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 2 ماعلا تى ع لقد لمه
 ب دلاق ههممياربخ هب هللا درد نه

 ا[ فيرش ثيدح |

 مرنم

 هلآو هلوسر دمحم ىلع مالسلاو ةالصلاو « هدماع عيمجب هللأ كمح دعب امأ

 ةهج ىلع ١ ىسفنل هيف تبثأ نأ باتكلا اذه ىف ىضرغ ”نإف « هباصأو

 ىلع هيبنتلاو « اهتلدأب اهيف فلتخلاو اهيلع قفتملا ماكحألا لئاسم نم ةركذلا
 ىلع دري نأ ىسع امل دعاوقلاو لوصألا ىرجمم ىرجي ام « اهف فالحلا تكن

 ىه ركألا ىف لئاسملا هذهو « عرشلا ىف اهنع توكسملا لئاسملا نم دهنجلا

 لئاسملا ىهو « ابيرق اقلعت هب قوطنملاب قلعتت وأ عرشلا ىف اهب يقوطنملا لئاسملا
 نم نييمالسإلا ءاهقفلا نيب اهيف فالحلا رهتشا وأ « اهيلع قافتالا عقو ىلا

 . ديلقتلا اشف نأ ىلإ مهنع هللا ىضر ةباحصلا ندل

 « ةيعرشلا ماكحألا اهنم ىلتت ىلا قرطلا فانصأ مك ركذنلف كلذ لبقو
 فالتخالا تبجوأ ىبلا بابسألا فانصأ مكو « ةيعرشلا ماكحألا فانصأ ركو
 : لوقتف . كلذ ىف اننكمب ام زجوأب

 سنحلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا نع ماكحألا تيقلت اهنم ىلا قرطلا نإ

 نم عراشلا هنع تككس ام امأو . رارقإ امإو « لعف امإو « ظفل امإ : ةثالث

 لهأ لاقو . سايقلا وه هيلع فوقولا قيرط نإ : روهمحلا لاقف ماكحألا
 ليلدو « هل مكح الف عراشلا هنع تكسامو « لطاب عرشلا ف سايقلا : رهاظلا

 )١( تيثأ نأ !دب ىسفنل هيبنتلا : ساف ةخسن ىف .

 ) باتكلا رخآ فلؤملا ةمجرت رظنا (



 تناعد

 ' « ةيهانتم ريغ ىسانألا صاخشأ نيب عئاقولا نأ كلذو « هتوبثب دهشي لقعلا
 ىهانيال ام لباقي نأ لاحمو « ةيهانتم تارارقإلاو لاعفألاو صوصنلاو

 : ةعبرأ عمسلا نم ماكحألا اهنم ىلتت ىبلا ظافلألا فانصأو « ىهانتي ام

 ماع ظفلف اهيلع قفتملا ةثالثلا امأ . هيف فلتخم عبارو « اهيلع قفتم ةثالث

 هب داري ماع ظفن وأ « هصوصحخ ىلع لمح صاخ وأ « هموم ىلع لمح

 ىلعألاب هيبنتلا لخدي اذه قو ٠ مومعلا هب داري صاخ لفل وأ « صوصلخلا

 لوألا لاثف ؛ ىواسملا ىلع ىواسملابو « ىلعألا ىلع ىنألاب و « ندألا ىلع

 نإف ريزعسجلا مسحلو .مدلاو يدعو مكيللع ٠ و - ىلاعت هلوق

 نكي ملام ريزاندللا فانصأ عيمجلا لوانتم ريزنللا ظن نأ ىلع اوقفتا نيملسملا

 0 داري ماعلا لاثمو « ءاملا ريزنخ لثم « كارتشالاب مالا هيلع لاقي امم
 3: ماا م د #4

 اب مييكزتو م هرهطت -ةَقادص ”مهلاومأ ' نم ل ىلاعت هلوت

 1 « لاملا عاونأ عيمج ف ةبجاو ةاكزلا تسييل نأ لغ اوققتا نيبلمملا نإف
 هيبنتلا باب نم وهو - فأ اممهل' لفتت الف - ىلاعت هلوق ماعلا هب داري صامل
 « كلذ قوف امو مشلاو برضلا م رحت اذه نم مهفي هنإف « ىلعألا ىل اع ىدآلاب

 ريا ةخيصب ىنأي نأ امإو « رمألا ةغيصب هلعف ا فدسللا لأب نأ امإ هذهو

 نأ اهزونخ ملا ةتيصتب قي نأ انإ تكرت ىعدتسما كاذكو . رمألا هب داري

 لهف « غيصلا هذهب ظافلألا هده نأ اذإو « بلا هب دارب ربخلا ةغيصي قأي

 0 لاقيسام ىلع بدنلا ىلع وأ بوجولا ىلع اهب لعفلا ءاعدتسا لمح

 نيب هيف ءامهدحأ ىلع ليلدلا لدي ىتح فقوتي وأ « هيلإ بودنملاو بجاولا
 ىهلا غيص ىف لاحلا كلذكو « هقفلا لوصأ بتك ىروكذم فالخ ءاملعلا

 فاالحلا هيف ؟ امهم دحاو ىلع لدتال وأ « ميرحتلا وأ ةيهاركلا ىلع لدت له

 كدي ظفلب اهيلع لدي نأ امإ مكحلا اهب قلعتي ىبلا نايعألاو . اشيأ روكذملا
 2 صنلاب هقفلا لوصأ ةعانص : ى ككرعي ىذلا وهو . طقف دحاو ىبعم ىلع

 نم رثكأ ىلع لدي ظفلب اهياع لدي نأ امإو ؛ هب لمعلا بوجو ىف فالح الو

 وهو « ءاوسلاب ىفاعملا كلت ىلع هتلالد نوكت نأ امإ:نامسق اذهو . دحاو ىبعم

 امإو « انكح بجويال هنأ قف فالخالو . لمحملاب هقفلا لوصأ ىف فرعي ىذلا



 ا

 ةفاضإلاب ىمسي اذهو . ضعب نم رثكأ ىناعملا كلت ضعب ىلع هتلالد نوكت نأ
 ىبلا اعلا ىلإ ةفاضإلاب ىمسيو : ارهاظ ربكأ اهيلع هتلالد ىبلا ىناعملا ىلإ

 رهظا وه ىلا ىاعملا كلت ىلع لج اعلطم درو اذإو : المتحعم لقأ اهيلع هتلالد

 ليواقأ ىف ءاهقفلل فالحلا ضرعيف . لمتنا ىلع هلمح ىلع ليلدلا موقي ىبح اهيف
 نيعلا ظفل ف كاريشالا لبق نم : ناعم ةثالث لبق نم كلذ ن 9 عراشلا

 سدجب ةنورقملا ماللاو فلآلا ىف كارتشالا لبق نمو ٠ م دلع ىلا

 ظافلأ ىف ىذلا كارتشالا لبق نمو ؟ ضعبلا وأ لكلا اهب دير ١ ل نيعلا كلت

 م ع ىشل مكححلا باجيإ نم مهفي نآوهف عبارلا قيرطلا امأو . يهاوتلاو رماوألا

 امل هباجيإ ام ءىش نع مث كلا ىن نموأ ءىب ءاكلذ انعام ملا كلذ ىبن

 وهو : . باطخلاا 3 فرعي ىذلاوهو . هنع ىن ىذلا 'ىثلا كلذ ادع

 ) ةةاكرلا م معلا رة راس ف 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم . هيف فلتع لصأ

 قاحلإ وهف ىعرشل ١! سايقلا امأو . ةمئاسلا ريغ ىف و ةاكزال نأ هنم اومهف اموقنإف

 ىذلا ءىكلاب ههيشل هنع توكسملا . 'ئشلاب 2 انام وذل ةيحاولا محملا
 سايقلا ناك كلذلو ٠ امهنيب ةعماج ةلعل وأ مكحلا كلذ هل عرشل هلا بجوأ

 ىعرش || سايقلا نيب قرفلاو : ةلع سايقو . هبُش سايق نيفنص ىعرشل ملا

 هب ديرأ ىذلا سداخلا ىلع نوكي سايقلا نأ : ماعلا هب داري صاحلا ظفللاو
 هبشلا ةهجن نم هب قوطنملاب قحلي هنع توكسملا نأ م هب 5
 نه هب قوطنملاب هنع توكسملا قاحلإ نأل ظفللا ةلالد ةهج نمال امهديب ىذلا
 ناذهو . لففللا ةلالد باب نه ره امنإو .٠ سايقب سيل ظفللا يبت ةهج

 ناسيتلب امهو : هب قوطنمب هنع توكسم قاحلإ امهنأل ادج نابراقتي نافنعلا
 "ليلا ىف فذاقلاب رمحلا 0 قاحلإ سايقلا لاثم . ادج اريثك ءاهقملا ىلع
 وأ ليكملاب وأ تاتنقملاب تايوبرلا قاحلإ امأو . عطقلا ىف باصتلاب قادصلاو
 سنجلاو . 0 هيف ْنِإف اذه 0 1 ماعلا هب كير أ ضصاخلا باب نم موعطملاب
 نأ امل ىغبني سيلف ىناثلا امأو . هبف عزانت نأ ةيرهاظلل ىغبني ىذلا وه لوألا
 . ضرما باطخ نم عون درب كاف ىللاو ٠ عمسلا باب نم هنأل هيف عزانت
 . ةيعرشلا ماكحألا اهنم ىتلتت ىلا قرطلا نم ا دنع هنإف لعفلا امأو



 ل

 ىلتت اهنإ اولاق نيذلاو غيص امل سيل ذإ اكحديفت تسيل :لاعفألا موق لاقو

 ىلع لدت : موق لاقف « هيلع لدت ىذلا مكحلا عون ىف اوفلتخا ماكحألا اهنم

 تتأ نإ اهنأ نيققحما دنع راتخناو « بدنلا ىلع لدت : موق لاقو ٠ بوجولا

 تلد هيلإ بودنم لمجم انايبتتأ نإو ٠ بوجولا ىلع.تلد بجاو لمجمل انايب
 ىلع تلد ةبرقلا سنج نم. تناك نإف « لمح انايب تأت.مل نإو ؛ بدنلا ىلع

 هنإف رارقإلا امأو « ةحابإلا ىلع تلد تاحابملا سنج نم تناك نإو . بدنلا

 . طيلتست وأ ماكحألا اهم ىلتت ىتلا قرطلا فانصأ هذهف زاوحلا ىلع لدي
 عقو اذإ هنأ الإ « ةعبرألا قرطلا هذه دحأ ىلإ دنتسم وهف عامجإلا امأو

 عامجإلا سيلو عطقلا ىلإ نظلا ةبلغ نم مكحلا لقت ايعطق نكي ملو اهنم دحاو ىف

 ناك ول هنأل « قرطلا هذه نم دحاو ىلإ دانتسا ريغ نم هتاذب القتسم الصأ
 ناك ذإ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا دعب دئاز عرش تابثإ ىضتقي ناكل كلذك

 هذهنم ةيدأتملا ةلوادتملا ىناعملا امأو . ةعورشملالوصألا نم لصأ ىلإ عجربال
 « هنع ىبن امإو ءىشي رمأ امإ : ةلمحلاب ىهف : نيفلكملل ةيظفللا ق رطلا

 « ابجاو ىمس هكرتب باقعلا قلعتو مزحلا هنم مهف نإ رمألاو . هيف رييخت امإو

 ىسهلاو . ابدن ىمس كرتلا عم باقعلا ىتناو لعفلا ىلع باوثلا هنم مهف نإو

 مهف نإو « اروظحمو امر ىم لعفلاب باقعلا قلعتو مزحلاا هنم مهف نإ اضيأ
 فانصأ نوكتف « اهوركم ىمس هلعفب باع قلعت ريغ نم هكرت ىلع ثحلا هنم

 « بودنمو « بجاو : ةسمح قرطلا هذه نم ةاقلتملا ةيعرشلا ماكحألا

 سحاب فالتخالا بابسأ امأو . حابملا وهو هيف ريخعو « هوركمو . روظحمو
 نوكي نأ نيب ىنعأ : عبرألا قرطلا هذه نيب ظافلألا ددرت اهدحأ : ةتسف
 « ماعلا هب داري اماع وأ « ماعلا هب داري اصاخ وأ ء صاخلا هب داري اماع ظفللا

 . هل نوكي الوأ « باطخ ليلد هل نوككي وأ : صاخلا هب داري اصاخن وأ
 ءرّقلا ظفلك درقملا ظفللا ىف امإ كلذو . ظافاألا ى ىذلا كارتشال | ىناثلاو

 ىلع لمحي له رمآلا ظفل كلذكو « ضيحلا ىلعو راهطألا ىلع قاطني ىذلا

 « ةيهاركلا وأ ميزحتلا ىلع لمحبي له ىلا ظفلو « بدنلا وأ بوجولا
 دوعي نأ لمتحي هنإف - اوبات َنيِذّنلا "الإ  ىلاعت هلوق لثم بكرملا ظفللا ىف امإو



1 

 ةبوتلا نوكتف  دهاشلاو قسافلا ىلع دوعي نأ لمتحيو « طقف قسافلا ىلع

 عبارلاو . بارعإلا فالتخا ثلاثلاو . فذاقلا ةداهش ةزيجمو قسفلل ةعفار

 : ىه ىلا «زاجنلا عاونأ نم عونىلع هلمح وأ ةقيقحلا ىلع هلمح نيب ظفللا ددرت
 ىلع هددرت امإو « ريخأتلا امإو « ميدقتلا امإو « ةدايزلا امإو ء فذحلا ىإ

 قالطإ لثم « ةرات هدييقتو ةرات ظفللا قالطإ سماحلاو . ةراعتسالاوأ ةقيقحلا

 نيئيشلا ف ضراعتلا سداسلاو . ةرات ناعإلاب اهدييقتو « ةرات قتعلا ىف ةبقرلا

 ضعب عم اهضعب ماكحألا عرشلا اهنم ىلتي ىلا ظافلألا فاتنصأ عي ىف
 تاسايقلا ضراعت وأ ءتارارقإلا ف وأ لاعفألا ف ىتأي ىذلاض راعتلا كلذكو

 ةضراعم ىنعأ : ةثالثلا فانصألا هذه نم بكرتي ىذلا ضراعتلاوأ « اهسفنأ

 « سايقلل وأ رارقإلل لعفلا ةضراعمو « سايقلل وأ رارقإلل وأ لعفلل لوقلا
 . سايقلل رارقإلا ةضراعمو

 : هنع هللا ىضر ىضاقلا لاق

 نينيعتسم « هل ائدصق ايف عرشنلف « ءايشألا هذه ةلمحلاب انركذ دق ذإو
 : مهتاداع ىلع ةراهطلا باتكب كلذ نم أدبنلو « هللاي



 إلا تأ

 ثديحلا نم6 راهطلا تاتك

 ةراهط : ناتراهط ةيعرشلا ةراهطلا نأ ىلع نوملسملا قفتا هنإ : لوقف

 ثدحلا نم ةراهطلا نأ ىلع اوقفتاو « ثبحللا نم ةراهطو ع ثدحلا نم

 نمضتل كلذو « مميتلاوهو امهنم لدبو « لسغو « ءوضو : فانصأ ةثالث
 : لوقتف « ءوضولا ىف لوقلاب كلذ نم ادبنلف « كلذ ف ةدراولا ءوضولا ةيآ كلذ

 لوألا بابلا : باوبأ ةسمخ قف رصحني ةدايعلا هذه لوصأب طيملا لولا نإ

 5 اهلاعفأ ةفرعم ف ىناثلا .٠ بجي ىمو بجنن نم ىللعو 3 اهيوجو ىلع ليلدلا ف

 سمادلا . اهضقاون ةفرعم ف عبارلا . ءاملاوهو لعفت هب ام ةفرعم ق ثكلاثلا

 . اهلجأ نم لعفت ىلا ءايشألا ةفرعم ىف

 لوألا بايلا

 ىلاعت هلوقف باتكلا امأ . عامجإلاو ةنسلاو اكل اهيوجو ىلع ليلدلا امأف

 "ملكه وجو اولِسْغاَف ةالّصلا ىلإ ملم اذإ اونمآ نينا ا اي

 اذه لاثتما نأ ىلع نويلسلا قفتا هنإف . ةبالا رقفارملا ىلإ 'مكيدنبأو

 هلوقف ةنسلا امأو . اهنقو لخد اذإ ةالصلا هتمزل نم لك ىلع بجاو باطحلا

 "هو دصالو رونهتط رغب ”ةالّص هللا ”لبقيال د مالسلاو ةالصلا هيلع

 ثتدنحأ "نم ةالّص هللا ”لبسقيال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « لول نم
 هنإف « عامجإلا امأو . لقنلا ةمئأ دنع ناتباث نائيدحلا ناذهو , أضوَستي ىَح

 ) لقنل فالخ كانه ناكولو « فالخ كلذ ىف نيملسملا نم دحأ نع لقني مل

 اضيأ كلذو « لقاعلا خلابلا وهف هيلع بحت نم امأو . كلذ ىضتقت تاداعلا ذإ
 وي م

 عتلتقلا مسفر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف ةئسلا امأ . عامجإلاو ةنسلاب تباث

 « قيفي ىح نوشبغاو ؛ ملتي ىّح ّى صلا : ركذف ؛ ثالث نع



 :تارأ اح

 ره له ءاهقفلا فلتخاو « فالخ كلذ ف 0 « عامجإلا امأو

 ةعجار اهنأل « هقفلا ىف ءانغلا ةليلق ةلئسم ىهو ؟ ال مأ مالسإلا اهبوجو طرش

 .دارأ وأ « ةالصلا تقو لخد اذإف بجن ىبم نأ : ىورخألا مكحلا ىلإ

 . تقوب اقلعتم كلذ نكي مل نإو « هيف طرش ءوضولا ىذلا لعفلا ناسنإلا

 ىلاعت هلوقل هيف فالخ الف ثدحملا ىلع ةالصلا تقو لوخد دنع هبوجو امأ

 .مايقلا دنع ءوضولا بجوأف . ةبآلا  ةالصلا ىلإ ممق اذإ اونمآ نيذلا ان اي

 .دنع هبوجو ليلد امأو «٠ تقولا لوخد ةالصلا.طورش نمو « ةالصلا ىلإ
 .لعفي ىلا ءايشألا ركذ دنع كلذ قأيسف اهيف طرش وه ىلا لاعفألا ةدارإ

 . كلذ ىف سانلا فالتخاو اهلجأ نم ءوضولا

 ىناثلا بابلا

 اهيأ اي  ىلاعت هلوق ىف هتفصنم درو ام هيف لصألاف ءوضولالعف ةفرعم امأو
 1وسشماو قفارلا' لل مكيديأو 1 وجو اولسغاف ةالصلا ىلإ 0 اونمآ نيذلا
 ىبنلا ءوضو ةفص ىف اضيأ ك نم درو امو  نيبعكلا ىلإ مك رأو مكسوعرب
 ةروبهشم ةرشع لا لئاسم كلب قلميو « ةبا ثلا لو هيلع قا لص

 .ةفص و ناكرألاو طورشلا ةفرعم ىلإ ةعجار ىهو « تاهمألا ىرجم ىرخج

 . كلذ عيبمج ماكحأ عاونأ ”لاحم ديدحتو اهنيبعتو اهدادعأو لاعفألا

 ةمص ف ط رش ةينلا لهراصمألا ءاملع فلتخا . (طورشلا نه ىلروألا ةلثسملا )
 .اورمأ امو  ىلاعتهلوقل تادابعلا ىف ةينلا طارتشا ىلعمهقافتا دعب ال مأ ءوضولا

 هلامعألا انإ » ملسو ةيلع هللا لضا هلوفاو ىلا ١ مام كرار ١

 .بهذم وهو ع طرش اهنأ ىلإ مهم قيرف بهذف . .روبشملا ثيدحلا « تاينلاب

 «تسيل اهنأ ىلإ رخآآ قيرف بهذو . دوادو روث ىأو دمحأو كلامو ىعفاشلا

 ءوضولا ددرت مهفالتخا ببسو . ىدوثلاو ةفينح ىلأ بهذم وهو « طرشب
 .ةبرقلا اهب دصقي اإو « ىبعملا ةلوقعم نيغ ىعأ : وع كاع وكي نأ نب

 « ةساجنلا لسغك ىنعلا ةلوقعم ةدابع نوكي نأ نيبو « اهريغو ةالصلاك طقف
 ,ىععملا ةموهفملا ةدايعلاو « ةينلا ىلإ ةرقتفم ةضحملا ةدايغلا نأ نوفلتخال مهمإف



 تهاق مب

 فالحلا عقو كلذلو « نيتدابعلا نم هبش هيف ءومذولاو « ةينلا ىلإ ةرقتفم ريغ
 ىوقأ وه امهيأب رظني نأ هقفلاو + ةفاظنو ةدابع عمجي هنأ كلذو « هيف

 . هب قحليف اهبش
 اهلاخدإ لبق ديلا لسغ ىف ءاهقفلا فلتخا : ماكحألا نم ةيناثلا ةلئسملا

 نقيت نإو « قالطإب ءوضولا نس نم هنأ ىلإ موق بهذف « ءوضولا ءانإ ىف

 كاشلل بحتسم هنإ ليقو . ىعفاشلاو كلام بهذم روهشم وهو « ديلا ةراهط

 بجاو ديلا لسغ نإ ليقو . كلام نع ىورم اضيأ وهو ؛ هدي ةراهط ىف
 مونو ليللا مون نيب موق قرفو . هباحصأو دواد لاق هبو « مونلا نم هبتنملا ىلع

 ء دمحأ لاق هبو « راهللا مون ىف هوبجوي ملو ليللا مون ىف كلذ اوبجوأف « راهلا
 بابحتسا هنإ لوقو « قالطإب ةنس هنإ لوق : لاوقأ ةعبرأ كلذ ىف لصحتف

 ىلع بجاو هنإ لوقو « مونلا نم هبتنملا ىلع بجاو هنإ لوقو "كاشلل

 كلذ مهفالتخا ُْى ببسلاو 2 راها مون تود ليللا مون نم هيتنملا

 ةالصلا هيلع هنأ ةريره ىلأ ثيدح نم تباثلا موهفم ىف مهفالتخا
 ادني لسيف هموت "نيم 'مثك دّحأ ةظتقتيتْسا اذ » لاق مالسلاو

 هو

 ا ا ىر ديال "ملك دحأ نإف « ءانإلا انهتلخ دي نأ "لبق
 اذه ىف ةدراولا ةدايزلا نيب ري مل نف « اثالث اهتاسغيلف » هتاياور ضعب فو
 رمآلا ظفل لمح ءوضولا ةيآ نيبو « ةضراعم ءوضولا ةيآ ىفام ىلع ثيدحلا

 « ءوضولا ضورف نم اضرف كلذ لعجو « بوجولا نم هرهاظ ىلع انهه

  طقف ليللا مون نم كلذ بجوأ ليللا مون ثايبلا ظفل نم ءالؤه نم مهف نمو

 ظقرتسم لك ىلع كلذ بجوأ طقف مونلا هنم مهف امتإو كلذ هنم مهفي مل نمو

 ناك ذإ اضراعت ةبالاو ةدايزلا هذه نيب نأ ىأر نمو « اليل وأ اراه مونلا نم

 هدنع امهيب عمجللا هجو ناك ءوضولا ضورف رصح هنم دوصقملا ةيآلا رهاظ
 دكأت نمو « بدنلا ىلإ بوجولا وه ىذلا هرهاظ نع رمألا ظفل جر نأ

 سنج نم هنإ لاق كلذ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هت رباثل بدنلا اذه هدنع

 هبودنملا سنج نم كلذ نإ لاق بدنلا اذه هدنع دكأتي مل نمو « نسلا

 نم ىبعأ : اهب راهط تنقيت اذإ لالا هذهب مهدنع ديلا لسغ ءالؤهو « بحتسملا

 اذه نم ءالؤه نم مهفي مل نمو « بدن هنإ لوقي نم « ةنس كلذ نإ لوقب
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 كلذ ناك ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم نوكي نأ هدنع بجوت ةلع ثيدحلا

 نم ةلعجو ةلخلا ةلعادبج مهف نمو طقف مونلا نم ظقيتسملل ابودنم هدنع

 « متانلا ىبعم ىف هنأل « كاشلل هدنع كلذ ناك ماعلا هب ديرأ صاخلا باب

 « ءوضولا ى ديلا مكح هب دصقي ُ هنأ ثيدحلا اذه نم رهاظلاو

 ةراهطلا هيف اطرتشم ءاملا ناك اذإ « هبأضوتي ىذلا ءاملا مكح هب دصق اغإو

 رثك أى ءانإلا ىف امهلاخدإ لبق ديدي ملسو هيلع هللا ىلص هلسغ نم لقث نم امأو

 ءادتبالا ف اهلسغ نوككي نأ ىلع ديلا مكح نم نوكي نأ لمتحيف « هنايحأ

 سجنيال نأ ىبعأ « ءاملا مكحنم نوكي نأ لمتحيو « ءوضولا لاعفأ نم

 . رثؤم كشلا نإ انلق نإ كش هيف عقي وأ

 ءوضولا ق قاشنتسالاو ةضمضملا ى اوفلتخا ( ناكرألا نم ةئلاثلا ةلئسملا )

 ىعفاشلاو كلام لوق وهو « ءوضولا ىف ناتنس امهنإ لوق : لاوقأ ةثالث ىلع

 بامصأ نم ةعامحو ىليل ىلأ نبالاق هبو « هيف ضرف امهنإ لوقو « ةفيتح ىأو
 داو بأ لاف هيو قس هعمل و نق رت قاعتسألا ن] 'هلؤكوت# واد
 ةئس وأ اضرف امنوك ىف مهفالتخا ببسو . رهاظلا لهأ نم ةعامجو ةديبعوبأو

 ةيأ ةضراعم ىضتقت ةدايز ىه له « كلذ ق ةدراولا نيسلاف مهفالتخا

 بوجولا ىلع تلمح نإ ةدايزلا هذه نأ ىأر نف ؛ كلذ ىضتقت ال وأ ءوضولا
 هنييبت و مكحلا اذه ليصأت ةيآلا نم دوصقملا ذإ « ةبآلا ةِض راعم تضتقا

 ةضراغم ىضتقت اهنأ ري ل نم ؛ بدنلا باي ىلإ بوجولا باب نم اهجرخأ
 لاعفألاو لاوقألا هذه هدنع توتسا نمو بوجولا نم رهاظلا ىلع اهلمح

 هدنع ناك نمو « قاشنتسالاو ةيضمضملا نيب قرفي مل بوجولا ىلع اهلمح ىف
 ةضمضملا نيب قرف بدنلا ىلع الومحم لعفلاو بوجولا لع الوم لوقا

 مق السلاو::ةالصلا هيلع .هلعف نم تلقت ةضمضم لا نأ كلذو « قاشتتسالاو

 وهو « هلفو مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ نف قاشنتالا امأو « هرمأ نملك
 ةءام هفنأ 'لمعلجتيللف "ميك دحأ أضر ا ذإ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 « هيطوم ىف كلام هجرخ « رتوسيلف رملجستسا نمو 2 ريشيل م
 . ةريره ىأ ثيولح نم هحيجص ىف ىراخبلاو



 هااتخ

 ةلمحلاب هجولا لسغ'نأ ىلع ءاملعلا قفتا ( لاحما ديدحت نم ةعبارلا ةلئسملا )
 ةثالث ىف هنم اوفلتخاو - ,كهوجو اولسغاف - ىلاعت هلوقل ءوضولا ضئارف نم
 نم لدسنا ام لسغ ىو « نذألاو راذعلا نيب ىذلا ضايبلا لسغ ىف : عضاوم
 نيب ىذلاضايبلا سيل هنأ كلام بهذم نم رووشملاف ؛ ةيحللا ليلخن قو « ةيحللا

 نوكيف ىحتلملاو درمألا نيب قرفلاب بهذملا فليق دقو هجولا نم نذألاو راذعلا
 امأو . هجولا نموه : ىعفاشلاوةفينحوبأ لاقو . لاوقأ ةثالثكلذ ف بهذملا ىف
 هبجوي ملو ؛ هيلع ءاملارارمإ ب وجو ىلإ كلام بهذف « ةيحللا نم لدسنا ام

 نيتلئسملا نيتاه ىف مهفالتخا ببسو ؛ هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا الو ةفيثحوبأ
 امهلوانتيال وأ امملوانتي له ىبعأ « نيعضوملا نيذهل هجولا مسالوانت ءافخخ وه

 ىعفاشلاو ةقينحوبأ لاق هبو « ابجاو سيلهنأ كلام بهذ ةيحللا ليلخت امأو
 ىف مهفالتخا ببسو ؛ كلام بامصأ نم مكحلا دبعنبا ةيديوأ و 6 ةوضولا ف
 ىلع رثك لاو « ةيحالا ليلختب رمألا اهيف درو ىبلاراثآلا ةعص ىف مهفالتخا كلذ
 ةالصلا هيلع هثوضو ةفص اهيف درو ىتلا حاحصلاراثآلا نأ عم ةحيروط ريغ اهنأ
 . ليلختلا اهم ءىش ىف سيل مالسلاو

 نيعارذلاو نيديلا لسغ نأ ىلعءاملعلا قفتا ( ديدحتلا نم ةسماخلا ةلئسملا )

 لاخدإ ىف اوفلتخاو  قفارملا ىلإ مكيديأو  ىلاعت هلوقل ءوضولا ضورف نم
 بوجو ىلإ ةفينحوباو ىعفاشلاو كلامو روهمحلا بهذف ؛ اهيف قفارملا
 ىربطلاو كلام باعص أ ىرخأتم ضيعبو رهاظلالهأ ضعب بهذو « اهائدإ

 كارتشالا كلذ ىف مهفالتخا ىف ببسلاو ؛ لسغلا ىف اهلاخدإ بجيال هنأ ىلإ
 فرح. نأ كلذو برعلا مالك ى ديلا مسا قو « ىلإ فرح ىف ىنذلا

 « عم ىبحمب نوكي ةرمو « ةياغلا ىلع برعلا مالك ىف لدي ةرم ىلإ
 ىلعو . طقف فكلا ىلع ناعم ةثالث ىلع قلطت برعلا مالك ىف اضيأ ديلاط

 وأ« ١ عم ىبعمب « ىلإ ١ لعج نف «دضعلاو عارذلاو فكلا ىلعو عارذلاو فكلا
 نم مهف نمو « 'لسغلا ف اهوخد بجوأ ءاضعألاةثالثلا عومجم ديلا نم مهف
 امهلخديمل دودحملا قالخخاد هدنع دحلا نكيىلوقفرملا نودام ديلا نمو ةياغلاىلإ)

 . 'ىبثلا نم ءىنثلا ًادبمو نم ىنعب نوكت هدنع ىلإ آل «ةدايز انه اهيف (؟)



 تجا

 ىتح نبا هدب لسغ هنأ ةريرهفأ نع هحيعص ىف ملسم جّرخو . لسفلا ى
 عرشأ ىح ىلا هلجر 00 كلذك ى رسيلا مم دضعلا ىف عرشأ

 هللا لوسر تيأر اذكه لاق ع . كالذك ىرسيلا لسغ مث . قاسلا ف

 هنأل ٠ لسغلا قف اًهاكدإ بجوأ نه.لوقل ةزيحوشو . اش وتب ملسو هيلع هللا لص

 لإ نيينعم لا دخأ ىلإ راصيال نأ بجو ءاوسلا ىل اع يل نيب ظفللا ددرت اذإ

 ىعم ىف اهنم ةياغلا ىنعم ىف رهظأ برعلا مالك ىف ىلإ ١ تناك نإو « ليلدب
 نم لوقف ء« دضعلا قوف ايف هنم دضعلا نود ايف رهظأ ديلا مسا كلذكو ء عم

 اذه ةهج نم اهلخدا نم لوقو ء حجرأ ةيظفللا ةلالدلا ةهج نم اهلخدي مل

 . ىرت اك ةلمتحم ةلئسملاو .٠ بدنلا ىلع رثألا اذه لمحي نأ الإ ء نيبأ رثألا

 نإو « هيف تلخد ةياغلا ىذ سنج نم تناك اذإ ةياغلا نإ : موق لاق دقو
 5 هيف لخدت مل هسنج نم نكت ل

 ضو رف ند سأرلا حسم نأ ىلع ءاملعلا قفتا ( ديدحتلا نم ةسداسلا ةلئسملا )

 هحسم بجاولا نأ ىلإ كلام بهذف . هنم ىز#ءاردقلا ىف اوفلتخاو ء ءوضولا

 هضعب حسم نأ ىلإ ةفينحوبأو كلام باحصأ ضعبو ىعفاشلا بهذو « هلك
 هدح نم مهممو ١ ثلثلاب ىضعبلا اذه دح نم كلام باعصأ نمو ؛ ضرفلاوه

 ىذلا ديلا نم ردقلا اذه عم دحو « عيرلاب هدحف ةفينحوبأ امأو . نيثلثلاب

 ىعفاشلا 2 ا . حسملا هب نوكي

 كارتشالا ف فالتخالا اذه لصأو . ادح حوسمملا ىف الو حساملا ىف دحي
 ىلاعت هلوق لثم ةدئاز نوكت ةرم كل كلذ ظ برعلا مالك ف ءابلا ف ىذلا

 6 تبنأ نم ءابلا رسكو ءانلا مضب تبنت أرق نم ةءارق ىلع - ن ل تينت

 ىبعمالو « هدضعبو هيوثب تذحأ : لئاقلا لوق لثم ضيعبتلا ىلع لدت ة ةرمو

 نيفوكلا يوي « ةضعبم ءابلا نوك ىبعأ ع برعلا مالك ىف اذه راكنإل

 ةدئازلا ىبعمو ؛ هلك سأرلا حسم بجوأ ةدئاز نا نييوحتلا نم

 0 3 هضعب حسم بجوأ ةضعبم اهآر نمو « ةدكؤم ابوك انهه

 ونت مالسلاو ”ةالصلا هيلع ( ىلا نأ ةزيسملا ثيدحت موهفملا اذه حجر نم

 0 ءابلا نأ انملس نإو . هجن رش ٌةسمامعلا ىللعو 0 حلا
 اهرخاوأبوأ ءامسألا لئاوأب ذخألا ثطارللا موق رخآ لامحا اضيأ انهه ىب



 ا

 ةراهط نم بجاولا نأ ىلع ءاملعلا قفتا ( دادعألا نم ةعباسلا ةلئسملا )
 بودنم ثالثلاو نينثالا نإو « غبسأ اذإ ةرم ةرم وه ةلوسغملا ءاضعألا
 نيناره نترع اضع ةرم ةرمأضوت سو هيلع هللا ىبص هنأ ١ حص امل « اميلإ

 رمألا ىنعَأ « ةرم ةرم لعفلا الإ ىضتقي سيل رمألا نألو « اثالث اثالث ًاضوتو

 وه له سأرلا جسم ريركت ىف اوفلتخاو « ءوضولا ةيآ ىف لسغلا ىف دراولا
 اثالث اثالث ًاضوت نم هنأ ىلإ ىءفاشلا بهذف . ةليضف هريركت ىف سيل مأ ةليضخ

 ؛ هريركت ىف ةليضفال حسملا نأ نوري ءاهقفلا رثكأو « اثالث اضيأ هسأر حسم
 دحاولا ثيدحلا ىن ةدراولا ةدايزلا لوبقى مهفالتخا كلذ ف مهفالتخا بيسو

 ىلا ثيداحألا رثكأ نأ كلذو « رثكألا اهري ملو دحاو قيرط نم تتأ اذإ
 حسم هنأ الإ اهيف لقني ل هريغو نامع ثيدح.نم اثالث اثالث ًاضوت هنأ اهيف ىور
 ةالصلا هيلع هنأ هئوضو ةفص ىف نامع نع تاياورلا ضعب فو . طقف ةدحاو

 رهاظب .ةدايزلا هذه لوبق بوجو ىعفاثلا دضعو « اثالث هسأرب حسم مالسلاو
 اثالثو نيترم نيترم ٠ ةرم ةرم أضوت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور ام مومع

 ىناحصلا ظفل. نم ناك نإو ظفللا اذه موع نم موهفملا نأ كلذو « اثالث
 « نيحيحصلا ف تسيل ةدايزلا هذه نأ الإ « ءوضولا ءاضعأ رئاسوبع هلمح وه

 نم ىلعةجحب وه سيل ءىبش نع تكس نم نأل « اهيلإ ريصملا بجي تحص نإذ
 . ءاضعألا رئاس ىلعاسايق سأرلا حسم ءاملا ديدجت بجوأءاملعلا رثكأو . ه كذ
 وهو « هتيحل للبي هسأر حسم ءاملا دفن اذإ :لاق هنأ نوشجاملانبا نع ىورو

 . ىعفاشلاو كلامو بيبح نبا رايثخا

 ادري مَ هافق ىلإ هيدي رميف هسأر مدقع أدبي نأ حسملا 'ةفص ىف بحتسيو

 راتخي ءاملعلا ضعبو . تباثلا ديز نب هللا دبع ثيدح ىف امىلع أدب ثيح لإ

 ةالصلا هيلع هئوضو ةفص نم ىورم اضيأ كلذو « سأرلا رخؤمنم أدبي نأ
 . .نيحيحصلا ىف تبثي مل هنأ الإ « ذوعم تنب عسيبرلا ثيدح نم مالسلاو

 « ةمامعلا ىلع حسملا ىف ءاملعلا فلتخا ( "لاخلا نييعت نم ةنماثلا ةلئسملا )

 نم عنمو « ةعامجو مالس نب مساقلاو روث وبأو لبنح نب دمحأ كلذ زاجأف '
 كلذ ىف مهفالتخا ببسو ؛ ةفيثح وبأو ىعفاشلاو كلام مهنم ةعامج كلذ
 هرعغو ةريغملا ثيدح نم كلذ ىف دراولا رثألاب لمعلا بوجر ىف مهفالتخا



 هوا

 : ىلع اسايقو « ةسمامعلا ىلتعو هّسيصانب َمَسَسم مالسلا ١ الفلا هيلع م”

 هدر امنإ ثيدحلا اذهو « ةراهطىلع اهسيل مهرثكأ طرتشا كلذلو « فحللا

 2 اع باتكلا رهاظ نأل امإو « هدنع حصد م هنأل امإ « هدر نم

 ط رثشي نم دنع هب لمعلا رهشي مل هنآل امإو « سأرلا حسم هيف رمألا ىبعأ

 نم مولعملا ىلع ةنيدملاف ةصاخيو داحألا قيرط نم لقن ايف لمعلا راهنشا
 هيف لاقو « دع هجرخ ثثيدح وهو « لمعلا راهشا ىري هنأ كلام بهذم

 ةءامعلا ىلع حسم هنأ هقرط ضعب ىو « لولعم ثيدح هنإ ربلادبع نب رمع وبأ
 حسملا ةءامعلا ىلع حسملا ف ءاملعلا ضعب طرتشي ل كلذلو « ةيصانلا ركذي ملو
 . دحاو لعف ىف لدبلاو لصألا عمت<ال ذإ « ةيصانلا ىلع

 وأ ةاس له وه نينذألا حسمىف اوفلتخا ( ناكرألا نم ةعساتلا ةلئسملا )

 « ةضيرف هنأىلإ سانلا ضعب بهذف ؟ ال مأ ءاملا امل ددحي لهو « ةضيرف
 عم نولوأتيو كلام بادصأ نم ةعامج لوقلا اذهب لاق نممو ءاملا امل ددجيهنأو
 هباصصأو ةفينحوبأ لاقو . سأرلا نم امهنإ امهيف هلوقل كلام بهذ هنأ اذه
 .ىعفاشلا لاقو . دحاو ءامب سأرلا عم ناحسم امهنأ الإ ١ كلذك ضرف امهحسم
 كلام باحصأن م اضيأ ةعامج موقلااذهب لاقو . ءاملا امهل ددجيو ةنس امهحسم
 لصأو ؛ ةضمضملا كح امهحسم مكحلاقهنأ هنعىور امل هل وةهنأاضيأنولوأتيو
 « كلذب ةدراواا راث آلا ىف مهفالتخا اضرفوأ ةنس امهحسم نوك ىف مهفالتخا
 حسم نم باتكلا ىفام ىلع ةدايز ىه له هينذأ مالسلاو ةالصلا هيلع هحسم ىعأ
 ليختي ىذلا ضراعتلا ناكمل بدنلا ىلع لمحي نأ امهمكح نوكيف ؛ سأرلا
 باتكلا ىف ىذلا لمجمل ةيرم ىه مأ « بوجولا ىلع تلمح نإ ةيالا نيبو اهنيب
 لمه ةنيبم اهلعج امهبجوأ نف « بوجولا ف سأرلا ركح امهكح نوكيف
 كلذب ةدراولا راث آلاو « ةضمضملاك ةدئاز اهلعج امهبجوي مل نمو « باتكلا
 امأو . اهب لمعلا رشا دق ىهف نيحيحصلا ف تبثت مل تناك نإو « ةريثك
 ادرفم اوضع انوكي نأ نيب نينذألا ددرت هبيسف امه ءاملا ديدجت ف مهفالتخا
 اوبهذف موق دش دقو . سأرلا نم اءزج انوكي وأ « ءوضولا ءاضعأ نم هتاذب
 سأرلا عم امهنطاب حسمب هنأ ىلإ نورخخآ بهذو « هجولا عم نالسغي امبمأ ىلإ

 . ضرفال ةئس امهحسم نأ ةقينح ىلأ بهذم ىف ررّملا نإف « اذه رظنا (1)



 - طه

 اءعزج نوكي نأ نيب وضعلا اذه ددرل كلذو ٠ ةعاولا امهترهاظ لسغيو
 حسملاب كلذ ىف راثآآلا راهتشا عم هل ىبعمال اذهو ء س 6 سأرلا نم اءزج وأ هجولا نم

 . سأرلا حسم ىف هبحتتسي انك را اركتلا امهيف بحتسي ىعفاشلاو . هب لمعلا راهشاو

 ءاضعأ نم نيلجرلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا ( تافصلا نم ةرشاعلا ةلئسملا )

 مهو لسغلا امبسراهط :موق لاف « اممراهط عون ىف اوفاتخاو . ءوضولا

 زوجمن اممتراهط لب : موق لاقو . حسملا امهضرف : موق لاقو . روهمجلا
 ببسو « فلكملا رايتخا ىلإ عجار كلذ نإو « حسملاو لسغاا : نيعونلاب
 اجرأو « أرق نم ةءارق ىعأ : ءوضولا ةيآ ىف ناتروهشملا ناتءارقلا مهفالتخا

 ىلع افطع ضفحللاب مكلجرأو أرق نم ةءارقو « لوسغملا ىلع افطع بصنلاب
 ةرهاظ ضفحلاا ةءارقو .٠ لسغلا ف ةرهاظ بصنلا ةءارق نأ كلذو ٠ حوسمملا

 نيتاه نم دحاو امهضرف نأ ىلإ هذ نك لسغلا ىف ار

 ىبعم 7 ةيناثلا ةءارقلا رهاظ ليوألاب ترم 29 ٠ ةيئانل ةءارقلا ىلع 00

 نم ةدحاو لك ةلالد نأ دقتعا ن ؟ هدلع تحجرت ىلا ةءارقلا رهاظ

 لدأ اهرهاظ ىلع اضادحإ 5 0 3 ءاوسلا ىل اع اه رهاظ ىلع 00

 ريغو نيهلا ةرافكك ريخنا بجاولا نم الذ لعج اضيأ اه رهاظ ىلع ةيناثاا ن

 3 صضفحلا ةءارق ف تاليوأت روهمجللو . دوادو ى ربطلا لاق هبو 3 ٠

 ادوجوم كلذ ناك ذإ . ىبعملا ىلعال ظفللا ىلع فطع كلذ نأ اهدوجأ

 : رعاشلا لوق لدم برعلا مالك 8

 رطقلاو روحملا 2 و ىدعب اهريسغو اهم نام زلا بعل

 رطقلا عفرل ىععملا ىلع فطع ولو « ىففتاب

 بصنلا ةءارق اول وأت مهنإف . حسملا اورجوأ نيذلا مهو ٠ ىناثلا قيرغا 0

 ٠ اديدحلا الو لابحلاب انسلف « :.رعاشلا لاق انك و ١ ىلع فطع اهنأ ىلع

 لاق دإ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تباثلاب هذه مهتءارق روومتجلا حج يل دقو

 ) ٍراَشلا نم باقتعألل ”لئيو » ءوضولا ف مهمادقأ لع اوفوتسي ١ موآ ف

 قلعتي ىذلا وه بجاولا نآل . ضدرفلا وه لسغلا نأ ىلع لدي اذهف اولاق

 اوكرت مهنأ ىلع ديعوأا مقو اغإ هنأل .٠ ةجح هؤ سيل اذهو . باقعلا هكر



 مسا كَ

 مدقلا عيمحىف لسغلا هضرفف لسغلا ىف عرش نم نأ كش الو . لسغ نود مهباقعأ

 دقو ٠ نيرمألا نيب ريخي نم دنع حسملا ما عش نم ذأ ا

 حسع انلعجف : لاق هنأ ماس انقيأ ههرص رق] ثا ق ءاحان ىلع اذه ل

 ةداعلا تناك نإو رثألا اذهاو (« رانلا نم باقعألل ليو » قدانف انلجرأ ىلع

 . هةعنو ىلع هه هزا لل أ ني ,

 وي و ةمورت نا اساسا

 ضعي نع فور اضيأ وه 7 . اهزاوج ىلع ليلد كلذو . اهعون

 نيمدقا ةيسانم دشأ لسغلاف . ىبعملا قيرط نم نكلو . نيعباتلاو ةباحصلا

 نامدقلا تناك ذإ . لسغلا نم سأرال ةبسانم دشأ حسملا نأ اك حسملا نم
 اضيأ كلذو حسملاب سأرلا سند ىشيو . لسغلاب الإ ابلاغ امهسند ىنيال

 ىح ةشورفملا تادابعلل ابابسأ نوكت نأ عنتمي ال ةلوقعملا حلاصملاو . بلاغ

 . ايدابع ىعمو . ايحلصو ىبعم : نيينعم امبف ظحال ع رشْلا نوكي

 ةاكز « ىلإ » عجر ام ىدابعلابو ٠ ةسوسحا زومألا ىل !١ عجرام ىتملصملاب ىنعأ

 دفع لجفلا 3 6 1 حسملا ىف نالخدي له نيبعكلا ىف اوفلتخا كلذكو . سفنلا

 ىعأ ىلإ فرح ىف ىذلا كارّتشالا مهفالتخا لصأو ؟ حملا أ
 فردا اذه كارتشا ىف لوقلا مدقت دقو - ن نيبعكلا ىلإ مكلج رأو - ىلاعت هلوق ىف

 كارتشا نم نيتهج نم كلانه عقو كارتشالا نكل - نقف رملا ىلإ  ىلاعت هلوق ف

 راجأ ص

 قع ٠

 . طقف ىلإ فرح كاريشا لبق نم انهو ىلإ فرح كاريشا نمو . ديلا مسا

 لهأ فالتخاو بعكلا مسا كارتشال كلذو . وه ام بعكألا ىف اوفلتخا دقو
 ناملثعلا امه لبق و كارشلا دقعم دنع ناذللا نامظعلا امث ليقف ٠ هتلالد ىف ةغللا

 دنع لسغلا ىف اهلوعت ل ثيحا ايف فالح الو . قاسلا فرط ىف نائتانلا

 : موق لاق كلذل . مدقلا ن نم اءزج اناك ذإ كارشل *ل| دقعم دنع امبنأ ىري نم
 ىدذلا ءىشلا ىبعأ : هيف ةياغلا تلخد دودحملا سئج نم دحلا ناك اذإ هنإ
 هلوق لثم هيف لخدي مل دودما سلجب نم نكي مل اذإ ٠ لإ 0 لدي
 - ليلا ىلإ مايصلا ومتأ مت  ىلاعت

 لاعفأ بيرث دوجو يف اوقلتحا ( را م ةرشع ةيداحلا ةلتسملا ,(
 نورخأتملا هاكح ىذلاوهو . ةنس وه : موق لاقق . ةيالا ىسن ىلع ءوضولا



 م اب

 لاقو . دوادو ىروثلاو ةفينحوبأ لاق هبو « بهذملا نع كلام باعصأ نم

 بيترت ف هلك اذهو 2 ديبع وبأو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « ةضيرف وه : موق

 ةنونسملا لاعفألا عم ةضورفملا لاعفألا بيترت امأو . ضورفملا عم ضورفملا

 مهفالتخا ببسو ؛ ةنس وه ةفينح وبأ لاقو ؛ بحتسم كلام دنع وهف

 اهب فطعي دق هنأ كلذو « فطعلا واو ىف ىذلا كارتشالا امهدحأ ٠ نائيش

 رهاظ كلذؤ « ةبترملا ريغ اهب فطعي دقو « ضعب ىلع اهضعب ةبترملا ءايشألا

 ةاحن لاقف « نيمسق اهبف نويوحنلا مسقنا كلذلو « ب رعلا مالك ءارقتسا نم

 لاقو « طّقذ عمجلا ىضتقت امنإو « ابيترت الو اقسن ىضتقت سيل ةرصبلا

 ءوضولا ةيآ ىف واولا نأ ىأر نف ؛ بيترّتلاو قسنلا ىضتقت لب : نويف وكلا

 مل بيترلا ىضتقتال املأ ىأر نمو « بيترْألا باجيإب لاق بيترتلا ىضتقت

 له « مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ ف مهفالتخا ىناثلا ببسلاو . هباحيإب لقي

 بوجوب لاق بوجولا ىلع اهلمح نف ؟ بدلنلاى لع وأ بوجولا ىلع ةلومحم ىح

 « ايترم الإ طق أضوت هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع وري مل هنأل « ٍبيترتلا

 ضورفملاو نونسملا نيبقرف نمو « ةنس بيترلا نإ لاق بدنلا ىلع اهلمح نمو

 « ةبجاولا لاعفألا ف نوككي نأ ىغبثي امنإ بجاولا بيترَتلا نإ : لاق لاعفألا نم

 . ةيجاو تسيل ىلا لاعفألا ف نوكت دق ةبجاوولا طو رشلا نإ : لاق قرفي مل نمو

 « ءوضولا لاعفا ىف ةالاوملا ىف اوفلتخخا ( طورشلا نم ةرشع ةيناثلا ةلئسملا )

 نايسنلا عم ةطقاس ةردقلا عمو ركذلا عم ضرف ةال اوملا نأ ىلإ كلام بهذف

 ىلإ ةفينحوبأو ىعفاشلا بهذو . توافتلا شحافتي م ام رذعلا دنع ركذلا عمو

 ىذلا كارتشالا كلذ ىف ببسلاو « ءوضولا تابجاو نم تسيل ةالاوملا نأ

 ىلع اهضعب ةقحالتملا ةعباتتملا ءايشألا اهب فطعي دق هنأ كللذو ء اضيأ واولا ىف

 موق جتحا دقو . ضعب نع اهضعب ةيخارأملا ءايشألا اهب فطعي دقو « ضعب

 لوأ ىف ًاضوتي ناك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث امب ةالاوملا طوقسل

 هذه ىف فالحل لخدي دقو « رهطلا رحآ ىلإ هيلجر لسغ رخؤيو هروهط

 امنإو « بدنلا ىلع وأ بوجولا ىلع لاعفألا لمح ىف فالتخالا ىف اضيأ ةلئسملا

 وفعم هنأ عرشلا ف هيف لصألا ىسانلا نأل « نايسنلاو دمعلا نيب كلام قرف

 مفر» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « كلذ ريغ ىلع ليلدلا موقي نأ ىلإ هنع

 لوأ - دهتحما ةيادب ل ب



 هل نأ عرشلا رمأ نم رهظي رذعلا كلذكو « ”نايئسنلاو أطسلا ىج 1
 ىد

 اول ضورف نم ةيمسنلا نأ لل ا نقف هلو وقل د اريثأت

 را 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ٠ عوفر لا تثيدحلاب كاذل و 1

 مهضعب هلهحدقو 3 لقنلا لهأ كلتع حصي مل ثيدحلا اذه و سا مسي 0

 تاروهشم هذهف « ةكخأ ايف بدنلاىلع هلح مهضعبو ٠ ةينلا هب دارملا نأ ىلع

 ةقلعتم انلق ا ىهو . لوصألا ىر## بابلا اذه نه ئرجت ىلا لئاسملا

 هفيرعتب امإو . اهعضاوم ديدحتب امإو . ةراهطلا هذه لاعفأ تافصب امإ

 ذإ نيفحلا حسم بابلا اذهب قلعتي امو . ركذام رئاسو امناكرأو اهطورش

 . ءوضولا لاعفأ نم ناك

 « هزاوج ف رظنلاب ( لئاسم عبس ىف رظنلاب قلعتي هلوصأب طيخنا مالكلاو )

 هتيقوت ىفو . لملا ةفص ىبعأ :هتفص ىفو . هلحم نيبعت ىفو . هلحم ديدحتىو
 : هضقاون فو . هطو رشىو

 زئاج هنأ روبشملا لوقلا : لاوقأ ةثالث ةيفف . زاوحلا امأف ( ىلوألا ةلثملا )

 رفسلا قف هزاوج ىناثلا لوقلاو . راصمألا ءاهقذ روهمح لاق هبو ٠ قالطإلا ىلع

 ليواقألاو . اهدشأ وهو قالطإب هزاوج عنم ثلاثلا لوقلاو . رضحلا نود

 نم نظي ام مهفالتخا ىف ببسلاو . كلام نعو لوألا ردصلا نع ةيورم ةثالثلا

 هتمددرو 86 راثالل لجرألا لسغب رمألا اهيف دراواا ءوضولا ةيآ ةضراعم

 ردصلا ىف ةباحصلا نيب ناك فالحل اذهو . ءوضولا ةيآرخأت عم حسملا ف
 هبهذم وهو « راثآلا كلتل ةنحان ءوضولا ةيآ نأ ىري نم مهم ناكف . لوألا
 ثيدح مهبجعي ناك هنأ ملسم هاور امب هزاوجي نولئاقلا جتحاو ٠ سابع نبا
 لع حس مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىأر هنأ » ىور هنأ كلذو ٠١ ٠ ريرج

 ذلإ تل : لاقف « ةدئاملا لوزن لبق كلذ ناك امنإ هل ليقف . نيفحلا
 راثآلاو ةبآلا نيب سيل : هزاوجي نولئاقلا نورخأتملا لاقو « ةدئاملا لوزن دعب
 اننإ ةصخرلاو + مل كعتال نو لإ ةشوتس وهاع] لسعلابزمألا نآلا + نزاع
 ىلع حسملا وه ضفحلاب لجرألا ةءارق ليوأت نإ ليقو ٠ فيلا سبالل ىه

 ةدراولا حاحصلا راث الإ ركأ نآلف رضحلاو رفسلا نيب قرف نم امأو . نيفحلا



 دس او48.0ب

 رعشم رفسلا نأ عم « رفسلا ف تناك امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع هحسم ن
 هعرت نإذ + فيتا باب نموه نيفحلا ىلع حسملاو « فيفختلاو ةصخرلا

 . رفاسملا ىلع قشي ام

 لاقف « راصمألا ءاهقف اضيأ هيف فلتخاف لحما ديدحت امأو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 لفسأ ىبعأ نطابلا حسم نإو ؛ فحلا ىلعأ حسم كلذ نم بجاولا نإ : موق

 بجوأ نم مهنمو « ىعفاشلاو اذه ىأر نم دحأ كلامو « بحتسم فحللا

 مهنمو « كلام باحصأ نم عفان نبأ بهذم وهو « امهنوطبو امهروهظ حسم

 ةفينح ىلأ بهذم وهو« نوطبلا حسم بحتسي ملو طقفروهظلا حسم بجوأ نم

 وأ © نطابلا حسم بجاولا نإ : لاقت ببشا دششو « ةعامحو نايفسو دوادو

 كلذ ىف ةدراولا راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو ؛ ١ حسم امهيأ ىلعألا

 ثيدح امهدحأ : نيضراعتم نيرثأ كلذ ىف نأ كلذو « لسغلاب حسملا هيبشتو
 ,هنطابو فسللا ىلع حسم ملسو هيلع هللا ىلص هنأ » هيفو هيعش نب ةريغملا

 ىلوأ فلا ”لفسأ ناكل ىأرلاب ني دلا ناك ول » ىلع ثيدح رخآلاو
 ىلع حسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأر دقو « ”هالعأ "نم _حسَملاب
 ىلع ةريغملا ثيدح لمح نيثيدحلا نيب عمجلا بهذم بهذ نف « هيفخ رهاظ

 بهذ نمو . ةنسح ةقيرط ىهو « بوجولا ىلع ىلع ثيدحو « بابحتسالا
 ثيدح حجر نف « ةريغملا ثيدحي امإو « ىلع ثيدحب امإ ذخأ حيجرتلا بهذم

 « لسغلا ىلع حسملا سايق ىبعأ « سايقلا لبق نم هحجر "ىلع ثيدح ىلع ةريغملا

 « دنسلا ةهج نم وأ سايقلل هتفلاخم لبق نم هحجبر ”ىلع ثيدح حجر نمو

 نطابلا حسم ىلع راصتقالا زاجأ خم امأو . كلام وه ةلئسملا هذه ىف دعسألاو

 « لمعتسا سايقلا اذه الو « عبتا رثآلا اذهال هنآل « ةجح هل لعأ الف طقن
 : لسغلا ىلع حسملا سايق ىعأ

 اوقفتا حسملاب نيلئاقلا ءاهقفلا نإف حسملا لحم عون امأو « ةثلاثلا ةلثسملا )

 كلذ زاجاف « نيبروخللا ىلع حسملا ف اوفلتخاو « نيفحللا ىلع حسملا زاوج ىلع

 كلذ زاجأ نممو 4 ةفيتحوبأو ىعفاشلاو كلام كلذ عنم نمو ؛ موق هعنمو موق

 مهفالتخا ببسو . ىروثلا نايفسو ةفينح ىنأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ

 )١١( بحتسم لعألاو : ساف ةخسن .



 تالاف د

 نيبرودللا ىلعحسم هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ةدراولا راث آلا ةعص ىف مهفالتخا
 ةدابع ىه مأ هريغ فحل ىلع ساقي له يف اضيأ مهفالتخاو . نيلعتلاو

 هل 1 ثيدحلا هدنع حمصي مل نف « اهلحم اهب ىدعتي الو اهيلع ساقبال
 زوج وأ « رثألا هدنع حص نمو « هيلع حسملا رصق فىللا ىلع 0

 ناخيشلا هجري ملا :ّآلا اذهو « نيبروخلا ىلع حسملا زاجأ فيللا ىلع سايقلا

 نيب ن هيدلخلا نيبرولا ددرتلو . ىذمرّلا هححصو املسمو 54 عا

 امهادحإ : ناتياور امهيلع حسملا ىق كلام نع دلجنلا ريغ بروحلاو فحلا

 زاودلاب ىرخألاو منملاب
 ىلع لع حلا زاوج ىلع اوقفتا مهنإف « فشلا ةفص امأو ( ةعبارلا ةلئسملا )

 هيلع حسم هباعصأو كلام لاقذف : قرا ىف اوفلتخاو « حيحصلا فيلا

 ةثالث نم لقأ هنم رهاظلا نوكي امب ةفينحوبأ ددحو « اريسي قرخللا ناك اذإ
 افحن ىمسي ماد ام قرخنملا فحلا ىل إء حسملا زاوي موق لاقو . عباص

 نوكي نأ ىعفاشلا عنمو « ىروثلا كلذ هنع ىور نمثو . هقرخشحافت نإو
 هنع نيلوقلا دحأ ىف اريسي ناك ولو مدقلا هنم رهظي قرخ فحللا مدقم ىف
 حيسملا ىلإ لسغلا نم مرا لاقتنا ق مهفالتخا كلذ ىف يلا بيسو
 عوأ ١ ق ةقشملا عضوأل و وه مأ ظ يمنا كيسراش ىعأ رسلا 3 وه له
 اذإ هنآل « قرخنملا فدللا ىلع حسملا زجي م ريسلا عيضوم هآر نق ؟ نيفحلا
 نأ ىأر نمو « لسغلا ىلإ حسملا نم اهضرف لقتنا ءىبث ث مدقلا نم فشكنا
 قردللا نيب قيرفتلا امأو . افخخ ىمسي مادام قرا ربتعي مل ةقشملا كلذ ىف ةلعلا
 فافخ تناك : ىروثلا لاقو . جرحلل عفرو ناسحتساف ريسيلاو ريثكلا
 كلذ ىف ناك ولف : سانلا فافخك قورلا نم م ملستال راصنألاو نيرجاهملا
 اهيف ناك ولف « اهمع توكسم ّه ةلئسملا هذه : تاق . مهنع لقنو درول رظح
 نويل اع لاق دقو « ملسو هيلعالا لإ ىلص هتيبل 00 م ميك
 5 مهنتلا لون ام سانلل

 كلام ىأرف « هيف اوفلتخا اضيأ ءاهقفلا نِإف ا امأو ( ةسماخلا ةلثسملا )
 هييصت وأ امهع زي يب ملام امهيلع حسك نيفخلا ى بال نأو 2 تقؤم ريغ كلذ نأ

 ملا حاسس



 تاع

 مهفالتخا ف ببسلاو . تقؤم كلذ نأىلإ ىعفاشلاو ةفينحوبأ بهذو ؛ ةبانج

 اهدحأ : ثيداحأ ةثالث كلذ ىف درو هنأ كلذو « كلذ ىف راثآلا فالتخا

 ا ل قا ومر لج لاق أ السلا ةلصلا هيلع ىبنلانع ىلع ثيدح

 « مقملا ”ةلْيلَو مونرو رفاسملا نيييلالو ماَيأ عاطل ملسو هيلع

 حسمأأ هللا لوسر اي لاق هنأ ) ةرامع نب ىلأ ثيدح ىلاثلاو . ملسم هجرخ

 للا علا: : لاق ؟ اموي :* لاق « اهلعت : : لاق ؟ فحللا ىلع

 ا ل ال منعت لاق ؟ ةثالثو :لاق ؛ مع

 : لاق لاسع نب ناوفص ثيدح ثلاثلاو . ىواحطلاو دواد وبأ هجر « كل

 « ةبانج نم الإ نييلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزننال نأ انرمأف رفس ىف انك

 هجرخ حيحصف ىلع ةيدجامأ تلق. ١ طئاغوأ مون وأ لوب نم نكلو

 ثيدح هنإربلا دبع نب رمعوبأ هيف لاقذ ةرامع نب ىلأ ثيدح امأو

 . ىلع ثيدح هب ضراعينأ ىغبني سيل كلذلو « متاق دانسإ هل سيلو تبثيال

 ملسم الو ىراخبلا هجري مل ناك نإو وهف لاسع نب ناوفص ثيدح امأو

 « مزح نب دمحم وبأو ىذمرتلا ثيدحي | لهأ نم موق هححص دق هنإف

 لمتحي دقو « ىلع ثيدحك ىنأ ثيدحل باطخللا ليلدب ضراعم هرهاظب وهو

 جرم اجرخ ىلع ثيدحو ناوفص ثيدح نإ : لاقي نآيءانبس عمج نأ

 نكل 3 تيقوتلا كرت ىف صن ةرامع نب ىلأ ثيدحو 3 تيقوتلا نع لاؤسلا

 « ناوفصو ىلع ىبيدحب لمعلا بجي اذه ىلعف « دعب تبغي مل لأ يلعب

 تيقوتلا نوك وهو « سايقلا هضراعي امهيف باطخلا ليلد نأ الإ رهظألا وهو

 . ثادحألا ىه ضقاونلا نأل « ةراهطلا ضقن ىف رثؤم ريغ

 نالجرلا نوكت نأ وهف « نيفحلا ىلع حسملا طرش امأو ( ةسداسلا ةلكسملا )

 ىور دقو . اذاش افالخ الإ هيلع عمجم ءىش كلذو « ءوضولا رهطب 00

 مس ركألا هب لاق امنإو « بختتلا ىف ةبابل نبا هركذ كللامنع اقلا نب

 هيلع لاقف « هنع فىللا عزب نأ دارأ اذإ هريغو ةريغملا م

 نم « نييلايلب مايأ ةثالث ٠ ئاسنلا ةياورو ىذمرُلا ةياور اذكه ()
 . ةبانج نم الإ مونو لوبو طئاغ



 اكل 1 ا

 مك هسا و

 فلاخملاو , ٍناثرهاط ايف انين ىف انكيعد 31 مالسلاو ةالصلا

 نميف بابلا اذه نم ءاهقفلا فلتخاو « ةيوغللا ةراهطلا ىلع ةراهطلا هذه لمح

 نأ ري مل نف ؟ امهيلع حسم له هءوضو متأ مم هيفخ سبلو هيلجر لسغ

 ةراهطلا لكت نأ لبق وضع لكل حصت ةراهطلا نأ ىأرو بجاو بيترتلا

 ءهنأو بجاو بيترتلا نأ ىأر نمو « كلذ زاوجب لاق ءاضعألا عيمجل

 « كلذ زجي مل ةراهطلا ءاضعأ عيمج ةراهط دعب الإ وضعلا ةراهط حصتال

 نأ الإ « كلامو ىعفاشلا لاق ىناثلا لوقلابو « ةفينحوبأ لاق لوألا لوقلابو

 ةراهطلا نأ ىري هنأ ةهج نم هعنم امنإو « بيترتلا ةهج ةهج نم كلذ عنمي مل ًاكلام

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو + ةراهطلا عيمج لاك دعب الإ وضعلل دجوتال

 ةريغملا تاياور ضعب فو . ةيعرشلا ةراهطلا نع ربخأق « ناترهاط امو و

 هذه ىلعو « امهيلع حسماف نات رهاط امهو فحللا ف كيلجر تلخدأ اذإ و

 هيلجر ىدحإ لسغ نأ دعب هيفخ دحأ سبل نميف باوحلا عرفتي لوصألا

 سيال هنأل نيفحلا ىلع خسأل كلام لاذ ؛ ىرخألا لسغي نأ لبقد

 ةفينحوبأ لاقو . قامحإو دمحأو ىعفاشلا]وق وهو « ةراهطلا ماه لبق فخلإ

 بارصأ نم ةعامح لاق هبو: جيلا هل روج دوادو 0 روثلاو

 ليقع لوألا ىلع عرت ولدنأ اوعجأ مهلكو 2( هريغو ف رطم مهنم كلام

 نأ تيكا ىلع حسملا ل رق رق زهر يبا هل راج اضيل ع هيا لجل

 لقتنت اك له فالحلاا ببسو . نالوق هيف كلام نع رحآ فخ ىلع نوكيال

 لفسألا فدللا ةراهط ٍلقتنت كلذك ء فحلا هرتسس اذإ فحل ىلإ مدقلا ةراهط
 فدللا ىلع حسملا ز راجأ ىلوألاب ةيناثلا ةلقنلا هبش نت ؟ ىلعألا فحل ىلإ ةجاولا

 . كلذ زجي مل قرفلا هل 8 اههبشي مل نمو ٠ ىلعألا
 ضقاون اهنأ ( يلع اوعمجأ ين « ةراهطلا هذه ضقاون امأف ( ةعباسلا ةلئسملا )

 0 ال مأ ةراهطلا هذهل ضقان فحلا عزن له اوفلتخاو : اهنيعب 0

 اعأ ىلصو امهلسغي مل نإو « ةيقاب هتراهطق هيمدق لسغو هعزن نإ

 : 0 ىعفاشلاو هباحصأو كلام كلذب لاق نممو « هيمدق لسغ دعب لل

 ةالاوملا بوجو ىف هيأر ىلع ءوضولا فنأتسا كلذ رخأ نإ هنأ ىأر اكلامنأ الإ
 لك ديفو ني اثدح ثدحمي ىبح ةيقاب هتراهط : موق لاقو . مدقت ىذلا طرشلا ىلع
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 لاقو . ىليل ىلأ نباو دواد لوقا اذهب لاق نممو « لسغ هيلعسيلو ءوضولا
 هذه نم دحاو لكبو « هتراهط تلطب دقف هيفخ عزت اذإ : ىح نب نسحلا
 توكسم ىه ةلئسملا هذهو « نيعباتلا ءاهقف نم ةفئاط تلاق ةثالثلا لاوقألا
 ةراهطلا ى هتاذب لصأ وه نيفحلا ىلع حسملا له مهفالتخا ببسو . اهنع
 هتاذب لصأ وه انلق نإ ؟ نيفحلا ىف امهتبوبيغ دنع نيمدقلا لسغ نم لدبوأ

 انلق نإو « امهلسغ دعب هالجر تعطق نك نيفحلا عزن نإو ةيقاي ةراهطلاف
 طرتشن انك نإو ةراهطلا تلطب فدا عزن اذإ لاقي نأ لمتحيف ء لدب هنإ
 نوفل طرتشي مل اذإ ةراهطلا تأزجأ امهلسغ نإ لاقي نا لمتحيو « روثفلا

 ليختي ءىش وه امنإو « فيعضف فدلا عزن نيح نم روفلا طا رشا امأو

 . بابلا اذه ىف هتبثن نأ انيأر ام اذهف

 هايملا ف ثلاثلا بابلا

 نم 'مكيلع ”لّزنسي و - ىلاعت هلوق هايملاب ةراهطلا بوجو ىف لصألاو
 اومسْيَتسف ءام اودجتت "ملف فلوقو - هب "ملك هيل ءام ءاّنملا
 ةرهطم اهسفن ىف ةرهاط هايملا عاونأ عيمج نأ ىلع ءاملعلا عمجأ و ابسط !ديعح
 نوجوجحم هو « اذاش لوألا ردصلا ىف افالخ هيف نإف « رحبلا ءام الإ « اه ريغ

 ةالصلا هيلع هلوق وهو كلام هجرخ ىذلا رثألابو « هل قلطملا ءاملا مسا لوانتب

 اثيدح ناك نإو وهو « هّنتَْمم لدحلا مؤام ٌروهّطلا وه هرحبلا ىف مالسلاو

 ريغيام لك نأ ىلع اوعمجأ كلذكو « هدضعي عرشلا رهاظف , هتعض ف افلتخ

 اذاش افالخ الإ ريهطتلاو ةراهطلا ةفص هبلسيال هنأ ابلاغ هنع كفنيال امم ءاملا

 ءاملا مما لوانتب جوجمحم اضيأ وهو : نيريس نبا نع نجآلا ءاملا ف ىور

 وأ هنول وأ همعط امإ ةساجنلا تريغ ىذلا ءاملا نأ ىلع اوقفتاو « هل قلطملا

 الو.ءوضولا هب زوجال هنأ فاصوألا هرذه نم لحاو نم رثكأ وأ هحنر

 دحأ ريغت مل ىلا ةساجنلا هرضتال رحبتسملا ريثكلا ءاملا نأ ىلع اوقفتاو . روهطلا

 كلذ نم اوفلتعتاو « باْلَأ اذه نم هيلع اوعمجأ ام اذهف « رهاط هنأو هفاصوأ

 : بابلا اذه لوصألاو دعاوقلا ىرعع ىرخن لئاسم تدم ىف



 ها

 < هفاص وأ دحأ ريخت حلو ةساحن هتطلاخ اذإ ءاملا ىف اوفلتخا ( ىلوألا ةلئسملا)
 نع تاياورلا ىدحإ ىهو « اليلق وأ اريثك ناك ءاوس رهاط وه : موق لاقف

 « ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلاب : موق لاقو « رهاظلا لهأ لاق هبو ء كلام
 اوفلتخا ءالؤهو . اسجن نكي مل اريثك ناك نإو « اسجن ناك اليلق ناك نإ اولاقف
 نأ وه اذه ىف دحلا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذف « ريثكلاو ليلقلا نيب دحلا ىف

 ةكرخلا رست مل هيفرط ٍدحأ نم ىدآ هكرح اذإ ثيحب ةرثكلا نم ءاملا نوكي
 نم ناتلق وه كلذ ىف دحلا نأ ىلإ ىعفاشلا بهذو . هنم ىناثلا فرطلا ىلإ
 ,نكلو ءادح كلذ ىف دحي مل نم مهسمو « لطر ةثامسمخ نم لالق وحن كلذو « رجه
 اضيأ اذهو « هفاصوأ دحأ ريغت ل نإو ءاملا ليلق دسفت ةساجنلا نإ : لاق
 كلام نع لصحتيف هوركم ءاملا اذه نأ اضيأ ىور دقو « كلام نع ئورم

 « هدسفت ةساجنلا نإ لوق : لاوقأ ةثالث ةريسيلا ةساجنلا هلحت ريسيلا ءاملا ىف
 ببسو . هوركم هنإ لوقو « هفاصوأ دحأ ريغتي نأ الإ هدسفتال اهنإ لوقو
 نأ كلذو « كلذفف ةدراولا ثيداحألا رهاوظ ضراعت وه كلذ ف مهيد

 دحأ ظقيتس لسا اذإ ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو مدقتملا ةري ره ىلأ ٌثيدح

 . ءاملا لبق سجني ةساجنلا ليلق نأ هرهاظ نم مهفي « ثيدحلا 6 همون نم

 لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تباثلا ةريره ىلأ را اضيأ كلذكو

 م هنإ) ( هيف لستعي 7 رممادلا ءاملا قف املك دحأ و 0

 ىسبلا ن هير را كلذكو . ءاملا لدلك سجني ةساجنلا ليلق نأ اضيأ هرهاظب

 ماق ايبا ارعأ نأ ١» تباثلا سنأ ثيدح امو مئادلا ءاملا ف بنحلا لاستغا نع
 لا لص هللا لوسر لاقف « سانلا هب حاصف « ايف لاف دجسملا نم ةيحان لا

 بونذب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ عرف املف « وعد : سو هيلع
 مولعم ذإ « ءاملا ليلق دسفيال ةساجنلا ليلق نأ هرهاظف ؛ هلوب وب ىلع بصف ءام
 ىردجلا ديعس ىبأ ثيدحو . بونذلا كلذ ن م رهط دق عتضوملا كلذ نأ

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق دواد وبأ هجرخ اضيأ كلذك
 .ضئاحلاو بالكلا موحل اهيف ىلي رثب ىهو « ةعاضب رثب نم ىتسي هنإ ) هل لاقي

 هسجشي ال ءاملا "نإ : مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا لاقف « سانلا ةرذعو ير



 دن تع

 عمجلا قيرط ىف اوفلتخاو ثيداحألا هذه نيب عملا ءاملعلا مارف ( 2

 قارعألا ثيدح رهاظب لوقلا ىلإ بهذ نف ؛ مهيهاذم كلذل تفلتخاف

 لاثتماو « ىنعملا ىلوقع» ريغ ةريره لأ ىيدح نإ : لاق ديعس ىنأ ثيدحو
 كلذ ىف تطرفأ ةيرهاظلا نإ ىبح « سجني ءاملا كلذ نآلال ةدابع هانمضت ام
 هب لسغلا هرك امل حدق ن هم ءاملا كلذ ىف ناسنإ لوبلا بص ول : تلاقف

 هرك نمو « لوقلا اذه لاق نم هجولا اذه ىلع امهيب عمجف « ءوض ولاو

 ىيدح لمح هنإف « ثيداحألا نيب عمج ةريسيلا ةساجنلا هلحن ليلقلا ءاملا

 ىلع ديعس ىأ ثيدحو ىاارعألا ثيدح لمحو « ةيهاركلا ىلع ةريره ىأ

 ىيدح ني اعمجف « ةفينحوبأو ىعفاشلا امأو . ءازجإلا ىلع ىنعأ « امهرهاظ
 ىلع ةريره ىأ ىييدح المح نأب « ىردحللا ديعس ىف أ ثيدحو ةريره ىلأ

 نأ ىلإ ىعفاشلا بهذو . ريثكلا ءاملا ىلع ديعس ىنأ تن ليلقلا ءاملا

 نع رمع نب هللا دبع ثيدح ىف درو ام وه ثيداحألا عمجي ىذلا كلذ ىف دحلا

 لئس » لاق مزح نب دمحم وبأ هححصو . ىذمرعلاو دواد وبأ هجرخ « هيبأ

 لاقف ؟ باودلاو عابسلا نم هبوني اهوغالا نق لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ددللا نأ ىلإ بهذف ةفينحوبأ امأو « انتبخ "لمحت ' نيتلق ”ءاملا ناك "نإ

 ثنايرسب ءاملا عيمجج ف ةساجعلا ناب رس ربتعا هنأ كلذو « سايقلا ةهج نم كلذ ىف

 هعيمج ف ىرست نأ اهيف نككعال ةساجمالا نأ نظي ثيحب ءاملا ناك اذإف « ةكرحلا
 روبثملا ىلارعألا ثيدحف نيبهذملا نيله بهذ ن م نكل © رهاط ءاملاف

 لع ءاملا ةورو نيف ف نأ لإ ةيسفاقلا تاخيتللللف اليد هلا ضراتب

 ىلارعألا ثيدح.ف امك ءاملا اهيلع درو نإ اولاتف ٠ ءاسملا ىلع اهدوروو ةساجنلا

 00 ةريره ىلأ ثيدح ىف امك ءاملا ىلع ةساجنلا تدرو نإو « سجني م

 مهنأ كلذو « رظنلا نم هجو لءؤت اذإ هلو ٠ ركحت اذه : ءاهقفلا روهمح لاقو

 اذإ ريثكلا ءاملا ىف رثؤتال ةريسيلا ةساجنلا نأ ىلع عامجإلا ىلإ اوراص امنإ

 هلأو « هئازجأ عيمج ف ىرستال ةساجنلا نأ هوتي ثيحب ريثكلا ءاملا ناك
 انم ًاردق نأ دعبي الف « كلذك كلذ ناك اذإو ٠ ريثكلا ءاملا نع اهنيع ليحتس

 كلذ درو اذإف « اسجن ناكلو . كرما تاجلااو مام ردق هلح ول ءاملا نم

 لبق بهذتو ةساجنلا كلت نيع ىنفت هنأ مولعف اءزجف اءزج ةساجنلا ىلع ءاملا
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 لما را دق ءاملا كلذ نم درو ءزجرخآ نوكيف اذهىلعو . ءاملا كلذ ءانق

 نم ليلقلا ىلإ ريثكلا ءاملا ةبسن ةساجنلا نم ىتب امم هيلع دروام ىلإ هتبسن نأل

 ىعأ « ةساجنلا نيع باهذب لاحلا هذه ىف عي ملعلا ناك كلذلو : ةساجتلا

 نم ىبي ءزج رخآ ىلع ر هاطلا ريخآلا ءزتبا عوقو ىف
 اذملو « ةساجنالا نيع

 . ندبلاوأ بوثلا ق ةعق ةعقاولا لوبلا ةرطق رهطي هب ًاضوتي ام رادقم نأ ىلع اوعجأ

 بهاذملا ىلوأو . ءاملا ٠ نم ردقلا كلذ ىف:لوبلا نم ةرطقلا تعقو اذإ اوفلتخاو

 هانعم قف امو ةريره ىأ ثيدح لمحينأ وه : عمجلا ىف ةقيرط اهسحأو ىدنع

 قبي ليوأتلا اذه نآل « زاوحلا ىلع سن زأو ديعس ىلأ ثيدحو : ةيهاركلا ىلع

 اهب دوصقملا نأ نع ةريره ىأ 00 ىبعأ  اهرهاظ ىلع ثيداحألا موهفم

 هنأ ىرتو سفنلا هفاعت ام وه ىدنع ةيهاركلا دحو ؛ ءاملا ىف ةساجنلا ريثأت

 هلامعتسا بنتحي نأ بحي هبرش ناسنإلا فاعي ام نأ كلذو . ثيبحت ءاف

 هدورو فااعب امك هندب رهاظ ىلع هدورو فاعي نأو ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا ىف

 ءاملا ليلق سجني ةساجنلا ليلق ناك ول هنأب جتحا ِِى امأو . هلخاد ىلع

 نم لصفتملا نوكي نأ اذه ىلع بحي ناكذإ : ادبأ ًادحأ رهطي ءاملا ناك امل

 امل « هل ىبعمال لوقف « اسجن ادبأ هريهطت دوصقملا سجنلا ء ء ىلا نع ءاملا
 ةساجنلا نم ىبي ءزج رخآ ىل اع ءاملا نم دري ءزج رحآ ةبسن نأ نم هانيب

 نم 2 بجعي ناك نإو « ةليلقلا ةساجنلا ىلإ ريتكلا ءاملا ةبسن لحما ىف

 ىلإ اهئيع بلقيو ةساجنلا ليحي ريثكلا ءاملا نأ اعطق ملعن انإف ٠ نيرخأتملا

 « ةليلقلا ةساجنلا هدسفتال ريثكلا ءاملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ كلذلو ٠ ةراهطلا

 00 سجنلا وضعلا وأ سجنلا تاكل ىلع ءاملا بص لساغلا عبات اذإف

 ريثكلا ءاملا نيب قرف الو « هترثكب ةساجنلا نيع ةرورض ءاملا

 3 « ءزج دعب اعزج اهدلع دري وأ « ةعفد اهنيعب ةدحاولا ةساجنلا ىلع دري

 مل ثيح نم فالمللا عضوم ىلع عامجإلا عضومب اوجتحا امنإ ءالؤه

 ةلئسملا هذه ىق انل رهظ ام اذهف « نيابتلا ةياغ ى ناعضوملاو ١ كلذب اورعشي

 انكلس "نأ ول انددولو « اهيف مهلاوقأ حيجرتو اهيف س سانلا فالتخا ببس نم

 نامزلا قاع امبرو الوط ىضتقي اذه نأ انبأر نكل « كلسملا اذه ةلئسم لك ىف



 ا

 هللا رسي نإف « هاندصق ىذلا لوألا ضرغلا مون نأوه طوحألا نأو « هنع
 . ضرغلا اذه را نم حاسفنا انل ناكو هيف ىلاعت

 ةرهاطلا ءايشألا نم هريغ وأ نارفعز هطلاخ ىذلا ءاملا ( ةيناثلا ةلئسملا )
 لاف عدم دال ل + هفاضؤوأ نحل ت ريغ ىبم ابلاغ هنم كفنت ىلا

 نع ريغتلا نكي ملام ةفينح ىلأ دنع رهط.و ؛ ىعفاشلاو كلام دنع رهظ» ريغ

 هطلاخخ ىذلا ءاملل قلطملا ءاملا ما لوانت ءافخ وه مهف التخا ببسو . خبط

 هلوانتيال هنأ ىأر نف ؟ هلوانتبال وأ هلوانتي له ىنعأ « ءايشألا هذه لاثمأ
 ءام ال اذك ءام لايف هطلاخ ىذلا ء ىلا ىلإ فاضي امتإو قلطملا ءاملا ما
 ىأر نمو « قلطملا ءاملاب نوكي امن] ءوضولا ناك ذإ « هب ءوضولا زجب مل قاطم
 ءاملا مسا لوانت مدع روهظلو « ءوضولا هب زاجأ قلطملا ءاملاممسا هلوانتي هنأ
 كلذكو « هب ءوضولا زوجيال هنأ ىلع اوقفتا رهاط ءىبش عم خوبطملا ءاملث
 ةعمجلا رهط ةزاجإ نم نابعش نبا باتك ىف ام الإ هنم ةجرختسملا تابنلا هايم ىف
 ةرثكلا نم غلبي دقف « ةلقلاو ةرثكلاب فلتخي طالتخالا نأ قلاو . درولا ءاع

 لإ غلبال دقو « لسغلا ءام لاقي ام لثم قلطملا ءاملا م ما هلوانتي ال دح ىلإ

 حيرلا ربتعي مل كلذلو ع طقف حييرلا هنم تارنغت ىبم 5 ع« دحلا كلذ

 دنع ةيطع مأل مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « فاضملا ءاملا اوعنه نمم موق
 رةريخألا ىف ”نلمعجاو رادس و ءامعب اهتللسغغا » هتنبا لسغب اهايإ هرمأ

 طالتخالا نم علبي مل هنكلو طلت طلت ءام اذهف « روتفاك ن ناكها اررفاك

 ةردكلا رابتعاب كلام نع ىور دقو « قلطملا ءاملا مما هنع بلس ثيح

 « فاصوألا ترهظ نإو ةلقلا عم هزاجأف « امهنيب قرفلاو ةلقلاو ةظلاخملا ىف
 . ةرثكلا عم هزجي لو

 : لاوقأ ةثالث ىلع هيف اوفلتخا . ةراهطلا ف لمعتسملا ءاملا ( ةئلاثلاةلئسملا )
 و ةفرنح ىبأو ىعفاشلا بهذم وهو « لاح لك ىلع هب ةراهطلا اوزيجي مل موقف

 2 هباحأو كلام بعلم وهو ( هدوجو عم مهيتلا اوزيجي مو هوهرك موقو :

 ناار وانو نوت وبا لاق هنوف :اقرف قلطملا ءا.ملا نيبو هنيب اوري مل موقو
 هنأ نم نظي ام اضيأ اذه ىف فالحلا ببسو . سمن هنإ لاف فسوي وبأ دشو



 دس رام

 نم هب أ ةلاسغلا مسا نأ نظف الغ مهضعب نإ ىبح قلطملا ءاملا مسا هلوانتيال

 لع نواتتكي هباحصأ ب ملسو هيلع هللا ىلص ى دل نأ تيث دقو « ءاملا مسا

 نو ىذلا ءانإلا ىف لمعتسملا ءاأا نم 4 نأ كب الر هئوضو لضف

 دج نيتك نأ ىلإ ىف سل بلعألا ق "دنآل اظن ءاق ويك ةلمخابو
 مكح هكحف 2« كلذ ىلإ ىينا٠نإف عب لسغت ىلا ءاضعألا سندي هفاصوأ

 سوفنلا هفاعت اذه ناك نإو « رهاط ءىثشب هفاصوأ بحأ ريغت ىذلا ءاملا

 . هعم ليلد الف سجن هنأ معز نم امأو « ههرك نم دا

 .. ماعنألا ةميبيو نيملسملا رآسأ ةراهط ىلع ءاملعلا قفتا ( ةعبارلا ةلئسملا )
 رهاط ناويح لك نأ معز نم مهْنف « اريثك افالتخا كلذ ادع ايف اوفلتخاو

 نايورم نالوقلا اذهو « طقن ريزتخلا كلذ نم ىئثتسا نم مهنمو ءرؤسلا
 ىعفاشلا بهذم وهو « بلكلاو ريزتخلا كلذ نم ىثتسا نم مهنمو « كلام نع

 مهمو 3 مساقلا نبا بهذم وهو « ةماع عابسلا كلذ نم ىنتسا نم مهنمو

 رآسألاف ةمرح موحالا تناك نإذ « موحلل ةعبات رآسألا نأ ىلإ بهذ نم
 راسألاف ةحابم تناك نإو « ةهوركم راسألاف ةهوركم تناك نإو « ةسجن

 هبرشي ناك اذإ هوركم هنإ ليقد « سمن هنإ ليقف كرشملارؤس امأو . ةرهاط

 َّق 0 ىلا تاناويحلا رآسأ عيمج هدنع كلذكو ؛ مساقلا نبا بهذم وهو ءرمحلا
 . ةالخنا بالكلاو ةلالخلا لبإلاو ةالحما جاجدلا لثم ابلاغ ةساجنلا
 0 و . باتكلا رهاظل سايقلا ةضراعم اهدحأ : ءايشأ ةثالث وه كلذىف مهفالتخا

 . كلذ ىف اضعب اهضعب راثآلا ةضراعم ثلاثلاو . راثآلا رهاظل هتضراعم
 كاويحلا نيع ةساجن .ببس وه ةاكذ ريغ نم توملا ناك امل هنأ وهف سايقلا امأ
 كلذ ناك اذإو « ناوي نيع ةراهط ببس ىه ةايحلا ن وكت نأ بجو .عرشلاب
 رهاظ امأو . رهاط هرؤسف نيعلا رهاط لكو « نيعلا رهاط ىح لكف كلذك
 . ىلاعت هللا نأ كلذو « كرشملاو ريزتحللا ىف سايقلا اذه ضراع هنإف باتكلا
 « هنيعأ سجن وهف هنيع ف سجر وه امو - "سنجر ”هّنإف - ريزنحلا ف لوقي

 هلوق لمح هنثتسي مل نمو « طقف ريزتحلا ىحلا ناويحلا نم موق ىتتسا كلذلو

 نوكرخلا امن 1 ىلاعت هلوق ىف كرشملا امأو . هل مذلا ةهج ىلع « سجر »



 تاآو

 سايقلا ف كلذ ىبفتمت» نم ىثتسا هرهاظ ىلع اضيأ اذه لمح نف  ”سحن
 اهنإف راثآلا امأو . هسايق درط محل مذلا جرخم هجرخأ نمو : نيكرشملا

 ةريره ىلأ ثيدحف بلكلا امأ . عابسلاو راو بلكلا ىف سايقلا اذه تضراع
 بلكلا َمَلَو اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « هتحص ىلع ننل
 هقرط ضعب ىو « تارسم ( عبس ةهلسغيللو هلق ريل مكردحأ ءانإ ىف
 رفا امأو ) بارا اهتمالا 300 0 اهضعب قو ) باركلاب نهالو أ 0

 للا لسه هما كوسر لاق : لاق ةريره ىلأ نع نيريس نبا نع ةّرق هاور اف

 7 نيثرموأ ه1 تأ ملا ٍةيف غلو اذإ ءانإللا م 0 ملسو هيلع

 ةيبأ نع نع مدقتملا رم نبأ ثيدحف عابسسا امأو : ثيدلا لهأ كنع ةقث ةرقو

 حابسلا نم يور اطوال نع و هيلع هللا ل هللا كويشر لكس و..لاق

 0 امأو . 0 اسبح لمسح 1 نيف ل ناك "نإ : لاذ باودلاو

 نع ملسو هيلع هللا ىلص لثس هنأ ) هتع ىور هنأ انف « بابلا اذه راثآلا

 1 ام امل 0: لاف عابسلاو بالكلا اهد رت ة 4 :يدملاو ةككم ٠ نيب ىلا ضايحلا

 ىذلا رمع ثيدح انه رمتو تار مطران ل ف 'يلكلو اهن وطسب ىف

 ىلع 7 رذ اًنإف انربشختال ٍضوتحلا بحاص ايوهلوق وهو هئطوم ىف كلامداو ر

 ةشيك نأ ١) كلام هج رخ يذلا اضيأ ةداتق ىنأ ثيدحو ) اننيساع دردتو ر عابسلا

 2 تبرش ىح ءانإلا اهل ىغصأف هنم برشتل ةره تءاجف ءوضاو هل ثم

 نيم ىه ام ] سجتتب تمشي اهنا لاق ملسو هيلع هللاىل [ص هللا ل وسر نإ لاق

 راث آلا هذه ليوأت ىف ءاملعلا فلتخاف « تافاوطلا وأ 'يكليلتع ؟ نيف ىلا

 بلكلا رؤس ةقارإب رمألا ف كلام بهذف-؛ روكذملا سايقلا عم اهعمج هجوو

 غلي ىذلا ءاملا نأو « ةالعم ريغ ةدابع كلذ نأ ىلإ « هنم ءانإلا ,لسغو

 بلكلا اهيف غلي ىلا ءايشألا نم ءاملا ادعام ةقارإ ري حلو « سجنب سيل هيف:

 اضيأ نظ هنألو ء هل سايقلا كلذ ةضراعمل انلق اك كلذو « هنع روبشلا ف

 ىلاعت هلوق وهو باتكلا رهاظ هضراع نيعلا سجن بلكلا نأ هنم مهف نإ هنأ

 سجنل نيعلا سجن ناك ول هنأ ديري  'يدكنيتلع ”نئكتسممأ امم اولكف

 سيل تاساجنلاو ددعلا نم هلسغىف ءاج امب ليوأتلا اذه ديأو « هتسامعب ديصلل
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 لع جرعي مو « ةدايع وه امتإ لسغلا اذه نإ : لاَقذ ددعلا اهلسغ ىف طرتشي

 ىلا ناويحلا نم باكلا ىبثتساف ىعفاشلا انأو .ةدتع اهفعضل راثآلا كلت رئاس

 سجنلا وه هباعل نأو « هرؤس ةساجت بجوي ثيدحلا اذه رهاظ نأ ىأرو
 ريزتلا ىثتسا كلذكو « هنم ديصلا لسغي نأ بحي هنأو ء« بسحأ اهف هنيعال

 راثألا هذه نم موهفملا نأ معز هنإف ةفينح وبأ امأو . ةروكذملا ةمآلا ناكمل
 1 3 0 م نه وه باكلاو رملاو عابسملا رؤس ةساجعنب ةدراولا

 : ناويللا موحلا ةعبات رآسألا : لاقت ماعلا هب ديرأ صاخللا باب نم اده
 .ثيداحألا رهالف ىلع عابسلاو رهلاو بلككلا كلذ نم ىئثتساف سانلا ضعب امأو

 ن#< ىئتساف « رخلاو بلكلا رؤس ةراهطب مكحف مو ةعب امأو . كلذ ى ةدراولا
 ةضراعملو « هلسغ ىف طرئشملا ددعالف بلكلا رؤس امأ . طقن عابسلا كلذ

 ةرها ةساجن مدع للع ذإ . هل ةداتق ىأ ثيدح ةضراعملو هل باتكلا رهاظ
 حبجرت ىلإ !ريصف ةرحلا اأو د قارط كلكلاو قيفارطلا ننااتأ لبق نم

 رمع نبا ثيدح حيجرتو « نيداس نبا نع ةرق كين اء ةداتق ىلأ ثيدح

 ؛ باطالن|ليلدب هل ةداتق ىلأ ثيدح ةضراعمل هانعم قدروامو ءر مع ثيدح ىلع
 سيل ام 000 مهذ فاوطلا ببسب ةرحهلا ىف ةساجنلا 6 للع امل هنأ كلذو

 1 مسالا ن نبأ حتما اذه بهذ نممو « ةءرحجم اهراسأف عابسلا ىهو فاوطب

 هلسغ ىف ددعلا ري مو ) بلكلا رؤس ةساجنب انلق اك لاقف ةفينح وبأ امأو
 لسغ ىف سايقلا هدنع كلذ ضراع هنآل هيف غلو ىذلا ءانإلا ةراهط ىف اطرش
 هثداع ىلع اذهو « طقذ نيعلا ةلازإ وه امنإ اهيف ربتعملا نأ ىبعأ « تاساجنلا
 لمعتساف : ىفاقلا لاق . اهل لوصألا ةضراعم ناكمل داحألا رابخأ در ىف
 هضراعت ملام هنم لمعتسا هنأ ىبعأ « اضعب لمعتسي ملو اضعب ثيدحلا اذه نم
 هنأب كلذ دضعو « لوصألا هنم هتض راع ام لمعتسي مو 2 لوصألا هلدنع
 ءاهقفلا تكرح ىبلا ءايشألا ىه هذهف ء ثيدحلا ىور ىذلا ةرب يره ىلأ بهذم
 ةلئسملاو « اهيف قارتفالا ىلإ مهمداقو ةلأسملا هذه ىف ريثكلا فالتخالا اذه ىلإ

 نم ىتتسي نأ حجرألا لد « حيجرت اهيف دجوي نأ رسعي“ةضحم ةيداهجا
 بلكلا ىف ةدر اولا راث آلا ةحصل كترشملاو ريزتملاو بلكلا ناويحلا راسأ ةراهط
 نم كرشملاو ريزادللا نيع ةساجنب لوقلا ف عبتب نأ ىلوأ باتكلا رهاظ نآلو |



 كه

 لوقلا ىلع ىنعأ « ءاهقفلا رثكأ هيلعو « ثيدحلا رهاظ كلذكو « سايقلا

 بسانمو ليمم بلكلا هيف غلوام ةقاراب رمألا نإف « بلكلا رؤس ةساجنب
 عرشلا ىف ةداعلاب موهفملا نأ ىنعأ « هيف غلو ىذلا ءاملا ةساجنل عرشلا ىف

 امو « ءىشلا ةساجنل وه هنم ءانإلا لسغو ءىبثلا ةقارإب رنمألا نم

 ريغف « ددعلا هيف طرتشا امل ءانإلا ةساجنل كلذ ناك ول هنأ نم هب اوض رثعا

 امل اظيلغت ركح نود ركحي ةساجن نود ةساجن خي عرشلا نوكي نأ ريكن
 اذه نأ ىلإ تامدقملا باتك ىف هيلع هللا ة>ر ىدج بهذ دقو : ىضاقلا لاق

 عقوتي ام ببس نم لب . ةساجنلا ببس نم سيل ىبعملا لوقعم للعم ثيدحلا
 : لاق . مسلا كلذ نم فاخيف « ابلك ءانإلا ف غلو ىذلا بلكلا نوكي نأ

 لمعتسا لق ددعلا اذه نإف « هلسغ عبسلا وه ىذلا ددعلا اذه ءاج كلذلو

 هلاق ىذلا اذهو « ضارمألا نم ةاوادملاز جالعلا ىف ةريثكعضاوم ىف عرشلا ىف
 ريغ ءاملا كلذ نإ انلق اذإ هنإف « ةيكلاملا ةقيرط ىلع نسحدجو وه هللا همحر

 رهاط اذهو للعم ريغ هنإ لوقي نأ نمهلسغ ىف ةلع ىطعي نأ ىلوألاف « سجن
 بلتكلا بكلا نإ : لاق نأب سانلا ضعب ىنغلب ايف هيلع ضرتعا دقو « هسفنب
 ةلعلا هذه ماكحتسا دنع وه هولاق ىذلا اذهو « هبلك نيحى ءاملا برقيال

 هنإف ا مهضاربعال ىبعم الف « امودحلوأ قو اهبيدابم ق الل بالكلاب

 ةيصاخس هرؤس ى لعلو « ءانإلا ركذ هيف امنإو « ءاملا ركذ ثيدحلا ف سيل

 دورو ركنتسي الو «بلكلا هب مكحتسينأ لبق ىبعأ « ةراض هجولا اذه نم

 ماعطلا ىف عقو اذإ بابذلا ف درو ام باب نم اذه نوكيف ع عرشلا ىف اذه لثم

 ليقام امأو . ءاود رحتألا فو ءاد هيحانج دحأ ىف نأب كلذ ليلعتو «سمغي نأ

 ىرضخلا بلكلا وأ هذاا نع ىبملا بلكلا وه بلكلا اذه نآ نم بهذملا ف
 نم ىلا ىنعأ كلذ نإ : لئاق لوقي نأ الإ « ليلعتلا اذه نم ديعبو فيعضف

 . هذاا ىف جيرحتلا باب

 : لاوقأ ةسخ ىلع رهطلا راسأ ىف ءاملعلا فلتخلا ( ةسماخلا ةلئسملا )

 .ىعفاشلاو كلام بهذم وهو « قالطإب ةرهاط رهطلا رآسأ نأ ىلإ موق بهذف
 3 ةأرملا رؤوس رهطتي نأ لجرلل زوحيال هنأ ىلإ نورخآ بهذو : ةفينح ىنأو

 نأ لجرلل زوجي هنأ ىلإ نورخآ بهذو « لجرلا رؤسب رهطتت نأ ةأرملل زوجيو



 ا »#

 هنأ ىلإ نورا بهذو « اضئاح وأ ابنج ةأرملا نكت ملام ةأرملا دن رهط

 : موق لاقو . اعم اعرشي نأ الإ هبحاص لضفب رهطتي نأ امهنم دحاول زوجيال
 مهفالتخا ببسو . لبينح ن هب دمجأ بهذم وهو « اعم اعرش نإو زوجبال

 ىلا نأ اهدحأ : راثآ ةعبرأ كلذ ىف نأ كلذو « راثآلا فالتخا اذه ىف

 0 نم لستغي ناك مسو هيلع هللا ىللص

 ىرافغلا مكحلا ثيدح ثلاثلاو . اهلضف نم: ليلا هنأ ةنوميم ثيدح ىفاثلاو

 هجارخل « ةأرملا لضفب لجرلا أضوتي نأ ىبم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ

 ها كيتو يبل هلق سعر زب قاع تي عنا ىذمرتلاو دوادوبأ

 نكلو « لجرلا لضفب ةأ رملاو ةأرلا لضفب لجرلا لستغي ن نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 بهذم : نيبهذم ثيداحألا هذه ليوأت ىف  ءاملعلا بهذف . « اعم ناعرشي

 حبجر نم امأ ٠ عب ف: حبجرلاو ضعب عمجلا بهذمو ؛ حرا

 رئاس ىلع دحاو نإ نم هجاوزأأ عم مسو هيلع هللا لص ىزللا لاستغا ثيدح-

 نأ نيب قرف هدنع نككي لو . هجيرت ىلع حاحصلا قفتا ام هنأل « ثيداحألا
 اعم نيلستغملا نأل « هبحاص لضفب امهم دحاو لك لستغي وأ اعم الستغي
 د4 عم ةنوميم ثيدح حمصو « هبحاص لضفب لستغم امهم دحاو لك

 امأو . قالطإلا ىلع رآسألا رهطب لاف ىرافغلا ثيدحىلع هحجرو ثيدحلا

 . مزح نب دمحم ىل ىلأ بهذم وهو ةنوميم ثيدح ىلع ىرافغلا ثيدح حجر نم

 عع مالعلاو ةالصلا هيلع ىزلا لاستغا ثيدحو .ىرافغلا ثيدح نيب مج

 امهدحأ لستغي نأ نيبو « اعم لاستغالا نيب قزف نأب دحاو ءانإ نم هجاوزأ

 نم ةأرملا عم رهطتي نأ لجرلل زاجأ طقف نيثيدحلا نيذه ىلع لمحو رعآلا لضفب
 9 رهطتت نأ زاجأو «؛ اهرهط لضف نم وه رهطتي نأ رجي ملو « دحاو ءانإ

 00 ثيداحألا نيب عمتللا بهذم بهذ نم امأو . هرهط لضف نم

 نكمي هنأل ٠ سجرم نب هللا دبع ثيدحب ذخأ هنإف © ةنوميم ثيدح
 و هيلع هللا ىل ىلا: لسع تيدحو +. ىراغتلا تيلقعا باع تع

 لضفب اضيأ ةأرملا 0 و « ةدايز هيف نوكيو دحاو ءانإ نم هجاوزأ

 كف نكل « هجرخ ثيدحوهو « ةنوميم ثيذح هضراعي ن ركل « ع لجرلا

 رك ىظ رثكأ : هيف لاق هتاور ضعب نأ نم سانلا ضعب انلق امك هللخ



 6 للا

 لضفب رهطتي نأ امهنم دحاول زجي مل نم امأو « ىثدح ءاثعشلا ايأ نأ ىملع

 مكحلا ثيدح الإ ثيداحألا نم هغلبي مل هلعلف « اعم ناعرشي الو هبحاص

 بنحلا ةأرملا رؤس نع ىبمن نم امأو . ةأرملا ىلع لجرلا ساقو ىرافغلا

 هبسحأ فلسلا ضعب نع ىورم هنأ الإ ةجح هل ملعأ تسسلف « طقف ضئادلاو
 . رمع نبا نع

 راصمألا ءاهقفو هباعصأ مظعم نيب نم ةفينح وبأ راص ( ةسداسلا ةلئسملا )

 عم جرخ دوعسم نبا نأ»سابعنبا ثيدحلرفسلا ىفردلا ذيبنب ءوضولا ةزاجإ ىلإ
 : لاقف اسو هيلعللا لص هللا لوسر هلأسف « نحلا ةليل ماسو هيلعهلل ىلص هللا لوسر
 ىلص هللا لوسر لاّمف « ىتوادإ ىف ذيبن ىعم : لاف ؟ ءام نم كس له

 ثيدحو « ٌروهطو "بارش : لاقو « هب أضَوَشف ببصا : لسو هيلع
 هللا لوسر لاف هيفو ء هلثعب دوعسم نشا بخ نع رمع نبا ىلوم عفار ىأ

 بوسنم هنأ اومعزو « نونهتط "ءامو ”ةييبط ”ةرمك » ملسو هيلع هللا ىلص
 عامجإلاكناكف « ةباحصلا نم ممل فلاذعال هنأو « سابعنباو ىلع ةباحصلا ىلإ

 دق هنألو« هتاور فعضل هولبقي ملو ربحا اذه ثيدحلا لهأ درو . مهدنع

 هللا لوسر عم نكي مل دوعسم نبا نأ قرطلا هذه نم قثوأ قرط نمىور

 هلوقب ثيدحلا اذه درل روهمحللا جتحاو . ندلبا ةليل ملسو هيلع هللا ىلص

 انهه لعجي ملف اولاق ابنيط !ديعص اوُسسسيَتَتف ءام او دمت“ يلف - ىلاوت
 بيطلا ديعصلا ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقبو « ديعصلاو ءاملا نيب اطسو
 لجو اذإف ء ججح سشتع ىلإ ءادملا دحي "لت 'نإو ملسملا 57

 ثيدحلا ىف هيلع قلطأ دق اذه نإ اولوقي نأ مهلو «هَتَرَسمَب هتسمسيلف ءاملا

 فلام اذه نكل « باتكلا اهضراعيف اخسن ىضتقتال ةدايزلاو « ءاملا مسا

 . خسن ةدايزلا نإ مهوقل

 رطئاغلا "نم 'ممكتم ”دّحأ ءاج وأ  ىلاعت هلوق بابلا اذه ف لصألاو

 ةةالص هللا لسبب » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو - ءاملا مسسسمال وأ
 لوأ - دبتحلا ةيادب م



 هيو

 ءوضولا ضاقتنا ىلع بابلا اذه ىف اوقفتاو , ْاّيعَوَتي ىحا تدع "ني

 ناك اذإ كلذ ق راثآلا ةحصل ىدولاو ىذملاو حيرلاو طئاغلاو لوبلا نم

 . ةحصلا هجو ىلع اهجورحخ

 .دعاولا ىرجم هنم ىرت ( لئاسم عبس هيف اوفلتخا امم بابلا اذبب قلعتيو )

 . بابلا اذمل

 نم جرخي امم ءوضولا ضاقتنا ف راضمألا ءاملع فلتخا (ىلوألا ةلئسملا )

 نم هدحو جراخلا كلذ ىف موق ربتعاف : بهاذم ةثالث ىلع سجنلا نم دسحلا

 ىروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ وهو © جرخ ةهج_ىأ ىلعو جرخ عضوم ىأ

 نم ليست ةساحن لك : اولاقف فلسلا ةباحضلا ٠ نم محو ةعامحو دمحأو

 ةماجتلاو دصفلاو ريثكلا فاعرلاو مدلاك ءوض ل اطال نعرض دبلل

 هنإ : ةفينح ىلأ بارصأ نم فسوب وأ لاق ةفينح ىأ دنع مغلبلا الإ ءىلاو

 ءدهاجع الإ مدلا ن م ريميلا ءالؤه نم دحأ ربتعي ملو « ءوضولا هيفف مفلا الم اذإ

 نم جرخ ام لك : اولاقف « ريدلاو ركذلا نيج را نورخآ موق ريتعاو

 منلب وأ اصح وأ مد نم جرخ ءىبش ىأ نم ءوضولل ضقان وهف نيليبسلا نيذه

 نمو ٠ ضرما ٍليبس ىلع وأ ةحصلا ليبسىلع هجورخ ناك جربو ىأ لعو

 قلنا باص ف مكحلا دبع نب ,دمحمو هباتصأو ىعفاشلا لوقلا اذهب لاق

 جرخ ام لك : اولاقف « جورخلا ةفصو جرخاو جرادلا نورخآ موق ربتعاو

 حيرلاو ىدولاو ىذملاو طئاغلاو لوبلاوهو هجورخ داتعمره امم نيليبسلا نم

 مدلا ُْق دوي « ءوضولا سقني وهف ةحصلا هجو ىلع هجورخخ ناك اذإ

 لجو كلام لولا اذبب لاق نممو 2 سلسلا الو اعوضو دودلاو 0

 ءوضولا ضاؤْتنا ىلع نوملسملا عمجأ امل هنأ مهفالتخا ىف ببسلاو . هباحص
 رهاظتلو باتكلا رهاظل ىذمو حيرو لوبو طئاغ نم نيليبسلا نم 58

 امنإ مكحلا نوكي نأ اهدحأ : تالاّتحا ثالث كلذ ىلإ قرطت . كلذب راثآلا
 لامحالا . هللا همحر كلام هآر ام ىلع اهيلع قتلا طقف ءايشآلا هذه نايعأب قلع

 مندبلا نم ةجراخ سامنأ املأ ةهج نم هذهب قلع نإ مكحلا نوكي نأ ىلا
 هلاهحالاو . سجنلا اهيف رثؤي امنإ ةراهطلاو « ةراهط ءوضولا نوكل
 ردك قه سراح ارثأ ةهج نم اهب قلع امنإ اضيأ مكحلا نوكي نأ ثلاثا



 تنال“ 6:

 نم ءوضولاب رمألا دورو نيريخألا نيلوقلا نيذه ىلع نوكيف : نيليبسلا
 دنع نوكيو ماعلا هب ديرأ صادللا باب نم وه امنإ اهيلع عمجما ثادحألا كلت
 ىعفاشلاف ؟ هصوصخ ىلع لومخلا صاخلا تاب نم وه اعإ هباكأو كلام

 افلتخاو « ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم وه اهب رمألا نآ ىلع اًةفتا ةفينحوبأو

 لمح نأ وه لصألا نأب هبهذم حجري كلاف ؟ هب دصنق ىذلا وه ماع ىأ
 نأب جتمحم ىعفاشلاو « كلذ ريغ ىلع ليادلا لدي ىتح ةصوصخ ىلع صاخلا

  ةدحاو تاذ امتالكو قوفنه جرخ اذإ هنم ءوضولا باجيإ مدعو . نفسا قب

 جرخملا مكحلا نأ ىلع اهيبنت اذه ناكف « نيجرُخْملا فالتخا امهنيب قرفلاو

 نأل متحي ةفينح وبأو . ةحارلاو ةفصلا ىف نافلتم نيحيرلا نأل فيعض وهو
 هذهو 3 ةراهطلا ف ةرثؤ» ةسادحنلا نوكل سجبننلا جرادلا ويه كالذب دوصدملا

 ىنعأ « ةيونعملا ةراهطلا نم اهبش اهيف نإف ةيثكح ةراهط تناك نإو ةراهطلا

 « ًاضوتف ءاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنأ :نابوث ثيدحبو . سجنلا ةراهط
 هفاعرلا نم ءوضولا امهماجيإ نم امهنع هللا ىضر رمع نب او رمع نع ىور ابو

 . ةالص لكل ءوضولاب ةضاحتسملا لسو هيلع هللا ىلص هرمأ نم ئور امبو

 ىعفاشلا قفتا امنإو ٠ سجنلا جرادللا ةفينح ىنأ دنع هلك اذه نم موهنملا ناكف
 ىلع تجرخ نإو اهيلع قفتملا ثادحألا نم ءوضولا باجيإ ىلع ةفينح وبأو

 ةضاحتسملا ةالص لك دنع ءوضولاب لسو هيلع هللا ىلص هرمأل ضرملا ةهج
 ةصخرلا ىف ريثأت انهه هل ضرملا نأ ىأرف كلام امأو . ىضرم ةضاحتسالاو
 5 طقف لسغلاب الإ رمؤت ةض احتسمل ١ نأ نم انشأ وو م ىلع اضيأ اس'ق

 فلتحيو :؛ هتحس ىلع قفتم وه اذه 00 تاب ةملطاف ثيدح نأ كلذو

 رمعوبأ اهححمس نكلو . ةالص لكل ءوضولاب رمألا ىبعأ . هيف ةدايزلا هذه ىف

 ىور ام لثم 34 عطقني الو رج نم مدلا هبلغي نم ىلع اسايق 5 ربلا دبع نبا

 : امد بعثي هحرجو ىلص هنع هللا ىخضر رمع نأ

 اوأر موقف : بهاذم ةثالث ىلع مونلا ىف ءاملعلا فلتختا ( ةيناثلا ةلئسملا )
 ثدحم سيل هنأ اوأر موقو . ءوضولا هريتكو هلبلق نم اوبجواف . ثدح هنا

 < ٌتاشلا ربتعبال نم بهذم ىلع ثدحلاب نقيت اذإ الإ ءوضولا هنم اويجوي مف



 ا

 هسفنب لكوي ناك فلسلا ضعب نإ ىبح كلشلا ربتعي نم بهذم ىلع كش اذإو
 نيب اوقرف موقو ؟ ال مأ ثدح هنم نوكي له ىبعأ : هلاح دقفتي نم مان اذإ
 ءوضولا لةثتسملا ريثكلا ىف اوبجوأف « لقثتسملا ريثكلاو فيفخملا ليلقلا مونلا
 ضضعب تناك املو . روهمخلاو راصمألا ءاهقف اذه ىلعو . ليلقلا نود
 يور ركالدكو ©: نك نم رثكأ مولا نم لاقثتسالا اهيف ضرسعي تائيهلا
 ادجاس وأ اعجطضم مان نم : كلام لاقف : كلذ ىف ءاهقفلا فلتخا ثدحلا

 ءوضو الف اسلاج مان نمو . اريصق وأ مونلا ناك اليوط . ءوضولا هيلعف
 لاق ةرف « عكارلا ىف هبهذم ف لوقلا فلتخاو . هب كلذ لوطي نأ الإ هيلع
 ل لاق ىعفاشلا امأ و . دجابسلا مكح هنكح لاق ةرمو : مثاقلا مكح هك
 : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . اسلاج مان نم الإ ءوضولا مان امفيك منان لك
 فاالتخا ةلئسملا هذه ىف مهفالتخا لصأو . اعجطضم مان نم ىلع الإ ءوضوال
 سيل هلأ اهرهاظ بجوي ثيداحأ انهه نأ كلذو . كلذ ىف ةدراولا راثآلا
 ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ » سابع نبا ثيدحك . الصأ ءوضو مونلا ف
 هلوقو ( اموت لو ىلص م هطيطغ انعمم ىح اهدنع مانف ةنوميم ىلإ لخد

 ىبح دق يلق ةالّصلا ف "ملك دنحأ سعت [ذإ ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع
 ابسسإف همر 00 نأ بثتذتش كس هلعل هنإف .٠ مودلا ةسسسكع به ادب هاى سر مي تال سس ماسه مرعى همه ىس ف تس سل م 28 ىيفوشأ با م اه

 يسد ها

 نوماني اوناكرلسو هيلع هللا ىلص ىبلا ناوصأ نأ » اضيأ ئور امو « هسفت
 ةتباث راثآ اهلكو « نوئضوتي الو نولصي مث موسوءر قف ىبح دجسملا

 ثيدح كلذ ىف اهنيبأو ١ ثدح مونلا نأ اهرهاظ بجوي ثيداحأ اضيأ انههو
 و هيلع هللا ىلص ىبنلا عم رفس ىف انك » لاق هنأ كلذو لاسع نب ناوفص
 « ةبانج نم الإ اهع رنالو موأو لوبو طئاغ نم انفامحخ عزتنال نأ ان رمأف
 ةريره ىلأ ٌثيدح اهنمو 8 ىذمرملا هجيك ٠ مونلاو لمئاؤلاو ل ىلا نيب ىوسف

 'م'رسمأ كة يتسا اذإ و مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو . مدقتلا 2
 هرهاظ نإف ( هئوضو ىف اهلخ دب نا لبق هال لس غسيل همون نم 3 . 5 ه 7 200 ا كت 2 يام ل هدا

 دنع ءوضولا ةبآ رهاظ لدي كلذكو ٠ هريثكو هليل ءوض ولا بجوي مونلا نا
 لإ محم هاذ هر 1 را يدلل اح أ ايد لاغا هلق يعمل هدنع ناك نم



 مل مالا

 للا ا وو ملسأ نب ديز نع ىورام ىلع مونلا نم مثمق اذإ ىأ - ةالّصلا

 بهذم : نيبهذم اهف ءاملعلا بهذ راثآلا هذه رهاوظ تضراعت املف

 بوجو طقسأ امإ يسرا بهذم بهذ نف ؛ عمجلا بهذمو « حيجرللا
 نم هبجوأ امإو « هطقست ىلا ثيداحألا رهاظ ىلع الصأ مونلا نم ءوضولا

 حجرت ام بسح ىلع ىنعأ « اضيأ هبجوت ىلا ثيداحألا رهاظ ىلع ه ريثكو هليلق

 بهذم بهذ نمو ؛ ةطقسملا ثيداحألا نم وأ « ةبجوملا ثيداحألا نم هدنع
 ىلع ءوضولل ةطقسملاو ريثكلا ىلع هنم ءوضولل ةبجوملا ثيداحألا لمح عمدلا

 حيجرتلا نم ىلوأ عمجللاو « روهمجلا بهذم انلق اك وهو « ليلقلا

 نأ ىلع اهلمح امتإَف ىعفاشلا امأو . نييلوصألا رثكأ دنع عمتللا نكمأ ام

 ىععأ « ةباحصلا نع كلذ حص دق هنأل طقف سواخلا مئانلا تائيه نم ىنئتسا

 ةفينحوبأ هبجوأ امنإو . نولصيو نوئضوتي الو اسواج نوماني اوناك مهنأ
 هنأ وهو ؛ عوفرم ثيدح ىف درو كلذ نأل طقف عاجطضالا ىف مونلا ىف

 ةياورلاو ( اعجتطصضسم مان سم لع ءوضولا امل » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم ءوضولا ضقني امنإ هدنع مونلا ناك املف كلام امأو . رمع نع ةتباث كلذب

 لوطلا وأ لاقثتسالا : ءايشأ ةثالث هيف ىعار ثدحلل اببس ابلاغ ناك ع

 لوطلا ال ابلاغ ثدحلا جورخ اهنم نوكي ىلا ةئيحلا ف طرشي ملف « ةثيملا وأ

 اهنم ثدحلا جور نوكيال ىلا تائيملا ىف كلذ طرتشاو « لاةثتسالا الو

 . ابلاغ
 ديلاب ءاسنلا سمل نم ءوضولا باجيإ ىف ءاملعلا فلتخا ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 ةأرما سمل نم نأ ىلإ موق بهذف . ةساسحلا ءاضعألا نم كلذ ريغب وأ

 نم كلذكو ء ءوضولا هيلعف ريسالو باجح هنيبو اهيب سيل اهيلإ ايسفم هديب

 ىعفاشلا لاق لوقلا اذهبو ذتلي مل مأذتلا ءاوس « امم سمل مهدنع ةلبقلا نآل اهلبق

 ىلع ءوضولا بجوأف « سوململا» سماللا نيب قرف .ةرم هنأ الإ « هبامصأو
 تاوذ نيب قرف اضيأ ةرمو « امهنيب ىّوس ةرمو « سوململا نود سماللا

 ؛ مراحنا تاوذ نود ةجوزلا سمل نم ءوضولا بجوأف « ةجوزلاو مراخما

 هت راق اذإ سمللا نع ءوضولا باجيإ ىلإ نورختآ بهذو . امهنيب ىّوس ةرمو

 ىأب لئاح ريغب وأ لئاح عقو كلذ ىف مهل ليصفت ىف ةذللا دصق وأ ةذللا
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 كلام بهذم وهو كلذ ف ةذل وطرتشي مل م سف ةلبقلا ادع ام ىفتا وضع

 بهذم وهو ءاسنلا سمل نأ ءوضولا 0 موق ىف هلو . هباوصأ روهمجو

 نم ادحأ ركذأال ىنإف ةذللا طارتشا الإ ةباحصلا نم فاس لكلو « ةفينحىنأ
 سمبلا مما كارتشا ةلئسملا هذه ىف مهفالتخا ببسو ."اهطرتشا ةباحصلا

 ةرمو © 1 وه ىنذلا سمللا لع هرم. هقللعب برعلا نإف ٠ برعلا مالك ىف

 ةبأ ف ةراهطظال بجوملا لا نأ ىلإ موق بهذف « عامجلا ىلع هب ىكت

 نورا بهذو تفاقدلا 0 لمالوأ - ىلاعت هلوق ف عامتجلا وه ءوضولا

 صاخلا هب ديرأ ماعلا باب نم هآر نم ءالؤه نمو « ديلاب سمللا هنأ ىلإ
 0 ة "ماعلا هب ديرأ "ماعلا باب نم هآر نم مهنمو . ةذللا هيف طرتشاف
 ةبآلا مومع ضراع ام كلذ ىلإ هاعد امنإف ةذللا طربشا نمو . هيف ةذللا
 اعرو هديب هدو دنع ةشئاع نعل ناك ىلسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ نم

 نع ةشئاع نع ةورع نع تباثىلأ نب بيبح ثيدح ثيدحلا لهأ جرخو هتسم

 ملو ةالصلا ىلإ جرخ مث هئاسن ضعب لبق هنأ » و هيلع هللا ىلص ىب

 ثيدحلا اذه رمع أ لاق (« تكحضف ؟ تنأ الإ ىه نم تلقذ 0

 ربلا دبع نب رم وبأ لام هحيحصت ىلإو « نويفوكلا هحمصو نويزاجحلا هنهو
 ىلا لاقو . ةتابن نب دبعم قرط اعل ١ ثيدحلا اذه ىورو : لاق
 00 نيلا ف الو اهيف رأ ملةلبقلا ىف ةتابن نب دبعم ثيدح تبث نإ
 ىلع ةقيقح قلطني سمللا نأب ديلاب سمللا نم ءوضولا بجوأ نم جتحا دقو

 ةقيقحلا نيب ظفللا ددرت اذِإ هنأو « عامجلا ىل اع ازا قلطنيو ديلاب سمللا
 كئلوألو ؛ زاهنلا ىلع ليلدلا لدي ىجح ةقيقحلا ىلع لمح نأ ىلوألاف , زاخغاو

 ةقرقللا ىلع هنم زايغا ىلع لدأ ناك هلامعتسا ريك اذإ زايخلا نإ اوليقي نأ

 هنم زاع هيف وه ىنذلا ثديلا ىلع لدأ وره ىذلا طئاغلا مسا ىق لاولاك

 نإو سمللا نأ هدقتعأ ىذلاو . ةقيقح هيف وه ىذلا ض رآلا نم نئمطملا ىلع
 عامجلا ىف ىدنع رهظأ هنأ ءاوسلا نم ابيرق وأ ءاوسلاب نيينعملا ىلع هتلالد تناك
 املا نع سملاو ةرشابملاب ىبك دق ىلاعتو كرابت هللا نال « ازا ناك نإو

 مميتلا ةزاجإ ىف اهب جتحي ةيآلا ىف ليوأتلا اذه ىلعو « سمللا ىبعم ىث امخو
 ةض راعملا 0 م.دقت ريدقت نود باجلل



 ب وا

 اعم نيسمللا ةءآلا نم مهف نم امأو .رخآلا ليوأتلا ىلع ةيآلاو راثآلا نيب ىلا
 ىبعم هب دصقت امثإ كرتشملا مسالاب تبطاخ اذإ برعلانإف « فيعضف

 « اهيلع لدي ىلا ىناعملا عيمج ال مسالا اهيلع لدي ىلا .ناعملا نم ادحاو

 : مهم الك ىق هسنب نيب اذهو

 « بهاذم ةثالث ىلع هيف ءاملعلا فلتخخا . ركذلا سم (ةعبارلا ةلئسملا )
 دمحأو هباعصأو ىعفاشلا بهذم وهو «© ةسم امقيك هيف ءوضولا ىأر نم مهنف

 الكلو « هبامصأو ةفيئح وبأ وهو الصأ اءوضو هيف ري مل نم مهنمو « دوادو
 وأ لا :هسع نأ نيب اوقرف موقو . نيعباتلاو ةباحصلا نم فلس نيقيرفلا

 نأ نيب هيف قرف نم مهن : اقرف هيف اوقرتفا ءالؤهو « لاخلا كلتب هسمبأل
 .اوبجوأف « هسميال وأ فكلا نطابب هسمي نأ نيب قرف نم .مهنمو . ذتليال وأ ذتلي
 نطابب سملا عم موق هبجوأ كلذكو « اهمدع عم هوبجوي ملو ةذللا عم ءوضولا

 باعصأ نع نايورم نارابتعالا ناذهو « اهرهاظب سملا م هوبجوي ملو فكلا

 موق قرفو . ةذللا ببس رابتعا ىلإ عجار فكلا نطاب رابتعا نأكو « كلام

 هوبجوي 2 دمعلا عم هام ءوضولا اوبجوأف 3 نايسنلاو لمعلا نيب كلذ ى

 موق ىأرؤ . هباحصأو دواد لوق وهو « كلام نع ىورم وهو « نايسنلا عع

 نم رفتسا ىذلا اذهو : رمع وبأ لاق . بجاو ال ةنس هسم نم ءوضولا نأ

 . ةبرطضم هيف هنع ةياورلاو « هباعصأ نم برغملا لهأ دنع كلام بهذم

 © صا اس © نسإ ريس ص سله ىف ارك ع ع
 باجنإ ةدراولا ثيداحألا ريش وهو ( اضوشيلف هرك ذ مك ليحأ

 نيعم نب ىبحي هخحصو « أطوملا ف كلام هجّرتخ « ركذلا سم نم ءوضولا

 قيرط نم هانعم اضيأ ىور دقو ؛ ةفوكلا لهأ هفعضو 08 لينح نب دمحأو

 قيرط نم هانعم اضيأ ىور دقو « هححصي لبنح نب دجآ ناكو « ةييبح مأ

 . ملسم الو ىراخبلا هجري ملو « هححصي اضيأ نككسلا نبا ناكو « ةريره ىلأ

 هللا لوسر ىلع انمدق » لاق ىلع نب قلط ثيدح. هل لضراءملا ىناثلا ثيدحلاو

 ىرت ام هللا لوسراي : لاقف' « ىودب هنأك لجر هدنعو رلسو هيلع هللا لص
 « فلس ه2 2 ]إ

 ؟ كلم ةمضب الإ وه لهو: لاقف ؟ اضوتي نأ دعب هركذ لجرلا سم ىف



 ل

 تويفوكلا ملعلا لهأ نم ريثك هححصو « ىنمرتلاو دواد وبأ اضيأ هجّرخ
 بهذم امإ : نييهذم دحأ ثيداحألا هذه ليوأتىف ءاملعلا بهذف ؛ مهريغو
 هآر وأ ةرسب ثيدح حجر نف « عمجلا بهذم امإو « خسنلا وأ حبجرتلا
 نمو «ركذلا سم نم ءوضولا باجبإب لاق ىلع نب قلط ثيدحل انحان
 نأ مار نمو 2« هسم نم ءوضولا بوجو طقسأ ىلع 5 قلط ثيدح حجو

 03 لاح ىف هبجوي لو لاح ف هنم ءوضولا تو نيثيدحلا نيب عمج

 .بوجولا ىن ىلع نب قلط ثيدحو « ببنلا ىلع ةرسب ثيدح لمح ْوَأ

 ىنذلا ثيدحلا حيجرت ىف نيقيرفلا نم دحاو لك ام جتحي ىلا تاجاجتحالاو

 .ةتكبب نكلو 3 مهبتك ىف ةدوجوم ىهو « اهركذ لوطي ةريثك هحجر

 . هيلإ انرشأ ام وه مهفالتخا

 .لكأ نم ءوضولا باجحيإ ىف لوألا ردصلا فلتخا ( ةسماخلا ةلئسملا )
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ ىف ةدراولا راث آلا فالتخال رانلا هتسم ام
 ذإ « هطوقس ىلع لوألا ردصلا دعب راصمألا ءاهقف روهمج قفتاو « ملسو
 : لاق هنأ رباج ثيدح نم درو املو « ةعبرألا ءافلخلا لمع هنأ مدنع حص
 هتسمم امم ءوضولا كرت ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك»
 قامسإو دمحأ ثيدحلا لهأ نم موق بهذ نكلو : دواد وبأ هجرخ ( راثلا

 ثيدحلا توبثل روزحلا محل لكأ نم طقن بجي ءوضولا نأ مهريغ ةفئاطو
 . مالسلاو ةالصلا هيلع هنع كلذب دراولا

 ةالصلا ف كلحضلا نم ءوضولا بجوأف ةفينح وبأ ذش ( ةسداسلا ةلئسملا )
 هللا ىلص ىبننلا هرمأف ةالصلا ىف اوكحض اموق نأ وهو « ةيلاعلا ىنأ لسرأ
 هنوكل ثيدحلا اذه روهمحلا درو . ةالصلاو ءوضولا ةداعإب ملسو هيلع
 ةالصلا ىف ةراهطلا ضقني ام ءىش نوكي نأ وهو . لوصألل هتفااو السرم
 . حيحص لسرم وهو ةالصلا ريغ ىف اهضقني الو

 هيفو ©« تيملا لمح نم ءوضولا اوبجوأف موق ذش دقو ( ةعباسلا ةلثسملا )

 ملعت نأ ىغبنيو « ًاضوتيلف هلمح نمو « لستغيلف اتيم لسغ نم » فيعض رثأ
 لبق نم ناك عون ىأب لقعلا لاوز نم ءوضولا اوبجوأ ءاماغلا رو: ل
 مهنأ ىنعأ « مونلا ىلع هوساق مهلك ءالؤهو ؛ ركس وأ نونج وأ ءامحإ



 د

 ابلاغ ثدحلل ببس ىه ىلا ةلاحلا ىف ءوضولا بجوي مونلا ناك اذإ هنأ اوأر
 ىه هذهف « كلذل اببس لقعلا باهذ نوكي نأ ىرحأف « لاقتتسالا وهو
 نأ ىغبنيو « اهيف فاتا نه تاروهشملاو « اهيلع عمجملا بابلا اذه لئاسم

 . سماخلا بابلا ىلإ ريصن

 سماخلا بابلا
 اهلعف ىف ةراهطلا هذه طرئشت ىلا لاعفألا ةف رعم وهو

 ىلإ 'مسلتا ن1 اوتسما ”نيدللا انهثيأ اي ىلاعت هلوق تابلا اذه ىف لصألاو
 ريبغب ”ةدلص هللا لّبقيال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ؛« ةبآلا رةالصلا

 طرش ةراهطلا نأ ىلع نوملسملا قفتاف ؛ لوُدغ نم ”ةقادص الو رونهط

 طورش ن٠ طرش ىه له اوفلتخا اوناكّنإو « اذه ناكمل ةالصلا طورش نم
 تاولصلا عيمج ىف طرش كلذ نأ اوفاتخي لو ٠ بوجولا طورش نموأ ةحصلا

 . اذاش افالخ هيف نإف « ةوالتلا درس ىنعأ « دوجسلا قو ةزانحلا ةالص ف الإ

 زئانخلا ىلع ةالصلاىلع ةالصلا مسا قالطنا ف ضراعلا لاهحالا كلذ ببسلاو

 قعو نئانخلا ةالص ىلع قلطني ةالصلا مسا نأ ىلإ بهذ نف نف « دوجسلا ىلعو

 هلأ ىلإ بهذ نمو : امهيف ةراهطلا هذه طرشا روهمخلا مهو هسفن دوجسلا
 ناكو « دومح الو عوكر اهيف سيل زئانحلا ةالص تناك ذإ امهيلع قلطنيال

 . امهيف ةراهطلا هذه اوطرتشي مل عوكر الو مايق هيف سيل اضيأ دوجسلا
 : لئاسم عبرأ ةلئسملا هذه عم بابل اذبم قلعتيو

 ؟ ال مأ فحصملا سم قف طرش ةراهطلا هذه له ( ىلوألا ةلئسملا )

 كر ب تمسسلا 1 2 ل شفا مح راو كاما

 موهفم ددرت مهفالتخا ف ببسلاو . كلذ ف طرشب تسيل اهنأ ىلإ رهاظلا لهأ
 مدآ ون مه كورهطملا نوكي نأ نيب - لا ل لول
 « ىبلا هموهفم ربخلا اذه نوكي نأ نيبو « ةككئالملا مه اونوكي نأ نيبو
 ربخلا نم مهفو « مدآ ىب نورهطملا نم مهف نف « ايبنال اربخ نوكي نأ نيبو

 طقف ربخلا هنم مهف نمو « رحاط الإ فحصملا سمي نأ زوجيال : لاق ىملا
 طارتشا ىلع ليلد ةبآلا ف سيل هنإ : لاق ةكئالمللا نورهطملا ظفل نم مهفو .
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 الو باتك نم ال لياد كلانه نكي مل اذإو « فحصملا سم ىف ةراهطلا هذه

 روهمدلا جتحا دقو ؛ ةحابإلا ىهو ةيلصألا ةءاربلا ىلع رمألا ىبب ةتباث ةنس نع

 سهميال : بتك مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا نأ » مزح نب ورمع ثيدحب مهبهذمل

 لمعلا بوجو ىق سانلا فلتخا مزح نب ورمعت ثيداحأو « رهاط الإ نآرقلا

 باتك ا مآل تاقثلا اهتور اذإ اهححصي زوفملا نبا تيارو# فحم انآلاع

 نع هيبأ نع بعص نب ورم ثيداحأ كلذكو 4 مدمر ةداعلا هلع ىبنلا

 فحصملا سم ق تايبصلل كلام صخرو « امسودري رهاظلا لهأو ع مدج

 . نيفلكم ريغ مهنأل رهط ريغ ىلع
 : لاوحأ ف بدلا ىلع ءوضولا باجيإ ىف نماتلا فلتخا ( ةيناثلا ةلئسملا )

 هبوجو نود هبابحتسا كإروهمحلا بهذف ؛ بنجوهوءاني نأ دارأ اذإ اهدحأ
 ملسو هيلع هللا ىلص ىب دا نع كلذ توبثل هبوجو ىلإ رهاظلا لهأ بهذوب

 نمد انج هينعت هنأ أملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسارإ ركذ هنأ )رمع ثيدح نع

 ”ه[ 5 1 "لسغاو اضوت : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف « ليللا

 لمح ىلإ روهمجلا بهذو . ةشئاع قيرط نم هنع ىورم اضيأ رهو م م

 بوجو ةبسانم مدع ناكمل هرهاظ نع هب لودعلاو بدنلا ىلع كلذب رمألا

 كالذل اضيأ اوجتحل دقو « ةيعرشلا ةيسانملا ىعأ 2 مونلا ةدارإل ةراهطلا»

 جرخ 0 ك6 لص هللا 00 نأ ٠ سابعا تعا ثيداحأي

 ا ا لا م ا 0 ا

 نم باطحللا موهفم باب نم هنإف « فيعض هب لالدتسالاو , أضوتأف
 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » ةشئاع ثيدحن اوجتحا دقو « هعاونأ فعض نأ

 ربلحلا م 8 فيعض ثيدح هنأ الإ مراكا سعا ةح وهو م

 مدعل بوجولا طاقسإب هلك اذه ىف ريا لاقف « هلهأ دواعي نأ كري
 لاوؤحأل عرشلا ىف تض رف اعإ ةراهطلا نأ كلذو « ءايشألا هلم ةراهطلا هب 0

 0 08 كلذ ىف راث آلا ضراعت ناكملف اضيأو ( ةالصلاك

 ,آاضوتي نأ هلهأ دواعي نأ دارأ اذإ بنحلا رمأ هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هتع



 وج

 عنم هنع ىور كلذكو . ًاضوتي الو دواعي 0 عماج ناك هنأ هنع ىورو
 . كلذ ةحابإ هنع ىورو . اضوتي ىبح بنجلل برشلاو لكألا

 « فاوطلا ف ءوضولا طارتشا ىلإ ىعفاشلاو كلام بهذ ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 نأ نيب فاوطلا ددرت مهفالتخا ببسو . هطاةسإ ىلإ ةفينح وبأ بهذو
 هللا لص هللا لوسر نأ » تبث هنأ كلذو « قحليال وأ ةالصلا ركحب هكح ىو
 هذه نم ةالصلا هبشأف , ةالصلا اهعنم اك فاوطلا ضئاملا عنم ملسو هيلع
 ةفينح ىلأ ةجحو « ةالص فاوطلا ةيمست راث آلا ضعب ىف ءاج دقو . ةهجبا

 ضيحلا عفترا اذإ هلعف ىف طرش ةراهطلاف « ضيحلا هعنم ءىش لك سيل هنأ
 . روهمجلا دنع موصلاك

 أرقي نأ *يضوتم ريغل زوجي هنأ ىلإ روهمحللا بهذ ( ةعبارلا ةلئسملا )
 بيسو . ًاضوتي نأ الإ هل كلذ زوحيال : موق لاقو « هللا ركذيو نآرقلا
 لبقأ » لاق مهج ىبأ ثيدح امهدحأ : ناتباث ناضراعتم نائدح فالحلا

 ملف هيلع ملسف لجر هيقلف « لمج رب وحن نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةالصلا هيلع در هنإ م : هيديو ةههجوي حس ( رادخجلا ىلع لبقأ ىبح هيلع درب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » ىلع ثيدح ىناثلا ثيدحلاو . « مالسلا مالسلاو
 نأ ىلإ روهمحلا راصف « ةبانحل | الإ ء ىش نآرقلا ةءارق نع هبجحال ناك ملسو

 ىلإ هللا ركذل ءوضولا بجوأ نم راصو « لوألل خسان ىناثلا ثيدحلا
 . لوألا ثيدحلا حبجرت

 لسغلا باتك

 - اورتهطاف انتج 'مسشنك 'نإو  ىلاعت هلوق ةراهطلا هذه ىف لصألاو
 ةفرعمو « بجن نم ىلعو اهبوجوب ةفرعملا دعب رصحينياهدعاوقب طيح مالكلاو
 ةفرعم ىف : لوألا بابلا : باوبأ ةثالث ف قلطملا ءاملا وهو « لعفت هب ام
 . ةراهطلا هذه ضقاون ةفرعم ىف : ىناثلاو . ةراهطلا هذه ىف لمعلا
 5؟ بجي نم ىلع امأف . ةراهطلا هذه ضقاو ماكحأ ةفرعم ىف : ثلاثلا بابيلاو

 اببوجو ف فالحخال كلذكو « كلذ ف فاالخخ الو ةالصلا هتمزل نم لك ىلعف

 ماكحأ كلذكو « اهاثركذ دقو « اهنيعب ءوضولا لئالد ىه كلذ لئالدو

 . اهيف لوقلا مدقت دقو « هانملا



 هنافاو مح

 ةراهطلا هذه ىف لمعلا ةفرع٠ى لوألا بابلا

 : لئاسم عبرأ هب قلعتي بابلا اذهو
 ديلا رارمإ ةراهطلا هذه طرش نم له ءاملعلا فلتخا ( ىلوألا ةلئسملا )

 ءاملا ةضافإ اهيف ىكي مأ « ءوضولا ءاضعأ ةراهط ىف لاهلاك دسحلا عيمج ىلع

 ةضافإ نأ ىلع ءاملعلا ربكأف + + هندي ىلع هيدي رع مل نإو دسحلا عيمج ىلع

 ىلإ ىعفاذلا بارصأ نمىنزملاو هبادحأ لجو كلام بهذو . كلذ ف ةيفاك ءاملا

 لمي لو ةويظ نأ هيلع هد رع مل هدسج ن ٠م دحاو عض وم رهلعتم ا تاف نإ هنأ

 ثيداحألا رهاظ ةضراعهو لسغلا مس ١ كارتشا مهفالتخا ىف ببسلاو . دعب

 ثيداحألا نأ كلذو « ءوضولا ىلع را ى لسغلا سايقل لسغلا ةفص ىف ةدراولا

 ةشئاع ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلسغ ةفص ىف تدرو ىلا ةتباثلا

 ثيدح ىف . طقف ءاملا ةضافإ اهيف امئإو « كلدتلا ركذ اهيف سيل ةنوميمو

 ةبانخلا نك لدتا اذإ ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر ناك و تلاق ةشئاع

 هءوضو ا ع هجرف لسغيف هلامش ىلع هنيميب غرفي مث هيدي لسغيف أدبي
 هسأر ىلع بصي مَ « رعشلا لوصأىف هعباصأ لخديف ءاملا ذخأي م ( ةالصلل

 ثيدح ق ةدراولا ةفصلاو هلك هدلج ىلع ءاملا ضيفي 9 « تافرغ ثالث

 ىلإ ءوضولا ءاضعأ نم هيلجر لسغ رخأ هنأ الإ « اذه نم ةبيرق ةنوميم

 20 ةالصلا هيلع هتلأس دقو « اهأ فلس مأ ثيدح قو « رهطلا رخآ

 ام مالسلاو ةالصلا هيلع لاف « ةبانلا لبنغل ابسأر رفض نصت لهو

 ىضيفتت 0 « تاسع ثالث املا ٍكسأر ىلع ىحن "نأ ٍكيفكي
 نم كالدتلا طاقم 2 ىوقأ رهو ( تاراهط لق تنأ اذإف <ءاملا ٍكئيلَم

 دق هرهطا فصاولا نوكي نأ كلانه نكعال ل « رخآلا ثيداحألا كلت
 ءاملعلا عمجأ ث كلذلو « ةراهطلا طورش اهل رصح امئإف انهه امأو « كلدتلا كرت
 « اهتافص لكأ ى م ةشئاعو ةنوميم ثيدح نم ةدراولا ةراهطلا ةفص نأ ىلع
 ءوضولا نأو « ةجلولا ايناكرأ نم وهف كلذ نم ةملس مأ ثيدح ىف دروام نأو

 هيفو ىعفاشلا نع ىور « اذاش افالخ الإ رهطلا طرش نم سيل رهطلا لوأ ىف

 ناآل رظنلا ةهج نم ةوق رووهمجلا لوق قو « ثيداحألا رهاوظ ةهج نم ةوق



 تب + هد

 طرش ءوضولا نأال « ءوضولا ةعص ىف طرش اهنأ اهرمأ نم رهاظ ةراهطلا
 ىعفاشلا ة ةقيرطو « ثيدحلا رهاظل سايقلا ةِض راعم باب نم وهف . اب ىف

 ثيداحألا رهاظ ىلإ انلق اك موق بهذف ؛ سايقلا ىلع ثيداحألا رهاظ بيلغت
 نورخآ بلغو « كلدتلا اوبجوي ملف ؛ ءوضولا ىلع اهسايق ىل إء كلذ اوبلغو

 كلدتلا اوبجوأف « ثيداحألا هذه رهاظ ىلع ءوضولا ىلع ةراهطلا هه سايق
 حجر نمو « كلدتلا باجيإ ىلإ راص سايقلا حجر نف « ءوضولا ىف لاحلاك
 : سايقلاب ىبعأو « كلدتلا طاقسإ ىلإ راص سايقلا ىلع ثيد ادآلا رهاظ

 ذإ فعض هيفف مسالا قيرط نم جاجتتحالا امأو . ءوضولا ىلع رهطلا س
 . ءاوس دح ىلع اعيمح نيينعملا ىلع برعلا مالكف قاطني لسغلاو رهطلا 0 ناك

 ؟ ال مأ ةينلا ةراهطلا هذه طورش نم له اوفلتخا ( ةيناثلا ةلثسملا )
 ذوادو روث وبأو دمحأو ىعفاشثا و كلام بهذف . ءوضولا 0 مهنالتخاك

 ىلإ ىروثلاو هباحكأو ةفينح وبأ بهذو . اهطورش نم ةينلا نأ ىلإ هبادأو

 رهطلا ىف مهفالتخا بيسو . ,هدنع ءوضولا ىف لاداك ةين ريغب ئرخت اهنأ

 . كلذ مدقت دقو ٠ ءوضولا ف مهفالتخا بيس ةهذيعب وه

 اضيأ ةراهطلا هذه ىف قاشنتسالاو ةضمضملا ىف اوفلتحا ( ةئلاثل ةلثسملا )

 موق بهذلف ؟ ال مأ اهيف نابجاو اس دزه ىعأ 0 ءوضولا ؛ |مبيف مهفالتخاك

 ىلإ بهذ نممو ؛ امهبوجو ىلإ موق بهذو . اهيف نيبجاو ريغ امهمأ ىلإ
 . هباعصأو ةفينحوبأ امهبوجو ىلإ بهذ نممو . ىعفاشلاو كلام امهبوجو مدع
 ن٠ تلقت ىتا ثيداحألل ةملس مأ ثيدح رهاظ ةضراعم مهفالتخا بيسو

 نمتلقن ىلا ثيداحألا نأ كلذو هرهط ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هئوضو ةفص

 هيف سيل ةملس مأ ثيدحو . قاشنتسالاو ةضمسفملا اهيف رهطلا ىف هئوضو ةفص
 أرسفم ا ةشئاع ثيدح لعج نأ . قاشنتساب الو ةضمضعال رم أ

 - اوراهطاف ا مك "نإ و ع لاعت هلرقلو ةملس مأ ثيدح لمجم
 لمح نأب امهنيب عمج أضراعم هلعجب نمو . قاشتتسالاو ا بجوأ

 اذهلو « بوجولا ىلع ةملس مأ ثيدحو . بدنلا ىلع ةئوميمو ةشئاع ىيدح
 ؟ ال مأ ةراهطلا هذه ف بجاو وه له سأرلا ليل ىف اوفلتخا هنيعب ببسلا
 هبهذم لضع دقو : بجاو هنأ هريغ بهذمو : بحتسم هلأ كلام بهذم و
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 لك تح لاق أ مالسلاو اا ل ل ال ا بجوأ ن 3

 نو فلا اردبوب 5 فما رفات اح ةراعش

 1 بيترلاو روفلا ةراهطلا هذه طرش نم له اوفلتخا ( ةعبارلا ةلئسملا 2

 مهفالتخا بيسو . ؟ ءوضولا ف كلذ نم مهفالتخاك اهطورش نم اسيل مأ

 ؟ بدنلا ىلع وا بوجولا ىلع لومحم مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف له كلذ ف

 دقو . ايلاوتم ايترم الإ طق أضوتام هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع لقتي ل هنإف
 نيب كلذو . ءوض ولا ىف اهنم نيبأ ةراهطلا هذه ىف بيترتلا نأ ىلإ موق بهذ

 امتإ ٠ ةملس مأ ثيدح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل . دسحلا رئاسو سأرلا

 « كدسج ىلع ءاملا ىبغيفت مث . تارثح ثالث كسأر ىلع ىمت نأ كيفكي
 . ةغالا لهأ نيب فالخ الب بيترغلا ىبغتقي مث فرحو

 ةراهطلا هذه ضقاون ةفرعم ىف ىناثلا بابلا
 هلوقو  اورهطاذ اينج منك كإو قاع هلوق بابلا اذه ى : لصألاو

 ىلع ءاملعلا ققتاو . ةيآلا ذأ رخل لق ٍضيحلملا نع "اولا د

 ةحصلا هجو ىلع ىملا جورخ اهعدحأ : نيثدح نم ةراهطلا هذه 0 وجو
 م ىعخنلا نع ىور ام الإ ٠ ند د للا قو أ مونلا ف
 ةاواس٠ ىلع روهمدللا قفتا اميإو ٠ مالتحالان السغ ةأرلا ىلع ىريال ناك
 هللا 00 ٠ تلاق اهنأ تباثلا ةملس مأ ا لجرلل مالتحالا ىف ةأرملا

 اذإ م : لاق ؟ لسغ اهيلع له لجرلا ىري ب ام لثم مانملا ف ى ىرت ةأرملا - مهاسضب
 : 0 مد وهف هيلع اضيأ اوةفتا ىذلا ىناثلا ثيدحلا امأو . « ءءاملا. تأ
 5 ةبآلا 5 سيما ن ع كت لاو ىلاعت هلوَدل اضيأ كلذو ٠ عطقنا اذإ ىعأ

 بايلا اذه ىف اوفلتخا و . ءاسنلا نم اه ريغو ةشئاعل ضضيحلا نم لسغلا هميلعتلو
 ش . نيتروبشم نيئائسم لوبضألا ىرجم ىرحي ام
 رهطلا باجنإ .ببس ف منع هللا ىبخر ةباحصلا فلتخا ( لوألا 8
 . لزني مل وأ لزنأ نيناتحللا ءاقتلا ىف ايجاو رهطلا ىأر نم ممف . ءطولا نب
 أ م ةعامجو هبادكأب ىعفاشلاو هباصأو كلام راصمألا ءاهقف رثكأ هيلعو

 لها َن
 طيقف لازنإلا عم رهطلا باجتإ ىلإ رهاظلا نهأ. نم موق بهذو ٠ رهاظلا



 ال

 هكلذ ىف درو هنأل « كلذ ىف ثيداحألا ضراعت كلذ ف مهتالتخا ىف ببسلاو
 * هنع هللا ىضر ىضاقتلا لاق . امه رن ىلع جيرمعلا لهأ قفتا ناتباث نائيدح

 اعمتجا اموأ « « ملسء وأ ىراخبلا هحرخأ اها هب ىعأ امنإف . تباث تلق ىبهو
 لاق هنأ ,مالسلاو ةالصلا هيلع ىبثلا ندع ةرير مه ىنأ ردع اهدا هيلع

 بجو دقق ناتنللاب ”ناتحلا ”ق ور ورعب ترالا اهبعسش ا كف 1
 اذإ لجرلا تيا ارآ »هل ليف لئثس هنأ ناهع ثيدح ىناثلا ثيدحلاو « لمحل

 لوسر نم هتعمس ةالصلل ًاضاوتي امك ًاضوتي : نايع لاق ؟ نمي لو هلهأ عماج

 امهدحأ : نيبهذم نيثيدحلا نيذه ىف ءاملعلا بهذف « رلسو هيلع هللا ىلص هللا
 .ضراعتلا دنع قافتالا هيلع ام ىلإ عوجرلا بهذم ىلاثلاو ٠ خسنلا بهذم

 ةرير ,ه ىلأ ةيدح نأ اوأز نووهللاف حيج رعلا الو هيف عمجلا نكمال ىذلا

 هبعك نب ىلأ نع ىور ام كلذ ىلع مهل ةجحلا نمو + نايع ثيدحل سان

 لوأ3ق ةصخر , كلذ لعج امنإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ : لاق هنأ

 .نيب ضراعتلا نأ ىأز نم امأو . دواد وبأ هج رش ٠ لسغلاب رمأ مث مالسإلا

 عوجرلا بجوف حيج رلا الو امهنيب هيف عمجلا نكمال امم وه نيثيدحلا نيذه

 روهمجلا حجر دقو . ءاملا نم ءاملا بوجووهو ٠ قافتالا هيلع ام ىلإ هدنع

 ,ىلع عامجإلا عقو امل هنأ كلذو : اولاق . سايقلا ةهج نم ةريره ىلأ ثيدح
 « لسغلل بجوملا وه نوكي نأ بجو دملا بجوت نيناتحللا ةروا نأ

 .كلذ روهمجلا حجرو « ةعبرألا ءافلحلا نع ذ وخأم سايقلا اذه نأ اوكحو"

 « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ اه رابخإل ةشئاع ثيدح نم اضيأ

 1 ماس هج رج

 ىنلا جورخ نوك ىف ةربتعملا ةنصلا ى ءاملعلا فلتحسا ( ةيناثلا ةلئسملا )

 ىلإ ىعفاشلا بهذو . كلذ ى ةذللا رابتعا ىلإ كلام بهذذ . رهطلل ابجوم

 هببسو . ةذل ريغب وأ ةذلب جرش ءاوس رهطلا بجنوملا وه هجورخ سفن نأ
 هبنجأ ىذلا ىلع قلطني بنجلا مسا لد امهدحأ : 00 وه كلذ ىف مهفالتخا

 ىلع قلطني امنإ هنأ ىأر نفف ؟ هيلع قلطاي سيل مأ مأ ةداتعملا ريغلا ةهملا ىلع
 .نمو « ةذلريغ نم هجورخ ىف رهطلا بجوي مل ةداعلا قيرط ىلع بح أ ىللا



 دج اخ

 جري مل نإو رهطلا هنم بجوأ جرخ امفيك ىملا جورخخ ىلع قلطني هنأ ىأر
 مهفالتخاو . ةضاحتسالا مدب ةذل ريغب هجورخ هيبشت ىناثلا ببسلاو . ةذل عم

 ؟ هبجوي سيل مأ ارهط بجوي له ةضاحتسالا ةهج ىلع مدلا جورخ ىف
 : بايلا اذه نم ناك نإو ضيجحلا باب ق هرك ذنسف

 ةذلب هيرا# لصأ نم لقتنا اذإ وهو ٠ عرف بابلا اذه ىث بهذملا ىو

 ةذللا هتيدك جوردلا نم عونلا اذه نأ كلذو . هديعبال ليقو . رهطلا ديعي ليقف

 « رهطلا بحي : لاق ةذللا لاح بلغ نش ١ صعب ىف هبحصت ملو هتلقن ضعب ىف

 . رهطلا هيلع بجنال : لاق ةذللا مدع لاح بلغ نمو

 ثلاثلا بايلا

 ضيحلاو ةبانحلا ىنعأ نيثدحلا نيذه ماكحأ ىف
 : لئاسم ثالث هيفف . ةبانحللا وه ىذلا ثدحلا ماكحأ امأ
 : لاوقأ ةثالث لع بنجلل دجسملا لوخد ىف ءاملعلا فلتخا (ىلوألا ةلئممما )

 كلذ أوعنم موقو ِ هباككأو كلام بهذم وهو ٠ قالطاب كلذ اوعنم موقق

 مهنمو . عيمجلل كلذ اوحابأ موقو ؛ ىعفاشلا مهنمو ميقمال هيف رباعل الإ
 ددرت وه رهاظلا لهأو ىعفاشلا فالتخا بيسو . بسحأ ايف هباحصأو دواد
 مسن و ةالّصلا اوُيردقتال اوُنَسمآ نيِذّلا انهبأ اي - ىلاعتو كرابت هلوق همه لك م 55 03 ياه راس سما 55 2 0 3
 ردقم فوذحم كلانه نوكي ىبح زاجم ةيآلا ف نوكي نأ نيب . ةيالا - ىراكس

 فوذحم كلانه نوكيال نأ نيبو . ةالصلا عضوم برق نع ىسبنلا نم ءانثتسا
 مدع ىذلا رفاسملا وه ليبسلا رباع نوكيو ٠ امقيقح ىلع ةيآلا نوكتو الصأ
 دجسملا قف بنجلل رورملا ات اذوذحم ةبالا ف نأ ىأر نم « بنجوهو ءاملا

 دجسملا ىف ةماقإلا بنما عنم ىلع ليلد ةيالا ىف هدنع نكي مل كلذري مل نمو
 ةالصلا هيلع هنعىورام رهاظالإ اليلد هل ملعأ الف دجسملا فروبعلا عنم نم امأو
 تبائريغ ثيدحوهو ( ضئاحالو كك ”دجتسملا لحآال» لاق هنأ مالسلاو
 . بنما قوهفالتخا وه ىبعملا اذه ف ضئالا ى مهفالتخاو٠ ثيدحلا لهأ دنع
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 بهذو هتزاجإ ىلإ موق بهذ ( فحصملا بنحللا سم ةيناثلا ةلئسملا )
 مهفالتخا بيسو . ىضوتمريغ هسمي نأ اوعنم نيذلا مهو « هعنم ىلإ روهمحلا
 لإ ”هسمب ال  هلوق ىنعأ هسع نأ ؟؛يضوتملا ريغ عنم ف مهفالتخا بيس وه

 هنيعب وهو « مدقت ايف ةيآلا ف فالتخالا ببس انركذ دقو نورها
 . هسم ضئادلا عنم ىف مهفالتخا ببس

 بهذف « كلذ ى سانلا فلتخا (بنجلل نآرقلا ةءارق : ةثلاثلا ةلئسملا )

 لامحالا كلذ ق ببسلاو . هتحابإ ىلإ موق بهذو « كلذ عنم ىلإ روهمجلا

 ةءارقنم هعنمبال مالسلاو ةالصلا هيلع ناك» لاق هنأ ىلع ثيدح ىلإ قرطتملا

 هنأل « ائيشبجويال اذه نإ : اولاق اموق نأ كلذو « ةبانحلا الإ ءىش نآرقلا

 الإ ةبانحلا عضومل ناك ةءارقلا كرت نأ دحأ معي نيأ نمو «ىوارلا نم نظ
 اذه لوقيل هنع هللا ىضر ىلع نكي مل هنأ اوأر روهمحلاو ؟ كلذب هربخأول
 فالتحخالا اذه ضفئادلا اولعج موقو « ققحن نع هلاق امتإوء«نظالو هوت نع

 ةليلقلا ةءارقلا ضيئاحلل اوزاجاف « امهنييب اوقرف موقو « بنحلا ةلزامب

 . ةبانحلا ماكحأ ىه هذهف « كلام بهذموهو « اضئاحاهماقم لوطل اناسحتسا

 رصحني اطوصأب طيحلا مالكلاف (محرلا نم ةجراخللا ءامدلا ماكحأ امأو )

 : ىناثلاو . محرلانم ةجراخلا ءامدلا عاونأ ةفرعم : لوألا : باوبأ ةثالث ىف
 رهطلا ىلإ ضيحلا و« ضيخلا ىلإ رهطلا لاقتنا ىلع لدت ىلا تامالعلا ةفرعم

 ضيحلا ماكحأ ةفرعم ثلاثلاو . رهطلالإ اضيأةضاحتسالاو « ةضاحتسالا وأ

 , امهتابجومو امهعناوم ىبعأ : ةضاحتسالاو
 ىرجي ام لئاسملا نم ةثالثلا باوبألا هذه نم باب لك ىف ركذن نحنو

 اوقفتا ام هيلإ اندبصق ام ىلع بابلا اذه ىفام عيمحل لوصألاو دعاوقلا ىرجم

 . هيف اوفلتخخاو هيلع

 لوألا بابلا

 وهو « ضيح مد : ةثالث محرلا نم جرت ىلا ءامدلا نأ ىلع نوملسملا قفتا

 «ضرملا ةهجىلع جراخلا وهو )م ةضاحتسا مدو 8 ةحصلا ةهج ىلع جراخللا

 لوأ - دبا ةيادب - ه



 ممل 68 دبا

 نسيلاو قرع كلذ امو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ضيحلا مد ريغ هلو

 2 دلولا عم جراخلا وهو« ساغن مدو 3 « ةضيخلاب

 للاثلا بابلا

 رهطلا لاقتناو « ضعب ىلإ امضعب ءامدلا هذه لاقتنا تامالع ةفرعم امأ

 ةف رعم ىلع ىببنت ريك آلا ف كللذ ةف رعم نإذ « رهطلا ىلإ ضيحلاو « ضيحلا ىلإ

 .لوصالا ىرخ ىرخج ام امرك لذ نحنو .راهطألا مايأو ةداتعملا ءامدلا مايأ

 5306 ا
 مايأ لقأو اهلقأو ضيحلا مايأ رثكأ ىف ءاملعلا فلتخا ( ىلوألا ةلئسملا )

 لاق هبو « اموي رشع ةسخ ضيحلا مايأ رثكأ نأ كلام نع ىورف : رهطلا
 دحالف ضيخلا مايأ لقأ امأو . مايأ ةرشع هرتكأ: ةفينحوبألاقو « ىعفاشلا
 اهب دتعيال هنأ الإ ءاضيح هدنع ةدحاولا ةعفدلا نوكت دق لب « كلام دنع انك
 هلقأ : ةفينحوبأ لاقو . ةليلو موي هلقأ: ىعفاشلا لاقو . قالطلا ىف ءارقألا ىف
 هنع ىورف « كلام نعتاياورلا هيف تبرطضاف رهطلا لقأ امأو . مايأ ةثالث
 هذه ىلإو « وي رقع ةسمح ىورو « مايأ ةينامت هنع ىورو :مايأ ةرشع

 ليقو « ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق اهيو « هباحصأ نم نويدادغبلا لام ةياورلا
 ركأ امأو . بسحأ ايف عامحإلا هيلع دقعنا ام ىصقأ وهو ءاموي رشع ةعبس
 هناك نف مهليواقأ نم اعوضوم اذه ناك اذإو ؛ دح مدنع هل سيلف رهطلا
 ردقلا كلذ نم لقأ ناكام نوكي نأ بجو مواعم ردق هدنع ضيحلا لقأل
 ,هدنع ضيا لقأل نكي م نمو « ةضاحتسا هدئع ضيا نس ىف درو اذإ

 هركأ هدنع اضيأ ناك نمو «اضيح هدنع ةعفدلا نوكت نأ بجو دودحم ردق

 .لصمم نكلو ءةضاحتسا هدنع ردقلا كلذ ىلع دازام نوكي نأ بجو ادودحم
 كرت ةأدتملاف ؛ ةداتعمو ةأدتبم: نيب رض ىلع ءاسنلا نأ كلذ ف كلام بهذم
 هتبلص عطقني مل نإف « اموي رشع ةسخ مام ىلإ هارت مد لوأ ةيؤرب ةالصلا
 نقيتت نيح نم ىلصت لاق اكلام نأ الإ « ىعفاشلالاق هبو « ةضاحتسم تناكو
 لققأ الإ « مايألا نم اهل فلسام ةالص ديعت اهنأ ىعفاشلا دنعو « ةضاحتسالا
 رهظتست 53 اهمادل مايأ دتعت لب كلام نعليقو . ةليلو مويوهو هدنع ضيحلا



 ها

 ناتياور اهيقف ةداتعملا امأو . ةضاحتسم ىسهف مدلا عطقني مل نإف « مايأ ةثالثب
 زواجتت ملام مايأ ةثالث ةدايزو اهتداع ىلع اهؤانب امهادحإ : كلام نع
 لمعت وأ « ضيحلا ةدم ريكأ ءاضقنا ىلإ اهمولج ةيناثلاو . ضيحلا ةدم رثكأ

 امتداع مايأ ىلع لمعت : ىعفاشلا لاقو . زييَقلا لهأ نم تناك نإ زييقلا ىلع
 هرثكأو ضيحلا لقأ ىف ءاهقفلا دنع اهيف فلتخملا اهلك ليواقألا هذهو
 كلذ نم لاق امنإ لكو « ةداعلاو ةبرجنلا الإ ال دنتس»ال رهطلا لقأو

 نأ رسع ءاسنلا ىف كلذ فالتخالو كلذ ىلع هتفقوأ ةبرجتلا نأ نظ ام
 اذه كلذ ىف عقوو« ءاسنلا رثكأ ىف ءايشألا هذه دودح ةبرجتلاب فرعي

 نم رثكأ ىدامت اذإ مدلا نأ ىلع ةلمحلاب اوعمحأ امنإو ان ركذ ىذلا_فاليإلا

 تباثلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل ةضاحمتسا هنأضيحلا ريكأ ةدم

 اذإفءةالصلا ىكرتاف ةضيملا تلبقأ اذإف ١» شيبح تنب ةمطافل

 ركأ دمأل ةزواجتملاو « ىلصو مادلا كتنع ىلساغاف اهرادنق تتبهاذ

 همحر كلامو ىعفاشلا راص امإو ةرورض اهردق اهنع بهذ دق ضيحلا مايأ

 ةملس مأ ثيدح اهتداع ىلع ىبت اهنأ ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ ىف ةداتعملا ىف هللا

 ىلص هللا لوسر دهعىلع ءامدلا قاربت تناك ةأرما نأ » أطوملا ف هاور ىلا

 لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةملس مأ اهل تتفتساف ؛ ملسو هيلع هللا
 52 5-5 ه م*

 ربشلا نيم نيضيحم "تتناك ىلا مانيألاو ىلايتللا دتدتع ىلإ نظن
 5-5 م

 سا نو م8 ميما مر ره سما

 نسم كلذ رادبق ةالصلا كري تف 4 هم
 س6 تا

 اصأ ىلا اهيصُي نأ لف

 مث بودي ريفتنتل مث“ ”لستتلف كلذ ةتفئاخ !ذاف ارا ْ

 ةضاحتسملا مكحي :ةيضاحتسالا ىف كشت ىلا ضئاحلا مكح اوقحلأف « ىلاصمتل

 نآل « اهتادل مايأ ريتعينأ ةأدتبملا ف اضيأ ىأر امنإو . ضيحلا ىف كلشت ىلا

 لاق ىذلا راهظتسالا امأو . ادحاو امهمكح لعجف اهمايأب ةبييش امتادل مايأ

 مهفلاخو هللا مهمحر هباحصأو كلامهب درفلا ءىش وهف « مايأ ةثالثب كلام هب

 ركذ كلذ نكي ملذإ « ىعازوألا ادعام راصمألا ءاهقف عيمج كلذ ىف

 .:فيعض رثأ كلذ قف ىور دقو « ةتباثلا ثيداحألا ىف

 اف عطقنت ىلا ضئاحلا ىف هباحصأو كلام بهذ ( ةيناثلا ةلثسملا )



 مايأ عمج امنأ ىلإ نيموي وأ اموي رهطتو « نيمويوأ اموي صضيحت نأب كلذو

 رهطلا هيف ىرت موي لك ىف لستغتو رهطلا مايأ ىغلتو ضعب ىلإ اهضعب مدلا
 نم اهل عمتجا اذاف رهط كلذ لعل ىردتال اهنإف « ىلصتو هارت ام لوأ
 . ىعفاشلا لاق لوقلا اذهيو « ةضاحتسم .سهق اهيا رقع ةسخخ مدلا مايأ

 اهتواس ناف اهتداع مايأ كلذب ربتعتو مدلا مايأ قفلت اهنأ اضيأ كلام نع ىورو

 مايألا لعجو « ةضاحتسم ىهف الإو مدلا عطقنا ناف « مايأ ةثالثب ترهظتسا
 مايالا كلت واذغال هنإف « هل ىبعمال ددعلا ف ةريتعم ريغ مدلأ ايف رتال ىلا

 اهقفلت نأ بجيف ضيح مايأ تناك نإف « رهط مايآوأ ضيح مايأ نوكت نأ
 ناك ذإ « مدلا مايأ قفلت نأ بحي سيلف ويظ مايأ تناك نإو مدلا مايأ لإ

 ذإ رهط مايأال ضيح مايأ اهنا هلوصأ ىلع ءىجي ىذلاو « رهط اهللت دق
 هنإف اذه ربدتف نيمويلاو مويلا نم رثكأ وهو دودحم هدنع رهطلا لقأ

 اموي عطقني مث ىرجيس افنلا مدوضيحلا مدنأ قحلا و.. ىلاعت هللا ءاشنإ نيب
 ةعاس ىرجت انك سافنلا مايأ وأ ضيحلا مايأ ىضقنت ىح دوعي مث نيموي وأ

 . عطقتت مث راهلا نم نيتعاس وأ
 هنأ ىلإ كلام بهذف ؛ هرثكأو سافنلا لقأ ىف اوفلتخا ( ةثلاثلا ةلثسملا )

 لاقف « دودحم هنأ ىلإ موقو ةفينحوبأ بهذو ؛ ىعفاشلالاق هبو ؛ هلقأل دحال

 رشثع دحأ : هبحاص فسويوبأ لاقو « اموي نورشعو ةسمخوه :"ةفينحوبأ
 : ةرم كلام لاقف هرثكأ امأو . اموي نو رشع : ىرصبلا نسحلا لاقو « اموي
 هباحصأو ءءاسنلا كلذ نع لأسي : لاقف كلذ نع عجر م ؛ اموي نوتسوه
 ىلع ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأو . ىعفاشلا لاق هبو لوألا لوقلا ىلع نوتباث

 مايأ كلذ ىف ةأرما ربتعت ليق دقو ةفينحوبأ لاق هبو « اموي نوعبرأ هركأ نأ
 ةدالو نيب موق قرفو . ةضاحتسم ىسهف اهءزواج اذإف « ءاسنلا نم اههايشأ
 اموي نوعب رأ ىينأللو اموي نوث الث ركذلل : اولاقف « ىنألا ةدالوو ركذلا
 ءاسنلالاوحأ فالتخال ةبرجآلاب كلذ ىلع فوقولا رسع فالحلا ببسو
 مايأ ىف مهفالتخخا ىف لاهلاك اهيلع لمعي ةنس كانه سيل هنألو « كلذ ىف

 . رهطلاو ضيحلا



 اهلك

 لماخلا ىرت ىذلا مدلا له اثيدحو امبدق ءاهقفلا فلتحنا ( ةعبارلا ةلثسملا )

 ىلإ امهريغو هيلوق حصأ ىف ىعفاشلا وكلام بهذف ؟ ةضاحتسا مأ و
 نأ ىلإ مرغو: ىروثلاو دمحأو ةفينح وبأ بهذو ؛ ضي لماكلا نأ

 « قاطلا اهبيصي نأ الإ « ةلعو داسف مد امل رهاظلا مدلانأو 3 ضي ال لمادا

 ةالصلا هعنم قف ضيخ ا مكح هك .نأو « سافن م د هنأ ىلع او هيحأ مهنإف

 اذإ لماحلا ضئاخحلا لاتتنا ةف رعم ىف هباصأو كلاساو « هماكحأ نم كلذ ريغو
 نأ اهدحأ : ةب رطضملاوقأ ةضاحتسالا كح ىلإ ضيحلا مكح نم مدلا اهب ىدامت
 ىه مث ضيخلا ماي أرثكأ دعقت نأ امإ ىنعأ ؛ اهسن ضئاحلا مكح اهدكح

 عومجم نكي ملام مايأ ةثالثب ةداتعملا اهمايأ ىلع رهظتست نأ امإو « ةضاحتسم
 مايأ رثكأ طعض اضئاح دعقت اهنإ ليقو « اموي رشع ةسخ نم رّثكأ كاذ
 قف اه تر٠ ىتلا رورشلا ددعب ضيحلا مايأ رثكأ فعضت اهنإ ليقو « ضيحلا
 تارم ثالث ثلاثا فو ء نيترم ضيخلا رثكأ م ,أ فعضت اهلج نم ىناثلا رمشلا
 رسع كلذ قوهفالتخاببسو . :ريشألا تداز ام كلذكو تارم عبرأ عب بارلا قو

 ىذلا مدلا نوكي ةرم هنإف « نيرمألا طالتخاو ةبرجتلاب كلذ ىلع فوقولا
 « اريغص نينو ةرفاو ةأرملا ةوق تناك اذإ كللذو « ضيح مد لماحلا هارت
 رئاسو سونيلاجو طارقب هاكح ام ىلع لح ىلع ل>نوكي نأ نكمأ كلذبو
 عباتلا هضرمو نينخلا فعضل لماحلا هارت ىذلا مدلا نوكي ةرمو « ءابطألا

 ةلع مد ركألا ق وهو « ضرمو ةلع مد نوكيف ؛ ربك آلا ف اهض رمو اهفعضل

 ؟ ال مأ ضيح ىه له ةردكلاو ةرفصلا ف ءاهقفلا ضلتخا ( ةسماحلا ةلئسملا )
 ىورو «ةفينحورأو ىعفاشلا لاق هبو « ضيحلا مايأ ف ضيح اهمأ ةعامج تأرف
 مايأ ىف ضيح ةردكلاو ةرفصلا نأ : هنع ةنودملا فو . كلام نع كلذ لثم

 دواد لاقو . هرت م وأ مدل كلذ ثار ضيا مايأ ريغ قو ضيا

 ببسلاو . مدلا ر 1 الإ ةضيح نوكتال 'ةردكلاو ةرفصلا نإ : فسوي وبأو

 ىور هنأ كلذو « ةشئاع ثيدحل ةبطع مأ ثيدح. رهاظ ةفلاحم مهفالتخا ىف

 ىورو « ائيش لسغلا دعب ةردكلاو ةرفصلا دعنال انك : تلاق اهمنأ ةيطع مأ نع

 ةرفصلا هيف فسركلا اهيف ةجردلاب اهيلإ نئعبي نك ءاسنلا نأ : ةشئاع نع
 نيرت ىحنلجعتال : لوقتف : ةالصلا نع ابنلأسي نضيحلا مد نم ةربدكلاو
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 ٠ ءاوس ءاضيح ةردكلاو ةرفصلا لعج ةشئاع ثيدح حجر نف . ءاضيبلا ةصقلا

 ءىبثلا مكح نإف 2 مد الب وأ مدلا عم همايأ ريغ ف وأ ضيحلا مايأ ف ترهظ
 ثيدح نإ لا نيد نب عمجلا مار نمو « فلتخي سيل هسفن قف دحاولا
 ثيدح نإ وأ « هعاطقنارثأ ف ةشئاع ثيدحو « مدلا عاطقنا دعب وه ةيطع مأ

 بهذ دقو . ضيخلا مايأ ريغ ف ةيطع مأ ثيدحو « ضيحلا مايأ ىف وه ةشئاع
 مايأ ىال ائيش ةردكلاو ةرفصلا اوري حلو ةيطع مأ ثيدح رهاظ ىلإ موق
 هللا لوسر لوقل « هعاطقلا دعب الو مدلا رثأي الو « اهريغ ىف الو ضيح
 ةرفضلا نألو « فرعي درسأ "مد ضيخلا مد» ملسو هيلع هللا ىلص
 ءمحرلا اهيخرت ىلا تابوطرلا رئاس نم ىه امنإو « مدب تسيل ةردكلاو

 [ ةمالع نأ موق ىأرف « رهطلا ةمالع ىف ءاهقفلا فلتخا ( ةسداسلا ةلئسملا )
 كلذ ٌىأ فوفخللاب وأ ءاضيبلا ةصقلاب رهطت نأ اه داع نمم ةأملا تناك ءاوسو كلام باعصأ نم بيبح نبا لاق هبو «فوفحلا وأ ءاضيبلا ةصقلا ةير رهطلا
 ءاضيبلا ةصقلا ىرت نمم ةألا تناك نإ : اولاقف مود قرفو . هب ترهط تأر
 كلذو « فوفحلا اهرهطف اهارتال نمم تناك نإو « اهارت ىبح رهطت الف
 ىعارنم مهنمو ةداعلا ىعا رم مهنم نأمهفالتخا ببسو . كلامنع ةن ودملا ىف
 رهطتالوءاضيبلاةصقلاب رهطت فوفنلبا اهتداع ىلانإ ليق دقو: طقف مدلا عاطقنا
 . كلام باحسأالهلكو اذه سكعب ليق دقو فوفحلاب ءاضيبلا ةصقلا اهتداع ىلا

 ىتم مدلا اهب ىدامت اذإ ةضاحتسملا ىف ءاهقفلا فلتخا ( ةعباسلا ةلئسملا )
 ىمم مدلا اهب ىدامت اذإ ضئاحلا ىف اوفلتخا اك « ضئاخلا مكح اهكح نوكي
 ةضاحتسملا ىف كلام لاقف « كلذ مدقت دقو « ةضاحتتسملا مكح اهكح نوكي
 اذإ كلذو «ضيحلا ةفص ىلإ مدلا ريغتي نأ ىلإ ةرهاطلا مكح اهككح : ادبأ
 نوكت ذئنيحف « رهطلا مايأ لقأ نم رثكأ وه ام مايألا نم اهضاحتسال ىضم
 ةضاحتسالا ىف اهل رمي نأو مدلا ريغت نائيشلا ناذه اهل عمتجا اذإ ىنعأ : اضئاح
 ةفينحوبأ لاقو . ادبأ ةضاحتسم ىهف الإو « ارهط نوكي نأ نكمي ام مايألا نم

 ضيحلا رثكأ تدعق ةأدتبم تناك نإو « ةداع اهل تناك نإ اهتداع مايأ دعقت .
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 لهأ نم تناك نإ يملا ىلع لمعت : ىعفاشلا لاقو . مايأ ةرشع هدنع كلذو
 امهلهأ نم تناك نإو « ةداعلا ىلع تلمع ةداعلا لهأ نم تناك نإو « زيرعلا

 . ةداعلا ىلع ىلاثلاو « زييعلا ىلع لمعت اهدحأ : نالوق كلذ ىف هلف اعم

 نع ةشئاع ثيدح امهدحأ نيفلتخم نيثيدح كلذ ىف نأ مهفالتخا ف وكلا

 ةضاحتسم تناكو اهرم ًامالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأو شيبح ىنأ تني ةمطاخ

 اهباصأ ىذلا اهبيصي نأ لبق ابيف ضيحت تناكىبلا اهمايأ ردق ةالصلا عدلت نأ

 « كلام هجرخ ىذلا مدقتملا ةملسمأ ثيدح اضيأ هائنعم ىو ( ىلصت و لستغت 3

 هم شيبح ىأ تب ةمطاف قي نم دواد وبأ هجرخ ام ىناثلا ثيدحلاو

 مد ”نإو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا لاف هيعخسبا تناك

 « قالّصلا نع ىتكماف كلذ ناك اذإف . فرعي دوُسأ ةضئيخلا

 ثيدحلا انهو , "قرع ود امناف ىَلَصَو ىضوتف رمألا "ناك اذإو

 مهعمو « حيجرللا بهذم بهذ نم ءالؤد نُف « مزح نب كمحتوبأ هحمح

 درو امو ةملس مأ ثيدح حيجرت بهذم بهذنف « عملا بهذم بهذ نم

 طقف مايألا ددع ربتعا هنع هللا ىىضر كلامو « مايألا رابتعاب لاق هانعم يف

 كشت ىلا ةضاحتسملا ىف اه ربتعي حلو . ةضاحتسالا ف كشت ىلا 0

 . امواعمكلذ اهدنع ناكذإ رهشلا نم اهعضوم الو اهددعال ىبعأ : يملا ىف

 .٠ عرفلا ف مكحلا ربتعاف « ضيخحلا ف كشت ىلا ةضاحتسملا ىف ءاج 7 نذل

 تنب ةمطاف ثيدح حجر نمو . هلمأتف بيرغ اذهو لصألا ىف هربتعي مو

 مدلا نول نابتعا عم ىعار نم ءالؤه نمو . نوللا رابتعاب لاق | شيبح ىنأ

 ايف كلام لوق وهو . ةضاحتسالا مايأ نم ارهط نوكي نأ نكمي ام ىفع

 : لاق نيثيدحلا نيب عمج نمو . كلذ عاري ل نم مهمو . باهولا دبع هاككيح

 ىلاثلاو . اهعضومو ا اهمايأ ددع ف رعت ىلا ىف وه لوألا ثيدحلا

 ١ منأ ىأر نم مهنمو ٠ ٠ مدلا نول فرعتو اهعضوم الو اهددع فرعت ال ىلا ف

 اهددع فرعتو رهشلا نم اهمايأ عضوم فرعت الو زيبا لهأ نم نكت مل نإ

 هحيرص ١ شحج تنب ةاح ث.دح ىلع ىرحتت اهنأ اهددع ف رعت ال وأ
8 

اهل لاق لسو هيلع هل ىلص هللا لوسر نأ هيفو ٠ ىذمربل ىلا
 ”ةضنكر 'ىهاتمتإ ٠ 
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 « هللا ملاع ىف مانيأ ةةسلئبتس وأ ماّنيأ هس ىبضتحتتف ناطْيتشلا نيم
 « رهطلا ف ةضاحتسملا مكح دنع هلاككي ثيدحلا قأيسو « ليسمع مَ

 ةديدأ 3 ةعقاو ةلمحلاب هو « بابلا اذه ىف ,ولا لئاسملا تاروبشم ىه هذهف

 لاقتنا ةفرعم ىناثلاو . ضيحلا ىلإ رهطلا لاقتنا ةفرعم اهدحأ : عضاوم

 عبارلاو . ةضاحتسالا ىلإ ضيحلا لاقتنا ةفرعم ثلاثلاو . رهطلا لإ ضيحلا

 . ثيداحألا هيف تدرو ىذلا وهو « ضيحلا ىلإ ةضاحتسالا لاقتنا ةفرعم

 لاقتنا ف رمألا كلذكو « اهديدحم نع ىنعأ : اهنع توكسف ةثالثلا امأو

 . ةضاحتسالا ىلإ سافنلا

 ثلاثلا بابلا

 ةضاحتسالاو ضيحلا ماكحأ ةفرعم وهو

 ُ ٍصضيحملا نع كت رلتممو ل قاعت هلوق بابلا اذه لصألاو

 نأ 0 رو قفتاو . اهركذنس ىلا كلذ ىف ةدراولا ثيداحألاو 3 ةبآلا

 هنأ + اهبوجوو ةالصلا لعف اهدحأ : ءايشأ ةعبرأ عني ضيحلا

 0 عنك هنأ ىناثلاو . موتقلا اهؤاضق ضئاخلا ىلع بحي سيأ

 ءاضتقب رمؤت انك و تلاق اهْنأ تباثلا ةشئاع ثيدحل كلذو . هءاضقال

 ةفئاط اهيلع ءاضقلا بوجوب لاق امنإو « ةالّصلا ءاضسقب رمْؤُد الو موّصلا
 اهرمأ نيح تباثلا ةشئاع ثيدحل فاوطلا بسحأ ايف ثلاثلاو . جراوحلا نم

 .تيبلاب فاوطلا ريغ ج هي ع ام لك ل عفت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 .ةبالا_صضيحتملا ىف ”ءاسنلا اول زتدمعاف - ىلاعت هلوقل جرفلا ىف عامجلا عبارلا و سمسم 6

 : سمخ ىهو « اهتاروهشم اهل ركذن ( لئاسمىف اهماكحأ نم اوفلتخاو )
 اهنم حابتسي امو ضئاخلا ةرشابم ف ءاهقفلا فلتخا ( لوألا ةلئسملا )

 نايفس لاقو . طف رازإلا قوف ام اهنم هل : ةفيتحوبأو ىعفاشلاو كلام لاَقف
 طقف مدلا عض وم بنتي نأ هيلع بجي امتإ : ىرهاظلا دوادو ىروثلا

 .موهمنهىف ىذلا لاهحالاو . كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا رهاوظ مهفالتخا ببسو

 ةئوميمو ةشئاع نع حاحصلا ثيداحألا ف درو هنأ كلذو . ضيحلا ةبآ
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 اضئاح نهادحإ تناك اذإ رمأي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةملس مأو

 سيق نب تباث ثيدح نم اضيأ دروو . اهرشابي مث اهرازإ اهيلع دشت نأ

 الإ _ضئاخلاب ءىش رك اوُمَتنما لاق هنأ ملسو هيلع هلل ىلص ىننلا نع
 ال لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع دوادوبأ ركذو « حاكتلا

 هدخ عضوف « تفشكف : تلاق « كاذخف ندع ىشكا» ضئاح ىهو

 . دريبلا هعجوأ لق ناكو « ٌءْؤد ىتح هيلع تيزحو « ىلذخف ىلع هردصو

 ىكذأ وه "لق - ىلاعت هلوق ددرت وهف « ضيحلا ةيآ ىف ىذلا لاتحالا امأو

 هصصخ ام الإ همومع ىلع لمحي نأ نيب . ضيحلملا ىف ءايحلا اولزتلعاف

 هيف ىلاعت هل وق ليلدب « صاخلتا هب ديرأ ماعلا باب نم نوكي نأوأ « ليلدلا

 هنم موهفملا ناك نف « مدلا عضوم ىف نوكي امتإ ىذألاو  ىذأ وه لت-

 هموم ىلع لوقلا اذه لمحي نأ هدنع بجاولا ناكاذإ هنأ ىنعأ « مومعلا هدنع
 روهشملا ذإ « ةنسلاب رازإلا قوف ام كلذ نم ىبثتسا « ليلدلا هصصم ىح

 باب نم هدنع ناك نمو « نييلوصألا دنع ةنسلاب باتكلا صيصان زاوج

 ءرازإلا تحن امم ةعناملا راثآلا ىلع ةبآلا هذه حجر صاحلا هب دي 1 ماعلا

 نمو « رازإلا تحت امم ةعئاملا راث لل] ةضراعملا راثآلاب هدنع كلذ ىوقو

 ىذلا ىعملا اذهىلع ةيآلا موهفم نيبو « راثآلا هذه نيب عمجلا م ار نم سانلا

 ثحنال عنملا ثيداحأ لمحف 5 ىذأ هنوكوهو اهيف دراولا باطحللا هيلع هبن

 اوحجرو « زارا ىلع ةبآلا موهفمو « ةحابإلا ثيداحأو ةيهاركلا ىلعرازإلا

 الإ سجن ءىش ضئادلا ماج نم سبيل هنأ ةنسلا تلد دق هنأب اذه مهليؤأت

 0 ل + كاجو منلا جوت

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقذ « ضئاح ىفإ : تلاقف « ضئاح ىهو ةرمّتحلا
 هيلع هبسأر اهليجرت نم اضيأ تبثامو ( كدي ىف تسيل كتضيح "نإ

 ”نمْؤملا نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع ةلزقو 5 صضئاح ىب مو مالسلاو ةالصلا
 و يلا و د

 ءاا سجس ال

 « لاستغالا لبقو اهرهط ق ضئاخلا ءطو ىف اوفلتخلا ( ةئناثلا ةلئسملا )

 بهذو « لستغت ىح زوجيال كلذ نأ ىلإ روهمحلاو ىعفاشلاو كلام بهذف



 مح هر دب

 هدنعوهو ضيحلا دمأ رثكأل ترهط اذإ زئاج كلذ نأ ىلإ هباعصأو ةعربا
 « اهؤطو زاج ءاملاب اهجرف تلسغ نإ اهنأ ىلإ ىعازوألا بهذو ؛ مايأ ةرشع

 0 مزح نيدلمع وأ كن هو « ترهط ىبه ترهط ضئاح لك ىنعأ

 ثسيح نم  نهوتأف نردهطتت ! ذاف  ىلاعت هلوق ىف ىذلا لاّيحالا 0

 ؟ءاملاب رهطلا مأ نضيحلا مد عاطقناوه ىذلا رهطلا هي دارملا له 3 مورا

 ؟ جرفلا رهط مأ دسحلا عيمج رهط هب دارما لهف « ءاملاب رهطلا 0 مث

 ةثالثلا هذه ىلع لاقي ك رشم مسا عرشلا فرعو برعلا مالك رهطلا نإف

 نوكي ام ىلع قلطنت امنإ لعفتلا ةغيص نأب مهيهذم روهمحلا حجر دقو « ىفاعملا

 اذإف  ىلاعت هلوق نوكيف « مه ريغ لعف نم نوكي ام ىلعال « نيفلكملا لعف نم

 « مدلا عاطقنا وه ىذلا رهطلا ىف هنم ءاملاب لسغلا ىعم ىف رهظأ : نرهطت

 ةفينح وبأ حجرو « هفالخ ىلع ليلدلا لدي ىتح هيلإ ريصملا بحي رهظألاو

 رهطلا ف رهظأ وه - ”نريهطتي ىّدح - ىلاعت هلوق ىف نلعفي ظفل نأب هبهذم
 « ةلمتحمىرت اك ةلئسملاو . ءاملاب رهطتلا ىف هنم ضيحلا مد عاطقنا وه ىذلا

 ىعم - نرهطي ىبح  ىلاعت هلوق ىف رهطلا ظفل نم مهف نم ىلع بحجيو
 اذإف  ىلاعت هلوق نم هنيعب ىبعملا كلذ مهفي نأ ةثالثلا ىناعملا هذه نم ادحاو

 هذه نم نيينعم نبي ةيآلا ف عمجي نأ رسعي امج وأن كمي سيل امم هنأل  نرهطت
 نرهطت دظفل نم مهفيو ؛ ءاقلا نرهظي ةظفل نم مهفي ىبح نيفلتحم ىلاعملا

 سيل هنإف « كلامل جاجتحالا ف ٌنييكلاملا ةداع هب ترج ام ىلع ءاملاب لسغلا

 لخد اذإف « رادلا لخدي ىبح امهرد انالف طعتال اولوقي نأ برعلا ةداع نم
 نآل « امهرد هطعأف'رادلا لخد اذإو نولوقي امتإ لب « امهرد هطعأف دجسملا
 الو  ىلاعت هلوق كوت نمو . ىلوألا ةلمحلا موهفمل ةدكؤم ىل م ةيناثلا ةلمحلا

 ىلع  نرهطت اذإف  هلوقو « ءاقنلا هنأ ىلع  ”نهْطتي 0 1.
 اذإف « رادلا لحخدي ىح ارد انالف طعتال لاق نم ةلزنع وهف ءاملاب لسغلا هنأ

 نوكي نأ الإ « برعلا مالك موهفم ريغ كلذو ؛ اههرد هطعآف دجسملا لخد

 نرهطتيو نرهطي ىتح نهوبرقت الو : مالكلا ريدقت نوكيو فوذحم كلانه
 اًدمأ دعب فذحلا اذه ريدقت ىو « هللا 0 ثيح نم نهوتأف نرهطت اذإف
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 وه لاستغالا ىنعم ىف رهطتلا ظفل روهظ : لئاق لوقي نأ الإ هيلع ليلد الو

 فدذحلا نإف « ةبآلا ف فذحلا مدع روهظ هض راعي اذه نكل « هيلع ليلدلا

 ضرف كلذكو « زاجنا ىلع هلمح نم رهظأ ةقيقحلا ىلع مالكلا لمحو « زاجع

 «نيرغاللا نيب كزاوي نأ عضوملا اذه لثم ىلإ هرظنب ىهنا اذإ انهه دهحلا

 سياقي نأ نيرهاظلاب ىنعأو « هيلع لمع هبحاص ىلع امهنم هدنع حجرت اف
 ةيآلا ىف فذحلا مدع روهظو ءاملاب لاستغالا ف نرهطت اذإف ظفل روهظ نيب

 ناك نيرهاظلا ىأف « ءاقنلا نم هرهاظ ىلع ن رهطت ظفل لمح 0 تح نإ

 اذإف ظفل لمحو افذح ةبآلا ف ردقيال نأ امإ ىبعأ ( هيلع لمع حجرأ هدنع

 لسغلا ىلع نرهطت اذإف ظفل لمحيو افذح ةبآلا ىق ردقي وأ ءاقنلا ىلع نرهطت

 ظفل روهظو لاستغالا ىف نرهطت اذإف ظفل روهظ نيب سياقي وأ « ءاملاب
 ىناثلا ظفللا ليوأت فرص اضيأ رهظأ هدنع ناك ىأف « ءاقنلا ىف نريطع

 ءاقنلا ىعم ىلع امإ نعأ « دحاو ىنعم ىلع ةيآلاىف نال نع ىلع لعو هل

 هذه ىسبني نأ ىهقفلا رظنلا عابط ىف سيلو « ءاملاب لاستغالا ىبعم ىلع امإو

 لك : لاقي نأ غوسي لاحلا هذه لثمىو « هلمأتف اذه نم رثكأ ىلإ ءايشألا

 . فيعضف ةلئسملا هذه ى ضييحلا رثكأ ة ةففينح ىلأ رابتعا امأو . بيبعم لمع

 لاّمف « ضئاح ىهو هتأرما ىتأب ىذلا ىف ءاهقفلا فلتخا ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 :لبنح نب دمحأ لاقو . هيلع ءىش الو هللا رفغتسي : ةفينحوبأو ىعفاشلاو كلام

 ىطو نإ : ثيدحلا لهأ نء ةقرف تلاقو  رانيد نضصنب وأ رانيدب قدصتي

 مهفالتخا ببسو . رانيد فغصنف ملا عا اطقناق ئىطو نإو « راثيد هيلعف مدلا ىف

 ىور هنأ كلذو « ابيهو وأ كلذ ل ثيداحألا ةدص ف مهفالتحا كلذ ف

 ضئاح ىهو هتأرما ىلأي ىنذلا ق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نع سابع نبأ نع

 ثيدح قف اضيأ ىور كلذكو . رائيد فصنلب هنع ىورو . رانيدب قدصتي هنأ

 مدلا عاطقنا ىف ىطو نإو « رائيد هيلعف مدلا ىف ىطو نإ هنأ اذه سابع نبا

 لاق هبو « رائيد ىسمحب قدصتي ثيدحلا اذه ىف ىورو . راتنيد فصنف

 « اهب لمعلا ىلإ راص ثيداحألا هذه ن* ىئش هدنع حص ن نم ( ىعاز وألا ش

 طوقس وه ىذلا لصألا ىلع لمع روهمجلا 0 اهم ء ىش هدنع حب مل نمو

 . ليلدب ثيثي ىح مكحل
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 اهيلع اوبجوأ موقف « ةضاحتسملا ىف ءاملعلا فلتخا ( ةعبارلا ةلئسملا 2

 كلت ىدحإب امضيح تضقنا دق هنأ ىرتام دنع كلذو « طقف انخاو اريط

 ءالؤهو ٠ تامالعلا كلت ىف ءالؤه بهذم بسح ىلع تمدقت ىلا تامالعلا

 ًاضوتت نأ اهيلع اورجوأ موقف : تيم اردت انا رول نط دفا نيذلا
 اهيلع اوجوأ ن نيذلاو « ابلع رح مورا كلذ اوبحتسا موقو 5 ةالص لكل

 ءاهقذ راكأأو ميباصأو ةفدخ ربآو ىعفاشلا و كلام مم طقف ادحاو أرهط

 مهضعبو « ةالص لكل ًاضوتت نأ اهيلع اوبجوأ ءالؤه ركأو « راصمألا

 ءالؤه ريغ نورخآ موقو ؛ كلام بهذم وهو ايابحتسا 0

 نأ بجاولا نأ اوأر موقو « ةالص لكل رهطتت نأ ةضاحتسملا ىلع نأ اوأر

 رخؤت كالذكو « نيتالصلا نيب عمجتو رهطتت مث « رصعلا لوأ ىلإ رهظلا رخ
 امهنهلا عمجتو ايناث ارهط رهطتتو « ءاشعلا تقو لوأو اهقو م

 مويلا ىف راهطأ ةثالث اهيلع اوجوأف « حبصلا ةالصل اثلاث ارهط رهطتت مث

 نمو « ةليللاو مويلا ىف ادحاو ارهط املع نأ اوأر موقو « ةليللاو

 رهطتت نأ ىأر نم مه:و . ىلع نع ىورم وهو « اتقو هل دحي مل نم ءالؤه

 سيلا هنإ لوق : لاوذأ ةعبرأ ةلمحلااب ةلئسملا ف لصحتيف « رهط ىلإ رهط نم
 لكل رهطلا اهيلع نإ لوقو . ضضيحلا مد عاطقنا دنع طقف دحاو رهط الإ اهيلع

 ارهط اهيلع نإ لوقو . ةايللاو مويلا ىف راهطأ ةثالث اهيلع نإ لوقو . ةالص
 رهاوظ فالتخا وه ةلأسملا هذه ىف مهفالتخا ف ببسلاو . ةليللاو مويلا ف ادحاو
 ةروهشملا ثيداحأألا نم كلذ ىف دراولا نأ كلذو « كلذ ىف ةدراولا ثيداحألا
 قفتملا امأ . اهف فشلت ةثالثو « هتحص ىلع قفتم اهنم دحاو : ثيداحأ ةعبرأ
 هللا لوسر ىلإ شيبح ىبأ ةئبا ةمطاف تءاج و تلاق ةشئاع ثيدحف هتحص ىلع
 « رهطأ الف ضاحتسأ ةأرما ىفإ هللا لوسر اي : تلاقف ملسو هيلع هللا لص
 تسسيلو ”قاربع كالذ امن ءال: م السلاو ةالصلا هيلع امل لاقف ؟ ةالصلا عدأفأ
 تت أ اذإو « ”ةالّصلا 00 هلا تآلببقأ اذإف « ةض-يخحلاب

 ,ىيضوت ١ ثيدحلا اذه تاباور ضعب فو ( يلعر ”مكدلا كئتنع ىلسنغاف

 دوادوبأ اهجرخو « مسمالو ىراخبلا اهجرخي مل ةدايزلا هذهو ( ةالص "لكل



 كب دع

 ةييبح مأ نع ةشئاع ثيدح ىناثلا ثيدحلاو . ثيدحلا لهأ نم موق اهحضضو»
 هللا لوسر اهرمأف تضاحتسا اهنأو فوع نب اد ةأرما شحج ثني

 قاعإ هدنسأ اذكه ثيدحلا اذهو ,ةالص لكل لستغت نأ مسو هيلع هللا ىلع

 «تضيحتسا اهنأ : هنع اوور امنإف ىرهزلا باعصأ رئاس امأو « ىرهزلا نع

 تَسْيلو قرع و وه امن "1 امل لاقف ملسو هيلع هللا لما لوسر تلأسف

 نأ ىلع ةالص لكل لسثغت تناكف « ىلصتو لستغت نأ اهيرمأو ) ةضيخلاب

 « مالسلاو ةالصلا هيلع هظفل نم لوقنم كلذ نأ ال « هنم تمهف ىذلاوه كلذ

 سي تنب ءامسأ ثيدحف ثلاثلا امأو . ىراخبلا هجرخ قيرطلا اذه نمو

 لاقف « تضيحتسا شيبح ف ذأ ةنبا ةمطاف نإ هللا لوسر اي : تلاق اهنأ »

 السلع رصتعلاو راهذظلا لهل : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 رجلا لستعتو 3 ادحاو ”د ءاشعلاو برغملاو 3 ادحاو

 . مزح نب دمحتوبأ هحصع و « دوادوبأ هجرخخ « كلذ نيف يف اضوشنو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ٠ هيفو « شحج ةنبا ةنح ثيدحف عبارا امأو

 مد عطقنا دق هنأ ىرتام دنع دحاو رهطب تاولصلا ىلصت نأ نيب اهريخ

 ءاممأ ثيدح ىلع تارم ثالث ةلبللاو مويلا ف لستغت نأ نيبو « ضيحلا

 املف « رييختلا ىلع انهو بوجوا| ىلع هرهاظ كلانه نأ الإ « سيمع تنب

 : بهاذم ةعبرأ اهليوأت ىف ءاهقفلا بهذ ثيداحألا هذه رهاوظ تفاتخا

 قرفلاو « ءانبلا بهذمو محا تغفو 3 حيج ربل بهذمو 5 خسنلا بهذم

 : نيثيدحلا نيب عمجيف اضراعت كلانه نأ ىري سيل ىنابلا نأ ءانبلاو عملا نيب

 ىرف هنإف 2( اذه لمأتف « رهاظلا قف اضراعت كلانه نأ اري وهف عيال امأو

 شيبح ةنبا ةمطاف ثيدح لخأ نم حبج رثلا بهذم بهذ نم امأ . نيب

 هللا ىلص اهرمأي مل هنأ نم ىنعأ « هرهاظ ىلع لمع هتعص لع قافتالا ناكمل

 « دحاو لسغب تاواصلا نيب عمج نأ الو ةالص لكل لسنغت نأ 5 هيلع

 ىعفاشلاو ةفينح وبأو كلام بهذ اذه ىلإو « بهاذملا كلت نم ءىشب الو

 ةدراولا ةدايزلا ءالؤه نم هدنع تحس نمو « روهمحلا هو ءالؤه بادصأو

هدنع حصت مل نمو 4 اهيلع كلذ بجوأ ةالص لكل ءوضولاب رمألا وهو هيف
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 تيد ناي: نسل هنإ : لاَقف ءانبلا بهذم بهذنم امأو « اهيلع كلذ بجوي

 ىذلا نأو 04 ةلصأ ضراعت قاعإ نبا هتاور نم ىذلا ة ةيلبح مأ ثيدحو ةمطاق

 ثيدح نإف « ةمطاف ثيدح ام ىلع ةدايز كلذ نم ةميح مأ ثيدح

 ةالصلا عنك سيحا مدلا كالذ له ٠ لاو سلا نع هيف باوحلا عقو اغعِإ ةمطاق

 ةنفاعرم مو اعلا عب ةضيحم تسيل اهنأ مالسلاو ةالصلا هيلع اهريخأف ؟ال مأ

 ةريرحلم أت قو ضيحلا مد عاطقنا دنعالو ةالص لكل الصأ رهطلا بوجوب

 .نايبلا ريخأتنإ ارلوقيذ ا روهمجلا نكل ؛ ةالص لكل رهظتلا ردو . دحاو ؟ىشب اهرمأ

 اهربخأل ةالص لكل رهطلا اهيلع ابجاو ناك واف . زوج ال ةجاحخلا تقو نع

 له كناك ابنا عم كلذ فرعت تناك اهنأ عدم ىعدي نأ دعبيو ١ كلذب
 اهءالعإ مالسلاو ةالصلا هيلع هكرت امأو . ضيحلاو ةضاحتسالا نيب قرفلا
 0 نإ 0( هلوك ُّق نمضف ٠ يلا مد عاطقنا كللع اهلع بجاول رهطلاب

 ملا عاطقنا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس نم امولعم ناك هنآل « ةضيحلاب
 0 سيأو .٠ هب ةملاع هناك ابنال كلذب ادري 0 امنإ اذإف 3 لسغلا بجوي

 ةداي لا هلك نأ عدم ىعدي نأ الإ ةالص لكل رهطلا بوجو ف كلذك

 ةدايزلا له . ةرووشملا ةلثسملا ثكللذملإ قرطتيف . دعب تبثتو ةتباث لبق نكت مل

 مالسلاو ةالصلا هيلع ةزمأ ةمطاف ثيدح قرى متعب قىور دقو ؟ ال مأ خ خس

 35 ءانبلا بهذمو عجرلا بهذم بهذ نسم لاح وه اذهف 3 لسغلاب اه

 خسات ن 8-5 تب ءاسأ ثتيدح نإ : لاق خسنلا بهذم بهذ نم امأو

 ليهس تنذب ةامس نأ » ةشئاع نعىور اع كلذ ىلع لدتساو « ةبيبح مأثيدحل
 لزع لسغلاب اهرمأي ناك ملسو هيلع هللا . ىلص هللا لوسر نأو تضيحتسا

 هلحسأو لسغ ق ١ رصعلاو روظلا نيب عمج نأ اهرمأ كلذ اهدهج املف « ةالص لك

 هبهذم اورهذ نيذلا امأو ( حبصلل اذلاث لستغتو دحاو لسغ ف و ءائثعلاو ب رغملاو
 ضيا مايأ فرعت ىلا ىلع لونج شيبح ةنبا ةمطاف ثيدح نإ :اولاقف ميجا
 ع كلذ فورعتال ىلا ىل اع لومحم ةيبح مأ ثيدحو « ةضاحتسالا مايأ نس

 ىلإ تماق اذإ هذه نأ كاذو « ةالصلل اطايتحا تقو لك ف : رهطلاب ترمأف
 . ةالص لكل لستقغت نأ اهيلع بجيف تدرهط نوكت نأ لمتحي ةالصلا

 نم نشيلا مايأ ام زيمتيال ى 8 ىلع لومح# سيم ةزبأ ءاوسأ ثيدح امأو
 مدلا اهمع عطقنا اذإ مذهف 8-5 2 اع عط طب لق هنأ الإ 37 ةضاحتسالا مايأ
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 بهذم اوبهذ موق انهو . نيتالصلسغلا كلذب ىبصتو لستغت نأ اهيلع بجو

 شحج تنب ةنح ثيدحي كلذل اوجتحاو ءامسأو ةبيبح مأ ىنيدح نيب ريبخدلا
 : لاق نم مهنم ءالؤهو « اهريخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ» هيفو

 ةضاحتسملا ىه لب : لاق نء مهنمو . مصحمألا فرعتال ىبلا ىه ةريمغا نإ

 « ةلئثسملا ف سماخن لوق وه اذهو « ةفراع ريغ وأ تناك ةفراع قالطإلا ىلع

 تاولصلا ىلصت نأ نيب رييختلاوه امنإ شحج ةئبا ةنح ثيدح ى' ىذلا نأ الإ

 نم امأو . تارم ثالث ةليللاو مويلاف رهطتت نأ نيبو « دحاو رهطب اهلك

 كلذ بجوأ امن هلعلف « ةدحاو ةرم موي لكف رهطت نأ بجاولا نأ ىلإ بهذ

 . ارثأ كلذ ىف ملعأ تسلو كلشلا ناكمل اهيلع

 ةثالث ىلع ةضاحتسملا ءطو زاوج ىف ءاملعلا فلتخخا ( ةسماخللا ةلئسملا )

 « راصمألا ءاهقف هيلع ىذلا وهو « اهؤطو زوي : موق لاف : لاوقأ

 لاقو . نيعباتلا نم ةعامجو بيسملا نب ديعسو سابع نبا نع ىورم وهو
 .مكحللاو ىعخنلا لاق هبو « ةشئاع نع ىورم وهو 3 اهؤطو زوجي سيل. موق

 دمحأ لاق لوقلا اذهيو « اهب كلذ لوطي نأ الإ اهجوز اهتأيال : موق لاقو

 ديكأت ناكمل ةصخر ىه اهل ةالصلا ةحابإ له مهفالتخا ببسو . لبنح نبا

 نف ؟ رهاطلا كح اهمكح نأل ةالصلا اهل تحييبأ امنإ مأ ؛ ةالصلا بوجو

 اهتكح نأل كلذ نأ ىأر نمو « اهأطي نأ اهجوزل زي مل ةصخر كلذ نأ ىأر

 قيرفتلا 'امأو  اينعتوكسم ةلئنم ةلمدللاب ىهو كلذ اذ حابأ رهاطلا ركح

 . ناسحتساف لوط الو لوطلا نيب

 مميتلا باتك
 : باوبأ ةعبس ىلع ةلمحلاب لمتشي باثكلا اذه لوصأب طيحملا لوقلاو

 ةف رعم : ىلاثلا . اهنم لدب ةراهطلا هذه ىلا ةراهطلا ةفرعم ىف لوألا بابلا

 . ةراهطلا هذه زارس طورش ةفرعم. ق : ثلاثلا . ةراهطلا هذه هل زوجت نم

 :سداسلا . ةراهطلا هذه هب عنصتاويف : سماخللا . ةراهطلا هذه ةفص ىف: عبارلا

 ابصع ىف طرش ةراهطلا هذه ىلا ءايشألا ىف : عباسلا . ةراهطلا ضقاون ىف

 , اهتحابتساىف وأ



 د "عال

 اهنم لدب ةراهطلا هذه ىلا ةراهطلا ةفرعم ىف لوألا بابلا

 « ىرغصلا ةراهطلا ن٠ لدب ىح ةراهطلا هذه نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 اهتايريال اناك امهنأ دوعسم نباو رمع نع ىورف « ىربكلا ىف اوفلتخاو

 نوكي مميتلا نأ توري ةباحصلا نم هريغو ىلع ناكو « ىربكلا نم الدب

 مهفالتخا ف ببسلاو . ءاهقفلا ةماع لاق هبو « ىربكلا ةراهطلا نم الدب

 مميتلاب ةدراولا راثآلا مهدنع حصت مل هنأو © مهيتلا ةيآ ىف درا ولا لامحالا
 عام اود مكلف - ىلاعت هلوق نآلف ةبآلا ىف دراولا لامحالا م بنجلا

 كنون ردا ارت ثالفا ىلع هيف ىذلا ريمضلا دوعي نأ لمتحي اوُسّسستف
 عامجلا ةبآلا ىف هدنع ةسمالملا تناك نم نكل « اعم امهللع دوعي نأ لمتحبو

 « كيلاب سمللا ىه هدنع ةسمالملا تناك نمو «( اعم امهيلع دئاع هنأ رهظألاف

 ةدئع ريمفلا دوعيات] هلأ رهظألاف  ءاسْنلا ”ماسسمال ١ وأ  ىلاعت هلوق ىف ىنعأ
 ىلع اهدوع ادبأ لمح امنإ رئامغلا تناك ذإ « طقف رغصأ اثدح ثدحملا ىلع
 اذكه اهريدقت نوكي ىح اريخأت و امبدقت ةبآلا ىف ردقي نأ الإ روك ذم برقأ

 وأ ء طئاغلا ا دحأ ءاجوأ « ةالصلا لإ ممق اذإ اونمآ نيذلا اهمأاي

 مكسوع رب ع « ققارملا ىلإ مكيدبأو مدرج و اواسغاف « ءاسنلا مسمال

 لعوأ ىضرم متك ثإو : اورهطاف ابنج منك نإو « نييعكلا ىل ىلإ ركلج أو

 هيلإ راصي نأ ىغبني سيل اذه لثمو . ابيط اديعص اوديتت .ءامااودج لق رت
 نم: ىلوأ ةقيقحلا ىلع مالكلا لمحو زاجم ريخأتلاو ميدقتلا نإف « ليلدب الإ

 وهو « ازيخأتو امبدقت ىضتقي اثيش ةبآلا'ىف نأ نظي دقو « زاجنا ىلع هلمح
 جاتحيال اذه نكل «. ناثدح رفسلاو ضرملا نأ بجوي اهييترت ىلع اهلمح نأ

 08 ى برعلا مك دوجوم كلذو « واولا ىنعمب انهه وأ تردق اذإ هيلإ
 5 : رعاشلا لوق

0 
0 

 حرسلا ثربغاو اهب هوح رشي وأ امعن اوحرسيال نأ نايس ناكو

 تيجوأ ىلا بابسألا دحأ وه اذهو . ورمعو ديز نايس : لاقي امنإ هنإف
 ىيعملا اذه ف تدرو ى لأ راث هلا ىف مهبايترا اأو ةلئسملا هذه فاللحلا

 ٠ لاّمف هلع هللا ىضكر رمع ىقأ الجر نأ : ماسمو ىراخبلا هجرخ امث نيبف
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 نينمؤملا ريمأ اي ركذت امأ : رامع لاقف «”لصتال : لاقف « ءاملا دجأ ملف تبنجأ
 انأ امأو « لصت ملف تنأ امأف 2 ءاملا دجن ملف انبنجأف ةيرس ىف تنأو انأ ذإ

 ”ناك اعل : ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا لاقف ؟ تيلصف تارثلا ف تكيف
 ايي وي ل ف مط 1 قل ب ترتمم ذأ كتم

 د ل ا عل ا
 تيلوتام كيلون : رمع هل لاق هنأ : تاياورلا ضعب قو ( هب ماعلا ل

 ىسو٠ ىنأو دوعسم نب هللا دبع عم اسلاج تنك : لاق قيشّت نع ملسم جرخو

 ءاملا دحي ملف بنجأ الجر نأ وا كيارأ نحلا ديعابأ ان: ئدوعوبأ لاق

 دحي مل نإو مميتيال : ىسوم ىلأل هللا دبع لاقف ؟ ةالصلاب عنصي فيك اربش

 "ملف  ةدئاملا ةروس ىف ةبآلا هذهب فيكف : ىسوموبأ لاف « اربش ءاملا

 مهل صخر ول : هللا دبع لاقف - ابسينط !ديعص ارا داع ونا
 ىسوموبأ لاقف : ديعصلاب اومميتي نأ ءاملا مهيلع درب اذإ كشوأل ةيآلا هذهىف

 : هللا دبع هل لاقف « مدقتملا ثيدحلا هل ركذو ؟ رامع لوقل عمست ملأ هللا دبعل

 ثيدح نم تبث دق كلذ نأ اوأر روهمحلا نكل ؟ رامع لوقب عنقي ملمع رت ملأ

 ارثؤم سيل رمع نايسن نإو ؛ ىراخبلا امهجرخ . نيصحلا نب نارمعو رامع

 تنجلل مسيتلا ناو وادا مف اضيأو : رامع ثيدحب لمعلا بوجو ىف
 !دجسم ضرالا ىل تعج 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعب ضئاخحلاو

 هيلع هللا للص هللا لوسر نأ هوهف نيصحلا نب نارمع ثيدح امأو . « ًروهطو

 ”كيفكَي امأ ”نالف اي : لاقف موقلا عم لصي ملال زلعم الجر ىأر معو
 لاقف « ءامالو ةباتج ىتباصأ هللا لوسر اي : لاقف ؟ منقلا مم ىلّصنت 'نأ

 اذه عضوملو 0 ”كيفكي ”هَّنإف ٍديعصلاب ”كيلع : مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم ىنعأ ؟ اهؤطيال مأ هلهأ أطينأ ءام هدنع سيل نمل له :اوفلتخا لامحالا

 . مميتلا بنجلل زوحي

 ةراهطلا هل زوجت نم ةفرعم ىف ىناثلا بابلا

 ضيرملل : نينثال زوجت اهنأ ءاملعلا عمجأف ء ةراهطلا هذه هل زوجت نم امأو

 لوأ- دين | ةيادب - ه
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 عا ه

 نم فاخيو ءاملا دج ضيرملا : عبرأ ىف اوفلتخاو . ءاملا امدع اذإ رفاسمللو
 هعنميف ءاملا دحي رفاسملا حيحصلا قو « ءاملا مدعي رضاحلا ىو « هلامعتسا

 . دربلا ةدش نام هلامعتسا نم فاخخ ىذلا قو . فوحخ هيلإ لوص ولا نه

 زوجي : روهمجلا لاف . هلامعتسا نم فاخيو ءاملا دن ىذلا ضيرملا امق
 درب نم ديدشلا ضرملا وأ كالملا فان ىذلا حيحصلا كاذكو ؛ هل مميتلا

 بج وأ مهمظعم نا الإ . ءالامى فإ ج -ورخلا ن 56 0 ىلا كاذك ." عاملا

 ضي رملا ريغ الو ضيرملا مميتيال : : ل لاقو . ءاملا دجو اذإ ةداعالا هلع

 ىعفاشلاو كلام بهذف . ءاملامدعي ىذلا -يحصلا رضاحلا امأو . ءاملا دجو اذإ

 نإ و حيحصل ا رضاحعا مميتل علا لو وجال : ةشينح أ لاق ف هل مميتلا زاوج ىلا

 5 بابلا اذه دعا وق ىه ىلا عب عب رآلا لئاسملا هذه مهفالتخا ببسو : ءاملا مدع

 ةيآلا ف : له: مهفالتخا وهف . ءاملا لامعتسا ند فاخت ىذلا ىفيرملا ىث اهأ
 نف . - رسفسس ىل اع أ يض رسه مثك نإو « ىلاعت هلوقىث ردق٠ فوذح

 ىلع نو ٌردقتال ىض رم ا نإو مالكلا ريدقت نأو افذح ةبآلا ىب نأ
 ىلع دوعيامنإ :ءاماودجتن لف ىلاعت هلوق ىث ريمضلا نأو . ءاملا نايل
 ىأر نمو . ءاملا لامعتسا نم فاخي ىذلا ضيرما مميتلا ز يأ طقف رفاملا
 ةيآلا ف سيل هنأو اسرتك ضي رملا ىلع دوعي هءام اودجت ملف »ىنريمضلا نأ
 رضاحلا قف مهفالتخا تيشاامأو: + مميتلا ءاملا دجو اذإ ضيرملل رجي مل فذح
 دوعي نأ نعام اودجت 0 ىلاعت هلوق ىذلا ري ريمضشلا ل لاهحاف ٠ ءاملا مدعي ىذلا
 . طقف نيرفاسملا ىلع وأ . نيرفاسملاو 0 ىعأ : نيئدخا تا ىلع
 ها فانصأ عيمج ىلع ادئاع هآر نف
 ىللا رضاحلل مميتلا ز ٍخ من 8 رفاسملاو ىض رملا ىلع اع وأ طف نيرفاسملا ىلعادئاع

 يفالتحخاف . ءاملا ىلإ جف للا نه فئاحللاىف ,مهفالتخا برس امأو . ءاملا مدع
 نم فاحت حيحصلا ف 9 مهفالتخا كالذكا ه- ءاملا مدع ند ن اع هسا ل 0

.- 
 5 نإ نمو . ند ؛رضاحلا , مميتلا زاجا نيثءاخ
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 م

 درد

 لامعتسا نع فان ىذلا مك رملا لع هسأمق 5 : مهفالتخا و هش هيف ببسلا . ءاملا

 رباج ثيدحل نشير .جل مهيتلا زار م نولئاعلا ا -ج ردقو . ءاملا

 لاقو هل حسملا مالسلاو ةالصلا هيلع كاوا د. تاق لستغا ىذلا موريشا ىف
 ىلع نيس ع * عا

 هفاخا ىذلا حيحصلا سايق اشيأ اوحجر 0 كلذك وا ا مس ياك 3 ولتق 7



 دل

 هنأ نضاعلا نب. وزمع نع كلذ ىف اضيأ ىور امب ضيرملا ىلع ءاملا درب نم

 5 فنعي ملف مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا كلذ ركذف 0 اهحر ب - ناس رت نإ 'مكسفنأ اولتقتالو  ىلاعت هللا لوق التو مميتف ؛ هد ةليل ف بنجأ

 : .دعاوق لئاسم ثالث اهب قلعتيف © ةراهطلا هله طورش ةفرغم امآو
 طرش بلطلا له : ةيناثلاو . ؟ ال مأ ةراهطلا هذه طرش نم ةينلا له : اهادحإ

 طرش تقولا لوخد له : ةثلاثلاو ؟ ال مأ ءاملا مدع دنع مميتلا زاوج ىف

 1 ؟ ال مأ تلا زاوج

 ريغ ةدابع اهم وكل طرش اهيف ةينلا نأ ىلع روهمحلاف ( ىلوألا ةلعسملا امأ)

 جاتحنال اهنأو « اهيف طرشب تسيل ةينلا نإ : لاققف رفز لشو « ىبعملا ةلوقعم

 . فيعض وهو ىح نب نسحلاو ىعازوألا نع اضيأ كلذ ىور دقو « ةين ىلإ
 كلذكو بلطلا طرئشا هنع هللا ىضر اكلام نإف ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )

 نم ىمسي لهوه اذه مهفالتخا ببس . ةفينحوبأ هطرتشي ملو : ىعفاشلا

 اذإ الإ ءاملل دجاو ريغ ىمسي سيل مأ ءاملل دجاو ريغ بلط نود ءاملا دجي م

 امإ ءاملا مدعل نقيتملا نأ دقتعي نأ اذه ى قحلا نكل ؟ هدي ملف ءاملا بلط

 .« ءاملل مداعب سيلف ناظلا امأو « ءاملل مداع وه كلذ ريغب امإو مدقتم بلطب

 هئيعب دحاولا ناكملا ف بهذملا ق ىذلا بلطلا رركتب لوقلا فعضي كلذلو

 . ءاملا مدعب ىعطق ملع كلانه نكي مل اذإ ءادتبا هطارتشا ىوقيو

 وهو هط ريشا نم مهف تقولا لوخد طارتشا وهو ( ةثلاثلا ةلئسملا امأو )

 لهأو ةفينحت ويأ لاق هبو  .هطرتشي مل نم مهنمو ؛ كلامو ىعفاشلا بهذم

 موهفم رهاظ له : وه مهفالتخا بيسو . كلام باعصأ نم نايعشنباو رهاظلا

 هل وقل تقولا لوخد دنع الإ ءوضولاو مميتلا زوجيال نأ ىضتقي ءوضولا ةبآ

 هبجوأف « ةبآلا - ةالصلا ىلإ 'مْممْنف اذإ اوُدنَمآ نبذل اهينأ اي  ىلاعت

 3 تفقولا لخد اذإ كلذو « ةالصلا ىلإ مايقلا بوجو دنع مميتلاو ءوض ولا

 .هْنأ ىعأ « ةالصلا مكح اذه ى مميتلاو ءوضولا مكح نوكي نأ اذهل بجوف

 ءوضولا ةعص طورش نم كلذك « تقولا اهتحص طرش نم ةالصلا نأ اك
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 لع مجبل ىبف « كلذ نم ءوضولا صصخ عرشلا نأ الإ « تقولا ممي لاو

 اهمأ ايا ىلاعت هلوق ريدقت نأو « ةيآلا موهفم رهاظ اذه ىضتقي سيل (أ هلصأ

 اضيأو « ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ اذإ ىأ  ةالصلا ىلإ ممق اذإ ونمآ نيذلا

 ءوضولا باجيإ الإ كلذ نم مهفيب ناك ا فوذحم كلاته نكي ملول هنإف

 نأ الإ تقولا لبق عقو نإ ئزجيال هنأال «طقف ةالصلا بوجو دنع مميتلاو

 هيف فالخلا ببس نإ اذه قف لاقي نأ ىلوألا كلذلف « ةالصلا ىلع اساقي
 ءوضولا ىلع هسايق نإف « فعضي اذه نكل « ةالصلا ىلع مميتلا سايق وه
 تقولا لوخدهتحص ىف ط رشي نم ىبعأ « ةفيعض اهنإف ةلئسملا هذه لمأتف « هبشأ
 « ىعمس ليلدب الإ نوكيال ةدابعلاف تيقوتلا نإف « ةتقؤملا تادابعلا نم هلعجيو
 تقولا لوخخد لبق ءاملا دوجو نم ءاجر ىلع ناك اذإ اذهب لوقلا غوسي امنإو
 سيل هنأ باب نم نكل « ةتقؤم ةدابعلا هذه نأ باب نم سيل اذه نوكيف

 لخدي ملام هنآل « ةالصلا تقو لوخد دنع الإ ءاعلا دع او زرعلا يان دلك

 له ؟ مميتي ىّم بهذملا فلتخاكلذلو « ءاملا ىلعوه أرطي نأ نكمأ اهنقو
 نأ اعطق د عضاوم انهه نكل ؟ هرخآ ىف وأ هطسو ىف وأ تقولا لوأ ف
 . هيلع ئراطبءاملا الو « تقولا لوخدلبق اهيف ءاملا ىلع ئراطب سيل ناسنإلا
 عنمال طقف مميتلا ضقت الإ هيلع بجي سيلف ءاملا ّورط انرادق نإف اضيأو

 تقولا لبق هلكح لعج ملف « هدعبو تقولاىف نكمم وه ورطلا ريدقتو ؛ هتحص
 دعبو « مميتلا داقعنا عنمي تقولا لبق هنأ ىبعأ تقولا ف همكح فالخ
 2 ىعمس ليلدي الإ هيلإ راصي نأ ىغبنيال هلك اذهو « هعنعال تقولا لووخد
 . هلمأتف تقولا رخآ ىف الإ مميتلا زوجيال نأ اذه ىلع مزدو

 ةراهطلا هذه ةفص ىف عبارلا بابلا

 . بابلا اذه دعاوق ىه لئاسم ثالث اهب قلعتيف « ةراهطلا هذه ةفص امأو
 تلا ق اهحسمب هللا رمأ ىلا ىديألا دحر ءاهقفلا فلتخا ( ىلوألا ةلئملا )

 : لاوقأ ةعبرأ ىلع  ”هنم مكيردنيأو "لكهوجوب [وحيف افاد هلوقى
 « ءوضولا ف هنيعب بجاولا دحلا وه كلذ ف بجاولا الحلا نأ : لوألا لوقلا
 لوقلاو . راصمألا ءاهقف لاق هبو « بهذملا روهشم وهو « قفارملا ىلإ وهو
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 . ثيدحلا لهأو رهاظلالهأ لاق هبو ء طقف فكلا حسموه ضرفلا نأ : ىناثلا
 ىورم وهو « نافكلا ضرفلاو « نيقفرملا ىلإ بابحتسالا : ثلاثلا لوقلاو
 نع ىور ذاشوهو « بكانملا ىلإ ضرفلا نأ : عبارلا لوقلاو . كلام نع

 ناسل ى ديلا مما كارتشا مهفالتخا ق ببسلاو . ةملسم نب دمحمو ىرهزاا
 طئقف فكلا ىلع : ناعم ةئالث ىلع لاقي برعلا مالك ىف ديلا نأ كلذو « برعلا
 نكلا ىلع لاقيو « عارذلاو فكلا ىلع لاقيو « الامعتسا اهرهظأ وهو

 ثيدح نأ كلذو « كلذ راثآلا فالتخا ىناثلا ببسلاو . دضعلاو دعاسلاو

 اهيف خفنت مث كديب برضت نأ كيفكي امنإ » ةتباثلا هقرطنم هيف روهشملارامج
 ةالصلا هيلع هل لاق هنأ هقرطضعب ىف دروو . « كيفكو كهجو اهبحسمت مث

 نأ رمع نبا نع اضيأ ىورو . « نيقفرملا ىلإ كيديب حسمت نأو » مالسلاو

 «هجولل ”ةنيرمض : .ناتبْرَض ”مسمَنتلا لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا
 سابع نبا قيرط نم اضيأ ىورو « نيتقفرملا ىلإ نْيددتيلل "ةبرَصو
 ثيدح ىلع ثيداحألا هذه حبجرت ىلإ روهمحبا بهذف ؛ هريغ قيرط نمو
 ءوضولا ىلع مميتلا سايق ةهج نم ىنعأ : اهسايقلا دضع ةهج نم تباثلا رامع

 رهظأ هيف وه ىذلا فكلا نع ديلا مسا ظفلب اولدع نأ ىلع مهلمح هنيعب وهو
 امهدحأ ق سيل هنأو « ءاوسلاب امهيلع قلطني هنأ معز نمو « دعاسلاو فكلا ىلإ

 فكلاىف ىهف اكرتشم اما تناك نإو ديلا نإ « أطخأ دقف ىناثلاف هنم رهظأ

 امثإو « لمجم وه كريشم مسا لك سيلو « زاجم فكلا قوف امفو « ةقيقح
 هنإ ءاهقفلا لاق اذه ىو « اكرتشم هرمأ لوأ نم عضو ىذلا لمجغا كرتشملا

 .ضرفلا نأ دقتعي نأ وه باوصلا نإ لوقن ام كلذل و « هب لالدتسالا حصيال
 هنم رهظأ فكلا ىف نوكي نأ ولخيال ديلا مسا نأ كلذو « طقف نافكلا وه امنإ

 « ءاوسلاب دضعلاو عارذلا ءازجأ رئاس ىلع هتلالد نوكي وأ ءازجألا رئاس ىف

 بلغي نأ امأف « تباثلا رثألاب ذخألا ىلإ ريصملا بجيف رهظأ ناك نإف
 تبنت مل ثيداحأ اضيأ هب حجرت نأ الو « هل ىنعم الف رثألا ىلع انهه سايقلا

 ىلإب هذ نم امأو . هلمأتف ةنسلاو باتكلا نم نيب ةلئسملا هذه ى لوقلاف « دعب

 اق أر امج ثجلح- قرط ضعب ىف ىور دق هنأل . كلذ ىلإ بهذ امتإف طابآلا



 دش تع

 ىلإ انيديأو انهوجوب انحسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انمميت »
 ثيدحو بدنلا ىلع ثيداحألا كلت لمحي نأ لإ بهذ نمو . « بكانملا
 دنع حيجرتلا نم ىلوأ عمجللا ناك ذإ نسح بهذم وهف بوجولا ىلع رامع
 كلت تحص نإ هيلإ راصي نأ ىغبني امنإ اذه نأ الإ « ىهقفلا مالكلا لهأ
 . ثيداحألا

 موف « مميتلل ديعصلا ىلع تابرضلا ددعو ءاملعلا فلتخا ( ةيناثلا ةلئسملا )

 : لاق نم مهنم نيتنثا اولاق نيذلاو : نيتنثا لاق نم مهنمو ؛ ةدحاو لاق نم

 ءاهقفلاف روهمحللا تلق اذإو ؛ ررهمحلا هو « نيديلل ةبرضو هجولل ةبرض
 : لاق نم مهمو . ةفينح اأو ىعفاشلاو اكلام ىبعأ : مهيف نودودعم ةثالثلا

 ببسلاو + ناتبرض هجوللو ناتبرض ديلل ىنعأ : امهنم دحاو لكل ناتبرض
 مميتلا سايقو © ةض راعتم ثيداحألاو كلذ ىف ةلمجم ةيآلا نأ مهفالتخا ىف

 تباثلا رابع ثيدح ىف ىذلاو ؛ هيلع قفتم ريغ هلاوحأ عيمج قف ءوضولا ىلع
 اهيف ثيداحأ انهه نكل « اعم نيفكلاو هجولل ةدحاو ةبرض وه امنإ كلذ نم

 . ءوضولا ىلعمميتلا سايق ناكل ثيداحألا هذه روهمحلا حجرف « ناتبرض

 بوجو ىف امريغو ةفينح ىلأو كلام عم ىعفاشلا فلتخا ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 : كلام الو ابجاو ةفينح بأ كلذ ري ملف ؛ مميتلا ءاضعأ ىلإ بارتلا ليصوت
 « نم» فرح ىف ىذلا كا ريشالا مهفالتخا ببسو . ايجاو ىعفاشلاك لذ ىأرو

 درت دق نم نأ كلذو  هنم مكيديأو مكه وجوب اوحسماف .. ىلاعت هلوق ف

 بج وأ ضيعبتلل انهه اهأ ىلإ بهذ نف « سنحلا زييمل درت دقو « ضيعبتلل
 سيل : لاق سنحلا زييقل اهنأ ىأر نمو . مميتلا ءاضعأ ىلإ بارتلا لقن

 ىلع مميتلا سايق ةهج نم ضيعبتلا ىلع اهلمح حجر امتإ ىعفاشلاو . ايجاو لقنلا
 مميتو : اهيف خفنت م هيف نأل مدقتملا راع ثيدح هض راعي نكل « ءوضولا
 فاللتخالا نأ ملعت نأ ىغبنيو . طئاخلا ىلع ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 كلذ ىف مهفالتخا هنيعب وه هيف روفلا بوجوو مميتلا ف بيترتلا بوجو ىف
 . هتداعإل ىبعم الف انه هبايسأ ىه كلانه فالحل بابسأو ءوضولا ق



 تالا

 ةراهطلا هذه هب عنصت اميف سماخلا بابلأ
 « بيطلا ثرحلا بارب اهزاوج ىلع اوقفتا مهأ كلذو « ةدحاو ةلثسم هيفو

 اهنع ةدلوتملا ضرألا ءازجأ نم بارتلا ادع امب اهلعف زاوج ىف اوفلتخاو
 صلاخلنا بارتلاب الإ مميتلا زوجيال هنأ ىلإ ىعذاشلا بهذف « ةراجحلاك
 هجو ىلع دعص ام لكب مميتلا زوجي هنأ لإ هباحصأو كلام بهذو

 ةفيتحوبأ دازو . بارآلاو لمرلاو اصخحلا هنع روهشملا ف اهئازجأ نم ضرألا
 خينرزلاو ةرونلا لثم ةراجحلا نم ضرألا نم دلوتي ام لكبو : لاقف
 ضرألا هجو ىلع بارثلا نوكينأ طرش نم مهنمو . ماخرلاو نيطلاو صحلا و
 ببسلاو ..دبللاو بوثلا رابغب مميتي : لبنح نب دمحأ لاقو . روهمجلا مهو
 ةرم هنإف « برعلا ناسل ىف ديعصلا مسا كارتشا اههدحأ : نائيش مهفالتخا قف

 ؛ ةرهاظلا ضرألا ءازجآ عيمج ىلع قلطي ةرمو « صلاخلا بارثلا ىلع قلطي

 نأ ديعصلا ىبعأ مسالا اذه قاقتشا ةلالد مهلمح هباحصأو اكلأم نأ ىبح

 هنأل : اولاق جلثلا ىلعو شيشحلا ىلع مميتلا مهنع تاياورلا ىدحإ ى اوزيحي
 اذهو « ضرألا ىلع هدوعص ةهج نم ىنعأ ؛ ةيمستلا لصأ ىف اديعص ىمسي

 تاياور ضعب ى اهب مميتلا زوجف ضرألامسا قالطإىناثلا ببسلاو . فيعض

 ةالصلا هيلع هلوق وهو « اهضعب ىف بارلاب اهدييقتو ٠ روهشملا ثيدحلا
 تلعج و هتاياور ضعب ىف نإف :اروهطو ادجسم ضرألا ىلإ تلعج » مالسلاو

 تلعجو ادجسم ضرألا ىل تلعج » اهضعب قو « اروهطو ادجسم ضرألا ىل

 ىلع قلطملاب ىضقي له ىئسهقفلا مالكلا لهأ فلتخا دقو » اروهط اهتب رت ىل
 هيفو قلطملا ىلع ديقملاب ىضقي نأ, هدنع روهشملاو ؟ قلطملا ىلع ديقملاب وأ ديقملا
 قلطملا نآل « ديقملا ىلع قلطملاب ىضقي نأ مزح نب دمحم ىلأ بهذمو « رظن
 ديعصلا مسا لمحو قلطملا ىلع ديقأاب ءاضقلا هيأر ناك نف « ىبعم ةدايز هيف

 لمحو ديقملا ىلغ قلطملاب ىضق نمو « بارلاب الإ مميتلا زجي مل بارتلا ىلع بيطلا

 لمرل اب مميتلا زاجأ امتازجأ نم ضرألا هجو ىلع ام لك ىلع ديعصلا مسا

 مسا هلوانتيال ناك ذإ فيعضف اهم دلوتي امب مميتلا-ةزاجإ امأو . ىصحللاو
 نأال « ضزألا هيلع لدتام ىلع لدي نأ ديعصلا مما ةلالد معأ نإف ديعصلا



 ا

 : باوصلل قفوملا هللاو م شيشحلاو جلثلا ىلع الو « ةرونلاو خينرزلا ىلع لدي

 . فالحلا ىعاود دحأ نم اضيأ بيطلا مسا ىذلا كارتشالاو

 ةراهطلا هذه ضقاون ىف سداسلا بابلا

 ىذلا لصألا ضقنيام اهضقني هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ةراهطلا هذه ضقاون امأو
 اهضقني له امهادحإ : نيتلأسمىف كلذ نم اوفلتخاو « رهطلا وأ ءوضولا وه
 ةيناثلا ةلئسملاو . ؟ ال مميت ىلا ةضورفملاريغ ةضورفم ىرخأ ةالص ةدارإ
 ش . ؟ ال مأ ءاملا'دوجو اهضقني له

 ضقنت ةيناثلا ةالصلا ةدارإ نأ ىلإ اهيف كلام بهذف ( ىلوألا ةلثسملا امأ )
 ىلع رودي فالحلا اذه لصأو . كلذ فالخ هريغ بهذمو ؛ ىلوألا ةراهط
  ةالصلا ىلإ مممق اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي  ىلاعت هلوق ف له امههدحأ : نيئيش
 كلانه سيل مأ « نيثدحم ممق وأ « مونلا نم مثمق اذإ ىبعأ : ردقم فوذحم
 هبوجو ةبآلا رهاظ : لاق كلانه فوذحم ال نأ ىأر نف ؟ الصأ فوذحم
 كلذ نم ةنسلا تصصخ نكل ع ةالص لكل مايقتلا دنع مميتلاوأ ءوضولا

 اكلام نإف كلام اذهب جتحي نأ ىغبنيال نكل ؛ هلصأ ىلع مميتلا ىبف ءوضولا
 ببسلا امأو . هتطومق ملسأ نب ديز نع هاور ام ىلع افوذحم ةيآلا ف نأ ىري
 كلاملوصأل مزلأوه اذهؤ ةالص لكتقو لوخد دنع بلطلا راركتوهف ىلاثلا
 رركتي مل نمو « ةلئسللا هذه ق.لوقلا مدقت دقو ؛« اذهب هل جنحي نأ ىعأ
 . مميتلا ضقني امم ةيناثلا ٍةالصلا ةدارإ ري ملافوذحم ةبالاف ردقو بلطلا هدنع

 ءاملا دوجو .نأ ىلإ اوبهذ رومهحللا نإف ( .ةيناثلا ةلئسملا امأو )
 ئالللا اذه لصأو.؛. ثدجا وه ال ضقانلا نأ ىلإ موق بهذو . اهضقني
 عفربب وأ « بارتلاب تناك ىلا ةراهطلا باحصتسا عفري ءاملا دوجو له
 : لاق هب ةراهطلا ءادتبا عفري هنأ ىأر نف ؟ هب ةراهطلا ءادتبا
 < لاق ةراهطلا باحصتسا عفري هنأ ىأر نمو . ثدحلا الإ اهضقني ال
 جتحا كقو ؛« باح صتسالل عفارلا وه ضقانلا دح' نإف ء اهضقني هنإ
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو.« تباثلا ثيدحلاب مهبهذل روهمجلا
 ثيدحلاو , ”ءابملا دمحجيت ' ام (روسهطو [دجْسم ”ضْرألا "ىلا تتلعج و



 الا

 « ءاملا:دجي ملام» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نإ : كاقي نأ نكمي هنإف ؛ لمتحم
 « تعفتراو ةراهطلا هذه تعطقنا: ءاملا دجو .اذإف : هنم مهفي نأ نكمب

 ىوقألاو « ةراهطلاهذه ءادتبا حصت ملءاملا دجو اذإف : هنم مهفي نأ نكميو
 ةالصلا هيلع هنأ هيفو « يردخا ديعبم ىلأ ثيدح وه روهمحلا دضع ق

 لومحم رمآلا نإف « كادبلج د تادجو !ذإف » لاق مالسلاو

 لاّيحالا هنلإ قرطتي دق اضيأ ناك إو « روفلا ىلع نيملكتملا روهمج دنع
 ةراهطلا هذه عفري ءاملا دوجونأ هميلست ىعفاشلا لمح دقو . اذه لمأتف مدقتملا

 ةراهطلا مميتملل اديفم سيل ىأ : تيل انهار نبل عصا نإ لاق نأ
 ىععمال اذهو « ثدحلا ءاقب عم طقف ة ةداصلل حيبم وه امنإ]و « ثدحلا ةعفارلا

 بهذملا اذه كلام باعصأ نم موق بهذ دقو ء ةراهط هامس دق هللا نإف « هل

 . ثدحلا الإ هضقني مل هعفر ول هنأل « ثدحلا عفريال مميتلا نإ : اولاقف

 لوقلا ىلع اهب صاخ ثدح وه اهقح ف ءاملا دوجو ةراهطلا هذه نأ باوحلاو
 ابيققني هنأ ىلع اهضقني ءاملا دوجو نأب نولئاقلا قفتاو « اهضقني ءاملا نأب
 ؟ ةالصلاف هّورط اهضقني له اوفلتخناو « ةالصلا دعبو ةالصلا ىف عورشلا لبق

 بهذو « ةالصلا ىف ةراهظلا ضقنيال هنأ ىلإ دواذو ىعفاشلاو كلام بهذف
 « لصألل ظفحأ مهو ةالصلا ةراهطلا ضقني هنأىلإ امهريو دمحأو ةفينحوبأ

 ةالصلاف ةراهطلا ضقنيال دحاو ء ىش دجوي نأ عرشلا بسانم ريغ رمأ هنأل
 هاري اهف ةفينح ىلأ بهذم ىلع اوعنش اذه لثمبو « ةالصلا ريغ ىف اهضقنيو

 رثآلا ىلإ كلذ ىف دنتسم هنأ عم « ءوضولا ضقني ةالصلا ف كحنضلا نأ نم
 آب جاجتحالا ماري ىلا رهاوظلا ف ةجح الو « ةنيب اهئإف ةلئسملا هذه لمأتف

 ةالصلا لطبي مل اذه نإف  مكلامعأ ولطبت الو  ىلاعت هلوت. نم بهذملا اذهل

 . ثدحأول اك ءاملا ورط اهلطبأ امتإو هتدارإب

 اهتحابتساىف وأ ابنتك ىف طرش ةراهطلا هذه ىثلا ءايشألا ف

 ىه ابيض ق طرش ةراهطلا هذه ىتلا لاعفألا نأ ىلع روهمحللا قفتاو

 <« كلذ ريغو فحصملا سمو.ةالصلا نم اهتعص ىف طرش ءوضولا ىلا لاعفألا



 دس أل#

 كالام بهذم روبذشف ؟ طقف ةدحاو ةالص نم رثكأ اهب حابتسي له اوفلتخاو

 نيتالصلا ىف هلوق فلتحاو ادبأ ناتضورفم ناتالص اهب حابتسيال هنأ

 ىرخألاو اضرف نيتالصلا ىدحإت ناك اذإ هنأ هنع روبشملاو « نيتيضقملا

 بهذو . امهيب عمج مل لفنلا مدق نإو « امبيب عمج ضرفلا مدق نإ هنأ الفن

 لضأو دحاو مميتب ةض ورفم تاولص نيب عمجلا زوجي هنأ ىلإ ةفينح وبأ

 ةيالا رهاظ لبق نم امإ ؟ ال مأ ةالصلكل بحي مميتلا له: وه فاللخلا اذه

 . امهيلك نم امإو « بلطلارركت بوجو لبق نمامإو ؛ مدقت اك

 سجعلا نم راهطلا باتك

 . ب وبأ ةتس رصحني اهدعاوقو ةراهطلا هذه لوصأي طيمملا لوقلاو

 بدنلا ف وأ بوجولا ىف ىنعأ : ةراهطلا هذه مكح ةفرعم ق : لوألا بابلا

 عاونأ ةف رعم ىف : ىناثلا بابلا . ةالصلا قف ةطرتشم اهنأ ةهج نم امإو اقلطم امإ
 بابلا . اهنع اهتلازإ بحي ىلا لاما ةفرعم ىف : ثلاثلا بابلا : تاساجنلا

 "لع ىف اهلازإ ةفص ىف : سماحلا بابلا . لازتهب ىذلا ءىشلا ةفرعم : عبارلا

 . ثادحإلا بادآ ىف ؛ سداسلا بابلا . لحم

 ةراهطلا هذه مكح ةفرعم ف لوألا بابلا

 5 ا ”كبايث و - ىلاعت هلوقف « باتكلا نم امإ بابلا اذه لصألاو

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهم « ةتباث ةريثك راث آف « ةنسلا نم امإو

 0 هللا ىلص هرمأ هاهنموو 'رتوسيْلف رملجتتْسا 'نّمو « راشتتسسيللف أضوتت
 لوب ىلع ءام نم بونذ بصب هرمأو « بوثلا نم ضيحلا مد لسغب و

 ناب اذعيل امكن 1 ف نقلا ىحاص ىف مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقو « ىناعألا

 5 لولا نم ”هزاتتسيال ”ناكف امه دحأ امأ ( ريبكى نابذعب امو

 عرشلا ىف اهب رومأم ةساجنلا ةلازإ نأ ىلع تاعومسملا هذه ناكل ءاملعلا قفتاو

 ريعي ىذلا وهو « روكذملا بدنلا لعوأ بوجولا ىلع كلذ له : اوفلخعاو

 ةفينح وبأ لاق هبو « ةبجاو تاساجنلا ةلازإ نإ : موق لاقف ؟ ةنسلاب هنع
 : موق لاقو . ضرفب تسيلو ةدك وم ةنس املازإ : موق لاقو « ىعفاشلاو



 - اله

 كلام نع نيلوقلا نيذه الكو « نايسنلا عم ةطقاس ءرك ذلا عم ضرف ىه
 اهدحأ : ءايشأ ةثالث ىلإ عجار ةلئسملا هذه مهفالتخا ببس و . هباعصأو

 ةقيقحلا ىلع لوممم كلذ له  رهطف كبايثو - ىلاعتو كرابت هلوق ىف مهفالتخا
 « كلذ بوجوى راثآلا رهاوظ ضراعت ىناثلا ببسلاو .؟زاملا ىلع لومم وأ

 له « ىنعملا ةلوقعم ةلعل دراولا ىبلاو رمآلا ىف مهفالتخا ثلاثلا بيسلاو

 ىلإ بوجولا نمرمألا لقنت ةنيرق « ىبنلاوأ رمآلا كلذ نم ةموهفملا ةلعلا كلت
 كلذ ف قرفال هنأو ؟ ةنيرق تسيل مأ ؟ ةهاركلا ىلإ رظحلا نمىهلاو « بدنلا

 كلذ ىف قرفلا ىلإ راص نم راص امنإو « ةلوقعملا ريغو ةلوقعملا ةدابعلا نيب
 قالخألا نسا باب نم ىه اهرُثكأ عرشلا ف ىناعملا ةلوقعملا ماكحألا نأل

 هلوق لمح نف « اهيلإ بودنم ىه رثكألا ق هذهو « حلاصملا باب نم وأ
 ةساجنلا نم ةراهطلا : لاق ةسوس#ا بايثلا ىلع  رهطف كبايثو  ىلاعت
 راث آلا امأو . ةجح اهيفري مل باقلا ةراهط نع ةيانكلا ىلع اهلمح نمو . ةبجاو

 هللا ىلص امهيف هلوقو « روبشملا ربقلا ىحاص ثيدحاهنف « كلذف ةضراعتملا
 هزنتسيال ناكف امهدحأ امأ : ريبكف نابذعي امو « نابذعيل امهنإ » ملسو هيلع
 الإ قلعتيال باذعلا نأل « بوجولا ىضتقي ثيدحلا اذه رهاظف « هلوب نم
 ىبر هنأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث اف كلذل ضراعملا امأ و « بجاولاب

 اذه رهاظو . ةالصلا عطقي ملف ثرفلاو مدلاب روزج الس ةالصلا ف وهو هيلع

 ةالصلا عطقل ثدحلا نم ةراهطلا بوجوك ةبجاو ةساجنلا ةلازإ تناك ول هنأ

 تاولصلا نم ةالص ى ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ١ ىور ام اهنمو

 كلذ ركنأف « هيلعن هحرطل سانلا حرطف « هيلعن حرطف « هيلعن ىف ؛ ىلصي
 ىف ربتخأ ليربج ”نآأل اتلعلخ امنإ و لاقو مالسلاو ةالصلا هيلع مهلع
 نم ىضم ام ىلع ب ا ةيحاو تناكاول هنأ اذه رهاظف ع (رتذتف ايف“ نأ

 بوجولاب امإ لاق رهاوظلا حيج رث بهذم راث آلا هذه ىف بهذ نف « ةالصلا

 «بدنلا ىيدح رهاظ حجر نإ بدنلاب وأ ٠ بوجولا ثيدح رهاظ حجر نإ
 بهذ نمو . دك ؤملا بدنلا باب نم اهلازإ نأ نايضتقي نيذللا نيثيدحلا ىبعأ
 نايسنلا عم ةطقاس « ةردقلاو رك ذلا عم ض رف ىه لاق نم مهف ؛ عمجلا بهذم

 ةالصلا ةعص طورش نم تسيلو اقلطم ضرف ىه لاقنم مهنمو . ةردقلامدعو
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 « ةالصلا ىف لازت امنإ ةساجنلا نأل « فيعض وهو ةلئسملا ف عبار لوق ىهو

 هنأ ىبعأ « هتلوقعم ريغلا نيبو ىبعملا ةلوقعملا ةدايعلا نيب قرف نم كلذكو

 ةراهطلا ىف دراولا رمألا نيب قرف بوجولا باب ىف دك 5 ةلوقعم ريغلا لعج
 نم ةراهطلا نأل « سجنلا نم ةراهطلا ىف دراولا رمألا نيبو ؛ ثدحلا نم

 امأو . قالخألا نسا نم كلذو « ةفاظنلا اهب دوصقملا نأ مولعم سجنلا
 مهمتالص نم كلذب نريقا ام عم ىبعملا ةلوقعم ريغف ثدحلا نم ةراهطلا

 هيلع اوعمجأ امو « ابلاغ تاساجنلا اهب أطوي نأ نم كفنتال اهنأ عم لاعنلا ف
 . تاساجنلا ضعب ىق ريسيلا نع وفعلا نم

 تاساجنلا عاونأ ةفرعم ىف ىناثلا بابلا
 ةتيم : ةعبرأ ىلع اهنايعأ نم اوقفتا ءاملعلا نإف «٠ تاساجنلا عاونأ امأو

 هلأ قفتا ببس ىأب ريزتحلا محلا ىلعو « ىناع سيل ىذلا مدلا ىذ ناويحلا
 ىحلا نم لصفنا ىئاع سيل ىذلا ناويح ا نم هسفن مدلا ىلعو « هتايح بهذت
 «( هعيجرو مدآ نبا لوب ىلعو « ا ريثك ىبعأ «ء احوفسم ناك اذإ تيما وأ

 اوفاتخاو « نيثدحملا ضعب نع فالخ كلذ ىو« رمحلا ةساجن ىلع مههرثكأو
 : لئاسم عبس كلذ نم دعاوقلاو « كلذ ريغف

 ناويحلا ةتيمىفو « هل مدال ىذلا ناويحلا ةتيمى اوفلتخا (ىلوألا ةلئسملا )
 « رحبلا ةتيم كلذكو « ةرهاط هل مدال ام ةتيم نأ ىلإ موق بهذف « ىرحبلا
 مدلا تاوذ ةتيم نيب ةيوسنلا لإ موق بهذو « هباحصأو كلام بهذم وهو

 بهذم وهو « رحبلا ةتيم كلذ نم اونئتساو « ةساجنلا ىف اه مدال ىتاو
 دلوتي امو لحلا دود لثم ةتيمب سيل هنأ ىلع قافتالا عقو ام الإ - ىفاشلا
 مدال ام ةتيم اونثتساو « رحبلاو ربلا ةتيم نيب موق ىوسو ؛ تاموعطملا ف

 باب نم هنأ اوقفتا بسحأ امف مهنأ كلذو  ةتيملا محل تين خد قامت هلوق موهفموف مهتالحخا مهفالتخا بيسو .ةفيح نأ بهم وهو ؛
 نم ىئثتسا نم مهنف « هب دير ص اخ أ اوفلتخاو ؛ صاخلا هب ديرأ او
 « طقف رحبلا ةقيم كلذ نم ىنئتسا'نم مهنمو « هل مد الامو رحبلا ةتيم كلذ
 مذه ىف مهفالتخا ببسو . طقف هل مدال ام ةتيم كلذ نم ىئتسا نم مجمو



 اولا

 كلذ نم ىئثتسا نم امأ . صوصختلا ليلدلا ف مهفالتخا ببس وه تاينئسملا

 هرمأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تباثلا رثألا موهفم هتجحف « هل مدال ام

 بايذلا ةراهط ىلع لدي اذهف : اولاق « ماعطلا يف عقو اذإ بابذلا لقع

 بابذلاب صاخ اذه نأ هدنعف ىعفاشلا امأو . مدىذ ريغ هنأالإ ةلع كلذل سيلو

 ىرخأألا قو ءاد ٍهيحانج ىدحإ ىف ”نإف ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ىضتقي باتكلا رهاظ نأب ثيدحلا نم موهفملا اذه ىعفاشلا نهوو « ”ءاود

 ىهو ةيكزتلا هيف لمعت امهدحأ : تامرلا عاونأ نم ناعون مدلاو ةتيملا نأ

 ةيكذتلا هيف لمعتال مدلاو « قافتاب لكألا حابملا ناويحلا ق كلذو « ةتيملا

 وه مدلا نإ : لاقي ىح امهيب عمجي نأ زوجي فيكف « قرتفم امهكحف
 ميرحن ف ببسلا وه مدلا ناكول هنإف « ىرت اك ىوق اذهو ؟ ةتيملا ميرحت ببس

 ىذلا مدلا ةيم رح ىبتو « ةاكذلاب ناويحلا نع ةيمرحلا عفت رت تناك امل ةتيملا

 هنع مدلا لاصفنا دعب دجوت امتإ ةيلحلا تناكو « ةاكذملا نع دعب لصفني م

 كبجو نإ هنأل « ةرورض هيصضتقي ىذلا ببسملا عفت را ببسلا عفترا اذإ هنآل

 عفترا اذإ هنأ كلذ لاثمو « اببس وه هل سيلف دوجوم ريغ ببسملاو ببسلا

 دقتعت انك نإ راكسإلا عفتري نأ ةرورض بجو بنعلا ريصع نع ميرحتلا

 بهذ هنإف رحبلا ةتيم كلذ نم ىثتسا نم امأو . ميرحتلا ببس وه راكسإلا نأ

 ىذلا توحلا ن٠ اولكأ مهن :أ) هيفو ؛ رباج ثيدح- نم كلذ قف تباثلا رث آلا ىلإ

 لل لس نإ لريضر كلاب اوبحأ ينأر + هم ارداوزتا ناب رجلا هامر

 ىلع ليلدوهو « ؟ءىش هنموب له : مهأسو « مهلعف نسحتساف ملسو هيلع

 هيلع هلوقب اضيأ اوجتحاو . مع دازلا جورخخ ةرورض ناكمل مهزوجي مل هنأ

 ةفينح وبأ امأو . . "هتيم ةلحلا 07 روهطلا وه » مالسلاو ةالصلا

 ؛ نونظم رثألاو « اهب عوطقم ة ةيالانأل امإ «٠ رثآلا اذه ىلع ةيآلاءومع حجرف

 هدنع لمتحا هنأل وأ رباج ثيدح ىعأ « مهل ةصخر كلذ نأ ىأر هنأل امإو

 وه ةتيملا نآل « لحاسلا ىلإ هبرحبلا ىروهو « ببسي تامتوحلان وكي نأ

 بيس اضيأ اذه مهفالتخالو ؛ « جراخ ببس ريغ نم هسفن ماقلت نم تام ام
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 لاق رحبلا ىلع 2 نف « هسفن ديصلا ىلع وأ رحبلا ىلع دوعي نأ ىنعأ

 ديص نم طَّمف لحأ ىذلا وه لاق ديصلا ىلع هداعأ نمو « ىاطلا وه هماعط

 نم ىقاطلا ميرحت هيف هرو رثأب كلذ اوكسمت اضيأ نييف وكلا نأ عم « رحبلا

 . فيعض مهلبع وهو ُكلمسلا

 ءازجأ ىف اوفلتخخا كلذك تاتيملا عاونأ ىف اوفلتخا اكو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 . ةتيم ةتيملا ءازجأ نم محالا نأ ىلع اوقفتا مهنأ كلذو « ةتيم هنأ هيلع اوقفتا ام

 « ةتيم رعشلاو مظعلا نأ ىلإ ىعفاشلا بهذف « رعشلاو ماظعلا ىف اوفلتخاو

 مظعلاو رعشلا نيب قرفلل كلام بهذو « ةتيمب اسيل امهنأ ىلإ ةفينحوبأ بهذو
 مهفالتخا وه مهفالتخا ببسو . ةتيم رعشلا سيلو ةتيم مظعلا نإ : لاقف

 وه ىذغتلاو وملا نأ ىأر نف . ءاضعألا لاعفأ نم ةايحلا مسا هيلع قلطني ايف
 . ةتيم ىهف ئذغتلاو وعلا تدقف اذإ ماظعلاو رعشلا نإ : لاق ةايحلا لاعفأ نم

 تسيل ماظعلاو رعشلا نإ : لاق سحلا ىلع الإ ةايحلا مسا قاطنيال هنأ ىأر نمو

 . رعشلل بجوي ملو سحلا ماظعلل بجوأ امهنيب قرف نمو . الس حال اهنأل ةتيع
 ىلع لدي اممو « ءابطألا نيب هيف فلل. رمآلاو « فالتخا ماظعلا سح ىو
 عيمجلبا نأ « ةتبملا مسا اهمدع ىلع قلطي ىبلا ةايحلا امه اسيل وعلاو ىذغتلا نأ

 ثيدحلا ىف كلذ دوزول ةتيم هنأ ةيح ىهو ةميهبلا نم عطق ام نأ ىلع اوقفتا دق
 وهف” يح ىهو ةمييبلا نم مطئقام» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو سمو

 مسا قلطنا وأو « رهاط هنأ ىلا نم عطق اذإرعشلا نأ ىلع اوقفتاو ”ةّتيَم
 نأ كلذو « ةتيم هنإ عواقملا تابنلا ىف ليقل وُملاو ىذغتلا دقف نم ىلع ةتيملا
 ىلع قاطني ىذلا ىذغتلا نإ لوةي نأ ىعفاشللو « وهلاو ىذغتلا هيف تابنلا
 3 ساسحلا فق دوجوملا ىذغتلا وه توملا مسا ةملع

 عافتنالا ىلإ موق بهذف ؛ ةتيللا دواحي عافتنالا قف اوفلتخا ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 الأ وهو « اذه فالخ ىلإ موق بهذو « غبدت مل وأ تغيد اًقلطم اهدولحي
 « غيدتال نأو غبدت نأ نيب قرفلا ىلإ موق بهذو تغبد نإو « الصأ هب عفتني
 كلام نعو « ةفينح ىنأو ىعفاشلا بهذم وهو ؛ اه رهطم غايدلا نأ اوأرو
 « اهرهطيال غابدلا نأ ةيناثلاو « ىعفاشلا لوق لثم امهادحإ : ناتياور كلذف
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 ىلع اوقفتا رهطم غابدلا نأ ىلإ اويهذ نيذلاو « تاسبايلا ف لمعتست نكلو

 اوفلتخاو « لكلا حابملا ىنعأ : ناويحلا نه ةاكذلا هيف لمعت امل رهطم هنأ

 ةاكذلا هيف لمعت امل رهطم هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذف « ةاكذلا هيف لمعتال امف

 غابدلا ريثأت ىلإ ةفينح وبأ بهذو . ةراهطلا ةدافإى ابنم لدب هنأو « طقف

 ,ريزدللا دلج ىبح رهطت : دواد لاقو : ريزنخلا ادع ام ناويحلا تاتيم عيمج ف

 ةنوميم ثيدح ى درو هنأ كلذو « كلذ راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو

 ةالصلا هيلع لاقف « ةتيمب رم هنأ هيف نأ كلذو « اقلطم اهب عافتنالا ةحابإ

 عافتنالا عنم مكعنبا ثيدح ىفو ,؟ اه دئاحي اعنقيتا اله » مالسلاو

 "الأ » بتكملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » هيف نأ كللذو « الطم اهب

 . ماعب هتوم لبق كلذو : لاق « بصتع الو باهإب ةَسْنيملا نم اوُعمتتْنت

 اذهى تباثلاو « غابدلا لبق عنملاو غابدلا دعب اهب عافتن الاب رمألا اهضعب قو

 باهإلا بد اذإ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلعهنأ سابع نبا ثيدحوه بابل

 بهذف ءاهليوأت ىف سانلا فلتخا راثآلا هذه فالتخا ناكملن رهط دف

 اهب عافتنالا ىف اوقرف مهمأ ىنعأ « سابع نبا ثيدح يلع عمدا بهذم موت

 ثيدحب اوذخأف « خسنلا بهذم موق بهذو . غوبدملا ريغو غوبدملا نيب

بجرلا بهذم موق بهذو . ماعب هتوم لبق هيف هلوقل مكع نبا
 ثيدل ح

 ميرحت نأو « سابع نبا ثيدح ىام ىلع ةدايز نمضتي هنأ اوأرو « ةنوميم

 ريغ عافتنالا نآل « غابدلا لبق سابع نبا ثيدح نم جري سيل عافتنالا

 ىعأ ؛ ىنعملا اذه سكع مزاي سيلو « هب عفتني رهاط لك ىبعأ « ةراهطلا

 . رهاط وه هب عفتني ام لك نأ

 أوفلتخاو « سجن ىربلا ناويحلا مد نأ ىلع ءاملعلا قفتا ( ةعبارلا ةلثسملا )

رحبلا ريغ ناويحلا مد نم ليلقلا مدلا ف اوفلتخا كلذكو « كمسلا مد
 * ى

 . ىعفاشلا بهذمو كلام ىلوق دحأ وهو « رهاط كمسلا مد : موق لاقف

 كللذكو . ةنودملا ف كلام لوق وهو « ءامدلا لصأ ىلع سجن وه : موق لاقو

 ريثكلاو اهنم ليلقلا لب : موق لاقو . هنع وفعم ءامدلا ليلق نإ : موق لاق

 .ثلمسلا مدق مهفالتخا ىف ببسلاو . روهمحلا هيلع لوألاو « دحاو هكح



 دس ىو

 همد لعج ميرحتللا مومحج تمن ةلخخاد هتئيم لعج نُف « هتكيم ف مهقالتخا وه
 فيعض رثأ كلذ و ؛ ةتيملا ىلع اسايق همد جرخأ هتتيم جرخأ نمو « كلذك
 ”دارسللا نامدو ناتي انل "تلجأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو
 هليلقو مدلا ريثك ىف مهفالتخا امأو . , ”لاحتطلاو دبتكلاو ؛ رخو
 هنأ كلذو « ديقملا لع قلطملاب وأ قاطملا ىلع ديقملاب ءاضقلا ف مهفالتخا هببسف
 ”متدلاو ”ةتيملا ”مكيلع "تمرح - ىلاعت هلوق ىف اقلطم مدلا ميرحت درو
 ديقملاب ىضق نف - ريان ملل اوأ احوُفسَم امد ا ىلإ ىحو أ ايف دجأال *للق  ىلاعت هلوق ىف اديقم دروو - ريزاسحلا ملحلو
 حوفسملا ريغو ؛ ريثكلا وهو حوفسملا : لاق ةدايز هيف نأل ديقملا ىلع قلطملاب ىضق نمو « طقف مرا سجنلا وه حوفسملا لاق روهمجلا مهو قلطملا ىلع
 . ضعبتي الف هنيعل سجن وه ام لك نأب اذه ديأو « مارح كلذ لك لياقلاوهو

 ةفينحوبأ و ىعفاشلا بهذف ؛ ناويحلا نم هاوس ايف اوفلتخاو « عيضرلا ىصلا لوب الإ هعيجرو مدآ نبا لوب ةساجن ىلع ءاملعلا قفتا ( ةسماحلا ةلئسملا )
 امن « اهموحلل ةعبات اهءاورأو اهلاوبأ : موق لاقو : عيجرلاو لوبلا ناويحلا رئاس ىتلضف ىنعأ « قالطإب امراهط ىلإ موق بهذو . ةسجن اهلك اهنأ ىلإ
 ةحابإلا موهفمو مهفالتخا اههدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو . راسألا ف كلذب ةفينح وبأ لاق اك كلام لاق اذهبو ؛ ةهوركم اماورأو اهلاوبأف اهو ركم اهنم ناك امو « ةساجنلا لكأت ىتلا ادع ام ؛ ةرهاط اهئاورأو اهلاوبأف ةلوكأم اهموحل اهنم ناك امو :ةمرحم ةسجم اهئاورأو اهلاوبأف ةمرحم اهموحل اهم ناك
 ساق نف « ناسنإلا ىلع كلذ ناويحلا رئاس سايق مهفالتخا ىناثلا ببسلاو . لبإلا ناطعأ ىف ةالصلا نع ىسهللا موهفم قو ؛ اهنابلأ و لبإلا لاوبأ برش نيين رعلل مالسلاو ةالصلا هيلع هتحابإو « مغلا ضيبارم ىف ةالصلا ى ةدراولا
 لوبو عيجر لك : لاق كلذ ةزاجإ ىف هلصأ ىلع ةاوادملا ناكمل لبإلا لاويأ نيين رعلل هتحابإ لعجو ةساجنلا لبإلا ناطعأ ىف ةالصلا نع ىملا نم مهن نمد « ةدابع كلذ لعج اهاوبأو امتاورأ ةراهط مغلا ضيارم ىف ةالصلا ةحابإ نم مهفي ل ىرحألاو ىلوألا سايق باب نم هنأ ىأ و ناسنإلا ىلع ناويحلا رئاس



 تيارا ١ ادن

 ةراهط مسغلا ضيارم ف ةالصصلا ةحابإ ثتيدح نم مهف نمو « سجن وهف

 ناطعأى ةالصلا نع ىبلا لعجو نيين رعلا ثيدح نم كلذكو اهلاوبأو امئاورأ
 ناسنإلا نيب هدنع قرفلا ناكو « ةساجنلا ىنعم ريغ ىنعمل وأ ةدابع لبإلا

 ماعنألا ةميبب ىلضفو عبطلاب ةرذقتسم ناسنإلا ىلضف نأ ماعنألا ةميهبو

 ةميجب ىلع ساق نمو . ملعا هللاو موحلال ةعبات تالضفلا لعج كاذكت سيل

 ةمرحمالو ةسجن ريغ ناسنإلا ىلضف ادع ام اهلكت الضفلا لعج اه ريغ ماعنألا

 «روهشملاف دحأ هيلإ مدقتي ل لوق ثادحإزوجيال هنأ الولو « ةلمت# ةلثسملاو

 نانيال ام فالي رذقتسيو اهنم نانيام نإ ليقل فالخ اهيف ةلئسم تناك نإو

 ربنعلا ةحابإ ىلع مهقافتال ةنسح هتحار اهنم ناك ام ةصاخميو «رذقتسي الو

 « كسملا كلذكو « رحبلا ناويح تالضف نم ةلضف سانلا رثكأ دنع وهو

 . رك ذي امف هيف كلسملا دجوي ىذلا ناويحلا مد ةلضف وهو

 : لاوقأ ةثالث ىلع تاساجنلا ليلق ف سانلا فلتخا ( ةسداسلا ةلثسملا (

 اوأر موقو . ىعفاشلا لوقلا اذهب لاق نممو « ءاوساه ريثكو اهليلق اوأر موقف

 اذهب لاق نممو ؛ ىلغبلا مهردلا ردقب هودحو « هنع وفعم تاساجنلا ليلق نأ

 بوثلا عير ةساجنلا تناكنإ : لاقف نسحلا نب دمحم ذشو « ةفينحوبأ لوقلا

 اه ريثكو تاساجنلا ليلق : ثلاث قيرف لاقو . ةالصلا هب تزاج هنوداف

 ناتياور ضيحلا مد ىف هنعو 04 كلام بهذم وهو 4 ل ملا هاف

 ليلق سايق ُُق مهفالتخا مهفالتخا ببسو . ءامدلا رئاسل هتاواسم ربشالاو

 « ةيقاب كانه ةساجنلا نأب ملعلا رامجتسالا قف ةدراولا ةصخ رلا ىلع ةساجنلا

 اسايق ىه ردلاب هودح كلذل و «ةساجنلا ليلق زاجتسا كلذ ىلع سايقلا زاجأ نف

 بهذم ليصفتو : مدقت دقف « ءامدلا كلذ نم كلام ءانثتسا ببس امأو . كلذ

 ىلا ىه ةظلغملا نأو «ةففخمو ةظلغم ىلإ مسقنت هدنع تاساجنلا نأ ةفينح ىأ

 « بوثلا عير نع اهم ىعي ىلا ىه ةففّغاو ؛ مهردلا ردق نع اهم ىنعي

 « ابلاغ قرطلا هنم كفنت الا مو « باودلا ثاورأ لثم مهدنع ةففختاو

 . ادج نسح ةففعو ةلفلغم ىلإ اهايإ مهميسقت و
 لوأ - دبتحملا ةيادب - د



 لالا

 مهنمةفئاط تبهذف ؟ ال مأ سحنوه له : ىلا ف اوفلتخا (ةعباسلا ةلسمملا)

 لاق اذهبو ٠ رهاط هنأ ىلإ ةفئاط تبهذو « سمن هنأ ىلإ ةفينح وبأو كلام

 ةياورلا بارطضا امههدحأ ٠ : نائيش هيف مهفالتخا ببسو دوادو دمحأو ىعفاشلا

 هللا ىلص هللا لوسر بوث لسغأ تنك و اهضعب ق نأ كلذو ةش ةشئاع ثيدح ف

 هكرفأ» اهضعب قو « ءاملا عقبل هيف نإو ةالصلا ىلإ جرخيف ىملا نم لسو هيلع

 جرخ ؛ هيف ىلصيف » اهضعب قو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بوث نم
 ةجراخلا ثادحألاب هبشي نأ نيب ىلا ددرت ىلاثلا ببسلاو . ملسم ةدايزلا هذه

 عمج نف « هريغو نبللاك ةرهاطلا تالضفلا جورخي هبشي نأ نيبو ؛ ندبلا نم

 ىلع كرفلا نم لدتساو « ةفاظنلا باب ىلع لسغلا لمح نأب اهلك ثيداحألا

 نم هريغو نبللا ىلع هساقو « ةساجن رهطيال كرفلا نأ ف هلصأ ىلع ةراهطلا

 هنم مهفو كرفلا ىلع لسغلا ثيدح حجر نمو « اسجن هري ل ةفيرشلا تالضفلا

 « سجل هنإ : لاق ثدحب سيل امم هنم هبشأ هدنع ثادحألاب ناكو ةساجنلا

 هتساجن ىلع لدي كرفلا : لاق كرفلاب لوزت ةساجنلا نأ دقتعا نم اضيأ كلذكو

 الوقف كلوأل ةجمح الف اذه ىلعو « ةفينح ىلأ بهذم وهو لسغلا لدي اك

 هفالخوهو ءاملا ريغب لازت ةساجنلا نأ ىف ةفينح ىنأل ةجح هيف لب « هيف لصيف
 . ةيكلاملا لوق

 اهنع اهتلازإ بجي ىلا لاحملا ةفرعم ق ثلاثلا بايلا

 دحأ : كلذ ف فالخالو ةثالثف تاساجنلا اهنع لازت ىبلا لاحم ا امأو

 هذه ىلع ءاملعلا قفتا امنإو . ةالصلا عضاومو دجاسملا مث « بايثلا مث « نادبألا

 ”كتبايشو  ىلاعتهلوق ىف بايثلا امأ . ةنسلاو باتكلا ف اهب قوطنم اهنآل ةثالثلا

 ةالصلا هياع هرمأ نم تباثلا و « ةقيقحلا ىلع اهامح نم بهذم ىلع سه مطسف

 لاب ىذلا ىبصلا لوب ىلع ءاملا هبصو ضيحلا مد نم بوثلا لسغب مالسلاو

 ىلع ءام نم بونذ بصب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمألف دجاسملا امأو . هيلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث كلذكو « دجسملا ىق لاب ىذلا ىنارعألا لوب

 فلتخاو » نيج را نم تاساجنلا لسغو ندبلا نم ىذملا لسغب رمأ هنأ »
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؟ ال مأ ىذملا نم هلك ركذلا لسغي له ءاهقفلا
 ةركذ لسا ١ 00( نع لثس د هوا دورشلا ىلع تيدعاو

 اص دع هم ع

 ل 00 ل 4 هلكرك ذلا لس

 . ىلملاو لوبلا ىلع اسايق طقف ىذألا

 هب لازت ىذلا ءىبثلا ىف عبارلا بابلا
 رهطملا رهاطلا ءاملا نأ ىلع اوقفتا نيملسملانإف « لازت هب ىذلا ء ىبشلا امأو

 نم اهليزت ةراجحلا نأ ىلع اضيأ اوقفتاو « لاحم ا ةثالثلا هذه نم اهليزي
 . اهليزت ىلا تادماخحلاو تاعئاملا نم كلذ ىوس امف اوفلتخاو « نيج را

 ىأ ىف ادماج وأ ناك اعئام ةساجنلا نيع ليزي ارهاط ناكام نأ ىلإ موق بهذف
 امب ةساجنلا لازتال : موق لاقو . هباحصأو ةفينحوبأ لاق هبو « تناك عضوم
 . ىعفاشلاو كلام لاق هبو « هيلع قفتملا طقف رامجتسالا ق الإ عاملا ىوس

 :موق كلذ عنف « ثورلاو مظعلاب رامجتسالا ىف اهلازإ ىف اضيأ اوفلتخاو

 ةمرح وذ موعطم وهام كلذ نم كلام ىثتساو « قني امم كلذ ريغب هزاجأو

 موقو . توقايلاو بهذلاك فيرس هلامعتسا ىف اهف كلذ لبق دقو « زبخلاك
 موقو . رهاظلا لهأ بهذم وهو « طقف راجحألا ىلع ءاقنإلا اورصق
 ىربطلا ذشو . مهدنع اهوركم ناك نإوثورلا نود مظعلاب ءاجنتسالاو زاجأ

 ةساجنلا ةلازإ ىف مهفالتخا ببسو . سجنو رهاط لكب رامجتسالا زاجأف
 وه ءاملاب ةساجنلا ةلازإب دوصقملا له : وه نيجرخلا ادع امف ءاملا ادع امب

 ءاملل مأ ؟ اهنيع فلتي ام لك ءاملا عم كلذ ىف ىوتسيف طقف اهنيع فالنإ
 صوصخ ديزم ءاملل هدنع رهظي مل نف . ءاملا ريغب سيل صوص ديزم كلذ ف
 قافتالاب موهفملا اذه ديأو « ةرهاطلاتادماخباو تاعئاملا رئاسب اهلازإب لاق

 تلاق اهنأ ةملس مأ ثيدح نم درو امبو ؛ ءاملا ريغب نيجرخلا نم اهلازإ ىلع
 هللا ىلص هللا لوسر اهل لاف « رذقلا ناكملاف ىشمأو ليذ ليطأ ةأرما ىفإ »

 اذهى دوادوبأ اهجرخ ىتلا راث آلاب كلذكو : ”هددْعَبام هده » ىلسو هيلع



 دعو

 هياتم ىذألا ' 5 دحأ ىطواذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هل وق لثم

 ىأر نمو : ىنعملا اذه ىف ىور امم كلذ ريغ ىلإ روهط لارا ”نإف

 وهو : طقف ةصخرلا عضوم ىقالإ كلذ عنم صوصخ ديزم كلذ ف ءاملل نأ

 ءاملا ىذلا ديزملا صوصخلا كلذب ةيعفاشلا ةيفنحلا تبلاط املو . ناجرذلا
 ىح « الوقعم اببس كلذ ف ارطعي نأ اوردقي مل ذإ ةدابع اهنأ ىلإ كلذ ىف اوئحل
 ىعرش ىبعم هتلازإ امنإو «لوقعم ىبعمي ةساجنلا ليزيال ءاملا نأ اوملس مهنأ
 ةدابع ءاملاب ةساجنلا ةلازإ لسه : مهيب لدحلاو بطحلا لاطو « ىتحح

 نأ تبثت نأ ىلإ ةيعفاشلا ترطاو « فلس نع افلخ لوقعم ىنعم وأ

 ىوتسا نإو « هريغف تسيل تاساجنلا ماكحأ عفر ىف ةيعرش ةوق ءاملا ىف

 ىذلا مكحلا كلذ ةلازإ وه امنإ دوصقملا نأو « نيعلا ةلازإ ىف ءايشألا رئاس عم

 | بيو نيعلا بهذي دق لب . ةساجنلا نيع باهذإل ءاملا هب صتخا
 تسيل ةساجنلا ةراهط نأ نييفنحلا عم لبق اوقفتا اوناك دقو دصقملا اودعابف

 مهتعلاصفنالا اومارواو ةين ىلإ جتحت 6 ( كانو ( ةيعرش ىعأ ةيككح ةراهط
 بايثل نسم اهعلقو ساندألاو ساجنألل ةلاحإ ةوق ءاملل نأ ىرن انأب
 بايثلاو نادبألا فيظنت ىف سانلا هدمتعا كلذلو « هريغل تسيل نادبألاو

 دمتعا امنإ عرشلا نأ دقتعي نأ بجاو هلعل لب ؛ ديعب هريغو اديج الوق ناكل
 اوناك ولو « ءاملا ىف ىتلا ةيصاخلا هذهل ءاملاب ةساجنلا لسغ عضوم لك ىف
 ىثاعملا ىلع ىراخلاهقفلا بهذملا قلخدأ وهالوقكلذ ىف اولاق دق | وناكل اذهاولاق

 لمأتف 3 مصيخلا عم كلسملا هيلع قاض اذإ ةدابع لوقي نأ ىلإ هيقفلا أجلي امنإو

 هبيسف ثورلا قف مهفالتخا امأو . عضاولا ركأ ف مهرمأ نم نيب هنإؤ كلذ

 3 مالسلاو ةالصلا هياع هنع كلذ ى دراولا ىهلا نم موهفملا 2 م

 لد نف « ثورالو مظعب ىجلتس ال نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ ىعأ
 ىبعم ةساجنلا تناك ذإ كلذ ري حل نمو ؛ كلذ زحي مل داسفلا ىلع ىبهلا هدنع

 نمو « كلذب ءاجنتسالا لاطيإ ىلإ هدعي ملو ةيهاركلا ىلع كلذ لمح الوقعم
 . هدنع سجن ثورلا نألف ثورلاو ماظعلا نيب قرف



 ف

 اهتلازإ ةفص ىف سماخلا بابلا

 دورول حضنو حسمو لسغ اهنأ ىلع ءاملعلا قفتاف لوزت اهب ىلا ةفصلا امأو

 عاونأ عيمجل ماع لسغلا نأ ىلع اوقفتاو . راث الا ىف هتوبثو عرشلا ف كلذ

 نيجرخلا ف زوجي راجحألاب حسملا نأو . تاساجنلا لاخم عيمجلو تاساجنلا

 ليوطلا ةأرملا ليذ كذكو . سبايلا بشعلا نم نياعنلا قو نيفحلا ىازوحيو
 ء سبايلا بشعلا نم ةملس مأ ثيدح رهاظ ىلع ىه هتراهط نأ ىلع اوقفتا

 حضنلا ف اهدحأ : بابلا اذه لوصأ ىه عضاوم ثالثف كلذ نم اوفلتخاو

 اوقفتا نأ دعب وه ةساحي ىألو وه لع ىأل حسملا ىق ىناثلاو وه ةساحبن ىأل

 اموق ْنِإف حضنلا امأ . حسملاو لسغلا ف ددعلا طارتشا ثلاثلاو . هان ركذ ام ىلع

 نيب اوقرف موقو . ماعطلا لكأي مل ىذلا لفطلا لوب ةلازإب صاخ اذه : اولاق
 . ىنآلا لوب لسغيو ركذلا لوب حضني : اولاقف . ىنألاو كلذف ركذلا لوب

 ؛ هيف كلش ام ةراهط حضنلاو « هتساجنب نقيقي ام ةراهط لسغلا : اولاق موقو
 رهاوظ ضراعت مهفالتخا بيسو . هنع هللا ىضر سنأ نب كلام بهذم وهو

 نيثيدح انهه نأ كلذو « اهموهفم ىف مهفالتخا ىبعأ « كلذ ىف ثيداحألا

 ناك مالسلاو ةالصلا هيلع] ىنلا نأ » ةشئاع ثيدح امهدحأ : حضنلا ى نيتباث

 ءامب اعدف « هيلع لايف ىدصب قأف «٠ مهكنحيو مويلع كربيف نايبصلاب ىؤي

 ىراخبلا هج رخ « هلسغي لو هحضنف » هتاياور ضعب ىو « هلسغي لو هلوب هعبتأف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالص فصو نيح روهشملا سنأ ثيدح رخآلاو

 هتحضنف « ثبل ام لوط نم دوسا دق انل ريصح ىلإ تمقف : لاق هتيب ف ملسو

 اذه : لاقو . ةشئاع ثيدح ىضتقمب لمعلا ىلإ راص نم سانلا نف . ءاملإ
 راث آلا حجر نم سانلا نمو . لوبلا رئاس نم هانثتساو ىبصلا لوبي صاخ

 الإ حضنلا ريو « كلام بهذم وهو « ثيدحلا اذه ىلع لسغلا ف ةدراولا

 امأو . هموهفم رهاظ ىلع هيف كوكشملا بوثلا وهو « سنأ ثيدح ىف ىذلا
 دوادوبأ هاورام ىلع دمتعا هنإ ١ ىننألاو ركذلا لوب نيب كلذ ق قرف ىذلا



 لمت

 مم هاش جا

 ”شربو ةيراخلا كرب لسع 0 مالسلاو ةالصلاهياع هل رن ععسلالا نع

 ىذلا ركذلا ىلع ىثنألا سايق دمتعا امنإف قرفي مل نم امأو «”ىّملا "لوب
 تناك لح ىأ ف هوزاجأ أمون نإف عيا امأو . تياثلا ثيدحلا هيق درو

 نم سايق ىلع كرفلا كلذكو « ةفينح نأ بهذ ىلع ابيع بهذ اذإ ةساجنلا

 وهو هيلع قفتملا ف الإ هوزيجي ملموقو ء رهط دقف نيعلا لازأ ام لك نأ ىري

 ىذألا نم ال سبايلا بشعلا نم كلذو : فهلا فو ةأرملا ليذ قو جرختا

 ىلا عضاوم ا ريغ ىلإ حسملا اودعبي مم ءالؤهو « كلام بهذم ودو سبايلا ريغ

 مهفالتخا ُُق هد هودع مهنإف رخآلا قيرفلا امأو عرشلا قف تءاج

 ىلإ اهدعي مل ةصخر لاق نف ؟ مكح وأ ةصخر كلذ , ا

 ةساجئنلا ةلازإ ماكحأ نم مكح وه لاق نمو : ابيلع سقي ل ىبعأ : :

 ءاقبإلا اوط ريشا اموق نإف : ددعلا ف مهفالتخا امأو . هادع لسغلا

 . لسغلا قو رامجتسالا ىف ددعلا اوطرتشا موقو : حسملاو لسغلا ف طقف
 ددعلا هيف درو ىذلا لحخذلا ىلع رصتقا نم م لسغلا ىف هوطريشا نيذلاو

 نب امأ . :تاساستلا رئات كا :هادع قم مهنمو . عمسلا قيرطب نقلا

 ط رتشا نا أو . ةفيلح وبأو كالام مهنف ح حسم الو 0 هال ددعلا ط
 ىعفاشلا مه . تألذ نه ل اق ال را ةثدلث ىعأ : ددعلا ل

 درو ىذلا هام ىلع هب رصتقاو لسغلا ىف ددعلا ط ريشا نم امأو . رهاظلا لهأو

 . هلوقب لاق نمو ىعفاشلاف . باكلا ولو نم اعبس ءانإلا لسغ وهو هيف
 دمحأ نأ ىظ بلغأ ىف ا لسغ ىف عبسلا طرتشاو هادع نم انأو
 نيعلا ةسوسحم ريغلا ةساجنلا ةلازإ ىف ةثالثلا طرتشي ةفينحوبأو . مب لبتح نب
 رهالثل ةدايعلا هذه نم موهفملا ض راعت اذه + مهفالتخا بيسو . ةيكحلا ى أ

 هدنع موهفملا ناك نم نأ كلذو . ددعلا اهيف ركذ ىّبلا ثيداحألا ف 1 لا
 م لعجو « تاصأ ددعلا ط ريشي ماع ةلازإ ةساجنلا ةلازاب 2 نم

 رمألا هيف ىذلا تياثلا نامالس: .ثيدح ثار ,امجتسالا ىث كلذ نه دراو هل

 8 نيب عدجل يح باب حيحسالا ليبس لع راجحأ ةثاللث نم لقأب ىجناسال

 لسغ ف امرشا ددعلا لعجو . ثيداحألا هذه نم عومسملاو عرشلا نم
 امأو . كلام بهذه نم مدقت ا؟ ةساجنل ال ةدايع باكلا وأو نم ءانإلا



 -مالد

 هذه ىلع ددعلاب رصتقاف موهفملا نم اهانثتساو راث آلا هذه رهاوظ ىلإ راص نم

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف ةثالثلاف ةفينح ىلأ ةجح امأ و . تاساجنلا رئاس ىلإ

 . « هئانإ ىف اهلخدي نأ لبق اثالث هدي لسغيلف همون نم يكدحأ ظقيتسا اذإ و

 ءاجنتسالا بادأ ف سداسلا بايلا

 ىلع ءاهقفلا دنع ةلومحم اهريكأف ءالخلا لوخدو ءاجنتسالا بادآ امأو

 كرتو ةجاحلا دارأ اذإ بهذملا ىف دعبلا< ةنسلا نم ةمواعم ىهو « بدنلا

 « هنيميب هركذ سكيال نأو « نيهلاب ءاجنتسالا نع ىمهلاو 3 اهيلع مالكلا

 ةروهشم ةدحاو ةلئسمف كلذ نم اوفلتخا امنإو « راث آلاف درو ام كلذ ريغو

 :لاوقأ ةثالث اهيف ءاماعلل نِإف « اهرابدتساو لوبلاو طئاغلل ةلبقلا لايقتسا ىهو

 . عضاوملا نم عضوم قالو « الصأ لوبالو طئاغل ةلبقلا لبقتست نأز وجمال هنأ

 زوحي الو ندملاو ىنابملا ف زوجي هنإ لوقو . قالطإب زوجي كلذ نإ لوقو
 ناثيدح اذه مهفالتخا ىف ببسلاو . ندملاو ىلابملا ريغ ىو ءارحصلا ف كلذ

 ةالصلا هياع لاق هنأ ىراصنألا بويأ ىنأ ثيدح امهدحأ : ناتباث ناض راعتم

 اه درب دتستال و ةلبقلا اولبقتْست الف طئاغلا "مليت اذإ» مالسلاو

 هنأ رمع نب هللا دبع ثيدح ىناثلا ثيدحلا و . « اوُبرغ وأ اوفرَش 'نكلو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيأرف « ةصفح ىنخأ تيب رهظ ىلع تيقترا 9 لاق

 سانلا بهذف ( ةلبقلا ربدتسم ماشلا لبقتسم نيتنبل ىلع هتجاحل ادعاق ماس و

 بهذم ىناثلاو . عمجلا بهذم اهدحأ : بهاذم ةثالث نيثيدحلا نيذه ىف

 « ضراعتلا عقو اذإ ةياصألا ةءاربلا ىلإ عوجرلا بهذم ثلاثلاو . حيجرتلا

 ثيدح لمح عملا بهذم بهذ نف « مكحلا مدع ةيلصألا ةءاربلاب ىنعأو

 رمجنبا ثيدح لمحو « ةرتسال ثيحو ىراحصلا ىلع ىراصنألا بويأ ىأ

 ثيدح حجر حيجرألا بهذم بهذ نمو . كلام بهذم وهو « 5 لل
 رخآلاو « عوضوم عرش هيف امهدحلأ ناثيدح ضراعت اذإ هنآل « بوبأ ىلأ

 نأ بجو رخأتملا نم امهنم مدقتملا ماعي ملو مكحلا مدع وه ىذلا لصآلل قفاوم



 ب ماا

 قيرط نم هاقنب لمعلا بجو دق هنآل « عرشلل تبثملا ثيدحلا ىلإ راصي

 لبق كلذ نوكي نأ نكمي لودعلا قيرط نم اضيأ درو ىذلا هكرتو « لودعلا

 هبجو اعرش كرتن نأ زحي ملف « هدعب نوكي نأ نكميو . مكحلا كلذ عرش

 نونظلا نإف « هدعب ناك هنأ لقنول الإ هب خسنلا بجون نأر مون مل نظب هب لمعلا
 وأ اهعفر بجوت ىلا ىنعأ : عرشلاب ةدودحم ماكحألا اهيلإ دنتست ىبلا

 بحي ملام لمعلا نإ نولوقي كلذلو « قفتا نظ ئأ ىه تسيلو « اهاجيإ

 هب عوطقملا عرشلا كلذب نوديري « هب عوطقملا لصألاب بجو امنإو نظلاب
 ىه اهانلق ىلا ةقيرطلا هذهو « نظلا نه عونلا كلذب لمعلا بجوأ ىذلا

 لوصأ ىلع ةينبم ةديج ةقيرط ىهو « ىسلدنألا مزح نب دمحم ىنأ ةقيرط
 ليلدلاب تبث ام كلشلاب عفت ريال هنأ ىلإ عجار وهو « ىهقفلا مالكلا لهأ

 وهف ضراعتلا دنع لصألا ىلإ عوجرلا بهذم بهذ نم امأو . ىعرشلا

 دواد بهذم وهو « مكح الك هنأو هعفريو مكحلا طقسي كشلا نأ ىلع ىنيم

 : هباحصأ نم هنأ عم لصألا اذه مزح نب لمح أ هفلاخ نكلو « ىرهاظلا

 ىلا لئاسملا نم باتكلا اذه ىف هتبثن نأ انيأر ىذلا وه اذهف : ىضاقلا لاق

 « كلذ رثكأ عرشلا ف اهب قطن ىلا ىهو « لوصألا ىرجم ىرحت اهنأ اننظ

 « بيرقلا نم ابيرق وأ « اهيرق اقلعت امإ : هب قوطنملاب قلعتي اهرثكأ نأ ىنعأ
 تلوع ام ريكأو « بابلا اذه ى هاننبثأ سنحلا اذه نم ءىشل انركذت نإو
 دق انأو ٠ راكذتسالا باتكوه اهبابرأ ىلإ بهاذملا هذه ةبسن نم هتلقن اهف

 . قفوملاو نيعملا هللاو : هحلصي نأ ىل ,هو ىلع كلذ نم عقو نم تحبأ

 جالصلا باتك

 ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا لص و (محرلا نمحرلا هلل مسي )

 لوصأب طيحملا لوقلاو . بدنو «ضرف ىلإ ةلمحلابو الوأ مسقنت ةالصلا
 : لوألا ةلمحلا : لم عبرأ ىعأ : سانجأ ةعب رأى ةلمحلاب رصحني ةدابعلا هده
 : ثالنلا اهطورش ةف رعمق « ةناثلا ةلمحلا و هل ,ةلعتش امو بوجولا ةفرعمق
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 ةلمحلاو . لاثكلاو ماعلا طورشو ةحصلا طورشو بوجولا طورش ىعأ

 . ناكرألا ىهو « لاوقأو لاعفأ نم هيلع لمتشتام ةفرعم ىف : ةثلاثلا

 هنأل « هربجو للحلا نم اهيف عقيام حالصإ ةفرعمو اهناضق ف ةعبارلا ةلمحلاو

 . تاف امل اك اردتسا ناك اذإ ام ءاضق

 اذه لوصأ ىنعم ف ىه لئاسم عبرأ اهيف ةلمحلا هذهو ( ىلوألا ةلمحلا )
 تابجاولا ددع نايب ىق : ةيناثلا . اهيبوجو نايبق : ىلوألا ةلئسملا . بابلا

 اهكرت نم ىلع بجاولا ام : ةعبارلا . بجن نم ىلع نايب ىف : ةثلاثلا . اهنم

 . ؟ ادمعتم

 ةرهشو « عامحإلاو ةنسلاو باتكلا نمنيبف اهبوجو امأ ( ىلوألا ةلثسملا )

 . هيف لوقلا فلكت نع ىنغت كلذ

 كلام لوق امهدحأ : نالوق هيفف اهنم بجاولا ددع امأو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 .ريغال طقف تاواص سمحلا ىه بجاولا نأ وهو « رثكألاو ىعفاشلاو

 مهفالتخاو « سمحلا عم بجاورتولا نأ وهو هباحصأو ةفينحىبأ لوق ىناثلاو

 مهفالتخا ببسو . ؟ هل ىبعمال اضرف وأ ابجاو ةنسلاب تبث ام ىمسي له
 طقف سمحلا بوجو اهموهفم ىلا ثيداحألا امأ . ةضراعتملا ثيداحألا

 ثيدحق درو ام كلذ ق اهنيبأ ع نمو « ةتباثو ةروهشف كلذ ق صن ىه لب

 عجدا : ىموم هل لاق سخ ىلإ ضرفلا غلب امل هنأ » روهشملا ءارسإلا

 ىه : ىلاعت لاقف « ”هتعجارف : لاق « كلذ قيطتال كنمأ نإ كلبر ىلإ

 روهشملا ٠ ىاارعألا ثيدحو « ىدنل ”لؤتقلا ”لادبسيال نوف ىهو ”سمخ

 ”سمخ و هل لاقف مالسإلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لأس ىذلا

 "نأ "الإ ءال : لاق ؟ اهريغ "ىلع له : لاق « رةَئايَللاو مويلا ف تاوناص

 ورمع ثيدح اهنف « رتولا بوجو اهموهفم ىلا ثيداجألا امأو م ّعّوبطتت
 هللا نإ » لاق اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هدج نع هيأ نع ثيعشنب

 نب 0 اهيلتعت اوظفاحف رولا ىهو ةالّص 0 داز دق
 هللا "نإ : لاقف ملسو هياع.هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ » لاق ةفاذح

 اهتاتتجو رئولا ىهتو "معلا رثم "نيم 'مثكلا "ريت ئه ةالصب "مك رسأ



 سها

 ةديرب ثيدحو « رْجَفلا عوللط كا ءاشعلا ةالص نيب امف 'مكل

 0 رستولا » لاق ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىماسألا
 ثيداحألا هده هدنع وقت ملو خسن ىه ةدايزلا نأ ىأر نف , اًننم ”نميلف

 كلت حجر ةروبشأا ةتباثلا ثيداحألا كلتل ةسان نوكت نأ اهب غلبت 0

 لدبيال هنإ ) ءارسإلا ثيدح ى ىلاعت هلوق نم تبث هنإؤ اضيأو : ثيداحألا

 ناصقنلا ف وه ناك نإو اهنم صقني الو اهيف دازيال هنأ هرهاظو « ئدل لوقلا

 ىبلا رابخألا هذه ةوق هدنع تغلب نمو « خسنلا هلخدي سيل ربخلاو « رهظأ
 هذه ىلإ ريصملا بجوأ لمعلا بجوت ةبتر'ىلإ سمحلا ىلع ةدايزلا تضنقا
 سيل نكل « اخسن بجوتال ةدايزلا نأ ىري نمم ناك نإ امسال « ةدايزلا
 . ةفينح ىنأ ىأر نم اذه

 . كلذ فالخ الو غلابلا ملسملا ىلعف جت نمىلع امأو ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 نأ ىبأف اهب رمأو ادمع اهكرت نم ىلع بجاولا ام امأو ( ةعبارلا ةلئسملا )
 زعي : اولاق اموقو « لتقي : اولاق اموقنإف « اهضرفل ادوحجال اهيلصي
 دمحأ بهذم وهو « ارفك هلتآ بجوأ نم مهنم لتقي اولاق نيذلاو « سبحيو
 ةفينحوبأو ىعفاشلاو كلام وهو ادح هبجوأ نم مهنمو ؛كرابملانباو قاححإو
 اذه ق ببسلاو . ىلصي ىتح هريزعتو هسحىأر نمم رهاظلا لهأو هباعصأو

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث هنأ كلذو « راث آلا تا مارتخالا
 م رافك : ثالث ىتدْحاي الإ للسلم ئرما مد لحبتال» لاق

 ىورو( سفن ريكي سفن لقق وأ «رناصتحإ دعب انز وأ ءرئاعل
 انسْيَب ىذا دنهعلا » لاق هنأ ةديزت ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع
 ىنلا نع رباج ثيدحو « ريك دقق اهتكر شت "ف ”ةالّصلا *يتبنبباو
 لاق 0 رفكلا نيب باو دلبعلا نيب سنيتل ٠ لاق هنأ ملسو هياع هللا ىلص
 قيقحلا رفكلا انهه رفكلا نم مهف نف , ةالّصلا كرت الإ كرشلا
 نمو ؟ نام دب رفك » مالساوةالصلا بع هلوقل ست نأك ثيدحلا اه
 رفاك ةروص ىف هنأو رفاك لاعفأ هلاعفأ نأ.ىأ خيب بوتلاو ظياغتلا انهه مهف
 ”قرسي الو ٠ ”نمؤلم وهو ىف ةنيح ىنازلا ىنازيال » لاق اك
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 لتقي لاق نم امأو . ارفك هلتق ري له ”نمؤم وهو قرسَي نيح قِراسلا
 هيبشت وهو ؛ نكمأ نإ فئيعض هيش سايق الإ هل دئتسم الو فيعضف ادح

 . تايبملا سأر لتقلاو ء تارومأملا سأر ةالصلا نوكى لتقلاب ةالصلا

 ةالصلا كراتو « بيذكتلا ىلع ةقيقحلاب قاطني امنإ رفكلا مساف ةامحلا ىلعو

 نيب نذإ نحتف « اذكه اهكرتل ادقتعم اهكرئيذأ الإ بذكمي سيل هنأ مولعم

 انياع بحي قيقحلا رفكلا ثيدحلا نم مهفن نأ اندرأ نإ امإ : نيرمأ دحأ

 دقف اهكرتل ادقتعم ةالصلا كرت نم مالسلاو ةالصلا هياع دا رأ هنأ لوأتن نأ

 ىلع كلذو « لوألا هعوضوم ريغ ىلع رفكلا مسا ىلع لمحي نأ امإو « رفك

 رافكلا ماكحأ رئاسو لتقلا ف ىنعأ :رفاكلا ركح هكح نأ ىلع امإ : نيينعم دحأ

 ظيلغتلا ةهج ىلع رفاك لاعفأ هلاعفأ نأ ىلع امإو « ابذكم نكي مل نإو

 ىلصيال رفاكلا ناك ذإ « لاعفألا ف رفاكلا هبشي اذه لعاف نأ ىأ : هل عدرلاو
 ( نمؤم وهو ىلزي نيح ىنازلا ىنزيال » مالسلاو ةالصلا هياع لاق 53

 هنآل ليلدب الإ هيلإ ريصملا بجيال هماكحأ ىف رفاكلا مكح هكح نأ ىلع هلمحو

 لدي ملاذإ بحي دقف « هيلإ ريصملا بجي قيرط نم عرشلا ىف دعب تبثي مل كح
 ىلعال ىزاجلا ىنعملا ىلع لدي نأ بيذكتلا وه ىذلا ىتيقحلا رفكلا ىلع اندنع

 لحال هنأ وهو « هدض تبثي لب عرشلا ىف دعب تبثي ل اكح بجوي ىنعم
 نيب هنإف « اذه لمأتف عرشلا مهيلع صن نيذلا ثالثلا نع جراخ وه ذإ همد

 افوذحم مالكلا ف ردقن نأ امإ : نيرمأ دحأ انيلع بجي هنأ ىنعأ . ملعأ هللاو

 ىلع هلمحم نأ امإو  رفثكلا مسا نم موهفملا ىعرشلا ىنعملا ىلع هلمح اندرأ نإ
 هنأ عم هماكحأ عيبمج ف رفاكلا مكح هكح نأ ىلع هلمح امأو « راعتسملا ىععملا

 . بونذلاب رفكي نم لوقل ايهاضم لوقلا اذه راص كلذلو ء ادح وأ ارفك

 : لوألا بابلا : باوبأ ةيئامث اهيف ةامحلا هذهو( طورشلا ةيناثلا ةامحلا)

 ةفرعم ف : ثلاثلا . ةماقإلاو ناذألا ةفرعم ىف : يناثلا . تاقوألا ةفرعم ىف

 طارتشا ىف : سماخلا . ةالصلا ف سابالاو ةروعلا رس ىف : عبارلا . ةابقلا

 ابيف ىلصي ىلا عضاوم ا نييعت َْق 5 سداسلا . ةالصلا َْق سجنلا نم ةراهطلا
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 طورش ىه ىلا طورشلا ةف رعم ىف : عباسلا . اهيف ىلصيال ىلا عضاوملا نم
 ١ ةالصلا و اهطارتشا ةيفيكو ةينلا ةفرعم ف : نماثلا . ةالصلا ةحح ف

 تاقوألا ةفرعم ىف لوألا بابلا
 . اهب رومأملا تاقوألا ةفرعمى لوألا : نيلصفىلإ الوأ مسقني بابلا اذهو

 . ابنع ىبهملا تاقوألا ةف رعم ىف ىناثلا

 اهبنوماملا تاقرألا ةفرعشو لرألا لفل
 .ةعسوملا تاقوألا ف لوألا مسقلا : اضيأ نيمسق ىلإ مسقني لصفلا اذهو

 . ةرورضلا لهأ تاقوأ ىف ىناثلاو . ةراتخلاو

 ةيناثلا ةامحللا نم لوألا بابلا نم لوآلا لصفلا نم لوألا مسقلا

 ”نينمؤملا ىلع تتناك ”ةالّصلا نإ  ىلاعت هلوق بابلا اذه ىف لصألاو
 ىه اسم اناقوأ سمخلا تاواصلل نأ ىلع نوملسملا قفتا - اتوُقم اباتك
 اوفاتخاو + ةعسوت تاقوأو ةليضف تاقوأ ابنم نأو ؛ ةالصلا ةضضق طرش
 : لئاسم سمح هيفو « ةليضفلاو ةعسوتلا تاقوأ دودح ف

 وه هلبق زوجت ال ىذلا رهظلا تقو لوأ نأ ىلع اوقفتا ( ىلوألا ةلئسملا )

 فالحللا نم ىور ام الإو « سابع نبا نعىور اذاش افالخ الإ « لاوزلا

 اهنقو رخآآ ىف نيعضوم ىف اهم اوفاتخاو « قأيس ام ىلع ةعمجلا ةالص ىف

 ىعفاشلاو كلام لاقف عسوملا اهتقو رخآ امأف . هيف بغرملا اهنقو فو عسوملا
 رخآآ : ةفينح وبأ لاقو . هلثم ءىش لك لظ نوكي نأ وه دوادو روثوبأو

 هدنع وهو « هنع نيتياورلا ىدحإ ىف هيلثم ءىش لك لظ نوكي نأ تقولا
 لوأو « لثملا وه رهظلا تقو رع نأ هنع ىور دقو . رصعلا تقو لوأ

 « رهظلا ةالصل حلصي سيل نياثملاو لثملا نيب ام نأو « نالثما رصعلا تقو
 ثيداحألا فالتخا كلذ فالحلا ببسو . دمحمو فسويوبأ هابحاص لاق هبو
 رهظلا ملسو هياع هللا ىلص ىنلاب ىلص هنأ ليربج ةمامإ ىف درو هنأ كلذو

 ء ىش لك لظ ناك نيح ىناثلا مويلا فو « سمشلا تلاز نيح لوألا مويلا ف
 : ملسو هيلع هللا , اص لاق هنع ىو رو « ,نبذه نيبام تقولا ١ : لاق مث « هلثم



 ةالص اس امك م ملا نم ”يكلبف ثفياس اهف“ ما ع 2,

 1 سعف 2 رةاروتتلا لمأ ََق واأء سل ”هشلا بوردغ ىلإ رصتعلا
 م اطاريق اطاريق اوطعا ف اورجع 7 ايلا ا اذإ ب

 اورج“ مث ء رصتعلا ةالصىلإ اودلمعَف لمحو إلا ليممألا ”لثمأ وأ

 سممكشلا ب ردغمىلإ انلمَعَف ”نآرقلا انيتو أ مث ءاطاريق اطاريق | ولطتع أف
 ءالؤت وه ا ان 0 باتكلا' لمهأ لاقف « نيطاريق نيطاريق انيطعأ ف

 ؟الرع لسلك انك 0 ”واطاريق اطاريبق انتايطتعأو ٍنيطاريق نيطاريق

 ( ال اولاق ؟ ىّش 'نم 'مكر جأ نم ”مثكئتمتلط 'له ىلاعت هللا لاق
 ثيدح ىلإ ىعفاشلاو كلام بهذف ( ءاشأ“ نم هينو 1 ىلع ضف ويه لاق

 ناك اذإ هنأ وهو « اذه رهاظ موهفم ىلإ ةفينحوبأ بهذو « ليربج- ةمامإ
 اذه موهفم ىلع رصعلا ىلإ رهظلا لوأ نم رصقأ بورغلا ىلإ رصعلا نم

 وه اذه نوكي نأو « ةماق نمرثك أر صعلال وأ نوكي نأ بجاوف « ثيدحلا

 تنحتما دقو اونظ اك سيلو : مزح نب دمحموبأ لاق . رهظلا تقو رخآ

 : ىضاقلا لاق . رسكو تاعاس عست ىلإ راهنلا نم ىهددت ةماقلا تدجوف رمألا
 « نيتقولا لاصتاب لاق نم ةجح“ثلثو : لاق هنظأو ء رسكلا ىف ”كاشلا انأ

 يو هر يعم

 تقو جربي ل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق م لضفبال الاضتا ىعأ

 اهنقو امأو . تباث ثيدح وهو  ىرخأ تلقو لخادي ىّح ةالص
 اهريخأت بحتسيو تقولا لوأ د رفنملل هنأ ىلإ كللام بهذف راتخلاو هيف بقل

 تقولا لوأ : ىعفاشلا لاقو . تاعامحلا دجاسم ىف الياق ثقولا لوأ نع

 لوأ : ةفئاط تلاقو . كلام نع كلذ لثم ىورو . رحلا ةدش ىف الإ لضفأ
 اوفلتخا امثإو « دربلاو رحلا قو ةعاسحلاو درفنملل قالطإب لضفأ تقولا

 هلوق امهدحأ : نيتباث زيثيدح كلذف نأ كلذو « ثيداحألا فالتخال كلذف

 ةنإف « قالّصلا نع او”درْئبأف حلا دّشا اذإ» مالا و ةالصلا هيلع

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ » ىناثلاو « ممهج حليف "نم حلاة اش

 ءاضمرلا رح هيلإ اوكش مهنأ » بايع ثيدح ىو « ةرجاهلاب رهظلا ىلصي ناك
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 د 0 ١ 0 ىوارريهز ل . ماسم هجرخ « مهكشي ملف هخلش قاعسإ ىلآل تاق: ثيدحلا ىوارريهز لاق 5 9

 موق حجرف ؛ معن : لاق 5؟ اهليجعت أ : تلق « معن : لاق ؟رهظلا ىفأ

 موقو . صنب تسيل ذإ ثبداحألا هذه اولوأتو « صنوه ذإ داربإلا ثيدح
 دقو » مالسلاو ةالصلا هياع هلوق نم ىورام مومعل ثيداحألا هذه اوحجر

 قفتم ثيدحلاو ( امن اقيم لّوأل ”ةالّصلا : لاق ؟ لضفأ لامعألا ىأ : لثس
 . ايف فلتخم « امتاقيم لوأل ١ ىبعأ « هيف ةدايزلا هذهو « هيلع

 كارتشا ىف امههدحأ : نيعضوم قف رصعلا ةالص نم اوفلتخا ( ةيناثلا ةائسملا )
 مهفالتخا امأف , اهتقو رخآ ىف ىناثلاو . رهظلا ةالص تقو رخآ عم اهنقو لوأ
 رصعلا تقو لوأ نأ ىلع ةعامجو دوادو ىعفاشلاو كلام قفتا هنإ كارتشالا ىف
 نأ الإ 3 هلثم ء ىش لك لظ راص اذإ كلذو « رهظلا تقو رخآ هنيعب وه

 نيتالصلل كرّشم تقو وه رصعلا تقو لوأو رهظلا تقو رخآ نأ ىري اكلام

 دوادو روث وبأو ىعفاشلا امأو . تاعكر عيرأ هيف ىلصي ام ردقب ىععأ : اعم
 ريغ نامز وه رصعلا تقو لوأ وه ىذلا ”نآلا وه يهالنع رهظلا تقو رخآف
 ءىث لك لظ ءريصي نأ رصعلا تقو لوأ انلق امك ةفينحوبأ لاقو . مسقنم
 فالتحا ببس امأو . كلذ مهعم ةفينح ىلأ فالتخا ببس مدقت دقو « هياثم
 ىنعملا اذه ىف ليريج ثيدح ةض راعفهذه ىف هلوقب لاق نمو ىعفاشلا عم كلام
 ىبلاب ىلص هنأ لي ربج ةمامإ ىف ماج هنأ كلذو « رمع نب هللا دبع ثيدحلا

 رصعلا هيف ىلص ىذلا تقولا ف ىلاثلا مويلا 2 رهظلا مالسلاو ةالصلا هيلع

 ”تقَو » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ رمع نبا ثيدح- ىفو . لوألا مويلا ف
 هه -. . يو مسا © يرحم 000

 ثيدح حجر نف . ملسم هجرخ « رلصتعلا تنقَو رضنحي 0 ام رهظلا ٠

 امهنيب لعجي ل هللا دبع ثيدح حجر نمو « اكريشم تقولا لعج ليريج
 ثيدح نم هللا دبع ثيدح ىلإ فرصي نأ نكمأ لي ربج ثيدحو ( اكارتشا
 برقل كلذ ىف زوجت ىوارلا نوكي نأ لمتحي هنأل «لي ربج ثيدح ىلإ هللا دبع
 رمع نبأ ثيدحو « ىذمرتلا هححص ليربج ةمامإ ثيدحو « نيتقولا نيب ام
 ناتياور كلذ ىف كلام نعف رصعلا تقو رخآ قف مهفالتخا امأو . ملسم هجرخ
 . ىعفاشلا لاق هبو « هيلثم ءىش لك لظ ريصي نأ اهقو رخآ نأ : امهادحا



 هه

 . لبمح نب دمحأ لوق اذهو « سمشلا رفصت ملام اهتقو رحتآ نأ ةيناثلاو

 مهفالتخاف ببسلاو . ةعكرب سمشلا بورغ لبق اهتقو رخآ : رهاظلا لهأ لاقو
 رمع نب هللا دبع ثيدح اهدحأ رهاظلا : ةضراعتم ثيداحأ ةثالث كلذ ىف نأ
 « سمشلا رفصت نأ ىلإ تقو هنإف رصعلا ميلص اذإف » هيفو ملسم هجرخ
 ثيدح ىلاثلاو . , سمشلا رفصت ملام رصعلا تقو » هتاياور ضعب قو

 ناك نيح ىناثلا مويلا ف رصعلا هب ىلص هنأ  هيفو « لي رج ةمامإ قف سابع نبا
 كردأ نم  روهشملا ةريره ىبأ ثيدح ثلاثلاو . « هيلثم ءىش لك لظ
 كردأ نمو « رصعلا كردأ دقف « سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر

 حبجرت ىلإ راص نف « حبصلا كردأ دقف سمشلا علطت نأ لبق حبصلا نم ةعكر

 حيجرت ىلإ راص نمو ) نياثملا راتخما امقو رخآ لعج لي ربج ةمامإ ثيدح

 ىلإ راص نمو ١ ( سمشلا رارفصا راتْملا اهتقو رخآ لعج رمع نبا ثيدح
 لبق ةعكر اهنم بي نأ ىلإ رصعلا تقو : لاق ةريره ىلأ ثيدح حيجرت

 ثيدح ىف اوكلسف روهمحلا امأو .اناق اك رهاظلا لهأ ,هو « سمشلا بورغ

 لك امهلاضراعم ناكذإ سابع نبا ثيدح عم رمع نبا ثيدحو ةريره ىلأ

 دودحلا براقتت رمع نباو سابع نبا ىيدح نأل « عمجلا كلسم ضراعتلا
 امأو . كلذب ةرمو « اذهبي ةرم كلام لاق كلذلو « امهيف ةروكذملا

 ةريره ىأث يدح : اولاقف توافتمو امهم ديعيف ةريره أ ثيدح ىف ىذلا

 ْ . راذعألا لهأ جرخم جرخ امنإ

 تاولصلا رئاسك عسوم تقو ال له برغملا ىئث اوفاتخا ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 تاياورلا رهشأ وه اذهو . عسوم ريغ دحاو اهتقو نأىلإ موق بهذف ؟ ال مأ

 نيب ام وهو عسوم اهتقو نأ ىلإ موق بهذو . ىعفاشلا نعو كلام نع

 دوادو روث وبأو دمحأو ةفينحوبأ لاق هبو . قفشلا بورغ ىلإ سمشلا بورغ
 ةض راعم كلذ مهفالتحا ببسو . ىعفاشلاو كلام نع لوقلا اذه ىور دقو

 ثيدح ىف نأ كلذو « رمع نب هللا دبع ثيدحل كلذ ى ليربج ةمامإ ثيدح
 هللا دبع ثيدحىو . دحاو تقوى نيمويلا ىف ب رغملا لص هنأ لي ربج ةمامإ
 م

 )١( ىرورضلا نم هنأل هانتيثأ سافب ةعوبطملا ةخسنلاب دئاز نيسوقلا نيبام .



 قة"

 لعج ليربج ةمامإ ثيدححجر نف , قفشلا بغي ملام برغملا ةالص تقوو و
 ثيدحو « برهاك و اخ لعل هع وكياجا حجو نيو ء ادحاو اتقو امل
 ثيدح ىبعأ : ليريج ةمامإ ثيدح ناخيشلا جرن ىلو ملسم هج رخ هللا اع

 تاواص رشع مالسلاو ةالصلا هيلع ىنذلاب جص هنأ هيف ىذلا سايع نبا

 هللا دبع ثيدحىف ىذلاو « نيذه نيب ام تقولا : هل لاق مث تاقوألا ةرسفم
 وعز © راع هرج ىملسألا ةديرب ثيدحى اضيأ دوجوم وه كلذ نم
 لاؤس دنع ةنيدملاب ناك هنآل ىلوأ ةديرب ثيدحو : اولاق . بابلا اذه ىف لصأ
 ةكمب ضرفلا لوأى ناك ليربج ثيدحو : تاولصلا تاقوأ نع هل لئاسلا

 امههدحأ : نيعضوم ىف ةرخآلا ءاشعلا تقو نم اوفلتخا ( ةعبارلا ةلئسملا )
 هنأ ىلإ ةعامجو ىعفاشلاو كلام بهذف هلوأ امأ . هرخآ ىف ىناثلاو . هلوأ ىف
 دعب نوكي ىذلا ضايبلا بيغم هنأ ىلإ ةفينحوبأ بهذ + ةرسخلا تيغت
 برعلا ناسل ف قفشلا م سا كارتشا ةلئسملا هذه ف مهفالتخا ببسو . ةرمحلا

 ضيبأو 3 رمأ : : ناثفش قفشلا كلذك نارجف مهن هءاسل ف رجفلا نأ اك هنإف

 رجفلا دعب'امإ ) ليللا لوأ نم هدعب نوكي نأ مزلي ضيببألا قفشلا بيغمو
 ضييألا رجفلا دعب امأو « بذاكلا رجفلا ىنعأ : ليالا رخخآ نم قدتسملا
 بذاكلا رجفلا : ةعبرأ اذإ علاوطلاف « ةرمحلا ريظن ةرمحلا نوكتو ريطتسملا
 براوغلا نوكت نأ بجي كلذكو ٠ سمشلاو ءرمحألاو . قداصلا رجفلاو
 ثلث ىلإ قبي هدجوف ضيبألا قفشلا دصر هنأ نم لياخللا نع ركذ ام كلذلو
 تبث دق هنأ مهيب فالحل هنأ كلذو . ١( ةبرجتل بلاو سايقلاب بنذك ليللا

 نيح لوألا مويلا ف ءاشعلا ىلص هنأ ليربج ةمامإ ثيدحو ةديرب ثيدح
 هللا ىلص هللا لوسر نأ 0 تبث اب مهبهذم روهمجلا حجر دقو ٠ . قفشلا باغ
 ف حجرو و ةثلاثلا ةايللا ف رمقلا بيغم دنع ءاشعلا ىصيداك ملسو هيلع
 قل نأ الول» هلوقو هريخأت بايحتسا و ءاشعلا ريخأت ىف درو امب هبهذم
 داك كع

 0 امقو رخآ امأو « ندا فضصن ىلإ ةةالصلا هذه تر ال ىح م1

 ةيسافلا ةخسنلاب ةدوجوم ريغ ةيرصملا ةخسنلاب ةداي 2 نيس ولا ن ع ام )ع١

 ها ىه ئ اهانتبثأف



 بلال

 هنإ لوتو ليللا فصن هنإ لوقو . ليللا ثاث هنإ لوق : لاوقأ ةثالث ىلع هيف

 :ةفينح و بأو ىعفاشلا لاق . ليللا ثأث يعل لوألابو ؛ رجفلا عواط لإ

 فصن ىبعأ : ىناثلا لوقلا كلامزع ىورو « كلام بهذم نم روهشملا وهو
 .ءراثآلا ضراعت كلذ ق فالحلا بيسو . دواد لوقف تلاثلا امأو . ليللا

 ىناثلا مويلا ف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلاب اهالص هنأ ليريج ةمامإ ثيدح ىنف

 ةالص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا رخأ » لاق هنأ نشنأ ثردحتف ودب لبنا: علع

 ديعس ىلأ ثيدح نم اضيأ ىورو . ىراخببلا هجرخخ « ليللا فصن ىلإ ءاشعلا
 قشأ نأ الول » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبتلا نع ةريرهىنأو ىردحلا
 طيرفتلا سيل ةداتق ىلأ ثيدح ىو » ليللا فصن ىلإ ءاشعلا ترخآل ىتمأ ىلع
 بهذ نف . ىرخألا تقو لخدي ىتح ةالصلا رخخؤت نأ طيرفتلا امتإ مونلاف
 بهذم بهذ نمو « ليللا ثاث لاق ليربج ةمامإ ثيدحل حيج ربلا بهذم

 ثيدح اودمتعاف رهاظلا لهأ امأو . ليللا رطش لاق سنأ ثيدحل حبجرتلا

 خسان وهف لب ربج ةمامإ ثيدح نع رخأتم وهو ماع وه اولاقو ةداتق ىأ

 00 نأ بجيف « اهاكح طقس راث آلا ضراعت ناكل انعان نكي لولو

 عواط دعب امل جري تقولا نأ ىلع اوقفتا دقو « عامجإلا لاح باحصتسا

 عولط ىلإ هدنع تقولا نأ سارع نبا نع انيور انإف. لبق اهف اوفلنءاورجفلا

 هجو رخ ىلع قافتالا عقو ثيح الإ . تقولا مكح بحصتسي نأ بجوف رجفلا

 . ةفينحوبأ لاق هب نأ بسحأو

 قداصلا رجملا عواط حبصلا تق ةو لوأ نأ ىلع اوقفتاو ( ةسماخلا ةلئسملا )

 ىعفاشلا باعصأ ضعب نعو مساقلا نبا نع ورام الإ ؛ « سمشلا عولط هرخنآو

 نويفوكلا بهذف . راتخلا اهبققو ىف اوفاتخاو : رافسإلا اهتقو 0 نم

 بهذو « لضفأ اهب رانسإلا نأ ىلإ نييقارعلا رثكأ و ىررثلاو هباحصأو ةفينحوبأو

 : لضفأ اهب سيلغتلا نأ ىلإ دوادو روثوبأو لينح نيدمحأو هباصعأ و ىعفاشلاو كلام

 « كلذ رهاوظلا ةفلتخما ثيداحألا عمج ةقيرطى مهفالتخا مهفالتخا ببسو
 لاق هنأ جيد نب عقار ويزعم مالننلاو ةالخلا هيلع هنع درو هنأ كلذو

 سره همكم اعاف

 ل « راجألل مظلعأ ره مترفسأ امناكف حابصلاب اورفْسأ»

 - دهخحملا ةيادب ال



 تهح

 ةالصلا » : لاق ؟ لضفأ لامعألا ىأ لتس دقو لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 حبصلا ىلصي ناك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبثو « اهتاقيم لوأل

 ثيدخلا رهاظو ) سلفا نم نفذ رعبام نهطو رع تاعشاتم ءاسنلا فرصنتف

 نم ىنثتسا وه اذإ ماعلا نع ىضَقي صاخلا نأ روهشملاو « ماع , اهتاقيم لوأل

 هللا ىلص هلاوحأ بلاغ كلذ ناك هنأبال هنم كلذ عوتوب رابخإلا نمضت امنإ

 مومعلا ثيدح حجر ندو . سيلغتلا نم لضفأ رافسإلا 8 لاق ملسو هيلع

 مفار ثيدحو 1 رهاظ وأ كالذ ق صن هنألو ع هل ةشئاع ثيدح ةقفاول

 هلف « هققحتو رجفلا نيبت كلذب ديري نأ نكمي هنأل ء لمتحم جيدخ نبا

 3 لاق ض راعت كلذ ق دراولا مومعلا الو ةشئاع ثيدح نيو ةلدد نوكي

 ثيدحلالوأت هنإف رافسإلا اهنقو رخآ نأ ىلإ بهذ نه امأو . هل وأ تقولا لضفأ
 8 0 مالسلاو و ةالصلا هياع هلوق ىنعأ : تارورضلا لدأل هنأ كلذ ىف
 ةفلر'دأ "دتقف ”سممّتشلا مللاطتت 'نأ لبق .حلبصلا "نم "ةعكر كر 'دأ
 اولدع مم ا بجعلاو . رصعلا ق روهمجلا هلعف اب هيبش اذهو )0 حُبصلا

 مايا نأ رهاظلا لحأل كلذلو « رهاظلا لهأ اوقفاوو اذه ىف كلذ نع

 . كلذ نيب قرغلاب

 لوألا بابلا نم لوألا لصفلا نم ىناثلا مسقلا

 لهأ اهافنو راصمألا ءاهقف انإق امك اهتبئأف رذعلاو ةرورضلا تاقوأ امأف
 اهوتيثأ نيذلا ءالؤه فلتخاو . كلذ ىف مهفالتخا ببس مدقت لقؤ. ا( رع هاظلا
 ىائلاو ؟ ال اهمألو تاقوألا هذه دجوت تاواصلا ىأل اهدحأ : : عضاوم ةثالثؤ

 هذه ق مه صخر نيذلا رذعلا لهأ 3 نمو كلاغلاو . تاقوألا هذه دودحق

 00 نمو اعلا 000 نم ا كلذف 0 تاقوألا

 امنإو « كلذك ءاشعلاو برغملاو « امهنيب اكرتشم رصعلاو رهظلل : تاواص
 نإ : لاقف ةفينحوبأ مهفلاخو « دعب قأيس ام ىلع امهك ارتشا ةهجىف اوفاتخا



 و8

 بيسو . كرتشم تقو انهه سيل هنأو « طقف رصعلل وه امنإ تقولا اذه

 رفسلا ىف نيتالصلا نيب عمجلا زاوج ف مهفالتخا وه كلذ ى مهفالتخا
 رصعلا ةالص ى دراولا صنلاب كاسمت نف « دعب قأيسام ىلع امهادحإ تقو ىف

 ”نم ”ةةعكر كرادأ "نمو مالسلاو ةالصلا هيلع هلو نم تباثلا ىنعأ

 نم مهفو « رضع ”علردأ دقف ٍسْمشلا ١ بيغسم لبق رصعلا ةالّص

 توقتيال ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل عمجلا كلارتشالا زيد « ةصخرلا اذه

 بابى دعب هركذتس املو ( ئرخألا ت تت كر ل ل قس ٍةالص تو

 رصعلا ةالصل الإ تقولا اذه نوكيال هنإ : لاق نيقي را ججح نم عمجلا

 نأل « تارورضلا لهأ هياع ساق رفسلا ف عمجلا ىف كارتشالا زاجأ نمو . طقف

 رهظلا اكرتشم تقولا اذه لعجف . رذعو ةرورض بحاص اضيأ رفاسملا

 . ءاشعلاو برغملاو رصعلاو

 « امهل كرئشملا تقولا رخآ ىف ىعفاشلاو كلام ضاتخا ( ةيناثلا ةلئسملا )

 رهظلل تاعكر عيرأرادقمب « لاوزلا دعب نمرصعلاو رهظلل وه : كلام لاقف
 رضاحلل تاعكر عيرأ رادقم راهللل قبي نأ ىلإ رفاسملل نيتعكرو رضاحلل
 تاعكر عيرأ رادقم وه امإ رهظلل صاخلا تقولا لعجف « رفاسملل نيتعكر وأ

 رصعلاب صاخللا تقولا لعجو « رفاسملل ناتعكر امإو « لاوزلا دعب رضاحلل

 كردأ نم هنأ ىنعأ : رفاسملل ناتنث امإو رضاحلل بيغملا لبق تاعكر عبرأ امإ

 نمم ناك نإ تقولا كلذب ةصاخلا ةالصلا الإ همزإت حل طقف صاخلا تقولا

 نيتالصلا كردأ كلذ نم ركأ كردأ نمو « تقولا كلذ لبق ةالصلا همزات م

 ةعكر رادقم رصعلا ةالصل صاخلا تقولا رخآ لعج و تقولا كلذ مكح وأ اعم

 صاخلا تقولا نأ الإ « ءاشعلاو برغملا كارتشاىف لعف كلذكو « بو رغلا لبق
  رجفلا عاطي نأ لبق تاعكر ثالث رادقم وه : لاقف برغملل هاعج ةرم

 اعكر عبرأ رادقم وه لاَمف رصعلا ىف لعف اك ةريخألا ةالصلل هاعج ةرمو
 رجفلا عولط لبق ةعكر رادقم تقولا اذه رخآ لعجو « سايقلا وهو

 وهو ادحاو ادح ةكرتشملا تاقوألا هذه رخخاوأ دودح لعجف ىعفاشلا امأو

 رادققمو « اعم رصعلاو رهظلل كلذو « سمشلا بورغ لبق ةعكر كاردإ



 هسأة هال

 هنع ليق دقو « اعم ءاشعلاو برغملل كلذو رجفلا عادصنا لبق اضيأ ةعكر
 هتمزل دقف سمشلا بورغ لبق ةريبكت كردأ نم هنأ ىنعأ : ةريبكت رادقمب
 نا ا ةفينحوبأ امأو . اعم رصعلاو رهظلا ةالص

 كا ريشالا ىف قفاوي لو بورغلا لبق هدنع تارورضلا لهأل ةعكر رادقم

 كارتشاب لوقلا له ىعفاشلاو اكلام ىنعأ مهفالتخا ببسو . صاصتخالاو

 ؟ كرتشم تقوو امهب صاخ تقو : نيتقو امهل نأ ىضتقي اعم نيتالصلل تقولا
 لد امنإ عمجلا نأ ىعفاشلا ةجحو ؟ طقف اكرتشم اتقو امهل نأ ىضتقي امنإ مأ
 هدنع كارتشالا ساقف كلام امأو . صاخ تقو ىلعال طقف كاريشالا ىلع
 ناك امل هنأ ىبعأ : ةعسوتلا تقو ىف هدنع كارتشالا ىلع ةرورضلا تقو ىف
 بجو « صاخ تقوو كراشم تقو « ناتقو عسوملا رصعلاو رهظلا تقول
 كاريشا ىلع هقفاويال ىعناشلاو « ةرورضلا تاقوأ ىف كلذكرمألا نوكي نأ

 هللاو ىبني انإ ةائسملا هذه ىف امهفالخف « ةعسوتلا تقو ى رصعلاو رهظلا
 ماعأ هللاو نيب هنإف « هامأتف لوألا كلت ف مهفالتخا ىلع ماعأ

 اوقفتاف « ةرورشلا تاقوأ ىنع ءأ : تاقوألا هذه امأو ( ةئلانلا ةلئسملا )
 تاقواألا هذه ف ضيحت وأ تاقوألا هذهىف رهطت ضئاحلا : عبرأل اهنأ ىلع
 وأ« رضاح وهو تاقوألا هذه ىف ةالصلا ركذي رفاسملاو ؛ لصت مل ىهو

 اوفلتخاو . ماسي رفاكلاو « اهيف غبي ىبصلاو رفاسموهو اهيف اهرك ليرضاملا
 تاقوألا هذه لهأ نم ضئاخحلاك وه : : ىعفاشلاو كلام لاف هيلع ىمغملا

 ىضقي هنأ ةفينح ىلأ دنعو . امنقو بهذ ىتلا ةالصلا مهدنع ىفقيال هنأل
 ىضق قافأ ام ىبم هئامعإ نم هدنع قافأ اذإف « سمحلا نود ايف ةالصلا
 ىلا ةالصلا هتمزل ةرورضلا تاقوأ ىف قافأ اذإ هنأ رخآلا دنعو . ةالصلا
 هياع ىمغملا ةائسم قأتسو « ةالصلا همزات ملاهيف قفي ملاذإو « اهنقو ىف قافأ
 اهياع بجيت امنإ تاقوألا هذه ىف ترهط اذإ ةأرملا نأ ىلع اوقفتاو « دعب اهف
 عبرأ راهلا نم ب دقو كلام دنع ترهط نرف « اهتقو ىف ترهط ىلا ةالصلا
 يحمر سخ قب نإو اه ةمزال طقف رصعلاف ةعكر ىلإ سمشلا بورغل تاعكر
 « اناق اك اعم ناتالصلاف بورغلل ةعكر ىب نإ ىعفاشلا دنعو . اعم ناتالصلاف
 ىسائلا رفاسملا ىف كملام دنع رمألا كلذكو ء هل ىناثلا لوقلا ىلع ة ريبكت وأ



 ماء وا

 هذه ىف ماسي رفاكلا كلذكو « رفاسي رضاحلا وأ ١ تاقوألا هذه ىف رضحب
 نأ ف ببسلاو . غغابي ىبصلا كلذكو ٠ ةالصلا مهمزات هنأ ىنعأ : تاقوأل

 لثم ادح ةعكرلا ءزج ىعفاشلا لعجو « تقوألا رخآل اءزج ةعكرلا كلام لعج

 رصعلا نم ”ةعك ر كر دأ نم» مالسلاو ةالصلا هيلع هلو نأ اهنم . ةريبكتلا

 باب نم كلام دنع وهوهرْصعلا ةكر'دأ "دتقف ”سممّتشلا برئغتت ”نأ لبق

 « لقألا ىلع رثكألاب هيبنتلا باب نم ىعفاشلا دنعو « رثكألا ىلع لقألاب هيبنتلا

 برلغت 'نأ لئبتق رصتعلا نم ”ةدئجَس ”كر'دأ "نم :ىور امب اذه ديأو
 ةعكرلا نم ءزج انهه ةدجسلا نم مهف هنإف « رصتعلا ”كّر'دأ ”دتقف سْمّتفلا
 وأ بورغلا لبق ةريبكت مهنم كردأ نم : هيف لاق ىذلا هلوق ىلع كلذو

 تقولا اذهب دتعت امنإ ضئاحلا نأ ىري كلامو . تقولا كردأ دقف عواطلا

 تقوب هل "كتعيف ماسي رفاكلا امأو . غلبي ىبصلا كلذكو « اه رهط نم غارفلا دعب

 « ضئاح اك كلام دنع هيإع ىمغملاو . فالخ هيفورهطلا نم غارفلا نود مالسإلا

 هذه ق تضاح اذإ ضئاخلا نأ ىري كلامو . ماسي رفاكلاك كلملا دبع دنعو

 ءاضقلا نأ ىري ىعفاشلاو « اهنع طقاس ءاضقلا نأ دعب لصت مل ىهوتاقوألا

 © تقولا لوأ لوخدب بجن ةالصلا نأ ىري نمل مزال وهو « اهيلع بجاو

 تبجو دقف ةالصلا هيف عقت نأ نكمي ام تقولا نم ىضم دقو تضاح اذإ اهنأل

 بهذم وهو « تقولارخآب بجن امثإ ةالصلاذإ لاقي نأ الإ « ةالصلا اهياع

 ىععأ ةفينح ىلأ لوقل مزال ىرت اك اذهف « كلام بهذمال ةفينح ىلأ

 . كلام لوت لوصأ ىلعال هلوصأ ىلع ايراج

 لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا
 اهيف ةالصلا نع ىهملا تاقوألا ىف

 « اهددع قف امهدحأ : نيعضوم ىف اهم ءاملعلا فلتخا تاقوألا هذهو

 . اهبف اهلعف نع ىبلا قاعتي ىلا تاواصلا ف ىناثلاو

 ةالصلا نع ىهنم تاقوألا نم ةثالث نأ ىلع ءاملعلا قفتا ( ىلوألا ةلثسملا )

 ةالص ىلصت ندل نمو « اهبورغ تقوو « سمشلا عواط تقو : ىهو اهيف

 ةالصلا قو لاوزلا تقوى: نيتقو ىف اوفلتخاو . سمشلا عاطت ىتح حبصلا



 ا

 : ةعبرأ ىه اهنع ىبهنملا تاقوألا نأ ىلإ هباحصأو كلام بهذف ؛ رصعلا دعب

 كلنع دابا كاخاو 3 رصعلا ذعيو ' عيفلا كعبو ع بورغلاو 2 عواطلا

 تقو الإ اهنع ىبنم اهلك ةسخ تاقوألا هذهنأ ىلإ ىعفاشلا بهذو . لاوزلا

 دعب ةالصلا كلذ نم موق ىتتساو . ةالصلا هيف زاجأ هنإف ةعمجلا موي لاوزلا

 امإو « رثآل رثأ ةضراعم امإ : نيئيش دحأ كلذ ف فالحلا ببسو . رصعلا

 كلام وهو « ةنيدملا لهأ لمع ىنعأ : لمعلا ىعار نم دنع لمعلا رثألا ةض راعم
 لمع نم الو لوت نمال ضراعم كانه نكي ملو ىهلا درو ثيحف ع« سنأ نبا

 لاوزلاتقوف مهفالتخا امأ . اوفلتخا ضراعملا درو ثيحو « هيلع اوقفتا

 ىهحلاا رماع نب ةبقع ثيدح نم تبث هنأ كلذو « رثألل هيف لمعلا ةضراعملف
 اهيف ىلصن نأ اناهني ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تاعاس ثالث ؛ لاق هنأ

 نيحو « معفترت ىبح ةغزاب سمشلا عاطت نيح : اناتوم اهيف ربقن نأو

 هجرخ « بورغلل سمشلا فيضت نيحو « ليمت ىتح ةريهظلا ماق موقي
 كلام هجرخخ « عطقنم هنكلو . هانعمؤ ىحانصلا هللادبع أ كو دش. + مسم

 . اهلك ةثالثلا تاقوألا هذهىف ةالصلا عنم ىلإ بهذ نم سانلا نف . هتطومف
 امإو « كلام وهو قالطاب امإ « لاوزلا تقو كلذ نم ىثتسا نم سانلا نمو

 امل ةنيدملاب هدنع لمعلا نألف كلام امأ . ىعفاشلا وهو طقف ةعمجلا موي ىف
 ةالصلا حابأ لاوزلا ىعأ : ثلاثلا تقولا ىلع هدحي لو طقف نيتقولا ىلع هدجو

 بف ا ريثأت لمعلل ري مل نم امأو . لمعلاب خوسنم ىلا كلذ نأ دقتعاو « هيف
 « ىهقفلا مالكلا ىف انباتك ىف هتوقو لمعلا انملكت دقو « عنملا ف هلصأ ىلع
 نبا ىور ام هدنع حص املف ىعفاشلا امأو . هقفلا لوصأب ىعدي ىذلا وهو

 باطخلا نب رمع نمز ىف اوناك ممأ ىظرقلا كلام ىلأ نب ةبلعث نع باهش
 لاوزلا دعب ناكرمش جور نأ مولعمو « رمع جرم ىبح ةعمجلا موي نولصي

 عم باطخلا نب رمع جرخ رادحلا لظ اهلك ةسفنطلا ىشغ اذإف ؛ ىبرغلا

 نع ىب: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » ةريره ىبأ نع اضيأ هاور ام
 كلذ نم ىثتسا » ةعمجلا موي الإ سمشلا لوزت ىح راهلا فصن ةالصلا



 تاما

 ناك نإو كلذب رمع مايأ ىف لمعلا هدنع رثألا اذه ىوقو « ةعمجلا موي ىهلا

 . ىهتلاق هلصأ ىلع بف كلذ ف تباثلا رثألا حجر نم امأو . افيعض هدنع رثألا

 كلذ ةتباثلاراث الا ضراعت هبيسف رصعلاةالص دعب ةالصلا ف مهفالتخا امأو

 ىلع قفتملا ةريرهىلأ ثيدح امههدحأ : نيضراعتم نيئثيدح كلذ ف نأ كلذو

 ىبح رصعلا دعب ةالصلا نع ىبن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » هتع

 ىناثلاو . , سمشلا عزاطت ىبح حبصلا دعب ةالصلا نعو « سمشلا برغت

 ىبب نيتالص ىاسو هياع هللا ىلص هللا لوسر كرت ام ١) تلاق ةشئاع ثيدح-

 حجر ن « رصعلا دعب نيتعكرو « رجفلا لبق نيتعكر : ةينالعالو ارس طق

 ٠ هنآل انسان هآر وأ ةشئاع ثيدح حجر نمو « عنملاب لاق ةريره ىلأ ثيدح

 ةملس مأ ثيدحو « زاوحلاب لاق ماسو هياع هللا ىلص هياع تام ىذلا لمعلا

 ىلصي ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر تأر اهنأ » هيفو « ةشئاع تيدح ضراعي

 ”نم سان ىناتأ هن : لاقف كلذ نع هتلأسف « رصعلا دعب نيتعكر

 راهلظلا دنع نيتّللا نيتك نس ىنوكتسشق_سئيتقلا دبع
 1 1 1 تاتاه ا

 تاقوألا هذه ىف زوحتال ىلا ةالصلا ىف ءاماعلا فلتخا ( ةيناثلا ةائسملا )

 قالطإب ةالص تاقوألا هذه ىف زوجنتال اهنأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذف
 نأ زوحي هنإف : اولاق « هموي رصع الإ ةلفان الو ةنس الو ةيضقم ةضيرف ال

 ىضقي هنأ ىعفاشلاو كلام قفتاو . هيسن اذِإ سمشلا بورغ دنع هيضقي

 ىلا تاواصلا نأ ىلإ ىعفاشلا بهذو .تاقوألا هذه ف ةضورفملا تاولصلا

 نئسلا نأو « ببس ريغل لعفت ىلا طقف لفاونلا ىه تاقوألا هذه ىف زوجتال

 رصعلا دعب كلذ ف كلام هقفاوو « تاقوألا هذه ىف زوجت ةزانحلا ةالص لثم

 ىعكر لثم ببسأل لعفت ىلا ىف هفلاخو « نئسلا قف ىعأ : حبصلا دعبو

 الو « حبصلا دعبو رصعلا دعي نيتعكرلا نيتاه زيجي ىعفاشلا نإف « دجسملا

 . بورغلاو عواطلا دنع نسلا زاوجق كلام لوق فئاتخاو « كلام كلذ زيحي

 ٠ ,ضرفلا ادع ام ىه تاقوألا هذه ىف زوجنال ىلا تاولصلا ىف ىروثلا لاقو

 هتاراصلا ىه لوق : لاوقأ ةثالت كلذ ف لصحتيف « لفن نم ةنس قرفي ملو



 سأ #«#اس

 اهنإ لوقو . الفن وأ ةنس تناكءاوس ضورفلا ادع ام اهْنإ لوقو . قالطاب
 بورغلا دنع زئانحلا ةالص اهيف كلام عنم ىلا ةياورلا ىلعو . نئسلا نود لفنلا
 دنع اعم نتسلاو لفنلاو رصعلاو حبصلا دعب طقف لفنلا اهنأ وهو « عبار لوق
 تامومعلا نيب محلا قمهنالتخا كلذ فالحلا بيسو . بورغلاو عواطلا

 مومع ن نأ كلذو « ىأب صخب ىأو « ةنسلا ف ةدراولا ىنعأ كلذ ف ةضراعنملا
 اذإ اهلصيلف ”ةالّصلا "ملك دحأ ىسن اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 هذه ق ىلا ثيداحأ ىف هلوقو ؛ تاقوألا عيمج قارغتسا ىضتقي ( اهرك ذ

 اضيأ ىضتقي » اهيف ةالصلا نع ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن ؛تاقوألا
 نيثيدحلا انلمح ىبم « لفاونلاو نئسلاو تاضورفملا تاواصلا سانجأ مومعع

 نيب عقي ىذلا ضراعتلا سلج نموه ضراعت امهيب عقو كلذ ىف مومعلا ىلع
 ءانئئسالا ىلإ بهذ نُف . ةالصلا مما امإو « نامزلا امإ « صاخلاو ماعلا

  تاعاسلا كلت ف قالطإب تاولصلا عنم ماعلا نم ص احلا ءانثتسا ىنعأ : ناهزلا ىف

 مومح نم ءاضقلاب اهياع صوصخنملا ةضورفملا ةالصلا ءانثتسا ىلإ بهذ نمو

 حجر دقو ؛ تاقوألا كلت ف ضرفلا ادع ام عنم اهنع ىبملا ةالصلا
 درو امب ةالصلا ظفل مومع نم ةضورفملا تاولصلا ءانثتسا نم هبهذم كلام
 هبرغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم

 ترايفل نوب مورلا يضع نوفزكلا ىنثتسا كلذلو مرصعلا كردأ دقف سمشلا

 حبصلا ةالص كلذ نم اونثتسي نأ مهيلع بجي ناك دق نكل « ةضورفملا

 لبق ةعكرل كردملا نأ نم مهمأرب كلذ اودري الو « اهيف دراولا صنلل اضيأ

 تقولل جري بورغلا لبق ةعكرل كردملاو « روظحملا تقوال جرحي عولطلا

 ءانئتسا ىلع لدي سيل ثيدحلا اذه نإ اولوقي نأ مهلف نويفوكلا امأو . حابملا
 مايألا كلت اهب ىهلا قلعت ىلا ةالصلا مما مومع نم ةضورفملا تاولصلا

 محل ناك كلذكو « ةضورفملا تاواصلا نيام ىععم ىف سيل مويلا رصع نأل

 فالحل اذإف « هنع ىبملا تقولاف ىضقي هنأ اوملس ول حبصلا ١ ولوقي ن نأ
 ديرأ صاخلا باب نم وه له ظفللا هب درو ىذلا ىنتسملا نأ ىلإ ليآ مهني

 0 ل هب

 باب نم هدنع وهف امبيلع صوصنملا طقف حبصلاو رصعلا ةالص ىه كلذ نم



 ه١6-

 ةالص وه سيل كلذ ن٠ موهفملا نأ ىأر نءو « صاخلا هب ديرأ صاخلا

 باب نم هدللع وهف ء ةضورفملا ةالصلا عي لب حبصلا الو طقف رصعلا

 ىلع عطاق ليلد انهاه سيلف كلذك كلذ ناك اذإو « ماعلا هب ديرأ صاخلا

 انهه سيل هنأ اك « ةتئافلا ةالصلا مسا نم ةانثتسملا ىه ةضورفملا تاولصلا نأ

 ثيداحأى دراولا صاخلا نام زلا ءانثتسا ىلع عطاق ريغالو عطاقال الصأ ليلد

 ةصاخلا ةالصلا ءانثتسا نود رمألا ثيداحأ ىف دراولا ماعلا نامزلا نم ىهلا

 ىهلا ثيداحأى اهب قوطنملا ةماعلا ةالصلا نمرمألا ثيداحأق اهب قوطنملا

 0096 ماع امهبم دحاو لك ىف ناثيدح ضراعت اذإ هنإف « نيب اذهو

 ماع نم اذه صاخ ءانثتسا ىنعأ : ليلدب الإ اههدحأ بيلغت ىلإ راصي نأ

 . ملعأ هللاو نيب كلذو ؛ اذه ماع نم كاذ صاخ وأ كاذ

 ةماقإلاو ناذألا ةفرعم ىف ىناثلا بابلا

 . ةماقإلا ف ىناثلاو . ناذألا ىف لوألا : نيلصف ىلإ اضيأ مسقني بابلا اذه

 لوألا لضْفلا

 : ىلاثلا . هتفص : لوآلا : ماسقأ ةسمخى هيف مالكلا رصحني لصفلا اذه

 هلوقي امف : سماحلا . هطورش ىف : عبارلا . هتقو ق : ثلاثلا . هكح ىف

 هل عماسلا

 ناذآلا ةفص ىف ىناثلا بابلا نم لوألا لصفلا نم لوألا مسقلا

 ريبكتلا ةينثت اهادحإ : ةروهشم تافص ءب عبرأ ىلع ناذألا ىف ءاملعلا فلتخا

  هريغو كلام ةنيدملا لا ا ىتف هيقابو ن «تدابشلا عيرواب

 الوأ نيتدابشلا ىثي نأ وهو عيجرتلا كلام باعصأ نم نو رخأتملا راتخاو

 هنو نييكملا ناذأ ةيناثلا ةفصلاو . توصلا عوفرم ةيناث ةرم امهينثي مث ايفخ

 . ناذألا ىاب ةينثتو نيتداهشلاو لوألا ريبكتلا عيبرت وهو « ىعفاشلا لاق

 « ناذألا قاب ةينثتو لوألا ريبكتلا عيبرت وهو نييف وكلا ناذأ ةثلاثلا ةقصلاو

 ثياثتولوألا ريبكتلا عيب رتوهو نييرصبلا ناذأ ةعبارلا ةفصلاو . ةفينحوبأ لاقدب و



 دنا ه5

 هللا الإ هلإ ال نأ دبشأب أدبي « حالفلا ىلع ىحو ةالصلا ىلع ىحو نيتدابشلا
 عبرألا ىنعأ : ةيناث ةرم كلذك ديعي مث « حالفلا ىلع ىح ىلإ لصي ىح
 . نيريس نباو ىرصبلا نسحلا لاق هبو « ةثئاث نهديعي مث : اعبت تاملك

 كلذ راث آلا فالتخا قرف عبرألا ءالؤه نم دحاو لك فالتخا ف ببسلاو
 نوجتحي نييندملا نأ كلذو « مهم دحاو لك دنع لمعلا لاصتا فالتخاو
 لمعلاب ثوجتحي اضيأ كلذك نويكملاو : ةنيدملا ف كلذب لصتملا لمعلاب مييهذما
 راثآ مهنم دحاو لكلو نويرصبلاو نويفوكلا كلذكو كلذب مهدنع لصتملا
 قرط نم ىورف زاجحلا لهأ بهذم ىلع هلوأ قف ريبكتلا ةينثت انآ .هلوقل دبزكت

 نع ىورم اضيأ هعيبرتو «ىراصنألا ديز نب هللا دبعو ةروذحم
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 ؟| ١ع مراوح
 اان تا

 تادايز ىهو : ىعفاشلالاق . ديز نب هللا دبع نعو رخأ قرط نم ةروذحم ىلأ
 نورخأتملا هراتخا ىذلا عيجرتلا امأو . ةكمب كلذب لمعلا لاصتا عم أطوبق بجي
 مدنء ةمادقوبأو : رمعوبأ لاق : ةمادق ىنأ قيرط نم ىورذ كلام باعصأ نم
 ىأر ديز نب هللا دبع نأ » هيفو ليل ىأ ثيدحبف نويفوكلا امأو . فيعض
 ىتمماقأو ىثم نذأف ٠ نارضخأ نادرب هياعو طئاح مرخ ىلع ماق الجر مانملا ف
 ماقأو ىنثم نذأف لالب ماقف : ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كاذب ربخأ هنأو
 طقف سنأ ثيدح نم وه امتإ بابلا اذه ىراخبلا هجرخ ىذلاو « ىثم
 ةالصلا تماق دق الإ ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ رمأ الالب نأ»ودو
 ناكملو نييزاجحلا ناذأ ةفص ىلع ةروذحم ىأ نع ملسم جرخو « اهينثي هنإف
 تامئصلا هذه نأ دوادو لبنحنب دمحأ ىأر ناذألا ىف درو ىذلا ضراعتلا اذه
 ريخم ناسنإلا نأو . اهنم ةدحاو باجيإ ىلعال رييختلا ىلع تدرو امنإ ةمئاتتا
 لاقي له مونلا نم ريخ ةالصلا حبصلا ةالص ىف نذؤوملا لوتى اوفلتخاو . ابيف
 اقبال هنإ : نوردغآ لاقو . اهيف كلذ لاقي هنأ ىلإ روهمحلا بهذف ؟ ال مأ اهيف
 مهفالتخا مهفالتخا ببسو . ىعفاشلا لاق هبو . نونسملا ناذألا نم سيل هنأل
 .؟ رمع نامز ىف ليق امنإ وأ ؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نامز ىف كلذ ليق له

 ىناثلا بابلا نم لوألا لصفلا نم ىناثلا مسقلا
 ناك نإو . ةدكؤم ةنس وأ بجاو ود له ناذألا مكحيف ءاملعلا ئاتخا



 اوال

 كلام نع ليقف ؟ ةيافكلا ضورف نم وأ نايعألا ضورف نم وه لهف ابجاَو

 هري لو « ةدكؤم ةنم ليقو « تاعامجلا دجاسم ىلع ضرف وه ناذألا نإ

 .نايعألا ىلع بجاو وه رهاظلا لهأ ضعب لاقو . ةنسالو اض رفال درفنملا ىلع

 : مهضعب لاقو . رضح ىف وأ رفس ف تناك ةعامجلا ىلع : مهضعب لاقو
 هنأ الإ ةعامحلاو درفتملل ةئس هنأ ىلع ةفينح وبأو ىعفاشلا قفتاو . رفسلا ىف

 ضرف وأ ةدكؤم ةنس هنأ ىلعلكلا قفتاو : رمعوبألاق . ةعامجلا قحىب دك

 ءادنلا عمس اذإ ناك ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ )تبث امل ىرصملا ىلع

 نم موهفملا ةضراعم مهفالتخا ف ببسلاو . ( راغأ هعمسي مل اذإو : رغي مل

 لاق ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث هنأ كلذو . راثآلا رهاوظل كلذ
 ىلا

 انكم ٌئيلو اهقأو انذأف رفسقو ف ممسكا ذإ»هبحاصل وت ريوخلا نب كلامل

 «ةعامجلا قرلسو هياع هللا ىلض هب هلمعلاصتا نم ىورام كلذكو ) 5ك را

 (ةعامجلا ىلع وأ نايعألا ىلع ضرف هنإ لاق اتلطم بوجولا اذه نم مهف نف
 عامجالا ىلإ ءاعدلا هنم مهف نمو « دواد نع ساخغملا نبا ةأكح ىذللاوهو

 . ةعامجلا اهيلإ عمتجي ىلا عضاوملا ف ضرف وأ دجاسملا ةنس هنإ لاق ةالصلل

 اهب ةصتخلا ةالصلا ليواقأ نمالوق نوكي نأ نيب هددرت وه فالحلا ببسف

 . عامجالا وه هب دوصقملا وكي وأ

 هتقو ف لوألا لصنفللا نم ثلاثلا مسقلا

 ادعام ءاهنقو لبق ةالصلل نذؤيال هنأىل ع عيمجلا قفتاف ناذآلا تقو امأو

 اهل نذؤي نأ زوحي هنأ ىلإ ىعفاشلاو كلام بهذف . ابيف اوفلتخا مهنإف حبصلا

 اهل نذأ اذإ حبصلا دبال : موق لاقو « ةفينح وبأ كلذ عنمو « رجفلا لبق

 . رجفلا دعب ناذآلا وه مهدنع بجاولا نأل . رجفلا دعب ناذأ نم رجفلا لبق

 تقولا لبق نذأ نإو « تقولا دعب ناذأ نم املا دبال : مزح نب دمحم وبأ لاقو

 ببسلاو . ىناثلا دعصيو لوألا طببي ام ردق ريسي نامز امبْنب ناك اذإ زاج

 روهشملا ثيدحلا امهدحأ : : كاَض راعتم ناثيدح كلذ قف درو هنأ مهفالتخا ى

 0 لبلب اك هانك الالب "نإ 0( مدعلاو ةالصلا هيلع هلوق قىهو « تياثلا

 موتكم مأ نبا ناكو « موتك م1 'نئبا ىردانُمي تح اوبر ششاو اوكف



 اهمال

 نع ىور ام ىفاثلاو . تحبصأ تحبصأ هل لاقي ىح ىدانيال ىمعأ الجر

 مهو اع دنا لض ىبنلا هرمأف « رجفلا عولط لبق نذأ الالب نأ » رمع نبا

 « تبثأ نييزاجحلا ثيدحو « مان "دق ديعلا ”نإ الأ : ىدانيف عجري نأ

 « ملعلا لصهأ نم ريثك هحمصو دوادوبأ هجرخ اضيأ نييفوكلا ثيدحو

  حيجرتلا بهذم امإو « عمجلا بهذم امإ نيثيدحلا نيذه ى سانلا بهذف

 هلالي ثيدح : اولاق ممنإف © نويزاجحلاف حيجرلا بهذم بهذ نم امأف

 هكللذو « نويفوكلاف عمجلا بهذم بهذ نمامأو . 0

 « رجفلا عولطق هيف كشي تقو ىف لالب ءادن نوكي نأ لمتحي : اولاق مهم

 هيف نقيأي تقو ى موتكم مأ نبا ءادن نوكيو « هير

 نيب نكي مل» تلاق املأ ةشئاع نع ىور ام كلذ ىلع لديو « رجفلا عولط

 : امهنيب عمجي هنإ لاق نم امأو , اذه دعصيو اذه طبه ام ردقب الإ امهيئاذأ

 حبصلا ةالصق كلذ نم ىورام رهاظ ىلعف هدعبو رجفلا لبق نذؤي نأ ىنعأ

 نانذؤم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعى اهل نذؤي ناك هنأ ىنعأ ةصاخ

 . موتكم مأ نباو لالب

 طورشلا ىف لوألا لصفلا نم عبارلا مسقلا

 هوكي نأ نذأ نم طورش نم له اهادحإ : ةينامث للاسم يبقلا اذه

 + ال مأ هئانثأ, ىف ماكتيال نأ ناذألا طرش نم له ةيناثلاو ؟ ال مأ مقي ىذلا وه

 نأ هطرش نم له ةعبارلاو ؟ ال مأ ةراهط ىلع نوكي نأ هطرش نم له ةثلاثلاو

 <ال مأ امئاق نوكي نأ هطرش نم له ةسداحلاو ؟ ال مأ ةلبقلا ىلإ اهجوتم نوكي

 هطرش نم له ةعباسلاو ؟ هركي سيل مأ بكارلا ناذأ هركي له ةسداسلاو

 هل زوجي مأ ارجأ ناذألا ىلع ذخأيال نأ هطرش نم له ةنماثلاو . ال مأ غولبلا
 ربكأف « رخآلا مقب و اهدحأ نذؤي نيلجرلا ىف مهفالتخا امأف . هذخأي نأ

 : زوحيال كلذ نأ لإ ع بهذو « كلذ ةزاجإ ىلع راصمألا ءاهقف

 ىلا دّصلا ثيدح اههدحأ : ناض راعتم نائيدح اذهق درو هنأ كلذ قببسلاو

 هتنذأف ىرمأ حبصلا ناوأ ناك اماف ءلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرتيتأ لاق

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « مقيل لالي ءاجف « ةالصلا ىلإ ماق م



 اف

 ىناثلا ثيدحلاو . ءمقُي رهف ”ناذأ "نمو « ”نآذأ ءادص اخأ ةنإ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ناذألا ىرأ نيح ديز نب هللا دبع نأ ىور ام

 : لاق خسنلا بهذم بهذ نف . ماقأق هللا دبعرمأ مث « نذأف الالب لسو

 بهذم بهذ نمو . رخأتم ىنادصلا ثيدحو مدقتم ديز نب هللا دبع ثيدح
 درفنا ىلادصلا ثيدح نأل « تبثأ ديز نب هللا دبع ثيدح : لاق حيجرتلا

 ةرجألا مهفالتخا امأو . مهدنع ةجحب سيلو ىيرفإلا دايز نب نمحرلا دبع هب

 ثيدح ىبعأ : كلذ دراولا ربحا حيحصت ف مهفالتخا ناكماف ناذألا ىلع

 هللا ىلص هللا لوسر "ىلإ دهع ام رختآ نم نإ » لاق هنأ صاعلا ىنأ نب ناْنع

 كلذىف ناذألا ساق هعنم نمو و ارجأ هناذأ ىلع ذخأيال اذ ؤم ذذتأ نأ ملسو هيلع
 ىلع اهسايق وه اهيف فالحللا ببسف رخألا طورشلا رئاس امأو . ةالصلا ىلع

 نمو « ةالصلاؤ ةدوجوملا طورشلا كلت بجوأ ةالصلاىلع اهساق نف « ةالصلا

 لئاو ىلأ نع انيور دق : ربلا دبع نب رمعوبأ لاق . كلذ بجوي مل اهسقي مل
 الإ نذوؤُي الو « مئاق وهو الإ نذؤيال نأ ةنونسم ةنسو ق>ح : لاق رجح نبا

 دنسملا ف لخدي ةنس هلوقو «ةباحصلا نم وه لئاو وبأو : لاق « رهط ىلع

 ةريره ىلأ نع ىذمرتلا جرخ دقو : ىضاقلا لاق . سايقلا نم ىلوأ وهو

 . «٠ ىضوتم الإ ناذؤيال 9 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ .

 سماخلا مسقلا

 لوقيام لوقي هنأ ىلإ موق بهذف : نذؤملل عماسلا هلوقي ايف ءاماعلا فاتخا

 لثم لوقي هنأ ىلإ نورخآ بهذو « ءادنلا رختآ ىلإ ةماكب ةماك ٍنذؤلا

 : لوقي هنإف « حالفلا ىلع ىح ةالصلا ىلع ىح لاق اذإ الإ « نذؤملا لوقي ام

 « راث الا ضراعت كلذ قف فالتخالا ف ببسلاو . هللاب الإ ةوق الو لوحال

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىردحلا ديعس ىلأ ثيدح نم ,ىور دف هنأ كلذو

 قيرط نم ءاجو « ”لوكقتي ام ”لثم اوُلوُقَف ةنذّوُملا ملمس [ذإ» لاق

 لوحال حالفلا ىلع ىح دنع لوقي عماسلا نأ ةيواعم ثيدحو باطخلا نب رمع

 ديعس ىلأ ثيدح مومعب ذدخأ حيجرتلا بهذم بهذ نف . هللا الإ ةوقالو

 بهذموهو « نيثيدحلا نيب عمج صاخلا ىلع كلذ ىف "ماعلا ىنب نمو « ىردحلا



 تنال هك

 ةيناثلا ةلمجلا نم ىناثلا بابلا نم ىناثلا لصفلا

 ةماقإلا َق

 دنع اهنإف اهكح امأ . اهئنفص ىو اهكحى نيعضوم ىف ةماقإلا ف اوذلتخا
 « ناذألا نم ريكأ ةدكؤم ةنس تاعامجلاو « نايعألا قحى راصمألا ءاهقف
 قالطإلا ىلع مهدنع ضرف ىه له ىردأ الو ضرف رهاظلا لهأ دنع ىهو

 ا لوقلا ىلع نأ امهنيب قرفلاو ؟ ةالصلا ضررف نم ضرف وأ
 : كلام باعصأ نم ةنانك نبا لاقو:. لطبت ىناثلا ىلعو . اهكربب ةالصلا
 نم ىه له مهفالتخا فاالتخالا اذه ببسو . هتالص تلطب ادماع اهكرت

 هلوقل بوجولا ىلع لمحيف ةالصلاب رمألا لمج انايب تدرو ىلا لاعفألا

 لاعفألا نم ىه مأ , ىلصأ ىنومكتيأر امك ا ولص » مالسلاو ةالصلا هيلع
 امنوك بجوي ثريوحلا نب كلام ثيدح رهاظو ؟ بدنلا ىلع لمح ىلا
 كلام دنع اهنإذ ةماقإلا ةفص امأو . درفنملا ىلع امإو ةعامجلا ىف امإ اضرف
 الإ ةدحاو ةرف كلذ دعب ام امأو . ىف الوأ ىذلا ريبكتلا امأ . ىعفاشلاو
 . نيت رم ىعفاشلا دنعو « ةدحاو ةرم كلام دنع اهمِإف « ةالصلا تماق دق : هلوق

 دارفإلا نيب لبنح نب دمحأ ربخو ©« ىثم ىثم مهدنع ةماقإلا نإف ةيفنحلا امأو
 سنأ ثيدح ضراعت فالتخالا ببسو . ءادنلا ف رييختلا ىف هيأر ىلع ةينثتلاو
 رمأ تباثلا سنأ ثيدحى نأ كلذو « مدتتملا ىليل ىلأ ثيدحو ىعملا اذه ىف
 ليل ىأ ثيدح قو . ةالصلا تماق دق الإ ةماقإلا درفيو ناذألا عفشي نأ لالب

 سيل هنأ روهمجلاو . ىبثم ماقأو م نذأف الالب رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ
 : ىعفاشلا لاقو « نسحف نمقأ نإ : كلام لاقو . ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع

 ىورو . ةماقإلاو ناذألا نييلع نإ : قاسإ لاقو . ا نإ
 له ىلإ ليآ فالحلاو « رذنملا نبا هركذ ايف مقتو نذؤت تناكابنأ ةشئاع
 نأ الإ « ةدابع لك ىف لجرلا ىععم ىف اهنأ لصألا ليقو ؟ مؤتال وأ 00
 . ؟ ليلدلا بلطي اهضعب ىفو كاذك ىه اهضعب ف مأ « اهصيصخت ىلع ليلدلا موقي
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 ةليقلا ىف ةيناثلا ةلمجلا نم ِثلاثلا بابلا

 ةالصلا ةعص طورش نم طرش تيبلا وحن هجوتلا نأ ىلع نوماسملا قفتا

 دجسلا رطش كهجو لوف تجرع تن "نمو - ىلاعت هل

 3 تيبلا نيع ىلإ هجوتلا وه مهدنع ضرفلاف « تيبلا رصبأ اذإ امأ 0 15

 كلذ نم اوفلتخاف راصبألا نع ةبعكلا تباغ اذإ امأو . كلذ قف فالح الو

 هضرف له ىناثلاو ؟ ةهحلا وأ نيعلا وه ضرفلا لح امهدحأ : نيعضوم ىف

 ؟ نيعلا بجوأ نم دنع نيعلا وأ ةهحلا ةباصإ ىنعأ : داهتجالا وأ ةباصإلا

 . ةهجلا هنأ لإ نورحخآ بهذو « نيعلا وه 7 نأ ىلإ موآ بهذف

 - مارخلا دجسملا ر طش ٌتاهجو لوف  ىلاعت لوقو له ميفالخا ببسلاو

 دجسملا رطش كل : هريدقت نوكي ىتحح فوذحم

 كلانه ردق نف ؟ هتقيقح ىلع مالكلا نأو الصأ ف وذحم انهه سيل مأ مارحلا

 ضرفلا : لاق افوذحم كلانه ردقي مل نمو « ةهحلا ضرفلا : لاق افوذحم

 « زاجنا ىلع هامح ىلع ليلدلا لدي ىبح ةقيقحلا ىلع مالكلا لمح بجاولاو « نيعلا

 نين بامو مالجلاو ةالصلا هيلع هلوق فوذحلا ارا لعليلدلا نإ لاقي دقو

 قامتاو : | ولاق ) تليبلا وَ ار اذإ "هلق برغملاو قرش لا

 نيعلا وه سيل ضرفلا نأ ىلع لدي ةبعكلا جراخ لي وللا فصلا ىلع نيماسملا

 نونلا ديف ابار ناك ول هنإ هلو أ ىذلاو . ةرصبم ةيعكلا نكت مل اذإ ىبعأ

 - جرح "نم نإ "كلا 0 لعج امو ىلاعت لاق دق « اجرح ناكل

 نلامعتساو ةسدنطلا ق رطب حماستو بب رفتب الإ كرديال ءىش نيعلاةياصإ نو

 فاك مل نحنو هي قرط نم كلذ ريغب فيكف « كلذ ىق داصرألا

 دالبلا لوط اهله طيتتسملا داصرألا ىلع ىببملا ةسدنهلا قيرطب هيف دابجالا

 . اهضرعو
مقلاق ديما ض رف له ىهف ) ةيناثلا ةاكسملا امأو )

 دابحجالا وأ ةباصإلا ةا

 .ةالصلا داعأ أطحخأ هنأ هلنيبت ىم ةباصإلا هض رف نإ اناق اذإ نوكي ىب ىح ل طقف

 ناك دقو « أطحلا هل نيبت اذإ ديعي نأ بحي دابمجالا هضرف نإ انلق ىم



 هج 17ش

 هنأ هل نيبت اذإ هنأو ةباصإلا هضرف نأ معزف ىعفاشلا امأ . هداهتجا لبق لص:
 ىلص وأ دمعتب ملام هتالص تضم دقو ديعيال : موق لاقو . ادبأ داعأ أطخأ
 ةداعإلا هل بحتسا اكلام نأ الإ « ةفينحوبأو كلام لاق هبو ؛ داهجا ريغب
 اضيأ و رثألا ةضراعم كلذ فالحلا بيسو . تقرا

 ىنعأ + تقولاب ةهجلا هيبشت وهف سايقلا امأ . كلذ دراولارثألا حيحصتىف
 نإ هنأو « ةباصإلا وه هيف ضرفلا نأ ىلع اًوعمحأ مهن "أ كلذو : ةالصلا تقوب
 نع كلذ قف اذاش افالخ الإ ادبأ داعأ تقولا لبق ىلص هنأ فاكملل نشكنا
 ىلصف لهج اذإ رفاسملا نأ نم كلامزع ىور امو « ىبعشلا ننعو سابع نبا
 دق هنأ قفشلا ةيوبيغ لبت اهالص هنأ هل فشكنا مث قفشلا ةبوبيغ لبق ءاشعلا
 . ةهج تاقيم اذهو « تقو تاقيم اذه نأ امهنيب هبشلا هجوو « هتالص تضم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك» لاق ةعيبر نب رماع ثيدحف رثألا امأو
 ىلإ انم دحاو لك ىلصف « ةلبقلا انيلع تيفخف « رفس ف ءاملظ ةليل ف ملسو
 لوسر انلأسف « ةلبقلا ريغ ىلإ انياص دق نحن اذإف انحبصأ املف « انملعو هجو
 تو - تلزنو « "يتكتالص تضم : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 هذه نوكتف اذه لعو - هللا ”هئجتو "مف اول لت اهنيأف برتغَملاو و قرشملا
 روهمحللاو « ةلبقلا ريغل ىلص هنأ هل فشكناف ىلص نميف نوكتو « ةمكحم آلا

 دجسملا رطش كلهجو لوف تجرخ ث يح نمو - ىلاعت هلوقب ةحوسنم اهنأ ىلع
 « نامزلا تاقيم ىلع ةهحلاا تاقيم ساق رثألا اذه هدنع حصي مل نف  مارحلا
 ىهو « ةروبشم ةلئسم بابلا اذهىو . هتالص لطبت ملرثألا بهذم بهذنمو
 ىلع هعنم نم مهْف « كلذ ىف اوفلتخا دقو . ةبعكلا لخخاد ىف ةالصلا زاوج
 كلذ لفنلا نيب قرف نم مهنمو « قالطإلا ىلع هزاجأ نم مهنمو « قالطإلا
 نمل قرطتملا لاهحالاو « كلذ راث آلا ضراعت مهفالتخا ببسو . ضرفلاو
 هلبقتسا نم ىمسي اك تيبلل البقتسم ىمسي له لخاد نه اهناطيح دحأ لبقتسا
 + تدان اجلك ناو راسم نافذ كلا درو هنإف رثآلا امأ ؟ ال مأ جراخ نم
 تييبلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعخد امل لاق سابع نبا ثييدح اهدحأ
 لبق ىف نيتعكر عكر جرخ املف « جرخ ىح لصي ملو اهلك هيحاون ىف اعد«



 عللع

 لوسر نأ » رمع نب هللا دبع ثيدح ىثاثلاو « ةلبقلا مكه : لاقو ةبعكلا

 ةحلط نب نامعو ديز نب ةماسأو وه ةبعكلا لخد ملس و هيلع هللا ىلص هللا

 اذام جرخ نيح الالب تلأسف « اهيف ثكمو هيلع اهقلغأف « حابر نب لالبو

 ادومعو هراسي نع ادومع لعج : لاقف ؟ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنص

 خسنلا وأ حيجرلا بهذم بهذ نف « ىلص مث هءارو ةدمعأ ةثالثو هنيمب نع

 اقاطم اهم زاجاب امإو « سابع نبا ثيدح حجر نإ املطم ةالصلا عنع امإ لات

 نبا ثيدح لمح امهيب عمجلا بهذم بهذ نمو « رمع نبا ثيدح حجر نإ

 « رسع هيف امهيب عمجلاو « لفنلا ىلع رمع نبا ثيدحو ضرفلا ىلع سابع

 هذه » لاقو ةبعكلا جراخخ مالسلاو ةالصلا هيلع امهالص نيتللا نيتعكرلا نإف

 ناك نإف « ضراعتلا دنعرثألا طوقس بهذم بهذ نمو « لفن ىه « ةابقلا

 تيبلا لخاد ةالصلا زجي مل قافتالاو عامجإلا مكح باحصتساب لوقي نم

 قالطنا ق رظنلا داع عاجإلا م كح باحصتسا ىريال نمم ناك نإو « الصأ

 « ةالصلا زاجأ هزوج نف نف « ةبعكلا لخثاد ىلص نم ىلع تيبلل لبقتسملا مم

 مهعبحأب ءاملعلاقفتاو « تيبلا ف ةالصلا زجي مل « رهظألا 0
 كلذو « امامإوأ ار ىلص ادإ ةابقلاو ىلصملا نيب ةريسلا بابحتسا ىلع

 ”لثم هيدي نيب "مك دّحأ تا ذل مالمو ةالصلا هيلع هلوقل

 لاف ء ةرتس دحب م اذإ طللا ى اوفلتخاو « ”لّصّئيْلف ٍلخرلا ةرخؤم

 . هيدي نيب اطخ طخ : لبنح نب دمحأ لاقو . طخي نأ هياع سيل : روهمحلا

 هاور رثألاو « طخللا ىف دراول رثآلا حيحصت ىف مهفالتخا مهفالتخا ببسو

 '”لعجتيلف 'مك دحأ ىّلَص !ذإ 9 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةريرهوبأ

 "نكت ' ”نإف 2( اضع بصختسياف' نكي 3 ”نإف « ايش ههلجو ءاقلت

 هجرخ ( هيدي نيب رسم" نم هيك 0 ناضل هو ل تل لا

 هنأ ١ ىور دقو هححصيال ىعفاشلاو هححصي لبنح نب دمحأ ناكو دواد وبأ

 هل جرخي ناك هنأ تباثلا ثيدحلاو « ةرئس ريغل للص ملسو هيلع هللا لص

 . لئاسم عيرأ ىهو بابلا اذه دعاوق ةلمح هذهف « ةزنعلا
 هلوأ  دبجلا ةيادب - م
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 ةيناثلا ةلمجلا نم عبارلا بابلا
 ءى زحج امف قاثلاو ةروعلا رتس ىف امهدحأ : نيلصف ل

 لوألا لضفلا

 طرش وه له اوفلتحتاو « قالظإب ضرف ةروعلا رئس نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 لجرلا نم ةروعلا دح ى اوفلتخا كلذكو ؟ ال مأ ةالصلا ةعس طورش نم

 ىعفاشلاو ةفينح بأ بهذو « ةالصلا نس نم اهنأ كلام بهذم رهاظو « ةأمملاو

 مهفالتخاو راثآلا ضراعت كلذ ىف فالحللا ببسو ةالصلا ضورفنم اهمأ ىلإ

  ردجْسسم ”لثك دنع' مكسنيز او ذخ ”مادآ ى باي - ىلاعتهلوق موهفم ف

 : لاق بوجولا ىلع هلم نف ؟ بدنلا ىلع وأ بوجولا لع كلذب رمألا له

 ةأرملا نأ ناك ةيآلا هذه لوزن ببس نأب كلذل جتحار « ةروعلا رثس هب دارملا

 : لوقتو ةنايرع تيبلاب فوطت تناك
 هلحأ الق هنم ادب امو هلك وأ هضعب ودبي موُيلا

 كلرشم ماعلا دعب جحيال نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو» ةيآلا هذه تلزْنف

 ةنيزلا كلذب دارملا : لاق بدنلا ىلع هلمح نمو « نايرع تيبلاب فوطي الو
 امب كلذل جتحاو « ةنيز ىه ىللا سبالملا نم كلذ ريغو ءادرلا نم ةرهاظلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع . ىبنلا عم نولصي لاجر ناك هنأ نم ثيدحلا ى ءاج

 نكسوءر نعف رتال ءاسنلل لاقيو ؛ نايبصلا ةئيهك م هقانعأ ىلع مهر زأ ىدقاع

 هتروع ربسي هب ام دجي مل نم كلذلو : اولاق اسولج لاجرلا ىوتسي ىح
 ؟ ىلصي ال مأ ىلصي له ةراهطلا مدع نميف فلتخاو « ىلصي هنأ ىف نلتحي م

 ىعفاشلاو كلام بهذف « لجنرلا نم ةروعلا دح ىهو ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )
 لاقو ةفينح وبأ لاق كلذكو « ةبكرلا ىلإ ةرسلا نيب ام هنم ةروعلا دج نأ ىلإ
 نارثأ كلذ قى فالحللا ببسو . لجرلا نم طقف ناتأوسلا امه ةروعلا : موق
 ملَسو هيلع هللا ىلص ىب لا نأ ده رج ثيدح امهدحأ : تيان انعدرك نارام

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ » نأ ثيدح ىاثلاو. « "ةراوع ”لحَفلا » لاق



 ت31 8تح

 كنسأ نسل ثيدحو ىراخبلا لاق » هبادصأ عم سلاج وهو هذحف نع رسح

 8 لدفلاو جرفلاو ربدلا ةروعلا مهضعب لاق دقو. طوحأ دهرجثيدحو

 اهندب نأ ىلع ءاملعلا رثكأف « ةأرملا ف ةروعلا دح ىهو( ةثلاثلا ةلئسملا امأو )

 تسيل اهمدق نأ ىلإ ةفينحوبأ بهذو «؟نيفكلاو هجولا ىلخام ةروع هلك

 8 ةروع اهلك ةأرملا نأ ىلإ دمحأو نيو نب ةركبو بأ بهذو 3 ةروعب

 لإ مم "ني دج الوب ىلاعت هلوت لاتحا !كلذ ق فالحللا ببسو

 اعإ مأ « ةدودحم ءاضعأ هنم دوصقملا ىئاسملا اذه لمد اهم رهظ ام

 كلميال ام كلذ نم دوصقملا نأ ىلإ بهذ'نف ؟ هروهظ كلمبال ام هب دوصقللا

رهظ ىعت# روع هلك مديد لاق ةكرحلا دنع هروهظ
 مومخ نادل جاور اهي

 نيمو ءاسنو ”كتانبو ”كجاوزأل مكر نلا اع اهم 1 اي  ىلاعت هلوق

 رتسيال هنأب ةداعلا هب ترج ام كلذ نم دوصقمل نأ ئأرترزمو 2 ةيآلا
 ىشهو٠

 ريست تسيل ةأرملا نأب كلذل جتحاو ةروعب اسيل امهنأ ىلإ بهذ نامكلاو هجولا

 . جحلا ف اههجو

 ةالصلا ىف سابللا ق ”ئزجي اميف عبارلا بابلا نم ىناثالا لصفلا

 "لك دنع 'مكتتير اودع -.قاغت هلوق هفا لصالاف .سانللا' امأ

 مهنأ كلذو (« ةالصلا ق سبالملا ضعب تائيه نع دراولا ىبلاو  دجْسسم

 لثم اهيف ةالصلا نع ىبهن ىلا سابللا نم تائيحلا نأ ىلع بسحأ امف اوقفتا

 « ءىش هنم هقتاعىلع سيل دحاو بوث ىف لجرلا ىتحي نأ وهو ء ءامصلا لايشا

 رئاسو ©« ءىش هنم هجرف ىلع سيل دحاو بوث ف لجرلا ىتخ نأو

 نأ ملعأ الو 3 هتروع فشكنت الأ ةعيرذ دس هلك كلذ نأ كلذ نم درو ام

 « هتروع فشكتت مل نإ تائيهلا هذه ىدحإ ىل اع ةالص زر خال لاق ادحأ

 نم لجرلا عز هنأ قلغااوةلاو كاذب رهاطلا لهأ كوصأ لعاذاخ دعو

 ( ؟ نآبرت 'مكذكل وأو لاقق ؟ دحاولا بوثلا ىف لجرلا ىلصيأ لئس

 زاوج ىلع روهمجلاف ©« نطبلاو رهظلا فوشكم ىلصي لجرلا ىف اوفلتخاو
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 : اولاقف موق ذشو « ةروعب اسيل لجرلا نم نطبلاو رهظلا نوكل هتالص
 سيل دحاولا بوثلا ف لجرلا ىلصي نأ ملسو هياع هللا ىلص هيبنل هتالص زوجنال

 دثع 'مكتتيز اوذخ - ىلاعت هلوق بوجوب كاسمتو « ءىبث هنم هقتاع ىلع

 وه ةالصلا ف ةأرملل ىزجلا سابللا نأ ىلع روهمحلا قفتاو - دجمسَم لك
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس اهمأ ١ ةملس مأ نعىور امل :رامخو عرد

 اذإ غباسلا_عّر دلاو رامحللا ىف : لاقف ؟ ةأرملا هيف ىلصت اذ ام : ماسو

 ةالصلا هياع ىننلا نع ةشئاع نع اضيأ ىور املوه اهينمادتق ٌروُهظ تبيع
 ىورم وهو « رامخب الإ ضئاح ”ةالّص هللا ”لبْقتيال ١ لاق هنأ مالسلاو
 نولوقي ءالؤه لكو كلذب نوتفي اوناك مهنأ ةملس مأو ةنوميمو ةشئاع نع
 اهنإ : لاق هنإف اكلام الإ « هدعبو تقولا ىف تداعأ ةفوشكم تلص نإ اهنإ
 سأرلا ةفوشكم ىلصت نأ اهل مداحلا نأ ىلع روهمحلاو . طقف تقولا ف ديعت

 . ءاطع هيحتسأو رامحللا اهباع بجوي ىرصبلا نسحلا ناكو 4 نيمدقلاو

 رارحألا لوانتي له دحاولا سنحلا ىلإ هجوتملا باطحلا فالحلا ببسو
 بوثلا ى.لجرلا ةالص ىف اوفاتخاو؟ ديبعلا نود" طقف رارحألا مأ اعم ديبعلاو
 هلاربحتسا موقو . زوحنال : موق لاقو . هيف هتالص زوجت : موق لاقف ريرحلا
 اقلطم هنع ىهملا 'ىثلا له كلذ ىف مهفالتخا ببسو . تقولا ىف ةداعإلا
 ةالصلا نإ لاق : ط رش هنأ ىلإ بهذ نف ؟ ال مأ ةالصلا ةحص ىف طرش هبانتجا
 : لاق ةزئاج ةالصلاو اموثأم هسابلب نوكي هنأ لإ بهذ نمو « هبزوجنال
 نم ىع ةلئسملا هذهو « طرش ىه ىلا ةراهطلاك ةالصلا ةحص ىف أطرش سيل
 . روهشم اهيف فالحلاو ةيوصغملا رادلا ىف ةالصلا عون

 سماخلا بابلا

 ضرف اهنإ لوقي نأ دعبيف ةدكؤم ةنس اهنإ لاق نف سجنلا نم ةراهطلا امأو

 لوقي نأ زوجيف قالطإب ضرف اهنإلاق نمو . اه طورش نم ىأ ةالصلا ىف
 باهولا ديع ىكحو ؛ كلذ لوقيال نأ زوجيو : ةالصلا ف ضرف امن
 ةالصلا ةحص ىف طرش ةساجنلا ةلازإ نأ اههدحأ : نيلوق كلذ ىف بهذملا نع



 ااا

 نم هاكح ىذلاو . اطرش تسيل اهنإ رخآلا لوقلاو « ركذلاو ةردقلا لاح ىف

 « ةدكؤم ةنس ةساجنلا لسغ نأ نم بهذملا روهشمىلع جرختيال طرش اهنأ

 هذه تضم دقو « ةردقلاو ركذلا عم ضرف اهنأب لوقلا ىلع جرختبي امثإو

 ىذلا امتإو « اهيف فالحللا بابسأ كلانه فرعو « ةراهطلا باتك ق ةلئسملا

 بجي ةالصلا ف عقي امم قلطم ضرفوهام له : كلذ نم مالكلا انههدهب قلعتي

 قالطإلا ىلع هب رومأملا ءىشلا نأ قملاو ؟ال مأ ةالصلا ف اضرف نوكي نأ

 هيف عقو نإو « هب رومأمرخآ ) امم ءىش ةعص ىف اطرش نوكي نأ بحيال

 نأ بجيال قالطإلا ىلع هنع ىبملا ءىشلا ف رمألا كلذكو « رخآ رمأب الإ

 . رخآ رمأب الإ ! ( ام ءىش ةعصو اطرش نوكي

 عض وم لك ىف ةالصلا زاجأ نم سانلانم نإف « اهيف ىلصي ىلا عضاوملا امأو

 ةرزجنلاو « ةلب زملا : عضاوم ةعبس كلذ نم ىئثتسا نممهنمو . ةساجن هيف نوكتال

 .هللا تيب رهظ قوفو « لبإلانطاعمو « مامحلاو « قيرطلا ةعراقو « ةربقملاو

 3 مامحلاو ةربقملا ىثتسا نم مهنمو « طقف ةربقملا كلذ نم ىئاسا نم مهسمو

 ىورامدحأ وهو اهلطبي ملو امنع ىبملا عضاوملا هذهى ةالصلا هرك نم مهنمو

 مهفالتخا ببسو . مساقلا نبا ةياور هذهو ؛ زاوحلا هنع ىور دقو « كلام نع

 امه ىلع قفتم نيثيدح انهه نأ كلذو « بابلا اذه راث آلا رهاوظ ضراعت
 3 : ٍ؛

السلاو ةالصلا هيلع هلوقف امهيلع قفتملا اماف .امهيف فات نيثيدحو
 تيطعأ» م

 ”نيرألا 7 تتاعجو : اهيف ركذو « ىللبتق ”دحأ يظل "1 اسم

 يف سا اع نع

 هيلع هلوقو « تْيَنلَص ”ةالّصلا ىف ردا ااف اروهَطُو ا"دجسم

 اهواذختت الو 'ملكتوليب ىف 'مثكنالص' نم اوُدلعْجا ١ مالسلاو ةالصلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ :ىور ام امهدحأف امهيلع قفتملا ريغلا امأو «اًروُق

 ةعراقو 14 ةريقملاو 4 ةرزخغاو 4 ةليزملاق 8 نطاوم ةعبس ق ىلصي نأ

 ةخسنلا ف تبثم هنكل « ةيرصملا ةخسنلاب دوجوم ريغنيسوّلا نيبام )١(

 .هأ ةيسافلا
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 هجرخ « هللا تيب رهظ قوفو « لبإلا نطاعم ىو مامحلا قو « قيرطلا

 ٍضباآر مؤ [رلَص 0( مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ىورام ىااثلاو . ,ىذمرتللا

 ةئالث ثيداحألا هذه ق سانلا بهذف « لبإلا ٍناطنعأ ىف اوُلصْمتالو معلا

 ءانب ىعأ : ِ ءانم || بهذم 0 4 خسنلاو خال اهدحأ ٠ بهاذم

 تاعج ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « روبشملا ثيدحلاب ذحخأف خسنلاو

 لئاضف ىه هذه نآل « هريغل خسان اذهلاقو « اروهطو ادجسم ضرألا ىل

 ءانب بهذم بهذ نم امأو . هخسن زوجيال امم كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع هل

 : صاخ ىلا ثيدحو « ماع ةحابإلا ثيدح : لاقف ماعلا ىلع صاخلا

 مهنمو . عضاوم ةعبسلا ىثتسا نم ءالؤه نف . ماعلا ىلع صاحلا ىنبي نأ بجيف

 مالسلاو ةالصلا هيلع ةنع تباثلا وه اذه 09 لاقو ةربمملاو مامحلا ىئتسا نم

 طقف ةربقملا ىتئتسا نم مهنمو . نيدرفم امهنع ىهلا اضيأ ىور دق هنأل

 لاقف ماعنم اصاخ نيتسي لو عمجلا به ذم بهذ نم امأو . مدقتملا ثيدحلل

 ةالصلاف اوفلتخاو .زاوحلا ىلع لوألاو « ةهاركلا ىلعةلومحم ىهلا ثيداحأ
 نوكي نأ نيب موق قرفو « موق اهزاجأو « موت اههركف « سئانكلاو عيبلا ف

 لخدتال : رمع لوقل سابع نبا بهذم وهو « نوكي ال وأ روص اهيف
 اهلمح «ريواصتلا لجأ نم ال اههرك نميف ةلعلاو « ليثاغلا لجأ نم مهسئانك
 ىلع ةالصلاىف اوفلتخاو « ضرألا ىلع ةالصلا ىلع اوقفتاو .٠ ةساجنلا ىلع
 دوجسلا ةحابإ ىلع روهمحلا و « ضرألا ىلع هيلع دعقي امم كلذ ريغو سفانطلا
 بهذم وهو « كلذ دعب ةيهاركلاو « ضرألا .تبنت امم ههبشي امو ريصحلا ىلع
 سنأ نب كلام

 | راسلا بابلا
 ةالصلا ةع ىف طورش ىه ىلا طورشلا ةف رعم ىف

 اهنهو « الو اهنم نأ ىلع نوملسملا قفتاف « ةالصلا ف ةطرتشملا كورتلا امأو

 . ربدتف ةرابعلا هذه قام ىنال )003(



 اا

 الإ « ةالمصلا لاعفأ نم تسيل ىلا ةحابملا لاعفألا عيمجف لاعفألا"امأف . العق

 كلذ ف رثآلا ةض راعمل كلذ ىف اوفلتخا مهنإف « ةالصلا ف ةيحلاو برقعلا لتق

 ىمهف لاوقألا امأو . فيفحلا لعفلا زاوج ىلع بسحأ امف اوقفتاو « سايقلل

 دسفت اهنأ اوفلتخي ملاضيأ هذهو « ةالصلاليواقأ نم تسيل ىبلا لاوقألا اضيأ

 هيلع هلوق نم درو املو  َنيتناق هلل ارموُنقَو  ىلاعت هلوقل ادمع ةالصلا
 نأ ثدحأ اممو « ”ءاشيام كرد 0 ثادسح "هللا ”نإ  مالسلاو ةالستلا

 لاق هنأ مقرأ نب ديز ثيدحو دوعسم نبا ثيدح وهو « ةالصلاق اوملكتال

 توكسلاب انرمأف - نيتناق هلل اوموقو - تلزن ىبح ةالصلا ف ملكتن انك »

 ىلص هللا لوسر تعمس: ىملسلا مكحلا نب ةيواعمثيدحو « مالكلا نع انيبنو

 سال مالك نم ”ءىش اهيف حلصتيال انتالص "نإ » لوقي ملسو هيلع هللا

 مهنأ الإ «نآرقلا ةءارقو ديمْحّتلاو 'ليلممّللاو حيبستتلا وه اتا
 ملكت اذإ رخآلاو « ايهاس ملكت اذإ امهدحأ : نيعضوم ىف كلذ نم اوفلتخا

 ءايحإل ةالصلا ملكت نم : لاقف ىعازوألا ذشو . ةالصلا حالصإل ادماع
 ادمع ملكتلا نأ كلام بهذم نم روهشملاو . ىنبي هنإف ءريبك رمأل وأ سفن
 نأك فيك ملكتلا اهدسفي : ىعفاشلا لاقو . اهدسفيال حالصإلا ةهج ىلع

 ببسلاو . ناك فيك ملكتلا اهدسفي : ةفينح وبأ لاقو . نايسنلا عم الإ

 ةمدقتملا ثيداحألا نأ كلذو « كلذ ثيداحألا رهاوظ ضراعت مهفالتخا ىف

 لوسر نأ ١ روهشملا ةريرهىلأ ثيدحو « مؤمعلا ىلع مالكلا ميرحن ىضتقت
 ترصقأ : نيديلا وذ هل لاقف « نيتنثا نم فرصنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هللا لوسر اي تيسن مأ ةالسلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف « معن : اولاقف ؟ نئيادنيلا وذ قادصأ

 سانلاو ماكت ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ هرهاظ « ملس مث نييرخأ نيتعكر ىلصغ

 اذهب دحنأ نف « مهتالص ملكتلا كلذ عطقي لو « ملكتلا دعب اونب مهنأو « هعم

 نم اذه ىنتسا ةالصلا حالصإل مالكلا صخي ءىش اذه نأ ىأرو « رهاظلا
 ثيدحلاى سيل هنأ ىلإ بهذ نمو « سنأ نب كلام بهذم وهو « مومعلا كلذ
 نونظي مهو اوملكت مهنأ مهنم رهظي امنإو ةالصلاف ادمع اوملكت مهنأ ىلعل يلد
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 نأ نظي وهو مالسلاو. ةالصلا هيلع ىبلا ملكتو « ترصق دق ةالصلا نأ
 هللا لوسر لوق دعي اوملكت دق سانلا نأ هدنع حصي ملو ء تمن دق ةالصلا

 نم موهفملا نإ : لاق ,تيسنامو ةالصلا ترصق امو : ماسو هيلع هللا لص

 كلام فالتخا ىف ببسلا اذإف « دماعلا ريغل مالكلا ةزاجإ وه امنإ ثيدحلا

 ثيدحلا اذه موهفم ىف مهفالتخا وه مومعلا كلذ نم ىنثتسملا ف ىعفاشلاو

 ةالصلا هيلع هلو3 وهو « اماع الصأ كلذ ىف اضيأ دمتعا ىعفاشلا نأ عم

 لمحف ةفينحوبأ امأو « ”نايئسدلاو ”أطنللا ىتَسم'أ ”نع مقر » مالسلاو

 هنأو نيديلا ىذ ثيدحل ةئان املأ ىأرو « اهمومع ىلع ىبلا ثيداحأ

 . اهيلع مدقتم

 نماثلا بابلا
 ةالصلا ىف اهطارتشا ةيفيكو ةينلا ةف رعم ىف

 ىه ةالصلا نوكل ةالصلا ةعك ىف اطرش اهنوك ىلع ءاملعلا قفتاف ةينلا امأو

 حلاصملا نم ىبعأ : ةلوقعم ةحاصم ريغل عرشلاف تدرو ىلا تادابعلا سأر
 نييعت ىف مامإلا ةين قفاوت نأ مومأملا ةرن طرش نم له اوفلتخاو « ةسوسحملا

 ؟ ارضع ىلصي مامإب ارهظ مومأملا ىلصي نأ زوجيال ىتح بوجولا فو ةالصلا
 ؟ اضرف مومأملا قح ىو « الفن هقحى نوكي ارهظ مامإلا لصينأزوحيالو
 هيهذو « مامإلا ةين مومأملا ةين قفاوت نأ بحي هنأ ىلإ ةفينحوبأو كلامبهذف

 هلوق موهفم ةضراعم مهفالتخا ق ببسلاو . بحي سيل هنأ ىلإ ىعفاشلا

 «سيدح ق ءاجامل » هب "متويل ”مامإلا ”لعج نع مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىأر نف « ةموقب ىلصي مث ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا عم ىلصي ناك هنأ نم ذاعم

 مامإلا لعج امتإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع نأو « ذاعمل اصاخ كلذ

 ةحايإلا نأ ىأر نمو . مومأملل مامإلا ةقفاوم ط رتشا ةينلا لوانتي « هب مكؤيل

 رمآلا ولخيال : لاق لصألا وهو نيفلكملا رئاس نم ه ريغل ةحابإ ىه كلذ ذاغمل
 هيف :ىذلا مومعلا كلذ نوكي نأ امإ : نيرمأ دحأ نم ,ىناثلا ثيدحلا كلذ ف

 ابض راعم هجولا اذهب نوكي الف « لاعفألا ق وه امنإ هرهاظ نألةينلا لواديال

 كللذ ف صصخ دق ذاعم ثيدح نوكيف اهلوانتي نوكي نأ امإو « ذاعم ثيدحل



 اا

 اهكرت انيأر عرمشلا نم هب قوطنملاب قلعت ال سيل .لئاسم ةينلا قو . مومعلا
 قوطنملاب قلعتت ىلا لئاسملاف مالكلا وه امنإ لوألا دصقلا ىلع انض رغ ناك ذإ

 . عرشلا نم هب
 هلاوتألا نم هياع لمتشت ام ةف رعم ىهو ( ةالصلا باتك نم ةثلاثلا ةلمحلا )

 ةدايزلاب نيذه ىف فلتخن ةض ورفملا تاولصلاو ناكرألا ىهو « لاعفألاو

 ةفلاحم لثم « نامزلا لبق نم امإو « ةعامجلا و دارقنالا لبق نم امإ « ناصقنااو

 لبق نم امإو « رفسلاو رضحلا لبق نم امإو « مايألا رئاس رهظل ةعمجلا رهظ
 لوقلا نوكي نأ ديرأ اذإف « ضرملاو ةحصلا لبقنم امإو « فودللاو نمألا

 اهلك هذه هيف ك ريشت ايف الوأ لاقي نأ بجيف ماظن ىلع ايراجوايعانص هذه

 لهسألا وهواهنم ةدحاو ةدحاوق لاقيوأ 2 اهمم ةدحاو ةدحاو صخ ايف لاقي مث م

 ءاهقفلا هكلس ىذلاوهو ظ امرا 53 هنم ضرعي مياعتلا نم عونلا اذه ناك نإو

 بابيلا . باويأ ةتس ىلإ ةمسق'م ةلمخبا هذه لعجف « كلذ ف مهعبتت نحتو

 ةالص ىف : ىلاثلا بابلا . حيحصلا نمآلا رضاحلا درفنملا ةالصوف : لوألا
 ةالصىف : ثلاثلا بابلا . ةالصلاف مومأملاو مامإلا ماكحأ ىف ىنعأ : ةعامجلا
  فوحللا ةالصق : سماخللا بابلا . رفسلا ةالصق : عبارلا بابلا . ةعمجلا

 . ضيرملا ةالصق : سداسلا بابلا

 حيحصلا نمآلا رضاحلا درفنملا ةالص ىف لوألا بابلا

 ,لصفلاو . ةالصلا لاونأ قف : لوألا لصفلا : تالصف هيف بابلا اذهو

 . ةالصلا لاعفأ ىف : ىتاثلا

 ةالصلا لاوقأ ىف لوألا لصفلا
 : لئاسم عست لئاسملا دعاو: نم لصفلا اذه ىو

 موقف ': بهاذم ةثالث ىلع ريبكتلا ىف ءاملعلا فلتخا ( ىلوألا ةلئسملا )

 بجاوب سيل هلك هنإ : اولاق موقو . ةالصلاف بجاو هلكريبكتلا نإ : اولاق

 هفالتخا ببسو 7_0 « طقف مارحإلا ةريبكت اوبجوأ موقو . ذاشوهو

 .هلوق نملقنام ةضراعم : طقف مارحإلا ةريبكت هنم بجوأن مو هلك هبجوأنم



 تال

 ةريرهيلأ ثيدحف هلو نملقن ام امأف.« مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم لقن امل.

 ةالصلا هملع ىذلا لجرلل لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ روبشملا

 ”من* ةةلئبقلا لبقتنسا مث“ ءوضاولا غبّسأف ةةالّصلا تادّرأ اذإ »
 ولو « طقف ضرفلا ىه ىلوألا ةريبكتلا نأ وه اذه موهففو أرقا مث رك
 . ةالصلا ضورف رئاس ركذ انك هل هركذل اضرف ريبكتلا نم كلذ ادع ام ناك

 ضفخ املك ربكيف ىلصي ناك هنأ » ةريره ىلأ ثيدح اهف هلعف نم لقن امامأو

 « ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالصب ةالص مكيشأل ىف: لوقي مث ( عفرو

 نب نارمعو انأ تيلص » لاق ريخسشلا نب هللا دبع نب فرطم ثيدح اهنمو
 اذإو « ربك دج اذإ ناكف « هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع فلخ نيصحلا

 + هديب نارمع لخخأ اتفرصتاو هتالص ىضق املف ءربك عوكرلا نم هسأر عفر
 ' اوكسمت هباجيإب نوائاقلاف ) ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةالص اذه ىن رك ذأ : لاقف

 هلاعفأ لك نوكت نأ لصألا : اولاقو ثيداحألا هذه ىف لوقنملا لمعلا اذهب
 اوُنلَص ملسو هيلع هللا ىلص لاق اك بوجولا ىلع ةلومحم « بجاول انايب تنأ ىلا:
 ىلوألاةقرفلاتلاقوو مكتكسانّم ىنعاوذمخ»و ىلع ا قويا اك
 ريبكتلا مامت] ىلع ناك امتإ ةباحصلا دنع لمعلا نأ ىلع لدي راث آلا هذه ىف ام
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالصيةالص مكهبشأل ىنإ : لوقي ةريرهوبأن اك كلذلو

 . ماسو هيلع هللا ىلص دمحم ةالص هتالصي اذه ىت ركذأ : نارمع لاقو . ىلسو
 ىبلا راك ذألا رئاس ىلع هسأق هلعلو « فيعضف الفن هلك ريبكتلا لعج نم امأو
 . تاريبكتلا رئاس ىلع مارحإلا ةريبكت ساق ذإ « بجاوب تسيل ام ةالصلا ف

 جاجحلا نب ةبعشداور ام روهمحلا بهذم ديؤي اممو : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق
 : لاق هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع نارمت نب نسحلا نع
 "نب رمع عم تيلصو « ريبكتلا متي ملف ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا عم تيلص
 هنع هللا ىضر رمع نع لبنح نب دمحأ هاور امو . ريبمتلا مي اف زيزعلا دبع
 ناكمل وه امنإ ريبكتلا نأ اوأر ءالوه نأكو « هدحو ىلص اذإ ربكيال ناك هنأ
 بهذ اذه ىلإ نوكي نأ هبشيو « هدوعقو همايقب نيمومأملل مامإلا راعشإ
 . الفن هلك هآر نم
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 . ربكأ هللا الإ ريبكتلا ظفل نم ئزحيال : كلام لاق ( ةيناثلا ةلثسملا)

 : ةفيزحوبأ لاقو ."ىرحي امهالكن اظفللا ربكألا هللاو ربكأ هللا : ىعفاشلا لاقو

 . لجألا هللاو + مظعألا هلا : لثم هانغم قف ظفل لكريبكتلا ظفل نم ئرجي

 لدتسا دقو « ىبعملا.وأ حاتتفالا قف هب دبعتملا وه ظفللا له : مهفالتخا بيسو

 رةالّصلا حاتمفم ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب نويعفاشلاو دوكلانإ

 ىلالاو: :اولاق « ”ملْستلا اهتليلمحمت و ريبكتلا اهمير حنو رويطلا

 هنأو « هب قوطنملاب صاخخ مكحلا نأ ىلع لدي رصحلاو « رصحلل انهه ماللاو

 موهفملا اذه نإف « لصألا اذهلع ةفينحوبأ مهقفاوي سيلو « هريغب زوجال

 مكح دضب هنع توكسملا مكحي نأ وهو « باطخلا ليلد باب نم هدنع وهب
 . هب لومعم ريغ ةفينح ىلأ دنع باطحللا ليلدو « هب قوطنملا

 نأ وهو « بجاو ةالصلا ف هيجوتلا نأ ىلإ موق بهذ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 وهو - ضرألاو تاومسلا رطف ىذلل ىهجو تهجو امإ : ريبكتلا دعب لوقي

 عمجي نأ امإو « ةفينح ىلأ بهذم وهو حبسي نأ امإو « ىعفاشلا بهذ

 بجاوب هيجوتلا سيل كلام لاتو . هبحاص فسوي ىلأ بهدموهو امهنيب

 هيجوتلاب ةدراولا راث الا ةضراعم فالتخالا ببسو / ةنسبالو ةالصلا

 : ىضاقلا لاق . كلذب ةدراولا راث آلا ةذص ىف فالتخالا وأ « كلام دنع لمعلل

 ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ .ةريره ىلأ نع نيحيحصلا ف تبث دق

 ا ا لاق « ةتاكسإ ةءا رقلاو ريبكتلا نيب تكس.

 دعاب "مهلا : لوقأ لاق : :؟ لوقت ام ةءارقلاو ريبكتلا نيب كتاكسإ : ىأو

 مهلا 3 برغلاو قرشملا نين تدعاب اك ىاياطحخ نيب د ىلع

 مهلا + سند نم ضتينبألا برسبلا قتي اك ايات نم ىقت

 ناسحتسا ىلإ موق بهذ دقو ( دربتلاو رجئقلاو ءاملاب ”ىاباطمخ "لسا

 نآرقلا مأةءارق نم غرفي نيح.ابنمو ءويكي نيحئابم + ةالضلاف ة ريك تاتكس

 روث وبأو ىعفاشلا لوقلا اذهب لاق نممو « عوكرلا لبق ةءارقلا نم غرف اذإو
 مهفالتخا ببسو . هباحصأو ةفيئحوبأو هباحصأو كلامكلذ ركنأو « ىعازوألاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هل تناكو لاق هنأ ةريره ىلأ ثيدح حيحصن مهفالتخا
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 نم غرف اذإو « باتكلا ةحتاف أرقي نيحو ةالصلا حتتفيو ربكي نيح هتالص ىف
 . عوكرلا لبق ةءارقلا

 ةءارقلا حاتتفا ف محرلا نمح لا هللا مسب ةءارق ف اوفلتخا (ةعبارلا ةلثسملا )

 حاتفتسا قال « ارس 00-0 وتكملا ةالصلاو كلامكلذ عنف « ةالصلاق

 ةفين> وبأ لاقو . ةلفانلا ف كلذ زاجأو « روسلا نم اهريغ ىف الو نآرقلا مأ

 : ىعفاشلا لاقو . ارس ةعكر لك ىف نآرقلا مأ عم اهؤرقي دمحأو ىروثلاو

 <« باتكلا ةحتاف.نم ةيآ هدئء ىهو « ارس رسلافو ارهج رهخلا ق دب الو اهؤرقي

 لك نم ةيآ ىه له ىعفاشلا لوق فلتخاو . ديبعوبأو روث وبأو دمحأ لاق هبو

 هنع ىورف ؟ باتكلا ةحاف نمو« طقف لْعلا ةروسنم ةيآىه امإ مأ ؟ ةروس

 فالتخا اهدحأ : نيكيش ىلإ ليآ اذه ىف فالحلا ببسو . اعيح نالوقلا

 نم ةيآ محرلا نمحرلا هللا مب له : مهفالتخا ىناثلاو « بابلا اذه ىف راثآلا

 هشيدح اهنف كلذ طقسأ نم اهب جتحا ىتلا راث آلا امأف ؟ ال مأ باتكلا ةحئاف

 ىبب اي : لاقف « ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب أرقأ انأو ىلأ ىعمس » لاق لفغم نبا

 ركب ىبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم تيلص ىنإف « ثدحلاو كايإ

 ,لجر لفغم نبا : ربلا دبع نب رمعوبأ لاق » اهؤرقي مهنم الجر عمسأ ملف رمعو
 ركب ىلأ ءارو تمق » : لاق هنأ سنأ ثيدح. نه كلام هاور ام اهنمو . لوهجم

 « ةالصلا اوحتنفا اذإ هلل مس ًأرقيال نآك مهلكف « مهلع هللا ىضر ناّيعو رمعو
 هللا ىلص ىبتلا فلخ » : لاق هنأ تاياورلا ضعب ىثو : رمع وبأ لاق

 لهأ نأ ةالإ : رمعوبأ لاق « محرلا نمحرلا هللا مسب أرقيال ناكف ملسو هيلع
 هب موقتال ابارطضا برطضم هيف لقنلا نإ: اذه سنأ ثيدحى اولاق ثيدحلا
 ةرمو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ اعوفرم هنع ىور ةرم نأ كلذو « ةجح

 اوناكف لقي نم عيسوب ءهرد ليال نيو نابع ركاب نق محو عرب

 نوءرقيال اوناكف : لوقي نم مهسو « محرلا نمحرلا هللا مسب نوعرقي
 كورهجيال اوناكف : لوقي نع مهمو . محرلا نمرلا هللا مسي

 معن ثيدح انف 2 اذهل ةض راعملا ثيداحألا امأ و , محرلا نمحرلا هللا مسبب

 محرلا نمحرلا هللا م دب أرقف ةريره ىلأ قلخ تيلص : لاق رمجملا هللا دبع ني
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 ةالصب مكيبشأ انأ : لاقو مفرلاو ضفحلا ىف ربكو ةروسلا لبقو نآرقلا مأ لب

 هيلع ىنلا نأ » سابع نبا ثيداح اهنمو . ماسو هيلع هللا لص هللا 50

 اهنأ ةملس مأ ثيدح اهنمو « محرلا نمحرلا هللا مسيب رهج ناك مالسلاو ةالصلا

 محرلا نمحرلا هللا مسبب أرقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو تلا
 دمحلا .

 مسب ةءارق ىف مهفالتخا بجوأ ام دحأ راث آلا هذه فالتخاف , نيملاعلا بر هلل

 نمحرلا هللا مسيله :وه اناق اك ىناثلا ببسلاو . ةالصلا ىف محرلا نمحرلا هللا

 باتكلا مأ نمال ةيآ تسيل مأ ةروس لك نم وأ اهدحو باتكلامأ نم ةيآ محرلا

 بوجوب اهتءارق بجوأ باتكلا مأ نم ةيآ اهنأ ىأرنف ؟ةروس لك نمالو

 بجو ةروس لك لوأ نم ةيآ هنأ ىأر نمو ؛ ةالصلاوق هدنع باتكلا مأ ةءارق

 ةلئسملاو اهيف فالتخالا رثك دق ةلئسملا هذهو . ةروسلا عم اهأرقي نأ هدنع

 فلتخا ابر :نولوقي مهنأ ةلئسملا هذه ىف عقو ام بجعأ نم نكلو « ةلمتم

 ىه امئإ مأ ؟ ملا ةروس ريغ ف نآرقلا نم ةيآ محرلا نمحرلا هللا مسب له هيف

 امنأ ىعفاشلا ىلع درلا ةهج ىلع نوكحيو ؟ طقف للا ةرؤس ىف نآرقلا نم ةبآ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنيبل لقلا ةروس ريغ ىف نآرقلا نم تناك ول

 عطاق هنأ نظو ىعفاشلا ىلع درلاف ىضاقلا هلاق ىذلا اذه ٠ ارتا وتلقننآرقلا نأل

 ىلع بجول نآرقلا ريغ نم تناكول اضيأ هنإ لاق نأب اذهل رصتناف دماحوبأ اأو

 ريغ ءىشو طبخن هلك اذهو « كلذ نيبي نأ ,اسو هيلع هللا 0 هللا لوسري

 نآرقلا نم امنإ اهيف لاقي نأ اهنيعب ةدحاولا ةيآلأ ىف زوجي فيك هنإف « موهفم

 نمح رلا هللا مسب نإ لاقي لب + رخآ عضوم ى نآرقلا نم تسيل اننإو عض وم ق

 لهو « للا ةروس نم ةيآ اأو ؛ تركذ اميح نآرقلا نماأ تبث دق ممحرلا

 ةلئسملاو هيف فلتخم ءاهب حتفتسي ةروس لك نمو نآرقلا مأ ةروس نم ةيآ ىه

 لملا ةروس نم ءزج ىهو . ةحناف'روسلا رئاسؤ اهنأ كلذو ١ ةلمتع
 لمأتف «

 ١ ملعأ هللاو : نيب هنإف اذه

 ادمعال ةءارق ريغب ةالص زوجتال هنأ ىلع ءاملعلا قفتا ("ةسماخلا ةلئسملا )

 ..ةءارقلا ىسنف ىلص هنأ هنع هللا ىضر رمع نع ىور ائيش الإ « اوبس الو

 : لاقف « نسح ليقف ؟ دوجسلاو عوكرلا ناك فيك : لاقف ١ كلذف هل ليقغ

 تاياورلا ضعب قهتط وم كلام هلحخدأ . مهدنع بي رغ ثيدحوهو . اذإسأبال
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 لوسر أرق » لاق هنأو رسلا ةالص ىف أرقيال هنأ سابع نبا نع ىور ائيش الإو

 يف تكسنو أرق اهف أرقنف « ىرخأىف تكسو تا 3

 يدع روهمللا دعأو اكو لاف ؟ ةءارقرصعلاو رهظلا ف له لئسو . تكس

 « ىث ىأبف ليق « رصعلاو رهظلا ىف أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ » بابخ

 ثيدحب نويفوكلا قلعتو ( هتيحل بارطضاي : لاق ؟ كلذ نوفرعت
 ةالص ءاوتسال ةالصلا نم نيت ريخألا نيتعكرلا ف ةءارقلا بوج وكرت ف سابعنبا

 ”اوفلتخا و . نيتعكرلا نيتاهق ملسو هيلع هللا لص ىب 'لا توكس ق رسلاو رهجلا

 نمل نآرقلا مأ كلذ نم بجاولا نأ مهضعب ىأرف « ةالصلا ف ةبجاولا ةءارقلا

 لك ىف اهبجوأ نم ءالؤه نمو ء تيقوت هيف سيل اهادعام نأو « اهظفح

 ا يي
 « ىعفاشلا لاق لوألابو « ةالصلا نم ةعكر قف اهبجوأ نم مهنمو « ةالصلا

 نم نيتعكر ىف اهأ أرق نإ هنأ هنع ىور دقو « كلام نع تاياورلا رهشأ ىهو

 ىرصبلا نسحلا مهم ءف © ةعكر ف ىرخم انآ ىأر نم امأو . هنأ زجأ ةيعاب رلا

 ِنآرَعلا ةءارق وه 8 هدنع بجاولاف ةفينح وبأ امأو . ةرصبلا ءاهقف نم ريثكو

 ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالث كلذ ف هباحصأ دحو « أرقت نأ ت تقفتا ةبآ ىأ

 هدنع بحتسيفنيت ريخآلا ف امأو . نييلروألا نيتعكرلا ف اذهو ء نّئدلا ةيآ لثم

 ةءارقلا نوبحتسي روهمحلاو . نويفوكلا لاق هبو « ةءارقلا نود امهيف حيبستلا

 ةض راعمو «٠ بابلا اذهىق راث الا ضراعت فالتخالا اذهق ببسلاو . اهلك اهيف

 ةريره ىلأ ثيدح اهدحأف : كلذ ةضراعتملا راثآلا امأ . رثألل باتكلا رهاظ

 هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ملسف ءاج مث ىلصف دجسملا لخد الجر نأ » تباثلا
 ”كئإف ”لّصَف مسجرأ : لاقو مالسلا م سو هيلع هللا ىلص ىلا هيلع درف ٠ ماسو

 : لاقف « تاره ثالث كلذ لعف ٠ عوجرلاب هرمأف ءاج م ى إ!صق ع 0 "

 م : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ٠ ه ريغ نسحأ ام قحلاب كعب ىذلاو
 آرسقا مث 6 *”ءيتكف ”ةلبقلا ليقتسا مث ”ءوضولا غبسأف ةالّصلا ىلإ

 نامل نع امتكارا "منك لا نآرقلا "نم ٍكعَم 0
 نامطت ىّح 'دجسا مث « امئرق لدم ىح مقرا مث ءاعكار
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 هسا عام هباس
 5 ةءاسشاوم

 ناسملطت ىح "دج ام ( اسلاج ناملطتت ىّح عقرا 5 0

 ”كلرئالص ىف "كلذ 'لتعتفا ”مث“ « امئاق ىوسْسَت ىَّح مقرا مث « !ًدجاس

 ثيدح امهدحأ : امهيلع قفتم ناتباث ناثيدحف اذهل ضراعملا امأو « اهتاث

 ًاراقتب ”مل "نمل ةالّصال » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تماصلا نين داع

 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اضيأ ةريره ىلأ ثيدحو «باتكلا ةّحت افب

 ىف « جادخ ىف نآرقلا مأب اهيف أرثقي ل ةالص ىَلَص 'نم » لاق

 ئىزجيهنأ هرهاظ مدقتملا ةريره ىلأ ثيدحوو اثالّث جادخ ىبهَف ٠ جا”دبخ

 , ةريره ىلأ ثيدحو ةدابع ثيدحو « نآرقلا نم رسيت ام ةالصلا ةءارقلا نم

 :اوءرئقاف  ىلاعت هلو رهاظو + ةالصلاف طرش نآرقل مأ نأ نايضتقي ىناثلا

 هذه نوفلتخما ءاملعلاو « مدقتملا ةريره ىلأ ثيدح دضعي "هدم سيت ام

مجلا بهذم ثيداحألا هذه ليوأتىف اوبهذ اونوكي نأ امإ ةلثسملا
 نأ امإو « ع

 « ىبعأا اذه روصتي نيلوقلا الك ىلعو « حيجرملا بهذم اوبهذ اونوكي

 لوقي نأ هل نآرقلا نم رسيت ام ةءارق بجوأ نم بهذم بهذ نم هنأ كلذو

 هنأ عمجلا قيرط ىلع لوقي نأ »هلو « هقفاوي باتكلا رهاظ نأل « حجرأ اذه

 ثيدحو « ءازجإلا ىنال لامكلا ىت هب دوصقملا ةدابع ثيدح ن وكي نأ نكمب

 هنم دوصقملا ناك اذإ « ةءارقلا نم ئزجغلاب مالعإلا هنم دوصنملا ةريره ىلأ

 اولوقي نأب نيبهذملا نيذه اوبهذي نأ اضيأ كئلوألو « ةالصلا ضئارف ملعت

 رومشملا ةريره ىلأ ثيدح نإف اضيأو « رثكأ اهنأل حض وأ ثيداحألا هذه

 ةالصلا تْمَسَنق » ىلاعت هللا لوقي هيف ىذلا ثيدحلا وهو « هدضعب

 ىردبعل اهفاطنو ىل اهفلطصت : نيئّفْصت .ىردبع نيبو ىتب

 لوفي © تيلئاعلا بر اه ”دمسشا دانلا "لو © لامار لستر

 .ةالصلا هيلع هلوق نإ اضيأ اواوقي نأ مهلو « ثيدحلا « ىردُبنع ىف دم ذا

 « ةنيعم رخآلا ثيداحألاو مهبم « نآرقلا نم كعم رسيت امأرقا مث مالسلاو

 وه امتإ انهه امو ف رح ىبعم نإف «رسع هيف اذهو ؛ مهبملا ىلع ىضقب نيعملاو

 .لدت ام ىلع برعلا مالك ىف ءام» تلد نإ اذه غوسي امبإو « رسيت ءىش ىأ ىنعم

 .نآرقلا نم كلعم رسيت ىذلا أرقا : مالكلا ريدقت نوكي ناكف « دهعلا مال هيلع
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 ىلع لدت ىذلا ىف ماللاو فلألا ثناك اذإ ٠ باتكلا مأ هنم موهفملا نوكيو.

 اذه لعفت برعلا تدجو نإف « برعلا مالك ىف اذه لمأتي نأ ىغبنيف « دهعلا

 الإو « ليوأتلا اذه غسيلف نيعم ء ىشىلع اب لدتف « الم نطومىف زوجتت ىنعأ
 تبث ول لامحالا عفتري ناك امتإو « ةلمت< ىرت ام ةلئسملاف « هل هجو الف
 ضعب ىف وأ ةعكر لك ىف ةالصلاف باتكلامأ ب جوأ نم فالتخا امأو . خسنلا
 أرقي مل » مالسلاو ةالصلا هيلعدلوق ىف ىذلا ريمضلا ةدوعلاّتحا هبيسف ةالصلا.
 لكلا ىف أرق نم نأ كلذو « اهضعب ىلع وأ ةالصلا.ءازجأ لكىلع « نآرقلا مأب اهيخ
 ةالصلا هرلع هلوق تحن لخدي مل نيتعكر وأ ةعكر ىف ىبعأ : ءزحلا ف وأ اهنم.
 كركي نأ ىلإ ةفينحابأ راصأ ىذلا وههنيعب لاّمحالا اذهو «ابيف أرقي لد مالسلاو

 كلام راتخخاو « نيت ريخألا نيتعكرلا ف ىبعأ : ةالصلا ضعب ىف اضيأ ةءارقلا

 دمحلاب نيتريخألا فوةروسو دمحلاب ةيعابرلا نمنييلوألا نيتعكرلا ىف أرقي نأ:
 ةروسلا نأالإ ةروسو دمحلاب رهظلا نم عب رآلا ف رقت نأ ىعفاشلا راتخاف ء طخ

 تيباثلا ةداتق ىلأ ثيدح ىلإ كلامبهذف « لوطأ نوكتنييلوألا ىف أرقت ىلا

 باتكلا ةحتافب رصعلاو رهظلا نمنييلوألا ى أرقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ »

 رهاظ ىلإ ىعفاشلا بهذو . طقف باتكلا ةحتافب اهنم نييرخآلا فو « ةروسو
 ردق رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلاى أرقي ناك هنأ اضيأ تباثلا ديعس ىلأ ثيدح

 قافتال رصعلا ىف اوفلتخي ملو « ةيآ ةرشع سمح ردق نييرخألا ىو « ةيآ نيثالث
 نييلوألا ىف أرقي ناك هنأ » اذه ديعس ىلأ ثيدح ىن نأ كلذو « اهيف نيئثيدحلا
 . ع كلذ نم فصتلاردق نييرخألا فو « ةيآ ةرشع سمح ردق رصعلا نم

 دوجسلاو عوكرلا ىف نآرقلا ةءارق منم ىلع روهمحلا قفتا ( ةسداسلا ةلئسملا )

 ”نآرسقلا أرقأ "نأ ملسو هيلعرللا ىلص ”ليريسج ىناهنت » لاق كلذ ىف ىلع ثيدح
 ءاهقف ذلخأ هبو « حبحص ثيدح وهو : ىربطلا لاق «!دجاسو اعكار

 « ىراخبلا بهذم وهو « كلذزاوج ىلإ نيعباتلا نم موت راصو « راصمألا
 لوق دوجسلاو عوكرلا له :اوفلتخاو . ملعأ هللاو « هدنعثيدحلا حصي مل هنآل
 بهذو . دودحم لو كلذ ق سيل : كلام لاقف ؟ال مأ ىلصملا هلوقي دودحم
 ناحبس : هعوكر ىف لوقي ىلصملا نأ ىلإ مه ريغ ةعامحو دمحأو ةفيحوبأو ىعفاشلا

 ثيدح ىف ءاج ام ىلع اثالث ىلعألا ىبر ناحبس دوجسلا و « اثالث مظعلا ىلر
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 هتالص ىف اسخ ملمإلا اهبوقي نأ ىلإ بجأ : ىروثلا لاقو . رماع نب ةبقع

 ةض راعم فالتخالا اذه ببسلاو . تاحيبست ةثالث هفلخ ىذلا كردي بح

 ثتيدحيف نأ كلذو « رباع نب ةبقع ثيدحل بابلا اذه ق سابع نبا تددح

 ارق أ أرقأ "نأ تيبمن ىنإو الأ » لاق ,مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ سابع نب
 وعلا انآ بلا هيف اومظعف عكر |١ اًنمأف « ا كجاس وأ اعكار

 ةبقع ثيدح قو ( "بكل ناهس نيمسكَف ماعلا ف هيف 1و“ دبتسلجاف

 هنل لوس ز انإ لاق مظعلا ”كلبر 0 حبستف تلزن املو» لاق هنأ رماعتيإ

 06 حبس تثزتناملو : ملك عونك ف اهولعجا : ماو هلع ذا لع

 ٍءاعانلا ىف اوفلتسشإ كلذكو « "منك د وجت ىف اهولاعجاا . لاق ىلعألا7 كبَر

 "ىلع .ثيدتمل كلام كلذ هركف « هللا ىلع ءانثلا زاوجىلع:خهقافتا دعب غوكرلا ف

 دوجسلا امأو ٠ برلا هيف اؤمظعف عوكرلا امأ #: مالسلاوةالنصلا ةيلع لاق هنأ

 اوجتحاو « عوكرلا ف ءاعبدلا زوجي ةفئاط تلاقو « ءاعدلا ىف هيف اودهتجاف

 بهدم وهو عوكرلا ف اغد مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ابهيف ءاج تيداخُأب

 لوقي مالسلاو ةالصلا ةيلع ىب هلا لاك» تيلاق ة ةشئاع تا حلوب فراخللا

 « ىلريفنغا مهنا كدت ار ةهسهللا "كلن احلبسس : هدو وهعوكر ىف

 ىعفاششلاو كلامو ء١نآرقلا ظاقلأ ريغب ةالصلا ف ءاعدلا زيجيال ةفينح وبأو

 .؟ ال مأ مالكو ه له « هيفا مهفالتخا كلذ ق ببسلاو . كلذ ناري

 كلأم بهذق « هنم راتْغا و دهبشتلا بوج ىو اوفلتخا ( ةعباسلا ةلئسملا )

 « هبوجو ىلإ ةفئاط تبهدو « بجاوب سيل دهشتلا نأ ىلإ ةغامجو ةقينحوبأو

 رهاظل سانقلا ةض راعم مهفالتخا بيسو . دوادو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو

 ةبجاوب تسيل ىبلا-ناكرألا رئاسب هقاحلإ ىضتقي سآيقلا نأ كلذو « راثألا

 . بجيف نآرقب سيل دبشتلا نَأو « نآرقلا بوجو ىلع مهقافتال « ةالصلا ىف

 كدهشتلا انملعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك » لاقهنأ سابع نبا ثيدحو

 نأ ءالؤه دنع لصألا نأ عم هبوجو ىضتقي « نآرقلا نم ةروسلا انملعي اك

 . هححصم ها ةتسلا نءدرو اماذكو )0ع(

 لوأ - دبّتحملا ةيادب -



 ساء

 ليلدلا لدي ىتح بوجولا ىلع ةلومحم نوكت نأ بجي ةالصلاىهلاوقأو هلاعفأ

 تيثام نأ وهو « اذه فال ىلع مهريغ دنع ل صألاو « كلذ فالخ ىلع

 الإ هب قحلي نأ بجي الف هبوجوب حرص وأ هيلع قفتا ام ةالصلا ىف هبوجو

 نم راتخا امأو . ناض راعتم نالصأ ىرت انك امهف « هيلع صنو هب حرصام

 هملعي ناك ىذلأ هنع هللا ىضر رمع دهشت راتخا هللا همحر اكلام نإف « دبشتلا

 ء هلل تاولصلا تابيطلا هلل تايكازلا هلل تايحتلا : وهو ء ربنملا ىلع سانلا

 نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسسلا هتاكربو هللا ةمحرو ىننلا اهيأ كليلع مالسلا

 . هلوسوو هديع ادمحم نأ دهشأو « هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإال نأ دبشأ

 : رمع وبأ لاق . دوعسم نب هللا ديع دهشت هريغو ةفينحوبأ ةفوكلا لهأ راتخاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع قلقن توبثل ء ثيدحلا لهأ رثكأو دمحأ لاق هبو
 ”كليتلتع مالسلا 2 تابيطلاو تاولصلاو وهل تاّيحتلا ١ :وهو لسو

 هللا دابع ىلتعو نليتلتع مالّسلا 'هثئاك ربو ملل 07 قا اهنأ
 0 ادم“ نأ ا ا | هلال 5 نأ ”لبشأ 3 نيحلاّلا

 نع هاور ىذلا سايع نب هللا دبع دهشت هباصصأو ىعفاشلا راتخاو ,”هلوُسرَو
 انملعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ٠ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنل
 تاكرابملا َتانيِحّشلا » لوقي ناكف « نآرقلا نم ةروسلا انملعي اك ديشتلا

 ”هناكر بور هللا ةمحرو ىبدتلاابيأ كليتلتع 'مالس ءملل تابيطلا تاولّصلا

 ”نأو ”هللا "الإ هلال "نأ ادهشأ « نيحلاّصلا هللا دابع ىلتعو اني ”مالس
 « اهم حجرألا ف مهتونظ فالتخا مهفالتخا بيسو « هللا لوّسر دمحم

 4 هيلإ لام ةثالثلا ثيداحألا هذه نم ام ثيدح ناحجر هنظ ىلع بلغ نف
 رييكتلاو ناذألاك رييختلا ىلع هلك اذه نأ ىلإ ءاهقفلا نم ريثك بهذ دقو

 أ هللاو باوصلاوهو « هلقن رتاوت ام كلذ ريغىقو نيديعلا قو زئانحلا ىلع

 :'لاقو دهشتلا ف ملسو هيلع هللا لمح ىلا ىلع ةالصلا ىعفاشلا ط ريشا دقو

 اوهام يلع اوُلَص اردما نيل ا ايد ىلاعت هلوقل ضرف اهنإ

 روهمجلا بهذو « ةالصلا نم ملستلا وه ملستلا اذهنأ ىلإ بهذ - -اهداست

 )١( هححصم هأ ربدتف « رظن هيف ىفاشلا ىلإ اذه ةبسن .
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 ىلإ رهاظلا لهأ نم موق بهذو ؛ هيلعةالصلا بةع هب قؤي ىذلا ملستلا هنأ ىلإ
 باذع نم ثيدحلا ىف تءاج ىلا عبرألا نم دبشتملا ذوعتيذأ بجاو هنأ
 « تامملاو ايلا ةنتف نمو لاجدلا حيسملا ةنتف نمو مهج باذع نمو ربقلا

 « هدبشت رخآى اهنم ذوعتي ناك ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » تبث هنأل
 ةنوعسيلف ريخألا دبْمتلا نم ملك دتحأ غرف اذإ » هقرط ضعب ىو
 . ماسم هجرخخ ثيدحلا , عسبرأ "نيم

 « هيوجوي روهمجلا لاقف « ةالصلا ن م ملستلا ف اوفلتخا ( ةنماثلا ةلئسملا )

 بجاولا لاق نم مهنم هورجوأ نيذلاو « بجاوب سيل : هباحصأو ةفينحوبأ لاقو
 روهمجلا ب بحذف « ناتنثا لاق نم مهنمو « ةدحاو ةمي ةميلستمامإلاو د رفنملا ىلع

 اهليلحت يب وهيق مالغلاو هالسلا هيلعالوت وهو 3 ىلع ثيدحرهاظ بهذم

 نم تبث املف « ناتميلست كلذ نم بجاولا نأ ىلإ بهذ نمو« ملكا

 ىلع هلعف لمح نم دنع كلذو » نيتميلست ملسي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ »

 هنع ليق دقو « ةدحاو مامإللو نيتميلست مومأملل كلام راتخاو . بوجولا
 نع وه نمل ةثلاثلاو « مامإلل ةيناثلاو « ليلحتلل ةدحاولا :اثالث ملسي مومأملا نإ

 نأ قيرفإلا دايز نب نمحرلا دبع هاور ام ىلإ بهذف ةفينحوبأ امأو . هراسي

 صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع هاثدح ةداوس نب ركب و عفار نب نمحرلا دبع
 هتالّص رخآى ”لجرلا سلتج اذإ» ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاق :لاق

 : ربلا دبع نب رثعوبأ لاقو هتالص تنم 'دنقف مكس نأ لبق ثادحأف
 نب ورمع نب هللا دبع ثيدح نأل « لقنلا لهأ دنع تبثأ مدقتملا ىلع ثيدحو

 نإ : ىضاقلا لاق . فيعض لقنلا لهأ دنع وهو « ىقيرفإلا هب درفنا صاعلا

 لدي سيل هنأ كلذو « ظفالا قيرط نم لمتحم هنإف لقنلا قيرط نم تبثأ ناك
 باطخلا ليلد نم برضب الإ ملستلا ريغب نوكيال ةالصلانم جورحلا نأ ىلع
 ماللاو فلألا نإ اولوقي نأ روهمجلل نكلو « رثكألا دنع فيعض موهفم وهو
 ماضي هنع توكسملا مكح نوك ق باطحلا ليلد نم ىرقأ رصحلل ىلا

 . هب قوطنملا مكح

 ةالضى تونقلا نأ ىلإ كلام بهذف ء تونقلاىف اوفلتخا ( ةعساتلا ةلئسملا )



 هدو

 هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو « ةنس هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذو . بحتسم حبصلا
 : موق لاقو . رتولا هعضوم امنإ تونقلا نأو  حبصلا ةالص ىف تونقلا زوحيال

 : موق لاقو . ناضمر ىف الإ تونقال 5 موق لاقو . ةالص لك ىف تدقب لب

 ببسلاو . هنم لوألا ضصنلا ىف لب : موق لاقو . هنم ريخألا فصنلا ىف لب

 سايقو . ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع كلذ ىف ةلوقنملا راث آلا فالتخخا كلذ ق

 “. اهيف تنقي مل ىلا ىلع اهيف تنق ىلا ىنعأ : ضعب ىلع كلذ ف تاولصلا ضعب

 ضيفتسم ناضمر ىف ةرفكلا نءلب تونقلاو : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق

 لعر ىلع هئاعد ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب ءادتقا ل وألا ردصلا ىف

 : دعس نب ثيللا لاقو . ةنوعم رْثب باحصأ اولتق نيذلا رفنلاو : ناوكذو

 لاق . تنقي مامإ ءارو الإ.اماع نيعبرأو ةسخوأ اماع نيعبرأ ذنم تنق ام
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج ىذلا ثيدحلاب كلذ ىف تذخأو : ثيللا

 ءارابت هللا لزنأ ىتح : نيرخآ ىلع وعديو موقل وعدي نيعبرأ وأ ارهش تنق هنأ
 ةيهئلع ب 0 1 قش نامألا ”نم "كل "سيل - ابتاعم هيلع ىلاعتو

 تونقلا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ك ارتف نول اظ ”مسهم ف "منيب لع 0
 وهو . تنقأ مل ثيدحلا اذه تلمح ذنف ::لاق « هللا ىل ىتح اهدعب تنق اف
 لمعلا ناك هنأ خايشألا ىثدح دقلو : ىضاقلا لاق . ىي نب ىبحي بهذم

 جرو . اننامز نم بيرقوأ انئامز ىلإ رمتسا هنأو « ةبط رقب اندنعهدجسمب هيلع
 : حبصلا ةالص ىف تنق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ» ةريره ىنأ نع ملسم
 - مهيلع بوني وأ ءىش رمألا نم كلل سيل  تلرت امل كلذ كرت هلأ انغلب م
 . حبصلا ةالصو ةريخألا ءاشعلاو رهظلا ف تنق هنأ ةريره ىنأ نع جرخو

 ىلع وعدي حبصلا ةالص ىف ارهش تنق هنأ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع جرخو
 كنيعتسن انإ مهللا»ب تونقلا كلام بحتتساف « هب ُثنَقي ايف اوفلتخاو (ةيصع ىب

 مهللا 3 كرفكي نم كرتنو علخت و كل منتو كب نمؤنو كيدهسنو كرفغتسنو

 فاخنو كتمحر وجرن « دفحتو ىعسن كيلإو دجسنو ىلصت كلو ديعن كايإ

 ىوريو « نيتروسلا قارعلا لهأ اهيمسيو ؛قحلم نيرفاكلاب كباذع نإ كباذع
 مسهّدلاب ١ تنقي ىلب : قامسإو ىعفاشلا لاقو . بعك نب ىأ فحصم ف اهنأ



 ما

 [تيَضَق ام رش انقو « تيقاع 'نّميف انفاع وءاسبي ده نميف ان دْها

 اذهو , تيَلاعَتَو ابر تلكرابتت « ”كئيلَع ىضقي الو ىضقت ”كتإ

 اذه هملع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ةتباث قرط نف ىلع نب نسحلا هيوري

 نيتروسلاب تنقي مل نم : دواد نب هللا دبع لاقو . ةالصلا ىف هب تنقي ءاعدلا

 . توقوم ءىش تونقلا ف سيل : موق لاقو . هفلخت ىلصي الف

 ىلاثلا لصفلا

 ناكرأ ىه ىلا لاعفألا .ق

 : لئاسم ىتامت لئاسملا دعاوق نم لصفلا اذه ىو

 : عضاوم ةثالثف ةالصلاف نيديلا عمر ءاملعلا فلتخا ( ىلوألا ةلئسملا )

 ىلإ ثلاثلاو . ةالصلا نم اهيف عفري ىلا عضارملا ف ىتاثلاو . هكح ىف اهدحأ

 « ةالصلا قف ةئس هنأ ىلإ روهمحلا بهدف « مكحلا امأف . اهعف رب ىهني نيأ

 اماسقأ اومسقنا ءالؤهو « صرف كلذ نأ ىلإ هباحصأ نم ةعامجو دواد بهذو

 كلذ بجوأ سم مهْمو . طقف مارحإلا هر ق كلذ بجوأ نم موف

 ؛ هنم عافترالا دنغو هيف طاطحتالا دنع ىنءأ : عوكرلا دنعو حاتفتسالا ف

 بسك كلدو دوجسلا دنعو نيعض وملا نيذه ق كلذ ابجوأ نم مهنمو

 ثيدح رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببسو . اهيف عف ري ىتا عضاوملا ف مهفالتخا

 كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفل ةالصلا ضئارف ميلعت هيف ىذلا'ةريره ىلأ

لو ربكو هل لاق هنأ هيف امن ةريره ىلأ ثيدح نأ
 هنع تيثو « ةيدي مفرب هرمأي 

 جتتفا اذإ هيدي عفري ناك هنأ و هريغو رمع نبا ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةفينحوبأ ةفوكلا لهأ بهذف اهيف عفرت ىلا عضاوملاف مهفالتخا امأو ( ةالصلا

 ةريبكت دنع الإ هيدي ىلصملا عفريال هنأ ىلإ مهئاهقف رئاسو ىروثلا تايفسو
 دمحأو ىعفاشلا بهذو « كلام نع مساقلا نبا ةياور ىهو « طقف مارحإلا

 دنع عفرلا ىلإ رهاظلا لهأو ثيدحلا لهأ روهمجو « روثوبأو ديبعوبأو

 نع ىورم وهو « عوكرلا نم عفرلا دنعو « 'عوكرلا دنعو مارحإلا ةريبكت

 ثيدحلا لهأ ضعب بهذو . ةنبمكلام دنعو ض.رفكنل وأضعبدتع هنأ الإ كلام

 كلذى نأ:كلذو « اهضعبل ةنيدملاب لمعلا ةفلاغعو كلذ يق ةدراولا راث آلا فالتخا



15 -- 

 هنأ ١» بزاع نب ءاربلا ثيدحو « دوعسم نب هللا دبع ثيدح اهدحأ ثيداحأ

 « اهيلع ديزيال ةدحاو ةرم مارحإلا دنع هيدي عقري مالسلاو ةالصلا هيلع ناك
 "ناك ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع رمع نباثيدح ىناثلا ثيدحلاو.
 اهنهننأو عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «هيبكنم وذح هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ

 ناك « ”دئمتحلا كلك انّئبر هدمت نمل هللا عمّس » لاقو كلذك اضيأ
 كلذ ىور هنآ اومعزو هتمص ىلع قفتم ثيدح وهو « دوجسلا ف كلذ لعفيال
 ثلاثلا ثيدحلاو . هباصأ نم الجر رشع ةثالث ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نع

 هنأ ) رمع نب هللا دبع ثيدح ى ام ىلع ةدايز هيفو رك ا ناو تودع

 « ةضيرف وآ بدن هنأ ىلع انهه عقرلا لمح نف ع دوجسلا دنع هيدي.عفري ناك
 ثيدحو دوعسم نب هللا دبع ثيدح احيجرت طقف مارحإلا ىلع هبرصتقا نم مف
 هللا بع ثيدح حجر نممهنمو «هب لمعلا ةقفاومل كلام بهذم وهو بزاع نبءاربلا
 عيمجبا قفتاو « هترهشل حاتتفالا فو عوكرلا ىف ىبعأ نيعضوملا ف عف رلا أرق ءرمع نبأ

 ناك نمو «ةضيرفلا ىلع كلذ لمح ةضيرف عفرلا نأءالؤه نمهيأر ناك نمو هيلع
 : لاقو عملا بهذم بهذ نم مهمو « بدنلا ىلع كلذ لمح بدن هنأ هيأر
 لئاو ثيدح ىف ام ىلع ضعب ىلإ اهنضعب تادايزلا هذه عمجت نأ بحي هنإ
 « حيجرتلا بهذم ام : نيبهذم راث آلاهذهى اوبهذ ءاملعلا اْدِإَف ء« رجح نبا
 وه له : ةالصلاق نيديلا عفر لح ى مهفالتخا ق بيسلاو . عمجلا بهذم امإو
 سانلا ضعب نأ نم لبق هانلق ىئذلا ببسلا وه ؟ ضرفلا ىلع وأ بدنلا ىلع
 لدي ىح بوجولا ىلع لمحت نأ ماسو هيلع هللا ىلص هلاعفأ ىف لنصألا نأ ىري
 ليلدب حص اهف دازيال نآ لصألا نأ ىري نم مهنمو « كلذ ريغ ىلع ليلدلا

 دقو « حضاو ليلدب الإ ةالصلا ضئارف نم هنأ عامجإوأ تباث لوق نم حضاو
 امأو « ةريثك تارم دحاولا ءىبشلا ريركتل ىبعم الو « انلوق نم اذه مدقت
 .كلام لأق هبو ء نابكتملا هنأ ىلإ مهضعب بهذف « ناديلا هيلإ عفرت ىذلا دحلا
 لاق .هبو « نينذألا ىلإ امهعفر ىلإ مهضءي بهذو « ةعامجو ىعفاشلا و
 نع ىورم كلذ لكو 3 ردصلا لإ امهعفر ىلإ مهضعب بهذو « ةفيئح وبأ

 هيبكنم وذح امهعف ري ناك هنأ كلذ قام تبثأ نأ الإ « ملسو هيلع هللا لص ىبنلا"
 رهشأت . ردصلا يلإ مفزلا نم تبثأ نينذآلا ىلإ عفرلاو « روهمجلاا هيلعو
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 عوكرلا فو عوكرلا نم لادتعالا نأ ىلإ ةفينحوبأ بهذ ( ةيئاثلا ةلئسملا )
 رهاظ له :كلام باعصأ فلتخاو . بجاو وه : ىعفاشلا لاقو . بجاو ريغ

 ببسلاو + كلذ ق صن هنع لقني مل ذإ ابجاو وأ ةنس نوكي نأ ىضتقي هبهذم
 ء ىشلا كلذ لكب مأ مسالا هيلع قلطنيام ضعبي ذخألا بجاولا له : مهفالتخا ىف

 هيلع قلطني ام ضعبب ذخألا هدنع بجاولا ناك نق « مسالا هيلع قلطني ىذللا

 لكلاب ذخألا هدنع بجاولا ناك نمو « عوكرلا ىف لادتعالا ط رتشي مل مسالا

 ثيدحلا ىف لاق هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىبننلا نع حص دقو « لادتعالا ط رشا

 عفراو « اعكارنكمطت ىبح عكرا » ةالصلا ضورف هملع ىذلا لجرلل مدقتلل

 لوع ثيدحلا اذه ىلعو « اضرف هنوك داقتعا بجاولاف « اعفار نكمطت ىتح
 لاعفأ رئاس قف مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ لمحتال لصألا نأ ىأر نم لك

 ىلع ليلدلا لدي ىبحح بوجولا ىلع ثيدحلا اذه ى اهيلع صني ملامم ةالصلا

 مارحإلا ةريبكت ادع ام الو اضرف نيديلا عفر اوري مل اذه لبق نمو « كلذ

 لصألا ضقانم لصأ هنإف « اذه لمأتف ةالصلاف ىتلا ليواقألا نم ةءارقلاو
 . لئاسملا هذه ريكأق فالدللا ببس وهو لوألا

 هباعصأو كلام لاقف ٠ سولحلا ةئيه ىف ءاهقفلا فلتخا ( ةئلاثلا ةلثسملا )

 سولجو « ىرسيلا ىثيو ىههلا هلجر بصنيو ضرألا ىلإ هيتيلأب ىضفي
 ىلا لجرلا بصني : هباحصأو ةفيتحوبأ لاقو . لجرلا سولجك هدنع ةأرملا

 لاقف « ةريخألاو ىطسولا ةسلحلا نيب ىعفاشلا قرفو . ىربيلا ىلع دعقيو
 ببسو . كلام لوق لثع ةريخآلا قو٠ ةفينح ىلأ لوق لثمي ىطسولا ى

 اهدحأ : راثآ ةثالث كلذ ف نأ كلذو . راثآلا نيف راع كلذ ىف مهفالتخا

 ةالصلا هيلعهتالص فصو ىب دراولاىدعاسلا ديمح ىنأ ثيدح قافتاب تباثوهو

 بصنو ىرسيلا هلجر ىلع سلج نيتعكرلا 3ع اذإو » هيفو « مالسلاو

 دعقو ىلا بصنو ىرسيلا هلجر مدق ةريخألا ةعكرأا ف سلج اذإو « ىييل

 دعق اذإ ناك هنأ » هيفو ٠ رجح نب لئاو ثيدح ىناثلاو . , هتدعقم ىلع

 هللا دبع نع كلام هاور ام ثلاثلاو . , ىرسيلا ىلع دعقو ىبعلا بصن ةالصلا ىف

 « ىرسيلا ىثتو ىلا كلجر بصنت نأ ةالصلا ةنس امتإ » لاق هنأ رمع نبا

 مساقلا نع هتياور ىو . ةالصلا ةنس امنإ : هيف هلوقل دنسملا ىف لخدي وهو
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 ىرسيلا ىثو ىلا هلجير بصنق « دهشتلا ف سولحلا مهارأ ةنأ دمحم نبا

 اذه ىنارأ : لاق مث « همدق ىلع سلجي ملو رسيألا هكرو ىلع سلجو
 ءبهذف « كلذ لعفي ناك هابأ نأ ىئثدحو © رمع نب هللا دبع نب ةللا دبع

 حبج تلا بهذم ةفينح وبأ بهذو . ثيدحلا اذهل حيجرلا بهذم٠ كلام

 هبهذو . ديمح ىنأ ثيدح ىلع عمجلا بهذم ىعفاشلا بهذو . لئاو ثيدحل

 اهلعف نسحو ةزئاج اهلك تائيهلا هذه : لاقو . رييختلا بهذم ىربطلا

 هلاعفألا نإف « نسح لوق وهو« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نع اهتوبثل

 كلذ روصتي امتإو « ضراعتلا ىلع اهنم رييختلا ىلع لمح نأ ىلوأ ةفلتخما

 . لوقلا عم لوقلا ف وأ لوقلا عم لعفلا ف كلذ رثكأض راعتلا

 .بهذف « ةريخألاو ىطسولا ةسلحلا ىف ءاملعلا فلتخا ( ةعبارلا ةلثسملا )

 ةمنإ : اولاقو موق قدشو « ضرفب تسيلو ةنس اهنأ ىلإ ىطسولا ىف رثكألا

 اولاقف موق ذشو ضرف اهنأ ىلإ ىرخآلاةساحلا فر وهما بهذ كلذكو « ضرف

 .سايقو « ثيداحألا موهفم ضراعتوه مهفالتخا ف ببسلا و . ضرفب تسيل اهنإ
 ,سلجا » مدقتملا ةريرهىلأ ثيدحى نأ كلذو « ةيناثلا ىلع نيتسلحلا ىدحإ

 « اهلك ةالصلا قف ثيدحلا اذه رهاظ ىلع سولحلاب جوف , الاج نئمطت ى>

 ةئيحب نبا ثيدح ى ءاج املو « ضرف هلك سولحلا نإ : لاق اذهب ذخأ نف
 < اهل دجسو اهربجي ملو ىطسولا ةساحللا طقسأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ٠ تباثلا
 1ذه نم ءاهقفلا مهف . ةعكر كلذكو « امه ربجف نيتعكر طقسأ هنأ هنع تبثو

 اض رف ةعكرلا مهدنع تناكو « ةعكرلا مكحو ىطسولا ةسلخلا مكح نيب قرفلا
 هبجوأ ىذلا وه اذهف « اضرف ىطسولا ةسلحلا نوكتال نأ بجوف : عامجإب
 نود نئسلل نوكي امتإ وهسلا دو# نأ اوأرو « نيتسلحلا نيب ءاهقفلا قرف نأ
 اهصخي ءىش ىطسولا ةسلجلل دوجسلا :لاق ضرف اهنأ ىأر نمو « ضورفلا
 .نم امأو . ضرفب تسيل اهنأ ىلع ليلد كلذ ف سيلو « ضئارفلا رئاس نود
 دقتعا نأ دعب ىطسولا ىلع ةريخألا ةسلللا ساقف ةنس امهيلك امهنأ ىلإ بهذ

 مهفالتخا ىف ببسلا اذإف 4 ةنس ابن روهمجللا هب دقتغا ىذلا ليلدلاب ىطسولا ف
 نإف « لعملا رهاظ وأ لوقلا رهاظل لالدتسالا ةيض راعم ىلإ لبآ ةقيقحلا ف ره
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 هيلع هلاعفأ نأ ةهجب نم ضرف امهيلك نيتسلخلا نأ دقتعا نم اضيأ سانلا نم

 ىح بوجولا ىلع ةلومحم ةالصلاف نوكت نأ اهيف لصألا هدنعمالسلاو ةالصلا

 انهه نايضتقي اعيمح نالصألا نذاف « مدسقت ام ىلع كلذ ريغ ىلع ليلدلا لدي

 هل نوكي نأ ريغ نم روهمحلا رثكأ هيلع كلذلو « ضرف ريخألا سولحلا نأ
 فعضأ كلذلو « لمعلاو لولا نيلصألاب ىبعأو « سايقلا الإ ضراعم
 مالسلاو ةالصلا هيلعهنع تبثو . ملعأ هللا و ةنس نيتسلحللا نأ ىأر نم ليواقألا

 ىرسيلا هتبكر ىلع ىرسيلا هفكو ىبولا هتبكر ىلع ىبيلا هفك عضي ناك هنأ »

 ةنسحتسملا سواحل! ةئيه نم ةئيطا هذه نأ ىلعءاملعلا قفتاو « هعبصأب ريشيو

 تباثلاو : كلذ ىف رثآلا فالتخال عباصألا كيرخن ىف اوفلتخاو « ةالصلا ىف

 . طقف ريشي ناك هنأ

 ئرخألا ىلع امهادحإ نيديلا م ف ءاملعلا فلتمما ( ةسماخللا ةلئسملا )

 نأ موق ىأرو . لفنلا ف هزاجأو «٠ ضرفلا ف كلام كلذ هركف « ةالصلا ق
 تءاج دق هنأ مهفالتخاق ببسلاو . روهمجلا مهو ةالصلا نس نم لعفلا اذه

 ناك هنأ ابيف لقني ملو ' مالسلاو ةالصلا هيلع ا ةفص ابيف تلقن ةتباث راثآ

  كلذب كورت 00 اوناك سانلا نأ اضيأ تبيثو 4 ىرسيلا ىلع ىهلا هدي عضي

 .ىأرف ل ديحىلأ ثيدح ق مدكدلاو ٌحالصلا هيلع هتالص م ةقص نم اضيأ كلذ دروو

 هذه اهيف لقنت م ىلا راث الإ ىلع ةدايز تضتقا كلذ تتبثأ ىلا راث الا نأ موت

 ىلإ ريصملا بجوألا نأ موق ىأرو . اهيلإ راصي نأ بحي ةدايزلا نأو ةدايزلا
 ةبسانم تسيل هذه نوكلو ء ريكأ اهنآل « ةدايزلا هذه اهيف سيل ىبلا راثآلا

 لفنلا ى كلام اهزاجأ كلذلو ء ةناعتسالا باب نم ىه امنإو « ةالصلا لاعفأل

 3 عوضملا ىضتقت ةئيه اه أ اهرمأ نم رهظي دقو « ضرفلا ق اه زج مو

 . اهب ىلوآلا وهو

 .ضييال نأ' هتالص نهرتو قف لجرلا ناكاذإ موق راتخا ( ةسداسلا ةلئسملا )

 هلوآلابو 6 هسفأ هدود# نم ضهي نأ كورا" راتخآو «ادعاق ىوتس ىح

 كلذىف نأ فالحللا ببسو . ةعامحو كلام لاقىناثلابو . ةعامحو ىعفاشلا لاق

 هلوسر ىأر هنأ » تباثلا ث ريوحلا نب كلام ثيدح امهدحأ : نيفلتخم نيتيدح

 ىج ضني مل هتالص' نه رثو ق ناك اذإف ىلصي ملسو هيلع هللا للص هللا



 - اة

 هنأ : مالسلاو ةالضلا هيلع هتالص ةفص ىف ديمح ىلأ ثيدح ىفو ادعاق ىوتسي

 لخأف « كروتي ملو ماق ىلوآلا ةعكرلا نم ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر امل

 له « دج اذإ اوفلتخاكلذكو « كلامىناثلاب ذخأو « ىعفاشلا لوألا ثيدحلاب

 نيتبكرلا عضو كلام بهذمو ؟ هيدي لبق هيتبكر وأ « هيتبكر لبق هيدي عضيب
 لوسر تيأر» لاق رجح نبا ثيدح ى نأ مهفالتخا ببسو . نيديلا لبق

 هيدي عفر ضمم اذإو « هيدي لبق هيتبكر عضو دج اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 "دم اذإ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ةريره ىلأ نعو و هيتبكر لبق

 « هنيتابلك "لبق هنيدتب عضو يعبلا هل اك "كاري الق ' مك ثدحأ
 : ثيدحلا لهأ ضغب لاقو . هيتيكر لبق هيدي عضي رمع نب هللا دبع ناكو.

 . ةريره ىأ ثيدح نم تبثأ رجح نب لئاو ثيدح-

 : ءاضعأ ةعبس ىلع نوكي دوجسلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا ( ةعباسلا ةلثسملا )

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « نيمدقلا فارطأو نيتبكرلاو نيديلاو هجولا

 ههجو ىلع دم نميف اوفلتخاو ,ءاضْنعأ ةعْئبس ىلع دجْسأ 'نأ تام »

 لاقف ؟ ال مأ هتالص لطبت له ءاضعألا كلت نم وضع ىلع دوجسلا هصقنو
 : موق لاقو . طقف هجولا لوانتي امنإ دوجسلا مسا نأل هتالص لطبتال : موق

 نم نأ اوفلتخي ملو « تباثلا ثيدحلل ءاضعألا ةعبسلا ىلع دجسي مل نإ لطبت
 « اههدحأ ىلع د# نميف اوفلتخاو « ههجو ىلع دج دقف هفنأو هتببج ىلع دع

 نود هفنأ ىلع دعس نإو « زاج هفنأ نود هتهبج ىلع دج نإ : كلام لام

 نأ الإ زوجال : ىعفاشلا لاقو . كلذ زوحي لب : ةفينحوبأ لاقو . زجي ل هتهبج

 قلطني ام ضعب لاثتما وه بجاولا له : مهفالتخا ببسو . اعيمج امهيلع دجسي
 تباثلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ثيدح ىق نأ كلذو « هلك مأ مسالا هيلع

 نف « هجولا اهنم ركذف « ءاضعأ ةعبس نع دبحأ نأ ترمأ » سابع نبا نع
 ةببحلا ىلع دم نإ : لاق « مسالا هيلع قلطني ام ضعب وه بجاولا نأ ىأر
 لوانتيالوةهبحللا ىلعدمح نم لوانآي دوجسلا مسا نأ ىأر نمو . هأزجأ فنألاوأ

 ديدحت هنأك اذهو « فنألا نود ةببحلا ىلع دوجسلا زاجأ فنألا ىلع دهم نم
 ىلع اذه ناكو « مسالا هيلع قلطتي امم بجاولا وه « هلاثتما وه ىذلا يضعبملل



 -_ 1كوب
 ماقم هلاثتما ىف موقي اهضعب نأ ىآرف ؛ ء ىشلا ضاعبأ نيب قرفي نم بهذ

 زاج الإو « بابلا اذهىف لصأ هنإف اذه لمأتف هماقم موقيال امضعبو بوجولا
 امأو . هدو مت ةلدرخ لاقثم ضرألا هفنأن م سم نإ هنإ : لوقي نأ لئاقل
 نأ هالنع بجاولاف « مسالا هيلع قلطني ام لك لاثتما وه بجاولا نأ ىأر نم
 لبق نم ىذلا لاّمحالا اذه نإ:لوقي ىعفاشلاو . فنألاو ةببلبا ىلع دجسي
 فنألا ىلع دجسي ناك هنإف « هنيبو مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف هلازأ دق ظفللا
 هفنأو هتببج ىلعو تاولصلا نم ةالص نم فرصنا هنأ نم ءاج امل ةيبحلاو

 رمعوبأ لاق . لمجملا ثيدحلا ارسفم هلعف نوكي نأ بجوف « ءاملاو نيطلارثأ
 هيف '[ورك كل رباع نبا كيرتخت ةقاقحلا نما ركذ دقو : ربلا دبع نبا
 الكو « طقف ةهبحللا مهضعب ركذو : ديلولاوبأ ىضاقلا لاق . ةببحلاو فنألا
 ا كلامل ةجح كلذو « ملسم باتك ىف نيتياورلا

 هجولا اهيلع عض وي ىذلا ىلع ةعوضوموةزراب دجاسلا دي نوكت نأ دوجسلا
 طرش هبسحأ دوجسلا طرش نم كلذ : كلام لاقف ؟ هطرش نم كلذ سيل مأ

 مهفالتخخا بابلا اذه نمو . دوجسلا طرش نمكللذ سيل : ةعامج تلاقو . همامت

 « عنملاب لوق : بهاذم ةثالث هيف سانللو « ةمامعلا تاقاط ىلع دوجسلا ىف
 ةمامعلا نم ةريسي تاقاط ىلع دجسي نأ نيب قرفلاب لوقو « زاوخلاب لوقو
 اهنم سميال وأ ءىىش ضرألا هتهبج نم سمي نأ نيب قرفلاب لوقو « ةريثكوأ
 ىو «راصمألا ءاهقف دنعو بهذملا ف دوجوم هلك ف التخالا اذهو « ءىش
 نيديلا زاربإ ري مل نم جتحاو . مكامعلاو سنالقلا ىلع نودجسي اوناكىراخبلا
 ةعيش لع لمس نأ رادو هيلع هللا لص يبت رمآ ةسايغيزلا لوقي هرفصلا ل
 نيفحلا ق ةالصلا ىلعو نيتبكرلا ىلع اسايقو « ارعش الو ابوث : تفكتالو ءاضعأ
 . ةمامعلا ىلع دوجسلا ىف مومعلا اذهب جتحي نأ نكمي

 ءاج امل ةالصلا ىف ءاعقإلا ةيهارك ىلع ءاملعلا قفتا ( ةنماثلا ةلئسملا )
 مهنأ الإ بلكلا ىعقي اك" هتالص ىف لخرلا ىعقي نأ ىبهنللا نم ثيدحلا ى'
 وه هنع ىبهملا ءاعقإلا نأ ىأر مهضعبخ« يالا هيلع لدي ايف اوفلتخا
 ميسلاو بلكلا ءاعقإ لثم هيذخف ابصان ةالصلا ىف هيتيلأ ىلع لجرلا سولج
 ىععم نأ اوأر موقو. ةالصلا تائيه نم تسيل ةئيها هذه نأ مهنيب فالخ الوب



 يو

جي نأو نيتدجسبلا نيب هيبفع ىلع هيتيلآ لعجي نأ وه هنع ىبم ىذلا:ءاعقإلا
 سسد

 هنأ ركذ هنأ رمع نبا نع ىوو ابإ كلام هيهذم وهو « هيمدق رودص ىلع

 : لوقي ناكف سابع نبا انمأو . . هيمدق ىكتشي ناك هنأل كلذ لغفي نامامتإ

 - ماسم هجرخ « مكيبت ةنس وه ةفصلا هذه ىلع دوجسلا ف نيمدقلا ىلع ءاعقإلا

 ىلع لدي نأ نيب ةالصلا ىف هنع ىبملا ءاعتإلا. :مسا ددرتوه نهفالتخا ببسو

 عرشلا اهصخ ةئيه ىلع ىنعأ : ىحرش ىنعم ىلع لدي وأ ىوغللا ىلا
  بلكلا ءاعقإ وه : لاق ىوغللا ىنعملا ىلع لدي هنأ-ىأز نف « مسالا اذهم

 «تائيه ىدحإ كلذب ديرأ امنإ : لاق ىعزش ىععم ىلع لدي هنأ ىأر نمو

 هيمدق رودص ىلع لجرلا دوعق نأ 'رمع نتا نع ت تبثاملو « ابنع اهنع ىنبملا ةاللا

 ءاعقإلاب ديرأ ىلا ىه ةئيحلا هذه نأ هداقتءا ىلإ قبس « ةالصلا ةنسن نم سيل

 ع ةيعرت داعم ا يزع4 ىلا إب بألا نإف « فيعض اذهو « هنع ىبملا

 ءاسألاو رمألا فالخي « ىعرش ىنعم ا تبثي تبثي ىتح ىوغللا ىنعملا ىلع لمحت نأ

 ىح ةيعرشلا ىلاعملا ىلع لمح نأ بل هنأ ىبعأ : ةيعرش ناعم ال تبثت ىبلا

 هكلاذ ف رمع نبا ثيدح ضراغ دق هنأ عم « ىوغللا ىنعملا ىلع ليلدلا لدي

 . سابع نبا ثيدح

 ةثلاثلا :ةلمجللا نم ىناثلا بابلا

 :ةف رعم ىف : اهدحأ : ةعبس لوصف .هيف هدعاومب طيح مألكلا ْبآبلا اذهو
 ,ميدقتلاب ىلوأ نمو « ةمامإلا طورش ةفرعم ىف. ىناثلاو . ةعامجلا ةالصأ كح

 .ماكحألاو مانإلا نم مومأملا ماقم ىف : ثلاثلا . هب ةصاخلا مامإلا ماكخأو
 سيل امم مامإلا مومأملا هيف غبتي ام ةفرعم ف : عبارلا ٠ نيمومأملاب ةصاخلا

  نيمومأملا نع مامإلا هلمحي ايف : سداسلا . عابتألا ةفص ىف : سماحلا . هعبتي
  نيمومأملأ ىلإ ذاّسفلا ىذعتي مانإلا ةالص اهل تدسف اذ] ىلا ءايشألا ف : عباسلا

 ةعامجيلا ةالص مح ةفرعم ىف لوألا لصفلا
 معمس نم ىلع ٍةبجاؤ ةعاسلما ةالص له : امادخإ :ناتلئسح لصفلا اذه ىف

 . له « ىلص دقو دجسملا لجءرلا لخد اذإ ةيناثلا ةلئسللا. .'ةبجاوب تسيل مأ ءادنلا
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 . ؟ ال مأ اهالص دق ىتلا ةالصلا ةعامجلا عم ىلصي نأ هيلع بجيب

 اهنأ ىلإ روهمحلا بهذف « اهيف اوفلتخا ءاملعلا نإف ( ىلوألا ةلكسملا امأ)

 ضرف ةعامجلا ةالص نأ ىلإ“ةيرهاظلا تبهذؤ . ةيافكلا ىلع ضرف وأ ةنس

 كلذف راث آلا تاموهفم ضراعت مهفالتخاىف ببسلاو . فلكم لك ىلع نيعتم

 ةةالّص لضفت ةعامتملا ”ةالصو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظ نأ كلذاو.

 2 جرد ”نيرع ريشعو و عبسب وأ ةجردا< نب رسشع و سمع ل فلا

 دئاز لاك اهبنأكو ه 4 هيلإ بودنملا سنج نم تاعامجلا َّق ةذلصلا نأ

 لكأ ةعامخلا ةالص : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأكف « ةبجاولا ةالّصلا 0

 ىمشألا ثيدحو « ءازجإلا ىلعددئا ز ء ىش وه امنإ لاككلاو . درفنملا ةالص نم

 صخرف « هل دئاق إل هنأل ةعاملبا ةالص نع فلختلا ف هنذأتسا نيح روبشملا

 وعل - لاق ؟ <ءادشلا عمستأ ال مالسلا و ةالصلاه يلع هل لاق' 9 «٠ كلذ قل

 هجيرخ + ردعلا مدع .عم اهبوجو ىف ضصتلاكوه ,“ ةصمخر كل ”دجأال : لاق.

 لوسر نأ : وهو 3 هم لع قتلا ةريزقالا ثيدح اذه ئوقي امو . ملسع
 ا ا

 "نأ تيممه دقل م ديس سفن ىنّلاو : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 سا مال هس راسل 2 عم - مآ

 الجي 85 مك ماه 3 ذأ ويف رةالّصلاب ريمأ مم بطحيف بطب

 هاد م لى وى © ص سا لس يعل نس 0 0

 ء مهوب مييللع قرح رلاجر ىلإ فلاخأ مث سال 5

 وأ انيمس امظع دحيت هنأ 'مثهاد>أ تمنع 6-1 ىسفت ىذّلاو

 هيف لاقو « دوعسم ا وو ءءاشعلا دهشل نا .نيثت امرم

 ىدهحلا نكس نم نإو « ىدملا ناس نمل ملثمو هيلع هللا لص هللا لوس

 مكين .ةنس مك رتولو » هتاياور ضعب ىو مهيف نذؤي ىذلا دجسملا ىف ةالصلا

 ثيدح ليوأتب عيبلجا كلسم .نيقيرفلا نيذه نم'دحا.و لك كلسف « مالضل

 مل إف رهاظلا لهأ امأف . هب كسمت ىذلا ثيدحلا رهاظ ىلإ هقرصو « هقلاخم

 ةعامجلا ةالص نإ ىأ : : اهسفنأ تابجاولا ىف .عقت 7 نأ عنتمي ال ةلضافملا.نإ : اولاق'

 هنع طقس نم قح ىق درفنملا هد ةالص هضرف نم قح ق

 ىلعو : اولاق . ةروكذملا تاجردلا, كلتب رذعلان اكمل ةعامجلا ةالص بوجو

 +مالسلاو.ةالصلا هيلع هلوقب كلذل اوجتحاو نيئيدحلا نيب .ض راعت الف. اذه



 دس ]خادم

 هنأ اومعزف كئلوأ امأو , مئاقلا ةالص "نم فطتلا ىلع دعاقلا ةالصو»
 ,ىذلا ءادنلا وه كلذ ذإ « ةعمجلا موي ءادن ىلع ىمعألا ثيدح لمح نأ نكمي
 صن نأل « ملعأ هللاو دعب هيف اذهو قافتاب هيلإ نايتإلا هعمس نم ىلع بجي
 « ىمعأ لجر ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىتأ و لاق ةريره ابأ نأ وه ثيدحلا
 هللا لوسر لأسف « دجسملا ىلإ ىندوقي دئاق ىل سيل هنإ هللا لوسر اي : لاقف

 ”له : لاقف هاعد ىلو املف « هل صخرف « هتيب ىف ىلصيف هل صخري نأ

 دعبي اذه رهاظو « بسجأف : لاق « معن : لاقف . ةالّصلاب ةءادتلا ممسست

 تاك نم ىلع بجاو ةعمجلا ةالص ىلإ نايتإلا نأ عم « ةعمجلا ءادنهنم مهفي نأ

 ثيدحلا اذه ضراعو . افالخ كلذف ف رعأالو « ءادنلا عمسي ملنإو رصملاف

 ناك كلام نب نابتع نأ هيفو « أطوملا ى روكذملا كلام نب نابتع ثيدح اضيأ

 ةملظلا نوكت هنإ ١ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق هنأو « ىمعأ وهو مؤي

 هذختأ اناكم ىتيبق هللا لوسر اب لصف رصبلاري رض لجر انأو ليسلاو رطملا

 ىلع" نأ بح نأ : لاقف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هءاجف ؛ ىلصم
 . « ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىلصف تيبلا نم ناكم ىلإ هل راشأف

 دحأ نم ولخيال ىلص دقو دجسملا لخد ىذلا نإف ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )

 نإف . ةعامج ىف ىلص نوكي نأ امإو « ادرفنم لص نوكي نأ امإ : نيهجو
 2 طقف برغملا الإ تاولصلا لك مهعم ديعي : موق لاف ادرفنم للص ناك

 اهلك تاولضلا ديعي : ةفيتحوبأ لاقو . هباحصأو كلام لوقلا ذبب لاق نممو
 : روث وبأ لاقو . حبصلاو ٍنرغملا الإ : ىعازوألا لاقو .رصعلاو برغملا الإ
 اوقفتا امتإو « اهلك تاولصلا ديعي : ىعفاشلا لاقو . رجفلاو رصعلا الإ
 نأ » هيبأ نع دمحم نب رشب ثيدحل ةلمحلاب هيلع ةالصلا ةداعإ باجيإ ىلع
 ”كللام : هعم لصي ملو دجسملا لخخد نيح هل' لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نإ كورا ىلا ملم لحرب تسلا: سانلا عم ”لّصْتت ل
 "عم لصف تلثج !ذإ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ىلهأ تيلص ىنكلو
 هذه ضصيصم لايعأل سانلا تلبعاف و تشتم "ذك تنك *نإو الا
 تايلصلا ةداعإ هيلع بجوأ همومع ىلع هلمح نف « ليلدلاب وأ :سايقلاب مومعلا
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 هتإف طقف برغملا ةالص كلُذ نم ىنئتسا نف امأو + ىعفاشلا بهذم وهو اهلك

 ةالص نأ معز هنأ كلذو « هللا همحر كلام وهو هبشلا سايقب مومعلا صصخ

 اهنأل « رتوب تسيل ىلا عفشلا ةالص تيبشأل تديعأ ولف « رتو ىه برغملا
 ابسنج نم لقتنت تناك اهنأكف « تاعكر تس كلذ عومجمب نوكت تناك

 مالسلا نأل« فعض هيف سايقلا اذهو « اهل لطبمكلذ و ىرخأ ةالص سنج ىلإ
 نم عونلا اذهب ءانثتسالا نم ىوقأ مومعلاب كلسّملاو راتوألا نيب لصف دق
 رتوأ دق نوكي اهداعأ اذإ هنأ نم نويفوكلا هلاق ام اذه نم ىوقأو « سارلا
 .نإ : لاق هنإف ةفينح وبأ امأو ع ةليل ق نارتوال هرثألا ف ءاج دقو « نيترم

 <« رصعلا دعب لفنت دق نوكي رصعلا داعأ نإف « الفن هل نوكت ةيناثلا ةالصلا

 « رتو اهنأب برغملاو سايقلا اذبب رصعلا صصخف « كلذ نع ىبّلا ءاج دقو

 ةريخآلا ةالصلا نأ ىعفاشلا مل ماس نإ ديج سايق اذهو « داعيال رتولاو

 ىبلاف راث آلا فلتخت ل هنألف كلذف حبصلاو رصعلا نيب قرفنم امأو . لفن
 لوق وهو 0 اا رصنلا كعب ةالسلاق فلتخاو 4 خيدعلا كيب ةالصلا نع

 ءاهقفلا رثكأف ؟ىرخأ ةعامح ف ديعي لهف ةعامح ف ىلص اذإ امأو . ىعازوألا
 .لاق نمثو « ديعي لب : مهضعب لاقو 3 ةفيدحوبأو كلام مهنم 3 ديعيال هنأ ىلع

 موهفم ضراعت مهفالتخا قف ببسلاو . رهاأظلا لعأو دواذو دمحأ لوقلا اذهب
 ىلصتال» لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع درو هنأ كلذو « كلذ ىف راثآلا
 نأ ةعاج  اولص نيذلا رمأ هنأ ١ هنع ىورو « نير م ماوي ىف ”ةالص

 ,ىلع ةداعإلا بجوي رشب ثيدح رهاظ نإف امضيأو « ةيناثلا ةعامخبا عم اوديعي
 درو اذإ هنأ ىلع رثكألاو « مومعلا ةرق هتوةنإف ٠“ دجسملا ءاج اذإ لصملك
 هيلع ىلا عم ذاعم ةالسعو «© هيبس ىلع هب رصتقيال صاخ ببس ىلع ماعلا

 ةداعإ زاوج ىلع ليد هيف ةالسلا كالت ف هموق مؤي ناك مث « مالسلاو ةالصلا

 ةالصلا هيلع هل و مومعب لخأ هنإف حيج ثلا بهذم بهذ نم امأ . حيجرتلا

 ةالإ كلذ نم نيتسي حلو « نيثرع موي ىف ةدحاو ةالص لصتال » مالسلاو

 هنإ اولاقف عمحلابهذم بهذ نمامأو . اهلعقافتالا عوتول طقف درفنملا ةالص

 كلذ امثإ «نيترم موي ةدحاو ةالص ىللصتال» : مالسلاو ةالصلا هراعهلوآ ىبعم



 سؤ اسس

 امهنم ةدحاو لك ى دقتعي :نيترم اهنيعب ةدحاولا ةالصلا هلا لعرلا ىلصيال نأ

 . اهي رومأم هنكل و ضرفلا ىلع ةدئاز اهنأ ةيناثلا ف دقتعي لب ٠ ضرف اهنأ

 لجرلا.ىلصيال نأ ىبعأ : درفنملل وه امنإ ثيدحلا اذه ىعم لب : موق لاقو

 . نيترم اينيعي ةدحاو ةالص درفتملا

 ىناثلا لصفلا

 . هب ةصاخلا مامإلا ماكحأو « ميبقتلاب ىلوأ نمو .ةمامإلا طورش ةفرعم ف

 عب رأ لئاسم لصفلا"اذه قو

 موقلا مؤي : كلام لاقف « ةمامإلاب ىلوأ نميف اوفلتخا ( ىلوألا ةلئسملا )
 مؤي : دمحأو ىروثلاو ةقدحتوأ لاقو + ىعفاشلا لاق هبو مهؤرقأال مهَمفأ

 ةالصلا هيلع هلوق م وتم عهفالتخا تالسحالا اذه ببسلا 0 ؤرقأ وقلا
 ةاعاأ رقلا ىف اوتاك ”نإف هللا باتكل 'مهؤرقأ ”مونقلا موي ٠ مالسلاو
 يع دات ماوس رةئلسلا ف اوثاك *نإف . ةّنسلاب ”مئهمتلعأن ءاودب
 موي الو ءامالْسإ ' مهم .دقأف ء”ءا وس رجلا اوناك 'نإف : ”ةرج 1
 3 الإ هقمركت ىلع هت ُّى 0 الو هناطللس ف ةزعرلا“ ل 0

 مه : هموهفم ق احلل فلتخا نكل هتك ىلع قفتم ثيدح وهو , هن 5

 - هقفألا انهه [رقألا نم مهف نم مهمو ٠ ةفينحو بأ وهو هرهاظ ىلع 0 نم.

 اضيأو « ةءارقلا ىلإ ةجاحلا نم سمأ ةمامإلا ىف هقفلا ىلإ ةجاحلا نأ معز ا
 هيلع ام فالح كلذو . ةرورض هققفألا وه ناك ةباحصلا نم أر أ نإف

 . مويلا سانلا
 ناك اذإ مالا غلبي مل ىذلا ىبصلا ةمامإ ىف سانلا فلتخا ( ةيناثلا ةلئسملا )

 هنأ هال ور تيوس ا ورا اذه ) مومعل موق ث كلذ زاجأف . ائراق

 ٠ لفنلا َْق موق هزاجأو ٠ اقلطم موق كلذ عمو ىدوخو هم وق مؤ ناك

 له كلذؤ الخلا ببسو . كلام نع ىورم ىهو ٠ . ةضيرفلاق هوزيخب 2

 اذهلف : اررثأ ركذي مل هنأ عم ةيرصملا ةخسنلا ف ةدئاز نيسوملا نيب ام )١(
 .هتدايز ىلع انهب
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 فالتخال كلذو .؟ هيلع تبجو نم هيلع ةبجاو ريغ ةالص ىف دحأ مؤي لح
 .؟ مومأملاو مامإلا ةين

 اهزاجأو : قالطإب موق اهدرف . قسافلا ةمامإ ىف اوفلتا ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 عدي عوطقم رخررأ هباعوطسم تق ةركذتأ نيب موق قرقو : قالطإب موق

 ناك نإو . ادبأ هءارو ىلصملا ةالصلا داعأ هب اع وطقم هقسف ناك نإ : اولاقف
 الوأت ىربألا هراتخا ىذلا اذهو : تقولا ثق ةداعإلا هل تبحتسا انونظم
 ليوأت ريغب نوكي وأ ليوأتب هقسف نوكينأ نيب قرف نم مهنمو . بهذملا ىلع

 لوأتملا ءارو ةالصلا اوزاجأف . قارعلا ل هأ لاوقأ لوأتيو ذيبنلا ب رشي ىئذلا لثم
 هنع توكسم ءىث هنأ اذه مهفالتخا بيسو . لوأتملا ريغ ءارو اهوزيجي لو

 ةحص لطبي ال ناك امل قسفلا نأ ىأر نف . ضراعتم هيف سايقلاو : عرشلاىف

 ىري نملوقىلع طقف هتالص ةحص الإ همامإ مومأملا جاتحيا نم نك كي لو ةالصلا

 ىلع ةمامإلا ساق نمو : قسافلا ةمامإ زاجأ مومأملا نع لمح , ماه إلا نأ

 نأ ةداهشلا ف مهني اك ةدساف ةالص ىلصي نوكي نأ قسافلا مهناو ةدابشلا
 ريغب وأ ليوأتب هقسف نوكي نأ نيب موق ف قرفكلذلو : هتمامإ رجي مل بذكي

 هب 00 نأ نيب قرف نم عجري اذه نم بيرق ىكإو ٠ ليوأت

 « هليوأت ىف روذعم ريغ هنأكف هب اعوطقم ناك اذإ هنآل . هب نيس وح وأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعب قسافلا ةمامإ او زين نأ رهاظلا لهأ مار دقو

 . قساف ريغ نم امساف كلذ نم نش ملف : اولاق « مهؤرقأ موققلا م موي

 روكي نأ نيب قرف نم مهممو و. فيعض هرضقلا ,يغ ف مومعلاب جاجتحالاو

 ,امإلا نأىلع ءانب ةالصلا نع ةجراخرومأىث وأ . ةالصلا ةعمص طورش ىف هقسف

 . ةحيدك هتالص عوقو هيف ل ريشي امنإ

 نأ زوال هنأ ىلع روهمجلاف .٠ ةأرملا ةمامإىف اوفلتحا ( ةعبارلا ةلئسملا )

 كلام كلذ عنمو . ىعفاشلا كلذ زاجأف : ءاسنلا اهّتمامإ ف اوفلتخناو لاجرلا مؤت

 روهمجلا قفتا امو ٠١ قالطإلا ىلع اهتماهإ ازاجأف . ىربطلاوروثئوبأ ذشو

 « لوألا ردصلا نع كلذ لقنل ازئاج ناكول هنأل . لاجرلا مؤ: نأ اهعنم ىلع

 سيل هنأ ملع لاجرلا ص ريخأتلا ةالصلا ىف نيداس تناك امل اضيأ هنآلو
 نه نسخ كيح نه و رخأومالسلا و ةالصلا هيلع هلوقل ٠ مهيلع مدقتلان طزوحب

 لوأ - دهتحملا ةيادب س ٠



 تا

 < ةالصلاىف ةبترملا ف تايواستم نكذإ ءاسنلا اهتمامإ مهضعب زاجأ كلذلو , هللا

 ءبهذ امإف اهتمامإ زاجأ نمو « لوألا ردصلا ضعب نع كلذ لقن اضيأ هنأ عم

 و هيلع هلل ىلص هللا لومر نأ و ةقرو م ثيدح نم دوادوبأ هاورام ىلإ

 « اهراد لهأ مؤتنأ اهرمأو. « اط نذؤي انذؤم اهلعجو اهتيب ىف اهروزي ناك
 مامإلا ف ةطرتشملا تافصلا ف مهفالتخا نم ىنعأ ةريثك لئاسم بايلا اذه و

 اذهى اندصقو : ىضاقلا لاق . عرشلاىف اهنع اتوكسم اهناوكل اهركذ انكرت
 . عومسملاب بيرق قلعت هلام وأ ةعومسملا لئاسملا ركذ وه امنإ باتكلا

 : عمسلاب ةقلعتملئاسم ةعبرأ كلذ نإف (هب ةصاخلا مامإلا ماكحأ امأو )

 ,ىذلاوه مومأملا مأ ؟ نآرقلا مأ ةءارقنم غرف اذإ مامإلا ”نّمؤي له اهادحإ
 ,له هيلع جترأ اذإ ةثلاثلاو ؟ مارحإلا ةريبكت ربكي ىم ةيناثلاو . طقف نمؤي

 عضوم نم عفرأ هعضوم نوكي نأ زوجي له ةعبارلاو ؟ ال مأ هيلع حتفي
 اكلام نإف « باتْكلا مأ ةءارقنم غرف اذإ مامإلا نّمؤي له امأف . نيمومأملا

 ءاهقفلا روهمج بهذو « نمؤيال هنأ نييرصملاو هنعمساقلا نبا ةياور ىف بهذ
 مهفالتخا ببسو « كلام نع نييندملا ةياور ىهو ؛ ءاوسم ومأملاك نمؤيدهنأ ىلإ

 هيلع قفتملا ةريره ىلأ ثيدح امهدحأ : رهاظلا ىضراعتم نيثيدح كلذىف نأ

 ”مامإلا ”نّممأ اذإ ١ ماس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ حيحصلا ىف
 هيلع لاق هنأ اضيأ ةريره ىلأ نع كلام هجر ام ىناثلا ثيدحلاو , اونمأف
 نيلاضلا الو 'مسيئلتعت ب وضخملا ريغ ”مامإلا "لاق اذ : مالسلاو ةالصلا
 هئيدحلا امأو . مامإلا نيمأت ف صن وهف لوألا ثيدحلا امأف : نيمآ اول وقف
 رمأ امل نمؤي ناك ول هنأ كلذو « نمؤيال مامإلا نأ ىلع هنم لدتسيف ىناثلا
 مامإلا نأل « مامإلا نم ْوِي نأ لبق باتكلا مأ نم غارفلا دنع نيمأتلاب مومأملا
 نأ الإ « هب ”متؤيل ”مامإلا لعتج امن] ١ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك
 « هلبق وأ هعم نمؤي نأ مومأملل نوكي نأ ىبعأ : مامإلا لاوقأ نم اذه صخي
 مومأملا مكح نمضت امنإ نوكيو « نيمأتلا ف مامإلا مكح ىلع ليلد هيف نوكي الف
 هاور ىذلا ثيدحلا حيجرتلا بهذم بهذ اكلام نأ رهظي ىذلا نكل « طقف
 هلوألا ثيدحلا حيجرتل روهمتللا بهذو « ىعادلا ال نمؤملا وه عماسلا ن وكل

 نيبو هنيب فالحلا امنإو « مامإلا مكح نم ءىش هيف سيل هنآلو « اصن هنوكل
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 نمؤيال وأ مامإلا نمؤي لهى ال طقف م ومأملا نيمأت عض وم : رخآلا ثيدحلا
 هلوق ىبعم نإ : لاقي نأب لوألا ثيدحلا لوأتي نأ اضيأ نكعو . اذه لمأتف
 ءاعدلا وه نيمأتلا نإ ليق دقو ؛« نيمأتلا عض وم غلب اذإف ىأ « اونمأف نمأ اذإف »

 ىنعأ : سايقب الإ ثيدحلا نم موهفم ريغ ءىشل رهاظلا نع لودع اذهو
 « اوئمأن نيلاضلا الو مييلع بوضغملا ريغ لاق اذإف » هلوق ن م مهقي نأ
 مامت دعب الإ ربكيال : اولاق اموق نإف مامإلا ربكي ىم امأو . مامإلا نمؤيال هنأ
 :اولاق موقو ةعامجو ىعفاشلاو كلام سهذموهو « فوفصلا ءاوتساو ةماقإلا

 نذؤملا لوق دنع ه ريبكت اونسحتساو « ةماقإلا مي نأ لبق وه ريبكتلا عض وم نإ
 فاللحلا ببسو . رفزو ىروثلاو ةفينح ىلأ بهذموهو ؛ ةالصلا تماق دق

 :لاقف سنأ ثيدح امأ . لالب ثيدحو سنأ ثيدح رهاظ ضراعت كلذ
 : لاقف ةالصلا ف ربكي نأ لبق موسما لع هللا لوسر انيلع لبقأ»
 رهاظو « ىِرْهظ ءارو نم 'مك ار ىف اوصارتو "يكف وفص اوميقأ
 ناك هنأ رمع نع ىور ام لثم « ةماقإلا نم غارفلا دعب ناك هنم مالكلا نأ اذه
 ىور هنإف لالب ثيدحامأو . ريكي ذئنيح فوفصلا توتساو ةماقإلا تمت اذإ

 هللا لوسر اي : هل لوقي ناكف « ماسو هيلع هللا ىلص ىبلل يقي ناك هنأ »

 ىلص هللا لوسر نأ ىلع لدي اذهف : | 0 ىواحطلا هج ردخ « نيمآب ىبقبستال
 مامإلا ىلع حتفلا مهفالتخا امأ 1 مت مل ةماقإلا وربكي ناك ملس و هيلع هللا
 عنمو « هيلع حتفلا اوزاجأ ءاملعلا رثكمأ و ىعفاشلاو اكلام نإف ٠ هيلعجترأ اذإ

 ىور هنأ د كلذو ءراث لا فالتخا كلذ ق فالحلا بيسو . نويفوكلاكلذ

 ؟ىأ””نئيأ : لاق فرصنا املف « ةيآىف ددرت ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر نأ
 ةالصلا هيلع هنع ىورو . هيلع حتفلا كيري ىأ « ؟ موقلا ف نكي لأ

 0 لوألا ردصلاو كلذؤ فالحلاو , مامإلا لع حتفيال ٠ لاق هنأ مالسلاو

 مامإلا عضوم امأو . روهشم رمعنبا نع زاوخلاو « ىلع نع روهشم عنملاو

 « كلذ اوعنم موقو « نيمومأللا عضوم نم عفرأ نوكينأ اوزاجأ اموق نإف

 كلذق فالحلا ببسو . كلام بهذم وهو « ريسيلا كلذ نم اوبحتسا موقو
 ”مأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ١ : تباثلا ثيدحلا اههدحأ : ناضراعتمناثيدح
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 نم لزن دجسي نآ دارأ اذإ ناك هنأو « ةالصلا مهملعيل ربثملا ىلع سانلا

 ذخأف « ناكد ىلع سانلا ْمأ ةفيذح نأ دوادوبأ هاور ام ىناثلاو 5 ربنملا ىلع

 اوناك مهنأ ملعت ملأ : لاق هتالص نم غرف املف « هيذجف هصيمقب دوعس نبا

 نأ مامإلا ىلع بحي له اوفلتخا دقو . ؟ كلذ نع ىبنيوأ « كلذ نع نوبي

 ثيدحل .هيلع بجاوب كلذ سيل هنأ لإ موق بهذف ؟ ال مأ ةمامإلا ىوتي

 2 ةالصلاف هلوخد دعب سو هيلع هللا ٍلصدللا لوسر بنجىلإ ماق هنأ سابع نبا

 لاعفأ ضعب لمح ناك اذإ كلذ نم دبال هنأو « لمت<م اذه نأ موق ىأرو

 اضرف لمحي مامإلا نأ ئىري نم بهذم ىلع اذهو « نيمومأملا نع ةالصلا

 . نيمومأملا نع الفن وأ

 ثلاثلا لصفلا

 . نيمومأملاب ةصاخلا ماكحألاو « مامإلا نم مومأملا ماقمف

 : لئاسم سمخ بابلا اذهىقو

 نع موقي نأ درفتملا دحاولا ةنس نأ ىلع ءاملعلار وهمح قفتا ( ىلوألا ةلئسملا)

 ةثالث اوناك نإ. مهنأو « هريغو سابعنبا ثيدح نم كلذ توبثل مامإلا نيمب
 بهذف « مامإلا ىوس نينثا اناك اذإ اوفلتخاو « هءارو اوماق مامإلا ىوس
 هباصصأو ةفينح وبأ لاقو . مامإلا فلخ ناموقي امبنأ ىلإ ىعفاشلاو كلام

 نيثيدحكلذف نأ مهفالتخا ف ببسلاو . امهنيب مامإلا موقي لب : نويفوكلاو

 هللا لوسر راسي نع تمق » : لاق هللادبع نب رباج ثيدح امهدحأ : نيض راعتم
 ءاج مث « هنيمي نع ىنماقأ ىتح ىنرادأف ىديب ذخأف « ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرراسي نع ماقف ءاج مث «, أضوتف نس نب رياج

 دوعسم نبأ ثيدح ىلاثلا ثيدحلاو « هفلخم انمق ىبح انعفدف ( اعيمج ائيدياب لحاف

 ملسو هيلع هللا ىلص' ىنلا ىلإ هدئسأو « امهطسو ماقف دوسألاو ةمقلعب ىلص هنأ

 « هدنسأ مهضعبو هفقوأ مهضعبف « ثيدحلا اذه ةاور فلتخاو : رمع وبأ لاق
 لاجرلا وأ لجرلا فلخ فقت نأ ةأرملا ةنس نأ امأو « فوقومهنأ حبحصلاو
 « اهدحو تناك نإ مامإلا فلخن وأ « مامإلا ىوس لجر كلانه ناك نإ
 نأ » ىراخبلا هج رخ ىذلا سنأ ثيدح نم تاذ تول افالخ كلذ ف ملعأ الف
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 ماقأو هنيمب نع ىنماقأف : لاق « هتالخوأ همأب و هب ىلص ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هءارو مكيلاو انأ تففصف » لاق هنأ كلام اضيأ هنع هجرخ ىذلاو مانفلخ ةأرملا

 نأ روهمحلا دنع دحاولا ةنسو « انئارو نمزوجعلاو « مالسلاو ةالصلا هيلع

 : موق لاقو . ةنوميم دنع تاب نيح سابع نبا ثيدحل مامإلا نيمب نع فقي
 نإ اهنأو « مامإلا فلخ ىلصت ةدحاولا ةأرلا نأ فالخ الو « هراسينع لب

 . هفلخ ةأرملاو مامإلا بناج ىلإ لجرلا ىلص لجارلا عم تناك
 كلذكو « هيف بغرم لوألا فصلا نأىلع ءاملعلا عمجأ ( ةيناثلا ةلئسملا )

 « ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذبرمألا توبثل اهتيوستو فوفصلا صارت
 هتالص نأ ىلع روهمحلاف ء هدحو فصلا فلخ ناسنإ ىلص اذإ اوفلتخاو

 مهفالتخا ببسو . ةدساف هتالص ةعامحو روث وبأو دمحأ لاقو . 'ىزجت

 وه ةصباو ثيدحو « هل لمعلا ةفلاو ةصباو ثيدح حيحصت أ مهفالتخا

 ىعفاشلا ناكوو فّصلا فخ مئاقل ”ةالصال » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ

 ناكو . سنأ ثيدحو فصلا فلخ اهدحو ز وجععلا مايق هضراعي اذه نأ ىري

 . لاجرلا فلخ مايقلا ىه ءاسنلا ةنس نأل « ةجح كلذ قف سيل : لوقي دمحأ

 برطضم وه : هريغ لاقو . ةصباو ثيدح ححصي انلق اك دمحأ ناكو
 نود عكر هنأ ةركب ىأ ثيدحب روهمحلا جتحاو . ةجح هب موقتال دانسإلا
 كك داز »هل لاقو ةداعإلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأي ملف فصلا

 ىنعأ : ضراعت نكي مل بدنلا ىلع اذه لمحو لو « "دعت الو اص رح هللا

 . ةركب ىلأ ثيدحو ةصباو ثيدح نيب

 ةماقإلا عمسيف ةالصلا ديري لجرلاف لوألا ردصلا فلتخا ( ةئلاثلا ةلئسملا)

 ىورف ؟ ةالصلا نم ءزج هتوفي نأ ةفاخم ال مأ دجسملا ىلإ ىشملا عرشي له

 ىورو . ةماقإلا اوعمس اذإ ىشملا نوعرسي اوناك مهمأ دوعسم نباو و رمع نع

 لب « ىعسلا نوريال اوناك سو

 ثيدحل راصمألا ءاهمتف لاق لوقلا اذببو « ةنكسو راقوب ةالصلا ىتؤت

 اهوتأو ©« نوعست منأو اهوتأت الف ةالصلاب 52 اذإ , تباثلا 0

 اذه مهغلبي مل هنأ كلذ ق فالحللا ببس نوكي نأ هبشيو « ةنيكسلا مكيلعو



 16ه ا

 تاريخا اوقبتْساف - ىلاعت هلوقل هضراعي باتكلا نأ اوأر وأ ثيدحلا
 اوعراسو - هلوقو نورا كائلوأ نوُقباّسلا نوُئقباّسسلا  هلوقو
 . ب مكبر ' نم ةريقخم ىلإ

 ثيدحلا حص اذإ نكل « ريخلا ىلإ ةردابملاب دهشت عرشلا لوصأف ةلمحلابو
 . برقلا لامعأ رئاس نيب نم ةالصلا ىنئتست نأ بجو

 ءدبلا نسحتسا ضعبف « ةالصلا ىلإ ماقي نأ بحتسي ىبم ('ةعبارلا ةلئسملا )
 دق : هلوق دنع ضعبو « ةعراسملا ف بيغرتلا ف' لصألا ىلع ةماقإلا لوأ ىف
 اوري ىتح : لأق مهضعبو « حالفلا ىلع ىح دنع مهضعبو « ةالصلا تماق
 كلذ لكو هنإف « هنع'هللا ىضر كلامك ادح كلذ ىف دحي مل مهضعبو « مامإلا
 هنأ ةداتق ىبأ ثيدح الإ عومسم عرش اذهىق'سيلو « سانلا ةقاط ردق ىلإ
 «ىورت ىحاوم وقت الف ةالّصلا تميق"أ اذإ : مالسلاوةالصلا هيلع لاق
 : هنع وفعملا اهلصأ ىلع 'ةرقاب ةلئسملاف الإو « هب لمعلا بجو اذه حص نيف
 . نسحف لك ماق ىبم هنأو 2 عرش اهيف سيل هنأ ىعأ

 ءارو لجادلا نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثكو كلام بهذ ( ةسماحلا ةلئسملا )
 ىتح ىدامت نإ اهنم هسأر مامإلا عفري نأب ةعكرلا تاوف فاح اذإ مامإلا
 « اعكار بدي مث لوألا فصلا نود عكري نأ هل نأ لوألا فصلا ىلإ لصي
 « دحاولل ههركف « دحاولاو ةعامخلا نيب ةفينحوبأ قرفو « ىعفاشلاك لذ هركو
 .. دوعسم نباو تباث نب ديز نع ىورم كلام هيلإ بهذامو . ةعامجلل هزاجأو
 لخد هنأ ١» وهو « ةركبىلأ ثيدح حيحصت ق' مهفالثخا مهفالتخا ببسو
 مث عكرف « عوكر مهو :سانلاب ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو دجسملا
 0-0 لاق ماسو هسيلع هللا ىلص هللا لوسر فرصنا املف ؛ فصلا ىلإ ىعس

 « دعت الو اصح هللا كداَز : لاق « انأ ةركب وبأ لاق ؟ ىعاسلا

 عبارلا لصفلا

 هلاعفأو هلاوقأ عيمحْف مامإلا عباد نأ مومأملا ىلع بجي هنأ ىلع ءاملعلا عمجأو



 أهوال

 زاجأ نم دنع ضرمل اسلاج ىلص اذإ هسولج فو .٠ هدمح نمل هللا عمس: هلوقىف الإ

 تيهذ ةفئاط نإف ء هدمح نمل هللا عمس هلوقىف مهفالتخا امأو . سلاخلا ةمامإ

 « طقف هدمح نمل هللا عمس : عوكرلا نم هسأر عفر اذإ لوقي مامإلا نأ ىلإ

 ةفينحوبأ و كلام لوقلا اذب.'لاق'نممو « طقف دمحلا كلو انبر : مومأملالوقيو

 عمس اعيمج' نالوقي مومأملاو مامإلا.نأ ىلإ ىرخأ ةفئاط تبهذو . امهريغو .

 رئاسك مامإلا اعم امهيف عيبتي م ومأملا نإو « دمحلا كلو انير هدمح نمل هللا

 « اعيمج امهنالوقي مامإلاو درفنملا نأ ةفينحى نأ نعىور دقو . ءاوس ريبكتلا

 كلذ ىف فالتخالا ببسو . اعيمح امهوقي هنأ ىنعأ : درفنملا ف فالخ الو

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ سنأ ثيدح امههدحأ : ناضراعتم ناثيدح

 عفد اذإو وعم راق تك 0 ”مامإلا ”لعج امد

 ؛؟ دما كلواتير ءاولوعف "هادم '”نملهللا مس سلاقاّذإو ءاوعَفراف.

 ةالصلا حتتفا اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص هنأ » رمع 00 ثيدح ىلاثلا ثيدحلاو

 اضيأ كلذك امهعفر عوكرلا نم هسأر عفر اذإو ٠ هيبكنم وذح هيدي عفرب
 موهفم حجر نف « دْئمتحلا كلو انّنبر هدمت "نمل هَل عم# : لاقو.

 كلو انبر مامإلا الو هدمح نمل هللا عمس مومأملا لوقيال : لاق سنأ ثيدح.
 فال هنع توكسملا مكح ل عج هنآل « باطخلا ليلد باب نم وهو « دمحلا

 كلو انبر مامإلا لوقي : لاق رك نبا تيدخ عز قنو هب قوطنملا مكح

 هلوق مومعل هدمح نإ هللا عمس هلوق َّق مامإلا عبأي نأ مومأملا لعب جيو « دمحلا

 . مومأملاو مامإلا نيب ا واق را نكح حا هب ميل مامإلا لعجامت]»

 كلوانب رلوقيال مامإلا نأ باطحلا ليلدب ىضتقيسنأ ثيدح نأ كلذ ف قملاو

 ىضتقي رمح نبا ثيدحو . هدمح نمل هللا عمم لوقيال مومأملا نأو « دمحلا

 باطحلا ليلدب صنلاك رئي نأ بجي الف « دمحلا كلو انبر لوقي مامإلا نأ اصن

 مومأملا نأ همومعب ىضتقي سنأ ثيدحو . باطخللا ليلد نه ىوقأ صنلا نإ

 ليلدبو « هب مثؤيل مامإلا لعج امئإ » هلوق مومعب هدمح نمل هللا عمس : لوققي

 الو « باطحلا ليلدو مومعلا نيب حجري نأ بجوف « اهلوقيال نأ هباطخ

 ةوقلاق اضيأ فلي مومعلا نكل «باطخلا ليلد نم ىوقأ مومعلا نأ فالخ



 سا6آا ب

 ضعب نم ىوقأ باطخلا ةلدأ ضعب نوكي نأ دعبي سيل كلذلو « فعضلاو
 . مومأملا ىف ىنعأ : ةيداهتجا ىرمعل ةلئسااف مومعلا ةلدأ

 .لوقلا لصاح نإف « دعاقلا فلخ مئاقلا ةالص ىهو ( ةيناثلا ةلثسملا امأو )
 .ناك اذإ ادعاق اضرف ىلصي نأ حيحصلل سيل هنأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نأ اهيف

 ,مومأملا ناك اذإ اوفلتخاو- نيتناق هلل اوُموٌدقَو  ىلاعت هلوقل امامإ وأ اد رفنم

 نأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع ادعاق ىلصي :ضيرم مامإ فلخ للصف احيعص
 لوقلاو « قحسإو دمحأ لوقلا اذهب لاق نممو « ادعاق هفلخ ىلصي مومأملا

 .ةعامج اذه ىلعو : ربلا دبع نب رمعوبأ لاق . امايق هفلخ نولصي مهم :أ ىناثلا

 روث وبأو رهاظلا لهأو هباحصأو ةفيدحوبأو هباحصأو ىعفاشلا راصمألا ءاهقف

 ,لع ىوقيال ناك نإو امايق هءارو نولصي لاقف ءالؤه دازو « مهريغو

 .دعاقلا ةمامإ زوجنال هنأ مساقلا نبا ىورو . ءاميإ وي لب دوجسلاو عوكرلا

 .كلام نع ىور دقو « مهتالص تلطب ادوعقوأ امايق هفلخ اولص نإ هنأو

 « عنملا ىلعال ةهاركلا ىلع ىب امتإ اذهو « تقولاق ةالصلا نوديعي مهنأ
 .ةض راعمو كلذف راث آلا .ضراعت فالتخالا ببسو . هنع روهشملاوه لوألاو

 .نيثيدح كلذ نأ كلذو « كالام دنع ةنيدملا لهأ لمع ىنعأ : راث آلل لمعلا
 "ذإو» مالسلاو ةالصلا هيلع هاوةوهو « نست ثيدح امهددأ : نيض راعتم

 .ىلص ىلصدتأ ر)وهو ؛غ هانعم ةشئاع تدعي ادودك اولصفا دعاق ىلص

 اوسلجا نأ مهيلإ راشأف انيق موق هءارو ىلصو اسلاج كاش ودو ملسو هيلع هللا

 اودعك اف 0 اذإف هب ”متؤليل ”مامإلا ل عج امل » لاق فرصنا املف

 كينطاو» انولج ا اسلاج ىَّلص اّذإو « اوعفْراف مفر اذإو
 هضرم ق جارح ميو هيلع هلا لع هللا لوسر نأ و ة ةشئاع تيدح ىاثلا

 2 سانلاب ىلصي ماق وهو ركب ابأ دجوف دجسملا ىتأف «هنه قوت ىذلا
 « تنأ اك نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلإ راشأف ركبوبأ رخأتساف

 ركب وبأ ناكف « ركب ىلأ بنج ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلجف
 ةالضب نولصي سانلا تاكو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةالصب ىلصي

 هبهذمو « خسنلا بهذم : نيبهذم نيثيدحلا نيذهق سانلا بهذف « ركب ىبأ



 اها“ ع

 ةشئاع ثيدح رهاظ نإ : اولاق مهنإف خسنلا بهذم بهذ نم امأف . حبجرتلا

 ناك ركب ابأ.نأو « سانلا مؤي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ » وهو
 اوناك سانلا نإو « ةدحاو ةالص ىف نامامإ نوكي نأ زوجيال هنأل « اعمسم
 اذه نوكي نأ بجوف « اسلاج ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نإو « امايق

 . مدقتملا هلعفو هلوقل اًعان هلعف رخآ ناك ذإ « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم

 اذه نإ اولاق نأب سنأ ثيدح اوحجر مهنإف حيجرتلا بهذم بهذ نم امأو

 هللا لوسر له « مامإلا ناك نميف هيف ةشئاعنع ةياورلاتب رطضا دق ثيدحلا

 2 عامسلا نم دنتسم هل سياف كلام امأو . ؟ ركب وبأوأ ملس و هيلع هللا لص

 مومأملا مايق ىف افلتحخا امتإو « دعاقلا ا زاوج ىلع اقفتا نيثيدحلا الك نأل

 نأ ةشئاع ثيدح ىق سيل هنإ مزح نب دمحم وبأ لاق دّقل هنإ ىح « هدوعقوأ

 ىشثل هيلع صوصخنملا كري نأ بي سيلو « ادوعق الو امايقال اولص سانلا

 هنأ كلام نع هرصتخم ىف بعصملاوبأ ركذ دقو :رمعوبأ لاق . هيلع صني مل

 نآل هتالصو مهتالص تدسف ادعاق مهمأ نإف « ادعاق دحأ سانلا مؤيال : لاق

 رمع وبأ لاق « !"دعاق ىدْسعَب ”دحأ ”نّممؤَيال» لاق ملسو هيلعاهللا'ىلص' ىبنلا
 ىقعطا رياج هيوري هنأل « ثيدحلاب ملعلا لهأ دنع حصيال ثيدح اذهو

 نع مساقلا نبا ىور دقو ؟ لسرأ ايف فيكف دنسأ ايف ةجحب سيلو « السرم

 هللا لص هللا لوسر نأ ١ نمحرلا دبع ىنأ نب ةعيبر هاور امب جتحي ناك هنأ كلام

 3 0 3 مامإلا وه ا ناكف نقب رماوعو جرخ لسور هيلع

 اوم يع ىب تام ام : لاقو ركب ىأ ةالصب ىلصي علتو هيلع ىلص

 هنآل ركب ىبأب منا هنأ هوتي نأ الإ ة ةجح هيف سيل اذهو ( هتمأ' نم "لجو

 فعض عم صنلا هل كرتي نأ بحيال نظ اذهو « دعاقلا مامإلا ةالص زوجنال

 . ثيدحلا اذه

 عابتالا ةفص ىف سماخلا لصفلا
 مكحى ةيناثلاو « مومأملا مارحإلا ةريبكت تقوى امهادحإ : ناتلئسم هيفو

 كلام نإف 4 مومأملا ريبكت تقو ىف مهفالتخا امأ . مامإلا لبق هسأر عفر نم

 هعم ربك نإ و : لاق « مارحإلا ةريبكت..نم مامإلا عارف دعب ربكي نأ نسحتسا
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 : ةفينحوبأ لاقو . هئزجي الف هلبق ربك نإ امأ و « هئ زحيال هنإ ليق دقو « هأزجأ

 هنعف ىعفاشلا امأو . هزجي مل هلبق غرف نإف « مامإلا ةريبكت عم ربكي هريغو

 مومأملا نأ ةيناثلاو .رهشألا وهو كلام لوق لثم امهادحإ : ناتياور كلذ ف
 : نيض راعتم نيثيدح كلذ نأ فالخلا ببسو . هأزجأ مامإلا لبق ربك نإ
 هنأ »:ئور ام ىناتلاو « اوربكف ربك اذإف » مالسلاو ةالصلا هيلعهلوق امهدحأ

 اوثكما نأ مهيلا راشأ مث « تاولصلا نم ةالص ىف ربك مالسلاو ةالصلا هيلع
 ريبكت دعب قو «ريكت نآ اذه رهاظن نءاملا رثأ هسأر ىلعو عجر مث بهذف

 هلصأ ىلع ىبم اضيأ وهو « ةراهطلا مدع ناكمل الوأ ريبكت هل نكي مل هنأل

 ركذ هيف سيل ثيدحلاو « مامإلا ةالصب ةطبت رم ريغ مومأملا ةالص نأ

 الإ امهدحأ ىلع لمح نأ ىغبني سيلف « هوفنأتسي ل وأ ريبكتلا اوفنأتسا له
 امإ مامإلا مدقتي نأ دعب الإ نوكيال كلذو عابتالا وه لصألاو « ئيقوتي

 نوري روهمجلا نإف مامإلا لبق هسأر عفر نم امأو . هحاتتفاب امإو زيبكتلاب
 . مامإلا عرّتيف عجري نأ هيلع بحي هنأو « ةزئاج هتالص نكلو ءاسأ هنأ
 هيلع هل وقد وخو « كلذ ىف ءاج ىذلا ديعولل لطبت هتالص نأ ىلإ موق بهذو
 لوحي "نأ مامإلا لبق ”هسأر متفرسي ىذا فاخي امأ ١ مالسلاو ةالصلا
 . ؟ راح ”سأر هسأر هللا

 نيمومأملا نع مامإلا هلمح اميف سداسلا لصفلا
 ادع ام ةالضلا نيفلارف نع اكن ومأم لا نع مامإلا لمحيال هنأ ىلع اوقفتاو

 عم أرقي م ومأملا نأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ اوفلتخا مهمناف « ةءارقلاا
 00 ىلاثلاو . يروج ان ةعم ارغب الودهيق أ انف مالا

 ءاطقف باتكلا مأ رهج امفو « اهريغو باتكلا مأ رسأ امف أرقي هنأ ثلاثلاو,

 هيلع بجوأف 3 عمسيال وأ مامإلا ةءارق عمسي نأ نيب رهحلاق قرف مهضعب و

 هنأ الإ ء كلام لاق لوألابو « عمس اذإ اهنع هاعو « عمسي مل اذإ ةءارقلا“
 . لاق ثلاثلابو « ةفينحوبأ لاق ىناثلاب و . مامإلا هيف رسأ امف ةءارقلا هل نسحتسي
 . لبتح نب دمحأ لوق وه عمسيال وأ عم مسي نأ نيب ةقرفتلاو « ىعفاشلا
 « ضعب ىلع اهضعب ءانبو بابلا اذه 5 فاالتخا مهفالتخا ف ببسلاوب



 د ا1ةمه

 ةالصال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اهدحأ : ثيداحأ ةعبرأ كلذف نأ كلذو.
 هات ركذ دق ام ىبعملا اذه ى ثيداحألا نم درو امو ( باتكلا ةحت اغب لإ
 هللا لوسر نأ ؟ ةريرهىلنأ نع كلام ىور ام ىناثلاو الا ترجو فاك ُْق

 ارق له : لاقف ةءارقلاب اهيف رهج ةالص نم فرصتا ملسو هيلع هللا ىلص
 لوسر لاقذ : هللا لوسر اياانأ معن : لجر لاقف : افنآ دحأ ' م :م ى

 رهج اهف ةءارقلا نع سانلا ىبناف ( ”نآر لا عزانأ ىلام ا

 لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح ثلاثلاو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف

 :لاق فرصنا املف « ةءارقلا هيلعتلقثف ةادغلا ةالص هللا لوسر انب ىلص ٠
 اولعفت الق : لاق ٠ معن : انلق : مامإلا ءارو "نو رقت ا رآلفإ
 ةياور نم انه تماصلا نب ةدابع فيرس رعبا لاق و .نآرلقلا ”مأب "الإ

 ىنلا نع : را اعلا ثيدحلاو عسا !! لصتم هريغو لوحكم

 3 ءارق 206 ءارقف ”مامإ ”هل ناك ' نم ا“ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع

 لاق هنأ ىورام وهو . لبنح نب دمحأ هححص سماخ ثيدح اضيأ اذه ىو
 هجاوق سانلا فلتخاف « اوُتصنأف ”مامإلا أرق اذإ : مالسلاو ةالصلا هيلع
 هيف رهج امف ةءارقلا نع ىهنلا نم ىتسا نم سانلا نف . ثيداحألا هذه عمج

 نم مهنمو . تماصلا نب ةدابع ثيدح ىلع طقف آو ملا .مأ ةءارق , مامإلا

 «باتكلا ةحنافب الإ ةالصال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق 000 2 ىئاسا

 ماتوا هب نيج امف ةءارقلا نع دراولا ىبنلا ناكمل 0 ةالص طقف مومأملا
 رلااسعو

 نارقلا" ئرَق اًذإو - ىللاعت هلوق رهاظب كلذ دكأو ٠ ريرهىلأ ثيدح ىف

 درو امنإ اذهو : اولاق ”نومحرأت 'ماكدتعل اوئصئأو هل اوعمتساف
 ارس طقف مومأملا ىلصملا ىلع ةبجاولا ةءارقلا ىئاسا نم مهو 5 ةالصلا

 مامإلا قح ف ةءارقلا ف دراولا بوجولا لعجو ٠ ارهج وأ ةاليصلا تناك

 ةدنع راصف 3 ةشينح ىنأ بهذم وهو ٠ - رباج ثثيدح ىلإ |ريصم طف درغتملاو

 ”كمعم 7 رستناف أ أ ًارقاو ا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اصص# رباج ثيدح

 بوجو ىري امتإو 3 ةالصلا ف نآرقلا مأ ةءارق بوجو ئريال هنأل 0 له

 « ىعجلا رباج الإ اعوفرم هوري مل رباج ثيدحو .٠ مدقتام ىلع اقلطم ةءارقلا
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 الإ حصيال ثيدح وهو : رمعوبأ لاق . هب درفني ام ءىش ىف ةجح الو

 رباج نع اعوف رم .

 عباسلا لصفلا

 . نيمومأملا ىلإ داسفلا ىدعتي مامإلا ةالص امل تدسف اذإ ىلا ءايشألا ىف

 نيمومأملا ةالص نأ عطقف ةالصلا ف ثدحلا هيلع أرط اذإ هنأ ىلع اوقفتاو

 « ةالصلا دعب كاذب اوملعو بنجوهو مهب ىلص اذإ اناا دسفت تسيل

 .نأ نيب موق قرفو ؛ ةدساف مهءالصموق لاقو 3 دي العلا : موق لاَقف

 « مهتالص تدسف املاع ناك نإ اولاقف « اهل ايسانوأ هتبانحي املاع مامإلا وكم

 لاق ىناثلابو «٠ ىعفاشلا لاق لوألاب و « مهمالص دسفت مل ايسان ناك نإو

 ةالص داقعنا ةح له مهفالتخا ببسو . كلام لاق ثلاثلابو « ةفينحوبأ

 ةطبن رم اهري مل نف ؟ ةطبترم تسيل مأ مامإلا ةالص ةحصب ةطبت رم مومأملا

 نمو « ةدساف مهمالص : لاق ةطبترم اهآر نمو . 0 لاق

 ةالصلا هيلع هنأ » وهو مدقتملا رثألا نقلل ىلإ دصق دمعلاو وبسلا نيب

 م بهذف : اوثكما نأ مهلا ناش مث تاولصلا نم ةالص ىف ربك مالسلا و

 ىعفاشلاو مهمالص ىل اع اونب مهنأ اذه رهاظ نإف « ءاملا رثأ همسج ل عجر

 . ةيناث ةرم ةالصلاب اوعدبب نأ مزال ةطبترم ةالصلا تناكول هنأ ىري

 ةثلاثلا ةلمجلا نم ثلاثلا بابلا

 لوألا لصفلا : لوصف ةعب رأ ف رصحنم ب ابلا اذه دعاوقب طيح مالكلاو
 + تللابلا .::ةنمللا طوخ قام قالا ب ف نم لطوت ةعمللا توتو ق
 . ةعمجلا ماكحأ ىف : عبارلا . ةعمجلا ناكرأ ىف

 ةلع بت ليو ةننقتلا تركو ىف لوألا [لففقلا
 اموكل روهمحلا هيلع ىذلا وهف نايعألا ىلع ةعمجلا ةالص بوجو امأ

 اومآ "نيِذّنلا ابأأ اي  ىلاعت هلوق رهاظلو « رهظلا وهو بجاو نم الدب
 -علينبلا اوراذو هللا رثكذ ىلإ اًوَعْساف هتعمل مْوَني' نم ةالصلا ّئدوت'ذإ



 ل ا6ا9ل

 لع سرج 8 لم رص

 ماوقأ نبيل 0 عراشلاو ةالصلا هيلع ةلوقلو 3 تردولا لل اء رمآلاو

 بهذو ( ميو ىلع لا ”نمعحيل وأ تاعمدلا م عع دو ع

 ببسلاو . ةنس اهنأ ةذاش ةياور كلام نعو . تايافكلا نضورف نعاعا لآ موق

 اذه "نإ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ديعلا ةالصي اهي فداتخالا اذه

 طورش هيف تددجو نم ىلعف بج نم ( ىلع امأو 5 ديع "هللا "هلعج موي

 قافئتاب نانثا طورش ةعبرأ اهيلع ادئاز اهيف دجوو ةمدقتملا ةالصلا بوجو

 ىلع بجن الف «ةحصلاو ةروكذلاف امهيلع قفتملا امأ . امهيف فلت# نانثاو

 . ةعمجلا لهأ نم اوناك اورضح نإ نكلو « قافتاب ضيرم ىلع الو ةأرما

 امهيلع بجنال هنأ ىلع روهمحلاف « دبعلاو رفاسملا امهف امهيف فلتلا امأو

 مهفالتخا ببسو . ةعمجلا امهيلع بجن هنأ ىلع هباككأو دوادو . ةعمجلا

 مالا و ةالصلا هيلع هلوق وهو « كلذ ىف دراولا رثألا دمع ل مهفالتخا
 ه ور مه اش رم و

 "دبع : ةعيرأ هل ةعامج َّى ملسم لك ىل ع بجاو ع ةعمجلا 2

 « سعال فرعا قنوت ضيرتم وأ ىبص وأ ؛ ”ةأرئما وأ : "كوت

 . ءاملعلا رثكأ كنع حصي 0 ثثيدحلاو )َ "كاسم وأ 0 هيفو

 ةعمجاا طورش ىف ىناثلا لصفلا

 : اميعب ةضورفملا ةالصلا طورش اهنأ ىلع اوقفتاف ةعمجلا طورش امأو

 كلذكو « امهيف اوفلتخا مهنإف . ناذألاوتقولا ادع ام ةمدقتملا ةيناّعلا ىنعأ

 تقو اهقو نأ ىلعروهمحلا نإف تقولا امأ . اهب ةصتخملا اهطورش ف اوفلتخا

 ىلإ موق بهذو «لاوزلا لبق زوال امنأو « لاوزلا تقو ىنعأ : هنيعب رهظلا

 اذه ق ببسلاو . لينح نب دحأ لوق وهو لاوزلا لبق لصت نأ روح هنأ

 ىراخب || هجارخل م لثم ةعمجا ليجعت ق ةدراولا راثآلا موهفم ف فالتخالا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ىدغتن انك ام لاق هنأ كعس نب لهس نع

 نوفرصتيو نولص اوناك مهنأ ىور ام لثمو . ةعمجلا لعد الإ -ليقن الو

 زاجأ لاوزلا لبق ةالصلا راثآلا هذه نم مهف نف « لالظأ ناردجلل امو

 لوصألا ضراعتت الثل كلذ زم 0 طقف ريبكتلا الإ 4 مهفي 0 نمو « كلذ

 ىبنلا نأ » كلام نب سنأ ثيدح نم تبث دق هنأ كلذو . بابلا اذه ى



 اهم

 هتناك امل اهنإف اضيأ و« سمشلا ل يمت نيحةعمجلا لصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص

 عملا قيرط نم بجوف « رهظلا تقو اهنقو نوكي نأ بجو رهظلا نم الدب
 لبق ةالصلا ف اصن تسيل ذإ « ريكبتلا ىلع كلت لمحت نأ راث آلا هذه نيب
 ,للع اوقفتا ءاهقفلا روهمح نإف ناذألا امأو .روهمحلاا هيلعىذلا وهو « لاوزلا

 مامإلا ىدي نيب نذؤي له اوفلتخاو ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ وه هتقو نأ

 نيب نذي امنإ هنأ ىلإ مهضعب بهذف ؟ دحاو نم رثكأ وأ طقف دحاو نذؤم

 لاقو . ءارشلاو عيرلا هب مرحي ىذلا وهو « طقف دحاو نذئوم مامإلا ىدي

 هببسلاو 3 ةثالث كذب امتإ لب : موق لاقو . طقف نانثا نذؤي لب : : نورخآ

 بئاسلا نع ىراخبلاىور هنأ كلذو « كلذ راث آلا فالتخا مهفالتخا ف

 ع ربنملا ىلع مامإلا سلج اذإ ةعمجلا موي ءادنلا ناك » لاق هنأ ديزي نبا

 نامع كامز ناك املف ع رمح و رك + ىنأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع

 كلبزت نب بئاسلا نع اضيأ فىورو ( ءاروزلا ىلع ثلاثلا ءادنلا داز سانلا رثكو

 «,دحاو نذئم الإ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ] ةعمجلا موي نا نكي ل» لاق هنأ

 كلهع ىلع ةعمجلا مو ناذألا ناكو» لاق هنأ بدسملا نب كيعس نع اضيأ ىورو

 مامإلا ج رخخ نيح ادحاو اناذأ رمحو ركب ىنأو ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر

 ) ةعمجلال سانلا اي أ دزببل لوألا ناذألا دازف 9 سانلا رثكو نامع نامز ناك املف

 لص هللا لوسر دهع ىلع ةعمجلا مو اوناك نينذؤملا نأ ا بليح نبا ىورو

 : اولاقو « ىراخبلا هاور ام رهاظ ىلإ موق بهذف ( ةثالث م لسو هيلع هللا

 نإ : اولاقف دحاو نذملا نأ ىلإ ا . نانذؤم ةعمجلا موي نذؤي
 ءادنلا نأ ثلاثلا ءادنلا داز سانلا رثكو نامع نامز ناك املف : هلوق ىبعم

 ه«بليجح نبا ثيداحأو 4 بيبح نبا هاور اع نورخآ ذخأو . ةماقإلا وه ىلاثلا

 ةححصلاو بوجولا ط و رش امأو . هب د رفنا امف امسالو ةفيعض ثيدحلا لهأ دنع
 اوفلتخاو « ةعامجلا اهطرش نم نأ ىلع لكلا قفتاف « ةعمجلا مويل ةصتخلا

 نم مومو. ى ربطلا وهو مامإلا عم دحاو : : لاق نم مهنف 4 ةعامجلا رادقم

 لوق وهو « ماما نود ةثالث : لاق نم ميمو مامإلا ىوس نانثا لاق
 موق لاقو . دمحأو ىعفاشلا لوقودو 4 نق زأ ط ريشا نم مهمو ٠ ةفينح ىلأ

 ,نيعب رآلا نود اعزومي هنأ ىأر نكلو ع( اددع ط ريشي ل نم مهنمو . نيثالث
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 نكمي نيذلا جّملأب ,هادحو « كلام بهذموهو « ةعبرألاو ةثالثلابزوجي الو
 هيلع قاطنيام لقأ ق مهفالتخا اذه ىف مهفالتخا ببسو . ةيرق مهب ىرقتت نأ

 سيل مأ مهيف لخاد مانإلا لهو « تانثاوأ ةعبرأ وأ ةثالث كلذ له عمجلا مسا

 بهذ نف « ةعبرألاو ةثالثلا نم رثكأ وه كلذو « لاوحألا بلاغىف عمجلا

 لقأ نأ هدنع ناكو عمجلا مسا هيلع قلطنيام لقأ وه كلذ ىف طرشلا نأ ىلإ
 ف ط ريشملا عمجلا َّق مامإلا لعب نع ناك نإ « نانثا عمجلا مسا هيلع قلطني ام

 نأ ىريال نم ناك نإو « ناث دحاوو مامإلا نينثاب ةعمجلا موقت لاق كلذ ف

 نأ هدنع اضيأ ناك نمو « مامإلا ىوسنينثاب موقت لاق عمجلا ف مامإلا دعي
 ؛ مامإلا ىوس ةثالثب لاق مهلمج ىف مامإلا دعيال ناك نإف « ةثالث عمجلا لقأ

 ملو نانثا عمجلا لقأ لاق نم لوق قفاو مهلمحى مامإلا دعي نمم ناك نإو

 لمعتسملا فرعلاو رثكألاو هيلع قلطنيام ىعار نم امأو . مهنلمج ىف مامإلا دعي

 ناكاملو ؛ ادح كلذ دحي ملو ةعبرألابالو نينثالاب دقعنتال لاق عمجلا ما

 نيذلا سانلا نم ردقلاب عمجلا اذه دح هدنع ناطيتسالا ةعمجلا طرش نم

 طرتشا نم امأو . هللا همحر كلام وهزو سانلا نم ةدح ىلع اونكسي نأ مهلكمي

 « سانلاب تيلص ةعج لوأ ىف ناك ددعلا اذه نأ ىورام ىلإ اريصف نيعبرألا

 ةحصلا طورشو بوجولا طورش ىبعأ :ةعمجلا ةالص طورش دحأوه اذهف

 نيرمآلا عمجي ام اهنمو « طقف بوجو طورش ىه ام طورشلا نم نإف
 وهو ىناثلا طرشلا امأو . وص طورشو بوجو طورش اهمأ ىعأ : اعيمح

 بجينال ةعمجلا نأ ىلع مهقافتال هيلع اوقفتا راصمألا ءاهقف نإف « ناطيتسالا

 . رفاسملا ىلع ةعمجلا مهباجيإل رهاظلا لهأ كلذ ق فلاختو « رفاسم ىلع

 ببسو . ددعلا طرتشي ملو « اذه عم ناطلسلاو رصملا ةفينح وبأ طرئشاو

 تنرعقا ىتلا ةبتارلا لاوحألا ىلإ قرطتملا لامحالا وه بابلا اذه ق مهفالتخا
 اهبيوص ف طرش ىه له ماسو هيلع هللا ىلص اهايإ هلعف دنع ةالصلا هذه

 الإ ملسو هيلع هللا ىلص اهلصي مل هنأ كلذو ؟ طرشب تسيل مأ اهبوجو وأ

 "امم هتالصب ءايشألا هذه نارتقا نأ ىأر نف « عماج دجسمو رصمو ةعام ف

 .ضعب نود اهبضعب ىأر نمو « اهط ريشا ةعمجلا ةالصو اطرش اموك بجوي



 دس ]10 -

 رصم ا طارتشا هكرتو دجسملا كلام طارتشاك هريغ نود ضعبلا كلذ طرتشا

 لثم بابلا اذه :نم ةريثك لئاسمى اوفلتخا عضولا اذه نمو « ناطلسلاو
 مهفالتخا ىف ببسلاو ؟ ماقتال وأ دحاو رصم ىف ناتعمج ماقت له مهفالتخا
 دشأ لاوحألا كلت ضعب نوك وه اهب ةنرئقملا لاعفألاو لاوحألا طارتشا ىف
 ذإ « ةعامجلا طارتشا ىلع اوقفتا كلذلو « ضعب نم ٍةالصلا لاعفأل ةبسانم
 ري لو « ةالصلا ف ةدوجوملا لاوحألا نم لاح اهنأ عرشلانم امولعم ناك
 ةالصلا لاوحأل بسانم ريغ هنوكل كلذ ف اطرش ناطلسلا الو رصملا كلام
 نم نورخأتملا فلتخا دقل ىبح « ةبسانم ب وأ هنوكل اطرش دجسملا ىأرو
 ةبتارةعمجلا نوكت نأ هطرش نمله وكال مأفقسلا دجسملا طرش نه له هباعصأ
 نأ لئاقلو . ريمي هلل نيدو بابا اذه ىف ينعي هنآ هلك 'اذهو ؟ لمن

 هيلع اهنع تكسي نأ زاجال# ةالصلا ةعص ىف اطورش تناك ول هذه نإ : لوقي
 ”لّرنام سانا ؛ نيسبستل - ىلاعت هل وقل اهنايب كري نأ الو « مالسلاو ةالصلا
 دشرملا هللاو - هيف اوه 0 ىلا م نسا - ىلاعت هلوقلو - مهلا
 . باوصلل

 ظ ناكرألا ىثأاثلا لصفلا
 كاذ نم اوفلتخاو « ةبطخلا دعب ناتعكرو ةبطخخ اهنأ ىلع نوملسملا قفتا
 : بالا اذه دعاوق ىه لئاسم سمخ

 اهناكرأ نم نكرو ةالصلا ةوك ق طرش ىه له ء« « ةبطحلاق (ىلوألا ةلئسملا )
 « ضرفب تسيل اهنإ : موق لاقو . نكرو ط رش اهنأ ىاروهمحلا بهذف ؟ ال مأ
 مهفالتخا ببسو . نوشجاملا نا الإ ضرف نأ ىلع كلام بارصأ روهمجو
 نم نوكي نأ ةالصلا هذبب نرتقا ام لك لامحا نم مدقتملا لصألا له وه
 هذبب ةصتلا لاوحألا نم لاح ةبطخلا نأ ىأر نف . نوكيال وأ اهطورش
 هذه نم اتصقن نيتللا نيتعكرلا نم ضوع 0 مو اذإ ةصاخنو « ةالصلا
 ىأر نمو « اهنص ىف طرشو ةالصلا هذه ناكرأ نم نكر اهنإ : لاق ةالصلا
 اطرش تسيل اهنأ ىأر بطخلا رئاس نم ةدوصقملا ةظعوملا وه اهنم دوصقللا نأ
 ؟ ال مأ ضرف ىه له ةبطخلا هذهىف فالحلا عقو امتإو « ةالصلا طورش نم



 تا

 للاعت هلوقب اهمموجول موق جتحا دقو « بطلا رئاس نم ةبتار اهلوكل

 . ةبطخلا وه اولاقو - هللا ركذ ىلإ اًوعتساف

 اهم ئزوما ردقلا ىف اهبوجوب 'اولاق نيذلا ثلتعاو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 مالكلا نم فرعا مالك ف ةيطخخ ميسا قلطني امم لقأ وه : مساقلا نبا لاق

 تاتبطخ كلذ نم ”ىزحي ام لقأ : .٠ ىعفاشلا لاقو . هللا دمحم ]دتبلا فلؤألا

 ةسلجي ىرخألا نم اهٌهادحإ لصفي امئاق امهنم ةدحاو لك ف نوكي ناتنثا

 ىوقتب ىصويو ىنلا ىلع ىلصيو اهلوأ ف امهنم ةدحا ولكى هللا دمحي ةفيفخ
 مهفالتخا ىف ببسلاو ةرخآلا ىف وعديو ىلوألا ف نآرقلا نم ائيش أر قيو هللا
 « يعرشلا مسالاوأ ىوغللا مسالا هيلع قلطنيام لقأ كلذ نم ئزحي له وه

 نم ائيش اهيف ط رشي مل ىوغللا مسالا هيلع قلطني ام لقأ ىزمما نأ ىأر نف

 نم ئرجلا نأ ىأر نمو . اهيف ملسو هيلع هللا ىلص هنع تاق ىلا لاوقألا

 تلقن ىلا لاوقألا لوصأ اهيف ل ىعرشلا مالا هيلعقلطني ام لقأ كلذ

 ببسلاو . ةلذتبم ريغلا ةرئارلا لاوقألا ىنعأ : ماس و هيلع هللا ىلص هبطخ نم

 نف « ةبتار ريغو ةبتار لاوقأ اهيف هنع تلقن ىلا ةرطخلانأ فالتخالا اذه ىف

 قلطني ام لقأ كلذ نم ىكي : لاق اهمكح بلغو ةبتار ريغلا لاوقألا ربتعا

 لاوقألا ربتعا نمو . برعلا دنع ةبطخ مسا ىعأ : ىوغللا مسالا هيلع

 ةبطخلا مسا هيلع قلطني ام لقأ الإ كلذ نم 'ىزجيال : لاق اهمكح بلغو ةبتارلا

 « سولخلا كلام دنع ةبطخلا طرشنم سيلو « هلامعتساو عرشلا ف رعى

 نم هنم لوقعملا ينعملا ربتعا نم هنأ كلذو « ىعفاشلا دنع انلق اك طرش وهو
 . اطرش هلعج ةدابع كلذ لعج نمو « اطرش هلعجم مل بيطخلل ةحارتسا هنوك

 ةثالثىلع بطخي مامإلاو ةعمجلا مويتاصنإلا اوفلتخا ( ةئلاثلا ةلئسملا )

 مزال م كح هنأو لاح للك ىلع بجاو تاصنإلا نأ ىئأر نم مهنف : لاوقأ

 رع دمحأو ةفينحوبأو ىعفاشلاو كلامو روهمحلا مهو« ةبطخلا ماكحأ نم

 زاجأ مهضعبف 3 ماسقأ ةثالث اومسقلا ءالؤهو « راصمألا ءاهقف عيب و

 مريغو ىعازوألاو ىروثلا لاق هبو « ةبطخلا تقو ىف مالسلا درو تيمشنلا

 تيجو مابا نيب قرف ضعبو « تيمشتلا الو مالسلا درزجي مل مهضعبو

 نأ وهو « لوألا لوقلا لباقم ىتاثلا لوقلاو « تمشي الو مالسلا دري اولاقغ

 ل وأ - دبا ةيادب تألأ
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 نع ىورس وهو « اهيف نآرقلا ةءارق نيحىف الإ زئاج ةبطخلا لاحىف مالكلا

 مسي نأ نيب قرفلا ثلاثلا لوقلاو « ىعخنلا | ميهاربإو ريبج نب ديعسو ىبعشلا

 ملكتي . 3 ع نأ هل زاج عسسي م ملنِإَو تنفنأ اهعسسنإف « اهعمسيالوأ ةيطخلا

 ملكت نإ هنأ ىلع روهمحلاو « ةعامحجو ءاطعو دمحأ لاق هيو ملعلا نم ء ةلئكسمف

 بل ١ رهظ هتالصق اغل نم : لاق هنأ بهو نبا نع ىورو . هتالص دسفت مل

 ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ةريره ىلأ تيد تامر فركرا رووا راص امتإو

 ”مامإلاو ة ع "مي تصْنأ ”كيحاصل تلق اذإ » لاق مالسلاز

 اونوكي نأ الإ ة هينا ملعأ الف هبجوي مل نم امأو ع توغل "دقت بط
 ”ئراق اذإو - ىلاعت هل وق ف باطخلا ليلد هضراع دقرمألا اذه نأ نوري

 نآرقلا ادعامنأ ىأ  ”نومترت 'مكّذَعل اوئصئأو هلا وعمتس اف ”نآرقلا

 اذه نوكي نأ هبشألاو . ملعأ هللاو فعض هبف اذهو « تاصنإلا هل بجي سيلف

 هبيسلاف « سطاعلاتيمشتومالسلا در ىف مهفالتخا امأو . مهلصي مل ثيدحلا

 لك نوكي نأ لامحاو « تاصنإلابرمألا مومعل كلذب رمألا مومع ضراعت هيف

 موي تمصلاب رمألا مومع نم ىئتسا نف « هبحاص نم ىثسُم امهم دحاو

 رمألا مومع نم ىئاسا نمو« امه زاجأ سطاعلا تيمشتو مالسلاب رمألا ةعمجلا.|

 قرف نمو « كلذ زي مل ةبطخللا نيح ف تمصلاب رمألا تيمشتلاو مالسلا درب

 مومع نم ىئثاساو « ةبطخلا ىف ملكتلا نع ىلا نم مالسلا در ىتتسا هنإف

 دحاو ىلإ ءالؤه نم دحاو دحاو بهذ امئإو « ةبطخلا تقوتيمشتلا رمألا

 هفعض و.اهدحأ ىف مومعلا ةوق نم هنظ ىلعبلغ امل تاينئتسملا هذه نم دحاو

 رمآلاو « تقولاف صاخمالكلا ف ماعوه تمصلابرمألا نأ كلذو «رخآلا ىف

 نامزلا ىثتسا نف « مالكلاف صاخ: تقولاق ماعوه تيمشنلاو مالسلا درب

 « ةبطخلا تقو قى تيمشنلا الو مالسلا در رج مل ماعلا مدلكلا نبا ضاخلا

 باوصلاو . كلذ زاجأ ماعلا مالكلا نع ىبهلا نم صاخلا مالكلا ىتتسا نمو

 رسع نإف « ليادبالإ نيصوصخلا دحأب نيمومعلا دحأ ءانثتسال راصيال نأ

 رماوألا دك ١ نيجرتو« تاسوصتلاو تاعوتعلا عج برت ىث رظنلابف كلذ

 تناك نإ هنأ زاحيإب كلذ ةفرعم نكلو « لوطي كلذ ليصفت ىف لوقلاو اهب
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 كانه نكي ملو ةدحاو اهنوق تاضصوصخلااو تامومعلاو ةدحاو | و رماوألا

 نإو « هدوجو لقي اذهو « ةرورض منام عقو ىأ نم ىئتسي أ لع ليلد

 عض ذاوملاهذهلاثمُث ىف ةعقاولا تاص وصلا و تامومعلا ف حبج رثلا هجوف نكي مل
 ىهو « نيمومعلاو نيصوصخلا نيب ةعقاولا بسنلا ماسقأ عيمج ىلإ رظنلا وه

 نم ةدحاو ةبترمف ناصوصخو « ةوقلا نم ةدحاو ةبترم ىف نامومع : عبرأ

 وهو « اذه لباقم ىلاثلا « ليلدب الإ اههدحأ ءانثتسال راصيال اذهف « ةوقلا

 دب الو هيلإ راصي نأ بجي اذهف ء فعضلا ةيابن ىف مومعو ةوقلا ةيابن ف صوصخ

 «ةدحاو ةبترم ف ناصوصخ ثلاثلا « صوصخلا مومعلا نم ىثتسي نأ ىبعأ

 مومعلا هيف صصخي نأ ىغبني اذهف ٠ ىناثلا نم فعضأ نيمومعلا دحأو

 2 ىناثلا نم ىوقأ نيصوصخللا دحأ و ةدحاو ةبت رمى نامومع عبارلا « فيعضلا

 تداع اذإ هلك اذهو « ىوقلا صوصخلال هيف مكحلا نوكي نأ بجي اذهف

 ةفلتخم بيكازت كلذ نم تثدح تفلتخا نإف « ديكأتلا موهفم ىف اهيف رماوألا

 هذه طابضنا رسعلو « رماوألا ةوقو ظافلألا ةوق نيب اضيأ ةسياقملا تبجوو

 . موثأم ريغ كلذ لقأ وأ بيصم دهتجم لك نإ لبق ءايشألا

 عكر له : ربنملاىلع مامإلاو ةعمجلا موي ءاج نميف اوفلتخا ( ةعبارلا ةلئسملا )

 ىلإ مهضعب بهذو « كلام بهذم وهو عكريال هنأ ىلإ ضعب بهذف ؟ال مأ

 نأ كلذو رثألا مومعل سايقلا ةض راعم مهفالتخا ىف ببسلاو . عكري هنأ

 عتك ريل دجسملا مك دحأ ”ءاج اذإ» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع

 ناك نإو ل موي دجسملا ىف لخادلا عكري نأ بجوي «, نينتتعُنكَر

 ء ىشب لغتشيال نأ هليلد بجوي بيطحلا ىلإ تاصنإلاب رمألاو « بطخي مامإلا

 نم تبث ام رثآلا اذه مومع ديؤيو « ةدابع ناك نإو تاضنإلا نع لغشي امم

 باطن ”مامإلاو دجسمملا ملك دحأ ءاج اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 < هتاياور عب  ملسم هجرخلا ( نيتفيفح نيستعكر مكر يلق

 « عكري نأ لخخادلا لجرلا رمأ مالسلا و ةالصلا هيلع ىنلا نأ » هتاياور رثكأو
 لبقت لهى فالحللا اذه ىلإ قرطتيف . ثيدحلا ( مكدحأ ءاج اذإ لقي ملو
 ةياورلاف اوعمتجا ىذلا لوألا خيشلا نع هباحصأ هفلاخخ اذإ دحاولا ىوارلا ةدايز

 فالحلا عضوم ىف صن اهنإف « اهب لمعلا بجو ةدايزلا تع نإف ؟ ال مأ هنع
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 كالام هاعار ىذلا ن وكي نأ هيشي نكل « سايقلاب ضراعي نأ بحال صنلاو

 : لمعلا وه اذه

 ةعمجا ةالص ىق ةءارقلا ةنس نم نأ ىلع ءاهقفلا رثكأ ( ةسماخلا ةلئسملا )

 ةالصلا هيلع هلعف نم كلذ رركت امل ىلوألا ةعكرلا ىف ةعمجلا ةروس ةءارق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ١ ةريره ىنأ نع م را ولا

  نوقفانل كءاج اذإب ةيناثلا قو « ةعمجلاب ىلوألا ةعكرلا أرقي ناك ملسو

 هب أرقي ناك اذام ريشب نب نامعنلا لأس سيق نب كاحضلا نأ كلام ىورو

 ثناكو» لاق ةعمجلاا ةروس رثأ ىلع ةعمجلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نإو ثيدحلا اذه ىلع لمعلا كلام بحتساو « ةيشاغلا ثيدح كاتأ لبن أرقي
 زيزعلا دبع نب رمسنع ىورم هنأل « انسح ناك ىلعألا كبر مسا حببسب هدنع أرق

 لعفلا لاح ةضراعم مهفالتخا ىف ببسلاو . ائيش اهيف فقي ملف ةغينحوبأ امأو

 رئاشف لاخلاك ةعار روس ال نركال نأ بحور نئاقلاوآ كلذو + ساعت
 : ىضاقلا لاقو ٠ ةيتار ةروس ال نوكي نأ ىضتقي لعفلا ليلدو ؛ تاولصلا

 أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ  ريشب نبا نامعنلا نع ماسم جرخ
 « ةيشاغلا ثيدح كاتأ لهو « ىلعألا كبر مسا حببسي ةعمجلا ىو نيديعلا ف
 لدي اذهو « نيتالصلاف امه أرق دحاو موي ى ةعمجلاو ديعلا عمتجا اذإف لاق
 . امئاد ابب أرقي ناك سيل ةعمجلا نأو ةبتار ةروس كانه سيل هنأ ىلع

 ةعمجلا ماكحأ ىف عبارلا لصفلا
 ىلع : ةيناثلا . ةعمجلا رهط مكح ىف : ىلوألا . لئاسم عيرأ بابلا اذه قو
 . ةعمجلا ىلإ هيف بغرملا حاورلا تقو ف : ةثلاثلا . رصملا جراخن نمم بجنن نم

 . ءادنلا دعب ةمعتلا موي عيبلا زاوج ىف : ةعبارلا

 « ةنس هنأ ىلإ روهمحللا بهذف ؛ ةعمجلا رهط ف و اوفلتخا (ىلوألا ةلئسملا )

 2, ةالصلاةعمص ف اط رش سيل هنأ رلعأ امف تالحنالو ض رفهنأ اىلإ رهاظلا ل هأ بهذو

 ديعس ىنأ ثيدح بابلا اذه ىف نأ كلذو راث آلا ضراعت مهفالتخا ىف ببسلاو
 بجا 7 ةعمجلا موب رهط » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقوهو ؛ ىردحلا

 5 ساس رجس

 سانلا ناك تلاق ةشئاع ثيدح هيفو 0 ةبانجلا رهتطك ماتم لك ىلع
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 حيمص لوألاو ؟ ملستغا ول ليقف « مهتئيبب ةعمملا ىلإ نوحو ريف مهسفنأ لامع

 هبوجو ىضتقي ديعس ىلأث يدح رهاظو . ملسمو دوادوبأ هجرخ ىناثلاو « قاقتاب

 2 ةدابع نيل هنأو ةفاظنلا عضومل ناك كلذ نأ ةشئاع ثيدح رهاظو « لسغلا

 لسنا 'نمو ء تّملعنو اهبف ةعمملا موي ًاضوت نم ىور دقو

 . فيعض ثيدح هنأ الإ ةنيخرف طوس ىف وهو « لَضْفأ لمعلا

 ىلع بجنال : اولاق اموق نإف « رصملا جراخ وه نم ىلع ةعمدلا بوجو امأو

 « اريثك افالتخا اوفلتخخا ءالؤهو « بحت لب : اولاق موقو « رصملا جراخ نم

 اهيلإ نايثإلا هيلع بجو موي ةريسم ةعمجلا نيبو هنيب ناك نم : لاق نم مهنف

 2 لايمأ ة ةثالث ىلع اب رملإ نايتإلا هلع بجي تاق نم مهنمو « داش وحو

 « بلغألا ىف ءادنلا عمسي ثيح نم نايتإلا هيلع بجي : لاق نم مهنمو

 « كلام نع نالوقلا ناذهو « ءادنلا عض وم نم لايمأ ةثالث نم كلذو

 بابلا اذه ف مهفالتخا ببسو . بوجولا طورش ىف تتبث ةلأسملا هذهو

 ىلاوعلا نم ةعمجلا نوتأي اوناك سانلا نأ درو هنأ كلذو . راثآلا فالتخا

 ىورو . ةنيدملا نم نم لايمأ ةثالث كلذو « ملسو هيلع هقلا ىلص ىلا نامز ىف

 «تءادتلار عيمس نم نم ىلع .ةعستمللا لاق مالسلاو ةالصلاهيلع ىبنلا نأدوادوبأ

 فيعض رثأ وهو « ٍهلهأ ىلإ ليلا هاوآ "نم ىلع ”ةعململبا » ىورو

 هيلع هلوق وهو « حاورلا لضف ىف تدرو ىلا تاعاسلا ف مهفالتخا امأو

 "نمو « ةنادب برق امنأكف ىلوألا .ةلعاسلاف حار نم» مالسلاو ةالصلا

 ةكلاتلا ةعاّسلاف حار نمو« ةرقب برق امتأكف ةيناثلا ةعاّسلاف حار

 ةجاجد برق امنأكف ةعبارلا ةعاّسلاف حار "نمو «ء اشبك برق امنأكف

 ةعامجو ىعفاشلا نإف « "ةضْنيَب برق اهنأكف ةسماخلا ةعاّسسلا ف حار نمو

 نم حاورلا ىلإ اوبدنف راهلاتاعاس ىه تاعاسلا هذه نأ اودقتعا ءاملعلا نم

 « هدعبو لاوزلا لبق ةدحاو ةعاس ءازجأ اهمأ ىلإ كلام بهذو « رابلا لوأ

 دعب ىعسلا بوجول رهظألا وهو لاوزلا لبق ةعاس ءازجأ ىه : موق لاقو
 مهفالتخا امأو . ةليضفلا هلخدي بجاولا نأ ىري نم بهذم ىلع الإ لاوزلا

 < ءاذنلا عقو اذإ عيبلا خسفي : : اولاق اموق نإف ءادنلا تقو ءارشلاو عيبلا ّق
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 حابم هلصأ ىذلا ء ىثثلا نع نعىهلا له مهفالتخا ببسو . خسفيال اولاق اموقو

 ثالث ةعمجلا بادآو . ؟ ال مأ هنع ىهملا داسفب دوعي ةفصب ىلا ديقت اذإ

 . كلذب راث آلا دورول هيف فالخ الو « نسحلا سابللاو كاوسلاو بيطلا

 رفسلا ةالص ىف عبارلا بابلا
 : عمجلا ف ىناثلا لصفلا 5 رصقلاق لوألا لصفلا < نالصف هيف بابلا اذهو

 ع

 رصقلا ق لوالا اإصفلا

 هنإف رصقلا امأ .فالتخاب عمجلا فو : قافتاب رصقلا ف ريكا هل نوسلاو
 ةشئاع لوق وهو . ذاش لوق الإ رفاسملل ةالصلا رصق زاوج ىلع ءاملعلا قفتا
 دف ذأ "ملفا نإ - ىلاعت هلوغل فئاخلل الإ زوحيال رصقلا نأ وهو
 ناك هنأل رصق امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبننلا نإ : اولاقو  اورَفَك نبنلا

 ىتاثلاو . . رصقلا محد اهدحأ : 1 عضاوم ةسخىف ك كلذ نم اوفلتخاو . امنث
 ء رصقلا هيف بجي ىذلا رفسلا ف ثلاثلاو : رصقلا اهيف بجي ىلا 0
 نامزلا رادقم ىف سماخلاو . ريصقتلاب رفاسملا هنم أدبي ىلا عض وملا ف عبارلاو
 رصقلا مكح امأف . ةالصلا رصقي نأ عضاوم ف ( ماقأ اذإ هيف رفاسملل ز زوج : ىلا
 رف وه رصقلا نأ كاري نم ١ لا روت ةليرآ لع هيف: اوفلخعا مبنإف

 ضرف امهالك مل 0 نأ أد 6 مهنمو ٠ هيلع نيعتملا رااخلل

 هبادك أو ة ةقينح وبأ لاق لوألا لولا لع مالا نأو 0 ١

 باوحأ صضعب لاق ىاثلابو : نيعتم ضرف هنأ يعاد هرمي هر
 عبارلابو . هنع تاياورلارهشأف كلام لاق « ةنس هنأ نأ » ثلاثلاب و ىعفاشلا
 . هبا ص دنع روصنم اوهو ٠ هنع تاياورلا رهشأ ف ى ءقاشلال اق عةصخ ر هنأ ىبعأ 0

 ةضراعمو لوقنملا ظفللا ةغيصل لوقعملا ىيعملا ةض راعم مهفالتحا ىف قاببسلاو
 موهفملا نأ كلذو 3 لوقنملا ظفللا ةغيصلو لوقعملا ىب عملا اضيأ لعفلا ليلد

 رطفلا ف هل صخر اك ةقشملا خو مخ اوك اعإ رفاسملل ةالصلا رصق ن 2
 لاق انإ : .٠ رمعل تلق ١ لاق ةيمأ ن 8 ىلعي ثيدح اذه دب هيو 5 ريثك ء'د 5 ىو
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 ةالصلا رصق ىف ديري - اورفك َنيِذّنلا مكتشف 'نأ "ملف "نإ - هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف « هنم تبجع امم تبجع هرمع لاقف « رفسلا ىف

 اوُلَبقاف « مكيلع اهب هللا قادصَت ”ةفادص : لاقف هنع ىنتلأس اع ملسو

 هنأ ماع ىب نم لجرنع ةبالق ىأ ثيدحو  ةصخرلا اذه موهفف « هَتقادَص

 نع عضو هللا نإ» ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاهل لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلأ

 ىلع لدي هلك اذهو « حيحصلا ىف امو « ةالصلا رْدطَشَو مصل رفاسُملا

 رثألا امأو . ةنسدنأ الو بجاولاوهرصقلانأ ال  جرحلا عفروةصخرلاو فيفختلا

 تباثلا ةشئاع ثيدحف راث آلا هذه موهفمو لوقعملا ىنعملا هتغيصي ضراعي ىذلا

 ديزو « رفسلا ةالص ترقأف « نيتعكر نيتعكر ةالصلا تض رف » تلاق قافتاب

 رثألا موهفمو لوقعملا ىنعملا ضراعي ىذلا لعفلا ليلد امأو « رضحلا ةالصف
 « هزافسأ لك ىف ةالصلارصق نم مالسلاو ةالصلا.هيلع هنع لت ام هنإف لوقنملا

 ةئس هنأ لإ بهذ نف طق ةالصلا متأ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع حصي ملهنأو

 ةالصلا هيلع ىبنلا نأ » هدنع حصي مل هنأ كلذ ىلع هلمح امنإف ريذغ بجاو وأ

 ىنعأ : نيهجولا دحأ نوكي نأ بحي دقف , هنأش اذه امو ةالصلا متأ مالسلاو

 نكل « انيعم اضرف نوكي نأ امإو ء ةنس نوكي نأ امإو « اري ابجاو امإ

 ظفللا هضراعي ةصخر هنوكو « لوقعملا ىعملا هضراعي انيعم اضرف هنوك

 قيرط نم اعون اذه ناكو « ةنس وأ ًاريخم ابجاو نوكي نأ بجوف « لوقتنملا

 ىورو « مث تناك اهنأ نم اهنع روهشماب ةشئاع ثيدحل اولتعا دقو « عمجلا

 موصيو رصقيو رفسلا ف ةالصلا مي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ » ءاطع

 هض راعي اممو ةءاشعلالجعيو برغملا رخؤيو رصعلا ل جعيو رهظلا رخئويو رطفيو
 هللا للص دمحم ٍبادصأ تبحطصا : لاق ىكملا حبجن ىلأو سنأ ثيدح اضيأ

 الف« رطفي مهضعبو موصي مهضعبو رصقي مهضعبو مي مهضعب ناكف « ملسو

 ةالصلا مامثل قف فلتخي لو «ءالؤه ىلع ءالؤه الو « ءالؤه ىلع ءالؤه بيعي

 مهفالتخا..امأو . لوألا عضوملا ف مهقالتخا وه اذهف « ةشئاعو ناهع نع

 كلذف اؤفلتخا ءاملعلا نإف ءرصقلا اهيف زوجين ىلا ةفاسملا ىهو ىناثلا عضوملا ىف

 نأ ىلإ ةريثك ةعامجو دمحأو ىعفاشلاو .كلام بهذف « | ريثك افالتخا اضيأ

 ةفينحوبأ لاقو . طسولاريسلاب مي ةريسم كلّدو « درب ةعنرأ ىف رصقت ةالصلا
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 وه امتإرصقلا نإو « مايأ ةثالث ةالصلا هيف رصقت ام لقأ :نويفوكلاو هباعصأو

 ناك ابيرق رفس لك قف رصقلا : رهاظلا لهأ لاقو . قفأىلإ قفأ نم راس نم

 « ظفللا كلذ نم لوقعملا ىعملا ةضراعم مهفالتخا ق ببسلاو . اديعب وأ

 لثم هيف ةدوجوملا ةقشملا ناك هنأ رصقلا ف رفسلا ريثأت نم لوقعملا نأ كلذو

 امأو . ةقشملا ثيح رصقلا بجيف كلذ ىلع رمألا ناكاذإو « موصلا ىف هريثأت

 ةالصلا هيلع ىنلا لاق دق : اولاقف . طقف ظفللا الإ كلذ قف ىعاريال نم

 قلطنا نم لكف « ةالصلا رطشو موصلا رفاسملا نع عضو هللا نإ » مالسلاو

 رمع نع ماسم هاور امب كلذ اوديأو « رطفلاو رصقلا هل زاج رفاسم مسا هيلع

 رشع ةعبسلا وحن ف رصقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا نأ » باطننا نبا

 هلوقل فئاخللالإ زوال رصقلا نأ وهو انلق اك سماخ ىلإ موق بهذو « اليم

 نإ:اولاقو ةشئاع بهذمهنإليق دقو - اورفك نيذلا م 0 مفخ نإ . ىلاعت

 نيذلا كئلوأ فالتحخا امأو . افئاخ ناك هنأل رصق ل ماسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةعبرألا بهذم نأ كلذو « كلذ قى ةباحصلا ا أو ربتعا

 مايأ ةث ةثالثلا بهذمو « كلام هاورو « سابع نباو رمع نبا نع ىورم درب

 وهو ثلاثلا عضوملا امأو . امهريغو ناّمعو دوعسم نبا نع اضيأ ىورم
 كلذ نأ مهضعب ىأرف « ةالصلا هيف رصقت ىذلا رفسلا عون ىف مهفالتخا

 لوقلا اذهب لاق نممو « داهحلاو ةرمعلاو جحلاك هب برقتملا رفسلا ىلع روصقم

 لاق لوقلا اذهبو « ةيصعملا رفس نود حابملا رفسلا ف هزاجأ نم مهلمو ٠ ليمحأ
 ةيصعم وأ احابم وأ ناك ةبرق رفس لك ف هزاجأ نم مهنمو . ىعفاشلاو كلام

 ةضراعم مهفالتخاىف ببسلاو . روث وبأو ىروثلاو هباعصأو ةفينحوبأ لاق هبو
 3 وأ ةقشملا ربتعا نم نأ كلذو «لعفلا ليلدل ظفللا رهاظ وأ لوقعملا ىنعملا

 : لاق لعفلا ليلد ربتعا نم امأو . رفسو رفس نيب قرفي مل رفسلا ظفل

 طق رصقي ' مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نآل هب برقتملا رفسلا ف الإ زوجال

 2 ظيلغتلا ةهج ىلعف ةيصعملاو حابملا نيب قرف نم امأو . هب برّقتم رفسؤ الإ

 ظفللا اهيف ضراع ةلئسم هذهو ؟ ال مأ ةاصعلل صخرلاز و له : هيف لصألاو

 . مهفالتخا وهو عبارلا عضوملا امأو . كلذل اهيف سانلا فلتخاف ع ىبعملا

 - أطوملا ىف لاق اكلام نإف « ةالصلا رصقب رذاسملا أدبي هنم ىذلا عض وملا ف



 تا

 ىح مي الو ةيرقلا توبب نم جرخم ىح رفسلا ديري ىذلا ةالصلا رصقيال
 ىح ةعماج ةيرق تناك اذإ رصقيال هنأ هنع ىور دقو . امتويب لوأ لخدي

 نم ىلع ةعمجلا هيف بجت ام ىصقأ هدنع كلذ و « لايمأ ةثالث وحنب اهم نوكي

 . روهمجلا لاق لوألا لوقلابو « هنع نيتياورلا ىدحإ ىق رصملا جراخ ناك

 اذإ هنأ كلذو ء لعفلا ليلدل مسالا موهفم ةضراعم فالتخالا اذه ببسلاو

 اذإ : لاق ممالا موهفم ىعار نف رفاسم مسا هيلع قلطنا دقف رفسلا ف عرش

 .هيلع هلعف ىبعأ : لعفلا ليلد ىعار نمو . رصق ةيرقلا تويب نم جرخ
 .لايمأ ةثالثب ةيرقلا توبي نم جرخ اذإ الإ رصقيال : لاق مالسلاو ةالصلا

 .ةريسم جرخ اذإ ملسو هيلع هللا لص ىنلا ناك» لاق سنأ ثيدح نم حص امل

 .نامزلاف مهفالتخا امأو :نبتعكر ىلص - كاشلاةبعش  خسارف ةثالثوأ لايمأ ةثالث

 هيف ىكح ريثك فالتخاف رصقي نأ دلب ىف هيف ماقأ اذإ رفاسملل زوجي ىذلا

 راصمألا ءاهقف هيلعاموه اهْنم ربشألا نأ الإ ء الوق رشع دحأ نم اوحن رمع وبأ

 رفاسملا عمزأ اذإ هنأ ىعفاشلاو كلام بهذم اهدحأ : لاوقأ ةثألث كلذ ف ملو

 ااذإ هنأ ىروثلا نايفسو ةفينح ىلأ بهذم ىناثلاو . متأ مايأ ةعبرأ ةماقإ ىلغ

 عمزأ اذإ هنأ دوادو دمحأ بهذم ثلاثلاو . متأ اموي رشع ةسخ ةماقإ ىلع عمزأ
 عرشلا ق هنع توكسم رمأ هنأ الحلا ببسو . متأ مايأ ةعبرأ نم رثكأ ىلع

 هنأ مهلك ءالؤه مار كلذلو « عيمجلا دنع فيعض ديدحتلا ىلع سايقلاو

 آهيف ماقأ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تاقن ىلا لاوحألا نم مهبهذمل اولدتسي

 امب مهبهذمل اوجتحا لوألا قيرفلاف . رفاسملا ركح اهل لعج هنأ وأ « ارصقم

 ,سيل اذهو « هترمع فرصقي اثالث ةكمب ماقأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ١ ىور

 ةئثالثلا ف رصقي هنأ ىلع ةجح هيف امنإو « ريصقتلل ةياهنلا هنأ ىلع ةجح هيف

 حتفلا ماع ةكمب ماقأ هنأ ىور ام. مهبهذمل اوجتحا ىناثلا قيرفلاو . اهنود اف

 رشع ةعبس ىور دقو ؛ تاياورلا ضعب ىق اموي رشع ةسمخ نم اومن كلذو ارصقم

 ؛ سابع نبا نع ىراخبلا هاور « اموي رشع ةعستو اموي.رشع ةيئامثو اموب
 ارصقم ةكمب هجح ىف هماقمب اوجتحا ثلاثلا قيرفلاو . قيرف لاق ”لكبو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ و اهبهذ1. ةيكلاملا تجتحا دقو « مايأ ةعبرأ
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 نأ ىلع مهدنع اذه لدف , هكسن ءاضق دعب ماقم ةكمب مايأ ةثالث رجاهملل لعج
 0 ىهو « رفسلا مسا اهيف مقملا نع بلست تسيل مايأ ةثالث ةماقإ

 أ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم اهطابنتسا اومارو « اهيلإ عيمجللا بهذ

 تناك نإ هنأ ىلع اوققتا كلذلو + رفسلا مسا ةماقإلا دصقب هنح عفتري

 ةدملا كلتىف مهم دحاو ئأآر كسحم رقسلا مسا هنع اهيق عفت ريال ةدم ةماقإلا

 ىعار نمو . هللا ءاش اف ماقأ نإو « ادبأ رصقي هنأ رفسلا نع قئاع هقاعو
 هذه ىلع همصخ هاعدا امم رثكألا نامزلاف هماقم لوأت هماقم نم لقألا نامزلا
 ةالصلا هيلع اهماقأ ىنلا اموي رشع ةسمخلا نإ الثم ةيكلاملا تلاقف ؛ ةهجلا

 اذهو ع مايأ ةعبرأ مقيال هنأ ىوني ادبأ وهو اهماقأ اغإ حتفلا ماع مالسلاو

 دحأ كلسي نأ اذه ى دهتجمنا ىف هبشآلاو « هودح ىذلا نامزلا ف مهمزلي هنيعب

 ااا ةداعلا ياض تنور ىلا نان رار ل ا نيرمأ
 بجوف مامتإلا وه لصألا نأ ةهج نم ادح كلذ لعجيو « | ارصقم هيف ماقأ هنأ

 نامزلا لقأ وه اذه ىف لصألا نإ لوقي وأ « ليلدب الإ نامزلا اذه ىلع دازي الأ
 ارصقم ماقأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم درو امو « عامجإلا هيلع عقو ىذلا
 لمتحيو « رفاسملل زئاج هنأل هماقأ نوكي نأ لمتحيف « نام زلا كلذ نم رثكأ
 هل ضرعف . قافتاب ارصقم هيف هتماقإ زوجت ىذلا نامزلا ةينب هماقأ نوكي نأ
 لقأو « لصألا كسّقلا بجو لاّهحالا ناكاذإو « كلذ نم رثكأ ماق نأ

 نع ىورو نمحرلا دبع ىلأ نب ةعيبر لوق وهو « ةليلو موي كلذ ليقع
 اذهو ع راصمأللا نم ارصم مدقي نأ الإ ادبأ رصقي رفاسملا نأ ىرصبلا نسحلا

 تاهمأ هذهف « راصمألا نم ارصم مدقي ىح هيلع عقاو رفسلا مس | نأ ىلع ءانب

 ”رصقلاب قلمتت ىلا لئاسمل
 عمجلا ىف ىناثلا لصفلا

 ةفص ى ةيناثلاو . هزاوج اهادحإ : لئاسم ثالث هب قلعتي هنإف عمجلا امأو
 نيب عمجلا نأ ىلع اوعمجأ مهن إذ هزاوجب امأ . عمجللا تاحيبم ةثلاثلاو . عمجلا
 ةفلد زملاب ءاشعلاو برغملا ن نيبو « ةنس ةفرعب رهظلا تقو ىف رصعلاو رهظلا»

 « نيناكملا نيذه ريغى عمجلا ف اوفلتخاو وة اضرأ ةنس ءاكعلا تقو ق اشنأ:



 سس !١الإ

 « زوجيال ىلا نم اهيف زوجي ىلا عضاوملاف مهنيب فالتخا ىلع روهمحلا هزاجأف

 ليوأت ىف مهفالتخا الوأ مهفالتخا ببسو . قالطإب هباعحأو ةفينحوبأ هعنمو
 اهلك اهنأل عمجلا زاوج ىلع اهنم لالدتسالاو عمجلا ف تيور ىتلا راثآلا

 هقرطت نم رثكأ اريثك لاهحالا اهيلإ قرطتي لاعقألاو . الاوقأ تسيلو لاعفأ

 اضيأ مهفالتخا اثلاث و . اهضعب حيحصت ىف اضيأ مهفالتخا ايناثو . ظفللا ىلإ

 اوفلتخخا ىبلا راثآلا امأ . ىئدت اك بابسأ ةثالث ىهف كلذ سايقلا ةزاجإ ىف

 ناك » لاق اسمو ىراخبلا هجرحأ قافتاب تباثلا سنأ ثيدح انف « اهايوأتىف
 ىلإ رهظلا رخأ سمشلا غيزت نأ لبق لحن را اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.

 ىلص لحن ري نأ لبق سمشلا تغاز نإف « امهنيب عمجف لزت مث : رصعلا تقو

 تيأر » لاق اضيأ ناخيشلا هجرخأ رمع نبا ثيدح اهنمو « بكر مث رهظلا

 ىح برغملا رخؤي رفسلا ف ريسلا هب لجع اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.
 كلام هجرخخ سابع نبا ثيدح ثلاثلا ثيدحلاو « ءاشعلا نيبو اهسيب عمجم

 برغملاو اعيمج رصعلاو رهظلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص » لاق ملسمو

 ليوأت ف عمجلا زاوجي نولئاقلا بهذف « رفس الو فوخ ريغ ىف اعيمج ءاشعلاو
 . امهنيب عمجو اهب صتخملا رصعلا تقو ىلإ رهظلا رخأ هنأ ىلإ ثيداحألا هذه

 رصعلا ةالصو اهنقو رخآ ىف رهظلا ةالص عقوأ امنإ هنأ لإ نويفوكلا بهذو
 لمح حصي اذه ىلعو : اولاق ليربج ةمامإ ثيدحى ءاج ام ىلع اهنقو لوأىآ

 : رذع ريغل رضحلا ىف اذهزوجيال هنأ عامجإلا دقعنا دق هنأل سابع نبا ثيدح
 اضيأ مهليوأتل اوجتحاو « اههادحإ تقو ىف اعم ناتالصلا ىلصت نأ  ىبعأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص ام هريغ هلإال ىذلاو ) لاق دوعسم نبا ثيدح.

 نيبو « ةفرعب رصعلاو رهظلا نيب عمج نيتالص الإ امقو ىف الإ طق ةالص ملسو

 ىلع نوكت نأ ةلمتحم راثآآلا هذهف اضيأو : اولاق « عمجي ءاشعلاو برغملا

 « تاقوألاىف اهنابيتو ةالصلا تيقوت حص دقو . منأ هوعلوأت وأ نحن هانلوأت ام

 اوفلتخا ىذلا رثآلا امأو . لمتحم رمأب .تباث لصأ نع لقتنت نأ زوج الف
 عم اوجرخأ مهمأ » لبج نب ذاعم ثيدح نم كلام هاور اش ء هحيحصت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف « كوبت ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 « اموي ةالصلا رخأف : لاق « ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نيب عمجي



 هدم ألا ب

 ءاشعلاو برغملا لصف جرخ مث لخخد مث « اعيمج رصعلاو رهظلا ىلصف جرخ مث
 عملا ةزاجإ ىف ثيداحألا كلت نم رهظأ ناكل حص ول ثيدحلا اذهو « اعيمج
 رخأ هنإ اولوقي نأ مهل ناك نإو « برغملا تقو ىلإ ءاشعلا مدق هنأ هرهاظ نآل

 عوطقم رمأ ثيدحلا ف سيل هنأل اهتق ول وأ ىف ءاشعلا ىلصو اهّنقو رخآ ىلإ ب رغما
 كلذ ىف سايقلا ةزاجإ ىف مهفالتخا امأو . لمتحم ىوارلا ظفللب « كلذ ىلع هب
 زاحي نأ ىنعأ « ةفلدزملاو ةفرع ةالصب رفسلا ىف تاولصلا رئاس قدلي نأ وهف
 عمجم نأ زاجف .ء رفس ىف تبجو ةالص : الثم لاقيف « كالت ىلع اسايق عمجلا
 زاوج د هللا دبع نب ملاس بهذم وهو « ةفلد زلاو ةفرعب سانلا عمج هلصأ
 .فالحلا بابسأ ىه هذهف . فعضي تادابعلا ىف سايقلا نكل « سايقلا اذه
 . عمجلا زاوجف عقاولا

 .عمجلاب نولئاقلا اضيأ هيف فلتخاف عمجللا ةروص ىهو ( ةيئاثلا ةلئسملا امأو )
 عم ىلصتو ىلوألا ةالصلا رخؤت نأ رايتخالا نأ ىأ ر نم مهنف ٠ رفسلاف ىنعأ
 . كلام نعنيتياو رلاىدحإ ىهو ءزاج ؛ ىلوألا تقو لوأىف اعم اتعمح نإو ةيناثلا

 وأ ىلوألا تقو ىلإ ةرخآلا مدعي نأ ع : نير هلا نيب ىوس نم مهنمو

 .ىلوألاو « كلام نع ةنيدملا لهأ ةياور ىهو ىعفاّشلا بهذموهو رمألا ن ركعتي

 .عمجلا نم جونلا اذه كلام دنع رايتخالا ناك امنإو « هنع مساقلا نبا ةياور
 علا هنأ ىلإ اريصقف ايبيب ىوس نمو « سلا ثيدح نم تباثلا هنأل
 هنأ اذه ىبعمو « اهب لمعلا بوجو ى ةلادع ةلادع لضفتال هنأ ىغأ 4 ةلادعلاب

 ةاور ناك اذإ سنأ ثيدحب بجو اك هب لمعلا بجو ذاعم ثيدح حص اذإ
 . لدعأ نيثيدحلا دحأ ًءاور ناك نإو « الودع نيثيدحلا

 زاوجم نولئاقلا قفتاف « عمجلا ةحيبملا بابسألا ىهو ( ةثلاثلا ةلثسملا امأو)
 رفسلا طورش فو رضحلا ق عمجلا ف اوفلتخاو « اهم رفسلا نأ ىلع عمجلا
 هناك رفس ىأ عمجلا احيبم ايبس هلعج نم مهم رفسلا نأ كلذو « هل حيبلا
 عاونا أ نم اعونو « ريسلا نم ابرض هيف ط.ريشأ نم مهنمو « ناك ةفص ىأبو
 اقلا نبا ةياور ىف كللام وهف ريسلا نم ابرض هيف طرتشا ىذلا امأف . رفسلا
 0 ل ا ا لاق هنأ كلذو « هنع
 .بهذملا اذهب هذ نمو « كلام نع نيتياورلا ىدحإ ى ىعفاشلا وهو كلذ



 ثويفت

 هب لجع اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك 9 رمح نبا لوق ىعار امإغ

 سنأ ثيدح رهاظ ىعار اعإف بهذملا اذه بهذي مل نمو . ثيدحلا « ريسلا

 مهف . عمجلا هيف زوجي ىذلا رفسلا عون انلق ا5 اوفلتخا كلذكو « هريغو

 مساقلا نبا ةياور رهاظ وهو « وزغلاو جحلاك ةبرقلا رفس وه : لاق نم

 ىعفاشلا لوق وهو « ةيصعملا رفس نود حابملا رفسلا وه : لاق نم مهمو
 ببسلا وه اذه ىف مهفالتخا ىف ببسلاو . كلام نع نييندملا ةياور رهاظو
 نأل « ميمعتلا كلانه ناك نإو « ةالصلا هيف رصقت ىذلا رفسلا ىف مهفالتخا ف

 ل نف « طقف العف لقن اإ عمجلاو « « العنو الوق لثن رصقلا

 نمو « هريغق هزي و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف عمج ىذلا رفسلا

 رضحلا ىف عمجلا امأو . رافسألا نم هريغ ىلإ هادع رفاسملل 1 مهف

 لهأ نم ةعامج كلذ زاجأو . هنوزيجيال ءاهقفلا رثكأو اكلام نإف « رذع ريغل
 موهفم ىف مهفالتخا مهفالتخا ببسو . كلام باحصأ نم بهشأو رهاظلا

 . كلام لاق اك رطم ىف ناك هنأ ىلع هلوأت نم مهنف « سابع نبا ثيدح

 هلوق وهو. تيل ةدايز عم جرخ دقوا اقلطم همومعب لخخأ نم مهنمو

 لهأ كسمت اذهبو « رطمالو رفسالو فوخ ريغ ف » مالسلاو ةالصلا هيلع
 اراهت وأ ناك اليل ىعفاشلا هزاجأف رطملا رذعل رضحلا ف عمجلا اأو . رهاظلا

 رطملا نود نيطلا ف اضيأ هزاجأو « ليللا ف هزاجأو راها ف كلام هعنمو

 ةالصو كلذ ى راهلا ةالص نم هقيرفت ىف اكلام ىعفاشلا لدع دقو « ليللا ف

 « سايقلا ةهج نم همومعع صصخخ ىنعأ : هلوأتو ثيدحلا ىور هنأل « ليللا
 نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمج ٠ سابع نبا لوق ى لاق هنأ كلذو

 ناك كلذ ىرأ « رفس الو فوحخ ريغ ف ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا

 در لب « هصيصخت ىععأ : هليوأتب الو ثيدحلا مومعب ذخأي لف : لاق رطمىف

 هلوقب ذخأي مل هنأ كلذو « عامحإب زوجيال ءىش كلذو « هضعب لوأتو هضعب

 بسحأو هلوأتو ءاشعلاو برغملاو» هلوقب ذخأو ءرصعلاو رهظلا نيب عمج هيف

 هنم ذخأف « لمعلا هض راع هنأل ثيدحلا اذه ضعب در امنإ هللا همحر اكلام نأ

 ءاشعلاو برغملا نيب رضحلا ىف عملا وهو « لمعلا هضراعي مل ىذلا ضعبلاب
 مهعم عج ءاشعلاو برغملا نيب ءارمألا عمج اذإ ناك رمع نبا نأ ىور ام ىلع
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 « رظن هيف 'يعرش اليلد نوكي نيك لمعلا وه ىذلا لصألا ده رظنلا نكل
 تللذ و 2 عاحإلا باب نه نإ نرلوفي اوناك ةيكلاملا خويش ىدقتم نإف

 .باب نم هنإ ::ولوقي محور خأتمن اكو « هب تح ١ ضعبلا عامجإ نإف « هل هجوال
 نع املخ ةنيدخلا لهأ هلتن امم ءربغو عاصلاب كلذ ف نوجتعو « رتاوتلا لقن

 لوقلاب نري نأ الإ رتاوتلا ديفيال لعفلاو لعف وه امنإ لمعلتاو « فلس

 ريسع رئارتلا دونت لاعفألا لعج نأبو ء لمعلاال ريخلا ةقيرلع رئاوتلا نإف

 بهذي ىلا ىولبلا مومم باب نء ذوكي نأ ىدنع هبشألاو ء عونمم هلعل لب
 اهرركت عم نئسلا هذه لاثمأ نوكي نأ زوجيال هنأ كلذو « ةفيدح وبأ هيلإ

 ,نيذلا ةنيدملا لهأ ىلع اهب لمعلا ب هذيو « ةخوسنم ريغ اهبابسأ عوقو رركتو

 ىذلا ىوابلا مودع نم ىوقأ رهو ء فلس نع افلخ نئسلاب لمعلا اوقلت

 نم كلذ مهيلع بهذيال نأ ىرحأ ةئيدملا لهأ نأل « ةفيتحوبأ هيلإ بهذي

 لمعلا ةلمحلابو « لقنلا قيرط ىف ةفينحوبأ مهربتعي نيذلا سانا نم مه ريغ
 نظ ةبلغ هب تدافأ هتقفاو نإ لوتةدملا ءىشلاب تن رّثقا اذإ ةنيرق هنأ كلشيال

 اهب درت اغلبم ةنيرقلا هذه غلبت له امأف : نظ فعض هب تدافأ هتفلاخ نإو

 ضيعب ى غلبت الو ضعب ىف غلبت املأ ىسعو ءرظن هيف ةتباثلا داحللا رابخأ

 ةجاملا ةنسلا تناك املك هنأ كلذو « اهىولبلا مومع ةدشف ءايشألا لضافتل

 نم داحلالا قيرط نماهاقن ناك نيفلكملا ىلع راركتلا ةريثك ىهو سمأ اهيلإ

 : نيرمأ دحأ كلذ بج.وي>هنأ كلذو « فءض هيف المع وأ الوق رشتني نأ ريغ

 نوملكتملا كلذ نيب دقو « لالتخا هيف لقنلا نأ امإو . ةخوسنم اهنأ امإ

 اذإ هل هحابأ اكلام نإف ضيرملل رضحلا ىف عمجلا امأو . هريغو ىلاعملا ىلأك

 مهفالتخا ىف ببسلاو . ىعفاشلا كلذ عنمو نطب هب ناك وأ هيلع ىمغي نأ فاخخ

 ةلعلا درط نف « ةقشملا ىنعأ : رفسلا ىف عملا ةلع ىدعت ىف مهفالتخا وه

 ضيرملا ىلع ةقشملا نأ كلذو « ئرحألاو ىلوألا باب نم اذه نأ ىأر
 امك اهلعجو ةلعلا هذه دعب مل نمو . رفاسملا ىلع اهنم دشأ تاولصلا دارفإ ق
 . كلذ زجي مل هريغ نود مكحلا كلذب ةصاخ ىأ : ةرصاق نولوقب



 اله

 ةثلاثلا ةلمجلا نم سماخللا بايلا

 فوحللا ةالص ىف لوقلا وهو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دعب فويللا ةالص زاوج ىف ءاماعلا فلتخا

 ىلاعت هلوق مومعل ةزئاج فوملا ةالص نأ ىلع ءاملعلا رثكأف : اهنفص ىو

 0 ا حانج كي رت ضارألا ف 'ملبرف اذإو

 هدعب ءافلخللا و ةمألا لمعو مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم كلذ تبث املو . ةبآلا

 فوحلاا ةالص ىلصتال : لاقف ةفينح ىلأ باحصسأ نم قسوب وبأ كشو . كلذب

 ىلصي نيمامإب هدعب ىلصت امنإو . دحاو مامإب ماسو هيلع هللا ىلص ىننلا دعب
 ةسراحلا ىهو ىرحخأ ةفئاطب رخآلا ىلصي مث نيتعكر ةفئاطب امبنم دحاو

 ىنلا ةالص له مهفالتخا ىف ببسلاو . تاص لق ىبلا سرحنو اضيأ نيتعكر

 مسو هيلع هللا نلص ىنلا لضف ناكل ىهوأ ةدايق ىه فوذلا ةالص هباعكأي

 اهآر نمو . ما ةالصلا هيلع ىبنلاب ةصاخ 0 0 .ف

 ناك او : يامل إع سانلا مسقني نأ اننكمم ناك دَقف 00 . مالسلاو

 مالسلاو ةالصلا هيلع ى دا ا ١م ةهصاخ لحلو ماعإىل مهعامجلا ة ةرورض

 تنك 1فإو لاق هلوق موهنملا باطحلا ل 0 0 اذه هدنع ديأتو
 مييف نكي مل اذِإ هنأ باطحلا موههنءو . ةيآلا  ةةالصلا مل تْممْقأَف 'مهيف

 فول ةالص نأ ىلإ ماشلا ءاهقف ن ١م ةفئاط تبهذ ءاقو . مكحلا اذه ريغ مكحلاف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف ام نمألا تقو ىلإ دل تقو نع ارخ

 اوماتخا ءاملعلا نإف فوحخلا ةالص 0 وءابع توم هلأو فرخلا ةالع
 .٠ ا 2 -

 هلعف نم ةلوقثملا ىبعأ : بابلا اذه ىب راث آلا فالتخال ! ريثك افالتخا ايف

 نم . تاني 0 كالذ ل روبشملاو 05 ف نجلا ةاللص ملمو 0 هيباع دللا ىلص

1 
 لوسر 0 للص مح تاوخ سن حلاص ثثيدح ا هو كلام هوس رخأ ! 16 كلذ

 هعم تفص ةفئاط نأ فوحللا ةالص عاقرلا تاذ موي ماسو هيلع هللا ىلص هللا



 كل 1

 ارعأور ااف تبث مث 0 كر هع ىلاب ىلصف « ودعلا هاجو ةقئاط تفصو

 مهب لبصق ىرخألا ةفئالطلا تءاجو , ودعلا هاجو اوف رصنا مث مهسفنأل

 ء مي ملس مم مهسشأل اومأو اسلاج- تبث مث ١ مهتالص نع تيقب ىلا ةعكرلا
 نب مسالا نع ميل ثيدلا اذه كتالام قىز 0و : ىعفاشلا لاق ثيدحلا اذبمو

 ع 000 تامور نب كنز 2 تايلح لقلب 5 وم تاوخ نب حلاص نع دمحم

 كلام راتخاو « ةالصلا نم اوغرشي ى مح مه رظتني لو ماس ةيناثلا ةفث ةفئاطلاب ةعكرأا

 هنأل فوقوملا رثآ كلامو . فوقوملا ىلع دنسملا رثآ ىعفاشلاف .٠ ةفصلا هذه

 نم ةيناثأا ةفئاطلا غرفت ىح مامإلا ١ سلجال نأ ىعأ : : لوصألاب هيشأ

 درو ام ةثلاثلا ةفصلاو . ع فلتخم ريغو عبتمال عوبتم مامإلا نآل امتالص

 ةعامجو ىروثلا هاور « هيبأ نع دوعسم نب هللا دبعنب ةديبع ىنأ ثيدح ف
 فودللا ةالص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص : لاق دوادوبأ هجرخو
 اوفرصناو ريد دوو ةعكر ةعش نيذلاب لصف ٠ ا! ودعلا اوليقتسم ةفئاطو ةقئاطي

 ةعكر مهب ىلصف هعم اوماقف نورخآلا ءاج مث .ودعلا ءازإب اوفقوف اوملسي ملو

 1 0 3 0 0 3 0 ءالؤد ماقف لس

 5 مدقت ام ىلع لفوس وب أب انأ هاش م هباحأ و ةفيلئح-و وبأ لاق ل هذبمو 0 اوملس

 هلبا لوسر عم انك 2 لاق ل ةرزلا شايع ىنأ ثُثيدح 5 : ةدراولا ةعبارلا ةمصلاو

 ٠ رهظلا انياصفق 6م ديلولا ند دلاخ نيكرشملا لعو نانشسعي ماسو هيلع هللا للص

 هللا ا ل 0 « ةالصلاوف مهد مهباع | انلمح انك ول ةلفغ انبصأ دقل : نوكرشملا لاف

 هللا ىلص هللا لوسر فلخ ىل أاصق همامأ نوك رشملاو ةلبقل 7 لبعتسم ماسو ةياع

 ىلص هللا لوسر عكرف « رخآ فص كلذ دعب فصو دحاو فص ملسو هيلع

 مهتوس حي رخآلا ماقو هيلي ىذلا فيصلا لوخت و كبح مج اعيمجا وعكا رو ملسو و ةيلع هللا

 رخأت 3 هملاخ اوناك نيذلا نورخألا ناو اوماقو نيب دع ءال ُه لص املف

 فنيسصلا ماقم ىلإ رخآلا فصلا مدقت و 5 نيرخالا م ماعم ىلإ هيلي ىذلا فصلا

 ديحسو دي مث « اعيمج اوعكرو ملسو هنيلع هللا ىل اص قنا ل اوسر عكر مث لوألا

 . هحح م مأ هقياس ن 5 رهظي 53 ماسي هلعل ن سلجلا هلأ وك 0غ(



 ت1 ات

 ىلص هللا لوسر سلج املف « ميلوسرحم نورخآلاماقو ء هيلي ىذلا فصلا

 1 اعيمح مم ملبنف اعيمج اوساج مم ل ورخآلا لوص هيلي ىذلا فصلا و ملسو 0 هيلع هل هللا

 ىورو : 5راكل لاق . ماس يب موي اهالصو نافسعي اهالص ةزلصلا هذهو

 ماشه نعو ىبسوم ىلأ نعو 3 دهام نعو سابع نب بأ نعو رباج ى ءعاذش

 ىروثلا لوقوهو : لاق ٠ ملسو ةيلغ هللا .يف !بح ىلا ن "رع هسيدأ نع ةورع نبا

 ةالصلا لاعفأل تنام لمع ريبك ةفصلا هذه ىق سيل هنأ ديرب اهطو وحأ وهو

 اهجرخو : يعفاشلا باصصأ و كلام باعصأ ٠ نم ةلمح ةفصلا هذبم لاقو : ةقورعملا

 ةفصلاوب مكئارمأب ءالؤم مكس رجح عنتصي اك :٠ 2 رياج لاقو ١ ٠ رباج نع ماسم»

 نب كيعس ع انك لاق مدهز نب ةبلعت لاق ة ةشب 55 ثيداح ق ةدراولا ةسماتلا

 ملسو هي هيلع ها هللا لص هللا " قوس ار م لص مكيأ : ٠ لاّمؤ ماقف 6م ناتس ريلي يىبصاعلا

 لو ةعكر ءالزمو ةعكر 0 ىلصف 4 نأ 3 ةميدد لاق © ف ردا ةه١اص

 سايع نبأ نع اضيأ جرتخو. ةريثك ةفلام لصألل فلا# اذهو « اعيش ارقي

 ناتعكر رفسلا قو عيرأ رضحلا ىف مي ناسل ىلع ةالصلا » لاق هنأ هانعم ىف

 ةسداسلا ةممصلاو . ىروثلا ةفصلا هذه زاجأو « ةدحاو ةعكر فوحلا ىو

 لص هنأ ماسد و هياع هللا . ىلص ىبنلا نع رياج ثيدحو ةركب ىلأ ثيدوس ق ةدراو ىلا

 لياد ةيقوؤ ٠ نسا ىفي تاك هبو .٠ نيتعكر نيتعك ر نيتفئاطلا نم ةغئاط لكب

 نعملسد هج 5 لاو رم قمم مشا .٠ م هنوكل مومأملاو مامإلا هين فالتحتا ىلع

 مالسلاو ةالصنا هيلع ىنلانع رمع نيا تيدحف ةدراؤلا ةعباسلا ةفضلاو . رباج
 سانلا نم ةفئاطو مامإلا عدقتي : لاق فوحللا ةالص نع لثس اذإ ناك هنأ

 للص اذاف« اوالصي مل ودعلا نإايو هنيدب مهم ةشئاط نوكتو 3 ةعكر مت ىلصيق

 ثوملس الو نكي إ واصيب منيذلا: ناكم أو رخاتسا ةعكر هةعم نيذلا
 نيذلامدقتي و.

 لك محم نيتعكر ىلص لقو مامإلا ف رصني م 00 ةعكر هع دوأاصيفق اولصي ُّ

 مامإلا فرصتي نأ كعب ةعكار ةعكر ميسفنأل نواصيق نيتفئاطلا نم ةدحاو

 داشأ فوح ناك هنت نه نيتعت :فئاطلا نم ةدحاو لك نوكتف

 ريغ وأ ةلمقلا ليقتس ا« | كك 3 ٠ مهمادقأ ىل اع امايق الاجر اولص كلذ 5

 ر*«وبأ لاقو . ةع امحو كلام نع بيشأ ةفصلا هلع لاق ٠ نممو - ابمايقتسم

 ا مهو ةثيبل 01 لهأ ة ىء الا لقنب درو هنأ اذه رم نبا ثيدخ لاق نم ةجحلا

 ل 00 ةيال +



 ا

 ةفئاطلا نال « لوصأآلاب هيشأ اذه عم اضيأ ىهز ء مهنلادخ نم ىلع لقنلا ف

 مسو هيلع هللا ىلص هللا ل وسر حورخ دعب الا ةععرلا اوضقي ُ ةيناثلاو ىلوألا

 5 تاولمعلا رئاس ُْى اهيلع عمتيما ءاضقلا ةةم نم فورعملا رهو ةالصلا نم

 .نأ زاج فوحللا دتشا اذإ هنأ نم ثيدحلا اذم ىف ءاجام ىلع ءاملعلا رثكأو

 : دوم الو عوكر ريغ نم ءاجإو « اهيابقتسع ريغو لبقلا ىقتسم اولصي
 ,ىلصيالو « ةللقلا ىلإ الإ فئاخلا ىلصيال : لاقن ةنينح وبأ كلذ ق فلاخنو
 « لوصألل لعفلا اذه ةفلاثغ كلذ ىف فالعأا ببسو . ةفياسملا لاح ىف دحأ

 ابنيأ ىلصي نأ فلدكملل نأو « ةزئاج اهلك تامئ.هلا هذه نأ' موق ىأر دقو

 . نطاوملا فالتخنا بسم ناك امتإ فالخالا !ذه نإ : ليق دقو ء بحت

 ضيرملا ةالص ىف ةثلاثلا ةلمجملا نم سداسلا بابلا

 ,ضرف هنع طقسي هنأو « ةالصلا ءادأب بطاط ضيرملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 دوجسلاو عوكرلا ضرف ايد طقس كلذكو 3 اسناج لمصي و ةعطعتسل م اذإ عايقلا

 اسلاج ىلصي نأ هل نميف !وفلتخاو . امهناكم ىويو امهدحأ وأ امهعلتسي ملاذإ
 نم امأذ « مايقلا ىلع الو سواحل ىلع ردقيال .ىذلا ةئيه ؛ .ق و سرللا ةكئيه ىو

 وه اولاق موقو ءالصأ مايقلا عيطتسيالىذلا اذه : اولاق اميقنإف ا...لا جى دعي نأ -.أ
 له ا:وه مهفاللتخا بيسو . كلام بهذم وه و ءصضرألا نم مايقلاهبلع نشي ىذلا

 ةفصامأو . صن كلذ ف سيلو ؟ ةردقلا مدع عموأ ةقشملا عم ماينتلا ضرف طقسي

 , مايقلانملدب وه ىذلا سول ىبعأ : اعبرت:سلجي :اولاق ارق نإف سولحلا
 سولج نيبو ةمدد قرفالف عيب رلاىإ بهذ نش أعب رثم سوانا دوعسم نبأ هركو

 ىلا ةالص ةقص امأو 2 ةالصلا س ولج لس سيل هنذلف ههرك نمو 3 ديشتلا

 :اولاقموقو ءاعجطضم ىل هي اولاق اموق نإف ., .«ولدلبا ىلع الو مايقلا ىلعردقبال

 موقو > ةيعكلا ىلإ هالجر اليقتسم ىلصي : اولاق مدقو : هل عملت امقيك لص

 ,ىلص هبنج ىلع عطتسي مل نإف « .هبنج ىلع ىلص ,سواحلا عطتسي ملذإ : اوثات
 5 رذنملا نبا هراتحا ىذلا قهري 6 هتقاط ردق ع ةلبقلا ىلإ هالاجحرو ايقاتسم

 هتسيل ىبأا ىلع ةالصلا لاعفأ نم لمتشت ةامحلا هذه و ( ةعبارلا ةلمأبا )
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 دوجسلاب صقنوأ داز امل بج امإو ءاضق امإو ةداعإ امإ ىه هذهو : ءادأ

 : ىلاثلا بابلا . ةداعإلا ىف : لرألا بالا . باوبأ ةئالث اذإ ةلمحلا هده ىف

  هرجسلاب نوكي ىذلا نا ربخلا ق ؛ ثلاثلا بايلا . ءاضقلا ق
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 ةداعإلا لق لوالا بيلا

 تادسفم 'ىهو « ةداعإلا ,ىضتقت ىلا بابسألا ف هيف مالكلا بابلا اذهو

 ناك ادمع ةداعإلا هيلع بمي هنأ ةراهط ريغب , رص زم نأ ىلع اوقفتاو . ةالصلا

 . انايسن وأ كلذ ناك ادمع ةلبقلا ريخل لص نم كلذكو « انايسن وأ

 ةداعإلا هيلع د. بجو ةالسلا ان لهو رش ند لرشب ل انأ نم لكف ةلمطابو

 . ةحسملا طورشلا ىف مهفالتخا لجأ نم نوفلتخم امئإو

 ةالصلا ضورف نم ركذ ام ةوراخش بابا اذهب قاعتلئاسم انهاهو )

 له اوفاتخاو : ةالصلا عطقي ثلا نأ ىلء اوقفتا مهمنأ اهنف ( اهيف اوفلتخا

 ورط لبق ناتعكر وأ ةعكر ابنم بهذ دق ناك اذإ اطوأ نم ةداعإلا ىضتقي

 ىبيال هنأ ىلإ روهمحلا بعذف ٠ ةالصلا نم ىضم دق ام ىلع ىبي مأ ثدحلا

 ىأر نم مهنمو . طقف تاءرلاىت الإ ةالصلا عطقب امث هريغق الو ثدح ال
 نريفوكلا بعذو . ىعفاغلا رهر « فاعرأااىق الر ثدحلا ىنال ىببيال هنأ

 رثأ كلذ زاوج ف دري ملهنأ مهئالتخا بنسو . اهلك ثادحألا ف ىببي هنأ ىلإ

 ةاللصلا ف فحر هنأ رمع وبان حص امنإو « مالسااو ةالصلا هيلع ىنلا نع

 فيقوتلا ىرم ىري ىلاحتملا نزع لعفلا اذه نأ ىأرنف , ًاضرتي مو ىببف

 نم هدنعذاك نمو : لعمل اذه زاجأ سايقب !ذه لثم لعفي نأ نكع سيل ذإ

 « هريغل هدعي لو طقق فا.ح را! ىف ءانبلا زاجأ ثدعحي سيل فاعرلا نأ ءالؤه
 ثادحألا رئاسف ءانيلا زانحأ ثدحع هنأ هدنع ناك نمو « كلام بهذم وهو

 فيقوتب الإ هيلإ راصي نأ بال اذه لثم نأ ىأر نمو « فاعرلا ىلع اسايق

 ف رصنا اذإ ىل عملا نأ ىلع عامجإلا دقعنأ دق ذإ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نم

 !ريثك العف اذ لعف اذإ كالذكر « ةالصلا نم جرخ دق هنأ ةليقلا ريغ ىلإ

 . فاعرلا ىف الو ثذحلا قال ءانبلا زي مل
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 ىدي نيب ءىش رورم ةاللصلا عطقي له ءاملعلا فلتخا ( ةيناحن ةلكسا )

 هنأ ىلإ 0 بهذف ؟ ةراسلا كيو هنن ا ءس ريغل ىلص اذإ للصمت

 عطقي هنأ ىلإ ةفئاط تبهذو : ةداعإ هيلع سبل هنأو : ءىث ةالصلا ع ا

 لوقلا ةضراعم فالحلا اذهببسو . دوسألا بلكلاو رامحلاو ةأرملا : ةالسعلا

 لاق مالسلاو ةالصلا هياع هنأ رذ ىلأ نع ماسم و هنأ كلذو : لعفلت

 ىراخبلاو ماسم جرخوو وك رامسللاو ةأرملا ةالتعلا عطسقي

 دو هيلع هللا لص هلل لوو ىدب نبي ىقبأر دّقل ١ تلاق اهنأ ةشئ اع نع

 ىلع نع روهمحللا لوق لثم ىورو « ىلصي وهو ةزانحلا ضارة م

 اذإ مامإلاو درفنملا ئدي نيب رورملا ةيهارك ف ميميب فالخ الو 3 أ نعو

 ةرسسلا فلخ رمي نأ اسأب اوري ملو « ةرتسلا نيبو هنيبرم وأ ةرتس ريغل ىلص

 لاق هريغو سابع نباثيدحت ويثل مومأملاىدي نيبرمي نأ اسأب اوري ل كلذكو
 ىلص هللا لوسرو مالتحالا تزهان دق ذئموي انأو ناتأ ىلع ابكار تلبقأ »

 تلزتف « فوفصلا ضعب ىدي نيب تررف ء سانلاب ىلصي ىلسو هيلع هللا :
 اذهو دحأ كلذ "ىلع ركتي لق ء« فصلا ف تلحتدو عترت : نانألا تلسرأو
 رورملا ةيهارك ىلعر وهمحلا قفثا امنإو «رظن هيفو « دسألا ىرجم ىرجي مهدنع

 ةالصلا هيلع هلوقلو «٠ كلذ ىف ديعولا ا هيف ءاج امل : ىلصملا ىدي نيب

 .( ”ناطئيَش د وه اعل ”ناتاقيف : هيف مالسأا ه

 هوهرك موقف : لاوقأ ةثالث ىلع ةالصلاىف خفتلا ف اوفلتحخا ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 موقو « خفن نم ىلع ةداعإلا اريجوأ موقو « هلعف نم ىلع ةداعإلا اوري لو

 نوكي نأ نيب خفنلا ددرت مهفالتخا بيسو . عمسيالوأ عمسي نأ نيب اوقرف

 امالك نوكيال وأ امالك

 مسبتلا ف اوفلتخاو « ةالصلا عطقي كحضلانأ ىلع اوةفتا ( ةعبارلا ةلثسملا )

 , هب قحليال وأ كحضلاب قحلي نأ نيب مسيتلا درت مهفالتخا بيسو

 نأ نوه رككي ءاملعلا رثكأف ء نقاحلا ةالص ىت اوفلتخا ( ةماحلا ةلئسملا )

 تعوم : لاق مرأ نب ديز ثيدح نم ىور امل نقاح وهو لجرلا ىلصي

 "اد ةطئاغلا ملك دحأ دارأ !ذإ » لوقي ملسو هيلع هللا ىبصهتلا لوسر
 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع ةشئاع نع ىور املو : ةالصلا ل هب



 -ا141--

 ( ناثبخألا هعفادت وهوالو ماعلا ةرضخحم م ادحأ ىلصتال ١» لأت

 بهذو٠ اضيأ رمع نع كلت يبل "ملو . لويلاو طئاغلا ىبعب

 ىلع لديام كلام نع عال نبا يورو . ديعب هنأو .ةدساف هتالص نأ ىلإ موق

 تقولا ىف ةداعإلاب هرمأ هنأ هنع ىور هنأ كلذو « ةدساف نقاحلا ةالص نأ

 داسف ىلعلدي له ىبلا ف مهفالتخا مهفالتخا ىف ببسلاو . تقولا دعبو

 تاك اذإ طقف هلعف نم مثأت لع لذي امن]و ؟ هداسف ىلع لدي سيل مأ هنع ىهملا

 داسفب نولئاقلا كسمت دقو « ازئاجوأ ابجاو هب ىبللا قاعت ىذلا لعفلا لصأ

 هلعمت نم مهمو « نابوث نع هلعجي نم مهنم « نويماشلا هاور ثيدح هتالص

و ةيلعالا لع ىبننلا نع ةريره ىلأ نع
 نأ نمو ليال و لاق س

 فيعض ثيدح وه : ربلا دبع نب رمعوبأ لاق ( !ءدج "نيقاح وها

 . هيف ةجحالل دئسلا

 ف اا اع رولا مالس در ىف اوفلتخا ( ةسداسلا ةلئسملا )

٠ ةداتقو ىرصبلا نسحلا ىنأ نب نسحلاو بيسملا نب ديعس مهم ةفئاط هيف
 عنمو 

 ٠6 ىعفاشلاو كلاس بهذم وصو 6 ةراشإلاب درلا اوزاجأو لوقلاب موق كلذ

 درلا موق زاجأو « نامعنلا بهذموهو ةراشإلاولوقلاب هدر نورا عنم و

 در له: مهفالتخا ىف ببسلاو . ةالصلا نم غرف اذإ دري اولاق موقو « هسفن ق

 عوت نم هنأ ىأر'نف ؟ ال مأ هنع ىبملا ةالصلا ف ىملكتلا عون نم مالسلا

 مديح اذإو ىلاعت هلوقق مالبلا درد رمألا ن 0 4 3 نيل مالكا

 ةالصلاف مالكلا نع ىهلا ثيداحأب ةيآلا  اهلأم نسحأب | ويحف ة ةيحتب

 ىسبمملا مالكلا ىف الخاد سيل هنأ ىأر نمو « ةالصلا ف درلازوحيأل : لاق

. ةالصلا ف هزاجأ مالسلا درب رمألاب ىبهلا ثيداحأ صصخخ وأ ع هنع
 لاق 

 دق هنإف « ةئنسلا فلاخ دقف ريصي الو دريال لاق نمو « ردنملا نب ركب وبأ

 وهو هيلع اوملس نيذلا ىلع در مالسلاو ةالصلا هيلع ىتلا نأ بيبح ربخأ

 . ةراشاب ةالصلا ىف
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 ءاضنقلا ىف ىناثلا بابلا
 ءاضقلا عونا ةفص فو « ءاضقلا بحي نم ىلع بابلا اذه ف : مالكلاو
 ىلع بحي هنأ ىلع نوملسملا قفتاف ؟ ءاضقلا بحيزم ىلع امأف « هطورش فو
 ىلع نوملسملا قفتا امتإو « هيلع ىمغملاو دماعلا ف اوفلتخاو « مئانلاو ىبانلا
 : هلعفو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق توبثل مئانلاو ىمانلا ىلع ءاضقلا بوجو
 ”مئرتلا ركذف :ثالث نع ”متلتقلا مقر :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ىعأر
 امرك ذاذإ 0 اهيسسنوأ ةالصلا نع و دعا مان اذإ وهلوقو
 ادع ةيكات انأو اهاضقف اهنقو جرخ ىح ةالصلا نع مان هنأ ىور أمو
 بجاو هيلع ءاضقلا نأو : مثآ هنأ ىلع ر روهمجلا نإف « تقولا جرخي ىح
 ىلإ بهذ نم دحأو « مثآ هنأو ىضقيال هنأ ىلإ رهاظلا لهأ ضعب بهذو
 امهدحأ : نيثيش مهفالتخا مهفالتخا بيسو . مزح نب دمحم وبأ 2
 زاوج ملس اذإ ىسمانلا ىلع دماعلا سايق ىف ىتاثلاو . عرشلا ىف سايقلا زاوج ف
 عرشلا هرذع دق ىذلا ىبانلا ىلع ءاضقلا بجو اذإ هنأ ىأر نف . سايقلا
 بجوأ روذعم ريغ هنأل هيلع بحي نأ ىرحأ دمعتملاف « ةريثك ءايشأ ىف
 ابمضعب ساقيال دادضألاو : نادض دماعلاو ىسانلانأ ىأرنمو , هيلع ءاضقلا
 ىلع دماعلا سايق زج مل « هابشألاساقت انإو « ةفلتخم اهماكحأ ذإ ضعب ىلع
 سايقلا ناك ظيلغتلا باب نم بوجولا لعج اذإ هنأ اذهىف ق كلو . ىيماتلا
 كلذ هثوفيال نأو هل رذعلاو ىسانلاب قفرلا باب نم لعج نإ امأو . اغئأس
 روذعم ىسانلا نأل غئاس ريغ سايقلاو « ى مانلا دض اذه ىف دماعلاف « ريحلا
 بجي امنإو « ءادآلا رمأب بجلال ءاضقلا نأ لصألاو 2« روذعم ريغ دئاغلاو
 نكملا طورش دحأ هتاف دق ىضاقلا نآل « نوملكتملا لاق ام ىلع ددجي رمأب
 ةحصصلا طورش نم اطرش ناك ذإ تقولا وهو « هتحص ىلع لعفلا عوقو نم
 مكانلاو ىسانلاب رثألا درو دق نكل « هيلع ميدقتلا سايق ف تقولا نع ر ,خأتلا و
 ىمغلا امأو : قحلا قفوملا هللاو « هيبشريغوأ اهيبشن وكي نأ نيب دماعلا ددرت و
 هيلع اوبجوأ موقو « هتقو بهذ ايف ءاضقلا هنع اوطقسأ اموق نإف « هيلع



 تاروعم

 ىضقي : !ولاقو « مولعم ددع ف ءاضقلا ط رشا نم ءالؤه نمو . ءاضقلا

 نُث « نونجغلاو متانلا نيب هددرت مهفالتخا ف ببسلاو . اهمنود اف سمحلا

 . بوجولا هنع طقسأ نونجخاب ههبش نمو « ءاضقلا هيلع بجوأ مئانلاب هببش
 . اهضعبلءاضقو « ةالصلا ةلمحل ءاضق : ناعون ءاضقلانإف « ءاضقلا ةفص امأو

 ءاضقلا ةفص امأف . هتقوو هطو رشو ءاضقلا ةفص قهيف رظنلاف ةلمحلا ءاضق امأ

 ةيضرفلا نم ةدحاو ةفص ىف ناتالصلا تناك اذإ ءادألا ةفص اهنيعب ىهف
 ةالص وأ رفسف ةيرضح ةالص ركذي نأ لثم ةفلتخم لاوحأ تناك اذإ امأو

 ىهنقي امنإ : اولاق موقف : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ اوفلتخاف ء رضح ىف ةيرفس

 موقو : هباعصأو كلام بهذم وهو « رضاحلا تقولا اوعاري ملو هيلع ىذلا لثم
 ئأر ىعف « ةيرضح وأ ةيسنملا تناك ةيرفس اعبرأ ادبأ ىضقي امنإ : اولاق
 ةيرفس ىضالا ف ركذ نإو « ةيرضح اهالص ةيرضح رفسلا ق ركذ نإ ءالؤه

 سف رف ادبأ ىضقي امئإ : موق لاقو . ىعفاشلا بهذم وهو ةيرضح اهالص

 رضحلا ى ةيرفسلا و + ةيرفس رفسلا ف ةيرضحلا ىضقيف اهيفوه ىلا لاخلا

 أسايق امل مكحلا لعجو ةرضاحلا لاخلا ىعار ءادألاب ءاضقلا هبشنمف « ةيرضح

 اهيسن ةالص ركذتي حيحصلا وأ ةحصلا ف اهيسن ةالص ركذتي ضيرملا ىلع
 هبش نمو « ةرضاخلا لاخلا ىف ةالصلا ضرف وه هضرف نأ ىعأ : ضرملا ىف

 ىضقي نأ بجوأ نم امأو . ةيسنملا ةغفص ةيضقملل بجوأ نويدلاب ءاضقلا

 ركذ اذإ هنأ ىنعأ « ىرخأآلا ف لاحلاو امهادحإى ةفصلا ىعارف « ةيرضح !”دبأ

 ىعار رضحلا ىف ةيرفسلا ركذ اذإو « ةيضفملا ةفص ىعار رفسلا ف ةيرضحلا

 « طايتحالا بهذمبهذي نأ الإ سايق ريغ ىلع راج بارطضا كلذو ؛ لاخلا

 . ةصخر رصقلا ىري نميف روصتي كلذو
 بيترعلا هيف اوفلتخا ىذلا هطورش نم نإف ( هتقوو ءاضقلا طورش امأو )

 بوجوب ىنعأ : تايسنملا ءاضق ف بيترّتلا بوجو ىف اوفلتخا مهنأ كلذو
 م اهضعب تايسنلا بيترتو « تقولا ةرضاحلا ةالصلا عم تايسنملا بيت رت

 اهيف بجاؤ بيت رثلا نأ ىلإ كلام بهذف « ةدحاو ةالص نم رثكأ تناك اذإ ضعب
 ةرضاحلا تقو تاف نإو ةيسنملاب أدبي هنأو « امنود اف تاولص سمحلا ىف

 لثميو . هيلع ةرضاخلا تدسف ةرضاخلا قوهو ةيسنملا ركذ نإ : لاق هنأ ىتح
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 هتقو عاستا عم ابجاو بيت رئلا وأر مهنأ الإ ىروثلاو ةفدح وبأ لاق كلذ

 هلاقو . نايسنلا عم بيتريلا بوجو طوقس ىلع ءالؤه قفتاو « ةرضاحل
 ىبعي نسحف عستم تقولا ف ناك اذإ كللذ لعف نإو : بيترلا بجيأل ىعفاشلا

 .بابلا اذه ىق راثالا فالتخا مهفالتخا ىف ببسلاو . ةرضاحلا تقو ىف
 .ناثيدح كلذ ى درو هنإف راثآلا امأف . ءاد لاب ءاضقلا هيبشت ىف مهفالتخاو
 ”ىسست "نم »لاق هنأ مالتلاوا ةالصلا هيلع هنعىور ام امهدحأ : ناض راعتم

 نرخ ل اذإف « مامإلا عم ” لصيف ىرشخ" ف مامإلا 6 ةالسص

 مم لص ىتلا ”ةالّمصلا 3 م” ىبسن ىلا ةالّصلا دعيلف هتالص
 نبا ثيدح ن وححصيوا تراك اذه نوفعضي ىعفاشلا 08 وو مامإلا

 ”ةالّص "ملك دحأ ”ىبست اذإ» لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ساق

 غرف اذإف ع اهيف وه ىلا مسيلف ةبودكم ةالص ف وهو اهرك ْذَف

 نم مدقت ام وه بابلا اذه ف حيحصلا ثيدحلاو « ىبسن ىلا ىضق اهم

  ثيدحلا « ابيسن وأ ةالصلا نعمك دحأ مان اذإ « مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 ءادألا ق بيترتلا نأ ىأر نم نإف ءادألاب ءاضقلا هيبشت ةهجى ينال امأو

 .ناك ذإ اهسفن ىف ةيترم ىه اهم ةالصب ةصتخلا اهماق ةوأ نأ لجأ نم مزل امنإ

 .صوصخم تقو ءاضقلل سيل هنأل « ءاضقلا اهب قحلي مل ابترم الإ لقعيال نامزلا

 .نامزلا ناك نإو لعفلال وف وه ةادؤملا تاولصلا ى بيترنلا نأ ىأر نمو
 + ءادألاب ءاضقلا هبش . امهادحإ تقوى نيتالصلا نيب عملا لثم ًادحو
 ةهج نمال تقولا ةهج نم ةيضقملل بيترتلا بجوت نأ ةيكلاملا تأر دقو

 .تقوف : اولاق , اهركذ اذإ اهلصيلف :١ مالسلاو هيلع ةالصلا هيلع هلوقل لعفلا

 ةهيف وه ىلا ةالصلا هيلع دسفت نأ بجو كلذلو « ركذلا تقووهو ةيسنملا
 ةيسنملل اتقو ركذلا تقو ناك نإ هنأل هل ىبعم ال اذهو « تقولا كلذ ف
 .ةالص نم رثكأ تناك اذإ تايسنملل تقو وأ ةرضاحلل تقو اضيأ هنيعب وهف

 .نم الإ اهيف عقاولا داسفلا نوكي نأ قبي لف ادحاو تقولا ناكاذإو. ٠ ةدحاو
 نسل هنإف ةدحاولا ةالصلا ءازجأ ىف دجوي ىذلا بيت ريلاك اميِب بيت رلا لبق



 - اإامقد

 نآ الإ امهيلكل ًاتقو ناك ذإ اهتيحاص نم تقولاب قحأ نيتالصلا ىدحإ

 اذه ىف الصأ لعجي نأ نكمي ءىش ىدنع انهه سيلو « بيترتلا ليلد موقي

 هنيعب دحاولا تقولا ىف روصتي امنإ ءاضقلا ىف بيترلاو ةفلتخم اهتاق وأ

 ساق امنإ هللا همحر اكلام نظأو . اضومت هيف نإف اذه مهفاف « اعم نيتالصلل
 اذإ تايسنملا ف بيتريلا ناسحتسا ىلإ عيمجلا راص امتإو عمجلا ىلع كلذ

 قدنحلاء وي سمخلاا تاواصلا مالسااو ةالضلاهيلع هتالصل ةرضاتللا تاوف فخ مل

 لق .٠ اذمل ىعم الو 5 دماعلا لع ءاضقلا بج وأ نم اذه جتحا دقو 62 ةبثت ره

 :ود اف سمحلا ىف ديدحتلا امأو رذعل اكرت ناك هنإف اضيأو « خوسنم اذه

 نوكي ىذلا ءاضقلا مكح اذهف ٠ عامجإ هنإ : لاقي نأ الإ هجو هل سيلف

 تاراصلا ضعب تاوف ىف نوكي ىذلا ءاضقلا امأو « ةالصلا ةلمحتاوف ىف

 نبع : مومأملل مامإلا قبس هبيس نوكي ام هنمو « نايسنلا هببس نوكي ام هنف

 .٠ ةالصلا ضعب مومأملا تاف اذإ امأف . مامإلا ةالص ضعب مومأملا توفي ن نأ

 امب هنايتإ له ةيناثلاو ةعكرلا تول ىلا اهادحإ : دعاوق اثالث لئاسم هيف نإ

 مامإلا ةاللص مكح همزلي ى 4 ةثلاثلاو ٠ ءاضق وأ ءادأ مامإلا ةالص كعب 4 <

 اهادحإ : نيتلاسم كلذ ىف نإف ٠ ةعكرلا ٍهتوقت ىم امأ . كلذ هم زايال ىمو

 امسف . ةالصلا و مامإلا عمذاك اذإةيناثلاو٠ عوكر )| ىلإ ىوهأ دقمامإلا و لخد ادإ

 5 هريغو أ 0 1 عوكرلا ىف هعبتي نأ

 ةعكرال'ك ردم وهف هعم عكرو عوكرلا 0 7 نأ لبق مامإلا ك ردأ اذإ هنأ

 ربكي نأ لخادلا اذه طرش نم له : اوفلتخا ءالؤهو . اهؤاضق هيلع سيلو

 إو .؟ عوكرلا ةريبكت هيزجب وأ عوكرلل ةريبكتو مارحإلل ةريبكت نيت ريبكت

 ؟ اهطرش نم كلذ سيل مأ مارحإلاةريبكت اهب ىونيذأ اهطرشنملهف هيزجت تناك
 . حاتتفالا ةريبكت اهب ىون اذإ هيزجت ةدحاو ةريبكت لب : مهضعب لاقف
 : موق لاقو ٠ نات ريبكن مهدنع رايتخالاو .٠ ىعفاشلاو كلام بهذم وهو

 . حاتتفالا ةريبكت اهبونب مل ةدحاو ىزجن موق لاقو « نيت ريبكت نم دبال

 هكردي ملام اهكرديال هنأو 0 ةعكرلا هتتافدقف مامإلا عكر اذإ هنأ ناثلا لوقلاو



 -١86ا -

 فصلا ىلإ ىهتا اذإ هنأ تلاثلا لوقلاو . ةريره ىلأ ىلإ تريكه وهو

 نآل هيزحي هنأ كلذ كردأف « موضعي عفري ملو هسأر مامإلا عف عفر دقو ر مالا

 ما ددرت فالتخالا اذه ببسو . ىبعشلا لاق هبو 15 ةمنأ مب

 املا ىلع وأ 2( طقف ءانمتالا وه ىذلا هسفن لعفلا ىلع لدي نأ نيب ةعك 9

 ةالصلا نم كردأ نم »:مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ كلذو اعم فوقولاو
 هللا ىلص الوم ع كلذ علا : رذنملا نبا لاق « ةالصلا كردأ دّقف ةعكر
 ءانحتالاو مايقلا ىلع هدنع قلطني ةعكرلا مما ناك نف . ملسو هيلع

 ةعكرلا مسأ ناك نهو ةعكرلا هتتاف دقف مامإلا مايق هتاف اذإ - لاق اعم

 . ةعكرلل اكاردإ ءانحنالا كاردإ لعج هسفن ءانحنالا ىلع هدنع قلطني
 ىوغللا ىبعملا نيب هددرت ليق نموه اعإ مسالا اذهل ضرع ىذلا كارتشالاو

 اعرش قلطنيو «ءانحنالا ىلع ةغل قلطني ةعكرلا مسا نأ كلذو : ىعرشلا ىبعملاو
 ةالصلا هيلع هل وق ف قلطني ةعكرلا مسانأ ىأر نف دوجسلاو عوكرلاو مايقلا ىل اع
 بهذم بهذي لو 'ةيعرشلا 0 ىلع ( ةعكر كردأ نم ٠ مالسلاو

 لاوحألا ةثالثلا مامإلا عم كردي نأ دبال : لاق ءاعمألا هيلع لدتام ضعبي دخلا
 رانعا قيمت نم د ركب نأ لدتكو + هركيسلاو ب ءا الاون . مايقلا: ىنعأ
 كردأ نم نأل انهه مسالا هيلع لدي ام رثك أ ربتعا نوكي نأ طقف ءانحتالا
 اءزج اهنم كردأ امنإ ءانحنالا هتاف نمو . نيأزج اهنم كردأ دقف ءانحنالا
 ضعبب ذخألا ىف مهفالتخا ىلإ اليآ فالحللا نوكي اذه ىلعف . طقف ادحاو
 نم امأو . اعيمح نيهجولا نم اهيف روصتي فالحلاف . انكر ءامسألا ةلالد
 ىلإ فاضت دق ةالصلا نم ةعكرلا نلف نيمومأملا نم فصلا ىف نم عوكرربتع

 لاي الا وه فالتخالا بيسف . نيمومأملاو مامإلا ىلإ فاضت دقو . طقف مامإلا

 ةعك رو ةكردأ نمد مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ ةفاضإلا هذه ف

 ةريبكت هيزجت له : ىف مهفالتخا امأو .رهظأ روهمحلا هيلع امو « ةالصلا نم
 له هببسف . م وامل ةالصلا ىف لخد اذإ مومأملا ىف :ءأ ؟ ناتريبكتوأ ةدحأو
 اهطرش نم نأ ىأر نق أ كاوا دارنا اعلا و رج يخرج
 ناكو ٠ مالشلاو ةالصلا هيلع هلعف ع لعفلاب اًملعت هيف لعفت ىذلا عضوملا

 نم سيل هنأ ىأر نمو . نيت ريبكت نم دبال : لاق لع م
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 ناكو «ريبكتلا اهعرحتو همالسلاو ةالصلاهيلع هلوق مومعب اقلعت. عضوملا اهطرش
 . اهدحو اهب ىتأي نأ هيزحي : لاق ضرفلا طقف ىه مارحإلا ةريبكت نأ 'هدنع
 ىبي ليقف « « مارحإلا ةريبكت اهبوني ملو ةدحاو ةريبكتب أي نأ زاجأ نم امأو
 ىلع ىببي امنإ ليقو « ضرفب تسيل مارحإلا ةريبكت نأ ىري نم بهذم ىلع
 نأ ىبعم سيل هنآل « مارحإلا ةريبكت نع ةالصلا ةين زخات زوجي نه بهذع

 مارحإلا ةريبكت نأل « ةالصلا ف لوخدل ةزنلا ةنراقم الإ مارحإلا ةريبكت ىوني
 نف « ةالصلا لوأى اهعوقو ىبعأ : ةيلوألاو . ةنراقملا ةينلا : نافصو ال
 ةدحاولا ةفصلاب ىتكا نمو : ةنراقملا ةينلا نم دبال : لاق نيفصولا ط ريشا

 . ةينلا امراقت ملذإو : ةدحاو ةريبكتب ىتكا

 دم ىبح عوكرلا ىف مامإلا خابتأ نع اهس اذإ ىهو ( ةيناثلا ةلئبسلا امأو)
 ةعكرلا هتتاف دقف « هعم عوكرلا كاردإ هتاف اذإ : اولاق أموق-نإف . مامإلا
 نم مي نأ هنكمأ اذإ ةعكولاب دتعي : اولاق موقو « اهؤاضق هيلع بجوو
 دتعيو هعبتي : اولاق موقو . ةيناثلا ةعكرلا ىلإ مامإلا موقي نأ لبق عوكرلا
 فالتخالا اذهن و : ةيناثلا ةعكرلا ف ءانحتالا نم هسأ ر مامإلا مقري ملام ةمكرلاب
 نايسن نع نوكي نأ نيب مهنيب فالتخاو ليصفت هيفو : كلام باعصأل دوجوم
 رابتعا نيبو « ةعمح ريغق وأ ةعحىف نوكي نأ نيبو « ماحز نع نوكي نأ وأ

 سيلو « ةيناثلا ةعكرلا ف وأ وألا ةعكرلاف اذه هل ضرع مومأملا نوكي نأ
 لئاسملا دعاوق ىلإ ةراشإلا ضرغلا امتإو « هجر مالو بهذلا ليصفت اندصق

 لعف طرش نم له: وه ةلئسملا هذه ق فالتخالا ببس نإ : لوقنف « اطوصأو

 طرشلا اذه لهو ؟ كلذ هطرش نم سيل وأ + مامإلا لعف نراقي نأ مومأملا
 وه امنإ مأ دوجسلاو ءانحتالاو مايقلا ىنعأ ؟ ةثالثلا ةعكرلا ءازجأ عيمج ف وه
 ىعأ : هلع انالتخا مامإلا لعف هلعف نراقياذإ نوكي ىتمد ؟ ار
 . نم ءزج لك ف طرش هنأ ىأر نف « ايناث العف مامإلاو العف وه لعفي نأ

 ناكالإو « مامإلا لعف مومأملا لعف نراقي نأ ىبعأ : ةدحاولا ةعكرلا ءازجأ
 ىبم : لاق « هيلع اوفلتخت الف » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « هيلع افالتخا
 مضعب ىف هريتعا نمو « ةعكرلاب دتعي مل اريسي أزج ولو عوكرلا نم هعم كردي مل



 - ملا

 - ةيناثلا ةعكرلا ىلإ موقي نأ لبق ةعك رلا لعق كردأ اذإ ةعكرلل كردم وه : لاق

 .فلتخا دقف هعبتا نإذ ةيناثلا ةعكرلا ىلإ ماق اذإف : هيلع افالتخا كلذ سيلو

 هنإف « ةيناثلا ةعكرلا ف نحني ملام هعبتي هنإ لاق نم امأو . ىلوألا ةعكرلاف هيلع

 .هلكالو مامإلا لعف ضعب هضعب نراقي نأ مومأملا لعف طرش نم سيل هنأ ىأر

 .ءانحنالا نم ماق اذإ هنأ ىلع اوقفتا امتإو . طقف هدعب نوكي نأ هطرش نم امإو

 مكح ى نوكي هنآل « اهيف هعبتا نإ ةعكرلا كلتب دتعيال هنأ ةيناثلا ةعكرلا ىف
 . هيلع فالتخالا ةياغ كلذو ء ةيناثلا مكحل مامإلاو ىلوألا

 بابلا اذه لوصأ ىه ىناا لوألا ثالثلا لئاسملا نم ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )

 .نإف ؟ ءاضق وأ ءادأ مامإلا عم ةالصلا نم هتاق امب مومأملا نايتإ له : ىهو
 ءاضق وه مامإلا مالس دعب هب ىتأي ام نإ : اولاق موق. بهاذم ةثالث كلذ ىف

 .مالس دعب هب قأي ىذلا نإ : اولاق موقو . هتالص لوأ وه سيل كردأ ام نإو
 .لاوقألا نيب اوقرف موقو . هتالص لوأوه كردأ ام نإو « ءادآ وه مامإلا

 .نونعي لاعفألا ىف ىبيو . ةءارقلاف نونعي لاوقألا ف ىضقي : اولاقف لاعفألاو

 بهذم يع : لوألا بهذما ىلع و ةالص نم ةعكر كردأ ن ف . ءادآلا

 نأ ريغ نم ةروسو نآرقلا مأب امهيفأ أرقي نيتعكر ىلإ مامإلا ملس اذإ ماق ءاضقلا
 ارقي ةدحاو ةعكر ىلإ م ءانيلا نلغ: ىعأ + ىلاثلا تهذلا لعو ءانبنب سلع

  طقف نآرقلا مأي اهيف أرقي ةعكر ىلإ موقي مث « سلحيو ةروسو نآرقلا مأب اهيف

 ,مث سلجي مث ءةروسو نآرقلا مأب اهيف أرقيف ةعكر ىلإ موقي ثلاثلا بهذملا ىلعو
 ليواقألا بسن دقو « ةروسو نآرقلا مأب اضيأ اهيف أرقي ةيناث ةعكر ىلإ موقي
 لاعفألاف ىبيو لاوقألاف ىضقي هنأ كلام نع حيحصلاو « بهذملا ىلإ ةثالثلا
 ةعكرلا ىلإ موقي هنأ ةعكر اهنم كردأ اذإ هنإ برغملا ف هلوق فلتخمي مل هنأل

 ببسو ةروسو نآرقلا مأب ىضقي هنإ هلوق ف فالتخا الو ؛ سلمي مت ةيناثثا

 امو اولصف مكردأ اه :روهشملا ثيدحلا تاياور ضعبى درو هنأ ميمداخا

 ضعب فو و لوأ وه كردأام نوكي نأ ىضتفي مامإلاو ) اومتأف كتاف

 كردأ ام نأ بجوي ءاضقلاو « اوضقاف مكتافامو اولصف مكردأ ام » هتاياور

 ؛ هتالص لوأ وه كردأ ام : لاق مالا بهذم بهذ 3 ؟ هتالص ردت وه

 هيهذ نمو ؛ هتالص رخآ وه كردأ ام : لاق ءاضقلا بهذم بهذ نهو
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 ىنعأ : فيعض رهو « لاعفألاو ءادألا ولاوقألا ىف ءاضقلا لعج عمبللا بهذم

 تن 00 بوجو ىلع مهقانتاو ٠ ءاضق اهضعبو 0 ةالصلا ضعب ن 0 5

 ةامالاو رمان رع ع دما ود كردأ ام ذأ ىلع حضاو لب الد

 : لاق نم هاعار ام دحأ وه اذه نوكي نأ كيش و © اذه لمأتف بدت رثلا

 حجب عونأملا مزلي .ىتم ىهو ء لوألا لئاسملا نم ( ةثلاثلا ةلئسملا امأو )

 ةالصل اكردم نوكي ىم اهادحإ : لئاسم ايف نإف ؟ عابتالا ُّق مامإلا ةالص

 : مامإلا نبا عا : ووسلا د وبنت كحل هعم اكردمن وكي ىبه : ةيزاثلاو . ةعمجلا

 ةالص نم كردا اذإ ماهتإلا معي مامإ ءارو لخادلا رفاسملا مزاي ىم 5 ةثلاثلاو

 . اهضعب مامإلا

 دقف ةعمجلا نم ةعكر كرشأ اذإ : اولاق اموق نإذ ( ىلوألا ةلئسملا امأف )

 كردأ نإف ؛ ىعفاشلاو كلام بهذم وهو . ةيناث ةعكر ىبغقيو « ةعمجلا كردأ

 3 كردأ ام ابذم كردأ نيتعكر ىضقي لب : اولاق موقو . اعيرأ ارهظ ىلص لقأ

 نيب صر ماعتلا م ناي م وه اذه قافالحلاا ببسو « ةفيتح ىلأ بهذم وهو

 موهفم نيبوءاومتأف كتافامو اولصف 00 00 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومح

 529 دأ ليقف السلا 0س ةعكر هك اردأ نم 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 «اومتأ أو يكتافامو 1 مالسلاو ةالصلا هيلعدل وق عموم !راص نمدهنإف 0 ”ةالّصلا

 فوذحملا ناك نمو نيتعكر نم لقأ اهنم كردأ نإو نيتعكر ىضقي نأ بجوأ
 م كردأ دقف ىأ ,ةالصلا كردأ دّقف» مالسلاو ةالسلا هيلع هلوق ىف هدنع

 مكح كر ردي ملف ةعكار ( ندم لقأ كردأ نم نأ ى ا باطلا ليلد : لاقو ةالصلا

 : ةالصلا . لغق ت دار ين نكي 4 :[ة 3 لمت لوقلا اذه ق فوذخلاو ةالصلا

 اذه سيل هلعلو ةالصلا مكح هب داريذأ نكعو . ةالصلات قو هب دارينأ نكميو

 لمجملا باب نم ناك كلذك رمألا ناك نإف . يناثلا ف هنم رهظأ اههدحأ ىف زاجنإ

 دحأ ىف رهظأ هنأ انملسنإو « ىلوأ مومعلاب رخآلا ناكو « اح ىضتقيال ىذلا

 رهاظلا اذه نكي ِ كلذ ىري نه لوق ىلع يكحلا الثم وهو تاف وذا هذه



 هسا

 ليلد نم ىوقأ مومعلاو « باطخلا ليلد باب نم الإ « مومعلل اض راعم

 نم امأو . رهاظلا وأ لمتحما ىلع ىببما ليلدلا ايس الو « عيمحلا دنع باطخلا

 عب عض هنأ « ةالصلا كرذأ دقفو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ ىري

 كانه نأ ررقتي نأ الإ « برعلا ةغل نم مولعم ريغو فيعضف تافوذحملا هذه

 . ايعرش وأ ايف رع احالطصا

 اموق نإف وهسلا دوج ىف ىنعأ :دوجسلا ىف مامإلل مومأملا عابتا ةلئسم امأو

 اوربتعي ملموقو « ةعكر هعم ةالصلا نم كردينأ ىنعأ :ةعكرلا كلذ ىف او ربتعا

 لعج امنإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع ىلإ اريصف كلذ ربتعي ملنف « كلذ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم ىلإ اريصف كلذ ربتعا نمو « هب متؤيل مامإلا

 اذإ رفاسملا نإ: موق لاف ةثلاثلا ةلئسملا ف اوفلتخا كلذل و , ةالصلا كردأدقف و

 همزل ةعكر كردأ اذإو « مي مل ةعكر نم لقأر ضاحلا مامإلا ةالص نم كردأ

 هل مامإلا قبس لبق نم ةالصلا ضعبل نوكي ىذلا ءاضقلا مكح اذهف « مامتإلا

 « نايسنلا لبق نم درفنملاو مامإلل نوكيىذلا ةالصلا ضعبل ءاضقلا مكحامأو
 سيل هنأو « ةضيرف ىبعأ : ىضقي وهف انكر اهنم ناك ام نأ ىلع اوقفتا مهنإف

 ءاضقلا اهيف بجوأ مهضعب ء ابيف اوفلتخالئاسم هيفو « هب نايتإلا الإ هنم ىزجي

 تاعكر عبرأ نم تادمس عبرأ ىبسن نم لثم « ةداعإلا اهبيف بجوأ مهضعبو

 لطبيو « اه دجسي نأب ةعبارلا حاصي :اولاق اموق نإف « ةعكر لك نم ةدبحس
 ةالصلا لطبت : اولاق موقو . كلام لوق وهو « اهب ىنأي مث تاعكرلانم اهلبق ام

 موقو . لبنح نب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ ىهو « ةداعإلا همزايو اهرسأب

 ىروثلاو ةفينحوبأ لاق هبو ءهتالص اهب لمكتو ةيلاوتم تادبع عبرأب قأي ولا

 هبهذم وهو « نيتدجسب دتعيو ةعبارلا حلصي : اولاق موقو . ىعازوألاو
 تاعكرلا ف هاعار نفث « بيت رلا ةاعارم اذه ق فالحلا ببسو . ىعفاشلا

 ادع ام تاعكرلا لطبأ تادجسلا ىف هاعار نمو « ةالصلا لطبأ ثادجسلاو

 عاري مل نمو 3 مامإلا ةالص نم مومأملا تاف ام ءاضق ىلع اسايق ةريخألا

 بيترعلا نأ دقتعا اذإ امسال « ةدحاو ةعكر ى اعم اهدوبس زاجأ بيترتلا

 لك نأ كلذو « دوجسلا ىبعأ : ةعكر لك ىف رركملا لعفلا ىف ايجاو وه سيل

 ةفينحىلأ باحصأ معزف «رركم دوجسلاو ؛« دوج و ءانحناو مايق ىلع ل متشت ةعكر



 تاق

 ن*و «بيترتنأ ق ريركتلا هيف ىعاري نأ بجي ل ارركم نأك امل دوجسلا نأ"

 ىلوألا ةعكرلا نم نآرقتلا مأ ةءارتأ بسن نميف كلام باعصأ فالتخا سنخبا اذه

 وهسلل دجسي ليقو « ةالصلا ديعي ليقو ؛ اهيضضةيو ةعكرلاب ذتعيال ليغف
 سيلو « هب قرطنم ريغ اهلكو : ةريثكب اللا اذه عورقو « ةمأت هتالص م

 . لوصألا ىرحي ىرحيام الإ انهه اندصق

 وهسلا دوجس ىف ةعبارلا ةلمجلا نم ثلاثلا بابلا

 ناصقنلا وأ ةدابزلا دنع امإ نيعضوم دحتأ ى ةعيرشلا ف لوقنملا دوجسلاو
 امأو . دمعلا لبق نم'ل نايسنلا لبق نم اهلاوقأو ةالصلا لاعفأ ف ناعقي نيذللا

 نمال نايسنلا لبق نم نوكي ىلا دوجسلا امأف « ةالصلا لاعفأ ف كشلا دنع

 ةفرعم ف : لوألا لصفلا : لوصف“ ةتس ف رصحني هيف مالكلاف كشلا لبق
 ةفرعم ق : ثلاثلا . ةالصلا نم هعضاوم ةفرعم ف : ىناثلا . دوجسلا مكح

 . وهسلا دووم ةفص ىف : عبارلا . اهل دجسي ىلا لاعفألاو لاعفألا نم سنحلا

 مومأملا هبني اذا : سداسلا . وهسلا دوت هيلع بحي نم ةف رعمق : سمالا

 . هوهس ىلع ىهاسلا مامإلا

 كوالا لضتلا
 « ةنس هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذف « ةنسوأ ضرف وه لهوبسلاد وت” اوفلتخا

 كلام ٌقرفو . ةالصلا ةعك طورش نم نكل ضرفدهنأ ىلإ ةفينحوبأ بهذو

 ةدايزلا نيبو لاوقألا ف وهسلل دوجسلا نيبو لاعفألا ىق وبسلل د وجسلا نيب

 هدنع وهو « بجاو ةصقانلا لاعفألل نوكي ىذلاوبسلا دوج : لاقف ناصقنلاو

 .ناصقنلل وهسلا دوس نأ هنعو . روهشملا ف اذه « ةالصلا ةعس طورش نم

 هلاعفأ لمح ىف مهفالتخا مهفالتخا قف ببسلاو بودنم ةدايزلا دوو بجاو

 هلاعفأ لمحت ةفينحوبأ امأف بدنلا ىلعوأ بوجولا ىلع كلذ قف مالسلاوةالصلاه يلع

 انايب ءاج ذإ مهدنع لصألا وهناك ذإ ب وجولا ىلع دوجسلا ف مالسلاو ةالصلاه يلع
 لمحف ىعفاشلا امأ و وىلصأ قومتيأر اك اولص» : مالسلاوة الصلاه يلعل اقام بجاول

 ناك امل هنأ كلذو « سايقلاب لصألا نع اهجرخأو بدنلا ىلع كلذ ىق هلاعفأ
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 نأ ىأر بدن نع بوني امنإو ضرف نع بوني سيل روهمحلا دنع دوجسلا
 لاعفألا هدنع تدكأتف كلام امأو . بجاوب وه سيل بجاوي سيل امع لدبلا

 نأ ىبعأ 3 لاوقألا نم رثكأ ةالصلا بلص نم اهبنوكل « لاوقألا نم رثكأ

 لاعفألا نأ ىأز هنأكف « لاوقألا ضورف نم ركأ ىه لاعفأ ىه ىبلا ضورفلا
 اهنم ناك امع الإ وهسلا دو#ص بوني سيل ناك نإو : لاوقألا نم دك

 ةيناثلا ةياورلا ىلع ةدايزلاو ناصقنلا دوي نيب اضيأ هقيرفتو ٠ ضرفب .سيل

 هنأك ةدايزلا دوجسو ةالصلا ءازجأ نمطقس امم الدب عرش ناصقتلا دوبس نوكيل
 . لدب ال رافغتسا

 ىااثلا لصفلا

 نأ ىلإ .ةيعفاشلا تيهذف : لاوقأ ةسمخ ىلع وبسلا دوب عضاوم ف اوفلتخا
 دعب ادبأ هعضوم نأ ىلإ ةيفنحلا تبهذو « مالسلا لبق ادبأ هعضوم وهسلا دويع

 مالسلا لبق ناك ناصقنل دوجسلا ناك نإ : تلاقف ةيكلاملا تقرفو . مالسلا

 مالسلا لبق دجسي : لينح نب دمحأ لاقو . مالسلا دعب ناك ةدايزل ناك نإو

 دجسو ؛« مالسلا لبق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ا ىلا عضاوملاف

 .مداشلا لفي سو هاعتلا ل ىلص هللا لوسر اهيف دعس ىب ل عضاوملا ىث مالسلا دعي

 لهأ لاقو . مالسلا لبق ادبأ هل دجسي عضاوملا كلت ريغىف دوج نم ناك اف

 هللا ىلص هللا لوسر اهيف دب ىبلا ةسمحلا عضاوملا ف الإ وهسلل دجسيال : رهاظل

 سيلف ابدن ناك نإو « هب نأ اضرف ناك نإ كلذ ريغو « طقف ملسو هيلع

 لبق دعس هنأ هنعتبث مالسلاو ةالصلاهيلعهنأ مهفالتخا ف ببسلاو ءىش هيلع

 ىللص » لاق هنأ ةنيحن نبا ثيدح نم تبث هنأ كلذو ٠ مالسلا دعب دو مالسلا

 2 دم عقال ماه سلخ لق ماك نيتعكر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انل

 مالسلا ١ العب دعس هنأ اضيأ تبثو (« سلاج وهو نيتدج دم هتالص ىضق املف

 سايقلا أود نيذلا بهذف « نيتنثا نم لس ذإ مدقتملا نيديلاىذ ثيدح

 هيلع اهيف دبع ىبلا عضاوملا ف مكحلا ةيدعت اوأر نيذلا ىبعأ : وهسلا دو ىف

 بهذماهدحأ : بهاذمةثالثةحيحصلاراث آلا هذه قفاههابشأ ىلإ مالسلاو ةالصلا

 حيجرتلاو عمجلا نيب عمجلا ثلاثلاو . عمجلا بهذم ىناثلاو . حيجرتلا
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 "وك دحأآ كش اذإ» لاق مدلعلاو ةالصلاهيلع هنأ تباثلا ىردحلا ديعس ىنأ

 ”ةعكر "لصيف اعبرأ 'مأ اثالثأ ىَّلَص "مك ردي كف هتالّص ق
 ةعك رلا تناك“ نإف « ملسألا لئبق ”سيلاج وهو نين دب دك

 هيا تتاكانإو « ني نجلا ناب اهتم "سما هال ىلا

 مالسلا لبق ةدايزلل دوجسلا هيفف :اولاق « ناطُسيّتشا ' مغرد نات دْجّسسلاف

 هنأ باهش نبا نع ىور امب اضيأ كلذل اوجتحاو « ةسماخ عوقولا ةنكمم اهنأل

 لبق دوجسلا ملسو هيلع هللا ىلِص دشلا لوسر نم نيرمألا رخآ ناك و : لاق

 « مالسلا دعب دوجسلا : لاقف نيديلا ىذ ثيدح حجر نم امأو « مالسلا

 ةريغملا ثيدح هض راع دق ةنيحب نبا ثيدح نأب ثيدحلا اذه حيجرتتا اوجتحاو

 « مالسلا دعب دسم سلجي ملونيتنثانم ماق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ) ةبعش نبأ

 ثيدحب كلذل اضيأ اوجتحاو « هب ضراعيف لقنلا ف هلثم سيل : رمعوبألاق
 دبمو ايهاس اسمح ىلِص ماسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نأ ٠ تباثلا دوعسم نبا

 هذه نإ : اولاق مهنإف عملا بهذم بهذ نم امأو . « مالسلا دعب هوبسل
 ةدايزلا ف وه امتإ مالسلا دعب اهيف دوجسلا نأ كلذو « ضقانتتال ثيداحألا

 رئاس ف دوجسلا ركح نوكي نأ بجوف « ناصقتنلا ف مالسلا لبق دوجسلاو

 ىلع ثيداحألا لمح نم ىلوأ وهو : اولاق « عضوملا اذه ىف وه امك عضاوملا

 عضاوملاف دجسي : لاقف حيجرتلاو عمجلا بهذم بهذ نم امأو . ضراعتلا

 هللا لوسر اهيف دج ىذلا وحنلا ىلع ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف دمحم :ىلا

 ىلا عضاوملا امأو . عضاوملا كلت مكح وه كلذ نإف « ملسو هيلع هللا ىلص

 مالسلا لبق" دوجسلا اهيف مكحلاف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف دجسي

 ملو « مالسلا لبق مالسلاو ةالصلا هيلع اهيف دبس ىلا عضاوملا ىلع ساق هنأكت

 دم ىلا عضاوملا دوب قيأو « مالسلا دعب اهيف د ىلا عضاوملا ىلع سق
 هيلع تدرو ام ىلع عضاوألا هذه مكح ىبأ هنأ ةهج نف « اهيف دجح ام ىلع اهي

 اهموهفم نيب ضراعتلل عفرو عملا نم برض وه ماكحألا ةرياغتم اهلعجإ
 كلذف هلع توكسملا هب قحلأو « ضعب:نود اهضعب موهفم ىدع هنأ ةهج نم.
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 وى



 تالق اح

 سقي ملو مالسلا لبق ىذلا دوجسلا ىلع لاق هنأ ىنعأ : حيجرتلا نم برض

 قو ان جراح كح لأ هاه نم هني نمانأو هدعب ىذلا ىلع

 طقف طقف عضاوملاهذه ىلع دوجسلاب اورصتقاف رهاظلا لهأ مهو اهسفنأ ىلع اهكح

 < سايقل لهأرظنو رهاظلا لهأر ظن نم اطلتخم هرظن ءاجف « لينحنب دمحأ امأو

 رثألا اهيف درو ىبلا عضاوملا ىلع مالسلا دعب انلق اك دوجسلاب رصتقا هنأ كلذو

 .لكلذ 7 ماليسلا لبق ىلا عضاوملا ف درو ىذلا دوجسلا ىذعو « هدعي ملو ١

 سايقلا باحصأل ىبعأ : سابقلا ةيخ نم دسم اع عجرب ةلدأ ءالؤه نم دحاو

 سايقلا هبجوي ىذلا فالحلا ركذ رثكألا ف بائكلا اذه ىف اندصق سيلو

 كلذو « لقألا ف الإ عرشلا ف اهنع توكسملا لئاسملا ركذ اندصق سيل اك

 ةريثك ىه ثيح نم امإو « اهريغل لصأو ةروهشم ىه ثيح نم امإ

 موال فاعلا لوسر اهيفب اهم ىلا ةسمخلا عضاوملاو . .عوقولا

 3 ملس هنأ ىلاثلاو . ةنيحب نبا ثيدح ىف ءاجام ىلع نيتنثا نم ماق هنأ اهدحأ

 ثيدخت قام لع اسخن لم هلأ كلاقلاو . نيديلا ىذ ثيدحف ءاج ام ىلع نيتنثا

 يدخل اهيل تابع دعا ؛ارلاو . ىراخبلاو ملسم هجيج « ربع نبا

 ثيدح ىق ءاج ام ىلع كلشلا نع دوجسلا سماخللاو . نيصحلا نب نارمع

 :ليقف ؟ وبسلا دوس بج اذامل اوفلتخاو . دعب قأيسو « ىردحلا ديعسىلأ

 لهأ لاق هبو « هسفن وهسلل ليقو ؛ ربشألا وهو « ناصقنلاو ةدايزلل بحي

 . ىعفاشلاو رهاظلا

 ثلاثلا لصفلا
 .ناصقن لكل وهسلا دوجسي نيلئاقلا نإف اهل دجسي ىبلا لاعفألاو لاوقألا امأو

 .نوكي دوجسلا نأ ىلع اوقفتا وهسلا قيرط ىلع ةالصلا ق تعقو ةدايز وأ

 ,مههدنع ءىثال بئاغرلاف . بئاغرلا نودو ضئارفلا نود ةالصلا نكس نع

 ,لثم « ةدحاو ةبرغر نم رثكأ نكي ملام ةالصلاف اهنع اهس اذإ ىنعأ : اهيف

 رثكأ نم بجيو « ةدحاو ةريبكت نايسن نم دوس بجنال هنأ كلام ىري ام

 .ناك اذإ اهربجو اهب نايتإلا الإ اهنع ئزجي الف ضئارفلا امأو . ةدحاو نم

 ةداعإلا بجو اهف مدقت ام ىلع اهرسأب ةالصلا ةداعإ بجويال امم اهنعوبسلا
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 دوو امأو : ١ ةالصلا ناكرأ ضعب كرت نم ىلع ىبعأ : ءاضقلا بجوي امو

 ةلمحلا هذهف « اعيمج نئسلاو ضئارفلاق ةدايزلا دنع عقي هنإ ةدايزلل وبسلا

 سيل وأ ضرف اهنموه ايف مهفالتخا لبق نم نوفلتخي امتإو : اهيفمهنيب فالتخاال
 لاثم ؛ ةبيغو وأ ةنس اهنم وه امفو « ةنسب سيل وأ ةنس اهم وه ايفو ء ضرفب
 هل دجسيو ؛ بحتسم هدنع هنأل تونقلا كرتل دجسي سيل كلام دنع نأ كلذ

 نم هيف لوقلا مادقت امم اذه كيلع ىمي سيل و « ةنس هدنع هنأل ىعفاشلا دنع

 دوب هبامصأو كلام دنعو « ةبيغر وأ ةضيرف وأ ةنس وهام نيب مهفالتخا
 ىغبنيو « ةالصلا سنج ريغ نم تناكنإو ةالصلا و ةريسيلا ةدايزلل وبسلا

 دنع نافلتخت امنإو « بدنلا باب نم مهدنع ىه ةبيغرلاو ةنسلا نأ اعت نأ

 لاوحأ نئارق ىلإ عجار كلذو « اهب رمألا ديكأت ىف ىنعأ : رثكألاو لقألاب
 مهضعب نإ ىتح « اريثك سنحلا اذه ىف مهفالتخا رثكي كلذلو « ةدايعلا كلت

 نإ ادمع تلعف وأ « العف تناك نإ ادمع تكرت اذإ ام نئسلا ضعب ىف نأ ىري

 دوجوم اذهو « اهب مثإلا قلعت ف ىنعأ : بجاولا مكح اهمكح نأ اكرت تناك

 نأ ىلع رهاظلا لهأ الخ ام اوقفتا دق مهدجن كلذكو : كلام باصأل اريك
 رجفلا ىعكروأرتولا ناسنإ كرتول ام لثم « مث  ةلمحلاب ةرركتملا نئسلا كرات

 ضرف ىه ام اهلثم رظنلا اذه بسحب تادابعلا نأكف « ام آ اقسفم ناكل امئاد

 اهسنجب ضرف اهميعب ةنس ىهام اهبمو . سمحلا تاولصلا لثم اهسنجو اهنيعب
 دنع نوكت دق كلذكو . نئسلا نم كلذ هيشأ امو رجفلا ىتعكرو رتولا لثم

 باجيإ نم كلام نع هانيكح ام لثم اهسنجي نئس اهنيعب بئاغر بئاغرلا مهضعب
 بسحأ اعف نوكت الو « اهنع وهسلل ىنعأ : ةدحاو ةريبكت نم ريك ل دوجسلا

 ا ناس ىه.يهدنع ةاعلاف رهاظلا لهآ انآ. اينتنوحو ايام دال ع دع
 حلفأ » مالسإلا ضورف نع هلأس ىذلا ىنارعألل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 هللاو : هل لاق نأ دعب كلذو « قادص 'نإ ةّنحللا لحد . ”قادص 'نإ

 . ثيدحلا اذه مدقت دقو ٠ ضئارفلا ىبعي : هنم صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال

 اهيف اوفلتخاو ىطسولا ةسلحلا كرتل وهبسلا دو# ىلع بابلا اذه نم اوقفتاو

 )١( ها لمأت ىخيالام ضومغلا نم اهبفو : لوصألاب ةرابعلا هذه اذكه .
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 اهيلإ هب حبس اذإ مامإلا عجري له اوفلتخا كلذكو « ةنسوأ ضرف ىه له

 امئاق وتسي ملام عجري : روهمحلا لاق ؟ عجري ىف عجر نإو ؟ عجري سيل وأ

 قراف نإ عجريال : د موق لاقو . ةئلاثلا ةعكرلا دقعي ملام عجري : موق لاقو

 نأ ىلع روهمحلاف « هعوجر ن وريال نيذلا دنع عجر اذإو ( ريش لبق ضرألا

 : هتالص لطبت : : موق لاقو . ةزئاج هتالص

 عبار || لصفلا

 دهم مكح نأ كلامئأرف + كلذ ىف اوفلتحا مهنإفوهسلا دوبح ةفص امأو

 نآل ةفيئح بأ لاق هنو اهنم يلسي دو اهيف دهشتي نأ مالسلا دعب تناك اذإ وبسلا

 : طقف اهل دبشتي نأ مالسلا لبق تناكاذإو : مالسلا دعب هدنع هلك دوجسلا

 هلك دوجسلا ناك اذإ ىعفاشلا لاق هبو : اهنم مالسوه ةالصلا نم ماللا نأو

 لاقت هبو ٠ مالسلا لبق ىلل دهشتيال هنأ كلامزع ىور دقو ٠ مالسلا لبق هدنع

 هللا ىلص ىبنلا نع تباثف مالسلا دعب ىلا نم مالسلا امأ : رمعوبأ لاق . ةعامح

 فالتخالا اذه ببسو . تباثدجو نم هظفحأ الف دهشتلا امأو . ملسو هيلع

 هنأ نم ىعأ دوعسم نبا ثيدح ىق كلذ نم ردا عجم ىف مهفالتخا و وه

 نيت : ريخألا نيتدجسلاب وبسلا ىلددس هيبشتو مس 3 كهمشت ) مالسلاو ٠ ةالصلا هيلع

 ىسفن قف تناكاذإ ةصاخن و . بشل ف بجي ل اهيش مف . ةالصلا نم

 ةتس ىلع ةلأسملا هذه ىف ءاملعلا فلتخا : رذنملا ني ركيوبأ لاقو . ةالصلا

 كلام نب 56 لاق هبو ٠ ملست الو اهيف 00 : ةفئاط تلاقف : لاوقأ

 . املستو ادهشت اهيف نأ وهو اذه لباقم : موق لاقو . ءاطعو نسحلاو

 . ىعخنلاو دامحو مكحلا لاق هبو . ملست نود طقف دبشت اهيف : موق لاقو
 نبا لوق وهو : دبشت اهيف سيلو املست اهيف نأوهو اذه لباقم : موق لاقو

 ىورو : لمعي معاش نوم لهو دوق ءاشانإا سماخلا لوقلاو . ند ريس

 كهضت مالسلا دعب دمج نإ هنإ لبنح نب دمحأ لوق سداسلاو . ءاطع نع كلذ

 ركب وبأ لاق . كللام نع نحن هائيكح ىذلا وهو ٠ دهشتي مل مالسلا لبق دبع نإ و

 توب فو« ملس هنأو تر بك عبرأ اهيف ربك ملسو هيلع هللا ىل اص هنأ ١» تبث دق

 . رظن اهيف هدبشت
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 سماخلا لصفلا

 مومأملا ف اوفلتخاو . مامإلاو درفنملا ةنس نموبسلا دوب نأ ىلع اوقفتا
 لمحي مامإلا نأ ىلإ روهمحلا بهذف ؟ ال مأ دوس هيلع له مامإلا ءارو وهسي

 مهفالتخا ببسو . هسفن ةصاخى دوجسلا همزلأف لوحكم ذشو « وهسلا هنع
 ىلع اوقفتاو « هلمحمال امو مومأملا نعذاكرألا نم مامإلا لمحي امف مهفالتخا
 اوفلتخاو . هوهسف هعبتي ل نإو نبا دوج ىف هعبتي مومأملانأ اهس اذإ مامإلانأ
 < وبس دوج مامإلا ىلعو ةالصلا ضعي مامإلا عم هتاف اذإ مومأملا دجسي ىبم

 هدو ناك ءاوسو « هيلع ام ءاضقل موقي مث مامإلا عم دجسي : موق لاقف

 دمحأو ىبعشلاو ىعخنلاو نسحلاو ءاطع لاق هبو « هدعب وأ مالسلا لبق
 نيريس نبا لاق هبو « دجسي مث ىضقي : موق لاقو . ىأرلا باحصأو روث وبأو

 ا ملستلا لبق دبع اذإ : موقدلالو قاحسإو

 : موق لاقو . ىعازوألاو ثيللاو كلام لاق هبو « ىضقي نأ دعب امد

 ببسو . ىعفاشلا لاق هبو « ءاضقلا دعب ةيناث امهدجسي مث مامإلا عم امهدجسي

 رخآ ىف وأ هل ابحاصم دوجسلاف هعبتي نأ قلخأو ىلوأ ّأ مهفالتخا مهفالتخا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل بجاو عابتالا نأ ىلع اوقفتا مهنأكف « هتالص

 دوجسلا عضوم وه مومأملل اهعضومله اوفلتخاو «هب متؤيل مامإلا لعج امنإ»
 ةنراقم رثآ نف ؟ مانإلا دوو# تقو وه اهعضوم وأ ؟ ةالصلا رخآىق ىنعأ
 نأ ىبعأ « عابتالا ف اطرش كلذ ىأرو دوجسلا عضوم ىلع مامإلا لعفل هلعف

 عضوم ى اهب تأي مل نإو مامإلا عم دجسي : لاق اًمح ادحاو امهلعف نوكي
 نمو « ةالصلا رخآ ىلإ اهرخؤي : لاق دوجسلا عضوم رثآ نمو « دوجسلا

 . فيعض وهو نيترم دوجسلا هيلع بجوأ نيرمألا هيلع بجوأ

 سداسلا لصفلا

 تبث امل لجرلل كلذو هل حبسي نأ هتالصوف اهس نمل ةنسلا نأ ىلع اوقفتاو

 قيفصتلا نم موكا مكارأ ىلام » لاق هنأ مالسلاو ةالضلا هلع هع

 3 هْيلإ تملا حبس اذإ ”هَّنإف حبسيلف هتالص ىف 1 هدانا لم
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 حيبستلا نإ : ةعامجو كلام لاقف ءاسنلا ف اوفلتخا وو ءاسنلل ”قيفصتتلا انو

 . قيفصتلا ءاسنللو حيبستلا لاجرلل : ةعامجو ىعفاشلا لاقو . ءاسنلاو لاجرثل

 امتإو » مالسلاو ةدارعلا لك هلوق موهفم ف مهفالتخا مهفالتخا قف ببسلاو

 ءاسنلا مكح وه قيفصتلا نأ كلذ ىبعم نأ ىلإ بهذ نف « ءاسنلل قيفصتلا

 كلذ نم مهف نمو 2 نحبس الو نقفصي ءاسنلا : لاق رهاظلا وهو وبسلاو

 جورخ هنأل فعض هيف و : ءاوس حييستلا ف ءاسنلاو لاجرلا : لاق قيفصتلل مذلا

 اريثك أ ارملاو لجرلا ىل اع كلذ تك ؟ ةأرما ساقت نأ الإ 4 ليلد ريغب : , رهاظلا نع

 . سايقلا فعضي كلذلو . لجرلا كح ةالصلا ىف اهمكح فلاي ام

 كش نميف اوفلتخا ةاهقنلا نإف كلشلا عض ومل وه ىذلاوبسلا دوجح امأو

 : بهاذم ةثالثىلع اعبرأوأ اثالث وأ نيتنثا وأ ةدحا وأ ىلص مكردي ملف هتالص ىف

 ىندجس دجسيو ىرحتلا هيزجي الو لقألا وهو نيقيلا ىلع ىبي : موق لاقف
 لوأ ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو . دوادو ىعفاشلاو كلام لوقوهو . وبسلا

 دجسي مث نظلا ةبلغ ىلع لمعو ىرحت هنمكلذ رركت نإو : هتالص تدسف هرمأ

 ىلإ عوجرال كش اذإ هيلع سيل هنإ : ةفئاط تلاقو . مالسلا دعب نيتدبح

 ضراعت مهفالتخا ف ببسلاو , كش اذإ طقف دوجسلا هيلع امإو : رحنالو نيققيلا
 : راثآ ةثالث بابلا اذه ىف نأ كلذو .. بابلا اذه ىف ةدراولا راثآلا رهاوظ

 لاق : لاق ىردحلتا ديعسىلأ ثيدح وهو « نيقيلا ىلع ءانبلا ثيدح اهدحأ

 ٍرادي ملف هت الصف 'ملك دحأ ”كّشانذإ ةماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ”ناقيتسا ام ىلع نبتيلو ”كّلشلا_حرطتيللف اعبرأ 0 اثالثأ ىَّلَص مك
 اسمح ىلَص ناك 'نإف « مكس نأ لبق نيلت دن ةدلجستي من 0 د 116 اسر دع ماع م تم“
 اهغرت اتناك مجدل امام 0 0 ”ناك .نإو 4 * تالي كك نعش

 ةالصلا هيلع ىنلا نأ دوعسم نبا ثثيدح قاثلاو . ملسم هجرت ( ناطتسشلل

 مه مم 6©

 دجسيلو 0 هتالص ىف 'مك دحأ اهس اذإ » لاق مالسلاو
 ١ 101000م

 .باوصلا ىلإ ”كلذ ىرحأ رظنتيللف » هنع ىرحتأأ ةياور قو « نيثادئبح

 . هع درع 2110

 هتلاثلاو 0" لتي دهشتيو ولهسلا ىف د حسا 3 ماسيل 39
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىراخبلإو كلام هجرخ ةريره ىنأ ٌثيدح-

 ىعز هيلع سّبلف ”ناطيشلا ”هءاج ىلصي ماق اذإ ىكدحأا نإد لاق

 نيث دعت رجل 'وك دحأ كلذ ”دجوا ذإف « كل 0

 هجرخ « رفعج نب هللا دبع ثيدح اضيأ نقل اذه قو « ”سلاج وه

 هتالص ق "كش "نمد لاق سو تلت ق0 لعل لور نأ دان رب

 ثيداحأألا هذه ىف سانلا بهذف « 'ملَسْنيو اهادنعسب نين اديس "دل دجسلف

 نم مهنم حيجرتلا بهذم اوبهذ نيذلاو « حيجرتلا بهذمو عمجلا بهم

 « حجر ىذلا ىلإ هفرصو ضراعملاليوأت مارنم مهنمو « ضراعملا ىلإ تفتاي م
 حجرملا ريغ لوأو « اهضعب حجرو اهضعب عمج ىنعأ « نيرمألا عمج نم مهنمو
 نم امأف . ضعبلا مكح طقسأو اهضعب نيب عمج نم مهنمو « حئجرملا ىنعم ىلإ

 هفرصو حجرملا ريغ ليوأت عم ضعب ىف حيجرتلاو نضعب ف عمجلا بهذم بهذ
 ىذلا ىلع ىردحلا ديعس ىبأ ثيدح لمح هنإف سنأ نب كلا ٠ حجرملا ىلإ

 كشلا هيلع بلغي ىذلا ىلع ةريره ىلأ ثيدح لمحو « كشلا هحكتتسي مل

 دارملا نأ ىلع دوعسم نبا ثيدح لوأتو « عمجلا باب نم كلذو « هحكنتسنو

 . اهلك ثيداحألا هبهذم ىلع تبثأف « نيقيلا ىلإ عوجرلا وه كلانه ىرحتلاب
 نم حبجرلا وهو ضعبلا طاقسإو اهضعب نيب عمجلا بعذم بهذ نم امأو

 وه.امنإ ديعس ىلأ ثيدح نإ : لاق هنإف « ةفينحوبأف هيلع حجرملا ليوأت ريغ

 ىذلا ىلع دوعسم نبا ثيدحو ؛ هيلع لمعي بلاغ نظ هدنع نكي مل نم مكح

 قام : لاق هنأ كلذو ةريرهىلأ ثيدح مكح طقسأو « بلاغ نظ هدنع

 ء اهب ذخألاو اهوبق بحي ةدايزلاو « ةدايز دوعسم نباو ديعس ىلأ ثيدح

 مكح طقسأو اهضعب حجر ىذلا امأو . عمجلا نع ترص هناك اغلا الهو

 اوحجر .ءءالؤه نأ كلذو « طّقف دوجسلا هيلع امن اولاق نيذلاف ضعبلا

 ٠ ناك كلذلو ءدوعسم نباو ديعس ىلأ ثيدح اوطقسأو ةريره ىأ ثيدح

 ' ةالصلا باتك ىمسق نم مسقلا اذهى هتبثن نأ اني أر ام اذهف « لاوقألا فمضأ

 نم ىناثلا مسقلا قف لوقلا ىلإ دعب رضنلف « ةضورفملا ةالصلا ىف لوقلا وهو

 . نيع ضورف تسيل ىلا تاولصلا ىهو « ةيعرشلا ةالصلا



 لآلة فدل

 ىاثلا ةالصلا باتك
 اينمو « ةنس ىه ام اهنم نايعألا ىلع ةضورفمعب تسيل ىتلا ةالصلا نألو

 وه ام اهنم ماكحألا هذه تناكو « ةيافكلا ىلع ضرف ىه ام اهنمو « لفن ىه ام

 ةدحاو ةدحاو ىق لوقلا درفن نأ انيأر « هيف فلت# وهام اهممو « هيلع قفتم

 انعكرو لقتلاو رثولاو رجفلا انعكر : رشع ةلمخباب ىهو « تاولصلا هذه نم

 دوو ناديعلاو ء اقستسالاو فوسكلاو ناضمر ى مايقلاو دجسملا لوخد

 ىلع ةالصلاو « باوبأ ةرشع ىلع باتكلا اذه لمتشي ام ةالص هناف « نآرقلا

 « ءاهقفلا ةداع هب ترجام ىلع تيملا ماكحأ باي ىف ةدح ىلع اهركذن تيملا

 . زئانحلا باتكب هنومحرتي ىذلا وهو

 رولا ف لوقلا لوألا 'كانلا
 اهنمو « هتفص ىف اهنمو « همكح ىف اهنم : عضاوم ةسمحخف رتولاف اوفلتخاو

 دقف هنكح امأ . ةلحارلا ىلع هتالص ف اهنمو « هيف تونقلاف اهنمو « هتقو ىف
 همحر اكلام نإف هتفص امأو . ةضورفملاتاولصلا ددع نايب دنع هيف لوقلا مدقت

 هثمالث رتولا : ةفينح وبأ لاقو . مالسب اهنيب لصفي ثالثب رتوي نأ بحتسا هللا
  ةدحاو ةعكو رتولا : ىعفاشلا لاقو . مالسب اهنيب لصفي نأ ريغ نم تاعكر

 هببسلاو . نيعباتلاو ةباحصلا نم فلس ليواقألا هذه نم لوق لكلو

 ' ةالصلا هيلع هنع تبث هنأ كلذو : بابلا اذه راث آلا فالتخا مهفالتخا ىف

 رتوي .ةعكر ةرشع ىدحإ ليللا نم ىلصي ناك هنأ» ةشئ ةشئاع ثيدح نم مالسلاو

 لاق ملسو هيلع هلا لم هللا لوسر نأ رمح نبا نع تبثو « ةدحاوب اهم

 رت وأف ”ككرادي حبصلا "نأ تئيأر اذإف ىدم ىثم لئيللا ةالص »
 لس نا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » ةشئاع نع ملسم جرخو ( :ةدحاوب

 «. اهرخآ ىف الإ ءىش ىف سلجيال سمخب كلذ نم رتويو ةعكر ةرشع ثالث
 لاق مالسلاو ةالصلا 0 هنأ ىراصنألا بوبأ ىلأ نع دوادوبأ جرخو

 لتمنقيئلف سئمت "ريو 'نأ بتحأ "نلف ,مللستم لثك لعق حرت
 0 نأ 0 0 ثالثب رئوي "نأ بّحأ ' نمو
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 «© سمخو عست و عبسي رتوي ناك هنأ د دوادوبأ جرخو «لعفيلف ةدحاوب

 هللا ىلص هللا لوسر ناك ركب ةشئاعل تلق » لاق سيق نب هللا دبع نع جرو

 ثالثو نامثو ثالثو تسو. ثالثو عبرأبرتوي ناك :تلاق؟رتوي راسو هيلع
 « ةرشع ثالث نم رثكأب الو عبس نم صقنأب رتوي نكي ملو « ثالثو رشعو
 رثو برْمعَملا » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع رمع نبا ثيدحو

 بهذ نف . حيجرتلا بهذم ثيداحألا هذهى ءاملعلا بهذفو راما ةالّص

 ةذإف » مالسلاو ةالصلا هيلع هاوق ىلإ اريصف ةدحاو ةعكر رتولا نأ ىلإ
 « ةدحاوب رتوي ناك هنأ ؛ةشئاعثيدحىلاو « ةددحاوب 'رتوأف حبصلا تيشتخ

 ىلع رثولا مكح رصقو اهنيب لصفي نأ ريغ نم ثالث رتواا نأ ىلإ بهذ نمو
 اهلك اهنأل : بابلا اذهىف امم ءىشب جتحي نأ هل حصي سيلف « طقف ثالثلا

 برغملا » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ رمع نبا ثيدح ادع ام رييختلا ىضتقت
 لعجو ء ىشب ءىش هبش اذإ هنإ : لوقي نأ ةفينح ىبأل نإف « راهلا ةالص رتو

 تببش املو « ةفصلا كلتب نوكي نأ ىرحأ هب هبشملا ناك ادحاو امهمكح

 . اثالث ليللا ةالص تو نوكي نأ بجو اثالث تناكوراهناا ةالص رتوب برغملا

 الإ طق رتوي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأب بايلا اذهى كسمت هنإف كلام امأو

 رتولاف ٠ ناتعكر كلذ لقأ نأو ءرتولا ةنس نم كلذ نأ ىأرف « عفش رثأ ف

 اهمدقتي نأ اهطرش نم نكلو . ةدحاو ةعكر نوكي نأ امإ ةقيقحلا ىلع هدنع
 . رتوو عفش ىلع لمتشي وه هب رومأملا رتولا نأ ىري نأ امإو « عفش

 ثيدح بهذملا اذه دهشيو : ارتو لكلا راص رتو عفشلا ىلع ديز اذإ هنإف
 رتوو عفش نم بكرملا ددعلا هيف رتولا ىمس هنإف « مدقتملا سبق نب هللا دبع

 رتوي فيك : لوقي ناك هنأ ةدحاولا ةعكرلا وه رتولا نأ هداقتعال دهشيو

 هللا ىلص هللا لوسز لاق دقو ؟ هل رتوي ءىش ىأو « ءىش اهلبق سيل ةدحاوب
 ىري ناك هنأ لوقلا اذه رهاظ نإف « ىَنلَص "دق ام هلل رتوت » ملسو هيلع
 رتولاو عفشلا نم بكرم ريغلا ىبعأ : هسفنب رتولا ددعلا وه ىعرشلا رتولا نأ

 نأ اذه ىف قحلاو . ىلوأ هيلع ليوأتلا اذهو « هريغل رتو وه اذه نأ كلذو

 ,ىلع عستلا ىلإ ةدحاولا نم رتولا ةفص ىف رييختلا ىضتقي ثيداحألا هذه رهاظ



 ل ا

 له وه امإ راما اموت هيلع دبا نلف نازل شنو لعق وم كلذ قررا"

 نأ هبشيف : هطرش نم كلذ سيل مأ لصفنم عفش همدقتي نأ رتولا طرش نم

 «يلسو يعادل لصرف لؤسر تو ناك دكا هطرش نم كلذ لاقي

 ةالصلا هيلع هنأ ٠ جرخ لق اماسم نأل هطرش نم كنذ سيل لاقي نأ هبشيو

 تناك اهنأ هرهاظو « ترتوأف ةشئاع ظقيأ رتولا ىلإ ىهتنا اذإ ناك مالسلاو

 ةشئاع قيرطنم جرخ دق هنإف اضيأو « اعفش اهرتو ىلع مادقت نأ نود رتوت

 ةنماثلا ف سلحي تاعكر عستب رتوي ناك ماسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ »

 كلتف سلاج وهو نيتعكر ىلسصي مث ةعساتلا ىف الإ ملسي الو ةعساتلاو

 سلحي مل تاعكر عيسب رتوأ م للا ذحأو 00 ةعكر ةرشع ىدحإ

 سلاج وهو نيتعكر ىلصي مه « ةعباسلا ىف الإ ماسي ملو ةعباسلاو ةسداسلا ف الإ
 ةجح هيفف © عفشلا ىلع مدقتم هيف رتولا ثيدحلا اذهو « تاعكر عست كلتف

 ثالغلا ىلع قلطني رتولا نأو « عفش همدقتي نأ رتولا طرش نم سيل هنأ ىلع

 هللا لوسر ناك » لاق بعك نب ىلأ نع دوادوبأ ىور ام كلذ ف ةجحلا نمو.
 . نورفاكلا اهيأ اي لقو « ىلعألا كبر مسا حبسب رتوب ملسو هيلع هللا لص

 دحأ هللا وه لقب ةثلاثلا ف تلاقو » هلثم ةشئاع نعو « دحأ هللا وه لقو

 ءاشعلا ةالص دعب نم هتقو نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف هتقو امأو . ع نيتذوعملاو

 3 معو ةالصلا هيلع هنع ىش قرط نم كلذ دورول رجفلا عولط ىلإ

 يا و و اول وح ب يور

 ) حبصلا لبق رثولا » لاقف رتولا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا اولأس مهم

 لصي ملام هوزاجأ موقو كلذ اوعنم موقف ء رجفلا دعب هتالص زاوجف 0
 ةفينح ىنأ ابحاص نسحلا نب دمحمو فسويوبأ لاق لوألا لوقلابو ٠ حبصلا
 مهفالتخا ببسو . دمحأو كلامو ىعفاشلا لاق ىناثلابو . ىروثلا نايفسو

 ةدراولا واثألا رهاظ نأ كلذو ء« راثألاب كلذ ىف ةباحصلا لمع ةضراعم

 ةيردخو مدقتملا ةرضن ىلأ ثيدحك حبصلا دعب ىلصي نأ زوحيال نأ كلذ ىف
 « ل3 سر

 مكل اهلعتجو » هيفو دواد وبأ هجرخ اذه ىف صن ىودعلا ةففيذح ىلأ

 ام © رح

 لهأ نيب فالح الو , رجلا ملط ”نأ ىلإ ءاشنعلا ةالص نيسبأه



 اا زا

 ناك نإو اذه نإو « ةياغ تناك اذإ اهلبقام فالخم ىلإ دعب ام نأ لوسدألا

 مايصلا اًومت أو  هلوق لثم . اهيلع قفتملا هعاونأ نم وهف باطحلا ليلد باب نم
 ةياغلا دعب ام نأ ءاملعلا نيب فالخال  نيققرملا ىلإ  هلوقو ليلا ىلإ

 زوما كلا نع قرر هتاف تخل ككاو: لالا لمتلا امأو ”ةيانلا فخاح
 اوناك مهنأ ةشئاعو ءادردلا ىلأو ةفيذحو تماصلا نب ةدابعو سابع نباو

 ةباحصلا نم مهريغ نع وري ملو « حبصلا ةالص لبقو رجفلا دعب نورتوي

 ىعمالو عامجإلا باب ىف لختادوه اذهلثم نأ موق ىأر دقو ؛ اذه فالح

 عامجإلا ىلإ بسني سيل هنأ ىبعأ : لئاق لوق تك اس ىلإ بسني سيل هنإف اذهل
 مل هنإ لاقي نأ حصي فيكف ةلثسملا هذه امأو . ةلئسملا ف لوق هل فرعي ل نم

 ةباحصلا فالخ نم مظعأ فالخ ىأو . ةباحصلا نع فالخ كلذ وري

 رتولا ةالص اوزاجأ نيذلا ءالؤهل مهفالخ ىبعأ . ثيداحألا هذه اوور نيذلا

 راثآلل افلا سيل مهلعف نم اذه نأ اذه ىف ىدنع ىذلاو « رجفلا دعب

 نموه كلذ مهتزاجإ لب ءرجفلا دعب رتولا ممتزاجإ ىف ىبعأ كلذ ق ةدراولا

 اولعج ول راثآلا فالخ محلوق نوكي امنإو « ءادألا باب نمال ءاضقلا باب

 هذيل تالكلا قرطتب عزو +" اذه لماتف ءاذألا ثنايا نحب رججقلا ديب تذاع
 ديدج رمأ ىلإ جاتحي ةتقؤملا ةدابعلا ف ءاضقلا لهى مهفالتخا باب نم ةلئسملا
 اذه مهنعلةنام رثكأ نإف « قيلأ مهم ليوأتلا اذهو ءادألارمأ ريغ ىنعأ ؟ال مأ
 ىذلا ناك نإو رجفلا دعبو ةالصلا لبقرتولا نوضقي او رصبأ مهنأ نم بهذملا

 رتولا ثقو نإ : لوقي ناك هنأ ىبعأ « لوق كلذ ىف دوعسم نبا نع لقن

 نظي نأ اذه ناكل بحي سيلف « حبصلا ةالص ىلإ ةرخآلا ءاشعلا دعب نم

 رصبأ هنأ لبق نم بهذملا اذه بهذي هنأ ةباحصلا نم هانركذ نم عيمجب

 ىكح دقو . مهنع كلذ ىف لقنلا ةفص لمأتت نأ ىغبنيف «رجفلا دعب رتولا ىلصي
 ناروهشملا نالوقلا اهنم : لاوقأ ٌةسحخ سانلا نع رتولا تقو ىث رذنملا نبا

 « حبصلا ىلص نإو. رتولا ىلصي هنأ ثلاثلا لوقلاو . امبتركذ ناذللا

 روث وبأ لاق هبو « نسمشلا تعلط نإو اهيلصي هنأ عبارلاو . سواط لوق وهو

 . ريبج نب ديعس لوق وهو ةةلياقلا.ةليللا نمرتوي هنأ سماخحلاو . ىعازوألاو



 تنال

 « ضرفلا ةجرد نم هبرقو هديكأت ف مهفالتخا هببس امنإفالتخالا اذهو

 نمو « هب صتخملا نامزلا نم دعبأ نامز ىف ءاضقلا بجوأ برقأ هآر نف

 فعض نئسلا رئاسك ةنس هآر نمو « برقأ نامز ىف ءاضقلا بجوأ دعبأ هآر

 مهقالتخا ءىحي اذه ىلعو « تابجاولا قف بحي امنإ ءاضقلا دإ ءاضقلا هدنع

 .بجاولاو بدنلا نيب اذه ققرفيالذأ ىغبتيو « هتتاف نأ ديعلا ةالص ءاضقى

 .كلذلثم دقتغينأ ددجتم رمأب نوكي بجاولا ف ءاضقلا نأ ىأر نم نأ ىنعأ
 بدلا ىف كلذ لثم دقتعي نأ لوألا رمألاب بحي هنأ ىأر نمو « بدنلا ف

 هيف تنقي هنأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذف هيف تونقلا ىف مهئالتخا امأو

 « ناضمر نم رخآلا فصنلا ىف هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا هزاجأو كلام هعنمو

 ببسلاو . هلك ناضمر ىق موقو «ناضمر نم لوألا فصنلا ق موق هزاجأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور هنأ كلذو ءراثآلا فالتخا كلذ ىف مهفالتخا ىف

 .نكي مل هرمأ رخآ هنأ هنعىورو « ارهش تونقلا هنع ىورو +« اًعلطم تونقلا

 . ةلئسملا اذه تمدقت دقو « كلذ نع ىهن هنأو « ةالصلا نم ءىش ىف تنقي

 كلذ زاوج ىلع روهمجلا نإف هب تهجوت ثيح ةلحارلا ىلع رتولا ةالص امأو
 : ةلحارلا ىلع رتوي ناك هنأ ىنعأ « مالسلاو ةالضصلا هيلع هلعف نم كلذ توبثل

 هنع حص دق ناك اذإ ضرفب تسيل اهنأ ىلع ةجحلا ىف هنودمتعي امم وهو

 ىلص هنأ هنع حصي ملو « ةلحارلا ىلع لفنتي ناك هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 ؛ةمدقملا هذه ىلع مهعم مهقافتا ناكملف ةيفنحلا امأو . ةلحارلا ىلع ةضورفم طق

 رتولا نأ مهداقتعاو « ةلحارلا ىلع ىلصتال ةضورفم ةالص لك نأ وهو
 سايقلاب ربحا اودرو « ةلحارلا ىلع ىلصتال نأ كلذ نم مهدنع بجو ضرف

 لغتي ماقف مان مث رتوأ اذإ ءرملا نأ ىلإ ءاملعلا رثكأ بهذو . فيعض كلذو

 .كلذ ج رخو ةلئيل ف نارتوال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « ةزاثرتويال هنأ

 .ةعكر هيلإ فيضي نأب لوألا رتولا عفشي هنأ ىلإ مهضعب بهذو « دواد وبأ

 رتولا ضقنب امنوف رعي ىلا ةلئسملا ىهو « اعفش لفنتلا دعب ىرخأ رتويو ةزاث
 « هعيفشتب لفنلا ىلإ بلقني سيل رتولا نأ امهدحأ : نيهجو نم فعض هيفو

 هزيوجن الو اذه زيوجتو . عرشلا نم ورعم ريغ ةدحاوب لفنتلا نأ ىناثلاو



 هد ه8

 لام عقلا دلع وجو لوقعلاا رثولا نين ىعاز نف تلكيف تداخل بنرع

 0 لا يار نيو ا ايا عك ريل تعض نإ هنت 95

 رجفلا ىتعكر ىف ىناثلا بابلا
 اهلعف ىل ع مالسلاو ل هيلع هتدهاعل ةنس رجلا ىعكر نأ ىلع اوّءفتاو

 سمشلا عولط دعب اهاضق هنآلو ءاهيف ةبيغرتلاو لفاونلا رئاس ىلع هنم ريكأ
 بحتسملا ىف اهادحإ لئاسم ىف كلذ نم اوفلتخاو . ةالصلا نع مان نيح
 « طقف نآ رّقلا مأب امهيفأ أرقي نأ بحتسملا كلام دنئعف : امهيف 7 رّقلا نم

 « ةريصق ةروس عم نآر لا مأب امهيف أرقي نأ سأب ال : ىعفاشلا لاقو
 أرقي نأ زوجي هنأو «بحتسي ةءارقلا ف امهيف فيقوتال : ةفينح وبأ لاقو
 ةالصلا هيلع هتءارق فالتخا مهفالتخا ف ببسلاو . ليللا نم هب زح ءرملا امهيف
 هنأ كلذو « ةالصلا ىن ةءارقلا نييعت ىف مهفالتخاو ةالصلا هذه ىف مالسلاو
 هتور ام ىلع « رجفلا ىعكر ففي ناك هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور

 اذه رهاظف « ؟ ال مأ نآرقلا مأب امهيف أرقأ لوقأ ىنأ ىتح » تلاق ةشئاع
 هجرت ةريره ىنأ قيرط نم هنع ىورو .طّف نارقلا مأب امهيفأ أرقي ناك هنأ

 نف « نورفاكلا اأي لقو دحأ هللا وه لقب امهف أرقي ناك هنأ » دواد وبأ
 بهذم بهذ نمو . طقف نارقلا مأ ةءارق راتخا ةشئاع ثيدح بهذم بهذ

 هنأ ىف هلصأ ىلع ناك نمو . ةريصق ةروسو نارقلا مأ راتخنا ىناثلا ثيدحلا
 أرقي لاق هم ديس ام اوءرقاف  ىلاعت هلوقل ةالصلا ى ةءارقلا نيعتتال

 ىعفاشلاو كلام بهذف « امييف ةيحتسملا ةءارقلا ةغفص ق ةيناثلاو . بحأ اماميهيق

 يحتمل نأ ىلإ موق بهذو « رارسإلا وه امهيف بحتسملا نأ ىلإ ءاملعلا رثكأو
 كلذ ق ببسلاو . رهخلاو رارسإلا نيب كلذ قف موق ريخو « رهجلا وه امييف

 هرهاظ نم موهفملا مدقتملا ةشئ ةشئاع ثيدح نأ كلذو « راثآلا موهفم ضراعت

 أرق له ةشئاع كشت م كلذالولوها ارس امييف ًارقيناك مالسلا وةالصلا هيلعهنأ 1

 ل, امهفا أرقي ناك هنأ ةريرهوب .أ ىورام رهاظو ؟ال مأ نارقلا ماي اب امهيف

 امهيف مالسلاو ةالصلا هيلع هتءارقنأ دحأ هللا وه لق -و  ثورفاكلا ابأ اب



 2 ١1 هه"

 بهذم بهذ نُف - اهييف أرقي ناك ام ةريرهوبأ ملع ام كلذ الولو هال ارهج

 ثيدح حجر نإ رهخلا رايتاب امإ : لاق نيرثآألا نيذه نيب حيج ملا

 بهذم بهذنمو : ةشئاع ثيدح حجر نإرارسإلا رايتخاب امإو : ةريرهىلأ

 اذإ : كلام لاقف ةالصلا تميقأف « امهياصيل دجسملا لخد وأ ةالصلا ىف

 الو ةالصلا ىف مامإلا عم لخديلف ةالصلا تميقأف دجسملا لخد دق ناك

 دج.سملا لخدي مل ناك نإو . ضرفلا ىلصي مامإلاو دجسملا ف امهعكري

 فاخ نإو . دجسملا جراخ امهعكر يلف ةعكرب مامإلا هتوفي نأ فخي ملنإف

 قفاوو + سمشلا تعلط اذإ امهيلصي مث مامإلا عم لخديلف ةعكرلا تاوف

 هفلاخو . هلخديال وأ دجسملا لخخدي نأ نيب قرفلا ىف اكلام ةفينح وبأ

 حبصلا نم ةعكر كردي هنأ .نظام دجسملا جرا امهعكري :لاقف اذى دحلا ىف

 الصأ امهعكري الف ةبوتكملا ةالصلا تميقأ اذإ ىعفاشلا لاقو . مامإلا عم

 امهعوكر اوزوج اموق نأ رذنملا نبا ىكحو « هجراخ الو دجسملا لخادال

 م وهفم ٌَّئ ) مهفالتخا مهفالتخا ف , ببسلاو . ذاش وهو ىف إصي مامإلاو دجسملا قى

 , ةيوتكملاالإ ةالصالف ةالّصلا تّمبقأ اذإ » مالساو ةالصلا هيلع هلوق
 ةب وتكملا ةالصلا تميقأ اذإ رجفلا 0 ةالص رع مل همومع ىل أع اذه لح نم

 جرراخ كلذ زاجأ دقف دجسملا ىلع ةهرصصق نمو : هلخئاد الو دجسملا جراخال

 بهذم بهذ نهو . ءزج اهمم هتف مل وأ ةضي رفلا هتف ّ ام دجسملا

 نمو ٠ ةضي رغلا نع لقنلاب لاغتشالا وه اعإ ىلا ف قلق هدنع ةلعلاف مومعلا

 عضوم ىف اعم ناتالص نوكت نأ ود امتإ هدنع ةلعلاف دجسملا ىلع كلذ رصق
 نميرلا دبع نب ةملس نأ نع ىور 7 مامإلا ىلع فالخالا ناكمل دحاو

 هللا ىلص هللا لوسر مهباع جرخف . نواصي اوماعف ةماقإلا موق عت » لاق هنأ

 ةالصو كلذو : لاق «؟ اعّم ناتالصأ ؟ اعم ناتالّصأ : لاقف ماسو هيلع دللا
 ردقلا ف ةفنحوبأو كلام سلتتخا انإو . حبصلا لق نتدللا نيتعكرلاو حبصلا

 توفي هب ىذلا ردقلاق مهف التخخا لبق ند ةضيرفلا ةالص تاوف نم ىعارد ىذلا



 د العلا

 ةعامجلا ةالص لضف ناك اذإ رجفلا ىعكرب لغتشملل ةعامللا ةالص لضف

 اهنم ةعكر تاوقب هنأ ىأر نو « رجفلا ىعكر نم لضفأ م

 ةالصلا نم ةعكر هتفت مل ام اهب لغاشتي : لاق ةعامخلا ةالص لضف هتوفب

 هلوقل ةالصلا نم ةعكر كردأ اذإ لضفلا كردي هنأ ىأر نمو « ةضورفملا

 كرادأ دقق ةالكملا نم ةعكر كرادأ "نمو مالسلا و ةالصلا هيلع

 ادصق كلذ كرات هموم ىلع كلذ لمحو » اهلضف كردأ دق ىأ , ةالّلا

 00 كلامو . اهنم ةعكر كردي هنأ نظام اهب لغاشتي : لاق رايتخا ريغب وأ

 . اناوفلهتم دصق نود ةالصلا هتتاف نم ىلع ملعأ هللاو ثيدحلا اذه

 1 ىعكر زاجأ نم امأو . اهلضف هتاف دقف ةعكر اهنم هتتاف اذإ هنأ ىأر

 هدنع حصي " هنأ امإ : نيرمأ دحأ كلذ قف ببيسلاف ٠ ماقت ةالصلاو دجسملا ق

 هوق ىعأ : تباث رثأ وه : ردنا نب ركيوبأ لاق . لبي م وأ ر هلآ اذه

 كلذكو « ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةعبارلاو . دوعسم نبا نع ىورت كلذ ةزاجإو ٠ ربلا دبع نب رمع وبأ هحمص

 دعب اهبضقي تلاق ةفئاط نإف . حبصلا ىلص ىبح تتاف اذإ اهئاضق تقو ىف

 عولط دعب اهيضقي : موق لاقو . جيرج نباو ءاطع لاق هبو « حبصلا ةالص

 هلعج نم مهممو 3 عسأملا ريغ تقولا اذه ال لعج نم ءالؤه نمو «٠ سمشلا

 اهيضقي الو لاوزلا تقو ىلإ سمشلا عولط ندل نم اهيضقي : لاقف اعستم امل

 مممو ٠ كلذ بحتسا نم مهنم ١ ءاضقلاب اولاق نيذلا ءالؤهو . لاوزلا دعب

 عواط دعب مالسلاو ةالصلا هيلع اهل هتالص اهئاضق ىف لصألاو . هيف ريخ نم

 . ةالصلا نع مان نيح سمشلا

 لفاونتلا ىف ثلاثلا بابلا

 را شلاو كلام لاقف ؟ ثلثت وأ عبرت وأ ىثت له لفاونلا ف اوفلتخا و

 ةفينح وبأ لاقو . نيتعكر لكف ملسي ىف ىتثم ىثم راهللاو ليللاب عيوعلا ةالص

 ل نأ نود نع وأ سدس وأ عير وأ ثلث وأ ىنت : ءاش نإ

 2 ىثم ىثم ليللا ةالص : اولاقف رامللا ةالصو ليللا ةالص سس موق قرفو

 اذه ى ةدر اولا راث كل فاللخخا مهفالتخا قف ببسلا و 5 عب رأ راهملا ةالصو



 ا اء

 ىبلا لأس الجر نأ رمع نبا ثيدح نم بابلا اذه ى درو هنأ كلذو : تايلأ'

 2 ىدنم ىلشمأ ليلا ”ةالّص د لاقف ليللا ةالص نع مالتاو ةالصلا هيلع

 دّق ام هلل رتوت ةةدحاو ةعكر ىَلَص حلبصلا م ك 'دحأ ىشحخ اذإف

 نيتعكر رولا لبق قل شي اناعاا « مالملاو ةالضأل ةلغدتع تلو يلع

 رصحعلا لبقو نيتعكر ةعمجلا دعبو نيتععر برغملا دعبو نيتعكر اهدعبو
 . ىثم ىثم راهنلا و ليللا ةالص : لاق نيثيدحلا نيذهب ذخأ نف « نيتعك

 هللا لوسر ةالص تفصو دقو : تلاق اهنأ ةشئاع ثيدح نم اضيأ تبثو

 5 2« نطوطو نهتسح نع لأست الف اعبرأ ىلصي ناك » ملسو هيلع هللا لص

 اقف : تلاق « اثالث ىلصي مم « نطوطو نهس>ح نع لأست الق اعبرأ ىلصي

 ”مانتي الو ناماندت ىَيَدع نإ ةشئاع اي : لاق ؟ رتوت نأ لبق مانتأ هللا لوسر اي

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ةريره ىنأ قيرط نم اضيأ هنع تبثو « ىبذلق

 نع ةونمألا ىورو ( اك لصيف . هدفا لع نلفت ناك" ندم 0

 تاعكر عست ليللا نم ىلصي ناك ملسو هيلع هللا لص هللا لوفر نأ م١ ةشئاع

 زوج ثيداحألا هذه رهاظب اضيأ ذخأ نف « تاعكر عبس ىلص نسأ املف
 هنأ ىلع روهمحللاو « مالسب امهنيب لصفي نأ نود ثالثلاو عبرألاب لفنتلا
 . اذاش افالخ هيف نأ بسحأو « ةدحاوب لفنتيال

 دجسملا لوخد ىبعكر ىف عبارلا بايلا

 : باجيإ ريغ نم اهيلإ بودنم دجسملا لوخد ىبعكر نأ ىلع روهمجلاو
 هلوق ىف رمألا له كلذ ىف فالحلا ببسو . اهيوجو ىلإ رهاظلا لهأ بهذو
 «نيكتعلك ر علك يلف د ”لجتسملا م ”دحأ ءاجاذإ» مولعلا و ةالصلا هيلع
 كسمت نف « هتمص ىلع قفتم ثيدحلا نإف « بوجولا ىلع وأ بدنلا ىلع لومحم
 ىلع ةقلطملا رماوألا لمح وه لصألا نأ نم روهمجلا هيلع قفتا امب كلذ ىف
 نم مكحلا لقني ليلد هدنع حدقني لو « بدنلا ىلع ليلدلا لدي ىبح بوجولا

 ىلع ليلد هدنع حدقنا ن ءمو « ناتبجاو ناتعكرلا : لاق بدنلا ىلإ بوجولا

 لمح نأ رم اوألا ىف هدنع لصألا ناك وأ بدنلا ىلع انهه رماو وألا لمح
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 : لاق موق هب لاق دق اذه نإف بوجولا ىلع ليلدلا لدي ىح بدنلا ىلع

 ىلع انهه رمألا لمح ىلإ اوبهذ امنإ روهمحلا نكل « نيتبجاو ريغ ناتعكرلل
 وأ اهرهاظب ىضتقت ىلا ثيداحألا نيبو هنيب ىذلا ضراعتلا ناكمل بدنلا
 اذه ردص ق اهانركذ ىلا سمحلاا تاولصلاالإ ةضورفم ةالصال نأ اهصنب

 بوجولا ىلع انهه رمألا لمح نإ هنأ كلذ و « هريغو ىلارعألا ثيدح ثم باتكلا
 امت] انهه بوجولا نأ اهبجوأ نمو « سمخ نم رثكأ تاضورفملا نوكت نأمزل

 نأ ءاهقفللو « ةضورفملا تاولصلاب رمألاك « اقلطمال دجسملا لوخدب قلعتموه

 نأ رهاظلا لهألو « نامزلاب اهبوجو دييقتب هيبش ناكملاب اهبوجو دييقت
 ةالصلا ةحص طرش نم نامتزلاو « ةالصلا ةحك طرشنم سيل صوصخلا ناكملا

 ىبعكر عكر دقو دجسملا ءاج نميف بابلا اذهنم ءاملعلا فلتخاو . ةضورفملا

 « عكري : ىعفاشلا لاقف ؟ ال مأ دجسملا هلوخد دننع عكري له « هتيب ف رجفلا

 ةياور ىهو « عكريال : ةفينح وبأ لاقو ؛ كلام نع ببشأ ةياور ىهو
 ةالصلا هيلع هلوق مومع ةضراعم مهفالتخا بيسو . كلام نع مساقلا نبا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « نيتعكر عكريلف دجسملا دحأ ءاج اذإ :مالسلاو

 : ناصوصخو نامومءانههف « حبصلا ىعلكر الإ رجتفلا دعب ةالصالو»

 دنع ةالصلاب رمألا ثيدح نأ كلذو « ةالصلاقرحآلاو « نامزلا ىف امهدحأ

 رجفلا دعب ةالصلا نع ىهلاو « ةالصلا ف صاخ نامزلا ف ماع دجسملا لوخد

 ةالصلا صاخ ىثتسا نف « ةالصلا ف ماع نامزلا ف صاخ حبصلا اتعكر الإ

 نم نامزلا صاخ ىنثتسا نمو « رجفلا ىتعكر دعب عوكرلا ىأر اهماع نم
 بجي سيلف عقو اذإ ضراعتلا اذه لثم نإ : انلق دقو « كلذ بجوي مل هماح

 هب ضراعيال ىبلا ثيدحو « ليلدب الإ نيصيصختلا دحأ ىلإ راصي نأ

 نم ليلدلا بلط بجو ثيدحلا تبث نإف « ملعأ هللاو تباثلا رمألا ثيدح

 . رخآ عض وع

 نانضمر مايق ف سماخلا بابلا
 هلوقل رهشألا رئاص نم رثكأ هيف بغرم ناضمر ربش مايق نأ ىلع اوعبحأو

 ”مدّقتام هل رفغ اباستتح ا واناميإ ”ناضممر ”ماق "نم 9 مالسلاو ةالصلا هيل
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 ابيف بغرم سانلا باطخلا نب رمع اهيلع عمج ىلا حيوارتلا نأو « هبناذ نم

 تناك ىلا ىعأ ؟ ليللا رخآ ةالصلاوأ ىهأ لضفأ ّىأ اوفلتخا اوناك نإو

 رخآ ةالصلا نأ ىلع روهمحلا نكل ء لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ةالص

 مكنويسب ف 'مكتالص الملا ”لّضْفأ 1مالسلاو ةالصلا هيلعهل وقل لضفأ ليللا

 اوفلتخاو « لضفأ اهنع نومانت ىلاو » : اهيف رمع لوقلو « ”ةبوعكملا ةالإ

 سانلا اهب موقي ىلا تاعكرلا ددع نم راتخا ف
 كلام راتخاف 4 ناضمر ىف

 ىوس ةعكر نيرشعب مايقلا دوادو دمحأو ىعفاشلاو ةفينح وبأو « هيلوق دحأ ىف

 ةعكر نيثالثو اتس نسحتس ناك هنأ كلام نع مساقلا نبا رك دروع توا

 اكلام نأ كلذو « كلذ ىف لقنلا تالتخا مهفالتخا ببسو . ثالث رتولاو

 : لاق سيق نب دواد نع ةبيش ىلأ نبا جرخو . ةعكر نيرشعو ثالثب

 نولصي نامع نب نايأو زيزعلا دبع نب رمع نامز ىف ةنيدملاب سانلا تكردأ
 رمألا هنأ كلام نع مساقلا نبا ركذو « ثالثب نورتويو ةعكر نيئالثو اتس

 . ةعكر نيثالثو تسب مايقلا ىبعي : ميدقلا

 فوسكلا ةالص ىف سداسلا بابلا

 اوفاتخاو « ةعامج ىف اهنأو ةنس سمشلا ثوسك ةالص نأ ىلع اوقفتا

 اهطورش نم لهو « اهيفزوجن ىلا تاقوألا و اهيف ةءارقلا ةفص ىو اهتنفص ىق

 كلذ ىف ؟ سمشلا فوسكك كلذ ىف رمقلا فوسك لهو ؟ ال مأ ةبطحلا

 . بابلا اذه لوصأ لئاسم سخ

 نأ دمحأو زاجحلا لهأ روهمجو ىعفاشلاو كلام بهذ (ىنوألا .ةلئسملا (

 نويفوكللو ةفينحوبأ بهذو ؛ ناعوكر ةعكر لك ىف ناتعكر فوسكلا ةالص
 ببسلاو . ةعمجلاو ديعلا ةالص ةئيه ىلع ناتععر فوسكلا ةالص نأ ىلإ

 ءابضعبل سايقلا ةقلاتعو بابلا اذه ىف ةدراولا راث آلا فالتخا مهفالتخا ىف

 لوسر دهعق سمشلا تفسخ »:تلاق اهنأ ةشئاع ثيدحنم تبث هنأ كلذو

 < عوكرلالاطأف عكر مث « مايقلا لاطأف ماقف سانلاب لصف ملسو هيلع هللا لصدللا



 ا

 .نودوهو « عوكرلا لاطأف عكر مث « لوألا مايقلا نودوهو مايقلا لاطأفماق مث

 ةرخآلا ةعكرلا ف لعف مث ء دجسف عفر مث « دجسف عفر مث « لوألا عوكرلا

 ةفصلا هذه نم اضيأ تبث املو « سمشلا تلجت دقو كرصنا مث « كلذ لثم

 ناذه : رمع وبأ لاق . ةعكر ىف نيعوكر نم ىبعأ : سابع نبا ثيدح ىف
 امهحجرو نيثيدحلا نيذبي ذخأ نف « بابلا اذه ىورام حصأ نم نائيدحلا
 اضيأ دروو .ةعكر ىف ناتععر ف وسكلا ةالص : لاق لقنلا لبق نم امهريغ ىلع

 ريشب نب نامعنلاو رمع نب هللا دبعو بدنجنب ةرمسو ةركب ىلأ ثيدح نم

 ىهو :ربلا دبع نب رمع وبأ لاق . ديعلا ةالصك نيتعكر فوسكلا ف ىلص هنأ

 ريشب نب نامعنلا نع ةبالق ىلأ ثيدح اهسحأ نمو « حاحص ةروهشمراث آ اهلك

 عكري مكتالصوحن فوسكلا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اني ىل إصو» :لاق

 مله حجرا نق نسمح خلك ىبح هللا لأسيو « نيتعكر نيتعكر دجسيو

 ةالص : لاق تاولصلا رئاسل اهتقفاوم ىنعأ : سايقلل اهقفاومو اهت رثكل راثآلا

 ّ رم وبأ لاق . ةرمم ثيدح ملسم جرخ : ىضاقلا لاق . ناتعكر فوسكلا

 ضعب ىأر كلذلو « هفلس نع دروام ىلإ مهتم قيرف لكراص امتإف ةلمحلابو
 : ىضاقلا لاق « ىربطلا كلذب لاق نممو *« رييختلا ىلع هلك اذه نأ ملعلا لهأ

 ةالصى ىور دقو :رمع وبأ لاق . حبج رلا نم ىلوأ عمجلا نإف « ىلوألا وهو

 تاعكر تسؤو نيتعكر ىف تاعكر نامت و « نيتعكر ىف تاعكر رشع فوسكلا

 ركب وبأ لاق :ةفيعض قرط نم نكل نيتعكر ىف تاعكر عبرأو « نيتعكر ىف
 فلتُم ريغ فلتؤف كلذ نم دروام لك : هيوهار نب قاعبإ لاقو « رذنملا نبا
 بسحب عقت امنإ عوكرلا ف ةدايزلاف « فوسكلا ىلجتل كلذ ىف رابتعالا نآل
 هنأ دايز نب ءالعلا نع ىورو « اهيف ىلص ىلا تافوسكلا ىف ىلجتلا فالتخا

 تناك نإف « عوكرلا نم هسأر عفر اذإ سمشلا ىلإ رظني ىلصملا نأ ىري ناك

 ةدحاولا ةعكرلا ف عكرلجنت مل تناك نإو ةيناث ةعكرابيلإ فاضأو دعس تلجن دق

 « ةيناث اهيلإ فاضأو دج تلجن تناك نإف ؛ سمشلا ىلإ رظن مث « ةيناث ةعكر

 ناكو . ىلجنت ىتح اذكهو ىلوألا ةعكرلا ىف ةثلاث عكر لجنت مل تناك نإو

 هنأل « ةعكر لك ىف تاعكر عبرأ كلذب ىدعتيال : لوقي هيوهار نب قاحسإ
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 رذنملا نب ركب وبأ لاقو . كلذ نم رثكأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع تبثي مل

 كلذى رايخلاو « تباث تفوسكلا ةالص ىف رايتخالا : لوقي انباعصأ ضعب ناكو

 « ةعبرأ ءاش نإو « ةثالث ءاش نإو « نيعوكر ةعكر لك ىف ءاش نإ ىلصملل

 ىلص مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا نأ ىلع لدي اذهو : لاق . كلذ هدنع حصي لو
 « ملسم هجرخ ىذلا ؤه هركذ ىذلا اذه : ىضاقلا لاق . ةريثك تافوسك ىف

 رشع امأو . ةفيعض قرط نم تدرو اهنإ اهيف. رمعوبأ لاق فيك ىردأ الو
 . طقف دوادوبأ هجرحخأ امنإف نيتعكر ىف تاعكر

 ةءارقلا نأ ىلإ ىعفاشلاو كلام بهذف « ابيف ةءارقلاىف اوفلتخا و( ةيناثلا ةلئسملا )

 ةءارقلاب رهجي :هيوهار نب قاحإو نسحلانب دمحمو فسوي وبأ لاقو . رس اييف
 كلذو , اهغيصيو اهموهفع كلذ قراث آلا فالتخا مهفالتخاق ببسلاو . اهيف

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هيف هلوقل ارسأرق هنأ تياثلا سابعنبا ثيدح موهفم نأ
 لاق هنأ هنع اصن ىبعملا اذه ىور دقو « ةرقبلا ةروس نم اوحن امايق ماقف »
 ىوردقو « افرح هنم تعمس اف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بنج ىلإ تمق »

 تيرحت »تلاق اهنأ توسكلا ةالص ىف ةشئاع نع قاعسإ نبا قيرط نم اضيأ
 ةءارقلا : لاق ثيداحألا هذه حجمر نف « ةرقبلا ةروس أرق هنأ ترزحف هتءارق

 ىلوألاف أرقي نأ ىعفاشلاو كلام بحتسا راث الا هذهى ءاجام ناكملو « رس اهي
 « ةرقبلا نم ةيآ نيسمحو ةئامردقب ةثلاثلا قو « نارمع لآ ةيناثلا فو « ةرقبلا

 اوحجرو ؛ نآرقلا مأ ةدحاؤ لك ىو «ةرقبلا نم ةيآ نيس ردقب ةعبارلا فو
 ٍراَملا ةالّص » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور امب اذه مهبهذم اضيأ
 هيلع هنأ ١ ىور هنأ اهنف « هذهل ةفلاخ ثيداحأ اضيأ انهه تدروو « ءامجتع

 موهفمو « مجنلاب فوسكلا ةالص نم نيتعكرلا ىدحإ ىف أرق مالسلاو ةالصلا
 نب نايفس ثيدحب بهذملا اذهل ناجتحي قاعبإو دمحأ ناكو « رهج هنأ اذه
 رهج مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ » ةشئاع نع ةورع نعىرهزلا نع نسحلا

 . ىوقلاب سيل نسحلا نب نايفس : رمع وبأ لاق « سمشلا فوسك ىف ةءارقلاب
 « ريثك نب ناملس نب نمحر لا دبع نع ىرهزلا نع كلذ ىلع هعبات دقو : لاقو

 ةشئاع نع مدقتملا قاحسإ نبا ثيدح نأ عم « ىرهزلا ثيدحف سيل مهلكو
 ةنس ةالص : اولاقف « ىهبشلا سايقلاب مهبهذمل اضيأ ءالؤه جتحاو « هض راعي
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 ريخو «ءاقستسالاو ناديعلا هلصأ اهيف رهخي نأ بجوف « اراب ةعامحى لعفن

 حبجرتلا ةقيرط نم ىلوأ اهنإ انلق دقو « عمجلا ةقيرط ىهو ىربطلا هلك كلذف
 . نييلوصألا نيب هملعأ اذهق تالخ الو « تنكمأ اذإ

 ىلصت : ىعفاشلا لاقف « هيف ىلصت ىذلا تقولاى اوفلتخاو ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 لصتال : ةفينحوبألاقو . ىبهملا ريغو اهيف ةالصلا نع ىهملا تاقوألا عينج ف

 : لاق هنأ بهو نبا هنع ىورف كلام امأو . اهيف ةالصلا نعىهملا تاقوألا و

 مساقلا نبا ىورو . ةلفانلا هيف زوجت ىذلات قولا ق الإ سمشلا فوسكل لصيال

 مهفالتخا ةلئسملاهذهى مهفالتخاببسو . لاوزلا ىلإ ىحصض ىلصت نأ اهتنس نأ
 تاقوألاك لت نأ ىأر نف « اهنعىبهملا تاقوألا ف ىلصتال ىلا ةالصلا سنجف

 ىأر نمو ءاهريغ الو فوسك ةالص اهيف زجي ملةالصلا سانجأ عيمجم صتخت
 زاجأ ةنس فوسكلا ف هدنع ةالصلا تناكو لفاونلاب صتخت ثيداحألا كلت نأ

 ةياور امأو : ىبلا تاقوأ ىف اهزجي مل لفنلا نم اهمأ اضيأ ىأر نمو « كلذ

 . ذيعلا ةالصب اهبيبشت الإ هجو اهل سيلف كلام نع مساقلا نبا

 ؟ ةالصلا دعب ةبطخلا اهطرش نم له اضيأ اوفلتخاو ( ةعبارلا ةلئسملا )
 هنأ ىلإ ةفينح وبأو كلام بهذو . اهطرش نم كلذ نأ ىلإ ىعفاشلا بهذف

 نم ىتللا ةلعلا ف مهفالتخا مهفالتخا ف ببسلاو . فوسكلا ةالص ىف ةبطخال

 فوسكلا ةالص نم فرصنا امل سانلا سو هيلع هللا ىلص هللا كوسر ب طخ اهلجأ

 تلج دقو ةالصلان م فرصنا امل هنأ ١تور اهنأ كلذو ةشئاع ثيدح. قام ىلع

 تايآ نم ناتيآ رمقلاو ”سئمسشلا نإ : لاق مث هيلع ىبئأو هللا دمح سمشلا

 اعز هنأ ىعفاشلا معزف« ثيدحلا (. (هتايحلالو دحأ توما نافسخبأال وللا

 . ءاقستسالا و نيديعلا ةالص ىف لاحلاكةيطخلا ةالصلا اهبل نكد

 امتإ مالسلاو ةالصلا هيلع .ىنلا ةبطخ نأ كئلوأ لوقب لاق نمأض عب معزو
 هنبا مهاربإ تومل تفسك امنإ سمشلا نأ اومعز سانلا نأل ذئموي تناك

 . مالسلا هيلع

 ىلصي هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذف ءرمقلا فوسكف اوفلتخاو ( ةسماخلا ةلئسملا )

 دوادو دمحأ لاق هبو « سمشلا فوسك ىف ىلصي ام وحن ىلعو « ةعامج ف هل
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 نأ بحتساو « ةعامح ىف هل ىلصيال هنأ ىلإ ةقينحوبأو كلام بهذو ؛ ةعامجو

 مهفالتخا ببسو . ةلفاثلا تاولصلا رئاسك نيتعكر اذاذفأ هل سانلا ىلصي

 نم ناتيآ رمقلاو ٍسمشلا نإ  مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم ىف مهفالتخا

 ىبح اولصو هللا اوعداف امهومتيأر اذإف هتايحلالو دحأت ومل نافسخمال هللا تابآ

 رمألا نم انهه مهف نف . سمو ىراخبلا هجر « اوقدصتو مكب ام فشكي

 ىأر سمشلا فوسك ىف اهلعف ىلا ةفصلا ىهو ادحاو ىبعم امييف ةالصلاب

 ةالصلا هيلع هنع وري مل هنأل اهلتةع ىبعم كلذ نم مهف نمو . ةعامجف اهيف ةالصلا
 كلذ نم موهفملا لاق . هنارود ةرثك عم رمقلا فوسك ىف ىلص هنأ مالسلاو

 اذهلئاق نأكو « !"ذف ةلفانلا ىهو « عرشلاف ةالص مسا هيلع قلطني الام لقأ

 اهب رمآلا درو اذإ عرشلا ف ةالصلا مسا لمحي نأ وه لصألا نأ ىري لوق
 « كلذ ريغ ىلع ليلدلا لدي نأ الإ عرشلاو مسالا اذه هيلع قلطني ام لقأ ىلع

 هيلا نو تكن ل لع دعنا نر ل ناحل قاما دعاس لح ل

 انايب سمشلا فوسك ىف هلعف لمحي ىعفاشلاو ء هلصأ ىلع رمقلا فوسك ىف
 رمع وبأ معزو . كلذ دنع فوقولا بجوف « امهيف ةالصلا نم هب رمأ ام مجم
 ةعامج ىف رمقلا ىف ايلص امهنأ.نامعو سابع نبا نع ىور هنأ ربلا دبع نبا
 ةالصلا موق بحتسا دقو . ىعفاشلا لوق لثم ناعوكر ةعكر لك ىف نيتعكر

 سمشلاو رمقلا فوسكى لع اسايق تايآلا نم كلذ ريغو ةملظلاو حيرلاو ةلزلزلل

 ىوقأ نم وهو « ةيآ اهنوكوهو « كلذ ةلعلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هصنل

 كلام اذه ري مل نكل « اهيلع صن ىلا ةلعلا سايق هنأل ع مهدنع سايقلا سانجأ
 دقف ةل زل زالمىلص نإ : ةفينحوبأ لاقو . ملعلا لهأ نم ةعامج الو ىعفاشلا الو

 . فوسكلا ةالص لثم اه ىلص هنأ سابعنبا نع ىورو « جرحالف الإو نسحأ

 ءاقستسالا ةالصفق عباسلا بابلا

 ىلإ ءاعدلاو رصملا نع زوربلاو ءاقستسالا ىلإ جوردلا نأ ىلع ءاملعلا عجأ

 ع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهنس ةنس رطملا لوزن ىف هيلإ عرضتلاو ىلاعت هللا

 ىلإ جوردلاا ةنس نم كلذ نأ ىلع روهمحلاف « ءاقستسالا ف ةالصلا ىف اوفلتخناو
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 هنأ فالحللا ببسو . ةالصلاهتنتس نم سيل : لاق هنإف ةفينحابأ الإ ءاتستسالا

 نمو: ةالض:اهيف رك ذي لاههضعب ىو « لص و ىستسا هنأراث آلا ضعب ىف درو
 نأ » همع نع ممت نب دابع ثيدح روهمحلا ذخأ هبو ىلص هنأ درو ام ربشأ

 رهج نيتعكر مهي ىلصف ىستسي شانلاب جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةلبقلا لبقتساو هءادر لوحو ديبكنم وذح هيدي عفرو . ةءارعلاب امييف
 ءاقستسالا اهيف ركذ ىلا ثيداحألا امأو . لسمو ىراخبلا هجرخ ع ىساساو
 ءاج» لاق هنأ لسم هجرخ كلام نب سنأ ثيدح اهنف « ةالصللركذ ابيف سيلو
 ىثاوملا تكله هللا لوسر اي : لاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر

 نم انرطف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اعدف : هللا عداف لبسلا تعطقتو

 جرخ » لاق هنأ هيفو « ىنزاملا ديز نب هللادبعيدح اهنمو «ةعمجلاا ىلإ ةعمجلا

 | .ةليقلا لبق نيج وماكو لوجو + ستنال لجو ةيلعاللا سال كرس

 نع ىورم كلذ نأ رثآلا اذه رهاظب نولئاقلا معزو « ةالص هيف رك ذي لو

 ةجحلاو ؛ لصي لو ىتستساف ىلصملا ىلإ جرخ هنأ ىنعأ : باطحلا نب رمع
 هيلع لدي ىذلاو « هركذ نم ىلع ةجحب وه سيلف ٠ ائيش ركذي مل هنأ روهمجلل

 نم تسيل ةالصلا نأ نم رثكأ ءىبث هيف ىدنع سيل كلذ قراث آلا فالتخا
 ىلع ىستسا دق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبث دق ذإ « ءاقستس الا ةعص طرش
 نأب نولئاقلا عمجأو . ةفينحوبأ هيلإ بهذ اك هتننس نم تسيل اهنأال ء ربنملا
 نبا لاق .رثألا ىف كلذ دورول هتنس نم اضيأ ةبطخلا نأ ىلع هتنس نم ةالسلا

 .بطخو ءاقستسالا ةالص ىلص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث : رذنملا
 ىأرف « كلذ ف راث الا فالتخال ؟ اهدعب وأ ةالصلا لبق ىه له اوفلتخاو
 لاقو . كلامو ىعفاشلا لاق هبو « نيديعلا ةالص ىلع اسايق ةالصلا دعب ابمأ موق

 ىنلا نع ىور دق » : رذنملا نبا لاق . ةالصلا لبق ةبطحلا : دعس نب ثيالا

 تاطلنا ني رع نع قورَو «ةالصلا لبق بطخف ىستساونأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نمو « قرط نم دوادوبأ كلذ جرخ دقو : ىضاقلا لاق . ذخأن هبو كلذ لثم

 اهيف ةءارقلا نأ ىلع اوقفتاو : ةالصلا لبق ىملع ىف اهركذ امنإف ةبطخلا ركذ

 ربكي هنأ ىلإ كلام بهذف ؟ نيديعلاق ربكي اك اهيف ربكي له اوفلتخاو « ارهج

 ربكي امك اهيف ريكي هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذو ء تاولصلا رئاسى ربكي اك اهيف
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 جتحا دقو . نيديعلا ةالص ىلع ابسايق مهفالتخا قاللحلا بيسو . نيديعلا ف

 هيلع هللا لص هللا لوسر نأ » سابع نبا نع ىور امب كلذ ق هبهذمل ىعفاشلا

 نأ اهتس نم نأ ىلع اوقفتاو « نيديعلا ف ىلصي اك نيتعكر اهيف ىلص لسمو
 راث الاف ءاج ام ىلع هيدي اعفار هءادر لوحيو وعديو افقاو ةلبقلا مامإلا لبقتسي
 ىلع روهمخباف ؟ كلذ ةيفيك امأف . كلذ لعفي ىتمو « كلذ ةيفيك ىف اوفلتخاو

 لب : ىعفاشلا لاقو . هنيمب ىلع هلامش ىلع امو هلامش ىلع هنيمب ىلع ام لحي هنأ

  هنيمي ىلع هراسي ىلع امو « هراسي ىلع هنم هنيمب ىلع امو « هلفسأ هالعأ لعجي
 هللا دبع ثيدح ىف ءاج هنأ كلذو « كلذ ىف راث آلا فالتخا فالتخالا ببسو

 .بلقو ةلبقلالبقتساف « 0
 5 نييلا ىلع لامشلا لعجأ : تلق هتاياور ضعب 0

 نيولا ىلع لاهشلا لعجا لب : لاق ؟ هلفسأ هالعأ لعجأ مأ « لامشلا ىلع نيولاو

 لوس ر ىستسا » لاق هنأ اذه هللا دبع ثيدحى اضيأ ءاجو . لامشلا ىلع نيهلاو
 هلعجيف اهلفسأب ذخخأي نأ دارأف « ءادوس هل ةصيخخهيلعو سو هيلع هللا ىلصرلا

 نإف « كلذ مامإلا لعفي ىبم امأو ع هقتاع ىلع اهبلق هيلع تلقث املف « اهالعأ
 : فسوي وبأ لاقو . ةبطخلا نم غارفلا دنع كلذ لعفي : الاق ىعفاشلاو اكلام

 مهلكو « كلام نع اضيأ كلذ ىورو « ةبطخللا نم ردص ىبغم اذإ هءادر لوحي

 هلوقل ء اسولج مهتيدرأ سانلا لوح امتأق هءادر مامإلا لوح اذإ هنإ : لوقي

 ثيللاو نسحلا نب دمحم الإ « هب مثؤيل مامإلا لعج امنإ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 ليوحتب مهتيدرأ نولوحيال ,هدنع سانلا نإف « كلام باعحصأ ضعبو دعس نبا
 نم ةعامجو « مهب مالسلاو ةالصلا هيلع هتالص كلذ لقني م هنأل 2 مامإلا

 0 الإ نيديعلا ةالص ىلإ جورخلا تقو امل جورحلْا| نأ ىلع ءاملعلا

 دواد وبأ ىورو . لاوزلا دنع اهيلإ جورخلا نإ : لاق هنإف مزح نبورمحنبأ
 أدب نيح ءاقستسالا ىلإ جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ٠ ةشئاع نع
 .. سمشلا بجاوس

 نيديعلا ةالص ىف نماثلا بابلا

 ةماقإ الو ناذأالب امهنأو نيديعلا ةالصل لسغلا ناسحتسا ىلع ءاملعلا عمجأ
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 ةيواعم كلذنم ثدحأ ام الإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ توبثل

 ةالصلا ميدقت اهيف ةنسلا نأ ىلع اوعمجأ كلذكو . رمعوبأ هلاق ليواقألا حصأ ىف
 قوام ا: اخو ةيلعيللا لع دفا لويز رع امرأ كاك توا ةلطح لع

 ؛ةبطحلا لبق سانلا قرتفيالثل ةبطعللا مدقو ةالصلا رخأ هنأ نافع نب نامع نع
 أرقي نأ بحتسا مم رثكأو « نيديعلا ف ةءارقلاف تيقوتال هنأ ىلع اضيأ اوعمحأو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ رتاوتل ةيشاغلاب ةيناثلا فو «حبسب ىلوألا ىف

 ,ةعاسلا تبرتقا هو ديلا نآرقلاو ؟قوب امهيف ةءارقلا ىعفاشلا بحتساو
 ا رع ل

 نم اون رذنملا نب ركب وبأ كلذ ىف ىكح هنأ كلذو « ريبكتلا قف مهفالتخا

 عامس وأ ىلامص ىلإ دنتسي ىذلاروهشملا كلذ نم ركذن انأ الإ الوق رشع ىّثا

 عم عبس نيديعلا ىبعكر نم ىلوألا ف ريبكتلا نأ ىلإ كلام بهذ : لوقنف

 . دوجسلا نم مايقلا ةريبكت عم تس ةيناثلا فو « ةءارقلا لبق مارحإلا ةريبكت

 . دوجسلا نم مايقلا ةريبكت عم تس ةيناثلافو « ١ ةينامت ىلوألا ف : ىعفاشلا لاقو
 م « اهيف هيدي عقري مارحإلا ةريبكت دعب اثالث ىلوألا قربكي : ةفيتحوبأ لاقو

 يناثلا ىلإ ماق «© هيدي مكريالو انكار ركب م « ةروسو نآرقلا مأ أرقي

 عفري تاريبكت ثالث ريك مث ء ةروسو باتكلا ةحناف أرقو هيدي عفري ملو ربكو

 7 عست اهيف : موق لاقو . هيدي اهيف عفري الو عوكرال ربكي مث « هيدي اهيف
 ديعسو كلام نب سنأو ةبعش نب ةريغملاو سابع نبا نع ىورم وهو «ةعكر
 ةلوقنملا راث آلا فالتخا مهفالتخا ببسو ىعخنلا لاق هبو « بيسملا نبا

 لاق هنأ رمع نبا نع هاور ام ىلإ هللا همحر كلام بهذف ؛ ةباحصلا نع ثاذف

 ةءارقلا لبق تاريبكت عبس ىلوألا ف ربكف ةريره ىلأ عم رطفلاو ىحضألا تدهش
 اذبمو « اذه ىلع ناك ةنيدملاب هدنع لمعلا نآلو 3 0 ارّقلا لبق امسح ةرخالا َْق

 مارحإلا ةريبكت اهيف سيل'هنأ عبسلا ف لوأت هنأ الإ « ىعفاشلا ذخأ هنيعبرثألا
 دعب نأ هراصأ امتإ كلام 'ن وكي نأ هبشيو « مايقلا ةريبكت سمحلا ف سيل اك

 نأ ةيورملا سمحلا ىلع ادئاز مايقلا ةريبكت دعيو « عبسلا ف مارحإلا ة ةريبكت

 دقو « لمعلاو رثألا نيب عمجلا نم هجو هدنع هنأكف © دع فالحل لمعلا
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 نب ورمخ نعو ةشئاع نع اعوفرم ةريره ىلأ ثيدح ىنعم دوادوبأ جرح.

 ناكفيك : ناهلا نب ةفيذحو ىرعشألا ىسوموبأ لئس' هنأ ىورو . ىصاعلا

 ناك ىسوموبأ لاقف ؟ رطفلاو ىحضألاى ربكي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 كلك + يسوع وبا لاثف ع دع ةفيذح لاقف « زئانكلا ىلع اعبرأ ربكي »

 رئاسو ةفينح وبأ اًمأو . اذهب موق لاقو « مهيلعتنك نيح ةرصبلا ف ربكأ تدوم

 هنأ هنع تبث هنأ كلذو « دوعسم نبا ىلع كلذف اودمتعا مهنإف نييفوكلا
 ناك

 ذخألا ىلإ عيمجللا راص امنإو « ةمدقتملا ةفصلا ىلع نيديعلا ةالص مهملعي

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع اهيف تبثي مل هنأل « ةلئسملا هذهى ةباحصلا ليواقأب

 سايقلل لخدمال ذإ « فيقوت وه كلذ ف ةباحصلا لعف نأ مولعمو « ءىش

 كلذ ىأر نم مهْنف « ةريبكت لك دنع نيديلا عفر ف اوفلتخا كلذكو . كلذ

 نم مهنمو ؛ طقف حاتفتسالاف الإ عفرلاري مل نم مهنمو ؛ ىعفاشلابهذم وهو

 تلاقف « ةنسلا بوجو ىنعأ : ديعلا ةالص هيلع بجت نميف اوفلتخاو : ريح

 كلذكو «ىرصبلا نسحلاو ىعفاشلا لاق هبو ء رفاسملاو رضاحلا اهيلصي,ةفئاط

 لاقو اهيب ىف ةأرملا ىح عمجال نمو « ىداوبلا لهأ اهيلصي هنإ ىعفاشلا لاق

 . نئادملاو راصمألا لهأ لع نيديعلاو ةعمجلاةالص بحت امن : هباعصأو ةفيتحوبأ

 نع ىورو  عماج رصمق الإ قيرشت الو ةعمجال : لاق هنأ ىلع نع ىورو

 ءذه قف ببسلاو . رفاسم ىلع ىحضأ الو رطق ةالص ال : لاق هنأ ىرهزلا

 هبهذم ناك ةعمحلا ىلع اهساق نف « ةعمجلا ىلع اهسايقف مهفالتخا فالتخالا

 فلكم لك نأ وه لصألا نأ ىأر اهسقي مل نمو « ةعمجلا ف هبهذم ىلع اهيف

 ةنسلا تقرف دق : ىضاقلا لاق . باطلا نم هؤانثتسا ثدي ىتح اهب بطاخم

 مالسلاو ةالصلا هيل هنأ تبث هنأ كلذو « ةعمحللاو نيديعلا ف ءاسنلل مكحلا نيب

 اوفلتخا كلذكو » ةعمجلا ق كلذب رمأي ملو نيديعلل جورحلاب ءاسنلا رمأ

 ةثالثلا نم ةعمجلا ةالص ىف مهفالتخاك اهيلإ ءىجملا هنم بجي ىذلا عضوملا

 ىإ سمشلا قورش نم اهنقو نأ ىلع اوقفتاو . ماتلا مويلا ةريسم ىلإ لايمألا

 : ةفئاط تلاقف « لاوزلا دعب الإ ديعلا هنأب ملع مهنأي ل نميف اوفلتخاو . لاوزلا

 « روث وبأو ىعفاشلاو كلام لاق هبو دغلا نم الو مهموي اولصي نأ مهيلع سيل



  ا11-

 ىعازوألا لاق هبو « ديعلا ىناث ةادغف ةالصلا لإ نوجرخي : نورخآ لاقو
 ىنلا نع هاتيور ثيدحل لوقت هبو : رذنملا نب ركب وبأ لاق . قامإو دمحأو
 ىلإ اودوعي نأ اوحبصأ اذإف « اورطفي نأ مهرمأ هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع
 نكلو « لوهجم ىلاعص نع هنأ الإ « دوادوبأ هجرخ : ىضاقلا لاق « مالصم

 موي ىف عمتجا اذإ اوفلتخاو « ةلادعلا ىلع مهلمح مهنع هللا ىضر ميهيف لصألا
 نع ديعلا ٌىزحي : موق لاقف ؟ ةعمخللا نع ديعلا ئزجمي له « ةعمجو ديع دحار
 كلذ ىورو « ءاطع لاق هبو « طقف رصعلا الإ مويلا كلذف هيلع سيلو ةعمجلا
 نودري نيذلا ىداوبلا لهأل ةصخر هذه : موق لاقو . ىلعو ريبزلا نبا نع
 ديع موي ىف بطخ هنأ نامع نع ىور اك ةصاخ ةعمجلاو ديعلل راصمألا
 بحأ نمو « رظتنيلف ةعمجلا رظتني نأ ةيلاعلا لهأ نم بحأ نم : لاقف ةعمجو

 زيزعلا دبع نب رمع نع هوحن ىورو « أطوملاق كلام هاور « عجريلف عجري نأ
 بطاخم فيلكملاف ةعمح و ديع عمتجا اذإ : ةفينتحوبأ وكلاملاقو ىعفاشلا لاق هبو

 اههدحأ بوني الو « ضرف اهنأ ىلع ةعمجلاو « ةنس هنأ ىلع ديعلا « اعيمج امهب

 « هيلإ ريصملا بحي عرش كلذ ىف تبثي نأ الإ لصألا وه اذهو « رخآلا نع
 وه امنإو ىأرلاب وه سيل كلذ لثم نأ ىأر هنألف « نامع لوقب كسمت نمو
 ضرف طاقسإ امأو . جورحلا لك لوصألا نع جراخي وه سيل و « فيقوت
 الإ ء ادج لوصألا نع جراخف ديعلا ةالص ناكمل هلدب ىه ىلا ةعمجلاو رهظلا
 عم ديعلا ةالص هتوفت نميف اوفلتخاو . هيلإ ريصملا بجي عرش كلذ ىف تبثي نأ
 نع ىورم وهو « ىروثلاو دمحأ لاق هبو « اعبرأ ىيصي : موق لاقف « مامإلا
 امهيف ربكي نيتعكر مامإلا ةالص ةفص ىلع اهيضقي لب : موق لاقو . دوعسم نبأ
 لب : موق لاقو . روثوبأو ىعفاشلا لاق هبو « هرهجك رهجيو هريبكت وحن
 مامإلا ىلص نإ : موق لاقو . ديعلا ريبكت ربكي الو امهيف رهجيال طقف نيتعكر
 لاقو . تاعكر عبرأ ىلص ىلصملا ريغف للص نإو « نيتعكر ىلص ىلصملا ف
 هنع رذئملا نبا ىكحو . هباحصأو كلام لوق وهو « الصأ هيلع ءاضقال : موق
 « فيعض هبيشت وهو ةعمجلا ةالصب اههبش اعبرأ لاق نف « ىعفاشلا لوق لثم
 بحي ءاضقلا نأ وه لصألا نأ ىلإ اريصف مامإلا امهالص اك نيتعكر لاق نمو
 .اهطرش نم ةالص اهنأ ىأر هنألف ءاضقلا عنم نمو « ءادألا ةفص ىلع نوكي نأ



 كا

 ىه تسيل ذإ اعيرأالو نيتعكر اهؤاضق بحي ملف ٠ ةعمجلاك مامإلا و ةعامخب|

 ءلوق ىنعأ : رظنلا امهيف ددرتي ناذللا امه نالوقلا ناذهو ء ءىش نم الدب
 هنأل « هل ىبعمال فيعضف كلذ ليواقألا رئاس امأو . كلام لوقو ىعفاشلا

 نأ بحي فيكف « ءىث نم الدب تسيل هذهو « رهظلا نم لدب ةعمجلا ةالص
 ةعمجلا هتتاف نم سيلف ةقيقحلا ىلعو « ءاضقلا ف ىرخألاىلع امهادحإ ساقت

 قفوملا هللاو ىه تيجو لدبلا هتاف اذإ هنأل « ءادأ ىه لب ءاضق رهظلل هتالصف

 هنأ ىلع روهمحلاف « اهدعبو ديعلا ةالص لبق لفنتلا ف اوفلتخاو . باوصلا

 دوعسم نباو بلاط ىلأ نب ىلع نع ىورموهو « اهدعبالو اهلبقال لفنتيال

 .بهذم وهو « اهدعبو اهلبق لفنتي ليقو . دمحأ لاق هبو « رباجو ةفيذحو
 هلو اهدعب لفنتي نأ وهو ثلاث لوق هيفو . ىعفاشلالاق هبو « ةورعو سنأ

 نع اضيأ ىورم وهو « ةفينحوبأو ىعازوألاوىروثلا هب لاقو « اهلبق لفنتي
 وهو « دجسملا ف وأ ىلصملا ف ةالصلا نوكت نأ نيب موق قرفو « دوعسم نبا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث هنأ مهفالتخا ببسو . كلام بهذم روهشم

 « امهدعبالو امهلبق لصي مل نيتعكر لصف ىحضأ موي وأ رطف موي جرخ ماسو
 اهددرتو « نيتعكر عكريلف دجسملا مكدحأ ءاج اذإ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 اهلبق لفنتلا بابحتسا ىف اهكح نوكي نأ نيب ةعورشم ىه ثيح نم اضيأ
 اهلبق ةالصلا هكرت نأ ىأر نف ؟ اهمكح كلذ نوكيال وأ ةبوتكملا مكح اهدعبو

 هدنع دجسملا مسا قلطني ملو اهدعبو نيسلا لبق ةالصلا كرت باب نم وه اهدعبو
 ةالصلا ف بهذملا ددرت كلذلو « اهدعبالو اهلبق الفنت بحتسي مل ىلصملا ىلع

 هنأ ىعأ « لوقلا كلذ اضراعم لعفلا ليلد نوكل دجسملا ف تيلص اذإ اهلبق

 لصم وه ثيح نمو « عوكرلا هل بحتسي دجسم ف لخاد وه ثيح نم
 ىأر نمو : مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفب اهبشت عكريال نأ هل بحتسي ديعلا ةالص

 ىلإ بدن ىلصملا ىلع قلطني دجسملا مما نأ ىأرو « ةصخرلا باب نم كلذ نأ

 امك اهدعبو اهلبق لفنتلا بحتسا ةضورفملا ةالصلاب اهببش نمو . اهلبق لفنتلا
 باب نمأل زئاحلا حابملا باب نم اهدعبو اهلبق لفنتلا نأ موق ىأرو . انله
 دجسملا مسا لوانتي مل نإ اهابتشا لقأ وهو « هوركملا باب نم الو بودنملا
 هبابحتسا ىلع عمجأ نأ دعب رطفلا ديعىف ريبكتلا تقو ى اوفلتخاو : ىلصلل
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 -' مك اده اهىلّع هللا اوريسكتلو هادعلا اوامكتلو - ىلاعتهلوقل روهمحلا
 رمع نبا بهذم وهو « ةالصلا ىلإ ودغلا دنع ربكي : ءاملعلا روهمج لاقغ

 لاقو . روث وبأو قاعسإو دمحأو كلاملاق هبو « نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامجو
 جرخم ىتحو ىلصملا ىلإ ودغي ىبح لالهلا اوأر اذإ طفلا ةليل نم ربكي موق
 نبا نع ىورو . اجاح نكي مل نإ دنع ىحضألا ةليل ف كلذكو « مامإلا

 ريبكتلا ىلع اضيأ اوقفتاو « مامإلا ربك اذإ الإ ةلمج ريبكتلا راكنإ سابع
 لاقف « اريثك افالتخا كلذ تيقوتى اوفلتخاو . جحلا مايأ تاولصلا رابدأ ىف
 هبو « قيرشتلا مايأ رخخآ نم رصعلا ىلإ ةفرع موي حبصلا ةالص نم ربكي : موق
 ىلإ رحنلا موي نم رهظلا ةالص نم ربكي ليقو . روثوبأو دمحأو نايفس لاق
 ىرهزلا لاقو . ىعفاشلاو كلام لوق وهو « قيرشتلا مايأ رخآ نم حبصلا ةالص
 ىلإ رحنلا موي نم رهظلا ةالص ربد راصمألا ىف مامإلا ربكي نأ ةنسلا تضم
 . قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا

 ببسو . لاوقأ ةرشع اهيف رذنملا نبا ىكح ريثك كلذ فالحلاف ةلمحلابو
 املف « دودحم لوق كلذ ىف لقني لو لمعلاب تلقن هنأ وه كلذ ىف مهفالتخا
 ىلاعت هلوق بابلا اذه لصألاو . مهدعب نم فلتخا كلذف ةباحصلا تفلتخا
 هب دوصقملا ناك نإو باطحلا اذهف تاد ودعم مايأ ىف هللا | درك ةاَوح
 كلذ قلتو مهريغو جحلا لهأ معي هنأ اوأر روهمحلاا نإف  جحلا لهأ الوأ
 ىلع كلذ ىف تيقوتلا لعلو « كلذ ىف تيقوتلا ف اوفلتخا اوناك نإو لمعلاب
 ريبكتلا : موق لاقو , هيف اوفلتخاو تبقوتلا ىلع اوعمجأ مهلك مهنأل رييختلا
 ةفص ف اوفلتخا كلذكو « ةعامجق ىلص نمل وه امن مايألا هذه ىف ةالصلا ربد
 ربكأ هللا ريكأ هللا اثالث ربكي : ىعفاشلاو كلام لاقف « مايألا هذهىف ريبكتلا
 هلو كلملا هل « هل كيرشال هدحو هللا الإ هلإال اذه دعب ديزي ليقو . ربكأ هللا
 ريكأ هللا : لوقي هنأ سابع نبا نع:ىورو . ريدق ء ىش لك ىلع وهو دمحلا
 ء ىبث هيف سيل : ةعامح تلاقو . دمحلا هللو ةعبارلا لوقي مث « تارم ثالث اريبك
 مهمهف عم عرشلا ىف كلذ ق ديدحتلا مدع فالتخالا اذهق ببسلاو . تقؤم.

 مهفالتخاىف ببسلا وه اذهو . رثكألا مهف ىنعأ : تيقوتلا كلذ عرشلا نع

 اوعمجأو « كلذ ىف صنلا مدع عم تبقوتلا مهف ىنعأ « ريبكتلا نامز تيقوت ف



 دا

 موي الل م حل نأ بحتسي هنأ ىلع
 نم عجري نأ بحتسي هنأو « ةالصلا نم فارصنالا دعب الإ ىحضألا

 . مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف نم كلذ توبثل اهيلع ىشم ىلا قيرطلا

 نآرقلا دوجس ىف عساتلا بابلا
 ددع قو . دوجسلا مكح ىف : لوصف ةسخىف رصحني بابلا اذهى مالكلاو

 . اهدجسي ىلا تاقوألا و . ا دجسُي ىلا ىنعأ « مئازع ىه ىلا تادجسلا
 نإف ةوالتلا دوب مكح امأف . دوجسلا ةفص قو . د وجسلا بحي نم ىلعو

 نونسم وه : ىعفاشلاو كلام لاقو « بجاو وه : اولاق هباعصأو ةفينحابأ
 رابخألاو دوجسلاب رماوألا موهفمو مهفالتخا الحلا ببسو . بجاوب سيلو
 تانآ ”ويههلع ى لمت ا ذإ- ىلاعت هل وق لثم دوجسلاب رماوألا ىبعم اهانعم ىلا

 ىلع وأ ءبوجولا ىلع ةلومحم ىه له - اًئيكبو !دّجس اورخ رسم لا
 اعيتا ىعفاشلاو كلامو « بوجولا نم اهرهاظ ىلع اهلمح ةفيئح اوبأف بدنلا

 امل هنأ كلذو « ةيعرشلا رماوألا مهفب دعقأ مه اوناك ذإ ةباحصلا اهموهفم ىف
 سانلا دجسو دجسو لزتف ةعمجلا موي ةدجسلا أرق باطحللا نب رمع نأ تبث
 نإ مكلسر ىلع : لاقف دوجسلل سانلا أيبت اهأرقو ةيناثلا ةعمجلا ىف ناك املف
 دحأ نع لقنب ملف « ةباحصلا رضحمبي اذهو اولاق ءاشن نأ الإ انيلع اهتكي م هلا
 لوق ىري نم هب جتحم امنإ اذهو « عرشلا ىزغمب مهفأ مهو فالخ مهمم

 كلذ ىف ىعفاشلا باعصأ جتحا دقو « ةجح فلاخم هل نكي مل اذإ قاحصلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع نآرقلا أرقأ تنك » لاق هنأ تباث نب ديز ثيدحب

 ءالؤلل جتحي اضيأ كلذكو  دجسن ملو دجسي ملف جحلا ةروس تأرقف ملسو
 هنأ ىوزر ابو «لصفملاف دجسي مل هنأ و مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىو ٠ امب
 « ابجاو دوجسلا نوكيال نأ ىضتقي كلذ نيب عمجلا هجو نأل اهيف دجس
 لاق نمو + دجس هنإ لاق نم « ىأر امب ث دح مهم دحاو لك نو , نأب كلذو

 0 لمح وه لصألا نأب كلذف كسمتف ةفينحوبأ امأو . دجسي مل هن هنإ
 نإ : ىلاعملا وبأ لاق دقو رماوألا ةلزنم لزنتت ىبلا رابخألاو بوجولا ىلع
 با]نإف « هل ىتعمال كلذ ىف دوجسلاب ةدراولا رماوألاب ةفينح ىلأ جاجتحا



 الام“

 ةءارق ىبعأ : ةءارقلا دنع وهو اديقم هيوجو 55 اًتلطم دوجسلا

 بجت ُةالصلا تناكل ةفيئح وبأ معز انك رمألا ناك ولو : لاق دوجسلا ةيآ

 بجي سيلف كلذ بجي مل اذإو « ةالصلاب رمألا اهيف ىلا ةبآلا ةءارق دنع

 ..دوجسلاب رمألا نم دوجسلاب رمألا .اهيف ىبلا ةبآلا ةءارق دنع دوجسلا

 دوجسلا ىف ةدراولارابخألا نأ ىلع نوملسملا عخأ دق « لوقي نأ ةفينح ىلألو

 كلذ ناك اذإو « عضاوملا ريكأ ىف كلذو رمألا ىبعمب ىه نكرقلا ةوالت دنع

 دروو « ةوالتلا دنع ىنعأ ةوالتلاب اديقم دوجسلاب رمألا درو دقف كلدك

 دوجسلاب كلذ ق رمألا سيلو « ديقملا ىلع قلطملا لمح بجوف اقلطم هب رمألا

 ىننلا نإف اضيأو « رخأ دويقب اببوجو ديق ةالصلا نإف « ةالصلاب رمألاك

 دراولا دوجسلاب رمآلا ىنعم كلذب انل نيبف اهيف دجس دق مالسلاو ةالصلا هيلع
 .هنلع بوجولا ى رمألا ىضتقم لمحينأ بجوف « ةوالتلا دنع هنأ ىنعأ : اهبف

 اندنع رمألا : أطوملا ىف لاق اكلام نإف « نآرقلا دوجس متازع ددع امأو

 : هناقو يشم لصفملا ف سيل ةدجس ةرشع ىدحإ نآرقلا دوجس مئازع نأ

 و ل اا ةلوق دنع دعرلاى اهيناثو « فارعألا ةمتاخ اهوأ . -هياعصأل

 5 ةنورّمؤني انم نوُلعْفيو - ىلاعت هلوق دنع لحنلا الاثو ٍلاصآلاو

 اهسماخو  اعوشّمخ ”مماديريو - - ىلاعت هلوق دنع ليئارسإ ىنب ىف اهعبارو

 جحلا نم ىلوألا اهسداسو - انيك ولا دحر دك ىلاعت هلوق دنعميرهىف

 ىلاعتهلوق دنع ناقرفلا ىف اهعباس و - ءاشثتيام لنفي "هللا نإ - ا

 ل ميظ رظعلا يقرشلا تود ىلاعت هلوق دنع لغلاف اهنماثو اروفت "مهد ارو -

 اهرشاعو - ”نورييكتستيال مهو - ىلاعتهل وقدنع  ليزنت ”ملا ق اهعساتو

 - ليزعت مح ىف ةرشعةيداحلاو ةبانأواعبكاو رخو - ىلاعتهلوق دنع-' ص - ف

 ”مهَو - هلوق دنع ليقو - نو ديعت هايإ ملك ' نإ - ىلاعت هلوق دتع

 : لصفملا ٍق ام ثالث : ةدج ةرشع عيرأ : ىعفاشلا لاقو ”نومأسيال

 .ةدجس - "ص - قري ملو - كبر ماب أرقا قو مجنلا فو قاقشنالا ىف

 اهيف تبثأ ةدجس ةرشع ةسمخ ىه : دمحأ لاقو . ركشلا باب نم هدنع اهنأل
 هلاق .. ةدجس ةرشع انثثا ىه :ةفينحوبأ لاقو - نص  ةدجسو جحا نم ةيناثلا



 د 11 هءاسسا

 مهفالتخا ف ببسلاو < ربحلا ظفلب تءاج ةدجس لك ىهو : ىواحطلا
 نم مهم نأ كلذو اهددع حيحصت ىف اهودمتعا ىلا بهاذملاف مهفالتخا

  عامسلا ذمتعا نم مهنمو « سايقلا دمتعا نم مهممو ؛ ةنيدملا لهأ لمع دمتعا
 اوبأف سايقلا اودمتعا نيذلا امأو : هباحسأو كلاف لمعلا اودمتعا نيذلا امل
 تءاج اهيلع عمجأ ىلا تادجسلا اندجو : اولاق مهنأ كلذو « هباحصأو ةفينح

 لوأو ميرمو ءارسإلاو دعرلاو لحتلاو فارعألا ةدجس ىهو « ريحلا ةغيصب

 تادجسلا رئاس اهي قحلت نأ بجوف « ليزغت ”ملاو لغلاو ناقرفلاو جلا
 ثالث طقسيو « قاقشنالا قو "ص ى ىلا ىهو « ريخلا ةغيصب :تءاج ىلا

 كبر مساي أرقا فو جحلانم ةيناثلا فو منجنلاو ف ىلا ىهو رمألا ظفلب تءاج
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث ام ىلإ اوراص مهنإف عامسلا اودمتعا نيذلا امأو

 كلذ جرخ  مجنلاو - ىو - كبر .مساب أرقا - قو قاقشنالا ىف هدوجس نم
 . ناتدجس لاق ؟ ةدجس نم جحا ىف مكدمحأ لثس : مرثآلا لاقو : مسم
 جحلا ىف » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رماع نب ةبقع ثيدح حمصو
 امأو . دواد وبأ هجرخ : ىضاقلا لاق . ىلعورمع لوق وهو « ناتدجش
 نيفس نأ نع دواذ.وبأ هاؤر ال "نص هدعلم طاقسإ لإ راص اهنإ هنإف ىقاقلا
 دوجسلا ةيآ رينملا ىلع وهو أرق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ » ىردحلا
 دوجسللسانلا يهتف اهأرق رخآ موي ناك املف دجسو لزنف - "ص - ةروسنم
 دوجسلل نوريشت مكتيأر نكلو ٠ ىبن ةبوت ىه امب 1 : لاقف سا ىلا سا »ا اسد هذين وسأ ٠ 0# هيسةم 2 7

 بوجوبهلوق ف ةفينحىبأل ةجحلا نم برض اذه ىو « تدجسف تلتف"
 نم اهريغ ف تفتنا ةلعب ةدجسلا هذه قف دوجسلا كرت .للع هنأل « دوجسلا

 ىلا فالخب ةلعلا اهلع تفتنا ىلا مكح نوكي نأ بجوف « تادجسلا
 بأب نم هنأل « فالتخا هيفو لالدتسالا نم عون وهو « ةلعلا ا تتبث

 ثيدحب لصفملا ف دوجسلا ري مل نم ضعب جتحا دقو : باطحلا ليلد زيوجت
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » دواد وبأ هجرخ سابع نبا نع ةمركع
 ركنم وهو : رمع وبأ لاق « ةئيدملا ىلإ رجاه ذئم لصفملا نم ءىش ىف دجسي مل

 مالسلاو ةالصلا هيلع هبحصي مل لصفملا ف هدوجس ىور ىذلا ةريره ايأ نأل

 مالسلاو ةالصلا هيلع دجس هنأ » هنع تاقثلا ىور دقو - ةنيدملاب الإ.



 كا 1

 دوجسلا موق عنف ؛ هيف اوفلتخا مهلإف دوجسلا تقو امأو . « مجنلاو ىف

 هلصأ ىلع ةفينح ىلأ بهذم وهو « اهيف ةالصلا نع ىهلملا تاقوألا ىف
 كلذ اضيأ كلام عنمو « تاقوألا هذه ىف ةضورفملا تاولصلا عنم ىف
 ىورو . هدنع تاقوألا هذه ىف عونمم لفنلاو لفتلا نم هدنع اهنأل أطوملا ف

 « ريغتت وأ سمشلا رفصت ملام رصعلا دعب اهيف دجسي هنأ هنع مساقلا نبا
 ىلصت نئسلا نأو ةنس اهنأ ىلع ءانب اذهو ىعفاشلا لاق هبو حبصلا دعب كلذكو
 نم ىلع امأو . عولطلا وأ بورغلا نم سمشلا ندت ملام تاقوألا هذه ىف
 ريغق وأ ناك ةالص ىف ئراقلا ىلع هجوتي هنأ ىلع اوعمأف ؟ اهكح هجوتي

 هيلع : ةفينحوبأ لاقف ؟ ال مأ دوب هيلع له عماسلا ف اوفلتخاو . ةالص

 : نيطرشب عماسلا دجسي : كلام لاقو . ةأرملاو لجرلا نيب قرفي ملو ؛ دوجسلا
 وهو « دجسي ئراقلا نوكي نأ رخآلاو « نآرقلا عمسيل دعق ناك اذإ امهدحأ

 هنأ كلام نع مساقلا نبا ىورو . عماسلل امام نوكي نأ حصي نمت اذه عم

 امأو . هيلإ سلج اذإ ةمامإلل حاصيال نمم ئراقلا ناك نإو « عماسلا دجسي

 اذإو ضفخ اذإ ربك ئراقلا دج اذإ : اولاق ءاهقفلا روهمح نإف دوجسلا ةفص

 ناك اذإ امأو . ةالص ريغ ى ناك اذإ كلذ ف كلام لوق فلتخاو « عفر

 . ادحاو الوق ربكي هنإف ةالصلا ىف

 هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمحرلا هللا مسب

 تس.ىلإ مسقني . ءايحألا ىلع تاومألا قوقح ىهو باتكلا اذه ىف مالكلاو
 : ةيناثلا . هدعب و « راضتحالا دنع هب لعفي نأ بحتسي امف : ىلوألاةلمحلا : لمح

 ةالصلا ىف : ةسماخلا . هعابتاو هلمحى : ةعبارلا . هنيفكتىف : ةثلاثلا : هلسغىت
 . هئفدق : ةسداسلا . هيلع

 لوألا بابلا

 هدعبو راضتحالا دنع هب لعفي نأ بحتسي اهف
 هيلع هلوقل « هللا الإ هلإال نأ ةدابش توملا دنع تيملا نقلي نأ بحتسيو

 لوأ  دبتجما ةيادب - ١٠



 كلا 0

 "نم وهلوقو ع هللا لإ ملال "نأ ”ةداهش 'ملك اتم اوُنَسَعَل و مالسلاو ةالصلا
 هبابحتسا ىف اوفلتخخاو . « ةّنحللا لعتد دهلا "الإ -هلإال هلأوق رخآ ناك
 لاق هنأ كلامزع ىورو . نورخآآ هري ملو موق كلذ ىأرف « ةملبقلا ىلإ ههيجوت
 كلذ ركنأ هنأ بيسملا نب ديعس نع ىورو . ميدقلارمألا نم وهام : هيجوتلا ف

 « هيجوتلاب رمألا |ىنعأ : نيعباتلا نمالو ةباحصلا نم دحأ نع كلذ وري ملو
 ١ كلذب راث آلا دورول هتفد ليجعت بحتسيو « هينيع ضمم تيملا ىفق اذإف
 هرمع دق ءاملا نوكي نأ ةفاخم هنفد ريخأت بهذملا ف بحتسي هنإف «قيرغلا الإ

 نم ريثك ىف ىلوأ وهف قيرغلا ف اذه ليق اذإو : ىضاقلا لاق : هتايح نيبثت ملف
 دنع فورعم وه امم كلذ ريغو قورعلا قابطنا مهبيصي نيذلا لثم ىضرملا
 . ثالث دعب الإ اونفدي نأ ىغبنيال نيتوكسملا نإ ءابطألا لاق دقل ىبح ءابطألا

 تيملا لسغ ىف ىناثلا بابلا
 بجي نميف اهنمو . لسغلا كح اهنم : ةعبرأ لوصف بابلا اذهب قلعتيو
 . لسغلا ةفص اهنمو . لصاغلا مكحامو « لسغي نأ زوجي نمو . ىنوملانم هلسغ

 لسغلا مكح ىف لوألا لصفلا
 . ةياقكلا ىلع ةنس ليقو : ةيافكلا ىلع ضرف هنإ هيف ليق هنإف لسغلا مكح امأف

 « لوقلابال لمعلاب لقن هنأ كلذ ق ببسلاو . بهذملا ىف امهالك نالوقلاو

 هباهولا دبع جتحا دقو . همهفتال وأ بوجولا مهفت ةغبص هل سيل لمعلاو
 «استمك وأ اثالث اه سغا » هتنبا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب هبوجول
 ةفصل ملعت جرخم جرخ لوقلا اذه نأ ىأر نف « ولسا » مرحنا ف هلوقبو

 ةفصلاو رمألا نمضتي هنأ ىأر نمو « هبوجوب لقي مل هب رمألا جرخم ال لسغلا
 .هبوجوب : لاق

 قوملا نم هلسغ بجي نميف ىناثلا لصفلا
 تيملا"لسغ ىلع كلذ نم اوقفتا مهنإف مهلسغ بحي نيذلا تاومألا امأو

 فو ديهشلا لسغ ىف اوفلتخاو . رافكلا برح كرتعم ىف لتقي مل ىذلا ملسملا



 طال

 كرتعملا ىث هلتق ىذلا ىنعأ : ديهشلا امأف . كرشملا لسغ قو هيلع ةالصلا

 هللا للص هللا لوسر نأ » ىور امل هلسغ كرت ىلع روهمجلا نإف ء نوكرشملا
 ديعسو نسحلا ناكو « مهيلع لصي ملو مهبايثب اونفدق دحأ ىلتقب رمأ ملسو هيلع

 اوناك مهلعلو « بتجي تيم لك ناف مسم لك لسغي : نالوقي بيسملا نبا

 « مهلسغق ةقشملا ىنعأ : ةرورضلا عضومل ناك دحأ ىلتقب لعف ام نأ نوري

 رمع وبأ لئسو . 0 ا يل
 طنحو نفكو رمع لسغ دق : لاقف ديهشلا ىلسغ نع رذنلا ن نبا ىكح امذ

 ديهشلا نأ ىلع اوقفتا نيذلا فاتخاو . هللا همحري اديهش ناكو « هيلع 00
 . كرشلا لهأ ريغ وأ صوصللا ىلاق نم ءادهشلا ف ىلسغيال نيكرماملا برح ىف
 لاقو : كرشلا لهأ هلتق نم ركح مهمكح ةعاجو لحأو ىعازوألا لاقف

 مكح عفرل بجوملا له وه مهفالتخا ببسو . لسغي : ىعفاشلاو كلام
 ببس نأ ىأر نف « رافكلا 0 وأ اقلطم ةداهشلا ىه لسغلا
 ةالصلا هيلع ىبنلا هيلع صن نم لك لسغيال : لاق اقلطم ةداهشلا ىه كلذ

 رافكلا نم ةداهشلا ىه كلذ ببس نأ ىأر نمو . ىلاق نم ديهش هنأ مالسلاو

 | لسغيال : لوقي كلام ناكف رفاكلا ملسملا لسغ امأو . مهيلع كلذ رصق
 سأبال : ىعفاشلا لاقو . هيراويف هعايض فاخي نأ الإ « هربقي الو رفاكلا هدلاو
 هباصأو ةفينح وبأو روث وبأ لاق هبو « مهتفدو نيكرشملا نم هتبارق ملسملا لغب
 نأ» ىور دقو « « عبقت ةئس كرم املا تيملا لسغق سيل : رذنملا نب ركب وبأ لاق

 له فالحللا ببسو . « تام امل همع لدغب رمأ . مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا
 لسغ زحي مل ةدابع تناك نإف ؟ ةفاظنلا باب نم وأ « ةدابعلا ياي: م لمعلا

  هلسغ زاج ةفاظن تناك نإو « رفاكلا

 تيملا لسغي نأ زوجي نميف ثلاثلا لصفلا
 لاجرلا نولسغي لاجرلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف « «تيملا لسغي نأز وجي نم امأو

 تومي لجرلا وأ « لاجرلا عم تومت ةأرملا ف اوفلتخاو . ءاسنلا نولسغي ءاسنلاو
 دحاو لك لسغي : موق لاقف : لاوقأ ةثالث ىلع نيجوز انوكي ملام ءاسنلا عم

 « هبحاص امهم دحاو لك ممبي : موق لاقو. . بايثلا قوف نم هبحاص اميه
 :#ك
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 امهنم دحاو لسغيال : موق لاقو . ءاملعلا روهمحو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق هبو

 . لسغ ريغ نم نفدي لب « دعس نب ثيللا لاق هبو « همميي الو هبحاص
 ىلع رمألا وأ ء رمألا ىلع ىهللا بيلغت نيب حيجرتلا وه مهفالتخا ببسو

 ىلإ ةأرملاو ةأرملا ندب لإ لجرلا رظنو « هب رومأم لسغلا نأ كلذو « ىبلا
 ىلع تيملا سقي ل ىنعأ « اقلطم ابيلغت ىهلا بلغ نف . هنع ىهنم لجرلا ندي
 : لاق اهرذعت دنع ءاملا ةراهط نم الدب هل بارتلا ةراهطلا نوك ىف ىملا
 لاق ىبلا ىلع رمألا بلغ نمو . همميي الو هبحاص امهنم دحاو لسغيال
 . اقلطم ابيلغت ىبنلا ىلع رمألا بلغ ىنعأ : هبحاص امهم دحاو لك لسغي
 « ضراعت كلذ ىبلاو رمآلا قحليال هنأ ىأر هنألف مميتلا لإ بهذ نمو
 نأ كلام ىأر كلذلو « نيفنصلا الكل زوحي مميتلا عضاوم ىلإ رظنلا نأ كلذو

 نأو « ةروعب اسيل اهم كلذ نوكل طقف اههجوو اهيدي ىف ةأرملا لجرلا مميي
 ىلإ ةرسلا نم الإ ةروع لجرلا نم سيل هنأل نيقفرملا ىلإ لجرلا ةأرملا مميت
 دنع مميتلا ىلإ لسغلا نم تيملا تلقن ىلا ةرورضلا نأكف'« هبهذم ىلع ةبكرلا
 ةرورضلاب ةرورضلا هذه هيش هنأكف « ىهلاو رمألا ضراعت ىه.هب لاق نم

 امأف . روهمحبا هيلع نكلو دعب هيف هيبشت وهو « مهيتلا ىحلل اهعم زوجي ىلا
 هبحاص امهنم دحاو لك مميي : لاق ةرف ةلئسملا هذه هلوق ف فلتخاف كلام

 ىوذى قرف ةرمو « مهريغو مراحناىوذ نيب كلذى قرف ةرمو « املطم الوق
 : لاوقأ ةثالث مراحنا ىوذى هل نأ هنع لصحتيف « ءاسنلاو لاجرلا نيب مراح
 لسغيال هنأ ىناثلاو . بايثلا ىلع هيحاص امهنم دحاو لك لسغي هنأ اهرهشأ
 ثلاثلاو . مراحنإ ىوذ ريغ روهمحلا لوق لثم همميي نكل هبحاص امهدحأ
 . ةأرلا لجرلا لسغي الو لجرلا ةأرملا لسغت ىبعأ : ءاسنلاو لاجرلا نيب قرفلا
 هبحاص نم لسغلا عضوم ىلإ رظني نأ هل لحيال امهم دحاو لك نأ عنملا ببسف

 نم كلذ رذعأ مهو ةرورض عضوم هنأ ةحابإلا ببسو . ءاوس بناجألاك
 ىلإ ءاسنلا رظن نم ظلغأ ءاسنلا ىلإ لاجرلا رظن نأ قرفلا ببسو . ىبنجألا

 ' نع لاجرلا بجحي ملو نييلإ لاجرلا رظن نع نيجح ءاسنلا نأ ليلدب « لاجرلا
 زاوجف اوفلتخاو . اهجوز ةأرملا لسغ زاوج ىلع بابلا اذه نم اوعمجأو . ءاسنلا
 لسغ زوحي ال : ةفينح وبأ لاقو ؛ كلذ زاوج ىلع روهمحلاف « اهايإ هلسغ
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 قالطلاب هبيش نف « قالطلاب توملا هيبشت وه مهفالتخا بيسو . هتجوز لجرلا
 مهو قالطلاب هببشي ل نمو ؛ توملا دعب اهيلإ رظني نأ لحيال : لاق
 « توملا دعب هل لحي توملا لبق اهيلإ رظنلا نم هل لحي ام نإ : لاق روهمحلا

 ىدحإ تتام اذإ هنأ ىأر هثأل قالطلاب توملا هبشي نأ ةفينحابأ اعد امنإو
 « دعب هيف اذهو « تقلط اذإ اهيف لاحلاك ء ىرخألا حاكن هل لح نيتخألا
 نإ لاقي نأ الإ تلح كلذلو « تيملاو ىحلا.نيب ةعفترم عمجلا عنم ةلع نإف
 0 « ةلوقعم ريغ عمجلا عنم ةلع
 ةقلطملاأ ىلع اوعمجأ كلذكو « ةفينح ىلأ بهذم ذئنيح ىوقيف « ىجعملا ةلوقعم
 . « هلسغت اهنأ كلام نع ىورف « ةيعجرلاى اوفلتخاو « اهجوز لسغتال ةتوتيملا
 ايعجر قالطلا ناكن إو هلسغتال : مساقلا نبأ لاقو . هباحصأو ةفينحوبأ لاق هبو

 : ىعفاشلا لاق هبو « اهاري نأ هدنع زوجي سيل هنآل « كلام لوق سايق وهو

 ؟ اهيلإ رظنيال وأ ةيعجرلا ىلإ رظني نأ جوزلل ل4 له وه مهفالتخا ببسو
 اتيم لسغ نم : موق لاقف « هيلع بحي ايف اوفلتخا مهنإف لساغلا مكحامأو
 ةضراعم مهفالتخا ببسو : هيلع لسغال : موق لاقو . لسغلا هيلع بجو
 هيلع ىذلا نع ىور ةريره ابأ نأ كلذو « ءامسأ ثيدحل ةريرهىلأ ثيدح
 ”هلمح "نمو « ”لستخيلف ايم ”لسغ "نم » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا
 ركب ابأ تلسغ امل اهنإف ءاهسأ ثيدح امأو . دواد وبأ هجرخ « اضوَتيلَف
 تلاقو راصنألاو نيرجاهملا نم اهرضح نم تلأسف تجرخ هنع هللا ىضر
 ثيدحو ؛ ال اولاق ؟ لسغ نم "ىلع لهف دربلا ديدش موي اذه نإو « ةمئاص ىنإ
 ىكح اهف ملعلا لهأ رثكأ دنع وهف ةريره ىنأ ثيدح امأو . حيعص اذهىف ءامسأ
 نإف « هل ٌةِضراعم ةقيفحلا ىف هيف سيل ءامسأ ثيدح نكل « حبحص ريغ رمع وبأ

 « ءىشلا كلذ ىف ةنسلا هغلبت مل هنأل كلذ نوكي نأ لمتحي ءىشلا ركنأ نم
 هلك اذهلو « لوألا ردصلا ف كلذ الحلا ىلع لدي ملعأ هللاو ءامسأ لاؤسو
 لسغال رثألا ىلإ تافتلالاو طايتحالا ف هتداع ىلع هنع هللا ىضر ىعفاشلا لاق
 . ةريره ىنأ ثيدح تبثي نأ الإ تيملا لسغ نم ىلع

 لسغلا ةفص ىف عبارلا لصفلا
 : لئاسم لصفلا اذهفو
 ؟ هصيمق ف لسغي مأ ؟ لسغ اذإ هصيمق تيملا نع عزأي له ( اهادحإ )



 كا 1

 هبو « هتروع رتستو هبايث عزت تيملا لسغ اذإ : كلام لاقف « كلذ اوفلتخا
 ددرت مهفاللتخلا بيسو . هصيمق ىف لسغي : ىعفاشلا لاقو « ةفينح وبأ لاق
 ةنس نوكبي نأ نيبو هب اصاخ نوكينأ نيب هصيمقى مالسلاو ةالصلا هيلع هلسغ
 ىح وهو هنم مرحي ام الإ تيملا ىلإ رظنلا نم مرحيال هنأو هب صاخ هنأ ىأر نف
 نمو . ةايحلا لاح. اهيلإ رظنلا مرحي ىلا طقف هتروع الإ انايرع لسغي . لاق
 ىور هنآل « ىملإلا رمألا ىلإ وأ عامجإلا باب ىلإ دنتسي ةنس كلذ نأ ىأر
 مهيلع ىلأ دقو « صيمقلا اوعزنتال : مهل لوقي اتوج اوعمس مهنأ ثيدحلا ف
 . هصيمق قف تيملا لسغي نأ لضقألا : لاق مونلا

  ًاضوي : ىعفاشلا لاقو . تيملا ًاضويال : ةفينحوبأ لاق ( ةيناثلا ةلئسملا )
 . رثألل سايقلا ةضراعم كلذ ف فالحلا ببسو . نسحف ”ىضو نإ :كلام لاقو
 ةضورفم ةراهط ءوضولان أل « تيملاىلع ءوضوال نأ ىضتقي سايقلا نأ كلذو
 ءوضولا وه ىذلا اهطرش طقس تيملا نع ةدابعلا تطقتسأ اذإو « ةدابعلا عض ومل
 تباثلا ةيطع مث يدح رهاظو . هلسغ بجو امللراث آلاف درو لسغلا نأ الولو
 لاق راسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هيف نأل تيملا لسغفف طرش ءوضولا نأ
 ةدايزلا هذهو « اهنسم ءوضاولا عضاومو اهنمايسعر <نأ دبا » هتنبا لسغ ىف
 نم ريثك هاري ام ىلع ةدايز هيف ذإ « قلطملا ىلع ىضقي ديقملا نأل « اقلطم لسغلا اهيف ىلا تاياورل اب ضراعت نأ بجي كلذلو « ملسمو ىراخبلا اهجرخ ةتباث
 قلطملا ةضراعم كلذ ف فالحل بابسأ نم نوكي نأ اضيأ هبشيو « سانلا

 ركذ ريغ نم اقلطم لسغلاب رمألا اهيف ةريثكراث 5 تدرو هنأ كلذو « ديقملل
 اذه ىف هل سايقلا ةضراعمل دييقتلا ىلع قالطإلا اوحجر ءالؤهف «. اهبف ءوضو
 . ديقملا ىلع قلطملا لمح نم لصألا ىلع ىرج ىعفاشلاو . عضوملا

 نم مهنمو « هبجوأ نم مهْنف « لسغلاف تيقوتلاى اوفلتخا ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 رتو ىأ « رتولا بجوأ نم مهنم تيقوتلا اوبجوأ نيبذلاو . هبحتساو هنسحتتسا
 . ةفيئحوبأ وهو « طقف ةثالثلا بجوأ نم مهنمو . نيريس نبا لاق هبو « ناك
 رثكألا دمي ملو « ةثالثلا نع صقتبال : لاقف كلذ ىف رتولا لقأ دح نم مهمو
 وهو « ةعبسلا هب زواجتيال : لاقف كلذ رثكألا دح نم مهْمو . ىعفاشلاوهو
 سنأ نب كلام ادح هيف دحي ملو رتولا بابحتساب لاق نممو . لبنح نب دمحأ
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 هبحتسا لب هطرتشي مل نمو تيقوتلا طرش نم نيب فالحلا ببسو . هباحصأو

 « تيقوتلا ىضتقي ةيطع مأ ثيدح رهاظ نأ كلذو « رثألل سايقلا ةضراعم
 هتاياور ضعب ىو « نئيأر نإ كلذ نمرثكأوأ اسخ وأ اثالث اهلسغا » هيف نأل

 اهيف تيقوتال نأ ىضتقيف ةراهطلا ف ىلا ىلع تيملا سايق امأو . « اعيسوأ و
 . تيقوتلاب لاق رظنلا ىلعرثألا حجر نف « تيقوت ىحلا ةراهطق سيل اه
 نيذلا امأو . بابحتتسالا ىلع تيقوتلا لمح رظنلاو رثألا نيب عمجللا ىأر نمو
 . ةيطع مأ نع كلذ ىف تاياورلا ظافلأ مهفالتخا ببسف « تيقوتلا ف اوفلتخا
 ثيدحى هب قطن رتو لقأ هنأل ةثالث نع صقنيال نأ ىأر هنإف ىعفاشلا امأخ

 رثك أوأ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل حابم كلذ قوف ام نأ ىأرو « ةيطع مأ
 تاياور ضعب ى هب قطن رتو رثكأب ذخأف دمحأ امأو . « نتيأر نإ كلذ نم
 راصف ةفينح وبأ امأو . اعبس وأ » مالملاو ةالصلا هيلع هلوق وهو « ثيدحلا
 نع لسغلا ذخأي ناك نيريس نب دمحم نأ ىور امل ثالثلا ىلع رتولا هرصق ىف
 رتولا نإف اضيأو «روفاكلاو ءاملاب ةثلاثلاو نيترمردسلاب لسغي اثالث » ةيطع مأ
 لسغي نأ بحتسي كلام ناكو . طقف ثالثلا ىلع قلطني امتإ هدنع ىعرشلا
 . روفاكلاو ءاملاب ةثلاثلا فو « ردسلاب ةيناثلا فو « حارقلا ءاملاب ىلوألا ف
 هو « داعيال ليقف ؟ ال مأ هلسغ داعي له ثدح هنطب نم جرخ اذإ اوفلتخاو
 هب بجن ىذلا ددعلا ف اوفلتخا داعي هنأ اوأر نيذلاو . داعي ليقو « كلام لاق
 لاق هبو « ةدحاو هيلع لسغلا داعي ليقف « ثدحلا جورخ رركت نإ ةداعإلا
 عبسلا ىلع دازيال هنأ ىلع اوعمجأو . اعبس داعي ليقو . اثالث داعي ليقو . ىعفاشلا
 ملقت : موق لاقف « هرعش نم ذخألاو تيملا رافظأ ميلقت ىف اوفلتخاو . ءىش
 هيف سيلو هرعش نم ذخؤيالو هرافظأ ملقتال : موق لاقو . هنم ذخويو هرافظأ
 « لوألا ردصلا ف كلذ ىف عقاولا فالحلاف « كلذ ىف فالحللا ببس امأو . رثأ
 بجوأ هساق نف « ىلا ىلع تيملا سايق كلذ فالحلا ببس نوكي نأ هبشيو
 اوفلتخا كلذكو « قافتاب ىلا ةنس نم اهنأل ةناعلا قلحو رافظألا ملقت
 هآر نف . هري مل نم مهنمو « كلذ ىأر نم مهنف . لسغي نأ لبق هنطب رصع ق

 بولطم وهو « ةراهطلا ءادتبا دنع ثدحلا نم ءاقنتسالا نم ابرض هيف نأ ىأر
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 هفيلكت باب نم هنأ ىأر كلذري مل نمو.. ىحلا نم بولطم-وه اك تيملا نم
 . تيملا فالخم كلذف ىحلا نأو ء عرشي ملام

 نافك ألا ف ثلاثلا بابلا
 ةثالث ف نفك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بابلا اذه ىف لصألاو

 هتشنب ىليل نع دوادوبأ جرو » ةمامعالو صيمق اهيف سيل ةيلوعس ضيب باوثأ
 هللا ىلص هللا لوسر تنب موثلك مأ لسغ نميف تنك» تلاق ةيفقثلا فئاق

 عردلا مثوقحلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىناطعأ ام لوأناكف « و هيلع

 هللا لوسرو : تلاق « رحخآلا بوثلا ف دعب تجردأ مث ةفحلملا مث رامغلا مث

 نف « ابوث ابوث اهانلواني امافكأأ هعم بابلإ دنع سلاج ملسو هيلع هللا ىلص

 ةأرملاو باوثأ ةثالثف لجرلا نفكي : لاقف نيرثألا نيذه رهاظب ذخأ نم ءاملعلا

 ,لقأ : ةفينحوبأ لاقو . ةعامجو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « باوثأ ةسخ ىف

 .لجرلا هيف نفكي ام لقأو « باوثأ ةسخ ةنسلاو « باوثأ ةثالث ةأرملا هيف نفكتام

 ةئرجي هنأو « كلذف دحال هنأ كلامىأرو . باوثأ ةثالث هيف ةنسلاو « نابوث

 مهفالتخا تيقوتااق مهفالتخا بيسو . رتولابحتسي هنأ الإ امهيف دحاو بوث

 هبحتسا هنأ الإ تيقوتب لقي مل ةحابإلا امهم مهفنف « نيرثألا نيذهموهفم ىف

 مهف هنأكو « لجرلاو ةأرملا نيب كلذ ف قرفي ملو « رتولا ف امهقافتال رتولا

 مهف نمو « عرشلل هتبسانل اعرش هنم مهف هنإف « تيقوتلا ف الإ ةحابإلا امهم

 ,ىلع امإو « بوجولا ةهج ىلع امإ « تيقوتلاب لاق ةحابإلا عرش هنأ ددعلا:نم
 هلعلو « دودحم عرش هيف سيلو هللا ءاش نإ عساو:هلكو « بابحتسالا ةهج

 ةرمنب دحأ موي ريمع نب بعصم نفك دقو « عرش هيف سيل ايف عرش فلكت

 هسأر جرخ هيلجر اهي اوطغ اذإو « هالجر تجر هسأر اهب اوطغ اذإ اوناكف
 ىلع اولا و ”هسأر اهب اوطَمغ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 الإ بيطيو هسأر ىطغي تيملا نأ ىلع اوقفتاو « ربخذإلا نم هئيلئجر
 مرح : ةقينحوبأو كلام لاقف « هيف اوفلتخا مهنإف همارحإ ىف تام اذإ مرح
 سحمي الو تام اذإ مرحما سأر ىطغيال : ىعفاشلا لاقو . مرحملا ريغ ةلزتمب

 ثيدحوهف صوصخلا امأف . صوصخلل مومعلا ةض راعم مهفالتخاببسو . ابيط



 ا

 وهو تاف هتلحار هتصقو لجرب ملسو هيلع هللا لص ىنلا ىتأ ١ لاق سابع نبا

 اورمخم الو رادسو ءامب. ”هولسغاو نيب ود ىف ردك لاقف مرحم

 مومعلا امأو ع بلي ةماييقلا مني ثسعببي هنإف ابيط هوبرقت الو هسأر

 هثيدحلا اذهب مرحملا تاومألا نم صخخ نف اقلطم لسغلاب رمألا نم درو ام وهف
 ,ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هنم مكحلا لعج دحأ ىتقب ءادهشلا صيصختك

 .نمو . ابيط سمي الو مرحملا سأر ىطغيال : لاقو « عيمجلا ىلع امكح دحاولا
 هيلارعألا ثيدح : لاق صيصختلاو ءانثتسالا بهذمال عمجلا بهذم بهذ
 . هريغ ىلإ ىدعيال هب صاخ

 ةزانجلا عم ىثملا ةفص ىف عبارلا بابلا

 اهننس نم نأ ىلإ ةنيدملا لهأ بهذف*..ةزانحللا عم ىبثملا ةنس ىف اوفلتخاو

 .. لضفأ اهفلخ ىثملا نإ : مهرئاسو ةفينحوبأو نويفوكلا لاقو . اهمامأ ىثملا
 هفلس نع نيقيرفلا نم دحاو لك ىور ىتاراثآلا فالتخا مهفالتخا ببسو

 مامأ ىبثملا « السرم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع كلام ىورف « هب لمعو

 اوور امب ةفوكلا لهأ ذخأو . ىعفاشلا لاق هبو رمعو ركب ىلأ نعو « ةزانحلا

 ,ىشمأ تنك : لاق ىزبأ نب نمحرلا دبع قيرط نم بلاط ىلأ نب ىلع نع
 .نايشمي رمعو ركب وبأو اهفلخ ىشمي وهو ىديب ذخآ وهو ةزانج ف ىلع جم
 اهمامأ ىبثاملا ىلع اهفلخ ىشاملا لضف نإ : لاقف كلذ ىف هل تلقف « اهمامأ

 امهنكلو « كلذ ناملعيل امهن]و « ةلفانلا ةالص ىلع ةبوتكملا ةالص لضفك
 نيب اهمدق : لاق هنأ هنع هللا اا

 1 ىور اميوةربعو ةرك ذتو ةظعوم ىه اعإف كينيع بصن اهلعجاو كيدي
 ن | نع اسوا هياع هلا ليضدلا كوس ر انلاس +: لوي ناكادلا دوم نإ نع

 0 « ”ةعباتب تّسْينلو "ةتعوابشتم ةزانسلبا » لاقف ةزانكبا عم

 لاق ماسو هيلع هلا لص ىبنلا نع ةبعش نب ةربغما ثيدحو « اهدي "نم

 ءاهنيمي ندعو اهسمامأو اهفللخ ىشاملاو رةزانسلا مامأ ىبثلمب كا ارا ١

 اوشما ١ لاق ىبعملا اذه ىف اضيأ ةريره ىلأ ثيدحو و اهنئم ابيرتق اهراسيو
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 ثيداحأ ىهو نويفوكلا اهلإراص ثيداحألا هذهو « « ةزانحلا فلخ

 حوسنم ةزانلا ىلإ مايقلا نأ ىلع ءاملعلا رثكأو . مريع اهنعضيو اموححصي
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ »بلاط ىلأ نب ىلع ثيدح نم كلام ىور امب
 اوكسمتو « مايقلا بوجو ىلإ موق بهذو « سلج مث زئانحللا ىف موقي ناك
 ةعيبر نب رماع ثيدحك اهل مايقلاب ملسو هيلع هللا ىلص هرمأ نم ىور امب كلذ ىف
 اوُموُدقف زئاندللا ”ميأر اذإ » ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر لاق : لاق
 خوسنم مايقلا نأ اوأر نيذلا فلتخاو « عضوت وأ "مكن ىح اهل
 1 ىلا تحت لخدي مل هنأ ىأر مهضعبف « نفدلا تقو ىف ربقلا ىلع مايقلا ىف

 كلذ نم هجردخأ نمو « ظفللا رهاظ ىلع ىبْلا تحت لخاد هنأ ىأر مهضعبو
 ففكملا نب ربق ىلع ماقو « خسنلا ىور هنأ كلذو « كلذ ىف "ىلع ل عفب جتحا

 هربق ىلع انمايق انيخأل ليلق : لاقف ؟ نينمؤملا .ريمأ اي سلجت الأ هل'ليقخ

 ةزانجلا ىلع ةالصلا ق سماخلا بابلا
 ةالص ةفص ىف اهدحأ : لوصف اهيوجو ةفرعم دعب اهب قلعتي ةلمحلا هذهو .
 تقو ى : ثلاثلاو . ةالصلاب ىلوأ نمو : ىلصي نم ىلع : ىناثلاو ب ةزانحلا

 هذه طورش وق : سماحلاو . ةالصلا هذه عض وم ىف : عبارلاو . ةالصلا هذه

 . ةالصلا

 ةزانجلا ةالص ةفص ىف لوألا لصفلا
 : لئاسم اهب قلعتي اهمإف ةالصلا ةفص امأف

 نم اريثك افالتخخا لوألا ردصلا ىف ريبكتلا ددعىف اوفلتخا ( ىلوألا ةلئسملا)

 ىلع راصمألا ءاهقف نكلو « مهلع هللا ىضر ةباحصلا ىنعأ : عبس ىلإ ثالث
 نالوقي اناك امهناف ديز نب رباجو ليل ىلأ"نبا الإ « عيرأ ةزانحا ف ريبكتلا نأ
 نم ىئور هنأ كلذو « كلذ ىف راث آلا فالتخا فالتخالا بيسو . سمح امبمإ
 مويلا ىف ىئثاجنلا ىعن ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ٠ ةريره ىنأ ثيدح
 وهو « تاريبكت عبرأ ريكو مهب فصف ىبصملا ىلإ مهب جرخو « هيف تام ىذلا
 اذهى ءاجو « راصمألا ءاهقف روهمح هب لخخأ كلذلو « هتحص ىلع فتم ثيدح-



 الاثقال

 5 ربكف ةنياكسم ربق ىلع ىلص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ »و نم اضيأ ىلا

 مقرأ نباليز ناكو لاق ليل ىنأ نب نمحرلا دبع نع اضيأ ملسم ىورو «اعبرأ
 ناك ألاف هانلأسف . اس ةزانج ىلع ربك هنأو « اغيرأ زئانخلا ىلع ربكي

 لاق هيبأ نع ةمثيخ ىلأ نع ىورو « اهربكي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اينامتو اعيسواتسو اسمو اعبرأ زئانحلا ىلع ربكي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ناكو

 هيلع هللا ىلص تبث مث « اعبرأ ريكو هءارو سائلا فصفق « ىشاجنلا تام ىبح

 ءاملعلا عمجأو . روهمجلل ةحنال ةجح هيف اذهو هللا هافوت ىح عبرأ ىلع ماسو

 لاقف « ريبكتلا رئاسؤلا وفلتخاو « ةزانحلا ىلع ريبكتلا لوأ ىف نيديلا عفر ىلع
 نأ » ةريره ىلأ نع ىذمرألا ىورو . عف ريال : : موق لاقو ؛ عفري : موق

 عضوو ريبكتلال وأ ىف هيدي عفرف ةزانجى ربك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ةالصلاى هيهذم ناكو رثألا اذه رهاظ ىلإ بهذ نمف « ىرسيلا ىلع ىبهلا هدي
 لك ىف عفري لاق نمو :ريبكتلا لوأى عفرلا :لاق ريبكتلا لوأى الإ عفريال هنأ
 . ءاوتسالا و مايقلا لاحى' 'لعفي' هلك هنأل « لوألاب ىناثلا ريبكتلا هبش ريبكت

 كللام لاقف' ء ةزانحلا ةالص ىف ةءارقلا ف سانلا فلتا ( ةيئاثلا ةلئسملا )

 باتكلا ةحتاف ةءارق : كلام لاقو . ءاعدلا وه امنإ ةءارق اهيف سيل : ةفينحوبأو

 ةريبكتلا دعب هيلع ىنثيو هللا دمحم امتإو : لاق لاحم اندلب ق هب لومعمب سيل اهيف
 ةثلاثلا ربكي مث « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصيف ةيناثلا ربكي مث ىلوألا

 ىلوألا ةريبكتلا دعب أرقي : ىعفاشلا لاقو . مسيو ةعبارلا ربكي مث تيملل عفشيف
 . درادو دمحأ لاق هبو « كلذ لثم تا ريبكتلا رئاس ىف لعمني مث : باتكلا ةحئافب
 ةالص ةالصلا مسا اضيأ لوانتي له ورثألل لمعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو
 هاور اف رثآلا امأو « هدلب نع كلام هأكح ىذلا وهف لمعلا امأ ؟ ال مأ زئانحلا

 سابعنبا فلخ تيلص : لاق فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع ىراخبلا
 هجرت ىلإ بهذ نف « ةئسلا اهنأ اوملعتل : لاقف باتكلا ةحتامنب أرقف ةزانج ىلع
 لاق دقو ةزانحلا ةالص هدنع لوانتي ةالصلا مسا ناكو لمعلا ىلع رثألا اذه

 باتكلا ةحناف ةءارق ىأر « باتكلا . ةحن افب لإ ةالصال» ملسو هيلع هللا لص

 هيلع هؤاعد اهيف لقن ىلا راثآلا رهاوظي كلام بهل جتحي نأ نكميو . اهيف
 كلت نوكتف اذه ىلعو ؛ أرق هنأ اهيف لقني ملو « زئاتخلا ىلع مالسلاو ةالصلا
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 ةحئافب الإ ةالصال » هلوقل ةصصخم و سابعنبا ثيدحل ةضراعم اهنأك راثآلا

 هلاق فينح نب لبس نب ةمامأ ىأ نع بابش نبا نع ىواحطلا ركذو , باتكلا
 نم الجر نأ : اردب اودهش نيذلا ءانبأو مهاملعو ةباحصلا ءاربك نم ناكو

 ربكي نأ ز ئامأبا ىلع ةالصلاف ةنسلا نأ هربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا باعصأ

 .ثالثلا تاريبكتلا ف ءاعدلا صلخي مث « هسفن ف ارس باتكلا ةحتاف أرقي مث مامإلا
 ديوس نب دمحمل كلذ نم ةمامأ وبأ هب ربخأ ىذلا تركذف : بابش نبا لاق

 ةملسم نب بيبح نع ثدحي سيق نب كاحضلا تعدس انأو : لاَقف ىرهفلا

 . ةمامأ وبأ هب كلثدح ام لثع زئانحلا ىلع ةالصلاف

 ؟ نانثاوأ دحاو وه له ةزانحلا نم ملستلا ف اوفلتخاو ( ةثلاثلا ةلثسملا )

 هراتخاو « نيتميلست ملسي : ةفينحوبأو ةفئاطتلاقو ؛ دحاو هنأ ىلعروهمحلاف

 مهفالتخا بيسو . ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو « ىعفاشلا باحصأ نم ىنزملا

 «ةضورفملا ةالصلا ىلع زئانجلا ةالص سايقو « ةالصلانم ملستلا ىف مهفالتخا

 ابيلع ةزانخلا ةالص ساقو ةبوتكملا ةالصلا ىف ةدحاو ةميلستلا هدنع تناك نف

 انه : لاق ةضورفملا ةالصلا ىف نيتميلست هدنع تناك نمو . ةدحاوي لاق

 ضرف هذهف اضرف تناك نإو « ةنس هذهف ةنس كلت هدنع تناك نإ نيتميلستب

 . ؟ مالسلاب رهجيال وأ اهيف رهجي له بهذملا فلتخا كلذكو
 نم ةلمح لاقف « ةزانحلا نم مامإلا موقي نيأ ا.وفلتخاو ( ةعبارلا ةلئسملا )

 ني موك نورخآ موق لاقو ؛ ىنأ وأ ناك اركذ اهطسو ىف موقي : ءاملعلا

 ىننآلاو ركذلانم موقي : لاقنم مهنمو ؛ هسأر دنعركذلا نمو اهطسو ىنآلا :
 كلام دنع سيلو « ةفينح ىلأ لوقو مساقلا نبا لوق وهو «ء امشردص دنع

 مهفالتخا ف ببسلاو . ءاش نبأ امهنم موقي : موق لاقو ؛ دح كلذ ف ى فاشلاو

 تراكي نيب راسو ني راجملا جرخ هنأ كلذو «© بابلا اذهق راث الا فالتخا
 ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فاخخ تيلص » لاق بدنج ن نب ةرمس
 ىلع ةالصلل ماسؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقف « ءاسفن ىهو تنام بعك مأ
 نب سنأ عم تيلص و : لاق بلاغ ن , مامه ثيدحن هدوادويأ جرخوو اهاعسو
 ةزمحابأ اي اولاقف ةأرما ةزانجب اوءاج مث « هسأر لايح ماقف لجر ةزانج ىلع الام
 تيأر اذكه « دايز نب ءالعلا لاقف « ريرسلا طسو لايح ماقف « اهياع لص
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 ةزانج ىلع ماقو اعبرأ ربك زئانحللا ىلع ىلصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 موهفملا ىف سانلا فلتخخاف « معن لاق « هنم كماقم لجرلا نمو اهنم كماقم ةأرملا

 عضاوملا هذه ق مالسلاو ةالصلا هيلع همايق نأ ىأر نم مهف « لاعفالا هذه نم

 ىلع همايق نأ ىأر نم مهنمو . ديدحتلا مدع ىلعو ةحابإلا ىلع لدي ةفلتختا
 اومسقنا ءالؤهو « ديدحتلا ىلع لدي هنأو عرش هنأ عاضوألا هذه دحأ

 ةأرملا : لاقف هتحص ىلع قافتالل بدنجنب ةرعم ثيدحب ذخأ نم مف : نيمسق

 كلذ قف تبثي نأ الإ دحاو امهمكح نأ لصألا نأل « ءاوس لجرلاو كلذ ىف

 ثيدح ىلع ةدايز هيف لاقو بلاغ نبا ثيدح حدص نم مهنمو ؛ ىعرش قراف
 بهذم امأو . الصأضراعت امهنيب سيلو « اهيلإ ريصملا بجيف بدنج نب ةرهم
 نع ىورام الإ ادنسم كلذ عمسلا ةهجنم هل ملعأ الف ةفينح ىنأو مساقلا نبا

 . كلذ نم دوعسم نبا

 اوعمتجا اذإ ءاسنلاو لاجرلا زئانج بيترت ق اوفلتخخاو ( ةسماحلا ةلئسملا )

 . ةلبقلا ىلي امم ءاسنلاو « مامإلا لي امملاجرلا لعجي : رثكألا لاف « ةالصلا دنع

 هيفو ؛ ةلبقلا لي امم لاجرلاو « مامإلا ليام ءاسنلا ىأ : اذه فالي موق لاقو
 ببسو . تادرفم ءاسنلاو نودرفم لاجرلا ةدح ىلع لك ىلصي هنأ ثلاث لوق
 كلذ نوكي نأ بحي هنأ نم عرشلا لاوحأ رابتعاب نظلا ىلع بلغيام فالحلا
 ىأر كلذلو « هدنع فوقولا بحي عرش كلذف دري مل هنأ عم « دودحم عرش

 اهيُف ناكول هنأو « الصأ عرش عضاوملا هذه لاثمأ ف سيل هنأ سانلا نم يثك
 ءاسنلا ىلع لاجرلا ميدقت نم هانلق امل ربكألا بهذ امنإو « سانلل نيبل عرش

 ةريره ابأو رمع نب هللا دبعو نافع نب نامع نأ نم أطوملا ف كلام هاور املا
 لي امم لاجرلا نولعجيف « اعم ءاسنلاو لاجرلا ةنيدملاب زئانحلا ىلع نولصي اوناك
 نع جيرج نبا نع قازرلا دبع ركذو . ةبقلا ىلي امم ءاسنلا نولعجيو « مامإلا

 ةريره وبأو سابع نبا اهيف ةزانج ىلع كلذك ىلص هنأ رمع نبا نع عفان
 نع مهأسف ؛ صان زو رعتع اتمزب مالا وكانت راو ىردتلا ةعضوبا و

 « مهدنع دنسملا ف لخدي اذهو « ةنسلا ىه : اولاقف مهلأس نم رمأ وأ « كلذ
 مامؤلا فلخخ مهلاحي مامإلا مامأ مههبش لاجرلا ميدقنب لاق نم نوكي نأ هبشيو
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 نهرخ ثكيح' نم نمور » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو « ةالصلا قف
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 .لوألا نأ دقتعا نوكي نأ هبشيف لاجرلا ىلع ءاسنلا ميدقتب لاق نم امأو . عشا
 نأ نم اطايتحاف قرف نم امأو . مامإلا نم برقلاب ميدقتلا لعجي ملو مدقملا وه
 ,لصأ ىلع نوكي نأ لمتحيف ؛ عمجلا زاوجي ةنس درت مل هنأل « اعونممزوجيال
 هبجو لامحالا دجو اذإو « عرشلاب اعونمم نوكي نأ لمتحمو « ةحابإلا
 . اليبس هيلإ دجو اذإ فقوتلا

 .ةزانحكلا ىلع رييكتلا ضعب هتوفي ىذلا ىف اوفاتخاو ( ةسداسلا ةلئسملا )
 نإو ؟ ال مأ هتاف ام ىىغقي لد اهنمو ؟ ال مأ ريركتب لخدي ىلد اهنم : عضاومف

 .لوأ ربكي هنأ كلام'نع ببشأ ىورف ؟رال مأ ريبكتلا نيب وعدي لهف ىضق
 مامإلا ربكي ىبح رظتني : ةفينحوبأ لاقو . ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو « هلوخد
 ىلع اسايق ريبكتلا سايقلاو « كلام نع مساقلا نبا ةياور ىهو « ربكي ذئنيحو
 .هتاف ام ىضقي هنأ ىلع ىعفاشلاو ةفينحوبأو كلام قفتاو . ةضو رفملاف لخد نم
 .ىعفاشلاو كلامو ىضقملا ريبكتلا نيب وعدي نأ ىري ةفيتحابأ نأ الإ ريبكتلا نم
 ةالصلا هيلع هلوق مومعل ءاضقلا ىلع اوقفتا امنإو « اقسن هيضقي نأ نايرد
 اذه نأ ىأر نف اوم أف 'ملكتاف امَوا ولصق مسكر دأ ام » مالسلاو
 ,نمو « ءاعدلا نم هتاف امو ريبكتلا ىغتقي : لاق ءاعدلاو ريبكتلا لوانتي مومعلا
 ناك ذإ طقف ريبكتلا ىضقي : لاق تقؤم ريغ ناك ذإ كلذ نم ءاعدلا جرخأ
 ماعلا صيصخن باب نم وه مومعلا كلذ نم ءاعدلا صيصخغ ناكف « تتؤملا وه

 م صوصخلاب ءالؤهو مومعلاب ذخأ ةفينحوبأف « سايقلاب
 ةزانكبا ىلع ةالصلا هتتاف نمل ربقلا ىلع ةالصلا ف اوفلتخاو ( ةعباسلا ةلئسملا )

 ىلولا الإ زبقلا ىلع ىلصياال : ةفينحوبأ لاقو ؛ ربقلا ىلع ىلصيال : كلام لاف
 لاقو ؛ اهيلو ريغ اهيلع ىلص ىذلا ناكو « ةزانخلا ىلع ةالصلا هتتاف اذإ طقف
 ؛ ةزانحلا ىلع ةالصلا هتتاف نم ربقلا ىلع ىلصي : ةعامحو دوادو دمحأو ىعفاشلا
 « نفدلا ثودح كلذ طرش نم نأ ربقلا ىلع ةالصلا ةزاجاب نولئاقلا قفتاو
 لمعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو . رهش اهرثكأو ةدملا هذهى اوفلتخا ءالؤهو
 ءاج ىذلا ثيدحلاف كللامل تلق : لاق مساقلا نبا نإف لمعلا ةفلاخم امأ . رثألل
 ثيدحلا اذه ءاج دق : لاق ةأرما.ربق ىلع ىلص هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع
 .. ثيدحلا باصصأ نم قافتاب ةتباث ربقلا ىلع ةالصلاو « لمعلا هيلع سيلو



 اة نح

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا نع ربقلا ىلع ةالصلا تيور : لبنح نب دمحأ لاق
 - عست كلذف قرط ةثالث نيثدحملا ضعب دازو : ناسح اهلك ةتس قرط نم

 هلسرم هجرخف كلامامأو . ةريرهىلأ قيرطنمكلذ ايورف مسموىراخبلا امأو
 < ىعفاشلا لوق لثم كلام نع بهو نبا ىور دقو . لهس نب ةمامأ ىنأ نع
 رابخأ در نم ىنعأ « بسحأ ايف هتداع ىلع كلذ ىف ىرج هنإف ةفينحوبأ امأو
 مدع نأ كلذو « اهب لمعلا رشتنا الو رشتنت مل اذإ ىولبلا اهب معت ىلا داحألا
 نظلا ةبلغ نع هجرختو ربحلا نهوت ةنيرق راشتنالا هنأش اربخ ناك اذإ راشتنالا
 دقو : ىضاقلا لاق : هخسن وأ هبذكب نظلا ةبلغ ىلإ وأ هيف كشلا ىلإ هقدصب
 عونلا اذه ىفو « ىلعلاب لالدتسالا هجو ىف اذه انباتك نم فلس ايف انملكن
 - دحاو سنج.نم اهنإ : انلقو « ىولبلا مومع ةيفنحلا هيمسي ىذلا لالدتسالا نم

 ميدقتلاب لوأ نمو هيلع لبعي نميف ىلاثلا لصفلا
 « هللا الإ هلال لاق نم لك ىلع ةالصلا ةزاجإ ىلع ملعلا لهأ رثكأ عمأو

 هّلإ ال "لاق "نم ىلع اوُلَّص ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ رثأ كلذ فو
 هرك اكلام نأ الإ « عدبلا لدأ نم وأ رئابكلا-لهأ نم ناكءا وسو « هللا الإ
 هلتق نم ىلع مامإلا ىلصي نأ ري ملو « عدبلا :لهأ ىلع ةالصلا لضفلا نلحأل
 نورحخآ زاجأو « هيلع لصيال هنأ موق ىأرف « هسفن لتق نميف اوفلتخاو . ادح
 لهأ ىلع الو رئابكلا لهأ ىلع ةالصلا زجي مل نم ءاملعلا نمو « هيلع ةالصلا
 مهفالتخالف عدبلا لهأىن امأ ء ةالصلا ف مهفالتخا ىف ببسلاو : عدبلاو ىغبلا

 « مهيلع ةالصلا حي مل ديعبلا ليوأتلاب مهرفك نف « مهعدبب مهريفكت
 هلاوقأ ليوأت ال لوسرلا بيذكت وه امنإ هدنع رفكلا ناك ذإ مهرفكي مل نمو
 كرت ىلع ءاملعلا عمجأ امنإو « ةزئاج مهيلع ةالصلا : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع
 ردتحأ ىلدع ”لّصُنت الو  ىلاعت هلوقل ةداهشلاب مهظفلت عم نيقفانملا ىلع ةالصلا
 لهأ ىف مهفالتخا امأو . ةيآلا  هربْق ىلع *مكقتتالو ا"دبأ تام 'ملهنلم
 لوقلا ىف مهفالتخا ةهج نم الإ ببس هل نوكي نأ نكمي سيلف رئابكلا
 ىغبني سيل كلذلف 2 ةنسلا لهأ بهذم اذه سيل نكل 2 بونذلاب ريفكتلاب
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 لهأ ىلع ةالصلا كلام ةيهارك امأو . رئابكلا لهأ ىلع ةالصلا ءاهقفلا عنب نأ

 نم ىلع مامإلا ةالص كلام ري ملامتإو « محل ةبوقعلاو رجزلا ناكمل كلذف عدبلا

 نع هني ملو زعام ىلع لصي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل » ادح هلت
 لتق نم ىلع ةالصلا ىف اوفلتخا امنإو ء دواد وبأ هجرخ « هيلع ةالصلا

 ىلصي نأ ىبأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » ةرمس نب رباج ثيدحل هسفخ
 نمو « هسفن لتاق ىلع لصيال : لاق رثألا اذه حمص نف « هسفن لتق لجر ىلع
 .درو اك راثلا لهأ نم ناك نإو نيملسملا يكح هكح نأ ىأر هححصي ُخ

 هيلع.لاق دقو « نامبإلا لهأ نم هنوكل نيدلحما نم وه سيل نكل « رثألا هب

 ”لاتقلتم هبلتق ىف "نم ٍرانلا نم اونجردخأ هبر نع ةياكحل مالسلاو ةالصلا
 نيلوتقملا ءادبّمشلا ىلع ةالصلا ىف اضيأ اوفلتخاو « ناميإلا "نم ةّبح
 ةكرعملا ف لوتقملا ديهشلا ىلع ىلصيال ىعفاشلاو كلام لاَمَف « ةكرعملا ىف

 مهفالتخا ببسو . لسغي الو هيلع لصي : ةفينح وبأ لاقو « لسفي الو
 رباج قيرط نم دوادوبأ جرخ هنأ كلذو « كلذ ىف ةدراولاراثآلا ثالتخا

 مهيلع لصي ملو مهبايثب اوتفدف دحأ ءادهشب رمأ ملسو هيلع هللا ىلص هنأ »

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » ادنسم سابع نبا قيرظ نمىورو « اولسغي ملو
 اضيأ كلذ ىورو « مميتي ملو لسغي ملو ةزمح ىلعو دحأ ىلتق ىلع لص
 هءاج ايبارعأ نأ اضيأ ىور كلذكو « ىرافغلا كلام ىلأ ثيدح نم السرع
 : لاقو هيلع ملسو هيلع هللا لص ىلا ىلصف « تاه هقلح ىف عقوف مهس
 ديهش انأواديهش لتقف كليبس ىف !دهاجم جرت "دبع اذه نإ »
 ةيعفاشلا تناكو « اهم لينأ ىلا ثيداحألا حجري نيقيرفلا الكو هيلع

 لتخا دق ناكو دانزلا ىلأ نبا هيوري : لوقتو اذه سابع نبا ثيدحب لتعت
 ةجحب مهدنع تسيلف ليسارملا امأو ؛ هيف نعطي ةبعش ناك دقو « هرمع رخخآ
 لبسي ىتح لفطلا ىلع ىلصيال : كلام لاقف لفطلا ىلع ىلصي ىّم اوفلتخاو
 « حورلا هيف خفن اذإ هيلع لصي ةفينحوبأ لاقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو ؛ اخراص
 . ليل ىلأ نبا لاق هبو « رثكأف رهشأ ةعبرأ همأ نطب ىف هل ناك اذإ هنأ كلذو

 ىذمرتلاىور هنأ كلذو « ديقملل قلطملا ةضراعم كلذ ىف مهفالتخا ببسو
 ىلصتيال ”لفطلا و لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا نع هللا دبع نب رباج نع هةسار



 تاع

 ىلا نع ىورو « اخراص لهي ىح ثرويالو ثريالو هيلع
 ىلصب ”لفطلا » لاق هنأ ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع
 «ءرسفم اذهو ماع كلذ : لاق رباج ثيدح بهذم بهذ نف , هيلع

 ثيدح ىنعم نوكيف « ريسفتلا اذه ىلع مومعلا كلذ لمحينأ بجاولاف
 ثيدح بهذم بهذ نمو « اخراص لهتسا اذإ هيلع ىلصي لفطلا نأ ةريغملا

 اذإ لفطلاو ةايحلاو مالسإلا مكحوهو ةالصلاى ربتعملا نأ مولغم : لاق ةريغملا
 « هيلع ىلص تام اذإ ىح ملسم لكو « نيملسملا مكح هنكحو ىح وهف كرحت

 سانلانمو هل سايقلا ةقفاوم عضؤمل صوصخلاا كلذ ىلع مومعلا اذه اوحجرف
 ىنلا نأ ١ دواد وبأ ىورو . الصأ لافطألا ىلع لصيال : لاقو ذش نم

 ىورو « ربشأأ ةينامث نبأ وهو مهاربإ هنبا ىلع لصي مل مالسلا.و ةالصلا هيلع
 لافطألا ىلع ةالصلا ىف اوفلتخاو « ةليل نيعببم ,نبا وهو هيلع ىلص هنأ » هيف
 نيبيرحلا دالوأ نم لفطلا نأ هنع نيرصبلا ةياور ىف كلام بهذف « نيييسملا

 « امهعم بسي مل وأ هيوبأ عم ىبس ءاوس مالسإلا لمعي ىح هيلع لصيال
 هقفاوو « .مألا نود هل عبات نهف بألا ملسي نأ الإ هيوبأ مكح هلكح نأو
 امهنم ملسأ نم عبات هدنع وهف هيوبأ دحأ ملسأ نإ هنأ الإ اذه ىلع ىعفاشلا
 لافطألا ىلع ىلصي : ةفينحوبأ لاقو . كلام هيلإ بهذ ام ىلع هدحو بألل ال
 نوملسملا مهكلم اذإ : ىعازوألا لاقو . مهابس نم مكح مهمكحو « نييبسملا
 هبو رغثلا ف لمعلا ىرج اذهب و : لاق . ىبسلا ف اوعيب اذإ ىعي : مهيلع ىلص
 دخأ ملسأ الو ملاسم مهكامي ملو مهئابآ عم اوناك اذإ هنأ ىلع اوعمجأو . هيف ايتفلا
 لافطأ ىف مهفالتخا مهفالتخا ق ببسلاو . مهمابآ مكح مهلكح نأ مهيوبأ

 ضعب ىف ءاج هنأ كلذو ؟ رانلا لهأ .نم وأ ةنحللا لهأ نم ,ه له نيكرشملا
 ةالصلا هيلع هلوق ليلدو « مهئابا ركح مهمكح نأ ىأ : مهئاب نم مهنأ راث آلا

 . نينمؤملا مكح مهككح نأ , ةَرطنلا ىلتع ”دلولي دووم لك » مالسلاو
 لاق نف « ىلاولا ليقو ىلولا ليقف ةزانخلا ىلع ةالصلل ميدقتلاب ىلوأ نم امأو
 اههبش ىلولا لاق نمو « ةعامح ةالص ىه ثيح نم ةعمتبا ةالصب هبيش ىلاولا

 لوأ - دهتجنا ةيادب -
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 ىلع ملعلا لهأ رثكأو ؛ هتفدو هتاراوم لثم « « اهب قحأ ىلولا ىلا قوقحلا رئاسب
 نب ديعس ىلع نب نيسحلا مدقو : رذنملا نب ركب وبأ لاق . قدأ اهب ىلاولا نأ

 ةنس اهنأ الول : لاقو ىلع ن ؛ نسحلا ىلع ىلصيل ةنيدملا ىلاو وهو ىصاعلا
 لع الإ لصيأل هنآ لعن ءاملعلا رثكأو لوقأ هيو : ركب وبأ لاق ء تمدقت ام

 ىلع روهمَباو « ىشاجنلا ثيدحل بئاغلا ىلع ىلصي : مهضعب لاقو . رضاحلا

 دسحلا ضعب ىلع ىلصي ىلد اوفلتخاو . هدحو ا صاخ كلذ نأ

 ىلصي هنإ "لاق نمو « هل تيملا مسالوانتل هركأ ىلع ىلصي هنأ ىلع روهمحملاو

 ضعبلا كلذ ناك نإ امسال « لكلا ةمرحك ضعبلا ةمرح نأل : لاق هلقأ ىلع

 . بئاغلا ىلع ةالصلا زي نم ناكو « ةايحلا لحم

 ةزانجلا ىلع ةالصلا تقو ىف ثلاثلا لصفلا

 : موق لاقف « ةزانحلا ىلع ةالصلا هيف زوجت ىذلا تقولا ىف اوفلتخاو

 تقو ىهو « اهيف ةالصلا نع ىبلا درو ىبلا ةثالثلاتاقوألا ىف اهيلع ىلصيال

 ثالث هرماع نب ةبقع ثيدح رهاظ ىلع سمشلا لاوزو عولطلاو بورغلا
 ريقن نأو اهيف ىلصن نأ اناني ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تاعاس

 لصيو « طقف عولطلاو بورغلا ف ىلصيال : موق لاقو . ثيدحلا ؛اناتوم
 : موق لاقو د رافسإلا نكي ملام حبصلا دعبو « سمشلا رفصت ملام رصعلا دعب
 هبو « اهيف ةالصلا نع ىبهلا درو ىبلا ةسمحلا تاقوألا ف ةزانحلا ىلع ىلصبال
 : ىعفاشلا لاقو . ةفينح ىنأ لوق سايق وهو « مهريغو ىعخنلاو ءاطع لاق

 ىفاونلا ىلع جراخ وه امنإ هدنع ىهلا نأل تقو لك ىف ةزانحلا ىلع ىلصي
 . مدقت ام ىلع ناسلا ىلعال

 ةالصلا عضاوم ىف عيارلا لضفلا

 مهضعب اهه ركو ءاملعلا اهزاجأف دجسملا ىف ةزانحلا ىلع ةالصلا ق اوفلتخاو
 « كلام نع كلذ ةيه ةيهارك ىور دقو « كلام باعصأ ضعبو ةفينح وبأ مهنم

 فالحلا بيسو . دجسملا ف سانلاو دجسملا جرا ةزانحلا تناك اذإ هقيقحن و
 كلام هاور اف ةشئاع ثيدح امأ . ةريره ىنأ ثيدحو ةشئاع ثيدح كلذ ىف



 كر

 هل وعدتل تام نيح دجسملاف صاقو ىلأ نب دعسب اهيلع رع نأ ترمأ اهنأ نم

 قلصام « سانلا ىبسنام عرسأ ام :' ةعئاع تلاقف دك اهيلع سانلا ركنأف

 ثيدح امأو . دجسملا ف الإ ءاضيب نب لهس ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوو

 ىلع ىَّلَص 'نم » : لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأوهف « ةريره ىلأ

 ةريره أ ثيدحو تباث ةشئاع ثيدحو دل ”ءىثرالف دجسسملاف ةزانج

 ىلع لدي ةشئاع ىلع ةياحصلا راكنإ نكل « هتوبث ىلع قفتم ريغ وأ تباث ريغ

 ملسو هيلع هللا ىلص هزورب كلذل دهشيو « ,هدنع كلذ فالخب لمعلا راها
 نأ وه كلذ عنملا ببس نأ مهضعب معز دقو « ىئاجنلا ىلع هتالصل ىلصملل

 مدآ نبال تبثيالو ؛ يعرش ةئيملا مكح نأل « فعض هيفو « ةتيم مدآ ىبب تيم

 دراولا ىبنلل ةرياقملا قزئانحلا ىلعةالصلا مهضعب هركو«ليلدب الإ ةتيملا مكح
 تعج و مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل رثكألا اهزاجأ و ءاهيف ةالصلا نع

 يف مسا لع تلا ه سال

 . , اروهتطو !دجتسم ضرألا ىل

 ةزانجلا ىلع ةالصلا طورش ق سماخلا لصفلا

 نم نأ ىلع مهعيحج قفتا اك ةراهطلا اهطرش نم نأ ىلع رثكألا قفتاو

 مميتي : موق لاقف « اهتاوف فيخ اذإ اهل مميتلازاوجف اوفلتخاو . ةلبقلا اهطرش

 ؛ ةعامحو ىعازوألاو نايفسو ةفينحوبأ لاق هبو « تاوفلا فاحخ اذإ ال ىلصيو

 اهسايق مهفالتخا ببسو . مميتب اهياع ىلصيال : دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقو

 هبش نم ىبعأ ؛ مميتلا زاجأ اهي اههيش نف ةضورفملا ةالصلا نأ ىلع كلذ ىف

 امنآل مميتلازجي ملاهب اههبشي مل نمو « ةزانحلا ىلع ةالصلا تاوفب تقولا باهذ
 ذشو « كلذ ىف مهفالتخا ىلع ةيافكلا ننس نم وأ ةيافكلا ضورف نم هدنع

 « ىبعشلا لوق وهو « ةراهط ريغب ةزانحلا ىلع لصي نأ زوي : اولاقف موق

 ءاغدلا مسا اهوانتي امنإو « ةزانحلا ةالصلوانتيال ةالصلا مسا نأ اونظ ءالؤهو

 . دوب الو عوكر اهيف سيل ناك ذإ



 هس

 نفدلا ف سداسلا بابلا
 ضدرألا لعجم ملأ - ىلاعت هلوق هيف لصألا و« نفدلا بوجو ىلعاوعمحأو

 59 رضرألا ف تحبي ابارتغ هللا ثَعَبَف هلوقو  اتاومأو ءايحأ اتافك

 ا ل
 اهيلع دوعقلا هنأ كلذ نع ىبلا اولوأتو كلذ اوزاجأ موقو « اهيلع دوعقلا موق

 نب رباج ثيدح اهم « كلذ نع ىبلا ىف ةدراولا راث آلاو ناسنإلا ةجاحل

 ةباتكلاو روبقلا صيص+ت نع ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىبهن لاق هللا دبع

 ىآر » لاق مزح نب ورمع ثيدح اهنموه اهيلع ءانبلاو اهيلغ سولحلاو اهيلع
 ىذؤتال ربْثتقلا نع ”لزّتا : لاقي رق لك لبو هيلع ها لم هلا لوس

 ىور امي ربقلا ىلع : رمق زا نم جتحاو « كيذؤي الو نيسسفلا بحاص
 سوادا نع ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر هم ان لاق هنأ تباث نب ديز نع
 ةريرهوأ نع.ىور ام كلذ بيوؤيو : اولاق « لوبوأ طئاغوأ ثدحلروبقلا ىلغ

 لوبي رق ىلع ”سسلج نم 9 ملسو هيلع هللا لسن اقأ لوسر لاق: لاق

 كلام بهذ اذه لو «ران ةرمج ىلع ىلج اماأاكف ظوفتي وأ
 1 . ىعفاشلاو ةفينح وبأو

 ( ١ اهلست ملسو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسي )

 ةأكولا باتك

 : لمج سمغف رصحني اهبوجو ةفرعم دعب ةدابعلا هذبب طيحنلا مالكلاو
 نم هيف بج ام ةفرعم ىف : ةيناثلا . هيلع بجت نم ةفرعم ىف : ىلوألا ةلمحلا
 ىم ةف رعم ىف : ةعبارلا . بجيت مك نيمو بجت مك ةفرعم ف : ةثلاثلا . لاومألا

 . هل بحي مكو بجن نمل ةفرعم : ةسماحلا . بجنال ىمو بج

 . كلذف فالخالو عامجإلاو ةنسلاوباتكلانم مولع ( اهبوجو ةفرعم امأف )

 باتك ميدقت اهيفو ةيبرغملا ةخسنلا حيحصتلا ف انهزتلا انثأ ثيحح : هيبنت (1)
 . مايصلا تمدق ةيرصملا ةخسنلا تناك نإو « اهل اعبت هانمدقف مايصلا ىلع ةاكزلا
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 رح ملسم لك ىلع اهنأ اوقفتا مهنإف بج نم ىلع امأو ( ىلوألا ةلمحلا )
 نونجناو متيلا ىلع ابيوجو ىف اوفلتخاو . امات اكلم باصنلا كلام لقاع غلاب
 لاثمو « نيدلا هل وأ نيد هيلع ىذلا لثم كلملا صقانلاو ةمذلا لهأو ديبعلاو
 . مهلاومأ ف ةاكزلا بجت : اولاق اموق نإفراغصلا امأف . لصألا سبخلا لاملا

 ىروثلاو ىعفاشلاو كلامو ةباحصلا نم ةشئاعو رباجو رمع نباو ىلع لاق هبو

 لام سيل : موق لاقو . راصمألا ءاهقف نم مهريغوروث وبأو قاحتإو دمحأو
 . نيعباتلا نم ريبج نب ديعسو نسح او ىعخنلا لاق هبو « الصأ ةقدص متتيلا

 اهف ةاكزلا هيلع : اولاقف هجرختال ام نيبو ضرأآلا جرخت ام نيب موق قرفو
 ضورعلاو ضانلاو ةيشاملا نم كلذ ادع امف ةاكز هيلع سيلو « ضرألا هجرخت

 : اولاقف ضانلا نيب نورخآ قرفو . هبامصأو ةفينحوبأ وهو « كلذ ريغو
 اهباجيإال وأ هيلع ةاكزلا باجيإ ىف مهفالتخا ببسو . ضانلا ف الإ ةاكزلا هيلع
 ىه مأ ؟ مايصلاوةالصلاك ةدابع ىه له ةيعرشلاةاكزلا موهفم ف مهفالتخاوه

 نمو « غولبلا اهيف ط رشا ةدابع اهنإ لاق نف ؟ ءاينغألا ىلع ءارقفلل بجاو قح
 اغولب كلذ ىف ربتعي مل ءاينغألا لاومأ ف نيكاسملاو ءارقفلل بجاو قح اهنإ لاق

 رهاظلاو ىلا نيبو هجرخمتال وأ ضرألا هجرخت ام نيب قرف نم امأو . هريغ نم
 ةاكزال نأ ىلع رثكألا نإف ةمذلا لهأ امأو . تقولا اذه ىف ادنتسم هل ملعأ الف
 « بلغت ىب ىراصن ىلع ةاكزلا فيعضت نم ةفئاط تور ام الإ مهعيمج ىلع

 اذهب لاق نممو ٠ ءىش لك ىف نيملسملا نم ذخؤيام الثم مهنم ذخؤي نأ ىبعأ
 « لوق كلذ ىف كلام نع سيلو « ىروثلاو دحأو ةفينح وبأو ىعفاشلا لوقلا
 اوأر مهنأكو « مهب باطحلا نب رمع لعف هنأ تبثأ هنآل اذهل ءالؤه راص امنإو
 مهيف سانلا نإف ديبعلا امأو . هضراعت لوصألا نكلو فيقوت وه اذه لثم نأ

 رمع نبا لوق وهو « الصأ مهلاومأ ىف ةأكزال : اولاق موقف : بهاذم ةثالث ىلع

 لب : نورخآ لاقو .ءاهقفلا نم دبع ىنأو ىدحأو كلامو ةباحصلا نم رباجو
 ىروثلاو رذنملا نبا هاكح امف ىعفاشلا لاق هبو . هديس ىلع دبعلا لام ةاكز
 وهو . ةاكزلا هلامىف دبعلا ىلع ىرخأ ةفئاط تبجوأو « هباحصأو ةفينحوبأو
 نم روث وبأو نيعباتلا نم ءاطع لاق هبو . ةباحصلا نم رمع نبا نع ىورم
 نأ ىلع مه دبعلا لام ى ةاكزال لاق نم روهمحو . مهضعبو رهاظلا لهأو ءاهقفلا
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 ةاكز بتاكملا لام : روث وبأ لاقو . قتعي ىبح بتاكملا لام ىف ةاكزال

 ريغوأ امات اكلم دبعلا كلعي لهى مهفالتخا دبعلا لام ةاكز ىف مهفالتخا ببسو

 لام ولخيال ناك ذإ كلاملا وه ديسلا ْنأو امات اكلم كلمبال هنأ ىأر نف ؟ مات

 امات اكلم هكلمي امهنم دحفول هنأ ىأر نمو « ديسلا ىلع ةاكزلا : لاق كلام نه

 د.سلل نآل « اضيأ دبعلا الو ديسلا ديال هيلع ىلا ىه دبعلا دي تناك ذإ ديسلاال
 بجوت لاملا ىلع ديلا نأ ىأر نمو . الصأ هلامق ةاكزال : لاق هنم هعازننا
 نم امسال هيلع ةاكزلا : لاق رحلا دي فرصتب اهيبشت هيف اهفرصت ناكمل هيف ةاكزلا
 قلعتت ةدابع ةاكزلا نأو « ديبعلاو رارحألا لوانتي ماعلا باطحلا نأ هدنع ناك
 ىلا نويدلا مهيلع نيذلا نوكلاملا امأو . لاملا ف ديلا فرصتل .فلكملاب

 لاومأ مهيديأبو مهاومأ نم ةاكزلا هيف بجت ام قرغتست وأ « مهلاومأ قرغتست
 ناك ابح لامؤ ةاكز ال : موق لاقف « كلذف اوفلتخا مهماف : ةاكزلا اهف بجن

 . الف الإو ىكز ةاكزلا هيف بجت ام ىب نإف ء نويدلا هنم جرخت ىبح هريغ وأ

 : هباحصأو ةفينحوبأ لاقو . ةعامجو كرابملا نباو روث وبأو ىروثلا لاق هبو
 ةاكز عئع نيدلا : كلام لاقو . اهاوس ام عنعيو بوبحلا ةاكز عنعال نيدلا

 : موق لاقو . عنميال هنإف هنيد نم ءافو اهيف ضورع هل نوكي نأ الإ طقف ضانلا
 مهفالتخا ف ببسلاو . الصأ ةاكز عنميال نيدلا نأ وهو « لوألا لوقلا لباقمب

 اهبنأ ىأر نف ؟ نيكاسملل لاملا ف بترم قح وأ ةدابع ةاكزلا له مهفالتخا

 مدقتم نيدلا بحاص قح نأل : نيدلا هيلع نم لام ىف ةاكز ال : لاق مهل قح
 لاملا ىذلا ال نيدلا بحاص لام ةقيشملاق وهو : نيكاسملا ىح ىلع نامزل اب

 طرش وه كلذ نآأل لام هديب نم ىلع بجت : لاق ةدابع ىه لاق نمو . هديب
 ملوأ نيد هيلع ناك ءاوس فلكملا ىلع بوجولا ةيضتقملا هتمالعو « فيلكتلا
 قحو .٠ ىدالل قحو « هلل قح : ناقح كلانه ضراعت دق هئاف اضيأو نكي

 هلوقل نايدملا نع ةاكزلا طاقسإ عرشلا ضرغب هبشألاو « ىضقي نأ قحأ هللا

 ىلع ”درشتو ”مه اينغأ 'نم "ذمعاؤت ”ةنقادص » اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع
 بوبحلا ريغو بوبحلا نيب قرف نم امأو . ىغب سيل نيدملاو ه مي ارق
 هنإ : لوقي ديبعوبأ ناك دقو « ةئيب ةببشدل لعأ الف ضانلا ريغو ضانلا نيبو
 ذعخؤي ملانيد هيلع نأ ملع نإو : قدصي مل هلوقب الإ انيد هيلع نأ ملعيال ناك نإ
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 نأ فاللخ وه امنإو : ةاكزلا نيدلا طاقسإب لوي نأ افالحن سيل اذهو « هنم

 , ةمقلا ىف نه ىلا لاخلا انآ و هناملا ف ديك اك نذل ف دش لوشن
 « !ضيأ هيف اوفلتخا مهنإف نيدلا وهو كلاملا ديب وه سيلو ريغلا ةمذ ىف ىبعأ
 هل ضباقلا دنع ةاكزلا ط رش لدكتسي ىبح ضبق نإو هيف ةاكز ال : اولاق موقف
 ؛ هلوق سايق وه وأ ٠ ثيللا لاق هبو . ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو : لوحلاوهو

 لوحل هيكزي : كلام لاقو . نينسلا نم ىضم امل هاكز هضق اذإ : اولاق موقو
 ناك اذإ امأو . ضوع نع هلصأ ناك اذإ نينس نايدملا دنع ماقأ نإو دحاو

 كلذ ليصفت بهذملا قو . لوحلا هب لبقتسي هنإف ثاريملا لثم ض وع ريغ نع
 ضرألا ةاكز فو . لوصألا ةسب#لا راقلا ةاكز ىف مهفالتخا بابلا اذه نمو

 بحاص وأ ضرألا بحاص ىلع له ؟ اهنم جر#امقاكز بجن نم ىلع ةرجأتسملا
 ىلإ جارحلا لهأ نم تلقتنا اذإ جارخلا ضرأى مهفالتخا كلذ نمو ؟ عرزلا
 تلقتنا اذإ نيملسملا ضرأ ىهو رشعلا ضرألا ف و « رشعلا لهأ هو نيملسملا
 اذهىف فالحلا ببس نوكي نأ هبشي هنأ كلذو . ةمذلا لهأ ىبعأ « جارحلا ىلإ
 . ةصقان كالمأ اهنأ هلك

 ىعفاشلاو اكلام نإف لوصألا ةسبحنلا راعلا ةاكز ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأ )

 قرفو « اهيف ةاكزال نالوقي سواطول وحكم ناكو . ةاكزلا اهيف نابجوي اناك

 « مهنايعأب موق ىلع نوكت نأ نيبو نيكاسملا ىلع ةسبحم نوكت نأ نيب موق
 اذإ ةقدصلا اهيف اوبجوي لو « مهنايعأب موق ىلع تناك اذإ ةقديصلا اهيف اوبجوأف
 كلذ ىف عمتجي هنأل نيكاسملا ىلع اهبجوأ نمل ىبعم الو . نيكاسملا ىلع تناك
 نم نينيعم ريغ موق ىلع اهنأ ةيناثلاو ؛ صقان كلم اهنأ اههدحأ : نانثا ايش

 . مهيلع بجت نيذلا نمال ةقدصلا مهيلإ فرصت نيذلا فنصلا
 هجر ام ةاكز بحت نم ىلع ةرجأتسملا ضرألا ىهو ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )

 ىروثلاو ىعفاشلاو كلام لاق هبو « عرزلا بحاص ىلع ةاكزلا : اولاق اموق إف

 بر ىلع ةاكزلا : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . ةعامحو روث وبأو كرابملا نباو
 قح رشعلا له مهفالتخا ىف ببسلاو . ءىش هنم رجأتسملا ىلع سيلو ضرألا

 امهعومجن يح هنإ دحأ لقي مل هنأالإ ؟ امهعومجم قح وأ عرزلا قح وأ ضرألا
 نيرمألا دحأل قح هنأ مهداع ناك املف ء امهعومجم يح ةقيقحلاق وهو



-1748- 

 هنوك وهو « قافتالا هيف ىذلا عضوملا ىلإ بسني نأ ىلوأ وه امبيأ ىف اوفلتخا
 هيف بجن ىذلا ءىثشلل هنأ ىلإ روهمحلبا بهذف . دحاو كلامل ضرألاو عرزلا

 بوجولا لصأ وه ىذلا ءىشلل هنأ ىلإ ةفيتحوبأ بهذو . بحلا وهو ةاكزلا
 ,له نيملسملا ىلإ تلقتنا اذإ جارحلا ضرأ ىف مهفالتخا امأو . ضرألا وهو

 ,ىنعأ : رشعلا اهيف نأ ىلع روهمحلاا نإف ؟ رشع اهيف سيل مأ جارحلا عم رشع اهيف
 انلق اك مهفالتخا ببسو .رشع اهيف سيل : هياحصأو ةفيتحوبأ لاقو . ةاكزلا
 اهيا عمتجم مل ضرألا قدح هنإ انلق نإف ؟ بحلا ىح وأءضرألا قح ةاكزلا له

 قح جارخلا ناك بحلا قح ةاكزلا : انلق نإو « جارحلتاو رشعلا امهو : ناقح

 ةنلق اك صقان كلمامأل اهيف فالحل اذهءىجي انو« بحلا قحةاكزلاو ءض ألا
 رشعلا ضرأ تلقتنا اذإ امأو . جارحلا ضرأ عيب زاوجي ءاملعلا فلتخا كلذلو
 اذإ : نامعنلا لاقو . ءىش اهيف سيل هنأ ىلع روهمحلا نإف « اهعرزي ىذلا ىلإ

 .قح وه رشعلا نأ ىأر هنأكف « جارخ ضرأ تلوحن رشع ضرأ ىذلا ىرتشا
 اذه ىلع بجي ناك نكل « نييمذلا ضرأ قح وه جارحلاو « نيملسملا ضرأ
 مدنع نأ اك رشع ضرأ دوعت نأ نيملسملا ىلإ جارحلا ضرأ تلقتنا اذإ لصألا
 كلاملاب قلعتيو « جارخ ضرأ تداع ىذلا ىلإ رشعلا ضرأ تلقتنا اذإ

 ةاكزلا ءرملا جرخأ اذإ اهدحأ : بابلا اذه وه اهركذب عضاوملا قيلأ لئاسم
 ةثلاثلاو . جارخإلا لبق لاملا ضعب كلهف اهجارخإ نكمأ اذإ ةيناثلاو . تعاضف
 ةاكزلا هيف تبجو دقو رملا وأ عرزلا عاب اذإ ةعبارلاو . ةاكز هيلعو تام اذإ

 . هبهو اذإ.كلذكو « ةاكزلا نم ىلع

 : اولاق اموق نإف « تعاضف ةاكزلا جرخخأ اذإ ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأف )

 اوقرف موقو ؛ اهعضوم اهعضي ىح نماض اهل وه : اولاق موقو ؛ هنع ىزجن
 بوجولا نامز لوأ اهجرخي نأ نيبو « اهجارخإ هنكمأ نأ دعب اهجرخي نأ نيب
 نمض بوجولاو ناكمإلا نم مايأ دعب اهجرخأ نإ : مهضعب لاقف « ناكمإلاو

 بهذم روهشم وهو نمضي مل طيرفت هنم عقي لو بوجولا لوأى اهجرخأ نإو
 روثوبأ لاق هبو « ىب ام ىكز طرفي ل نإو نمض. طرف نإ : اولاق موقو ؛ كلام
 برونيكاسملا ىبيو عيمجلا نم بهاذلا دعي لب : موق لاقو ؛ .ىعفاشلاو

 نيكيرشلا لثم « لاملا بر :ظح .نم امهظح ردقب قابلا ف نيكيرش لاملا
 « قابلا ف ةبسنلا كلت ىلع نيكبرش ةنايقبيو امهنيب كرذثملا لاملا ضعب بهذي
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 نمضي هنإ لوقو « قالطإب نمضيال هنإ لوق : لاوقأ ةسمخ ةلثسملا ف لصحتيف
 نمض طرف نإ لوقو « نمضي مل طرفي م نإو نمض طرف نإ لوقو « قالطإب

 . قابلا ىف نيكيرش نانوكي سماحلا لوقلاو « ىب ام ىكز طرفي ملنإو
 نكمت لبقو بوجولا دعب لاملا ضعب بهذ اذإ ( ةيناثلا ةلثسملا امأو )

 لاحونيكاسملا لاح:اولاق موقو ؛ ىب ام ىكزي : اولاقءوقف ؛ ةاكزلا جارخإ

 هيبشت مهفالتخا ف ببسلاو . امام ضعب عيضي نيكيرشلا لاح لاملا بر

 ”هبيبشت وأ « لاملا نيعبال ةمذلاب اهيف قحلا قلعتي نأ ىبعأ « نويدلاب ةاكزلا
 . مه ريغو ءانمألاك لاملا ىلع هدي ىذلا ةمذب ال لاملا نيعب قلعتت ىلا قوقحلاب

 ؛ هيلع ءىبش الف جرا كلهف جرا اذإ : لاق ءانمألاب ةاكزلا ىكلام هيش نف

 طيرفت الو طيرفتلا نيب قرف نمو ؛ نونمسضي : لاق ءامرغلاب مههبش نمو
 نم امأو . طرف اذإ نمضي نيمألا ناك اذإ هوجولا عيمح ئم ءانمألاب مهقحلأ
 نع جارخإلا دعب هلام ضعب كله نم هبش هنإف ىب ام ىكز طرفي مل اذإ : لاق
 امنِإف هيلع ةاكزلا تبجو اذإ هنأ امك « هيف ةاكزلا برجو لبق هلام ضعب بهذ
 ببسو . طقف هلام نم دوجوملا ىكزي امتإ اذه كلذك « طّقف دوجوملا ىكزي

 ضعب كله نمو كيرشلاو نيمآلاو ميرغلا نيب كلاملا هبش ددرتوه فالتخالا
 ىح جرخي ملف جارخإلا نم نكمتو ةاكزلا تبجو اذإ امأو . بوجولا لبق هلام
 نم دنع ةيشاملا ف الإ نماض هنأ بسحأ ايف نوقفتم مهنإف لاملا ضعب بهذ

 . كلام بهذم وهو لوحلا عم ىعاسسلا جورخ طرشب متي امنإ امبوجو نأ ىأر

 :اولاق اموق نإف . هيلع ةاكزلا بوجو دعب تام اذإ ىهو( ةثلاثلا ةلئسملا امأو)

 : اولاق موقو «روثوبأو قاحسإو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « هلام سأر نم جرخي

 نم ءالؤه نمو « هيلع ءىث الف الإو ثلثلا نم هنع تجرخأ اهب ىصوأ نإ
 كلام نعو « اهب أدببال : لاق نم مهنمو « ثلثلا قاض نإ اهب أدبي : لاق
 لاملا ىف مهفالتخا امأو : ةيصولا ةلزنمب املأ روهشملا نكلو « اعيمح نالوقلا
 لاملا نم ةاكزلا قدصملا ذخأي : اولاق اموق نإف « هيف ةقدصلا بوجو دعب عابب

 عيبلا : موق لاقو . روث وبأ لاق هبو « عئابلا ىلع هتميقب ىرتشملا عجريو هسفن
 ذافنإ نيب رايحلاب ىرتشملا : ةفينح وبأ لاقو.. ىعفاشلا لاق هبو « خوسفم
 .٠ ةاكزلا هيف تبجو ىذلا بحلا نم وأ ةرّملا نم ذوخأم رشعلاو « هدرو عيبلا

 هتيوفتب ةاكزلا لام عيب هيبشت مهفالتخا ببسو . عئابلا ىلع ةاكزلا : كلام لاقو
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 « توفملاو فلتملا ةمذى ةبترتم ةاكزلا : لاق كلذب هببش نف « هنيع فالتإو

 عاب نم ةلزمب وه اعإو هل تيوفت الو لاملانيعل فالتإب سيل عيبلا لاق نمو
 خوسفم ريغ وأ خوسفم عيبلا له مث ء لاملا نيع ةاكزلا : لاق هل سيل ام
 مهفالتخا عوتلا اذه نمو . ىلاعت هللا ءاش نإ عويبلا باب ىف ركذي رخآ رظن

 يبهذملا ف ليصفت ان رك ذ ىلا لئاسملا هذه ضعب قو « بوهوملا لاملا ةاكز ىف

 بابسأ ءاطعإ اهيف رسعي هنأ عم انضرغل قفاوم ريغ ناك ذإ هل ضرعتن نأ رن مل

 ىلا نم ىكزت ىلا نويدلا مهليصفت لثم ةناسحتسا اه رثكأ اهنأل قورفلا كلت
 هرككذن نأ اتيأر ام اذهف ء اهطقستال ىلا نم ةاكزلل ةطقسملا نويدلاو « ىكزتال
 هب بجن ىلا كلملا طورشو ةاكزلا هيلع بج نم ةفرعم ىهو ةلمحلا هذه ف
 اذام وهو « روهشم مكح هماكحأ نم ىب دقو . هيلع بجت نم ماكحأو

 هلكح نأ ىلإ هنع هللا ىضر ركب وبأ بهذف ؟ اهب وجو دحج ملو ةاكزلأ عنم نم
 ىبسو مهلتاق هنأ كلذو برعلا نم ةاكزلا عنامىق مكح كلذبو « دترملا مكح
 « مهنم قرتسا ناك نم قللمأو « هنع هللا ىضر رمع كلذ هفلاخو « مهيرذ

 نم ةضيرف عنم نم ريفكت ىلإ ةفئاط تبهذو . روهمحلا لاق رمح لوقبو
 دض وه ىذلا ناميإلا ماله مهفالتخا ببسو . اببوجو دحجم ملْنِإو ضئارفلا
 ؟ هعم لمعلا دوجو هطرش نم وأ طقف لمعلا نود داقتعالا ىلع قلطني رفكلا

 ىبح كلذ طرشي مل نم مهنمو ء'هعم لمعلا دوجو هطرش نم نأ ىأر نم مهف
 مهو روهمجلاو « هللا داعنمؤملا مكح همكحف اهب قدص اذإ ةداهشلاب ظفلي ملول
 رفكلا هدض ىذلا نامبإلا داقتعا ىف ىبعأ « هيف طرتشي سيل هنأ ىلع ةنسلا لهأ
 "نأ تارمأأ» مس و هيلع هللا لص هلوقل « طقف ةدابشلاب ظفلتلا الإ لامعألا نم
 عم طرتشاف « ىلا ودمؤايو هللا الإ هلإال اول وُقَي ىح ساّدلا لتاقأ
 لوقلاب ةبجاولا لاعفألا رئاس هبش نف « لامعألا نم لمع وهو « لوقلا ملعلا
 لوقلا هبش نمو « ناميإلا وه ىذلا ملعلا4 طرش ةضورفملا لامعألا عيمج : لاق

 ناميإلا وه ىذلا ملعلاىف اطرش تسيل اهنأ ىلع روهمحلا قفتا ىلا لامعألا رئاسب
 ىللاعت هللادنع هكح نوكي هبو « نامبإلا طرش وه طقف قيدصتلا : لاق
 وه لامعألا رئاش نم نيتداهشلاب ظفلتلا ءانثئساو « ناذاش نالوقلاو « نمؤملا
 : روهمجلا هيلع ىذلا

 ىلع اهنم اوقفتا مهنإف « لاومألا نم ةاكزلا هيف بجت ام امأو ( ةيناثلا ةلمحلا)
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 ةضفلاو بهذلا ندعملا نم نافنصف هيلع اوقفتا ام امأ . ءايشأق اوفاتخا و ءايشأ

 نافنصو « منعلاو رقبلاو لبإلا ناويحلا نم فانصأ ةثالثو « لحب اتسيل نيتللا

 تيزلا ىو ٠ بيبزلاو رقلا رعلا نم نافنصو . ريعشلاو ةطنحلا بوبحلا نم

 ءاهقف-بهذ هنأ كلذو ء طقف ىلحلا ىف بهذلانم امأ اوفلتخاو . ذاش فالخ
 + سابللاو ةنيزلل ديرأ اذإ هيف ةاكزال هنأ ىلإ ىعفاشلاو ثيللاو كلام زاجحلا

 نيب ههبش ددرت مهفالتخا ف بيسلاو . ةاكزلا هيف : هبادكأو ةفينحوبأ لاقو

 نمث . ءايشألا عيمج ةلماعملا امهنم دوصقلا نيتللا ةيضفلاو ربتلا نيبو ضورعلا

 نمو « ةاكز هيف سيل : لاق الوأ عفانملا اهنم دوصنتملا ىلا ضورعلاب ههبش

 مهفالتخالو .ةاكزلا هيفلاق الوأ اهب ةلماعملا اهنم دوصقتملا ىلا ةضفلاو ربتلاب ههبش

 نع رباج ىور هنأ كلذو ء كلذ ىث راث الا فالتخا وهو رخآ ببس اسضيأ

 ورمع ىورو « ”ةاكز ىلسحلا ف نمْيَل لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تتأ ةأرما نأ  هدج نع هيبأ نع بيعش نبا

 ”ةاكّز نيدو : اهل لاَمف « بهذ نم كسم اهنا لب قو ال ةنبا اهعمو

 ةمايقلا موي امهبر هللا كروس 'نأ كرسي : لاق : ال تلاق ؟ اذه
 : تلاقو ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلإ امهنقلأو امهتعلخف ؟ ران نه ندرارع

 ببسلا نوكلو « رباج ثيدح ةصاخن و « نافيعض نارثألاو « هلوسراو هلل امه

 دوصقملا نيذللا٠ةضفلاو ريتلا نيب سابلل ذختملا ىلحلا ددرت مهفالتحخال كلمألا
 لوألا عضولاب ىلا اهنم دوصقملا ضورعلا نيبو « عافتنالا ال ةلماعملا الوأ امهنم

 ىبعأو « ةلماعملاال اهب عافتنالا ىبعأ ٠ ةففلاو ربتلا نم دوصقملا فالخ

 للاب هببش ةرف ءاركلل ذختملا ىلحلا قف كلام لوق فلتخاو . انمت اهمنوك ةلماعملاب

 . ةلماعملل دختملا ربتلاب هببش ةرمو « سابللا نم ذختملا

 اوفلتخا ام هنمو « هعونو اوفلتخا ام هنف ( ناويدلا نم هيف اوفلتخا اهامأو)

 ةاكزال نأ ىلع روهمجلا نأ كلذو « ليحلااف هعون ق اوفلتخا ام امأ . هفنص ف

 'هيذ نأ لسنلا اهب دصقو ةمئاس تناك اذإ اهنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذف « ليحلا ف

 سايقلا ةضراعم مهفالتخا ف ببسلا و . اثانإو اناركذ تناك اذإ ىنعأ « ةاكزلا

 ةاكزال نأ ىضتقي ىذلا ظفللا امأ . اهيف ظفلل ظفللا ةض راعم نم نظيامو « ظفلل

 هصرفالو ه دايتعف _ملئسلاىلتع سْنيَل ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف اهيف
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 ةمئاسلا ليخلا نأ وهف ء مومعلا اذه ضراع ىذلا سايقلا امأو , "ةّقادص
 هنأ نظي ىذلا ظفللا امأو . رقبلاو لبألاهبشأف « ىلدنلاو ءاقلا هب دوصقم ناويح
 ىلو ليخلا ركذ.دقؤ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهف مومعلا كلذل ضراعم

 وه هللا قح نأ ىلإ ةفينحوبأ بهذف « اهروهظ الو ابباقر ىف هللا قح سني

 هةلمجم ظفللا اذه نوكي نأو : ىضاقلا لاق . اهم ةمئاسلا ف كلذو « ةاكزلا

 .هذه ىف ةفينح ابأ فلاخخو ؛ ةاكزلا ىف هب جتحيف « اماع نوكي نأ هنم ىرحأ

 ناك هنأ هنع هللا ىضر رمع نع حصو « دمحمو لسويوبأ هابحاص ةلئسملا

 هفنض ىف اوفلتخا ام امأو . مهم رايتخاب ناك هنإ ليقف « ةقدصلا اهنم ذخأي

 اوبجوأ اموق ناف ٠ اهنم ةمئاسلا ريغ نم متغلاورقبلاو لبإلا نم ةمئاسلا ىهف

 .ثسللا لاق هبو “« ةمئاس ريغ وأ تناك ةمئاس ةثالثلا فانصألا هذه ىف ةاكزلا

 ةتالثلا هذه نم ةمئاسلا ريغ ف ةاكزال : راصمألا ءاهقف رئاس لاقو ؛ كلامو

 .مومعل سايقلا ةضراعمو « ديقملا قلطملا ةضراعم مهفالتخا ببسو . عاونألا
 امأو . ع ”ةاش ةاش :نيعبرأ ىف » مالسااو ةالصلا هيلع هلوقف قلطملا امأ . ظفللا

 ,ىلع قلطملا بلغ نف « ةاكزلا منغلا ةمئاسؤ » مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقف ديقملا

 ةاكزلا : لاق ديقملا باغ نمو ؛ ةمئاسلا ريغو ةمئتاسلا ف ةاكزلا : لاق ديقملا

 ةض راعم اضيأ كلذ فالحلا برس نمنإ لاقي نأ هبشيو « طقف اهنم ةمئاسلاق

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف مباطحلا ليلد نأ كلذو « مومعلل باطخلا ليلد

 هيلع هلوق مومعو « ةمئاسلا ريغ ىف ةاكزال نأ ىضتقي ع ةاكزلا مغلا ةمئاسىف »

 ةمئاسلا ريغ ةل زمي اذهىف ةمئاسلا نأ ىضتقي ةاش ةاش نيعبرأى ؛مالسلاو ةالصلا

 ربشأ قلطملا ىلع ديقملا بيلغت نأ اك 2 باطخلا ليلد نم ىوقأ مومعلا نكل

 ىضقي قاطملا نأ ىلإ مزح نب دمحم وبأ بهذو . ديقملا ىلع قلطملا بيلغت نم
 هيلع هلوقل لبإلا ف كلذكو « ةاكزلا ةمئاس ريغو ةمئاس متغلا ف نإو « ديقملا ىلع

 , ”هقادص ليإلا نم دؤكذ سمع نود ايف سيل  مالسلاو ةالصلا
 ةاكزلا نأ وهو « عامجإلاب اهيف كلسمتي نأ بجو رثأ اهيف تبثي ملامل رقبلا نأو

 امأو . ثلاث لوق اهرريغو رقبلا: نيب ةقرفتلا نوكتف « طقف اهنم ةمئاسلا ىف
 « ةاش ةاش نيعبرأ ىف » اهيف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل ضراعملا سايقلا
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 رثكأ اهيف دوجوملا وهو « حبرلاو ءاقلا اهم دوصقملا ىلا ىه ةمئاسلا نأوهخ
 كلذ رثكأ دجوت امإ تالضفلاو « لاومألا تالضف ىه امتإ ةاكزلاو « كلذ
 كلذ سايقلا اذبب صصح نف « لوحلا اهيف 'طرتشا كلذلو « ةمئاسلا لاومألا ىف
 مومعلا نأ ىأرو كلذ صصخب مل نمو « ةمئاسلا ريغ ةاكزلا بجوي مل مومعلا
 ىلا ناويحلا نم هيف اوفلتخا ام وه اذهف « اعيمج نيفنصلا ف كلذ بجوأ ىوقأ
 « لسعلاالإ ةاكز ناويحللا نم جرخي ايف سيل هنأ ىلع اوعمجأو « ةاكزلا هيف بحت
 . ةاكزلا هيف : موق لاقو « هيف ةاكزال ةنأ ىلع روهمحلاف « هيف اوملتخا مهمإف
 هيلع هلوق وهو « كلذ ىف دراولا رثألا حيحصت ىف مهقالتخا مهفالتخا بيسو
 ..ةزيخو يلم زتلا هجرك ع "قز 20 ْق مدح ةالصلا

 اهانرك ذ ىلا ةعبرألا فانصآلا ىلع مهقافتا دعب تابنلا نم هيف اوفلتخا ام امأو
 كلت ىف الإ ةاكزلا- ري مل نم مهنذ « ةاكزلا هيف بجن ىلا تابنلا سنج وهف
 نم مهنمو ؛ كرابملا نباو ىروثلا نايفسو ىليل ىأ نبا لاق هبو « طقف عيرألا

 ؛ ىغفاشلاو كلام لوق وهو ء تاننلا نم تاتقملا ردخدملا عيب ف ةاكزلا : لاق
 بطحلاو شيشحلا ادع ام ضرألا هجرخت ام لك .ق ةاكزلا : لاق نم مهو
 ىلع هاكزلا رصق نم نيب امإ فالحلا ببسو .. ةفينح بأ وهو : بصقلاو
 مهفالتحا وهف «تاتقملا رخدملا ىلإ اهادع- نم نيبند « أبياع عمجملا فانصألا
 تايتقالا ىهو « اهيف ةلعل وأ اهنيعاوه لخةعبرألا فانصأألا هذبب ةاكزلا' قلعت ىف.
 بوجرلا ىدع تايتقالا ةلعل لاق نمو « اهيلع بوجولا رصق اهنيعل لاق نف
 نم نيبو تاتقملا ىلع بوجولا رصق نم نيب فالحلا بيسو . تاثقملا عيمجلا
 بطخلاو شيشحلا نم عامجإلا هيلع عقو ام الإ ضرألا هجرختام عيمج ىلإ هادع
 مومعلا ىضتقي ىذلا ظفللا امأ « ظفللا مومعل سايقلا ةضراعموه بصقلاو
 سس ايفو « رلقعلا ”ءامّسلا تنقّس اهيف : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهف
 هلوقو مومعلا ظافلأ نم ىذلاو « ىذلا ىعمب امو ع رلشعلا فصن حضتلاب
 اوشآو - هلوق ىلإ . ةنآلا - تاشورْعم تانج أشلنأ ىلا وهو -ىلاعت
 دس اهنم دوصقملا امنإ ةاكزلا نأ وهف «٠ سايقلا امأو . -ه داصح ”ماوتي هقح
 سايقلا اذبب مومعلا صصمخ نف « ترق ره ايفالإ ايلاغ ن وكي ال كلذو « ةلخلا
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 الإ « كلذ ادع اهف اهبجوأ مومعلا باغ نمو « تاتقملا ادع امم ةاكزلا طقسأ
 لبق نم ءايشأ ىف اوفلتخا تاتقملا ىلع اوقفتا نيذلاو ء عامجإلا هجرخأ ام

 هيلع قفتاام ىلع ساقي لدو ؟ ةتاتقمب تسيلمأ ةتاتقم ىه له « اهيف مهفالتخا
 بهذ اكلام نإف « نوتيزلا ف ىعفاشلاو كلام فالتخا ىلإم ؟ ساقي سيل وأ

 بيسو . رصمب ريخألا هلؤق ف ىعفاشلا كلذ عنمو « هيف ةاكزلا بوجو ىلإ
 باعصأ فاالتخا بابلا اذهنمو « ؟ توقب سيل مأ ت وقوه لد مهفالتخا

 بجت ةاكزلا نأ ىلإ مهضعب بهذو . اهباجيإال وأ نيتلاىف ةاكرلا باجيإ ىف كلام
 ًاشنآ ىذلا وهو  هناحبس هلوقل بيبح نبا لوق وهو « رضحللا نود واعلا ف

 راقلا نيب ةيآلا ف قرف نمو « ةيآلا - ثتاشورعم ريغو تاشورعم تانج

 ضورعلا ف ةاكزال نأ ىلع اوقفتاو . فيعض هجوالإ هلوقل هجو الف نوتيرثاو
 ؟ ةراجتلل اهنم ذْحَما اهف ةاكزلا بجتأ ىف اوفلتخاو « ةراجتلا اهي دصقي مل ىلا
 ببسلاو . رهاظلا لهأ كلذ عنمو ٠ كلذ بوجو ىلإ راصمألا ءاهقف بهذف
 م مهفالتخاو « سايقلاب ةاكزلا بوجو ىف مهفالتخا مهفالتخا ف
 نأ انرمأي و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هنأ بدنج نب ةرمس ثيدح

 ”دأو لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور اهفو « عيبلل هدعن امم ةاكزلا جرخم
 ةذختملا ضورعلا نأ وهف روهمحلبا هدمتعا ىذلا سايقلا امأو . « ربا ةاكز
 <« قافتاب ةاكزلا اهيف ىلا ةثالثلا سانجألا هبشأف : ةيمنتلا هب دوصقم لام ةراجتلل
 ضورعلا ةاكز نأىواحطلا معزو. ةضفلاو بهذلاو ةيشاملاو ثرحلا ىهعأ
 لثم نأ ىري مهضعبو « ةباحصلا نم امه فلام الو رمع نباو رمح نع ةتباث
 نع لقني لو لوق مهنم دحاو نع لقن اذإ ىنعأ « ةباحصلا نم عامجإ وه اذه
 . فعض هيفو « هفالخ هريغ

 لاومألا هذه نم ىحاو ىحاو ىف باصنلا ةفرعم امأو ( ةثلاثلا ةلمحلا )
 بجاولا ةقرعمو ء بان اهنم هل ايف ةاكزلا بجت هيف ىذلا رادقملا وهو ؛ ةاكزملا
 اوفلتخاو هيلع اوقفتا ام كلذ نم ركذن انإف « هردقو هنيعف ىبعأ « كلذ نم
 نيذلا دنع اهيف فلتحملاو اهيلع قفتملا سانجألا هذه نع سنج سنج ىف هيف
 بهذلا ف : لوألا لصفلا : لوصف ىف كلذ مالكلا للعجتلو ؛ هيلع اوقفتا
 : سماحلا : رقبلا ف : عبارلا , مغلا ف : ثلاثلا  لبإلا ف ىتاثلا ٠ ةضفلا و
 . ضورعلا ف : سداسلا . تاينلا ف
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 ةضفلاو يهذلا ىف لوألا لصفلا

 : سمح هنأ ىلع اوقفتا مهناف + ةضفلا نم ةاكزلا هيف بحت ىذلا رادقملا امأ
 رقاوأ نس نود (ئف "سيل ٠ تباثلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل قاوأ
 طارتشا ىف اوفلتخا مهماف 2 ةضفلا نم ندعملا ادعام ع 6 لص قِرولا نم

 . اليك امهرد نوعبرأ مهدنع ةيقوألاو ؛ هيف بجاولا رادقملا فو هنم باصنلا

 :رشعلا عبر وه كلذ ف بجاولا نأ ىلع اوقفت وقفتا مهنإف « هيف بجاولا ردقلا امأو
 00 ندعم نم اجيرخخ انوكي ملام اعم بعللاو ةضفلا ل ىعأ
 امهيف له : ىلاثلاو . بهذلا باصت ق : اهدحأ : نع عضاوما قا بالا

 : ثلاثلاو . ؟ هتدايزب ةاكزلا ديزتال ردق باصنلاق وف له ىنعأ ؟ ال مأ صاقوأ
 ةماقإ دنع ىبعأ ؟ دحاو ضنصك نادعيف ةاكزلا ف ضعب ىلإ اهضعب مفي له

 نوكي نأ باصنلا طرش نم له : عبارلاو . ؟ نافلتمع نافص امه مأ باضنلا
 ردقو هلوحو ندعملا باصن رابتعا ىف : سمافلا . ؟ نينئاال ًادحاو كلاملا

 . هيف بجاولا
 ءاملعلا رثكأ نإف : بهذلا باصن ق مهفالتخا ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأ )

 اذه « مهرد ىتئام ق بجنن امك انزو ارانيد نيرشع ق بحي ةاكزلا نأ ىلع

 راصمألا ءاهقف ةعامحو دمحأو مهباصأو ةفينح ىلأو ىعفاشلاو كلام بهذم

 : ىلع نب دواد باعصأ ربكأو ىرصبلا نسحلا ىلأ نب نسحلا مهنم ةفئاط تلاقو
 .دحاو رانيد اهرشع عير اهيفف ؛ ارانيد نيعبرأ غلبي ىح ء ءىش بهذلاو سيل

 امتسيقوأ مرد ىئئام اهفرص غلبي ىبح ةاكز بهذلاف سيل : ةثلاث ةفئاط تلاقو

 لقأ وأ ارانيد نيرشع بهذلا نم كلذ نزو ناك اهرشع عبر اهيفف تغلب اذإف

 ارائيد نيعبرأ تغلي اذإف . ارانيد نيعبرألا نود اهنم ناك امه اذه . رتكأ وأ

 0 مهفالتخا بيسو .ةميقالو اف رصال مهاردلابال هن را
 تبث امك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ن رع ءىش كلذ 0
 لم نسحلا نع . ىور اهو . ةضفلا باصن ى

 ارانيد ”نيرشع ل 5 نسم بنهاذلا ”ةاكاز اوناهو لاق مالسلاو ةالصعا
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 ةرامع نب نسحلا دارفنال هب لمعلا بحي امم رثكألا دنع سيلف « رانيد فصت
 مهقافتاوهو ؛ ماعلا لع كلذ و دمع تدخل الح ضع مسي م ل

 لاق كلذلو « لمعلا ىلع كلذ ى دمتعاف كلام امأو  نيعبرألاق اهبوجو ىلع
 ارانيد نيرشع ىف بحت ةاكزلا نأ اندنع اهيف فالتخاال ىلا ةنسلا : أطوملا ىف
 اعبت نيعبرألا نود اهف ةاكزلا اولعج نيذلا امأو . مهرد ىنئام ىف بحت اك
 ذإ « لصألا ىه ةضفلا اولعج دحاو سنج نم مهدنع اناك امل هنإف « مهاردلل
 يا يوان وب و جل افلا و حال

 ةقفلاو تجفلا لواتي مم | ةقرلا نإ اضيأ لبق املو « هع

 كدت نا نم قارأ نسل نو امن ”سّيل » راث آلا ضعب ىف ءاجو

 0100 ذ باصنلا ىلع داز اهف مهفالتخا امأو ( ةيناثلا ةلئسملا

 عبر ىتعأ « كلذ باسحي هيفف نزولا نم مهرد ىبث ام ىلع داز ام نإ : اولاق
 ابحاص دمحمو فسوي وبأو ىعفاشلاو كلام لوقلا اذهب لاق نممو : رشعلا
 رثكأ ملعلا لهأ نم ةفئاط تلاقو .. ةعامجو لبتح نب دمحأو ةفينح ىنأ
 « امهرد نيعبرأ ةدايزلا غلبت ىح ,هرد ىتئاملا ىلع داز ايف ءىثال : قارعلا
 رفزو ةفينحوبأ لاق لوقلا اذهب و ؛مهرد كلذو اهرشع عير اهيف ناك اهغاب اذإف

 نسا ثيدح حيحصت ىف مهفالتخا مهفالتخا ببسو . امهبادتصأ نم ةفئاطو

 بابلا اذه نيلصأ نيب امهددرتو « هل باطحلا ليلد ةضراعمو : ةرامع نبا
 هنإف ةرامع نب نسحلا ثيدح امأ . بوبحلاو ةيشاملا ىهو مكحلا اذهى ن نيفلتخم

 ا ل

 ةفرلا نم له اوتاهف قيقرلاو لايفلا ةقادص "نع توفع "دق و لاق

 لك“ ا مهارد سا مهرد ىداك لك ني ردصلا تر

 ىح و مهرد 'ىبئام ىف سلو راق فطصن ارانيد ا
 "لك ىنَف ةواز اه «غ ”مهار د ”ةسمخ اهيفق ل لوح

 "نير شعلا ىلع ”ديزت ريان د ةعبرأ "لك فو: مهر امهر د نيعبرأ
 سو هام 8 جدع

 «راني د نيعبرأ ”لثك ىنيف ءارانيد َنيِعبرأ غلبت ىح مهر ارانيد
 باطلتا ليلذ امأو ,مهز دو رانيد فن ”نيرشعو ةعبرأ "لك فو
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 قرولا نم قاوأ سمخ نود ايف سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف « هل ضراعملا
 نيب امهددرت امأو . رثك وأ لق ةقدصلا كلذ ىلع داز ايف نأ هموهفمو « ةقدص
 . ةيشاملا ف درو صاقوألا ىلع صنلا نإف « بوبحلاو ةيشاملا امهنيذللا يللا
 لاق ةيشاملاب بهذلاو ةضفلا هبش نف « بوبحلا ف صاقوأال هنأ ىلع اوعمجأو
 . صقو ال لاق بوبحلاب امههبش نمو ؛ صاقوألا امهيف

 كلام دنع إف « ةاكزلا ف ةضفلا ىلإ بهذلا مض ىهو ( ةئلاثلا ةلثسملا امأو )
 امهعومجم نم لك اذإف« ريئاندلا ىلإ مهاردلا مضت اهنأ ةعاحو ةفينح ىلأو
 بهذ مضيال : دوادو روث وبأو ىعفاشلا لاقو ؛ ةاكزلا هيف تبجو باصن
 .هيف بحي امهنم دحاو لك له مهفالتخا ببسو . بهذ ىلإ ةضف الو ةضف ىلإ
 لاومألا سوءر ءاهقفلا لوقي اك امهنوك وهو « امهمعي ببسل مأ هنيعل ةاكزلا
 فلتخا كلذلو هنيع وه امهنم دحاو لك ىف ربتعملا نأ ىأر نهف ؟ تافلتملا مقو
 ؛ مغلاو رقبلا ف لاح اك ىناثلا ىلإ امهدحأ مضيالناسنج امه : لاق امهيف باصنلا
 امبضعب مض بجوأ هانلق ىذلا عماخلا رمألا كلذ وه امييف ربتعملا نأ ىأر نمو
 ءامسألا فلتخت ثيح ماكحألا فالتخا رهظألا نوكي نأ هبشيو ©« ضعب ىلإ
 وهو « عفانملا قافتا امهداحنا هوي دق ناك نإو « اهسفنأ تادوجوملا فلتخمتو
 اوزاجأ نيذلاو ء ابرلا باب قو بابلا اذه ىف هللا همحر كلام دمتعا ىذلا
 كلذو « دودحم فرصب امهمض كلام ىأرف . ملا ةفص ىف اوفلتخا امهمض
 هدنع تناك نف « اميدق هيلع تناك ام ىلع مهارد ةرشعب رانيدلا ل زي نأب

 جرخي نأ زاجو « هدنع ةاكزلا امهيف هيلع تبجو يهرد ةئامو ريناند ةرشع
 « ةاكزلا تقوى ةميقلاب مضت : نورخآ ءالؤهنم لآقو . رخآلا نع دحاولا نم

 هيلع تبجو مهرد ةئام اهتميق ليقاثم ةعستو مهرد ةئام الثم هدنع تناك نف

 ةعستو الاقثم رشع دحأ ىواست مهرد ةثام هدنع تناك نمو « ةاكزلا امهيف
 لثميو « ةفينح وبأ لوقلا اذهب لاق نممو « ةاكزلا امهيف اضيأ هيلع تبجو ليقاثم
 عا مضلا ىف نيكاسملل طوحألا ىعاري هنأ الإ ىروثلا لاق لوقلا اذه

 مضي الو رثكألا ىلإ اهنم لقألا مضي : لاق نم مهنمو : دودحملا فرصلاوأ ةميقلا
 ريئافدلا تناك ادبأ ايش نيناثاللا مضت : نورخآ لاقو + لقألا ىلإ رثكألا

 لصأ مهاردلا نآل ريناندلا ىلإ مهاردلا مضت الو . ركأ وأ مهاردلا نم لقأ

 لوأ  دبتحلا ةيادب ٠



 توهم

 .. نيعبرأ غلبت ىح عامجإ الو ثيدح ريئاندلاف تبي مل ناك ذإ « عرف ريناندلاو
 «إه ريثكو رخآلا ليلق هيلإ مض امهدحأ نم باصن هدنع ناك اذإ : مهضعب لاقو

 .امهعومجمف لب باصن امهنم دحاوىف نكي ملاذإ باصنلا ليمكت ىف مضلا ري لو
 نزولا فلت#م امهباصن نيئيشنم اولعجي نأ نم هومار ام كايترالا اذه بيسو

 رخآلا ىلإ امهدحأ مض مار نم لعلو « هل ىنعمال هلك اذهو « ادحاو اباصن
 وه سيل باصنيب لاق دق هنأل « مكحال ثيح عرشلا ىف امكح ثدحأ دقف

 نوكي نأ نايبلاب رمألاو فيلكتلا ةداعوؤ ليحتسيو « ةضف الو بهذ باصنب
 نوكي ىح عراشلا هنع تكسيف « صوصخم مكح ةلمتحما ءايشألا هذه لاثمأ

 عراشلاو ءرادقملا اذه هرادقم ام فالتخالا نم هيف ضرعي نأل اببس هتوكس

 . فالتخالا عفرل ملسو هيلع هللا ىلص ثعب امنإ

 بجي سيل نيكيرشلا نأ ةفينحىلأو كلام دنع نإف ( ةعبارلا ةلئسملا امأو )
 نأ ىعفاشلا دنعو ؛ باصن امهم دحاو لكل نوكي ىبح ةاكز اهًهدحأ ىلع

 ىذلا عامجإلا مهفالتخا ببسو . دحاو لجر لام مكح هكح كريشملا لاملا

 « ةقدص قرولا نم قاوأ سمخ نود امف سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف

 كلامل ناكاذإ مكحلا اذه هصخي امنإ هنأ هنم مهفي نأ نكمي :ردقلا اذه نإف
 وأ دحاو كلامل ناك مكحلا اذه هصخي هنأ هنم مهفي نأ نكميو « طقف دحاو

 قفرلا وه امنإ باصنلا طارتشا موهفم ناك امل هنأ الإ « دحاو كلام نم رثكأ
 رهظألا وهو « دحاو كلامل نوكي نأ هطرش نم باصنلا نوكي نأ بجاوف

 ةاكزلا ف ةطلخللا ريثأت نكلو « ةطلخلاب ةكرشلا هبش هنأك ىعفاشلاو . ملعأ هللار
 ٍ . دعب ىقأيس ام ىلع هيلع قفتم ريغ

 ردقو ندعملاف باصنلا رابتعا ف مهفالتخا ىهو ( ةسماحلا ةلئسملا امآو )

 فالحلا امنإو « ندعملا ف باصنلا ايعار ىعفاشلاو اكلام نإف « هيف بجاولا

 ةلمحلا ف دعب لوقنس ام ىلع ىعفاشلا هطرتشاو لوحلا ط رئشي مل اكلام نأ امهنب

 ؛ رشعلا عبر وه هنم جرخم امف بجاولا نإ اموق فلتخي مل كلذكو « ةعبارلا

 . سمخللا وه بجاولا : لاقو « الوح الو اباصن هيفري ملف ةفينحوبأ امأو
 لاق هنأل ؟ هلوانتيال مأ ندعملا لوانتي زاكرلا مسا له كلذ ف فالحل. ببسو

 نأ كلام نع بهشأ ىورو « "سمسا زاكرلا فو » مالسلاو ةالصلا هيلع . د.
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 وه اذهى مهفالتخا ببسق . سمحلا هيفو زاكر هنأ لمع ريغب دجوي ىذلا ندعملا
 . اهانركذ ىلا ةماعلا تافالتخالا بابسأ دحأ وهو « ظفللا ةلالدف مهفالتخا

 هيف بجاولاو لبإلا باصن ىف ىناثلا لصفلا
 « نيرشعو عبرأ ىلإ ةاش لبإلا نم سمخ لك ىف نأ ىلع نوملسملا عمجأو

 ةنبا نكت ل نإف « نيثالثو سمح ىلإ ضاخم ةنبا اهيفف نيرشعو اسمخ تناك اذإف

 سم ىلإ نوبل تنب اهيفف نيثالثو اتس تناك اذإف « ركذ نوبل نباف ضاخم

 ادحاو تناك اذإف « نيتس ىلإ ةقح اهيفف نيعبرأو اتس تناك اذإف « نيعبرأو
 نوبل اتتبا اهيفف نيعبسو اتس تناك اذإف « نيعبسو سمخ ىلإ ةعذج اهيفف نيتسو
 توبثل ةئامو نيرشع ىلإ ناتقح اهيفف نيعستو ادحاو تناك اذإف « نيعست ىلإ
 لمعو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمأ ىذلا ةقدصلا باتك ىف هلك اذه

 ن رشعلا ىلع داز اهف اهنم : عضاومف اهم اوفلتخاو : رمعو ركب وبأ هدعب هب
 ىذلا وأ هقوف ىذلا نسلا هدنعو هيلع ةبجاولا نسلا مدع اذإ اهنمو « ةئاملاو
 . ؟ بجاولا اف تبجو نإو لبإلا راغص ىف ةاكزلا بجن له اهنمو ؟ هقكحام هتحت

 اكلام نإف' نيرشعو ةئاملا ىلع داز ايف مهفالتخا ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأف )
 ذأ ءاش نإ رايخلاب قدصملاف « ةدحاو ةثامو نيرشع ىلع تداز اذإ : لاق

 اهيف نوكيف ةئامو نيئالث غلبت نأ ىلإ نيتقح ذخأ ءاش نإو « نوبل تانب ثالث

 نم نوبل تانب ثالث ذخأي لب : هباحصأ نم مساقلا نبا لاقو . نوبل اتنباو ةقح
 لوقلا اذببو « نوبل اتنباو ةقح اهيف نوكتف ةثامو نينامت غلبت نأ ىلإ رابخ ريغ

 لخأي لب : ب كلام باعصأ نم نوشجاملا نب كلملا دبع لاق . ىعفاشلا لاق

 : نويفوكلا ةلاقو . نيئالثو ةثام غلبت نأ ىلإ رايخ ريغ نم طقف نيتقح ىعاسلا

 ىلع ةضيرفلا تداعةئامو نيرشع ىلع تداز اذإ : ىروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ

 تناك اذإف « ةاش دوذ سمخ لك ىف مهدنع نوكي نأ اهدوع ىبعمو ؛« اهلوأ

 « نيرشعلاو ةئاملل ناتقحلا « ةاشو ناتقح اهيف ناك نيرشعو ةسخو ةئام لبإلا

 تناك اذإف « ناتاشو ناتقح اهيفف ةئامو نيثالث تغلب اذإف « سمخلل ةاشلاو

 عبرأو ناتقح اهيفف « ةثامو نيعبرأ ىلإ هايش ثالثو ناتقح اهيفف نيثالثو اسخ
 ناتقحلا « ضاخخم ةنباو ناتمح اهيفف اهتغلب اذإف « ةئامو نيعب رأو سخ ىلإ هايش



 تا

 لوألا ضرفلا ف تناك اك نيرشعو سمخلل ضاخنلا ةنباو « نيرشعلاو ةئاملل

 نيسمحللا ىلع تداز اذإف « قاقح ثالث اهبفف اهغلب اذإف « ةثامو نيسخ ىلإ

 قاقح مبرأ اهيف نوكيف « نيتئام غلبت نأ ىلإ ىلوألا ةضيرفلا اهب لبقتسا ةثامو
 ىلع اوقفتا مهنإف « ءاهقفلا نم نييفوكلا ادع ام امأو . ةضيرفلا اهب لبقتسي مث
 نيسخ لك فو نوبل تنب نيعبرأ لك ىف « نيثالثلاو ةئاملا ىلع داز ام نأ
 اذهى راثآلا فالتخا هتدوعال وأ ضرفلا ةدوعىف مهفالتخا ببسو . ةقح
 611 مااحلاو ةالبفلا هلع لاقانأ 8 ةقدصلا باتك ىف تبث هنأ كلذو « بابلا

 لك فو « نوبل ' تننب نيعبرأ لك ىف ةئامو ”نيرششسلا ىلع داز

 هدج نع هيبأ نع مزح نب ورمع نب ركبىلأ قيرطنم ىورو (" ةقح نيسامخ
 تداز اذإ » هيفو ةقدصلا باتك بتك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا نع

 ىلإ روهمحلا بهذف « ةضيرتفلا تفنودتْسا ”نيرشعو ةئثام ىلع لبإلا
 ثيدح حيجرت ىلإ نويفوكلا بهذو « تبثأ وه ذإ لوألا ثيدحلا حيجرت.
 الو : اولاق « دوعسم نباو ىلع لوق نم اذه مهدنع تبث تبث هنأل مزح نب ورم
 امأو . سايقلاب لاقيال اذه لثم ناك ذإ افيقوت الإ اذهب لثم ثوكي نأ حصي
 نيثالثلا ىلإ نيرشعو ةئاملا ىلع داز اهف ىعفاشلاو هباحصأو كلام فاقت بع

 نيب ام نأ ىأر نف « تاينيسمحلا الو تاينيعب رألا باسح مل مقتسي مل هنألف
 رهاظ ىلع داز ايف سيل : لاق صقو باسحلا مقتسي نأ ىلإ نيرشعو ةئاملا
 امأو .ثيدحلا رهاظ وهو نيثالثو ةئ ام غابي ىتح رهاظ ءىش تباثلا ثيدحلا
 نع ىور دق هنآل « نوبل تانب ثالث اهيف نأ ىلإ ابهذ امتإف مساقلا نب ,او ىعفاشلا

 ثالث اهيفف ةئامو نيرشعو ىدحإ تغلب اذإ اهنأ ةقدصلا باتك قف باهش نبا

 فالتخا ببسف . ةقحو نوبل اتنب اهيفف ةئامو نيثالث تغلب اذاف « نوبل تانب
 ىذلا ريسفتلل تباثلا رثألا رهاظ ةضراعم وه مساقلا نباو نوشجاملا نبا
 نباو « هتوبث ىلع قافتالل رثألا رهاظ حجر نوشجاملا نبا نإف ثيدحلا اذه
 « ىعاسلا كل ام رييخت امأو . رسفملا لصفملا ىلع لمجا المح ىعفاشلاو مساقلا
 . اعأ هللاو نيرثألا نيب عمج هنأكف

 هدنعو ةبجاولا لبإلا نم بجاولا نسلا مدع اذإ وهو ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )



 ا

 . نسلا كلذ ءارش فلكي : لاق اكلام نإف « هتحنوأ نسلا اذه قوف ىذلا نسلا

 ىذلا نسلا ناك نإ امهرد نيرشع ةدايزو هدنع ىذلا نسلا ىطعي لب موق لاقو

 وأ امهرد نيرشع قدصملا هيلإ عفد ىلعأ ناك نإو « نيتاش وأ طحأ هدنع

 اكلام لعلو « هيف ةعزانملل ىبعم الف ةقدصلا باتكى تباث اذهو « نيتاش

 :ةفينحوبأ لاقو . روثوبأو ىعفاشلا لاق ثيدحلا اذهبو « ثيدحلا اذه هغلبي م

 ىطعي لب : موق لاقو . ةاكزلا ف مقلا جارخإ ىف هلصأ ىلع ةميقلا هيلع بجاولا

 . ةميقلا نم امهنيب امو « هدنع ىذلا نسلا

 اذاف تبجو نإو « لبإلا راغص قف بجن له ىهو ( ةئلاثلا ةلئسملا امأو )

 ببسو . بجنال : اولاق موقو « ةاكزلا اهيف بحت : اولاق اموق نإف ؟ فلكي

 بمينال : اولاق نيذلاو . هلوانتيال وأ راغصلا سنحلاا مسا لوانتي له مهفالتخا
 ا علل ةفينحوبأ وه ةاكز اهيف

 هيلإ تسلجف هتيتأف « مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا قدصم اناتأ : لاق هنأ ةلفغ نبا

 قرتفم نيب عجأ الو « نبل عضار نم ذخآ ال نأ ىدهعف نإ : لوقي هتعمسف
 نيذلاو . اهذحأي نأ ىلأف ءاموك ةقانب لجر هاتأو : لاق ؛ عمتجم نيب قرفن الو

 مهنمو « مهيلع ةبجاولا نسلا ءارش فلكي : لاق نم مهنم اهيف ةاكزلا اوبجوأ

 راغص ىف اوفلتخا فالتخالا اذه وحنبو «٠ سيقألاوهو اهنم ذخخأي : لاق نم

 . مغلا لامس رقبلا

 كلذ ىف بجاولا ردقو رقبلا باصن ىف ثلاثلا لصفلا

 تلاقو . ةنسم نيعبرأ فو اعيبت رقبلا نم نيثالث ف نأ ىلع ءاملعلا روهح
 اسخ تغلب اذإ ليقو « عيبت اهيفف نيثالث ىلإ ةاش رقبلا نم رشع لك ىف ةفئاط

 اذإف « كلذ تزواج اذإ ناترقب اهيفف نيعبسو سمح ىلإ ةرقب اهيفف نيرشعو

 . بيسملا نب ديعس نع اذهو « ةرقب نيعبرأ لك يف نيرشعو ةئام تغلب

 ىعفاشلاو كلام بهذف ؛ نيتسلاو نيعبرألا نيب امفراصمألا ءاهقف فلتخاو
 اذإف «نيتسلا غلبت ىح نيعبرألا ىلع داز مف ءىشال نأ ةعامجو ىروثلاو دمأو

 اهيفف © ينام ىلإ عيبتو ةنسم اهيفف « نيعبس ىلإ ناعيبت اهيفف نيتس تغلب
 اذكه مث « ةنسمو:ناعيبت اهيفف « ةئام ىلإ ةعبتأ ةثالث الث اهيفف « نيعست ىلإ ناتنسم
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 مهفالتخا بيسو . ةنسم نيعبرأ لك ىو « عيبت نيثالث لك ىف « دازام

 . ناخيشلا هجرخي مل كلذلو « هتحص ىلع قفتم ريغ ذاعم ثيدحنأ باصنلا ف
 اذه ذاعم ثيدحق ءاج هنأ رقبلا4ف صقولا راصمألاءاهقف فالتخا ببسو

 املف « ملسو هيلع هللا لص ىبلا اهيف لأسأ ىتح : لاقو صاقوألا ف فقوت هنأ
 'بلط صن كلذ ف'دري مل املف « ملسو هيلع هللا ىلص قوت دق هدجو هيلع مدق

 « اًعيش صاقوألاف ريم مل متغلاو لبإلا ىلع اهنساق نف « سايقلا قيرط نم هلكح

 بجو كلذ نم ليلدلا هانثتسا ام الإ ةاكزلا صاقوألا ف لصألا نإ لاق نمو

 .هريغالو عامجإ نم كلاته ليلدال ذإ « صقو رقبلاف هدنع نوكيال نأ

 كلذ نم بجا ولار دقو معلا باصن ف عيارلا لصفلا

 لإ ةاش ةاش نيعيرأ تغلب اذإ منغلا ةمئاس ف نأ ىلع بابلا اذه نم اوعمجأو

 .اذإف « نيتئام ىلإ ناتاش اهيفف ةئامو نيرشعلا ىلع تداز اذإف . ةئامو نيرشع

 لك ىف ةئامئ الثلا ىلع تداز اذإف « ةئامنالث ىلإ هايش ثالثف نيتئاملا ىلع تداز
 تناك اذإ : لاق هنإف حلاص نب نسحلا الإ روهمحلا دنع كلذو « ةاش ةئام

 ةاش ةئامعيرأ تناك اذإو + هاش عبرأ اهيف نأ ةدخاو ةاشو ةاش ةئامئالث مغلا

 راث آلاو « مهاربإ نعروصنم نع اذه هلوق ىورو « هايش سمخ اهيفف ةاشو
 زعملا نأ ىلع اوقفتاو . روهمحلاا لاق ام ىلع ةقدصلا باتك ىف ةعوفرملا ةتباثلا

 : كلام لاقف « قدصملا ذحأي اهم بنص ىأ نم اوفلتخاو « ملا عمم مضت

 لب : ةفينح وبأ لاقو . ىعالسلا ريخخ توتسا نإف « اددع رثكلألا نم ذخأي

 , فانصألا نم طسولا ذخأي : ىعفاشلا لاقو : فانصألا تفلتخا اذإ ريخي ىعاسلا
 اهذخأتالو ىعارلا اهلمحي ةلخسلا مهيلع دعن : هنع هللا ىضر رمع لوقل ةفلتخنا

 ةعذخلا ذخأنو « منغلا لحف الو ضخاملا ألو ىبرلاالو ةلوكألا دخأن الو

 ةعامح ءاهقف قفتا كلذكو . هطسوو لاملا رايخ نيب لدع كلذو « ةينثلاو

 كلذ توبثل روع تاذ الو ةمره الو سيت ةقدصلا ىف ذخؤيال هنأ ىلع راصمألا
 اوفلتخاو . نيكاسملل ريخ كلذ نأ قدصملا ىري نأ الإ « ةقدصلا باتك ف

 ىعفاشلاو كلام ىأرف ؟ ال مأ لاملا بحاص ىلع دعت له ةلعلا تاذو ءايمعلاف
 مسالا قلطم له مهفالتخا ببسو : دعنا اع ةفينح أ نع ىورو « دعت نأ



2 
 لسن ى بابلا اذه نم اوفلتخاو . ؟ امهلوانتيال مأ ىضرملاو ءاحصألا لوانتي
 كلام لاقف ؟ اباصن غلبت مل اذإ اهي باصنلا لمكيف تاهمألا عم دعت له تاهمألا
 نوكت نأ الإ لاخسلاب دتعيال : روث وبأو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو « اهب دتعي
 نأ رمأ ذإ هنع هللا ىضر رمع لوق لامحا مهفالتخا ببسو . اباصن تاهمألا
 تناك !ذإ اذه نم اومهف اموق نإف « ءىبثت اهنم ذخؤي الو لاخسلاب مهيلع دتعت

 نوبجويال رهاظلا لهأ نأ بسحأو « اًملطم اذه اومهف موقو « اباصن تاهمألا
 | نأل نكت لولو اباصن تاهمألا تناكول اهب نودعي الو « اثيش لاخسلا
 ردق ىف اريثأت ةطلخلل نأ ىلع ءاهقفلا رثكأو « مهدنع اهيلع قلطنيال سنحلا

 ؟ ال مأ باصنلا ردق ريثأت اه له كلذب نولئاقلا فلتخاو . ةاكزلا نم بجاولا
 رددق ىف الو بجاولا ردق ىنال « اريثأت ةطلخلل اوري ملف هباحصأو ةفينحوبأ امأو.
 ىلع اوقفتا راصمألا ءاهقف رثكأو ىعفاشلاو اكلام نأ كلذ ريسفتو « باصنلا
 : نيعضوم ىف كلذ نم اوفلتخاو . دحاولا كلاملا ةاكز تويكزي ءاطلخلا نأ
 دحاو لكل ناك ءاوس دحاو كلام باصن دعي له ءاطلخلا باصن ىق امهدحأ
 دحاو لكل ناك اذإ دحاولا لجرلا ةاكز نوكزي امن] مأ ؟ نكي ملوأ باصن مهنه
 مهفالتخا امأو . كلذ ف ريثأت اه ىلا ةطلخلا ةفص ى ىناثلاو . ؟ باصن مهع
 ببسف . ؟ ريثأت ال سيل وأ بجاولا فو باصنلا ىف ريثأت ةطلخلل لهىف الوأ
 ةالصلا هيلع هلوق نم ةقدصلا باتك ف تبث ام موهفم ف مهفالتخا مهفالتخا

 لمس ها ل . سوه يلهم هدعادن هسرد م. رو
 ةيشحلا عت نيس ”قرفي الو قرتفم نيب عمجب ال » مالسلاو 0

 دحاو لك نإف « ةيوسلاب ناعجارتي امهنإف نيطيلخ نم ناك امو « ةقادصلا
 اوأر نيذلا نأ كلذو « هداقتعا ىلع ثيدحلا اذه موهفم لزنأ نيقيرفلا نم
 نإ : اولاق طقق بجاولا ردقلاف وأ بجاولا ردقلاو باصنلا ام اريثأت ةطلخلل
 هلوقو « ةيوسلاب ناعجارتي امهناف نيطيلخ نم ناكامو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 كلم نأ ةحضاو ةلالد لدي « عمتجم نيب قرفي الو قرافم نيب عملجيال »
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل صصخ رثألا اذه نإف « دحاو لجر كلك نيطيلحلا
 : هباحصأو كلام دنع ةاكزلا ىف امإ ع ةقدص لبإلا نم دوذ نسخ نود ايف سيل »
 هبادصأو ىعفاشلا دنع اعم باصنلاو ةاكزلا ف امإو ؛ بجاولا اد ىععأ

 « ناطيلخ امهل لاقي دق نيكيرشلا نإ : اولاقف ةطلحلاب اولوقي مل نيذلا امأو '
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 هقرفي الو قرعفم نيب .عمجيال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نوكي نأ لمتحيو

 هيلع بجوت ةمسق دحاولا لجرلا كلممسقي نأ ةاعسلل ىبن وه امنإ 6 عمتجم نيب

ىلإ هيلع مسقيف ةاش نورشعو ةئام هل نوكي لجر لثم « ةقدصلا ةرثك
 نيعبرأ 

 هبجوي ثيح رخآ لجر كلم لإ دحاو لجر كلم عمجي وأ ؛ تارم ثالث

 نأ بجو ثيدحلا اذهى لاّحالا اذه ناكاذإو : اولاق ةقدصلا ةرثكم محلا

 ةاكزلاف بجاولا قحل او باصنلا نأ ىبعأ اهيلع عمجملا ةتباثلا لوصألا هب صصخت ال

 ةطلخلا ظفل نإ : اولاقف « ةطلخلاب اولاق نيذلا امأو . دحاولا لجرلا كلع ربتعب

 هيلع هلوقف كلذك كلذ ناك اذإو « ةكرشلا ف هنم اهسفن ةطلخلا ف رهظأ وه

 هبجاولا قحلا نأ ىلع لدي امم « ةيوسلاب ناعجارتي امبنإ » امهيف مالسلاو ةالصلا

 هاعجاري امه-]1 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأو « دحاو لجر مكح هلكح امهيلع

 روصتي سيل نيكيرشلا نآل « نيكيرشب اسيل نيطيلخلا نأ ىلع لدي « ةيوسلاب
 موهفملا اذه ىلع رصتقا نف « ةكرشلا لام نم وه ذوخأملا ذإ عجارت امهب

 هناك اذإ دحاولا لجرلا ةاكز نايكزي امنإ ناطيلخلا : لاق باصنلا هيلع سقي ملو

 قحلا مكحلا اعبات باصنلا مكح لعج نمو « باصن امهم دحاو لكل
 هبجاولا

 لكو « دحاولا لجرلاةاكز امهاكز نأ اك « دحاولا لجرلا باصن امهباصن : لاق

 الو قرفم نيب عمجيال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لزنأ ءالؤه نم دحاو

 ىعم : لاق هنإف ىلاعت هللا همر كلام امأف : هيلإ بهذ ام ىلع « عمتجم نيب قرفي

 ةاش ةئام امهم دحاو لكل نوكي نيطيلخلا نأ « عمتجم نيب قرفيال » هلوق

 امهم دحاو لك ىلع ناكاقرتفا اذإف « هايش ثالث امبيف امبيلع نوكتف « ةاشو

 دحاو لكل ثالثلا رفنلا نوكي نأ « قرتفم نيب عمجيال » هلوق ىنعمو « ةاش

 ىبلا هبهذم ىلعف « ةدحاو ةاش مهيلع ناك اهوعمج اذإف « ةاش نوعبرأ مهنم

 هلاقف ىعفاشلا امأو : باصن مهم دحاو لكل نيذلا ءاطلخلا وحن هجوتموه امنإ

 اذإف « ةاش نوعبرأ امه نالجر نبوكي نأ « عمتجم نيب قرفي الو و هلوق ىنعم

 هباصن هدنع ءاطلخلا باصن ناك ذإ « ةاكز اهيف امهيلع بحي مل امهمنغ اقرف

 ةطلحلا ىه ايف اوفلتخا مهنإف ةطلخلاب نولئاقلا امأو . مكحلا ىف دحاو كلم

 امهنيشام طلتخم نأ ةطلخلا ط رش نم نإ : لاقف ىعفاشلا امأف . ةاكزلا ىف ةرثملا

 املوحف نوكتو « اعم ايقستو دحاول احرستو دحاول ابلحمو دحاول احارتو



5 

 هباصنلا لاكر بتعي كلذلو ةكرشلاو ةطلخلا نيب ةلمحلاب هدنع قرف الو ةطلتخم
 اكرتشا ام هدنع ناطيلخلاف كلام امأو . مدقت ام" نيكيرشلا نم دحاو لكل

 ضعب ةاعار٠ ىف هباحصأ فلتخاو « لحفلاو ىعارلاو حارملاو ضوحلاو ولدلا ف
 ري ل كلذلو « ةطلخلا مماتلا ذا ينولخلا ببسو . اهعيمج وأ فاصوألا هذه

 . ىسلدنألا مزح نب دمحم ىلأ بهذم وهو ؛ ةاكزلا ف ةطلخلا ريثأت موق

 سماخلا لصفلا

 .كلذ ىف بجاولا ردقلاو راملاو بوبحلا باصن ف

 .ىسام امأو ؛ رشعلاف ءامسلاب ىسام امأ ء بوبحلا ىف بجاولا نأ ىلع اوعمحأو
 باصنلا امأو . ملسو هيلع هللا ىلص هنع كلذ توبثل رشعلا فصنف حضنلاب
 ' ىلإ روهمحللا راصف « ةاكزلا لام نم سنحلا اذه ىف هبوجو ىف اوفلتخا مهنإف
 عاصلاو ؛ عامجاب اعاص نر وساولاو ١ وأ ةسخ رهو هيف تالا ناحل

 لطر هدم نأ ىلع روهمحلباو « مالسلاو ةالصلا هيلع ىتتلا دمب دادمأ ةعبرأ
 0 رق فانز وكلا

 دملا ف لوقي هدو ناكو « كلذب ةنيدملا لهأ ةداهشل قارعلا لهأ بهذم
 بوبحلا قف سيل : ةفيتحوبأ لاقو . لاطرأ ةينامت هنإ عاصلا قو « نالطر هنإ

 مومعلا امأ . 55 مومعلا ةض راعم مهفالتخا ببسو . باصن راغلاو

 فصت حفتاب تس اهفو ؛"رشعلا ءاملا تقس ايف ه مالسلاو ةالصلا هيلع هلو

 ةسخ نود ايف سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف صوصخلا امأ و , رشعلا

 لاق مومعلا ىلع ىنبي صوصخلا ىأر نف « ناتباث ناثيدحلاو « ةقدص قسوأ

 ناضراعتم صوصخملاو م ومعلا نأ ىأر نمو« روهشملا وهو باصنلا نم دبال

 « هدنع مومعلاب صوصخلا خسني دق ناك ذإ رخأتملاو امهيف مدقتملا لهج اذإ

 خسنلاو « هخسن زاج هب لمعلا بجو ام لك ذإ « صوصخلاب مومعلا خسنيو
 نكلو « باصنال لاق مومعلا حجر نمو « لكلل نوكي دقو ضعبلل نوكي دق
 ىلع صوصخملا حيجرت باب نم وه مومعلا ىلع صوصخلا ىدنع روهمحلا لمح
 ؛ نمت هين مرضت و رهام عوومتلا نات هيف اع راعت ىلا رخال عونسلا

 صاخلا ىلع ماعلا ىب اولوقي نأ ىلإ روهمحلا ريص ىذلا ببسلا هنإف اذه لمأتف
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 صوصخلا نكمي نأ الإ دوجوم امهنيب ضراعتلا نإف « اناينب سيل ةقيقحلا ىلعو
 مومعلا اذبي باصتلا ىف ةفينح ىلأ جاجتحاو « ءانثتسا نوكيف مومعلاب الصتم

 اوفلتخاو . هنم بجاولا ردقلا نييبت جرت جرح امنإ ثيدحلا نإف « فعض هيف
 بوبحلا مض ف : ىلوألا ةلئسملا : لئاسم ثالث باصنلا ىف بابلا اذه نم

 رغلاو بنعلا ف باصنلا ريدقت زاوجى : ةيناثلا . باصنلا ق ضعب ىلإ اهضعب

 لبق هعرزو هرمث نم هلكأي ام لجرلا ىلع بسحم له : ةثلاثلا . صرحلاب
 . ؟ال مأ باصنلا ف ذاذحاو داصحلا

 رغلاو بوبحلا نمدحاولا فئصلانأ ىل- ؛وعمجأ مهنإف ( ىلوألا ةلئسملا امأ )
 : امهنم دحاو لك ردق بسحم هعيمح نع ةاكزلا ذخؤتو هئيدر ىلإ هديج عمجم

 اوفلتخاو . هطسو نم ذخأ افانصأ رّكلا ناك نإف ؛ ءىدرلاو ديلا نم ىنعأ
 لاقف تلسلاو ريعشلاو ةطنملا مض قو « ضعب ىلإ اهضعب ىناطقلا مض

 لاقو . اضيأ تلسلاو ريعشلاو ةطنحخلا دحاو فنص اهلك ةينطقلا : كلام

 ءابئامسأ بسحب ةريثك فانصأ اهلكىناطقلا :ةعامحو دمحأو ةفينح وبأو ىعفاشلا

 تلسلاو ريعشلا كلذكو « باصنلا بإاسح ق هريغ ىلإ ءىش اهم مضي الو

 . باصنلا ليثكتل رخآلا ىلإ اهنم دحاو مضيال ةثالث فانصأ مهدنع ةطنحلاو
 ؟ ءامسألا قافتاوأ عفانملا قافتا وه دحاولا فنصلاف ةاعارملا له فالحلا ببسو
 « ةريثك فانصأ ىهف اهؤامسأ تفلتخا املك : لاق ءامسألا قافتا لاق نف
 نإو دحاو فنئص ىبهف اهعفانم تّقفتا املك : لاق مفانملا قافتا لاق نمو
 « عرشلا ءارقتساب هتدعاق ررقي نأ موري امهم دحاو لكف « اهؤامسأ تفلتخا
 رخآلاو « ءامسألا عرشلا اهيف ربتعا ىلا ءايشألاب هبهذم جتمي امهدحأ نأ ىعأ
 عرشلا ةداهش نوكي نأ هبشيو « عفانملا اهيف عرشلا ربتعا ىلا ءايشألاب
 نيرايتعالا الك ناك نإو عفانملل هتداهش نم رثكأ ةاكزلا ىف ءامسألل
 . ملعأ هللاو ء عرشلاف ادوجوم

 ليكلا نود هب هرابتعاو صرحلاب باصنلا ريدقت ىهو ( ةيناثلا ةاثسملا امأو )
 اهحالص ودبي نيح بانعألاو ليخنلا ف صرحلا ةزاجإ ىلع ءاملعلا روهمج نإف
 الإ صرتخال : دواد لاقو : ايطر اهنولكأي اهلهأ نيبو اهنيب لْخي نأ ةرورضل
 نأ'لاملا بر ىلعو لطاب صرح ا : هابحاصو ةفينحوبأ لاقو . طقف ليخنلاف
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 مهفالتخاىف ببسلاو . هنم صقنوأ صرح ا ىلع داز هديب لصحت ام رشع ىدؤي
 كلذ دراولا رثآلا امأ . كلذ ى دراولا رثألل لوصألا ةض راعم صرخ لا زاوج ىف

 و هيلع هللا للص هللا لوسر نأ » ىور ام وهف روهمحلاا هب كسمت ىذلا وهو

 . « لخنلا مهيلع صرخيف ربيخ ىلإ هريغو ةحاوو نب هللا دبع لسري ناك
 رغلا عيب وهو « اهنع ىبملا ةنبازملا باب نم هنألف هضراعت ىلا لوصألا امأو

 ةئيسن ركلاب بطرلا عيب باب نم اضيأ هنألو « اليكر قلاب لخنلا سوعر ىف
 ىأر املف « ابرلا لوصأ نم امهالكو ةئيسنلا نمو لضافتلا نم عنملا هلخديف
 ةاكزلل نكي مل ربيخ لهأ ىلع صرخي ناك ىذلا صرحللا نأ عم اذه نويفوكلا

 لك ىديأب ام ملعيل انيمحت نوكي نأ لمتحي : اولاق ةاكز لهأب اوسيل اوناكذإ
 ناك هنأ رهاظلاف « كلام ربخ بسحب امأ : ىضاقلا لاق . راعلا نم موق
 : لاق صرحا نم غرف اذإ ناك ةحاور نب هللا دبع نأ ىور امل ةمسقلا ىف

 بسحب امأو . بحلا ةمسقىال راكلا"ةمسقىف ىبعأ ؛ ىلف مش نإو مكلف منش نإ

 مهيلع بجاولا بيصنلا عضومل صرحا امتإف دوادوبأ هاور ىذلا ةشئاع ثيدح

 هللا ىلص ىلا ناك » ربيخ نأش ركذت ىهو تلاق اهنأ وه ثيدحلاو « كلذف

 نيح لخنلا مهيلع صرخيف ربيخ دوبي ىلإ ةجاور نب هللا دبع ثغبي ملسو هيلع
 ناك امفيكو « ناخيشلا هجرخي مل راقلا صرخو « هنم لكؤي نأ لبق بيطي
 ةالصلا هيلع هنم ناك هنأ تبث نإ اذه « لوصألا كلت نم ىئثتسم صرخلاف

 سيل ةمذلا لهأ ىلع تبث ول مكحلا نإف « نيملسملا ىلع هنم اكح مالسلاو

 ثيدح حص ولو . ملعأ ةللاو ليلدب الإ نيملسملا ىلع امكح نوكي نأ بحي
 ديسأ نب باتع ثيدحو « ملعأ هللاو انيب صرحا زاوج ناكل ديسأ نب باتع
 ذيخآو بنعلا صرحخأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنرمأ » لاق هنأ وه

 نأل « هيف نعط ديسأ نب باتع ثيدحو « ارم لخنلا ةاكز دخؤت اك ابيبز هتاكز

 صرخ دواد زجي مل كلذلو « هنم عمسي مل وهو بيسملا نب ديعس وه هنع هيوار

 ببسلاو . هصرخ زاوج ىف رنوتيزلا ف ةاكزلا بجوأ نم فلتخاو . بنعلا
 عيمجلا دنع جرخلاو؛ بنعلاو لخنلا ىلعكلذ ف هسايق ىف مهفالتخا مهفالتخا ىف

 بنعلا ال بنعلا نم بيبزلا كلذكو «بطرلا ال رّْملا وه ةاكزلا ق لخنلا نم

 بحلاال تيزلا وه نوتيزلا ق ةاكزلا بوجوب نيلئاقلا دنع كلذكو « هسفن
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 ىذلا نوتيزلاو بيب زتيال ىذلا بنعلا ق كلام لاقو . بيبزلاو رعلا ىلع اسايق

 . ايح هنم ذخؤي نأ ىرأ رصعنيال

 لكأ ام لجرلا ىلع بسحي :الاق ةفينح ابأو اكلام نإف ( ةثلاثلا ةلثسملا امأو )

 كريو هيلع بسحمال : ىعفاشلالاقو « باصنلاف داصحلا لبق هعرزو هرمث نم

 ضراعي ام مهفالتخا ف ببسلاو . هلهأو وه لكأي ام لاملا برل صراحلا

 ةمثحىلأ نب لبس هاور اف كلذ ةنسلا امأ . سايقلاو باتكلا نم كلذ راث آلا

 : لاش لجو اق « اصراخ ةمثح ابأ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ »

 : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « "ىلع داز دق ةمثحابأ نإ هللا لوسراي

 دقل هللا لوسر اي : لاَقف يلع تادز ”كّنأ معزي ”كّع ”نلبا "نإ

 ”دَنَق : لاقف « حيرلا هطقست امو نيكاسملا همعطيامو هلهأ ةيرع ردق هل تكرت

 اسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ىورو «كتفصْتنأو كلمع ”نئبا كتداز
 اوعادف ثلا اونعادت "مل "نإف ء ثْدتلا اونعدتف "مضر تخ اذإ» لاق

 اوقفت » لاق ماهو ةيلعاوللا ليغ هيلا لوسر نأ رباج نع ىورو ”مليرلا
 "بئاوّشلاو لماععلاو ”ةيصولاو ةلك آل او ةّنيِرَعلا لالا ”نإف صرحا ف

 سايقلاوراث آلا هذه ضراعملا باتكلا امأو « ”قسحلا "نم رَمّثللا ف بتجو امو

 .-ه داصتح موي 'هّنقح اونتآو رمتأ اذإ هرم "نم اونلثك - ىللاعت هلوقف
 ىه هذهف . لاومألا رئاس هلصأ ةاكزلا هيف تبجوف لام هنألف سايقلا امأو
 هذه ى هنم بجاولاو ةاكزلا ف بجاولا ردقب قلعتت ىلا ةروهشملا لئاسملا
 تجرخ اذإ اهنأ اوفلتخي ل « اهنايعأ نم ةجرتم ةاكزلا ىلا ةثالثلا سائجألا

 نيعلا لدب جرخينأ اهيف زوي له اوفلتخاو « ةئزجم اهنأ اهسفنأ نايعألا نم
 لدب تاوكزلاف مقلاجارخإ زوحيال : ىعفاشلاو كلام لاقف ؟زوجيالوأ ةميقلا

 صوصنملا ىلع ردق ءاوسزوحجي : ةفينحآوبأ لاقو « تاوكزلا ىف هيلع صوصنملا
 «نيكاسملل بجاو قح وأ ةدابع ةاكزلا له مهفالتخا ببسو .ردقي مل وأ هيلع
 ىتأ اذإ هنأل زحي مل نايعألا كلت ريغ نم جرخأ نإ لاق : ةدابع اهنإ لاق نف
 نيكاسملل ىح ىه لاق نمو « ةدساف ىهف اهب رومأملا ةهجلاا ريغ ىلع ةدابعلاب

 نإو لوقن نأ انل : ةيعفاشلا تلاق دقو « هدنع نيعلاو ةميقلا نيب قرف الف
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 هنم ادصق نيعلاب قحلا قلع امتإ عراشلا نأ نيكاسملل قح اهنأ انملس
 تصخ امنإ: لوقت ةيفنحلاو : لأومألا نايعأ ىف ءاينغألا عم ءارقفلا كيرشتل
 لام ىذ لك نأل « لاومألا بابرأ ىلع اليهست لاومألا نايعأ ركذلاب

 ضعب ىف ءاج كلذلو « هيدي نيب ىذلا لاملا عون نم جارخإلا هيلع لبسي امنإ
 . دودحلا باتك ىف ىثأي ام ىلع اللح للحلا لهأ ىلع ةيدلا ف لعج هنأ رثألا

 ضورعلا باضن ىق سداسلا لصفلا
 امنم ذختا امف وه امنإ كلذب نيلئاقلا بهذم ىلع ضورعلا ق باصنلاو

 باصنلا وه مهبهذم ىلع اهيف باصنلاو « لبق ردقي ام ىلع ةصاخ عيبلل
 لوحلا كلذكو « لاومألا سوعءرو تافلتملا مق ىه هذه تناكذإ نيعلا ىف

 « لاق اكلام نإف « ضورعلاىف ةاكزلا اوبجوأ نيذلا دنع ضورعلا ىف

 رجاتلا ىف هدنع كلذو « نيدلا ىف لاحخلاك ةدحاو ةنسل هاكز ضورعلا عاب اذإ

 تقو مهل طبضنبال نيذلا امأو . هضورع ءارش تاقوأ هل طبضت ىذلا
 دنع ءالؤه مكحف ءريدملا مماب نوصخي نيذلا مهو هنورشي الو هنوعيبي ام

 نم هديب ام موقي نأ مهتراجت ءادتبا موي نم وحلا مييلع لاح اذإ كلام

 ىجتري ىذلا نيدلا نم هلامو نيعلا نم هديب ام كلذ ىلإ مضي مث « ضورعلا
 « ريدملا ريغ نيد ىف هلوق فالخي كلذو : هلثم نيد هيلع نكي مل نإ هضبق

 هماع قف هل ضن ءاوسو « هتاكز ىدأ اباصن كلذ نم هدّنع عمتجا ام غلب اذإف

 نبا ةياور هذهو « اباصن غلبب مل وأ اباصن غلب ضني مل وأ نيعلا نم ءىش

 ناكو ضان هل نكي مل اذإ : هنع مساقلا نبا ىورو . كلام نع نوشجاملا

 دوجو طرشي مل نم مهنف . ءىش ضورعلا ىف هيلع نكي مل ضورعلاب رجتي
 « باصنلا هيفربتعا نم مهنم « هطرش ىذلاو . هطرش نم مهنمو « هدنع ضانلا

 اهنايعأ نم نوكت ضورعلا ةاكز : ىنزملا لاقو . كلذ ربتعي مل نم مهنمو

 ىعازوألاو ىروثلاو دجأو ةفيئحوبأو ىعفاشلا « روهمحلا لاقو . اهنامنأ نمال

 ةراجتلل اضرع ىرتشا نم هنأو « دحاو همكح ريدملا ريغو ريدملا : مهريغو
 هب هعاتبا ىذلا هنمث ىكزي لب : موق لاقو . هاكزو هموق لوحلا هيلع لاحف

 ط رتشي اننإ لوحلا نأل ائيش ريدملا ىلع روهمحلا بجوي مل امنإو « هتميقال



 ااا

 طقست الثل نيعلاب انهه عونلا هبشف كلام امأو . هعون ىفال لاملا نيع

 نوكي نأب هنم هبشأ ادئاز اعرش نوكي نأب وه اذهو « ريدملا نع اسأر ةاكزلا

 « لسرملا سايقلاب هنوف رعي ىذلا وه اذه لثمو « تباث عرش نم اطبنتسم اعرش

 ةحلصملا نم لقعي ام الإ عرشلا ىف هيلع صوصنم لصأ ىلإ دنتسيال ىذلا وهو
 صوصنم لّوصأ ىلإ دنتسي ملنإو حلاصملا ربتعي هللا همحر كلامو « هيف ةيعرشلا

 . اهيلع

 .اهقفلا روهمح نإف ةاكزلا تقو امأو ( ةاكزلا تقوى ةعبارلا ةلمحلا )

 توبثل « لوحلا ةيشاملاو ةضفلاو بهذلا ىف ةاكزلا بوجو ىف نوطرتشي

 راشتنالو « مهنع هللا ىضر ةباحصلاى هراشتنالو « ةعبرألا ءافلخلا نع كلذ

 هنأ زوجي ال فالخ ريغ نم راشتنالا اذه لثم نأ مهداقتعالو « هب لمعلا

 ىننلا نع رمع نبا ثيدح نم اعوفرم ىور دقو . فيقوت نع الإ نوكي
 « لوتحلا هيلع لوحي ىسح لام ىف ”ةاكزال» لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 فالخ لوألا ردصلا ىف هيف سيلو « راصمألا ءاهقف دنع هيلع عمج اذهو

 .كلذ ىف دري مل هنأ كالتخالا ببسو . ةيواعمو سابع نبا نع ىور امالإ
 : اهادحإ : ةروهشم ةينامن لئاسم ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . تباث ثيدح

 : ةيناثلا . ؟ رشعلا عير هيف بجاولا 'نإ انلق اذإ ندعملا ف لوحلا طرتشي له

 بجي لام ىلع ةدراولا دئاوفلا لوح : ةثلاثلا . لاملا حبر ىلوح رابتعا ىف

 ٠ ةسماخلا . ةاكزلا هيف نإ انلق اذإ نيدلا لوح رابتعا ىق :ةعبارلا . ةاكزلا هيف

 .ةدئاف لوح ىق ةسداسلا . ةاكزلا اهيف نإ انلق اذإ ضورعلا لوح رابتعا ىف

 ىلع امإ  تاهمألا ىلإ مضت اهنإ انلق اذإ متغلا لسن لوحىف : ةعباسلا . ةيشاملا

 امإو « ةقينحويأو ىعفاشلا وهو اباصن تاهمألا نوكت نأ طرتشي نم ىأر

 جارخإ زاوج ف ةنماثلاو . كلام بهذم وهو « كلذ ط رشيال نم بهذم ىلع

 . لوحلا لبق ةاكزلا

 باصنلا عم لوحلا هيف ىعار ىعفاشلا نإف « ندعملا ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأ )

 نيب ةببش ددرت مهفالتخا ببسو . لوحلا نود باصنلا هيف ىعارف كلام امأو

 نف « نيينتقملا ةضفلاو ربتلا نيبو ةاكزلا هيف بحت امم ضرألا هجرخت ام



 ع ا

 ةضفلاو ربتلاب هبيش نمو « هيف لوحلا ربتعي مل ضرألا هجرخت امب ههبش
 ملعأ هللاو نيبأ ةضفلاو ربتلاب ههيبشتو « لوحلا بجوأ نيينتقملا

 ةثالث ىلع هيف اوفلتخا مهمإف لاملا حبر لوح رابتعا امأو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 اياصن لصألا ناك ءاوس ديفتسا موي نم ربتعي هلوح نأ ىعفاشلا ىأرف ؛ لاوقأ

 حاب رأل ضرعيال نأ بتك هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ىورم وهو « نكي نكي ملوأ
 لوحوه حبرلا لوح : كلام لاقو . لوحلا اهيلع لوحي ىبح ةراجعتلا
 لصألا ناك ءاوس « هعم حبرلا ىكذ لوح لوصألل لك اذإ ىأ : لصألا

 : ديبعوبأ لاق « اياصن هحبر عم لصألا غلب اذإ باصن نم لقأ وأ اباصن
 سأر نوكي نأ نيب موق قرفو . هباحصأ الإ ءاهقفلا نم دحأ هيلع هعباتي ملو
 ىكز اباصن ناك نإ : اولاقف نوكيال وأ اياصن لوخلا هيلع لئاحلا لاملا
 ىعازوألا لوقلا اذهب لاق نممو كزي ملاباصن كي ملنإو « هلام سأر عم حبرلا

 هكح نوكي نأ نيب حبرلا ددرت مهفالتخا بيسو . ةفينح وبأو روث وبأو

 : لاق ءادتبا دافتسملا لاملاب ههبش نف « لصألا ركح وأ دافتسملا لاملا
 همكح : لاق لاملا سأر وهو لصألاب ههبش نمو « لوحلا هب لبقتس

 تبجو دق لاملا سأر نوكي نأ هيبشتلا اذه طورش نم نأ الإ « لاملا سأر
 سايق فعضي كلذلو « اباصن ناك اذإ الإ نوكيال كلذو « ةاكزلا هيف

 كلام هدمتعا ىذلا نوكي نأ هبشيو « كلام بهذم ىف لصألا ىلع حبرلا

 معلا لسن نكل ؛ مغلا لسفب لاملا حبر هيبشت 3 وه كلذ ق هنع هللا ىضر

 . روهمجلا لوق لثم كلام نع ىور دقو « هيف اضيأ فلت#

 لاملا نأ ىلع اوعمجأ مهماف « دئاوفلا لوح ىهو ( ةثلاثلا ةلثسملا امأو )

 امهعومجم نم لككي هحب ر ريغ نم لام هيلإ ديفتساو باصن نم لقأ ناك اذإ
 ةدنعو الام دافتسا اذإ اوفلتخاو . لك موي نم لوحلا هب لقتسي هنأ باصن

 ناك' نإ دافتسملا ىكزي : كلام لاقف « لوحلا هيلع لاح دق رخآ لام باصن

 لوقلا اذهبو « ةاكزلا هيف تبجو ىذلا لاملا ىلإ مضي الو هلوحل اباصن

 اهلك دئاوفلا : ىروثلاو هباصصأو ةفينح_وبأ لاقو « ىعفاشلا لاق دئاوفلا ف

 «هببسأو . مهدنع حبرلا كلذكو « اباصن لصآلا ناك اذإ لصألا لوحب ىكزت

 لام ىلع دري مل كام مكح هنكح مأ هيلع دراولا لاملا مكح هلكح له مهفاالتخا



 بالا

 . ةاكز هيف الام ىنعأ : رخآ لام ىلع دري مل لام كح همكح لاق نف ؟رعخآ
 دحاو لام هنأو هيلع دراولا مكح همكح لعج نمو « ةدئافلا ىف ةاكزال : لاق

 لاملا لوحب هلوحربتعا اباصن هنوكي ةاكزلا هيلع دراولا ىف ناك اذإ : لاق

 لوحي ىح لام قف ةاكزال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعو « هيلع دراولا

 دمتعا ةفيئحابأ نأكو ليلدب الإ لام لإ لامفاضيال نأ ىضتقي :لوحلا هيلع

 بايلا اذه ىق هدمتعي ىذلادهلصأ نمو « ةيشاملا ىلع ضانلا سايق اذه قف

 دجوي نأ لب هئازجأ عيمجىف اباصن لاملا دجوي نأل وحلا طرش نم سيل هنأ

 لوأ ىق لام ناكاذإ هنأ هدتعف ؛ هلك ىف هنم اضعبو طقف هيفرط ى اباصن

 رخآ ى الام دافتسا مث باصن نم لقأ راصف هضعب كله مث اباصن لوحلا
 لاملا اذه دوجوم هدنع اذهو « ةاكزلاديف بجن هنأ اياصن هب راص لوحلا

 نكلو داز لب « هنيعب دحاو لام هئازحأ عيمجف وهو ء لوحلا لمكتسي مل هنأل
 امنإ لاملا ىق طرتشا ىذلا لوحلا نأ رهاظلاو « اياصن لوحلا قرط ىف ىنلأ

 «' كلذ ريغب الو ةدئافب الو حبربال صقني الو ديزيال نيعم لام قوه
 نأ كلذو هنع ىبغتسم ةلضف لاملا نوك وه لوحلاب دوصقملا ناك ذإ

 ةاكزلا هيف لعجف هيلإ ةجاح هب سيلف هدنع ريغتي مل كلاملا دنع الوح ىب ام

 لوخلا طارتشا نأ ىأر نم امأو . لاومألا لوضف ىف ىه امنإ ةاكزلا نإف
 خابرألا نع الضف دئاوفلا مضت :لوقي نأ هيلع بجاوف ءاقلا هببس امنإ لاملا ىف
 . ملعأ هللاو نيب هنإف اذه لمأتف لوحلا قرط ىف باصنلا ربتعي نأو لوصألا ىلإ
 ةاكزلا اهيف بحت ةيشام لوما لوأ ىف هدنع ناك نم نأ كلام ىأر كلذلو

 هنأكف « ةاكزلا اهيف بج اهنأ اهعون نم ةيشامب لوحلا رخآ ىف اهلدبأو اهعاب م
 دمتعا ام اضيأ ذحببأو « ةفينح ىلأ بهذم ىلع لوحلا فرط اضيأ ربتعا

 . هانلق ام ىلع ةيشاملا ةدئاف ىلع سايقلا ضانلا ةدئاف ىف ةفينحوبأ '
 نإف ةاكزلا هيف نإ انلق اذإ نيدلا لوح رابتعا ىهو ( ةعبارلا ةلئسملا امأو )

 الوح ناك نإ كلذ ةدعل هيكزي انيد ناك ام لوأ نم هيف كلذ ربتعي : اولاق اموق
 ةاكز هيف بجي الوح ناك نإ هنأ ىنعأ « لاوحأف الاوحأ ناك نإو « لوحف
 : اولاق موقو . لاوحألا كلت ةدعل ةاكزلا هيف تبجو الاوحأ نإو « ةدحاو
 :اولاق موقو . نيدلا هدنع ىذلا دنع الاوحأ نيدلا ماقأ نإو ء دحاو ماعل هيكزي



 م لاا"

 لقي ملف صضبق موي نم لوحلا نيدلاب لبقتسي لاق نم امأو . لوحلا هب لبقتسي

 اريصق ماقأ ىلا لاوحألا ددعب ةاكزلا : هيف لاق نمو : نيدلا قف ةاكزلا باجيإب

 نإو دحاو لوحل هيف ةاكرلا : لاق نم امأو ه رضاحلا لاملابنيدلا هيبشت ىلإ

 نأ انيد ماد ام ولخيال هنأل « اذه ىتقوف ادنتسم هل فرعأ الف « الاوحأ ماقأ

 فنأتسي لب مالك الف ةاكز هيف نكي مل نإف « كلذلوقيال وأ ةاكز هيف نإ لوقي

 نإف « كلذ طرتشيال وأ لوحلا اهيف طرتشي نأ ولخيالف ةاكز هيف ناك نإو « هي

 ملف لوح ىضقنا املك لرقي نأ الإ لاوحألا ددع ربتعي نأ بجو انطرتشا

 ةاكزلا نإف « لوحلا كلذ ىف مزاللا "قحلا كلذ هنع طقس هئادأ نم نكمتي

 ماعلا قح الإ قبي ملف « لوحلالولحو « لاملا نيع روضح : نيطرشب تبجو

 اهيف هدنع بجتال اهنإف « ةراجتلل ىلا ضورعلاب كلام ههبشي اذهو « ريخألا
 ىتلا ةيشاملاب هبش ام هيفو « ةريثك الاوحأ هدنعتمماقأ نإو اهعاب اذإ الإ ةاكز

 بهذم ىلع ىكزي هنإف تضقنا دق اهدجيف ىتأي مث اهيلإ اماوعأ ىعاسلا قيال
 نم نكمتي ملو مدقت ايف لوحلا اهيلع لاح نأ امل هنأل طقف دجو ىذلا كلام

 لوحلا لول عم اهجارخإ ىف هدنع اطرش ىعاسلا ءىبجم ناكذإ ةاكزلا جارخإ

 بجاولا ناك ةفلاسلا ماوعألا ف هب بسوحو رضاخحلا ل وحلا كلذ قح هنع طقس

 ريغ ىلع ىرجي ءىش وهو « ةاكزلا هيف بجن امم تناك اذإ رثكأ وأ لقأ اهف

 سيل هنأل انماض هاريف ىعفاشلا امأو . لمعلا هيف كلام ربتعا امتإو « سايق

 زوجيال هنأ ىأر نم لك اذه ىلعو « بوجولا,ف هدنع اطرش ىعاسلا ءىمجم

 لداعلا مامإلا مدعوأ « مامإلا مدعف مامإلاىلإ اهعفدي نأب الإ هلامةاكز جرخي نأ

 لبقو لوحلا ءاضقنا دعب تكله نإ هنأ كلذ ىف ةلادعلا طرش نمم ناك نإ

 نويدلا ةاكز هدنع مسقنت كلامو < هيلع ءىبش الف مامإلا ىلإ اهعفد نم نكفلا

 لثم طقف دحاو ماعل ىكزي ام هدنع نويدلا نم نأ ىنعأ « ةئالثلا لاوحألا هذه

 نيد ثلاثلاو : ثيراوملا نويد لثم لوحلا اهب لبقتسيام اهنمو « ةراجتلا نويد

 . انضرغب سيل نويدلاق هلوق ليصحنو ربدملا

 لوقلا دنع اهبف لوقلا مدقت دقو « ضورعلا لوح ىهو (ةسماحلا ةلئسملا)

 . ضورعلا باصن قف

 لوأ - دهتحملا ةيادب - م



 تاو

 فالخب اهف كلام بهذم نإف « ةيشاملا دئاوف ىهو ( ةسداسلا ةلئسملا امأو )

 لصألا ناك اذإ لصألا ىلع ةدئافلا ىبي هنأ كلذو « ”"ضانلا دئاوف ىف هيهذم
 هبهذم ةفينح وبأف « ةيشاملاةدئافؤو مهاردلا ةدئافى ةفينحوبأ لعفي اك اباصن

 تناك اباصن تناك اذإ لصألا ىلع ىببت اهنأ ىبعأ ءدحاو مكح دئاوفلا ف
 حبرلاف كلام امأو « دئاوفلاك لسنلاو هدنع حابرألاو « ضان ةدئاف وأ مغ ةدئاف

 امأو . ةيشاملا دئاوفو ضانلا دئاوف نيب قرفيو « .دحاو امهكح هدنع لسنلاو

 « امهسفنأي امهلوخ رابتعاي دحاو امهككح هدنع دئاوفلاو حابرألاف ىعفاشلا

 وه اذهف « اباصن ناك اذإ لصألاب امهوحرابتعاب دحاو اهلسنو ةيشاملا دئاوفو
 .ضانلاو ةيشاملا نيب كلام قرف امنإ هنأكو « ةثالثلا ءاهقفلا ءال ؤهبهاذم ليصحت

 ةدئافلاو لسنلاب هيبش حبرلا نأ ىبعأ « دحاو امهيف سايقلاف الإو « رمعل اعابتا

 اهنم ذخأي الو لاخسلاب ميِيلع دعي نأ رمأ هنأ وه اذه رمع ثيدحو « ةدئافلاب

 . باصنلا باب ىف ثيدحلا مدقت دقو « ائيش

 لوح : لاق اكلام نإف « مغلا لسن لوح رابتعا ىهو ( ةعباسلا ةلئسملا )

 حبر ىف لاق اك نكت مل وأ اباصت تاهمألا تناك تاهمألا لوح وه لسنلا

 لوح لسنلا لوح نوكيال : زوث وبأو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو  ضانلا

 هببس هنيعب وه مهفالتخا ببسو . اباصن تاهمألا نوكت نأ الإ تاهمألا

 . لاملا حبر ىف مهفالتخا

 عنم اكلام نإف « لوحلا لبق ةاكزلا جارخ] زاوج- ىهو (ةنماثلا ةلئساا امأو )

 قح وأ ةدابغ ىه له فالحلا ببسو . ىعفاشلاو ةفينحوبأ هزوجو كلذ

 تقولا لبق اهجارخإ زجي مل ةالصلاب اههبشو ةدابع لاق نف « نيكاسملل بجاو
 عوطتلا ةهج ىلع لجألا لبق اهجارخإ زاجأ ةلجؤملاةجاولا قوقحلاب اههبش نمو
 فلستسا مالسلا و ةالصلا هيلع ىلا نأ ١ ىلع ثيدحب هيأرل ىعفاشلا جتحا دقو

 . « اهلحم لبق« سابعلا ةقدص
 ةثالث ىف بابلا اذه ف مالكلاو ( ةقدصلا هل بجن نميف ةسماحلاا ةلمحلا )

 ىلا مهغفص ىف : ىناثلا . ممل بجت نيذلا فانصألا ددعف : لوألا : لوصف

 .؟ مهل بحي رك : ثلاثلا . كلذ ىضتقت



 مس آلله

 فانصألا ددع ىف لوألا لصفلا
 ةاكزلا مه بجي نيذلا

 تاقدّصلا امم - ىلاعت هلوقىف مهبلع هللا صن نيذلا ةيناقلا مهف ,هددع امأن
 له :امهادحإ : نيتلئسم ىف ددعلا نم اوفلتخاو . ةيألا - نيكاستملاو 1 رءارسقفلل

 مم مأ فانصألا ءالؤه نم دحاو فنص ىلإ ةقدصلا عيمج فرصت نأ زوي

 كلام بهذف ؟ فنص نود فئنص مهم صخب نأ زوجيال ةقدصلا ىف ءاكرش
 فنص نم رثكأ وأ دحاو فنص ف اهفرصي نأ مامإللزوجم هنأ ىلإ ةفنحوبأو

 مسقي لب كلذ زوجيال : ىعفاشلا لاقو . ةجاحلا بسحي كلذ ىأر اذإ دحاو
 ظفللا ةضراعم مهفالتخا بيسو < ىلاعت هللا ىمس انك ةيناعلا فانصألا ىلع

 اهب رثؤي نأ ىضتقي ىنعملاو « مهعيمج نيب ةمسقلا ىضتقي ظفللا نِإف : ىنعملل

 ءالؤه دنع ةيآلا ف مهديدعت ناكف . ةلحلا دس هب دوصقملا ناكذإ ةجاحلا لهأ

 لوألاف « ةقدصلا ف مهكيرشتال تاقدصلا لهأ ىنعأ سنها زيدل درو امن
 ىعفاشلل ةجحلا نمو . ىبعملا ةهج نم رهظأ اذهو « ظفللا ةهج نم رهظأ

 وسيلع ما لع ىدلا لأس لحجر نأ قادتملا نع ةواذنوبأ هلوزام
 ضر "لدا "نإ 1: ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف . ةقدسعلا نمهيطعي
 ةينامت ما اهيف مكح ىح؛ تاقادّصلا ىف 0 الو ىبدن كح

 : « كّنقح كتيتطلعأ ءارجألا كلت "نيم تنك '"نإف ءارثجأ ا را ىيد65
 لاققف ؟ ال مأ مويلا ىلإ قاب يتتت ميواف ةفلرلا لهن ( ةيناثلا ةلئسملا انو

 ىلإ قاب ةفلؤملا قح لب : ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو . مويلا ةفلؤمال : كلام

 تعول مالسإلا ىلع مامإلا مهفلأتي نيذلا مهو « كلذ مامإلا ىأر اذإ مويلا

 ؛ ةمآلا رئاسلو هل ماع وأ « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلاب صاخخ كلذ له مهفالتخا

 ؟لاح نود لاح وأ هلاوحأ لك ف مامإلل كلذ زوجت لهو . ماع هلا رهظألاو

 ةفلؤملا ىلإ ةجاحال : كلام لاق كلذلو « ةوقلا لاح ىفال فعضلا لاح ىنعأ
 . حلاصملا ىلإ هنم تافتلا انلق اك اذهو « مال.إلا ةوقل نآلا



 ل الكا

 مملإ اهفرص ىضتقت ىلا ةفصلا ق ىاثلا لضفلا

 اهدحأف :اهدادضأب اهنم نوعنمبو ةقدصلا اهب نوبجوتسي ىلا مهم اقص امأو

 نيكاسملاو ءارتقسفلل تاق -دصلا امن 1 - ىلاعت هلوقل ىنغلا دض وه ىذلا رقفلا
 ىنغلا رادقم امو « زوجنال ىذلا نم ةقدصلا هل زوجت ىذلا ىغلا ىف اوفلتخاو
 زوجنال هنأ ىلع روهمجلاا نإذ ةقدصلا هل زوجتال ىذلا ىنغلا امأف . ةقدصلل مرحنا
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىب نا مهيلع صن نيذلا سمخلا الإ مهعجأب ءاينغألل ةقدصلا
 وللا نا 3 سم الإ ىعل ”ةقادصلا لحمل و هلوق ىف

 ”قادصتس م لتجار وأ « مراغل وأ «اهثللع لماعل وأ
 0 00 ىلا ىدتهأف نيكس ملا ع
 نإو ا نيذلاو « الماع وأ ناك ادهاجم الصأ نيل ةقدصلا دعأ

 نمو « نيملسملل ةماع مهب ةعفنملا نمم مهانعم فنمو ةاضقلل اهوزاجأ اينغ ناك
 مهفالتخا بيسو . الصأ ىبغل زوجنال نأ وه هدنع كلذ سايقف كلذ زحي مل
 ةجاحلا وأ طف ةجاحللا وهني روك ذملا فانصألل ةقدصلا باجيإ  ةلعلا له وه

 : لاق ةيآلا ف مهيلع صوصتنملا ةجاحلا لهأب كلذ ربتعا نم ؟ ةماعلا ةعفتملاو
 ريتعا ةقدصلا لأ بجوت ةماعلا ةعفنملاو ةجاحلا لاق نمو ؛ طقف ةجاحلا

 ىذلا ىنغلا دح امأو . مهيلع صوصنملا فانصأألا رئاسب ةجاحلا و لماعلل ةعفنملا
 قلطني ام لقأ وه ةقدصلا نم عناملا نأ ىلإ ىعفاشلا بهذف ةقدصلا نم عنمي
 مامس نيذلا مهل باصنلا كلام ود ىنغلانأ ىلإ ةفيئحوبأ بهذو . مسالا هياع
 نأ م ٠ هل ذاعم ثيدح ف هلوقل ءاينغأ ءالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا
 (' مهن ارتقتف ىل اع دردو' مهري . اينغأ نمد ”ةق دص "هيلع ضرف ا

 دض ءارقفلا نوكي نأ بجو باصنلا لهأ مه نييذلا مه ءاينغألا ناك اذإو
 مالا ببسو . داهمجالا ىلإ جاروجال دح كلذ ىف سيل : كلام لاقو
 :لاق ىعرش ىنعم لاق نف ؟ ىوغل ىنعم مأ ىعرش ىبعموه عناملا ىغلا له
 ناطر دل كلذ ريتعا ىوغل ىعم لاق نمو « ىنغلا وه باصنلا دوجو
 تقو لك ىف دودحم وه مسالا هيلع ق'طني ام لقأ نأ ىأر نفذ 3 مسالا هيلع
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 فلتخي كلذ نأو دودحم ريغ هنأ ىأر نمو « اذه هدحلعج صخش لك ىفو
 :لاق كلذ ريغو ةنمزألاو ةنكمألاو صاخشألاو تاجاحلاو تالاحلا فالتخخاب
 ثيدح.ف دوادوبأ ىور دقو  دابتجالا ىلإ عجاركلذ نأو « دودحم ريغ وه

 « امهرد نيسمح كلم هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلانع ةقدصلا عنمي ىذلا ىنغلا

 هذه اولاق اموق نأ بسحأو « امهرد نوعبرأ ىهو ةيقوأ كلم هنأ رخآ رثأفو

 لصفلاو نيكسملاو ريقفلا ةفص ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . ىنغلا دحىف راثآلا

 نويدادغبلا لاق هبو « نيكسملا نم الاح نسحأ ريقفلا : موقلاقف « امهيب ىذلا
 لاق هبو « ريقفلا نم الاح نسحأ نيكسملا : نوردتآلاقو ؛ كلام باعحصأ نم

 ىلع نالاد نامسا امهمأ ىناثلاهلوق فو هيلوق دحأ ف ىعفاشلاو هباحصأو ةفينحوبأ

 نكت ملْنإ ىوغل وه رظنلا اذهو « مساقلا نبا بهذ اذه ىلإو « دحاو ىنعم

 ىنعم ىلع نيلاد نيمسا انوكي نأ ةغللا ءارقتسا دنع هبشألاو . ةيعرش ةلالد هل

 - اههدحأ نم بتار اذه نأ ال امهنم دحاو لكى رثكألاو لقألاب فلتخحي دحاو

 قو - ىلاعت هلوق ف اوفلتخاو « هيلع بتار رحخالا ىذلا ردقلا ريغ ردق ىلع

 ه نيملسملا مهؤالو نوكيو مامإلا مهقتعي ديبعلا مه : كلام لاقف . باقرلا

 رفاسملا مهدنع وه ليبسلا نباو نوبتاكملا مها ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو

 ليبسلا نبا نوكي نأ هيف طرشي مهضعبو . هقفني ام دحي الف هداز دفني ةعاط ىف

 طابرلاو داهحللا عضاوم هللا ليبس : كلام لاقف هللا ليبسف امأو . ةقدصلا راج

 ىزاغلا وه : ىعفاشلالاقو .رامعلاو جاجحلا : هريغ لاقو . ةفينحوبأ لاق هبو

 ليقنت زوجيال هنأ مم ركأ دنع نأل ةقدصلا راج طرتشا امنإو « ةقدصلا واج

 ةرورض نم الإ دلب ىلإ دلب نم ةقدصلا

 ِ؟ مهلا بحب 3 ثلاثلا لصملا

 ةعاط هنيد ناك اذإ هيلع ام ردقبف مراغلا امأ "كلذ نم ىطعي ام ردق امأو

 ىلإ هلمحم ام ىطعي ليبسلا نبا كلذكو « ىرورض رمأ ف لب فرس ريغ فو

 .. ىزاغلا ليبسلا نبا لعج نم دنع هازغم ىلإ هلمحي ام نوكي نأ هبشيو « هدلب

 كلذ قف كلام دحب ملف « ةقدصلا نم دحاولا نيكسملا ىطعي ام رادقمىف اوفلتخاو

 نم ىطعي ام ناك ءاوسو : لاق ىعفاشلا لاق هبو « دامجالا ىلإ هفرصو ادح
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 نيكاسملا نمدحأ ىطعي نأ ةفينح وبأ هركو . باصن ,نم لقأوأ اباصن كلذ
 نيس نم. رثبكأ دحأ ىطعيال : ىروثلا لاقو . ةقدصلا نمباصن رادقم

 ةاكزلا تناكو لايع اذ ناكاذإ امداخخ هن عاتبي ام ىطعي : ثيللا لاقو . امهرد

 نم اهب ريصي ةيطع ىطعي نأ بحيال هنأ لعزوعمج مه رثكأ ناكو « ةريثك

 قوف لاملا كلذ نم هل لصح ام نأل « ةقدصلا هل زوجنال نم ةبترمىق ىغغلا
 . هيلع مارح وهف ىنغلا بتارم لوأ ىف راص ةقدصلال هأ نم هبوه ىذلا ردقلا

 ىلع ىببت اهنأك ةلئسملا هذهف « ردقلا اذه ىف مهفالتخال كلذ ىف اوفلتخا امتإو

 ذحخأي امنإ هنأ ءاهقفلا دنع فالح الف اهيلع لماعلا امأو . ىنغلابتارم لوأ ةفرعم

 امم ائيش انركذت نإو « باتكلا اذه ىث هتبثن نأ انيأر ام اذهف « هلمع ردقب

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هب هانقحلأ انض رغ لكاشي

 رطفلا ةاكز باتك

 : ىناثلاو . اهمكح ةفرعمف : اهدحأ : لوصفب قلعتي باتكلا اذهف مالكلاو

 . ؟ هيلع بجم اذاممو « هيلع بجن مك : ثلاثلاو . هيلع بجت نم ةفرعم ىف

 . ؟ هل زوجت نم : سماحلاو . ؟ هيلع بجت ىم : عبارلاو

 اهككح ةفرعم ىف لوألا لصفلا
 نيرخأتملا ضعب بهذو « ضرف اهنأ ىلع روهمحلا نإف «رطفلا ةاكز امأف

 ةخوسنم ىه : موق لاقو . قارعلالهأ لاق هبو « ةنس اهنأ ىلإ كلام باعصأ نم
 ثيدح نم تبث هنأب كلذو « كلذف راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو . ةاكزلاب

 ىلع رطفلا ةاكز ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف ٠ لاق هنأ رمع نب هللا دبع

 ركذ دبع وأ رح لك ىلع ريعش نم اعاص وأ رمت نم اعاص ناضمر نم سانلا

 دلقي نم بهذم ىلع بوجولا ىضتقي اذه رهاظو « نيملسملا نم ىنأ وأ
 دحي مل اذإ مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ نم بدنلا وأ بوجولا مهف ف بحاصلا
 ىلارعألا ثيدح ىف لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبثو « هظفل انل

 ؟ اه ريغ ىلع له : لاق ةاكزلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركذو » روهشلا

 تحت ةلخاد ةاكزلا هذه نأ ىلإ روهمحللا بهذف « عوطت "نأ الإ ال : لاق
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 امب كلذ ىف .اوجتحاو « ةلخاد ريغ ابنأ ىلإ ريغلا بهذو « ةضورفملا ةاكرلا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ١ لاق هنأ ةدابع نب دعس نب سيق نع ىور

 هنن لو اب رمؤت مل ةاكزلا ةبآ تلزت املف ؛ ةاكزلا لوزن لبق اهب انرمأي ملسو

 . « هلعفن نحنو اهنع

 بجي نمعو هيلع بجن نميف ىفاثلا لصفلا
 وأ اراغص ءاثانإ وأ اوناك اناركذ اهب نوبطاخم نيملسملا نأ ىلع اوعمحأو

 ؛ لاقف ثيللا هيف ذشام الإ مدقتملا رمع نبا ثيدحل ارارحأ وأ اديبع « ارابك

 « هل ةجح الو ىرقلا لهأ ىلع ىه امتإو « رطفلا ةاكز دومعلا لهأ ىلع سيل

 اوقفتا مهنإف ؟ بجت نمع امأو . متيلا ىلع اهبجوي مل نم لوق نم اضيأ ذش امو

 بجن اهنأو « لام ةاكزال ندب ةاكز اهنأو « هسفن ىف ءرملا ىلع بحت اهنأ ىلع

 لام مهل نكي مل اذإ هديبعف كلذكو « لام محل نكي مل اذإ هيلع راغصلا هدلو ىف

 © كلذ ىوس اهف اوفلتخاو

 ةقفنلا عرشلا همزلأ نمع لجرلا مزلت اهنأ : كلذ ف كلام بهذم صيخلتو
 مزلت نميف مهفالتخا لبق نم نافلتخي امإو . ىعفاشلا كلذ ىف هقفاوو « هيلع

 لاقو ةجوزلاى ةفينحوبأ هفلاخو « هم زلتآس يل نمو ارسعم ناك اذإ هتقفن ءرملا

 ناك اذإ : لاقف «لام هل ناك اذإ دبعلاف روث وبأ مهفلاخو « اهسفن نع ىدؤت
 ىلع روهمجلاو رهاظلا لهأ لاق هبو « هديس هنع كزي حلو هسفن نع ىكز لام هل

 لاق هبو « رطف ةاكز لام مه ناك اذإ راغصلا هدالوأ ى ءرملا ىلع بجتال هنأ

 لام نم اهاطعأ نإو بألا ىلع ىه نسحلا لاقو « كلامو ةفينحوبأو ىعفاشلا
 باصنالو مهرثك أ دنع ىغلا ةاكزلا هذه طرش نم سيلو « نماض وهف نبالا

 بجبتال : هبا أو ةفينحوبأ لاقو . هلايع توقو هتوق نع الضف نوكت نأ لب

 نيب كلذو « هيلع بجت نأو هلزوجت نأ عمتجيال هنأل « ةقدصلا هل زوجت نم ىلع“

 ؛« فلكل ةمزالب تسيل ةاكزلا هذه نأ لعروهمحلا قفتا امنإو : ملعأ هللاو

 ىلع اهباجيإل هريغ لبق نمو لب ؛ تادابعلا رئاسؤ لاح اك طقف هتاذؤ فلكم
 هم زاب ىلولا : لاق ةيالولا مكمل ةلع نأ اذه نم مهف نف « ديبعلاو ريغصلا

 قفنملا : لاق ةقفنلا هذه نم مهف نمو « هيلي نم لك ىلع ةقدصلا جارخإ
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 اذه ضرع امإو . عرشلاب هيلع قفني نم لك نع ةاكزلا جرخي نأ بجي

 ةاكزلا هذه نأ ىلع اهبن ناذللا امهو « ديعلاو ريغصلا ف قفتا هنأل فالتخالا

 ةيالولا تدجو نإ هريغ لبق نمو لب طقف فلكملا تاذب ةقلعم تسيل
 اهيف

 هبهذو « ةقفنلا بوجو كلذ ىف ةلعلا نأ ىلإ كلام بهذف « ةقفتلا بوجوو

 ىور دقو . ةجوزلاى اوفاتخا كلذلو «ةيال ولا كلذ ىف ةلعلا نأ ىلإ ةفيتحوبأ

 ريغ هنكلو « نون ولم“ ' نم ”لثك "نع ٍرطفلا ةاكّر اوُدأ » اعوفرم

 ىلع هتاكز بوجو انلق اك اهادحإ : لئاسم ديبعلا نم اوفلتخاو . روبش»

 دبعلا ف ةيناثلاو . كلمي الوأ كلمي هنأ ىلع ىنيم كلذو « لأم هل ناك اذإ ديسلا

 سيل : دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ هتاكز هنع ىدؤي له رفاكلا
 ىلع

 ببسلاو . هيف ةاكزلا هيلع : نويفوكلا لاقو ج ةاكز رفاكلا دبعلا ف ديسلا

 هلوق وهو « رمع نبا ثيدحىف كلذ ةدراولا ةدايزلا ف مهفالتخا مهفالتخا ف

 ىوار وه ىذلا اضيأ رمع نبا نوكي عفان اهيف فلو دق هنإق « نيملسملا نم

 هببس اضيأ كالخللو . رافكلا ديبعلا نع ةاكزلا جارخ] هبهذم نم ثيدحلا

 هئفلكي دبعلا نأ ناكمل ىه له ديعلا ف ديبسلا ىلع ةبجاولا ةاكزلا نوكوهو « رعآ
 هنأ ناكمل لاق نمو « مالشإلا ط ريشا فلكم هنأ ناكمل لاق نف ؟ لا هنأ وأ

 قتعأ اذإ دبعلا نأ ىلع ءاملعلا عامجإ كلذ ىلع لديو : اولاق « هطرتشي مل لام

 فالخي هسفن نع اهجارخإ همزليال هنأ رطفلا ةاكز هالوم هنع جر ملو

 هديس هنع ىدؤي : الاق روث ابأو اكلام نإف« بتاكملا ف ةثلاثلاو . تارافكلا

 هببسلاو . هيف هيلع ةاكزال : دمحأو ةفيتحوبأو ىعفاشلا لاقو « رطفلا ةاكز

 هبهذ « ةراجتلا ديبع ىف ةعبارلاو . دبعلاو رحلا نيب بتاكملا ددرت مهفالتخا ىف

 ةفينحوبأ لاقو « رطفلا ةاكز مهيف ديسلا] ىلع نأ ىلإ دمحأو ىعفاشلاو كلام

 مومعلل سايقلا ةضراعم فالخلا ببسو . ةقدص ةراجتلا ديبعف سيل : هريغو

 « مهريغو ةراجتلا ديبعىف ةاكزلا بوجو ىضتقي دبعلا مما مومع نأ كلذو

 نيتاكز عامجا وه كلذو « سايقلاب صصخم مومعلا اذه نأ ةفينح ىلأ دنعو
 . ةريثك بابلا اذه عورفو ديبعلا ديبعو اوفلتخا كلذكو« دحاو لاهىف
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 ؟ يجن اذامم ثلاثلا لصفلا
 نم وأرّملا نم وأ ريلا نم امإ بحت اهنأ ىلإ اوبهذ اموق نإف ؟ بحت اذامج امأو

 موقو « هيلع بحت ىذلل رييختلا ىلع كلذ نأو « طقالاوأ بيبزلا وأ ريعشلا

 ردقي مل اذإ فلكملا توق وأ دلبلا توق بلاغوه هيلع بجاولا نأ ىلإ اوبهذ

 ببسلاو 3 بهذملا نع باهولا دبع هاكح ىذلا وهو « دلبلا توق ىلع

 جرخم انكو لاق هنأ ىردحلا ديس ىنأ ثيدح موهفمى مهفالتخا مهفالتخاوف

 .نم اعاص وأ ماعط نم اعاص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعف رطفلا ةاكز

 رييختلا ثيدحلا اذه نم مهف نف « رم نم اعاص وأ طقأ نم اعاص وأ ريعش

 سيل جرخملا فاالتخا نأ هنم مهف نمو 2 هنع أزجأ اذه نم جرخأ ىأ + لاق

 .لوقلاب : لاق دلبلا بلاغ توق وأ جرُخْماتوق رابتعا هببس امنإو ةحابإلا هببس
 نم رطفلا ةاكز ىف ىدؤيال هنأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف ؟ بجي مك امأو . ىناثلا

 ردقف اوفلتخاو .« رمع نبا ثيدحىف كلذ توبثل عاص نملقأ ريعشلاو رّقل
 لاقو « عاص نم لقأ هنم ىزجيال : ىعفاشلاو كلاملاقف « حمقلا نم ىدؤي ام

 .ضراعت مهفالتخا ف ببسلاو . عاص فصن ربلا نم ىزجي : هباحصأو ةفينحوبأ

 جرخم انك » : لاق هنأ ىردحلا ديعس ىلأ ثيدح ىف ءاج هنأ كلذو ءراثآلا

 نم اعاص وأ ماعط نم اعاص ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دهعى رطفلا ةاكز

 هنأ هرهاظو «"بيبز نم اعاص وأ رمت نم اعاص وأ طقأ نم اعاص وأ ريعش

 لوسر نأ هيبأ نع ديعس ىلأ نع اضيأ ىرهزلا ىورو . حمقلا ماعطلاب دارأ

 ٍنينشنلا نيب رب نماعاص رطفلا ةقادّص »: لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىورو : دوادوبأ هجرخ « دحاو ”لثك' نع رمت أوأ ريتش 'نم اع اص ْرَأ
 هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع رطفلا ةقدص تناك » لاق هنأ بيسملا نبا نع

 نفف « رم نم اعاص وأ ريعش نم اعاص وأ ةطنح نم عاص فصن ملسو هيلع

 هثيدح رهاظب لخخأ نمو « ربلا نم عاص فصن : لاق ثيداحألا هذهب ذخأ

 . بوجولا ف امهيب ىوس ريعشلا ىلع كلذ ىف ربلا ساقو ديعسولأ
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 ؟ رطفلا ةاكز بحي ىّبم عبارلا لصفلا

 رخآ ىف بجي املأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ رطفلا ةاكز جارخإ بحي ىنم امأو

 :هنع مساقلا نبا ةياور ىف كلام لاقف «تقولا ديدحت ىف اوفلتخاو « ناضمر

 سمشلا بورغب بجي اهنأ بهشأ هنعىورو .رطفلا موي نمرجفلا عولطب بجت

 ببسو . ىعفاشلا لاق ىناثلابو « ةفيتحوبأ لاق لوآلابو « ناضمر موي رخآ ن.
 ةليل نأل ؟ ناضمرربش جورخبوأ : ديعلا موي ةقلعتم ةدابع ىه له « مهفالتخا

 لبق دلوب دولوملا ىق فالتخالا اذه ةدئافو ع ناضمر ربش نم تسيل ديعلا

 . ؟ بجيتال مأ هيلع بجت له سمشلا بيغم دعبو ديعلا موي نم رجفلا

 انف رعم قى سماخلا لصفلا

 ةالصلا هيلع.هلوقل نيملسملا ءارقفل فرصت !ممأ ىلع اوعمجأف ترصت نمل امأو
 - زوج له اوفلتخاو «. ميلا اذه ىف لاوسلا نع 'مهوثلغا : مالسلاو
 . محل زوجت : ةفينحوبأ لاقو « مهل زوجتال املأ ىلع روهمحلاو « ةمذلا ءارقفل
 ؟اعم مالسإلاو رقفلا وأ « طقفرقفلا وه اهزاوج ببس له مهفالتخا ببسو
 « مهل اهزاجأ طقف رقفلا لاق نمو « نييمذلل اهزجي مل مالسإلاورقفلا لاق نف

 نوملسملا عمجأو « انابهر اونوكي نأ مهلزومت نيذلا ةمذلا لهأى موق طرتشاو

 ةقدص ٠:مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةمذلا لهأل زوجتال لاومألا ةاكز نأ ىلع

 . « مهلا رقف ىلإ درتو مهئاينغأ نم ذخؤت
 اهلست ماسو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلص و محرلا نمحرلا هللا يسب

 مايصلا باتك
 رخآلا و «بجاولا موصلا ىف امهدحأ : نيمسق الوأ مسقني باتكلا اذهو
 موصلاف اههدحأ : نيمسق ىلإ مسقني بجاولا م وصلا قرظنلاو . هياإب ودنملا ف

 : نيتلمح ىلإ الوأ مسقني هنإف مايصلا وهو لوألا مسقلا امأ .رطفلا ىف رخآلاو
 ىذلا ممقلا امأو ه هناكرأ ةفرعم ئرخألاو « بجاولا مايصلا عاونأ ةفرعمامهادحإ
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 نيرطفملا ةفرعم ىلإو تازطفملا ةفرعم ىلإ مسقني هنإف رطفلا ىف رظنلا نمضتي
 « هنم ىلوألا ةلمحلاب و « باتكلا اذه نملوآلا مسقلاب ادبنلف . 0
 بودنم هنمو « بجاو هنم ىعرشلا (وصلا نإ : لوقنف مايصلا عاونأ ةفرعم ىهو

 رهش موص وهو « هسفن نامزال بجي ام هنم : .ماسقأ ةثالث بجاولاو : هيلإ
 بحي ام هنمو . تارافكلا مايص وهو « ةلعل بجام هنمو . هنيعب ناضمر
 باتكلا اذه نمضتي ىذلاو . رذنلا مايص وهو « هسفن ىلعكلذ ناسنإلا باجنإب

 موص امأو . طقف ناضمر رهش موصوه تابجاولا هذه عاونأ نم هيف لوقلا
 موص كلذكو « ةرافكلا ام بجن ىلا عضاوملاركذ دنع ركذيف تارافكلا
 1 . رذنلا باتك ىف ركذيو رذنلا

 امأف . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب بحاووهف ( ناضمر رهش موص امأف )

 *نيم "نب ذّلا ىلتع بتلك اك ”مايصلا 'متكيلع بيتك ىلاعت هلوقف باتكلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف ةنسبا امأَ . - ”نوثقتت ' مكمل ' مكلنبق

 ”مايصو» ىتارعألل هلوقو ٠ موّصلا اهيفركذو ؛ نسخ لع مالسإلا ب

 امأو . عوطت نأ "الإ ال : لاق ؟ اهريغ "ىلع له : لاق « نضر رب
 بجي نم ىلع امأو . كلذ ىف ةمثآلا نمدحأ نعف الخ انيلإ لقني ىل هنإف عامجإلا
 ةعناملا ةفصلا هيف نكت مل اذإ حيحصلا وضاحلا لقاعلا غلابلاوهف ريخم ريغ ابوجو

 ةدهق 'نف - لاقت رقيق تال ايو الا رغبلاا حو موصلا نب

 امههو « امهيلع قفتم نانثا :: ةثالث تاكرألاو ( ناكرألا ف : ةيناثلا ةلمحلا )

 نكرلا امأف . ةينلا وهو هيف فلتخم ثلاثلاو . تارطفملا نع كاسمإلاو نامزلا

 « بوجولا نامز امهدحأ : نيمسق ىلإ مسقنب هنإف « نام زلاوه ىذلا لوألا

 اذه مايأ وهو « تارطفملا نع كاسمإلا نامز رحخآلاو : ناضمر رهش وهو
 اوفلتخا دعاوق لئاسم نينامزلا نيذه نم دحاو لككب قلعتيو « ىلايللا نود ربشلا

 قرط ديدحنق كلذ لوأو « بوجولا نامزب ٌكللذ نم قلعتي امي ًادبئلف « اهيف
 ةدودحما ةمالعلا ةفرعم ىلإ لصوتي اهب ىلا قيرطلا ةفرعم ىف ايناثو . نامزلا اذه

 | رمح العلا نأف + نام زلا اذه اف رظ امأف قف قفآو نصخش ضصخش حاف
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 رابتعالا نأ ىلعو نيثالث نوكيو نيرشعو اعست نوكي ىلرعلا رهشلا نأ ىلع

 اوُموص ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « ةيؤرلاوه امإ ناضمر ربش ديدحت ىف

 .لاؤسلا دغب رمقلاروهظ لوأ ةيؤرلاب ىبعو6 هتيؤرل اورطفأو هتبؤرل

 . ريتعملا هيؤرلا تقوفو ةيؤرلا نكمم لو رهشلا مغ اذإ مكحلا ىف اوفلتخاو

 لككت نأ كلذ ف مكحلا نأ نوري روهمجلا نإف « لدا اذإ مهفالتخا امأف

 نيثالث هلبق ىذلا رهشلا دع رهشلا لوأ لاله مغ ىذلا ناك نإف « نيثالث ةدعلا

 رخخآ لاله مغىذلا ناك نإو « نيثالثلاو ىداحاناضمر لوأ ناكو « اموي

 هيلع ىمغملا ناك نإ هنأ ىلإ رمع نبا بهذو .اموي نيثالث سانلا ماص ربشلا

 .نع ىورو . كشلا مويب فرعي ىذلا وهو ىناثلا مويلا مص رهشلا لوأ كد لاله

 « سمشلاو رمقلا ريسع باسحلا ىلإ عجر لالملا ىمنأ اذإ هنأ فلسلا ضعب

 .جيرس نبأ ىكحو . نيعباتلا رابك نم وهو ريخشلا نب فّرطم بهذم وهو
 نيبت مثرمقلا لزانمو موجنلاب لالدتسالا هبهذم ناك نم : لاق هنأ ىعفاشلا نع
 موصلا دقعي نأ هل نإف « مغ دقو ىثرم لالحلا نأ لالدتسالا ةهج نم هل

 اوموص » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىف ىذلا لامجإلا مهفالتخاببسو . هيزجيو

 روهمجلا بهذف « اهل اوردلقاف 'مكيلع منغ 'نإف هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل
 وه هل ريدقتلا ىنعم نأ ىأر نم مهنمو . نيثالث ةدعلا اولكأ هليوأت نأ ىلإ

 وهو « امتاص ءرملا حبصي نأ كلذ ىبعم نأ ىأر نم مهنمو : باسحلاب هدع

 اذه ىلإ روهمحبا راص امتإو . ظفللا ىف دعب هيفو انركذ اك رمع نبا بهذم
 مغ ”نإف » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ تباثلا سابع نبا ثيدح ليوأتلا

 نأ بجوف « رسفم اذهو لمجم كلذو « نيثالتث ”ةدعلا اودكأف 'مثكيلع
 3 نييلوصألا نيب اهيف فالخال ةقيرط ىهو « رسفملا ىلع لمجملا لمحت

 حئال اذه روهمحلا بهذف « الصأ ضراعت رسفملاو لما نيب يهدنع سهل
 ىؤر اذإ هنأ ىلع اوقفتا مهْإف ةيؤرلا تقو رابتعاىف مهفالتخا امأو. ملعأ هللاو

 راهللا تاقوأ رئاسؤ ىؤر اذإ اوفلتخخاو « ىناثلا مويلا نم ربشلا نأ ىشعلا نم

 راهلا نم ىؤر تقو لوأى رمقلا نأ روهمكبا بهذف ءىآئر ام لوأ ىعأ
 ىعفاشلاو كلام لاق لوقلا اذببو « ىذثعلاب هتيؤر مكحك لبقتسملا مويلا هنأ
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 ىروثلاو ةفينح ىلأ باعصأ نم سوي وبأ لاقو . ميجا روهمجو ةفينحوبأو

 ةيضاملا ةليلل وهف لاوزلا لبق لالحلا ىؤر اذإ : كلام بامصأ نع ياو

 ايف ةبرجتلا رابتعا كرت مهفالتخا ببسو . ةيت لل وهفلاوزلا دعب ىؤر نإو
 هيلع ىننلا نع رثأ كلذ سيلو « كلذ فرابخخألا ىلإ عوجرلاو ةبرجتلا هلييس
 اهدحأ : نارثأ هنع هللا ىضر رمعنع ىور نكل « هيلإ عجري مالملاو ةالصلا

 ماعلا امأف . رسفملا ىلإ موق بهذو ماعلا ىلإ موق بهذف « رسفم رخآلاو ماع
 نحنو رمع باتك اناتأ : لاق ةملس نب قيقش لئاو ىنأ نع شمحألا هاور اف

 اورطفت الف ارابع لالهلا ميأر اذإف « ضعب نم ربكأ اهضعب ةلهألا نأ نيقئاخي
 هنأ هنعىروثلا ىور افصاخلا امأو . سمألاب هايأر امهمأ نالجر دبشي ىح
 مهإ بتكف ءاو رطفأق لاوزلا دعب لالحلا اوأر اموق نأ باطختا نب ر عؤاب
 ا اذإو « اورطفأف لاوزلا لبق ارا 0 لاقو 5

 نأ ةبرجتلاو سايقلا ىضتقي ىذلا : ىضاقلا لاق . اورطفت الف لاوزلا دعب
 ريكأ نوكي ذئنيح هنأل « اهنم ديعب وهو الإ بغت مل دعب سمشلاو ئريال رمقلا
 غلبي نأ ملعأ هللاو ديعبف رغصلاو ربكلا ف فلتخي ناك نإو « ةيؤرلا سوق نم
 انلق اك ةب رجتلا كلذ ىف دمتعملا نكلو « بغت ملدعب سمشلاو ىري نأ ربكلا نم
 وأ سمشلا بيغم كلذ ىف ربتعملا امنإو « هدعبالو لاوزلا لبق كلذ ف قرفالو

 اهدحأ : نيقيرط هل نإف ةيؤرلاب ملعلا لوصح ق ٍمهفالتخا امأو . اهيغمال
 رصبأ نم نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإف سحلا قيرط امأف « ربخلا رخآلاو سحلا
 : لاق هنإف حابر ىنأ نب ءاطعالإ ء موصي نأ هيلع نأ هدحو موصلا لاله

 بهذف ؟ هدحو هتيؤرب رطفي له اوفلتخاو : هعم هريغ ةيؤربالا موصيال
 لاق هبو « رطفي : ىعفاشلا لاقو . رطفيال هنأ ىلإ دمحأو ةفينح وبأو كلام
 موصلا بجوأ دق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نإف . هل ىعمال اذهو وو و

 ريخلاب مايصلا ىلع عامجإلا الولو « سحلابنوكت امنإ ةيؤرلاو ٠ ةيؤرللرطفلاو

 نم قرف امتإو ٠ ثيدحلا اذه رهاظل ربحلاب مايصلا بوجو دعبل ةيؤرلا نع
 اوأر مهنأ قاسفلا ىعديال نأ ةعيرذلا دس ناكمل رطفلاو موصلا لاله نيب قرف
 ةمهنلا فاخ نإ : ىعفاشلا لاق كلذلو « هوري مل دعب مهو نورطفيف لالملا

 دقو رطفأ نم : لاقف كلام ذشو . رطفلا دقتعاو برشلاو لكألا نع ثاسمأ
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 طقف ءاضقلا هيلع : ةفينحوبألاقو . ةرافكلاوءاضقلا هيلعف هدحول الخلا ىأر

 نع مه ربخ لوبق بحي نيذلا نيربخلا ددعف اوفلتخا مهنإف ربخلا قيرط امأو

 لقأب رطفي الو ماصي 'نأ زوجيال هنإ : لاف كلام امأف . مهتفص ىو ةيؤرلا

 ةداهشب ماصي هنإ : ىلزملا ةياور ىف ىعفاشلا لاقو . نيلدع نيلجر ةداهش نم

 : ةفينحتوبأ لاقو . نيلجر ةداهش نم لقأبرطفي الو « ةيؤرلا ىلع دحاو لجر

 الإ لبقت 0 ريبك_رصع ةيحاص تناك نإو « دحاو ليق ةميغم ءامسلا تناكنإ

 ءامسلا تناك اذإ نيلدع ةداهش لبقت هنأ هنع ىورو . ريفغلا مجلا ةداهش

 ءامسلا تناك اذإ الإ نيدهاشلا ةدابش لبقتال هنأ كلام نعىور دقو . ةيحصم

 قرفي مل هنإف روث ابأ الإ « نانثا الإ رطفلا ف لبقيال هنأ ىلع اوعمجأو ء ةميغم
 راث آلا فالتخا مهفالتخا بيسو . ىعفاشلا قرف اك رطفلاو موصلا نيب كلذف

 باب نم وأ ةداهلشلا باب نم نوكي نأ نيب كلذ ربخلا ددرتو . بابلا اذه

 هجرخ ام كلذ نف راث آلا امأ . ددعلا اهيف طرتشيال ىلا ثيداحألاب لمعلا
 ىذلا مويلا ف سانلا بطخ هنأ باطحلا نب ديز نب نمحرلا دبع نع دوادوبأ

 مهلأسو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ تسلاج ىنإ : لاقف هيف كشي

 وهتيؤرل اوموص » لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ىنوثدح مهلكو

 ”دهش 'نإف « نيثالث اودع اف 'مكيلع" م "نإف : 0 اورطقأو

 ىارعأ ءاج » لاق هنأ سابع نبا ةيدغابمو ”اورطفأو | وموصتق نا دهاش

 *نأ ”دهشتأ :لاقف ٠ ةليللا لالملا ترصبأ لاقف : : ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلإ

 ”لالباي :لاق : معن : لاق؟ هةلوسرو هديعا دمحم نأو هللا الإ هلإ ال
 فالخ هدانسإ قو :لاق ىذمرتلا هجرخ « اادعغ اوموصَيْلَق ساثلا ف نذأ

 ءبر نع دوادوبأ هجرخشارخنب ىعير ثيدحابمو < السرم ةعامح هاور هنأل

 ى سانلا ناك »لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللالوس رباحصأ نم لج ر نع شا رخخ نب

 لالملا لهأل ملسو هيلعهللا ىلص ىبتلادنع ادهشفنايبارعأ ماقفذاضمر نممويرخآ

 اودوعي نأو اورطفي نأ س انلا ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف . ةيشع سمأ

 3 عمجلا بهذمو حيج ربلا بهذم راث الا هذه ف سانلا بهذف « ىلصملا ىلإ

 < امه رهاظ ىلع شارخ نب ىعبر ثيدحو سابع نبا ثيدح نيب عمج ىعفاشلاف



 ل ؟مال

 نمحرلا دبع ثيدح حجر كلامو 3 نينئايرطفلاو دحاو ةداهشب موصلا بجوأف

 نوكي نأ هبشيو « قوقحلا ف ةداهشلاب كلذ هيبشت ىنعأ : سايقلا ناكمل ديز نبا
 كلذو « شارخ نب ىعبر ثيدحو سابع نبا ثيدح نيب اضراعتري مل روث وبأ
 نبا ثيدح ىفو « نينثا ةداهشب ىضق هنأ شارخ نب ىعبرثيدح ىف ىذلا نأ
 نأ ال « اعيمح نيرمألا زاوج ىلعلدي امم كلذو « دحاو ةداهشب ىضق هنأ سابع
 لوقلا نإف « رطفلاب ىناثلاو موصلاب صتخم لوألا ءاضقلا نأ الو « ضراعت كلذ
 ضراعت نوكي ال نأ هبشي كلذكو « ضراعتلا هوت ىلع ىبني امإ اذهب
 « باطلا ليلدب الإ سابع نبا ثيدح نيبو ديز نب نمحر لا دبع ثيدح نيب
 وه هذوذش ىلع روث ىلأ لؤق نأ ىرن دقف « صنلا هضراع اذإ فيعض وهو
 ' ةدابنلا نأآل « دهاشلاب هبييشت نم لثمأ وه ىوارلاب ىارلا هيبشت نأ عم ؛ نيبأ

 « اهيلع سيقي نأ زوجي الف ةللعم ريغ ةدابع اهيف ددعلا طارتشا نإ لوقي نأ امإ
 ةبيشلاو ءقوقحلا ىف ىذلا عزانتلا عضوملوه اهيف ددعلا طارتشا نإ لوقي نأ امإو

 .بلغأ نظلا نوكيلو ددعلا اهيف طرتشاف نيمصحلا دحأ لوق لبق نم ضرعت ىلا

 مايق رسعي الثل نينثالا كلذب دعتي ملو « ىوقأ نيمصحللا دحأ ةجح ىلإ ليماو
 بجوت فلا نم ةببش رمقلا ةيؤر ف سيلو « قوقحلا لطبتف ةدابشلا

 لالهو رطفلا لاله نيب قرف امنإ ىعفاشلا نوكي نأ هبشيو « ددعلاب راهظتسالا
 « موصلا لاله ف ضيعت الو رطفلا لاله ف سانلل ضرعت ىلا ةمبلل موصلا
 رهاظلا لهأ ب هذموه هبسحأ روث ىأ بهذم وه رذنملا نب ركب ىلأ بهذمو

 رطفلا بوجو ىلع عامجإلا داقعناب ثيدحلا اذهل رذنملا نب ركب وبأ جتحا دقو
 لوخد ىف كلذكرمألا نوكي نأ بجوف « دحاو لوقب لكلا نع كاسمإلاو
 اذإو « موصلا نامز نمرطفلانامز لصفت ةمالع امهالكذإ « هجورخو ربشلا
 ؟ دلب ىلإ دلب نم كلذ ىدعتي لهف هري مل نم قح ىف ربحلاب تبثت ةيؤرلا نإ انلق
 رخآ دلب ةيؤرب كلذ اوذخأي نأ هوري مل اذإ ام دلبلهأ ىلع بجي له ىععأ
 اوور نييرصملاو مساقلا نبا نإف كلام امأف « فالح هيف ؟ ةيؤر دلب لكل مأ
 كلذ ءاضق مهيلع نأ لالحلا | وأر رخآ دلب لهأنأ دلب لهأ دنع تبث اذإ هنأ هنع
 ثويئدملا ىورو . دمحأو ىعفاشلا لاق هبو « ,هريغ هماصو هورطفأ ىذلا موبلا
 « ةيؤرلا هيف تعقو ىذلا دليلا لهأ ريغ دنع ربحللاب مزلتال ةيؤرلا نأ كلام نع



 اريح

 ةريغملاو نوشجاملا نبا لاق هبو ء كلذ ىلع سانلا لمح مامإلا نوكي نأ الإ

 سلدنألاك ةيئانلا نادلبلا ف كلذ ىعاريال هنأ اوعمجأو « كلام باعصأ نم.

 نأ وهف رظنلا امأ : رظنلاو رثألا ضراعت فالحل اذهى ببسلاو . زاجحلاو

 ضعب ىلع اهضعب لمحي نأ بجيف فالتخالا لك اهعلاطم فلتخت ل اذإ دألبلا

 نأ بجي سيلف اريثك افالتخا تفلتخا اذإ امأو . دحاولا قفألا سايق ىف اهنأل

 تنب لضفلا مأ نأ بيرك نع ملسم هاور اف رثآلا امأو . ضعب ىلع ابضعب لمح
 لهساو « اهجاح- تيضقف ماشلا تمدق : لاقف ماشلاب ةيواعم ىلإ هتثعب ثرحلا

 رخخآ ىف ةنيدملا تمدق مث « ةعمجلا ةليل لالحلا تيأرق « ماشلاب انأب ناضمر ىلع

 ؟ لالهلا متيأر ىبمم : لاقف لالهلا ركذ مث « سابع نب هللا دبع ىلأسف ربشلا

 اوماصو سانلا هآرو معن تلقف ؟ هتيأر تنأ :لاقف « ةعمجلا ةليل هتيأر : تلقف

 نيثالث لمكن ىح موصن كلازن الف تبسلا ةليل هانيأر انكل : لاق ةيواعم ماصو
 ىبنلا انرمأ اذكه ءال لاقف ؟ ةيواعم ةيؤرب ىتكت الأ : تلقف « هارن وأ اموي

 وأ برق هتيؤر دلب لكل نأ ىضتقي رثألا اذه رهاظف « مالسلاو ةالصلا هيلع

 هيأت ناك ام ةصاخمب و « ةبيرقلاو ةيئانلا دالبلا نيب قرفلا ىطعي رظنلاو « دعب

 « ةداهش ىلإ هيف جتحي مل رتاوتلا غلبم ربحا غلي اذإو « اريثك ضرعلاو لوطلا ف

 كاسمإلا نامزب قلعتت ىلا امأ ورك بوجولا نامزب قلعتت ىلا لئاسملا ىه هذهف
 ىلإ ”مايّصلا اوُنمت أ مث - ىلاعت هلوقل سمشلا ةبوبيغ هرخآ نأ ىلع اوقفتا مهنإف
 ريطتسملا ىناثلا رجفلا عولط وه روهمحلا لاقف « هلوأى اوفلتخاو لئلا
 ريطتسملاب هدح ىبعأ « ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ توبثل ضيبألا

 تذشو . ةيآلا  ”"ضيبألا طيملا مكل ”نيبتي ىتح  ىلاعت هلوقرهاظلو

 قفشلا ريظن وهو ضيبألا دعب نوكي ىذلا رمحألا رجفلا وه : اولاقف ةقرف
 وه فاللحللا اذه ببسو . دوعسم نباو ةفيذح نع ىورم وهو « رجآلا

 ضيبألا ىلع لاقي هنأ ىنعأ « رجفلا مسا كارتشاو كلذ ىف راث آلا فالتخا
 ترحست » لاق ةفيذح نع رز ثيدح انف اهب اوجتحا ىئلاراث آلا امأو . رمحألاو

 ,علطت مل سمشلا نأ الإ راهنلا وه لوقأ نأ ءاشأولو ملسو هيلع هللا ىلص ىبننلا عم

 : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هسيبأ نع قلط نب سيق نع دوادوبأ جرصخو

-. 
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 اويرئاواولكف دعصلا عطاسلا ١ 'مدكَت ديبم.الو اونبرششاو اوالك
 ةماهلا لهأ ةب درفت ام اذه : 00 "ضرعي ىح

 كلذ ف صن  ضيبألا طيحلا مكل نيبتي ىح -ىلاعت هلوق نإف « ذوذش اذهو

 دمتعملاو روهمحلا مهو يطتسملا ضيبألا رجفلا هنأ اوأر نيذلاو « صنلاكوأ

 موق لاقو . هسفن رجفلا عولط وه : موق لاقف لكألل مرا دحلا ف اوفلتخا

 ناك نإو هنيبتي ىح هل حابم لكألاف « هئيبتي مل نمو هيلإ رظانلا دنع هنيبت وه
 ناك : علطي مل هنأ نم نظام نأ فشكنا اذإ هنأ قرفلا ةدئافو « علط دق

 نمو « ءاضقلا هيلع بجوأ هسفن عولطلا وه هدنع دحلا ناك نف .
 كلذ ف فالتخالا ببسو . ءاضق هيلع بجوي مل هب لصاحلا ملعلا وه : لاق

 ضيبألا طيخحلا ركل نيبتي ىح اوبرشاو اولكو - ىلاعت هلوق ف ىذلا لام>الا

 ءىشلاب وأ هسفن نييبتلاب كاسمإلا ىلع له  رجفلا نم دوسألا طيخللا نم

 هجو ىلع ءىشثلا لدي ءىشثلا قحال لمعتستف زوجتت برعلا نأل ؟ نيبتملا
 نم ضيبألا طيحلا ركل نيبتي ىنح اوبرشاو !ولكو - ىلاعتلاق هنأكف ةراعتسالا

 ىلإ ىه انلنييبتلا ةفاضإ !"ذإف « انل نيبت هسفن ف نيبت اذإ هنآل  دوسألا طيبلا

 ظفللا رهاظو « انل نيبتيالو زيمتيو هسفن ف نيبتي دق هنآل « فالحلا تعقوأ

 اسايق ىعأ « هسفن عولطلاب هقلعت بجوي سايقلاو ملعلاب كاسمإلا قلعت بجوي
 نإف « هريغو لاؤزلاك ةيعرشلا تاقوألا دودح رئاس ىلعو بورغلا ىلع

 نع روهشملاو , هب قلعتملا ملعلابال هسفن رمألاب وه عرشلاف اهعيمج ىف رابتعالا

 بج لب ليقو ؛« عولطلاب لصتي نأ زوجي لكألا نأ روهمحلا هيلعو كلام

 ضعبف هنظأ ىراخبلا باتكو ام لوألا لوقلل ةجحلاو . عولطلا لبق كاسمإلا

 نبا ئ داني ىتح اوبرشتاو اولكَو » ماسو هيلع هللا ىلص ىبنلا لاق هتاياور

 عضوم ىف صن وهو « رجتفلا ملطي ىدح ى دانيال هّنإف مونتكتم ”مأ
 نمو . ةيآلا  اويرشاو اولك  ىلاعت هلوق رهاظل قفاوملاو صنلاك وأ فالحلا

 « ةعيرذلل ادسو طايتحالا ىلع ايرجف رجفلا لبق كاسمإلا يحب هنأ ىلإ بهذ
 . ملعأ هللاو سيقأ لوألاو نيلوقلا عروأ وهو

 . لمأتف « مكن زمهي الو : ةيبرغملا ةخسفلابو « ةيرصملا ةخسنلاب اذكه (1) ٠
 لوأ  دبتحملا ةيادب - 9



 كاسمالا وهو ىلاثلا نكرلا

 موعطملا نع وصلا نامز كاسمإلا مثاصلا ىلع بحي هنأ ىلع اوعمجأو

 0 يومتاو "نه ورشاب نآلاف ىلاعت ا

 نيم ”ضييبألا طليسللا ملكل نبني ىتح اوبرشاوا ودلك و ملكلل هللا

 اهنع توكسم اهنم لئاسمىف كلذنم اوفلتخاو  رجسفلا نم دوسألا طليحلا
 ار ا ا مك د00

 .نطاب دري امفو « ةنقحلا لثم بارشلاو ماعطلا ذفنم ريغ نم وحلا دري امفو

 ببسو . ةدعملا دري الو غامدلا دري نأ لثم فوحلا دري الو ءاضعألا رث

 هب قوطنملا نأ كلذو « ىذغملا ريغ ىلع ىذغملا سايقوه هذه.ف مهفالتخا

 ىذغملا قحلي مل لوقعم ىععم موصلاب دوصقملا نأ ىأر نف « ىذغملا وه امنإ

 وه امنإ اهنم دوصقملا نأو « ةلوقعم ريغ ةدابع اهنأ ىأر نمو « ىذغملا ريغب
 ليصحتو « ىذغملا ريغو ىذغملا نيب ىدوس فوحلا دري امع طقف كاسمإلا

 ايذغم لصو ذفانملا ىأ نم قلحلا ىلإ لصي امع كاسمإلا بحي هنأ كلام بهذم
 مهلكف تارطفملا نم بورشملاو لوكأملا ادع ام امأو . ذغم ريغ وأ ناك

 اوفلتخاو . كلام الإ رطفي ملف ىذمأ نإو رطفأ دقف ىمأف لبق نم نإ نولوقي

 نيف هزاع دوج اعل اوه رك نش ميمو ٠ اهزاجل ضيلل ماعلا ها

 ةشئاع ثيدح نم ىور املف اهيف صخر نف « قالطإلا ىلع اههرك نم مهسمو
 اههرك نمو « مئاص وهو لبقي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ  ةملس مأو

 كلذل اوجتحاو « رطفت ةلبقلا : اولاقف موق ذشو . عاقولا نم هيلإ وعدي املف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لثس » تلاق دعس تنب ةنوميم نع ىور ام

 نكلو ىواحطلا رثألا اذه جرش « اعيمج ارّطفأ » لاقف مئاصلل ةلبقلا نع

 دنع هيف مالكلاف نايسنلا لبق نمو ةبلغلا لبق نم هذه نم عقي'ام امأو . هفعض

 ةماجحلاف هب قوطنم وه امم هيف اوفلتخا ام امأو . اهماكحأو تارطفملا ف مالكلا

 نأو رطفت اهنإ : اولاق موق : بهاذم ةئالث اهيف نإف ةماجحلا امأ . ءىلاو
  هيوهار نب .قاحإو ى ا
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 ىعفاشلاو كلام لاق هبو « رطفت تسيلو مءاصلل ةهوركم اهنإ : اولاق موقو
 ةفينحوبأ لاق هبو « ةرطفم الو ةهوركم ريغ اهنإ : اولاق موقو . ىروثلاو
 درو هنأ كلذو « كلذ ف ةدراولا راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو . هباحصأو
 جيدخ نب عفار'قيرط نمو نابوث قير رط نم ىوراام امهدحأ : ناتيدح كلذ

 نابوث ثيدحو « ”موجحم لاو مجاحلا رَطْفأ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ
 نأو سابع نبا نع ةمركع ثيدحب ىاثلا ثيدحلاو . دجحأ هححصي ناك اذه

 اذه سابع نبا ثيدحو « مئاص وهو مجتحا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بهذم اهدحأ : بهاذم ةثالث نيثيدحلا نيذه ىف ءاملعلا بهذف ؛
 ضراعتلا دنع طاقسإلا بهذم ثلاثلاو . ةعمجلا بهذم ىنااثلاو . حيجرتلا
 بهذم بهذ نف « خوسنملا نم خسانلا ملعي مل اذإ ةيلصألا ةءاربلا لإ عوجرلاو
 سابع نبا ثيدحو ءاركح بجوم اذه نأ كلذو «نابوث ثيدحب لاق حبجرتلا
 تبث اذإ مكحلا نآل + عفارلا ىلع ءاملعلا نم ريثك دنع حجرم بجوملاو « هعفار

 نابوث ثيدحو « هعفرب لمعلا بجوي قيرطب الإ عفت ري مل لمعلا بجوي قيرطب
 نأ لمتحيو اًتان نوكي نأ لمتحي سابع نبا ثيدحو « هب لمعلا بجو دق
 بجوملا ملعلا عف مقري الو المع بجويال كشلاو كش كلذو « اخوسنم نوكي

 عمجلا م ار نمو « ملعلا ف ١ ارثؤم كلشلا ىريال نم ةقيرط ىلع اذهو « لمعلل

 « رظحلا عفر ىلع ماييغإلا ثيدحو ةيهاركلا ىلع ىهلا ثيدح لمح امبنيب
 7 0 نإذ ءىبلا امأو : مئاصلل ماجتحالا ةحابإب لاق ضراعتل امهطقسأ نمو
 رطفم هنإ لاق هنإف ةعيبر الإ « رطفع سيلف ءىلا هعرذ نم نأ ىلع ء ءاهقفلا

 ببسو . سواط الإ رطفم هنإف ءاقف ءاقتسا نم نأ لع اضيأ مهروهمجو

 ةلئسملا هذه ىف ةدراولا ثيداحألا نيب ض راعتلا نم مهوتي | ام مهفالتخا

 نائيدح» بايلا اذه ق درو هنأ كلذو « اهحيحصت ىف اضيأ مهفالتخاو

 , رطفأف ءاق مسو هيلع هللا ىلص هللا 0 نأ و ءادردلا ىلأ ثيدح امهدحأ

 ىئثدح ءادردلا ابأ نإ هل تلقف قشمد دجسم ىف ٍنابوث تي نادعم لاق

 هل. تبيص انأ قدص : لاخ رطفأف ءاق ىلسو هيلع هللأ للص هللا لوسر نإ »

 ةريرهىلأ ثيدح رخألاو . ىذمرتلا هححص اذه نابوث ثيدحو « هءوضو

 ”نم و لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ اضيأ دوادوبأو ىذمرللا هجرحخ
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 ميلعف ءاقعسا نإو. ءاضق هيلع سياف افرع هى هعرذ

 اههالك نارثألا هدنع حصي مل نف ؛ رمع نبا نع افوقوم ىورو « ”ءاضقلا

 ىلع هحجرو نايوث ثيدح رهاظب ذأ نمو « الصأ رطف هيف سيل : لاق

 ءقتسي نأ نيب قرفي ملو « قالطإب ء ءيلا نم رطفلا بجوأ ةريره ىنأ ثيدح

 ثيدحو لمجم نابوث ثيدح لاقو نيثيدحلا نيب عمج نمو ؛ ءىتسال وأ

 « ةءاقتسالاو ءىبلا نيب قرف رسفملا ىلع لمحملا لح بجاولاو رسفم ةريره ىلأ

 . روهمحلاا هيلع ىذلا وهو

 ةينلا وهو ثلاثلا نكرلا

 تسيل مأ ةدابعلا هذه ةعص ىف طرش ىه له اهنم عضاوم ىف ةينلا ىف رظنلاو

 اهديدجت بجي لمتو ؟ اهنيبعت نمىزجي ىذلا اهف اطرش تناك نإو ؟ طرشي

 ؟ لوألا مويلا ىف ةعق ةعقاولا ةينلا كلذ ىف ىكي مأ ناضمر مايأ نم موي لك ى

 مق م اذإو موصلا حص هيف تعقو اذإ تقو ىأف فلكملا اهعقوأ اذإو

 لكو ؟ رطفي مل نإو رطفلا بجوي ةينلا ضفر لهو ؟ موصلا لطب ةيف

 مايضلا ةحص ىق اطرش ةينلا نوك امأ . اهيف ءاملعلا فلتخا دق بلاطملا هذه

 نوكي نأ الإ ةين ىلإ ناضمر جاتحيال : لاقف رفز ذشو ؛ روهمحلا لوق هنإف

 ببسلاو . موصلا ديريف ارفاشم وأءاضيرم ناضمر ريش مايص هكردي ىذلا»

 ريغ وأ ىبعملا ةلوقعم ةدابع وه له موصلا ىلإ قرطتملا لامحالا مهفالتخا ىف '

 ىأر نمو « ةينلا بجوأ" ىنعملا ةلوقعم ريغ اهنأ ىأر نف ؟ ىبملا ةلوقعم

 .صيصخن نكل « وني ملنإو ماص اذإ ىبعملا لصح دق : لاق ىنعملا ةلوقعم ابن
 نأ ىأر امل هنأكو « فعض هيف موصلا عاونأ نيب نم كلذب ناضمر رفز

 اموص بلقني اهيف عّقي موص لك نأ ىأ ءرطفلا اهيف زوجيال ناضمر مايأ

 ةينلا نييعت ىف مهفالتخا امأو . مايألا هذه صخمي ءىبث اذه نأو « ايعرش

 « ناضمر موص نييعت نم كلذف دبال : لاق اكلام نإف كلذ ىف ةيرجخلا

 . ناضمر موص ريغ نيعم موص داقتعا الو اقلطم موصلا داقتعا هيفكي الو

 هيف ىون نإ كلذكو « هأزجأ موصلا قلطم دقتعا نإ : ةفينخ وبأ لاقو
 « ارفاسم نوكي نأ الإ ناضمر مايص ىلإ بلقناو هأزجأ ناضمر ريغ مايص
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 « ىونام ناك ناضمر ريغ مايص ناضمر ىف هدنع رفاسملا ىوت اذإ هنإف

 رفاسملا نيب هابحاص قرفب ملو « انيعم ابوجوناضمر موص هيلع بحي مل هنأل
 ببنسو . ناضمر ىلإ بلقنا نابضمر ىف ىون موص لك : الاقو رضحلاو

 ةدابعلا سنج نييعت وه ةدابعلا هذهى ةينلا نييعت ىف قاكلا له مهفالتخا

 كلذ لاثم « عرشلا ىف دوجوم نيرمألا الك نأ كلذو « اهصخش نييعتوأ
 ةدابعلا نم ناك ءىش ىأل ثدحلا عفر داقتعا اهم ىكي ءوضولا ى ةينلا نأ

 . ءوضو ءوضوب ةدابع ةدابع صتخي سيلو « اهحصىق طرش ءوضولا ىلا
 ةالصلا نييعت نم دب الف « ةدابعلا صخش نييعت نم اهيف دب الف ةالصلا امأو

 « ءاملعلا دنع روهشملا ىلع هلك اذهو « ارهظف ارهظ نإو « ارصعف ارصع نإ
 دحاولا سنحلاب هقحلأ نف « نيسنحخلا نيذه نيب ءال وه دنع موصلا ددرتف

 طرتشا ىناثلا سنها هقحلأ نمو « طقف موصلا داقتعا كلذ ىف ىنكي : لاق
 له رخآ اموص ناضمر مايأ ىف ىون اذإ ىف اضيأ'مهفالتخاو . موصلا نييعت
 نأ لبق نم بلقني نم مهدنع ةدابعلا نم نأ اضيأ هببس ؟ باقنيال وأ بلقني

 « بلقني سيلام اهنمو « هيلإ بلقنت ىلا ةدابعلاب صتخم هيف عقوت ىذلا تقولا

 مهنأ كلذو . جحلاف قاقناب بلقنت ىلا امأو « اهرثكأف بلقنت ال ىلا امأ
 « ضرفلا ىلإ عوطتلا بلقلا جحلا هيلع بجو نم اعوطت جحلا أدتبا اذإ اولاق

 بلقني لاق جحلاب موصلا هبش نف « اهريغ قف الو ةالصلاوق كلذ اولوقي مو

 « ةينلا تقو ىف مهفالتخا امأو . بلقنيال لاق تادابعلا نم هريغب ههبش نمو '

 عاونأ عيمج ف كلذو ءرجفلا لبق ةينب الإ مايصلا ىرجيال هنأ ىأر اكلام نإف

 +ضورفلا ىف ىزجت الو ةلفانلا قرجفلا دعبةينلا ىزجت : ىعفاشلا لاقو ؛ موصلا

 تقوب هبوجو قلعتملا مايصلا ىف رجفلا دعب ةينلا ىزجمن : ةفينح وبأ لاقو
 بجاولا ىف ىزحجي الو«ةلفانلا ف كلذكو « ةدودحم مايأ رذنو ناضمرلثم نيعم

 ةض راعتملا راثآلا امأ ؛ كلذ' ىف راثالا ضراعت مهفالتخا ف ببسلاو . ةمذلا ق

 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ ةصفح نعىراخبلا هجرخ ام اهدحأف « كلذ ىف

 افوقوم كلام هاورو « هل مايص الف ليللا نم مايّصلا تسيب مل "نمد
 نع ملسم هاورام ىناثلاو . با رطضا هدانسإ ف ةصفح ثيدح : رمع وبأ لاق
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 ةشئاعاي : موي تاذ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاق » تلاق ةشئاع
 لاق « ءىبث اندنع ام هللا لوصراي تلق :تلاق ؟ ءىش "ملك دنع له
 مق زاملع نبأ ةنيدلا لهأ اي : رينملا ىلع لاق هنأ ةيواعم ثيدحلو « مئاض ىإف
 ”ءاروشاع مْوَي اذه ”موسيلا » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس

 نمو ' مكيف 'مككشمءاشأ نلف *م اصانأو هاير انئيلسع بتنك كد
 نمو « ةصفح ثيدحي نيحأ حيج رثلا بهذم بهذ نف ( طفيف ءاش
 ىلع ةصفح ثيدح لمح ىبعأ «٠ ضرفلاو لفنلانيب قرف عمجلا بهذم بهذ
 نيب ةفينحوبأ قرف امنإو « لفنلا ىلع ةيواعمو ةشئاع ثيدحو « ضرفلا
 صوصخم تقو هل نيعملا بجاولا نآل « ةمذلا ف بجاولاو نيعملا بجاولا
 « صوصخم تقو هل سيل ةمذلا ق ىذلاو « نييعتلا ىف ةينلا ماقم موقي
 ةبانحلا نم ةراهطلا تسيل هنأ ىلع ءاهقفلاروهمجو ؟ ةينلاي نيبعتلا نأ بجوأف
 ىبنلا ىجوز ةملم مأو ةشئاع ثيدح نم تبث امل موصلا ةحص ىف اطرش
 حبصتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك و اتلاق امهنأ ملبسو هيلع هللا ىلض
 عامجإلا امه ةجنل-ا١ نمو 6 موصي مث ناضمرىف مالتحا ريغ عامج نم ابنج

 ةورعو ىعخنلا مهاربإ نع ىورو . موصلا دسفيال راهلاب مالتحالا نأ ىلع
 !ىور ام مهفالتخ.ا بيسو . هموصدسفأ كلذ دمعت نإ هنأ سواطو ريبزلا نبا
 ىورو «رطْفُأ ناضمر ىف ايسنج سبصأ "نمو لوقي ناك هنأ ةريره ىلأ نع
 . ةبعكلا برو هلاق ملسو هيلع هللا ىلص دمحم « هتلق انأ ام : لاق هنأ هنع
 رجفلا لبق ترهط اذإ ضئاحلا نأ كلام باعصأ نم نوشجاملا نبا بهذو
 نسلاب ةدودرمو ةذاش ءالؤه ليواقأو « رطف موي اهموي نأ لسغلا ترحخأف
 . ةتباثلا ةرووشملا

 ضورفملا موصلا نمىناثلا مسقلا
 : ماسقأ ةثالث ىلع عرشلاف نورطفملاو : هماكحأو رطفلا ىف مالكلا وهو
 تفالتخا ىلع رطفلا هيلع بجي فنصو . عامجاب موصلاورطفلاٌّ هل زوجي فنص
 ءالؤه نم دحاو لكو « رطظفلا هل زوجيال هطنصو . غثيملسملا نيب كلذ ىف
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 رفاسملاو « قافتاب ضيرملاف . نارمألا امهل زوجي نيذلا امأ . ماكحأ هب قلعتت
 عمجم هلك ممقنلا اذهو . ريبكلا خيشلاو عضرملاو لماحلاو : فالتخاي
 هموص هأزجأ م ماص نإ له : امم عضاوم ف هيف رظنلاف رفاسملا انا هيلع

 وأ موصلا ل لضفألا هموصرفامملا ىرمي ذاك نإ لهو ؟ هيزمي سيل أ
 ل ار زئاخلا رطفلا لهو ؟ امهنب ريت وه وأ رطفلا
 ؟ كسمب ىبمو ؟ رفاسملا رطفي ىبمو ؟ ةغللا عضو رفسلا مسا هيلع قلطني ام
 , ؟ هكح ام رطفأ اذإ مث ؟ ال مأ رفسلا 'ىشني نأ هل رهشلا ضعب رم اذإ لهو
 ىو رطفلا هيف هل زوي ىذلا ضرملا ديدحت ىف اضيأ هيف رظنلاف ضيرملا امأو
 . رطفلا مكح

 نع هموص هيزحي له رفاسملاو ضيرملا ماص نإ ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأ )
 عقو ماص نإ هنأ ىلإ روهمحللا بهذف ٠ كلذ ىف اوفلتخا مهئاف ؟ ال مأ هضرف
 . رخأ مايأ وه هضرف نأو هيزجيال هنأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذو . هأزجأو همايص

 ىلع وأ اًضيرَم مكتم ناك م - ىلاعت هلوق ددرت موددلخا ف يندلاو

 كلانه نوكي الف ةقيقحلا ىلع لمح نأ نيب - خا مانيأ نم اة دعتف رفس
 « رخآ مايأ نم ةدعف رطفأف ريدقتلا نوكيف زابخا ىل إءلمحم وأ . الصأ فوذحم
 «باطحلا نحلب مالكلا ةعانص لهأ هفرعي ىذلا وه مالكلا ىف فذحلا اذهو
 نم ةدع رفاسملا ضرف نإ : لاق زايخا ايل و لا ك0 م
 هضرف امنإ : لاق رطفأف ردق نمو - رخأ مايأ نم ةدعف - ىلاعت هلوقل رخ أ مايأ
 ةدهاشلا راثآآلاب هليوأت حجري نيقيرفلا الكو ٠ رطفأ اذإ رخأ مايأ نم ةدع
 لدي ىتح ةقيقحلا ىلع ءىشلا لمحبي نأ وه لصألا ناك نإو . نيموهنملا الكل
 هذا نوجتحيف ررهمجلا امأ . زانا ىلع هلمح ىلع ليلدلا
 بعيب ملف ناضمرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرفاس ٠ لاق سنأ
 ناك : لاق هنأ اضيأ هنع تبث ابو « مئاصلا ىلع ر طفلا الو رطفملا ىلع مئاصلا
 .مهضعب رطغيو مهضعب موصيف نورفاسي ملسو هيلع هللا ىلصدّللال وس ر باعصأ
 هللا ىلص هللا لوسر نأ ١ سابع نبانع تبث امب مهيهذمل نوجتحي رهاظلا لهأو
 مث ديدكلا غل غلب ىح ماصق ٠ ناضم رك حتفلا ماع ةكم ىلإ جرخ ملسو هيلع



 تنالوكج

 هللا لوسر رمأ نم ثدحألاف ثدحألاب نوذخأي اوناكو « سانلا رطفأف رطفأ

 : رمع وبأ لاق . موصلا خسن ىلع لدي اذهو : اولاق . ملسو هيلع هللا ىلص

 . هموص هأزجأ ماص اذإ ضيرملا نأ ىلع مهعامجإ رهاظلا لهأ ىلع ةجحلاو

 نم هنإ انلق اذإ ؟ رطفلا وأ لضفأ موصلا له ىهو ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )

 : بهاذم ةثالث ىلع كلذ ف اوفلتخا مهنإف ؛ روهمحلا بهذم ىلع رطفلا لهأ

 مهضعبو . ةفينحوبأو كلاملوقلا اذه. لاق نممو « لضفأ موصلا ىأر مهضعبف

 نأ ىأر مهضعبو . ةعامجو دمحأ لوقلا اذهب لاق نممو « لضفأ رطفلا نأ ىأر

 ةضراعم مهفالتخا ق ببسلاو . لضفأ امهدحأ سيل هنأو ءرييختلا ىلع كلذ
 «ضعبل هضعب لوقنتملا ةضراعمو « ؛لوقنملا ضعب رهاظل كلذ نم موهفملا

 عفر ناكمل هل ةصخرلاوه امنإ مئاصلل رطفلا ةزاجإ نم لوقعملا ىبعملا نأ كلذو

 ثيدح اذهل دهشيو « ةصخرلا كرت لضفألاف ةصخر ناكامو « هنع ةقشملا

 ىلع ةوق ىف دجأ هللا لوسراي » لاق هنأ اسم هجرخ ىملسألا ورمع نب ةزح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ حانج نم ىلع لهف رفسلا ف مايصلا

 ”نأ بتحأ "نمو ء ”نسحف اهب ذتخأ "نفت هللا نيم ةصلخر يه
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم درو ام امأو ( يلع حانج الف ”موصتي

 ةالصلا هيلع هلعف رحآ نأ نمو « ريفسلال موصتت "نأ ربلا نم سيل»

 سيل ناك امل رطفلا نكل « لضفأ رطفلا نأ مهويف « رطفلا ناك مالسلاو

 ا و ول

 ورم نب ةزمح لأس » تلاق ةشئاع ثيدح ناكملف كلذف ريخخ نم امأو .

 تئش "نإ » لاقف رفسلاف مايصلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كسل

 . ملسم هجرخ « رطفأف تلئش ”نإو' مصنف

 دودحم رفس ق وه رفاسملل زئاخلا رطفلا له ىهو ( ةثلاثلا ةلئسملا امأو )

 امنإ هنأ ىلإ روهمحلا بهذف ؛ اهيف اوفلتخا ءاملعلا نإف .دودحم ريغ رفسؤ وأ

 هذه ق مهفالتخا بسح ىلع كلذو « ةالصلا هيف رصقت ىذلا رفسلا ف رطفي

 لهأ مهو رفس مسا هيلع قلطني ام لك ىف رطفي هنأ ىلإ موق بهذو . ةلئسملا

 رهاظ نأ كلذو « ىنعملل ظفللا رهاظ ةضراعم مهفالتخا ف ببسلاو . رهاظلا



 هالؤإلا دج

 ناك نف  ىلاعت هلوقل رطفي نأ هلف رفاسم مسا هيلع قلطني نم لك نأ ظفللا

 ةزاجإ نم لوقعملا ىنعملا امأو  رخأ مايأ نم ةدعف رفس ىلع وأ اضيرم
 زوجي نأ بجو رفس لك ىف دجوتال تناكاملو « ةقشملا وهف رفسلا ف رظفلا

 دحلا ىلع نوعمجم مهنأك ةباحصلا ناكاملو . ةقشملا هيف ىذلا رفسلاف رطفلا

 ىذلا ضرملا امأو . ةالصلا ريصقت ىف دحلا ىلع كلذ ساقي نأ بجو كلذ ف

 ىذلا ضرملا هنأ ىلإ موق بهذف « اضيأ هيف اوفلتخا مهناف « رطفلا هيف زوجي

 هنأ ىلإ موق بهذو . كلام لاق هبو « ةرورضو ةقشم هيف مرصلا نم قحلي
 . رطفأ ضيرملا مسا هيلع قاطنا اذإ موق لاقو . دمحأ لاق هبو : بلاغلا ضرملا
 . رفسلا دح مهفالتخا ببس هنيعب وه مهفالتخا بيسو

 اموق نإف « كسمي ىبمو رفاسملا رطفي ىبم ىهو ( ةسماحلا ةلئسملا امأو)

 . دمحأو نسحلاو ىبعشلا لاق هبو ءارفاسم هيف جرخ ىذلا همويرطفي : اولاق

 ةعامج بحتساو .راصمألا ءاهقفلاق هبو « كلذ هموي رطفيال : ةفئاط تلاقو

 مهضعبو « امئاص لخدي نأ كلذ هموي لوأ ةنيدملا لخدي هنأ ملع نمل ءاملعلا

 . ةرافكارطغم لخد نم ىلع اوبجوي مل مهلكو ضعب نم اديدشت رثكأ كلذ ىف
 هنأ ىلإ ىعفاشلاو كلام بهذف « راهنلا ضعب بهذ دقو لخد نميف اوفاتخا و

 كلذكو « لكألا نع فكي : هبامصأو ةفينحوبأ لاقو . هرطف ىلع ىداَتي
 ىذلا تقولا ىف مهفالتخا ف ببسلاو . لكألا نع نكت رهطت هدنع ضئاخلا

 نبا ثيدح نم تبث هنإف رثألا امأ . رظنلل رثألا ةض راعموه رفاسملا هيف رطفي

 رطفأ مث ديدكلا غلب ىح ماص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » سابع

 سانلا امأو . موصلا تيب نأ دعب رطفأ هنأ اذه رهاظو « هعم سانلا رطفأو

 رباج ثيدح اضيأ ىبعملا اذهىقو ع موصلا مهتبيبت دعب اورطفأ مهنأ كشي الف

  ةكم ىلإ حتفلا ماع جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ » هللا دبع نبا

 ىح هعفرف ءام نم حدقب اعد مث « سانلا ماصو ميمغلا عارك غلب ىبح راسف

 : لاف ماص دق سانلا ضعب نإ كلذ دعب هل ليقف « برش مث هيلإ سانلا رظن

 ةرضن ىنأ نع دواد أ جرتخو ١ ”ةةاضعلا ”كئلوأ ةاّصعلا كعلوأ 0

 : ثيدحلا ىوار رفعج لاق « ةرفسلاب اعد توببلا زواج امل هنأ ىرافغلا



 تال ةوجت

 هللا ىلص هللا لوسر ةنس نع بغرتأ : لاقف ؟تويببلا مؤت تسلأ : تلقف
 نأالإ هل زوجيال رفاسملا ناكاملفرظنلا امأو . لكأف : رفعج لاق ؟ ملسو هيلع
 الو  ىلاعت هلوقل هتيب دقو هموص لطبي نأ هلزجي مل هرفس ةليل موصلا تيبي
 لك ألا نعراهنلا ءانثأ ىف لخادلا كاسم ىف مهفالتخا امأو  'مكلامعأ اولطلبت
 رطفأ كش متوي ىف هيلع أرطينم هيبشت ىف مهفالتخا هيف ببسلاف. هكاسمإال وأ
 ههبشي ل نمو « لك ألا نع كلسمي لاق هب ههبش نف « ناضمر نم هنأ توبثلا هيف
 لكأ اذهو « لهخلا عضومل لكأ لوألا نأل « لكألا نع كسميال لاق هب
 نابجوم ناببس امهالك :لوقت ةيفنحلاو . لكألل بجوم وأ حيبم ببسل
 . لكألا ةحابإ دعب لكألا نع كاسمإلل

 ارفس ىشني نأ ناضمر ىف مئاصلل زوجي له ىهو ( ةسداسلا ةلئثسملا امأو )
 وهو مهضعب نع ىورو . هل كلذزوجي هنأ ىلعر وهمه انإف « هيف موصيأل م
 هل اوزيحي ملو ماص هيف رفاس نإ هنأ زلجم نباو ةلفغ نب ديوسو ىناملسلا ةديبع
 ”دهتش ”نفآ ىلاعت هلوق موهفم ىف مهفالتخا مهفالتخا ف ببسلاو . رطفلا
 ضعب دهش نم نأ هنم مهفيذأ لمتحي هنأ كلؤو- هكيفياف نقلا مكي
 نأ دهش نم نأ هنم:مهفي نأ لمتحيو 2 هلك هموصي نأ هيلع بجاولاف رمثلا
 قافتاب موهفملا ناكامل هنأ كلذو « هدهش ىذلا ضعبلا كلذ موصي نأ بجاولا

 « هضعب موصي وهف هضعب دهش نم ناك هلك هموصي وهف هلك هدبش نم نأ
 . ٠ ناضمر قرفسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصرءاشنإر وهما ليوأت ديؤيؤ
 ىلاعت هلوقل ضيرملا كلذكو قافتاب ءاضقلاوهف رطفأ اذإ رفاسملا مكح امأو
 اوفلتخا مهماف٠« نونج وأ ءامجإي ضيرملا ادعام  رخأ مايأ نم ةدعف -
 هيلع ىمغملا ىلع هبوجو ىلع راصمألا ءاهقفو « هيلع ءاضقلا بوجو ىف
 هلوقل فعض هيفو هيلع ءاضقلا بوجو كلام بهذمو « نونجناف اوفلتخاو
 امهيلع اوبجوأ نيذلاو « قيفني ىبدح نودجملا نلعو ؛مالسلاو ةالصلا هيلع
 هنإ اولاق موقف ٠ موصلل ادسفم نونحلاو ءامشإلا نوك ىف اوفلتخا ءاضقلا
 دعب هيلع ىمعأ نوكي نأ نيب اوقرف موقو . دسفمب سيل : اولاق موقو : دسفم
 راهلا رثكأ ىضم دعب هيلع ىمتأ نإ : اولاق موقو > رجفلا لبق وأ رجفلا
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 هلك اذهو «كلام بهذم وهو « ىضقراهللا لوأ ىف هيلع ىمعأ نإو , هأزجأ

 ةصاخيو فيلكتلا اهب عفتري ةفص نونخلاو ءامعإلا نإف « فعبض هيف
 ؛ نونحلا

 ىلا ةفصلا ىف لاقي فيكف مئاص الو رطفمب فصوي مل فيلكتلا عفترا اذإ

ل نميفوأ تيملاف لاقي اك"الإ موصلل ةلطبم ابنإ فيلكتلا عفرت
 لمعلا هنم حصيا

 له اهم : لئاسم ضيرملاورفاسملا ءاضقب قلعتيو . هلمعو هموص لطب دق هنإ

 ىلإ رذع ريغب ءاضقلا ارخأ اذإ امهيلع اذام اهنمو ؟ال مأ اعباتتم امهيلعام نايضقي

 امهيلو امببع موصي له ايضقي ملو اتام اذإ اهنمو رخآ ناضمر لخدي نأ

 . ؟ موصيال وأ

 ةفص ىلع اعباتتم ءاضقلان وكي نأ بجوأ مبضعب نإف ( ىلوألا ةلئسملا امأ )

 بحتسا نم مهنمو ريخ نم مهنم ءالؤهو «كلذ بجوي مل مهضعبو « ءادألا

 رهاوظ ضراعت مهفالتخا ببسو . عباتتلا باجيإكرت ىلع ةعامجلاو « عباتتلا

 ءاضقلا ةفص ىلع ءادألا نوكي نأ ىضتقي سايقلا نأ كلذو « سايقلاو ظفللا

 امنإف رخأ مايأ نم ةدعف ىلاعت هلوق رهاظ امأ . جحلاو ةالصلا كلذ لصأ

 : تلاق املأ ةقئاع نع ىورو . عباتتلا باجيإال طقف ددعلا باجيإ ىضتقي

 ءاضقلا رخأ اذإ امأو . تاعباتتم طقسف تاعباتتم رخأ مايأ نم ةدعف تلزن

 لخادلا ناضمر مايص دعب هيلع بحي : موق لاقف ؛ رخخآ ناضمر لحد ىتح

 هيلع ةرافكال: موق لاقو . دمحأو ىعفاشلاو كلام لاق هبو « ةرافكلاو ءاضقلا

 تارافكلا ساقت له مهفالتخخا بيس و .ىعخنلا مهاريإو ىرصبلا نسحلا لاق هبو

 ءاضقلا هيلع امتإ : لاق تارافكلا و سايقلا زجي مل نف ؟ ال مأ ضعب ىلع اهضعب

 رطفأ نم ىلع اسايق ةرافك هيلع : لاق تارافكلاف سايقلا زاجأ نمو . طقف

 ءءاضقلا نامز ءاضقلا كرتبف اذه امأ.موصلا ةم رحب نيبتسم امبيلك نأل ادمعتم

 سايقلا نوكي ناكامتإو « لكألا هيف زومجيال موي ق لك ًالابف كلذ امأو

 ءادآلا ةنمزأ نآل « عراشلا نم صنب ادودحم انامز ءاضقلل نأ تبث ول ادئتسم

 ضرم لصتا اذإ:اولاقف موق دش دقو 2 عرشلا ىف ةدودحملا ىه
 ىح ضيرملا

 هيلعوتام اذإ امأو . صنلل فلام !ذهو هيلع ءاضقال هنأ رخآ ناضمر لخدي

 . دحأ نع دحأ موصيال : اولاق اموق نِإف موص
 ؛هيلو هنع موصي :اولاق موقو

 لاقو . ىعفاشلا لاق هبو « هيلو هنع عطي : اولاق موصلا اوبجوي مل نيذلاو



 كلا ل

 .ةفينحوبأ لاقو . كلاملوقوهو « هب ىصوي نأ الإ ماعطإ الو مايصإل : مهضعب

 اولاقف « ضورفملا مايصلاورذنلا نيب موق قرفو ؛ معطأ عطتسي مل نإف « موصي
 ةالتعتا ف ببسلإ و .ضورفملا مايصلا ف موصي الو رذنلا ف هيلو هنع موصي
 ةالصلا هيلع لاقدنأ ةشئاع ثيدحنمهنعتبث هنأ كلذورثألل سارقلا ةض راعم
 تبثو « ملسمهج رخو هيلو -هئنع هماص ”ماييصٍئيبلتعو تام نسس» ماللاو
 هيلع هللا لص ىبنلا ىلإ لجر ءاج » لاق هنأ سابع نبا ثيدح نم اضيأ هنع
 :لاقف ؟ اهنع هيضقأفأ رهش موص اهيلعو تتام ىتأ نإ هللا لوسراي : ل'ةذ ماسو
 - .*,”دّف : لاق « معن لاق ؟ اهل هيضاق تادثك أ” نيد كسمأ ىلع ناكول
 هنأ اك هنأ كلذو «ء هض راعت لوصألا نأ ىأر نف 5 ءاضقلاب ”ىقحأ هللا
 نع دحأ موصيال كلذك دحأ نع دحأ أضوتي الو « دحأ نع دحأ ىصيال
 باجياب : لاق كلذ ىف صنلاب ذخأ نمو « ىلولا ىلع مايصال : لاق دحأ
 نمو « رذنلا ىلع بحول ريغ كلل ل صنلاب ذخأي مل نمو « هيلع مايصلا
 ماعطإلا بجوأ نم امأو . ناضمرى هنع موصي. : لاق هيلع ناضمر ساق
 ريخ نمو . ةيآلا -”ةميادف هنودقيطلي نيرذللا ىلعو - أرق نم ةءارق ىلإ اريصفف

 .فئصلا نم ضيرملاو رفاسملا ماكحأ ىه هذهف « رثآلاو ةيآلا نيب اعمجف كلذ -
 لماحلاو عضرملاوهو فنصلا اذه قاب امأو.. موصلاو رطفلا مهل زوجي نيذلا
 اذإ عضرملاو لماحلا امهادحإ : نيتروهشم نيتلئسم هيف نإف « ريبكلا خيشلاو
 امهنأ اهدحأ : بهاذم ةعبرأ اهيف ءاملعلل ةلئسملا هذهو ؟ امهيلع اذام اترطفأ
 لوقلاو . سابعنباو رمع نبا نع ىورم وهو « امهيلع ءاضق الو نامعطي
 ةفيتحوبأ لاق هبو لوألا لباقموهو امهيلع ماعط] الو طقف نايضقي امهنأ ىناثلا
  ىعفاشلا لاق هبو نامعطيو نايضقي امهنأ ثلاثلاو .روثوبأو ديبعوبأ و هباحصأو
 ببسو ؛ معطتو ىضقت عضرملاو معطت الو ىضقت لماحلا نأ عبارلا لوقلاو
 امههبش نف « ضيرملا نيبو موصلا هدهجي ىذلا نيب امههبش ددرت مهفالتخا
 : لاق موصلا هدهجي ىذلاب امهبيش نمو « طقف ءاضقلا امهياع : لاق ضيرملاب
 .ماعط ةيدف هن وقيطي نيذلا ىلعو أرق نم ةءارق ليلدب طقف ماعطإلا امهيلع
 نم امهيف ىأر نوكي نأ هبشيف نيرمألا امهيلع عمج نم امأو . ةيآلا نيك اسم
 ضيرملا هبش نم امهيف ام ةهج نم ءاضقلا امهياع : لاقف اهبش دحاو لك
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 نوكي نأ هبشيو « مابصلا مدهجي نيذلا هبش نم امهيف ام ةهجنم ةيدفلا امهيلعو
 .رطفلا هل حابيال حبحصلا نإف « اذه فعضي نكل حيحصلا رطفملاب امههبشأ
 عضرملا مكح ىبأو ضيرملاب لماحلا قدلأ عضرملاو لماحلا نيب قرف نمو
 حيحصلاب اههيش وأ موصلا هدهجي ىذلا مكحو ضيرملا مكح نم اعومجم
 امهدرفأ نم نأ اك« عمج نم 5 هّللاو ىلوأ نيدكحلا دحأ امه درفأ نمو
 اذه لمأتف «ةرتاوتم ريغ ةءارقلا نوكل طقف ماعطإلاب امههدرفأ نمم ىلوأ ءاضقلاب
 اوعمجأ مهنإف مايصلاىلع نا ردقيال ناذللا زوجعلاو ريبكلا خيشلا امأو . نيب هنإف
 امهيلع :موق لاقف « ارطفأ اذإ امهياع اهف اوفلتخاو « ارطفي نأ اممل نأ ىلع
 «ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق لوألاب و « ماعطإ امبياع سيل :موق لاقو . ماعطإلا
 لوقي امهيللع ماعطإلا ىأر نم رثكأو . هبحتسا هنأ الإ كلام لاق ىناثلابو
 بيسو . هأزجأ عنصي سنأ ناك امك تانفح نفح نإ ليقو « موي لك نع ده
 نيذلا ىلعو أرق نم ةءارق ىنعأ « انركذ ىلا ةءارقلا ف مهفالتخا مهفالتخا
 نم تدرو اذإ نحصملا ىف تبثت ل ىلا ةءارقلاب لمعلا بجوأ نف - هنوقوطي
 هلكح لعج المع اهب بجوي مل نمو « مهنم خيشلا : لاق لودعلا داحأالا قيرط
 فنصلا ماكحأ ىه هذهف 3 تومي ىح ضرملا هب ىدامي ىذلا ضيرملا مكح

 اهرثكأ ىلا ةروهشملا مهماكحأ ىبعأ ؛ رطفلا مهل زوجي نيذلا سانلا نم

 رظنلا امأو .رطفلا هل زوجيىذلا فنصلا ىف هب قوطنملاب قلعت اه وأ هب قوطنم
 ىلإ هجوتي كلذ ىف رظنلا نإف « رطفأ اذإرطفلا هل زوجي ىذلا فضنصلا ماكحأ ىف
 ىلإو هيلع قفتم رمأب رطفي نم ىلإو عامج ريغب رطفي نم ىلإو عامجب رطفي نم
 .نيذه نم دحاو لكو « ةهبشريغب وأ ةببشب ىبعأ « هيلع فلتخم رمأب رطفب نم
 قيرط وأ رايتخالا قيرط وأ دمعلا قيرطوأ وهسلا قيرط ىلع نوكي نأ امإ
 نأ ىلع روهمحللا نإف « ناضمر ىف ادمعتم عامجي رطفأ نم امأ . هاركإلا
 ءاج» لاق هنأ ةريره ىلأ ثيدح نم تبث امل « ةرافكلا وءاضقلا هيلع بجاولا

 لاق « هللا لوسر اي تكله : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لونسر ىلإ لجر
 دجت "له : لاق « ناضمر ىف ىنأرما ىلع تعقو لاق ؟ كتكلهأ امو

 > - يلامس يكس
 موصتت نأ عيطتست لهف : لاق ءال لاق ؟ ةيقر هب راو - 98 2 مهلا م 0-00 .ِ



 د لالا

 هب معلطلت ام دج '”لهف : لاق « ال لاق ؟ نيئَسباتَعم نرش

 هيف قرفب ماسو هيلع هللا ىلص ىلا ىأف سلج مث « اللاق ؟ انيكتسم نيكس

 تيب لهأ اهيتبال نيب اف ؟ ىمرقفأ ىلعأ : لاقف ء اذهب قآدّصتت : لاقف رمت

 مث هباينأ تدب ىح ملسو هيلع هللا ىلص ىلا كحضف : لاق < انم هيلإ جوحأ

 له اهنم : عضاوم ىف كلذ نم اوفلتخاو ,كتاهأ همعتطأف بهذا : لاق

 ةرافكلاو ءاضقلا ف عامجلااب راطفإلا كح هكح برشلاو لكلاب ادمعتمراطفإلا

 ؟ةهركم نكت مل اذإ ةأرملاىلع اذاماهنمو ؟ هيلع اذام ايهاس عماج اذإ اهنمو ؟ الأ

 ىذلا رادقملا مك اهنمو ؟ رييختلا ىلعوأ ةبترّتم هيف ةبجاو ةرافكلا له اهنمو

 ةرركتم ةرافكلا له اهنمو ؟ ماعطإلاب رفك اذإ نيكسم لك ىطعي نأ بحي

 ماعطإلا هم زي له ارسعم ناكو ماعطإلا همزل اذإ اهنمو ؟ ال مأ عامجلا رركتب

 ءاضقلا الإ عامتلاب ادمع رطفملا ىلع اوبجوي ملف موق ذشو ؟ ال مأ ىرثأ اذإ

 اذه ىف ةمزعرمألا نكي مل هنأ امإو « ثيدحلا اذه مهغلبي مل هنأل امإ ١ طقف

 نأ ماعطإلا وأ قاتعإلا عطتسي مل اذإ بجول ةمزع ناك ول هنآل «٠ ثيدحلا

 ةمزع ناك ول اضيأو « ثيدحلا رهاظ ىلع احيت ناك اذإ دب الو « موصني

 اضيرمناكولنأ مايصلاهيلعبحي هنأ حص اذإ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هملعأل

 ثيدحلا ف سيل ذإ طنقف ةرافكلا الإ هيلعسيل : اولاقف اضيأ موق ذش كلذكو

 « رطفلا هل زوجي نمم رطفأ نمل وه انإ باتكلاب بجاولا ءاضقلاو « ءاضقلا ركذ
 نم امأف « كلذ ىف لبق هانررق ىذلا فالتخالا ىلع موصلا هلزوحيال نمم وأ

 فالدلا دمعتملا ءاضق ىف قحايف صن هيلع ءاضقلا باجيإ ىف سيلف ادمعتم رطفأ

 نيتاهفف فال نأ الإ ءاهتقو جرخخ ىبح ادمع ةالصلا كرات ءاضقف قحل ىذلا

 . لبق اهانددع ىلا لئاسملاف وهف روهشملا فالحلا امأو . ذاش نيتائسملا

 برشلاو لكألاب راطفإلاب ةرافكلا بحت له ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأو )

 نأ ىلإ اويهذ ةعامجو ىروتلاو هباحصأو ةفينحابأو هباتكأو اكلام نإذ « ادمعتم

 اذه ىف ةروكذملا ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نأ برش وأ لكأب ادمعتم رطفأ نم

 مزلت امن ةرافكلا نأ ىلإ رهاظلا لهأو دمحأو ىعفاشلا بهذو . ثيدحلا

 سايق زاوج ىف مهفالتخا مهفالتخا ف ببسلاو . طقف عاملا نم راطفإلا ف



 ا

 دحاو هيف امههبش نأ ىأر نف « عامجلاب رطغملا ىلع برشلاو لكألاب رطفملا
 تناك نإو هنأ ىأر نمو .'ادحاو امهككح لعج موصلا:ةمرح كاهنا وهو
 نأ كلذو « هريغل ابنم عامجلا ةبسانم دشأ اهنإف ةمرحلا كاهنال اباّمع ةرافكلا

 وهو ليمأ سفنلا هيلإ امل عضوي دق ربكألا باقعلاو عدرلا هب دوصقملا باقعلا

 كلذ نم دوصقملا ناك ذإ ةبراقتم ةيانحلا تناك نإو تايانحللا نم بلغأ اهل

 بيتك - ىلاعت لاق امك الودع ارايخأ أاونوكي نأو « عئارشلا سانلا مازنلا
 "نوقشت 'مكلعل مكلبق نم نيذّلا لع بتكاك يملا ثكبلم
 - سايقلا ىري نمم ناك اذإ اذهو عامتلباب ةضاخ ةظلغملا ةرافكلا هذه لاق

 لكألا ىلإ عامجللا م كح ىدعي سيل هنأ نيب هرمأف سايقلا ىريال نم امأو
 يتلا هرمأف ناعم ف رطعأ ةلقر نأ اوما ىف كلام يورو امءانأ و برشلاو

 رطفأف ىوارلا لوق نأل « ةجحب سيلف ةزوكذملإ ةرافكلاب ماسو هيلع هللا لص

 ىوارلا نإ ىلع لوق اذه نكل « هب ذخؤيف مومع هل سيل لمجماو « لمجم وه

 ظفللا اذهب ربع امل كلذ الولو « راطفإلا عضومل تناك ةرافكلا نأ ىري ناك

 1 . هب رطفأ ىذلا رطفلا نم عونلا ركذلو

 ةفينح ابأو ىعفاشلا نإف « هموصل ايسان عماج اذِإ وهو ( ةيناثلا ةلئسملا امأو)

 . ةرافكلا نود ءاضقلا هيلع : كلام لاقو . ةرافك الو هيلع ءاضقال : نالوقي

 ءاضقى مهفالتخا ببسو . ةرافكلاو ءاضقلا هيلع : رهاظلا لهأو دمحأ لاقو

 .ىسان هيبشت وهف سايقلا امأو . سايقلل كلذ ف رثألا رهاظ ةضراعم ىبانلا
 هبوجوك ءاضقلا هيلع بجوأ ةالصلا ىسانب ههبش نف ؛ ةالصلا ىسانب موصلا

 وهف سايقلا اذهل هرهاظب ضراعملا رثألا امأو . ةالصلا ىسان ىلع صنلاب
 هيلغ هللا لص هللا لوسر لاق : لاق ةريرهىبأ نع ماسمو ىراخبلا هجر ام

 انف هموص ميلف برش وأ لكأف "مث اص اض واهو عا نمو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع هل دهشي رثألا اذهو « هاقسو أ
 اذه نمو« هيلعاوم ركذسا امو" نايسنلاو اطقم نع مفر»

 دعب سمشلا ترهظ مث رطفأف تبرغ دق سمشلا نأ نظ نميف مهقفالتخا بابلا
 امهمكح ىبانلاو ىطخماو « ئطخم اذه نأ كلذو ؟ ال مأ ءاضق هيلع له كلذ



 د ا

 كلذو . ملعأ هللاو نيب ءاضقلا طاقسإ ىف نايسنلا ريثأتف انلق امفيكف « دحاو

 كلذ ىلع ليلدلا لدي ىبح ءاضق ىسانلا مزليال نأ وه لصألا نإ انلق نإ انأ

 كلذ ىلع انهه ليلدال ذإ موصلا ف ءاضقلا بجويال نايسنلا نوكي نأ بجو

 لدي ىح ءاضقلا باجنإ وه لصألا نإ انلق نإو « ةالصلا ف رمألا قال

 نع هعفر ىلع ةريزه ىلأ ثيدح ىف ليلدلا لد دقف ىسانلا نع هعفر ىلع ليلدلا

 ,نم موصلا ىسان ىثتسا ىذلا ليلدلا نإ: لئاق لوقي نأالإ مهللا « ىبانلا

 ىلع موصلا سايق وه صنلاب جرحلا اهكرات نع عفر ىلا تادابعلا رئاس ىسان
 ريك ألا دنع ءاضقلا امنإو « فعض هيف سايقلاب ءاضقلا باجيإ نكل « ةالصلا

 ايسان عماجلا ىلع ةرافكلاو ءاضقلا بجوأ نم امأو . ددجتم رمأب بجاو
 نم ةرافكلاو عرشلا ف نيب تابوقعلا طاقسإ ىف نايسنلا ريثأت نإف « نيعضف
 ثيدحلا قل ةلوعنلا سلا ليعتع مهذخأ كلذىلإ مهراصأ اهنإو تابوقعلا عاونأ

 , بجوأ نم نكل « انايسن الو ادمع كلذ لعف هنأ هيف ركذي مل هنأ نم ىنعأ
 ءاج امنإ صنلا نأ عم اذه ىف هلصأ ظفحي مل انايسن ديصلا لتاق ىلع ةرافكلا

 . وهو هيلع قفنملاب اوذخأي نأ رهاظلا لهأ ىلع بجي ناك دقو « دمعتملا ف

 اوذخأي وأ « ىسأنلا ىلع اهباجيإ ىلع ليلدلا لدي نأ ىلإ دماغلا ىلع ةرافكلا باجيإ
 لدي ىبح « نايسنلاو أطحلا ىمأنع عفر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعب

 لمحم ف سيلو هلصأ غراب مل نيقيرفلا لك نكلو « صيصختلا ىلع ليلدلا

 كرت نإ لوصألا لهأ نم لاق نمو . ةجح ىلارعألا ثيدح نم لقن ام

 « فيعضف لاوقآلا ق مومعلا ةلزامب عراشلا نم لاوحألا فالتخا ف ليصفتلا

 . انقح ىف لامحإلا امنإو لصفم ىلع الإ طق مكحي م عراشلا نإف
 ٠. اذإ ةأرملا ىلع ةرافكلا بوجوف مهفالتخا وهو ( ةئلاثلا ةلئسملا امأو )

 اهيلع اوبجوأ هباصأو اكلامو هبات أو ةفيئحابأ نإف « عامجلا ىلع هتعواط

 ةض راعم مهفالتخا بيسو . اهلع ةرافك ال : دوادو ىعفاشلا لاقو ؛ ةرافكلا

 ثيدحلا قف ةأرملارمأي ل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ كلذو « سايقلل رثألا رهاظ

 . افلكم امهالك ناك ذإ لجرلا لثم اهنأ سايقلاو « ةرافكب

 ٠ ىلع وأ راهظلا ةرافكك ةبترم ةرافكلا هذه له ىهو ( ةعبارلا ةلئسملا امأو )

 ةريخا تابجاولا نم دحاو ىلإ فلكملا لقتنيال نأ بيت رثلاب ىنعأو « رييختلا



 ا و

 ريغ نم ءادتبا ءاش ام اهنم لعفي نأ رييختلابو « هلبق ىذلا نع زجعلا دعب الإ
 ىروثلاو ةفينحوبأ و ىعفاشلا لاقف « كلذ اوفلتخا اضيأ مهنإف رحخآلا نعزجع
 نإ « مايصلاف دجي مل نإف ءالوأ قتعلاف « ةبترم ريغ ,ىه : نييفوكلا رئاسو
 عم مساقلا نبا هنع ىورو . ريبختلا ىلع ىه : كلام ناقو . ماعطإلاف عطتسي مل

 ةالتخا بيسو . مايصلا نمو قتعلا نم رثكأ ماعطإلا بحتسي هنأ كلذ
 رهاظ نأ كلذو « ةسيقألاو كلذ ىف راث آلا رهاوذ ضراعت بيترتلا بوجو ىف
 ةالصلا هيلع ىبنلا هلأس ذإ بيترلا ىلع اهنأ بجوي مدقتملا ىلارعألا ثيدح
 رطفأ الجر نأ » نم كلام هاور ام رهاظو؛ ايترم اهيلع ةعاطتسالا نع مالسلاو
 نيرهش موصي وأ ةبقر قتعي نأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف ناضمرىف
 ناسل ف ىضتقت امنإ وأ ذإ « رييختلا ىلع اهنأ « انيكسم نيتس معطي وأ نيعباتتم
 مه اوناك ذإ ء بحاصلا ىوارلا ظفل نم كلذ ناك نإو « رييختلا برعلا

 كلذ ىف ةضراعملا ةسيقألا امأو . لاوقألا تالالدو لاوحألا موهفمب دعقأ

 راهظلا ةرافكب هبشأ اهنكل «نيهلا ةرافكب ةراتو راهظلا ةرافكب ةرات اهبيبشتف
 كلام بابحتسا امأو . ىوارلا ظفل ةياكح نم بيترتلا ذخأ و : نيهلا ةرافكب اهنم
 قيرط نم اذه ىلإ بهذ امتإو « راثآلا رهاوظل فلاخف ماعطإلاب ءادتبالا
 « عرشلا نم ىتش عضاوم ىف ماعطإلا هلدب عقو دق مايصلا ىأر هنأل « سايقلا

 ' هنوقوطي نيذلا ىلعو - أرق نم ةءارق ليلدب هريغ نم رثكأ هل بسانم هنأو
 هيلعو تام نمل ءاسلعلا نم ةعامجو وه بحتسا كلذلو نيك اسم ماعط ةيدف

 دهشت ىذلا سايقلا حيجرت باب نم هنأك اذهو « هنع ماعطإلاب رفكي نأ موص
 . لوصألا هل دهشتال ىذلا رثآلا ىلع لوصألا هل

 اكلام نإف « ماعطإلا رادقم ىف مهفالتخا وهو ( ةسماخلا ةلئسملا امأو )

 و هيلع هللا ىلص ىبنلا دمب دم نيكسم لكل معطي : اولاق امهباعصأو ىعفاشلاو

 ملسو هيلع هللا لص ىبنلا دمب نيدم نم لقأ ىزحيال : هباعصأو ةفيتحوبأ لاقو
 . رثألل سايقلا ةض راعم مهفالتخا ببسو .نيكسم لكل عاص فصن كلذو
 اف رثألا امأو . اهيلع صوصنملا ىذألا ةيدغب ةيدفلا هذه هيبشتف سايقلا امأ

 « اعاص رشع ةسمحخ هيف ناك قرفلا نأ ةرافكلا ثيدح قرط ضعب ف ىور

 نيكسم لكل كلذ نم بجاولا ىلع اعاص رشع ةسمخ هيف هنوك لدي سيل نكل
 لوأ - دبتحملا ةيادب ساعه



 ا

 .ردقلا اذه وه ةرافكلا هذهق مايصلا لدب نأ ىلع لدي امنإ و« ةقيعض ةلالد الإ

 مهنإف « راطفإلا رركتب ةرافكلا رركت ىهو ( ةسداسلا ةلئسملا امأو )

طو مث رفك مث ناضمر موي ىف ْئىطو نم نأ ىلع اوعمأ
 هيلع نأ رخآ موي ىف ى

 هيلع سيل هنأ دحاو موي ىق ارارم ( ىطو نم هنأ ىلع اوعمجأو :ىرحأ ةرافك

 ىح رفكي ملو ناضمر نم موي ىف ( ىطو نميف اوفلتخاو. ةدحاو ةرافكالإ

 را مو لكل عع ةعامجو ىعفاشلاو كلام لاقف  ناث موي ىف ئىطو

 . لوألا عامجلا نعرفكي ملام ةدحاو ةراك هيلع : هباحصأو ةفيتحوبأ لاقو

 : لاق دودحلاب اههبش نق ء دودحلاب تارافكلا هيبشت مهفالتخا ف ببسلاو

 نإو ١ دحاو دلج ىنازلاء زلي امك ةريثك لاعفأ نع كلذ ف ىزحت ةدحاو ةرافك

 دحاو لكل لعج دودحلاب اههبشي مل نمو. امم دحا اول دحم ملا اذإ ةرم فلأ ىفز

 . ةرافك موي لك ى بجوأ هيف موصلا كته ىف هسفنب ادرفنم اكح مايآلا نم

 ضخم رجز دودحلاو : ةبرقلا نم عون اهمف ةرافكلا نأ اني قرف و اولاق

 50 ل اذإ ماعطإلا هيلع بج لد ىهو ( ةعباسلا ةلئسملا امأو )

 امأو . ارسعم ناك نإ هيلع ءىبثال :لاق ىعازوألا نإف بوجولا تقو ىف

 هنع توكسم مكح هنأ كلذ ق مهفالتخا قف ببسلاو . كلذ ددرف ىعفاشلا

 نأ لمه + الا تكور دلع يرسزلا © ركنا رتل دا دج

 ماكحأ هذهف ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هل هنيبل هيلع ابجاو كلذ ناك ول : لاقي

 وه امم رطفأ نم امأو . رطفم هنأ ىلع عمجأ امم ناضمرى ادمعتم رطفأ نم

 « ةرافكلاو ءاضقلا هيف بجوأ رطفلا هيف بجؤأ نم ضعب نإف . هيف فلتخم

 نمو ةماجحلا نم رطفلا ىأر نم لثم ٠ طقف ءاضقلا هلل خلا مهفعب و

 ىري نم دنع جري موي لوأ رطفي رفاسملا لثمو ٠ ةاصحلا علب نمو . ءاقتسالا

 ٠١ ةرافكلاو ءاضقلا هيف بجوأ اكلام نإف . مويلا كلذ رطنب نأ هل سيل هنأ

 ءاضقلا بجوأ نم امأو . هباعحصأ روهمحو راصمألا ءاهتتف رئاس كلذف هفلاخو

 رطفم ءاقتسالا نأ ىري نمرئاسو ىعازوألاو روثوبأف ءاقتسالا نم ةراغكلاو
 نم ماجتحالا ةرافكلاو ءاضقلا بجوأ ىذلاو . طقف 'ءاضقلا الإ نوبجويال.

 رطفملا نأ فالهللا اذه بيسو . هدحو ءاطع وه رطفت ةماجحلا نأب نيلئاقلا

 دحأ بلغ نف . رطنملا نمو رادنملا ريغ نم هبش هيف فالتخا هيف ءىشب



 د "ءا/للا سل

 ابجوأ ناذللا امه هيف نادوجوملا ناهبشلا ناذهو مكحلا كلذ هل بجوأ نييجشلا
 ةببش راطفإلا نوكلو «© رطفم ريغ وأ رطفم وه له وعأ « فاللخلا هف

 ىلإ ةفينحوبأ عزن « طقف ءاضقلا بجوي امإو روهمحلاا دنع ةرافكلا بجوال
 ةرافك ال هنأ رطفلل حيبم بيس مويلا كلذ هيلع أرط مئرطفلل ادمعتم رطفأ نم هنأ
 ضرمي مث ادمع رطفي حيحصلاكو «راهنلا قاب ضيحن مث ادمع رطفت ةأرملاك هيلع

 موي ى رطفم هنأ ىنعأ هسفن ىف رمألا ربتعا نف « رفاسي مث رطفي رضاحلاو

 ءالؤه نم دحاو لك نأ كلذو « ةرافك مهيلع بجوي مل هيف راطفإلا هل زاج
 ةناهسالا ربتعا نمو« هيف راطفإلا هل زاج موي ىف رطفأ هنأ بيغلا هل فشك دق

 وهو ؛ ةحابإلاب ماع هدنع نكي مل رطفأ نيح هنآل «ةرافكلا هيلع بجوأ عرشلاب
 لكأ نم ىلع طقف ءاضقلا كلام باحيإ بابلا اذه نمو . ىعفاشلاو كلام بهذم

 بورغلاق كاش وهو لكأ نم ىلع ةرافكلاو ءاضقلا هباجيإو ءرجفلا ف كاشوهو

 ادمع رطفلا ف سيل هنأ ىلع روهمحلا قفتاو . امهنيب قرفلا نم مدقت ام ىلع
 « ناضمر ىبعأ : ءادألا نامز ةمرح هل سيل هنأل « ةرافك ناضمر ءاضقف

 بهو نباو مساقلا نبا نع ىورو . ةرافكلاو ءاضقلا هيلع بجوأ هنإف ةداتق الإ

 ريخأت موصلا ناس نم نأ ىلع اوعمجأو . دسافلا جلا ىلع اسايق نيموي هيلع نأ

 ريس ”سانلا ”لازيال) مالسلاو ةالصلا هيلع هل وقل رطفلا ليجعتو روحسلا

 روحسلاف "نإ اورحست ٠ لاقو و روُحُسلا او رخأو رطفلا اولجسعام

 لأ  مايصو انمايص نب 7 ام لصتف » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ( 1

 هتابعرمو مولا نس نم نأ ىلع مهروهمج كاذكو ) رحسلا ”ةلكأ ٍباتكلا

 موصلا ملم مدلسلاو ةالصلا هيلع هلوقل انخلاو ثفرلا نع ناسللا تك

 ”نإف لي الو فر الف امن اص م دحأ حبصأ اذإف ء "ةّدج

 رطفي ثفرلا نأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذو "مث اص ىن] "لقتل ”همتااش قررلما

 لوقلا يبو « لئاسملا نم ضورفملا موصلاب قلعتي ام تاروبشم هذهف ذاش وهو
 . باتكلا اذه نم ىلاثلا مسقلا وهو « هيلإ بودنملا موضلاىف



 ا ل

 مح حرلا نمح رلا هللا م

 هلإ بودنملا وهو فاق ءابصلا باك

 راطفإلا مكح فاو ةثالثلا ناكرألا كلت قف وه هيلإ بودنملا مايصلا ىف رظنلاو
 ىلع اهنإف « لوألا نكرلا وهو هيلإ بودنملا موصلا اهيف عقي ىتا مايألا امأف . هيف
 . اهنع توكسم مايأو « اهنع ىبمم مايأو « اهيف بغرم مايأ : ماسقأ ةثالث
 قفتملا هيف بغرملا امأ ' هيلع قفتم وه ام اهنمو « هيف فلت# وه ام هذه نمو
 لاوش , هرم تسو ةفرع موي مايصف هيف فلتخما امآو . ءأ روخاع خوي عايقت ذاع

 امأ . رشع , رسماتللاو رشع عيارلاو رشع ثلاثلا ىهو ء رهش لك نم ررغلاو
 هماص ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث هنألف ء ءاروشاع موي مايص
 نمو« هموص مسيل امن اص عصا ”ناك "نم » هيف لاقو همايصب رمأو

 عساتلا وه له هيف اوياخاو 0 هموي ”ةيقب ميلف اًرطتفمم حتبصأ ”ناك

 سابع نبا نع م جرخ « راثآلا فالتمنا كلذ ىف ببسلاو . رشاعلا وأ

 اذكه : تلق . امئاص عساتلا موي حبصأو ددعاف مرا لاله تيأر اذإ : لاق
 هلأ ىورو . معن :ل لاق ؟ هموصي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمحم ناك

 : اولاق همايصب رمأو ءاروشاع موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماص نيح
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؛ ىراصنلاو دوييلا همظعي موي هنإ هللا لوسر اي
 , عساتلا موتي اني أ داق نإ لبْقْلا "ماعلا ”ناك اًذإف : مس و هياع

 امأو . ملسو هيلع هللا (ىل اص هللا لوسر قوت ىتح لبقلل ماعلا تأي ملف :
 « ةفرع مدي د رطفأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نآلف « 3 م 000
 كلرللو , ةيتآلاو ةيضاملا ” يلا 6 ةفرع موي ”مايص ٠ هيف لأقو
 جاحلا ريغل د جاحلل هيف رطفلا ىعفاشلا راتخاو ٠ كلذى سانلا فلتخا
 نع ىسبم ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوشن و ةوادزؤبا جردخو . .نيرثألا نيب اع

 هللا ىلص هللا لوسر نأ تبث هنإف لاوش نم تسلا امأو « ةفرعب ةفرع موب ماب
 "ناك لاش "نم اًتس ”هعبتأ مث ناضمر“ ماض" نم » لاق ملسو هيلع
 ناضمرب سانلا دل نأ ةفام امإ ٠١ كلذ هركاكلام نأ الإ «راهدلا م مايصتك
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 «رهظألاوهو هدنعحصيملوأ ثيدحلا هغلبي مل هلعل هنآل امإو .ناضهرى سيلام

 اهيلاهحلا نظيذأ ةفاخم رثألا نماهف ءاجام عمر رغلا مايص ىرحت كلام هرك كلذكو
 رهش لك نم موصي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » تبثو « ةبجاو اهنأ
 :مايصلا رثكأ امل صاعلا نب ورمع نب هللا دبعل لاق هنأو « ةنيعم ريغ مايأ ةثالث
 ىإ هللا لوسر اي تلف : لاق ؟ ماّنيأ ةثالث رب ”لثك' نم" كيقكي امأو

 نم رثكأ قيطأ ىنإ هللا لوسر اي تلق ءاسمخ : لاق « كلذ نم رثكأ قيطأ
 : لاق « كلذ نمرثكأ قيط ىنإ هللا لوسر اي : تلق « اعبس ٠ لاق « كلذ

 « رشَع دحأ : لاق « كلذ نم رثكأ قيطأ ىنإ هللا لوسر اي تلق « اعست

 :: مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « كلذ نم رثكأ قيطأ ىفإ هللا لوسر اي تلق
 « موتي راطلقإو « موسي ”مايص رئهادلا طش دود مايص "قف مؤّصال
 مسي مل هنأ تبثو « سيمحلا مويو نينثالا موي موصي ناك هنأ » دوادوبأ جرخو
 مايألا امأو . نابعشف ناك همايص رثكأ نإو « ناضمر ريغ مايصلاب ارهش طق

 'اييلع قفتملا امأ . ايف فلتخم اهنمو « اهيلع قفتم اضيأ اهنف « اهنع ىبل
 مايأف اهيف فلتخما امأو . امهمايص نعىسهنلا توبثل ىحضألا مويو رطفلا مويف
 نابعش نم رخآلا فصنلاو تبسلا مويو ةعمجللا مويو كشلا مويو قيرشتلا
 موقو . اهيف موصلا اوزيحي مل رهاظلا لهأ نإف قيرشتلا مايأ امأ . رهدلا مايصو
 نمل اهمايص زاجأ هنأ الإ «..كلام لاق هبو « هوهرك موقو . اهبف كلذ اوزاجأ

 ىلا مايألا ةثالثلا ىه مايألا هذهو « عتمتملا وهو جحا ىف موصلا هيلع بجو

 اهن] :ى مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ددرت مهفالتخا ف ببسلاو .رحنلا موي دعب

 ىلع هلمح نف « بدنلا ىلعوأ بوجولا ىلع لمحي نأ نيب «برشو لكأ مايأ
 « هوركم موصلا : لاق بدنلا ىلع هلمح نمو « مرحي موصلا : لاق بوجولا
 ىذلا لصألا ىلع هبلغو كلذ ىلإ راص امتإ بدنلا ىلع هلمح نم نوكي نأ هبشيو

 ديعسىبأ ثيدح هض راع بوجولا ىلع هلنحنإ هنأ ىأر هنأأل بوجولا ىلع هلمحوه
 هللا ىلص هللا لوسر تعمس : لاق هنأ وهو « باطخللا ليلدب تباثلا ىردحلا

 ناضسمر 'نيم رثطفلا ماني نيمو ف ”مايصلا حصضتيال ١ لوقي ملسو هيلع



 كا ا

 مايصلا حيصي نيمويلا نيذه ادع ام نأ ىضتقي باطحلا ليلدف « رْثحّتلا_مْوَنيَو

 اوهركي مل ًاموق نإف ةعمجلا موي امأو . هيف ةدئافال اثبع امبصيصخت ناكالإو « هيف

 ماصي نأ الإ همايص اوه 5موقو « ةعامجو هباحصأو كلام ءالؤهنمو « همايص

 ثيدح اه « كلذ ف راث آلا فالتخا مهفالتخا ىف ببسلاو . هدعب وأ هلبق

 رهش لك نم مايأ ةثالث موضي ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ » دوعسم نبا

 رباج ثيدح اهمو . حيحص ثيدح وهو « ةعمجلا موي رطفي هتيأر امو : لاق

 موي درفت نأ ىهن ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمسأ ارياج لأسالئاس نأ

 ثيدح اهنمو . ماسم هجرت ( تيبلا اذه برو معن : لاق ؟ موصب ةعمجلا

 * لك دحأ موصيال » ماسو هيلع هللا ىلص ِهللا لوسر لاق : لاق ةريره ىأ

 * 3-0 ى ع م هر2غ 2 595 و ماو -50- ري سى اج رل ال اسر مس يع

 اضيا هجرحخ ( ه كعب موصسي وأ هليق موصي نأ الإ ةييطا موي

 « اقلطم ةعمجلا موي مايص زاجأ ؛دوعسم نبا ثيدح رهاظب ذأ نف « ملسم

 عمت“ ةريره ىأ ثيدحب ذأ نمو « اًقلطم هه رك رباج ثيدح رهاظب ذخأ ف

 نإذ كلشلا موي امأو . دوعسم نبا ثيدحو رباج ثيدح ىبعأ « نيئيدحلا نيب
 رهاوظل ناضمر نم هنأ ىلع كشلا موي مايص نع ىبهلا ىلع ءاملعلا روهج

 الإ ددعلا لاك ب وأ ةيؤرلاب موصلا قلعت اهموهفم بجوي ىلا ثيداحألا
 ههرك نم مه « اعوطت همايص ىرحت ىف اوفلتخاو « رمع نبا نع هانيكحام

 « مماقلا ايأ ىصتع 'دنقف كّنشلا مي ”ماص 'نم هرامع ثيدح رهاظ ىلع
 املو « هلك نابع ماص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىور دق هنألف هزاجأ نمو

 مؤيب ناضمر اوم دسقتتال » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم ىور دق
 ”مك دحأ هموصني ناك امص كلذ قفاوي نأ الإ نيتؤيب الو

- 
 نا ل ل لة

 ناضمر نم هنأ ىلع هماص نإ هنإ : لوقي دعس نب ثيللا ناكو « هْمصَيْلَف
 رجفلا دعب عقت ةينلا نأ ىلع ليلد اذهو « هأزجأ نامضمر نم هنأ تبثلا ءاج مت

 مهفالتخاق بيسلاف « تبسلا موي امأو . ضرفلاةينىلإ عوطتلا ةين نم لوحتلاف

 اوُموصتتال لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ نم ىور ام حيحصتى مهفالتخا هيف

 : اولاق « دوادوبأ هجر « 'مكْيتلتع ”ضرتسفا ايف الإ تسلا مون
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 ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ١ ث راج تنب ةيريوج ثيدح هخسن « خوسنم ثيدحلاو
 لاقف ءالتلاقق ؟سْممأ تمص: كاني عا وهو عسا عوو يلع لاعا مالدتلاو
 رهدلا مايص امأو . « ىرطُفأف : لاق ء ال تلاق؟ دع ىيومت ”نأآ ند ديرتت

 ىأر ىسعو . اسأب كلذب ري مل كلام نكل : كلذ نع ىهلا تبث دق هنإف
 فصنلا غايص امأو . ضرملاو فعضلا فوخخ باب نم وه امتإ كلذ قف ىبلا

 املف هوهرك نق : هوزاجأ اموقو ءهوهرك اموق نإف ء نابعش نم رخآلا

 ىح نابعش "نم فصلا دعب موّصال»لاقمالسلاو ةالصلا هيلعهنأنمىور

 هللا لوسر تيأر ام » تلاق ةملس مأ نع ىور املف هزاجأ نمو « ناتضمر

 نع ىور املو « ناضمرو نابعش الإ نيعباتتم نيرهش ماص ملسو هيلع هللا ىلص

 « ناضم رب نابعش نرققي ملسو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر ناك » لاق رمع نبا

 ادحأ نأ ملعأ الف ةينلاوهو ىناثلا نكرلا امأو . ىواحطلا اهجارن راث آلا هذهو

 . مدقت ام ىلع ةينلا تقوى اوفلتخا امتإو ٠ عوطتلا موص ىف ةينلا طرتشي مل

 بجاولا كاسمإلا هنيعب وهف تارطفملا نع كاسمإلا وهو ثلاثلا نكرلا امأو

 راطفإلا مكح امأو . انهه قحال كلانه ىذلا فالتخالاو « ضورفملا موصلاف

 رذعل هعطقف عوطت مايص ىف لد نم ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأ مهنإف عوطتلا '
 هيلع ةفينحوبأو كلام بجوأف « ادماع رذع ريغل هعطق اذإ اوفلتخناو . ءاضق

 مهفالتخا ىف ببسلاو . ءاضق هيلع سيل : ةعامجو ىعفاشلا لاقو : ءاضقلا

 ىجوز ةشئاعو ةصفح نأ ىور اكلام نأ كلذو « كلذ ىف راثآلا فالتخا

 ماعط امه ىدهأف « نيتعوطتم نيتمئاص اتحبصأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا

 ع هتاكم امْؤَي ايضلقا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هيلع اترطفأف
 تءاج « ةكم حتف حتفلا موي ناك امل » تلاق ىناه مأ ثيدح اذه ضراعو

 « هني نع اه مأو ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر راسي نع تسلجف ةمطاف

 هلوان مث « هنم برشف هتلوانف « بارش هيف ءانإب ةديلولا تءاجف : تلاق

 لاقف « ةمئاص تنكو ترطفأ دقل هللا لوسر اي : تلاق « هنم تيرشف اه مأ

 "نإ ِك رضيالف : لاقالتلاق؟اًْش نيضلقت تئنكأ: مالسلا وةالصلا هيلع اه

 لخد و تلاق اهنأ ةشئاع ثيدحب ىنعملا اذهىف ىعفاشلا جتحاو ءالعوطت ناك
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 ىفإ امأ :لاقف « ائبخ كل تأبخ انأ :تلقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 . دنسم ريغ ةصفحو ةشئاع ثيدحو « هيبرَق ”نكلو مايصلا دير | انذكك
 نيب عوطتلا موصلا ددرت وهو ؛ رخآ ببس ةلئسملا هذه ق اضيأ مهفالتخالو

 نم نأ ىلع اوعمجأ مهمأ كلذو « عوطتلا جح ىلع وأ عوطتلا ةالص ىلع هسايق

 نأ ىلع اوعمجأو . ءاضقلا هيلع نأ امهم جرخي اعوطتم ةرمعلاو جلا ف لخد
 ساق نم معزو 2 تيلع ايف عاصم: هيلع نسيان عوطتلا ةالص نم جرح نم

 صاخ مكح هل جحلا نآل « جحلاب هنم ةالصلاب هبشأ هنأ ةالصلا ىلع موصلا
 رطفأ اذإو « هرخآ ىلإ ةيف ريسملا هل دسفملا مزلي هنأ وهو « ىيعملا اذه ىف
 ءاضقلا هيلع ةيلع نبا لاقو « هيلع ءاضقال نأ ىلع روهمحلااف ايسان عوطتلا ف
 ثيدحو « نايسنلا ىلع ىاه مأ ثيدح لمح اكلام لعلو « جحلا ىلع اسايق
 ظفللا نم بيرقب ةشئاع ثيدح ج'رخ كلذكو 3 دوادوبأ هجرخ اه مأ

 . هنيعب ةصفحو ةشئاع ثيدح جرخو « هان ركذ ىذلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لإ كلذ ق فالح الو« رذنلاب بجاو عرشلاب هيلإ بودنم فاكتعالاو
 ناضمر ىوهو هطرش قويال نأ ةفاخم هيف لوخدلا هركهنأ كلام نع ىور ام

 ٠ روثآ وه كلذ ناك ذإ « هنم رخاوألا رشعلا ف ةصاخيو « هريغف هنم رثكأ
 عين «ق صوصخت لمح ىلع لمتشي ةلمجلاب وهو « ملسو هيلع هللا ىلص هفاكتعا
 امأف : ةصوصخم كورتو ةصوصخم طاؤرشب صوصخم نامز فو صوصخم
 ريغال نآرقلا ةءارقو هللا ركذو ةالصلا هنإ ليق : نالوق هيفف هصخي ىذلا لمعلا
 لامعأ عيمج ليقو . مساقلا نبا بهذم وهو « برسقلاو ربلا لامعأ نم كلذ
 مهذملا اذه ىلعف « بهو نبا بهذم وهو « ةرخآلاب ةصتخما ربلاو برقلا
 وه اذهو ءال لوألا بهذملا ىلعو« معلا سرديو ىضرملا دوعيو زئانملا دهشي
 مهفالتخا بيسو . ةفينحىأو ىعفاشلا بهذم وه لوألاو « ىروتلا بهذم
 نف « لوقلاب عورشم دح هيف سيل هنأ ىنعأ ؛« هلع توكسم ءىش كلذ نأ
 زوجيال : لاق دجاسملاب ةصتتخلا لاعفألا ىلع سسفنلا سبح فاكتعالا نم مهف
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 هيورخألا برقلا ىلع سفنلا سبح هئه مهن نمو. ةءارقلا و ةالصلا الإ ف كتعملل

 : لاق هنأ همع هللا ىضر ىلع نع ىورو . هان ركذ ام ؛كلذ ريغ هل زاجأ اهلك

 هلهأ ىصويو « ةزانمباو ةعمدلبا دهشيلو « باسي الو ثفريال فكتعا نم
 نع ىورو . قزارلا دبع هركذ . ساحي الو مئاق وهو ةجاح هل تناك اذإ
 دوعي الو ةزانج دهشيال نأ فكتعملل ةئسلا نأ وهو « اذه فالح ةشئاع
 عضاوملا امأو . ىنعملا اذه ىف فالتخالا نسوا اهدحأ انآ اذهو < افورك
 الإ تاكتعاال : موق لاقف اهيف اوفلتخا مهنإف ؛فاكتعالا نوكي اهيف ىلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا دجسمو سدقملا تيبو مارت-ا هللا تيب ةثالثلا دجاسملا ف
 لك ق ماع فاكتغالا : نورخآ لاقو . بيسملا نب ديعسو ةفيذح لاق هبو

 كلام بهذم روهشم وهو « ىروثلاو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق هبو « دجسم

 , | دبع نبا ةياور ىهو « ةعمج هيف دجسمف الإ فاكتعا ال : نورخآ لاقو

 ديلإ بهذ ام الإ « دجسملا فاكتعالا طرش نم نأ ىلع لكلا عمجأو . كلام نع
 ىلع تمرح امنإ ءاسنلا ةرشابم نأو « دجسم ريغ ف حصي هنأ نم ةبابل نبا
 ةأرملا نأ نم ةفينحوبأ هيلإ بهذ ام الإو « دجسملا ف فكتعا اذإ فكتعملا
 هطارتشا كرت وأ دجسملا طارشاى مهفالتخا بيسو . ابيب دجسم ىف فكتعت امنإ
 ”نوئفكاع 'متنأو نهورشابت الو ) ىلاعت هلوق ىف ىذلا لامحالا وه
 ليلد هل لاق نف ؟ هل نوكيال مأ باطخ ليلد هل نوكي نأ نيب ( دجاستلا ف
 كرت فاكتعالا طرش نم نإو « دجسم ىف الإ فاكتعاال : لاق باطخ
 زئاج فاكتعالا نأ هنم م وهفملا : لاق باطحخ ليلد هل سيل لاق نمو . ةرشابملا

 ناك اذإ ائيش انالف- طعتال : لاق ول الئاق نآل ةرشابملا عنميال هنأو دجسملا ريغف
 جراخ ناك اذإ هيطعت 'نأ بجوي باطتللا ليلد موهفم ناكل رادلا ىف الخاد
 ىلإ فيضأ امن] فوكعلا نأ ىلع روهمجلاو . ذاش لوق وه نكلو « رادلا
 دجاسملا ضعب صيصخن ف مهفالتخا بيس امأو . هطرش نم اهنآل كلجاسملا

 : لاق مومعلا حجر نف « هل صصخخلا سايقلل مومعلا ةضراعف اهميمعت وأ
 كلذ نم دجاسملا ضعب صيصخ هل حدقنا نمو . ةيآلا رهاظ ىلع دجسم لك ف
 .فكتعملا لمح .عطقني الثل ةعمج هيف ادجسم نوكي نأ طرتشا سايقب مومعلا
 هلل ىلص ىبلا دجسم لثم ىلمملا هيلإ' دشت !دجسم وأ ع ةعمجلا كل جورحلاب

 ريغ تناك ْذإ هيلع دجاسملا رئاس سقي مو 4 هفاكتعا هيف عقو ىذلا سو هيلع
 )ا



 اما

 سيقلا ةضراعف ةأرملا فاكتعاىف مهفالتخا بيس امأو . ةمرحلا ىف هل ةيواسم
 هللا لص ىلا جاوزأ يذيزو ةشئاعو ةصفح نأ تبث هنأ  كلذو « رثألل اضيأ
 « دجسملا ف فاكتعالا ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ”نذأتسا ملسو هيلع

 فاكتعا زاوج ىلع اليلد رثألا اذه ناكف « هيف نهبحأ نيرض نيح نمل نذأف
 « ةالصلا ىلع فاكتعالا سايق وهف اذ ضراعملا سايقلا امأو . دجسملا ف ةأرملا

 ربخلا ءاج ام ىلع دجسملا ىف اهنم لضفأ اهتيب ف ةأرملا ةالص تناك امل هنأ كلذو

 نأ ةأرملل زوجي امنإو : اولاق . لضفأ اهنيب ىف فاكتعالا نوكي نأ بجو
 فاكتعا نم رثألا ىف ءاج ام وحن ىلع طقف اهجوز عم دجسملا ف فكتعت
 وحن هنأكو « ةدرفم رفاست الو هعم رفاست امك هعم مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوزأ
 دنع هرثكأل سيلف فاكتخالا نامز امأو . رثألاو سايقلا نيب عملا نم
 رهدلا زو< لب ناضمر نم رحتاّوألا رشعلا راتخي مهلك ناك نإو « بجاو دح

 ىلا مايألا ادع ام امإو « هطورش نم موصلا ىريال نم دتع اقلطم امإ « هلك
 . «هيف اوفلتخا مهنإف هلقأ امأو:هطورشنم موصلا ىري نم دنع اهموص زوجال
 ىذلا تقولا ىو هفاكتعال فكتمملا هيف لخدي ىذلا تقولا ىف اوفلتخا كلذكو

 .رككأو ةفينح ىنأو ىعفاشلا دنعف « فاكتعالا نامز لقأ امأ . هنم هيف جرخي
 موي ليقو « مايأ ةثالث ليقف كلذ ف كلام نع فلتخاو . هل دحال هنأ ءاهقفلا
 نأ هباحصأ نم نييدادغبلا دنعو « مايأ ةزشع هلقأ هنع مماقلا نبا لاقو . ةليلو
 سايقلا ةضراعم مهفالتخا ىف ببسلاو . . ةليلو موي هلقأ نأو بابحتسا ةرشعلا

 فاكتعا زوجيال : لاق موصللا هطرش نم نأ دقتعا نم هنإف سايقلا امأ ؛رثألل
 راهنلا موص داقعنا ذإ « ةليلو موي نم لقأ الف ةليل هفاكتعا زحي مل اذإو « ةليل
 ىضر رمع نأ » نم ىراخببلا هجرخ امه ضراعملا رثآلا امأو . ليللاب نوكي امتإ
 «هرذنب ىب نأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف ةليل فكتعي نأرذن هلع هللا
 ىذلا تقولا ف مهفالتخا امأو .رثألا بهذم نم تباثلا عم رظنلل ىعم الو
 نإف « ادحاو اموي وأ ةدودعم امايأ ردن اذإ هفاكتعا ىلإ فكتعملا هيف لخدي
 لخدي هنأ ربش فاكتعا رذن نم هنأ ىلع اوقفتا ةفينح ابأو ىعفاشلاو اكلام
 : لاق ىعفاشلا نإف اموي فكتعي نأ رذن ن٠ امأو . سمشلا بورغ لبق دجسملا



 ب مي"اطهل

 . اهيورغ دعب جرخو « رجفلا عولط لبق لخد ادحاو اموي فكتعي نأ دارأ نم

 لبق لخدي: ثيللاو رفز لاقو . هنيعب دحاو رهشلاو مويلا ىف هلوقف كلام امأو

 مايألاو ىلايللا كن نيبروث وبأ قرفو . ءاوس امهدنع رهشلاو مويلاو « رجفلا عولط
 رذن اذإو « رجفلا عولط لبق لخد مايأ ةرشع فكتعي نأ رذن اذإ : لاقف

 ةالص دعب هفاكتعا ف لخدي : ىعازوألا لاقو . اهبورغ لبق لخخد لايل رشع

 رثآلا ةض راعمو « اضعب اهضعب ةسيقألا ةض راعم.مهفالتحنا ف ببسلاو . حبصلا

 لخدي : لاق ىلايللا ريتعاو ةليل رهشلا لوأ نأ ىأر نم هنأ كلذو ؛ اهعيمجل

 ىأر نمو « رجفلا ليق لخدي :,لاق ىلايللا ربتعي من نمو « سمشلا بيغم لبق

 لبق لخدي. نأ اموي رذن نإ بجوأ اعم راهلاو لللا ىلع عقي مويلا مما نأ
 لبق لوخدلا بجوأ اهلا ىلع قلطني امتإ هنأ ىأر نمو ©« سمشلا بورغ

 نيب قرف ليالاب لبللا مساو رابلاب صاخ مويلا مسا نأ ىأر نمو « رجفلا عولط

 راملا ىلع لاقي دق برعلا مالك ىف مويلا مسا نأ.قحلاو . ىلايل وأ امايأ رذني نأ

 ىلوألا هتلالد نوكي نأ هبشي نكل « اعم راهنلاو ليللا ىلع لاقي دقو « ادرفم
 هذهل فلاخا رثآلا امأو .موزالا قيرطب ليللا ىلع هتلالدو « راهللا ىلع ىه امنإ

 تلاق ةشئاع نع حيحصلا لهأ نم هريغو ى ءاخبلا هجرخخ ام وهف اهلك ةسيقألا

 ةادغلا ىلص اذإو ,ناضمر فكتعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك و

 نأ ىأر اكلام نإف «هجورخ تقو امأو , « هيف فكتعي ناك ىذلا هناكم لخد

 ىلع ديعلا ةالص ىلإ دجسملا نم ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعملا جرخي
 ىعفاشلا لاقو . هأزجأ سمشلا بورغ دعب جرخ نإ هنأو 3 بابحتسالا ةهج

 نإ : نوشجاملا نباو نونعس لاقو . سمشلا بورغ دعب جري لب ةفينحوبأو
 ةيقابلا ةليللا له فالتخخالا ببسو . هفاكتعا دسف ديعلا ةالص لبق هتيب ىلإ عجبر

 ةرشابم كرتو مايصلاو ةينلا : ثالثف هطورش امأو ؟ ال مأ رشعلا كح نم ىه

 بهذف ؛هيف اوفلتخا مهنإف مايصلا امأو . افالتخا اهيف ملعأ الف ةينلا امأ . ءاسنلا

 : ىعفاشلا لاقو . موصلاب الإ فاكتعا ال هنأ ىلإ ةعاجو ةفينحوبأو كلام

 نباو رمع نبا ةباحصلا نم لاق كلام لوقبو « موص ريغب زئاج فاكتعالا

 . دوعسم نباو ىلع لاق ىعفاشلا لوقبو ©« كلذ قف. هنع فالح ىلع سابع

 عقو اهإ ملسو هيلع ْهَلا لص هللا لوسر فاكتعا نأ مهفالتخا قف ببسلاو
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 .فادتعالا ف طرش وه هفاكتعاي نرتقملا موصلا نأ ىأر نف ناضمر ىف

 2« فاكتعالا عم موصلا نم دبال : الاق هسفن: فاكتعالل موصلا نكي ملْذإو

 ةالصلا هيلع هل ادوصقم ناك كلذ نأ ىلعال اقافتا كلذ قفتا امنإ هنأ ىأر نمو

 هببس اضيأ كلذلو . هطرش نم موصلا سيل : لاق فاكتعالا ىف مالسلاو

 رمع ثيدحب ىعفاشلا جتحا دقو . ةدحاو ةيآ ىف موصلا عم هنارتقا وهو رخآ

 لحمي سيل ليللاو ةليل فككتعي نأ مالسلاو ةالصلا هياع هرمأ هنأ وهو مدقنملا

 سم الو ةزانج دهشي الو اضيرم دوعيال نأ فكتعملل ةنسلا : تلاق اهنأ ةشئاع

 الوءموصب الإ فاكتعا الو ءهنم هل دبال ام ىلإ الإ جرخيالو اهرشابيالو ةأرما

 ثيدح ىف دحأ لقي مل : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق . عماج دجسم ىف الإ فاكتعا

 الإ مهدنع مالكلا اذه حصي الو « قحسإ نب ند>رلا دبع الإ ةنسلا اذه : ةشئاع

 امأو . دنسملا ىرجم ىرجي نأ لطب اذكه رمألا ناك نإو « ىرهزلا لوق نم

 لطب ادماع عماج اذإ فكتعملا نأ ىلع اوعمجأ مهمإف ةرشابملا ىهو ثلاثلا طرشلا

 مماج اذإ هيف اوفلتخاو « دجسملا ريغ ف ةبابل نبا نع ىور ام الإ هفاكتعا

 ,سمللاو ةلبقلا نم عامجلا نود امب فاكتعالا داسف ىف اضيأ اوفلتخخاو ءايسان

 ةرشابملاف سيل : ةفينحوبأ لاقو . فاكتعالا دسفي كلذ عيمح نأ كلام ىأرف

 لثم ىناثلاو . كلام لوق لثم امهدحأ : نالوق ىعفاشللو « ل زني نأ الإ داسف

 هل زاجناو ةقيقحلا نيب ددرتملا مسالا له مهفالتخخا ببسو . ةفينح ىلأ لوق .

 : لاق امومع هل نأ ىلإ بهذ نف « كرتشملا مسالا عاونأ دحأ وهو ؟ ال مأ مومع

 قاطني - دجاسملا ف نوفكاع منأو نهورشابت الو  ىلاعت هلوق ىف ةرشابملا نإ
 5 لاق رك الا رهش آلا وهو امومم ري حل نمو 4 هنود ام ىلعو عامجلا ىلع

 عامجلا ىلع لدي هنإ انلق اذإف « عامجلا نود ام ىلع امإو عامجلا ىلع امإ لدي

 ةقيقحلا ىلع لديال دحاولا مسالا نآل « عامجلا ريغ ىلع لدي نأ لطب عاماب

 فلاخ نمو « هانعم ىف هنآلف عاقولا ةل زب لازنإلا ىرجأ نمو « اعم زاخجناو
 روهمجلا لاقف عماجملا ىلع بجي ايف اوفلتخاو « ةقيقح مسالا هيلع قلطنيال هنألف
 عماجا ةراقك : لاق مهضعبف 4 ةرافك هيلع 9 موق لاقو 4 هيلع ءىشال

 لاق هبو « نيرانيدب قدصتي : موق لاقو « نسحلا لاق هبو « ناضمر ىف
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 ىدصن دحي ملْنِإف « ةندب ىدهأ دحي ملْنإف « ةبقر قتعي : موق لاقو « دهاجم
 ؟ ال مأ ةرافكلا ف سايقلا زوجي له فالحلا لصأو . رع نم اعاص نيرشعب
 هطرش نم له فاكتعالاب رذنلا قلطم ىف اوفاتخاو « زوجيال هنأ رهظألاو
 سيل : ىعفاشلا لاقو . هطرش نم كلذ : ةفينحوبأو كلام لاققف ؟ ال مأ عباتتلا
 امأو . قلطملا موصلا رذن ىلع هسايق مهفالتخا ىف بيسلاو . كلذ هطرش نم
 فكتعملا لامعأ ىه ىبلا لاعفألا ادع ام اهنأ ىلع اوقفتاف « فاكتعالا عناوم
 ى وه ام وأ ناسنإلا ةجاحل الإ دجسملا نم جورحلا فكتعملل زوال هنأو
 ناك م تلاق اهنأ ةشئاع ثيدح نم تبث امل ةرورضلا هيلإ وعدت ام اهانعم

 دجسملا ف وهو هسأر "ىلإ ندي ضفكتعا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ريغل جرخ اذإ اوفلتخاو « ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخديال ناكو ١ هلج رأف
 هجورخ لوأ دنع هفاكتعا ضقتني : ىعفاشلا لاف . هفاكتعا عطقني ىبم ةجاح
 لخدي نأ هل له اوفاتخاو ٠ مويلا ف مهضعبو ؛ ةعاسلا ف صخر مهضعبو

 ىعفاشلاو كلام رثكألا مهو مهضعب هيف صخرف ؛ هدجسم تيب ريغ اني
 عيبلا هل كلام زاجأ و « هفاكتعا لطبي كلذ نأ مهضعب اوتو ةفيتس وأو
 سيل هنأ مهفالتخا ببسو . كلذ هريغ هفلاخو حاكنلا دقع ىلي نأو ءارشلاو
 .هيلع اوقفتا اع هيلع اوقفتي م ام هيبشتو داهتجالا الإ هيلع صو نم دح كلذ ف

 هعفنيف فاكتعالا هعنمب امم ءىبث لعف طرتشي نأ ضكتعملل له اضيأ اوفاتخاو
 ؟ كلذ ريغ وأ ةزانج دوهش طرتشي نأ كلذ لثم هعفني سيل مأ ةحابإلا ف هطرش
 لاقو « هفاكتعا لطب لعف نإ هنأو : هعفنيال هطرش نأ ىلع ءاهّقفلا رتكأف
 نأ ىف جحلاب فاكتعالا مهبيبشت مهفالتخا ف ببسلاو . هطرش هعفني : ىعفاشلا
 نم هيلإ راص اعإ جحلا ىف طارتشالاو تاحايملا نم ريثكل ةعنام ةدابع اموماك

 جلاب ىلهأ : اه لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةعابض ثيدحل هآر
 هيف فلتخم لصألا اذه نكل « ىبدسبَح ثئيح ىلحت“ "نأ ىطريشاو
 طرتشا اذإ اوفلتخاو . هل فلاخما مدخلا دنع فيعض هيف سايقلاف ٠ جحلاىف
 ىه ام كلذ ىري نم دنع رذنلا قلطف « امزال عباتتلا ناك وأ : رذنلا ىف عباتتلا

 « ضرملا لثم ءانبلا وأ كانئتسالا تبجوأ فاكتعالا تعطق اذإ ىتلا ءايشألا

 كلام لوق وهو فكتعملا ىبب فاكتعألا ضرملا عطق اذإ : لاق نم مهن« ناف
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 لوف وهو « فاكتعالا فنأتسي : لاق نه مهنمو « ىعفاشلاو ةفينح ىبأو
 جر له اوفلتخاو؛ ىبت ضئاحلا نأ مهدنع بسحأ ايف فالخالو . 0

 ب وأ فكتعملا نج اذإ اوفلتخا كلذكو « جرخمي سيل مأ دجسملا نم
 ابل اذه ىف مهنالتعا ىف تيل و لقتس لب ىف متل نأ 0

 لبق نم عزانتلا عقيف « عمسلا لبق نم دودحم ءىب ءايشألا هذه ىف سيل هنأ

 « ةدابعلا هذه ىف هيلع اؤقفتا اع ىععأ « هيف اوفاتخا ايف هيلع اوقفتا ام مههيبشت
 روهمشلباو . هريغو راهتلا موص لثم عباتتلا اهطرش نم ىتلا تادايعلا ىف وأ
 تبث امل ءاضقلا هيف بحي هنأ رذع ريغل عطق اذإ عوطتملا فاكتعا نأ ىلع
 ناتو رم ريغاوألا ركعلا فكشي نأ دإرإ لغو ديلع لا لس لا لعزل نأ

 الخ الف رذنلاب بجاولا امأو لاوش نم ارشع فكتعاف فكتعي
 « هفاكتعا عطقنا ةريبك ىأ نم نأ ىلع روهمجلاو « بسحأ امف هئاضق ف

 « نيعملاو قفوملا هللاو « هدعاوقو بابلا اذهلوصأ ىف هتبثن نأ انيأر ام ةلمج هذهف
 . ايلست ماسو هبحصو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 الست ملسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلص و محرلا نما هللا مسب

 حلا باتك
 ىلع لمتشي . لوألا سندلا : سانجأ ةثالث ىف باتكلا اذه ىف رظنلاو

 لمعل اهتف رعم بجن ىلا تامدقملا ىر#جم ةدابعلا هذه نم ىرجن ىلا ءايشألا

 « ناكرآلا ىرجم اهنم ىرجت ىلا ءايشألا ىف : ىناثلا سنجلا . ةدابعلا هذه
 ءايشألا ىف : ثلاثلا سنحلا . ةكورتملا ءايشألاو اهسفنأ ةلومعملا رومألا ىهو
 نأ كلذو « لاعفألا ماكحأ ىهو « ةقحاللا ر ومألا ىرجم اهنم ىرجت ىلا
 . سانجألا ةثالثلا هذه ىلع ةلمتشم دجوت اهنإف ةدابع لك

 لوألا سنجلا
 ىللعو « اهطورشو بوجولا ةفرعم ىلع : نيليخ لغ لمجتي نس اظهر
 لو - هناحبس هلوقل هيف فالخ الف هبوجو امأف ؟ بجي ىمو بحي نم
 0-1 امأو "ايس ويلا عاطتتسار نسم تنينبلا جديح > ساّنلا لع
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 ةحصلا طورش امأف . بوجو طورشو « ةحض طورش : ناين طورشلا نإف
 ع سيل نم جح حصيال ذإ « مالسإلا هطورش نم نأ م .ميب فالمخ الف
 زاوج ىلإ ىعفاشلاو كلام بهذف « ىبصلا نم هعوقو ةحس' ىف اوفلتخاو
 «لوصّأال كلذ ىف رثألا ةضراعم فالحلا ببسو ٠ ةقيزجت وبأ هنم عنمو « كلذ
 هجردشو روبشملا سايع نبا ثيدح هيف ذأ كلذ زاجأ نم نأ كلذو

 :تلاقف ايإص مالسلاو ةراصلا هيلع هيلإ تعفر ةأرما نأو هيشو .٠ .ماسم قةئىراخبلا

 نأب كسمت كلذ عنم نمو « رثجأ ر كلو" معن لاق ؟ هللا لوسراي جح اذهأ
 نامصأ شلتخا كلذكو « لقاع ريغ نم حصتال ال ةدابعلا نأ وه ىلصألا

 ل ا ا ل

 نسم ) مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اك وهو « هنم ةالصلا عوقو حصي نم
 لولا لع مالسإلا ايف طرتشي بوجولا طورش امأو « رسقتعلا ىلإ .عبسلا

 ةعاطتسالا طارتشا ف فالخ الو « مالسإلا عئارشب ن وبطاخم رافكلا نأب
 كلذ ليصفت ىف ناك نإو - اليبس هيلإ عاطتسا نم - ىلاعت هلوقل كلذ ىف
 تول الرقاب امأف . ةباينوةرشابم : نيعون ٍلعروصتت ةلمحباب ىهو فالتخا
 ىف اوفلتخاو . نمألا عم لاملاو ندبلاب عاطتسالا اهطرش نم نأ مهدنع
 ٠ دمحأو ةفينح وبأو ىعفاشلا لاقف « لاملاو ندبلاب ةعاطتسالا ليصفت
 . ةلحارلاو دازلا كلذ طرش نم نإ باطحللا نب رمعو سابع نبا لوق وهو
 بوجولا طرش نم ةلحارلا دوجو سيلف ىثملا عاطتسا نم : كلام لاقو
 ةعاطتسالا طرش نم هدنع دازلا سيل كلذكو « جملا هيلع بجي لب هقح ىف
 اذه ىف ببسلاو . لاؤسلاب ولو هقيرط ىف باستكالا هنكمي نمت ناك اذإ
 كلذو « اهظفل مومعل ةعاطتسالا ريسفت ىف دراولا رثآلا ةضراعم فالحلا
 ”دازلا : لاف ةعاطتسالا ام لكس هنأ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع رثأ درو هنأ

 كلام هلمحو « فلكم لك ىلع كلذ ىعفاشلاو ةفينح وبأ لمحف « ”ةلحاّرلاو
 دقتعا امنإو « هقيرط ىف باستكالا ىلع ةوق هل الو ىثملا عيطتسيال نم ىلع

 ةئسلا تدروف « المج باتكلا درو اذإ هبهذم نم نأل ىأرلا اذه ىعفاشلا
 هبوجو امأو . ريسفتلا كلذ نع لودعلا ىغبني سيل هنأ لمجملا كلذ ريسفتي
 مزلتال هنأ ةفيح ىلأو كلام دنعف « ةرشابلا نع زجعلا عم ةباينلا ةعاطتسا
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 مزليف مزلت اهمأ ىعفاشلا نعو « ةرشابملا نع زجعلا عم تعلطتسا اذإ ةباينلا
 هندبب وه ردقي ملاذ هريغ هنع هب جحي نأ ردقب لام هدنع ىذلا هبهذم ىلع

 طقس بيرآل وأ خأ نم هندبو هلامي هنع جحيم نم دجو نإو هلامب هريغ هنع
 ىلع تيئثيال ىذلا وهو « بوضعملاب اببوفرعي ىلا ةلئسملا ىهو « هنع كلذ
 اوجرخي نأ هدنع هتثرو مزلي جحي لو توملا هيتأي ىذلا هدنع كلذكو « ةلحارلا
 كلذو <« رثألل سايقلا ةضراعم اذهىف الحلا ببسو . هنع هب جح امي هلام نم
 دحأ ىلصيال هنإف « دحأ نع دحأ اهيف بونيال تادايعلا نأ ىضنقي سايقلا نأ

 ثيكحف اذهل ضراعملا رثألا امأو . دحأ نع دحأ ىكزي الو قافتاب دحأ نع

 لوسرل تلاق معشخ نم ةأرما نأ » هيفو « ناخيشلا هجر« رووشملا سابع نبا
 تكردأ هدابع ىلع جحلا هللا ةضيرف هللا لوسر اي : ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 « 'معَت : لاق ؟ هنع جحأفأ « ةلحارلا ىلع تبش نأ عيطتسيال اريبك اخيش ىنأ
 اضيأ سابع نبا ثيدحف تيملا امأو . ىحلاىف اذهف « عادولا ةجحى كلذو

 ملَسو هيلع هللا لص ىبثلا ىلإ ةنيهج نم ةأرما تءاج ه لاق قراشمبلا' هير
 ىجح : لاق ؟ اهنع جحأفأ تتاف جحلا تردذن ىبأ نإ هللا لوسر اي : تلاقف
 *ىحلأ هللا ”نيد ؟”هتيضاق تنلكأ ”نئيد اهييللع ناك ول تليأرأ ءاهدعأ
 فالحللا امنإو « اعوطت ريغلا نع عقي هنأ نيملسملا نيب فالخ الو , ءاضنقلاب
 ناك ءاوس هريغ نع جحي ىذلا ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . اضرف هعوقو ف
 مهضعب بهذف ؟ ال مأ هسفن نع جح دق نوكي نأ هطرش نم له اتيم وأ ايح
 «لضفأ كلذف هسفن نع ضرفلا ىدأ دق ناك نإو « هطرش نم سيل كلذ نأ ىلإ
 بهذو . عقيال ىلا نع هدنع جحلا نآأل « تيملا نع جحي نميف كلام لاق هبو
 ىعفاشلا لاق هبو « هسفن ةضيرف ىضق دق نوكي نأ هطرش نم نأ لإ نورخآ
 « هسفن ضرف ىلإ بلقنا هسفن ضرف ضقب مل نم هريغ نع جح نإ هنأ هريغو
 لوقي الجر عم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ١ سايع نبا ثيدح ءالؤه ةدمعو
 بيرق لاق وأ « ىل خأ : لاقف "راش نمو : لاق « ةمربش نع كيبل

 كسفت ' نع حف : لاق ءال لاق ؟ كسْفن * ندع تججحفأ : لاق «ىل
 فاش تو كه دما

 ع
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 جحلا ىف هسفنرجاؤي لجرلا ف بابلا اذه نم اوفلتخاو . سابع نبا ىلع افوقوم
 «. ةفينحوبأ كلذ زجي ملو زاج كلذ عقو نإ : الاقو ىعفاشلاو كلام كلذ هركف

 ىلوألا ةفئاطلا ةدمعو « هيلع ةراجإلا زوجت الف لجو زع هللا ىلإ ةبرق هنأ هتدمعو

 . ةبرق ىهو « دجاسملا ءانبو فحاصملا بتنك ىف ةراجإلا زاوج ىلع مهعامجإ
 ٠ غالبلا ىلع هباصأ هيمسي ىذلا امهدحأ : ناعون كلام دنع جحلا ىف ةراجإلاو

 نع هذخأ ام صقن نإف « ةلحارلاو دازلا نم هغلبي ام ىلع هسفن رجاؤي ىذلا وهو
 .ةراجإلا ةنس ىلع ىناثلاو . هدر ءىش كلذ نع لضف نإو « هغلبي ام هافو غالبلا
 دبعلا نأ لع روهمكباو . هلف ءىش لضف نإو هدنعنم هافو ءىش صقن نإو
 ىلع ةفرعم هذهف « زهاظلا لهأ ضعب هيلع هبجوأو ؛« قتعمي ىح رح جحلا همزايال
 ىلع ىه له اوفلتخا مهم :إف بجت ىم امأو . عقت نمو ةضيرفلا هذه بج نم

 دنع رهاتلاو : هباضأو كلام لع نالوأتم نالوقلاو ؟ ىتخارتلا ىلع وأ روفلا

 نويدادغبلا لاق روفلا ىلع اهنإ لوقلابو ىتخارتلا ىلع اهنأ هباحصأ نم نيرجأثمل
 ىلع هنأ مهدنع راتخلاو « هباحصأو ةفينح ىبأ لوق كلذ ف فلتخاو . هباعصأ نم

 0 ا : ىعفاشلا لاقو . روفلا

 الل روفلا ىلع ناك ولف « نيتسسب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا جح- لبق ضرف جحلا

 ىنااثلا قيرفلا ةجحو « هئيبل رذعل هرحخأولو « مالبملاو ةالصلا هيلع ىب دذلا ةرخأ

 هلصأ تقولا بهذي ىح هكرات مثأت لصألا ناك تقوب اصتخم ناك امل هنأ
 رركتبال هنأ ةالصلاب رمألا نيبو هنيب ىناثلا قيرفلا دنع قرفلاو « ةالصلا تقو.

 ةلمحلابو . قولا راركتب اببوجو رركتي ةالصلاو ء تقولا راركتب هبوجو
 لوأب عيطتسملا فلكملا ىلع ةئراطلا جحلا تاقوأ نم تقو لوأ هبش نف

 ةالصلا نم تقولا رحخآب ههبش نمو « ىتخارتلا ىلع وه : لاق ةالصلا نم تقولا
 تقو لوخدب ىضقتني هنأ تقولا رمخآب هببش هجوو « روفلا ىلع وه : لاق

 ىلصملا هيف نوكي سيل تقو لوخدب ةالصلا تقو ىضقنيام# هلعف هيف زوحيال
 امب رخآ ماع ىلإ هريخأتب فلكملا قحلي ىذلا ررغلاب ءالؤه جتحيو « ايدؤم

 فالي هنأ نوريو « ماع نم ةدمف توملا عوقو ناكم نم نظلا ىلع بلغب

 رادقمف دحأ توميال هنأ بلاغلا نأل « هرخآ ىلإ تقولا لوأ نم ةالصلا ريخأت

 ةيحاصم عم نوكي ةالصلا ف ريخأتلا نإ : اولاق اعرو « اردان الإ نامزلا كلذ
 لوأ -- دهتحلا ةيادب ح١
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 حصتال تقو لوخد عم نوكي انههريخأتلاو « ةالصلا هيف ىدؤي ىذلا تقولا

 دنع قاطملا رمألا نأ كلذو « قلطملا رمألا اذهىف هببشي سيل وهف « ةدابعلا هيف

 حصير ال تقو لوخدمىلإ هيف ىخاربلا ىدؤي سيل ىتخارملا ىلع هنإ لوقي نم

 هرخأق هتقو لخد اذإ جحلا فق ىخارللا ىدؤي انّه هيف رومأملا حوقو هيف

 قلطمى مهفالتخا باب نم ةائسملا هذهىف فالتخالا سيلف « لباق ىلإ فلكملا

 بابلا اذه نم اوفلتخاو . نظي دق اك ىجخارتلا ىلع وأ روفلا ىلع وه له رمألا

 اهنم مرحم وذ وأ جوز اهعم.نوكي نأ:ةأرملا ىلع جحلا بوجو طرش نم له
 نم سيل : ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ جحلل رفسلا ىلإ اهعم جورخلا ىلع اهعواطي

 .لاقو . ةنومأم ةقفر تدجو اذإ جحلا ىلإ ةأرمل جرو « كلذ بوجولا طرش

 . بوجولا ق طرش اهل هتعواطمو مرا ىذ دوجو : ةعامحو دمحأو ةفينح وبأ

 اثالث ةأرملا رفس نع ىهنذل هيلإ رفسلاو جلاب رمألا ةضراعم فالحلا ببسو

 ديعسىلأ ثيدحنم مالسلاو ةالضصلا هيلع هنع تبث هنأ كلذ. مرحب ىذ عم الإ

 مالسااو هذاا هيلع لاق هنأ رمع نباو سابع نباو ةريره أو ىردحلا

 مر ىذ عم م "الإ رفاسلت "نأر خلاب مويلاو هللاب ١ نيمؤت ةأرسمال لحيتالد

 نمو ؛ 20 وذ ل لاق رمألا مومم بلغ نف
 : لاق ةعاطتسالا ريسفت باب' نم هنأ ىأر وأ ثيدحلا اذبم مومعلا صصخ

 جحلا وه ىذلا كسنلا اذه بوجو ىف انلق دقف « مرح ىذ عم الإ جحلل رفاستال

 لوقلا بابلا اذه نم ىب دقو ؟ بحي ىّبمو بحي نم ىلعو بحب 0

 لاق هبو « بجاو هنإ : اولاق اموق نإف « ةرمعلا وه ىذلا كسنلا

 سابع نبا لوقوهو « ىعازوألاو ىروثلاو ديبعوبأو روث وبأو دمحأو ا
 . ةنس ىه : ةعامحو كلام لاقو . نيعباتلا نم ةعامحو رمت نباو ةباحصلا نم

 جتحا اهبجوأ نف « دوادو روثوبأ لاق هبو « عوطت ىف : ةفينح وبأ لاقو

 ىور ام اهنم : ةيورم راثآبو - هلل ةرّمعلاو جلا اومن أو  ىلاعت هلوقب

 لوسر ىلع بايثلا يضيبأ هجولا نسح .ىنارعأ لخخد » لاق هيبأ نع رمع نبا نع
 *زتبدت ' نأ + لاقت ؟ ها لوسو ان مالسإلا انا لاق امو نع أ لع فا
 ةةاكرلا قاؤتو ةالصلا مقتو هللا لوس !دمحمأ نأ هللا الإ ”هلإال "نأ
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 امو هنأ ثدحي ناك هنأ ةداتق نع رمعم ان ريخأ : لاق قازرلا دبع ركذو
 لاق - ”اليبس هلبلإ عاطتنسا نم تبا جيح ساّنلا لع هللو - تلزن
 امهارضق نلف ”ةرم و ”ةجح نيسئاب : ملسو هيلع هللا لص هللا لوس

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تباث نب ديز نع ىورو « ةضيرفلا ىضَق دقف هما* ترسب 000

 ىورو؛ :تأدتب امهيأب ”هلرمتال افرول ةرممسعلاو جسحلا » لاق هنأ
 و هيلع هللا ىلص ىبنلا ىلإ هعفري مهضعبو ( لاو ”ةرمعلا» سابع نبا نع
 كيداحألاف « ةبجاو تسيل اهنأ نوري نيبلا مهو ء ثلا قيرفلا ةجح امأو
 ةرمعلا اهم ركذي نأ ريغ نم'مالسإلا ضئارف ديدعت ف ةدراولا ةتباثلا ةروبشملا
 لثمو « ادرفم جحلا ركذف « سخ ىلع مالسإلا ىب » رمع نبا ثيدح لثم
 / امبرو« تْنيبلا جمب ”نأو » هفرط ضعب ىف نإف « مالسإلا نع لئاغلا تيد

 ضفئارفلاو نسلا صخي اذه نأل « بوجولا ىضتقي نسي ماع رمألا نإ اولاق

 اهنإ لاق نم ىنعأ اضيأ ءالؤه جتحاو « عطقت الو متت نأ اهيف عرش اذإ ىبعأ
 نب رباج نع ردكتملا نب دمحم نع ةاطرأ نب جاجحلا ثيدح اهنم « راث آب ةنس
 ؟ ىه ةبجاوأ ةرمعلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا لجر لأس ٠ ٠ لاق هللا دبع
 وه سيلو : ربلا دبع نب رمح وبأ لاق « "كل "ريس رمتعت 'نألو ال : لاق

 حلاص ىنأ نع ىور ام عوطت اهنإ لاق نم جتحا امبرو « هب درفتا ايف ةجح

 ةةرلملعلاو ٌببجاو جلا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاف اىدملا

 راث آلا ضراعت وه اذه ىف الحلا ببسف . عطقنم ثيدح وهو « عوطت

 . هيضتقبال مأ بوجولا ىضتقي نأ نيب ماقلاب رمألا ددرتو « بابلا اذه

 ىتاثلا سنحلا ىف لوقلا

 ب ايف ةطرتشملا كوربلاو اهنم عون عون ف ةدابعلا هذه لاعفأ فيرعت وهو
 .:دارقإ : فانصأ ةثالث جحلاو ؛ ةرمحو جح : نافئص انلق ا؟ ةدابعلا هذهو

 تاقوأو ةدودحم ةنكمأ ق ةدودحم لاعفأ ىلع لمتشت اهلك ىهو « نارقو عتمتو
 لاعفألا كلت ىف طرتشت كورت ىلعو « ضرف ريغ اهنمو « ضرف اهنمو « ةدودحم
 .ةعئاملا ىئراوطلا دنعامإو « ابي لالخإلا دنع امإ ةدودحم ماكحأ هذه نم لكلو
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 ىأو . كورتلاف لوقلا ىلإو لاعفألا ف لوقلا ىلإ الّوأ مسقني سنحلاا اذهق « اهم

 اهبنم هذهو « لاعفألاب أدبتلق ماكحألا ىف ل 0 وهف ثلاثلا سنحلا

 « ثالثلا جحلا فاانصأ ىبعأ 1: كسنلا نم عاونألا ةعبرألا هذه هيف كرتشت ام

 مث كرتشملاب اهيفلوقلانم أدبتلف « اهم دحاو دحاوب صتخيام اهنمو « ةرمعلاو

 امهلاعفأ لوأ ةرمعلاو جحلا نإ : لوقنف « اهنم ادحاو ادحاو صخيام ىلإ ريصن

 . مارحإلا ىمسي ىذلا لعفلا

 مارحإلا طورش ىف لوقلا

 ىمسي ىذلا وهف ناكملا امأ « نامزلاو ناكملا لوألا هطورش مارحإلاو

 تيقاوملا نأ ىلع نوعمجي ةلمحلاب ءاملعلا نإ: لوقنف اذهب أدبنلف « جحلا تيقاؤم

 ماشلا لهأل امأو « ةفيلحلا وذف ةنيدملا لهأل امأ « مارحإلا نوكي اهنم ىلا

 هللا لوسر نع كلذ توبثل « ململي نهلا لهألو « نّرق دجن لهألو « ةفحملاف
 قارعلا لهأ تاقيمىف اوفلتخاو . هراغو رم نبا تيدر : ابو هيلعافا لع

 : ىروثلاو ىعقاشلا لاقو . قرع تاذ نم مهاقيم راصمألا ءاهّمف روهمح لاقف

 رمع : ةفئاط تلاقف محل هتقأ نميف اوفلتخاو . بحأ ناك قيقعلا نم اولهأ نإ
 تقأ ىذلاوه ملبمو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لب : ةفئاط تلاقو . باطحلا نبا

 سابع نباو رباج ثيدح نم كلذ ىورو . قيقعلاو قرع تاذ قا 0

 الإ مرحي ملف مارحإلا هدصقو هذهّئىطخم نم نأ ىلع ءاملعلا روهمج و: , ةشئ

 هنم مرحأف تاقيملا ىلإ عجر نإ : ..لاقنم مهنم ءالؤهو ءامد هيلع ا اعد

 « عجر نإو مدلا هنع طقسيال : لاق نم مهنمو . ىعقاشلا مهممو مدلا هنع طقس

 ىلإ عجري ملت : نورحلآ لاقو . ,مد هيلع سيل : موكا كلام لاق هبو

 . ماكحألا ف ركذي اذهو ةردعب هنم لييفتاقيملا لإ عجري هنأو هجحدسف تاقيملا
 اوفلتخاو . هلزنم نم هما ارحإ تاقيف نهم ود هل زنم ناك نم نأ ىلع ءاملعلا روهمجو

 ؟ نهنم اجراخ .هلزئم ناك اذإ هلزمم نم وأ نهنم جاحلا مارحإ لضفألا له
 ىعفاشلا لاق هبو ةصحخر اهْنم مارحإلاو « هلزم نم هل لضفألا : موق ا

 تيقاوملا نم همارحإ : دمحأو قاحسإو كلام لاقو . ”ةعامجو ىروثلاو ةفينحوبأو
 هللا لسر اهنس .ىّتلا ةنسلا اهنأو : ةمدقتملا ثيداحألا ءالؤه ةدمعو « لضفأ



 مهاد

 تمرحأ دقةباحصلانأ ىرخألا ةفئاطلاةدمعو . لضفأ ىهف ملسو هيلع هللاىلص

 فرعأ مهو : اولاق مهريذو دوعسم نباو رمح نباو سابع نبأ تاقيملالبق نم
 نأ الإ تاقيملا نم الإ مارحإلا زوجيال نأ ىضتقترهاظلا لهأ لوصأو « ةنسلاب

 نم مرحأو هتاقيم نم مارحإلا كرت نميف اوفلتخاو . هنالخ لع لما عع

 ةفيلخلا ىذ نم مارحإلا ةنيدملا لهأ كري نأ لثم « هتاقيم ريغ رخآ تاقيم

 :هباعصأ ضعبو كلام هب لاق نممو « مد هيلع: هينا نان انتا دوخر

 ىذلا كسنلا نم وه له فالحل ببسو . ءىش هيلع سيل : ةفينحوبأ لاقو

 تيقاوملا هذهب رم نم مارحإلا مزليال هنأ فالخالو ؟ ال مأ مدلا هكرت ىف بحي
 رم نم لك : موق لاقف امهب رمو امهدرب مل نم امأو . ةرمعلا وأ جحلا دارأ نم

 .كلام لاق هبو « مههبشو نيباطحلا لثم هدادرت رثكي نم الإ مارحإلا همزلي امهب

 نيل نمل. هلك اذهو « ةرمعلاوأ جحلا ديرمل الإ اهب مارحإلا موزليال : موق لاقو

 نوجرخي ةرمعلاب وأ ءاهنم جحلاب نومرحي مهنإف ةكم لهأ امأو . ةكم لهأ نم
 ليقو « لالحلا اوأر اذإ ليقف ةكم لهأ ججلاب مرحي ىبم امأو . دب الو لحلا ىلإ
 . ةدابعلا هذه عاونأل طرتشملا ناكملا تاقيم وه اذهف ىبم ىلإ سانلا جرخ اذإ ٠

 نامزلا تاقيمى لوقلا

 لاوش وهو ثالثلا جحلا عاونأ ىف اضيأ دودحم وهف نامزلا تاقيم امأو
 اهلك ربشألا ةثالثلا : كلام لاقو . قافتاب ةجحلا ىذ نم عستو ةدعقلا وذو

 .: ةفينحوبأ لاقو . ةجىللا ىذ نم مستو نارهشلا : ىعفاشلا لاقو . عل لع

 رممشأ جنحلا  للاعتو هناحبس هلوق مومع كلام لوق ليلدو . طقف رشع

 ىلع هقالطنا هلصأ ةجحلا ىذ مايأ عيمحج ىلع قلطي نأ بجوف - تاموُنْمعَم

 مامت لبق مارحإلا ءاضقنا ىناثلا قيرفلا ليلدو . ةدعقلا ىذو لاوش مايأ عينج
 ةضافإلا فاوط رخآت فالحلا ةدئافو . ةبجاولا هلاعفأ ءاضقناب ثلاثلا رهشلا

 حص نكلو كلام ههرك جحلا ربشأ لبق جحلاب مرحأ نإو . ربشلا رخآ ىلإ
 همارحإ دقعني ىعفاشلا لاقو . همارحإ حصيال : هريغ لاقو . هدنع همارحإ

 دمتعا نمو « تقولا لبق عقيال : لاق ةالصلا تقوب هببش نش « 5 رمح مارحإ

 همارحإ دقعنا مرحأ ىبم لاق ف ةةرمعلاو حملا وم أو - ىلاعت هلوق مومع
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 تاقيم اوهبشو : ةرمعلاب ىبعملا اذهى جحلا اوهبشامب رو « مامتإلاب رومأم هنال
 ةدابع معلا نم نأ ىلع ىببم وهف ىعفاشلا ءبهذم امأف . ةرمعلا تاقبمي نامزل م

 . ناضمر مايأ ىف ارذن موصي نأ لثم « ريظنلا ىلإ تيلقنا امن ريظن تقو ف
 ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف ةرمعلا امأو : بهذملا ف فالتخا هيف لصألا اذهو
 ع جحلا مايأ ىف عنصت :ال ةيلهاحلا ف تناك اهنأل ةنسلا تاقوأ لك ىف اهزاوج
 موي ىلإ جلا ف 57رتلا تلد و مالملاو ةالصلا هيلع هلوق ىبعم وهو

 مايأو رحنلا مويو ةفرع موي الإ ةنسلالك ىف زوجت ,: ةفينحوبأ لاقو « ةمايسقلا
 كلام ناكف « ارارم ةدحاولا ةنسلا ف اهريركت  اوفلتخاو . هركت اهنإف قيرشنل
 .ةدحاولا ةنسلاق اثالثو هدنع نيترمع هو م دوم
 مارحإلا طورشف لوقلاوه اذهف كلذف ةيهاركال : ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو
 كلذ لبقو « ع ارحإلا ىف لوقلا ىلإ ريصن نأ كلذ دعب ىغبنيو ةيناكملاو ةينامزلا
 نوح ىلإ محلب ةصاخما لاعفألا ف كل دعب لوقت م « هكورتاف لوقت ذأ ى ىغبني
 كورتلاب لالخإلا ماكحأى لوقن مث « هكورتو اهلك جحلا لاعفأ ىهو هلالحإ

 . كورتلاب أدبنلو لاعفألاو

 كورتلا ىف لوقلا
 لالحلل ةحابملا رومألا نم مارحإلا عنمب ام وهو

 رمع نبب هللا دبع نع عفان نع كلام ثيدح نم تبث ام بابلا اذهىف لصألاو
 ! بايثلا نم مرح سببلي ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأس الجر نأ ١
 ١ ”صمقلا ارعيلتال ميسو هلع هنا لج هلا كوسوررلا#

 نييشدلعت دحيال د لإ فافحلا الو ”سناربلا الو تاليوارسلا الو
 2و 2 5-5 0-6

 اوسبلت الو نت بلعتكلا نيم ”لافسأ امئهنعطلقتيلل و نفح ”سبليف
 ضعب ىلع ءاملعلا قفتاف « ”ٌسرولا الو ”نارتفلعرلا سم اتنيَش بايشلا نم
 هنأ هيلع اوقفتا امه « اهضعب ىف اوفلتخاو ثيدحلا اذه ىف ةدراولا ماكحألا
 نم هانعموف ناك امالو ثيدحلا اذهىف ركذ امم اثيش الو اصيمق مرحما سبلبال
 ار( دعا نقل عر ىنعأ « لاجرلاب صوصخم اذه نأو بايثلا طيخم
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 اوفلتخاو . رمكللاو فافحلاو ليوارسلاو عردلاو صيمقلا سبلب ةأرملل سأبال

 هل زوجمال : ةفينحوبأو كلام لاقف ؟ اهسابل هل له ليوارسلا ريغ دحي ل نميف
 روثوبأو دمحأو ىروثلاو ىعفاشلا لاقو . ىدتفا اهسيل نإو ليوارسلا سابل
 نبا ثيدح رهاظ كلام بهذم ةدمعو « ارازإ دحي مل اذإ هيلع ءىشال دوادو
 هيلع هللا لص هللا لوسر اهانثتسال ةصخر كلذ قف ناكولو : لاق مدقتملا ريغ
 راتيد نب ورمع ثيدح ةيناثلا ةفئاطلا ةدمعو . نيفحلا سبل ف ىنتتسا اك“ ملسو
 لوقي ماسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر تعمس : لاق سابع نباو رباج نع

 , نيننلَتلا دمه ل 'نتل فشفلاو داَإلا دمي ل انما ليوارسلا»
 لاقو . نيلعنلا دحي مل نمل نيعوطقم نيفحللا سابل ةزاجإ ىلع ءاملعلا روهجو
 قلطمب اذخأ نيعوطقم ريغ نيفحلا سبلي نأ نيلعنلا دجي مل نمل زئاج : دحأ
 . داسفلا بحال هللاو داسف امهعطق ىف : ءاطع لاقو . سابع نبا ثيدح

 هيلع : كلام لاّقف « نيلعنلا دوجو عم نيعوطقم امهسبل نميف اوفلتخاو
 نع نالوقلاو « هيلع ةيدفال : ةفيتحوبأ لاقو . روث وبأ لاق هبو « ةيدفلا
 سسبليال مرحما نأ ىلع ءاملعلا عمجأو . ماكحألا ىف اذه ركذنسو « ىعفاشلا

 رمجنبا|ثيدح ىف مالسلاو ةالصلاهيلعهلوقلنارفعزلاو سرولاب ٌعوبصملا بوثلا :
 كلاملاَقف رقصعملاق اوفلتخاو «سرولا الو نارفع زلاهسمائيش ب ايثلا نماوسبلتال

 «ةيدفلا هيفو بيط وه ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو . بيطب سيل هنإف سأب هب سيل
 ىمن مالسلاو ةالصلا هيلع ىذلا نأ » ىلع نع كلام هجرخ ام ةفينح ىلأ ةجحو
 اههجو ةأرملا مارحإ نأ ىلع اوعمجأو « رفصعملا سبل نعو ىسقلا سبل نع
 اههجو ىلع اهبوث لدست نأ اهل نأو ء اهرعش ربستو اهسأر ىطغت نأ اه نأو

 نع ىور ام وحنك اهيلإ لاجرلا رظن نع هب رتتست افيفخ الدس اهسأر قوف نم
 اذإف نومرحم نحنو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك » تلاق اهنأ ةشئاع

 بكرلا زواج اذإو « انسوءر لبق نم بوثلا انهوجو ىلع انلدس بكر انبرم
 اهنأ رذنملا تنب ةمطاف نع كلام هاور ام الإ نههوجو ةيطغت تأي ملو ؛ هانعفر

 8 « قيدصلا ركب ىلأ تنب ءامسأ عم تامرم نحنو انهوجو رمخت انكو تلاق

 كلام ىورف « هسأر رمخيال هنأ ىلع مهعامجإ دعب ههجو مرح ا ريمخت ىف اوفلتخاو
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 . كلام بهذ هيلإو « مرحنا هرمخمال سأرلا نم نقذلا قوف ام نأ رمع نبأ نع

 ,ىروثلاو ىعفاشلا لاقو . ىدتفا هناكمدعزتي ملو كلذ لعف نإ هنأ هنع ىورو

 ةباحصلانم ىورو .نيبجاحلا ىلإ ههجو مرح ارمخي روث وبأو دواد وبأو دمحأو
 اوفلتخاو . صاقو ىلأ نب دعسو سابع نباو رباجو تباثنب ديزو نامع نع

 .صخرو.تدتفا نيزافقلا ةأرملا تسبل نإ كلام :لاقف ةأرملل نيزافقلا سبل ىف

 ىنلانع دوادوبأ هحرخ ام كلامل ةجحلاو . ةشئاعنع ىورموهو : ىروثلا هيف

 افوقوم هيوريةاورلاضعبو نيزافقلاو باقنلا نع ىهن هنأ مالسلاوةالصنأه يلع

 ةالصلا هيلع ىذلا ىلإ هعفر ىبعأ«ثيدحلا ةاور ضعب هححصو « رمع نبا نع

 اذهى فالحلا لصأو« سابللا ف مهقافتاومهفالتخا روهب.شموه اذهف ءمالسلاو

 هيقوطنملا ظفللا لامحاوهب قوطنملا لعهنع ت وكسملاض ضعب سايق ىف مهفالتخاهلك

 ءاملعلانأك لذ و « بيطلا وهف تاكو ملا نمىناثلا ءىشلا امأو « هتوبئالوأ هتوبثو

 اوفلتخاو . همارحإ لاح ةرمعلاوجحلاب م رحا ىلع م رحي هلكب يطلانأ ىلعاوعمحأ

 «مارحإلا دعب هيلع هرثأ نم ىتبي امل مرحي نأ لبق مارحإلا دنع مرحملله زاوجف
 « باطخللا نب رمع نع هاو رو« كلام هه رك نمو «نورخآ هزاجأو موق ههركف

 ىعفاشلاو ةفينج وبأ هزاجأ نممو . نيعباتلا نم ةعامجو رمع نباو نامءلوقوهو
 .ناوفص ثيدح رثألا ةهج نم هللا همحر كلامل ةجحلاو « دوادو دمحأو ئروثلاو

 ماسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلإ ءاج الجر نأ » هيفو « نيحيحصلا ف تبئىلعي نبا

 ةرمعب مرحأ لجر ىف ىرت فيكدللا لوسر اي : لاقف « بيطب ةذمضم ةبج

 مسو هيلع هللا لتع هلا لوس لع ىع ىحولا لزنأف ؟ بيطب خمضتام دعب .ةبجى

 ىف ف دج رلا ”سسشتلاف ؟ افنآ ةرملعلا ندع لئاسلا نأ: لاق قافأ املف

 يل ا كلب ىرذلا بيطلا امأ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ء هب

 كتر مع ىف تئشام ا اهلعزئتافاةئبسملا اًمأو « ٍتارتم ثالث ك لع
 .تركذ ىذلا وه ههقفو « ثيدحلا ترصتخا ( "كج حاف عنصتت 57

 سأر بيطأ تنك » تلاق اهنأ ةشئاع نع كلام هاور ام ىناثلا قيرفلا ةدمعو

 يفوطي نأ لبق هلو مرحب نأ لبق همارحإل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 راكنإ اهغلب دقو - تلاق اهلأ ةشئاع نع ىور امب لوألا قيرفلا لتعاو «تيبلاب
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 هللا لوسر تبيطنمحرلا دبع ابأ هللامحري ١  همارحإ لبق مرا بيطت رمعنبإ
 ىلع فاط اذإو : اولاق « امرحم حبصأ مث هئاسن ىلع فاطف ملسو هيلع هللا ىلص

 املو : اولاق « هسفن همرجال بيطلا حير رثأ هيلع ىبي اميإف « لستغا هئاسن
 لثم « مرحم وهو هؤادتبا مرحملل زوجيال ام لك نأ ىلع دقعنا دق عامجإلا ناك

 نوكي نأ بجوف « مرحب وهو هباحصتسا هلزوجيال ديصلا لتقو بايثلا سبل
 كورثملا امأو . مكحلا اذه راثآلا ضراعت فالحلا ببسف . كلذك بيطلا

 ىلع ءاسنلا ءطو نأ ىلع نوملسملا عمجأ هنأ كلذو « ءاسنلا ةعماجم وهف ثلاثلا

 ”لاددج الو قوس الو ثَقَر الف د ىلاعت هلوقل مرحي نيح نم مارح جاحلا

 « لمقلا لتقو رعشلا ةلءزإو ثفتلا ءاقلإ وهو عبارلا عونمملا امأو . - جلا ىف

 ةيهارك يف اوفلتخاو « ةبانحلا نم هسأر لسغ هل زوجي هنأ ىلع اوقفتا نكلو

 : كلام لاقو . هسأر هلسغب سأبال : روهمحلا 'لاقف « ةبانحلا ريغ نم هلسغ
 الإ مرحم وهو هسأر لسغبال ناك رمع نب هللا دبع نأ هتدمعو « كلذ ةيهاركب

 .نبا نأ » ريبج نب هللا دبع نع كلام هاور ام روهمحلا ةنلمعو . مالتحالا نم

 ؛ هسأر مرح لسغي : هللا دبع لاقف « ءاوبألاب افلتخا ةمرخ نب روسملاو سايع

 نب هللا دبع ىلسرأف : لاق « هسأر مرحملا لسغيال : ةمرخم نب روسملا لاقو

 رتتسم وهو نينرقلا نيب لستغي هتدجوف : لاق ىراصنألا بويأ ىلأ ىلإ سابع
 هئايلإ ىلسرأ ريبج نب هللا دبع تلقف ؟ اذه نم : لاقف هيلع تملسف « برثب

 لسغي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك فيك كلأسأ سابع نب هللا دبع
 هسأر ىل ادب ىح أطأطتف بوثلا ىلع هدي بويأوبأ عضوف « مرحم وهو هسأر
 هيديب هسأر كرح مث « هسأر ىلع بصف « ببصا هيلع بصي ناسنإل لاق مث

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تيأر اذكه : لاق مث « ربدأو امهب لبقأف

 « انعش الإ ءاملا هديزي ام١ : لوقيو مرحموهو هسأر لسغيرمع ناكو « لعفي

 ةجحلاو ةبانحلا لسغ ىلع بويأ ىلأ ثيدح كلام لمحو « أطوملاف كلام هاور

 وهو ثفتلا ءاقلإو رعشلا فتنو لمقلا لتق نم عونم مرحملا نأ ىلع مهعامجإ هل

 ىلع اوقفتاو . امضعب وأ اهلك هذه لعفي نأ امإ وه هسأر لساغلاو « خسولا
 . ىدتفا كلذ لعف نإ : ةفينحوبأو كلام لاقو . ىمطخلاب هسأر هاسع عنم

 هركي كلام ناكف مامحلا ىف اوفلتخاو . هيلع ءىشال : هريغو روثوبأ لاقو
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 ىروثلاو ىعفاشلاو ةفيتحوبأ لاقو . ةيدفلا هلخد نم ىلع نأ ىريو « كلذ
 نم مرح وهو مامحلا لوخد سابع نبا نع ىورو . كلذب سأبال : دوادو
 . ثفتلا ءاقلإ نع ىهنم مرحنا نأل هلوخد هركي نأ نسحألاو « نيقيرط
 هناحبس هلوقل هيلع عمجم اضيأ كلذو « دايطصالا وهف سماحلا روظحلا امأو
 قاعت هلوقو امزح ”مللماد ام بلا ”دنيص "ملك يلع مرح - ىلاعتو

 هديص هل زوجيال هنأ ىلع اوعمجأو - "مارح ”ملنأو ”دليصلا اولتقت ال
 ؟ هلكأ مرحملل زوجي له لالح هداص اذإ اوفلتخاو « هنم وه داص ام لكأ الو
 « ةفينحوبأ لاق هبو « قالطإلا ىلع هلكأ هل زوجي هنإ لوق : لاوقأ ةثالث ىلع
 لاح لك ىلع هيلع مر وه : موق لاقو . ريبزلاو باطخلا نب رمع لوق وهو
 ملام : كلام لاقو . ىروثلا لاق هبو « رمش نباو ىلعو سابع نبا لوق وهو
 لجأ نم ديص امو « لالح وهف نيمرحم موق لجأ نم وأ مرا لجأ نم دصي
 اهدحأف « كلذىف راثآآلا ضراعت مهفالتخا ببصو . مرخنا ىلع مارحوهف مرحت
 هيلع هللا للص هللا لوسر عم ناك هنأ » ةداتق ىلأ ثيدح نم كلام هجرخ ام
 ريغ وهو نيمرحم هل باعصأ عم فاحت ةكم قرط ضعبب اوناك اذإ ىح ملسو
 هطوس هولواني نأ هباحصأ لأسف هسرف ىلع ىوتساف ايشحو ارامح ىأرف « مرحم
 هنم لكأف « هلتقف رامحلا ىلع دش مث هذخأف « هيلع اوبأف هحمر مهلأسف هيلع اوبأف
 اوكردأ املف ء مهضعب ىلأو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر باعصأ ضعب
 ”ةمْمعُط ىه امن : لاقف كلذ نع هولأس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هركذ هللا ديبع نب ةحلط ثيدح هانعم ىف اضيأ ءاجو « هللا اه ومكمعطأ
 نحنو هللا ديبع نبا ةحلط عم انك : لاق ىميمتلا نمحرلا دبع نأ ىاسنلا
 قفاوف ةحلط ظقيتساف « انضعب لكأف « دقار وهو ىبظ هل ىدهأق « نومرحم
 ىناثلا ثيدحلاو . لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هانلكأ : لاقو هلكأ ىلع
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىدهأ هنأ » كلام اضيأ هجرخ سابع نبا ثيدح
 .ه درت مل انإ : لاقو هيلع هدرف نادوب وأ ءاوبألاب وهو ايشحو ارامح ملسو
 نع ىلا قلعتي له وهو « رخآ ببس فالتخاللو « ”مرح انأ "الإ كنيلع
 ذخأ نف ؟ دارفنالا نع ىبهلا امهم دحاو لكب ى -. وأ « لتقلا طرشب لكألا
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 ذخنأ نمو « لتقلا عم لكألاب قلعتي امنإ ىهلا نإ : لاق ةداتق ىلأ ثيدحمي
 نف « هدارفنا ىلع امهنم دحاو لكي قلعتي ىبنلا : لاق سابع نبا ثيدحي
 امإو « ةداتق ىلأ ثيدح امإ : لاق حيجرلا بهذم ثيداحألا هذه ق بهذ
 عمجلاو: اولاق ثلاثلا لوشأب لاق ثيداحألا نيب عمجنمو « سابع نبا .ثيدحب
 لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع رباج نع ىور امب كلذ اودكأو « ىوأ
 ”مككل دصيوأ هو ديصت ةكامأ" مرح مسنأو مكلا لوح رتا' ديصو
 ةفينحوبأو كلام لاقف ؟ مرحلا لق ديصي وأ ةتيملا لك أَي له رطضملا ف اوفلتخاو

 . ديصلا نود ريزتخلا محلو ةتيملا لكأ رطضا اذإ : ةعاحورفزو ىروثلاو

 . ةعيرذلل نسحأ لوآلاو « ءازخلا هيلعو لكأيو ديصي : فسوبي وبأ لاقو

 نم ضرغل مرحم ديصلاو اهنيعل ةمرحم كلت نأل سيقأ : فسوي وبأ لاقو
 « ظلغأ هنيغل مرحم وه امو « هنيعل مرح امم ضخأ ةلعل مرح امو « ض ضارغألا

 حاكن اوفلتخاو : مارحإلا تاروظحم نم اهنأ ىلع نوملسملا قفتا ةسمحلا هذهف
 « حكني الو مرا حكتيال : ىعازوألاو ثيللاو ىعفاشلاو كلام لاقف مرح

 ديزو رمع نباو بلاط ىلأ نب ىلعو رمع لوق وهو ٠ لطاب حاكنلاف حكن نإف
 . حكتي نأوأ مرحلا حكني نأب سأبال : ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو . تباث نبا
 ثيدح نم كلام هاور ام اهدحأف كلذ ىف راث آلا فالتخا مهفالتخا ىف ببسلاو

 حكتتبال  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنأ نافع نب نامع

 سابع نبا ثيدح اذهل ضراعملا ثيدحلاو « بطخالو حكتيالو" محملا

 لهأ هجرخ « مرحم وهو ةنوميم حكن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ »

 هيلع هللا لص هللا لوسر نأ : ةنوميم نع ةريثكراث 5 هتض راع هنأ الإ حاحصلا

 ناولسنعو عفار ىلأ نع ىش قرط نم اهنع تيور « لالحوهو اهجوزت ملسو
 نأب نيثيدحلا نيب عمجلا نكميو « مصألا نب ديز نعو « اهالوموهو راسي نبا
 مرحي ام تاروبشم ئه هذهف «ءزاوحلا ىلع ىناثلاو ةيهاركلا ىلع دحاولا لمح

 نأ كلذو « حلا لاعفأ انركذ دنع هركذنسف لحي ىبم امأو : مرحملا ىلع

 « دعب قأيسام ىلع جاحلا ىف اوفلتخاو . قلحو ىعسو فاط اذإ لحي رمتعملا
 : هلاعفأ ف لقنلف مرا كورت ىف انلق دق ذإو



 د ]ل

 كسنلا اذه عاونأ ف لوقلا

 جحلا نيب عماجوأ « درفم جحب مرحموأ ةدرفم ةرمعب مرحم امإ نومرخلاو

 درج نأ الوأ ىغبنيف « نراق امإو « عتمتم امإ : نابرض ناذهو « ةرمعلاو

 ,صخي امو ءاهلك ىف مرحملا لعفي ام لوقن مث ثالثلا كسانملا هذه فانصأ

 مارحإلا دعب ايف لعفن كلذكو « صخميام كلانه ناك نإ اهنم ادحاو ادحاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ جحلا لاعفأ نم

 كسانملا هذه عاونأ حرش ىف لوققلا

 . نارقلا ةفصي كلذ فدرن مث « معتقلا ةفصب الوأ أدبن نأ

 عتمتلا ق لوقلا

 ىبعملا وه ىذلا كلسنلا نم عونلا اذه نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإ : لوقنف

  ىتدتهلا نم رَسْيَتْسسا انت جملا ىلإ ةرثملعلاب عت" "نسف  هناحبس هلوقب
 هنكسم ناك اَدذإ كلذو « تاقيملانم جحلا رهشأ ىف ةرمعلاب لجرلا لبي نأ وه

 قاحيو ىعسيو هترمعل فوطيف تيبلا لصي ىبح ىّتأي مث « مرحلا نع اجراخ
 كلتىو هنيعب ماعلا كلذىف جحا ”ىشني مث « ةكمب لحي مث « اهنيعب رهشألا كلتىف

 لوقي ناك هنأ نسحلا نع'ئور ام الإ هدلب ىلإ فرصني نأ ريغ نم اهنيعب ربشألا

 هيلع صوصنملا عتمتملا ىده هيلع ىأ : جحي ملو هدلب ىلإ داع نإو عتمتم وه
 لوقي ناك هنآل  ىدحلا نمر سيتسا اف جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نف - ىلاعت هلوقىف

 ماقأ مث جحا رهشأ ريغ رمتعا نم : سواط لاقو . ةعتم جحلا رهشأى ةرمع

 نم نكي مل نم نأ ىلع ءاملعلا قفتاو . عتمتم هنأ هماع نم جحو جحلا ىبح
 مأ عتملا هنم عقي له ىكملا ىف اًوفلتخاو . عتمتم وهف مارحلا دجسملا ىرضاح

 ىلاعت هلوقل مد هيلع سيل هنأ ىلع اوقفتا هم مقينةنإ اراك نيذلاو ؟ عقيال

 نميف اوفلتخاو  مارحلا دجمسَملا ىرضاح هلدهأ "نكي ل "نمل كلذ -

 مارحلا دجسملا ورضاح : كلام لاقف ؛ وه سيل نم مارحلا دجسملا رضاح وه
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 : ةفينحوبأ لاقو . ةكم نم كلذ لثم ناك امو « ىوط ىذو ةكم لهأ

 نيبو هنيي ناك نم : رصمب ىعفاشلا لاقو . ةكم ىلإ مهن ود نف تيقاوملا لهأ
 .مرحلا نكاس ناك نم :رهاظلا لهأ لاقو . تيقاوملا لك أ وهو ناتليل ةكم
 دجسملا ىرضاح نإ : لوقي ةفيتحوبأو , طقف ةكم لهأ مه : ئروتلا لاقو
 لدي ام فالتخا فالتخالا ببسو . كلام كلذ هركو « عتملا'مهنم عقيال مارحلا
 لهأ نأ كشيال كلذلو « رثكألاو لقألاب مارحلا دجسملا ىرضاح مما هيلع
 مهم سيل تيقاوملا جراخت نمنأ كشيال اك مارا دجسملا ىرضاح نم مه ةكم

 طوقسو نيكسنلا نيب هللجتب عتمت هنأ عتملا ىعمو « روهشملا عتّملا عون وه اذهف
 عتملا نم ناعون انهو « جحلا وه ىذلا ىناثلا كسنلا ىلإ ةيناث ةرم هنعرفسلا

 نم ةينلا ليوحت وهو « ةرمع ىف جحلا خسف امهدحأ : امهيف ءاملعلا فلتخا

 لوألا ردصلا نم كلذ نوهركي ءاملعلا روهمجف « ةرمعلا ىلإ جحلاب مارحإلا
 دزرادو دحل لاق هيو + كلذ تاو ىلإ ' نابع قبا تهذو . راصمألا ءاهقفو

 خسفب جح ماع هباعصأ رمأ راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نوقفتم مهلكو

 *نم تلباقتْسا ول » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو ةرمعلا ىف جحلا

 نا ةرياو و ةرخ ايسلملو ىدذملا تقم ا تري هنما ا ىرمأ
 «رهاظلا لهأ كسمت اذهبو « ةرمعلا هل الهإ خسفي نأ هباعصأ نم ىدهلا قسيمل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصسأل صوصخلا باب نم كلذ اوأر روهمحلاو
 لالب نب ثراحلا نع نمحرلا دبع ىلأ نب ةعيبر نع ىور امب اوجتحاو « ملسو
 نمل مأ ةصاخ انل خسفأ هللا لوسر اي تلق 9 لاق هيبأ نع ىندملا ثراحلا نبا
 اهب ضراعي ةمص رهاظلا لهأ ٍدنغ حصي مل اذهو « ”ةّصاخ انل : لاق ؟ اندعب
 هللا لوسر دهع ىلع اتناك ناتعتم » لاق هنأ رمع نع ىورو . مدقتملا لمعلا

 ةعتمو « ءاسنلا ةعتم : امهيلع بقاعأو امهنع ىبنأ انأ ملسو هيلع هللا لص

 لاقو . مكل .تسيلو انل تناك جحلا ةعتم : لاق هنأ ناهع نع ىورو « جحلا
 عم هلك اذه ةرمعىف هخسفي مث جحلاب مرحي نأ اندعي دحأل ناك ام : رذ وبأ

 عابتا لصألا نأ ىلع ةيرهاظلاو . هلل ةرمعلاو جحا اومتأو  ىلاعت هلوقرهاظ

 . صاخ هنأ ىلع ةتباث ةئس وأ هللا باتك نم ليلد لدي ئجح ةباحصلا لعف

 . صوصخلا ىلع وأ مومعلا ىلع لومحم ةباحصلا لعف له فالتخالا ببسخ
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 ىذلا معتقلا نأ نم ريبزلا نبا هيلإ بهذي ناك ام وهف عتملا نم ىناثلا عونلا امأو
 اجاح لجرلا جرتخ اذإ كلذو « ودع وأ ضرمب رصحملا عتمب وه هللا هركذ
 تيبلا ىقأيف « جحلا مايأ بهذت ىبح جحلا هيلع هب رذعت رمأ وأ ودع هسبحف
 مث « لبقملا ماعلا ىلإ هلحي عتمتي مث لحيو « ةورملاو افصلا نيب ىعسيو هفوطيف
 سواط ذشو : اعامجإ روهشملا عتقلا نوكي سيل لؤقلا اذهىبعو « ىدبيو جحي
 فلتخاو . ىدهلا هيلع ناك ةكم ريغ دلي نم عتمم اذإ ىكملا نإ : لاقف اضيأ
 نم جح مث جحلا ربشأ ىف اهلمع مث جحلا رهشأ ريغىف ةرمع أشنأ نميف ءاملعلا
 لح ناك نإف « هيف لح ىلا رهشلا ق هترمع : كلام لاقف « كلذ هماع
 «. عتمتمب سيلف جحا رهشأ زيغىف لح ناكنإو « عتمتم وهف جحلا رهشأ
 مقوي نأ .طرشا ىروثلا نأ الإ « ىروتلاوىعفاشلاو ةفينحوبأ لاق هنم بيرقبو
 ةئالث فاط نإ : ةفينح بأ 'لاقؤ . ىعفاشلا لاق هبو « لاوش قف هلك هفاوط
 نكي مل كلذ سكع.ناك نإو « اعتمتم ناك لاوش ىف ةعبرأو ناضمر ىف طاوشأ
 لاقو . لاوشف ةثالثو ناضمر ىف طاوشأ ةعب رأفاط نوكي نأ ىبعأ اعتمتم
 جحلا رهشأ ريغ ىف امل فاط ءاوسف جملا ريهشأ ريغف ةرمعلاف لخد اذإ :روث وبأ
 مارحإ عاقيإب .اعتمتم نوكي له فالتخالا ببسو .اعتمتم وكيال جحلا رهشأ ىفوأ
 هعم فاوطلا عاقيإب ناك نإ مث ؟ هعم فاوطلا عاقيابمأ طقف جحا ربشأ ىف ةرمعلا
 مارحإلا عاقيابالإ اعتمتم نوكيال: لوقيروث وبأف ؟ هرثكأ مأ هلك هعاقيإب لهف
 مظعأ وه فاوطلا : لوقي ىعفاشلاو . ةرمعلا دقعنت مارحإلاب نآل «جحلا رهشأ ف
 رهشأ ف اهضعب عقوأ نم نأ ىلع روهمحاف ؛ اعتمتم هبذوكي نأ بجو ءاهئاكرأ
 نيب عمجي نأ اهدحأ :ةتس كلام دع عتملا طورشو ؛ اهلك اهعق وأ نك جحلا
 نأ ثلاثلاو . دحاو ماعق كلذ نوكي نأ ىناثلاو . دحاورهش ىف ةرمعلاو جتا
 . جحلا ىلع ةرمعلا مدقي نأ عبارلاو . جحلا رهشأ ىف ةرمعلا نم ائيش لعفي
 .نأ سداسلاو : اهم هلالحإو ةرمعلا نم غارفلا دعب جحلا "يثني نأ سماحلاو
 .. قافتالاو هيف روهشملا فالتخالاو عتعلا ةروص ىه هذهف ءةكم ريغ هنطو نوكي

 نراقلا ىف لوقلا
 مث ء جحلا رهشأ ىف ةرمعلاب لهب وأ اعم نيكسنلاب لهي نأ وهف نارقلا امأو
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 تقولا ىف كلام باحصأ فلتخاو . ةرمعلانم لبي نأ لبق جلاب كلذ فدري

 « ادحاو اطوشولو فاوطلا ف عرشي ملام هل كلذ ليقف « هيف هل نوكي ىذلا
 « همزل لعف نإف « عوكرلا لبقو فاولهلا دغب هركيو عكريو فطي ملام ليقو

 اخ ام « ىعسوأ فاوط نم ةرمعلا لمع نم ءىش هياع ىب ام كلذ هل ليقو

 قالحلاالإ ةرمعلا لاعفأ نم هيلع قبي ملو جلاب لهأ اذإ هنأ ىلع اوقفتا مهنأ
 نم روهمجلبا دنع وه عتمتملا ىده همزلي ئذلا نراقلاو « نراقب سبل هنإف

 نإف « كلام باعصأ نم نوشجاملا نباالإ « مارحلا دجسملا ىرضاح ريغ
 نم ىّرعت ام وهف دارفإلا امأو . ىدهلا هيلع هدنع ةكم لهأ نم نراقلا
 : طقف جحلاب لوي نأ لب انراق الو اعتمتم نوكيال نأوهو « تافصلا هذه
 ببسلاو . ؟ عتملا وأ نارقلا وأ دارفإلا له لضفأ ىأ ءاملعلا فلتخا دقو
 « كلذ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف ايف مهفالتخا مهفالتخا ىف 4

 هنأ ىورو ادرفم ناك هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور هنأ كلذو

 كلذ ىف دمتعاو « دارفإلا كلام راتخاف انراق ناك هنأ هنع ىورو عتمت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر' عم انجر خد تلاق اهنأ ةشئاعنع ىورأام ىلع

 لهأو « ةرمعو جحب لهأ نم انمو « ةرمعب "لهأ نم انف « عادولا ةجح ماع
 ةريثك قرط نم ةشئاع نع هاورو « جلاب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ملسو هيلع هللا ىلص ىبألا نع دارفإلا ىورو : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق
 7 حاد ةرئاوتم ىش قرط نم هللا دبع نب رباج نع

 اعتمتم ناك ماسو هيلع هللا ىلص ىزلا نأ اوأر نيذلاو .رباجو ةشئاعو نامغو

 لاق رمح نبا نع مللس نع باهش نبا نع ليقع نع ثيللا هاور امب اوجتحا

 جحلا ىلإ ةرمعلاب عادولا ةجح ماعىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عتمت»

 رمع نب هللا دبع بهذم وهو « ةفيلحلا ىذ ا لاف فاسو دعا

 ىأر نم دمتعاو . دارفإلاو عتْملا ىف ةشئاع نع فلتخاو . ريب زلانباو سابع نباو
 سابع نبا ثيدح اهنم . ةريثك ثيداحأ انراقناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ

 ىداويوهو لوقي ملسو هيلع لا ىلص هللا لوس رت عم : لاق بالخل نب رمع نع

 لقو ه كرابملاى داولا اذه ىف لهأ : اقف ىبر نمت هدئيللا ناتأ » قرقعلا
 لال سلوا 3

 تدبش» لاق مكحلا نب ناورم ثيدحو . ىراخبلا هجرخ « . يل ةرمع
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 لهأ ىلع كلذ ىأر املف « امهننب عمجي نأو ةعتملا نع ىبني نامعو ايلعو نامع
 هللا ىلص هللا لوسر ةنس عدأل تنكام : لاقو « ةجحو ةرمعب كيبل : 7

 اضيأ ىراخبلا هجرخ سنأ ثيدحو «ىراخبلا هجرخ « دحأ لوقل ماسو هيلع

 ,”ةجحو ةرمع كنيسبل ١ لوقي للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم : لاق

 لوسر عم انجرخخ » تلاق ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع كلام ثيدحو
 ل ا ا ل وع

 ىَح لحال" مث ٠ ةرملعلا مم جتحلاب ”لييسْلف ادم ”هعسم ناك 'نم

 هيلع هللا ىلص هعم ناك هنأ مولعمو : اولاقف اوجتحاو « اعيمخت 00

 نوكي الو ىده هعم نوكيو ىده هعم نم نارقلاب رمأي نأ دعبيو « ىده

 هيلع ىذا نع ةنعفح نع رع وبا نع عفان نع اضيأ كلام ثيدحو . راق
 لح الق ىمأر تادبلو ىبدّه تادّلق فإ » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كشأ ال : دمحأ لاقو «ىل "ده رحم" ىبَح

 ةالصلا هيلع هلوقب عتملا هرايتخا ف جتحاو « "ىلإ بحأ عتعلاوءان راق ناك

 « ةرمع اهلعحلبو ىدهلاّتقس ام ت ريدتسا امىرمأ نم تلبقتساول » مالسلاو

 ةصخر نارقلاو عتبلا نأ لضفألا دارفإلا نأ ىأر نم ىبعملا قيرط نم جتحاو

 .بجم نم ىلعو كسنلا اذه بوجو ىف انلق -ذإو . مدلا امهيف' بجو كلذلو

 دعب انلقو بحيناكم ىأنمو بحب تقوىأ قو بج ىمو هبوجو طورشامو

 نأ بحي كسنلا اذه عاونأ ىف اضيأ انلق مث « مرحم وهامب مرح هبنتجي ايف كلذ

 . مارحإلا وهو رمتعملا وأ جاحلا لاعفأ لوأى لوقن»

 مارحإلا ىف لوقلا

 مرا لاعفأ نم هنأو . ةنس لالهإلل لسغلا نأ ىلع ءاملعلا روهمج قفتاو

 . ةعمجلا لسغ نم دكوأ كلام دنع لالهإلل لسغلا اذه نإ : راوننبا لاق ىح

 ءوضولا هنم ئزجي ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو . بجاو وه : رهاظلا لهأ لاقو

 تدلو الأ سيمع تنب ءامسأ ثيدح نم كلام لسرم رهالثلا لهأ ةجحو

 ماسوهيلع هللا ىص هللا لوسرل ركب وبأ كلذ ركذف . ءاديبلاب ركب ىلأ نب دمحم
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 بوجولا ىلع مهدنع رمألاو « لل مث 'لستْعتْلَف اهم : لاقخ

 بوجولا تيثي ىبح ةمذلا ةءارب وه لصألا نأ روهمجلا ةدمعو

 هلوخدلو مرحي نأ لبق همارحإل لستغي رمح نب هللادبع ناكو « هيف عفدمال رمأب

 لاعفأ نم ثالثلا تالاستغالا هذه ىري.كلامو ؛ ةقرعموي ةيشع هفوقولو ةكم

 ةينلا ئزجت له اوفلتخاو « ةينبالإ نوكيال مارحإلا نأ ىلع اوقفتاو « مرحا
 لاقو . ةيبلتلا ريغ نم ةينلا ئزجت : ىعفاشلاو كلام لاف ؟ ةيبلتلا ريغ نم هيف

 لك هدنع ئزحي هنأ الإ ةالصلاب مارحإلا ءف ةريبكتلاك جحا ةيبلتلا : ةفينحوبأ

 ماقم موقي ظفل لك ةالصلا حاتتفا ف هدنع ئزحي امك ةيبلتلا ماقم موقي ظفل
 لوسر ةيبلث ظفل نأ ىلع ءاملعلا قفتاو . مظعتلا ىلع لدي ام لك وهو ريبكتلا

 كلل كير سشثال "كليب « "كلل ”ملهّنلا "كنيسبل » ملسو هيلع هللا لص هللا

 نم ىهو « كل كيرشال ”كلملاو كل ةممعُتلاو دئمتحلا ةنإ «تكْنيّسبل

 حصأ وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رمع نبا نع عفان نع كلام ةياور

 : رهاظلا لهأ لاقف ؟ ال مأ ظفللا اذهب ةبجاو ىه له ىف اوفلتخاو  اذنس

 « ظفللا اذه بابحتسا قف روهمحلا دنع فالح الو ء ظفللا أذهب ةبجاو ىه

 توصلا عفر رهاظلالهأ بجوأو «هليدبت ىف وأ هيلع ةدايزلا قف اوفلتخا امنإو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام هاور امل روهمحلا دنع بحتسم وهو ء ةيبلتلاب

 "نأ ىعم "نمو ىلاحصأ رمآ 'نأ ىررَمأف ليربسج ىناتأ : لاق ملسو هيلع

 ةيبات نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو « لالئهإلابو ةيبكتلاب 'ماوْصأ اوُعَفْرَي
 عفريال : كلام لاقو . لوقلاب اهسفن عمست نأ وه رمعوبأ هاكح امف :ةأرملا

 دجسملا ى الإ « هيلي نم عمسي نأ هيفكي لب ةعامجلا دجاسم ىف هتوص مرحلا

 توصلا عفر روهمكلا بحتساو . امهيف هتوص عفري هنإف ىم دجسمو مارحلا

 : مزاح وبأ لاقو . ضرألا نم فرش ىلع لالطإلا دنعو قافرلا ءاقتلا دنع

 حبت ىح ءاحورلا نوغلبيال ملسو هيلع هللا ىلص للا لوسر .بامصأ ناك

 « امد اهكرات ىلع ىريو جحلا ناكرأ نم ةيبلتلا ىريال كلام ناكو . مهقولح

 ملسو هيلع هللا ىلص هلاعفأ نأ ةبجاو اهآر نم ةجحو . هناكرأ نم اهاري هريغ ناكو

 ريغ ىلع ليلدلا لدي ىح بوجولا ىلع ةلومحم اهنأ بجاول انايب تنأ اذإ
 لوأ - دبتحما ةيادب ++
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 افهبو « ”مكتكسانم ىبتع اوذخ و مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل كلذ
 كلذ ى دمتعاف هظفل بوجو ري مل نمو . طقف اهيف هظفل بجوأ نم جتحي

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لهأ 9 كاق رباج ثيدح نم ىور ام ىلع
 .فوديزي سانلاو » هثيدح قف لاقو . رمع نبا ثيدح ىف ىلا ةيبلتلا ركذف

 اثيشلوقي الو عمسي ىبالاو مالكلا نم هوحنو « جراغملا اذ كيبل ١ كلذ ىلع

 نعو باطخلا نب رمع نعو ةيبلتلا ىف ديزي ناك هنأ رمع نبا نع ىورامو
 ةالص رثأب ةيبلتلاب مرحملا ءادتبا نوكي نأ ءاملعلا بحتساو . هريغو سنأ

 ماشه نع هلسرم نم ىور امل ةلفان رثأب كلذ بحتسي كلام ناكف « اهياصي

 دجسم ىف ىلصي ناك ملسو هيلع هللا ىلَص هللا لوسر نأ» هيبأ نع « ةورع نبا
 عضوملا ف راثآلا تفلتحاو. « لهأ هتلحار هب توتسا اذإف نيتعكر ةفيلحلا ىذ

 « ةفيلحلا ىذ راطقأ نم هتجح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنم مرحأ ىذلا

 ات] : نورحخخا لاقو « هيف ىلص نأ دعب ةفيلحلا ىذ دجس» نم : موق لاقف

 .:هتلخار هب توتسا نيح لها اغعإ : موق لاقو ٠ ءاديبلا ىلع لطأ نيح مرحأ

 .هلالهإ لوأ نعال ثادح *لك لاقف كلذ قف مهفالتخنا نع سابع نبا لئسو

 .نوتأي سانلا نأ كلذو « هعمس لالهإ لوأ نع لب مالسلاو ةالصلا هيلع

 . ةالصلا رثإ لالهإلا نوكيو « فالتخا اذه ىف نوكيال اذه ىلعف نيقباستم

 ىلإ جرخ اذإ ىتح لالهإلا همزليال ىكملا نأ ىلع راصمألا ءاهقف عمجأو
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 اهنم ركذف « اهلعفي ادحأ رأ مل اعبرأ انه لعفت كتيأر : : رمح نب هللا دبعل

 موي ىلإ تنأ لمت ملو لالحلا اوأر اذإ سانلا "لهأ ةكمب تى اذإ كتيأرو
 هيلع هللا ىلص هللا لوسررأ مل ىنإف » لالهإلا امأ : رمع نبا هباجأف « ةيورتلا
 ىورو . جحا لمح هل لصتتي ىح ديري « هتلحار هب ثعينت ىبح لهم ملسو

 . لالحلا“وأر اذإ اولهي نأ ةكم لهأ رمأي ناك باطحلا نب رمع نأ ا

 اذإ امأو « اجاح ناك اذإ ةكم فوج نم الإ لبيال ىكملا نأ ,ه دنع فالمخخ الو

 عي ا مره ل لخا ىلإ طرأ ترانا لاما مدر تخت ١

 .. لح وهو ةفرع ىلإ جرخم هنأل ىبعأ : جاحلا عمجم اك مرخلاو لحلا نيب

 .: موق لاقف لعفي مل نإ اوفلتخاو « رمتعملا ةنس اهنأ ىلع اوقفتاف ةلمحلاب و
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 هيزجيال : نورحآ لاقو . مساقلا نباو ةفينجويأ لاق هبو ء مد هيلعو هيزحب

 . ببشأو ىروثلا لوق وهو

 نأ كلام ىورف « كلذ ف اوفلتخا مهماف ( ةيبلتلا مرح ا عطقي ىبم امأو )
 موي نم سمشلا تغاز اذإ ةيبلتلا عطقي ناك هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع

 لاقو . اندلبب ملعلا لهأ هيلع لزي مل ىذلا رمآلا كلذو : كلام لاقو . ةفرع

 دنع ةيبلتلا نوعطقي ىلعو نافعو رمعو ركب وبأ ةمئألا تناك : باهش نبا
 كلذ ىف فلتخاو : ربلا دبع نب رمعوبأ لاق . ةفرع موي نم سمشلا .لإوز

 ةفينح وبأ ثيدحلا لهأو راصمألا ءاهقف روهمح لاقو . ةشئاعو ناهع نع

 ديبعوبأو ليل ىنأ نباو دوادو روثوبأو قحسإو دمحأو ىروثلاو ىعفاشلاو
 امل ةبقعلا ةرمح ري ىبح ةيبلتلا عطقيال مرح ا.نإ : ىبخ نب نسحلاو ىربطلاو

 « ةبقعلا ةرمج ىر ىح ىبلي لزي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ و تبث
 نعىور امل اهرسأب اهامر اذإ : موق لاقف « اهعطقي ىتم اوفلتخا مهنأ الإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيدر ناك سابع نب لضفلا نأ ١ سابع نبا
 لب : موق لاقو « ةاصح رخآ ىف ةيبلتلا عطقو ةبقعلا ةرمج ىر نيح ىب هنأو

 عطق تقو ىف ىورو . دوعسم نبانع كلذ ىور اهيقلي ةرمج لوأ ىف اهعطقي
 اوفلتخاو . ناروبشملا امه نيلوقلا نيذه نأ الإ هذه ريغ ليواقأ ةيبلتلا

 « مرحلا ىلإ ىبهتنا اذإ ةيبلتلا عطقي : كلام لاقف « ةرمعلاب ةيبلتلا عطق تقو ىف

 كلذ قف كلام فلسو « فاوطلا حتتفا اذإ ىعفاشلا لاقو : ةفينحوبألاق هبو

 تيبلاي فاوطلاىلإ ةباجإ اهانعم ةيبلتلا نأ ىعفاشلا ةدمعو « ةورعو رمع نبا

 ضعب لعفل سايقلا ةضراعم فالحلا ببسو . لمعلا ف عرشي ىح عطقنت الف
 ةرمعلا ىلع جحلا مرا لاخدإ ىلع نوقفتم انلق اك ءاملعلا روهمحو ةباحصلا

 ىلع جح لحديال : روثوبأ لاقو . جحلا ىلع ةرمعلا لاخدإ ىف نوفلتخميو

 مرحنا لاعفأ ىه هذهف « ةالص ىلع ةالص لخدتال اك جح ىلع ةرمعالو ةرمع

 دنع فاوطلا وهف اذه دعب يذلا لعفلا امأو . جلا لاعفأ لوأ وهو مرحم وه امب

 : فاوطلا ف لقنلف ةكم لوخد
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 فاوطلا ىف مالكلاو تيبلاب فاوطلا ىف لوّقلا

 هدادعأ قوبدنلا وأ بوجولاىف هكحو هطورشو هتفص ىف

 ةفصلا ىف لوقلا

 نأ بجاو ريغ وأ ناكانجاو فاوط لك ةفص نأ ىلع نوعمجم روهمحلاو
 اهلبقيو هديب هسمليوأ هلبق هلبقي نأ عاطتسا نإف « دوسألا رجحلا نم ئدتبي
 طاوشأ ةعبس فوطيف « هنيمب ىلع ىضعبو هراسي ىلع تيبلال عجم مث « هنكمأ نإ
 مودقلا فاوط ىف كلذو « ةعبرألا ىف ىشمي مث لّوأألا طاوشألا ةثالثلا ف لمري
 ملتسيو « ءاسنلا ىلع لمرال هنأو.« عتمتملا نود رمتعملاو جاحلل كلذو ةكم ىلع

 هلعف نم ةفصلا هذه توبثل دوسألا نكرلا رطق ىلع ىذلا وهو ىناهلا نكرلا
 مداقلل لوألا طاوشألا ةثالثلا ف لمرلا مكحشف اوفلتخاو . ملسو هيلع هللا لص
 ىعفاشلا لاق هبو « ةنس وه : سابع نبا لاقف ؟ ةليضف وأ ةنس وه له

 . هباصأو كلذ ىف كلام لوق فلثخاو .روث وبأو دمحأو قحإو ةفينحوبأو
 ةنس هلعجي مل نمو « مدلا هكرت ف بجوأ ةنس هلعج نم نأ نيلوقلا نيب قرفلاو

 نع ليفطلا نبا ثيدحب ةنس لمرلا ري مل نم جتحاو . اًئيش هكرت ف بجوي مل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كموق معز سابعنبال تلق : لاق سابع نبا

 ءاويذكو اوقدص : لاقف ء ةنس كلذ نأو لمر تيبلاب فاط نيح ملسو
 هللا ىلص هللا لوسر لمر » اوقدص : لاق ؟ اوبذك امو اوقدصام تلق : لاق

 ةيبيدحلا نمز اشيرق نإ « ةنسب سيل اوبذكو « تيبلاب فاط نيح ملسو هيلع
 هللا ىلص ىلا ىلإ نورظني ناعقيعق ىلع اودعقو الازه هباعصأبو هب نإ : اولاق
 اوثلمرا : هباصصأل لاققف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا كلذ غلبف « هباعصأو ملسو هيلع
 نم لمري ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكف « ةرولق 'مثكب نأ 'مهورأ
 ثيدح روهمخبا ةجحو « ىبشم مهنع ىراوت اذإف ىناهلا ىلإ دوسآلا رجحلا
 عادولا ةجح ىف طاوشألا ةثالثلا ف لمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرذأ»رباج
 فلتخا دقو : اولاق هريغو كلام ةياور نم تباث ثيدح وهو ( اعبرأ ىشمو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » هنع ىورف سابع نبا نع ليفطلا ىنأ ىلع
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 « ىلوألا ةياورلا فالي كلذو « دوسألا رجحلا ىلإ دوسألا رجحلا نم لمو

 'مهلوق وهو « مككسانم ىعع اوذخ و هلوقل لقرلا بح هب رعاطلا لوصأ ىلعو
 جحلاب مرحأ نم ىلع لمرال هنأ ىلع اوعمجأو . نظأ ايف نآلا مهضعب لوق وأ
 نيح مهوخد نيح اولمر دق مهنأل نوعتمتملا هو اهلهأ ريغ نم ةكم نم

 لاقف ؟ ال مأ لمر اوجح اذإ مهيلع له ةكم لهأ ف اوفلتخاو . مودقلل اوفاط

 « هيف لمري هنإف ىعسلا نيبو هنيب لصوي امم ةفرع لبق فاوط لك : ىعفاغلا
 تيبلاب اوفاط اذإ المر مهيلع ىريال رمع نبا ناكو كلذ بحتسي كلام ناكو
 ؟ ةلع ريغل وأ ةلعل ناك لمرلا له فالحلا بيسو . كلام هنع ىور ام ىلع

 نيح مالسلاو ةالصلا هيلع ناك هنأ كلذو ؟ ال مأ رفاسملاب صتخم وه لهو

 دوسألا نينكرلا مالتسا فاوطلا ةنسنم نأ ىلع اوقفتاو . ةكم ىلعا د راو لمر

 بهذف ؟ال مأ اهلك ناكرألا ملت -ت له اوفلتخاو . ءاسنلا نود لاجرلل ىنايلاو
 ىلص هللا لوسر نأ » رمع نبا ثيدحل طقف نانكرلا ملتسي امنإ هنأ ىلإ روهمحلا

 اهعيج مالتسا ىأر نم جتحاو « طقف نينكرلا الإ ملتسي نكي مل ماسو هيلع هلل

 ناكو « اهلك ناكرألا ملتسن نأ انفط اذإ ىرن انك : لاق رباج نع ىور امب
 كلذكو . طاوشألا نم رتولا ىف الإ نينكرلا ملتسي نأ بحيال فلسلا ضعب

 نإو « ردق نإ فاوطلا ننس نم ةصاخ دوسألا رجحلا ليبقت نأ ىلع اوعمجأ
 هاور ىذلا باطحلا نب رمع ثيدحل كلذو « هدي لبق هيلإ لوخدلا ىلع ردقي مل

 رجح تنأ امنإ ١ دوسألا رجحلا غلب نيح تيبلاب فوطي وهو لاق هنأ كلام

 ةنس نم نأ ىلع اوعمجأو « هلبق مث « كتلبق ام كلّتبق هللا لوسرتيأر ىفأ الولو
 دنع فئاطلا اهب ىأي هنأ ىلع مهروهمجو « فاوطلا ءاضقنا دعب نيتعكر فارطلا

 فلسلا ضعب زاجأو . دحاو عوبسأ نم رثكأ فاط نإ عوبسأ لك ءاضقنا

 عوبسأ لكل عكري مث عوكرب امهْنيب لصفيال نأو عيباسألا نيب قرفيال نأ

 مث عيباسألا ةثالث نيب قرفتال تناك اهْنأ ةشئاع نع ىورم وهو « نيتعكر
 فاط ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » روهمحلا ةجحو . تاعكر تس عكرت

 ةجحوو مككسانم ىبع اوذخ : لاقو « نيتعكر ماقملا فلخ لص واعبستيبلاب

 فاوطلاو « عوبسأ لكل ناتعكر وه امنإ دوصقملا : لاق هنأ عمدا زاجأ نم
 رك نيب عمجلا زاجف ع هدعب ناتنونسملا ناتعكرلا الو مولعم تقو هل سيل
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 :ةئالث نيب قرفي نأ ىري نم بحتسا امنإو « نيعوبسأ نم رثكأل نيتعكر نم
 نم رتو دعب نيتعكرلا ىلإ فرصنا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآل عيباسألا
 . . هفاوط نم رتو نع فرصني مل اهيلإ داع مث رتوريغ عيباسأ تاط نمو « هفاوط

 هطورش ىف لوقلا

 نم رجحلا نأ ىلع ءاملعلا روهمجو ٠ هعضوم دح اهم نإف هطورش امأو
 ةمص ىف طرش هنأو « هيف رجحلا لاخدإ همزل تيبلاب فاط نم نأو « ثيبلا
 هاورام روهمحلا ةجحو . ةنسوه :هباحصأو ةقينحوبأ لاقو', ةضافإلا فاوط
 ناثّدَح الل » لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ةشئاع نع كلام
 « ”مهاربإ ٍدعاّوَق ىلع اهم”ريدصلو ةبعتكلا تلمادل رم ”ةكلاب كموق
 _” تفاص رجبملا قير عردأ ةغيس ابنها وكرت عجاف
 قيتعلا تئيبلاب اوقوطيلو - ىلاعت هلوقب جتحي ناكو ١ سابع نبا لوق

 ل 2 رولا ءارو نم ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر فاط لوقي م
 :لاوقأ ةثالث ىلع كلذ اوفلتخا مهناف هزاوج تقو امأو . ةيآلا رهاظ ةفينحىلأ
 « بورغلاو عولطلا تقو هعنمو « رصعلاو حبصلا دعب كاوطلا ةزاجإ اهدحأ
 هباحصأو كلام لاق هبو « ىردخلا ديعس ىنأو باطحلا نب رمع بهذم وهو
 عولطلا دنع هعنمو « رصعلاو حبصلا دعب هتيهارك ىناثلا لوقلاو . ةعاجو
 ةحابإ ثلاثلا لوقلاو . ةعامجو لهاجمو ريبج نب ديعس لاق هبو « بورغلاو

 ةعجار مهلدأ لوصأو « ةعامجو ىعفاشلا لاق هبو « اهلك تاقوألا هذه كلذ

 راث آلاف بورغلاو عولطلا تقو امأ . اهتحابإ وأ تاقوألا هذهى ةالصلا عنم ىلإ
 . فالحل كلذى ؟ ةالصلاب قحلموه له فاوظلاو اهيف ةالسصلا عنم ىلع ةقفتم

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىرلا نأ طنب نإ نيج تورز ةيفادلا ب تحيخل اكو

 اذه ”نم 'مايَلَو نإ بلطملا دلبتع ىَبب ايوأ ٠ فانتم دبع ىبب ايد لاق
 ّىأ هيف ىلصتي .نأ تينا اذه ةئاط |”دحأ اويعشمم الق ايئيش رمألا
 هدنسب ةئيبع نبا نع هريغو ىعفاشلا هاور ه را" وأ ليلا نم ءاش ةعاس

 نأ ىلع مهعامج] عم ةراهط ريغب فاوطلا زاوجف اوفلتخخاو . معطم نب ريبجملا



 تاو اع

 ةراهظ ريغب فاوط ُىزحي ال : ىعفاشلاو كلام لاقف « ةراهطلا هتتس نع

 ةداعإلا هل بحتسيو ّئزحي : ةفينح وبأ لاقو . اًوبس الو ا"دمعال
 ناك نإ هفاوط هأزجأ ءوضو ريغ ىلع فاط اذإ : روث وبأ لاقو . مد هيلعو
 فئاطلا بوث ةراهط طرتشي .ىعفاشلاو « ملعي ناك نإ هئزحي الو « ملعي ال
 هللا لص هلوق فاوطلا ىف ةراهطلا طرش نم ةدمعو . ىلصملل كلذ طارتشاك
 ريغ جاَتحلا مَنْ اف ىعَتْصا » سيمعتنب ءامسأ ىهو ضئاحلل ملسو هيلع
 ىور أمب اضيأ نوجتحي دقو « حيمصثيدح وهو « تْئيبلاب قولطتتال 'نأ
 هيف "لمح "هللا "نأ "الإ ”ةالّص تبا فاوّتطلا » لاق مس و هيلع هللا لص هنأ

 عاضإ ةراهط ريغب فاوطلا زاجأ نم ةدمعو ريع لإ | "قطني الف ”قطتلا

 لك سيل هنأو ء ةراهط ريغ نم ةورملاو افصلا نيب ىعسلا زاوج ىلع ءاملعلا

 . موصلا هلصأ ثدحلا نمرهطلا اهطرش نم ضيحلا نم رهطلا اهيف طرتشي ةدابع

 هماكحأو هدادعأ ىف لوقا

 فاوط : عاونأ ةثالث فاوطلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإف « هدادعأ امأو

 فاوطو + رخنلا موي:ةبقعلا ةرج ئر دعب ةضافإلا فاوطو + ةكم ىلع عودقلا

 تاودوع «اوغب 8 توفي ىذلا اهم بجاولا نأ ىلع اوعمجأو ؛ عادولا

 اوفويلو "مهدت اوصل 00 ىلاعت هلوقب ىعملا هنأو « ةضافإلا
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 مه روهمجو « مد هنع ئزجيال هنأو - قيتعلا تيس لاب اوفاوطيلو 'مهروذت

 فاوط ىبن اذإ ةضافإلا فاوط نع ةكم ىلع مودقلا فاوط ىزحجيال هنأ ىلع

 فاوط' نإ : كلام باعصسأ نم ةفئاط تلاقو . رحنلا موي لبق هنوكل ةضافإلا

 . دحاو فاوط وه امنإ بجاولا نأ اوأر مهن أك ةضافإلا فاوط نع ّئزحي مودقلا

 فاطنكيملنإ ةضافإلا فاوط نع ّىزحي عادولا فاوط نأىلع ءاملعلاروهمجو

 ىذلا بوجولا فاوط تقو ىف .لومعم تيبلاب فاوط هنأل ةضافإلا فاوط

 :ةضافإلا فاوط تقو لبق وه ىذلا مودقلا فاوط الخ ةضافإلا فاوط وه

 جاحلا ةنس نم عادولاو مودقلا فاوط نأ ربلا دبع نب رمعوبأ هاكح امف اوعمجأو

 نم ةعامج بحتساو « ةضافإلا فاوط.هنع ئزحي هنإف جحلا تاوف فئاحلال
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 «ةضافإلا فاوط نم ةثالثلا طاوشألا ىف لمري نأ اذه هل ضرع نمل ءاملعلا

 هيلع سيل ىكملا نأ ىلع اوعمجأو « لمرلا نم مودقلا ٌفاوط ةنس ىلع
 ..مودقلا فاوط الإ رمتعملا ىلع سيل هنأ ىلع اوعمجأ اك ةضافإلا فاوط الإ

 اهنم هلحل ةرمعلل افاوط نيفاوط هيلع نأ جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت نم نأ اوعمجأو

 محلل درفملا امأو . روهشملا ةشئاع ثيدح ام ىلع رحنلا موي جحلل افاوطو

 ءلاقف نراقلا ىف اوفلتخاو . رحنلا موي انلق اك دحاو ٌاوطالإ هيلع سيلف

 «اددحاو ىعسو دحاو فاوط نراقلا ئرجي : روثوبأو دمحأو ىعفاشلاو كلام
 هلاقو . مدقتملا ةشئاع ثيدح مهتدمعو ءرباجو رمع نب هللا دبع بهذم وهو

 « نايعسو نافاوط نراقلا ىلع ليل ىنأ نباو ةفينحوبأو ىعازوألاو ىروثلا
 اذإ امهم دحاو لك طرش نم ناكسن امهنأل دوعسم نباو ىلع نع اذه اوورو

 وه اذهف « اعمتجا اذإ كلذك رمألا نوكي نأ بجوف « هيعسو هفاوط درفنا

 ىنذلاو « هتفصو هتقوو هددعو هطورشو هتفصو لعفلا اذهب وجو ىف لوقلا
 ةورملاو افصلا نيب ىعسلاوه مودقلا فاوط ىنعأ جحلا لاعفأ نم لعفلا اذه ولتي
 . هيف لقئلف مارحإلل ثلاثلا لعفلا وهو

 ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ىف لوقلا

 هبيترت ىو هطورش ىو هتفص ىو هّمكح قف ىعسلا ف لوقلاو

 هّمكح ىق لوقلا

 جح هيلع ناك عسي ل نإو « بجاووه : ىعفاشلاو كلام لاقف ؛ همكح امأ

 هدالب ىلإ عجر اذإو « ةنس وه : :نويفوكلا لاقو . قعسإو لجأ لاق هبو « لباق

 ةدمعف ؛ هكرات ىلع ءىش الو عوطت وه: مهضعب لاقو . مدديلعلاك مو

 : لوقيو ىعسي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ  ىور ام هبجوأ نم

 ىعفاشلا ثيدحلا اذه ىور « ىعسلا مكيلع ع بنتك هللا نإف اوعسا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلاعفأ نأ لصألا نإف اضيأو « لمؤملا نب هللا دبع نع
 عامجإ وأ عامس نم ليلدلا هجرحخأ ام الإ « بوجولا ىلع ةلومحم ةدابعلا هله ىف
 اصلا "نإ  ىلاعت هلوق هبجوي مل نم ةدمعو . سايقلا بامحأ دنع سايق وأ



 ا ا

 هيلع حاتتج الق رمتتلعا وأ تيل جتح "نفت هللا رئاعش نم ةورملاو
 « دوعسم نبأ ةءارق ىهو ف وطيال نأ هانعم نإ : اولا امهب فاوُطَي نأ
 4 اولضتالعل ىأ : : هانعم - اوُلِعَت "نأ 'ملكل "هللا 0 لاق امو
 تلزت امنإو اهرهاظ ىلع ةيآلا : ةشئاع تلاقو . لمؤملا نبا ثيدح اوفعضو
 هيلع نوعسي اوناك ام ىلع ةورملاو اه اهرطلا نيب اود نأ وجرح راضتالا 3
 نوعسال اوناك ممم] ليق دقو « نيكرشملا حئابذ عضوم ناك هنأآل ةيلهاجلا ىف
 ةيآلا هذه تلزتف كلذ نع اولأسف « مانصألا 0 را
 هلسعف ةفص ابنأل جحلا لاعفأ نم اهنأ ىلإ روهمحلا راص امنإو « مط ةحيبم
 . فارطلاب ىعسلا لصو ىنعأ « راثآلا كلذب ترتاوت ملسو هيلع هللا لص

 هتفص ى لوقلا
 نأ ةورملاو افصلا نيب ىعسلا ةنس نم نأ ىلع ءاملعلا روهمج نإف هتفص امأو

 غلبي ىتح هتلبج ىلع ىشميف « ءاعدلا نم غارفلا دعب افصلا ىلع قارلا ردحني
 هزواجو كلذ عطق اذإف « ةورما لي ام ىلإ هعطقي ىح هيف لمريف ليمملا نطب

 اهيلع لوقي مث تيبلا هل ودبي ىح اهيلع قريف ةورملا أي ىبح هتيم ىلع ىثم

 هأزجأ ةورملا لفسأ فقو نإو « افصلا ىلع ريبكتلاو ءاعدلا نم هلاق ام 7

 ليسملا نطب ىلإ ىهنلي ىتح هتيهب ىلع ىشميف ةورملا نعلزني مث ١ مهعيمج دنع
 عبس كلذ لعفي « افصلا ىلب ىذلا بناحلاا ىلإ هعطقي ىبح لمر هيلإ ىبنا اذإف
 ىغلأ افصلا لبق ةورملاب أدب ْنإف « ةورملاب مخي و افصلاب كلذ لكف أدبي تارم

 :هب "هللا أدب ام أديت هملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلوقل راوخلا كاد

 ءالع لاق وزع هللا رئاعش نم ةورملاو اصلا نإ  ىلاعت هلوق ديريو اسعلاب أدب

 لوق ىعسلا تقو ىف سيل هنأ ىلع اوعمحأو . هنع أزجأ ةورملاب أدبف لهج نإ

 هللا ىلص هللا لوسر نأ » رباج ثيدح نم تبثو , ءاعد عضوم هنإف دودحم

 3 الإ هلإال : ل وقيو اثالث ربكي افسلا ىلع فقو اذإ ناك ملس و هياع

 ءىش لك لع رهو دمشا هلو كللا هلا هل ةليرشال دحر

 . « كلذ لثم ةورملا ىلع عنصيو وعديو ١ تارم ثالث كلذ عنصي ءريدق
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 هطورش ىق لوقلا

 فاوطلاك ضيبحلا نم ةراهطلا هطرش نم نأ ىلع اوقفتا مهنإف هطورش امأو

 ”لعافتي ام "لك ىلسعفا 9 ةشئاع ثيدح ىف سو هيلع هللا لص هلوقل ءاوص

 درقنا « .ةورملاو افّصلا نيب ىةستالو تليبلاب فوطتتال' نأ يسع جاحلا

 فاالخخش الو « ثيدحلا اذه هنع ىور نم نود كلام نع ىحن ةدايزلا هذه

 . فاوطلاب هببش هنإف نسحلا الإ هطورش نم تسيل ةراهطلا نأ مهيب

 هبيترت ىف لوقلا

 « فاوطلا دعب نوكي امن ىعسلا نأ ىلع اوقفتا ءاملعلاروهمج نإف هبيترت امأو

 نإف ٠ ةكم نع جرخ نإو فوطيف عجري تيبلاب فوطي نأ لبق ىعس نم نأو

 ىدهلاو لباق جح هيلع ناك جحلا وأ ةرمعلاق ءاسنلا باصأ ىح كلذ لهج

 ةفينحوبأ لاقو . هيلع ءىش الف كلذ لعف نإ : ىروثلالاقو . ىرخأ ةرمع وأ
 ىعسلا كح لوقلا وه اذهف . مد هيلعو دوعي نأ هيلع سيلف ةكم نم جرخ اذإ
 5 هبدت رتو ةروهشملا هطورشو هتفصو

 ةفرع إجورخلا
 ىم ىلإ ةيورثلا موي جوردلاوهف . جاحلل لعفلا اذه ىلي ىذلا لعفلا امأو

 ةيورلا موي ىمي سانلاب ىلصي مامإلا نأ ىلع اوقفتاو . ةفرع ةليل اهي تيبملاو

 اذه نأ ىلع اوعمجأ مهنأ الإ . ةروصقم اهب ءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا

 ةفرع موي ناك اذإ مث ٠ تقولا هيلع قاض نمل جحلا ةعص ى اطرش سيل لعفلا

 . اهب اوفقوو ةفرع ىلإ ىم نم سانلا عم مامإلا ىدم

 ةفرعب فوقولا

 مكح امأ . هطورشقو هتفص قو هككح ةفرعموؤ رصحني لعفلا اذهى لوقلاو

 هيلعف هتاف نم نأو « جلا ناكرأ نم نكر هنأ ىلع اوعمجأ مهمإف ةفرعب فوقولا

 ,ةفرع جحلاو: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مه هرثكأ لوقو ىدحلاو لباق جح
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 تلاز اذإف « لاوزلا لبق ةفرع موي ةفرع ىلإ مامإلا لصي نأ وهف هتفص امأو
 فقو مث رهظلا تقو لوأ ف ١ رهظلا نيب عمج مث سانلا بطخ سمشلا
 نم اهيلع عمجم ىه ةفصلا هذه نأل اذه ىلع اوقفتا امإو . سمشلا بيغت ىح
 مظعألا ناطلسلل ىه جحا ةماقإ نأ مهيب فالح الو ماسو هيلع هللا ىلص هلعف
 ارجاف وأ ناطلسلا ناك اري هءارو ىلصي هنأو كلذل مظعألا ناطلساا هميقب نلوأ
 اذإذ « سانلا عم ةفرع موي ةفرعب دجسملا أي نأ كلذ ق ةنسلا نأو . اعدتبم وأ

 اوفلتخاو . رصعلاو رهظلا نيب عمجو انلق انك سانلا بطخ سمشلا تلاز
 ىتح مامإلا بطخي : كلام لاقف ٠ رصعلاو رهظلل ةفرعب نذؤملا ناذأ تقو ىف
 ىعفاشلا لاقو . بطخمي وهو نذؤملانذؤي مث « « اهضعب وأ هتبطخ نم اردص ىضعب
 ربنملا مامإلا دعص اذإ : ةفينحوبأ لاقو . ةينأثلا ةبطخلاق مامإلا لح اذإ نذؤي

 مامإلا ماق نذؤملا غرف اذإف « ةعمجلا ق لاحلاك نذأف ناذأآلاب نذؤملا رمأ

 دقو . ةعمجلاب اهيبشت كوت لاق هبو « ةالصلا نذؤملا مقيو لزتي مث بطخي
 ةبطخلل مامإلا سولج دعب ةفرعب ناذألا : لاق هنأ كلام نع عفان“ نبا ىكح
 ءاوصقلاب رمأ سمشلا تغاز امل ملسو هيلع هللا ىل ص ىننلا نأ ١ رباج ثيدح قو

 رهظلا ىلصف ماقأ مث لالب نذأ مث سانلا بطخف ىداولا ن رطب ىتأو هل تلحرف
 له اوفلتخاو » فقوملا ىلإ حار م ائيش امهيب لصي ملو رصعلا ىلصف ماقأ مث

 كلام لاقف نيتماقإو دحاو ناذأب وأ نيتماقإو نيناذأب نيتالصلا نيتاه نيب عمجم
 روثوبأو ىروثلاو ةفيتح وأو يعفاشلا لاقو . نيتماقإو نيناذأب امهنيب عمج

 ىورو . مذوق لثم كلامزع ىورو . نيتماقإو دحا وناذأب امهنيب عملة ءامجو
 ليوطلا رباج ثيدح ىعفاشلل ةجحلاو . نيتماقاب امهيب عمج هنأ دحأ نع

 دحاو ناذأب رصعلاو رهظلا ىلص هنأ » هيفو مالسلاو ةالصلا هياع هجح ةفص ىف
 وه لصألا نأ هتجحو دوعسم نبا نع ىورم كلام لوقو « انلق اك نيتماقإو

 بطغ# ملول مامإلا نأ ءاملعلا نيب فالخخ الو « ةماقإو ناذأب ةالص لك درفت نأ
 نأ اوعمجأ كلذكو « ةعمجلا فالحب ةزئاج هتالص نأ رهظلا لبق ةفرع موي

 اوفلتخاو . ارفاسم مامإلا ناك اذإ ةروصقم اهنأو ءرس ةالصلا هذه ىف ةءارقلا
 ةفرع موي ةفرعبو ةيورعلا موي ةالصلا ىمب رصقي له ايكم مامإلا ناك اذإ
 ىعازوألاو كلام لاقف ؟ عضاوملا هذه دحأ نم ناكنإ رحنلا ةليل ةفلدزملابو
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 لاقو . نكي مل وأ اهلهأ نم ناك ءاوس ريصقتلا عضاوملا هذه ةنس : ةعامجو

 نم ناك نم رصقي نأ زوجيال : دوادو روثوبأو ىعفاشلاو ةفينحوبأو ىروثلا
 هللا ىلص هعم ةالصلا متأ ادحأ نأ وري مل هنأ كلام ةجحو « عضاوملا كلت لهأ

 فورعملا لصأألا ىلع ءاقبلا ىناثلا قيرفلا ةجحو . اهنم همالس دعب ىنعأ ماسو هيلع
 فلتخاو . صيصختلا ىلع ليلدلا لدي ىبح رفاسملل الإ زوجيال رصقلا نأ

 ةفرعب ةعمللا بجنلال : كلام لاقف «٠ ىبمو ةفرعب ةعمجلا بوجو ف ءاملعلا

 . ةفرع لهأنم مامإلا نوكينأ الإ مه ريغل الو ةكم لهألال جحلا مايأالإ ىنم الو
 كلاته نوكي نأ ةعمجلا بوجو ى طرتشي هنأ الإ « كلذ لثم ىعفاشلا لاقو
 لاقو . ةعمجلا ف ددعلا اذه طارتشا ق هبهذم ىلع الجر نوعبرأ ةفرع للدأ نم

 مهب للص ةفرعب الو ىمب ةالصلا رصقيال نمم جحلا ريمأ كاك اذإ : ةفينحوبأ

 هبو . مهب عمجم ةكم ىلاو ناك اذإ : دمحأ لاقو . اهفداص اذإ ةعمجلا اهيف
 < روثوبأ لاق

 فاتخي مل هنأ كلذو « ةالصلا دعب ةفرعب فوقولا وهف ( هطورش امأو )
 ةفرعب رصعلاو رهظلا ىلص ام دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ  ءاملعلا

 بورغ ىلإ رضح نم لك هعم فقوو ىلاعت هللا ىلإ ايعاد اهلابجي فقوف عفترا

 هلو « ةفلدزملا ىلإ اهنم عفد كلذ هل نابو اهبورغ نقيتسا امل هنأو « سمشلا
 ةفرعب فقو نم نأ ىلع اوعمجأو « ةفرعب فوقولا ةنس وه اذه نأ مهيب فالخ

 عجري مل نإ هنأو « كلذ هفوقوب دتعيال هنأ لاوزلا لبق اهنم ضافأو لاوزلا لبق
 . جحلا هتاف دقف رجلا عولط لبق كلت هتليل نم فقي وأ لاوزلا دعب فقيف

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمم: لاق ىليدلا رمعم نب هللادبعزع ىورو
 . رثجتفلا ملللطتي "نأ لبق ةفرتع ةكرادأ 'نتف“ « تافّرتع جتحلا » لوقي
 عمجي هنأ الإ ةباحصلا نم لجرلا اذه هب درفنا ثيدح وهو ح كّردأ دَقف

 « سمشلا بورغلبق اهنم عفد مث لاوزلا دعب ةفرعب فقو نميف اوفلتخاو : هيلع

 لبق اهنم عفد نإو « رجفلا لبق عجري نأ الإ لباق جح هيلع : كلام لاقف
 فقي نأ وه هدنع فوقولا ةح طرشف ةلمحلابو . هأزجأ ةبوبيغلا دعبو مامإلا
 نإو مات هجححف لاوزلا دعب ةفرعب فقو نم : ءاملعلا روهمج لاقو . اليل

 روهمجلا ةدمعو « هيلع مدلا بوجو ى اوفلتخا مهنأ الإ ِ بورغلا لبق عفد



 ا

 لوسر تيت أ لاق هتمص ىلع عمجم ثيدح وهو « سرضم نب ةورع ثيدح
 نمر لع ترفل تلم عج .لتتو هبط ها لغو

 ل لايف ١ عج

 لبق ضافأ دأأ نوما ٍىح فقوملا ذه فقوو انعم ةالصلا هذه

 , هثفت ىضقو ”دنجح مث دقق اراه وأ اليم تافرع' نم كلذ
 نمو « لاوزلا دعب هنأ اراهن ثيدحلا اذه ىف هلوقب دارملا نأ لع نبعاو

 « سمشلا تب رغ نيح ملسو هيلع هللا ىلص ةفرعب هفوقوب جتحا ليللا طرتشا

 نب ةورع ثيدح ابن دق بيغملا ىلإ ةفرعب هفوقو نإ اولوقي نأ روهمجلل نكل
 ىلص ىبنلا نع ىورو . كلذ نيب ايم ناك ذإ لضفألا ةهجىلع هنأ سرذم

 'نع اوُمقتْراو فيقوم اهلثك ”ةقرتع و لاق هنأ قرط نم ملسو هيلع هللا

 ىنمو ء رسم 8 رحم نط الإ فوم اهلك ةفلدرُملاو ؛ "”ةترتع نطب

 نمد اوس فلتخاو و ايت دنس كم اقوال كش نع

 : ىعفاشلا لاقو « كلام لاق هبو « مد هيلعومات هجح ليقف ةن رعي ةفرع نم فقو

 نم ةدمعو : ثيدحلا ف كلذ نع دراولا ىهنلا جملا لطبأ نم ةدمعو . هل جحال

 : : اولاق « ليلدلا هيلع ماق امالإ زئاج ةفرع لكب فوقولا نأ لصألا نأ هلطبي ل

 وه اذهف ؛ لصألا نع جورخلاو ةجحلا هب مزلت هجو نم ثيدحلا اذه تأب مو

 لاعفأ نم ةفرعب فوقولا ىلب ىذلا لعفلا امأو : ةفرع موي ىف ىلا نئسلا ف لوقلا

 : هيف لقنلف اهب لعفي امو نسمشلا ةبيغ دعب ةفلدزملا ىلإ ضؤوهلا وهف جحلا

 ةفلدزملا لاعفأ ق لوقلا

 قو هتفص قو هلكاح ةفرعم ف رصحني عض وم ا اذه ىف اضيأ ىلمحلا لوقلاو

 ورك ذاف_ هناحبس هلوق هيف لصألاف جحلاناكرأن م لعفلا اذه نوكامأف . هتقو

 نم نأ ىلع اوعمحأو ”يكا ده اك هوركك ذاو مارجلا رعشملا دنع هللا

 دعب فقوو مامإلا عم ءاشعلاو برغملا نيب اهيف عمجو رحنلا ةليل ةفلدزملاب تاب

 كلذ نأو « مات هجح نأ ةفرعب فوقولا دعي رافسإلا ىلإ حبصلا ةالص

 دعب اهب تفوقولا له اوفلتخاو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف ى هلا ةفصلا

 : ىعاززألا لاف « هتحورف نب رأ علا حر أهم تيبملاو : حبصلا ةالص



 د "هم دل

 .لباق جح هيلع ناك هتاف نمو « جحلا ضورف نم وه : نيعباتلا نم ةعامجو
 هتاف نم نأو « جالا ضورف نم سيل هنأ نوري راصمألا ءاهقفو « ىدهلاو
 دعب ىلإ اهنم عفد نإ : ىعفاشلا لاو . مد هيلعف اهب تيبملاو ةفلدزملاب فوقولا

 هنأ هنع حصام روهمحللا ةدمعو « مد هيلعف اهب "لصي لو لوألا ليلا فصن

 0 ل ا ل يس دعب

 .سرضم نب ةورع ثيدح ىف مسو هيلع هللا ىلص هلوق لوألا قيرفلا ةدمعو
 حبصلا ةالص ىنعي : ةالصلا هذه انعم كردأ نم » هتحصىلع قفتم ثيدحوهو

 « هثفت ىضقو هجح مث دقف اراهنوأ اليل تافرع كلذ لبق ىتأ دق ناكو ء عمجي

 هوركذأو مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف تافرع نم مضفأ اذاف - ىلاعت هلوقو

 ذخألا كرت ىلع اوعمحأ دق نيملسملا نأ لوألا قيرفلا ةجح نمو . - مكاده اك

 اليل ةفلد زملاب فقو نم نأ ىلع مهرثكأ نأ كلذو : ثيدحلا اذه ىام عيمجي

 ةالصلا نع مانو اهيف تاب نم كلذكو « مات هجح نأ حبصلا لبق ىلإ اهنم مفدو

 كلذ ىو « مات هجح نأ هللا رك ذي ملو ةفلدزملاب فقو ول هنأىلع اوعمحأ كلذكو

 عضوملا اذهل نامسا امه عمجو ةفلدزملاو . ةيالا رهاظب مهجاجتحا فعضي انابقنأ

 لوأى ءاشعلاو برغملا نيب نوعمجيو اهب سانلا تيبي نأ انلق اك اهيف جحلا ةنسو
 . اهيف حبصلاب اوسلغيو ءاشعلا تقو

 زامجلا ىر ىت لوقلا
 .نأ ىلع اوقفتا نيملسملا نأ كلذو ءرامحلا ىروهف اهدعب ىذلا لعفلا امأو

 رجفلا ىلصام دعب ةفلدزملا ىدو مارخلا رعشملاب فقو سو هيلع هللا ىلص ىبلا

 رحنلا موي وهو مويلا اذه هنأو ؛ ىنم ىلإ سمشلا عواط لبق اهنم عفد مث
 اذه ى اهامر نم نأ نوملسملا عمجأو « سمشلا عولط دعب نم ةيقعلا ةرمج ىر

 « اهتقو ىف اهامر دقف الاوز ىلإ سمشلا عولط دعب ىنعأ : تقولا كلذ مويلا
 : اهريغ تارمحلا نم رحنلا موي مري مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اوعمجأ و
 نأ انغلبي مل: كلام لاقف « رجفلا عولط لبق ةبقعلا ةرمج ىر 'نميف اوفلتخاو

 الو « رجفلا عولط لبق ىري نأ دحأل صخر ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 < دمحأو نايفسو ةفينحوبأ لاق هبو « اهداعأ رجفلا لبق اهامر نإف « كلذ زوحي
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 نم ةجحف «سمشلا عولط دعبوه بحتسملا ناك نإو هب سأبال : ىعفاشلا لاقو
 ىور امو « مككسانم ىتع اوذخ ه هلوق عم ملسو هيلع هللا ىلص هلعف كلذ عنم
 : لاقو هلهأ ةفعض مدق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ٠ سابع نبأ نع
 لبق اهمر زوج نم ةدمعو . « ”سْممّسشلا ملللطتت ىَح ةةرلمتملا اوُْرتال
 لسرأ : تلاق ةشئاع نأ و وهو هريغو دوادوبأ هجرخ ةملس مأ ثيدح رجفلا
 رجفلا لبق ةرمدللا تمرف.رحنلا موي ةملس مأل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نوكي.ىذلا مويلا كللذ ناكو « تضافأف تضمو
 هعنصن انكانإ : تلاقو ليلب ةرمحلا تمر اهنأ » ءامسأ ثيدحو « اهدنع ملسو
 .بحتسملا تقولا نأ ءاملعلا عمجأو « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع
 اهامر نإ هنإو « لاوزلا تقو ىلإ سمشلا عولط ندل نم. وه ةبقعلا ةرمج ىبرل
 هناف اكلام الإ « هيلع ءىش الو هنع أزجأ رحنلا موي نم سمشلا بورغ لبق
 سمشلا تياغ ىتح اهمري مل نميف اوفلتخاو . امد قيري نأ هل بحتسأ : لاق
 ىر نإ : ةفينحوبأ لاقو . مد هيلع : كلام لاققف . دغلانم وأ ليللا نم اهامرف
 فسويوبأ لاقو . مد هيلعف دغلا ىلإ اهرخأ نإو « هيلع ءىش الف ليللا نم
 :نأو مهتجحو « دغلا ىلإ وأ ليللا ىلإ اهرخأ نإ هيلع ءىبشال ىعفاشلاو دمحمو

 اومري نأ ىنعأ : كلذ لثمف لبإلا ةاعرل صخر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 : لئاسلا هل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سابع نبا ثيدح فو ؛اليل
 كلذ نأ كلام ةدمعو (ّجّرحال : هل لاق ٠ تيسمأ ام دعب تيمر هللا لوسر اي
 نمو « ةنسلا وه ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىر ىذلا هيلع قفتملا تقولا
 هب ذخأو سابع نبا نع ىور ام ىلع « مد هيلعف جحلا نس نم ةنس فلاخ
 رحنلا موي ىضم اذإ كلذ امنإ ةاعرلل ةصخرلا ىبعمو : كلام لاقو . روهمجلا
 مط صخرف « رفنلا مايأ لوأ وهو ثلاثلا مويلا ناك مث ةبقعلا.ةرمح اومرو
 « هدعب ىذلا مويللو هل مويلا كلذ ف اومري نأ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ريخألا رفنلا موي سانلا دعب اومر دغلا ىلإ اوماقأ نإو « اوغرف دقف اورفن نإف
 موي ق نيموي عمج وه ءاملعلا ةعامج دنع ةاعرلل ةصخرلا ىبعمو « اورفنو
 ىريق ثلاثلا ف عمجي نأ لثم بجوام هدنع عمجي امتإن اكلام نأ الإ « دحاو



 تاهت

 نم ريثك صخرو « بجو ام الإ هدنع ىضقيال هنأل « :ثلاثلاو ىناثلا نع

 هريغ ىلإ فيضأ ىذلا مويلا كلذ مدقت ءاوس ء موي يف نيموي عمج ىف ءاملعلا
 ىر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ١ تيثو« ءاضقلاب هوهبشي ملو رخأت وأ
 فاوط فاط مث « هسأر قلح مث « ةئدب رح مث ءرحتلا موي ةرمحلا هتجح ىف
 هذه نم مالق نميف اوفلتخاو . جحلا ةنس اذه نأ ىلع ءاملعلا عمجأو ,ةضافإلا

 لبق قلح نم : كلام لاقفع سكعملاب وأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةرخأ ام

 روث وبأو دوادو دمحأو : ىعفاشلا لاقو . ةيدفلا هيلعف ةبقعلا ةرمح ىبري نأ

 لاق هنأ رمع نب هللا دبع ثيدح نم كلام هاورام مهتدمعو . هيلع ءىثال

 لجر هءاجف ؛هنولأسي سانلاو ىتمب نمانلل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر فقو »

 . :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « نمتأ نأ لبق تقلحف رعشأ ملهللا لوسر اي : لاق

 نأ لبق ترحنف رعشأ ملهللا لوسر اي : لاقف رخخآ هءاج مث ء جّرتحالو رم
 لوسر لئس اف : لاق « جرح الو مرا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ىرأ

 :.لاق الإ رخأ وأ مدق ؟ىش نع ذئموي ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 الو ”لّعْفا

 . ملسو هيلع هللا لص ىبنلا نع سابع نبا قيرط نم اذه ىورو ؛ جرح

 نم هلحم لبق قلح نم ىلع مكح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام ةدمعو

 قلح هيف ركذي مل ثيدحلا نأ عم « ةرورض ريغ نم فيكف ةيدفلاب ةرورض

 هيلع ءىبش الف حبذي نأ لبق قلح نم نأ كلام دنعو « رامحلا ىر لبق سأرلا
 ىري وأ رحني نأ لبق قلح نإ : ةفينحوبأ لاقو . ري نأ لبق حبذ نم كلذكو
 نارآلل مد ءامد ةثالث هيلع: رفز لاقو : نامد هيلعف انراق ناك نإو مد هيلعف

 ىري نأ لبق رحن نم نأ ىلع اوعمحأو . ىرلا لبقو رحنلا لبق قلحلل نامدو
 لوقي ناك هنأ سابع نبا نع ىورام الإ « هيلع صوصنم هنأل هيلع ءىث الف
 ىرلا لبق ةضافإلا مدق نم هنأو « امد قربيلف رخأ وأ ائيش هجح نم مدق نم
 . هيلع ةداعإال : هعبات نمو ىعفاشلا لاقو . فاوطلا ةداعإ همزلي هنأ قاحلاو
 هلهأ عقاو مث ةبقعلا ةرمح ىمري نأ لبق ةضافإلل فاط اذإ : ىعازوألا لاقو

 رحنلا موي ى اهنم ةاصح نوعبس جاحلا هيمري ام ةلمج نأ ىلع اوقفتاو : امد قارأ

 اهلفسأ نم ةبقعلا نم رسيت ثيح نم ةرمجلبا هذه ىر نإو « عبسب ةبقعلا:ةرمح
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 ىداولا نطب اهنم راتخلا عضوملاو « عساو كلذ لك اهطسو نم وأ اهالعأ نم وأ

 ىذلاو انهه نم : لاق مث ىداولا نطبتسا هنأ دوعسم نبا ثيدح ىف ءاج ا

 ديعي هنأ ىلع اوعمحأو : ىري ةرقبلا ةروس هيلع تلزنأ ىذلا تيأر هريغ هلإال

 قيرشتلا مايأ نم موي لك ىف بري هنأو « ةبقعلا ف ةاصحلا عقت مل اذإ ىرلا

 ىبري نأ زوحي هنأو « عبسب اهنم ةرمج لك ةاصح نيرشعو دحاوب رامج ثالث

 7م الف نيْئَمْوَي ىف ”لجعت 'نمف“ - ىلاعت هلوقل ثلاثلاف رفنيو نينوي اهنم
 ثيدحنم ىور امل فذحللا ىصح لثمو نوكي نأ مهدنع اهرادقو هيلع

 ىصح لثمب رامحلاىرمالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ١ مهريغو سابع نباو رباج

 ىري نأ قيرشتلا مايأ نم موي لك تارمحلا ىر ىف مهدنع ةنسلاو « فذحلا

 ىري مث « ماقملا ليطيو ةيناثلا كلاذكو ء وعديو اهدنع فقيف ىلوألا ةرمحلا

 و هيلع هللآ لص هللا لو سر نع كلذف ىور امل فقي الو ةئلاثلا

 هنأل نسحب ةرمح لك ىئر دنع مهدتع ريبكتلاو « هيمر ىف كلذ لعفي ناك هنأ »

 ثالثلا رامحللا ىر ةنس نم نأ ىلع اوعمجأو . مالسلاو ةالصلا هيلع هنعىورب .

 لاوزلا لبق اهامر اذإ اوفلتخاو . لاوزلا دعب كلذ نوكي نأ قيرشتلا مايأ ىث

 دعب اهيمر داعأ لاونزلا لبق اهامر نم : ءاملعلا روهمح لاقف « قيرشتلا مانأ ىف

 عولط نم رامحلا ىر : لاق هنأ ىلع نب دمحم رفعج ىلأ نع ىورو . لاوزلا

 ىح قيرشتلا مايأ رامحلا مري مل نم نأ ىلع اوعمجأو . اهبورغ ىلإ سمشاا
 ؛ةرافكلا نم بجاولا ف اوفلتخاو . دعب اهيمريال هنأ اهرخآ نمسمشلا بيغت

 ؛ مد هيلعف اهنم ةدخاو وأ اهضعبوأ اهلك ر امحللا ىر كرت نم نإ : كلام لاقف

 ادعاصف ةدحاو ةرمج كرت نإو « مد هيلع ناكاهلك كرت نإ : ةفيتحوبأ لاقو

 كرنب امد غلبي نأ ىلإ ةطنح عاص فصن نيكسم ماعطإ ةرجن لكل هيلع ناك

 ةاصخلا ف هيلع : ىعفاشلا لاقو . مد هيلعف اهكرت نف ةبقعلا ةرمح الإ « عيمجا

 هنأ الإ « هلثم ىروثلا لاقو . مدثالث و « نادم نيتاصح ىو « ماعط نم دم

 اوري ملو ةدحاولا ةاصحلا ىف نيعباتلا نم ةفئاط تصخرو . مدلا ةعبارلا ف لاغ

 هللا لوسر عم انجرخ و لاق صاقو ىلأ نب دعس ثيدح ممل ةجحلاو « ائيش اهب

 : لوقي انضعبو « عيسب تيمر : لوقي انضعبف « هتجحى ملسو هيلع هللا ىلع

ىف ء ىثال : رهاظلا لهأ لاقو « ضعب ىلع انضعب بعي ملف ء تسب تيمرب
 كلذ 

 لوأ  دهتحما ةيادب ب مو
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 ,نم كلملا دبع لاقو . جحا ناكرأ نم تسيل ةبقعلا ةرمح نأ ىلع روهمحلاو
 نيح نم جحلا لاعفأ ةلمح ىه هذهف . جحلا ناكرأ نم. ىه : كلام باعصأ
 « ةضافإلا فاوط وهو ءربكأ للحم : ناللحت للحتلاو « لحي نأ ىلإ مارحإلا

 . فالتخالا نم اذهى ام ركذنسو « ةبقعلا ةرمج بر وهو رغصأ للحتو

 ثلاثلا سنجلا ىف لوقلا

 تافالتخالا مكح ىف لوقلاى ن دقو « ماكحألا ف لوقلا نمضتي ىذلا وهو

 وأ ودعب وأ ضرع هعنف جحلا ف عرش نم مكحفف اهمظعأو « جخلا ىف عقت ىلا
 ضعبب هنايتاب هجح دسفأ وأ جلا ةدص ىف طرش وه ىذلا لعفلا تقو هتاف

 نم ئدتبنلف « لاعفأ وأ كورت ىه ىلا لاعفألل وأ جحلل ةدسفملا تاروظحملا

 قلاحلا مكاو ديلا لاق كحو راب كح رهو ةحيزتلا صن وه اهب هذه

 مكح ٠ بابلا اذهىف لخدي دقو « لي نأ لبق ثفتلا هئاقلإو قلحلا لحم لبق هسأر

 . ةصخرلا ناكمل وه هذهق ىدملا بوجو نأب لولا ىلع نراقلا كحو ةمتملا

 راصحإلا ىف لوقلا

 ف "م رصحأ "ناف  هناحبس هلوق هيف لصألاف « راصحإلا امآو
 هااسو ماس ةهام#

 ةراملعلاب عمم نف '”مثمأ اًذإف هلوقدلإ - ىدملا نم رسيتسا

 ةيآلا هذه ىف ءاملعلا فاتختا : لوقنف يدها ”نم رسْيتسا اف جحلا ىلإ

 » ودعب وأ ضرع رص هأ مكح ىف مهفالتخا ىف ببسلا وهو « اريثك افالتخا

 رصحملا وأ ودعلاب رصحملا وه انهه رصحلا له ةيآلا هذه ىف مهفالتخا لوأف

 . لب : نورحتآ لاقو « ودعلاب رصخملا وه انهه رصحملا : موق لاف ؟ ضرملاب
 ودعلاب رصخمنا وه انهه رصخملا نإ لاق نم امأف . ضرملاب رصخملا وه انهه رصحما

  هسأر "نم ىذأ هب وأ اضيرم 'مكتتم ”ناك "نم  ىلاعت هلوقب اوجتحاف

 كلذ دعب ضرملا ركذل ناك امل ضرمبىرصحملا وه رصحملا ناك ولف : اولاق

  جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت ن ف مثمأ اذإف - هناحبس هلوقب اضيأ اوجتحاو « ةدئاف
 هنإف ضرملاب رصحخملاف تدرو امنإ ةيآلا نإ : لاق نمو « ةرهاظ ةجح هذهو

 هرصح لاقي امتإو ء ودعلاف رصحأأ لاقي الو « رصحأ نم وه رصحملا نأ معز



 همها

 ضرملا نأل كلذ دعب ضرملا ركذ امنإو : اولاق « ضرملا هرصحأو ودعلا

 اذإف  هلوق ىبعم : ا و

 نأ وهو « اذه سكع اولاّعف لوألا قيرفلا امأو : ضرملا نم هانعم

 العف هريغي عقوأ اذإف لعف امأ : نيينعمل ىتأي امنإ دحاولا ءىبشلا ف لعفو 8

 هب لعف اذإ هلتقا : لاقي هب لعفلا كلذ عوقول هضّرع اذإف لعفأ امأو لاعفألا نم

 قحأ رصحأف اذكه اذه ناك اذإو « لتقل هضرع اذإ هلتقأو « لتقلا لعف

 ضرملاو « راصحإلل ضرع امنإ ودعلا نأل « ضرملاب قحأ رصحو ودعلاب

 ودعلا نم فوحلا عافترا ىف الإ نمألا قلطيال : اولاقو . راصحإلا لعاف رهف

 جورحلا بجوي ون سما ا سايل

 رصخملا نأ هنم رهاظلا رصحلا دعي ضيرملا مكح ركذ كلذكو . ةقيقحلا ن

 كلام بهذم قىلاثلا بهذملاو . ىعفاشلا بهذم وه اذهو . ل

 عنتما عون ىأب جحلا نم عونمملا انههرصحملا لب : موق لاقو . ةفينح ىبأو

 نأ ىلع ءاملعلا روهمحو . كلذ ريغب وأ ددعلا ىف أطخ وأ ودعب وأ ضرع امإ

 رصحملا امأف . ودعب رصحم امإو « ضرع رص امإ : ناب رض جحا نع رصخلا

 لاقو . رصحأ ُثيح هجح وأ هترمع نم لحي هنأ ىلع روهمجلا قفتاف ودعلاب

 لاحتي : اولاق نيدفلاو : رحنلا موي الإ للحتيال حلاص نب نسحلاو ىروثلا

 هبوجوب ليق اذإ هرم عضوم قو هيلع ىدهلا باجنإ ىف اوفلتخا رصحأ ثيح

 هيلع بحيال هنأ ىلإ كلام بهذف « ةرمع وأ جح نم هنع رصحام ةداعإ ىو

 باجيإ ىلإ ىعفاشلا بهذو . لح ثيح هرمحم ىده هعم ناك نإ هنأو ىده

 ىعفاشلا لاقو : مرحلا هحذ ةفينحو بأ طرتشاو : يأ لاق هبو : هيلعىدمل ا

 هيلع : موق لاقو . هيلع ةداعإال نأ ىرب اكلام نإف ةداعإلا امأو . لح 'اميح

 « ةرمخو ةجح هيلع جحلاب م رحأ ناك نإ هنأ ىلإ ةفينح و بأ بهذو . ةداعإلا

 5 ا لا رو جح هيلعف ائراق ناك نإو

 « هريصقت فسويوبأ راتخاو « ريصقت نسحلا نب دمحمو ةفيشح ىف :أ دنع هيلع

 وه لح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ و هيلع ةداعإال نأ ىن كلام ةددعو

 لبق ء ءىث لك نم اولحو مهسوءر اوقلحو ىدهلا اورحنف . ةيبيدحلاب هباحصأ و

 لص هللا لوسر نأ ملعي مل مث « ىدهلا هيلإ لصي نأ لبقو . تيبلاب فوطي نأ
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 نأ الو ائيش ىضقي نأ هعم ناك نمم الو ةباحصلا نم ادحأ رمأ ملسو هيلع هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ) ةداعإلا هيلع بجوأ نم ةدمعو ( ءىُّمل دوعي

 اهل ليق كلذلو ( ةرمعلا كلتل ءاضق ةيبيدحلا ماع نم لبقملا ماعلا ف رمتعا ملسو

 . ءاضقلا هيلع ههبشأ ام وأ ضرمب رصحملا نأ ىلع اضيأ مهعامحإو . ءاضقلا ةرمع

 لهو ؟ ضقي مل وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق له وه فالحلا ببسف
 رمأب بحي ءاضقلا نأ ىلع ءاملعلا روهمح نأ كلذو ؟ ال مأ سايقلاب ءاضقلا تبثي

 تدرو ةبآلا نأ ىلع ءانبف ىدحلا هيلع بجوأ نم امأو  ءادألا رمأ ريغ ناث

 ءال ؤه جتحا دقو « صن اهيف ىدحلا نآل ةماع اهنأ ىلع وأ ءودعلاب رصحملا ف
 . اورصحأ نيح ةيبيدحلا ماع ىدهلا هباحصأو لسو هيلع هللا ىلص ىنلا رحنب

 ايده ناك امثإو « للحت ىده نكي مل ىدحلا كلذ نأ رخآلا قيرفلا باجأو
 . ليلدلا موةيذأ الإ هيلع ىدهال نأوه لصألا نأ ءالؤه ةجحو « ءادتبا قيس

 عضوم ىف مهفالتخا هيف لصألاف هبجوأ نم دنع ىدحلا ناكم ف مهفالتخا امأو
 هرم : قاحنإ نبا لاف . ةيبيدحلا ماع هيده ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رحت

 ”ني دل "منه  ىلاعت هلوقب جتحاو « لحلا ىف هرحن امنإ : هريغ لاقو . مرحلا ىف

 علل نااق ركع ىلا و مارحلا دجمسُملا نع ”ملكودصو ١ 7 فك

 ةرمتو اجح هيلع نأ جحلا نع رصحأ نم نأ ىلإ ةفين>و بأ بهذ امئنإو - هلأ

 ريفا مكح 2 اذهف ء امهنم ادحاو مي ملو ةرمعو جيلا خسف دقرصحملا نآل

 هنأ زاجحلا لهأو ىعفاشلا بهذم ناف . نضرب رصخملا امأو . ءاهقفلا دنع ودعب

 للحتي ةلمحلاب هنأو . ةورملاو افصلا نيبام ىعسلاو تيبلاب فاوطلا الإ هلال

 رمع نبا بهذم 0 و. ةرمت بلقنا هضرم لوطب جحلا هتاف اذإ هنآل . ةرمعب

 هكح و. هئاكم لمع - اولاقف قارغلا لهأ كلذ كلاخو <
 ثلاثلا مويلاف 0 هر مواد ردقيو هيلهل سري نأ ىنعأ . ودعب رصخملا كح

 سايع نباو ةشسئاع .

 : : لاق ىراصنألا وره نب جاجحلا ثيدع اوجتحاو و , ذوعسم نبا لاق هنو

 لح "دقن جرع وأ ملا نم مه لوقي ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تععح
 سماها مع دة كاس 00-0

 طرش نه ن سبل ”ودعب رمل نأ لع مهعامحابو ه4 ىربخا هللا حاج ةيلعو

 لاقو . ىدملا هيلع سفرمب ريعخملا نأ ىلع روهمحلاو : تيبلاب فايطلا هلالحإ
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 نأ ىلعو « رصحلا اذه مكح رهاظ ىلع ادامعإ هيلع ىدهال : دوادو روثوبأ
 « هيلع ءاضقلا باحيإ ىلع اوعمحأو « ودعلا رصح وه رصخحملا ف ةدراولا ةبآلا

 كلذ ريغ وأ هيلع لالحلا ءافخم وأ مايألا ىف ددعلا نم أطخي جحلا هتاف نم لكو

 هتاف نم : ةفينحوبأ لاقو . كلام دنع ضرمب رصحملا ركح همكحف راذعألا نم

 ىكملاو ؛ جحلا ةداعإ هيلعو هيلع ىده الو ةرمعب لحي ضرالا ريغ رذعب جحلا

 < جحلا ةداعإو ىدملا هيلعو ةرمعب لحي ىكملا ريغك كللام دنع ضرمب رصحلا

 بهذم لصأو . اشعن شعن نإو ةرمعب فقي نأ ١ دبال : ىرهزلا لاقو
 ةجح جمب ىتح لبقملا ماعلا ىلإ همارحإ ىلع ىبب نإ ضرمب رصحملا نأ كلام
 هسأر قاح هنأل « رصحملا ىده هيلعف ةرمعب للحم ناف « هيلع ىده الف ءاضقلا

 نف متنمأ اذاف  هناحبس هلوق لوأت نم لكو « ءاضقلا ةجح ىف رحني نأ لبق

 رهاظ ىلع دقتعي نأ هيلع بجو رصحمللا باطخ هنأ - جحلا ىلإ ةرمعلاب عتم
 « ءاضقلا ةجح ىف هرحن لبق للحتلا دنع هقلحل ايده : نييده هيلع نأ ةيالا

 هيلع بجو ةرمعلا نم جحلا ربشأ ىف لح نإو « جحلا ىلإ ةرمعلاب هعتّل ايدهو

 كلام امأو . جحلا كسن عاونأ دحأ وه ىذلا عتملا ىده وهو « ثلاث ىده
 ناكو « دحاو ىده هيلع امنإ رصحملا نأ اذه ناكمل لوأتي ناكف « هللا همحر .

 - ىدحلا نم رسيتسا اهف مثرصحأ نإف  هناحبس هلوق ف ىذلا ىدهلا نإ : لوقي
 0 ا ويم ب ما وك

 نف منمأ اذاف هناحبس هلوق نأ رهظألاو « ليوأتلا ف دعب هيفو - ىدملا نم

 : لاق هنأكف « ىيقحلا عتملا ف وه لب رصحملا ريغؤ هنأ - جحلا ىلإ ةرمعلاب عتمت

 « ىدملا نم رسيتسا اف جحلا ىلإ ةرمعلاب معتم : نكل نيفئاخ اونوكت مل اذإف

 ىرضاح ”هللدهأ "نكي "ل 'نملا "كلذ - 5 هلوق ليوأتلا اذه ىلع لديو

 . عامجاب هريغو مارحلا دجسملارضاح هيف ىوتسيرصحملاو  مارتملا دجمسملا

 : ديصلإ لتاقلا ماكحأ ف لقنلف « هيلع هللا صن ىذلا رصحملا ماكحأىف اناق دقو

 )١( اهانعم رظنيلو خسنلا بلاغ 'ةرابعلا هذه اذكه : خلا.دبال هلوق“ «

 هححصم ها لمأتيلف ةرابعلا قابل اضايب لعجو ديعي نأ دي الو : ضعب ىفو +



 هرب

 ديصلا ءازج ماكحأ ىف لؤقلا

 ازا قيذلا ا ىلاعت هلوق نأ ىلع اوعمحأ نيملسملا نإ : ل
 ءارتجف [دسمتعتتم مل 0 0 وك م راما ره سا ب يربو ريو ع ده يبرر ورش

 0 ادب لادتع وذ مب هب مك متعتلا نم ”لتقام ”لثم

 ةبآ ىه  امايص ”علاذ ”ل'دتع وأ نيكاسم ماعط 2-50 وأ ةبعكلا

 00 امم اهموهفم ىلع ساقي امفو يك ليصافت ق قلتو ,(ةكحع

 بهذف ؟ هلثم وأ هتميق ديصلا لتق ىف بجاولا له اوفلتخا مهنأ اق « هيلع
 « ةميقلا نيب ريخم هنأ ىلإ ةفينح و بأ بهذو « لثملا بجاولا نأ ىلإ روهمجلا
 فانعتسا ىف اوفلتخا مهنأ اهنمو . لثملا اهب ىرتشي نأ قي ديلا ةق ىعأ
 نأ مهمكح لثم « ةباحصلا نم فلسلا هيف مكح اف ديصلا لتاق ىلع مكحلا
 ةرب لتق نمو ٠ ةاش هيلعف الازغ لتق نمو « اهب اهيبشت ةندب هيلعف ةماعن لتق نم

 « هب مكحلا كلذ نم عقو ام لك ىف فنأتسي : كلام لاقف « ةيسنإ هيلعف ةيشحو
 0 مكحب أزجا نإ : ىعفاشلا لاقو . ةفينح وبأ لاق هبو
 : كلام لاقف ١ بيت رنلا ىلع وأ رييختلا ىلع ةيالا له اهنمو .٠ زاج

 0 هيلع يذلا ناريخي نيمكحلا نأ ديري « ةفينحوبأ لاق هبو « ريبختلا
 ماهالإلا راتخا اذإ لثملا وأ ديصلا موقي له اوفلتخاو ء بيترلا ىلع ىه : رفز
 موقي ٠ كلام لاقف ؟ اماعط هتميقب ىرشبف توحولاب لوقلا ىلع بجو نإ

 ماعطلاب مايصلا ريدقت ى' اوفلتخي ملو « لثملا موقي : ىعفاشلا لاقو « ديصلا
 اموي دم لكل موصي : كلام لاقف ؛ ليصفتلا ف اوفلتخا اوناك نإو « ةلمحلاب
 لاقو . زاجحلا لهأو ىعفاشلا لاق هبو « نيكسم لك مهدنع معطي ىذلا وهو
 نيكسم لك م طي ىذلا ردقلا وهو ء اموي نيدم لكل موصي : ةفوكلا ّ

 نأ ىلع روهمملاف ؟ ال مأ ءازح هيفله أطخ ديصلا لتقق اوفلت*او .
 نوكرتشي ةعامجلا ف اوفلتخاو . هيلع ءازجال : رهاظلا لهأ 0 هيف
 دحاو لك ىلعف اديص نومرحم ةعامج لتق اذإ : كلام لاّمف . ديصلا لتق ىف
 ءازج مهيلع : ىعفاشلا لاقو . ةعامجو ىروثلا لاق هبو ٠ لماك ءازج مهنم
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 هنولتقي نيلحملا نيبو ديصلا نولتقي نيمرحملا نيب ةفينح وبأ قرفو . دحاوب
 . دحاو ءازج نيلحملا ىلعو ءازج.نيمر حا نم دحاو لك ىلع : لاقف مرحلا ىف

 . زوجيال هنأ ىلإ كلام بهذف « ديصلالتاق نيكحا دحأ نوكي له اوفلتخاو
 اوفلتخاو « اعيمج نيلوقلاىلع ةفينحىنأ باعصأ فلتخاو : زوجي : ىعفاشلا لاقو
 ناك نإ ديصلا هيف باصأ ىذلا عضوملا ىف : كلام لاقف « ماعطإلا عضومىف

 ائيح : ةفينحوبأ لاقو . عضوملا كلذ ىلإ عضاوملا برقأ ىف الإو « ماعط مث
 مرحملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو . ةكم نيكاسم الإ عطيال : ىعفاشلا لاقو . [
 ءايصلا لتقي لالحلا ىف اوفلتخاو . كلذ ىف صنلل ءازحلا هيلع نأ ديصلا لتق اذإ
 : هباحصأو دواد لاقو . ءازخلا هيلع : راصمألا ءاهقف روهمح لاقف . مرحلا ىف

 اوفلتخا امنإو « مرحلا ىف ديصلا لتق ميرحن ف نوملسملا فلتخي حلو . هيلع ءازجال
 5100 رت اهي انس نأ وري 'ل وأ - هناحبس هلوقل كلذو ةزافكلا ىف
 تاوّمّسسلا "قلع موي ةلكم ”مرحهللا نإ » ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 سيل هنأ هلكأو ديصلال تق اذإ مرن نأىلع راصمألا ءاهةفروهمحو « ضرألاو
 هذهف « نيترافك هيف نأ ةفئاطو ءاطع نع ىورو . ةدحاو ةرافك الإ هيلع

 . ةيآلا هذهب ةلعتملا لئاسملا تاروبشم ىه
 اهنم فرط ىلإ ريشن نحنف (فالتخالا اذه ىلإ مهّتعد ىلا بابسألا امأو )

 نأ هتجحف ادنع لتقلا نوكي نأ ءازحلا بوجو ىف طرتشا نم امأ : لوقتنغ
 تارافكلاو باقعلل بجوملاوه دمعلا نإف اضيأو « ةيآلا ق صن كلذ طارتشا
 ءازحلا هبشي نأ الإ ء هل ةجح الف نايسنلا عم ءازحلا بجوأ نم امأو . ام اباقع
 أطخ نمضت روهمحلا دنع لاومألا نإف « لاومألا فالتإب ديصلا فالتإ دنع
 « ءازحلا بوجو ىق دمعلا طاربشا سايقلا اذه ضراعي نكل « انايسنو

 باقعلا قلعت ناكمل طرئشا امنإ دمعلا ىأ : اذه نع مهضعب باجأ دقف

 نأل هل ىبعمأل كلذو  هرثمأ لابو قوذيل  هلوق قف هيلع صوصنملا

 +:لايولا قاذ دق ادمعتم وأ انطخغ هنتي ءاوسق :ةمارغلا فوه قود: :لابولا
 نم ناك نمل ةجحلا هذه مزلت ام رثكأو « بقاعم ريغ ىسانلا نأ فالخ الو
 الإ ىسانلا ىلع اهنبثأ نمل يدا هنإف « سايقلاب تبثتال تارافكلا نأ هاصأ
 نإف « ةميقلا ىف لثملا وأ هيبشلا وه له لثملا ف مهفالتخا .امأو . سايقلا



 مااا

 لثم وه ىذلا ىلعو لثم وه ىذلا ىلع لاقي لثملا نأ فالتخالا ببس
 نأ ظفللا ةلالد ةهج نم ىروقأ هيبشلا نأ ىأر نم ةجح نكل ؛؟ ةميقلا قف

 لثملا ىلع هنم رهظأو ءرهظأ برعلا ناسل ىف هيبشلا ىلع لثملا ظفل قالطنا

 : كلذ داقتعا ىلإ هتكرح لئالد ةميقلاىلع لثملا انهه لمح نم نكل « ةميقلا ىف

 « مايصلاو ماعطإلا ف هيلع صوصنم وه لدعلا وه ىذلا لثملا نأ اهدحأ

 نم نإف « ديصلا عيمح ىف اماع ناك ليدعتلا ىلع انهه لمح اذإ لثملا نإف اضيأو
 « ليدعتلا وه هيبش هل دجويال امف لثملا نِإف اًضيأو « هيبش هل ىليال ام ديصلا ٠

 .نأ صن دقو « هسنج نم الإ هيبش ةقيقحلاف ديصملا ناويحلل دجوي سيلو

 ليدعتلا ىف الثم نوكي نأ بجوف « هسنج ريغ نم وه هيف بجاولا لثملا

 وهف ليدعتلاب مكحلا امأف . « هنم خيرف دق هيبشلاف مكحلا نإف اضيأو « ةميقلاو

 نيككحلا. ىلإ جاتحي تقو لك وه كلذلو « تاقوألا فالتخاب فلتخي ءىش

 : لاق هنأكف ء هباشع ةبآلا فريدقتلا ىتأي اذه ىلعو « اهلك موس

 اماعط ةميقلا لدع وأ معنلا نم لتق ام ةميق هيلعف ادمعتم ئكنم هلتق نمو
 اذإ معنلا نم هلثم وأ ديصلا وه ردقملاله مهفالتخا امأو . امايص كلذ لدع وأ
 عجر هلثم دجوي ملاملىذلا هنآل : لاق ديصلاوهردقملا لاق نف « ماعطلاب ر دق
 ُنأل : لاق معنلا نم بجاولا وه ردقملا نإ لاق نمو « ماعطلاب هريدقت ىلإ
 ةبآلا نإ لاق نم امأ و . هبيبش ىبعأ هلثم ريدقتب مالع اذإ هتميق ردقت امإ ءىثثلا

 رييختلا برعلا ناسل ىف اهاضتقم ناك ذإ ,وأ» فرح ىلإ تفتلا هنإف رييختتلا ىلع
 اف ىلا ”تارافكلا ى اهببشف كلذ ىف تارافكلا بيترت ىلإ رظن نم امأو

 ثنأتسي له ىف مهفالتخا امأو . لتقلاو راهظلا ةرافك ىهو « قافتاب بيترتلا
 ببسلاف « ةباحصلا نم هيف مكحلا عقو دق ىذلا دجاولا ديصلا ىف مكحلا

 ؟ ىنعملا لوقعم اذه مأ ىنعملا لوقعم ريغ ىعرش مكحلا له وه مهفالتخا ىف
 هبشأ ءىش دجوي سيلف هيف دق ام : لاق ىبعملا لوقعم وه لاق نف
 « مكحلا ةداعإل ىنعم الف ةندبلا نم اهب هبشأ دجويال هنإف ةماعنلا لثم « هنم هب
 مهفالتخا امأو . كلام لاق هبو « هنم دب الو داعي : لاق ةدابع وه لاق نمو

 وه هبجوم ءازخلا له هببسف « دحاولا ديصلا لتق ىف نوكرتشي ةعامجلا ىف
 .لع بجوأ طقف ىدعتلا لاق نف ؟ ديصلا ةلمح ىلع ىدعتلا وأ طقف ىدعتلا
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 ةلمح ىلع ىدعتلا لاق نمو « ءازج ديصلل ةلتاقلا ةعامجلا نم دحاو لك

 باصنلا ف صاصقلاب ةهيبش ةلثسملا هذهو . دحاو ءازج مبيلع : لاق ديصلا

 نم اهعضاوم ىف قأتسو « سفنألا فو ءاضعألا ف صاصقلا فو ةقرسلا ىف
 ريغ نيبو نيب رحنا نيب ةفينح ىأ قيرفتو . هللا ءاش نإ باتكلا اذه نم
 ,ىلع بجوأ نمو «نيمرحنلا ىلع ظيلغتلا ةهج ىلع مرحلا ى نيلتاقلا نيمرحما
 مهنع طقس ول هنإف ء عئرذلا دس ىلإ رظن امنإف ءازج ةعامجلا نم دحاو لك

 هنإ انلق اذإو « ةعامج ىف داص مرحلا ف ديصي نأ دارأ نم ناكل ةلمح ءازحلا
 بجيف « هيف كارتشالاب ديصلالتق مث] ضعبتيال هنأ هبشيف مثإلل ةرافك وه ءازحلا
 هنوكي لهىف مهفالتخا امأو : ةرافك دحاو لك ىلع بجيف ءازخبا ضعبتيال نأ

 موهفمل رهاظلا موهفم ةضراعم هيف ببسلاف « ديصلا لتاق نيمكحلا دحأ

 « ةلادعلا الإ نيئكحلا ىف اوطرتشي مل هنأ كلذو « عرشلا ىف ىلصألا ىنعملا
 ءاوس « طرشلا اذه هيف دجوي نمم مكحلا زوجي نأ اذه رهاظ ىلع بجيف

 وهف عرشلا ىف ىلصألا ىنمملا موهفم امأو . لتاق ريغ وأ ديصلا لتاق ناك
 « عضوملا ىف مهفالتخا امأو . هسفن ىلع اكاح نوكيال هيلع موكحملا نأ

 ,قح هنأ ىف ةاكزلاب هببش نف « عضوم هيف طرتشي مل هلأ ىنعأ قالطإلا هببسف
 وه امنإ كلذب دوصقملا نأ ىأرنم امأو . هعضوم نم لقنبال لاقف نيكاسملل
 رهاظ دمتعا نمو « ةكم نيكاسم الإ معطيال : لاق ةكم نيكاسم قفرلا

 ديصلا لتقي لالحلا ىف مهفالتخا امأو . ءاش ثيح معطي : لاق قالطإلا
 لوقي نم دنع تارافكلا ف ساقي له هببسف ؟ ال مأ ةرافك هيلع له مرحلا ىف

 ؟ هيف نوفلتخي نيذلا دنع عرشلا لوصأ نم لصأ .سايقلا لهو ؟ سايقلاب
 .سايقلا مهعنمل مرا ىلع مرحلا ىف ديصلا لتق سايق نوفني رهاظلا لغأف
 « تارافكلا ىف سايقلا هعنمل هعنعي نأ ةفينح ىلأ لصأ ىلع قحيو « عرشلا ىف

 انأ اوري مل وأ - ىلاعتو هناحبس هلوقل هب مسالا قلعت ىف مهيب فالخ الو

 هللا ىلص هللا لوسر لوقو  مهلوح نم سانلا فطظختيو انمآ امارح انلعج

 مهفالتخا امأو « ضرألاو تاومسلا قاخ موي ةككم مرح هللا نإ ٠ ملسو هيلع
 هلكأ له هببسف ؟ ناءازج مأ دحاو ءازج'هيلع له هلكأ مث هلتق نميف

 واسم وه لهف هيلع ايدعت ناك نإو ؟ ال مأ لتقلا ىدعت ىوس هيلع نأث "دعت
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 ناك املو « مثأ 'لكأ نإ هنأ ىلع اوقفتا مهنأ كلذو ؟ ال مأ لوألا ىدعتلل
 « كلذ ىف بجاولا ةفرعم : ناكرأ ةعبرأ ىلع لمتشي ءازحلا ةرافك ىف رظنلا
 لحم ةفرعمو « بحي هلجأل ىذلا لعفلا ةفرعمو ع هيلع بجن نم ةقرعمو

 كلذ نم' بو 2 سانجألا هذه ريكأ ىف مالكلا مدقت دق ناكو . بوجولا

 تاديصملا ضعب ىف لاثمألا نم ثابجاولا ضعب ىف فالتخا امهدحأ : نارمأ
 . كلذ نم انيلع ىتب امف رظني نأ بحي ديصب سيئ امم ديص وه ام ىناثلاو
 عبضلا ىف ىضق هنأ باطخللا نب رمت نع ىور ام بابلا اذه لوصأ نف
 : عوبريلاو « ةرفحي عوبريلا قو « بنرألا ىو « زئعب لازغلا فو « شبكب
 « شوركلا تواذ نم ىهو « ةاشلا رتجت امك رتجت بنذو مئاوق عبرأ اهل ةبيود
 نم قانعلاو ةرفحلاو « هلثم دلو وأ دلو دقام زعملا نم ملعلا لهأ دنع زنعلاو
 ليقو ةرفحلا قوف لبق قانعلاو « عاضررلا نع ىنغتساو لكألام ةرفحلاف « زعملا
 ناموقيال عوبريلاو بنرآلاىف : لاقف ثيدحلا اذه كلام فلاخو « اود
 اهل ىنئلاو « نأضلا نم هقوف اف عذحلا كلذو ء ةيحضأو ايده زوجي امب الإ
 - ةبعكلا غلاب ايده  ىلاعت هلوق كلام ةجح و . رّقبلاو لبإلا نم هقوف
 هقوف اف عذشلا نم لقأ هيزجيال هنأ ايده هسفن ىلع لعج نم نأ اوفلتخي مو
 . هرابك ىف ام لثم كلام دنع ديصلا راغص ىفو « هاوس ام ىثثلاو نأضلا نم
 ديصلا رابكو معنلا" راغص نم لثملاب ديصلا راغص ىدفي : ىعفاشلا لاقو
 هتجحو « دوعسم نبأو ىلعو نامعو ري نع ىورم وهو ؛ اهنم رابكلاب
 « ليصف ةريغصلا فو « ةندب ةريبكلا“ةماعنلا ف هدنعف « لثملا ةقيقح انآ
 ةكم مامح ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو : ةميقلا ىف هلصأ ىلع ةفينح وبأو
 فلتخاو . ةموكح للا مامح ىفو « ةاش : ةكم مامح ى كلام لاقف ؛ اهريغو
 ع ةكم مامحك ةاش .ةرم لاقف « ةكم ريغ مرحلا مامح ىف مساقلا نبا لوق
  ةاش مامح لك ى : ىئعفاشلا لاقو . لخلا مامحك ةموكح لاق ةرمو
 ديصلا نم هل لثمال ءىش لك دواد لاقو : هتميق مرحلا ىوس مامح ىو
 ىور هنإف « اعامجإ كلذ نظ هلعلو « ةاش هيف نإف مامحلا الإ اهيف ءازج الغ
 : لاق هنأ ءاطعنع ىورو : ةياحصلا نم هل فلاخم الو باطلا نب رمت نع
 لاف « ةماعتلاضيب ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو : ةاش ريطلا نم ءىش لك ىف
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 ةلصأ ىلع ةفيتخوبأو « ةندبلا نمت رشع ةماعنلا ضيب ف ىرأ : كلام

 :ةفينحوبأ لاقو . روثوبأ لاق هبو . ةلئسملا هذهىف ىعفاشلا هقفاوو : ةميقلا ىف

 روثوبأ طرتشاو . ةماعنلا ءازج ىبعأ : ءازحلا هيلعف تيم خرف اهيف ناك نإ
 ةماعنلا ضيب ىف ىضق هنأ ىلع نع ىورو . تومي مث ايج جرخمي نأ كلذىف
 «ضيبلا نم تبصأ ام تيمس اهحاقل نيبت اذإق لبإلا ىلع لحفلا لسري نأب
 : ءاطع لاّقو . لمحلا نم دسفام ناممف كيلع سيل مث « ىده اذهو : تلقف

 : رهيوبأ لاق « نامهرد ةضيب لك ىنف الإاو « ناع لوق كوقلاف لبإ هل تناك نم

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع ةرجع نب بعك نع سابع نبا نع ىور دقو
 نيا نع ىورو . ىوقلاب- سيل هجو نم ( هنمت محلا هبيصي ةماعنلا ضيب قد
 دارحلا نأ ىلع ءاملعلا رثكأو:. فيعضرثأ هيفو : لاقو « ةميقلا هيف نأ دوعسم

 لاقف ء كلذ نم بجاولاف اوفلتخاو . ءازحلا هيف مرحملا ىلعبحي ربلا ديص نم
 : هباحصأو ةفينحوبأ لاقو . كلام لاق هبو « ماعط نم ةضيق : هنع هللا ىضر رع
 هنأ الإ روث وبأ لاق هبو « هتمِنَق دارحلا ف : ىنعفاشلا لاقو , ةدارج نم ريخ ةرمت

 نبا نع ىورو . ةميق هل وهف ةرمتوأ ماعط ةنفح نم هب قدصت ام.لك : لاق
 وهو ماعط نم عاص اهبف : ةعيبر لاقو : ةفينح ىنأ لوق لثم ةرمت اهيف نأ سايع

 ىه هذهف « ذاش اضيأ وهو ةبيوش اهيف نأ ري نبا نع ىور دقو : ذاش
 امأو . هيف ءازخلا وه امف !وفلتخاو 6 هيف ءازخلا ىلع اوقفتا ام تاروبشم

 . هنم سيل امم رحبلا دينص نم وه امفو « ديصب سيل ام ديص وه امف مهفالتخا
 صوصنملا قساوفلا سمحلا الإ مرحملا ىلغ مرحم ربلا ديص نأ ىلع اوقفتا مهنإف

 ديص نأ ىلع اوقفتا كلذكو « قحلي سيل ام اهب قحلي امف اوفلتخاو « اهيلغ

 « هنم يل امم رحبلا ديص نم وه امف اوفلتخاو « مرحملل هلك لالح رحبلا
 "يكل اعاتم ”هئماعتطو رْحَسبلا ديِص 'مثكل لحب أ  ىلاعت هلوقل هلك اذهو

 ركذن ننو - امرثح 'مشمادام بلا "دئيَص 'مككتيتلتع ”مرتحو .ةرايسللو
 نم تبث : لوقنف « هيف اوفلتخا امو نيسنحلا نيذه نم هيلع اوقفتا امرورشع

 نيم ”سلمخخ 9 لاق ملسؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسز نأ هريغو رهع نبا ثيدح
 هم 2

 ةةأدحلاو بارا : 0 لائنَق ىف حانج 'مرحلا لا ىلع "سيل باودلا
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 اذهب لوقلا ىلع ءاملعلا قفتاو « ٌروُقَعلا بماتكلاو ةر'افلاو برئقعلاو

 ديصب سيل هنوكل هنمضت ام لتق ةحابإب لوقلا ىلع ,هروهمجو « ثيدحلا
 نم باب اذه له اوفلتخاو . ام افاصوأ كلذ ىف طرشا مهضعب ناك نإو
 وه اولاق نيذلاو « ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم وأ « صاخلا هب ديرأ صاخلا

 «٠ كلام لاقف ء كلذب ديرأ ماع ىأ ف اوفلتحتا ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم

 نم داعب سيل ام نأو « داع عيسلك ىلإ ةراشإ ثيدحلاىف دراولا روقعلا بلكلا
 اضيأ اهنم ناك امالو ودعتال ىلا اهراغص لتق ري لو هلتق مرحملل سيلف عابسلا

 نع ىورم وهو « دوسألاو ىعفألاو ةيحلا لتق ىف مهنيب فالخ الو ودعبال
 هللا لوسر لاق : لاق ىردحلا ديعس ىنأ ثيدح نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا

 لتق ىرأال : كلام لاقو « ”دوْسألاو ىتعفألا ”لتئقلت » سو هيلع هللا لص
 فقوت كلذلو « مرجلاىفال اقلطم نكل « ةرتاوتم اهلتقب رابخألاو « ٌغزولا
 .بلكلا الإ ةروقعلا بالكلا نم لتقيال : ةفينحوبأ لاقو . مرحلا ىف كلام اهيف
 كلاقو . عقبألا بارغلا الإ لتقيال : تلاقف ةفئاط تذشو « بئذلاو ىسنإلا
 مرح امنإ هنأ ىعفاشلا ةدمعو . سمحلا ىف ىنعم وهف لكألا مرحم لك ىعفاشلا
 ىهنل عامجإب اهلتق زوجيال لكألا ةحابملا نأو « لالحلل لحأ ام مرحملا ىلع

 نم مهفي ملف ةفينحوبأ امأو . متاهبلا ديص نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 روبنزلا ف اوفلتخاو : ىشحو بئذ لك هانعم نم لب طقف ىسنإلا بلكلا مسا
 . برقعلا نم ةياكن ثتعضأ هنأ ىأر مهضعب و. © ب رقعلاب ههبش مهضعبف

 .باب نم هنأ ىأر نف « داسفلا نم اعاونأ نمضتت اهيلع صوصنملاف ةلمحلابو
 نمو « هبش هل ناك نإ ههبشي ام اهنم دحاو دحاوب قحلأ ماعلا هب ديرأ صاخلا
 الإ لتقيال : تلاقف ةفئاط تذشو < هب قوطنملا ىلع ىهلا رصق كلذ ريل

 منع ىور امب تباثلا ثيدحلا ىف دراولا مسالا موت تصصخف « عقبألا بارغلا
 نييف ركذف « مرحلا ىف نلتقي سم ١ لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ةشئاع
 مهفالتخا امأو 7 ةرأفلا الإ ديلا لتق مرح عنف ىعخنلا ذشو : عقبألا بارغلا
 هديص نم كلمسلا نأ ىلع اوقفتا مهناف « هنم وه سيل ام رحبلا ديص نم وه ايف
 جاتحي هنم ناك ام نأ ىلع مهم ءانب كلذو « كلمسلا ادع اهف اوفلتخاو « رحبلا
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 فالخ الو « امرحم ناك ام كلذ رتكأو « رحبلا ديص نم سيلف ةاكذ ىلإ

 ايف ءالؤه فلتخا امنإو « لالح هديص نأ ىف رحبلا ىف ام عيمج لحي نم نيب

 رثكأ لوق سايقو ؟ قحلي نيكحلا ىأب ءاملاىفو ربلاف شيعي ناويحلا نم ناك
 نأ ىلع روهمهلاو . دلوي ثيح وهو « ابلاغ هيف هشيع ىذلاب ىحلي هنأ ءاملعلا
 ءاملا ريط ىف لاق هنأ ءاطع نع ىورو . ربلا ناويح مكحب هل موكحم ءاملا ريط

 ءازج هيف له مرحلا تابن اوفلتخاو : هنكحي هل مكحي هشيع بلغأ نوكي ثيح
 . كلذ ف دراولا ىهذلل طقف مثإلا هيف امنإو « هيف ءازجال : كلام لاقف ؟ال مأ

 : ةفيتحوبأ لاقو . ةاش اهنود امفو « ةرقب ةخودلا ف ءازحلا هيف : ىعفاشلا لاقو

 هيفق هعبطب اتبات ناك ام لكو « هيف ءىش الف ناسنإلا سرغ نم ناك ام لك
 ىبلاىف امهعامجال ناويهلا ىلع اذه تابنلا ساقي له فالحلا ببسو . ةميق

 "دم الواط دبع رفتسال و مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ف ص نع

 قلاحلا مكحىف لقتلف « سنحلا اذه لئاسمروهشم لوقلا وه اذهف ناه 0
 . قلحلا لحم لبق هسأر

 قلحلا لحم لبق هسأر قلاحلا مكحو ىذألا ةيدف ىف لوقلا

 امأ . ةنسلاو كلذب باتكلا دورول اهيلع اضيأ عمجف ىذألا ةيدف امأو

 هسأر "نم ىذأ هب وأ اضي رام 'متكشنم ناك 'نفأ - ىلاعتا هلوقف باتكلا
 بعك ثيدحف ةئنسلا امأو . كلَست وأ .ةلقادص وأ .مايص "نيم ”ةيدفف
 هاذآ « امرحم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ناك هنأ ٠ تباثلا ةرجع نبا

 : لاقو هسأر قلحي نأ و هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف ؛ هسأرى لمقلا

 وأ ) ناسنإ لكلا نئي دسم نيكاستم هل ةدس 'معلطأ أ مايأ ه3 جددت * م

 ةيآلا هلهَق مالكلاو « ”كتع اذا عت ”كلذ ئىأ ةاشب *"كّسنا

 ؟ ةبجاولا ةيدفلا ىه اف تبجو اذإو ٠ تيتال نم لعو + ةيدقلا 500007

 نم ىلع امأف ؟ بجت نيأو بجن ىتمو بجن نملو ٠ ةيدفلا'بجت ءىش ىأ ىو
 نم ىذألا طامأ نم لك ىلع ةبجاو اهنأ ىلع اوعحأ ءاملعلا نإف « ةيدفلا بجن

 لاقف ٠ ةرورض ريغب هطامأ نميف يف اوفلتخاو . كلذب صنلا دوروأ ةرورض
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 نود قلح نإ : ةفضحسأو ىعفاشلا لاقو .اهيلع صوصنملا ةيدفلا هيلع : كلام

 ةيدفلا هيلع تبجو نم طرش نم له اوفلتخاو . طقف مد هيلع امإف ةرورض
 : كلام لاف ء ءاوس دمعتملاو كلذ ىسانلا وأ ادمعتم نوكي نأ ىذألا ةطامإب

 لاقو . ثيللاو ىروثلاو ةفينح ىلأ لوق وهو ء دحاو ىسانلاو كلذ ى دماعلا

 طرتشا نف « ىبسانلا ىلع ةيدفال : رهاظلا لهأو هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا
 راطضملا ريغ ىلع كلذ بجوأ نمو . صنلا هليلدف ةرورضلا ةيدفلا بوجو ىف

 قرف نمو « بجوأ رطضملا ريغ ىلع ىهف رطضملا ىلع تبجو اذإ هنأ هتجحف
 مومعلو ؛ ةريتك عيظاون ى انيتيي كلذ ل عرشلا قير ىساثلاو دماعلا نيب

 ها نكتلو هب من أطمخأ امف حاندج ملكي سدبلو - ىلاعت هلوق

 أطحلا ىبأ نع مفر » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعلو  'مكُبوُذق
 عرشلا قرفي ل ىتلا تادابعلا نم ريثك ىلع اسايقف امهنيب قرغي لنمو «نايسنلاو

 ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإف «ىذألا ةيدف ىف بحي ام امأو . نايسنلاو أطحلا نيب اهيف
 ةيدفف - ىلاعت هلوقل كسنلاو مامطألا و مايصلا : ريخعتلا ىل اع لاصخ ثالث اهنأ
 « نيكاسم ةتسل و  ماعطإلا نأ ىلع روهمحلاو كسن وأ ةقدص وأ مايص نم

 ماعطإلا : اولاق مهن 0 ةاش هلقأ كلسنلا نأو

 0 ل روهمجلا ليلدو ٠ مايأ ةرشع مايصلاو نيك اسم ةرشعل
 ةيوستو عتملا مايص ىل اع اسايقف مايأ ةردع عايصلا لاقنه امأو . تباثلا

 . ”لادتع وأ  هناحبس هلوققديصلا ءازجى اضيأ درو املو . ماعطإلا عم مايصلا

 اهيف درو ىبلا ةتسلا نيكاسملا ن م نيكسم لكل معطي مك امأو - امايص "كلذ

 + تارافكلا ف ماعطإلا قراث الا فالتخال كلذ ا وفلتخا ءاهقملا نق صنلا
 ىبنلا دهب نادم كللذ ف ماعطإلا : ميباحصأو ةفينح وبأو ىعفاشلاو كلام لاف
 ربلا نم : لاق هنأ ىروألا نع ىورو . نيكسم لكل ملسو هيلع هللا ىل اص

 ةفينح ىلأ نع اضيأ ىورو . عاص ريعشلاو بيبزلاو رعلا نمو عاص فصن
 بجبن اهنأ ىلع اوقفتاف ٠ ةيدفلا هيف بحت ام امأو . تا رافكلا ف هلصأ وهو هلثم

 : سابع نبا لاق . هسأر ى هيذؤي ناويح وأ ضرم ةرورضل هسأ ر قلح نم ىلع
 : ءاطع لاقو : هريغو لمقلا : ىذألاو « حورق هسأرب نوكي نأ ضرملا
 هنتمااع لك نأ لع روهمجلاو :هريغو نمقلا + ىنألاو. عادصلا : ضرما
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 هحابتسا اذإ هنأ رافظألا صقو سأرلا قلحو ةطيخملا بايثلا سابل نم مرهم
 نيب اوقرفي مو « ماعطإ وأ كلذ ف مهنيب فالتخاىلع مد ىأ : ةيدفلا هيلعف

 سيل : موق لاقو . بيطلا لامعتسا كلذكو « ءايشألا هذه ىف هريغو ررضلا
 عنم نم نأ رذنملا نبا م مد هيف : موق لاقو . ءىش رافظألا صقىف
 ىعفاشلا لاقف « هرافظأ ضعب ذنغأ نميف اوفلتخاو . عامجإ رافظألا صق مرحما
 أ نيرفظ ذحخأ نإو « ادحاو انيكسم معطأ ادحاو ارفظ ذخأ نإ : روثوبأو

 دحأ ىف ةفينح وبأ لاقو . دحاو ماقم ىف مد هيلعف ثالث ذخأ نإو كم
 صقب : مزح نب دمحم وبأ لاقو . اهلك ابصقي ىبح هيلع ءىشال : هلاوقأ
 سأرلا قاح نم الإ ةيدفال نأ هدنعو « ذوذدش وهو هبراشو هرافظأ مرحملا

 اوفلتخاو « سأرلا رعش قلح عنم ىلع اوعمجأو . صنلا هيف درو ىذلا رذجلل طقف
 : دواد لاقو . ةيدفلا هيف نأ ىلع روهمحلاف « دسحلا رئاس نم رعشلا قاح

 « همحل نم وأ نيترعشلاو ةرعشلا هسأر نم فتن نميف اوفلتخاو . هيف ةيدفال
 ىذأ هب طامأ نوكي نأ الإ ءىبش ريسيلا رعشلا فتن نم ىلع سيل : كلام لاقف
 ةثالثلا فو « نادم نيت رعشلا فو دم ةرعشلا ىف : نسحلا لاقو . ةيدفلا هيلعف
 لق اهف : كلام بحاص كلما دبع لاقو . روثوبأو ىعفاشلا لاق هبو « مد
 ةدابع هنأ رعشلا قاح مرحلا عنم نم مهمف نف . ةيدف رثك اهفو ماعطإ رعشلا نم
 ةحارتسالاو نيزلاو ةفاظنلا عنم كلذ نم مهف نمو : ريثكلاو ليلقلا نيب ىوس
 . ىذأ لاوز هتلازإ ىف سيل ليلقلا نأل « ريثكلاو ليلقلانيب قرف هّقلح ف ىلا
 ءاش نيأ ءاشام كلذ نم لعفي : كلام لاقف « هيف اوفلتخاف ةيدفلا عضوم امأ
 ماعطإلاو كسنلا حبذ كلذ ىف هدنع ءاوسو « هدلبب ءاش نإو اه ريغبو ةكمب

 . ىدبب سيلو تاسن وه انهه كلام دنع ىذلاو « دهاجم لوقوهو « مايصلاو

 ماعطإلاو مدلا : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو . ىمب وأ ةكمب الإ نوكيال ىدملا نإف

 مد نم ناك ام : سابع نبا لاقو . ءاش ثيح موصلاو ةكممب الإ نايزحجيال

 و هلثم ةفينح ىنأ نعو ؛ ءاش ثيحف مايصو ماعطإ نم ناك امو « ةكميف

 ببسو . مرحلا نيكاسمل الإ ئزحجيال ماعطإلا مد نأ ىعفاشلا لوق فلتخم
 بجوأ ىدملا ىلع هساق نف « ىدهلا ىلع ثلسنلا مد سايق لامعتسا فالحل

 نإو ؛ « مرحلا نيكاسمىو هب صوصخا ناكملا ف حبذلا نم ىدهلا طورش هيف
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 عمجي ىذلاو « مرحلا نيكاسم ريغل هماعطإ زوجي ىدهلا نأ ىري كلام ناك
 « هللا تيبل نيرواجما نيكاسملا ةعفنم امبب دوصقملا نأ وه ىدحلاو كسنلا
 ىمسو اكسن امهدحأ ىمسف امهمسا نيب قرفامل عرشلا نإ : لوقي فلاخناو
 نأ ىلع روهمكباف تقولا امأو . افلتخم امهمكح نوكي نأ بجو ايده رخآلا
 اسابق فالحلا هلخدي نأ دعبي الو « ىذألا ةطامإ دعب الإ نوكتال ةرافكلا هذه
 قلح.ف اوفلتخاو : ىذألا ةطامإ ةرافك ىف لوقلا وه اذهف « نامبآلا ةرافك ىلع
 نيب فالخخ الو ؟ هنم هب للحتي ام وه وأ جحلا كسانم نم وه له سأرلا
 نم تبثامل امل ريصقتلا نم لضفأ قاحلا نأو « جحلا لامعأ نم هنأ ف روهمحلا
 محرا مهلا » لاق ماسو ةلعيشا لست لوسر“نأ رع نبا ثيدح
 ريحا مهلا : لاق « هللا لوسراي نيرصقملاو : اولاق « َنيقلَحملا
 محرا هللا : : لاق « هللا لوسراي نيرصقملاو : اولاق « َنيقلَحُملا
 « ”نيرصقملاو : لاق « هللا لوسراي نيرصقملاو : اولاق « َنيقَلَحُملا
 وه له اوفلتخاو . ريصقتلا ”نهتنس نأو نقلحيال ءاسنلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو
 جاحلل كسن قالحلا : كلام لاقف ؟ الوأ رمتعملاو جاحلا ىلع بحي كسن
 رصحأو جتا هتاف نم لك ىلع بحيو « ريصّتلا نم لضفأ وهو رمتعملاو
 نإف « ودعب رصحخلا ىف الإ ءاهقفلا ةعامج لوق وهو رذعب وأ ضرموأ ودعي

 قالحلا لعج نف ةلمحلابو , ريصقت الو قالح هيلع سيل : لاق ةفينح ابأ
 بجوي مل كاسنلا نم هلعجي مل نمو « مدلا هكرت ف بجوأ اكسن ريصقتلا وأ

 . ايش هيف

 عتمتما ةرافك ق لوقلا
 يم "نف  هناحبس هلوق ىف اهيلع هللا صن ىلا عتمتملا ةرافك امأو

 فالخال هنإف « ةيآلا  ىأدتملا نم رَسئيتسا اف جحلا ىلإ ةرستعلاب
 فالحللا نم كلذ ام مدقت دقو ؟ وه نم عتمتملا ف فالحلا امإو « امبوجو ىف
 ؟ بجيت نم ىلع اهنيعب سانجألا كلت ىلإ عجري اضيأ ةرافكلا هذه ىف لوقلاو
 نم ىلع امأف ؟ ان ناك ىأ ىو بجيت نمو بجت ىبمو ؟ اهيف بجاولا امو
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 مهفالتخا امأو . وه نم عتمتملاف فالحلا مدقت دقو « قافتاب عتمتملا ىلعفبجن
 « ةاش وه ىدملا نم رسيتسا ام نأ ىلع ءاملعلا نم روهمخلا نإف « بجاولا ىف
 ديصلا ءازج  ىللاعت هلوقب ةاشلا ىلع قلطني دق ىدحلا مسا نأ ف كلام جتحاو

 بهذو « ةاش ديضلا ءازجف بجي دق هنأ عامجإلاب مولعمو  ةبعكلا غلاب ايده
 ىلاعت هلوق ىنعم نأو « رقبلاو لبإلا ىلع الإ قلطنيال ىدحلا مسا نأ ىلإ رع نيا

 . ةندب نم نودأ ةندبو « ةرقب نم نودأ ةرقب ىأ  ىدهحلا نم رسيتسا اف

 . مايصلا هيلعف ىدحلا دحي مل نم نأو « بيترتلا ىلع ةرافكلا هذه نأ اوعمحأو
 « مايصلا ىلإ ىدهلا نم هضرف هئاضقناب لقتني ىذلا نامزلا دح ىف اوفلتخاو
 ىدهلا دجو نإو موصلا ىلإ هبجاو لقتنأ دقف موصلا ف عرش اذإ : كلام لاقغ

 « همزل مايألا ةثالثلا موصى ىدهلا دجو نإ : ةفينحوبأ لاقو : موصلا ءانثأ ىف

 هيلع علط نم ةلئسم ريظن ةلثسملا هذهو « همزلي مل ةعبسلا موص يف هدجو نإو
 ءادتبا ف طرش وه ام له وه فالحلا ببسو . مميتم وهو ةالصلا ف ءاملا

 نأل « ةعبسلاو ةئالثلا نيب ةفيئحوبأ قرف امنإو : اهرارمتسا ف طرش وه ةدايعلا

 هنأ ىلع اوعمجأو « لدبب تسيل ةعبسلاو ىدحلا نم لدب هدنع ىه مايألا ةثالثلا
 هلوقل اهلحم ىف اهب ىنأ دق هنأ ةجحلا ىذ نم لوألا رشعلا ىف مايألا ةثالثلا ماص اذإ
 , مايأنم لوألا رشعلا نأ فالخ الو  جسحلا ىف ماّنيأ ةئثالث ”مايصَق  هناحبس
 اهماصوأ جحلاب "لبي نأ لبق ةرمعلا لمعمايأ ىف اهماص نميف اوفلتخخاو : جحلا

 ' هتتاف اذإ : لاقو ةفيثحوبأ هعنمو ىنم مايأ ف اهمايص كلام زاجأف « ىنم مايأ ىف

 جحلا لمع ىف عورشلا لبق كلام هعنمو هتمذ ىف ىدحلا بجو ىلوألا مايألا
 مايألا هذه ىلع جحلا مسا قلطني له فالحلا ببسو . ةفينح وبأ هزاجأو
 حوقو دعب الإ ىزمنال نأ ةرافكلا طرش نم لهف قلطنا نإو ؟ ال مأ اهيف فلتخما
 موصلا ىزحيال : لاق اهبجوم عوقو دعب الإ ةرافك ىزجنال : لاق نفف « اهبجوم
 اوقفتاو. يزحجي : لاق نامألا ةرافك ىلع اهساق نمو « جحا عورشلا دعب الإ

 لاف قيرطلا ف اهماص اذإ اوفلتخاو « هأزجأ هلهأ ىف مايألا ةعبسلا ماص"اذإ هنأ

 لامحالا فالحللا بيسو . ىزحيال : ىعفاشلا لاقو « موصلا ىزجي : كلام
 غرف نم ىلع قلطني عجارلا مسا نإف  'مْنعَِحَر اذ  هناحبس هلوق ف ىذلا
 تبث ىلإ ةرافكلا ىه هذهف « هسفن عوجرلا ف وه نم ىلعو ؛ عوج رلا نم
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 هيف عرش نأ دعب جحلا هتاف نم نأ فالح الو « اهيلع قفنملا نم ىهو عمسلاب

 هلهج لبق نم وأ « نامزلا ف هظلغ لبق نم امإو « هناكزأ نم نكر توفب امإ
 ابجاو اجح ناك اذإ ءاضقلا هيلع نإف ء هل ادسفم العف جاى هنايتإ وأ هنايسن وأ

 ءاضق هيلع لهف اعوطت ناك نإو « هيف اوفلتخا ؟ ءاضقلا عم ىده هيلع لهو
 ناصقتلا نوكل ىدملا هيلع نأ ىلع روهمحلا نكل « هلك كلذ فالحلا ؟ال مأ

 ءاضق الو الصأ ىدهال : اولاقف موق ذشو . ىدحلا بوجوب ارعشم هيلع لخادلا
 رئاس نود روهمحلا دنع دسافلا جحلا صخي اممو ء« بجاو جحى نوكي نأ الإ

 وه اولاقف موق ذشو . مد هيلعو هعطقي الو.هل دسفملا هيف ىضمي هنأ تادابعلا

 ةةَرمكعْللاَو جتحلا اوُمتأو ىلاعت هلوق رهاظ روهمحلا ةدمعو « تادابعلا رئاسك
 اذإ تادايعلا نم اه ريغ ىلع اسايق اوصصخ نوفلاّغاو اوممع روهمحباف - هلل

 رومأملا لاعفألا نم امإ جحلل دسفملا نأ ىلع اوقفتاو « تادسفملا اهيلع كدر

 سيل ام نكر وه اهف مهفالتخا ىلع هتحص ف طرش ىه ىلا ناكرألا كرتف اهب
 تقولا ىف اوفلتخا اوناك نإو « عامجلاف اهنع ىبهملا كورتلا نم امأو . 'نكرب

 عاملا داسفإ ىلع مهعامجإ امأف . جحلا ادسفم ناك عامجلا هيف عقو اذإ ىذلا

 ”قوسف الو تفر الف جلا" نييف ضرف "نم - هناحبس هئوقلف جحلل
 .دينفأ دف ةفرعر »تق وقولا لبق نطو سنأ لعاوتسا و2 جملا لادجالو

 اوفلتخاو . ىعسيو فوطي نأ لبق نيرمتعملا نم ىطو نم كلذكو « هجح

 لبقو ةرمحلاىر دعبو ةبقعلا ةزمحىر لبقوةفرعب فوقولادعب ءطولاب جحا داسفف
 دسفدقفةيقعلا ةرمح نر لبق ىط ونم : كلاملاقف « بجاولا وه ىذلا ةضافإلا فاوط
 هيلع : ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو . ىعفاشلا لاق هبوءءاضقلاو ىدملا هيلعو هجح
 .نم : كلام لاقو . كلام نع اذه لثم ىور دقو . مات هجحو ةندب ىدم ا

 نأى كلام لوقب و« مات هجحف ةضافإلا فاوط لبقو ةبقعلا ةرمج ىر دعب ىطو
 يا نوهمللا لاق جلا ةنقيال ةيماثإلا فارط له عطوا

 ْ رمج نبا لوق وهو « هجح دسف ةضافإلا فاوط لبق ىطو نم : ةفئاط تلاقو

 وهو ربكألا للحتلا وهو ةالصلا ف مالسلا هبشي اللحن جحلل نأ فالحلا ببسو
 -؟ امهدحأ وأ ناللحم عامجللا ةحابإ ق طرتشي لهو « رغصأ اللحتو ةضافإلا



 مالا

 لمي هنأ رحنلا موي ةرمحلا ىر وه ىذلا رغصألا للحتلا نأ مهيب فالخ الو
 مهماف « ديصلاو بيطلاو ءاسنلاالإ جحلاب هيلع مرح ءىش لك نم جاحلا هب

 « بيطلاو ءاسنلا الإ ءىش لك هل لحي هنأ كلام نعروبشملاو « هيف اوفلتخا

 ”مللَح اذإو - هلوق نم رهاظلا نآل« ديصلاو بيطلاو ءاسنلا الإ هنع ليقو
 اذإ هتر ءنم لحم رمتعملا نأى ع اضيأ اوقفتاو . ربكألا للحتلا هنأ او داطصاف
 توبثل رصق الو قلح نكي مل نإو ةورملاو افصلا نيب ىعسو تيبلاب فاط
 لاقو - فاوطلاب لحي هنأ سابعنبا نع ىورو . اذاش افالخ الإ كلذ ى راثآلا
 اوفلتخاو : هترمع تدسف هلبق عماج نإو « قالحلا دعب الإ لحيال : ةفينحوبأ

 نيناتحلا ءاقتلا نأ ىلع روهمحلااف « هتامدقم و جحلا دسفب ىذلا عاملا ةغص ىف

 نيناتحلا ءاقتلا عم لازنإلا رهطلا بوجو ىف طرشي خه لمتحيو « جحلا دسفي
 : ةفينحوبأ لاقف «جرفلا نود امف ءاملا لازنإ ق اوفلتخاو . ححلا ىف هطرتشي نأ

 : جحلا دسفي دحلا بجويام ىعفاشلا لاقو : جرفلا ف لازنإلا الإ جحلا دسفيال

 : ةلبقلاو ةرشابملا نم هتامدقم كلذكو « جحلا دسفي هسفن لازنإلا : كلام لاقو
 ىطو ىميف اوفلتخاو . ىدبي نأ جرفلا نود عماج نميف ىعفاشلا بحتساو
 ررك نإ : ةفينحوبأ لاقو . دحاو ىده الإ هيلع سيل : كلام لاّمف ء ارارم

 هيلع ناك سلاجت قف ةررك نإو « ءدحاو ىده هيلع ناك دحاو ساجم ىف ءطولا

 ررك نإو « دحاو ىده هيزجي : نسحلا نب دمحم لاقو + ىده ءطو لكل

 هنعرهشألا نأ الإ « لاوقألا ةثالثلا ىعفاشلا نعو . لوألا هئطول دبي ملام ءطولا

 دمعلا نيب كلذ ف كلام ىوسف « ايسان 'ىطو نميف اوفلتخاو . كلام لوق لثم

 ةأرملا ىلع له اوفلتخاو . هيلع ةرافك ال بيدحلا ف ىعفاشلا لاقو . نايسنلاو

 ِ نايده هيلعف اههركأ نإو ٠ ىده اهيلعف هتعواط نإ : كلام لاقف ؟ ىده

 روهمجو ناضمر ى عماجلا ف هلوقك دحاو ىده الإ هيلع سيل : ىعفاشلا لاقو

 «ناق ريفيالليقو « ةأرملاو لجرلا ىنعأ اقرفت لباق نم اجح اذإ امهمأ ىلع ءاملعلا

 . ةغينحوبأ لاق هبو « نيعباتلاو ةباحضلا ضعب نع ىورم اقرئفيال نأب لوقلاو

 نم ناقرتفي : ىعفاشلا لاقف ؟ ناقرتفي نيأ نم ىعفاشلاو كلام لوق فلتخاو

 انوكي نأ الإ « امرحأ ثيح نم ناقرفي : كلام لاقو.« جحلا ادسفأ ثيح

 نمو « ةبوقعو ةعيرذلل ادسف قارتفالاب اههذخأ نمث « تاقيملا لبق امرحأ



 ابل

 . عامسي الإ بابلا اذه مكح تبثيال هنأو « لصألا ىلع ايرجف هب امهذخاؤي م
 ةاش وه : ةفينحوبأو كلام لاقف ؟ وه ام عاملا ىق"بجاولا ىدهلا ف اوفلتخاو
 تموقو مهارد ةندبلا تموق دب مل نإو « ةندب الإ هئزجنال : ىعفاشلا لاقو
 ىدهلاو ماعطإلاو : لاق « اموي دم لك نع ماص دحي مل نإف 3 اماعط ىهاردلا
 لخد صقن لك : كلام كاقو . ءاش ثيح موصلاو ىبعب وأ ةكمب الإ ىزجيال
 ماص ىدهلا دجي ل نإ هبحاص نإف راصحإ وأ رعش قلح وأ ءطو نم مارحإلا
 مدلا هبش كلام « هيف ماعطإلا لخدي الو « عجر اذإ ةعبسو جحلا ىف مايأ ةثالث
 دنع ماعطإلاو « ةيدفلا ف بجاولا مدلاب هبيش ىعفاشلاو عتمتملا مدي انهه مزاللا
 نأىري ىعفاشلاو « ىذألا ةلازإ ةرافكو ديصلا ةرافك ىف الإ نوكيال كلام
 عض وم ف الإ اممهلدب عقي لو نيعض وم ق مدلا لدب اعقو دق ماعطإلاو مايصلا
 صخب ام اذهف « ىلوأ ماعطإلا ىف هب قوطنملا ىلع هنع توكسملا سايقف « دحاو
 موي ةفرعب فزقولا هتوفينأ وهو « تقولا تاوفب داسفلا امأو . عامجلاب داسفلا
 فاوطلاب الإ همارحإ نم جال هتفص هذه نم نأ اوعمجأ ءاملعلا نإف « ةفرع
 هيلع نأو « ةرمعب دب الو لحي هنأ ىبعأ « ةورملاو افصلا نيب ىعسلاو تيبلاب
 ىروثلاو دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ المأ ىده هيلع لهاوفلتخاو . لباق جح

 هتاف ىتح ضرم هسبج نم نأ ىلع مهعامجإ مم
 ىدهالو لباق نم جحيو ةرمعب للحتي : ةفينحوبأ لاقو . ىدحلا هيلع نأ جحلا
 اذإف « ءاضقلا نم لدب وه امنإ ىدحلا ف لصألا نأ نييفوكلا ةجحو . هيلع
 ىعفاشلاو كلام فلتخاو . عامجإلا هصصخخ ام الإ ىده الف ءاضقلا ناك
 ؟ ةرمعب انورقموأ اد رفم اجح ىضقيله انراق ناكو جحلا هتاف نميف ةفينح وبأو
 لاقو . هيلع ىذلا لثم ىضقي اع] هنأل ان راق ىضقي هنأىلإ ىعفاشلاو كلامبهذف
 . هتافام الإ ىرغقي سيلف هت رمعل فاط دق هنأل دارفإلا الإ هيلع سيل ةفينحوبأ
 رخآ ماع ىلإ كلذ همارحإ ىلع مهقيال هنأ جحلا هتاف نم نأ ىلع ءاملعلا روهمجو
 جاتحي الو ىدملا هنع طقسيل كلذ زاجأ هنأ الإ ٠ للام دنع رايتخالا وه اذهو
 جحلاب مرحأ نميف مهفالتخا ةلعسملا هذهىف مهفالتخا لصأو . ةرمعي للحتي نأ
 ىلإ امر ىبي نأ جفا هتاف ىذلل رجي مل امرع هلعجي مل نف « جحلا رهشأ ريغ

 لمعموع ىدهلا هيلع روث وبأو
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 لاق « امرمم ءاقبلا هلزاجأ جحلا مايأ ريغ ىف مارحإلا زاجأ نمو « رخخآ ماع
 جحلا ىف ءاضقلا ةفص ىو جحا ف صنلاب ةبجاولا تارافكلا ف انلق دقف : ىضاقلا
 تارافكلا ىف كلذ لبق انلقو « جحلا هتاف نم لالحإ ةفص ىو دسافلاو تئافلا
 نأ بو « هجح دسفملا ةرافك نم كلذب ءاهقفلا قدأ امو « اهيلعصوصنملا
 جحلا كلسانم نم اهنم كلسن ثلسن كرت ىف اهيف اوفلتخخا ىلا تارافكلا ف لوقن
 . هيلع صني مل امم

 اهنع توكسملا تارافكلا يف لوقلا
 ةدكوم ةنس وه كلسن : نابرض كلسنلا نأ ىلع اوقفتا روهمحلا نإ : لوقنف

 صقان جح هنأل مدلا هكرات ىلع بحي ةنس وه ىبنلاف . هيف بغرم وه ثلسنو
 ء ىش هكسن نم هتاف نم : لاق هنأ سابع نبا نع ىورو.نراقلاو عتمتملا هلصأ

 افالتخا اوفلتخا مهنكلو « امد هيف اوري ملف لفن وه ىذلا امأو « مد هيلعف
 ةنس وه له هيف مهفالتخال كلذو ؟ ال مأ مد هيف له ثلسن كسن كرت ف اريثك
 امنإو « مدلاب ريجيال هنأ مهدنع فالخ الف اضرف ناك ام امأو ؟ لفن وأ

 يلهأ امأو ؟ال مأ ضرف وه له مهفالتخا لبق نم هسفن دحاولا لعفلا ف نوفلتخم
 ةصاخيو سايقلا مهكر صنلا درو ثيح الإ امد نوريال مهنإف رهاظلا

 هيفف لعفف انونسم كورلا نم ناك ام نأ ىلع اوقفتا كلذكو « تادابعلا ىف

 لعف كرت ىف اوفلتخاو . ءىش هيف سيلف هيف ابغرم ناك امو « ىذآلا ةيدف
 صوصنملا ف الإ ةيدفلا نوبجويال رهاظلا لهأو ؟ ال مأ ةنس وه له مهفالتخال
 ىنعأ « كسن كسن كرت ىف ءاهقفلا فالتخنا نم روهشملا ركذن نحنو هيلع
 لمف ىف كلذكو « اهرخآ ىلإ كاسانملا لوأ نم هبوجوال وأ مدلا بوجو يف

 له مرحي ملف تاقيملا زواج نم كسانملا نم هيف اوفاتخا ام لوأف « روظحمروظحم
 لوق وهو « عجر نإو مدلا هيلع :موق لاقو : هيلع مدال : موق لاقف ؟ مد هيلع

 سيلف هيلإ عجر نإ : موق لاقو . ىروثلا نع ىورو < كرابملا نباو كلام

 دممو فسوي ىلأو ىعفاشلا لوق وهو « مد هيلعف عجري مل نإو عمد هيلع

 نإو « هيلع مد الف ايبلم عجر نإ : ةفينحوبأ لاقو . ىروثلا لوق روهشمو
 + مدلاب هربجي الو ضرف وه : موق لاقو : مدلا هيلع ناك بلم ريغ“ عجر



 دلل

 لاقو . ىدتفي ةفينحوبأو كلام لاف . ىمطحلاب هسأر لسغ نميف اوفلتخاو
 نورثك الاهحابأ و ةيدفلا مامحلا ىف نأ كلام ىأرو . هيلع ءىشال هريغو ىروثلا

 نم ىدتفي هنأ ىلع روهمحلااو « هلوخد تباث قيرط نم سابع نبا نع ىورو
 رازإلا مدعل ليوارسلا سبل اذإ اوفلتخخاو . هسايل نع ىبهن ام نيمرلا نم سبل

 دمحأو ىروثلا لاقو « ىدتفي : ةفينح وبأو كلام لاقف ؟ ال مأ ىدتفي له

 قلطملا ىبهلا عنم نم ةد.عو . ارازإ دحجي مل اذإ هيلع ءىشال : دوادو روثوبأو

 الل اش سار يا ل لال نب درع طيقح داق دق ريو نانو

 دج مل نل ”ليوارسملا » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس
 نيفحلا سبل نميف اوفلتخاو. , نيستا دج 2 نمل فلو َراَزإلا

 : ةفينح وبأ لاقو « ةيدفلا هيلع : كلام لاقف « نيلعنلا دوجو عم نيعوطقم

 هيف له نيزافقلا ةأرملا سبل ىف اوفلتخخاو .ىعفاشلا نع نالوقلاو « هيلع ةيدفإل
 كلذكو « 0 باب ىف ماكحألا هذه نم اريثك انركذ دقو ؟ال مأ ةيدف
 لك ع مدقت دقو؟ال مأ مد هيلعله ةيبلتلا كرت نميف اوفلتخا
 غلب اذإ اوفلتخخاو . ة ةكمب ماد ام هديعي هنأ هطاوشأ نم اطوش ىبسن وأ فاوطلا
 ربجنو ديعي لب : موق لاقو « مدلا هيزجي : ةفينحوبأ مهنم موق لاقف « هلهأ ىلإ

 لمرلا كرت نم ىلع مدلا توجو ق اوفلتخا كلذكو . مدلا هيزجي الو هصقن ام
 دمحأو ةفينحوبأ و ىعفاشلاو سابع نبا لاق بوجولابو « طاوشألا ةثالثلا ىف
 اهلك ءايشألا هذه ق فالحلاو . هباصأو كلام لوق كلذ ى فلتخاو . روثوبأو
 رجحلا ىليبقتو . كلذ ىف لوقلا مدقت دقو.« ال مأ ةنس وه له هنأ ىلع هانبم
 مدلا بجوي مل نم لك دنع رجحلا لصي مل اذإ هيلع اهعضو دعب هدي ليبقت وأ
 فاوالا ىتعكر ىبدن نميف اوفلتخا كلذكو . مد هيف هكرت اذإ عتمتملا ىلع اسايق

 : ىروثلا لاقو . مد هيلع : كلام لاقف ؟ال مأ مد هيلع له هدلب ىلإ عجر ىح

 « ءاش ثيح امهعكري : ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو . مرحلا ىف مادام امهعكري

 نكمتت لو هكرت نميف اوفلتخا ضرفب سيل هنإ عادولا فاوط ىف اولاق نيذلاو
 نوكي نأ الإ ءىبش هيلع سيل : كلام لاقف ؟ ال مأ مد هيلع له هيلإ ةدوعلا هل -

 مهدنع عجري اع]و ؛ دعي مل مد هيلع : ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو . دوعبف ابيرق



 اله

 . ضئاحلاو ىتكملا نع هطوةس ةدكؤم ةنس هري مل نم ةجحو« تيقاوملا غلبي ملاع

 « ةكم نم جرخي ملام داعأ فاوطلا ف رجحلا لدي مل اذإ هنأ ةفينح ىلأ دنعو
 ةردقلا عم هيف ىثملا فاوطلا ةعص طرش نم له اوفلتخاو : مد هيلعف جرخ نإف

 ةالصك ناك زجع نإف ٠ ةالصلاو مايقلاك هطرش نم وه : كلام لاّقف ؟ هيلع

 : ىعفاشلا لاقو . امد هيلع نإف هدلب ىلإ عجر اذإ الإ ٠ ادبأ هدنع ديعيو دعاقلا
 ابكار تيبلاب فاط ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نآل » زئاج فاوطلا ف بوكرلا
 ابجاو ىعسلانري ل نمو « هيلإ سانلا فرشتسي نأ بحأ هنكلو « ضرم ريغ نم

 ىجحدعي مل اذإ مد هيف له فاوطلا ىلع ىعسلا م دق نميف اضيأ مهفالتخا مدقت

 نم عفد نم ىلع مدلا بوجو ىف اوفلتخاو ؟ مد هيف سيل مأ ةكم نم جرخم
 الف سمشلا بورغ دعب عفدف داع نإ : دمحأو ىعفاشلا لاقف بورغلا لبق ةفرع
 ةفينح وبا لاقو . مدلا هيلع بجو رجفلا علط ىح عجري مل نإو 2 هيلع مد

 نميف اوفلتخاو . اذه مدقت دقو : عجري ملوأ عجر مدلا هيلع : ىروثلاو
 . مد هيلع : كلام لاقو . هل جحال : ىعفاشلا لاقف . ةنرعب ةفرع نم فقو

 باب نم وأ رظحلا باب نم.اهب فوقولا نع ىبلا له فالتخالا ببسو
 مهفالتخا نم اريثك اهتاضقنا ىلإ جحلا لاعفأ باب ىث انركذ دقو : ةيهاركلا

 اذه ىف هركذ ىضتقي بيتريلا ناك نإو « مد هيف سيل امو مد هكرت ىف امغ
 هله بوجو ف انلق دمتف ٠ ىضاقلا لاق . كالائه هركذ ليسالاو 9 عض وملا

 ىرجم ىرجن ىلا ىهو ؟ بجن ىبمو اببوجو طورشو ؟ بج نم ىلعو ةدابعلا
 امناكمو ةدابعلا هذه نامز ىف كلذ دعب انلقو . ةدابعلا هذه ةفرعمل تامدقملا

 اهلكامأ نم ناكم ناكم ىف لاعفألا نم اضيأ هيلع تلمتشا امو اهتاروظحمو
 لاحتلا ماكحأ ىف اناق مث .٠ اهنامز ءاضقنا ىلإ ةيئزحلا اهتمزأ نم نامز نامزو

 لكلا امو تارافكلاب حالصإلا كلذ نم لبقي امو . ةدابعلا هذه ف عقاوأا
 . امابجوم بسم ةداعإلا مكح ف اضيأ انلقو . ةداعإلا بجوي لب حالصإلا

 ىذلاو.كلذ ريغ وأ ودع وأ ضرمب رصحأف اهيف عرش نم لخدي بابلا اذهىفو

 تادابعلا نم عونلا اذه نأ كلذو . ىدحلا ىف لوقللا وه ةدابعلا هذه لاعفأ نم ىب

 : هيف لّشنلف رظنلاب درفي نأ ىغبذي امم وهو ٠ ةدابعلا هذه نم ءزج وه
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 ىدهلا ىف لوقلا

 ىللعو هسنج ةفرعم ىلعو هبوجو ةفرعم ىلع لمتشي ىدطلا ق رظنلا نإ: لوقنف

 عض وموهو « هقوسب ىهذي نبأ ىلإو قاسي نيأ نمو هقوس ةيفيكو هنس ةفرعم

 قوسملا ىدحلا نأ ىلع اوعمجأ دق مهنإ : لوقنف « رحنلا دعب همحلا مكحو هرحت
 هبجاو وهام هنم بجاولاف ؟ عوطت هنمو بجاو هنم ةدايعلا هذه قف

 وه ام هنمو « ةدابعلا هذه عاوتأ ضعب ىق بجاو وه ام هنمو « رذنلاب

 وهف ةدابعلا هذه عاونأ ضعب ق بجاو وه ام امأف . ةرافك هنأل بجاو

 ةرافك وه ىذلا امأو , فالتخاب نراقلا ىدهو قافتاب عتمتملا ىده

 ةرافك ىدهو « ىدحلا هيف طرتشي نم بهذم ىلع ءاضتلا ىدهف

 هساق ىذلا ىدهلا نم كلذ هبشأ امو ثفتلاو ىذألا ءاقلإ ىدهو « ديصلا

 ىدحلا سنج امأف . هيلع صوصنملا ىلع اهنم كسن كسنب لالخإلا ىف ءاهقفلا

 هللا صن ىلا ةيناعلا جاوزألا نم الإ ىدهلا نوكيال هنأ ىلع نوقفتم ءاملعلا نإ

 اوفلتحا امبإو « زعملا مث منغلا مث رقبلا مث لبإلا ىه ايادملاف لضفألا نأو « ابيلع
 هنأو « اهنم ىزحي هقوف اف "ىلا نأ اوعمجأ مهنإف نانسألا امأو . اياحضلا ىف

 ةدرب ىلأل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ايادهلاو اياحضلا ف زعملا نم عذجلا ىرجيال

 ,نم عذخلا ىف اوفلتخاو « اك دنعَب دحأ 'نلع ىرمجت" الو كئع ىزمت“ »

 رع نبا ناكو . اياحضلاو ايادهلا ف هزاوجي نولوقي ملعلا لهأ رثكأف « نأضلا
 ىلغألا نأ ىف فالخ الو « سنج لك نم ىلا الإ ايادملا ف ىزحجيال : لوقي

 هلل مكدحأ ”نيدبمال ىب اي : هينبل لوفي ريبزلا ناكو . لضفأ ايادحلا نم انمت

 نم قحأو ءامركلا مركأ هللا نإف « همبركل هيدبي نأ ىحتسي ائيش ىدهلا نم

 هل ليق دقو باقرلا ى» يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو « هك نحا

 ددع ىف سيلو « اهلهأ دنع اهتسفتأو انمث“ اهالئغأ : لاقف لضفأ اهبأ

 امأو . ةئام ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىده ناكو « مولعم دح ىدملا

 هللا ىلص هللا لوسر نآل ٠ ىده هنأب راعشإلاو ديلقتلا وهف ىدحلا قوس ةيفيك

 هرعشأو ىدهلا دلق ةفيلحلا ىذب ناك املف : ةيبيدحلا ماع جرخ ملسو هيلع



 تالا

 .نيلعن وأ العن دلقي هنأ فالخ الف رقبلاو لبإلا نم ىدهلا ناك اذإو : مرحاو
 .ةفينح وبأو كلام لاَقف « منغلا ديلقت ىف اوفلتخاو :لاعنلادجي مل نأ كلذ هبشأ ام وأ
 نع ش.عألا ثيدحل دلقت : دوادو روثوبأو دمحأو ىعفاشلا لاقو . ملا دلقتال
 تيبلا ىلإ ىدهأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ » ةشئاع نع د وسألا نع مهاربإ
 كلام بحتساو « هديلقت نيحى ةلبقلا ىلإ ههيجوت اوبحتساو ع هدلقف امغ ةرم
 ىدهأ اذإ ناك هنأ رع نبا نع عفان نع هاور امل رسيألا بناحلا نم راعشإلا
 ناكمىف كلذو « هرعشي نأ لبق هدلق ةفيلحلا ىذب هرعشأو هدلق ةنيدملا نم ايده

 هعم قاسي مث « رسيألا قشلا نم هرعشيو نيلعنب هدلقي ةلبقلل هجوم وهو دحاو
 ىنم مدق اذإو « اوعفد اذإ مهعم هب عفدي مث « ةفرعب سانلا عم هب فقوي ىح
 نوفصب هديب هيله رحني وه ناكو « رصقي وأ قلحي نأ لبق هرحن رحنلا ةادغ
 روثوبأو دمحأو ىعفاشلا بحتساو : معطيو لكأي مث ةلبقلل نههجويو امايق
 هيلع هللا لص هللا لوسر نأ » سابع نبا ثيدحل نميألا بنادبا نم راعشإلا
 نميألا اهمانس ةدفص نم اه رعشأف هندبب اعد م « ةفيلحلا ىذب رهظلا 0 :
 لها ءاديبلا ىلع توتسا املف «هتلحار بكر مب نيلعني اهدلقو اع مدلا ةللس م

 نم قاسي نأ هتنس نم نأ ىري اكلام نإف ؟ ىدهلا قاسي نيأ نم امأو « جحلاب

 نأ لحلا نم هلخدي لو ةكمب ىدمهلا ىريشا نم نأ ىلإ بهذ كلذلو « لحلا

 لحلا نم هلخدأ ناك نإ امأو . لدبلا هيلعف لعفي مل نإو « ةفرعب هفقي نأ هيلع
 لاقو . ثيللا لاق هبو « رم نبا لوق وهو « ةفرعب هفقي نأ هل بحتسيف
 نم ىلع جرحالو . ةنس ةفرعب ىدطلا فوقو : قوت وبأف ىروثلاو ىعفاشلا'

 ىدملافيقوت سيل ةفينح وبأ لاقو : نكي مل وأ لحلا نم الخاد ناك هفقي مل
 ىنلا نأ » مرحلا ىلإ لحلا نم ىدهلا لاخدإ ىف كلام ةجحو ء« ةنسلا نم ةفرعب

 : ىعفاشلا لاقو 0 مككسانم ىعاوذخ: لاقو لعف كلذك مالسلاو ةالصلا هيلع

 لعف امتإو « ةئسب فيرعتلا سيل : ةفينحوبأ لاقو . ديلقتلا لثم ةنس فيرعتلا
 نع ىورو .مرحلا جراخخ ناك هنكسم نأل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ

 اك قيتعلا تيبلا وهف هلحم امأو . هفيرعتال وأ ىدهلا فيرعت ىف رييختتلا ةشئاع
 عمجأ و  ةرعكلا غلاب ايده  لاقو - قيدتعلا تنيبلا ىلإ اهتلحمت "مث"  ىلاعت لاق
 نأو « مارحلا دجسملا كلذكو « حبذ اهيف دحأل زوحيال ةبعكلا نأ ىلع ءاملعلا



 ا

 هنم اناسحإ ةكمب رحنلا هب دارأ امنإ هنأ  ةبعكلا غلاب ايده  هلوق ق ىبعملا

 غلاي ايده  هلوق ىف ىنعملا امنإ : لوقي كلام ناكو . مهئارقفو مهنيكاسمل
 لاقو . ةكمي هرحني نأ الإ مرحلاق هيده رحت نل زيجيال ناكو « ةكم  ةبعكلا

 : ىربطلا لاقو . هأزجأ مرحلا نم ةكم ريغ هرح نإ : ةفيتحويأو ىعفاشلا
 نارحنيال امهمإف ديصلا ءازجو نارقلا ىده الإ ىدهملا ءاش ثيحس ىدمهلار حم زوحب

 الإ « ة ةكمب ةرمعلا قو ءاملعلا نم عامجإ ىمي رحتلاف ةلمحلابو . مرحلاب الإ
 ىنمي ةرمعلاو ةكمي جحلل رحت نإ كلام دنعو : رصحملا رح نم هيف اوفلتخا ام
 باع للا لص هلوق كب الإ رحاب رحتلا زوجيال هنأ قف كلام ةجحو ء هأزجأ

 كلذ نم كلام ىثتساو «”رحتتم اهقرطو ”ةّكم جاجف لثكو ه ملسو

 نإ : لاق اكلام نإف رحني ىم امأو . ةكم ريغب هحيذ زاجأف « ةيدفلا ىده
 عوطتلا ف ةفينحوبأ هزوجو « هزجيمل رحنلا موي لبق عوطتلا وأ عتملا ىده حبذ

 روهمجملا دنع فالحخ الو  رحنلا موي لبق امهيلك ىف زوجي : ىعفاشلا لاقو
 ىلل3 ف ةعفتمال هتأل "ع ءانك فدح نوع هلأ مايصلاب ىدحهلا نم لدع ام نأ
 « ىدحلا نع ةلودعملا ةقدصلاى اوفلتخا امنإو « ةكم لهأل الو مرحلا لهألال
 ديصلا ءازج نم لدب اهنأل « مرحلاو ةكم نيكاسمل اهنأ ىلع ءاملعلا روهمجف
 رحنلا ةفص امأو . ةكمريغب زوجم مايصلاك ماعطإلا : كلام لاق « محل وه ىذلا
 بحتسا نم مهنمو « ةاكز اهنأل اهيف ةبحتسم ةيمستلا نأ ىلع نوعمجم روهمحلاف

 فلختسا نإو هديب هيده رحت ىلي نأ ىدهملل بحتسيو . ريبكتلا ةيمستلا عم
 نأ اهتس نمو « هيده ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعف كلذكو « زاج
 - فاَوَص اهيلتع هللا مسا اوردك ذاف ب ىلاعتو هناحبس هلوقل امايق رحنت
 نم ىدهلا بحاصل زوحيام امأو . حئابذلا باتك ىف رحنلا ةفص ف ملكت دقو
 بوكر هل زوجي له اهدحأ : ةروهشم لئاسم كلذ نإف همحلبو هب عافتنالا

 ةرورض نم زئاج هبوكر نأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذف ؟ عوطتلا وأ بجاولا ىدهلا
 راصمألا ءاهقف روهمج هركو « كلذ بجوأ مهضعبو « ةرورض ريغ نمو
 دقو رباج نع دوادوبأ هجرخ ام روهمجلل ةجحلاو « ةرورض ريغ نم اهب وكر
 لوني يلسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس : لاقف ىدحلا بوكر نع لثس
 قرط نمو. رهط دنع ىحاهلا تنعم أذإ فورلعملاب اب *كراد
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 ع ةعيرشلا نم موهفم هعنم ىلاعت هللا ىلإ ةبرقلا هب دصق امب عافتنالا نأ ىبعملا
 ةريرهىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام هاور ام رهاظلا لهأ ة ةجحو

 «ءابمتكرا : لاقف ةندب قوسي الجر ىأر لو هيلع هللا لن هلا لور ذأ

 . ع ةثلاثلا ىفوأ ةيناثلا ف كليو « اهبسك را : لاقف « ىده اهنإ هللا لوسر اي : لاف
 اذإ هنأو « سانلا رئاسكه بحاص هنم لكأي هنأ هلحم غلب اذإ عوطتلا ىده نأ اوعمجأو
 : دواد دازو « هنم لكأي لو سانلا نيبو هنيب ىلخ هلحم غلبي نأ لبق بطع

 رس ا
 0 م 0 بطع نإ هل لاقو ىملسألا ةيجان 0 ىدفلاب ث ثعب

 ,كتقفر ”لهأ الو 0 همنم 01 ولا

 لاقف « هئم لكأ نم ىلع بحي مف اوفلتخاو . .روثوبأو دواد هدايزلا هذبب لاقو

 دمحأو ىروثلاو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو . هلدب هيلع بجو هنم لكأ نإ كلام

 قدصتي اماعط هلكأب زمأ وأ لكأ ام ةميق هيلع : كلام باحصأ نم بيبح نباو
 . نيعباتلا نم ةعامجحو سابع ن نباو دوعسم نباو ىلع نع كلذ ىورو : هب

 نيم قالا ةيفاك ال أهل ملي لوف هك: لهي نأ لقا عرشلا قف: يطعاطو
 بطع اذإ بجاولا ىدملا امأو ؟ مرحلاوأ ةكم وه لحنا له مدقتملا فالمللا ىلع

0 

 نم لكألا ىف اوفلتخاو . كلام كلذ هركو « لدبلا ف هب نيعتسي نأو همحل
 هلك بجاولا ىدهملا نم لكؤيال : ىعفاشلا ٠ لاَقف « هلحم غلب اذإ تجاولا ىدملا

 لاقو. هب دلق ىذلا لعتلاو اللجم ناك نإ هّلج كلذكو 0

 ةيدفو نيكاسملا رذنو ديصلا ءازج الإ بجاولا ىدهلا لك نم لكؤي : كل

 ىدهو ةعتملا ىده الإ بجاولا ىدهلا نم لكؤيال : ل
 امأو . ةرافكلاب بجاولا ىبملا فانصأ عيمج هيبشت ىعفاشلا ةدعو . نارقلا

 هنأ ىاثلاو . ةأدتبم ةدابع هنأ امهدحأ : ناينعم ىدهلا ِت رهظي هنألق قرف نم

 ههبش ىلع ةدابعلاب ههبش بلغ نف ء رهظأ اهضعب ىف نيينعملا دحأو « ةرافك
 ' دنع ةصاخيو عتملا ىدهو نارقلا ىدهك ىدهلا عاونأ نم عون عون ىف ةرافكلاب



 دا خمول

 هدنع ىدهلا اذه نأل « لكأيال نأ طرتشي مل لضفأ نارقلاو عتملا نإ لوقي نم
 هلكأيال : لاق ةرافكلاب ههبش بلغ نمو « ةبوقعلا عفدت ةرافك ال ةليضف وه

 ءازج ىده ناك املو « ةرافكلا نم ةرافكلا بحاص لكأيال هنأ ىلع مهقافتال ْ
 ءاهقفلا ءالؤه فلتْخي مل ةرافك امهنأ امهرمأ نم رهاظ ىذألا ةيدفو ديصلا
 هنس قو هسنج و ىدحلا مكح ىف انلق دقف : ىضاقلا لاق . اهم لكأيال هنأ ف
 عافتنالا و هر ةفص و «ناكملاو نامزلا نم هتحص طورشو « هقوس ةيفيكو
 انبيترت بسحب اذهى لوقلا ماهبو . باوصلل قفوملا هللاو هاندصق ام كلذو « هب
 قفو ام ىلع اريثك دمحلاو ركشلا هللو انضرغ بسحب باتكلا اذه ف لوقلا مت
 + لاتلاو ماعلا نمي نمو ىدهو

 ةعبرأ ماعوه ىذلا ىلوألا ىدامج نم عساتلا ءاعبرألا موي هنم غارفلا ناكو

 .نم ديزأ ذنم هتعضو ىذلا ده-هلا باتك نم ءزج وهو « ةئامدمحو نيناو

 هرم تعا نيملاعلا بر هلل دمحلاو « اهوحن وأ اماع نيرشع
 . هتبئأف دعب هل ادب مث « « جحلا باتك تبي الأ الوأ باتكلا فيلأت نيح
 ايلست ملسو هبعصو هل 1 ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلص و محرلا نمحرلا هللا مسب

 ٠ ىلوألا ةلمحلا : نيتلمح ىف رصحني بابلا اذه لوصأب طيحملا لوقلاو
 .نوملسملا اهكلمت اذإ نيبراحما لاومأ ماكحأ ىف : ةيناثلا . برحلا ناكرأ ةفرعمق |

 مذه ةفرعم : اهدحأ : ةعبس لوصف ةلمحلا هذهىفو (ىلوألا ةلمحلا )
 زوجي أم ةفوع : ثلاثلاو . نوبراحي نيذلا ةفرعم : ىناثلاو . مزلت نمو ةفيظولا
 عبارلاو ٠ زوجيال امم برحلا لهأ فانصأ نم فنص فنص ىف ةياكنلا نم

 د ل ل دا سماحلاو . برحلا طورش زاوج ةفرعم
 .؟ نوبراحم اذامل : عباسلاو . ؟ ةنداهملا زوجت له : سداسلاو : مهنع

 ةفيظولا هذه مكح ةفرعم ىف لوألا لصفلا
 ضرفال ةيافكلا ىلع ضرف اهنأ ىلع ءاملعلا عجأف ةفيظولا هذه مكح امأف

 روهمجا راص امتإو « عّوطت اهنإ لاق هنإف ء نسحلا نب هللا دبع الإ « نيع
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 * لكن ”هرثك وتو ”لاتيقلا مكنت بدتك - - ىلاعت هلوقل اضرف هنوكل
 ضعبلا نع طقس ضعبلا هب ماقاذإ ىنعأ « ةيافكلا ىل ىلع اضرف هنوك امأو . ةبآلا
 الكو هلوقو «ةبآلا - ”ةّفاك اوريفشتسيل ”نوثمأؤملا ”ناك امو  ىلاعت هلوقلف
 ورا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر طق جري لد - ىف يا "هللا هلعو
 ةفيظولا هذه نوك كلذ ىضتقا هذه تعمتجا اذإف « سانلا ضعب كرتو الإ
 نيذلا نوغلابلا رارحألا لاجرلا مُسهف بجي نم ىلع امأو . ةيافكلا ىلع اضرف
 هلوقل هيف فالخال كلذو ؛ ىنمزلا الإو ىضرملا الإ ءامصألا نوزغي امب نودجي

 جرتعألا ىلتعالو جرتح ر ضيرملا تعالو جرح ىنمعألا ىلع محلا ىلاعت
 نيرا ىلتعالو ىضرَملا تعالو ءافتعضلا ىلتع ٌسنيتل - هلوقو - جرح
 صتخم ةضيرفلا هذه نوك امأو . ةبالا - جرح ”نودقفدسي ام ”نودحيال
 مله طرش نم نأ ىلع نوقفتم ءاهقفلا ةماعو « افالخ اهيف ملعأ الف رارحألاب

 نوكيال نأ لثم نيع ضرف هيلع نوكت نأ الإ « اهيف نيوبألا نذإ ةضيرفلا
 نأ » تبث * ام اذه ىف لصألاو ؛ هب عيمجلا مايقب الإ ضرفلاب موقي نم كلانه
 "حأ : لاق « داهحلا ديرأ ىفإ9 ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لاق الجر
 نيوبألا نذإ ىف اوفلتخاو ع دهاجف امهيفف : لاق ؛ معن لاق ؟ -كاتدلاو
 ةالصلا هيلع هلوقل نيد هيلع ناك اذإ ميرغلا نذإ ىف اوفلتخا كلذكو . نيكرشملا
 ابستحم ارباص تم نإ ىاياطخ ىبع هللا رفكيأ ١ لجرلا هلأس دقو مالسلاو
 (افنآ ”ليربج ىل <لاق كلذك ”نئيدلا الإ املعت : لاق ؟ هللا ليبس ىف
 . هنيد نم ءافو فاح اذإ ةصاخشو « كلذ زاوج ىلع روهمجلاو

 نوبراحي نيذلا ةفرعمىف ىناثلا لصفلا
 ”يهولتاقو - - ىلاعت هلوقل نيكرشملا ميم مهنأ ىلع اوقفتاف نوبراحي نيذلا امأذ
 كلام نع ىور ام الإ - مو دل ”نوكتو ةنتف ”نوكتال ىح

 السلا هنلع نأ ىوز ام هكا الو ترخاب ةقيملا ءادعا زرعألا» لاق هنأ
 اذه ةمص نع كلام لئس دقو ( "كتر ذو ام شيما اورد و لاق مالسلاو
 ,. مهوزغ نوماحتي سائلا لزي مل : لاق نكل كلذب فرتعي ملف رثألا



 خا

 ودعلا ىف ةياكتلا نم زوجي ام ةفرعم ىف ثلاثلا لصفلا

 لاومألا ىف نوكت نأ ؤلختال ةياكنلا نإف « ودعلا ىف ةياكتلا نم زوحي ام امأو

 ىه ىتلا ةياكنلا امأف . ِكلعلاو دابعتسالا ىنعأ « باقرلا ىف ءوأ سوفتلا ف وأ

 مهناركذ ىعأ « نيكرشملا عاونأ عيمجق عامجإلا قيرطب ةزئاج ىهف دابعتسالا

 اوأر اموق نإف « نابهرلا الإ مهرابكو مهراغص مهايبصو مهخويشو عهمانإو
 دابعتساب الو لتقبال ملإ ضرعي نأ نود اوكرتي لب اورسؤي الو اوكرتي نأ

 مهْرف » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل
 نسا

 ىراسألا ىف ريخم ماعلا نأ ىلع ءاملعلا رثكأو « ركب ىبأ لعفل اعابتاو « هيل

 نأ اهمو « مهلتقي نأ ابنمو ع مهدبعتسي نأ اهنمو « مهيلع نمي نأ اهم: لاصخ ىف

 لتق زوجبال : موق لاقو . ةيزحلا مهيلع برضي نأ ابمو « ءادفلا مهنم ذخأي

 مهفالتخا ىف ببسلاو . ةباحصلا عامجإ هنأ ىميعلا دمحم نب نسحلا ىكحو .ريسألا

 هلغفل باتكلا رهاظ ةض راعمو لاعفألا ضراعتو ىنعملا اذه ىف ةيآلا ضراعت

 ”نيذلا ميقل اًذإف  ىلاعت هلوق رهاظ نأ كلذو « مطل ةالصلا هيلع

 ءادفلاوأ نما الإ ىمعألا دعب مامؤلل سيل هنأ « ةيآلا  باقّرلا برَضَف اورفك

 ضرألا ف نخلي ىدح ىرشمأ هلل نولكي "نأ ؟ ىحل ”ناكام -ىلاعت هلوقو

 نم لضفأ لتقلا نأ ىلع لدي ردب ىراسأ نم هيف تلزن ىذلا ببسلاو : ةبآلا

 نطوم ام ريغ ف ىراسألا لتق دقف مالسلاو ةالصلا هيلع وه امأو « دابعتسالا

 .برعلا روكذ رارحأ دبعتسي مل هنأ ديبعوبأ ىكح دقو . ءاسنلا دبعتساو "نم دقو

 ىأر نف « مهلانإو مهتاركذ باتكلا لهأ دابعتسا ىلع هدعب ةباحصلا تعمجأو
 ىأر نمو « ريسألا لتقيال : لاق هلعفل ةعان ىراسألا لعفب ةصاحلا ةبآلا نأ
 ىراسألاب لعفي ام رصح اهنم دوصقملا الو ريسألا لتقل ركذ اهيف سيل ةبآلا نأ

 ىذلا بتعلا طحيو«ةيالا ىف ام ىلع دئاز مكح وهو مالسلإو ةالصلا هيلع هلعف لب
 اذإ زوجي امنإ لتقلاو « ريسألا لتق زاوجي : لاق ردب ىراسأ لتق كرت ىف عقو
 اوفلتخا امنإو « نيملسملا نيب هيف فالخال ام اذهو « نيمأت دعب دجوي نكي مل
 روهمجو « مامإلا نيمأت زاوج ىلع اوقفتاو « زوجيال نمم هنيمأت زوجي نميف



 ا

 هنأ ىري نوشجاملا نبا نم ناك امالإ ملسملا رخلا لجرلا نامأ زاوج ىلع ءاملعلا
 ىلع روهمجلاف « ةأرملا نامأو دبعلا نامأ ىف اوفلتخاو . مامإلا نذإ ىلع فوقوم
 نذإ ىلع فوقوم ةأرملا نامأ : نالوقي نونو نوشجاملا نبا ناكو « هزاوج
 مهفالتخا فببسلاو : لتاقب نأ الإ دبعلا نامأ زوجيال : ةغينحوبأ لاقو : مامإلا
 ”نوملْسُملا ؛ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف مومعلا امأ : سايقلل مومعلا ةض راعم
 "نم ىلع "دي مهو ”مهاندأ مهم اذب ىعستيو 'يهؤام د ”ًافاكتت
 نأ وهف هل ضراعملا سايقلا امأو . همومعب دبعلا نامأ بجوي اذهف ؛ 'يهاوس

 ةيدوبعلل نوكي نأ بجوف « ةيدوبعلاب صقان دبعلاو « لانكلا هطرش نم نامألا
 .نأو ةيعرشلا ماكحألا نم ريثك طاقسإ ىف اه ريثأت ىلع اسايق هطاقسإ ىف ريثأت
 هيبسف « ةأرملا نامأ ىف مهفالتخا امأو . سايقلا اذهب مومعلا كلذ صصخم
 تارجأ نم انرجأ دقو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم ف مهفالتخا

 هلوق نم مهف نم نأ كلذو « لجرلا ىلع كلذ ةأرملا سايقو ؛ لاه ”مأأ اب
 هتمصال اهمنامأ ةزاجإ « ”ىناه مأ اي ترجأ نم ان رجأ دق » مالسلاو ةالصلا هيلع
 هزيجي نأ الإ ةأرملل نامأال : لاق رثؤي مل كلذل هتزاجإ الول هنأو ء هسفن ىف
 دقعنا دق هنأ ةهج نم نآك اهنامأ هءاضمإ نأ كلذ نم مهف نمو « مامإلا
 « زئاج ةأرملا نامأ : لاق هدقع ثحمص ىلا ىه هتزاجإ نأ ةهج نمال رثأو

 ىأر نمو « ابنامأ زاجأ كلذ اقرف امهيب ري ملو لجرلا ىلع اهساق نم كلذكو
 دابعتسالا ف رثؤم ريغ نامألاف ناك امفيكو « اهنامأ زجي مل لجرلا نع ةصقان اهمأ
 ' مهفالتخا لبق نم اذهى فالتخالا لعدن نأ نكمي دقو « لتقلا ف رثؤي امإو
  ىعرشلا فرعلا بسحب ىنغأ ؟ ال مأ ءاسنلا لوانتت له ركذملا عوج ظافلأ ىف
 هلأ نيملسملا ْنيِب فالخ الو.لتقلآ ىهق سوفنلا ف نوكت ىلا ةياكنلا امأو

 _مألا دعب لتقلا امأو . نيلئاقملا نيغلابلا ناركذلا نيككرشملا-لتق برحلاى زوجي

 مهنايبص لتق زوجيال هنأ مهنيب فالخال كلذكو « ان ركذ ىدذلا فالحلا هيفف
 كلذو « أهمجحيبتسا ةأرملا تلتاق اذإف « ىبصلاو ةأرملا لتاقت ملام مهئاسن لتق الو

 , هلاقو « نادلولإو ءاسنلا لتق نع ىسمن مالسلاو ةالصلا هيلع هلأ » تيثامل

 عماوصلا لهآ ىف اوفلتخاو « لتاقتل هذه تناك ام : ةلوتقم ةأرما ف



 در

 هوتعملاو نولتاقيال نيذلا خويشلاو ىمزلاو نايمعلاو سانلا نع نيع زتنملا

 نارصأ الو هوتعملا الو ىمعألا لتقيال : كلام لاقف « فيسعلاو ثارحلاو
 خبشلا لتقيال كلذكو « هب نوشيعي ام ردقب مهلاومأ نم مهل كرتيو « عماوصلا
 لتقتال : ىعازوألاو ىروثلا لاقو . هباحص أو ةفينحوبأ لاق هبو « هدتع ىنافلا
 هنع حصألا ف ىعفاشلا لاقو . ثارحلا لتقتال : ىعازوألا لاقو . طقف خورشلا
 راث آلا ضعب ةضراعم مهفالتخا ىف ببسلاو . فانصألا هذه عيمج لتقت

 تاريمأ ١ تباثلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعلو « باتكلا مومعل اهصوصخب

 - ىلاعتهلوق ىف كلذ وف كينحلا للا ”الإ هلرال اولوسقي ىح ”سانلا لتاقأ نأ
 ' "يلسومدتجتو ثميح نيكرشملا ١ وملشقاف ”مرسحلا رهشألا خلستا اذإف
 . ةالصلا هيلع هلوق كلذكو « هريغ وأ ناك ابهاو كرشم لك لتق ىضتقي.
 ىتلا راثآلا امأو . عهللا الإ هلإال اولوقي ىبح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » مالسلاو
 نع ةمركغ نع نيصحلا نب دواد.هاور ام اهنف ؛فانصألا هذه ءاقبتساب تدرو.
 0006 لاق هشويج-ثعي.اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ١ سابع نبا
 هيلع ىننلا نع كلام نب سنأ نع ىور ام اضيأ اهنمو « _ عماوصلا باحضأ
 ”ةأرثما الو أ ريت الئفط ألو ايناف اخيش اوُلتسقتال لاق مالسلاو ةالصلا
 هنأركب ىنأ نع كلام ةاور ام امقَيأ كلذ نمو « دوادوبأ هجرخ « اوُلغَتالو

 : ةنأ اوسيحح امو مهمعدف هلل .مبسفنأ اوسبح مهنأ اورعز اموق نودجتس : لاق

 ببسلا نوكي نأ هبشيو : « امره اريبكالو ايبصألو ةأرما نلتقت الؤ : هيفو « هل
 وللا ليس ف اوليتاقو  ىلاعت هلوق,ةضراعم ةلئسملا هذه فالتخالاف كالمألا
 هلوقل - ”نيردشسمملا بصيلال للا "نإ اودتعت الو ملكت ةولتاقلي نيرذلا
 : ةبآلا مه ومتدجو ثثيح نيكرشلا اولتقاف مارحلا ربشألا خلسنا اذإف  ىلاعت
 نأل  مكتولتاقي نيذلا هللا ليس ف اولتاقو - -ىلاعت هلوقل ةغان هذه نأ ىأر نمف
 .هلوق نأ ىأر نمو « اهموعىلع ةبآلا : لاق. لتاقي نمل حببأ امنإ الوأ لاتقلاا
 ١ 1١( لوانتت اهنأو ةمكحم هويت ولقي يذل للا ليس اولاقو + ىلاعت"
 ىعفاشلا جحا دقو« كألت مودع نم.اهانثتسا نولتاقيال نيذلا فائصألا ءالؤه

 مارا رار درر دارطل راو جالا : خلا لواننت هلوق )1(

 . هيحح صم هأ لمأت
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 ويش اونلتنقا ٠ لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ ةرمس ثيدحي

 ىه امن]إ هدنع لتقلل ةبجوملا ةلعلا نأكو «متهتخرش اونيحتْساو نيكرشتملا

 هنأ ىلإ بهذ نم امأو . رافكلا عيمج ف ةلعلا هذه درطت نأ بجوف « رفكلا

 اناتأ : لاق بهو نب ديز نع ىور امب كلذ ىف جتحا هناف « ثارحلا لتقيال

 اوقتاو اديلو اولتقت الو اوردغتالو اولغتال : هيفو هنع هللا ىضر رمع باتك

 فيسعلا لتق نع ىبلا ةعيبر نب حابر ثيدح ىف ءاجو . نيحالفلا ف هللا

 .٠ اهازغ ةوزغي راسو هلع هللا لب هللا لوسو عم جرخ هنآ و كلذو كربلا

 0 هيلع للا ليهدللا لوعر باستأو خابر رت

 ٠ ”لياقتل هذه تتاكام : لاق م اهبل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 د ديلولا 1 دلاخم  قحلا : : مهدحأل لاقف موقلا هوجو ىف رظن

 مهفالتخال ةلمحلاب عدلا بيسلاز: كو لما لو افيسع الو ةةّنيَرذ

 رفكلا ىه كلذل ةبجوملا ةلعلا نأ معز نف « « لتقال ةبجوملا ةلعلا ف مهفالتخا

 نع ىبلل لاتقلا ةق ةقاطإ كلذ ةلعلا نأ معز نمو ٠ نيكرشملا نم 0

 هيلإ هسفن بصني مل نمو لاتقلا قطي مل نم ىنثتسا رافك نبأ عم ءاسنلا لتق

 مهلتق زاوج ىلع نوملسملا قفتاو « ةلثملا نع ىبهلا حصو . فيسعلاو حالفلاك

 اهب مهيمرو رانلاب مهقيرحن موق هركف « رانلاب مهقيرحن قف اوفلتخاو ءحالسلاب

 لاقو ٠ ىروثلا نايفس كلذ زاجأو « كلام نع ىوريو . رمع لوق وهو

 ةض راعم مهفالتخا ىف ببسلاو . الف الإو زاج كلذب ودعلا أدتبا نإ : مهضعب

 مهومتدجو ثيح نيكرشملا اولتقاف - - ىللاعتهلوقف مومعلا امأ . صوصخلا مومعلا

 هيلع هللا لص دقلا لوسر نأ تبث اف صوصخلا امأو . لتق نم التق نئتسي لو

هونقر حالو هولتقاف هيلع مرد نإ ٠ لجر ىف لاق ملسو
 «هناف راَتلاَب ' 

 نوصحملا ىر زاوج ىلع ء ءاهقفلا ماوع قفتاو « راّثنلا بر الإ ٍراثلاب باذعيال

 ةالصلا هيلع ىنلا نأ ٠ ءاج امل نكي ملوأ ةيرفو ءاسن اهيف ناك ءاوس قيناخغاب

 ىراسأ هيف نصحلا ناك اذإ ناو « فئاطلا ل هأىل اع قتلا بصن مالعلاو

 قينجتملابمهيمر نع فكي : ةفئاط تلاقف : نيملسملا نم لافطأو نيملسملا نم

 ىلاعت هلوق هزجي مل نم دمتعمو زئاج كالذ : ثيللا لاقو . ىعازوألا. لاق هبو
 لوأ - دهحملا ةيادب - مه



 ممم

 امأو : ةبآلا  ”يلأ اباذتع 'مبنللم اورفتك نيذلا انب ذعل اوليزت ول -
 نأ زوجن ىلا ةياكنلا رادقم وه:اذهف « ةحلصملا ىلإ رظن هنأكف كلذ زاجأ نم

 ىنابملا ف كلذو مهلاومأ قزوجت ىلا ةياكتلا امأو . مهباقرو مهسوفن ىف مهب غلبت

 راملاو رجنشلا عطق كلام زاجأف ٠ كلذ ىف اوفلتخا مهنإف تابنلاو ناوحلاو

 ىعازوألا هركو « لخنلا قيرحت الو ىبئاوملا لتق زجي ملو « رماعلا بيرختو
 ىعفاشلا لاقو . الذ ريغ وأ ناك ةسينك رماعلا بيرختو رمثملا رجشلا عطق
 عطقو تويبلا.بيرخن هركو « لقاعم مهل تناك اذإ رجشلاو توببلا قرحن

 .كلذ ىف ركب ىلأ لعف ةفلاخم مهفالتخا ىف ببسلاو : لقاعم مهل نكي مل اذإ رجشلا
 قرح مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ) تبث هنأ كلذو « مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفل

 نير الو ارجش نعطقتال : لاق هنأ رثكب ىلأ نع تيثو « ريضنلا ىب لخن
 هنم لعفلا كلذ خسنب هملع ناكمل ناك امنإ اذه ركب ىنأ لعف نأ نظ نف : ارماع
 ىأر وأ . هلعفب هملع عم هفلاخي نأ ركب ىأ ىلع زوجيال ذإ ٠ ملسو هيلع هللا ىلص
 هلعف دمتعا نمو ٠ ركب ىلأ لوقب لاق مهوزغل ريضنلا ىتبب اصاخ ناك كلذ نأ

 . رجشلا قيرحتب لاق هيلع ةجح هلعف الو دحأ لوق ري ملو مالسلاو ةالصلا هيلع

 « ةلثملا نع ىسهم دقو ةلثم ناويحلا لتق نآل رجشلاو ناورحلا نيب كلام قرف امإو

 ىلا ةياكنلا ةفرعم وه اذهف : اناويح لتق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تأي لو

 + هاومأو ميس وفن ى رافكلا نم غلبت نأ زوحي

 برجحلا طرش ف عبارلا لصفلا

 ىح ممبارح زوجنال هنأ عا . قافتاب ةوعدلا غولب وهف برحخلا طرش امأف

 هملاعت هلوقل نيجلسملا' نم دياع عمتجج عيل ,كدرم ةوعدلا متل لع اوارخي
 ةوغدلا راركت يح له امآو ب الوسر كلت ىتح نييادعم انك امو د

 اهبحتسا نم مهنمو ءاهيجوأ نم مهنف ٠ . كلذف اوفلتخا مبماف برحلا راركت دنع
 . لعفلل لوقلا ةض راعم مهفالتخا ف ببسلاو . اييحتساالو اهبجوي نم مهمو
 : اهريمأل لاق ةيرس ل ثعب 106 مدجلاو ما هنأ تبث هنأ ١ كلذو

 وأ لاصخ ثالث ىلإ ماهلع "داق نيكرشملا ء كو دع تيقل اذإ
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 مث« 0 مي كو ميم ”لتبقاف ”كوتباجأ ' ناف ةمداسالا ىلإ 'ماهعادا

 0 ”نيرجاهملا راد ىلإ مر 1 لوَحَتلا ىلإ 0

 ىلع ام 'مهلتع ”نأو ”نيرجاهسملل ام "مل نأ كلذ اوُلَتعف نإ 'ملبن
 ةنونوثكتي مهنأ" 2 لئعأف "مراد اوراتثخاو اًوبأ ا
 ىلع ىِرَْس ىلا وللا ”بلكح مهللعت ى ىرْي نيملسملا بارعأك

 اودهاجيأ 'نأ الإ بيصت 0 م ”نوكيالو «نينمؤُملا
 "ناف « ةيزحلا ءاطنعإ ىلإ 'ملهتع داق اًبأ مه ”ناف « نيملسملا 0

 للاب "نيعتساف اًبأ "ناف ٠ 'مسيلع فلك 'منهلم لبقاف اوُبباجأ
 مييلع ريغيو ودعلا تبي ناك هنأ مالسلاوةالصلا هيلع هلعف نم تبثو« مهللتاقو

 نأو هلوقل خسان هلعف نأ ىلإ بهذ نم روهمحلا ,هو سانلا نف « تاودغلا عم

 ىلإ هيف مهتوعد ليلدب ةوعدلا رشتنت نأ لبق مالسإلا لوأ ىف ناك امثإ كلذ
 ىلع لعفلا لمح نأب كلذو « لعفلا ىلع لوقلا حجر نم سائلا نمو « ةرجحلا

 1 عمجلا نم هجو وهف ءاعدلا نسحتسا نمو 5 صوصخلا

 سماخلا لصفلا
 مهْنع رارفلا زوحيال نيذلا ددعلا ةف رعم ف

 . ةبآلا  اهعَض "مكيف 0 ل الا د ف <نآلا - ىلاعت هلوقل

 ق ال ةوقلا ىف ربتعي امن] فعضلا نأ كلام نع هاورو نوشجاملا نبا بهذو

 دوجأو هنم اداوج قتعأ ناك اذإ دحاو نع دحاولا رفي نأ زوحي هنأو « ددعلا

 . ةوق دشأو احالس

 ةبداهملا زاوج ىف سداسلا لصفلا

 ىأر اذإ ببس ريغ نم ءادتبا اهوزاجأ اموق نإف ؟ ةنداهملا زوج له امأف -

 ةيعادلا ةرورضلا ناكمل الإ اهوزيجي مل موقو « نيملسملا ةحلصم مامإلا كلذ
 ةيزحلا مكح ىلعال مهنه هنوذخأي ءىشب امإ كلذ ريغ وأ ةنتف نم مالسإلا لهأل
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 ماكحأ مهيلع دفنت ثرحخ مهو مهم لخؤت نأ اهطرش امنإ ةيزحلا تناك ذإ
 حلاصي نأ زيي ىعازوألا ناكو « مهن هنوذخأي ءىثش الب امإو. نيملسملا
 ةرورض كلذ ىلإ تعد اذإ رافكلا ىلإ نوملسملا هعفدي ء ىش ىلع رافكلا مامإلا
 رافكلا نوملسملا ىطعيال : ىعفاشلا لاقو : تارورضلا نم. كلذ ريغ وأ ةنتف
 نممو « مهب تلزن ةنحنوأ مهنلقو ودعلا ةرثكل اوملطصي نأ اوفاخي نأ الإ ائيش
 , ةفينحوبأو ىعفاشلاو كلام ةحلصم كلذ مامإلا ىأر اذإ حلصلا ةزاجإب لاق
 هللا لوسر اهيلع حلاص ىلا ةدملانم رثكأأل حلصلا هدنع زوحيال ىعفاشلا نأ الإ
 | زوجى مهقالتخا ببسو . ةيبيدحلا ماع زافكلا ملسو هيلع هللا ىلص
 مرا رسبشألا َخلَسْنا !ذإف  ىلاعت هلوق رهاظ ةضراعم ةرورض ريغ نم
 <ني ذَلا اوللتاق - ىللاعت هلوقو - "مهول دتجو ثليتح نيكرششملا اولاتقاف
 رش اوُحتج ”نإو - ىلاعت هلوقل  رمخآلا موتيلاب الووقلاب نوتمؤبال
 اوملسي ىتح لاتقلااب رمألا ةيآ نأ ىأر نف - هللا ىلتع 'لبك وتو اهل حتجاف
 « ةرورض نم الإ حلصلا زوحيال : لاق حلصلا ةبآل ةغسان ةيزحلا اوطعي وأ
 مامإلا كلذ ىأر اذإ زئاج حلصلا : لاق كلتل ةصصخم حلصلا ةيآ نأ ىأر نمو
 هيلع هللا لص هحلص نأ كلذو ؛ و هيلع هللا ىلص كلذ هلعفب هليوأت دضعو
 لصألا ناك املف ىعفاشلا امأو . ةرورضلا عضومل نكي مل ةيديدجلا ماع ملسو
 هدنع اصًصخم اذه ناكو « ةيزحلا اوطعيوأ اوملسي ىتح لاتقلاب رمألا هدنع
 اهيلع حلاص ىتلا ٌةدملا ىلع دازي نأري مل ةيبيدحلا ماع مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفب
 عبرأ تناك ليقف ء.ةدملا هذهىف ضلتخا دقو ؛ .و هيلع هللا لص هللا لوسر
 زاجأ نم امأو . ىعفاشلا لاق كلذب و ٠ نينس رشع ليقو ء« اثالث ليقو نينس
 كلذ ىلإ تعد اذإ ائيش نوملسملا مه اوطعي نأب نيكرشملا نوملسملا حلاصي نأ
 دق.مالسلاو ةالصلا هيلع ناك هنأ ٠ ىور ام ىلإ اريصنف اهريغ وأ ةنتف ةرورض
 ءافأ ىتح ةنيدملا رمت نم هب هل حمس ناك ىذلا ردقلا ىلع هقفاوي ملف « مهيبختل بازحألا ةلمج ىف اوناك نيذلا رافكلا ضعبل ةنيدملا رمث ضعب ىطعي نأ م
 اسايقف اوملطصي نأ نوملسملا فاخي نأ الإ كلذ زحي مل نم امأو . «هرصنب هللا
 اوراص اذإ نيملسملا نأل ٠ نيملسملا ىراسأ ءادف زاوج ىلع مهعامجإ ىلع
 . ىراسألا ةلزنمي مهف دحلا اذه ىف
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 ؟ نوبراحياذامل عباسلا لصفلا

 بائكلا لهأل ةبراحملاب دوصقملا نأ ىلع نوملسملا قفتاف-؟نوبراحي اذامل امأف
 لوخدلا امإ : نيرمأ دحأوه برعلا ىراصنو شيرق نم باتكلا لهأ ادع ام
 ةنوثمْؤُيال نيرذلا اوناق - ىلاعت هلوقل ةيزلا ءاطعإ امإو « مالسإلا ىف
 ”نوشي ديالو او هلا مرح اهتنومرحيب الو ريالا مويلاب الور هللاب
 دب *نع ”ةيزحلا اوُطْمعي ىح باتكلا اونتوأ يذلا نم مو نيد
 سوه نم اهذخأ ىلع ءاهقفلا ةماع قفتا كلذكو - ”نورغاَص "معو
 اوفلتخاو « باتكلا لئهأ نس مهب_ اوس » ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل
 : موق لاقف ؟ ال مأ ةيزحلا مهم لبقت له نيكرشملا نم باتكلا لهأ ىوس ايف
 ىكرشم كلذ نم اونثتسا موقو . كلام لاق هبو « كرشم لك نم ةيزحلا ذخؤت

 . سوجلاو باتكلا لهأ نم الإ قخؤتال ةعامجوروثوبأو ىعفاشلالاقو . برعلا
 ىلاعت هلوقف مومعلا امأ . صوصخلا مومعلا ةضراعم: مهفالتخا ف ببسلاو
 هلوقو هلل هلك ' نيدلا ةنولكيو ”ةنلتف ”نولكتال ىتح 'مهولتاقو -
 "لإ هلال اوُن وقتي ىََح ”ساّنلا ”لتتاقأ "نأ تمد : مالسلاو ةالصلا هيلع
 ”متهباسحو اهنقحبالإ * فرار مله تدامد يتم ا رثدتعتم اهوا ذل“ هللا
 ىكرشم لإ منع ناك نيل املا ءارمأل لوقف صوصخلا امأو « هللا ىلع
 ىلإ مهعداف كودع تيقل اذاف ١ باتك لهأ ريغ اوناك مهن أ مولعمو « برعلا
 مومعلا نأ ىأر نف . ثيدحلا مدقت دقو ؛ اهيف ةيزحلا ركذف : لاصخ ثالث

 ادع ام كرشم نم ةيزحلا لبقتال : لاق هل خسان وهف صوصحملا نع رخأت اذإ .
 ثيدحلا كلذ نع ةرخأتم ىه مومعلا ىلع محلاتقب ةرمآلا ىآلا نأل باتكلا لهأ
 « حتفلا ماع كلذ « ةءارب ةروس قوه ةماع نيكرشملا لاتقب رمألا نأ كلذو

 نأ ىأر نمو « ةرجهلل هيف مهئاعد ليلدب حتفلا ليق وه امنإ ثيدحلا كلذو
 : لاق امهندب رخأتلاو مدقتلا لهج وأرخأت وأ مدقت صوصخلا ىلع ىببي مومعلا

 نيرو رئاس نم باتكلا لهأ صيصخت امأو نيكرشملا عيمح نم ةيزحلا لبقت
 ةوتو ”نيذّلا ني مس ىلاعت هلوق صوصخي قافتاب مومعلا كلذ نم جرخف
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 . برحلا ناكرأ ىه هذهف ؛ باتكلا اذه نم ةّناثلا ةلمحلا ىف اهماكحأو ةيرحلا ىف لوقلا ىئأيسو -نورغاص مهو دي نع ةيزنلا اوطعب ىتح باتكلا
 لوسر نع كلذ توبثل زئاج ريغ كلذ نأ ىلع ءاهقفلا ةماعو ؛ ودعلا ضرأ ىلإ نآرقلاب رفسلا نع ىسبللا : ةروهشملا لئاسملا نم ةلمحلا هذه. قلعتي امو
 ركاسعلا ىف ناك اذإ كلذ زوجي : ةفينحوبأ لاقو  ملمسو هيلع هللا ىلص هللا
 صاخلاا هبديرأ ماع وأ ماعلاهب دي رأ ماع ىبنلا له مهفالتخا ىف ببسلاو .ةنومأملا

 . ساخخألا ةعبرألا مكح ىف : ىناثلا . سمحلا مكح ف : لوألا : لوصف ةعبس ىف اضيأ رصحني ةلمحلا هذه لوصأب طيحملا .لوقلاو ( ةيناثلا ةلمحلا )
 دنع "نيملسملا لاومأ نم دجو ام مكح ف : عيارلا ٠ لافنألا مكح ف : ثلاثا
 : عباسلا . ءىلا مكح ىف : سداسلا . نضرألا مكح ىف : سماخلا . رافكلا
 , حلصلا قيرط ىلع مهنم ٍدخؤي ىذلا لاملاو ةيزحل ماكحأ ىف

 ةميثغلا سخ مكح ىف لوألا لصفلا
 ادعام مورلا ىديأ نم ارسق ذخؤت ىبلا ٍةمينغلا نأ ىلع نوملسملا قفتاو

 اوملمعأو ىلاعت هلوقت اهومنغ نيذلل اهساخأ ةعبرأو مامإلل اهسخ نأ نيضرألا
 اوفلتخخاو : ةيآلا - لوتسرللو هس هلل نأف ءىش نم 'علطمتغ امغأ
 ةسمخل ىلع مسقي سمحلا نأ اهدحأ : ةروهشم بهاذم ةعبرأ ىلع سمحلا ىف
 ةعبرأ ىلع مسقي هنأ ىاثلا لوقلاو . ىعفاشلا لاق ةبو « ةثآلا صن ىلع ماسقأ
 اممق وه سيلو مالك حاتتفا وه هس هلل نأف  ىلاعت هلوق نأو « ساخأ
 ىبرقلا ىذو ىبنلا مهس تأو « ماهقأ ةثالث مويلا مسقي هنأ ثلاثلا لوقلاو . اسماخ
 ىلا ةلزنمب سمحلا نأ عبارلا لوقلاو . ملسو هيلع هللا لص ينلا تروم اطقس
 مسقي اولاق نيذلاو . ءاهقفلا.ةهاعو كلام لوق وهو « ريقفلاو ىنغلا هنم ىلعي
 و هيلع هللا ليص هللا لوسر مهسب لعقي ايف اوفلتحا ةسخوأ سامخأ ةعبرأ
 مهل نيذلا فانصألا رئاس ىلع دري : موق لاقف . هتوم دعب ةبارقلا مبسو
 لوسر مهم لب : موق لاقو . شيما قاب ىلع دري لب : موق لاقو . سمخا

 ؛ موق كاقو . مامإلا ةبارقل ىبرقلا ىوذ مهسو « ماملل ملسو هيلع هللا ىلص هللا :
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 مشاهونب موق لاقف © مه ن“ ةبارقلا ف اوفلتخاو . ةدعلا و حالسلا ىف نالعجي لي

 سمحلا لهى مهفالتخا ببسو . مشاهونبو تنال دبع ونب موق لاقو . طقف
 فانصألا كلت ركذ له وه مهريغل ىدعي مأ نيروك ملا فانصألا ىلع صقي
 نوكيف مه ريغ ىلع مم هيبنتلا دصق مأ مهل سمحلا نيبعت اهم دوصقملا ةبآلا ىف
 صاخلا هب ديرأ صاخلا باب نم هنأ ىأر نه ؟ ماعلاهب ديرأ صاخلا باب نم كلذ
 هيلع ىذلا وهو اهيلع صوصتخملا فانصألا كالت سمخللاب ىدعتيال : لاق
 نأ مامإلل زوجي لاق ماعلا هبديرأ صاخلا باب نم هنأ ىأر نمو ٠ روهمجلا
 هيلع هللا: ىلص ىنلا مع نأ ىأرنم جتحاو « نيملسملل ا>الص هاري اف اهفرصي
 هللا ”متعطأ اذإ » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنعىور ا هدعب مامإلل سو
 نيقابلا فانصألا ىلع هفرصنم امأو هادم .ةفيلخلا وهف ”ةملعط يبن
 مشاه ونب مه ةبارقلا لاق نم امأو . مهيلعسبحملا فنصلاب اهيبشتف نيمئاغلا ىلعوأ
 هللا ىلص هللا لوسر مشق 3 لاق .معطم نب ريبج ثيدحب جتحا هنإف بلطملا ونبو

 امهنِإو : لاق ع سمحلا نم بلطملا ىبو مشاه ىبل ىبرقلاىوذ مهس ملسو هيلع
 نيذلا مهنالف فنص مشاهونب لاق نمو ؛ دحاو فئص بلطملا ونبو مشاهونب
 نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا موس ىف ءاملعلا فلتخاو . ةقدصلا مهل لحيال
 سمحلا .بوجو ف مهدنع فالخ الو « طقف سمحلا : موق لاقف ؛ سمحلا
 مه وهو ىصلاو سمحلا لب : موق لاقو . اهرصضحوأ ةمسقلا نع باغ هل
 ةمينغلا سأ ٠ نم هيفطصي "ناك ءىشوهو « ملسو هيلع هللا ىلص هل روهشم
 نأ ىلع اوعمجأو . ىصلا نم تناك ةيفص نأ ىورو . دبع وأ ةمأ وأ سرغ
 : لاق هنإف روث ابأ الإ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب نم دحأل سيل ىصلا
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىبثلا مهس ىرجم ىرخي

 ساخألا ةعبرألا كح ىف ىناثلا لصفلا
 نذاب اوجرخ اذإ نيمئاغلل ةمينغلا ساخخأ ةعبرأ نأ ىلع ءاملعلا روهمج عمجأو

 نم ةيين هل بحي نميفو مامإلا نذإ ريغب نيجراحلا ىف اوفلتخإو . مامإلا
 روهمخلاف ؟ مسقلا لبق ةمينغلا نم هلزوي ايفو بحي مكو بجي ىمو ةمينغلا
 كلذ ريغبوأ مامإلا نذاب اوجرخخ اهومنغ نيذلل ةمينغلا ساخأ 'ةعبرأ نأ ىلع
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 اذإ : موق لاقو . ةيآلا  ءىش.نم متمنغ امنأ اوملع او - ىلاعت هلوق مومعل
 هذخأي لفن قاس ام لكف مامإلا نذإ ريغب دحاولا لجرلا وأ ةيرسلا تجرخ

 « ةيآلا رهاظب اوكسمت روهمحلااف . مئاغلا هلك هذخأي لب : موق لاقو « مامإلا

 ,ىلص هللا لوسر دهع ىف كلذ نم عقاولا لعفلا ةروص اودمتعا مهنأك ءالؤهو

 ةالصلا هيلع هنذإ نع جرخت تناكامن] ايارسلا عيمج نأ كلذو ؛ ملسو هيلع هللا

 هل نم امأو . فيعض وهو كلذ ىف طرش مامإلا نذإ نأ اوأر مهنأكف « مالسلاو
 اوفلتخاو « نيغلابلا رارحألا نارككذلا ىلع اوقفتا مهئاف ؟ ةمينغلا نم مهسلا

 غولبلا براق نمث لاجرلا نه غلبي مل نمو ديبعلاو ءاسنلا ف ىنعأ : ,هدادضأ ىف
 هلاق هبو « ممل خض ري نكلو ةمينغلا نم ظح ءاسنللالو ديبعلل سيل لوق لاقف

 مه لب : موق لاقو ء نيمئتاغلا ظح محلالو خضريال : موق لاقو « كلام

 ىصلا ىف اوفلتخا كلذكو . ىعازوألا لوقوهو « نيمناغلا نم دحاو ظح

 نم مهمو « ىعفاشلا بهذم وهو هل مسقي : لاق نم مهْف « قهارملا
 : لاق نم مهنمو « كلام بهذم وهو « لاتقلا قيطي نأ كلذ ى طرتشا

 رارحألا لوانتي باطحلا مومتله وه ديبعلا ف مهفالتخا ببسو . هل خض ري
 مومعل ضراعم ةباحصلا لمعف اضيأو ؟ ديبعلا نود طقف رارحألامأ اعم ديبعلاو
 كلذ ىور « ممل مهسال ناملغلا نأ مهنع هلل ىضر مهيفرشتنا هنأ كلذو « ةيآلا

 هلاق « امببع قرط نم ةبيش ىلأ نبا هركذ « سابع نباو باطخلانب رهع نع
 ةنييع نب نايفس هاور ام رمع نع كلذ نم ىور ام حصأ : ربلا دبع نب رهعوبأ

 هلاق : لاق ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع باهش نبا نع رانيد نب ورمع نع

 راص امثإو « مكناميأ تكلم ام الإ قح لاملا اذهى هلو الإ دحأ سيل : رمع

 انك» :تلاق تناثلا ةيطعمأ ثيدحب خض ريو اهل مسقيال ةأرملا نأ ىلإ روهمحلا

 ىضرملا ضّرمتو ىحرخلاىوادنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم وزغن
 ةأرملا هيبشت ىف مهفالتخاوه مهفالتخا ببسو.. « ةمينغلانم انل خضري ناكو

 هنأ ىلع اوقفتا مهمناف ؟ال مأ برحلا ىف ريثأت اه تزغ اذإ اهنوك ىف لجرلاب
 نمو « ةمينغلاو ابيصن نحل بجوأ لاجرلاب نههبش نف ءوزغلا.نمل حابم ءاسنلا

 هبجوأ امإو ائيش نط بجوي مل امإ ىنعملا اذهىف:لاجرلا نع تاصقان نغآر .
 ىعازوألامعزو ءرثألا عابتا ىلوألاو « خاضرإلاوهو نيمئتاغلا ظح نود نط



 ا

 اوفلتتتا كلذكو «رييخي ءاسنلل مهسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو

 نأ الإ مهل مهسيال : كلام لاقف ؟ ال مأ مل مهسي له ءارجألاو راجتلا ف .
 وه مهفالتخا بيسو . لاتقلا اودهش اذإ مهل مهسي لب :موق لاقو « اولتاقي
 سايقلاب هس هلل نأف ءىشنم متمنغ اهنأ اوملعاو - ىلاعت هلوق مو صيصخت

 راجتلا نأ ىأر نم نأ كلذو « نيمئتاغلارئاسو ءالؤه نيب قرفلا بجوي ىذلا

 امنإو لاتقلا اودصقي مل مهنأل نيدهاجما رئاس فالخ مكح مهكح ءارجألاو
 نأ ىأر نمو .مومعلا كلذ نم مهانثتسا ةراجإلا امإو ةراجتلا امإ اودصق

 .نم ةجح نمو « هرهاظ ىلع مومعلا ىرجأ سايقلا اذه نم ىوقأ مومعلا
 ءارقف نم لجرل لاق فوعنب نمحرلا دبع نأ قازرلا دبع هجّرخ ام مهانثتسا
 أف هاعد جورحلا رضح املف « هدعوف معن لاقف « مهعم جرخي نأ نيرجاهملا

 ريناند ةثالث نمحرلا دبع هاطعأف « هلهأو هلايعرمأب هلرذتعاو هعم جرخب نأ

 منغملا نم هبيصن نمحرلا دبعلجرلا لأسودعلا اومزه املف « هعم جرخي نأ ىلع

 ؛هل هركذف ءماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كرمأر كذأس : نمحرلا دبع لاقف

 ”هئيصتنو هلظح ”ريزاث د ”ةئالّدللا كذت» لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف

 هبنم نب ىلعي نع دوادوبأ هلثمج رخو ؛ هترخآو ”هايناد رمأ قف هوزغ ' نم

 ءاضعب مهضعب ناويدلا لهأن يعي نأ وهو اضيأ لئاعحاب هببش مسقلا هلزاجأ نمو
 اهزاجأف « لئاعحلا ىف ءاملعلا فلتخا دقو : ىزاغلا مهنم دعاقلا نيعي ىنعأ

 تناك اذإ وأ طقف ناطلسلا نم كلذ .زاجأ نم مهنمو « هريغ اهعنمو كلام

 دهاجملل هب بحي ىذلا طرشلا-امأو . ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاق هبو « ةرورض

 هلإو مهسلا هل بجو لاتقلا دهش اذإ هنأ ىلع رثكألا نإف « ةمينغلا نم مهسلا

 . روهمحلالاق.اذهبو « ةميئغلا ف مهس هل سيلف لاتقلا دعب ءاج اذإ هنأو « لتاقيب
 ,نم هظح هل بجو مالسإلا راد ىلإ اوجرخي نأ لبق مهقحل اذإ : موق لاقو

 :ببسلاو . ةفينح ىلأ لوق وهو« .اهبابسأ نم ءىش ىف لغتشا نإ ةمينغلا

 ىزاغلإ ريثأت قحلي له وهف سايقلا امأ . رثألاو سايقلا : ناببس مهفالتخا
 ىععأ : ذخألا ف ريثأت هل لاتقلا دبش ىذلا نأ كلذو ؟ ذخأألا ف ه ريثأتي ظفحلا ف

 دالب لإ اؤلصي نأ لبق ءاج ىذلاو ؛ مهسلا قحتسا كلذبو ةمينغلا ذخأ ىف



 نتا

 . لاق ذخألا ىف ريثأتلاب ظفحلا ىف ريثأتلا هبش نف « ظفحلا ىف ريثأت هل نيملسملا
 . هل بجوي مل ٍفعضأ ظفحلا نأ ىأر نمو « لاتقلا رضح ملنإو مهسلا هل بجي
 ةريرهىنأ نعىور ام امهدحأ : نيضراعتم نيرثأ كلذ ف ناف رثألا امأو
 ةنيدملا نم ةيرس ىلع ديعس نب نابأ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ و
 اهوحتف ام دعي رييخب ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع هباحصأو نابأ مدقف « دج لبق
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل مسقي ملف « هللا لوسر اي انل مسقا : نابأ لاقغ
 موي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىورام ىناثلا رثآلاو « ام ملسو
 هل برضف « هلوسر ةجاحو هللا ةجاح ىف قلطنا نامدع نإ » ردب
 : اولاق.« اهنع باغ دحأل برضي ملو مهسب راسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 : رذنملا نب ركباوبأ لاق . مامإلا ببسب ناك هلاغتشا نأل مهسلا هل بجوف
 امأو : ةعيقولا دهش نمل ةمينغلا : لاق هنع هللا ىغر باطحلا نب رع»نأ تبثو
 مهنوكراشي ركسعلا لهأ نأ ىلع روهمححلاف « مغتف ركاسعلا نم جرخت ىلا ايارسلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل كلذو « لاتقلاالو ةمينغلا اودبشي مل نإو اومنغ ايغ
 اضيأ اريثأت مهل نألو « دوادوبأ هجرخ « "مهن دعتق ىلع 'مهايارسم درتو»

 نم مامإلا نذاب ةيرسلا تجرخ اذإ : ىرصبلا نسحلا لاقو . ةمينغلا ذخأ ىف

 ناكو « اهسمخ هنذإ ريغب اوجرخ نإو « ةيرسلا لهآلف ىب امو اهسمخ هركسع
 درتام سمخ ءاش نإ رايخلاب مامإلا : ىعخدتلا لاقو . هلك شيحلا لهأ نيب ىب ام
 ريثأت هيبشتوه فالتخالا اذه ىف اضيأ ببسلاو . هلك هلفن ءاش نإو ةيرسلا
 نذإف « ةيرسلا لهأ مهو اهي لاتقلا رضح نم ريثأتب ةيرسلا ةمينغ ف ركسعلا
 رضح نم نوكي نأ امإ : نيطرش دحأب دهاجملل روهمحلا دنع بجن امنإ ةمينغلا
 مهناف لئاقملل بحي مك امأو « لاتقلا رضح نمل اءدر نوكي نأ امإو « لاتقلا
 نامهسو ءاهل مهس : عبسأ ةثالث سرافلل : روهمحلاا لاقف « سرافلا ف اوفلتخا
 ببسلاو . هل مهسو « هسرفل مهس : نامهس سرافلل : ةفينحوبأ لاقو . هسرفل
 دوادابأ نأ كلذو « رثألل سايقلا ةضراعمو راثآلا فالتخا مهفالتخا ف
 ةثالث هسرفو لجرل مبسأ ملسو هيلع هللا لص ىننلا نأ » رمع نبا نع جرخ
 ةثراح نب عمي نع اضيأ جرخو « هبكارل مهمو « سرفلل نامهس : مهمأ
 رمع نبأ ثيدح رهاظل ضراعملا سايقلا امأو . ةفينح ىلأ لوق لثم ىراصنألا



 موه

 ةفينحوبأ هدمتعاىذلا اذه :ناسنإلا مهس نم ربكأ س رفلا مهس نوكي نأوهف

 سايقلا اذهو هل فلاخما ثيدحلاىلع سايقلا اذهل قفاوملا ثيدحلا حيجرت ىف

 سرفلاب سرافلا وه ىذلا ناسنإلا هقحتسا امتإ سرفلا مهس نآل ١ ءىشب سيل

 ريثأت فاعضأ ةثالث برحلا ف سرفلاب سرافلا ريثأت نوكي نأ ديعب ريغو
 نأ دهاجملل زوجبام امأو . تبثأ رمع نبا ثيدحنأ عم بجاو هلعل لب لجارلا

 تيث امل لولغلا ميرحت ىلع اوقفتا نيملسملا نإف مسقلا لبق ةمينغلا نم ذخأي
 ّدأ و مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم ملسو هيلع هللأ ىل اص هللا لوسر نع كلذىف

 ع ةمايقلا موي هلئهأ لعراتشو راع لولا ”نإف : _طيخملاو كعئاجلا
 ةازغلل ماعطلا ةحابإ ىف اًوفلتعاو + بابلا اذه ةذراولا ناثآألا نم كلذ ريغ ىلإ

 بهذم وهو موق كلذ نم عنمو : :روهمجلا كلذ حابأف وزغلا ضرأف ة اوماد ام

 لولغلا يرحم ىف تءاج ىلا راث آلا ةض راعم مهفالتخا ف ببسلاو . باهش نبا

 ثيدحو لفغملا نباو رمع نبا ثيدح نم ماعطلا لكأ ةحابإ ىث ةدراولا راثآلل
 « ةازغلل ماعطلا لكأ زاجأ هبي لولغلا ميرحن ثيداحأ صصخ نق: وأ ىأ نبا

 :لاقوه لفغم نبا ثيدحو «كلذزجي مل اذهىلعدولغلا ميرحنثيداحأ حجر نمو

 اذإف تفتلاف : ائيش هنم ىطعأال تلقف ٠ ربيخ موي محش بارج ثبصأ »

 ثيدحو . ماسمو ىراخبلا هجرخ (« مسيتي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 « هعفدن الو هلكأتف بنعلاو لسعلا انيزاغم ىف بيصن انك » لاق ىفوأ ىنأ نبا

 « هلحر قرح : : موقلاقمف . لاغلا ةيوقع قف اوغلتخاو . ىراخلا اضيأ هير

 مهفداتيلا مهفالتخا ببسو . ريزعتلا الإ باّمع هل سيل : مه.قعي لاقو

 : لاق هنأ رمع نبا نع ملاس نع ةدئاز ن ب دمحم نب حلاص ثيدح حيحصت ف
 2.( ”عاتم اوقرحأف لغ' نم 0 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 لافنألا مكج ىف ثلاثلا لصفلا
 ن ف « هبيصن ىلع هديزي نأ ىنعأ . ءاش نمل ةمينغلا نم مامإلا ليفنت امأو

 هرادقمىو لفنلا نوكي ءىش ىأ نه اوفلتخاو . كلذ زاوج ىلع اوقفتا ءاملعلا

 بحي سيل مأ لئاقلل بلسلا بجي لهو ؟ برحلا لبق هب دعولا زوجي لهو
 . لصفلا اذه دعاوق ىه لئاسم عب رأ هذهف ؟ مامإلا هل هلفني ن ءأ الإ



 دعا اح

 هبجاولا سمحلا نم نوكي لفتلا : اولاق اموق نإف ( ىلوألا ةلثسملا امأ )

 نم نوكي امنإ لفنلا لب : موق لاقو . كالام لاق هبو « نيملسملا لام تيبل

 لاقو . ىعفاشلا هراتخا ىذلاوهو « طقف مامإلا ظح وهو سمخللا سخ

 نم ءالؤه نمو « ةديبعوبأو دمحأ لاق هبو « ةميتغلا ةلمج نم لفنلا لب : موق

 نيتدراولا نيتيالا نيب لهوه مهفالتخا ف ببسلاو . ةمينغلا عيمج ليفنت زاجأ

 متمنغ امنأ اوملعاو  ىلاعت هلوق ىعأ ؟ رييختلا ىلع امه مأ ضراعت مناغملا ىف

 نف . ةيآلا  لافاأيألا نع كتوُللأْسَتي  ىلاعت هلوقو « ةبآلا 10

 هلوقل اًحسان هسخ هلل نأف ءىش نم ممنغ امنأ اوملعاو  لاعت هلوق"نأ ىأر

 سم نم وأ سمخلا نم الإ لفنال : لاق  لاقنألا نع كن ولأسي - ىلاعت

 نأ ىتعأ  رييختلا ىلع امهنأو امهنيِب ةضراعمال نيتبآلا نأ ىأر نمو . سممللا

 عابرأ عيمح ىطعي نأب لفني الأ هلو « ءاش نم ةمينغلا سأر نم لفني نأ مامإلل

 هببس اضيأ مهفالتخالو . ةمينغلا سأر نم لفنلا زاوجي لاق نيمناغلل ةمينغلا

 هىور ام امهدحأ : نارثأ كلذ قو « بابلا اذهى راث آلا فالتخا وهو رخآ

 هللا دبع اهيف ةيرس ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » رمع نبا نع كلام

 اولفنو اريعب رشع ىلا مهنامهس ناكف « ةريثك البإ اومنغف دجن لبق رمعنبا
 هفاثلاو : سمحللا نم ةمسقلا دعب ناك لفنلا نأ ىلع لدي اذهو « اريعب اريعب

 عبرلا لفتي ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ 9 ةملسم نب بيبح ثيدح
 ىبعي « ةعجرلا ف سمحللا دعب ثلثلا مهلفنيو ةءادبلا ف سمخلا دعب ايارسلا نم

 . هفارصنا ىو مالسلاو ةالصلا هيلع هوزغ ةءادب ىف
 دنع ؟ كلذ نم لفني نأ مامإلل ام رادقم ام ىهو ( ةيناثلا ةلثسملا امأو )

 نم ركأ لفني نأ زوجيال : اولاق اموق نإف ةمينغلا سأر نم لفنلا اوزاجأ نيذلا

 مامإلا لفن نإ : موق لاقو . ةملسم نب بيبح ثيدح ىلع عبرلا وأ ثلثلا
 اهلأو « ةكحملب ةخوسنم ريغ لافنألا ةيآ نأ ىلإ اريصم زاجتسمنغام عيمج ةيرسلا

 زوجيال : لاق رثآلا اذهب ةصصخم اهنأ ىأر نمو . ةصصخم ريغ اهمومع ىلع
 . ثلثلا وأ عبرلا نم رثكأ لفني نأ

 سيل مأ برحلا لبق ليفنتلاب دعولا زوجي له ىهو ( ةثلاثلا ةلئسملا امأو )

 ببسو : ةعامح هزاجأو كلام كلذ هركف « هيف اوفلتخا مهناف ؟ كلذ زوجي
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 امنإ وزغلا نأ كلذو 8 رثألا رهاظل وزغلا دصقم موهفم ةضراعم مهفالتخا

 مامإلا دعو اذإف « ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتلو : مظعلا هللا هجو هب دصقي

 رثآلا امأو . هللا ريغ قحى ةاّرغلا مهءامد كفسينأ فيخ برحلا لبق لفنلاب
 هيلغ ىبتلا نأ) ةملسمنب بيوحثيدحوهفلفنلاب دعولا زاوج هرهاظ ىضتقي ىذلا
 فو عيرلا ركسعلا نم ةجراحلا ايارسلا وزغلا ق لفني ناك مالسلاو ةالصلا

 . برحلا ىلع طيشنتلا وه امتإ اذه نم دوصقملا نأ مولعمو  ثلثلا لوفقلا

 الإ بجي سيلوأ لتاقلل لوتقملا بلس بحي له ىهو ( ةعبارلا ةلثسملا امأو )
 بلس لتاقلا قحتسيال : كلام لاقف « كلذ اوفاتخا مبماف ؟ مامإلا هل هلفن نإ
 لاق هبو « برحلا دعب كلذو دابتجالا ةهج ىلع مامإلا هل هلفني نأ الإ لوتقملا
 فلسلا ةعامحو قاعسإو روثوبأو دمحأو ىعفاشلا لاقو . ىروثلاو ةفينح وبأ

 ىلع هل بلسلا لعج نم ءالؤه نمو . هلقي مل وأ غامإلا كلذ لاق لتاقلل بجاو
 اذإ الإ بلسلا هل نوكيال لاق نم مهنمو . اطرش كلذ طرتشي ملو لاح لك

 بلسلا نوكي امنإ : لاق نم مهممو : ىعفاشلا لاق هبو « ربدم ريغ البقم هلتق
 ةعمعملا نيحى هلتق نإ امأو . اهدعب وأ برحلا ةعمعم لبق لتقلا ناك اذإ لتاقلل

 بلسلا مامإلا رثكتسا نإ : موق لاقو . ىعازوألا لاق هب) « بلس هل سيلغ
 موي مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لامح!وه مهفالتخا ببسو . هسمخي نأ زاج

 كلذ نوكي نأ ؛ هبلس هلف ”اليمق لق "نم » لاتقلا درب ام دعب نينح يرسل إل سال رص 5 مصر نس اس رص ©
 ؛ لتاقلل قاقحتسالا ةهج ىلع وأ لفنلا ةهج ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هنم
 لاق هنأ هدنع تيثي'مل هنأ لبق نم لفنلا ةهج ىلعهنأ هدنع ىوق هللا همحر كلامو

 ةمينغلا ةيآ ةضراعملو .٠ نينح مايأ الإ هب ىضق الو مالسلاو ةالصلا هيلع كلذ

 نم ممنغ امنأ اوملعاو  ىلاعت هلوق ىعأ : قاقحتسالا ىلع كلذ لمح نإ هل

 سامحألا ةعبرألا نأ ملع هلل سمحملا نأ ىلع ةيآلا ف صن امل هناف . ةبآلا  ءىش

 . بألل نيئلثلا نأ ملع ثيراوملا ف مألل ثلثلا ىلع صن امل هنأ امك نيمئناغلل ةبجاو

 . ردب قو نينحق ملسو هيلع هللا ىلص هنع ظوفحم لوقلا اذهو : رمعونأ لاق

 لوسر دهع ىلع بلسلا سمخال انك» : لاق هنأ باطلا نب رمع نع ىورو

 ىعجشألا كلام نب فونع نع دوادوبأ جرو . « ماسو هيلع هللا ىلص هللا
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 « لتاقلل بلسلاب ىضق ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر نأ و ديلولا نب دلاجتو

 نابزرم ىلع لمح كلام نب ءاربلا نأ كلام نب سنأ.نع ةبيش ىلأ نبا جرو

 غلبف « افلأ نيثالث هبلس غلبف هلتقف هجرس سوبرق ىلع ةنعط هنعطف ةرادلا موي

 بلس نإو بلسلا سمختال انك' انإ : ةحلط ىبأل لاقف باطحلا نب رمع كلذ

 ىنثدحف : ني ريس نبا لاق: لاق هتسم> الإ ىنارأ الو ًريثك الام غلب دق ءاربلا

 نيب قرف نم كلسمت اذببو .« مالسإلا ف سمح بلس لوأ هنأ كلام نب سنأ

 هل موق ٍلاَقف ؟ وه ام بجاولا بلسلا ىف اوفلتخاو . ريثكلاو ليلقلا بلسلا

 : ةضفلاو بهذلا كلذ نم موق ىقتساو « لوتقملا ىلع دجو ام عيمج

 عبارلا لصفلا

 رافكلا دنع نيملسملا لاومأ نم دجو ام مكح ىف

 ىلع كلذ ف اوفلتخا مهنإف رافكلا ىديأ نم درتست ىتلا نيملسملا لاومأ امأو

 نم رافكلا ىديأ نم نوملسملا درتسا ام نأ اهدحأ : ةروبشم لاوقأ ةعبرأ

 « ء ىش ابن« كلذل نيدرتسملاةازغلل سيلو نيملسملا نم اهبابرأل وهف نيملسملا لاؤمأ
 دزتسا ام نأ ىناثلا لوقلاو ء روث وبأو هباعص أو ىعفاشلا لوقلا اذهب لاق نممو

 ' هلاق ءلوقلا اذهو « ءىش هنم هبحاصل سيل شيحلا ةمينغوه كلذ نم نوملسملا

 لوقلاو . بلاط ىبأ نب ىلع نع ىورم وهو « رانيد نب ورمعو ىرهزلا
 « نمت الب هب قحأ هبحاصف مسقلا لبق نيملسملا لاومأ نم دجو ام نأ ثلاثلا

 اومسقنا ءالؤهو « ةميقلاب هب قحأ هبحاصف مسقلا دعب كلذ نم"دجو امو
 رافكلا ىديأ نم نوملسملا هدرتسا ام لك ىق ىأرلا اذه ىأر مهضعبف : نيمسق

 اذهب لاق نممو «راص عض وم ىأ قو « رافكلا ىديأ ىلإ كلذ راص هجو ىأب

 ميضعبو . باطحلا نيرمع نع ىورم وهو « ةعامجو ىروتلاو كلام لوقلا

 هلإ هولصوأ ىتح هوزاحو ةبلغ رافكلاىديأ ىلإ كلذ نم راص ام نيب قرف
 « كرشلا راد هب اوغلبيو هوزوحب نأ لبق مهم ذخأ ام نيبو ء نيكرشملا راد

 دعب هافلأ نإو ء هل وهف مسقلا لبق هبحاص هافلأ نإ هكحف هوزاح ام : اولاقف

 هب مهراد اوغلبي نأب ودعلا هزحي ملام امأو :'اولاق . نفلاب هب قحأ وهف مسقلا

 عجار مهفالتحتاو . عبارلا لوقلا وه ابذهو : هدعبو مسقلا لبق هب قحأ هبحاصف



 بموقف

 سيل مأ اهيلع مهوبلغ اذإ مهاومأ نيملسملا ىلع رافكلا كلي له ىف مهفالتخا ىلإ
 بابلا اذه ىف راثآلا ضراعت' ةلئسملا هذه ف مهفالتخا بيسو ؟ اهن وكلمي

 سيل نيكرشملا نأ ىلع لدي نيصح نب نارمح ثيدح نأ كلذو « سايقلاو
 ةنيدملا حرس ىلع نوكرشملا راغأ : لاق وهو « ائيش نيملسملا ىلع نوكلمي
 املف « نيملسملانم ةأرماو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقان ءابضعلا اوذخأو
 هللإ ريعب ىلع اهدي عضتال تلعجف « اومان دقو ةأرملا تماق ةليل تاذ تناك
 ةنيدملا لبق تهجوت مث اهتبكرف الولذ ةقان تنأف « ءابضعلا تتأ ىتخ ىغرأ
 اهب اوتأف- « ةقانلا تفرع ةنيدملا تمدق املف « اهنرحنتل هللا اهاجب نل ترذنو
 ”سّنئب » : لاقف « اهرذنب ةأرملا هتربخأف « ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 < .ةنيصلعم ىف َراذت الو « ”مادآ نبا كلمعال ايف راذتال ءاهليزجام
 سرف هل راغأ هنأ وهو « اذه لثم ىلع رمع نبا ثيدح رهاظ لدي كلذكو
 لص هللا لوسز نامز ىف هيلع تدرف « نوملسملا هيلع رهظف ودعلا اهذخأف
 رافكلا كلم ىلع لدي ىذلا رثألا امأو : ناتباث ناثيدح امهو « ملسو هيلع هللا

 ”نم ”ليبقتع اننل "كرت ”لبهَو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف نيملسملا ىلع
 ةالصلا هيلع اهنم هت زجه دعب ةكمب هل تناك ىلا هرود عاب هنأ ىتعي , لزم
 رافكلا لاق باقرلاب لاومألا هبش نم ناف سايقلا امأو . ةنيدملا ىلإ مالسلاو
 « لداعلا عم ىغابلا لاحك محلاومأ نوكلميال كلذكف « مهباقر نوكلميال اك
 سيل نم : لاق نوكلمب لاق نمو « اعيمج نيرمألا مهيلع كلميال هنأ ىعأ

 ريغ رافكلا نأ ىلع اوعمجحأ دقو « هنيع تتاف نإ ءىشلل نماض وهف كلع
 لاومألل نيكلام ريغب اوسيل رافكلا نأ كلذ نع مزلف « نيملسملا لاومأل نينماض
 لبق مكحلا نيب قرف نم امأو . اونمضل نيكلام ريغ اوناكول ذإ ؛ نوكلام مهف
 نم مهلإ راص نأي"ةبلغ ريغب وأ ةبلغب نوكرشملا هذخأ ام نيبو « هدعبو مغلا
 سيل هنأ كلذو «. رظنلا نم ظح هل سيلف دئاعلا سرفلاو قبالا دبعلا لثم هئاقلت
 هنأ الإ هكلميال وأ اثيش ملسملا ىلع كرشملا كلمي نأ امإ لوقي نأ نيب اطسو دحي
 ' ثيدحل هيلإ اوراص امن] بهذملا اذه باعأ نكل « ىعمس ليلد كلذ ىف تبئي
 هنأ سابع نبأ نع سواط نع ةرسيم نب كلملا دبع نع ةرامع نب نسحلا



 ده  جةقفال

 هيلع هللا لص هللا لوسريلاقف « هوباصأ دق نوكرشملا ناك هل اريعب دجو الجر

 دلعي هتبصأ "نإو « كل َوهتف مسقي "نأ ليقف هتبصأ نإو مسو
 كرتو هفعض ىلع عمتجم ةرامع نب نسحلا نكل « ةتميقلاب 'هتالتعأ مستقلا
 كلذ نم بسحأ اهف كلام هيلع لع ىذلاو ٠ ثيدحلا لهأ دنع هب جاجتحالا

 رهاظ ىلع مسقلا دعب نقلاب هذخأ هل لعجي سيل نكلو ء كلذب رمع ءاضق وه
 كلذو « هل ىنعمال لاومألا رئاس نم ربدملاو دلولا مأ ةقينحىأ ءانئتساو هثيدح
 كلذكو « نيذه ادع ام لاومألا رئاس نيماسملا ىلع نوكلمب رافكلا نأ ىري هنأ

 اهيدفي نأ مامإلا ىلع نأ مسقلا دعب اهالوم اهباصأ اذإ هنإ دلولا مأ ىف كلام لوق

 هعبتاو « هل تيطعأ لام هل نكي ل ناف « اهئادف ىلع اهديبس ربجأ لعفي.مل نإف

 رظنلانم ظح هل سيل اضيألوقوهرسيأ ىم انيد اهتميقبهبيصن ف تجرخأ ىذلا
 لييس الف اهوكلم نإو « نمتر يغب اهذخأي نأ بحي دقف رافكلا اهكلمي ل نإ هنأل

 « عامس كلذ ىف تبثي نأالإ لاومألا رئاس نيبو اهنيب قرفال هناف اضيأو « اهيلع هل

 ؟ كلميال وأ ملسملالام كرشملا كلمي له مهفالتخا نم ىنعأ « لصألا اذه نمو
 لاقف ؟ ال مأ هل حصي له ملسم لام هديبو ملسي رفاكلا ىف ءاهقفلا فلتخا

 . هل حصيال هلصأ ىلع : ىعفاشلا لاقو . هل حصي : ةغينح وبأو كلام
 امم ذخأو صصلتاا ةهج ىلع رافكلا ىلإ اسم لخخد اذإ ةفينحوبأو كلام ٍفلتخاو
 هذخأ هبحاص هدارأ نإو هب ىلوأ وه -: ةفيتح و بأ لاقف 0 ملسم لام مهيديأ ىف

 بابلا اذه نمو . هلصأ ىلع رحي ملف « هبحاضل وه : كلام لاقو « نكلاب

 له هلامو هجورو هدلو برخملارادى كريو رجاييو ملسي ىنرحلا ف مهفالتخا

 نيملسملل مهكلمت زوجي الف هتيرذو هجوزو ملسملا لام ةمرح كرت امل نوكي

 ةمرحكرت ام لكل : لاق نم مهف ؟ ةمرح كرت امل سيل مأ كلذ ىلع اوبلغ نإ

 ةجوزلاولاملا نيبقرف نم مهنمو ؛ ةمرح هل سيل : لاق نم مهنمو ؛ مالسإلا

 ىلع راج اذهو « ةمرح ةجوزلاو دلوالو « ةمرح لاملل سيل : لاقف دلولاو

 مصاعلا نأو « رفكلا وه لاملل حيبملا نأ لصألاو « كلام لوق. وهو سايق ريغ

 ىتم اوُمصَمع اهوُنلاق اوف ١ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق انك « مالسإلا وه هل
 ودع كلمت نم رفكلا ريغ لاملل احيبم انهه نأ معزنف ؛ 'مسهاومأو ”يتهءامد

 . ملعأ هللاو « ةدعاقلا هذه هب ضراعت ليلد انهه سيلو : ليلدلا هيلعف هريغوأ



 هدم هوا

 ةونع ضرألا نم نوملسملا حتتفا ام مكح ىف
 نال : كلام لاقف . ةونع ضرألا نم نوملسملا حتا اهف اوفلتخاو

 ةلتاقملا قازرأ نم. يملا حلاصم ىف اهجارخ فرصي افقو نوكتو ضرأل
 تقوى مامإلا ىري نأ الإ ريحلا لبس نم كلذ ريخو دجاسم او رطانقلا ءانبو
 لاقو . ضرألا ةب نأ هل نإف « ةمسقلا ىضتقت ةحلصملا نأ, تاقوألا نم

 لاهو: ماس نخل يدب +ياخلا دشن ا" مسكت ةحتتفملا نوضرألا : ىعفاشلا
 اهلهأ ىلع برضي وأ نيملسملا ىلع اهمسقي نأ نيب ريخم مامإلا : ةفينح وبأ

 ..ضراعتلا نم نظي ام مهفالتخا بدسو . مهيدايأب اهرقيو جارخلا اميف ةرافكلا

 ىضتقت لافنألا ةيآ نأ كلذو ء رشحلا ةروس ةيآو لافنألا ةروس ةيآ نيب

 هاوقوو مدع اغا ايبلغاود لاي دلت خر اس عافك ةاامال

 نيذلا ركذ ىلع افطع  '"مهدّنعب "نم اوءاجا َنيِدّلاو رشحلا ةبآ ىف ىلاعت
 ءاكرش نيتآلاو نيرضاحلا سانلا عيمج نأ هنم مهفي نأ نكمي ءىلا مهل بجوأ
 اوءاج نيذلاو  ىلاعت هلوقىف لاق هنأ هنع هللا ىضر رمع نع ىور انك ءيلاىف

 امالك ؤأ ءادكب ىعارلا ىتح قاخا تمع دق الإ ةيآلا هذه ىرأ ام - مهدعب نع
 ضرأ نم ةونع همايأ ف تحتتفا ىلا ضرألا مسقت.مل كلذلو « هانعم اذه
 رشحلا ةيآ نأو دحاو ىبعم ىلع ناتدراوتم نيتبآلا نأ ىأر نف ؛ رصمو قارعلا

 اتسيل نيتبآلا نأ ىأر نمو ؛ ضرألا كلذ نم ىبثتسا لافنألا ةيآل ةصصخم
 رشحلا ةيآو ةميتغلا ف لافنألا ٍةبآ نأ ىأر لب « دحاو ىنعم ىلع نيتدراوتم

 هنأ » امس الو « دب الو ضرألا سمخمت :لاق كلذ نم رهاظلاوه ام ىلع ءىلاق

 نأ بحاولاف ٠ اولاق . « ةازغلا نيب ربيخ مسق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ تبث دق

 ىرخجم ىرحي ىذلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلعفو باتكلا مومعل ضرألا مسقت

 نيب رييختتلا ىلإ بهذ امئإف ةفيتحتو بأ امأو . ماعلا نع الضف لمجملل نايبلا

 ىور دق هنأ مبعز هنأل « هنودؤي جارخ ىلع اهيف رافكلا رقي نأ نيبو ةمسقلا

 ةحاور نبا لسرأ مث ” رطنتلاب ربيخ ىطعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ »

 لوأ - دهتحملا ةيادب
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 نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نأ اذه نم رهظف : اولاق , مهمساقف
 : اولاق « اهمسقي مل ةفئاط كرتؤ ضرألا نم ةفئاط مسق هنكلو اهعيمج مسق
 رمع لعف ىذلا وهو « مهيديُأب رارقإلاو ةمسقلا نيب رايحلاب مامإلا نأ اذهب نابف
 وأ مهيلبع نملا نيب !ريمم ناك مييلع ةبلغلا دعب اوملسأ نإو ..هنع هللا ىضر
 اذهو « ناا نم ىنعأ : ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعفام ىلع اسق
 كلذ ىف اوفلتخا سانلا نإف « ةونع اهحتتفا هنأ ىأر نم ىأر ىلع حصي امإ
 ملعت نأ ىغبنيو . ملسم هجرخ ىذلا هنأل ةونع اهحتنفا هنأ حصألا ناك نإو
 ةبآ نأو « رايخلا ىلع ناتلومحم ةمينغلا ةيآو ءىلا ةيآ نإ : لاق نم لوق نأ
 | نوكي نأ الإ ادج فيعض لوق هنأ ال ةصصخم وأ ةمينغلا ةيآل ةفسان ءىلا
 « ناتضراعتم ناتيآلاف كلذ ناك نإف « دحاو ىنعم ىلم نالدي ةمينغلاو ءىلا
 سيمختلا نود ةمسقلا بجوت رشحلا ةيآو « سيمختلا بجوت لافنألا ةيآ نأل
 . سيمختلا نيب اريخم مامإلا نوكي وأ ىرخألل ةفحان امههادحإ نوكت نأ بجوف
 هنأ ملعلا لهأ ضعب ركذو . ةمونغملا لاومألا عيمج ف كلذو « سيمختلا كرتو

 ديري نم بهذم ىلع بجيو . بهذملا نع هاكح هنظأو سانلا ضعبل بهذن
 نأ ضرألا ادعام ةمسقو ضرألا ةمسق كرت امهيب عمجلا نم طبذتسي نأ
 تح هل ةطئان وأ ىرخألا ىف ام ضعب ةصصخم نيتبآلا نم ةدحاو لك نوكت
 هتببجوأف نيضرألا ادع ام رشحلا ةيآ موم# نم تصصخ لافنألا ةيآ نوكت
 ايف بجوت: ملف ضرألا لافنألا ةيآ نم تصصخ رشحلا ةيآو4 سمح ايف
 اهنأ رشحلا ةيآ نم رهاظلا نأ عم ليلدب الإ حصتال ىوعدلا هذهو ء اسمن“
 لافنألا ةيآهتنمضت ىذلا عونلل يكحلا فلاخم لاومألا نم عون ف'لوقلا تنمضت
 - باكر الو لدي 'نم هيلع 'مالفجوأ اف  ىلاعت هلوق نأ كلذو
 سانلا ثود ةصاخ شيجال قح بيجوي مل اهلجأ نم ىبا ةلعلا ىلع هيبنت وه
 . فاحجيإلاب ذخؤت تناك ذإ كلذ فال ةمسقلاو

 ءىلا ةمسق ق,سداسلا لصفلا

 لبق نم رافكلا نم نيملسملل راصام لك وهف روهمجلا دنع ءىلا امأو
 ىمانلا فلتخاو . لجر وأ ليم هيلع فجوي نأ ريغ نم فوحلاو بعرلا



 7 < للا

 « ىنغلاو ريقفلا نيملسملا عيمجل ءىلانإ : موق لاقف ؟ اهيلإ فرصي ىلا ةهحلا ىف
 ىلا بئاونلا ف هنم قفنيو « ةالوللو ماكخللو ةلتاقملل هنم ىطعي مامإلا نإو
 « ىبث ق سمحلالو كلذ ريغو دجاسملا حالصإو رطانقلا ءانبك نيملسملا بونت

 لب : ىعفاشلا لاقو ؛ رمعو ركب ىلأ نع تباثلا وهو « روهمجلا لاق هبو هنم
 مئانغلا' ةيآىف اوركذ نيذلا فانضألا ىلع موسقم سمحللاو ء سمحلا هيف لب
 وه يقابلا نإو « ةمينغلا .نم هنيعب سمحلا ف اوركذ نيذلا فانصألا مهو

 بسحأو « ىأر نمو هلايع ىلعوهسفن ىلع هنم قفني مامإلا داهتجا ىلإ فورصم

 نيذلا ةسمحلا فانصألا ىلع مسقي ةب نكلو « سمخم ريغ ءىلا نإ : اولاق امون
 فالتعخا بيسو : ا ىعفاشلا لاوقأ دحأ وهو « سمحلا

 دابتجا ىلإ فورصم وه وأ ةسمخلا فانصألا ىلع هعيمج مسقي هنأ ىأر ند
 ىبعأ « كلذ مدقت دقو ةمينغلا نم سمحلا ةمسقى مهفالتخا ببس وه مامإلا

 هذحل وه : لاق هل نيقختسملا ىلع اهيبنت ةيآلا ف فانصألا ركذ لعج نم نأ
 نيذلل اديدعت فانصألا ركذ لعج نمو . مهقوف نمو نيروكذملا فائصألا
 هلعج هنأ ىبعأ « فانصألا ءالؤه هب ىدعتيال : لاق كاملا اذه نوبجوتسي
 لبق دحأ هب لقي ملف ء ءىلا سيمخت امأو . هيدنتلا باب نمال صوصخلا باب نم
 ددع ىلع ةيآلا ف مسق دق ءىلا ىأر هنأ لوقلا اذه ىلع هلمح امنإو « ىعفاشلا
 نط هنأل « سمحلا هيف نأ كلذل دقتعاف « سمحلا مهيلع مسق نيذلا فانصألا
 هذه نأ رهاظلا لب « رهاظب كلذ سيلو سمحللاب ةصتخم ةمسقلا هذه نأ
 هبسحأ اهف هيلإ بهذ ىذلا وهو « هنم اءزجال ءىلا عين صخت ةمسقلا

 ىلع هللا ءافأ امم ريضنلا ىنب لاومأ تناك : لاق رمع نع ملسم جّرخو : موق
 هللا ىلص ىبتنلل تناكف « باكر الو ليخي نوملسملا هيلع فجوي مل امم هلوسر

 عاركلا ف هلعجي ىب امو « ةنس ةقفن هلهأ ىلع اهنم قفني ناكف ؛ ةصلاخ ملسو هيلع
 . كلام بهذم ىلع لدي اذهو « هللا ليبسو .ةدع حالسلاو

 ةيزخأ ىف عياخلا لصفلا

 :ىلوألا ةلئسملا : لئاسم تس رصحني لصفلا اذه لوصأب طيخملا ,مالكلاو
 ؟ ةيزئلبا بجت مهنم تانصألا ىأ ىلع : ةيناثلا ؟ ةيزحلا ذخأ زوجي ىمم
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 فانضأ مك : ةسماخلا ؟ طقست ىمهو بجن ىم : ةعبارلا ؟ بجي مك : ةثلاثلا
 ؟ ةيزحلا لام فرصي اذامف : ةسداسلا ؟ ةيزحلا

 ىلع نوعمجم ءامثعلا نإف ؟ هنم ةيزدللا ذحخأ زوجي نم امأف ( ىلوألا ةلئسملا )
 اوفلتخاو « مدقت اك سوا نمو مجعلا باتكلا لهأ نم اهذخأ زوحي هنأ
 مهقافتا دعب برعلا نم باتكلا لهأ نم وه نميفو هل باتكال نمم اهذخأ ىف
 . ةلئسملا هذه تفدقت دقو « ىلاتك ىشرق نم ذخؤتال اهنأ مهضعب ىكح اهف

 مهنإف ؟ مهيلع بجت سانلا نم فاتصألا ىأ ئهو .( ةيناثلا ةلئسملا امأو )
 اهنأو « ةيرحلاو غولبلاو ةيروكذلا فاصوأ ةثالثب بجت امنإ اهنأ ىلع اوقفتا
 لتقلاو لتقلا.نم ضوع ىه امتإ تناك اذإ نايبصلا ىلع الو ءاسنلا لع بجتال
 «نايبصلاو ءاسنلا لتقنع ىبه دق ذإ نيغلابلا لاجرلا وحن رمألاب هجوتم وه امنإ
 اهم : ءالؤه نم ٌفانصأ ىف اوفلتخاو . ديبعلا ىلع بجتال اهنأ اوعمجأ كلذكو
 ريقفلا ىف اهنمو ٠ عماوصلا لهأ ىف اهنمو ء خيشلا ىف اهنمو « دعقملا فو نونجا ىف
 " تيقوت اهيف سيل ةيداهججا لئاسم هذه لكو ؟ ال مأ رسيأ ىم انيد اهب عبتي له
 . فانصألا ءالؤه ىبعأ ؟ ال مأ نولتقي له:ىلع ىبم مهفالتخا بيسو . ىعرش

 كلام ىأرف « كلذ ىف اوفلتخا مهماف بجاولا مك ىهو ( ةثلاثلا ةلثسملا امأو ) |
 يهذلالهأى لع كلذو هنع هللا ىغر رمع هضرفاموه كلذ ف بجأولا ردقلا نأ
 نيملبملا قازرأ كلذ عمو «: ارد نوعبزأ قرولا لهأ ىلعو « نيناند ةعبرأ
 هلقأ : ىعفاشلا لاقو ؟ هنم صقني الو كلذ ىلع دازيال مايأ-ةثالث ةفايضو
 .:موق لاقو . هيلع نوحلاصيامبسحي كلذو دودحم ريغ هرتكأو رانيدوهو دودحم
 لاقو ؛ ىروثلا لاق هبو مامإلا داهبجا ىلإ فورصم كلذو « كلذ ىف تيقوقال
 ةيناهمو امهرد نورشعو ةعبرأو امجرد رشع انثا ةيزحلا : هباحصأو ةقينح ويأ
 نيعبرأو ةينامت ىلع ىنغلا دازي الو امهرد رشع ىثا نم ريقفلا صقتيال نوعبرأو
 رفاعم هلادع وأ رانيد : دمحأ لاقو ؛ :امحرد نورشعف ةعبرأ طسولاو « امهرد
 « بابلا اذه ىف راثالا فالتخا مهفالتخا ببسو . هنم صقني الو هيلع دازيال
 ' هرمأو نهلا ىلإ اذاعم ثعب و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » ىور هنأ كلذو
 نع تبثو ..نهلاب .بايث ئهو « رفاعم هلدعوأ ارانيد ملاح لك نم ذخأي نأ
 اههرد نيعبرأ قرولا لهأىلعؤ ريناند ةعبرأ بهذلا لهأ ىلع ةيزا برض هنأ رمع
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 ثمب هنأ اضيأ هنع ىورو . مايأ ةثالث ةفايضو نيملسملا قازرأ كلذ عم
 نيرمذعو ةعبرأو نيعبرأو ةينامث داوساا لهأىلع ةيزحلا عضوف فينح نب نامع
 مودي تاذ ىف كاسمتو رييختلا ىلع اهلك ثيداحألا هذه ىلخ نف . رشع ىنئاو
 هيلع هللا ىلد ىبلا نع ثندح كالذ تيقوت ىف سيل ذإ ةيزج مسا هيلع قلطني ام

 كاذ فق دحال : لاق « اماع كاذ يف باتكلا درو امتإو « هت ىلع قفتم ملسو

 : لاق رمع نع تباثلاو ذاع# ثيدح نيب عمج نمو . أ هللاو رهظألا وهو

 نيعبرأب امإ لاق رمع ىيبدح دحأ حجر نمو . هرثكأل دحالو دودحم هلقأ
 رشع ىبثاو نيرشعو ةعبرأو اهرد نيعبرأو ةينامب امإو « ريناند ةعبرأو امهرد
 هلدع وأ طقف رانيد : لاق عوفرم هنأل ذاعم ثيدح حجر نمو : مدقت ام ىلع

 . هنم صقني الو الذ ىلع دازيال رفاعم

 بجنال اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ ةيزحلا بجت ىم ىهو ( ةعبارلا ةلئسملا امأو )
 اذإ اوفلتخاو . لوحلا ءاضقنا لبق ملسأ اذإ هنع طقست هنأو « لوحلا دعب الإ
 وأ هرسسأب ىبفاملا لوحال ةيزج هنم فج: له لوحلا هيلع لوحي ام دعب مسأ
 دعب ناك ل وحلا ءاضقنا دعب هيلع ةيزجالف ملسأ اذإ:موق لاقف ؟ هنم ىضم امل
 نإ : ةفئاط تلاقو ؛ روهمدلا لاق لوقلا اذببو « هئاضقنا لبق وأ همالسإ
 بجت مل لوحلا لولح لبق ملسأ نإو « ةيزخلا هيلع تبجو لوحلا دعب ملسأ
 لوحلا نأل ٠ لوحلا ءاضقنا لبق هيلع بجنال هنأ ىلع اوقفتا مهنإو « هيلع
 « بوجولا ررقت لبق مالسإلا وهو احل عفارلا دجو اذإف « امبوجو قى طرش
 لوحلا ءاضقنا دعي اوفلتخا امإو ؛ بج مل بوجولا طرش دوجو لبق ىنعأ
 مدهي اك رفكلا ف بجاولا اذه مدهي مالسإلا نأ ىأر نف' ؛ تبجو دق األ
 ىأر نءو ؛ لوحلا دعي هبالسإ ناك نإو هنع طقست : لاق تابجاولا نم اريثك
 نويدلا لثم ةبترملا قوقحلا نم اريثك مديبال اك بجاولا انذه .مالسإلا .مدهيال هنأ
 له وه مهفالتخا ببسف : لوحلا ءاضقنا دعب طقستال : لاق كلذ ريغو

 . اهمدهيال وأ ةبجاولا ةيزحلا مدبي مالسإلا
 ةثالث مدنع ةيزحلا ناف ؟ ةيزخلا فانصأ , ىهو ( ةسماخلا ةلئسملا امأو )

 ىلع ضريفت ىلا ىنعأ « اهيف انملكت ىلا هذه ىهو « ةيونع ةيزج : فانصأ
 « مينع فكيل اهب نوعربتي ىلا ىهو « ةيحلص ةيزجو . مهبلغ دعب نييبرحلا
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 ؛هيلع بحي ىبم الو ةيلع بجي نميف الو « بجاولا فال تيقوت اهبف سيل هذهو
 الإ حلصلا لهأو نيملسملا نيب كلذ ىف عقاولا قافتالا ىلإ عجار هلك كلذ امنإو
 دقف نيملسملاىلع ابجاو ةيحلصلا ةيزخحلا لوبق ناك نإ هنإ : لئاق لوقي نأ
 نيملسملا ىلع بجو رافكلا مهسفنأ نم هاطعأ اذإ امردق انهه نوكي نأ بحي

 ةثلاثلا ةيزحلبا امأو . دودحم ريغ اهرثكأو ادودحم اهلقأ نوكيف مهنم كلذ لوبق
 رشع ةمذلا لهأ ىلع سيل هنأ ىلع ءاملعلا روهمح نأ كلذو « ةيرشعلا ىهف
 ىلع ةقدصلا اوفعاض مهنأ مهنم ةفئاط نع ىورام الإ مهلاومأ ف الصأ ةاكزالو
 نم نيماسملا ىلع ام فعض ءاطعإ اوبجوأ مهنأ ىبعأ ١ بلغت ىبب ىراصن

 لاق نممو : ةقدصلا نيملسملا اهيف مزلت ىلا ءايشألا نم ءىبش ءىش ىف ةقدصلا

 باطخلا نيرمع لعف وهو : ىروثلاو دمحأو ةفينحوبأو ىعفاشلا لوقلا اذهب
 دقو « اوكح ايف صن كلذ ف كلام نع ظفحي سيلو : مهب هنع هللا ىفر
 ىباا لاومألا ف مهيلع رشعلا بجي له اوفلتخاو . ةاكزلا باتك ىف كلذ مدقت

 مأ نييبرح اوناك نإ نذإلا وأ ةراجتلاسفنب نيملسملا دالب ىلإ اهب نورجتي
 نينذلا ةمذلا لهأ راجت نأ ءاملعلا نم ريثكو كلام ىأرف ؟ طرشلاب الإ بجنال.

 دلب ىلإ دلب نم هنوبلحي امم مهنم ذخؤي نأ بجي ةيزخلا مهدلب ىفرارقإلاب مهتمنل
 هقفاوو : رشعلا فصن هيق هنم ذخؤيف ةصاخ ةنيدملا ىلإ نوقوسيام الإ « رشعلا

 :لاقف ردقلا ف هفلاخو اهسفن ةراجتلاب أ ةراجتلا ف نذإلاب هبوجو ىف ةفينحوبأ
 هدنع بجاولا زشعلا ىف مهيلع طريشي مل كلامو ؛ رشعلا فصن مهيلع بجاولا

 لوحلا مهيلع رشعلا فصن بوجو ىف طرتشاف ةفيتحوبأ امأو ؛ الوح الو اباصن

 لاقو ؛ ةاكزلا باتك ف روكذملا هسفن نيملسملا باصت وهو باصتلاو

 الو ةراجتلا سفن ف رشع فصن الو الصأ رشع مهيلع بحي سيل : ىعفاشلا
 ةيزحلا نوكت اذه ىلعف ؛ طرتشا وأ هيلع حلطصا ام الإ دودحم ءىش كلذ ىف
 نوكت ةفينح ىلأو كلام بهذم ىلعو ؛ ةيحلصلا ةيزحلا عون نم ةيرشعلا

 هنأ مهفالتخا ببسو . باقرلا ىلع ىلاو ةيحلصلا ريغ ةيزتلبا نم اثلاث اسنج
 تبث امن و « اهيلإ عجري ةنس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ ىف تأي م

 رمأب هلعف امنإ اذه رع لعف نأ ىأر نف ؛ مهب كلذ لعف باطحلا نب رمع نأ
 كلذ نوكي نأ بجوأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ ىف هدنع ناك
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 ,زيغ. لع ناك ول ذإ ؛ طرشلا هجو ىلع ناك اذه هلعف نأ ىأر نمو ؛ مهتلس
 ديبع و بأ يكحو . طرشلاب الإ مهل ةمزال ةنسب كلذ سيل : لاق-هركذل كلذ
 ركذدأال مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا باعصأ نم لجبر نع لاومألا باتك ىف
 ؛ لاقف ؟ برعلا ىكرشم نم رثثملا نوذخأت متثك مل : هل لبق هنأ نآلا همسا
 بجي ام لقأو : ىعفاشلا .لاق . مييلإ انلخد اذإ رشعلا انم نوذخأي اوناك مبنأل
 رثكأ ىلع اوطروش نإو « .هنع هللا ىضر رمج هضرف ام وه هيلع اوطراشي نأ
 . ىنذلا مكح نامأب لخد اذإ ىبرحلا مكحو : لاق . نسحف

 اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ ةيزحلا فرصت اذاهف ىهو ( ةسداسلا ةلثسملا امأو )
 هنأ ىلر نم دتع ءىلا ىف لاحلاك ديدحت ريغ نم .نيملسملا حلاصمل ةكر شم
 اننإ هلا مسا نأ سانلا نم ريثك ىأر دقل ىبح « مامإلا داهتجا ىلإ فورصم
 ةيمالسإلا لاومألاف « اذكه رمألا ناك اذإو « ءىلا ةبآ ىف ةيزحلا ىلع. قلطني
 دعاوق ليصحت ىف فاك ردقلا اذهو « ةمينغو « ءقو « ةقدص : فقانصأ ةثالث
 . باوصلل قفؤملا هللاو باتكلا اذه

 نامبألا باتك
 .بورض ةفرعم ىف : ىلوألا ةلمحلا : نيتلمج ىلإ الوأ مسقني باتكلا اذهو

 ةمؤاللا نامألل 'ةعفارلا ءايشألا ةفرعم ىف : ةيناثلا ةلمجللاو . اهماكحأو ناعألا
 . اهماكحأو

 ةفرعم ىف : لوألا لصفلا : لوصف ةثالث اهبف ةلمجلا هذهو ( ىلوألا ةلمحلا )
 ةيوغللا نامبألا ةفرعم ىف : ىفاثلا . ةحابملا ريغ نم اهزيبمتو ةحابملا نامألا
 . اهعفرتال ىلاو ةرافكلا اهعذرت ىلا نامألا ةفرعم ف : ثلاثلا . ةدقعنملاو

 .لوألا لضفلا
 اهرريغ نم اهزييمتو ةحابملا نامبألا ةفرعم ىف

 اهبنو « ب مسقي نأ عرشلا ىف زوجي ام اهنم ءايشألا نأ ىلع روهمخلا قفتاو
 :موق لاقف ؛ ةفصلا هذهبب ىه ىلا ءايشألا ّىأ اوفاتخاو . هب مسقي نأ زوجيال ام
 ؟ صاع هللا ريغب: فيلاحلا نأو « هللاب. فلخلا وه عرشلا ىف حابملا فلحلا نإ
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 فامبألا نإ اولاق نيذلاو ؛ عرشلاب مظعم لكب فلخلا زوجي لب : موق لاقو
 اوفلتخاو « هئامسأب ىلا نامبألا ةحايإ قع اوقفتا هللاب ناعألا ىعن ةحابملا
 نم هللا ريغب فلحلا ىف مهفالتخا بيسو . هلاعفأو هتافصب ىلا نامبألا ىف
 هللا نأ كلذو « رثألل كلذ ىف باتكلا رهاظ ةضراعم عرشلاب ةمظعملا ءايشألا

 هلوقو - قراّدطلاو ءاَهّسلاو  هاوق لثم ةريثك ءايشأب باتكلا ف مسقأ دق
 .تبثو : نآرقلا ف ةدراولا ماسقألا نم كلذ ريغ' ىلإ - ىوه اذإ مجشلاو
 'مثكئابآب اونفلحت "نأ "ملك اهلي هللا "نإ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا نأ
 باتكلاو رثألا نيب عمج نف «تماصيل ْوأ هللاب فلْحسيَْتف افلاح "ناك "نم
 كرابت هللا وهو فوذحم اهيف اهب موسقملا باتكلا ىف ةدراولا ءايشألا نإ لاق نأب
 يه ةحابملا نامبألا : لاق ءامسلا برو « مجنلا برو : ريدقتلا نأو « ىلاغتو
 .مظعيال نأ وه امنإ ثيذحلاب دوصقملا نأب امهنيب عمج نمو ؟ طقف هللاب فلحلا
 اذه نأو « مكئابإب اوفلحت نأ ٍيكابني هللا نإ هيف هلوق ليلدب عرشلا مظعي مل نم
 ءببس اذإف . عرشلا ف مظعم لكب فلحلا زاجأ ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم
 .تافصب فلحلا عنم نم امأو . ثيدحلاو ىآلا ءانب ىف مهفالتخا وه'مهفالتخا
 ماجام ىلع ثيدحلاب رصتقي له وه مهفالتخا بيسو . فيعضف هلاعفأبو هللا
 نكل « لاعفألاو تافصلا :لإ ىدعي وأ « طقف مسالاب هيف مكحلا قيلعت نم
 رهاظلا لهأ بهذمب هيشأوهو « ريثك دومج طقف مسالاب ثيدحلا ف مكحلا قيلعت
 ةقرف تذشو . زاوملا نب دمحم نع ىمخللا هاكح بهذملا ىف ايورم ناك نإو
 . بهذملا اذه ةفلاع ف صن ثيدحلاو « لجو زع هللاب نيهلا تعنف

 ةدقعنملاو ةيوغللا ناميألا ةفرغم ف ىلاثلا لصفلا
 مّثكذحخاوسيال ىلاعت هلوقل ةدقعنم اهنمووغل اهنم ناميألا نأ ىلع اضيأ اوقفتاو

  ةنامبألا متدنقع امير "ينك خاوي "نكلو 'ملكنامب أ ىف ونمّدللاب هللا
 مناظي ءىبثلا ىلع نيبلا اهنأ ىلإ ةفينحوبأو كلام بهذذ ؟رخللا ىه ايف اوفلتخاو
 : هيلع فلحام فالخ ىلع ءىشثلا جرخيف هنم نيقي ىلع هنأ لسجرلا
 نم ةداعلا هب ترجام لثم ةينلا هيلع دقعنت ملام نيهلا وغل : ىعفاشلا .لاقو
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 ريغ نم ةداعلاب ةنسلالا ىلع ىرحي امم هلابال هللاوال ةبطانخلا ءانثأ ف لجرلا لوق
 .لوألا لوقلاو « ةشئاع نع لطوملا ف كلام هأور لوقلا اذهو « هموزل دقتعي نأ
 لوق هيفو . ىغخنلا ميهاربإو دهاجمو ةداتقو نسحلا يبأ نب نسحلا نع ىوزم
 نم ىضاقلا ليعامسإ لاق هبو « نارضغ وهو لجرلا فلحي نأ وهو « ثلاث
 نبا نع ىورو ةيصعملا ىلع فلحلا وهو « عبار لوق هيفو.. كلام بادصأ
 احابم ائيش لكأيال نأ ىلع لجرلا فلحي نأ' وهو « سماح لوق هيفو . سابع
 « ىغللا مسا ىف ىنذلا كارتشالا وه كلذ ىف مهفالتخا قف ببسلاو . عرششلاب هل
 "تكلس هيف اوَمْاَو  لاعتدلوق لثملطابلا مالكلا نوكي دق وغللا نأ كلذو
 ىلع لديو « هب ملكتملا ةين هيلع دفعنتال ىذلا مالكلا نوكي دقو  ”نوبلخت
 « ةدكؤملا ىهو ةدقعنملا نيهلا دض ىه نيفلا هذه نأ اذه وه ةيآلا ىف وغللا نأ
 وه وغللا نإ اولاق نيذلاو . داضملا ءىشلل داضملا ركحلا .نوكي نأ بجوف
 داقتعي ام بسحي ائيش هيف عرشلا بجويال ام ىلع فلحلا وأ قالغإ ىف فلحلا
 عرشلا ف فرع ىبعم ىلع لدي انهه وغللا ن ىلإ اوبهذ امتإف « موق كلذ ىف
 : هنأ ىورام لثم اهككح طوقس رخأ عضاوم ىف عرشلا نيسب ىلا نامبألا ىهو
 ىعأ:نالوألا نالوقلا امه رهظألا نكل « كلذ هبشأ امو «قالغإ ىف قالطال»
 . ىعفاشلاو كلام لوق

 ثلاثلا لصفلا

 اهعفرتال.ىلاو ةرافكلا اهعفرت ىلا ناعألا ةفرعم ىف

 : لئاسم عيرأ لصفلا اذهو

 ةرافكلا اهعيمج عفري له ةدقعنملا هللاب نامألا ىف اوفلتخا ( ىلوألا ةلثسملا )
 .نيملاب فرعت ىلا ىهو نكي لف ناك هنأ ضام ءىبش ىلع افلح ناك ءاوس
 لبق نم نوكي هنأ لبقتسم ءىش ىلع وأ « بذكلا دمعت اذإ كلذو ؛ سومغلا
 نيبلا ف سيل : روهمحلا لاقف « نكي ملف هبيبسب وه نم لبق نم وأ فلاحلا

 فلاخ اذإ لبقتسملا ف نوكت ىتلا ناعألا ىف ةرافكلا امتإو « ةرافك نسومغلا

 هلاقو . لبنح نب دمحأو ةفينحوبأو كلام لوقلا اذبب لاق نممو « فلاحلا نيهلا

 هظقست اك ابيف مثإلا ةرافكلا طقسنت ىأ ةرافكلا اهيف بجي : ةاعمجو ىعفاشلا



 كل

 نأ كلذو « رثألل باتكلا مومع ةضراعم مهفالتخا ببسو . سومغلا ريغ ىف
  نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف ناميألا متدقع امب مكذخاؤي نكلو  ىلاعت هلوق

 « ةدقعنملا نامبألا نم ا-وكل ةرافك سومغلا نيمعلا ق نوكي نأ بجوت ةيآلا

 تيمي ميلشُم زعيما ”قح مطل نم و ماللاو ةالصلا هلع هو
 سومغلا نيهلا نأ بجوي « ّراّنلا هلل بجوأو ةنسملا هيلع للا مرح
 عطتقي ال ام سومغلا نامألا نم ىثثتسي نأ ىعفاشلل نكلو « ةرافك اهيف سيم

 عطتقي ىلا ناعألا نإ : لوقي وأ « صنلا هيف درو ىذلا وهو « ريغلا قح اهي
 نيرمألا مدهت ةرافكلا نوكت الأ بجوف ء ثنحلاو ملظلا تعمج دق ريغلا قاع
 ةرافكلاب ثنحلا عفر نآل ءرلظلا نود ثنحلا مدهت نأ اهيف نكمي سيل وأ « اعيمج
 بات ناف « هنيعب دحاولا بنذلا ىف ةبوتلا ضعبتت سيلو « ةبوتلا باب نم وه امنإ

 . مثإلا عيمج هنع طقس رّتفكو ةملظلا درو

 هللاب كرشم وأ هللاب رفاك انأ : لاق نميف ءاملعلا فلتخاو ( ةيناثلا ةلئسملا )
 لاَقف ؟ ال مأ ةراغك هيلع له كلذ لغفي مث اذك تلعف نإ ىنارصن وأ ىدوبمي وأ

 نيمي ىه : ةفينحوبأ لاقو ؛ نيمي هذه الو ةرافك هيلع سيل : ىعفاشلاو كلام
 ببسو . اضيأ لبنح نب دمحأ لوق وهو نيهلا فلاخ اذإ ةرافكلا اهيق هيلعو

 هللاب الإ زوي سيل مأ ةمرح هلام لكي نيهلا زوي لهىف مهفالتخا وه مهفالتخا
 ىلا ىنعأ : ةدقعنملا نامبألا نأ ىأر نف ؟ ال مأ دقعنت لهف تعمر نإ مث ؟ طقف
 ةرافك ال : لاق هئاسأبو لجو زع هللاب ةعقاولا نامبألا ىه اغإ مسقلا غيصب ىه

 هتمرح عشا مظع ام لكب دقعنت نامبألا نأ ىأر نمو ؛ نيميب تسيل ذإ اييغ

 هنأ كلذو « مظعتلا كرب فلحلاك مظعتلاب فلحلا نأل « ةرافكلا اهيف : لاق

 هللا قح بوجؤب فلح نم نأ امكف « مظعتلا كرتيال نأ بحي هظعتلا بحي انك"

 . همزل هبوجو كرنب فلح نم كلذك همزل هيلع
 امنإو ءىشب اماسقأ تسيل ىلا نايألا ف روهمحلا قفتاو ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 نإف : لئاقلا لوقي نأ لثم « طورشلا نم طرشب مقاولا مازلإلا جرخم جْرْحن
 وأ رح ىئالغف اذكو اذكتلعف نإ وأ « هللا تدب ىلإ ىشم 'ىلعف اذك تلعف

 لثم عرشلاب همزل ناسنإلا همزتلا اذإ ايفو « برقلا ىف مزلت اهنأ قلاط قأرما
 ةرافكال نأ ىلإ كلام بهذف ؟ ال مأ ةرافك اهيف له اوفلتخاو . قتعلاو قالطلا
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 دمحأو ىعفاشلا ٍتهذو ؛ دب.الو مثأ هيلع فلح ام لعفي مل نإ هنأو ء اهي
 قالطلا الإ ةرافكلا اهيف نامبألا نم سنحلا اذه نأ ىلإ مهريغو ديبعوبأو
 نع ىورم ىعفاشلا لوقو « قتعلاب فلح نم رفكي : روثوبأ لاقو ؛ قتعلاو
 اهيف بجوأ نيمي اهنإ لاق نف ء رذن وأ نيمي ىه له مهفالتخا ببسو . ةشئاع
  نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف - ىلاعت هلوق مومع تحن اهيوخدل ةرافكلا
 عرشلا صن ىتلا ءايشألا سنج نم ىأ : رذنلا سنج نم اهنإ لاق نمو . ةيآلا
 ىلع اذه رسعب نكل اهيف ةرافك ال : .لاق هتمزل ناسنإلا اهمزتلا اذإ هنأ ىلع
 زوجتلا قيرط ىلع انامأ اهومس امنإ مهلعل نكل « اناميأ اهايإ مهنيمستل ةيكلاملا
 نإف « انامأ ةيوغللا ةلالدلا بسحب ىمست نأ بحي سيل هنأ قملاو . عسوتلاو
 مظعت ىتلا ءايشألاب نيبلا عقي امنإو ؛ ةصوصخم غيص اهل برعلا ةغل ىف نامبألا
 ىعرشلا فرعلاب انامبأ ىمشت له امأف « نيهلا ةغيص ىه طرشلا ةغيص تسيلو
 ةالصلا هيلع هنأ تبث دق هنأ كلذو « رظن هيفف ؟ نامبألا مكح اهكح لهو
 ”مرحم مل - ىلاعت لاقو « َنيمج ”ةراتقك راذتلا ”ةراتقك » لاق مالسلاو
 - "ملكنا ةلحت "لكل هللا ”ضرتف دق  هلوق ىلإ - "كا "هللا ةلحأ ام
 جرخم وأ طرشلا جرخم هجرخع ىذلا لوقلا عرشلاب ىمس دق هنأ اذه رهاظف
 ىلا ليواقألا عيمج كلذ ىلع لمحت نأ بجيف « نيعالو طرش نود مازلإلا
 رهاظف ٠ قالطلا لثم كلذ ن٠ عامجإلا هصصخ ام الإ ىرجملا اذه ىرحت
 دواد بهذو ؛ نييلا ركح هككح نأو نيميب سيل لذنلا نأ ىطعي ثيدحلا
 جرخم ةجراحلا ىنعأ « ليواقألا هذه لثم نم مزلي سيل هنأ ىلإ رهاظلا لهأو
 ءريذتلا اهيف مزليف روذنب تسيل اهنأ كلذو كلذ نم عامجإلا همزلأ ام الإ طرشلا
 اذكو اذك تلعف نإ : لاق نم ىلع اوبجوي ملف ٠ ةرافكلا اهعفرتف ناميأب الو
 لإ ىثملا ىلع : لاقولام فالخب « ةرافك الو ايشم هللا تيب ىلإ ىشملا ىلعف
 راقت "نم : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « قافتاب رذن اذه نآل هللا تيب
 بيسف «هصْنمي الف ”هيصيعتي "نأ انت "نمو « هعمل لا عي "نأ
 نامبأ ىه له وه طرشلا جرخم جرخت ىلا ليواقألا هذه ىف فالحلا اذه
 . ىلاعت هللا ءاش نإ نيب هناف اذه لمأتف؟ اروذت الو اناعأ تسيل وأ ؟ روذنوأ



415 

 انك ناك نإ دهشأ وأ مسقأ : لئاقلا لوق ىف اوفلتخا ( ةعبارلا ةلثسملا )
 دحأ وهو « نيميب سيل هنإ ليقف : لاوقأ ةثالث ىلع ؟ ال مأ نمي وه له اذكو

 ليقو ؛ ةفينحوبأ لاق هبو « لوألا لوقلا دض ناميأ اهنإ ليقو ؛ ىعفاشلا ىلوق
 بهذه وهو « نيميب تسيلف اهب هللا دري مل نإو « نيب وهف اهب هللا دارأ نإ

 هموهفم رابتعا وأ ظفللا ةغيص رابتعا ىعارملا له وه مهفالتخا ببسو . كلام
 نكي مل ذإ نيميب تسيل : لاق ظفنلا ةغيِص ربتعا نف ؟ ةينلا رابتعا وأ ةداعلاب
 و نيمي ىه : لاق ةداعلاب ظفللا ةغيص ربتعا نمو ؛ هب موسقمب قطن كلانه

 ربتعاو نيرمألا نيذه ربتعي مل نمو ؛ ىلاعت هللا وهو دبالو فونحم ظفللا
 . مدقت اك كلذ ى قرف نيرمألل احلاص ظفللا ناك ذإ ةينلا

 رظنلا : لوألا مدقلا : نيمسق الوأ مسقنت ةلمحلا هذهو ( ةيناثلا ةلمحلا )
 . تارافكلا ىف رظنلا : ىناثلاو. . ءانثتسالا ىف

 لوألا مسقلا

  نيملا ىف رثؤملا ءانثتسالا طورش ىف : لوألا لصفلا : نالصف مسقلا اذه قو
 .رثؤيال ىلا نم ءانثتسالا اهيذ رثؤي ىتلا ناميألا فيرعت ىف : ىاثلا لصفلا

 نيميلا ىف رثؤملا ءانثتسالا طورش ىف لوألا لصفلا
 طورش ىف اوفلتخاو نامبألا ل> ىف ريثأت هل ةلمحلااب ءانثتسالا نأ ىلع اوعمجأو

 ءانثتسمالا ف عمتجا اذإ هنأ ىلع اوعجأ نأ دعب مكحلا اذه هل بجي ىذلا ءانثتسالا

 نييلا لوأ نم ادوصقمو هب اظوفملهو نييلا م. اقسانتم نوكي نأ طورش ةثالث
 هقرف اذإ ىبعأ « عضاوم ةئالثلا هذه ىف اوفملتتخاو ؛ نيهلا هعم دقعنيال هنأ

 هنإو نيهلا دعب ءانثتسالا ةين هل تثدحخ وأ هب قطني ملو هاون وأ نيهلا نم ءانئتسالا
 . نييلا عم اقسانتم هب. أ

 كلذ اوطرتشا اموق نإف مسقلاب هلاصتا طارتشا ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأف )
 ةفيفحلا ةتكسلاب امهنيب سأبال : ىعفاشلا لاقو ؛ كلام بهذم وهو « هيف
 نيعباتلا نم موق لاقو . توصلا عاطتنال وأ .سفشلل وأ ركذتلل لجرلا ةتكسك
 هل نأ ىري سابع نبا ناكو ؛ هسلجم نم مقي ملام ءانثتمالا فلاحلل زوجم
 ءانثتسا نأ ىلع عيمجللا قفتا امنإو « ركذ ام ىو. هنه ركذ ام ىلع ادبأ ءانثتسالإ
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 اجيت ناك نإ هكرت ىلع وأ العف ناك نإ هلعف ىلع فؤلخما رمألا ىف هللا ةئيشم
 تبث : رثنملانب ركبوبأ لاق . نيهلا موزلل عفروه ءانثتسالا نآل.« نيميلل عفار
 للا ماش "نإ ”لاقف فل "نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 ؟رثؤيال وأ اهب لصوت مل اذإ نيهلا ىف رثؤي له اوفلتخا امنإو « تمحي
 عنام هنإ انلق اذاق ؟ هل عنام وه مأ داقعنالل لاح ءانثتسالا له مهفالتخال
 مزلي مل لاح هنإ انلق اذإو ؛ نيملاب الصتم نوكي .نأ طرتشا هل لاحال داقعنالل
 دعبلاب وأ برقلاب لاح وه له اوفلتخا لاح هنأ ىلع اوقفتا نيذلاو . كلذ هيف

 كلامس نع دعس هاور امب برقلاب لاح هنأ ىأر نم جتحا دقو « انيكح ام ىلع
 رهللاو ٠ -ملسو- هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةمركع نع برح نبا

 « دلل ءاش 'نإ : لاق مث ء تكس مث تارم ثالث اهلاق « اشير ”نوزاغأل
 .ليلدلا نمو : اولاق . داقعنالا نم اهل عنامال نيميلل لاح ءانئتسالا نأ اذه لدف
 ناكل سابع نبا هاور ام ىلع دعبلاب الاخ, ناك ول هنأ برقلاب لاح هنأ ىلع
 هنإف ناسللاب قطنلا طارتشا امأو . نيب هولاق ئذلاو ةزافكلا نع ىنغي ءانثتسالا
 ءانثتسالا ظافلأ نم ناك ظفل ىأ ظفللا طارتشا نم هيف دبال ليقف « هيف فلتخا
 وه اذه قلطملا دبيقتب أ مومعلا صيصختب وأ ءانثتسالا ظافلأب ناك ءاوسو
 يأ : طقف الإ فرح ىف ظفل ريغب ةينلاب ءانشتبسالا عفني امنإ ليقو . روهشملا
 ةقرفتلا هذهو «٠ فوزحلا نم هاوس ايف كلذ عفني سيلو « الإ ظفل هيلع لدي امب

 طق .ةينلاب ةمزاللا دوقعلا مزلت له وه فالتإالا اذه ق بيدسلاو . .ةفيعض

 . كلذ ريغو نيهلاو قتعلاو قالطلا لثم اعم ةينلاو ظفللاب وأ ظفللا نوح
 ءاضقنا دعب ءانثتسالا ىف ةثداحلا ةيثلا عفنت له ىهو ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )

 اذإ لب ليقو ؛نيملاب ةلصتم تثدح اذإ عفنت اهنإ بهذملا ىف اضيأ ليقف ؟ نييلا
 هانثتسا : نيبرض ىلع ءانثنسالا لب ليقأو ؛ نيهلاب قطنلا متي نأ لبق تئدح
 ءانثتسالاف « دييقتب قلطم نم وأ صيصختب مومع نم ءانثتساو ء ددع نم

 مومعلا نم ءانئتسالاو ؛ نيملاب قطنلا لبق ةينلا ثودح الإ هيف عفنيال ددعلا نم
 ببسو . نييلاب اقطن ءانثتسالا لصو اذإ نيملا دعب ةينلا ثودح هيف عفني

 نم دب الف عنام هنإ انلق نإف ؟ هل لاح وأ دقعلل عنام ءانثّتسالا له مهفالتخا
 هلقو ؛ كلذ عزلي مل لاح هنإ انلق نإو ؛ نيهلا لوأ ىف ةينلا ثودح طارتشا
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 نأ ىلع معزو قافتالل نيهلا لوأ ىف ةينلا ثودح طرتشي نأ باهولا دبع ركنأ
 . ءاوس ةرافكلاك نيميلل لاح ءانثتسالا

 لؤألا مسقلا نم ىناثلا لصفلا
 اهريغو ءانئتسالا اهيف رثؤي ىلا نامبألا فيرعت

 . اهيف رثؤيال ىلا نم هللا ةئيشم ءانثتسا اهيف رثؤي ىتلا نامألا ىف اوفلتخا دقو
 هللاب نيهلا ىهو رفكت ىلا نامألا ىف الإ ةئيشملا رثؤتال : هباحصأو كلام لاَقف
 قلعي نأ ولخم الذ قاتغلاو قالطلا امأو . قأيس ام ىلع قلطملا رذنلا 'وأ مهددنع
 نإ قلاط ىه : لوقي نأ لثم طقف قتعلا وأ قالطلا درج كلذ ىف ءانئتسالا
 قالطلا قلعي نأ امإو . انيمي مهدنع تسيل هذهو ء هللا.ءاش نإ قيتع وأ هللا ءاش
 « هللا ءاش نإ قلاط ىمهف اذك ناك نإ : لوقي نأ لثم « طورشلا نم طرشب

 هبهذملا ف فالخ الف لوألا مسقلا زمأف . هللا ءاش نإ قيتع وهف اذك ناك نإ وأ
 بهذملا ىف قالطلاب نيهلا وهو ىناثلا مسقلا امأو . هيف ةرثؤم ريغ ةئيشملا نأ

 حص قالطلا هب قلع ىذلا طرشلا ىلإ ءانثتسالا فرص اذإ هنأ امهحصأ نالوق هيف
 ءانثتسالا : ىعفاشلاو ةفينحسوبأ لاقو . حصي مل قالطلا سفن ىلإ هفرص نإو

 لوقلاب وأ ©« طرشلا جرخم هجرخم ىنذلا لوقلاب هنرق ءاوص هلك كلذ ىف رثؤي
 وه له ءانثتسالا نأ نم هانلق ام الحلا ببسو . ربخلا جرخم هجنرخم ىنلا
 .لق ذإ هيف هل ريثأت الذ' قالطلا درجم ظفلب نرقو عنام انلق اذاف ؟عنام وأ لاح

 . نأآل « هللا هاش نإ قلاط ىه : هتجوزل لجرلا لاق اذإ ىنعأ « قالطلا عقو

 نأ بجو دوقعلل لاح هنإ انلق نإو ؛ لبقتسملا وهو عقي مل امل موقي امنإ عناملا
 ىععم الو ؛ نيب هنإف اذه لمأتف « عقو دق ناك نإو قالطلا ىف ريثأت هل نوكي

 اودقتعي نأ الإ« عقو دق قالطلا نأل ليحتسم اذه ىف ءانثتسالا نإ ةيكلاملا لوقل
 . هللا ءاش نإ رهاظ هنإف اذه لمأتق « لأحال عنام وه ءانثتسالا نأ

 ةيناثلا ةلمجلا نم ىلاثلا مسقلا

 .ثنحلا بجوم ىف : لوألا لصفلا . دعاوق ةثالث لوصف هيف مسقلا اذهو

 .لصفلا . تارافكلا ىهو ثنحلا عفا ىف : ىناثلا .لصفلا . هماكحأو هطورشو

 + عقرت مكو عفرت' م : ثلاثا
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 ةقاكحأو هطورشو ثنحلا بجوم ىف لوألا لضفلا

 .كلذو « نيىلا هيلع تدقعنا امل ةفلاخلا وه ثنحلا بجوم نأ ىلع اوقفتاو

 ىخارت دق هنأ ملع اذإهلعف ىلع فلحام كرت امإو هلعفي الأ فلح ىلعام لعف امإ

 كرتلاب نيهلا ف كلذو هلعف هيف هنكمي سيل ٍتقو ىلإ هلعف ىلع فلح ام لعف نع
 وه تقو ىلإ وأ ؛ هريغ هلكأيف فيغرلا اذه ”نلكأتل فلحي نأ لثم . قلطملا
 هلعف طرتشملا لعفلا ف كلذو « هنع لعفلا دوجو ق طرتشا ىذلا تقولا ريغ

 اذإ هنإف « اذكو اذك مويلا نلعفأل هللاو : لوقي نأ لثم « دودحم نامز ىف
 : عضاوم ةعبرا ىف كلذ نم اوفلتخخاو . ةرورض ثنح لعفي ملو رابلا ىضقنا

 لقأب نيهلا بجو قلعتي له ىناثلاو . اهركم وأ ايسان فلاختاب نأ اذإ اهدحأ

 ىواسملا ىنعملاب نيهلا قلعتي له ثلاثلا عضوملاو , هعيمجي وأ مسالا هيلع قلطني ام
 .له عبارلا عضوملاو . اهل ممعملاو ةخيصلل صصختا هموهفكب وأ ظفللا ةغيصل

 . فلحتسملا وأ فلاحا ةين ىلع نييلا

 ؛ دماعلا ةلزتمب هركملاو ىهاسلا ىري اكلام نإف ( ىلوألا ةلئسملا امأف )

 مهفالتخا بيسو . هركملا ىلع الو ىهاسلا ىلع ثنحال نأ ىري ىعفاشلاو
 نيب قرفي ملو - ناميألا -متدقع امب مكذخاؤي نكلو  ىلاعت هلوق مومع ةضراعم

 نايسنلاو أطحلا ىبمأ نع عفر ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل سانو دماع

 دحاو لك صصخب نأ نكمي نيمومعلا نيذه نإف « هيلع اوهركتسا امو

 . هيحاصب امهم
 هنأ وأ هضعب لعفف ائيش لعفيال نأ فلحي نأ لثف ( ىناثلا عضوملا امأو )

 لكأف فيغرلا اذه نلكأيل فلح اذإ كلام دنعف ؛ هضعب لعفي ملف ائيش لعفي

 نإ ثنحي هنإ فيغرلا اذه لك آ ال : لاق اذإو « هلك هلكأب الإ أربيال هضعب

 ةلمح اعيمح نيهجولا ف ثنحبال هنأ ةفينح ىلأو ىعفاشلا دنعو ؛ هضعب لكأ

 .كرألاو لعفلا نيب كلام قيرفت امأو . ممالا هيلع لدي ام ركأب ذخألا ىلع

 مسالا هيلع لدي ام لقأب كرتلا ف ذخأ هنأل دحاو لصأ ىلع كلذ ىف رجي ملف
 | .طايتحالا ىلإ بهذ هنأكو « مسالا هيلع لدي ام عيمجمي لعفلا ىف ذخأو

 ,ىعم ىلإ دصقلا هنم مهفي هنيعب ءىش ىلع فلحي نأ لثف ( ةثلاثلا ةلثسملا امأو )



 سس غ6

 هب ىونيو ءىث ىلع فلحي وأ . صخأ وأ هب ظل ئذلا ء ءىثلا كلذ نم معأ
 ىوغل اهدحأ نامسا هيلع فلح ىنذلا ءىشثلل نوكي وأ «صخأ وأ معأ ىعم

 هلاف هنيعب ء ىش ىلع فلح اذإ امأو 1 رخآلا نم صخأ اهدحأو قرع رخآلاو

 ىنلا هنيعب ءىبثلا كلذ ىف ةعقاولا ةفلاخماب الإ ةفينح ىلأو ىعقاشلا دنع ثنحبال

 ةلالدلا لبق نم صخخأ وأ معأ ىبعم هنم موهفملا ت6 كل تكلا دياغ عقو

 نوريتعي امنإو « ظفلل ةفلاتْغا ةينلا نو ريتعيال بسحأ اهف اضيأ كلذكو . ةيفرعلا
 هدنع الّوأ ربتعملا نأ هبهذم نم روهشملا نإذ كلام امأو . طقف ظافلألا درجم
 لادا ةئيرقف تمدع نإف « ةينلا وه اهبجومب اهفلاح ىلع ىضقيال ىلا نامبألا ف
 وأ ةينلا الإ ىعاريال ليقو + ةغللا ةلالدف مدع نإف ٠ ظفللا فرعف تمدع نإف

 فرعلا ى ءاري الو لاخلا طاسبو ةيتلا ىعارب ليقو + طقف ىوخلا لفللا رهاظ

 هركح ناكايتفتسم فلاحلا ءاج نإ هناف اهبحاص ىلع ابي ىغشقي ىلا نامبألا امأو
 اذه ىلع اف ءايشألا هذه ةاعارم نم اهبحاص ىلع مم ا 3 نيعلا مكح

 ىعدي امل دهشي نأ الإ ظفللاالإ اهيف عاري مل هيلع اهب ىبغقي امم ناك نإو بيترألا
 فورعلا وأ لالا ةنيرق لففللا رهاظل ةفلاخملا ةينلا نم

 ىواعدلا ف فاحتسما ةينىلع نيهلا نأ ىلع اوقفتا مهإف (ةعبارلا ةلئسملا امأو)

 . فلاحلا ةين ىلع : موق لاقف ءديعاوملا ىلع نامبألا لثم كلذ ريغىف اوفلتخاو
 لاق يلسو هيلع قا ىلع هلل لور فلحتسملا ةين لع : موق ل لاقو

 ىلع "كت 0 مالسلاو الإ هيلع لاقو «فلحت ل ةين ىلع نيبعلا ١

 : لاق نمو . مرلس» نيثيدحلا ن ذه جارت «٠ كئيحاص هيلع "لق دع أَ

 . ظفللا رهاظال نيهلا نم م سفتلاب مئاقلا ٍىعملا ريتعا امتإؤ . فلولا ةي ىلع نييا

 بابلا اذه لوصأ ىه عبرألا لئاسملا هذه نكل . ةريثك عورف بابلا اذه ىف
 فالتخالا ىلإ اعجار بابلا اذه ف عقاولا فالتخالا عيمج نوكي نأ 000 ذإ

 لكأف اسوءر لكأيال نأ فلح نميف مهفالتخا لثم ربكألا ف كلذو .هذه ىف
 ىعار نمو : ثنحال لاق فورعلا ىعار نف ؟ ول مأ ثنحي له ناتيح سوعر

 لكأف انجل لكأيال نأ فلح نميف مهفالتخا لثمو .ثنحما لاق ةغللا ةلالد

 ىثلا مما نأ ئأر نمو + ثنحيال لاق ىيقحلا ظفللا ةلالد ربتعا نف + امحش
 . ثنحت لاق دنه دلرتي اه ىلع قلطاي دق
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 ىلإ ةعجار ىه بابلا اذه ىف ىلا ةيعورفلا لئاسملا ىف مهفالتخاف ةلمحلابو

 ظانلألا تالالد ف مهفالتخا ىلإ ةعجارو ءانركذ ىللا لئاسملا هذه ف مهفالتخإ

 اهنمو « ةرهاظ ىهام اهنمو « ةلممم ىه ام ام نأ كلذو « 0

 وصن ىه أم

 ثنحلا عفار قف ىناثلا لصفلا

 هباتكف هللاركذ ىلا عاونألا ةعبرألا ىه نامألا ف ةرافكلا نأ ىلع اوقفتاو
 ريخم ثنح اذإ فلاحلا نأ ىلع رد ةيآلا - ”هترافتكف - ىلاعت هلوقىف

 مايصلا هل زوحنال هنأو © قتعلا و أ ةوسكلاوأ ماعطولا ىنعأ : اهنم ةثالثلا نيب

 ثالث ”مايصتق دج "1 00 ىلاعت هلوقل هث ةثالثلا هذه نع زجع اذإ الإ

 اذإو ءاسك وأ قتعأ نيهلا ظلغ اذإ ناك هنأ رمع نبا نع ىور ام الإ ماني

 : ىلوألا ةلئسملا : 00 عبس ف كلذ نم اوفلتخاو . ملأ اهقلفي

 ةوسكلا سنج ى ةيناثلا . اسم ةرشعلا نم دحاو لكل ماعطإلا رادقم ف

 مايألا ةثالثلا مايص ىف 8 اتش ةثلاثلا . اهددعو ةوسكلا راتخا اذإ

 طاريشا ىف : ةسماحلا . نيكاسملا ىف ددعلا طارتشا ىف : ةعبارلا . هطارتشاال وأ

 بويعلا نم ةقتعملا ةبقرلا ف ةمالسلا طارتشا ىف : ةسداسلا .ةيرحلاو مييف مالسإلا

 . اهيف نامبإلا طارتشا ىف : ةعباسلا

 : ةنيدملا لهأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ ماعطإلا رادقم امأ ( ىلوألا ةلثسملا )

 اكلام نأ الإ « ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا دمب ةطاح نم دم نيكسم لكل ىطعي

 نوطعيف ندملا رئاس امأو « مهشياعم قيضل طقف ةئيدملا لهأب صاخخ دملا : لاق

 كو لطم رك ىف دملا ىرجي : مماقلا ن هيا لاقو . موقفت ن٠ طسولا

 نم اعاص وأ « ةطنح نم عاص فصن مييطعي : ةفينح و بأ لاقو . وفاعل

 كلذ ف مهفالتخا ىف ببسلاو . هأزجأ ماشعو مادغ نإف : لاق « رمت وأ ريعش

 له - مكيلنهأ ن نوسمعنطت ام طسوأ 'نم ىلاعت هلوق ليوأت ىف مهفالتخا

 ةلكأ لاق نف ؟ ءاثعو ءادغ وهو مويلا توق وأ ةدحاو ةلكأ كلذب دارملا

 .عاص فصن ؛ لاق ءاشعو ءادغ لاق نمو ؛ عبشلا ىف طسو دملا : لاق ةدحاو

 لرأ - دهنحملا ةيادي - ماب



 ا

 رطفلا ةرافك نيب ةرافكلا هذه ددرت وهو « رخآ ببس اضيأ مهفالتخالو

 «دحاو دم لاق رطألا ةرافكب اههبش نف ؛ىذألا ةرافك نيبو ناضمرف ادمعتم'

 زيبللا عم 1 له اوفلتخاو' . عاص فصن لاق ىذألا ةرافكب اههبش نمو
 ؟ 0 زيجلا ىزخح ليقف ؟ هيف طسولا ود امث ناك نإو ؟ ال مأ مادإ كلذ

 نبالا ليقو ؛ تيزاا مادإلا نم طسولا ليقو ؛ ىزحيال : بيبح نبا لاقو

 طسوأا مهلإ فاضأ نيذلا لهألا نم كلام باحضأ فلتخاو . رّملاو نمسلاو

 رتفكملا لهأ ليقف - م كيعأ نومعطت ام طسوأ نم ىلاعت هلوق ىف ماعطلا نم
 نإو ةينطةف ةينطق 2 شيعي هنم ىلا ءىشلانم هطسولا جرخ اغإ اذه لعو

 مزاللا ف ربتعملاف اذه ىلعو « . هيف وه ىذلا دلبلالهأ مه لب ليقو « ةطنحف ةطنح

 نيذه لعو :بلاغلا 0 هشع نمال دليلا لهأ شيع نم طسولا وه هأ

 2 هاهأ يعطي اما ردق نه طسولا ىنعأ 2 ماعطإلا ن ٠م طسولا ردق لمح نيلوقلا

 ' .  ةصاخ ةئيدملا ىف الإ مهيلهأ دلل لمأ مطب ام ردق نه طسواا وأ
 بجاولا نأ ىأر اكلام نإف ٠ 0 نم.ئزولا ىدو ( ةيناثلا ةلئرمملا امأو )

 نإو ايوث اسك لجرلا اسك نإ : ةالصلا هيف مرا نيكد نأ وه كلذ ف

 كلذ ىف ىزمي :ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو . ارامخو اعرد نيبوث اسك ءاسنلا اسك
 هفسويوبأ لاقو «ةمامع وأ ليوارسس وأ .يمق وأ رازإ مسالا هيلع قلطني ام لقأ
 لقأب دخلا بجاولا لد 0 بيسو . ليو ا الو ةءامعلا ىزمتال
 . ىعرشلا ىبعملا وأ ىوغللا مسالا ةلالد

 مايصلا ىف ةثالثلا مايألا عباتت طارتشا ىف مهفالتخا ىهو ( ةثلاثلا ةلئسملا امأو )

 طرتشا و هايحتسا اناك نإو مياتتلا بوجو كالذ ىف اطرتشي ٍ ىعفاشلاو اكلام نإف

 لمعلا زوج له (ههدحلأ : نائش كلذ ف مهفالتخا بيسو ٠ ةقئيسوبأ كلذ

 مايصف - دوعسم نب هللا دبع ةءارقؤ نأ كلذو «فحصملا ف تسيل ىلا ةءارقلاب

 موصلا قلطمب رمألا لمحي له مهفالتخا ىناثلا هببسلاو .  تاعباتتم مايأ ةثالث
 وه اعِإ عع كلاب بجاولا اعلان لصألا ناك اذإ لمح سيل مأ مأ عبااتتلا لع

 1 عباتتلا

 ىعفاشلاو اكلام نإ « نيكاسملا ىف ددعلا طارتشا ىسو ( ةعبارلا ةلثسملا امأو )
 انيكسم رعطأ نإ : ةفينحوبأ لاقو ؛ نيكاسم ةرشع معطي نأ الإ هيزحيال : الاق
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 ددعلل بجاو قح ةرافكلا لج مهفالدخا ىف ببسلاو . هأزجأ مايأ ةرشع ادحاو
 ىح هنإ انلق نإف « روكذملا ددعلاب ردقف رفكملا ىلع بجاو قح وأ روكذملا
 ىلع بجاو قدحانلق نإو « ددعلا طارتشا نم دب الف « ةيصولاك ددعلل بجاو
 نيروكذملا ددع ىلع لحلو نيكسم ماعطإ كلذ نم أرجأ ددعلاب ردق هنكل رفكملا

 . ةلمتحم ةلثسملاو

 نإ ء نيكاسملا ىف ةيرحلاو مالسإلا طارتشا ىهو ( ةسماخلا ةلئسملا امأو )
 له مهفالتخا بيسو . ةفيتح وبأ كلذ ظراشي لو امهاطرتشا ىعفاشلاو اكلام
 هنأ نأ دق عمسلا ناك ذإ ؟ مالسإلاب وأ ؟ طق رقفلاب وه ةقدصلا باجيتسا
 ةبجاولا ةاكزلاب ةرافكلا هبش نف « ملسملا ريغلا ريقفلا ىلع ةقدصلاب باثي
 نهو : ةرافكلا هذه مل بمن نيذلا نيكاسملا ىف مالسإلا طريشا نيملسملل

 امأو . نيملسو ريغ اونوكي نأ زاجأ عوطت نع نوكت ىلا تاقدصلاب اههبش
 اوناك اذإ ال مأ رقفلا دوجو مهيف روصتي له وهف ديبعلا ىف مهفالتخا ببس
 ىعار نف ؟ اوفكي نأ بحي نم وأ « لاوحألا بلاغ ف مهئاداس نم نييفكم
 نم ديبعلا نه دجْوي دق ذإ « ءاوس رارحألاو ديبعلا لاق طقف رقفلا دوجو
 ىلع بحي : لاق مكحلاب ريغلا ىلع هل قحلا بوجو ىعار نمو ؛ هديس هعوجم
 « هعيب هيلع ىبفك اريسع. ناك نإو هيلع كاذب ىضقيو « مهب مايقلا ديسلا

 . تاقدصلا نم اهارمت ىرج امو تارافكلاب ةنوعملا ىلإ نوجاتحي سيلف
 نم ةميلس نوكت نأ ةبقرلا طرش نم له ىهو ( ةسداسلا ةلئسملا, امأو )

 _ نامثألا ف ةرئؤملا بويعلا ىنعأ « كلذ اوطرش راصمألا ءاهقف نإف ؟ بويعلا

 هبجاولا له مهفالتخا ببسو . اهطرش نم كلذ سيل : رهاظلا لهأ لاقو
 ش . هيلع لدي ام متأي وأ مسالا هيلع لدي ام لقأب ذخألا

 اكلام نإذ ء اضيأ ةبقزلا ىف نامبألا طارتشا ىهو ( ةعباسلا ةلئسملا امأو )

 هيبسو . ةنمؤ٠ ريغ ةبقرلا نوكت نأ.ةفينحوبأ زاجأو + كاذ اطرتشا ىعفاشلاو
 ماكحألا ىف قفتت ىتاار ءايشألا ى ديبقملا ىلع قلطملا لمحي له ود مهفالتخا
 لاق نف ؛ راهظلا ةرافك عم تارافكلا هذه لاح كحك بابسألا ف فلتختو
 طارتسشا ىلع ال كلذ ىف ناميإلا طاركشاب لاق كلذ ىف ديقملا ىلع قلطملا لمحي
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 لاق نمو - ةتمؤُس ةبقر ريرحسف  ىلاعت هاوق ىف راهظلا ةرافك ف كلذ
 . هقالطإ ىلع ظفللا بجوم بي نأ هدنع بجو لمحال

 ؟ عقرت مو« ثنحلا ةرافكلا عفرت ىتم ثلاثلا لضفلا

 لاقف « كلذ ف اوفلتختا مهنإف « هوحمتو ثنحل ةرافكلا عفرت نقم امأو

 : ةفينحوبأ لاقو ؛مثإلا عفترا دقف هلبق وأ ثنحلا دعب رفك اذإ : ىعفاشلا

 كلام نع ىورو ؛ هلبقال ثنحلا دعب نوكي ىنلا ريفكتلاب الإ ثنحلا عفت يال

 . هلوقى ةياورلا فالتخا امهدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو . اعيمح نالوقلا كلذ ف

 ابلم اريثسخ اهريغ ىأرف نيب ىلع فتح نسم ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع

 « اذكه هؤور اموق نإف «هنيمب "نبع 'رفكينلو "راسخ ونه ىذَلا تالف

 نأ ةياورلا هدهرهاظو .« ريخ وه ىنذلا تأيلو هنيمب نع رفكيلف : هوور موقو
 قاثلا بيسلاو . ثنحلا دعب اهنأ ةيناثلا رهاظو « ثنحلا لبق زوجت ةرافكلا

 رهاظلا نم هنأل « هبوجو تقو لبق بجاولا قبلا ميدقت ىزجي له مهفالتخا

 نإ : لوقي نأ لئاقلو . لوحلا دعب ةاكزلاك ثتحلا دعب بحت امنإ ةرافكلا نأ

 هلخدي الف راهظلا ةرافك ىف لاحلاك هيلع مزعلاو ثنحلا ةدارؤب بحت امنإ ةرافكلا

 ار ل قر اللا حن« ول م ل تالا

 ؛ ثنحلا ىلع اهميدقت زاجأ ةعنام لاق نف ؟ هل ةعنام وأ عقو اذإ ثنحلل ةعفار

 ناعبألا ددعتب تارافكلا ددعت امأو . هعوقو دعب الإ اهزجي مل ةعفار لاق نمو
 هترافك نأ ةدحاو نيميب ىتش رومأ ىلع فلح نم نأ تملع ايف اوقفتا مهنإف
 ناميأب فلح اذإ هنأ مهيب فالخال بسحأ ايف كلذكو « ةدحاو نيمي ةرافك

 اذإ فلاحلاك ناميألا ددعب كلذ ىف ةبجاولا تارافكلا نأ دحاو ءىبث ىلع ىش

 ارارم هنيعب دحا و ء ىشث ىلع فلح اذإ اوفلتخا . ىتُش ءايشأ ىلع ىش ناميأب فلح
 ةرافك نيع لك ف :موقلاقو « ةدحاو نيمي ةرافك كلذ ف : موق كاقي رك

 الإ « ة دحاو ةرافك اهيف : موق لاقو ؛ كلام لوق وهو « ديكألا ديري نأالإ

 نامألا ددعت وه ددعتلل بجوملا له مهفالتخا ببسو . ظيلغتلا ديري نأ

 ررك اذإ ةرافك نيمي لكل لاق ددعلاب اهفالتخا : لاق نف « ددعلاب وأ سذحلاب

 اذإ اوفلتخاو . ةدحاو نيب ةلئسملا هذه ىف : لاق سناب اهفالتخا لاق نمو
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 تارافكلا ددعت له ىلاعت هللا تافص نم نيتفص نم رثكأب ةدحاو نيمي ف فلح
 : كلام لاقف ؟ ةدحاو ةرافك كلذ ىف مأ نيهلا تنمضت ىلا تافصلا ددعتب
 . تافصلا ددعتب ةددعتم نيعلا هذه ىف ةرافكلا

 موق لاقو « هدنع تارافك ثالث هيلعذاك مبكحلا مبلعلا عيمسلاب فلح نف
 تناك ذإ ةدحاو ةرافكف دحاو لوق هنأ ىلع كلذب ءاجو لوألا مالكلا دارأ نإ
 وه نييلا ىف ةرثكلا وأ ةدحاولا ةاعارم له: مهفالتخا ف ببسلاو . ةدحاو انيع

 ىذلا لوقلا اهيلع لمتشي ىلا ءايشألا ددعت ىلإ وأ لوقلا ةغيص ىلإ عجار
 ددع ريتعا نمو ؛ ةدحاو ةرافك لاق ةغبصلا ريتعا نف « نيع جرح هجرك

 ىلع اهنم دحاو لكب مسقي نأ نكمي ىلا ءايشألا نم لوقلا ةغيص هتنمضتام
 اذه دعاوت ق فاك ردقلا اذهو « اهددعتب ةددعتم ةرافكلا : لاق هدارفنا

 , هتمحرب نيعملا هللاو « كلذ ف فالتخالا ببسو باتكلا

 روذنلا باتك
 . روذنلا فانصأ ىف : لوألا لصفلا : لوصف ةثالث هيف باتكلا اذهو

 : ثلاثلا . اهماكحأ ةلحو مزايال امو روذنلا نم مزلي ايف : ىناثلا لصفلا

 . اهماكحأو اهنع مزلي ىذلا ءىبثلا ةفرعم ف
0 

 روذنلا فانصأى لوألا لضفلا

 ءايشألا ةهج نم مسقو ظفللا ةهجب نم مسق : نيمسق الوأ مسقنت روذنلاو

 « جحأ نأ رذن' ىلع هلل : لئاقلا لوق لثم لوألاف « حرصم ريغو « هبروذنلل

 امبر لوألاو « رذنلا جرخمب حرصي نأ نؤد ءرذن "ىلع هلل : هلوق لثم ىناثلاو

 نأ ىلع هل : لوقي نأ لثم « هب هيف حري مل برو 2 روذنلا لففليهيف حرص

 هلل ىلعف اذك ناك نإ : لئاقلا لوقكف طرشلا جره جرفلا ديقملا امأو. . جحأ

 :لوقي نأ لثم ىلاعت هللا لاعفأن م لعفب هقلع امبر اذهو اذك لعفأنأو اذكر ذن

 نأ لثم « هسفن لعفب هقلع امبرو « اذكو اذك رذن ”ىلعف ىضيرم هللا ىش نإ



 هش ا/ د

 « انامبأ ءاهقفلا هيمسي ىذلا وه اذهو « اذك رذن ”ىلعف اذك تلعف نإ : لوقي

 . غيصلا ةهج نم رذنلا فانضأ ىه هذهف «نامبأب تسيل اهنأ انلوق نم نم مدقت دقو
 مسقنت انإف اهم رودنملا ىناعملا سيج نم ىلا ءايشألا ة ةهجج نم هفانصأ امأو

 « ىصاعملا نسنج نم ءايشأب رذنو 3 برقلا سنج نم ءايشأب رذن ماسقأ ةعبرأ ىلإ

 هذهو ١ تاحايملا سنج نم ءايشأب رذنو ٠ تاهوركملا سنج نه ءايشأي رذنو

 . اهلعفي رذنو ءااهكرتي رذن : نيمسق ة مسقنت ةعبرألا

 مزلي الامو روذنلا نم مزلي ايف ىناثلا لصفلا

 رذنلا موزل ىلع اوقفتا مهنإف « مزليال امو روذنلا هذه نم مزلي ام امأو

 . « زوجيال قلطملا رذنلا نأ ىعفاشلا باحصأ ضعب نع ىكح ام الإ برقلا ىف قلطملا
 8 هجو ىلعال اضرلا هجو ىلع ناك اذإ قاطملا رذنلا موزل ىلع اوقفتا امنإو

 ىذلاب هيف اح صم رذتلا ناك ءاوسو 4 حب رصي مل اذإال رذتلا لغفلب هيف حرصو

 هجرخم ىنذلا رذنلا موزل ىلع اوعمجأ كلتكو . حرصم ريغ ناك وأ روذنلا

 هلوق مومعل رذنلا بوجول اوراص, امئإو « ةبرقي ارذن ناك اذإ طرشلا جرم

 هب حدم دق ىلاعت هللا نآلو - دوئقنعلاب اونقؤأ اوننسآ نيرللا اهي اب - ىلاعت

 مم - لاقف هضقنب باكقعلا عوقوب ربخأو 5 راذلاب كوفر - لاقف

 اوناك امي تدلوق لل ةيالا - هلضنف *نم اناث نيل هللا كهاع نم

 قلطملا رذنلا ىف رذنلا .ةفلب حيرمتلا ىف مهفالتخا ق ببسلاو . 5 نوب ذكي

 امهب لاق نف ؟ طقف ةينلاب وأ اعملغفللاو ةينلاب رذنلا بحي له ىف مهفالتخا وه

 بوجوب رابخإ هنآل ءىش همزاي مل ارذن لقي ملو اذكو اذك ىلع هلل لاق اذإ اعم

 هطرش نم" سيل لاق نمو ؛ بوجولا ةهجي حرصي نأ الإ هيلع هللا هبجوي ملء ىش
 هنأ ىعأ « كلام بهذم وهو « هظفلب حرصي مل نإو رذنلا دقعني : لاق ظفللا

 ةينلاب الإ مزليال رذنلا نأ هبهذم نم ناكنإؤ ءمزلي هنأ رذنلا ظفلب حرصي مل اذإ

 دوصقملا ناك ذإ ريتعم ريغ لوقلا نم رذنلا ظفل فذح نأ ىأر نكل ظنفللاو

 اذهو ؛ رذنلا ظفاب اهيق حرصي ملنإو رذنلا رذنلا جرخم اهسرخم ىتلا ليواقألاب
 ري مل نم نوكي نأ هبشيو « بيسملا ني ديعس بهذم لوألاو « روهماللا بهذم
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 ؛ بدنلا ىلع ءافولاب رمألا لمح هنأ لبق نم كلذ لعف امنإ قلطملا رذنلا موزل

 ههج ىلع نوكت امنإ ةبرقلا نأل هطرتشا امنإف . اضرلا هيف طرتشا نم كلذكو
 هدنع رذتلاف كلام امأو . ىعفاشلا بهذم وهو « جاجللا ةهج ىلعال اضرلا

 امأو . ظفلاا ةهج نم هموزل ىف اوفلتخا ام اذهف « عقو ةهج ىأ-ىلع مزال:
 لوصألا لئاسملا نم هيف نإف ابب روذنملا ءايشألا ةهج نم هموؤل ىف اوفلتخا ام

 روهمجو ىهفاشلاو كلام لاقف « ةيصعم رذن نميف اوفلتخا ( ىلوألا ةلثسمملا )

 وهل :نويفوكلاو نايفسو ةفينح ىبأ لاقؤ . ءىبثت كللذ' ىف ةمزلي سيل :ءاملعلا

 مهفالتخنا ببسو . ةيصعملا لعفال نيمب 'ةرافك وه هيف مدع مزاللاو .« مزال

 قاثيدح بابلا اذه ىف ىور هنأ كلذو « بابلا اذه ىف راثآلا رهاوظ ضراعت ,

 ”نأ ردت "نم » كلاق نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع ةشئاع ثيدح اههدحُم

 رغاظف « هصنعي الف هللا ىصنعتي 'نأ ركل "نمو ةهحطيلق دلل حيظني

 . نيصح نب نارمع ثيدح .ىناثلا ثيدحلاو : نايصعلاب رثنلا مزليال هنأ اذه

 زددنال » لاق هنأ 'مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع تباثلا ةريرهىأ ثيدحو

 ؛ موزللا ىنعم ف .ضت !ذهو « نيمي ”ةرائقتك "هكر اتقتكو 'هللا ةيصاعم ىف

 مزلتال ةيصعملا نأب مالعإلا نمنضت لوألا ثيدحلا : لاق اذه ىف امهنيب عج نف

 حصي مل ذإ ةشئاع ثيدح رهاظ حجر نف ؛ ةرافكلا مورزل نمضت ىناثلا اذهو

 تهد نمو ؛ ء ىبث ةيصعملا ىف مزلي سيل :. لاق ةريرهىلأو تاربع ثيدح هدنع

 بلا ديغ نب رمعوبأ لاق . نيب ةزاففك كلذ ى:بجوأ نيئيدخلا نيب خغمجلا بهذم
 ةريره بأ .ثيدح نأل .: اولاق ةريره ىنأو نارمع ثيدح ثيدحلا لهأ فعض

 نيصخلا نب نارمع ثيدحو . ثيدحلا كورتم وهو .مقرأ نب نابلس ىلع رودي

 ريهزو .« هنبا ريغ هنعو ب ل لوهجم هوبأو هيبأ نع دمحم نب. ريسهز ىلع رودي

 ترج قو « .رماغ نب ةيقع قيرط نم ملسم هج خخ هنكلو « زيكاتم هدنع اضيأ

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ١ ىوز امب ةلثملا هذه: كلامل اوجتحي نآ ةيكلاملا ةداع
 رذت : اولاق 8 اذه “لاب ام : لاقف « سمشلا ىف امئاق الجر ىأر سو هيلع

 ملسو هيلع هللا ىلص ةللا لوسر لاقف « موفي نسخ ألو لظني الو ملكتبال نأ



 «© 1 هيا

 مرمأف : اولاق « ..همايص مو ”سللج د ل رم
 كرت نأ رهاظلاب سيلو + ةيصعم ناك ام ك ريو هلل ةعاط ناك ام مي ذأ
 مايقلا نوكي نأ هبشي كلذكو « ميرم رذت هنأ هللا ربخأ دقو « ةيصعم مالكلا
 ليق نإف . سفنلا باعتإ ةهج نم كلذب قلعتي ام الإ. « ةيصعمب سيل سمشلا و

 . تاحابملا نم هتأ هيف لضألاف « صنلابال سايقلابف ةيصعم هبف
 ' هلاقف تاحابملا نم ائيش هسفن ىلع مرح نميف اوفلتخاو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 هلاقو ؛ءىبث كلذ ق سيل : رهاظلا لهأ لاقو ؛ ةجوزلا ادع ام مزليال * كلام

 رظنلا موهفم ةضراعم مهفالتخا' ببسو. : نيمي ةرافك كلذ ىف : ةفينح وأ

 ىتتبت كل هللا لّحأ ام مرح" ل ىّتلا اهيأ اي - ىلاعت هلوق رهاظل

 .يعرشلا مكحلا فالخ داقتعا وه. سيل رذنلا نأ كلذ و - ”كجاّوزأ تاضرم
 " عراشلل وه امئإ اذه ىف فرصتلا نأ كلذو « مرحم ليلحت وأ:للخ. ميرحت نم ىنعأ

 دل هللا هحابأ ائيش.هسفن ىلع مرح نم نأ موهفملا اذه ناكمل نوكي نأ بجوف
 .هلوق رهاظو 3 عرمشلا همرح ء يش ليلحن رذن نإ مزابال اك همزليال هنأ عرشلاب

 نأ بجوي ميرحتلا ىلع بتعلا رثأ  مكئاميأ ةلحت مكل هللا ضرف دق ب ىلاعت
 ةقرفلاو « مزال ريغ وهف كلذك كلذ ناك اذإو « دقعلا اذه لحت ةرافكلا نوكت
 هفلتخا دقو . نيميب دقعلا ناك هنأ ةيآلا ف روكذملا ميرحتلا تلوأت ىلوألا

 ةبرش ىف ناك كلذ نأ ملسم باتك قو . ةيالا هذه هيف تلزت ىنلا ء ىلا ىف
 نيمي وهف هتأرما هياع لجرلا مرح اذإ : لاق هنأ سابع نبا نع هيفو « لسع
 -”ةنسح ”ةوسأ للا لوسر ىف 'مثكل ناك "قل - لاقو « اهزفكب

 اهماكجأو اهنع مزلي ىذلا ءىثلا ةفرعم نإ ثلاثلا لصفلا
 هيف نإف « كلذ ماكحأو روذنلا نمررذن رثذت ىف مزلب اذ ايف مهفالتخا امأو

 نهو « كلذ ىف لئانملا تاروبشم ىلإ كلذ نم نحن ريشن نكل ءاريثك افالتخا
 كلذ فو « باتكلا اذه ىف انتداع ىلع ىعرشلا قطنلاب كلذ رثكأب قلعتت ىلا

 : سخ لئاسم

 هيف نيعي سيل ىذلا قلطلا رذنلا ف بجاولا ىف اوقلتخا (ىلوألا ةلثسملا )



 ل 476-

 كلذ ىف : ءاملعلا نم ريثك لاقف ءرذن "ىلع هلل : لوقي نأ ىوس ائيش رذانلا
 لقأ : موق لاقو ؛راهظلا ةرافك هيف لب : موق لاقو ؛ ريغال نيع ةرافك

 راص امنإو : نيتعكر ةالص وأ موي مايص برقلا نم مسالا هيلع قلطني ام
 هيلع هنأ رماع نب ةبقع ثيدح نم تباثلل هيف نيهلا ةرافك بوجول روهمملا
 .نم امأو . ملسم هجرخ نيمب ”ةرافك ٍرذَنلا ةرافتك » لاق مالسلاو ةالصلا
 لقأ ُئزولا نأ ىري نم بهذه بهذ امنإف نيتعكر ةالص وأ موي مايص لاق
 مسا هيلع قلطني ام لقأ موي مايص وأ نيتعكر ةالصو « مسالا هيلع قلطني ام
 . عامسلاو سايقلا نع جراخف راهظلا ةرافك هيف لاق نم امأو . رذنلا

 رذن اذإ ىبعأ « هللا تيب ىلإ ىنثملاب رذنلاموزل ىلع اوقفتا ( ةيناثلا ةلئسملا )
 .ء ىشال : موق لاقف قيرطا ضعب ىف زجع اذإ اوفلتخاو . الجار ىثلا

 لهأ بهذف : لاوقأ ةثالث ىلع هيلع اذايف اوفلتخاو . هيلع : موق لاقو ؛هيلع

 :بكر ءاش نإو ءزجع ثيح نم ىرخأ ةرم ىبثمي نأ هيلع نأ ىلإ ةنيدلا .
 نود ىده هيلع : ةكم لهأ لاقو . ىلع نع ىورم اذهو « مد هيلعو هأزجأو
 نم ىثميف عجري هنأ ىبعي ( اعيمح نارمألا هيلع 2 كلام لاقو . ىشم ةداعإ

 ةرقب دي مل نإ ةاش وأ ةرقب وأ ةندب هدنع ىدهلاو « ىده هيلعو بجو ثيح
 ءاهل رثألا ةفلاخعو ةلئسملا هذه لوصألا ةعزانم مهفالتخا ببسو . ةندب وأ
 .نراقلا نأ لجأ نمنراقلاو عتمتملب ةيناث ةرم ىبثم اذإ زجاعلا هبش نم نأ كلذو
 رفس ىف هيلع ناك ام لعف اذهو : دحاو رفس ىف نيرفس ىف هيلع ناك ام لعف

 رئاسب ههبش نمو ؛ عتمتملا وأ نراقلا ىده هيلع بحي : لاق نيرفس ىف دحاو
 راثآلاب ذخأ نمو ؛ مد هيف : لاق مدلا ةقارإ جملا ىف اهلع بونت ىلا لاعفألا
 نئسلاو :رمعوبأ لاق . هيلع ءىش الف زجع اذإ : لاق بابلا اذه ىف ةدراولا
 همييدح اهدحاو « لاق اك وهو ةقشملا حرط ىلع ليلد بابلا اذه ةئباثلا ةدراولا

 لجو زع هللا تيب ىلإ ئذع نأ ىبخأ ترذن : لاق ىهتللا رماع نب ةبقع

 ىلص ىلا اهل تيتفتساف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر اهل ىفتسأ نأ ىترمأف
 نب سنأ ثيدحو . ملسم هجرخ « بكر يسلو شمل » لاقف و هيلع هللا
 لأسف « هيتنبا نيب ىدابي الجر ىأر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام
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 يل للا "نإ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ء ىثمب نأ رذن : اولاقف هنع

 . تباث اضيأ اذهو « بكري نأ هرمأو ء”هسلفت اذه بي ذعت "نع

 ةرمع وأ جح ىف ىثملا موزل ىلع مهقافتا دعب اوفلتخا ( ةثلاثنا ةلثسملا )
 سدقملات يب: ىلإ وأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا دجسم ىلإ ىثعي نأ رذن نميق

 لاقو ؛ ىبثملا را 0 كلام لاقف . امهيف ةالصلا كذب ديري

 ةالصلا رذن نإ هدنع كلذكو « هأرجأ ىلص ثيحو ءىش همزليال : ةفينحوبأ

 ناكمل مارخلا دجسملا ىلإ رذنلاب ىبثملا هدنع بجو امنإو . مارحلا دجسملا ىف

 سدقملا تيب ىف ىلصي نأرذن نم .: هبحاص فسويوبأ لاقو . ةرمعلاو جحلا
 هأزجأ مارحلا تيبلا ف ىلص نإو ؛همزل مالسلاو ةالصلا هيلع ى لا دجسم قاوأ

 مزايال ةثالثا دجاسملا هذه ىوس امل را نأ ىلع سان رو ١ كلذ نع

 دحسملا ركذف .ثالشل ل ملا جرتستال ١ م » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 دجاسملا لإ رذنلا ”نأ ىلإ نانلا قع تعدو 4 سدقمل تدبو هدجسمو مارححلا

 دلول سابع نبا ىوتفب كلذ ىف جتحاو : بجاو دئاز لضف اهيف ىجري ىلا

 بيسو . اهلع ىثمي نأ تتاف ءابق لجسم ىلإ ىشمت نأ ترذن ىلا ةأملا

 جرست هيلإ ىذلا ىنعملا ف مهفالتخا مارهلا دجسملا ادع ام ىنإ رذنلا ف مهفالتخا

 تيبلا ادع:ايف ضضرفلا ةالص عضومل كلذ له : دجاسم ثالثلا هذه ىلإ ىطلا

 ضرفلا ناكو ضرفلا ةالص عضومل لاق نف ؟ لفتلا ةالص عضومل وأ مارحلا
 نيدجسملا نيذه ىلإ ىثملاب رذنلا : لاق عرشلاب ابجاو ناك ذإ رذنيال هدنع

 دق اضيأ هنأ وأ بجاولا ف نوكي دق رذنلا نأ هدنع ناك نمو + مزال ريغ
 ٠ ةالص  مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لفنلا ةالص عضومل نادجسملا ناذه دصقي

 ةدحسملا الإ هاوس ايف ةالص فئثأ نم ”لضفأ اذه ىدجسسم ىف

 نكل ؛ ياو نأ لع لفنلاو ضرفلا لمشي ةالصلا مساو « مارسحلا

 هيلع هلوق نيبو هنبي :ا ىلإ اريصم ضرفلا ىلع ثيدحلا اذه لمح ةفينحوبأ
 هتالص "نم ”لّضفأ هيك ىف مكدحأ ةالص ٠ مالسلاو ةالصلا
 نيثيدحلا نيذه نيب داضتلا عقو ”هلإو ”تةبوتكملا الإ "ذه ىدجلسسم ىف

 . بابلا اذه ن٠ نوكذت نأ نه قحأ ىناثلا بابلانم نوكت نأ ىه ةلثسملا هذهو
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 ماقم ىف هنبا رخني نأ رذن نم نأ ىلع بجاولا ىف اوفلتخاو ( ةعبارلا ةلئمملا)
 ةاش رحنب : ةفينخوبأ لاقو ؛ هل ءادف اروزج رحني : كلام لاذ « مهاربإ

 4لبإلا نم ةئام رحني لب : مهضعب لاقو ؛ سابع نبا نع ىورم اضيأ وهو
 ؛هب جحم لب : مهفعب لاقو ؛ ىلع نع كلذ ىورو « هتيد ىلبي مهضعب لاقو

 ةيضضعم رذن هنأل هيلع ءىشال : ىعفاشلاو فسوي وبأ لاقو ؛ ثيللا لاق هبو

 ىععأ « مالسلاو ةالصلا هيلع مهاربإ ةصق مهفالتخا ببسو . ةيصعم ف رذن الو
 كلذ نأ ىأر نف ؟ مزالب سيل مأ نيملسملل مزال وه مهاربإ هب برقت ام له
 رذنلا : لاق انل مزالهنأ ىأر نمو ؛ رذبلا مزليال : لاق مهاربإ هب صخ عرش

 اذه ىلإ قرطتي نكل ءروهشم انإبق نم :عرش انمزلي له ىف فالحلاو . مزال
 نكي ملو مهاربإب اصاخ ناك هنأ لعفلا اذه نم رهاظلا نأ وهو ءرخآ فالخ

 سيل مأ انلا عرش وه له فلتخي نأ ىغبني سيلف اذه ىلعو «هنامز لهأل اعرش
 مهفالتخا لبق نم كلذ ف بجاولاىف ايوفلتخا امنإ عزش هنإ اولاق نيذلاو ؟ عرشب

 ريغ ىلع لمح مأ 6 مهاربإ ىلع هيجاولا ىلع كلذ ف بجاولا لمح له ىف اضيأ
 ىده امإو « هب جح امإو ؛هتبدب ةقدص امإ كلذو « ةيمالسإلا برقلا نم كلذ
 . بلطملا ذبع ثيدح ىلإ اويهذف ٠ لبإلا نم ةئام اولاق نيذلا امأو : ةندب

 هللا ليبسىف هلك هلام لعجي نأ رذن نم نأ ىلع اوقفتاو ( ةسماحلا ةلئسملا )
 ناك اذإ كلذو ةرافكلا .هعفرت سيل هنأو همزلي هنأ ربلا لبس نم ليبس ىف وأ
 اوفلتخاو . انيمي هنومسي ىذلا وهو طرشلا ةهج ىلعال ربخلا ةهج ىلع ارذن
 اذك تلعف نإ نيكاسملل ىلام : لوقي نأ لثم طرشلا ةهج ىلع كلذ رذن نميف
 وهو هيف ةرافك الو ربحا ةهج ىلع رذنلاك مزال كلذ : موق لاقف ؛ داعفخ

 لاقو ؛ هيف ةرافكال هنأ ىعأ « ةغيصلا هذه اهغيص ىلا روذنلا ف كلام بهذم

 ىلا روذنلا ف ىعفاشلا بهذم وهو « طقف نيمب ةراغفك كلذ ف بجاولا : موق
 روذتلا مكحب اهقحلأف كلام امأو ؛ نامألا كمي اهقحلأ هنأل طرشلا جرخم اهجرخم
 هلام جارخإ بوجو اودقتعأ نيذلاو « ناميألا باتك ىف انلوق نم مدقت ام ىلع

 ثلث جرخي : كلام لاقف « هيلع بجاولا ىف اوفلتخا هودقتعا ىذلا عضوملا ىف
 ميهاربإ لاق هبو « هلام عيمج جاربخإ هيلع بجي لب : موق.لاقو ؛ طقف هلام

 « اهيف ةاكزلا بجت ىلا لاومألا .عيمج جرم : ةفينحوبأ لاقو ؛ رفزو ىعخنلا
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 وهو . سماخ لوق ةلئسملا فو . هأزجأ هلام ةاكز لثم جرخأ نإ :مهضعب لاقو
 ناك نإو هعبس جرخأ اطسو ناك نإو هسمخ جرخأ اريثك لاملا ناك نإ
 ليلقلاو « فلأب ظسولاو ء نيفلأب ريثكلا ءالؤه دحو ء هرشع جرخأ | ريسي
 « ةلكسملا هذه ف مهفالتخا ىف ببسلاو . ةداتق نع ىورم كلذو « ةئامسخم

 كلذو « رثألل بابلا اذه ف لصألا ةضراعم هثلث وأ هلك لاملا لاق نم ىبعأ

 نأ دارأو هيلع هللا بات نيح رذنملا دبع نب ةبابل ىلأ ثيدح ىف ءاجام نأ
 *نم ”كيزنجم ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هلام عيمجم قدصتي
 هل مزاللا نأ بجويف لصألا امأو . كلام بهذم ف صن وه « ثلا كلذ
 ' ىذلا هجولا ىلع هب ءافولا بحي هنأ ىنعأ ءرذنلا رئاس ىلع المح هلام عيمج وه امإ
 اهانثتسا دق ذإ « ةدعاقلا هذه نم ةلئسملا هذه ءانثتسا وه بجاولا نكل هدصق

 .فلح نإ : لاق هنأ كلذو « هلصأ ٍةلئسملا هذه ىف مزلي مل اكلام نأ الإ « صنلا
 نم اءزج نيعنإ هدنع مزلي كلذكو « هلاملكناكنإو همزل انيعم اثيش رذن وأ

 ةبابل ىنأ ثيدح ىف هاور ام صنل فلاخم اذهو « ثلثلا نم رثكأ وهو هلام

 : لاقف بهذ نم ةضيب لثع ءاج ىنذلل ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق فو

 هنع ضرعأف « اهريغ كامأام ةقلص ىهف اهذخف ندعم نم اذه تبصأ
 «هفلخ نم مث هراسي نع مث هنيمي نع هءاج مث « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 « هعجوأل اهب هباصأ ولف « اهب هفذحف لسو هيلع هللا لص هللا لوسر اهذخأف
 هذه لوقف كلل اع" 2ك 'دحأ ىنأي » مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 "نع ناك ام ةنقادصلا ريح « "سائلا فقكتي دعتقي مث ”ةقادص

 عيمج ناكو هب قدصت اذإ نيعملا لاملا مزليال هنأ ف صن اذهو « ىّغ
 تليق ىلا ليواقألا رئاس امأو . راثآلا هذه هدنع حصت مل اكلام لعلو ؛ هلام

 ردقلا اذهو « ثاثلا ريغ ثتاذ ىف دح نهم ةصاخمو « فاعضف ةلئسملا هذه ق

 .باوصلل قفوملا هللاو « باتكلا اذه لوصأ ىف فاك

 اياحضلا باتك
 اياحضلا مكح ىف : لوألا بابلا : باوبأ ةعبرأ هلوصأ ىف باتكلا اذهو

 ءاهددعو اهئانسأو اهتافصو اياحضلا عاونأ ىف : ىفاثلا بابلا . اهب بطاخملا نمو

 .٠ سا ©
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  اياحضلا مويلل ماكحأ ىف : بارلا بابلا . حبذلا م اكحأ ىف : ثلاثلا بابل

 ؟ اهب بطاخملا نمو : ايا>ضلا مح ىف لوألا بايلا
 ىعفاشلاوكلام بحذف ؟ ةنس ىهمأ ةبجاو ىه له5 يحضألا ىف ءاملعلا فلتخا

 قرفي ملو ؛ ىمي اهكرت ىف جاحلل كلام صخخرو ؟ ةدكؤملا نئسلا نم اهنأ ىلإ
 ىلع ةبجاو ةيحضلا : ةفينح وبأ لاقو ؛ هريغو جاحلا نيب كلذ ىف ىغفاغلا
 هابحاص هفلاخو ؟ نيرفاسملا ىلع بجت الو « نيرسوملا راصمألا ىف نيميقلا
 لوق لثم كلام نع ىورو (؛ ةبجاوب تسيل اهنإ : الاقف دمحمو فسوي وبأ
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلعف له امهدحأ : 0 ةفينح ىلأ
 هيلع هللا ىلص كرتي مل هنأ كلذو «ندنلا ىلع وأ 0

 : لاق نابوث ثيدح ىف ءاجاف ىلع رفشلا ىف ىح هنع ىور اهف طق ةيحضلا
 "محل حلصأ "نابت ايذ لاق.مث هتيحضأ ملسو هيلع هللا للص هللا 0
 بيسلاو . « ةنيدملا مدق ىتح اهنم همعطأ لزأ ملف : لاق « .ةيحضلا هده
 هنأ كلذو « اياحضلا ماكحأ ىف ةدراولا ثيداحألا موهفم ف مهقالتخا ىناثلا

 "لعد اذإ » ا ل
 الو ائئيش هرئعش "نم "لئخأي الف ىحضتي "نأ "ملك دحأ دارأف رشا
 نأ عام هيف «ىحيشي نأ مكدحأ دارأ اذإ ٠ لوف : اولاق « هرافظأ نم

 ةداعإب :ةدرب ىأل مالسلاو“ ةالصلا هيلع رمأ املو . ةبجاوب تسيل ةيشيبتلا
 صابع نبا بهذمو « بوجولا كلذ نم موق. مهف ةالضلا لبق حبذ ذإ هتيحضأآ

 امه امبي ىرتشأ. نيمهردب سابع .نبا ىئثعب : ةمركع لاق . بوجوال نأ
 . ىحض هنأ لالب نع'ىؤرو . ,'مابع'نبا ةيحضونه هل لقف تيقل نم : لاقو
 هب جاجتحالاف هب هيف جتحي ىذلا .سقرغلا ف دراوب سيل ثيدح لكو . كيدي

 لوألا رشعلا نم اقخأنال نأ ةيحضتلا ديري ,ىذلا مزلي له اوفلتخاو .فيعضخ
 .٠ثباث كلذب ثيدنحلاو « هرافظأو هرعش نم

 , اهددعو اهنانسأو اهتاقصو:اياحضلا عاؤنأ ىف لالا نابلا
 :ةيناثلاو . سنحلا زييهن ىف اهادحإ : ةروهشم لئاسم عبر أ بابلا اذه قو

 . -هدعلا ق" :ةعبارلاو د 'خسلا ةفرعم ىف .: .ةثلاثلاو . تافصلا زييمت



 دما

 ع ماعنألا ةميهب عيمح نم اياحضلا زاوج ىلع ءاملعلا ٠ عمجأ ( ىلوألا ةلئسملا )
 ءاياحضلا ف لضفألا نأ ىلإ كلام بهذف . كلذ نم لضفألا ىف اوفلتخاو
 لبإلا هنع ليق دقو ؛ اادملا ىف هدنع رمألا سكعب «لبإلا 5 رقبلا مث شابكلا
 :اياحشلا ف كلام هيلإ بهذام سكعىلإ ىعفاشلا بهذو ؛ شابكلا مثارقبلا مث

 ةالتخا ببسو . نابعش نباو بهشأ لاق هبو « شابكلا مث رقبلا مث لبإلا ٠
 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنغ وري مل هنأ كلذو « لعفلا ليلدل سايقلا ةضراعم
 .كلذو « لضفأ اياحضلا ف شابكلا نأ ىلع اليلد كلذ ناكف « شبكب الإ ىحض
 امأو «. لصملاب رحنيو حبذي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك ١ لاق هنأ وهو كلذ فالخ ىلع لدي ام رمع نبا نع ىراختبلا فو سانلا ضعب ركذ اهف
 لضفألا اهتف لضفألا نوكي نأ بجوف ناويحب ةبرق اياحضلا نلف سايقلا
 ”نم » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعب هبهذمل ىعفاشلا جنحا دقو « ايادهلا ق
 قنات .ةعاسلا ىف ّحاَر "نمو ةنادنب يره امنأكف ىلوألا ةعاسلا ف حار
 ( ابنك برق امنأكف ةقلاّثلا_ةعاسلا ف حار نمو ”ةَرقب برق امنأكف
 هلمحف كلام امأو . ناويحلاب برقلا عينج ىلع اذه لمح بجاولا ناكف « ثيدحلا
 نوكي نأ نكمي دقو . لوألا وهو لوقلا لعفلا ضراعي الثلن طقف ايالملا ىلع
 ةيقاب ةنس ميهاربإ هب ىدتف ىذلا مظعلا حبلا لهوهو ءرخآ ببس مهفالتخال
 د ”نيروخألا ف هليل انكر يتو - هلوق ىنعم كلذنإو . ةيحضألا اهنإو موبلا ىلإ
 ةيقاب ةنس تسيل كلذ نأ ىأر نمو ؛ لضفأ شابكلا : لاق اذه ىلإ بهذ نف
 هللا لوسر نأ تبث دق هنأ" عم « لضفأ شابكلا نأ ىلع ليلد هدنع نكي م
 .بجاولاف كلذك كلذ ناك اذإو اعيمح ٠نيرمألاب ىحض ملسو هيلع هللا لص
 ةمي ريغب ةيحضلا زومتال هنأ ىلع نوعمجم مهلكو « ىعفاشلا لوق ىلإ ريصملا
 رقي ةيحضتلا زوجت : لاق هنأ حلاص نب نسحلا نع ىكحام الإ ماعنألا
 . دحباو نع ىللاو 3 ةعبس نع شحولا

 اياحضلا ىف اهجرع نسبا ءاجررعلا بانتجا ىلع ءاملعلا عمجأ ( ةيناثلا ةلئسملا )
 :بازاع نب ءاربلا ثيدبلس اريصم ١ ىتنتال ىتلا ءافجعلاو اهضرم نيسبلا ةضيرملاو

 )١( اهماظع ىف خمال ىلا ىأ ؛ قتال ىلا ءافجعلا .



  ة95آ١-

 هديب راشأف ؟ اياحضلا نم ني اذام لئس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 دللالوسر دي نمرصقأ ىدي : لوقيو هديب ريشي ءاربلا ناكو « عبرأ٠ : لاقو
 ةضيرملاو « اهروع نيبلا ءاروعلاو « اهجررع نيبلا ءاجرعلا ّ ملسو هيلع هللا ىلص

 هذه نم ناك ام نأ ىلع اوعجأ كاذكو . «ىنتال ىلا ءافجعلاو « اهضرم نيبلا

 امترحأ : نيعضوم ىف اوقلتخاو . ءازجإلا عنم ىف هل ريثأت الف افيفخ عبرألا
  قاساا رسكو ىمعلا لثم اهيلع صوصتنملا هذه نم دشأ بويعلا نم ناك ايف

 .بويعلا نم ناك ام ىنعأ « اهيشو صقتنلا ةدافإ ىف امل ايواسم ناك ايف ىناثلاو

 . اريسي نكي ملو ءاضعألا نم كلذ ريغو سرضلاو بنذلاو نيعلاو نذألا ىف
 هيويعلا هذه نم دشأ ناك ام نأ ىلع روهمحلا نإف « لوألا عضوملا امأف
 هنأ ىلإ رهاظلا لهأ بهذو . ءازجإلا عنمت نأ ىرحأ ىهف اهبلع صوصنملا

 . اهيلع صنلا عقو ىلا بزيتعلا هذه نم ريك أ ةلمحلاب بتجتي الو ءازجإلا عنمتال
 صاخوأ 2 صوصخلا هب كنرأ صاخوه دراولا ظفللا اذه له مهفالتخا بيسو

 عنمبال : لاق ددعلاب ربخأ كلذلو.صوصحلا هب ديرأ لاق نف ؟ مومعلا هب ديرأ
 كلذو مومعلا هي كير صاخ وه لاق نمو ؛ طقف ةرألا هذه الإ ءازجإلا

 صوصنملا نم دشأو هام : لاق ىلعألا ىلع.ىندألاب هيبختلا هيف عقي ىذلا عونلا نم
 .بويعلا نم ناك ام ىبعأ « ىناثلا عضوملا امأو . ىزجيال نأ ىرحأ وهف اهيلع

 هل اهيلع صوصنملا بويعلا هذه ةدافإ وحن ىلع صقنلل اديفم ءاضعألا رئاس ىف
 ضصوصنملا عنك ءازجإإلا منمت اهنأ اهدحأ .: لاوقأ ةثالث ىلع كلذ ىف اوفلتخا مهنإف
 .ىلاثلا لوقلاو . ةروبشملا بتكلا ىف كلام بهذم نم فورعملا وهو « اهيلع

 نباو راصقلا نبا لاق هبو « اهبانتجا بحتسي ناك نإو ءازجإلا . عنمتال أ
 عنمتال اهنأ .ثلاثلا لوقلاو . كلام باحصأ نم نييدادغبلا نم ةعامجو بالحلا
 . نائيش مهفالتخا ببسو . رهاظلا لهأ لوق وهو « اهبنجت بحتسي الو ءازجإلا

 ؛ اذه ىف راثآلا ضراعت ىناثلاو . مدقملا ثيدحلا موهفم ىف مهفالتخا اهدحأ

 : لاق صاخلا هي.ديرأ صاخلا باب نم هآر نف مدقتملا .ثيدحلا امأ . بابلا

 هباب نم هآر نم امأو .ابنم رثكأ وأ احل واسم وه امم عبرألا ىوس ام::عنمبال
 .نشألاب هيبنتلا باب نم هنأ هدنع ناك نف ءءاهقفلا مهو ماعلا هب ديرأ صاخلا

 هذهب قحلي : لاق واسملا ىلع ىئواسملاب هيبنتلا باب نمال « طقف ىلعألا لع



2 

 الإ ءازجإلا عنم ىف احل ايواسم ناك ام اهب قحلي الو « اهم دشأ ناك ام عبرا
 اعيمح نيرمألا ىلع هيبنتلا باب نم هنأ هدنع ناك نمو ؛ بابحتسالا هجو ىلع

 ةبيشلا بويعلا عنمت:لاق هل ايواسم وأ هب قوطنملا نم دشأ وهام ىلع ىبعأ
 دحأ وه اذهف « اهنم ربكأ ىه ىلا بويعلا هعنمب اك ءازجإإلا اهيلع صوصخنملاب
 هنم مهفي نأ نيب ظفللا ددرت لبق نم وهو « ةلئسملا هذه ف فالخلا بابسأ

 له ؟ وه ماع .ىأف « ماعلا هنم مهف نم نإ مث ء ماعلا ىبعملا وأ صاخخلا ىبعمل
 نم روهشملا ىلع اعم ىواسملاو ربكأ وه ىذلا وأ ؟ كلذ نم ريكأ وه ىنلا

 ناسحلا ثيداحألا نم بابلا اذه ىف درو هنإف ىناثلا ببسلا امأو ؟ كلام بهذم
 هركأ هللا لوسر اي و : لاق هنأ ةدرب أ نع ٌقاسنلاركذف « ناضراعتم ناثيدح-
 ”ةتهرتكام : مسو هيلع هللا لص ىننلا هل لاقف «نذألاو نرقلا ف نوكي صقتلا

 انرمأ » لاق بلاط ىنأ نب ىلع ركذو « "كري ىلع همرحم الو :هعدف
 ءاقرشي ىحضي الو نذألاو نيعلا فرشتسن نأ ملسو هيلع هلل ىلص هللا لو
 : ءاقرخلاو . نذألا ةقوقشملا : ءاقرشلاو « ءارئب الو ةربادم الو ءاقرخالو
 حجر نف . فلخ نم اهلذأ ىبنج نم عطق ىلا : ةربادملاو : ندألا ةبوقثملا
 نمو ؛ اهنم دشأ وهام وأ عبرألا بويعلا الإ ىتيال : لاق ةدرب ىلأ ثيدح

 نيب ريغ وه. ىذلا ريسيلا ىلع ةدرب ىلأ ثيدح لمح نأب نيثيدحلا نيب عمج

 وه ام ابيلع صوصنملا مكحي قحلأ نيب وه ىنذلا ريثكلا ىلع ىلع ثيدحو
 امم ءازجإلا عنمي ايف ديدحتلا ىلإ بهذملا اذه باعصأ ىرج. كلذلو « امل واسم
 « بنذلاو نذألا نم ثلثلا باهذ مهضعب ربتعاف « ءاضعألا هذه نم بهذي
 ىدثلا ءابطأو نانسألا باهذ ىف رمألا كلذكو ؛ رثكألا ربتعا مهضعبو
 ىتلي نوكي نأ الإ ابيع هنم ءزجب باهذ سيل لاق اكلام نإف نرقلا امأو
 . ءازجإلا عني نيبلا ضرملا نأ ف فالخ الو ء ضرملا باب نم هدنع هنإف
 نذألا بصعأ نع ىبن مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ » دواد وبأ جرخو
 كلام بهذف « نينذأ الب تقلخ ىلا ىهو ءاكصلا ىف اوفلتخاو « نرقلاو
 مجألاك زاج ةقلخ ناك اذإ هنأ لإ ةفينحوبأ بهذو ؛ زوبتال املأ ىلإ ىعفاشلاو
 اذه لكو « بيع هرثكأ وأ هلك نذأآلا“ عطق نأ روهمحلا فلتخي ملو



 ذا

 ثيدحل هوزاجأ موقف ربآلا ىف اوفلتخاو . هانمدق ام ىلإ عجار فالتخالا

 اشبك تيرتشا » لاق هنأ ىردملا ديغص ىنأ نع ةظرق نب دمحم نع ىعحلا رباج

 ع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف ءهينذ بئذلا لكأف « هن ىحضأل

 هوعتم اضيأ موقو هب :جحجيال نيثدحملا راكأ دنع رباجو ( رب حض : لاقخ

 . مدقتملا "ىلع ثيدحل
 ىلع اوعجأ مهنإف اياحضلا ىف ةطرتشملا نسلا ةفرعم ىهو ( ةثلاثلا ةلثملا اأو )

 ةدرب نأل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هقوف انف ىث ىبثلا لب رمل نما عد اروع نأ

 8 كلريسغ ٍذحأ 5ع 'عاذج ىزمأ الو "كير ه ةداعإلاب هرمأ امل

 ىلا لب : :موق لاقو « هزاوج ىلع روهمخباف « نأضلا نم علا ىف اوفلتخاو
 وه #0 داعم او « صوصخلال مومعلا ”ةضراعم مهفالتخا بيسو . نأضلا نم

 ار هلال ٠ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : : لاق 0

 ' رنافلا نم ةءاذج | وحن ذشف 'مثكيلع رس نأ لإ هديت

 هلق نم هعيش لاك ب ةكزت ىنأ ثيدح ىف ءاجام:وه مومعلاو . ميا

 اذه حجر نف « كدعب دحأ نع ةغذج ىزجت الو » مالسلاو ةالمصلا هيلع
 1 سلا هلال مز نيرامع لأ قلب وخر وأ ضرتعللا لع مودع

 ةنعنعلا ىرجي سيلنم مهدنع سلدملاو « نيث دحملا دنعسّلدم رييزلا ابأ نأ عز
 , امأو . هيف نعطمال ةدرب ىأ ثيدحو « كلذ يف هحماستل دنسما ىرجم هلوق نم

 ” نييلوصألا روهمج دنع روهشملا وه ام ىلع ماعلا ىلع صاخلا ءانب ىلإ بهذ نم

 دقو ؛ ىلوآلاوهو اهبلع صوصنملا نأضلا عذج مومعلا كلذ نم ىثتسا هنإف

 بسن ايف مزح نب دمحم ابأ أطخو « ١ روفص نب ركب وبأ ثيدحلا اذه مسح
 . مزح نبا ىلع هيف در هل لوقف ىلظ بلاغ ريبزلا نأ ىلإ

 مهنإف نيحضملا نع اياحضلا نم ىزجي ام ددع ىهو ( ةعبارلا ةلثسملا امأو )

 ةندبلاوأ ةرّقبلاوأ شبكلا لجرلا حبذي نأ زوجي : كلام لاقف « كلذ ىف اوفلتخا
 هدنع كلذكو « عرشلاب مهقفت همزلت نيذلا هتيب لهأ نعو هسفن نع ايحضم

 « عبس نع ةندبلا لجرلارحني نأ ةعامحو ةفينح وبأو ىعفاشلا زاجأو ؟ ايادهل

 )١( ررحيلو لصألاب اذكه .
 لوأ - دهتحملا ةيادي - ؟ ل



 ع

 نع الإ يزجيال شيكلا نأ ىكع اوعجأو « ايدهم وأ ايحصضضم ةرقبلا كلذكو

 لهأ نعو هسفن نع لجرلا هحيتي نأ يزحي هنأ نم كلام هاورام الإ ء دحاو

 اهنأ ةشئاع نع ىور امل كلذو « ادرفم هارتشا اذإ لب ةكرشلا ةهج ىلعال هتيب

 ىحض : اولاقف ؟ وه ام'انلقف «رقب محلب انيلع لخدف ىبمب انك ٠ تلاق

 هىروثلاو ةفينحوبأ كلذ ىف هفلاخو « هجاوزأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 لصألا ةضراعم مهفالتخا بيسو . ءازجإلا ةفحأ هتجو غال ةهركل هجو ىلع

 نأ وه لصألا نأ كلذو « ايادهلا ىف دراولا رثألا ىلع ىببملا سايقلل كلذ ىف

 « نآئقلا ىف كارتشالا عنم ىلع اوقفتا كللذلو ء دحاو نع دحاو الإ ىزجيال

 ةيحضتلاب رمألا نأل « دجاو نع ديعاو الإ ىزميال نأوه لصألا نإ:انلق امنإو

 الإ حيضم مسا هيلع قلطني سيل ةيحبض ىف كرش هل ناك نم ناك ذِإ ضعبتيال

 :ضراعملا سايقلا هيلع ىببنأ ىذلا .رثألا امأو . كلذ ىلع ىعرشلا ليادلا ماق نإ

هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انرحن » لاق هنأ رباج نع يور اه لصألا اذهل
 

 هلوسر نس » ثيدحلا تاياؤر ضعب قو « عيب نع ةندبلا ةيبيدحلا ماع سو

 ,يعفاشلا ساقف « ةعبس نع ةرقبلاو ةعبس نع ةندبلا و هيلع هللا للص هللا

 سايقلا ىلع لصألا حجرف كلام امأو ؛ اياذملا ىلع كلذ ىف اياحضلا ةفيئحوبأو

 نوكرشملا لص نيح ناك كللذ نأب رباج ثيدحلس لتعا هنأل رثألا اذه يلع يبملا

 هدبع وه سيل دعب رصحملا ىدهو « تيبلا نع ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قوجي الو« كارتشالا هيف هدنع زوجي عوطتلا ىيهو « عوطت وه امثإو ابجاو

 نكمي ذقف :ةبجاو ريغ اياحضلا نأب لوقلا ىلع نكل « بجاولا ىدهلا ى كارتشنالا

 ,ىده قال كارتشالا زوميال هنأ مماقلا نبا .هنع ىورو ؛-ىدحلا اذه ىلع اهسايق

 لصألل هتفلاتع ناكل ثيدحلل در هنأك ادهو « بوجو ىده ىف الو عوطت

 نإو : ةعيس نم رثكأ كلسنلا ف كرتشي نأ زوجيال هنأ ىلع اوعمجأو « كلذ ىف

 ةنديلا » هريغو سابع نبا قيرط نمو جيدخ نب عفار ٌثيددح نم يور دق ناك

 هكسنلا ف كرتشي نأزوجيال هنأ ىلع مهعامجإو : ىؤاحطلا لاقو . « ةرشع نع

 كلام. راص امنإو « ةحيمس ريغ كلذ ىف :راثآلا نأ ىلع ليلد ةعبس نم رثكأ

 ”بابش نبا نع هاور امل.ةيده وأ هتححضأ ىف هتيب لهأ لجرلا كيرشت زاوحلب

 ةدمساو ةندب الإ هتيب لهأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رحن ام و لاق هنأ
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 كيرشتلا ىف ىنعأ « ىنمملا اذه ىف اياحضلا ف كلام فلوخ امنإو « ةدحاو ةرقب وأ
 نوكي نأ بجوف « بناجألا ىف هيف كيرشتلا عنم ىلع دقعنا عامجإلا نأل
 بناجألا نيب كلذ ىف كلام ,قزف امئإو ٠ بناجألا سايق ىف كلذ ىف براقألا
 ثيدح ىعأ : هن جتحا ىذلا ثيدحلا ىف ايادحلا ىلع اياحضلا هسايقل براقألاو
 اذه ىف ةسيقألا ضراعت ىلإ عجر اذإ ةلئسملا هذه ىف مهفالتخاف ٠ بابش نبا
 . ايادحلا ىلع اياحضلا سارق امإو ؛ باجألاب براقألا قاحلإ امإ ىبعأ : بابلا

 حبذلا ماكحأ ىف ثلاثلا بابلا
 مهمإف تقولا امأ . حبذلاو تقولا ىف رظنلا اياحضلاب صتخما حبذلاب قلعتيو

 امأف . هل ةللختملا ىلايللا ىفو هئاهتنا ىفو هئادتبا ىف: عضاوم ةثالث ىف هيف اوفلتخا
 هيلع هلوق توبثل زوجيال ةالصلا لبق حبذلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف « هئادتبا ىف
 هرمأو 0 مسح ”ةاش ىه امنإف رةالصلا لبق حبذ سم ١ مالسلاو ةالصلا

 اذه انموَي ىف هب ”ادبت ام لوأ» هلوقو ةالصلا لبق حبذ نمل ةداعإلاب
 < ىنعملا اذه ىف ىلا ةتباثلاراث آلا نم كلذ ريغ ىلإ « رحْتت مث ىلصت نأ ره
 هنأ ىلإ كلام بهذف « ةالصلا دعبو مامإلا حبذ لبق حبذ نميف اوفلتخاو
 زوجي : ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو ؛مامإلا حبذ لبق هتحضأ حبذ دحأل زوجيال
 اذهق راثالا فالتخا مهفالتخا ببسو . مامإلا حبذ لبقو ةالصلا دعب حبذلا
 نمل رمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ ١ اهضعب ىف ءاج هنأ كلذو . بابلا
 لبق حبذ نا. رمأ هنأ هامضعب قو « « حبذلا ديعب نأ ةالصلا لبق حبذ
 كلذ لعج نف ؛ ملسم ىنعلا اذه هيف ىذلا ثيدحلا اذه جرخ « ديعي نأ هحيذ
 :لاق ادحاو انطوم كلذ لعج نمو ؛ حبذلا زاوج ىف مامإلا :حبذ طرتشا نينطوم
 ةجرب أ ثيدحف ةياورلا تفلتخا دقو . طقف ةالصلا حبذلا ءازجإ ىف ربتعي اهنإ
 هللا لوسر هرمأف ةالصلا لبق حبذ هنأ » هتاياور صعب ىف نأ كلذو ءراين نبا
 هللا لوسر حبذ لبق حبذ هنأ ١ اهضعب ىفو « حبذلا ديعي نأ ملسو هيلع هللا ىلص
 لوق لمحف كلذك كلذ ناك اذإو « ةداعإلاب هرمأف ملسو هيلع هللا ىلص
 لبق حبذ رخآلا لوقو ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا'لوسر لبق حبذ هنأ ىوارلا
 لبق حبذ دقف ةالصلا لبق حبذ نم نأ كلذو « ىلوأ دحاو نطوم ىلع ةالصلا



 د

 وه امنإ ءازجإلا مدع ف رثؤملا نوكي نأ بجيف ؛ ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هريغو سنأ ثيدح نم كلذ ىف ةتباثلا راث آلا ىف ءاج امك ةالصلا لبق حبذلا
 هللا ىلص هنم ركحلا اذه ليصأت نأ كلذو « دعيلف ةالصلا لبق حبذ نم نأ »
 هنأل « ئزحي ةالصلا دعب حبذلا نأ ةيوق ةلالد باطخلا موهفمب لدب مسو هيلع
 هللا لوسر هنع تكسي مل حبذلا ءازجإ هب قلعتي امم رخآ طرش كلانه ناك ول
 لاق :لاق اذه سنأ ثيدح صنو ؛ نييبتلا هضرف نأ عم ملسو هيلع هللا ىلص
 رقالّصلا لبق حسب ناك ”نمم ٠ رحنلا موي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 حبذي ىم وهو « هنع توكسم عرف ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو « "دعُيْلف
 ةمئألا برقأ حبذ نورحتي : كلام لاقف ؟ ىرقلا لهأ نم مامإ هل سيل نم
 لاقو ؛ نوحبذيو ةبطحخلاو ةالصلا ردق نورحتي : ىعفاشلا لاقو ؛ مهملإ

 عولط دعب : موق لاقو ؛ هأزجأ رجفلا دعب ءالؤد نه حبذ نم : ةفينح وبأ
 مامإلا حبذي مل اذإ وهو ء.رخآآ عرف ىف كلام باعصأ فلتخا كلذكو : سمشلا
 بحي سيل 1 موق لاقو ؛ هفارصنا دعب هحيذ ىرحتي : موق لاقف + ىلضملا ف
 رحتلا مايأ نم ثلاثلا مويلا هرخآ : لاق اكلام نإف حبذلا نامز رخآ امأو . كلذ
 نامويو رحنلا موي تامولعملا مايألا ف وه هدنع حبذلاف . سمشلا بيغم كلذو
 ىحضألا : ىغازوألاو ىعفاشلا لاقو ؛ةعامحو دمحأو ةفينحوبأ لاق هبو .هدعب
 ىحضألا : اولاق مهنأ ةعامج نع ىورو . هدعب مايأ ةثالثو رحنلا موي مايأ ةعبرأ
 ةجحلا ىذ نم موي رخآ ىلإ حبذلا ليق دقو ؛ةصاخن رحنلا موي وهو دحاو موب
 ببسو . فلسلا نع ةيورم ليواقألا هذه لكو « هيلع ليلدال ذاش وهو
 ىلاعت هل وق ف ىهام 0 ولعملا مايالا ل مينالخلا 0 : نائيش مهنالتخا
 ىلع تامودلنعم مايأ ىف هللا مسا اورك ذيو مه زمفانم اودهتيل
 وهو 5 نام 0 رحنلا 1 5 0 5 ماعتألا ا 007 م
 ليلد ةضراعم ىناثلا ببسلاو . ةجحلا ىذ نم لوألا رشعلا ليقو ؛ روبشملا
 هيلع هنع' هيف درو هنأ كلذو ء معط» نب ريبج ثيدحل ةبآلا هذه ىف باطحلا
 .قيرشتلا ماني لككو رحم هلكع جاف" لثك ه لاق هنأ مالسلاو ةالصلا
 ةيآلا هذه ىف هدعب نامويو رحنلا موي اهنإ تامولعملا مايألا ىف لاق نف و حبذ
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 مايألا هذه ىف الإ رحال و لاق روكذملا ثيدحلا ىلع اهيف باطخلا ليلد حجرو
 ثيدحلا ّدِإ امهنيب ةضراعمال لاقو ةيآلاو ثيدحلا نيب عمجلا ىأر نمو
 ديدحت اهم دوصقملا سيل ةيآلا نأ عم « ةيآلا ىف ام ىلع ادئاز انمكح ىضتقا
 عبارلا مويلا ف حبذلا زوجي : لاق كلذ هنم دوصقملا ثيدحلاو « حبذلا مايأ

 نه تادودعملا مايألا نأ مبنيب فالجخ الو « قيرشتلا مايأ نم قافتاب ناك ذإ

 هنأ ريبج نب ديعس نع ىور ام الإ « رحنلا موي دعب ةثالث اهنأو قيرشتلا مايأ
 ىلع تامولعملا مايألا ىف اوفلتخا امنإو . قيرشتلا مايأ نم رحنلا موي : لاق
 ىه تامولعملا نأ ىلع ءانبف طقف رحنلا موي لاق نم امأو . نيمدقتملا نيلوقلا
 مويلا ىف الإ اهنم حبذلا زوجيال هنأ دقعنا دق عامجإلا ناك اذإو :لاق لوألا رشملا
 . موي وه امثإ حبذلا نوكي نأ بجاوف اهيلع صوصنملا حبذلا لحن ىهو رشاعلا
 . طقف رحنلا

 « رحنلا مايأ للختت ىباا ىلايللا ف مهفالتخا ىهو ( ةئلاثلا ةلثسملا امأو )

 هرحنلا الو قيرشتلا مايأ ىلايل ف حبذلا زوجيال هنأ ىللهنع روهشملا ف كلام بهذف
 ىنلا كارتشالا مهفالتخا بيسو . كلذ زاوج ىلإ ةعامجو ىعفاشلا بهذو

 ىلاعت هلوق لثم ةليللاو راهنلا ىلع برعلا هقلطي ةرم نأ كلذو « مويلا مما ىف
 لثم ىلايللا نود مايألا ىلع هقلطي ةرمو  ماّنيأ ”ةثالث 'مكراد ىف اوعّتمتف

 ٠ نف  اموسح مايأ ةينامتو لايسا ليس 'مسيهبسلع اهرخسم - ىلاعت هلوق

 هللا مسا اورثك ذيب - ىلاعت هلوق ىف راهنلا عم ليللا لوانتي مويلا مسا لعج

 نمو ؛ مايآلا هذه ى رابنلاو ليللاب حبذلا زوحي : لاق  تامولتعم مايأ ى

 رحتلا الو حبذلا زوجيال : لاق ةيآلا هذه ىف ليللا مويلا مسا لوانتي سيل لاق

 هنإ لاقي نأ هبشيو « ىناثلا نم امهدحأ ىف رهظأ مويا مسا له رظنلاو . ليللاب

 طف راهنلا ىلع ىه ةيآلا ىف هتلالد نأ انملس نإ نك' « ليللا ىف هنم راهناا ف رهظأ
 قيلعت وهو « باطاتا لياد باجيإ نم .ٍفيعض وحنب الإ ليللاب حبذلا عنمي م

 اهفعضأ نم وه تاطخلا عاونأ نم عوتنلا اذهو « مالا موهفم دضب ١ دحض

 لئاق لوقب نأ الإ طقف قاقدلا الإ نيملكحلا نم دحأ هب لاق ام اولاق مهنإ ىبح
 هزوج نم ىلعف « راملاب هزاوجب تبث دقو « حبذلا ف رظحلا وه لصألا نإ
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 ىدلا وه ىحضملا نوكي نأ اوبحتسا ءاملعلا نإف حباذلا امأو . ليئدلا ليللاب
 .بيبذلا ىلع هريغ لكوي نأ زوحي هنأ ىلع اوقفتاو « هديب هتيحضأ حبذ لي
 ليقو « زوجتال ليقف « هنذإ ريغب هريغ اهحيذ نإ ةيحضضلا زوجت له اوفلتخاو
 ناك نإ زوحي هنأ ىتعأ « ايبنجأ وأ ادلو وأ اقيدص نوكي نأ نيب قرفلاب
 ”رومتال اهنأ ايينجأ ناك نإ هنأ بسحأ ايف بهذملا فلتخي مو ء ادلو وأ ايدص

 اياحضلا مول ماكحأ ىف عبارلا بابلا
 هلوقل قدصتيو هتيحضأ محل نم لكأي نأ رومأم ىحشملا نأ ىلع اوقفتاو

 اوثمعلطأو - ىلاعت هلوقو  ريتفلا سيئابلا اوُمميعطأو اهم اوكف - ىلاعت
 اوقدلصتتتو اولثك“  اياحضلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو  ريلعُلملاو مناقلا
 5 اعم ةقدصلاو لكألاب رمؤي لهكلام بهذم فلتخاو . « اير داو

 ؟ لكلاب قدصتي وأ لكلا لكأي نأ ىنعأ ؟ نيرمألا دحأ لعفي نأ نيب ريخم
 نأ ءاملعلا نم ريثك هبحتساو ؛ نيرمألا دحأ لعفي نأ هل زآوملا نبا لاقو
 ةالصلا هيلع هلوقل لكألل اثلثو « ةقدصلل اثلثو « راخدالل انلث : اثالثأ اهمسقي
 سيأ هنإ لكألا ىف باهولا دبع لاقو « اورخداو اوقدصتو اولكف » مالسلاو
 نوبجوي رهاظلا لهأ نظأو « كلذ اوبجوأ موقل افالخ بهذملا ف بجاوب :

 نوقفتم.ءاملعلاو ثيدحلا اهمضتي ىلا ةثالثلا ماسقألا ىلإ اياحضلا موحل ةئزجت
 ام كلذ ادع امو اهرعشو اهدلج ف اوفلتخاو « اهمحل عمزوجيال هنأ تملع ايف
 مهارد ءىش لكب زوحي : ءاطع لاقو . ضورعلاب ىأ : ريئاندلاو مهاردلا ريغب هعيب زوحي : ةفينحوبأ لاقو ؛ هعيب زوجيال : روهمجلا لاقف « اهم هب عفتني
 ىأر هنأل « اهريغو مهاردلا نيب ةفينحوبأ قرف امنإو « كلذ ريغو ريناندو
 عفتني نأ زوي هنأ ىلع مهعامجإل عافتنالا باب نم ىه ضورعلاب ةضواعملا نأ
 . هلل دمحلاو بائكلا اذه دعاوق ىف فاك ردقلا اذهو ء هب

 حئابنلا باتك
 : لوألا بابلا : باوبأ ةسخ ىف رصحني باتكلا اذه دعاوقب طيخا لوقلاو
 ةفرعم ىف : ىناثلا بابا . روحنملا وأ حوبذملا وهو :رحنلاو حبلا لحم ةفرعم ىف



 ديالو

 * رخنلاو حبذلا نوكي اهب ىلا ةلآلا ةفرعم ق : ثلاثلا بابلا . رحنلاو حبذلا

 , عباذلا ةقرعم ف : سماخلا بابلا . ةاكرتلا طؤرش ةقرعم ىف : عبارلا بابل

 باوبألا ةعبرألا ف لخشدت نأ نكمي ظؤرشلاو « ةعبرألا ىه لوصألاور حانلاوب
 ْ . هتدح ىلع اباب .لعجي نأ ملعتلا ف لبسألاو

 ل

 رحنلاو حيذلا لحم ةفرعم ىف لولا بابلا

 .« ةاكذب الإ لحيال ناويح : نيمسق ىلع هلكأ يف ةاكذلا طارتشا ىف ناويحلاو
 . هيف أوقلتخا امابمو هيلع اوقفتاام هذه نمو . ةاكذ ربغب لحن ناويحوت

 . ىذلا مدلا وذ ىربلا ناويحلا وه حبذلا هيف لمعي ىذلا ناويحلا نأ ىلع اوقفتاو

 سارتفا وأ درت وأ حطن وأ ذقوب هنم سوئيم الو لئاقمل ذوفنمالو مرحمب سيل

 اوفظخاو . ةاكذ ىلإ جاتمي سيل ىرحبلا ناويحلا نأو ء ضرم وأ علبس
 ؟ال مأ ةاكذ هل له هريغو دارحلا لثه هلكأ ز وحي امه ىدي سيل ىذلا ناويحلا ىف

 ٠ هريغو ةاقحلسلا لئمربلاف ةراتو رحبلا ىف ةرات نوكي ىنذلا ىمدملا ناويحلا قو

 ريثأت فو ميرحتلا ةيآ ىف اهيلع صن ىلا فانصألا ىف ةاكذلا ريثأت ىف اوفاتخاو

 ءاهنع ةساجنلا بلسو اهدولجي عافتنالاليلحت ىف ىنعأ « هلكأ لميال ايف ةاكذلا

 فانصأألا ىف ةاكذلا ريثأت ىف ىلوألا ةلئسملا : لوصأ لئاسم تس اذ بابلا اذه ىنخ

 ةاكذلاريثأت ىف : . ةيناثأا ةلئسملا . ةيحتكردأ اذإ ةيآلا ىف اهيلع صن ىباا ةسمخلا

 ةائسملا . ةضيرملا ف ةاكذأا ريثأت ىف : ةئلاثلا ةلئسملا . لكألا مرح ناويحلا ىف

 دارجلل له : ةسماخلا ةلئسملا ؟ال مأ همأ ةاكذ نينحلا ةاكذ له ىف : ةعبارلا

 رحبلا قو ةرات ريلا ف ىوأي ىنلا ناويحلل له : ةسداسلا ةلئسملا ؟ ال مأ ةاكذ

 0 . ؟ ال مأ ةاكذ ةرات

 عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدراملاو ةذوقوملاو ةقنخنملا امأ ( ىلوألا ةلئسملا )

 ىجريال ةلاح ىلإ اهنم ذقولا وأ اهنم قنحلا غلبي ل اذإ هنأ ملعأ ايف اوقفتا مهنإخ
 كلذو « شيعت اهنأ ناّقلا ىلع بلغ اذإ هنأ ىبعأ « اهيف ةلماع ةاكذلا نأ اهيغ

 ةياصاي كلذ نم كلبت هنأ نظلا ىلع بلغ اذإ اوفلخخاو . لتقم اهل باضيال نأي

 ةفينح نأ بهذم وهو « اهيف ةاكذلا لمعت : موق لاقف « هريغ وأ لتقم

 . موق لاقو + سابع نباو ىرهزلا لوق وهو 3 ىعفاشلا لوق نم روبشملاو



 -ةغهال

 لمعتال اهنأ رهشألا نكلو « ناهجولا كلذ ىف كلام نعو ؛ اهيف ةاكذلا لمعتال
 ةسوئيم نيبرض ىلع اهنم سوئيملا نأ بهذملا ف لوأت مهضعبو: اهنم سوتيملا ىف
 فالتخا ىلع لتاقملا ةذوفنملا ىهو اهنومب عوطقم ةسوئيمو « اهف كوكشم
 ناتياور اهبيف بهذملا ىنع اهيف كوكشملا-ةسوئيملا امأف : لاق لتاقملا ىف اضيأ مهيب
 ةاكذلا نأ لوقنملا بهذملا ف فالخ الف لتاقملا .ةذوفنملا امأو ؛ ناتروهشم

 مهفالتخا ببسو . فيعض هجو ىلع زاوحلا اهيف جرختي ناكنإؤ اهيف .لمعتال
 لصتم ءانثتسا وه له "تيك ذ ام "الإ - ىلاعت هلوق موهفم ىف مهفالتخا
 ديدرملاو ةذوقوملاو ةقئختملا وهو ظفللا هلوانتي ام ضعب سنخلا نم جرخيف

 عطقنم ءانثتسا وه مأ ؛ لبصتملا ءانثتسالا ةداع ىلع عبسلا لكأ امو ةحييطنلاو

 مالك ىف عطقنملا ءانثتسالا نأش اضيأ اذه ناكذإ « ةمدقتملا ةلمحلا ىف هل ريثأتإل
 ؛ ةسمخلا فانصألا هذه ىف لمعت ةاكذلا : لاق لصتم هنإ لاق نف ٠ برعلا
 نم جتحا دقو . اهيف ةاكذلا لمعتال : لاق هنإف عطقنم ءانثتسالا لاق نم امأرو

 .: لاق اهنم ّوجرملا ىف لمعت ةاكذلا نأ ىلع مهعامجإي لصتم ءانثتسالا نإ. لاق
 .ىأر نم اضيأ جتحا دقو . لصتم وهف اهيف ريثأت هل ءانثتسالا نأ ىلع لدي اذهف
 ,ىهو ةسمحلا فانصألا هذه نايعأي قلعتي مل ميرحتلا نأب عطقنم هنأ
 « عطقنم ءاتثئسالاف كلذك كلذ ناك اذإو ء,توملا دعب اهب قلعتي امثإو ةح

 محل وه امنإ  ”ةنتليملا ”ملكتيتلتع تمرح  ىلاعت هلوق ىعم نأ كلذو
 محل ىأ : اهرئاسو ةحيطنلاو ةيدراملاو ةذوقوملا محل ءكلذكو ء ةّيملا

 ىمست ىلا ىهو ءاهسفن ءاقلت نه تومت' ىلا ىوس بايسألا هذبي ةتيملا
 .نكي مل دوصقملا نأ ملع املف ءاولاق ةقيقحلاب وأ برعلا مالك ىف كلذ رثكأ ةتيم
 محل نآل « توملا دعب اهب قلع امنإو « ةيح ىهو هذه نايعأب ميرحتلا قيلعت
 هيلع هلوق ليلدبو « اهيف ةاكذلا طاريشا ليلدب ةايحلا لاح ىف مزرحم ناويحلا

 هبجبو «” ينم ومهف ”ةبح ىعو .ةمييهلا نيم عسطتقام » مالسلاو ةالصلا
 امفيك نأ كلذ ىف قحلا نكل « اعطقنم ءانثتسا  متيكذ ام الإ  هلوق نوك نأ
 نإ هنأ كلذو «اهيف لمعت ةاكذلا نوكت نأ بجاوف ءانثتسالا ىف رمألا ناك
 ةيكذتلا ف لعخشدت نأ بجو توملا دعب ةيالا ف فانصألا هذهب ميرحتلا انقلع
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 ةيواسم ةيح تماد ام اهنأل « اهريغو ةسمحلا فانصألا ةيح ىه ام ةهج نم
 :توملا ىلا ةيكذتلا لبق نم ةياحلا لبقت اهنأ ىبعأ « ناويحلا نم كلذ ىف اه ريغل

 « كلذ بوجوب ءافخ الق لصتم ءانثتسالا نإ انلق نإو « ةيلحلا بيس وه ابم

 ىذه نايعأ لوانت هنم مهفي نأ نكمي ميرحتلا مومع نإ : لاقي نأ لمتحيو

 نوكيف « ةاكذلا هيف لمعتال ىذلا ريزتحلا ىف لاحلاك هلبقو توملا دعب ةسمخلا

 اذإو « اهيف ةاكذلا ,لمع ىلع .يصنتلاب اهنايعأ ميرحتل اعفار اذه ىلع ءانثتسالا
 نوك ىلع لالدتسالا نه ضرتعملا كلذ هب ضرعتعا ام مزاي مل كلذك كلذ ناك
 لمتحيف اهيف كوكشملاو لتاقملا ةذوفنملا نيب قرف نم امأو . اعطقنم ءانثتسالا
 ةوجرملا ىف ةاكذلا ريثأت زاج اعإ هنأو عطقنم ءانثتسالا نأ هيهذم نإ لاقي نأ
 ءانثتسالا نإ لاقي نأ لمتحيو . ةوجرملا ىلع ةكوكشملا ساقو « عامجإلاب

 .ةاكذلا نأ كلذو « سايقلاب ةذوقوملا نم فنصلا اذه ءانتسا نكلو « لصتع

 ,ناك له كش اذإ امأن« توملا ببس اهنأ عطقي نيح ىف لمعت نأ بحي ان

 كلذ ىف لمعت نأ بحي الف اهرئاسوأ حطنلا وأ ذقولا وأ ةاكذلا توملا بجوم
 ةتيأا مكح ىف لتاقملا ةذوفنملا نإ لوقي نأ هلو « لتاقملا ةذوفنملا لاح ىه هذهو

 . ةيهاذلا ةايحلا ال ةتباثلا ةايحلا عفرت نأ اهطرش نم ةاكذلاو

 ىح لكألا تامرحما تاناويحلا ىف ةاكذلا لمعت له امأو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 لمعت ةاكذلا:كلام لاقف ؛ كلذ ىف اوفلتخا اضيأ مهنإف ٠ مهدولج كلذب رهطت

 بهذملا فلتخا هنأ الإ « ةفينحويأ لاق هبو « ريزتخلا ادع ام اهريغو عابسلا ىف

 . ةيرشألاو ةمعطألا باتك ىف قأبس ام ىلع ةهوركموأ ةمرحم هيف عابسلا نوكف

 عيمج عيب زوجيف ١ لكألا مرحم ناويح لك ق لمعت ةاكذلا : ىعفاشلا لاقو

 ناويحلا ءازجأ عيمج لهن فالحلا ببسو . محللا ادع ام اهب عافتنالاو هئازجأ

 محلل ةعبات اهمإ لاق نف ؟ محلل ةعباتب تسيل مأ « ةمرحلاو ةيلحلا ىف محلل ةعبات
 تسيل امأ ىأر نمو ؛ هاوس ايف لمعت مل محللا ىف ةاكذلا لمعت مل اذإ : لاق

 نآل « ناويحلا ءازجأ رئاس ىف لمعت امإف محللا ف لمعت مل نإو : لاق ةعباتب
 اهلمع محلل مرحللا ليلدلاب عفترا اذإف « ءازجنألا عيمج ىف لمعت اهنأ لصألا

 . هعافترا ىلع ليلدلا لدي نأ الإ ءازجنألا رئاس ىف اهلمع قب محللا ىف
 )١( هححصم ها عجاريلف ىعفاشلا بهذم روبشم اذه سيل .
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 تول ىلع تقرشأ ىلا ةميبلا داو هللا ىارتسصوا قدا دحلو
 ع توملا ىلع ف هرشت ىلا ىف ةاكذلا لمع ىلع مهقافتا دعب ضرملا ةدش نم

 نأ 'هنع ىورو « كلام نع روهثملا وهو اهيف لمعت ةاكذلا نأ ىلع روهمجلااغ

 وهف رثألا امأف .رثألل سايقلا ةيضراعم فالخلا ببسو . اييف لمعتال ةاك ذلا
 ابنه ةاش تبيصأف علسي امغ ىعرت تناك كلام نب بعكل ةمأ نأ :ىور ام
 ءاهوذُتك : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسبف «٠ رجح اهبكذف اهكردأف
 لعفت امنإ اهنأ ةاكذلا نم مولعملا نألف سايقلا امأو . 1

 لمعتال هنأ ىلع اوقفتا مهنإف اهحذ زل رم لو تيل كحد هذهو ىحلا ىف
 ربتعملا ليثدلا وه ايف اوقلتخاو . ةايحلا ىلع ليلد اهيف ناك اذإ الإ اهيف ةاكذلا
 ةريره نأ بهذه لوألاو « اهربتعي مل مهضعبو ةكرحلا ربتعا مهضعبف . كلذ ىف

 نيعلا"“فرط : تاكرح ثالث اهيف ربتعا مهضحب و ؛تباث نب ديز بهذم ىلاثلاو

 نب ديزو بيسملا نب ديعس بهذم وهو « لجرلاب ضكرلاو بنذلا كيرحنو
 « سفتتلا هذه عم طرش مهضعبو زاوملا نب دمحم هراتخا ىذلا وهو « ملسأ

 . بيبح نبا بهذم وهو
 ؟ هيف لمعت سيل مأ اهنينجوف مألا ةاكذ لمعت لمعت له اوفلتخاو ( ةعبارلا ةلئملا )

 . ىلإ ءاملعلا 'روهمح بهذف ؛ مألا حبذ دعب اهنم جرخ اذإ ىعأ ( ةتيم وه امنإو

 نإ : ةفينحوبأ لاقو ؛ ىعفاشلاو كلام لاق هبو « اهنينحلا ةاكذ مألا ةاكذ نأ

 ةاكذ نإ : اولاق نيذلاو : ةتيم وهف اتيم جرخ نإو «لكأو عجاج جرخ

 ؟كللام لاق هبو « هرعش تابنو هتقلخ مامت كلذ ىف طرتشا مهضعب هل ةاكذ مآلا

 ةعص ىف مهفالتخا مهفالتخخا بيسو . ىعفاشلا لاق هبو « كاذ طرشي مل مهضعب و

 « لوصألل هتفلاخع عم ىردخلا ديعس ىنأ ثيدح- نم كلذ ىف يورملا رثألا

 ةرقبلا نع ماسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر انلأس ٠ لاق وه ديعس ىنأ ثيدحو

 :لاقف ؟ هقلن وأ هلكأنأ انينج اهبطي ىف دجنف اندحأ اهنرحلا ةاشلا وأ ةقانلا وأ

 ىنمرتلا هلثم جرخو ( همأأ ةاكذ ”هتاكذ ةنإف * مش ”نإ ”ولك

 هحصت و مهضعب هححصي لذ رثألا اذه حيحصت ىف.اوفلتخاو . .رباج نعدوادوبأتو

 ' وهف « رثألل بابلا اذه ق لصألا ةفلاخم امأو . ىذمرتلا هحصص نم دحأو مهضعي
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 ةقيختملا نم وهف اقتخ تومي امنإَف همأ تومب تام مث ايح ناك اذإ نينحلا نأ

 دنس ضري ملو مزح نب دمحم وبأ بهذ هميرمت ىلإو ءاهميرحتب صنلا درو ىبلا

 هطبارتشاال وأ هيف رعشلا تابن مهطارتشا ىف هتيلحب نيلئاقلا فالتخا .امأو .ثيدحلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع نأ كلذو «سايقلل مومعلا ةضراعم هيف بيسلاغ
 ةاكذللالعمنوكوليصفت كلانه عقبال نأ ىضتقي «هنمأ 'ةاكذ نينجا ةاكذ »
 ةايحلاو « ةيكذنلا اهيف لمعت ىلا ءايشألا ىلع اسابق ةايحلا هيف طرتشي نأ ىضتقي

 طرشلا اذه نأ سايقلا اذه دضعيو « هقلخ منو هرعش تبن اذإ هيف الإ دجوتال

 نع ىرهزلا نع رمعم ىورو . ةباحصلا نم ةعامج نعو رمع نبا نع ىورح

 ملسو هيلع هل لص هللا لوسر بامصأ ناك : لاق كلام نب بعك :ب هللا دبع

 نبا نع كرابما نبا ىورو . همأ ةاكذ هتاكذف نينحلا رعشأ اذإ : نولوقي

 ”ةاكذ نيتحلا ةاكذ و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ليل ىنأ

 سايقلاو «مهدنع ظفحلا "ىس ىليل ىلأ نبا نأ الإ « يعئشي 'من وأ َرَسْشأ هلم |

 كلذ ناكاذإو « اهنم ءزج-هنأ لبق نم همأ ةاكذ ىف هتاكذ نوكت نأ ىضتقن

 دزاولا مومعلا صصخي نأ ضعضيف « هيف ةايحلا طارتشال ىعم الف « كلذك

 . كلام باعصأ نع هركذ مدقت ىلا سايقلاب كلذ ىف

 ةاكذ ريغ نم لكؤيال : كلام لاقف ؛ دارحلا ىف اوفلتخخاو ( ةسماحلا ةلئسملا )

 :ءاهقفلا ةماع لاقو . كلذ ريغب وأ هسأر عطقب امإ لتقي نأ وه هدنع هتاكذو
 كللام دنع مد ىذب سيل ام ةاكذو ؛ فرط» لاق هبو « هتتيم لكأ زوي

 ال مأ ةتيملا مسا هلوانتي لهوه دارحلا ةتيم ىف مهفالتخا بببسو . دارحلا ةاكذك

 ةرنن وه له وهو رخآ ببس فالخللو  ةتيملا مكيلع تمرح - ىلاعت ةلوق ىف
 . ىرب ناويح وأ توح

 ىلإ جاتحم له رحبلاو ربلا ف فرصتي ىنلا ىف اوفلضعاو ( ةسداسلا ةلئسملا )

 ربتعاو « رحبلا مكح نورخآ بلغو ربلا مكح هيف موق بلغف ؟ ال مأ ةاكذ

 ه ابلاغ امهم هفرصتمو هشيع نوكي ثيح نورا
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 ةاكذلا ى ىلاثلا بالا

 . هفصنب ةصتخملا ةاكذلا عاونأ ىف ىلوآلا ةلثسملا : ناتلئسم بابلا اذه دعاوق فو

 . ةاكذلا ةفص ىف : ةيتاثلا . ماعنألا ةميبب نم فنص

 هنأو « حبذو رحن ماعنألا ةميهب ىف ةاكذلا نأ ىلع اوقفتاو ( ىلوألا ةلثسملا )

 اهيف زوجي رقبلا نأو ء رحنلا لبإلا ةنس نم نأو « حبذلا ريطلاو معلا ةنس نم

 ؟لبإلا ىف حبذلاو ريطلاو معلا ف رحنلا زوجي له اوفلتخاو . رحنلاو حبذلا

 كلذو « لبإلا ىف حبذلا الو ريطلاو معلا ف رحتلا زوجيال هنأ ىلإ كلام بهذف

 هبو « ةهارك ريغ نم كلذ عيمج زوجي : موق لاقو 9 ةرورضلا عضوم ريغ ق

 رحن نإ : ببشأ لاقو . ءاملعلا نم ةعامجو ئروثلاو ةفينجوبأو ىعفاشلا لاق

 لبإلاو متغلا نيب ريكب نبا قرفو . هركي هنكلو لكأ رحني ام حبذ وأ حبذي ام

 .كلذ زاوج ىف اوفلتخم ملو « رخنلاب ةاشلا لكؤت الو حبذلاب ريعبلا لكؤي : لاقف

 مومعلا امأق : مومعلل لعفلا ةض راعم مهفالتحخا ببسو . ةرورضلا عضوم ىف

 « اولمكف هيلع هللا "مما رك ذو ءملدلا سمت امد مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقف
 رقبلاف لبإلا رح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تيث هنإف « لعفلا امأو

 "مسك رم أي هللا نإ  ىلاعت هلوقل رقبلا حبذ زاوج ىلع اوقفتا امنإو « معلا حبذو
 مانيدفو - شبكلا ىف ىلاعت هلوقل منغلا حبذ ىلعو  ”ةرتقتب اومحتقت "نأ

 مطقي ىذلا حبذلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف ةاكذلا ةفص امأو ( ةيئاثلا ةلئسملا )

 : عضاوم ىف كلذنم اوفلتخاو . لكألل حيبم موقلحلاو ءىرملاو ناجدولا هيف
 عوطقملا ف بجاولا لهو ؟ اهضعب وأ اهلك ةعبرألا عطق بجاولا له اهدحأ

 ةهج ىلإ ةزوحلا عقتال نأ عطقلا طرش نم لهو ؟ ركألا وأ لكلا عطت اهنم

 ؟ ال مأ اهلكأ زاجن قنعلا ةهجن نم اهعطق نإ لهو « سأرلا ةهج ىلإ لب ندبلا

 طرش نم لهو ؟ ال مأ كلذ زاج عاخنلا عطق ىتح هذه عطقى ىدامت نإ لهو
 ىو عوطقملاددع قلئاسمتسهذهف ؟ ال مأ ةاكذلا متي ىح هدي خقاربال نأ ةاكذلا

 هتفص قو فلخ وأ مادق نم ىبعأ هتهج قو مطقلا ةياهن قو هعضوم قو ةرادقم
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 موقلحلاو نيجدولا عطق 5 وه كلذ ى كلام نعروهشملا نإف( ىلوألا ةلتسملا امأ )

 ج طقف نيجدولا لب ليقو ؛ ةعبرألا لب هنع ليقو : كلذ نم لقأ ئرجيال هنأو

 فلتخاو . امهوافيتسا وه نيجدولا عطق ف طا -رشلا نأ ىف بهذملا فلتخم مو

 ةفينحوبأ امأو . هرثكأ لليقو « هلك ليقف هبوجوب لوقلا ىلع موقلحلا عطق ىف
 موقلحلا امإ : ةعبرألا نم ةنيعم ريغ ةثالث عطق وه ةيكذتلا ف بجاولا : لاقف
 . ناجدولاو ءاعرلا وأ ؛ نيجدولا دحأو موقلحلاو ءىرملا امإو « ناجدولاو
 : نسحلا نب دمحم لاقو . طقف موقلحلاو ءىرملا عط طل بجاولا :  ىعفاشلا لاقو

 كلذ ف تأ م هنأ مهفالتخا بيسو . ةعبرألا نه دحاو لك ركأ عطق بجاولا

 « طقف مدلا راهنإ ىضتقي امهدحأ : نارثأ كلذ ىف ءاج امنإو . لوقنم طرش
 جيدخ نب مفار ثيدح ىف ؟؛ مدلا راهنإ عم جادوألا عطق ىضتقي رخآلاو

 وهو « لكف هيلع هللا مسا ركذو مدلا رهنأ ام » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ
 2000 للا نع ةدابأ ىأ نع ىورو . هل وس تلح

 وأ بان ضر 'ناكي ملام الكف جادوألا ىرفام » لاق هنأ
 3 راهنإ نآل طقف جادوألا ضعب عطق نئضتفي لوألا ثيدحلا رهاظف « رافظ

 ىلع ناقفتم ملعأ هللاو ناثيدحلاف ٠ جادوألا عيمج عطق ىناثلا فو . كلذب 52

 كلنلو « امهنم دحاو نم وأ امهيلك نم ضعبلا وأ امهدحأ امإ ٠ نيجدولا عطق
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىف فيرعتلا مال نم مهفي نأ نيثيدحلا نيب عمجلا هجو

 برعلا مالك ىف فيرعتلا مال تناك ذإ . لكلا ال ضعبلا « جادوألا ىرف ام

 عامسلانم ةجحهل سيلف ءىرملاو موقلحلا عطق طرتشا نم امأو ضعبلا ىلع لدت دق
 موق بهذ اذيلو . نيجدولا نود موقلحلاو ءىرملا طرتشا نم كلذ نم رثكأو

 تناك امل ةاكذلا نآل . هزاوج ىلع عامجإلا عقو ام مطق وه بجاولا نأ ىلإ

 كلذ ىف بجاولا نوكي نأ بجوىرحي ايف صن كلذ ىف نككي ملو ليلحتلا ىف اطرش
 كلذ نم ءانثتسالا زاوج ىلع ليلدلا موقي نأ الإ : هزاوج ىلع عاجإلا عقو ام
 اطرش 0 نأ مزلي سيل هئازجإ ىلع عامجإلا مقوام نأل . فيعض وهو
 . ةحصلا ىف

 اهفصن ىف ةزوحلا مطقب مل نإ ىهو عطقلا عض ةوم ىف ( ةثلاثلا ةلئسملا امأو )

 مساقلا نباو كلام لاقف ؛ بهذملا ىف هيف فلتخاف ندبلا ةهج لإ تجرخو
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 هقفالخلا ببسو . لكؤت بهو نباو مكحلا دبع نياو نأ لاقو ؛ لكؤتال

 : لاق طرش هنإ لاق نف ؟ طرشب سيل وأ ةاكذلا ف طرش موقلحلا عطق له

 ؛ ايلس موقلحلا جرخ دقف ةزوحلا قوف عطق اذإ هنأل « ةزوحلا عطقت نأ دبال
 . زاج ةزوحلا قوف“عطت نإ : لاق طرشب سيل هنإ لاق نمو

 .نإف « قنعلا ةيحان نم ةاكذلا ءاضعأ عطق نأ ىهو ( ةعبارلا ةلئسملا امأو )

 ,مهريغو باهش نباو بيسملا نب ديعس بهذم وهو زوحيال هنأ فلتخيال بهذملا
 رمع نبا نع كلذ ىورو ءروثوبأو قاحإو ةفينحوبأو ىضاشلا كلذ زاجأو
 لتاقملا ةذوفنملا ف ةاكذلا لمعتله مهفالتخا ببسو . نيصحلا نب نارمعو ىلعو

 عطقلاب اهيلإ لصيال امَتلا نم ةاكذلا ءاضعأل عطاقلا نأ كلذو « لمعتال مأ
 .بيصأ دق ناويح ىلع ةاكذلا درتق « لتاقملا نم ىلتقم وهو عاخنلا مطق دعب الإ
 . ةلئسملا هذه ىف فالحلا ببس مدقت دقو « هلتقم

 « عاخنلا ع ىبح حبذلاب حباذلا ىداي نأ ىهو ( ةسماحلا ةلئسملا امأو )
 « رمألا لوأ نه عاخنلا طق وني ملو عطتلا ىف ىدامت اذإ كلذ هرك اكلام نإف

 فرطم لاقو . ةزئاحلا ةفصلا ريغ ىلع ةيكذتلا ىون هنأكف كلذ ىون نإ هنأل
 ”اهعطق نإ لكؤتو «٠ لهج نود ادمعتم اهعطق نإ لكؤتال : نوشجاملا نباو

 . الهاج وأ ايهاس
 دحاو روف ق نوكت نأ ةاكذلا طرش نم له ىهو ( ةسداسلا ةلئسملا امأو )

 مامت لبق هدي عفر اذإ هنأو « ةاكذلا طرش نم كلذ نأ فلتخيال بهذملا نإف
 داعأ اذإ اوفلتخاو . زوجتال ةاكذلا كلت نأ كلذ دعابت دقو . اهداعأ مث حبذلا

 ؛ تلكأ روفلاب هدي داعأ نإ : بيبح نبا لاقف «٠ برقلابو كلذ روفب هدي
 ال مأ ةاكذلا تمتله رابتخالا ناكمل اهعفر نإ ليقو ؛ لكؤتال : نون لاقو
 نون ىلع لوؤت ام دحأ وهو تلكأ متت مل امنأ هل نيبت نإ روفلا ىلع اهداعأف
 اذه سكع ليق ولو : ىمخللا نسحلا وبأ لاق . ةهاركلا ىلع هلوق لوؤت دقو
 ريغ هأ نيبتف ةاكذلا متأ دق هنأ نظي وهو هدي عفر اذإ هنأ ىبعأ ءدوجأ ناكل

 انيقي هنظ داقتعا نع اذهو كش نع مقو لوألا نأل . لكؤت اهنأ اهداعأف كلذ
 .هدب عفر اذإف ء ةاكذلا ءاضعأ لك عطق ةاكذلا طرش نم نأ ىلع ىببم اذهو
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 (بنأل « ةدوعلا اهيف رثؤت الف « ةاكذم ريغ .لتاقملا ةذوفنم تناك متتست نأ لبق
 . لتاقملا ةذوفنملا ىلع تأرط ةاكذ ةلزتمب

 ةاكذلا هب نوكت اهف ثلاثلا بابلا

 رض وأ ديدح نم جادوألا ئرفو مدلا ربمأ ام لك نأ ىلع ءاملعلا عجأ
 رفظلاو نسلا ف :ةثالث ىف اوفلتخاو . ةزئاج هب ةيكذتلا نأ بيضق وأ دوع وأ

 اهوعنم نيذلاو ءرفظلاو نسلاب اهعنمو مظعلاب ةيكذتلا زاجأ نمسانلا نف « مظعلاو
 « نيعوزنم انوكيال وأ نيعوزنم انوكي نأ نيب قرف نم مهم رفظلاو نسلاب
 نم مهنمو ؛ نيلصتم اناك اذإ اهزمي ملو نيعوز.٠ اناك اذإ امه ةيكذتلا زاجأف

 .بعذملا ف فالخ الو « ةعونم ريغ ةهوركم مظعلاو نسلاب ةاكذلا نإ : لاق"

 ىلع هيف رفظلاو نسلا ف فلتخاو « مدلا رهنأ اذإ ةزئاج مظعلاب ةاكذلا نأ

 كلاصتالاو لاصفنالا نيب امهيف قرفلاو « اقلطم عنملاب ىتعأ «.ةثالثلا ليواقألا
 هلوقى دراولا ىبهلا موهفم ف مهنالتخا مهنالتخا ببسو . عنملابال ةيهاركلاب و

 وقالانإ هللا لوسر ايو لاق هيفو « جيدخ نب عفار ثيدح ىف مالسلاو ةالصلا هيلع

 ريبنأام : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف ؟:بصقلاب حبذتف ىدم انعم نئسيلو ادغودعلا

 "لك دحلاسو رئفظلاو ”نسلا سيل 'لثكف هيلع لا "مما ريك ذو مّددلا

 مهف نم سانلا نف «ةشبدلا ىدْفآ فعلا ام و6 ”هلظتعفا نسلا اًنمأ دنع

 نم مهنمو ؛ ابلاغ مدلا رهنت نأ اهعبط ىف سيل ءايشألا هذه نأ ناكمل كلذ نأ هنم

 نم مهنم: للعم ريغ عرش هنأ هنم اومهف نيذلاو « للعم ريغ عرش هنأ كلذ نمر مهف
 لدينال هنأ دقتعا نم مهنمو ؛ هنع ىبملا داسف ىلع لدي كلذ ىف ىبللا نأ دقتعا

 ةهاركلا هجو ىلع كلذ ىف ىبنلا نأ دقتعا نم م.ْمو ؛ هنع ىبلا داسف ىلع

 : لاق ابلاغ مدلا رهنيال هنأ كلذ ىف ىنعملا نأ مهم نف « رظحلا هجو ىلعال

 ذإ نيلصفنم انوكي نأ مهضعب ىأر كلذلو « زاج مدلا رهني ام امبنم دجو اذإ
 ' ؛ ةفينح ىلأ بهذم وهو « نكمأ ةفصلا هذبب اناك اذإ امهنه مدلا رابنإ ناك '
 داسف ىلع لدي هنأو للعم ريغ عورشم وه امبلع ىهلا نأ ُئأر نمو
 نمو ؛ مدلا رهنأ نإو « ةيكذتلا عقت مل امبب حبذ نإ : لاق هنع ىمملا



 م م يال دس

 تلحو مثأ مدلا رهمأو لعف نإ : لاق هنع ىبهملا داسف ىلع لديال هنأ ىأر

 الو « همرحي ملو كلذ هرك ةيهاركلا هجو ىلع ىهلا نأ ىأر نمو ؛ ةحيبذلا

 عنملا للعدق مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف 2 نسلاو مظعلا نيب قرف نم لوقل ىبعم

 تادودحملا نم ديدحلا ريغ هركي هنأ بهذملا فلتخم الو « مظع هنأب نسلا ىف

 ىلع ناسحإلا بسك هللا نإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ديدحلا دوجو عم

 اوتسحأف م اذإو « ةلثقلا اوئسحأف مد اذإف ءىت "لك
 . سم هجرخ و ”ةتتحيبذ خريشلو ”هقرلقش ' ملكا دحأ ”دحُيلو ةةمع ذل 3مدمه سر 20 همس 6

 ةاك ذلا طورش ىف عيارلا بابلا

 : ةيناثلا . ةيمستلا طارتشا ىف : ىلوألا ةلثسملا : لئاسم ثالث بابلا اذهىفو
 . ةينلا طارتشا ىف ةثلاثلا . ةلمسبلا طارتشا ىف

 : لاوقأ ةثالث ىلع ةحيبذلا ىلع ةيمستلا مكح ىف اوفلتخناو ( ىلوألا ةلئسملا )

 عم ةطقاس ركذلا عم ضرق ىه لب ليقو : قالطإلا ىلع ضرف ىه ليقف
 نباو رهاظلا لهأ لاق لوألا لوقلابو « ةدكؤم ةنس ىه لب ليقو ؛ نايسشلا

 .« ىروثلاو ةفينح وبأو كلام لاق ىناثلا لوقلابو « نيريس نباو ىبعشلاو رمع '
 ةريره ىنأو سابع نبا نع ىورم وهو « هباحصأو ىعفاشلا لاق ثلاثلا لوقلابو

 . - قسفل هّنإو هليذع هللا "مسا رك اذني مل امم اوك 'اتالو - ىلاعت

 لثس » لاق هنأ هيبأ نع ماشه نع كلام هاور اهف ةيآلا هذهل ةضراعملا ةنسلا امأو
 اننوتأي ةيدابلا نم اسان نإ هللا لوسر اي : ليقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 : ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ ال مأ اهيلع هللا اومأ ىردن الو نامحلب ْ

 ثيدحلا اذهل ةئسان ةيآلا نأ ىلإ كلام بهذف « اهوُنلك مث“ هيلع للا اوس
 اذه نأل « ىفاشلا كلذ ري ملو مالسإلا لوأ ىف ناك ثيدحلا اذه نأ لوأتو.

 ناكمل ىعفاشلا بهذف « ةيكم ةيمستلا ةيآو ةنيدملاب ناك هنأ هرهاظ ثيدحلا

 ركذلا طرتشا نم امأو . بدنلا ىلع ةيمستلاب رمآلا لمح نأب عمدللا بهذم اذه
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 ًأليدلا ىّمأ نع عفر ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىلإ اريصف بوجولا ىف
 « هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو

 « كلذ اوبحتسا اموق نإف « ةحيبذلاب ةلبقلا ناسا امأو ( ةيناثلا ةلتسملا )
  ةلبقلا اهب لبقتسيال نأ اوهرك اموقو « هوبجوأ اموقو « كلذ اوزاجأ اموقو
 لصألاو عاام اهنع توكسم ةلئسم ىهو « بهذملا ف نادوجو٠ عنملاو ةيهاركلاو

 ءىش عرشلا ىف سيلو « كلذ طارتشا ىلع ليلدلا لدي نأ الإ ةحابإلا اهيف
 لسرم سايق ابيف لمعتسي نأ الإ ةلئمملا هذه هيلع ياه الطأ ةركياذا عاصي

 ديعب هبش سايق وأ هزاجأ نم دنع صوصخم لصأ ىلإ دنتسيال ىذلا سايقلا وهو
 ةهجلا اهيف طرتشي نأ بجوف « ةدابع هذهو ةمظعم ةهج ىه ةلبقلا نأ كلذو
 « ةالصلا ادع ام ةهللا اهبف طرتشت ةدابع لك سيل هنأل فيعض اذه نكل
 . تيملاب ةلبقلا لابقتسا ىلع هسايق كلذكو « ديعب ةالصلا ىلع حبذلا سايقو

 « كلذ بوجوب بهذملا ىف ليقف اهيف ةينلا طارتشا امأو ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 نوكي نأ هبشيو ؛ « كلذ ىف افالخ تقولا اذه ىف بهذملا جراخ اهيف ركذأ الو
 : لاق بجوأ ن «  بوجولا كريب لوقو «٠ بوجولاب لوق :. نالوق كلذ ف

 نمو ؛ ةينلا اهطرش نم نوكي نأ بجوف « ددعلاو اهيف ةفصلا طارتشال ةدابع
 « هنم دوصقملا وه ىذلا سفنلا تاوف هنع لص لوقعم لعف : لاق اهجوي م

 . اهنيع ةلازإ ةساجنلا لسغ نم لصحي انك ةينلا اهيف طرتشتال نأ بجوف

 زوجنال نمو هتيكذت زوجن نميف سماخلا بابلا
 « هتيكذت زاوج ىلع قفتا فنص : فانصأ ةئالث عرشلا ف روكذملاو

 قفتا ىذلا فنصلا امأف . هيف فلتخا فئصو « هتاكذ عنم ىلع قفتا فنصو

 كرتو لقعلاو غولبلاو ةيروكذلاو 0 طورش ةسخ عمج نف هتاكذ ىلع
 مانصألا ةدبع نوكرشملاف هتيكذت عنم ىلع قفتا ىذلا امأو . ةالصلا عييضت
 دروب ردا بصٌتلا ىلدع حيذامو - ىلاعت هلوقل
 لعأ“ : ةرشع اهنم روهشملا نك) « ةريثك فانصأف مهيف فلتخا نيذلا امأر

 عيضي ىذلاو ناركسلاو نونجناو ىبصلاو ةأملاو نوئباصلاو سوهملاو باتكل
 زاوج ىلع نوعمجم ءاملعلاف باتكلا لهأ امأف . بصاغلاو قراسلاو ةالصل

 لوأ - دهتحملا ةيادب -



 ب ةةههادل

 ك-هاعطو 'ثملكل "لح باتكلا | اوك نيذلا ماعطو - ىلاعت هلوقل مهحنابذ

 0 مهنأ ىلع اوقفتاف « ليصفتلا ف نوفلتخمو - 1 لح

 مهتحيبذ ىلع ىلاعت هللا اوم مهنأ معو مهسفنأل اوحبذو نيدترم الو بلغت ىب

 زوم هنأ مهسفنأ ىلع مه اهومرح ألو ةاروتلاف مهيلع مرح ملامب ةحييذلا تناكو

 اوحيذ اذإ ىبعأ ع طورشلا هذه تالباقم ىف اوفلتخاو . محشلا ادع ام اهم

 مبنأ ملعب مل اذإو « نيدترم وأ بلغت ىنب ىراصن ن "7 هتباثتساب
 مسئانكل هنوحنذي ام هللا ريغ اووس نأ ملع وأ مهحبذ دوصقملهج وأ هلل اوس

 ا ىلاعت هلوقك ةاروتلاب 3 تمرح امم ةحيبذلا تناك وأ دابعأو

 دنع نوكت ىلا حئابذلا لثد مهسفنأ ىلع اهومرح ام تناك وأ  ٍرفَظ ىؤذ

 اوحيذ .اذإ امأف . موحشلا ىف اوفلتخا كلاذكو « ةيهلإ ةقلخ لبق نم هاف يلا

 .فالتخالا بيسو . زوحيال ليقو زوجي كلام نع بهذملا ف ليقف ملسم ةب ةبانتساب

 كلذ ف ةيمالسإلا طورشلا ىلع ةحيبذلا ليلحن داقتعا مبنملا جي ,ذ طرش نم له

 « مسا ىلاتكلا ةحيبذ لحال : لاق ةحبذلا ف طرش ةينلا نأ 2 نك ؟ ال مأ

 مومع بلغو طرشب سيل كلذ نأ ىأرنمو , ةيألا هذه دوجو هنم حصيأل هنآل

 : لاق  مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو - ىلاعت هلوق ىبعأ : باتكلا

 . بهو نبا لوق لصأ وهو «ىزمت بينتسملا ةين نأ دقتعا نم كلذكو ءزوحي

 نإف + نيدترملاو بلغت ىب ىراصن حئابذ ىهو ( ةيناثلا ةلثسملا امأو )

 «باتكلا لهأ حئابذ مكح اهنكح برعلا نم ىراصنلا حئابذ نأ ىلع روهمحلا

 « ىعفاشلا ىلو دحأ وهو « مهحنابذ زحي مل نم مهنمو ؛ سابع نبا لوق وهو
 هبرعلا لوادي له فالحلا ببسو . هلع هللا 00 إع نع ىورم وهو

 ةصتخا ملا كلذ لوانتي اك باتكلا اوتوأ نيذلا مسا نيدوهملاو نيرصتتملا
 هتحيبذ نأ ىلع روهمجلا نإف دترملا امأو . مورلاو 0 «إ ونب مهو باتكلاب

 .ببسو . ةهوركم : ىروثلا لاقو ؛ ةزئاج هتحيبذ : قاحإ لاقو . لكؤتال

 لهأ ةمرح هل سيل ناك ذإ باتكلا لهأ م «ا هلوانتي ال دترملا 1 فالحل

 . ؟ هلوانتي وأ باتكلا

 ةحيبفلا ىلع هللا ارم باتكلا لهأ نأ ملعي ل اذإ ىهو (« ةثلاثلا ةلئسملا امأو )



 -؛4ها] ا

 اذه ىف هيف نك كي ىلع نع ىورم ودو ٠ 1 : روهمحجلا لاقف

 نم لكؤيال نأ ود لصألا نإ لاي نأب لأ مسالا هيلإ فكر طتو . افالحن تقولا

 نم ةيمبستلا نإ اذح ىلع ليق اذإ مالسإلا د ذتو رش ىلع ناك اه الإ مهيك ذت

 2 ملع اذإ امأو . ثلذ ىف كشلاب مهخابذ لكؤتال نأ بجو ةيكذتلا طرش
 ؛كلام لوق وهو . ههرك نم ءاملعلا نه نإذ موسئاتكو مهدايعألا كلذ اوحتذ
 . ىعفاشلا وهو . همرح ل مهممو

 ىلاعت هأوق نأ كالذو ١ نايلا اذه ف باتكلا ىومح صضرا 3-5 مهفالتخا ببسو

 ىلاعت هلؤقل اصصخم نوكي نأ لمتحم - مل لح باتكلا اوتوأ نيذذلا ماعطو

 هب لهأ امر  ىناعت هلوق نوكي نأ لمتحيو هللا ريْثَخل هب له انو

 ناك ذإ ركل لح باتكلا اوت وأ نيذلا ماعطو - ىلاعت هل 5 يف نا ريغل

 لعأ امو ىلاعت هلوق لعج نث . رخآلا خ ند ىئاس نأ حصي امبمه دحاو لك

 :لاق ط لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو - ىناعت هلوقل اصصخم هللا ريغل هب

 امأو . زو : لاق رمألا سكع نءو + دايعألاو سئانكلل هب لخأ ام زوال

 قرفلاب 0 زوجيال ليقو : زوجم ليقف« مهلع تمرح ام ةحيبذلا تناك اذإ

 اوحذ ام ةحابإب قع « مهسقنأ لبق ن 5 وأ ةار وتلاي مهيلع ةمرخ نوكت نأ ناب

 : عنع الو هركي ليقو ع مهيلع هللا مرح ام عندو مهسفنأ ىلع اومرح ل ْ

 نع ةحابإلاو ٠ مسالا نبا نع عملا : بهذملا ف ةدوجوم ةعبرألا ليواقألاو

 ةضراع« فالتخالا لصأو . ببشأ نع ةقرفتلاو : مكحلا دبع ن باو بهو نبا

 نأ ؛ ةيكذتلاب ةحيبفلا ليت داقتعا ىنعأ : ةاكذلا ةين طارتشال ةيآلا مومع

 اهلي نودقتعيال منأل حئايذلا هذه زوجتال لاق ةيكذتلا ف طرش كلذ لاق

 زو 1 لاق ةاغا ةبآلا مومعإ كتاسمتو اهمف طرم سيل لاق ٠ ندو 0 ةيكاذتلاب

 3 مهحنابذ نم موحشلا | لكأيف مهنالتخا بيس وه هئيعب اذهو . جحئابذلا هذه

 ةمرحم موحشلا نإ : اق نم مث : هباككأو كلام ريغ دحأ كلذ 0000

 نه مهّمو ؛ كلام نع نالوقلاو « ةهوركم لاق نه مهلمو ٠ بهشأ لوق وهو
 ةض راعم ىوس فالحل بابسأ نم ردت بيس موحشلا ىف لخديو . ةحابم لاق

 ةيكذتلا سدعبلت له وهو 4 ةأاكذلاب ةحيبلا ليلخن دافتعا ا مومعلا

 ضغبتتال لاك ندو ِء موحشلا حلكؤتال : لاق سعت لاق ٠ ند ؟ ضعبتنأل وأ



 هد ةةهاآلا

 * نب هللا دبع ثيدح مهحنابذ موحش ليلحت ىلع لديو . محشلا لكؤي : لاق

 نمو داهجلا باتك ف مدقت دقو ءاريخ مود محشلا بارج باصأ دإ لفغم

 مهسفنأ ىلع اومرح ٠١ نيبو مهعرش لصأ ىف كلذ نه مهبلع مرح ام نيب قرف

 ىلع اومرح امو ء ةاكذلا هيف لمعت اله قحرمأ وه مهي مرح ام : لاق

 مرحام نأ قحلاو : ىخاقلا لاق . ةيكذتلا هيف لمعتف لطاب رمأ وه مهسفنأ

 تناك ذإ لطاب رمأ مالسإلا ةعيرش تقو ىف وه مهسفنأ ىلع اوءرح وأ مهيلع

 اضيأ طرتشي الو « كلذ ىف مهداقتعا ىعاريال نأ بجيف ٠ عئاربشلا عيمجلا ةفحان

 هنأل مهعيرش داقتعا الو نيملسملا داقتعا حئابذلا ليلحت ىف مهداقتعا ن وكي نأ

 داقتعا نوكل « هوجولا نه هجوب مهابذ لكأ زاج امل كلذ طرتشا ول

 مكح اذه امئإو « مهمم حصيال انتعيرش داقتعاو . اخوسنم كلذ ىف مهتعي رش

 عفترا الإو قالطإلا يلع انل ة زئاج ملعأ هللاو مهحنابذف ء هب ىلاعت هللا ممدخ

عا هللاو نيب هنإف اذه لهاتف « ةلمح ليلحتلا هنأ
 روهمجلا نإف سوجلا اماو 3 مل

م# ممن مهحنابذ زوخنال هنأ ىلع
 مومعي اهنزاجإ َْق موق كسعو 2 ثكوكر

 : هلوق

 ه * اه جالا 6م

 نوئباصلا ان ا( باتكلا لها ةساسس معمر ا 1 مالسلاو ةالصلا هيلع

 نم اوسيل مأ باتكلا لهأ نم ره له ىف مهفالتخا لبق نه مهيف فالتخالاف

 ريغ ةزئاج مهحئابذ نأ ىلع روهمحملا نإذ ىبصلاو ةأرملا امأو . باتكلا لهأ

 :مهفالتخا ف ببسلاو . بعصملاوبأ كلذ هركو : كلامبهذم وهو . ةهوركم

 ديعس نب ذاعم ثيدحلا ةأرلا ف روهمحلا فلتخم مل امإو «٠ ىبصلاو ةأرملا ناصقن

 ابتكذف اهكردأف ةاش تيضأف علسب ىعرت تناك كلام نب بعكل ةيراج نأ »

 اب ”س أبال : لاقف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئسف . رجحي

 زي مل اكلام نإف ناركسلاو نونجملا امأو . حيحص ثيدح وهو , اهولكَف

 ن « ةاكذلا ىف ةينلا طارتشا فالحل بيسو . ىعفاشلا الذ زاجأو . امهبحيبذ

 5 ١ ختلملا ةصاخو ناركسلا نم الو نوزوغلا نم حصيال ذإ كلذ عنف ةينلا طرتشا

 مهممو ؛ اذ زاوج ىلع روهمحلا نإف « بصاغلاو قراساا ةيكذت زاوج امأو

 بيسو . هيوهار نب قاعحإو دواد لاق هبو «© تيد ع ىأرو كلذ عنم نم

 : لاق لدي لاق نف ؟ لديال وأ هنع ىبملا داسف ىلع لدي ىبلا له مهفالتخا

 تدسف اهاكذ ناك اذإف« اهكلمتو اهلوانتو اماكذ نع ىبنم بصاغلاو قراسلا

 )١( سوماق ء خطلملا : ختلملا .



 - عمها

 لعفلا كلذ طورش نم اطرش هنع ىبملا ناك اذإ الإ لديال لاق نمو ؛ ةيكذتلا
 ىو . ةيكذتلا طورش نم اطرش كلملا ةعحص سيل هنأل ةزئاج مهتيكذت : لاق
 عاسأب اهب ري ملف اهنع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس هنأ ٠ بهونيا أطوم
 ةاشلا ىف مالسلاو ةالصلاهيلع ىنلانع ىور اهف ةيهاركلا عم كلذ ةحابإ ءاج دقو
 اهو : ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « اهبر نذإ ريغب تحبذ ىلا

 . ملعأ هللاو باتكلا اذه لوصأ ق فاك ردقلا اذهو « ىراسألا

 ديصلا كح ىف : لوألا بابلا : باوبأ ةعبرأ اضيأ هلوصأ ىف باتكلا اذهو
 ديصلا ةاكذ ةفص ىف : ثلاثلا . ديصلا نوكي هب ايف : ىناثلا . ديصلا لحم فو

 . ةديص زوي نميف : عبارلا 2 ديصلا ق ةاكذلا لمع ىف ةط رشملا طئارشلاو

 هلحمو ديصلا مح ىف لوألا تايلا

 لأ - ىلاعت هلوقل حابم هنأ ىلع ر وومحلاف ديصلا مكح امأف
 دنيض 'ملكيلع مرحو ةرايسلاو 'ملكل اعاتسم هةماخط رجلا ليف

 ءاملعلا قفتاو - او داطصاف 'ملدح اذإو - لاق مث - امرح ملم ام ربل

 ىلع اوقفتا اك ةحابإلا ىلع لدي ىهلا دعب ةيالا هذه ىف ديصلاب مألا نأ ىلع

 اوعَتَباو ضْرألا ىف اورشتناف ةالصلا تيضلق اًذإذ  ىلاعت هلوق ىف كلذ
 ىبلا دعب هب رمألا عوقول ةحابإلا هب دوصقملا نأ ىعأ هللا لْضَف "نم

 امنإو هيضتقيال وأ ةحابإلا ىضتقي ىلا دعب رمألا له اوفلتخا ناك نإو
 « فرسلا هب دصقي ىذلا ديصلا كلام هركو ؛ بوجولا هلصأ ىلع ىضتقي

 سانا ضعب قح وهام هن٠ نإ هيف مهلوةلوصحم ليصفتهيفهباحصأ نمنيرخخأتمللو

 مهضعب قح ىو « بودنم مهقعب قح قو « مارح مهفعب قح قو بجاو
 اهب قوطاملا لوصألا نع دمبو سايقلا ىف لغلغت نلف رظنلا اذهو ؛ هوركم

 قوطنملا ركذ وه انِإ هيف اندصق ناك ذإ اذه انباتكب قيلب سيلف « عرشلا ىف

 اهم عيابويملا لعمار هن قزاعلل نر ارق ناك ام وأ عر لا نم هي
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 ِءربلا ناويحلا نهو « هفانصأو كمسلا وهو ىرحبلا ناويحلا نم هلح نأ ىلع

 ملف سنأتسملا ناويحملا نم شحوتسا امف اوفلتخاو . سنأتسم ريغلا لكأل لالحلا

 كلذ نم . رحني نأ الإ لكؤيال: كلام لاّقف « هرحنوأ هحيذ الو هذخأ ىلع ردقي

 زوي امم ناك نإ امهدحأ هب لعفي وأ حبذلا هتاكذ ام حبذيو : رحنلا هتاكذ ام

 ريعبلا ةاكذ ىلع ردقي مل اذإ : ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو . اعيمح نارمألا هيف

 « ربخلل كلذ ف لصألا ةضراعم مهفالتخا بيسو . ديصلاك لتقي هناف دراشلا

 حبذلاب الإ لكؤيال ىسنإلا ناويحلا نأ وه بابلا اذسه ىف لصألا نأ كلذو

 « لوصألا هذمل ضراعملا ربخلا امأو . رقعلاب لكؤي ىثحولا نأو .رحنلاوأ
 ةريسي ليخ موقلا ىف ناكو ريعب اهنم ًةدنف » لاق هيفو جيددخ نب عفار ثيدحف
 ىنلا لاقف « هدب ىلاعت هللا هسبحف مهمدب لجر هيلإ ىروهأف 3 مهايعأف هويلطف

 3 رشحولا دياوأك دباوأ مث انهبلا ماده نإ ٠ مدام و ةالصلا هيلع

 « هتحصل ىلوأ ثيدحلا ا لوقلاو « 1 هبا اوعتصاف ' كل 0

 هنإ لوقي نأ لئاقل نأ عم لصألا كلذ نم ىئثتسم اذه نوكي نأ ا هنآل

 سعب ىف ةاكذ رّمعلا نوكىف ةلعلا نأ كلذو « بابلا اذه ىف لصألا ىرراج

 اذإف ٠ طقف ىذحو هنآلال « هيلع ةردقلا مدع نه رثكأ ائيش سيل ناويحلا

 قفتيف « ىثحولا ةاكذ هتاكذ نوكت نأ زاج ىبدنإلا نم ىنعملا اذه دجو

 1 عامسلاو سايقلا

 ديصلا هب نوكي امف ىناثلا بالا

 نينا انك لاس دل رق والا ةرالا 2 نافيدعتو: نات تناثلا نه ف لصألاو
 ١ مكي أ هانت دليصلا < نم م ىشب هللا 0 لا ونسمآ -_ دل

 زر تا طل م 0 لق - ىلاعت هلوق ةيناثلاو 72-0 ل

 امهدحأف : نائيدحلا امأو . ةيآلا  َنيبلكمم ح راوشلا نم 05
 !ذإ »هل لاق يلسوت ةيلع هللا للص هلال هوانا هنو 3 ماع نب ىدع ثيدح

 ودا م 'لثكف اهتيلع هللا مسار 0 ”ةيلاعلا ف كبالك تداسرأ
 مم نه مارس

 اننإ نوك "نأ فاعأ ىنإذ "لك أت الق بتاكلا نك نإ كيلع



 ةههشاد

 اعإق لك "أت الق اهريسغ بالك اهطلاخ نإو هسفت ىلع كاسممأ
 ّس

 لاقف دارا نع هلام ريغ يلع مح و كب 15 ىلع تايعما

 لصأ وه ثيدحلا اذهو )1 .ليقو ”هنِإَف 0 5 الف هضارعب باص اذإ 0

 هيفو . ىشحلا ةبلعث ىأ ثيدح ىناثلا ثيدحلاو . باتكلا اذهىف امرمكأ ىف
 56 مث هللا مسَف كساوتقي ةسصا انآ مالسااو ةالصلا هيلع هلوق 2 6

 تادص امو ٠ 1 مل للا مسا رك ذاف - كابل ب تادص
 ل
 55 هه هم و ا 3 5-2 2

 ناذهو « *للكف ماك تكردأو ملعب سيم ىذلا يكب

 امنع اهب داصي ىلا تالالاو . امهجارخإ ىلع حيحصلا لهأ قفتا ناثيدحلا

 : ثالث ىهو . امافص ىثو اهيف اوفلتخا ام اهو . ةلمحلاب اهيلع اوقفتا اه

 فويسلاو حامرلاك هيلع اوقفتاف ددخا امأف . لقثمو ددحمو حراج ناويح

 ادع اه رقعي "3 اهارم ىرج امي كلذكو . ةنسلاو باتكلا ىف اهيلع ىعنلل ماهسلاو

 مسعلاو رفظلاو نسلا ىهو ىدنإلا ناويدلا ةاكذى اهلمع ىف اوفلتخا ىب ملأ عايشن ألا

 ديصلا ىف اوهناتحاف لقثملا امأ 00 هتداعإل ىبع# "لف كلذ 6 مهفداتخا مدا كقو

 تكردا ام الإ كالذ ن* رح 0 2 ءاملعأا ن 0 رجلا و سارعملاب كيمصلا لم هب

 ضارعملا هلتقام نيب ف 06 نه ميدو : قالطإلا ىل اع دز :اجأ نه مير ء, هتاكذ

 اذإ هزجن ملو قرخ اذإ هزاجأف ديصلا دسج قرخخ اذإ هدحب وأ هلقثب رجحلا وأ

 ةنينحةبأو كالامو ىعفاشلا راصمألا ءاهشنلا ريهاشم لاق لوقا اذهو . ندع '

 2 رو بيبسو . د ددحم الإ ةاكذال نأ ىلإ ءجار وهو ٠ مه ريضو فكر ماو دمحأو

 5 رثآلا ة ةض راعدو . اضعب اهصضعب بايلا اذه ُّك ِك اومألا 3 كيش راعد م 'داجشأ

 نمو . عامجإلاو باتكلاب مرح ذيقولا نأ بابلا اذه ىف لوصألا نم نأ كاذو

 ىلع هعنم ذيقو ىفارعملا تق ٠١ نأ ىأر نمت + ديصلا ةاكذ رّمعلا نأ هلوصأ

 ىلع هزاجأ هيف ربتعم ريغ ذيقولا نأو ددصااب اصتنع ارقع هآر نءو :قالئمإلا

 ىدع ثيدح ىلإ اريصف ري مل وأ كلذ ند قرخ ام نيب قرف نمو + ىنالطإلا
 هيف فالتخالاو قافتالاف حراخلا ناويلا امأو :ه باينهلا وهو مدقتملا متاح نبا

 اوقفتا ىذلا حولا امآف ٠ طرشلاب قلعتي ام كهو . كرشلاو جونلاب ىلعت» هلم
َ |]! 

1 
 ةرمجيلا نسحلا ميسم موق ههرك هناف . ذومألا بلكلا ادع ام 2 رهف هيلع : 0 ءهاإ ا 1
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 ناك اذإ هيف صخري ادحأ فرعأام : دحأ لاقو ؛ ةداتقو ىعخنلا مهاربإو

  املعم ناك اذإ هديص :ةزاجإ ىلعف روهمجلا امأ و ..قاعإ لاك هو امه

 امو - ىلاعت هلوق مومع نأ كلذو . مومعلل سايقلا ةضراعم مهفالتخا بيسو
 هرمأو ١ كلذ ىف بالكلا عيمج ةيوست. ىضتقي - نيبلكم حراوهلا نم ممّلع
 نأ سايقلا ثالذ ىف ىبذتقي ؛ مهلا د وسألا بلكلا لتقب مالسلاو ةالصلا هيلع

 . هنع ىهملا داسف ىلع لدي ىبلا نأ ىأر نم ىأر ىلع هدايطصا زوحيال
 رويطلا جردارج نمو بلكلا ادع ايف حراوملا عانأ ن نم هيف اوفلتخا ىذلا امأو
 لاقتاك ري سلا يح كيتاع اذإ يعي زاجأ نم مهْنف + ةيعاسلا اهناناويحو

 ىورم وهو راصمألا ءاهمتذ لاق هبو . هباتأو كلام بهذموهو « نابعش نبا

 : ديصلا ةاكذل ةلآ وهف حراوملا عيمج نم ملعتلا لبقام نأ ىنعأ : سابع نبا نع
 كلذ ريغ الو رقص الو زابال باكلا ادع ام حراجب دايطصاال : م وق لاقو

 ةحرادلا رويطلا نم مهضعب ىئثتساو : دهاجم لوق وهو . هتاكذ تكردأ ام الإ

 : تائيش بابلا اذه مهفالاتخا ببسو . هدحو هديص زوج : لاقف طقف ىزابلا

 امنإ صنلا نأ نظي دق هنأ كلذو . بالكلا ىلع حراوحللا رئاس سايق امهدحأ
 نأ الإ  نيبلكم حراوحلا ن 7 ٠ مملع امو ىلاعت هلوق ىبعأ . بالكلا ىف درو

 ىللغ لديو ٠ باكلا طفل نمال ]ح راحخلا بلك نم ةقتشم نيبلكم ةلظغفل نأ لوأتي

 كارتشالا فالتخخالا بيس نوكي 5 ىلعف .ةيآلاف 0 حراودلا مسا مونع اذه

 هلع كاسمإلا كاسءإلا طرش نم له ىناثلا ببسلاو . نيبلكم ةلغفل ىف ىذلا

 5 ؟ دجويال وأ بلكلا ريغ ف دجوي لهف 0 0 نإو؟ ال مأ هيحاص

 7 نم ةقتش» ىه نيبلكم ةظفل نأو بالكلا ىلع حراوجلا رئاس ساقيال لاق
 ل عا بكا الإ كاسءإلا دجويال هنأ وأ باكلا | ريغ مما نمال بلكلا
 ىلع ساق نمو ؟ بلكلا ىوس حراج داصيال : لاق طرش كلذ نأو هبحاص

 زوجي : لاق هبحاص ىلع كاسدإلا ١ كاسمإلا ىف طرتشي ملو حراولا رئاس بلكلا

 طقف ىزابلا كلذ نم ىثتسا نه امأو . . ماعتلا تلبق اذإ ح حراوخلا رئاس ديص
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس و لاق هنأ ماح نب , ىدع نع ىور ام ىلإ اريصف
 ىنذهرتلا هجرخ , "لثكتف ”كئيَلَتع ”كَّسْممأ ام : لاقف ىزابلا ديص نع ملسو
 ةطرتشملا طورشلا امأو . حراوجلا عاونأ ىف مهفالتخاو مهقافتا بايسأ ىه هذهف
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 0 امو - ىلاعت هلوقل ةلمحلاب ميلعتلا وهو هيلع اوقفتا ام اهم نإ حراوجلا ىف

 ١ كبلك تلسرأ اذإ همالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو نيبلكم حراوخلا نم

 اهدحأ : فانصأ ةثالث ملعتلا : موق لاقذ ء هطورشو ميلعتلا ةفص ىف اوفلتخاو

 هرجزت نأ ثلاثلاو . ىلشنيف هيلشت نأ ىنثلاو . بيجيف حراخلا وعدت نأ

 اوفلتخا امنإو « بلكلا ىف ةثالثلا هذه طاريشا ىف مهيب فالخ الو . رجدزيف

 نأ هطرش نم له ىف اضيأ اوفلتخاف : حراوحلا رئاس ىف راجزنالا طارتشا ىف
 .بلكلا ف هطرتشا نم مهنمو ؛ قالطإلا ىلع هطرتشا نم مهنف ؟ حرادلا لك أيال
 ؛ اهريغو بالكلا ف طرش ةثالثلا طورشلا هذه نإ : كلام لوقو ؛ طقف

 ,نم كلذ لبقي سي ايفا راجزنالا طريشي سيل : هباوصأ نم بيبح نبا لاقو

 طرش نم سيل هنأ ىبعأ « كلام بهذم وهو . روقصلاو ةازبلا لثم 3
 هطرتشي مو ٠ بلكلا ىف مهضعب هطرتشاو : لكأيال نأ هريغ الو بلكال حرا .

 روهمجلاو ؛ لكلا ىف انلق اك هطرتشا نم نم مومو ؛ ل

 :لكألاب نوكت امنإ هتيرسضت نأل«لكأ نإو رقصلاو ىزابلا ديص لكأ زاوج ىلع
 نأ ملعتلا طرش نم له امهدحأ : نيعضوم ىلإ عجار بابلا اذه ىف فالحلاف
 طارتشا ىف فالحللا ببسو .؟ لكأب الأ هطرش نم له 0 رجز اذإ رجزني
 ,لكأ اذإ لهىناثلاو . كلذ ىف راث آلا فالتخا امهدحأ : نائيش همدع وأ لكألا

 نإف » هيفو مدقتملا متاح نب ىدع ثيدح اهنف راثآلا امأف ؟ ال مأ كسمم وهف

 ضراعملا ثيدحلاو « هسفن ىلع كسمأ امنإ نوكي نأ فاحخأ ىنإف 0 لكأ
 ا : لاق ىشحلا ةبلعث ىلأ ثيدح اذهل

 لكأ نإو : تلق« '”لكف هللا منا ترك ذو ملعملا كتبك تلسرأ

 .ثيدح لمح نأب نيثيدحلا نيب 0 لك ”نإو : لاف ؟ هللا لوسر اي هئم

 ؛لكأب الأ هطرش نم سيل : لاق زاوملا ىلع اذهو بدنلا ىلع متاح نب ىدع

 ةبلعت ىلأ ثيدحو هيلع قفتم ةيدج وعدإ ماخإوب ىدع ثيدح حجر نمو

 كاسمإلا طرش نم لاقو ملسمو ىراخبلا ناخيشلا هجرخي مل كلذلو « هيف فلتحم

 لاق هبو « لكؤي مل ديصلا لكأ نإ : لاق روكذملا ثيدحلا ليلدب لك أيال نأ

 صخرو « سابع نبا لوق وهو « ىروثلاو ىوحإو دمحأو ةفينحوبأو ىعفاشلا
 هتلاقو . نايلسو رمعنباو كلام نب ديعسو كلام اذلق اك بلكلا لكأ ام لكأ يف
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 كاسمإلا الو هديسل كلسمي مل هنأ ىلع ليلدب لكألا سيل هنإ ةرخأتملا ةيكلاملا
 6 هديسل كلسع لقو ةمولع» ريغ بلكلا ةين نأل ٠ ةاكيللا طرشب هديسل

 ثيدحلا ف صنلا فاللخ م ولاق ىذلا اذه و ع هسفنل تاسميف هل وقددس

 5 مكيلع نكس مم اولكف - ىلاعت هلوق وهو ٠ باتكلا رهاظ فالخو

 هيلع لاق كلذلو « ةداعلا وهو . هب فرعت ىيرط بلكلا ديس ىلع كاسمإللو

 ىلع كسمأ امنإ نوكي نأ فاخأ ىنإن لكأت الف لكأ نإذ » مالسلاو ةالصلا

 رئاس سايق ف مهفالتخا الإ ببس هل سيلف راجد زالا ىف مهفالتخا امأو . عهسفن
 « قافتاباماعم ىمسيال رجدزيال ىذلا بلكلازأل . بلكلاىلع كلذ ىف ح راوجلا

 وهو ددرتلا هيفف ؟ ال مأ ةملعم ىمست له رجرت مل اذإ حراوجلا رئاس امأف
 . فالخلا بيس“

 اهطورشو ديضلاب ةصتخما ةاكذلا ةفرعم ق ثلاثاا بابلا

 اهطورش ىف اوفلتخاو . رقعلا ىه ديصلاب ةصتنأا ةاكذلا نأ ىلع اوقفتاو
 طورشلا ىوس فالتخخالا بابسأ ىه ىلا اهوصأ تربتعا اذإو . اريثك افالتخا

 نيتاكذلا ىف ناكرتشي نانثا : طورش ةينامث امتدجو دئاصلا ىفو ةلالا ىف ةططرتشملا

 :ةاكذلا هذبب تخت ةتسو . ةيمستناو ةينلا ىهو ديصملا ريغو درصملا ةاكذ ىبعأ

 هنإ هلتاقم ذفنأ دق ديصلا باصأ ىذلا حراخلا وأ ةلالا نكت مل امنأ اهدحأ
 هباصأ امم تومي نأ لبق هيلع ردق اذإ ىسنإلا ناويحلا ةاكذب ىكذي نأ بحجب

 نإو كلذ بحي سيلف هلتاقم ذفنأ دق ناك نإ امأو . برسغلا نه وأ حرادلا نم
 نم هؤد.٠ ديصلا هب بيصأ ىذلا لعفلا نوكي نأ ىناثلاو . بحتسي دق ناك

 حراخلا نم الو ٠ ةلابحلا ىف لاحلاك ةلآلا نءال ىبعأ : هريغ نمال دئاصلا

 دنع كلذو هباصأ ىذلا ديصلا نيعىف كشيال نأ عبارلاو . ةاكذ هرقع سدا نم
 لاسرإلا تقو ىف هيلع ارودق» ديصلا نوكيال نأ سماحلاو . هنيع نع هتبيغ
 هذهف ,. هلم ةملبعب وأ حراخلا نع« بعر نم هوم نوكيال نأ سداسلاو : هيلع

 نيب فالخلا ضرع اهطارتشاال وأ اهطارتشا لبق نم ىلا طورشلا لوصأ ىه
 اهدوجو ُْق نودلتخعو . طورشلا هذه نبغي بوجو ىلع اوقفتا امثرو . ءاهقفلا



 اقهةٌ 

 نم 0 0 نأ 0 م نع نأ للع ةيكلاملا 0 0 7 0

 0 ام كلا اذه 7 دجوي 1 نا هذه ددرتل 1 مأ ديصلا كللذ زوج

 نأ لتئاقملا ذ ذوفنه ريغ كردأ اذإ هطرش ند نأ ىلع كللامو ةمياح ىأ قامتاك

 ت اوميف ايح هصاد نأ نيب مهفالتخاو . توع نأ لبق هيلع ردق 0 ىكذي

 هآر رو كلام ه رغأوا اذه علو ا ل و : هتاكذ ٠ نم ن كمت نأ لب# ةملد ّى

 هله ددرل تام ىب وح حراجلا نم هصيل# ىلع ردقب م اذإ ىنعأ :لوألا لثع

 طرفملا هبشأف جاد لب ريغ قو لتاقملا ذوفنم ريغ هكردأ لاقي نأ نيب لاخلا

 طورشلا لويصأ ىف طورشلا هذه تناكاذإو 3 طي رفت هنم عقي ب ههبشي ىل وأ

 ىلع هسفن دئاصلاو ةلالا ف ةروكذملا طورمذلا رئاس عم ديصلا ىق ةطرتشملا

 بايمآو + هك اويل انو هيلع نم اوقذتا امن اهم نك ذي .نآ تف -ناساع
 ةيمسكنأ امأ 2 لوقتف . مهلئاسو روهمم نمد ابع عرفتي امو كلذ ف فدليللا

 ةينلا طارتشا لبق نمو ٠ حئابذلا باتك ىف هببسو امهبف فاليلا مدقت دقف ةينلاو

 ةاكذ رخآ ذخأو ديص ىلع حراخللا لسرأ اذإ اهطرتشا نم دنع زحي مل ةاكذلا ىف
 دمحأو ةفينحوبأو : ىعفاشلا لاقو ؛ كلام لاق هبو : هيلع لسري مل ديصلا كلذ

 كلام باصأ فلتخا اضيأ اذه لبق نمو ؛ لكؤيو زئاج كلذ : روث وبأو

 ءارو نم وأ ةضيغىب ام ىلع لسري ىذلاك : ىثرم ريغ ديص ىلع لاسرإلا ىف

 نم ٠ ىش هبوشي اذه ىف دصقلا نأل ؟ ال مأ ءىش كلانه لح ىردي الو ةكأ
 ىلا ةتسلا طورشلا نم ديصلا ةاكذب صاخلا لوألا طرشلا امأو . لهجلا
 هكردي مل اذإ نوكي امنإ .هلتاق» ذفني مل اذإ هل حراخللا رقع نأ وهو اهانركذ

 متاح نب ىدع ثيدح ىف ءاج امل ءاملعلا روهمح لاق هطارتشابف : ايح لسرملا

 ,هحب ذاق ايح 0 دأ ”نإو 0 مالسلاو ة ةالصلا هيلع لاق هنأ هتاياور صعب ُْق

 هيلع لسرأف ةديدح كعم نكي ملو .ايح هيكردأ اذإ + :لوقي ىعخنلا ناكو
 وو سس

 اولكف !اعت هل وق مومعل | ريصم ىرصبلا نسحلا لاق هبو : : هلتقت ىبح بالكلا

 لسرملا ىف ىاوتيال : كلام لاق ل رم دل اذه لبق نمو - ماكل نكس أ 3

 لح عهمسل لتاقملا ذوق ناك إذ 35 أتيم هكردأف ىف ىاوت إف 3 ديصلا بلط ف



 ا

 دوف. ريغ ايح هكردي نأ نكمي ناكل ناوتي ملول هنأ لجأ نم لحي مل الإو هلكأ
 نوكيو صئاقلا نم هؤدبم لعفلا نوكي نأ وهو ىناثلا طرشلا امأو . لتاقملا

 ةلابحلا هبيصت اهف | وفلتخما هيف مهفالتخا لبق نأ « ديصلا بيصي ىبح الصتم

 « روهمجلاو يعفاشلاو كلام كلذ عنف « اهيف دادحمب لتاقملا تلفنأ اذإ ةكبشلاو

 ىذلا ديصلا كلام زي مل لصألا اذه نمو ؛ ىرمدبلا نسحلا هيف صخخرو

 امأو . هسفن لبق نم هيلإ داع مث رخآ ءىشب لغاشتف حراما هيلع لسرأ
 طرش وهف « هل ةاكذ هرقع سيال نم رقعلا ىف هكراشيال نأ وهو ثلاثلا طرشلا
 كشيال نأ وهو عبارلا طرشلا امأو . هلتق نم ىرديال هنأل «ركذأ ايف هيلع عمجم
 اذإ درصلا لكأ ىف اوفلتخا كلذ لبق نف « هل ةحراج لتةى الو ديصلا نيعف
 اذإ هعرصم كنع باغ اذإ ديصلا لكأب سأبال : ةرم كلام لاقف « هعرصم باغ
  ههرك أ ىنإف تاب اذإف « تبي ملام كمهس هب ناك وأ كبلك نم ارثأ هب تدجو
 جراخلا نم ديصلا تاب اذإ : باه ولا ديع لاقو ؛ ىروثألا لاق ةيهاركلابؤ
 اذإ اعي امهيف لكؤي : نوشجاملا نبا لاقو ؛ فالخ مهسلا قو « لكؤي مل

 هنإو تاب اذإ اعيمح امهيف لكؤيال : ةنودملا ف كلام لاقو ؛ لتاقملا ذوفنم دجو
 .كنع باغ اذإ هلكأتال نأ سايقلا : ىعفاشلا لاقو ؛ لتاقملا ذوفنم دجو
 لسرملا هدجوف هبلط ىف بلكلاو ديصلا ىراوت اذإ : ةفينحوبأ لاقو ؛ هعرصم
 هببسو . هلكأ انهرك هكرت نإف « بلطلا بلكلا كري ملام هلكأ زاج الوتقم
 .ببسلاو . هتاكذ ىف وأ ديصلا نيع ىف ضراعلا كلشلا : نانثا نائيش مهفالتخا
 دوادوبأو ىذمرتلاو ىئاسنلاو ملسم يورف ؛ بابلا اذه ىف راثآلا فالتخا ىناثلا
 ثالث دعب هديص كردي ىذلا ىف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع ةبلعث ىبأ نع
 هيلع ىنلا نع اضيأ ةبلعث ىنأ نع ملسم ىورو « ننسي َّ ام ”لكد» لاقف
 *لثكف ”هلعر سم ”كنتسع باف "كمسم تيب اذإ » لاق مالسلاو ةالصلا
 اذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ متاح نب ىدع ثيدح فو « تبسي ل ام
 "كلمت نأ تمدتعو عبس َرثأ هيف دجت 'لاو هيف كبس تا'دجو
 ' هبيصي وأ مه-لاب داصي ديصلا ف مهفالتخا بابلا اذه نمو . ؛ 'لثكف هلق
 هنأل لكؤيال : كلام لاقف ٠ لاع ناكم نم ىدرتي وأ ءام طقسيف حراخلا
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 كشي الو هلتاقم ذفنأ دق مهسلا نوكي نأ الإ « تام نيرمألا ىأ نم ىردبال

 ا عقو نإ لكؤنال : ةفيتحوبأ لاقو ؛ روهمجلا لاق هبو « تام هنم نأ

 تبيصأ اذإ الصأ لكؤيال : ءاطع لاقو . ىدرتذإ لكؤيو « لتاقملا ذوفنم

 قوهز نوكي نأ ناكمإل لاع عضوم نم ىدرت وأ ءام ق عقو لتاقملا

 امأو . لتاقملا ذافنإ لبق نء اهقوهز لبق ءاملا نم وأ ىدرتلا لبق نم هسفن
 هزاجأو « لقثملا ىلع اسايق هعنم مهاقلا نبا نيف : هل حراخلا مدص نم هتوم

 نأ بهذملا فاتخي ملو  مكيلع نكسمأ امم اولكف - ىلاعت هلوق مومعل ببشأ

 ريغ لاسرإلا نيح ىف هنوك امأو . ىكذم ريغ هنأ حراخلا فوحخ نم ثام ام

 ديصلا ناك اذإ دجوي كلذو , هيلع قفتم تملع امف طرش هنإف « هيلع رودقم

 ءىش ىف بشن دق هنأ لبق نم امإ . ررغ وأ فرخ نوه دياب هذخأ ىلع ارودق»

 عورف بابلا اذه ىفو « هقاس وأ هحانجر كف دحأ هامر وأ ءىشب قاعت وأ

 هيلع رودقم هنأب ديصلا اهيف فصوي نأ نيب لاوحألا ضعب ددرت لبق نم ةريثك

 بهذملا ىف ليقف « ةرفح ىف عقيف بالكلا هرطضت نأ لثم « هيلع رودقم ريغ وأ
 هنم نيبأف ديصلا برضض اذإ رقعلا ةفص ىف اوفلتخاو . لكؤيال ليقو « لكؤي

 ؛اعيمج نالكؤي : موق لاقو ؛ هنم ناب ام ديصلا لكؤي : موق لاقف © وضع

 ناك نإ : اولاقف « لتقم ريغوأ التق» وضعلا كلذ نوكي نأ نيب موق قرفو

 وهو « وضعلا لكؤي ملو ديصلا لكأ لتقم ريغ ناك نإو « اعيمح الكأ التقم

 ' نوكي وأ نيفصنب عطقلا نوكي نأىف مهفالخ عجري اذه ىلإو : كلام لوق ىنعم

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ةضراعم مهنالخا ببسو . ىفاثلا نم ربكأ امهدحأ

 ىلاعت هلوق ةردعل ؛ ا 1 ةيح ىهو ةمييلا ندم عطف ام 0

 | ملكحامرو ملكي دليأ * هلا - ىلاعت هلوق مومعلو - مكيلعن .كسمأ امتاولكف

 عوطقلل وضعلاو ديصلا لكؤي : لاق اقلط. رّقعلا وهو ديصلا مكح بلغ نمغ

 ىبنإلاو ىةحولا ىلع هلم نمو ؛ ىببنإلا ىلع ثيدحلا لمحو « ديصلا نم

 نود ديصلا لكؤي :لاقف عوطقملا وضعلا ثيدحلاب مومعلا كلذ نم ىئتساو اعم

 ةيح ىهو هلوق ف ىبعأ « ةرقتسملا ةاحلا كلذ ىف ربتعا نمو « نئابلا وضعلا

 . لتقم ريغ وأ التقم وضعلا نوكي نأ نيب قرف
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 صناقلا طورش عبارلا بايلا

 جيئابذلا باتك ىف كلذ مدقت دقو ءهسفن حباذلا طورش ىه صتناقلا طورشو
 نوكيال نأ وهو بئاز طرش ربلا ىف دايطصالا صخعو ءابيف فلتخماو اهبلع قفتملا
  امرح مممد ام ربلا ديض مكيلع مرحو - ىلاعت هلوقل كلذ ىف فالخ الو ءامرحم
 ؟ الصأ دحأل لحال ةتيم وه مأ لالحا ديصلا كلذ لحي لهف مرح داطصا نإف
 ةنيتخوبأو ىعفاشلا بهذو « ةتيم هنأ ىلإ كلام بهذف . ءاهقفلا هيف فلتخا

 روبشملا لصألا وه مهفالتخا بيسو . هلكأ 1عرخا ريغل زو هنأ ىلإ ا

 : بصاغلاوقراسلا حبذ ةلزيع كلذو ؟ ال ما 1 ١ سلا داسفب دوعي ىبلا له وهو

 هب دايطصالا : كلام لاقت « معلا سوجلا بلكى بابلا اذه نم اوفلتخاو
 ؛ مريغو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق هبو ء ةلآلا ال دئاصلا ربتعمل نإف « رئاج
 باطلا نأل : ىروثلاو دداجمو ءاطعو نتسحلاو هللا دبع نب رباج ههركو
 اذهو « نينهؤملا وحن هجوت٠  نيبلكم حراوخلا نم مملع امو  ىلاعت هأوق ىف
 . باوصلل قذوملا هللاو « باتكلا اذه نم دوصقملا بسحب فاك

 ةقيقعلا باتك
 35 لوألا : با أ ةئس ٌّق رسصحمأل باتكلا اذه لوصأب طيخحلا لوقلاو

 كد هنع قعي نم ةفرعه ىف : ثلاثلا . اهلحم ةفرعم ىف : ىناثلا . اهمكح ةفرعم ىف
 5 هئفص و ىلسنلا اذه نس ىف : سماحلا 5 كاسنلا اذه تفقو ةفرعم ف : عبارلا 5 ىقعب

 . اهتازجآ رئاسو اهمحل مكح : سداسلا

 روهمجلا بهذو « ةبجاو اهنأىلإ ةيرهاظلا مهنءةفئاط تبهذف .؛ اه.كحج امأف
 نإ ليق دقو ؛ ةنس الو اضرف تسيل ام :أ ىلإ اة يبهذو « ةنس ا أ لإ
 راثآلا موهفم نذراعت مهفالتخا بيسو 5 عوطت ةهذنع ا 1 ةيهّذم ليصحن

 ةالصلا هيلع ىبنلا لوق وهو مريخ لج رهاظ نأ مالا وب عيال اذه

 هعيباس" 00 حيد مب هبايقيسة عدا 0 ملا مالغ لك 0 ماسلا
 باص للا

 مالسلاو: ةالصلا هيلع داو ت رهاظو .بوجيؤلا ىضتقي ) ىذ 6 هلع طاع و



 بولا
 بحأف لَو هل دلو 'نّمَو قوتقملا بحأال و لاقف ةقيقعلا نع لكس دقو مسا سس ع وك اس علا ل ل

 مهف نف « ةحابإلا وأ بدنلا ىشتقي « "لعمق هدلو "نع كسي نأ

 ضروف الو ةنس تسيل : دلاق جالا يقرع و كس محلا لاق بدنلا هم

 اهبجوأ ةرهم ثيدح ذحأ ٠ نمو ؛ دوادوبأ نيثيدحلا جرخو

 ةياحضلا ىف زوجي ام الإ ةقيقعلا ىف زوميال هنأ ىلع ءاملعلا روهمح نإف اهلحم امأو

 « اياحضلا ىف هبهذم ىلع نأضلا اهيف راتخاف كلام امأو . ةيناكلا جاوزألا نم

 ,ىلع ءاهقفلا رئاسو ؟ىزحيال وأ رقبلاو لبإلا اهيف ىري له هلوق فلتخاو

 مهقالتخا بيسو . ملا نه لضنأ رقبلاو رقبلا ن + لضفأ لبإلا نأ مهلصأ

 نأ » سابع نبا ثيدحف رثآلا امأ . سايقلاو بابلا اذه ىف راثآلا ضراعت

 هلوقو « اشبك اشبك نيسحلاو نسحلا نع قع . مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سايقلا امأو . دوادوبأ امهجترخ « ناتاش مالغلا ندعو ”ةاش ةيراخلا نعو

 . ايادهلا ىلع اسايق لضفأ اهيف مظعألا نركب نأ تشوف« كلمن قلو

 .نيريغصلا ىنألاو ركذلا نع قعي هنأ نع ميررع نِإ) « هنع قعي نم امأو

 نع قعي نأ مهضعب 2 ؛ ةيراخلا نع قعبال : لاقذ نسحلا ذشو ؛ طقف

 .موي ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلود ريخصلاب اهقلعت ىلع روهمحلا ليلدو . ريبكلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ » سنأ نع ىور ام فلاخ نم ليلدو . « هعباس

 هيلع هلو ىنألاب اهقلعت ىلع اضيأ مهليلد و « ةوبنلاب ثعب ام دعب هسفن نع قع

 8 رصتقا نه ٠ ليلدو . « ناتاش مالغلا نعو ةاش ةيراخلا نع » مالسلاو ةالصلا

 ددعلا امأو . ع هتقيقعي نمرم مالغ لك 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ر 5 ثلا ىلع

 ةاشب ىنآلاو ركذلا نع قعب : كلام لاقن « كلذ ىف اضيأ اوفلتخا ءاهقفلا نإذ

 نعو ةاش ةيراخلا نع قعي : دحأو:دواد وبأو روثوبأو ىعفاشلا لاقو ؛ ةاش

 ثييدح اهنف . بايلا اذه ىف راثآلا فالتخا مهفالتخا بيسو . ناتاش مالغلا

 هيلع هللا لع هللا لوسر تعمس : لاق دوادوبأ . هجر خ 0

 1 اش رةيراخلا ندعو « ٍناتأفاكم ناتاش الفلا نبع ٠ ةقيقعلا ف لوقي

 امون « ىنألاو ركذلا نيب كلذ ىف .قرفلا ىضتقي اذهو . ناتلئايثلا : ا

 . اهريم ءاونسالا ىظتقي اشبك اضك قيسحلاو نسلنا نع قع اهنأ » ىور



 ت1

 كلامو دولوملا عباس موي هنأ ىلع ءاملعلا روهمج نإف كسنلا اذه تقو امأو.
 نوشجاملا نب كالملا دبعو « اراب دلو نإ هيف دلو ىذلا مويلا عوبسألا ىف ”دعيال

 ناوصأ فلتخاو . هزجي مل اليل قع نإ : ةيبتعلا ف مساقلا ن بأ لاقو . ها

 دعب ليقو ؛ ىحض ىبعأ : اياحضلا تقو ليقف « ءازجإلا تقو ادبم ىف كلاع

 زاجأ اليل اياحضلا زاجأ نم نأ كش الو « ايادحلا ف كلام لوق ىلع اسايق .رجفلا
 . ثلاثلاو ىناثلا عباسلا ف زوجي ليق دقو ؛ اليل هذه

 ىتي هنأ ىبعأ « ةرئاخلا اهفصو اياحضلا نسف هتفصو كسنلا اذه "نس امأو

 الو بهذملا ىف افالخ اذه ىف ملعأ الو « اياحضلا ىف تي ام بويعلا نم اهيخ

 . هله احراخ

 ؛ لكألا ىف اياحفلا محلا م مكحف امازجأ رئاسو اهدلجو اهمحل مح امأو .

 ةيلهادلا ىف لفطلا سأر 5 ناك .هنأ ىلع ءاملعلا عيمجو « عيبلا عنمو وصلا

 ةيلهاحلا ىف انك» لاق ىملسألا ةديرب ثيدحكلذو « مالسإلا ىف خسن هنأو اهمدب

 انك مالسإلا ءاج املف « اهمدب هسأر خطلو ةاش هل حبذ مالغ اندحأل دلو اذإ

 أر سك : الاقف ةداتقو نسحلا ذشو « نارفعزب هخطلنو ةنمآو قلحنو حبذت

 ةيلهاخلا ىف اوناك امل اهماظغ ريدك بحتساو مدلا ىف تسمع دق ةنطقب ىبصلا

 ةقدصلاو « عباسلا موي دولوملا سأر قالحفف فلتخاو . لصافملا نم اهنوعطقي

 نالوقلاو 3 بحتسم ريغ وه ليقو 2 بحتتسم وه ليقف « ةضف هرعش لزوب

 أطوملا ف كلام هاور امل بيبح نبا لوق وهو « دوجأ بابحتسالاو « كلام نع
 نيسحلاو نسحلا رعش رعش تقلح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تنب ةمطاف نأ »
 ءا 00 تقدصتو « موثاك م أو بيزو

 اهيف ركذن : ىلوألا ةلمحلا : نيتلمجي قلعتي باتكلا اذه لوصأ ىف مالكلاو
 :رارطضالا لاح ىف اهناوحأ اهيف ركذن : ةيناثلا ةلمحلا .رايتخالا لاح ىف تامرخما

 ىنذلا ناويبحلا امأف :٠ : ناويحو تابن ةيناسنإلا ةيذغألاو ( ىلوألا ةلمحلا )
 . ىرخ هنمو ىرب هنم اذهو « ٠ مارح هنمو 2 عرشلا ىف لالح هنذ « هب ىذتخي
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 -لكو . اهلع دراو ببس نوكت ام اهنمو « اهنيعل ةمرحم نوكت ام اهنم ةمرحماو

 ابلغ راو كوسا ةمرتكا اداذ تةقارفتتلل اماابشمو 2: للص رقت اه نم دم

 ةحيطتلاو « ةيدرتملاو « ةذوقوملاو غ ةقتخنملاو « ةتيملا : ةعست ةلمحلاب ىهف

 ىذلا ناويحلا نه ةيكذتلا طورش نم طرش هصقن ام لكو . عبسلا لكأ امو
 ةنيملا امأف . سمن هطلاخم لالحلا ماعطلاو . ةل”الخلاو ٠ 0 طرش ةيكذتلا

 :لاوقأ ةثالث ىلع رحبلا ةتيم ىف اوفلتخاو « ربلا ةتيم ميرحن ىل اع ءاملعلا قفتاخ

 : موق لاقو ؛قالطإب مارح ىه : موق لاقو ؛ قالطإب لالح ىه : موق لاقف

 مهنالتخا ببسو . لالح وهف رحبلا هنع رزجامو 5 مارح كمسلا نه افط ام

 « ةيلك ةضراعم اهضعبل باتكلا مومع ةضراعمو : بابلا اذه ىف راث الا ىذراعت

 . ةيئزج ةضراع» ىذعبل اهضعب ةضراعمو « ةيئزج ةقفاوم اههذعبل هتقئاومو

 ةضراعملا راثآلا انأو . - نيل مكيلع تمرح ىلاعت هلوق وهف مومعلا امأذ

 . هيف فلتحم رخالاو . هيلع قفتم دحاولا : ناثيدحف ةيلك ةضراعم مومعلا اذهل

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بامصأ نإ ؛ هيفو . رباج ثيدحف هيلع قفنملا امأ

 ةعضب هنم اولكأت رحبلا هنع رزج اق ةباد وأ : رينعلا ىمسي اتوح اودجو

 هوربخأف ملسو هيلع هللا نم ةاعارتو ضارب ريش وأ اوين قير ةعو

 ىلص هللا لوسر ىلإ هن اولسرأف : ”ءىش همئل "نم 2 علم له : : لاقف

 : هظفلبال هموهفم ملك ةضراعم باتكلا ضراعب امئإ اذهو هلكأت ملسو هيلع هللا

 نع لثس هنأ » ةرير .درذ ىل أ نع كلام هاور اف : هنأ تلتف رمل "ثيدملا امأو

 قفاوملا ثيدحلا امأو . « هتيم لمحل هؤام روهلطلا وه : لاقف رحبلا ءام

 نع رباج نع ريبزاا ىنأ نع ةيمأ نب ليعامسإ ىور ا ةيئزج عما

 : ةرثكف هلع ورجعوا يتلا ىلا امو لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىب

 . كلاه ثيدح ن٠ مهدنع فعضأ ثثيدح وذو « ةةولكأت اللف ادع 00

 0 فرعيال نه هتاور ىف نأ كلام ثثيدح فعض ببسو

 نه درو دقو نوفورعم هتاور لب : ربلا دبع نب رمجوبأ لاق + دحاو
 ٠ قرط

 ثيدح حج را ند + رباج ىلع هوفةوأ تاقثلا نأ رباج ثيدح فعض ببسو

 الإ الذ نه نئتسي مل هل بانك مومج ةداهشل ةريره ىلأ ثيدح ىلع اذه رباج

 لوأ - دبتحملا ةيادب - م٠
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 ةريره ىلأ ثيدح حجر نمو ؟ وست امك تلط قير 1ذ] رحبلا هنع رزجام

 5 باتكلا مو حيجرت ىلإ اريصف اقلط» هعنملاب كاق نمامأو . اًتاطم» ةحايإلاب لاق

 ريغ. ,موق لاقو ةفينح وبألاق اًماطم عتملابو 3 ىعفاشلاو كلاملاق املط٠ ةحابإلابو

 ميدلنع اهكح نأ فاالمخ الف ةتيملا عم هللا ركذ ى لا ةسمخلا امأو . قرفلاب ءالؤه

 هيبسو . اهلكأ ىف اوفلت+اف ةساجتلا لكأت ىب أ ىهو هل الخلا امأو . ةتيملا مكح

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ١» ىور اف رثألا امأ . رثألل نمابقلا' ةكراغم مهفالتخا

 سايق امأو . ره نبا نع دواد وبأ هجر [ اممابلأو ةل الخلا 7 ع ين

 ناويتلا كلذ مخل ىلإ بلقتي ناويحلا فوجب دري ام نأ وهف « ضراعملا

 هبلقتإ ا نأ بجو « لالح ناويملا محل نإ انلق اذإذ - رئاسو

 بالقناك وأ « ايارت بلقنا ول امك محللا وهو ٠ هيلإ بلقني ام ,كح كلذ نم :

 طلاخت ةساجنلا امأو . اههركي كالامو « ةل الحلا مرن ىعفاشلاو « امحل مدلا

 لئس هلأ و ةئوميمو ةريره ىأ ثيدح نم رومشملا ثيدحلا هيف لصالاف لالحلا

 ا دماج ناك "نإ : لاقذ نيسإا ف عقت ةرأمنا نع مالسااو ةالصلا هيلع

 مر واقيرأف ابئاذ ناك "نإو : قابلا اوُدنكو 10 امو اهوحرطاف

 امهدحأ : نابيهذم لالحلا تام وعطملا طااخت ةساجناا ىف ءاملعللو « ”مهوُببرقتال

 نم مطالو ةحمار الو نول ماعطلل ريغتي مل نإو طقف ةطلاتخلا ميرحتلا ىف ربتعي نم

 نم بهذم ىتاثلاو . روهمحلا هيلع ىذلاو روبشملا وهو هتطااخ ىلا ةساجنلا لبق

 مهفااتخا تنسو . كلام نع ةياو رو رهاظلا لهأ لوقوهو . ريغتلا كلذ ىف ريتعي

 ءايرأ ساما باب نم هلعج نم ممم نأ كلذو . ثيدحلا موهشغم ف مهفالتخا

 رئاسو . هرهالث ىلع رمع 00 اذه : اولاتف رهاذلا لهأ مهو صاخلا :

 باب ن٠ هلعج نه مهنمو ؟ اهب اهريختال وأ ةساجنلاب اه ريغت ايف ربتعي ءايشألا

 ةطلاخم سفنب نأ هلع موهنملا : اولاتذ روهمتملا مو ماعلا هب دي رآ صاملا

 ابئاذ وأ ادماج نوكي نأ نيب قرفلا مهل للعتي مل هنأ الإ لالحلا سجلي سجنلا

 0 ريك !نيتلاخلا ىدحإىف 0 نإو نيتلادا نيتاه ىف ةلطاادغا دوجول

 اوقرفي مل املف . ريثكلاو ةليلقلا ةطاانما نيب قرفي نأ اذه ىلع بجنو ؟ نابوذلا

 سايقلا ىلع هضعب نمو . هرهاظ ىلع ثيدحلا سىذعب نم اوريصتقا مهن .أكذ اميه

 اهنف . اهنيعل تامر امأو . هرهاظظ ىلع هلك ةيرهالفلا هترقأ كلذلو . هيلع



 ل الا

 نوملسملا قفتاق هيلع اهله قفثملا امأف . هيف اوفلتخا ام اهنمو «هيلع اضيأ اوفتا ام

 همحش ميرحن ىلع اوقفتاف ريزتخلا امأف . مدلاو « ريزئكلا مدل : نيثا ىلع انه

 ريغو اغوبد» هدلج ةراهط ىو هرعشب عافتنالا ف اوفلتخاو . هدلجو همنلو

 ميرحت ىلع اوةفتاف مدلا امأو . ةراهطلا باتك ىف كلذ مدقت دقو . غوبد»

 كلذكو . هنه حوفسملا ريغ ىف اوفاتخاو « ىكذملا ناويدلا نم هند حوفسملا

 فالتخالاو ءاسجن هري مل نم مهو ءاسجم هآر نم مه ؛توحلا مدى اوفلتخا

 ريغ قف مهفالتخا بيسو . هنع ًاجراخو كلام بهذم قف دوجوم هلك اذه ىف

 ةتيملا ”ركيلع تمرح  ىلاعت هلوقذأ كلذو : دييقتلل قالطإلا ةضراعم حوفسملا

 ؟ 0 وأ - ىلاعت هلوقو . هريغو مدلا حوفس» ميرحن ىضتقي - مدلاو

 ديقملا ىلإ قلطلا در نف + طقف حوفسملا يرحم باطلا لياد بسحب ىضتقي

 ىلع ادئاز امكح ىضتقي قالطإلا نأ ىأر نمو ؛ حفسلا ميرحتلا قف طرتشا

 قلطماو . باطلا ليلد باب نم وه امنإ قلطدلل ديقملا ةضراع» نأو : دييقتلا

 مرحي : لاقو « ديقملا ىلع قلطملاب ىنفق باطخلا ليلد نم ىوقأ ماعلاو : ماع

 « ىكذملا ناويهلا مد وه امنإ مدلا ةيمرح ىف طرتشملا حفسلاو . هريثكو مدلا ليلق

 مد لكأ امأو . لكألا لالجلا ناويحلا نم ةيكذتلا دنع ليسي ىذلا هنأ ىنعأ

 مرحلا داريا نم مدلا كلذكو ؟ مارح هريثكو هليلقف ىلا ناويحلا نم ليس

 ببس امأو . اذه ىف فالخ الو . مارح هريثكو هليلقف ىكذ نإو . لكألا

 ىلاعت هلوةف مومعلا امأ . سايقلل مومعلا ةضراعف توحلا مد ىف مهفالستخا

 ةتي ميرحتلا ىف اعبات مدلا نوك نم هوتي نأ نكمي ام سايقلا امأو . _ مدلاو

 كلذلو « همد لح هتكئيم لح امو . همد مرح هتيم مرحام نأ مع ٠ ناويحلا

 ةلئسملا هذه ىف انملكت دقو : ىئاقلا لاق . ةتيع سيلف هل مدال ام نأ كلام ىأر

 مدلا مومعل اصصخم اًثيدسح اذه ىف ءاهقفلا ركذيو ٠ ةراهطلا باتك ىف

 ثيدحلا انهو « نامدو نات انل تلح و مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 تامرختل امأو . ثيدحلا بتك نم ةروهملا بتكلاف وه سيل ىف بلاغ

 . عيرألا تاوذ نمو ريطلا نم عابسلا مول اهدحأ : ةعبرأف اهيف فلتنملا اهنيعل

 ٠ مرخلا ىف هلتقب رومأملا ناويحلا موخل ثلاثلاو . ةيسنإلا رفاحلا تاوذ قاثلاو

 دماح وبأ ىكحو . عبطلاب امبختستو سوفنلا اهفاعت ىلا تاناويحلا مول عبارلاو
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 لحنلاو فاطنإلاك : لاق هلكأ نع ىبملا ناويدلا مدس مرحي هنأ ىعفاشلا نع

 . هيف فلتخلا نم اسماخ اسنج اذه نوكيف

 نع مساقلا ن هبا ىورق « عبرألا تاوذ عابسلا ىهو ( لوألا ةلئسملا 00

 روصنملا وهو هباصصأ روهمح لوع لوقلا اذه ىلعو « ةهوركم اهنأ ث

 بتعب لاق هنأ كلذو « ةمرحم هدنع املأ هليلد ام أطوملا ف 0

 بان ىذ 1 ”لكأ )لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبألا ن نع ةرد ره ىلأ ثيدح

 ىعفاشلا بهذ اهعرحن ىلإو « اندنع رمألا كالذ لعو ) مارح .عابسلا نم 52

 ةمرحملا عابسلا سنج ىف | وفلتخا من 1 الإ تقسو :ةنللاد تاهساو بح
 عوب ريلاو عبضلاو ليفلا ىب >- عبس وهف محللا لكأ ام لك : ةفينح وبأ 1

 «بلعثلاو عبضلا لكؤي : ىفاشلا لاقو . رو'سلا كلذكو ٠ عابسلا نم هدنع

 الكو ء بئذلاو رغلاو دسألاك سانلا ىل إء ودعت ىلا ةمرحملا عابسلا امنإو
 دنعو ؛ هب عب الو لكؤيال درقلا نأ ىلع مهروه#و ٠ بهذملا نيلوقلا

 هرؤس نع ىسهلا نم مهف هنأل ٠ هب عفتيال م ارح بلكلا نأ اضيأ ىعفاشلا

 ةض راعم عيرألا تاوذ نمعابلا و ف مهفالتدخا ببسو . هئيع ةساجن

 امرحم ىلإ ىحوأ ايف دجال *لثق  هلوق رهاظ نأ كلذو ءراثالل باتكلا
 « لالح ةبآلا هذه ىف ووكدلا ادهام نأ .. ةرآلا - همعطت عاط ىلع
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىسمن , لاق هنأ ىشدللا ةبلعث ىنأ خبع رهاظو
 ىراذسبلا هاور اذكه م ةمرحم عابسلا نإ عابسلا نم بان ىذ لك لكأ نع

 ةضراعملا ف نيبأ وه ةريره ىنأ قيرط نم ىبعملا اذه ىف هاور امث كلام امأو. .ملسمو
 عابسلا نم بان ىذ لك لكأ , لاق ملس و هيلع هلل ىلص هللا لوسر نأ وهو
 لمح نأب ةبآلا نيبو هنيب عمجلا نكمي دق لوألا ثيدحلا نأ كلذو « مارح
 عمجلا نكمي سيلف ةريره ىنأ ثيدح امأو . ةيهاركلا ىلع هيف روكذملا ىبلا
 نأو خس ةدايزلا نأ ىأر نس دنع ةيذلل خسان هنأ لقتعي نأ الإ ةبآلا نيبو هنيب
 ثيدح لمح ةيالاو ةبلعت ىلأ ثيدح نيب 8 نك . ةرئاوتملا ةنسلاب خس نآرقلا
 ىلع ةدايز نمضتي ةريره ىأ ةيدحالا ىأر فو ا

 الالدتساف نام رغ بلعنلاو عبضلا نأ دقتعا نمو . عابسلا موحل مارح ةبآلا ىف



- 554 - 

 نمحلادبع ىور امل اريصف ةيداعلا كلذ نم صصخ نمو ؛ عابسلا ظفل مومعب

 تلق ء من لاق ؟ اهلك 1 عبضلا نع هللا دبع نب رباج تلاس 3 كاف راع زا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم كلذ تعمس تنأف تلق « معن لاق ؟ ىه ديصأ

 دنع ةقث وهف ن*>رلا دبع هب درفنا ناك نإو ثيدحلا اذهو . : لاق ؟ ملسو

 بضلا لكأ ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هرارقإ نم تبث املو « ثيدحلا ةمئأ ةعامج

 ةرركتملا ةبآلا ناكمل لالح اهنأ ىلع روهمحللاف « ريطلا' عابس امأو . هيدي نيب

 هللا ىلص هللا لوسر ىبن 9 لاق هنأ سابع نبا ثيدح ىف ءاج امل موق اهمرحو

 نأ الإ , ريطلا نم بلع لكو عابسلا نم بان ىذ لك لكأ نع ملسو هيلع
 . دوادوبأ هركذ امنإو « .ناخيشلا هجرخي مل ثيدحلا اذه

 ليلا ىعأ : ىبنإلا رقاحلا تاوذ ىف مهفالتخا ىهو( ةيناثلا ةلئسملا امأو )

 الإ « ةيسنإلا رمحلا موحل ميرحن ىلع ءاملعلا روهمح نإف « ريمحلاو لاغبلاو

 ناك هنأ كلام نعو « اهناحيبي اناك امهنأ ةشئاعو سابع نبا نع ىور ام

 ميرحن ىلع روهمجلا كلذكو ؛ روهمحللا لوق لثم ةيناث ةياور « اههركي
 ليبللا امأو . كلام نع ىورم وهو « اهوءرحي ملو اهوهرك موقو « لاغبلا

 فسوي وبأو ىعفاشلا بهذو ؛ ةمرجم اهنأ ىلإ ةعاحو ةفينح وبأو كلام بهذف

 ةضراع» ةيسنإلا رمحلا ىف مهفالتخا ىف ببسلاو . اهتحابإ ىلإ ةعامجو دمحمو

 ىمم ةلاق هريغو رياج ثيدح نم كلذ ىف ةتباثلا ثيداحألل ةروكذملا ةبآلا

 موحح ف نذأو ةياهألا رمملا موه نع ربيخ موي و هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىأر نهو ؛ ةيهاركلا ىلع اهلمح ثيدحلا اذهو ةيآلا نيب عمج نف «ليخلا

 دقو « اخسن هدنع بجوي نأ نود ةدايزلاب لاق وأ رمحلا ميرحتب لاق خمنلا

 لاق ىوأ ىنأ نبا نع ىناييشلا قإ ىنأ نع ىور امب اهميرحت رب مل نم جتحا
 ىدانم ىدانف « اهانخيطو ربي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم ارح انبصأ »

 : قحسإ نبا 0 . « اهيف ابرودقلا اوئفكأ نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 + ةلحلا لكأت تناك امنأل اهنع ىهمت امنإ : لاقذ ريبج نب ديعسل كلذ تركذف
 ”ليخلاو  ىلاعت هلوق ف باطما ليلد ةضراعم هبدسف « لاغبلا ىف مهفالتخا امأو

 ماعنألا ىف كلذ نأ عم هلوقو - ”ةتيزو اهوسبنك رتل ريمتملاو تلاغبلاو

 لدي هنآل « تامرحملل ةرصاحلا ةيألا نوكأ اسر ماو
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 ىلع اضيا لغبلا سايق عم بوكرلا وه امنإ لاغبلا ف حابمل نأ اهيف باطلا موهفم

 ةيالا هذه ىف باطخلا ليلد ةضراعف ليحلا ىف مهفالتخا ببس امأو . رامحلا

 ةحابإ نكل « هل رامحلاو لغبلا ىلع سرفلا سايق ةضراعمو « رياج ثيدحل

 .باطخ ليلدب الو سايقب ضراعي نأ ىغبذي الف رباج ثيدح ىف صن ليبخلا محل

 ىهو مرا ىف هلتقب رومأملا ناويحلا ف مهفالتخا ىهو ( ةئلاثلا ةلئسملا امأو )

 « روقعلا بلكلاو ةرأفلاو برقعلاو ةأدحلاو بارغلا : اهلع صوصاملا سمحلا

 لكأألا ةحابملا متاهبلا لتق نع ىبهللا عم اهل لتقلاب رمألا نم اومهف اموق نإف
 نم اومهف' 0 َ ا بهذم 5 3 ةمرخ موك و وه كلذ ف ةلعلا نأ

 تاريشحلاك و لا هثيخحتست : ىلا وهو : : عبار سنا امأو 5 امهبادكأ

 اهحابأو اهمرح ىبفاشلا نإ « اهانعم ىف امو ةافحلسااو تاناطرسلاو عدافضلاو

 قاطني ام موهفم ف مولات ميفداتلا ببسو . طقف اههرك نم مهنمو ؟ ؛ ريغلا

 5 ئأر نُذ 557 ثئايسحلا ”مسهتيلدع مرح قا ىلاعتهلوق ف ثئايخلا مسا هيلع

 ؛ نصت ها درب لا نيرفلا محم ٠ 0 تامرغلا

 ماكح ام امأو . ةمر#غ ىه : لاق سوفنلا هئبختست ام ىه .ثن ثئابخلا نأ ىأر نمو

 "مدع ز لحنلاو ف طالاك هلتأ نع ىبملا ن اويجلا هعيرحن ىف ىعفاشلا نع دماحوبأ

 بتكلا ريغ ف اهلعلو 2 كلذ ىف ةدراوأا راث 7 تءعقو نيا ىردأ تسل ىلإ

 نكي ملام ليلحت ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ « ىرحبلا ناويحلا امأو . اندنع ةروهشملا
 ناويدح مع لك مايالا : كللام لاذ 3 مر 6-5 00 تاويل ميال اًمفاو» مد

 نبأ لاق هيون + اري هنومش ملا د لاقو ءاملا ريزسج هرك هنأ الإ « رحبلا

 ريغ طرشي نم مهم نأ الإ 3 ءاملعلا روه>و دهاجو ىعازوألاو ليل ىأ

 ءاملا ناسنإ امأ : دعس نب ثيللا لاقو . كلذ مدقت دقو « ةيكذتلا كمسلا

 له وه مهفالتخا ببسو . تالادلا نم ءىش ىلع نالكؤي الف ءاملا ريزاخو

 اذه ىلعو « هناسنإو ءاملا ريزتخ ناسنإلاو ريزتجلا مسا اعرش وأ ةغل لوانتي

 فرعلا ىنوأ ةغللا ق مسإل ابك راشم رحبلا ناويح لك ىلإ مالكلا قرطتي نأ بحي

 ةلئسملا هذه ىف رظنلاو « همبرحت ىري نم دنع بلكلا لثم ربلا ف مرحم ناو ناوي

 ك رشم ا مسالل له ىنا#لاو ؟ ةيونل ءارمألا هذه له امج دحأ : نيرمأ ىلإ عجارد
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 هتاسنإو ربلا ر يزف نالاتب هريزنخو ءاملا ناسنإ نإف ؟ هل سيل مأ مأ مومع

 امونع كريشملا مسالل نأ ىأرو يا ءامسألاهله نأ مل نُف ٠ مالا كارتشاب

 ءتومست منأ : لاقو كلذ ىف كلام 'فقوت كلذلو .٠ اهعيرحتب روق نأ همزل
 : لكألا' حابملا ناويحلاو عرشلا ف لكل م را ناويتللا لاح هذهف . اريزيخ

 نم ةذختملا ةذينألا رئاسو رمحلا الإ لالح هلكف ءاذغ وه ىذلا تابنلا امأو

 ميرحن ىلع اوقفتا مهنإف رمحلا امأ . هسفن لسعلا نمو رمختت ىباا ت اراصعلا

 اوفلتخا مهنإف ةذبنألا امأو . بنعلا ريصع نم ىه ىلا ىبعأ : اهريثكو اهليلق
 روهمج لاقف ٠ مارح اهنم ركسملا نأ ىلع اوعم.أو . ركسيال ىذلا اهنم ليلقلا ىف

 لاقو . مارح ة ةركسملا اهريثكو ةذبنألا ليلق : نيث ” لحما ر وهمجو زاجحلا ءايقف

 كيرشد إيل ىنأ نباو ىروثلا نايفسو نيعباتلا نم ىعخنلا مهاربإ نويقارعإلا

 نإ + :كيرصلا ءابلع يكأو نييفوكلا ءاهقذ رئاسو ةفينحوبأو ةمربش نبا
 مهفالتخا ببسو . نيعلاال هسفن ركسلا وه ةركسملا ةذبنألا رئاس نم مرا

 مهبهذ» تيبثت ىف نييزاجحاإف « بابلا اذه ىف ةسيقألاو راثآلا ىضراعت
 ةيمست ةيناثلا ةقي رطلاو . كلذ ىف ةدراولا راثآلا ىلوألا ةقيرطلا : ن'ةةيرط

 كلام هاور ام زاجنملا لهأ اهب كسمت ىتلا راثآلا روشأ نف . ارخ اهعمجأب ةذبنألا
 لوسر لئس ٠ تلاق هنأ ةشن ةشئاع نع نمحرلا دبع ةملس' ىلأ نع باهش نبا نع

 ؟ لسعلا ذيِبن نعو عتبلا نع ملسو هياع هللا ىلص هللا
 رك با 2 لاف

 5 أ اذه : نيعم نب ىبحي لاقو . ىراخبلا هجرخ , "مارح وهف

 هجرخ ام اضيأ اهنمو ؛ ركسملا ميرحن ف مالسلاو ةالصلا هيلع ىلا نع ىور

 رد كس نك دلع مالسلاو ةالصلا هيلع ينلا نأ رمع نبا نع 0

 . هيلع لكلا قفتاف لوألا امأ . ناحيحص ناثيدح نإذهف « مارح 06 لمكو

 نع ىلاسنلاو دواد وبأو ىذمرملا جرخو . لسم هحيحصتب درفناف ىناثلا امأو

 هريثك ركسأ ام » لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع نب رباج

 نم ىناثلا لالدتسالا امأو . فالحلا عضوم ف صن وهو « "مارح ”هليلسقَف

 تابثإ ةهج نم امهادحإ : ناتقيرط كلذ ىف مهلف « ارمخ ىمست اهلك ةذبنألا نأ

 قاقتشالا ةهج نم .ىلا امأف . عاملا ة ةهج نم ىلاثلاو .« قاقتشالا قيرطب ءامألا



 سا ج1/7

 « لقعلا امرماخلل ارخ تيمس امإ رمحلا نأ ةغللا لهأ دنع مولعم هنإ اولاق مهنإف

 ةقيرطلا هذهو . لقعلا رماخخ ام لك ىلع ةغل رمحلا مسا قلطني نأ كلذل بجوف

 دنع ةيضرم ريغ ىهو « نييلوصألا نيب فالتخخا اهيف ءامسألا تابثإ نم

 نإو هنإ اولاق مهنإ « عامسلا ةهج نم ىبلا ةيناثلا ةقيرطلا امأو . نييناسارحلا

 ا يل كلذ اردلاو اق اق نقل 7 ةذبنألا نأ انل ملسي مل

 ملسو هيلع هللا | ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىلأ نع اضيأ ىور ابو « مدقملا

 ىور امو « ةينعلاو ةلخللا : : نيت رجشلا نينت اه ' نسم ر تامحللا ) لاق

 بنعلا نم نإ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوفو نأ نبا نع اضيأ

 0 ٍةطتملان مو ءارامج بيبرزلا نمو « ارثمج لسعلا نم نإو « ارم
 ميرحت ف نييزاجتللا ةدمع ىه هذهف « ركسم 0ك ع مم "أ انأو

 نمو - ىلاعت هلوق رهاظب ميبهنلل اوكسمت مهن :اف نويفوكلا امأو . ةذبنألا

 7 اقزرو ارركس هنم نوذجتت 'يائعألاو ليخُشلا تارمت
 ميز ةيآلاب مهجاجتحا أن ىونعملا نماقلا و «بابلا اذهىف اهوور , راثآب و

 !امأو .. انسح اقزر هللا هامس امل نيعلا م رحم ناكولو ركسملا وهرّدكسلا : اولاق

 .نوع ىلأ ثيدح مهدنع اهربشأ نأ « بابلا اذه ىف اهودمتعا ىتلا راثآلا
 .لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع سابع نبا نع دادش نب هللا دبع نع ينقل
 ,لمتحيال نصت اذه : اولاقو اهريغ نم ركسلاو « اهنليعل رمسلا تتمرح»

 ياه ريغ "نم ٌركْسُملاَو » ىور هتاورضعب نآلزاجحلالهأ هقّمضو « ليوأتلا

 :لاق راين نب ةدرب أ نع هدانسإب برح نب كامم نع كيرش ثيدح اهنمو
 ا

 «بارسشلا ندع تنك ىن 1 » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 . ىواحطلا اهجرخ ؛ اك الو ' ملكل ادب امفاوبر شاف ةيعؤألا ىف
 هتددهش مث « متلهش امك ذيبنلا ميرحت تدبش : لاق هنأ دوعسم نبا نع اورو
 للص هللا لوسر ىثعب م لاق ىسوم ىنأ نع اوورو . ميسنو تاظفحف هليلحن

 .ناعنصي نيبارش اهب نإ هللا لوسر اي : انلقؤ « نهلا .ىلإ اذاعمو انأ سو هيلع هللا
 :؟ برشن اف « عتبلا هل لاقي رخآلاو « رزملا هل لاقي امهدحأ : ريعشلاو ربلا نم

 هىلإ اضيأ ىواحطلا هجرخ « اًردكست الو ابرسثا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف
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 هج نم مهجاجتحا امأو . بابلا اذه ىف اهوركذ ىلا راثآلا نم كلذ ريغ
 نع دصلا ىه امنإ رمحلا |! ىف ميرحتلا ةلع نأ نآرقلا نتن دق : اولاق مهنإف رظنلا
 ”ناطئرتشلا ”فيرسي انت ]  ىلاعت لاق اك ءاضغبلاو ةوادعلا عوقوو هللا ركذ
 *يلك ديو رسما و ٍرامَتحلا ف ”ءاضتمتلا وا علا يك وب علق د نأ
 نود اهفال ركسملا ردقلا ىف دجوت ةلعلا هذهو  ةالصلا .نتعو مللا ركذ 5ع
 .نم عامجإلا هيلع دقعنا ام الإ مارحلا وه ردقلا كلذ نوكي نأ بجوف « كلذ
 2 صنلاب قحلي سايقلا نم عونلا اذهو : اولاق « اه ريثكو رمهلا ليلق ميرحن

 : رظنلا لهأ نم نورخأتملا لاقو . هيف ةلعلا ىلع عرشلا هبخي ىبللا سايقلا وهو
 .سايقلا قيرط نم نييقازخلا ةجحو « ىوقأ عمسلا قيرط نم نييزاجحلا ةجيح
 رثألا بيلغت ىف مهفالتخا ىلإ فالحل عجريف اولاق امك اذه ناك اذإو . رهظأ
 فلتخم ةلئسم ىهو « اضراعت اذإ رثألا ىلع سايقلا بيلغت وأ « سايقلا ىلع
 . سايقلا ىلع بلغي نأ بجاولاف « اتباث اصن ناك اذإ رثألا نأ قحللا نكل « اهيف
 نأب امهنيب عمجم له رظنلا ددرتي انهف ليوأتال المتحم ظففللا رهاظ ناك اذإ امأو

 هبسحب قلت كلذو ؟ سايقلا ىضتقم ىلع ظفللا رهاظ بلغي وأ ظفللا لوأتي-“
 كرديالو اهلباقت ىلا تاسايقلا نم سايق ةوقو « ةرهاظلا ظافلألا نم ظفل ةوق
 « نوزوملا ريغ نم مالكلا نم نوزوملا كردي انك ىلقعلاقوذلاب الإ امهنيب قرفلا
 ىح عونلا اذه ف فالتخالا ريك كاذلو ؛ ىواستلا ىلع ناقوذلا ناك امبرو
 ىل رهظب ىنلاو : .ىفاقلا لاق . . بيبصم دهم لك : سانلا. نم ريثك لاق
 لمتحي ناك نإو « مارح ركسم لك » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ ملعأ هللاو
 ,ميرحتلا قيلعت ىف هروهظ نإف ء ركسملا سنهللاال ركنملا ردقلا هب داري نأ
 ىلع هل سايقلا كلذ ةضراعم ناكملاردقلاب هقيلعت .نم نظلا ىلع :بلغأ سنحلاب
 ادس هريثكو ركسملا ليلق عراشلا مرحي نأ دعبيال هنإف « نويفوكلا هلوأت ام
 لاح نم تبث دقو « ريثكلا ىف دجوي امنإ ررضلا نأ عم « اظيلغتو ةعيرذلل
 لك بجوف « بجاولا ردقلا نود سنا رمح ىف ريتعا هنأ عامجإلاب عرشلا

 دوجو معز نم ىلع نوكي نأو « رمحللاب قحلي نأ رمحلا ةلع هيف تدجو ام
 ةالصلا هيلع هلوق ةحص انل اوملسي مل نإ اذه « كلذ ىلع ليلدلا ةماقإ قرفلا
 هناق اكاكفنا اودجي مل ىوملس نإ مجنإف « مارح هليلقف ه ريثك ركسأ ام » مالسلاو
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 انا سيياقلاب صوصنلا ضراعت نأ حصي الو « فالهللا عضوم ىف صن

 09 اميهيف "لْلق - ىلاعت لاق « ةعفنمو ةرضم رمحلا ىف نأ ريخأ دق عرشلا نإخ

 ةرضملا ءافتنا نيب عمجلا دصق اذإ سايقلا ناكف سانا مفأنمو» 0

 ةرضملا مكح عرمشلا بلغ املف ؛ اهليلق للحيو اه ريثك مرحي نأ ةعفنملا دوجوو

 كلذك رمألا نوبكي نأ بجو ء ريثكلاو اهنم ليلقلا عنمو رمللا ىف ةعفنملا ىلع
 . ىعرش قراف- كلذ ىف تبقي نأ الإ « رمحللا ميرحت ةلع هيف دجوي ام .لكىف
 هلوقل ةيرمحلا ةبرطملا ةدشلا هيف ثدحت: ل ام لالح ذايتنالا نأ ىلع اوقفتاو.

 هنع تبث املو « ( مارح ركسم“ لكو اوذيتقتاف ( مالسلاو ةالصلا هيلع

 ,ثلاثلاوأ ىناثلا مويلاىف هقيري ناك هنأو « ذبتني ناك هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع
 : ةيناثلاو . اهيف 1 ىلا قاوألا ىف : امهادحإ : نيتلئسم ىف كلذ نم اوفلتخاو

 . بيبزلاو رّقلاو « بطرلاو رسبلا لثم نيئيش ذابتنا ىف

 اوفلتخاو 3 ةيقسألا ىف ذايتنالا زاوج ىلع اوعمجأ مهنإف ) ىلوألا ةلعسملا امأف (

 تفزملاو ءابدلا ىف ذابتنالا هرك هنأ كلام نع مم ءاقلا نبا ىورف ؛ اهاوس ايف

 ؛ تفزلاو ريقنلاو متتحلاو ءابذلا ىف ذابتنالا ىروقلا هركو ؛ كلذ ريغ هركي مى
 ببسو .ىناوألاو فورظلا عيمج ىف ذابتنالاب سأبال : هباحصأو ةفينحوبأ لاقو

 سابع نبا قيرط نه درو هنأ كلذو « بابلا اذه ىف راثآلا فالتخا مهفالتخا
 كلامىورو . تباث :ثيدحوهو ىروثلا اههركىتلا عب رأآلا ىف ذاتنالا نع ىبلا

 «ءابدلا ىف ذارتنالا نع ىبم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ دأطوملا ىف رمع نبا نع
 قيرظ ن* مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع رباج ثيدح ىف ءاجو « تفزملاو

 عاب دما ىف اثبتت "نأ مكس تنك ٠ لاق هنأ كامس نع كيرش و .
 كيتو 5 رك لحأ الو اوفبتتاف تّقّرْملاو ريقنلاو مسسحلاو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ وهو « ًاطوملا ف كلل هور للا ىريخلا دعت ىأ
 ريكسم لثكو ١ اوذيتْتاف ذابتنالا نع. مكسيم تنك , لاق
 ذايتتالا نع ايم ناك ان خيبت ىذلا مدقتملا ىملا نأ ىأر نُث ا( مار ل

 لك ف ذايتنالا زوجي .: لاق كلذ ريغ ريغ مدقت« ىبم :« ىهم انهه معي مذإ ىناوألا هذه ى

 اقلط. ذايتنالا نع ايهم ناك امنإ خسنا ئنذلا مدقتملا ىلا نإ لاق نمو ؛ ءئبث
 ثيدح كالذ ىف دمتعا ن ف ؛ يفا وألا هذ ذابتنالا نع ىلا قب : لاق
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 سابع نبا ثيدح كلذ ىف دمتعا نمو + هيف نيتروكذملا نيتيالاب لاق رمع نبا
 اغإ رم نبأ ثيدلح نيبو هاند ةضراعملاو ع ادب ره نمصتي هنأل 5 ةعب رآلاب لاق

 هيقو « منخل ف ى ذايتنالا نع بلا ماس باتك قو . باطخلا ليلد باب نم ىه

 . تفز ريغ ناك اذإ هيف مه صخر هنأ

 رحتي اولاق 0 نإذ 5 نطير الا دايقنا تب ) ةيناثنا ةلثسملا امأو (

 0 لب : 5 وق لاقو ذاع ءلنالا ىللبقت نأ بم ْش نم ىلا ءايشألا ن نيطرلجلا

 ا سس ,طيلخ لك : ٍ موق لاقو - حابم ره: موق ل 1 0 هم

 مهددرت مهفالتخا ىف بيسلاو . نآلا تع يف ذاتنالا نالبقي امم انوكي ُ

 ىلع هنإ انلق اذإو ؟ رظحلا لع وأ ةحاكلا ىلع وه كلذ ىف دراولا ىلا ىلد ىف

 هيلع هنع تبث هنأ كلذو ؟ ال مأ هنع ىبملا داسف ىلع لدي 07 . رظحلا

 « بطرلاو وهزلاو ءاسلا زااو ٍٍ طلخم نأ نع ع هنأ 0 مالسلاو ةالصلا

 َهّزلا اواذب تك همالسلاو ةاللصلا هيلع لاق هنأ هس .ةعب ُْى و ( بلر و رسبلاو

 ردحاو لكك اوذبتتاو ٠ اعيمحا بيب زلاو علا الو . هيج بيبزااو

 لو «٠ ةنالثلا ليواقألا ليوأتلا بس كاذ ىف جرخيف 0 ةدح ىلع م

 نم امأو . الذ ةيهار 5 لوقو . 0 مثإلا عب 2 لحب لوقو . هن رحب

 ديعس ىلأ ثيدح ذاب دال رثآلا م كلذ َىق 5 هلعاف ٠ جابم هلإ ل

 وه عنلا ةلع نأ لإ بهذ نوكي 1 ام . نيطيلخ لك عنف ند امأو :. 0

 دق نوكي نأ امإو . ذيبنلا ىف ةدشلا نه طالتخالا نع ثدحن امال طالتخالا

 اذإ رمحلا نأ ىلع اوعمجأو ٠ نيطراخلا نع ىبم هنأ درواه مومعب كسمت
 : لاوقأ ةثالث ىلع اهليلخت دصق اذإ اوفاتخاو . اهلكأ زاج اهناذ نه تلاد
 رثألل سايقلا ةضراعم مهفالتخا بيس و . ةحابإلاو . ةيهاركلاو . ميرحتا

 .نب سنأ ثيدح نه« جرخ دوادابأ نأ كلذو . رثآلا موه ىف مهفالتخاو

 « ارخ اوثرو ماتيأ نع مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لأس » ةحلط ابأ نأ كلام
 عملا نع مهف نف «ال : لاق ؟ الخ 1 الفأ : لاق .:اهنقرهأ : لاتن
 ؟ ميرحتلاب لاق ةلع ريغل ىلا | مهف نءو : ةيهاركلا ىلع كلذ لمح ةعيرذ دس

 داسنب دوعيبال ىدل لا نأ قرين 3 بهذم ىلع اضيأ ميرال ن نأ امد لع جرخو

 ةرورمذ ن* م اع دق هنأ 3 رحبتلا ىلع لالا لمحل ىقراعملا ن مايقلاو . قبلا



 ا

 تاذ ريغ رمحلا نأو « ةفلتخلا تاوذلل ىه امنإ ةفلتخلا ماكحألا نأ عرشلا
 بجو للا تاذ ىلإ رمحلا تاذ تلقتنا اذإف « لالح عامجاي لحلاو « لخلا

 . لقتنا امقيك الالح نوكي نأ

 لصألاو ( رارطضالا لاح ىف تامرحملا لامعتسا ىف : ةيناثلا ةلمحللا )
 لإ "كابل مرح ام "ملكت ”لّصَف "دقو - ىلاعت هلوق بابل 5 ف

 ءىبثلا سنج ىفو للحملا ببسلا ف بابلا اذه ىف رظنلاو - هنيلإ 'مت”ر ,راطتضا ام

 ائيش دحي مل اذإ ىنعأ : ىذغتلا ةرورمض وهف « ببسلا امأف . ه.رادقم و للحما

 اذهو « ءربلا بلط ىناثلا بيسلا امأو . هيف فالخال وهو « هب ىنغتي الالح
 ريرحلا مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةحابإب جتحا ه زاجأ نق ؛.هيف فلتخلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةلف هعنم نمو ؛ هب ةكح ناكمل فرع .نب نم رلادبعل

 ءىبثلا سنج امأو . « اهيئلع مرح ايف ىلمأ ءافش ”لّعسجم 'ل هللا نإ»
 مهدنع رمحلا ىف فالتحالاو ؛ اهريغو ةتيملا لثم مرحم ءىبث لك وهف حابتسملا

 اوزاجأ كلذلو «٠ ىنذختلا ىف اهامعتسا لبق نمال اهب ىوادتلا لبق نم وه

 امأو . اهب هقرش ليزي نأ قرشللو « ىر اهنم ناك نإ اهيرشي نأ ناشطعلا
 اهنم دوزتلاو عبشلا كلذ دح : لاق اكلام نإف اهريغو ةتيملا نم لكؤي ام رادقم
 « قمرلا كلس# ام الإ اهله لكأيال : ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو ؛ اهريغ دجي ىبح

 رارطضالا لاح ىف هل حابملا له فالتخالا بيسو . كللام باعصأ ضعب لاق هبو
 "نسا  ىلاعت هلوقل اهعي هنأ رهاظلاو ؟ طقف قمرلا كسمي ام مأ اهعيمج وه

 رطضن." ليال هنأ ىلع ىعفاشلاو كلام قفتاو  داعالو غاب ريغ رطضا
 هبهذو داع الو غاب ريغ  ىلاعت هلوقل هرفسب ايصاع ناك اذإ ةتيملا لكأ

 . كلذ زاوج ىلإ هريغ

 ( ةبرشألاو ةمعطألا باتك ىبهتنا )

 ( دصتقملا ةيابنو دهّتجحْما ةيادب ) باتك نم لوألا ءزحلا مث

 : هيليو

 حاكنلا باتك - هلوأو 0 ناثلا ءزجلا



 ل والا ءزجلا تس نوف

 ىطرقلا دشر نبا مامإلل دصتقملا ةيابمو دبحلا ةياذب نم

 ةفيدح

 باتكلا ةبطخ +

 ( ثدحلا نم ةراهطلا باتك)

 ةسمخ هيفو ءوضولا باتك )

 ( باوبأ
 ىلع ليلدلا ىف : لوألا بابلا

 بجن ىتمو بجي نم ىلع واهب وجو

 لعف ةفرعم ىف : ىناالا بابلا م

 ةلئسم ةرشع اتنثا هيفو ءوضولا
 طورشلا نم ىلوألا ةلئثسملا

 ةينلا ىف
 ىف ماكحألا نم ةيناثلا ةلئسملا ©

 ءانإلا ىف اهلاخدإ لبق ديلا لسغ

 ىف ناكرألا نم ةئلاثلا ةلئسملا

 قاشنتسالاو ةضمضملا

 ”لاحلا ديدحت ىف ةعبارلا ةلئسملا

 نيديلا لسغ ىف ةسماخللا ةلئسملا

 نيعارذلاو

 سأرلا حسم قى ةسداسلا ةلئسملا +١

 دادعألا نم ةعباسلا ةلئسملا

 ”لاحلا نييعت نم ةئماثلا ةلئسملا )٠م
 نينذألا حسم ىف ةعساتلا ةلئسملا 4

 يل
 مح

 ةفيدص

 نيلج رلا لسغ ىفةرشاعلا ةلئسملا 9

 ى ةرشع ةيداحلا ةلئسملا 5

 بيثرت بوجو ىف فالتخالا

 ةيآلا قسن ىلع ءوضولا لاعفأ
 , فالتخالا قةرشع ةيناثلاةلئسملا ١

 اذهب قلعتي امو ةالاوملا ىف

 : 5 لئاسم عبس

 حسملا زاوج ىف ىلوألا ةلئسملا
 نيفحلا ىلع

 لحما ديدحم ىف ةيناثلا ةلئسملا 4

 حسملا لحم عوأ ف ةئلاثلا ةلئرسملا

 فىللا ةفص ىف ةعبارلا ةلئسملا ٠"
 تيقوتلا ىف ةسماخللا ةلثسملا

 حسملا طرش ىف ةسداسلا ةلئسملا ١

 نيفلملا ىلع
 هذه ضقاون ىف ةعباسلا ةلئسملا 1

 ةراهطلا

 هيفو هايملا ىف : ثلاثلا بابلا 7٠

 لئاسم تس



- 59/8 

 ةفيصص ةفيص
 ردضلا فالتخا قةسماحلاةاةسملا 4٠ | ءاملاففالتخالا فىلوألا ةلئسملا 4

 نم ءوضولا باجيإ ىف لوألا ةساجن هتطلاخ اذإ
 رانلا هتسم ام لكأ هطلاخىذلاءاملا كح ةيناثلاةلتسملا

 ةفينحوبأ بهذ ةسداسلا ةلثسملا .تارهاطلا نم هريغ وأ نارفعز

 كحضلا نم ءوضولا بجوأف ءاملاف فالتخالا ةثلاثلا ةلئسملا

 ةالصلا ىف ةراهط'ا ف لمعتسملا

 اوبجوأف موق دش ةعباسلا ةلكسملا ىلعءاملعلا قافتا فةعنارلا ةلئسملا

 ثيملا لمح نم ءوضولا ةميهبو نيملسملا رآسأ ةراهط
 ةفرعم ىف : سماحلا بابلا ١ ماعنألا

 ةراهطلا هذه طرتشت ىلا لاعنألا ٠ ءاملعلا ف التحنا ىف ةسماخلاا ةلئسملا ١”

 لئاسم عيرأ هيفو اهلعف ىف رهطلا رآسأ ىف
 ةراهطلا هذه له ىلوألا ةلئسملا ةفينح وبأ راص ةسداسلا ةلئسملا ما“

 ؟ ال مأ فحصملا سمى طرش ركلا ذيبنب ءوضولا ةزاجإ ىلإ
 سانلا فالتخا ىف ةيزاثلا ةلئسملا 41 رفسلا ىف

 بذحللا ىلع وضولا باجيإ ىف ءوضولا ضقاون ىف : عبارلا بابلا
 ىعفاشلاوك لام بهذتثلاثلا ةلئسملا 4 | ءاملع فالتخا ىف ىلوألا ةلثسملا "4

 فاوطلا ف ءوضولا طارتشا ىلإ ءوضولا ضاقتلا ىف راصمألا

 روهمتللا بهذ ةعبارلا ةلثسملا سجنلا نم دسكلا نم جرخي امم
 نأ 'ىغوتم ريغل زوجي هنأ ىلإ ءاملعلا فالتتخخا ىف ةيناثلا ةلئسملا "ه

 هللا ركذيو نآرقلا أرقي بهاذم ةثالث ىلع مونلا ىف

 ( لسغلا باتك ) فاالتخا ىف ةثلاثلا ةلئسملا
 لمعلا ةفرعم ىف : لوألا بابلا 48 | نم ءوضولا باجيإ ىف ءاملعلا

 لئاسم عبرأ هيفو ةراهطلا هذه ىف ديلاب ءاسنلا سمل
 ءاملعلا فلتخخا ىلوألا ةلئسملا ركذلا سم ى ةعبارلا ةلئسملا 8

 ةراهطلا هذه طرش نم له ةثالث ىلع هيف ءاملعلا فلدخا

 ؟ دسحللا عيمج ىلع ديلا رارمإ |[ بهاذم
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 ةفروص

 نم له اوفلتخا ةيناثلا ةلثسملا هه

 ؟ه2ل مأ ةينلا ةراهطلا هذه طورش

 ةصمضملا ف اوفلتحت|ةئلاثلا ةلعسملا

 ةراهطلا هذه قاشنتسالاو
 نم له اوفلتخا ةعبارلا ةلئسملا

 روفلا ةراهطلا .هذه٠ طرش

 ؟ اهطرش نم اسيل مأ بيترتلاو
 ضقاونلا ةف رعس ىف«: ' ىلاثلا بابلا

 ناتلئسم هنفو ةراهطال هذه
 ةباحصلا ف التنا ىف ىلوألا ةلتسملا

 ءبطولا نم رهطلا باجيإ ههبس ىف
 ءاملعلا فالتسا ىف ةيناثلا "ةلئسملا
 جورخ- نوك ىف ةربتعملا ةفصلا ىف

 رهالل ءابجوم ىملا

 ةبانحلا ماكحأ قف : ثلاثلا بابلا

 لئاسم ثالث هيفو ضيحلاوأ
 ءاملعلا فالتخا ىف ىلوألا ةلكسملا

 بنجلل دجسملا لوخد ىف
 بنحلا سم ى ةيناثلا ةلثسملا

 هتزاجإ ىلإ موق بهد فحصملا

 هعنم ىلإ روهمجللا بهذو
 بئجلل نآرقلا ةءارق ىف ةثلاثلا ةلئسملا

 كلذ ىف سانلا فالتخاو

 نوملنملا قفتا : لوألا بابلا

 نم جرح ىلا ءامبنلا نأ ىلع

 ةثالث محرلا

 هسامالع ةفرعمىف : ىناثلا بابلا ه٠
 ىلإ اهبضعب ءامدلا هذه لاقتنا

 صعب

 ءاملعلا فالتخا ىف لوألا ةلئسملا

 اهلقأو ضيحلا مايأ رثكأ ىف
 كلام بهذ ةيناثلا ةلئسملا ه١

 .عطقنت ىلا ضئاحلا ىف هباحصأو

 ١ خلا امضيح
 .لقأ ىف اؤفلتخا ةثلاثلا ةلئسملا ه*

 هراكأو سافنلا
 ءاهقفلا فالتخا ىف ةعبارلا ةلئسملا ها“

 وه لماحلا ىرت ىذلا مدلا له
 ؟ ةضاحتسا مأ ضيح

 ءاهقفلا فالتحخا ىف ةسماحلا ةلئسملا
 ىه له ةردكلاو ة رفصلا ف

 ؟ ال مأ ضيح
 هفالتخا ىق ةسداسلا ةلئسملا ه1

 رهطلا ةمالع ىف ءاهقفلا

 ءاهقفلا فالتخخا ق ةعباسلا ةلتنسملا

 ةضاحتسملا ىف
 ماكحأ ةفرعم ىف : ثلاثلا بابلا هد

 ةضاحتسالاو ضيحلا

 ءاهقفلا فالتخا ىف ىلوألا ةلعسسملا

 ضئاخلا ةرشابم ف

 ءطو ىف فالتخالا ةيناثلاةلئسملا هاب

 هلاستغالا لبقو اهرهط ف ضفئئادما



 دم 58 د

 ةفيدص
 ءاهقفلا فالتخا ىف ةنلاثلا ةلئسملا هو

 ضئاح ىهو هتأرما ىنأي ىذلا ىف
 ءاملعلا فالتخخا ىف ةعبارلا ةلئسملا ٠
 ةضاحتسملا ف

 ءاملعلا ف التخا ىف ةسماخلاةلئسملا 5*

 ةضاحتسملا ءطو زاوج ىف

 (باوبأ ةعبس هيفومميتلا باتك)
 ةفرعم ىف : لوألا بابلا 5

 لدب ةراهطلا هذه ىبلا ةراهطلا

 ف

 زوج نم ةفرعم ىف : ىناثلا بابلا "8
 ةراهطلا هذه هل

 طورش ةف رعم : ثلاثلا بابل 0386

 ثالث هيفو ةراهطلا هذه زاوج
 لئاسم

 روهمجلا قفتا ىلوألا ةلثسملا

 طرش اهيف ةينلا نأ ىلع
 طارتشا ىف التحخالا ةيناثلا ةلئسملا

 ةراهطلا ى بلطلا
 لوخد طارتشا قى ةئلاثلا ةلثسملا

 تقولا

 هذه ةفص ىف : عبارلا بابلا 6

 : لئاسم ثالث هيفو ة راهطلا
 ءاهقفلا فالتخا ىلوألا ةلئسملا
 ىدبألا دح ىف

 ءاملعلا فلتخخا : ةيناثلا ةلئسملا ل
 ديعصلا ىلع تابرسذلا ددع ىف

 ةفيدص ١

 ىعفاشلا فلتخا ةثلاثلا ةلثسملا ٠

 لاصيإ ىف ةفينح ىأو كلام عم
 مميتلا ءاضعأ ىلإ بارتلا

 هذه هب عنصت يف سماللا بابلا و

 ةراهطلا

 ضقاون ىف : سداسلا بابلا ى؟
 :ناتلأسم هيفو « ةراهطلا هذه

 ايف كلام بهذم ىلوألا ةلئسملا
 روهمجلا نِإف ةيناثلا ةلئسملا

 ءاملا دوجو نأ ىلإ اوبهذ

 هذه ىلاءايشألا ف : عباسلا بابلا 7م
 ى وأ اهصص ىف طرش ةراهطلا

 اهحابتسا
 ( سجنلا نم ةراهظلا باتك ) 4

 مكح ةفرعم ىف : لوألا بابلا
 ةراهطلا هذه

 عاونأ ةفرعم ىف : ىفاثلا بابلا 5
 لئاسم عبس هيفو تاساجنلا

 ةتيم ىف فالتخالا ىلوألا ةلئسملا
 هل مدال ىنلا ناويحلا

 اوفلتخا اكو ةيناثلا ةلئسملا 8

 اوفلتخا كلذك تاتيملا عاونأ ىف
 هيلع اوقفتا ام ءازجأ ىف

 عافتنالا ىف فالتخ.الا ةثلاثلا ةلئسملا

 ةتيملا دولحي
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 ىلع, ءامتلعلا قافتا ةعبارلا ةلئسملا

 سجن ىربلا ناويحلا مد نأ

 ىلع ءامللعلا قافتا ةسماخللا ةلثسملا

 هعيجرو مدآ نبا لوب ةساجن
 سانلا فالتخا ةسداسلا ةلئثسملا

 تاساجنلا ليلق ف

 ىملا قفالتخالا ةعباسلا ةلئسملا

 ؟ ال مأ سجن وه لد

 ىبلا لاما ةف رعم ىف : ثلاثلا بابلا

 اهنع ةساجنلا ةلازإ بجن

 ىلا ءىذلا ف : عبارلا بابلا
 ةساجنلا لازت هب

 : سمالا بابلا

 لوزت اب

 بادآ ىق : سداسلا بابلا

 ءالللا لوحسد و ءاجتتسالا

 لمج عيرأ هيفو (ةالصلا باتك)

 بوجيلا ةفرعم ىف ىلوألا ةلمجلا
 لئاسم عيرأ اهيف ر هب قاعتي امو

 نم اهبوجو نايب ىف ىلوألا ةلثسملا

 عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 اهم بجاولا ددعى ةيناثلا ةلئسملا

 بجنن نه ىلعف ةثلاثلا ةلكسملا
 نم ىلع بجاولا ىف ةعبارلا ةلئسملا

 ادمع ءاهكرت

 ىلا ةفصلا ُْى

4١ 

 هذ

4 

 4م

4 
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 لملم

 ا!مفو طورشلا ىف ةيناثلا ةلمحلا

 باوبأ ةينامت

 تاتوألا ةقرعم ىف : لوألا بابلا

 : نالصف هيفو

 تاقرألاةفرعم ىف : ل وألا لصفلا

 لئاسم سم هيفو . اهبرومأملا
 نأ ىلع اوقفتا ىلوألا ةلئسملا
 لاوزلا رهظلا تقو لوا

 رصعلا ةالص  ةيناثلا ةلئسملا

 برغملا تقو ىف ةثلاثلا ةلئسملا

 ءاشعلا تقو ىف ةعبارلا ةلئسملا

 ةرخآلا

 هصلا تقو ىف ةسماخلا ةلثسملا

 لوألا لصفلا نم ىناثل مسقلا
 قلئاسم ثالث هيفول وألا بابلا نم

 كلام قفتا ىلئوألا ةلئمبملا
 ةرورضلات قو نأ ىلع ىعفاشلاو

 تاولص عبرأل

 كلام فلتختا ةيناثلا ةلئسملا

 كرتشملاةتقولارخآ ىف ىعفاشلاو

 خلا نيرهظلا نيب
 نوكت نمل نايب ىف ةثلاثلا ةلثسملا

 تاقوألا هذه

 لوألا بابلا نم ىناثلا لصفلا

 ةالصلا نع ىبملا تاقوألا ىف
 ناتلئسم هيفو « اهبف

 ل وأ - ديتولا ةيادي - م١
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 ىف ءاملعلا قافتا ىلوألا ةلئسملا

 اهيف ةالصلا نعىسبملاتاقوألا

 ءاملعلا فالتخنا ةيناثلا ةلئسملا

 هذه ف زوال ىلا ةالصلا ف

 تاقوألا

 ناذألا ةفرعم ىف : ىناثلا بابلا
 نالصف هيفو ةماقإلاو
 : ماسقأ ةسخهيفولوآلا لصفلا

 ناذآلا ةفص ىف لوألا مسقلا

 ناذأآلا مكح ىف قاثلا

 ناذآلا تقو ىف ثلاثلا مسقلا

 ناذألا طورش ىف عبارلا مسقلا
 عماسلا هلوقي ايف سماخلا مسقلا

 نذؤملل

 ةماقإلا ىف : ىناثلا لصفلا

 هيفو ةلبقلا ىف : ثلاثلا بابلا
 ناتلئسم

 تيبلاوكن هجوتلا ىل وألا ةلئسملا
 دهتجلا نذرف لله ةيناثلا ةلئثسملا

 ؟ دابتجالا وأ ةباصإلا ةليقلا ىف
 : نالصف هيفو « عبارلا بابلا
 ثالث هيفو : لوألا لصفلا
 لئاسم
 ةروعلا رتس ىف ىلوألا ةلئسملا

 ةروعلا دح ىف ةيناثلا ةلثسملا

 لج رلا نم

 علا

 ةفيعص

١ 

١١ 

١1١ 
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 ةأرملل ةروعلادح قةثلاثلاةلئسملا

 ئرزمي امذ : ىناثلا لصفلا

 ةالصلا ف سابللا نو
 ةراهطلا ىف : سماخللا بابلا

 سجنلا ند

 سداسلا بابلا

 ايف لمص ىلا

 كورلا ةفرعم ف مياسلا بابلا

 ةالصلا ىق ةطرتشملا

 ةينلا ةفرعم ىف : نماثلا بابلا

 ةالصلا باتك ن٠ ةثلاثلا ةلمحلا
 نم هيلع لمتشت ام ةفرعم ّق

 ةتس هيفو « لاعفألاو لاوقألا

 عضاوملا قا

 باوبأ
 درفنملاةالص ىف : لوألا بابلا
 نالصف هيفو

 لاوقألا ف « لوألا لصفنا
 : لئاسو عست هيفو

 ريبكتلا ىف ىلوألا ةلثسملا

 ئرجيال كلام لاق ةيناثلا ةلثسملا

 ربكأ هللا الإ ريبكتلا ظفل نه
 ةالصلا ىف هيجوتلا ةثلاثلا ةلئسملا

 ى فالتخالا ةعبارلا ةلئسملا

 ةالصلا ىف ةامسبلا ةءارق

 ءاملعلا قفثا ةسمايللا ةلثسملا

 ريغب ةالصلا ؤومتال هنأ لع
 اوس الو ًادمعال « ةءارق



 ةقيوص

 2 نرخ

 روهمجلا قافتا ةسداسألاة مل سما ١7

 نفض

 نارا

 مو

0 

 اذ

١ 

_ 

١ 

 مح

 اح

 عوكرلا ىف نآرقلا ةءارق عنه ىلع
 دوجيسدلاو

 ىف فالتخالا ةعباسلا ةلئسملا
 هنم راتّعغا فو دهشتلا بوجو

 ىف فالتخالا ةنماثلا ةلثسملا
 ةالصلا نم هللا

 ىف فاللتحإلا ةعساتلا ةلئسملا

 تونذقلا

 ىلا لاعفألا ىف : ىناثلا لصفلا

 : لئاسم نامث هيفو « ناكرأ ىه
 ءاملعلا فالتخا ىلوألا ةلثسسملا

 ةالصلا ىف نيديلا عفر ىف
 ةهزح بأ بهذ ةيناثلا ةلئسملا

 عوكرلا نم لادتعالا نأ ىلإ

 بجاو ريغ
 ءاهقفلا فالجحا ةئلاثلا ةلئسملا

 سواجلا ةئيه 2

 ءاملعلا فالتحنا ةعبارلا ةلئسملا

 ةريخألاو ىطسولا ةءاخلا ىف

 ءاملعلا فالتحسا ةسماخلا ةلكسملا

 ىلع اهادحإ نيديلا عضو ف

 ةالصلا ىف ىرخألا

 اذإ موق راتخخا ةسداسلا ةلثملا

 نأهنالصنمرتو ىف لجرلاناك

 ادعاق ىنوتسي ىبح نضهستيال

 ةمبريوص

 ىلع ءاملعلا قافتا ةعباسلاةلثسملا

 انك

3 

1: 

3 
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 حا
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 ةعبس ىلع نوكي دوجيسلا نأ

 ءاضعأ

 ىلع ءاملعلا قفتا ةئماثلا ةلئسملا

 ةالصلا ىف ءاعقإلا ةيهارك

 لوصف هيفو « ىفاثلا بابلا
 : ةعبس

 ةفرعم ف لوألا لصفلا

 هيفو ؛« ةعامجللا ةالص مكح

 : ناتلئسم

 ةالص له لوألا ةلثسملا
 ىلع ضرف وأ ةنس ةعامجلا

 ةيافكلا

 لجرلا لخد اذإ ةيناثلا ةلكسملا

 هبحي له ىلص دقو دجعسم ا

 ةعامجلا م. ىلصي نأ هيلع

 ؟ ال مأ
 طورش ةفرعم ف : ىناثلا لصفلا

 : لئاسم عب رأ هيفو « ةمامإلا

 نميف اوفلتخا ىلوألا ةلعسلا

 ةءامإلاب ىلوأ

 سانلا فلتخا ةيناثلا ةلثسملا

 ىبصلا ةمامإ ىف

 ىق فالتخالا ةئلاثلا ةلعسملا

 قسافلا ةمامإ



1 

1:84 

 مه

١ 

١ 

 ا

 - رك

 ةمامإ ىف اوفلتحسا ةعبارلا ةلئسملا
 ةارملا

 هب ةصاخلا مامإلا ماكحأ

 ماقم ُْق ثلاثلا لصفلا

 ماكحأو مامإلا نم مومأملا
 لئاسم سمح ديفو هب ةصاخلامومأملا
 ءاملعلا روهمح ىلوألا ةلثسا لأ

 نأ درفنملا دحاولا ةنس نأ ىلع

 مامولا نين نع عوقب
 ىلع ممبأ ةب ءاذلعلا رمحأ ةمئاثلا ةلتنمملا .

 هيف بغرم لوألا فصلا نأ

 ردصلا فلتخا ةثلاثلا ةلثسملا
 ةالصلا ديري لجرلا ىف لوألا

 عرسي له ةماقإلا
 ؟ ال مأ دحملا لإ قل

 بحتسي ىمم ةعبارلا ةلثسالا

 ةالصلا ىلإ م اهب نأ

 كلام بهذ 0 ةأنسملا

 نأ ىلإ ءاملعلا نم ريثكو
 فاخ اذإ مامإلا ءا رو لخادلا

 مامإلا عفربي نأب ةعكرلا تاوف

 ىح ىدامت نإ اهم همأر
 هل نأ لوألا فصلا ىلإ لصي
 لوألا فصلا نود مكري نأ

 ةفرعم ىف : عبارلا لصفلا

 عدي نأ مومأملا ىلع بجيام
 مامإلا هيف

 ملرق

 ةفيعح

 اه

 ه1١

 ه١1

 اهك

 هال

 لدك

 مكاقلا ةالص ىف ةيناثلا ةلئسملا

 دعاقلا فلح

 عابتإلا ةفص قسءانخلا لصفلا

 مامإلا هلمح اف: سداسلا ىلصُلا

 نيمومأملا نع

 ءايشألا ف : عباسلا لصفلا

 ةالص اطل تدسف اذإ ىلا

 ىلإ داسفلا ىدعتي مامإلا

 نيموهأملا

 ةثلاثلا ةلمحلا ن٠ ثلاثلا بايلا
00 

 لوصف ةعب را هيفو

 بوجو ف : .لوألا لصفلا

 هيلع بجت نمو ةعمجلا

 طورش ىف : ىناثلا لصفلا

 ةغمبللا
 انكرأ ىف : ثلاثلا لصفلا
 ةنيحلا
 له ةبطبللا ىف ىلوألا ةلئسملا

 ةالصلا ةحص قف طرش ىه

 ال مأ امناكرأ نم نكرو

 فالتخالا ةيناثلا ةلئسملا
 اهنم ئرزوا ردهتلا ىف

 ىف اوفلتتا ةئلاثلا ةلئسملا
 مابإلا و ةعمجلا موي تاضنإلا
 : لاوقأ ةثالث ىلع بطخ



 ةفعص

 حكرا
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 نميف اوفلتخا ةعبارلا ةلئسملا

 بطخمي مامإلاو ةعمجلا موي ءاج
 ءاهقفلا رثكأ ةسمادلا ةلغدملا
 ةعمجلا ةروس ةءارق نس ىلع
 ةعمجلا ةالص ف

 مل 2 عبارلا لصفلا

 : لئاسم عبرأ ؛ 001 ةعمتلا
 ف فالتخخالا ىلوألا ةلعسملا

 ةعمجلا رهاذ مك

 ىلع ةيناثلا ةلئسملا

 رمصملا جراخ

 ىق ةثلاثلا ةلك ملا
 هيف بغ رملا

 عيبلا زاوج ى ةعبارلا ةائسملا
 ءادنلا كعب ةعميملا موي

 رفسلا ةالص ىف : ةعبارلا بابلا
 : نالصف هيفو

 : لوألا لمصللا

 مينلبا ىلا تالا ليعملا
 : لآ !اسم ثالث هيفو

 ىف ىلوألا ةلثسملا
 ءدجلا ةشبد 0 ةيناثا ةلخد ا

 ا
0 

 بجن نم

 حاورلات قو

 رصقلا ىف

 هزاوج

 عملا ثدحي.ه ىف ةثااث اًد..ملأ

 5 ؛ :سماكلابابلا

 ةلمجلا 5
 نيرملا ةالص ف ةقلاذلا

 باوبأ ةثالث اهيفر ةعبارلا ةلمحلا

 نع سداسلا

 نع

18١ 

18 

 -_- مهو
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 نابسألا ىف : لوألا بابلا
 لئاسيفو» ةداعإلا ىضتقت ىلا

 نأ ىلع اوقفتا ىلوألا ةلئسملا
 ةالصلا عطقب ثيدحلا

 ةالصلا عطقي له ةيناثلا ةلئسملا
 خلا ,ىللصملا ىدي نيب ءىشرورم

 خفنلا ىف اوفلتخا ةثلاثلا ةلثسملا
 لاوتأ ةئالث ىلع ةالصلا

 نأ ىلع قافتالا ةعبارلا ةلئسملا

 ١ ةالملا مطقب كحيضلا
 فاالتخالا

 ىف فالتخالا ةسماخللا ةلئسملا

 نؤاحلا ةالص

 دوق فالتحالا ةسداسلاةلثسملا

 هيلع ماس نم ىلع ىلصملا مالس

 ىلاثلا بايلا

 ٍهطورشو
 كردأ اذإ ايف ىلوآلا ةلثسملا

 عفري , نأ لبق مامإلا م

 عوكر !| نم

 نع اه» اذإ 0 ةلثمما

 ىح عوكرلا ىف ماعإلا عابتا

 ماهإلا كوع

 لوألا لئاسملا نه ةيئاثثا ةلثملا
 0 اذه ل ونصأ ئه ىلا
 امب مومأملا نايتإ ىه لدو

 مامإلا عمم ةالصلا 3 هتاذ

 ءاضق وأ ءادأ

 ديلا ل

 هعاونأو ءاضقلا ىف :

 هسأر
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 ةفرص
 مومأملا مزلي ىبد ةثلاثلا ةلئمملا 9

 عابتإلا ىف مامإلا ةالص كح
 : لئاسم اهيفو
 كوكي ىو لوألا ةلكدملا

 ةعمتلا ةالصل اكردم

 اكردم نوكي ىبه ةيناثلا ةلكسملا
 وهسلا دوس مكمل

 ةعبارلا ةلمحلا نم ثلاثلا بابلا ١

 ومسلا دو ف

 آل
 رم

 : لوصف

 ىف فاالتخالا : لوألا لصفلا

 نذخرف وه له وبعشلا دوست
 ىف فالتخالا : ىناثلا لصفلا ؟

 وسلا دويع عضاو»
 لاوقألا ىقق : ثلاثا لصفلا 4

 امل كح سي ىبا لاعذألاو

 5 خا لأ داوبح ةشح ل : ءبارأا |صنلا أ45
 وبسلا

 ىلع اوشفتأ 1: سيداجخلا لصنملا ١

 درغاملا كاس ند وبمسلا دود" نا

 مامإلاو

 ىلع اوقفتا : سداسلا لصفلا

 نأ هتالصيف ابس نمل ةئسلا نأ

 خلا هلأ حبشي

 ٠ ) ىتاثلا ةالصلا ساتك (

 نول ىف لوقلا : لوألا بابا
 ا 0-7

 انين

 نحو

 ىلا

3 

5١ 

"1 
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 ىتكر ف قالا بابلا

 رجفلا
 لفاونلا ف : ثلاثلا بابلا

 ىهكر ىف : عبارلا بابلا
 دجيسملا لوخد

 ىلع اوعمجأ : سماخلا بابلا

 بغرم ناضمر رهش مايق نأ
 هيف
 ةالص ىف : سداسلا بابلا

 سمح هيفو : فوسكلا

 : لئاسم

 كلام بهذ ىلوألا ةلثسملا

 زاجنحلا لهأ روهمجو ىعفاشلاو

 فودكلا ةالص نأ دمحأو
 ناتعكر

 ةءارقلا ىف اوفلتخا ةيناثلا ةلثسملا

 ايف

 ىف اوفلتحسا ةئااثلا ةلئسملا

 هيف لصت ىلا تقولا

 لد اضيأ اوةلتخاةعبارلا ةلئسملا

 ةالصلا دعب ةيطخلا اهطرش نم

 'ىف اوفاتخا ةسادلا ةلثسملا
 رمقلا فوسك

 ةالسص ىف : عباسلا بابلا 4
 ءاتساسالا



 - مال

 ةهرعص
 ةالسص ى : نماثلا بابلا 4

 نيديعلا

 نآرقلا دوس ىف : عساتلا بابلا 70+
 ( تيملا ماكحأ باتك ) ؟ه

 نأ بعتم : لوألا نازلا

 ةداهشلا ةملك تيملا ناي

 تيملا لسغ ىف : ىناثلا بابلا
 : لوصف هيفو

 لسغلا كح: لوألا لصفلا
 تاومألا ىف : ىناثلا لصفلا

 مهلسغ بجي نيذلا

 زوجي نميف : ثلاثلا لصفلا 7١7

 تيملا ىلءغي نأ

 لسغلا ةفص ىف: عبارلا لصفلا 4

 :لئاسم هيفو

 نع عزب له ىل وألا ةلكسملا

 . لسغ اذإ هصيمق تيملا

 ق فالمخالا ةيناثلا ةلكسملا 9٠

 تيملا ءوضو

 قى فالتحالا ةئلاثلا ةلثسملا

 لسغلا ى تيقوتلا

 نافكألا ىف : ثلاثلا بابلا 7+
 ىثملا ةفص ف : عبارلا بايلا 3#

 ةزانحلا عم

 ةالص ىف : سماخلا بابلا 374

 : لوصف هيفو « ةزانحلا

> 

 ةيص

 ةمتص قق : لوألا لصفلا فرغت

 :لئاسم هيفو : ةزانحلا ةالص

 ددع ىف اوفلتخا ىلوألا ةلثسملا

 لوألا ردصلاىف ريبكتلا

 سانلا فلتخا ةيئاثلا ةلئسملا

 ةزانحلا ةالص ىف ةءارقلا ف

 فرط

 فضي

 افرك

 فرخ

 قي

 قدور

54 

 اسدلا ف اوفلتحا :ةثلاثلا ةلكسملا

 ةزانحلا ةالص نم

 نيأ اوفلتخا ةعبارلا ةلئسملا

 ؟ ةزانحللا نم مامإلا موقي

 ىف اوفلتخا ةسمادلا ةلثسملا

 ءاسنلاو لاجرلا زئانج بوئرت

 ى اوفلتخا ةسداسلا ةلئسملا

 ىلع ريبكتلا ضعب هن ءفي ىذلا

9 

 ةزانحلا

 ى اوفلتخا ةعباسلا ةلثسملا

 ربقلا ىلع ةالصلا

 ىصي نميف : ىناثلا لصفلا
 ؟ ميدقتلاب ىلوأ نمو هيلع
 تقو ق : ثلاثلا لصفلا

 ةزانحلا ىلع ةالصلا

 عضاوم قى : عبارلا لصفلا

 ةالصلا

 طورش ىف : سمادلا لصفلا

 ةزانحلا ىلع ةالصلا

 نفدلا ىف : سدانسلا بابل
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 هقصضص

 نهذلا مهي له ةئلاثلا ةلكسملا مها لمح سمخ هيفو ( ةاكزلا باتك ) <”

>32 

 قحي

 و2101

 نم ةفرعم ىف ىلوألا ةلمحلا

 : لئاسم اهيفو ؛« هيلع بجي

 راملا ةاكز ىف ىلوألا ةلثسملا

 لوصألا ةبيبحملا

 ضرألا ىف ةيناثلا ةلئسملا

 ةاكز بحت نم ىلع ةرجأتسما
 كالاللب .قلعتيو « هجرئام

 : لئاسم

 ةاكّزلا جِ رخأ اذإ ىل وألا ةلئسملا
 تعاضف

 ضعب بهذ اذإ ةيئاثلا ةلثسملا

 بوجولا دعب لاملا
 دعي تام 'اذإ ةثلاثلا ةلئسملا

 هيلع ةاكزلا بوجو
 بججنام ةفرعم ىف ةيئاثلا ةلمحلا

 لاومألا نم ةاكزلا هيف
 3 .ةفرعم ىف ةثلاثلا ةلمجلا

 اهيفو ؟ بج مكن مو ؟ بجم
 : لوصف
 ىذلا رادقملا ف: لوألا لصفلا
 .ةضفلا نم ةاكزلا هيف بجي

 ىف فالتخالا ىلوألا ةلئسملا

 بهذلا تاصت

 اهف فالتخالا :ةيناثلا ةلقسملا
 20 اهيف باصنلا ىلع داز

 نايل

 ؟ ال مأ ةاكزلا ىف ةضفلا ىلإ
 كلام دنع ةعبارلا ةلئسلا

 يكيرشلا نأ ةفينح ىأو
 ةاكز انهدحأ ىلغ بحي سيل
 امهنم دخناو لكل نوكي ىبح
 باصن

 ىف فاليعالا ةسماخلا ةلثسملا
 ندعمللا ىف ناضنلا رانتعا

 هيف بجاؤلا ردقو
 .باصن ىف ناثلا لصفلا

 هيفو ٠١ هيف بجاولاو لبإلا

 : لئاسم

 ايف فالتحخالا ىلوألا ةلئسملا
 نيءرشعلاو ةئاملا ىلع داز

 نسلا مدع .اذإ ةيئاثلا 'ةلئسملا

 لبإلا نم بجاولا
 نك بمجت لله ةثلاثلا ةلئسملا |

 ؟ لبإلا راغص

 باصن ىف : ثلاثلا لصفلا
 هيف بجاولا ردقو رقبلا

 مالا تاصن ىف ": عبارلا لصفلا
 هيف بجاولا ردقو'

 باصن قف : سماجللا لصفلا

 هبجاولا ردقلاو راكلاو بوبحلا
 : لئاسم هيفو ؛ كلذ ىف



 نضا

2538 

 فف

 فذ

 فذ

 4ك

 نأ ' ىلع ا وعمحأ ىلوألا ةلئسملا

 بوبحلا نم دحاولا فنصلا
 هئيدرو هديج عمجي رقلاو
 هعيمج نع ةاك'زلا فخ ْوَر و

 باصنلا ريدقت ىف ةيناثلا ةلكسملا

 ص رخلاب

 كلام لاق ةئلاثلا ةلكسملا

 لجزلا ىلع بسم :ةفينح وبأو

 لبق هعرزو هرمث نم. لكأ ام
 باصتلا ىف داصملا

 ٠ باصن ق : سداسلا لصفلا
 ضورعلا

 ةاكزلا تقو ىف ةعبارلا ةلمحلا
 : لئاسم ةينامث اهيفو
 طرتشي لله ىلوألا ةلئسملا

 ندعملا ىف لوحلا

 لاكن عر
 : دئاوفلا لوح ةفلاثلا ةلثسملا
 ةاكزلا هيق بجنلامىلع ةدراولا

 نيدلا

 "لوح رابثعا ف ةسماخلا ةلعسملا
 ض و رعلا

 ةدئاف لوح.ىف ةسدأسسلا ةلئسملا

 ةيشاملا

 فيت

 فني
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 4 لسن لوح ىف ةعباسلا ةلئسملا
 5 بعلا
 .جارخإ زاوج ى ةنماثلا ةلثسملا

 لولا لبق ةاكزلا

 هل بحت نميف ةسماحلا ةلمحلا

 :لوصف ةثالث اهبفو' «ةقدصلا

 ددع ىف : لوألا لصفلا

 ' ناتلكشم هيفو

 قأ زوجي له ىلوألا. ةلثسملا

 .ىلإ ةقلسصلا عيمج فرصت

 دحاو كفعنص

 موبولقةفلؤملا ه ةيناثلا ةلئسملا

 ؟ ال مأ مويلا ىلإ قاب مهقح
 ىلا ممافص »قى : ىناثلا لصفلا

 ةفدصلا امب نوبجوتسي
 راذقم ى : ثلاثلا .لصفلا

 مهل كلذ :نم ىطعيام
 هيفو ( رطفلا 'ةاكز باتك )

 :.لوصف

 اهمكح ةفرعمىف : لوألا لصفلا

 نم ةفرعم ىف : ىلاثلا لصفلا

 ؟ بج نتعو.ةيلع بجي
 بجت اذامم : ثلاثلا لصفلا

 ؟ هيلع
 0 هيلع بجتوم عبارلا" نلصقفلا



 ةقفوح
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 جك ف

 ضل
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 ؟ هل زوجت ىم : سماخلا لصفلا

 نامسق هيفو ( مايصلا باتك )

 ٠ بجاولا موصلا ىف امهدحأ
 هيإإ بودنألا ىف رخآلاو

 : نامسق هيفو « لوألا نكرلا

 كاسمإلا وهو ىناثلا نكرلا

 ةينلا وهو ثلاثلا نكرلا
 موصلا نم ىفاثلا مسقلا

 : لئاسم هيفو « ضورفملا

 ضي رملا مايص ىف ىلؤألا ةلئسملا
 رفاسملاو

 لضفأ موصلا له ةيناثلا ةلئسملا
 ؟ رفاسملا ضيرملل رطفلا وأ

 زئاخلا رطفلا له ةثلاثلا ةلكسملا

 دودحم رفس ىف وه رفاسملل

 ؟ دود# ريغ وأ

 رفاسملا رطفي ىبم ةعبارلا ةلثسملا

 كاس ىبمو
 زوجي له ةسماخلا ةلئسملا

 ىشني نأ ناضمر ىف مئاصلل ع
 هيق 7 وصيال م ًارفس

 ءاسضقب قلعتت ىلا لئاسملا

 : ضيرملاو رفاسملا

 لئاسم هيف ادلمعتم رطفملا

 ةرافكلا بمجت له ىلوألا ةلثسملا

 ادهعتم برشلاو لكلاب راطفإلاب

 ا
 نك

5 

 م

 لكل

 ا

 ضلي

1" 

 ضر

 ايسان عماج اذإ ةيناثلا ةلئسملا

 هموصل

 ىف اوفلتحا ةثلاثلا ةلثسملا

 ةأرلا ىلع ةرافكلا بوجو

 عامجلا ىلع هتعواط اذإ
 ةرافكلا هذه له ةعبارلا ةلثسملا

 ؟ رييختلا ىلع وأ ةبترم

 ىف اوفلتخا ةسماخلا . ةلئسملا
 ماعطإلا رادقم

 رركت ىف ةسداسلا ةلئسملا

 راطفإلا رركتي ةرافكلا

 هيلع بج لد ةءياسلا ةلكسملا

 ارسعم ناكو رسيأ اذإ ماعطإلا

 ؟ بوجولا ثقو ىف
 وهو ( ىناثلا مايصلا باتك )

 هيلإ بودنملا

 ( فاكتعالا باتك )

 هبوجوو ( جحلا باتك )

 : سانجأةثالثهيفو «هطورشو

 ىلع لمتشي لوألا سنحلا

 بوجأولا ةفرعم : نيئيش
 بجي نم ىلعو ؛ هطورشو

 بجي ىو
 وهو ىناثلا سنحللا ىف لوقلا

 5 ا
 .ةله لامفأ في رع ةدايع''



 ةقيوك

 نو

 ضف

 نيرا

 ننضن

100 

 نفر"

 نقد

 ناخب

 ان
 ني

 نانح

 ناحل

184 

 ناحل

 -5451١س

 مارحإلا طورش ىف لوقلا

 ناهزلا تاّةيم ىف لوقلا
 علم عه كورلا ىف لولا

 رخل
 كسنلا اذه عاونأ ىف ؛ لوقا

 هذه عاونأ حرش ف ف لوقا

 ءاس'ملا

 نراقلا ىف ه لودلا
 مارحإلا قى لولا

 تيبلاي فا اوطلا قا ل اولا

 هيف مالكلا و

 هتاص ىث لوقلا
 هطورش 6 لولا

 هناكسأو هدادعأ قال

 ةيبترت و هط و رشو

 هكح ىف ه ل وّدلا

 هتذص 0

 هيبثرت ُْى لوقلا

 ةفرع ىلإ جورحلا
 هتفصو هّكحو ةفرعب فرقولا

 هطورشو

 هطورش يف لوقلا

 لاءفأ ىف لوقلا ةةلدزأا

 ن
 م

 انادي

 ! م4

 فلي
 ارا

 نا

 نايل

 قادما

 نسق

 اناا

 نانو

 رامدلا ىر ىف لوقلا

 ثلاثلا سنحلا ىف لوقلا
 وقت ىلا تالالخالا مكس

 ىف لوقلا

 ديصلأ ءازج م ماكحأ ىف لوقتلا

 مكحو ىذألا ةيدف ىف لوقا

 قاحلا لحم لبق هسأر قااحلا

 عتمتملا ةرافك ىف لوقا

 توكسملا تارافكلا ىف لوقا
 ابنع

 ىدهلا ىف لوقلا
 ةفرعو ( داهجللا باتك )
 نيبراحلا لاوهأ ماكحأو هناكرأ
 ناتلمح هيفو

 ناكرأ ةفرعم ىف ىلوألا ةلمحلا

 :لوصف عبس اهيفو . برحلا
 : لوآلا لصنلا

 مزات نمو ةفيظولا هذه
 ىناثلا لصفلا

 نوبراي
 نم زوجم اهف : ثلاثلا لصفلا

 ودعلا ىف ةياكنلا

 ةفرسعم ىف : عيار ارلا لصفلا

 برجا طورش

 ةفرعم ىف : سمادلا لصفلا
 مينعرارفلا زوحيال نيذلا ددعلا

 ةقرعم ف

 نيذلا ةفرعم ف :



 4و1
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 ةمميص#

 سداسلا لصفلا 41

 ةنداهملا
 نويراحم اذامل: عباسلا لضفلا "مو

 ةعيس اهيفو : ةيناثلا' ةلمحلا مو.

 زوج له :

 : لوصف

 56 كح ف.: لوألا لصفلا
 ةمينغلا

 ةعبزرألا مكح ىف: ىناثلا ل صفلا
 ساخألا

 مكح ىف ثلاثلا للصفلا "وه

 : لئاسم هيفو « لافنألا
 نوكي اولاق موق ىلوألالةلثسملا م5

 تيبا بجاولا سمحللا نم

 لاملا

 مامإللام رادقم ىف ةيناثلا ةلثسملا

 كلذ نم لاني نأ
 دعولا زوجي لد ةثلاثلا ةلئسملا

 ؟ ال مأ برحلا لبق ليفنتلاب
 بلس بجي ىلل» ةعبارلا ةلئسملا ”ؤ1

 بحي سيل وأ« لتاقلل لوتقملا

 ى د عبارلا لصفلا 8

 نيملسملا لاومأ نم دجوام
 رامكلا دنع

 ايف اوفلتحتا : سماخلا لصفلا

 ضرألا نم نوماسملا حبتتفا |
 ةونع

000 

 همي

 ةىلا ةمسق ىف : سداسلا ىلصفلا

 ةيزالا ىف : عباسلا لصفلا 4.8

 لخؤت نممو اهردقو اهدكحو

 :لئاسسم تس هيفو فرصت امفو

 0 نميف ىلوألا ةلْكسملا

 هنم ةيزالا
 هفانصألا ىأ ىلع ةيناثلا ةلئسملا

 ةيرجلا بج مهم

 ؟ نعناؤلا 0 ةئااثلا ةلكسملا

 4 بجي ىبم ة-دارلا ةلئسملا عطهه

 ؟ طقست ىبمو

 هفازصأ 3 ةسما+لا ةلئسملا

 ؟ ةيرحلا
 «فرصت اذاوف ةسداسلا ةلئسملا ٠ا/

 ؟ ةيرحلا

 اهبورضو ( ناعألا باتك )

 هيفو : اهعفري امو اهماكحأو

 : ناتلمح

 بو رض ةفرعم ىف ىلوألا ةلمحلا
 :لوصف ةثالث اهيفو « ناعألا
 ةفرعم ىف : لوألا ل صفلا

 .نم اهزييمتو ةحابملا ناعألا

 ةحابملا ريغ

 اعألا ةفرعم ف: ىلاثلا لصفلا

 ةدقعنملا و ةيوغللا



 ةعشحك

 ةما

 و

1 
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 ل غ4"

 ةفرعم ىف : كاثلا لصفلا

 ةرافكلا اهعفرت ىبلا ناميألا
 :لئاسم عبرأ هيفو .اهحفرتال ىلا

 ىف فالتخالا ىلوألا ةلئسملا
 ةدقعتملا هللاب نامبألا
 ”ءاملعلا فالتخنا ةيناثلا ةلئسملا
 خلا رفاك انأ لاق نميف
 روهمجلا قفتا ةثلاثلا ةلئسملا
 امانقأ تسول ىلا: ناعألا "قف

 دلاء ىف

 خلا ء ىشب
 فالتخالا ةعبارلا ةلئسملا

 خلادبشأ وأ مدقأ :لئاقلال وق ىف
 : ناهسق اهيذو . ةيناثلا ةامحلا
 نالصف هيفو . لوألا مسقلا

 طورش ىف : لوألا لصفلا
 . نيهلا ىف رثؤملا ءانثتمالا
 َ لئاسم هيفو

 طارتشا ىف ىلوألا ةلئسملا
 ةلاي هلاصتا

 ةينلا عفنت له ةيناثلا ةلئسملا
 ادعب ءانئةسالا ُّى ةيداجلا

 نيهلا ءاضقنا
 لوألا مسقلا نم ىناثلا لصفلا

 رثؤي ىلا ناميألا فيرعت ىف
 ءانشتسالا اهيف
 ةيناثلا ةلمللا نم ىناثلا مسقلا

 ْ : لوصف هيقو

 ةرص

 تا

 /١؛
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 بجوم ىف : لوألا لصفلا

 . هماكحأو هاطورشو ثنحلا
 : لئثاسم هيقو

 ىري كلام : ىلوألا ةلكسملا
 دماعلا ةلزتمعب هركملاو ىهاسلا
 فلاحي نأ لثم ةيناثلا ةلثسملا
 هضعب لعفف ايش لعفيال نأ
 فلين نأ لثم ةثلاثلا ةلئسملا
 هي مه هئيعب ءى؟ ىلء

 كللذ نم معأ ىنعم ىلإ ديص هلا

 ء ىلا
 نأ ىلع اوقفتا ةعبارلا ةلئسملا
 فاحتسملا ةين لع نيعل ١

 ىواعدلا

 نأ ىلع اوقفتا ىناثلا لصف
 ةعبرألا ىه ناعألا ىف ةرافكلا
 هباتك ىف هللاركذ ىبلا عاونألا
 ةبالا  هترافكف  ىلاعت هلوقىف

 : لئاسم هيفو

 ماعطإلا رادقم ىف ىل وألا ةاتسملا

 نم ىرخلا َْق ةيناثلا ةلئسملا

 ةوسكلا
 مهفالتخا ىهو ةثلاثلا ةلئسملا

 ,ةثالثلا مايألا عباتت طارتشا ىف
 مايصلا ىف
 ةطارتشا ىهو ةعبارلا ةلئسملا

 نيك اسملا ىف ددعلا



 ةفيح

 فخ

 كح

١ 

 كفوا
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 طارتشا ىهو « ةسماحلا ةلئسملا

 طرش نم له ةسداسلا ةلئسملا
 نم ةميلس نوكت نأ ةبقرلا

 ؟ بويعلا
 ظارتخا' هو ةعبانتلا ةلشنملا
 ةبقرلا ىف نامعإلا

 عفرت مد ثنحلا ةرافكلا

 هيفو . اهنم مزاي امو اهفانصأو

 ِ لوصف ةثالث

 ىف : لوألا لصفلا

 لو للا

 نم مزاي ايف : ىناآلا لصفلا
 ةلمحو مزايال امو . روذنلا

 8 ناتائكسم هيفو . اهم دىحأ

 نميف اوغلتخا ىلوألا ةلئسملا

 فانصأ

 ةرصعم ردن

 نميف اوةلتحسا ةيناثلا ةلئسملا
 نم ائيش هنت ىلع مرح

 تاحابملا

 3 لئاسم هيفو مهماكحأو

 ةيردص

 تن

 فيو

 ترطلا

1 / 

0 

 فيخا

 ىف اوفلتخا ىلوألا ةلئسملا
 قلطملا رذنلا ىف بجاولا
 موزا ىلع اوقفتا ةيناثلا ةلئسملا
 خلا هللا تيب ىلإ ىشملاب رذنلا

 ْق ىشملا مو زا ىلع مهقافتا

 نأ رذن نميف ةرمع وأ جح
 هللا لص ىبنلا دجيسم ىلإ ىشع

 ثيب كل وأ ملسو هيع
 سدقملا

 ىف اوفناتخا ةعبارلا ةلئسملا
 رحني نأرذن نم ىلع بجاولا
 مالسلا هياع مهاربإ ماقم ُْف هنبأ

 نأ ىلع اوقفتا ةسماخلا ةلئسملا
 هلك هلام لعجي نأ رذن نم
 نم ليبس ف وأ هللا ليبس َْق

 خلا همزاي هنأ ربلا لبس

 اهكحو ) اياحضلا باتك (

 هيفو 0 اهب بطاخلا نمو

 َْى * لوألا باولا

 58 بطاخملا نمو ايادضلا

 اياحيضلا عا ونأ ىف : ىناثلا بابلا

 2 اهددعو اهمائسأو امافصو

 5 لئاسم هيفو



 ةقيعص

 درك

 ةرفو

 مو نمل

 قضي

 ليل اهفل

 قف
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 . ىلع ءاملعلا عمجأ ىلوآلا ةلثسملا

 ةميهب عيمج نم اياحضلا زاوج
 ماعنألا

 تافصلا ٌرييمت ىف ةينافلا ةلئسملا
 ءاجرعلا بانتجا ىلع

 نسلا ةفيعم ىف ةئلاثلا ةلئمملا
 انايويشلا قطف
 ئز#ام ددع ىف ةعبارلا ةائسملا

 1 هنأو

 .نيح ثلا نع اياحضلا نم

 حبذلا ماكحأ ىف : ثلاثلا بابلا

 :: قئاسم ثالث هيفو

 هئادتبا ف ىلوألا ةلئسملا
 هناهتنا ىف ةيناثلا ةلئسملا

 ىف مهفالتخا ةثلاثلا ةلكسملا

 رحنلا مايأ ىلاختت ىلا ىلايللا

 موحل ماكحأ ىف عبارلا بابلا
 ايادءضلا
 ةسمخ هيفو ( حئابذلا باتك )

 : باوبا
 لحم ةفرعم ىف : لوألا بابلا

 :لئاطم هيأو 3 رجدنلاو حبذلا

 ةقنخنلا ىف ىل والا ةاكسملا

 ةحيطتلاو ةيدرتملاو ةذوقوأاو

 عبسلا لكأ امو
 ةاكذلا ريثأت ىف ةيئاثلا ةلئسملا

 لكألا مرحنا ناويحلا ف

00 

1:3 

 اههل 0

1“ 

 ةاكذلا4ف : ىناتلا بابلا

 ةاكذلا ريثأت ىف ةثلاثلا ةلئسملا

 توملا ىلع تفرشأ ىلا
 .نينحلا ةاكذ له ةعبارلا ةلئسملا

 ؟ ال مأ همأ ةاكذ

 دارجلال ىلد ةسماخلا ةلئسملا

 ؟ال مأ ةاكذ

 + ةاكذ ىف ةسداسلل ةاثسملا

 ىرحلاو ىربلا ناودلا

9 

 ناتائسم هيفو

 ةاكذلا عا ونأ ىف ىلوألا ةلئسملا

 نم فنص 5200 ةصيخلا

 ماعنألا ةمنهب

 «ةاكذلا ةفص ف ةيناثلا ةلئسملا

 : لئاسم اهيفو

 .نيجدولا عطق ىف ىل وألا ةلئسملا

 موتلحلاو
 عطق طرتشي ةيناثلا ةلكسملا

 عطقلا عضوم ىف ةثلاثلا ةلئسملا

 عطفا نأ ىهو ةعبارلا ةلئسملا
 ةيحان نم ةاكذلا ءاضعأ

 زوجيال قنغلا
 جباذلاى دا ىف ةسمادللا ةلئسملا
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 ةفيحص
 طرش نم لد ةسداسلا ةلئسلا 5

 دحاو روف ىف نوكت نأ ةاكذلا

 هب نوكت اهف : ثلاثلا بايلا ؛؛

 55 < لا
 طورش ف : عبارلا بابلا 8

 : لئاسم ثالث هيفو .ةاكذلا

 طاركشا ىف ىلوألا ةلئسملا

 ةيمسدلا

 ةابقلا لايقتساىف ةيناثلا ةلئسملا

 ةمعيبدلاب

 ةينلا طارتشا ىف ةثلاثلا ةلئسملا

 نوم سيف نيماثلا "كابا

 هيفو . زوجنال نمو هتيكذت
 : لئاسم

 لهأ حئابذ ىف ىل وألا ةلعسملا

 باّتكلا

 ىراصن حئابذ ىف ةيناثلا ةلثمملا ؛ة٠

 نيدترملاو باغت ىنب

 نأ ملعي ل اذإ ةثلاثلا ةلئسملا

 ةدسيبذلا لعهللااومس باتكلا لدأ

 ةعب رأ هيفو ( ديصلا باتك ) ؛ه#“

 : باوبأ

 ديصلا مكح ىف لوألا تنابلا

 ديصلا لحم ىو

 ديصلا وكي هيفامث : ىلاذلابابلا

5-0 

 هةفرج#

 ةاكذلا ةفرعم ىف : ثيلاثلا باهلا

 اهطورشو ديصلاب ةصتختا

 صناقلا طو رشف عبارلا بابلا

 ( ةقيقعلا باتك )

 قعي نمو اهلحمو اهمكح ىفو
 اره تقو ةفرعمو قعيركو هنع

 اهمحل مكح و هتفصو كسنلا

 امازجأ رئاسو

 ( ةبرشألاو ةمعطألا باتك ) 5
 : ناتلمح هيفو'

 اهيف ركذن ىلوألا ةلمحلا
 . رايتخالا لا> ىق تامرهغا

 : لئاسم اهيفو

 ثتاوذ عابسلا ىف ىل وألا ةلئسلا

 عب رآلا

 تاوذى اوةلتخخا ةيناثلا ةلئسملا 4

 ىسسنإلا رفاهلا

 ف مهفالتخا ةثلاثلا ةلئثسملا 0٠

 مرحلا ىف هلتقب رومأملا ناويحلا

 ذابتنالا زاوج ىف ةعبارلا ةلئسملا

 ةيقسألا ىف

 ذاستلا ىف ةسماوللا ةلئسملا عاله

 نيطيلملا

 لامعتسا ىف ةيناثلا ةلمحلا 75
 نارطيضالا لاح قا كايرخا










