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 هتنامدقد ف : لوألا بابلا : باوبأ ةسخ ىف رصحنت باتكلا اذه لويصات

 .تابجو٠ىف : ثلاثلا بابلا . حاكنلا ةحس تابجوتم ىف : ىناثلا بابلا . حاكتلا

 ةحكنألا ف: سماخلا بابلا . ةيجوزلا قوقح ىف : عبارلا بابلا .' حاكنلا ىف رايحلا

 . ةدسافلاو اهببع ىبملا

 حاكتلا تامدقم ىف لوألا بابلا

 قو ٠ حاكتلا ةبطخ مكح فو حاكنلا مكح ف لئاسم عب ,رأ بابلا اذه ىو

 جاكتلا مكح امأف . يود لبث ةبوططلا لإ رنا فو ٠ . ةبطحلا ىلع ةبطحلا
 ؛بجاو وه : رهاظلا لهأ لاقو : , روهمجللا مهو ؛هيلإ بودنم وه : موق لاقف
 قح ىو « بجاو سانلا ضعب قح ىف وه : ةيكلاملا نم ةرخأخلا تلاقو

 ىلع فاي ام بسحب كلذو : حابم مهضعب قح قو . هيلإ بودنم مهضعب
 ىلاعت هلوق ىث هب ر مآلا ةغيص لمحت له م عفالتخا ببسو . تنعلا نم هسفن

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق فو  ءاسنلا <ن ف 0

 ةةدراولا رابخألا نم كلذ هش امو « مسمألا 6 رثاكم ىنإف اوحتكاتست »
 ,قح ىف هنإ لاق نم امأف . ةحابإلا ىلع مأ بدنلا ىلع مأ بوجولا ىلع كلذ ىف
 ع حابم مهي نقحقو « هيلإ بودتم مهيفعب قح فو + بجاو سانا ضعي
 « لسرملا ىمسي ىذلا وه سايقلا نم عونلا اذهو ء ةحلصملا ىلإ تافتلا وهف
 « ءاملعلا نم ريثك هركنأ دقو « هيلإ دنتسي نيعم -لصأ هل سيل ىذلا وهو
 م هب لوقلا كلام بهذم نم رهاظلاو



 دل #

 اهنإ روهمحلا لاقف ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع ةيورملا حاكتلا ةبطخخ امأو

 كلذ ىف هلعف لمحبي له فالحلا ببسو . ةبجاو ىه دواد لاقو « ةبجإو تسيل

 5 ةبطخللا ىلع ةبطحلا امأف د بدنلا لع وأ بوجولا ىلع م السلاو ةالصلا هيلع

 لدي له اوفلتخاو . مالسلاو ةالصلا هيلع 00 ىسهلا نإف

 لاقف ؟ لدي ةلاح ىأ ىف لدب ناكنإو : لديالوأ هنع ىلا داسف ىلع كلذ
 « اعيمح نالوقلا كلام نعو ؛ خسفيال ةفينحوبأو .ىعفاشلا لاقو ؟ خسف دواد

 اإ : مماقلا نبا لاقو ؛ هدعب خسفي الو لوخدلا لبق خسفي نأ وهو ثلاثو

 ناك نإ امأو « حلاص لجر ةبطخ ىلع حلاص لجر بطخ اذإ ىبنلا ىعم

 نكر اذإ وهف رثكأألا دنع تقولا امأو . زاج حلاص ىناثلاو حلاص“ ريغ لوألا

 ثيح » سيق تنب ةمطاف ثيدح ليلدب ةبطحلا لوأ ىفال ضعب ىلإ مهضعب

 ةيواعمو ةفيذح نب مهج بأ نأ هل تركذف ملسو هيلع هللا لض ىنلا ىلإ تءاج

 هاصع مقريال " لجرف مكهج وأ انمأ : لاقف « اهابطخ نايفس ىأ نبا

 ىحبكتا نيكلو « هلل لامال "كوُلئعصف ”ةنيواعتم اًمأو « ءاسّنلا نع
 هجولا ىلإ كلام كلذ زاجأف « ةبطخلا دنع 'ةأرملا ىلإ رظنلا امأو . ”ةماسأ

 كلذ عنمو ؛ نيتأوسلا ادع ندبلا عيمج ىلإ هريغ كلذ زاجأو ؛ طقف نيفكلاو

 . نيفكلاو هجولا عم نيمدقلا ىلإ رظنلا ةفينح وب أذاجأو ؛ قالطإلا ىلع موق

 ءاقلطم عئملاب دروو « اقلط» نهيإإ رظنلاب رمألا درو هنأ مهفالتخا ف ببسلاو

 هلوق ىف ءاملعلا نم ريثك هلاق ام ىلع نيفكلاو هجولاب عا "اهي 3و

 « نافكلاو هجولا هنإ - اهنثم رئهظ ام "الإ ”نستيِز ”نيدنبي الو  ىلاعت

 وهو لصألاب كسمت عنم نطو « رثكألا دنع جيلا ىف امهفشك زاوج ىلع اسايقو

 . ءاسنلا ىلإ رظنلا ميرحن

 حاكتلاب ةبنص تامجوم ىف ىناثلا لصفلا

 اذه دك ةفرعم ف : لوألا 3 ناكرأ ب ةثالث ىلإ مسقني بابلا اذهو

 طورش ةفرعم ف : ثلاثلا . دقعلا اذه لحم ةفرعم ىف : ىناثلا نكرلا . دقعل
 . دقعلا اذه



 د ا

 نذإلا ةيفيك ىف: عضاوم ىف نكرلا اذه ىف رظنلاو . ةيفيكلاىف ( لوألا نكرلا )
 ىلع هدقع زوجي لهو « دقعلا اذه مورث ىف هاضر ربتعملا نمو « هب دقعللا

 « دقعلا كلذ مزل نيدقاعتلا دحأ نم لوبقلا شت نإ لهو ؟زويال أ ريما
 ؟ روفلا كلذ طرش نم مأ

 لاجرلا قخ ىف عقاووهف : نيب رض ىلع حاكللا ف نذإلا ( لوألا عيضوللا )
 :توكسلاب عقاو تانذأتسملا راكبألا قتحىف وهو « ظافلألاب 8 بلا

 نع ىكح ام الإ: ةلمحلا ةذه ىف فالخ الو ظفللابف درلا امأو . اضرلا ىنغأ
 م قطنلاب دجالو بأ ريغ حتكنملا ناك اذإ ركلا نذإ نأ ىعفاشلا بامصأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم تباثال تمصلاب اهنذإ نأ ىلإ روهمحلا راص

 4 ذإو اهبسلفتن ىف رام تست ركبلاو « اهيل و نم اهسلفتب' نحأ معلا

 2 ظفللا هنذإ ع حاكنلا ”ظفلب حاكنلا داقعتا 3 ىلع اوقفتاو « ا

 ظفلب وأ عيبلا ظفلب وأ ةبهل 0 جيوزملا ظفلي كلذكو

 دقعتيال : ىعفاشلا لاقو ؛ ةقينحوبأو كلام لاق هبو ؛ موه هزاجأف © ةقدصلا
 ةينلا عم هيف ربتعي داقع وه له مهفالتخا ببنسو . جيوزتلاوأ حاكتلا: ظفلب الإ
 ىلا دوقعلاب هقحلأ نف ؟ ظفللا رابتعا هتحص نم سيل م 0 صاخلا ظفللا
 نمو ؛ جيبوزتلا وأ حاكنلا ظفلب الإ دقعنم حاكنال : 0 نارمألا اهيف ربتعي

 ىأب اكل زاجأ ظفلا + هطرش نم سيل امب ارابتعا هطرش نم سيل ظفلا نإ : لاق
 ىبعملا نيبو هنيب ناك اذإ هنأ ىعأ «كلذ نم ىعرشلا ىبعملا مهف اذإ قفتا ظفل
 . ةكراشم' ىعرشلا

 دجوي هنإف « دقعلا اذه ةمص ىف هلوبق ريتعلا نم امأو ( ىناثلا عضوللا )
 يعأ : امبسفنأ نيحكاانثملا اضر هيف ربتعي امهدحأ : نيبرض ىلع عرشلا ف

 طريشيال نم بهذم ىلع هنود امإو ء 'ىلولا عم امإ ٠ ةجوزلاو جوزلا

 « طقف ءايلوألا اضر هيف ربتعي ىلاثلاو . اسف رمأ ةكلاملا ةأرلا اضر ىف ىلولا
 ءابيف اوفاتخنا لئاسمو « اهيلع اوقفتا لئاسم نيبرضلا نيذه نم دحاو لك ىو
 رارحألا نوقلابلا لاجرلا امأ : لوقنف الوصأو اهدعاوق اهم ركذن نحو
 . حاكتلا ةم ىف مهلوبقو مهاضر طارتشاىلع اوقفتا مهنإف مهسفنأ رمأل نوكلاملا
 سيل مأ غلابلا هروجحع ىصولاو ةهكيس حاكنلا ىلع دبعلا ربجي له اوفلتخخاو



 لاقو . ةفينحوبأ لاق هبو « حاكنلا ىلع هدبع ديسلا ربحي : كلام لاقق ؟ هربجي

 سيل مأ ديسلا قوقح نم حاكنلا له مهفالتخا ىف ببسلاو . هربحيال ؛ ىعفابثلا
 كلذ ىف فالحلاو « هروجحم ىصولا ربج ىف اوفلتجسا كلذكو ؟ هقوقح نم

 هلروظنملا حلاصمنم ةحلصم حاكنلا له مهفالتخا ببسو . بهذملا ف دوجوم
 ىغبني بجاو حاكتلا نأب لوقلا ىلعو ؟ ذالملا هقيرط امنإو ةحلصمب سيل مأ
 ىلع اوقفتاف « حاكنلا ف ”نهاضر ربتعي ىتاللا ءاسنلا امأو . كلذ ىف فقوتيال نأ
 "نع برع بييذلاو 9 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل غلابلا بيثلا اضر رابتعا
 بيثلا ىفو غلابلا ركبلا ىف اوفلتخخاو . ىرصبلا نسحلا نع ىكح ام الإ « اهسفت

 .ىعفاشلاو كلام لاقف غلابلا ركبلا امأف . داسفلا اهنم رهظ نكي ملام غلابلا ريغلا

 ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ حاكنلا ىلع اهريجي نأ طقف بألل : ىيل ىلأ نباو

 كلام مهقفاوو ؛ اهاضر رابتعا نم ”دبال : ةعامجو روث وبأو ىعازوألاو
 باطخلا ليلد ةضراعم مهفالتخا ببسو . هنع نيلوقلا دحأ ىلع ةسذعملا ركبلا ىف
 : هلوق نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور ام نأ كلذو « مومعلل اذه ىف

 « است ىف ”ةميدسلا رسم أنست» هلوقو « امن اذإب الإ ةنميستسيلا مكشتال
 « ةميتيلا فالخم بألا تاذ نأ باطحلا ليلدب هنم موهفملاو « دوادوبأ هجرحخ

 هرم انستا ردكبلاو ١ روهشملا سابع نبا ثيدح ف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 هنأ عم « باطخلا ليلد نم ىوقأ مومعلاو . ركب لك راعتسا همومعب بجوي

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ وهو « ةدايز سابع نبا ثيدح ىف ملسم جرخ

 ريغلا بيثلا امأو . فالحللا عضوم ف صن وهو «اهونبأ اهل ذاتي رثكبلاو د
 : ىعفاشلا لاقو ؛ حاكنلا ىلع بألا اهربجي :الاق ةقينحابأو اكلام نإف « غلابلا

 بألا نإ لوق : لاوقأ ةثالث اهيف بهذملا ف نإ : نورخأتملا لاقو ؛ اهربجيال

 « تغلب نإو اهربجي هنإ لوقو ؛ ببشأ لوق وهو « قالطلا دعب غلبت مل ام اهربجي

 ؛ مامت ىنأ لوق وهو « غلبت مل نإو اهربجيال هنإ لوقو ؛ نونمب لوق وهو
 راصقلا نباك فالحلا لئاسم لهأ هاكح ىذلا وه كلام نع هانيكح ىنلاو
 . هلوق نأ كلذو « مومعلل باطتللا ليلد ةضراعم مهفالتخا ببسو . هنع هريغو

 « انذإب الإ "ةميقسيلا حكتست الو اهيسفن ىف ”ةميقتيلا رمأتست » مالسلاو ةالصلا هيلع



 تكتح

 بيذلا رامتسا نم روهمدلا هيلع عمجأ ام الإ _ ءأتستال بألا تاذ نأ هنم مهفي

 لوانتي ( ابيأو نم اهسفنب قحأ بيثلا ؛مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعو ؛ غلابلا

 الو رم اتست ىنح ميألا ماكتتال » هلوق كلذكو ؛ غلابلا ريغو غلابلا
 مهفالتخ الو . ىعفاشلا هلاقام ىلع همومعب لدي « نذ' اتت م م

 « عامجإلا عضوم نم سايقلا طابنتسا وهو « رخآآ ببس نيتلثسملا نيتاه ىف
 بيثلا ربجيال هنأو « غلابلا ريغ ركبلا ربجي بألا نأ ىلع اوعمجأ امل مهنأ كلذو

 وه له رابجاإلا بجوم ىف اوفلتخا انلق امك اعيمج امهيف اذاش افالخ الإ غلابلا
 لاق نمو ؛ غلأبلا ركبلا ريجتال : لاق رغصلا لاق نف ؟ رغصلا وأ ةراكبلا

 دحاو لك لاق نمو ؛ ةريغصلا بيثلا ريمت الو غلابلا ركبلا ربجت : لاق ةراكبلا

 « غلابلا ريغلا بيثلاو غلابلا ركبلا ربجت : لاق درفنا اذإ رابجإلا بجوي امهنم

 «كلام ليلعت ثلاثلاو « ىعفاشلا ليلعت ىناثلاو « ةفينحىلأ ليلعت لوألا ليلعتلاو

 رابجإلا عفرت ىلا ةبويثلا ف اوفاتخا و . ةفينحىلأ .ليلعتل ةداهش رثكأ لوصألاو

 ىلا ةبويثلا امنأ ىلإ ةفينحوبأو كلام بهذف « درلا وأ اضرلاب قطنلا بجوتو
 ؛ بصغب الو ىنزب نوكتال اهنأو « كلموأ حاكن ةبيش وأ حيحص حاكنب نوكت
 مكحلا قلعتي له مهفالتخا ببسو . رابجإلا مفرت ةيويث لك : ىعفاشلا لاقو

 ةيعرشلا ةبويثلاب « اهيلو نم اهسفنب قحأ ,بيثلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب
 كلذكو « حاكتلا ىلع ريغصلا هنباربجي بألا نأىلع اوقفتاو . ؟ ةيوغللاةب ويثلاب مأ
 هيلع هللا .ىلص هللا لوسر نأ » تبث امل اهرمأتسي الو « ركبلا ةريغصلا هتنبا

 حاكنإب عست تنب اهب ىبو عبس وأ تستنب اهنع هللا ىضر ةشئاع جوزت ملسو
 اوفلتخاو .ةمربش نبا نع فالخلا نم ىور امالإ ؛ هنع هللا ىضر اهيبأ ركب ىأ
 له ةيناثلاو ؟ بألا ريغ ةريغصلا جوزي له امهادحإ : نيتلئسم ىف كلذ نم
 لاقف ؟ ال مأ بألا ريغ ةريغصلا جوزي له امأف ؟ بألا ريغ ريغصلا جوزي

 الإ اهجوزيال : كلام لاقو ؛ طقف بألاو بألا وبأ دحلا اهجوزي : ىعفاشلا
 ابيلع فاني نأ الإ جوزلا نيع اذإ كلذ هل بألا لعج نم وأ ء طقف بألا

 نم ةيالو اهيلع هل نم لك ةريغصلا جوزي : ةفينحوبأ لاقو ؛ داسفلاوب ةعيضلا
 ةضراعم مهفالتخا ببسو « ثغلب اذإ رأيحتا الو « كلذ ريغو بيرقو با



 تقام

 اهلفإو رمأتست ركبلاو » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ كلذو ٠ سايقلل مومعلا
 الإ « عامجإلا اهصصخ ىلا بألا تاذ الإ ركب لك ىف مومعلا ىضتقي « اهنايص

 ةحلصملاو رظنلا مهم امولعم ءايلوألا رئاس نوكو ء هانركذ ىنلا فالجلا

 ءايلوألا عيمج هي قملأ نم مهنف « ىنملا اذه ىف بألاب اوقحلي نأ بجوي مهتيلول
 وهو « ىلعأ آبأ ناك ذإ بألا ىعم ىف هنأل « طقف دحلا هب قنللأ نم مهنمو

 دوجوم ربغ كلذ ىف بألل ام نأ ىأر بألا ىلع كلذ رصق نمو ؛ ىفاشلا

 نم هيف دجوي ام نأ لبق نم امإو « كلذب هصخ عرشلا نأ لبق نم امإ « هريغل
 : هنع هللا ىضر كلام هيلإ بهذ ىنلاوهو « هريغ ىف دجويال ةمحرلاو ةفأرا

 جتحا دقو . ةرورض كلانه نوكي نأ الإ - ملعأ هللاو -رهظأ هيلإ بهذ امو

 ”نأ 'مسلفح ”نإف  ىملاعت هلوقب ءابآلا ريغ راغصلا حاكنإ زاوجب ةيفنحلا

 : لاق  ءاسنلا نيم 'ملكل با ام اويحكتاف ىماتسيلا ىف اوطسقنال
 قلطني دق ميتيلا مما نإ : اولاق ىناثلا قيرفلاو . ةغلابلا ريغ ىلع الإ قلطنيال مقيلاو

 نم ىهه ةرمأتسملاو « ةميتيلارمأتست  مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب ةغلاب ىلع
 مسا كاريشا وهو ء رخنآ بيس مهفالتخال نوكيف ( ةغلابلا ىهو نذإلا لهأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب اهل بألا ريغ حاكن زجي مل نم اضيأ جتحا دقو ؟ مقيلا

 : قافتاب رامتسالا لهأ نم تسيل ةريغصلاو : اولاق « اهسفن ىف ةميتيلا رمأتست »

 لهأ نم ىه ىلا ةميتيلا مكح اذه نإ : اولوقي نأ كئلوألو « عنملا بجوف
 بألا ريغ ىلولا جوزي له . امأو '1 اهلع توكسف ةريغصلا انأو 3 رامتسالا

 نأ الإ « ءايلوألل هزاجأ ةفينح ابأو ؛ ىصولل هزاجأ اكلام نِإف ؟ ريغصلا

 : ىعفاشلا لاقو ؛ كلام كلذ بجوي ملو ٠ غلب اذإ هل رايحلا بجوأ ةفينح ايأ

 .بألا ىلع كلذ ىف بألا ريغ سايق مهفالتخا ببسو . هحاكنإ بألا ريغل سيل
 نم ريغصلا جوزي نأ هب بألل زاج ىذلا هيف دوجوملا داهجالا نأ ىأر نف

 ؛؟ كلذ زاجأ هيف دجوي هنأ ىأر نمو كلذ زحي مل بألا ريغ ىف دجويال هدلو

 الو غلب اذإ قالطلا كلمب نجرلا نألف ةريغصلاو كلذ ىف ريغصلا نيب قّرف نمو

 . اغلب اذإ رابحلا امهل ةفينحوبأ لعج كلذلو « ةأرملا هكلمت

 نِإَف 2 رايخللا ىلع حاكتلا دقع زوجي له وهو ( ثلاثلا عضوملا امأو )
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 , ددرت مهفالتخا ىف ببسلاو . زوحي روثوبأ لاقو ؛ زوحيال هنأ ىلع روهمحلا

 « رايخلا اهف زوحب ىلا عويبلاو ع رايخلا ايف روج ال ىلا جوبا نيب جك

 هتببالا ىلعو صنلا هيلع عقوام ال | رابخال نأ دوقعلا ف لصألا نإ لوقن وأ

 , ةحكنألاو ررغلا وه عويبلا ف ١ رايخلا عن عنم لصأ نإ لوقن وأ . ليلدلا رابخلا

 رايخلا ىلإ ةجاحلا نآلو ء ةساكملاال 0 دوصقملا نآل : ابيف ررغال
 نع نيفرطلا دحأ نم لوبقلا ىنخارت امأو . عوبيلا ىف هنم دشأ حاكتلا ىف ةب ةيؤرلاو

 ع موق هزاجأو «٠ موق هعنمو « ريسيلا ىحاربلا كلذ نم كلام زاجأف « دقعلا
 هعنم نمبو « هزيجعتف حاكتلا اهغلبيف « اهنذإ ريغب ةأرما ىلولا حكني نأ لثم كلذو

 رمألا نيب ةقرفتلاو « هباحصأو ةفينح وبأ اقلطم هزاجأ نممو  ىعفاشلا اقلطم
 هلوبقلا دوجو داقعنالا طرش نم له فالحلا ببسو . كلاملريصقلاو ليوطلا
 . انفه لثمو ؟ هطرش نم كلذ سيل مأ « اعم دحاو تقو ىف نيدقاعتملا نم
 ! . عيبلا ف ضرع فالحلا

 : لوألا لصفلا : لوصف ةئالث هيفو ( دقعلا طورش ىف : ىناثلا نكرلا )
 . قادصلا ىف : ثلاثلا . دوهشلا ىف : ىناثلا . ءايلوألا ف

 ع "ع

 ءابلوالا ىف 7 00

 مههيترتو ءايلوألا فانصأ ىف : تلاثلا . 00 ىفاثلا 2
 مكحو ٠ مهنولي نم ءايلوألا لضع ىف : عبارلا . كلذب قلعتي امو . ةي
 . هيلع ىلوملاو ىلولا نيب عقاولا 00

 ,حاكنلا ةحص طورش نم طرش ةيالولا له ءاملعلا فلتخا ( لوألا عضوملا )

 1 اهنأو « ىلوب الإ حاكن نوكيال هنأ ىلإ كلام بهذف ؟ ل طرشي تسيل مأ
 رفزو ةايش ورا لاقو ع ىعفاشلا لاق هنو © دنع نا ةياور ف 59

 ؛ زاج اًوفك ناكو ىلو ريغب اهحاكن ةألا تدقع اذإ : ىرهزلاو ىبعشلاو
 .هطارتشا مدعو ركبلا ىف ىلولا طارتشاب لاقف بيثلاو ركبلا نيب دواذ قرفو

 . جضاو ىبعم الل سيلو )١( لوصألاب ةرابعلا هذه اذكه :
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 ١ نأ عبار لوق ةبالولا ىف كلام نع مساقلا نبا ةياور ىلع جرختيو . بيثلا ف

 نيجوزلا نيب ثاربملا ىري ناك هنأ هنع ىور هنأ كلذو «ضرفال ةنس اهطاريشا

 ىلع سائلا نم الجر فلختتست نأ ةفيرشلا ريغ ةأرملل زوحي هنأو « ىلو ريغب
 نم هدنع هنأكف « اهيلع دقعيل اهيلو بيثلا مدقت نأ بحتسي ناكو « اهحاكنإ
 « كلام نارصأ نم نييدادغبلا ةرابعفالخي . ةحصلا طورش نمال 2 0

 مهقالتخا بيسو . ماملاط و رش نهال ةحيصلا طورش نم امإ نولوقي مهم أ ىعأ

 نأ نع الضف حاكنلا ىف ةيالولا طارتشا ف ةرهاظ ىه ةنسالو ةيآ تأت م هنأ

 دنع اهب جاجتحالاب ةداعلا ترج ىلا نئسلاو تانآلا لب « صن كلذ ىف نوكي

 طرتشي ند اهب جتحي ىباا نكسلاو تايآلا كلذكو « ةلمتحم اهلك ىه اهطرتشي نم

 اهظافلأ ىف ةلمتحم ابوك عم ثيداحألاو « كلذ ىف ةلمتحم اضيأ ىه اهطاقسإ

 ؛ليلد هيلع سيل اهلل طقسملا ناك نإو سابع نبا ثيدح الإ اهحص ق فلتخم

 هجو نيبنو ناقيرفلا هب جتحا ام روهشم درون نحنو « ةمذلا ةعارب لصألا نأل
 هلوق ةيالولا طرتشا نم باتكلا نم هب جنحي ام رهظأ نسف « كلذ ىف لامحالا

 - نهجانأل نسيج نأ ”نهولضعت الف ”ناهلدجأ نعل اذإف  ىلاعت

 نع اوبن امل ةيالواا ىف قد مهل نكي مل واو « ءايلوألل باطخ اذهو : اولاق

 ء ل ىح نيبكر شم ا اوحكتت الو - ىلاعت هلوقو « لضعلا

 ثيداحألا, نم ءالؤه هب جتحا ام ربشأ نمو ؛ اضيأ ءايلوألا باطخ اذهو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق ةش ةةئاع نع ةورع نع ىرهرلا ةاوزام

 ردا اهتحاكدتفا اهسسلو نذإ ريثغب تحك رقأرمما منو ملس 5

 اورجتشا "نإف « ع اهللم باص ام انه رهملاف نب لد ملول كارم

 ا هيف لاقو ىلمرألا هجرخ « هلل 'ىلوال“ نم ىو ناطتلسسلاف
 الف  ىلاعت هلوقف « ةنسلاو د طرتشي مل نم هب 00

 ليلد اذهو : اولاق - فو لعملاب ”نيسفتأ ىف نالعف امف 'يتكيسلتع

 ةبآ ام ريغ ف نيلإ فاضأ دقو : 00 اهسفن ىلع دقعلا ىف اهفرصت 0

 اجوز حك :5 ىيح - لاقو نهجاوزأ نحكي نأ و
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 3 هتص لبع قفتملا سابع نبأ ثيدحن اوجتحاف ةنسلا نم امأو : د

 رمأتست ركبلاو « اهيلو نم اهسفنب قحأ مبألاو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 بيلا نيب هدنع قرفلا ىف دواد جتحا ثيدحلا اذهب و « اهنامص اهنذإو اهسفن ىف
 هلوق امأف . عامسلا نم ناقيرفلا هب جتحا امروبشم اذهف « ىنحلا اذه ىف ركبلاو

 ةأرملا ةبارق ىسمن نم رثكأ هيف سيلف  نهولضعت الف نهلجأ نغلب اذإف  ىلاعت

 طاريشا هنم مهفي امم لضعلا نع مهيب سيلو ؛ حاكنلا اهوعنمب نأ نم اهيصعو
 باطلا ةلذأ هوجو نم هجوب ىنعأ « ازاجم الو ةقيقحال دقعلا ةحص ىف مهنذإ

 سيل ءايلوألا نأ وهو « اذه دض هنم مهفي نأ نكمي دق لب صنلاوأ ةرهاظلا

 ىح نيكرشملا اوحكنت الو  ىلاعت هلوق كلذكو « مهنولي نم ىلع ليبس محل
 ىرحأ نيملسملا عيمجلل وأ نيملسملا نمرمألا ىلوأل اباطخ نوكي نأ وه - اونمْؤي
 . ءايلوألل اباطخنوكي نأ نيب ددرتموهف ةلمحلابو «ءايلوألل اباطخ نوكي نأ هنم
 ءايلوألا باطخ ىف رهظأ هنأ نايبلا هيلعف ةيآلا هذبب جتحا نف < رمألا لرأل وأ

 ءايلوألاو رمألا ىوذ لمشي ملعلاو ماع اذه نإ ليق نإف « رمألا ىلوأ ىف هنم

 ءايلوألا هيف ىوت.-يف  عرشلاب عنملاو عناب باطخ وه امثإ باطحلا اذه نإ لبق
 نذإلا ىف ةصاخ ةيالو هل بجوه ال عرشلاب عنملاب ارومأم ىلولا نوكو ؛ مه ريغو
 ةمص يف مهنذإ طارتشا بجوي ءايلوألل باطخ هنإ انلق ولو ؛ ىنجألا هلصأ
 الو ءايلوألا تابعا رك ذ هيف سيل هنأل « لمع هب حصيال المجم ناكل حاكتلا

 ناك ولو « ةجاحلا تقو نع هريخأت زوميال نايبلاو « مهبتارم الو ممافص

 هب رعت امج اذه نأل ءرتاوتلا نء ابيرق وأ ارتاوت لقال فورعم عرش هلك اذهىف
 هللا ىلص هنع لقني ملو « هل ىلوال نم ةنيدملا ىف ناك هنأ م ولعمو ؛ ىولبلا
 نإذ اضيأو « اهدقعي نم كلذل بصني الو محكنأ دقعي ناك هنأ و هيلع

 نيكرشملا حاكن ميرحت اهنم دوصقللا امنإو ةيالولا مكحوه سيل ةبالا نم دوصقملا
 فلتخم ثيدح وهف ةشئاع ثيدح امأو . لعأ هللاو « رهاظ اذهو تاكرشماو
 .هب لمعلا بجي سيل هنأ هتعت ىلع قفتيال ام نأ رهظألاو . هب لمعلا بوجو ىف

 ىنعأ ؛ ىلو اهل نمل ىلولا نذإ طارتشا الإ هيف سيلف ثيدحلا ةمصس انملس نإذ امضيأو
 ىلع دقعتال ةأرلا نأ هيف سيلف ةأرما لك ىف ماع هنأ انملس نإو « اهيلع لولا



 تعا اة دش

 ىلولا نْذَأ اذإ هنأ هنم رهظألا لب دقعلا ىلت ىلإ ىف نوكتال نأ ىبعأ « اهسفن

 . اهعم ىلولا داهشإ حاكنلا ةحص ىف طرتشت نأ نود اهسفن ىلع دعت نأ زاج اهل

 ايف ”ملكيلع حانج الق - ىلاغت هاو ني را نيرفلا هب جتحا ام امأو

 بيرتتلا نع ىهلا هنم موهفمل نإف فورعم نم "نيسفتأ ىف "نمل

 هب ديقست نأ نكمي ءىبث انهه سيلو « ل نيمايلوأ نود هلعفي نددبتسا ايف نييلع

 نأ اه نأ - ملعأ هللاو  ةيآلا هذه رهاظف « حاكنلا دقع الإ ىلولا نود ةأرلا

 الإ عرشلا نم رهاظلا وهو فورعملاب نكي مل اذإ خسفلا ءايلوأللو حاكنلا دقعت

 جتحي الو مهمأر ىلع ة ةيآلا رهاظ ضعبب جتحي نأو « دحأ هب لقي مل اذه نأ

 نبص اصتخا ىلع ليلد هيف سيلف نييلإ حاكنلا ةفاضإ امأو . فعضص هيف أارمطعيد

 . كلذ فالخ ىلع لءادلا موي نأ الإ صاصتخالا وه لصألا نكل « دقعلاب

 هنأل ٠ ركبلاو بيثلا نيب قرفلا ف رهاظ ىرمعل وهف سابع نبا ثيدح امأو

 ىرعش تيل اذامف ىلولا امهيلع دقعلا ىلوتيو نذأتسي يع

 اقفاوم نوكي نأ رف ىرهزلا ثيدحو ؟ اهياو نم اهسفنب قحأ ميألا نوكت
 انجب ةفرلا نك نأ لمتكو «هل قران نورك ذأ وف ىرحأ يذلا الع

 هلوقب جاجتحالاو دقعلا ف ايفاك توكسلا نوكيو . طقف قطنلاو توكسلا ىف

 ةأرلا نأ قف رهظأ وه - فورعملاب نوسقنأ ىف نلعف ايف مكيلع حانج الف - ىلاعت

 نأ ىلع - اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكتت الو. هلوقب جاجتحالا نم دقعلا ىلت
 هنأ كلذو « ةشئاع ثيدح ةيفنحلا تفعض دقو . دقعلا لي ىذلا وه ىلولا

 ن1 نبا ىكحو « ىرهزلا نع جيرج- نبا نع ةعامج هاور ثيدح

 ىرهزلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو : اولاق « هفرعي ملف هنع ىرهزلا لأس هنأ جيرج

 ثيدحب اضيأ اوجتحا دقو . ةشئاع بهذم نم ةيالولا الو ةيالولا طرتشي نكي م

 فلتحم هنكلو , لدنع ىدهاشو "ىلوِب "الإ حاكنال » لاق هنأ سابع نبا

 هيلع ىنلا حاكن ىف » دراولا ثيدحلا ةعص ىف اضيأ اوفاتخا كلذكو : هعفر ف

 نيقيرفلا جاجتحا امأو .  هايإ اهحكني نأ اهنبال هرمأو ةملس مأ مالسلاو ةالصلا

 ةأرلا ف دجو اذإ دشرلا نإ لاقي نأ نكمي هنأ كلذو « لمتحف ىاعملا ةهجس نم

 نإ لاقي نأ هبشيو « لاملا ف فرصتلا ىف هي ىتكي اك حاكنلا دقع ىف هب ىتتكا



 ' سأل

 طاتحاف « لاومألا ريذبت ىلإ اهليم نم رْبكأ لاجرلا ىلإ عبطلاب ةلئام ةأرلل
 راعلا نم .اهنقحلي ام نأ عم ؛ ديبأتلا ىلع ىيعملا اذه ف ةروجحم اهلعح نأب عرشلا

 كلذ ىف ىكي نكل « اهتايلوأ ىلإ قرطتب ةءافك عضوم ريغ ىف اهسفن ءاثلإ ىف
 .ىذلا نكل © ىرت اه ةلمتحم ةلئسملاو 3 ةيسحلا وأ خسفلا ءايلوألل نوكي نأ

 ءايلوألا سند نيبل ةيالولا طارتشا عراشلا دصق ول هنأ نظلا ىلع بلغي
 ناك اذإف « زوجمال ةجاحلا تقو نع نايبلا رخأت نإف « مهيتارمو مهقانصأ و

 مومم ناكو ةحاحلا تقو نع نايبلا ريخأت مالسلاو ةالصلا هيلع« هلع زوحنال

 ملسو هيلع هللا ىلص هنع ةيالولا طارتشا لقني نأ ىضتقي ةلئسملا هذه ىف ىولبلا

 هنأ امإ : نيرمأ دحأ دقتعي نأ بحي ادقف «لقني مل مث رتاوتلا نم ابيرقوأ ارتاوت
 نإ امأو « كلذ ىف ةبسحلا ءايلوألل امنإو حاكتلا ةحص ىف اطرش ةيالولا تسيل
 .كلذلو « مهبتارمو مهفانصأو ىلولا تافض نييع اهبحص نم سيلف اطرش ناك

 . برقألا دوجو عم دعبالا ىلولا دقع لطبي نم لوق فعضي
 مهثإف « اهل ةبلاسلاو ةيالولل ةبجوملا تافصلا ىف رظنلا امأو ( ىفاثلا عضوملا )

 ايبلاوس نأو ء ةروكذلاو غولبلاو مالسإلا ةيالولا طرش نم نأ ىلع اوقفتا
 دبعلا ىف : ةثالث ىف اوفلتخاو ؛ ةثونألاو رغصلاو رفكلا ىبعأ ؛ هذه دادضأ
 ِ ةفينح وبأ اهزوجو 4 هتبالو عنم ىلع رك لاف ديعلا امأف . هيقسلاو قسافلاو

 .سيل كلذ نأ كلام باعصأ رثكأ دنع ىبعأ : بهذملا ىف روهشماف دشرلا امأو
 .نم كلذ : ىعفاشلا لاقو ؛ ةفينحوبأ لاق هبو « ةيالولا ىعأ : اهطرش نم
 هبهشأ لاق ىعفاشلا لوقبو « ىعفاشلا لوق:لثم كلام نع ىور دقو ؛ اهطرش
 هنأ ىأر نف 4 لاملا ةيالوب ةيالولا هله هيت فاللحلا بسو 5 بعصم وباو

 نأ هطرش نم سيل ٠ لاق لاملا ىف هيمدع عم ةيالولا هذه ف 0 بجوي لق ْ

 نم دبال : لاق دوجولا عنتمم كلذ نأ ىأر نمو ؛ لاملا ف اديشر نوكي
 دشرلا ريغ لاملا ىف دشرلا نأ ىنعأ « ىرت امك نامسق امهو « لاملا ىف دشرلا

 : ىبعملل رظن اهنأ ةهج نم ايف اوفلتخا امنإف ةلادعلا امأو . ال ةءافكلا رايتخا
 دقو . ةءافكلا اهل راتخيال نأ ةلادعلا مدع عم نمؤي الف « ةيالولا هذه ىبع
 ةاادعلا ةلاح ريغ ءفكلا مهايلوأ ءابل وألا راتخي اهي ىبلا ةلاحلا نإ لاقي نأ نكمي
 ةلادعلا ثالثتو ع عبطلاب ةدوجوم ىه هلهو « مهم راعلا قوحل فوحخ ىهو



 تالت

 . هتلادع ىف لدي انك هتيالؤف فالحل لدي دبعلا صقنلو : ةبستكم ىرخألا
 ناطلسو بسن ىسهف اهب نيلئاقلا دنع ةيالولا فانصأ امأو ( ثلاثلا عضوملا )

 ىلع ةيالولا ىضتقثت ةفص كلام دنع مالسإلا درجمو « لفسأو ىلعأ ىلومو

 كلذ منمو « ايلو ىصولا نوككي : كلام لاَمُف ؛ ىصولا ف اففلتخاو . ةييندلا
 سيل مأ « ابيف بائتْسي نأ نكمب امم ةيالولا ةفص له مهفالثخا ببسو . ىعفاشلا
 روهمخلا نكل « حاكتلا ىف ةلاكولا ىف اوفلتأ هنيعب ببسلأ اذدهو . ؟ كلذ نكمي

 ليكو ىصولا نأل « ءاصيإلاو ةلآكولا نيب قرف الو « روث ابأ الإ اهزاوج ىلع
 1 بسنلا نم ةيالولا بيترت ف اوفلتحخخاو . توملاب عطقنت ةلاكولاو توملا دغي

 ناك ةبصع برقأ ناك نف « نبالا الإ بيصعتلاب ةربتعم ةنالولا نأ كلام لئعف
 مآلاو بآل ةوخإلا مث ءابآلا مث اولقس نإو ىلوأ هدنع ءائبألاو « ةيالولاب قخأ

 . اولع نإو بألل دادجألا مث طقف بألل مث مآلاو بآلل ةوخإللا وئب مث بألل مث
 ةمومعلا مث 'لصأ نم سيل هنباو خلألا نم ىلؤأ هوبأو دحلا : ةريغملا لاقو
 قحأ هدنع ىلعألا ىلوملاو ناطلسلا مث ىلوملا مث اولقس نإو ةوخإلا بيترت ىلع

 بألا صو ىتعأ : بسنلا ىلو نم ىلؤأ هدنع ىصولاو « لفسألا نم

 الا نبا لاقف ؟ بستلا ىلو وأ ٍنآلا ىصو ىلوأ. وع نميف هباحصأ فلتخاو
 ىلولا : مكحلا دبع نبآو نوشجاملا نبا لاقو ؛ كلا» لوق لثم « ىلوأ ىصولا
 ميدقت فو ء الصأ اهزجي ملف هونبلا ةنالو ىف اكلام ىعفاشلا ثلاخو ؛ ىلوأ
 نم ىلوأ بآلا لأ كلام نغ ىورو + نبالل ةيالوال : لاقف دحلا ىلع ةرخإلا
 ؛ ةريغملا لاق هبو « خألا نم ىلؤأ دحلا : اًضيأ لاقو ؛ نسحأ وهو نيالا

 رمح ثيدحل ابيصع نم سيل دلولا نأ ىعأ ع بيصعتلا ربتعا ىعفاشلاو

 هربتعي منو , ناطلسلا وأ اهلهأ نم ىأرلا ىذ وأ ايلو نذإب الإ ةأملا حكتتال ؛

 نأ اها رمأ و هيلع هللا ىلص ىلا نأ » ةملس مأ ثيل نبالا ىف كلام

 ءالولا ثري نبالا نأ ىلع ىعفاشلاو اكلام ىبعأ  اوُققتا مهنآلو « هايإ اهحكني

 مهقالتخا وه دحل | مهقالتخا ببسو . ةبصعلل مهدنغ ءالولاو ظ مألل بجاولا

 :ةروهشم لئاسم ثالث بيئرتلاب قاعنيز ؟ خنألا وأ دحللا له برقأ وه نميف
 برقألا باغ اذإ : ةيناثلاو . برقألا روضح عم دعبألا جوز اذإ : اهدحأ

 ؛ هححصم ها « لمأتنلف « لصأب سيل ةنآل:هباوص لمل وءلصآلاب اذكف (1)



 هع 4

 نع نبالا باغ اذإ : ةثلاثلاو . ؟ ناطلسلا ىلإ وأ دعبألا ىلإ ةيالولا لقتنت له

 . ؟ لقتنتال وأ ةيالولا لقتنت له ركبلا هتنبا

 دعبالا جوز نإ : لاق ةرف « كلام لوق اهيف فلتخاف ( ىلوألا ةلئسمملا امأف )

 :لاق ةرمو « زئاج حاكنلا : لاق ةرمو ؛خوسفم حاكنلاف برقألا روضح عم

 هتنبا ف بآلا ادع ايف هدنع هلك فالحل اذهو ء خسفي وأ زيحي نأ برقألل

 ١ خوسفم نيذه ىف حاكتلا نإ هلوق فلتعال هنإف « هتروجحم ف ىصولاو ركبلا

 ةروجحنلا ىصولا ريغ وأ بآلا روضح عم ركبلا تنبلا بألا ريغ جيوزت ىعأ

 ركب ى ال بألا روضحأ عم دحأ دقعيال : ىعفاشلا لاقو ؛ ىصولا روضح عم

 ؟ اتياث ىبعأ : ىعرش مكح بيترللا له وه فالتخالا اذه ببسو . بيث ىف الو

 نم :قح كلذ لهف اكح ناك نإو ؟ ىعرش مكحي سيل مأ « ةيالولا ىف عرشلاب

 امكح بيترلا ري مل نف ؟ هللا قوقح نم قح كلذ مأ . برقألا ىلولا قوقح

 هنأ ىأر نمو ؟ برقألا 'روضح عم دعنألا حاكن زوجي : لاق ايعرش

 نإو « زاج ىلولا هزاجأ نإف « دقعنم حاكنلا : لإق ىلولل قح هنأ ىأرو ىعرش

 ركنأ لقو « دقعنم ريغ حاكنلا : لاق هلل قح هنأ ىأر نمو ؛ خسفنا هرجي مل

 . دقعنم ريغ اخسفنم حاكنلا نوكي نأ ىبعأ ؛ بهذملا ف ىعملا اذه مزق
 تلقتنا برقألا ىلولا باغ اذإ : لوقي اكلام نإف ( ةيناثلا ةلثسملا امأو )

 لج مهفالتخا بيسو . ناطلسلا ىلإ لقتنت : ىعفاشلا لاقو ؛ دعبألا ىلإ ةبالولا
 اهلاقتنا ف مدنع فالخال هنأ كلذو ؟ ال مأ توملا ةلزنمب كلذ ىف ةبيغلا
 |  توملا ىف

 ايف بهذملا ىف نإف ءركبلا هتنبا نع بألا ةبيغىهو ( ةئلاثلا ةلثسملا امأو )
 لهلباو هبرق وأ ةبيغلا ءاوطو ناكملا دعب ىلإ عجار كلذو ء افالتخاو اليصفت
 هفاذي امل امإو « ةقفنلا مدعل امإ حاكنلا ىلإ تنبلا ةجاحو . هب ملعلا وأ هناكمب

 تناك اذإ هنأ لع بهذملا قفتاف ؛ اعيمج نيرمألل امإو ٠ نوصلا مدع نم اهيلع

 ةقفن تحنو ن وص ىف تناكو ارينمأوأ عضوملا لوهجم بألا ناك وأ ةديعب ةييغلا
 .لهجلا دنعو رسألا دنع جوزف تعد إو جوزتال جيوزتلا ىلإ عدت : نإ نأ

 جورت ليقف ءاديعب ناك“ اذإ ال مأ هناكمب ملعلا عمت جوزت له اوفلتخاو : هناكمب

 نإ امأو . بهو نباو كللملا دبع.لوق وهو « جوزتال.ليقو ؛ كلام لوق وهو



 : ةثالثلا لاوجألا هذه ىف اضيأ جوزت اهنإف نوص ريغ ىف تناك وأ ةقفنلا تمدع

 نارمألا عمتجا نإ كلذكو ؟ هناكمب لهحلاو « رسألا فو « ةديعبلا ةبيغلا ف ىبعأ

 هبسحأ ايف اوفلتمي ملو ؛ كلذ ىلإ عدت مل نإو جوزت نوص ريغ ىف تناك" اذإف
 بسح ددعبي سيأو « هتبطاخم ناكمإ ناكمل ةمولعملا ةبيرقلا ةبيغلا ف جوزتال اهنأ

 ىشخو تقولا قاض نإ لاقي نأ رظنلا اذه هيلع ىينا ىذلا ىحلصملا رظنلا
 زوحت هنإ انلق اذإو + ابيرق عضوملا ناك نإو تجوز داسفلا اهيلع ناطلسلا

 .اهجوزف نيبلو ىلإ اهرمأ ةأرما تلعج نإف ؛ برقألا روضح عم دعبألا ةيالو
 رخآلا ىلع دقملا ىف امهدحأ مادقت نوكت نأ ولخيال هنإف « امهم دحاو لك
 اذإ امأف « ملعي ل وأ مدقتملا ملعي نأ نم كلذ ولخمال م « اعم ادقع انوكي وأ

 طفلتخاو : امهم دحاو اهب لخخذي مل اذإ لوألل اهنأ ىلع اوعمجأف امهنم مدقتمل

 هلام لوقوهو « ىناثلل ىه موق لاقو ؛ لوألل ىه موق لاقف؛ ىناثلا لعد اذإ

 اعم اهاحكنأ نإ امأو ؛ مكحلا دبع نباو ىعفاشلا لاق لوألابو « مساقلا نباو

 هلوخدلا رابتعا ف فالحللا ببسو . فرعأ ايف حاكنلا خسف ىف فالعخ الق
 ةالصلا هيلع هتأ ىور دق هنأ كلذو « سايقلل مومعلا ةضراعم هرابتعاال وأ

 « اهنينثم لّوألل ىبهف نايلَو اهحتكتأ ةأرثما .اميثأ ٠» لاق مالسلاو
 نمو ؛ لخدي مل وأ ىناثلا اهب لخد لوألل .اهنأ ىضتقي ثيدحلا اذه مومعف

 :نإ امأو . فيعض وهو هوركملا عيبلا ىف ةعلسلا تاوفب اهيبشتف لوحدلا ربتعا

 ءامهدحأ لحخدي مل ام خسفي :كلام لاقو ؛ خسفلا ىلع روهمحلا نإف لوألا ملعي م

 ىور دقو.« ذاث وهو « جوزلا وه ناك تراتخا امهمأف رين . حب رش لاقو

 ئ . زيزعلا دبع نب رمع نع
 لضعي نأ ىلؤال سيل هنأ ىلع اوقفتاو ( ءايلوألا لضع ىف : عيارلا عضوملا )

 ناطلسلا ىلإ اهرهأ عفرت اهنأو اهلثم قادصبو ءفك ىلإ تعد اذإ هتيلو

 .قافتالا اذه دعب اوفلتخاو . بهلملا هيف فلتخا هنإف « بألا ادع ام اهجو زيف
 وقفنا كلذكو ؟:ال مأ اهنم لثما“قادص لهو كلذ ىف ةريتعملا ةءافكلا ىه امف
 ايف نكت مل اذإ اهريج ءايلوألا نم هل نم حاكنإ نم اهسفن عنمت نأ ةأرملل نأ ىلع

 .بهثلاو علابلاو. ء قافتاب غلابلا ريغ امأ . ركبلا هتنبا ف بلاك ةدوجوم ةءافكلا

 ' ع ربخماب :لاوقلا ىلع هروجحم ف ىصولا كلذكو « مدقت ام ىلع فالتخاب ةريغصلا



 تا

 نب دمحم نع ىور ام الإ كلذ ىفربتعم نيدلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف ةءافكلا امأف
 بألا اهجوز اذإ ركبلا نأ بهذملا فلتخي ملو « نيدلا رابتعا طاقسإ نم نسحلا

 رظنيو حاكنلا نم اهسفن عنمت نأ اهل نأ قساف نم ةلمحلابو رمحلا براش نم
 ونه" نمم وأ « مارح هلام نم اهجوز نإ كلذكو « امهنيب قرغيف كلذ ىف مكاحلا
 ةيرحلا فو ؟ ال مأ ةءافكلا نموه له بسنلا ف اوفلتخاو . قالطلاب فلحلا ريثك
 ىلاوملا حاكن زوحي هنأ كلام نع روهشملاف « بويعلا نم ةحصلا ىو راسيلا ىفو
 ل' متكاقنتأ“ هللا دنع ملك رثكأ "نإ  ىلاعتهلوقب كلذل جتحاهنأو برعلا نم
 ةفيئح وبأ .لاقو ؛ ىلوم نم ةيبرعلا جوزتال : دمحأو ىروثلا نايفس لاقو

 ببسلاو . ىنرع نه الإ ةئبرع الو « ىشرق نماآلإ ةيشرق جورتال : هباصأو

 ”ةأرملا مكنت ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم ىف مهفالتخا مهفالتخا ىف
 « ”كئيمي تبر . نيدلا تايب 'ريفظاف اميستحتو اهامو اهلعجو ايدل
 كيلعف » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل طقف ربتعملا وه نيدلا نأ ىأر نم مهنف

 نيددلا ىنعمي وه كلذ ف بسحلانأ ىأر نم مهنمو « كنيمي تبرت نيدلا تاذب
 نوك وهو « عامجإلا هجرخآ ام الإ كلذ نم جرخيال هنأو « لاملا كلذكو
 ةح.صلا لعجب بويعلا نم حاكنلا درب لوقي نم لكو 3 ةءافكلا نم سيل نسحلا

 فلتخي ملو « ام ةهجلا ربتعي نسحلا نوكيف اذه ىلعو « ةءافكلا نم اهم
 (ذإ ىبعأ « ركبلا هتنبا بألا حاكنإ خسف بجوي امم رقفلا نأ اضيأ بعذملا
 كلذ ري ملد «٠ ةءافكلا نم هدنع لاملاف اًبيلع ةقفنلا ىلع رداق ريغ اريقف ناك
 ةتباثلا ةنسلا نوكل ةءافكلا نم اهنأ بهذملا فلتخم ملف ةيرحلا امأ . ةفينح وبأ
 سيل هنأ نايري ىعفاشلاو اكلام نإف لثملا رهم امأو .تقتع اذإ ةمآلا ريبختل
 1 ركبلا ىبعأ . لثملا قادص نم لقأب هتنيا حكي نأ بآلل نأو « ةءافكلا نم

 : ةقينحوبأ لاقو ؛ لاقم ءايلؤألل نكي مل هب تيضر اذإ ةديشرلا بيثلا نأو
 نأ هل له مهفالتخالف بألا ىف امأ مهفالتخا ببسو . ةءافكلا نم لثملا رهم
 له مهقالتخالف بنثلا ىف امأو . ؟ال مأ اثيش ركبلا هتنبا قادص نم عب
 رئاس ىف عفترت اك ةديشر تناك اذإ قادصلا رادقم ىف ةيالولا اع عفترت
 عقئرتال تناك ذإ قادصلا رادقم نع ةيالولا عقترت سبل مأ ةيلاملا اهتافرصت



 ند ا

 قلخأ لوقلا اذه ناك دقو « هبابسأ نم قادصلاو « حاكنلا ف فرصتلا ىف اهنع

 ماكحأب قلعتيو . سكعلاب رمألا ىقأ نكل « اهطرتشي مل نم ةيالولا طرتشي نم
 مأ هسفن نم هتيلو سكني نأ ىلولل زوجي له ىهو « ةروبشم ةلئسم ةيالولا

 هنأ ىبعأ « دهاشلاو مكاخحلا ىلع اسايق ىعفاشلا كلذ عنف ؟ كلذ زوحيال مآ

 كلذ ىف ةجح هل ملعأ الو كلام كلذ زاجأو ء. هسفنل دبشي الو هسفنل مكحيال

 ابنبا نأل ؛ ىلوريغب ةملس مأ جوزت مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ١ نم ىور ام الإ

 اهقادص لعجف ةيفص قتعأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ » تدث امو « اريغص ناك

 ىلع اهنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةحكنأ ىف ىعفاشلا دنع لصألاو . « اهقنع

 ىعملا اذه ىف هتيصوصخ ةرثكل مومعلا ىلع ليلدلا لدي ىبح صوصضخلا

 . مظعألا مامإلا ىف هلوق ددرت نكلو « ملسو هيلع هللا لص

 ةدابشلا ىف ىناثلا لصفلا
 , حاكنلا طرش نم ةدابشلا نأ ىلع كلامو ىعفاشلاو ةفيئح وبأ قفتاو

 دنع هب رمؤي ةمص طرش وأ لوخدلا دنع هب رمؤي مامت طرش ىه له اوفلتخاو

 ايصوو نيدهاش دبشأ اذإ اوفلتخاو .رسلا حاكن ناوميال هنأ ىلع اوقفتاو : دقعلا

 لاقو ؛ خسفيو رس وه : كلام لاقف ؟ رسب سيل وأ رس وه له نايكلاب

 مكح كلذ ىف ةداهشلا له مهفالتخا ببسو . رسب سيل : ىعفاشلاو ةفينحوبأ

 مكح لاق نف ؟ راكنإلا وأ فالتخالا ةعيرذ دس ابنم دوصقلل امإ مأ ىعرش

 طورش نم:لاق قثوت لاق نمو ؛ ةحصلا طورش نم: طرش ىه : لاق ىعش

 لدع ىدهاشب الإ حاكنال ١ سابع نبا نع ىور ام اذه ىف لصألاو . ماعلا

 الخاد اذه ىأر سانلا نم ريثكو «٠ ةباحصلا نم هل فلاخم الو , دشرم ىلوو

 هزكذ اعوفرم ىور دق ثيدحلا اذهو « فيعض ىهو عاجإلا باب ىف
 هدنع حاكللا دقعني ةفينح وبأو ؛ ليهاجم هدنس ىف نأ ركذو « ىزطقرادلا

 ىضاشلاو ؛ طقف نالعإلا ىه ةداهشلاب هذنع دوصقملا نأل « نيقساف ةدابشب

 طرتشا كلذلو « لويقلاو نالعإلا ىنعأ : نيينعملا نمضنت ةدابشلا نأ ىرن

 نادهاشلا ىصو اذإ نالعإلا هدنع نمضتت سيلف كلام امأو ؟ ةلادعلا اهف

 ؟ ال مأ ”رسلا مما هيلع قلطني ةدابشلا هيف عقتاام ؟له مهفالتخا بيسو . ناّكلإي
 ناث - دهخم ا ةيادي - ؟



 هه أزل

 اذه اودللعأ 0 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لوق نالعإلا طارتشا ىف لصألاو

 اذه : هبف رمع لاقو « دواد وبأ هجارخ , توه دلاب هيلع اوب:رضاو حاكتلا

 نم دوهشلا سيل : ةعامحو روثوبأ لاقو : تمحجرل هيف تمدقت ولو رسلا حاكن

 كور « ىلع نب نسحلا كلذ لعفوأ مامن طرش الو ةحص طرشال « حاكنلا طرش

 , حاكتلاب نلعأ مث ةدابش ريغب جوزت هنأ هنع

 قادصلا ىف ثلاثلا لضفلا

 حضوملا  هتاكرأو هكح.ىف : لوألا : عضاوم ةتس ىف قادصلا ىف ىظنلاو

 : . عيارلا عضوملا . هريطشت ىف : ثلاثلا عضوملا . ةجوزلل هعيمج ررقت ىف ىناثلا
 حضوملا. . اهككحو ةدسافلا ةقدصألا : سماخلا عضوملا . هككحو ىفيوغتلا ف

 . قادصلا ف نيجوزلا فالتخا ىف : سداسلا

 ا هكح ىف : لوألا : لئاسم عبرأ هبف عضوملا اذهو ( لوألا مضوملا )
 . هليجأت ىف : ةعبارلا . هفصوو هسنج-ىف : ةئلاثلا .. هردق ىف : ةيناثلا

 ةحصلا لو رش نم طرش هنأ ىلع اوقفنا مهنإف هككح امأ ( ىلوألا ةلئسملا )

 ”ةلمن نياق دّص ءاسنلا اوت آو  ىلاعت هلوقل هكرت ىلع ؤطاوتلازوجيال هنأو
 2 قال 2و

 .- نهروجأ نهوتآو نهلهأ نذإب نهوحكتاف -ىلاعت هلرقو
 اوفلتخا و . دح هريكأل سيل هنأ ىلع اوقفتا مهنإف هردق امأو ( ةيناثلا ةلئسملا ) |

 نسيل : نيعباتلا نم ةئيدملا ءاهقفو روثوبأو قاعإو دمحأو ىعفاشلا لاقف ؛ هلقأ ف

 « اقادص نوكي نأ زاج ءىبشل ةميقو انمث نوكي نأ زاجام لكو « دح هلفأل
 4 .هلقأ- ليدحت بوجوب ةفئاط لاقو ؛ كلام باصصأ نم بهو نبأ لاق هبو

  هباحصأو ثلام بهذم اهدحأ : نابهذم كلذ ق روهشملاف « اوفلتخا ءالؤهو
 .بهذلا نم رانيد غير هلقأ : لاف كلام امأف ؛ هباعصأ ر.ةفينحىأ نبحنم ىفاثلاو
 مارد ىعأ , هنالثلا ماردلا ىواسام وأ « ةضق نم اليك مارت ةيال أ

 ةزشع : ةفينحوبأ لاقو ؟ اههدحأ ىواسي ٠١ وأ ليقو ؛ روبشملا ىف طف ليكلا

 مهقالتخا بيسو . اهرد نوئبزأ ليقو:؟ مهارح ةسحخ ليقو ؛ هقأ مارح
 هيف :ربتعي ضاوعألا نم اضوع نوكي نأ نيب هددرت امهدحأ : نايس ريدقتلا ف
 ةئابع نوكي نأ نيبو « تاعويبلا ف لاحلاك ريثكألاب وأ ناك ليلقلاب ىضارلا
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 ماوسلا ىلع اهعفانم ةأرال ىلع هب كلامي هنأ ةهجس.نم هنأ كلذو « اتقؤ» نوكيف

 . ةدابعلا هبشي هطاقسإ ىلع ىضارتلإ ز يال هنأ ةهج نمو « ضوعلا هبشي
 ىضتقيالىذلارثألا موهفمل ديدحتلا ىضتقملاف ,سايقلا اذه ةضراعه يناثلا بيسلاو
 تادابعلاو ةدابع هنا انلق امك وهف ديدختلا ىضتقي ىذلا سايقلا امأ .. ديدحتلا

 دعس نب لبس ثيدحف ديدجتلا مدع هموهفم ىضتقي ىنذلا رثألا امأو . ةتقؤم
 هداج ملنضاو هيلع ملا لص للا لوسر نأ : هيفو « هتعص ىلع قفتملا ىدعاسلا

 ؛ اليوط امايق تماقف «.كل ىسفن تبهو دق ىنإ هللا لوسر اي : تلاقف ةأرما

 لوسر لاقف « ةجاح اهب كل نكي م نإ اهنجوز هللا لوسر اي : لاقف لجر ماقف

 . لاقف ؟ هايإ اهنق دصتت ءىبث ' نسم كلعس لسه .ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 اهتيطعأ نإ : ,مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقط« ىزازإ الإ ىدلنع ام

 لاقذ « ثيش دجأال ٠ لاقف ؛« ايش "سمتلاف ”كلل رازإال تسل هاني

 دحب نال ديادح "سم امتتاش ولو 'سبتتلا : مالسلاو ةالصلا هيلع

 ؟ نآرقلا نم عيش 20009 *لده : راسو هلع هللا لمعدل وسو لاق ؛ ائيش

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف  اهامسروسل اذك ةروسو 00

 هلوقف : اولاق « نآرقلا نم ”كلعسم اامب اهتكتبحتكتأ ادق : ملسو هيلع

 خل ردقال هلأ ىلع ليلط , يلح نم اهئاحن ولو سقلا و مالسلاو ةداصلا هبط

 انهؤ « ةجاحلا تفو نع ةنايبلا ريخأت زوحيأل ذإ هنيبل ردق هل ناك ول هنأل

 سيل ديدحتلاب نولئاقلا هدمتغا ىذلا سايقلا نأ عم ىرت اك نيسب لالدتسالا

 « ةدابع قادصلا نأ انهادخإ : نيتبدقم ىلع قبلا هنأ كلذو « هتامدقم

 عرشلا ىف ىلي دق هنأ كلذو ؛ مدخل :عازن امهيلك ىفو « ةئقؤم ة 00

 . مسالا هيلع قلطتيام لقأ وه ايف بجاولا لب « ةتقؤم تسيل ام تادايعلا نم

 سايقلا اذهل ناوحجرملا راص امنإو « اصئانش.تادابعلا هبش هيف نيل هنإذ اضيأو

 هيف هلوقل لجرلا كلذب اصاخ رثألا كلذ نوكي نآ لاّحال رئألا.- ٌموهفم ىلع

 دق ناك نإو « لوصألل ثالخ اذهو « نآرقلا نم كعم اب اهكتسكتأ دق ٠

 «.نآرقلا. نم هعم هنأ ركذ امل « اهبمسلعَف 'منق"» لاق هنأ هتاياور صضعب ىف ءاج

 دق هيلع نوسيقب الصأ اوسعلا امل نكل « ةراجإب احاكن ءاجف « اهملعف ماقف
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 كلذو . امهنيب ام دعب ىلع عطقلا باص: نم هب اهبش برقأ ائيش اوبمي مل قادصلا
 بجوف « لامي حابأسم وضع : اولاق مهنأوه كلذ ىف هولمعتسا ىذلا سايقلا نأ

 ةحابتسالا ىلبق نم وه سايقلا اذه فعضو « عطقلا هلصأ اردقم نوكي نأ

 نإ اضيأو « ءطولا ريغ عطقلا نأ كلذو ٠ مسالا كارتشاب ةلوقم ىه امهيف
 ىلع ةحابتسا اذهو « هقلخ ىعقنو ىذألاو ةبوقعلا ةهج ىلع ةحابتسا مطقلا
 هباشت هب ئللا نوكي نأ دفعض ىلع هبشلا سايق ةنأش نمو « ةدوملاو ةذللا ةهج
 دجنو امن مكحلا نوكي أو ١ ىبحلاب لب ظفللابال !دحاو ائيش لصألاو عرفلا
 نم هنإف اذه عمو «سايقلا اذه ىف مودعم هلك اذهو ه هبشلا ةهج نم لصألل
 : نيققحملا دنع دودرم سايقلا نم عونلا اذهو « ظفللا هيلع هبني ل ىذلا هبشلا
 وه ذإ ثيدحلا موهفمل لباقملا -ديدحتلا تابثإ ىف نمايقلا اذه اولمعتسي مل نكل
 ىنذلا سايقلا امأو .. ديدحتلا ودق نييعت ىل هولمعتسا- امنإو «. بعضلا ةياغ
 مدعل دهشيو « اذه نم ىوقأ رهف ثييولخحلا وهفم ةّضراعم ىف هولمعتسا

 لوسر اهل لاقف « ننيلعن ىلع تجورت ةأرما نأ 0 ىنذمرتلا هجرخخ ام ديدحتلا

 ؟ نيكمحب كلا انو كشفت“ نسم ٠ تيضرأ : ملسو هيلع هللأ لص ءهللأ

 نولئاقلا قفتا املو . حي نسج ثيدح وه لاقو , اهحاكن زوجف «من تلاقف
 مهفالتجلا بسحب كلذ يف اوفلتخا ةقرسلا 'باضن ىلع. هسايق ىلع ديدحتلا .

 باصتنلا هنأل ؛ مهارد ةئالث وأ رانيد عبر وه كلام لاقف_« ةقرسلا باصن ىف
 ةقرسلا ف باصنلا هنآل 3 ارد ةرشع وه ةيفينح وبأ لاقو ؛ ودنع ةقرسلا ف
 ةقرسلا ف اضرأ هدنع بانصتلا هنأل 3 مهارذ ةسمخ وه : ةم ريش نبا لاقو ؛ هدنع

 نع هنووري. ثيدحب ردقلا اذبم اددحم قادصلا نوكل ةيفنحلا تجتحا دقو
 ةرشع نم لقب ردهمهال ) لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع رباج
 بجيب ناك هنأل فالحل عضومل اعفار نآكل اتباث اذه ناك ,واو 4 مهارذ
 م لع دعس نب لهم ثيدح لمح نأ ثددحلا اذه عصومل
 نب رشبم اولاق ع هيورب هنإف ثيدحلا لهأ دنع فيعض اذه رباج ثيدح

 ا جاجحلاو رشيمو « رباج نع ءاطع نع ةأطرأ نب جاجنحلا نع
 ضراعم ثيدحلا اذه نإ لاقي نأ 1 كلل رجب ل اه تاس
 . دعس نب لبس ثيدحل
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 ١ اضوع نوكي نأو كلمتي نأ .زاجسام لكف هسنجم امأ ( ةثلاثلا ةلكملا .

 هتمأ قتع لعج ىو « ةراجإلاب حاكتلا ف : نيناكم ىف .كلذ نم اوفلتخاو
 ءةزاعسإلاب لوق : لاوقأ ةثالث هيف بهذملا ىف ةراجإلا ىلع حاكبلا امأ . اهقادص
 ىأر كلذلو « :هاركلا كلام نع روهشملاو : ةهاركلاب لوقو « عنملاي لوقو

 ىعفاشلا لوق وهو « نونو غب غبصأ هباصتأ نم هزاجأو ع لويخدلا لبق هخسف «

 ةالتنخلا بيسو. هزاجأ ةفينح انآ نإف ديعلا ىف الإ ةفينحوبأو مساقلا نبا هعنمو

 رمألا مأ هعافترا ىلع ليلدلا لدي :ىبح انل مزال انلبق نم عرش له امهدحأ :ناببس

 كحل نأ ”ديرأ ىف  ىلاعت هلوقل هنزاجأ مزال وه لاق نف ؟ سكعلاب

 نمو ؛ ةيآلا جيجحا امم ىف جت 'نأ ىلع نيت اه 'ىذبا ىدحي
 نأ زوي له ىناثلا ببسلاو . ةراجإلاب حاكنلا زوجيال : لاق مزالب سيل لاق

 عويب نم ةانثتدم ىه ةراجإلا نأ كلذو ؟ ةراجإلا ىلع كلذ ىف جاكتلا ساقي
 لوهخما ررغلا «٠ لماعتلا لصأ نأ كلذو « ةيلع نباو مصحألا اهيف فلاش كلذلو

 ةتباث نيع ىه ةراجإلاو « ةتباث ةف و رعه نيع ىف ةتباث ةفورعم نيع ىلع وه امنإ
 ءاهقفلا فلتخخا كئذلو . ابسفنب ةردقم الو ةتباث ريغ لاعفأو تاكرح اهلباقمق

 ءاهققف هعنم .هنإذ ًاقادص قتعلا نوك امأو ؛ رجأتسملا ىلع ةرجألا بحت ىبم
 كلذ .ىف دراولا رثألا ةضراعم مهفالتخا بيسو , دمحأو دواد ادعام راصمألا

 نم تبثام ىنعأ « لوصألل ١ لعجو ةيفص قتعأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ
 ةريكل مالسلاو ةالصلا هيلع هب اصاخخ اذه نوكي نأ لاهحا عم « اهقادص اهقتع

 ؛« كلم ةلازإ قتعلا نأ لوصألل هتقرافم هجوو « بابلا اذه ىف هصاصتخا

 اهسفن تكلم تقتعأ اذإ اهنآل رخآآ هجوب ءىذلا ةحابتسا نمضتتال ةلازإلاو
 تمرغ هجاوز تهرك نإ امنإ : ىعفاشلا لاق كلذلو ؟ حاكنلا اهمزلي فيكف

 طرشب اهفلتأ انإ ناك ذإ اّثميق هيلع تفلتأ دق اهنأ ىأر هنأل « اهتميق هل

 تاكولو «مالسلأو ؛ ةالصلا هيلع هلعف هب ضراعبال هلك اذهو « اهب عاتمتسالا
 انل ةمزال هلاعفأ نأ لصألاو . مالسلاو ةالصلا هيلع هنيبل هريغل زئاج- ريغ «

 داقعنا ىلع اوقفتا ممإف قادصلا ةفص امأو . هتيصوصخخ ىلع ليلدلا ماق امالإ

 فصولاب هردقو 8 طبضنملا ىبعأ « فوصوملا نيعملا ضوعلا ىلع حاكتلا .
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 ىلع اهكتحكنأ لوقي نأ لثم « نيعمالو فوصوم ريغلا ضوعلا ىف اوفلتخخاو
 كلام لاقف « هتميق طبضي افصو كلذ فصي نأ ريغ نم ؛ مداخ وأ دبع

 فصولا'اذه ىلع حاكنلا عقو اذإو ءزوجيال ىعفاشلا لاقو ؛ زوحي ةفينحوبأو

 ببسو . ةميقلا ىلع ربحي :ةفينحوبأ لاقو ؛ ىمس امث طسولا امل ناك كلام دنع

 سيل وأ حاشتلا يف دصقلانم عيبلا ىرجم كلذ ىف حاكتلا ىرحيله مهف التخا
 جاشنلا ف ىرجي لاق نف ؟ ةمراكملا كلذ رثكأ هنم دصقلا لب غلبملا كلذ غلبي

 زوجمال كلذك فوصوم ريغ ءىش ىلع عيبلا زوجيال امك" : لاق عيبلا ىرجم
 :لاق ةمراكملا وه' امنإ هنم دوصقملا ذإ هارغ ىرحي سيل لاق نمو ؛ حاكنلا

 نأ اوبحتساو هوزاجأ موقو «الصأ هوزيجي لاموق نإف ليجأتلا امأو .زوحي
 ليجأثلا اوزاجأ نيذلاو ؛ كلام بهذم وهو لوخدلا دارأ اذإ هنم ائيش .مدلقي
 مهنمو ؛ كلام بهذموهو ءدعبلا اذه ردقو دودحم نمزلالإ مزجي مل نم مبنم
 + له مهفالتخا تبسو . ىعازوألا بهذم وهو « قارف وأ تومل هزاجأ نم
 توم ليجأتلا زي مل ههبشي لاق نف ؟ هببشيال وأ ليجأتلا ىف عيبلا حاكتلا هبشي

 . ةدابع هنوكلف ليجأتلا عنم نمو ؛ كلذ زاجأ ههبشيال لاق نمو ؛ قارف وأ
 بحي قادبصلا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو ( ررقتلا ف رظنلا ىف : ىفاثلا عضوملا )

 ”متتدرأ نإو  ىلاعت هلوقلف لوخدلاب هلك هبوجو امأ .توملاوأ لوخدلاب هلك

 اولمخ'أت الق اًراطشنق "نها دنحإ مليت آو جْوَر ناكم جوز "لادبتسا
 الإ اعومسماليلد هيف نآلا ملعأ الف تاملاب هبوجو امأو . ةيآلا ائنيش هلم
 سيسملا لوحدلا عم هبوجو طرش نم له اوفاتخاو . كلذ ىلع عامجإلا داقعنا

 نونعي ىذلا وهو « ةولثلاو لوخدلاب بحي لب « هطرش نم كلذ سيل مأ

 الإ روتسلا ءاخراب بجلال : دوادو ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ روتسلا ءاخرإب

 اهسفن ةولخلا) رهملا بحي ؛ ةفينحوبأ لاقو ؛سيسملا نكي مل ام رهملا فصن
 ؛اضئاح ةأرلا تناك وأ ناضمو ىف امئاص وأ اضيرم وأ امرحم فوكي نأ الإ

 بيسو . ايش كلذ ىف طرتشي ملو لوخدلاب هلكرهملا بجي : ىليل ىأ نبا لاقو
 هنأ كلذو « باتكلا رهاظل كلذ. ىف ةباحصلا ركح ةضراعم كلذ ىف مهفالتخا

 اهقادص نم فخؤي نأ زوجي سيل هنأ ةحوكنملا اهب لوحخدملا ىف ىلاعتو كرابت صن
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 ال ا ا
 ىلاعت لاقف ٠ قادصلا فصن امل نأ سيسملا لبق ةقلطملا ف صنو - ضْنعَب

 0 0 0 0 و 1 0 0 مع إو ١

 نم ةدحاو لك مكح ف ىرت اك صن !ذهو -'ٌمْسضرَف ام فْصَنَف ”ةضيرَف

 بجوف « امهنيب طسو الو سيسملا دعبو سيسملا لبق ىبعأ : نيتااحلا نيتاه
 نم رهاظلا انهه سيسملاو «"سيسملاب الإ بحجيال قادصلا نأ ارهاظ اباجيإ اذه

 لعلو « سملا وهو ةغللا ىف هلصأ ىلع لمح نأ لمتحي دقو « عامجلا هنأ هرمأ

 دق هنإ لجؤملا نيندلا ىف كلام لاق كلذلو : ةباحصلا تلوأت ىذلا وه اذه

 نود هل لعجف . اهعم «ماقم لوطل قالطلا عقو اذإ هيلع قادصلا اه بجو

 ةباحصلا نع كلذ ىف ةدراولا ماكحألا امأو . قادصلا باجيإ ىف اريثأت عامجلا

 مييلع فلتخي" مل قادصلا هيلع بجو دقف ارّس ىخرأ وأ اباب قلغأ نم نأ وهف

 سيسملا ىف افلتخا اذإ وهو « عرف ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . اوكح ايف كلذ ىف

 , وه ركنيو سيسملا ىه ىعدت نأ لثم كلذو « سيسملا طارتشاب نيلئاقلا ىنعأ

 نإو ء تقادص ءانب لوخد ناك نإ ليقو ؛ اهوق لوقلا نأ كلام نع روبشملاف

 لصحتيف « ءاسذلا اهيلإ رظن اركب تناك نإ ليقو ؛ قدصت مل ةرايز لوخد ناك

 كلذو « هلوق لوقلا : رهاظلا لهأو ىعفاشلا لاقو ؛ لاوقأ ةثالث بهذملا ىف ايف

 نم هيلع ىعدملا ىلع نيهلا بوجو ىف ريتعي سيل كلامو ؛ هيلع ىعدم هنأل

 كالذلو « ركألا ف ةببش ىوقأ وه ام ةهجب نم لب : هيلع ىعدم وهام ةهج

 فالتللا اذهو . ةيبش ىوقأ ناك اذإ ىعدملا لوق ةريثك عضاوم ىف لوقلا لعجي

 لوقلا كلذكو « للعم ريغ وأ للعم هيلع ىعدملا ىلع نيلا باجيإ له ىلإ عجمري

 . هلاكم ف اذه قأيسو 3 ىعدملا ىلع ةنيبلا بوجو

 لبق قلط اذإ هنأ المجم اقافتا اوقفتاو ( ريطشتلا ف : ثلاثلا عضوملا )

 ىلاعت هلوقل قادصلا فصنب اهيلع مجري هنأ اقادص ضرف دقو لوخدلا

 نم هلحم قف :ةثالث لوصأ ىف ريطشتلا ف رظنلاو . ةبآلا - ْممضرف ام فصنف

 مكح فو ) لوخدلا لبق عقاولا ىععأ : قالطلا عاونأ نم هبجروم فو : ةحكنألا

 كلام دنع حاكنلا نم هلحم امأ . قالطلا لبق تاريبغتلا نم هل ضرعي ام
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 لوخدلا لبق ىذلا قالطلا عقي نوكي نأ ىعأ . حيحصلا حاكتلا وهن

 ,قلطو امْحسف هبف ةقرفلا نكت ىل نإذ « دسافلا حاكتلا امأو . حيحصلا حاكتلا ىف

 نوكي ىذلا قالطلا وهف ريطشتلا بجوم امأو . نالوق كلذ ىف خسفلا لبق
 بيعب اهسايق لبق نم نوكب ىذلا قالطلا لثم اهنم رايتخابال جوزلا نم رايثخاب
 قادصلاب هابط هبيس نوكي ىذلا ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . هيف دجوي
 ىلا خوسفلا امأو . بيعلاب مايقلا] نيبو هنيب قرف الو ء هرسع عم ةقفتلا وأ
 نم خسفلا اهبف ناك اذإ ريطشتلا بجوت تسيل هنأ فالخ الف اقالط تسيل
 « ةححصلا تابجوم مدع لبق نم ةلمحلابو « قادصلا لبق نم وأ دقعلا لبق

 لثم حيحصلا دقعلا ىلع ةئراظلا خوسفلا امأو . الصأ رئيتخا كلذ ىف ال سيلو

 .ريطشتلا بجوي مل هنود امل ناك وأ رايتخا هيف امهدحأل نكي ىل نإف عاضرلاو ةدرلا

 .لهأ بهذم هيضتقي ىذلاو . ريطشتلا بجوأ ةدرلا لثم رايتخا هيف هل ناك نإو
 نم ناك ءاوس فيصنتلا هيف نوكي نأ بجاوف ءانبلا لبق قالط لك نأ رهاظلا
 ببسو . هيف فيصلت الف اقالط نكي ملو اخسف ناك ام نأو « هبيس وأ ابيبس

 ٠ ,ةلوقعم اهنإ لاق نف ؛ :ةلوقعمب تسيل مأ ىبملا ةلوقعم ة:سلا هذه له فالحلا

 ! در ىلع ربخلا ناكمل الل ناك ام ضوع قادصلا فصن امل بجو امنإ هنأو ىجملا

 .لغج عيبلا ىبعملا اذه ىف حاكتلا قراف املف ىرتشملا ىف لابلاك نملا فعخأو اهنعلس
 ءىث اهلنكي مل اهببس نم قالطلا ناك اذإ: لاق قحلا كلذ نم اضوع اذه اه
 نإ لاق ندر ؛ ةيغل سلا سغيقو نكلا مفد ىلع هربج نم امل ناك امتطقسأ اهنآل

 نم ناك قالط لكىف ريطشتلا مزلي : لاق ظفللا رهاظ عبتاو ةلوقعم ريغ ةنس
 كلذ نإف ىفالطلالبق تارييغتلا نم قادصلل ضرعي ام مكح امأف . اهيسوأ هيبس
 : هجءوأةعب رأ نمولخب الف هللا لبق نم ناكاق ءهللا نموأ اهلبق نم نوكي نآولخيال

 امأو « ةدابز نوكي نأ امإو « اصقن نوكي نأ امإو «لكل افلت نوكي نأ امإ

 اهفرصصت نوككي نأ ولخي الف اهليق نم ناكامو . اعم اصقنو ةدايز 'نوكي نأ
 ةصاخلا اهعفانم ىف هيف اهفرصت نوكي وأ « ةبهاو قتعلاو عيبلا لثم تيوفتب هيف
 .ىفو.ةدايزلا فو فلتلا ىف امهنأ كلام دنعف ؛ اهجوز ىلإ هب زهجتت اهف وأ اهب
 .فاصنلاب اهيلع فلتلاو ناصقنلا ف عجرب هنأ ىعفاشلا دنعو ؛ ناكيرش ناصقنلا



 تسب قه حب

 لوخدلا لبق قادصلا ةأرملا كلمت له مهفالتخا بيسو . ةدايزلا فصنب عجري الو
 : لاق ارةتسم اكلم هكلمتال اهنإ لاق نف ؟ هكلمتال وأ ارقتسم اكلم توملا وأ
 ارقتسم اكلم هكلمت لاق نمو ؛ اهعفانم ف هلخدتف "دعتت لام ناكيربش هيف اه
 عوجرلا بجوأ كلملا رارقتسا دعبو قالطلا دنع اهيلع.نيعت بجاو قحريطشتلاو
 . فصنلا ةنماض اهعفانم ىف هتفرصاذإ اهمأ اوفلتخي ملو ؛ اهدنع بهذام عيمجي اهلعأ

 اهيلع عجري له ةداعلأ هب ترحب امم زاهجلا اهحدلصي ام هب ترشا اذإ اوفلتخاو
 اهيلع عجري : كلام لاقف ؟ نعلا وه ىذلا قادصلا بفصتنب .مأ هت رشا ام فصنب
 ىذلا نقلا فصنب اهيلع مجري : ئعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؛.هت ريشا ام فصنب
 :له وهو عامسلاب قلعتم رؤهشم عرف ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . فادصلا وه
 لوخدلا لبق تقلط اذإ' ىنعأ ؟ ركبلا هتذبا ف قادصلا فصن نعوفعي نأ بألل
 كلذ سيل : ىعفاشلاو ةفينؤوبأ لاقو ؛ هل كلذ : كلام لاقف ؟ هتمأ ىف ديسللو
 ”نويفعي 'نأ "الإ  ىلاعت هلوق ىف ىنلا لاّيحالا وه مهفالتخا ببسو . هل
 لاقت اهنإف , وفعي» ةظفل ىف كلذو  حاكتلا ”ةّدنقلع هديب ىذذلا و
 ةدقع هدبب ىذلا » هلوق فو :؛ ببي ىبعمب ةرموطقسي ىعع ةرم برعلا مالكف
 ىلع لاق نف ؛ جوزلاىلع وأ ىلولا ىلع لهريمضلا اذه دوعي نه ىلغ « حاكنلا

 . طقسي ىبعمب (وفعي » لعج ىلولا ىلعلاق نمو ببي ىبعمب « وفعي ١ لعج جوزاا
  ةأرملا بجاولا قادصلا لفصن نع وفعي نأ ىلو لكل : اولاقف موق ذشو
 هلعج نم نكل « ءاوسلا ىلع ةيآلا ىف ناذللا نالاحالا ناذه نوكي نأ هبشيو
 كلذ زاوج نأل « ادئاز اعرش ىأ : ةبالا ىف ادئاز امكح بجوي ملف جوزلا
 داز دقف هريغ امإو بألا امإ « ىلولا هلعج نمو . عرشلا ةرورض نم مولعم
 ابل ىلولا ىف رهظأ ةبآلا نأ ةب نيني ليلدب أي نأ هيلع بحجب كلذلف « اعرش
 سيل ةروجحملاو ةريغصلا ةأرللا نأ ىلع روهمحلاو ؛ رسعي ءىش كلذو جوزلاف
 نأ زوي : اولاقف موق دذشو ؛ اهل بجاولا فصنلا اهقادص نم بهن نأ اه
 بابلا اذه نم اوفلتخاو .  نوفعي نأ "الإ  ىلاعت هلوق مومع' اريصم به
 : كلام لاقف ؛ لوحدلا لبق تقلط مث اهجوزل اهقادص تبهو اذإ ةأرملا ىف
 . قادصلا فصنب اهيلع عجري : ىعفاشلا لاقو ؛ ءىشب اهيلع عجري سيل
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 وأ قاداصلا نيع ىف وه قالطلاب جوزلل بجاولا فصنلا له فالحلا ببسو
 ضيق :هنأل ءىشب اهيلع عجريال : لاق قادصلا نيع ىف لاق نف ؟ ةأمملا ةمذ ىف
 ول اك هل هتبهو نإو عجري : لاق ةأرملا ةمذ ىف وه لاق نمو ؛ هلك فادصلا
 ضيقلا نيب ةلئسملا هذه ىف ةفينح وبأ قرفو : اهلام نم كلذ ريغ هل تبسو

 هل سيلف تبهو ىح ضيقت مل نإو ٌفصنلا هلف تضبق نإ : لاقف « ضبق الو
 . ةمذلا ف راص تضبق اذإف « ضيقت ملام نيعلا ف قحلا نأ ىأر هنأك ءىش

 « زئاج ضيوفتلا حاكن نأ ىلع اوعمجأو ( ضيوفتلا ف : عبارلا عضولا )
 "نإ ”هكلملع حانتجال  ىلاعت هلوقل قادص نود حاكلا دقعي نأ. وهو
 اوفلتخاو . - ”ةيضيِرف ”نملل اوضرتفت وأ ”نهوسسم 'ل ام ”ءاسنلا مسلط
 افلتخناو قادصلا ضرف ةجوزلا تبلط اذإ امهدحأ : نيعضوم ىف كلذ نم
 . ؟ ال مأ قادص اهل له ضرفي ملو جوزلا تام اذإ : ىناثلا مضوملا . ردقلا ىف

 . ارهم اطل ضرفي. نأ بلطت ةأرلا تماق اذإ ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأف )
 قلط نإف « رايخ كلذ ىف جوزلل سيلو ؛ اهلثم رهم ال ضرفي : ةفئاط تلاقف
 سيل : لاق نم مهنمو ؛ قادصلا فصن اهل : لاق نم ءالؤه نف « مكحلا دعي
 ةفينح ىنأ لوق وهو « حاكنلا ةدقع ىف نكي مل ضرفلا لصأ نأل « ءىث احل
 قلطب نأ امإ : ثالث تارايخ. نيب جوزلا : هباحصأو كلام لاقو ؛ هباحصأو
 لثملا قادص ضرفي نأ امإو « هب ةأرملا هبلطت ام ضرفي نأ امإو « ضرفي الو
 راين ريغ نم لثما رهم بجوي نم نيب ىنعأ « مهفالتخا ببسو . اهمزلبو
 هاوق موهفم ىف مهفالتخا بجويال نمو « ضرفلا اهبلط دعب قلط اذإ جوزلت

 - ةيضيرف نط اوضرفت وأ نهوسمت ملام ءاسنلا مقلظ نإ مكيلع حانجال - ىلاعت ْ
 قالطلا بيس ناك ءاوس قادصلا طوقس ىف مومعلا ىلع لومحم اذه له
 اشيأو « كلذ ىف فالحلا هبيس قالطلا نكي مل وأ قادصلا ضرف ىف مهفالتخا
 مهفيال وأ « لاح لك ىف رهلا طوقس كلذ نع حانخلا عفر نم مهفي لهف
 ىلاعت هلوقل لاح لك ىف هطوقس رهظألا ناك نإو لامحا هيف ؟ كلذ
 فالح الو -”هرددتق رسما ىعو هرادق عسومملا ىلع نه قيعشمو -
 بجبوأ نم ىلع بجي ناك دقو ؛ء ىث هيلع سيل هنأ ءادتبا قلط اذإ هنأ ىف هملعأ



 اال

 بجوأو ضيوفتلا ريغ حاكن ىف لوخدلا لبق قلط اذإ قادصلا رطش عم ةعئملا اه
 را روم راش سلا ماهر نأ ضيوفتلا حاكن ىف لقا رهم امل

 تضرعت امنإو ؛ ضيوفتلا حاكن ىف قادصلا طاقسإل اهموهفمب ضرعتت م ةبآلا نآل

 اذإ لثملا رهم ضيوفتلا حاكن بجوي ناك نإف ضرفلا لبق قالطلا ةحابإل
 كلام لاق اذهلو « ىمسملا ىف ة رطشتب اك" قالطلا عقو اذإ رطشتي نأ بجاوف بلط

 مورا راك مم للا لمان عران نسنل
 لوحدلا لبقو قادصلا ةيمست لبق جوزلا تام اذإ ىهو (ةيناثلا ةلئسملا امأو)

 , ثاريملاو ةعتملا اهو قادص اهلرسيل : اولاق ىعازوألاو هباعصأو اكلام نإف ءابب

 ىعفاشلا نعو دوادو دمحأ لاقو هبو ثا ريملاولثملا قادص اذ : ةفينتح وبأ لاقو

 مهفالتخا ببسو . كلام لوق لثم وه هباعصأ دنع روصنملا نأ الإ « اعيمج نالوقلا
 نم لئس هنأ دوعسم نبا نع ىور ام وهف رثألا امأ . رثألل سايقلا ةضراعم

 أطخ ناك نإو هللا نف اباوص ناك نإف ىأرب اهيف لوقأ : لاقف ةلكسملا هذه

 الو ةدعلا اهلعو ططش الو سكوال امماسن نم ةأرما قادص امل ىرأ : ىلا

 لوسر ءاضقب اهنف تيضقل دهشأ :لاقف ىعجشألا راسب نب لقعم ماقف « ثاريملا
 ىذمرلاو ىئاسنلاو دواد وبأ هر قشاو ثنب عوردب ف و هيلع هللا للص هللا

 ضبقي مل املف ضوع قادصلا نأ وهف اذهل ضراعملا سايقلا امآف هحرد# و

 هذه ىف ىعفاشلا نع قزملا لاقو . عيبلا ىلع اسايق نساوغلا بحي ىف ضوعلا

 وه هلاق ىذلاو «ةنسلا عم دحأ لوقف 0 عورب ثيدح تدث نإ : ةلئسما

 . ملعأ هللاو باوصلا

 امإو هنيعل امإ ىسفي قادصلاو ( ةدسافلا ةقدصالا ىف : سماخلا عضوملا )

 امو ريزتحللاو رمحللا لثف هنيعل دسفي ىذلاف « رذع وأ لهج نم هيف ةفصل

 هيف لصألاف لهجلاو رذعلا لبق نم دسفي ىذلاو « كلمتي نأ ز زوجنال

 : ةروهشم لئاسم سخ كلذ فو « عويبلاب

 يدع علا اريزئخوأ | 7” ا ةلكسملا )
 نعو ؛ لثلا رهم هيف عقو اذإ حيحص دقع ةفينحوبأ لاقف « ادراش اريعب وأ

 وهو هذدعبو لودحدلا لبق هخسفو دقعلا ا امهادحإ : : كائاور كلذ ىف كلام

 مفالتخا ببسو . لثملا قادص الو تبث لخخد نإ هنأ ةيناثلاو . ديبعىأ لوق
 عيبلا مكح همكح لاق نف ؟ كلذك سيل مأ عيبلا كح كلذ ى حاكنلا كح له



 - ما

 سيل لاق نمو ( نفلا داسفب عيبلا دسفي ا؟ قادصلا داسفب حاكنلا دسفي : لاق

 اطرش سيل قادصلا ركذ نأ ليلدب قادصلا ةعص حاكنلا دقع ةعحص طرش نم

 لوخدلا نيب قرفلاو 2ع لثملا قادصب ححصي و حاكنلا ىضمبي : لاق دقعلا ةهص قف

 رخلا قادصلا نيب فقرفي نأ كلام لوصأ هيضتقت ىذلاو ٠ فيعض همدعو

 .أصن هيف نآلا ركذأ تسلو « عيبا ىلع اسايق هيف ةفصل مرا نيبو نيعلا

 مفديو ادبع هيلإ عفدت نأ لثم عب هد رهملاب درا اذإ اوفلتخاو (ةيناثلا ةلئسلا )

 هعن) «٠ قادصلا ن م نعلا ىمسي 7 للعلا ٠ نم نعو قادصلا نع مهرد فلأ

 د ببشأ هزاجأو ؛ رووا ىو.« اق او كلا

 كشيال رمأب ادعاصف رانيد عبر عيبلا دعب قابلا ناك نإ : لاقف هللا دبع قرفو
 :لاق ةرمو « زئاج كلذ : لاق ةرف « ىعفاشلا لوق هيف فلتخاو . زاج هيف

 ؟ هيبشب سيل مأ عيبلاب هيبش كلذ ىف حاكنلا له مهفالتخا ببسو .لثملا رهم هيف
 عيبلا قزوحيال ام للهحلا نه حاكنلا ف زوجنمو « هعنم عيبلاب كلذ ىف ههبش نف

 ْ , زوحي لاق
 اهقادص ىف هيلع طرتشاو ةأرما حكن نميف ءاملعلا فلتخاو ( ةثلاثلا ةلئسملا )

 مزال طرشلا : ةباحصأو ةفينحوبأ لاقف : لاوقأ ةثالث ىلع بألا هب ىلاحي ءابح

 كلام لاقو ؛ لثملا قادص الو دساف رهملا : ىعفاشلا لاقو ؛ حيمص قادصلاو

 ببسو . هل وهف حاكنلا دعب ناك نإو « هتنبال وهف حاكنلا دنع طرشلا ناك اذإ

 طرتشيو ةعلسلا عيدي ليكولاب ههبش نف ٠ عيبلاب كلذ ىف حاكتلا هيبشت مهفالتخا
 كلذ ىف حاكتلا لعجا نهو + عيبلا زوجيال اك حاكنلا روجيال : لاق ءابح هسفنل

 دقع ىف طرشلا ناك 0 تر اها و لاق عيبلل افلام

 همهلي ملو « اهلثم قادص نم اناصقن هسفنل هطرتشا ىذلا كلذ نوكي نأ حاكتلا
 رمع لوق وه كلام لوقو « قادصلا ىلع قافتالا و حاكنلا داقعنا دعب ناك اذإ
 فقازرلا دبعو قاسنلاو دواد وبأ جرخو ٠ ديبع ىلأو ىروثلاو زيزعلا دبع نبا

 مامو هيلع هلا لضافللا كوع لاك : لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع

 امو « اهل رهف حاكتلا ةمصع "لبق 0 ا ةأرما اميأو
 ”مرثك أ ام 'ق قصأو ”ةيطعأ "نمل وهف حاكتلا ةمصع للعب ناك
 ل فلم نق ار ورمت ثيدحو ( ”قيسأو ”نب ةّئَبلع لمجرلا
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 اذإ : ريلا دبع نب رمع وبأ لاقو . كلام لوق ىف صن هنكلو « هفحص هنأ لبق
 . هب لمعلا بجو تاقثاا هتور

 لاَقف « بيع هب دجوي وأ قحتسي قادصلا ىف اوفلتخاو ( ةعبارلا ةلئسملا )
 فلتخا و؟لثملا رهمب وأ لثملاب وأ ةميقلاب عجرت لهاوفلتخا و . تباث حاكنلا : روهمجلا
 كلذكو ؛ لثملا رهمب ةرم لاقو « ةميقلاب ةرم لاقف . ىعفاشلا لوقم كلذ ىف

 لاق . لثملاب عجرت ليقو « ةميقلاب عجرت ليقف : كلذ ف بهذملا فلتخا
 ناكل لثملا قادص وأ ةميقا نم لقآلاب عجرت ليق ولو : ىمخللا نسحلا وبأ
 هبشي له فالحلا ىبمو . دساف حاكنلا : لاقف نونمس ذشو . اهجو كلذ
 : لاق هبيشي مل نمو ؛ خسفني : لاق ههبش نفف ؟ هببشيالوأ عيبلا كلذ ف حاكتلا
 . خسفنيال

 فلأ قادصلا نأ ىلع ةأرلا حكني لجرلا ىف اوفلتخاو ( ةسماخللا ةلئسملا )
 روهمخلا لاقف « نافلأ قادصلاف ةجوز هل تناك نإو « ةجوز هل نكي مل نإ
 نم املو « زئاج طرشلا : موق لاقذ « كلذ ف بجاولا ف اوفلتخاو . هزاوجب

 ىعناشلا لوق وهو 5 لثملا رهم امل : ةفئاط تلاقو ؛ طريشا ام بس قادصلا

 ؛ةعئملا الإ اهل نكي ل لوخدلا لبق اهقلط نإ : لاق هنأ الإ : روثوبأ لاق هبو
 ةأرما هل نكت ىل نإو ءمهرد فلأ اهلف ةأرما هل تناك لإ : ةفينح وبأ لاقو
 اذه ىف جرختيو ؛فلألا نم لقأ وأ نيفلألا نم ريكأ نكي ملام اهلثم رهم اهلف
 بهذملا ىف اهيف اصن نآلا ركذأ تسلو « ررغلا ناكمل خوسفم حاكتلا نأ لوق

 هب ربتعي اهف اوفلتخاو . . ةريثك هعورفو بابلا اذه مهلئاسم روهشم هذهف

 اهلامج ىف ربتعي : كلام لاقف « اههيشأ امو عضاوملا هذه ىف هب ىمضق اذإ لثملا رهم
 لاقو ؛ طقف ابيصع ءاسذب ريتعي : ىمفاشلا لاقو ؛ املامو ١ اساصنو

 له فالحلا ىبمو « مههريغو ةبصعلا نم اهبارق ءاسن كلذ ىق ريتعي : ةفينح وبأ

 ةالصلا هيلع هلوفل « لامحلاو لاملاو بصنملا ف وأ طقف بصنملا ىف ةلثامملا
 . ثيدحلا « اهبسحو اهلاحو اهنيدل ةأرملا حكتت » مالسلاو

 ىلخنال مهفالتخاو ( قادصلا ىف نيجوزلا فالتسخا ف : سداسلا عضوملا )

 بوجولا تقو ىنعأ :تقولاف وأ سنحلا ىف وأ ردقلا ف وأ ضبقلا ف نوكي نأ

 . هححصم ها لمأتف اهبصنم هلعلو خسذلا ف اذكه : اهباصنو هلوق ٠ )١(
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 ءاهقفلا إف « ةئامب جوزلا لاقو نيتئامب الثم ةأرلا تلاقف ردقلا ىف افلتخا اذإ امأن
 لوخدلا لبق فالتخالا ناك نإ هنإ : كلام لاقف ءاريثك افالتخا كلذ ىف اوفلتخا
 فلح نإو « نامعافتيو نافلاحتي امهنأ هبشي امب ةأرلاو هبشي امب جوزلا ىقأو

 ةلزتمب ناك اعيمح الكن نإو « فلاحلا لوق لولا ناك رخآلا لكنو امهدحأ

 ناك نإو « هلوق لوقلا ناك امهنم هبشي امب ىنأ نمو «اعيمح افلح اذإ ام

 لوق لوقلا : ةفئاط تلاقو ؛ جوزلا لوق لوقلاف لوخدلا دعب فالتخالا

 تلاقو ؛ةعامحو ةمربش نباو ليل ىنأ نباو روثوبأ لاق هبو « هني عم جوزلا

 رهم ىلع داز ايف جوزلا لوقو « اهلثم رهم ىلإ ةجوزلا لوق لوقلا : ةقئاط

 خسفلا رت لو لثملا رهم ىلإ عجبرو افلاحت افلتخا اذإ : ةقئاط تلاقو ؟ اهلثم
 قادص ىلإ درت امنإ ليق دقو « ةعامجو ىروثلاو ىعفاشلا بهذم وهو « كلاك
 . وه ىعدأ ام لقأو تعدا امم ركأ لثملا قاتص نكي ملام نيمب نود لكل

 ”ةنيبلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم مهفالتخا ىلع ىبم مهفالتخاو

 ؟ للعم ريغ وأ للعم كلذ له « رثكننأ نم ىلع نيمسيلاو ىتعدا نم ىلع
 نمو « امسافتو الاحت ايوتسا نإف « ةببش امهاوقأ !ًدبأ فلحب : لاقللعم لاق نف

 ىعدتو قادصلا سنجو حا اكنلاب هل رقت اهنأآل جوزلا فلحي : لاق للعم ريغ لاق

 دخاو لك نأل « ادبأ نافلاحفي اضيأ ليقو « هيلع ىعدم رهف ائاز اردق هيلع
 بهذملا ف كلذ ىف فالحلاو « هايشألا عاري مل نم دنع كلذوو « هيلع ىعدم امهم

 ىأرب لثملا رهم ىلع داز ايف هلوق لوقلاو «لثملا رهم ىلإ اطوق لوقلا لاق نمو
 كلذو «ةهبش ىوقأ دب الو اهدحلأ نركي لب ىوعدلا ف ادبأ نايوتسال امهنأ
 لوقلا نوكبف هنود امث اهلثم قادص لداعي ايف نوكي نأ نم اهاوعد ولخيال هنأ

 كلام فالتخا بسبسو . هلوق لوقلا نركف كلذ قوف امف نوكي وأ « احلوق

 هبشي له وه « لثملا قادص ىلإ عوجرلاو فلاحتلا دعب .خسافتلا ٠ ىعفاشلاو
 لاق نمو ؛ خسافتلاب لاق هب هبشي لاق نف ؟ هبشي سيل مأ كللذ ىف عيبلاب حاكتلا
 فلاحتلا دعب لثملا قالصب : لاف دقعلا ةحص طرشنم سيل قادصلا نآأل « هبشال

 ايضارتي نأ فلاحتلا دعب امل زوحيال هنأ كلام بامصا ني عزا نب كللكر

 ةباغ ف وهف هب ىخريو رخآلا لوق ىلإ امرأ عجري نأ الو ء ىبشن ىلع

 فيعض هيبشت وهو « ناعللاب هبشي امنإ اذه ىلإ بهذ نمو ؛ فعضلا



0 5 

 تلاقف ضبقلا ىف افلتخا اذإ امأو . هيف فلتخم ناعلا مكحلا اذه دوجو نأ عم
 لوق لوقلا : روهمحللا لاقف تضبق دق جوزلا لاقو « ضبقأ لإ ةجورلا
 «لوخدلا لبق اهوق لوقلا : كلاملاقو ؛روث وبأو دمحأو ىرؤثلاو ىعفاشلا ةأرملا
 نأل كلام كلذ لاق انإ : هباحسأ ,ضعب لاقو ؛ لوخدلا دعب هلوق لوقلاو
 نإف « قادصلا عفدب ىتح جوزا لخديال نأ مهدنع ناك ةنيدملاب فرعلا
 كوقلا نأب لوقلاو ؛ ادبأ ءاهرق لوقلا ناك فرعلا اذه هيف سيل داب ناك
 هل ىلا ةيبشلا ةوق ىعار .كلا» نكلو « اهيلع ىعدم اهنأل نسحأ ادبأ اهلوق
 .نوكي له لوخدلا لاط اذإ كلا“ باحصأ فلتخاو ؛ جوز اهب لخد اذإ
 هقادصلا سنج ىف فلتخا اْذِإ امأي . نسحأ نيمي ريغب وأ نيميب هلوق لوقلا
 « بوثلا اذه ىلع كتجوز ىه :تلاقو « دبعلا اذه ىلح كلتجوز الثم وه لاقف
 ءانبلا لبق كاللتخالا ناك نإ ناخسافتيو نافلاحتي امهنأ بهذملا ق روبشملاف
 وأ تعدا امم ريكأن كي. ملام لثم قادص احل ناكو تبث ءانبلا دعب ناك نإو
 .لوقلاو «٠ لوخدلا لبق نافلاحتي : راصقلا نبا لاقو ؛ هب فرعا امي لقأ
 هبشي ناك نإ جوزاا لوق لوقلا : غبصأ كاقو ؛ لوخدلا دعب جوزلا لوق

 اهبشم اهلوق ناك نإف جوزلا لوق هبشي مل نإف « هبشي ملوأ امهلوق هبشأ ءاوس
 ؛ لثما قادص اهل ناكو افلاحن اهبشم امموق نكي مل نإء + اهوق كوقلا ناك
 .ىبعأ : ردقلا ىف اهفالتخا .هتع هلوق لم هلئسملا هذه ىف ىعفاشلا لوقو
 عيبلا ف خسافتلاب ءاهقفلا لوه ببسو . لثملا رهم ىلإ ناعجارتيو نافلاحتي

 هنإف تقولا ىف مهفالثخا امأو . هللا ءاش نإ عويبلا باتك ىف هلص أ فرعتس
 هتع روبشملا ىف هيف كلام لوق لصأ ىلع ءىجب :ىذلاو . ”ىلاكلا ف روصتي
 اضيأ روصتيو فالخ هيفو عيبلا ىلع اسايق مراغلا لوق لجألا ىف لوقلا نأ
 هبحيال: لاق عويبلاب حاكلبلا هيش نف ؟ هدعب وأ لؤخدلا لبق له بجي“ ىبم

 ضبق دعب الإ ىرتشملا ىلع نملا بجيال ذإ.عيبلا ىلع اسايق لوخدلا دعب الإ
 هلوخدلا لبق بحي : لاق ةيلحلا ىف طرتشي ةدابع قادصلا نأ ىأر نمو ةعلنسلا
 . قادصلا نم ائيش لوخدلا لبق جوزلا مدقي نأ كلام بحتسا كلذلو

 .عرشلا ىف لحت .اهنإف ةأرما لكو, ( دقعلا لحم ةفرعم ىف : ثلاثلا نكرلا )
 الوأ مسقنت ةلمحلاب ةيعرشلا عئاوملاو :. نيمي كلمب وأ ٠ جاكنب امإ : نيهجوب
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 ىلإ مسقنت ةدبؤملا عناوملاو .ةدبؤم ريغ عناومو « ةدبؤم عناوم : نيمسق ىلإ

 . عاضرو ( ربصو ء بسن : ثالث اهيلع قفتملاف . اهيف فلتحمو « اهيلع قفتعم

 عنام اهدحأ : ةعبست ىلإ مسقنت ةدبؤم ريغلاو ناعللاو « ىنزلا اهيف فلتّلاو

 رفكلا عنام : عبارلاو فرلا عنام : ثلائلاو . عمجلا عنام : ىلناثلاو . ددعلا

 ةدعلا عنام : عياسلاو . سفرملا عنام . سداسلاو . مارحإلا عنام : سماحلاو

 . قلطملل اتالث قيلطتلا عنام : نماثلاو . هديبأت مدع قف فالتخا ىلع

 ىف « اعئام ريثع ةعبرأ ةلمحللاب ةيعرشلا عناوملاف . ةيجوزلا عنام : مساتلاو

 . الصف رشع ةعبرأ بابلا اذه

 بسنلا.عنام ىف لوألا لصفلا
 تاروكدذملا عبسلا بسنلال بق ن» نمرحي ىثاللا ءاسنلا نأ ىلع اوقفتاو

 خألا ثانبو تالالل'و تامعلاو تاوخألاو تائبلاو تاهمألا : نآرقلا قف

 ةهج نم ةدالو كيلع اهل ىبأ لكل مها : انههمألا نأ ىلع اوقفتاو.تخألا تانبو

 لبق نم ةدالو اهيلع كل ىتأ لكل مما : تنبلاو ؛ بألا ةهج نهوأ مألا
 ىنأ لكل مسا ىهف : تمخألا امأو ؛ ةرشابم وأ تنبلا لبق نم وأ نبالا
 : ةمعلاو ؛ امهيلك وأ مألا وأ بألا ىعأ امهيعومجت وأ كيلصأ دحأ يف كتكراش
 :ةةلاخلا امأو ؛ ةدالو كيلع هل ركذ لكل .وأ كيبأل تدخأ ىه ئنأ لكل مسا
 : خلا تائبو ؛ ةدالو كيلع اهل ىنأ لك تأ وأ كمأ تخل مسا ىهف
 ؛ةرشاب» وأ اهيبأ لبق نه وأ اهمأ لبق ن٠ ةدالو اهيلع كيخأل ىنأ لكل مسا
 اهمأ لبق نم وأ ةزشابم ةدالو اهيلع كتخأل ىتنأ لكل مما :تخآلا تانبو
 هذه ىف هملعأ فالخ الو : تامرحم عبسلا نايعألا ءالؤهف . اهيبأ لبق نم وأ
 . ةيآلا رخآ ىلإ ( مكليلتع تمرح ) ىلاعت هلوق اهبف لصألاو . ةلمحلا
 . نيهلا كلي ءطولا مرحي حئاكنب ءطولا مرحي ىذلا بسنلا نأ ىلع اوعمجأو

 ةرهاصملا ىف ىناثلا لصفلا

 هلوق هيف لصألاو « ءابآلا تاجوز : عبرأ نبنإف ةرهاصملاب تامرخلا امأو
 ثاجبوزو « ةبآلا - ءاسنلا نم "ملك قابآ ملكت ام اوحكت الو - - ىلاعت
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 ”نيدّنلا ملكئاننبأ ”لئالحو  ىلاعت هلوق اضيأ كلذ ىف لصألاو .٠ ءانبألا
 ىلاعت هلوق كلذ ىف لصألاو 0 اضيأ ءاسفلا تاهمأو 5 'مكبالصأ 'ن

 ىلاعت .هلوق هيف لصألاو : 2 تاجوزلا تائبو . "مكئاسن اهم

 8 محد د ىلإ "هللا ,ممكئاسن ' نم ا ف دولا ”ملكتيئابرو -

 0 نينثا ميرحن ىلع نوملنمملا قفتا | عبرألا ءالؤوف - نمبر
 ةجوزلا ةنبا ا ةدحاوو « ءانبألاو ءابآلا تاجوز مير وهو

 .جوزلا رجح ىف نوكت نأ اهطرش نم له امهدحأ : نيعضوم ف اهنم اوماتخاو
 مهنإف ةجؤزلا مأ امأو . ؟ هطولاب وأ ةذلل مألل ةرشابملاب مرحت له ةيناثلاو
 اضيأ ا طقف تنبل ىلع دقعلاب وأ ءطولاب مرح له اوفلتخا
 ميرحتلا اذه نم انزلا بجوي له ىهو ع ةعبار ةلئسم بالا اذه نم

 . لئاسم عيرأ انهف ؛ ةببشب حاكنلا وأ حيحصلا ماكل هبجوي ام

 نوكت نأ ةجورلا تنب مير طرش نم له ىهو ( ىلوألا ةلئسألا (

 سيلا كلذ نأ ىلخ روهمملا نإف ؟ هلرش نم كلذ سيل مأ جوزلا رجح ىف
 هلوق له فالحلا ىبمو ؛ هطرش نم كلذ .دواد لاقو ؛ ميرحتتلا طرش نم

 « ريثأت هل سيل وأ ةمرلا ىف ريثأت هل فصو  ,كروجح ىف اللا  ىلاعت
 رثكألا دوجوملا جرخم جرخن لاق نف ؟ رثكأ دوجوملا جرخم جرخ امنإو
 . ىلا وأ هرجح ىف ىلا نيب كلذ ىف قرفال ذإ « بئابرلا ىفاطرش وه سيلو
 لوقعم ريغ اطرش هلعج نمو ؛ قالطإب ةبيبرلا مرحن : لاق هرجح ىف تسيل

 . هرجح ىف تناك اذإ الإ مرحنال : لاق ىيعملا

 ؟ءطولاب وأ .طقف مألا ةرشابمب تنبلا مرحت له امأو ( ةيناثلا ةلئسملا )
 نم ءطولا نود ايف اوفلتخاو . ءطولاب اهتمرح نأ ىلع اوقفتا

 ؟ ال مأ مرحي كلذ له ةوبهش ريغل وأ ةوهشل جرفلا ىلإ رظنلاو سملا

 ةوبشل سمللا نإ : دعس نب ثيللاو ىعازوألاو ةفينحوبأو ىروثلاو كلام لاقف
 + طولا الإ اهمرحتال : ىركاو دواد لاقو ؛ نقلا ىلوق دحأو هو « مألا مرمي

 ناك اذإ سمللاك كلام دنع رظنلاو « هدئنع راتغلا ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو

 يق ةفينح وبأ هقفاوو ؛ المخ هنع هيفو ؛ ناك وضع ىأ ىلإ ذذلت رظن

 ؛ ةلللا طرشي ملو سمللا لمحم رظنلا ىروثلا لمحو ؛ طقف جرفلا ىلإ رظنلا
 «ىفاث - دهسا ةيادي سم
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 رظنلا ف بجوي ملف هيلوق دحأ ىف يعفاشلاو ليل ىلأ نبا كلذ ىف مهفااخو

 لوخدلا طاربشا نم موهفملا له فالحلا ىبمو . سمللا ف بجوأو « ائيش
 ؟ ءطولا نود امب ذذلتلا وأ ءطولا - نهب ملخد ىتاللا  ىلاعت هلوق ىف

 . ؟ ال مأ رظنلا هيف لخدي لهف ذذلتلا ناك نإف

 ,ىلإ راصمألا ءاهقف ةفاك نم روهمحلا بهذف مألا امأو ( ةثلاثلا ةلثسملا )

 مآلا نأ ىلإ موق بهذو « لخدي مل وأ اهب لخد تنبلا ىلع دقعلاب مرحت امأ

 هلإ مرحنال اهنأ ىنعأ : تنبلا ف لاحلاك تتبلا ىلع لوخدلاب الإ مرحتال

 امنع هللا ىفر سابع نبا» ىلع نع ىورم وهو « مآلا ىلع لوخدلاب
 ملخد اللا  ىلاعت هلوق ى طرشلا له فالمللا ىبمو . ةفيعض قرط نم

 .تاهمألاو .يئابرلا ىلإ وأ طقف بئابرلا مهو روكذم برقأ ىلإ دوعي - نبب
 اللا مكبئاب و مكئاسن تاهمأو - ىلاعت هلوق ىف بئابرلا لبق تاروكذملا

 ىقاللا  هلوق نوككي نأ لمتحي هنإف - نهب ملخد ىقاللا مكئاسن نم يكروجح ىف
 روكذم برقأ ىلإ دوعي نأ لمتحمو « تانبلاو تاهمألا ىلع دوعي - نبب ملخد

 نب ورمع نع حابصلا نب ىثملا ىور ام روهمجلل ةجحلا نمو . تانبلا مهو
 حكت لجر امبأ » لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش
 . ,٠ اهلماأ هل 'ليحن الف 'لئخادتي 'م ذأ اب ”لتختدف أرنا

 ءالؤه ىف ميرحتلا نه بجوي له انزلا ىف اوفلتخاف ( ةعبارلا ةلثسملا امأو )
 ءلاقف « دحلا هيف أردي ىنلا ىعأ ؟ ةهبشب وأ حمص حاكن ىف ءطولا بجوي ام
 اه ىنازا ىنأ حاكن الو اهننبا الو اهمأ حاكن مرحال ةأرملاب انزلا : ىفاشلا
 جحاكنلا مرحي ام انزأا مرحي ىعازوألاو ىروثلاو : ةفينحوبأ لاقو ؛ هئبا الو
 مساقلا نبا هنع ىورو « مرح ال هنأ ىعفاشلا لوق لثم هنع ًاطوملا ىف كلاعامأو

 مساقلا نبا ناوفلاخي كلام باءصأ : نون لاقو ؛ مرحي هنأ ةفينح ىنأ لوق لثم
 مرحي ال ةهبشب ءطولا نأ ثيللا نع ىور دقو ؛ أطوملا ىف ام ىلإ نوبهذيو « اهيف
 ىبملا ىلع هتلالد ف ىنعأ :حاكنلا مساىف كارتشالا فالحللا بيسو . ذاش وهو
 حكن ام اوحكنت الو  ىلاعت هلوق ىف ةيوغللا ةلالدلا ىعار نف' «ىؤغللاو ىعرشلا
 ءانزلا مرحيال : لاق ةيعرشلا ةلالدلا ىعار نمو « انزلا مرحي : لاق  يكؤابأ



 ها © تح

 :لاق نبالاو بألا نيبو تنبلاو مألا نيب ىلا ةمرحلاب مكحلا اذه للع نمو
 نأ ىلع رثكألا- عامجإل مرحيال : لاق بسفلاب ههبش نمو : اضيأ انز' مرحي
 نيهلا كلمب ءطولا نأ ىلع رذنملا نبا ىكح امف اوقفتاو .انزلاب قحليال بسنلا
 انك نيهلا كلم ىف ةرشابملا ريثأت ىف اوفلتخاو . حاكنلاب ءطولا مرحب ام هنم مرحب
 : حاكنلا ىف اوفلتحا

 عاضرلا عنام ىف ثلاثلا لصفلا
 نأ ىنعأ : بسنلا نم مرحيام هنم مرحي ةلمحلاب عاضرلا نأ ىلع اوقفتاو

 نبالا ىلع مرحب نم لكو ىه. عضرملا ىلع مرحتف ؛مآلا ةلزئم لزتت ةعض رملا
 : مست اهنم دعاوقلا ةريثك لئاسم ىف كلذ نم اوفلتخاو . بسذلا مأ لبق نم
 لاح ىف ةئلاثلاو . عاضرلا نس ى ةيناثلاو . نإللا نم مرا رادقم ىف : اهادحإ
 : ةعبارلاو . اصاخن اتقو مرحنا عاضرلل طرتشي نم دنع تقولا كلذ ى عض رملا
 ريتعي له : ةسماخحلاو . .ريتعبال وأ ىلا ماقتلا و عاض رب هلوصو هيف ربتعي له
 ربتعي دل وأ قلدلا نم لوصولا هيف ربتعي له : ةسداسلاو . ربتعيال مأ ةطلاخغا هيف
 0 نأ ةل زعم عض رملا نم جورلا ىعأ : نبللا بحاص لزعي له : ةعباسلاو
 ةداهشلا : ةئماثلاو . بأ ةلزم؟ هنم لزاي سيل مأ لحفلا نبل هنومسي ىذلاوهو
 , ةعضرملا ةفص : ةعساتلاو . عاضرلا ىلع

 ديدحتلا مدعب هيف اولاق اموق نإفنبللا نم مرحما رادقم امأ ( ىلوألا ةلثملا )
 رمع .نبا لوق وهو دوعسم.نباو ىلع نع ىورو ؛هبامصأو كلام بهمله وهو
 هبامصأو. ةقينخن وبأ لاق هبو « ناك رد ىأ مهدنع مرح ءالؤهو .سابع نباو
 اومسةنا ءالؤهو ؛ مرا ردقلا ديدحتب :ةفئاط تلاقو : ىعازوألاو ىروثلاو
 ثالثا مرحنو ناتصملا الو ةصملا مرحتال : ةفئاط تلاقف ٠ قرف ثالث ىلإ
 سمح مرغا :ةفئاط تلاقو ؛ روثوبأو ديبع وبأ لاق هبو . اهقوف ا تاعضر

 ببسلاو . تاعضر ريشع : ةفئاط تلاقو ؛ ىعئاشلا لاق هبو . تاعضر
 ديدحتالا ف ةدراولا ثيداحألل باتكلا مومع ةضتراعم ةلثسملا هذه ىف مهفالتخا ىف
 ىلاعت هلوقف باتكلا مومع امأف ._اضعب اهضعب كلذ ىف :ثيداحألا ةضراعمو

 هيلع قاطني ام ىفتقي اذهو « ةيآلا  ”ملكتنمتضرأ ىراللا ”ملكئتاهسماأو -
 : ىنملا ف نيثيدح ىلإ ةعجار كلذ ىف ةضراعتملا ثيداحألاو « عاضرإلا مسا



 مو

 مرحتال 0 مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دن هانعم ىف امو ةشئاع كح اهغدحأ

 ةشئاع قيرط نم ملسم هجرخ « ناتمعضّرلاو ”ةعضّرلا وأ نانّصمملا الو ”ةّملا
 هللأ ىلص هللا لوسر لاق : لاق هيفو « ثلاث قيرط نمو لضفلا مأ قيرط نمو

 ثيدح ىناثلا ثيدحلاو « ناتتجالمإلا الو 'ةجالئمإلا محتال و لسو هيلع
 (تاعضر سمح هيعضرأ » مسو هيلع هللا ىلص ىنلا امل لاق هنأ ملاس ىف ةلبس

 تاعضر رشع نآرقلا نم لزن ايف ناك :تلاق اضيأ ىبعملا اذه ىف ةشئاع ثيدحو
 ملسو هيلع هلا ىلص هللإ لوسر قوتف « تامولعم سمخب نخسن م تامولعم

 + .لإق كيداحلا هلاط لع نآرتلا مالا جر نفق ماارتلا ف أتي اه نع
 نيبو اهنيب عمجو ةيالل ةرسفم ثيداحألا لعج- نمو ؛ ناتصملاو ةصملا مرت

 ةصملا مرحتال ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق فب اطحلا ليلد موهفم حجرو ةبآلا
 اهقوف اهث ةثالثلا : لاق ماس ثيدح ىق ناطخلا ليلد موهفم ىلع « ناتصملا الو

 ( ناتصملا الو ةصملا مرحتال ؛.هلوق ىف باطخللا ليلد نأ كلذو ءمرحت ىلا ىه
 ,تاعضر سخهيعضرأ ٠ هلوق ىف باطحلا ليلدو «مرحي اهقوف ام نأ ىضتقي
 : باطنملا ىليلد نحل حيجرت ف رظنلاو مرحال اسود ام نأ ىضتفي

 اوفاتخاو . نيلوحلا ىف مرحي" عاضرلا نأ ىلعاوةفتاو ( ةيناثلا ةلئسملا )
 . مرحل : ءاهقفلا ةفاكو نئعفاشلاو ةفينح وبأو كلام لاقف ريبكلا عاضر ف

 ( ةشئاع بهذموهو « مرحب هنأ ىلإ رهاظلالهأو دواد بهذو : ريبكلا عاضر

 سابع نباو ةريره ىنأو رمع نباو دوعسم نبا بهذم وه روهمجلا بهذمو
 راثآلا ضراعت مهفالتخا ببسو . مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا جاوزأ رئاسو
 1 مدقت كلقو « ماس ثيدح امثدحأ : ناثيدح كلذ ىف درو هنأ كلذو . كلذ ف

 هللا ىلص هللا لوسر لخد ١ تلاق مله و ىراخبلا هجرحخ ةشئاع ثيدح ىلاثلاو

 « ههجو ىف بضغلا تيأرو هيلع كلذ دتشاف «٠ لجر ىدنعو ملسو هيلع
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ةعاضرلا نم ىتخأ هنإ هللا لوسر اي : تلقف
 , ةعاجتملا نم ”ةعاضرلا نإف ةعاضرلا نم نكناوخإ نم نرظنا
 عض رملا موقيرل ىذلا نبللا مرحيال : لاق ثيدحلا اذه حبجرت ىلإ بهذ نف
 لص ىثلا. جاوزأ رئاس ناكو « نيع ف ةلزان ماس ثيدح نأ الإ ,ءاذغلا ماقب

 ثيدح للعو لاس ثيدح حجر نمو ؛ملاسل ةصحخر كلذ نوري ملسو هيلع هللا
 : ريبكلا عاضر مرحي : لاق هب لمعت مل اهنأب ةشئاع



 ها اة د

 مطفو نيلوملا لبق ءاذغلاب دولوملا ىنغتسا اذإ اوفلتخاو ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ عاضرلا كلذ مرحيال : كلام لاقف ةأرما هتعضرأ مث

 ةدصلا هيلع هلوق موهفم ىف مهفالتخا مهفالتخا بيسو . هب ةمرحلا تبنت
 ىللا عاضرلا كلذ ديري نأ لمتحي هنإذ , ةعابنا نم ةعاضرلا امإف ١ مالسلا
 ديري نأ لمتحيو « عاضرلا نسوهو لفطلا ناك امفيك ةعاجنا نس ف نوكي

 نم اعاضر نكي مل نيلوحلا صعب ف مطن نإف « موطف» ريغ لفطلا ناك اذإ

 نبللا ىلإ راقتفالاو ةعاجملا هببس ىتلا عاضرلا نأ ىلإ ليآ فالتخالاف « ةعاجخا
 وأ عاضرلا نس هببس ىذلا راقتفالاوهو لافطأدال ىعيبطلا راقتفالا هيف ربتعي له

 نولئاقلاو« عبطلاب دوجو« هنكل و مطفلاب عفتري ىذلا وهو هسفن عضرملا راقتفا
 هطرتشي مل وأ ١ ماطفلا مهنم طرغشا نم ءاوس عاضرلا ةدم ىف عاضرإلا ريثأتب
 نسحتساو ؛رفز لاق هبو «طقفنالوح ةدملاب هله لاقف « ةدملا هذه ىف اوفلتخا

 لوق ىو ءهنع رهشلا لوق ىو « نيماعلا ىلع ةريسيلا ةدايزلا ف ميرحتلا كلام

 مهفالتخا ببسو .روهش ةتسو نالوح : ةفينحوبأ لاقو ؛ رهشأ ةثالث ىلإ هنع
 ىلاعت هلوق نأ كلذو « مدقتملا ةشئاع ثيدحح عاضرلا ةيآ ةضراعم نم نظي ام
 داز ام نأ هوي نياك نيل وح "نه دالوأ "نحضر تاتدلاولاو -
 ةالصلا هيلع هلوقو « نبللا نم ةعا+ عاضر وه سيل نيلوهلا نيذه ىلع
 .هؤاذغ لفطلا ماد ام نأ هموع ىيغتقي « ةعاجلا نم ةعاضرلا امتإ » مالسلاو
 .. مربي عاضرلا كلذ نأ نبل

 ىلإ لصي ام ةلمحلابو « دودللاو روجولا مرحي له امأو ( ةعبارلا ةلئسملا )
 ءاطع لاقو ؛دودللاو .روجولا مرحب : لاق أكلام نإف ؛« عاضر ريغ نم قلحلا

 ىلإ لصو امفيك نبللا لوصو ربتعملا له مهفالتخا بيسو . مرحيال : دوادو
 ةداتعملا ةهنلا ىلع هلوصو ىعار نفث ؟ ةداتعملا ةهنللا ىلع هلوصو وأ « فوحلا
 نمو ؛دودللا الو روجولا مرحيال : لاق عاضرلا مسا هيلع قلطني ىذلا وهو

 . مري : لاق لصو امفيك فوالا ىلإ نبللا لوصو ىعار

 دحأ طرتشي مل هنأل ماطفلا مدع هلعلو « حسذلاب اذكه :: ماطفلا هلوق )١(
 . هححصم هأ لمأت ماطفلا مدع ط رشا كلام لب « ميرحتلا ىف ماطفلا



 1م

 نا قلخلا ىلإ لصو اذإ مرحنلا نبللا طرش نم له امأو ( ةسماخلا ةلئسملا )
 مضاقلا نبا لاقف « اضيأ كلذ ىف اوفلتخا مهنإف « هريغل طلاخت ريغ نوكي

 لاق هيو,« ةمرخلاعقت مل لفطلا هيقس مث هريغ وأ ءام ىف نبللا كسا اذإ
 نم نوشجاملا نب ءاو فرطمو بيبحنباو يعفاشلا لاقو ؛ هباصأو ةفينح و بأ

 نيع بهذتمل اطلتخحم ناكوأ نللا درفنا ول ام ةل زن ةمرحلا هب عقت : كلام بادمأ
 ىبيال مأ « هريغب طلتخا اذإ ةمرحلا مكح نبلا بي له مهفالتخا ببسو
 لا لصألا و . رهاطلا لالحلا ثطلادن اذإ ةساجنلا قف لاخلاك اهكح هب

 . ؟ رهاط ءىش هطل'“ اذإ رهطي له ءاملاك هيلع نبللا مما قالطنا كلذ ىف
 هنإف ربتعيال وأ قلحلا ىلإ لوصولا هيف ربتعي له :امأو ( ةسداسلا ةلثسملا )

 هبشيو .هب ةنقحلاو نبللاب ظوعسلا ىف مهفالتخا بيس وه اذه نوكي نأ هبشي
 ءاضعألا هذه نم نبللا لصي له كشلا عضومل كلذ ف مهفالتخا نوكي-نأ
 . ؟ لصيال وأ

 ةأرلا جوز ىبعأ : نبللا هل يذلا لجرأا ريصي له امأو ( ةعباسلا ةلئسملا )
 نم نيذلا ءانبألاو ةابآلا نم مرحي ام امهلبق نمو امهنيب مرحي ىتح عضرملل ابأ '

 كلام لاقذ «٠ كلذ ىف اوفلتخا مهإف ؛ ؛ لحفلا نبل امومسي ىلا ىهو بسقلا

 تلاقو ؟ مرحي لحفلا نبل : ىروثلاو ىعازوألاو دمحأو ىعفاشلاو ةفينحوبأو

 ىلاثلا لوةلابو ؛« سابع نباو ىلع لاق لوألابو «لحفلا نبل مرحال : ةفئاط

 باتكلا رهاظ ةضراعم مهفالتخا ببسو .ر ع نباو ريبزلا نباو ةشئاع تأاق
 ءاجب تلاق ) وه ةشئاع ثيدحو 0 ةبآ ىعأ : روبشملا ةشئاع ثيدحل

 هل نذآ نأ تيبأف باجسجلا لز أ نأ دعب ىلع نذأتس سيعقلا ىلأ وخأ حلفأ

 ) هلل ف د كمع 0 لاقذ مينو هيلع هلا ىلص هللا لوسر تاأسو

 : لاقل + لجرلا قدفري ملو ةأرملا ىتتعضرأ امنإ هللا لوسر اي : تاقف

 7 0 9 ؛كلامو ملسمو ىراخبلا هجريخ , كيل ليله | كح
 ملكت اهسم أو - ىلاعت هلوق وهو ا ع ثيدنملا ىف ام

 5 لص هلوق ىللعو - ةيعاضرلا نسم 'مكتاودخأ و مك عضرأ 2 هللا

 نبل : لاق (« ةمالولا نم مرد م ةّعاّضرلا نسم مرح : راسو هيلع

 مرح !م عاضرلا نم مرحي ٠ هلوقو عاض را ةلانأ تان ؛ مرحم لحفلا
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 نايبلا ريخأت زويال ذإ « عاضرلا مكمل ليصأتلا ةهج ىلع درو امنإ « ةدالولا نم

 انسان نوكي نأ بجوأ هاضتقمب لمع نإ ثيدحلا كلذ : لاق ةجئاحلا تقو نع

 اهبهذم نكي مل ةشئاع نأ عم ٠ ةمسان مكحلل ةريغملا ةدايزلا نآل . لوصألا هذ

 ىلا ةرشتنملا لوصألا در بعصيو «ثيدحلل ةيوارلا ىهو « لحفلا نبلب ميرحتلا

 ىلا ةصاخيو ةردانلا ثيداحألاب ةجاحلا تقو دنع نايبلاو ليصأتلا اهب دصقم

 سيق تنب ةمطاف ثيدح ىف هنع هللا ىضر رمع لاق كلذلو « نيع ىف نوكت

 . ةأرمأ ثيدحل هللا باتك كرتنال

 هيف لبقتال : اولاق اموق نإف عاضرلا ىلع ةداهشلا امأو ( ةنماثلا ةلئسملا )

 ىعفاشلا لاق هبو. عبرأ ةدابش الإ هيف لبقتال: اولاق اموقو ؛ نيتأرما ةدابش الإ

 هيف لبقت اولاق نيذلاو ؛ ةدحاو ةأرما ةداهش هيف لبقت : اولاق موقو ؛ ءاطعو

 وهو . ةداهشلا لبق كلذب امملوق وشف كلذ ىف طرتشا نم مهعم ىيتارمأ ةداهش

 نباو فرط« لوق وهو هطريشي مل نم مهمو مساقلا نباو كلام بهذم

 وشف طريشي مل نم مهله ةدحاو ةأرما ةداهش اضيأ اوزاجأ نيذلاو . نوشجاملا
 ىهو « كلذ طرتشا نم مهنمو ؛ ةفينح ىنأ بهذم وهو « ةدابشلا لبق املوق
 ببسلاو . نيتأثا نم لقأ ةدابش هيفزومتال هنأ هنعىور دقو « كلام نع ةياورب

 ليدع له ءاسنلا ةداهش ىف مهفالتخاف نيتنثالاو عب رألا نيب امأ « مهفالتخا ىف

 «ناتأرما كلذ ىكي وأ لجرلا ةداهش هيف نكي سيل ايف ناتأرما وه لجار لك
 ١ مهفالتخا امأو . ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا باتك ىف ةلئسملا هذه قأتسو
 ؛هيلع عمجملا لصألل كلذ ىف د اولا رثألا ةفلاخف ةدحاولا ةأرملا ةداهش لوبق ىف

 نأ ام كلذ ىن ءاسنلا لاح نأو « نينئا نم لقأ لاجرلا نم لبقيال هنأ ىبعأ

 ةيواسم كلذ ف مهاوحأ نوكت نأ امإو « لاجيرلا لاح نم فعضأ نوكي

 دراولا رمألاو « ةدحاو ةدامثب ىضقيال هنأ ىلع دقعنم عامجإلاو ؛ لاجرلل

 ”ةأرما تجسوزت ىفإ هللا لوسراي » لاق ثراحلا نب ةيقع ثيدح وه كلذ ىف
 : لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « امكتعضرأ دق : تلاقف "ةأرما ثنأف

 بدنلا ىلع ثيدحلا اذه مهضعب لمحو « ”كلنسع اهنعد ؟ ”ليق "دَنقَو فني

 . كلام نع ةياور ىهو « هبشأ وهو لوصألا نيب و هنيب اعمج

 ةأرما لك نبل مرحي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ةعضرملا ةفص امأو ( ةعساتلا ةلثسملا )
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 هتناك الماح « نكي مل وأ جوز احل ناك ضيحملا نم ةسئايلاو « غلاب ريغو غلاي

 دوجوم ريغ اذهو « لجرلا نبلل ةمرح بجوأف مهضعب ذشو ؛ لماح ريغ وأ

  ممإلا كا ريشاب الإ انبل سيلف دجو نإو « ىعرش مكح هل نوكي نأ نع الضف

 مومعلا اهرانتي له فالحلا بيسو . ةتيملا نبل ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو

 نوكت نأ داكبو « مسالا كارتشاب الإ اهل دجو نإ ةتيملل نبل الو « اهوانتيال وأ

 . لوقلا ىف الإ دوجاو احل نوكي الف ةعقاو ريغ ةلئسم

 انزلا عنام ىف عبارلا لصفلا

 مهفالتخابيسو.موق اهعنمو روهمحا اذه زاجأف . ةينازلا جاوز ىف اوفلتخاو

 هلرششسم وأ ذاز الإ اهحكتتيال ”ةينازلاو  ىلاعت هلوق موهفم ىف مهفالتخا

 لهو ؟ ميرحتلا جرخم وأ مذلا جرخم جر له. نيتمؤملا ىلع كلذ ”مرتحو

 امثإو ؟ حاككتلا ىلإ وأ انزلا ىلإ - نينمؤملا ىلع كلذ مرحو - هلوق ىف ةراشإلا

 هنأ ) ثيدحلا ىف ءاج امل ميرحتلا ىلع ال مذلا ىلع.ةبآلا لمحل روهمخلا راص

 هل لاققع« سمال دب درتال امإ هتجوز ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلل لاق الجر

 : هل لاقف . اهبحأ ىنإ : هل لاقف ع اهئقّلَط : مالملاو ةالصلا هيلع ىنلا
 . لصألا اذه ىلع ءانب حاكنلا جسفي انزلا نإ : اضيأ موق لاقو « اهثكسئمأف
 هباتك ىف اهركذ سف نعالملا اهجوز نم ةنعالملا جاوز امأو . نسحلا لاق هبو

 . ناعللا

 نم رارحألل كلذو « اعم ءاسنلا نم ةعبرأ حاكن زاوجن ىلع نوملسملا قفتاو
 لاقف ديبعلا امأ . عبرألا قوف ايفو «ديبعلا ف : نيعضوم ىف اوفلتخاو . لاجرلا
 لاقو . رهاظلا لهأ لاق هبو « اعبرأ حتكتي نأ زوجي : هنع روهشملا ىف كلام

 مهفالتشا ببسو . طقف نيتلثا نيب الإ عمجلا هل زوجيال : ىعفاشلاو ةفينح وبأ
 دجحلا فصن طاقسإ ىف ريثأت ال اك ددجلا اذه ظاقسإ ىف ريثأت اه ةيدوبعلا له
 نُث كلذو . كلذ ىأر نم دنع قالطلا ىف كلذكو « انزلا ىف رحلا ىلع بجاولا



 دبا الاعو

 رتلا دح فصن هدح نأ ىبعأ : انزلا ف هدح فيصنت ىلع اوقفتا نيملسلا

 زوجت هنأ لع روهمجلا نإف عيرألا قوفام امأو . كلذ ريغ ىف اوفلتخاو

 ثالثو ا رءاسنلا نم 'كل تاط ام اوح كتاف - ىلاعت هاوقل ةسماحلا

 هتحنو ملسأ امل ناليغا لاق هنأ مالعلاو ةالصلا هيلع هنع ىور املو عابرو

 5 عيت زوجي : ةقرف تااقو ( "نهر ئاس 'قرافو ًاعبرأ كسمأ و ةوسن رشع

 ىعأ « ةروكذملا ةبآلا ىف عمجلا بهمله بهذ عسا ناجأ نمر نأ هو

 . - عابرو ثالثو ىثم  ىلاعت هاوق ىف دادعألا مم

 عمجلا عنام ىف سداسلا لضفلا
 و "”نأو - ىلاعت هلوقل حاكن دقعب نيتخألا نيب عمجيال هذأ ىلع اوقفتاو

 « هعنم ىلع ءاهقفلاو ء نيبلا ثاممب امهنيب عمجلا ىف اوفلتخاو  نيئسسخأألا نين

 58 .هلوق مومع ةض راعم مهفالتخا بيسو . كلذ ةحابإ لإ ةفئاط تديحذو

 ىلاعت هلوق وهو « ةيألا رخآ ىق ءانثتسالا مومعل نيتخألا نيب اوعمجمت نأو

 هبرقأل هوءب نأ لمتحي ءانثتسالا اذه ا 'مكنامأ تكلم ام الإ
 مقو ام الإ مي رحتتا نم ةيآلا ةتئمضت ام عيمجلا دوعي نأ لمثحجيو ©« روكذم

 اوءمجن ناو د لاك هلوأ مو نه جرخيف « هيف هز ونال هنأ لع عاجإلا

 قييف « روك ذم برأ ىلإ الإ دوعيال نأ لمنحيو « نيعلا كلم نيتخألا نيب

 ةوخألا ةلعب كلذانللع نإ امس الو « هموعىلع  نيتخألا نيب اوعمجت نأو  هلوق

 تناك اذإ نيهلا كلم ىف عنملب اولاق نيذلا فلتخاو . امهيف دوجوم ببسب وأ
 « ىعفاشلا هزاجأو ةفينحوبأو كلام هعنف « نيمب كلب ىرخألاو حاكنب امهادحإ

 اهلادخو ةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمب لا ميرحت ىلع ملعأ ايف اوقفتا١ كلذكو

 هنع هرئاوتو ةريره ىلأ ثيدح 00 ةالصلا هيلع هنع كلذ توبثا

 نع عمسج ال ١ مالسلاو هد هيلع لاق هنأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع

 ىه انهه ةمعلا نأ ىلع اوقفتاو « اهتتااعتو دال ١ نيب الو امسمعو ةأرملا

 0 رك ذ ةطساوب امإو هسفنب امإ ةدالو كيلع هل ركذل تحخأ ىه ىنأ لك

 اهسفنب امإ ةدالو كيلع يمل ىنأ لكل تحنأ ىه ىننأ لك ىه : ةلاحلا نأو

 باب نم اذهله اوفلتخاو ؛ مألا لبق نم تارحلا نهو اهريغ ىننأ طسوتب امإو
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 سة[

 ولا" نيذلاو ؟ ماعلا هب ديرأ صاخلا باب نم وه مأ«صاخلا هب ديرأ صاخلا

 موق لاقف ؟ هب دوصقملا وه”ماع ئأ اوفاتخا "ماعلا هب ديرأ صاخخلا باب نم وه

 صوصخلا هب ديرأ صاخخ وه : راصمألا ءاهقف نم روومحلا هيلعو ريكألا مهو

 صاخ وه : موق لاةو ؛ هيلع صن نم ريغ ىلإ ىدعتيال ميرحتلا نأو ؛ طقف

 ريغ وأ ةمرحم محر امهنيب نيتأرما لك نيب عمجلا وهو « مو.علا هب دارملاو

 لا يبا نيب الو « ةمع وأ مع ىنبا نيب ءالؤد» دنع عمجلا زوجي الف + ةمرحم

 ؛ اهلا“ تنب نيبو اهنيبوأ « اهتعتنب وأ اهمع تنبو ةأمملا نيب الو : ةلاخوأ

 ناك ول ىعأ « ةمرحم ةبارق امهنيب نيتأرما لك نيب عمجلا مرحي امنإ :موق لاقو
 ط رتشا نم ءالؤه نمو ؛احكانتي نأ امل زجي مل ىنأ رخخآلاو اركذ امهدحأ

 دحاو لك لعج اذإ .ىبعأ ءاعيمج نيفرطلا نم اذه ربتعي نأ ىنعملا اذه ىف

 .امهنيب عمجللا لحيال ءالؤهف ءاحكانتي نأ امل زج ملف ىثنأ رعتآلاو اركذ امبنم
 رخآلا فرطلا نم مرحي ملو جيوزتلا مرحي ركذ نيفرطلا دحأ ىف لعج نإ امأو

 _ نإ هنإف ءاهريغ نم هتنباو لجرلا ةأرما نيب عمجلا ىف لاماك زوجي عمجلا نإ

 ةأرملا انلعج نإو ءهيبأ جوز اهنأل هنم ةأرلا حاكن لي مل اركذ تنبلا انعضو

 وه نوناقلا اذهو «ىنجأل ةنبا نوكت امنأل جوزلا ةنبا حاكن ال لح اركذ

 هتنباو لجءرلا جوز نيب عمجلا نوعنمي كئلوأو « كلام باعصأ هراتخا ىذلا

 . اهريغ نم

 اذإ دبعلا حكنت نأ ةرحللو « ةمآلا حكني نأ دبعلل زوي هنأ ىلع اوقفتاو

 : موق لاقف ' ةمآلا رحلا حاكن ىف اوفلتخاو . اهؤايلوأو ىه كلذب تيضر

 ' زومجيال : موق لاقو ؛ مساقلا نبا بهذم نم روبشملا وهو : قالطإب زوجي

 «كلام بهذم نم روهشملا وهو « تنعلا فوخو ء لوطلا مدع : نيطرشب الإ

 باطخللا ليلد ةضراعم مهفالتخا ف ببسلاو :. ىعفاشلاو ةفينح ىأ بهذذم وهو
 مومعل «ةيآلا مسكت "نأ لوط "تكتم عطتتمسب "لل "نمو لاعتهل وأ ف
 موهفم نأ كلذو «ةيآلا  َنيملاّصلاو 'مكتم ىتمايألا اوحيكتأو - هلوق
 هنأ ىضتقي (”ةيآلا - الوط مكن عطتسي مل نمو - ىلاعت هلوق ف باطخلا ليلد
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 فوخ ىناثلاو « ةرحلا ىلإ لوطلا.مدع امهدحأ : نيطرشب الإ ةمآلا حاكن لحيال

 نم نهحاكنإ همومعب ىضتقي - مكنم ىاايألا اوحكنأو  ىلاعت:هلوقو - تنعلا

 « فئاخ ريغ وأ تنعلل افئاخ « دحاو ريغ وأ رحلا ناك ادحاو « دبع وأ رح

 مومعلا اذه نأل « مومعلا نم - ملعأ هللاو  انهه ىوقأ باطحلا ليلد نكل

 هب دوصقملا امنإو « ءامإلا حاكن ىف |ةطرتشملا جوزلا تافص ىلإ هيف ضب رعتي مل

 دنع بدنلا ىلع لومحم اضيأ.وهو « حاكنلا ىلع نربحي' الأو'نهحاكنإب رمألا

 بايلا اذه نم اوفلتخاو . هدلو لجرلا قاقرإ نم كلذ ىف ام عم روهنمجلا

 صوصنملا نيطرشلاب الإ حاكنلا اوزيمي مل نيذلا ىنعأ « نيروبشم نيعرف ىف

 لاقف ؟ لوطب تسيل وأ لوط ىه له ةرح هتحت تناك اذإ امهدحأ : امهيلع

 كلذ ىف كلام نعو ؛ لوطب تسل : هريغ لاقو ؛ لوط 0 ةفينح وبأ

 نم ريكأ حاكن ناطرشلا ناذه هيف دجو نمل زوجي له ةيئاثلا ةلئسملاو . نالوقلا

 فاخي سيلف ةرح هتحم تناك اذإ لاق نف ؟ ناتنث وأ عبرأ وأ ثالث ةدحاو همأ

 نمو ؛ ةمألا حاكن هل زجي ىل ةرح هتيم تناك اذإ : لاق بزع ريغ هنأل تنعلا

 نوكتال دق هنآل « الهأتم وأ ابزع ناك ءاوس قالطإب ربتعي امنإ تنعلا فووخ لاق

 هلف تنعلا نم هعنمت ةرح ىلع ردققيال وهو « تذعلا نم ةعنام ىلوألا ةجوزلا

 ةصاخبو « اهلبق هلاحك تنعلا فون ىف ةردلا هذه عم هلاح نأل. « ةمأ حكتي نأ

 مهفالتخا ف بب.لاوه هنيعب اذهو « اهحاكن ديري ىلا ةمألا نم تنعلا ىشخ اذإ

 فوخ. ربتعا نم نأ كلذو ؟ اهحكتيال وأ ىلوألا ةمآلا ىلع ةيناث ةمأ حكني له

 نم رثكأ حكنيال : لاق ركأ بزعلا ىلع فودللا ناك ذإ ابززع هنو عم تنعلا

 كلذكو « ةدحاو ةمأ نم رثكأ حنكني : لاق اقلطم هربتعا نمو « ةدحاو ةمأ

 نأ هل نإ اناق اذإو ؛ رظن هيف اقلط. هرابتعاو « ةرحلا ىلع حكني هنإ لوقي

 خسف ىف وأ هعم ءاقبلانف رايللا اه لهف ”امنذإ ريغب اهجوزتف ةمأ ةرحلا ىلع جوتي

 قرافي له ةرحب الوط دجو اذإ اوفلتخاو « كلام لوق كلذ ىف فلتخا ؟ حاكنلا

 ىععَأ « اهقرافيال هنأ تنعلا فو هنع عفترا اذإ هنأ اوفلتخي لو ؟ ال.مأ ةمآلا

 هتكلم نم ةأرملا حكنت نأ زوميال هنأ ىلع بابلا اذه نم اوقفتاو' ؛ كلام بادصأ

 . حاكنلا خسفلا اهجوز تكلم اذإ امنإو



 تيا 6 تح

 رفكلا عئام ىف نماثلا لصفلا
 اوكسمت الو  ىلاغت هلوقل ةينثولا حكني نأ ملسملل زوجال هنأ ىلع اوقفتاو
 7 هنأ ىللع اوقاثاو « ثأللاب اهحاكن ف اوفلتخاو رفاوتكلا مصعب

 لالحإ ىف اهفلتخاو . رمع نبا. نع كلذ ىف ىور ام الإ « ةرملا ةيباتكلا كني

 مهفالتخا ف ببسلاو . نيهلا كلم اهلالحإ ىلع اوقفتاو ؛ حاكتلاب ةمألا ةياتكلا

 مصعب | اوكسمت د - ىلاعت هلوت ,مومح ةضراعم نيهلا كلمب تاينثولا حاكن ىف

 - نيمو ىبح تاكرشملا ارحكنبت 0 - ىلاعت هلوق مومتو - رع
 - 'ملكئامبأ تتكلم ام ةلإ ءاسنلا "نيم تامحلاو كلك مومعل
 2 ا ةكرشه تناك ءاوس « ل اذه رهاظو « تايبسملا نهو

 مهل ةجحلا نمو ء بهاجمو سواط لاق زاوحخلابو « اهعنم ىلع روهمجلاو
 نذأف لزعلا ف هونذأتسا ذإ ساطوأ ةوزغ ىف تايبسملا حاكن نم ىورام
 لصألا نآل « دقعلاب رارحألا تايباتككلا 3 زاوخب روهمجلا راص امنإو ؛ مهل
 نيرذلا ندم تانصحملاو - ىلاعت هلوق ن 5 مومعلا ىلع صوصخلا ءانب

 - نمي ىح تاكر للا اودكنت الو  هلوتو ©« صوصخ وه - باتكلا اوُتوأ

 ميرحن ىلإ بهذ نمو ؛ مومعلا نم صوصخلا روهمحلا ىئتساف « مومع وه
 اوفلذعا امثإو ؛ ءاهقفاا ضعب بهذم وهو « صاخلل اان ماعلا لعج كلذ
 .نأ كالذو « سايقلا كلذ ىف :مومعلا ةضراعمل حا اكيناب ةيباتكلا ةمآلا لالحإ ىف

 ةرخلا هنم ىئثتسا اذإ مومعلا قابو « اهيوزت 0 ىضتبقي_ةرخلا ىلع اهسايق
 صصخ اذإ مومعلا نأ كري نم كلوت ىلع اهميرجت بجوي هنآل « كلذ ضراعي
 ن* قابلا ري ملوأ « سايقلاب قإبلا مومعلا صصخخ نف ؛ همومع ىلع قابلا ىب
 قاب حجار نمو ؛ ةيراتكلا ةمألا حاكن زوجي : لاق امومع ,صوصخلا مومعل
 انهو ؛ ةيباتكلا ةمألا حاكن ز إل : لاق سايقلا ىلع صيصختلا مدعب مومعلا
 نأ كلذو « سايقلل فلما لياد ةضراع» وهو ؛ مهند رخآآ ببس اضيأ

 ريغلا ةمألا حاكت زوجيال نأ بجوي - تانمؤألا ملكنايف نيم  ىلاعت هلوق
 نم ١ سايقلاو « كلذ بجوي ةرحلا ىلع اهسايقو باطخلا ليادب ةنمؤم

 ةيطنخلا خسفلا ضعبب دئاز وه اوقفتا امنإو : هلوق لإ « سايقلاو هلوق 49

 , هحح صم هأ هانعد ىف لمأتيلف « ءافخ هيفو ةيرصملاو
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 هلضا نيهلا كلم حاكنلا هيف زوجيو « جيوزتلاب حاكنلا هيف زوجي سنج لك

 طرشي الإ جيوزتلاب ةملسملا ةمألا .حاكن جي ل مث هنأ ةيناثلا ةفئاظلاو ؛ تاملسملا

 كلمب اهالحإ ىلع اوقفتا امنإو «جيوزتلاب ةيباتكلا ةمألا حاكن زوجيال نأ ىرحأف

 نأ ىلع مهعاجإلو - 'مكئامب'أ تتكلم ام "الإ ىلاعت هلوق مومعل نبيلا

 ىبسلا مدهي له ةجوزمملا ىف اوفطخا .امنإو . :ةجوزته ريغلا ةيبسملا لحي ىسلا

 ةجوزلا) جوزا ىععأ اعم ايبس نإ : موق لاقف ؟ مده ىف مده نإو « اهحاكن

 لاق هبو « حاكنلا خسفنا رخآلا لبق امهدحأ ىس نإو « امهحاكن خسف مل

 رخآلا لبق امهلحأ ىبس وأ اعم ايس مدهب ىبسلا لب : موق لاقو ؛ ةفينحوبأ

 .الصأ حاكنلا مدهي دا ىبسلا نأ امهدحأ : نالوق كلام نعو ؛ ىعفاشلا لاق هبو

 مدهي له مهفالتخا ف ببسلاو' . ىعفاشلا لوق لثم قالطإب مده هنأ ىلاثلاو

 دهعلا لهأ نييمذلا ءاسن نيب لتقلا نم اونمأ نيذلا نيقرتسملا ددرتوه مدي الوأ

 نيب ةفينح ىلأ قيرفت امأو . رفاك نم ةرجأتسملا وأ اه جوزال ىلا ةرفاكلا نيبو

 فالتخا وه لالحإلا ىف هدنع رثوملا نألف امهدحأ ىبسي نأ نيبو اعم ايبس نأ

 له رظنلا امثإو « قرلا وه هريغ دنع لالحإلا ىف رثؤملاو « قرلاال امهم رادلا

 انهه ةيجوزال نوكيال نأ هبشألاو ؟ ةيجوزلا مدع عم وأ ةيجوزلا عم قرلا وه

 ديعبف ةيمذلاب اهبيبشت امأو . لالحإلا ببس رفكلا وهو قرلا لحم نآل ةمرح
 . هحاكن نع الضف هنيد ىلع رقي نأ طرشب ةيزحلا ىطعأ امنإ ىذلا نأل

 ما رحإلا عنام ىف عساتلا لصفلا

 دمحأو ىعازوألاو ثيللاو ىمفاشلإو كلام كلقف مرحلا حاكن ىف اوفلتخاو

 نب رمع لوق وهو « لطأب حاكنلاف لعف نإف كني الو مرا حكنيال
 باطحللا

 ببسو . كلذب سأبال :ةفينح وبأ لاقو . تباث نب ديزو رمخ نباو ىلعو

 لوسر نأ » سابع نبا ثيدح اهنف « .بابلا اذه ىف لقنلا ضراعت مهفالتخا

 لقنلا تبا ثيدح وهو « مرع وهو ةنوميم حكن و هيلع هللا ىلص هللا

 هللا لوسر نأ و ةلوميم نع ةريثك ثثيداحأ هضراعو حيحصلا لهأ هجري

 قرط نم ابع تيور :رمعوبأ لاق ؛ لالحوهو اهجوزت ملسو هييلع هللا: ىلص

 نعو « اهالوم وهو راسي نب نابلس قيرط نمو « عفار ىلأ قيرط نم « ىتش
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 هلأ اذه عم نافع نب نام ثيدح نم اضيأ كلام ىورو . مصألا نب ديزي

 حيكتي الو مرحملا حكتيال ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 حكنيال : لاق سابع نبا ثيدح ىلع ثيداحألا هذه جر نف « ِبَطْمي الو

 ثيدح نيبو هنيب . عمج وأ سابع نبا ثيدح حجر نمو ؛ حكني الو مرجلا
 « حكنيو حكني :لاق ةيجاركلا ىلع كلذ ىدراولا ىلا لمح نأب نافع نب ناّيع

 . لوقلا بيلغت وأ عمجلا هجولاو لوقلاو لعفلا ضراعت ىلإ عجار اذهو

 7 ضرما عئام ىف رشاعلا لسعُلا

 لاقو ؛ زو# : ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاقف «٠ ضيرملا حاكن ىف اوفلتخاو

 اميسيب قرفي هنإ هلوق نم كلذ جرختيو « زوجيال هنإ : هنع روبشملا ف كلام

 بحتسم قيرفتلا نأ امهنيب قرفي ال هنإ اضيأ هلوق نم جرختيو « خص نإو
 هنأ كلذو « ةبلا نيب و عيبلا نيب حاكنلا ددرت مهفالتخا ببسو . بجاو ريغ

 ءرخخآ ببس اضيأ مهفالتخالو هعيب زوو ثباثلا ن٠ الإ ضيرملا'ةبه زومتال
 جاكتلا سايقو ؟ مهتيالوأ دئاز ثراو لاخدإب ةثرولا زارضإ ىلع مهني له وهو

 « ثلنلا اهلم اذإ زوجت ةبحلا نأ ىلع اوقفتا مهنأل « حي ريغ ةبملا ىلع

 ثراو لاخدإب حاكنلا زاوسج هرو « ثلثلاب انه حاكنلاب اوربتعي لو

 اصم بجوي :هنوكو « ءاهقفلا رثكأ دنع زوحجيال ىحلصم سايق
 | تابثإ هيف ماري ىذلا سنحلا نم ديعب سفج ىف الإ عرشلا اهربتعي مل
 هلامعإو دئاز عرش لوقلا اذهب لوقا نأ اوأر اموق نإ ىح « ةحلصملاب

 هيف ةدايزلا زوجنال هنأو «٠ فيقوتلا نم عرشلا فام نهوي سايقلا اذه
 اوعرستي نأ نءانلل قرط: حلاصملا رابتعا .نع اًضيأ فقوتلاو ناصقنلا زوجيال ا

 ىلإ حلإصملا هذه لاثمأ ضوفنلف ء ملظلا ىلإ سنحللا كلذ ىف ىلا نئسلا
 مهف اذإ ةصاخيو ؛ اهب ركحلاب نومهيال نيذلا ءالضفلا عئارشلا ةمكحي ءاملعلا
 هجوو ؛ ملظل) ىلإ اقرطت عئارشلا .رهاوظب لاغتشالا ىف نأ نامرلا كاذ لهأ نم
 ىلع لئالدلا تلد نإذ « لاجلا دهاوش ىلإ رظني نأ كلذ ىف ملاعلا لضافلا لمع
 هتثروب رارمغإلا دصق هنأ ىلع تلد نإو حاكتلا عنميال اريخ حاكتلاب دصق هنأ

 مدضو ء ىشلا عانصلل اهيف ضرعي عئانصلا نم ةريثك ءايشأ ىف اك" كلذ نم عنم .



 لالا

 <« ىعانص تقؤم دح كلذ ىف دحب نأ نكميال ذإ مهنهم ةوق نم اوبستكا ام

 ةدعلا عنام ق رشع ىداحلا لضفلا

 لمح ةدع وأ صضيح ةدع تناك ةدعلا ىف زوجميال حا اكنلا نأ ىلع اوقفتاو

 .كلام لاقف « اهب لمخدو اهتدع ىف ةأرما 0000 يشأ ةدعا وأ

 .ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ ادبأ هل لحت الو امهنيب قرفي : ثيللاو ىعازوألاو
 اهايإ هجيوزت ىف سأب الف امهنيب ةدعلا تضقنا اذإو « امهْئيب قرفي : ئروثلاو

 كلذو ؟ ةجمحب سيل مأ ةجح بحاصلا لوق له مهفالتخا ببسو . ةيئاث ةرم

 زمع نأ راسب نب نايلسو بي.لا نب ديعس نع بابش نبا نع ىور اكلام نأ
 اهجوزت امل ىنقثلا ادشار اهجروز نيبو ةيدسألا ةحيلط نيب قرف باطحلا نبا
 .ىللا اهجوز ناك نإف اهتدع ىف تحكت ةأرما امبأ : لاقو ناث جوز نم ةدعلا ف

 ناك مث « لوألا نم م اهتدع ةيقب تدتعا مث « امهنيِب قرف اهب لخدي مل اهجوزت

 ةيقب تدتعا م ع امهميب قرف اهب لخد ناك نإو 3 باطعللا نم اهطاخن رخخآلا

 : ديعس لاق . دبا 0 3 رخآلا نم تدتعا م 3 لوألا نم اهسدع

 هطفيعض هبش سايقب سايقلا اذه اودضع امبرو . اهم لحتسا امب اهرهم اهو

 نع ىورو . 0 0 ةهبش بسذلا ق لخدأ هنأ وهو « هلصأ ىف فات

 ,ىلع موقي نأ الإ مرحتال اهنأ لصألاو . اذه ىف رمع ةفلاخع دوعسم نباو ىلع
 رمع نأ تاياورلا ضعب ىو . ةمأآلا نم عامجإ نأ ةنس وأ باتك نم ليلد كلذ

 هركنأ ايلع كاذ غلب املف « لاملا تيب ىف رهملا نوكو « اهمبرحتب ىضق ناك
 ( هيلغ اهميرحتب سب مو جورزلا ىلع قادصلا لعجو ؛ رمح كلذ نع عج رف

 اهميرحتب: لاق نم امأو . قورسم نع ىبعشلا نع ثعشأ نع ىئررثلا هاور

 رتاوتا « عضت ىح ةيبسم لماح أطوتال هنأ ىلع اوعمجأو . فيعض وهف دقعلاب

 نتعي له ءىطو نإ اوفاتخخاو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذب رامخألا

 له مهفالتخا ببسو . قتعيال هنأ ىلع روهمللاو « قتعيال وأ دلولا هيلع

 0 ا ؤم ريغ وأ هتقلخ ىف رث ؤم هام

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا نع ىورو . كلذ نكي مل رثؤمب سيل هنأ انلق



 دع رأس

 رظنلا امأو . « هرصْبَو هعمس ىف هاذغ "دقو هدبعتسبي فيكو لاق

 . قالطلا باتك ىف قأيسف « اثالث قيلطتلا عنام ف

 ةيجورلا عفام قرشع ىاثلا لصفلا

 نيبو ةعنام نيمملسملا نيب ةبجوزلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف ةيجورلا عنام امأو
 تعيب اذإ ةمآلا ىف اضيأ اوفلتخا: ؟ مدقت ام ىلع ةيبسملا ىف اوفلتخاو . نيبمذلا
 وه : موق لاقو ؛ قالطب سبل هنأ ىلع روهمجلاف ؟ اقالط اهعيب نوكي له

 . بعك نإ فأو دودءسم نباو رباجو سابع نبأ نع ىوره وهو ٠ قالط

 تكلمام الإ  ىلاغت هلوق مومعل ةريرب ثيدح موهفم ةضراعم مهفالتخا ببسو
 تايبسملا ىضتقي .. منامعبأ تكلم ام الإ  ىلاعت هلوق نأ كلذو - مكنامأ

 اهغيب ناك ول هنأل « اقالط اهعيب نوكيال نأ بجوي ةريرب رييختو « نهريغو
 ءارش سفن ناكلو « قتعلا دعب مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهريخ امل اقالط
 نع ةبيش ىلأ نبا هجرخ ام روهمجلا ةجدحلاو ؛ اهجوز نم اقالط اهل ةشئاع
 ةيرس نينح موي ثعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ١ ىردحلا ديعس ىنأ

 را اوباصأو مهولتقو مهومزهف ساطوأ موي بزعل نم اع اوباصأف
 نم اومعأت لسو هيلع هللا لص هللا لوسر باحصا نم سان ناكو « جاوزأ
 ءاسنلا نم تانصخحتملاو لجو زع هلل لزنأف 3 نهجاوزأ لجأ نم نمنايشغ

 ىه هذهف ..قالطلا باتكب قيلأ ىه ةلئ.ملا هذهو . 'يشكتامي أ تتكلم ام الإ
 ةثالث ىلإ ةعجار انلق اك ىهو « مالسإلا ىف ةحكنألال ةححصملا ءايشألا ةلمج

 طورشلا ةفصو « دقعلا ةفصو « اهلع دوقعملاو دقاعل“ ةفص : سانجا

 مهنإف « مالسإلا اهياع أرط مث مالسإلا لبق تدقعنا ىلا ةحكنألا امأو . دقعلا ف
 دقو « ةجوزلاو جوزلا نم ىنعأ : اعم امهنم ناك اذإ مالسإلا نا ىلع اوقفتا
 مالسإلا نأ مالسإلا ىف اهيلع دقعلا ءاذتبا حصي نم ىلع حاكتلا دقع ناك
 نم رثكأ ىلع حاكنلا دقعنا اذإ امهدحأ : نيعضوم ىف اوفاتخاو ؛ كلذ ححصي
 ملأ اذإ ىناثلا عضّوملاو . مالسإلا ىف امهنيب عمجلا زوجيال نم ىلع وأ عبرأ
 ْ . رخآلا لبق امهدحأ
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 ةوسن عبرأ نم رثكأ هدنعو رفاكلا ملسأ اذإ ىهو ( ىلوألا ةلئسملا امأف )
 ةدحاو نيتخألا نمو اعبرأ نهنم راتخي.: لاق اكلام نإف «ناتخأ هدنعو لسأ وأ

 نباو ىروثلاو ةفيتحوبأ لاقو ؛ دوادو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو : ءاش امهنيأ

 قرف دحاو دقع ىف نهجوزت نإف « دقعلا ف نبنم لئاوألا راتخي : ىليل ىنأ
 ناتحنأ هدنعو لسأ اذإ :كلام باعصأ نم نوشجاملا نبا لاقو ؛ نهنيبو هنيب

 كلام باعصأ نم دحأ كلذي لقي مو 14 ءاش امهتيأ حاكن فنأتسا 5 نعيم امهقراخ

 :نارثأ كلذ ىف درو هنأ كلذو + رثألل سايقلا ةضراعم مهفالتخا ببسو . هريخ
 نملسأ ةوسنرشع هدنعو منسُأ ىقثلا ةمالس نب ناليغ نأ » كلام لسرم امهدحأت
 ثيدحلاو « اعبرأ .زهنم راتحمي نأ لسو.هيلع هللا لص هللا لوسر هرمأف « هعم
 هللا لوسر هل لاقف « نيتخألا ىلع لسأ هنأ ثراحلا نب سيق ثيدح ىفاثلا
 اذهل فلاخلا سايقلا امأو .  تلئش امسبنسيأ رسما » ملسو هيلع هللا لص
 ىععأ : مالسإلا دعب نييلع دقعلاي مالسإلا لبق رخاوألا ىلع كقملا هييشتف رثألا
 . فعض هيفو مالسإلا لبق كلبك مالسإلا ىف دساف نويلع دقعلا نأ اك هنأ
 مهنإف « رخآلا ملسأ م ةيناثلا ةلئسملا ىهو « رحخخالا لبق امهدحأ ملسأ اذإ امأو

 هلبق ةأملا تملسأ اذإ هنإ : ىعفاشلاو ةفينح وبأو كلام لاقف « كلذ ىف اوفلتخا

 تباث اهحاكنف ةيباتك ىهو وهيلسأ نإو اهب قحأ ناك اهتدعى ملسأ نإ هنإخ
 ةنبا ةكتاع هجوز نأ ١ كلذو «ةيمأ نب ناوفض ثيدح نم كلذ ىف درو امل

 هيلع هللا لص هللا لوسر هرقأف وه للسأ مث «.هلبق تملسأ ةريغملا نب دي'ولا
 نم وحن هتأرمأ مالسإ نيبو ناوفص مالسإ نيب ناكو : اولاق « هحاكن ىلع ملسو»

 هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ترجاه ةأرما نأ آنغلبي لو : بابش نيا لاق . رهش

 اهجوز نيبو اهيب امم جه تقرف الإ رفكلا رادب مبقم رفاك اهجوزو ملسو هيلع
 لبق .جوزلا ملسأ اذإ امأو . امتدع ىضقنت نأ لبق ارجاهم اهجروز مدقي نأ الإ
 ةأملا لبق جوزلا ملأ اذإ : كلام لاقق « كلذيف اوفلتخا مهنإف ةأرملا مالسإ

 أ ءارس : ىعفاشلا لاقو ؛ تبأف مالسإلا اهيلع ضرع اذإ ةقرفلا تعقو

 .حاكنلا ثبث ةدعلا فر خأتملا مالسإ عقو اذإ لجرلا لبق ةأرملا وأ ةأرملا لبق لجرلا
 ىلاعت هلوق مومع نأ كلذو « سايقلاو رثألل مومعلا ةضراعم مهفالتخا :ببسو

 ضراعملا رثآلا امأو . رؤفلا ىلع ةقرافملا ىضتقي - رفاوكلا مصعب اوكسمت الو

 ناث - دهحلا ةيادب - 4 ,
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 هتأب دنه لبق مسأ برح نب ديس ابأ نأ نم ىور ا مومعلا اذه ىضتقم

 « ةرفاك اهب دئهو ةكم ىلإ عجر مح « نارهظلا رمب همالسإ ناكو « هتأرمأ ةيتع

 ارقتساف مايأب هدعب تملسأ مث « لاضلا خيشلا اولتقا : تلاقو هتيحلب تذأف

 ملست نأ نيب قرفال هنأ رهظب هنألف رثألل ضراعملا سايقلا امأو . امهحاكن ىلع

 هنأ بحي دقف لبق اهمالسإ ىف ةريتعم ةدعلا تناك نإف « اهلبق وه وأ هلبق ىه

 . لبق اضيأ همالسإ ىف ربتعت

 حاكتلا ىف رايخلا تابجوم ىف ثلاغلا بابلا
 ةقفنلاب وأ قادصلاب راسعإلاو + بويعلا : ةعبرأ رايخلا تابجومو

 ةجوزملا ةمألل قتعلا : عيارلاو . جوزلا دقف ىعأ : دقفلا : كلاثلاو . ةوسكلاو

 : لوصف ةعبرأ بابلا اذه ىف دقعنيف

 بويعلا رايخ ىف لوألا لصفلا
 كلدو « نيجورْلا نم دحاو لكل بويعلاب رايخلا بجومى ءاملعلا فلتخا

 انلق اذإ ىناثلا عضوملاو . ؟ دربال وأ بويعلاب دري له اضدحأ : نيعضوم ف

 ىعفاشلاو اكلام نِإف لوألا عضوملا امأف . ؟ كلذ ركح اموءدرب اهمأ نف درب هنإ

 لهأ لاقو : كاسمإلا وأ درلا ىف رايخلا بجوت بوبعلا : اولاق اممبانضأو
 : زيزعلا دبع ني رمع لو وهو ء كاسمإلاو درلا رايخ بجوتال : رهاظلا

 سايق رخآلاو . ةجح بحاصلا لوق له اهدحأ : نائيش مهفالتخا ببسو

 نع ىور ام وهف كلذ ىف دراواا بحاصلا.لوق امأف ؟ عيبلا ىلع كلذ ىف حاكنلا

 صرب وأ ماذج وأ نونج اهو ةأرما جوزت لجر امبأ :لاق هنأ باطخلا نب ربع

 ىلع اهجوزل مرغ كلذو الءاك اهقادص اهلف نرق وأ : تاياورلا ضعب ىفو

 : اولاق حاكنلا ىف بيعلل رايخلا بجومب نيلئاقلا نإف عيبلا لع سايقلا امأو . اهللو
 عامجال عيلاب اهيش سيل : مهل نوفلاخلا لاقو ؛ عيبلاب هيبش كلذ ف حاكتلا

 ىناثلا عضؤملا امأو . عببلا هي.دريو بيع لكب حاكنلا دريال هنأ ىلع نيملمملا

 مكح ىو دربال اهيأ ىو اهب دري بويعلا ىأ ىف اوفلتخا مهنإف بويعلاب درلا ف

 نونللا : بويع ةعبزأ نم: لوكي درلا نأ ىلع ىعفاشلاو كلام قفتاف « درلا



 به) اد

 ةأرملا ف قتر وأ نرق امإ ء ءطولا عنمي ىذلا جرفلا ءادو صربلاو ماذحلاو
 عرقلاو داوسلا ف : عيرأ ىف كلام 5 فلتخاو . ءاصخ وأ 'لجرلاق .ةنع وأ

 ةفينح وبأ لاقو ؛ درتال ليقو « اهب درت ليف مفلا رخحبو جرفلا. رخو
 . قترلاو نرقلا : طقف نيبيعب الإ حاكتلا ف ةأرملا درتال : ئروتلاو هباحصأو

 لبق بنعلاب مع اذإ جو زلا نأ ىلع اوقفتا درلاب :نيلئاقلا نإف درلا ماكحأ امأف

 لاقف؛ سيسملاو لؤخدلا دعب ملع نإ اوفلتخاو . هيلع ءىش الو قلط لوخدلا
 لقمبيعلاب ملاع هنأ اهم هبرقل هب نظي نم اهجنوز ىذلا اهيلو ناك نإ : كلام

 :ةأرلا ىلع عجري سيلو قادصلاب جوزلا هيلع عجري ٌراغ وهف خألاو بألا
 .طقف رانيد عبر الإ هلك قادصلاب ةأرملا ىلع جوززلا مجر اديعب ناك نإو ءىشب

 ابلع هل عوجراألو سيسملاب هلك قادصلا همزل لظخاد نإ : ىعفاشلا لاقو

 :دسافلا حاكتلاب وأ عيبلاب حاكتلا هيبشت ددرت مهفالتخا ببسو . ىلو ىلع الو

 ةدسافلا ةحكنألا ىف رهملا بوتبو ىلع مهقافتا ىعأ « سيسملا هيف عقو 0

 ريتسغب تحتكت رقأرسما 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ سيسملا سفنب

 ناكف « اهم لحتسا ان . راهملا او ”لطاب اهتحاكشف اه ديس 98
 نينو « عويبلا ف تيغلابهرلا مكح نيب خسفلا اذه ددرت فالحل

 نينعلا حاكن خسفب اولاق نيذلا قفتاو ؛ لاوددلا دعب ىبعأ : : ةخخوسفملا ا

 كلام باحصأ فاتخاو . قئاع ريغب اهيبو هنيب ىخي ةنس لجؤي ىح خسفبال هنأ
 كلذ نأل ليقف . ةعبرألا باويعلا هذه ىلع درلا رصق اهلجأ نم ىتلا ةلعلا ف

 اهنأ نع بؤيعأا! رئاس لمحمو « ىم امم كلذ نأل ليقو ؛ للعم ريغ عرش

 داوسلاب دري ليلعتلا اذه ىلعو « ءانبألا :ىلإ اهتيارس فاخي اهنأل ليقو ؛ ىنختال ام
 . جوزلا ىلع ىنخ امم هنأ ملع اذإ بيع لكي دري لوألا ىلعو « عرقلاو

 ةقفنلاو قادصلاب راسعإلا رايخ ىف ىناثلا.لصفلا
 لحي. مل اذإ ريخأ : لوقي ىعفاشلا ناكف « قادصلاب راسعإلا ىف اوفلتخاو

 كلاذ ىف ةل-سيل ليقف ؟ هل مولتلاردق ىف هباعضأ فلتخاو . كلام لاق هبو « أه

 ءاهرغلا نم ميرغ ىه : ةفينحوبأ اكو + نيتتس ليقو ؛ ةنس ليقو ؛ لح
 هبهسو . رهملا اهيطعي ىح ابسفت عتمت نأ اهلو « ةقفنلاب لخؤيو. امبْدب قرفيال



 هال

 ةأرملل قحاللا ررضلا بيلغت وأ عيبلاب كلذ ف حاكنلا هبش بيلغت مهفالتخا

 كلام لاقف ةقفنلاب راسعإلا امأو . ةنعلاو ءاليإلاب اهيبشت ءطولا مدع نم كلذ ىف

 نع ىورم وهو « امهنيب قرفي : ةعامحو ديبعوبأو روثوبأو دمحأو ىعفاشلاو

 « امهنيب قرفيال : ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ بيسملا نب ديعسو ةريره ىلأ
 ررضلاب كلذ نم عقاولا ررضلا هيبشت مهفالتخا ببسو . رهاظلا لهأ لاق هبو
 لاق دقل ىبح نينعلا ىلع قيلطتلاب لوقلا ىلع روهمحلا نأل « ةنعلا نم عقاولا
 زشانلا نأ ليلدب « عاتمتسالا ةلباقم ىف ةقفنلا اولاق امبرو « عامجإ هنإ رذنملا نبا

 . راوخللا بجتوف عاتمتسالا طقس ةقفنلا دحي مل اذإف « روهمحلا دنع اهل ةقفنال

 الإ لحنت الف عامجإلاب ةمصعلا تتبث دق اولإق مهْنإف سايقلا ىريال نم امأو
 باحصتسا ةضراعممهفالتخا ببسف هيبن ةنس وأ هللا باتك نم ليلدب وأ عامجإب
 . سايقلل لاخلا

 دقفلا رايبخ ىف ثلاثلا لصفلا
 كلام لاقف « مالسإلا ضرأ ىف هتوم وأ هتايح لهجت ىذلا د وقفملا ىف اوفلتخاو

 ىبتا اذإف « ىكاحلا ىلإ اهرمأ عفرت موي نم نينس عبرأ لجأ هتأرمال برضي
 ىبنا اذإف « لجألا مكاحلا اهل برض كلذ لهجف هتوم وأ هتايحح نع فشكلا
 ثروب الف هلام امأو : لاق « تلحو ارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع تدتعا

 ليقف ٠ ابلاغ هلثم ىلإ شيعبال دوقفملا نأ ىلعي ام نامزلا نم هيلع أب ىح
 هذه نود وهو باغ نميف ةئام ليقو « نوعست ليقو « كونا ليقو ؛ كوعبس

 ناّيع نع اضيأ ىورم وهو « باطحلا نبرمع نع لوقلا اذه ىورو « نانسألا
 دوقفملا ةأرما لخضال : ىروثلاو ةفينح وبأو ىعفاشلا لاقو ؛ ثيللا لاق هبو

 مهفالتخا ف ببدلاو . دوعسم نباو ىلع نع ىورم مهلوقو « هتوم حصي ىبح
 نأ بجوي لالا باحصتسا نأ كلذو ؛« سايقلل لالا باحصتسا ةضراعم
 امأو . ثاذ ريغ ىلع ليلدلا لدي ىح قالط وأ توم الإ ةمصع لحتتال
 امل نوكيف « ةنعلاو ءاليإلاب هتبيغ نم اهل قحاللا ررضلا هيبشت وهف سايقلا
 ةعبرأ كلام باعصأ نم نيلصحملا دنع نودوقفملاو . نيذه ىف نوكي انك رايجلا
 « .برحلا ضرأ ىف دوقفمو « هيف كالحلا عقو مالسإلا ضرأ ىف دوقفم



 ها د

 . رافكلا بورح ىف دوقفمو مهنيب اهف ىنعأ ؛ مالسإلا بورح ىف دوقفمو

 ؛ ريثك نيدوقفملا نم فانصألا ةثالثلا ىف هباصأ نعو كلام نع كالملتاو

 الو هتأرما جوزتنال ريسألا مكح مجدنع هّكحف برحلا دالب ف دوقفملا امأف

 ضرأ ىف دوةفملا مكح هل .مكح هنإف «ببشأ الخ ام « هتومحصي ىح هلام مسقي

 لوتقملا مكح هكح نإ : لاقف نيملسلا بورح ىف دوقفملا امأو . نيملسملا

 هبرقو ةكرعملا هيف تناك ىذلا عضوملا دعب بسحب هل مولتي ليقو « مولت نود

 بهذملا قف هيفف رافكلا بورح ىف دوقفملا امأو . ةنس كلذ ف لجألا ىصقأو

 مولت دعب لوتقمل مكح همكح ليقو ؛ ريسألا مكح هكح ليق : لاوقأ ةعبرأ

 بورح ىف دوقفملا مكحب هل مكحيف هرمأ ىذيال عضومب نوكي نأ الإ « ةنس

 ؛ نيفلسملا دالب ىف دوقفملا مكح هكح نأ ثتلاثلا لوقلاو ؛ مهتفو نيملسملا

 هلام ف نيمل.ىلا ضرأ يف دوقفملا مكحو « هتجوز ف لوتقملا ركح هكح عبارلاو

 رظنلا زيو# ىلع اهانبم اهلك ليواقألا هذهو ء ثروي دئئيحو رمعي ىععأ

 ءاملعلا نيبو « لسرملا سايقلاب فرعي ىنلا وهو « عرشلا ف حلصألا بسحب

 . سايقلاب نيلئاقلا نيب ىنعأ : فالتخا هنف

 قتعلا رايخ ى عبارلا لصفلا
 اذإ اوفلتخاو ؛ رايتللا ال نأ دبع تحت تقع اذإ ةمألا نأ ىلع اوقفتاو

 ةنيدملا لهأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ رايخ اهل له رحلا تحت تقنع

 ارح رايح ال ىرولاو ةفينح ورأ لاقو ؛ اهل رايخال  ثيللاو دمحأو ىعازوألاو

 لامحاو « ةريرب ثيدخح لقنلا ضراعت مهفالتخا ببسو . اديع وأ ناك

 تناك اذإ قالطإب اهحاكنإ ىف ناك ىذلا ربحلا نوكي نأ رايخلل ةبجءوملا ةلعلا

 حاكتلا ىلع ربحلبا ةلبلا : لاق نفت .؛ دبع نم اهجيوزت ىلع ريحلاوأ « ةنأ

 طقف دبعلا جيوزت ىلع ربحلا لاق نمو .؛ دبعلاو رحللا تحت ريخت : لاق قالطإب

 نأ سابع نبا نع ىور هنإ لقنلا فالتا امأو . طتقف دبعلا تحن ريت : لاق

 الكو « ارح ناك اهجوز نأ ةشئاع نع ىورتو٠. دوسأ ادبع ناك ةريرب جوز

 ال نوكي ىنذلا تقولا ىف اضيأ اوفلتشاو ثيباخلا باوصأ دنع تباث نيلقنلا

 لاقو ؛ اهمي ملام رايحلا اهل نوكي : ىغفاشلاو كلام لاقف « هيف رايخلا
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 اهرايخ طقسي امثإ : ىعازوألا لاقو ؛ سلجملا ىلع اهرابخ : ةفينح وبأ

 . اهرايخ طقسي سيسملا نأ تملع اذإ سيمملاب

 ةيجوزلا قوقح قى عبارلا بابلا

 ىلاعت هلوقل ةوسكلاو ةقفنلا جوزلا ىلع ةجوزلا قوقح نم نأ ىلع اوقفتاو

 تيثالو . ةيألا - فاوراعملاب نم وسمك و "نم نسهر هل دوُلولا لعو

 نت واسيكم نسهف زر مكتب نمو مالسلاو ةالصلا هيلع هلؤق نم

 ٠. فوراعملاب كك دلوو ٍكيفكي ام ىدذحخ ٠ دنهل هلوقلو ؛ فوُرتعْملاب

 ( اهيوجو تقو ىف عضاوم ةييرأ ىف اوفاغاو « اهبوجو ىلع اومقتاف ةقفنلا امأف

 :لاق اكلام نإف اهب وجو ثقو امأف .؟ بجت نم ىلغو :؟ بجت نملو . اهرادقمو

 نم ىهو اهب لوخدلا ىلإ ىعدي وأ اهب لخدي ىتح جوزلا ىلع ةقفنلا بجتال
 _ تناك اذإ ةقفنلا غلابلا ريغ مزلي : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؟ غلاب وهو أطوت

 امهدحأ : نالوو ىعفاشالف ةريغص ةجوزلاو اغلاب وه ناك اذإ امأو ء غلاب ىه

 له مهفالتخا ببسو . قالطإب ةقفنلا ال نأ ىتاثلا لوقلاو «٠ كلام لوق لثم
 . ضيرملاو بئاغلاك جوزلا ىلع ةسوبحم اهنأ ناكمل وأ عاتمتسالا ناكمل ةقفتلا

 ىلإ عجار كلذ نأو عرشلاب ةردق» ريغ اهنأ ىلإ كلام بهذف ةقفنلا رادقم امأو

 فالتخا بسحب فلتخي كلذ نأو « ةجوزلا لاحو جوزلا لاح هيضتقي ام

 اهنأ ىلإ ىعفاشلا بهذو ؛ ةفينح وبأ لاق هبو « لاوحألاو ةنمزألاو ةنكمألا

 8 دم رسعملا ىلعو ( فصتو لم طسوألا ىلعو 3 تادم رسوملا ىلعف : ةركقم

 ىلع وأ ةرافكلا ىف ماعطإلا ىلع بابلا اذه ىف ةقفنلا لمح ددرت مهفالتخا ببسو

 . دودحم ماعطإلا نأو ةدودحم ريغ ةوسكلا نأ اوقفتا جبنأ كلذو + ةوسكلا

 نإو ؟ ةجوزلا مداح ةقفن جورلا ىلع بجي له ىف بابلا اذه نم 0

 تناك اذإ ةجوزلا مداح ةقفنلا جوزلا ىلع نأ ىلع روهمحلاو ؟ بحي مكف تبج 3

 نيذلا فلتخاو ؛ تيبلا ةمدخ ةجوزلا ىلع لب ليقو ؛ اهسفن مدختال 8
 قفني ةفئاط تلاقف ؟ هتقفن بجت رك ىلع ةجوزلا مداخ ىلع ةقفنلا اوبجوأ
 نامداحخ الإ اهمدخيال نمم ةأملا تناك اذإ نيمداخ ىلع ليقو « ةدحاو مداخن ىلع

 مداحلا ىلع ةقفنلا باجيإل ايعرش .اليلد فرعأ تسلو . روثوبأو كلام لاق هبو
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 ابمأ ىلع اوقفتا مهنإفا ةقفنلا بجت نحل امأو : ةيعجرلا ةقلطملل هبوجو هف.دراولا - ضتال جوزلا ىلع ناكسإلا نأ ىلج اوقفتا مهتإف « ةناكسإلاب .مادخإلا هببشت الإ
 ىلع روهمخمباف. زشانلا امأف . ةمألاو. زشانلا ىف.اوفلتخاو . زشان ريغلا ة رحل بجيت
 ةنضراعم فالحلا ببسو . ةقفنلا اه بجت.ارلاقف موق لشو « ةقفن ال بجتال اهنأ
 مكيلع نملو.٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومم نأ كلذو. « موهفملل مومعلا

 « ءاوس كلذ ىف زشانلا .ريغو , رشانلا نأ ىيضتقي»« بؤرعملاب نتوسكو نهقزر
 . رئشانلل ةقفنال نأ ٍبجوي .عاتمتسالا ةلباقم ىف ىل ةقفنلا نأ نم موهفملاو
 ع ةرهتاك ةقفتلا ال ليقف ءاريثك افالتخا كلام باغصأ اهيف.فلتحاف ةمآلا .امأو
 ناك نإو « ةقفنلا اهلف هيتأت تناكنإ'اضيأ لبقو.امل ةقفنال ليقو ءروبشملا وهو
 ناك نإ ليقو + هينأت ىذلا «ثبقولا ل ةقفنلا اهل ليقؤ ؛.اهل ةقفتا الق اهتأي
 مهفالتخا بببسو . هيلع ةقفن الف ادمع ناك نإو «.:ةقفنلا هيلمغ ارجب .جورلا

 « ةقفنلا بوجو احل ىضتقي. مومعلا' نأ كلذو « نسمايقلا مومعلا ةصب راعم

 نوكن وأ « اهمدختسي ىذلا اهديس ىلع الإ اه ةقفنال 'نأ ىضتقي سايقلاو
 لاق كلذلو ء عافتنالا نم: ابرض ابب . مظتتي اههنم دخحاو لك نأل امجيب. ةقفنلا
 ةمألا ىلوم ىلع مكي : بيبح ليا لاقو . هيتأك ىذلا:مويلا. ىف.ةقفتلا هيلع : موق

 اوقفتاف « بجت نم ىلع امأل , مايأ 'ةحئرأ لك ى:اهجوز ىأت نأ ةجوزملا
 . بئاغلاو دبعلا ىف اوفلثخاو + رضاحلا رجلا جوزلا ىلع بجت اهنأ افي

 ديعلا ىلع نأ معلا: لهأ نه هنع ظفحي نم لك عمجأ : رملبلا نيا.لاقف دبعلا ايأغ
 ةببساو . هيلع ةقفنال : كلام باعأ نم سعسملا نبأ لاقو ؛ :هتجنوز. ةقفت
 بئاغلا امأو . هلام ىف هيلح اروجنحم دبعلا نوكل .مومعلا ةضرإعم فالحلا .

 باجإب الإ بجلال ؛ ةفينح .وبأ لاقو ؛ 'هيلع .ةقفثلا' بوجو ىلع روهمجا

 قايسو. + قافن إلا ىف اوفلتختا اذإ هلوق كوقلا نميف !وفلتخما امتإو . ناطلسلا
 قوقح نم. نأ ىلع اؤقفتا كلذكو . هللا ءاش نإ ماكحلألا باتك ى كلذ
 نيلي ملسو هيلغ هللا ىلض همسق نم تمث امل مسقلا :ف نبي لدعلا تاجوزلا
 ”لانف ناتأرشا لجرلل ناك ؟ذإ ٠ مالءلاو ةالصلا هيلح هلوقلر هجاوزأ
 هلأ و ثيحاملو و ”لنئام -هئيئقشن "دتحأو ةبمايبقلا موي "ماج امهادبحإ ىلإ

 ماقم ىف اوفلتخاو « نينيِب عرقأل رفملا ذارأ اذإ ناك مالسلاو مالسلا .هيلع
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 ةجوز هل تناك اذإ بسدخي الوأ هب بستحي لهو بيلو ركبلا دنع جورلا

 ا امهبامصأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ ىرخأ

 : ةفينحوبأ لاقو ؛ جوزت ىلا مايأب ىرخأ ةأ ما هل ناك اذإ بستحم الو « انالث
 اهدنع ةماقألاب بستحميو « اييث وأ تناك اركب فاس نفكنع ةماقإلا

 ثيدحل سنأ ثيدح ةضراعم مهفالتخا بيسو . ىرخأ ةجوز هل تناك نإ

 اذإ ناك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ) وه سنأ ثيدححو « ةملس ”مأ

 "نب اثالث اهدنع ماقأ بيثلا جوزت اذإو « اعبس اهدنع ماقأ ركبلا جوزت

 هدنع تحبصأف اهجبوزت سو هيلع هلل ىلص ىبنلا نأ هوه ةملس مأ ثيدحو

 كادنع تلعب تلكش "نإ ”ناوه كيلمأ ىلع كب ”سُنيَل : لاقف

 0 تلاقف تْردَو كادت تلت كيع ”نإو "سادنع تينت

 3 ملسمو (ىراخبلاو كلام هجر هيلع عم لكم وه ةملس مأ ثيدحو

 ام ىلإ ةنيدملا لهأ راصف « د واد ونأ هجرخ ىرصن ثيدح سنأ ثيدحو

 فلتحخاو . ةنيدملا لهأ هجرخ ام ىلإ ةفوكلا لهأ راصو « ةرصبلا لهأ هجرخ

 ؟بحتسموأ بجاو اثالث بيثلا دنعو اعبس ركبلا دنع هماقم له ىف كلام باعصأ
 هببسو . بحتس | دبع نبا لاقو ؛ بجاو وه : ىماقلا نبا لاقف

 . بوجولا ىلع وأ بدنلا ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع ملعف لمح فالحلا

 منيب فالتخا ىلع تيبلا ةمدخو عاضرلاب ةجوزلا ىلع جوزلا قوقح امأ
 موقو ؛ قالطإلا ىلع عاضرلا اهيلع اوبجوأ اموق نأ كلذو « كلذ ىف

 ,ىلعكلذ اوبجوي لو ةئيندلا ىلع كلذ اوبجوأ موقو قالطإب اهيلع كلذ اوبجوي مل
 . كلام لوق روهشم وهو « ابيدث الإ لبقيال لفطلا نوكي نأ الإ « ةفيرشلا

 « هباجيإ ىبعأ : عاضرلا مكح ةنمضتم عاضرلا ةيآ له مهفالتخا ببسو

 ,ليلد ال ذإ عاضرلا اهيلع بحيال : لاق هرمأ لاق نف ؟ طقف هرمأ ةنمضتم وأ

 رابخأألا نم اهنأو ,هباجيإو عاضرلاب رمألا نمضتت لاق نمو ؛ بوجولا ىلع انه
 .نيب قرف نم امأو . عاضرإلا اهياع بحي : لاق رمألا موهفم اهءرهفم ىلا
 عاضر الف. .ةقلطملا اأو . ةداعلاو فرعلا كلذ ىف ربتعاف ةفيرشلاو ةثيندلا

 3 عاضرلارجأ تو عاضرإلا اهيلعف اهريغ ىلث لبقيال نأ الإ اهيلع

 وهون 0 نمعضرَأ "نإف  ىلاعتو هناحيس هلوقل :عامجإ اذه
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 ناكو جوزلا اهقلط اذإ مألل ةناضحلا نأ ىلع. روهمحلاو )  ”نمّروُجأ

 اهدلوو ةدلاو نيب قرش نمو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اريغص دلولا

 ةسمايقلا موي هتبحأ نيبو هب هللا ”قرف
 اذإ ةيبسملاو ةمآلا نأل و

 دح دلولا غلب اذإ اوفلتخاو . ةرحلا كلذن صخأف اهدلو نيبو اهنيب قرفي مل

 ىبو ؛ كلذ ف درو رثأي اوجتحاو « ىفاشلا ممسمو « ريخي موق لاقف زييقلا

 اهجيوزت نأ ىلع روهمحلاو ؛ ثيدحلا اذه مهدنع حصي مل هنآل لصألا ىلع موق

 لاق .ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور امل ةناضحلا عطقي بألا ريغل

 درط' ثيدحلا اذه هدنع حصب مل نمو « ىحكنت ملام هب قحأ تنأو

 هلمتعي + ىش كلذ ف سيلف بألا ريغ ىلإ مآلا نم ةناضحلا لقن امأو . لصألا

 . ( !هبلع

 سماحلا بالا
 اهكحو ةدسافلا ةحكنألاو عرشلاب اهلع ىهملا ةحكنألا ىف

 جاكنو « راغشلا حاكن : ةعبرأ احرصم اهف ىهلا درو ىبلا ةحكنألاو

 مهإف راغشلا حاكن امأف .٠ للخما حاكنو « هيخأ ةبطخ ىلع ةبطحلاو «© ةعتملا

 رخآلا هحكني نأ ىلع رمتآ الجر هتيلو لجرلا حكني نأ وه هتفص نأ ىلع اوقفتا

 حاكن هنأ ىلع اوقفتاو « ىرخألا عضبب هذه عضب الإ امهْنب قادص الو هتيلو

 ؟ ال مأ.لثلا رهمب حجصي له عقو اذإ اوفلخاو ؛ هنع ىبهلا توبثل زئاج ريغ

 ىعفاشلا لاق هبو « هدعبو لوخدلا لق ادبأ خسفيو ححصيال : كلام لاقف

 « لثملا رهمب تباث حاكنلاف اعم مهل وأ اقادص اًمهادحإل ىمس نإ : لاق هنأ الإ

 هقادص ضرفب حصب راغشلا.حاكن : ةفينحوبأ لاقو ؛ دساف هايس ىذلا رهملاو

 له مهفالتخا ببسو . ىربطلاو روثوبأو قدبإو دجحأو ثيللا لاق هبو « لثمل

 مزل للعم ريغ انلق نإف « للعم ريغ وأ ضوعلا مدعب للعم كلذب قلعملا يلا

 لثملا قادص ضرفب حص قادصلا مدع ةلعلا انلق نإو ؛ قالطإلا ىلع خسفلا

ا حاكتلا نأ ىلع اوعمجأ دقو ريزنحخ ىلع وأ رخخ ىلع دقعلا لثم
 رمخلا ىلع دقعنمل

ا الو ةسافلا ةخسألا ف دجءوي مل نيسوقلا نيب ام )0(
 :ثاؤجروم ىهو « ةيرصمل

 ْ . هححصم ها روميت كب دمحأ قلعت ةيظحللا ةخسنلاب
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 اكلام نأكو ؛ لثملا رهم هيف نوكيو « لوخدلاب تاف اذإ خسفيال ريزنللاو
 دقعلا داسفف دقعلا ةحن طرش نم نكي مل نإو قادصلا نأ ىأر هنع هللا ىضر
 انإ ىبلا نأ ىأر وأ « هب ىبللا قلعتل صوصخم قادصلا داسف لبق نم انهه

 . ىبملا داسف ىلع لدي ىبلاو « دقعلا نييعت سفنب قلعتي
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رابخألا ترتاوت نإو هنإف . ةعتملا حاكن امأو

 ضعب ىف « ميرحتلا هيف عقو ىذلا تقولا ف تفلتخا اهنأ الإ همبرحتب ملسو
 ةوزغ ىف اهضعب قو < حتفلا موي اهضعب ىو « ربيخن موي اهمرح هنأ تاياورلا

 اهضعب قو « ءاضقلا ةرمع ى اهضعب قو ٠ عادولا ةجح ىف اهضعب ىفو « كوبت
 . رهشاو « اهميرحت ىلع راصمألا ءاهقف عيمجو ةباحصلا رثكأو « ساطوأ ماع ىف

 ةكم لهأ نم هباحصأ اهب لوقلا ىلع سابع نبا عبتو « اهليلحت سابع نبا نع
 اسف  ىلاعت هلوقل كلذل ستحمي ناك سابع نبا نأ اوورو « نملا لهأو
 حانلج الو ”ةضيرف 0 * .مهوُ آف 0 ا

 تناك ام : لاق هنأ هنع ىورو « ىمسم لجأ ىلإ هنع فرح فو  'مُكْيَلع

 الولو « ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأ اهب محر لجو زع هللا نم ةمحر الإ ةعئمل

 سابع نبا نع ىور ىذلا اذهو . ىش الإ انزلا ىلإ رطضاام اهنع رمع ىهن
 نب رباج تعمس » : لاق ءاطع نعو .رائيد نب ورمعو جيرج نبا هنع هاور

 امفصنو كب ىنأو رلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهعىلع انعتمت » : لوقي هللا دبع

 . سانلا رمع اهنع ىسبم مث « رمع ةفالخ نم
 مدقت دقف « هريغ ةبطخ ىلع ةبطسلا هيف عقت ىذلا حاكتلا ف مهفالتخا امأو

 درت نأ نيب قرفو « خسفلا مدعب لوقو « خسفلاب لوف : لاوقأ ةثالث هيف نأ
 وهو درتال وأ مالا نم برقلاو نوكرلا دعب ريغلا ةبطخ ىلع ةبطحلا
 . كلام بهذم

 اكلام نإف « اثالث ةقلطملا ليلحت هحاكنب دسقي ىذلا ىبعأ : للحما حاكن امأو
 بيسو. حبت حاكن وه : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ خوسفم حاكن وه : لاق

 ,للحملا هللا نعل » مالسلاو ةالصلا هيلعهاوق موهفم ىف مهفالتخا مهفالتخا
 نم مهف نمو ؛ حيمص حاكدلا : لاق طقف ميبثأتلا نعللا نم مهف نف ثيدحلا
 حاكنلا : لاق هنع ىهملا داسف ىلع لدي ىذلا بلاب اهبشت لقعلا ذاسف مثأتا
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 موهفمب ةدسافلا ةحكنألا امأو . ىببنلاب ةدساقلا ةحكنألا ىه هذهف « دساف

 مكح رييغتل وأ ٠ حاكتلا ةمص طرورش نم طرش طاقسإب امإ دسفت اهنإف عرشلا

 ىلإ درعن ةقانزب امإو لجو زع هللا نع وه امم هباكحأ نم خرشلاب بجاو
 ىعملا اذه نم ضرعت ىلا تادايزلا امأو . ةحبلا طورش نم طرش لاطبإ

 هذيب ىلا .طورشلا موزل ىف ءاملعلا فلتخا امنإو « قافتاب حاكتلا دسفتال اهنإف

 اهلقنيال وأىرستيال وأ اهيلعجوزتيال نأ هيلع طرتشي نأ لثم اهموزلال وأ ةفصلا
 نيمب كلذ ىف نوكي نأ الإ همزلي مل كلذ طريشا لإ : كلام لاقف « اهدلب نم

 الف « هيلع مسقأ نم قتعي وأ قلطي نأ الإ. همزلي كلذ نإف ٠ قالط وأ قتعب
 يعازوألا لاقو . ةفينح وبأو ىعفاشلا لاق كلذكو . اضيأ لوألا طرشلا مزاي

 تكردأ نم ناك : باهش نبا لاقو ؛ ءافولا هيلعو اهطرش اهل : ةمربش نباو
 ىعازوألا لوقو « ىلع نع ىورم ةعامجلا لوقو « اهب نوضقب ءاملعلا 7

 مودعلا امأف . صوصخلل مومعلا ةضراعم مهفالتخا ببسو .رمع نع ىورم

 سانلا تظت للسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ : اهنع هللا يفر ةشئاع ثيدحف

 ”ناك ولو ”لطاب ونهف هللا باتيك ىف سيل طرش لك و ةتبطبخ ق لاقف

 هيلغ هللا ىلص ىبنلا نع رماع نب ةبقع ثيدحف ّصوصخلا امأو « طش ”ةئام

جورفلا هب 'مكلحتتسا ام هب وي 'نأ طورسفلا ”قسحأ و لاق هنأ اسو
 » 

 نييلوصألا دنع روهشملا نأ الإ « ملسمو ىراخبلا امهجرخخ ناحيممص ناثيدحلاو

 ةيبتعلا ق مقوم رهاظ وهو طورشلا موزل وهو مومعلا ىلع صوصخلاب ءاضقتلا

 هنإف قادصلا نه عضوب ةديقملا طورشلا امأو . كلذ فالخ روبشملا ناك نإو

 سبيلو « اهموزل مدع وأ اهموزل ىف ىنعأ + |ريثك افالتحا بهلمل اهيف فلتخا دق

 0 ٠ عورقلا ىلع اعوضوم اذه انباتك

 لبق هخبسف ىلع اوةفتا ام اهنف ( تعقو اذإ ةدسافلا ةحكنألا مكح امأو ١

 ةرص هبوجو ىلع :قفتم طرش طاقسإب ادساف ابم ناك ام وهو « هدعبو لوخدلا

 بسحب هيف ازفاتخا ام اهنمو ؛ نييلا ةمرحم كني نأ لثم  هدوجو حاكنلا

 طورشب. لالخإلا نم عجري اذابلو امموقو داسفلا ةلع فعض ىف مهفالتخا

 هتيئثيو كوحخدلا لبق هخسفي . كلا ىف كلذو - سننلا اذه ى كلامو ةحضلا

 نم: ربثك قف ىري ام.ةلزنك طاتحي هنكاو « خسقال نأ هدنغ هيف لصألاو هدعب:
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 مدنع هذه نوكت نأ هبشيو « كلذ ريغو قاوسألا ةلاوحب توفي هنأ دسافلا عيبلا
 .لوحدلا ملعو لوخدلا نيب قرفلل هجو الف الإو « ةهوركملا ةحكن ألا ىه

 ةوق ىلإ هدنع عجار اذه نأكو « ريثك بابلا اذه ف بهذملا ف بارطضالاو
 ناك ىدهو ( هدعبو هلق خسف أيوق هدنع ليلدلا ناك ىبف «( هقحضو خسفلا ليلد

 افلتمم وأ هيلع اقفتم ىوقلا ليلدلا ناك ءاوسو ء دعب خسفي ملو لبق خسف افيعض

 ةدسافلا ةحكنألا ىف ثاربملا جوقو ىف بهذملا فلتخا اضيأ اذه لبق نمو . هيف

 هيف ريتعا ةرف « هيف قالطلا عوقو كلذكو ٠ خسفلا لبق توملا مقو اذإ

 دقو « هملع وأ لوخدلا دعب خسفلا هيف ربتعا ةرمو « قافتالاو فالتخالا

 هبسحب ةيافك هنم انركذ ام نِإف « باتكلا اذه ىف لوقلا انهه عطقن نأ ىرن

 . دوصقملا انضرغ

 قالطلا باتك
 عاونأ ىف : ىلوألا ةلمحلا : لمح عيرأ ف رصحني بابلا اذه ىف مالكلاو

 ةلمحلا . ةعجررلا ىف : ةثلاثلا ةلمحلا . قالطلا ناكرأ ىف : ةيناثلا ةلمحلا . قالطلا

 . تاقلطملا ماكحأ ىف : ةعبارلا

 ةفرعم ىف : لوألا بابلا : باوبأ ةسمح ةلمحللا هذه ىو ( ىلوألا ةلمحلا )
 : ىعدللا نم ىبسلا قالطلا ةفرعم ىف : ىناثلا بابلا . ىعجرلاو نئابلا قالطلا
 هبابلا . خسفلا نم قالطلا زيبمت ىف : عبارلا بابلا . علحلا ىف : ثلاثلا بابلا

 . كيلعلاو رييختلا ف : سماحلا

 ىعجرلاو نئابلا قالطلا ةفرعم ىف لوألا بابلا
 كامي ىللا وه ىعجرلا نأو . ىعجرو نئاب : ناعون قالطلا نأ ىلع اوقفتاو

 « اهب لوخدم ىف نوكي نأ هطرش نم نأو اهرايتخا ريغ نم اهعجر جوزلا هيف
 تءاسنلا ”متسنقتلط اذإ ةىّشنلا اهب اي  ىلاعت هلوقل اذه ىلع لقفتا امو
 لا مل  ىلاعت هلوق ىلإ - ”ةدعلا اوصحأو نيت دعل نهرفلطف
 هلأ رمع نبا ثيدح نم اضيأ تباثلا ثيدحللو - (رلمأ "كلذ دعب ثادحي
 ه انهى كالخالو اضئاح اهقلط امل هتجوز عجاري نأ هرمأ ملسو هيلع هللا لص
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 لبمق نم قالطلل دجوتامنإ ةنونيبلا نأ ىلع اوقفتا :مهنإف « نئابلا قالطلا امأو
 فااتخا ىلع علا ف ضوعلا لبق نمو تاقيلطتلا مدع لبق نمو لوخدلا مدع

 ىنلا ددعلا نأ ىلع اوقفتاو ؛ دعب أيس ام ىلع خسف وأ .قالط علخلا له مهب
 ىلاعت هلوقل تاقرتف» تعقو اذإ تاقيلطت ثالث رحلا قالط ىف ةنونيبلا بجوي

 « لعفلا نود ظفللا ىف اثالث تعقو اذإ اوفلتخاو . ةبآلا  ناترم ”قالطلا
 ىذلا نأو « قالطلا دادعأ طاقسإ ىف رثؤم قرلا نأ ىلع روهمحلا قفتا كلذكو

 قرب وأ جوزلا قرب ربتعم اذه له اوملتخاو . ناتنثا قرلا ىف ةنونيبلا بجوي
 . لئاسم ثالث نذإ بابلا اذه ىف « امهنم قر نم قرب مأ ةجوزلا

 هكح ثالثلا ظفاب قالطلا نأ ىلع راصمألا ءاهقف روهمج ( ىلوألا ةلثسملا )
 ريثأت الو ةدحاولا مكح همكح :' ةعامحو رهاظلإا لهأ لاقو ؛ ةئلاثلا ةقلطلا مكح

 هلوق ىلإ  ناترم قالطلا  ىلاعت هلوق رهاظ ءالؤه ةجحو « كلذ ف ظفلا

 ”هريغ اجاوز حكت ىبح دعب "نم هل لحم الف اهقدلط "نإف  ةثلاثلا ىف
 هجرخ امب اضيأ اوجبتحاو « ثالث قلطمال ةدحاو قلطم ثالثلا ظفلب قّلطملاو
 ىلص هللا لوسر دهع ىلع قالطلا ناك : لاق سابع نبا نع ملسمو ىراخبلا

 هاتضمأف ةدحاو ثالثلا قالط رمع ةفالخ نم نيتئسو ركب ىأو ملسو هيلع هللا
 لاق سابع نبا نع ةهركع نع قدتإ نبا هاوز امب اًضيأ اوجتحاو ؛ رمع مهيلع
 هلأسف « اديدش انزح اهيلع نزحف « دحاو سلج ىف اثالث هجوز ةناكر قلط »

 اثالث اهتقلط : لاق ؟ اهسسقْلط فيك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دقو « اهنعجت راف ”ةدحاو ”ةقلط "كلت امإ : لأق « دحاو سلجم ىف

 نيحيحصلا ىف عقاولا سابع نبا ثيددح نأب روهمحلا لوقل رصتنا نم جتحا
 ثالثلا موزل هنع اوور هباعصأ ةلج نأو « سواط ' هباحصأ نم هنع هاور امنإ

 نأو « ريغ ةعامجو رانيد نب ورمجو ءاطعو دهاجمو ريبج نب يعس مهم

 . اثالثال ةتبلا هجوز ةناكر قلط هنأ تاقثلا ىور امتإو « رهو قدإ نبا ثيدح
 عقب ةثلاثلا ةقلطلل ةئونيبلا نم عرشلا هلعج ىذلا ركحلا له الحلا ببسو
 نم مزلي الو ؟ عقي سيل مأ ةدحاو ةقلط: ىف مكحملا اذه هسفن فلكملا مازلإب

 اهعوقو ةعص ىف طرتشي ىلا لاعفألاب قالطلا هبش نف ؟ عرشلا مزلأ ام الإ كلذ

 روذنلاب ههبش نمو ؛ مزليال :-لاق عويبلاو حاكنلاك اهيف ةيعرشلا طورشلا نوك
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 امفيك قالطلا مزلأ ناك ةفص ىأ ىلع همزل اهنم.دبعلا مزتلا ام ىلا نامبألاو
 ةعبرذلا ادس قالطلا ف ظيلغتلا مكح اوبلغ روهمجلا نأكو « هسفن قلطملا همزلأ

 ىلاعت هلوق ف ىنعأ كلذ ىف دوصقملا قفرلاو ةيعرشلا ةصخرلا كلذب لطبت نكلو
 - ارمأ كلذ دعب ثدحي هللا لعل
 .قرلاب نئابلا قالطلا ددع صقن رابتعا ىف مهفالتنا امأو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 نئابلا هقالط ناك ادبع جوزلا ناك اذإذ «٠ لاجرلا هيف ربتعملا لاق نم مهنف

 ىعفاشلاو كللام لاق اذهبو « ةمأ وأ ةرح ةجوزلا تناك ءاوس ؟ ةيناثلا ةقلطلا
 فلتخا ناك نإو « شسابع نباو تباث نب ديزو نافع نب .نامع ةباحصلا نمو
 رابتعالا نإ لاق نم مهنمو . لوقلا اذه وه هلغ ربشألا نكل « كلذ ىف هدنع
 ةيناثلا ةقلطلا نئابلا اهقالط نلك: ةمأ ةجوزلا تناك اذإف « ءاسنلاب وه كلذ ىف

 نباو ىلع ةباحصلا نم لوقلا اذهب لاق نممو « ارخ وأ ادبع جوزلا ناك ءاوس
 نم ذشأ لوق ةلئسملا فو ؛ هريغو ةفينح وبأ راصمألا ءاهقف نمو « دوعسم
 ىتبلا نامع كلذ لاق . امهم قر نم قرب ربتعي قالطلا نأ وهو « نيذه
 قر وه اذه رثؤملا له فالتخإلا اذه بسو , رمع نبا نع ىورو هريغو
 لاجرلاب ربتعي : لاق قالطلا هديب نمل اذهىف ريثأتلا لاق نفع« لجرلا قروأ ةأرمل
 ةقلطملا ماكحأ نم ركح وه :لاق قالطلا هيلع عقي ىذلل اذه ىف ريثأتلا لاق نمو
 ؛ ءاسنلا قرل عبات اهناصقن ىأأ: ءاسنلاب ةدعلانأ .ىلع اوعمجأ دقو . ةدعلاب اهوببشف
 مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ اعوذ رمسابع نبا نب يور ام لوألا قيرفلا جتحاو
 ىف اتبثي مل ثيدح هنأ الإ , ءاسنلاب ”ةدعلاو « لاجترلاب ”قالّللا » لاق هنأ
 اقلطم قرلاوه كلذ ببس لعج هنإف امهنم قر نم ربتعا نم امأو : حاحصلا

 . قرلا مع ةيثوثألا الو ةيروكذلاال كلذ ببس لعجت مل

 ىكح هنإف قالطلا ددع نانمقن ىف ارثؤم قرلا نوك :امأو ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 « هيف نوفلاخع رهاظلا لهأ نم ةعامجو مزح نب دمحموبأو ؛ عاخإ هنأ موق
 اذه ىف رهاظلا ةزفراع».فالحلا ببتسو ..ءاوس اذه ىف دبعلاو رحلا نأ نوربو
 ةمألاو دبعلا قالط سايق ناكملا اذه ىلإ اوراص روهمحللا نأ كلذو « سايقلل
 لغأ امأ . ذبللا ناصقن ىف ارثؤم قرلا نوك ىلع اوعججأ دقو ؛ امدودس ىلع
 الإ رحلا كح فيلاكتلا ىف كبعلا مكح نأ مهدنع لصألا ناك امظ رهاظلا



 2 1 لاقل

 < ةنسلا وا باتكلا نم رهاظ وأ صن وه مهدئع ليلدلاو 5 ليلدلا هجرخخأ ام

 نأ هبشيو « هلصأ ىلع دبعلا ىبي نأ بجو حب عومسم ليلد كانه نكي ملو

 ةصخر دولا ناصقنب دوصقملا نآل « ديدس ريغ دحلا ىلع قالطلا سايق نوكي

 ناصقن امأو . رخل نم اهحبق هنم حبق: تسيل ةشحافلا نأو « هصقن ناكمل ديعلل

 نيتقيلطتب ناسنإلا ىلع ميرحتلا عوقو نأل « ظيلغتلا باب نم وهف قالطلا

 كلس امنإ عرشلاو مدنلا نم كلذ ىف عقي نأ ىبسع امل ثالثب هعوقو نم ظلغأ

 تتنعل ةجوزلا نين ةماد ةعجرلا تناك ول هنأ كلذو « طسولا ليبس كلذ ىف

 . لبق نم جوزلا تنعل ةدحاولا ةقلطلا ف ةعقاو ةنونيبلا تناك ولو «تيقشو ةأرملا

 كلذلو « نيتحلصملا نيب ةعبرشلا هذبمهللا عسجف ع هيلع ارسع كلذ ناكو « مدنلا

 ةكحلا عفر دقف « ةدحاو ىف ثالثلا قالطلا مزلأ نم نأ ملعأ هللاو ىرن ام

 ش . ةعورشملا ةئسلا هذه ق ةدوجوملا

 ىعدبلا نم ىسلا قالطلا ةفرعم ىف ىناثلا بابا[
 رهط ىف هتأرما قلطي ىذلاوه اهب لوتخدملا ىف ةنسلل قلطملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ريغ هيف اهسم ىذلا رهطلا وأ ضيحلا ف قلطملا نأو ءةدحاو ةقلط هيف اهسمي مل

 هتأرما قلط هنأ  رمع نبا ثيدح نم تبث امل اذه ىلع اوعمجأ امنإو «ةنسال قلطم

 ةالصلا هيلع لاقف « ىلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ضئاح ىهو

 م. رت "ل ضيح ا هطت كح اهمجل أك هرم : مالو
 ىبلا ةدعلا كتاتف نم نأ لبق قلل ءاش نإو لسا ءاق نإ

- 

 : عضاوم ةثالثىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . « "ءاسّنلا اهل ”قّدلطُمت "نأ هللا رم نيس ع ب

 له : ىفاثلاو . ؟ ةدعلا ىف اقالط اهعبتيال نأ هطرش نم له : لوألا عضوملا

 نم مكح ىف : ثلاثلاو . ؟ال مأ ةنبلل قلطم ثالثلا ظفلب ىنعأ : اثالث قلطملا

 . ضيفا تقو ف قلط
 لاقذ « امهعبت نمو ةفينحوبأو كلام هبف فلتخا هذإف ( لوألا عضوملا امأ )

 نإ : ةفينح وبأ لاقو . رحآ اقالط ةدعلا ف اهعبتيال نأ اهطرش نم : كلام

 فالتخالا اذه ببسو . ةنئسلن اقلطم ناك ةدحاو ةقلط رهط لك دنع اهقلط

 نم سيل مأ ةعجر دعب ةيجوزلا لاس ىف نوكي نأ قالطلا اذه طرش نم له
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 نم سيل لاق نمو ءاقالط هيف اهعبتيال : لاق هطرش نم: وه لاق نف ؟ هطرش
 . عبتملا قالطلا عوقو ىف مهيب فالخ الو قالطلا اهغبتأ هظرش

 قلطم دحاو ظفلب اثالث قلطملا نأ ىلإ بهذ اكلام نإف ( ىناثلا عضوملا امأو )
 ةضراعم قفاللا يبسو . ةنسلل قاطم هنأ ىلإ ىعفاشلا بهذو « ةنس ريغل
 باتكلا موهفمل ةدحاو ةظفل ىف اثالث هيدي نيب قلطملل مالسلاو ةالصلا هيلع هرارقإ
 نأ نم تبثام وه ىعفاشلا هب جتسا ىذلا ثيدحلاو . ةثلاثلا ةقلطلا مكح ف
 غارفلا دعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرضحب اثالث هتجوز قلط ىنالجعلا
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرقأ امل ةعدب ناكولف : لاق ةنعالملا نم
 هللا اهلعجس ىبلا ةصخرلا عفار ثالثلا ظفلب قلطملا نأ ىأر املف كلام امأو
 نينعالتملا نأب ثيدحلا نع هباحصأ رذتعاو « ةنسلل سيل هنإ هيف لاق ددعلا ف
 ريغ ىلع قالطلا عقوف « هسفن نعالتلا لبق نم امهيب ةقرفلا تعقو دق هدنع
 .انهه رهظأ - ملعأ هللاو - كلام لوقو « ةعدبب الو ةنسبال فصتي ملف « هلع
 . ىعفاشلا لوق نع

 سانلا نإف ( ضيحلا تقو ىف قلط نم مكح ىف : ثلاثلا عضوملا امأو ١
 :ةقرف تلاقو ؛ هقالط ىضع اولاق روهمحلاا نأ اهم : عضاوم ىف كلذ نم اوفلتخا
 نينقرف اوقرتفا ءالؤهو ةعجرلاب رمؤي : اولاق ذفني اولاق نيذلاو ؛ عقي الو ذفنيال
 تلاقو . هباعصأو كلام لاق هبو « كلذ ىلع ربجي هنأو بجاو كلذ نأ اوأر موقف

 دمحأو ىروثلاو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق هبو « ربحي الو كلذ ىلإ بدني لب ةقرف
 كلام لاقف « رابجإإلا هيف عقب ىذلا نامزلا ىف اوفلتخا رابجإإلا اوبجوأ نيذلاو
 ربحيال : بهشأ لاقو ؛ اهتدع ضقنت لام ربجي هريغو مساقلا نبا هباعصأ رثكأو
 قالطلا عقوي ىتم اوفلتخا ةعجرلاب رمألاب اولاق نيذلاو . ىلوألا ةضيحلا ىف الإ
 كلت نم رهطت ىبح اهك.سمب نأ ةعجرلا ىف اوطرتشا موقف « ءاش نإ ةعجمرلا دعب
 لاق هبو « اهكسمأ ءاش نإو اهقلط ءاش نإ مث « رهطت مث ضيحنت مث ةضيحلا
 ةفينح وبأ لاق هبو « قلط ءاش نإو كبسمأ ءاش نإف اهيف اهقلط ىلا ةضيحلا كلت نم ترهط اذإف « اهعجاري لب : اولاق موقو ؛ ةعامجو ىعفاشلاو كلام
 هيف اهسمي ىل رهط ىف اهقاطي نأ ةنسلا قالط ىف طرتشا نم لكو ؛ نويفوكلاو
 : لئاسم ميرأ [ذإ انهف « هيف اهسم رهط ىف اهقلط اذإ ةعجرلاب رمألا ري مل
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 ىلع ربحي لهف عقو نإ : ةيئاثلاو . ؟ال مأ قالطلا اذه عقي له : اهدخأ

 ءبدنلا وأ رابجإلا دعب قالطلا عقوي ىم : ةثلاثلاو . ؟ طقف رمؤي مأ ةعجرلا

 . رابجإلا عقب ىم : ةعبارلاو

 عقو نإ قالطلا نأ ىلإ اوراص امنإ روهمحلا نإ ( ىلوألا ةلئسملا امأ )
 رمح نبا ثيدح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل اقالط ناكو « هب دتعا ضيحلا ىف

 ىعفاشلا ىورو « الط دعب الإ نوكتال ةعجرلاو : اولاق « اهعجاريلف هرم و
 تيسح له هنولأسي مفان ىلإ اولسرأ مهنأ جيرج نبا نع دلاخ نب ملم نع

 ىورؤ « معن لاق ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع رمع نيا ةقيلطت

 ا اذه ري مل نم امأو . رمع نبا هب ىبفي ناك ىنذلا هنأ
 ةرممأ هيلع سيل لع وأ لعف ٌلثك » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق مومع

 هذوفن مدعب رعشي هدرب ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رمأ :اولاقو , دّروهَف
 عرشلا اهط اهطريشا ىلا طورشلا له فالتخالا .بيسف ةلمحلابو , هعوقوو

 لاق نق ؟ مامتو لاك طورش مأ « ءازجإو ةحص طورش ىه ىبسلا قالطلا '

 طورش : لاق نمو « ةفصلا هذه مدع ىذلا قالطلا عقيال : ملاق ءازجإ طورش

 عوقوب لاق نم كلذلو « الماك عقي نأ ىلإ بدنيو عقي : لاق مامتو لاك

 . كلذ ربدتف « ضقانت دقف ةعجارلا ىلع هريجو قالطلا

 دمتعا نمف ؟ ربجيال وأ ةعجرلا ىلع ربحي له ىهو ( ةيناثلا ةائسملا امأو )

 نمو ؛ ربحي : لاق روهمجلا دنع هيلع وهام ىلع بوجولا وهو رمألا رهاظ
 وه رمألا اذه : لاق اعقاو قالطلا نوك نم هانلق ىذلا ىبعملا اذه لد

 للا لك

 طرتشا نم ْنِإف رابجإلا دعب قالطلا عقوي ىبم ىهو ( ةئلاثلا ةلئسملا امأو ١

 صوصتنملا هنأل كلذل راص امنإف رهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهكسمب نأ كلد ىف

 ءطولاب ةعجمرلا حصتل كلذ ىف ىبعملاو : اولاق مدقتملا رمج نبا ثيدح ف هيلع

 نكي مل ةضيحلا دعب ىذلا رهطلا ىف اهقلط ول ضيخلا دعب ىذلا رهطلا ف

 ةلمحلابو . لوخدلا لبق قلطملاك نوكي ناك هنآل ةذع رخآلا قالطلا نم اهيلع

 ليلعتلا اذه ىلعو 6 ءطولا هيف حصي نامز دوجو ةعجرلا طرش نم نإ اولاقف.

 « هلبق ىلا ةضيحلا ف قلطي مل رهط ىف اهقلطي نأ ةنسلا قالط طورشنم نوكي

 ناث - دبحملا ةيادي - ى



 تت

 . باهولا دبع هركذ ايف ةنسلا قالط ىف ل وهو

 هليعسو ريبج- نبأ سنوي. ىور ام ىلإ اوراص إف « كلذ اوطرتشي مل نيذلا امأو

 : لاق هنأ ثيدحلا اذه ىف ربع نبا نع مهعبات نمو نيريس نباو ريبج نبا

 عوجرلاب رمأ امنإ هنأ كلذ ىف ىععملا : اولاقو ءءاش نإ اهققلط ت تره اذإذ اهعجارب

 مقو نامزلا كلذ بهذ اذإف « قاللهلا هيف هل هرك نامز ىف قلط هنأل هل ةبوقع

 مذه ىف راثآلا ضراعت )"ل

 . ةلعلا موهفم ضراعتو ةلثسملا

 لع ربحي هنأ ىلإ كلام بهذ امإَف ريع ىمم ىهو ( ةعبارلا ةلئسألا امأو )

 هنإف بيشأ امأو . اهعاجترا هيف هل ىذلا نامزلا هنأل ةدعلا نامز لوطل ابمعجر

 هلدف ( رهطت ىتح اهعجاريلف هرم ١ هيف نأل ٠ ثيدحلا رهاظ ىلإ اذه ىف راص امنإ

 ةبتعجارمب رمأ امتإ : لاق هنإف اضيأو « ةضيحلا ىف تناك ةعجارملا نأ ىلع كلذ

 عامجإب اهب دتعت مل ةضيحلا ف قالطلا اهيلع عقو اذإ هنإف « ةدعلا هيلع لوطت الثل

 ليلعتلا اذه ىلعو. « لوطأ اهيلع كلذ ناك ةضيحلا ريغ ىف اهعجاري هنإ انلق نإف

 هفالتخالا بيسف . ةضيحلا دعب ىذلا رهطلا ف قالطلا عاقيإ زوحي نأ ىقبنيف
 . درلاب رمألا ةلعىف مهفالتخا ببس وه

 علا ق ثلاثلا بابلا

 لذي وهو ع دحاو ىبعم ىلإ لوثت اهلك ةأرابماو حلصلاو ةيدفلاو علخلا مسا

 حلصلاو اهاطعأام ميج هل الذيب صت# علا م هأ نأ الإ ءاهقالط ىلع 0 ألا

 . ءاهقفلا معزام ىلع هيلع امل اقدح هنع ل ةأرابملاو هرتكأب ةيدفلاو هضعس

 : لوصف ةعيرا قارفلا نم عونلا اذه لوصأ ىف رصحشي مالكلاو

 م « هعوقوزاوج ىعأ : هعوقو طورش ىف ايناث م ؛ الوأ هعوقو زاوج ىف

 ءماكحألا نم هقحلي ايف اعبار مث .؟ خسف وأ قالط وه له ىعأ : هعون ىف اثلا
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 هعوقو زاوج ىف لوالا لضفل هلا

 . ةنسلاو باتكلا كلذ ىف لصألاو . ءاملعلا رثكأ هيلعف هعوقو زاوج ام ْ
 ةئسلا امأو . هب تدشفا ايف امهّللتع حانمج الف  ىلاعت هلوقف باتكلا امأ



 هما ع

 ملسو هيلع هللا لص ىنلا تتأ سيق نب تباث ةأرمأ نأ »سابع. نبأ ثيدحف

 نكلو « نيد الو قلخ ىف هيلع بيعأال سيق نب تباث'هللا لوسر اي :تلاقف

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف م مالسإلا ف لوخدلا دمينرفكلا هركأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ء معن : تلاق ؟ "هصقي دمع هيلع ”ني د رثأ
 ظفللا اذبب هجرت ةدحا و ةقلظ ايملظو قب ةقي دسحلا لبا : ملسو

 5-7 وبأ ْدشو ( هتعص ىلع قفتم ثيدح وهو « ئاسنلاو دواد وبأو ىراخبلا

 هتجوز نم ذخأي نأ جوزلل لحيال : لاقف .روهمحلا نع ىبيزملا هللا دبع نبا

 ايف امهيلع حانج الف  ىلاعت هلوق نأ معز هنأب كلذ ىلع لدتساو « ائيش
 رجوز ناكم جوز لادنبتْسا مت درأ "نإو  ىلاعت هلوقب خودفم - هز ٍتدفا

 روهمبطاو . ةيآلا نش هم او ”لمخأت الق | راطننق سه ادسحإ مست 1

 لمح فالحللا بيسف . تادف اهاضوت امأو « اهاضر ريغب كلذ ىنعم نأ ىلع

 . هصوصخ ىلع وأ همومع ىلع ظفللا اذه

 هعوقو طورش ىف ىلاثلا لصفلا

 عجرب ام امهو ؛هيف زو ىذلا ردقلا ىلإ مجءري ام اهنف هزاوج طورش امأف
 4 ابيف زو# ىلا لاخلا ىلإ عج ري ام امو ؛ هب زوجي ىذلا ء ىلا ةشص ىلإ

 كلامتال نمم نمئايلوأ نم وأ ءاسنلا نم علما هل زوجي نم ةفص ىلإ عجري ام امو

 : لئاسم عبرأ لصفلا اذه ىف « اهرمأ

 ىعفاشلاو اكلام نإف « هب علت نأ اهل زومي ام رادمته امأ ( ىلوألا ةلئسملا )

 اهقادص ىف جوزلا نم اهل ريصي امم رثكأب ةأرملا علت نأ زئاج : اولاق ةعامحو

 فحأب نأ هل سيأ نولئاق لاقو © هايم ”لقأبو هلثمعو اهلبدق نم زوشنلا ناك اذإ

 تالماعملا ف ضاوعألا رئاسب ههبش نف « تباث ثيدح- رهاظ ىلع اهاطعأ امم رثكأ

 ثيدحلا رهاظب لجأ نمو "؛ اضارلا ىلإ عجار هيف ردقلا نأ ىأر
 نم رثكأ رج 0

 . قح ريغب لاملا فذحنأ باب نم هآر هنأكو ع« كلذ

 هيف ناطرتشي ةفينح- ابأو ىعفاشلا نإف ء ضوعلا ةفص امأو ( ةيناثلا ةلئسملا و

 دوجولا لوهجملا هيف زيي كلامو « بوجولا مولعمو ةفصلا مولعم نوكي نأ



 د مال

 ريغ دبعلاو اهحالص دبي مل ىلا ةرملاو دراشلاو قبآلا لثم « مودعملاو ردقلاو

 فالحلا ببسو .مودعملا عنمو ررغلا زاوج ةفينح ىلأ نع ىكحو . فوصوملا

 ؛ اهب ىصوملاو ةبوهوملا ءايشألا وأ عويبلا ف ضوعلا نيب انهه ضوعلا ددرت

 نمو ؛ عويبلا ضاوعأ فو عويبلا ف طرتشي ام هيف طرتشا عوببلاب اهيش ىف

 ريزاحلاو رمحلاك لحال امب علخلا عقو اذإ اوفلتخاو . كلذ طرتشي مل تابحلاب.هبيش
 : كلام لاقف ؟ عقي قالطلا نأ ىلع. مهقافتا دعب ال مأ ضوع اهلا بجي له

 ١. لثملارهم اه'ب حب : ىعفاشلا لاقو ؛ ةفينحوبأ لاق هبو « اضوع قحتستال

 زوجيال ىلا نم علخلا اهيف زوجي ىلا لاخلا ىلإ عجري ام امأو ( ةثلاثلإ ةلئنملا
 اب اهاضر ببس نكن مل اذإ ىضارتلا عم. زئاج علخلا نأ ىلع روهمحلا نإف

 ونبه لش ”نمهودلضعتت الو - ىلاعت هلوق كلذ ف لصألاو : اهي هرارضإ هيطعت
 ىلاعت هلوقو  ةسيسبسم ةشحافب نيناي نأ. الا "سرت ان: ضني

 تدسشفا امف اهيباع ناجح الف هللا مودح امقليال "نأ "ملف *نإف

 ىح اهيلع معلجلا لجرلل لحال : الاقف ىرصبلا نسحلاو ةبالقوبأ دشؤ هب

 الإ زوجمال : دواد لاقو ؟ انزلا ىلع ةيالاىف ةشحافلا اولمحو « ىنزت اهدهاشي

 : لاقف نامعنلا ذشو ؛ ةيآلا رهاظ ىلع هللا دؤدح اهقبال نأ فوحلا طرغب
 ديب ام ةلباقم ىف ةأرملل لعج امنإ ءادفلا نأ هقفلاو ؛ رارضإلا عم ملحلا زوحي

 ملا لعج ةأرملا كرف اذإ لجرلا ديت قالطلا لعج امل هنإف قالطلا نم لجرلا
 زوجي ال هنإ لوق : لاوقأ ةمخ ملحلا ف لصحتيف « لجرلا تكرف اذإ ةأرملا ديب

 الإ زوجيال هنإ لوقو .ررضلا عم ىأ : لاح لك ىلع زومبي هنإ لوقو . الصأ

 زوحي هنإ لوقو . هللا دودح امقيال نأ فوخ عم لوقو . انزلا ةدهاشم عم

 . روهشملا وهو « ررضلا عم الإ لاح لك ىف
 دنع فالخال هنإف زوال نمم علحلا هل زوجي نم امأو ( ةعبارلا ةلثسملا )

 اضرب الإ اهسفن نع علاختال ةمألا نأوب « اهسفن نع علاخت ةديشرلانأ روهمجلا
 ملاحي : كلام لاقو ؛ رجلا ىري نم دنع اهيلو عم ةبيفسلا كاذكو « اهديس

 مجار ضروعلا نِإف 4 اهلع بجي باوصلا لعلو . خسنلا عيمج .اذكه 21(

 . هححصم هأ لمأتيلف « جوزلل



 هسا

 قلطب هدنع هنأل ريغصلا هنبا ىلع كلذكو اهحكني اك ةريغصلا هتنبا ىلع بألا

 هنأل زوميال : ةفينح وبأو ىعفاشلا لاق ريغصلا نبالا ف فالفلاو « هيلع

 ردقب ناك اذإ كلام دنع زوي ةضيرملا علخو ملعأ هللاو مهدنع هيلع قلطيال

 لاقو ؛ هلك ثلثلاب اهعلخ زوجي هنأ كلام نع عفان نبا ىورو ؛ اهنم هثاريم

 نإو « لاملا سأر نم ناكو « زاجس اهلثم رهءردقب تعلتخا ول : ىعفاشلا

 بأ الو امل ىموال ىبلا ةلمهملا امأو . ثلثلا نم ةدايزلا تناك كلذ ىلع داز

 زوجي هنأ ىلع روهمحلاو « اهلثم علخ ثاك اذإ اهعلخ زوجي : مساقلا نبا لاقف

 الإ علجا زوجيال : الاقف نيريس نباو نسحلا ذشو ؛ ابسفنل ةكلاملا علخ

 . ناطلسلا نذإب

 هعون ىف ثلاثلا لصفلا

 ةفينحوبأو « كلام لاق هبو « قالط هنأ ىلع ءاملعلا روهمجف ملخللا عون امأو

 دوادو دمحأ لاق هبو « خسف وه : ىعفاشلا لاقو ؛ حسفلاو قالطلا نيب ىوس

 هب دارأ نإذ ٠ ةيانك هنأ يعفاشلا نع ىور دقو . سابع نبا ةباحصلا نمو

 قالط هنإ ديدحلا هلوق ىف هنع ليق دقو « اخسف ناك الإو افالط ناك قالطلا

 قالط هنأ ىأر نم روهمحو ؟ ال مأ تاقيلطتلا ىف هب دتعي له قرفلا ةدئافو

 ىعم اهنادتفال نكي مل اهيلع ةعجرلا هنم ةدعلا ف جوزلل ناك ول هنأل « انئاب هلعج

 ناك نإو « ةعجر ابياع هل نكي مل قالطلا ظفلب نكي مل نإ : روثوبأ لاقو

 ىه امنإ خوسفلا نأب اقالط هاعج نم جتحا ةعجرلا اهيلع هل ناك قالطلا ظفلب

 اذه « هرايتعا ىلإ عجري سيل امم فارفلا جوزلل ةبلاغلا ةقرفلا ىضتقت ىلا

 كلرابت هللا نأب اقالط هرب ل نم جتحاو 3 خسفب سميلف رايتخالا ىلإ عجار

 لاق م ءادتفالا ركذ مث  ناتره قالطلا  لاقف قالطلا هباتك ىف ركذ ىلاعتو

 ءادتفالا ناك ولف  هريغ اجوز حكنت ىح دعب نم هل لمت الف اهقلط نإف

 نعو « عبارلا قالطلا وه جوز دعب الإ هيف هل لمنال ىذلا قالطلا ناكل اقالط

 دنعو « ةلاقإلا ىبعأ : عيبا خوسف ىلع اسايف ىخارالاب عقت خوسفلا نأ ءالؤه

 عاونأ عيمج قحلي ءىش هنأ ىلع ءادتقالا مكح تنمضت امنإ ةبآلا نأ فلاخلا



 تعال # هع

 ةقرفلا هذبب ضوعلا ناريقا له فالخلا ببسف . قالطلا ريغ ءىبث هنأال قالطلا

 . ؟ اهجرحي سيل مأ خسفلا ةقرف عون ىلإ قالطلا ةقرف عون نم اهجرخي

 ماكحألا نم هقحلي ايذ عبارلا لصفلا
 فدتري له اهم : رهش ام اهنم ركذن نكل ٠ ةريثك عورفذ هقحاول امأو

 ؛ الصتم مالكلا ناك نإ الإ ثدتربال : كلامآلاقف ؟ ال مأ قالط ةعلتخملا ىلع

 فدتري : ةفينحوبأ لاقو ؛ الصتم مالكلا ناك نإو فدتر دال : ىعفاشلا لاقو
 نم لوألا قيرفلا دنع ةدعلا نأ فاللا:ببسو . ىتخارملاو روفلا نيب قرفي و

 هدنع زوجمال كلذلو « حاكناا ماكحأ نم ةفينح ىنأ دنعو ٠ قالطلا ماكحأ
 هدنع قالطلا فدترا حاكتلا ماكحأ نم اهآر نف « اهتخأ ةتوتبملا عم حنكني نأ
 ةعجرال هنأ لع اوعمجأ ءاملعلا روهمح نأ اهنمو ؛ فدتري ل كلذ رد مل نمو

 بابش نباو بيسملا نب ديعس نع ىورام الإ ةدعلا ىف ةعلتخا ىلع جوزلل

 ىذلا قرفلاو ءاهعجر ,لع دهشأ ةدعلا ىف اهنمنخأ ام ال در نإ : الق امهنأ
 روهمجلا نأ اهنمو؛نوكيال وأ قالطلا ظفلب نوكي نأ نيب روث ىأ نع هانركذ
 : نيرخأتملا نم ةقرف تلاقو ؛ اهتدع ىف اهاضرب اهجوزتي نأ هل نأ ىلع اوعجأ
 حاكنلا نم عنملا له مهفالتخا بيسو . ةدعلا ىف هريغ الو وه اهجوزتيال
 قأيسو ةعلتجملا ةدع ىف اوفلتخاو . ؟ للعم لب' ةدابعب سيل وأ ةدابع ةدعلا ىف
 لولا هب عفو ىذلا ددعلا رادققم ىف ةجوزلااو جوزلا فلتحا اذإ اوفاتخاو . دعب

 نافلاحتي : ىعفاشلا لاقو ؛ ةنيب كلانه نكي ل نإ هلوق لوقلا : كلام لاتف
 لاقو ؛ نيعيابتمللا فالتخاب امهفالتعخا ىعفاشلا هبش ٠ لثملا رهم اهيلع ن وكيو
 امم سيلو ةريثك بابلا اذه لئاسمو . عدم وهو ايلع ىعدم ىه : كلام
 , اندصقب نيلي

 خسفلا نم قالطلا زييمت ىف عبارلا بابلا
 ثاقيلطتلا ىف هب دتتعي ال ىذلا خيسفلا نيب قرفلاىف هللا همحر كلام لوق فلتخاو

 حاكنلا نأ ءاههدحأ + نيلوق ىكإ ثالثلا ىف هب دتعي ىذلا قالطلا نيبو ثالثلا
 ارومكم فالدللا ناكو « هزاوج ف ىبعأ :هبهذلم نع جراخ فالخ هيف ناك نإ



 تالآ

 لع هذهف 4 مردغاو أبمسفن ةأرملا جيو زب مكحلا لثم قالط هيف هدنع ةقرفلاغ

 بيسلاب وه كلذ قف رابتعالا نأ ىناثلا لوقلاو . خسفأل قالط ىه ةياورلا هذه

 ىلع ةماقإلا دارأ ول ارث نيجوزلا ىلإ عجار ريغ ناك نإف 3 قرفتلل بجوملا

 ةدعلا حاكتلا وأ عاضرلاب ةمرخملا حاكن لثم اخسف ناك حصي مل هعم ةيجوزلا

 . اقالط ناك بيعلاب درلا لثم هيلع امقي نأ امهل امم ناك نإو

 كيلمتلاو رييختلا ىف سماخللا بابلا

 « رييختلاو كيلعلا : ةصاخ اماكحأ هل نأ ىري امم قالطلا عاونأ نم دعي اممو

 كيلمت هدنع وه كيلملا نأ كلذو « رييختلا ريغ روهشملا ىف كلام'نع كياملاو

 .اهركاني نأ هل كلذاو « اهقوف اف ةدحاولا لمتحي وهف « قالطلا عاقيإ ةأرملا

 .مطقنت قالط عاقيإ ىذتقي هنأل كلذ فالي رايخلاو « ةدحاولا قوف ايف هدنع

 ,ىراتخاوأ ثاسفن ىراتنا ا لوةي نأ لثم اديقم ارييخ نوكي نأ الإ ةمصعلا هعم

 :اهجوز رات نأ الإ ال سيل كلام دنع قاطملا رايخلا ىف : نيتقيلطت وأ ةقيلطت

 قطبيال ةكللمملاو « كلذ اهل نكي ل ةدحاو تراتخا نإو « ثاللابهنم نيبت وأ

 نيتياورلا ىدحإ ىلع اهب رهألا لوطي ىبح قالطلا عقوت مل نإ هدنع اهكيلمت

 قلطت وأ درت نأ ىلإ كيلقلا اه ىببي هنأ ةيناثلا ةياورلاو ؛ سلجملا نم اقرفتي وأ

 نأ هل ليكوتلا ف نأ اهسفن قيلطت ىلع اهايإ هليكوتو كيلقلا نيب كلام دنع قرفلاو

 ىراتخا : ىعفاشلا لاقو ؛ كيلعلا ف كلذ هل سيلو : قلطت نأ لبق اهلزعي

 دارأ ام وهف هاون نإو « هيوني نأ الإ اقالط كلذ نوكي الو . ءاوس كديب كرمأو

 ( هسفن قالطلا ىف اهركاني نأ هدنع هلف : ثالثف اثالث نإو ةيدحاوف ةدحاو نإ

 هكللذكو « ةيعجر. اهسفن تقلط نإ هدنع ىهو « كيلعلا وأ رايدلا ىف ددعلا ىو

 نِإف ء قالطب سيل رايخلا: هباحصأو ةفينخ وأ لاقو ؛ كياعلا ق كلام دنع ىف

 كليلعلاو راسللا : ىروثلا لاقو ؛ ةنئئاب ىسهف ةدحاو كيلغلا ىف اهسفن تق

 سيلو ؛« كيلعلا ق قالطلا دادعأ ىف اهلوق لوقلا ليق دقو « امهميب قرفال دحاو

 قرهزلا لاق هيو ؛ بيسملا ع نباو لع نع ىورم لوقلا اذهو ) اممركانم جوزلل

 0 ةدحاو ةقيلطت اهسفن قلطت نأ الإ كيلقلا ىف ةأرملل سيل هنإ لبق دقو « ءاطعو



- 

 دوعسم نبأ ءاج هنأ ىور ؛ امهع هللا غر رمعو سابع نبا نع ىورم كلذو

 : تلاقف © سانلا نيب نوكي ام ضعب قأرما نيبو ىنب ناك : لاقف لجر

 لاق « عنبصأ فيك ثملعل ىديب ىرمأ نم كدبب ىذلا نأ ول
 ىدسب ىللا نإف :

 قحأ تنأو ةدحاو اهارأ : لاق « اثالث قلاط تنأف : تلاق « كديب كرمأ نم

 ةصقلا هيلع صقف هيقل مث « رمع نينمؤملا ريمأ قلأسو « اسعى تماد اماهب

 هلولعجيف مهيديأ ىف هللا لعج ام ىلإ نودمعب :لعفو لاجررلاب هللا عنص : لاقف

 قحا وهو ةدحاو اهارأ تلق :لاق.؟ اهيف تلق اذام « بارتلا اهيفب ءاسنلا ىدبأب

 دقو ©« بصت مل كنأ تملع كلذ ريغ تيأر ولو « كلذ ىرأ انأو : لاق اهب

 لإ عج ري نأ زوي سيل لجرلا ديب عرشلا لعج ام نأل ءىشب كيلعلا سيل لبق

 لوقو مزح نب دمحم ىلأ لوق وهو رييختلا كلذكو . لعاج لمجي ةأرلا دي
 سلفا ىف ثماد ام ةمصعلا ىلع ءاقبلا وأ قالطلا ىفرايخلا اهل نإ ةكّدلمملا ف كلام

 كدنعو ؛ راصمألا ءاهقف ةعامحو ىعازوألاو ةفينح ىنأو ىعفاشلا لوق وهو

 ,ىم كلذ ىف عجري نأ هلو « ةلاكولاك قالطلا هب دارأ اذإ كيلثلا نأ ىعفاغلا

 «رييختلاوأ ثليلعلاب ءاضقال ررهمجللا راص ائإو « قالطلا عقوي ملام كلذ ىأ

 « ةعأست ملسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر ريب نم تبث امل ءاسزلل كالْذ لعجو

 5 االط نكي ملف هان رمخاف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انريخ ةشئاع تلاق

 ءلوسر نهقلط نبسفنأ نرثخا ول نبنأ كلذ ىعم نأ نوري رهاظلا لحأ نكل

 راص امثإو , قالطلا رايتخا سفنب نقلطي نك نبنأال ملسو هيلع هللا ىلص هلل
 ةلالد فرع نه نأل « مكحلا ىف ىدحاو كيلثلاو رييختتلا نأ ىلإ ءاهتنلا روهج

 دق هنإف هلعفيال وأ هلعفي نأ ءاش نإ رومألا نم ارمأ اناسنإ كلم نم نأ ةغلا

 رهاظ هنأ كلسفن ىراتخا وأ ىنيراتحا اهل هلوق نأ ىريف كلام امأو . هريخ

 نأل هءاسن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرريبختب ةئونيبلا ىعم ف عرشلا فرعب

 كايلقلا ف جوزلا لوق لبقيال هنأ كلام ىأر امنإو ةنونيبلا ناك امنإ هنم موهفملا

 : اهدليب قالطلا لعج ىنعم ف رهاظ ظفل هنأل كلذ يعز اذإ اقالط هب دري مل هنأ
 له فالمللا ببسف . ةيذأأ هيث ربتعا اصن هلئع لوفللا نكي م املف ىعفاشلا امأو

 ىلع اوقفثا امتإو ٠ ريبختتلا لعف كلذكو ؛ ةبنلا ىوعد وأ ظفللا رهاظ بلغي



 كيااللا# حب

 .ةلمتم ةلالد هيلع لديال هنأل « كيلقلا ظفل ىف ىبعأ : ددعلا ىف اهتركانم هل نأ

 هكيلمتب ابسفن تقلط اذ هنأ ىعفاشلاو كلام ىأر امنإو « هرهاظ نع الضف

 ىعرذنلا فرعلا ىلع لمح امنإ قالطلا نآل « ةيعجر نوكت اهنأ ةدحاو ةقلط اهايإ
 ابيلع هل ناك اذإ هنآل « ةنئاب اهنأ ةفينح وبأ ىأر امتإو « ةندلا قالط وهو

 .نم امأو . الذ نم وه دصق املو ةدئاف كيلقلا نم تبلط امل نكي مل ةعجر

 « كلذ ىف امتركانم جوزال سيل هنأو اثالث كيلعلا ىف امسفن قلطت نأ اهل نأ ىأر

 ديب قالطلا ند لجرلا ديب ناك ام عيمج رييصت وه امنإ هدنع.كيلَقلا ىعم نألف

 ةقلط كيلملا لعج نم امأو' . قالطلا دادعأ نم هعقوت امف ةريخم ىهف ةأرملا
 اطايتحاو مسالا هيلع قلطني ام لقأ هنأ ىلإ بهذ امنإف « رييختلا وأ طقف ةدحاو
 .نهلقع ناصقال وه ءاسنلا نود لاجرلا ىدبأب قالطلا لعج.ىف ةلعلا نأل لاجل
 اذإ ةأرلا نأ ىلع ءاملعلا روه>و.« ةرشاعملا ءوس عف نييلع ةوبشلا ةبلغو

 ,ندحلا نع ىورو . مدقالا ةشئاع لوقت قالطب سيل هنأ اهجروز تراتخا

 ع ثالثف اف تراتخا اذإو « ةدحاوذ اهجوز تراتخا اذإ اهمنأ ىرصبلا

 هلحاوب عقيال هنأ اهدحأ : عضاوم ةثالث ىف فالحل ةلثسملا هذه ف لصحتيف

 كيلملاو رييختلا نيب قرفلا ثلاثلاو . ةقرف امهئيِب عقت هنأ ىناثلاو . قالط امهنم

 «ةنونيبلا نود ام كيلّملابو « ةنونيبلا رييختلاب كللمت نأ ىبعأ « ةأرملا هب كلمت امف

 اهنإ انلق اذإو ؛ ثالثلا ثالمت ليقو ء ةدحاو ثالمت ليقف ةنوئيبلاب انلق اذإو

 اهب بيجت ىبا ظافلألا ركح انأو . ةنئاب ليقو « ةيعجر ليقف ةدحاو كلمت

 قالطلا اهب عقي ىتا ظافلألا مكح ىلإ عجبرت ىمهم كيلقاو رييختلا ىف ةأرلا
 ملكتلا دنع كلذ ليصفت قأيسو «ةلمتعغوأ ةيانكوأ قالطلا ىف ةخيرص اهنوك ىف

 | . قالطلا ظافلأ ف

 ظافلأ ىف : لوألا بابلا : باوبأ ةثالث ةلمحللا هذه ىفو ( ةيناثلا ةلمحلا

 هبابلا . زوجيال انمم هقالط زوجي نم ليصفتىف : ىناثلا بابلا . هطورشو قالطلا
 . عقيال نمم ءاسنلا نم قالطلا اهيلع عقي نم ليصفت ىف ثلاثلا



 تان

 هطورشو قالطلا ظافلأ ىف لوألا بابلا

 . ةقلطملا قالطلا ظافلأ عاونأ ف : لوألا لصفلا : الصف هيف بابلا اذهو

 . ةديقملا قالطلا ظافلأ عاونأ ىف : ىناثلا لصفلا

 ةقاطملا قالطلا ظافلأ عاونأ ىف لوألا لصفلا

 اوفلتخاو . حيرص ظفلبو ةيئب ناك اذإ عقي قالطلا نأ ىلع نوملسملا مح
 ظفللاب وأ « ظفللا نود ةينلاب وأ ؛ حيرصي سيل ىذلا ظفللا عم ةينلاب عقي لج

 كلذكو « عرشلا رهاظل اعابتاف حيرمدلا ظفللاو ةينلا هيف طرتشا نأ ؛ ةينلا نوح

 ا ا نيعلا فو رذنلا ىف دقعلاب ههبش نمو « حيرمصلا ماقم رهاظلا ماقأ نم

 ظافلا نأ ىلع روهمحلاا قفتاو .. طقف ظفللاب هعقوأ ةمملا لمعأ نمو « طقف

 نم حيرمدلا ليصفت ى اوفلتخاو . ةيانكو « حيرص : نافنص ةقلطملا قالطلا

 روهشملا ركذ كلذ نم اندصق امنإ نحنو « اهيف مزلي امو اهماكحأ ىفو ةيانكلا

 قالطلا ظفل وه حيرصلا : هباعصأو كلام لاقف « لوصألا ىرع ىري امو

 هبو « ةلمتحمو ةرهاظ نيبرض ىلع هدنع ىهو « ةيانك كالذ ادعامو « طقخ

 ؛ قالطلا : ثالث ةحيرصلا قالطلا ظافلأ : ىعفاشلا لاقو ؛ ةفينحوبأ لاق

 : رهاظلا لهأ ضعب لاقو ؛ نآرقلا ف ةروكذملا ىهو « حارسلاو  قارفلاو

 ريغ ن٠ قالطلا حيرص ىف مهفالتخا وه اذهف . ثالثلا هذهب الإ قالط عقبال

 ىعملا اذه ىلع هتلالد نأل حيرص قالطلا ظل نأ ىلع اوقفتا امنإو . هحيرص

 قارفلا ظاففلأ امأو . بابلا اذه ىف الصأ راصف عرشلاب ةيعضو ةلالد ىعرشلا

 فوعب لدت نأ ىبعأ : فرصت اهيذ عرشلل نوكي نأ نيب ةددرتم ىهف حارسلاو
 اذإف ةيوغللا اماالد ىلع ةيقاب ىه وأ « قالطلا هيلع لدي ىذلا ىعملا ىلع عرشلا

 ىبعم وه اذه ْذإ ازامت تناك قالطلا ىعمىف ىعأ : ىعملا اذه ىفكتامعتسا

 ىلإ بهذ نم بهذ امتإو « هتلالد ف ازاجم نؤكي ىنلا ظفللا ىنعأ: ةيانكلا
 ظافلألا هذهب درو امنإ عرشلا نأل « ةثالثلا ظافلآلا هذهب الإ قالطلا عقبال هنأ

 ظفللا ىلع اهب رصتقي نأ بجوف « لفللا اهطرش نمو « ةدايع ىهو ةثالثلا

 ناتلثسم هيفف قالطلا ظافلأ حير ماكحأ ىف مهفالتخا امأف . اهيف دراولا ىعرشلا



 تعال ق بن

 اوفلتحتا ةيناثلاو . اهيلع ةفينح وبأو ىعفاشلاو كلام قفتا امشادحإ : ناترومشم

 لوق لبقيال : اولاق ةفينح ابأو ىعفاشلاو اكلام نإف اهيلع اوقفتا ىلا امأف .

 قلاط تنأ هتجوزل لاق اذإ اقالط هب دري مل هنأ قدالطلا ظافلأب قطن اذإ 0
» 

 نأ الإ : تلاق نأب ةيكلاملا تنثتساو ؛ ىعفاشلا دنع قارفلاو حارسلا كلذكو

 اهقلطي نأ هلأست نأ لثم « هاوعد قدص ىلع لدت ةنيرق ةأرملاب وأ ةلاحلاب نرتقت

 ىعفاشلا دنع ةلئسما هقفو . قلاط تنأ امل لوقيف هببشو هيف ىه قاثو نم

 نأ هنع روهشملاف كلام امأو ؛ ةين ىلإ مهدنع جاتحيال قالطلا نأ ةفينح ىبأو

 مكحلا هيأر نمو ؛ مهلا عيص وا انيعنوو م نكل « ةين ىلإ جاتحي هدنع قالطلا

 ىأر ىلع بجيف ) ةفينح وبأو ىعفاشلا هيف هفلاخخ امب كلذو « عئارذلل | دس مهاب

 يدا |يف هقدصي نأ مهملاب ' الو قالطلا ظافلأ ىف ةينلا طرشي ع

 2 « قلاط تا سوو لاق نميف مهفالتخا ىسهف ( ةيناثلا ةلثسملا امأو 2

 : كلام لاقف « اثالث امإو نيتلثامإ ةدحاو نم رثكأ كلذب دارأ هنأ ىعداو

 « ةدحاو ةقلط لوقيف ديقي نأ الإ ىعفاشلا لاق هبو « ههءزا دقو ىونام وه

 ظفاب اثالث عقيال : لاقف ةفينح وبأ امأو ؛ هباعصأ دنع راتلا وه لوقلا اذهو

 مهفالتخا ببسو . احي رت الو ةيانك ال دارفإلا لفل هنمضتيال ددعلا نأل قالطلا

 ةينلاب لاق نق لوا لغفللا عم ةينلاب وأ ظفللا نود ةيالاب قالطلا عقي له

 قالطلا لفل نأ ىأرو لمتحما لفمللاو ةيناا لاق نم كلاكو « ثالثلا بجوأ

 ظفللا طاربشا نم دبال ناو فلفل لمتحال هنأ ىأر نمو ؛ ددعلا لمتحي

 « اهيف اوفلتخا ةلئ.ملا هذهو ؛ هاون نإو ددعلا بجبال : لاق ةينلا مم قالطلا ىف

 دارفنابوأ ء ظفللا عم ةينلا طارتشا ىبعأ : قالطلا ظافلأ طورش لئاسم نم ىهو

 لاق هبو « ةيئلاو ظففلاب الإ عقبال قالطلا نأ كلام نع روبشملاف « امهدحأ

 لفل نأ ىعفاشلا دنعو ؛ ةينلا نود كففالاب عقب هنأ هنع ىور دقو ؛ ةنيحولا

 هيلع هللا ىلص هأوقب جئتحا ةينلاب ىتكا نك ء ةين ىلإ جات خير رصلا قالطلا

 هلوقب خلا ظفللا كود ةينلا ريتعي ' نمو: ) تايشلا# ”لامعألا امإ و

 في دحام نا سسلاو طم نس نع مقر » مالملاو ةالصلا 0

 طرش | نم مزاي سيلو : لاق. سفن ثيدح لوق نود ةينلاو ( ايد هي

 كهملا فلتخاو . اهسفنب ةيفاك ةينلا ثكوكت نأ مدقتملا ثيدبملا ف لمعلا ىف هب ةدلا



 محا

 نكي ملو قلطملا كلذ دصق اذإ نثاب قالط اهب لوخدملا ىف قالطلا ظفلب عقي له

 ,ماكحأ لئاسم نم ىه ةلثسملا هذهو عقبال ليقو )0 عمي ليقف ؟ ضوع كلانه

 ,ىه ام اهنإ « حيرصب تسيل ىلا قالطلا ظافلأ امأو . قالطلا ظافلأ حيرص

 اذإ هنأ كلام بهذمو ؛ ةلمتحم ةيانك ىهام اهنمو « كلام دنع ةرهاظ ةبانك

 ةنيرق كلاثه نوكت نأالإ هلوق لبقي مل اقالط دري ملهنأ ةرهاظلا ةيانكلا ف ىعدا
 نود نم هيعدي ام هدنع لبقيال كلذكو « حيرصلا ىف هيأرك كلذ ىلع لدن

 هئلاذ لاق نوكي نا الإ اهب لوخدملا ف كلذو ةرهاظلا تايانكلا ىف ثالعلا

 « ثالثلا نود ايف ةرهاظلا ةيانكلا ىف هقدصيف اهب لوخدملا ريغ امأو . علخلا ىف

 « كبراغ ىلع كالبح : محلوق لثم ىه هذهو « نئاب اهب لومخدملا ريغ قالط نأل

 هتايانكلا ف ىعفاشلا بهذم امأو . ةيربو ةيلخ تنأ : ملوق لثمو « ةتبلا لثمو

 هلإو اقالط ناك اقالط ىون ناكنإف « هاون ام ىلإ كلذ ىف عجري هنإف ةرهاظلا

 ةفينح ىلا لوقو كلذ قف قدصيو ةدحاو ناك ةدحاووأاثالث ناك اثالث ىون ناك

 مقو نيتنثا وأ ةدحا ؛ هلصأ ىلع ىون اذإ هنأ الإ ٠ ىعفاشلا لوق لثم كلذ ىف

 هنأ معزو قالطلا ىلع لدن ةنيرق هب تنرثقا نإو « ةنئاب ةدحاو ةقلط هدنع

 قلطي ةفينحوبأو ؛ قالطلا هتركاذم ىف هدنع ناكاذإ كلذو « قدصي مل هوني مل

 « كبراغ ىلع كالبح : عب رأ "الإ ةئيرقلا هذه اهب تنرئقا اذإ اهلك تابانكلاب

 ةرهاظلا ريغ ةلمتحملا نم هدنع اهنأل « ىعنقتو « قربتساو « ىدتعاو

 لاحخلاك هتين اهيف ربتعي هنأ كلام دنعف ةرهاظلا ريغ ةلمتحنا قالطلا ظافلأ امأو

 سيل : اولاقف ءاملعلا روهمح كلذ ىف هفلاخو « ةرهاظلا ةيانكلا ق ىعفاشلا دنع

 هلوق : لاوقأ ةثالث ةرهاظلا تايانكلا ف لصحتيف اقالط ىون نإو « ءىبث اهيف

 نأ الإ قالطإب قدصبال هنإ لوئو ؛ ىعفاشلا لوقوهو « قالطإب قدصي نأ

 نوكي نأ الإ قدصي هنإ لوقو ؛ كلام لوق وهو « ةنيرق كلانح نوكي

 ددرتي لئاسم ف فالح بهذملا فو . ةفينحىنأ لوق وهو « قالطلا ةركاذم ىف

 ةنونيبلا ةفص ىلع ةلالدلا ىف اهفعضو اهتوق نيبو « لمتحناو رهاظلا نيب اهلمح

 هنأ ىلإ كلام راص امئإو ؛ لوصألا هذه ىلإ ةعجار ىهو فالتخالا اهف مقوف

 ىوغللا فرعلا نأل « اقالط هب دري مل هنإ ةرهاظلا تابانكلا ىف هلوق لبقيال



 ل الا

 دارملاو ءابلاغ سانلا اهب ظفلت امتإ ظافلألا هذه نأ كلذو « هيلع دهاش ىعرشلاو
 ىلإ راص امنإو « كلذ فالخ ىلع لدت ةنيرق كلائه نوكي نأ الإ « قالطلا اهب
 وه ظافلألا هذه نم رهاظلا نآل ٠ ثاللا نوح هيعلل ايف هلوق ليقيال هنأ

 اعلخ عت مم اذإو « اثالث 3 روبشملا ىف هدنع اعلخ الإ عقتال ةنونيبلاو « ةنونيبلا

 جرختيو ؛ اهب لوخدملا ف كلذو « اثالث نوكي نأ بف نضع ةلاع شن هنأل

 قدصي نأ ددع نودو صضوع نود نم عت ,نئابلا نأب بهذملا ف لوقلا ىلع

 هنأ ىلع عامجإلا مقو اذإ هنأ ىعفاشلا ةجحو « ةنئاب ةدحاو نوكتو كلذ ىف

 هلوق لبقي نأ ىرحأ ناك قالطلا ظافلأ حيرص ىف ثالثلا نود ايف هلوق لبقي

 ةيكلاملا لوقت نأ هبشيو « ةيانكلا ةلالد نم ىوقأ حيرصلا ةلالد نأل هتيانك ىف

 نمو ددعلا ىف حيرصب سيلف قالطلا ىف احيرص ناك نإو قالطلا ظفل نإ
 ظ كبراغ ىلع كللبح ىف رمح بهذم وهو ( يدقتملا ةناكر ثيدح ىعفاشال ةجيملا

 ثالثلا نود ام ىون اذإ ةرهاظلا تايانكلا ف قالطلا نأ ىلإ ىعفاشلا راص امئإو

 هنأل انئاب نوكي هنأ ىلإ ةفينح وبأ راصو « مدقتملا ةناكر ثيدحل ايعجر نوكي

 ةنونيبلا ىلع دئاز ىعم ثالثلا نآل اثالث هلعجي 2 ملو © ةمصعلا عطق هب دوصقملا

 فرع ىلع ةينلا وأ ةنلا ىلع طظفللا فرع مددقي له مهفالتخا ببسف . هدنع

 مدق نف ؟ ددعلا وأ ظقف ةن ةنونيبلا ىضتقي لهف ظفللا فرع انيلغ اذإو ؟ لففللا

 . ةينلا ىلإ تفتلي مل رهاظلا فرعلا مق ن و « ظفللا فرعي هيلع ىخقي مل ةينلا

 نم ىبعأ : بابلا اذه نم راصمألا ءاهقفو لوألا ردصلا هيف فلتخا و

 تنأ هتجوزل لاق نم ىبعأ : ميرحتلا ظفل بابلا اذه ىف ةلخادلا لئاسملا سنج

 تالثلا ىأ : تبلا ىلع اهب لوحدملا ف لمح : لاق اكلام نأ كلذو « مارح ىلع
 ةرهاظلا تايانكلا ف مرلقتمل هلوق سايق ىلع كلذو « ابب لوحدملا ريغق ىونيو

 الإ هباصأ لاق هبو «ةباحضلا نمىلعو تباث نب ديزو ىليل ىلأ نبا لوق وهو
 وه اذهف « اثالث نوكتو اهب لوخملاا ريغ ىف ىونيال : لاق هنإف نوشجاملا نبأ

 ثالث ىسهف اثالث كلذب ىون نإ هنأ ىناثلا لوقلاو « ةلئسملا هذه ىف لاوقألا دحأ
 إو « اهرفكي.نيمب وهف انيمي ىون نإو « ٍةنئاب ةدحاو ىهف ةدحاو ىون نإو

 ) ىروثلا لوقلا اذهب لاقو « ةبذكىه « ءىذب سيلف انيعالو اقالط هب وني ل

 اثالث وأ .ةدحاوف ةدحاو ىون نإو اهب ىون ام اهشيأ نوكي هنأ ثلاثلا لوقلاو



 لق

 . ىعازوألا هلاق لوقلا اذهو « اهرفكي نيمب وهف ائيشونب مل نإو « ثالق
 ون .امث « و قداطل ةدارإ ىف نيعضوملا ىف اهيف ىوني نأ عبارلا لوقلاو

 قالط ريغب اهمي رحت دارا نإو « ايعجر ناك ةدحاو ىرن نِإف « ىون ام ناك

 قالطلا فاضيأ ىوني هنأ سماحلالوقلاو . ىعفاشلالوق وهو نيمي ةرافك هلعف

 وهو انيمب ناك اقالط وني ممل نِإف « ةئئاب تناك ةدحاو ىون نإف « 5-0

 . هباحصأو ةفينح وبأ هلاق لوقلا اذهو « ءىثب سيلف بذكلا ىون نإف « لوم

 نيمي لاق ءالؤه ضعب نأ الإ « نيهلا رفكي ام اهرفكي نيمب اهنإ سداسلا لوقلاو
 لاقو ؛ نيعباتلا نه ةعامجو سابع نباو دوعسم نباو رمع لوق وهو « ةظلغم

 هجرخ « ةئامح ةوسأ هللا لوسر ىف مكل ناك دقل : اهنع لثس دقو سابع نبا

 مرن“ مل ىبشلا اهليأأي - ىلاعت هلوقب جاجتحيالا ىلإ بهذ رلسمو ىراخلا
 ءءأملا ميرحتك ةأملا ميرحت نأ عباسلا لوقلاو . ةيآلا - "كل للا ءلحأ ام

 هللا لمحأ ام تابسيَط اورتن" ال - ىلاعت هلوقل قالط الو ةرافك هيف 5

 ىبعشلاو نمحرلا دبع نب ةملس ىأو عدجألاو قورمسم لوق وهو - 'مكل

 « راهظلا ف بجاولا اهيف بجوأ مهضعب ةظلغم ريغ اهمإ اهيف لاق نمو . مهريغو

 ؟ ةيانك وأ نيمي وه له قالتخالا ببسو . ةبقر قتع اهيف بجوأ مهضعبو

 .قالطلا ظافلأ ف فالتخالا نم عقي ام لوصأ هذهف ؟ ةيانكألو نيميب سيل وأ

 ةديقملا قالطلا ظافلأ ىف ىناثلا لصفلا

 هءانثتسا دييقت وأ « طارتشا دييقت امإ : نيمسق نم ولخيال ديقملا قالطلاو

 هلاعفألا نم لعف عوقوب وأ رايتخنا هل نم ةئيشمب قلعي نأ ولخيال طرتشملا دييقتلاو

 يقالطلل قلعملا هيعدب ام ىلع دوجولا ىلإ ملعلا لوهجم ءىش جورخي وأ ةلبقتسملا

 امبوأ دوجولا ىلإ وأ « سحلا ىلإ هجورحت دعب الإ هملع ىلإ لصوتيال امم هب

 هقالطلا قيلعت امأف . نوكيالوأ نوكي نأ نكمموه امم هيلع فوقولا ىلإ ليبسال

 هللا ةئيشمب هقاعاذإف « قول ةئيشمب وأ هللا ةئيشمب هقلحي نأ زلخمال هنإذ ةئيشملاب

 ةهجن لع وأ « هللا ءاش نإ قااطتنأ لوقي نأ لثم طرششلا ةهج ىلع هقلع ءاوسو

 رثؤتيال : لاق اككلام َنِإُف « هللا ءاشي نأ الإ قلاط تنأ لوقي نأ لثم ءاتثتسآلا



 ب

 اذإ : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو . دي الو عقاو وهو ائيش قالطلا ىف ءانثتسالا

 ءانثتسالا قلعت له فالحلا ٍتبسو . قالطلا عي مل هللا ةئيشم قلطملا ىثتسا
 نأ كلذو ؟ قلعتبال وأ ةلبقتسملا لاعفألاب هقلعتك ةعقاولا ةريضاحلا لاعفألاب

 :طارتشا الو ءانثتسالا رثؤيال : لاق هب قاعتبال لاق نف ؛ رضاح لعف وه قالطلا

 هقالطلا قلع نإ امأو . هيف رثؤي ؛ لاق هب قلعتي لاق نمو ؛ قالطلا ىف ةئيشملا

 نأ كلام بهذم ىف فالخ الف اهملع ىلإ لصوتيو هتئيشم حصت نم ةئيشمب
 ةئشم قالطلا ىيلعت امأو ..هتئيشع قالطلا قاع ىنذلا رايتخا ىلع فقي قالطلا

 « هعزابال ليقو « قالطلا همزاي لبق ؛ بهذملا ف فال هيفف « هل ةئيشمال نم

 هقالطلا ناكو لزحلا قالطب هببش نف ؛ ىمملا اذه ىف نالخخاد نونجناو ىبصلاو

 : لاق طرشلا دوجو ربتعا نمو ؛ قالطلا اذه عقي : لاق عقب هدنع لزملاب
 نإف « ةلبقتسملا لاعفألاب قالطلا قلعت امأو . انهه مدع دق طرشلا نأل عقبال

 عقيالوأ عقي نأ نكمي ام اهدحأ : برضأ ةثالث ىلع دجوت اهب قلعي ىثلا لاعفألا
 ىلع هيف قالطلا .عوقو فقي اذهف « ديز مودقو رادلا لوخدك ءاوسلا ىلع

 اذهف « ادغ سمشلا عولطك هغوقو نم دبال ام امأو . فالخ الب طرششلا دوجو

 دوجو ىلع ةفينح ىلأو ىعفاشلا دنع هعوقو فيو « كلام دنع ازجاز عقب

 ؛ طرشلا عوقوب الإ عقيال : لاق عوقولا نكمملا طرشلاب ههبش نف ؛ طرشلا
 لجأ ىلإ احابتم ائطو هنوكل ةعتملا حاكنب لجنألا ىف عقاولا ءطولاب هبيش نمو

 © طرشلا عوتو ةداعلا بسح هلله باغألا وه ثلاثلاو ؛ قالطلا عي : لاق

 ثاذ .ىف ؛« رهطاو ضيحلا ءىجمو لمحلا عضوإ قالطلا قيلعتك عقيال دقو

 دوجو ىلع هعوقو ةيناثلاو ؛ ازجان قالطلا عوقو اهادحإ : كلام نع ناتياور

 زاجنإب لوقلاو « ,ىعفاشااو ةفينح ىلأ بهذ» ىلع ىنأب ىذلا وهو « هطرش
 . ىوق هيف فالخلاو « دب الو عقيب مب هدنع هيشم هنأل فع.ضشي اذه ىف قالطلا

 نأ لثم ةملع ىلإ لئيسال ناك نإف دوجولا لوهيما طرششلاب قالطلا قيلعت امأو

 « قلاط تنأف اذك ةفصب اود مزلقلا رحب ىف موبلا هللا قلخخ ناك نإ : لوقي

 ءيشب هقلع نإ امآو عا“ ىف عقي قالطلا نأ بهذملا ىف هملعأ فالح الف

 ,يتلاط تنأف ىنأ تدلو نإ : لوقي نأ .لثم دوجولا لإ هجورخي ملعي نأ نكمي



 هس ما دس

 قالطلاب فلح نإ امأو . دوجولاىلإ ء ىلا كلذ جورخ ىلع فقوتي قالطلا نإ

 اذه ناكو ٠ ىنأ تدلو نإو هدنع عقب. نيحلا ق-قالطلا نإف « ىننأ دلت اهنأ
 ءىشلا كلذ جورخ ىلع قالطلا فقوي نأ بجزي سايقلاو ء ظيلغتلا تايم

 نم العف لعفي نأ طرشب هسفنىلع قالطلا بجوأ اذإ.هنإ كلاملوق نمو هدض وأ
 هسفن ىلع قالطلا بجوأ اذإو ؛ لعفلا كلذ لعفي ىتح ثنحيال هنأ-لاعفألا

 نع هدنع فقويو. لعفي ىح ثنحلا ىلع هنإف لاعفألا نم لعف كرت طرشب
 برض ءاليإلا لجأ ةدم نم رثكأ لعفلا كلذ .رع عنتما نإف « هتجوز ءطو
 « هتوف عقي امم ناك نإ لعفلا توفي ىج هدنع عقيال نكلو ءاليإلا لجأ هل
 ناك توفيال امم ناك نِإو « لعفلا توفي ىحّرب ىلع هنأ ىري نم ءاملعلا نمو
 ضيعبت وأ « ةقلطملا ضيعبتيف .مهفالتجخا بايلإ اذه نمو . تومي ىّح ربلا لع
 اكلام نإف « ةقلطملا ضيعبت. ةلثسم امأف : قالطلا ىلع قالطلا ٌفادرإو.قالطلا

 : ةفيدحوبأ لاقو ؛ هيلع تقلط قلاط كرعش وأ كلجر وأم كدي لاق اذإ :: لاق

 « جرفلاو بلقلاو سأرلاك ندبلا ةلمج نع هب ربعي وبنع ركذب. الإ قلطتال
 : دواد لاقو ؛ عبرلا وأ ثلثلا لثم « اهنم ءزحلا-قلص اذإ هدنع قلطت كلذكو
 نأل « تقلط ةقيلطت فصن كتقلط : كلام دنع لاق اذإ كلذكو ؛ قلطتال
 ريغل لاق اذإ امأو « عقي.مل ضعبت اذإ فلاؤغا دنعو ؛ ضعبتيال هدنع هلك اذه

 دنع اثالث نوكي هنإف « امسن قلاط تنأ قااط ٍتنأ قلاط تنأ : اهب لوخدملا
 هظفلب ظفللا راركت هبش :نف ؛ ةدحاو عقي : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ كلام
 هنأ ىأر نمو ؛ اثالث قالطلا عقي : لاق اثالث كتقلط هلوقب ىعأ « ددعلاب
 فال الو « ثلاثلأو يناثلا اهيلع عقبال : لاق هن» تتاب دق ةدحاولا ةظفللاب
 امنإَف ءانثتسالاب دّيقملا قالطلا انأو . ىعجرلا قالطلا ىف هفادترا ىف نيمظملا نيب
 ةثالث نم ولخي الذ « قالظلا. نم ادادعأ قلط اذإف « طقف ددعلا ف روصتي
 "ةلإ امالث قلاط ثنأ : لوقي نأ لثم « هنيعب ذدعلا كلذ ىنكسي نأ امإ : لاوجأ

 وه ام ىنثتسا اذإو . لقأ وهام ىنتسي نأ امو ؟ نيتنثا الإ نيتنثا وأ ء اثالث
 امم رثكأ وهام ىئتسي نأ امإو ءرثكأ وه امم لكأ وهام ىثتسي نأ انإف ؛ لقأ
 حصي ءانثتسالا نأ هملعأ :فالخالف رثكألا نم لقألا ىئتسا اذإف ء لقأ وه
 نإ امأو . ةدحاو الإ اثالمث قلاط تنأ ؛ لوقي نأ لثم : ىنثتسملا طفسيو



 كا

 « حصيال ءانثتسالا نأ امهدحأ : نالوق هيف هجوتيف لقألا نم رثكألا ىثتسا

 ءانثثسالا نأ رخآلاو . لقألا نم رثكألا ىثتسي نأ عنم نم ىلع ىبم وهو
 : لوقي نأ لثم هنيعب ددعلا كلذ ىتتسا اذإ امأو . كلام لوق وهو « حصي
 هنأ قلع همها هنأل قالطلا عقي : لاق اكلام نإف « اثالث الإ ثالث قلاط تنأ

 قالطلا عوقو ةلاحتسا كلذب هدصق ناكو ةمهنلاب لقي مل اذإ امأو . هنم عوجر
 هدض عم ءىبثلا عوقو نإ « اعم قلاطال قلاط تنأ لاقول انك « هيلع قالط الف
 لعفب الو دعب عقت مل ةفصب قالط عقبال : لاقف مزح نب دمحموبأ ذشو . ليحتسم
 تقولا كلذ ىف قلطي نم عاقيإب الإ هعوقو تقو ىف عقيال قالطلا نأل « عقي مل
 هيف هعقوي مل تقو ىف قالط عوقو ىلع عامجإ الو ةنس الو باتك نم ليلد الو

 كلذ دنع فقوي نأ مزل موزللاب اتلق نإف « هيف هعاقيإ هسفن مزلأ امنإو « قلطملا
 ركذأ تسل تنك نإو « هتجحو ىدنع هلوق سايق اذه « عقوي ىبح تقولا
 . كلذ ىف هجاجتحا تقولا اذه ىف

 قالطلا زئاجلا قلطملا ف ىناثلا بابلا

 قالط ىف اوفاتخاو « هرككملا ريغ رخل غلابلا لقاعلا جوزلا هنأ ىلع اوققتاو

 هنأ لع اوقفتاو . غولبلل براقملا قالطو ضيرملا قالطو ناركسلاو هركملا

 قالط امأف ؟ ال مأ تام نإ هئرت له اوفلتخاو « حص نإ ضيرملا قالط عقي

 لاق هبو « ةعامحو دوادو دمحأو ىعفاشلاو كلام دنع غقاو ريغ هنإف هركملا

 7 ىمابع نباو بلاط نأ نبا ىلعو باطخلا نب رمعو ريبزلا نباو رمع نب هللا دبع
 قالطلا ىون نإف « ايش ىونيال وأ قالطلا ىوني نأ نيب ىعفاشلا باعصأ قرفو
 لاقو ؛ مزليال هنأ امهعصأ نالوقف وني مل نإو « هموزل امهحصأ نالوق مهعف

 عيبلا نيب ارقرفق © ةهعبب نود هقتع كلذكو 3 عقاو وه 4 هبا أو ةفيتحوبأ

 سيل مأ راتخم هاركإلا لبق نم قلطملا له فالحلا ببسو . قتعلاو قالطلاو

 هركملاو . هرايتخاب عقي امنإ ظفالا ناك ذإ ظفللا ىلع هركي سيل هنأل ؟ راتخمب

 نم دحاو لكو' « الصأ ءىبثلا عاقيإ ىف رايتخلا هل نكي مل ىذلا وه ةقيقحلا ىلع

 امو نايسفلاو أطخلا ىمأ نع عفر 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب جتحم نيقيرفلا

 دفا اعقوم ناك نإو قالطلا ىلع هركملا نأ رهظألا نكلو « هيلع اوهركتسا
 ناث - دبحملا ةيادي - ؟



 مجالا

  للعت هلوقل هركملا مسا عرشلا ف هيلع قلطني هنأ هرابتخاب
 0 ني لإ

 نآل ٠ قالطلاو عيبلا نيب ةفيئح وبأ قرف انإو - ناتمإلاب ل ِ ع

 نإف « ىبصلا قالط امأو . هلزهو هدج ىوتسا كلذلو « هيف ظلغم قالطاا
 : صصتخلا ف سيل ام رصتخم ىف لاقو ؛ غلبي ىح همزلتال هنأ كلام نع روهشملا
 مايص قاطأ وه اذإ لبنح نب دمسأ لاق هبو « مالتحالا رهان اذإ همزلي هنأ

 ,نع ىورو « هلالط راج ةنس ةرشع ىنثا غلب اذإ : ءاطع لاقو ؛ ناضمر
 ءاهقفلا نم روهمششباف ٠ ناركسلا:قالط امأو . هنع هللا ىذر باطتللا نب رمع

 . ةفينح ىلأ باحصأ ضعبو ىلإملا مهم غقي ال : موق لاقو ؛ هعوقو ىلع
 ره لاث نف ؟ قرن امبيب مأ نونا مكح هاكج له مهفالثخا ىف .بيسلاو

 + لاق لقعلا فيلكتلا طرش نمو « لقعلل ادقاف امهالك ناك ذإ ءاوس نونجنلاو
 هتدارإب هلقع ىلع داسفلا لخدأ نا ركسلا نأ امبنيب قرفلا لاق نمو ؛ مقبال

 . هيلع ظيلغتلا باب نم كلذو « قالطلا ناركسلا مزلأ كلذ فالخي نونجناو
 لاقف « همزليال امو ماكحألا ن٠ ةلمحلاب ناركسلا مزلي ايف ءاهقفلا فلتخاو
 هالو حاكنلا همزلي ملو « لتقلاو حارحلا نم دوقلاو قتعلاو قالطلا همزلي : كلام
 قطن« نم ءاجءام لك : ثيللا لاقو ؛ ءىش لك ةفينحوبأ همزلأو « عيبا
 دح ألو عيب الو حاكن الو قتعالو قالط همزلي الو « هنع عوضوأ نازكسلا

 هىلزلاو لتقلاو برشلا ف دحيف « هل مزالف هحراوج هتنجام لكو « فلق ىف

 هقالط ىربال ناك هنأ هلع هللا ىضر نافع نب نامع نع تبثو . ةقرسلاو
 . ةباحنصلا نم كللذ ىف نامعل فلاختال هنأ ملعلا لهأ ضعب مغزو . ناركسلأ
 مازلإ ىف اصن سيل هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك نإ : لاق نم لوقو
 ةءلمحو قامحإو روثوبأو دواد لاق هبو « ام هوتعم ناركسلا نأل قالظلا ناركسلا
 «, كلذ ىف نالوقلا ىعفاشلا نعو ؛ مزلي سيل هقالط نأ .ىبعأ : نيغباتلا نم
 هقالط نأ هباعصأ نم ىنزملا راتخاو « روومجلل قفاوملا هلوق هباحصأ رثكأ راتخخاو
 ْنِلَف « هضرم نم ثوميو ائئاب اقالط قلطي ىذلا ضيرملا'امأو . عقاو ريغ
 ايلاق نيذلاو . اهبرويال ةعامجو ىعفاشلاو « هتجوز هئرت : لوقي ةعامجو اكلام
 نممو « ةدعلا ف تمادام ثاريملا اه تلاق ةقرفف : قرف ثالث اومسقلا اهبروتب
 < جوزتت ملام ثاريملا ال : موق .لاقو ؛ ىروثلاو هباحصأو ةفينح بأ كلذب لاق



 تورم“ ادن

 مل وأ ةدعلا ف تناك ثرت لب : موق لاقؤ ؛ىليل ىنأ نباو دمحأ اذهب لاق نممو
 فاليلا ببسو . ثيللاو كلام بهذم وهو ء جوزنت ملمأ تجوزت « نكت
 مهتي ضيرملا ناك امل هنأ كلذو ؛ عئارذلا ”دسب لمعلا بوجو ىف مهفالتخا

 دسب لاق نف ؛ ثاريملا نم اهظح عطقيل هتجروز هضرم ىف قلط امنإ نوكي نأ
 قالطلا بوجو ظنللو عئارذلا دسب لقب مل نمو ؛ امتاري» بجوأ عئارذلا
 عقو دق قالطلا ناك نإ : لوقت ةفئاطلا هذه نأ كلذو « اثاريم امل بجوي مل

 عقي مل ناكنإو تتام نإ اهتريال هنإ : اولاق مهنأل « هماكحأ عيمجمب عقي نأ بجيف
 هنأل « نيباوخلا لد نك مههوصتخ لب الو « اهماكحأ عيمج ةيقاب ةيجسورلاف

 قالطلا ماهيأ ضعب هل دجوت قالطلا نم اعون عرشلا ىف نإ لاقي نأ رسعب
 وأ حصي نأ نيب قرفلاب لوقلا كلذ نم رسعأو ؛ ةيجوزاا ماكحأ ضعبو

 « حمي ال وأ حصي نأ ىلإ مكحلا فوقو» اقالط نوكي اذه نآل « حصيال
 ىوتف هنأ هب نولئاقلا سنأ انإ نكلو « عرشلا ىف هب لوقلا رسعي امم هلك اذهو
 نإف مهلوقل ىعمالو « ةزناحصلا عامجإ هنأ ةيكلاملا تمعز ىتح رمعو نامع

 نألف ؛ةدعلا ف ثرت اهنأ ىأر نم امأو . روهشم ريبزلا نبا نع هيف فالملا
 ىورو « ةيعجراا ةقلطملاب اههبش هنأكو « ةيجوزلا ماكحأ ضعب نم هدنع ةدعلا

 هنإف جوزتت مل ام اهيروت ىف طرشا نم امأو . ةشئاع نعو ربع نع لوقلا اذه

 نوكلو . نيجوز ثرتال ةدحاولا ةأرما نأ ىلع نيملسملا عامجإ كلذ ىف لفحل

 قالطلا ىه تبلط اذإ اوفلتخاو . ثاريملا اوبجوأ نيذلا دنع ةلعلا ىه ةمبنلا
 قرفو ؛ الصأ ثرتال : ةفينحوبأ لاقف « ابسفن تقلطف جوزلا اهرمأ ايكلموأ

 قالطلا ىف املو كيلعلا ىف ثاريملا ال سيا : لاقف قالطلاو كيلْعلا نيب ىعازوألا

 « تام نإ ىه هثرتو امتريال تنام نإ : لاق دقل ىتح هلك كلذ ف كلامى سو

 . ادج لوص الل فلام اذهو

 قلعتيال نمو ءاسنلا نم قالطلا هب قلعت نميف ثلاثلا بايلا

 ءاسنلا ىلع عقي قالطلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف « ءاسنلا نم هقالط عقي نم امأو

 « ىعجرلا قالطلا ف نهددع ىضقتت نأ لبق وأ « نهجاوزأ ةمصع ىف قاللا
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 ىلع قالطلا قيلعت امأو . قلعملا قالطلا ىنعأ : تايينجألا ىلع عقبال هنأو

 نإف ٠ « قلاط ىهف ةنالف تحكن نإ : لوقي نأ لثم جيوزتلا طرشب تايبنجألا

 مع ”هاصأ ةيبنجأب قلعتيال قالطلا نإ لوق : بهاذم ةثالث كلذ ىف ءاملعلا

 قلعتي هنإ لوقو ؛ ةعامجو دوادو دمحأو ىعفاشلا لوق وهو « صخخوأ قلطملا

 ةعامجو ةفينحىنأ.كوق وهو « صصخوأ ءاسنلا عيمج قلطملا مع جيوزتلا طرشب

 كلام لوق.وهو « هم زل صصخ نإو « همزلب م عاستلا ةيج ععانإ هنإ لوقو

 دلب نم وأ نالف ىبب نم اهجوزتأ ةأرما لك : لوقي نأ لثم ىبعأ « هباحصأو

 اذإ كلام دنع نقلطي ءالؤه نإف « اذك تقو ق كلذكو « قلاط ىهف اذك

 امدقتم كلملا دوجو قالطلا عوقو طرش نم له فالحلا ببم . نجوز
 : لاق هطرش نموه لاق نف ؟ هطرش نم كلذ سيل مأ قالطلا ىلع نامزلاب
 : لاق طقف كلملا دوجروالإ هظرش نم سيل لاق نمو ؛ ةيبدجألاب قالطلا قلعتيال
 ىللع 'ىببه نادحتساف صيصختلاو ممعتلا نيب قرفلا امأو . ةيبنجألاب عقب
 حاكنلا ىلإ اليبس دحي مل ممعتلا هيلع انيجوأف ممع اذإ هنأ كلذو « ةحلصملا

 اذإ امأو ؛ ةيصعملا رذن باب نم هنأكو « اجرحو هب اتسع كلذ ناكف « لالحلا
 ثيدحب ىعفاشلا جيتحاو ؛ قالطلا هانم زلأ اذإ كلذك رمألا سيلف صصخ

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هدج- نع هيبأ نع بيعش نب ورم

 اهف قالطال » ىرخأ ةياور فو ؛ هي دلعي نم لإ ”قالشال د
 رباجو ذاع٠و "ىلع نع كلذ تبثو ( ”كلمبال ايف ”قستع الو كللمبال

 نباو رمث نع ةفينح ىأ لوق لثم ىورو ؛ ةشئاعو سابع نباو هللا دبع نبأ
 . مهنع هللا ىذر رمح نع كلذب ةياورلا موق فلعضو « دوعسم

 : نيبرض ىلع قالطلا ناك املو ( قالطلا دعب ةعجرلا ف : :ةثلاثلا ةلمحلا )
 ةعجم را ماكحأ ريغ نئابلا قالطلا دعب ةعجرلا ماكحأ تناكو « ىعجرو « نئاب
 : لوألا بابلا : ناباب سنحلا اذه ىف نوي نأ بجو ىعجرلا قالطلا دعب
 عاجيرالا ماكحأ ىف : ىناالا بابلا . ىعجرلا قالطلا ف 00 ماكحأ ىف
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 ىعجرلا قالطلا ىف ةعجرلا ماكحأ ىف لوألا بابلا

 ىبج رلأ قالطلا ىف ةجوزلا ةعجر كلم جوزلا نأ ىلع نوملسملا .عجأو

 ”وحأ ”نيهتلوعبو - ىلاعت هلوقل اهاضر رابتعاريغ نم ةدعلا ىف تماد ام
 ىلع اوقفتاو « هل سيسملا مدقت قاللاا اذه طرش نم نأو "كلذ ىف نهرب

 ,سيل مأ اهنص ىف طرش داهشإلا له اوفلتخاو . داهشإلاو لوقلاب نوكت اهنأ
 كلام بهذف داهشإلا امأف ؟ ءطولاب ةعجرلا حصت له اوفلتخا كلذكو ؟ طرشب
 .ةضراعم فالحلا بيسو . بجاو هنأ ىلإ .ىعفاشلا بهذو '« بحتسم هنأ لإ

 بيكم لاذع ئوذ اوديهشأو  ىلاعت هلوق رهاظ نأ كلذو ؛رهاظلل سايقلا

 ىمضننقي ناسنإلا اهضبقي ىلا قوقحلا رئاسب قحلا اذه هيبشتو « بوجولا ىضتقي
 . بدنلا ىلع ةبآلا لمح ةيآلاو سايقلا نيب عننا ناكف « دابشإلا بجيال نأ

 لوقلاب الإ ةعجرلا نوكتال :اولاق اموق نِإذ « ةعجررلا هب نوكت ايف مهفالتخا امأو
 ءالؤهو « ءطولاب اهتعجر نوكت : اولاق موقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو « طقف

 كلذب ىون اذإ الإ ءطولاب ةعجرلا حصتال : موق لاقف : نيمسق أومسقنا

 ؛ كلام لوق وهو « ةينلا عم لوقلا ةلزنم لزئتي هدنع لعفلا نأل « ةعجرلا
 امأف ؛ ةينلا نودو ةعجرلا كلذب ىون اذإ ءطولاب ةعج.رلا زاجأف ةفينحوبأ امأو

 نوكي الو « دابشإلاب هللا رمأ دق : لاقو حاكنلا ىلع ةعجبرلا ساقف ىعفاشلا
 نإف ةفياح ىلأو كلام نيب فالتخالا ببس امأو , لوقلا لع الإ دابشإلا
 ةرهاظملا ىلعو اهنه ىلوملا ىلع اسايق هدنع ءطولا ةللحم ةيعجرلا نأ ىري ةفينح ابأ
 نأ كلام دنعو ؛ امهئيب ثراوتلا ناك كلذلو « هدنع لصفني م كلملأ نألو

 مهفالتخا وه اذهف « ةشلا نم هدنع دب الف 1 اهعجنري ىح مارح ةيعجبرلا ءبطو

 نم هيلع علطي نأ جوزلل زوي ام رادقم ىف اوفلتخاو . ةعجنرلا ةعص طورش ىف
 اهيلع لخدي الو اهعم ولْيال : كلام لاقف « ةدعلا ف تماد'م ةيعجرلا ةقلطملا

 . امتريغ امهعم ناك اذإ اهعم لكأي نأ سأبالو « اهزعش ىلإ رظني الو اهنذإب الإ
 سأبال : ةفينحوبأ لاقو ؛ اهعم لكألا ةحابإ نع عجمر منأ مساقلا نبا ىكحو

 هبو © لحكلاو نانبلا ىدبتو فوشتتو' ها بيطتتؤ. اهجوزل ةيعجرلا# نيزنت نأ

 نأ الإ ابيلع لشديال : اولاق مهلكو « ىعازوألاو فسوي وبأو ىروثلا لاق
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 بابلا اذه ىف اوفلتخخاو . لعن قفخ وأ حنحنت نم ةكرح وأ لوقب هلوخدب

 الو قالطلا اهغلبيف اور نناق وحر اح را هحيفر لطا جرلل

 لا ا لا عا

 . ثيللاو ىعازوألالاق هبو « أطوملا ىف هلوق اي لاو أ اهب لشد حالا

 ابي ىلوأ لوألا : لاق هلأ ؛ لوألا لوقلا نع ل ل

 مجري ملو : اولاق هباحصأ نم نويندملا لاق لوألا لوقلابو « ىناثلا لخدي نأ الإ

 باطلا نب رمع لوق وهو « هيلع رتيوهو تام موي ىلإ تطوى يأ نأل نع
 : اولاقف مهريغو ةفينحوبأو نوبفوكلاو ى هفاشلا امأو 3 أطوملا ف كلام هنع هاورو

 دواد لاق: هبو «.لخدي ل وأ ىناثلا اهب لخند اهب قحأ اهعجترا ىذلا لوألا اهجوز

 باطحلا نب رمع نع ىور دقو ؛ نيبألا وهو ىلع نع ىورم وهو « روثوبأو
 نأ نيب كريخم اهعجترا ىذلا جوزلا نإ : ةلثسملا هذه" ىف لاق هنأ هنع هللا ىضر
 ةياوراا ىف كلام ةجحو « اهتقدصأ ناك امب اهيلع عجري نأ وأ هتأرما نوكت

 هلأ بيلا نب ديعس نع باَبش نبا نع سنوي نع بهو نبا هاور ام لوألا
 لحن ىتح اهمعجر اهمتكيف اهعجاري مث هتأرما قلطي ىذلاىف ةنسلا تضم : لاق
 ليق دقو « اهجوزت نمل اهنكلو ءىش اهرمأ نم هل سيل هنأ هريغ اجوز حكنتف

 0 لوألا قيرفلا ةجحو ؛ طقف بابش نبا نع ىورّتي امنإ ثيدحلا اذه نإ
 مهنأ ليلدب « ةأرملا اهب « ملعت مل نإو ةحيبص ةعجرلا نأ ىلع اوعمجأ دق ءاملعلا
 يا جوزتت نأ لبق اهب قحأ لوألا نأ ىلع ارعمجأ

 لودتدلا لبق ال ةعجرلا لاطبإ ىف هل ريثأتال.ريغلا حاكن نإف « ادساف قاثلا جاوز

 -دهلجالا هنوف ان [ملطن هةييقيو عدتلا عاق نإ ل وهو « لوخدلا دعب الو
 اهجورت رةأرسما امبأو لاق مسد هيلع هللا ىلص ىلا نأ بلاج نب ةرع" نع

 ري نيكو ' ندم اعمل عاب "نمو 3 امتي كود ىبهف نانا

 ع امهم لوألل

 نئابلا قالطلا ىف عاجترالا ماكحأ ىف لال بابلا
 الب اهب كوخدملا ريغ ىف عقي كلذف ثالثلا .نود امب امإ « نئابلا قالطلاو

 « فالح. هيف ؟ ضوع نود اضيأ عمي لهو « فالتجاب ةعلتهلا قو « فالخ
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 قادصلا طارتشا ىف ىنعأ : حاكنلا ءادتبا ركح قالطلا اذه دعب ةعجرلا ركحو
 موق ذشو ؛ روهمنلا دنع ةدعلا ءاضقنا هيف ربتعيال هنأ الإ « اضرلاو ىلولاو
 اوأر مهنأك ءالؤهو « هريغالو ةدعلا ف اهجوز اهجوزييال ةعلتخا : اولاقف
 نأ يلع مهلك ءاملعلا نإف « ثالثلاب ةنئابلا امأ و . ةدابع ةدعلا ىف حاكتلا عئم
 لءومس نب ةعافر ثيدحل ءطولا دعب الإ لوآلا اهجوزل لحنال ثالث. ةقلطلت

 اثالث ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر دهع ىف بهو تنب ةميمت هتأرما قلط هنأ »

 , اهقرافف اهسمب نأ عطتسي ملف اهلع ضرتعاف « ريبزلا نب نمحرلا دبع تحكم
 هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ رك . اهحكني نأ لوألا اهجوز ةعافر دارأف

 . « ةلئيسعلا قواذت ىح كل لحمل : لاقو اهجيوزت نع هاهف لسو
 سفنب لوألا اهجوز ىلإ عجسرت نأ زئاج هنإ : لاقف بيسملا نب ديعس ذشو
 ىلع قلطني حاكنلاو - ”ةريثغ اجوز حكت ىح  ىلاعت هلوق مومعل دقعلا

 لال * لاَقذ ىرمدبلا نسحلا الإ « اهلحب نيناتحلا ءاقتلا ٠ لاق مهلكو « دقعلا

 دسفيو دنا بجوي ىذلا ءطولا نأ ىلع ءاململا روهمحو . لازنإب ءطوب الإ

 ءاقتلا وه قادصلا بجويو نيجوزلا نصخيو ةقلطملا لحيو جحلاو موصلا

 نوكي ىذلا مابملا ءطولا الإ ةقلطملا لحال : م.٠اقلا نباو كلام لاقو . نيناتحلا

 ةيءذلا لحي الو « فاكتعا وأ ضيح وأ جح وأ موص ريغ ىف حيحصلا دقعلا ىف

 ثالذ ىف امهفلاخو « اغلاب نكي مل نم ءطوالو « مس ىذ جوز ءطو امهدنع

 عقو نإو ءطولا لحي : اولاقف ىعازوألاو ىروثلاو ةفينح وبأو ىعفاشلا هلك

 لحيو « لحي مهدنع قهارملا ءطو كلذكو . حابم ريغ تقووأ دساف دقع ىف
 هل ىبب ىللا ىصخلاو 2 قات نونجملا كلذكو « ملسملل ةيمذلا ىمذلا ءطو

 فانصأ حاكنلا مسا لوانتي له ىلإ ليآ هلك اذهىف فالحلاو « ج رف ىف هبيغي ام
 اذإ ىعأ : للخلا حاكن ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو ؟ هلوانتيال مأ صقانلا ءطولا
 دساف حءاكنلا : كلام لاقف ؛ لوألا اهجوزل اهالحي نأ طرش ىلع اهجووزت
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 ءاحوبأو ىعفاشلا لاقو ؛ .لجرلا ةدارإ هدنع رتتعي امنإو « ليلحتلا ةأرلا ةدارإ

 للحم وه : اهلاقو ةعامحو دواد لاق هبو « كلذ ىف ةينلا رثؤتالو « زئاج. مساكتلا

 سيل ىأ : لطاب طرشلاو زئاج حاكتلا : مهضعب لاقو ؛ اثالث قلطملا جورال
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 هبامصأو كلام لدتساو ؛ ىروثلا نع ىورو « ليل ىأ نبا لوق وهو « اهلاحم

 ني را ىأ نب ىلع ثيدحنم ملسو هيلع هللا ىلِص ىنلا نع ىور ام

 ”للحملا هللا نسعنل 9 ملسو هيلع هللا ىلص لاق هنأ رماع نب ةبقعو ةريره ىأو

 ,للع لدي كلذو « ا براشو ابرلا لك هنعلك هايإ هنعلف «' هبل ”لئاحملاو

 قلطنبال ىعرشلا حاكنلا مماو « هنع ئبملا داسف ىلع لدي ىبللاو « ىبلا
 ىبح ب ىلاعت هلوق ومعي قلعتف رخالا قيرفلا امأو . هنع ىبملا حاكتلا ىلع

 ليلحتلا دصق ميرحم ىف سيلو : اولاقو « مكان اذهو - هريغ اجوز حكنت

 .ةالصلا نع ىبهلا سيل هنأ اك حاكنلا ةودع ف طرش هملع نأ لع لدي ام

 نذإلا وأ ةعقبلا ثال» ةعصةالصلا ةعص طرش نم نأ ىلع لدي امم « ةيوصغملا رادلا ف
 ىرحأف حاكنلا دقع داسف ىلع ىنهنلا لدي مل اذإو : اولاق ؛ كلذ ىف اهكلام نم
 اهقفاوي مل اذإ هنآل ةأرملا لصق كلام ربتعي ل امنإو « ليلحتلا نالطب ىلع لديال نأ

 له ىف اوفلتخاو . اهديب سيل قالطلا نأ عم ىنعم اهدصقل نكي مل اهدصق ىلع
 ,ىعفاشلاو كلام لاقو © مديب ةفينح وبأ لاقف ؟ ثالثلا نود ام جوزلا مده

 له اهعجار مث لوألا جوزلا ريغ ةئلاثلا ةقلطلا لبق تجوزت اذإ ىنعأ : مدرمإل

 : لاق عراب ةثلاثلا صخي ءىبث اذه نأ ىأر نف ؟ ال مأ لوألا قالطلاب دتعي

 مد نأ ىرحبأ وهف ةثلاثلا مده اذإ هنأ ىأر نمو ؛ هدنع ةثلاثلا نود ام مديبال

 . ملعأ هللاو « ثالثلا نود ام مدهي : لاق اهنود ام

 ةعتملا ىف : ىناثلا . ةدعلا ىف : لوألا : ناباب اهيف ةلمكا هذهو ( ةعبارلا ةلمحلا )

 ةدعلا ىف 0 بابلا

 . .لصفلا : تاجروزلا ةدعف : لوألا لصفلا : نيلصف نيلصف ىف بابلا اذه ىف رظنلاو

 ْ . نيهلا كلم ةدعو : ىناثل

 تاجوزلا ةدعو لوألا لصفلا
 + ىناإلاو : ةدعلا ةفرعم ىف امهدحأ : نيعونىلإ مسقني تاجوزلا ةدعى رظنلاو
 ٠ ةدعلا ماكحأ ةفرعم ف
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 .نيتاه نم ةدحاو لكو « ةمأ امإو ةرحام] ىهف ةجوز لكو ( لوألا عونلا)

 لوخدملا ريغ امأف ءاهب لوخدم ريغ وأ اهب الوضدم نوكت“ نأ لي الف تقلط اذإ

 ”ةدع نيم ”نييتلع 'ملكل انف“  ىلاعت هلوقل عاخإب اهيلع ةدع حلق اب
 نم وأ نضيحلا تاوذ نم نوكت نأ ولخي الف اهب لوخدملا امأو . اهو دنت

 تاوذو « تاسئاي امإو راغص امإ ضيحلا تاوذ ريغو . ضيحلا تاوذ ريغ

 تاعفترم امإو « ضرملا ىف نمماداع ىلع تايراج امإو لماوح امإ ضيخلا

 تاباترم امإ ضيحلا نس ىف ضيدلا تاعفترملاو . تاضاحتسم امإو « ضيحلا

 تافورعم امإ تابات رملا ريغو . تاباترم ريغ امإو« نطبلا ف سحب ىأ : لمحلاب

 تاوذ امأف . تافورعم ريغ امإو « ضرمءوأ عاضر نم ضيحلا عاطقنا ببس

 لماوحلاو « ءورق ةثالث نهتدعف داتعملا ىلع نوضيح. ىف تايراخللا رارحألا ضيحلا

 فالخالو « ربشأ ةثالث نهدلع نهم تاسئايلاو « نهلمح عضو نودع نهنم

 ”نوسفتأب نصري تاقلطُملاو  ىلاعت هلوق ىف هيلع صوصنم هنأل اذه ىف
 ضيحملا "نبع نسي ىف "اللاو  ىلاعت هلوق فو « ةبآلا  ءورتت ”ةثالت

 ؟ ىهام ءارقألا ىف ةيآلا هذه نم اوفلتخاو . ةيآلا - "مبشر رذإ كلا 5

 ىه : موق لاقو : نيهدلا نيب ىلا ةنمزألا ىبعأ : راهطألا ىه : موق لاقف

 .كلاف راصمألا ءاهقف نم امأ .راهطألا ىه ءارقألا نإ لاق نممو « هسفن مدلا

 رمي نباف ةباحصلا نم امأو « ةعامجو روثوبأو ةنيدملا لهأ روهمحو ىعفاشلاو

 راصمألا ءاهقف نم امأ ضيحلا ىه ءارقألا نإ لاق نممو ؛ةشئاعو تباث نب ديزو

 ,ىلعف ةباحصلا نم امأو « ةعامجو ليل ىنأ نياو ىعازوألاو ىروثلاو ةفينح ورأف

 نع مرثألا ىكحو . ىرعشألا سوه وبأو دومسم نباو باطلا نب رمعو

 : نولوقي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعحصأ نم رباكألا : لاق هنأ رجأ

 رشع ىلا وأ رشع دحأ لوق هنأ ىبعشلا نع امضيأ ىكحو . ضيحلا ىه ءارقألا
 ةياورلا تفاتخاف لزنح نب دمحأ امأو .ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر باعصأ نم

 .نباو تباث نب ديز لوق ىلع راهطألا اهنإ : لوقي ناك هنأ هنع ىورف « هنع

 « ضيخلا اهنأ وه ىلعو دوعسم نبا لوقلجأ نم نآلا تفقوت مث « ةشئاعو رمع

 ةيعجرلا تلخد اذإ امنأ ىأر راهطألا اهنأ ىأر نم نأ وه نيبهذملا نيب قرفلاو

 ىأر نمو ٠ جاوزألل تلحو ةعجر اهيلع جوزلل نكي مل ةثلاثلا ةضيحلا ىف هدنع



 دل 4: مب

 كاريشا تداخل تسو . ةثلاثلا ةضيخلا ىضمنت ىح هدنع لحم مل ضيخلا هنأ

 , راهطألا ىلعو مدلا ىلع ءاوس دح ىلع برعلا مالكى لاقي هنإف « ءرقلا مسا
 ىذلا ىنعملا ف رهاظ ةيآلا ىف ءرقلا نأ ىلع لدي نأ نيقيرفلا الك مار دقو
 وه ىنلا ءرقلاب صاخ عمجلا اله نإ : اولاق راهطالا امإ اولاق نيذلاف 4 ةأري

 اوكحو « ءورق ىلعال ءارقأ ىلع عمجي ضيحلا وه ىذلا ءرقلا نأ كلذو : رهطلا
 ءركذم رهطلاو ةثنؤ» ةضيملا نإ : اولاق مهناف اضيأو « ىرابنألا نبا نع كلذ
 تيثتال مالا نأل « ءاملا هعمح ىف تبث امل ضيحلا هبد اري ىذلا ءرقلا ناك ولف
 « كلذ ىلع لدي قاقتشالا نإ : اضيأ اولاقو « ةرشعلا نود ايف ثنوملا مج ىف
 مدلا عامجا نامزف « هتعمج ىأ : ضوحلا ىف ءاملا تأرق نم قتشم ءرقلا نأل
 . ةبآلا رهاظ نم لوألا قيرفلا هب كسمت ام ىوقأ وه اذهف ؛ رهطلا نامز وه
 ةثالث  ىللاعت هلوق نإ : اولاق مهنإف ةيالا رهاظ نم ىناثلا قيرفلا هب كسمت ام امأو
 الإ هضعب ىلع ءرقلا مسا قلطني سيل هنآل « اهنم ءرق لك“ مام ف رهاظ - ءورق
 مهدنع ةدعلا نوكت نأ نكمأ راهطألا ىه اهنأب ءارقألا تفصو اذإو « ازوجت
 هرثكأ ىشم نإو هيف قلطت ىذلا رهطلاب دتعت مهدنع اهنأل ٠ ءرق ضعبو نيءرقب

 ةئالثلا مساو « ؟زومت الإ ةثالثلا م«ا اهيلع قلطني الف كلذك كلذ ناك اًذإو
 نم دحاو لكلو « اهب دتعتال اهنأ ةضيح ىف تقلط نإ اهنأ ىلع دقعنم عامجإلا نأل ضيدحلا ىه ءارقألا نوكت نأب الإ قفتيال كلذو ؛ اهنم ءرق لك لاك ىف رهاظ

 دما "نأ لبق ”ءاش "نإ اه 0 0 ع 1 00 اين“ لهطت مث ضي ىح اهلعجا ريف هرم ) ملسو هيلع هللا ىلص
 نأ ىلع مهعامجإو : اولاق « ءاسنلا ا[ يطب "نأ هللا رسمأ ىلا ةدعلا
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « هيف 0 مل رهط ىف الإ نوكيال ةنسلا قالط
 ىه ةدعلا نأ ىلع حضاو ليلت » ءاسنلا اه قلطي نأ هللا رمأ ىبلا ةدعلا كلتف د
 كلتف  هلؤق لوأتي نأ نكميو . ةدعلاب الصتم قالطلا نوكي ىكل راهطالا
 . ضيحلا ف قالطلاب ءرقلا صعبتي الثأ ةدعلا لابقتسا ةبلم كتف ىأ  ةدعلا



 هو

 امءاربو « محرلا ةءاربل تعرش امنإ ةدعلا نأ ىناثلا قيرفلا هب كسمت ام ىوقأو

 اهبع ضيحلا عفترا نم ةدع ناك كلذلو « راهطألابال ضيحلاب نوكت امنإ

 ضيخلا ىه ءارقألا نوكت نأ بجوف « ءارقألاب ةدعلا ببسوه ,ضيح اف « مايألاب

 نم ةلقتلا وه محرلا ةءارب ىف ربتعملا نأب راهطألا ىه ءارقألا لاق نم جتحاو

 اذإو « ةريخألا ةضيملا رابتعال ىبعم الذ « ضيحلا ءاضقناال ضيحلا ىلإ رهطلا

 نيب ىلا راهطألا ىه طرتشملا ىنعأ : ماَملا نييف ربتعملا ثالثلاف كلذ ناك

 ن* رهظأ ةيفنحلا بهذمو , ةليوط تاجاجبتحا نيقيرفلا الكلو « نيتضيحلا

 ؛ ةيواسن» نم بيرق وأ ةيؤاست» عومسملا ةهج نم مهجحو « ىنعملا ةهج
 , ةثلاثلا ةبخيحلا ىف الوخدب ىضقنت اهبنأ راهطألا ىه ةدعلا نأ نولئاقلا فلتخي مو

 ةضيحلا نم مدلا عاطقناب ىضقنت ليقف « ضيحلا اهنإ اولاق نيذلا فلثخاو

 لاق هبو « ةثلاثلا ةضيحلا نم ىلهتغت نيح ليقو ؛ ىعازوألا اق هبو « ةئلاثلا

 قاعإو ىروثلا ءاهقفلا نمو « دوعسم نباو ىلعو باطخلا نبرمع ةباحصلا نم

 نإ ليقو ؛ اهتقو ىف ترهط ىلا ةالصلا تقو ىضمي ىت> ليقو ؛ كيبع نبا

 كيرش نع اذه ىكح « ةنس نيريشعلسغلا ف تلكرف نإو ةعجرلا اهيلع جوزال
 لاح ىه هذهف « ذاش اضيأ وهو « ةثلاثلا ةضيحلا ىف اهوضدب ىضقت ليق دقو

 سيلو ضيحلا نس ىف ىهو ضيم الف قلطت ىثلا امأو . ضيحت ىلا ضئاملا

 ةعست كلام دنع رظتنت ابمإف ©« ضرم الو حاضر نه ببس الو لح ةبير كانه

 لكتست نأ لبق تضاح نإذ « ربتشأ ةثالثب تدتعا نيف ضحت مل نإذ ربشأ

 لبق رهشأ ةعست اهب رم نإذ « هراظتنا تلبقتساو ضيخلا تربتعا ربشألا ةئالثلا

 رهشأ ةثالثلا لكتست نأ لبق تضاح نإف « ربشأ ةثالث تدتعا ةيناثلا ضيم نأ

 ضيحن نأ لبق رهشأ ةعست اهب رم نإ « ةئلاثلا ةضيحلا ترظننا ىناثلا ماعلا نم

 تلمكاعسا دق تناك ربشألا ةثالثلا ىف ةثلاثلا تضاح نإف « ربشأ ةثالث ثديعا

 نع فلتخاو . لحن ملام ةعجرلا اهيلع اهجوزلو « اهسلع تمتو ضيملا ةدع

 ؛ أطوملا ىف هلوق وهو « تقلط موي ن٠ ليقف ؟ ربشأ ةعستلاب دتعت ىبم كلام

 ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو ؛ اهتضيحل اهعفر موي نم : هنع مءاقلا نبا ىورو

 ادبأ ىبت اهنإ : فئأتسملا ىف امم سأيتال ىهو اهمضيح عفترت ىلا ف روهمحلاو

 رهشألاب دتعت لئأيحو « ضيحملا ن٠ هيف سأيت ىذلا نسلا ىف لخدت ىتح رظتنت
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 « سابع نباو باطحلا نب رمعنع ىورم كلام لوقو ؛ كلذ لبق ضيحتو

 نأ 0 يملا قيرط نم كلام ةدمعو و ديرو دوعسم نبا لوق روهمحلا لوقو

 .ضيحن دق هنأ ليلدب ابلاغ انظ محرلا ةءارب هب عقب ام وه امن ةدعلاب دوصقملا

 ىه لب مح رلا ةءاربب ملعلا ىف ةيفاك لمحلا ةدعف كلذك كلذ ناكاذإو « لماحلا

 ةنسلا مامت لبق تياح نِإف « ةسئايلا ةدع ربشأ ةئالثب لتعت مث «كلذ ىلع ةعطاق

 ىلاثلا ءرقلا رظتنت م6 ءرقلا كلذب تيسدحاو « ضيحلا تاوذ ركمم امل

 هلو رهاظ ىلإ اوراصفروهمحلا امأو ؛ ءارقأ ةثالث امل ىضمت نأ ىلإ ةنسلا وأ

 .. ربشأ ةثالث نملعف مابترأ نإ مّمئاسن نم ضيحما نم نسمي ىثاللاو - ىلاعت

 ولو ؛ جرحو رسع هيف ىأرلا اذهو « ةسئايب تسيل ,ضيحلا لهأ نم ىه ىبلاو
 عاطقناب عطقيال ىلا ةسئايلا نم مهف اذإ !'"ديج- ناكل ربشأ ةثالثب دتعت اهنإ ليق

 هلوأت ام ىٍلع ضيحلا ىلإال مكحلا ىلإ اعجار مترا نإ  هلوق ناكو « اهتضيح

 انه ةسئايلا نه مهف هنإف « ةيآلا هليوأت هئيهذم قباطي ل اكل ام نأكف « هيلعكلام

 « نسسلا لبق نم الإ نوكيال اذهو « ضيخلا لهأ نم تسيل اهنأ ىلع عطقت نم

 مككش نإ ىأ : ضيحلا قيال مكحلا ىلإ اعجار - متبترا نإ . هلوق لعج كلذلو

 ضيحن نه نس ف ىهو ضيخنال رهشأ ةعست ىبت ىلا ف لاق مث « نهكح ىف

 ةبي را نأ ىلإ اوبهذف « هباعصأ نه ريكب نباو ليعمس] امأو ؛ ربشألاب دتعت اهنإ
 هنم سني امب هيلع مكب ملام وه برعلا مالك ىف سئايلا نأو «ضيحلا ىف انهه

 اولعفام عنو « كلام بهذم وه ىذلا مهيهذم ةيآلا لب وأت اوةباطف « عطقلاب

 نوكت ىح هب دتعتو مدلا رظتنت نأ بجد قذ عطقلا سئايلا نم انهه مهف نإ هنأ

 دقف كلذب عطقيال ام سئايلا نه مهف نم نإو سئايلا نس ىبعأ : نسلا اذه ىف
 وهو « ربشألاب ضي نه نس ىف ىهو ةداعلا نع اهمد عطقنا ىلا لتعت نأ بحي

 ةدعلا لهأ نم مهدنع ىه سيل نيف رطلا ىف ةسئايلا نأل « رهاظلا لهأ لوق سايق

 اهدعب امو ةعسألا لبق ام نيب كلذ ىف قرفلا امأو . روهشلاب الو ءارقألابال

 ؛ ضرم وأ عاضر لثم مولعم بيسل اهتضيح تعفترا ىلا امأو . ناسجتساف
 نإ ليق دقو ؛ لاط مأ نامزلا ريدق ضيحلا رظقنت اهنأ كلام دنع روبشملا نإف
 كلام دنع اهتدعف ةضاحتسملا امأو . ببس ريغل اهتضيح عفترت ىلا لثم ةضيرملا
 امهادحإ : ناتياور هنعف نيددلا نيب تزيم نإف « نيمدلا نيب زيمت مل اذإ ةنس
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 ةفينح وبأ لاقو ؛ ءارقألاب دتعتف زييلا ىلعلمعت اهنأ ىرخألاو . ةنسلا اهتدع نأ

 : ىعفاشلا لاقو ؛ ربشأ ةثالثف اهل زيمتت مل نإو اهل تزيمت نإ ءارقألا ابتدع

 نوكيو « ةضيحلا نم ىناقلا رمحألا نوكيف ؛ مدلا اهنع لصفنا اذإ زييقلاب اهتدع

 اهم ىف اهضيح مايأ ددعب تدتعا مدلا اهيلع قبط نإف « رهطلا مايأ نم رفصألا
 لهأ نه ىهو ضيحتال ىلا لثم اهلعج هنأل ةنسلا ءاقب ىلإ كلام بهذ امنإو

 ىلع اسايق اهنفرعم ىلع لمعت اهنأ اهتمايأ ةفراعلا ف بهذ امن ىعفاشلاو ؛ضيحلا

 ٍكئاَرقأ مايأ ةالصلا ىكرثتا  ةضاحتسملا ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل ةالصلا

 هريتعا نه زيبملا ريتعا امنإو « ”مادلا لسمغاف اهرادتق كلع بتم اذإف

 نقلل مد ناك كارو شيبح تنب ةمطافل ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل
 لرلا

 ناك اًذإف « ةالصلا نع ىك_ئمأف كلذ ناكاذإف ء فرعي دوس م

 بهذ امنإو « دوادوبأ هجارخ « ”قرع ره امئإف ىَلَصَو ىضودف رمخألا

 بلغألا ى مولعم هنأل « مدلا اهيلع طلتخا اذإ رووشلاب اهتدع ىلإ بهذ نم
 ضيا عافترا دنع روهشلاب ةدعلا هللآ لعج دقو « ضيحتن روش لك قف اهبأ

 هنأ هب نظن اهلطب ىف اسح لمت ىلا ىنعأ : ةبارتسملا امأو . هعافتراك هؤافخو

 عبرأ بهذملا ىف لبقف هيف فلتخا دقو « لمحلا ةدل» رثكأ ثكحمت اهنإف لمح

 فالعخ الو « ربشأ ةعست : رهاظلا لهأ لاقؤ ؛ نينس سم ليقو « نينس

 تالو”أو  ىلاعت هلوقل تاقلطملا ىنعأ : نهلح عضول لماوحلا ةدع ءاضقنا نأ

 مف رئارحلا ريغ تاجووزلا امأو "نهم "ندعي "نأ ”نئهتلجأ لامحألا
 تاضاحتسمو تاسئايو اضّنيح ىنعأ « اهنيعب ماسقألا كالتب اضيأ نمسقني

 « نهضيح نييتأي ىلاللا ضنيحلا امأف . تاسئاي ريغ نم ضيحلا تاعفترمو

 نوتدع نأ ىلإ رهاظلا لهأو ديراد بهذو ؛ ناتضيح نيّتدع نأ ىلع روهمحلاف

 مومع اودمتعا رهاظلا لهأف . نيريس نبا لاق هبو « ةرحلاك ضّيح ثالث

 اهيلع قلطني نمم ىهو  ءورق ةثالث نبسفنأب نصبرتي تاقلطملاو  ىلاعت هلوق

 مهمأ كلذو « هبشلا سايقب مومعلا اذه صيصخت روهمحلا دمتعام . ةقلطملا مها

 اهولعجم امبإو « قرلا عم افصنتم هنوك ىعأ « دحلاو قالطلاب ضيحلا اوهش

 نضيحن نم ةسئايلا ةقلطملا ةمآلا امأو . ضعبتت ال ةدحاولا ةضرحلا نأل نيتضيح

 لاقو ؛ ربشأ ةثالث ابدع : اولاق ةئيدملا لهأ رثكأو اكلام نإف ةريغصلا وأ
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 فصن رهش فصنو رهش اهسدع ةعامجو روثوبأو ىروثلاو ةفينحوب و ىعفاشلا

 برطضا اكلام نأكف « مومعلا صيصختب 'انلق اذإ سايقلاوهو « ةرحلا ةدع

 كلذو سايقلاب ذخأ ةرمو « تاسئايلا ف كلذو مومعلاب ذخنأ ةرف « هلوق
 ريغ نم اهضيح عفترت ىلا امأو . دحاو كلذ ىف سايقلاو « ضيحلا تاوذ ىف
 ةضاحتسملا تالذكو ء كلذ ق فالحللاو ةرحلا ىف لوقلا وه اهيأ لوقلاف يبس

 هتأرما عجار نميف اوفلتخاو . اهيلع ةدعال لوخدلا لبق ةقلطملا نأ ىلع اوقفتاو
 ؟ ال مأ ةدع فنأتست له اهسمي نأ لبق اهقراف مث ىعجرلا قالطلا نم ةدعلا ىف

 اهقالط نم اهتدع ف ىبت : ةقرف تلاقو ؛ فنأتست : راصمألا ءاهقف روهمح لاقف
 ةدع الو امدع مم نأ اهيلع سيل : دواد لاقو ؛ ىعفاشلا ىلوة دحأ وهو لوألا

 « سيدم نكي مل نإو ةدعلا مدهت ةعجر لك نأ كلام دنعه ةلمحلابو . ةفنأتسم

 تتبُت ءطوأا لبقو ةعجرلا دعب اهقلط: اذإ ؛ ىعفاشلا لاقو : ىلوملا ةعجر الخ ام

 رسعملا ةعجرر كلام داع كليذكو ؛ رهظأ ىغفاشلا لوقو « ىلوألا اهتدع ىلع
 ةدعلا ثمد»و ةعجرلا تحص قفنأ نإف ' قافنإلا لع هدنع اهح فقت ةقفنلاب
 ايناث تجوزت اذإو « ىلوألا اهددع ىلع تيقب قفني مل نإو « اقالط ناك نإ
 : هيفن ىرخألاو . نيثدعلا لخادت اههادحإ : ناتياور كللذ ىف كلام نعف ةدعلا ف

 هجبوو ٠ لخادتلا عم لصاح كلذ نآل « محرلا ةءارب رابتعا ىلوألا هجوف

 « ةمرج هل ىذلا ءطولأا ددعتب ددعتت نأ بجوذ « ةدابع ةدعلا نؤك ةيناثلا

 لقتنت ملو « كلام دنع ةمألا ةدع ىلع تضم قالطلا ةدع ىف ةمألا تقتع اذإو
 لاقو ؛ نئابلا نود ىعجرلا قالطلا ف لمقتذت : ةفينحوبأ لاقو ؛ ةرحلا ةدع ىلإ
 ماكحأ نم ةدعلا له فالحلا. ببسو . اعم نيهجولا ىف لقتت : ىفاشلا
 لقتنتال : لاق ةيجوزلا ماكحأ نم لاق نف ؟ اهابصفنا ماكحأ نم مأ ةيجوزلا
 تقتعأ وا اكد لقتأت : لاق ةيجوزلا لاصفنا ماكحأ نم لاق نمو ؛ اممبلع
 نأ كلذو :«نيبف ىعجرلاو نئابلا نيب قرف ن» امأو ؛ تقلط مم ةجوز ىهو
 تام اذإ قافتاب ثاريملا هيف غقو كلذلو « ةمصعلا ماكتخأ نم هبش هيف ىعجرلا
 مسَقلا وه اذهف « ثوملا ةدع ىلإ لقتأت اهنأو ؛ عمت قال ل
 . ةدعلا ق رظنلا ىمسق نم لوألا
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 . ةدتعملل نأ ىلع اوقفتا مهنإف « ددعلا ماكحأ ىف رظنلا امأو (ىناثلا مسقلا )
 سه ودكسأ - تايعجبلا ىف ىلاعت هلوقل لماخلاكلذكو ٠ ىبكسلاو ةقفنلا ةيعجرلا

 مه مده لل” © سسرصالم ارق .

 انك نإو- ىلاغت هلوقلو « ةبألا '  2ك للجو "ني مجكتم ثييح ا قع

 اوفلتخاو . - نه ”نئعضَي ىح نييلتع اونقفتأف لمت تالوأ
 اهل نأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع الماح نكت مل اذإ اهتقفنو ةيوتبملا كس

 (ةقفن الو امل ىنكسال هنأ 0 ا يحل

 هلو ىبكسلا اه نأ ثلاثلاو . ةعامحو قامسإو روث أو دوادو دمحأ لوقوهو
 ةياورلا فالدخا مهفالتخا ببسو . ةعامجو ىعفاشلاو كلام لوقوهو « اهل ةقفن
 بجوي مل نم لدتساف « هل باتكلا رهاظةضراعمو سيق تنب ةمطاف ثيدح ىف

 ىقلط ١ تلاق اعاد هبق تنب ةمطاف ثيدح ف ىور امم ىكس الو ةقفن أمل

 هللا ىلص ىنلا تيتأف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع اثالث ىجوز

 تاناررا ضع قو « م هجرخ ( ةقفن الو ىكس ىل لعج ملف ملسو هيلع

 كس ةقفتلاو ىتنكسلا امنإ » لاق ميسو هيلع هللا قلص هللا لوسر نأ

 رباجبو سابع نزاو ىلع نع ىورم لوقلا اذهو « ”ةعجترلا اهياعأ اهجوزد

 هاور امب اوجتحا مهنإذ ةقفنلا نود ىنكسلا اهل اوبجوأ نيذلا تاون تاق ا

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف » هيفو « ةروكذملا ةمطاف ثيدح نم هثطوم ىف كلام
 ايا ام ل اسك

 موتكم مأ نبا تيب ىف دتعت نأ اهر .أو «ةقفت هيلع كل "سني » لسو هيلع

 نم نهونكسأ ىلاعت هلوق ىف ههومع ىلع ىبف ؛ ىبكسلا طاقسإ اهيف ركذي ىلو

 هتنيب ىف دنعت نأب مالسلاو ةالصلا هيلع هرمأ اوالعو - مكدجو نم متاكس ثيح

 ةقفتلاو ىكسلا اهل اوبجوأ نيذلا امأو . ءاذب اهناسل ىف ناك هنأب موتكم مأ نبا

 تكس ثيح نم ن هونكسأ - ىلاعت هلوة مومعب امل كسلا بوجو ىلإ اوراصف

 ناكسإلا بوجوا ةعبات ةقفنلا نوكل اهل ةقفنلا بوجو ىلإ او راصو -يكدجنو نم

 ىكسلا تبجو اميحف ةلمحلابو . ةيجوزلا سفن فو لماخلا فو ةيعجرلا ىف
 عدنال : اذه ةمطاف ثيدح ىف لاق هنأرمع نع ىورو . ةقفنلا تبجو عرشلا ىف

 ماكس ثيحن ند ارو اكشأ ىلاعت هلوق ديري « ةأرما لوقل هتسو انيبن باتك

 بجوأ هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس نم فورعملا نآلو . ةيآلا - مكدجتو نم



 هاك

 اهل نإ لاقي نأ امإ ةلثسملا هذهىف ىلوألا .كالذلف « ىبكسلا بجت ثيح ةقفنلا
 صصخ نأ امإو « ةنسلا نم فورعملاو باتكلا رهاظ ىلإ اريصم اعيمج نيرمألا
 ىبكسلاو ةقفنلا باحيإ نيب قيرفتلا امأو . روكذملا ةمطاف ثيدح مومعلا اذه

 ىلع اوقفتا نيملسملا نأ ملعت نأ ىغينيو . هليلد فعض هرسع هجوو « ريسف
 اهسفن ةمأآلا راتيخخا وأ « توم وأ « قالط ىف : ءايشأ ةثالثىف نوكت ةدعلا نأ

 ناك املو . اهبوجو ىلع روهمحلاو « خوسفلا ىف اهيف اوفلتخاو . تقتعأ اذإ
 : لوقتف انهه اهركذن نأ انيأر توملا ةدع ماكحأ هيف قلعتي ةدعلا ىف مالكلا
 هلوقل ارشعو ربشأ ةعبرأ رحلا اهجوز نع ةرخلا ةدع نأ ىلع اوقفتا نيملسملا نإ

 ل ل يال يصا © نم يع سي نس - -
 ةدع ىف اوفلتخاو . - اريشفَتعَو ربشأ ةسبرأ نيم سفنأب نصب رتب - ىلاعت ال

 ؟ اهككح اذام رشعو ربشألا ةعبرألا ىف اهيضيح اهمأت مل اذإ ةمألا ةدع و لماحلا
 هذه ىف ةدحاو ةضيخح ضيحت نأ ةدعلا هذه مات طرش نم نأ ىلإ كلام بهذف
 اهنإ هنع ليقو ؛ لمحلا ةدم ثكمتف ةبارتسم هدنع ىهف ضحم مل نإف « ةدملا
 نم رثكأ ضيا, اهتداع تناك اذإ كلذو « ةبارتسم نوكتال دقو ضيحتال دق
 رثكأ ضيحن نأ امداع نوكيت نم ىنعأ « دوجوم ريغ امإ اذهو « ةدعلا ةدم
 هذه نميف هنع فلتخاو . ردان امإو (رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ىلإ رهشأ ةعبرأ نم
 مساقلا نبإ هنع ىورو ؛ ضي ىح رظتنت ليقف « تدجو اذإ ءاسنلا نم اهلاح
 ءاهقف روهمح اذه ىلعو « لمح اهب رهظي ملو ةافولا ةدع تضقنا اذإ جوزتت
 . ئروثلاو ىعفاشلاو ةفينح ىلأ راصمألا

 روهمتللا لاقق « اهجوز اهلع ىوتي ىبلا لهاحلا ىهو ( ةيناثلا ةلثسملا امأو ١
 ىلاعت هلوق.مومع ىلإ اريصم اهلح عضت نأ اهتدع : راصمألا ءاهقف عيججو .

 اذحنأو قالطلا ىف ةنآلا تناك.نإو - نهلح نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو -
 رهش فصنب اهجوز ةافو دعب تدلو ةيملسألا ةعيبس نأ ةملس مأ ثيدحي اضيأ
 ىحكتاف تاللح "دق : اهل لاقذ ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ا ١ هيفو.

 ديري ؛ 'ياجألا رخآ ادع نأ سابع نبا نع كلام ىورو ( تذكش نم
 ىورو ؛ توملا ةدع ةدعلا ءاضقنا امإو ؛ لمحلا امإ ء نيلجأألا دعبأب دتعت نأ
 , ىلا وه كلذ نأ مهل ةجحلاو « هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع كلذ لثم
 نم اهنع ىوتملا ةمآلا امأو . ةاقولا ةيآو لءاوحلا ةيآ مو نيب عمشلا هيضتقي



 تبوألاب

 .دلو مأريغوأ دلو مأ وأ نيمي كلموأ ةجوز نوكت نأ ولختال اهنإف « هل لح
 ؛ةدعلا ىلع كلذ اوساق ةرحلا ةدع فصن اهتدع نإ : روهمحلا لاققغ ةجوزلا امأق

 اريصم قالطلا ةدع يهدنع كلذكو « ةرحلا ةدع اهتدع لب : رهاظلا لهأ لاقو

 : ةعامجو روثوبأو ثيللاو دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقف دلولا مأ امأو . ممعتلا ىلإ
 ضيحنال نمم تناك نإو : كلام لاقو . رمع نبا لاق هبو « ةضيح ابتدع

 : ىروثلاو هباعصأو ةفينح وبأ لاقو ىكشلا الو « ربشأ ةثالث تدتعا

 فصن اهدع : موق لاقو ؛ دوعسم نباو ىلع لوقوهو « نضيح ثالث اهبدع

 رهشأ ةعبرأ ةرحلا ةدع اهّددع : موق لاقو ؛ اهجوز اهنع قوتملا ةرحلا ةدع

 دتعتف ةقلطم الو ةافولا ةدع دتعتف ةجوز تسيل اهلأ كلام ةجحو ؛ رشعو

 ةمألاب اهيبشت ةضيحب نوكي كلذو « اهمحر ءاريتسا الإ قبي ملف « ضيح ثالث

 امنإ ةدعلا نأ ةفينح ىلأ ةجحو ؛ هيف فالخال ام كلذو « اهديس اهنع توم .

 دتعتف ةمأب الو ؛ ةافولا ةدع دتعتف ةجوزب تسيلو ةرح ىهو اهيلع تبجو

 ةدع اهل اوبجوأ نيذلا امأو .رارحألا ةدعب اهمحر ّىريتست نأ بجوف « ةمأ ةدع

 ةنس انيلع اوسدلتال : لاق صاعلا نب وربع نغ ىور ثيدحناو جتحاف ةافولا

 دمحأ فعضو « رشعو ربشأ ةعبرأ اهديس اهلع فوت اذإ دلولا مأ ةدع « انييف
 اهيبشت ةرحلا ةدع فصن اهيلع بجوأ نم امأو . هب ذيخأر ملو ثيدحلا اذه

 نيب هبشلا ةددرنم ىهو « اهلع توكسم اهنأ فالخلا ببسف . ةمألا ةجوزلاب

 نم هنم فعضأو « فيعضف ةمألا ةجوزلاب اههبش نم امأو . ةرهلاو ةمألا

 . ةفينحىلأ بهذم وهو « ةقلطملا ةرحلا ةدعب اههش

 ةعتملا ق ىاثلا بابلا

 لهأ نم موق لاقو ؛ ةقاطم لك ىف ةبجاو تسيل ةعتملا نأ ىلع روهمحلاو
 تسيلو اهيلإ بودنم ىه : موق لاقو ؛ ةقلطم لك ىف ةبجاو ىه : رهاظلا

 ؛ كلذ اوفاتخا تاقلطملا ضعب ف اهبوجوب اولاق نيذلاو . كلام لاق هبو ةبجاو

 اقادص ا ضرفي مل « لوخدلا لبق قاط نم ىلع ةبجاو ىه : ةفينحويأ لاقف

 الإ هلبق نم قارفلا ناك اذإ ةقلطم لكل ةبجناو ىه . ىعفاشلا لاقو ؛ ىمسم“

 ةقينحوبأ جتحاو . ءاملعلاروهمج اذه ىلعو « لوعخدلا لبق تقلطو ال ىبس ىتلا
 ناث - دبا ةيادب - 7



 مقرف

 [ذإ وشم ”نيذلا هيأ اب ىلاعتالوقي
 نهومشتقلط م تانمؤملا | ملكت

 4 ايو دعت ةدع ا ن ده نييللع "ملك انف "نه و سمت "نأ لت نم 1

  سيبسملا مدع مم ةعتما ط رئشاف اليمجا حارس نهويحرسو نهومعتف"
 ير ىلع م © ساس نا 7

 ملضرف دقو هوست "نأ لطبق نم ”نهومستلط نإو ب ىلاعت لاقو
 قالطلاو ةيمستلا عم ال ةعتمال هنأ معف مطرف ام فطن هي

 اذهو « ةعتملا الل بمال نأ ىرحأف قادصلا اهل بجي ' اذإ هنآل « سيه.ملا لبق

 تدر ثيحو « هماقم ةعتملا تتيفأ قادص اهب مل'ثيح هنأل « « ليغ ىرمعل

 ةدراولارما وألا لمحي ذ ىعفاشلا امأو . * يبث ابجي مل قادصلا :فصناهدي نم

 رايقسملا ىلمعو 0 عسوملا ىلع قنهوعتمو اب ىلاعت هلوق ف ةجتملاب

 . لوخدلا لبق تقلطو امل ىمس ىبلا الإ ةقلطم لكىف مومعلا ىلع . هردق

 ةعتمال ةعلتخا نأ ىلع روهمدللاو « مومعلا ىلع رمألا اولمحف رهاظلا لهأ امأو

 ,ضرف دعبو لوخدلا لبق تقلط ىلا ىف لاحلاك اهدي نم ةيطعم اهنوكل امل

 هنإف كلام امأو . ىطعتو ذحجأتف عرش وه .: نولوقي رهاظلا لهأو « قادصلا

 5 نينسُحْملا ىلع ان ةيآلا رعجآ ىف ىلاععت هلوهل بدنلا ىلع ةعتملاب رمألا لمح

 ,سيلف ناسحاإلاو لامحإلا باب نم ناك امو « نيلمجتملا نيلضفتملا ىلع ىأ

 . سيل : كلام اقف ؟ دادحإ را ا او

 . دادحإ اهلع

 نيككحلا ثعب ىف باب

 تلهجو نيجوزلا نيب , رجاشقلا عقو اذإ نينمكحللا ثعب زاوج ىلع ءاملعلا قفتا
 ”قاقش 'ملفيخ "نإو د نا هارقل بلا نم عا ىبعأ : رجاشتلا ىف امهاوحأ

 ايفعأو ؛ ةيآلا . اهلمهأ ”نمم امتكحو هللهأ "نم امتكح اونتعنباف امهسيب
 « جوزلا لبق نم امهدحأ : نيجوزلا لهأ نم الإ نانوكيال .نيكحلا نأ ىلع

 نم لسريف كلذل حلصي نم امهلهأ ىف دجويال نأ الإ « ةأرملا لبق نم رخآلاو
 نأ ىلع اوعمجأو ؛ امملوق ذفني ل افلتخا اذإ نيكحلا نأ ىلع اوعمجأو ؛ امهريغ
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 قيرفت ف اوفلتخخاو 5 نيجوزلا نم م ليكوت ريغب كفا ًامهميد عمجلا امملوق

 . لإ جاتحيال وأ جوزلا.ن :«م نذإ ىلإ جاتحم له كلذ ىلع اًمفتا اذإ امهيب نيكحلا

 ليكوت ريغب عامجالاو ةقرفلا ىف امهلوق زوحي : هباحصأو كلام لاقف ؟ كلذ
 سيل : امهباحصأو ةفينحوبأو .ىعفاشلا لاقو ؛ كلذ ىف امهنم نذإ الو نيجوزلا

 نم هاور ام كلام ةجحو . قيرفتلا امهيلإ جوزلا لعجي نأ الإ « اقرفي نأ اممل
 . نيجوزلا نيب ةقرفتلا امهيلإ : نيككحلا ىف لاق هنأ بلاط ىلأ نب ىلع نع كلذ
 ىوس دحأ ديب سيل قالطلا نأ لصألا نأ ةفينح ىلأو ىعفاشلا ة ةجحو . عمجلاو

 « اثالث ناقلطي نيئكحلا ىف كللام باحصأ فلتخاو . جوزلا هلكوي نم وأ جوزلا

 اهاقلط نإ اثالث نوكت ةريغملاو ببشأ لاقو « ةدحاو نوكت : مساقلا ن دا لاف

 دقو . كلذ ريغ ىلع ليلد موتي نأالإ لجرلا كيب قالطلا نأ لصألاو . اثالث

 له : نينكحلل لاق هنأ اذه ىلع ثيدح ىف ىور امب ةفينحوبأو ىعفاشلا جتحا

 تلاقف « اًمقرق اقرفت نأ اًبيأر نإو « ايعمح اعمجت نأ ايأر نإ ؟ اًمكيلعام نايردت

 « الف ةقرفلا امأ : لجرلا لاقف « ”ىلعو ىل هيف امبو هللا باتكب تيضر ةأرملا
 ريتعاف : لاق « ةأرملا هب ترقأ ام لثمب رقت ىبح باقثتال هللاوال : ىلع لاقف
 دنع ررضلاب قلطي ناطملءلاو « ناطلسلاب نيئكحلا هبشي كلامو ., هنذإ كلذ ىف

 . نيبت اذإ كلام

 ( ايلست ملسو هيىصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ءالباالا باتك

 ممم 0 و نس ذل _ت ىلاعت هلوق باملا : امنه َُف لصألاو

 هتجوز ألطيال نأ لجرلا فلحي نأ وه : ءاليإلاو رش ةعبرأ صرت
 فالتخالا ىلع قالطإب وأ ربشأ ةعبرأ وأ ربشأ طرأ را ىه ةدم امإ

 اهنف: عضاوم ءاليإلا ىف راصمألا ءاهقف فلتخاو . دعب ايف كلذ ىف روكذملا
 ىقلطت امإ مأ «ىلوملل نمنلاب ةبورضملا رهشألا ةعيرألا ءاضقناب ةأرملا قلطت له

 هل وكي ءاليإلا له اسمو . ع قاط امإو'ءاف امإف ؟ ربشألا ةعبرألا دعب فقري نأ

 ءطولا نع كسمأ نإ اهنمو . ؟ طقف عونلا]#ةحابلا ناميألاب مأ « نيب ري

 مسيسس



 مسا ةوةو ام

 نم هدم هني ديق ىذلا وه ىلوملا له اهنمو . ؟ ال مأ ايلوم نوكي له نيمي ريغب
 . ؟ الصأ ةد<ب هنيمي ديقي مل ىذلاوه لوملاوأ ؟ كلذ نمرثكأوأ طقف ربشأ ةعبرأ
 قلطي له ءىلاو قالطلا ىنأ نإ اهنمو . ؟ىعجروأ نئاب ءاليإلا قالط له ابنمو
 ريغ .نم اهعجار مه اهقلط اذإ ءاليإلا رركتي له اهنمو . ؟ ال مأ هيلع ىضاقلا

 اهأطي نأ ىلوملا ةعجر طرش نم له ابنمو . ؟ ىناثلا جاوزلا ىف ثداح ءاليإ

 . ؟ال مأ رحلا ءاليإ لثم نوكي نأ هنكح دبعلا ءاليإ له اهّنمو . ؟ ال مأ ةدعلا ف

 ىه هذهف . ؟ ال مأ ةدبع اهمزلت ءالبإلا ةدم ءاضقنا دعب اهقلط اذإ له اهنمو

 بابلا اذه نم.لزتتت ىلا راصمألا ءاهقف نيب ءالبإلا ف ةروبشملا فالحلا لئاسم

 مهلدأ نويعو « اهنم ةلئسم ةلئسم ىف مهفالخغ ركذن نهكو « لوصألا ةلزئم

 . اندصق ام ىلع مهفالخ بابسأو

 سفن رهشألا ةعبرألا ءاضقناب قلطت له مهفالتخا امأ ( ىلوألا ةلثسملا )

 ادمحأو ىعفاشلاو اكلام نِإف ؟ ىلط امإو ءاف امإف نقوي نأ مكحلا امنإو قلطنال مأ

 امإفء ربشألا ةعبرألا ءاضاتنا دعب فقؤي هنأ ىلإ اوبهذ ثيللاو دوادو روث ابأو

 « كلذ ريغ امهنع ىور دق ناك نإو؛رمع نباو ىلع لوق وهو « قلط امإو ءاف

 نويفوكلا ةلمحلابو ىروثلاو هباحصأو ةفينحوبأ بهذو ؛اذه وه حيحصلا نكل
 نبا لوق .وهو « اهبف ءىني نأ الإ رهشألا ةعبرألا .ءاضقناب عقب قالطلا نأ ىلإ
 ”نإف اوءاف "نإ . ىلاعت هلوق لهفالحلا ببسو . نيعباتلا نم ةعامجو دوعسم
 ؟ اًمدعب وأ رهشألا ةعبرألا ءاضقنا لبق اوءاف نإف ىأ -"محر ”روسفغ هللا
 ىلاعت هلوق ىف هدنع مزعلا ىبعمو « قالطلا عقي : لاق اهتاضقنا لبق هنم مهف نف

 ةدملا ىضقنت ىّبح ءىبال نأ - "يدع هميم هللا نإف قالّططلا اوسّرَمع 'نإو
 نإو  هلوق ىنعم :لاق ةدملا ءاضقنا دعب اهطارتشا ةئئيفلا طارتشا نم مهف نف
 :ةلدأ ةعبرأ ةبآلا ىف ةيكلامللو . ب ىلع عيمس هلل نإف ظفللاب ىأ  قألطلا اومزع
 لجاألا ةدم ثيبشأف « ةجوزلا نود جوزال اقح صبرألا ةدم لعج هنأ اهدحأ
 مهددنعو ٠ هلعف ىلإ قالطلا فاضأ ىلاعت هللا نأ ىناثلا ليلدلا . ةلجؤملا نويدلا ىف

 الإ ةيفنحلا بهذم ىلع هيلإ) بسني سيل ىبعأ : ازّوجت الإ هلعف نم عقي سيل
 ىلاعت هلوق ثلاثلا ليلدلا ليلدب الإ رهاظلإ نع زاجنا ىلإ راصي سيلو ءازوجب
 ىلع قالطلا عوقو ىضتقي اذهف : اولاق مع عيمس هللا نإف قالطلا اومزع نإو -



 هدا )وزو ادس

 ىلاعت هلوق ىف ءافلا نأ عبارلا . ةدملا ءاضقنابال لظفللاب هعوقو وهو « عمسي هجو

 نأ ىلع كلذ لدف ؛ تقلا عم و هر بي رار را ال
 دمتعا هنإف ةفينح و بأ امأو . قتعلا ةدمب لا ولع اوين اور هرقل و ةئيفلا
 الثل تعرش انإ ةدعلا تناك ذإ ةسيعجرلا ةدعلاب ةدملا هذه هيشت كلذ ق

 ةدعلاب ةدملا اوربشو « ىعجرلا قالطلاب ءاليإلا اوهبشف ةلمحلابو « مدن هنم عقي
 . ساثعنبا نع كلذ ىور دقو « ىرق هبش وهو

 اكلام نإف « ءاليإلا اهب نوكي ىلا نيملا ف مهفالتخا امأو ( ةيناثلا ةلئسملا )

 0 ناميألاب الإ عقيال : ىعفاشلا لاقو « ني لكب ءاليإلا عقي : لاق
 : مومعلا دمتعا كلاذ . هتافص نم ةفصب وأ هللاب نيعلا ىهو حرشلا ف

 د 0 ةعب رأ ندب رت مهماسن نم نواؤي نيدذلل  ىلاعت هلوق مومع
 « ىعرش امهيلع بترتي نينيملا الك نأ كلذو « ةرافكلا نيميب ءالبإلا

 اهيلع بترتي ىلا نيهلا ىه ءاليإلا مكح اهيلع بت ري
 . ةرافكلا وه ىنلا

 « نيمي ريغب ءطولا كرت اذإ جوزلل ءاليإلا مكح قوحل امأو ( ةئلاثلا ةلئسملا )
 اذإ كلذو همزلي كلامو « نيك. ريغب ءاليإلا مكح همزليال هنأ ىلعروهمحلا نإف
 «رهاظلا اودمتعاروهمحلاف ؛كلذ ىلع فلحي مل نإو « ءطولاكل رب رارضإلا دصق

 دش ءاوسو « ءطولا كرت هداقتعاب همزل امنإ مكحلا نأل «٠ ىبعملا دمتعا كلامو
 . اعيمح نيتلاهلا ف دجوي ررضلا نآل « نيمب ريغب 5 نيميب داقتعالا كلذ

 هلوقب لاق نمو اكلام نإ « ءاليإلا ةدمىف مهفالتخا امأو ( ةعبارلا ةلئسملا )
 دنع ءىلا ناك ذإ ربشأ ةعبرأ نم ريكأ نوكت نأ بجي ءاليإلا ةدم نأ ىرب

 ةعبرألا ىه هدنع ءاليإلا ةدم نإف ةفينح وبأ امأو ؛ ؛ ربشألا ةعيرألا دعب وه اعإ

 ليل ىنأ نباو نسحلا بهذو ؛ اهيف وه امنإ هدنع ءىبلا ناك ذإ طقف ربشألا
 هل برضي ايلوم ناك ربشأ ةعبرأ نم لقأ ناك نإو ام ابقو فلح اذإ هنأ ىلإ

 نأ سابع نبا نع ىورو . نيهلا تقو نم ربشألا ةعبرألا ءاضقنا ىلإ لجألا
 ةدملا ف مهفالتخا ببسلاو . ديبأتلا ىلع هتأرما بيصيال نأ فلح نم وه ىلوملا

 . ةوك وه هتدمو نيميلا ةفص قو « ءولا تقو 2 مهفالتخاف  ةيآلا قالطإ

 ىلوملاو ىلوملا ةفص قف مهفالتخا كلذكو « ةلمجت وأ ىناعملا هذه ىف ةماع ةيآلإ
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 د مهفالتخخا ببيسف كلذ ىوسام افأو لعب قأيس ام ىلع قالطلا عونو اهئم

 نيِهلا عون ةفرعم ىبعأ : ءاليإلا ناكرأ ىه هذهو « اهع توكسلا ببس وه
 . هيف عقاولا قالطلا عونو اهم ىلوملاو ىلولا ةفصو ةدملاو ءىلا تقوو

 هنأ ىعفاشلاو كلام لنعف ءالبألاب عقي ىذلا قالطلا امأف ( ةسماخلا ةلئسملا 0

 ىلإ ىعجر هنأ ىلع لمحي هنأ عرشلاب عقو قالط لك نأ لصألا نأل « ىعجر
 هنأ كلذو « نئاب وه : قوت وباو ةفيتخ ونبأ لاقؤ + نئاب هنأ ىلع ليلدلا لدي نأ

 ببسف . ةعجرلا ىلع اهربحي هنأل كلذ اهنع ررضلا لزي ب ل ايعجر ناك نإ

 « قالطلا ىف 0 لصألل ءاليإلاب ةدوصقملا ةحلصملا ةضراعم فالتخالا

 : لاق ةحلصملا بلغ نمو « ىعجر : : لاق لصألا بلغ نف

 سدح وأ 7 وأ ءىبلا ىأ اذإ ىضاقلا قلطي له امأو ( ةسداسلا ةلئسملا )
 رهاظلا لهأ لاقو ؛ هيلع ىضاقلا قلطي : دلاق اكلام نإذ. « قلطي ىبح

 قاللطلا ىف ففورعملا لصألا ةضراعم فالخلا ببسو . هسفنب اهقلطي ىبح سيح

 نم الإ قالط عقبال : لاق قالطلا ف فورعملا لصألا ىعار نف ؛ ةحلصملل
 ناطلسلا قلطي : لاق ءاسنلا ىلع كلذ نم لخادلا ررضلا ىعار نمو ؛ جوزلا

 لوقنملاو لسرملا سايقلاب فرعي ىذلا وه اذهو: « ةماعلا ةحلصملا ىلإ رظن وهو
 . كاذ ىنأي ءاهقفلا نم ريثكو « هب لمعلا كلام نع

 اكلام نإف ؟ اهعجار مث اهقلط اذإ ءالبإلا رركتي له امأو ( ةعباسلا ةلئسملا )
 ىعجرلا قالطلا ىف هدنع اذهو ؛هيلع ءاليإلا رركت اهألطي ملف اهعجار اذإ : لوقي
 . ىعفاشلا ىلوق دخأ وهو ءاليإلا طقسي نئابلا قالطلا : وا لاقو . نئابلاو

 ؛ رركتيإل ءالبإلا نأ ىلع ءاملعلا ةعامحو ىنزملا هراتخا ىذلا وه لوقلا انهو
 رهاظل ةحلصملا ةضراعم مهفالتخا ىف ببسلا و . نيهلا ةداعإب الإ قالطلا دعب
 حاكنلا كلذ ىف نيمي نوكي ثيح الإ عرشلا ىف ءاليإلال هنأ كلذو ء ءالبإلا طرش
 هتلازرإ دوصقملا ررضلا دجوو اذه انيعار نإ نكلو'« رخآ حاكن ىفال هسفني
 دجو اذإ نيمب ريغب ءاليؤلا مكحب مكي ,هنأ كلام ىأر كلذلو « ءاليإلا مك
 . ءالبإلا 1

 ؟ اهمزلت سيل وأ ةدع اهنم ىلوملا ةجوزلا زءزلت له امأو ( ةنماثلا ةلئسما )
 اذإ ةدع اهمزلتال : ديز نب رباج لاقو ؛ اهمزلت ةدعلا نأ ىلع .روهمبلا إف
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 ' ةفئاط هلوقب لاقو « ضيح ثالث ربشألا ةغبزألا ةدم ىف تضاح دق نام

 « محمرلا ةءاريل تعضو اإ ةدعلا نأ هتجحو . سابغ نبا نع ىورم وهو
 دتعت نأ بجو ةقلطم اهنأ روهمدلا ةجحو . ةءاربلا ال تلصح دق هذهو

 ظحل نف ؛ ةحلصمو ةدابع تعب< ةدغلا نأ الخلا ببسو . تاقلطملا رئاسك

 . ةدعلا اهيلع هبجوأ ةدابعلا بناج ظحل نمو « ةدع اهيلع ري مل ةحلصملا ني ادع

 ىلع قارهش دبعلا ءاليإ : لاق اكلام نإف ؛ دبعلا ءالي] امأو ( ةيعساتلا ةلثسملا )

 لهأو ىعفاشلا لاقو ؛ هقالطو هدودح ىلع اسايق + رحلا ءاليإ نم :فلصنلا

 قلعت نأ رهاظلاو « مومعلاب اكسمت ربشأ ةعبرأ رحلا ءالبإ لثم هؤالنإ : رهاظلا
 ؛ نينعلا ةدم ىلع اضيأ اسايقو ٠ نيمي ءاليإلاو « اوس دبعلاو رحلاب نامبألا

 « ةدعلاك لاجرلابال ءاسنلاب ربتغم ءاليإلا ىٍبع لخخادلا صقنلا : ةفينحوبأ لاّقو

 نإو ءادبع جوزلا ناك نإو رحلا ءاليإاءاليإلا ناك ةرح ةأرملا تناك نإف

 دبعلا نأ كلذو « ديج ريغ دحلا ىلع ءالبإلا سايقو ؛ فصتلا ىلعف ةمأ تناك

 ءاحبق. مظعأ رحلا نمو ءاحبق لقأ هنم ةشحافلا نأأل ؛ رحل دح نم لقأ هدح ناك امنإ

 .نع ررضلا داو ولك ةعسوتلا نيب اعمج تبرض امنإ ءاليإلا 'ةدمو

 نع ررضلا ىنأو جوزلا ىلع قيضأ ناك هذهنم رصقأ ةدم انضرف اذإؤ « ةجوزلا

 اذه ىلع بجي ناك كلذلف « هنع ررضلا ىنو ةعسوتلاب قحأ رحلاو « ةجوزلا

 « طقف ةرحةجوزلاو ادبع جوزلا ناك اذإ الإ ءاليإلا نم صقتنيال نأ سايقلا

 ءاليإلا ةدم ىف قرلا ري ثأتب اولاق نيذلاو . ةيوسألا بجاولاف ؛ دحأ هبلقي ملاذهو

 لاقف ؟ ال مأ رارحألا ءاليإ ىلإ لقتني له ؛ ءاليإلا دعب قرلا لاوز ىف اوفلتحتا

 ؛ لقتني : ةفينح وبأ لاقو ؛ رارحألا ءاليإ ىلإ ديبعلا ءاليإ نم لفتنيال : كلام

 لاقو ؛ رارحألا ءاليإىلإ تاقتنا اهم اهجوز ىلآ دقو تقتع اذإ ةمآلا نأ هدنعف

 تيسح ىدامبو عقو نإف « اهيلع ءاليإال اهلثم عماجيال ىلا ةريغصلا : مساقلا نبا

 ؛ عامجلا كرتىف اهيلع ررضال هنآل كلذ لاق امنإو « تغلب موي نمروشألا ةعبرألا

 . عامجللا ىلع ردقيال نم ىلعالو ' ىصخ ىلع ءاليإال : اضيأ لاقو

 00 ةدعلا ىف أطب نأ لوملا سر نم له امأو ( ةرشاعلا ةلثسملا )

 اذإ : لاق هنإف كلام نأ 4 اهطرش نم ٠ سيل كلذ نأ ىلإ اوبهذ روهمحلا نإف

 ىو اهلع هل هدئع ةعجر الف كلذ هبشأ ان وأ ىشرم رذع ريخ نم اه أطب 1



 سولف

 ولظيال هنأ روهمجلا 'ةججو . .ةدعلا تضقنا اذإ اهيلإ هل ليبسالو « اهسنع .ىلع

 ,ريتعي مل داع نإف « دوعيال وأ ةدغلا ىف اهايإ هتعجرب دوعي ءالبإلا نوكي :

 هتنقو نم ءاليإلا ةلم بسم ىعأ ؛؟ ةعجرلا تقو نم ءاليإلا فن ؤتس

 ةليإلا نأ ىري ا ل

 هنقو نم ربشألا ةعبرألا رابتعا :نم دب الف ناك امفيكو « نيمي ريغب نوكي

 نِإف « ررض عفرل ناك قالط نم ةعجر لك : لاق هنإف كلام امأو : هعجمرلا

 هيلع قلط .اذإ ةقفنلاب رسعملا هلصأو ءررضلا كلذ لاوزب هيف ةريتعم ةعجرلا ةمص

 .كلذو «هبشلا سايق فالبللا ببسف . هراسيب اه ربتعت هتعجر نإف « عجترا م

 هذه هبش نمو « ءاليإلا ددجت اهيف بجوأ حاكتلا ءادتباب ةعجرلا هبش نم نأ

 ' 6 لصألا ىلع بي : لاق ررضلا كلذ هنم عفتري مل رضل قلطملا ةعجررب ةعجرلا

 راهظلا باتك
 ”نيدّلاو  ىلاعت 'هلوقذ .باتكلا امأف . ةنسلاو باتكلا راهظلا ىف لصألاو

 تك 00 هدوم

 ءةيالا ب ,ةعبقر زيرحتتف اولاق ا نودوعتي م مسم اسن "نم ”نورهاظن

 | 0 ا رهاظ » تلاق ةبلع5 نب كلام تب ةلوخش ثيدحف ةنسلا امأو

 كس هيلإ وكشأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا ”لوسر تئجف « تماصلا نبا

 ءلزنأ ىح تجر اف « كمع ”نئبا هّنإف هللا تا : لوقيو هيف ىنلداحي هللا
 اللا لإ ى كتشتو اهيجيز ف "كل دا ىلا لق ' هللا مس "دق هللا

 را لاش ناقش هاش #4
 : تلاق « ةيقر "قع : لاف ع تابآلا امك رو عمسي هللاو

 هلإ هللا لوسراب : ثسلاق ؛ نيئسعب انتم نيربش موصسيبف : لاق « دجال

 لاق + يكشف نيتس 'مينطتيلف : لاق « مايص نم هب ام ريبكخ يش
 : رم نيم قرعب هنيعأس ىفإف 8 لاق + هب قدصتي ءىث .نم هدنع ام

 ىمعطأف ىهذا .كتلسعأ ذقل : لاق « رخآ قرعب هنيعأ انأو : تاق
 ريو هس

 نع ودل در هيل كيلحوب دوادوبأ هج روش ( ًانيكسم نيتس هيي

 . ملسو هيلع هللا ىلص ىهنلا

 . راهظلا ظافلأ ىف اهم : لوصف ةعبس ىف رصحني راهظلا لوصأ ىف مالكلاو



 هس أهان

 هيف اهنمو . راهظلا هيف حصي نميف امو < هيف ةرافكلا بوجو طاورش ىف اهنمو

 لخدي له اهنمو . ؟ حاكتلا رركتب راهظلا رركتي له اهنمو . رهاظملا ىلع مرحب

 . راهظلا ةرافك ماكحأ ىف لوقلا اهنمو . ؟ هيلع ءالبإلا

 راهظلا ظافلأ ىف لوألا لصفلا
 هنأ ىأرهظك "ىلع تنأ : هتجوزل لاق اذإ لجرلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتاو

 هيلع موحت نم رهظ ركذ وأ ٠ رهظلا ريغ اوضع .ركذ اذإ اوفلتخاو « راهظ
 لاقو ؛ راهظ وه : كلام لاقف « مألا ريغ ديبأتلا ىلع حاكنلا تامرحملا نم

 .نوكي : ةفينحوبأ.لاقو . مألاو رهظلا ظفلب الإ اراهظن كيال :ءاملعلا نم ةعاج

 .كلذو « رهاظلل ىبعملا ةضراعم مهفالتعثا ببسو ..هيلإ رظنلا مر وضع لكب

 > ءاضعألا نم هريغو رهظلاو تامرحما نماهريغو مألا هيف ىوتستميرحتلا ىنعم نأ

 ظفل هيف ركذ ام الإ اراهظ ىمسيال نأ ىضتقي هنإف « عرشلا نم رهاظلا امأو

 هلاقف « رهظلا ركذي ملو ىأك "ىلع ىه : لاق اذإ امأو . مأآلاو رهظلا

 مظعو اهل لالجإلا كلذب ديري دق هنأل كلذ ىف ىوني : ىعفاشلاو ةفينح وبأ

 مرحنال ةيبدجأب هتجووز هبش نم امأو . راهظ وه : كلام لاقو ؛ هدنع اهلزنم

 6 راهظب سيل نوشجاملا نبا دنعو ؛ كلام دنع راهظ هنإف « ديبأتلا ىلع هيلع

 ةدبؤمب اههيشتك ميرحتلا ةدبؤم:ريغ ةمرحمب ةجوزلا ههيبشت له فالحلا ببسو

 5 ميرحتلا

 هيف ةرافكلا بوجو طورش ىف ىناثلا لصفلا

 « دوعلا نود بجنال اهنأ ىلع روهمحلاا نإذ « ةرافكلا بوجو طورش امأو

 هىلاعت هلوق روهمجلا ليلدو « دوعلا» نود بجنال : الاقف سواطو دهاجم دشو

 صن وهو - ةبقر ريرحتف اولاق امل نودوعي مث مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو

 راهظلا نإ « سايقلا قيرط نف اضيأو « دوعلاب ةرافكلا قلعت بوجو ىنعم ف

 < ةفلاخما ةذارإب وأ ةفلاخلاب مزلت امتإ ةرافكلا نأ امكف « نيعلا ىف ةرافكلا هبشب

 ايلعلا ةزافكلا بجوي ىنعم هنأ سواطو دهام ةجحو . راهظلا ىف رمألا كلذك

 اضيأو ؛ رطفلاو لتقلا ةزافكب اهيشت دئاز ىنعمبال هسفنب اهبجوي نأ بجوف



 موه

 م - ىلاعت هلؤق ىنعموهو«ةرافكلاب همبرحن خسنف ةيلهاجلا قالط ناك هنإ:اولاق
 طارتشاب نولئاقلا امأف . مالسإلا ىف دوعلا وه مهدنع دوعلاو  اولاق امل نودوعي

 ثالث كلذ ىف كلام نعف ؟ وه ام هيف اوفلتخا مهنإف « ةرافكلا باجيإ ىف دوعلا

 ةيناثلاو . اعم ءطولاو اهكاسمإ ىلع مزعي نأ وه دوعلا نأ نهادحإ : تاياور

 هبو « هباخصأ نع ةروهشملا ةحيحصلا ةياورلا ىهو « طقف ابطو لع مزعي نأ

 فعضأ ىهو « ءطولا سفن وه دوعلا نأ ةئلاثلا ةياورلاو . دمحأو ةفينحوبأ لاق
 نمو : لاق ءهسفن كاسمإلا ؤه دوعلا : ىعفاشلا لاقو . هباحصأ دنع تاياورلا

 نآل « ةرافكلا هتمزلو دئاع هنأ تبث قلطي ملو هيف قلطي نأ هنكمي نامز هل ىغم

 ءهنم كاسمإلا ةدارإ ماقم موي قلطي نأ ريغ نم هيف قلطي نأ نكمي انامز هتماقإ

 راهظلا ظفل رركي نأ وه .دوعلا : رهاظلا لهأو دواد لاقو . كلذ ليلد وه وأ

 ةروبشملا ةياورلا ليلدف «هيلع ةرافك الو دئاعب سيلف كلذ لعفي مل ىبمو « ةيناث

 ةدافكلا بوجولا نأ وه راهظلا نم موهفملا نأ امدحأ : نيلصأ ىلع ىبني كلامل

 اذإو ؛ ءطولا وهو راهظلاب هسفن ىلع مرح ام ىلإ دوعلا هتدارإب نوكي امنإ هيف
 مزعلا امإو « هسفن ءطولا امإ ىه ةدوعلا نوكت نأ بجو كلذك كلذ ناك
 هلوقل ءطو وه هسفن دوعلا نوكي نأ نكمي سيل ىناثلا لصألاو . هتدارإو هيلع

 ءطولا ناك كلذلو انساب "نأ لبق "نم ةبقر ريرحتتف  ةيآلاى ىلاعت
 ةسفنا ناهظلا ناكل كاينمألا وه همنت دوعلا ناك ولو +. اولاق . نفكي : ساامرخ
 هذه ف مهدنع هيلع لّوعملاف ةلملابو . اقالط نوكي راهظلا ناكف كاسمالا مرحي

 ىبعم نأ كلذو « مسقتلاو ربسلا قيرطب ءاهقفلا هفرعي ىذلا قيرطلا وه ةلثسملا
 كاسمالاوأ هسفن ءطولا وأ دواد هاري ام لع ظفللاراركت نوكي نأ ولخيال دوعلا
 ديكأتلاو ديك أت كلذ نآل « ظفللا راركت نوكي الو « ءطولا ةدارإ وأ هسفن
 دوجوم كاسمإلا نإف « ءطولل كاسمإلا 'ةدارإ نوكيالو ةرافكلا بجويال

 دقف ءطولل كاسمإلا ةدارإ ناك نإو « ءطولا ةدارإ نوكي نأ ىبب دقف « دعب
 ةدارإ مهءارجإ ىف ةيعفاشلا دمتعمو . ءطولا وه دوعلا نأ تبنف ؛ ءطولا دا رأ
 اولعجف ءطولا هنع مزلي كاسمإلا نأ ءطولا ةدارإ ىر#ي كاسمإلا وأ « كاسمإلا

 ةياورلا نم بيرق وهو « ادحاو امهمكح اولعجو « ءىشلاب اهبشم ءىشلا مزال

 بوج:و ىف ببسلا وه كاسمإلا ةدارإ نأ ىلع ةيعفاشلا تلدتسا اع .ه «  :اهلا
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 . راهظلا رثأ قلط اذإ كلذو « كاسمإلا عافتراب عفترت ةرافكلا نأ ةرافكلا
 : اعيمح نيرمألا ةدارإ وه دوعلا لعجف « ةيناثلا ةياورلا ىف كلام طاتحا اذهلو
 «صنلا فلاخمو فيعضف ءطولا دوعلا نوكي نأ امإو ؛ كاسمإلاو ءطولا ىنعأ

 ثنحلاب جن امنإ نيهلا ةرافك نأ اك ىأ : نيهث اب راهظلا هيبشت اهيف دمتعملاو
 قلعت هنإف دواد .امأو . صنلا هضراع هبش سايق وهو « انهه رمألا كلذك
 لإ عوجرلا ىضتقي كلذو ى اولاق امل نودوعي مك - ىلاعت هلوق ىف لففللا رهاظب

 راهظ نم مدقت ام ىلإ مالسإلا ف دوعلا هنأ ةفينح ىلأ دنعو . هسفن لوقلا
 . اولاق ايف نودوعي مم : ةيالا ىعملا نأ ىعفاشلاو كلام دنعو : ةيلهاجلا ىف

 موهنملا دمتعا نف ؛ موهفملل رهاظلا ةفلاخم وه امنإ ةلمحلاب فالحلا بيسو
 مث -.ىلاعت هلوق ىف ماللا ىعم لوأتو « كاسمإلا وأ ءطولا ةدارإ ةدوعلا لعج

 ريركت ةدوعلا لعج هنإف رهاظلا دمتعا نم امأو ؛ ءافلا ىبعمب  اولاق امل ثودوعي
 . ةيلهادللا ىف مهنم تناك ىلا ىلوألل ةيناث ىه امنإ ةيناثلا ةدوعلا نأو « ظفلل
 ةرافكلا بحت راهظلا سفنب نأ دقتعي نأ هل هبشألاف « نيذه دحأ لوأت نمو

 انهف « كاسمإلا ةدارإ وهو افوذحم ةيآلا ىف ردقي نأ الإ « دهاجم كلذدقتعا اك
 نوكت نأ امإو « ظفللا. راركت ىه ةدوعلا نوكت نأ امإ : بهاذم ةثالث اذإ
 ناسقني ناذهو « مالسإلا ف ىه ىلا ةدوعلا نوكت نأامإو « كاسمإلا ةدارإ
 ةدارإوهو « افوذحم ةبآلا فردقي نأ امثدحأ . ثلاثلاو لوألا ىنعأ : نيمسق
 افوذحم اهيف ردقي الأ امإو « ةرافكلا بوجو ىف ةدارإلا هذه طرتشيف كاسمإلا
 له : وهو عورف ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . راهظلا سفنب ةرافكلا بجنف
 ؟ال مأ ةرافك هيلع نوكت له هتجوز هنع تتام وأ كاسمإلا ةدارإ لبق قلط اذإ

 دعب وأ ةدوعلا ةدارإ دعب قاطي نأ الإ هيلع ةرافكال نأ ىلع ءاملعلا روهمجف
 هيلع نأ ىببلا نامع نع ىكحو . ىعفاشلا هاري ام ىلع ليوط نامزب كاسمإلا

 ىلإ ليبس هل نكي مل ةدرعلا ةدارإ لبق تنام اذإ اهنأو « قالطلا دعب ةرافكلا
 . ملعأ هللاو « صنلل فلاخم ذولش اذهو « ةرافكلا دعب الإ امتاريم

 راهظلا هيف حصي نميف ثلاثلا لصفلا
 راهظلا نإ اوفلتخاو « ةمصعلا ىف ىلا ةجوزلا نم راهظلا موزل ىلع اوقفتاو

 . لجرلا نم ةأرملا راهظ ىف اوفلتخا كلذكو « ةمصعلا ريغ ىلا نمو ةمأآلا نم



 - اوما

 راهظلاك _ مئال امم راهظلا : : ةعامجو ىروثلاو كلام لاقف ةمآلا نم راهظلا امأق

 ةفينح وبأو ىعفاشلا لاقو ؟ دلولا مأو ةرّتبدملا كلذكو « ةرحلا ةجوزلا نم
 0 نإ : ىعازوألا 0 ةمأ نم راهظال : 1

 : ءاطع لاقو ؟ نيمي ةرافك اهيفو نيمب ىهف اهأطي مل نإو « رهاظم اهم

 لا هلوق مومع ةمأآلا راهظ عقوأ نم ليلدف . راك فيصن هيلع نكل رهاظم
 اراهظ هلعجي مل نم ةجحو . ءاسنلا نم ءامإلاو  مهءاسن نم نورهاظي نيذلاو

 ةعبرأ صيرت مهئاسن : نم نوأؤي نيذلل - ىلاعت :هلوق قف ءاسنلا نأ اوعمحأ دق مهم :أ

 هببسف « راهظلا ةيآ ىف ءاسنلا مسا كلذكف « جاوزألا تاوذ نه - ربشأ

 ظل مومعو ءاليإلاب راهظلا هيبشت ىنعأ : مومعلل هبشلا سايق ةضراعم فالحلا
 ءاليإلاب هبيبشتو راهظلا ىف ءامإلا لوخد ىضتقي ظفللا مومع نأ ىنعأ « ءاسنلا

 امم رهاظملا نوك راهظلا طرش نم له امأو . راهظلا نم نهجورخ ىنضتقي
 ةأرما نيع نم نأو « هطرش نم سيل كلذ نأ كلام بهذف ؟ ال مأ ةمصعلا ىف

 لاقو نيعي مل نإ كلذكو « اهنم اًرهاظم ناك جيوزتلا طرشب اهنم رهاظو ابنيعب اّنم
 كلام لوقبو قالطلا فالي كلذو « ىنأ رهظك ىم ىهف اهجوزتأ ةأرما لك

 راهظلا مزليال : نولئاق لاقو ؛ ىعاروألاو ىروالاو ةفينح وبأ لاق راهظلا ىف
 هقرفو ؛ دوادو روئوبأو ىعفاشلا لوقلا اذهب لاق نممو « لجرلا كلمي ايف الإ

 ىهف اهجوزتأ أرما لك :لوقي نأ وهو راهظ همزلي مل قلطأ نإ : اولاقف موق
 ىمس وأ ةنالف تجوزت نإ : 07 نأ نكرة :) لبق نإف « ١ ىعأ رهظك ىبه

 ليلدو . ىح نإ ن ءكللاو ليا ىنأ نبا ويب رق لح نو وأ ةيرق

 هكللملا طرش ىلع دّقع ةنألو - دوتقتعلاب اوفوأ ىلاعت هلوق لوألا قيرفلا

 يعفاشلا ةجح امأو . رمع لوق وهو مهطورش دنع نونمؤملاو ؛ كلم اذإ هبشأف
 نا مو لماما لو ىبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحف
 لإ عيسب الو « كن ايف ةلإ تعالو كاع ايف "لإ ”قالطال د

 ىذمرلاو دواد وبأ هجرخ ( كلف ايف لإ راذتب ءافو الو ؛ كلامي ايف
 ممعتلا نيب اوقرف نيللا امأو سايع نبا 0 وهو « قالطلاب هيبش راهظلاو

 هللا لاق دقو 2« جرحلا باب نم راهظلا ىف ممعتلا نأ ١ وأر مهعإف « نييعتلاو
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 نم اضيأ اوفلتخاو . جرح 'نمم :نيدلا ىف 'مكليلتع ”لعتج امو - ىلاعت
 : لاوقأ ةثالث ىف ءاملعلا نعف ؟ لجرلا نم ةأملا رهاظت لهى بابلا اذه
 اهيلع نأ ىناثلاو . ىعفاشلاو كلام لوق وهو « راهظ اهنم نوكيال هنأ اهريثأ

 راهظلا هيبشت روهمحلا دمتعمو . راهظلا ةرافك اهيلع نأ ثلاثلاو . نيمب ةرافك

 ىأر هنألف قرف نمو ؛ نيهلاب راهظلل اههيبشف راهظلا أملا مزلأ نمو « قالطلاب

 فقالحلا ببسو . فيعض وهو نيمي ةرافكوه ىبعملا كللذ ىف اهل مزاللا لقأ نأ

 : ىبعملا اذه ىف هابشألا ضراعت

 رهاظملا ىلع مرحي ايف عبارلا لصفلا

 ءطوو ةسمالهنم هنود ايف اوفلتخاو «ءطولا هيلعم رحب رهاظملا نأ ىلع اوقفتاو

 عاونأ عيمجو عامجلا مرحي هنأ ىلإ كلام بهذف « ةذللا رظنو جرفلا ريغ ىف
 رظنلاو ليبقتلاو سمللاو جرفلا نود ايف ءطولا نم عاملا نود امن عاتمتسالا

 ةفينحوبأ لاق هبو « اهساحمو اهندب رئاس نم اهيدبو اهيفكو اههجو ادع ام ةذلل

 ءطولا راهظلا مرحب امنإ : ىعفاشلا لاقو ؛ طقف جرفلا رظنلا هرك امنإ هنأ الإ

 . ةعامحو دمخأو ىروثلا لاق هبو « كلذ: ادع امال هيلع عمجملا طقف جرفلا ف

 ةرشابملا ىضتقي ساملا ظفل رهاظو - اسامي نأ لبق نم  ىلاغت هلوق كلام ليلدو

 لوق ليلدو « قالطلا ظفل هبشأف هيلع هب تمرح ظفل اضيأ هنألو « اهقوف اف

 مرح ءطولا نأ ىلع مهعامجإ ليلدب عامجلا نع انهه ةيانك ةرشابملا نأ ىعفاشلا
 لدت نأ امإ اهنأل « عامجللا قوفام ىلع لبدت ل عامجللا ىلع تلد اذإو « هيلع

 نكل « ةيزاجلا ةلالدلا ىهو ؛ عامجلا ىلع لدت نأ امإو « عامجلا قوف ام ىلع

 ظفل لديال ذإ « ةيزاجا ةلالدلا تفتناف عامجللا ىلع ةلاد اهنأ ىلع اوقفتا دق

 مومع هل كرتشملا ظفللا نأ نوري نيذلا : تلق . ازاجمو ةقيقح نيتلالد دحاو

 'ةقيقحلا ىعأ : اعيج نيينعلا نمضتي مهدنع دحاولا ظفللا نوكي نأ دبييال

 « فعضلانم ةياغى هب لوقلا كلذلو « برعلا ةداع هب رجت مل ناك نإو «زاجشلاو
 « ءاليإلاب مهدنع هبشم راهظلا نإف اضيأو « زاخ افرصت هيف عرشلل نأ ملع ؤلو

 . جرفلاب مدنع صتخي نأ بجو



 تالؤ

 حاكنلا رركتب راهظلا رركتي له سماحللا لصفلا

 رفكي نأ لبق راهظلا دعب اهقلط اذإ ىعأ : قالطلا دعب راهظلا رركت امأو
 .قالخ هيف رفكي ىح سيما هل لحي الف راهظلا اهيلع رركتي له اهعجار مت
 14 ةرافكلاهيلعف اهدعب وأ ةدعلا ق اهعجار م ثالثلا نود اهقلط نإ : كلام لاق

 ريغ ىف اهعجار نإو « ةرافكلا هيلعف ةدعلا ىف اهعجار نإ : ىعفاشلا لاقو

 نب دمحم لاقو . كلام لوق لثم رخآ لوق هنعو ؛ هيلع ةرافك الف ةدعلا
 ةلئسملا .ذهو « ةدحاو دعب وأ ثالثلا دعب اهحكن اهيلع عجار راهظلا : نسحلا

 هيلع نيهلا كلت ىبت له عجاري مث قلطي مم قالطلاب فلحي نم ةببش
 ؛ اهمدهيو ةيجوزلا ماكحأ عيمج عفري قالطلا له فالحلا ببسو . ؟ ال مأ
 نود ام نأو « مدهب ثالثلا وه ىذلا نئابلا نأ ىأر نم مهنف ؟ اهمدهمال وأ
 نم نأ بسحاو 4 مداه ريغ هلك قالطلا نأ ىأر نم مهنمو 1 مدهعال ثالثلا

 , مداه هاك هنأ ىرب نم ةيرهاظلا

 هيلع ءاليإلا لؤدند ىف سداسلا لضفلا

 عم رفكيال نأب كلذو « اراضم ناك< اذإ راهظلا ىلع ءاليإلا لخدي لهب امأو
 :نالوقي ىعفاشلاو ةفينح وبأف « افالتخا اضيأ هيف نإف ؟ ةرافكلا ىلع هتردق
 , مهدتع ناك ءاوسو « ءاليإلا مكح فالخ راهظلا مكح نآل ناككحلا لخادتيال
 لخخدي :, كلام لاقو . ةعامجو دمحأو ىعازوألا لاق هبو «نكي مل وأ اراضم

 ىلع ءاليإلا لخدي : ىروثلا لاقو .اراضم نوكي نأ طرشب راهظلا ىلع ءاليإلا
 هيفف « ةراضملا رابتعا ريغ نه ربشألا ةعبرألا ءاضقناب هنم نيبتو « راهظلا

 لوسقو « قالطإب لخديال هنإ لوقو « قالطإب لخدي هنإ لوق : لإوقأ ةثالث
 ,ىعملا ةاعارم فالخلا بيسو . اهمدع عم لحدي الو ةراضملا عم لخدي هنإ

 ىععملا ربتعا نمو ؛ نالحادتيال : لاق رهاظلا ربتعا نش ؛ رهاظلا رابتعاو

 ْ . ررضتلا دصقلا ناك اذإ نالخادتي  ءلاق
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 راهظلا ةرافك ماكحأ ىف عباسلا لصفلا
 « اهبيترتو ةرافكلا عاونأ ددع ىف اهنم ءايشأ ىف راهظلا ةرافك ىف رظنلاو

 ؟ ةدحاو ةرافك بجت ىمو « ةححصملا طورشلا ىنعأ : اهنم عون طورشو

 : عاونأ ةثالث اهنأ ىلع اوعمجأ مهلإف اهعاونأ امأف . ةدحاو نم رثكأ بجت ىتمو

 م بيترالا ىلع اهنأو « انيكسم نيتس ماعطإ وأ «نيرهش مايصوأ : ةبقر قاتعإ

 ,رحلا ىف اذه « ماعطإلاف نكي مل نإف « مايصلاف نكي مل نإف « الوأ قاتعإلاف

 هب أدبي يذلا نأ مهقافتا دعب ماعطإلاب وأ قتعلاب رفكي دبعلا ىف اوفلتخاو

 روثوبأ هديس هل نذأ نإ قتعلا دبعلل زاجأف « مايصلا نع زجع اذإ ىنعأ مايصلا

 نذإب معطأ نإ كلام هل هزاجأف ماعطإلا امأو.. ءاملعلا رئاس كلذ ىنأو دوادو

 له ةلثسملا هذه ىف هفالخلا ىبمو « ىغفاشلاو ةفينحوبأ كلذ زي منو « هديس

 'مهفالتملا انف : ةححصملا طورشلاىف مهفالتخا امأو . ؟ كلمبالوأ دبعلا كلم

 كلام لاقف ؟ ال مأ مايصلا فانثتسا هيلع له نيربشلا مايص ىف ىطو اذإ

 قرفي ملو «دمعلا كلذ ف طرش ةفينح ابأ نأ الإ « مايصلا فنأتسي : ةفينحوبأو

 + لاح ىلع فنأتسيال : ىعفاشلا لاقو ؛ نايسألا و كلذ ىف دمعلا نيب كلام

 ةرافك ق درو ىذلا طرشلاو نيملا ةرافكب راهظلا ةرافك هيبشت فالحلا بيسو

 فنأتسي : لاق طرشلا اذه ربتعا نف ؛ سيسملا لبق نوكت نأ ىنعأ : راهظلا

 ليما ىف ةرافكلا نأل « فنأتسيال : لاق نيملا ةرافكب ههبش نمو ؛ موصلا

 ةنمؤم نوكت نأ ةبقرلا طرش عمم له اهنمو . قافتاب هعوقو دعب ثنحلا عفرت

 :ةفينحوبأ لاقو ؛ ءازجإلا ف طرش كلذ نأ ىلإ ىعفاشلاو كلام بهذف ؟ ال مأ

 ليلد . ةدترملاو ةيلثولا قاتعإ مهدنع ىزحيالو « رفاكلا ةبقر كلذ فىزحي

 قاتعإلا هلصأ ةمملسم نوكت نأ بجوف ةبرقلا هجو ىلع قاتعإ هنأ لوألا قيرفلا

 باي نم وه امإو « سإيقلا باب نم سيل اذه نإ اولاق امبرو ؛ لتقلا ةرافك ىف

 اهقلطأو لتقلا ةرافك ىف نامبإلاب ةبقرلا ديق هنأ كلذو « كيقملا ىلع قلطملا لمح

 قلطملا لمح نم مونلا اذهو « ديقملا ىلإ قلطملا فرص بجيف راهظلا ةرافك ىف

 نيتيضقلا ف بابسألا نأ كلذو « هنوزيجيال ةيفنحلا و « فالخ هيف ديقملا ىلع

 نيب هدنع ةضراعم الو « مومعلا رهاظ وهف ةفينحىأ ةجح امأو : ةفلتخم
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 له مهفالتخا اهنمو . هظفل ىلع لك لمحي نأ هدنع بجوف « ديقملاو قلطملا
 ىأ نف ةميلس تناك نإ مت ؟ ال مأ بوبعلا نم ةلاس نوكت نأ ةبقرلا طرش نم

 ءازجإ عنم ىف اًريثأت بويعلل نأ روهمجلا هيلع ىذلاف ؟ اهمالس طريشت بويعلا
 اهييبشت روهمحللا ةجبحو . كلذ ىف ريثأت ال سيل هنأ ىلإ موق بهذو ؛ نتعلا
 امفللا قالطإ ىناثلا قيرفلا ةجحو . اهعمجت ةبرقلا نوكل ايادهاو ىحاضألاب
 بويعلل نإ اولاق نيدذلاو . هبشلا سايقل رهاظلا ةضراعم فالحلا ببسف .ةبآلا ق
 امأ . همدعوأ ءازجنإلا ىف ربتعي امم بيع بيع ىف اوفلتخا ءازجإلا عنم ىف اًيثأت

 ءازجإلل عئام هنأ ىف سدنع فالخ الف نيلجرلا وأ نيديلا مطقو ىمعلا ,
 ةفينحن وبأ هزاجأ ؟ ةدحاولا ديلا عطق زوجي له اهنف ؛ كلذ نود ايف اوفلتخاو «

 كلللادبع لاقو « ىزجال : كلام لاقفروعألا امأو . ىعفاشلاو كلام هعنمو :

 ىعفاشلا باعصأ لاقو « ىرحيال : كلام لاقف نينذألا عطق امأو . ىزجي :
 ليقو « ىزجي ليقف « كلام بهذم ىف هيف فلتخاف مصألا امأو . ىزحي

 نالوق كلذ ىف ىعفاشلا نعو ءكلام دنغ ىزجي الف سرخألا امأو . ىزحيال .

 ىبجعيال : مساقلا نبا لاقف ىصحلا امأ . ىزحجي الف نونجنا امأ الخصى 
 لوق ىف زئاج- ريغصلا قاتعإو . ىزجي : ىعفاشلا لاقو « ىزجيال : هريغ لاقو

 فيفحلا جرعلاو . هعنم نيمدقتملا ضعب نع ىكحو « راصمألا ءاهقف ةماع
 ردق مهفالتخا مهفالتخا ىف ببسلاو . الف جرعلانيبلا امأ « ىزحي بهذملا ىف
 ىرجيال كاذكو . اياحضلا الإ عرشلا ف لصأ هل سيلو « ةبرقلا ف رثؤملا صقتنلا
 ري رحتف  ىلاعت هلوقل ريبدتلاو ةباتكلاك ةيرح فرطوأ ةكرش هيف ام بهذملا ىف

 قاتعإلا ءالبا وهريرحتلاو. ةبقر ٠ ةيرخلا دوقع نه دقع هيف ناك اذإر
 سيل ةبقرلا ضعب نأل ةكرشلا كلذكو « اقاتعإال ازيجنت.ناك ةباتكلاك برقبة 

 ناك نإو « زجي مل ةباتكلا لام نم ائيش ىدأ بتاكملا ناك نإ : ةفينحوبأ لاقو
 ابببشت هيزجبال : كلام لاقف ؟ هربدم قتع هيزجي له اوفلتخاو .زاج دؤي مل
 كلام دنع ىزجي الو ؛ هيزجي : ىعفاشلا لاقو ؛ هلح هل سيل دقع هنأل ةباتكلاب
 دك 7 اهدقع نلف دلولا مأ قتع امأ . ىمسم لجأ ىلإ قتعلا الو هدلو مأ قاتع.
 ةياتكلا ىف امأ . خسفلا امهيلع أرطي دق امهنأ ليلدب «ريبدتلاو ةباتكلا دقع نع

 قتعلا امأو . ثلثلا هنع قاض اذإف ريبدتلا ف امأو . موجننلا ءادأ نع زجعلا نف



 ماا

 ةفينح ىنأ غم ىعفاشلاو كلام فلتخاو . هلح ىلإ ليبسال قتع دقع هنإغ لجأ ىلإ

 هنع ىزحيال : ىعفاشلاو كلام لاقف « بسنلاب هيلع قتعي نم قتع ءازجإ ىف

 ةبقرلاب هببش ةفينح وبأف . أزجأ راهظ نع هقتع هب ىون اذإ : ةفينح وبأ لاقو
 اهؤارش هيلع بجاو ريغ نيتبقرلا نم ةدحاو لك نأ كلذو ءاهقتع بجبال ىلا

 ةيكلاملاو ؛ :زاج ريفكتلا كلذب ىون اذإف ؛ قتعلا هجو ىلع اهيف ةميقلا لذبو
 هقاتعإ ىلإ دصق ريغ نم هيلع قتع هيلع قتعي نم ىرتشا اذإ هنأ تأر ةيغفاشلاو
 نأ دبال .: اولاق ءالؤهو « قتعلا ماقم ءارشلل دصقلا :ماقأ ةفينحوبأف « هيزحي الف

 قتعم امهدحأ نكلو « هرايتخاب اقتعم ىمسي.امعالكف « هسفن قتعلل ادصاق نوكر

 دصقلا ىقلح قتعم هنأكف « رايتخالا مزالب قتعم رخألاو « لوألا رايتخالاب
 ىعفاشلاو كلام لفلتخاو . سكعلاب رختآلاو « لوألا دضقلا ىلع رتشمو ىناثلا

 زوجي: ىعفاشلا لاقو « كلذ زوحيال :' كلام لاف « نيدبع ىصن قتعأ نميف

 ' هيف طفلتخا ام اذهف ٠ ظفللا ةلالد رهاظب كسمت كلامو « دحاولا ىنعم ىف هنأل

 ردقلا ف كلذ نم اوفلتخا“ مهنإف ماعطإلا طو رش امأو .ه ةقتعملا ةبقرلا طورش نم

 نعف « صنلا مهيلع عقو نيذلا انيكسم نيتسلا نم نيكسم نيكس ىزحي ىذلا
 نادم كلذو «دحاو لكل ماشه دع "دم ِكلذنأ امهربشأ ناتياو ر كلذ ىف كلام
 0 )و دم وه ليق دقو « لقأ وه ليق دقو ء سو هيلع هللا لص ىبنلا دمب

 لاق هبو « يلسو هيلع هللا ىلص ىبلا دمب نيكسم لكل دم دف ةيناثلا ةياورلا امأو

 هجوو « ءاشعلاو ءادخلا: ىيعأ. : ابلاغ .عبشلا وابتعاىلوألا ةياورلا هجروف . ىعفاشلا

 مهفالتخا وه: اذهف «. نيهلا قوافكب ةرافكلا هذه رابتعا ةيناثلا ةياورلا هذه

 اهددعت عضاوم ىف مهفالتخإ امأو .. ةرافكلا هذه ىف تابجاولا ىف ةحصلا طو شى

 له ةبحاو نم رثكأ ةوبسن نم ةدخإو ةملكي رهاظ اذإ انف « اهداحتا عضاومو
 ؟ ةؤسنلا. ددع ىلع تارافكلا دبع نوكي مأ «'ةدجاو ةرافك كلذ ىف ىزجي

 نأ ةفينح أو ىعفاشلا دنعو « ةدحاو ةرافك كلذ ىف ىزجي هنأ كلام دنعف

 نإو «.اثالثف اثالث نإو « نيتنئاف نيتنثا نإ نبنم رهاظملا ددعي تارافكلا نم ابيخ

 ههبش نمو ؛ ةرافك ةدحاو لك ىف بجوأ قالطلاب هببش نفاع رثكأت رثكأ
 نم رهاظ اذإ امو : هبشأ ءاليإلاب وهو « ةدحاو ةرافك هيف بجوأ ءاليإلاب

 رهاظ يلا عضاوملا ددع ىلع وأ ء ةدحاو ةزافك هيلع له ىئتش سلا هتأرما
 ناث - دهحملا ةيادب - م
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 م رفكي م رهاظي نأ الإ' + ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيأ : كلام اقف ؟ اهيف
 ةفينح و بأ لاقو ؟ قاوإو دبحأو ىجازوألا لاق هبو « ةيناث ةرافك هيلعف رهاظي
 هفالمخ الف دحاو سلجم ىف كلذ ناك اذإ امأو . ةرافك راهظ لكل : ىعفاشلاو

 « هتين ىلإ عجار ثالذ نأ ةفينح ىلأ دنعو ةدحاو ةرافك كلذ يف نأ .كالام دنع
 ناك راهظلا فانئتسا دارأ نإو « ةدحاو ةرافكلا تناك ديكأتلا دصق نإف
 .مزلت : ليعس نب يحي لاقو . راهظلا ددع ىلع تارافكلا نم همزلو هارأ ام

 ءبيبسلاو . ىش سياج ف وأ دحاو سلجم ىف ناك ماوس راهللا ددع ىلع ةرافكلا

 نم دحاو ظفلب نوكي يذلا وه ةقيقحلاب دحاولا راهظلا نأ مّيقالتخالا اذه ىف

 .نيظفلب نوكي ىنلا وه فال الب دديتملاو « دحاو تقو ىف ةدحاو ةأرما
 ددعت بجوي لهف « ةدحاو ةأرما نم ظيللا ررك نإف « نيتقو ىف نيتأرها نم
 ظفللا ناك نإ كلذكو ؟ اددعت هيف كلذ بجويال مأ « راهظلا دينعت ظفللا

 نيب تاطسرتملا ةلزنمب هذه نأ كلذو ؟ ةدحاو نم رنكأ اهنم رهاظملاو ادحو
 .نمو ؛ هقككح هل بجوأ حاولا فرطلا هبش هيلع بلغ نه ؛ نيفزطلا كنيذ
 مث هتأرما نم رهاظ اذإ امو . هكح هل بجوأ ىنثلا فورطلا هيبش هيلع بلغ
 راصمألا ءاهقن رثكأف ؟ ال مأ ةدحاو ٌةرافك هيلع له رفكي نأ لبق اهم
 دوادو روئوبأو قادإو د+أو ىعازوألاو ىرؤشلاو ةفينحوبأو ىعفاشلاو كلام

 0 ةملمس ُبببدح مل ةجمحلاو ؛ ةيلحلو ةرافك كلذ ف نأ ديبع وبأو ىربللاو

 م ملسو هيلع هلل ىلبص هللا لوسر نآمز ىف هئأرما نم رهاظ هنأ » ىخايبلا رص
 هكلاذ هل ركذف :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأف ٠ رفكي نأ لبق هتأراب مقو

 مزعلا ةرافك : ناترافك هيلع .: مؤق لاقو « ادحاو اريفكت رفكي نأ هرماف
 ورمص نع ىور٠ وهو ؛ امرحم أطو ىلغو هنأل « ءطولا ةرافكو ؛ ءطولا ىلع

 نإ. : ليقدقو ؛ بابش نياو ريبج نب "ليعسو بيؤذ نب ةصيبقو صاعلا نما
 ةراثكلا ةحص طرُيشا ىلاعت هللا نال ء ءطولا نعالو دوعلا نعال + يبث همزابال
 مدعم كاذو « ددجم ردأب الإ بخت الف اهئقو جرخ دقف سم اذإف « سيسملا لبق
 .سيلف ماعطاللا هضوف ناك نف : مزح نب المحونأ لاو . ذولش هبفو انتلئسم ف
 يال ل مر ) د هضرف ناك ن٠ ىلع سيسملا مرحي امتإو « ماهطإلا لبق سيسملا هيلع مرح



 هس ا680١ب

 ناعللا باتك

 : لوألا لصفلا : هبوجوب لوقلا دعب لوصف ةسخ ىلع لمتشي هيف لوقلاو

 . نينعالتملا تافص ىف : نئاثلا لصفلا . اهطورشو :هلةبجوملا ىواعدلا عاونأ ىف
 :سماخللا . هعوجر وأ امهدحأ لوكن مكحف : عبارلا . ناعللا ةفص ىف : ثلاثلا

 باتكلا نم امأ « ناعللا بوجو ىف لصألا امأف . ناغللا ماكل ةمزاللا ماكحألا ىف

 تلا يَ "نكي "لو 'مهجاوزأ نرومرد ”نيرذلا ويد لاقت ةلرقن

 حيحصلا ىجرخم نم هريغو كلام هاور اف ةنسلا نم امأو . ةيآلا - "مين سفنأ

 نم لجر ىالجعلا ىدع نب مداع ىلإ ءاج ذإ 9 قالجعلا رمي وح ثيدح م
 مأ ؟ هوأتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ مداع اي : هل لاقف هموق
 اع لأسف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسركلذ نع مصاعاي لس ؟ لعفي فيك

 ءاج هلهأ ىلإ مصاع عجر املف 3 يلسو هيلعادلا ىلص هللا لوسر كللذ نع

 ٍلاقف ؟ ملسو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر كلل لاق اذام مصاعاي : لاقف رميوع

 « اهنعتلأس ىتلا ةلثسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرك دق « ريخب ىتأت م

 هللا ىلص هللا لوسر ىنأ ىتح رميوع ليقأف « اهنع هلأسأ ىتح ىهتأال هللاو : لاقف

 الجر هتأرما عم دجو الجر تيأزأ هللا لوسراي :لاقف نسانلا طسو معو هيلع

 دق : ملسو هيلع هللا ىلص هللا كوسر لاقف ؟ لعفي فيك مأ « هولتقلف هلتقيأ

 : لبم لاق « اهب تنأف بساذاف "نآرق ”كتبحاص ىو كيف -لّزَن

 نم اغرف املف « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع سانلا عم انأو انعالتق

 اثالث اهقلطف « ابكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع تبدلك : رميوع لاق امهنعالت

 نبا لاق : كلام لاق « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذب هرمأي نأ لبق

 شارفلا:ناك امل ىعملا ةهجس نم اضيأو . نينعالتملا ةنس كلت لزت ملف : بابش
 ةداسف اوققحن اذإ هب هنوفني قيرط ىلإ ةرورض سانلاب ناك بسنلا قوحلل ابجوم
 سايقلاو ةنسلاو باتكلاب تباث ناعللاف ء .نامللا ىه قيرطلا كلتو

 . هلكح ثابثإ ىف لوقلا وه اذهف « هملعأ كلذ ىف فالليخال دإ « عامجإلاو



 سة[

 اهطورشو هل ةبجوملا ىواعدلا عاونأ ف لوألا لصفلا
 اهادحإ + ناتروص الوأ ىبهف ناعللا اهب بجي ىلا ىواعدلا روص امأو

 '. ةدهاشم نوكت نأ ولخيال ىنزلا ىوعدو . لمحلا ىن ةيناثلاو « ىنزلا ىوعد
 ىوعد نؤكت وأ « ىنزلا ىلع دهاشلا ”دهشي اك ىلزت اهدهاش هنأ ىعدي نأ ىعأ
 اهبرقي ل هنأ معزي وأ ءاقلطم ايفن اضيأ هيفني نأ ولي الف لمحلا ىن اّدإو .ةقلطم
 , هذه نع بكرت ىواعدلا رئاسو « طئاس لاوحأ ةعبرأ هذهف « اماريتسا دعب
 بوجو امأف .ىنزلاب اهيريو لمحلا تبغي وأ «لمحلا ىقئيوىنزلاب اهيمري نأ لثم
 اذإ : ةيكلاملا تلاق « هيف فالخ الف ةيؤرلا ىعدا اذإ انزلاب فذقلاب ناعللا
 روهمجباف « فذقلا درجمم ناعللا بوجو امأو ؛ دعب اهأطي مل هنأ معز
 نع روهشملا امأو . مهريغو دواذو دمحأو ىروثلاو ةفينحؤبأو ىعفاشلا هزاوج
 هنإ اضيأ مساقلا نبا لاق دقو « فذقلا د رجمب هدنع ناعللا زوجيال هنإف « كلام
 نيذلاو  ىلاعت هلوق مو روهمحللا ةجحو . كلام نع ةياور اضيأ ىهو ءزوجب
 باجيإ ىف لاق امك ء ةفص نود ةفصىفزلا ف صخي مو ةيآلا  مهجاوزأ نوري
 ثيدح ىف هلوق اهم « تلاذ ف ةدراولا ثيداحألا رهاوظ كلام ةجحو . ٌفذقلا دح
 ىنيعب تيأر دقل هللا لوسراي هللاو : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف.١ هيفو ؛ سابع نبا ثيدحو « الجر هتأ رما عم دجو الجر نأ ول تيأرأ )لعس»
 دعب لمح اهب رهظ اذإ وهو « كلام لوق هيف فلتخا عرف بابلا اذه ىو . ةداهشلاك ةنيبب نوكي نأ بجي ئوعدلا نإف اضيأو « ةبآلا - مهجاوزأ نومري نيلاو - تل زف هيلع دتشاو هب ءاجس ام نلسو هيلع هللا ىلص هللا وسر هركف « ىلذأب تعمسو
 نوكت نأىلزلا ةيؤرب ناعللا ةبجوملا ىوعدلا طرش نم نأ بسحأ مف اوقفتاو . هب هقول ىرخأألاو ؛ هنع لمحلا طوقس امهادحإ :ناتياور كلذ كلام نعف ؛ ناعللا
 امهنب : ةعامجو ىعازوألاو ىعفاشلاو كلام كاقف ؟ ال مأ ناعل امهيب نوكي له اثالث اهقلط مث قزلا ىوعدب هنجؤز فذق نميف اوفلتخاو . ةمصعلا ىف
 : نيهجو لعءانلق اك هنإف لمحلا قن نإ امأو . نعالب الو دحي ةداتقو مكحلاو لوخكم لاقو ؛دحالو دلو ني نأ الإ أمهيب ناعلال ::ةفينحوبأ لاقو ؛ ناعل
 + هيف الخال ام اذهو « ءاربتسالا دعب اهأطي ملو أهأربتسا هنأ ىعدي نأ امهدحأ



 ها

 * ةرم لاقو : ضيح ثالث : ةرم لاقف « ءاربتسالا ق كلام لوق فلتخاو

 هفئلاشو ء ناعل كاذب بميال هنأ كللام نع روهمشملاف « اقلطم هيفن امأو . ةضيح

 عم لمحت لق ةأملا نأل اذهل .ىنعمال : اولاقو « دوادو دمحأو ىعفاشلا اذه ىف

 .لمجحلا ىت زومشال هنأ ىعفاششلا باعحأ نع باهولا دبع ىكحو ؛ مدلا .ةيؤر

 لمهملا ىنتقو وهو « حرف ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . فذق ريغ نم اتاطم

 لمح وهو هفني 1 م هنأ :كالام طرشو « لماح ىهو هيفني : روهمحلا لاقف

 لمحلاب جوزلا ملع اذإ : ىعفاشثلا لاقو ؛ ناعلب ةدالولا دعب هيفني نأ هل زم ل

 لاقو ؛ ةدالولا دعب هيفني نأ هل نكي مل نعالي ملف ناعللا نم مكاحلا هاكمأف
 راث الا هلوةب لاق نمو كلام ةجححو عضت ىبح داولا ىنيال : ةفينح وأ

 ىننلا نأ » دعس نب لهمو سنأو دوعسم نباو سابع نبا ثيدح- نم ةرتاول
 هب تاج "نإ : لاق نينعالالا نيب ناعللاب كح نيح مالسلاو ةالضلا هيلع

 ىلع لدي اذهو : اولاق « اهيللع ”قادص "دق "الإ هازأ اف“ ذلك ةّفص ىلع

 شفني دق لمحلا نأ ةفينح ينأ ةجحو : ناعللا تقو ىف الءاح تناك ابنأ

 عرمشلا نأ روهمحلا ةجح نم 7 نيقي ىلع الإ ناعلل هجو الق « لحمضيو

 . ءطولا عنمو ةدعلاو ةقفنلاك : ةريثك اماكحأ لمحلا روهظب قلع دق

 فني مل نإو نعالي هنأ ةفينح ىلأ دنعو «كاذك ناعالأ سايق نوكي نأ بجوف

 « اتقو كلذ ف تقوي ملو ةدالوا نم برق ام كلّذكو « ةدالواا تقو الإ لمحلا

 نم ةليل نيعبرأ نم ام هيفني نأ هل : الاقف دمجمو فسوي وبأ هابحاص اتقوو

 هيفن هل نأ ىلع اوقفتا لمحلا تقو ىف ناعللا اوبجوأ نيمثلاو ؛ ةدالولا ثقو

 كلذ هل نأ ىلإ كلام بهذف « قالاولا دعب هيفن ىف اوفلتهاو « ةمصعلا.تقو قف

 هدنع لمحلا نامز ىبتقأ وه كالذو « شارفلاب اهيغ دولا قحلي ىلا هدملا عيمج يف

 كلولا قب مكح هدنع كلذكو « نينس نسخ وأ هدنع نياس عبرأ نم وحن كلذو

 لاقو. ىعفاشللا لاق ىسءملا اذه نم بيرقبو « هل اركتم لزي مل اذإ ق الطلا هع

 هدح ّمدعلا ريغ ىف هافن'نإو. ءطبقف٠ةدعلا ق٠الإ لمعلا قل نأ هل سيل : موق

 لمحلا ةدم لوطأ ءاضقنا ىلإ روهمبللا كنع هب ببي يكحلاف « لولا هب قدللأو

 ب بحي ىلا لمجلا ةدم رمتقأ نأ ىرت ةيرهاظلا نإف : كلذ ىف مهفالتخا ىلع

 مهيب فالتخا الو « اهبراق امو رهشأ ةعسنلا ىهو « كلذ نم داثعملا وه مكحلا
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 ةنساا ىهو لمهلا ةدم رصقأ ىلع داز اف « ةمصعلا ةدم ىف هب يكملا بي هنأ
 نمال «هناكمإ وأ لوخدلا تقو نم روشأ ةتسل هولوملا دلويرنأ عا ربك
 لوخدلا نأ ٍلع نإو « دقعلا تقو نم لاقف : ةهفينح وبأ فشو « دقعلا تقو
 مةألا قرشملاب ةأرما ىمع#ألا برغلاب لجر هدنع جوزت نإ هنأ ىح نكمم ا
 (ناغأب هيفني نأ الإ هب ىحأي هنأ دقعلا تقو نم 'ربشأ ةتس سأرل دلوب تءاجف
 هيلع هلوق مومت كلذ يف دمتعا امتإ هنأل ٠ صضحم ىرهاظ ةلئسملا هذه ىف وهو

 « دقعلاب هل اشارف تراص دق ةأرملا هلهو « شارل دولا : مالسلاو ةالصلا
 لوق فلتخاو . فيعض ءىبش اذهو « ةللعم ريغ 'ةدابع هذه نأ ىأر هنأكف
 لمحلاب فرتعاو تنز اهنأ ىعدا اذإ هنأ وهو « عرف ىف بابلا اذه نم كلام
 . نعالي الو دلولا هب قحليو دحب هنأ اهادحإ : تاياور ثالث كلذ ىف هنعف
 ديلا أرديل نعاليو دلولا هب تحلي هنأ ةثلاثلاو . دلو ىنيو نعالي هنأ ةيناثلاو
 هاوعد وهو هيفن ببجوم عم هتايثإ ىلإ تفتلي له فاللحلا بيسو . هسفن نع
 ىنزلا ىلع دوهشلا ماقأ اذإ وهو ٠ عرف ف بابلا اذه نم اضيأ اوفلتخاو ؟ ىتززلا
 لعجب امنإ ناعللا نآل ع نعاليإل : دوادو ةفينحوبأ لاقف ؟ المأ نعالي نأ هل له
 الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو  ىلاعت هلوقل دوهشلا ضوع
 مه ريثأتال دوهشلا نأل ٠ نعالي : ىعفاشلاو كلام لاقو . ةبالا موس

 نينعالتملا تافص ىف ىناثلا لصفلا
 نيرح نيجوز لك نيب ناعللا زوجي : اولاق اموق نإف « نينعالخملا ةفص امأو

 نيلدع وأ 'اناك نيدودحم .دبع رخخآلاو رح اهدحأ وأ « نيدبع وأ اناك
 نيب ناعل الو « ةيباتك ةجوزلاو امملسم جوزااذاك وأ اناك نيملسم « امهدحأ وأ
 لاقو ؛ ىعفشلاو كلام لوقلا اذهب لاق نممو « انيلإ اعفارب نأ الإ نيرفاك
 ناعللاف ةلمحفباب و, . نيلدع نيرح نيملسم نيب الإ ناعلال : هبادصأو ةقينح وبأ
 لو - مهسفنأ الإ مادهش محل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو - ىلاعت هلق مومك لوألا لوقلا راعصأ ةجيحو . ةدابشلا لهأ نم ناك نأ زوجب امئإ مهنع
 طرتشي ام اهيف طرتشيف « ةدابش ناعللا نأ ةيفنحلا دمتعمو . اطرش كلذ ف طرتش»
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 تناداه مّتيْرَأ مه دتحأ 'ةداهشَف د هلوقل ءادهش هللا امم دق ذإ « ةدابشلاى

 مقاولا ككلقلا ىف. ديلا هيلع بجي نم نيب الإ ناعل نوكيال هنإ نولوقيو  هلللب
 نع اطيبشم « رفاكلا كلفكو , هفخقب دحيال دبعلا نأ ىلع :ارقغتا دقو . امبيب
 دحلأ ءرشل عضو امن] ناعللا ناك ذإ ديلا هظيفق ق بجي نمي ناعللا هيلع هبي

 .نأ هن نع هيبأ نع يعش نب وومع ىور.امب اوجتحا امبرو ءبسفلا ىتن عم
 ء نيدبعلا ؛ ةميرأ نيب ناعلال» لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ادخأ نإف «ةذاهش ىمسي ناك نإو نيمب نأ نوري روهمحلاو « نرفاكلاو

 يلاعت هلوق ىف نيب كلفف نيقلاب اهنغ ربعي دق ةداهشلا نأ امأو «هسفنل دبشبال
 'منمامبأ اونتخنتا - لاق مث « ذبآلا الا نومقفانملا كداج اذإ

 كلام لاقف « سرخبألا ىف اوفلتخاو « ىمعألا ناعل زاوج ىلع اوعمحأو -"ةّنج
 سيل هلأل نعاليال : ةفينحوبأ لاقو ءهنع مهف اذإ سرخألا نعالي ىهفاشلاو
 . غوابلاو لقعلا هطرش نم نأ ىلع اوعمجأو « ةدابشلا لهأ نم

 تاعللا ةم.ص ىف ثلاثلا لصفلا

 ريبك كللذ ىف مهيب سيلو < ءاملحلا روهمج دنع ةبراقتف ناعللا ةفص امأف

 عبرأ جوزلا فلحيف ع ةيآلا ظافلأ هيضتقت ام رهاظ ىلع كلذو « فالخ

 : ةسفاحلا ف لوقيو « ىنم سيل لمحلا كلذ نأو ىنزت اهنيأر دقل هللاب تاداهش

 دهشام ضيقنب تادابش عبرأ ىه دهشت مث « نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل

 نأ زوجي له سانلا فلتخاو . هيلع قفتلك اذه ٠ بضغلاب سمخت مث هب وه

 مسقأ دهشأ ناكحو « ةنحللا بضغلا ناكمو « بضقلا ةنعللا ناكم لدبي

 الإ كلذ نه زوجنال هنأ ىلع نوهمجلاو ؟ هئاممأ نه مريخ هللاب هلوق ناكمو

 طرش نه نأ ىلع اونمأو «٠ تادابعشلا هدع هلصأ ظافلألا هننه نم هيلع صن ام

 . مكاج مكب كوكي نأ هتمح

 هعوجر وأ امهدحأ لوكن كح ىف عبارلا لصفلا
 دجال هنإ : ةفيننموبأ .لاقو « دحي هنإ : روهمحللا كاقف جورلا لكن اذإ امأف

 , ٠ ألا - كيانصجللا وهرب نيذلاو  ىلاعت هلوق مودع روهمحلا ةجضسو . سبحيو



 باها

 دج هنأ ىبءأ : دوهش هل نكي ملو فذق نم ةلزنمب نوكي نأ لكناذإ بجوق ؛ هوبشلا ماقم جوزلل ناعتلالا لعج دقو « جوزلاو ىبنجألا ىف ماع اذهو

 لكس 'نإو « تادلج تلهطت 'نإو ء تلتف تليق 'نإ + مالبلاو ةالصلا يلع هلو زم الجدل يق هدغو رم نبإ ثيدجم اضيأ اج انو
 دنع ةدايزلاو ء صتنلا ىف ةدايز هباحيإل ضيرعتلاو لوكتلا دنع هيلع دحلا باجيإ نمضتت مل ناعللا ةيآ نأب ىناثلا قيرفلا جتحاو . « ظليش. ىلع .تبكس
 .بجو وأ اضيأو : اولاق « داحالا رابخأب الو سايقلاب زوحيال خسنلاو .« خيسن
 اذ نيع ناعتلالا نأل « هطاقسإ ىف ريثأت هل ناك الو ناعتلالا هعفني / دحلا
 ,نيمي ناعتلالا نأ قحلاو « جوزلا كاذكف « ىبنجألا نع دحلبا هي طقسي
 نأ ةأملا ىلع صن دقو « صوصخم مكح اهل نوكي نأ بجوف « ةصوصخم
 ع نيهلاب اهبع ئردني ىذلا باذعلا وه ايف مالكلاف « باذعلا اهنع ًاردي نييلا
 لاق « تلكن اذإ اهيلع بجاواا ىف اضيأ اوفلتخا باذعلا مسا قف ىذلا كارششاللو
 اهب لخد ناك نإ مجرلا اهدحو دحت اهنإ : روهمححلاو دمحأو كلامو ىعفاشلا
 ةفينح 'وبأ لاقو . دلخلباف اهب لحد نكي ملنإو ؛ناصحإلا طورش اهيف تدجوو
 ةالصلا هيلع هاوق هتجحو « نعالت ىبح سبنلا اهيلع بجو تلكن .اذإ
 لشعب ىلإ : ثالث دع هل ملل ئرتما مد *لمبال : مالسلاو
 * نسل نيف نست لكف وأ + ناكل ”ليعب ريفك وأ + ناصخحإ
 1 ريثك ناك اذإ 4 1 لوصألا هدرت مكح لوكتلاب مسدلا كيفس إف .انضيأو
 كافس كلذب بجيال نأ ىرحلاب ناك؛ لوكتلاب كاملا مرغ نوبجويال .ءاهقفلا
 ىلاعملا وبأ فرتعا دقو . هللا ءاش نإ باوصلاب ىلوأ ةلئسملا هذه ىف ةفينح وزأف كريشملا مسالاب ةدعاقلا هذه صصخت ال' بجاولا نمو « فارععالاب وأ  ةلداملا ةنيبلاب لإ قارتال اهنأ ىلع عرمشلا ىف اهانبم ءاهدلا ةدعاقت ةلممابو . ءامدلا
 نأ ها له اوفلتخاو . اذلو ىإ ناك نإ دلولا هب قّكلأو دح هسفن بذكأ (ذإ هنأ ىلع اوقفتاو . ىعفاش.وهو ةلئسملا هذه ىف ةفينح ىلأ ةوقب ناهربلا هباتك ىف
 روهمحو دحأو دوادو ىروثلاو ىعفاشلاو ثللاه لاقف ؛ دعب هلوقن امب ىلع تلح : امإو هسفنب امإ ء ناعللاب بخت ةقرفلا نأ ىلع مهروه» قافنا دعب اهعجاري
 : ةعامحو ةفينجوبأ لاقو ؛ هسفن بانكأ نإو اذبأ ناعمتجيال امهنإ.راضمألا ماهقف



 سؤال|

 درت : موق لاق دقو ؛ باطحملا نم ابطاخ اكو دحلا دلج هسفن بذكأ اذإ

 ”ليبسال» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق لوألا قيرفلا ةجحو , هتأرما هبلإ

 .بذكأ اذإ هنأ ىناثلا قيرفلا ةجحو . ميرحتتلا قلطأف نيتسي ملو « اهبلدع ”كل

 .كلذو « هيلع ةأمملا درت كلذكدلولا هب قحلي امكف « ناعللا مكح لطب دقف هسفن

 نأب عطقلا عم امهدحأ قدص نييعتب لهخلا وه امنإ ميرحتلل بجوملا ببسلا نأ
 , ميرحتلا عفترا فشكنا اذإف « بذإك امهريأ

 ٠ ناعللا مامتل ةمزاللا ماكحألا ف سماخلا لضفلا
 له اهن» : لئاسم ىف كلذ نم ازفلتخا ءاملعلا نإف « ناعللا تابجوم.امأف

 مكي مأ ناعللا سفنب بجت لهؤ # بجت ين تبجو نإو ؟ال مأ ةقرفلا بخت

 ةقرفلا نأ ىلإ روهمحلا بهذف ؟ خسف وأ قالط ىه لهف تعقو اذإو ؟ يح

 هللا ىلص هللا لوسر نأ نم » ناعللا ثيداخأ ىف كلذ عم ربشا امل ناعللاب عفت

 كلت تناكف : ةئع كالام هاور ايف بابش نبا لاقو « امهيب قرف ملسو هيلع

 نامع لاقو ( اهيلع كال. ليبسال ١ ملسو هيلع هللا ىلص هلوقلو « نينعالتملا ةنس

 مكح كلذ نأب اوجتحاو « ةقرف ناعالا بقعيال: ةريعبلا لهأ نم ةفئاطو ل

 روهشملا ثيدحلا ىف نآل « ثيداحألا ىف حي رص وه الو « ناعللا ةيآ هنمضتت مل

 نإف اضيأو , هيلع كلذ ركدي اف ماسو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرضحب اهقلط هنأ

 ةجحو . ةنيبلاب اهيبشت ارحم بجوي لف « فذقلا دخ ءردل عرش امتإ ناعللا

 هللا .دودح لاطبإو رتاهلاو ضغابتلاو عظاقت'ا نم.امهنيب عقو دق هنأ روهمحلا

 ةمحرلاو ةدوملا ىلع اهانبم ةيجوزلا نأ كلذو « ادبأ اهدعب اعمت<يال نأ بجوأ ام

 . ةقرفلا امهتبوقع نوكت نأ نم لقأ,الو « مدعلا لك كلذ اومدع دق ءالؤهو

 :ثيللاو كلام لاقف ةقرفلا عفت ى» امأو . حببقلا ةياغءامهنيب ىنلا حبقلاف ةلمحلابو

 هناعل جوزلا.ىلك أ اذإ :ىعفانشلا لاقو . ناعللا نه اعيمح اغرف اذإ عقت اهنإ ةعاحو

 ىروألا كاق هبو « كام كمي ذلإ عقتال : ةفينح وبأ لاقو . ةقرفلا تعقو

 ىلص هللا لوسر قرف 9 لاق رمع نبا ثيدح ىعفاشلا ىلع كلام ةجحو , دمُأو

 .ب.ذاكامنيك ديب هللا ىلع امك اسمح : لاقو نينعالتملا نيب و هيلع هللا

 ةجحو . ناعللا مامت دعب الإ امهنيبقرفي ملهنأ ىور امو « اهيئاتعت "كلل ”ليدسال



 هاا

 رؤملا وره لججرلا ناعلو «لعقف اهسفن نع دحلا هب ردت امإ اهناعل نأ ىفاشأا

 لجرلا ناعل نوككي نأ ةقرفلا ىف ريثأت ناعلل ناك نإ بجوف « بسألا قن ف

 سو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ةفينح ىنأ ىلع اعيمح امبتجحو . قالطلاب اهيشت
 وه ناعللا نأ ىلع كلذ لدف « امهم ناعلل/ عوقؤدتع ةقرفلا عوقوب امهريخأ

 ىلص هرمأو هكحم امهنيب ذفن امن قارفلا نأ ىريف ةفينحوبأ امأو . ةقرفاا ببس
 طرش هككح نأ قأرف « ابلع كل ليبسال » لاق نيح كلذب لسو هيلع هللا
 ىأر نم نيب فالخلا ببسم . ناحللا ةحص ىف طرش همكح نأ امك ةقرفلا عوقو ف
 امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا قيرفت نأ كلذ ري مل نم نيبو « ةقرف.هب عقت هنأ
 بوجوب هربخي نأ لبق قلطف هسفنب رداب هنأل « روهشملا ثيدحلا ف انيب وه سيل

 ىبعأ : دبأتي ميرحت عرشلا ف سبل هنأو « قاللعب الإ ةقرفال نأ لصألاو « ةقرفلا
 . ١ ةقرفلا برجو ىبن هلامحال موهفملا ىلع لصألا اذه بلغ نف « هيلع اقفتم '

 ددرتف هطرتشي ىل وأ احلا مكح طرتشا نم فالتخا بيس امأو . اهباجيإب لاق

 انللا يثكح اهنص ف طرتشي ىبل ماكحألا هبش هيلع بلغي نأ نيب مكحلا اذه
 مقت ةقرفلا نإ انلق اذإ ىهو « ةعبارلا ةلئسملا امأو . اهيف كلذ طرتشيال ىتلا وأ
 كلام لاقف « كلذ ىف اوفلتخا ةقرفلاب نيلئاقلا نإف « قالط وأ خسف كلذ لهت
 ديبأت كلام ةجحو . نئاب قالط وه : ةفينحوبأ لاقو 3 خسف وه ىعفاشلاو

 . مرا تاذ هبشأف هب ميرحتلا

 . مكاحركحمب هدنع تناك ذإ نينعلا ةقرف ىلع اصايق قالطلاب اهيبشف ةفينحونأ امأو

 ةدع ىف تاملسملا رئارخلا ءاسنلا ىلع بجاو دادحإلا نأ ىلع نوملسملا عمحأ

 ىوس امفو تااجنوزلا .نم كلذ ىوس اف اوفلتخإو . هذحو نسدللا الإ ةافولا
 لع دادحالا ٠ كلام لاقف عنتممال امث هتم ةداوملا عنتم امفو 3 ةافولا ةديعع

 ءاوس اهديس ابيع تومي ةمألا امأو . ةريبكلاو ةريغصلاو ةيباتكلاو ةملسملا
 « راصمألا ءاهقف لاق هبو « هدنع اهيلع دادحإ الف نكت مل وأ دلو مأ تناك

 لاق موهفملاب لاق نمو : اذكه اطقسم هيف لعلو « لوصألا اذكه هلا
 ١ , ةتيكع بتمع مأ لمات ٠ ابمايإب
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 « كلام نع هايورو « بهشأو عفان نبا ةيباتكلا ف روهمثملا كلام لوق فلاخو
 سيل : ةفيتحوبأ لاقؤ ؛ ةيباتكلا ىلع دادحإال هنأ ىتعأ : ىعفاشلا لاق هبو
 ةجوزملا ةمألا ىلع سيل : موق لاقو ؛ دادحإ ةيباتكلا ىلع الو ةريغصلا ىلع
 نميف روهشملا مهفالتخا وه اذهف « ةفينح ىلأ نع كلذ ىكح دقو « دادحإ
 نم مهفالتخا امأو . دادحإ هيلع سيل نمث تاجوزلا فانصأ نم دإدحإ هيلع
 ,ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو . ةافولا ةدع ىف الإ دادحإال : لاق اكلام نإف ددعلا لبق
 ةقلطملل هنسحتساف ىعفاشلا امأو ؛ بجاو نئابلا قالطلا نم ةدعلا ف دادحإلا
 انف « هنع عنتمتال امم هنم ةداحللا عنتمت ام وهو ثلاثلا لصفلا امأو . هبجوي ملو
 ىلحلاك كلذو ء ءاسنلا ىلإ لاجرلل ةيعادلا ةئيزلا نم ةلمحلااب ءاهقفلا دنع عنتم

 هركي مل هنإف « داوسلا الإ ةغوبصملا بايثلا سابلو ةنيز هيف نكت ملام الإ لحكلاو
 مهضعبف « ةرورضلا دنع لحكلا ىف مهلك صخخرو « داودلا سيل اهل كلام

 هلعج طرتشا مهضعبو ٠ هطرتشي مل مهضعبو « ةنيز هيف نكي ملام هيف طرتشا
 كلذو « ةبراقتم ةداحلا فتن اذ ءاهقفلا ليواقأف ةلمحلابو . راهنلا نود ليللاب

 ةلمحللا ىف دادحإلا باجيإل روهمحللا راص امنإو . نييا] ةلمحلاب لاج كرحي امرلا
 ةملس مأ ثيدح اهم « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذب ةنسلا توبثل
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرها نأ  مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا جوز
 اينيع تكتشا دقو « اهجوز اهلع قوت ىبا نإ هللا لوسراي : تلاقف لسو
 لك ٠ اثالث وأ نيترم« ال : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ امهلحتكتفأ

 تناك "دقو ريشعو ربشأ ةعبرأ ىه امن 1 : لاق مث . ال اهل لوقي كلذ
 اذه ىلعف : دمحم وبأ لاقو « لؤسملا سار ىلبع ةرتعبلاب رت نك ادنحإ
 نيح ةبيبح مأ ثيدحامأو . دادحإلا,باجيإب لوقلا ىلع ليوعتلا بجي ثيدحلا
 ريغ ةجاح نم هب ىلام هللاو : تلاق م « اهبيضراع هب تحسف بيطلاب تعد
 ةتمؤلم ةأرمال ”لمحيتال ١ لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىنأ
 الإ « لايت ثالث قوف تينىلع دمت نأ رخآلا مويااو للاب ”نمؤتت
 رظنح نم ءانثتسا هنأل « ةجح هيف سيلف « اًرئَعو ربشأ ةعبرأ جوز لع
 . شحج تفب بنيز ثيدح كلذكو . باجيإلا نود ةحابإلا ىبغتقي وهغ
 ىله ىنعأ : نيملكتملا نيب فالح رظلا دعب درو اذإ رمألا فو : ىضاقلا اقل
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 نود ةماسملا ىلع هبجوأ نم نيب فالخلا ببسو . ةحابإلا 3 بوجولا ىضتقي
 2 03 م و ع ع

 ىعم هنأ ىأر نمو ؛ةرفاكلا همزاسي مل ةدابع دادحإلا نأ ىأر نم نأ ةرفاكلا

 ةرفاكلا نيب ىوس « لاجرلا ىلإ ىهو اهياإإ لاجرلا فوشت وهو « لوقعم

 هبجوأ نم ةجمح نمؤ . اهياإ لاجرلا فوشتتيال ةريغصلا تناك اذإ ةريبكلاو
 نموت ةأرمال لحيال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلؤق تارفاكلا نود تاملسملا ىلع
 دادخإلا ىف ناميإلا هطرشو : لاق ؛ جوز ىلعالإ دحن نأ رخآلا مويلاو هللاب
 عز هنألف « ةيباتكلا كالذكو ةرحلاو ةمألا نيب" قرف نم امأو . ةدابع هنأ ىضتقي
  جورخلا كرت ىناثلاو «دادحإلا امهدحأ : قافتاب نيئيش تبجوأ ةافولا ةدع نأ
 امنع طقس اهمادختسا ىلإ ةجاخلاو اهذبتب ةمألا نع جورحلا كرت طقس املف

 . ةمألاو ةرحلا نيب اهددرت لبق نف ةبتاكملا ف مهفالتخا انو... ةنيزلا عت
 امنع دادحإلا طاقسإ ىلإ روهمحلا راص امنإذ « دولا مأو نيعلا كال ةمألا امأو
 الإ دحت نأ رخخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحيال :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 دادحإ اهياع بجيال جوزلا تاذ ادلع نم نأ باطلا ليادب ملعف ؛ جوز ىلع :
 6 هب قوطناملا رهاظلاب قلعتف ةقلطملا نود اهجوز اهمع قوتملا ىلع هبجوأ نهو

 دادحإلا ىبعم نم رهظي هنأ كلذو 3 قعملا قيرط نف ني تاقلطملا قحلا نمو

 « مهيلإ ىه فوشتت الو ةدعلا ىف لاجرلا اهيلإ فوشنتال نأ هب دوصقملا نا
 قالطلا باتك لك . ملعأ هللاو . .بانثألا ظفح ناكمل ةعيرذلل ادس كلذو
 .لاعت هللا عاش نإ عوببلا باتك هولتنو ؛همعن ىلع ركشلاو هتالآ ىلع هلل دمحلاو

 عويبلا باتك
 طورش ةفزعم فو ..'اهعاونأ ةفرعم ىف : لم سخ ىف رصحني عوييبلا ف مالكلا

 ماكحأ ةفزعم فو . داسفلا طورش ةفرعم فو . اهم دحاو دحاو ىف ةحصلا
 جيويبلا عاولأ ركل ندعاف 8 ةدسافلا عويبلا ماكحأ ةفرعم قو .ةحيدسصلا عويبلا

 ””جويبلا ف ةحصلاو داسفلا نائسُأ تناكاشو . ةدسافلا عويبلا ماكحأو « ةحصلا
 ماكحأ ىف رمألا كاذكو'« ةصاخ امءو اهرثكأل. وأ حويل. عاونأ .عيمجلل ةماع اهم
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 فانصألا هذه نم كرئتشملا ركذن نأ ىعانصلا رظنلا ىضتقا داسفلاو ةحصلا

 ةحصلا ماكحأو ةحصلا بابسأو داسفلا بابسأ نم ماعلا ىنعأ : ةعبرألا
 دحاو دحاوب ةعبرألا هذه نم صاخلا ركذن 96 عويبلا عي مح داسفلا ماكحأو

 : لوألا ءزجلا : ءازجأ ةتس ىلإ رارطضاب ساتكلا اذه مسقنيف ٠ عويبلا نم :٠

 ةماعلا داسفلا كابسأ هيف فرعت : ىلاثلاو . ةقلطملا عربا عاونأ هيف فرعت

 بايسأ نم فرعأ تناك ذإ اهرثكأ وأ اهلك ىف ىنعأ : اضيأ ةقلطملا عويبلا ىف

 : عبارلا . اضيأ ةقلطملا عويبلا ف ةحصلا بابسأ هيف فرعت : ثلاثا . ةحصلا

 عويبلا لكل ةكرتشملا ماكحألا ىنعأ « ةحيخصلا عويبلا ماكحأ هيف ركذن

 0 ةدسافا عويبلا ماكحأ هيف ركذل' : نيمانللا ار وأ ةح حملا

 نم هصخ مب عويبلا نم اعون اعون هيف ركاذت +: سداسلا . تءقو اذإ ىعأ

 . اهماكحأو داسفلاو ةحصلا

 انيع نوكت نأ ولي الف « نينثا نيب تدجو ةلماعم" لك نإ ( لوألا ءزخلا )
 ثالثلا هذه:نم دحاو لكو « ةمذب ةمذ وأ « ةمذلا ىف ءىبثب انيع وأ « نيعب

 امإو نيفرطلا ٠ نم زجان. امإ اضيأ هذه نم دحاو لكو « زجان امإو ةئيسن امإ

 ءرخآلا فرطلا نم ةئيسن حاولا فرطلا نم زجان امإو « نيفرطلا نم ةئيسن

 نيعلا فال عامحإب زوجي الف نيقرطلا نم ةئيسألا امأف . ةعشت عويبلا عاونأ نوكتف

 نوكي ام اهنم عويبلا ءذه ءامسأو.. هنع ىهملا نيدلاب نيدلا هنأل « ةمذلا ىف الو

 ؛ ةعيبملا نيعلا ةفص بق نم.نوكي ام اهنمو ؛ دقعلا لاحو دقغلا ةفص لبق نم

 « نمشب انم ىأ نومثمب انمث نؤكت نأ ولخت الف نيعب انيع تناك اذإ امنأ كلذو

 اقلطم اعيب ىمس نوئمثمب انمت تناك نإو « افرص ىمس نمشي انمث تناك نإف

 ىمس ةملب انيع ناك إو .« دعب لاقت ىلا طورشلا- لع نومثمب انومثم كلذكو

 عيب م ةحيارلا ىلع ناك نإو « رايخ عيب ىمس رايحلا ىلع ناك نإو ءباملس
 . ةليازم عيب ىمس ةديازملا ىلع ناك نإو « ار

 ىعرشلا 8 درو اهلبق نم ىلا بابسألا تربتعا اذإو ( ىناثلا ءزحلا )

 . عيبملا نيع مير اهدحأ : ةعبرأ تثدحجو ةماعلا داسفلا بابسأ ىهو « عويببلا ف

 نيذه دحأ ىلإ لوثت ىلا طورشلا عبارلاو . .ررغلا ثلاثلاو . ابرلا ىناثلاو

 امثإ ىبلا نأ ك كلذو « داسفلا لوصأ 0 نه ةعبرألا هذهو . امهعومجوأ



 كا

 اهيف ىبملا درو ىلا امأو . جراخ نم رمألال عيبوه ام ةهج نم عيبلاب اهيف قلعت
 ,قحتسملا تقولا ناكمل اهنمو ؛ ررضلا اهنمو ؛ ؛؟ شغلا اهف ؛ جراخ نم بابسأل

 : باوبأ ءزملا اذه ىف . عيبلا ةمرحم اهنآل اهنمو ؛هنم يهأ وه امب

 عيبلا ةمرحملا نايعألا ىف لوألا بايلا

 هتاساجنلا عيب امأف . تاساجن ريغو « تاساجن : نيبرض ىلع هذهو
 هللا لوسر لاق : 0 نيعحسلا ل تبث رباع تيلح اهميرحم ىف لصألاف

 ةشيلاو رسمسللا | عع ب امرح هلوسرو هللا نإ 0 مسو هيلع هللا ىلص

 اهب ىلطي هنإف ةتبما موحش تيأرأ هلا لوسر اي : ليقف « مانصألاو ريزتملاو

 ةمههئللع ”موحلشلا تمرح دوني هللا نمعتل : لاقف ؟ اهب حبصتسيو نفسلا

 مرحل اهب يش مرح ىرذلا نإ » رمح : ف ناكو اج ا [ حلو اهرعاش

 ,ىمهو اهعيب مي رع لع نوملدلا قفتأ برمف : : نيبرض ىلع تاساجنلاو « اهعنيس
 ةتيمللاو : ةسجن اهنوك ىف ىنعأ : رمحلا ىف اذاش افالخ الإ « هم انأآوت ردا

  ةايها لبقت ىلا هئازجأ عيمجب ريزحلا كالذكو « ةايحلا لبقت ىلا اهمازجأ عيمجب
 ىناثلا مسقلا امأو اأو . غبصأ هنمو مساقلا نبا ه زاجأف + هرعشب عافتنالا ف فلتخاو
 ىذلا لبزلاو عيجر لاك 5 ىلإ ةرورضلا وعدت ىلا تاساجنلا ىهو

 ليقو « اقلطع» 5 ليكن بهذملا ىف اهعيب ىف فلتخاف ؛ نيتاسدلا ىف ذختي

 عنمو لبز رلا ةحابإ ا لبزلاو ةرذعلا نيب قرفلاب ليقو ءاقلطم اهمزاجإب

 ؟ال مأ سجن ود له مهف الخال ليفلإ باينأ نودي ايناارفللا و ةردعلا

 مح كح رع سوكعم رق هنأ ىأر نمو « ةتيم هلعج بان هنأ ىأر نف

 راع را نهي يل امام عع امال بهملا ف هيف فالملاو ء نرقلا
 : ىعفاشلا لاقف « هعيب ىف اوفلتخاف بلكلا امأ . رونسلاو بلكلا اهنف « هتساجنف

 كلام باحصأ قرفو . كالذ زوي : ةفيتح وبأ لاقو . الصأ بلكلا عيب زوجيال
 ريما , هذاا زوحيالام نيبو هذاختا ىف نوذأملا عرزلاو ةيشاملا بلك نيب
 هدارأ نم امأف . هكاسمإو هب عافتنالا هعبب زوميال هذاختا زومجيال ام .نأ ىلع
 ةياور ىلع هرمي مل نمو « هعيب.زاجأ هلكأ زاجأ ن 72 « هيف اًوفلتخاف لك آلل
 < مارح ره ليقف 3 .هذامتا ىف نوذأملا ىف اضيأ اوفلتخاو . هعيب زج ل بيبح نأ
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 دراولا ىبنلا توبث امهدحأ : نائيش هتدمعف ىعفاشلا امأف . هوركم لبقو

 سجن هدنع بلكلا نأ ىناثلاو . ملسو هيلع هللا لص ىنلا نع بلكلا نمث نع
 زاجأ نم امأو , ةراهطلا باتك ىف كلذ ىف هليلد انركذ دقو «. ريزئخلاك نبعلا

 ؛نيعلا ةرهاطلا ءايشألاك هعيب زاجف «لكألا مرحب ريغ نيعلا رهاط هنأ هتدمعف

 فو « نيعلا رهاط هنأ ىأر نم لالدتسا ةراهطلا باتك ىف اضيأ مدقت دقو

 ريغ هنأ هتلمعف اضيأ قرف نمو ٠ لالح هنأ ىأر نم لالدتسا ةمعطألا باتك

 ةيشاملا بلك نم ثيدحلا هانثتسا ام الإ هب عافتنالا حابم الو لكألا حابم

 ىبلاب اهيف نرتقا ةروهشم ريغ ثيداحأ تيورو « هانعمىف امو عرزلا بلك وأ

 نمت نع ىولا امأو . ذاختالا ةحابملا بالكلا نامثأ ءانثتسا بلكلا نمت نه
 . مفانملا حابم نيعلا رهاط هنأل هتحابإ ىلع روهمحلا نكلو « تباثف رونسلا

 عيب ف مهفالتخا بايلا اذه نمو . ةلدألا ضراعت ٍبالكلا ىف مهفالتخا ببسف

 زوحيال : كلام لاق « هلكأ ميرحت ىلع مهفافتا دعب هعراض امو سجنلا تيزلا

 هبو نيب اذإ زوخي : ةفينحوبأ لاقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو « سجنا تيزلا- عيب

 دنأ ١ مدقاملا رباج ثيدح هموج نم ةجحو . كلام باعصأ نم بهو نبا لاق

 هلوسرو هللا نإ : لوق» حفلا ماع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس

 ءيوشلا ىف ناك اذإ هنأ: هزاجأ ند قدعو . ب نيزم دحللاو ةةّسايملاو َرثمتتللا امّرح

 نأ همزاي سيل هنأ عفانملا كلت نم .ةدحاو هنم مرحو ةدحاو ةعفنم نم رثكأ

 ةمرمخا ريغ ةعفنملا ىلإ ةجاحلا تناك اذإ اهساالو ٠ عفاثملا رئاس هنم مرحي

 ريزدحلاو ةتيملاو رمسللا هنء جرخي اذه لصألا ناك اذإف « ةمرحملا ىلإ ةجاجلاك

 هوس عفانم اهيف ناك نإ هنأ ىعأ : ةحابإلا ىلع لكألا تامربع رئاس تيقبو

 اًوزاجأ مهنأ رمع نباو سايع ناو ىلع نع اوورؤ « زاج اذهل تعيبف لكلا

 .لمجو هب حابصتسالا زاوج كلام بهذم قو ؛ هب حيبصتسيل سجنلا تيزلا عيب

 هلك اذهو ء هن ميرحت عم اضيأ ىعفاشلا كلذ زاجأو ء هعبب ميرحت عم نوباصلا

 مزلا وهو هب حابصتسالا منمت ىرخأ ةياور بهذملا ف نإ ليق دقو < فيعض

 له هخبطو هليسغ ىف بهذملا يف اضيأ فلتخاو . عيبلا مرحتل ىنعأ : لصألل

 رمخالاو < كلذ زاوج امهدحأ : نيلوق ىلع اهل ليزمو ةساجنلا نيع ىف رثئوموه
 ,نيع ةسامن هتساجن له ةساجبنلا هتطلاخ اذإ تيزلا نأ ىلع نايئبم امهو « هعنم
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 خبطلاو لسغلا دنع هرهظ ةروا ةساحجن هآر نف ؟ ةرواحم ةسامن وُ
 هأر نمو 4

 . لسغلاو خبطلا دنع هرهطي مل نيغ ةساحجن

 اذإ ةيهدالا نبل عيب زاوج ىف مهفالتختا بأي /| اذه قف ةروبشملا مهل أسم نمو

 هعيب زاجمأ نم ةدعتو . هزويال ةقينعوباو 3 هنازوي ىعفاشلاو كلام « بلح

 ىرب ةقدسوبأو 6 ماعنألا ر أس نبل ىلع اسأيق هعيب حيبأف هب رش حيبأ نيل هنأ

 مخ ذا 6 0 هنأو ٠ 6 هيأ لفطلا ةرورض م ع

 «ةريثك بابلا اذه عورفو « هبشلا ةسقأ ضراعت بابلا اذه ىف مهفالتخا ببسف

 . لوصألا يرجم كلذ ىرجيل روهشملا باب لك ىف لئاسملا نم ركذن امنإو

 ابرلا عاوعإ ىف ىناثلا بايلا

 ةمذلا ىف ررقت اهفو « عيبلا ف : نيئيش ىف دجوي ابرلا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو

 فنص : نافنص وهف ةمذلا ف ررقت امف ابرلا امأف . كلذ ريغ وأ.فلس وأ عيب نم

 نوفلسي اوناك مهن كالذو « هنع ىب ىذلا ةيلهاحلا ابر وهو « هيلع قفتم

 1 ىذلا وه اذهو « كدزأ ىنرظنأ : نولوقي اوناكف « نورظ ظنيو ةدايزلاب

 عوض و ةيلهانملا اير نإو الأو عاد ولاا ةجح هلوقب مدادلا و ةالصلا هيلع

 ( لجستو ح عضل ىناتتلا وء«بلذطملا لليع نسب ب سابتعلا اير يأ انزر لدأو

 هنأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإف عيبلا ىف ايرلا امأو: لعب اذ هركذنسو هيف فلتحم وهو

 نانألاو 0 نبل هما 2 7 6 همحل لكؤيال كاويح ناسنإلا اذكم

 ايرلا هراكنإ نه سابع نيا نع ىورام الإ «٠ لضافتو ةئيسن : نافنص

 ةعيستلا ىف ]| ابرال» لاق هنأ بو هيما ىلص ىنلا نع هاور امل لضافتلا ف

 لي هنع كلذ ثتوبثل نيعونلا نيذه ىف ابرلا ْنَأ هللا ءاهقلا روهمح راص امئإو

 : لوألا لصنفلا : لوصف ةعبرأ ف ريصحتتي ابرلا ف مالكلاو . ملسو هيلع هلل
 ةلع نيبو ؛« ءاسنلا اهيف زودت الو «لضافتلا اهيف زروال ىلا ءايشألا ةفرعم ف

 . ءاسنلا أبيف زوجي الو لضافتلا ' اهيف زوي ىلا ءايشألا ةفرعم : ىناثلا . كلذ

 افنص دعي ام ةفرعم ىف : عبارلا . اعيمج نارهألا هيف زوي ام ةفرعم ق : ثلاثلا
 . ادحاو امنص دعيال ام ادحاو
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 لوألا لصفلا

 كلذ ةلع نيببتو ءاسنلا ابيف زوجي الو لضافتلا اببفنزوجيال ىلا ءايشألا ةفرعم ىف
 امهم دحاو زوجي ال ام ءاسنلاو لضافتلا نأ ىلع ءاملعلا مجأ : لوقنف

 « تماصلا نب ةدابع ثيدحى اهيلع صن ىلا فانصألا نم دحاولا فئصلا ىف

 ىلبص هللا لوسر تعم ١ لاق وه ةدابع ثيدحو « سابع نبا نع ىكحام الإ

 ريلاب ربلاو ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيب نع ىبني ملسو هيلع هللا
 داز نث « نيعب انيع ءاوسب ءاوس الإ حلملاب حلملاو رعلاب رملاو ريعشلاب ريعشلاو
 نم دحاولا فنصلا ف لضافتلا عنم ف صن ثيدحلا اذهف « ىرأ دقف دادزاو

 ثيدح اهربشأ « ثيدحام ريغ نم تباثف اهيف ةثيسنلا عنم امأو . نايعألا هذه

 بَهاللاب بهاذا  ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق باظحلانب ريع

 ابر ٍرمتلاب يسمتلاو ءاهو ءاه "الإ ابر رباب ربا ؛ ع ءاهو ءاه "الإ ء ابر

 ةدابع ثيدح نمضتف (ءاهوءاه ةلإابر ريعشلاب ريعشلاو « ”ءاهو ءءاه لإ

 نيفنصلا ىف ءاسفلا عنم ةدايعثيدحاضيأ نمضتو «دحاولا فنصلا ف لض افتلا عنم

 ل : ماعلا حرر دع

 مثش فيك قرولاب بهذلا اوعببو » ةتسلا كلت قف لضافتلا عم هركذ دعب اهيف

 ءاهقفلا نيب هيلع قفتم هلك اذهو « ديب ادب مُئش فيك ريعشلاب ربلاو ديب أدي
 موق لاقف « اهلع صوصنملا ةئسلا هذه ىوس اهف اوفلتخاو' . ريعشلاب ربلا الإ
 فانصألا هذه نم فنص فنص ى لضافتلا عنتمي امثإ : رهاظلا لهأ مهم
 لاقو ؛ لضافتلا اهنم دحاولا فئصلا عنتمبال اهادعام نأو « طقف 1
 « تفلتخا وأ فانصألا تقفتا طقف ةتسلا هذه ىف عنتم ءاسنلا نإ ؛ اضيأ ءالؤه

 الإ « فانصألا فالتا عم اهيف ءاسفلا عانتما ىبعأ : هيلع قفتم رمأ الهو

 ةئيسنلاو لضافتلا زاجب نافنصلا فلتخلا اذإ : لاق هنأ ةيلع نبا نع ىكح ام

 .باب نم ةتسلا ءذه نايعأب قلعتاا ىلا اواعج ءال وهف .٠ ةبففلاو بهذلا ادع ام

 ىلع اوقفتا ممإف « راصمألا ءاهقف نم روهمجلا امأو ,. صاخلا هب ديرأ صاخلا

 هيبنتلا عقو ىذلا ماعلا ىبعملا ىف اوفلتتاو .. ماغلا هب. ديرأ صاخلا باب نم هلأ
 اناث - دبا ةيادب - د



 ساء

 ىذلاف : اهيف ءاسفلا عنمو لضافتلا ةلع موهفم ىف ىنعأ : تانصألا رم هلع

 هفنصلاف « ةعبرألا ىف امأ لضافتلا عنم ببس نأ ةيكلاملا قاذح هيلع رقتسا

 اناتقم نكي مل نإ و. رخخدملا دحاولا فنصلا ليق دقو «.تاتقملا رخدملا نم:دحخاؤلا

 ابرثا : هباحصأ ضعب لاتو « رثكألا ف نوكي نأ مهدنع :راخدالا ظرش نمو

 لضافتلا عنم ىف مهدنع ةلعلا امأو . راخدال ا ردا: ناك نإو رخدملا فئصلا

 اميقو ناكألل اسوعر.امهنوك عم اضيأ دحاولا فئصلا وهف ةضفلا و بهللاف

 ةدوجوم تسييل اهنآل « ةرصاقلاب مدنع فرعت ىلا ىه ةلعلا هذهو « تافلئملل

 ةعبرألا ىف ةيكلاملا دنع ءاسنلا عنم ةلع امأو . ةضفلاو بهذلا ريغ ىف مدنع

 اذإ كاذلو « فنضلا .قافتا نوذ راخدالاو معطلا وهف اهيلع نصوصنملا

 لضافتلا زو كلذلو « ةئيسنلا نود لضافتلا مهدنع زاج اهفانصأ تفلتخا

 زوج الو « اهم دحاولاطنصلا ف ىنعأ : ةرخدم تسيل ىلا,تاموعطملا ف هدنع

 راخدالا نإ ليق دقو « ةرخدم تسيل اهنوكلف « لضافتلا زاوج امأ . ءابنلا

 ةموعطم اهنوكلف اهيف ءاسنلا عنم امأو . دحاولا فتصلا ىف لضافتلا ميرحم ىف ظرش

 امآو . تاموعطملا ىف ءاسنلا عنمل ةلع قالطإب عطلا .نإ انلق دقو 2' ةرخدم

 قافتا عم طقف رعطلا وه ةعبرألا هذه ىف مهدنع لضافتلا عنم ةلعذ ةيعفاشلا

 . كلام لوق لثم كنصلا' رايتعا نود معطلاف ءاسنلا ,ةلع امأو . دحاولا ٍفنِصلا

 عم نزولا وأ ليكلا وهو ةدحإو ةتسلا ف مهدنع لضافتلا عنم ةلعف ةيفنحلا امأو

 © بهذلاو ساحنلا ادع ام فنصلا فالتخا اهيف ءاسنلا ةلعو « فنصلا قافتا

 عنم ةلع ىف اكلام ىعفاشلا قفاوو « ءاسنلا اهيف زوجي هنأ ىلع دقعنا عامجإلا نإف

 ايسقو نامتألل اسوعر امبءوك نأ ىنعأ « ةضفلاو بهذلا ىف ءاسنلاو لضافتلا

 عنم اقفتا اذإف « فئصلا فلتخا اذإ ةثسنلا عنم ةلع مدنع وه تافلتملل

 ماكحأ قأيسو « ليكلا هيف ىتأتي اردق ,ليكملا ىف ربتعت ةيفنحلاو + لضافتلا

 نييبت وه دوصوملاف انهاه امأو «٠ فر.تلا باتكىف اهصخي امب ماردلاو ريئاندلا

 ةيرف لكل يلد ةدمعر كذو « ءايشألا هذه ىف. قلطملا ابرلا للع ىف ءاهقفلا بهاذم

 مهف ةتسلا كانصألا هذه ىلع ايرلا فنص اورصق نيذلا نإ : لوقنف « مهم

 ظافلألا نم للعلا طاينتسا ىبعأ : عررشلا ىف ,سايقلا اوفت موق امإ : نيفنص دحأ

 انهه توكسملا قلأنم عيمج نأ كلذؤ هبشلا سايق اوقن موق امإو « ةيرهاظلا مهو
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 نبا نع ىكح ام الإ « ةلعلا سايقبال هبشلا سايقب هقحلا امنإف « هب قوطنملاب
 ةطايح ىه امن ابرلا عنم ةلع : لاقو ةيلاملا كلذ ىف ربتعا هنأ نوشجاملا

 سايق ناك املف .قالقايلا ركب وبأ ىضاقلا امأو . نيعلا عنم ديري « لاومألا

 غضوملا اذه ف ربتعا هتم ىوقأ هدنع ىبعملا سايق ناكو ع 5 هدنع هيشلا

 5 « ةلع سايق هل تأتي ملذإ « ىبعملا س

 نم ا : ءالؤه نم دحاو لكلو 5 رغلا ىبعم ف هنأ معز هنأل « 0

 قوطنملاب هنع توكسملا قاحلإ ىف هريتعا ىذلا هيشلا طابنتسا ف ليلد نيسفاقلا

 أ نإ : ةيبهشلا مهللع تيبثت ىف اولاق مهنإف ةيعفاشلا امأ . ةعبرألا هذهنم هب

 | هلك رع بالا تع قتشا ىذلا ىعملا كلذ نأ ىلع لد قتشم مساب قلع اذإ

 | قلع املف 000 اوعطتقاف ةقراتسلاو ”قراّسلاو - ىلاعت هلوق لثم

 ناك اذإو : اولاق . ةقرسلا سفنب قلعتم مكحلا نأ ملع نأ لع قراسلاوهو قتشملا مسالاب

 تنك : لا م انكم اذه

 « لثع ةالثم ماعلطلاب ماتا: : لوقي ماسو هبلع هللا ىلص هللا لوسر عمسأ

 ىلغ تداز اهنإذ ةيكلاملا امأو . مكحلا هب قلع ىذلا وه معطلا نأ نببلا 0

 وهو نيتفص امإو « أطوملا قف ةام ىلع راخدالا وهو ةدحاو ةفص امإ

 ةلعلا هذه طاياتسا ف تكسمتو « نويدادغبلا هراتخا ام ىلع تايئقالاو 0

 نم دحاو ىلع صنلاب كالذ ىلع هيبنتلاب ىتكال هدحو:عطلا دوصقملا ناكول هنأب

 ىلكب دصق هنأ لع اددع اهنم ركذ املف « ةر وكذملا فانصألا ةعبرألا كلت

 . راخدالاو تايتقالا اهعمج اهلك ىهو « هانعم ىف ام ىلع هيبنتلا اهله دحاو

 عيمج ىلع رعلاب هينو « ةرخخدملا بوبحلا فائصأ ىلع امبب هبنف ريعشلاو ربلا امأ

 عيمج ىلع حلملاب هبنو ؛ 00 لسعلاو ركسلاك ةرحخبلملا تاوالحلا عاونأ

 ىتعملا لوقعم ناك امل : اولاق مهمإف اضيأو 5 ماعطلا حااصإل ةرخدملا لباوتلا

 نأ بجاوف مهاودأ 00 اضعب سانلا ضعب نيغيال نأ وه امن ايرلا ف

 زابتعا ف مهتدمعف ةيفنحلا امأو .تاوقألا ىهو .شياعملا لوصأ ىف كلذ ن وكي

 قافتاو فنصلا قافتاي ليلحالاقلع امل و هيلع هللا ىلص هنأ نوزوملاو ليكملا

 هيلع هللا ىلص هلوق ىف ردقلا فالتخاو فنصلا قافتاب ميرحتلا قلعو « رسدقلا

 «ملبيب ادي ليك اليك الإ 8 هريغو ديعس ىلأ كيرح نيش هلماعل ملسو



 ها

 برو « فنصلا ريثأثك مكحلاىف رثؤملا وه نزولا وأ ليكلا ىعأ ريدقتلا نأ اوأر
 + نزولا وأ ليكلا رابتعا ىلع ىوق هيبلت اهيف ةروهشم تسيل ثيداحأب اوجتحا
 ثيدح ىف اهيلع صوصنملا تايمسملا ةنمضتملا ثيداحألا ضعب ىف اوور مهنأ اهنم
 لايكملا كلذكو' : اهضعب ىفو « نزويو لاكيام كلذك ىهو « ةدايز ةدايع
 قيرط نم رمألا لمؤت اذإ نكلو « ثيداحألا تعص ول صن اذه « نازيملاو
 نأ عرشلا نم رهظي هنأ كلذو ؛للعلا ىلوأ مهتلع نأ - ملعأ هللاو  رهظ ىجملا
 لدعلا نأو « هيف ىذلا ريثكلا نبغلا ناكل وه امنإ ابرلا ميرحتب دوصقملا
 ىراستلا كاردإ رسع امل كلذلو ء ىواستلا ةبراقم وه امنإ تالماعملا ف

 « اهريدقت ىبعأ : اهميوقتل مهردلاو رانيدلا لعج تاونلا ةفلتخملا ءايشألا ف
 اهيف لدعلا ةليكملاو ةنوزوملا ريغ ىنعأ :”تاوذلا ةفلتخملا ءايشألا تناك انو
 هسنج ىلإ نيئيشلا دحأ ةميق ةبسن نوكت نأ ىبعأ « ةبسنلا دوجو.ىف وه امنإ
 اسرف ناسنإ عاب اذإ لدعلا نأ كلذ لاثم « هسنج ىلإ رخآلا ءىشلا ةميق ةبسن

 كلذ ةميق ةبسن ىه شارفألا ىلإ سرفلا كلذ ةميق ةبسن نوكت نأ وه بابثب
 كلت نوكت نأ بجيف نوسمح هتميق سرفلا كلذ ناك نإف « بايثلا ىلإ بولا
 ةرشع وه اهددع ردقلا اذه ىواسي ىذلا الثم نكيلف « نوسخ اهميق بايثلا
 ةلماعملا ىف ةبجاو ددعلا ف ضعبب اهضعب تاعيبملا هذه فالتخا اذإف « باوثأ
 ءايشألا امأو . لثملا ىف باوثأ ةرشع سرف ليدع نوكي نأ ىبعأ « ةلادعلا
 تناكو ء فالتالا لك فلتخ تسيل تناك املف « ةنوزوملاو ةليكملا
 هلدبتسي نأ فنص اهمه هدنع ناك نمل ةيرورض ةجاح نكت ملو ةبراقتم اهعفانم
 دوجوي وه امنإ اذه ىف لدعلا ناك فرسلا ةهج ىلع الإ هنيعب فنصلا كلذذب
 عنم نإف اضيأو « مفانملا ف توافتنال تناك ذإ نزولا وأ ليكلا ىف ىواستلا
 « ةفلتنم ريغ اهعفانم نوكل لماعت اهيف عقيال نأ بجوي ءايشألا هذه ىف لضافتلا
 ءايشألا هذه ىف لضافتلا عنم اذإف « ةفلتخا مفانملا ىف هيلإ رطضي امنإ لماعتلاو
 ةلماعملا عنم ىناثلاو ايف لدعلا دوجو امهادحإ : ناتلع ةنوزوملاو ةليكللا ىعأ
 اهيف عنملا ةلعف مهردلاو رانيدلا امأو . فرسلا باب نم اهب ةلماعلا تناك .اذإ
 ءايشألا ريدقت اهب دوصقملا امنإو « حبرلا اهنم دوصقلا سيل هذه تناك ذإ رهظأ
 ريتعي ناك هنأ بيسملا نب ديعس نع كلام ىرو . ةيرورض مفانم اه ىلا
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 مااا نوكل ديج ىنعم وهو « معطلاو ليكلا فانصألا هذه ىف ابرلا ةلع ىف
 ايف فرسلا ظفحو نيعلا ظفح نوكي نأ هبشي هنإف « سانلا تاوقأ ىف ايرورض

 ريتعا هنأ نيعباتلا ضعب نع ىور دقو . اتوق وه سيل ايف هنم مهأ توق وه
 ئيعأ : اقلطم عافتنالا مهضعب نعو « ةاكزلا اهيف بجت ىلا سانجألا ابرلا ىف
 . نوشجاملا نبا بهذم وهو « ةيلاملا

 ىناثلا لصفلا

 ءاسنلا اهيف زوجي الو لضافتلا اهيف زوجي ىبلا ءايشألا ةف رعم ىف
 دنع معطلا ىه تايوبرلا ىف ةئيسنلا عانتما ةلع نوكت نأ اذه نم بجيف
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 ليكلاوه هدنع ءاسنلا عن« ةلعف ةفينحوبأ امأو . تايوبرلا ريغ ىف ةئيسن ىفاشلا
 (..لضافتم ريغ وأ ناك الضافتم دحاولا طنصلا تايوبرلا ريغ قو تايوبرلا ف

 باب نم ةدنع هنأل 4 هذه ةئيسنلا عنعب هنأ كلام نع مساقلا فا نم رهظيدقو

 . ةعفام رحخ ىلا فاسلا

 اعيمج نارمالا هيف زوجنام ةفرعم ق ثلاثلا لضفلا

 ايوبر نكي لاف « ءاسنلاو لضافتلا ىبعأ : اعيمح نارمألا هيف زوجي ام امأو
 هلثاعم ادحاو افنص ناك الو ايوب ر نكي مل اف كلام دنع امأو . ىعفاشلا دنع

 رثؤملا فنصلا ق ريثعب كلامو 5 ةفينح ىلأ بهذم ىلع قالطإب أدحاو افنص وأ

 6 اهفالتخاو عفانملا قافتا تايوبرلا ريغىف ءاسنلا فو « تايوبرلا لضضافتلا ف

 الا ريثعن ةفديحوبأو 4 ادحاو مالا ناك نإو 4 نيفنص اهلعج تفلتخا اذإف

 تايوبرلا الإ ارث وُ ةديع فئصلا سنل .ن هفاشلا ناك ثنِإو 4 يناخلا كلذكو

 اذهف « للصأ ءاسنلل ةلع 57 ود سيلو « هيف لضافتلا عنكب هنأ ىعأ : طقف

 ءايشألا امأف . ثدلثلا لوصفلا هذه ق ة دي الثلا ءاهقفلا ءالؤه بهاذم ليصح وه

 مدقت دقو لضافتلا اهيف زوجنال ام اهم : نامسق اهنإف ةئيسنلا اهبف زوال ىبلا

 لضافتلا اهيف زوال ى ا ءامشألا امأف . لضافتلا اهيف زوجنام ايمو « اهركذ



 اا

 دنعو (« طقف معطلا ىعفاشلا دنعو كالام دنع معطلا وه اهف ةئيسنلا عانتما ةلعي

 مرح فنصلا قافتا معطلاب نرتقا اذاف ٠ نزولاو ليكلا تاموعطم ةفينح ىنأ
 لضافنلا مي راخدألا وهو ثلاث فصو نرقا ادإو 2 ىعفاشلا دنع لضافتلا

 ءايشألا امأو . ةئيسنلا تمرحو لضافتلا زج فنصلا فلتخا اذإو ٠ كلام دنع

 ريغ امإو ٠ ةموعطم امإ : نافنص اهإف كلام دنع اهيف لضافتلا مرحي سيل ىبلا

 امأو 4 يعطلا عنملا ةلعو 4 اهمف زوال هدنع ءاسنلاف ةموعطملا امأو : ةموعطم

 الف « .ضافتلا عم هعفانم تقفتا ايف هدنع ءاسقلا اهيف زوجيال هنإذ ةموعطملا ريغ

 ىرخألاو ةبولح امهادحإ نوكت نأ الإ لجأ ىلإ نيتاشب ةدحاو ةاش هدنع زوحي
 لضافتلا كود عفانملا قافتا ربتعي هنإ ليق دقو ؛ هنع روبشملا ىه.اذه « ةلوكأ

 عفانملا تفلتخا اذإ امأف . لجأ ىلإ ةبولح ةاشب ةبولح ةاش هدنع زوخيال اذه ىلعف
 قافتا ريتعي ليقو ؛ ادحاو فنصلا ناك نإو نازئاج هدنع ةئيسنلاو لضافتلاف

 ةفينحوبأ امأو.. ربتعي ليق دقو ؛ ربتعيال نأ ربقألاو « عفانملا قافتا عم ءامسألا

 قافتا وه لضافتلا اهيف هدنع زوجيال ىلا.ادع ام ءاشنلا عنم ىف. هدنع زيتعملا
 نيتاشب الو ةاشب ةاش هدنع زوي الف « تفلتخا وأ عفانملا تقفتا فنصلا

 هدنع لضافتلا زوجيال ام لكف ىعفاشلا امأو . اهعفانم تفلتخا نإو ةئيسن
 كلذكو « ادقنو ةئيسن نيتاشي ةاش' زيجيف « ءاسنلا هيف زوي دحاولا فنصلا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ » صاعلا نب ورع ثيدح ىعفاشلا نليلدو ع ةاشب ٌةأَس

 اولاق:« ةقدصلا ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ةقدصلا صئالق ىف ذخأي نأ هرمأ سو هيلع
 ثيدحي تجتحاف ةيفنخلا امأو ..ءاسنلا عم دحاولا سنحللا ف لضافتلا اذهف
 ناويحلا عيب نع رد سو ةيلعاللا لحال لوسر نأو ةرمس نع نسا

 الام امأو., ةئيسنلا ىف دارفنالا ٍلع سنها ريثأت ىلع لدي اذهو : اولاق م ناويحلاب
 ةدئافال هنأ كلذو « ةعيرذلا دس ضارغألا .قافتا دنع ءاسنلا عنم ةاعارم ىف هتدمعف
 ” هنإ هنع ليق دقو « مرحي وهو اعفن ري فلس باب نم نوكي نأ الإ كلذ ىف
 ةئيسن ناويدلاب ناويحلا٠ عيب زوجيال هنإ نييفوكلا نع ليق دقو ؛ هسفنب لصأ
 بهذم بهذ ىعفاشلا نأكف ٠ ةرمس ثيدح رهاظ ىلع قفتا وأ سنحلا فلتخا
 4 هل ليوأتلا عم ةرم ثيدحلا ةيفنخلاو .« صاعلا نب ورم ثيدحل جيجرلا

 « فلتخا وأ سفجلبا قفتا ةئيسن ناويجلاب.ناويبملا زوجيال نأ ئضتقي هرهاظ نأل
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 . ضارغألا قافتا ىلع ةرمم ثيدح لمحف « عمجلا بهذم بهذ اكلام نأكو

 ( هيف فلتخت ةرمس نم نسحلا عامسو « اهفالتخا ىلع صاعلا نبورمع ثيدحو
 لاق : لاق رباج نع ىذمرملا هاور ام كلامل دبشيو « ىنمرتلا هححص نكلو

 ماسنلا حلصتيال ء دحاوب نانثثا ناوتيتحلا : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوسر نأ » تبث : رذنملا نبا لاقو « ديب ادي هب سأبالو

 « سؤرأ ةعبس, ةيراج' ىرتشاو . نيدوسأ نيدبعب ادبع ىرشا ملسو هيلع

 ,نمال هسفنب الصأ نوكي نأ هبشي ناويحلاب ناويحلا عيب نوكي ثيدحلا اذه ىلعو

 ضياقتلا هطرش نه له « ءاسن هعيب زوجيال ايف اوفلتخاو . ةعيرذ دس لبق

 ةفراصملا ف كلذ طارتشا ىف ىهقافتا دعب تايوبرلا رئاس قارتفالا لبق سلجم ا ىف

 اهيف طرش نف « زجانب ايئاغ اهم اوعيبتال» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 لبق ضبقلا نإ : لاق كلذ طرتشي مل نمو « فرصلاب اههبش سلجما ف ضياقتلا

 ىلع ليلدلا ماق اأو « هيلع ليلدلا ماقام الإ عويبلا ىف اطرش سيل قرقتلا

 . لصألا ىلع تايوبرلا رئانس تيقب طقف فرصلأ

 عبارلا لصفلا

 ادحاو افنص دعيال امو « ادحاو افنص دعيام ةفرعم ىف

 امم لضافتلا ىف رثؤملا وهو ادحاو افنص دعب ايف بابلا اذه نم اوفاتخاو

 كلذكو « اهربشأ اهنم ركذن نكل « ةريثك لئاسم ىف ادحاو افنص دعبال

 فلتْيال نأ هطرش نم له « لضافتلا ىف رثؤملا دحاولا فئصلا تافص ىف اوفلتحنل

 ادحاو افنص دعي ايف مهفالتخا امأف ؟ ةبوطرلاو سبيلاب الو « ةءادرلاو ةدوحلاب

 فنص امهنأ ىلإ اتوق راص « ريعشلاو حمقلا كلذ نق . ادحاو افنص دعيال امم

 « ىعازوألاو كلام لاق لوألابف ٠ نافنص امهنأ ىلإ نورختآ راصو « دحاو

 «ةفينحوبأو ىعفاشلا لاق ىناثلابو ؛ بيببملا نب ديعس نع أطوملا ىف كلام.هاكحو

 اوصيبتال د ملسو هيلع هللا ىلص هلوقف عامسلا امأ . سايقلاو عامسلا. امهتدمعو

 اضيأو «نيفنص امهلعجف , لثنمب التم الإ ريمتشلاب ريعتشلاو رباب ربا

 ةضفلاب بهاذلا اوعيبَو ١ تماصلا نب ةدابع ثيدح قرط ضعب ىف نإف
 هكا اا قاوم مح دش افنبتك ريعشلاب او ؛ ' مكنش فن
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 هيله حصو ٠ ىروثلا نع عيكوو قازرلا دبع هزكذ « ديب ادي مش

 نيالا اها وع « امهعفانمو اهؤامسأ تفلتخا نائيش امهنًألف سايقلا امأو . ىذمرتلا ةدايزلا

 الا ىف ةفلتخملا ءايشألا رئاسو بهذلاو ةضنلا هلصأ « نيفنص انوكي نأ بجوف

 كلذ ىف اودمتعاف هباحصأ امأو . ةنيدملاب هفلس لمع هنإف كلام ةدمع امأو - ةعفنملاو
 لاق مالسلاو ةالسلا هيلع ىبنلا نأ ىوراف عارسلا امأ . سايقلاو عاملا اضيأ

 ريعشلاو ربلا لوانتي ماعطلا مسا : اولاَقف ( لم ”الثثم ماعطلاب ماعتطلا ١

 قيرط نم امأو . ةحيحصلا ثيداحألا هرسفي ماع اذه نإف ٠ فيعض اذهو

 زوجنال ,عهفانملا ةقفتملاو « مفانملا ىف أمهقافتا- نم اريثك اوددع ممل |! سايقلا

 اتا انآ هولحاو كتم ردلاو كلان نع تلا فاق 0 ماش

 اهمأ اضادحإ : ناتياور عويبلا يف هنعو « ةاكزلا ف دحاو فنص هدنع انف

 مفانملا قافتا ضراعت فالحلا ببسو . فانصأ اهنأ ىرخخألاو « دحاو فنص

 .فالتخالا بلغ نمو «دحاو فنص : لاق قافتالا يلغ نف « اهفالتخاو اهيف
 . دحاو فئص ةدنع سرواخلاو نيخدلاو زرألاو . فانصأ وأ نافنص : لاق

 زوال ىذلا محللا نم دحاولا طنصلا ق بابلا اذه نم اوفلتخاو ( ةلئسم )

 عبرألا تاوذ محلف : فانصأ ةثالث موحللا : كلاه لاقف « لضافتلا هيف

 « اضيأ دحاو نص. هلك ريطلا محلو « فنص ءاملا تاوذ محلي « فنص

 ملحاو لك : ةفينحو بأ لاقو . لضافتلا اهيف زوجي ةفلتخم فانصألا ةثالثلا هذهو
 . هنيحب دحاولا عونلا.ىف الإ زئاج هيف لضافتلاو « ةريثك عاونأ وه هذه نم

 هفنص اهعيمج نأ رخآلاو . ةفينح ىلأ لوق لثم امحدحأ : نالوق ىفاشلاو
 ىعفاشلاو « هزيجيال كلامو « الضافتم رقبلاب ممغلا محل زيجي ةفينحوبأو . دحاو
 هلوق ىعفاشلا ةدمعو . هزيجي كلامو « الضافتم مغلا محلب ريطلا محل عيب زيجيال

 0 ةايحلا اهتقراف اذإ اهنآلو « لثمي الثم ماعطلاب ماعطلا » مالسلاو ةالصلا هيلع

 . اددحاو الوانت محللا مسا اهلوانتيو ء فلتخت اهب تناك ىلا تافصلا

 0 افلتم اهصل نوكي 7 بجوف « ةفلتخمم سانجأ هذه نأ ةيكلاملا
 .ىذلا فالتنالا نإ: لوقتو هذه نم دحاولا سنحلا ىف ىذلا فالتخالا ربتعت
 اوه رئاطلا تلق كلنأك هنم دحاولا 7 ىبعأ « ناويبللل ىف ىلا حاونألا نيب
 نأ ىعدت ةفئاط لكف ةلمحلابو . ريعشلاو ربلاو ركلا نيب ىنلا فالتخالا نازو
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 هارت ىذلا فالتخالا وه اهيلع صوصنملا ءايشألا نيب ىنلا فالتخالا نازو

 دنع وه امنإ لضافتلا ميرحت نأل « ىبمملا ةهج نم ىوقأ ةيفنحلاو « محلا ىف
 . ةعفنملا قافتا

 : لاوقأ ةثالث ىلع تيملاب ناويحلا عبب ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو ( ةلئسم و

 زوجي هلإ لوقو ؛ ثيللاو ىعفاشلا لوق وهو « قالطإب زوحيال هنإ لوق

 ىععأ : ةقفتملا ف كلذ زوجي الو ٠ لضافتلا اهيف زوجي ىلا ةفلتخملا سانجألا ىف

 اهم دوصقملا ىلا ىف كلذو « لضافتلا قيرط نم اهيف ىذلا لهجلا ناكمل ةيويرلا

 كلذو « لكألل دارت ةاشب ةحوبذم ةاش زوجي الف « كلام لوق وهو « لكألا

 لكألا دوصقلا ناك اذإ ىحلاب ىلا زيجيال هنأ ىّبح ء لوكأملا ناويحلا ىف هدنع

 ةهبج نم هدنع كللد عانتما نأ ىعأ 1 بايلا اذه نم هدنع ىهف « امهدحأ نم

 ببسو . ةفينح وبأ لاق هبو « اقلطم زوجي هنإ ثلاث لوقو ؛ ةنبازملاو ايرلا

 نأ كللذوب « ,تيسملا ةيهيعص لسرل هتابلا اذه أ لوصألا ةعزاعم فالق

 هللا ىلص هللا لوسر نأ » بيسملا نب ديعس نع لسأ نب ديز نع ىور اكلام

 0 هيقراعت هدنع حدقنت مل نأ ( محللاب ناويحلا عين نع ل و هيلع

 نأ ىأر نمو ٠ هب لاق ميرحتلا بجوت ىلا عويبلا لوصأ نم لصأل ثيدحلا

 هلعجيف ثيدحلا بلغي نأ امإ : نيرمأ دحأ هيلع بجو هل ةضراعم لوصألا

 ثيدحلا بلغ ىعفاشلاف . هل لوصألا ةضراعم ناكمل هدري وأ هسفنب ادئاز الصأ

 معيبلا لعجف ُ عويبلا ىف هلوصأ ىلإ هدر كلامو... لوصألا بلغ ةفينح وبأو

 نوتيزلاب تيزلا عيب لثم « هلصأب ىوبرلا ءىشلا عيب ىنعأ « ابرلا باب نم هيف
 ةلخاد ىهو « ةنبازملاب ءاهقفلا هفرعي ىذلا هنإف « لصألا اذه ىلع مالكلا قأيسو

 ابرلا ةهج نم تايوبرلا ىف ةعونمم اهنأ كلذو ءةهمي ررغلا فو « ةهجي ابرلا ىف

 جراخلاب لهخلا هببس ىنلا طقف ررغلا ةهج نم تايوبرلا ريغ فو « ررغلاو

 . لصألا نع

 « لثمب الثثم ةطنخلاب قيقدلا عيب ىف مهفالتخا بابلا اذه نمو ( ةلئسم )

 ؛زوحيال هنأ هنع ىورو «هئطوم ىف كلام لوق وهو « هزاوج كلام نع ربشألاف

 لاقو ؛ كلام باعصأ نم نوشجاملا نباو ةفينح ىلأو ىعفاشلا لوق وهو

 ناك اذإ عنملا ةياور امنإو « هلوق نم افالتخا وه سيل : كلام باعصأ ضعب



 تاك

 قاونملا ةياورو « هليك فلتخا اقيقد راص اذإ ماعطلا نأل « ليكلاب ةيلثلا رابتعا

 امهدحأ نأ لبق نم كلذ ىف هدنع عنملاف ةفينحوبأ امأو . نزواابرابتعالا ناك اذإ
 نأ ةداعلا ترج ايف نزولا وأ ليكلا ربتعي كلامو . نوزوم رختآلاو ليكم

 امف بابلا اذه نم اوفلتخاو . نرويالو لاكيال امف ددعلاو « نزوي وأ لاكي

 0 :زيخكلاب زيخلا لثم هيف ابرلا عنم هلصأ امم ةعنصلا هلخدت
 ءابرلا هيف ىذلا سنحلا نع ةعنصلاب جرخ دق هنأل « الثاهمو الضافتم كلذ عيب
 اريغت ةعنصلا هت ريغ دق هنأل «٠ لضافتم نع الضف الثاتم زوحجيال : ىعفاشلا لاقو

 هنأ هدنع زبحلا ىف رهشألاف كلام امأو . ةلئامملا اهيف ربتعت ىبلا هريداقم هب تلهج

 نيجعلا امأو . ىراستلاو لضافتلا هيف زوي هنإ هيف ليق دقو « الئاتم زوحي

 سنج نم هلقنت ةعنصلا له فالخللا ببسو . ةلثامملا عم هدنع زئاجف نيجعلاب
 ؟ نكمتال وأ هيف ةلئاملا نكمت لهف هلقنت ل نإو « هلقنت سيئ وأ تايوبرلا

 ناكمإ ىف اوفلتخخاو . هلقنتال : ىعفاشلاو كلام لاقو « هلقنت : ةفينح وبأ لاف
 رزخللاو ريدقتااب محللاو زبخلا ىف ةلثامملا رابتعا زيحي كلام ناكف « امهيف ةلثسملا

 هتلخند دق رخخآلاو ةعنص هلخدت ل.نييوبرلا دحأ ناك اذإ امأو . نزولا نع الضف
 نم ىنعأ : سنحلا نم هلقنت ةعنصلا نأ اهنم ريثك ىف ىري اكلام نإف « ةعنصلا
 « كلذ ىري سيل اهبضعب ىفو « لضافتلا اهيف زيجيف ادحاو اسنج نوكي نأ

 نم هدنع خوبطملاو ىوشملا محللاف « لاصفنالا ريسع كلذ ىف هبهذم ليصفتو

 هياصصأ مار دقو « ناسنج ةزاقملا ريغو هدنع ةولقملا ةطنحلاو « دحاو سنج

 ىهح هلوق نم نوناق كللذ ف سيل هنأ هبهذم نم رهاظلاو « كلذ ىف ليصفتلا
 اضيأ كلذكو « ىتثملا ف ىجابلا اهرصح مار دقو « اهيف هلاوقأ هيف رصحني

 ىبلا سانجنألا نم ءىش ءىبش ىف قافتالا هدنع بجوت ىلا عفانملا رصح رسعي
 ضورعلاو ناويحلا ىف ىنعأ : كلذ بجوتال ىلا نم اهزييمتو « لماعتلا اهب عقي
 تاقوأ ىف ةهباشت٠ ءايشأ ' نع لئس اذإ ناسنإلا نأ رسعلا ببسو . تابنلاو

 رظنلا ىداب هيطعي ام الإ اهزييمت ىف هيلع لمعي نوناق هدنع نكي ملو ةفلنحم
 قىرخ نأ ما مارف دحأ هلدعب نم ءاج اذإف « ةفلدع تاباوجم اهبف بواج لاخلا ىف

 كلذ نيش 3 3 هيلع كلذ رسع دحاو لصأو دحاو نوناق ىلع ةيوجألا كلت

 . :بابلا اذه تاهمأ ىه هذهف « مهبتك نع
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 دوجو عم سبايلا نم هسنجي بطرلا ىوبرلا عيب ىف مهفالتخا امأو ( لصف )
 نب دعس نع كلام ىورام كللذ ق ببسلا نإف « زجانتلاو ردقلا ف لثاغلا

 ءرش نع لعن و هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس » لاق هنأ صاقو ىلأ

 اذإ بطّرلا صقتبأ ؛ ؛ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ٠ بطرلاب رّعلا
 زوجيال : لاقو ءاملعلا رثكأ هب ذخأف « كلذ نع ىهنف « معث : اولاقف ؟ فج
 زوجي : ةفينحوبأ لاقو . امهريغو ىعفاشلاو كلام لاح ىلع. بطرلاب رّلا عيب

 راسا نار تاو ولا حار ا ل هت

 « هل هريغؤ ةدابع ثيدح رهاظ ةضراعم فالحلا :ببسو . ةفينح ىلأ لوقب

 ةلئامملا طقف زاوحلا ف طرتشا ةدابع ثيدح نأ كلذو « هحيحصت ىف مهفالتخاو

 رهاوظ بلغ نف ؛ لآملا لاحال دقعلا لاح هرهاظب ىضتقي اذهو « ةاواسملاو

 هسفنب الصأ .ثيدحلا اذه لعج نمو ؛ ثيدحلا اذه در تايوبرلا ثيداحأ
 فلتخا اضيأ ثيدحلاو . تايوبرلا ثيداحأل رسفمو دئاز رمأ وه : لاق

 هللا دبع هيف فلوخ : ىواحطلالاق . ناخيشلاهجرْخي لو هحيحصت ىف سانلا
 عيب نع ىمن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » هنع ريثك نب ىبحب هاورف
 نب دعس نع ثيدحلا اذه هنع ىوري ىللا نإ : لاقو « ةئرسن رعلاب بطرلا

 كلام لاقو . هب لمعلا ىلإ اوراص ءاهقفلا روهمح نكل « لوهجم وه صاقو ىأ

 سبايب بطرلك كلذكو « ثيدحلا اذه ىف محلا ليلعت ىلع هب اسايق هتطوم ىف

 بطرلاب سبايلا محللاو قيقدلاب :نيجعلاك .ةلثامملا عنم ىبعي : مارح هعون نم
 نم ةانثكسم هدنع ةيرعلاو « هدنع اهنع ىبملا كلام دنع ةئبازل نمت دحأ هو

 وه ةفينح ىلأ دنع اهنع ىبهملا ةنبازملاو « ىعفاشلا دنع كللذكو « 0 اذه

 امهيب ىذلا رادقملاب لها عضومل ليخنلا سوعر ىف رّلاب ضرألا ىلع رم

 زجي ملف « نيبطرلا نيئيشلا ف ةلعلا هذه ىعفاشلا درطو « ىواسنلا دوجوب 0
 لضافتلا نأ معز هنأل « لئاثلا عم نيجعلاب نيجعلا الو « بطرلاب بطرلا عيب
 م ثيدحلا اذب, لاق نم "لج كللذ ىف هفلاخخو .٠ فافيملا دنع امهيي دجوي

 نأي روصتب كاذف 6 ةيوبرأا فانصألا ىف ء ىدرلاب ديلا ميب ف مهفالتخا امو

 كالذ نم دوجأ اهدحأ : نيفنصب ةدوحللا قف طسو دحاو فئصاهم» عابي

 رمت نه نيردمب طسو رمت نم نيادم عيب نأ لثم « + امرا نسالا زر فنفلا



 مس الجعد

 همس هنآل اذه دري اكلام نإف « هنم نودأ رخآلاو 3 طسولا نم ىلعأ اهدحأ

 هعم لعجف « بيطلا نم دم ف طسؤلا نم نيدم عفدي نأ دضق امنِإ نوكي نأ
 نكلو « اذه ىف ىعفاشلا هقفاوو « كلذ نم بحال ام ليلحت ىلإ ةعيرذ ءىدرلا

لو « مهلا لمعتال هنأل ةمهللا هذه بسحأ ايف وه سيل هدنع ميرحتلا
 هبشي نك

 طسولا ىلع بيطلا ةدايز نكت مل ىبم هنأ كلذو « ةفصلا ف لضافتلا ربحي نأ

 اذه نمو . ةفصلا ق ةاواسم كاته سيلف الإو « طسولا نع ءىدرلا ناصقث ىلثم

 ريئاند وأ ضرعو هلثم فنصب تايوبرلا نم فنص عيب زاوجف مهفالتخا بابلإ

 درفملا فنسعلا كلذ نم لقأ ضرعلا هعم لمي ىنذلا فئصلا ناك اذإ مارد وأ

 لثم لوآلاف « ردقلا.ف نافلتحم نافنصلاو ضرع امهنم دحاو لك عم نوكي أ

 نم نيلبك عيبي نأ لثم قاثلآو ؛ مهردو رقلا نم ليكب رْقلا نم نيليك يبي نأ

 نإ : ثيللاو ىعفاشلاو كلام لاقف « مهرجو رْملا نم لايكأ ةثالثب بوثو رغلا

 الخلا ببسف . زئاج كلذ نإ : نويفوكلاو ةفينحوبأ لاقو ء زوجيال كلذ

 ةميقلا ىف هل ايواسم نوكي نأ ىغبني ىوبرلا ننحلا نم ضرعلا لباقي ام له
 زوجيال : لاق ةميقلا ىف هتاواسمب رابتعالا لاق نف « عئابلا اضر كلذ ىف ىنكي وأ
 ىلع نييوبرلا دحأ لضفل ايواسم ضرعلا نكي مل اذإ هنأل «.كلذب لهجلا ناكم

 هبوثو لبكب رمت نم نيليك عاب نإ هنأ كلذ لاثم « ةرورض لضافتلا ناك ىناثلا

 . ةرورمض لضافتلا عقو الإو « ليكلا ىواست بوثلا ةميق نوكت نأ بحي دقف

 اذه ىف اضيأ ربتعي ثالامو «ناعيابتملا هب ىضري نأب كاذ ىف ىتكيف ةفينحوبأ امأو

 الضافتم دجاولا فنصلا عيب ىلإ ةعيرذ كلذ لعاج لعج امنإ هنأل « ةعيرذلا دس

 . سنحلا اذه ىف مهلئاسم تاروبشم هذهف.

 ةيوبرلا عئارذلا نويب ىف باب
 « ناصقن وأ ةدايزب رحتالل اهدحأ لاق اذإ نيعيابتملا ضرعي ءىش انههو

 ناصقن وأ ةدايزب هعاب ىذلا ءيبثلا هبحاص نم امهدحأ ىرتشا اذإ نيعيابتمللو

 ناسنإ عيدي نأ لثم «ىوبر ميابت كلذ ىلإ دصق ريغ نم امهديب روصتي نأ وهو
 اذإف « لجأ ىلإ نيرشعب هنم اهيرتشي مث ادقن ريتاند ةرشعب ةعلس ناسنإ نم
 ريئاثد ةرشع مفد اهدحأ نأ ىلع رمألا رقتسا ىلوألا ىلإ ةيناثلأ ةعيبلا تفيضأ
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 كلذ نم ركذنف . لاجالا عويبب كرعي ىلا سا ايوب لجأ ىلإ نيرشع ىف

 دوصقملا سيل باتكلا اذه ناك ذإ لاجالا عويب نم ةلثسمو « ةلاقإلا ىف ةلئسم

 . لوصألا ليصحنت هيف دوصقملا امإو « عيرفتلا هب

 الثم رانيد ةئامب ادبع تلق كلنأك ام ائيش عاب نم نأ اوفلتخي مل ( ةلئسم )

 ةرشع هيلإ عفديو هعيبم هيلإ فرصي نأ عاتبملا لأسف عئابلا مدن مث « لجأ ىلإ

 ةلاقإلا نأو « كلذب سأبال هنأو زوجي كلذ نأ « لجأ ىلإ وأ ادقن الثم ريئاند
 عيبي نأ ف جرحالو « فنأتسم عيبب ىه ناصقنلاو ةدايزلا الخد اذإ مدنع

 هنم ىرئشا ةلئسملا هذه ىف هنأل « هنم ركأب هيرشي مث نمثب ء « ىشلا ناسنإلا

 اهداز ىلا ليقاثم ةرشعلابو هل تبجو ىلا ةئاملاب هعاب ىذلا دبعلا لوألا ئايلا

 لجأ ىلإ رانيد ةئاع عيبا ناك ول مهيب فاللخ ال كلذكو « لجأ ىلإ وأ ادقن

 لأسو ةلأسملا هذه ىف ىرتشملا مدن نإ امأو . لجأ ىلإ وأ ادقن ليقاثم ةرشعلاو

 لجألا نم دعبأ لجأ ىلإ وأ ادقن ليقاثملا ةرشعلا عئابلا ىطعي نأ ىلع ةلاقإلا

 :ىعفاشلا لاقو « زوجيال ؛ كللام لاقف « اوفلتخا انهف « ةئاملا هيف ثبجو ىذلا

 ' بهذلا عيب دصق ىلإ ةعيرذ كلذ نأ كلام كلذ نم هركام هجوو ؛ زوجب

 ةرعلا عقد ىربشلا نأل « بهذي ضرعو بهذ عيب ىلإو لجأ ىلإ بهذلاب

 ىرشملا نأك فلسو عيب هلخدي اضيأو « هيلع ىلارانيد ةئاملا ىف دبعلاو ليقاثم

 هسفن نم اهضبق هيلع بجي ىذلا لجألا ىلإ ةرشع هفلسأو نيعسأب ديعلا هعاب

 هدنع قرف الو « فنأتسم ءارش هنآل زئاج هلك هدنع اذهف ىعفاشلا امأو . هسفنل

 ىرشيف « ةلجؤم رانيد ةئام لجر ىلع لجرل نوكت نأ نيبو ةلئسملا هذه نيب

 زئاجب كلذو « ريناند ةرشع هل لجعتيو هيلع ىلا ارانيد نيعستلاب امالغ هنم

 ادقن لوألا عيبلا ناك نإ امأو .زوجبال مهلا ىلع ىلع سانلا لمحو : لاق . عامجإب

 نأ الإ « ةئيسن بهذب بهذ عيب هلخخدي سيل هنآل « كلذ زاوج ىف فالح الف

 هدنع هنأل « سانلا نيادي ىذلا ىنعأ : ةئيعلا لهأ نم وه نمل كلذ هركاكلام

 هل نوكت نأ ريغ نم عيبلا نم ارهظأ امب هيلإ نالصوتي هنمرثكأ ىف 00

علس لجرلا عيبا نأ ىهف « .لاجألا عويبب اموف رعي ىلا عوييبلا انأو
 ة

 . ادقن وأ رخآ لجأ ىلإ رخآ نمئب هل
 نيتاثسم ىف ام فلتخا ضرع ةدايز كانه نكت مل اذإ لئاسم عسن : انهو )
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 لإ هيرشي نأ امإف « هارتشا م لجأ ىلإ ائيش عاب نم هنأ كلذو ( قابلا ف قفتاو
 هنأ امإ ةثالثلا هذه نم دحاو لك ىو « هدعب وأ هلبق وأ هنيعب لجألا كلذ
 نم فلتخ ركأب امإو « لقأب امإو « هنم هب هعاب ىذلا نعلا لثع هب ريشي

 نم دعبأ ىلإ وأ نهلا نم لقأب ادقن لجألا لبق اهيرتشي نأ وهو ؛ نينثا ف كلذ
 كلذ نأ ةنيدملا لهأ روهمحسو كلام دنعف .. نعلا كلذ نم ربكأب لجألا كلذ
 رابتعا هعنم هجروف هعنم نف « زوجي روثوبأو دوادو ىفاشلا لاقو . زوجيال

 اهنم رثكأ ىف ريئاند عفد دصق امنإ نوكي نأ همهناف « لوألا عيبلاب ىناثلا عيبلا

 .ىإ اهب الصتيل ةروصلا هذه كلذل روزف هنع ىبملا ابرلا وهو « لجأ ىلإ
 كيلإ درأو رهش ىلإ ريئاند ةرشع ىنفلسأ : رخآل لئاق لوقي نأ لثم مارحلا
 نيرشعب رامحلا اذه كنم عيبأ نكلو «زوجيال اذه : لوقيف « ارانيد نيرشع

 اهيف مهني سيلف ةيقابلا ووجولا ف امأو . ادقن ةرشعب كنم هيرتشأ مث ء ربش لل
 نإ كلذكو « مهني مل لجألا كلذ نم لقأ ىف نملا نم رثكأ ىطعأ نإ هنأل

 ىأز نمل ةجحلا نمو « لجنألا كلذ نم دعبأ ىلإ نعلا كلذ نم لقأب اهارتشا .
 .تناك ةأرما امل تلاق دقو اهعمس اهنأ ةشئاع نع ةيلاعلا ىأ ثيدح ىأرلا اذه
 ةئامناهب ءاطعلا ىلإ ادبع ديز نم تعب ىفإ نينمؤملا مأ اي : مقرأ نب ديزل دلو مأ
 اهسنب : ةشئاع تلاقف « ةئاّيسب لجنألا لحم لبق هنم هتيرتشاف هنت ىلإ جاتحاف
 هللا لوسر عم هداهج لطبأ دق هنأ اديز ىغلبأ « تيرئشا امسئبو « تبرش
 ةئايسلا تذحنأو تكرت نإ تيأرأ : تلاق « بني ىل نإ ملسو هيلع هللا لص
 ”هلق ىيتنااف هير "نم ”ةظعوم هءاج "نق - من : تلاق ؟ رانيد
 نإف اضيأو « ةشئاع ثيدح تيثيال : هباحصأو ىعفاشلا لاقو فلس ام
 لوق لثم ىورو « سايقلا انبهذف ةباحصلا تفلتخا اذإو « اهفلاخ دق !ديز
 نإف « لوألا ىرتشملا دنع صقن عيبملاب ثدح اذإ امأو . رمع نا نع ىفاشلا
 كلذ نمرقأب ادقنهيرتشي نأ ةرظنلاب هعئابل اوزاجأ نييفوكلا نم ةعامجو ىروثلا
 هذه ىف عئارذلا ىف كلام اهربتعي ىبلا روصلاو. « ناتياور كللذ ف كلام نعو نما
 « المفافتم زوجيال ام عيب ىلإ وأ « كدزأ ىفرظنأ : ىلإ اهم عرذتي نأ ىه عوببلا
 .بهذب ضرعو بهذ ىلإ أ ؛« فلبسو عيب ىلإ وأ « ءاسن زوحيال ام عبب وأ
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 هنإف « فرصو عيب وأ « ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عيب ؛ وأ « لجعتو عض : ىلإ وأ

 نأ لبق ماعطب اماعط عاب خ نجيف مهفالتخا كبابلا اذه نمو . ابرلا لوصأ ىه هذه

 ,ىعازوألاو ىروثلاو ىعفاشلا هزاجأو « ةعامجو ةفينحوبأو كلام هعنف « هضبقي

 هزاجأ نمو « ءاسن ماعطلاب ماعطلا عيبب هيبش هنأ ههرك نم ةجحو . ةعامحو

 ىرشا نميف مهفالتخا كلذ نمو . كلذ ىلإ دصقلا كرعب ارابتعا هيف كلذ ري مل

 هعفدي ماعلم عئابلا دنع نكي مل لجألا لح املف :« مولعم لجأ ىلإ نمثب اماعط

 هل بجو ىذلا هماعط ناكم هيلإ هعفدي نمثي اماعط يرتشملا نم ىرتشاف « هيلإ

 ىذلا ىرتشملا ريغ نم ماعطلا ىرتشي نأ نيب قرفال : لاقو ىعفاشلا كلذ زاجأف
 ىلإ ةعيرذلا نم هآرو"كللام كلذ نم عنمو ؛ هسفن ىرتشملا نموأ ةيلع هل بجو

 « هتمذ ىف بترت ناك ىذلا ماعطلا هيلإ در هنأل « ىفوتسي نأ لبق ماعطلا عيب

 لجر ىرتشي نأ كلذ ف ةعيرذلا ةروصو . هيفوتسي نأ :لبق هنم هعاب دق نوكيف

 سيل : ماعطلا هيلع ىذلا لاق لجألا لح اذإف « مولعم لجأ ىلإ اماعط رخآ ن

 له لاقف « ”لع كل بجو هنلا ماعلا كنم ىرتشأ ركوب ماب فل

 هدرأو ىنم اماعط عبف : هل لوقيف قوتس نأ لبق ماعطلا عيب هنآل حصيال

 ىذلا ماعطلا كلذ هيلع دري نأ ىعأ  هانركذ ام كلذ نم ضرعيف « كيلع

 ىعفاشلا امأو . هتمذ ف وه ىنذلا ماغطلا نمت وه اغإ عوفدملا نعلا ىبي نو ةنمالخأ

 هاركذو اطرتشا ام عوببلا نم عرحيو لحب ايف ىعاري امنإو انلق اك مهتلا ربتعي الف
 0 2 هذه كعيبأ لاق اذإ هنأ ىلع ءاملعلا علمجإل امهلعف نم رهظو امبتسلأب

 * هل لاق ولو « زوال هلأ ايش وأ ,الوح اهب كرظنأو اهلثم مهاردب

 0 ل ا مهارد

 : ةسخ انلق ا5 ايرلا لوصأ تناك املو « هضرقو دصقلا لغفلو 0

 « هضبق لبقماعطلا عيبو « لجعتو عضو « ءاسنلاو « لضافتلاو « كدزأ فرظنأ

 ريغ نم اهنم رثكأ ذخأيو ريناند عقلي كلذ لعاف ذإ بابلا اذه نم هنأ نظي هنإف

 : نيلصألا نيذه انهه ركذن نأ ئغبتيف « هتمنب قلعتي نايغالو لعف فلكت

 « راضمألا ءاهقف نم رفزو ةباحصلا نم سابع نبا هزاجأف لجعتو عض : امأ

 نم ةعامجو ىروثلاو ةفينحوبأو كلامو ةباحصلا .نم رمع نبا مم ةعاج ديمو

 نم روهمجو كلام زاجأف « كلذ ىف ىعفاشلا لوق فلتحاو « راصمألا ءاهقف
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 تناك نإو هذخأي اضرع لجؤملاهنيدف لجسرلا لجعتي نأ « لجعتو عض :ركني
 ةرظنلا عم ةدايزلاب هيبش هنأ لجعتو عض: زجي مل نم ةدمعو . هنيد نم لقأ هتميق
 هنم الدب نعلا نم ارادقم نامزلل لعج هنأ اهب هببش هجاوو « اهمرحت ىلع عمتبملا
 « انمع هضرع هل داز نامزلا ىف هل داز امل كلانه هنأ كلذو « اعيمح نيعضوملا ىف

 ئور ام هزاجأ نم ةدمعو . انمث هتلباقم ىف هنع طح نامزلا هنع طح امل انهو

 هءاج ريضنلا ىب جارخنإب رمأ امل للسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ٠ سابع نبا نع
 «لحن مل نويد نمانلا ىلع انلو انجارخإب ترمأ كنإ هللا 'ىن اي :اولاقف مهنم سان

 فالحلا ببسف « اولجعَتَو اوُعَض : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ءاملعلا نإف « هضبق لبق ماعطلا عيب امأو . ثيدحلا اذهل هبشلا سايق ةضزاعم

 ىلع ءاملعلا عمجأ امإو . ىبلا نامع نع ىكحي ام الإ كلذ عنم ىلع نوعممم

 نع كلام ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هنع ىبللا توبثل كلذ
 ماتبا نم 9 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان

 عضاوم ةثالث ىف ةلئسملا هذهنم فلتخاو . "هضمي ىبح هنعبي الق ًاماعط

 ىلا تادافتسالا ف : ىناثلاو . تاعيبملا نم ضبقلا هيف طرتشي اهف : اهدحأ
 عابي ام نيب قرفلا ىف :. ثلاثلاو . طرتشيال ىلا نم ضبقلا اهعيب ىف طرتشي
 : لوصف ةثالث هيفف « افازجو اليكم ماعطلا نم

 تاعيبملا نم ضبلا هيف طرتشي ايف لوألا لصفلا
 هتزاجإ ىف كللام بهذم ىف فالخ الف ضبقلا لبق ماعطلا ىوس ام عيب امأو

 ريغ امأو . هعيب ف طرش ضيبقلا نأ هبهذم ف فالخ الف ىوبرلا ماعطلا امأو
 اببو « ربشألا ىهو منملا.امهادحإ : ناتياور كلذ ىف هنعف ماعطلا نه ىوبرلا

 ةياورلاو . نزولاو ليكلا معطلا عم اطرئشا امهنأ الإ « روث وبأو دمأ لاق
 . تاعيبملا ادعام عيبم لك ىف طرش هدنعضبقلاف ةفينحوبأ امأو .زاوحللا ىرخألا
 طرش هدنع ضبقلا نإف ىعفاشلا امأ و . راقعلاو رودلا نم لوحنالو لقتنتال ىلا

 : سابع نباو هللا دبع نب رباج نع ىورم وهو« ىروثلا لاق هبو « عيبم لك قف
 3 هضبق لبق هعيدب سأب الف نزوي الو لاكيال ءىش لك : قامحإو ديبع وبأ لاقو

 زيزعلا دبعو بيبح نبأ لاق هبو ؛ نوزوملاو ليكملا ىف ضيقلا ءالؤه طرشاف



 ل١5860-

 طارتشا ف لصحتيف «دودعملا نزولاو ليكلا عم ءالؤه دازو «ةعيبرو ةملسىلأ نبا

 ماعطلا ف : ىناثلاو . طقف ئوبرلا ماعطلا ف : لوألا : لاوقأ ةعبس ضيبقلا

 . لقني ءىش لك ف 2 عبارلا ٠ نوزوملاو ليكملا ماعطلا ىف : ثلاغثلا 2 قالطإب

 ليكملا ىف 2 عياسلا 3 نوزوملاو ليكملا ىف سداسلا 5 ع ىش لك ف 9 سماحلا

 ليلدف هيلع صوصنملا ادع ام هعنم ف كلام ةدمع امأ . دودعملاو نوزوملاو

 ع لك ف كلذ ممعت ىف ىعقاشلا ةدمع امأو . مدقتملا ثيدحلا ف باطخلا

 ملام حسر الو فلسو عيب لم ال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعف

 « نمضي ملام عيب باب نم اذهو « كتدئنع سْديل ام منيب الو "نمضي
 « ىرتشملا نامض ىف عيبملا لوخد ىف طرش ضبقلا نأ نم هبهذم ىلع ىنبم اذهو

 ىريشأ ىلإ هللا لوسر اي » تلق : لاق مازح نب مكح ثيدحب اضيأ جتحاو
 اعني تسي ريسسشا اذإ ىخأ "نبا اي : لاقف ؟ مرحي امو اهنم ىل لحي اف اعويب

 هاور مازح نب مكح ثيدح : رمع وبأ لاق ( هضبشت ىنح هعبت الق

 كح نأ هثدح ةمصع نب هللا دبع نأ كهام نب فسوي نعريثك ىّأ نب ىجح

 ةحرج امل فرعأال ةمصع قب هللا دبعو كهام نب فسويو : لاق مازحنبإ

 نإو ةحرجي سيل ةقيقحلا ف كلذو « طقف دحاو لجر الإ امهلع وري مل هنأ الإ

 ىلإ هنمقرطتي ضبقي ملام عيب نأ ىنعلا قيرط نمو . نيثدحملا نم ةعامج ههرك

 لقني ام نآل « لقنيال امم هدنع لقنيو لوح ام ةفينح وبأ ىنئتسا امنإو « ابرلا

 نأ مهقافتالف « نزولاو ليكلا ربتعا نم امأو . ةيلختلا ىه هيف هدنع ضبقلا

 نزولا وأ ليكلاب الإ ىرتشملا نامض ىلإ عئابلا نامض نم جرخمال نوزوملاو ليكملا

 . نمضي ملام عيب نع ىبن دقوب
 ىلاثلا لصفلا

 طرشيال ىلا نم ضيقلا اهعبب ف طرتشي ىلا تادافتسالا ف

 : نيمسق ىلإ الوأ مسقنت دوقعلا نإف « ريتعيال امم هيف كلذ ربتعي ام امأو
 . تاقدصلاو تابحلك ةضواعم ريغب نوكي مسقو « ةضواعمب نوكي مست

 ةسياكملاو ةئياعملا دصقب صتخم اهدحأ : ماسقأ ةثالث مسقني ةضواعمب نوكي ىنذلاو

 ء هريغو ىدعتلاب نومضملا لاملاو حلصلاو روهللاو تاراجالاو عويبلا ىهو

 ناث - دهحنا ةيادب - ٠
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 . ضرقلاوهو قفرلا ةهجىلع نوكي امتإو « ةنباغملا دصقب صتخميال ىناثلا مسقلاو
 ةنباغملا دصق ىلع ىععأ : اعيمج نيهجولا ىلع عقي نأ حصي اموهف ثلاثلا مسقلاو
 هذه ىف ءاملعلا لاوقأ ليصحنو ةيلوتلاو ةلاقإلاو ةكرشلاك « قفرلا دصق ىلعو
 كلذو « هيف ضيقلا طارتشا ىف فاللخ الف ضوعيو اعيب ناك ام امأ ' ماسقألا

 ناك ام امأو . ءاملعلا نم دحاو دحاو ضيبقلا هيف طرتشي ىذلا ءىشلا ىف
 هعبب ىف اطرش سيل ضيقلا نأ اضيأ فالخ الف « ضرقلا ىبعأ : قفرلل اصلاخ
 ةفينحوبأ ىثتساو . هضبقي نأ لبق ضرقلا عيبي نأ لجرلل زوجي هنأ ىعأ
 دوقعلا امأو . ضبقلا لبق امهعيب زوحي : لاقف « علخلاو رهملا ضوعب نوكب ام
 تعقو اذإذ « ةلاقإلاو ةكرشلاو ةيلوتلا ىهو ةنباغملاو قفرلا دصق نيب ددرت ىلا

 الف « ناصقن وأ ةدايزب ةيلوتلا وأ ةلاقإلا نوكت نأ ريغ نم قفزلا هجو ىلع
 : ىعفاشلاوةفينحوب أل اقو « هدعب و ضبقلا لبق زئاجشلاذ نأ بهذملا ىف هماعأ فالخ
 ضيبقلا لبق اهنأل امهدنع ةلاقإلا زوجتو « ضبقلا لبق ةيلوتلا الو ةكرشلا زوجتال
 ىبعم ىف اهنأ تاضواعملا عيمج ىف ضبقلا طرتشا نم ةدمعف . عيبال عيب خسف
 رثألل ةكرششلاو ةلاقإلاو ةيلوتلا كلذ نم كلام ىئثتسا امنإو « هنع ىسبملا عيبلا
 هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس لسرم نم هاور اف رثألا امأ . ىعملاو
 ناك امالإ , هنيفوتسي ىّح هع الف ًاماعط ”عاتنبا نسم » لاق لسو هيلع
 قفرلا اهم داري امنإ هذه نإف ىبعملا قيرظ نم امأو . ةلاقإ وأ ةيلوتوأ ةكرش نم
 ةفينح وبأ كلذ نم ىنثتسا امنإو « ناصقن الو ةدايز اهلخدت مل اذإ ةنباغملاال
 . انيع نكي مل اذإ انّنيب سيل كلذ ىف ضوعلا نأل « لعحلاو علحلاو قادصلا

 ثلاثلا لضفلا
 افازجو اليكم ماعطلا نم عابي ام نيب قرفلا ف

 هزاجأو هيف صخر اكلام نإف « افازج ماوطلا نم عيب ايف ضبقلا طارتشا امأو
 ثيدحلا مودع امهتجحو . ىعفاشلاو ةفينحوبأ كلذ زي ملو « ىعازوألا لاق هبو
 فازملا ىف ةدوجوم ةعيرذلا نآل 4 هضبق لبق ماعطلا عيب نع ىبلا نمضتلل

 نامز ىف انك » لاق هنأ رمع نبا نع ىورام امه ةجحلا نمو . فازحلا ريغو
 انرمأي نم انيلإ ثعبف ء افازجم ماعلا عاتبن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسد
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 : رمع وبأ لاق « هعيبن نأ لبق هاوس ناكم ىلإ هيف هانعتبا ىذلا ناكملا نم هلاقتناب

 هتور دقف « فاز+لا ركذ ثيدحلا اذه ىف عفان نع وري مل كلام تاك نإو

 . مفان ثيدح ظفح ىف مدقم وهو : هريغو رمح نب هللأ ديبع هدوجو ةعامج

 ىرتشملا نامض نم مهدنعوهف « ةيفوت قح هيف سيل فازدلا نأ ةيكلاملا ةدمعو

 دقو « ةلعلا نونظملا سايقلاب مومعلا صيصخم باب نم اذهو « دقعلا سفنب

 وهو « هكلمبال ايش لجرلا عيب عنم ىلع ءاملعلا عامجإ بابلا اذه ىف لخدي
 هعنم ىأر نم امأو . ابرلا يلإ ةعيرذلا باب نم هلقن ىري نم دنع ةئيع ىمسملا
 هنم عرقا ةروضو ؟ ررغلا عويب ىف لعخاد وهف هلقن هنكمبال دق هنأ ةهج نم

 عفدأ نأ ىلع ريئاند ةرشع ىطعأ : لجرل لجر لوقي نأ هنع ىبملا ابرلا ىلإ
 ةعلس كأم عيبأ نكلو « حلصيال اذه : هل لوقيف « اهفعض اذك ةدم ىلإ كل

 ةعلسلا كلت ىرتشيف وه دمعي مث « ددعلا اذهب هدنع تسيل اهيمسي ةعلسل اذك
 هلأس ناك امم بيرق اهنميق ةعلسلا كلتو « امهنيب عيبلا لك نأ دعب هل اهضبقيف
 ل اهفعض هيلع دريف اضرق مهاردلا نم 'هيطعي نأ

 ردا انركذ ىلا ةنوضلا هله فالح الو « فرك عضوم اذه سيل

 . اهئارش لبق ةعلسلا هب ذخأي ىذلا نْدلا ىلع اًراقت اذإ ىنعأ : بهذملا ىف ةزئاج

 ىه له لئاسم ىف اوفلتخاو . هعنم ىلع نوملسملا عمحأف « نيدلاب نيدلا امأو
 هميرغ نم لجرلا ذخأي نأ زيمجيال مساقلا نبا'ناك ام لثم ؟ هنم تسيل مأ هنم

 هاريو « عضارت ةيراجالو راد ىكس الو هحالص ادب دق ارمت هيلع هل نيد ىف

 هباب نم اذه سيل : لوقيو كلذ زي ببهشأ ناكو . نيدلاب نيدلا باب نم

 سايق وهو « هنم ءىش ذخأ ىف عرشي ملام نيدلاب نيدلانإو « نيدلاب نيدلا
 كلام هزاجأ اممو . ةفينح ىنأو ىعفاشلا لوق وهو « نييكلاملا نم ريثك دنع

 اوناك سانلا نأ نم ةنودملا ىف هلاق ام ءاملعلا روهمح هيف هفلاخخو بابلا اذه نم
 امولعم انزو موي لك عاتبملا ذخأيف « ءاطعلا ىلإ نعلاو مولعم رعسب محللا نوعببي
 اكورو ؛غ قاوسألا ىف عنب ام لك كلذكو 5 اسأب كذب سانلا ري ملو : لاق

 . هعيمج ذخأ اذإ هكاوفلا نم داسفلا هيلع .ىشخ ايف الإ زوميال كلذ نأ مساقلا'نبا

 انإ هلكةبابلا اذهو « بابلا اذه لوصأ ىه هذهن' « الف هببشو حمقلا امأو
 . ملع نعو اعوط نوكي ىنذلا نبغلا ناكمل عرشلا ف مرح
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 ثلاثلا بابلا

 دجوي ررغلاو « ررغلا هبيس ىذلا نبغلا لبق نم اهنع ىبملا عويبلا ىهو
 «هيلع دوقعملا نييعتب لهخلا ةهجس نم امإ : هجءوأ ىلع لهخلا ةهج نم تاعيبملا ف
 هردقب وأ ؛ عيبملا نومثملاو نمعلا فصوب لهخلا ةهج نم وأ « دقعلا نييعت وأ

 ةردقلا رذعت وأ هدوجوب لهنا ةهج نم امإو « لجأ كلانه ناك نإ هلجأب وأ
 ىنعأ : هتمالسب لهجلا ةهج نم امإو « ملستلا رذعت ىلإ عجار اذهو « هيلع
 اهيف دجوت ىبلا عوببلا نمو . اهضعبوأ هذه رثكأ عمجت عويب انههو « هءاقب
 قوطنملاو « امنع توكسم عويبو اهب قوطنم عويب ررغلا نم بورضلا هذه
 فلتخم هنع توكسملاو « اهئامسأ حرش ىف فلتخي امنإو « هيلع قفتم هرثكأ هب
 ركن مث « هقفلا نم هب قلعتي امو « عرشلاىف هب قوطنملا الّوأ ركذن نحنو . هيف
 نوكيل راصمألا ءاهقف نيب هيف فالخلا ربش ام هنع توكسملا نم كلذ دعب
 هب قوطنملا امأف . لوصألا ىلإ عورفلا در ىف ىبعأ : هقفلا سفن ىف نوناقلاك
 نع هيبم ١ اهمو « ةلبخلا لبح عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هيبن » هنفف عرشلا ىف
 « ةذبانملاو ةسمالملا عيب نعو «ىهزت ىح راعلا عيب نعو « قلخي ملام عيب
 عيب نعو « ةعيب ىف نيتعيب نعو « ةمواعملا نع هيبم » اهمو « ةاصحلا عيب نعو

 « دوسي ىح بنعلاو 'ضيبي ىح لبئسلا عيب نعو « فلسو عيب نعو « طرشو
 ةيلهاتلا ىف هتروص تناكف ةسمالملا عيب امأ . . حبقالملاو نيماضملا نع هيبنو »

 اذهو « هيف ام معي الو « اليل هعاتبي وأ هرشني الو بوثلا لجرلا سملي نأ
 نأ ناكف ةذبانملا عيب امأو . ةفصلاب لهتلا هيرحت ببسو « هير ىلع عمجم
 « اذهب اذه نأ نيعي نأ ريغ نم بوثلا هبحابص ىلإ نيعيابتلا نم دحاو لك دبي

 هتروص تناكف « ةاصحلا عيب امأو . قافتالا ىلإ اعجار كلذ نولعجي اوناك لب

 « ىلوهف اهب برأ ىلا ةاصحلا هيلع تعقو,بوث ئأ : ىرتشملا لوقي نأ خدع
 عيبلا بجو دقف ئدي نم ةاصحلا تعقو اذإ : نولوقي اوناك مهنإ اضيأ ليقو
 اعويب تناك اهنأ امهدحأ : ناليوأت هيفف ةلبحلا لبح عيب امأو . رامق اذهو
 ةهجس نم ررغلاو « اهنطب ىف ام جتني مث اهنطب ىف ام ةقانلا جتنت نأ ىلإ اهتولجؤي
 نع ىبلا باب نم اذهو « ةقانلا نينج عيب وه امنإ ليقو ؛ نيب اذهىف لجألا
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 : حبقالملاو « لماوحلا نوطب ام ىه : نيداتلاو 7 حيقالملاو نيماضملا عيب

 ىهو « اهميرحن ىلع قفتم ةيلهاج عويب اهلك هذهف « لوحفلا روهظ ىف ام
 هيلع هنع تبث هنإف « راعلا عيب امأو . اهانركذ ىلا هجوألا كلت نم ةمرح

 قاعتيو « ىهزت ىحو اهحالص ودبي ىح اهعيب نع ىبن هنأ » مالسلاو ةالصلا

 نأ ولخيال راعلا عيب نأ كلذو . اهنويع نحن اهم ركذن ةروهشم لئاسم كلذب

 مارصلا دعب نوكت نأ ولْيال تقلخ اذإ مث « قلخت نأ دعب وأ قلخت نأ لبق نوكت

 نأ دعب وأ ىهزت نأ لبق نوكت نأ ولخي الف مارصلا لبق ناك اذإ مث « هلبق وأ

 ةيقبتلا طرشب وأ اقلطم اعيب نوكي نأ واخيال نيذه نم دحاو لكو « ىهزت
 ءاملعلا عيمجف قلخت نأ لبق راغلا عيب وهو لوألا مسقلا امأ . عطقلا طرشب وأ

 باب نمو « قلحي ملام عبب نع ىهلا باب نم هنآل « كلذ عنم ىلع نوقبطم
 عيب نع ىسمن هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىور دقو. . ةمواعملاو نيئسلا عيب

 رمع نع ىور ام الإ « اماوعأ رجشلا عيب ىهو « ةمواعملا عيب نعو نينسلا
 دعب اهعيب امأو . نينس راغلا عيب نازيجي اناك امهنأ ريبزلا نباو باطخلا نبا

 زاوج ىلع ءاملعلا ريكأف تقلخ نأ دعب اهعيب اًمأو . هزاوجف فال الف مارصلا

 « نمحرلا دبع نب ةملس ىلأ نع ىور ام الإ « هركبذن ىذلا ليصفتلا ىلع كلذ

 لبق زوجي هنإ روهمحلا لوقب انلق اذإف « مارستلا دعب الإ زوجيال هنأ ةمركع نعو
 نإ انلق دقو « ىهزت نأ لبق وأ ىهزت نأ دعب نوكت نأ ولخي الف « مارصلا

 امأف . ةيقبتلا طرشب وأ عطقلا طرشب اعيب وأ اقلطم اعيب نوكي نأ ولخيال كلذ

 نباو ىروثلا نع ىور ام الإ هزاوج ف فالخ الف عطقلا طرشب وهزلا لبق اهعيب

 طرشب وهزلا لبق اهعيب امأو . ةفيعض ةياور ىهو « كلذ عنم نم ليل ىنأ

 ىلع اجيرخن هزاوج نم ىمخللا هركذ ام الإ زوجيال هنأ ف فالخ الف ةيقبتلا
 « راصمألا ءاهقذ كاذ ىف فتاتتخاف « اقلطم وهزلا لبق اهعبب امأو . بهذملا

 ىروثلاو ثيللاو قامجإو دمحأو ىعفاشلاو كلام : زوجلال هنأ ىلع مه روهمجف

 عطقلا هيف هدنع ىرتشملا مزلي هنأ الإ كلذ زوي : ةفينحوبأ لاقو . مهريغو
 ىلع رعلا عيب ىف هدنع طرش كلذ نأ ةهج نم لب هري ملام عيب وه ام ةهج نمال

 تيدحلاف « وهزلا لبق اقلطم اهعبب منم ىلع روهمحلا ليلد امأ . دعب قأيسام
 ىنح راغلا عيب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » رمع نبا نع تباثلا



 هسأمهه اد

 لبق ام فالخي ةياغلا دعب ام نأ ة « ىرتشملاو عئابلا ىبن ؛ اهحالص ودبي

 روهمجلل رهظ املو ؛ ةيقبتلا طرشب قلطملا عيبلا 0 ىلا اذه نأو « ةياغلا

 هلوقل ىهزت نأ لبق ابلاغ ةحئادللا نم راّعلا بيصي ام فوخ اذه ىف ىععملا نأ

 وهلا لبق ةرمنأ عيب نع هيهن دعب كلام نب سنأ ثيددحف مالسلاو ةالصلا هيلع
 ,؟ ٍهيخأ لام مك دحأ ذح أي ميف ةرمسشلا هللا ملم "نإ تيارآ ف

 ءاهزإلا لبق ع نع ىبلا ىنعأ : قالطإلا ىلع اذهى ىبنلا ءاملعلا لمح مل

 اهعيب اوزاجأف « ءاهزإلا ىلإ ةيقبتلا طرشب هعيب وه نوتيلا ىنعم نأ ىأر لب

 له لاخلا هذه ىف اقاط٠ عيبلا درو اذإ اوفلتخاو . عطقلا طرشب ءاهزإلا لبق

 ىلع قالطإلا لمح نف ؟ ةعونمملا ةيقرتلا ىلع وأ « زئاحلا وهو مطقلا ىلع لمحي

 ىلع هلمح نمو ؛ زوال : لاق همومعب هأوانتي ئيبلا نأ ىأر وأ « ةيقبتلا

 دقو « ةيقبتلا ىلع لومحم قالطإلا نأ كلام_نع روبشملاو ءزوجم : لاق مطقلا

 لبق اًاطم راها عيب ىف مهتجحمف نويفوكلا امأو . عطقلا ىلع لومحم هنإ هنع ليق
 "نسم » لاق .مو هيلع هللا ىلص هللا لوسر.نأ تباثلا رمع نبا ثيدح ىهزت نأ
 « عاتنملا اهتطرتسسشي "نأ "الإ عئابلل اتثرمتتف ترب دق الغ عاب
 دراولا ثيدحلا اوامحو « ادرفم 58 عاتبملا هطرتشي نأ زاج املف : اولاق

 نع ىور امب كلذل اوجتحاو . بدنلا ىلع ىهزت نأ لبق راعلا عيب نع ىبلاب
 نوعيابتي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع يف سانلا ناكو : لاق تباث نب ديز
 : عاتبملا لاق مهيضاقت رضحو سانلا دج اذإف « اهحالص ودبي نأ لبق راعلا
 املف « اهنوركذي تاهاغل ضارمؤ ماشق هب رضأ ام هباصأ نامزلا رغلا باصأ
 رملا اوعيبتال : مييلع اهب ريشي ةروشملاك لاق ىننلا دنع مهموصخ ترك
 هلوق ىف ثيدحلا هيلع لد ىذلا ىبملا نإ : اولاق ابرو « اهحالص ودبي ىبح

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب ةرملا روهظ وه « هحالص ودبي ىحا 0

 ىللع بجي ناك دقو « ؟ هيخأ لام دحأ. ذأ ة ةرملا هللا عنم نإ تيأرأ »
 ةرورض نم نأ ىف ةفبنحىأ ىأر ىري نكي ُمَو لوقلا اذهب نييفوكلا نم لاق نم

 روهمدباف « ةيقبتلا طرش ىلع اهحالص ودب لبق رّثلا عب عيب زيجي نأ عطقلا راقلا عيب
 عيب اذإ ىبعأ :"”صوصخلاا ىلع ءاهزإلا لبق 0 راغلا عيب زاوج نولمحي

 قالطإلاو « هيف فالخ الف ّوهزلا دعب اقلطم رْعلا ءارش.امأو . لصألا عم را
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 ةالصلا هيلع .هلوق ليلدب « ةيقبتلا ئضتقي راصمألا ءاهقف روهمج دنع هيف

 حئاوبلبا نأ هنم ليلدلا هجوو . ثيدحلا » ةرعلا هللا عنم نإ تيأرأ : مالسلاو

 رهظت الف حالصلا ودب دعب امأو .ءحالصلا ودب لبق راعلا ىلع ربكألا ىف أرطت امن

 ناكو.« عقوتت ةحتاج ِكلانه نكي مل ةيقبتلا طرشب عيبملا ف بحي مل ولو « اليلقالإ

 قالطإلاو « ةيقبتلا طرشب رعلا عيب. مهدنعزوجي الفةيفنملا امأو . الطاب طرشلا اذه

 ميبتجحو « ثيدحلا موهفم الخ وهو « عطقلا ىلع لوم انق أك مدنع
 عابت نأ زجي .مل كلذلو « ررغلا هقححس الإو هميلست ىضتقي ءىبشلا عيب سفن .نأ
 لجأ ىلإ نايعألا عيب نم ىنثتسي راغلا عيب نأ ىلع روهمداباو . لجأ .ىلإ نايعألا

 عيب ىف روهمحبا اوفلاخ نويفوكلاف « ةعفد هلك سيب نأ نكي سيل رعلا نوكل

 امعيقبت عنم ف ىفاثلاو . ىهزث نأ لبق اهعيب زاوج ىف امهدحأ : نيعضوم ىف رأقلا
 نع ىوقأ لوألا عضوملا ف مهفالخو « دقعلا قلطمب وأ ءاهزإلا دعب طرشلاب

 مهفالخناك امنإو ؛ ىهزأ نإو عطقلا طرش ىف ىبعأ : ىناثلا عضوملا ىف مهفالخ-

 ( نيمدقتملا رمعنبا ىيدح نيب عملا باب نم هنأل ؛ برقأ لوألا عضوملا ىف

 حالصلا ودب امأو « ريبزلا نباو باطخلا نب رمع نع ىورم اضيأ كلذ نأ

 رسيلا هيف رفصي نأوهف ؛ هدعب عيبلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زّوج ىنلا

 « بيطلا ةفص رملا ىف رهظت نأ ةلمحلأبو ء دوسي امم ناك نإ بنعلا هيف ”دوسيو

 ىلص هنأ » سأ نع ديمح نع كلام هاور املراصمألا ءاهقف ةعامج لوقوه اذه

 هنع ىورو ( رمح ىبح : لاقف « ىهزي ىح هلوق نع لئس ملسو هيلع هلل

 « دتشي ىبح بحلاو ءدوس ىح بنعلا عيب نع ىبن هنأ » مالسلاو ةالصلا هيلع

 « ايزنلا علطت .ىح هرامث عيبي ال هنع كلام ةياور ىف تباث نب ديز ناكو

 اضيأ رمع نبا لوق وهو « ىبام وهو رايأ نم تل ةليل' ةرشع ىنثال كلذو

 وجنت ىب راعلا عيب نع يب هنإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نعلئس »

 نع ىودو « ايرلا عولط تقؤ كلذ : ربع نب هللا دبع لافف ء تاهاعلا نم

 ًاحاببص. ينجتلا ملط اذإ )لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره.ىأ
 سيال هنأ كلام نع مساقلا نبا ىورو « دنلبلا لئهأ "ندع تاهاعلا تتعفر

 غلق نامزلا ناك. اذإ ناطيحلا نم هلوح ام ىهزأ اذإ ه زي مل نإو طئاملا عابي نأ

 هنأ" هنع ريوهشملا نأ الإ.« ايمُثلا عولط - ملعأ هللاو ..ديري « ةهاعلا هيف تنمأ
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 ممولط ءاهزإلا عم ريتعي ال هنإ ليق دقو .وهزلا هيف ودبي حب طئاخخ عابال

 وهو « ءاهزإلا هنإ لوق : لاوقأ ةئالث ءاملعلل حالصلا ودب ىف لصبلاف . ايرعلا

 ؛؟ ءاهزإ عيبلا نيح ىف طئاحملا ىف نكي ىل نإوءايرلا عولط هنإ لوقو « روبشملا

 اذإ هنإ كلام لوقي ءاهزإلا رابتعا نم نورنا لغو ؛ اغيمح نارمألا : لوقو

 هفنص لك عبي ؛ مل بيطلا ةفلتخم رملا نم سانجأ هنيعب دحاولا طئاملا]ق ناك

 ةبراقتملا ا امأو . ثيللا كلذ ىف هفلاخو « هيف بيطلا روهظب الإ اهنم

 كلام نع ربتعملا حالصلا ودب و« ضعبلا بيطب اهضعب عيب هدنعزوجيف بيطلا

 .كللذ نكي مل اذإ هلك ىفال هضعب ىف ءاهزإلا دوجو وه رّعلا نم دحاولا فنصلا

 نأل « اعباتتم ناك اذإ لب ضعبلا هنع ىتخارتي اريكبت هضعب ىف اركبم ءاهزإلا

 ةرعلا ف بيطلا ادب اذإ وه تاهاعلا نم بلاغلا ىف هيف َة ةرعلا وجنت ىذلاا تقولا

 زاج ناتسب ةلخن ىف بيطلا ادب اذإ هنأ كلام دنعو . عطقنم ريغ اقسانتم ءادتبا

 هلاقو . دحاو سنج نم نيتاسبلا لمن ناك اذإ هل ةرواجْلا نيتاسبلا عيبو هعيب
 .كلامو . طقف بيطلا هيف رهظي ىذلا .ناتسبلا لت عيب ؛ الإ زوجي ال : ىعفاشلا

 . ليحاولا عونلل ادحاو تقولا ناك اذإ ةهاعلا هيف نمؤت ىذلا تقولا ربتعا

 ملام عيب ب نم ناك بطي مل اذإ هنأ كلذو « رعلا ةقلخ ناصقن ربتعا ىعفاشلاو

 ,اهلاق ام اذه نكل « دعب قلخن 0 ةاريشم ىهوهيف بيطلا ةفص نأ كلذو « نلخي

 « دحأ هب لقي ل اذهو « ةدحاو ةنج ةرمث ضعب ى لب ةرمث لك ف طرشال

 هيف اوفلتخا ىذلا عومسملا نمو . .راغلا عيب نم هيف اوفلتخا ام روهشم وه اذهف
 يح ليلا عيت نع نجلا نمي مالسلاو ةذاصلا هيلع هنع اجاب بابا اذه نب

 ميب زوحيال هنأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نأ كلذو « دوسي ىح بنعلاو 'ضيبي
 اوفاتخخاو . هترك الو هتفص 7 حلام عيب , هنأل ؛ ليئسلا نود اهلبتس ىف ةطنحلا
 ةفينحوبأو كلام : ءاملعلا روهمح ا « بجلا عم هسفن لبنسلا عيب ف

 .نإو هسفن لبخسلا عيب زوج ال : ىعفاشلا لاقو ؛ ةفوكلا لهأو ةنيدملا لهأو

 ةجحو . سردلا دعب هلبقب اطولخم هعيب ىلع اسايقو ررغلا باب نم هنآل « دتشا

 رمع نبا نع عفا نع ىور اه رثألا امأف . سايفلاو رثآلا : ناثيش روهمجلا

 ,نعو « ىهزت ىح ليخنلا عيب نع يدم رسو هيلع هللا لص هلا لوسر نأ »
 ىلع ةدايز ىهو ( ىرشملاو عئابلا ىبم « ةهاعلا نمأتو ضييت ىح لبنسلا
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 ..ىورو ةلوبقم ةقثلا نم تناك اذإ ةدايزلاو « ثيدحلا اذه نم كلام هاور ام

 حصيال هنأ كلذو « هلوق نع عجر ةدايزلا هذه هتلصو امل هنأ ىعفاشلا نع

 زوجي الف دتشي ملو كرفأ اذإ لبنسلا عيب امأو ..ثيدحللا دوجو عم سايق هدنع
 « زو< كلام نع ليفف « دوصحم ريغ لبذسلا عيب امأو . عطقلا ىلع الإ كلام دنع

 زوحي الف سردلا دعب هنبت ىف هعيب امأو.همزح ىف ناك اذإ الإ « زوجي ال ليقو

 زئاجف اليكم ناك اذإ امأف « افازج ناك اذإ اذه « بسحأ ايف فالخ الب
 اذإ لبنسلا عيب اوزاجأ نيذلا فلتخاو هريغل الوق هيف فرعأ الو « كلام دنع
 ىح عئابلا ىلع : نويفوكلا لافف ؛ هسردو هداصح نوكي نم ىلع باط

 هتبث ام بابلا اذه نمو . ىرتشملا ىلعوه : مهريغ لاقو ؛ ىرتشملل ابح هلمعي

 هئييدح نم كلذو « ةعيب ىف نيتعيب نع ىبم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نآ و

 لفن نم اهلكو :رمع وبأ لاق“ « ةريره ىلأو دوعسم نبا ثيدحو رمع نبا
 اوفاتخاو ؛ امو ثيدحلا اذه بجومب لوقلا ىلع ءاهقفلا قفئاف « لودعلا
 قلطنيال ىلا نم مسالا اذه اب.اع قلطني ىلا ةروصلا ىف ىبعأ « ليصفتلا ف
 امإ اهدحأ : ةثالث هوجو ىلع روصتي كالذو « اهضعب ىلع اضيأ اوقفتاو اهياع

 نأ ىلع دحاو نمثب نينومثهوأ « نينمثب دحاو نوئمموأ « نينمشب نينومثم ىف
 : نيهجو ىلع روصتي كلذ نإف « نينمثب نينومثم ىف امأ . مزل دق نيعيبلا دحأ
 رادلا هذه ىبعيبت نأ ىلع اذك نمثب ةعلسلا هذه كاعببأ : هل لوقي نأ امهدحأ
 ىرخألا هذه وأ رانيدب ةعلسلا هذه كعيبأ : هل لوقي نأ ىناثلاو ؛ اذك نمثب

 : نيهجو ىلع اضيأ روصتي كلذ ناف «نينمثب دحاو نومثم عيب امأو م نيرانبدب
 كعيبأ : هل لوقي نأ لثم « ةئيسن رخآلاو ادقن نينعلا دحأ نوكي نأ امهدحأ

 . اذك نمثب اذك لجأ ىلإ كلنم هيرتشأ نأ ىلع اذك نمثب ادقن بوثلا اذه
 . اذك نمثب نيذه دحأ كعيبأ : هل لوقي نأ لثف « دحاو٠نمثب نانومثم امأو

 ىعيبت نأ ىلع اذكب رادلا هذه كعيبأ : هل لوقي نأ وهو « لوألا هجولا امأف

 .نوكي امهيلك مف نملا نأل « زوال هنأ ىلع ىعفاشلا صنف « اذكب مالغلا اذه

 اقفتا ىذلا نملا ىلع امهنم دحاو لك ىف .اقفتي مل نيعيبملا درفأول هنأل « الوهج

 وه امنإ ةعبب ىف نيتعبب در ىف ىعفاشلاءلصأو . دحاو دقع ىف نيعيبملا ىف هيلع
 ةعلسلا هذه كعيبأ : لوقي نأ وهو « ىناثلا هجولا امأو . نومثملاوأ ند !لهج
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 دنع زوجي الف امهدحأ ىف مزل دق عيبلا نأ ىلع نيرانيدلب ىرخألا هذه وأ رانيدب
 ةملس ىنأ نب زيزعلا دبع فلاخو ؛ افلتخم وأ ادحاو دقتلا ناك ءاوسو « عيمجلا

 عيمجلا دنع هعئم ةلعو « افلتنع وأ ادحاو دقنلا ناك اذإ هزاجأف « كلذ ىف

 دحلأ هسفن ىف راتخي نأ نكمم هنأل عئارذلا دس باب نم كلام دنعو ؛ لهخلا
 لصأ ىلع زويال كلذو « رانيدو بوثب ارانيدو ابوث عاب دق نوكيف « نيبوثلا

 اذكب ادقن بوثلا اذه كعبنأ. : هل لوقي نأ وهو « ثلاثلا هجولا امأو . كلام
 امأو «زوجيال هنأ ف فاالخ الف ابجاو هيف عيبلا ناك اذإ اذهف « اذكب ةئيسنوأ

 ع ىعفاشلاو ةفينح وبأ هعنمو « كلام هزاجأف امهدحأ ىف امزال عيبلا نكي مل اذإ

 ناك اذإإ هنأل «رابحلا باب نم كلام هلعجو  مولعم ريغ نمت ىلع اقرنفا امبنأل

 اذهو « رخآلا ىف نينملا دحأ ليوحت بجوي مدن هيف روصتي مل رايخلا ىلع هدنع
 ةفينح ىأو ىعفاشلا دنع ثلاثلا هجولا اذه عانتما ةلعف « عناملاوه كلام دنع
 هعانتما ةلعو ؟ اهنع ىهن ىلا ررغلا عوبب نم امهدنع وهف « نقلا لهج ةهج- نم
 راتخخا دقرايخللا هل ىذلا نوكي نأ ناكمإل ابرلل ةبجوملا ةعيرذلا دس كلام دنع
 « كلذ رهظي ملو هل ادب 9 لجعملا وأ لجؤملا نينعلا دحأب دقعلا ذافنإ الوأ
 هلخخديف « ىناثلاب نينعلا دحأ عاب هنأكف ءىناثلا نمثلل نينعلا دحأ كرت دق نوكيف
 نإو « ادقن نْعلا ناك اذإ هلك اذهو ءالضافتمو' ةئيسن وأ « ةئيسن نمثب نم
 ماعطلاب ماعطلا عيب وهو « رخآ هجو هلخد اماعط لب دقن ريغ نما ناك
 ىبم هعيبت نأىلع اذكب ادقن بوثلا اذه كنم ىرتشأ : لاق اذإ امأو .الضافتم

 لجرلا عيب وهو ةنيعلا باب نم هنأل ء عامجإب زوحيال مدنع وهف « لجأ ىلإ
 دحأ كعيبأ : هل لاق اذإ امأو . نملا لهج ةلع اضيأ هلخديو « هدنع سيل ام
 نإف « رايخلا لبق اقرتفاو راتخا امهيأ امهدحأ همزل دقو رانيدب نيبوثلا نيذه
 نيب فالحال هنإف ىناثلا ىف امهلحأ ملسي نأ زوي امم امهو نيفنص نم نابوثلا ناك
 « زوجي هنإ : ةملس ىلأ نب زيرعلا دبع لاقو ؛ زوجبال هنا ق ىعفاشلاو كلام

 « كلام دنع زوجيف دحاو فنص نم اناك نإ امأو .ررغلاو لهجلا عنملا ةلعو

 دعب رايحلا زيي هنأل هزاجنأ هنإف كلام امأو ؛ ىعفاشلاو ةفينح ىأ دنع زوجي الو

 هزيميال نم امأو ؛ كلذ ىف هدنع ررغلا ةلقل ةيوتسملا فانصألا ىف عيبلا دقع

 ةلمحلابو . مولعم ريغ عيب ىلع اقرتفا امهلأل « زوجيال ىذلا ررغلاب هربتعف
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 . زوجي ليلقلا نأو « زوحيال تاعيبملا ف ريثكلا ررغلا نأ ىلع نوقفتم ءاهقفلاغ

 مهضعبو « ريثكلا ررغلاب اهقحلي مهضعبف « ررغلا عاونأ نم ءايشأ ىف نوفلتخمو

 ىلع زاوحلاب انلق اذإف ؛ ريثكلاو ليلقلا نيب اهددرتل حابملا ليلقلا ررغلاب اهقحلي
 امههدحأ كلهف رات نأ ىلع ىرئشملا نم نيبوثلا ضيبقف « كلام ىهذم

 هنمضي لب ليقو « امهيب ةبيصملا نوكت ليقف ؟ كلذ هبيصي نف بيع هباصأوأ
 بايثلا نيب كلذ ىف قرف ليقو ؛ هكاله ىلع ةيبلا موقت نأ الإ « ىرتشملا هلك

 نمضي الو هيلع باغي ايف نمضيف دبعلاك هيلع باغيال ام نيبو هيلع باغي امو.

 « مزلبال ليقو « مزلي ليق ؟ قابلا ذْخَأ همزلي له امأو . هيلع باغبال امف
 ىبعملا اذه ىف ةلخخادلا لئاسملا نأ ملعن نأ ىغبنيو . عويبلا ماكحأ ىف ركذي ادعو

 نوكي ام اهنف كلام دتع امأو ؛ ررغلا باب نف راصمألا ءاهقف دنع امأ : ىه

 نئاسملا ىه هذهف ؛ ررغلا باب نم نوكي ام اهنمو « ابرلا عئارذ باب نم هدتع

 طرشو عيب نعو اينثلا عيب نع هيب امأو . بابلا اذه ىف هب قوطنملاب قلعتت ىلا
 لبق نم ةدسافلا تاعيبملا ىف اهركذن نأ هبشألاف ررغلا هببس ناك نإو وهف

 . طورشلا

 اهقف نيب اهيف فلتخما بابلا اذه ىف اهنع توكسملا لئاسملا امأو ( لصف )

 . راظنلا دهتجملا نوناقلاك نوكتل اهربشأ اهنم ركذن نكل « ةريثكف راصمألا

 بئاغلا عيب : موق لاقف ؛ ءاملعلا فلتخا انهف « ةيورلا رذعتموأ بئاغ عيبمو

 ىلوق نيقأ اذهو « فضصوي ملام الو فصو امال لاوحألا نم لام روجبال

 هتييغ تناك اذإ ةفصلا ىلع بئاغلا عيب زوجي : ةنيدملا لهأ رثكأو كلام لاقو

 نيعلا عيب زوجي : ةفينحوبأ لاقو ؛ هتفص ضبقلا لبق هيف ريغتت نأ نمؤي ام
 . هدر ءاش نإو عيبلا ذفنأ ءاش نإف ءرايحلا اهآر اذإ هل مث « ةفص ريغ نم ةبئاغلا

 م ةداضلا ىلع ءاج» نإو ةيؤرلا رابخ مع هطرش ند ةفصلا ىلع عيبملا كلذكو

 الصأ عيبلا دقعنيال ىعفاشلا داعو ؛مزال وهف ةفصلا ىلع ءاج اذإ هنأ كلام دنعو

 ىلع ةفص ريغ نه بئاغلا عيب زوج : بهذملا ف ليق دقو ؛نيعضوملا ىف
 : كاقو باهولا دبع هركنأو « ةنودملا ف كلذ عقو « ةيؤرلا رايخ رايخلا طرش



 دا ةكاح

 معلا نع ةفصلاب قلعتملا ملعلا ناصقن له فالحلا ببسو . انلوصأل فلاخعوه

 سيل مأ « ريثكلا ررغلا نم نوكيف ءىبلا عيب ف رثؤم لهجوه سحاب قلعتملا
 كلامو ؛ ريثكلا ررغلا نم هآر ىعفاشلاف ؟ هنع وفعملا ريسيلا ررغلا نم هنأو رثؤمب
 هنأ ةيؤرلا رايخ هل ناك اذإ هنأ ىأر هنإف ةفينحوبأ امأو ؛ ريسيلا ررغلا نم هآر

 مدعب نرّقألا لهتلا نأ ىأرف كلام امأو ؛ ةيؤر هل نكت مل نإو كانه ررغال
 نع بونت امنإ ةفصلا نأ كلام دنع فالخ الو « عيبلا داقعنا ىف رثؤم ةفصلا

 هقحلي نأ فان امو « هرشن ل ىبلا ةقشملا ناكمل وأ عيبملا ةبيغ ناكمل ةنياعملا

 « ةفصلا ىلع جممانربلا ىلع عيبلا زاجنأ اذلو « هيلع رشنلا راركتب داسفلا نم

 رشني ىح هيط ىف ىوطملا بوثلا الو « هبارج ىف حالسلا عيب هدنع زجي ملو

 نمحرلا دبعو نافع نب نامع نأ انددو : ملس و هيلع هللا ىلص ىبنلا باحصأ لاق
 نمحرلا دبع ىرتشاف « ةراجتلا ىف ادج ظعأ امهيأ ملعن ىبح اعيابت فوع نبا
 ركاذف 4 فال 7 ةعبرأوأ اهناأ نقرب ىرخأ هل ضرأب اسرف نافع نب ناهع نم

 « رخآ ررغ بئاغ وه ام ةهج نم ةيؤرلا رايخ ىلع وأ ةفصلا ىلع عيبلا لخديو
 بيرق نوكي نأ ةيف اوطرتشاكلذلو ؟ مودعموأ دقعلا تقو دوجوم وه لهوهو

 ةيؤرب ءىذلا عيب كلام زاجأ انهه نمو ؛ راقعلاك انومأم نوكي نأ الإ ةبيغلا
 . هملعاف هيف ريغتت نأ نمؤي ثيحب برقلا نم ناك اذإ ىبعأ « ةمدقتم

 اهطرش نم نأو « لجأ ىلإ نايعألا عيب زوجيال هنأ ىلع اوعمجأو ( ةلئسم )
 لهأ نم ةفئاطو ةعيبرو اكلام نأ الإ « ةقفصلا دقع رثأب عاتبملا ىلإ عيبملا ملست
 دقنلا اهيف اوزيجي ىلو « ةعضاوملا طرش ىلع ةعيفرلا ةيراحلا عيب اوزاجأ ةنيدملا
 نيدلا نم هلخدبام رووهمجلا كلذ عنم امنإو « بئاغلا عيب قف كلام هزجي ملاك

 ع بابلا اذه نم نيدلاب نيدلا عيب نوكي نأ هبشيو ؛ ماستلا مدع نمو.« نيدلاب
 كقو ©« ابرلا باب نمال نيفرطلا نم ماسقلا مدع نم ررغلاب قلعتي امل ىععأ

 ةنأ مساقلا قنا ىرن ناك ام بابلا اذه نهو 4 نيدلاب نيدلا ةلع ف انملكت

 نم هاريو هحالص ادب دق ارم هيلع هل نيد ىف هيرغ نم لجرلا طخأي نأزوجيال
 ' ملام نيدلاب نيدلا امنإ : لوقيو كلذ زيجي بهشأ ناكو « نيدلاب نيللا باد



 باللاة١ا 

 نامتألا نم لئاوألا ضبق نأ ىري ناك هنأ عا « هنم ءىش سفبق ف عرش

 لوق وهو « نييكلاملا نمريثك دنع سايقلا وهو « رخاوألا ضبق ماقم موقي

 بيطي ادحاو انطب رمثي ىنذلا رقلا عيب ىلع راصمألا ءاهقف عمحأ ( ةلئسم )

 بهذم ليصحنو ؛ ةفلتخ انوطب رمثي ايف اوفلتخاو ؟ اعم هتلمج بطت مل نإو هضعب
 لصتت مل نإف « لصتتال وأ لصتت نأ ولختال ةفلتخما. نوطبلا نأ كلذ ىف كلام

 روكابلا هيف دجوي نيتلا رجشك قلخ ايف الخاد اهنم قلخي لام عيب نكي مل
 زيمتملا لاثف « زيمتتال وأ نوطبلا زيمتت نأ ولخي الف تلصتا نإ م « ريصعلاو
 ىاقملاو خطابملا زيمتملا ريغ لاثمو . ةدم دعب ةدم رجب ىذلا ليصقلا رج

 زاوحلا امهادحإ : ناتياور لصفنيو هنع زيمتي ىذلا ىف « عرقلاو ناجنتذابلاو

 هفلاخو « زاوحلا وهو دحاو لوق زيمتي الو لصتي ىذلا فو . عنملا ىرخألاو
 اهنم نطب عيب زوجيال : اولاقف « هلك اذه ىف يعفاشلاو قاإو دمحأو نويفوكلا

 « هرخآ ىلع هلوأ سبخ 'نكميال هنأ زيمتيال ايف كلام ةجحو . رحخنآ نطب طرشب

 بطي ملام عيب زاوج هلصأ « هحالص ادبو قلخام عم اهنم قلخي لام عابي نأ زاجف
 هنأكو « ءىبثلا نيعىف ررغلاب هش ةفصلا ىف ررغلا نأل ءباط ام عم رّعلا نع
 باطام ىنعأ «راغلا عيب ىف ةصخرلا ىلع ساقت.نأ بجي انهه ةصخرلا نأ ىأر.
 عضوم زوجي ام ررغلا نم نأ هدنع لصألاو « ةرورضلا عضومل بطي ملام عم

 نم ربكأ انطب ليصقلا عيب هدنعنيتياورلا ىدحإ ىلع عنم كلذلو « ةرورضلا
 ليصقلا ىف زاوخا هجو امأو . ازيمتم ناك اذإ كانه ةرورضال هنأل دحاو

 نم مهدنع هلك اذه نإف روهمحلا امأو . فيعض وهو زيمتيال امب هل اهيشنف

 رزحلاو تفللاو . ةمواعم راكلا عيب نع ىلا باب نمو « قلخي ملام عيب
 ملو « لكألل هقاقحتسا وهو هحالص ادب اذإ هعيب كلام دنع زئاجب بنركلاو

 عيب بابلا اذه نمو ؛ بيغملا عيب باب نم هنأل « اعولقم الإ ىعفاشلا هزجي

 ببسلاو . ىعفاشلا هعنمو « كلام هزاجأ « هرشق ىف القابلاو زوللاو زوحلا

 مهنأ كلذو ؟ رثؤملا نم سيل مأ عويبلا ف رثؤملا ررغلا نموه له ىهفالتخا ىف
 ىلا وأ ريسيلا وه رثؤملا ريغ نأو « نيمسقلا نذهب مسقني ررغلا نأ اوقفتا
 ريدغلإ ف كلمسلا عيب بابلا اذه نمو . نيرمألا عمج ام وأ «ةرورضلا هيلإ وعدت



 - اهم

 ىعفاشلاو كلام هعنمو « زوجي : ةفينح وبأ لاقف « اضيأ هيف اوفلتخا ةكربلا وأ

 موق هزاجنأ قالا عيب كلذ نمو . هلوصأ ىضتقت ىذلا وهو « بسحأ ايف

 مولعم ناك اذإ : كللام لاقو ؛ ىعفاشلا مهمو قالطإب موق هعنمو « قالطإب

 مولعم نوكي نأ طرتشا هنظأو « اناج ىرتشملاو عئابلا دنع عضوملا مولعم ةفصلا
 هزل ء ىرتشملا هضبقي ىح 5 عئابلا هضبقيال هنأ ىبعأ « « نعلا ناعضاوتيو قابإلا

 عيب ى دقنلا هب عنع هلوصأ نم لصأ اذهو كامو عيب نيب دقعلا دنع ددربب

 لاق نمو . سنحللا اذه نم ناك ايفو « نومأملا ريغ بئاغلا عيب ىفو ةعضاولا

 .نب ربش ثيدح ىعفاشلل ةجحلا:.. ىبلا نامع دراشلا ريعبلاو قبلا عيب زاوج

 ,نع ىبث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » ىردحلا ديعس ىنأ نع بشوح

 ءارش نعو «' عضت ىبح ماعنألا نوطب ىف ام ءارش نعو « قبالا ديعلا ءارش

 امايأ مغلا نبل عيب كلام زاجأو ( مسقت ىح متانغلا ءارش نعو « اهعورض ىف ام
 ؛ ةدحاولا ةاشلا ف كللذ زي مو ةداعلا ىف افورعم اهم بلح ام ناك اذإ ةدودعم

 بابلا اذه نمو . بلحلا دعب مولعمليكب دإ كللذ زوجمال : ءاهقفلا رئاس لاقو

 نأ الإ كلام هزاجأ ضيرملا عيب بابلا اذه نمو . هدلج ىف محللا عيب كلام عنم
 « هنع ىرخأ ةياور ىهو : 0 ىعفاشلا هعنمو ؛' هنم اسوثيم نوكي

 ندعملا بارت. عيب كلام زاجأف ع نيغاوصلاو ندعملا بارت خيب تابلا ادق نمو

 عييبلا ىعفاشلا عمو ؛ ةغاصلا بارت 8 زجب ملو « ضرعب وأ هفلاخم دقنب

  ىرصبلا نسحلا لاق هبو « اعيمج نيرمألا ىف موق هزاجأو ؛ اعيمج 0
 امأو  ةيفيكلاب لهتلا لبق نم كلذ ريكأ اهيف فلتخمي ىلا عويبلا ىه
 نوزوملا وأ ليكملا نم ءىش عابي نأ زوجال هنأ ىلع اوقفتا مهن 0
 اوقفتإو ؛ ىرتشملاو عئابلا دنع ردقلا م ل لركن عوسسلا وأ ذدودعملا وأ
 ةعياخملا جونصلا وأ مولعملا ليكلا لبق نم ءايشألا هذهب نوكي ىنلا ملعلا ١ نأ ىلع
 عئابلا دنع نزولاو" يكل مولعم ريغ ناك ام لك ىو « عيبلا ةعص ىف رثؤم
 ا سل رو ارا ل سوما

 هنومس ىذلا وهو نيمختلاو رزهلا لبق نم نوكت ىلا ءايشألا هذه ريداقع
 زوجب هنأ ف كلذ ىف كلام بهم لصأو . ءايشأ ىف عد ءايشأ ىف روع فاردلبا

 هلصأ ام اهنم : فانصأ ىلع هدنع وهو داحآال ةرثكلا هنم دوصقملا ام لكف



 سامه

 هكتفازحلا هلصأ ام ابمو ؛ تانوزوملاو تاليكملا ىهو « افازج زوجيو ليكلا

 اهيف زوحيال ام اهنمو ؛ بايثلاو نيضرألاك تاحوسمملا ىهو « اليكم نوكيو,

 اهعيب زوجي الو طقف ددعلا اهيف زوجي امنإ لب « نزولاو ليكلاب الصأ ريدقتلا

 ربتلا نأ كلام دنعو . اهنابعأ داحأ اهم دوصقملا ىلا انلق انك ىهو « افازج

 ؛ريناندلاو مهاردلا ىف كلذزوجي الو ًافا زج امهعيب زوجي نيكوكسملا ريغلا ةضفلاو
 .ةريصلا عابت نأ كلام دنع زوجيو . هركيو زوجي : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو
 عقو لايكألا نم اهيف ناك اف ءاذكب اهنمه ليك لك ىأ : ليكلا ىلع ةلوهجم

 . .ليك ىف الإ مزليال : ةفينحوبأ لاقو ؛اهغلبمب علاو اهليك دعب ةميقلا كلت نم
 ؛ ماعطلا فو بايثلاو ديبعلا ف كلام دنع عيبلا اذهزوجيو . هايم ىذلاؤهو دحاو

 .لهجلل بسحأ ايف لكلا ىف هريغ كلذ عنمو « ديبعلاو بايثلا ف ةفينحوبأ هعنمو
 نكي مل اذإ اهليك ىف عئابلا ىرتشملا قادصي نأ كلام دنع زوجيو . ملا غلبمب

 كلذز وجبال هريغ دعو ؛ نئلاب هرظن-ل هقدص نوكي.نأ همبتي هنأل « ةئيسن عيبلا

 هيف ىرجت ىتح ماعطلا عيب نع لسو هيلع هلل ىلص هيبنل ىرتشملا اهلاتكي ىبح

 ؛ دمحأو ىعفاشلاو ةفينحوبأ هعنم نممو ؛ قالطإلا ىلع موق هزاجأو ؛:ناعيصلا

 كلام دنع زوجي الو ؛ ةكيلم ىنأ نباو حابر ىلأ نب ءاطن قالطإب هزاجأ نمو

 .ىعفاشلا دنع زوجي الو ؛ ليكلا هج :نمم افازج..ليكملا عيببو ليكلا عئابلا ملعب نأ

 معيب ىهو « بابلا اذه نم كلام دنع ىه اهنع ىبملا ةنبازملاو . ةفينح ىبأو
 « لضافتلا عضوملف تايوبرلا ىف امأ كلذو « ةيثكلا لؤهجمب ةيككلا لوهج

 . ردقلا ققحت مدعلف تايوبرلا ريغىف امأو'

 اينثلاو طورشلا عويب ىف عبارلا بابلا

 ,نم نوكي ىذلا داسفلا ىلإ عجار وه اهيف نوكي ىذلا داسفلا عويبلا هذهو

 عويبلا ماسقأ نم امسق لعجت نأ بجو صنلا اهنمضت امل نكلو « ررغلا لبق

 ,: ثيداحأ ةثالث بابلا اذه ىف سانلا فالتخا ف لصألاو . ةدح ىلع ةدسافلا

 أريعب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر: ىم عاتيا » لاق رباج ثيدح اهدحأ

 ثيدح ىاثلا ثيدحلاو . حيحصلا ىف ثيدحلا اذهو « ةنيدملا ىلإ هرهظ طرشو

 باتيك ىف "سنينك طْررش لك لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسو نأ ةريرب
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 ثلاثلاو . هتعص ىلع قفتم ثيدحلاو , طرش ةّئام ناك ْوَلَو ”لطاب َّونهَف هللا

 ةنبازملاو هوا لقا كيو هلع للص هللا لوسر ىبهمن 9 لاق رباج ثيدح-
 هجرخ حيحصلا ف اضيأ وهو « ايارعلاف صخرو ء اينثلاو ةمواعملاو ةرباخْماو

 ىلص هللا لوسر نأ » ىور هنأ ةفينحىأ نع ىورام بابلا اذه نمو .

 ثيداحألا هذه ضراعتل ءاملعلا فلتخاف « طرشو عيب نع ىبمن ملسو هيلع هللا
 لوقلا اذبب لاق نممو ٠ زئاجب طرشلاو دساف عيبلا : موق لاقف « طرشو عيب ىف
 دهب لاق نممو « زئاج طرشلاو زئاج عيبلا : موق لاقو ؛ ةفينح وبأو ىعفاشلا

 اذهب لاق نممو « لطاب طرشلاو رئاج عيبلا : موق لاقو ؛ ةمربش ىنأ نبا لوقلا

 عم امأو ء دحاو طرش عم زئاج عيبلا : دجأ لاقو ؛ ىليل ىنأ نبا لوقلا
 مومعلو « طرشو عيب نع هيب مومعب لخأ طرشلاو عيبلا لطبأ نف ءالف نيطرش
 عيبلا هيف ركذ ىنذلا رمع ثيدحم ذخأ اعيمج امزاجأ نمو. ؟ اينتلا نع هع

 مل نمو ؛ ةريرب ثيدح مومعب لوخأ طرشلا لطبأو عيبلا زاجأ نمو ؟ طرشلاو

 دواجاوبأ هحرتت صااعلا نب ورمع ثيدحب جتحا دحالا زاجأو» نيطرشلا زجي
 زوجي الو « عبو فلس لييال» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق: لاق

 وه سيلام عيب الو « نمضت ل ام حبر الو ءعيس ى ناطرش
 لطبت طورش : ماسقأ ةثالث مسقنت هدنع طورشلاف كلام امأ و6 هكدنع

 ؛ عيبلا تبثيو لطبت طورشو ؛ اعم غيبلاو. ىهزوجن طورشو ؛ اعم .مييلاو ىف
 هطرشب طرتشملا كسمت نإ ام طورشلا نم نأوهو اعبار امسق هدنع نأ نظي دقو

 هذه نيب هبهذم ىف ةنيب قورف ءاطعإو ؛« عييلا زاجم هكرت نإو « عيبلا لطب

 ةعيجار ىف ا] و6 ءاهمتلا نك رك كلذ عارادقو ريسع ةعبرألا فانصألا

 امو عويبلا ةحصب ل ىللا داسفلا ىاص نم طورشلا نمضتي ام ةربك لإ

 كلملا ىف اصقن ديفي ام ىلإ وأ « كلذ نيب طسوتلا ىلإو هتلق ىلإو ررغلاو ابرلا
 « طرشلا لطبأو هلطبأ طرشلا لبق نم اريثك هيف ءايشألا هذه لوخد ناك اف
 زاجأو طرششلا لطبأ اطسوتم ناك امو « اهيف طرشلا زاجأو هزاجأ اليلق ناك امو
 ثيداحألا عمت هبهذك ذإ ؛' بهاذملا ىلوأ وه هبهذم نأ هباحصأ ىريو « 2

 كلام بامصأ نم نيرخأتمللو حبجرألا نم نسحأ م عمتجمللاو « اهلك )
 « ىجابلاو ىرزاملاو ىدج - كلذ هل نم دحأو ؛ ةبراقتم تاليصفت كلذ ىف



 تا

 اههدحأ : نيلوأ نيبرض ىلع عقي عيبملا ف طرشلا نإ : لاق نأ كلذ ىف هليصفتو
 ىم هنأ طرتشيو « دبعلا وأ ةمألا عيبي نم لثم كلملا ءاضقنا دعب هطرتشي نأ
 لطبيو دقعلا هيف حصي : اولاق اذه لثف « ىرشملا نود هؤالو هل ناك قتع
 « كلملا ةدمىف عقي اطرش هيلع طرتشي نأ ىناثلا مسقلاو . ةريرب ثيدح طرشلا
 امإو ؛ هسفنل ةعفنم عيبملا ف طرتشي نأ امإ : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني : اولاق اذهو
 عاقيإ طرتشي نأ امإو ؛ صاخ وأ ماع فرصت نم اعنم ىرتشملا ىلع طرتشي نأ
 نم ىنعم نوكي نأ امهدحأ : نيمسق ىلإ مسقني اضيأ اذهو « عيبملا ف ىعم
 طرتشا اذإ امأف . ء ىيش ربلا نم هيف سيل ىنعم نوكي نأ ىناثلاو .ربلا ىناعم
 رادلا عيبي نأ لثم « عيبملا لصأ ىف فرصتلا عنمب دوعتال ةريسي ةعفنم هسفنل
 ثيددح ىلع زئاج كلذف « ةنسلا ليقو « رهشلا لثم ةريسي ةدم اهانكس طرتشو
 نم هنأل زوجيال كلذف « ماع وأ صاخ فرصت.نم اعنم طرتشي نأ امإو . رباج
 نم ىبعم طرتشي نأ امإو « اهعيبيال وأ اهأطيال نأ ىلع ةمألا عيبي نأ لثم « ايذثلا
 زحي مل رخأت نإو « هدنع زاج هليجعت طرتشا ناك نإف « قتعلا لثم ربلا ىناعم
 ىعفاشلا لاق لجععملا قتعلا .طرشب عيبلا ةزاجإ ىف كللام لوقبو . هيف ررغلا مظعل
 نآل « ظفللا برطضم هدنع رباج ثيدحو ؛ طرشو عيب عنم هلوق نم نأ ىلع
 هراعأ هنأ اهضعب ىفو « ةنئيدملا ىلإ هرهظ طرتشاو هعاب هنأ هتاياور ضعب ىف
 .ةليلقلا ةدملا ف هزاجنأف ريسيلا ررغلا باب نم اذه ىأر كلامو . ةنيدملا ىلإ هرهظ
 طرتشا نإ امأو . كلذ عنم ىف هلصأ ىلعف ةفينحوبأ امأو . ةريثكلا ىف هزجي ملو
 هنع ليقو « كلام دنع زوجيال كللذف « اهعيديال نأ لثم ربب سيل عيبملا ف ىبعم
 ىمم : معئابلا هل لاق نم امأو . طقف طرشلا لطبي لب ليقو « خوسفم عيبا
 نيب اهدرتم نوكي هنأل « كلام دنع زوجيال هنإف عيبملا ىلع تددر نئملاب كتئج
 فلتخاو . اعبب ناك ىجي 1 نإو « افلس ناك نّلاب ءاج نإ ؛ فلسلاو عيبلا
 هدنع اهخسف عيب ةلاقإلا نأ ىأر نف ؟ال مأ ةلاقإلا ف كلذ زوجي له بهنذملا ىف
 فلتخاو . عوببلا نيبو اهنيب قرف خسف اهنأ ىأر نمو ؛ عويبلا رئاس خسفي اه
 كلام نع ليقف ١ نْملا نم فصتني ىبح هعببيال نأ طرشب ائيش عاب نميف اضيأ
 وه نهرلا نوكي نأ نيب كلذ ف قرف الو « نهرلا مكح هنكح نآل كلذ زوجي
 عاتبملا عنمي طرش هنأل « كلذ زوجيال : مباقلا نبا نع ليقو ؛ هريغ وأ عيب
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 نأ بجوف « اهيف ةعفنملا طارتشا عئابلل زوحيال ىلا ةديعبلا ةدملا عيبملا ف فرصتلا
 عومسملا نمو . زيصقلا دمألا ىف زئاج هنإ زاوملا نبا لاق كلذلو « عيبلا ةحص عن
 نم هنأ ىلع ءاهقفلا قفتا فلسو عيب نع ملسو هيلع هللا لص هيبم بايلا اذه ىف
 ىغفاشلاو ةفينح وبأ هعنف « ضبقلا لبق طرشلا كرت اذإ اوفلتخاو . ةدسافلا عويبلا

 .ىور دقو « مكحلا دبع نب دمحم الإ هباصأو كلام هزاجأو « ءاملعلا رئاسو
 ىلا داسف نمضتي..ىبلا نأ روهمحلا ةجحو ؛ روهمخللا لوق لثم كلام نع
 .دمحم نأ ىور دقو . هب فلسلا نارتقال الوهجم عيبملا ف نوكي نعلا نأ عم هنع

 لاقف ىكلاملا قاحسإ نب ليعامس] ةلئسملا هده نع لأس ىكمربلا لهس نب دمحأ نبا
 رمخ قزؤ رائيد ةئامب امالغ عاب لجر نيبو « عيبلاو فلسلا نيب قرفلا ام : هل
 ءابلعلا دنع خوسفم عيبلا:اذهو : لاق « قزلا عدأ انأ : لاق عيبلا دقع املف
 : هل لاق نأ وهو « ةجح هب موقتال باو اذه نع ليعامس] باجأف ء عامجإب
 .كلذك سيلو .« هكرت طدع وأ هكرت ف ريخم وه فلسلا طرتشم نأ امهنيب قرفلا
 2 قرفلاب هيف بلوط ىذلا ءىثلا سفن وه باوحلا اذهو ءرمحلا قز ةلئسم
 قزلا كرتي نأ ىف اريخع كلانه نكي ملو اريخم انه ناك مل : هل لاقي هنأ كلذو
 وهو هتيعب مرحم ءىشل نكي طلانهه ميرحتلا نإ لاقي نأ هبشآلاو « عيبلا حصيو
 .نارتقا ىنعأ : نارتقالا لجأ نم ميرحتلا غقؤ امنإو « حابم فلشلا نأل فلسلا
 2( هب طرشلا ناريقا لبق نم عئتما انإو «ء زئاج هسفن ف ىلا كلذكو « هب عيبا
 .مرخم < ىث هنأال « هب هنيعل مرخم ءئش نارقا لجأ نم عيبلا عنتما امنإ كلانهو
 عقتري طرشلا لبق نم عيبلاب داسقلا قتل اذإ. له ةلثسملا ةتكنو : طرشلا لبق نم
 لالحلا عيبلل قحاللا داسفلا عقتريال اك ء عفتريال مأ طرشلا عفترا اذإ داسفلا
 اذه له وه رخآ لصأ ىلع ىببني اضيأ اذهو ؟ هب نيعلا مرحلا نارتقا لجأ نم
 انلف نإو « طرشلا عافتراب عفتري مل ىمكح انلف نإف ؟ لوقعم وأ ىمح داسفلا
 لوقعم ريغ هوأرروهمحلاو « الوقعم هآر كلاف ؛ طرشلا عافتراب عفترا لوقعم
 سيل كلذلو « ىحح كلذ ربك أ وه ررغلاو ابرلا عويب ىف دجوي ىذلا داسفلاو
 .هكحىف اوفلتخاو . ررغلا عفترا ىأ عيبلا دعب ايرلا كرت نإو « الصأ مدنع دقعني
 نابرعلا عيب بابلا اذه نمو . ةدسافلا عوييلا ماكحأ ى قأيس ام ىلع عقو اذإ
 مهنأ نيعباتلا نم موق نع ىكحو ؛ زئاج ريغ هنأ ىلع راصمألا ءاملع روهمجف
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 : هتروصو ٠ مسأنب ديزو ثراحلانب .عفانو نيريسنباو دهاجم مهنم «٠ هوزاجأ
 دفن .نإ هنأ ىلع ائيش عيبملا كلذ نم نم عاتبملا ىلإ عفديف ائيش لجرلا ىرتشي نأ
 كلنب ىرتشملا كرت ذفني مل نإو « ةعلسلا نمت نم عوفدملا كلذ ناك امهييب عيبلا
 هزاجأ : لوقي ديز ناكو « ضوع ريغي لاملا لكأو ةرطاخناو ررغلا باب نرم .هنآأل هعنم ىلإ روهمحللا راص انإو ؛ هب هبلاطي ملو عئابلا دنع نعلا نم ءزخلا
 نع فورعم ريغ كلذ  ثيدحلا لهأ لاقو . ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 .بابلا اذه نم ةروهشم لئاسم ءانثتسالا قو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ؟ قليخدت نسيل مأ « ايثلا نع ىبهلا تحن لخخدت ىله ىعأ ءاهبف ءاهقفلا فلتخا
 راصمألا ءاهقف روهمجف « اهلطب ىفام ىئتسيو الماح لجرلا عيبي نأ كلذ نف
 روئوبأو دمحأ لاقو ؛ زوحيال هلأ ىلع ىروثلاو .نيعفاشلاو ةفينح وبأو كلام
 ىثنسملا له فاللحلا بيسو . رمح نبا نع ىورم وهو ؛ زئاج- كلذ دوادو
 لاق نف ؟ عئابلا كالم ىلع ةقاب وه اإو عيبمب سيل مأ ءهنم ىبتسا ام عم عيبم
 ليصحت و ؛ كلذ زاجأ عئابلا الم ىلع قاب وه لاق نمو ؛ هجورخ ةمالسب ةقثلا ةلقو هتفصب لهما نم اهيف امل اهنع ىبهملا اينئلا نم وهو زوجمال : لاق. عيبم
 نوكي نأ ولخيال ضعبلا كلذ نأ هضعب ىبثتساو اناويح عاب نميف كالام.بهذم
 عيبي نأ لثم هزاوج ىف فال الف اعئاش ناك نإذ « اردقم وأ انيعم وأ اعئاش
 أ « نينحلا  لثم ابيغم نوكي نأ ىلخيالف انيعم ناك نإ امأو . هعبر الإ ادبع
 سأرلاك بيغم ريغ ناك ذإو « زؤمي الف ابيغم ناك .نإف ©« بيغم ريغ نوكي
 « نوكي ال وأ هميذ حابتسي امم نوكي نأ ناويحللا ولخي الف ٠ لجرلاو ديلاو
 .ىتنسيو امالغدحأ عيبي نأ زوجيال هنأل « زوجيال هنإف هحبذ جابتسياال امم ناك نإف
 ناوينملا اك نإو؛ هيف فالحخال امم كلذو ضعبتم الو زيمتمريغ ةقح نأل « هلجر
 بهذملا ىف « حبذلا طرشب ةميق هل اوضع هلم ىثتساو هعاب نإف « هحذ حابتسي ام
 . بيبح نبا لوقوهو ءزوجي ىناثلاو؛ زوبشملا وهو زوجيال هن أ امهدحأ : نالوق هيف
 فال الف ةميق ىثئسملل نكي مل اذإ امأو . سأرلاو مئاوقلا ءانثتسا عم ةاشلا عيب زوج
 دلخلا تحت اف هدلجي هؤانثتسا ناك نإ هنإ كلاملوق هجوو « بهذملا ىف هزاوج ف
 دلخلا طشك دعب ةلجرخم ةفص ىأب ىردبال هنإف هدلجب هنثتسي. ل ناك نإو:بيغم
 نم ةيلع ام هرضي ملف « امولعم انيعماوضع ىثتسا هنأ بيبح نبا لوق هجوو . هنع
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 . نم ىنثلسملا ناك نإ اَمأو . هرشق ىف زوجللاو هلبنس ىف بلا ءارش هلصأ دلحلا
 «روزج نم لاطرأل ثم اردقماءزج هب اظوفلم امإو افرع امإ حيبذلا طرشب ناويبلا

 ةيناثلاؤ ؛ بهو نبا ةياور ىهو « عنملا امهادحإ : ناتياور كلذ ىف كلام نِف
 اذه نم اوعمجأو . مساقلا نبا: ةياور ىهو « طقف ةريسيلا لاطرألا ىف ةزاجإلا
 اسايق هنم تانيعم تال ءانثتساو هطئاح رم لجرلا عيب زاوج ىلع بابلا
 تثاللمت ةدع هل طئاح نم ىبثتسي نأ زو<يال هنأ ىلع اوقفتاو . اهتارش زاوج ىلع

 .. ناعيابتملا هري ملام عيب هنأل « عيبلا دعب اهل ىرّتشملا نييعتب الإ تانيعم ريغ
 هعنف ( عيبلا دعب تالت ةدع هنم ىثتسيو طئاخلا عيجي لجرلا ىف اوفلتخاو

 نبا عنمو ؛ هتزاجإ كللام نع ىورو ؛ ليخنلا ةفص فالتخا ناكمل روهمحلا

 كلام لوق فلتخا كلذكو . منغلا ءانثتسا ىف هزاجأو تالخنلا ىف هلوق مساقلا
 ىرتشملا ءارشلا دعب اهنيعي نأ ىلع هطئاح نم ةدودعم تالخن ءارش ىف.مساقلا نباو !

 نم هليكم عئابلا ىثتسا اذإ اوفلتخا كلذكو . مساقلا نبا هعنمو كلام هزاجأف

 رودت نيذلا راصمألا ءاهقف كلذ عنف : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق ؛ طئاح
 اينثلا نع ملسو هيلع هللا ىلص هيبلل مهبهاذمىلع باتكلا تفلأو « مهيلع ىوتفلا
 مهنإف ةنيدملا لهأ نم هفلسو كلام امأو ؛ فا زج نم ليكم ءانثتسا هنآل « عيبلا ىف
 ىلع اينثلا ىلع ىملا اولمحو « هقوف اف هوعنمو ثلثلا نود ايف كلذ اوزاجأ
 اهليك غلبم ملعيال ىلا ةربصلا عيبب ىثتسملا ادع ام عيب اوهبشو « ثلثلا قوف ام

 اذإ ىبعأ « هيف فلتخم اضيأ لصألا اذهو « ام ليك اهم ىئثتسيو افازج عابتف
 اعم ةراجإو عيب ىف بابلا اذه نم ءاملعلا فلتخاو . مولعم ليك اهم ىبتسا
 نأل « ىعفاشلا الو نويفوكلا هزجي لو « هباعصأو كلام هزاجنأف « دحاو دقعىف
 ةراجنإلا تناك اذإ : لوقي كلامو « الوهجم ذئنيح نوكي هنأ نوري نما

 . ةعيب ىف نيتعيب باب نم هوعنم نيذلا هآر امبرو « الوهجم نّلا نكي مل ةمولعم
 ةزاجإ ىف كلام لوق فلتخاو . انلق امك عيبلا وأ ضلسلا زوجيال هنأ ىلع اوعمجأو
 اهيف ءاملعلا فلتخا اهلك هذهو « هعنم ةرمو كلذ زاجأ ةرف « ةكرشلاو فلسلإ

 تيوق نف « اهيلع صوصنملا اهيف عنملا للع دوجو ىف رثكأألاو لقألاب اهفالتخال
 عجار كلذو « اهزاجأ هدنعوقت ل نمو « اهعنم اهنم ةلئسم ىف عنملا ةلع هدنع
 ءاوسلا ىلع نيدضلا ىلإ اهيف لوقلا بذاجتتي ”داوملا هذه نآل «ء دهنجنا قوذ ىلإ
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 دهم لك بيوصتب لوقلا نوكي ”داوملا هذه لاثمأ ىف لعلو « اهيف رظنلا دنع
 . رييختلا ىلإ لئاسملا هذه  لاثمأ ىف ءاملعلا ضعب بهذ اذهو « اباوص

 نبغلا وأ ررضلا لجأ نم اهنع ىبهملا عويبلا ىف

 ىبات نع هيبأو « هيخأ موس ىلع دحأ موسي نأ نعو « هيخأ عيب ىلع لجرلا
 فلتخإ دقو . شجنلا نع هبهنو « دابل رضضاخ عيدي نأ نع هيبمو « نابكرلا

 ىعم : كلاملاقف + دعابتم سيل افالتخا راثآلا هذه ىناعم ليصفت ف ءاملعلا

 نأ نع هيبم ىبعمو ( ضعب عيب ىلع مكضعب عببال » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 ىلإ اهبف عئابلا نكر اذإ ىلا ةلاحلا ىف ىهو « دحاو هيخأ موس ىلع دحأ موسي

 بويعلا طارتشا وأ بهذلا رايتخا لثم ريسب ءىش الإ امهنيب قبب ملو ماسلا

 ىروثلا لاقو . ثيدحلا اذه ةفينحو بأ رسف كلام ريسفت لثعو 4 اهنم ةءاربلا وأ

 لوقيف نيعيابتملا ىلعرحخآ لجمر رطيال نأ « ضعب عيب ىلع مكضعب عيللال » ىعم

 يه هل ةعلس هيلع سضرعي دحأ قأف اقرتفي مو ناسالاب عيبلا مت اذإ كلذ ىنعم

 ناقفتم كلامو وهف قارتفالاب مزلي امنإعيبلا نأ ىف هبهذم ىلع ءانب اذهو ءاهنم ريخ

 ىه ام ةلاخلا هذه يف نافات#و « عيبلا موزل برق ةلاح لوانتي امإ ىبلا نأ ىلع

 راصمألا ءاهنقفو © لعب هرك لزس م ىلع عيبلا ف موزللا نوكي 4 ايف امهفالتخال

 كلام نع ىورو ؛ مومعلاب اكسمت عقو ةلاح ئىأ ف خسف عقو نإ : هباصأو

 ىلا درخد ل اوفلتخاو 5 كلذ مدقت لقو 34 حاكتلا ىف كالام كلي لاق امنإو

 نيب كلذ ى قزمال : روهمج لا لاقذ « هريغ موس ىلع دحأ موس نع ىسملا ق

 ( هيمخأ موس ىلع دحأ مسديال ) ملسو هيلع هللا ىلص لاق دقو « ملسملا ىتخأب

 ببسو . هزاوج ىلع روهمجلا ناك نإو ةديازملا عيب موق عنم انهه نمو
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 لمح اذإ مث ء رظحلا ىلعوأ ةهاركلا ىلع ىبلا اذه لمح له مهنيب الملا
 . ؟ ةلاح نود ةلاح ىف وأ « لاوحألا عيمج ىلع لمحي لهف رظحلا ىلع

 , وه ام ىبلا موهفمىف اوفلتخاف « عيبلل نابكرلا قلت نع هيبم امأو ( لصف )
 ' ةعلسلاصخرب ىلتملا درفتي هنا لهأ كلذب دوصقملا نأ كلام ىأرف

 «قوسلا لخدت ىهح ةعلس دحأ ىرئشي نأ زوجيال هنأىأرو « قاوسألا لهأ نود

 بهذملا فبرقلا" دحو « هب سأب الف اديعب ناك نإف « ابيرق ىلتلا ناك اذإ اذه
 لهأ ىرتشملا كرشي نكلو « زاج عقو اذإ هنأ ىأرو « لايمأ ةتس نم وحنب

 لاقف ىعفاشلا امأو . اهقوس كلذ'نوكي نأ اهنأش نم ىلا ةعلسلا كلت ىف قاوسألا
 رعس لهج عئابلا نأل « ىلتملا هنيغي الئل عئابلا لجأل وه اعإ ىبلاب دوصقملا نإ

 هدو: وأ عيبلا كفنأ ءاش نإ رايتلاب ةعلسلا برق عقو اذإ : لوقي ناكو « دلبلا

 هللا ىلص هللا لوسر نع تباثلا ةربرهىلأ ثيدح ىف صن وه ىعفاشلا بهذمو

 ىقلت نيف ع بلا اوقلتتال» مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنأ مسو هيلع
 .هربغو مم جرح ”قوسلاقأ اًذإرايسلابأ هبحاصف ”ه[رتشاف ايش هنم

 فلتخاف « دابلل رضاحلا عيب نع ملسو هيلع هللا ىلص هيبن امأو ( لصف )
 . ادحاو الوق ةيدابلا لهأل رضحلا لهأ عببال : موق لاقف « كلذ ىبعم ىف ءاملعلا

 ؛ بيبح نبأ لاق هبو « هزاجأ ةرف « ىودبلل ىرضحلا ءارش ىف هنع فلتخاو

 نأ زوجيال هنإ هنع ليق دقو ؛ راصمألا مه هدنع رضحلا لهأو « هعنم ةرمو

 ىعفاشلا لاق كلام لوق لثمبو « نيلقتنملا دومعلا لهأل ىرقلا لهأ عيب
 هربخيو ىدابلل رضاحلا عيبي نأ سأبال : هباحصأو ةفينحوبأ لاقو ؛ ىعازوألاو

 هزاجأو « رعسلاب ىدابلا ىرضتملا ربخي نأ ىنعأ ٠ كلام ههركو « رعسلاب
 لهأ قافرإ وه ىبلا اذهب دصقلا نأ ىلع اوقفتا هوعنم نيذلاو . ىعازوألا

 مهدنع ىهو (« ق ةرضاحلا لهأ نم رسيأ ةيدابلا لهأ دنع ءايشألا نآل « رضحلا

 هنأ اوأر مهنأكف « نمت ريغب ىأ : مهدنع اناجم نوكي ام ركأ لب « صخرأ
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ضقانم كو وتلا يضم دا

 روهمتلا ةجحو . ةةفينح وبأ هزاوجف كسمت اذهبو « ”ةَحيِصّتلا ”نيدلا »
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :.لاق دوا وبأو ملسم هجرخ رباج ثيدح



15# 
 5 صخب نم مهضعمب 0 قررت -ساّنلاا اورذ دابل رضاح عيال هادم 9 حم

 نيغ باب نم نوكي نأ هبشألاو « بسحأ ايف دوادوبأ اهب درفنا ةدايزلا هذهو

 نوكيو « ةدايزلا هذه تبثت نأ الإ « هدنع لوهجي رعسلاو دري هنأل ىودبلا
 ءاجرو ىعفاشلا هلوأت ام ىلع نابكرلا قلت نع ىبهنلا ىبعم ثيدحلا ىبعم اذه ىلع
 زاجو مث دقف معقو اذإ : ىعفاشلا لاقف عقو اذإ اوفلتخاو . تباثلا ثيدحلا ىف

 « ضعب نم مهضعب هللا قزري سانلا اوعد » مالسلاو ةالصلا هيلع هل وقل عيبا

 : مهضعب لاقو « خسفي : مهضعب لاقف ؛ كلام باصأ ىعملا اذه ىف فلتخا و

 . خسفيال

 عنم ىلع ءاملعلا قفتاف « شجنلا نع مالسلاوةالصلاهيلع هيب امأو ( لصف )
 ديري « اهؤارش هسفن ف سيلو ةعلس ىف دحأ ديزي نأ وه شجنلا نأو « كلذ

 لهأ لاقف « عيبلا اذه عقو اذإ اوفلتخاو ؛ ىرتشملا رضيو عئابلا عفني نأ كلذب

 ءاش نإ « رايخلاب ىرتشملاو بيعلاك وه : كلام لاقو ؛ دساف وه : رهاظلا

 عقو نإ : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ كسمأ كلسعب نأ ءاش نإو « در دري /
 ناك نإو ىبملا داسف ىبهلا نمضتي له فالحلا ببسو . عيبلا زاجو مم

 ؛هزجي مل عيبلا خسف نمضتي لاق نف ؛ جراخن نم لب ع 0 لل
 ىبملا ف ىبعمل درو اذإ ىلا نأ ىلع روهمدملاو . هزاجأ نمضتي سيل لاق نمو
 جراخش نم رمألا درو اذإو « ررغلاو ابرلا نع ىسهنلا لثم داسفلا نمضتي هنأ هنع

 نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيب“ بابلا اذه ىف لعشدي نأ هبشيو . داسفلا نمضتي مل
 لضف عيب نع ىبن هنإ » هظافلأ ضعب ىف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ءاملا عيب

 هللا ىلص للا لوسر نأ » تبث :رذنملا ن , ركبوبأ لاقو « ًالكلا هب عنيت ءاملا

 : الكل هب عزل ءاذلا لق عيب نع يسمو .ءاملا عيب نع ىبب ملسو هيلع

 «ىبلا اذه ليوأت ىف ءاململا فلتخخاو . ءام عيب الو رب وهو عنميال : لاقو
 نم ناك لاحب ءاملا عيب لحال : اولاقف «همومع ىلع ءاملعلا نم ةعامج هلمحف
 اكلمتم ناك نإ هنأ ريغ ؛ةكلمم ريغ وأ ةكّدمم ضرأ ىف نيع وأ ريدغ وأ رب

 نأ ىرأال عبرأ : لاق ىحن نب ىحي لاق هبو « هنم هتجاح رادقمب قحأ ناك

 ثيداحألا هذه نعصخ مهضعبو . ًالكلاو «بطحلاو ءرانلاو ء ءاملا : نعنمي

 لاق امك هنم , سفن بيطب الإ دحأ لام ليال هنأ وهو 3 ال لوصألا ةض راع
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 ىلا اذه اوصصخ نيذلاو + عامجإلا هيلع دقعناو مالسلاو ةالصلا هيلع

 نيكيرشلا نيب نوككي رئبلا نأ كلذ ىنعم : موق لاقف « هصيصخت ةهج ى اوفلتخا

 ىوري الو ء هموي ضعب ىف امهدحأ عرز ىوريف « اموي اذهو اموي اذه ىسي

 ةيقب ءاملا نم هكيرش عنميال نأ هيلع بجيف « هعرز هكيرشل ىنلا مويلا ىف
 راهنتف هئام ىلع عرزي ىذلا ف كاذ ليوأت امنإ : مهضعب لاقو . مويلا كلذ

 « هرب حلصي نأ ىلإ هئام لضف هعنمي نأ هراخب سيل هنأ ءام لضف هراخو هرب

 ىلع نيئيدحلا نيذه ىف قلطملا اولمح مهمأ نيليوأتلا هجوو « نابيرق ناليوأتلاو

 ءءاملا لضف عنم نع ىبهمن مث « اقلطم ءاملا عيب نع ىهن هنأ كلذو ديقمل

  نيثيدحلا ف عونمملا وه لضفلا :اولاقو ديلا ىلع ثيدحلا اذه ىف قلطملا اولمحف

 هبحاصل وهف هعبنم ةكلمتم ضرأ ىف ناك ىبم ءاملا نأ هبهذم لصأف كلام امأو

 «كالملا مهياع فاخيو مهعم نمال موق هيلع دري نأ الإ « هعنمو هعيب هل ضرألا

 هنأ ىأرف : ةكلمتم ريغلا نيضرألا ىف ذجنت ىلا ءارحصلا رابآ ىلع ثيدحلا لمحو

 « سانلل لضفلا كرت هتيشام تور اذإف « اهب ىلوأ اهرفح ىنلا ىنعأ : اهبحاص

 ةدلاولا نيب ةقرفتلا بابلا اذه نمو . ءايحإلاب كلمتتال رئبلا نأ ىأر هنأكو

 ا نيب عيبملا ىف ةقرفتلا عنم ىلع اوقفتا مهمنأ كلذو ءاهدلوو

 ةقرف اهدكلوو .ةدلاو نين قرش نم ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 تقو ىف نيعضوم ىف كلذ نم اوفلتخاو « ةّمايقلا موي هتّبحأ َنيئبو هني

 « خيسفي : كالام لاقف عيبلا مكح امأف . عق و اذإ عيبا مكح ف و ةقرفتلا زاوج

 له فالخلا بيسو . ىريشملاو عئابلا مأو خسفيال : ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو
 لقتني ىذلا تقولا امأو . جراخ نم ةلعل ناك اذإ ىبملا داسف ىضتقي ىبلا

 كلذ دح : ىعفاشلا لاقو ؛ راغثإلا كلذ دح:كلام لاقف ؛ زاوحلا ىلإ عنملا هيف

 نبغ عيبلا ف عقو اذإ بابلا اذهب قحليو . همأ نع هتايح ىف ىغتساو هسفن عفن
 نف م .٠ .٠ ءااؤ © | ع 1 1 ءأل .العل

 ؟كلام باعصأ ضعب نع هاكحو « در ثلثلا قوف ناك اذإ : باهولا دبع لاقو

 ليلد رصملا جراخ ىئات اذإ بلحلا بحاصل رايحلا مالسلاو ةالصلا هيلع هلعجلو

 هل ركذ امل اثالث رايخلا نم نابح نب ذقنمل لعج ام كلذكو' « نبغلا رابتعا ىلع
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 ْ . ةوخإلا ف كلذ اوأر موقو « ةدلاولا

 تادابعلا تقو لبق نم ىلا ىف سداسلا بابلا

 ىلاعت هلوقل طقف ةعمجلا ىلإ ىبثملا بوجو تقو ىف عرشلا درو امإ كلذو
 اوفو, هللا ركذ' ىلإ اومماسأف ةعسملا موسي نيم رالّصلل ىدوت [ذإ
 ىنلا ناّدألا.دنع عيبلا عنم ىنعأ ٠ بسحأ ايف هيلع عممجم رمأ اذهو ب مْ
 خسفي له عقو اذإ هككح ىف اوفلتخاو . ربنملا ىلع مامإلاو لاوزلا دعب نوكي
 اذه ىف دوقعلا رئاس قحاي لهو ؟ خيسفي نم ىلعف خسف نإف « ؟ خسفيال وأ
 « خسفيال ليق دقو « خسفي هنأ كلام نع روبشملاف ؟ قحليال مأ عيبلاب ىبعملا
 له ةرمام ريغ اللق اك فالحلا ببسو . ةفينح ىأو ىعفاشلا بهذم اذهو
 ىلع امأو ؟ هيضتقيال وأ هنع ىبهملا داسف ىضتقي جراخ نم ببسل درإولا ىبلا
 امأو . هيلع بتال نم ىاعال ةعمجلا' هيلع بجت نم ىلع كلام دنعف ِ؟ خسفي نم

 :دوقعلا رئاس' امأو . عئاب لك ىلع خسفي نأ مهوصأ ىضتقلف رهاظلا لهأ
 نع هب لغشلا نم عيبلا ف يذلا ىلا اهيف نأل « عويبلاب قحلت نأ لمتحف
 فالي اردان تقولا اذه ىف مقت اهنآل هب قحليال نأ لمتيو « ةعمدلا ىلإ ىعسلا

 بقترا بدنلا ةهج ىلع ةعمجلاب قحلت نأ نكميف تاولصلا رئاس امأو . عوييلا
 : :ىملع غلبمىف دحأ هب لقي ل ناك نإو «رظحلا ةهج ىلعف تاف اذإف « تقولا
 ”ميييهزلثال ”لاجر  ىلاعت لاقف ءةالصلا ناكمل عويبلا ىكرات هللا حدم ثللذلو
 .. قاكّرلا ءاتيإو مالّصلا ماقإو لل ركذ "نع عيب الو ”ةراجت

 بابسألا ركذ ىلإ رصنلف عويبلل ةماعلا داسفلا بابسأ تتيثأ دق إو
 . عوببلا ف ماعلا .رظنلا نم ىناثلا مسقلا وهو هل ةححصملا: طورشلاو

 دض ةلمدملاب ىه عيبلل ةححصملا طوريشلاو بابسألاو ( ىناثلا مسقلا )
 : لوألا رظنلا : سانجأ ةئالث ف ةرصحنم ىهو « هل ةدسفملا بابشألا
 . مسقلا اذه ىف © نيدقإعل ىف. : ثلاثلاو . هيلع دوقعملا ف : ىناثلاو . دقعلا ف

 ظ . باوبأ ةثالث



 ولا١ا -

 دقعلا ف لوألا بابلا

 لوقي نأ لثم ةيضام اهتغيص -ىبلا ءارشلاو عيبلا ظافلأب الإ حصيال دقعلاو

 هل لاق اذإو « ثانم تيرشا دق : ىرشملا لوقيو « كنم تعب دق : عئابلا

 مرا دق عقو دق عيبلا نأ كللام دنعف . اهنعب دق لاقف انكو اذكب كتعلس ىعب

 لوقي ىبح عيبلا ميال هنأ ىعفاشلا دنعو « رذعب كللذ ىف قأي نأ الإ مهقتسملا ش

 ؟ كتعلس عيبت مكب : عئابلل ىرشملا لاق اذإ كلذكو « تيرتشا دق ىرتشملا

 عيبلا مزلي له فلتعا . كلنم تيريشا دق : لاف « اذكو اذكب ىرتشملا لوقيف

 ةحرصلا ظافلألاب عيبلا عقي هنأ ىفاشلا دتعو « كنم اهنعب دق لوقي ىحال مأ
 ا كلا“ىف كلامل ركذأ الؤ « ةيانكلابو

 ىخارتيال موزللا ف نيرثؤملا لوبقلاو باحيإلا نأ بسحأ ايف فالخ الو « لوق
 ىبعلس تعب دق عئابلا لاق ىبم هنأ ىعأ « سلجنلا قراني ناقل امهدحأ
 : لاقف كلذ دعب ىقأ مث اقرتفا ىح عيبلا لبقي مو ى رتشملا تكسف اذكو اذكب.

 ةفينحوبأو كلاملاقف . موزللا نوكي ىباوفلتخاو . عئابلا كلذ م زليال هنأ تابق دق
 اقرا ل كاوءارقلا سلبا ىف مزاي عيبلا نإ : ةنيدملا لهأ نم ةفئاطو امهءاحصأو

 هللا ضر ةباحصلا نم رمع نباو دوادو روث وبأو قاحإو دمحأو ىفاشلا لاقو

 الو عيبلا مرا نضل الرش ماعم امهنأو سلجملا نم قارعفالاب مزال عيبلا : مهع

 راوسو كرابملا نياو ةنئيدملا لهأ نم ةفئاط ىف بتذ ىأ ن با لوق وهو ؛ 0

 رمح نبا نع ىورم وهو « يهريغو نيعباتلا نم ةعامجو ىمذاقلا حيرشو ىذاقلا
 رابح نيطرتشملا ةدمعو ةباحصلا نم امهلفلاختالو ةباحصلان م ىملسألا ةزرب أو
 مسو هلعالا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفا نب اا راسا نط

 اقرتفي مل ام هبحاص ىلع رايسلاب امهم دبحاو ”لثك ناعياَبتملا » لاق
 ا را الإ ٠ ثيدحلا اذه تاياور ضعب ىو « « رايحلا يب الإ
 كيناسالا وأ نم عيمجلا دنع هدانسإ ثيدح اذه 4 ريا ٍهبحاصل

 نم ناك نإو علا عقوي دانسإلا اذه لثم نأ دمحم وبأ معز دقأ ىنح ٠ : اهمصأو

 در ف مهبهذم ليلدلا هجو مب برطضا دقف نوفلاخلا امأو . داحألا قيرط

 هنأ هب لمعلا در ىف هللا همحر كلام هيلع دمتعا ىذلاف . ثيدحلا اذبي لمعلا
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 ثردح 7 نم هاور ام هدنع هضراع دق هنأ عم هيلع ةئيدملا لهأ لمع فلي مل

 هنأكف « نا دارتي وأ عئابلا لوق لوقلاف اعيابت نيعيب اميأ » : لاق هنأ دوعسمنبا
 ناك ولو «سلجا دعبو سلجما ىف نوكي نأ ىضتقي كلذو « همومع ىلع اذه لمح
 سلجلا ىف فالتخالا كح نييبت ىلإ هيف جات نكي مل عيبلا داقمنا ىف طارش سلجلا
 5 ثيدحلا اذهو 7 سلما نم قارتفالا لب مزل الو دقعني مل دعب عيبلا نأ

 لوألاو « هيف مومعلا هوت عم الإ: هيض راعيال هنأ ةصاخبو «لوألا هب ضراعي الو
 ء بسحأ اف ادنسم دحأ هجرخي مل ثيدبملا اذهو : كلذ ىلع اذه ىبني نأ
 بامصأ امأو . ثيدحلا اذهب لمعلا كرت ىف هللا همحر كلام هدمتعا ىذلا وه اذهف
 رهاظلا رهظأ نف « سايقلا ىلعو .« ةيعمس رهاوظ ىلع كلذ ىف اودمتعاف كلام
 وه دقعلاو  دوقتعلاب اوفوأ اونمآ نيذلا اهبأ اي - لجو زع هلوق كلذ ىف
 ءافولا“ كرت بجوي ساحلا رايخو « بوجولا ىلع رمألاو لويقلاو باحيإلا
 سايقلا امأو . اقرتفي لاه نأ ام.دعب عيبلا ف عجمي نأ مهدنع هل نأل « دقعلاب
 دوقعلا رئاس هلصأ رثأ هيف سلما راوخل نكي ملف « ةضواعم دقع : اولاق مهنإف
 مهل ليت املف « دمعلا مد ىلع حلصلاو نوهرلاو علخلاو ةباتكلاو حاكنلا لثم
 ةلباقم ىف مكل قبي ملف « روكذملا ثيدحلا اهبهصخي اهب نوجتحت ىلا رهاوظلا نإ
 ىلع سايقلا ,بيلغت.ىري نمم اونوكت' نأ اذه ىلع مس زليف « سايقلا الإ ثيدحلا
 كلام نع ىور دق ناك نإو « ةيكلاملا دنع :روجهم بهذم كلذو « رثألا
 سيل اذه نأب كلذ نع اوباجأف « ةفينحىأ لوق لثم عامسلا ىلع سايقلا بيلغت

 نع هفرصو هليوأت باب نموه امنإو « بيلغت الو سايقلاب ثيدحلا در باب نم
 : اولاق . نييلوصألا دنع هيلع عوفتم سايقلاب رهاظلا ليوأتو : اولاق . هرهاظ
 ناذللا نامواستملا امهر وكذلملا ثيدحلا ىف نيعيابتملا نأ امهبحأ : ناليوأت هيف انلو
 مولعم هنآل هيف ةدئافال اذه ىلع ثيدحلا نوكي هنإ مهل ليقف « عيبلا امهنيب ذفني مل

 رخآلا- ليوأتلا امأو :> لوقلاب دقع امهنيب عقي مل ذإرايحلاب امهنأ ةمآلا نيد نم
 ناننبألاب قرفتلال لوقلاب قارتفالا نع ةيانك وه امنإ انهه قرفتلا نإ اولاقف
 ضارتغالاو  هنّعس "نم ةالثك هللا نفي اقَرستسي "نإو - ىلاعت هللا لاق اك
 حبجرتلا هجوو « نادبألاب قرفتلا ىه ةقيقحلاو « ةقيقحال زاجم اذه نأ اذه ىلع
 ىه كلذ ىف ة,مكحلاو « ىوقألا باغيف سايقلاو ظفللا اذه رهاظ نيب ساقي نأ
 . دقعلا وه ىذلا لوألا نكرلا لوصأ ىه هذهف « مدنلا عض وم
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 ن. هتمالس هيف طريشي هنإف هيلع دوقعملا وه ىذلا ( ىناثلا نكرلا امأو )

 فالتخالا بابسأو هيلع قفتملا نم هذه ىف فلتخغا مدقت دقو « ابرلاو ررغلا

 دوجولا مولعم نوكي نأب ءىشلانع ىتني ررغلاو . هراركتل ىنعم الف « كلذ ىف
 نملا نيفرطلا ىف كلذو « هميلست ىلع ارودقم ردقلا مولعم ةفصلا مولعم

 . الجؤم اعيب ناك نإ اضيأ لجألا مولعم نودثملاو

 .نيكلام انوكي نأ امهيف طرتشي هنإف « نادقاعلا امهو ( ثلاثا نكرلا امأو )

 روجحم ريغ اذه عم انوكي نأو « نيغلاب ةلأكولا ىئات نيليكو وأ كلملا ىات
 هيلع ريجحتلا ىري نم دثع هيفسلاك امبسفنأ قد امإ « امهدحأ ىلع وأ امييلع

 نم اوفاتخاو. . ةراجتلا ىف هل انوذأم دبعلا نوكي نأ الإ دبعلاك ريغلا قل وأ
 هريغ لام لجرلا عيبي نأ هتروصو ؟ ال مأ دقحتي له « ١ ىلوضفلا عيب ىف اذه

 كلذكو « ا : عيبلا ى ثمَأ لاملا بحاص هب ىخر نإ طرشب

 الإو ءا اريدْلا حص ىرشملا ىضر نإ هنأ ىلع « هنذإ ريغب لجرلل لجيلا ءارش ىف

 قرفو ؛ اعيمح نيهجولا ىف الام هزاجأو « اعي>نيهجولا ف ىعفاشلاه عش 3 حمصي م

 ةديعو... ءارشلا ف نوع و عيبلا ف زوي : لاقتف ءارشلاو عيبلا نيب ةفينح وبأ
 رانيد 0 ىلإ مف داس هيلع هللا ىلص ىبنل نأ » ىور ام ةيكلاملا

 ناتبدب .نيتاش تررشاف 3 ةةاش بتلتملا اذه ”نماتل را لاقو
 هللا لوسرايب : تلقذ « رائيدلاو ةاشلاب تثجو ناقد نيتاشاا ىدحإ تعبو

 هجبوو ( هنيمأ ةقلضص ىف هل ”كراب ما لاَقذ « ئرانيدو حتاش هذه

 ءارمشلابال ةيناثلا ةاشلا ىف هرمأي مل ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ هنم لالدتسالا
 ىعفاشلا ٍلعو .« ريغلل ءا ارمشلا ةعص ىف ةفينح ىنأ ىلع ةجح كلذ راصف ؛ عيبلاب او

 ع« هدنع سيل ام لجرلا عيب نع دراواا ىهلا ىعفاشلا ةدمعو . اعيمح نيرمألا ف

 ىلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو : اولاق « هريغل ال هسفنل هعيب ىلع هلمحن ةيكلاملا
 هسفنل عيبي ناك هنأ كلذو « ةروبشم هتيضقو مازح نب مكح ىف درو ام
 لع سيلا درو اذإ له « ةرووشملا ةلئسملا فالحل ببسو . هدنع سيل ام

 رظنلاف ةلمحلاب و « مسقلا اذه لوصأ ىه هذهف ؟ عب وأ هببس ىلع لمح ببس
 ىسهقفلا ىعانصلا رظألا نكلو « لوألا ءزحلا ىف ةوقلاب وطنم وه مسقلا اذه

 رصئلف انرضرغ سحب ءزخلا اذه ىف انملكت دق ذإو . هيف هاب درفي نأ ىضتقي

 . ةحيحصلا عوببلل ةماعلا ماكحألا ىف لوقلا وهو « ثلاثلا مسقلا ىلإ



 بالا

 رصحنت مسقلا اذهو ( ةحيحصلا عويبلل ةماعلا ماكحألا ىف : ثلاثلا مسقلا )

 ماكحأ ىف : ىلوألا ةلمحلا : لمج عبرأ ىف عومسملاب بيرق قلعت ا ىلا هلوصأ

 نم لقتني ىبم تاعيبملا ف نايضلا ىف :ةيناثلا ةلمحلاو . تاعيبملا ف بيعلا دوجو

 ىه امم عيبملا عبتت ىبلا ءايشألا ةفرعم ىف : ةثلاثلاو . ىرتشملا كلم ىلإ عئابلا كلم

 « نيعبابتملا فالتحخنا ىف : ةعبارلاو . هعبتتال ىلا نم عيبلا نيحىق هيف ةدوجوم

 عوبيبلا ماكحأ با وبأ نم اضيأ كلذكو . ةيضقألا باتك هب قيلألا ناك نإو

 ترج نكل « هيلع ةئراطلا ماكحألا نم اضيأ ىه ةعفشلا كلذكو « قاقحتسالا

 . باتك اهل درفي نأ ةداعلا

 دوجو ماكحأ ىف : لوألا بابلا : ناباب اهيف ةلمحلا هذهو ( ىلوألا ةلمحلا )

 . ةءاربلا طرشب ميبلا ف امهماكحأ ىف : ىناثلا بابلاو . قلطملا عيبلا ف بويعلا

 ,  قلطملا عيبلا ف ب ويعلا ماكحأ ىف لوألا بابلا ٠ و 0

 ”نمع ”ةراخن نولكت نأ الإ  ىلامت هلوق بيعلاب درلا دوجو ىف لصألاو

 ولخيال بيغلاب مئاقلا ناك املو « روهشملا ةرصملإ ثيدحو "منكم قارن
 ماق اذإ م ع كلذ بجويال دمع ق موقي وأ « درلا بجي. دقع ىف موقي نأ

 « هبجويال وأ امكح بجوي بيعب موقي نأ اضيأ ولخي الف « درلا بجوي دقعف
 ريغت هيف ثدح دق نوكي نأ اضيأ عببملا واخي الف امكح بجوي بيعب ماق نإ مث

 ف هيف ثدح ناك نإو ؟ همكح اف ثدحي مل ناك نإف : نوكيال وأ عيبلا دعب

 بابلا اذه لوصأب ةطيحملا لوصفلا تناك ؟ اهكح امو تارييغتلا فانصأ

 ؛ مكح بيعلا دوجوب اهيق بحي ىلا دوقعلا ةفرعم ىف : لوألا لصفلا : ةسخ

 اموم« مكحلا بجوت ىلا بويعلا ةفرعم ىف : ىناثلا . اهيف كلذ بحال ىلا نم

 ناك اذإ بجوملا بيعلا ركح ةفرعم ىف : ثلاثلا . اهيف مكحلا بجوملا اهطرش

 . اهكحو ىرتشملا دئعةئدا+ ا تاربغتلا فانصأ ةفرعم ىف : عبارلا : ريغتي مل عيبملا

 قيلأ ناك نإو « نيعيابتلا فالتخا دنع مكحلا اذه ىف ءاضقلا ف ؟ سماخلا
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 لوألا لصفلا

 ايف بجيال ىلا نم مكح بيعلا دوجوب اهيف بجي ىلا دوقعلا ةفرعم ف
 ىلا دوقعلا ىهف « فالخ الب مح بيعلاب ابيف بحي ىلا دوقعلا امأ

 ةضواعما اهنم دوصقملا سيل ىلا دوقعلا نأ اك « ةضواعملا ابم دوصقلا
 ؛ ةقدصلاو باوثلا ريغل تابهلاك « اهيف بيعلل ريثأتال هنأ ىف اضيأ فالخال
 ةضواعملاو ةمراكملا دصق عمج ام ىنعأ . دوقعلا نم نيفنصلا نيذه نيب ام امأو
 ليق دقو « بيعلا دوجوب اهبف مكحال هنأ بهذملا ف رهظألاف + باوثلا ةبه لثم
 . ادسقم بيعلا ناك اذإ هب مح

 ىناثلا لصملا

 اهيف مكحلل بجوألا اهطرش امو ؛ مكحلا بجوت ىلا بويعلا ةفرعم
 . رظنلاو . مكحلا بجوت ىتلا بويعلا ىف : امتلحأ : نارظن لصفألا اذه فو

 نفل يجسولا :كرفلا ف قاكا

 ؛ سفنلا ف بويع اه : مكحلا بجوت ىلا بويعلا امأف ( لوآلا رظنلا
 عيبملا ف اهدادضأ طرتشت نأب بويع ىه ام اهنم هذهو « ندبلا ف بويع ابمو
 مكحلا بجوت بويع ىه ام امو ؛ طرشلا لبق نم ابويع ىمس ىلا ىهو
 لصأ ىف صقن اهدقف ىلا ىه هذهو : عيبلا ىف اهدادضأ دوجو طرتشي مل نإو
 اهدقذ سيأو 3 تالف اهدادضأ ىلا ىمهف رخآلا بويعأأ امأو 34 ةقلحلا

 دقو . سفنلا لاوحأ ىف فنصلا اذه دجوي ام ريكأو « عئانصلا لثم اصقن
 ؛ سفنالاتاوذ ماسح اكاد .٠ ةينامسحلا ب 0 1 مسملا لاوحأ ف دج و
 لع ىه دقعلا ق ريثأت مط ىلا بويعلاو 7 سفنالا تاود ريغ ق ىهام ابسو

 نمت ىف ريثأت هل اناصقن ىعرشلا قلحلا نع وأ ةيعيبطلا ةقلحلا نع صقن ام عيمتجلا
 امبرف ٠ صاخشألاو ذدئاوعلاو نام زآلا فالتخا بسحب فلتخم كلذو : عيبلا
 ناتحللاو « ءامإلا ف ضافحلاك . عرشلا ىف ةليضف ةقلخلا ىف صقنلا ناك

 .فالحلا عقو هب سانلا لماعتي امم ءىش ء ىش ف نااعملا هذه براقو : ديبعلا
 .نيب هيف فالحلا رهمشا ٠١ لئاسملا هذه ند ركذن نحنو ؛ كللذ ىف ءاهقفلا نيب
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 ىذلا روتسدلاو نوناقلاك .دوعي هيقفلا سفن ف كلذ نم لصحي ام نوكيل ءاهقنلا

 « هريغل هيف صن ىلع فقي مل ايفَوأ « همدقت نمع اصن هيف لحي مل اف هيلع .لمعب
 : ىعفاشلاو كلام لاقف ؛ هيف .ءاملعلا فلتخا . ديبعلا ف ىلزلا دوجو كلذ نف

 ىنذلا ىعرشلا قلخلا ف صقن وهو بيعب سيل : ةفيئح وبأ لاقو ؛ بيع وه

 <« لامعتسالا نع ةّقئاعلا بويعلا نم وهو ؛ بيع كلام دنع جاؤزلاو ؛ ةفعلا وه

 مسا لعف وأ سفنلا لعف قاعام وه ةلمحلاب بيعلا نأ ثالذو « نيدلا كلذكو

 سيل : ىعفاشا لاقو ؛ جرام نم نوكي دقو ءىبثلا ف نوكي دق قئاعلا اذهو

 ىو , كلام دنع بيع ةعئارلا ف لمحلاو . بسحأ انف بيعب جاوزلا الو نيدلا
 بيع ىعفاشلاو كلام دبع ةيرصتلاو . بهدلملا ف فقالخ شخولا ف ابيع هنوك

 « ريزغ نبل وذ ناويخلا نأ كلذ مهوب ىح امايأ ىدلثلا ىف نبللا نقح وهو

 :و هيلع هلل ىلص هلوق ىهو « رزبشملا ةارصملا ثيدلح مهجحو

 نيرظنلا ريسسخب وهف كلذ لمعف "نفت «رتقبلاو لبإلا اورشمتال ١

 هل كينأف © اولاق عرق ةااع امو امكر اق. "نإو اينما تان

 اضيأو : اولاق . ارثؤم ابيع هنوك لع ”لاد كلذو « ةيرصتلا عم درلاب رايخلا
 : هباعصأو ةفينح .وبأ لاقو . بويعلا رئاسب سيلدتلا هبشأف ء« سّلدم هنإف

 اليلق اهنبل جرخف ةاش ىرئشا اذإ ناسنإلا نأ ىلع «قافتالل ابيع ةيرصتلا تسيل

 هتقرافمل المع بجويال نأ بحي ةارصملا ثيدحو.٠: اولاق . بيعب سيل كلذ نأ

 هبلع هلوقل صضراعم هنأ اهنف : هوجو:نم لوصألل قزافم هنأ .كلذو « لوصألا
 هيف نأ .اهبنمو ؛ هيلع .قفتم لصأ وهو « نامضلاب جارسحلا ٠١ مالسلاو ةالصلا
 ,لصالا نأ اممو ؛ قافتاب زوميال كلذو ؛ ةئيسن ماعظب ماعظ عيب عنم ةضراعم

 الثم الو ةميق سيل نبل ىف رمت نم, عاص ءاطعإو «لثملا املو ميقلا امإ تافلتملا ىف

 سد ىذلا نإللا نأل « مولعملا ليكملاب فازبا ىأ : لوي ماعطلا عيب اهنمو

 « دودج انهف ضوعلاو « رثكيو لقي هنإف اضيأو « ردقلا مولعم ريغ مئابلا هب
 « ثيدحلا ةمص عضومل اهلك لوصألا هذه:نم اذه ىئثنتسي نأ بجاولا نكلو

 لوقللا هيلإ درطا نككلو . صاخن رك وه امئإَو بابلا اذه نم سيل هنأك الهو

 دنلا غطنقو ىمعلاو روغلا ىف دنع فالعخال هنإ: : لوقتف انك ثيخ ىلإ غجرلف

 ةلخى ناك وأ « ناك وضع ّىأ ف ضرملا كلذكو «ةزئؤم هبويع اهنأ لجرلاو



 ا

 ؛ اهيف هنم ريسيلاب سأبال ليقو « ةعئارلا ف بيع بهذملا ف بيشلاو « ندبلا

 بيع ضيحلا عافترا كلذكو « شخولاو قيقرلا ف بيع ةضاحتسالا كلذكو
 اهلك ءاضعألاو ساوحلا ضارمأو ٠ بيع رعّرلاو « بهذملا نم روبشلا ىف

 صقن ىبعأ : ةميقلا ىف رثأ ام لك نأ بهذملا لصأف ةلمحلابو . قافتاب بيع
 : ةفينحوبأ لاقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو « بيعشارفلا ف لوبلاو « بيع وهف اهنم

 بيع ىبألا ف ريكذتلاو ركذلا ف ثينأتلاو « هب دبعلا دري الو « هب ةيراخلا درت
 . فالتخالا هيف انركذ ام الإ بهذملا ىف هلك اذه

 لبق اثداح نوكي نأ وهف هب مكحلل بجوملا بيعلا طرش امأو ( ىناثلا رظنلا
 ركذن نأ انهه بجيف « اهب لوقي نم دنع ةدهعلا ىف وأ قافتاب عيابتلا دمأ
 رئاس نود ةدهعلاب لوقلاب كلام درفنا : لوقنف ةدهعلا ىف ءاهقفلا فالتخا

 ىعمو « هريغو ةعبسلا ءاهقفلا ةنيدملا لهأ كلذ ىف هفلسو « راصمألا ءاهقف .

 نيلئاقلا دنع ىهو « عئابلا نم وهف ىرتشملا دنع اهيف ثدح بيع لكت نأ ةدهعلا
 دنع اهيف ةثداحلا بويعلا .عمج نم كلذو « مايألا ةثالثلا ةدهع : ناتدهع اهب
 ع نونحلاو صريلاو ماذحلا : ةثالثلا بويعلا نم ىهو « ةنسلا ةدهعو . ىرتشملا

 اهريغ نم ثدح امو « عئابلا نم وهف عيبملاب ثالثلا هده نم ةنسلا ف ثدحام'

 ةيكلاملا دنع ثالثلا ةدهعو . لصألا ى.بع ىرتشملا نامض نم ناك بويعلا نم

 امأو . عئابلا نم نامضلاو اهيف ةقفنلاو ءاربتسالا مايأو رايحلا مايأ ةلزنمب ةلمحلاب
 هذهو « ةثالثلا ءاوذألا نم الإ ىرتشملا نم نامضلاو اهيف ةقفنلاف ةنسلا ةدهع

 دصقلا ام لك ىف عويبلا فانصأ ىف ةعقاو اضنأ ىهو « قيقرلا ف كلام دنع ةدهعلا
 « ىهذملا ىف هيف فالاخال ام اذه « ةمذلا ىال اعيب ناكو ةركاأو ةسكامملا هنم
 ربشألا ف ثالثلا ةدهع دعب هدنع يسحن ةنسلا ةدهعو . كلذ ريغ فلتخاو

 ةعضاوملا نامز ناك نإ ثالثلا ةدهع عم لخادتي ةعضاوملا نامزو « بهذملا نم
 وه اذه « ءاربتسالا ةدهع عم لخادتتال ةنسلا ةدهعو . ثالثلا ةدهع نم لوطأ
 اهمم لخادتيال : ةعبسلا ءاهقفلا لاقو .. فالتخا هيفو « بهذملا نم رهاظلا

 . ةنسلا ةدهع مث « ثالثلا ةدهع مث « الأ ءاربتسالا ةدهعف « ةيناث عم ةدهع
 اهلهأ لمحي نأ ريغ نم دالبلا لك'ىف ةدهعلا مزلت له كلام نع اضيأ فلتخاو
 دق اونوكي نأ الإ دلبلا هذه لهأ مزابال ليق اذإف « ناهجولا هنع ىورف ؟ اهيلع
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 نألوق هيف ؟ ال مأ دلب لك لهأ اهيلع لمحي نأ بجي لهف كلذ ىلع اولح
 ؛ ةنسلا ةدهعىف مزليو « طرتششا نإوثالثلا ةدهع ىف دّقنلا مزلي الو « بهذملا ىف
 دقنلا ددرتل زايحللا عيب ىلع سايق معئابلل اهيف عببلا ملست لمكي مل هنأ كلذ ىف ةاغلآو
 كلام ءبيهذم ىف ةدهعلا ماكحأ تاروهشم اهلك هذهق « عيبلاو فلسلا نيب اهيف

 اهل نيتبثملا ججح- ريرقت» ىلإ عجررلف « ةدهعلا ةعص ىلع ةينبم عورف اهلك ىهو
 ىهف « اهيلع لّوع ىلا هتجحو ةدهعلا ىف:هللا همحر كلام ةدمع امأو . نيلطبملاو

 ةبقع نع نسحلا هاور امب اؤجتحا مهنإف نورخأتملا هباعصأ امأو . ةنيدملا لهأ لمع

 اب ”ةئالث_قيقرلا ”ةدئهنع » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رماع نبا

 نسحلا اضيأ ثيدحلا اذه ىدرؤ ( عبدأ دلعي ةدنهنج ال » اضيأ ىورو
 | لهأ دنع نيثيدحلا الكو « هنع هللا ىفر ىرازفلا بدنج نب ةرمس نع

 حصص لق ىذمرتلا ماك نإو « ةرمس نع نسحلا عامسىف اوفلتخا مهنإف « لولعم
 تع وأ اهنأ اوأرو « رثأ ةدهعلا ىف مهدنع حصي ملف راصمألا ءاهققف رئاس امأو
 عيبملاب لزتت ةبيصم لك نأ ىلع نوعمج نيملسملا نأ كلذو « لوصألل ةفلاع

 نوكي امنإ ررقتمللا لصألا اذه لثل صيصختتلاف « ىرتشملا نم ىهف هضبق لبق
 لك ىف اب ىضغقي نأ هنع نيتياورلا دحأ ف كلام دنع فعن اذهلو « تباث عامسب

 تأي مل هنإف « ةنسلا ةدهع ةصاخيو طرتشي وأ دلبلا ف افرع كلذ نوكي نأ الإ دلب

 ةدهع نع باهش نبا تلأس .: لاق جيرج نبا نع ىعفاشلا ىوبرو .رثأ كلذ ىف
 زييمت ىف لوقلا رزقت دق ذإو . افلاس ارمأ اهيف تملع ام : لاقف ثالثلاو ةنسلا

 نأ وهو « كلذ ىف طرشلا ررقنو هبجوتال ىلا نم امكح بجوت ىلا بويعلا
 .ىتب ام ىلإ رمدنلف :ةدهعلا ىري نم دنع ةدهعلا ىف وأ عيبلالبق اثداح بيعلا نوكي

 ثلاثلا لصفلا
 ريغتي مل غيبملا ناك اذإ بجوملا بيعلا مكح ةفرعم ىف

 ىرشملا دنع بويعلا :نم ءىشب عيبملا ريغتي ل نِإف « بويعلا تدجو اذإو

 الف ناويح ىف ناك نإف « ناويح ىف وأ ضورعوأ راقع ىف نوكي نأ ولخي الف

 . هل ءىش الو كسمب وأ هنمأ لخأيو :عيبملا ري نأ“ نيب ريمم ىرتشملا نأ فالخ

 نإ : لوقيف ريثكلاو ريسيلا بيعلا نيب كلذ ف قربي كالاف راقع ناك نإ امأو
 ناث - دهتحما ةيادب - ١٠



 - اال8-

 ثاك نإو « شرألا.وهو بيعلا ةميق تبجوو « درلا بجي مل اريسب بيعلا ناك

 لصفي ملو « هباجصأ بتكىف روبشملا دوجوملا وه اذه ء درلا بجو اريثك

 اذه ىف تسيل ابلأ بهذملا ف روهشملاف ضورعلا امأو : ليصفتلا اذه نويدادغبلا

 .ىذلا اذهو « بهذملا ف لوصألا ٍةلزنمب اهنإ ليق دقو « لوصألا ةلزنمب كحلا

 .: لوقي ناكو ءامييلع هللا ةمحر ىدج خيش قزر نب ركب وبأ هيقفلا هراتخمي ناك

 ,نم مزلي هلاق ىذلا اذهو « ضورعلاو لوصألا نيب ىبعملا اذه ىف قرفال هنإ
 اضيأ كلذ ىف قرفي نأ ىتعأ. : لوصألا ىف ليلقلاو ريثكلا بيعلا نيب قرفي

 هيلع ىذلاؤهو « درلا هب بحي هنأ ةميقأا طح ام لك نأ لصألاو ضورعلا ف

 تلق ىلا ةقرفتلا ىلع بسحأ اهف نويذادغبلا لوعي مث كلذلو « راصمألا ءاهقف

 . ريثكلاو ليلقلا بيعلانيب هيف قرفال هنإ ناويحلا ىف مهلوقفلتخم لو ءلوصألا ىف

 .كسعوأ هن ذخأيو عيبملا دري نأ نيب ريخي ىرتشملا نإ انلق دق ذإو ( لصف )

 « بيعلا ةميق عئابلا هيطعيو هتعاسىرشملا كسمي نأ ىلعاقفتا نإف « هل ءىشالو

 هنإف ىعقاشلا باعسأ نم جيرس نبا الإ ؛ كلذ" نوزيجي راصمألا ءاهقف ةماعف
 رايخك ضوعي هطاقسإ هل نكي رلف « لام ىف رايخ هنأل كلذ امل سيل : لاق

 هلف ىرتشملا قح كلذ نآل « طلغ اذهو : باهولا دبع ىضاقلا لاق . ةعفشلا

 هركذ امو: هكرت ىلع ضواعيذأ هلو « نملاب عجريو "دري نأ ىعأ :هيفوتسي نأ

 اذهو « هذخأي ضوع ىلإ هكرت اندنع هل نِإف « انل دهاش هنإف ةعفشلا رايخ نم
 ,ىلح امهدحأ : ضيعبتلا لبق نم ناروهشم ناعرف بابلا اذه ىو , هيف فالخال
 « ابيعم اهدحأ .دجوف ةدحاو ةقفص.ىف تاعيبملا نم اعاونأ ىرتشملا ىرتشا اذإ

 نأ الإ هل سيل : موق لاقف,؟ بيعلا هيف دجو .ىذلاب ا عيمجلاب عجري لهف

 .ىم* دق نوكي نأ الإ « ىعازوألاو روث وبأ لاق هبو « كسمب وأ عيمتلا دري
 هري هنأ هيف فالتال امم اذه نإف « ةميقلا نم عاونألا كلت نم دحاو لكل ام
 هتصحب بيعملا دري : موق لاقو . مسي مل اذإ فالحلا امنإو « طقف هنيعب عيبلا

 هيورو : هريغو ىروثلا نايفس لوقلا اذهب لاق نمو « ريدقتلاب ثللذو نعلا نم
 .كلذ ناك نإف « بيعملا ىفرظني : لاقف كلام قرفو  اعم نالوقلا ىعفاشلا نع
 ههر ةقفصلا هجبو نكي ل نإو « ميمحلا در ءارشلاب دوصقملاو ةقفصلا هجو

 دو ضبقلا لبق بيعلا دجو نإ : لاقورحخلآ اقيرفت ةفينحوبأ قرفو . هتميق
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 ةلثسملا هذه ىف . نملا نم هتصحب بيعملا در ضبقلا دعب هدجو نإو ؛ عيمجلا

 قفتي مل ةميقب هيف عجري دودرملا نأ درلا ف ضيعبتلا عنم نم ةجحف : لاوقأ ةعبرأ
 نكميو : اهيلع اقفتي مل ةميقب ىبي امنإ ىبي ىذلا كلذكو « عئابلاو ىرعشملا اهيلع
 ىأر نم ةجح امأو . اهب مقأ ىلا ةميقلاب ضعبلا رتشي ل ةعلسلا تضعب ول هلأ
 ريدقتلاو ميوقتلا هيف مقأف « ةرورض عض وم هنألف دب الو بيعمل ضعبلا ق درلا

 كلآم قيرفت امأو . ةميقلا الإ هيف سيلف عيبلا ف تاف ام نأ ىلع اسايق اضرلا مامت»
 كلذ نأ ىأر هنأل « هنم ناسحتساف اههجو ريغ وأ ةقفصلا هجو وهام نيب
 ىذلا هلا قفاويال نأ ىف ررض َريبك سيلف عيبملا ف ادوصقم نكي مل اذإ بيعمل
 ضعيف عبيملا ”لجوأ ادوصقم نوكي ام دنع امأو . عئابلاوأ ىرتشملا هدارأ هب مقأ
 ةميق ىف وأ عيمملا ةميق ف بيعلا ريثأت ربتعي له هنع فلتخاو . كلذ ف ررضلا
 ضبقلا نإف « ضبقيال وأ ضبقي نأ نيب ةفينح نأ قيرفت امأو . ةصاخ بيحلا
 « عئابلا نم هدنع هنامضف عيبملا سغبقي ملامو « عيبلا مامث طلورش نم طرب هدنع
 . بيعلاب درلا كح ةلثسملا هذه ف قاقحتسالا مكحو

 ادحاو ائيش ناعاتبي نياجر ىف اضيأ اوفلتخا مهنإف ( ةيناثلا ةلئسملا امأو )
 لاقف « رخآلا ىنأيو عوجرلا اههدحأ ديريف ابيع هب نادجيف ةدحاو ةقفص ىف

 ليقو كلام نع مساقلا نبا ةياور ىهو « دري نأ درلإ ذارأ نأ : ىفاشلا

 عمتجا دق هنألل « نيتقرتفمل نيتقفصلاب ههبش درلا بجوأ نف ؛ دري نأ هل سيل

 اهيف ىرتشملا دارأ اذإ ةدحاولا ةقفصلاب هببش هبجوي مل نمو ؛ نادقاع اهيف
 . بيعلاب عيبملا در ضيعبت

 1 عبارلا لصفلا
 اهكححو ىرتشملا دنع ةثداخلا تاريغتلا فانصأ ةفرعمىف

 هدنع عيبملا ريغت دعب الإ بيعلاب ملعي مل ىرتشملا دنع عيبملا ريغت نإ امأو
 تومي ريغت نإ امأف . ريغتلا بسحب راصمألا ءاهقف دنع فلتخي كلذ ىف محلا
 عئابلا ىلع ىرتشملا عجريو « توف هنأ ىلع راصمألا .ءاهقفف « قتع وأ داسف وأ
 . ءىشب قتعلاو توما ف عجريال : حابر ىلأ نب ءاطع لاقو . بيعلا ةميقب
 وهو « مهدنع ريبدتلا كلذكو . اهدلوأف ةيراج ىرتشا نم مكح مهدنع كلذكو



 سامه

 وا لاقف « هيف اوفلتخا مهإف عيبلا ف هربغت امأو . ةيباتكلا ف سايقلا

 هلف كلام امو ثيللا لاق كلذكو « ء ىشد عجبي مل هعاب اذإ : ىفاشلاو

 الو « هعئاب ريغ نم وأ هنم هعلاب نم هعيبي نأ ولغال هنأ كلذو « ليصفت.عيبلا

 لثمب هنم هعئاب نم هعاب نإف « رثكأ وأ لقأ وأ نملا لثمب هعيبي نأ اضيأ ولي

 ل بيعلاب هل عوجر الف نما

 : اسلدم لوألا عئابلا ناك ناف ء رظن نعلا نم رثكأب هعاب نإو : ببعلا

 عجر اسادم نكي مل نإو « ءىثب ىناثلا ىلع لوألا عجري مل بيعلاب الع

 عيبملا دوعيو ناعيبأأ خسفنيو ؛ اضيأ لوألا ىلع ىناثلاو نعلا ىف ىناثلا ىلع لوألا

 هل م : مساقلا نبا لاقف « هنم هعئاب دنعنم هعاب نإف « لوألا كلم ىلإ

 هل : مككلا دبع نبا لاقو ؛ ىعفاشلاو ةفينحىنأ لوق لثم : بيعلا ةميقب

 ةميقب وأ بيعلا ة ةميق نه لقألاب عجري : 5 لاك ؛ بيعلا ةميقي عوجر |

 نعلا لكم هعاب اذإ عجربال اذه ىلعو « هاريشا مغ لقأب هع هعاب اذإ اذه ع نعلا

 ةفينح ىنأو يعاجلاو مداعلا نبا لوق هجوو . ىبلأ نامع لاق هبو « ركأ وأ

 ضوعلاك لذ ىف بيعلاب ريثأت ربتعي نأ ريغ نم اضوع ذخأ دقق عيبلاب تاق اذإ هنأ

 لوألا عئابلا ىلع عجر بيعب هنم ىرتشملا هيلع ماق ىم كلذلو « نكلا وه ىنلا

 ببشأو نامع لوق هجوو . قتعلاب عيبلا هبيبشت ىناثلا لوقلا هجوو . فالخ الب
 دقف هعاب اذإذ « عيمجلل درلا وأ كاسءإلا دلإ هل نكي ل عيبملا هدنع ناك ول هنأ

 ةميق نه رثكأ نوكي نأ الإ صقن ام الإ هل سيلف « نما كلذ لضوع ذخأ

 ةفينحوبأ لاقو ؛ بيعلا ةميقب عجبر قدصت وأ بهو نإ : كلا لاقو . ب م

 كاذب هئم ىذرو ضوع ريغب كلملل تيوفت هتقدص وأ هتبه نأل « وول

 كلام امأو . كلذب ىرحأو ىلوأ بيعلا قح طاقسإب هاضر نوكيف « رجألل ابلط

 :تاف اذإ كلذ نم ءىش ىف عجربال نأ سايقلا ناك دقو « قنعلا ىلع ةبهلا ساقف

 درلا الإ هل بجي يلف هدي ىف ناك اذإ هنأ ىلع مهعاحإ نآل « درلا كمي مو
 امثإو « نعلا نم نم ءىش طاقسإ ىف ريثأت بيعلل سيأا هنأ ىلع ليلد « كاسمإلا وأ

 نهرلاك عاجرتسالا اهبقاعتي ىبا دوقعلا امأو . طقف عيبلا خسف ىف ريثأت هل

 ن* كلذ عنميال : مساقلا نبا لاقف « كلام باعصأ كلذ ق فلتخاف ةراجإلاو
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 هجورخ نامز نكي مل اذإ : بهشأ لاقو ؛ عيبملا هيلإ عجر اذإ بيعلاب درلا
 ةبهطلاو « ىلوأ مساقلان با لوقو « بيعلاب درلا هل ناك اديعب انامز هدب نع
 عيبملا ىلع ًأرطت ىلا لاوحألا ىه هذهف « توف اهنأ ىف عيبلاك كلام دنع باوثلل
 . اهماكحأو اهيف ةثداحلا دوقعلا نم

 ناصقنلا ورط ىف باب
 ندبلا ىفوأ هتميق ف صقنلا نوكي نأ ولي الف صقن عيبملا ىلع أرط نإ امأو

 بيعلاب درلاىف رثؤم ريغف « قاوسألا' فالتخال ةميقلا ناصققن امأف .سفنلا قوأ
 ةميقلا ف رثؤم ريغ اريسي ناك نإف«ندبلا ف ثداحلا ناصقتنلا امأو . عامجإب

 بهذم صن اذهو ؛ ثدحي مل ىنلا هكحو « بيعلاب درلا ىف هل ريثأت الف
 ءاهقفلا فلتخاف « ةميقلا ىف رثؤملا ندبلا ف ثداحلا صقنلا امأو . هريغو كلام

 سيلو طقف بيعلا ةميقبالا عجري نأ هل سيل هنأ'اهدحأ :لاوقأ ةثالث ىلع هيف
 . ةفينحوبأو ديدخلا هلوق ىف ىعفاشلا لاق هبو « درلانم عئابلا ىنأ اذإ كلذ ريغ هل
 ؛ هدنع ثدح ىذلا بيعلا رادقم دريو « دري نأ الإ هل سيل :.ىروثلا لاقو

 رابخلاب ىرتشملا نإ .: كلام لوق ثلاثلا لوقلاو . لوألا ىعفاشلا لوق وهو
 هيطعيو عئابلا ىلع هدري وأ بيعلا ردق خرملا نم عئابلا هنع عضيو كسمي نأ نيب

 عئابلا لاف « ىرتشملاو عئابلا فلتخا اذإ هنأو « هدنع ثدح» ىلا بيعلا نمت
 لاقو « كدنع ثدح. ىذلا بيعلا ةميق تنأ ىطعتو عيبملا ضيقأ انأ : ىرتشملل
 « كدنع ثدح ىذلا بيعلا ةميق تنأ ىطعتو « عيبملا كلسمأ انأ لب : ىرتشمل
 « عئابلا لوق لوقلا بهذملا ىف ليق دقو « هل نايحلاو ىرتشملا لوق لوقلاف

 دري وأ كسي نأ الإ ىربشملل سيل هنأ ىري نم لوق ىلع حصي انإ اذهو
 . هيلع ءىش الو دري نأ هل : لاقف مزح نب دمحم وبأ ذشو . هدنع صقن امو
 وأ « بيعلا ةميق دريو دري نأ الإ ىرتشملل سيل هنإ : لاق نم ةجح امأو
 سيلف ىرئشملا دنع بيع عيبملاب ثدحي مل اذإ هنأ ىلع اوعمجأ دق هنألف « كسمب
 ىرشملا دنع ثدح نإو « محلا اذه لاح باحصتسا بجوف « درلا الإ

 عيبملا دريال هنأ ىأر نم امأو . هدنع ثدح. ىذلا بيعلا ةميف هئاطعإ عم بيع

 توماو قتعلا ىلع اسايقف « عئابلا دنع ناك ىللا بيعلا ةميق هل امنإو ءىشثب
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 املف كلام امأو . ءاطع هيف فلاخ دقو « هيلع عمجم ريغ لصألا اذه نوكل

 نآل « رايحلا هل لعجو ىرتشملا بلغ ىرتشملا حو عئابلا قح هدنع ضراعت
 ملعيو بيعلا: ملعتسي مل هنأ ىف اطرفم نوكي نأ امإ :.نيرمأ دحأ نمولخمال عئابلا
 حص اذإ هنأ كلام دنعو . ىرتشملا لع هب سلدف هملع نوكيوأ « ىرتشملا هب

 بيعلا ةميق ىرتشملا هيلإ عفدي نأ ريغ نم درلا هيلع بجو بيعلاب سلد هنأ
 فالح عئابلا ىلع هناض ناك بيعلا كلذ نم تام نإف « هدنع ثدح ىنللا

 هنألف « دمحم ىلأ ةجح امأو . هيف سد هنأ تبثي مل ىذلا
 دنع نم ثدح رمأ

 دقعني 'مل عيبلا نأ ىلع ”لآد بيعلاب درلا نإف « عئابلا كلم ىف ثدح ول انك هللا

 فلكم ىلع بجوي ةنس ألو باتك الف اضيأو «رهاظلا ىف نقعلا امنإو « هسفن ىف

 نمض نم دنع ظيلغتلا ةهج ىلع نوكي نأ الإ هصقن ىف ريثأت هل نكي ملام مرُع
 . ندبلا ىف ةثداحلا.:بويعلا مح اذهف « هللا نم رمأب هدنع صقن ام بصاغلا
 تيفنت اهنإ بهذملا ف ليق دقف « ةقرسلاو قابإلاكسفنلا ىف ىلا بويعلا امأو
 ىرّشملا دنع ثداحلا بيعلا نأ فالخ الو « د ليقو « ناذبألا بويعك درلا
 اوفاتخاو . هتبقاع نمؤتال نأ الإ درلا ىف هل ريثأتال هنأ هثودح دعب عفترا اذإ
 درلا هل سيلف ىطو اذإ : موق لاقف «.ةيراحلا أطي ىرتشملا ف بابلا اذه نم

 ؛ةفينح وبأ لاق هبو م ابيث وأ اركب تناك ءاوسو « بيعلا ةميقب عوجرلا هلو
 : موق لاقو بيلا ىف اهدري الو ركبلا ىف ءطولا ةميق دري : ىعفاشلا لاقو
 لاقؤ ؛ ليل ىلأ نباو ةمربش ىلأ نبا لاق هبو « اهلثم رهم دريو اهدري لب
 اركب تناك نإو « اهم نم رشعلا فصن.در ابيث تناك نإ : ىروثلا نايفس
 ةلغ هنأل ءىش بينلا ءطو ىف هيلع سيل : كلام لاقو ؛اهمت نم رشعلا در
 ىلع رايبللا ىرّتشملل هدنع تبثي بيعوهف ركبلا امأو . نامضلاب هل تبجو
 : ىببلا نايع لاقو ؛ ىعفاشلا نع لوقلا اذه لثم ىور دقو ءهيأر نم فلسام
 در ةميقلا ف رثأ هل ناك.نإف « قيقرلا نم عونلا كلذ ىف فرعلا ىف ربتعم ءطولا
 ناصقنلا ركح وه اذهف « ءىش همزاي مل رثأ هل نكي مل نإو «صقن ام عئابلا
 ةلصفنملا ةدلوتملا ىبعأ : عيبملا ىف ةثداحلا ةدايزلا امأو + تاعيبملا ىف ثداحلا
 اهنأو درلا ىف ةرثؤم ريغ اهنأ ىلإ ىعفاشلا بهذف « اهيف ءاملعلا فلتحخاف « هنم
 كلام امأو .( نامضلاب جارتملا 0 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل ى رشملل
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 عم دئازلا درلا الإ ىريشملل سيلو « عئابلل دري : لاقف دلولا كلذ نم ىئثنساف

 شرأ بجوتو درلا عنمت اهلك دئاوزلا : ةفينحوبأ لاق . كاسمإلا وأ لصألا

 املف « دقعلا ف لخاد عيبملا نع دلوت ام نأ هتجحو . بسكلاو ةلغلا الإ بيعلا
 هصصن ام الإ بيعلا شرأ ىضتقي اتوف كلذ ناك هنع دلوت ام درو هدر نكي م

 هنع ةلصفنملا ريغلا عيبملا سفن ىف ةثداحلا ةدايزلا امأو د ةلغلاو جارحللا نم عرشلا

 رايخلا بجوت اهنإف بوأآلا ىف مقرلاو بوثلا ف غيصلا لثم تناك نإ اهنإف
 اكيرش هنوكو درلا ىف امإو « بيعلا ةميقب عوجرلاو كاسمإلا امإ « بهذملا ف
 بهذملا ىف ليق دقف نّمم سلا لثم ندبلا ىف ءالا امأو . ةدايزلا ةميقب عئابلا عم
 « لازحلا وه ىذلا صقنلا كللذكو « تبئياللبقو « ىرتشملل رايتخلا هب تبش

 . رييغتلا مكح.ف.لوقلا وه اذهف

 سماخلا لصفلا
 نيعيابملا فالتخا دنع مكحلا فالتعخا ىف ءاضقلا ف

 ىلع ىرتشملاو عئابلا ٌناقت اذإ هنإف ماكحألا هذبب ءاضقلا ىف مكحلا ةفص .امأو

 نإف « لاحلا كاتب صاخلا مكحلا بجو انهه ةروكذملا لاوحألا هذه نم ةلاح

 هثودح ركب وأ بيعلا توجو ركني نأ ولخي الف « مئاقلا ىوعد عئابلا ركنأ
 عيمج هكأردإ ىف ىوتسي بيعلا ناك نإذ عيبملاب بيعلا دوج»و ركنأ نإف . هدنع
 صتخي ام ناك نإو « سانلا نم قفتا نمم نالدع نادهاش كلذ ق ىك سانلا

 . نالدع بهذملا ىف ليقف « ةعانصلا كالت لهأ هب دهش « اثم ةعانص لهأ هملعب
 نإ لاحلا كلذكو « مالسإلا الو ددعلا الو ةلادعلا كلذ ىف طرتشيال ليقو
 نإف « هدعب وأ عيابتلا دمأ لبق اضيأ هنوك ىفو « ةميقلا ىف ارثؤم هنوك ىف اوفلتخا

 ١ ةئيب هل نكت مل نإو « هدنع ثدح م هنأ عئابلا فلح- ةنيب ىرتشملل نكي مل
 شرألا بجو اذإ امأو . عئابلا ىلع نيمي هل بحي مل عيبملاب بيعلا دوجبو ىلع

 نيب ام ىرتشملا دريو ابيعم موقيو ايلس ءىشثلا موقي نأ كلذ ىف مكحلا هج وف

 ميوقتو « ملس وهو ميوقت : تاميوقت ثالث موق رايخلا بجو نإف « كلذ

 , ةنيب هل تناك نإو هلعل 4و
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 ”هريف 2« ىرتشملا دنع ثداحلا بيعلاب ميوقتو ٠ عئاملا دنع ثداحلا بيعلاب

 ةميقلا نع ةبيعملا ةميقلا هب صقنت ام.ردق هنم ردق ام هنع طقسيو نملا نم عئابلا

 نيب ام نكلا نم عئابلا در كاسمإلا بحأو درلا ىرتشملا نأ نإو « ةميللا
 , هدئع ةبيعملا و ةحيحصلا ةمدقلا

 ةداربلا عيب قىناثلا بابلا

 .ىرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نأ هتروصو , عيبلا اذه زاوج ىف ءاملعلا فلتخا

 ةءاربلاب عيبا زوجي : ةفياحو بأ لاقف « مومعلا ىلع عيبملا ف هدجي بيع للك مازتلا

 ملوأ هرصيأ « همسي ملوأ هامس « هملعي مل زأ عئايلا هملع ءاوس بيع لك نم

 هبانصأ دنعروصنملا وهو هيلوق ربشأ ىف ىعفاشلا لاقو .روثوبأ لاق هبو « هرصبي

 رهشألاف كللام امأو . ىروثلا لاق هبو « ىرّتشملل هيري بيع نم الإ عئابلا أربال

 "الإ «ةصاخ قيقرلا ف كلذو « بويعلا نم عئابلا ملعي امم ةزئاج ةءاربلا نأ هنع

 « هيف ررغلا مظعل هدنع زوجيال هنإف ٠ تاعئارلا ىراوحلا ىف لمتحلا نم ةءاربلا

 .قو . ناويحلاو قيقرلا ف زو هنأ : ةيناث ةياور ىف هنعو . شخولا ىف زويو
 ,نم حصي امنإ ةءاربلا عيب نأ هنع ىور دقو . ىعفاشلا لوق لثم ةثلاث ةياور
 نأ ريغ نم كلذو « ثيراوملا عيبو ناطلسلا عيب ىف ليقو « طقن ناطلسلا

 .بيعلاب مايقلا نأ قالطإلا ىلع ةءاربلابلوقلا ىأر نه ةجحو . ةءاربلا اوطرتشي

 قوقحلا رئاس هلصأ طقس هطقسأ اذإذ « عئابلا لبق ىرشملا قوقح نم قح
 هملعي مل ايف ررغلا باب نم كلذ نأ قالطإلا ىلع هزجي مل نم ةجحو . ةبجاوأا
 . كلام .عئابلا .لهج طريشا تاذاو « هملع ايف شغلاو نبغلا هباب نمو ؛ مئابلا

 ةثامنامب هل امالغ عاب رمع نب هللا دبع نأ أطوملا ف هاور ام كلام ةدمعف ةلمحلابو
 ءاد مالغلاب : رمع نب هللا دبعل هعاتبا ىذلا لاقف « ةءاربلا ىلع هعابو مهرد

 2 ىل همسي مل ءاد هيو ادبع ىبعاب : لجرلا لاقف « ناهع ىلإ امدتخاف « همست مل
 .عاب دقل فلحي نأ هللا دبع ىلع نامع ىضقف « ةءاربلاب هتعب : هللا دبع لاقو
 اضيأ ىورو . دبعلا عجتراو فلحي نأ هللا دبع ىنأف « هملعي ءاد هب امو دبعلا
 .نوكل قيقرلا كلذب كلام صخ امنإو . ةءاربلا عيب زيحي ناك تباث نب: ديز نأ

 4 ىرتشملل ثباث قح بيعلاب درلا رايخ ةلمحلابؤ . ةيفاخ رثكألا ف مهبويع
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 بجو اهتافص ىف تاعيبملا فالتخاك اريثك افالتخا فلتحي كلذ ناك املو

 ةرثؤملا عيبملا ةفص لهج ىلع امفتا اذإ هلصأ ز ويال نأ هب لها ىلع اقفتا اذإ
 راكنإ ناك هلوق رخآآ نأ كلام نع ةنودملا ف مساقلا نبا ىكح كلذلو « نملا ف
 ةريغملا بهذو . ةصاخ نويدلا ءاضق ىو « ناطلسلا هيف ففخ امالإ ةءاربلا عبب

 اهيف زواجتيال بويعلا نم ناك ايف زوجت امنإ ةءاربلا نأ ىلإ كلام باعصأ نم

 اهطرتشا اذإ ىنعأ :- طرشلاب نيلئاقنا دنع مزلت امنإ ةلمحملاب اةءاربلاو « عيبملا ثلث
 ةءاربلا عيب ىف ةلمحلاب مالكلاف . طقف كاام دنع ثيراوملاو ناطلسلا عيب الإ

 « بويعلاو تاعيبملاو دوقعلا ن٠ زوي امفو « هزاوج طرش قو هزاوج ىف وه
 . ةملعاف انلوق ىف ةوقلاب تعدت دق اهلك ءلوو + اقاطم وأ طرقلاب زوم او

 .نمضي ىذلا تقولاىف اوذاتتخاو ( تاعيبملا نامذ تقو ىف : ةيناثلا ةلمحلا )

 : ىعفاشااو ةفي'حوبأ لاقذ . هنم كاله نإ ةتراسغ نوكت ىفأ عيبملا ىرتشملا هيف
 نأ كلذو « ليصفت كلذ ىف هلف كلام امأو . ضبقلا دعب الإ ىرتشملا نمضيال
 ةيفوت قدح هيف عئابأا ىلع بحي عيب : ماسقأ ةثالث بابلا اذه ىف هدنع تاعيبمل
 نزويال ام وأ فازحلا وهو « ةيفوت قحهيف سيل عيبو ٠ ددعو ليك وأ نزو نم

 لعب الإ ىرتشملا نمضي الف ةيفو: قدح هيف ناك ام امأف . دعي الو لاكيالو

 نأ بهذملا ف فالخ الف رياح وهو ةيفوت قح هيف سيلام امأو . ضبقلا
 ثالث كاذ ىف كلام نعف « بئاغلا عيبملا امأو . هضبقي مل نإو ىرتشملا نم هلامض
 ةيناثلاو . عاتبملا ىلع هطرتشي نأ الإ عئابلا نم نامضلا نأ اهربشأ : تاياور

 نوءأمب سيل ام نيب قرفلا ةثلاثلاو . عئابلا ىلع هطرتشي نأ الإ عاتبملا نم هنأ
 . ءاقبلا نودأم وه ام نيبو « تالوكأملاو ناويحخاكءاضتقالا تقو ىلإ ءاقبلا
 يكح وأ ؛ دقعلا طورش نه طربش ضرقلا ىلع له ىنبم ةلثسملا هذه ىف فالخلاو
 طورش نم ىفبقلا لاق نذ ؟ ىغبقلا نود مزال دقعلاو « دقعلا ماكحأ نم
 نم هدنع نامضلا ناك ىبعملا اذه ىف ربعت نأ تْئش امفيك وأ هموزل وأ دقعلا ةحص

 مبلاو عيبلا ماكحأ نم:مزال مكح ىد لاق نمو ؟ ى رشملا هضبقي ىح عئابلا

 .بئاغلا نيب كلام قيرفتو . ىرشملا نامض:ف لخدي دقعلا : لاق مزلو دقعنا دقو

 ىعمو « ناسحتسا ةيفوت قح هيف سيل ىذلاو ةيفوت قس هيف ىذلاو «رضاحلاو

 لهأ بهذو . لدعلاو ةحلنصملا ىلإ تافتلالا وه لاوحألا رثكأ ىف ناسحتسالا
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 ىأر نم ةدمعو « بسحأ ايفو ىرتشملا نامض ىف لخدي دقعلاب نأ ىلإ رهاظلا
 ةالصلا هيلع لاق دقو « ىرتشملل ضبقلا لبق جارخلا نأ ىلع مهقافتا كلذ

 لوسر نأ ديسأ نب باتع ثيدح- فلاخما ةدمعو » نامضلاب ٠ جارحلا » مالسلاو
 ام عب تع مهما 0 هل لاق ةكم لإ هب امل سو هيلع هل لم ل
 امف عيبملا ف ضبقلا طرش ىف انملكت دقو « اوُسمْضَي للام حئبرو اوضينقي
 ةدهعلا ىف الإ ضببقلا دعب ىرتشملا نامض نم هنأ نيملسملا نيب فالخ الو « فلس
 . حئاوجلا انهه ركذن نأ ىغينيف ةدهعلا انركذ دق ذإو . حئاوخلاو

 ميئاوحلاا ىف لوقلا

 « هباصصأو كلام اهب ءاضقلاب لاقق « راكلا ىف حئاوحلا عضو ىف ءاملعلا فلتخا
 لاق نم ةدمعف . ثيللاو ديدحلا هلوق ىف ىعفاشلاو ىروثلاو ةفينحوبأ اهعنمو
 2 نم 9 لاق يلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج ثيداح اهعضوب
 ذمخأي اذام ىلع « ايش هيمعأ "نم "ذئخاي الف ”ةحئاج هتباّصْأف
 رمأ ) لاق هنأ هنع ققورامو . رباج نع ملسم هجرخ ع ؟ هيخأ ”لام "منك دحأ

 اثيدح حئاوحلا زاجنأ نم ةدمعف . « حئاوجلا عضوب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 عئابلا ىلع ىب عيبم هنإ : اولاق مهنأ كلذو « اضيأ هبشلا سايقو ء ناذه رباج
 هناض نوكي نأ بجبوف « لاكي نأ لإ هيقس نم هيلعام ليلدب « ةيفوت قح هيف

 ىلا اذه نيب مددعقرفلاو « ةيفوت قح اهيف ئب ل
 هنأكف « دعب لككي مل عيبلاو عرشلا ف عقو عيب اذه نأ عوببل ١ رئاس نيبو
 رئاسل افلاخم هنايض ىف نوكي نأ بجوف « قلخم ملام عيب نع ىبلا نم ىئتسم
 تاعربملا رئاسب عيبلا اذه هيبشتف اهب ءاضقلاب لقي مل نم ةدمع ايلو يتاعتلا
 ضقلا دعب تاعيبما نامضنأ ىلع اوقفتا دقو . ضيقلاوه عيبملا اذه ةيلختلا نأو
 -أ » لاق ىردخللا فيكس نأ ٌثي لوم اضيأ عامسلا قيرط نمهو ىرشملا نم
 ار و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ء هنيد رثكو اهعاتبا رامت ف لجد
 هيلع هللا ىلص هللا كارير: كاف « هنيد ءافو د ملاعب نالملا 3 هيلع
 مكحي ملف : اولاق ؛ كلذ ةدلإ "ملكتل ةريسلو 'متدججاو ام اوذمخ : : سو
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 ضراعتو امييف راثآلا ن خراعت وه ةلئسملا هذه ف فاللخلا ببسف . ةرحنادلاو
 ضراعم ا ثيدحلا فرص نيشيرفلا ن٠ دحاو لك مار دقو « هبشلا سيياقم

 نأ هبشي : ةحئاخلا عنم نم لاقف « ليوأتلاب هدنع لصألا وه ىذلا ثيدحلا
 ؛ اهحالص ودبي ىح راثلا عيب نع ىبنلا لبق نم درو امنإ اهب رمألا نوكي

 الإ منا اوعيبيال نأ اورمأ حئاوجلاب مر ريك امل هنأ كلذل دهشيو : اولاق
 نم لاقو « روهشملا تباث نب ديز ثيدح ىف كلذو « هحالص ودبي نأ دعب

 هيلع فم ابدع عئابلا نوكي نأ 0 ديعس ىلأ ثيدح- ىف اهزاجأ

 « ةحتاجب هيف مزليال | ارادقم رعلا نم بيصأ ىنللا رادقملا نوكو نأ وأ ةحئاجي
 باصي نأ لثم 2 ةحادللا هيف بجيت ىنلا تقولا ريغ ىف بيص أ نوكي نأ وأ

 نب نايلس نع رباجب ثيدلح ىورف ىعفاشلا امأو . بيطلا دعب وأ ذاذتلبا دعي
 حئاوجلا عضور كذ ىف برطضا هنإ : لوقيو هفعضي ناكو 2« رباج» نع قيتع

 ا لاق هنكلو هيخ

 ةجح اذه ىف مهقافتا اهب نولئاقلا لعج.دقو ؛ شطعلاب ةحئاخلاب ءاضقلا ف مهيب

 . امابثإ ىلع

 : لوصف ةعبرأ ىف رصحني كلام بهذم ىلع حئاوملا لوصأ ىف مالكلاو
 تاعيبملا نم حئاوتلا لحم ىف ىناثلا . حئاوجلا ةلعافلا بابسألا ةفرعم ىف : لوألا
 . هيف عضوت ىذلا تقولا ف : عبارلا . هيف هنم عضوي ام رادقم ف : ثلاثلا

 حئاوجلل ةلعافلا بابسألا ةفرعم ىف لوألا لصفلا
 الف « نفعلاو هلضو طحقلاو دربلا ىلثم ءامسلا نم ةرّعلا باصأ ام امأو

 هنأ عميجلا نيب الخ الف انلق انك شطعلا امأو . ةحتاج هنأ بهذملا ف فالخ
 ةحئاج 359 كلام باص نم ضعبف نييمدآلا عنص نم باصأ ام امأو . ةحئاج
 ىأر مهعبف : نيدسق اومسقنا ةحتاج هوأر نيذلاو . ةحشاج هري مل ضعبو

 لثم ةحناجس ١ ةصفاغمي هنم ناك ام رب لو ا ل هنم
 هجسو ىأب ةحناج- نييمدالا ةهج نم ةركلا بيصي ام لك لعج» مهضعب ةعبو « ةقرسلا

 مالسأاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظ دمتعا طقف ةيؤاسلا رومألا ف را ة 2 ناك

 )١( ةرغ ىلع هلأ : هصفاغ ,
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 اههبش نييمدآلا لاعفأ ىف اهلعج نمو « ؟ ةةَرسمّتتلا "هللا مسَسم "نإ تئيأرأ د
 . هنم ظفحتي نأ نكمي : لاق للا ىقتسا نمو « ةيؤامسلا رومألاب

 تاعيبملا نم حيئاوجلا لحق ىناثلا لصفلا

 . بهذملا ىف اهيف فالخخ الف راكلا امأف : لوقبلاو راّعلا ىه خئاوخلا لحمو
 مهفالتخال لوقبلا ىف اوفلتخا امنإو : ةحئاحا اهيفربشألاو « فالخخ اهيفف لوقبلا امأو
 . رعلا وه ىذلا لصألاب اهبيبشت ف

 هيف هيف عضو يام رادقم ْق ثلاثلا لصفلا

 لوقبلا ىف امأو « ثاثلاف راغلا ىف امأ « ةحناخللا هيف بجت ىذلا رادقملا امأو

 ,ليكلاب زملا ثلث ريتعي مساقلا نباو « ثلثلا ف ليقو « ريثكلاو ليلقلا ىف ليقف

 .ثلثلا هتميق ام ببشأ دنع رّملا نم بهذ اذإف « ةميقلا ىف ثاثلا ربتعي بهشأو
 د نكي مل وأ ليكلا ىف اثلث ناك ءاوسو « نْملا نم ثاثلا هنع مضو نيكلا نم
 ادحاو اعون ناك نإذ « ليكلا نم ثاثلا رعلا نم بهذ اذإ هنإف مساقلا نبا امأو
 اعاونأ رملا ناك نإو « ثاثلا نملا نم هنع ظح هنوطب ةميق فلتخت سيل
 .ثلثلا كلذ ةميق ريتعا اضيأ مقلا .ةفلتخم انوطب ناك وأ « مقلا ةفلتخم ةريثك
 قف 3 نعلا نم ردها ثلذب طح هرثق ناكاف 4 عيمجلا ةميق نم بهاذلا

 امنوطبو ةركلا ءازجنأ ىف ةميقلا ىوتست ثيح « طقف ةليكملا ربتعي عضوم
 نوجت#ب ةيكلاملاو « ةميقلا فلتت ثيح اعيمج نيرمأ ٍريتعي عصوم ىو
 اقلطم اهيف دراواا ثيدحلا ناك نإو حئئاوخلا عضو ىف .ريدقتلا ىلإ مه ريصم ف

 نأ امواعم ناك ذإ ريثكلا فلاخي هنأ ةداعلا مكح نم مولعم اذه ىف ليلقلا هنأ
 نإو ةداعلاب طرشلا اذه ىلع لد .ىرتشملا نأكف « رمت لك نم بهذي ليلقلا
 نيب قرفلا ىضتقت اهب ركبللا .قلع ىتلا ةحئاخلا نإف اضيأو « قطنلاب ليخدي مل
 دق ذإ « ثلثلا هيف ربتعي نأ بجو قرفلا بجو اذإو :٠ اولاق . ريثكلاو ليلقلا
 .« لصألا اذه ىف برطضي بهذملا ناك نإو « ةريثك عضاوم ىف عرشلا هربتعا

 .ليلقلا زيح ىف هلغجي ةرمو « انهه هايإ هاعجك ريثكلا زيح نم ثلثلا لعجي ةرف
 سايقلاب اهمايثإ رسعي تاردقملاو.« ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلا هنأ ف برطضي لو
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 ليلقلاب اهيف تاقل ةحئاداب تلق ول : ىغفاشلا لاق كلذلو. « ءاهقفلا روهمج دنع
 لوق ىف ةيصولا ف صن وه ريثكلاو ليلقلا نيب اقرف ثلثلا نوكو « ريثكلاو
 4 ريثك ثلثلاو «ثلثلا و مالسلاو ةالصلا هيلع

 هيف عضوت ىذلا تقولا ىف عبارلا لصفلا
 ىنلا نامزلا ىف اهبوجيو ىل- بهذملا قفتاف « ةحاخلاب ءاضقلا نامز امأو

 اذإ اوفلتخاو . هبيط قوتسي ثيح رجشلا سوعر ىلع رعلا ةيقبت ىلإ هيف جاتح
 اهيشت ةحنانللا هيف ليقف « ائيش اثيشو ةراضنلا ىلع هعيبيل راعلا ىف ىرتشملا هاقبأ
 ىلع قفتملا نامزلا نيبو هنيب اقيرفت ةحئاجم هيف سيل ليقو « هيلع قفتملا نامزلاب
 نم-هيلع قفنملا نامزلا هبشي نامزلا اذه نأ كلذو « هيف ةحئاحلاب ءاضقلا بوجو.
 . بلغ نمو ؛ ةحتاحلا هيف بجوأ قافتالا بلغ نف ؛ ةهج نم هفلاخيو ةهج
 ءارشلاب ةبولطم ةراضنلا نأ ىأر نم ىبعأ « ةحتاجس هيف بجوي مل فالتخالا
 ادخاو امهيف رمألا ري حل نمو ؛ هيف ةحئاحلا بوجوب : لاق بولط» بيطلا امك
 . لوقبلا ىف حئاومبا بوجو ىف اوفلتخا انهه نمو ؛ ةحئاج هيف سيل : لاق

 نمو , تاعيبملا تاعبات ف وهو ( ماكحألا ىف رظنلا لمج ن. ةثلاثلا ةلمحلا )
 عيب عبي ى» رقلا اهيفو ليخالا عيب ىل وألا : ناتنثا ةروهشملا بابلا اذه لئاسم
 نأ لبق رمث ابيف المن عاب نم نأ ىلع ءاهقفلا روهمجف ؟ هعبتيال ىمو لصألا
 هطرتشي نأ الإ عئابلل رعلاف رابإلا دعب عيبلا ناك اذإو « ىرتشملل رملا نإف ربؤي
 ثيدح توبثل هلك اذهو « ليخنلا يعم ىف ىبملا اذه ىف اهلك راعلاو « عاتبملا
 ترد لق ل عاب "نم » لاق لسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأر مع نبا

 للا ىلص_مكح املف : اولاق « عاتنبملا هتطرتسسمسي نأ "الإ عئابلل اهرممتتك
 رابإلا لبق ىرتشملل اهنأ باطشلا ليادب انملع رابإلا دعب عئابال ناب ملسو ةياع

 لعجي ملو « هدعبو رابإلا لبق عئابال ىم : هباحصأو ةفينحوبأ لاقو « ظرش الب
 ؛ للوألاو ىرحألا موهف٠ باب ن٠ لب باطحلا ليلد باب نم انهه موهفملا

 لبق هل بت نأ ىرحأ ىمهن رابإلا دعب عئابلل تبجبو اذإ هنأ كلذو : اولاق
 اهدلوف دلو اهل ةءأ عاب ن٠ نأ اكو « ةدالولاب رعلا جورتخ اوهبشو . رابإلا
 ربأ ءاوس : ىلبا ىلأ نبا لاقو . نألا ىف ردألا تامل عاتبملا هطرتشي نأ الإ مئابلل
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 ثيدلا درف « اهطرتشي مل وأ اهطرتشا ىرتشملل وهف للصألا عيب اذإ ربؤي ملوأ
 ناك نإ الإ لوقلا اذه ىبعم الو « عيبملا نم ءزجم رقلا نأ ىأر هنأآل ؛ سايقلا

 موهفم فلاخ امنإو « ثيدحلا دري ملف ةفينحوبأ امأو . ثيدحلا هدنع تبني مل

 كلامو ىعفاشلاو ةفينح ىأ نوب ةلئسملا هذه ىف فالحلا ببس !ًذإف . هيف ليلدلا

 ودو « ىلوألاو ىرحألا موهفم ليلدل باطخلا ليلد ةضراعم مهلوقب لاق نمو
 ىوقأ لصألا ف ناك نإو « فيعض انهه هنكل باطخلا ىوحق ىمسي ىللا

 , عايسلل سايقلا ةضراعف قيل ىأ ن نيا ةفلاخش بيس انمأ و باطحلا ليلد نم

 ملط ىف لخالا رؤكذ علط لعجي نأ ءاملعلا دنع د لاو . فيعض انلق ام وهو

 ركاذت ىلا نيتلا رجش ىف ريكذتلاو « دقعتو وون نأ رجشلا .رئاس قو ؛« امسانإ

 نع مساقلا نبا ىورف « بهذملا ىف هيف تلت عرزلا رابإو.« رابإلا ىعم ف
 وه مكحلا اذا بجوملا لهو « هلا رئاس ىلع اسايق كرفي نأ هرابإ نأ كلام
 را يبني اذه ىلعو « رابإلا ليقو «تقولا ليق ؟ رابإلا تقو وأ رابإلا
 9 هعبتيال وأ ربأ ام زبؤي لام عبقي له ؛ ؛ ضعبلا ربؤي ,ملو لخنلا ضعب ربأ اذإ

 نأ ربؤي 1 اف رابإلا تقو لد دقو 7 عيب اذإ هنأ ىلع هبسحأ ايف اوقفتاو
 . ريؤملا ركح هككح
 اوفلتحنا مهنأ كاذو « دبعلا لام عيب ىف مهفالتخا ىهو ( ةيناثلا ةلثسمملا )

 عيبلا ىف هلام نأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع ؟ قتعلاو عيبلا ىف هعبتي له ديعلا لامىف
 ناثلاو . نويفوكلاو ىغفاشلا لاق هبو « بتائكملا ىف كلذكو « هديسل قتعلاو
 هل عبت أ تاائلاو.. نوت ىأو دواد لوق وهو « قتعلاو ,عيبباا ف هل عبت هلام نأ
 نم ةجحف . ثيألاو كلام لاق. .هيو ىرتشملا هطزتشي نأ الإ عيبا ال قتعلا ق

 نع رورماملا 4 3 ثيدح عاتبملا هطرشي نأ الإ هديسا. عيبلا ف هلام نأ ىأر
 ىلا ”هنلاف ”لام هلو دع 4 نسم ) لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص 7
 ىلع اسايقف قتعلا ىف هديسل هلعج نمو ( ”عاتسملا هن رسشي *نأ الإ هع

 اكلام دبعلا لوك ىلع تنبنا لاح لك ىف دبعلل عبت هنأ ىأر نه ةجحو . عييبلا
 دبخلا كامب له ىنعأ : اريثك افالتخا اهيف ءاملعلا فلتخا ةلئسم ىهو مهدنع
 هئييدح نآل « عامسلا ىلع سايقلا اوبلغ امنإ ءالؤه نوكي نأ هبشيو ؟ كلمبال وأ
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 ملاسو رمع نبا نع هاور اعفان نأل « املاس عفان هيف فلاخ ثيدح وه' رمع نبا

 سايقلا باغف كلام امأو : ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمع نيا نع هاور
 نأ اندنع هيلع متم رهآلا : لطوملا ف كللام لاقو . عيبلا ف عامسلاو قتعلا ىف
 ىور دقو . انيد وأ اضرع وأ ناك ادقن هل وهف دبعلا لام طريشا اذإ عاتبملا

 *نأ ةالإ هل ”هللاتف امالئغ قستعأ نسم » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 نإو « هاردي هلامو درعا ىرتشي نأ كلام دنع زوجيو « ”هاديس هينكتْسي
 هلام ناك اذإ ىعفاشلاو ةفياحوبأ هفلاخو . مهارد هيف 3 مهارد ديعلا لام ناك

 زوجي ام الإ امهيف زوحيال نيئيش عاب نم ةلزيمب هلامو دبعلا :.اولاقو « ادقن دبعلا
 دبعلا لام ضعبل ىرشملا طارتشا ىف كلام باحصأ فلتخاو . عويبلا رئاس ىف

 لعريشي نأ زئاج : ببشأ لاقو « زوحبال : مساقلا نبأ لاقف « عيبلا ةقفص ىف

 دبعلا لام قو انيع ديعلا هب ىرتشا ام ناك نإ : لاقف مهضعب قرفو « هضعب

 هب ىرتشا ام ناك نإو « مهاردو ىضرعب هارد هلخدي هنأأل كاذ زجيب مل نيع

 زوجيال هنإ مءاقلا نبا لوق هجوو .زاج مهارد دبعلا لام ف نكي مل وأ اضورع

 هزآللا هيبشت بهشأ لوق هجوو . رابإلا دعب لخنلا رمثب هبيبشت ضعب طرتشي نأ
 م هاندصق امم تسيل ةريثك اهنع توكسم لئاسه بابلا اذه فو « لكلاب

 .ىذلا نعمل ناعقي نلذللا ناصقنلاو ةدايزلا بابلا اذه قف مهلئاسم روهشم نمو

 عئابلا ىريشملا ديزي نأ ىعأ « ناعيابتملا هب ىخري امب عيبلا دعب عيبلا هيلع دقعنا
 مكح عبتي له « مئابلا هنم طحي وأ عيبلا هيلع دقعتا ىذلا نعلا ىلع عيبلا دعب

 قاقحتسالا ف اهدر بجوأ نعلا نم ىه لاق نم نأ قرفلا ةدئافو ؟ ال مأ نملا

 نإ لوألا ىلا مكح ىف اهلعج نم اضيأو « كلذ هبشأ امو بيعلاب درلا قو

 .ن* ائيش بجوي مل ةدايزلا ىنأ : نكلا نم اهلعجيي مل نمو « عيبلا ةدساف تناك

 قح ىف ةدايزاا تيثتال لاق هنأ الإ نكلا نم اهنأ ىلإ ةفينحوبأ بهذف « اذه
 .لاقو ؛ كلام لاق هبو « لوألا نمثل مكحلا لب « ةحيارملا عيب ىفالو ميقشلا

 لدتساو « ةبحلا مكح ف وهو الصأ نعلاب ناصقنلاو ةدايزلا قحاتال : ىعفاشلا

 "مسيار ايف 'ملكلينلع حاتبتج الو - لجو زع هلوقب نلاب ةدايزلا قحللأ نم
 قادصلاب قادصلا ىف ةدايزاا تقحل اذإو : اولاق  ةضي رفا دعب "نم هب
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 ةعفشلا ىف قحلتال اهْنأ ىلع مهقافتاب ىناثلا قيرفلا جمحاو + نملاب عيبلا ف تقحل
 اهنأ ىأر نمو ؛ ةبه ةدايزلا : لاق ررقت دق لوألا دقعلا نأ ىأر نم ةلمحلابو
 . نهلا نم اهدع ناث دقعو لوألا دقعلل خسف

 نكت ملو نهلا رادقم ىف افلتخاو عيبلا لح ناعيابتملا قفتا اذإو ( ةعبارلا ةلمحلا )
 ةلمحلاب نائجافتيوب نافلاحتي امهنأ ىلع نوقفتم راصمألا ءاهقفف ةنيب كانه
 , خسافتلاو ناعألاب هيف مكحب ىنذلا تقولا ىف ىبعأ « ليصفتلا ىف نوفاتمو
 نإف « ةعلسلا نيع تفت ملام ناتحافتيو نافلاحتي امبإ : ةعامجو ةفيشحنوبأ لاقف
 بحاص نسملا نب نمحمو ىعفاشلا لاقو  هنيمي عم ىرشملا لوق لوقلاف تتاف
 هنعف كلام امأو . تقو لك ىف نافلاحتي : كلام بحلص ببشأو ةفينح ىأ
 لوقلا ضبقلا دعبو ضبقلا لبق نامافتيو نافلاحتي امهنأ امهادحإ : ناتيا 0
 ( مماقلا نبا ةياور ىهو ؛ ةفينح ىنأ لوق لثم ةيناثلا ةياورلاو . ىرعشملا لوق
 ربما ةدايزبو قاوسألا رييغتب نوكي هدنع توفلاو «٠ ببشأ ةياور ةيناثلاو
 كلذكو « لاح لك ىلع ىرتشملا لوق لوقلا :روث وبأو دواد لاقو . هناصقنو
 دنع خسافتلا نوكي ذئنيحف « نملا سنج.ىف افلتخا انوكي نأ الإ « رفز لاق

 بجاولا نأ نومثملا وأ نّدلا سنج.ىف اوفلتخا اذإ مهنأ فالخالو ؛ فلاحتلاو
 ةامحلا ىلع لوقلا .ىلإ راصمألا ءاهقف راص امنإو « خسافتلاو فلاحتلا وه
 لوسر نأ دوعسم نبا ثيدحل نّلا ددعىف فالتخالا دنع خسافتلاو فلاحتلاب
 ,عيئابلا ”لؤق "لوقف اعيابتت نيسعُيب اي د لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلا
 : لاق همومعو خسافتلا بوجو ىلع ثيدحلا اذه لمح نف ؛ نأ هارت وأ
 عدم امهنم دحاو لك نأ هدنع كلذ ىف ةلعلاو « ناخسافتيو لاح لكى نافلاحتي
 ّيلا ةلاحلا ىلع لمحي نأ بحي امنإ ثيدحلا نأ ىأر نم امأو . هيلع ىعدمو
 تتاف وأ ةعلسلا ضبق اذإ : لاق ىرشملاو عئابلا ىوعد اهيف ىواستي نأ بجي
 ىوقأ ىلع بحي امنإ نيهلاو « هقدصل ةهبشو ىرتشملل ادهاش ضبقلا راص دقف
 اوم ف بجوي .كالذلو « نامبألا ىف كلام لصأ ره اذهو « ةهيث نييعادتملا
 نيهلا بجي مل هنأ كلذو « هياع ىعدملا ىلع عضاوم ىو ؛ ىعدملا ىلع نييلا
 يح نم هيلع تبجو امتإو « هيلع ىعدم وه ثيح- نم هيلع ىعدملا ىلع صنلاب
 بجو ةببش ىوقأ نطاوم ىف ىعدملا ناك اذإف « ةببش ىوقأ رثكألا ىف وه
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 متابلا نأ ىأر هنإف« ىرتشملا لوق هلوقلا ىأر نم امأو . هزيح ىف نيهلا نوكي نأ
 هلوقي لاق نمو دواد امأو . نملا ف ام اددع هيلع عادمو ءارشلاب ىرتشملل رقم

 ىراخبلا ناخيشلا هجرْخي مل كلذلو عطقنم هنأل دوعسم نبا ثيدح اودرف
 ناميألا نع ناعيابتملا لكن اذإ : كلام نعو . كلام هجرخخ امنإو « لسمو

 ادبي نم كلذكو . معئابلا لوق لوقلا نأ ةيناقاو , خسفلا امهادحإ : ناتياور

 مقو اذإ لهو « ثيدحلا ىف ام ىلع عئابلا ربشألاف « فالخ هيف بهذملا ىف نييلاب
  بهلملا ف فالخ هيف ؟ هبحاص لوق راتخي نأ امهدحأل زوجي خسافتلا

 دسافلا عيبلا مكح ىف رظنلا وهو ( عويبلا ف كريشملا رظنلا نم عبارلا مسقلا )
 تفت ملو تعقو اذإ ةدسافلا عويبلا نأ ىلع'ءاملعلا قفتا : لوقنف « عقو اذإ

 نأ ىعأ درلا اهمكح نأ قوس ةلاوح وأ ناصقنوأ ءامت وأ اهيف دقع ثادحإب

 قتعب اهيف فرصتو تضبق اذإ اوفلتخاو . نومثملا ىرتشملاو نبعلا عئابلا دري

 بجوي توف كلذ له تافرصتلا رئاس نم كلذ ريغ وأ نهر وأ عيب وأ ةبه وأ
 ' اتوق هلك كلذ سيل : ىعفاشلا لاقف تصقن وأ تمن .اذإ كلذكو « ةميقلا
 توف كلذ لك : كلام لاقو « درلا.بجاولا نأو دسافلا ميبلا ف كلم ةببش الو.
 كلذ لثمو « تومب سيل هنأ ابرلاف بهونبا هنع ىور ام الإ ةميقلا بجوي
  ةهوركم ىلإو ةمرحم ىلإ مسقنت كلام دنع ةدسافلا عويبلاو . ةقينح وبأ لاق

 تح تتاف.اذإ اهنإف ةهوركملا امأو . ةميقلاب تضنم تتاف اذإ اهنإف ةمرحملا امأخ
 هدنع ةهاركلا ةفحلل ضبقلاب ةدسافلا عويبلا ضعب هدنع حص امبرو « هدنع

 ميرحت ناكمل دسافلاب ررغلاو ابرلا ناكل دسافلا عيبملا هبشت ةيعفاشلاف « كلذ.ىف
 ىبنلا نأ ىري كلامو « توف هيف مهدنع سيلف ريزتجلاو رمحللا عيبك هنيع

 اذإف « ررغلاو ابرلا عويب ىتعأ « اهيف لدعلا مدع .ناكملوه امنإ رومألا هذه ىف

 ىهو ةعلسلا ضيقت دق هنآل « ةميقلاب عوجرلا وه اهيف لدعلاف ةعلسلا تتاف

 ةلاوح كلام ىري كلذلو « سكعلاب وأ ةثامسخ ىواست ىهو ”درتو املأ ىواست
 ناكو تاف اذإ هنأ فلسلاو عيبلا ف ىريكللامو « دسافلا عيبملا ىف اتوف قاوسألا

 دق ىرّتشملا نأل « نملا نم ديزأ نكت ملام ةميقلا ىرتشملا در فلسملا وه عئابلا

 ناك نإو « كلذ نم رثكأ دري نأ لدعلا نمسيلف فلسلا ناكمل نملا ىف هل مفر

  فلسلا ناكمل نّملا نم هنع. عئابلا طح دقف عئابلا فلسأ ىنلا وه ىرتشملا

 ناث - دبا ةيادب - ١٠6
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 هذه-نأل « نّعلا نم لقأ نكت مل اماهدر ةميقلا ىرتشملا ىلع تبجو اذإف
 وه ىذلا فاسلا لباقم ضوعلا نم اهيف لعجام ناكمل اهيف عنملا عقو امنإ عوببلا
 . عيمتللا نم هقفأ ةلئسملا هذه ف كلامو « ضعبل مهضعب سانلا نوعل عوضوم
 عيبلا حصي له « فلسلا طرش ىبعأ : ضبنقلا لبق طرشلا كرت اذإ اوفلتخاو
 كلام لاقو ؟ خوسفم عيبلا :ءاملعلا رثاصو ىعفاشلاو ةفينح-وبأ لاقف ؟ ال مأ

 .دقو . خوسفم عيبلا : لاق مكحلا دبع نباالإ خوسفم ريغ عيبلا : هياحصأو

 داسف نمضتي ىلا نأ روهمحلا ةجحو :. روهمحلا لوق لثم كلام نع ىور
 عقو هلبق نم ىذلا طرشلا عفر دعي هححصي مل ادساف عيبلا دعنا اذإف ىبملا
 سيل ءىثلا داسف دعب تاسوسحملا ىف دسفملا ببسلا عفر نأ اك « داسنلا
 ىورو . هملعاف دوجولا نم داسفلا لبق هيلع ناك ام ىلإ ءىشلا ةدوع ىضتقي
 .قامإ نب ليعامسإ ةلئسملا هذه نع لأس ىكمربلا لهس نب دمحأ نب دمحم نأ
 ةئامب امالغ عاب لجر نيبو عيبلاو فلسلا نيب قرفلا ام : هل لاقف ىكلاملا
 ميبلا افهو « قرا عدأ انأ : لاق امهنيب عيبلا دقعنا املف ء رمخ قزو رانيد

 نع بواجف « كلذك فلساا عيب نوكي نأ بجوف « عامجإب ءاملعلا دنع خوسفم
 لوقلا ىضقنا دق ذإو . كلذ ىف لوقلا مدقت لقو « ةجح هب موقتال باعحم كلذ
 عويبلا ماكحأ لوصأ قو « ةحيحصلا .عويبلا ل اوصأو ةدسافلا عويبلا ل وصأ ىف
 ريثكل وأ ع هبلا عيمجل ةماعلا ةكرتشملا ةدسافلا ماكحنألا لوصأو « ةحيحصلا
 كلذو « سانجنألا ةعبرألا هذه نم ادحاو ادحاو صخم ام ىلإ رصنلف اهنم
 . لوصألا ىرجم ىرجي ام اهم ركذن نأ

 فرضلا باتك
 , روفلا وه ةئيمنلا مدع امثدحأ : ناطرش عيبلا اذه صخي ناك امو

 رصحني بأيلا اذه ىف رظنلا ناك ةيلثملا طارتشا وهو لضافتلا مدع رخالاو

 ةفرعم ىف : ىفاثلا . ةئيسنب. سيل امم ةئيسن وهام ةفرعمف : لوألا : سانجأ ةسخف
 ضرعيف ةريثك لؤصبقتب نابسقني نامسقلا ناذه ذإ « لئاممب سيل امب لئامت وه ام
 له اهيف فلتمم ةروصب عيبلا اذه .نم اضيأ عقو ايف : ثلاثلا . فالخلا كلانه
 عئارذلاب لاق نم.دنع امييلك وأ ةئيسنلاو ةدايزلا ىعأ نيذه دحأ ىلإ ةعيرذ وه
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 نسماخلا . هلصأ ماسقناك نيعون ىلإ اضيأ مسقنب اذهو « هياصأو كلام وهو
 مدع ىبعأ : ناطرشلا ناذه هيف ربتعي ام'ةهج نم عيبلا اذه ماكعنأ صئاصخخ ىف
 نيذه ناكمل عويبلا عيبلا اذه فلاخي هنأ كلذو « امهيلك وأ لضافتلاو ءاسنلا
 عورف ىف ةعوضوملا بتكلا تلمأت اذإ تنأو. ةريثك ماكحأ ىف هيف نيطرشلا
 سانجألا هذه ىلإ ةعجار اهلك اممدجو فرصلا باتكب هنوعمري ىذلا باتكلا

 دحاولا باتكلا ف نولخخدي ىبلا لئاسملا ادع ام اهبم بكرت ام ىلإ وأ 6 ةنيوللا

 ةريثك لئاسم فرمصلا ىف ةيكلملا لاخدإ لثم باتكلا كلذ نم وه سيل ام' هنيعب

 دحأ ىلإ لوثي أهنم دسافلا ناك امل نكل « فلسلا ق ءاضتقالا باب نم ىه

 باتكلا اذه ىف اهولخدأ لضافتي وأ ةئيسنب فرص ىلإ ىبعأ « نيلصألا نيذه
 امل نكل٠ « ضعب نم اهضعب ىدارفلاو ةعومجملاو ةمئاقلا ءاضتقا ىف مهلئاسم لثم
 نم بيرق وأ عريشلا ىف اهب قوطنم ىه ىلا لئاسملا ركذ وه امتإ اندصق ناك

 ىرجم ىرجت ةروهشم لئاسم عبس باتكلا اذه ىف ركذن نأ انيأر اهب قوطنملا

 امنإ باتكلا اذه نإف « بابلا اذه لئاسم نم دهنجْملا ىلع أرطب امل لوضألا
 نأ" هل بحي ام لصح اذإ داهجالا ةبتر ةعانصلا هذه ف دبا هب غلبيل هانعضو

 ىكيو « هقفلا لوصأ ةعانصو ةغللاو وحنلا لع ف هل ىفاكلا ردقلا نم هلبق لصحي

 اهيقف ىمسي ةبترلا هذببو « لقأ وأ باتكلا اذه مرتب واسم وه ام ثألذ نم
 دن انك ناسنإ هظفحي نأ نكمب ام ىذقأ ددعلا ق.تغلب ولو هقفلا لئاسم ظفحال

 ضرع ءالؤهو « رثكأ لئاسم ظفح ىذلا وه هقفألا نأ نونظي انئامز ةهقفتم
 ىذلا ال ةريثك فافخ هدنع ىذلا وه فافيلا نأ نظ نأ ضرعي ام هيبش مهل

 مدقب ناسنإ هيتأيس ةريثك فافخ هدنع ىذلا نأ نيب وهو « اهلمع ىلع ردقت
 وهو « ةرورض فافحلا عناص ىلإ أجليف « همدقل حالضي ام هفافخ ىف دحيال
 تقولا اذه ىف ةهقفتملا ريكأ لاثم وه اذهف « هقفاوي اف مدق لكل عنصي ىنلا

 .ىلا لئاسملا ركذ نم انك ثيح ىلإ عجزلف:هلييسب انك امم انجرخخ دق ذإو

 . اهم ائدعو

 ةضفلاب ةضفلاو بهذلاب بهذلا عيب نأ ىلع ءاملعلا عمجأ ( ىلوألا ةلئسملا )

 نم هعبت نمو :سانع نبا نع ىور ام الإ « ديب ادي لثم ”الثم الإ زوحيال

 سابع نبا راص“امإو « طقف ةئيسن هوعنمو الضافتم.هعيب اوزاجأ مهمإف نيبكملا
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 ايِرال» لاق هنأ ملسو هيلع هلا ىلص ىننلا نع ديز نب ةماسأو نع هاور امل كلذل
 «يدحلا اذه رهاظب سابع نبا دخأف « حي ثيدحوهو ع ةعيستلا ف الإ
 عفان نع كللام هاورام ىلإ اوراصف روهمدلا امأ و د ةئيسنلا ىف الإ ابرلا لعجي ملف

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىردحلا ديعس ىنأ نع ١ اوعيبمت ال
 ضع ىلع اهضنعسب اوافشمت الو « لثمب ةالثثم الإ بما هدا
 لصابضنعب اهنفشمت الو « لثمب لكم الإ ضفلاب ةّضفلا اوعي الو

 ىورام حصأ نم وهو ( زجانب ابئاغ ايسيسش امهسم انك الإ
: 0 

 بابلا اذه ىف اضيأ حيحص ثيدح تماصلا نب ةدابع تيوب, تالا اذهزق :
 نبا ثيدح امأو . كاذ ىف اصن تناكذإ ثيداحتألا هذه ىلإ روهمحبا راصف
 امثل » لاق هنأ امهدحأ :.ناظفل هيف ىور هنآأل كلذ ىف صنب سيل هنإف سابع

 ةفيِستنلا ف ابّرلا ٠ ليلد باب نمالإ لضافتلا ةزاجإ هنم مهفي سيل اذهو
 وهو رخخآلا ظفللا امأو . صنلا هضراع اذإ ايسالو فيعض وهو باطلا

 » ادعام نأ ىضتقي هرهاظ نأل ظفللا اذه نم ىوقأ وهف « ةئيسنلا ف الإ ابرال

 نم « ةئيسنلا ىف الإ ابرال » هلوقب ديري نأ لمتحي نكل « ابرب سيلف ةئيسنلا
 هليوأت بجو صن لوألاو المتحم اذه ناك اذإو ؛ رثكألا يف عقاولا نأ ةهج
 هريثو هكوكس» نأ ىلع روهمحلا عنجأو . انهْديِب عمجللا حصي ىلا ةهنلبا ىلع
 ةمدقتملا ثيداحألا مودعل الضافتم ضعبب هضعب عيب عنم ىف ءاوس هغوصمو
 ةدايز ناكمل غوصملاو ربتلا نيب لضافتلا زيجي ناك هنإف ةيواعم الإ ' كلذ ىف
 ؛ همهارد وأ هقرو نزو مهاردو ريئاند مهم لخأيو برضلا ةرجأ مهطعبف هقروب برضلا راد ىنأي لجرلا نع لئس هنأ كلام نع ىور ام الإو « ةغايمصلا
 هب نوكيال نأ وجرأف كلذ وحنو ةقفرلا جورخ ةرورضل كلذ ناك اذإ : لاقف
 هياوصأ نم بهو نبا كلذ ركذأو 3 هباصأ نم مساقلا نبا لاق هبو « أ
 نزاواار/ صقانلا رائيدلا لدب كلام زاجأو . ءاملعلا روهمحو رانيد نب ىسيعو
 ىذلا نه كلذ هيف زوجي ىذلا ددعلا ىف هباحضأ نيب فالتخا ىلع نيرانيدلاب وأ

 فؤرعملا ةهج ىلع زوجيال 24

 ) ةضفلاب عابي ىلا فحصملاو فيسلا يف ءاملعلا فلتخا ( ةيناثلا: ةلئسملا
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 كلذ زرحيال : ىعفاشلا لاقف « بهذ ةيلح هيفو بهذلاب وأ  ةضف ةيلح هيفو
 لاقو « بهذلاب بهذلاو كلذ ىف ةضفلاب ةضفلا عيب ىف ةطرتشملا ةلثاملا لهحل
 ىنعأ « هعيب زاج لقأف ثلثلا ةضفلا وأ بهذلا نم هيفام ةميق ناك نإ : كلام

 , زجي ملالإو ابهذ هتيلح تناك نإ بهذلاب وأ  ةضف هتيل- تناك نإ ةضفلاب
 اهنأك تراصو عيبلا ف ةدوصقم نكت مل ةليلق ةضفلا تناك اذإ هنأ ىأر هنأكو
 تناك اذإ ةضفلاب ىلا فيسلا عيب سأبال : هباحصأو ةفينحوبأ لاقو ؛ ةبه

 ىلا فيسلا عيب ىف رمألا كلذكو « فيسلا ىف ىلا ةضفلا نم ركأ ةضفلا
 بهذلا نم هلثم لباقي بهذلا وأ هيف ىلا ةضفلا نأ اوأر مهأل « بهذلاب
 مومع ىعفاشلا ةجحو . فيسلا ةميق لضفلا ىبيو « هب ةارتشملا ةضفلا وأ
 ىراصنألا هللا دبع نب ةلاضف ثيدح نم كلذ ىف دراولا صنلاو ثيداحألا

 زرتنو بهذ اهيف ةدالقب ربيخي وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأ » لاق هنأ
 ىذلا بهذلاب للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأف « عابت متاغملا نم ىهو
 ل 1 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مل لاق م ( هدحبو عزب ةدالقلا ىف

 ىلع كلذ زاجأف انلق انك ةيواعم امأو  ملسم هجرخ « نوب انزو بسه ذلاب
 امل اهيف تنأ ضرأ ىف نكسأال : لاقو ديعسوبأ هيلع هركنأ دقو « قالطإلا
 . ثيدحلا نم هاور

 : ازجان عقي نأ فرمهلا طرش نم نأ ىلع ءاملعلا قفتا ( ةثلاثلا ةلئسملا )
 فرصلا : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقف « ىبنعملا اذه دحب ىذلا نامزلا ىف اوفلتخاو
 نإ : كلام لاقو ؛ ضبقلا رخأت وأ لجعت نافراصتملا قرتفي ملام ازجان عقب

 ه هيف ةدعاوملا هرك ىبح اقرتفي مل نإو فرصلا لطب سلجملا ف ضبقلا رخأت
 ع ءاهو ءاه الإ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق م وهفم ف مهددرت فال ببسو

 نمل حلاص ظفللا اذه نأ ىأر نف ؛ رثكألاو لقألاب فلت# اذه نأ كلذو

 ريخأتلا زوجي : لاق ءاهو ءاه عاب هنأ هيلع قلطي هنأ ىبعأ « سلجملا نم قرتفي مل

 ىلع نيفراصتملا نم ضبقلا عقو اذإ الإ حصيدل ظفللا نأ ىأر نمو ؛ سلجملا ف
 ىلع مهقافتال فرمتلا لطب سلجملا ىف دقعلا نع ضبقلا رخأت نإ : لاق روفلا
 نع ىكح ام الإ « رايخ الو ةلامحالو ةلاوح فردلا ىف مهدنع زج مل ىنعملا اذه
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 ,يلع بلغي ىذلا ريخأتلا ىف .بهذملا ف فلتخاو . رايخللا هيف زاجأ هنأ ر وثىلأ
 لق ةرمو «رايتخالاب عقي ىذلا لثم هنإ هيف ليق ةرش « اهرحأ وأ نافراصتملا
 / تاتكلا اذه ىف اهركذ اندصق سيل كلذ ف مل ليصافت ىف كلذك سيل هنإ

 دجو مس ريئاندب مهارد فرطصا نميف ءاملعلا فلتخا ( ةعبارلا ةلئسملا )
 تناك نإو « فرصصلا ضقتني : كلام لاقف « هدر دارأف « افئاز امهرد اهيف
 مرد ةاز ةإف 4 را فرص ىلإ هقوف ا مردنل رانيد اهم ضقتنا ةريثك ريناند

 فرص ىلإ ىبتي نأ نيبو هنيب ام اذكهو «رخآ رانيد اهم ضقتنا رانيد ىلع
 لاقو . ءىش فرمصلا نم لطبي مل فئازلا مهردلاب ىضر نإو : لاق . رانيد

 نوكت نأ الإ هليدبت زوجيو ء فئازلا مهردلاب فرصلا لطبيال : ةفينحوبأ
 لاقو . دودرملا ف فرصلا لطب اهدر نإف « رخأ وأ مهاردلا فصن فويزاا
 ردقب هل اكيرش نوكي وأ اهدبأ ءاش نإ اريخمع ناك فويزلا در اذإ : ىروثلا
 درلاب كرصلا لطييال : دمحأ لاقو . ريناثدلا بحاصل ىنعأ : ريناندلا ف كلذ
 وهو « فرصصلا ف لدبلا زيي كلام باعصأ نم بهو نباو . اريثكوأ ناك اليلق
 وهو ضعبلا ىف امس الو ريثأت ال سيل فررملا ىف ةرظنلا ىلع ةبلغلا نأ ىلع ىبم
 ءاهقفل لصحتيف ؛ نالوق فويزلاب فرصلا نالطب ى ىعفاشلا نعو . نسحأ
 ؛ درلا دنع اقلطم فرصصلا لاطبإب لوق : لاوقأ ةعبرأ ةلثسملا هذه ىف راصمألا
 ؛ ريثكلاو ليلقلا نيب قرفلاب لوقو ؛ لدبلا بوجوو ثرصلا تابثإب لوقو
 تناك نإو ؟ ةرثؤم ريغ وأ هيف ةرثؤم فرصلا ىف ريخأتلا لع ةبلغلا له :هلك اذه ىف فالدللا ببسو . هل اكيرش نوكي وأ فئازلا لدب نيب ريبختلاب لوقو
 بهذملا نإف ناصقنلا دوجو امأو ؟ ريثكلا ف وأ ليلقلا ف ةرثؤم ىه لهف ةرثؤم
 بلط نإو « فرصلا زاج ناصقتلاب ىضر نإ هنإ هيف لاق ةرف ( هيق برطضا
 نإو فرصلا لطبي : لاق ةرمو « فويزلا ىلع اسايق فرصلا ضقتنا لدبلا
 « هضعب رخأتو فريدلا ضعب ضبق اذإ اضيأ اوفلتخاو . فيعضوهو « هب ىضر
 ؛ ىعفاشلا لاق هبو ع هلك فردلا لطبي ليقف « زجانتلا ىلع دقعنملا فرصلا ىنعأ
 لالحو مارح اهطلاخي ةدحاولا ةقفصلا ىف فالحلا فالخلا ىبمو ؛ بعذلا ف نالوقلاو ع فسويوبأو دمحمو ةفينحوبأ لاق هبو 3 طقف رخأتملا هنم لطبي ليقو
 .؟ طقف اهنم مارحلاوأ 0 اهلك ةقفصلا لطبت له
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 بهذلاب بهذلا ىف ةزئاج ةلطارملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ ( ةشماخلا ةلئسملا )
 ةفص تناك اذإ كلذو « نزولا قافتال ددعلا فلتخا نإو « ةضفلاب ةضفلا فوم
 ةفض فلتخت نأ اههدحأ : نيعضوم ىف ةلطارملا ف اوفلتخاو . ةدحاو نيبهذلا

 ديزي نأ رخآلا ديريف « رحتآلا نع نيبهذلا دحأ صقني نأ ىناثلاو د نيبهذلا
 ةلطارملا تناك نإ ابهذ وأ « بهذب ةلطارملا تناك نإ هارد وأ اضرع كلذب

 لطارملا سنجب فلتخي نأ وهو « لوألا عضوملا ف امأ « كلام بهذف « مهاردي
 دحاولا بهذلا نم فنصب امهدحأب لطار ىتم هنأ ةءادرلاو ةدوجلا ىف امه
 « ًادرأ رخآلاو دحاولا فنصلا كلذ نم دوجأ امهدحأ « نيبهذ رخخآلا جرخأو

 ىذلا ىنعأ « نيبهذلا نم دحاولا فئصلا ناك نإو « زوال هدنع كلذ نإف

 ًادرأ وأ رخآلا امهجمرخخأ نيذللا نيفلتحلا نيبهذلا نم دوجأ هدحو هجن رخخأ

 لاقو . هدنع ةلطارملا تزاج ىناثلا نم دوجأو امهدحأ لثم وأ « اعم امهم

 نييفوكلا عيمجو ةفينحوبأ لاقو . كلذ زوجي الف نابهذلا فلتخا اذإ : ىعفاشلا
 وهو ؛« ماهمالا كلذ هعنم ىف كلام بهذم ةدمعو . كلذ عيمج زوجي نييرصبلاو

 دصق امنإ لطارما نوكي نأ مهني هنأ كلذو « عئارذلا دسب لوقلا ىلإ ريصم
 نم هنم ريكأب طسولا نم اءزج ىطعأ هنأكف « الضافتم نيبهذلا عيب كلذب

 بمهذلاب بهذلا عيب ىلإ كلذ نم عرذتيف '« ىلعألا نم هنم لقأب وأ  ]درألا
 الاقثم نيرشعو ةسخ ىبم ذخ : رحأل لاق اناسنإ نأ كلذ لاثم « الضافتم
 نيرشع كيطعأ نكاو « انل اذه زوحيال : لاقف « ىلعألا نم نيرشعب اطسو
 ' نوكتف « طسولا نم نيثالث تنأ ىبيطعتو ) كبهذ نم ىندأ ةريشعو ىلعألا نم

 طسولا بهذ نم نيرشعلا لباقيو « كبهذ نم ةسمح' اهلباقي ىندألا ةريثعلا
 . ةميقلا ىف دوجوملا'لضافتلا رابتعا ىعفاشلا ةددمعو . ىلعألا كبهذ نم نيرشعلا

 . عئارذلا دسب لوقلا درو نيبهذلا نم نزولا دوجسو رابتعا ةفينح ىنأ ةدمعو
 ةفراصملا ف عضوملا اذه ىف اوفلتخا ةلطارملاب نوكت ىلا ةفراصملا ف :مهفالتخخا لثكو

 امأو . باهذألا وأ نيبهذلا ةدوج تفلتنا اذإ ىنعأ « ددعلاب نوكت ,ىلا
 « ابرلا هيف امم رحآ اثيش ديزي.نأ امهدخأ دارأف « ةلطارلا ثصقن اذإ مهفالتخا

 هبحاص امهدحأ لطاري نأ لثم « فالتخالا اذه نم بيءرقف « هيف. ابرال ام وأ

 نأ هبهذ صقن ىذلا ديريف « رخآلا نع .نيبهذلا دحأ صقنيف « بهذب بهذ
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 .نإ : ثيللاو ىعفاشاو كلام لاقف « اضرع وأ مهارد صقانلا ضوع ىطعي

 ةدمعو . نويفوكلاو ةفينحوبأ هلك كلذ زاجأو ؛ ةدشساف ةلطارملاو ز وحيال كلذ

 ةدمعو . ضرعلل لباقم ىلضفلا ءاقبو نيبهذلا نمتلئامملا دوجو ريدقت ةيفنحلا

 ىعفاشلا ةدعو . الضافتم بهذلاب بهذلا عيب كلذب دصقي نأ ىف ةمهّنلا كلام

 اذإ نوفلتخي اذه لثمو « لضفلاب ىذلا ددعلاوأ نزولا وأ ليكلاب ةلئامملا مدع

  ددعلاب ةفراصملا تناك

 ريئاثد هبحاص ىلع امهدحأل نوكي نيلجسرلا ىف اوفلتخاو ( ةسداسلا ةلئسملا )
 : كلام لاقف ؟ ةمذلا ف ىهو اهافراصتب نأ زوجي له « مارد هيلع رخآللو

 ؛ لالا ريغ ىفو لاخلا فزو< ةفينحوبأ لاقو ؛ اعم الح دق اناكاذإ زئاج كلذ

 هنأ. هزجي مل نه ةجحو '. "الحي ملوأ الح كلذ زوجيال : ثيللاو ىعفاشلا لاقو
 . بئاغب بئاغ زوحيال نأ ىرحأ ناك زجانب بئاغ زي ملاذإو « بئاغب بئاغ
 نأ طرتشا امنإو « زجانلاب زجانلا ماقم كلذ ف نياجنألا لولح ماقأف .كلام امأو
 ,ىعفاشلا لوقبؤ . نيدلاب نيدلا عيب نم كلذ نوكي الثل « اعم نيلاح انوكي
 مهفالتخا اذه نم بيرقو ؛ كلام باحصأ نم ةنانك نباو بهو نبا لاق
 قارتفالا لبق هبحاص ىلإ امهدحأ هعفد اذإ امهدنع سيل ام ىلع فردصلا زلوج ىف

 ةفينحوبأو ىعفاشلا ثاذ زاجأف قارتفالا لق هاضباقتف ساجملا ىف هاضرقتسي نأ لثم
 ناك اذإ ىبعأ « دحاولا فرطلا نم هفختتساو نيفرطلا نم م.اقلا نبا ههركو
 فرط نم نوكي نأ الإ كلذ زوحجيال :رفز لاقو . طقف ضرقتسملا وه امهدحأ

 لإ هارد لجرلا ىلع هل نوكي لجرلا ف مهفالتخا بابلا اذه نمو . دحاو

 زاوجس ىلإ كالام بهذف ؟ سكعلاب وأ ابهذ لجألا لح اذإ اهيذ ذخأي له لجأ
 كلذ زاجأ هنأ الإ ةفينح وبأ لاق هبو « قارتفالا لبق نضبقلا ناك اذإ كلذ
 الاد لجنألا ناك ءاوس « ءاملعلا نم ةعامج كلذ زجي. حلو لجألا "لحم مل نإو

 ثيدح كاذ ؤاجنأ نم ةجيحو . دوعسم نباو سابع نبا لؤق.وهو « نكي وأ
 عيبأو ( ها ردلا دحنآ و ريئاندلاب عيبأ : عيقبلاب لبإلا عيبأ تنك » لاق رمح نبا

 :لابتف ملس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ نع تلأسف «ريناندلا ذخآو مهاردلاب

 نم ةجحو . دوادوبأ هجرخ ( همود رعسب ناك اذإ كلذب سابال

 . « زجانب ابئاغ اهنم اوعيبن الو ١ هريغو ديعس ىنأ ثيدح ىف ءاجءام هزجي ل
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 ه1 : لاقف كلام بهذم ىف فرصلاو عيبلا ف فلتخا ( ةعباسلا ةلئسملا )

 فرصلا ناكءاوسو « هبحاصل عبت رخآلاو رثكألا اهدحأ نوكي نأ الإ زوجيال

 امفيك زاج دحاو رانئيد ف فرصدلا ناك نإ ليقو ؟ ريناند ف وأ دحاو رائيد ىف

 اناك نإف « زاوحلا ىف رخثآلل اعبات امهدحأ نوك ريتعا ريكأىف ناك نإو « عقو
 سيل هنأل ؛ دوجأ وهو معيبلاو فرصلا ب ببشأ زاجأو 5 زجي مل نيدوصقم اعم

 . ررغغ ىلإ الو ابر ىلإ ىدؤي ام كلذ ىف

 لسلا باتك
 ىناثلا بابلا . هطورشو هاحمىف : لوألا بابلا : باوبأ ةثالث باتكلا اذه ىو

 ضرعي امو 6 مس سلا هيلع دقعتا ام لدب هيلإ وسلا نم ىضتقي نأ روج ايف

 د ملسلا ف مهفالتخا قد كثلاغلا بابأا . ريخأتلاو ليجعتلاو ةلاقإلا نم كلذ ْق

 هطورشو هلع ىف لوألا ,بابلا

 نم تبث امل نزوي وأ لاكي ام لك ىف هزاوج نع اوعمجأ مهمإف « هلم امأ

 سو ةئيدملا ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا مدق ) لاق روهمشملا سابع نبا ثيدح

 ع ميو ةيلع لا ىلص هللا لوسر لاقذ « ثالثلاونيتنسلا رعلا ق ةضلمب

 ) موللعم لجأ ىلإ موللعم نزوو موللعم نسمع ف فلسيْدك فلسأ

 كالذ رئاس انا راقعلاو رودلا ىدهو « ةمذلا ف تيثيال ايف هعانتما ىلع اوقفتاو

 رهاظلا لأ ن د ةفئاطو دواد كاذ عنش « اهيف اوفلتخماف ناويحلاو ضورعلا نم

 طيضنت ىلا ضورعلا ىف زئاج هنأ ىلع روهمجلاو . ثيدحلا اذه رهاظ ىلإ اريصم

 نق « ملا طيضنيال امم طيضتي ايف كلذ نم اوفلتخاو . ددعلاو ةفصلاب

 ملسلا نأ ىلإ ثيللاو ىعازوألاو ىعفاشلا و كلام بهذف « قيقرلاو ناويلا كلذ

 لهأو ىروثلاو ةنينحوبأ لاقو . ةباحصلا نه رمع نبا لوق وهو « زئاج 0

 كلذ قف رع نعو « دوعس» ن نبا لوق وهو.« ناويحلا ىف ملسلا زوجيال : قارعل

 هللا ىلص ىبنللا نأ ١ سابع نبا نع ىور ام كلذ ىف قارعلا لهأ ةدمعو . 0

 قيرفلا دنع فيعض ثيدحلا اذهو « ناويحلا ف فلسلا نع ىسبن و هيلع

 ناويحلاب ناويملا عيب نع مالسلاو ةاللصلا ةيلع هيهنب اضيأ اوجتحا .امب رو . لوألا



 با ةالال

 هللا لوسر نأ » رمع نبا نع ىور ام ناويحلا ىف ملسلا زاجأ نم ةدمعو . ةئيست
 ىلع ذخأي 'نأ هرمأف « لبإلا تدفنف « اشيج زهمم نأ هرمأ ملسو هيلع هللا ىلص

 فار ىلأ ثيدحو م ةقدصلا لبإ ىلإ نيريعبلاب ريعبلا ذخأف « ةقدصلا صالق
 ىلع لدي هلك اذهو : اولاق « اركب فلستسا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ » اضيأ

 .ىنعملا اذهىف راث آلا ضراعت امهدحأ : نائيش مهفالتخا ببسف . ةمذلا ىف هتوبث

 نيابت ىلإ رظن نف « طبضيال وأ ةفصلاب طبضسب نأ نيب ناويحلا ددرت ىناثلاو
 نمو ؛ طبضنتال : لاق سفنلا تافص ةصاخنو تافصلاو قلخلا ىف ناويحلا
 ؛ كلذ ريغو ردلاو ضيبلا ىف مهفالتخا اهمو . طبضنت : لاق اهبباشت ىلإرظن
 هزاجنأ محللا ىف كلذكو « ددعلاب كلام هزاجأو ضببلا ىف ملسلا ةفينحوبأ زحي ملف

  عراكألاو سو ءرلا ىف ملسلا كلذكو ؛ ةفيئحوبأ هعنمو « ىعفاشلاو كلام

 ؛ ىعفاشلاو ةفينح ىلأ لوق كلذ ىف فلتخاو . ةفينحوبأ هعنمو « كلام هزاجأ
 نم اندصقو « يعفاشلا هعنمو « كلامدزاجأ « صوصفلاو رددلا ف لسلاكلذكو

 كلذ نأل « عورفلا ءاصحإال ةعيرشلل ةطباضلا لوصألا وه امنإ لئاسملا هذه

 . رصحنم ريغ

 ىسهف اهيلع عمجلا امأف « اهيف فلتخم اهنمو اهيلع عمجم اهنف (هطورش امأو )
 زوجيال اهف هعانتماو « ءاسنلا هيف زوحي امم نومثملاو نعلا نوكي نأ اهنم : ةتس
 قافتا امإو « هللا همحر كلام هاري ام ىلع عفانملا قافتا امإ كلذو « ءاسنلا هيف
 ىعفاشلا هاري امىلع سندا عم معطلا رابتعا امإو « ةفينح بأ هاريام ىلع سنجلا

 ناك نإ ددعلاب وأ نزولاب وأ ليكلاب امإ اردقم نوكي نأ اهنمو . ءاسنلا ةلعىف
 . ةفصلا هنم دوصقملا امم ناك نإ ةفصلاب اطيضنم وأ «ريدقتلا هقحلي نأ هنأش امم
 لجؤم ريغ نا نؤكي نأ امو لجألا لولح دنع ادوجو٠ نوكي نأ ايمو

 اوطرتشاو . ةلمح.! ىف اذه ٠ 'ىلاكلاب ”ىلاكلا باب نم نوئكي الثل . اديعب الجأ

 ةدملا فز وجبال نأ ىلع مهقافتا دعب نعلا دقن ريخأت ىف ةثالثلاو نيءويلا طارتشا ىف

 زاجأو « ةثالثلاو ْنيهويلا ريخأت طارتشا كلام زاجأف . اتلطم الو ةريثكلا
 سيلا ف ضباقتلا هطرش نم نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو . طرش الب هريخأت
 له « لجألا اهدحأ : ةعبرأ ىف اوفلتخاو . اهيلع قفتم ةتس هذهف :« فرصلاك
 ادوجوم هيف ملسملا ساج نوكي نأ هطرش نم له ىاثلاو . ؟ ال مأ هيف طرش وه
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 نأ عبارلاو . هيف ملسملا عفد ناكم طارتشا ثااثلاو . ؟ ال مأ مسلا دقع لاح ىف

  افازج نوكيال نأو ادودعم امإو ائوزوم امإو اليكم امإ اردقم نقلا نوكي
 كلام امأو ؛كلذ ىف هنع فالخ الب ةعص طرش هدنع وه ةفينحابأ نإذ لجألا امأف
 جرختي هنإ ليق دقو « | طرش نم هنأ هنع روهشملاو « هبهذم نء رهاظلاف

 كلذ قرمألا لصف هنإف ىمخللا امأو . "لاخلا ملسلا زاوجم هنع تاياورأ ضمب نم
 نؤكي ىذلا وهو « لاح ماس : نيبرمض ىلع نوكي بهذملا ىف ملسلا نإ : لاقغ
 عيب هنأش نم سيل نمم نوكي ىذلاوهو « لجؤ»٠ ملسو ةعلسلا ثالت عيب هنأش نم
 ىناثلاو ؛سابع نبا ثيدح رهاظ :نائيش لجألا طرتشا نم ةدمعو . ةعلسلا كلت
 . هنع ىبملا عئابلا دنع سيل ام عيب باب نه ناك لجألا هيف طرشي مل اذإ هنأ
 اميرو « اررغ لقأ هنأل زوجأ الاح وهف لجألا عم زاج اذإ هنأ ىعفاشلا ةدمعو
 ىنارعأ نم المج ىرتشا ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ١ ىور امب ةيعفاشلا تلدتسا
 ماسو هيلع هللا ىلص ىلا ضرقتساف « رقلا دجي مل تيبلا لعخد املف « رمت قسوب
 نم ةيكلامللو ء ةمذلا ىف رمتب "لاح ءارش وه اذهف : اولاق « هايإ هاطعأو ارمت
 يغري فلسملا نآلو « قافترالا عضومل زوج امنإ ملسلا نأ ىبعملا قيرط
 ؛ ةئيسنلا عضومل هيف بغرب هيلإ ملسملاو.« هيف ملسملا صاخرتسال نملا ميدقت ف
 امهدحأ : نيعضوم ىف لجألا ىف اوناتخاو . ىبعملا اذه لاز لجألا طرشي مل اذإو

 :ٍ مسوما و داصحلاو فاطقلاو ذاذحلا لثم ر وهشلاو مايألا ريغب ردي له
 نأ مايألا نه هرادقم ىف كلام بهذم ليصحتو . مايألا نم هرادقم ىف ىناثلاو
 ىفتقي ثرمغو « هيف لسملا دليلاب ىضتقي برض : نيبرض ىلع هيف أ

 مساقلا نبا لاقف « هيف ملسملا دلبلا ىف هاضتقا نإف ؛ملسلا هيف عقو ىذلا دابلا ريغب

 . اهوحن وأ اموي رشع ةسخ كلذو « قاوسألا هيف فلتخت لجأ كلذ ىف ربتعملا نإ
 : مكحلا دبع نبا لاقو ؛ ةثالثلاو نيمويلا زوجي هنأ كلام نع بهو نباىورو
 هيف مهدنع لجاألا نإف ء رخآ دلبب ىضتقي ام امأو . دحاولا مويلا ىلإ هب سأبال
 نوكيال : ةفينحوبأ لاقو «ترثكوأ تّلق نيدلبلا نيب ىبلا ةفاسملا عطق وه

 قلطنينام لقأ هنم طرتشا للعم ريغ اطرش لجألا ليج نف ؛ مايأ ةثالث نم لقأ
 مايألا نم طيتشا قارصألا ئالتخاب اللعم اطرش هلعج نمو ؛ مسالا هيلع
 كلذ هبشأ امو داصحلاو ذاذحلا ىلإ لجألا امأو . ابلاغ قاوسألا هيف فلتخحت ام



 الهم

 نوكي ىذلا فالتخالا نأ ىأر نف ؛ ىعفاشلاو ةفينحوبأ هعنمو كلام هزاجأف

 « عرشلا ىف هنع وعم ريسيلا ررغلا ذإ « كلذ زاجأ ريسي لاجنالا هذه لاثمأ ف
 .ىأر نمو ؛ ناصة ناو ةدايزا لبق نم روهشلا ف نوكي ىذلا فالتخالاب هببشو
 اهلاكو رورشلا نانهتن لبق نم نوكي ىذلا فالتخالا نم رثكأ هنأو « ريثك هنأ
 ادوجبوم هيف ملسملا سنج نوكي نأ ملسلا طرش نم له ىف مهفالتخا امأو د هزحي مل
 كاذ اوطرتشي مل روث ابأو قاعحإو دمحأو ىعفاشلاو اكلام نإف « أ دقع نيح ىف
 ىروثلاو هباككأو ةنينح وبأ لاقو . هنابإ تقو ريغ ىف مسلا زوجي : اولاقو
 طراش مل نه ةجدحأ . هيف ملسملا ءىشلا نابإ ىف الإ ملسلا زوجبأل : ىعازوألاو

 نيتنساا رثلا ف نودلسي اوناك سانلا نأ سابع نبا ثيدح ىق درو ام نابإلا

 رمع نبا ثباحن وراس اداوم هنعاوهني لو كلذ ىلع اورقأف ثالثلاو

 ادني ىنتح لاختتلا ىف اوُسلسُتال 9 9 لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ
 .لاج ىف ادوجو»ه نكي مل اذإ رثكأ هيف نوكي ,ررغلا نأ اوأر مهنأكو « اهحالصا

 .؛ ةمللا ىف اذدو انعم كلذ ناك نإو ع رثكأ قلخي ملام عيب هبشي هنأكو ع دقعلا

 . قلخي ملام عيب ملسلا قراف اذهيو
 اهيبشت هطرتشا ةفينح ابأ نإف « ضبقلا ناكم وهو ( ثلاثلا طرشلا امأو )

 لضفألا : دمحوبأ ىفاقلا لاقو . ٍشكألا ,هو هريغ هطرتشي مو نامزلاب
 . تالذ ىلإ جاتحي سيل : زاوملا نبا لاق و . هطاريشا

 ادودعهوأ اتوزوم وأ اليكم ارداقم نكلا نوكي نأ وهو ( عبارلا طرشلا امأو )
 ابحاص الو ىعفاشأا هطرتشي ملو « ةفينحوبأ كلذ' طرتشاف ء افازجال اعورذم ا
 2« نمل: كالذ ىف ثالام نع ظفحم سيلو : اولاق « دمحمو فسويوبأ 3 ةفينح نأ

 ..هبهششم نم مدقت ام ىلع هيف ررغلا مظعي ايف الإ « فازجلا عيب هدنع وجي هنأ الإ
 .ليكلابو « نزولا هيف نكمي امف نزولاب نركب ملسلا ىف ريدقتلا نأ ملعت نأ ىغبنيو
 هيف نكمي اهف ددعلابو « عرذلا هيف نكمي ايف عرذلابو « ليكلا هيف نكي اي

 نم ةدوصقملا تافصلاب طبضنا تاريدقتلا هذه دححأ هيف نكي مل إو .
 00 ناك نإ هكرت عم وأ « ةفلتخم اعاونأ ناك نإ سننخلا ركذ ل
 زاجأو ؛ نيعم ىف نوكيال هنأو ةمذلا ىف الإ نوكيال ملسلا نأ اوفلتخم لو « ادحاو
 . ةمثلا لثم اهآر هنأكو « ةنومأم تناك اذإ ةنيعم ةيرق قف ملسلا كلام
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 يناثلا بابلا

 « ملسلا هيلع دقعنا ام لدب هيلإ ملسملا نم ىضتقي نأ زوجي ايف

 ريخأتلاو ليجعتلاو ةلاقإلا نم كلذ ف ضرعي امو

 رقما كلا ككاو نوت ىو
 لجألا لح املف : رْلا نم ءىش ىف لسأ نميف ءاملعلا فلتخا ( ةلئسم )

 اذإ : روهمحلا لاقف « هنامز جررخو هيف ملسملا كلذ مدع ىح هميلست رذعت

 هبو « لباقلا ماعلا ىلإ ريصي وأ نملا دخأي نأ نيب رايحلاب لسملا ناك كلذ عقو
 وصوم لع عقو دقعلا نأ مهجحو ؟ مساقلا نباو ةفينحورأو ىعفاشلا لاك

 هذه رام ادرك نأ هزاوج طرش نم سيلو « هلصأ ىلع قاب وهف ةمذلا ىف

 باعصأ نم ببشأ لاقو . رايحلاب كلذ قوهف ملسملا هطرش ءى وه امإو « ةنسلا
 'ىلاكلا باب نه هآر هنأكو « ريخأتلا زوجي الو ةرورمض | خسفني : كلام

 « ,لباقلا ىلإ ريصي نأ هل امنإو«نعلا ذخأ هل سيل : نونعس لاقو . “ىلاكلاب

 ةفينح وبأ هآرام ةلئسملا 0 هيلع دمتعملاو اذه ىف كلام لوق برطضاو

 ىلاكلاو « ىثوطرطلا ركب وبأ هراتخا ىذلا وهو « مساقلا نباو ىعفاشلاو

 . ارارطضا لخخدي ىذلا ال « دوصقملا وه امئإ هنع ىبملا *ىلاكلاب

 هيلإ | ملا ن* لجألا ناحس اذإ هيف مدل عيب ىف ءاملعلا فلاخا ( ةلثسم )

 ءىش لك نأب نولئاقلا مهو ؛ اصأ كاذ رع ' نم ءاملعلا نأ ؛ هضيق لبق

 قامجإو دهأكلسمتو . قاعجإو دمحأو ةفينح وأ لاذ يور هل رق ير

 هللا لوسر لاق : لاق ىردتللا ديعس ىأ نع قوعلا ةيطع ثيدح اذه عنم ىف

 . 6 هريسغ ف هف ربع الف رعى ف ملسأ نم مسو هيلع هللا ىلص

 ناك اذإ اهضدحأ : نيعضوم» ىف هضبق لبق هيف ملسملا عءارش عنا هنإؤ كلام امأو

 صضبقلا هعيب ىف هطرتشي ىذلا نأ ىف هبهذ» ىلع ءانب كلذو « اماعط هيف ىلسملا

 هيف ملسملا نكي مل اذإ ىناثلاو . ثيدحلا ف صنلا هيلع ءاخام ىلع ماعطلا وه

 ملسلا نوكي نأ لثم هلام سأر هيف مسي نأ زوجي الام | هض وع ذيخأف ًاماعاط

 لجألا ناح اذإ هيلإ ملسملا نم | ذخأيف هل اقلاع اضرع نّدلاو اضرع هيف

 فلس امإ هلخدب اذه نأ كلذو « نعلا ود ىللا ضر رعلا كلذ سنج نم ائيش



 كك

 فلسو ناهض امإو ؛ ملسلا لام سأر نم ركأ ذوخأملا ضرعلا ناك نإ ةدايزو

 .لخأي نأ زحي ىل اماعط ملسلا لام سأر ناك نإ كلذكو . لقأ وأ هلثم ناك نإ
 ةماعلط لثع ناك نإ ء ةنج ريغ نمالو هسنج نمال , رثكأ رخآ ًاماعط هيف

 « ضورعلا ىلع هلمحم هنأل «زاج باهولادبع هاكح ايف ةفصلاو ليكلاو سفخلا ف ٍ

 ناك 00 نم اماعط هيف ماسملا ماعطلا ن دم لخأب نأ هدنع زوي كلذكو

 نوكي نأ لثم ناسحإلاو . ريتاندلا ىف لدبلا باب نم هدنع هنأل « ةدوج لقأ

 0 يم ا ملا لا ب
 ملسملا لحأو انيع ملسلا لام سأر ناك نإو .. نيدلاب نيدلا هلخدي هنأل ضيقلا

 نيعلاب نيعلا عيب ىلع همهني ملو « هنم راكأ نكي ملام زاجم هسنج نم انيع هيف

 فرصلا ع همهم مل ريناند ىف مهارد ذخأ نإو « لقأ وأ هلثم ناك اذإ ةئيسن

 لام سأر ىه ىلا ريئاندلا فنص ريغ نم ريئاند هيف ذخأ نإ كلذكو « رخأتملا
 هب ”عيابتلا روج قل لكي درع لإ علا حا يارا عيب امأو . ملسلا
 اهطرش ند ةلاقإلا امأو . هضيق لق م اعطلا عيب هلخديال هنأل « اماعط نكي ملام

 ناك ناصقن وأ ةدايز اهلخخد نإف « 0 الو ةدايز اهلحخديال نأ كلام دنع

 عورب كسني اهب هدنع كسفت هنأ ىعأ ؛ عود بلا لخخدي ام اهلخدو جويبلا نم
 9 عيا ىلإ وأ . لجعتو عض: :ىلإ وأ « فلسو عيب ىلإ عرذتي 0

 نأ ىلع هلاقأف ؛ : لجنألا لح اذإ هب فلسو عيب لوخد ىف كالذ لاثم . هعبب زوجنال اع
 « فلسو عيب ىلإ عرذتلا هلخلي هنإف هدنع زوال هنإؤرضعبلا نم لاقأو ضعبلا ذخأ

 . عئارذلا عويإ ميرحتب نالوقيال امهآل ( :ةفينح ىأو ىعفاشلا دنع زئاج- كلذو

 دعب ائيش هيلإ ملسملا نم ملسلا لام سأرب ءارشلا ىف ءاملعلا فلتحخا ( ةلئسم )
 ةلاقإلا نأ ىأرو « 8 هزجي مل نم ءاملعلا ن رف ؛ ةلاقإلا لبق زوجال امب ةلاقإلا
 كلامو هباعصأو ةفينح وبأ لاق هبو « زويالام ثاذ نه زوي نأ ىلإ ةعبرذ
 هدنع زوال ناك ذإ ع قالطإلا ىلع زوجيال ةفينح ىنأ دنع نأ الإ ؛ هباحصأو
 منمي .ىتلا عضاوملا ىف كلذ عنمي كلامو ؛ قالطإلا ىلع ضبقلا لبق هيف ملسملا عيب
 ءاملعلا نمو ؛ هبحذم نم اذه لبق هانلصف ام ىلع ضبقلا لبق هيف ملسلا عيب

 سأر.كلم دق ةلاقإلاب نأ مهتجحو . ىروثلاو ىعفاشلا لاق هبو « هزاجأ نم
 ريغ نيملسملاب ءىدرلا نظلاو « بحأ ام هب ىرتشي نأ هل زاجم هكام اذِإف « هلام

 . ةلاقإلا لبق هيف ىببلا مقو.امنإ هنإف ليعس ىنأ ثيدح امأرو : لاق .
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 .نقلاب كرظنأو ىبلقأ : عئابلل لاقف ملسلا ف عاتبملا مدن اذإ اوفلتخا ( ةلئسم )

 ؛ زوجت موق لاقو ؛ زوجيال كلذ : ةفئاطو كللام لاققف « ُكليلإ تعفد ىللا

 هرخأ عئابلا ىلع ماعطلا هل لح امل ىرتشملا نوكي نأ ةفاخم كلذ ىف كلام لتعاو

 ؛ ىوتسي نأ لبق لجأ ىلإ ماعطلا عيب باب نم كلذ ناكف « هلبقي نأ ىلع ةنع

 ازئاج هوأر نيذلاو ؛ نيدلاب نيدلا خسف .باب نم هنأب كلذ عنمل اولتعا موقو
 هللا لوسر لاق . هب ىلاعت هللا رمأ ىنلا ناسحإلاو فورعملا باب نم هنأ اوأر

 ”مؤي ”هتراسسع هللا لاقأ هتسقْئكص املسم لاقأ "نم » ملسو هيلع هللا ىلص
 الإ لظال متي“ هلظ ىف هللا هلَظأ اريسعلم رظننأ نمو ٠ .ةسايقلا
 ., هلظ

 ريثاثد وأ مهارذ لجر ىلع لجرل ناك اذإ هنأ ىلع ءاملعلا عمجأ ) ةلئسم )

 اوفلتخاو . اهذخأ همزلي هنأ هدعبو لجألا ل دنع هيلإ اهعفدف لجأ ىلإ

 لبق اهب ىنأ نإ : روهمحلاو كالام لاقتذ « هريغو ملسلا نم ة -وملا ضورعلا ىف

 هب دصقي الو ريغتي ال امم ناك نإ : ىعفاشلا لاقو . اهذخأ مزلي ل لجألا لم

 ةراظنلا هب دصقي امم ناك نإو . ديدحلاو ساحنلاك هذخنأ همزل ةراظنلا

 كلام باعصأ كاذ ىف فلتخاف لجألا لحم دعب هب ىتأ اذإ امأو . همزلي مل هكاوفلاك

 « فيصلا ىف اهب قأبف ءاتشلا فئاطت ىف ملسي نأ لثم هضيق همزلي هنأ هنع ىورف

 ضبق همزليال هنأ ىف روهمحلا ةجحو . كلذ همزلي ال : ةعامحو بهو نبا لاقف

 ىذلا بورضملا تقولا ىلإ هنامض :نم هنأ لّبق نم لجألا لحم لبق ضورعلا

 ذإ . مهاردلاو ريناندلا كلذك سيلو : كلذ ىف ةنؤملا نم هيلعاملو : هدصق
 نم دوصتقملا نأ ىأر هنأ هتريحف لجألا دعب همزلي م نمو « ابيف ةنؤمال

 « نيهجولا ىف كلذ زاجأ نم رمأو . هريغال لجألا تقو ناك امنإ ضورعلا
 . مه اردلاو ريئاندلاب ههبشف هلبق وأ لجألا دعب ىبعأ

 اذه ةليكم لع نادل نو عاب وأ رحخآ ىلإ 'مسأ نميف ءاملعلا فلتخنا ( ةلئسم )
 هنم هضبقب نأ ىرتشملل له « ماعطلا ليكب ىرتشملا هيلإ ملسملا وأ عئابلا ربخخأف

 زئاج كلذ : كلام لاقف ؟ هقيدصت ىلع كلذ ىف لمعي نأو هليكي نأ نود
 هنأك ٠ ابرلا باب نم نوكي'نأ فيخ الإو « دقنلا طرشب عيبلا فو ملسلا ىف

 ىروثلاو ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو . نئلاب هرظنأ هنأ ناكمل ليكلا ىف هقدص اغإ



 مسالة ملال

 نا دعب ةيناث ةرم ىريشملل عئابلا هليكي ىح كلذ زوجيال : ثيللاو ىعازوألاو

 الإ هعيبي نأ ىرتشملل سيل ناك امل هنأ مههجحو . عئابلا ةرضحب هسفنل هلاك

 ناك امل هنآلا « هل عئابلا هليكي نأ دعب الإ هضبقي نأ هل نكي مل هليكي نأ دعب

 هيلع هنأ ثيدحلا ىف ءاج امب اوجتحاو ضبقلا كلذكف ليكلا عيبلا طرش نم

 3 عئابلا عاص : ناعاصلا هيف ىرحي ىبح ماعطلا عيب نع ىسم مالسلاو ةالصلا

 افلتحاف ربكلا لو يارشلا هابى مجال كاع نإ تاكو ىرشملا عاصو

 لاقو رو# روب لاق كبو © ىرشملا لوق لوعلا : ىعفاشلا لاقف ليكلا ىف

 ىبم اذهو « هايإ هضبق دنع ىرتشملا هقدص دق هنأل عئابلا لوق لوقلا : كلام

 . هقيدصت سفنب زوجي عيبلا نأ ىلع هدنع

 لسلا ىف نيعيابتملا فالتخا ىف ثلاثلا بابلا

 ظ 0 امإو « نومنثملا وأ نعلا ردق ىف املتح نأ امإ ملسلا ىف ناعبابتملاو

 ا امأف . ملسلا ضبق ناكم ىف امإو « لجألا ىف امإو.

 | لوق اضيأ لوقلاف الإو « هبشي اب ىأ نإ هيلإ ملسملا لوق هيف لوقلاف

 . اتجافتيو افلاحتي نأ سايقلاف هبشيال امب ايتأ نإف ء هبشي امب اضيأ ىتأ

 0 « خسافتلاو فلاحتلا كلذ ىف مكدحلاف «© هيف ملسملا سنج مندا

 مهفاللتخا امأو . حمق ىف : رخلا لوقيو « رع ةيلمأ“ امهدحمأ لوقي.

 لوقلاف هردق ىف ناك نإو « هيلإ ملسملا لوق لوقلاف هلولح ىف ناك نإف لجألا ىف
 تابإ تلو ىلبعلا ىعدي نأ لثم « هبشيال امب ىنأي نأ الإ هيلإ لسملا لوق اضيا

 امأو . ملسملا لوق لوقلاف « تفولا كالذ ريغ هيلإ ملسملا ىعديو «© هيف ملسملا

 لوةلاف ملسلا دقع عضوم ىعدا نم نأ روهشملاف « ضبقلا عضوم ىف مهفالتخا

 نون فلاخو . هيلإ ملسملا لوق لوقلاف امهم دحاو هعدي مل نإو « هلوق

 دقعلا عضوم ىف ضبقلا ىعدا نإو هيلإ مسملا لوق لوقلا : لاقف لوألا هجولاىف

 دقعلا عضوم امهم دحاو عدي مل اذإ : لاقف ىناثلا عضوملا ىف جرفلاوب أ فلاخو

 لبق نيعيابتملا فالتخا مكح هكحف نعلا ىف مهفالتخا امأو . انسافتو افلاحن

 . كلذ مدقت دقو « ضبقلا
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 رايخلا عيب باتك

 5 زاج نإو ؟ ال مأ زوجي لهف الوأ امأ « بابلا اذه لوصأت ىف رظنلاو

 ؟ رامخلا ةدهى عيبملا نامض نمو ؟ دل مأ هيف ةيدقنلا طرشب لهو ؟ رايأللا ةلح

 نم نوكيامو ؟ حصيال نمث هرايخ حصي نمو ؟ ذل 8 أ رايحلا ثروي لهو

 نباو ىروتلا الإ « روهمجلا هياعف رايخلا زاوج امأ . ؟ لوقلاك ارايخ لاعفألا

 ذقنم نب نابح ثيدح ا ةدمعو . رهاظلا لهأ نم ةفئاطو ةمربش ىلأ

 رايسلاب ناعيبلا ١ رمع نبا ثيدح ىف ىور امو « ثالث رايسللا كلو » هيفو

 وه لصألا نأو ررغ هنأ هعنم نم ةلمعو . , رايملتا عيب ةللإ اقتل "1 أم

 ةئسوأ هللا باتك نم رايخلا ىلع عيبلا زاوج ىلع ليلد موقي نأ الإ عيبلا ف موزللا

 صاخ هنأ امإو : حيحصب سيل هنأ امإ نابح ثيدح.و - اولاق . عامجإ وأ ةتباث
 نبا ثيدح امأو : اولاق . عويبلا ف عدخي هنأ لسو هيلع هللا ىلص هيلإ ىكش امل
 وهو « ظفللا اذه دارملا ىبعملا رسف دقف , رابخلا عيب الإ ١ هيف هلوقو رمع

 نا ربحا ةيحاضل انه دخل لوقت "نأ ١» وهو رحآ ظفل نم هيف درو ام

 دولحت زانق هدأ. ىينتل ف كلذ نأ كلام ىأرف هزاوجي اولاق نيذلا دنع ريخلا ةدم امأو.

 توافتب كلذ و : تاعيملا فالتخا ىلإ ةجاحلا ردقتي ردقتي امنإ هنأو هسفن ىفي

 ةعمجلاو : بوثلا رايتخاف نيمويلاو مويلا لثم : لاقف تاعيبملا توافتب.
 ةلمحلابو . رادلا رايتخا ىف هوحنو ربشلاو « ةيراخلا رايتخا ىف مايألا ةسمحللاو

 ىعفاشلا لاقو . عيبملا رايتخا نع ضف هيف ىذلا ليوطلا لجألا هدنع زوم الف
 دمجحأ لاقو .:كلذ نم ربكأ زومجيال مايأ ةثالث رابحلا لجأ : ةفينح وبأو,

 لاق هبو « تطرتشا ةدم ىأل رايبلا زوي نسحلا نب دمحمو فسوي وبأو
 نسحلاو ىروثلا ٍلاَقف : ةمولعم ةدمب ديقملا نودقلطملا رايخلا ىف اوفلتخناو . دواد

 كلام لاقو . ادبأ رارخلا هل نوكيو اقلطم رايخلا طارتشا زاوجي ةعامحو ىنج نبا
 ةفينح وأ لاقو . هلثم لجأ هيف برضي ناطلسلا نكلو قلطملا رايخلا زوجي
 ىعفاشلاو ةفينحو بأ فلتخاو . عيبلا دسفيو قلطملا رايخلا لاح زوجيال ىعفاشلاو

 عقو نإ : ةفيتح وبأ لاقذ قاطملا رامحلا نمز مايألا ةثالثنا ىف را للا عقو نإ

 وه لب : ىعفاشلا لاقو ؛ عببلا دسف ةثالثلا تضم نإو « زاج مايألا ةثالثلا ف
 ناث -- دبا ةيادب - 4
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 له ىهو .«رايقلا ةدمىف راصمألا ءاهقف ليواقأ ىه هذهف « لاح لك ىلع دساف
 ,نم لهف الطم زجي مل نإو ؟ هرادقم ركف اديقم زاج نإو ؟ اديقموأ اقلطم زوجي

 . ثالثلا ف عقو نإو ؟ لاحب زويال مأ ثالثلا ىف رايحلا عقبال نأ كلذ طرش
 رايملا زجي مل نم ةدمع امأو . هانلق ام وه رايخلا زجي ل نم ةدمع ةنإف مهتلدأ امأف

 صنلا هيف درو ام الإ هنم زوي الف رايخلا .زوحيال نأ وه لصألا نأ وهف اثالث الإ
 ةانئتسا صخرلا رئاسك كلذو « ذقام نب نابح وأ نابح نب ْذقنم ثيدح ىف
 ديدحن ءاج دقو : اولاق . كلذ ريغو ةئبازملا نم ايارعلا ءانثئسا لثم لوصألا نم

 ياهف ”ةةارسصنم ىرتسسشا نم » هلوق وهو ةارصملا ثيدح ىف ثالئلاب رايحلا

 دمحم هاور ام ةلصتملا هقرط هبشأف « ذقنم ثيدح امأو « ماّنيأ ةثالث رايمملاب
 ذقنمل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع مفاف نع قانعإ نبا

 . « ًاثالث رايسمناب تنلأو ةبالخال 'للقف تعب اذإ عيبلا ىف عدخي ناكو
 اذإو « عيبملا رايتخا وه رايحلا نم موهفملا نأ وهف « كلام بامصأ ةدمع امأو
 « عيبملا رايتخا ناكمإ نامزب ادودحم كلذ نوكي نأ بجو كلذك كلذ ناك
 اذه ىلع اهيبنت مهدنع درو امنإ ىصنلا نأكف « عيبم عيبم بسحب فلتخي كلذو
 نم ىلوألا ةفئاطلا دنعو « ماعلا هب ديرأ صاحلا باب نم مهدنع وهو « ىيملا
 عيمجو كالام دنع زوجيال هنإف دقنلا طارتشا امأو . صاخلا هب دي رأ صاخلا باب
 . عيبملا نامذ نمم امأو . فعض هيقو ؛ عيبلاو فلسلا نيب مهدنع هددربل هباحصأ

 : ىعازوألاو ثيللاو هباحصأو كلام لامف « كلذ ىف اوفلتخا مهنإف رايحلا ةدم ىف
 .دقو اهرئأل وأ اممل رايحخلا ناك ءاوسو « نيمأ ىرشملاو عئابلا نم هتبيصم

 ناك نإو « هايإ هنامذ ىف فالخ الف عئابلا ديب كله ناك نإ هنإ بهذملا ف لبق
 هيلع ساغي امم ناك نإ.ةيراعلاو نهولا ىف ركحلاك مكحلاف ىربشملا ديب كله
 : ةفينح وبأ اقو .. عئابلا نم هنامضف هيلع باغيال ام ناك نإو « هنم هنامضف

 « هكلمىلع عيبملاو عئابلا نم هنامضف هدحو عئابلل وأ امهيلكل رايحللا طرش ناك نإ

 لخدي ملو عئابلا كلم نع عيبملا جرخخ دقف هدحو ىريشملا هطرش ناك نإ امأو
 ىلع "نإ هنع ىلوق دقو « رايخلا ىضقني ىبح اقلعم ىتبو ٠ ىرتشملا كلم ىف
 ىعفاشللو . ىرتشملا كلم ىف هدنع ىلحد دق هنأ ىلع لدي اذهو « نعلا ىرشملا

 ىأر نم ةدمعف . رايخلا ناك امهيأل ىرتشملا نم نامضلا نأ امحربشأ : نالوق
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 نع كلملا لقتني ملف , مزال ريغ دقع هنأ لاح لك ىلع عئابلا نم نامغلا نأ
 نم هنأ ىلر نم ةدمعو . تلبق ىرتشملا لقي ملو كتعب لاق ول امك عئابلا
 عضوم ىلع فالدللا عضوم هسايقل فيعض وهو مزاللا عيبلاب هن ىرشملا
 قاثلا هطرتشي لو امهدحأ هطرش اذإ رايحلا طرتشمل نامضلا لعج نم امأو . قافت الا
 ناك نإو « هكلم ىلع عيبملل ءاقبإ هل رايحلاف طريشملا وه عئابلا ناك نإ هنألف
 لخدي نأ بجوف هنابأو هكلم نم عئابلا هفرص كقف طقف هل طرشملا وه ىرشملا

 نع جرخ دق : لاق طقف هطرش ىذلا وه ىرئشملا ناك اذإ ىرشملا ثالم ىف
 طرش هنأل ىرتشملا كللم ف لخدي نأ مزلي و ارايحن طرشي ' هنأ عئابلا كلام

 نوكت نأ دبال هنإف ء مكحلا عئامب لوقلا اذه نكلو « هل رخخآلا درى رايحلا
 خسفلا عاقيإل طرتشم رابخلا له ىلإ ليآ فالخلاو « امهدحأ نم هتبيصم

 عيبلا ممتتل وأ عيبلا ف ٠ نإو « عئابلا نام نم جرح دقف عيبلا خسفل انلق اذإف
 . هنامض ىف وهف هميمتتل انلق

 اكلام نإف ؟ ال مأ عيبما رايخ ثروي له ىهو ( ةسماخللا ةلئسملا امأو )
 نم هتثرولف رايحلا بحاص تام اذإ هنإو « ثروي : اولاق امبباحصأو ىعفاشلاو
 هل نم توم رايحلا لطبي : هباحصأو ةفينحوبأ كاقو ؟ هل ناك ام لثم زايحلا
 رايخو ةيصولا لوبق رابخو ةعفشلا رايخ هدئع اذكهو « عيبلا ميو رابحلا
 « ثروي لاق هنأ ىنعأ : بيعلاب درلا رايخ ةفينح ىبأ مه ملسو . ةلاقإلا
 . نهرلا رايختو صاصقلا رابخو مسقلا لبق ةمتغلا قاقحتسا رايخ كلذكو
 نم تيملا ةثروا ري مل هنأ ىنعأ « هنبال هبهو ام بألا در رابخ كلام محل ملسو
 كلذكو « بألل ىنعأ : كلذ نم عرشلا هل لعجاام هنبال هبهوام "در ىف رايخلا
 لجرل لجرلا لوقي نأ :قالطلا رايخ ىبعمو . ناعللاو قالطلاو ةباتكلا رابخ
 هتثرو نإف « رايخلا هل لوعجلا لجرلا توميف « تئش ىّتم قأرما قلط رختآ
 نم ةيفنحلل ةيكلاملا تملس ام ىفاشلا ملسو . كلام دنع هتلزنم نول زتيال

 ةدمعو . ناثرويدل : لاقف لوبقلاو ةلاقإلا رايخ ادئاز ملسو 2« تارايخلا هذه
 ليلد ماقام الإ لاومألاو قوقحلا ثروت نأ وه لصألا نأ ةيعفاشلاو ةيكلاملا
 ثروي نأ وه. لصألا-نأ ةيفنحلا ةدمعو . لاملل ىبعملا اذه ىف قحلا ةقرافم ىلع
 عضوف © لاومألاب قوقحلا قاحلا نم هليلد ماقام الإ قوقحلا نود لاملا
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 نم دجاو لكو ؟ ال مأ لاومألاك قوقحلا ثروت نأ وه لصألا له الحلا
 ىلع جيتحيو هل اهم هملسي امب اهم همصخ هل هملسي ملام اذه نم هبشي نيقيرفلا
 ”درلا رايخ ةثارو هميلستب ةفينحىلأ ىلع جتحت ةيعفاشلاو ةيكلاملاف ؛ همصخ
 ىلع اضيأ جتحن ةيفنحلاو ؛ هب اروي ىلا تارايحلا رئاس هبشيو « بيعلاب
 اتراف ىطعي نأ موري مهنم دحاو لكو « كلذ نم عنمت امب ةيعفاشلاو ةيكلاملا
 « دضلاب همصتخ هلوق ىف موريو « هلوق هيف قفتي ايف اهباشمو هلوق هيف فلتخي ايف
 مصخلا هعضي ايف اقافتا ىطعيو . اقفتم مصحلا هعضي ايف اقراف ىطعي نأ ىبعأ
 ع ثرويال هتبه در ىف بألا رايخ نإ انلق امنإ : ةيكلاملا لوقت ام لثم « انيابتم
 بجوف « ةوبألا ىهو هريغ ىف دجوتال بألا ىف ةفص ىلإ عجاررايخ كلذ نأل
 « رايخ رايخ ف مهفالتخا ببس وه اذهو . دقعلا ىف ةفص ىلإ ال ثروتال نأ
 ةفص هنأ هل حدقنا نمو « هثرو دقعلل ةفص هنأ اهم ءىش ىف هل حدقنا نم هنأ ىعأ
 . هثروي مل رايحلا ىنب ةصاخ

 رايخ ةمص ىلع اوقفتا مبنإف هرايخ حصي نم ىهو ( ةسداسلا ةلثممل امأو )
 عيبلاو كلذ زوي : كلام لاقف « ىنجألا راي طا ريشا ىف اوفلتخاو « نيعيابتملا
 رايخللا هل لعجس ىذلا هلكوي نأ الإ زوجيال :. هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا لأقو ؛ حيحص
 ىعفاشللو ؛ دمحأ لوق وهو « دقاعلا ريغل لوقلا اذه ىلع هدنع رايخلا زوجيالو
 لع بهذملا قفتاو ؛ ةفينحوبأ لاق كلام لوقبو « كلام لوق لثم رحخآ لوق
 اذإ بهذملا فلتخاو . امل هلؤق نأو. « ناعيابتملا هل هلعج اذإ ىنجًاللرايخلا نأ
 نمو ىرئشملا وأ رايحلا عئابلا هل لعج نمو عئابلا شليخاف انهدحأ هلعج
 ءاوس ىنجألا لوق درلاو « ءاضمإلا ىف :لوقلا ليقف ؛ رايخللا ىرتشملا هل لعج
 انه هرايخ لعج نم لوقلا اذه سكبع لاقو ؛ ىرّتشملا وأ عئابلا هرايخ طرسثا
 درلاو ءاضضمإلا ف لوقلا نأ ىأ : ىرتشملاو عئابلا نيب قرتفلاب ليقو « ةروشلاك
 وه ئرئشملا ناك نإ ىرتشملا نود ىبنجألا لوقو ؛ ىنجألا نود عئابلا لوق
 عئابلا دارأ نإو « ءاضمإلا امبنه دا رأ نم لوق لوقلا ليقو ؛ رايحلا طرشملا
 لوقلاف « ىرتشملا هقفاوو درلا هرايخ طرتشا ىذلا ىنجألا دارأو « ءاضمإلا
 هقفاوو ءاضمإلا 'ىنجألا دارأو درلا عئابلا دارأ نإو ع ءاضمإلا ىف عئابلا لوق
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 « ىرتشملا ىنجألل رايحلا طرتشا نإ كلذكو ؛ ىربشملا لوق لوقلاف ىرشملا

 قرفلاب ليقو ؛ ىرتشملا ىف لاحلا كلذكو « ءاضمإلا دارأ نم لوق امهيف لوقلاف

 ءاضمإلا دارأ نم لوق لوقلاف .عئابلا هطرتشا نإ ىأ : ىرتشملاو عئابلا نيب اذه ىف 5

 2 ةنودملا فام رهاظ وهو 4 ىبنجألا لوق لوقلاف ىريشملا هطرتشا نإو « امهم

 نأ لثم « زوجيال ام رايحلا نم طرتشا نميف اوفلتخاو , فيعض هلك اذهو

 « ثالثلا قوف رايحلا زوجيال نم دنع ثالثلا قوف ارايخو الوهجم الجأ طرتشي
 : ىعفاشلاو كلام لاقف « ايبجأ ىنعأ : هنيعب عضوملا ديعب لجر راين وأ

 عم عيبلا حصي : ةفينح وبأ لاقو ؛ دسافلا طرشلا طقسأ نإو عيبلا حصيال

 طرشلا لبق .نم عيبلا ىف عقاولا داسفلا له فالحلا لصأف « دسافلا طرشلا طاقسإ
 لطبأ ىدعتي لاق نف ؟ طقف, طرشلا ىف وه امنإو « ىدعتيال مأ دقعلا ىلإ ىلعتي

 طرشلا طقسأ اذإ حصي عيبلا : لاق ىدعتيال لاق نمو ؛ هطقسأ نإو عيبلا

 . احييحص دقعلا ىببي هنأل دسافلا

 ةيع ارملا عيب باتك
 ةحاملا نأو ؛ ةحيارهو ةمواس» : نافنص عيبلا نأ ىلع ءاملعلا روهمح عجأ

 ام احبر هيلع طرتشيو ةعلسلا هب ىرتشا ىنذلا نكلا ىرتشملل عئابلا ركذي نأ ىه

 عئابلل ايف امهدحأ : نيعضوه ىف ةلمحلاب كاذ نم اوفلتخاو . مهردلا وأ راثيدلل
 نأ هل سيل ام ءاريشلا دعب ةعلسلا ىلع قفنأ امم ةعلسلا لام سأر نم هدعي نأ
 هنأ هربخأف ىرتشملل عئابلا بذك اذإ ىناثلا عضوملاو . لاما سأر نم هدعي

 ةعلسلا هب ىرتشا امم لقأب ربخأف هو وأ « هب ةعلسلا ىرتشا امم رّثكأب هارتشا

 راصمألا ءاهقف» فالتخا بسحب باتكلا اذه ىنف « رثكأب اهارتشا هنأ هل رهظ مث

 نسأر ةفص ىفو « دعيال امم لاملا سأر نم دعي اف : لوألا بابلا ؟ ناباب

 ةدايزلا نم عقو ام مكحق : . ىلا را هيلع ىني نأ زوجي ىلا لاما
 . نملاب عئابلا رمخ ىف ناصقتلا وأ
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 لوالا بابلا

 لاملا سأر ةفص قو دعبال امم لاملا سأر نم دعي ايف

 حبرلا هيلع ىبي نأ زوي ىنلا

 بوني ام نأ كلذ ىف كلام بهذم ليصحت نإف « دعيال ام نّلا ىف دعبام امأف

 نثلا لصأ ىف دعي مسق : ماسقأ ةثالث مسقني نذل ىلع ادئاز ةعلسلا ىلع عئابلا
 نم ظح هل نوكي الو نعلا لصأ ىف دعبال مسقو . حبرلا نم ظح هل نوكيو

 ىنلا امأف . حبرلا نم ظح هل نوكيالو نُّملا لصأ ىف دعبال مسقو . حبرلا

 نبع ىف ارثؤم ناك ام وهف حبرلا نم اظح هل لعجيو لاملا سأر ىف هيسحب
 هل لعجي الو لاملا سأر ىف هبسحب ىذلا امأو . غبصلاو ةطايخلا لثم ةعلسلا

 هسفنب هالوتي نأ عئابلا نكميال امم ةعلسلا نيع ىف رثؤيال اف حيرلا نم اظح
 امأو . اييف عضوت ىلا تويبلا ءاركو دلب ىلإ دلب نم عاتملا لمحك

 هالوتي نأ نكمي امم ةعلسلا نيع فريثأت هل سيل اف ءاعيمح نيرمألا هيف بستحيال ام
 لمح لب : ةفينحوبأ لاقو . دشلاو ىطلاو ةرسمسلاك هسفنب ةعلسلا بحاص
 ىنذلا نعلابالإ ةحيارملا زوحيال : روثوبأ لاقو . اهيلع هبان ام لك ةعلسلا نمت ىلع
 ظ بذك هنأل لاق عقو نإ هدنع خسفيو لصفي نأ الإ طقف ةعلسلا هب ىريشا'

 باب نم هدئعوهو « كلذكرمألا سيلو اذكو اذك ىتعلس نمت : هل لوقي هنأل

 الاق ثيللاو اكلام نإف هب ربخي نأ زوجي ىذلا ملا سأر ةفص امأو.. شغلا
 مهاردب اهعاب مث مولعم فرص اهاريشا موي فرصلاو ريناندب ةعلس ىرتشا نميف
 اهارتشا ىلا ريئاندلاب اهعاب موي ملعي نأ هل سيل هنأ ةدابز ىلإ ريغت دق فرصلاو
 ريناندب اهعاب مث مهاردب اهاريشا نإ كلذكو « ةنايحلاو بذكلا باب نم هنأل
 ةعلس عاتبا نميف بابلا اذه نم كلام باعصأ فلتخاو . فرصلا ريغت دقو

 زوجي لهف زاوحللاب انلق اذإف ؟ زوجيال مأ ةحيارم اهعيبي نأ هل زوجي له ضوزعب
 ىلع اهعيب هل زوجي : مساقلا نبا لاقف ؟ هسفن ضرعلاب وأ ضرعلا ةميقب

 نمل زوجيال : ببشأ لاقو . ةميقلا ىلع زوجي الو ضورعلا نم هب هارتشا ام
 ىلع ضورعب هبلاطي هنأل ةحيارم اهعيبي نأ ضورعلا نم ءىشب ةعلس ىرتشا
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 + هدنع سيل ام عيب باب نم وهف هدنع نوكي سيل بلاغلا قوب « هضرع ةفبح
 اضورع ريئائدلا ىف ذطخأف ريناندب ةعلس ىرتشا نميف ةفينح وبأو كلام فلتخاو.
 كلام لاقف -؟زوجيال مأ دقن امب ملعي نأ نود ةحيارم اهعيب هل زوجي له مهارد وأ
 ىلع ةحبارم هنم اهعيبي نأ زو« : ةفينحوبأ لاقو ؛ دقن ام رلعي نأ الإ زوجيال
 لاق ؛ مهاردلا وأ اهيف ىطعأ ىلا ضورعلا نود ةعلسلا اهب عاتبا ىبلا ريئاندلا

 . لجألاب ملعي ىح زوحيال هنأ ةحبارم اهعابف لجأب ةعلس ىريشا نميف اضيأ كلام
 بيعلاك وه : روثوبأ لاقو ؛ هلجأ لثم ىرتشملل ناك عقو نإ ىعقاشلا لاقو

 . هاندصق امم تسيل ةريثك عورف بهذملا ف بابلا اذه ىفو « هب درلا هلور

 ىناثلا بابلا
 نعلاب عئابلا ربخ ىف ناصقنلا وأ ةدايزلا نم عقوام مكح ىف

 امإ كلذ دعب رهظ مث « هركذ نمت ىلع ةحيارم ةعلس عاتبا نميف اوفلتخاو
 : ةعامجو كلام لاقف ؛ ةمئاق ةعلسلاو لقأ ناك نملا نأ ةنييب امإو هرارقإب»

 عئابلا همزلي مل اذإ كرتي وأ حص ىنلا نملاب ذخأي نأ امإ « رايحلاب ىرتشملا
 ىرتشملا لب :رفزو ةفينحوبألاقو ؛ همزل همزلأ نإو حص ىذلا نملاب اهذخأت
 ؛ همزل عئابلا همزلأ نإ ىنلا نغلاب ذخألا همزلي الو « قالطإلا ىلع رايخلاب

 طح دعب امحل امزال عيبلا ىبي لب : ةعامجو ديجأو ليل ىأ نباو ىروثلا لاقو.

 دعب موزللاب لوقلاو « اقلطءرايخلاب لوقلا : نالوقلا ىعفاشلا نعو ؛ ةدايزلا
 عاتبا ام ىلع هحبرأ امنإ ىرتشملا نأ طحلا دعب عيبلا بجوأ نم ةجحف . طحلا

 ىنلا ىلإ عجري نأ بجو لاقام فالخرهظ املف « كلذ ريغال ةعلسلا هب

 كلذ ةيفوت همزلي هنأ ليكلا كلذ ريغب جرخف مولعم ليكب هذخأ ول اك ءرهظ»
 « بيعلاب ةلثسملا هذه ىف بنكلا هيبشت اقلطم رايخلانأ ىأر نم ةجحو . ليكلا
 ةعلسلا تتاف اذإ امأو . بذكلا بجوي كلذك رايخلا بيعلا بجوي اك هنأ ىنعأ
 لاقو ؛ حبرلا نم هل بجو امو نملا نم دازام رادقم طحين : ىعفاشلا لاقغ

 لثم كلذ ىف هنع فالخخ ىلع عببلا مويوأ ضبفلا موي. اهتميق تناك نإ : كلاح
 لقأ ةميقلا تناك نإو « ءىشب ىرتشملا هيلع عجري الف لقأ وأ عاتيملا نزو ام

 ىذلا نملاي ةعلسلا هئاضمإ وأ نكلا هدر وأ ةميقلا ىرتشملا هدر نيب عئابلا ريحت



 ب14

 هركذ امم رثكأ اهنمث نأ ةنيبلا ماقأ مث ةعبارم هتعلس لجرلا عاب ذي امأو. > حص
 < اهيذكهنألةنيبلا كلت نم عمسيال : ىعفاشلا لاقف: «ةمئاق هو كلذ ىف مهو هنأو

 ميب هنأل ديعب ادهو ؛ نكلا كلذ ىلع عاتبملا ربجيو اهنم عمسي : كلام لاقو

 .نأ نيب ريخم عاتبملا نأ ةعلسلا تتاف اذإ : ةلئسملا هذه ىف كلام لاقو ءرخآ

 ىهع هذهف « حص :ىذلا نئلاب اهذخأي نأ وأ ابضبق موي. ةعلسلا ةميق ىطعي

 .بهذم ىف ىنبنت عنبلا اذه ماكحأ ةفرعمو :بابلا اذه ىف مهلئاسم تاروهشم

 ؛ بذكلا ةلئسم مكحس « اهنم بكرت امو لئاسم ةثالث ماكحأ ةفرعم ىلع كلام
 .مدقت دقف بذكلا ركح امأف . بيعلا دوجو ةلئسم مكحو « شغلا ةلئسم ركحو
 وهف هدنع شغلا مكح امأو . قلطملا عيبلا ف هككح وهف بيعلاب درلا مكح امأو
 شغلا رادقم هنع طح نإو عيبلا همزلي نأ عئابل سيلو « اقلطم مئابلا ريبخت

 نإف « ببشأ دنع امأو. . مساقلا نبا دنع اذه « بذكلا ةلئسم ىف كلذ هل اك

 ريغ امأف . رثؤم ريغ مسقو « ندلا ىف رثؤم مسق : نيمسق مسقني هدنع شغلا
 ىتلا امأو . بذكلا مكح هدنع همكحف رثؤملا امأو : هيف ةدنع مكح الف رثؤملا

 شغو « سيلدتو بذكو 2« شغو بذك : لئاسم عبرأ ىهف' بكرت

 مساقلا نبا بهذم ىصأو ؛ بيعب سيلدتو شغو بذكو « بيعب سيلدتو

 حجرأ وه ىذلاب وأ امهدحأ مكب تاف ناك نإ هدكحس ىب ىنذلاب ذخأي هنأ اهيف
 عمجلا وأ « رييختتلا نكمي ثيح رييختلا ىلع امإ « امهدحأ مكح تفي مل نإ.هل

 .نبا بهذم ىبعأ + عورفلا بتكب قئال اذه ليصفتو « عمجلا , نكمب ثبح
 . هبريغو مماقلا

 ةيرعلا عبب باتك
 ىكحف «٠ .ةنسلا ىف اهيف تتأ ىلا ةصخرلاو ةيرعلا ىبعم ىف ءاهقفلا فلتخا

 ببم نأ ىه كلام بهذم ىف ةيرعلا. نأ ىكلاملا باهولا دبع دمحتويأ ىيغابتلا
 اهؤا ريش ىرعملل زوجيف « هنيعب لجررل هظئاح نم تالخم وأ ةلخت ةرمت ىلجرلا
 .فنأ. ىناثلاو , ىهرت نأ: اهدحأ" : ةعبرأ طوربش ىلع ارمت اهصرغمب هل ىرعملا نم
 رّقلا هيطعي نأ'ثلاثلاو . زوجيالف تداز ناف « نود اف قسوأ ةسخ نوكت
 رثلا نوكي نأ حبارلاو . زحي مل ادقت هاطعأ ناف « ذاذحللا دنع هب اهيرتشي ىلا
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 ىم امنإ ةيرعلا ف ةصخرلا كلام بهذم ىلعف « اهعونو ةيرعلا رم فنص نم
 ,هبطرلا عيب .ىهو « ةنبازملا نم اهؤانثتسا ىه امنإ اهف ةصخخرلاو « طقف ىرعملا قح ىف
 .لضافتلا ىنعأ : اضيأ ابرلا ىثص نمو « هنع ىهلا درو ىذلا فاخلبا رمتاب
 هلخليف «صرخلا وهو نيمختلاب مولعم رمثب ليكلا مولعمرمث عيب نأ كلذو ؛ءاسنلاو
 كلام بهذموه اذهف « لجأىلإ رمثب مث اضيأ وهو « الضافتم دحاولا سنحلا عيب
 ىبعف ىعفاشلا امأو . ؟ اهيف ةصخرلا نمو « اهيف ةصخرلا ىه امو « ةيرعلا ىه ايف
 دارأ سانلا نم دحأ لكل ىهامنإو «ةصاخش ىرعملل تسيل اهبف هدنع ةدراولا ةصخرلا
 ؛اهلثمرمتي كلذ نود ام وأ قسوأ ةسمحلا ىنعأ : ركلا نم ردقلا اذه ىرتشي نأ
 اولكأي نأ سانلا ةرورضل رّملا نم ردقلا اذهب ةقلعم ىه.امنإ اهيف ةصخرلا.نأ ىورو
 طرتشي ىعفاشلاو . بطرلا هب ىرتشي رمت الو بطر هدنع سيل نمل كلذو ابطر
 لبق اقيفت نإ.: لوقيو « ادقن نوكي نأ ةيرعلا هب عايت ىذلا رقلا ءاطعإ ىف
 .ىهو « رخديو سبيي ام لك ىف كلام دنع ةزئاج. ةيرعلاو . عيبلا دسف ضيبقلا

 قسوألا ةسمحلا نود ايف اهزاوج ىف فال الو طقف بنعلاو رّملا ىف ىعفاشلا دنع
 زاوحلا ىورف .« قسوأ ةسخ تناك اذإ فالحلا.امبنعو ؛ ىعفاشلاو كلام دنع
 ةيرعلا ف اكلام فلاخي ىعفاشلاف . ذاوحللا كلام دنع ربشألاو « عنملاو امهنع
 ىلا ةيرعلا نأ ىناثلاو . انلق اك ةصخرلا ببس ىف اهدحأ : عضا وم ةعبرأ ىف

 طارتشا ىف ثلاثلاو . زوجتلا ىلع ةبه تيمس امنإو « ةبه تسيل اهيف صخر
 ءطقف بنعلاو رملا ىف انلق ام هدنع ىهف . اهلحم ىف عبارلاو . عيبلا دنع دقنلا

 نأ ىف اكلام قفاويف لبنح نب دحأ امأو . سييبو رخدي املك ى كلام دنعو
 -هل بوهوملال اهيف هلنع'ىه اتإ ةصخرلا نأ ىف هفلاخمو 3 ةبحلا ىه هدنع ةيرعلا

 .ةفصلا هذبي ءاش خم اهعيبي نأ هل نأ ىري هنأ كلذو ٠ ىرعملا ال هل ىرعملا ىبعأ
 نأ ىف اكلام قفاويف ةفينح ؤبأ امأو . كلإم هيلإ بهذ“ اك ةصاخ ىزغملا نمال

 اهيف هدنع ةصخرلا نأ كلذو « ةصحخرلا ةفص ىف هفلاخيو « ةبحلا ىه ةيرغلا

 امبإو « عيبلا ىف ةلمحلا ف ىهالو ةئبازللأ نم“ اهئانثتسا باب .نم ىه تسيل

 ” مدنعزمل ةحسف ىه ذإ « ىرتشيرمت هدنعو ؛ هلعلو « خسنلاب اذكه .(1)
 ربا عفد ىئعقاشلا طرتشا كلذلو « زّملاب .بطرلا رتشي نأ بطر هدددع سيلو

 , هحبخصم هان لمأتف رن "ادن
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 اهضبقي ل هل بوهوملا ناك ذإ هتبه ق بهاولا عوجر باب نم.هدنع اهيف ةصخرلا
 نأ وهو « ةصوصخم ةفص نع ةبملا ف عوجر ىه امنإو + عيبب هدنع تسيلو
 ركذ ىلا ةفصلاب اهنأ ةيرعلا ف كلام بهذم ةدمعو . ابصرخم ارمت اطدب ىطعب

 ببي ناك لجرلا نأ اذه لصأو : اولاق « ةنيدملاب مهدنع ةروهشملا انس
 اهيرتشي نأ هل حيبأف. : هيلع هل بوهوملا لوخد هيلع قشيف هطئاح نم تالخنلا

 ثيدح ىرعملل ىه امنإ ةصخخرلا نأ ىف هل ةجنلا نمو . ذاثحللا دنع ارمت اهصرخي
 رقلا عيب نع ىبم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » ةمثح نأ نب لهس
 : اولاق « ابطر اهلهأ اهلكأي اهصرخب عابت نأ ةيرعلا ف صخر هنأ الإ بطرلاب
 لؤقلا اذه رهاظ ىف مهنآل « اهيرعمب صاخ كلذ نأ ىلع ليلد ابطر اهلكأي هلوقف
 نكل « ناك نم اانئاك اهورتشا نيذلا مم اهلهأ نإ لاقي نأ نكميو . اهلهأ |

 « بسانم وه ىعفاشلا بهذم ىلعو « ىرعملا بسانيال ليلعت وه ابطر هلوق
 ةجحلا تناك كلذلو « هب اهنورتشي رمتالو بطر مدنع سيل نيذلا مهو.
 لهأ نإف « ةغللا نم كلذ ىلع ليلدلاف ةبحلا ىه هدنع ةيرعلا نأ امأو . ىعفاشلل

 نم تيرع اهنأل ليقف « كلذب اهنيمست ىف فلتخاو « ةبحلا ىهةيرغلا : اولاق ةفللا
 هلوق هنمو « هتلأس اذإ هورعأ لجرلا تورع نم ةذودأم اِْإ ليقو « نما
 ذاذخلا دنع نألا دقن كلام طرتشا امنإو  ٌرتسعملاو عسناقلا اونمعتطأو 5
 هتس نم ناكف ء هصرخب عرشلا درو رمت هنأل « تقولا كلذ ىلإ هريخأت ىعأ
 سايقلاب ةمداصم هنأل « فعض هيفو « ةاكزلا هلصأ ذاذحلا ىلإ لجأتي نأ
 امأو  زاجب را ليجعتب دقعلا مامت دعب .عوطت اذإ هنأ هدنعو ..ةنسلا لصأل
 ةريره ىأ نع هاور املف « اهنود ايف وأ قسوألا ةسمحلا ىف اهزاوج هطاريشا
 نود ايف اهصرخمب ايارعلا عيب صخرأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ »
 . قسوألا ةسمحلا ىف كلام نع ناك" امنإو « قسوأ ةسخغل ىق وأ « قسوأ ةسخ
 نم نوكي نأ هطارتشا امأو د يوزرلا نم ثيدحلا اذهىف مقاولا كشلا ناتياور
 هللا لوسر نأ 5'تباث نب ديز نع ىور املف « سبي اذإ هنيعب فنصلا كلذ

 هجرخ «ارمم اهصرختب اهعيبين نأ ةيزفلا بحاصل صخر د ملسو هيلع هللا لص
 نع ةملح يأ نب لهسو جيدخ نب . مار ثيدح هتدمحف ىفاشلا امأو . مسم

 هنإف « ايارعلا بامصأ الإ لاب ملا ةنبازملا نع ىسمن هنأ » ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا



- 50١4 

 نود امل مسا ىه دنغةي رعلاو .  ابطر اهلهأ اهلكأي اهيف » هلوقو هيف مهأ نذ
 لجرلا بهي نأ -مدنع فرعلا ناك امل هنأ كلذو « رّآلا نم قسوألا ةسميللا
 ةيق .تدءاج ىذلا ردقلا اذه صخ « هنود اق ردقلا اذه هتالخت نم بلاغلا ىئ

 دانشإب_هاور امب هبهذمل جتحا دقو « ةبهلل ردقلا يف هتقفاومل ةبملا مساب ةصخرلا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر باعصأ نم لبجرل لاق هنأ ديل نب هوب نع عطقنم

 الاجر ئمسف, : لاق ؟ هذه مكايارع ام : هريغ امإو تباث نب ديز امإ مسو

 ىقأ بطرلا نأ .لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ اوكش راصنألا نم نيجاتحم
 لضف مبدنعو ء سانلا عم هنولكأيف بطرلا هب نوعاتبي دقن مهيديأب سيلو

 مهيبديأب ىذلا آلا نم اهصرخب ايارعلا اوعاتيي نأ ممل صخرف ؛ رملأ نم مهنوق نع
 . ةئيسن ماعطلاب ماعطلا عيب ةنآل رملا دقن ريخأت زجي مل امنإو « ابطر امرك اي
 ىرعملا صخي ملو ايارعلا ف صخر هنأ ةمدقتملا ثيداحألا رهاظ هتجحف دمأ امأوب

 اعون اعيب تلعج نإ تناكو ةنبازملا هدنع رمت مل املف ةفينحوبأ امأو . هريغ نم ش

 نم وه امنإو عيبلا باب نموه سيل ىرعملا ىلإ اهفارصنا نأ ىأر ةنبازملا نبح
 هدنع اعيب اهايإ هتيمستوأ « ارم اهصرخن ءاطعاب بهو ايف بهاولا عوجر باب
 اهعيب زجي ملف ء هنع تاياورلا ضعب ىف كلام ىعملا اذه ىلإ تفتلا دقو : زاجم.

 زاوج هنع روهشملا ناك نإو « صرحا ىوس ءايشألا نم ءىشب الو مهاردلاب

 : ثيدحلاىلعسايقلا بيلغت باب نموه اذه ةفينح أ لوق نإ ليق دقو . كلذ
 عراشلاصن دقو « اعيب اهمسي مل هنأ اهم عضاوم ىف ثيداحألا فلاخ هنأ كلذو

 صخرو ةنبازملا نع ىهن هنأ ثيدحلا ىف ءاج هنأ اهنمو . اعيب اهئيمست ىلع
 ىه ةنبازلا نأل « ةنبازملا نم ءانثتسا ةيرعلا نوكتال هبهذم ىلعو « ايارعلا ى
 ةبلا ف عوجرلا نع ىلا نم اهينثتسي نأ هيلع لبس هنأ هنم بجعلاو . عيبلا ىف

 هنم ىئتتسا امم اهينثتسي نأ هيلع رسعو + عرشلا صنب ءانثتسالا اهيف مقب مل ىلا
 ش ملعأ هللاو « ةئبازملا ىهو « عراشلا»

 ( ايلست ملسو هبعصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ممحرلا .نمزلا هللا مسب )

 صحتنت هلوصأ نأ ىعأ : خوببلا ف رظنلاب هببش باتكلا انأه ىف رظنلاو



 تالاادتم

 أهيم دحاو نم ريكأ معي اهفو « امم .اعون اعون صخي ايف ىبعأ « اهنم عول
 ةحصلا طورشو اهعاونأ ف :لوألا مسقلا : نيمسق" ىلإ الّوأ مسقني باتكلا اذهف
 ليلدلا مايق دعب هلك اذهو « تاراجإلا ماكحأ ةفرعم ىف : ىناثلاو . داسفلاو
 .كئيذ ىف ام ركذ ىلإ ريصن مث فالحل نم كلذ ىف ام الوأ ركذنلف . اهزاوج ىلع
 ىلا لئاسملا ركذ وه امتإ اندصق ناك ذإ « ةروهشملا لئاسملا نم نيمسقلا
 دروب فالحل اهيف :رهشا ىلا ىهو ؛ تاهمألا ىرجم ءايشألا هذه نم ىرخن

 ردصلاو راصمألا ءاهقف عين> :دنغ ةزئاج ةراجإلانإ : لوقنف . راصمألا ءاهقف
 ىف 1 -'ىلاعتهلوق روهمجلاليلدو . اهعنم ةيلع نباو مصألا نع ىكحو . لوألا
 نإف  هلوقو « ةيآلا  نيتاه ىبسنبا ىدتحإ كحكتأ "نأ ديرأ

 ىراخبلا هجرخام ةتباثلا ةنسلا نمو . - "نهرو أ "نهود آف' مثكل ”نمضرأ :
 : نمالجر ركب وبأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رجأتسا ٠١ تلاق ةشئاعنع

 "امهيتاحار هيلإ اعفدف « شيرق رافك نيد ىلع وهو اتيرخ ايداه ليدلا ىب

 ,نم عاب هنأ ١ رباج ثيدحو « امهبتلحارب لايل ثالث دعب روث راغ هادعاوو
 هؤافيتسا زاج امو « ةنيدملا ىلإ هرهظ طرشو اريعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 قحيتسي امثإ تاضواعملا نأ كلذ عنم نم ةببشو « رج/ألاب هؤافيتسا زاج طرشلاب
 تاراجإلا ىف عفانملاو ةسوسحملا نايعألا ىف لاحلاك نيعلا ملستب نما ميلست اهيف
 : لوقت نحنو « قلخي ملام عيب نمو اررغ كلذ ناكف « ةمودعملقعلا تقوف

 امنإ عرشلاو « بلاغلا ىف ةافوتسم ىسهف دقعلا لاح ىف ةمودعم تناك نإو اهمإ
 هئافيتسا مدعو هؤافيتسا نوكي وأ « بلاغلا ىف ىفوتسي ام مفانملا هذه نم ظحل
 . ءاوسلا ىلع

 ىتلا ةعفنلا سنجو نّدلا سنج ىف هيف رظنلا مسقلا اذهو ( لوألا مسقلا)
 هلقو « هعيب زوذي امم نوكي نأ ىغبنيف نْلا امأف . اهتفصو هلالباقم نعلا نوكي
 هني ملام سنج نم نوكت نأ ىغبنيف ةعفنملا امأو . عويبلا باب ىف .كلذ مدقت
 ىلع اوعمتجا امف ؟ اهيف اوفلتخاو اهيلع اوقفتا لئاسم هذه لكىفو « هنع عرشلا
 تناك ةعفنم لك كلذك « نيعلا مرحم ءىشل تناك ةعفنم لك هتراجإ لاطبإ
 هتناك ةعفنم لك كللذكو « تاينغملا رجأو حئاونلا رجأ لثم « عرشلاب ةمرحم
 رودلا ةراجإ ىلع اوقفتاو ءاهريغو ةالصلالثم عرشلاب ناسنإلا ىلع نيع ضرف
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 اهفلتخاو . طسبلاو بابثلا كلذكو + ةحابلل لامفألا ىلع سانلاو باودلاو
 ىلع ة راجإلا ىو « نذؤملا ةراحإ قو هاملا ةراجإ فو نيضرألا ةراجإ
 ابيف اوفاتخاف نيضرألا ءارك امأف . لوحفللا وزن ةراجإ ىفو « نآرقلا ملعت
 ركب وبأو سواط لاق'هبو «لقألا مهو ةئب كلذ اوزيجي مل موقف ؟ اريثك امالعخا
 هب زوجي ايف ءالؤه فلتخاو . كلذ زاوجي روهمحلا لاقو ؛ نمحرلا دبع نيا

 وهو ؛ طقف ريئاندلاو مهاردلاب الإ اهزارك زوجيال : موق لاقف ؛ اهؤارك
 ءىش لكب ضرألا ءارك زوجي : موق لاقو ؛ بيسم ا نب ديعسو ةعيبر بهذه
 ادعامو . نكي مل وأ اهنم جراخلا ماعطلاب كلذ ناك ءاوسو « ماعطلا ادع ام
 لاقو . هباعضأ ربكأو كلام بهذ اذه ىلإو ؛هريغ وأ اماعط ناك اهيف تبني ام
 ءاركز و : نورخآ لاقو ؛ طقق ماعطلا ادع امب ضرألا ءارك زوجي : نورخآ

 نم اهم جرخت امم ءزجب نكي ملام كلذ نيغو ماعطلاو ضورعلا لكب ضرألا
 ١ لو وهو « نيمدقتملا نم هريغو هللادبع نب ماس لوقلا اذبب لاق نمثو.« ماعطلا
 ءىش لكب اهؤاركز وجي : موق لاقو ؛ الملا ىف كلام لوق رهاظو ىتناثلا

 دمحنو فسوي وبأو ثيللاو ىروثلاو دمحأ لاق هبو « اهنم جرخي ام ءزجب ء
 اهءارك زجي مل نم ةديمعو . ةعامجو ىعازوألاو ىليل ىنأ نباو ةفيئح ىلأ ابحابح
 هيلع هللا لص هللا لوسر نأ » جيدخئب عقار نع هدنسي كلام هاور ام لاخي
 ىور ام ىلإ اوتفتلي مل ءالؤهو « ماع اذهو : اولاق ع عرازملا ءارك نع ىبس ملسو
 نب غفار تلأسف : ةلظنح لاق « هنع ىور نيح هل ىوارلا نصيصخت نم كلام

 مهار نع اذه ىورو . هب سأبال ؛ لاقف قرولاو بهذلاب امنارك .نع جيدخس
 ادهو < كلذ كرتف هضرأ ىركي لبق رع نبا ناكو « همومعب ذخأو ردع نبا
 عفار نعاكورو ٠ ىوارلا لوقب مومعلا صصخبال هنأ ىرب نم ىأر ىلع دلنب
 ةراجإ نع مر هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىسبم » لاق هيأ نع جيدخ نبأ

 نبا نع ةرمض ثيدحب اضيأ اوجتحاو . ربلا دبع نب رمعوبأ لاق ١ نيضرألا
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيطخ : لاق رباجنع ءاطع نع فرطم نع بذوُس
 / اهرجاؤب الواهمع ربل وأ اهنءرزيسسلبف ”ضرأ ل تساك نه 9لاقف هس 7
 اضيأ الاقو . ضرألا ءارك زي مل نم اهب كسمت ىلا ثيداحألا ةلمج ىه هذهف
 بيصب نأ نكمم هنأل « ررغلا نم كلذ ىف امل اهؤاركر ني مل هنإ. : ىنملا ةهج نم
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 هنأ ريغ نم اهؤارك همزل دق نوكيف « قرغ وأ طحق وأ ران نم ةحئاج عرزلا
 .كلذ ىف ىعملا نإ اذه ىف لاقي نأ هبشيو : ىضاقلا لاق . ءىشب كلذ نم عفتني
 ديشلا هجوو « ءاملا عيب نع ىهن امك ضرألا دوجو ةرثكل سانلاب قفرلا دصق
 رييناندلاو مهاردلاب الإ اهءارك زجي مل نم ةدمع امأ و . ةقلخلا الصأ املأ امبيب
 نع جيدخ نب عفار نع بيسملا نب ديعس نع نمحرلا دبع نب قراط ثيدحف
 ”ضْرأ هل ”لجر « ثالث عَرْري ام1 » لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا
 ةلثجرو « حيتمام ”عرزتي ونه اضزأ حيي لئجرو «اهعرزت
 هئيدحلا اذه ىف ام ىدعتي نأ زوجي الف : اولاق « ةضف وأ بهتذب ىرتسلكا
 . ديقملاللع قلطملا لمح بجاولا نمو « ديقم اذهو ةقلطم رخألا ثيداحألاو
 ارخدم ماعطلا ناك ءاوسو ع ماعطلا ادعام ءىش لكب اهءارك زاجأ نم ةدمعو

 : لاق جيدخن نب عفارنعراسي نب نابلس نع مكح نب.ىلعي ثيدح نكي مل وأ
 ااهنعرريسساف ”ضرأ هلل تناك نسم » للسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق
 0 نيس ماعطب الو عبر الو كثلعب اهركيالو ”هاحخأ اهلعرْريسل وأ

 ع اهنع راديو هيلع هللا لص هللا لوسر ىبهن ىتللا ةلقاحملا يعم وه اذهو : اولاق
 .ضرألا ءاركتسا ةلقاحماو : هيفو « اعوفرع بيسملا نب ديعس ثيدح اوركذو
 .نم ةدمعو . ةئيسن ماعطلاب ماعطلا عيب باب نم هنإف اضيأو : اولاق . ةطنحلاب
 ,نم ةجح هتجحف ماعطلاب امأ  اهنم جرْمي ام ءىثب الو ماعطلاب اهءارك زجي مل
 ,نم درو ام وهف تبنت امم اهئارك عنم ىلع هتجح امأو . ماعطلاب اهءاركز جي م
 اهنم جري اب ضرألا ءاركىهو : اولاق « ةرباخنا نع ملسو هيلع هللا لص هيبم
 ,ماعطلاو نضورعلا عيمجي اهءاركزاجنأ نم ةدمعو . هباعحسأ لكو كلام لوق اذهو
 اسايق زاجف « مولعم ءىبثب ةمولعم ةعفنم ءارك هنأ اهنم جرخمي امم كلذ ريغو.
 ماس نع ىور . مفار ثيداحأ اوفعض ءالؤه نأكو « مفانملا رئاس ةراجإ ىلع
 دقو : اولاق . عفار ىرتكا : اولاق مهنأ عفار ثيدح ىف هريغو هللا دبع نبا

 رثكأ انك » لاق اهرئاس اهيلع لمح نأ بجيام هنع تاياورلا ضعب ىف ءاج
 .ىل ةعطقلا هذه : لوقيو هضرأ ىركي اندحأ ناكو : لاق « الةح ةنيدملا لهأ
 هيلع هللا ىلص ىبنلا مهاهنف « هذه جرخت ملو هذه تجرخأ امبرو « كل هذهو
 رظنلا هتمدمعأ : اهل جر 3 اهءارك زجي ل نم أمأو . ىراخبلا هجرخ ( ملسو



 ا فري

 نبا ثيدح نم درواامو « ةرِاخلا نع ىبهلا نم درو اف رثألا امأ .رثألاو

 رمأ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انام » لاق عفار نب ريهظ نع جيدخ
 : لاق قحسوهف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام تلقف + انب اقفر ناك

 ؟ 'يلكلقاحتم_ ”نومعسصتت ام: لاقف ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر قاعد و
 هللا لوسر لاف ء ريعشلاو رّقلا نم قسوألا ىلعو عبرلا ىلع اهرجاؤن : اناق

 م اهوُنكسممأ *وأ اهوعٍراَز وأ, اهوعرزا ؛ اولتعنقتال: سو .هيلع هللا ىلص

 زاجأ نم امأو .. لسمو ىراخبلا نامامإلا هحيحصت ىلع قفتا ثيدحلا اذهو

 هللا لص هللا لوتمر نأ » تباثلا رمج نبا ثيدح هتدمعف اهنم جرخي امب اهءارك
 مهاومأ نم اهولمعي نأ ىلع اهضرأو ربيخ لن ربيخخ دوبي ىلإ عفد ملسو هيلع
 ثيداحأ نم ىلوأ ثيدحلا اذهو : اولاق  ةرعلاو ضرألا هجرخت ام فصنىلع

 ةيهاركلا ىلع اهانلمح عفار ثيداحأ تحص نإو « نوتملا ةبرطضم ابنأل غفار

 نإ ) لاق هنأ سابع نبا نع ملسمو ىراخببلا هجرخ ام ليلدب « رظحلا ىلعال

 هاخأ 'منك دحأ حتمي نإ : لاق نكلو.اهنع هني ل راسو هيلع هللا ىلص ىبنا
 .نب العم م دق دقو : اولاق « اش هنم ةلمخأي "نأ "نم هل اريح “نكي

 . مهرقأف:نورباخي مه و ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هثعب نيحب نينا لبج
 . كلذ اوهرك اموقو ؛ اسأب كلذيىف اوري حلاموق نإف ( نذؤملا ةراجإ امأو.)

 : لاق ضاعلا ىنأ نب نامع نع ىور امب اوجتحا هومرحو كلذ اوهرك نيذلاو
 هناذأ ىلع ”ذعأتال انّذَوُم لحم او سو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق
 بيس وع الهوت. ةجارلا ريخ لافألا لع هوساف هوحابأ :نيثلاو ع اع
 . ؟ بجاوب سيل مأ بجاو وه له ىبعأ « فالتخالا

 موق ههركو ؛ اضيأ هيف اوفلتحنا دقف نآرقلا ملعت ىلع راجئتسالا امأو

 هىور.امب اوجتحاو « لاعفألا رئاس ىلع هوساق هوحابأ نيذلاو ..نورحآ هزاجأو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع نم ائلبقأ ر:لاق همع نع تماصلا نب ةجراخخ نع

 ,لجرلا اذه دنع نم مثج ركنإ: اولاقف برعلا ءايحأ نم ىحم ىلع انينأف « ملسو

 اوءاجن « معن مهل انلقف « دويقلا ف اهوتعم اندنع نإف ٠ ةيقروأ ءاود دنع لهف

 6م قير عه ةشعو ةودغ مايأ ةثالث باتكلا ةحتافب هيلع أرقأ تلعجف « هب

 لأسأ ىح ال تلقف : العجب ىنوطعأف « لاقع نم طشنأ امنأكف « هيلع لفنأ
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 نك ىرمعْلف لك : لاقف هتلأسف ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر

 نع ىور امبو « 5 .ةسبقأ رسب تلك دقلف ”الطأب ةيةرب ١ لكأ

 « ةازغىف اوناك ماشو هيلع هَل ىلص هللا لوسر باعصأ نأ و ىردنللا دعا

 ىلا ديم نإ « قار نم مكدنع له.: اولاقف -: برعلا ءايحأ ن نع ىحب اورف

 ىطعأف ء ئربف باتكلا ةحنافب لجر قرف :-لاق « هل ضرع ل وأ غدل لق

 م ل لوسر كلذ نع لأسف ؛ اهلبقينأ ىلأف ٠ هغلا نم .اعيطق

 امم ”كير دس امو : : لاق « باثكلا ةحتافب : .لاق ؟ هتئيَقر مب : لاقف
 ارب رضاو اهوذمخ : ملسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر لاق مم : لاق ؟ ”ةضقرا

 : اولاقف نآرقلا ملعت ىلع لغحلا اوهرك نيذلا امأو . « منسِب اهيف "مكس ىل
 روك دما لعتلا نكي لو : اولاق . ةالصلا ملعت ىلع ىلع لعجلا باب نم وه

 نآرقلاب ىرلا ناك ءاوسو « قرلا ىلع ناك اعإو نآرقلا ملعت ىلع ةراجإلا ىف
 لع ابجاو سيلو : اولاق . تاجالعلاك زئاج اندنع هيلع راجئتسالا هريغ وأ

 ٠ سانلا ىلع بجاو وهف نآرقلا ميلعت امأو « سانلا

 ىركي نأ كلام زاجأف « باودلاو رقبلاو لبإلا نم لوحفلا ةراجإ امأو
 . ىعفاشلاالو ةفينحوبأ :كلذ زجي لو« ةمولعم اماوكأ وزي نأ ىلع هلحف لجرلا
 هزاجأ نمو ؛ لحفلا بيسع نع ىبلا نم ءاجام كلذ زج ل نم ةجحو

 راجئثتساو. » عامسلا ىلع سايقلا بيلغت هنأل فيعب اذهو « عفانملا رئاسب ههبش.
 "كلام دنع الو ىعفاشلا دنع زوجيال وهو « بابلا اذه نم وه ابفيأ بلكلا
 « اهدارفنا ىلع ةموقتم .نوكت نأ ةعفنملا راجتتسا زاوج ىف طرتشي ىعفاشلاو
 عفانملا هذه ذإ « توناحلا نييزيل. ماعط الو مشا ةجافت راجئتسا يوجب .الف-

 اذه نمو . ىعفاشلا دنع الو كلام دنع زوجيال وهف ظ اهتارعنا لع تاق نبا

 فرعيال ام لك ةلمحلابو « نريئاندلاو مهاردلا ةراجإ ىف بهذملا فالتخا بابل

 ظ اكو « ضرق وهو سنحلا اذه ةراجإ حصبال : مساقلا نبا لاقف ء هنيع
 | عنم امئإو .( هيف ةرجألا مزاتو حصي كلذ نأ معزي هريغو ىربجألا ركب وبأ

 0 نمو ؛ اهنيع فاالئإب الإ ةعفنم ابيف روصتي. مل هنأل « اهتراجإ عنم نع

 نكمي امم كلذ ريغ خ وأ رثكتي وأ اهب لمحتي نأ لثم « ةعفنم اهيف روصت اتراجإ

 سجن ةقلعتملا فالجلا . لئاسم. تاروبشم ىه هذهف « بابلا اذه ىف روصتي نأ



 دعاه مح

 ةقلعتملا الدنا لئاسم ىهف نها سني ةقلعتملا كفالحلا لئاسم امأو: د ةغفنللا
 اذه نم هيف ىبلا درو اممو . رويال امو تاعيبملا ىف انم نوكي نأ زوجي أع

 بسك نعو لحفلا ,بيسعب نع ىبم ملسو هيلع هللا ىلص هنأ ٠ ىور ام بابل
 هيلع هللا لص ىبنلا يبن ئعمو : ىواحطلا لاق , ناحطلا زيفق نعو ماجنحلا
 ىلإ حمقلا عفد نم ةيلهاتلا ىف هنولعفي اوناك ام وه ناحطلا زيفق نع مسو
 وهو « اندنع زوحيال اذهو : اولاق « هنحطي ىنذلا قيقدلا نم ءزجي ناحطلا

 انويد نوكت ىلا ءايشألا نم ىه الو ء هدنع سيل نيعب رجأتسملا نم راجئنسا
 السلا رجأتسا ول : هباصأ لاقو + اذه ىلع ئعفاشلا هقفاو ٠ « مثذلا ىلع
 ملسو هيلع هللا ىلص هبهنل دسف قيقدلا نم عاصب وأ ةلاخنلاب ناحطلاو دلحلاب
 نم ءزج ىلع هرجأتسا هنأل « زئاج كلام بهذم ىلع اذهو « ناحطلا زيفق نع
 بسكامأو . اضيأ مولعم وهو ءزنبا كلذ ناحطلا ةرجيأو « مولعم ؛ ماعطلا»
 ءىدرهبسك : اولاقنذورخآ كلذ ىف مهفلاخو ءهعرخن ىلإ موق بهل ؛ ماجسحلا»

 ضراعت مهفالتخا ىف ببسلاو. . حابم وه لب : نورخآ لاقو ؛ لجرلل هركي
 :لاق ةريره ىلأ نع ىور امب جتحا مارح هنأ ىأر نف + بابلا مذه ىف راثآلا
 « , ماجتملا بسك تحمل نمد و هيلع هللا" لص هللا لوسر لاق

 بربك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح-» لاق كلام نب سنأ نع.ىور ايو

 رسكف' اماجح ىلأ ىرتنشا .: لاق ةفيحج ىلأ ني نوع نع ىورو.« ماجححلا
 ملسو يلع هللا ىلص هللا لوسر نإ » لاقف ؟ اهتسك مل تبأ اي هل تلقف « همجاحم
 نبا نع ىور'امب جتحاف ... كلذ ةحابإ ىأر نم امأو . ( مدلا نمت نع ىسبم
 « .هرجأ جاججلا .ىطعأو ملسو هيلع هللا .ىلص هللا لوسر. مجتتحا » لاق سابع

 هيلع هللا قص هللا لوسر نأ » رباج ثيدحبو « هطعي مل امارج ناكولو : اولاق
 عضوف 1 عصأ ةثالث : لاقف ؟ كتبيرض هلأسف « همجحف ةبيط ابأ اعد ماسو

 نأ هيلاوم رمأو# ماعط نم عاصب ماجحلل رمأ هنأ » اضيأ هنعو ( اعاص هنع

 عفار نب ةعافر نأ ىو امب اوجتتكاف هتيهاركب اولاق نينللا امأو « هنع اوففخي:
 هللا ىلص هللا لوسر ىبخ » لاقف راصنألا سلجم ىلإ ءاجس ةعافر نب عفار وأب
 لجر نع هىور امو.« اتحضتان همعطن نأ انرمأو ماجا بسك نعرلسو هيلع:

 كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأسو « ماجح هل ناك ةثراح- ىنب نبع
 ناث - دهحما ةياده- ١٠



 ا

 هللا لوسر هل لاق ىتح هعجارب لزي داع 4 هاهلف داع مث » هاهف

 . « "كتقيقر همعلطأو ”كتحضان "بسك فلنعا : لسو هيلع هللا ىلص
 كلذ زاجلأف ىرخأ راد ىنكسب راد ةراجإف مهف التتخا اضيأ بايلا اذه نمو

 2. فيعض اذهو نيدلاب ن بدلا ساب نم اهآر هلعلو « ةفينح وبأ هعنمو كلام

 قلعتي ام امأو . ةعفنملا سنجبو نْألا سني قلعتي ايف مهلئاسم تاروبشم هذهف
 كلام راصمألا ءاهقذ روهمج نأ كلذ نف؛ اهنمروبشملا اضيأ ركذنف اهفاصوأب

 امولعم نثلا نوكي نأ ةراجإإلا طرش نم نأ ةلمحلاب اوقفتا ىعفاشلاو ةفينحوبأو
 « بابلا لمعو بوثلا ةطايخخ لثم اهتباغب ام] كلذو « ردقلا ةمواعم ةعفنملاو
 نامزلاب امإ كلذو « ريجألا ةمدخخ لثم ةياغ اهل نكت مل اذإ لجأألا برضب امإو
 « تيناودلاو رودلا ءارك لثم دوجولا ةلصتم ةعفنم ءافيتساو المع .ناك نإ

 نم ةفئاطو رهاظلا لهأ بهذو . لحاورلا.ءارك ىلثم ايشم ناك نإ ناكملاب امإو
 هيلع سي نمل هرامح لجرلا ىطعي نأ .لثم تالوهجنا .تاراجإ زاوجب ىلإ فلسلا
 .عنتماف 'عيب ةراجيإلا نأ روهمحلا ةدمعو .. هيلع دوعيام هفصنب هيلع بطتحم وأ
 سايقب ىناثلا قيرفلاجتحاو . تاعيبملا ىف عنتم :ةماء.ام. نيغلا ناكمل لها نم اهيف

 ناينثتسم ةاقاسملاو ضارقلا نأ مر ؛ ةاقاسملاو ضارقلا ىلع. ةراجإلا

 لع ىعفاشلاو كلام قفتاو ؛ لوصألا نع امهجور“ امهياع ساقي الف ةنسلاب
 اوددحو « ادودمم نامزلا نم ادمأ ةياغ امل سيل ىلا ةعفنملل ابرض اذإ امهنأ
 اذإ ايفلتحاو .. زئاج كلذ نأ دقعلا يقع هلوأ ناكو « دمألا كلذ لوأ اهغبأ
 زوجي : كلام لاقف « دقعلا بقع نكي ملؤ :هود”دح وأ نامزلا لوأ اوددحي مل
 رادلا هذه كنم ترجأتسا : هل لوقي نأ لثم « هلوأ ددحي ملو نامزلا ددح اذإ
 ؛ ةنسلا كلت لوألالو ربشلا كلذ لوأ ركذي الو « اذكب اربش وأ اذكي ةنس
 ؛ 'ةراجإلا دقع تقرو كلام دنع تقولا لوأ نوكيو « زوحال ىعفاشلا لاقو
 زجي مل كلذكو) « ةداعلاب مولعم هنأل كلام هزاجأو «ررغ هثأل ىعفاشلا هعنف
 لؤق فلتحاو . كلام 5 « دقعلا نع ايضئاربم دمحلا لوأ ناك اذإ يداك

 كالذكو ؛ ثامزلا نم دعب اهف رييغتلاو « ةاومأأ ريش رش د ك1 راوبكسا ف هرادصأ

 نيجي كلاف ؛ مفانملا هذه هب ردقت ىذلا ناءزلا نادقم ىف ىعفاشلاو كلام فلتخا



 اال

 ريختبال امم « رثكأوأ ماوعأ ةرشعل رادلا ىركي نأ لثم « ةريثكلا نينسلا كلذ
 فلتخاو . دحاو ماع نم رثكأل كلذ زوجيال : ىعفاشلا لاقو ؛ هلثم ىف رادلا
 ضرأو نويعلاب سلا ضرأو رطملا ضرأ ىف نوشجاملا نباو مساقلا نبا لوق
 لصفو ؛ ةريثكلا نينسلا ءاركلا اهيف مساقلا نبا زاجأف ؛ رامنألاو رابالاب. ىسلا
 ضرأ امأو: « دحاو ماعلالإ رطملا ضرأ ىف ءاركلا زوال : لاقف نوشجاملا نبا
 رابآلا ضرأ امأو ؛ ةعبرأو ماوعأ ةئالثل الإ اهؤاركزوي الف نويعلاب ىسلا
 : عضاوم ةثالث ىف انهه فالتخالاف . طقف ماوعأ ةرشعل الإ زوجي الف راهألاو
 فلتخا كلذكو . دقعلاّتقو ن. اهدعب فو « اهوط قو « ةدملا لوأ ديدحت ىف
 نأ لثم ةدملا لقأل بحي ىذلا ردقلا ددحو ةدملا ددحي مل اذإ ىعفاششلاو كلام
 ءامولعم ادمأ كلذل نابرضي الو ء اذكبرمشلارادلا هذه كنمىربكأ : لوقي
 نم كعيبأ : سايق ىلعزو< : هباصأو كلام لاقو ؛ زوجيال : ىعفاشلا لاقف
 فالحللا ببسو . هريغ زويال اذهو « مهردب زيفقلا باسحمب ةربصلا هذه
 ؟ هنع ىبملا وأ هنع ّوفعملاررغلا نموه له ءايشألا هذه ىف عقاولا لهخبا رابتعا
 ىعفاشلا هعنمو « كلام هزاجأ « ةراجإلاو عيبلا ف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 بابلا اذهنمو . طقف ةراجإلا الإ عيبلاب نريقي نأ كلام زي ملو « ةفينحوبأو
 لاقو ؛ ةزئاج» ىه : ىعفاشلاو كلام لاقف ؛ عاشملا ةراجإ ىف مهفالتخا
 دنعو ؛ رذعتم ةعاشإلا عم اهب عافتنالا نأ هدنع نآل ءزوجتال : ةفينح وبأ
 عم اهب ىركملا عافتناك هكيرش عم نكمم اهب عافتنالا نأ ىعفاشلاو كلام
 هتوسكو هماعطب ريجألا راجئتسا بابلا اذه نمو . لاملا بر ىبعأ : هكيرش
 ىلع كلام كلذ زاجأو « قالطإلا ىلع كلذ ىعفاشلا عنف « ريظلا كلذكو
 ببسو . طقف رظلا ف ةفينحوبأ كلذ زاجأو ؛ ريجأ لك ىف ىبعأ : قالطإلا
 ةراجإلا طئارش ىه هذهف ؟ ةلوهجم تسيل مأ « ةلوهجم ةراجإ ىه له فالحلا
 ىللعةراجإإلا نأ ىلع ءاملعلا نإف ةراجإلا عاوزأ امأو . نومثملاو نلا ىلإ ةعجارلا
 ىلع اسايق ةمذلا ف عفانم ةراجإو « ةسوسحم نايعأ عفانم ةراجإ : نيبرض
 ةيؤرلا هطرش نم نيعلا ف ىذلاو. . فصولا هطرش نم ةمذلا ىف ىذلاو . عيبلا

 سنا ركذ هدنع ةفصلا طرش نمو « تاعنبملا ىف لاخلاك هدنع ةفصلا وأ

 هب ىوتست ىذلا ءىشلا فو « هعفانم ىفوتست ىبللا ءىشلا ىف كلذو « عونلاو
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 ةعفنم هب قوتست ىذلا لمحلاو « الثم بوكرملا فصو نم دبالف هعفانم
 جاتحي ىعفاشلا دنعو ء فصوي نأ جاتحيال بكارلا نأ كلام دنعو . بوكرمل
 نم نأ امنايعأب مغ ىلع ىعارلا رجأتسا اذإ هنأ مساقلا نبا دنعو « فصولا ىلإ

 نمو . طرش ريغب ةلمحلا مزلت هريغ دنعو « فلخلا طاريشا دقعلا ةح طرش

 نأ اك ؛ نيدلاب نيدلا نم جرخيل كلام دنع دقنلالجعي نأ ةمنلا ةراجإ طرش
 دعب الإ دقنلا اهيف طرتشيال نأ هدنع ىسلا ةنومأملا ريغ ضرألا ةراجإ طرش نم
 زوجي : كالاملاقف ؟ ال مأ رايخلا هعاونأق لخخدي له ءاركلا ىف اوفلتخاو . ىرلا
 , زوحيال : ىعفاشلا لاقو ؛ نيعملاو نومضضملا ءاركلا نم نيفنصلا ىف رايخلا
 ع باتكلا اذه نم لوألا مسقلا اذه ىف ةعقاولا لئاسملا نم تاروبشملا ئه هذهف
 ءايشألا ىهو « هعاونأو هفاصوأو دقعلا اذه "لاحم فرظنلا ىلع لمتشي ىذلاوهو
 طورشلاىلعناك اذإ دقعلا فصوي اهبو « ناكرألا ىرجم دّقعلا اذهنم ىرحجم ىلا
 « يناثلا ءزادلا ىف رظنلا ىبو « كلذ ىلع نكي ' اذإ داسفلابو ةحصلاب ةيعرشلا
 ' . دقعلا اذه ماكحأ وهو

 باتكلا اذه نم ىناثلا ءزجلا
 تاراجإلا ماكحأ ىف رظنلا وهو

 ةلمحبا ؛ نيتلمح ىف رصحنت ةلمحلاب ابلكلو « ةريثك تاراجإلا ماكحأو
 ةلمحلا . هيلع ىراط ثودح ريغ نم همزاولو دقعلا اذه تابجوم ىف لوألا
 تابجووم ةفرعم ىلإ رهشألا ىف .مسقنت ةلمححبا هذهو . ئراوطلا ماكحأ ىف : ةيناثلا
 , .  فالتخالا مكح ةفرعمو « همدعو خسفلا بوجو ةفرعمو « هملعو نامضفلا
 ءاركلا عفد ىركملا مزلي ىتم بابلا اذه تاروبشم نمو ( ىلوألا ةلمحلا )
 امنإ ولا نأ : ةفينح ىلأو كلام دنعف ؟ نعلا ضبق طرتشي لو دقعلا قلطأ اذإ
 نوكي وأ كلذ طرتشي نأ الإ « عفانلا نم ضبقيام بسحب اعزجف اءزج مزلي
 ١ ةمذلا ىف ءارك نوكي وأ انيعم اضوع نوكي نأ لثم 2 ميردقتلا بجويام كلانه
 قحبسي ان] نعلا نأ ىأر كلاف . دقعلا سفنب نملا هيلع بحي : ئعفاشلا لاقؤ
 نيدلا باب نم هرخأت نأ ىأر هنأكىعفاشلاو ؛ ضوعلا نم ضبقي اهردقب هنم
 له « كلذ هبشأ امو اراد وأ ةباد ىرتكا نميف مهفالتخا .كلذ نمو . نيدلاب
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 ىلع اسايق ةعامجو ىعفاشلاو كلام هزاجأف ؟ هارثكا امم رثكأب كلذ ىركي نأ هل
 < نمضي ملام حبر اب نم هنأ مهتلمعو ٠ هباحصأو ةفينحوبأ كلذ عنمو « عيبلا
 عيب باب نم هنإف اضيأو 7 ىركملا نم ىبعأ : هبر نم وه لصألا نابض نأل

 هركي مل نميو : المع اهيف ثدحأ اذإ ءاملعلا صعب كلذ زاجأو «٠ ضبقي ملام
 اذه ىف ةراجإلا نأ اوأر « روهمحلاو ىروثلا نايفس ةفصلا هذهب .عقو اذإ كلذ
 «زوجي :كلام لاقف « هنم اهاركأ ىذلا نم رادلا ىرركي نأ اهنمو م عيبلاب ةبيبش

 ءاركلا ىف امهئيب لضافتلا ناك اذإ هنأ ئأر هنأكو ء زوجتال : ةقينحسوبأ لاقو
 . ةطنح اهعرزيل اضرأ ىرتكا اذإ اهنمو . لطابلاب لاملا لكأ ناب نم وهف

 كلام لاقف هنود وأ ةطنلا ررض لثم هررمذ اموأ « اريعش اهعرزي نأ دارأف

 ,.ضيحارم. سنك ىف مهفالتخا اهنمو . كلذ هل سيل : دواد لاقو "كلذ هل
 هنع ىورو « رودلا بابرأ ىلع هنأ مساقلا نبأ نع روبمشملاف ؛ ةاريكملا رودلا

 . ىلا قدانفلا هذه نم مساقلا نبا ىثتساو ؛ ىعفاشلا لاق هبو. « ىرتكملا ىلع هنأ
 اهنمو : راذلا بر ىلع هذه ف سنكلا : لاقف « موق جرتو موق اهلخدت
 رادلا بر مزاي له « رادلا نم ريسيلا مادهنالا ىف كلام باعصأ فالتخا
 . : مماقلانبا .لاقف ؟ردقلا كلذ ءاركلا نمهنع طحنيو ؟ مزلي .سيل مأ « هحبالصإ
 سيلو « ةريثك ابا اذه عرفو . همزلي هباحصأ نم هريغ لاقو ©. همزلنال
 . باتكلا اذه ىف عيرفتلا اندصق

 ( ىراوطلا ماكحأ ىف رظنلا ىهو .: ةيناثلا ةلمثلا )
5 4 25 0 

 خوسفلا نق رظنلا وهو « هنم لو آلا لضفلا

 هنأ ىلإ روهمحللا بهلف ؛ ةراجإلا دع ىف اوفلتخا ءاهقفلا نإ : لوقنف

 نيللاو 2 ةكرشلاو . لعاب اهييشت . زئاج دقع هنأ موق نع ىكحو 1 مزال دقع

 كلام راصمألا ءاهقف ةعامج بهذف ؛ هب خسفني ايف اوفلتخا مزال دقع هنإ اولاق

 هب :خسفنت امب الإ خسفتيال هنأ ىلإ مهريغو روثوبأو ىروثلا نايفسو ىعفاقلاو
 لاقو ه ةعفنملا ءافيتسا لحم باهذ .وأ اهب بيعلا دوجو نم ةمزاللا دوقعلا

 « رجأتسملا ىلع ئراطلا. رذعلل ةراجنإلا دقع خسف زو. : هباحصأو ةفينحم وبأ

محلا ةدمحو-د قريمي وأ هعاتم قراحف هيف .رجتي اناكد ىركي نأ لثم
 هلوق روه



 لا

 دنع هنالو ؛ حاكنلا هشأف عقانم ىلع دقع.ءاركلا نأل دوقعلاب اهسفوأ  ىلاعت

 هيام باهذ هبش هنأ ةفينح ىبأ ةدمعو . عيبلا هلصأ 5 ملف ةضواعم ىلع
 ناك اذإ كلام كوق فلتحخا دعو . 'ةعفنملا اهيف ىلا نيعلا باهذب ةعفنملا قوتست

 باهولادبع لاقف ؛ صوصخم سذج. نم ةعفنم ءافيتساى لع صوصخم ريغ ىف ءاركلا
 نإو « ةراجإإلاف نيعتيال عفانملا ءافيتسا لحم نأ انباعصأ بهذم نم رهاظلا
 اذإ ةرجأتسملا نيعلا فالي « هباهذ وأ هعيبب خسفنيال فصولاك كلذف نيع
 صيمق ةطايخ وأ امنايعأب مغ ةياعر ىلع رجأتسي نأ لثم .كلذو : لاق تفلت

 أب نأ رجأتسملا ىلعو « دقعلا خسفني الف بوذلا قرئحيو منغلا كابتف هنيعب
 نييعتلاب نيعتت امنإ ليق دقو : لاق « هطيخيل هلثه صيمق وأ اهاعربل اهلثم منغ
 اقالتخأ سيل كلذ نإ : نيرخأتملا ضعب لاقو . لحما فلتب دقعلا خسفنيف
 ءافيتسال نيعملا لحنا نوكي نأ امهدحأ : نيمسق ىلع كلذ امنإو بهذملا.ىف
 تخسفلا هنيع دصقت امم ناك نإف « هنيع دصبقتال ام وأ هنيع دضقت' امم عقانملا
 ةراجبإلا مسفنت مل هنيع دصقيال امب ناك نإو: ؛ لفطلا تام اذإ رظلاك ةراجإلا

 نبا طارتشاو . كلذ هبشأ امو توناح ىف ماعط عيب وأ اهنايعأب مغلا ةياعر ىلع
 طرتشي نأ الإ زوال هنإف اهلايعأب مع ىلع رجأتسا اذإ هنأ ةنودملا ىف مماقلا
 امل نكل « نيعملا ءافيتسا لحم باهذب .خسفنت اهنأ. ىلإ هنم تافتلا وه فلحلا
 الإ اهيلع ءاركلا زجي ملف « ررغلا باب نم هنأ ىأر خسفلا ىلإ اقئاس فلتلا ىأر
 دحأ تومب ءاركلا خسفني له ىف مهفالتخا اذه وحن نمو . فلخلا طارتشاب
 قاسإو دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؛ ىرتكملا وأ ىركملا ىبعأ : نيدقاعتملا
 : ثيللاو ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ ءاركلا دقع ثرويو.خسفنيال :'روثوبأو
 دحأ تومب خسفني ملف «٠ةضواعم دقع هنأ خسفلاب لقي مل نم ةدمعو . خسفني
 نم ةارتكملا ةبقرلا لصأل ةلقن توملا نأ ةيفنحلا ةدمعو . عيبلا هلصأ نيدقاعتمل
 : ةليوط ةدم ةرجأتسملا نيعلا ف عببلا هلصأ لطيي نأ بجوف ؛ كلم ىلإ كلم
 كاملا لاقتنا انهه بلغ اعم نادقعلا عمتجيال ناك املف زوحيال هنأ ىعأ
 ةراجنإلا اوهبش امبرو « عامجإلا فالخ كلذو ؛ ثراو هل سيل كلما ىب الإو
 « ديعب وهو توملاب لطبيب حاكنلاو 6 عفاتم ءافيتسا امهالك ناك ذإ حاكنلاب
 ردقب اعزجف اءزجب قحتتست مدنع ةرجاألا نأب طقف ةيكلاملا لع اوجتحا امبرو
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 تيقبو كلاملا تام نإف اذكه اذه ناك اذإو : اولاق' « ةعفنملا نم ضبقي امم
 كلم ريغ ف دقع بجومب انتح ثراولا كلم قوتسي رجأتسملا نإف « ةراجإلا“
 5 هيلع ةقحتسم ةرجألا نوكتف رجأتسملا تام نإو ؛ حصيال كلذو بقاعلا:
 راي الف ةيعفاشلا امأو . هتوم دعب عاخخإب نيد هيلع تيثيال تيملاو « هتوم
 .٠ كلذ نم فلس ام ىلع دقعلا سفنب مهدنع بجي ة رجلا ءافيتسا نأل اذه.
 ة اهعرز وأ اهتعارز نم طحقلا عنف تيركأ اذإ رطملا ضرأ نأ كلام دنعوم
 رطملاب ترذعتسا اذإ كلذكو « خسفني ءاركلا نأ طحقلا ناكمل عرزلا تبني.
 حئاوجلا رئاسو اهعرزي نأ نم ىرتكملا نكمتي ملف « ةعارزلا نمز ىضقنا نيح.
 ناعتي ىنلا ءاركلا نأ هدنعو « ءىبث ءاركلا: نم هنع طحبال عرزلا بيصت ىلا

 محلا مايأ يف لحاورلا ءارك لثم ادوصقتم ثتقولا كلذ ناك نإ هنأ انه تقوب
 تقولا نكي مل نإ امأو . ءاركلا خسفني هنأ تقولا كلذ نع ىركملا باغف.
 . نايعألا ف نوكي ىنذلا ءاركلا ىف هدنع هلك اذه « خسفنيال هنإف ادوصقم
 ضبق ىلا نيعلا باهذب هدنع خسفنيال هنإف ةمنلا ىف نوكي ىذلا' ءاركلا امأخ
 دقعنا امنإو اهنيعب: نيع ىلع ءاركلا دقعني مل ناك .ذإ ةعفنملا اهنم قوتسيل رجأتسملا:
 ىبا هذه مه هلوصأو 4 ةريثك بابلا اذه عورفو 1 ةمذلا قف فوصوم ىلع-

 . اهانركذم

 ناهمغلا ىف رظنلا وهو ىناثلا لصفلا'
 ظفحو ةحلصملا ناكمل وأ «٠ ىدعتلاب :. نيهجو ىلع ءاهقفلا دنع نامضلاو

 عون فوه امنإ فالحلاو .« قافتاب ىركملا ىلع بجيف ىلعتلاب امأف- .. لاومألا
 ءاملعلا فالتخا كلذ نفف ؛ هريلق فو هبجويال وأ كلذ بجوي ىذلا ىدعتلا»
 ىلع دئاز عضوم ىلإ اهب ىدعتف اّنم عضوم ىلإ ةباد ىرتكا نميف ءاضقلا ىف
 . ىذلا ءاركلا هيلع : دمحأو ىعفاشلا لاقق « ءاركلا هيلع دنقعنا ىذلا. عضوملا
 * كلام لاقو / اهبف ىدعت ىلا ةفاسملا ءارك لثمو 4 ةطرشملا ةفاسملا ىلإ همزعلا

 هل نمضي وأ أببف ىدعت ىلا ةفاسملا ىف هتباد ءارك ذل خأي نأ 2 رايختاب ةيادلا بري

 نأ قاليش الو « ةادعتملا ةفاسملا ىف هيلع ءارك ال : ةفين»«وبأ لاقو . :ةبادااةميق
 ةعفنل لا ىلع ىدعت هنأ ىعفانشلا ةدمعف - امل نماص هنأ ةادعتملا ةفاسملا ف تفلت اذإب

 - د
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 سيح مل ةنأكف .كللام امأو . عفانملا رئاس ىلع ىدعتلا هلصأ لثملا ةرجأ همزاف

 هيفو © بصاغلاب هيبشف اهسفن اهيف اهيلع ىدعت دق هنأ ىأو اهقاوسأ نع ةبادلا
 « ةيعرشلا لوصألا هيضتقت امنع ادج ديعبف ةفينح نأ بهذم امأو . فعض
 ناثع نأ كلام دنعو . ىعفاشلا لوق وه ةلئسملا هذه ف لوصألا ىلإ برقألاو
 هْنإ كلذكو « لمحلا اهب نمضي ةيادلا بحاص نم "دعت روثع تناكول ةبادلا

 مهامض ىف اوفلتخا نيبذلا امأو . ةريثك بابلا اذه لئاسمو « ةئر لابحلا تناك

 | ريجألا نأ دنع الخ الو 3 عانصلا مهف ةحلصملا ةهج نم الإ دعت ريغ نم

 , :ماعطلا لماح ادع ام ىدعتي نأ الإ هيلع رجوؤتسا امم هدنع كله .امل نماضب سيل

 . .هكاله ىلع ةنيب هل موقت نأ الإ :. هدنع كله ام هنمض اكلام نإف « ناحطلاو

 :ةعوفاملا تاعونصملا نم هك اله .اوعدا ام عانصلا نيمضت.امأو '. هببس ريغ نم

 . : فسوي وبأو ليل ىنأ نباؤ. كلام لاقف « كلذ ىف اوفلتخا مهنإف « مهلإ
 لو رجأ ريغب لمع نم نمبضيال ةفينحوبأ لاقو 4 مهدنع كله ام نونمضي

 صاخلتاو ..كرتشملا قنالوق ىعفاشللو .رجأبلمعنمو كرتشملا نمضيو « صاخلا

 « سانلل بصتني مل ىذلا وه ليقو. « رجأتسملا لزم ف لمعي ىذلا وه مدنع.

 كلام بهذم ليصحتو . نمابض ريغ هدنع.وهو « صاخلا ىف كلام بهذموهو
 نيمضتبو « رجأ ريغب وأ رجأب لمع ءاوسو.« نمضي كرتشملا عناصلا نأ اذه ىلع
 نم ةدمعو . كلذ ىف ىلع نع فلتخا دق ناك نإو « رمعو ىلع لاق حانصلا

 مغلا ريجأو ليكولاو كليرشلاو هدنع عدؤملاب عناصلا هبش هنأ مهيلع نامضلا ري م
 قرف نم امأو . ةعيردذلا دسو ةحلبصملا .ىلإ رظنلا الإ هل ليلد الف هنمض نمو

 لوميملا ضبق امنإ رجأر يغب لماعلا نألف « رجأب اولمعيال-وأ رجأب اولمعي نأ نيب
 تبلغف. « امهيلكل ةغفتملاف رجأب اهضبق اذإو «' عذوملا :هبشأف طقف' هبحاص 'ةعفنم
 بصني ل نماضيأ كلذكو « ىعفاشلا دنع ةيراعلاو ضرقلا هلصأ « ضياقلا ةعفنم
 هنأ الإ نمضيال انلق اك كلام دنع ريجألاو « ةعيرذ دس هنيمضت ىف نكي. ل هسفن
 العامو ناحطلا كلذكو «. هارجم. ىرجيامو توبقلا لماح نيمضت نسحتسا

 وه, اذه « هدنع نمضيال مامحلا بحاصو « ىدعتلاب الإ نمضي الف مهر يغ
 ةئيبلا تماق ام عانصلا نمضف ببشأ ذشو . نمضي ليق دقؤ « هنع روبشملا

 نأ فالخالو + ذوذشوهو طيرفتالو مهنم دعت ريغ نم مبلنع هكاله ىلع



 وإلا

 هتمماق اذإ كلام باعصأ نلتخاو . مهزانم ىف اوضبقي ملام نوئمضيأل عانضلا
 اذإ « ال مأ ةرجألا مهل بجت له مهْنع نامفلا طقسو عونصملا كاله ىلع ةنيبلا
 ةرجأال : مساقلا نبا لاقف ؟ اهضعب مامت دعب وأ ةعنصلا مامتإ دعب هكاله ناك
 اذإ ةبيصملا نأ زاوملا نبا لاق ام هجوو ؛ ةرجألا مهل : زاوملا نبا لاقو ء مهل
 نبا لاقام هجوو ؛ الطاب عناصلا لمع ىضميال نأ بجوف رجأتسملاب تلزت
 طيرفتبك له اذإ كلذ هبشأف « لمعلا ةلباقم ف تبجوتسا امنإ ةرجألا نأ مساقلا
 ةحلصملا ىلإ ارظن رثكأ مساقلا نبا لوقو ؛ سيقأ زاوملا نبا لوقو « ريجأألا نم
 بخاص ناهض ىف مهفالتخا بابلا اذه نمو . ةبيصملا ىف اوكرتشي نأ ىأر هنأل
 نم الإ نايضلا هيلع : ةفينح وبأ لاقو « هيلع نامضال : كلام لاقف « ةنيفسلا
 نم مييديأ ىلع ىقأام لك نونمضي عانصلا نأ كلام بهذم لصأو « جوملا
 ادعاق هبحاص ناك نإو « هتوناح ىب هلمع اذإ مطق وأ عونصملا ف رسك وأ قرع
 .صوصفلا شقنو رهوحبا بقث لثم « لامعألا نمريرغت هيف ناك ايف الإ ؛ هعم
 هتللاعم نم ليلعلا تومي بيبطلاو نارفلا دنع زيحلا قارتحاو كويسلا ميوقتو
 هببشأ امو بيبطلا امأو . ذئنيح نمضيف ىدعت هنأ ملعي نأ الإ راطيبلا كلذكو
 .ىلع ةيدلاو ٠ سفنلا ىف هيلع ءىش الف ةفرعملا لهأ نم ناكو « هلعف ىف أطخأ اذإ
 .هيلعف ةفرعملالهأن منكي مل نإو « ثلثلا نود اهف هلام فو ثلثلا قوف ايف ةلقاعلا
 . ةلقاعلا ىلع ليقو « هلام ىف ليق « ةيدلاو نجسلاو برضلا

 فاللتخالا مح ةفرعم ق ثلاثلا لصفلا

 اوفلتخا مهمأ اهنف : لئاسم اضيأ بابلا اذه فو « فالتخالا ىف رظنلا وهو
 لوقلا : ةفينحوبأ لاقف + ةعنصلا ةفص ىف عونصملا برو عناصلا فلتخا اذإ
 . عناصلا لوق لوقلا : ىليل ىنأ نباو. كلام لاقو ٠ عونصملا بر لوق
 اهمو . ؟ هيلع ىعدملا نمو ٠ هبحاص. ىلع امهنم ىبعدملا نم فالحلا ببسو
 دنع لوقلاف ٠ مفادلإ كلذ ركنأو هيف اوعنصتسا ام در. عانصلا ىعدا اذإ
 ؛ مهيليأ ىف امل نينماض اوناك مهنأل ةنيبلا عانصلا ىلعو « عفادلا لوق كلام
 (ةئدب ريغب عفد مهلإ عفد ام ناك نإ  عانصلا لوق لوقلا : نوشجتاملا نيا لاقو

 عاتملا برو عناصلا فلتخا اذإو  ةئيبب الإ وعربي الف ةنيب مهيلِإ عفد ناك نإو
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 ماق نإ هنيمب عم عناصلا لوق لوقلا نأ بهذملا ف روبشملاف « ةرجألا مفد قت

 فاتخا اذإ كلذكو ٠ عونصملا بر لوق لوقلاف لواطت نإو « كلذ نآثدحي

 ( لاط نإو ىركملا لوقو عناصلا لوق لوقلا لب ليقو 4 ىركملاو ىركملا

 ةدم ىف رجأتسملاو ريجنألا وأ ىرتكملاو ىركملا فلتخا اذإو . لصألا وهو

 عيمج ف فوتست مل ةعفنملا نأ ىلع اقفتا اذإ ةعفنملا ءافيتسا هيف عقو ىذلا نامزلا
 رجاتسملاو ىرتكملا لوق لوقلا نأ بهذملا قروهشملاف « كلذ ف بورضملا نامزلا
 : نوشجاملا نبا لاقو ؛ مراغلا لوق لوقلا نأ ىلع لوصألاو « مراغلا هزل

 عفانملا اهتم ةافوتسملا نيعلا تناك اذإ رجأتسملاو هل ىرتكملا لوق لوقلا

 لوق لوقلاف ريجنألا لثمهضبق ىف نكي ملام امأو . كلذ هبشأ امو رادلا لثم امهضبقف
 نييراكتملا فالتخا بابلا اذه ىف ةروبشملا بهذملا لئاسم نمو . ريجألا

 ةفاسملا ردق ىف نوكي نأ ولخيال امهفالتخا نأ كلذو « لحاورلا فو باودللا ىف

 , « ةفاسملا عون ىف امهفالتخا ناك إف ء هعون وأ ءاركلا ردق وأ « اهعون وأ
 « نملا عون ىف نيعيابتلا فالتخاك خسافتلاو فلاحتلاف « ءاركلا عون ىف وأ

 اذإ ةبادلا بر لوق لوقلا : هريغ لاقو « دقعني ملوأ دقعنا : مساقلا نبا 'لا

 لبق ناكنإف « ةفاسملا ردق ىف امهفالتخا ناك 'نإو . لاقام هبشي ناكو دقعنا-

 بوكر دعب ناك نإو «. خسافتلاو فلاحتلاف « ريسي بوكر دعب وأ بوكرلا
 ةفاسملا ف ةبادلا بر لوق لوقلاف ةبادلا بر اهيعدي ىبلا ةفاسملا غولب وأ ء ريثك

 ىلع ءاركلا خسفيو افلاحت هلوق هبشأو دقتني ل نإو « لاقام هبشي ناكو دقتنا نإ
 كلذكو« هيطعأ ةبادلا بر اهاعدا ىلا ةفاسملل هنم لعجاف « نيتفاسملا مظعأ

 لوق لوقلاف ةفاسملا ىلع اقفتاو نعلا ف افلتخا ٍنإو هلوق هبشب ملو دقتنا نإ

 ةفاسملا ف اعيمج نيرمألا ىف التخخا نإو . هيلعىعدم هنأل دقني ملوأ دقن ىرتكملا

 نيرانيدب ةنومرق ىلإ كنم تيرتثكا:ةبطرقب ةبادلا بر لوقي نأ لثم نئلاوب
 دعبوأ بوكرلا لبق اضيأ ناك نإف « ةيليبشإ ىلإ رانيدب لب ىرتكملا لوقيو .

 ريثك ريسادعب ناك نإو « انسافتوافلاحت عوجرلا ىف امهيلع ررغال بوكر

 ناك ائيش ىرتكملا دقني مل ناك نإف « ةباذلا بر اهيعدي ىلا ةفاسملا غولب وأ
 نم مرغيو « نملا ف ىرتكملا لوق لوقلاو + ةفاسملا ىف ةبادلا بر لوق لوقلا

 ةيليبشإ ىلإ هب ءاركلا ناكول هنأ ىلع « ةنومرق ىلإ ةبطرق نم هل بحي ام- نما
 نيرانيد مرغ ةبادلا بر هبشأو لاق ام هبشي مل نإوءىرتكملالوق هبشأ هنأ كلذو



 ا #"ثهاد

 بر لوق هبشأو ىربكلا ةفاسملل هنأ ىعدي ىذلا :نملا ىقن ىرتكملا ناك نإو

 هضبق ئذلا نملا كلذ هل ىبيو ةفاسملا ف ةبادلا بر كو لوقلا ناك .ةبادلا

 هنع طقسو « ةدايزلا ىف هاوق ليتيالو « هضبق هنآل هيف هلو3 لبقيذ « ةدايزو
 ءاركلا مسق.هبشي مل اذإ هنأ الإ « هبشي ملوأ لات ام هئشأ ةفاسملا نم هب برقي ملاح
 بان ام'كلذ نم ةبادلا بو ذخأيف« اهلك ةفاسملا ىلع ىرتكملا هب رقأ ىنلا
 . بابلا اذه ىق فاك ردفقلا اذهو « اهاعدا ىلا ةفاسملا

 ( ايلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا لصو ميحرلا نمحرلا هللا مسب (

 لعجلا باتك
 ىلع بيبطلا ةطراشم لثم « اهوصح نونظم ةعفنم ىلع ةراجإلا وه لعجلاو

 ءاملعلا فلتخا:دقؤو . قبلا دبعلا دوجرو ىلع دشانلاو قاذحلا ىلع معملاو ءربلا
 برضيالنأ امهدحأ : نيطرشب ريسيلا ف كلذ زوي :كلام: لاقف ؛هزاوجو هعنم ىف
 ؛ زوحيال : ةفينح وبأ لاقو ؛ امولعم نءلا نوكي نأ ىناثلاو . الجأ كلذ
 لح هب ءاج 'نملو  ىلاعت هلوق هزاجأ نم ةدمعو نالوق ىعفاشللوب

 امو . لاؤسلاو قابإلا ىف هزاوج ىلع روهمحلا عامجإ و: "معز هب انأو ريعب
 ةدمعو . كلذ مدقت دقو « نآرقلا مأب ةيقرلا ىلع نملا ذخخأ نم رثآألا ف ءاج-
 بهذم ىف فالخالو « تاراجإلا رئاس ىلع اسايق هيف ىذلإ ررغلا هعلم نم
 . مزال دقعب سيل هنأو لمعلا ماب الإ هنمع ىث قحتسيال لعملا نأ كلام
 ةراجإ وأ لعجب وه له « ةئيفسلا ءارك ىف بابلا اذه ىف هباصأو كلام فلتخاو.
 اباهذ مسالا نبأ لوق وهو ؛ غولبلا دعب الإ ءارك اهبحاصل سيل : كلام لوقخ

 نم غلب ام ردق هل : هباحصأ نم عفان نبا لاقو . لعحلا كح اهمكح نأ ىلإ
 نإو لعج وهف جمل نإ : غبصأ لاقو . ءاركلا ىرجم هلكح. ىرجنأف ع« ةفاسملا

 بابلا اذه ف رظنلاو . هيلإ لصو ىذلا معضوملا بسحي هل ةراجإوهف ججلي مل
 عفتنيال لاعفألا نم ناك ام وه هلحمو هماكحأو هطورشو هلو هزاوج ىف
 ٠ 'لعجلل مزتللا لمع امب ءزجب لعاخلا عفتنا اذإ هنأل « هنم ءزجب لعاجلا

 0 مفتنما وه لعجلل مزتللا نآل « لمغلل هلعلو « خسنلاب اذكو )00(

 هححصم ما لمأت « ةلعا ماللا لعجت



 ب

 تأي مل اذإ هنإ لعنلا مك ىلع انلقو « اهبلع لعمملا.دقعنا ىتلا ةعفنملاب تأي ملو
 لمعب لعاتللا عفتنا دقف « ءىش هل نكي مل اهيلع لعحلا دقعنا ىلا ةعفتملا
 ءاهقفلا فلتخي كلذلو « ملظ كلذو رجأب هلمع نم هضوعي نأ ريغ نم لوعملا
 ىه له ةمدقتملا ةنيفسلا ةلئسف لثم ةراجإ وأ لعج- وه له لئاسملا نم ريثك ىف
 : رابآلا رفح ىلع ةلعاجلا ىف مهفالتخلا لثم زوجي الوأ لعحلا اهيف زوجي امم

 كلام دنع ىهو « ةهج نم عيبلاو ةهج نم لعجلا ِهبشت اهإ ةسراغملا ىف اولاقو
 اذإف « امولعم اعلا نم: اددع هيف سرغي نأ ىلع لجرل هضرأ لجرلا ىطعي نأ
 , .٠ هيلع قفتم ضرألا نم ءزج- سراغلل' ناك رغلا قحتسا

 ( ايلست ملسو هبحسو هلآ ىلعو دمحم انئيسىللع هللا ىلصو محرلا نمجرلا هللا مسي )

 مرقأف ةيلهاخا ىف ناك امم هنأو «٠ ضارقلا زاوج ىف نيملسملا نيب فالخ الو
 هب رجعتي نأ ىلع لاملا ”لجرلا ”لجرلا ىطعي نأ هتفص نأ ىلع اعمجأو . مالسإلا
 هيلع ناقفتي امث ناك ءزج ئأ « لاملا حبر نم لماعلا هذخأي مولعم ءزج ىلع
 ةصخرلا نأو « ةلوهجلا ةراجإلا نم ىثنتسم اذه نأو « افصن وأ اعبر وأ الث
 نم فلت ايف لماعلا ىلع ناهضال هنأو سانلاب قفرلا عضومل ىه امنإ كلذ ىف
 .كالذكو . دعتب سيل امم دعت وه ايف اوفلتخا ناك نإو ع ”دعتي مل اذإ لاملا سأر

 هيف ىذلا ررغلا ىف وأ حبرلا ةلهجم ىف ديزي طرش هب نرتقيإل هنأ ىلع ةلمجلاب اوعمجأ
 'ارقفتا كلذكو . ىضتقيال امم طورشلا نم كلذ ىضتتقي ايف اوفلتخا ناك نإو

 : هيف رظنلاف ةلمحبابو . كلذ'ريغ ىف اوفلتخاو ؛ مهاردلاو ريناندلاب زوجي هنأ ىلع .
 مذه' نم باب: باي ىقركذت نحنو 6 هماكحأ قو هطورش.ىفو.هلحم قو هتفص ف

 . مهلئاسم تارووشم باوبألا ةثالثلا

 هل ىف لوألا بابلا
 نأ ىلع اوعمبأ مهنإف هلخم امأو . اهيلع اوعمجأ مهنأو .تمدقت دقف هتفص امأ

 ىلع راصمألا ءاهقف روهمجتف ضورعلاى اوفلتخاو  مهاردلاو ريناندلاب زئاج
 نأ نوهمنللا ةجحو . ليل ىأ نبا هزّوجو « ضورعلاب ضارقلا زوجيال هنأ
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 ةميق ىواسي وهو ضرعلا ضبقي هنأل اررغ ناك اضورع ناك اذإ لاملا سأر
 . الوهجم حبرلاو لالا سأر نوكيف « اهريغ ةميق ىواسي وهو هدريو « ام
 ءاضيأ ىعفاشلاو هعئم اكلام نإف « ضورعلا عابيادب املاملا سأر ناك نإ امأو
 عيب لعو ةعلسلا هب تعيب ام ىلع هضراقهنأ كلام ةدمعو .. ةفينح وبأ هزاجأو
 هنأكف « لوهجم ةعلسلا هب عيبي ام نأ عم « ةعفنمو ضارق هنأكف « اهسفن ةعلسلا
 ةضراقملا عنم امنإ اضيأ نوكي نأ هبشيوءلوهجم لام سأر ىلع هضراق امنإ
 "ضني ذئنيحو « عيبلا نم كلذ ف ضراقملا فلكتي ام ناكل ضورعلا مق ىلع
 هنكلو « هب هارتشا ىذلا نعلاب ضرعلا هاطعأ نإ كلذكو ء ضارقلا لام سأر
 وه لب « ىيل ىأ نبا هزوج ىذلاوه اذه لعلو « زاوحا ىلإ هوجوأا برأ
 ناك اف « هعيبي ابوث لجرلا ىطعينأ زوجي هنأ هنع اوكح مهنإف ؛ مهلو3 نم رهاظلا
 ىنلا نمل لاملالصأ العجي نأ ىلع وه امنإ اذهو « امهنيب وهف حبر نم هيف

 ضراقملا مهي نأ نولا لاملا ,سأر لعج نإ اضيأ هبشيو « بوثلا هب ىرتشا '
 كلام لوق فلتخاو . هنم ضارقلا ذخأ ىلع هصرخي لاملا بر هقيدصت ىف
 ىورو « كلذ عنم بهشأ هنع ىورف «ء ةضفلاو بهذلا نم دقنلاب ضارقلا ىف
 « قوكلاو ىعفاشلا لاق كلذ ىف عنملابو « غوصملا ىف هعنمو « هزاوج مساقلا نبا

 .ريئاندلاو مهاردلاب اههبش هزاجأ نمو « ضورعلاب اههبش دقنلاب ضارقلا عنم نذ
 هعنف « سولفلاب ضارفلا ىف كلام باعصأ اضيأ فلتخاو . اهقاوسأ فالتحخا ةلقل
 كلام ءاملعلا روهمحو ؛ نسحلا نب دمحم لاق هبو « ببشأ هزاجأو « مساقلا نبا
 هل هيطعي نأ زجي مل نيد لجر ىلع لجرل ناك اذإ هنأ ىلع ةفينحوبأو ىعفاشلاو
 وهف « هلامب رشعا نوكي نأ ةفاخف كلام دنع ةلعلا امأ ؛ ه ثبقي نأ لبق اضارغ
 ةلعلا امأو . .هنع ىبهملا ابرلا نوكيف « هيف ديزي نأ ىلع هنع ةرخخؤي نأ ديري
 اوفلتخاو . ةنامأ دوعيو لوحتبال ةمذلا فام نإف « ةفينح ىنأو ىعفاشلا دنع

 ضارقلا ةهج ىلع هيف لمعيو « رمخآ لجر ىلع هل انيد ضبقي نأ الجر رمأ نميف
 وهو « ةفلك لماعلا ىلع دادزا هنأ يأر هنأل « هباعصأو كلام كلذ رحب ملذ

 ضارقلا ىف ةدئاز ةعفنم طرتشا نم نأ هلصأ ىلع اذهو « هضبق نم هفلك ام
 «ضبقلا ىلع هلكو هنأل : اولاق « قوكلاو ىعفاشلا كلذ زاجأو ؛ دساف هنأ

 هتفص امأو . هلحىف لوقلا وه اذهف « ةفراصملا ف اطرش ضبقلا لعج هنأال
 5 اهانمدق ىلا ةفصلا ىهغ
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 طورشلا لئاسم ىف ىتاثلا بابلا

 ىلإ وأ ررغ ىلإ مهدنع ئدأ ام ىه عيمجلا دنع طورشلانم زوال ام ةلمجو
 حبرلا نم هسفنل امهدحأ طرتشا اذإ هنأ ءاملعلا نيب فالخالو . ةدئاز ةلهجم

 ىنذلا كلذ ريصي هنأل « زوال كلذ نأ ضارقلا هيلع دقعنا امريغ ادئاز ائيش

 عم نوكيال نأ ىف'كلام دنع لصألا وه اذهو « الوهم ضارقلا هيلع دقعتا
 عم هبحاصل امهدحنأ هطرتشي قفررمالو لمعالو فلس الو ءاركالو عيب ضارقلا

 كلذ نف ؛ ليصفتلا ىف اوفلتخا دق اوناكنإو.هيلع اوقفتا ام ةلمح هذهف «هسفن

 ىعفاشلا لاقو « زوي : كالام لاقف « هل هلك حبرلا لماعلا طرش اذإ مهفالتخا

 نم ناسحإ هنأ ىأر كالا 3 ضارقال ضرق وه : ةفينح وبأ لاقو «؛ زوال

 لاملا نم ليلقلا ءزخلا هنم ذخأي نأ هل زوي ناك ذإ « عوطتو لاملا بر

 لاملا بر ىلعف نارسخ.ناك نإ هنأل « ررغ هنأ ىأر ىعفاشلاو ؛ ريثكلا.

 اذإ امهو . ءىبث هيف لاملا برلسيلف حبر ناك نإو ء ضرقلا قرافي اذببو
 «دساف وهو ضارقلازو + ال : كلام لاقف « لماعلا ىلع نايضلا لاملا بر طرش

 - لطاب طرشلاو زئاج ضارقلا ؛ هباحصأو ةفينح وبأ لاقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو

 .ةفينح وأ امأو ؛ دسفف ضارقلا ف ررغ ةدايز نامضلا طارتشا نأ كلام ةدمعو
 ىلع اداّمعا لطاب طرشلاو زئاج- عيبلا نأ هيأر ىلع عيبلا ف دسافلا طرشلاب ههبشف

 .صوصخ هيلع لاملا بر طرتشي ضراقملا ىف اوفلتخاو . مدقتملا ةريرب ثيدح

 انم سذج نييعت وأ « علسلا 'نم انه سنج نيبعت هيلع طرتشي نأ لثم « فرضتلا

 رجتتي سانلا نم ام فنص نييعت وأ « ةراجتلل ام عضوم نييعت وأ ؛ عيبلا نم
 ,نأ الإ كلذ زوجال : علسلانم سنج- طارتشا ىف ىعفاشلاو كلام لاف . مهعم

 .لاقو ؛ ةنسلا تاقوأ نم امم اتقو فلتذيال علسلا نم سئحلا كلذ نوكي
 . نمض هيلع طرتشا امريغ ف فرصت نإو « هيلع طرتشا ام همزلي : ةفينحوبأ

 مظعيف ضراقملا ىلع قويضتلا باب نم طارتشالا اذه نأ ايأر ىعفاشلاو كلاف

 هيلع طرتشا ول ا « كلذ ىق دوجوملا ررغلا فختسا ةفدحت وأو ؛ كلذب ررغلا

 لوجيالو . عامجاب كلذ ىف هطرش ىلع ناكل علسلا نم ام اسنجب ىرتشيال نأ
 هزي مل نأ ؛ انجافتي نأالإ ةفينحوبأ هزاجأو « روهمحلا دنع لجؤملا ضارقلا
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 هتراب امبر هنأل ء ررغ ديزم هيلع لخدي لماعلا ىلع اقييضت كلذ ىف نأ ىأر
 زاجأ نمو ؛ ررض كلذ ىف هقحليف اهعيب ىلإ لجألا غواب دنع رطضيف علس هدنع
 هبر طارشا زاوج ُْق مهفالتخا بابلا اذه نمو ةراجإلاب ضارقلا هيش لجألا

 : أطوملا ىف كلام لاقف « حبرلا نم هتصح ق لماعلا ىلع حبرلا ةاكز لاملا
 نع هاورو ؛« زئاج كلذ : مساقلا نبأ لاقو ؛ بيبشأ هنع هأورو « زوال

 لماعلا ةصح ضوعتهنأ هزي مل نم ةجحو . ىعفاشلا لاق كلام لوقبو « كلام
 « هيف ةاكزلا بوجونيح ىف لاملازوكي ركىرديال هنآل « ةلوهجم لاملا برو
 , قافتاب زوجيال هنإف « لماعلا ىلع ىعأ هيلع لالا لصأ ةاكز اطارتشاب اهيشتو
 « ردقلا مولعم نكي مل نإو ةبسنلا مولعم ءزجىلإ عجري هنأ مساقلا نبا ةجحو
 ' ثلنلا حبرلا ىف هيلع طرتشا هنأكف « ىكزملا لاملانم ةبسنلا ةمولعم ةاكزلا نأل
 كلذو ء رشعلا عبر الإ عبرلا وأ « ريثعلاعبر الإ فصنلا وأ « رشعلا عبد الإ
 مولعم ريغ ردقلا مولعم كلذ نأل :« لاملاسأر ةاكز هطارتشا لثم سيلو زئاج
 نأ زوي .لهو « الطاب ضراقملا لمعى ببيف حبرلاب طيح نأ انكمم ناكف « ةيسنلا
 ني قرفلاب ليق : نالوق هيف بهذملا ف ؟ لاملا بر ىلع ضراقملا كلذ طرشي
 زوحيالو « لاملا بر ىلع لماعلا هطرشي نأزو+ ليقو م لاملا برو لماعلا

 طارتشا ىف اوفلتخاو . اذه سكع ليقو ؛ لماعلا ىلع لاملا بر هطريشي نأ
 . لاملا نم بيصن مالغلل نوكي نأ ىلع هنيعب امالغ لاملا بر ىلع لماعلا

 زوجيال : كلام باعصأ نم ببشأ لاقو ؛ ةفينح وبأوىعفاشلاو كلام هزاجأف
 ىأر كلذ زجي مل نمو « نيلجرلا ضراقي لجرلاب ههبش كلذ زاجنأ نف « كلذ
 « همالغ لماعلا طرتشا نإ امأف . لاخلا بر ىلع لماعلا اهدادزا ةدايز اهنأ
 لماعلا ظح نأ كلذو « لثملا ةرجأ لمع ايف مالغللو .ءزوجيال : ىروثلا لاقف
 . الوهجم هدنع نوكي

 ضارقلا ماكحأ ىف لوقتلا
 ماكحأ ىه ام اهنمو « حيحصلا ضارقلا ماكحأ ىه ام اهنم ؛ ماكحألاو

 ؛ دقعلا تابجوم نم ىه ام اهنم : حيحصضلا ضارقلا ماكحأو .. دسافلا ضارقلا
 اهمو ؟ ةعبات ريغ وأ ةعبات ىه له اهيف فلتخمو « دقعلا بجومل ةعبات ابنأ ىنعأ
 .ىدعتلا لثم « دقعلا سفن نم هبجوم نكي مل امم دقعلا ىلع أرطت ىراوط ماكحأ
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 ءاهقف دنع رهشا ام فاصوألا هذه نم ركذن نحنو : كلذ ريغو كالتخالاو .
 نأ ىلع ءاملعلا ممحأ هنإ : لوقنف دقعلا تابجومب كلذ نم ادبنو . راصمألا

 ملام هخسف امهنه دحاو لكل نأو « ضارقلا دقع تابجوم نم سيل موزللا
 3 مزال وه : كلام لاقف « لماعلا عرش اذإ ايفلتحخخاو . ضارقلا ىف لماعلا عرشي.

 لثم ضايرقلا ىف اوناك ءانمأ نونب ضراقملل' ناكو تام نإف « ثّروي دقعوهو

 :ةفين>وبأو ىعفاشلا لاقو ؟ نيمأب اوتأي نأ مهل ناك ءانمأ اونوكي مل نإو : ميبأ

 دعب همزلأ كلام . ثروي دقع وه سيلو « ءاش اذإ خسفلا مهتم دحاو لكل

 ةيناثلا ةقرفلاو . ةثوروملا دوقعلانم هآرو « ررض نم هيف امل لمعلا ف عورشلا
 نأ مهيب فالخالو . لمعلا ف عورشلا دعب امب لمعلا ف عورشلا تهبش
 نإ هنأو « لاملا سأر عيمج "ضني نأ دعب حبرلا نم هظح ذخأي امنإ ضراقملا

 ىلإ عفدي لجرلا ىف اوفلتخخاو . حبرلا نم نارسحلا ربجا حبر مث رجا مثرسخ
 ديريف ٠ حبريف هيف لمعي مث « هيف لمعي نأ لبق هضعب كلبيف اضارق الاملجر
 ؟ ال مأ كلذ هل له « كله قنلا دعب لاملا ةيقبلاحلا سأر لعجي نأ ضراقملا
 اضارق الام لجر مفد وأ « لاملا بردقدص نإ : ءاملعلا روهمحو كلام لاقف.

 ' نوكي هل لاق مث هقدصف كللب هربخأف لمعي نأ لبق ءزج هنم كلهف لجرل.
 سأر هنم ضيبقيو هلصابني ىتح زجي مل مدقتلا طرشلا ىلع اضارق1كدنع قابلا. .

 همزلي هنإ كلام باسصأ نم بيبح نبا لاقو . لوألا ضارقلا عطقنيو هلام
 « ئراوطلا ماكحأ نم ىه ةلئسملا هذهو « اضارق قابلا نوكيو « لوقلا كلذ ىف
 . دقعلا ماكحأ نم ىهو « ةمسقلا بوجو تقوب اهقلعتل انه اهانركذ نكلو
 : لاوقأ ةثالث ىلع ؟ ال مأ هيلع ضراقملا لاملانم هتقفن لماعلل له افلتخاو
 ؛ لاملا بر هل نذأي نأ الإ الصأ هل ةقفنال : هلاوقأرهشأ ىف ىعفاشلا لاقف
 ىورام دحأ وهو « نسحلاوىعخنلا مههاربإ لاق هبو ٠ هتقفن هل : موق لاقو

 سيلو « هئوسكو ههاعط نم رفسلا ىف ةقفنلا هل : نورحخآ لاقو ؛ ىعفاشلا نع

 الإ « ءاملعلا روهحو ىروثلاو ةفينحوبأو كلام لاق هبو «رضتحملا ق ءىش هل
 الو ابهاذ قفني : ىروثلا لاقو ؛ كلذ لمحي لاملا ناك اذإ : لاق اكلام نأ
 ىعفاشلا نع ىورو ؛ ىشعتي الو رصملا ف ىلغتي : ثيللا لاقو ؛ اعجار قفني

 هل ةقفنال نأ : روهمحلا لوق لثم هنع روهشملاو « ضرملا ىف هتقفن هل نأ
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 هلصأ . نجي مخل ضارقلا ف ةعفنم ةدايز كلذ نأ هزني مل نم ةجحو . ضرملا نق
 هزاجنأ نمو .٠ لوألا ندصلا ىف لمعلا هيلع نأ هزاجأ نم ةجحو . عفانملا
 ليخأي نأ لماعلل زوجيال هنأ ىلع راصمألا ءاملع عمجأو  رفسلاب هببش رضحلا ىف
 طرش لاملا بر روضح. نأو ء لاملا بر ةرضحب الإ حبرلا نم هبيصن
 روضح همسفي نأ كلذ ف ىكي سيل هنأ : هتصح ماعلا ليخأو لاملا ةمسق ىف

 . اهريغ الو ةئيبإ

 ”ىراوطلا ماكحأف لولا

 عاض مث « لاما بر روضح- ريغ نم هتصح ضراقملا ذأ اذإ اوفاتخاو
 قدصم لماعلاف كلذ ىف لاملا بر هل نذأ نإ : كلام لاقف ؛ هضعب وأ لاملا
 لماعلا ذخأ ام : ىروثلاو ةفينحم وبأو ىعفاشلا لاقو ؛ عايضلا نم هاعدا اخ
 اوقلتخاو . كلانه ناك نإ الضف نايسنقي م ع لاملا سأر هب ربجنو هدرعب

 .. مئابلا هدقني نأ لبقو ام ةعلس هب لماعلا ىريشا نأ دعب ضارفلا لام كله اذإ
 ةعلسلا ةميق عفد ءاش نإ ريم لاملا برو « لماعلل مزال عيبا - كلام لاقف.

 ؛ ابنع-أربت ءاش نإو ٠ ةضراقملا نم اطرشام ىلع امهئيب نوكت مث « ةيناث ةرم
 4 لاق هنأالإ 4 ليكولاب هسش لاملابر ءاريشلا كلذ.مزليب لب : ةفينحوبأ لاقوم

 هلوصح دعب الإ حبرلا نامستقي الو « نينعلا ضارقلا كلذ ىف لاملا سأر نوكي
 . كلذ دعب همزل ىذلاىلاثلا نولاو « الوأ تفلت ىلا ةعاسلا كللت نمث ىبعأ : انيع
 « كلام كلذ هركف « ضارقلا ملس ضغي لاملا بر نم لماعلا عيب ىف اوفاتخاو
 اعيابت دق انوكي نأ طرشب ىعفاشلا هزاجأو « قالطإلا ىلع ةفينح وبأ هزاجأو
 هل صخري نؤكد نأ كلام كلذ نم هرك ام ههجءوو . هلثج سانلا نباغتبال امب
 يوس ةعقنم لماعلا نم ذأ لاملا بر نأكف « هضراق ام لجأ نم ةعاسلا ىف
 ىراكت نإ هنأ راصمألا ءاهةف نيب افالخ فرعأ الو . هيلع طرتشا ىذلا حبرلا
 اهنأ ةلضف هيلع لضفو علسلا مق ءاركلا قرغتساف دلب ىلإ علسلا ىلع لماعلا
 «.هي رجتيل هيلإ هلام عفد امن لاملا بر نأل .لاملا بر ىلعال لماعلا ىلع
 , هقرغتساو لاملا ىلع دازام كلذكو ع ةيلخف لاملا ىف نارسخ خرم ناك اه
 كلذ : كلام لاقف ع نذارقلا لام عم هب رجتيفالام نيدتنسب لماعلا ىف اوفلتخاوج
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 ىلع امهنيب حبرلا نوكيو « رئاج كلذ : ةفينح وبأو ىعفاشلا لاقو ؛ زوحيال
 كلذك « ةضراقملا ىلع نيدتسي نأ زوميال انك هنأ كلام ةجحو . امهطرش

 هب هرمأي مل اذإ نيدلاب عيبي نأ لماعللله اوفلتخاو : ابيف انيد ذخأينأ زوجيال
 ؛ ىعفاشلا لاق هبو « نمض لعف نِإف « كلذ هل سيل ؛ كلام لاقف ؟ لاملا بر

 نأ هل بحي امإ لماعلا نأ ىلع نوقفتم عيمجلاو . كالذ هل : ةفينح وبأ لاقو

 ىأر نف ؛ لاوحألا رثكأ ى ابلاغ سانلا هيف فرمدتي ام ضارقلا دقع ىف فرصتي
 ,نمو ؛ هزحي ل بلغألا ف سانلا هيف فرصتي امع جراخ نيذلاب فرصتلا نأ
 .ةفينح وبأو ىعفاشااو كلام فلتخاو . هزاجأ سانلا هيف فرصتي ام هنأ ىأر

 .ءالؤه لاقف « لاملا بر نذإ ريغ نم ىضارقلا لامب هلام طلخي لماعلا ف ثيالاو
 .فلتخم ملو . دعتب سيل : كللام لاقو ؛ نمضيو دعت وه : اكلام ادعام مهلك

 ' ىلإ ضارقلا لام سأر لماعلا عفد نإ هنأ راصمألا ءاهقف نم ريغاشما ءالؤه

 « هطرش ىلع كالذف حبر ناك نإو « نارسخ ناك نإ نماض هنأ مآ ضراقم

 لاملا نم ىبب ام هظح هيفويف « هيلإ عفد ىذلا ىلع هطرش لمع ىذلل نوكي مث
 . داسف ىلع. لمع هنأل « هلثم ةرجأ الإ هل سيل : ىعفاشلا نع ىنزملا لاقو

 هكصاقلا ضارقلا مح ىف لوقلا

 تفي ملام هبحاص ىلإ لاملا درو هخسذ دسافلا ىذارقلا مكحن نأ ىلع اوقفتاو

 :لاوقأ ىلع هلمع بجاو ىنهيف لماعللنوكيام ىلمعلاب تاف اذإ اوفلتحاو . لمعلاب
 « كلام نع نوثجاملا نبا ةياور ىهو « هلثم ىذارق ىلإ هعيمح دري هنأ اهدحأ
 لاق هبو « هلثم ةراجإ ىلإ هعيمح دري هنأ ىناثلاو :.ببشأ لوقو هلوق وهو

 : ىكحنو « كلام باعصأ نم ةملس ىلأ نب زيزعلا دبعو ةفينح وبأو ىعفاشلا
 نكي ملام هلثم ىضارق ىلإ درب هنأ ثلاثلاو . كالام نع ةياور اهنأ باهولا دبع
 لاملا بر ناك نإ هلثم ضارق نم وأ ىمس امم ىلقألا هل امنإو « هامس امم رثكأ
 ءزيللا نم وأ « هلثم ىفارق نم رثكألا وأ « صضراقملا ىلع طرششلا طرشم وه
 نم ىلا ةدايزلا ىضتقي ىذلا طرشلا طريشم وه ضراقملا ناك نإ هل ىمس ىذلا

 ىلإ دري هنأ عبارلاو د كلامنع ةياور جرختي لوقلا اذهو « ضارقلا دسف اهليق
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 سول ام لاملا ىف هبحاص ىلع نيضراقتملا دحنأ اهطرتشا ةعفنم لك ى هلثم ضارق

 دوأ اهطرتشا ةعفنم لكى هلثم ةراجإ ىلإو « هبحاص نع اهب امهدحأ درفني
 لبق نم دساف ضارق لك قو لاملا ف تسيل امم اهطرتشا ةصلاخخ نيضراقتملا

 « عبضأو مكحلا دبع نباو عفان نباو فرطم لوة وهو « لهخلاو ررغلا
 « ةدسافلا تاضارقلا ىف هلوق فاتخاف مماقلا نبا امأو ؛ بيبح نبا هراتخاو

 ضارق ايف : لاق ابضعب فو « لثملا ةرجأ اهيف نإ : لاق رثكألا وهو اهضعبف
 ىلع اهيف هلوق فالتخا لمح نم مهن ؛ هلوق لبوأت ىف سانلا فاتخاف . لثملا

 بيبح نبا رايتخا وهو.« فرظمو مكحلا دبع نبا هيلإ بهذ ىذلا قرفلا

 لك نأ هبهذم نإ : لاقو هلوق لاعي مل نم مهنمو . هيلع هللا ة>ر ىدج.رايتخاو

 : ةعبس ىهو لثا ضارق اهيف صن ىلا كانت لإ لثملا ةرجأ هيفف دساف ضارق
 ءمبملا ضارقلاو « لجأىلإ ضارقلاو « نامضلاب ىضارقلاو « ىذورعلاب ضارقلا

 ايتأو ناضراقتملا فلتخا اذإو « اكربش لاملا ف كا نأ ىلع لمعا هل لاق اذإو

 هب ىرتشبال نأ ىلع لاملا هيلإ عفد اذإو"« امهاوعد ىلع افلحف هبشي ال امب

 ةعلسلاو اذكو اذكة علس الإ ىرّشبال نأ ىلع وأ « دقلاب ىرتشاق نيدلاب الإ

 ةلع ىلإ درت نأ بحي لئاسملا هلهو . هبرمأ ام ريغ ىرتشاف ةدوجوم ريغ

 نع باهولا دبع ىكحو ظ مساقلا .نبا لوق نم فالتخا وهف الإو « ةدحاو

 ؛لثما ضارق ىلإ در دقعلا ةهجس نم داسفلا ناك نإ : لاقفلّدصف هنأ مساقلا نبا

 « لثملا ةرجأ ىلإ در رختآلا ىلع امههدحأ اهدادزا ةدايز ةهجب نم ناك نإو

 لثما ضارقو ةرجآلا نيب قرفلاو . سكعلاب اذه ىف رهألا نوكي نأ هبشألاو
 ضارقو « نكي ملوأ حبر لاملا ىف ناك ءاوس لاملا بر ةممب قاعتت ةرجألا نأ
 . هل ءىش الف الإو « هنم لماعلل ناك حبر هيف ناك نإ ضارقلا ةنسىلع وه لثملا

 نيضراقتملا فالتخا ىف لوقلا

 ىذلا ءزحلا ةيمست ىف لاملا برو لماعلا فلتخا اذإ ءاهقفلا .فلتخاو

 كلذكو « نمتؤم :هدنع هنأل لماعلا لوق لوقلا : كلام لاقف « هيلع اضراقت

 ضارق ىلع لمحي : ثيللا لاقو « هبشي امب ىلأ اذإ هيواعد عيمج ىف هدنس رمألا
 لوق لوقلا ؛ هباصأو ةفينحوبأ لاقو ؛ هبشيال امب ىّنأ اذإ كلام لاق هبو « هلثم
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 نوكيو , ناحافتيونافلاحتي : ىعفاشلا لاقو ؛ ىروثلا لاق هبو « لاملا بر

 دورو كببس قف مهفالتخا ةفينح ىنأو كلام فالتخا ببسو . هلثم ةرجأ هل

 هنأل وأ « هيلع ىعدم هنأل كلذ له « هيلع ىعدملا ىلع نيهلا بوجوب صنلا
 بر لوق لوقلا لاق هيلع ىعدم فنأل لاق نف ؛ ةببش ىوقأ بلغألا ىف

 هنأل لماعلا لوق لوقلا : لاق بلغألا ىف ةبيش اهاوقأ هنأل لاق نمو ؛ لاملا

 نمت ىف نيعيابتأا فالتخا ىلع امهفالتخا ساقف ىعفاشلا امأو ؛ نمتؤم هدنع

 . بابلا اذه ىف فاك اذهو . ةعلسلا

 ةاقاسملا باتك

 ةاقاشملا ف لوقلا

 : ثلاثلاو . اهيف ةحصلاو داسفلا ةفرعم ىف : ىناثلاو . اهزاوج ىنف الوأ امأ

 . اهماكحأ ىف

 ةاقاشملا زاوج ف لوقلا

 فسوي وبأو ىروثلاو ىعفاشلاو كلام ءاملعلا روهمح هيلعف اهزاوج امأف

 ةنسلاب ةانثثسم مهدنعىهو « دوادو دحأو ةفينح ىلأ ابحاص نسحلا نب دمحمو

 ةاقاسملا زوجتال : ةفينحوبأ لاقو ؛ ةلوهجملا ةراجإإلا نمو « قلخي ملام عيب نم

 هللا لوسر نأ » تباثلا رمع نبا ثيدح. اهتزاجإ ىف روهمحلا ةدمعو . الصأ

 نم اهولمعي نأ ىلع اهضرأو ربيخ لخن ربيخ دوبي ىلإ عفد ملسو هيلع هللا لص
 ماسمو ىراخببلا هجر م اهرمث رطش ملسو هيلع هللا ىلص 3 لوسرلو « مهلارمأ
 ضرألا هجرخت ام فصن ىلع مهاقاس ملسو هيلع هللا ىلص هنأ » هتاياور ضعب ىفو
 ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس لسرم نم اضيأ كلام هاور امو « ةركلاو
 "ملك رقأ ام ىلع "مكر قأأ » ربيذخ حتتفا موي ربيخ دوهيل لاق ملسو هيلع هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو لاق « 'يكتليسبو انتليسب رمدتلا نأ ىلمع هللا
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 متسكش "نإ » لوقي مث « مهدبو هنيب صرخيف ةحاور نب هللا دبع ثعبي

 «هانعم ف راسينب نايلس نع اضيأ هلسرم كلذكو « ىف مش نإو مكلف
 مكج- هنأ عم لوصألل رْثألا اذه ةفلاخم مهتلمعف هلوقب لاق نمو ةفيئحؤبأ امأو
 نوكينأ لمتحيو « ديبعومأ ىلع مهرقأ نوككي .نأ لمتحي دوببلاو « دوبلا عم
 هنأل « لوصألل افلام ناك ةمذ مهنأ انلزنأ اذإ انأ الإ « ةمذ مهنأ ىلع مهرقأ

 نأل « الضافتم رملاب رملا عيب وهو « ةنبازملا نم هنإف اضيأو ؟ قلي ملام عبب

 مكلف تتش نإ صرخلا دنع مهل لوقي ناك هنأ ةحاور نب هللا دبع ثيدح ىف

 مارح اذهو « مكبيصن نمضأو ىلف تتش نإو « نيملسملا بيصن نونمضتو

 لعفلا اذه نم ناكام وه ةرباحملا نع دراولا ىهنلا نإ اولاق امبرو . عامجإب

 5 اهنم جرح ام ضعبب ضرألا ءارك يه ةرباحما نأ كوري روهمحلاو : ربي

 نم درو ام دوهبلاب صاخ هنأ وأ « ثيدحلا اذه خسن ىلع لدي اممو : اولاق

 ةاقاسملا نآل « اهم جرخم اع ضرألا ءارك نع ىهلا نم هريغو عفار ثثيدحت

 « ةاقاسملا ثيداحأ تاياور ضعبىف امفيأ صاخ وهو « كاذ زاوج ىضتقت

 للص هنأ ) نم ءاجس امب ىعأ « ىعفاشلا الو كلام ةدايزلا هذبب لقي ل ىنعملا اذهلو

 ةحيعص ةدايز ىهو « ةرثلاو ضرألا هجر ام فصن ىلع ماقاس لسو هيلع هللا

 . رهاظلا لهأ اهب لاقو

 ةاقاسملا ةعصس ىف لوقلا

 اهطورش ىفو « اهمقو ىفو « اهناكرأ ىف رظنلا ىلإ عجار ةحصلا ىف رظنلاو

 دقعنت ىذلا ءزخلاو . اهب صوصخت الحلا : ةعبرأ اهمناكرأو . اهناكرأ ىف ةطرتشملا

 7 اهيلع دقعنتو ابف زوجت ىلا ةدملاو 5 هيلع دقعتت ىنذلا“لمعلا ةمصو . هيلع

 ”: دواد لاقف « ةاقاسملا لم ىف اوفلتخاو ( ةاقاسملا لحم ىف :. لوألا نكرلا )

 ؛ طقف مركلاو لخنلا ف : ىعفاشلا لاقو ؛ طقف ليختتلا ىف الإ ةاقاسملا نوكتال

 كلذ هبشأ امو نوتيرلاو نيتلاو نامرلاكت باث لصأ لك ى زو# : كلام لاقو

 رج عم خبطبلاو ىامملاك ةتباثلا ريغ لوصألا ىف نوكتو ©« ةرورض ريغ نم

 الإ عيمجلا دنع لوقبلا نم ءىش قزوجنالو 2 عررلا كلذكو « اهثع اهحاص

 ىلع هرصق نم ةدمعف ؛ لغتست نأ لبق تتبن اذإ هيف اهزاجأ هنإف « رانيد نبا
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 امأو . ةنسلا هيف تءاج ىنذلا اهاحم أبم ىدعتيال نأ بج وف « ةصخر امنأ لخنلا

 . ريغلا ىلإ كلذ ةيدعت بجوف « ماع ببس ابيف حدقني ةصخر اهلأ ىأرف كلام

 ىبلا ءايشألا نم معأ بابسأ كلانه مهف اذإ موق دنع صخرلا ىلع ساقي دقو

 وهف دواد اماو ؛ صخرلا ىلع سايقلا اوعنم موقو ؛ اهب صنلاب صخخرلا تقلع
 انف ىعفاشلا امأو ؛ ةدرطم هلوصأ ىلع ةاقاسملاف « ةلمحلا ىلع سايقلا عنمي

 ثيدح ىف ءاجس دقو ؛ صرخلاب وه ةاقاسملا ىف مكحلا نأ لبق نم مركلا ىف اهزاجأ

 « ةاكزلا ىف كلذ ناك نإو مركلاو لخئنلا ف صرخللاب مكمحلا ديسأ نب باتع

 نب باتع نع درو ىنذلا ثيدحلاو «ةاكزلا ىلع كلذ ىف ةاقاسملا ساق هنأكف
 بنعلا صرخي نأ هرمأو هثعب ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأ هوه دسأ

 باتع ثيدح. دواد عفدو ( ارمث لخننلا ةاكز ىدؤت اك « ابيبز هتاكز ىدؤتو

 . ىوقلاب سيلو قامإ نب نمحرلا دبع“هب درفنا هنآلو ء لسرم هنأل ديسأ نبا

 قاست نأ زوجي له « رام'ا عم وأ ءاضيب ضرأ لخنلا عم ناك اذإ اوفلتخاو

 نم جرخي امم ءزجيو لخنلا نم ءزجي وأ لخنلا نم ءزجي لخنلا عم ضرألا

 ثيللاو ةفينح ىنأ ابحاص لاق هبو « ةفئاط كلذ زاوج ىلإ بهذف ؟ ضرألا

 زوجين ال : رهاظلا لهأو ىعفاشلا لاقو ؛ ةعامجو ليل ىلأ نباو ىروثلاو دمحأو

 رمثلل اعبت ضرألا تناك اذإ : لاقف كلام امأو ؛ طقف رْملا ىف الإ ةاقاسملا

 اهم اجيراخن اءزجس طرتشا ةاقاسملا ق اهوحخدب سأب الف كلذ رثكأ رعلا ناكو

 نوكي نأ ىبعأ « هنود اف ثلثلا نوكي نأب ءزحلا كلذ دحو « هطرتشي ملوأ
 ضرأآلا بر طرتشي نأ زجي ملو « هنود اف ركلا نم ثلثلا ضرألا ءارك راد

 كلذ : ىعفاشلا لاقو ؛ هيلع اهدادزا ةدايز امنأل « هسفنل ضايبلا عرزي نأ

 ءزجب ضرألا ىلع ىتعأ « اعيمج امييلع ةاقاسملا زاجأ نم ةجححو < ١ زئاج

 نم ىورام كلذ زجي مل نم ةجحو + مدقتملا رمع نبا ثيدح اهم جرخم امم

 مدقت دقو ؛ جيدخ نب عفار ثيدح ىف اهنم جرخي امب ضرألا ءارك نع ىبلا

 هنع لقن هنإف « ىعفاشلا نع لقنلا ف ضقانتم هلعلو « خسنلاب اذكه )1(

 لعلف اعم لخنلا وضرألا ىف ةاقاسملا ز وجت هنأ انهو ةرغلا ىف الإ زوجيال هنأ الوأ

 . هححصم هأ لمأت ؛ نيلوق هأ
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 كثيدخو « ظافلألا ةنرطضم .عفار ثيداحأ : لبتح نب دمجأل لاق و-؛ كلدح

 ىببم ناسحتسا وهو « ٍفييعتف ثلثلاب كلذ كلام ديدحت أمأ و , حصأ ربع نبا
 رئاخا ريغ نم رئاهلا نيب قرفي ال هنأ ىضتقت لوبصألا نآل « لوصنألا ريغ ىلع

 اهزاجأف  لقبلا ىف ةاقاسملا ىف مهنالتنخا اهنمو . دحاولا سنجلا نم ريثكلاو ليلقلاب
 ةاقاسملا زوجتال : "ثيللا لاقو ؛ نسحلا نب دمحمو هباحصأو. ىعفاشلاو كلام.
 ىسس اهيف هيلع سيل ناك نإو لماعلا نأل روهمحلا اهزاجأ اغإو « لقبلا ىف

 . وه ءاملاب ىسلاىريف ثيللا امأو؛ كلذ. ريغو رابإلالثم ء.رخأ لامعأ هيلع ىيبيف.

 . هيف ةصخرلا دروب هناكملو « ةاقاسملا هيلع دقعنت ىذلا لعفلا

 اوعمجأ :ةلمحلاب ءاملعلا نإخ « لمعلا وه ىذلا نكرلا امأو. ( ىلثلا نكرلا )
 ؟وه نم ىلع ذاذحلا ىف اوفاتجخاو .رابإلاو قسلاوهلماعلا ىلع بجي ىتنلا نأ ىلع
 ةنسلا : أطوملا ىف لاقف كلام امأ . ةيئاببلاو نيعلا ةيقنتو. راظحلا دس ىفو
 برش نيعلا منو راظحلا دس هطرتشي نأ طئاولا برل زوج ىلا ةاقاسملا ىف

 « لماعلا ىلع وه ههابشأو اذه « ركلا ذجو ديرجلا عطقو لخنلا رابإو بارشلا

 نأ نكميو « طرشلاب ةاقاسملا ف هذه لوخج هنم مهفي نأ لمتحي مالكلا اذهو
 هنأل راظحلا دس هيلع سيل : ىعناشلا لاقو . دقعلا سفنب اهيغ اهوخد هنم, مهفي

 نب دمحم لاقو . ىسلاو رابإلا لثم ةرهنا ةديز ىف رثؤي ام سنج نم سيل
 : ىعفاشلاو كلام لاقف ذاذبا امأو .راهنألاو ىناوسلا ةيقنت' هيلع سيل ١: سبملا .

 ؛ زاج لاملا بر ىلع لماعلا هطرتشا نإ : لاق اكلام نأ الل « لماعلا ىلع وه

 نب دمحم لاقو ؛ عقو نإ ةافاسملا خسفنت و هطرش زوجنال : ىعفاشلا لاقو

 لمعلا نإ : كلام باعصأ نم نولصحملا لاقو ؛ نافصن. امهنيب ذاذخلا : نسحلا

 ريثأت هل لمعو « ةركث حالصمل يف ريثأت هل سيل لمع : نيهجو.. لبع طئاخلا ىئ

 هنمو « ركلا دعب برو ديأتي ام هنم اهحالصإ ىف ريثأت هل ىللاو . اهحالصإ 5

 لخدي الف را حالصإ ىف ريثأت هل سيل ئنلا امأخ : رْثلا دعب ىنبي الام
 ريثأت هلام امأو . هنم ريسيلا ءىنلا الإ طرشلاب الو دقعلا سفنبال ةاقاسملا ىف
 ع دقعلا سفنبال ةاقاسملا ف طرشلاب هدنع لخديف رعلا كعب قو رغلا حالصإ ىف

 تيب ءاشنإ وأ « سرغ ءاشنإ وأ « ءاملل ةريفظ ءاشنإ وأ « ري رفح ءاشنإ لثح
 سفني مزال رهف « دبأتيالو رْثا حالصإىف ريثأت هلام امأو . رثلا هيف نع
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 فاذملاو ريكذتلاو رجشلا ملقتو مركلاربزو قسلاو رفحلا لثم كلذو « دقعلا
 سيل هنأ ديبعلاو بااودلا نم طئاحلا ف ناك ام نأ ىلع اوعمجأو ؛ كلذ هبشأ امو
 كلام لاقف « قاسملا لع كلذ لماعلا طرش ىف اوفلتخاو . لماعلا قح نم
 نكي ملام اهيف 'طرتشا نإ امأو : ةاقاسملا لبق طئاحلا ىف امم ناك ايف كلذ زوجي
 « طئاحلا ىف نكي مل نإو كلذب سأبال : ىعفاشلا لاقو ؛ زو الف طئاحلا ىف
 نأ زوحيال : نسحلا نب دمحم لاقو ؛ كلام باحصأ نم عفان نبا لاق هبو
 ؛ كلذ زاج- لماعلا ىلع لاملا بر هطريشا ولو « لاملا بر ىلع لماعلا هطريشي
 نمو ؛ لاملا بر بيصنب لهما نم كلذ ىف قحلي ام كلذ هتيهارك هجوو
 نسحمتسا نيلصاأألا نيذه نيب مكحلا ددرتلو «ريسيو ةفات كلذ نأ.ىأر هزاجنأ
 ع مهريغىف هعنمو ةاقاسملا تقو ىف طئاحلا ىف نوكي ئذلا قيقرلا ف كلذ كلام
 امهطارتشا نأل نسحلا نب دمحم قرف امنإو « رهظأ كلذ ىف ةعفنملا طارتشا نآل
 قفتاو . هديب لمعلا وهو « ةاقاسملا نم هيلع بجو ام :سلج نم وه لماعلا ىلع
 ىلع سيلو طئاخلا بر ىلع اهلك :ةقفنلا تناك نإ هنأ ىلع ةاقاسملاب نولئاقل
 ىه هذهف ء قلخي ملامب ةراجإ .اهمأل ء زوجيال كلذ نأ هديب لمعب ام الإ لماعلا
 ظ . 'ةرئاخلا ريغ نه هيف ةزئاحللا طوربشلاو نكرلا اذه تافص

 .ءازجأ نم هيلع اققتا ام لكب زوجت ةاقاننملا .نأ ىلع اوعجأو ( ثلاثلا نكرلا )
 .دقو « ضارفلا ىف لعف ام :لماعلل اهلك ةرثلا نوكت نأ كلام زاجبأف « رعلا
 ريئاند وأ هارد ةدايز هبحاص ىلع اههدخنأ طرتشي نأ لثم « ةدئاز ةعفنم طارتشا هيف زوميال“ هلأ :ىلع اوقفتاو : زوخيال ليقو « ةاقاسمال ةحنم كلذ نإ ليق
 لثم كلام دنع-» ريسيلا ءىشلا الإ ةاقاسملا نع ةجرادلا ءايشألا نم اًئيش الو
 ,قاسي نأ كلام دنع زؤحي الو ؛ ءاملا غمتجم .ىهو ةاريفظلا حالصإو راظحلا دس
 :هيلع هلعفب جتدحأو: «' رخآآ ءزج ىلع وحخالاو « ءزج ىلع :امهدحأ : نيطئاح ىلع
 .هنفو + دخاو ءزجي ةفلتخع طئاوح ىلع قاس هنأ كلذو « ربيخ ىف مالسلاو ةالصلا
 هلإ نوكتال ركلا ىف قاسملاو ىماعلا نيب ةمسقلا نأ ىلع ءاملعلا ركأو . فالخ
 .2« لو ليقف 5 هتعةياورلاتفلتخاو « كلام باعصا كلذ:ف فلتحتاو .٠ صرخلاب هسمسق موق زاجأو ؛ صرعحلاب زوجتال اهنأو ء ةكرشلا ف كلذكو ؛ ليكلاب
 ذإ قالطإب زوجي ليقو « كلذ ريغ ىف زوجيو ةنوبرلا ف راكلا نم زوحيال لبقو
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 ةهج نم داسفلا هلخدي كلذ نأ روهمحلا ةجبحو . نيكيرشلا ةجاح تفلتخا
 زاجأ نم ةجحو . ةئيسن ماعطلاب ماعطلا عيبو « رملاب بطرلا عيب هطخليو ةنبارم
 «ىوقأو ٠ فعض هيفو « ةاكرلا ىف صر 7 .ةيرعلاب اهبيشت صرحلاب اهمسق

 هليعس لبسرم نم ربيخ ةاقاسم ف صرخ نم ءاجءام كلذ ىف هيلع اودمتعا ام

 . راسي نب ءاطعو بيسملا نبا

 وه تقو : نافنص وهف ةاقاسملا ف تقولا طارتشا امأو ( عبارلا نكرلا )
 . اهسلل ددللا وهو « دقعلا ةدك ىف طرش وه تقوو « ةاقاسملا زاوج ىف طرتشم

 : حالصلا ودب لبق زوجت اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف اهدقع زاوج ىف طرتشملا تقولا امأف
 ةقاقاسملاب نيلئاقلا نم روهمحلا بهذف « حالصلا ودب دعب كلذ زاوج ىف اوفلتخاو

 .. كلذب سأبال كلام باعصأ نم : نونعس لاقو . حالصلا دعب زوجيال هنأ ىلع
 قو «زوجحن : لاق ةزمو. « زوي ال : لاق ةرف ؛ كلذ ف ىعفاشلا لوق فلتخاو

 هحالص ادبام ةاقاسم نأ روهمحلا ةدمعو . رعلا قلخ اذإ نونال اهنإ .هنع ليق
 كلذ ىف هعيب زوجي ناك ذإ ةاقاسملا ىلإ ةيعاد ةرورض الو لمع هيف سيل. رعلا نم

 تزاج اذإ هنأ اهزاجأنم ةجححو . تعقو نإ ةزاجنإ نه امنإو : اولاق : تقولا
 .ةاقاسم مهدنع زجت مل انه نمو ظ زوجأ“ حالضصلا "ودب دعب :ىسهف رعلا قلخي نأ لبق

 طرش وه ىذلا تقولا امأو . روهمحلا دنع ىععأ « .اهعيب زوجي هنأل لوقبلا
 ةدم ىنعأ : الوهم نوكي نأ زوجيال هنأ ىلع روهمحلا نإف « ةاقاسملا ةدم ىف

 رهاظلا لهأ مهنم ةتقؤم ريغ ةده ىلإ نوكي نأ ةفئاط زاجأو « ةتقؤم ريغ

 .لهأ ةدمعو ؛ ةراجإلا ىلع اسايق ررغلا نم كلذ ىف لجخديام روهمخلا ةدمعو
 مكرقأ ام مكرقأ ١ ملسو ذيلع هللا ىلص هلوق نم كلام" لضرم ىف عقو ام رهاظلا

 وه اهيف نينسلا ءاضقناو « نينسلا نم لاط ايف ةاقاسملا كلام .هركو « هللا

 ؟ ,كلذ ىف اوفلتخاف « دقعلا اذه ىف طرش ظبقللا له امأو . ةلهألابال لحلب

 هنأو « ةاقاسلا ظفلب الإ دقعنتال نأ اهتص طرش: نم نأ ىلإ مماقلا نبا بهذف

 ظفلب دقعنت : مهريغ لاقو ؟ ىعفاغلا لاق'هبو « ةراجإلا ظفلب ديقعنت سيل

 . نوئمس لوق سايق وهو « ةراجإلا
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 ةحضلا ماكحأ ىف لوقلا

 ضارقلا فالي لمعلابال ظفالاب ةمزاللا دوقعلا نم ثالام دنع ةاقاسملاو

 ةثرولو « ثوروم دقع كلام دنع وهو « ظفللابال لمعلاب دقعني ئذلا هدنع

 نم ةثرولا ىلأ نإ لمعلا هيلعو «ءانمأ اونوكي مل نإ لمعي نيمأب اوتأي نأ قاسملا

 ةرجأ لاملا بر ةثرولا ىلإ ملس ةكرت هل نكي مل اذإ ىعفاشلا لاقو ؛ هتكرت

 : ىعفاشلا لاقو ؟ ةاقاسملا هتمزل ةكرت هل تناك نإو « دقعلا دسفو لمعام

 رعلا عيب لح دقو زجع اذإ كلام لاقو ؛ لصفي ملو زجعلاب ةاقاسملا خسفنت

 ءىبث هل نكي نإو لمعي نم رجأتسي نأ هيلع بجوو هريغ قاسي نأ هل نكي م

 دقعلا خسفني مل املاظ وأ اصل لماعلا ناك اذإو « ركلا نم هظح نم رجؤتسا

 ؛ لمعلل هريغ ميقي نأ همزاي : : لاق هنأ ىعفاشلا نع ىكحو . كلام دنع كلذب

 نم هيلع ىضاقلا رجنأتسا لمعلا مامت لبق لماعلا بره اذإ : ىعفاشلا لاقو

 ةاكزلا هيحاص ىلع أمهنم دحاو لك طرتشي نأ كلام دنع زوجيو « هلم لمعي

 - ماك رمشلا ف هلوق فدل ليسأو /| لجرلا باصن هدنع امماصنو « ضارقلا فالح

 « رعلا نم ةاقاسملا هيلع تعقو ام رادقم ىف لماعلاو لاملا بر فلتخا اذإو

 : ىعفاشلا لاقو ؛ هبشي امب ىتأ اذإ هنيمب عم لماعلا لوق لوقلا : كلام لاقف

 كلام بجوأو ؛ عيبلاب ههبش ةرجألا لماعلل نوكتو « ناافتيو نافلاحتي

 نييعادتملا ىوقأ ىلع بجت نيهلا نأ هلصأ نمو « نمتؤم هنأل لماعلا قح ىف نيعلا
 ءاهقفلا نيب اهيف ف الحلا رهتشا ىلا نكل' « ةريثك بابلا اذه عورفو . ةيبش

 . اهانركذ ىلا هذه ىه

 ةدسافلا ةاقامملا ماكحأ

 اهنأ غرشلا اهزوج- ىنللا هجولا ريغ ىلع تعقو اذإ ةاقاسملا نأ ىلع اوقفتاو

 ليقف ؟ اهيف بحي اذ ام لمعلاب تتاف اذإ اوفلتخاو . لمعلاب تفت ملام خسفنت'

 ىعفاشلا لوق اوفو 4 ا نم عو لكف لثملا ةراجإ لإ ا امإ

 6 م كلاب لكل عاق 50 ل ملل, : 1 ل6 5 كالا نع تيا ورلا ؛ ىدحإ , هاو

 : اههفعب ىف لاقف مساقلا ن يا امأو ؛ كلام نب ووو ةردعللا نبا لوق وه



 كلا ا

 هنع ليوأتلا فلتخاو . لثملا ةراجإ ىلإ : ١ عب فو « اهلثم ةاقاسم ىلإ درت

 ىلإ درت اهتإف لئاسم عبرأ ىف الإ لثملا ةراجإ ىلإ درت اهنإ هبهذم ىف ليقف « كلذ ىف
 طرتشإ' اذإ ةيناثلاو . مسعطأ دق رمت هيف طئاح ىف ةاقاسملا اهادحإ : اهلثم ةاقاسح

 .ةدحاو ةقفص ىف عيبلا عم ةاقاسملا ةئلاثلاو . هعم لمعي نأ لاملا بر ىلع قامملا

 لصألا نإ ليقو ؛ فصنلا ىلع ةنسو ثلثلاىلع ةنس طئاح ىف هاقاس اذإ :ةعبارلاو»

 ةدسافلا ةراجإلا نم اهلخخد ام لبقنم داسفلا اهقحلس اذإ ةاقاسملا نأ كلذ ىف هدنع
 هبحاص ىلع امهدحأ هطرتشي امم كلذو « هحالص ودبينأ لبق نم رْلا عيب نموأ

 هبحاص امهدحأ ديزي نأ ىلع هيقاسي نأ لثم « لثملا ةرجأ ىلإ اهيف "در ةدايز نم
 تناك طئاخلا بر نم تناك نإ ةدايزلا هذه نأ كلذو « مهارد وأ رينان>
 امأو , قلخي نأ لبق ركلا عيب تناك لماعلا نم تناك نإو « ةدساف ةراجإ

 « لثملا ةاقاس» ىلإ دريف ةفلت## طئاوح ىلع ةاقاسملا لثم ررغلا لبق نم هداسف

 هنأ وهو ؛ عبار لوق ةلئسملا فو . سايق ريغ ىلع راج ناسحتسا هلك اذهوب

 ناك نإ هيلع طرش ىذلا ءزملا نم رثكأ نكي مل ام هلثم ةاقاسم ىلإ دري

 . انضرغ بسحب فاك اذهو « قاسملل طرشلا ناك نإ لقأ وأ « قاسملق

 ( ايلست ملسو هبعصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ميحرلا نما هللا مسب

 ةكرشلا باتك
 ماكحألا ىف ةحصلل ةبجوملا امناكرأ فو « اهعاونأ ىف « ةكرشلا ىف رظنلاو»

 مهنيب هيف الخلا رهتشا امو « هيلع اوقفتاام باوبألا هذه نم ركذن نحنو

 ىلع راصمألا ءاهقف دنع ةلمحلاب ةكرشلاو . باتكلا اذه ىف هاندصق ام ىلع

 ةكرشو . ةضوافملا ةكريشو . نادبألا ةكرشو : نانعلا ةكرش : عاونأ ةعبرأ
 مهضعب ناك نإو « نانعلا ةكرش ىهو « اهيلع قفتم اهنم ةدحاو . هوجولا

 . دعب يتأيسام ىلع اهطورش ضعب ىف اوفلتخا اوناكذإو « ظفللا اذه فرعي مل

 . اهلع مهم قفتا نم دنع اهطورش ضعب ىف فلتذءو « اهيف فلتخم ةثالثلاو

 نانعلا ةكرش ىف لوقا

 ةفرعم ىف : ىناثلاو . لاومألا نم اهلحم : لوألا : ةثالث ةكرشلا هذع ناكرأو
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 ع لمعلا ردق ةفرعم ف ثلاثلاو . هيف كرشملا لاملا ردك م حيرلا ردق

 , 2 . لاملا ردق نم نيكيرشلا
 اوفلتخا ام هنمو « هيلع اوقفتاام هنف « ةكرشلا لحم امأف ( لوألا نكرلا ) ٠
 ىنعأ : نيعلانم دحاولا فنصلا ىف زو# ةكرشلا نأ ىلع نوملسملا قفتاف ؛ هيف

 طرش نمو « ةزجانم هيف عقتال اعيب ةقيقحلا ف تناك نإو « مهاردلاو ريناندلا

 ؛ ةكرشلا ف ىسملا اذه صصح عامجإلا نكل « ةزجانملا مها ردلا فو بهذلاق عيبلا

 اوفلتخاو ةدحاو ةفنصب نانردكي نيضرعلاب ةكرشلا ىلع ملعأ اهف اوقفتا كلذكو

 . ريناندلاب ةكرشلا لثم « ةفلتلا نويعلابو نيفلتلا نيضرعلاب ةكرشلا ىف
  ادحاو افنص ناك اذإ ىوبرلا ماعطلابو « رخآلا نم مهاردلاو امهدحأ نم

 : لئاسم ثالث انههف

 .ضورع ىف وأ « ضورعلا نم نيفنص ىف اكرتشا اذإ امأف ( ىلوألا ةلثسملا )
 ,ليق دقو « كلام بهذم وهو « مساقلا نبا كلذ زاجأف «ريناند وأ مهاردو
 نأ كلذو « عيبلاو اهيف ةكرشلا عامجا ةيهاركلا ببسو . كلذ هرك هنإ هنع

 ١ مقلا ةكرشلا اهيف تثعقو اذإ ضورعلا ىف ريتعي كلامو ؟ رخالا صضرعلا م

 هلماح وبأ ىكحو ؛ ضورعلا نامثأ ىلع الإ ةكرشلا دقعنتال : لوقي ىعفاشلاو
 مهاردلاب الإ زوال ضارقلا لثم ةكرشلا نأ ىلإ ريشي ىعفاشلا بهذم رهاظ نأ
 . طاخلا ماقم موقت اهيف ةعاشإلا نأ سايقلاو : لاق « ريئاندلاو

 ةكرشلا لثم ءاسّنلا امبيف زوجيال امم نافنصلا ناك نإ امأو.( ةيئاثلا ةلئسملا )
 6 نيفلتحا نيماعطلاب وأ 4 رخآلا لنع نم مما ردلا وأ [هروسأ كليع نم ريناندلاب

 لخدي امل كلذو 4 ةاررم هعامو 6« ةرم هزاجأف 0 كلام لوق تالذ ْق فنللتخاف

 هفرصلاو ةكرشلا نم رخآلا دنع نم ريناندلاو امهدحأ دنع نم مهاردلاب ةكرشلا
 6 زجانتلا مدعو ةكرشلا نم نيفلتغلا نيهاعطلا لحخدي املو' 4 زجانتلا مدعو اعم

 . اه زاجأ للعلا هذه ربتعي مل نمو ؛ مساقلا نبا لإق عنملابو

 نبا اهزاجنأف « دحاو فنص نم ماعطلاب ةكرشلا امأو ( ةثلاثلا ةلثسملا )
 ةضفلا وأ بهذلا نم دحاولا فنصلا ىف اهزاوجن ىلع مهعاإ ىلع اسايق مساقلا
 ذإ « هيف لخخدي ىنذلا ةزجانملا مدعب روهشملا وهو هيلوق“ دحأ ىف كلام اهعنمو



 ب الهال د

 نإ ليق.دقو ؛ عامجإلاب ةصخرلا عضوم ىلع ساقبال نأ وه لصألا نأ ىأز
 رقتفي عيبلاو « ةميقلا ىف ءاوتسالا ىلإ رقتفت ةكرشلا نأ كلذل كلام ةيهارك هجو

 ىلإ دحاو فنص نم نيماعطلاب ةكرشلا ترقتفاف « ليكلا ىف ءاوتسالا ىلإ
 وه اذهق م كلذ للام هركف « دجوي داكيال كلذو ةليكلاو ةميقلا ءاوتسا
 وه اّدهف كلذ كلام هركف « دجوي داكيال كلذو ليكلاو ةخيقلا] ءاوتسا

 نأ ةكرشلا لام طرش نم له اوفلتخاو , ةكرشلا لحم سنج ىف مهفالتخا
 ةقلطم امهيديأو دحاو قودنص ىف انوكي نأ لثم « امكح امإو اسحن امإ اطلت
 هب زيمتبال اطلخ امهيلام .اطلخم ىح- ةكرشلا حصتال : ىعفاشلا لاقو ؛ امييلع

 لام ناك نإو ةكرشلا حصت : ةفينحوبأ لاقو ؛ رخآلا لام نم امهدحأ لام
 كلامو ؛ لوقلاب ةكرشلا داقعنا ف ىتكا ةفينح وبأف . هدبب امهنم دحاو لك

 : طالتخالا نيذهىلإ طرتشا ىعفاشلاو؛ لاملاففرصتلا كارتشا كلذ ىلإ طرتشا
 دجوي حصنلا نأل « متأو لضفأ نيكيرشلا لمع نوكي طالتخالاب نأ هقفلاو»
 . هطورش قو نكرلا اذه ق لوقلا وه اذهف « هسفنل دجوي انك هكيرشل هنع

 اذإ هنأ ىلع اوقفتا مهن مهنإف « حبرلا امهماستقا هجو وهو ( ىناثلا نكرلا امأف )
 :نييواستم ةكرشلا لام ا ناك نإ: ىعأ « لاومألا سوعرا اعبات حبرلا ناك"
 امحلاومأ سوءر فلتخي نأ زوي له اوفلتخاو . نيفصن امبْنيب حبرلا ناك

 : قارعلا لهأ لاقو ؛ زوجيال كلذ : ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ حبرلا ىف نايوتسيو.

 طرتشا ول هنأ امكف « نارسحلاب حبرلا هيبشت نأ ك كلذ عنم نم ةدمعو. كلدزو+

 نع اجراخخ حبرلا نم اعزج طرتشا اذإ تاذكزجي مل نارسحلا نم اعزجم انمدحأ

 امهنب .ةعفنملا نأ ىنعأ :.نيكيرشلا نيب ىللا راقعلا ةعفنع حبرلا اوهبش امبرو هلاع

 ؛« ضارقلاب ةكرشلا هيبشت قارعلا لهأ ةدمعو . ةكرشلا لصأ ةبسن ىلع نوكت

 ؛ هيلع احلطصا ٠١ حبرلا نم لماعلل نوكي نأ ضارقلا ىف زاج امل هنأ كلدو

 لمعلل لعجينأ ىرحأ ةكرشلا ىف ناك طقف الثع الإ هلباقم لمجي سيل لماعلاو
 نوكيف « المعو امهنم دحاو لك نم الام ةكرشلا تناك اذإ لاملا نم ءزج
 نوتوافتب سانلانإف « هبحاص لمع ىلع هلمع لضفل الباقم حبرلا نم ءزملا ؛ كلذ

 . كللذ ريغ ف نوتواغثي 51 لمعلا ىق

 لاملل كلام دنع انلق اك" عبات هنإف « لمعلا هه يذلا ( ثلاثلا نكرلا امأو )
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 ءاملعلا نم نأ نظأو ؛ لاملا عم ربتعي ةفينح ىلأ دنع وهو « هسفنب ربتعب الف
 مهنإف « لمعلا ىلإ اتافتلا نييواستم انهالام نر نأ الإ ةكرشلا زيجيال نم

 .ناك ىواستلا ىلع امهئيب لاملا نكي مل اذإف وتسم بلاغلا ف لمعلا نأ نوري

 ىلع ءاملعلا مجأ : رذتملا نبا لاق اذذو « لمعلا ىف امهدحأ ىلع نبغ كالانه

 هبحاص لام لثمال ام نيكيرشلا نم دحاو لك اهبف جري ىلا ةكرشلا زاوج
 ادح-او الام اريصي ىح امهمتاطلخم مث « ريئاثد وأ مهارد ىعأ : هعون نم

 ,نم ناك ام نأ ىلعو « ةراجتلا عاونأ نم ايأر ام ايرتشيو اعيبي نأ ىلع . زيمتيال
 ,عاب اذإ تالذو « كلذك وهف ةراسخ نم ناك امو « نيفصنب امبيب وهف لضف

 :افالخن هيف نأ ىلع لدي طرشلا اذه هطاربشاو « هبخاص ةرضحم امهم دحاو لك

 يت عار لك عيبي نأ اكرشلا طرش نم سيل هلأ روهمحلا دنع روبشملاو

 . هبحاص ةرضح

 ةضوافملا ةكرش ىف لوقلا

 + اهزاوج ىلع ةلمللاب ةفينحوبأو كلام قفتاف ؛ ةضوافملا ةكرشىف اوفلتخاو

 ىبعمو . زوال : ىهفاشلا لاقو ؛ اهطو رش ضعب ىف اوفلتخا ناك نإو

 هلام ىف فرصتلا هبحاص ىلإ نيكيرشلا نم دحاو لك ضوفي نأ ةضوافملا ةكرش
 ةدلعو . تاكلتمملا عاونأ عيمج ف يلع عقاو كالذو 2« هروضحو هتبيغ عم

 « عورف حابرألا نإف « لاومألا طالتخا ىلع قلطني ام] ةكرشلا مس | نأ ىعفاشلا
 لك طرتشا اذإ امأو ؛ الوصأ كارتشاب الإ ةكرتشم عورفلا 0 نأ زويالو
 هذهو « زوال اممو ررغلا نم كلذف هسفن ثالم ىف هبحاصل احر امهنم دحاو

 نم اءزج عاب دق اًمهنم دحاو لك نأ ىريف كلام امأو . ةضوافملا ةكرش ةفص
 .ءزتلبا ىف رظنلا ىلع هبحاص امهنم دحاو لكو مث « هكيرش لام نم ءزجيب هلام

 امأو . ةلاكوو اغيب ىه تسيل ةكرشلا نأ ىري ىعفاشلاو . هدي ىف ىبب ىذلا
 . طقف دقلا الإ نانعلا ةكرش ف ىعاريال هنأ ف هملصأ لع انهه وهف ةفينح وبأ

 ةفينحابأ نإف « ةكرشلا هذه طورش نم ةنيوتوناو كلام هيف فلتح ام امأو

 .سيل : كلام لاقو ؛ لاومألا سو ءرؤ ىواستلا ةضوافملا طرش نم نأ ىري

 هع ىبْ اهدحأل نوكيال : ةفينحوبأ لاقو ؛ نانعلا ةكرشب , اهيشت كلذ اهطرش نم
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 « نيرمألا نيذه ىضتقي ةضوافملا مهمآ نأ مهتدمعو . ةكرشلا ف لخدي نأ الإ

 : امهكلم ميمعتو نيلاملا ىواست ىعأ

 نادبألا ةكرش ىف لوقلا
 اهنم عنمو « ةزئاج ةيكلاملاو ةفينح ىلأ دنع ةلمحلاب نادبألا ةكرشو

 نأل , لامعألابال لاومألاب صتخت امنإ ةكرشلا نأ ةيعفاشلا ةدمعو . ىعفاشلا
 دنع الوهجم امهنم دحاو لك لمع ناك ذإ ؛ مهدنعررغ وهف طبضنيال كلذ

 كلذ اوقحتسا امإ مهو « ةينغلا ىف "يمئاغلا كارتشا ةيكلاملا ةدمعو . هيحاص

 دعس باصأف « ردب موي ادعس كزاش دوعسم نبا نأ نم ىور امو . لمعلاب

 . امهيلع ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ركني ملف « اثيش دوعسم نبا بصي ملو نيسرف
 ؛ ةكريذلا هيلع دقعنت نأ زاجف لمعلا ىلع دقعن: امنإ ةبراضملا ناف اضيأو

 .هبشي كلذكو « اهلع ساقي الف لوصألا نع ةجءراخ ةضرافملا نأ ىعفاشللو
 قافتا كلام دنع اهطرش نمو ؛ ةكرشلا نع اجرا ةمينغلا ركح نوكي نأ
 كرتشيف « نيتعنصلا فالتخا عم زوخجن : ةفينحوبأ لاقو؛ناكملاو نيتعنصلا

 ررغلا ةدايز كللام ةددعو . كلام دنع ناكرتشي الو « راصقلاو غابدلا هدنع

 ةفينح ىنأ ةدلعو . ناكملا فالتخا وأ نيتعنصلا فالتخا دنع نوكي ىلا

 . لمعلا ىلع ةكرشلا زاوج

 هوجولا ةكرش َْق لوقلا

 هذهو . ةزئاج:ةفينحوبأ لاقو ؛ ةلطاب ىعفاشلاو كلام دنع هوجولا ةكرشو

 ىعفاشلاو كلام ةدمعو . لام الو ةعنص ريغ نم مثذلا ىلع ةكرشلا ىه ةكرشلا
 هذه ىف نامودعم امهالكو « لمعلا ىلع وأ لاملا ىلع قلعتت امنإ ةكرشلا نأ
 بسكب هبحاص ضواع امبنم دحاو لك نأل «٠ ررغلا نم كلذ فام م٠ ةلثسمملا

 لامتألا نم لمع هنأ دمتعي ةفينحوبأو ؛ صوص .اال+ ةعا' ب دو ا ريغ
 . ةكرخأا هيلع دقعنت نأ زاجف

 ةءيحصلا ةكرشلا ككمسأ ف لوققلا

 .نأ نيكيرشلا دحأل ىأ : ةمزاللا دوقعلا نمال ةزئانلا دوقعلا نم ىهو



 -آةه"ك د

 امهتوسكو امهتقفنو « ثوروم ريغ دقع ىهو « ءاش ىم ةكرشلا نم لصفني
 - دحأل زو<يو امهلثم ةفقن نع اجرخي ملو لايعلا ىف ابراقت اذإ ةكرشلا لام نم
 : ةرورض كلذ ىلإ تعد اذإ عدوي نأو ضراقي نأو عضبب نأ نيكيرشلا
 ىري افرصت الإ هيف رصتي نأالو « ةكرششلا لامزم اثيش ببم نأ هلزوحيالو
 الام عقدي نأ لثم نماض وهف ىدعت وأ «ىش ىف'رصق نم امأو ؛ اممل رظن هنأ
 : دبشي مل ذإ رصق هنأل نمضي هنإف « ضباقلا هركنيو دهشي الف ةراجتلا نم
 هيلع مهني نمل لام ف نيكيرشلا دحأ رارقإو ءارشلا ىف بيعملا ءىبثلا لبقي نأ هلو
 لام نم بهذ ام نيكيرشلا دحأ نمضيالو « هتيلوتو هتلاقإ زوجتو ءزوجمال
 هكيرش نذإب الإ هريغ ضراقي نأ ضوافملا كي رشلل زوجي الو ؛ قافتاب ةراجتلا»
 ةراجتلال ام ىف هيلع ايفو هل ايف هبحاص ةل زنم امهنم دحاو لك لزنتيو.
 ٠ : ةريثك بابلا اذه

 ( ملسو هبمضو هلآ ىلعو دمج انديبم ىلع للا ىلصو ميحرلا نحرلا هللا مسي ٠١

 ةعفشلا باتك
 مكحلا اذه حيحمصت ىف : لوألا مسقلا : نيمسق ىف الوأ ةعفشلا ىف رظنلاو

 , هماكحأ ىف : ىتاثلا مسقلا . هناكرأ و.
 « هيلع نوقفتم نوملسملاف .« ةعفشلاب مكحلا بوجو امأف ( لوألا مسقلا )

 عبب ىريال نم ىلع لسأتي ام الإ « ةتباثلا ثيداحألا نم كلذ ىف درو امل
 ع هيف عوفشملاو « هيلع عوفشملاو ظ عفاشلا : ةعبرأ اهتاكرأو 5 عاشملا صقشلاب
 . ةعفشلاب ذخألا ةفصو»

 نأ ىلإ ةنيدملا لهأو ىعفاشلاو كلام بهذ « عفاشلا وهو ( لوألا نكرلا )
 ىلوأف « ةبترم ةعفشلا : قارعلا لهأ .لاقو ؛ مساقي مل ام كيرشنل الإ ةعفشال"
 قرطلا ىف تيقب اذإ مساقملا كيرشلا م « مساقي مل ىنذلا كيرشلا ةعفشلاب سانلا
 نع باهش نبا نع كلام لسرم ةنيدملا لهأ ةدمعو . مماقل كيرشلا الو. راجلا ةعفشال :' ةئيدملا لهأ لاقو ؛. قضإلملا راخلا مث « ةكرش نحيصلا ىف وأ
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيبسملا نب ديعسو نمحرلا دبع نب ةملس ىلأ
 0 ةعفش الف مهيب دودحلا تعقو اذإف « ءاكرشلا نيب مسقي مل ايف ةعفشلاب ىضخ

 جورفو ٠



 الهال

 ايف ةعفشلاب ىض راسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر نأ » اضيأ رباج ثيدحو
 . دوادوبأو ىنمرلاو سم هجرح , ةعفش الف دودحلا تعقو اً 0
 نب ةملس ىنأ نع ىرهزلا نع رمعم ثيدح : لوقي لبنح نب دخل ناكو
 كلام لسرم : لوقي نيعم نبا ناكو . ةعفشلا ف ئور ام حصأ نعحرلا دبع

 موق لعج دقو « افوقوم باش نبا نع هاور امتإ كلام ناك ذإء ىلإ بحأ
 كلام نع ىور دقو « هل انيهوت هدانسإ ف باهش نبا ىلع فالتخالا اذه

 رثآلا اذه نم مهلالدتسا هجوو « ةريره ىنأ نع باهش نبا نع أطوملا زيغىف
 تناك اذإ هنأ كلذو « ةعفش الف دودحلا تعقو اذإ هنأ نم هيف ركذام
 ةبجاو نوكتال نأ ىرحأ ىهف « مساقملا كيرشلل ةبجاو ريغ ةعفشلا
 قارعلا لهأ ةدمعو . مساق اذإ راج وه مساقملا كيرشلا نِف اضيأو « راجل
 وهوه هبسقصب قحأ راحل لاق هنأ ملسو هيلع هللا للص ىبنلانع عفا رىأث يدح

 لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع دوادوبأو ىذمرتلا جرخو « هيلع قفتم ثيدح

 ' اضيأ مهل ىبعملا قيرط نمو ىذمرتلا هححصو راخبارا دب "جل ٍرادلا راج و
 ناكو « ةكرشلا نم لخادلا ررضلا عفذ اهم دوصقللا امنإ ةعفشلا تناك امل هنأ
 : اولوقي نأ ةنيدملا لهألو ؛ هب قحلي نأ بجو راحلا ىف ادوجوم ىبعملا اذه
 نأ ةيكلاملا ةدمعف ةلمحلابو . راوخباىف هنم مظعأ ةكرشلا ف ررضلا دوجو.
 ىرشا نم نأو « هاضرب الإ هدي نم دحأ كلم جرخيال نأ ىضتقت لوصألا

 دقو ©« صيصختلا ىلع ليلدلا لدي ىح- هاضرب الإ هدي نم جرح الف ايش.

 « لوصألا هل تدبش ام حجري نأ بجوف « بابلا اذه ىف راثآلا تضراعت
 . ةباحصلا نم ةنيدملا لهألو نيعباتلا نم قارعلا لهأل مدقتم فلس نيلوقلاالكلو.

 ةبجاو ةعفشلا نأ ىلع نوملسملا قفتا « هيف عوفشملا وهو ( ىناثلا نكرلا )

 ليصحتف . كلذ ىوس ميف اوفلتخاو « اهلك نيضرأآلاو راقعلاو رودلا ىف
 رودلا نم راقعلا وهو « دوصقم اهدحأ : عاونأ ةثالث ىف اهنأ كلام بهذم
 . لو الو لقنيال تباث وه امم راقعلاب قلعتي ام ىناثلاو . نيتاسبلاو تيناوحلاو

 ةعفشلا اهيف بجت ةفص ىلع اهيغ لصألا مادام « لخنلا "لاحمو رتبلاك كلذو

 ريغ هكيرش نيبو هنيب اعاشم ضرآلا وه ىذلا لصألا نوكي نأ وهو « هنع
 ءارك كلذكو 2 فالخش هنع اهيفو ع راملاك هذه قلعت ام ثلاثلاو . موسّؤم

 ناث - دهجملا ةيادب - ١
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 « احرلاو مامحللا ف ةعفشلا ف هنع فلتخاو . بتاكملا ةباتكو عرزلل ضرألا

 ةعفشال كلذكو < هدنع ابيف ةعفش الف ناويحلاو ضورعلا نم اذه ادعام امأو
 قو رودلا ةيركأ ىف هنع فلتخاو .رادلا ةصرع ىفالو قيرطلا ىف هدنع
 هيلع ىنذلا كالذكو « هب قحأ نيدلا هيلع ىذلا نوكي له « نيدلا قو ةاقاسملا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ 5 ىورو .. زيزعلا دبع نب رمع لاق هبو ؛ةباتكلا

 .لاقو ؛ كلام باحصأ نم ببشأ لاق هبو « نيدلا ىف ةعفشلاب ىضق ملسو
 .: قتعلا ةمرحلا ةباثكلا ىف اهباحيإ ىف افلت ملو . نيدلا ىف ةعفشال : مساقلا نبا
 :ةعفشلا نأ موق نع ىكحو . طقف راقعلا ىف الإ ةعفشال نأ ىلعراصمألا ءاهقفو

 نبلا ىف ةعفشلا ةفينح وبأ زجي لو ؛ نوزوملاو ليكملا ادعام ءىش لك ف
 ةصرعلا ىف اكلام ىعفاشلا قفاوو ؛ قيرطلاو ةصرعلا ىف اهزاجأو ٠ لحفلاو
 رصق ىف روهمحللا ةدمعو . راغلا ىف اعيمج هافلاخو « ريبلا فو قيرطلا ىفو
 ,مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم تباثلا ثيدحلا ىف درو ام راقعلا ىلع ةعفشلا
 -هلف ”قرطلا تّقريصو ”دوادححلا تَسعَقَو اذإف ”مسلقُني "لك ايف ”ةسمشلا و
 انهو « مسقي مل ماهام ةمسقلا هيف نكمت ايف ةعفشلا : لاق هنأكف , ةةعلفش

 عم راصمألا ءاهقف عضوملا اذه ىف هيلع أ دقو ء باطحللا ليلدب لالدتسا .
 هجنرخ اف ءىش لك ىف اهزاجأ نم ةدمع امأو هي لالدتسالا ةحص ىف مهفالتخا

 "كاي رمششلا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » سابع نبا نع ىنمرتلا

 راوخبإو ةكرشلا ررمض ىنعم نألو « ءىش ”لثكف ”ةعلفشلاو عيش
 ,ئرجأ كلام اذه ظحل املو ؛ رهظأ راقعلا ف ناك نإو ءىش لك 7 دوجوم
 امب ريبلا ىف ةعفشلا عنم ىلع ةفينح وبأ لدتساو . راّعلا ىرحجم راقعلا عبتي ام
 ىلا .ىراحصلا رابآ ىلع رثألا اذه لمح كلامو « رثب ىف ةعفشال ١ ىور
 . ةكلمت» ضرأ ىف نوكت ىلا ال « تاوملا ضرألا ىف لمعت

 هيلإ لقتتا نم هنأ ىلع اوقفتا مهْنإف هيلع عوفشملا امأو ( ثلاثلا نكرلا )
 . راجلل ةعفشلا ىري نم دنع راج نم وأ مماقم ريغ كيرش نم ءارشب كلل
 .ةعفشلا نأ . كلام دنع روبشملاف « ءارش ريغب كاملا هيلإ لقتنا نميفاوفلتخاو
 .تايانحلا شرأو رهملاو حلصلاو عيبلاك ضوعب كلملا لاقتنا ناك اذا بجيناعإ
 ,لقتنا كلم لكب بج اهنأ ةيناث ةياور هنعو ؛ ىعفاشلا لاق هبو « كلذ ريغو



 ب آ64ب

 هنإف ثاريملا ادعام « ةقدصلاو باوثلا ريغل. ةبلاك « ضوع' ريغب وأ ضوعب
 ء.طقف عيبلاف هدنع ةعفشلاف ةيفنحلا امأو . قافنأب هيف عيمنملا دنع ةعفشال
 تاعيبملا ىف املأ ىضتقي اهموهفم نأ كلذو « ثيداحألا رهاظ ةيفنحلا ةدمعو
 ةيكلاملا امأو . هكيرش نذأتسي ىح عبب الف اههفعب ىف ال ابيف صل كلذ لب
 ةيئاثلا ةياورلا هجوو « عيبلا ىبعم ىف وهف ضوعب لقتنا ام لك نأ تأرف
 ةفينح ىلأ دنع اهيف ةعفش الف باوثلل ةبحلا امأو . طقف ررضلا تربتعا اهنأ

 ففاشلا امأو عيبملا ف هدنع ةعفشلا نألف ةفينح وبأ امأ ؛ ىعفاشلا الو

 هبامصأ دنعو هدنع فالخ الف كلام امأو « ةلِطاب هدنع باوثلا ةبه نآلف
 ناك اذإ هنأ رامحلاب ىثلا عيبملا نأ ىلع ءاملعلا قفتاو .: ةجاو اهيف ةعفشلا نأ ىف

 رابحلا ناكاذإ اوفلتخاو .. . عيبلا بجي ىتح بجمنال ةعفشلا نأ عئابلل هيف رايحلا

 مرض دق عئابلا نأل هيلع ةبجاو ةعفشلا : نويفوكلاو ىعفاشلا لاقف ؟ ىرتشملل
 نماض ريغ هنأل هيلغ ةبجاو ريغ ةعفشلا نإ ليقو « هنم هنابأو هكلم نع صقشلا'
 ىهو « ةاقاسملا ف ةعفشلا ف فلتخإو د كلام باجصأ نم. :ةعامج لاق هبو

 « عنلاو « زاوحللا : تاياور ثالث كلذ ف كلام نعف ء ضرأب ضرأ ليدبت
 اهآرو كارشألا ىف اهري ملف بناجنألا وأ كارشألا نيب ةلقانملا نوكت نأ ثلاثلاو

 ْ . بناجالا ىف
 ذخأي اذامب نكرلا اذه ىف رظنلاو ( ةعفشلاب ذخألا ىف عبارلا نكرلا )

 عيل ىف ذحخأي هنأ لع اوقفتا مهنإف ؟ ذخأي ىمو « ذخأي مكو « عيفشلا

 عيفشلا هدذخأي له لجأ" ىلإ عيبلا ناك اذإ اوفلتخاو ؛ الاد ناك نإ نّملاب

 :. كلام لاقف ؟ ري وهو « الاح نملاب عيبملا ذخأيوأ « لجألا كلذ ىلإ ناب

 : ىعفاشلا لاقو « ءىلم نماضب ىقأي وأ ايلم ناك اذإ لجألا كلذب هذخأي
 هو « لجألا تقو ىلإ رخأتت الإو ةعفشلا تلجعت لُجع نإف « 'ريخم عيفشلا

 تلخد دق اهنأل دقنلاب الإ اهذخأبال ىروثلا لاقو ؛ نييفوكلا لوق وحن

 غلب نإف « اهعاب ىذلا دي ىف ىتيت لوقي نم انمو': لاق« لوألا نايض ىف

 سيل امم تاضواعملا رئاض يق ةعفشلا :اوأر نيذلأو . عيفشلا اهذخأ لجألا

 امث ضوعلا ناك نإ سصقشلا ةميقب ةعفشلا ليخأي" هنأ مهع مولعملاف « عيبب

 ءىش ىف ىطعم نوكي نأ“ امإو . علت ىف .ىطعم نوكي نأ لثم « ردقتي سيل
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 هلنعأب هنإف ع اثوزوم الو اليكم ةلمححلاب الو مارت الو رئئاند نكي 'لو ردقتي

 ردقلا دودحم ءىثلا “كلذ ناكنإو ؛ هيف صقشلا عفد ىذلا ءىثلا كذ ةئيقب

 ةحضوم ف صقشلا مفدي "نأ لثم « ردقلا كلذب صقشلإ كلذ ذعأ عرشلاب

 ؟ ليخأي مك امأو ٠ ةلقنملا وأ ةحضوملا ةيدب هذخأي هنإف « ةلقنموأ هيلع تبجو

 ولخي ال اضيأ هيلع عوفشملاو ؛ رثكأ وأ ادحاو نوكي نأ ولخيال عيفشلا نإف

 اذحاو هيلع عوفشملاو دحاو عيفشلا نأ امأف . رثكأ وأ ادحاو نوكي_ نأ

 ناكاذإ امأو « عدي وأ لكلا .ذخأي نأ عيفشلا ىلع بجاولا نأ ىف فالخ الف

 كاذ نم اوفلتخا مهنإف دحاو نم رثكأ ءاعفشلاو ادحاو هيلع عوغشملا

 تفلتخا اذإ ىناثلاو . مهيب هبف عوفشملا ةمسق ةيفيكىف امهدحأ : نيعضوم ىف

 نوكي نأ لثم ؟ ال مأ ةعفثالا نع اضعب مهضعب بجحي له مهكرش بابسأ
 .مهضعبو « دحاو مهب لهأ مهنأل « هوثرو ىذلا لاملا ىف ءاكرش مبضعب

 : . ةبصع مهنأل

 ىعفاشلاو اكلام نإف « هيف عوفشملا عيزوت ةيفيك ىهو ( ىلوألا ةلثسملا امأف) .

 ردق ىلع مهيب هنومستقي هيف عوفشملا نإ : نولوقي ةنيدملا لهأ روهمجو

 ثلثب صقشلا نم ذخأ الثم ثلثلا لاملا لصأ نم هبيصن ناك نف ؛ مصصح

 ددع ىلع ىه : نويفوكلا لاقو . عبرلا ذخأ عبرلا هبيصن ناك نمو « نمل

 ظحلا وذو ربكألا ظتللا وذ كيرشلا كلذ ىف ءاوسو « ءاوسلا لع سوعرلا

 بجوف « مدقتملا كلملاب هبوجو دافتسي قح ةعفشلا نأ نييندملا ةدمعو . رغصألا

 حبرلاو ةكرتشملا تارجأتسملا ف ةيركألا هلصأ « لصألا رادقم ىلع جزوتي نأ

 لخاد ررضلاو « ررضلا ةلازإل ىه امنإ ةءفشلا نإف اضيأو ؛ لاومألا ةكرش ىف

 بسحب مهم دحاو لك ىلع لجخدي امنإ هنأل ؛ ءاوتسا ريغ ىلع مهْنم دحاو لكىلع

 ةيفنحلا ةدععو . ةبسنلا كلت ىلع هعفدل مهقاقحتسا نوكي نأ بجوف « هتصح

 ةفلتخلا ظولحلا لهأ كلذ قوتسيف ثلملا سفنب مزلي امإ ةعفشلا بوجو نأ
 مهضعب قتعي دبعلا ىف ءاكرشلاب كلذ اوببش امبرو « ثلإملا سفن ىف مهاوتسال
  قتعي ل نم ظح ىنعأ : ةيوسلا ىلع نيقتعملا ىلع موقي هنأ هبيصن

 مه نيذلا. كارشألا لوخد ىف اوفلتخا ءاهقفلا نإف ( ةيناثلا ةلثسملا امأو ٠ ١

 لهأ : كلام لاقف دحاولا مهسلا: لبق نم مهتكرشنبتلا كارشألاعم ةعفشلا ىف ةبصع
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 لبق نم لاملا ىف مهعم كارشألا نم مهددحأ عاب اذإ ةعفشلاب قحأ بحاولا مبسلا

 لخديو ةردقملا ماهسلا لهأ ىلع ةعفشلا ىف ةبصعلا وذ لخديال هنأو .« بيصعتلا

 هنع هثرت اراقج كرتيف هتيم تومي نأ لثم « .بيصعتلا يوذ ىلع مابسلا ووذ
 ىهع كلام دنع ةيئاثلا تفبلا نإ « اهظح ةدحاولا تنبلا عيبت مث مع انباو ناتنب
 دحنأ عاب نإو « معلا يبا نوه طقق اهتخأ هتعاب يذلا ظنللا كلذ ىف مفشت ىلا

  مساقلا نبا لاق لوقلا اذببو « يناثلا معلا نباو تانبلا هيف عفشي هبيصن معلا ىنبا
 ىلع تابصعلا الو تابصعلا ىلع ماهسلا ووذ لخديال : ةفوكلا لهأ ٍاقو
 . بهشأ لاق هبو ٠ ةصاخ مهنيب ايف دحاولا مهسلل لهأ عفاشتيو « ماهسلا ىوذ
 ىلع تابصعلاو تابصعلا ىلع ماهسلاووذ لبخدي : هيلوق دخأ ىف. ىعفاشلا لاقو

 كلام باعسأ نم ةريفملا لاق هبو « ىنزملا هراتخا ىذلا وهو « ماهسلا ىوذ

 5 ءاكرشلا نيب :ةعفشلاب ملسو هيلع هللا ىلص هئاضق مومع ىعفاشلا بهذم ةدمعو

 تابصعلا نم ماهسلا ىوذ صصخ نمو . ةبصضع نم مهس ىوذ لصف ملو
 تابصعلا نيبو ماهسلا ىوذ نيب ٠ بأ ا بابسألا ةفلتكم ةكرشلا نأ ىأر هنلف.

 وه ىذلا اهلا لبق نم ةفلتلا تاكرشلاب بابسألا ةفلتخلا تاكرشلا هبشف

 ةبصعلا لخدي ملو ةبصعلا ىلع ماهسلا وذ لخدأ نمو . لاومألاب ةمسقلاب لاملا
 ىأر هلأ ناسحتسالا هجؤو « سايق ريغ ىلغ ناسحتسا وهف مابسلا ئوذ ىلع

 ركأف نينثا امهيلععوفشملا ناك اذإ امأو د ةبصعلا نم دعقأ مابسلا ىوذ نأ
 نأ امإ : مساقلا نبا لافف « ىفاثلا نود امهدحأ ىلع عفشب نأ عيفشلا دارأت

 :امهبأ ىلع عفشي نأ هل : ىعفاشلاو هباحصأو ةفينحوبأ لاقو ؛ عدي وأ لكلا ذخأي
 دارأف «٠ لجرر نم اصقش الجر عاب اذإ امأن . ببشأ لاق هبو ء« يحأ

 هزوجو « كلذ عنم ةفنحس ابأ نإف « ىناثلا نود امهدحأأ ىلع. عفشي نأ عيفشلا

 دارأف ء كارشألا ىنعأ : دحاو نم رثكأ نوعفاشلا ناك :اذإ امأو . ىعفاشلا
 نأ ىرتشملا نأ ىلع روهمحلاف « عوببلا ىف قابلا هل ماسو عفشي نأ مهضعب
 . عفشي نأ هل .نميل هنأو « كرتت وأ عيمجللا ىف عفشت نأ امإ كيرشلل لوقي "نأ

 ,ةعفشلا:هفعبم نأ هل سيل هنأو « كلذ ىلع ىرتشملا هقفاوي٠نأ الإ هظح بسحي
 .ناك نإ كلام بابصأ نم غيصأ لاقو . اهضيعبتب ضر مل'نإئرتشملا لع
 هتصح ذخأب نأ الإ عيفشلا نكي مل ىرتشمملاب اقفر ةعفشلاب لخألا مهضعب كرت“
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 مهضعبو ابئاغ ءاعفشلا ضعب ناك اذإ هنأ كلام بهذم ىف فال الو . طقف

 لكلا ذخأي نأ الإ « كلذدلس يل هنأ طقفهتصح ذخأينأ ريخاحلا دارأف « اضاح

 نم نأ ىلع اوقفتاو . كرت ءاش نإو ذدخأ ءاش نإف بئاغلا مدق اذإف « عدي وأ

 نم له اوفلتخاو . عيبلا ىلع ةمدقتم ةكرشلا نوكت نأ ةعفشلاب ذحألا طرش

 . ؟ عيبلا لبق“ ةتباث نوكت نأو « عيبلا لاح ىف ةدوجوم نوكت نأ اهطرش

 روصتي كلذو « عيبلا لاح ىف اعيرش نكي مل اذإ ىهو ( ىلوألا ةلثسملا امأف )

 ذخألا هل عطقيال ىلا بابسألا نم ببسب ةعفشلاب ذخألا نع ىخارتي نوكي نأب

 كلام لوق نأ ببشأ ىورف . اكيرش هب ناك ىنلا ظحلا عيدي ىتح ةعفشلاب

 ؛كلذ هل سيل : لاق ةرمو « ةعفشلاب ذخألا هل : لاق ةرف « كلذ ىف فلتخا

 نآل « نييفوكلاو ىعفاشلا لوق سايق وهو « هل ةعفشال هنأ ببشأ راتخاو

 . كيرشب سي' اذهو « ةكرشلا ةهجب نم ررضلا ةلازإ وه امنإ ةعفش'اب دوصقملا

 ىذلا قملا نأ ىري هنأل « هرثأ ىف همايق ناك اذإ ةعفشلا هل : مساقلا نبا لاقو

 . هظح هعيبب عفتري مل هل بجو
 اهنم عيب دق ضرأ ىف اصقش ناسنإ قحتسي نأ اهتروصف ( ةيناثلا ةلثسملا امأو )

 : موق لاقف ؟ ال مأ ةعفشلاب ذخأي نأ هل له « نم صقش قاقحتسالا تقو لبق
 كلذ ىف قرفالو « عيبلا لبق هتكرش مدقتب ةعفشلا هل تبجو هنأل « كلذ هل

 هل تبث امنإ هنأل « ةعفشلا هل بجتال : موق لاقو ؛ نكت مل وأ هيلع هدي تناك

 ؛ ىرتشملا نم ةلغلا ذخأبال هنأ ىرت الأ : اولاق « قاقحتسالا موي ةكرشلا لام

 وهو « ةعفشلا هيفف لطي مل نإو « ةعفش الف.نامزلا لاط نإ : لاقف كلام امأف

 رضاح- نالجءر ةعففشلا هل ىذلا نإف ؟ ةعفشلا هل وهو ذخأي ىبم امأو . ناسحتسا
 عيبب ملعي ملام هتعفش ىلع بئاغلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأف بئاغلا امأف . بئاغ وأ
 لاقو ؛ هتعفش طقست : موق لاقف ؛ بئاغ وهو ملع اذإ اوفلتخاو ؛ هكيرش

 هللا ىلص ىنلا نع ىور ام هل ةجحللاو « كلام بهذم وهو « طنستال : موق

 لاق وأ + همه نحأ نا 9# لاقتدلا ربا كيد وع لسو هلع

 رثكألا ىف بئاغلا نإف اضيأو « ابئاغ ناك اًذإ اهب رظتني هنعفشي
 عم هتوكس نأ ىناثلا قيرفلا ةلعو  ةولق يهرتا# ةعقفلا ذحألا نع قوعم

 اوفلتخا ءاهقفلا نإف « رضاحلا امأو . اهطاقسإب هاضر ىلع لدت ةنيرق ملعلا
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 ىلع هل ةبجاو ىه : ةفينحوبأو ىعفاشلل لاقف « هل ةعفشلا بوجو تقو ىف
 تلطب بلطي ملو بلطلا نكمأو ملع نإف ع بلطلا ناكمإو ملعلا طرشب روفلا
 كلام امأو . ىخارت نإولطبت مل ذخألاب دهشأ نإ : لاق ةقينح ابأ نأ الإ « هتعفش
 اذه ىف هلوق فلتخاو « عستم اهبوجو تقو لب « روفلا ىلع هدنع تسيلف

 ادبأ مطقنتال اهنأو دودحت ريغ وه : لاق ةرف ؟ال مأ دودحم وه له تقولا

 ؛ تكاس ملاع رضاح وهو هتفرعمب اريثك ارييغت وأ ءانب غاتبملا ثدحي نأ الإ
 « ةنسزم رثكأ ليقو ءربشألا وهو ةنسلا هنع ىورف « تقولأ اذه ددح ةرمو

 ىور امب ىعفاشلا جتحاو . ةعفشلا اهيف مطقنتال ماوعأ ةسمحلا نإ هنع ليق دقو

 ىعفاشلا نع ىور دقو « لاقعلا ”لحتك ”تيغلاو لاقمالسلاو ةالصلا هيلعهنأ

 نأ ىلع دمتعاو توكسلاب ةعفشلا طقسي مل نم امأو . مايأ ةثالث اهدمأ نأ

 ىلع ةلدي ام ةلاوحأ نئارق نم رهظي ملام ملسم ّىرما قحح لطببال توكسلا
 بسني نأ بحي سيل هنأ هدنع نأل « ىعفاشلا لوصأب هبشأ اذه ناكو « هطاقسإ

 ايف هنكلو « هاضر ىلع لدت لاوحأ هب تنرتفا نإو « لئاق لوق تكاس ىلإ

 اهل ةححصملا اهظورشو ةعفشلا ناكرأ ىف لوقلا وه اذهف « رثألا دمتعا سسحأ

 . ماكحألا ىف لوقلا قبو

 ةعفشلا ماكحأ ىف لوقتلا ىناثلا مسقلا

 ءاهقف نيب فالدللا هيف ريشا ام اهنم ركذن' نكلو « ةريثك ماكحألا هذهو

 ىلإ نويفوكلا بهذف « ةعفشلا قح ثاريم ىف مهفالتخا كلذ نف « راصمألا
 اهنأ ىلإ زاجحلا لهأو ىعفاشلاو كلام بهذو ؛ عابيال هنأ اك ثرويال هنأ

 ةلئسم ىف لئاسملا هذه ف فالحلا ببس . مدقت دقو. لاوخألا ىلع اسايق ةثوروم

 ىلع وأ ىرتشملا ىلع ىه له عيفشا| ةدهع ىف مهفالتخا اهنمو « بيعلاب درلل
 ىه : ليل ىلأ نبا لاقو.؛ ىرتشملا ىلع ىه : ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ عئابلا

 كلم لوصح دعب كيرشلل تبجو امنإ ةعفشلا نأ كلام ةدمعو . عئابلا ىلع

 نأ رخآلا قيرفلا ةدمعو . ةدهعلا هيلع نوكت نأ بجوف « هتمصو ىرشلا

 دقعو هل خسف عببلا ىلع اهورطف « عيبلا سفنب كيرشلل تبجو امنإ ةعفشلا

 هنأ ىأر نمو ؟ عيب امنأ فأر نم ةعفشلا لطبتال ةلاقإلا نأ ىلع اوعمخأو . اه
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 ؟ ةلاقإلا ىف عيفشلا "ةدهع نسم ىلع كلام باعصأ فلتخار د ةلاقإلا ىنعأ : خصل

 مهفالتخا اهنمو د ريع وه : ببشأ لاقو ؛ ىرتشملا ىلع : مماقلا نبا لاقف

 مث عيفشلا مايق لبق صقشلا ىف هبشي.ام وأ اصرغ وأ ءانب .ىرتشملا ثدحأ اذإ

 ةميق ىرتشملا ىطعي نأ الإ ةغفشال : كلام لاقف « هتعفش باطي عيفشلا ماق
 هيطعي' نأ عيفشللو ”دعتم وه : ةفينح وبأو ىعفاشلا لاقو ؛ سرغامو ىبنام

 .«فرصت ددرت مهفالتخا ىف ببسلاو د هضقنب هذخأي وأ اعولقم هئانب ةميق

 فرصتو بصاغلا فريهت ةببش نيب هيلع ةعفشلا بوجوب ملاعلا هيلع عوفشملا

 كلذو « سرغو ضرألا ىف ىبب دقو قاقحتسالا هيلع ًارطي يذلا ىرشملا

 « ةميقلا ذخأي نأ هل :نكي مل قاقحتسالا هبش هيلع بلغ نف « امهنيب ”طّسو هنأ
 .اضوقنم هتميق هيطعي وأ هضقنب هذخأي نأ هل : لاق 'ىدعتلا هبش هيلع بلغ نمو
 : ىرتشملا لاقف « نعلا غلبم ىف عيفشلاو ىرئشملا فلتخا اذإ مهفإلتخا اهنمو

 دحاول نكي مو « لقأب هتيرتشا لب : عيفشلا لاقو ء'اذكب صقشلا تيرئشا

 عدم عيفشلا نأل «٠ ىرتشملا لوق لوقلا : ءاهقفلا روهمح لاقف « ةنيب امهنم

 لوقلا : اولاقذ نيعباتلا ضع كلذ ىف فلاخو هيلع ىعلم هيلع عوفشملا و

 :ارادقم هيلع ىعداو ةعفشلا بوجوب هل رقأ دق ىرتشملا نأل « عيفشلا لوق

 لامتف ٠ ةلثسملا هذهىف اوفلتخاف الام باصأ امأو . هب هل <فرتعي مل نملا نم
 هبشيال امب ىقأ نإف « نيهلاب هبشي امب ىنأ اذإ ىرتشملا لوق لوقلا : مساقلا نبا
 ىدرتشملا لوق لوقلاف هبشي اب ىتأ اذإ : بهشأ لاقو عيفشلا لوق لوقلاف

 ىرتشملا ناك اذإ + لاق هنأ كلام نع ىكحو . نيهلاب هبشيال ايفو نيم الب
 ليقو نيمي ريغي ىرشملا لوق لبث نكلا ىف ديزي هنأ ةداعلاب ملعي تاطلس اذ

 ىقأ اذإ بسحأ ايف كلذكو ؛ ةميقلا ىلإ عيفشلا در هبشيال امب ىرتشملا نأ اذإ
 تواستو ةئيدب امهنم دحاو لكىأ اذإ اوفلتخاو . هبشيال امب امهم دحاو لك

 . كّوق لوقلا نأ نم لصألا ىلإ عجريو اعم ناطقسي مساقلا نبا لاقف ةلادعلا

 . املع تداز اهأل ىرتشملا ةنيب ةئيبلا : بهشأ لاقو . هنيي عم ىرتشملا
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 ( ابلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو محرلا نمجرلا هللا مسب )

 - ىرسقلا الوأ ةةمشسلا رفح اذإو هلوق 0 اذهىف لصألاو
 ليم هللا كرو لرتو:# اضوُرامم ابيصت 0 وأ هنن لق امم - هلوقو

 ةيلهاملا نق لع ىو ومالا استشر و هيلع هللا

 1 مالسإلا مسق ىلع ىبهسف 'مسقتت و ”مالثسإلا اهكردأ راد اعأأو

 ةمسقلا ىف رظنلاو ةمسقلاو هيلع موسفملاو مساقلا ىف باتكلا اذه ىف رظنلاو

 عون عون لحم نييعت ىف : ىناثلا . ةمسقلا عاونأ ىف : لوألا بابلا , باوبأ ىف

 اهطورشو اهيف ةمسقلا ةفصو « اهلبقيال امو ةمسقلا لبقي ام ىبعأ : اهعاونأ نم
 . اهماكحأ ةفرعم ىف : ثلاثلا . ةمسقلا لبقي اف ىعأ

 ةمسقلا عاونأ ىف لوألا بابلا
 : ىاثلاو . لاومألا باقر ةمسق : نيمسق ىلإ الوأ مسقني ةمسقلا ىف رظنلاو

 . باقرلا عفانم

 « نزوت الو لاكتال ىلا باقرلا ةمسق ة امأف (بابلا اذه نم لوألا مسقلا )

 00 . ليدعتو ميوقت دعب ةعرق ةمسق : : ماسقأ ةثداث ىلإ ةلمحلاب مدقتف

 . ليدعت الو ميوقت ريغب ةاضارم ةمسقو . ليدعتو ميوقتت دعب ةاضارم

 . نزولاو ليكلابف نزوي وأ لاكيام
 الو لقنيال ام : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت اهنإف « باقرلا امأو ( ىناثلا مسقلا )

 ريغ امإ : نامسق ناذهو « لو لقني امو . لوصألاو عابرلا ىهو « لوحي

 . لوزوم وأ ليكم امإو ؛؟ ضورعلاو ناويخلا وهو « نوزوم الو ليكم

 ٠ ضورعلا ف : ىناثلاو . عابرلا ف : لوألا : لوصف ةئثالث بابلا اذه يقف

 , نوزوملاو ليكملا ىف : ثلاثلاو

 عابرلا ىف لوألا لصفلا

 تلدع اذإ ةمهسلابو ىضارتلاب مسقت نأ زوجيف « لوصألاو عابرلا امأف ]



- 73555 

 كلذ لحم ىف اوفلتخا اوناكنإو « المحب اقافتا كلذ ىلع معلا لهأ قفتا « ةميقلاب
 اذإف « ةريثك "لاحم ىف وأ دحاو لحم ىف نوكت نأ ولختأل ةمسقلاو . هطورشو»

 ةيواستم ءازجأ ىلإ تمسقنا اذإ اهزاوج ف فالخ الف دحاو لحم ق تناك

 . كلذ ىلع ءاكرشلا ربجيو ماسقنالاب ءازجألا ةعفنم صقنت مو ةفصلاب

 2 ةباأو كلام كلذ ىف فلتخاف « هيف ةعفنمالام ىلإ تمسقنا اذإ امأو

 مهم دجاول رصي مل ولو كلذ ىلإ مهدحأ اعد اذإ 1 مهيب مسقت اهنإ : كلام لاقف

 5 د هيارصأ نم ةنانك نبا لاق هبو ؛ مدقلا ردق لثم هيف ةعفنمال ام الإ

 هنم "لق امم  ىلاعت هلوق كلذ ى مهتدمعو « ىعفاشلاو ةفينح ىأ لوق وهو

 دحاو لكل ريصي نأ الإ مسقبال : مساقلا نبا لاقو اقوم عفت رك نأ
 لبق نم عافتنالا ف 5 هيلع ةلخاد ةرضم ريغ نم هب عفتني ام هظح ىف

 : نوشجاملا نبا لاقو : نملا ناصقن كلذ ىف ىعاريال ناك نإو « ةمسقلا

 ةعفنملا سنج ريغ نم ناك نإو « هب عفتني ام ميماولحاوب لكلا نص اذإ مسقي

 رصي ل نإ : هباوصأ نم فرطم لاقو . لقأ تناك وأ كارتشالا ىف تناك ىلا

 © هب عفتني ام مهضعب ظح- ىف راص نإو مسي ملاهب | عفتلب ام لحاو لك ظحىف

 بحاص كلذ ىلإ اعد ءاوس كاذ ىلع اوربجو مسق هب عفتذيالام موقعي ظح قو.

 ربجم الو « ليلقلا بيصنلا بحاص اعد نإ رب# ليقو «ريثكلا وأ ليلقلا بيصنلا

 اذه نم اوفلتخاو : :١ فيعضوهو اذه سكعب ليقو « ريثكلا بيصنلابحاص اعد نإ

 0 7 ؛ مامحلا لثم ىرخأ ةعفنم ىلإ هتعفنم تلقتنا مسق اذإ ايف بابلا

 نبا لاقو ؛ ببشأ لاق هبو « نيكيرشلا دحأ كلذ بلط اذإ مسقي

 و لا تر ل

 ركوأ هنم لق ام  ىلاعت هلوق ةمسقلا ىأر نم ةدمعو «رارضالو ررضال ١
 "يضعنا » ديبأ نعرباج ثيدح- ةمسقلا ري مل نم. ةجحلا نمو اضورفم ابيصن

 ةمسقال : لوقي « ةقرفتلا : ةيضعتلاو « مستقلا "لمت ام لإ ثاريملا لهأ ىلع
 نم نوكت نأ اضيأ ولختال اهنإف دحاو نم رثكأ عابرلا تناك اذإ. م مي

 راصمألا ءاهقف نإذ عاونألا ةقفتم تناك اذإف « عاونألا ةفلتخم وأ دحاو عون
 ميوقتلاب بس عاونألا ةقفتم تناك اذإ : كلام لاقف ؛ نوفلتحم كلذ

 ؛ هتدح ىلعراقع لك مسقي لب : ىعفاشلاو ةفغيحوبأ لاقو « ةميهسلاو ليدعتلاو



 تالة

 ' قيرفلا ةدمعو . ةمسقلا نم ءاكرشلا ىلع لخادلا ررضلل لقأ هنأ كلام ةدمعف»
 كلام باوصأ فلتخاو . ةعفشلا هب قلعتت هنأل هسفئد هنيحت راكع لك نأ ىناثلا

 ؛ لاوقأ ةثالث ىلع اهعضاوم تدعابت نإو قافتلاف ةقفتملا عاونألا تفلتخا اذإ

 « ضرأ اهنمو طئاوح اهنمو رود اهم نوكي نأ لثم ةفلتخم عابرلا تناك اذإ امأو.

 ةرمثملا طئاوحلا ةمسق طرش نمو . ةمبمسلاب ةمسقلا ف عمجمال هنأ فالح الف
 ماعطلا عيب نوكي هنأل « بهذملا ىف قافتاب ايجاد ادب اذإ ةرعلا عم مسقتال نأ

 هيفف حالصلا ودب لبق اهتمسق امأو . ةنبازم كلذو رعلا سوؤر ىلع ماعطلاب

 لاحب رابإلا لبق كلذ زيحي الف مساقلا .نبا امأ : كلام باعصأ نيب فالتخا

 كلذلو «الضافتم ماعطب ماعط عيب ىلإ ىجؤي هنأل كلذل ”لتعيو « لاوحألا نم.
 نإ امأو ؛ ادقنالو ةثيسنال ماعطلاب بطي مل ىذلا رعلا ءارش كلام زجي ل هنأ معزن
 .نأ رخآلا ىلع امهدحأ طرتشي نأ طرشب الإ هدنع زوجيال هنإف « رابإلا دعب ناك

 مهف هبيصن ىف لخدي ملامو « ةمسقلا ف لخاد وهف هبيصن ىف رلا نم عقو ام»

 رابإلا دعب رملا ىرتشملا طارتشا زوي هنأ هدنع كلذف ةلعلاو « ةكرشلا ىلع هيف.

 ىلا تارا عيمج نم هبحاص ظح ىرتشا امهدحخأ نأكف « رابإلا لبق زوجيالو.

 اهمابس ىف ناك نإ برضتو ققحنو ةضيرفلا مسقت نأ ةعرقلاب مسقلا ةفصو.

 ؛ اماسارغ نم جون لكو اهنم عضوم لك. موقي مث « ماهسلا حصت نأ ىلإ رسك"

 تافصلا هذه ىلع تمسق اذإف « اهعضاومو نيضرألا مق ىلع رخآ عضوع

 همسأ جرش نق « تاهملا ءاسأو كارشألا ءامسأ قئاطب ىف تدتك تلدعو

 ةهج ىف همسا جرخب نف « تاهحلا ىف ءامسألاب ري ليقو « اهنم ذخأ ةهج ىف
 هلهف « هظح مي ىح. هل فعوض مهسلا كلذ نم ريكأ ناك نإ ع اهم ذخأ

 ابيبطت ةمسقلا ىف ءاهقفلا اهلعج امنإ ةمهسلاو . باقرلا ىف مهسلا ةعرق لاح ئه

 ىلاعت هأوق ام : عضاوم ىف عرذلا ىف ةدوجوم ىهو « نيساقتملا سوفنل

 ذإ مهيد تنك امو تاةلوقو: د نيفحدملا نم ةناكف مَهاسَف

 ىذلا تباثلا رثألا كلذ نمو - مرسم لفكي 'ملهيأ 'ملهسمالكأ نوفل

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهْسأف « هتوم دنع دبعأ ةتس قتعأ الجر نأ » هيف ءاحن
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 < ناك ءاوس ىضارعلاب ةيسعا امأو ©( قيقرلا كلذ ثلث قتعأف 4 مهدي ملسو

 ةفاتلاو ةقفتملا باقرلا ف زوجتف « ليدعتو ميوقت ريغب وأ « ميوقتو ليدعت دعب
 . عويبلا ىف مرحي ام اهيف مرح اإو « عوببلا نم عيب األ

 ضورعلا ىف ىناثلا لصفلا

 امهم دحاو ةمست زوال هنأ ىلع ءاهقفلا قفتاف « ضورعلاو ناويحلا امأو
 « امبنم ةدحاولا نيعلا ىف ناكيرذلا حاشت اذإ اوفلتخاو . كلذ ىف لخادلا داسفلل
 ع هعم هبحاص عيدي نأ امهدحأ دارأو « عايذلا ىلع اهب عافتنالاب ايضاري مو
 ىلا ةميقلاب هذخأب نأ امهدحأ دارأ نإف « كلذ ىلع ربجي : هباعصأو كلام لاقف
 نأ ىضتقت لوصألا نآل « ربجيال :رهاظلا لهأ لاقو « هذخأ اهف ىطعأ
 . كلام ةجحو . عامجإ وأ ةنس رأ باتك نم ليلدب الإ هدي نم دحأ كلم جرخمال
 ريغ ىف انلق دقو « لسرملا سايقلا باب نم اذهو ؛ اررض رابجإلا كرتف نأ
 : ,نكلو « كلام الإ راصمألا ءاهقف نم دحأ هب لوقي سيل هنإ عضومام
 سنج ند رثكأ ضورعلا تناك اذإ امأو . ءايشألا ضعب ىف ىرورضلاك
 ليدعتلاب اهممسق ىف اوفاتخاو ؛ ىضارتلا ىلع اهتمسق ىلع ءاملعلا قفتاف « دحاو
 زيزعلا ديع كلذ ن٠ عنمو دحاولا فصلا هباكصأو كلام اهزاجأف « ةمهسلاو

 لحاولا فنصلا زيت ىف كألام نامصأ فاتخاو . نوشجاملا نباو ةملس ىلأ نبا٠
 هيضعب ملست زوجال امب بيشأ هربتعاف زوتال ىلا نم ةمهسأا هيف 00 ىبللا
 زوجيال ايف ةمهسسلاب مسقلا زاجسأ ةرف « برطضاف مساقلا نبا امأو . ضعب ىف
 ايف ةمسقلا عنم ةرعو ؛ ملساا نم فخأ ةمسقلا لعجف « ضعبى هضعب ملست
 هلئاسم نأو « فخأ كلذؤ ةمسمتا نأ هيهمله نإ ليق دقو ؛ سلا هيف عنم
 .ىاثيا هلضأ ىلغ ليوأتلا لبقت ملسلا نم دشأ هدنع ةمسقلا نأ اهابق نم نظي ىلا
 زحلا لثم نيفنصلا نم براقت ام ةمسقلا ىف عمجي هنأ ىلإ بيبح نبا بهذو
 عم ةمهسلاب ةمسقلا ىف نيفنص عمج ببشأ زاجأو . ناتكلاو نطقلاو ريرخلاو
 . ىضارتلاب زوجيال ررغلا نأل فيعض كلذو « ىضارلا
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 اهماكحأ ةفرعمه ثلاثلا لصفلا

 « ىمخللا ىكحام الإ قافتاب ةعرقلا هيف زوجتءالف نوزوملاو ليكملا امأف
 ناك نإ « ادئازف نيتريص وأ ةدحاو ةربص نوكي نأ ولخيال اضيأ ليكملاو
 اذإ نزولا وأ ليكلاب لادتعالا ىلع هتمسق نوكت نأ ولخي الف « ادحاو افنص

 ىلع ىضارنلا ىلع هتمسق زاوج ف فالخ الو ؛ نيكيرشلا دحأ كلذ ىلإ اعد

 زوجيال ىذلا ىنعأ : ىوبرلا ريغ نم وأ ىوبرلا نم كلذ ناك نيبلا ليضفتا
 افازج هتمسق زوجي الو « لوهجْتلاو مولعملا ليكلاب كلذ زوجيو « لضافتلا هيف
 ليكملا ىف زوميال ليقف « ايرحت هتمسق تناك نإ امأو . نزوالو ليك ريغب
 هعيب زاوج ىف لخدي ام فالحلا نم كلذ ىف لخديو « نوزوملا ف زوحيو
 امم كلذ ناكنإف « نيفنص اناكو ةدحاو ةربصنم كلذ نكي مل نإ امأو . ايرحت
 ايف مولعملا ليكلاب الإ عمجلا ةهج ىلع اهمسق زوجت الف لضافتلا هيف زوجيال
 لوهجم لايكمب نأك اذإ هنأل « نزوي اهف ةفورعملا ةجنصلاب نزولابو « لاكي
 ظ مولعملا ليكلا نم نيفلتمم اناك“ اذإ دحاولا فنصلا نم هيف لصح مكردي م
 نيفنصلا ىف لضافتلا مرحي هنأ هبهذم لصأ نأل « كلام بهذم ىلع هلك اذهو
 لضافتلا هيف زوجي ام ناك نإ امأو « ريعشلاو حمقلا لثم امهعفانم تبراقت اذإ
 كفورعملا لايكملاب فورعملا نيبلا لضافتلاو لادتعالا ىلع هتمسق زوجيف

 زاوحلا اذهو « نيفنص اناك نإو عمجلا ةهج ىلع ىنعأ : ةفورعملا ةجنصلا وأ
 ةربص لك مسقنت الف مكحلا بجاو ى امأو . اضرلا ةهج ىلع بهذملا ىف هاك
 مولعملا لايكملاب اهتمسق تزاج ةدح ىلع ةربص لك تمسق اذإو « ةدح ىلعالا

 . باقرلا ىف نوكت ىلا ةمسقلا مكح وه هلك اذهف ٠ لوهغو

 عفانملا ةمسهق وهو ىناثلا مسقلا ىف لوقلا
 ريجيالو ؛ اقلا نبا بهذم ىلع ةمهسلاب زوجتال اهنإذ « مفانأا ةمسق انف

 ةفينح وبأ بهذو , عفانملا ةمسق ىلع ةعرقلا نوكتالو ؛ اهايأ نم اهيلع

 ظ ةأياهملاب عيمجلا دنع ىه عفانملا ةمسقو عفانملا ةمسق ىلع ربجي هنأ ىلإ هباحصأوب

 عفتني نأ وهف نامزألاب عفانملا ةمسق امأ . نايعألاب امإو نامزألاب امإ كلذ
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 دايعألا مسق امأو . هبحاص عافتنا ةدمل ةيواسم ةدم نيعلاب امبنم دحاو لك

 ةدود# ةده هل ىلصحت اع امهنم دحاو لا نأ ىلع باقرلا امسي نأب

 فالترخا نامزلاب عفانملا ةمسق ىف بهذملا فو . ةكرشلا لصأ ىل إع ةيقاب باقرلاو

 عافتنالا وأ لالتغالا ضعب نود تك ضعبل ةمسقلا اهيف زوج ىلا ةدملا ديدحت ف

 لقثي اف اضيأ كلذو « ىذرألا ةعارزو ةبادلا بوكرو دبعلا مادختسا لثم
 كلام دنع زو< الذ لوو لقني ايف امأف . لوحيالر لقنيال وأ «٠ لوحيو
 عافتنالاو لالتغالا ىف كالذو « ةريسالا ةاملا ف زوو ةريثكلا ةدملا هباحصأو
 كلذو « ديعلا لجألاو ةديعبلا ةدملا ف زوجيف « لوح الو لقنيال اهف امأو
 لالتغالا ف لوو لقني اهف ةريسيلا ةدملا ف و اوقلتخاو عافتنالاو لالتغالا ىف

 ءادختسالا امأو . ديعلاو ةبادلا ىف كلذ نوجا ليقو « هوحنو دحاولا مودل ليقف

 1 دايلق ريشلا ن٠ رتكأو ربشلا ف ليقو « مايألا ةسمحلا لثم ىف زوجي ليقف
 كألت اراد اذدو « نامزلا نه ةدم اراد اذه لوهعتسي نأب نايعألا ى ؤيابلا امأو

 كلذ زو< الو « نيضرألا ةعارزو رادلا ىبكس ىف زوي ليقف « اهيعب ةدملا
 « نامزألاب ؤيابللا سايق ىلع زو# ليقو : ريسيلا 0 <لاو ةلغلا ف
 هفراتخالا ىل2 هيف لولا ىر باودلاو ديعلا مادخ.سا ف لودلا كلذكو

 عئانملا فو « باقرلا ىف ةمسقلا عاونأ ىف لوقلا وه اذهف . نامزلاب ابمسق
 ' ماكحأل ىف .لوآلا باتككلا اذ» ن٠ ىبو . ةدسفلاو ةححصملا طورشلا ىفو

 ماكحألا ىف لوقا
 اهيف عوجرلا الو اهضقن نيمساقتملل زوجيال ةمزاللا دوقعلا نم ةمسقناو

 « بيع دوجو وأ ؛ نيغ ةثالث ئراوطلاو . اهيلع *ىراوطلاب الإ اهبف
 0 ىف قافتاب ةعرقلا ةمستف الإ خسفلا بجو: | الذ نيذنا امأف . قاويستساوأ
 ةمسقلا ىفرثؤي نأ هبدذم ىلع مزايف « عيبلاف ريثأت هل ىري نم سايق ىلع الإ
 لج ف بيار 5 نأ' ماشا ن نبا بدهذم نع واعال هنإف ؛ بيعلاب درأا امأو
 هبيصتنلا نوكي نأ ولخمال هنإ) © هبيصن لج ىق هدجمو نإف ؛ هلقأ ىف وأ هبيصن
 .بيعلل دجا ولا در تاف دف ناك نإف ء تفي مل وأ تاف دق هكيرشل لصح ىذلا

 .ناك نإو « هضبق موي هبيصن ةميق فصن هكيرش نم ذخأو ةكرشل و ةكرشل *لا ىلع هبيصن



 تاما

 هبيعلا ناك نإو « اهلصأ ىلإ ةكرشلا تداعو ةمسقلا تخسفنا تفي مل

 هبحاص بيصن تاف ءاوس « طقف ةكرشلا لصأ ىلع لقألا كلذ در كلذ لقأ ىف

 ءىش ىف عجري الو ةدادزلا ةميق فصنب هكيرش ىلع عجرو ء تنفي ىلوأ
 مدقت دق درلا تيفي ىذلاو : ببشأ : لاقو . بيعلاب امتاق ناك نإو هدي ىف امم

 خسفي بيعلا دوجو : نوشجاملا نب زيزعلا دبع لاقو . عوببلا باتك ىف
 « عيب ىه ئضارتلاب ىلا نأل « ىضارتلاب ىلا خسفي الو ةعرقلاب ىلا ةمسقلا

 خسفت نأ بجو نبغلاب تخسف اذإو ©« قح زييمت ىهف ةعرقلاب ىلا امأو
 ناك نإ بيعلا دوجو مكح مساقلا نبا دنع قاقحتتسالا مكحو . بيعلاب درلاب

 « هيدي ىف ايف اكيرش هعم عجبر تفي مل كيرشلا ظحو اريثك قحتمملا

 عجر اريسي ناك نإو « هيدي ىف ام ةميق فصنب هيلع عجرر تاف دق ناك نإو

 امههدحأ دي ىف ام قحتسا اذإ : دمحم لاقو . ءىشلا كلذ ةميق فصنب هيلع

 لدع ىلع عقت مل ةمسقلا نأ نيبت دق هنأل « ةعرقلا ةمسق ىف ةمسقلا تلطب

 ' ٌئعراوط لثم هيف قح لاملا ىلع أرط اذإ امأو بيعلا ىف نوشجاملا نبا لوقك

 بامصأ نإف « ثراو ورط وأ ةيصولا ورطوأ ةمسقلا دعب ةكرتلا لع نيدلا

 وهو بهذملا ف روهشملا ىف ليق نيدلا أرط نإ امأف . كلذ ىف اوفلتخا كلام

 نيدلا .اوطعي نأ ىلع ةثرولا قفتي نأ الإ ضقتنت. ةمسقلا نإ : مساقلا نبا لوق

 تكله « نكت مل وأ مهيبليأب ةيقاب مهظوظح تناك ءاوسو « مهدنع نم

 . ىب نم ديب ضقتنت امنإ ةمسقلا نإ اضيأ ليق دقو . كلبت ملوأ ءامسلا نم رمأب
 ءاوسلا نم رمأب هظح كاله نم امأو « ءاهسلا نم رمأب كالبت ملو هظح هدب

 . ممابأب ىب امب ةثرولا ىلع وه عجري الو « نيدلا نم ءىثب هيلع عجري الف
 نم - هلوقل ىلاعت هللا قحل دبالو ةمسقلا ضقتنت لب ليقو ؛ نيبللا ءادأ دعب

 ,نم قح يف الإ ضقتت لب ليقو - نيدوأ اهب ىصوُمي ةيصو دعب
 ,ىللع هل ىصوملا ورط ىف مكحلا اذكهو « نيدلا نم هب ىوني ام هنم ىطعأ

 ظح توفي نأ لبقو ةمسقلا دعب ةكرشلا ىلع ثراولا ورط امأو . ةئرولا

 اليكم كلذ ناكنإ هظح- دحاو لكن م ذخأو ةمسقلا ضقتنت الف مهم دحاو لك

 .لك نمضي لهو « ةمسقلا تضقتلا اضورع وأ اناويح ناك نإو انوزوم وأ

 8 نمضي ال ليقو « نمضي ليقف ؟ هنم ببص ريغي هدي ىف فلت ام مبم دحاو
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 نوهرلا بناتك

 ل ةضوسسقم ناه رف ابتاك او دجت“ "لو  ىلاعت هلو باتكلا اذهىف لصألاو

 ناكرألاو «٠ ماكحألا فو طورشلا ىو ناكرألا ىف باتكلا .اذه ىف رظنلاو

 ةفصو نهرلا هيف ىذلا ءىبثلاو نمتزملاو نوهرملاو نهارلا ىف رظنلا ىه
 . نهرلا دقع

 ريغ نوكي نأ هتفص نم نأ فالخ الف نهارلا امأق ( لوألا نكرلا )
 كلذ ناكاذإ هيلع رظنلا ىلب نمل نهري ىصولا « دادسلا لهأ نم هيلع روجحم
 ةرهاظ ةحلصمل نهري : ىعفاشلا لاقو ؛ كلام دنع ةرورضلا هيلإ تعدو ادالس

 هفلسأ لام ُْف نمرأ ناف : لوني لاق . كلام دنع نوذأملاو بتاكملا نهريو

 زوجيال شلفملا نأ ىلع ىعفاشلاو كلام قفتاو . ىعفاشلا لاق هبو ءزحي مل
 هلامب نيدلا طاحأ ىذلا ىف كلام لوق فلتخاو ؛ زوجي ةفينحوبأ لاقو ؛ هنهزر.

 ىبعأ : زوجي هنأ هنع روبشملاف ِ؟ مزليال مأ مزلي له ىبعأ ؟ هنهر زوجي له

 نم لكو ؟ال مأ هيلع روجحع سلفملا له ىلإ ليآ فالخلاو « سلفي نأ لبق"
 . انهتره نوكي نأ حص انهار نوكي نأ حص

 : طورش ةثالثب حيصيي ةيعفاشلا تلاقو « نهرلا وهو ( ىناثلا نكرلا )

 تابثإ منتمبال نأ ىناثلا . نيدلا نهري نأ زوجال هلإف « انيع نوكي نأ لوألا
 أرقيالو فحصملا نذر زيجي كلامو ؛ فحصملاك هيلع نهترملا نهارلا دب
 دنع ميبلل ةلباق نيعلا نوكت نأ ثلاثلا . عيبلاىلع ىبم فالحلاو « نبمرملا هيف
 نابرالا تقو يف هعيب لحال ام نهتري نأ كلام دنع زوجيو ؛ لجألا لواح
 هحالص ادب اذإ الإ نيدلا ءادأىف هدنع عابي الو هحالص دبي مل رعلاو عرزلاك

 . هحالص دبي مل ىذلار كلا نهرىف نالوق ىعفاشلا نعو ؛ .نيبدللا لجأ لح نإو
 حصألاو : كماح وبأ. لاق ؛ عطقلا طرش ىلع نيدلا لولح دنع هدنع جابيو
 ( ابيلع عبط اذإ ماردلاو رئاندلاك نيعتي حلام نهر كلام دنع زوجيو ؛ هزاوج

 « ىعفاشلا دنع الو كلام دنعال نهارلل اكلم نوكي نأ نهرلا طرش نم سيلو

 وبس مسصوو
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 ”هركر نأ هطرق ننال ىلع اوقفت هاو . اراعتسم نوكي نأ امههدنع زوج لق لح

 بصغب هل نهثرلا ضبق مق ناك اذإ اوفلتخخأو. . نهارلا لبق نم نيمرملا ديدف هرارقإ
 ءىبثلا لقني نأ حصي : كلام لاف « انهر. هديؤ هئم بوصتغملا هرقأ مث 9

 ءىبثلا هنم بوصغملا لعجيف « نهرلا نامض ىلإ بصغلا نايض نم بوصخلا»
 لب زوحيال : ىعفاشلا لاقو ؛ هنم هضبق لبق بصاغلا دي انهر بوصغلا
 هعنف ٠ عاشملا نهر ىف اوفلتخاو . هضبقي نأ الإ بصغلا نامض ىلع قبي
 ةزايح نكمت له فالحلا ف ببسلاو . ىعفاشلاو كلام 00 ةفينح .وبأ

 اذه ىف كلام بهذم لصأو « هيف نوهرملا ءىشلا وهو ا نكرلا )

 درصل الإ تاعويبلا عيمج ىف ةعقاولا نامثألا عيمج ف نهرلا طخؤي نأ زوجي هنأ
 سشياقتلا هطرش نم فرصلا نأل كلذو < ةمذلاب قلعتملا رلسلا ىف لاملا سأرو»
 نود هدزع ناك نإو ملسلا لام سأر كلذكو « نهرلا ةدقع هيف زوحي الف

 نهرلا ذأ زوجيال : رهاظلا لهأ نم موق لاقو . ىبعملا اذه ىف فرصلا
 ةيآ نوكل كلذ ىلإ اوبهذ ءالؤهو « ههبف سلا ىف ىبعأ : ةصاخ مسلا ىفالإ

 0 اذه اولعج ممأكف : مدنع اوهو تاعيبملا ىف نيدلا ىث ةدراو نهرلا'

 اذإ اوشسأ دل اجاب هولا لوأ قا لاق هنأل « ندا ةك طورش

 'قسشك 0000 ل دب لجأ ىلإ ندب مشيا دق
 زوجي كلام بهذم ىلعف - "ةضوسقمم ”ناهرف ابتاك اود "لو رتقس ىلع
 شورأ قو تافاتملا مق فو نيعنلا لو 55007 ملسلا ىف نهرلا ذخأ

 ةفئاحلاو ةمومأملاك هيف دوقال ىذلا دمعلا حارج فو « لاومألا ىف تايانحلا

 ةيدلا ىف نهرلا ذخأ زاوج ىف جرختيف اهنم داقي ىتلا حارخلاو دمعلا لتق امأوب
 ىلولا نأي لوقلا ىلع كلذو. ءزوجي كلذ نأ امهدحأ :نالوق ىلولا افع اذإ اهيف

 اضيأ كلذو « زوجيال كلذ نأ ىناثلا لوقلاو . دوقلاو ةيدلا نيب دنمعلا ىف ريخت

 زوجنو ؛« ةيدلأ ءاطعإ نم ىناحل ىأ اذإ طقف دوقلاالإ ىلولل سيل نأ ىلع ىببم

 ويجتس ديس

 ' زوحيو «,لوحلا دعب 'كلذو ةلقاعلا نم نيعتي نمم نهرلا ذأ أطخلا لتق ىف
 3 ٌتاراجإلا ىف هذخأ زوج و ؛ نمضيال اف زوجي الو ٠ نمضت ىلا ةيراعلا

 ناآث دبا ةيادب - ل
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 هلو « رهملا ىف ندرلا زوجيو « هلبق زوجي الو « لمعلا دعب لعسللا فزوحيو
 هيف حصتال ايف ةلمحلابو « ةباتكلا ىف الو صاصقلا كالو دودحلا ىف زوي
 نوكي نأ اهدحأ : ثالث طئارش هل هيف نوهرملا : ةيعفاشلا تلاقو . ةلافكلا

 ,لبق نهريال هنإف © ابجاو نوكي نأ ىناثلاو . نيع ىف نهريال هنإف « انيد
 ثلاثلاو . كلام دنع كلذ زوو « هضرقتسي امب هنهرتسي نأ لثم « بوجولا
 1ذهو « ةباتكلا ف نهرلاك بجيال نأو « بجي نأ اعقوتم هموزل نوكبال نأ

 . كالام بهذم نم بيرق بهذملا

 ظورشلا ى لوقلا

 طورش : تابريذ عرشلا ىف اهب قوطنملا طورشلاف « نهرلا طورش امأو
 ىنعأ : نهرلا ىف اهب قوطنملا ةحصلا طورش امأف . داسف طورشو « ةعص
 وه ىلا ةهحللا ىف فات2و ةلمحلاب هيلعقفتم اهدحأ : ناطرشف انهر هنوكى
 ةلمحلاب اوقفتاف ضيقلا امأف « هطارتشا ىف فلت*ىناثلاو . ضبقلا وهو طرش اهب
 طرش وه له اوفلتخاو  ةضوبقم ناهرف - ىلاعتهلوقل نهرلا ىف طرش هنأ ىلع
 ضبقلا عقي ملام : لاق ةحص طرش لاق نمنأ قرفلا ةدئافو ؟ ةحص طرش وأ مامت
 ىلع نهارلا ربجيو دقعلاب مزلي : لاقمامت طرش لاق نمو ؛ نهارلا نهرلا مزلي مل

 ضرمي .وأ نهارلا نممافي ىتح ةبلاطملانع نهتوملا ىخارتي نأ الإ ضابقإلا
 .ىعفاشلاو ةفينحوبأ بهذو « ماعلا طورشنم هنأ ىلإ كلام بهذف « تومي وأ
 رئاس ىلع نهرلا سايق كلام ةدمعو . ةحصلا طوزش نم هنأ ىلإ رهاظلا لهأو
 ضعبلاقو  ةضوبقم ناهرف - ىلاعت هلوق ريغلا ةدمعو  لوقلاب ةمزاللا دوقعلا
 ملو .. ىلاعت هلوقل بتاك كلانه نوكي نأ الإ نهرلا زوجيال : رهاظلا لهأ
 ىدي ىلع نهرلا عضوي نأ رهاظلا لهأ زوي الو  ةضوبقم ناهرف ابتاك اردت
 داع ىبم هنأو « ضبقلا ةمادتسا نهرلا ةحص طرش نم نأ كلام دنعو « لدع
 موزللا نم جرخخ دقف ء كلذ ريغوأ ةعيدو وأ ةيراعب نمترملا نذِإب نهارلا دي ىلإ
 ىلع طرشلا ممع كلاف « ةحعصلا طرش نم ضيبقلا ةمادتسا سيل : ىرفاشلا لاقو
 . هتمادتساو ضيقلا دوجو  ةضوبقم ناهرف - ىلاعت هلوقنم مزلأف « هرهاظ
 كلذ لحي الف « دقعناو نهرلا حص دقف ضبقلا دجو اذإ : لوقي ىعفاشلاو



 آه

 نع ىلوألا ناك دقو ؛ عيبلا ىف لاخلاك هيف فرصتلا نه كاذ ريغالو هتراعإ

 ةحصلا ىف هطرتشي مل نمو « ةمادتسالا ط ريشي نأ دقعلا ةعص ىف ضيبقلا طرتشي
 6 رضحلا ىف اوفلتحناو . رفسلاف هزاوج ىلع اوقفتاو . ةمادتسالا طريشبال نأ

 رضحلا ىف زوجمال : دهاجمو رهاظلا لهأ لاقو ؛ هزاوج ىلإ روهمحلبا بهذف

 نم درواع روهمجلا كلسمتو . ةيالا ب رفس ىلع منك نإو - ىلاعت هلوق رهاظل

 نهرلا عنم طابنتسا ف لوقلاو « رضحلاف نهر ملسو هيلع هللا ىلص هنأ و

 عونمملا مرحملا طرشلا امأو . باطحلا ليلد باب نم وه ةيآلا نم رضحلا ىف

 هل نهرلافالإو هلجأ دنعدقحم ءاجن نإ هنأ ىلع انهر لجرلا ندري نأ وهفصنلاب

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىعم هنأو « خسفلا بجوي طرشلا اذه نأ لع اوقفتاف

 .( نهرلا قلغيال »

 باتكلا اذه نم ِثلاثلا ءزدلا ىف لوقلا
 ماكحألا ىف لوقلا وهو

 ىلإو « هيلعامو نهرلا ىف قوقحلا نم نهأرلل ام ةفرعم ىلإ مهقني ءزحلا اذهو

 كلذو « كلذ ىف امهفالتخا' ةفرعم ىلإو « هيلعامو نهرلا ف نبمرملل ام ةفرعم

 كلذ نم ركذن نحو « نهرلا ىلع ةئراط رومأل امإو « دقعلا سفن نم امإ

 نهرلا ف نممرملا قح امأ . قافتالاو راصمألا ءاهقذ نيب هيف فالخللا رشا ام

 هل ناك لجألا دنع هب تأي ل نإف « هيلعام نهارلا ىدؤي ىتح هكسمب نأ رهف

 « عيبلا ىلإ نهارلا هبجي مل نإ هنمهفصتيو نهرلا هيلع عيبيف « ناطلسلا ىلإ هعفري نأ

 لولح دنع نهرلا عيب ىلع نبترملا نهارلا لكو نإو .« ابئاغ ناك نإ كلذكو

 دنع نهرلاو . ناطاساا ىلإ رمألا عفري نأ الإ كلام ههركو ؛ زاج لجألا

 ام ددعف هنهر اذإ هنأ ىنعأ « هضعببو هيف نوهرملا قحلا ةلمجب قلعتي روهمحلا

 هقح قوتسي ىح نهمرملا ديب "دعب قبي هرسأب نهرلا نإف ء هضعب هنم ىدأف

 ةححو 9 قحلا نم ىبب ام ردقب قمرملا كيد نهيلا نم ىسب لب 9 موق لاقو

 سبح هلصأ هنم ءزج لكب اسوبحم نوكي نأ بجووف « قحب سوبحم هنأروهمحلا
 نأ ىناثلا قيرفلا ةجحو . تيملا ىلع ىذلا نيدلا اودؤي ىح ةثرولا ىلع ةكرلا

 هلصأ « هضاعبأب ةسويحم هضاعبأ نوكي نأ بجوف « هعيمجب سوبحم هعيم

 . ةلافكلا
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 لثم « لصفنملا نهرلا ءام ىف مهفالتخا ةروهشملا بابلا اذه لئاسم نمو
 ؟ ال مأ نهرلا ىف لخخدي له دلولا لثمو « ةلغلا لثمو « نوهرملا رجشلا ىف ةرفلا
 ىذلا ىنعأ : نهرلا ىف هنم ءىش لخديال لصفنملا نهرلا ءامن نأىلإ موق بهذف
 ىلإ نورخآ بهذو ؟ ىعفاشلا لوقلا اذهب لاقنممو « نبمرملا دي ىف هنم ثدحب
 ؛ ىروثلاو ةفينح وبأ لوقلا اذبي لاق نممو « نهرلا ف لخدي كلذ عيمج نأ
 هنإف « هتروصو هتقلخ ىلع لصفنملا نهرلا ءاع نم ناكام : لاقف كلام قرفو

 لخديال هنإذ هتقلخ ىلع نكيولام امأو ةيراخبا عم ةيراحلا دل وك نهرلا ىف لخاد
 جارخو رادلا ءاركك دل وتم ريغ وأ لخنلا رمثك هنع ادلوتم ناك نهرلا ىف
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نهارلل هتلغو نهرلا ءامع نأ ىأر نم ةدمعو . مالغلا

 دري مل هلأ كلذ نم ليلدلا هجوو : اولاق «بوكر مو بولحم ندهرلا ١
 ريغ نوكي ناك هنأل « هبلحيو نهارلا هبكري ىأ «بواحمو بوكرم » هلوقب
 : اولاق « ضبقلا هطرش نم نهارلا نإف « انهر هنوكا ضقانمئللذو « ضوبقم
 نوكي نأ الإ قبي لف « هبكريو هبلحي نترملانأ هانعم نوكي نأ اضيأ حصيالو
 هلوق مومعب اضيأ اولدتساو . هيلع هتقفنو هبرل هرهظ ةرجأ نأ كلذ ىف ىبعملا
 عةهمرغ هيلعو همئتغ هل هنهر نم نهرلا ١ مالسلاو ةالصلا هيلع
 طرشب الإ هل نوكيال نأ بجوف « انهر هيضرام ىلع دئاز ءامن هنألو : اولاق
 « لصألا ركح ال بجوف لوصألل ةعبات عورفلا نأ ةفينحىلأ ةدمعو . دئاز
 نأب جتحاف كلام امأو . ةباتكلاو ريبدتلا ىف همأ كحل عبات دلولا مكح كلذلو
 كلذ ىف دلولاو رعلا نيب قرفو « اهل عبات وه ىأ : عيبلا ىف همأ كح همكح دلولا
 دلو و طرشلاب الإ لصألا عيب عبتيإل رمثلا نأ كلذو « كلذ ىف ةقرفملا ةنسلاب
 ريلقب هبكريو هبلحي نأ نهترملاف اناويح نهرلا ناك اذإ : موق لاقو ؛ نهرلا نم ءىبشب عفتني نأ نهترملل سيل نأ ىلع روهمخلباو . طرش ريغب عبتي ةيراخلا
 ةريره وبأ هاور امب اوجيتحاو « قححإو ديحأ لوق وهو « هيلع قفنيو هقلعي ام
 اذه نمو « بوكرمو بولحم نهرلا » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نع
 ةلامأ نهرلا : موق لاقف ؟ هنامخ نمم نهمرملا دنع كالبي نهرلا ىف مهفالتخا بابلا
 : هيلع ىنج امو هيف .طرف ام هنأ هنيمي عم نمترملا لوق لوقلاو ؛ نهارلا نموهو
 لاقو ؛ ثيدحلا لهأ روهمخو روث وبأو دمحأو ىعفاشلا لوُقلا اذهب لاق نممو



 روهمجو ةفينحوبأ لوقلا اذهب لاق نمو « هنم هتبيصمو نبمرملا نم نهرلا : موق
 نهرلا نأ ىأر نم مهنف : نيمسق اومسقنا نايضلاب اولاق نيذلاو . نييفوكلا
 . ةعامجو نايفسو ةفينح وبأ لاق هبو « نيللا ةميق وأ هتميق نم لقألاب نومضم
 ءىبث نهارلل لضف نإ هنإو « تريك وأ تلق هتميقب نومضموه : لاق نه مهسو
 قرفو . قدسإو ءاطعو بلاط ىنأ نبا ىلع لاقدبو « نمرملا نم هذحنأ هنيد قوف

 باغي ام نيبو ء هكاله ىفخيال امم راقعلاو ناورحلا لثم هيلع باغيال ام نيب موق

 باغيال ايف نمتؤمو هيلع باغي ايف نماض وه : اولاقف .« ضورعلا نم هيلع
 :لوقي اكلام نأ الإ « ىتبلا نارعو ىعازوألاوكلام لوقلا اذبب لاق نم و « هيلع
 نمضيال هناف « طيرفتالو عييضت ريغ نم هيلع باغي ام كالبب دوهشلا دهش اذإ
 3 مقت مل وأ ةنيب تماق لاح لك ىلع نمضي لب : ىببلا نامعو ىعازوألا لاقو

 نمقدمعو . ببشأ لاق ىعازوألاو نامع لوقبو « مساقلا نبا لاق كلام لوقبو
 للص ىنلا نأ ةريره ىنأ نع بيسملا نب ديعس ثيدح نومضم ريغ ةنامأ هلعج
 ىأ : م همرغ هيلعو همنغ هل هنهر نمم وهو نهرلا قلغيال ) لاق ملسو هيلع هللا

 نهارلا ىضر دقو : اولاق . هنم هتبييصمو هكاكتفا' هيلعو « هجارخو هتلغ هل
 لاق دق : هل اجتحم يعفاشلا با أ نم فزملا لاقو .. هدنع عدوملا هبشأف هتنامأ
 هلك نوكي نأ بجوف « ةنامأ هكاله رهظامو ناويحلا .نإ هعبات نمو كلام
 ةنامأ وهف نيدلا ةميق ىلع نهرلا ةميق نم داز ام نإ: ةفينحوبأ لاق دقو . كلذك
 نمو كلام دنع مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىبعمو « ةنامأ هلك نوكي نأ بجوف
 ةالصلا هيلع هلوق كلذ ىبعمو اولاق . هتقفن ىأ » همرغ هياعو ههلوقب لاق

 هيلع هتقفنو © هبرل هرهظ ةرجأ ىأ « بولحمو بوكرم نهرلا » مالسلاو
 هيلعو همنغ هل ) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق اولوأتف هباحصأو ةفينحوبأ امأو

 هنأ ىأر نم ةدمعو . صقن ام همرغو « نيدلا ىلع هنم ىلضف ام همنغ نأ (همرغ

 طقسي نأ ٍيجوف ءادتبا ءافيتسالا قحابب قلعت نيع هنأ نهترملا نم نومضم
 قفتم اذهو « نذل ىفوتسي ىتح هكسمأ اذإ عئابلا دنع عيبملا فلت هلصأ « هفلتب
 نع ىور امب اوجتحا ابرو ؛ نهرلاك كلام دنع ناك نإو ؛ روهمحلا نم هيلع

 « هدي ىف قفنف « لجر نم اسرف نمترا الجر نأ و ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا

 باغيام نيب .كلام قيرفت امأوو«كدقتح بهذ : نيترملل مالسلاو ةالصلا هيلعلاقف
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 بدغي ايف قحلت ةمهلا نأ كلذ ىبعمو « ناسحتسا وهف هيلع باغيال ام نيبو هيلع
 ىذلا ناسحتسالا. ىنعم ف اوفلتختا دقو . هيلع باغبال يف قحلت الو « هيلع

 , ةفينح ىلأ ناسحتسا لثم هنإ : اولاقو موق هفعضف « اريثك كلام هيلإ بهذي
 عمج وه كلام دنع ناسحتسالا ىبعمو . ليلدريغب لوق هنأب ناسحتسالا اودحو

 . ليلد ريغب لوق وه سيلف كللذك كلذ ناك اذإو « ةضراعتملا ةلدألا نبب

 نهترمللف هعاب نإ هنأو « هتبه الو نهرلا عيب نهارللزوجيال هنأ ىلع روهمحلاو
 ىلع فلحن هقحن لجعتيل هتراجإ نأ معز نإو : كلام لاق . خسفلاوأ ةزاجإلا
 اهقتعأف ةمأ وأ امالغ نهرلا ناكاذإو . هعيبب زوج : موق لاقو . هل ناكو كلذ

 نإو « هقح نبت رملللجعوهقتع زاج رسوم نهارلا ناك نإ هنأ كلام دنعف نهارلا
 « درلا : لاوقأ ةثالث ىعفاشلا دنعو' اهلمث نم قحلا ىضقو تعيب ًًرسعم ناك
 ردق ىف .نمترملاو نهارلا فالتخا .امأو كلام لوق لثم ثلاثلاو « ةزاجإلاو
 لوقلا:كلام لاقف « كلذ ىف اوفاتخا ءاهقفلا نإف « نهرلا ه. بجو ىذلا قولا

 انف « كلذ نم لقأ نهرلا ةميق نكت ملم قحلا ردق نم هركذ ايف نبترملا -لوق
 ىروثلاو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو . نهارلا لوق لوقلاف نهرلا ةميق ىلع داز.

 نأ روهمحلا ةدمعو :نهارلا لوق .قحلا: ردق ىف لوقلا : راصمألا ءاهقف روهمجو
 ىلع نهارلاىلع نيدلا نوكت نأ بجوف « عدم نوترملاو « هيلع ىّنعدم نهارا

 انهه هلف ايعدم ناك نإو نبترملا نأ انهه كلام ةدمعو : ةروبشملا ةنسلا رهاظ
 فلحي نأ هلوصأ نمو , هل ادهاش نهرلا لوك وهو « هزيح ىلإ نيما لقنب ةببش

 ءىبثلا نهارلا نهري دق هنأل « روهمنحلا دنع مزليال اذهو « ةببش نييعادتملا ىوتأ
 لوقلاف « هتفص ىف اوفلتخاو' نهرلا فلت نا ١ هيف نوهرملا نم ريكأ هتميقو
 هيلع ىعدا ام ضعبي رقم وهو « هيلع ىعلم هنأل ن نمرملا لوق كلام دنع انهه

 ىلع امأو . هيلع باغي ايف نماضلا وه اضيأ نهترملا نإف « هلوصأ ىلع اذهو
 . هفالتإ ىف نهارلا هركاني نأ الإ نيم نيترملا لع روصتي الف « ىعفاشلا لوصأ
 « ةفص ىلإ جات سيلو ؛ « .نهرلا ةميق ىف نيمرملا لوق لوقلاف ةقينح ىأ دنع امأو

 نيرمألا ىف .اوفلتخا اذإو . ةفصلا كلت ميوقتو ةفصلا ىلع فلحي كلام دنع نأل
 © ةفص ىف نهترملا لوق لوقلا ناك نهرلا رادقم قو ن نهرلا ةفص ىف ىنعأ « اعيمج
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 هيفو « هل ةدهاش اهيلع فلح ىباا ةفصلا هتميق تناكام قحلا فو « نهرلأ
 ةميق ىف افلتخاو قالا ىف افتا اذإ“ نهرلا ةميقل قحلا دهشي لهو « فعض
 نيدللل نهرلا دهش اذإ هنأل ء ةداهشلا سيقألاو « نالوق هيف بهذملا ف ؟ نهرلا
 انضرغ ىف ةيافك هانركذ ايفو « ةريثك بابلا اذه عورفو . نوهرملل نيدلا دبش.
 الست ملسو هبعصو هل او دمحم انديس ىلع مللا ىلصو « ميحرلا نخرلا هللا مسب )

 ' ملا باتك
 . نيروجحلا فانصأ ىف : لوألا بابلا: باوبأ ةثالثف باتككلا اذه ىف رظنلاو

 . ةزاجإلاو درلا ىف مهلاعفأ ماكحأ ة ةفرعم ىف :. ثلاثلاا . نوجرخي طورش ىأبو « مهيلع رجحي ىمو. ؛ رجلا نم-نوجرخي ىم : ىلاثلا

 نيروجحملا فانصأ َْق لوألا بابلا

 ىلاعت هلوقل محلا اوغلبي مل نينلا مانيألا ىلع رجحلا بوجبو لع ءاملعلا عمجأ
 ىلع رجحلا ىف اوفلتخاو . ةيآلا - حاكتلا اوغلَب اذإ ىد .ىاتتيلا اولتباو

 لهأو ىعفاشلاو كلام بهذف « مهلاومأل ريذبت مهتم رهظ اذإ رابكلا ءالقعلا

 ء مكاحلا مكحب مهيلع رجحلا ءادتبا زاوج ىلإ قارعلا لهأ نم ريثكو ةنيدملا
 ىأر وهو « عدم مانع نكي ملف مهبلإ رذعأو مههفس هدنع تردث اذإ كلذو

 ًادتبيال هنأ ىلإ قارعلا لهأ ن نع ةعاخو ةفينح وبأ بهذو . ريبزلا نباو سابع نبأ

 :نيمسق اومسقلا ءالؤهو ؛ نيريس نباو مهاربإ ل وقوهو 6 رابكلا ىلع رجحلا

 .ريذبتلا مهنم رهظ نإو لاحم غ ولبلا دعب مهيلع زوجيال. رجحلا : لاق نم مهنف'

 نإو مهيلع رجحلا رمتسي ف 0 اوبحصتسا نإ : لاق نم مهنمو

 . مهيلع رجحلاب أادبيال ءالؤهف ء هفس مهنم رهظ م غولبلا دعب دشر مهنم رهظ
 . اماع نيرشعو ةسخ ههفس رهظ نإو رجحلا عافنرا ىف دحي ةفينح وبأو
 بجو ام راغصلا ىلع. رجحلا نأ رجحلا ءادتبا رابكلا ىلع بجوأ نم ةدمعو

 دجو نم ىلع رجلا بحي نأ بجوذ ( ايلاغ مهيف دجووي ىذلا ريذبتلا ىعمل

 مهْنع رجحلا عفر ىف طريشا كلذلو : اولاق « اريغص نكي ملنإو ىيعملا اذه هبغم



 د الخءالم

 مهتم مسن "قاف  ىلاعت هللا لاق .ع دشرلا سانيإ رغصلا عافترا
 .ىضتقملا ببسلا نأ ىلع اذه لدف  'مفاّوْمُأ '«هليل] اوعفاداف ادشر
 .لوسرل هيف ركذ ذإ » ذقنم نب نابح ثيدح ةيفنحلا ةدمعو . هفسلا وه رجحلا
 هللا ىلص هللا لوسر هل لعجف « عويبلا ىف عدت" هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هلا

 عنم ىف رثؤملا وه رغصلا : اولاق امبرو . « هيلع رجحي ملو اثالث رايحلا ملسو هيلع
 هنأل رغصلا ريتعا امنإو « فيلكتلا طاقسإ ىف هريثأت ليادب « لاملاب ٌفرصتلا
 لعج» كلذلو « ابلاغ لقعلا صقن هيف دجوي امك « ابلاغ هفسلا هيف دجوي ىنلا

 « ابلاغ هيف نادجوي اناك ذإ « دشرلا ةمالعو فيلكتلا بوجو ةمالع غولبلا
 لبق نوكي نأ ىبعأ « فيلكتلا ىف ردانلا ريتعي مل اكو « دشرلاو لقعلا ىعأ
 لعب نوكي نأ وهو « هفسلا ىف ردانلا ربتعي مل ثالذك ء فلكيف القاع غولبلا
 : اولاق . اديشر غولبلا لبق هنوك ربتعي مل اك « هيلع رجحيف اهنفس غولبلا
 .نم رثكأ اهيف سيل « ةيآلا  ”ينكلاونمأ ”ءاهتفسلا أوتو الو  ىلاعت هلوقو

 . اهلاطبإو اهعويب خسف بجويال كلذو « مهلاومأ نم مهينم
 26 سلفملاو ع ديعلاو ء هيمفسلاو « ريغصلا : ةتس كلام دنع نوروجحنلاو

  هباب ىف مهتم دحاو لك ركذ قأيسو . ةجوزلاو « ضيرملاو

 قاثلا بالا

 ل نوجرحي طورش ىأبو 3 ميهيلع رجح ىمو « رجنلا نم نوجرخي ىبم

 غ رجحلا نم راغصلا جورخ تقو ىف : نيعضوم ىف بابلا اذه ىف رظنلاو
 « روك : نافنص ةلمحلاب راغصلا نإ : لوقنف . ءاهفسلا جورخ.تقوو

 : لمهم امإو « ىصووذ امإو « بأ وذ امإ ءالؤه نم دحاو لكو « ثانإو
 ءابالا ووذ :راغضلا روكذلا .اهأف : نأ الو مه ىصو الو نوغلبي نيذلا مهو

 دشرلا سانيإو فيلكتلا نس غولبب الإ رجحلا نم نوجزخيالمهنأ. ىلع اوقفتاف
 اولتباو - ىلاعت هلوقل كلذو « وه ام دش رلا ىف اوفلتخا دق اوناك نإو « مهن

 58 مهلاؤمأ مهيلإ . اوعفداف |دشر .مهنم مسنآ نإف حاكنلا اوغلب اذإ .ىبح ىئتيلا

 . روكذلا ركح كلذ ىف نهمكح نأ ىلإ روهمببا بهذف « ثانإلا ىف هاوفلتخاو
 :نويتكملا ىف اهيبأ .ةيالو ىف ىه :. كلام لاقو ؛ دشرلا سانيإو ضيا غولب ىعأ
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 .لوق لثم هنع ىورو « اهدشر سنؤيو اهجوز' اهب لخديو جوزعت ىح هنع
 اهيبأ ةيالو ىف اهنإ ليق هذه ريغ لاوقأ اذه ىف كلام بادصألو ؛ روهمجلا

 ليقو « ناماع اهي رمب ىتح ليقو « اهب اهجوز لوخد دعب ةنص اهب رمي ىتح .

 هلإ ةأرلا نم روصتيال دشرلا سانيإ نأ كلام ةجحو . ماوعأ ةعبص اهب رمت ىح
 ؛ سايقلاو صنلل ةفلاخم ةفيعضف هباصأ ليواقأ امأو . لاجرلا رابتخا دعب
 دشرلا نألف « سايقلل امفلاخع امأو ؛ دشرلا اوطرتشي مل مهنإف « صنلا اهسفلاخم امأ
 ىلعال كلام لو ىلع انلق اذإو « ةدودخلا ةدملا هذه ىلبق اهبم هروصت نكم

 « دشرلا سانيإو غولبلا ءابآلا ىوذ روكذلا ىف رابتعالا نإ روهمحلا لوق
 ليقف لاحلا لوهجم ناكو هدشر نم ههفس ملعي ملو غلب اذإ كلام لوق فنتخاف
 هنع ليقو ؛ رورشملا وهو هلشر نيتي ىح هفسلا ىلع لومحم |هنإ هنع
 نمي نوجرخي الذ ءايصوألاووذ امأف . ههفس نيني ىح دشرلا ىلع لومحم هنإ

 هيف لوقي ىأ : رجحلا نم هل هيصو قالطإب الإ كلام نع روبشملا ىف ةيالولا
 ىصولا عم ىفاقلا نذإب وأ فالح الب بألا لبق نم امدقم ناك نإ ديشر هنإ

 بألا ىصو ىف لبق دقو . كلذ ىف فالتخا ىلع بألا ريغ نمامدقم ناك نإ
 ىصولا عم هلاح نإ ليق دقو هدشر ملعي ىحالإ ديشر هنأ ىف هلوق لبقيال هنأ
 هيصو هجرخي مل نإو دشرلا هتم سنآ اذإ رجحلا نم هجري بألا عم هلاحك
 . بألا ىذ لاخلا لوهجنا مكحب هلكح اذه ىف لاخلا. لوهجا نإو « دابشإلاب

 اهطوقس الؤ « دشرلا ملع اذإ اهتو.ث ربتعم ريغ ةيالولا نأ هبهذف مساقلا نبا امأو
 « ركبلا ىفال ميلا ىف هلوق نم كلذو « كلام نع ةياور ىهو « هفسلا ملع اذإ
 رهلت انإو ةدودرم اهلك هلاعنأ لوقي ةيالولا ربتعي نم نأ نيبهذملا نيب قرفلاو
 مكحال دشرلاوه رثؤملا نإذ « فيعض لوقوهو « ةيالولا نم جرخي ىبح هدشر
 ريمثت وه دشرلا نأ ىري اكلام نإ ؟ وهام دشرلا ىف مهفالتخا امأو . مكاحلا
 يببسو . نيدلا حالص اذه عم طرعشي ىعفاشلاو 2( طقف هحالصإو لاملا

 م ركبلا لاحو ؟ نيدلا حلاص ريغ ىلع دشرلا مسا قلطني له مهفالتخا

 ف التخا ىلع سنعت ملام جارخإلاب الإ ةيالولا نم ج رخال ركذلا لاحك ىصولا
 . نوشجاملا نبا لوقوهو بألا عم اهاحك ىصولا عم اهلاح لبقو « كلذ ىف
 نم لمهملا امأو . ميلا ف مهفالتخاك دشرلا اهيق ربتعبال هنإ مهوق فلتخمي ملو
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 هفسلا لضتم اهيفس ناك محلا غلب اذإ ةزئاج هلاعفأ نأ روبشملا نإف روكذلا
 هلعف سفن ربتعيف مساقلا نبا امأو . نلعم ريغ وأ هب انلعم « هفسلا لصتم ريغ وأ
 ىصو الو اهل بأ ال ىلا ةميتيلا امأف . هدر الإو زاج ادشر ناك نإف « عقو اذإ
 ىناثلاو . ضيحملا تغلب اذإ ةزئاجاملاعفأ نأ امهدحأ : نيلوق بهذملا ىف اهيف ناف
 . روهشملا وهو سعت ملام ةدودرم اهلاعفأ نأ

 ةزاجإلاو درلا ىف مهلاعقأ ماكحأ ةفرعم ىف ثلاثلا بابلا
 نيروجحملا نم فنص فنصل زوجيام اهدحأ : نيئيشىف بابلا اذه ىف رظنلاو

 كلذكو « ةراجإلاو درلا ىف مهلاعنأ مكح فيكف اولعف اذإو « لاعفألا نم
 انلق اك ءالؤهو « ىصو الو بأ ريغ نه محلا اوغلب نيذلا مهو نيلمهملا لاعفأ

 امأف . مهرجح ًادتبم امإو رغصلا نم رجحلا ولصتم رابك امإو راغص امل
 فال الف ءاسنلا نم ضيحلا الو لاجرلا نه ماحلا اوغلبي ل نيذذلا راغصلا
 ةيطع الو ةقلص الو ةبه نم فورعم هلام ف هل زوحيال هنأ ف بعلم ىف
 ريغب ائيش هدي نم جرخأ نإف « ىصولاوأ كلذ ف بألا هل نذأ نإو قئء الو.

 الإو هزاجأ ادشر هآر نإف « ىلو هل ناك نإ هيلو رظن ىلع افوةو٠ ناك ضوع
 ىبح كلذ ىف لمع نإو « كلذ ىف رظني ىلو هل مدق ىلو هل نكي مل نإو « هلطيأ
 ادادس هلعف ناك اذإ فلتخاو . درلاوأ 'ةزاجإلا ىف هيلإ رظنلا ناك هرمأ لي
 فال ىلإ رمألا لآ اذإ هضقني نأ هل له هلعفي نأ ىلولا مزلي ناك ايف ارظنو
 « هل كلذ نأ روهشملاف « هعاتبا امف ناصقن وأ هعاب ايف ءامت وأ قاوسألا ةلاوحي
 . هيلع نمتؤي مل امم هلام ىف دسفأام ريغصلا مزايو « هل سيل كلذ نإ لبقو
 قئع هدشر هغولب دعب همزاي الو « هيلع نمتؤا امم رسكو دسفأ ايف فلتخاو
 هربك ىف هيف ثنح اهف فاتخاو . هرغص ىف هب ثنحو هرغص ىف هتيرحب فلح ام
 همزلي الو همزاي :٠ ةنانك "نبا لاقو . ةمزليال هنأ روبشملاف ء هرغص ىف هب فلحو
 ؟ هعم فلحي له دحاو دهاش هل ناك اذإ فلتخاو . نيمي هيلع ىعدا امف

 ركبلا لاحو . فلحي هنأ ثيللاو كلام نع ىورو « فلحيال هنأ روهشملاف
 . اهسينعت ربتعي نم بهذم ىلع سنعت ملام ركذلاك ىصولاو بألا تاذ.
 اهعلاش وأ هتجبوز قلط اذإ روجحملا نأ ىلع ءاملعلا روهمجف « غلابلا هيفسلا اه



 دس 3/83 --

 ليل ىنأ نبا تلاخو « فسوي ابأو ليل ىنأ نبا الإ ؛ هعلخو هقالط ىضم
 الف هتيصو امأو . ذفنيال هنإ : روهنمحلا لاقو « ذفني هنإ : لاقف قتعلاق

 ءىش الو قتعالو ةيطع الو ةقدص الو ةبه همزلت الو « اهذوفن ىف افالخ ملعأ
 ع« بهذملا ىف هلك اذهو « اهقتع هءزليف « هدلو مأ قتعي نأ الإ فورعملا نم
 قرفلاب ليقو « عبتيال ليقو « عبتي لبق « فالخ هيف ؟ انام اهعبتي لهو
 هيلو رظن ىلع فوقوم اضيأ وهف « ضوعب هلعفي ام امأو . ريثكلاو ليلقلا نيب
 ناكو ىلولا هعبب در نإف « ىلو هل مدق ىلو هل نكي مل نإف « ىلو هل ناك نإ
 . عيبا نيع فلتأ نإ كلذكو « ءىشب كلذ نمعبتي مل نعلا فلتا دق

 ىلإ مسقتت اهنإف كلام بهذم ىلع نيلمهملا وأ نيروجحملا لاعفأ ماكحأ امأو
 وه ام ايف ناك نإو « ةدودرم اهلك هلاعفأ نوكت نم مهْنف : لاوحأ ةعبرأ
 نإو دشرلا ىلع ةلومحم اهلك هلاعنأ نوكت نأ وهو « اذه دض مهنمو . دشر
 نيبتي ملام هفسلا ىلع ةلومحم اهلك هلاعفأ نوكت نم مهنمو . هفس وه ام اهيذ رهظ»
 ىبح دشرلا ىلع ةلومحم اهلك هلاعنأ نوكت نأ وهو اضيأ اذه سكعو . هدشرب

 ىذلا ريغصلا وهف هدشر رهظ نإو هفسلاب هل ركحي ىذلا امأف . ههفس نيبتي
 ربتعي نم بهذم ىلع سنعت ملام صولاو « بألا تاذ ركبلاو « غلبي مل
 « نيتسلا ىلإ نيثالثلا نود نم اريثك افالتخا هدح ىف فلتخاو . سينعتلا

 ةيالو هيلع تبثت مل اذإ هيفسلا اهنف « ههفس.ملع نإو دشرلا محي هل ركحي ىذلاو
 نبال افالخ « كلام بهذم رورشم ىلع ناطلسلا لبق نمالو ؛ هيبأ لبق نم

 ىلع ةلمهملا ةميتيلا ركبلاو « ةيالولا سفنال دشرلا سفن ربتعي ىنذلا مساقلا
 نبالاف : هدشر رهظي ملام مكحب هفسلاب هيلع مكحي ىذلا امأو . نوئمس بهذم
 ىلا بألا تاذ ركبلا لاحو « بهذملا ىف روهشملا ىلع هيبأ ةايح ىف هغواب دعب

 غلبت ملامو « اهدشر رهظي ملام اهجوز اهب لخدو تجوزت اذإ ال ىصوال
 ىصوال ىلا ةميتيلا كلذكو « .كلذ ربتعي نم دنع نينسلا نم كلذ ىف ربثعملا دبحلا
 مكحب اهيف مكحي ىلا لاخلا امأو . ةدودرم اهلاعفأ نأ ىري نم بهذم ىلع اهل
 « سيئعتلا ربتعي نم دنع سنعملا ركبلا لاح اهنف : هفسلا نيبتي يح دشرلا
 ريتعي نم دنع نينسلا نم ربتعملا دحلا هلوخدل ىغمو اهجوز اهب لخخد ىبلاوأ

 ىدحإ ىلع هلاح تلهجو غلب اذإ بألا ىذ نبالا لاح كلذكو « دحلا
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 ههلوخد اهيف ربدتعتال ىلا ةياورلا ىلع اهغولب دعب ركسإا ةنبالاو « نيتياورلا
 . ةريثك عورفلاو باتكلا اذه ىف ام لمح ىه هذهف . اهجبوز عم

 «( ايلست ملسو هبهصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا لصو « محرلا نمحرلا مسي )

 سيلفتلا باتك

 : لوقتق ٠0 سلفملا ماكحأ ىفو « سلفلا وه ايف باتكلا اذه ىف رظنلاو

 هلام نئيدلا قرغتسي نأ 'هدحأ : نيينعم ىلبع قلطي عرشبلا ىف سالفإلا نإ

 مولعم لإم هل نوكيال نأ ىناثاو . هنويدب ءافو هلام ىف نوكي الف « نيدملا

 ىلوألا ةلاحلا امأف . امهماكحأ ىف ءاملعلا فلتخا دق نيسّدفلا الكىقو « الصأ

 له كلذ ىف ءاملعلا فاتخاف « انركذام هسلف نم مكاحلا دنع رهظ اذإ ىهو

 ءامرغلا ىلع همسقيو هيلع هعيبي ىبح هلام ف فرصتلا هيلع رجحي نأ مكاحلل

 هلام عيمج مهيلإ عفدي ىبح سبح لب ؟ كلذ هل سيل مأ « مهنويد ةبسن ىلع
 ناك نميف روصتي هنيعب فالحلا اذهو « مهنم قفتا نا وأ تقفتا ةبسن ىأ ىلع

 1 الا هيلع عيبي له « هءامرغ فصني نأ ىنأف « هنيدب ىني لام-هل

 مكاخلا عيبي : نولوقي روهمجلاف ؟ هيلع ام هديب مهيطعي ىتح هسبحي مأ ؛ ميهيلع

 سالفالاب هيلع مكحي وأ « ايلم ناك نإ همبرغوأ هءامرغ هنم فصنيف « هيلع هلام

 « ىعفاشلاو كلام لاق هبو « هيف فرصتلا هيلع .رجحمو هنويدب هلام في ىل نإ

 ىعفاشلاو كلام .ةجنحو .. قارعلا لهأ نم ةعامحو ةفينح وبأ لاق رخآلا لوقلابو
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف هنيد رثك هنأ ١ لبج نب ذاعم ثيدح
 نأ » ىرددلا .ديعس ىلأ ثيدحو ؛ هلام نم ممل هلعج نأ ىلع هءامرغ دزي ملف
 هنيد رثكف اهعاتبا' رمث ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلا ٍلوسر دهع ىلع بيصأ الجر

 سائلا قدصتف « هيلع اره دصت# و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف

 اوانبخ : و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « هنيدب ءافو كلذ غلبي ملف هيلع
 .لجرلا ىلع ءاضقلا ىف رم تيدخو + كلذ لإ ملكت ”سنبلو 'متدجو ام
 نمب ىضر (ةنيهجج عفيسأو عفنس :سألا .كاق « دعب امأ : هيف هلوقو هسبحى سلفملا

 ظ + يردك نعال اصر دما هاو جاحلا قبس لاقي نأب هتئامأو هنيد

 هيرملا ناك اذإ هنإف ىبعملا قيرط نم اضيأو . انتأيلف نيد هيلع هل ناك نف
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 ناكمل هيلع اروجحع نيدملا نوكي نأ ىرحأف « هتثرو ناكل هيلع اروجحم
 قيرفلا ججح امأو . ملعأ هللاو لدعأ هنأل . رهظألاوه لوقلا اذهو « ءامرغلا

 ىضاقلا عيبيف « اسوبحم تومي وأ هيلع ام ىطعي ىتح سبجلاب اولاق نيذلا ىناثلا
 دهشتسا نيح هللا دبع نب رباج ثيدح اهف « ءامرغلا ىلع همسقيو هلام لئليح
 هللا لص ىلا تيتأف ةرباج- لاق ءامرغلا هبلاط املف « نيد هيلعو لحب هورأ

 « اوبأف « ىلأ اوللحيو « ىطئاح ىمم اولبقي نأ محلأف « هتملكف ملسو هيلع
 و الغأس ”نيكلو : لاق ىطئاح لس هيلع .هللا' ىلص هللا لوسر مهطعي ملف
 ةكربلاب اهرمث ف اعلف لخنلاب فاطف حبصأ نيح انيلع ادغف : لاق « "كاع

 اضيأ ىور امبو » ةيقب اهرمأ نم ىبو ؛ مهقوقح اهم تيضقف اذذجف : لاق
 باطلا نب رمع اعدف 2 مرد فالآ ةرشع هيلعو ريضخلا نب ديسأ تام 2

 ' اهلك راثآلا هذهف : اولاق . هيلع محل امم, نينس عبرأ هضرأ مهلبقف ٠ هءامرغ
 هيلع هللا ىلص هلوق هسبح ىلع لدي : اولاق نيد ىف لصأ عيب هنأ ايف سيل

 ىه ةبوقعلا : اولاق , هتبوئقلعو هتضرع "لمحت دجاولا "ىلا ١ لس
 انلق اق و.( 3 لات] قاقتيسماب ىلع راقثلا لويصأ قاقحسا اريبشت اعووت هن

 ةصاخملا نوكت نويد ىأبو « هيلع رجحي اذ ايفرظنلاف « هيلع روجحم سلفملا نإ.
 سلفملا امأف . ؟ نوكت فيكو ؟ ةّصاخملا نوكت هلام نم «ىش ىأ ىفو هلام ىف
 امأف . رجحلا دعب لاحو « هيلع رجحلا لبق سلفلا تقو ىف لاح : نالاح هلخ

 ناك اذإ ضوع ريغب كلام دنع هلام نم ءىش فالتإ هل زو# الف رجحلا لبق

 نآل « همزابال امث ناك اذإ طرتشا امتإو « هلعفب ةداعلا ىرتال اممو همزلبال امم

 نيرسعملا ءابآلا ىلع هتقفنك ضوعب نكي مل نإو عرشلاب مزاي ام لعفي نأ هل
 هلام نم ريسبلا فالتإ هل نأل « هلعفبةداعلا رجت مل امم ليق امنإو « ءانبألا وأ

 ىعارت كلذكو « ةريسبلا ةقدصلاو ديعلا ىف ةقفنلاو ةيحضألاك ضوع ريغب

 هعايتباو هعيب زو<و «© ةجوزلا ىلع ةقفنلاو جوزنلاك ضوع ىف هقافنإ ىف ةداعلا

 فلتخاو . هيلع مهميال نمل نيدلاب هرارقإ زوجي كلذكو « ةاباعع هيف نكت ملام

 لاق نم ٍروهمج امأو . هنهر قو ضعب نود هئامرغ ضعب ءاضق ىف كلام لو
 روهمجللا بهذ امتإو © سانلا رئاسك مكحملا لبقوه' : اولاقف سلفملا ىلع رجحلاب

 ىبملا ربتعا هنأك كلامو « رجحلا عقي ىتح.لاعفألا زاوجب وه لصألا نأل اذهل
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 هعيب زوجي هنأل « لاح لك ىف هربتعي مل نكل هلامب نيدلا ةطاحإ وهو ء هسفن
 دعب هلاح امأو . هيلع روجحملا هزو+ الو « ةاباحم هيف نكي ل اذإ هؤارشو

 زرجيال « ءاطع الو ذخأ الو ءارش الو عيب كلام دنع اهيف هل زوجي الف سيلفتلا

 « ةئيب مهنم دحاوا نوكي نأ الإ لبق « ديعبالو بيرقل هتمذ ىف نيدب هرارقإ

 ضارملا لثم نيعم لامع هرارقإ ف فلتخناو . ضاقت هيلإ هنم ملعي نم زوجي ليقو

 نيب قرفلاب ثلاثلاو ٠ عنملاو « زاوحلاب : بهذملا ىف لاوقأ ةثالث ىلع ةعيدولاو

 قدص تناكذإ ليقف ؛ نوكتال وأ ةنيبب ةعبدولاوأ ضارقلا لصأ ىلع نوكي نأ

 له ةلجؤملا سلفملا نويد بابلا اذه نم اوفلتخاو . قدصي مل نكت مل نإو
 بهذو « توللاك كلذ ىف سيلفتلا نأ ىلإ كلام بهذف ؟ال مأ سيلفتلاب لحت

 لاق . توملاب لحت نويدلا نأ ىلع ءاماعلا روهمحو « كلذ فالخ ىلإ هريغ

 كرابت هللا نأ مهتجحو . تام نيح لح دق هنيد نأب ةنسلا تضم : باهش نبا

 : نيرمأ دحأ نيب كلذ ىف ةثرولاف « نيدلا ءاغق دعبالإ ثراوتلا حسبي مل ىلاعتو

 .نأ مزايف نيدلا لجأ لح ىلإ ثيراوملا ىف مهقوقح اورخؤي نأ اوديريال نأ امإ
 .نوكتف نويبدلا لح ىتح مهماريم ريخأتب اوضري نأ امإو « الحم نيدلا لعحي

 .هيلع ناك ام فالحب « مهمتذ قال ةصاخ ةكربلا ىف ةنومضم ذئنيح نويدلا

 , نيدلا ىذ قح ىف نسحب كلذو « تيملا ةمذ ىف ناك هنأل « توملا لبق نيدلا

 ىلإ نويدلا تيقبأ مهمذ ىف هلمحتب ءامرغلا ىضر نإ هنأ مهضعب ىأر كلذلو
 « راصمألا ءاهقف نم ديبعوبأ هراتخاو نيربسأنبا لوقلا اذهب لاقنممو « اهلجأ
 نينمللا الك تناك نإو « هبشلا لك توملا ىعملا اذه ىف سلفلا هبشيال نكل

 رظنلا امأو . تيملا ةمذ فالخم اهل لاملا ىجبرب سلفملا ةمذ نإف تبرخ دق

 .ردقلاو سنها ىلإ مجري كلذ نإف سلفملا لام نم ن ويدلا باحصأ هب عجسري اهف

 ,سلفملا ىلع ميرغلا هلبق نم بجوتسا ىذلا ضوعلا نيع بهذ دق ناك ام امأ

 هنأ الإ تفي مل هنيعب ايقاب ضوعلا نيع ناك اذإ امأو . سلفملا ةمذ ىف هنيد نإف
 لوألا : لاوتأ ةعبرأ ىلع راصمألا ءاهقف كلذ ىف تلتخاف « هن ضبقي م

 هبو ؛ ةصاخما راتميو اهكرتي نأ الإ لاح لك ىلع اهب قحأ ةعلسلا بحاص نأ

 ْ مكحلا موي ةعلسلا ةميق ىلإ رظني ىناثلا لوقلاو . روث وبأو دمحأو ىعفاشلا لاق
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 صاخيوأ اهذخأي نأ نيب ةعلسلا بحاص ريش ندلا نم لقأ تناك نإذ سيلفتلاب
 كلام لاق هبو « اهنيعب اهذخأ نمثلل ةيواسم وأ ريكأ تناك نإو « ءامرغلا

 ةيواسم اهئميق تناكنإف « سيلفتلا نيب ةعلسلا موقت ثلاثلا لوقلاو . هباصأو
 رادقم هيلإ عفد رثكأ تناكنإو « عئابلل ىنعأ : اهب هل ىضق هنم لقأ وأ نمثل

 لوقلاو . رثألا لهأ نم ةعامج لاقلوقلا اذببو « قابلا ف نوصاحتيو هنمث
 ةفوكلا لهأو ةفينح ىلأ لوق وهو « لاح لك ىلع اهيف ءامرغلا ةوسأ هنأ عبارلا

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنلأ ثيدح نم تبث ام ةلئسملا هذه ىف لصألاو

 وهف هنييعب هلام لجرلا كردأف سلفأ لجر امبأ » لاق ملسو هيلع
 : لسمو ىراخبلاو كلام هجرخ ثيدحلا اذهو « هريس "نم هب ”قحأ

 وهو هموم ىلع هلخخ نم ءالؤه نف ؛ كلامل ظفللا اذهو « ةيراقتم مهظافلأو.

 قفرلاوه امنإ هلوقعم نإ : اولاقو سايقلاب هصصخخ نم مهممو ؛ لوألا قيرفلا

 ىذلا نفلا ذدخأي نأ كلذ ىفام رثكأو « ةيقاب هتعلس نوكل ةعلسلا بحاصب

 نم رثكأ ءامرغلا عم اهيف كرتشا ىذلا لاحلا هذهىف ىطعي نأ امإف « هب اهعاب

 .نكلاب اهذأ ءامرغلل ناك اذإ ةصاخنو « عرشلا لوصأل فلام كلذف اهمن

 لوصألل هتفلاخل هتلمجب ثيدحلا اذه اودرف ةفوكلا لهأ امأو . كلام لاق اك

 ةرتاوتملا لوصألا فلاخخ اذإ دحاولا رينا در ىف مهتقيرط ىلع ةرتاونمل

 رمج لاق امك « اهب عوطقم ةينيقي لوصأآلاو « انونظم دحاولا ربخ نوكل

 ثيدحلا انيبن ةنسو هللا باتك عدنل انك ام : سيق تنب ةمطاف ثيدح ىف

 نيريس نبا ىأر وهو ؛ سلفملا ةعلسلاب ىضق هنأ ىلع نع هاورو . ةأرما

 كلذو « هيف فلتخم ةريره ىلأ ثيدح نأب اوجتحا امبرو . نيعباتلا نم مهاربإو

 هللا لوسر نأ ةريره ىلأ نع ندرلا دبع نب ركب ىلأ نع ىور ىرهزلا نأ
 ضعب دجوف ”ستفأ وأ تام لجو ابأ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 هنأل لوأ ثيدحلا اذهو ( ءامرغلا ةرسأ وهف هتليبعي هلام هئامرغ

 كللذ لمح وهو ؛ هجو نيثيدحلا نيب عمجللو : اولاق . ةتباثلا لوصألل قفاوم

 درو امب ليوأتلا اذه اوعفد روهمحللا نأ الإ « ةيراعلاو ةعيدولا ىلع ثيدحلا

 هلك انهو « عيبلا ركذ نم تاياورلا ضعب ف ةريره ىلأ ثيدح ظفل ىف

 لهأ نوقفتم ءاملعلاف ضبقلا لبق امأف « ةعلسلا ىرتشملا ضبق دعب ميمملا دنع
 فلتخاو « هنامض ىف امنأل اهب قحأ ةعاساا بحاص نأ قارعلا لهأو زاجحلا



  ةمكل

 درب نأ ءاش نإ : كلام لاقف « نما ضعب عئابلا ضبق اذإ ثيدحلا اذهب نولئاقلا“

 ؛ هتعلس نم ىب اهف ءامرغلا صاح ءاش نإو « اهلك ةعلسلا ذخأيو ضبق ام

 نم ةعامج تلاقو ؛ نكلا نم ىقب امب هتعلس نم ىبب ام ذخأي لب : ىعفاشلا لاقو
 . ءامرغلا ةوسأ وهف ائيش نعلا نم ضبق نإ : دمحأو قلو دواد ملعلا لهأ

 لوسر نأ نمحرلا دبع نب ركب ىنأ نع بابش نبا نع كلام ىور ام مهتجحو
 ”هتعاتمبا ىرملا ”ستلفأف اعانم عاب لج انآ » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ف ٠ , هب اقحأ وهف هنليعب ”هدجوف انش ”هعاب ىذَلا 'ضياقي مو
- 

 ثيدح وهو « ءامرتغلا ةونسأأ عاتملا بحاصتف ”هتعاتنبا ىذا تام 'نإو
 نع ىرهزلا قيرط نم ىور دقو « قازرلا دبع هدنسأ دقف كلام هلسرأ نإو

 وهف ائيش هنع نم ضبق ناك ناف » هيف هلوق وهو « نايب ةدايز هيف ةريره ىنأ
 نأ ىعفاشلا ةجحسو . هجررخو هقفلا ىف هباتك ىف ديبعوبأ هركذ » ءامرخلا ةوسأ
 . اهضعب ىرتشملا توف اذإ هنأ اوفلتخي ملو ء دحاو مكحلا ىف اهضعب وأ ةعلسلا لك
 توف اذإ : لاق هنإف ءاطع الإ « هتعلس نم كردأ ىنلا رادقملاب قحأ عئابلا نأ“

 توملا ىف كلامو ىعفاشلا فلتخاو : ءامرغلا ةوسأ عئابلا ناك اهضعب ىرتشملا
 « ءامرغلا ةوسأ توملا فوه : كلام لاقف ؟ ال مأ سلفلا مكح هلكح له.

 هاورام كلام ةدمعو . دحاو كثاذ ىف رمألا : ىعفاشلا لاقو ؛ سلفلا فالخب .

 اقرف نإ رظنلا ةهجب نمءاضيأو كلذ ف صن وهو ركب ىلأ نع باهش نبا نع
 هعبتيف هلاح ىرتت نأ نكمم سلفلا نأ كلذو « توملاو سلفلا ىف ةمذلا نيب.
 هاور ام هتدمعف ىعفاشلا امأو .توملا فروصتم ريغ كلذو هيلع ىبب امب هزامرغ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىأ نع هدنسب بئذىلأ نبا '
 هله ىف ىوسف ) هب ”قحأ_عاقملا بحاصق ”سقأ ْوأ تام لحجر امبأ و
 ثتيدحس نم ىلوأ بثذ ىلأ نبا ثيدحو : لاق . سلفلاو توملا نيب ةياورلا

 ىعملا قيرط نمو « دنسم اذهو لسرم باهش نبا ثيدح نأل : باهش نبا
 ؛ سلفملا لام هبشأف « هيلعام ءادأ دعب الإ هكلامل هيف فرصتال لام وهغ
 نبا ثيدح. ىلع هثيدح حيجرتو « ىعفاشلا سايق نم ىوقأ كلام سايقو
 ثيداحألا نم قفاوام نأ كلذو « ىوقأ هل سايفلا ةقفاوم نأ ةهج نم بئذ ىأ
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 سايقلا نأ ىعأ : هبشلا سايق هقفاو امم ىوقأ وهف ىنعلا سايق ةضراعتملا
 لسرمو؛ ىنعم سايق كلام ثيدحمل قفاوملاو هبش سايق وه ىعفاشلا ثيدحل-قفاومل
 «سيياقملاو ىعملا اذه ىف راث آلاضراعت فالحلا بيسف , قازرلا دبع هجرخ كلام
 سيلف اثيش عاب نم نأ ىبعأعتوملا ىف كلام لوقل دبشي لصألا نإف اضيأو.
 هدنع فعض انِإ ىعفاشلاو«ةلئسملا هله ىف ىوقا هللا همحر كلام هيلإ مجري
 فلتخاو . هب لمعلا بجيال هدنع لس رملا دنسملا نم ىوبر امل كلام لوق اهيف
 لثم ةدايز ثدحأ دقو سلفملا دنع اهنيعب هتعلس دجو نميف ىعفاشلاو كلام
 وه اهيف دئازلا لمعلا ؛ كلام لاقف « اهني ةصرعوأ اهسرغي اضرأ نوكت نأ
 عئابلا ريخم لب : ىعفاشلا لاقو . ءامرغلا كيرش ةعلسلا حاص عجريو توف
 لصأ ذخأي نأ وأ « اهذخأيو هتعلاس ىف ىرشملا ثدحأ ام ةميقىطعي نأ نيب
 ' ىهذم ىف اتوف نوكيال امم اتوف نوكي امو « ةدايزلا ىف ءامرغلا صاخحيو ةعلسلاا
 هب_ ميرغلا نوكي ايف كلام بهذم ليصحنو 5 ةروهشملاهبتك ف صوصنم كلام

 ًءايشألا نأ 'توملا نود سلفلا ىف وأ « سلفلاوث وملا ىف ءامرغلا رئاس نم قحأ
 فلتا نيعو « نيعتي ضرع : ماسقأ ةثالث سيلفتلا ف مسقنت نيدلاب ةعببملا

 هعئاب دي ىف ناك نِإف ضرعلا امأف . نيعتيالل معو ؟ ال مأ هيف نيعتي له هيف
 اذهو « سلفلاو توملا ىف هب قحأ وهف « ئرتشملا سلفأ ىح هملسي مل
 وهف هديب ماك وهو سلفأ مث ىرتشملا ىلإ هعفد دق ناك نإو « هيف فالخالام
 نملاب هتعلس اولحُأي نأ هلنع مهو 3 توملا نود سلفلا ىف ءامرغلا نم هب قحأ

 نع اهنوطحي ةدايزب الإ اهنوذخأيال : ببشأ لاقو « ممل سيل : ىعفاشلا لاقوب
 لام نم وأ مهلاومأ نم نعلا ناك اوءاش نإ : نوشجاملا نيإ لاقو ؛ سلفملا
 توملا ىف اهب قحأو هف نيعلا امأو مهلاومأ نم نوكيلب. : ةنانك نبا لاقو ؛ مبرغلا
 تام وأ سّلفف هيف هعئاب ىلإ هعفد اذإ فلتخاو. . هديب ناكام سلفلاو « 1 بأ
 توملا نود سلفلا ف ضورعلاك هب قحأ هنإن ليقف « هنيعب فرعي هديب مءاقوهو.
 وهو « ءامرغلا ةوسأ وهو. هيلع هل ليبسال هنإ ليقو « مماقلا نبا لوق وهو
 نإ امأو ؛ نيعلا نييعت.ىف. فالتخالا ىلح نايراج نالوقلاو « بهشأ لوق
 نيعتيال ىذلا لمعت امأو , سلفلاو. توملا.ى ءامرغلا' ةوسأ وهف هنيعب هرعي مل

 هلمع امي وأ ريجألا ناك ريجألا لمح قوتس نأ لق رجأتسملا سافأ ناني

 ناث ل ديلا ةيادب -



 كا ا

 «  .سلفلا هتنقو ىف عئابلا ديب تتناك اذإن ةعلسلاك « اعيمج سلفلاو توما ىف
 .هترجأب ءامرغلا ةوسأ . ريجلألاف « ريجألا لمع ىوتسا نأ دعب هساف ناك نإو
 .هلبب نوكت نأ الإ « لاوقألا رهظأ ىلع اعيمج توملاو سلفلا ىف اهلع هطراش ىلا
 : اعيمح سلفلاو ثوملا ف كلذب قحأ نوكيف « اهلمع ىلع رجؤتسا ىلا ةعلسلا
 هيف هل نوكي نأ الإ « هلمعب ءامرغلا ةوسأ ناك هملسأ نإف « هديب نهرلاك هنأل
 .هلنع رمألا كلذكو « توملا نود سلقلا ىف هب قحأ نوكيف هج رجخأ ء ىش

 .توملا ىف .عاتملا نم هيلع امب قخأ. ىرككتسا نإ باودلا. ىرتكم سلف ىف
 . نهرلاب الام ههبش هلك اذهو « ةنيفسلا ىرتكم كلذكو « اعيمج سلفلاو

 « سلفااو توملا ىف هيدي ىف امب قحأ عئابلا نأ هيهذم ىف فالخ الف ةلمحلابو
 :ةوسأ هنأو «٠ توملا نود سافلا ف هدي نع ةجراخلا ةمئاقلا هتعلسب ,قحأو
 .. كلام بامسأ دنع ريجأألا لاح هبشي امدنعو « تتاف اذإ هتعاس ىف ءامرغلا
 .ىلا ةعلسلاب لمع ىباا.ةعفنملا نوببشي ةونف « ةبقرلا عئابلاب ةعفنم عئابلا ةلمحلابو

 .هنوهبشي ةرمو « سلفلاو توملا ىف اهب قحأ وه. : نولوقيف ىرتشملا اهضبقي م
 « توملا نود ,سلفلا ىف اهب قحأ وه : نولوقيف تمي ملو هدي نم تجرخ ىلا
 :. ءامرغلا ةوسأ وه + نولوقيف هيف تتاف ىذلا توملاب كلذ نوهبشي ةرمو
 . .طئاخلا رمثأ ىبحت هاقسف طئاحب ىس ىلع رجؤتسا نميف مهفالتخا كلذ لاثمو
 اذه ىف عفانملا عيب هيبشتو . لاوقألا ةثالثلا هيف اولاق مهنإف رجأتسملا سنفأ مث
 .« راصمألا ءاهقفنود كلام هي درفنا ب يسحأ ايف .. ءىش وه باقرلا عيبب بابلا
 .« فعضي لوصألل قرافملا عضوملا نم ذوخأملا هيشلا سايق نآأل فيعض وهو
 .كلانه حدقنا نكلو « صخرلا عضوم ىلع سايقلا موق دنع هفعض كلذلو
 « سايقلا ىف ىنعملا اذه دوجو ىعدت ةيكلاملا ىلعلو ؛ «ىوقأ وهف «' ةلع سايق
 .  رصتخلا اذهب قيلي سيل هلك اذه نكل

 ,عبتي له ةواجتتلا ىف هل نوذأملا نسلفملا .دبعلا ىف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 هدي ىف امب عبتي .امنإ هنأ ىلإ زاجحلا لهأو كلام يهذف 5 ال مأ هتيقر ىف نيدلاب
 نأ موق 'ىأرو « ابي هنأ موق ىأرو هيلع ىب امب .قتعأ نإ 5 .« هتبقر قال
 لاق هيو ء نيدلا نم هيلع تب ايف :.ىعسي نأ نيبو هعيب نيب نوريخي ءامرغلا
 اوري مل نيذلاف « هطرتشي مل نإو هيلع ام هديس مزلي لب * ةفئاط تلاقو . جيرش



 تالؤاذ

 اوأر نيذلاو « رحلا هبشأف هدي ىف ام ىلع سانلا لماع امنإ : اولاق هتبقر عيب
 امب ديسلا ىلع عوجرلا اوأر نيذلا امأو « ىني ىلا تايانحلاب كلذ اوهبش هعبب
 فاالحلا ببسف . هعازنلا هل ناك ذإ ديسلا لامي هلام اوهبش مهمإف نيدلا نم هيلع

 لوملاو دبعلا سلفأ اذإ ىبعملا اذه نمو « ةلثسملا هذه ى هبشلا ةسيقأ ضراعت ه
 نيدب : نولوقي روهمحلاف ؟ ىلوملا نيدب مأ « دبعلا نيدب له « أدبي ىأب اعم
 « لاملا نم دبعلا دنع اوأر'امب ةقث كلذ اولعف امنإ دبعلا اوئياد نيذلا نأل « دبعلا

 نأل : لاق ىلوملاب ءدبلا ىأر نمو « دبعلا لامب اودتعي مل ىلوملا اونياد نيذلاو
 نوي نأ نيب دبعلا لام ددرت فالحلا ببسف . ىلوملل ةقيقلا قوه دبعلا لام
 نم سلفملا كرتي ام ردق امأو . ديسلا لام مكح وأ ىبنجنألا لام مكح هلك
 ؛ مايألا راغسملا هدلوو هاهأو وه هب شئعي ام هل ك ريب : بهذملا قف ليقف هلام

 فقوتو ؛ هلثم ةوسك هل كرتيو « هوحنو ربشلا : ةيبتعلاو ةحضاولا ىف لاقو

 عافتنالا وهو « ضوبقم ضوعب امل بجت له اهنوكل هتجوز ةوسكف كلام
 عفان نبا ىورو ؛ هتجوز ةوسك هل كربيال نونمس لاقو ؛ ضوع ريغب وأ اه

 عيب ىف اوفلتخاو . ةنانك نبا لاق هبو « هيراوي امالإ هل كرتيال هنأ كلام نع

 وأ هقفلا بتك عيب ةيهارك ىلع ىبم اذهو : نيلوق ىلع هيلع ملعلا بتك
 . كلذ ةيهاركال

 بهذم ىلع اهب صاحيال ىتلا نويدلا نم اهب "صاحي ىلا نويدلا ةفرعم امأو
 . ضوغ نع ةبجاو نوكت نأ امهدحأ : نيمسق ىلإ الوأ مسقنت اهنإف كلام
 اهإف « ضوع نع ةبجاولا امأف . ضوع ريغ نم ةبجاو نوكت نأ ىناثلاو

 نع تناك ام امأف « ضوبقم ريغ ضوع ىلإو ضوبقم ضوع ىلإ مسقتت
 يبهذملا ف فالخ الف«ةيانج شرأ وأ الام تناك ءاوسو « ضوبقم ضرع .

 نإف « ضوبقم ريغ ضوع نع ناك ام امأو . ةبجماو اهب ءامرغلا ةّصاحم نأ '

 ةقفاك لاحب ضوعلا عفد هنكميال نأ اهدحأ : مابسقأ ةسخ مسقني كلذ

 نكلو « ضوعلا عفد هنكمبال نأ ىناثلاو « ةدملا نم ىقأي امل تاجوزلا .
 نوكي وأ ءدقنلاب.رادلا لجرلا ىرتكي نأ لثم « هيف ىفوتسي ام مفد هنكمب 7

 ضعب نكس ام دعب وأ نكسي نأ لبق ىرتكملا سلفف ء دقنلا هيف فرعلا
 هحرطو هنكمي ضوعلا عفد نوكي نأ ثلاثلاو . ءاركلا عفدي نأ لبقو ىنكسلا
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 نأ عبارلاو . لاملا نفأَر عفد لبق هييلإ ملسملا سلفأ اذإ ملسلا لام سأ رك

 اهعفدي نأ لبق عاتبملا سلفف اهعاب اذإ ةعلسلا لثم همزليال ٠ ضوعلا عفد هنكمب

 لجرلاملسي نأ لثم«ضوعلا عفد ليجعت هيلإ نوكيال نأ سماخللاو . عئابا هيلإ
 لاملا سأر عفدي نأ لبق ملسملا سلفيف لجأ ىلإ ضورع ىف ريئاند لجرلا ىلإ
 ةصاحم الف لاحب ضوعلا عفد هنكميال ىذلا امأف . لسلا لجأ لحي نأ لبقو
 ىذلا امأو . لودخدلا لبق جوزلا سلف اذِإ تاجوزا! روهم ىف الإ كلذ ىف
 عفد لبق سافي ىرتكملا لثم « هنم قوتسي ام عفد هنكميو ضوعلا عفد هنكمال
 سيل ليقو « ءامرغلل رادلا مالسإو نعلا عيمجمي ةصاخما ىركملل ليقف « ءاركلا

 ليخأ الإ هل سيلف نكسي ىل ناك نإو « هراد ذخأيو نكس امب ةصاخملا الإ هل .

 ليقف « انيع ضرعلا ناك اذإ وهو همزليو ضوعلا عفد هنكمي ام امأو . هراد
 اذه ىلعو هب قحأ وه ليقف « هعفديو ضوعلاب هل بجاوااىف ءامرغلا هب صاحي
 نيب رايدلاب وهف همزلي الو ضوعلا عفد هنكمب ام امأو . ضوعلا عفد همزايال

 هيلإ نكي مل اذإ امأو . انيع ضوعلا ناك اذإ وه كلذو « كاسمإلاو ةصاحملا
 لحي نأ لبقو « لاملا سأر عفدي نأ لبق ملسملا سلفي نأ لثم ضوعلا ليجعت

 سأرب ءامرغلا صصاحيو ضورعلا لجعي نأ هيلإ ملسملا ىضر إف « ملسلا لجأ
 ءامرغلا دحأ كلذ ىنأ نإف « ءامرغلا كلذب ىضر نإ زئاج كلذف ملسلا لام

 ضورعلا و لام نم ميرغلل دجو ايف هل بجاولا لاملا سأرب ءامرغلا صاح
 دقنلاب اهوعيبي نأ اوءاش نإو « سلفملا لام نم اهنأل تلح اذإ هيلع ىتلا

 ريغ نع ةبجاولا قوقحلا نم ناك ام اًمأو . مهل كلذ ناك اهيف اوصاحتيو
 تاقدصلاو تابهلاك مازتلالاب لب عرشلاب بجاو ريغ اهنم ناك ام نإف ضوع
 اهيفف « ءانبألاو ءابآلا ةقفنك عرشلاب ابجاو اهنم ناك ام اًمأو . اهيف ةصاحم الف
 هنأ ىناثلاو . مساقلا نبا لوق وهو « اهب بجتال ةصاحملا نأ امهدحأ : نالوق
 سمادللا رظنلا امأو . بهشأ لوق وهو « ناطلسلا نم مكحب تمزل اذإ اهب بجن
 نم ميرغلا لام فرصي نأ كلذ ىف ىكحلا نإف « صاحتلا هجو ةفرعم رهو
 سانجأ نم وأ دحاو سنج. نم ءامرغلا لام ناك ءاوسو « ءامرغلا نويد سنج
 اوقفتي نأ الإ نيدلا سنج نم وه ام الإ نويدلا ىف ىضتقيال ناك ذإ « ةفلتخم
 اذإ وهو « ئراط عرف ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . زوجي ءىش ىلع كلذ نم
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 لاقف ؟ هتبيصم نم : ءامرغلا ضبق لبقو رجنحلا دعب هيلع روجحلا لاه ثاه
 ءامرغلا نم هتيصم : نوشجاملا نبا لاقو « سلفملا نم هتبيصم : ببشأ

 هلأل ميرغلا نم هنامضف هعيب ىلإ جاتمي ام : مساقلا نبا لاقو . ناطلسلا هفقو اذإ
 نوكي نأ لثم ءامرغلا نم هناضف هعيب ىلإ جاتحال امو ؛ هكلم ىلع حابي امإ

 تؤملا نيب غبصأ قرفو . كلام نع هلوق ىور مهلك « انيع ئيدلاو انيع لاملا

 اذهف . سلفملا نم سلفلا ىو « ءامرغلا نم ثوملا ىف ةبيصملا : لاقف سلفلاو
 , هنويدب ىنبالام لاملا نم هل ىللا سلفملا ماكحأ لوصأ ىف لوقلا وه
 مدعلا نأ ىلع نوعمجم راصمألا ءاهقف نإف « الصأ هل لامال يذلا سلفملا امأو
 زبزعلا دبع نب رمع نع ىكح ام الإ « هترسيم تقو ىلإ نيدلا طاقسإ ىف ريثأت هل
 ىلع نوعمجم مهلكو « راصمألا ءاهقف نم دمحأ هي لاقو « هورجاؤي نأ مهل نأ

 هل رقي وأ هقدص نييبتي ىتح سبح هنأ هقدص ملعي مو سلفلا ىعدا اذإ نيدملا نأ
 نأ ةفينح ىلأ نع ىكحو . هليبس ىلبش كلذ ناك اذإف « نيدلا بحاص كلذب
 سبتلاب لوقلا ىلإ لكلا راص امنإو « راد ثيح هعم اورودي نأ هئامرغل

 ىرورض رهأ كلذ نأل ٠ حيمص رثأ كلذ ىف ثأي مل ناك نإو « نويدلا ىف
 سايقلاب لوقلا ىلع ليلد اذهو ء ضعب نم مبضعب مهقوقح سانلا ءافيتسا ىف

 نأ ىور دقو . لسرملا سايقلاب ىمسي ىذلا وهو « ةحلصملا ىضتقي ىنلا

 دوادوبأ بسحأ ايف هجر « ةمبت ىف الجر سبح مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 ءقوف اهف ةجوزلاو يمرملاو ديبعلاو نوسلفملاو ءاهفسلا :كللام دنع نوروجحملاو

 اذهو . ركألا كلذ ىف هفلاخو « لاملا ىف اقح جوزلل نأ ىري هنأل ثلثلا

 . باتكلا اذه ف انض رغ بسحب فاك ردقلا

 « اولست ملسو هبمصو هل آو دمحم انديسىلع هللا ىلصو « ميحرلا نمحرلا هللا مسي )

 محلصلا باتك

 نع ئور امو - يمسح حللصلاو  ىلاعت هلوق باتكلا اذه ف لصألاو
 يل 00 00

 زئاج حملصلا ءاضسمإ ) رمش ىلع افوقومو اعوفرم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 قفتاو « ”الالح مرح يأ اماريح لجأ احالص الإ نيملاسملا نيب
 لاقف « راكنإلا ىلع هزاوج- ىف اوفلتخاو « رارقإلا ىلع هزاوجن ىلع نوملسملا
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 راكنإلا ىلع زوال : ىعفاشلا لاقو ؛ راكنإلا ىلع زوجي : ةفيتحوبأو -كلام

 « ضوع هيف لوقت ةيكلاملاو ؛ ضوع ريغ نم لظابلاب لاملا لكأ نم هنأل
 نأ كلام بهذم ىف فالخ الو « هنع نييلا عافدناو ةموضيللا طوقس وهو

 ام دسفيف « عويبلا ق ىعاري ام هتا” ف ىغاري دارقإلا ىلع عقي ىذلا حلصلا

 وه اذهو « هتحصي حصيو عوبيبلاب صاخلا داسفلا عاونأ نم عويبلا هي دسفت

 « ةئيسن ريئاندب رارقإلا دعب اهلع هحاصيف مارد رخآ ىلع ناسنإ ىعدي نأ لثم

 راكنإلا ىلع حلصلا امأو . ررغلاو ابرلا لبق نم ةدسافلا عويبلا نم اذه هبشأ ابو

 « عويبلا ىف ىعاري ام ةحصلا نم هيف ىعاري هنأ هبا أو كلام نع هيف روهشملاف
 « ةلجؤم نيناندب اهيلع هحلاصي مث ركنيف هارد رخآ ىلع ناسنإ ىعدي نأ لثم

 هيف هوركملا نآل « زئاجم وه : غبصأ لاقو ؛ هباحصأو كلام دنعزوحيال اذهف

 ةئيسن ريناند ذخأ هنأ فرّتعي هنأل بلاطلا ةهجب نم وهو « دحاولا فرطلا نم

 عفترا نإ امأو . ىبم ةبه ىه : لوقنف مفادلا امأو . هل تلح مهارد ىف

 وأ ريئاند هبحاص ىلع امهنم دحاو لك ىعدي نأ لثم « نيفرطلا نم هوركملا

 لك رخؤي نأ ىلع ناحلطصي مث « هبحاص امهنم دحاو لك ركنيفق هارد

 « هوركم وه مهدنع اذهف « لجأ ىلإ هلق هيعدي ايف هبحاص امهنم دحاو
 دحاو لك نوكيف « اقداص امهئم دحاو لك نوكي نأ ةفاخف هتيهارك امأ

 هجو امأو . كفلسأو ىنفلسأ هلخديف هايإ رخآلا راظنإل هبحاص رظنأ دق امهتم
 ناك امو « ىنم عربت وه امنإ تلعف ام لوقي امنإ امهنم دذلاو لك نألف هزاوج

 نبا لاقو « عقو اذإ زوجي هنإ ليق عويبلا نم وحنلا اذهو ء ءىش نلع بحي

 ىذلا حلصلاف « ىىضم لاط نإف « هدقع رثأ هيلع عقو اذإ خسفي نوشجاملا

 حلص : ماسقأ ةثالث ىلع كلام بهذم ىف وه عويبلا ىف زوجيال امم هيف عقب

 نإو لاط نإ قافتاب خسفيال حلصو 3 فالتخاب خسفي حلصو « قافتاب خسفي

 . فالتخا هيف لطي مل



 م8ةؤه-

 ( ولست رلسو هبمصو هل آو.ليمحم انديس ىلع هلل ىلصو « ميجرلا نمحرلا هللا مسب )

 ةلافكلا باتك

 قو «' اهنع مزاللا مكحلا ىفو « اهتقو قو اهعوت ف ءاملعلا فلتخاو
 , ةلاحو « ةلافك : ءاسأ املو . اهلخم ىؤ ؛ اهموزل ةفص قو « اهطورش

 . لاملاب ةلاحو « سفنلاب ةلامح : ناعونف اهعاونأ امأف  ةفاعزو « ةناضو
 ءاهقف نمو لوألا ردصلا نم اهباع عمجمو ةنشلاب ةثياثف لاملاب ةلامحلا امأ
 ةنملاو ذاش وهو ةدعلاب اهيبشت ةمزال تسيل اهنأ موق نع ىكحو. .راصمألا
 ميعزلا ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وه كلذ ىف رزهمجلا اهلإ راص ىلا

 اره رووح ١ جرا ناب كرم ىلا ىه و سفنلاب ةاامحلا امأو . ث» ”مراغ-

 نفعا نعي ىو .لامملا بيسي تناك" اذإ اعرب5 :اهعوقو قاؤج له راصمألا

 :هللإ ”ذاعم - ىلاعت هلوق امهتججو « دواد لاق هبو ء زوجنال اهنأ ديدحلا ىف

 تيبشأف سفنب ةلافك اننآلو  ”هتدئنع انعام ان لجو "نسم لإ ذح أن "نأ
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع اهزاجأ نم ةجيجو . دولنا ىف ةلافكلا
 لوألا ردسلا عع فورم هنأو + ةةيليصم كللذ قاذأب اوقلعتو « مراغ .معزلا »
 م سفنلا ةلامحي نيلئاقلا روهمجف. « اهبع مزاللا مسالا امأو
 نع ىكحو « ءىبث هجولاب ليفكلا مزلي مل تام اذإ هنع لمحتملا
 "لاف ياخ وأ ارخاح لجنرلا توي نأ نيب مساق نيا قرف +- كلذ موزل
 تناك نزلا رظن ايناخ تانيا يك ليفكلا عزاب م اضاع تاعاذلإ

 بؤرضملا لجألا ىف هراضحإ اهيف ليمحلا نكمي ةفاسم نيدلبلا نيب .ىبلا ةفاسملا
 00 مالا مرغ طرفف ةثالثلا ىلإ نيمويلا وحن ىف كلذو. « هراضحمل ىف هل
 : لاوقأ ةثالث ىلع هجولاب ليمحلا مكح ام هنع لمحتملا باغ. اذإ اوفلتخاو
 ا هوم مرِغي وأ هرضحب نأ همزلي هنأ : لوألا لوقلا“

 وهو. « هتوم ملعي وأ هب ىنأي نأ ىلإ ليمجلا سيحي سيح هنإ.ىناثلا لوقلاو .٠ : ةئيدملا

 اذإ هب ىقأي نأ الإ هيلع سيل ةنإ ثلاثلا لوقلاو . .قارعلا لهأو ةفينح نأ لو

 ىلع ةربددقلاب ملعلا عم لإ هراضحإ فلكيال نأ كلذ ىبعمو © هعض وم مع

 ليمحلا ركنأو ٠ ليمحلا ىلع هعضوم .ةفرعم. بلاظلا ىعدا نإف « هراضحإ
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 هنع لمحتلا تاك اد *إ ليمحلا سيح الو : اولاق . كلذ ثايب بلاطلا فلك

 ماقلا ديبعوبأ هاكح- لوقلا اذهو « هراضخإ ذئئيح فلكيف « عضوملا مولعم
 هنأ كللام ةدععو . هراتخاو يمانلا نم ةعامج نع هقفلا ىف هباتك ىف مالس نبا
 ايرو « باغ اذإ مرغلا هيلع بجوف قحلا بحاصل مراغ هجولاب لمحتملا

 هلام هيلإ ىدؤي نأ هعرغ لأس الجر نأ » سابع نبا نع ىور امب ممل جنحا
 لمحتف « مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ همك اح يح ردقي ملف « اليمح هيطعي وأ
 مرغ اذهف : اولاق « .هيلإ لاملا .ىدأ مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع
 دب لمحت ام واضحإ هيلع بجي امن : اولاقف قارعلا لهأ امأو . ةقلطملا ةلامحلا ىف
  هسفن ىلع هطرش ول "لإ لاملا ىلإ كلذ هعدعي نأ بحي سيلف « سفنلا وهو
 . انإف (مهط وريش دشع. نودمؤملا ١ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو
 . هيلع امنإف لاملا نمض اذإ هلأ امكف ءهيف سبحن وأ هرضحب نأ هيلع
 قيرفلا ةدمعو . هجولا نامض ىف رمألا كلذك « هيف سبحب وأ لاملا رضحي نأ
 سبح ذئنيحو « نكمي امم هل هراضحإ ناك اذِإ هراضحي همزاي امنإ هثأ ثلاثلا
 هراضحإ هيلع بحي سيلف نكمم ريغ هل هراضحإ نأ مع اذإ امأو« هرضحم مل اذإ
 لاملا مرغأف هجرولا نمض نمو : اولاق . هراضحإ هيلع سيل تام 'اذإ هنأ اك
 نود هجبولا طرّتشا اذإ امأف . اراغ نوكي نأ نم ارورغم نوكي نأ ىرحأ وهف
 اذه ىف فالخ. الو « همزليال لاملا نإ : كلام لاق دقف طرشلاب حرصو نلاملا
 .نامض مكح وه اذهق « طرتشا:ام دض مزلأ دق نوكي ناك أل « بسحأ ايف
 .نومصملا مدع اذإ هنأ ىلع نوقفتم ءاهققلا نإذ لاملا نامض مكح امأو .'هجمولا
 امهالكو نومضملاو نماضلإ رضح اذإ اوفلتخاو . مراغ نمامغلا نأ باغ وأ
 دمحأو .ىعازوألاو ئروثلاو امهبامصأو ةيثح وبأو ىعفاشلا لاقف © رسوم
 كلام لاقو ؛ لوفكملا وأ ليفكلا .نم .ءاش نم ذخاؤي نأ بلاطلل : قعإو
 لوق هلو . هنع لفكتملا دوجو عم ليفكلا دأب نأ هل سي : هيلوق دحنأ ىف
 نمو « ةدحاو ةلافكلاو ةلامحلا : روث وبأ لاقو.. روهمتلما لوق لثم رخآ
 .دحلو.لام_نوكي نأ زوج الو لا ربو همزل الام لجر نع نمض

 نأ ىأز امل ةنخلا نمو . ةمربش نباو'ىبل ىبأ نيا لاق.هبو ء..نينثا ىلع
 اينغ « ارضاحب. وأ. ايئاغ هنع نومضملا ناك نماضلا ةبلاطم هل زوجم بلاطلا
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 هللا لص ىنلا تينأف ةلامح تلمح "لاق قرانا نب ةصيبق ثيدلح اميدع وأ
 .ةفادصلا لبا "نيم ”كلسع اهجرْمت' : لاقف « اهنع هتلأسف ملسو هيلع
 لتحت الوبر رثك ذو « ثالث "الإ ”لمحال ”ةلتتسمملا "نإ 'ةصيبق اي
 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اذه نم ليلدلا هجوو « ايدي ىتح لجبر ”ةلامح
 ةلافكلا لحم امأو . هنع لمحتملا لاح رانتعا نود لمحتملا ةلثمملا حابأ سو
 « مراغ مبعزلا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لعل لهأ روهمج دنع لاومألا ىهف
 نم وأ لاومأ لبق نم لاومألا تقلعت ءاوسو .« هجولا ةلافكو لاملا ةلافك ىعأ
 ةقرملا وأ دمعلا لتق ىف حلصلاوأ أطخلا لتق ف بجاولا لاملا لثم دودح لبق
 نع ىورو . كلذ ريغ نم وأ باصنلا نود ام ىهو عطق اهب قلعتي سيل ىلا

 دودحلا نود صاصقلا ىف وأ « صاصقلاو دودحلا ف ةلافكلا ةزاجإ ةفينح ىنأ
 لاملاب ةلافكلإ بوجو تقو امأو : سفنلا ةلافكىنعأ : ىتبلا نامع لوق وهو
 .لوفكملا ىلع قحلا توبث دعب كلذنأ ىلع ءاملعلا عمجأف « ليفكلاب هتبلاطم ىعأ

 مزلت له اوفلتخاف « هجولاب ةلافكلا بوجو.-تقو امأو . ةنيبب امإو رارقإب امإ
 .نم هجوب قحلا تابثإ لبق مزلتال امإ : موق لاقف ؟ ال مأ قحلا تابثإ لبق
 باد نم نون لاق هبو « ىععشلاو ىضاقلا حيرش لوقوهو « هوجولا

 .ءالؤهو « قحلا تابثإ ىلع هجولاب ليفكلا ذخأ بحي لب : موق لاقو :' كلام
 .ةبيشب أ نإ : لوق لاقف ؟ مزلي ةدملا نم ,كىلإو «؟ كلذ مزلي ىتم اوفلتخا

 الإو هقح حولي ىتح ههجوب انماضىطعي نأ همزل دحاو دهاش ثم ةيوق
 مايألا ةسمخللا: نم اليمح هيطعيف رصملا ق ةرضاح ةنيب ركذي نأالإ لينكلا همزلي مل

 :قارعلا لهأ لاقو « كلام باوتصأ نم مماقلا نبا لوق وهو « ةعمخلا ىلإ

 وحن رصملا ف ةرضاخ- ةنيب ىعدب نأ الإ قحلا توبث لبق ليمح مهيلع ذخؤي ال
 ةمزل ةهبشب ىلَأ نإ هنإ نولوقي مابآلا ةثالثلاب كلذ اودح هنأ الإ« مماقلا نبا لوق

 قرفلاو كلذ ىف قرفلا اوركنأ دقو « لطبت وأ هاوعد ثبثي ىبح اليمح هيطعي نأ

 الإ دحأ ىلع ليمح ذخؤيال : اولاقو«ةبئاغلاو ةرضاحلا ةنينلا ىعدي ىذلا نيب

 .ضراعت فالتخالا اذه ببسو . اذلاطبإ وأ هاوعد قدص نايب ىلإ كلذو «ةنيبب

 ىوعدلا درجمب نماض هيلع ذخؤي مل اذإ هنإف ءكلذ ف نيمصحللا نيب لدعلا هجو

 .نوكت نأ نمؤي مل هيلع ذخأ اذإو « هللاط تنعيف ههجوب بيغي نأ نمؤي مل
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 ةرضاحلا ةئيبلا ىوعذ نيب قرف نمقرف اذهلو « بولطملا تنعيف ةلطاب ىوعدلا

 رهظ مهعم بارعألا نم رفن لبقأ ١ لاق كلام نب كارع نعئورو . ةبئافلاو»
 : مهلبإ نم اذكو اذك“ اودقف دقو موقلا حبصأف ؛ مهعم اتابف نالجر مهبحصف
 سبحو بلثطاو بسه ذا : نيلجرلا دحأل ءلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 : نيلجرلا دحأل ملسو.هيلع هللا لص هللا لوسر لاقق « بهذ امي ءاجيف « رخآلا

 ”هلَلتقو كل هللا َرفغَف تثنأو: لاق « كل هللا رفغ : لاقف « ىل ٌرفغتسا
 صعب هلمحو : لاق هقفلاب هباتك ىف ديبعوبأ ثيدحلا اذه جرخ , هليبّسف
 هنأل « كلذ ىنبجعي الو : لاق اسيح هللا لوسر نم ناك كلذ نأ ىلع ءاملعلا

 تذلا قلاب ةلافكلا تاب نم فليعوف ازو م ىرغتلا هرجت سلا مال
 نينومضملا فانصأ امأف . مهل امهتبح ناكمل ةهبش كلانه تناك اذإ بجي. مل

 ناك اذإ تيملا ناهض ىف مهفالتخال روهشم فالتخا كلذ لبق نم قحلي سيلف
 : ةفينح وبأ لاقو « ىعفاشلاو كلام هزاجأف ع هنيدب ءافو كري و نيد هيلع.

 سيلو « اعطق مودلعمب قلعتيال نامضلا نأ لبقنم ةفينحوبأ لدتسا ٠ . زوجيال
 هيلع ىبنلا نأ ىور امب همزلي نامضلا نأ ىأر نم لدتساو . سلفملا كنك
 ىتح نيد هيلعو تام نم ىلع ىلصيال مالسإلا ردص ىف ناك مالسلاو ةالصلا
 حصي الو « بئاغلاو سوبا ةلافك مدنع حصي روهمحلاو . هنع نمضي
 بوجو ىف ناطرتشي ىعفاشلاو ةفينحابأ نإف ةلافكلاط ورش امأو . ةفينحىأ دنع
 كلامو « هنذإب نامضلا نوكي نأ هنع ىدأ امب نومضملا ىلع نماضلا عوجر
 بجي مل ىذلا- قحلا الو لوهجما ةلافك ىعفاشلا دنع زوجت الو « كلذ ط رشيال
 لاملاب ةلامحلاهيف زوجتام امأو . هباعصأو كلام دنع زئاجوؤزال كلذ لكو « دعب
 امو ةباتكلا الإ ةمذلا ىف تباث لام لكب كلام دنع زوجتآل اهمإف ءزوجمال امم'

 « جاوزألا ىلع 'تاقفنلا لثم ائيشف ائيش قحتسي امو. ' ريخأتلا هيف زوجيال
 . اهلكاش امو
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 ( ايلست ملصو هبعصو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « ميحرلا نيحرلا هللا مسي

 ةلاوملا باتك

 ةالصلا هيلع هلوقل « نيدلاب نيدلا نم ةانثتسم ةحيحص ةلماعم ةلاومملاو
 (لحتسيلف 'ىنغ ىلع مك دحأ "ليحأ (ذإو ملظ ىبتغلا لطتم»مالسلا 05

 اضر رابتعا ىف مهفالتخا طورشلا نف « اهنكح قو اهطورش ىف رظنلاو
 ؛ هياع لاحم اضر ريتعي مو لاحلا اضرربتعا نم سانلا نف « هيلع لاحماو لاحلا

 اضر ربتعي ملنم.سانلا نم ؛ اعم امهاضر ربتعا نم سانلا نمو ؛ كلام وهوب
 « دواد لاق هيو « كلام بهذم ضيقن وهو « هيلع لاحملا اضر ربتعاو لاحللا

 لانا نم هيلع لاحما لزنأ نمو « نيفنصلا اضر ربتعا ةلماعم اهنأ ىأر نمغ
 ملو هقح هنم بلط اذإ ليحلا عم هربتعيال اك هعم هاضر ربتعي ل ليحملا نم هتلزام

 اذإ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق رهاظ هتجحف دواد امأو . ادحأ هياع لحي

 ىبو « بوجولا ىلع رمألاو « عيتيالف ءىلم ىلع 'مك دحأ "ليحل
 قفتا ىبلا طورشلا نمو د: هاضر رابتعا طارتشا وهو « لصألا ىلع هيلع لاخلا
 « افصوو اردق ليحما ىلع امل اسناجم هيلع لاحا ىلع ام نوك ةلمحلا ىف اهباع

 نيذلاو « ماعطلا ىف اهعنمو طقف مهاردلاو بهذلا ىف اه زاجأ نم مهنم نأ الإ
 ماعطلا عاب هنأل « قوتسي نأ لبق ماعطلا عيب باب نم اهنأ اوأر كلذ ىف اهوعنم»
 نم هيفوتسي نأ لبق كلذو « هيلع ناكّىذلا ماعطلاب همبرغ ىلع هل ناك ىذلا
 نيد ناك اذإ ضرق نم امهالك ناماعطلا ناك اذإ كلام كلذ زاجنأو ؛ همبرغ

 نائيدلا نوكي نأ الإ زوحيال هنإف ملص نم اهدحأ ناك نإ امأو . الاح لاحنأ
 نيدلا ناك اذإ كلذ روحي كلام باءصأ نم هريغو مساقلا نبا دنعو ؛ نيلاح-

 ضرقتسملا نامض ىف عيبلاك هنأل « ىعفاشلا كلذ نيب قرفي لو ؛ الاد هب لاحم

 . قوتسي نأ لبق ضرقلا عيب هدنع زوحي هنأل ضرقلا ف كلام صخر امنإو.

 نع ةجراخ اهلعجو مهاردلاب اههبشو ماعطلاب ةلاوحلا زاجأف ةفينح وبأ امأو.

 لوصألا نع ذش ام نأ ىلع ةينبم ةلئسملاو « مهاردلاب ةلاوحلا جورخك لوصألا



 سهاثوءوام

 كلام دنع ةلاوحللو « هقفلا لوصأ ىف ةروهشم ةلئسملاو ؟ ال مأ هيلع ساقي له
 ناك الاس نكي مل نإ هنأل « الاح لاحما نيد نوكي نأ اهدحأ : طورش ةثالث
 ردقثا ىف هياع هليحي ىنلا لثم هب هليحي ىذلانيدلا نوكي نأ ىناثلاو » نيدب انيد
 نم جرخف « ةلاوح نكي منو اعيب ناك امههدحأ ىف افلتخ؛ اذإ هنأل « ةفصلاو
 . نيدلاب نيدلا هلخد عيبلا باب ىلإ جرخ اذإو « عيبلا باب ىلإ ةصخرلا باب
 نيدلا لحي لو امهدحأ وأ ملس نم اماعط نيدلا نوكيال نأ ثلاثلا طرشلاو
 "لف ب نم اعيمس ناماعطلا ناك اذإو « مساقلا نبا بهذم ىلع هب لاختسملا

 ملو امهدحأ لح وأ « لحن ل وأ لاجلالا تلح رخآلا ىلع امهدحأب ةلاوحلا زوجت
 لوقي بيبشأ نكل « انلق اكىوتسي نأ لبق ماعطلا عيب هلخدي هنآل ءرخآلا لحب
 لوقيال مماقلا نباو ؛ ةيلوت تناكو ةلاوهلا تزاج امهاومأ سوؤر توتسا نإ

 نم ةلزم٠ هيلع ليحأ ىذلا نيدلا ىف "لاحم لزنتيو تفلتخا اذإ لاحلاك كلذ
 هنم هلْذَب لخأي نأ ديري ايف كلذو « هب هلاحأ ىنذلا نيدلاىف هتلزنمو ع هلاحأ

 هلاحأ ىنذلا عم هل زوجيام الإ كلذ نم هلزوجيال هنأ ىبعأ « هريغ نم هل هعيبيوأ

 هل ناك ماعطب لاقحا نإ كلذ لاثمو ؛ هيلع هلاحأ ىذلا عم لاحأ ىذلل زوجي امو

 هعيبي نأ هلزجي مل ضرقنم ماعطىف ملس نم ماعطبوأ ملس نم ماعط ىف ضرق نم
 نم ماعط ىف ضرق نم ناك ماعطب لاتحنا ناك نإ هنآلهنم هضبق لبق هريغ نم
 هنوكل هيفوتسي نأ لبق هميرغ ىلع ام عيب هل زوجيال هنأ ليحما ةلزنم لزن ملس
 هيلعلاتحا نم لزن ضرقنم ماعط ملس نم ماعطب لاتجحا ناك نإو« عيب نماماعط

 ىلع ناك ىذلا ماعطلا عيبي نأ هلز وجي ناك ام هنأ ىبعأ « هلاحأ نم عم هتلزنم

 .نإو هيلعليحأى للا ماعطلا عيب نأز وجمال كلذك « هيفوتسي نألبق هلل يا هميرغ
 . ةفيعض قورفلا هله ةلدأو « كلام بهذم هلك اذهو « ضرق نم ناك
 لاحم سلفأاذإ هنأ ىف «ةلامحلا دض ةلاوحانأىلع ءاملعلاروهمج نإف اهماكحأ امأو
 نوكي نأ الإ: هباحصأو كلام لاق؛ء ىشب ليحملا ىلع نيدلا بحاص عجري مل هيلع

 ليحما ىلع نيدلا بحاص عجري : ةفينحويأ لاقو ؛ ميدع ىلع هلاحأف هرغ ليحا
 حيرش لاق هبو « ةنيب هل نكت مل نإوةلاوحلا دحجوأ اسلفم هيلع لاا تام اذإ
 . ةلامحلل ةلاوحلا ةبباشم مهفالتخا ببسو . ةعامجو ىتبلا نامعو



 همسك أ.

 ( ايلست ملسو هبعضصو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « ميحرلا نمحرلا هللا مسب >

 ةلاكولا باتك

 هيف ايف رظنلا ىهو « اهناكرأىف : لوألا بابلا : باوبأ ةثالث اهفو

 ةفلاخم ىف : ثلاثلاو . ةلاكولا ماكحأ ىف ىناثلاو . لكوملا فو « ليكوتلا

 . ليكولل لكوملا

 امماكرأ فق لوالا بابلا

 لوما فو « لكوما فو « يكرتلا هيف ايف رظنلا ىهو
 ةأرلاو ضيرملاو بئاغلا ةلاكو ىلع اوقفتاو ( لكوملا ف : لوألا نكرلا )

 لاقف « حيحصلا ركذلا رضاخلا ةلاكو ىف اوفلتخاو « مهسفنأ رومأل نيكلامل#

 لاقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو « ركذلا حيحصلا رضاخلا ةلاكو زوجت : كلام

 .٠ ةزرب نوكت نأ الإ ةأملا الو رضاحلا حيحصلا ةلاكو زوال : ةفينح وأ

 ةرورضلا هبلإ تعد ام الإ ريغلا لعف نعريغلا لعف بونيال لصألا نأ ىأر نف

 نأ ىأر نمو ؛ هتباين ىف فلتخا نم ةباين زوجتال : لاق هيلع عامجإلا دقعناو

 حصتال هنأ ىلع عمجأ ايف الإ ةزئاج ء ىش لك ىف ةلاكولا : لاق زاوخبا وه لصألا

 . اهارجت ىرج امو ثادابعأا نم هيغ

 عجرشلاب اعونمم نوكيال نأ ليكولاطورشوب ( :ليكولا ىف: : ىناثلا نكرلا )

 نونجنا الو ىبصلا ليكوت حصي الف « هيف لكو ىنذلا ءىبثلا ف هفرصت نم

 ةرشابمب الف ىعفاشلا دنع امأ . حاكنلا دمع ىلع ىعفاشلاو كلام دنع ةأملا الو

 كلام دنع زوحيو « حاكنلا دقع ىلب نم ىه لكوت نأب ىأ : ةطساوب الو

 . ركذلا ةطساوأ اب

 .الباق نوكي نأ ليكوتلا لحي طرشو ( ليكوتلا هيف ايف : ثلاثلا نكرلا ز
 ةلاكولاو ةكرشلاو خوسفلاو دوقعلا رئاسو ناهضلاو ةلاوحلاو عيبلا لثم ةباينلق

 زوجت الو . حلصلاوب علخللاو حاكنلاو قالطلاو ةاقاسملاو ةلعاملاو ةفراصملاوب

 دنع نوجتو « جحلاو ةاكزلاو ةقدصلاكةيلاملا فز وتو « ةيئدبلا تادابعلا ىف



 تياك# ©

 - هيلوق دحأ ىف ىعفاشلا لاقو ؛ راكنإلاو رارقإلا ىلع ةموصحلا ىف كلام
 ىلع ةلاكولا زومتو « نامبآلاو ةداهشلاب كلذ هبشو « رارقإلا ىلع زوجتال .

 ولاق نيذلاو : نالوق روضحلا عم ىعفاشلا دنعو كلام دنع تابوقعلا ءافيتسا

 له ةموصخللا ىلع ةلاكولا قلطم ىف اوفلتخا رارقإلا ىلع زوجت ةلاكولا نإ
 . نمضتي : ةفينحوبأ لاقو « نمضتيال : كلام.لاقف ؟ ال مأ رارقإلا نمضتي

 رئاسك لوبقلاو باجيإلاب 'مزلي دقع ىسهف ةلاكولا امأو ( عبارلا نكرلا )
 ماكحأ ىف هلومتت ام ىلع ةزئاخبا لب ةمزاللا دوقعلا نم ىه تسيلو « دوقعلا
 معقت ىنا يه ةماعلاف « ةصاخسو ةماع كللام دنع نابرض ىهو « دقعلا اذه

 ىمس نإ هنأ كلذو ءىش نود ءىش هيف ىمسيال ىذلا ماعلا ليكوتلاب هدنع
 ممعتلاب ةلاكوال زو#نثال : ىغففاشلا لاقو ؛ ضيوفتلاو ممعتلاب عفتني مل هدنع
 هناك ذإ سيقألا وهو « هيلع صنو ددحو ىمس ام اهنم زو امثإو ءررغ ىهو

 . عامجإلا هيلع عقو ام الإ « عنملا اهيف لصألا

 ماكجألا ىف ىناثلا بابلا
 اذه امأف . ليكولا لعف ماكحأ اهنمو « دقعلا ماكحأ اهنف : ماكحألا امأو

 « عيمجلا دنع ءاش ىتم ةلاكولا عدي نأ ليكولل مزال ريغ دقع انلق امكووف دقعلا
 هاش ىتم هلزعي نأ لكومللو « لكوملا روضح كلذ ىف طرشب ةفينحوبأ نكل
 هفرشي ملام كلذ هل : غبصأ لاقو . ةموصخ ىف ةلاكو نوكت نأ الإ : اولاق
 هنأ زوجيال ىذلا عوملا ىف هسفن لزعي نأ ليكولل سيلو « مكحلا مامت ىلع
 .كلام دنع مصخلا روضح دقعلا اذه داقعتأ طورش نم سيلو « لكوملا هلّزعي
 اهتابثإ طرشنم سيل كلذكو د هطورش نمكلذ : ةفينحوبأ لاقو . ىعفاشلاو
 .باعصأ فلتخاو . هطرش نم : ىعفاشلا لاقو . كلام دنع هروفح يكاخلا دنع
 هتدوملاب خسفنت انلق اذإف « نيلوق ىلع لكوملا تومب ةلاكولا خسفنت له كلام
 ,نم قح ىف ةخسفنم ةلاكولاو « الوزعم ليكولا وكي ىتف لزعلاب خسفنت اها
 .لزعلاو ثوملاب عيمجللا قحىف خسفنت اهنأل وألا :لاوقأ ةثالثعيف بهذملا ىف هلماع
 هقح ىف تخسفنا ملع نأ « ملعلاب مهنم دحاو لك قح ىف خسفنت اهمأ ىناثلاو
 ليكولا لءاع نم قح ىف خسفنت اهنأ ثلاثلاو . هقح ىف خسفنت مل ملعي مل نمو
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 اذإ هلماع ىذلا ملعب ليكولا قح ىف خسفنت الو وه ملعي مل نإو ليكولا ملعب

 ىلإ عفد هنأل « هنمض هلزعب ملعلا دعب ائيش هيلإ عفد نم نكلو « ليكولا ملعي م
 . ليكوب سيل هنأ ملعي نم

 ء يبث عيب ىلع لكو اذإ اهدحأ : ةروهشم لئاسم اهيفف ليكولا ماكحأ امأو
 ؛ زوميال : هنع ليق دقو « زوجي : كلاملاقف ؟ هسفنل هيرشي نأ هل زوجي له
 هلكو اذإ اهتمو . ىصولاو بألا كلام دنع كلذكو : زوجال : ىعفاشلا لاقو
 « دلبلا دقنب ادقن هلثم نمشب الإ عيبي نأ كلام دنع هل زجي مل ةقلطم ةلاكو عيبلا ف

 ..كلذكو « لثملا نمث ريغب وأ « دلبلا دقن ريغب وأ « ةئيسن عاب نإ زوحي الو
 زوجي : لاقف نيعمل ءارشلاو عيبلا نيب ةفينح وبأ قرفو ؛ ءارشلا ىف هدنع رمألا
 ءارش ىف هلكو اذإ زي ملو ؛ ةئيست عيبي نأو « لثملا نمت ريغب عيبب نأ عيبلا ىف

 هقرف امنإ ةفينحوبأ نوكي نأ هبشيو « ادقن لثملا نمثب الإ هيرتشي نأ هنيعب دبع
 عيبي دق لجرلا نأ امك هنأ هتجح نم نأل « هنيعب ءىش ءارش ىلع ةلاكولا نيب
 ,مكح كلذك « هلك كلذ ىف اهاري ةحاصمل .ءاسن و هلثم نمت نم لقأب ء ىلا
 ..هيف ىدتعي ام لكو « نيبأ روهمحلا لوقو « هتلزنم هلزنأ دق ذإ ليكولا
 نأ لعأو ائيش ليكولا ىرتشا اذإو « ىدعت هنأ ىري نم دنع نمض ليكولا
 .مث الوأ ليكولا ىلإ : ةفينحوبأ لاقو ؛ لكوملا ىلإ لقتني كلملاف لكوملل ءارشلا
 ,نيدلا هل ىذلا ركنأف دهشي ملو لكوملا نع انيد ليكولا عفد اذإو « لكوملا ىلإ

 . ليكولا نمض ضبقلا
 ليك ولل لكوملا ةفلاغ ى ثلاثلا بابلا

 .رقتسا ىذلا لاملا عايض ىف نوكي دقف « لكوملا عم ليكولا فالتخا امأو
 ىنلا نملا رادقم ىف نوكي دقو « لكوملا ىلإ هعفد ىف نوكي دقو « ليكولا دنع
 نوكي دقو « نومثملا ف نوكي دقو « دودحم نمثب هرمأ اذإ ىرتشا وأ هب عاب
 افلتخا اذإف . ىدعتلا ىوعد"ىف نوكي دقو « هيلإ عفدلاب هرمأ نم نييعت ىف

 لوق لوقلاف « عضي مل لكوملا لاقو « ىنم عاض ليكولا لاقف لاملا عايض ىف
 ميرغ نم ليكولا هضبق دق لاملا ناك .نإف « ةنيبب هضبقي مل ناك نإ ليكولا
 . مرغو كلام دنع ليكولا رارقاب ميرغلا أربي مل عفدلا ىلع ميرغلا دهشي ملو لكوملا



 تناا# عا
 ةنيبب هضبق دق ناك نإو ٠ فالخ هيف ؟ ليكولا ىلع ميرغلا عجري لهو ؛ ةيناث
 «كيلإ هتعفد ليكولا لاقف عفدلا ىف اهلتحخا اذإ امأو . ءىش ليكولا مزلي ملو كرب
 . لكوملا لوق لوقلا ليقو . ليكولا لوق لوقلا ليقف ء ال : لكوملا لاقو
 نملا رادقم ىف مهفالتخا رمأو .ليكولا لوق لوقلاف كلذ دعابت نإ لبقو
 لوق لوقلاف ةعلسلا تفت مل نإ : مساقلا نبا لاقف ؛ ءارشلاب هرمأ هب ىلا
 عيبلا خسفنيو نافلاحتي لبقو ٠ ليكولا لوق لوقلاف تتاف نإو « ىرتشملا
 هب هرمأ ىذلا نعلا رادقم ىف مهفالتخا ناك نإو ةميقلاب تتاف نإو ناعجارتيو
 ةلزامب نملا عفد لعج هنأل « لكوملا لوق هيف لوقلانأ مساقلا نبا دنعف ؛ عيبلاف
 هيف بهذملا ىنف عفدلاب هرمأ نميف افاتخا اذإ امأو . ءارشلا ىف ةعلسلا تاوف
 اذإ امأو : رمآلا لوق لوقلا ليقو « رومأملا ٍلوق لوقلا نأ روهشملا : نالوق
 لوقلا نأ روهشملاف « هرمأ لكوملا نأ معزو دعت وه العف ليكولا لعف
 ' هنمتتا دق هنأل هرمأ دق هنإ ليكولا لوق لوقلا نإ ليق دقو « لكوملا لوق
 ١ . لعفلا ىلع
 ( اهلست ملسو ةيبصو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ء محرلا نمرلا هللا مسب )

 ةطقللا باتك >
 : ةيناثلاو > اهمناكرأ ىف : ىلوألا ةلمحلا : نيتلمج ىف ةطقللا ف رظنلاو

 . اهماكحأ ىف
 - ةطقللاو ء طقتلملاو « طاقتلالا : ةئالث ناكرألاو ( ىلوألا ةلمحلا)

 : ةفينح وبأ لاقف ؟ كرتلا مأ لضف وه له ءاملعلا فلتخاف طاقتتلالا امأف
 « ملسملا هيحلأ لام ظفحي نأ ملسملا ىلع بجاولا نم هنأل « طاقتلالا لضفألا
 رمع نبا نع ىورو « طاقتلالا ةيهاركب ةعامجو كلام لاقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو
 هللا لص هنأ ىور ام امهدحأ : نيرمأل كلذو « دمحأ لاق هبو « سابع نباو
 ريصقتلا نم اضيأ فاخي املو « ٍراّثلا "قرح .نيمؤملا ةَلاَض » لاق ملسو هيلع
 اوأر نيذلا لوأتو « اهيلع ىدعتلا كرتو فيرعتلا نم امل بحي ام مايقلا ف
 ؛ فيرعتلل اهذحخأال اهب عافتنالا كلذب دا رأ : اولاقو ثيدحلا لوأ طاقتلالا
 ةطقللا تناك اذإ تالتخخالا اذه نإ لبق دقو . بجاو اهطقل لب : موق لاقو-»



 همها

 ريغ موق نيب ةطقالا تناك نإو : اولاق . لداع مامإلاو نينوءأم موق نيبد
 مامإلاو نينومأم موق نيب تناك نإو . اهطاقتلا بجاوف لداع مامإلاو نيتومأم
 ريغ مامإلاو نينوهأم ريغ موق نيب تناك نإو . اهطقتليال نأ لضفالاف رئاج
  نيفرطلا دحأ نم رثكأ اهتمالس نم هنظ ىلع بلغي ام بسحب ريجم وهف لداع
 اهطاقتنا زوال هنأ ىلع اوعمحأ ءاملعلا نِإف « جالا ةطقل ادع ام هلك اذهوب

 الإ اهطاقتلا زوجيال اضيأ ةكم ةطقلو « كلذ نع مالسلاو ةالصلا هيلع هيبل
 عفرتال هنأ امهدحأ : ناظفل كلذ ىف ئورملاو « كلذ قف صنلا دوروا دشنل
 عفرتال اهمأ دحاولا ىنعملاف « دشنم الإ اهتطقل عفريال ىناثنا . دشنمل الإ اهطقل
 . سانلا فرعيل اهدشني نمل الإ اهطقتايال ىناثلا ىبعملاو « اهدشني نمل الإ
 غلاب ملسم رح لك وهف طقتلاا امأف . ادبأ ناتطقللا ناتاه فرعت : كلام لاقو
 : دماحوبأ لاق . رفاكلا طاقتلا زاوج ىف ىعفاشلا نع فلتخاو « ةيالو اهنآل

 هل قسافلاو دبعلا ةيلهأ فو : لاق . مالسإلا راد ىف كلذ زاوج حصألاو»
 . ةطقللا ثيداحأ مومع زاوحللا هجوو « ةيالولا ةيلهأ مدع عنملا هجوف : نالوق
 رماع ىف كلذ ناك عايضلل ضرعم ماسمل لام لك اهنإف ةلمحللاب ةطقللا امأود
 . قافتاب لبإلا الإ ءاوس كلذ ىف ناويحلاو دامحلاو « اهرماغ وأ ضرألا
 هنأ هتص ىلع قفتم وهو ؛ ىهملا دلاخ نب ديزي ثيدح ةطقللا ف لصألاوب

 : لاقف ؛ ةطقللا نع هلأسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ لجر ءاج و لاق.
 ةلإو اهيمحاَص ةءاج "نإ ء ”ةئاس اهفرتع مث“ اهءاكوو اهصاقع فرعا
 كيبخأل وأ كل ىه : لاق ؟ هللالوسر اي منغلا ةّلاضف : لاق « ابب_ كنف
 اهؤاقس اهعم اخو كلام : لاق : لبإلا ةلاضف : لاق ء« بثاذلا وأ
 ثيدحلا اذهو ع ابر اهاقلاي ىتحرجسشلا "لك "أنو ءاملا د اه ران

 نوكي فيك طقتلي ام ركح ةفرعمو « طقتليال امم طتغلي ام هتفرعم نمضتي
 « طقتلتال اهنأ ىلع .اوقفتاف لبإلا امأف . اهيعدم اهقحتسي اذامبو هدعبو ماعلا ىف
 اهنأ ىعفاشلا نع صنلاو « رقيلا ىف اوددرتو « طقتلت اهنأ معلا ىلع اوقفتاو
 . فالح هنعو « مغلاك املأ كلام نعو « لبإلاك

 ناك ام فيرعت ىلع ءاملعلا قفتاف « فيرعتلا مكح امأو ( ةيناثلا ةلمحلا )

 قفتاف « ةنسلا دعب اهلكح ىف اوفلتخاو . ممغلا نم نكت ملام ةنس لاي هل اهم.



 مدا

 دمحأو ىعفاشلاو ةفينح وبأو ىعازوألاو ىروثلاو كلام راصمألا ءاهقف
 قدصتي وأ « اريقف ناك نإ اهلكأي نأ هل ناك تضقنا اذإ روثوبأو ديبعوبأو

 ىلع لزئيف ةقدصلا زيي نأ نيب اريخم ناك اهبحاص ءاج ناف « اينغ ناك نإ اهب
 ؟لوحلا دعب اهقفني وأ اهلكأي نأ هل له ىنغلا ف اوفلتخخاو . اهايإ هنمضي وأ اهماوث
 قدصتي وأ اهلك أينأ هل سيل : ةفينحوبألاقو ؛ كلذ هل : ىعفاشلاو كلا» لاف

 لاقو ؛ نيعباتلا نم ةعامجو سابع نباو ىلع نع هلوق لثم ىورو ؛ اهب
 كلام لوق لثم ىورو ؛ لاملا تيب ىف هلعج- اريثك الام ناك نإ : ىعازرألا
 هنأ ىلع نوقفتم مهلكو . ةشئاعو رع نباو دوعس» نباو رمع نع ىعفاشلاو

 هلوقب ىعفاشلاو كلام لدتساو . رهاظلا لهأ الإ اهبحاصل اهلض اهلكأ نإ
 .ةجحلا نمو . ريقفو ىبغ نيب قرفي ملو ١ اهب كنأشف » مالسااو ةالصلا هياع

 .نب سيوأ تيقل » لاق ةلفغ نب ديوس نع ىذمرتلاو ىراذإلا هاور ام ام.

 ىلسو هيلع هللا ىلص ىلا تيتأف « رانيد ةئام اهيف ةرص تدجو : لاف بعك
 ةلئمفاا : لاقف انالث هتيتأ 6 « دجأ ملف اتق رعف ٠ لوح اهنفرمع : لاف
 جرخو « اهب عتتمتساف "الإو اهبسحاص ءاجن "ناف اهءءاكوو اهءءاعو
 ظفل رهاظ ةضراعم فالحلا ببسف . « اهاةفثتّساف » دواد وبأو ىذمرتلا
 بيط نع الإ ملسم ئرما لام لحال هنأ وهو 78 عرشللا لصأل ةطقللا ثيدح

 .فيرعتلا دعب هلوة وهو « ثيدحلا رهاظ ىلعلصألا اذه بّماغ نف « هنم سقن
 نإ نمضي نأ ىلع طقف ةقدصأاب الإ فرصت ابي زوال : لاق « اهب كنأشف و

 لصألا اذه ىلع ثيدحلا رهاظ بلغ نمو ؛ ةقدصلا ةطقللا بحاص زحي مل
 نإ انبمضيال هلام نم لام ىهو ماعلا دعب هل لحن : لاق هنم ىثتسم هنأ ىأرو

 ىلع انيع تناك نإو اهبف ماعلا دعب فرصتي : لاق طسوت نمو « اهبحاص ءاج
 هيلإ عفدتال اهلأ ىلع اوقفتاف « اهاعدا نمل ةطقالا عفد مكح امأو . نايضلا ةهج
 كلذ عم جاتحي له كلذ فرع اذإ اوفاتخاو « ءاكواا الو صافعلا فرعي مل اذإ
 ةفينحوبأ لاقو ؛ ةنيب ىلإ جاتحيالو ةمالعلابقحتسي : كلام لاقف ؟ ال مأ ةنيب ىلإ
 طارتشا ىف لصألا ةضراعم فالحلا ببسو . ةنيبب الإ قحتسيال : ىعفاشلاو
 دبال : لاق لصألا بلغ نف ؛ ثيدحلا اذه رهاظل ىوعدلا ةن ى ةداهشلا

 طرتشا امتإو : ةنيب ىلإ جاتيال : لاق ثيدحلا رهاظ بلغ نمو ؛ ةنيبلا نم



 تاء الاب

 فرعا ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأل ةفينح وبأو ىعفاشلا كلذ ىف ةدابشلا
 هرمأ امنإ نوكي نأ لمتحي « اهب كنأشفالإو اهبحاص ءاج نِإف اهءاكوو اهصافع
 هرمأ امنإ نوكي نأ لمتحيو « اهريغب هدنع طلت العا ءاكولاو صافعلا ةفرعمب
 عوجرلا بجو لامحالا عقو املف « ءاكوااو صافعلاب اهبحاصل اهعفديل كللذب
 حصت نأ الإ اهل ةفلاخلا تالائحالاب نضراعتال ل وصألا ناف « لصألا ىلإ
 نأ ةطقللا بحاص“ ىلع نأ هباعصأو كالاه.دنعو ؛ دعب اهركذن ىلا ةدايزلا
 دوجوم كلذو : اولاق ؛ ددعلاو ريئاندلا ةعص ءاكولاو .صافعلا عم فصي

 اهءاكوو ابصافع فصوو اهيحاص ءاج ناف » هظفل و ثيدحلا تاياور ضعب ف

 صافعلا فرع اذإ ددعلاب لها هرضيال نكلو : اولاق « هيلإ اهعفداف اهددعو
 « نيلوق ىلع ددعلا نم صقن نإ اوفلتخخاو . هيف داز نإ كلذكو « ءاكولاو
 اهيف طلغ اذإ امأو . ءاكوأاو صافعلاب ءاجو ةفصلا لهج اذإ اوفاتخا كلذكو
 لهجو امهيلع صنلا عقو نيتللا نيتمالعلا ىدحإ رع اذإ امأو . هل ءىش الف
 «ءاريتسالا دعب هيلإ عفدي ليقو « اعيمج امهنفرعمبالإ هل ءىشال هنإ ليقف ى رخآلا
 بهذملا فلتخاو . هيلإ عفدت مل طلغ نإو ؛ ئريتسا ةلاهتلا ىعدا نإ ليقو
 مساقلا نبا لاقف ؟ نيب ريغب وأ نيميب هيلإ عفدي له ةقحتتسملا ةمالعلاب ىتأ اذإ
 ىلع اوقفتا ءاملعلا-ناف « معلا ةلاض امأو > نيميب : ببشأ لاقو : نيمب ريغب
 هيلع هلوقل اهلكأي نأ نارمعلا نم ديعبلا رفقلا ناكملا ىف منغلا ةلاض دجاوا نأ
 نمضي له اوفلتخاو  بئذلل وأ كيخأل وأ كلل ىه » ةاشلاف مالسااو ةالصلا
 كلام لاقو ؛ اهميق نمضي هنإ ءاملعلا روهمج لاقف ؟ ال مأ اهبحاصل اهتميق
 امك رهاظلا ةضراعم فالحللا ببسو . نمضي ال هنإ : هنع ليزواقألا ربشأ ىف
 ىلع ىرجف رهاظلا بلغ اذه اكلام نأ الإ « ةعيرشلا نم مولعملا لصألل اناق
 ظفللا ةوقل ماعلا دعب هفيرعت بجو ايف فرصتلا كلذك زي ملو ,رهاظلا مكح

 ىثد اذإ ىييال ماعط لك كلذكو « نمضي هنأ ىرخأ ةياور هنعو ؛ انهه
 ةثالث ىلع اهنأ كلذ ىف هباعصأ دنع كلام بهذم ليصحتو . هكرت نإ فلتلا هيلع
 نيعلاك . 5 نإ فلتلا هباع اخو ةطقتلم دي ىف قبب مسق : ماسقأ

 ةاشلاك كرت نإ فلتلا هيلع ىشخيو هطقتلم دي ف ىبيال مسقو . ضورعلاو
 . فلتلا هيلع ىشحال مسقو : داسفلا هيلإ عرسي ىذلا ماعطلاو « رفقلا ف



 مم اء

 ةني هنإف فلتلا هيلع ىشخميو هطقتلم دي ىف ىبي اموهو « لوألا مسقلا امأف
 هبحاص نأ ملعيو هتميقل ردق الو هل لابال اريسي نوكي نأ اهدحأ : ماسقأ ةثالث
 كلذ ىف لصألاو . هدجو نأ وهو هدنع فرعيال اذهف « هتهافتل هبلطيال
 لول لاقف قيرطلا ىف ةرمتب رم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ :ىور ام
 لثم اذهو « افيرعت اهبف ركذي ملو « اهسسلكأل ةقادصلا نم ن وكت نأ
 نوكي نأ ىناثلاو . كلذ فيرعت نسحتسا دق ببشأ ناك نإو « طوسلاو اصعلا
 اوفلتحناو . هفيرعت ىف بهذملا ف فالتخاال اذهف « ةعفامو ردق هل نأ الإ اريسي
 اريثك نوكي نأ وهف ثلاثلا امأو . امايأ ليقو « ةنس ليقف فرعي ام ردق ىف
 وهو ىناثلا مسقلا امأو . الوح هفيرعت بوجو ىف فالتخاال اذهف عردق هل وأ
 : اريقف وأ اينغ ناك هلكأي اذه نإف « فلتلا هيلع ىشخيو هطقتلم ديب ىيبال ام
 دجسو نإ اوفلتعناو . نامضال نأ رهشألا انلق اك ناتياور هيف ؟ نمضي لهو
 ليقو « نايضلا هيلع ليقو « هيلع نايضال ليقف ةرضادلا ف داسفلا هيلإ عرسي ام
 كلاثلا مسقلا امأو . نمضيف هلكأي وأ ؛ نمضي الف هب قدصتينأ نيب قرفلاب
 نإف « كلذ ىف دراولا صنلل كرلا هيف هدنع رايتخالا نأ ىبعأ « لبإلاك وهف
 عيمج ف ماع وه بهذملا ىف لبقو ؛ اهكرترايتخالاو « اهفيرعت بجو اهذحخأ
 لدعلا ريغ نامز ىف لضفألا نأو « لدعلا نامز ىف وه امإ ليقو ؛ ةنمزألا
 نم نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف « هيف فرعت ىذلا ىف اعاض امأو . اهطاقتلا
 ملاذإ اوفلتخاو « نماض ريغ هنأ هدنع تكلهف اهطاقتلا ىلع دبشأو اهطقتلا
 نإ هيلع نامضال : نسحلا نب دمحمو فسويوبأو ىعفاشلاو كلام لاقف « دبشب
 . دهشي لو تكله نإ اهمضي : رفزو ةفينحوبأ لاقو ؛ دهشي مل نإو عيضي مل
 ىلإ ةنامألا نم داهشإلا كرت اهلقني الف ةعيدو ةطقللا نأب ىعفاشلاو كلام لدتسا
 هنأ هريغو لالب نب ناولس ثيدح نم ءاج امب ةعيدو ىهو : اوااق ء نامهنلا
 رفزو ةفينح وبأ لدتساو . كدنع ةعيدو نكتلف الإو اهبحاص ءاج نإ : لاق
 هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق رامح نب ضايع نع ريخشلا نب فرطم ثيدح
 الو اهيتاتع ل'دنع ئوذ دهشتاف ةطقل طقتلا نم » ملسو هيلع
 تي ةالإو اب ”قتحأ ويهتف اهيحاص "ءاج "نإف « تعني الو "ملكي
 ةلطقالا دجاو نأ كلذ ىف بهدملا ليصحمتو . « ”ءاشتي "نم هيت هللا لام



 ب ا #ه:4

 ةهج ىلع اهذخأي نأ اهدحأ . هيحاوأ ةثالث نم امل هطاقتلا ولحنال كثالأم لع

 لعال اهذخأي نأ ثلاثلاو : طاقتلالا ةهجرىلع اهذخأي نأ ىناثلاو : امل لايتغالا
 ةنامأ ىهف طاقتلالا ةهج ىلع اهذخأنإف « لايتغالا ةهجءىلع الو طاقتلالا ةهجن
 : مماقلا نبا لاقف اهطقتلا نأ دعب اهدر نإف « اهفيرعتو اهظفح هيلع هدنع

 ريغ ىف اهدر ناف « اهعضوم ىف اهدر اذإ نمضيال : ببشأ لاقو ؛- نمضي
 . مهي نأ الإ نيب نود اهفات ىف هلوق لوقلاو « ةعيدولا" نمض اهعضو»
 . هلبق نم الإ هجولا اذه فرعيالن كلو « اهلنماض وهف اهل الاتغم اهضيقاذإ امأو
 هيدي نيب موقل هنظي وهو ؛ هذخأيف ايوث دحي نأ لثم وهف ثلاثلا هجواا.امأو
 هدجو ثيح هدري نأ هل ناك هوعدا الو هوفرعي مل نإ اذهف « هنع مهلأسيل
 فلتخا ةلئسم بابلا اذهب قلعتتو . كلام باعصأ دنع قافتاب هيلع نامض الو
 نأ امإ هتبقر ىف اهنإ : كلام لاقف ء ةطقللا كلهسي دبعلا وهو « اهيف ءاماعلا
 « لوحلا لبقدك الهتساناك اذإ اذه « اهميقب هيدفي نأ امإو « اببق هديسدملس
 : ىعفاشلا لاقو ؛ هتبقر ىف نكت ملو هيلع انيد تناك لولا دعب اهكلهتسا نإف

 . دبعلا ةبقر ىف تناك ديسلا اهب ملعي مل نإ ؛ نماعلا وهف ديسلا كلذب ملع نإ
 لاقف ؟ ال مأ اهبحاص ىلع ةطقللا ىلع قفنأ امب طقتلملا عجري له اوفلتخاو
 بحاص ىلع كلذ نم ء ىرشب عجريال ذ اهظفح عوطتم ةطقللا طقتلم : روهمحجلا

 نذإ نع ةقفتلا نوكت نأ الإ قفنأ امب عجريال : نويفوكلا لاقو . ةطقللا
 بسحب فاك ردقلا اذهو « طاقتلالا ماكحأ نم ىه ةلئمملا هذهو « مكاحلا
 3 بابلا اذه انص رغ

 طيقللا ف باب
 هماكحأ ىفو طيقللاو طقتلملا فو طاقتلالا ماكحأ ىف رظنلاو

 « تايافكلا ضورف نمهطاقتلاف هل لفاك ال عئاض ءىش لك ىعفاشلا لاقو

 ىلع ىنبم هيف فالحللاو « فالخ قاقرتسالا ةفيخ هيلع دابشإلا بوجو ىو
 نإو ؛ غلابلا ريغ ريغصلا ىدصلاوه : طيقللاو . ةطقللا ىلع دابشإلا ىف فالتخالا

 « ديشر لدع رح لك وه : طقتلملاو ؛ ددرت ىعفاشلا بهذم ىف هيفف ءازيممناك

 ةيالوال هنأآل « ملسملا نود رفاكلا طقتلي رفاكلاو «طقتلمب بتاكملاو دبعلا سيلو



 سالو

 نم سيلو « رذبملاو قسافلا دي نم عزنيو « رفاكلا ملسملا طقتليو ع هيلع هل

 عجري مل قفنأ نإو « هطقتلا نم ىلع طقتلملا ةقفن مزلت الو « ىنغلا طقتلملا طرش

 نيملسملا راد هطقتلا نإ مالسإلا كح هل مكحي هنإذ هماكحأ اأو . ءىبثب هيلع

 | نم مكحب ىعفاشلا دنعو . كلام دنع هيبأ مكحب مالسإلاب لفطلا مكحيو

 هنإ ليقف طيقللا ف فلتخا دقو . كلام تاعكأ نمبهو نبا لاق هبو « امهم
 هؤالوو رح هنإ ليقو « هطقتلا نأ هؤالوو رح هنا ليقو ؛« هطقتأا نأ ىلع

 كلذ ىف ثبثي نأ الإ لوصألا هل دهشت ىذلاو . كلام بهذم ودو « نيملسملل
 : ةثالث ةأرلا ثرت : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم لوصألا هب صصخترثأ
 . هيلع ثنعال ىلذلا اهداوو اهقيتعو اهطيقل

 (ايلست ملسو هبعصو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « ميحرلا نمحرلا هللا مب )

 ةعيدولا باتك

 ماكحأ ىف ىه باتكلا اذه ىفراص.هألا ءاهقذ نيب ةروهشملا لئاسملا لجو
 ني 6 ىكح ان الإ « ةنومضمال ةنامأ هنأ ىلع اوقفتا مهنأ اههش : ةعيدوأا

 تانامألا درب رمأ هللا نأ ةنامأ اهنأ لعليلدلاو : نوركلاملا لاق . باطلا نبا
 عم ةعيدو'ا در هاوعد يف عدوتنملا ىف قدصي نأ بجوف « دابشإلاب رمأي و

 لوقلا نوكيال هناف ةنيبب هيلإ اهعفدي نأ الإ : اولاق « عدوملا هب ذك نإ هنيمي
 ىلع هنمتأي ىلو اهظفح ىلع هنمتثا هنأكف ةئيبب هيلإ اهعفد اذإ هنآل : اولاق « هلوق

 كلام نع روهشملا وه اذه « اهدر ىلع قدصي الو اهفلت ف قدصيف « اهدر
 هبو « ةنيبب هيأإ ايعند نإو هلود لوقلا نإ مسالا نبا نع ليق دقو ؛ هبادكأو

 عدرلا ىوعدو فاتلا نيب قرف هنأل « سايقلا وهو « ةفيئحوبأو ىعفاشلالاق
 . هيلإ اهتعند ىلا ديلا ىلإ ةنامألا عفد نميف اذهو « ةنامألا ضفقتنت نأ دعبيو
 داهشإلا نم متيلا ىلو ىلع ام هيلعف « هيلإ اهتعفد ىبا ديلا ريغ ىلإ اهعئد نم امأو
 مهبل معد اذإف لجو زع هللا لوق ديري « نحض الإو كللام دنع

 عدوتسلا قدصيالف ضبقلا ىهراقلا ركنأ نإذ  'ميينشعا وادهشأف ملا ومأ ّ 9 مه ماس ههه ىملالعو
 هنأ بهذملا نم جرخعتي هنإ ليق دقو « ةنيبب الإ هباحصأو كلام دنع عفدلا ىف
 اهعفد ىذلا ىلإ اهعئدب ةعيدوا بحاص رهأ كلام دنغ ءاوسو « كلذ ف قدصت



 مامات

 لوقلاف اهعفدب هرمأ نم ىلإ اهعفد ىعدا ناك نإ : ةفينحوبأ لاقو ؟ رمأي مو
 ريغ ناك اذإ ىنعأ ع ةعيدولاب هيلإ عوفدملا رقأ ناف « هني عم عدوتسملا لوم

 ليكو وهو ةنامأ ىلإ اهعند عدوتسملا نوكي نأ واخي الف فلتلا ىعدإو عدوملا
 انتثا نبا لوق كلذ ىف فاتخاف انيمأ ضيباقلا ناك ناف « ةمذ ىلإ وأ عدوتسملا
 ليكولا رمآلا نم ةبيصملا نوكتو « ضباقلا قيدصتب عفادلا أربي : ةرم لاقف
 ضباقلا أي وأ عفدلا ىلع ةنيبلا ةماقإب الإ عفادلا ًأربيال : لاق ةرمو « ضبقلاب
 اهعفدا ةعيدواا هدنع ىذلل لج. لوقي نأ لثم « ةءذ ىلإ عفد نإ امأو . لاملاب
 رب ةمئاق ةمذلا تناك نإف « كلذ هبشأ ام وأ ةعاس ى افاست وأ افلس ىلإ
 . نالوقف ةبرخ ةمذلا تناك نإو « فالخ ريغ نم بهذملا ىف عفادلا

 نوكي ىبح ىعدملا ىوعد ىوقت ةنامألا نأ هلك فالتخالا اذه ق ببسلاو.
 ىعأ « هيلإ اهعفدي نأ عدوملا هرمأ ىذلا ةنامأ هبش نف ؛ هنيمب عم هلوق لوقلا

 ىوءدك فلت'ا هاوعد ىف هاو5 لوقلا نوكي : لاق هدنع عدوملا ةنامأي ليكولا
 قيدصتب عفادلا أرييال : لاق فعضأ ةنامآلا كلت نأ ىأر نمو ؛ هدنع عدوتسملا

 لوق لوقلا : لاق ر.آلا ةلزنع روءأملا ىأر نمو ؛ فلتلا ىوعد عم ضباقلا
 ؛ ةفينح ىأ بهذل٠ وهو « رءآلا عم هلوق لوقلا ناك اك روءأملل مفادلا
 « لاملا ضباقلا رضحم نأ الإ نماض مفادلا : لاق هنم فعضأ هنأ ىأر نمو
 . نمضي : ريغلا لاقو « نمضيال هنأ ىلع روهمحلاف نامهنلا طرشب اهعدوأ اذإو.

 ىدعتي نأ الإ ةديدوا' بحاص ىلع نامغال هنأ مهعمجأب نوري ءاهقفلاف ةلمحلابو
 اذه ىف ةرووشملا مهلئاسم نف ؟ دعتب سيل مأ "دعت ىه له ءايشأ ىف نوفلتخيو

 : كلام لاقف « اهدر مث هتقفنل اهجرخأوأ اهلثم در مث ةعيدولا قفنأ اذإ بابلا
 لبق اهنيعب اهدر نإ : ةفينحو.أ لاقو ؛ اهدر اذإ لثم ةلاحي نامضلا هنع طقسي

 : ىعفاشلاو كلملا دبع لاقو ؛ نمض اهلثم در نإو « نمضي مل اهقفني نأ

 ةينو اهكيرحتب اهازإ هنمض رعءآلا ظاغ نه ؛ اعيمج نيهجولا ف نمضي
 رفسلا ىف مهفالتخا انهو . اهلثه داعأ اذإ اهنمضي مل صخر نمو ؛ اهقافنتسا

 ةفينحو.أ لاقو ؛ رفس ىف هل ىطعت نأ الإ اهب رفاسي نأ هل سيل كلام لاقف « اهب
 سيل هنأ اهنمو . ةعيدولا بحاص هبي ملو انهآ قيرطلا ناك اذإ اهب رفاسي نأ هللا

 لاقو ؛ نمض لعف نإف «رذع ريغ نم هريغ ةعيدولا عدوي نأ هدنع عّدومللا



 تما

 . هتيب لهأب هببش هنأأل « نمضي مل هتقفن همزلت نم دنع اهعدوأ نإ : ةفينحوبأ

 نم هقلغ تحن مهو مهنمأي نيذلا هلايع دنع عدوأ ام جدوتسي نأ هل كلام دنعو
 نأ هيلعبحي هنأ عيمتبا دنعف ةلمحلابو . مههبشأ نم وأ ةمأ وأ دلو وأ جوز
 هنأ كلذ نم انيب ناك ام « مهلاومأ ظفحم نأ سانلا ةداع هب ترج ام اهظفحي
 مهفالتخا لثم « هيف فلتخا ظفح هنأ نيب ريغ ناك امو ء هيلع قفتا ظفح
 دنعو . نمضي هنأ رهشألاو « تبهذف هبيج ىف ةعيدو لعج نميف بهذملا ىف
 ناضال هنأ تبهذؤ هلعن ىلع اهلعجف دجسملا ىف ةعيدو عدوأ نم نأ بهو نبا
 عضوم ىف اهاسني نأ لثم « نايسنلاب اهمنامض ىف بهذملا ف فلتخيو « هياع
 ؛ امبنيب مسقتو نافلحي ليقف « نالجر اهيعدي وأ « هيلإ اهعفد نم ىسني وأ
 اهعدوي نأ كلام دنع هلف رفسلا دارأ اذإو « امهم دحاو لكل نمضي هنإ ليقو
 . ردقي مل وأ مكاحلا ىلإ اهعفد ىلع ردق هيلع نامض الو دلبلا لهأ نم ةقث دنع
 ما ريغل اهعدوأ نإ : لوقي نم مهف « ىعفاشلا باعصأ كلذ فلتخاو
 هنأ ىري نم ءاملعلا نمو « لاح ىف بجيال كلام دنع ةعيدوأا لوبقو . نهض
 ظفح ىلع هدنع عادوملا رجأالو « هدنع اهعدوي نم عدوملا دجي مل اذإ بجاو
 بالا اذه نم اوفلتخاو . اهبر ىلعف ةقفنوأ نكس» نم هيلإ جاتحن امو « ةعيدولا
 له « هيف حبرف هبرجتاو هيف ىدعتف الام عدوأ نميذ وهو « روهشم عرف ىف
 در اذإ : ةعاجو فسويوبأوثيللاو كلام لاقف ؟ ال مأ هل لالح حبر كلذ
 اعد وتصسم نوكي نأ نع الضف لاملل ابصاغ ناك نإو حبرلا هل باط لاملا
 قدصتيو لصألا ىدؤي : نسحلا نب دمحمو رفزو ةفينح وبأ لاقو ؛ هلنع
 ريم وه : موق لاقو ؛ حبرااو للصألا ةعيدولا برل : موق لاقو ؛ حبرلاب
 ءالؤهو « دساف ةراجتلا ثالتىف عقاوأا عيبلا : موق لاقو ؛ حيرلاو لصألا ني
 حبرلا : لاق فرصتاا ربتعا نف . ثام اذإ حبرلاب قدصتلا او.جوأ نيذلا مم
 رهأ امل كللذاو . لاملا بحاصل حبرأأ ٠ لاق لصالا ريتعا نمو ؛ فرصتملال

 امهفلسأ ىذلا لاملا افرصي نأ هللا ديبعو هللا دبع هيذبا هنع هللا ىضر رمع
 هتلعج ول : هل ليق « احبرف هبف اورجتف « لاملا تيب نم ىرعشألا ىسوموبأ
 بحاصلو ءزجلماعلل لصح دق هنأ ىور دق هنأل « كلذ ىلإ باجأف « اضارق
 . لدع كلذ نأو « ءزج لاملا



 اا[

 ( ايلسست ماسو ةيبضو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلضو « ميحرلا نمحرلا هللا مسي )

 ريعملاو « ةراعإلا : ةسمخ اهناكرأو . اهماكحأو اهءاكرأ ىف ةيراعلاف رظنلاو
 « هيلإ بودنمو ريخ لعف ىسهف ةراعإلا امأ . ةغيصلاو « راعملاو « ريعتسملاو
 هللا دبعو سابع نب هللا دبع نع ىور . لوألا فلسلا نم موق اهيف ددش دقو
 تيبلا عاتم هنأ  ”نوئعاملا نونو  ىلاعت هلوق ىف الاق ارت! ةوعيسم نبأ
 . كلذ هنشأ امو ردقلاو لبحلاو ولدلاو سأفلا نم مهيب سانلا هاطاعتي ىذلا
 رهظألاو « اهتعفنمل امإواهنبقرل امإ ةيراعال اكلام هنوك الإ هيف ربتعي الف ريعملا امأو
 نيضرألاورودلاف نوكتف ةيراعلا امأو . اهريعي نأ ىبعأ ريعتسملا نم حصتال اهنأ
 كللذلو « لامعتسالا ةحاب» هتعفنم تناك اذإ هنيعب فرعي ام عيمجو ؛ ناويحلاو

 . مرحم اذ نوكت نأ الإ مادختسالل هركيو . عاتمتسالل راوحلا ةحابإ زوجنال
 .دنع رئاج دقع ىهو « نذإلا ىلع لدي ظفل لك ىسهف « ةراعإلا ةغيص امأو
 كلام لاقو ؛ ءاش اذإ هتيراع درتسي نأ ريعملل ىأ : ةفينح ىلأو ىعئاشلا
 كلت هتمزل ام ةدل٠ طرش نإو « عافتنالا لبق اهعاجرتسا هل سيل : روبشملا ىف
 كلت لثمل ةدم هنأ سانلا ىري ام ةدملا نم هتمزل ةده ظرتشي ملنإو « ةدملا
  ةمزاللا ريغو ةمزاللا دوقعلا هبش نم ابيف دجوي ام فالخلا ببسو . ةيراعلا

 : لاق نم مهنف ؟ ةنامأ وأ ةنومضم ىه له اهربشأو « ةريثكف ماكحألا امأو

 دحأو « ىعفاشلاو بهشأ لوة وهو « اهفات ىلع ةنيبلاتماق نإو ةنوضم اهنإ
 ؛ الصأ ةنومضم. تسي. !مأوهو « اذه ضيقت لاق نم منهو ؛ كللام ىلوق

 ىلع نكي مل اذإ هيلع باغي ايف نمضي : لاق نم مهنمو ؛ ةفينحىنأ لوق وهو
 « هفلت ىلع ةنيبلا تماق امذ الو « هيلع باغيال امه نمضي الو « ةنيب فلتلا

 فالللا ببسو . هبامصأ رثكأو مساقلا نباو روهشملا كلام بهذم وهو
 ةالصلا هيلع لاق هنأ تباثلا ث.دحلا ق دزو هنأ كلذو-« كلذ ىف راثآلا ضراعت
 اهضعب ىو , اد ةلرمفم راع "لب » ةيمأ نب ناوفصل مالسلاو
 ريجتسملا ىلع سيل .٠ لاق هنأ هنع ىورو ( "اداه هه راع لس
 ناوفص ثيدحب ذخأ نمو « هنع نامضلا طقسأ اذهب ذخأو حجر نف « ”ناَيض



 عام ا

 هيلع باغيام نيب فرف عمجلا بهذم بهذ نمو ؛ نامضلا همزلأ ةيمأ نبا
 هثييدحلاو « هياع بلغيافه ىلع نامضلا اذه لمحف :؛ هيلعباغيال ام نيبو
 « ناهض ريعتسملا ىلع سيل هيف ىذلا ثيدحلانأ الإ « هيلع باغيال ام ىلعرخآلا
 ؛ ةعيدولاب اههبش نامضلا ري ل نمو « جيحص ناوفص ثيدحو « روهشم ريغ
 : ىفباقلا ةعفنمل ةيراعلاو .« عفادلا ةعفنل ةضوبقم ةعيدولا : لاق قرف نمو
 « اكلامو ةفينح ابأو ىعفاشلا ىبعأ : ةنومضم ريغ اهنأ ىلع ةراجإلا ىف اوقفتاو
 ةيراعلا ف ناهض نوكيال نأ ةراجإلا ىف هيلع نامضال هنأ ملس اذإ ىعفاشثلا مزليو
 امهتعفنل ضبق ثيح نمضي ىل اذإ هنأل « عافتنالاوه نامغلا ببس نأ ملس نإ
 طاقسإىف ةرثؤم عفادلا ةعفنم تناك اذإ هتعفنمل ضبق ثيح نمضيال نأ ىرحأغ
 : موق لاقو ؛ نمضي : موآ لاقذ « نامضلا طرش اذإ اوفلتخاو . نامضلا
 نايشلا طرتشا اذإ كلام ٍلوق -ىلع ءىسجيو ؛ لطاب طرشلاو « نمضيال
 ةيراعلا هلامعتسا.ىف لثملا ةراجإ مزاي نأ نامضلا هيلع هيف بجيالىذلا عضوملا ىف
 ناك اذإ ةدسافلا ةراجنإلا باب ىلإ ةيراعلا مكح نع ةيراعلا جرحي طرشلا نأل
 لوهجم ضوع وهف « هنامض ف اهجرخي نأب الإ اهريعي نأ ضرب مل اهبحاص
 ريعتسملا سرغ اذإ ىعفاشلاو كلام نع فاتخاو . مواعم ىلإ درب نأ بجيف
 ءاش نإ رايخلاب كلاملا : كلام لاقذ « اهيلإ راعتسا ىبلا ةدملا.تضقنا مث ىبو
 هل ام ناك اذإ اعولقم هتميق ةاطعأ ءاش نإو « هئانبو هتسارغ علقب ريعتسملا ليخأ
 فرعلاب وأ طرشلاب ةدودحملا ةدملا تضقنا كلام دنع ءايسو « علقأ دعب ةميق
 ع علقلاب هتبلاطم هل سيلف علقلا هيلع طرشي ملاذإ + ىعفاشلا لاقو ؛ ةداعلا وأ
 « لدبب كلمتي وأ « شرأب ضقني وأ « هاطعب رجأب هيقبي نأب ريعملا ريخم لي
 زاوجن فو . كلملا .غيرفت فلك ىلأ ناف « ريعتسملا هيلع ربجأ ريعملا دارأ اهيأف
 هذخآ نأ ىهفاشلا ىأرف « ضقنلل ضرعم هنأل « فالخ هدنع سقنلل هتعيب
 نأو « لخنلا ءالخإ هيلع نأ'كلام ىأرو ؛ مظ وه شرأ نود ماقلاب ريعتسملا
 ةيراعلا لمعتسا نإ هنأ كلام دنعو « طورشأا ةلزخ» لزنتي كاذ ىف فرعلا
 : لامعتسالاب اهصقن ام نمض هيف نوذأملا لامعتسالا. نع اهصقني الامعتسا
 هيف زرغيل هرادج هريغي نأ هراج لأسي لجرلا ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو
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 ريعتسملا هب عفتني ام لكىف ةمطابو رادمللا بحاص رضت الو هتافن1 ةبشخ
 ةيراعلا ذإ هب هيلع ىضقيال : ةفينحوبأو كالام لاف « هيف ريعملا ىلع ررض الو
 : ثيدحلا لهأ ةعامحو دوادو روئوبأو دمحأو ىعفاشلا لاقو « اب ىيذقيال

 نع جرعألا نع باهش نبا نع كلام هججرخام مهجحو ؛ كلذب ىذتي
 ”هراج "ملك دحأ علم .ال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا ل لوسر نأ ةريرهىنأ
 اهمع مكارأ ىلام : 0 لوقي 8 هر دج ف ةسبسشسحل زرع "نأ

 نع كلام هاور امب اضيأ اوجتحاو . يكفاتكأ نيب اهب نيمرأل هللاو « نيضرعم
 اودارأف « ضيرعلا نم هل اجيلخن قاس سيق ع نب كاحضلا نأ باطخلا نب رمع
 تنأ : كاحضلا هل لاقف « دمحم ىنأف « ةملسم نب دمحم ضرأ ىف هد رع : نأ

 ش٠ دعو اذ 840 رق الورارعاو ةلزأ هل لست « ةعفنم كلل وهو ىبعامت

 للي نأ هرمأف « ةملسم نب دمحم رمع اعدف « باطخللا نب رمع كاحضلا هيف
 « كرضيالو هعفني ام كاحخأ عنمتال : رمع لاقف « ال : دمحي لاق « هايبس
 نأ رمع هرمأف « كنطب ىلع ولو هب "نري هللاو :رمع لاةف « ال : دمحم لاقخ

 هنأ هيبأ نع ىنزاملا ىي نب وريع ثيدح كلذكو . كاحضلا لعفف « هب رع

 ىلإ هلرحي نأ دارأف « فوع نب نمحرلا دبعل عيبر ىدج- طئاح ى ناك : لاق

 ىفقف « باطحلا نب رمع ملكف « طئاحلا بحاص هعنش « طئالا نم ةيحاش

 ثيداحألا هذه هلاخدإل اكلام ىعفاشلا لذع دقو هليوحتي فوعنب نمحرلا دبعل

 ةالصلا هيلع هلوق ةفينح ىلأو كلام ةدمعو . اهب ذخألا هكرتو « هتطوم ىف

 اثم سقت بيط 'نتع ةالإ مدمس عئرْما "لام ”لحصتال : مالسلاو
 . ةريره ىلأ ثيدح ةصاخمو « يبالي صصخ ادور نأر يغلا دنعو
 نوكت نأو ةصتخم نوكت نأ نكمأ اذإ هنأو « بدنلاىلع ةلومحم اهنأ كلام دنعو
 اذإ بجي امئإ صاخلا ىلع ماعلا ءانب نأل « لوأ بدنلا ىلع اهلمحف بدنلا ىلع

 لش وبال هنأ : مماقلا نبا نع غبصأىورو . ضراعتلا عقوو عمج امبميب نكمي مل

 نب نمحرلا دبعل هئاضقب ذخؤيو « جيلخلا ىف ةملسم نب دمحم ىلع رمع ءاضقب
 هيلع رعي نأ نم رسيأ عيبرلا ليوحن نأ ىأر هنأ كلذو « عيبرلا ليوحن ف فوع

 . انضرغ بسحب فاك ردقلا اذهو « لبق نكي مل قيرطد
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 بصخلا باتك

 هبجوملا : لوألا : ناكرأ ةئالث هيفو « ناهمضلا ىف : لوألا : ناباب هيفو

 وهف : ىناثلا بابلا امأو .بجاولا : ثلاثلاو . نامضلا هيف ام : ىناثلاو . ناضل

 . بوصغملا ىلع ئراوطلا ف

 نيضلا ىف لوالا بابلا

 هلاملا ذحخأل ةرشابملا امإ وهف « ناممنلل بجوملا امأو ( لوألا نكرلا)

 .. هيلع ديلا تايثإ امإو « فلتملا بيسال ةرشابملا امإو « هفالتإل وأ بوصخغملا

 هببس ةطساوب ىئلتلا لوانت اذإ نامضلا هترشابع لصحب ىذلا ببسلا اوفلتخاو

 ريطيف رئاط هيف اصفق حتفي نأ لثم كلذو ؟ ال مأ نامض هب لصحي له ءرخآ
 ةفينحوبألاقو . هجبي ملوأ ناريطلا ىلع هجاههنمضي : كلام لاقف « حتقلا دعب

 .« هجيبعال وأ ناريطلا ىلع هجيبي نأ نيب ىعفاشلا قرفو ؛ لاح ىلع نمفضيال

 ةرثب رفح نم اذه نمو ؛ هجم ل نإ نمضي الو « هجاه نإ نمضي : لاقف

 هنوكي نأ ثيحن هرفح نإ : نالوقي ىعفاشلاو كللاف ؛ ثالهف ءىش هيف طقسف
 ةفياح ىأ لصأ ىلع ءىسجو ( نحضي مَلالإو هيف فلآ ام نمض ايدعت هرفح

 ؟ طرتشيال وأ دمعلا ةرشابملا ف طرتشي لهو «رئاطلا ةلئثسم ف نمضيال هنأ
 .لئاسم ىف اوفلتخا دق اوناكنإو « أطخو ادمعع نمضت لاومألا نأ ربشألاف

 ىعفاشلا نع مولعملاف ؟ اراتنع نوكي نأ هيف طرتشي لهو « بابلا اذه نم ةيئزج
 هركملا ىبعأ : نامضلا هركملا ىلع ىأر كاذلو « اراتع نوكي نأ طرشي هنأ

 . فالنإلا ىلع

 تفلت وأ هنيع تفلتأ لام لك وهف نامضلا هيف بجي ام امآو ( ىناثثتا نكرلا )
 لقني اهف كلذو « كالمتو هيلع ديلا تطلسوأ ءامسلا نم ردأب هنيع بصاغلا دنع

 ويدل لاق ناقل لثم لوحتالو لقنيال امف اوفلتخاو . قافتاب لوحمو

 لاقو ؛ اهتميق نمض رادلا تءدهلا نإ اهنأ ىنعأ « بصغلاب نمضت اهنإ
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 لثم راقعلا ىلع بصاغلا دي نوك له مهفالتخأ ببسو . نمضيال : ةفينحوبأ
 ؛ ناهضلاب لاق ادحاو كلذ ركح لعج نف ؟ لوو لايام ىلع هدي نوك
 . نامضال : لاق ادحاو كلذ مكح لعجي مل نمو

 ناك نإ بصاغلا ىلع بجاولاو « بصغلا ف بجاولاوه و ( ثلاثلا نكرلا )
 اذهو « هنيعب هدري نأ ناصقن الو ةدايز هلخدت مل هنيعب هدنع امئاق لاملا
 انوزوموأ اليكم ناكاذإ هنأ ىلع اوقفتا مهنإذ هنيع تبهذ اذإف ؛ هيف فالمخال
 ضورعلا ىف اوفلتخاو انزوو ةفص كاهتساام لثم ىنعأ « لثما بصاغلا ىلع نأ
 ؛ كلهسا موي ةميقلاب الإ هريغو ناويحلا نم ضورعلا ف ىضقيال : كللام لاقف
 دنع الإ ةميقلا مزلت الو لثم كلذ ف بجاولا : دوادو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو
 هيلع هللا لص ىبنلا نع روهشملا ةريره ىبأ ثيدح كلام ةدمعو . لثملا مدع

 مما م
 , ل دعلا ةميق قابلا هلع موق دلع ىف هل اصاقش ”قسامعأ ”نم» ملسو 2. 9

 ةفئاطلا ةدمعو . ةميقلا همزلأو لثملا همزلي مل هنأ هنم ليلدلا هجوو . ثيدحلا
 ء ىشْلا ةعفنم نألو - متعتلا ”نمم "لتقف ام لئثم ”ءازمجسف - ىلاعت هلوق ةيناثلا
 دوادوبأ هجرخ ام مهل ةجرحلا نمو . هيلع ىلعتملا دنع ةدوصقملا ىه نوكت دق

 ضعب دنع ناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » هريغو سنأ ثيد>حنم
 : لاق « ماعط اهيف امل ةعصقب ةيراج نينمؤملا تاهمأ ىدحإ تلسرأف « هئاسن
 نيترسكلا لسو هيلع هللا ىلص ىلا لخخأف « ةعصقلا ترسكف اهديب تبرضف

 'مثكمأ تراغ : لوقيو ماعطلا عيمج اهيذ لعجو ىرخألا ىلإ ما ع
 هللا ىلص هللا لوسر سبحو 2 اهميب ف ىلا اهعصق تءاجب ىبح 35 اولكاواك

 ؛« لوسرلا ىلإ ةحيرحصلا ةفحصلا عفدق « اوغرف ىح ةعصقلا ملسو هيلع
 تراغ ىلا ىه تناك ةشئاع نأ » رخخآ ثيدح ىفوو هتيب ف ةروسكملا سبحو
 ةرافك ام : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلاق اهنأو « ءانإلا ترسكو
 ,  ماعط "لتتم ”ماعطو « ءانإ ”لثثم ”ءانإ : لاق ؟ تعنص ام

 لبق نم امإ ناذهو « ناصقتنب امإو ةدايزب امإبوصغملا ىلع ىراوطلاو
 هنإف ءامسلا نمرمأب نوكي ىذلا ناصتتنلا امأن . قلاخللا لبق نم امإو « قولخنا
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 نأ هل نإ ليقو ؛ بصغلا موي هتميق هنُسمضيوأ « اصقان هذخأي نأ الإ هل سيل ظ
 بصاغلا ةيانجب صقنلا ناك نإ امأو . بيعلا ةميق بصاغلا نمضيو ذخأي
 « هذخأي وأ بصغلا موي ةميقلا هنمضي نأ نيب بهذملا ىف ري بوصغملاف
 ةياندللا هتصقن ام قون دنعو مساقلا نبا دنع ةيانكبا موي ةيانحبا هتصقن امو
 هذخأي وأ ةميقلا هنمضي نأ نيب ريم هنأ ىلإ برشأ بهذو ؛ بصغلا موي
 بهذ هيلإو « ءامسلا نه رمأب باصي ىنلاك ةيانخلا ىف هل ءىشالو « اصقان
 ىلع انومضم بوصغملا لعج نم نأ فالتخالا اذه ببسلاو . زاوملا نبا
 هنأك « ناصقن وأ ءامن نم هيف ثدح ام لعج بصغلا موي ةميقلاب بصاغلا
 ءارس اًئيش ناصقنلا ىف هيلع بجوي ملو ةلغلا هل بجوأف « حد كلم ثدح
 سايقف ةلماابو . ةفينح ىنأ لو سايق وهو « هللا دنع نموأ هببس نم ناك

 ىلع انوحضم بوصخغملا لعج نمو . طقف بصغلا موي هتميق هنمضي نم لوق
 هيلع بجوأو « ملا عفرأي ةذخآ هيلع هدي تناك ناوأ لكى هتميقب بصاغلا
 لو وهو « هللا دنع نم وأ هلعف نم ناك ءاوس « ناصقنلا ناهضو ةلغلا در
 نيبو « بصاغلا نم نوكت ىلا ةيانحلا نيب قرف نمو . هلوق سايق وأ ىعفاشلا
 اقلا نباو ؛ كلام بهله روهشم وهو « ءامسلا نم رهأب نوكت ىلا ةيانحلا
 وه هيصغ ىلا ءىشلا ىلع بصاغلا ةيانج نأ ىأر هنأل « هبشلا سايق هتدمعف
 وه اذهف « هيحاص الم ف وهو هيلع ىبجب ول اك عهنم رركتم ناث بصغ
 بصاغلا دنع ةيانحللا تناك نإ امأو . هيلع فقق بابا اذهىف فالتخالا ةتكن
 موي ةميقلا بصاغلا نمحضي نأ نيب ريخم بوصفملاف « بصاغلا لعف ريغ نم
 ب ىناللا عبتيو بصاغلا كري نأ نيبو « ىنامللا بصاغلا عبتيو بصغلا
 ىلع ةياندلا امأو . بصاغلا دي ىف نيعلا ىلع تايانحلا مكح اذهف « تايانحلا
 صقن ام هيذ بحي اذهف « قاب ءىشلا نم دوصقملاو ع ةعفنملا نم ا ريسب لطبت ةيانج : نيمسق ىلإ كلام دنع م.قنت اهنإف ٠ بصاغ اهبصغي نأ ريغ نم نيعلا
 . نيتميفلا نيبام ىطعيف ع ةيانالاب موقيو احيعص موقي نأب كالذو « ةياتحلا 1 و
 اريخم نوكي هبحاص نإف « دوصنقملا ضرغلا لطبت ام ةيانحللا تناك نإ امو
 ىعفاشلا لاقو ؛ ةيانحلا ةميآ لأ ءاش نإو « هتميق ذحأو ىناجلل هملسأ ءاش نإ
 لمخلا ىلإ تافتلالا فالتخالا ببسو . ةيانحلبا ةميق الإ هل سيل : ةفينح وبأو
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 ىلع هنإف ءاغلا امأو : نيعلا فالتإب ةعفنملا زكأ فالتإ هيبشتو « بصاغلا ىلع
 .بيعلاو نمسي لوزهملاو ربكي ريغصلاك هللا لعفب نوكي نأ امهدحأ : نيمسق
 + توفب سبيل هناف لوألا امأف بصاغلا هئدحأ ام نوكي نأ ىناثلاو . بهذي

 .نبا هاور ايف مسقني هنإف بوصغملا ءىشلا بصاغلا .هثدحأ امب ءاغلا امأو
 .نيع هل ام هلام نم هيف لعج دق نوكي نأ امهدحأ : نيمسق ىلإ كلام نع مساقلا
 نوكيال نأ ىناثلاو . كلذ هبشأ امو ءانبلا ف شقنلاو بوثلا ف غبصلاك .ةمئاق
 ةبشحلاو ةطنحلا نحطو حسنلاو ةطايخاك لمعلا ىؤس هلام نم هيف لعج دق
 نيع هل ام هلام نم هيف لعجم نأوهو « لوألا هجولا امأف تيباوت اهم لمعي

 هتداعإ هنكمي ام ءىنثلا كلذ نوكي نأ امهدحأ : نيمسق ىلإ مسقني هنإف « ةمناق
 هبوثلاك هتداعإ ىلع ردقبال نأ ىناثلاو . كلذ.هبشأ امو اهينبي ةعقبلاك هلاح ىلع
 هبصاغلا رهأي نأن يب ريخم هنم بوصخغملاف لوألا هجولا امأف هتلي قيوسلاو هغبصي
 .نأ نيبو « هريغ وأ ضقن نم هلعجم ام اهيف هلام ةلازإو اهطاح ىلع ةعقبلا ةداعإب
 اذهو ء علقلا رجأ طح. دعب اعولقم ضقنلا نم اهيف هلام ةميق بصاغلا ىطعي
 .؟ هيلع رجأتسي امتإو « هريغب الو هسفنب كلذ ىلوتيال نمث بصاغلا ناك اذإ

 .نكت مل نإ اهأو « ةميق.هل تناك نإ اذه « عاقلا رجنأ .كلذ نم طحال هنإ ليقو

 .نأ بوصغملا قح نم نأل « ءىش هيف بوصغملا ىلع بصاغلل نكي مل ةميق هل
 .. لاقم هل نكي مل كلذب هبلاطي مل نإف « هتئيه ىلعدنم بصغام بصاغلا هل ديعي

 .هبوث ذخأيو ههبشأ امو غبصلا ةميق عفدي نأ نيبريخم هيف وهف ىناثلا هجولا امأو
 .نمسلا ىف هتلي ىذلا قيوساا ىف الإ « هبصغ موي بوثلا ةميق هنمضي نأ نيبو
 "توف كلذ نوكيو ابرلا نم هلخدي امل هيف ريخي.الف « ماعطلا نم كلذ هكا ام
 .مسقتلا نم ىناثلا هجولا اءأو . هل لثمال ايف ةميقلاوأ « لثملا هيف بصاغلا مزاي

 ئوس بوصغملا ءىشلاهثدحأ مف بصاغلاثدحأ نوكيال نأ وهو « لوألا
 لقتنيال اريسي كلذ نوكي نأ امهدحأ : نيمسق ممقتي ايضيأ كلذ نإف « لمعلا
 .لمعلا نوكي نأ ىناثلاو : ةلوذرلا وأ بوثلا ف ةطايخلا ةلزنمب همسا نع ءىبشلا هب
 .حمقلاو اتوبات اهم لمعي ةبشخلاك همسا نع بوصغملا ءىشلا هب لقتني اريثك

 هلوألا هجولا امأف مهارد وأ ايلح اههوصي ةضفلاو هجبسنب لزغلاو هاحطي

 . «الومعم بوصغملا ءىئثلا هنم بوصغملا ذخأبو « بصاغلل هيف قح الف
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 هبصغ موي بوصغملا ءىشلا ةمبق بصاغلا مزلي توف وهف ىلناثلا هجولا امأو

 لعجي بهشأو ؛ ىعملا اذه ىف مساقلا ن يأ بهذم ليصفت اذه لثم هل اهف هلثم و ل

 ايف بصاغلل قحال هنإ : لوقيف نايثبلا ةلئسم هلصأ « بوصخغملا هلك كالذ

 ىو نويل غابدلاو جسألاو وفرلاو غبصلا نم هذخخأ ىلع ردقيال

 لقو ؛ بصخغلا موي ةميقلا هيف بصاغلا مزلب تيوفت غيصلا نأ سابع نبا نع

 بر ىلأ نإ بوثلا ةميقب دهر + عضل اذه « نيكيرش نانوكي امبمإ ليق

 اذهو ؛ بوثلا ةميق عفدي نأ بصاغلا ىأ نإو 5 غبصلا ةميق عفدي نأ بوثلا

 نوكتال ةكرشلا نإ : لاقو ةطقالا باتك يف ةنودملا ىف مساقلا ن هبا هركنأ لوتلا

 مماقلا نبا لوق لثم غبصلا ىف ىعفاشلا لوقو . ةيل> ةببش هجوب ناك ايف الإ

 5 هنكمأ نإ غيصلا بلقب بصاغلا رمؤي هنإ : لوقيو امبنيب ةكرشلا زيمي هنأ الإ

 نأ يدم حرا لوصأو ا « بوثلا صقن.

 نأ الإ « انيع وأ ةعفنم ناك ءاوسو « هبصغ لجأ نم بصاغلا هلام لحتسيال

 وكلا لح رلاظ قرعل سيل د مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب جتحع جنح

 قذلا هىفلا نيبو هلام نوب ةدلوتم ةفشم هل ديل هلأ لوألا هموهفمو « لمج اذه

 بوصغلم لا نيع بجاولا مكح وه اذهف « بوصغملاب قلعتملا هلام ىبعأ ؛ هيصخ

 : نيلوق ىلع بهذملا ىف كلذ ىف فاتخاف « هتاغ رك امأو . ريغتي ل وأ ريغت

 ءىشلا فالخم امهقكح نأ ىناثلاو ء بوصغملا ءىشلا مكح ةلغلا ركح نأ امهدحأ

 نماببشأ لاق هبو بوصغملا ءىبثلا ركح امهكح نأ ىلإ بهذ نف ؛ بوصغملا

 ىلع اهنميق هيلإ تهننا اممرتكأ وأ اهضبق موي ةلغلا همزلت امت] :لوقي كلام باحصأ

 بوصغملا ءىبثلا ةميقال اهبصغموي نم ميقلا عفرأ همزلي بصاغلا نأ ىري نم لوق
 «بوصغللا ءىثلا مكح فالخب ةلغلا مكحنأ ىلإ اوبهذ نيذلا امأو : بصخلا موي

 نايضال هنأ ةنيبب تفلت نإ اهنأ ىلع مهقافتا. .لعب اريثك افالتخا اهكح ىف اوفلتحخاخ

 ليصحنو . هيلع باغبال امم ناك نإو قدصي مل اهفلت ىعدا نإ هنأو « بصاغلا ىلع

 اهدحأ : ماسقأ ةلألث ىلإ مسقنت لالغلا نأ وه ةلغلا مكح ف ىف ءالؤه بهذم

 ةدلوتم ةلغو « دلولا وهو هتقادنو هعون ىلع بوصغملا.ءىشلا نع ةدلوتم ةلغ

 ؛ اهفوصو اهنبجو ةيشاملا نبلو رعلا لثم وهو « هتروص ىلعال ءىثلا نع

 . كلذ هبشأ امو تاجارحلاو ةيركألا ىهو « عفانم ىه لب ةدلوتم ريغ لالغو
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 دلولاك هدري بصاغلا نأ هملعأ فال الف هتروصو هتقلخت ىلع ناك ام امأت
 تنام اذإ كلذ ىف اوفلتخشا امنإو . بصاغلا دلو ناك نإو ةبوصخغملا مألا

 دري لب : ىعفاشلا لاقو ؛ مألا ةميقو دلولا نيب ريم وه : كلام لاقف « مألا
 لصألا ةقلخ ريغ ىلع ادلوتم ناك نإ امأو . سايقلا وهو مألا ةميقو دلولا
 هدرهمزاي هنأ ىناثلاو . دلوتملا كلذ بصاغلل نأ امهدحأ : نالوق هيفذ هتروصو

 الإ كلذ فرعني لو اهفلت ىعدا نإ اهميقوأ امئاق ناك نإ بوصغملا ء ىلا
 ءىش الو هتميقب هنمضي نأ نيب اريخم ناك بوصغملا ءىشلا فلت ناف « هلوق نه

 ريغ ناك ام امأو : ةميقلا نم هل ءىشالو ةلغلاب هذخأي نأ نيبو « ةلغلا ىف هل

 ريغ نم ةلمح هدر همزلبال هنأ اهدحأ - لاوقأ ةسخ ىلع هي؛طوفلتخاذ « دلوتم

 نإ درلاهمزلي هنأ ثلاثلاو . اضيأ ليصفت ريغنم هدرهءزلي هنأ ىناثلاو . ليصفت
 . عفتنا وأ ىركأ نإ همزلي عبارلاو . لطعوأ عفتنا نإ درأا همزاي الو « ىركأ.

 دري هنأ ىبعأ « لوصألاو ناويحلا نيب قرفلا سمانللاو . لطع نإ ههزاي الو
 نم لتغا ايف هلك اذهو « ناويحلا عفانم ةميق دري الو ؛ لوصألا عفانم ةديق

 اميع ليوحتو اهفيرصتب اهنم لتغا ام امأو . اهمايقو اهنيع عم ةبوصغملا نيعلا

 لاقو ؛ بهما ق.ادحاو الوق ةلغلاف ع حب ريف اهب رجبتيف اهبصتغيف ريئاندلاك

 دصق اذإ امأو . لصألا بصغ دصق اذإ اضيأ اذهو بوصغملل حيرلا : موك

 ءاوس كلذ فالخ الو « قالطإب ةلغلل نماض وهف لصألا نود ةلغلا بصغ
 : ةفينحوبألاقو ؟ هب لازيال امب وأ هب لازي امم ناك « >ىركأوأ عفتنا وأ لطع

 اهايإ هبوكر ىف هيلع ءارك الف اهيلع لمحوأ اهيكرف لجر ةباد لع ىدعت نم هنإ

 لقني ام لك ىف هلوق اذهو « هيدعت ىف تفلت نإ اهل نماض هنأل « هلح ىف الو

 ةعفنملا هل تزاج هتمذ ىف راصو ىدعتلاب هنمض دق هنأ ىأر امل هنإف : لوغو

 نأ امهيِب قرفلا ناك نإو « بوصغملا لاملا نم هب رمت ايف ةيكلاملا لوقت اك

 له ىف مهفالتخا بيسو . هئيع لوحتت مل اذهو «'هنيع تلوح هب رجن ىذلا

 مالسلاو ةالصلا /هيلع هلوق ممحت ىف مهفالتخا اهدربال وأ ةلغلا بصاخلا دري

 « قح ملاظ قرعل سيل » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوةو « نامّسفلاب جاَرتملا ١

 مق مالغ ف وهو « ببس ىلع جرخ اذه مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ كلذو

 ماعلا جرخش اذإو « هتلغ ىرعشلا دري نأ هيلء فرص ىذا دارأت « بيعب هيف
 ناث  دهيلا ةيادي - ١ ١
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 ءاهقف نيب فال هيف ؟ هموم ىلع لمحي مأ هبدس ىلع رصقي له ببس ىلع
 .نم ةلغلا بجيت امنإ : لاق هببسىلع ركحلا اذه انهه رصق نف ءروبشم راصمألا
 .قحتسيف هلغتسيف اًئيش ىرشي نأ لثم «. ةيبشبناسنإلا ىلإ راص امف نامضلا لبق
 سيلو « ملاظ هنآل ةلغلا هل زوجت الذ ةببش هجرو ريغب هيلإ راص ام امأو . هنم
 اذه مومع ىنعأ : ةلغلاو لصألا ف ثيدحلا اذه ممعف « قح. ملاظ قرعل
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ممعف رمألا سكع نم امأو .ىناثلا صصخخو ثيدحلا

 هلوق صصخو « هيلع جرخ ىذلا ببسلا نم رثكأ ىلع « نامضلاب جارحلا ١
 ةلغإا نود ةبقرلا ىف كللذ لعج. نأب « قحملاظ :قرعل سيل و مالسااو ةالصلا هيلع
 .ىرجن نأس ايقلاف انلوقنم مدقت اكىبعملانم امأو . بصاغلا ةلغلا دربال ؛ لاق

 امأو . ربتعيال وأ نمضتلا ربتعي نأو « ادحاو ىرجم ةدلوتملا نايعألاو مفانما .
 ,نم نأ ىلع ءاملعلا عمجأو . ناسحتسا ىمهف نييذه نيب ىلا ليواقألا رئاس

 ,نم تبث امل علقلاب رمؤي هنأ هضرأ ريغ ىف اتابنو ةلمحلاب ارث وأ الك سرتغا .
 مسو هيلع هللا ىلبص هللا لوسر نأ هيأ نع ةورع نب ماشد نع كالام ثيدحن

 ,( قح ملاظ قرعل سيلو هل ىهف ةتنيم اضرأ اينحأ نسم » لاق
 اذه ىف دواد وبأ ىورو . ريغلا ضرأ ىف سرئفا اموه دناع ملاظلا قرعلاو
 نأ » ثيدحلا اذه« ىثدح ىنلا ىثدح دقلو : ةورع لاق ةدايز ثيدحلا
 .ضرأ ىف المت اههدحأ سرغ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ |مدتحكا نيلجمر
 جرح نأ لخنلا نوئاض رمأو 6 هضرأب ضرألا بحاصل ىضقذ ءرخآلا

 .ىحوع لخنل امإو سوؤفلاب اهلوصأٍ رضتل امنإواهتيأر دقلف : لاق « اهنم هلخم

 ضرأ ىف اعرز عرز نم نأ » كلام نع روبشملاف فور ٠١ الإ « اهنم تجرخأ
 ناكو « هعرز علقي نأ ضرألا بحاصل نكي مل هتعارز ناوأ تافو هريغ
 ىلعو « روهملبا لو5 سايق هبشي ام هنع ىور دقو . ضرألا ءاركعرازلا لع
 نوكي بوصغللال هنأ هلازأو هعلق اذإ هب بصاغلا عفتنيال ام لك نإ : هلوق

 ضرأ ىف عرازلا : اولاقف راملاو عرزلا نيب موق قرفو . عرازلل اذه ىلع عرزلا

 ديبع وبأ لاق هبو « ةنيدملا لهأ نمريثك لوة وهو. « هتعيرزو هتقفن هل هريغ
 _ ٍضْرأ يف جَرَز "نم » مالسااو ةالصلا هيلع لاق هنأ جيدخ نب عفارنع ىورو

 : هلل # © ار دم لاس .٠ .«, ها هو 6 عا ص 8 ل م0
 .. (4 ء ىث رعدزاا ني هل سيل و كيسسك لابسل هلف مم _ذإ ريب موق
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 : لاوتأ ةعبرأ ىلع باودلاو ىئاوملا هتدسفأ ايف ءاضقلا ىف ءاملعلا فلتخاو
 نارضال نأ ىناثلاو . هتدسفأ امل نماض اهيحاصف ةلسر» ةباد لك نأ اهدحأ
 هتدسفأ ايف مهيلع نامض الو « ليللاب متاهبلا باب رأ ىلع نامضلا نأ ثلاثلاو . هيلع
 نحو ؛« تلفنملا ىف ناض الو تلفنملا ريغ ف نايمفنا بوجو عبارلاو . راملاب

 مييلع نامضال نأبو ؛ ىعفاشلاو كلام راهلاب نمضي الو ليللاب نمضي : لاق
 ثيللا نأ الإ « ثيللا لاق قالطإب نامضلابو ؛ هباحصأو ةفيئحوبأ لاق الصأ
 ىضر رمعنع ئورم عباراا لوقلاو « ةيشاملا ةميق ن٠ ريكأ نمضيال : لاق
 ىلاعت هلوق اهدحأ : نائيش بابلا اذه ىف ىعفاشلاو كلام ةدمعذ . هنع هللا
 مع هيف تشفن ذإ ثرحلا َْق ناسك ذل ”ناهتتلسسو هادو
 ىلع جاجمتحالا اذهو « ليللاب الإ نوكيال ةغللا له أدنع شفنلاو - مولا
 باهش نبا نع هلسر» ىناثلاو . انلبق نم عرشب نوبطاخم انأ ئري نم بهذ
 هللا لوسر ىبغقف « هيف تدسفأف موق طئاح تلخد بزاع نب ءارتلل ةقان نأو
 هتدسفأ ام نأو « اهظفح راهلاب طئاوحلا لهأ ىلع نأ ملسو هيلع هللا ىلص
 هيلع هلوق ةفينح ىلأ ةدمعو . نومضم ىأ « اهلهأ ىلع نءاض ليللاب ىبوملا
 قيفحنو : ىواحطلا لاقو « ٌرابج اهلح'دج 'ءامجسلا و مالسلاو ةالصلا

 ةظوفحم اهلسري مل اذإ امأف « ةظوفحم اهلسرأ اذإ نمضيال هنأ ةفينح ىأ بهذم
 حرسملا ف مغلا نوكت نأ انلوق طرش نم : لوقت ةيكلاملاو ؛ نمضيف
 ارامنو اليل نونمضي مهف اهيف حرسمال ةعرزم ضرأ ىف تناك اذإ امأو
 هنأ كلذو « هل لوصألا ةداهش ارامو الل تدسفأ ايف ناهنلا ىأر نم ةدمعو

 نيب قرف نم هجوو « نامضلا ىدعتملا ىلع نأ ىلع ل وصألا و 2« لسرلا نم "دعت

 1ذه ىف فالحلا ببسف . كلميال تلفنملا نإ « نيسب تلفنملا ريغو تافنملا
 نأ ىنعأ « ضعبل هنضعب عامسلا ةدراعمو « عمسال لصألا ةضراعم ببلا
 ثيدح ىف ىتلا ةقرفتلا اهفيأ ضراعيو ؛رابج ءامجعلا حرج ه ضراعي لصألا
 ءامجعلا حرج » هلوق اضيأ ضراعت ءاربلا ثيدح- ىف ىلا ةقرفتلا كلذكو « ءاربلا
 نم باصي ام مكح ىف مهفالتخا ةروهشملا بابلا اذه لئاسم نمو . « رابج

 خبرب ةبادلا نيع ىف ىضق هنأ باطحللا نب رمع نع ىورف ؛ ناويحلا :ءاضعأ
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 رمح هب ىضقو « نويفوكلا لاق هبو « كلذب هرمأف حيرش ىلإ بتكو « اهمع
 صقن ام ةمييبلا نم بيصأ اهف-مزلي : كلامو ىعفاشلا لاقو ؛ زيزعلا دبع نب
 لوق ىلع كلذ ىف اودمتعا نويفوكلاو ؛ لاومألا ىف ىدعتلا ىلع اسايق اهم ىف
 ةباحصلا نم هل فلا الو الوق بحاصلا لاق اذإ : اولاقو هنع هللا ىضر رمع
 لوقلا ىلإ راص امنإ هنأ ملعي هنآل هب لمعلا بجو سايقلل فلام اذه عم هلوقو
 . بحاصلا لول سايقلا ةضراعم !ذإ فالحل بيسف « فيقونلا ةهج نم هب
 هسفن ىلع لجرلا فاخي ههبشأ امو لوئصلا لمحلا ف مهفالتخا بابلا اذه نمو
 ناب اذإ هيلع مرغال : ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ال مأ همرغ هيلع بحي له « هلتقيف
 . لاح لك ىلع هتميق نمضي : ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ هسفت ىلع هفاخ هنأ
 دوصقملا عفادف « هلتق دارأف الجر دصق نم ىلع سايقلا نامضلا ري مل نم ةدمعو
 كلذ ناك اذإو « دوق هيلع سيل هنأ ىدعتملا دصاقلا ةعفادملا ف لتقف هسفن نع
 اسايقو « لاملإ نم ةمرح مظعأ سفنلا نآل ؛ ىرحأ لاملا ىف ناك سفنلا ىف
 . ىعفاشلا باوصأ قاذح. ةب كسمتو لاص اذإ ىرخلا ديصلا مد رادهإ ىلع اضيأ
 . ريغلا ماعطىلإرطضملا هلصأ ءاهيلإ ةرورضلاب نمضت لاومألانأ ةفينح ىنأ ةدمعو
 ةهركملا ف مهفالتخا بايلا اذه نمو . سفن وذ وه ام ةهج نمريعبلل ةمرحالو
 ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ ال مأ قادص دحلا عم اههركم ىلع له « ىنزلا ىلع
 دحلا هيلع : ىروثلاو ةفينح بأ لاقو ؛ اعيمج دحلاو قادصلا هيلع : ثيللاو

 : ناقح هيلع بجو هنأ كلام ةدمعو . ةمربش نبا لوقو وهو « هيلع قادصالو '
 اهب بجي ىتلا ةقرسلا هلصأ ؛ رخآلا امهدحأ طقسي ملف « ىدآلل قحو هلل قح
 كلذ ىف قلعتف « قادصلا بجوي مل نم امأو . عطقلاو لاملا مرغ مدنع
 قح طقس قولخملل قحو هلل قح : ناقح عمتجا اذإ هنأ امهدحأ : نيينعع
 مرغ قراسلا ىلع عمجيال هنأ ىف نييفوكلا ىأر ىلع اذهو « هللا قل قولخما
 ناك ذإ ةدابع وه امتإو « عضبلا لباقم سيل قادصلا.نأ ىناثلا ىعملاو : عطقو
 ريغ ىلع ىذلا حاكتلا ىف قادص الف كلذك ثلذ ناك اذإو « ايعرش حاكتلا
 اهيلع ىنبف ةناوطسأ بصغ نم بابلا اذه ىف ةروهشملا مهلئاسم نمو . جرشللا
 ىلع ىكحي : ىعفاشلا و كلأم لاقف « ةناوطسألا ةميق فااعضأ امئاق ىواسي ءانب
 توفت : دع وأ لاقو.؛ هتناوطسأ هنم بوصتخملا لحخأيو مد لاب بصاغلا
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 دنعو ؛ ةريثك ةميق اهل ةعانصب بوصغملا ريغ نميف كلام لوقك ةميقلا»
 . باتكلا اذه ىضقنا انهو . ةدايزلا نم ءىبثشب بوصغملا توفيال ىعفاشلا
 ( ايلست ملسو هبعصو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « ميحرلا نيحرلا هللا مسي )

 لوصأ ليصحتو « قاقحتسالا ماكحأ ىف وه باتكلا اذه ىف رظنلا لجو
 ءايشألا هب تبنت امب ناسنإ دي نم قحتسملا ءىنثلا 'نأ باتكلا اذه ماكحأ
 ءىشلا هدي نم قحتسا ىنذلا ناسنإلا كلذ ىلإ راص اذإ اهقحتسا عرشلا ىف
 ع هلج وأ هلك وأ هلقأ ء ىلا كلذ نم قحتسي نأ نم واخيال هنأ ءارشب قحتسملا
 هديب وه ىذلا دنع ريغت دق نوكي نأ واخي الف هلجس وأ هلك هنم قحتسا اذإ م
 دق هنم نحتسملا نوكي نأ اضيأ ولخمال م « ريغتي ل نوكي وأ ناصقن وأ ةدايزب
 دنع عجري امنإ هنإف « هلقأ هثم قحتسا ناك نإ اهأف : نومث» وأ نمثب هارتشا
 عجري نأ هل سيلو « هدي نم قحتسا ام ةميقب هنم هارتشا ىذلا ىلع كلام
 قحتسملا هذخأ ريغتي مل ناك ناف « هلج وأ هلك قححتسا ناك نإ امأو . عيمجلاب
 هارتشا ناك نإ هنم هارتشا ام نمثب هنم هارتشا ىذلا ىلع هدي نم قحتسملا عجرو
 َنِإَف < ريغتي مل ناك نإ هنيعب نومثملاب عجر نومثملاب هاريشا ناك نإو « نمثب
 لاملا ناك نإو « ءارشلا موي هتميقب عجر هتميق فالتبخا بجوي اريغت ريغت
 « هنيعب هذخأي وأ نعلا دخأيو عيبلا ىضمي نأ قحتسملا نإف « عيب لق قحتسملا
 ريغت نإف « قحتسملا ءىنشلا ريغتي لاه هدي نم قحتسملاو قحتمملا مكح اذهف
 ةدايزب ريغت ناك نإ امأف . ناصقن وأ ةدايزب ريغتي نأ ولخي الف قحتسملا ءىبثلا
 نم ةدايزب وأ « ءىشلا هدي نم قحتسا ىذلا لبق نم ةدايزب ريغتب نأ ولت الف

 نمست نأ لثم « قحتسملا اهذخأيف ءىبثلا تاذ نم ةدايزلا امأف . ءىشلا تاذ
 ىرتشي نأ لثف « هنم قحتسملا لبق نم ةدايزلا امأو . مالغلا ربكي وأ ةيراحلا
 نيخأيو ةدايزلا ةميق عفدي نأ نيب ريخم هنإف « هدي نم قحتستف اهيف ىنبف رادلا
 انوكي وأ قحتسا ام ةميق هدب نم قحتسملا هيلإ عفدي نأ نيبو هقحتسا ام
 ىب ام ةميق ردقب اذهو « هدي نم قحتسا ام ةميق ردقب اذه « نيكيرش
 ةدالو ةدايزلا تناك نإ امأو . باطالا نب رمع ءاضق وهو « سرغوأ
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 لخأي نأ هل سيل قحتسملا نأ ىلع اوقفتا مهنإذ « ةمأ جرختف ةرح اهنأ ىلع
 « اهنيعب اهذخأي ليقف ملا امأو . مهتميق لخأ ىف اوفاتخاو « دلوأا نايعأ
 ةيدودعب تقحتساف اكساب دلولا ناك نإ امأو . اهميق ذصخأي ليقو
 « هرغ نم ىلع قادصلاب جوزلا. عج ريو اهذخأي نأ اددرسأ نأ فالح الق

 قلعتي مل ررغلا نأل « هرغ: نم ىلع كلذب عجري مل داواا ةميق هانمزأ اذإو
 فالح الف كالم ةببشب انماض ناك اذإ هنإذ « قحتسملا ءىذلا ةاغ امأو . دلولاب
 . هد تكله اذإ هتراسخ نء نوكت اهنأ نامضلاب ىبعأو « هنمقحتسملل ةلغلا نأ
 رخآ ثراو هيلع أرطيف اثراو نوي نأ لثم « نءاض ريغ ناك اذإ امأو
 هنأ الإ نماض ريغ ناك نإ امأو . ةلغلا درب هنإف هدي ىفام ضعب قحتسيل
 نملاب مجري هدنع كله نإو هنإذ « ةيرحب قحتسي دبعلا لثه انمث كلذ ىف ىعدا
 ىلع.دجو اذإ نمضيو « عجري نم ىلع دي مل اذإ نمضيال هنأ : نالوت هيفف
 ليقو « مكمللا موي ليقف ؟ قحتسملا ةلغلا حصت تقو ىأ نم امأو . عج را نه.
 قىحتسملا بجت ةلغلا نإ انلق اذإو : هفيقؤت موي ن٠ ليقو “ قبلا توبث موي نم
 تقولا اذه كردأف ةرمث اهيف الوصأ تناك اذإف ةثالثلا تاقوألا هذه لسأ ىف
 2 سبيت ملام لسيقو 2 فطقت ملام قجيتسملل اهمإ ليقف « هدعب فطقي ملوركلا

 نإ اذهو « هيدي نم قحتسملا جلاعو ىس امي هيلع عجريو بطي ملا» ليقو
 ةرملاق رابإلا دعب اهارتشا ناك نإ امأو . رابإلا لبق لوصألا ىرتشا ناك
 : بهشأ لاقو ؛ جالعلاو ىسأاب عجريو تذج نإ مساقلا نبا دنع قحتسملل
 نإ قحتسمللاوه امنِإ ءاركلاف « تقحتسا اذإ ضرألاو . ذجت ملاه قحتسدلل ئه
 ءارك بجو دقف نابإلا جرخ اذإ امأو .٠ ضرألا ةعيرز نابإ ىف قاقحتسالا عقو
 ببس ريغ .نم ناك نإف « ناصقن ريغب ناك نإ امأو . همنم ىحتسملل ضرألا
 انمم هل ذحنأ ناك نإ امأو . هيدي نم قحتسملا ىٍلع ءىث الف هيدي نم قحتسملا
 عجري هنإذ رخنأ لج ر هدي نم اهقمحتسي 5 أمضقن عيبيف رادلا مدس نأ لثم
 انالخب بابلا اذه ىف دجأ ملو : ىضاقلا لاق : ضقنلا نم جاب ام نمثب هيلع
 اذه ىف مهوصأ ىهو « هرايصأو كلام بِهذم نم هيف هتلقن ايف هيلع دمتعي
 « ضرعب ىرتشنم ىحتسملا ناك اذإ هنأ ريغلا ل وصأ ىلع ءىسجي نكلو « بابلا
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 هو « هتميقبال هلثم ضزعب هدي نم قحتسملا عجري نأ بهذ دق ضرعلا ناكو
 عجري نأ ريغلا لوصأ ىلع ءىجي كلذكو ؛ لثملا تافلخملا عيمج ىف نوري نيذلا
 دقعنا الو قابلا ىلع لخدي مل هنأل « ريثك وأ ليلق هنم قحتسا اذإ ىرتشملا ىلع

 . هللا دمحب قاقحتسالا بات لك 2. ذارت هب عقو الو عبب هيلع

 تامل باتك
 .اهماكحأ ىفو « اهعاونأ فو « اهطورش فو « اهناكرأ ىف : ةبهلا ف رظنلاو

 . ةرومثملا لئاسأا نم اهيفام سانجألا هذه نم ركذن امنإ نحنو
 : ةملاو « هل بودوملاو « بهاواا : ةثالث ىهف ناكرألا امأ : لوقتف

 حب بوهوملا اكلام ناك اذإ هتبه زوجت هنأ ىلع اوقفتا مهن بهاولا امأ

 لاح ىف اوفاتخناو + ديلا قالطإ لاحو ةحصلا لاح ىف ناك اذإ كالذو « كلما

 : اهيبشت هثلث ىف اهنإ : روهمحلا لاقث ضيرملا امأ . ىدلغلاو هفساا لاح ىفو ضرملا

 لهأ ةءامجو فلسلا نم ةفئاط تلاقو . اهطورمشب ةماثلا ةبها ىبعأ « ةيصولاب

 اذإ هنأ مهنيب فالخ الو « تام اذإ هلام سأر نه جرخت هته نأ : رهاظلا

 نع نيصح نب نارمع ثيدح روهمدبا ةددعو . ةحرو# ةبملا نأ هضرم نم حيمح
 لوسر هرمأن « هتومدنع دبعأ ةنس قتعأ ىذا ىف ٠.مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا

 باحصتسا رهاظلا لحأ ةدمعو «قابلا قرأ

 ةحضلا ىف هتبه زاوجس ىلع اوقفتا امل مهنأ كلذو « عامجإلا لاح ىبعأ : لاحلا

 ةنس وأ باتك نم ليلد لدي نأ الإ صضرملا ف عامجإلا مكح باحصتسا بجو

 دنع اهيف زجحي ىلا ضارمألاو « ةيصولا ىلع لوم مهدنع ثيدحلاو « ةئيب

 لثم « ةفولا تالاحلا ثالام دنع كلذكو « ةفولا ضارمألا ىه روهمحلا

 « جترملا رحبلا بكارو « عضولا نم لماحلا برقو « نيفصلا نيب نوكلا

 اذه مدقت دقو « ريجحت ايف ممدنع سيف ةنمزملا ضرألا امأو . فالتخا هيفو

 رجيحلاب لوقي نم دنع فالخ الف نوسافملاو ءاهفسلا امأو . رجلا باتك ىف

 اوقفتاو . هكلم حص ءىش لكف بوهوملا ةمأو , ةيضام ريغ مهتبه نأ مهيلع
 ضعب لجرلا ليضفت ىف اوفلتخاو : ىبنجألل هلام عيمج بهي نأ ناسنإلل نأ ىلع

 و مهماث قتحأف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
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 لاقف ضعب نود مهضعبل هلام عيمج ةبه ىف وأ 9 ةبحلا ف ضعب ىلع هدلو

 هلاقو ؛ زاج هدنع عقو اذإ نكل و « هل كلذ ةيهاركب راصمألا ءاهقف روهج
 .لاقو ؛ هلام عيمج مهضعب بيم نأ نع الضف ليضفتلا زوجيال : رهاظلا لهأ
 ليلدو : ضعب نود لاملا عيمج مهضعب ببي نأ زوجي الو ليضفتلا زوجي كلام
 .ناك نإو + هتعص ىلع قفتفثيدح وهو « ريشب نبنامعنلا ثيدح رهاظلا لهأ
 هللا لوسر ىلإ هب ىقأ ا"ريشب هابأ. نإ » لاق هنأ ثيدحلاو « هظافلأىف فلتخا دق
 لوسر لاقف ؛ ىل ناك امالغ اذه ىبا تلاحم ىفإ : لاقف ملضو هيلع هللا ىلص
 .لاق « ال لاق ؟ ذمه ”لثثم هتان“ ”كدنلو ”لكأ : ملسو هيلع هللا ىلص هلل
 لسمو ىراخبلاو كللام قفتاو « هتعمجت إف : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ظافلأ ضعب ىفو : ةبحلا نالطب ىضتقي عاجترالاو : اولاق « ظفللا اذه ىلع
 . : روج اذه » مالسلاو ةالصلا ةيلع لاق هنأ ثيدحلا اذه تاياور
 هلام عيمج هتنص ىف بهي نأ لجرلل نأ ىلع دقعنم عامجإلا نأ روهمخلا ةدمعو
 اوجتحاو . ىرحأ دلولل وهف ىنجألل كلذ ناك اذإف « هدالوأ نود بناجألل
 ةباغلا لام نم اقسو نيرشع ذاَذج ةشئاع لح ناك“ هنأ روبشملا ركب ىلأ ثيدحن
 ئدعب ىنغ .ىلإ بحأ دحأ سانلا نم ام ةيئب اي هللاو : لاق ةافولا هترضح املف
 اقسو نيرشع ذاذح كاتلحت تنك ىلإو « كلنه ىدعب اًرقف لع زعأ الو « كنم

 : اولأق . ثراو لام مولا وه امثإو .« كل 'ناك هيتزمحاو هيتذلج تنك ولف
 : هتاياور ضعب ىف نأ كلذ ىلع ليلدلاو « بدتلا هب دارا ثيدحلا كلذو
 ”ليأف : لاق « يعن : لاق ؟ ءاوس فاطلللاوربلا فكل اوئنوكي 'نأ ديت تسلأ»
 هلام عيمج لجرلا بهينأ نع ىمملا نأ ىأر هناف كلام امأو . «ىرِتغ اذه ىلع
 موهفم هدياع بجوأف « بوجولا ىلع لمحم نأ ىرحأ وه هدلو نم دكحاول
 ببسف : هلام عيمجب هدالوأ ضعب لجرلا صخ نأ نع. ىلا ثيدحلا اذه
 ىبلا نأ كلذو « دراواا ىبملا ظفلل سايقلا ةضراعم ةلئسملا هذه ىف فالحلا
 نف ؛ بوجولا رمألا ىضتقي اك « ميرختلا هتغيصي رثكألا دنع ىضتقي
 هصصتخش وأ ع بدنلا ىلع ثيديملا لمح سايل و عامسلا نيب عمجلا لإ بهذ
 زوجي هلأ سايقلاب نيلئاقلا دنع فالخ الو « كلام لعف امك رومكلا: نضعب ىف

 م نأ ىعأ اهرهاظ نع اهي لودعلا كلذكو « سايقلاب ةنسلا مومي صيصخ 1
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 رهاظلا لهأ امأو . ةيهاركلا موهفم ىلإ رظحلا موهفم نع ىلا ظفلب لدعي :
 ميرحتب اولاقو ثيدحلا رهاظ اودمتعا عرشلا ىف سايقلا ما زج مل املق
 6 موسقملا ريغ عاشملا ةبه زاوج ىف بابلا اذه نم اوفلتخخا و . ةبهلا ف ليظفتلا

 . حصتال : ةفينحوبأ لاقو ؛ حصت : روثوبأو دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقف
 نأ ةفينح ىلأ ةدمعو . عيبلا ف ضبقلاك حصي اههف' ضبقلا نأ ةعامجلا ةدمعو
 .ةبه زاوج ىف بهذملا ىف فال الو ء نهرلاك ةدرفم الإ حصيال اهيف ضبقلا
 .حرشلا ف هعيب حصرال ام لك ةلمحلابو « دوجولا عقوتملا موداعملاو لوهخلا
 زج ملامو « نيدلاك هتبيه تزاج هعيب زاجام : ىعفاشلا لاقو ؛ ررغلا ةهنج نم
 .« نهرلا و نيدلاك هتبه حصتال ىعفاشلا دنعهضبق حصيأالام لكو « هتبه زي مل هعيب
 هبوهوملا طرش نمو . عيملا دنع لوبقلاو اهيف باجيإلا نم دب الف ةيهلا امأو
 ىعأ « ضيقلا اهرهشأف طورشلا امأو . هضبقو هلوبق حصي نمم نوكي نأ هل
 ىعفاشلاو ىروثلا قفتاف ؟ال مأ دقعلا ةعصى .طرش .ضبقلا له اوفلتخا ءاملعلا نأ
 ؛ بهاولا مزاي مل ضيقي مل اذإ هنأو « ضبقلا ةبهلا ةحص طرش نم نأ ةفينحوبأو
 بوهوملا ىنأت نإذ « ءاوس عيبلاك ضبقلا ىلعربحيو لوبقلاب دقعني : كلام لاقو
 عاب اذإ هلو « ةبللا تلطب ضرم وأ بهاولا سلفأ ىبح ىضبقلا بلط نع هل
 . بوهوملا هل ناك روفلا ىف ماق نإو ؛ نالا الإ هل نكي مل ىناوتف ملع نإ ليصفت
 دنع وهو « ةححصلا طرو رش نمال مالا طورش نم ةيملا ىف هدنعضبقلا : كلف
 بها حصت : روثوبأو دمحأ لاقو . ةحصلا طورش نم ةفينح ىنأو ىعفاشلا
 « ةبص طرشنم الو مام طرش نمال « الصأ اهطورشنم ضبقناس يلو « دقعلاب
 .اهطورش نم ضيقا نأ لبنح نب دمحأ نع ىور دقو 5 رهاظلا لهأ لوو وهو

 نأو « عيبلاب اهبيبشت ةيلا ىف سفبقلا طرتشي مل نم ةدمعف . نوزوملاو ليكملا ف
 طارتشا ىلع ليادلا موقي ىبح اهح ىف طريشم ضيبقال نأ دوقعلا ف لصألا
 هنع هللا ىضر ركب ىنأ نع ىورم كلذ نأ ضبقلا طرتشا نم ةدمعو . ضبقلا
 . ةبهلا ةعص ىف ضبقلا طارتشا ف صن وهو « مدقتملا ةشئاعل هتبه ثيدح ف
 مث الحن مهءانبأ نولحني لاجر لاب ام : لاق هنأ اضيأ رمع نع كلام ىور امو
 تام.نإو « !دحأ هطعأ مل ىديب ىلام : لاق مهدحأ نبا تام نإف « امتوكسمي
 هلوحنملل اهلحن ىذلا اهزحي ملف ةاحن لحن نف هايإ هتيطعأ تنك دق ىببال وه لاق



 ل

 : اولاق « ىلع لوق وهو ةلطاب ىسهف هتثروأ تام نإ نوكت ىح اهاقبأو هل

 كلام امأو . فالخ كلذ ىف مهلع لقني مل هنأل « ةباحصلا نم عامجإ وهو
 « امهميب محبو ؛ ةباحصلا نع ىور امو سارا ىبعأ : اعيمح نيرمألا دمتعاخ
 « ضبقلا اه طورش ند اطرش هدنع نكي مل دوقعلا نم دقع ىه ثيح نف
 لعجم رمع اهركذ ىلا ةعيردلا لسأ ضيقا هيف ةبادءصلا تطرش ثثيح نمو

 ىح ىتخارت نإ هنأو « هل بوهوملا قح نمو « ماقلا طرش نم اهيأ ضبفلا
 راصمألا ءاهقفروهمح . هقح طقس بهاولا ىلع سالنإ وأ ضرب ضبقلا توفي
 ىذلا هيفساا ريبكللو هرظن ةيالو ىف ىذلا ريغصلا هنبال زوجي بألا نأ ىلع
 هداهشإ هل ةزايحلا ىف ىنكي هنأو ء ممل هريغ هبهو ام اممل زوجي امك. هبهوام
 : نيعتيال ايفو ةضفلاو بهذلا ادع ايف هلك كلذو « كلذب نالعإلاو ةبحلاب
 بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام هاور ام مهدنع كلذ ىف لصألاو
 نلعأف هتاحن زوحي نأ غلبي مل اريغص هل انبا لحن نم : لاق نافع نب نامع نأ
 نم دبال : هبامصأو كلام لاقو' ؛ اهيلو نإو ةزايح ىهف هياع دبشأو كلذ
 ع اهنم جرخ ايف نكس اراد تناك نإف « سوبلملاو نوكسملا ىف ةزايحلا
 لوق لثمب ضورعلا رئاس ىف اولاقو « ةبللا تلطب هسبل' نإ سوبلملا كلذكو
 قرولاو بهذلا امأو . هداهشإو هنالعإ كلذ ف ىنكي هنأ ىنعأ « ءاهقفلا
 بألا هجم رز نأ الإ زوحجيال هنأ هنع ىورذ « كلام نع هيف ةياورلا تفلتخاف

 متخو ءانإ وأ فرظ ىف اهلعج اذإ زوجي هنأ هنع ىورو « هريغ لي ىلإ هدي نع
 ىصولا نأ كلام باعصأ نيب فالخ الو . دوهشلا كنذ ىلع دبشأو مئخب اهيلع
 ماقم موقتال : مساقلا نبا لاقف ؛ مألا ىف اوفلتخاو . بألا ماقم كلذ ىف موقي
 ؛ ةفينحوبأ لاق هبو « موقت: هباعصأ نم ةريغ لاقو ؛ ثالام نع هاورو « بألا
 أ بهو نبا دنع ةدحلباو « بألا ةازمج دحلا : ىعف'شلا لاقو
 . بألا ماقم مونت هدنع مألاو « مآلا ماقم

 تابهلا عاونأ ىف.لوقلا
 دصقيام اهمنيعلا ةبهو : ةعفام ةبه ىهام اهنمو « نيع ةبهىمحام اهمه ةبطلاو

 دصنقي ام اهم باوالا اهب دصقي ىتلاو : باوثلا اهب دصتتيال ام !ممو « باوثلا اهي

 موقت مألا م



00 

 فال الف باوثا ريغل ةبهلا امأف . قولخملا هجبو هب اصقي ام انهو ع هللا هب بو أهي

 اهزاجأت ؛ اهف اوهتخانباو با ة.هامأو . اهم'كحسأ ىف اوفلتخخا إو « 'اهزاوجج

 فالخلا ببسو . روثوبأو دو دلاق هبو « ىعااشأ اهعامو ؛ فرنحوأو كلام.

 نُدلا لوهجع اعيب هآر نف ؟ ثلا لوهبع اعيب سيأ وأ نقلا لوهجع عيب ىه لد
 زوي : لاق لوهجم عيب 5 ري مل نمو .زوجنال ىلا ررغلا عويب نم ود لاق
 فلتخنا كلذلو « اهلثم باوث وهو طرشلا ةلزنمب اهيف فرعلا لعج كام نأكو

 هاطعأ اذإ ةبملا همزلت ليقلا# حلا اهديارتلاب بهأولا ضري ملاذإ مهدنع لوشك

 لعب قأيسام ىلع رمع لوقوهو « هيض رد نأ الإ همزلتال ليقو « ةميقلابوهول

 .كلام نع روهشملا وه لوألاو « لقعنأ عيب كلانه سيلف اضرلا هيف طرتشا اذإذ

 اذإ باوثلا ىلع ةبهلا كلام لمح امنإو « دقعنا عيب كلانهف ةميقلا مزلأ اذإ امأو
 ببي نأ لثم كلذ ىلع لاحلا ةنيرق تلد اذإ اصوصخخو « كلذ ىف اوفلتا
 اه عفانملا تابه امأو . باوثلا كلذب دصق امنإ هنأ ىري ناوأ « ىنغلل ريمفلا

 طرتشي ام امو © كلذ هبشأ انهو ةحءامو ةيراع ىمست هذهو « ةلجؤم ىه ام

 لجر ببي نأ لثم « ىرمعلا ىمست هذهو « هل بوهوملا ةايح تيقب ام اهيف
 اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع اهبف ءاملعلا فلتخا هذهو « هتايح راد ىنكس الجز

 ىروثلاو ةفئيح وبأو ىعفاشلا لاق هبو « ةبقرلل ةبه اهنأ ىأ : ةتوتبم ةبه اهنأ
 تام اذإف « ةعفنأا الإ اهيف رمعملل سيل هنأ ىناثلا لوقلاو . ةعامبو دمحأو

 نإ هنأ هدنعو « هباعصأو كلام لاق هبو « هتثرو ىلإ وأ رمعملا ةبقرلا تداع

 ثلاثلا لوقلاو . هتثرو ىلإ وأ ر فمعملا ىلإ بقعلا عطقتا اذإ تداع بقعلا ركذ

 ركذي ملاذإف ؛ روعملل اكلم ةبقرلا تناك كابقعلو كل ىرعع ىه : لاق اذإ هنأ

 روثوبأو دواد لاق هبو « هتثرول أر سمعملل رمعملا تؤم:دعب ةبقرلا تداع بآعلا:

 . رثألل لمعلاو طرشلا ةضراعمو راثآلا فالتخا بابلا اذه ىف الخلا بيسو

 ا 5 هت ىلع قفتم اهدحأ : : ناثيدح كلذ ىذ رث هلا امأ

 هل ىرتع رمعأ لتر امي 9 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ رباج

 هنأل « ؟دنبأ اهاطتعأ ىذا ىلإ“ عسر شال اهاطسعسي ىلا انما هبقعلو

 رباج نع ريبزلا ىنأ ثيدح ىناثلا ثيدحلاو . ثيراوملا هيف توق داع ىطعأ
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 اوكسسمأ راصنألا رشعم اي و ل هللا . ىلص هللا لوسر لاق : :لاق

 0 و ا ايش رمح أ ف 5 أه 0 رصلعتت الو مكلاولم ا أ 'مكتيلع

 اوبقرت الو اورمعتال ) رح ظفلب رباج نع ىور دقو و هنامكو ا

 رباج نع ريبزا ىلأ ثيدحف ([ هتشرول و هبقرأ وأ ائيش رح أ ف

 .ليخي هنأ الإ رمعملا ّط هرشل اضيأ فلام هنع كلام ثيبحو .رمعملا طرشل فلام

 هسلغ نف « ةيطعلا تيتبت مهوب بقعلا ركذ نأ كلذو « ةفلاخلا ف لقأ هنأ

 رباج' نع كلام ثيدحو « رباج نع ريبزلا ىلأ ثيدحب لاق طرشلا ىلع تيدحلا
 رمبملا لإ ةوقتاعفرمعلا نإ كاق نم امأو 4 كلام ةلوقب لاق طرقلا نلخ نمو
 امأو . ثيدحلا 3 ذخأ .هنإف « ركذ نإ دوعت الو « بقعلا ركذي مل نإ
 . رباج نع ريبزلا ىف أ,ةياور ىعأ « هيف فاتخف رباج نع ريبزلا ىبأ ثيدح

 ررهمهلاف « كتايح رادلا هيله 'كاتنكسأ : لاقف ناكسإلا ظفلب ىأ اذإ امأو

 ,ىوسف « بقعلاب لقفل ”نإو ىرمعلا فال مادخإلاوأ 0 ناكسإلا نأ ىلع

 ,ىكسلا "نيب نووسي ةداتقو ءاطعو نسا ناكو . ناكسإلاو ريمعتلا نيب كلام

 . ىرمعلا ىف روهمخبا لوق ىلع ادبأ نكسملا ىلإ فرصنتال املأ ىف ريمعتلاو
 هنوكي نأ بجي هنأو « دحاو امهنم موهفملا ىعم ريمعتلاو ناكسإلا نأ قحلاو
 هليلإ بهذ ام ىلع بقعلا ركذب حرصي مل اذإ هل افلاش بقعلاب حرص اذإ ركحلا

 .:.رخاظلا لعإ

 ماكجالا ىف لوقلا
 وهو « ةبهلا ف راصتعالا زاوج بابلا اذه ىف ةروهشملا مهلئاسم نمو

 هبهو ام رصتعي نأ بلل نأ ةئيدملا ءاملع روهمحو كلام بهذف . اهيف' عوجرلا
 قح هيلع بتريي ملاف ةلمححلاب وأ انيد ,ثدحتتسي مل وأ نبالا جوزي مل ام هنبال

 ىور دقو « ايح بألا ناك نإ تبهو ام رصتعت نأ اضيأ مألل نأو « ريغلا

 رصتعي نأ دحأل زوجال : رهاظلا لهأو دمحأ لاقو ؛ رصتعتال اهمأ كلام نع

 هبهو ام الإ هبهو ١ رصتعي نأ دحأ لكل زوجي : ةفينح.وبأ لاقو ؛ هبهوام
 جو ىأ ةقدصلا اهب داري ىلا ةبهلا نأ ىلع اوعمجأو . هيلع ةمرحم محر ىذل
 .ضراعت بابلا 0 فالملا| ببسو . اهيف عوجرلا ليسأل زوجال هنأ هللا



 ا

 هلوق وهو ؛ تباثلا ثيدحلا مومعب جتحا الصأ راصتعالا ري مل نف ؛ راثآلا
 5 هئيمق ىف دومعبل باكلاك هتبه ف دئاعلا » مالسأاو ةالصلا هياع

 مالسلا و ةالصلا هيلع لاق هنأ سواط ثيدحي جتحا نيوبألا ىتتسا نمو

 ىلع مألا ساقو « ديلا لإ هيتييه ىف مجري "نأ بهاول ليال :
 : هريغ لاقو ؛ هب تلقل سواط ثيدح لصتا ول : ىعفاشلا لاقو ؛ دلال
 الإ راصتعالا زاجأ نم امأو . ةقث وهو ؛ ملعملا نيسح قيرط نم لصتا دق
 هللا ىضر باطحللا نب رمع نع كلام هاور امب جتحاف « ةمرثأ محرأا ىوذا

 عجرريال هنإف ةقلص ةهج ىلع وأ محر ةاصل ةبه بهو نم : لاق هنأ هنع
 اهيف عجري هتبه ىلع وهف اه. باوثلا دارأ امنإ هنأ ئري ةبه بهو نمو « اهيخ

 ضوع: ريغ نع ائيش بهو نم نأ لصألا نإذ اضيأو اولاق . اهم ضرس مل'ذإ
 هجو ىلع ةبطلا نم هيلع اوقفتا ام الإ 1 دعو ول اك هب هياع ىضقيال هنأ

 نأ دعب نبالا تاف هنبا ىلع قدصت نم نأ ىلع ءاملعلا روهمحو د ةقدصلا
 قدصت جرزحلا نم ايراصنأ الجر نأ كلام تالسرم ىو . اهتري هنإف اهزا
 ىنلا كلذ نع لأسف « لتوهو لاملا امهنبا ثروف اكاهف ةقدصب هيوبأ ىلع

 ع ”كئاريمب_ اه'ذسخو كتقدص ىف ترج "دق :لاقف مالسااو ةالصلا هيلع
 هللا لوسر تنأ ةأرما نع هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع دواد وبأ جّرخو
 اهنإو « ةديلوب. أ ىلع تقدصت دق تنك » تلاقف سو هيلع هللا لص

 كراجأ بجو : ملسو هيلع هللا ىلص لاقف « ةديلولا كلت تكرتو تتام
 دحأل راصتعالا زوحيال : -رهاظلا لهأ لاقو , ثاريملاب كئبَلِإ تَعَجرَو
 ىرذلا سّرتفلا ىف .هِرتسنشتال  رمعا مالساو ةالصلا هيلع هلوق مومعل
 5 هئسيق ىف دوعيب .بااكلاك هتبه.ق دئاعلا "نإ - هب ا

 نساحم نم سوا ةيحلا ف عوجرلاو : ىضاقلا لاق . هتحص ىلع فتم ثيددلاو
 < قالخألا نسا ممتيل ثعب امنإ مالسلاو ةالصلا هيلع عراشلاو « قالخألا

 ٠ . بابلا اذه ىف فاك ردقلا اذهو
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 : « ايلست ملسو هبعصو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 اباصولا باتك
 ىاثلاو . ناكرألا ىف رظنلا : لوألا مسقلا نيمسق الوأ مسقني هيف رظنلاو
 . ةروهشملا لئاسملا نم اهيق عقو ايف هذه نم ملكتن امثإذ نحو . ماكحألا 2

 ناكرأألا ف لوقلا
  ةيصولاو « هب ىصوملاو « هل ىصوملاو « ىصوملا : ةعبرأ ناكرألاو

 ةيصو كلام دنع حصيو « ثالملا حي كلام لك هنأ لع اوقفتاف ىصوملا امأ
 ,ىبصلا ةيصو زوجتال ةفينح بأ لاقو ؛ برقلا لقعي ىذلا ىبصلاو ةيفسلا
 مهداع حصت رفاكلا ةيصو كلذكو نالوقلا ىعفاشلا نعو ؛ غلبي : ىذلا

 زوجنال ةيصولا نأ ىلع اوقفتا مهنإف هل ىصوملا امأو . مرحب صوي مل اذإ
 له اوفاتخاو « ثراول ”ةةئيصوال ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ثراول
 « ةيهاركلا عم نيبرقألا ريغل زوجت اهنإ.: ءاملعلاروومج لاقف ؟ ةبارقلا ريغل زون
 ةجيحو « قدسإ لاق هبو « ةبارقلا ىلع ةيصولا درت: : سواطو نسحلا لاقو
 ماللاو فلألاو - ني.برقألاو نّيدلاول ”ةيِصْولا - ىلاعت ةلوق زداظ ءالؤه
 نأ ١ وهو روهشملا نيصح نب نارمع ثيدحب روهمحلا جتحاو . رصحلا ىضتقت
 عرقأف « مهريغ هل لامال هتوم دنع هضرم ىف هل دبعأ ةتس. قتعأ الجر
 ديرعلاو .» ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف « مهيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 . ةثرولا اهزمي مل اذإ ثراول زوجتال اهمأ -انلق امكب اوعمجأو . ةبارقلا ريغ .
 لهأ لاقو ءزوجن :روهمدلا لاقف « ةثرولا اهتزاجأ اذإ انلق امك  اوفلتخاو
 ؟ ةدابع وأ ةثروأا ةلعل عنملا له فاليللا.ببسو . زوال : ىلزملاو رهاظلا
 قيل عنملاب لاق نمو ؛ ةثرولا اه زاجت نإو زوال : لاق ةدابع لاق نف
 دادرت ىلإ عجار فالحل اذه د”درتو ؛ ةثرواا اهزاجأ اذإ اهزاجأ ةثرولا
 توب لطبت : موق لاقت « تيما ةيصولا ىف اوفلتخاو ؟ لوقعمب سيل مأ ىنعملا لوقعم وه لهعثراول ةيصو ال» مالسأاو ةالصلا هيلع هلوقنم موهفملا
 لئاتلل ةيصولا فو لطبتال : موت لاقو ؛ روهمجللا مهو ؛ هل ىصوملا

 هف



 ا مو

 مهل له تيملل ةئرولا نذأ اذإ وهو « روهشم عرف بابلا اذه ىو ًادمعو أطخ
 هقرفلاب ليقو « ممل سيل ليقو « مهل ليقف ؟ هتوم دعب كلذ ىف اوعجري نأ
 :اوناك نإ مهنأ ىعأ « اونوكي الوأ تيملا لايع ىف ةثرولا نوكي نأ نيب
 . بهذملا ىف لاوقألا ةثالثاو 4 عوجرلا مط ناك لاعبو

 هردقو هسنج ىف رظنلاو هب ىصوملا ىف لوقلا
 عفانملا ىف اوفلتخاو « باقرلا ىف ةيصولا زاوج ىلع اوقفتا مهنإف هسنجب امأ

 ةمربش نباو ىليل ىنأ نبا لاقو ؛ زئاج كلذ : راصمألا ءاهقف روهمح لاقف
 ىبعم ف ,عقانمل نأ روهمحلا ةدمعو . ةلطاب مفانملاب ةيصولا : رهاظلا لهأو

 ثيم نأل « ثراوأا كلم ىلإ ةلقانم عفانملا نأ ةيناثلا ةمن ةئاطلا ةدمعو . لاومألا

 هبهذ لوقلا اذه ىلإو « هريغ كلم ىف دجوي امب ةيصو هل حصت الف هل كلءال

 .ةيصولا زوجتال هنأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإذ ردقلا امأو . ربلا دبع نب رمعوبأ

 ردقلا فو ةثرو كري من نميف اوفلتخاو . ةثرو كرت نمل ثلثلا نم ركأ ىف

 ةيصولا نأ ىلإ عيمدللا راص امثإو ؟ هنؤد وأ ثاثاا وه له « اهم بحتسملا
 هنأ 9 ماسو هيلع هللا ىلص هنع تبث امب ثراو هل نمل ثاثلا نم رثكأ ىف زوال

 انأو ىرت ام عجولا ىه غلب دق : هللا لوسر اي هل لاقف صاقو ىلأ نب دعس داع

 .ىلص هللا لوسر هل لاقف ؟ ىلام ىلثب قدصتأفأ « ىل ةنبا الإ ىثري الو لام وذ
 هللا لوسر لاق م « ال : لاق ؟رطشلاف : دعس هل لاقف « ال : ملسو هيلع هللا

 ءاينتغأ كانتنئرَو راذت "نأ كاّنإ ريدك ثناذلاو ثدلشللا: : ملسو هيلع هللا ىلص

 ناكل ساثلا راصف « سال نوفّفكَتي ”ةلاع 'منهَراذت 'نأ "نم ريم
 بحتملا ق اوفلتتاو ثاثلا نم ريكأب زوجنال ةيصولا نأ ىلإ ثيدحلا اذه

 .مالسلا و ةالصلا هيلع هلوقل « ثاثلا نود ام هنأ ىلإ موق بهذف « كلذ نم

 : ةداتق لاق . فلسلا نم ريثك اذهب لاقو « ريثك ثلثلاو ١» ثيدحلا اذه ف

 نم امأو . ىلإ بحأ سحللاو « عبرلاب ريع ىصوأو « سمحلاب ركبوبأ ىصوأ

 هللا لص ىلا نع ىور ام ىلع اودمتعا مهنإف ثلثلا وه بحتسملا نأ ىلإ بهذ

 ”ملكلار ونبأ تاك .ةئيصولا ىف "يكل لمعج هللا "نإ » لاق هنأ ماسو هيلع



 ل

 نع تيثو . ثيدحلا لهأ دنع فيعض ثيدحلا اذهو , 'متكلامعأ ىف ”ةدايز
 بحأ ناكل عبرلا ىلإ ثلثلا نم ةيصولا ف سانلا ضغول : لاق هنأ سايع نيا
 امأو . « ريثك ثلثلاو ثلثلا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل « ىلإ
 زيجيال اكلام نإف « هل ثراوال نمل ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زاوج ىف مهفالتخا
 ع قدسإو ةفينحوبأ كلذ زاجأو « دمحأ لوق هيف فلتخاو « ىعازوألاو كلذ.
 هللع ىبلا ةلعلاب صاخخ مكدملا اذه له فالحلا ببسو : دوعسم نبا لوق وهو
 . سانلا نوففكتي ةلاع هتثرو كرتيال نأ ؤهو « صاخي سيل مأ عراشلا اهب
 رذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو رذت نأ كلنإ » مالسلاو ةالصلا هيلع لاق انك
 عافتراب مكحلا عفت رينأ بج واصاخ ببسلا اذه لعجن نف « سانلا نوففكتي ةلاع
 نيملسملا عيمج لعج. وأ «ةلعب للع دق ناك نإو ةدايعابكحلا لعج نمو. ةلعلأ هذه.
 . ثاثلا نم رثكأب قالطإب ةيصولا زوجتال : لاق ةثرولا ةلزامب ىعمملا اذه ىف

 ةيصولا ظفل هيلع لدي ىذلا ىبعملا ىف لوقلا

 هتوم دعب صاخشأل وأ رخآ صخشل هلام لجرلا ةبه ىه ةلمحلاب ةيصولاو
 مهدنع دقعلا امأهو ؛ هب حرصي مل وأ ةيصولا ظفاب حرص ءاوس همالغ قتع وأ
 آلإ « هب ىصوأ ايف عجري نأ ىصوملل نأ ىعأ « قافتاب ةزئاخلا دوقعلا نم وه:
 هنأ ىلع اوعمجأو « ريبدتلا باتك ى ىتأيس ام ىلع هيف اوفلتخا مهماف ربدملا
 له هل ىصوملا لوبق ىف اوفاتخاو . ىصوملا توم دعب ١/1 هل ىصوملل بجمال
 ةص ىف طرش اهايإ هل ىصوملا لوبق : كلام لاقف ؟ ال مأ اه ىف طرش وح
 كلامو « اهتحص ىف اطرش لوبقلا سيل هنأ ىعفاشلا نع ىورو ؛ ةيصقلا
 . ةبحلاب اههبش

 ماكجألا ىف لوقلا
 مهلئاسم نف . ةيمكح اهنمو « ةيباسح اهنمو « ةيظفل اهنم ماكحألا هذهو

 ىصوأ اد نيعو لجرل هلام ثاثب ىصوأ نم مكح ىف مهفالتخا ةيكحلا ةر وبشملا
 « ثلثلا نم رثكأ نيع ىنذلا كلذ : ةثرولا لاقف « ثلثلا وه امم هلام قف هب هل
 هوطعي وأ ىصوملا هنيع ىذلا كلذ هوطعي نأ نيب نوري ةثرولا : كلام لاح



 إلا

 دمحأو روثوبأو ىعفاشلاو ةفينحوبأ كلذ ى هفلاخو ؛ تيما لام عيمج نم ثلثلا
 هلوبقو ىصوملا تومي هل ىصوملل ثبجو لق ةيصولل نأ مهمسلمعو دوادوح

 ريغتو هنم سفن بيط ريغب هل بجو ام هكلم نع لقني ضيكف « قافتاب اهايإ
 ىأرام نسحأ امو « هوعدا اهف ةثرولا ٌقدص ناكمإ كلام ةدمعو . ةيصولا

 كلذ ةثرولا ىعدا اذإ : لاق هنأ كلذو « ةلئسملا هذهى ربلا دبع نب رمعوبأ
 كلذ نم ثلثلا ردق هل ىصوملا هنم ذخأ كلذ تبث نإف « اوعدا ام نايب اوفلك
 ىلع اوربج لقأف ثاثلا ناك نإو « ةئرولل اكيرش ناكو هب ىصوملا ءىفثلا
 دنعف « ثاثلا قرذ وه هب ىصوملا ءىشلا كلذ نأ ىف اوفلتم مل اذإو « هجارخإ
 نع هل اوجررفي وأ « هب هل ىصوأم هيلإ اوعفدي نأ نيب نوريخم ةثرولا نأ كلام
 ىلع لاملا عيمج ف امإو « هئيعب ءىشلا كلذ ىف امإ « تيملا لام ثاث عيمج
 كلت ثلث هل : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ كلذىف كلام نع ةياورلا فالتخا
 .ثلثلا مام: ىفوتسي ىح تيملا كرتام عيمج ىف ةئروال اكيرش هيقايب نوكيو نيعلأ
 لهف « ةتيعب ءىبش ىف هتيصو لعج نأ ىف ىدعت امل تيملا نأ فالحللا ببسو
 ةياغ ىلإ هل اوجرفي وأ ةيصولا ءاضمإ نيب اوريخي نأ ةثرولا قجىف لدعألا
 قملا كلذ دوعيو ىد.تلا لطبي وأ هلام نم مهنع جرخي نأ تيملل زوجياح
 نم رثكأ هنوكل نييعتلا ف وه ىدعتلا نإ انلق اذإ ىلوألا وه اذهو « اكرتشم
 اوضمب نأ ةثرولا فلكي نأ امإو . نييعتلا طقسي نأ بجاولا نأ ىبعأ « ثلثلا

 مهفالتخا بابلا اذه نمو . مهيلع لمح وهف ثلثلا عيمج نع اواختيوأ نييعتلا
 ' « ثلثلا نم ىه لهف اهب ىصو اذإو "اهب صوي ملو تاف ةاكز هيلع تسبجو نميف
 : اهجارخإ ةثرولا همزلي مل اهب صوي مل اذإ : كلام لاقف ؟ لاملا سأر نءوأ
 دزعف ؛ اهب ىصو اذإو « لاملاسأر نم اهجارتخإ ةثرولا مزلي : ىعفاشلالاقو
 نيهجولا ىف ىعفاشلا دنعىهو « ثلثا نم هدنع ىهو اهجارخإ ةثرونا مزلي كلام
 نمي كف 3 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقا نيدلاب اههبش لاملا سأ را نم

 « هدنع بجاولا جحلاو ةبجاولا تارافكلا كلذكو « فَي "نأ ةمسنأ هللا
 فالخ الو « توملا دعب اهجارخإب ةيصوتلاب اياصوأ٠ ١ سنج نم اهلعجي كلامو
 اكلام نأكو « قايسأ ىف ناك واو.لاملا سأر نم اهنأ ةايحلا ىف اهجرحخأوا هنأ
 زاحل اذه زيجأ وأو : لا « اهجارخنإب هتيص وت ىعأ « ةثرولا ىلع انه ةمهمأ

 ناث - دهحملا ةباد- ١
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 تاز اذإف اهب ىصو توملانم اند اذإ هزمع لوط هتاكز عيمجر خؤي نأ ناسنإلل

 ىه : ةقينحوبأ لاقو ؛ اهم فعضأ وهام ىلع كلام دنع تمدق ةاكزلا اياصولا
 نأ ىلع هباحصأ عيمجو كلام قفتاو . ةصاخلا ف ديري « ءاوس اياصولا رئاسو
 اذإو « ثلثلا قف ”صاحتت اهنأ ةيوئتسم تناك اذإ ثاثلا اهنع قيضي ىلا اياصولا

 روطسم وه ام ىلع بيترتلا ف اوفاتخاو . مهلا مدق ضعب نم مهأ اهمضعب ناك

 لجرل ىصوأ اذإ بابلا اذه ىف ةروبشملا ةيباسحلا مهلئاسم نمو . مهبتك ىف

 امبنأ ىعفاشلاو كلام دئعف « دئازلا ةثرولل درو هيثلثب رخآلو هلام فصنب

 . ةيوسلاب ثلثلا نامستقي لب : ةفينحوبأ لاقو ؛ اسامخأ امهنيب ثلثلا نامستقي
 ةمسقلا ىف هب رابتعالا طقسي له طقاسأا .ثاثلا ىلع دئازلا له فالحللا ببسو

 رايتعالا لطبي الو هسفن ق لطبي لاق نف ؟ ةئرولا طاقسإب هسفن ىف طقسي اك
 ,لطبي لاق نمو ؛ اساخأ لاملا نومستقي : لاق اعاشم ناك ذإ ةمسقلا ف هب

 مهلئاسم نمو . ءاوسلا ىلع قابلا نومستقي : لاق انيعم ناكول ا5 هب رابتعالا
 ' ع هب ,اللامو هب ملعي لامدلو هلام نم ءزجي ىضوأ اذإ بابلا اذه ى ةيظفللا

 .نوكت ىعفاشلا دنعو ؛ ملعي ملام نود هب ملع ايف نوكت ةيصولا نأ كلا» دنعف

 :امو ماع ام نمضتي هب قطن ىنذلا لاملا مما له فالحللا ببسو . نيلاملا ىف

 اذإ نيلاملا ىق نوكي ريدملا نأ كلام نع-روبشملاو ؟ طقف ملعام و  ملعي مل
 ىلإ ةجار اهلكو ةريثك عورف بابلا اذهىفو . ملعي ىذلا لاملا نم جري ل

 هدالوأب هتوم دعب ىصوي نأ لجرثا نأ مهيب فالخالو « سانجألا ةثالثلا هذه
 . اهب ىصوي نأ مامإلل ىبلا ةيلكلا ىمظعلا ةفالحلاك ةيئزج ةفالخ هذه نأو
 ( ايلست ملسو هبحصو هلآو دمحم انديسرلع هللا ىلصو « ميحرلا نمحرلا هللا مسب )

 ضئارفلا باتك

 له ثري نمو . ثريال نميفو ؛ ثري نميف « باتكلا اذه ىق رظنلاو

 ثري مكف هريغ .عم كرو اذإو ؛ ثراو نود ثراو عم وأ « امثئاد ثري
 كلذ فلتخي لهف « ثراو عم ثرو اذإو ؟ ثري مكهدحو ثرو اذإ كلذكو
 ةريثك هوجو ىلع نكمي اذه ىف ملعتلاو . ؟ فلتخمال وأ ثراو ثراو بسحب

 مكح ركذي نأب كلذ ىف ةرضاحلا لوييسلاو « ضئارفلا لهأ اهرثكأ كلس دق



 إل

 سانجألا رئاس عم هكحو سفحللا كاذ درفتا اذإ ةثرولا سانجأ نم سنج سنج
 عم هلاح رظني 6 ع هثاريع م درفنا اذإ دلولا ىلإ راذني نأ كلذ لاثم « ةيقارلا
 بسن وذ : ةثالث ىهف ةثراولا سانجألا امأف . نيئراولا نم ةيقايلا سانج:ألا رئاس
 . اهيف فلتخم اهنمو « اهياع قفتم اهنف « بسشلا ووذ امأذ . ىلاومو « راوصأو
 ءابآلا ىبعأ : لوصألاو « دالوألا ىنعأ : عورفلا ىسهف اهياع قفتملا امأف
 لصألا ىف تيملل ةكراشملا عورفلا كلذكو « اثانإ وأ اوناك اروكذ دادجألاو
 لصأ ىف دعبألا وأ ىندألا ةكراشملا وأ« اثانإ وأ اروكذ ةوخإلا ىبعأ : ىندألا
 « طقف ةصاخ غالؤه نم روكذلا ثاذو ؛« مامعألا وابو مامعألا مهو دحاو
 : لاجرلا امأ ؛ ةعبس ءاسنلا نمو ةرشع لاجرلا نه اوناك اواصن اذإ ءالؤهو
 ىأ نم خألاو الع نإو بألاوبأ دحلاو بآلاو لفس نإو نبالا نباو نبالاف
 | نياو معلاو لفس نإو خألا نباو امهدحأل وأ بألاو ملل ىنعأ : ناك ةهج
 تلفس نإو نبالا ةنباو ةنبالاف : ءاسنلا امأو . ةمعئلاىلو٠و جوزااو ىلفس نإو
 مهف مهيف فلتخما امأو . ةالوملاو ةجوزااو تحنألاو تلع نإو ةددمللاو مآلاو
 ةلمحللاب مهو « ةبصع مه الو هللا باتكف مهل ضرفال نم مهو ؛« ماحرألاووذ
 مألل بآلا وخأ معلاو مامعألا تانبو تاوخألا ونبو ةوخإلا تانبو تانبااونب
 .ىعفاشااو كلام بهذف ؛ لاوخألاو تالاحللاو "تامعلاو مألل ةوخإلا ونبو طقف
 ؛ مهل ثاريمال هنأ ىلإ ةباحصلا نم تباث نب: ديزو راصمألا ءاهنقذ ريكأو
 رئاس نم ءاملعلا ةعامجو ةرمدبلاو ةفوكلاو قارعلا ءاهقفو ةباحصلارئاس بهذو
 بهذف ؛ مهئيروت ةفص اوفاتخا مهيدوتب اولاق نيذلاو . مهعيدوت ىلإ قافآلا
 مهنرو نم رئاس بهذو « تابصعلا بيترت ىلع مهتيروت ىإ هباحصأو ةفينحوبأ
 ةلزامب ةبصع وأ مهس ىذب مهنم ىلدأ نم لك لزني نأ وهو « ليزتتلا ىلإ
 تناك امل ضئارفلا نأ هلوقب لاق نمو كلام ةدمعو . هب ىلدأ ىذلا ببسلا
 ةتباث ةنس وأ باتكب الإ ءىبث اهيف تبئيال نأ لصألا ناك ابيف سايتلل لاجمال
 نأ اومعزف « ةيناثلا ةقرفلا امأو . ةلثسملا هذه ىف مودعم كلذ عيمجو « عامجإ وأ
 ام بيصت لاجرلا - ىلاعت هلوقو - ضعي ىلؤأ ملفا ماحر 39 اواو  ىلاعت هلوقف باتكلا امأ . سايقلاو ةنسلاو باتكلا نم كلذ ىلع مهليلد
 ىريو « ماحرألا ىوذىلع قلطني ةبارقلا مماو -"ن وسير قألاو نا دلاولا كرت
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 هجرخ اب اوجتحاف ةنسلا امأو . ثيراوملا تايآب ةصوصخم هذه نأ فلاخنا
 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةديبع ىنأ ىلإ بتك هنأ باطما نب رمع نع ىذمرتلا
 ثراَو لاخلاو ؛ ”ل ىلوسمال "نم ىلؤم هلوسرو هللا » لاق سو هيلع
 ةفينح ىلأ باعحصأ نم ءامدقلا نإف ىبعملاقيرط نم امأو . و "هل ثراآو ال "نم
 : نايبسم مهل عمتجا دق مهنأل نيملسملا نم ىلوأ ماحترألا ى نذ نإ اولا
 نم نأ ىبعأ « بألل خألا ىلع قيقشلا خألا ميدقت اوهبشآف « مالسإلاو ةبارقلا
 هباعصأ ورخخأتمو ديز وبأ امأو . دحاو بيس هل نمم ىلوأ ناببس هل عمتجلا
 نفدلاو ةالصلاو زيهجتلا ةيالو تناك امل : اولاقو ةيالولاب ثرإلا اوببشف
 نوكي نأ بجو ماحرألا ىوذل تابصعلاو ضورفلا ٌباعحأ دقف دنع تيدلل
 .فعض اهيف سيياتملا هذه ف تاضارتعا لوألا قيرفللو « ثرإلا ةيالو مه
 ركذنو « نيثراولا سانجأ نم سنج سنجر كذ ىف .عرشنلف اذهررقت دق ذإو
 . اهيف فلتغلاو اهيلع قفتملا ةروهشملا لئاسملا نم ل وصألا ىرجم ئرجيام كلذ نم

 مهتدلاوو مهدلاو نم دلولا ثاريم نأى لع نوملسملا عمجأو ( بلصلا ثاريم )
 نبالا نأو « نييثنألا ظح لثم مهتم ركذلل نأ وه اعم ائانإو اروكذ اوناك نإ
 نأ ةدحاو تناكف ندرفنا اذإ تانبلا نأو « لاملا عيمج هلف درفنا اذإ دحاولا
 نينثالا ىف اوفلتخاو . ناثلثلا نهلف كلذ قوف اف اثالث نكن إو « فصنلا اه
 ”ءاسن ”.ناك ”نإف  ىلاعت هلوق ىف موهفملا ددرت مهفالتخا ىف ببسلاو . فصنلا نيتنبلل : لاق هنأ سابع نبا نع ىورو « نيثلثلا امل نأ ىلإ ةوومحلا بهذف
 هنع توكسملا نيتنثالا ركح له  ةكلرتت ام اثلث ”نهلف نيسنتا ”قوف
 امهنأ باطخللا ليلد. بلب نم رهظألاو ؟ ةدحاولا مكحب وأ ةثالثلا ركحب قحاي
 روهمدلبا لوق لثم شابع نبا نع روبشملا نإ ليق دقو ؛ ةدحاولا. مكحب ناقحال
 رمعوبأ بسحأ ايف لاق « نيثاثلا نيتنبلا ىطعأ ملسو هيلع هللا ىلذ ىبلا نأ د .رباج نعو هللادبع نب مماح نع ليقع نب دمحم نإ هللا دبع نبا نع ىور دقو

 مك دالأوأ ىف هللا ”مكييصوي  ىلاعتدلوق ةلمحلا هذه ىقافتالاببسو . نورخآ موفلاخو هيد مها لهأ نم ةعامج بق دق : ليقع نب ا بعو دبا دب نب
 اند ”ةدحاو تناك "نإو  هلوق ىلإ - نسينا ظح لثشم رثك ذلا
 دقف داع نينبلا ماقم نوموقي نينبلا ىب نأ ىلع بابلا اذه نم اوعمجأو فصلا
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 هنأ دهاجم نع ىور ء ىث الإ « نوبجحم اك نوبجحيو نوثري امك نوثري نينبلا
 هسفن دلولا بجحي اك عبرلا ىلإ فصنلا نم جوزلا نوبجحي ال نبالا دلو : لاق

 ىلع اوعمسأو . سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا الو « نّملا ىلإ عبرلا نم ةجوزلا الو
 , نيثلثلافوتملاتانب لمكتسا اذإ بلصلا تانب عم ثاريم نبالا تانبل سيل هنأ
 « نهم دعبأ وأ نهتبترم ف نبا نبا ركذ نبالا تائب عم ناك اذإ اوفلتخاو

 تانب نع لضف ايف نبالا تانب بصعي هنإ ؛ راصمألا ءاهنقف رووهمح لاقف
 هنع هللا ىضر ىلع لاق هبو « نييثنألا ظح لثم ركذلل لاملا نومسقيف بلصلا
 تانبلا لمكتسا اذإ هنأ دوادو روث وبأ بهذو , ةباحصلا نم تباث نب ديزو
 ركذلا عم ةدحاو ةبترم ىف نك نبالا تانب نود نبالا نبال قابلا نأ نيئلثلا

 - نييثلألا ظح لثم ركذلل هذه ق:لوقي دوعسمنبا نأكو . هنود وأ هقوف وأ
 ةدمعو . سدسلا الإ ىطعت الف ويلا نم ركأ ءاسنلا لصاحلا نوكي نأ الإ
 . نييثثألا ظح لثمركذلل مكدالوأ ى هللا مكيصوي - ىلاعت هلوق مومع روهمجلا
 نم بصعي نبالا نبا ناك امل اضيأو « ىبعلا قيرط نم دلو دلولا دلو نأو

 ةدمعو : لاملا نم لضافلا ف بصعي نأ بجااوف لاملا ةلخ ىف هتجرد ىف

 اومسققا » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبل نأ سابع نبا ثيدحر وثىلأو دواد

 تتقلبأ انف“ « لجو تع هللا باتك ىللع_ضئارتفلا لئهأ َنيْنَي ةلاملا

 نبالا تنب نأ اضيأ ىعملا قيرط نمو «رتكذ لّجر وألف ”صئارتقلا
  اهريغ عم :ثرتال نأ يرحأ. ناك نيثلثلا نع لضافلا نم ةدرفم ثرت ملام
 دوعسم نبأ لوق امأو . حيجرتلا ىف رظنلاو سايقلا ضراعت مهفالتخا بيسو

 نم رثكأ نبالا مدع عم نئريال نك امل نبالا تانب نأ ىف هلصأ ىلع ىف

 ةبيرق ةجح ىهو « دارفنالا عم ن بجو امم ريكأ ريغلا عم نط بحي مل سدساا
 نبجرد ىف ناك نببصعي نبالا دلو ركذ نأ ىلع روهمدباو « دواد ةجحس نم

 ء نهتبتزمىف ناك اذإ الإ نهبصعيال: لاقف نيرخأتملا ضعب ذدشو . نهنم فرطأ وأ
 نبا تانب وأ نبا تنبو بلصل اتنب قوتملا كرت اذإ هنأ ىلع ءاملعلا روهمحو

 ةعيشلا تفلاخو « نيثلثلا ةلمككت سدسلا نبالا تانبل نأ ركذ نهعم سيل
 عم نبالا نبا لاحلاك ائيش تنبلا عم نبالا تنب ثرتال : تلاقف ثالذ ىف
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 تانبلا عمو « نبالا ىبب عم : نيعضوم ىف نبالا تاني ف فالتخالاف « نبالا
 هنأ نبالا ىنب عم نك اذإ نييف لصحتملاف . فصنلا قوذو نيثلثلا نود اهف
 ليقو « اقلطم ابيصعت نثري ليقف نثري ليق اذإو ؛ نئريال ليقو « نثري لبق
 اذإ اضيأ ليقف نثري ليق اذإو ؛ سدسلا نم ربكأ نوكي نأ الإ ابيصعت نئري
 عم نهئارو ف لصحتملاو « ناك امفيك ليقو نبهتجرد ىف نبالا نبا ناك
 . نئريالليقو « نثري ليق نيئثلثلا ةلمكت ىلإ فصنلانع لضف اهف نبالانبا مدع

 اذإ هتأرما نم لجرلا ثاريم نأ ىلع ءاملعلا عمجأو ( تاجوزلا ثاريم )
 نع انركذ ام الإ « ىثنأ وأ دلولا ناكاركذ فصنلا نبا دلو الو ادلو كرتت م
 مل اذإ اهجوز نم ةأرملا ثاريم نأو « عبرلا هلف ادلو تكرت نإ اهنأو « دهاجم
 هنأو « نملاف نبا دلو وأ ادلو كرت نإف ؛ عيرلا نبا دلو الو ادلو جوزتا كري
 صنلا دورول اذهو « دلولا الإ نهصقني آلو ثاريملا نع دعا نيستا نيدل
 "نلت 'نثكي 'لل "نإ 'مكجاوزأ "كرت ام فئصن "ملكلو - ىلاعت هلوق ىف
 : ةبآلا "دلو

 عيمج هل ناك درفنا اذإ بألا نأ ىلع ءاملعلا عجأو ( مألاو بألا ثاريم )
 ىلاعت هلوقل قابلا بآللو ثلثلا مألل ناك ناوبألا درفنا اذإاهنأو « لاملا
 ثاريم نم نيوبألا ضرف نأ ىلع اوعمجأو - تلدلا هم ألف هاوسبأ :هنروو -
 امهنم دحاو لكل نأ ىبعأ , ناسدسلا نبا دلو وأ دلو :نبالل ناك اذإ امهبا
 *نإ "كرت امم ”صدسلا امهم دحاو لثكل هيو ألو  ىلاعت هلوقل سدسلا
 كلذف مهفلاخو ىثنألا ن ود رك ذلاوهدلولا نأ ىلع روهمحلباو دلو هل "ناك
 هلو سدسلا نم ضئارفلا ىوذ عم صقنيال بألا نأ ىلع اوعمجأو ؛ ذش نم
 ىلإ ثلثلا نم ةوخإلا اهبجحب مألا نأ ىلع بابلا اذه نم اوعجأو ؛ دازام
 اوفلتخاو . - سادُشلا هلماألف ”ةونخإ هلل ناك "نإف  ىلاعت هلوقل سدسلا
 هللا ىضر ىلع بهذف « ةوخإلا نم سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا بجي ام لقأ يف
 كلام لاق هبو « ادعاصف نانثا امه نيبجاحلا ةوخإلا نأ ىلإ دوعسمنياو هنع
 نم , مألا نابجحيال نينثالا نأو « ادعاصف ةثالث مهْنأ ىلإ سابع نبا بهذو
 نف ؛ عملا مسا هيلع قلطني ام لقأ ىلإ ليآ فالحلاو «٠ سدسلا ىلإ ثلثلا
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 ؛ .قوف اف ةثالث نوبجاحلا ةوخإلا :لاق ةثالث عمجلا مسا هيلع قلطني ام لقأ لاق

 نانثأ امه نوبجاحلا ةوعتإلا : لاق نانثأ عمجلا مسا .هيلع قلطني ام لقأ لاق نمو
 ىنألاو ركذلا نأ فالخالو  ةوخإ هل ناك نإف  ىلاعت هلوق ىف ىنعأ

 نيرخأتملا ضعب لاقو . روهمحلا دنع ٌكللذو ةيآلا ىف ةوخإلا مس تحن نالخشلو

 سيل هنأ معز هنأل « تادرفنملا تاوخألاب سدسلا ىلإ ثلثلا نم ملا لشنأال

 ىلع ركذملا بيلغت عضومل خأ ”نهعم نوكي نأ الإ ةوخإلا مسا نييلع قلطني
 بابلا اذه نم اوفلتخاو . ركذم خآلاو ظ خا مجوف ةرغولا ساد ثنؤملا

 قوتملا كرت اذإ كلذو « ةوخإلاب مألا هنع بج.حت ىذلا سدسلا ثري نميف

 سادسألا ةعبرألا عم بألل سدسلا كلذ : روهمجلا لاف « ةوخإو نيوبأ
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 ناثلثلا بأللو « اوبجح نيذلا ةوخإلل سدسلا كلذ نأ سابع نبا نع ىورو
 ؛ ءابالا عم.ةوخإلا الإ بجح ام ذخأي الو بجي نم لوصألا ىف سيل هنأل

 « سايع نبأ نع كلذب دانسإلا موق فعضو
 5 سايقلا وف سابع نبا لوقو

 ةجوز كرت نميف ىهو « نيوارغلاب فرعت ىلاف بابلا اذه نم اوفلتجاو '

 مأللو ؛ عبرلا ةجوزلل ىلوألا ىف : روهمهللا لاقف ؛ نيوبأو اجوزوأ « نيوبأو

 4 فصنلا وهو ىب ام بأللو 6 لاملا سأر نكد عيرلا وهو( ىبب ام ثلث

 سأر نم سدسلا وهو ىب ام ثلث مأللو فصنلا جوزلل : ةيناثلا ىف اولاقو

 ىلع كوق نم روهشملاو ديز لوق وهو 6 ناسلسلا وهو ىب.ام بأللو « لاملا

 ؛ لاحلا سأر نم عبرلا ةجوزال : ىلوألا ى.سابع نبا لاقو . هنع هللا ىضر

 ٠ ىمسم ضرف تاذ.اهنأل ثلثلا مألل و « فصنلا جوزان : ةيناثلا ىف اضيأ

 0 ةعامجو نيربس نباو دوادو ىضاقلا حيرش لاق هبو « ىب ام بآللو

 باللو ثلثلا مألل ناك لاملاب ادرفنا اذإ اناك امل مألاو بألا نأ روهمحا

 نأ اوأر مهنأك « لأملا نم ىتب ايف كلذك لاخلا نوكي نأ بجو « قابلا

 قيرفلا ةدمعو . لوصألا نع اجبورمخ بألا ثاريم نم رثكأ مألا ثاريم نوكي

 ضرف هل سيل بصاعلاو ؛ بصاع بآلإو ىمسم ضرف تاذ مألا نأ رحخآلا
 قيرط نم روهمجلا هيلع امو « رثكيو "لقي لب « ضورفلا ىذ عم دودحم
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 ليلعتلاب ىعأو ؛ رهظأ ليلعتلا مدع عم ىناثلا قيرفلا هيلع امو ءرهظأ لياعتلا
 ء مألا نم هبألا عا“: راثيإلاب كو ناسنإلا ىببس نجحأ نؤزكي نأ انهد

 داحاولا درفنا اذإ مألل ةومخإلا نأ ىلع ءاملعلا عجأو ( مألل ةودخإلا ثاريم )
 ءاكرشمهف دحاو نمربكأ اوناكنإ مهنأو ىتنأوأ ناك اركذسدسلا هل نأ مهم
 ملأ ىلع اومخأو . ءاوس ىنألا ظح لثم مهنم ركذلل « ةيوسلا ىلع ثلثلا ىف
 ممناركذ نونبلاو « الع نإو بالاوبأ دحللاو بألا مهو : ةعبرأ عم دوثريال

  ىلاعت هلوقل هلك اذهو « مهمانإو مها ركذ اولفس نإو نينباا ونبو « مهمانإو
 ا ل ا لا و و

 « ةيآلا تسع أ وأ خأ هلو ”ةأرسما وأ ةلالتك ثرومي ”لمجتر ناك نإو -
 . طقف مألل ةوخإلا مه ةيآلا هذبب دوصقملا نأ ىلع دقعنا عامإلا نأ كلذو
 نأ ىلع انههيسحأ اهف اوعمجأ كلذكو « همأ نم تخأؤوأ خأ هلو ١ ئرق دقو

 ءابآلا ىنعأ : يسنلا نم انركذ ىبا ةعبرألا فانصألا دقف ىه ةلالكلا
 . نينبلا ىببو نيئبلاو دادجألا 8

 هبألل ةودنإلا تأ ىلع ءاملعلا عمجأ و ( بآلل وأمألا و بألل ةوشإلا ثاريم )

 نإف تدرفنا اذإ تمخألا امأ . اضيأ ةلالكلا ىف نوثري طقف-بألل وأ مألاو
 نإ مهنأ و « تانيلا قف لادلاك « « ناثلثلا امهلف نيتنثا اتناك نإو فصنلا اه

 اذهو « تانبلا عم نينبلا لاحك نييثنآلا ظح لثء.ركذللف اثانإو !روكذ اوناك

 مهنأ الإ - .ةلالتكلا ىف 'مثكيدتفتي هللا لق ”كتوُتتئتْسَسي - ىلاعت هلوقل
 نإ اهركذ قىأي ءايشأ ىف اهم اوففتاو ءايشأ ىف انهه ةلالكلا ىتعم ىف اوفلتخا

 مألاو بألل ةوخخإلا نأ ىلعبابلا اذه نم اوعمجأ مهأ كلذ نمث ؛ ىلاعت هللا ءاش
 دلولا دلو عم الو « ائيشركذلا دلولا عم نوئريال مهنأ ائانإ وأ اوناك اناركذ

 ثاريم ىف اوفاتمتا اهنأ امن ؛ كلذ ىوس اهف اوفلتخاو . ائيش بألا عمالو
 ةبصع نهمنأ ىلإ روهمحلا بهذف « تانبلا وأ تنبلا عم مألاو بأآلل ةوخخإلا

 نأ ىلإ ةفئاطو ىرهاظلا ىلع نب دواد بهذو ؛ تانبلا نع ضف ام نوطعي

 دوعس٠ نبا ثيدحلا اذه ىف روهمجلا ةدمعو . ائيش تنبلا عم:ثرتال تحخألا

 تبْتلا "نإ » تخأو نبا ةنباو ةنبا ىف لاق هنأ مسيو هيلع هللا ىلص ىبلا نع
 .«تنخ الملف ب امونينشلتلا ةلمثكت "سادسا نبالا ةتبالوف ضنا 8 ا هاد
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 .كلذكف « تانبلا عم ةوخإلا ثيروت ىلعا وعمجأ امل رظنلا ةهج نم اضيأو

 سيل كانه ورا نإ  ىلاعت هاوآ رداظرخالا قيرفلا ةدمعو . تاوخألا
 روهمجللاو « دلولا مدع عم الإ ائيش تخألل لدجي ملف كا او ع

 هبابلا اذه نم ءاملعلا عمجأو . ثإلا نود روكشذلا ىلع انهه دلولا مسا اولمح
 ىبب ىلع اسايق ثاريملا نع بألل ةوخإلا نوبجمي مألاو بألل ةوخإلا نأ ىلع

 نم نسح ثيدح ىف كلذ ىور دقو : رعوبأ لاق . باصلا ىبب عم غانبألا
 هللا ىلص هللا لوسر ىبذق » لاق هنع هللا ىضر ىلع نع . لودعلا داحألا ةياور

 ىلع ءاماعلا مجأو « تالعلا ىنب نود نوثراوتي مألا ىنب نايعأ نأ ملسو هيلع

 نهعم بألا تاوخألل سيل هنإف نيثلثلا نلمكتسا اذإ مآلاو بألل تاومخألا نأ
 تخألا تناك نإ هنأو « بلصلا تانب عم نبالا تانب ىف لاحخلاك ءىش

 . سدسلا وهو نيثلثلا ةيقب نك ام بألل تاوخأللف ةدحاو مألاو بألل
 نيبصعي : روهمجللا لاقف «ركذ .بألل تا آلا م. ناك اذإ اوفلتخاو

 عم نبالا تاننبه ىف لاخلاك « نييثنألا لظح لثم ركذلل لاملا نومستقيو

 : دوعسم نبا لاقو ؛ نهتجرد ىف نوكي نأ كلام :ظرتنشاو ؛ ”باصلا تانب

 نود بألل ةوخإلا نم روكذلل قابلاذ نيثلثلا قئاقشلا تاوحألا لمكتسا اذإ

 هل هتقفاوم عم « ةلئسملا هله ىف دواد هفلآشو ؛ روث وبأ لاق هبو « ثانإلا

 هدنع ركذلاف « نيالثلا نامكتسي مل نإذ « نينبلا- ىبو باصلا تانب ةلئسم ىف

 نم رثكأ ءابنلل لصاحلا نوكي نأ الإ « نييثنألا ظح لثم بألا ىنب نم

 ةلئسملا هذه ىف نيقيرفلا ةلدأو . نبالا ىنب عم باصلا تنب ىف لااك سدسلا

 ةوخإلا مام نوءوقي بألل ةوخإلا نأ ىلع اوعمحأو . اهنايعأب ةلدآلا كلت ىه

 نهعم ناك اذإ هنأو « نينبلا عم نينبلا بيف لاداك « مدقف دنع مألاو بألت

 ,لثم ركذلل قاباا نوثري مث « ىمسم ضرف هل نمب أدبي نأب « نهبصع ركذ
 فرعت ىلا ةضيرفلا ىهو دحاو عضوم ى الإ نينبلا ىف لاخلاك نييثثألا ظح
 :اهمأو اهجوز تكرتو تيثوت ةأرما ىهو « اهيف اوفلتا ءاملعلا نإف « ةكرشملاب

 تباث نب ديزو نامعو رمع ناكف . اهمأو اهيبأل اهتوخإو اهمأل اهوخإو

 لاملا .ن وةرغتسيف « ثلثلا مألل ةوخإللو سدسلا مألاو فصنلا جوزلل ٌنوطعي

 مألاو هسآلل ةوخإلا نؤكرشي اوناكف : ءىش الب. مآلاو بألل ةوخإلا ىثييف
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 كيرشتلابو : نييثنآلا ظح لثمركذللمهديب هنومستقي مألل ةوخإلا عم ثلثلاغ
 هذع هللا ىضر ىلع ناكو . ىروثلاو ىعفاشلاو كلام راصمألا ءاهقذ نم لاقت

 ,زم هب لاقو « اهيذ ائيش مهل نوبجوي الو « ةضيرفلا هذهى مألا ةوخ] عم
 5 ةعامحو دوادو قود قبأَو دمحأو ىيل ىنأ نباو ةفينح وبأ : راصمألا ءاهمف

 بسلا ىف مألل ةوخإلا نوكراشي مألاو بألل ةوخإلا نأ لوألا ىقيرفلا ةجحو
 اذإ هنآل 3 ممود 4 اودردنيال نأ بجوف مألاىهو ثرإلا نوبجوتسي هب ىذلا

 ةححتو < ثارملا قف اوكرتش نأ بجو نوثروي هب ىذلا ببساا ىف اوكرتشا
 ضفئارف تطاحأ اذإ مهل ءىش الف « ةبصع قئاقشلا ةوخإلا نأ ىناثلا قيرفلا

 امأو اجوز كرت نم نأ ىلع عيمجلا قافتاب مهتلمعو . ثاريملاب ماهسلا ىوذ
 انهه قختسي مألل خألا نأ رثكأ وأ ةرشع قئاقش ةوجخإو مأل ادحاو انو

 . مألا ىف هل نوكراشم مهنأ عم نيقابلا نيب قابلا سدسلإو « الماك سدسلا
 ظافلألا كارتشاو سيياقملاض راعتوه ضئارفلا لئاسم ربكأ ىف. فالتخالا ببسخ

 . صن هيف ايف
 ماقم موقي هنأو دبا بجحي بألا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو ( دخلا ثاريم )

 اوفلتخخاو + ضئارفلا ىوذ عم بصاع هنأو نينبلا عم بألا مدع دنع بألا
 ؟ بألل ةوحاإلا بجح وأ « قئاقشلا ةودنإلا بجيح- ف بألا ماقم موقي له

 لاق هبو م مهبجيمنأ ىلإ ةعامجو امهمع هللا .ىضر ركبوبأو سابع نبا بهلف

 . ةعامجو دوادو ىعفاشلا باعصأ نم جيرس نباو ىنزملاو روثوبأو ةفينح وبأ
 ىلع دوعسم نباو تباث نب ديزو هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع قفتاو
 م دعب هلوقأ ام ليغ كلذ ةيفيك ىف اوفلتخا مهنأ الإ و لحلا عم ةودخإلا ثيروت
 امهيلك نأ لبق ؛نم ىبعأ « ىعملا ف امهقافتا بألا ةلزامب دحلا لعج نم ةدمعو
 اهيف امهقافتا ىلع اوعمجأ ىتلا ماكحألا نم ريثك ىف امهقافتا' نمو « تيملل ٍبْأ
 ديز هللا ىتي امأ ا لاق هنأ هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىور دق هنإ ىح

 هنأ لع اوعمجأ دقو 3 ابأ بألا بأ لعج الو 2 انبا نبالا نبا لعجي تباث نبأ

 بألا ةداهشك هديفحل هتداهش نأ اهنمم « ضورفلا ئوس رخآ ماكحأ ىف هلثم
 نم هل صتنقيال هنأو 2 نبالا ىلع نأآلا قتعي ارك هديفح لع قتعي دحلا نأو
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 ب رقأ خلا نأ دحلبا عم خألا ثرو نم ةدلعو . بأ ند هل صتايال امن دج
 نبالاو « تيملا ىنأ نبا خألاو « تيما ىنأوبأ دنحلا نآل « .دنأبا نه تيملا ىلإ

 , ملا ىلع مدقي خألا نبا نأ نء هياع اوعجأ اف اضيأو . بألا نم برقأ
 اذهىف سايقلا ضراعت فالحلا ببسف . دحلاب ىلدي معلاو « بآلاب ىلدي وهو
 نم سايق : انلق-؟ ىعرشلارظنلا بسحب حجرأ "نيسايقلا ىأف : ليق نإذ . بالا
 نأ اك « ةغلاثلا وأ ةيناثلا ةبترملا ف بأ دولا نإف « داو بألا نيب ئوادس
 وهو دحلا نبالا بجحي مل اذإو « ةكلاثلا وأ ةيناثلا ةبترملا ف نبا نبالا نبا

 لصأب سيل خألاو « نبالا بجحي نم بجحي نأ بجي دحلاف ةوخإلا بجحيب
 نم ءىشلاب قحأ لصألاو « لصألا ىف هل كزاشموه امنإو « عرف الو تيمللا
 لصأ وه لب بألا لبق نم تيملل الصأ وه سيل دحلاو « لصألا ىف هل كراشملا
 هلصأل لصأ وه ىنذلاف « ٠.تيملا لصأل حرف هنأ لبق نم ثري خألاو « ءاصأ
 لدي خألا نإ لاق نم لوقل ىععمال كلذلو « هلصآل عرف ود ىذلا نم ىلوأ
 « هيبأ نبا وه امثإو تيملل انبا سيل خألا نإف « ةوبألاب ىلدي دحلاو « ةونبلاج
 صخشلا ىف ةوبألا نم ثاريملا ف ىوقأ ىه امنإ ةونبلاو « تيملا وبأ دحلاو
 سيلف « ثوروم بأل نوكت ىلا ةونبلا امأو 3 ثوروملا ىبعأ هنيعب دحاولا

 « ثوروملا بآل نوكت ىلا ةوبألا نم ىوقأ ثوروملا قحى نوكت نأ مزام

 سيلو « ةديعب ىنعَأ : ثوروملل ام ةوبأ ىه ثوروملا بأل ىناا ةوبألا نآل

 خألا لاق نفف « ةديعبالو ةبيرقال ثوروملل ام ةونب ثوروملا بآل ىلا ةونبلا
 وهو ةونبلاب ثاريملا ناك هلبق نم ىذلا ءىبشلاب لدي خألا نآل « دحللا نم قحأ
 سيلو « اًنمبأ دحللا نأل « ليغ طلاغ لوق وه ةوبألاب ىلدي داو بألا
 دحللاو ضراعرمأ هنأكو « تيملا قحاول نم قحال خألا ةلكمححلابو . ام انبا خألا
 اوثرو نيذلا فلتاو . هقحال نم ءىشلل كلمأ بيسلاو « هبابسأ نم ببمل
 نأ ولختيال هنأ كلذ ىف ديز بهذم ليصحتف : كلذ ةيفيك ىف ةوخإلا عم دخلا
 هعم نكي مل نإف « نوكيال وأ ىمسم ضرف وذ ةوخإلا ىوس هعم نوكي

 نوكي نأ امإو « لاملا ثلث امإ « نينثا نم هل لضفألا ىطعأ ىمس» ضرفوذ
 نيرمألاوأ اثانإ وأ اناركذ ةوخإلا ناك ءاوسو « روكذلا ةوخإلا نم دحاوك
 ةعبرألاو ةثالثلا عمو نينثالا عم كلذكو « لاملا همساقي دحاولا خألا عم وهف اعيمج



 0 را

 ظح لثم ركذلل نومساقي عبرألا ىلإ ةدحاولا تخخألا عم و>»و « ثللا ذخأي

 هذهذ « ةمس ل نم هل لضفأ هنأل ثلثا هل تاوخأ سمدللا عمو « نييثثألا

 هنإف ىمسم ىغرذ وذ مهعمناك نإ امأو . مهريغ نود طقف ةوخإلا عم هلاح ىه
 : ثالث نم هل لضنألا ىطعأ ىبب اف « مهضورف نوذحأيف ضورفلا لهأب أدبي
 نم ركذ.ةلزب نوكي نأ امإو « ضئارفلا وذ ظوظح دعب ىب ام ثلث اهإ
 نوكي ىبب ام مث « هنم صقنيال لاملا سأر نم سدسلا ىطعي نأ امإو « ةوخإلا
 عم اهيف ءيدذم ركذنسام ىلع ةيردكأألا ىف نييثنألا ظح لثم ركذلل ةوخإلل

 هل ىظحألا دخلا ىطعي ناكف هنع هللا ىضر ىلع امأو : ءاملعلا بهاذم رث
 .ضفئارفلا ىوذ نم مهريغ ةوخإلاو دحللا عم ناكءاوسو « ةجساقملا وأ سدسلا نم
 ءانبألا نأ اوعمحأ امل مهنأل « ائيش سدسلا نم هصقني مل امنإو « نكي ملوأ

 امل هنأ ديز لوق ةدمعو . ةوحاإلا هصقنيال نأ ىرحأ ناكائيش هنم هنوصقتيال

 ديز لوقبو « ثاثلا وتو محل بجي امنع بجحي ملف مألل ةوخإلا بجحي ناك

 . ةفينحوبأ لاق هنع هللا ىضرىبع لوقبو « ةعامجوىروثلاو ىعفاشلاو كلام لاق

 امأو اجوز تكرتو تيفوت ةأرما ىهو ةيردكأألاب فرعت ئلا ةضيرفلا امأو
 .دوعس :نباو دع هللا ىضر رمع ناكف « اهيف اوفلتخا ءاململانإف ادجو ةقيقشاتخأو

 < سدسأا دجلالو فصنلا تخأللو سدسلا مألل و فعصنلا جوزلل نايطعي

 .نالوتي ايزو هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ناكو . لوعلا ةهج ىلع كلذو

 هنأ الإ « ةفيرف سدسلا دجالو فصنلا تخأللو ثلثلا مألو فصنلا جوززا
 :« نييثثألا ظح لثم ركذلل مهيب كلذ مسقيف « دحلاو تخألا مهس عمجم اديز

 .لاق ىذلا ثايرشتلا عيمجللا فعضو « ديز لوق نم سيل اذه نأ مهضعب معزو

 .ةيزدك الا تيمس امنإ ليقو ؛ كلام لاق ديز لوقبو « ةضيرفلا هذه ق ديز هب

 .لاق لوعلابو : لوعلا ىرإ نم بهل» ىلع هلك اذهو « اهيف ديز لوق ردكتل

 : لاق هنأ هنع ىور هنإف سابع نبا الإ «راصدألا ءايقثو ةباحصلا روهمج
 رخآ نم رخخأو هللا مدق نا مدق ول هللا مياو « باطلا نب رمع ضئارفلا لاعأ

 .لك : كلاق ؟ هللا رخأ اهيأو « هللا مدق اهيأو : هل ليق « ةضيرف تلاع ام هللا

 مدق ام ىسهف ىرحخأ ةضيرف ىلإ الإ اهبحوم نع لجو زع هللا اهطببي مل ةضيرف
 هللا رخأ ىلا كللتف ىب ٠١ الإ اذ نكي ملاهضرف نع ثلاز اذإ ةضيرف لكو « هللا .
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 اذإف : لاق « تانبلاو تاوخألا لثم رخأتلاو « مألاو ةجوزلا لثم لوألاق
 الف الإو « هللا رخأ نملف ءىش ىب نإف « هللا مدق نم دب نافنصلا عمتجا
 ديز بهذو . هتبه : لاق : رمعل لوقلا اذه تلق الهف : هل ليق « هأ ءىش

 قئاقشلا ةوخإلا نأ ؛ بأل ةوخإ قئاقشلا ةوخإلاو ددللا عم ناك اذإ هنأ ىلإ

 خه نوثري الو 6 ثاريملا ةراك مهب هن وعتمبأ 4 بلل ةوضإلاب لم ا| ثوداعي

 ديلا ىداعت اهمِإف « ةدحاو اتخأ قئاةشا نوكي نأ الإ ائيش قئاقشلا ةوخإلا

 نإو « فصنلا ىهو اهفيرذ لكتست نأ نيبو ١ امهنيب ١ بألل اهتوخأب

 وهف « هلك لاملا سأر فصن ند ىلضن اهبل امتوضإلو امل زاحم .امف ناك

 الف فصنلا ىلع ءىبث لضفي ل نإذ « نييثنألا ظح- لثم ركذلل اهيبأل اهتررخإل
 1 عامجإلل بألل ةوخإلل انه تفتليال ناكف هنع هللا. ىضر ىلع امأف « محل ثاريم

 « لوصألا فلاخم اضيأ لعفلا اذه نألو « مبوبجحي قئاقش'ا ةوخإلا نأ ىلح

 اذه نم مهع هللا ىضر ةباحصلا فلتخاو « ثريال نمب بسنحي نأ ىبعأ
 . لاوقأ ةسخ ىلع دجو تدخأو مأىهو « ءاقرخلا ىغدت ىلا ةفيرفلاف بابلا

 دجلل قابلاو ثلثا مألل نأ ىلإ سابع نباو هنع هللا ىذر ركبوبأ بهذف
 ىلع بمهذو : بالا ماق» دولا ةماتإ مهمأر ىلع اذهو 4 تحخخألا هب اويجيحو

 نامع بهذو . دجلل ىب امو فصنلا تخأللو ثاثلا مألل نأ ىلإ هنع هللا ىضر
 نأ ىلإ دوعس« نبا بهذو « ثاثلا.دجالو ثاثلا تحأللو ثفلا مألل نأ ىلإ

 لضفأ نأ هللا ذاعم لوقي نأكو « سدس مألل و ثاثلا دجبالو فصنلا تعدل

 ركذللت خألاو دا نيب ىب امو ثاثلا مألا نأ ىلإ ديز بهذو , دج ىلع امأ

 . نيثنألا ظح لثم

 1 مألا مع عم سدسلا مألا مأ ةدحجلا نأ ىلع اودخأو ( تادحعا ثاريم )

 سدسلا ناك اعمتجا نإذ « سدسا| بألا دقف دنع بألا مأ اضيأ ةدجلل نأو

 مألا مأ ةدحلانأ ىلإ ةنيدملا لهأو ديزهذن ؛ كاذ ىوس اهف اوفلتخخاو . مهيد

 ناك اذإ اهني سدسلا ناك ناتدلا تعمتججا اذإذ « ةفيرف سدسلا اف ضرفي

 برقأ ىأ : دعقأ مألا مأ تناك نإذ « دعقأ بألا مأ تناكوأ « ءارس امهددعق

 هنع ىور دقو « ءىث بألا مأ ةدجال نكي ملو « سدسلا اهل ناك ثيملا ىلإ

 )١( هححصم هأ اهانعد ام رظنيلو « لوصألاب ةرابعلا هذه اذكه .



 م

 ا

 راصمألا ءاهنقذ نمو « هنع هللا ىذر ىلع لاق هبو « سدسلا ان ناك دعقأ امبمأ
 عيتجما نيتدحللا نيتاه الإ نوثروي سيل ءالؤهو «روثوبأو ىروثلاو ةفي'>وبأ
 لبق نم ةلواو تادج ثالث ناثرود دمحأو ىعازوألا ناكو « امبيروت ىلع

 نبا ناكو 6 لولا ىعأ 9 بألا ىأ مأو بألا مأبألا لبق نم ناتنثاو مألا

 د وعسو نبأ ناكو ٠ نيريس نباو نسحلا لاق هبو © دحلا ىبعأ : مألا ىلأ مأو

 تنبوأ اهنب اهججن نكت لام نهاوصقو نهايند سدسلا ف تاددلبا نيب كرشي
 , ةدحاو ةهج نم اتناك اذإ ايندلاب ىوصقلا طقسي ناك هنأ هنعىور دتو . اهنب
 روهمجلا لبع ذاشوهو 34 مأ نكت ُ اذإ مآلاك ةدحلبا نأ سابع نبأ نع ىورو

 .لاق نمو « ىعفاشلاو ةنيدملا لهأو ديز ةلمعف . سايقلا نم لفحس هل نكلو

 .هنع هللا ىضر ركب ىلأ ىلإ ةدحلا تءاج » لاق هنأ كلام هاورام ديز بهذ
 امو ءىث لجو زع هللا باتك ىف كلام كو لاّقف 4 اماريم نع ِهلأست

 «سانلا لأسأ ىبحىعجراف ائيش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرةنسى كل تملع
 اهاطغأ ماسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ترضح : ةبعش نب ةريغملا هل لاقف
 لاف 4 ةملس» نب كم : لاقؤ 0 كريغ اوم له : ركبوبأ لاقت سدسلأ

 رمع ىلإ ىرخألا ةدحللا تءاجس مث ءامل ركب وزأ هذقنأف « ةريغملا لاق ام لثم
 م ء ىش لجو رع هّللأ باتك كلل اه : امل لاف « اهماريم هلأست, باطحلا نبا

 هنكلو 4 ضئارفلا ىف دئازب انأ امو كك ريغل الإ هب ىضق ىذلا ءاضقلا ناك امو
 « اهل وهذ هب تدرفنا امكتيأو « امكل وهف هيف امعمتجا إف ؛ سدسلا كلذ
 ناك ىميوهو تناميول ىلا كرت .كنإبامأ : لجرهل لاق" مألا لبق نم ,ىلإ سدسأا لعجي نأ دارأف « ركب ىلأ ىلإ ناتدحلا تتأ هنأ اضيأ كلام ىورو

 .ثالج ثالثلا ثّرو نم 0 دمع امأو . ةباحصلا عامجإو ةنسأا هذع اذه ْق
 .ثرو راسو هياع هللا ىلص ىلا نأ و مهاربإ نع روصنم نع ةاييعن أ ثيدحتت
 نبا ايأو « مآلا لبق نم ةدحاوو ٠ بألا لبق نم نيتنثا : تادج ثالث
  هضراعي ثيدحلا نيكل بألل ةدكباب اههبشت ىف سايقلا هتدنمعف دوعسم
 هنأ ىلإ ديز بهذف ؛ بألا وهو اهبا بذلل ةدحللا بجحي له اوفلتخاو



 همها دع

 ثرت : نورحخخآ لاقو ؛ دوادوةفينح وبأو :ى هئاشأاو ثالام لاق هبو « بجي
 هبو « ةباحصلا نم ةعامجو دوءس٠ نبأو رمش نع ىورع وهو « اهبا عم ٠ ةدحلسا

 ةدمعو . نييرع ها فازت نر وقر «دلعأو نوع ا
 ةدحلا نوكت نأ بجو بألاب ابوجع ناكامل دابا نأ اهنباب ةدحلا بجح نم
 .ناك ًائيش مألا عم عامجإب ثرتال مألا م أ تناك اماف اضيأو . كلذب ىلوأ
 .قورم٠ نع ىبشأا ىورام ىناثلا قيرفلا ةدمحو . بألا م. بألا مأ كلذك
 سدس ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اهاطءأ ةدج لوأ : لاف هللا ديع نع
 ارا تاك خو ظناا قيرط نمو : اولاق ىح اهنباو اهنبا عم ةدج
 اكلام نأ راعي نأ ىغبنيو « تادحلا عيب كح كلذك ناك روكذلاب نيجحال
 ا ا ا
 .مأللو 2« فصنلا جوزلا : كلام لاقف « ادجو مأو بآل ةوخإو مآل ةوحخإو
 لاقو ؛ ءىبش قئاقشلا ةوخإلا سيلو ء ثاثلا وهو ىبب ام دجللو سدسلا
 ةوخإالل ىب امو ) سدسلا دجللو 4 سدسلا مأللو « فصنلا جورزلل : : ديز

 .ةوخإلا بجمال دلا نأ نم هلصأ ةلئسملا هذهىف كلام فلاخف « قئاقشلا
 .ثاثلا نع مألل ةوخإلا بجح امل هنأ هتجحو . بألل تاوحالا الو تالا

 .هلصأ ىلعف ديز امأو . هب ىلوأ ود ناك قئاقشلا نود هنوقحتسي اوناك ىذلا .
 . مهبجحيال هنأ

 بجلا ق باب

 بألل ألا نأو « بألا خألا بجغ ْق قيقشأا خألا نأ ىلع ءاملعلا عمجأو

 58 خألا ءانبأ نوبجحي قيقشلا حالا نب نأو « قيقشلا عألا ىب بجحي
 ىلوأ بألل حألا ونيو ؛ مألاو بألل خألا نبا ىب نم ىلوأ بألل خألا ونبو
 .بآلا ىعأ معلا نبا نم لأ قيقشلا بآل نأ ملا نباو « بألا ىتخأ» معلا نم

 وهف افتص مهم بجح نمو « مهب .أب نوبجحت ءالؤه نم دحاو لكو « بأآلل

 بجحي مهم برقألاف ةوخإلا 0 ةلمحلابو . فنصلا كلذهبجت نم بجحي
 ببس ىلدأ نم بأو مأ نييبس للدأ نم مهم بجح اووتسا اذإف « دعبألا

 .نإف « دعبألا بجح هنم برقألا مامعألا كلذكو ؛ طقف بألا وهو دحاو



 هلال

 « دحاو ببسي ىلدي نم نيبيسب تيملا ىلإ مهم ىلدي نم مهنه بجح اووتسا
 . طقف بأل بألاوخأ وه ىذلا معلا نباو بأل بألاو تأ معلا بجحي هنأ ىعأ
 ةوخإلا نأل « مامعألا نوبجميبألل ةومنإلاو قئاقشلا ةوخإلا نأ ىلع اوعمجأو
 ءابالاو « مهاب نوبجحي ءانبألاو « هدج ونب مامعألاو « ىوتملا بأ ونب
 نم هقوف نع بجحي دحلاو « ةوخإلا نوبجحي مهونبو نونبلاو ؛ مدادجأ
 دحللاو « ةوخإلا هبجحت نم بجحيو ةوخإلا بجحي بأآلاو « عامجإب دادجألا

 ةوخإلا ىنبو قئاقشلا ةوخإلاونب بجحيو « مألل ةؤخإلاو عامجإب مامعألا بجحي
 نميف ءاملعلا فاتخاو . ملل ةوخإلا نيجي نينبلا تانبو تائبلاو « بألل
 : ىروثلاو ةفينح وبأو ىعفاشلاو كلام لاقف « مألل خأ امههدحأ مع ىبا كرت
 رخآلا معلانبا عم لاملا قاب وهو مأل خأوهام ةهج نم سدسلا مألل خألل
 نباو ديزو هنع هللا ىضر ىلع لوق وهو « ءاوسلا ىلع مهيب هنومستقي ةبصع

 ةودنألاب هسلس ذخأي مأل خوه ىذلا معلا نبالهلك لاما : موق لاقو ؛ سابع
 ةباحصلا نم لوقلا اذهب لاق نممو .نيبيسب ىلدأ دق هنأل « بيصعتلاب هتيقبو
 .ءاطعو نسحلا لوق وهو« ئىربطلاو روثوبأو دواد ءاهقفلا نمو « دوعسم نبا

 نم تيقب اذإ ضئارفلا ىوذ ىلع ةثرولا لام نم ىببام در ىف ءاملعلا فلتخاو
 نوبتيال ديز ناكف «بصعي نم كانه نكي ملو ضئارفلا اهفوتست مل ةلضف لاملا
 "لج .لاقو ؛ ىعفاشلاو كلام لاق هبو « لاملا تيب ىف لضافلا لعجيو درلاب
 اوناك نإو ةجوزلاو جوزلا ادعام ضورفلا ىوذ ىلع درلاب ةباحصلا
 . نييرصبلاو نييفوكلا نم قارعلا ءاهقف لاق هبو « كلذ ةيفيك قف اوفلتخا
 فصن هل ناك نف « مهماهس رددقب محل نوكي درلا نأ ىلع ءاهقفلا ءالؤه عجأو
 بسننلاو نيدلا ةبارق نأ مهتدمعو . ءزج ءزجفف اذكهو « ىبب امم فصنلا ذخأ
 ببس نيملسمللو ناببس مهل عمتجا ءالؤه نأ ىأ : طقف نيدلا ةبارق نم ىلوأ
 ثيراوملا بايسأب قلعت اهيف معلا لهأ نيب فالحلا ةروهشم لئاسم انهو . دحاو
 هلوقل ملسملا ثريال رفاكلا نأ ىلعنومل.لا عمجأ هنأ اهنف « انه اهركذن نأ بجي
 نم تبث املو  ةاليبس َنينمْؤُملا لع نيرفاكلل هللا لمعت نو  ىلاعت
 , ملُسُملاٌرفاكلاالو 3 ريفاكلا "لسا ثريال ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 روهمج بهذف « دترملا ملسملا ثاريم فو « رفاكلا ملسملا ثاريم ىف اوفلتخاو
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 رفاكلا لسملا ثريال هنأ لإ راصمألا ءاهقفو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا١

 ديعسو ةباحصلا نم ةيواعمو لبج نب ذاعم بهذو ؛ تيباثلا رثألا اذهب
 كلذ اوهبشو «رفاكلا ثري ملسملا نأ ىلإ ةعامج و نيعباتلانم قورسمو بيسملا نبا

 مهحكنن نأ انل زوي الو مهءاسن حكنن نأ انل زو انك : اولاقق « مهئاسنب

 سيلو : رمع وبأ لاق ع ادنس» اًئيدح كلذ قاوورو « ثرإلا كلذك انءاسن

 . ًافاكتتال ىلا ءامللا ف صاصقلاب اضيأ هوهبشو « روومحللا دنع وقثاب
 ةعامبلل وه زاجحلا ءاهقف روهمح لاقف « تام وأ لتق اذإ دترملا لام امأو

 . ةباحصلانم ديز لوق وهو ىعفاشلاو كلاملاق هيو « هتبارق هثري الو نيملسملا

 نم هتثرو هئري نييرصبلا نم ريثكو نييفوكلا روهمجو ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو
 ةدمعو . امهنع هللا ىضر ىلعو ةبادءصلا نم دوعسم نبا لوق وهو نيملسملا

 « سايقلاب مومعلا صيصخت ةيفنحلا ةدمعو « ثيدحلا موعع لوآلا قيرفلا

 مالسإلاب :نيببسب نولدي مهنأل نيملسملا نم ىلوأ هتبارق نأ وه كلذ ىف مهسايةو.
 بي امب اودكأ امبرو ؛ مالسإلا وهو « دحاو ببسي نوملسملاو « ةبارقلاو

 هتايح تناكف توم يح لاحلا ىف دخؤيال هنأ ليادب مداسالا مخ وطفل

 ةمرح هلامل نوكي نأب الإ نوكيال كلذو « كلم ىلع لام ءاقب ىف ةربتعم

 ىعفاشلا لاقو رفاكلا فال « دادترالا لع ر 8 نأزحب مل كلذاو ع ةيمالسإل.

 ىرخألا ةفئاطلاو « ةدراا مايأىف ةدرلا ند بات اذإ ةالصااءاضقي لخسؤي هريغو.
 ىلإ دوعي نأ ءاجر فقو امنإو « ةيمالسإ ةمرح هل نآل هلام فقو» : لوقت

 ةفئاط تذشو ثرإلا قيرطىلع سيا هلامل نيملسملا باجيتسا نأو ء مالسإلا

 اوعمجأو . كلذب لوقي نمم بهشأ نأ نظأو « دتريام دنع نيملسملل هلام: تلاَقف

 «ةفلتخنا للملا ثيروت ىف اوفلتخاو . اضعب مهضعب ةدحاولا ةلملا لهأ ثيروت ىلع

 « ىراصنلاو دوبيلاك نوثراوتيال ةفلتغا للملا لعأ نأ ىلإ ةعامجو كلام بهذف

 دوادو ىرونلاو روثوبأو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو ؛ ةعامحو لجأ لاقدبو

 نولعحجبي ةعامحو ليل ىنأ ن نباو حيرش ناكو « نوثراوتي مهلكرافكلا :

 نمو سوخغلاو « ةلغ ننبافلاو دوجلاو ىراصتنلا : اثالث ثراوتتال د

 لوق لثم ليل ىف أ نبأ نع ىور دقو . ةلم مالسإلاو ع ةلم هل باتكال

 بيبعش نب و رمع نع تاقثلا ئور ام هلوقب لاق نمو كلام ةدمعو . كلام
 ناث - دهن ةيادب - مم
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 ه6 نيتلم لهأ ثدراوتيال » لاق ملسو هيلع هللا. ىلص ىنلا نأ هدج نع هيبأ نع
 لو رفاكلا ملسملا ثريالا# مالملاو ةالصلا هيلع هلوق ةيفنهلاو ةيعفاشلا ةدمعو

 ملسملا ثري مسا نأ باطحلا ليلدب اذه نم موهفملا نأ كلذو « ملسملا رفاكلا
 . انه ةصاخو فعض هيف باطحللا ليلدب لوقلاو . رفاكلا ثري. رفاكلاو
 دال نم مدالوأب نولمحتي نيذلا مه ءالمحلاو « ءالمحلا ثيروتف اوفلتخاو

 ىلإ نوجرْحي مث كرشلا دالب ىف نودلوي مهمأ ىتعأ « مالسإلا دالب ىلإ كرشلا
 ةثالث ىلع كلذو « بسنلل ةبجوملا ةدالولا كالت نوع دي مهو مالسإلا دالب

 نيعباتلا نم ةعامج لوق وهو « بسنلا نم نوعدي امب نوثراوتي مه-إ لوق : لاوقأ
 هبو « مهباسنأ ىلع دهشت ةنيببالإ نوثراوتيال مهنإ لوقو . قاححإ بهذ هيلإو
 رمع نع ىورو الصأ نوثراوتيال مهن] لوقو  ةعامجو نسحلاو حيرش لاق
 هبرعلا دالبف دلو نم الإ ثرويال ناك هنأ هنع رهشألا نأ الإ « لاوقألا ةثالثلا
 كلذ ىف فلتخاف هباعصأو ثاام امأو . زيزعلا دبع نب رمعو نامع لوق وهو
 مهمو : مساقلا نيا لوق وهو « ةنيبب الإ نؤثرويال نأ ىأر نم مهنف « مهلوق
 نم لوقلا اذهب لاق نممو ؛ ةلداعلا ةنيبلاب الو الصأ نوثرويال نأ ىأر نم
 لهأ ىف كلام نع مساقلان با ىورو « نوشجاملا نب كلملا دبع كلام باعصأ

 اذهو « نوثراوتي مهنأ ضعبل مهضعب دبشف « مالسإلا كح ىلع اوئزن نصح
 .ىلع مهضعب رافكلا ةداهش زوحيال اكلام نآل « ةنيب الب نوثراوتيمهنأ هنم جرختي
 .لاق ليصفتلا اذه وحنبو كلذ ىف مهلوت لبقي الف اوبس نإ امأف : لاق ضعب
 دالب ىلإ اوجرخ نإ : اولاق مهنأ كلذو ءروث وبأو دمأو ىعفاشلاو نويذ ١
 مهكردأ نإ امأو « مهباسنأ ىف مهاوعد تلبق دي مهيلع دحلأل سيلو مالسإلا
 .«نافرط نانثا : لاوقأ ةعبرأ ةلئسملا ىف . ةنيببالإ مطوق لبقي الف قرلاو ىبسلا
 ديزو ”ىلع ةباحصلا نمو راصمألا ءاهقف نم ءاملعلا روهمجو . ناقرفم نانثاو
 .ناكو « ادنع لتاقلاو كولمملاو رفاكلا ةلثم بجحي ال ثريال نم نأ رمعو

 .ديبعلابو باتكلا لهأب ىبعأ مهروي نأ نود ةثالثلا ءالؤوب بجحي دوعسم نبا
 ىعمو بجدلا نأ روهمحلا ةدمعو .روثوبأو دواد لاق هبو « ادمع نيلتاقلابو
 .توملابالإ عفتريال بجحلا نأ ةيناثاةفئاطلا ةجحو . نامزالتم امهنأو ثرإلا
 نم ىرديالو مده وأ قرغ وأ برح ىف نودقفي نيذلا ىف ءاملعلا فلتخاو



--5 

 كلام بهذف ؟ ثاريم لهأ اوناك اذإ نوثراوتي فيك هبحاص لبق مهتم تام

 ىب نمل اعيمح مهماريم نأو ؛ ضعب نم مهضعب ثرويال مهنأ ىلإ ةنيدملا لهأو

 ىعفاشلا لاق هبو © كرب ةبارق مهلنكت مل ذإ لاملا تييلوأ نيثراولا مهبارت نو

 امهمع هللا ىضر رمعو ىلع بهذو . ىواحاولا هنع ىكح ايف هبامصأو ةفينحوأو

 ىلإ نييرصبلا روهمجو هلع ىواخطلا رخركد امف ةفينحوبأو ةنوكلا لسدأو

 هبخاص نم دحاو لك نوثروي م أ مدنع مهيراوت ةفصو « كوثراوتي مهنأ

 توما لاهل مهيال هنأ ىنعأ ؛ ضيعب نم مهضعب ثروام نود هلام لصأ ىف

 نيذلا ىف لاحلاك:دع-او لام هنأ ىلع لكلا نوئراوتيف « هريغ نم ثرو ام
 0 برح ى ايفوت ةجوزو جوز كلذ لاثم « ضعب ىلع مهضعب توعد ملي

 ةأرلا نم جوزلا ثروبف ؛ مرد فلأ | امهتف دحاو لكلو مده وأ قرغ

 ةثامسمنحلا نود جوزلا ديب تناك ىبلا فلألا نم ةأرملا ثثرؤوتو « مهرد ةثاوسخ

 فاللتخا بابلا اذه لئاسم نمو . نوسمخو ناتئام ثللذو اهعبر اهمثرو ىلا

 تباث نب ديزو ةنيدملا لهأ بهذف . ىنزلا دلوو ة'عالملا كو ثاريهى ءاملعلا
 الإ همأل سيل هنأو ء ةنعآلملا دلو ريغ ثروي اك ثروي ةنعالملا دلو نأ ىلإ

 ثلثا مهل نوكيف « مأل ةوخإ هل نوكي نأ الإ « لاملا تيبل قابلاو ثلثا
 .4 نيل لام تيل قاف اإو «ايلول لالا قب نوكيتةالوم همأ نو نأ

 لعجي هيهذم ىلع ةفيثحت ابأ نأ الإ « هداصصأو ةفيندس وبأو ىعفاشلاو ثالام لاق هبو

 "دري درأ ااب لوقي نم سايق ىلع اضيأو . نيملسملا ةعامج نم ىلوأ ماحرألا ىوذ

 همأ ة ةبصع هتبصع ”نأ ىلإ دوعسم نباو رمتو لع بهذو ؛ لاملا ةيقب قب مألا ىلع

 ةبصعهتبصغ ةنولعجيال اوناك مهنأ دوعسم نباو كعنعىو رو . اهنوث ؛ريزيبلا نعأ
 نيريس نباو نسحلالاق هبوبألا هل زامب مآلا نوا زب اوناكومألا دقف عم عم الإ ه6أ

 ا ودا او ل نباو ىروثلاو

 مأ لكو مأ هذه : اولاقف ثلثا رممألف هاوبأ هن روو دلو هل نكي

 رمع نبا ثيدح- نم ىور ام ىلاثلا قيرفلا ةدمعو . ثاثلا اهل هذهذ « ثلثا امل

 نب ورمع ثيدحو « همأب ةنعالملا دلو قيللأ هنأ و اسؤ هيلع هللا ىلص ىبنلا نع

 ٠ نبا ثاريم لسو هيلع هللا ىلص ىلا لعج د لأ

 ملسو هيلع هللا ىلص بلا نع مقالا نب ةلئاو ثينلخيو «دعقرولو همأل ةنمالللا

 ةدحب نع هيبأ نع بيدش
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 ' ىذا اهَدلَوَو اهطيقلو « اهتقيتتع : لاون.أ ثالث زون“ 'ةأرملا » لاق
 كلذ لل سو عا لقا ىلا شيال ربكم تيدر( طلع ديال
 اهيلإ ريصملا راثآلا هذه : ىضاقلا لاق . هريغو دواد وبأ كلذ عينج جّرخ
 صصخي ةنسلا نأ ىلع روهمجلاو . باتكلا مومع تصصخ دق امل بجاو
 , مهدنع حصت مل وأ ثيداحألا هذه مهغلبت مل لوألا قيرفلا لعلو « باتكلا اهب
 « لوألا ردصلا ىف روهشم وهو « نامعو سابع نبا نع ىورم لوقلا اذهو
 طبنتسي سيل اذه نإف « راثآلا هذه ةعص ىلع ليلد ةباحصلا ىف هراهمشاو

 5 ملعأ هللاو « سايقلاب

 رقأو نيئبا كرت نميف مهفالتخا ثاريملل بجوملا بسنلا توبث لئاسم نمو
 هيطعي نأ هيلع بحي : ةفينحوبأو كلام لاقف ؛ ىناثلا "نكنأو ثلاث خأب مهدحأ
 . تيثيال : ىعفاشلا لاقو ؛ هبسن هلوقب تبني الو ءرقملا نونعي ثاريملا نم هقح
 ةفينحوبأو كلام فلتخاو . ائيش ثاريملا نم هيطعي نأ رقملا ىلع بجي الو بسنلا
 هيلع .يجي ناك ام هيلع بجي كلام لاقف ؛ رقملا خألا ىلع بحي ىذلا ردقلا.ف
 فصن هيطعي نأ هيلع بجي : ةفين-وبأ لاقو ؛ بسنلاتبثو ىناثلا خألا رقأ ول
 خأب رقأف ادحاو ايا كرت نميف ةفينح ىلأو كلام ينع ركحلا كلذكو « هديب ام
 هذه ىف هنعذ ىعفاشلا امأو ؛ ثاريما بجيو بسنلا تبثيال هنأ ىنعأ «رحنآ هل
 تيثي ىناثلاو . ثاريمللا بحي الو بسنلا تبثيال هنأ امهدحأ : نالوق ةلثسملا
 ةيلولبطلا لئاسملا ىف ةيعفاشلا رظانت هيلع ىذلا وهو « ثاريملا بيو بسنلا
 نإو هرارقاب بسناا تبثي لاملا زوحب نم لك نأوهو « ةماع ةلئسم اهلعجيو
 هيلوق دحأ قو ؛ ىلوألا ةلئسملا ف ةيعفاشلا ةدمعو . كلذ ريغوأ احنأ ادحاوناك
 ىدهاشب الإ تيثيال بسنلا نأ روبشملا ريغلا لوقلا ىنغأ + ةلئسملا هذه ىف
 اذإو ©« عرف ثاريلاو لصأ بسناا نأل « ثاريمالف تبثيال ثيحو « لدع
 ود.بسنلا توبث نأ ةفينح ىلأو كلام ةدمعو . عرفلا دجوي مل لصألا دجوي مل

 هظح امأو « نيلدع نيدهاشب الإ هيلع تبثي الف ء ركتملا خألا ىلإ دعتم قح
 قيللاو . هسفن' ىلغ هبرقأ قح هنأل لماع هيف هرارقإف رقملا ديب ىذلا ثاريملا نم
 نيب هل زوحيال هنأو بسنلا توبث دعب الإ مالا نم حصيال هيلع ءاضقلا نأ
 امأو . هنم هظح ثاريملاف هكيرش هنأ فرعي نم عني نأ هسفن نيبو ىلاعت هَل
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 عامسلاف ثاريملا هل زوحي ىذلا دحاولا رارقإب بسنلا مهابثإ ىف ةيعفاشلا ةدمع

 قفتملا ةقئاع نع ةورع نع باهش نبا نع كلام ثيدحف عامسلا امأ . سايقلاو

 صاقو ىلأ نب دعس هيخأ ىلإ دهع صاقو ىلأ نب ةبتع ناك » تلاق هت ىلع
 .دعس هذخأ حتفلا ماع ناك املف « كليلإ هضبقاف ىم ةعمز ةديلو نبا نأ

 ؛ ةعمزنب دبع هيلإ ماقف « هيف لإدهع ناك دق ىخأن با: لاقو صاقو ىنأنبا
 هللا لوسر ىلإ هاقواستف « هشارف ىلع دلو ىلأ ةديلو نباو ىتخأ : لاقف

 ل1 ديه ناك دق نأ ناش وسو اه دمج لاق ملسو هيلع هللا ىلص
 + هشارف ىلع دلو ىلأ ةديلو نباو ىخأ : لاقف ةعمز نب دبع هيلإ ماقف « هيف

 لاق مث « ةَسْئمز "نب دبسع اي "كلل وده : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف
 لاق مث « ٌرتجسحلا رهاعللاو شآرفتلا ”دنلّولا : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ص

 صاقو ىنأ نب ةبتعب هببش نم ىأر امل « هلنم ىجتحا : ةعمز تنب ةدوسل

 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقف « لجو زع هللا ىل ىبح اهآر اف ؛ تلاق

 مهل عزانم ثراو كلانه نككي مل اذإ هرارقإب هبسن تبثأو هيخأب ةعمز نب دبعل
 نع مهدنع هجورخل ثيدحلا اذه ىنعم مهبلع لكشأ دقف ءاهقفلا رثكأ امأو
 نأ كللذو « تاليوأت كاذ ىف. مهو ؛ بسنلا تابثإ ىف هيلع عمجملا لصألا

 بسن تبثيال نأ لصألاو « هب هيخأ رارقإب هيسن تيثأ هنأ ثيدحلا اذه رهاظ

 :: ةفئاط تلاقف ء تاليوأت كلذ سانلا لوأت كللذلو « لدع ىدهاشب الإ

 لق نوكي نأ نكمي هنأل « هيخأ لوقب مالسلاو ةالصلا هيلع هبسن تيثأ امنإ هنإ

 : اولاق « هل اشارف تناك اهنأو « سبق نب ةعمز اهؤطي ناك .ةمآلا.ثالت نأ ملع

 ةالصلا هيلع هتجروز تناك ةعمز تنب ةدوسو « هربص ناك هنأ كلذ دكؤي امو

 نأ ىهئاقلل نأب لوقلا ىلع اذهو- اهرمأ هيلع ىنعال نأ نكميف « مالبسلاو
 هدنع ىضاقلا ىضقيال هنآل « كلام بهذ ليوأتلا اذه قيلي الو « هملعب ىضقب

 ,بسنلا هيف تيثيال ىذلا ىنعأ ؛رخآآلا هلوق ىلع ىعفاشلابهذمب قيايو « هملعب

 « هبشلا ةهبشل اظايتحا ةبجحلاب ةدوس رمأ امنإ : اولاق ليوأتلا اذهب اولاق نيذلاو

 بج نأ جوزلل نإ : ةيعفاشلا ضعب اذه ناكمل لاقو « ابجاو نا#كلذ نأال

 هنأ ىلع ليلد ةدوسل باجيتحالاب هرمأ : ةفئاط تلاقو ؛ .اهيخأ نع تمخألا

 هلوق ليؤأت ىف ءالؤه قرتفاو . شارفلاب هملعب الو ةبتع لوقب هبسن قحلي مل
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 ناك اذإ كدبع وه دارأ امتإ : ةفئاط تلاقف « كل وه » مالسلاو ةالصلا هيلع

 هك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ليلعتل رهاظ ريغ اذهو « كايبأ ةمأ نبا
 دارأ امتإ : ىواحطلا لاقو « رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » هلوقب كلذ ىف

 ةلزامب هيلع كدي ىأ .« ةعمز نب دبع اي كل وهو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب
 ةالصلا هياع هليلعتت فعضت تاليوأتلا .هذهو « ةطقللا ىلع طقاللا دي ود ام
 ىذلا ىنملا اًمأو . » رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا » لاق نأب هنمكح مالسلاو
 رارقإ وه ثاريملا زوي نم رارقإ نأ وهف « بهذملا اذه ىف ةيعفاشلا هدمتعي
 رارقإال ةداهش رارقإ هنأ ريغلا دنعو «تيملا ةفالخ ”زاح نم رارقإ ىأ : ةفالخ
 . هئاريم زاح ىذلا اذه ىلإ لقتنا تيملل ناك ىذلا رارقإلا نأ ديري « ةفالخ

 ىور ام ىلع ةيلهاهلا ىف الإ مهمابأب نوقحليالىفزلا دالوأ نأ ىلع روهمحلاا قفتاو
 : اولاقف موق لشو ؛ ةباحصلا نيب كلذ ىف فالتخا ىلع باطخللا نب رمع نع

 اوقفتاو . مالسإلا ىف ىنز نع ناك ىذلا ىعأ ؛ مالسإلا ىف ىنزلا دلو قحتلي
 امإو « دقعلا تقو نم امإ « رهشأ ةتس نم لقأ ىف' شارفلاب قحليال دلولا نأ ىلع
 « لمحلا نامز رصقأ ىلإ لوخدلا تقو نم قحلي هنأو « لوخدلا تقو نم
 قحلي ىذلا لمحلا نامز لوطأ ىف اوفلتخاو  اهلزتعاو اهقراف دق ناك نإ وأ
 لاقو ؛ مبس : هباصصأ ضعب لاقو ؛ نينس سخ : كلام لاقف « دلولا دلاولا هب
 : مكحلا نب دمحم لاقو : ناتنس : نويفوكلا لاقو ؛ نينس عبرأ : ىعفاشلا
 ,ةبرجتلاو ةداعلا ىلإ اهيف عوجرم ةلئسملا هذهو ؛ رهشأ ةتس : دواد لاقو ؛ ةنس
 نأ بحي'امإ مكحللا و « داتعملا ىلإ برقأ وه ةيرهاظلاو مكحلا دبع نبا لوقو
 ىعفاشلاو كلام بهذو . اليحتسم نوكي نأ هلعلو « ردانلابال داتعملاب نوكي
 ةنسل دلوب تنأو تقولا دعب اهب لخد وأ اهب لخدي ملو ةأرما جوزت نم نأ ىلإ
 ةتسل هب ثتأ اذإ الإ هب قحايال هنأ لوخدلا تقو نمال دقعلا تقو نم رهش
 هل شارف ىه : ةفيئخوبأ لاقو . لوخدلا تقو نم كلذ نم رثكأف رهشأ
 عم وهو ءطولا ناكإب الإ .شارفب تسيل اهنأ كلام ةدمعو . دلوأا هقحليو
 « شارفلل دلولا » مالسااو ةالصلا'هيلع هلوق مومع ةفينح ىنأ ةدمع 0 3 وخدلا
 قال ىف مارحلا ءظولاىلع لالحلا ءطولا بيلغت ةلزنمب دبعت اذه نأ ىري هناكو
 كلذو«ةفاقلاب بسنلا تابثإ ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو : لالحللا ءطولاب دلولا
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 مكحلا اضيأ روصتيو « حاكنب وأ نيمي كلمب دحاو رهط ىف نالجر أطيام دنح
 موق مه : برعلا دنع ةفاقلاو . ةثالث وأ نالجر هيعدي ىذلا طيقللا ىف ةفاقلاع
 ءاهقف نم ةفاقلاب لاقق « سانلا صاخشأ هباشت لوصفب ةفرعم مهدنع تناك

 « ةفاقلاب ركحلا ىنأو ىعازوألاو روث وبأو دحأو ىعفاشااو كلام راصمألا
 ادلو نالجر ىعدا اذإ هنأ ءالؤ» دنعركحلاو « قارعلا لهأ رثكأو نويفوكلا
 « اطيقل نوكي نأ لثم « شارف امهدحألن كي ملاذإ كلذو « امهنب دلولا ناك
 نالجر اهؤطي ةرهلاوأ ةمألا لثم اشارف امهنم دحاو لكل ةدحاولا ةأرملا تناكوأ

 نوكي نأ زوي هنأ لوقلا اذهب نيلئاقلا نمروهماللا دنعو ؛ دحاو رهط ىف

 نأ زوي : ةفينحىأ بحاص دمحم لاقو ؛ طقف ناوبأ دحاولا نبالل مدنع
 , لوقنملاو لوقع.نا لاطبإو طيلخت هلك اذهو « هوعدا نإ ةثالثل انيا نوكي
 رمع نأ راسي نب نايلس نع كلام هاور ام ةفاقلاب لاق نم لالدتسا ةدمعوب

 مالسإلا ف ماعدا نمي ىأ: مهطالتسانمب ةءلهاملبا دالوأ طيليناك باطحلا نبا
 + فئاقلا لاقف هيلإ رظنف افئاق اعدف « ةأرما دلو ىعدي امهالك نالجر ىتأف
 ( كرب ىنيربخأ : لاقف ةأملا اعد مث « ةردلاب رمع هبرضف « هيف اكرتشا دقل
 نظي ىبح اهقرافي الف اهلهأل لبإ ف ىنأي نيلجراا دحأل اذه ناك : تلاقف
 فلخ مث ' امد هياع تقيرهأف ارنع فرصنا مث 3 لمح اهي رمتسا دق هنأ نظنوح

 رمع لاف « فئاقلا ريكف « وه امهمأ ىردأ الف « رخآالا ىبعت : اهلع اذه

 ةفاقلاب ةباحصلا نم رضحمب رع ءاضقف : اولاق . تْئش امبيأ لاو : مالغللا
 ىضق اذإ كلام دنع مكحلا اذهو . عامجإلاك وه مهم دحاو نم راكنإ ريغ نم
 « تش امبأ لاو : هل لاقيو « غلبي ىتح ىبصلا رخال نأ كارتشالاب ةفاقلا
 امهل انبا نوكي : روثوبأ لاقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو « نينثاب دحلو قحلي الوم
 -نينثالل انبا نوكي سيل هنأ كلام دنعو ؛ هيف اكرتشا امهنأ فئاقلا معز اذإ

 جتحاو.- ىسلنأو رك ذ ”نيم 'منكاننقلتخ اّنإ ”ساّسلا اً اي  ىلاعت هلوقلا
 لخد » تلاق ةشئاع نع ةورع نع بابش نبا ثيدحم اضيأ ةفاق'اب نولئاقلا

 أ : لاقف ههجو ريراسأ قربت ارورسم ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر.

 : لاقف امهمادقأ ىأرو ةةماسأأو ديزل ىبلب ملا قرع ”لاقام ا

 ' نع ىورم اذهو : اولاق « ضعب "نم اهضعب مادنقألا هاذه "نإ
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 :رويفوكلا امأو . ةباحصلا نم مهل فلاخم الو « كلام نب سنأ نعو سابعنبأ

 شارف كلانه نوكينأ الإ دلولا. ىف نيعزانتملا دحأل مكحيال نأ لصألا : اولاقف
 ةكرتشا وأ شارفلا مدع اذإف عشارفلل 'دلولا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل:
 سيل هنإف « ةيعيبطال ةيعرش ةونب كلذ اوأر مهنأكو « امهديبكلذ ناك شارفلا
 زوجيالذأ لقعلاب نيوبأ نع دحاو نبا نوكي نأ نكميال هنإ : لاق نم مزلي
 نع قازرلا دبع هاورو ءرمخ نع مهلوق لثم ىورو . عرشلا ىف, كلذ عوقو
 .كلذ ىف كلام نعو . نالجر الإ ةفاقلا ف لبقيال : ىعفاشلا لاقو ؛ ىلع
 . دحاو فئاق لوق لبقي هنأ ةيناثلاو « ىعفاشلا لوقلثم امهادحإ : ناتياور
 ؛ حاكنلا ىفال طقف نيهلا ثللم ىف اهب ىضقي امنإ كلام نعرومثملا ىف ةفاقلاو
 اذه ىف : ربلادبع نب .رمعوبأ لاقو ؛ ىعفاشلا لوق لثم هنع بهو نبا ىورو
 هاور ء رهاظلا لهأو ثيدتلا لهأ نم ةعامج هب ليخأ كلسم نسح- ثيدح
 نبلاب ىلع ناك » لاق رقرأ نب ديز نع ىبعشلا نع ىح نب حلاص نع ئروثل
 رقي نأ مهنم دحاو لك لأسذ « دحاو رهط ىف سانأ ةثالث اهبطو ةأرماب ىنأف
 لعجو ةعرقلا هتباصأ ىذلل دلولاب ىضقو مهيب عرقأف « ىلأف دلولاب هبحاصل
 ىح كح ضو هبجععأف ملسو هيلع هللا لص ىبنلا ىلإ كلذ عفرف « ةيدلا ىلث هيلع
 . ةعرقلاب دلولا قاحإو ةفاقلاب مكحلا ذافنإ لوقلا اذه ىفو ؛ هذجاون« تدب
 الصأ لتاقلا ثريال : موق لاقف : لاوقأ ةعبرأ ىلع لتاقلا ثاريمف اوفلتخاو
 اطحلا نيب موق قرفو . لقألا رهو لتاقلا ثري : نورخآ لاقو . هلتق نم

 وهو « ةيدلا نم الإ لطخللا ف ثريو اثيش دمعلا ف ثريال : اولاقف دمعلاو
 ريغبوأ.بجازؤ رمأب ْلتق دمعلا ف نوكي نأ نيب موق قرفو . هباحصأو كلام لوق
 مهني نمم نوكي نأ نيب ةلمحلابو « دودحلا ةماقإ هل نم نوكي نأ لثم ؛ بجاو
 « ىحلصملا رظنلل ىبعملا اذهىف عرشلا لصأ ةضراعم فالحلا.ببسو . مهيال وأ
 .ىلإ ثيراوملا نم سانلا حرذتي الثل ثريال نأ ىضتقي ىحاصملارظنلا نأ كلذو
 .كللذ ناك ول هنإف « كلذ ىلإ تفتالبال نأ بجوي دبعتلاو « رهاظلا عابتاو لتقلا
 . ةيرهاظلا لوقت اك ب ايسن ثابر ناك امو عراشلا هيأ] تفتلال دىصق ام
 مسق لبقو ماسلا هثروم توم دعب ملسي ملسم,,سيل ىذلا ثراولا ف اوفلتخاو
 - روهمجلا لاقف « مالسإلا نيد ريغ ىلع هثروم ناك نإ ثتالذكو « ثاريملا
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 هثراو مسملا هيف تام ىذلا مويلا ناك نإف ؛ تو تقو كلذ ى ربتعي امثإ
 ناك نإ كاذكو « هدعب وأ ثاريملا مسق لبق ملسا ءاوس الصأ هئري مل ملسمب نيل
 ةداتقو نسحلا مهن ةفئاط تلاقو .٠ هدعب وأ مسقلا لبق همالسإ ناك ءاوس ةرورض هثرو ملسم ريغ اع موي ثراولا ناكو مالسإلا نيدريغ ىلع هثروم
 . باطحلا نب رمش نع كلذ ىورو ؛« مسقلا مود كلذ ىف ربتعملا : ةعامحو
 'و ضرأ وأ راد انمأ » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق نيقيرفلا الك ةدمحو
 اهكردأ ١ ضرأ "أ راد يأ ل( ةنيلهادلبا مس ىلع ىبهش ةيلهاملا ُْق
 ةمسقلا تقو ربتعا نف « مالسإلا مسبق ىلع ىهف مدسقتت 'لو .مالتسإلا
 ةمسقلا بوجو ربتعا نمو « مالسإلا مكب تقولا كلذ ف موسقملل كح
 الجير نأ و ءاطع ثيدح نم ىورو ٠ مالسإلا مكحب موشقملل توملا تقو ف
 .هاطعأف ؛ مسقي نأ لبق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دهعىلع ثاريمىلع ملسأ
 ةثرولا نم قتعأ نميف مهدنع مكحلا كلذكو «هبيصن سو هيلع هللا ىبصدللا “لوسر
 : باتكلا اذهب قاعتت ىلا ةرووشملا لئاسملا ىه هدلهف . مسقلا لبقو توملا دعب

 : بابسأ ةثالث دحأب نوكي امإ ثاريملا ناك املو : ىضاقلا لاق
 بسلاب نوكي ىذلا ىف ليق دق ناكو « ءالو وأ « رهص وأ « بسب انإ
 . ؟ هءاكحأ امو « بجبال .نمم هيف بجي نمو « بجي نمو « ءالولا انهه ركذت نأ بجييف « رهصلاو

 يه سمس <

 ءالولا ىف باب
 لوصألا ىرجم ىرجن ةروهشم لئاسم هيفق « ءالولا هل بجي نم امأف

 ْ . بايلا اذهل
 هل هءالو نإف هسفن نع هدبع قتعأ نمنأ ىلع ءاملعلا عمجأ (ىلوألا ةلثسملا )

 'نوطيحمال ةثرو كلانه ناكاذإ هل ةبصع هنأو ؛ ثراو هل نكي مل اذإ هرب هنأو
 ةالصلا هيلع هلوق نم تبث املف « هسفن نع قتعملل ءالولا نوك امأف . لاملاب
 قئعأ اذإ اوفلتخاو ٠ ”قتنعأ 'نملا ءالولا امن ٠ ةريرب ثيدح ىف مالسلاو
 « قتعلا رشاب ىذلا ال هنع نتعملل ءالولا كللام لاقف ؛ هريغ نع دبع
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 نإو «هنعقتعملل ءالولاف «هنع قتعملا ملغ نع هقتعأ نإ : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو

 رهاظ ةيعفاشلاو ةيفنهلا ةدمعو . قتعلل رشابملل ءالولاف « هملع ريغ نع هقتعأ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « قتعأ نمل ءالوا » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوت

 رحلاب بسن قحتلي نأ زجي مل املف :اولاق « بَسّتلا_ةمئحلدك ”ةسللل ؛ءالولا »
 كلم ىف تعقو ةيرح هقتع نألؤ ىعملا قيراط عفو. 5 ءالولا كلاذكذ ( هنذإ ريغي

 هنأ كلام ةدمعو .هسفن نم هقتعأ اذإ هلصأ هل ءالولا نوكي نأ بجوذ « قتعملا

 نذأ اذإ هنأ ىلع اوقفتا كلذلو ؛ ليكولا هبشأف « هايإ هكلم دقن هنع هقتعأ اذإ
 تنأ : هدبعل لاق نم هنأ كلام دنعر. .رشابمللال هل هؤالو ناك هنع قتعملا هل

 . قتعملا) وكي مهدنعو « نييلسملل نوكي ءالولا نأ نيملسمللو هللا هجول رح

 هؤالو نوكي له لجرهيدي ىلع ماسأ نميف ءاملعلا فلتعتا ( ةيناثلا ةلئسملا )

 لاقو ؛ هل ءالو ال : ةعامحو دوادو ىروثلاو ىعفاشلاو كلام لاقن ؟ هل

 للاؤي نأ لجرلل نأ مهبهذم نأ كلذو « هالاو اذإ هؤالو هل :' هباحصأو ةفينح وبأ

 هريغ ءالو ىلإ هئالو نم فرصني نأ هل نأو « هنع لقعيو هثريف رخآ الجر

 . هؤالو هل نوكي هيدي ىلع مالسإلا سفنب : هريغ لاقو ؛ هنع لقعي ملام

 امنإو 6 قتعأ نمل ءالولا امنإ » ملسو هيلع هللا ىلص هلوق ىلوألا ةفئاطلا ةدمعغ

 ؛« رصحلا مهدنع ىه ماللاو فلألا كلذكو « ةرصاخلا امومسي ىتلا ىه هذه

 : هريغ هيف هكراشيال هيلع موكحملاب اصاخ ركحلا نوكي نأ وه رصالا ىعمو
 . رشابملا طقف قتعملل.الإ لوقلا اذه موهفم بسحي ءالو نوكيال نأ ىنعأ

 ”ىل اوم اندلعت ”لدكلو  ىلاعت هلوق ةالاوملاب ءالولا تابثإ ىف ةيفنحلا ةدمعو

 تادقاع ”نيِذدَّلاو - ىلاعت هلوقو م ”ن ربرقألا و نادلاولا كرش اممم
 سفنب نوكي ءالولا : لاق نم :ةجحو . ممهتيصت مولان 'مثكئاامبأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس » لاق ىرادلا مع ثيدح طف مالسإلا

 هتايح مالوأو سانلا قدأ وه لاقف ؟ ملسم دي ىلع مسي كرشملا نع

 ىلاعت هلوق نأ لوألا قيرفلا ةدمعو . زيزعلا دبع نب رمع هب ىهغقو , هناسمتو

 ردص ق ناك كلذ نأو « ثيراوملا ةبأب ةحوسنم - مكناميأ تدقاع نيذلاو
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 ةالصلا هيلع هيبخ توبثل هتبه الو ءالولا عبب زوجيال هنأ ىلع اوعمحأو « مالسإلا

 . ةبئاسلا ءالو الإ كلذ نع مالسلاو

 لاقف « ةبئاس تنأ هدبعل ديسلا لاق اذإ ءاملدلا فلتخا ( ةثئاثلا ةلئسملا )

 نأ الإ نيملسملا نع قتعأ ف ةلزعع هلعجو نيملسملل هلقعو هؤالو : كلام

 : ةفينح وبأو ىعفاشلا لاقو ؛ هل هؤالو نوكيف « طقف قتعلا ىعمب هي كيرو

 * ةفئاط تلاقو ؛ روثوبأو دوادو دمحألاق هبو ؛ لاح لك ىلع قتعملا هؤالو

 هبو ؛ نملسملل هؤالو ناك ًاد>ألاوي مل نإو « ءاش ثيح هءالو لعجي نأ هل

 ءالو .عيبب سأبال : نالوقي ىبعشلاو مهاربإ ناكو ؟ ىعاز وألاو ثيللا لاق

 نم امأو : اهلبق ىبلا ةلثسملا ىف ةمدقتملا ججمحلا ىه ءالؤه ةجحو « هتبهو ةبئاسلا

 , تقولا اذه ىف ةجح هل فرعأ الف هعيب زاجأ

 لبق قارصنلا هقتعأ اذإ مسملا دبعلا ءالوف ءاملعلا فلتخخا ) ةعبارلا ةلئسسملا )

 هالوم ماسأ نإف ؛ نيملسملل هؤالو : هباحصأو كلاملاقف ؟ نوكي نا عابي نأ

 نإف « هديسل هؤالو : روهمجلالاقو ؛ هثاريم الو هؤالو هيلإ دعي مل كلذ دعب

 بألا ملسأ اذإ هنأو « بسنلاكءالولا نأ روهمحا ةدمعو . هئاريم هل ناك ملسأ

 ىلاعت هلوق مومعف كلام ةدمع امأو . دبعلاكلذكف ءهثري هنأ نيالا مالسإ دعب

 هنأ ٠ لوقي وهف  ”اليبّس ننمْؤمْلا ىلع نيرفاكلل هللا ”لمعْمجي "نيلَو

 نتعلا مويهل بجو اذإ امأو : دعب ايف هل بجي مل قتعلا موي ءالولا هل بحي ملام

 دوعي هنأ عناملا كلذ عفترا اذإ هنأ اوفلتخم لف هبوجونم عنام هياع أرط مث

 نأ لبق ىنارصنلا هدبع ىذلا ىنارصنلاقنعأ اذإ هنأ اوقفتا كلذلو . هل ءالوأأ

 نإو . هيلإ داع ىلوملا مسأ نإف ؛ عفتري ءالولا نأ دبعلا ملسأ مث اهدحأ لسي

 3 نملسم انيلإ ناجرخي م 3 هنيد ىلعوه و هدبع قتعيىب رخلا ق اوفلتنخا اوناك

 نأ ديعللو ؛ امهميب ءالوال : ةفينح وبأ لاقو ؛ هثري هالوموه : كلام لاقف

 : لاقف اكلام بهشأ فلاخو ؛ فلاحتلاو ءالولا ىف هيهذم ىلع ءاشنم ىلاوي

 ءدوعي : مساقلا نبا لاقو ؛ ادبأ هؤئالو ىلوملا ىلإ دعي مل ىلوملالبق دبعلا ماسأ اذإ

 ئه اهلك لئاسملا هذهو « قتعلات قو ربتعي اكلام نآل « كلامه لوق ىعم وهو

 قرتسي نأ ىراصنلا نيد نم سيل هنإف « دعب عقتال لوقلا ف ةفورفم
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 هنأ نومجزيو تقوأا اذه ىف هنو اقتعي ايف دوهيلا نيد نم الو « اضعب موضعي

 ظ . ملام
 لخدم نط سيا ءاسنلا نأ ىلع ءاملعلا روهمج عمجأ ( ةسمادلا ةلئسملا )

 ( هقتع نرشاب نم نييلإ رجام وأ نهسفنأب هقتع نرشأاب نمالإ ءالولا ةثارو ىف

 قتعم نئريال نبنأو « اهقتعم نبا وأ اهقتعم قتعم لثم ء«بسنب وأ ءالوب امإ
 تقتعأ ام ءالو اهل ناك امل هنأ هتدمعو . حيرشنع ىكح ام الإ هنثري نم

 نوفرعي ىذلاوه اذهو « لجرلاىلع اسايق اهبروم هقتعأ ام ءالو اهل ناك ابسفنب

 ةدمحو . ذوذشلا هنهوي ىذلا امنإو « سايقلا بتارم عفرأوهو « ىنعملا سايقب

 هذهو « قتعملا ىلع قتعملل تناك ىلا ةمعنلل بجو امنإ ءالولا نأ روهمحلا

 هو « هبابسأ نم ىوق"ببسنم ناك وأ « قتعلا رشاب نميف دجوت امنإ ةمعنلا

 .قبف « ءالو هل سيل نمم ءالو هل نمررقت دق ذإو : ىضاقلا لاق : ةبصعلا

 .ةلئسملا بابلا اذهى مهلئاسم رهشأ نف . ءالولاىف ءالولا!لهأ بيترت ىف رظنلا

 .لجرلا كلذ تام مث ادبع قتعأ لخر : كلذلاثم « ربكلل ءالولاب اهنوفرعي ىلا

 .« نيئبالا دحأ وأ « ائيا كرئو نيوخألا دحأ تام مث 3 نينباوأنيوحنأ كرتو

 .هنبا هنع هئريال ءالوأاا نمتيملا خألا ظح نأ ةلئسملا هذه ىف : روهمحلا لاقن

 .بجتلا نأل « ثاريملا فالي هنبا نه هب قحأ هنأل هيدخأ ىلإ عجار وهو

 وهو © قتعلا رشابلا نم برقلاب انهو « تيملا نم برقلاب ربتعي ثاريملا ىف

 نم تباث نب ديزو دوعسم نباو ثامعو ىلعو باطخلانب رمح نع ىورم
 هذه ىف تيملا خلا تح : ةرصبلا لهأ نم ةفئاطو حيرشلاقو : ةباحصلا

 .نأ لوألا قيرفلا ةدمعو . ثاريملاب ءالولا هيبشت ءالؤه ةدمعو . هينبل ةلئسملا

 ةلئسملا ثابلا اذه ف ةروبشملا مهلئاسم نهو . رشابملا نم هؤدبم بسن ءالولا

 تقتعأف « ةمأ نم نوب هل دبع نوكي نأ اهتروصو « ءالولا رجب فرعت ىلا
 اذإ نينبلا ءالو نوكي نمل اوفلتخأ ءاملعلانإف « كلذ دعب دبعلا قتعأ مث ةمألا
 سمي مل اذإ مألا قتع دعب مهءالو نأ ىلع اوقفتامهلأ كلذو 1 بألا قتغأ
 قتع لبقو قتعلا دعب دبعلا اهجوزت اذإ نوكي كلذو « همأ نطب ىف قرلا دولوملا

 مأ هيلاومل هينب ءالو رجب له بألا قتعأ اذإ اوفلتخاو . مألا ىلاول وه نألا

 ( رجي هنأ ىلإ مهباحصأو ىعفاشلاو ةفينحوبأو كلامو روهمحلا بهذف ؟ رحبال
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 ءاطع لاقو . نافعنب نامعوريبزلاو دوعسم نباو هنع هللا ىذر ىلع لاق هبوح
 هب ىضقو « رمع نع ىورو . هءالو رجيال : ةعاجوب اهش نباو ةمركعو
 نإو ع باطلا نب رمت نع بيؤذ نب ةصييق هب ءثدحامل ناورم نب كلملا دبع

 هيشم ءالولا نأ روهمحلا ةدمعو . روهمحلا لو لثم رمع نع ىور دق ناك

 اوناك امل نيئبلا نأ ىناثلا قيرفلا ةدمعو . مألا نودبّألل بسخأو « بسنلاب

 - ءالولا وهو « اهل نيعبات ةيرخلا بجو» ىف اوناك مهمأل نيبات ةيرحلا قف
 نتعي نأ الإ « ادبع مهوبأ ناك اذإ هتدفح ءالو ري دخلا نأ ىإ كلام بهذو
 نأ ىلع كالذ ف : اودمتءاو نويذوكلا كلذ ىف هماادخو ىعفاشنا لاق هبو « بألا

 بلل نكي ماذإ وع“ بألا ة ةهبجس نم نينبلا ىلع دحلبا قتعمل تبي 'يإ دحلا ءالوب

 هوك ىف بألا ةيدوبعنأ ىف ؛'ث||١ قورفلا ةءامعو . دجلل نوكيال نأ قر ملأ ءالو

 ءالولا نأب لوي. نم نيب فاالتخ الو « نألا ىنأ ىلإ ءالوأا ل 2 نأ بجاوو

 الإ ىلعألا دومعلا ىلإ لقتنيال هنأو « ءابالا نم قحأ ءانبأألا نأ ملعأ ا اف ةيصعال
 نم ابيصعت ىوتأ دلع ةونبلا نآل « ثارملا فال لفسألا دومعلا كلف 3

 3 دحلبا نم كلام دنع دعتأ مهوابو ةوخاإلاو « اييصعت فعضأ بأآلاو 3 ةونال

 ايسن برأ نم فالحلا بيسو . مهم دعا نللا ةفنحو أو ىعفاشلا دنعو.

 اذإف « ابيصعتث روب امنإو ضورفمعزج ءالواابث روي سيأو ابيصعت ىوقأو
 ثاريملاب نوطيحنال ةثرو هل ناكوأ « الصأ ةثرو هل نكي و لغسألاىلوملا تام
 ىلعألا ىلوملل نم لك ىلخألا ىلوملا بصعي كلذكو « ىلعألا لولا ةبصاع ناك
 ةرووثم ةلئسم بايلا اذه قو . هيب ىبو هيذبو هتانب ىبعأ : بسن ةدالو 3

 : ةفئاط تلاقف ؟ ءالولا تنين ةيصعو دلوو ءالو اهو ةأرماثتام اذإ : ىم
 ىلع لو وهو « ةيصعلل ءالوااو « امع نواقعي نيذلا مبمأل م

 ءاهقفهيلعو 1 بااطخلا نيرع لوتودو 7 انا موقلاتو 4 بلاط ىلأن :نإ

 . اهيصع نم سيل ةأرملا ن يبا نآل ؛ فاسأا اذه لهأل فلاحم وذو « راصمألا

 هدمخ قح هلل دمحلاو ءالولاو ضنا رفلا باتك م
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 « ايلست ملسو هبعصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « محرلا نمحرلا هللا مسب )

 همزاي نمو « حصيأال نءو هقتع حصني نميف باعكلا اه ىق رظنلاو

 هماكحأ قو ع هب ناعإلا ل و « قعلا ظافلأ قو « عرشلاب ىعأ : همزايال ندو

 نم اهيف ام باوبألا هذه نم ركذن امنإف نحنو . هيف ةعقاوا ط ورشلا فو
 مهمإف « هقتع حصي نم امأف . عومسملاب اهرثكأ قاعتب ىلا ةروهشملا لئاسملا
 ىنغلا مالا ىوقلا ديشرلا حيحصلا ثالملا ماتلا كلاملا قتعحصي هنأ ىلع اوعمأ
 د هككحو ضيرملا قتع فو هلامب نيدلا طاحأ نم قتعف اوفلتخاو . ميدعلا ريغ

 ريكأ لاقف « هقتع زاوج ىف اوفلتخا“ءاملعلا نإف « هلامب نيدلا طاحأ نم امأف

 هلاقو ؛ ثيللاو ىعازوألا لاق هبو « كلذ زويال :هريغو كالاه : ةنيدملا لدأ

 هعري ن٠ دنع كلذو « مك احلا هيلع رجح ىبح زئاج كلذو : قارعلا ءاهمتف

 هنع ىور أم ىلع اسايق زاوحلا كلذ ىف كلام نع جرختي دقو « مهن ريجحتلا

 . مكاخلا هياع رجحي ملام نهارلا لامب نيدلا طاحأ نإو ء زوي هنأ نهرلا ىف
 ,نأ هل سياف : ءامرغلل قحتس» لاحلا كلتىف هلام نأ هقتع عنم نم ةدمعو

 .فرصتلا هياع مك احلا رجح اهب ىلا ةلعلا ىهو « صضوع ريغب ائيش هنم جرخ

 مكحودامإ وةلعب سيل مك احا ريجمحتو ( اهالع دوجو عم دجوتنأ بج ماكحألاو

 لق هنأ ىناثلا قيرفلا ةدمعو . هعوقوب رابتعا الف ةلعلا تابجوم نم بجاو

 .هلام نم هقفنأ امم اثيش دريالو اهلبحيو هتيراج أطي نأ هل نأ ىلع عامجإلا دقعنا

 هتافرصت مكح نؤكي نأ ب جوذ هيدي ىلع ركاملا برضي ىح هلايعو هسفن ىلع
 قتعي نأ ز و<الدنأ عيمجللا دنع فالخخالو ىعفاشلا ل وقوه اذهو « مكحلا اذه
 هةتع ءاملعلا دنع زو الو ؛روجلا كلذكو « هند ةيصو نكت ملام ملتحلا ريغ

 . هلو مآل هقتع اوزاجأ مهلإف ٠ هباصصأ ريكأو اكلامالإ هكيلامم نم ءىشل

 ؛ ثاثلا نم ناك تام نإو عقو حرص نإ هقتع نأ ىلع روومحلاف ضيرملا امأو
 نارمع ثيدح روهمحلا ةدءعو . حيحصلا قتعلث٠ وه : رهاظلا لحأ لاقو
 ىزم اهأ٠ . مدقت ام ىلع ث.دحلا « هل ديعأ ةتس قتعأ الجر نأ نيصحلا نبا



 ل

 دحأ ىف هياع قفتم اذهو « قتعلا ضعب نم ةثالث مهف اهركقتعلا مهيلع لخدي
 . هدبعب لث. نمو هيلع قتعيز» ثالم نم امثو أمهمف فلت# نانثاو هيمسق

 هنم قتعلا ضيعبت عقو نم امهدحأ : نيمسق مسقني هنإذ قتعلا ضعب نم امأف
 .نكلو هلك دبعلا كلع درك ىناثلاو : قتعملا ءزادللا الإ دبعلا نم هل سيلو
 نإف هنم هظحس امهدحأ قتعي نياجرلانيب دبعلا امأن . هنم ارايتخا هقتع صضيعب

 ناك نإ : لبنح نب دحأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؛ كلذ مكح ف ١ 00 ءاهققفلا
 هكيرش ىلإ كلذ عقدف «٠ لدعلا ةميق هكيرش بيصن هيلع موق اسوم وعملا

 .ىفبو ءىش همزاي مل ارسعم نتعملا ناك نإو « هل هالو ناكو هياع لكلا قتعو

 ناك نإ : دمحمو فسويوبأ لاقو ؛ دبعلا ماكحأ هماكحأو اددبع هضعب قتعملا
 هظح قتعأ موي رحودو هنَه هظح قتعب مل ىذلا ديسللهتهيق ىف دبعلا ىعس ارسعم

 ليلو نباو ةمربشنباو ىع ءازوألا لاق هبو ؛ لوألل هؤالو نوكيو لوألا هئم

 ,ىلع عجري نأ دبعلل العج ىليل ىنأ نباو ةمربشنبا نأ الإ « نييفوكلا ةعامجو
 رايحلا ردا روهمملا إف قتمملا كايرش امآو رسيأ ىم هيف سس اع قتعلا
 رسوملا كيرشل : ةفينح وبأ لاقو ؛ قتعملا يلع هين موقيوأ قتعب نأ ىف

 « امبنب ءالولا نوكيو هكيرش قتعأ أك قتعي نأ اهدحأ : تارامخ ثالث

 نأ ثلاثلاو . هتصح هيلع موقت نأ ىناثلا رايالاو . مهيب هيف فالحخال اذهو

 هدبع قتءملا ديسللو امهنيب ءالواا ن وكيوءاش نإ كلذ ىف ىعسلا دبعلا فاكي

 ءالولانوكيو هيف ىعسوف ديعلا ىلع عج 3 نأ هبيصت هكيرش هيلع موق اذإ هدنع

 اا لوسر نأ رع ا ىعفاشلاو كلام ةدمعو . قتعملل هلك
 ل مو ولا

 عطب لاين ناكو ردطرتع ف ل اكريش ”ىدنعأ نسم 04لاق سو هيلع

 ميصصحأ هءاكأ رش ى طلعأت لادعلا' ةميق هيلع : وق دييعلا ل

 دمحم ةدمعو . « قع ام 06 ا كقف ةالإ و ليلا ةيبلع قتعو

 ىبنلا نأ ةريره ىلأ ثيدح موتي لوقي نمو ةفينح ىلأ ىبحاص فسوي ىأو
 ةاا و ل اًصئقش ”قشنعأ "نم نم ١ لاق لسو هيلع هللا لص

 ضل نشف "لام ا "4 "نإف « "لام "هل ناك نإ هلام ىف

 .ئراخببلا حيحصلا لهأ هجرخ نيثلكلا الك و نه اع ف و ريمسغ

 "ام 0 ىلا هثيدح حيجرت  لوق مهن ةفئاط لكلو « امريغو اسمو



 هام

 ةضراعملا ةدايزتا ق كلش هتاور ضعب نأ زمع نبا ثيدح ةيفوكلا هب تنهو

 نم وه لهف « قثع ام هنم قتع دقق الإو » هلوق وهو « ةريره ىلأ ثيدحل هيف

 هتاور نيباضيأ هظافلأ ىف نإو » عفان لوقنم مأ « مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 ةداتق بادكأ فلتخاهنأ ةريره ىلأ ثيدح نويكلاملا هب نهو امثو . ابارطضا

 ةيكلاملا تدمتعاف -ىملا قيرط نم امآو  ةياعسلا ركذا ىف :ةفانق لع هيف
 ىلع هلخدأ ىذلاررضلل لام هل ناك نإ مبوقتلا ديسلا مزل امنإ هنأ ىلع كلذ ىف

 قيرط نم نييفوكلا ةدمعو . ءىش همزايسيلف اررض لخدي مل دبعلاو هكيرش
 ارسوم قتعملا كيرشلا ناك اذإف « هضرعبت زوجيال ىعرش قدح ةيرحلا نأ ىبعملا
 عفر اذه عم هيفو هتميقىف دبعلا ىعس ارسعم ناك اذإو « هيلع لكلا قتع
 سايقب اوتأ ايرو « دبعلاىلع ررض هيف سيلو كثايرشلا ىلع لخادلا ررضلا

 عقي عون : ناعوت عرشلا ىف هنم دجوي قتعلا ناك امل : اولاقو ىهبش
 _« رايتخا ريغب عقي عونو . هللا باوث ءاغتبا هدبع ديسلا قاتعإوهو « رايتخالاب
 قتعلا نو د نأ بجو هكام ةعيرشلاب هل زوجي ال .:نم ديسلا ىلع قتعب د نأ وهو.

 ريغب ريغب لخاد وه ىذلاو . ةياتكلا وه هزم رايتتخالاب ىللاف . كلذك ىعسلا+

 ,تعملا ناك اذإ هيلوق دحأ ىف ىعفاشلاو كلام فلتحخأو . ىعسلا وه رايتخا

 ىرسي هنأ ىبعأ ؟ ةيارسلاب وأ مكحلاب هكيرش بيصن هيلع قتعي له ارسوع
 تلاقو .؛ ةيارسلاب قتعي : ةيعفاشلا تلاقف ؟ قتعلا سفنب هيلع هقتع بوجو
 عم ىرسل ةيارسلاب ابجاو ناكول هنأب ةيكلاملاا تجتحاو ؛ مكحلاب ةيكلاملا
 0 هيلع هلوق موهقم . نع مزاللاب ةيعفاشلا حسا رسيلاو مدعلا
 هفالتإ دعب بحب امتإف هميوقت بجيام : اولاقف ( لدعلا ةميق هيلع موق 0 مالسلاوب

 « فالتإلا تقو ىف هعبوقت هيلع بجوف هبحاص لح فلتأ قتعلا سفنب نذإف

 ظ هييصن قتعي نأ كايرشلل سيلف اذه ىلعو ؛ , كاح كلذب هيلع مكحي مل نإو
 رهاظل فلام ةلثسملا هذه ىف ةفينح ىلأ لوقو . الهو نعلا لفن دقن
 ةصح لعج هنإ نيريس نبأ نع ليقف ء ذاشف الخ اهيف ىور دقو ؛ نيثيدحلا

 قتعلا نأ دبع ىف هل ابهصن قتعأ نميف ةعيبر نع ليقو ؛ لاملا تيب كيرشلا
 لاقو ؛ ؛ قتعأ ايف قتعلا ذفنيو « لكلارسعملا ىلع موقيال : موق لاقو ؛ لطاب

 طقسو « هكيرش هعبتيو ارسعم وأ ارسوم قتعملا ىلع ميوقتلا بوجوب موت
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 «ثيداحألا الخ هلك اذهو « رمع نبا ثيدح ىف تاياورلا ىقعب ىف رسعلا
 اذإوهو عرف ف اذه نم 7 لوق فلتخاو . ثيداحألا مهغلبت ُ مهلعل و
 ليقو « موقي ليقف ؛ رسيأ ىتح ميوقتلا طاقسإب هياع مكححلا رخأف ارسعم ناك
 هيلع قنعي اصقش-هرايتغخاب كلم نم نأ ىلع راثآلا هذهب نولئاقلا قفتاو . موقيال
 هيف ةلرايتخا ال هجوب هكلم اذإ الإ ًارموم ناكنإقابلا هيلع قتعي هنأ : : دبع نم
 : موق لاقو - رسيلا لاح ىف هيلع قتعي : موق لاقف - ثاريع هكلمي نأ وهو
 اذإو . ال : موق لاقو ؛ ةياعسلاب رسيلا لاح : موق لاقو ؛ هياع قتعيال
 كلام قارعلاو زاجتحلا ءاملع روهمجذ ؛ هضع# قتعأف دبعلا عيمج ديسلا كلم

 فساويوبأو نسحلانب دمحمو ليلى أ نباو دمحأ) ىعازوألاوىروثلاو ىعفاشلاو

 كلذ هنم قتعي : رهاظلا لهأو ةفينح وبأ لاقو « هلك هيلع قثعي : نولوقي
 ةدمعو .دامحو سواط لوق وهو ؛« قابلا ىف دبعلا ىعسيو قتع ىذلا ردقلا

 ةمرحل ريغلا ىلع ريغلا بيصن قاتعإ ىف ةنسلا تتبث امل هنأ روهمهللا لالدتسا»
 بيس نأ ةفينح ىنأ ةدمعو . هكل» ىف هيلع كلذ بج نأ ىرحأ ناك قتعلا
 ناك اذإف « هكيرتش“ ىلع لخادلا ررضلا وه قتعلل ضعبملا ىلع قتعلا بوجو
 له ىبعملا قيرط نه فالتخالا ببسف . ررض كلانه نكي مل هل اكلم هلك كلذ.

 ؟ كايرشلا ةرضموأ « ضيعبت هيف عقيال هنأ ىعأ « قتعلا ةمرح يكحلا اذه ةلع
 فصن قتعأ هنأ هدج نع هيبأ نع ةيمأ نب ليءامسإ.هاور امب ةيفنحلا تجتتحاو
 روهمجلا ةدمع نمو . هقتع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ركني ملف © ةديع

 قتعأ ليذه نم الجر نأ » هيبأ نع حيلملا ىنأ نع دواد وبأو ىاسنلا هاور ام
 ملل نسا لاقو هقتع مالسلاو ةالصلا را ىنلا م متف كولمم نم هل ا

 تداقرأ 2« روهمجلا اهي كلسمت ىلا ةلعلا ىلع صن دقف اذهىلعو ( 000

 مهفالتخا ببسف . ةطبنتسملا نم ىلوأ اهياع صوصنملا ةلعلا نأل « ىلوأ مه

 نوكي ىذلا قاتعإلا امأو . سايقلا ضراعتو بابلا اذه ىف راثآلا" ض 0
 لثم نم : ئعاز روألاو ثيللاو كلام لاف « هيف اوفلتا ءاملعلا نإف « ةلثملاب٠
 ىعازوألا ذشو ؛ هيلع قتعيال : ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ هيلع قتعأ هدبعف

 نم صقن ام نمضي هنأ. ىلع روهمحلاو ةيلع قتعأ هريغ دبعب لثم نم : لاف

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح دمتعا هلوقب لاق نمو كلاف « دبعلا ةميقت
 ناث - دهحملا ةيادب - 4
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 أف  هفنأ عدجو هركذ عطقف « ةيراجعم هل امالغ دجو اعإبنز نأ ؛ هدج
 : ملشو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف « هل كلذ رك لف و هيلع هللا ىلص ىبنلا

 هللا لص ىنلا لاقف « اذكو اذك لعف : لاقف ؟ تلعفام ىع كلم ام
 اسو هيلع هللا ىلص هلوقىناثلاىيرفلا ةدعوورح تنأف بهاذا : ملسو هيلع

 ع هقتع هقرافكف هبرض وأ هكرلم مطل "نم هرمع نبا ثيدح ىف
 لصألا نأ ىبعمل !قيرط نممهلو . هيلإ بدن امنإو كلذ ىف قتعلا مزلي ىلف : اولاق

 ثيداحأو . ليلدلا هصصحخم ام الإ هدبع قتع ىلع ديسلا هركيإل هنأوه عرشلا ف

 هذه لثم اه صصخي نأ ةوقلا نم غلبت ملف « اه فلتع بيعش نب ورمع
 ؟ قتعب نف قتع نإو « هتبارق نم دحأ ناسنإلا ىلع قتعي له امأو . ةدعاقلا

 دقيارقلاب لجرلا ىلع قتعي هنأ ىلع ءاملعلا روهمجف « كلذىف اوفاتخا مهنإف
 ,نيذلاو « ىلوق لبق نم دحأ ىلع دحنأ قتعي نأ اوري مل مهنإف « هباعصأو دواد الإ

 .لجرلا ىلع تعي هنأ ىلع مهقافتا دعب قتعيال نمم قتعي- نميف اوفلتخا قتعلاب ارلاق
 مهو : هلوصأ اهدحأ : ةثالث لجرلا ىلع قتعي : كلام لاقف ؛ :هدلوو هوبأ

 نم لك ةلمنلبابو « مهتاهمأ و مه ٌوابآو تاهمألاو تادحلاو دادجنألاو ءابآلا

 مدلوو تانبلاو ءانبألا ؛ مو « هعورفىناثلاو . ةدالو ناسنإلا ىلع هل ناك

 ..لجرلل نم لك ةلمحلابو « ثانبلا دلوو نيئبلا دلو كلذ ءاوسو « اولفس ام

 .ةكراشملا عورفلا ثلاثلاو . ىبنأ وأ ركذ « طسوتبوأ طسوتريغب ةدالو هيلغ
 ع طقف بآل وأ « مأو بأل اوناك ءاوسو ؛ ةوخخإلا مهو ببرقلا هلصأى هل
 قتع بجوي ملف « طقف بيرقلا ىلع دومعلا اذه نم رصتقاو. ؛ طقف مألوأ
 « لمسألاو ىلعألا نيدومعلا ف كلام لوق لثم لاقف ىعفاشلا امأو . ةوخإلا ىنب

 ,لك قتع بجوأف ةفينحوبأ امأو . مهقتع بجوي ملف ةوخإلا ف هفلاخو
 نمو « خألا تانبو ةلاحللاو لادلاو ةمعلاو معلاك بسنلاب مرحم محمر ىذ

 دوهمحجلا عم رهاظلا لهأ فاللتخا-ببسو . مرحوذ ناسنإلا نموه نمي مهببشأ

 ,مالساو ةالصلا هيلع هلوق وهو « تباثلا ثيدحلا موهفمو مهفالتخا
 هي رتسسشتبف اكوللمم "هادم "نأ "الإ هردلاو "نع "دلو ىرنمال ١
 ١ رووهمجلا لاقق « مهريغو دوادوبأو ىلمرألاو ماسم هدسرتخاب قع



 أ #ظالا

 . هؤارش هيلع بحي سيل هنأو « هقتع هيلع بجو هارتشأ اذإ هنأ اذه نم مهفي
 هقتغ الو هؤارش هيلع بحي سيل هنأ ثيدحلا نم موهفملا : ةيرهاظلا تلاقو

 ناك ولو « هل هككلم ةمص ىلع ليلد هيلإ هقتع ةفاضإ نآل : اولاق ء هاريش ثا اذإ

 هاور ام ةيفنملا ةدمعو . هيلع قتعيف هيرتشي نأ الإ ظفللا ناكل « اباوص اولاق ام
 ”كلذتم "نسم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةرمم نع نسحلا نع ةدانق
 ؛ ىعفاشلاو كلام دنع حصي مل ثيدحلا اذه ناكرإو يي رو .مرع محجر اذ
 دمتعاو ىعفاشلا مهب مهقحلي ملو « ءابآلاو ءانبألا ىلع ةوخإلا كلام ساقو
 نأ ةيكلاملا تمار دقو . ءابآلا ,ىلع ءانبألا ساقو ءاطقف مدقلا ثيدحلا
 هلومل اهعم جينم سل هل ةلأو 2 ةيدوبعلا دض ىه ة ةفقص ةونبلا نأب ابمهذل جت

 تاّومسلا ىف نسم لك "نإ : ادعو نحت *نأ نس 5” رلل ىغسب ايام - 0

 ةكاردفلا يق ىبعم ىه ةيدوبعلا هذهو 0 نيمح رل ىلا ىنآ 0 ضرآألاو

 ىلا ةيدوبعلاو . ةلوقعم ةونبو ةأوقعم ةيدوبع هذه نِإذ « اهب نوجتحي ىلا

 لاجمال عضولاب ىنعأ عبطلابال عرشلاب ةيدوبع ىه ةبيالوملاو نيةواخما نيب
 ىلاعت هللا دارأ امئإو . فيعض جاجتحا وهو 0 مهدنع اهيأ نوأوقي امك" لقعلل

 نيدوجوملا نأ ىعأ « هعون قوأ دوجولا سفج ف ةوبآلا ىواست ةونبلا نأ

 انوكي نأ امإ امهنأ ىتح « ادج نابراقتم 1 نبا ريخآلاو بأ امهدحأ نيذللا
 عمتجي سيلف تادوجوملا نم هللا نود امو « دححاو سلج وأ دحاو عون نم

 ع توافتلا .ةياغ امهيب توافتلا لب « ديعب الو بيرق سنجف هناحبس هعم

 بألا ةبسن هيلإ. هتيسن ءىش انهه ىلا تادوجوملا ف نوكي نأ حصي ملف

 برأ ناك ديسلا ىلإ دبعلا ةبسن هيلإ تادوجوملا ةبسن ناكنإ لب « نبالا ىلإ
 دبعلاو ديسلا نيب ىذلا دعابتلا نآل بلا ىلإ نبالا ةبسن نم رمألا ةقيقح ىلإ

 نيب هبش الف ةقيقحلا ىلعو « نبالاو بألا نيب ىذلا دعابتلا نم دشأ ةبترملاف

 « ةبسللا هذه نع ادعابت دشأ ةبسن تادوجوملا ف نكي ملامل نكل ؛ نيتبسنلا
 ديعلا ةبسن أ ؛ اهي لاثلا برض ةسالاو فرم كلا ف امهيارط دعابت ع

 زاجأ ةقفشلاو ةفأرلاو ةملاو نبالاو بألا نيب ىلا ةيلا ظحل نمو « ديسلل

 لئاسملا ةلمح هذهف . ىسيع ةعب رش رهاظ ىلع هللا ءانبأ ممإ سانلا ف لوقي نأ

 دقو . هرايتخا ريغب ناسنإلا ىلع لخدي ىذلا قتعلاب قلعتت ىلا ةروبشملا
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 يهقفلا نأ كلذو « عامسلاب قلعتت ةروهشم ةلثسم ىف قتعلا ماكحأ نم اوفلتخا

 3 مه ربغ هل لام الو هتوم دعب_وأ هض رمق هل اديبع. قتعأ نميف اوفلتخا

 لام الو هضرمى قتعأ اذإ : ةعامسو دمحأو امهباتأو ىعفاشلاو كلام لاقف
 كلذكو « هتوم دعب ةعرقلاب ءزج مبهم قتعو ءازجأ ةثالث اومسقمهاوس هل
 ىف لتبملا قتعلا ىف اكلام غبصأو بهشأ فلاخو . مهقتعب ةيصوأا ف مكحلا

 وهف لتبملا قتعلا مكح امأو . :ةيصولا ىف ةعرقلا امنإ اعيمح الاقف ضرملا

 ةدحاو ةملك ىف نيربدملا نأ كلام بهذموؤ فالخ الو . ربدملا
 . ثلثلا نم هظح ردقب مهْنم دحاو لك نم قتعي هنأ ثلثلا مهنع قاض اذإ

 لك نم تعي هنأ ثلثلا هنع قاض اذإ : لتيملا قتعلا ىف هباحصأو ةفينحوبأ لاقو

 ءالؤه نم موقف . هثلث عيمجلا نم قتعي لب :ريغلا لاقو . هثلب هنم دحاو

 موقو ؟ ىعفاشلاو كللام بهذم وهو « ةميقلا عيمجا ثلث ق اوريتعا

 ثلثلا مهنم قتع الثم : دبعأ ةتبم اوناك اذإ كلام دنعف . ددعلا اوربتعا
 اضيأ كلذو .« رثكأ وأ لقأ وأ مهنم نينثا كلذ ىف لصاحلا ناك ةميقلاب

 « ددعلاربتعملا لب : موق.لاقو ؛ اثالثأ ةمسقلا ىلع اوربي نأ دعب ةغرقلاب
 . ثلثو نانثا مهم قتع ةعبس الثم اوناك نإو نانثا مهنم قتع ةتس اوناك نإف

 قتعأ الجر نأ » نيصحلا نب نارمعنع ةرصبلا لهأ هاورامزاجحلا لهأ ةدمعف
 هياع هللا ىلص هللا لوسر اعدف مه ريغ لام هل نكي.ملو هتوم دنع نيكولمم ةتس

 ىراخبلا هجرخةعبرأ قرأو نينثا نتعأف مهنيب عرفأ مث اثالثأ مهأزجف سو
 راثآلا در. نم مهمداع هب ترج ام ةيفنحلا ةدمعو : كلام هلسرأو ءادئسم مأسمو
 بجوأ دقدنأ مهدمتو .رتاوتلاب ةتباثلالوصألا اهتفلاشاذإ داحألا ق رطب ىتأت ىلا
 هل نكي ملاذإف « عامحإب دفنل لام هل ناك ولف ؛ اماتقتعلإ-مهنم دحاو لكل ديسلا

 اذهو «هيف ديسلا. ىلعذ رئاكبا تلثلا ردقب مهنم دحاو لكل ذفني نأ بجو لام
 هل لاقي نآ نكمي هنأ كلذو  عضوملا اذه ىف عرشلادعاوقنم انيب سيأ لصألا
 .يعلاو ةثرولا ىلع ررضلا لخخد ثلثلا مهم دحاو لك نم قتعأ اذإ هنإ
 نأ انهه نكمي مل املف ؛ هبلع متي نأ قتعلا ضعب٠ عرشلا مزلأ دقو « نيقتعملا
 نود كلذ ىف ةميقلا تربتعا ىم نكل . مهايعأب صاخشأ ىف عمج هيلع ممتي
 نأ ىلوألا ناك كلذلف « قنعلا ضيعت وهو « لصألا اذه ىلإ ثدفأ ددعلا



 ا“

 مهم دحاو لك ىف قتعملا ءز1با ناكو ؛ ثيدحلا رهاظ وهو ددعلا ربتعي

 اوفلتخاو . سانلا قح هلصأ مهئايعأب صاخشأ ىف عمج نأ بجوف هلل قحوه
 :تلاقو ؛ ديسلل لاملا.: ةفئاط تلاقف « نوكي نمل قتعأ اذإ دبعلا لام

 ءاهقفلا نمو « ةباحصلا نم دوعسم نبا لاق لوألاب و « هل عبت هلام : ةفئاط

 نسحلا ٠ ةشئاعو رمع نبا لاق ىناثلابو « قدسإو دمحأو ىروألاو ةفينح وبأ

 هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا ثيدح محل ةجحلاو . ةئيدملا لهأو كلامو ءاطعو
 , هلام ديسلاط رتسشي "نأ "ال [هل هلانف دمع ”قتنعأ "نسم و لاق ملس و هيلع
 + راصمألا ءاهقف رثكأ دنع ةيانك اهنمو احيرص اهنم نِإف « قتعلا ظافلأ امأو

 فرصتام ٠ قيتع تنأ وأ ؛ رح تنأ : لوقي نأ وهف © ةحيرمصلا ظافلألا امأ

 لثم ىسهف ةيانكلا امأو . ءاملعلا نم عامجإب كيسلا مزلت ظافلألا هذهف « هذه نم

 اهيف ىوني هذهف « كيلع ىل كلمال وأ « كثايلع ىل ليبسال : هدبعل ديسلا لوق .
 اذه هيف اوفلتخا .اممو .روهمحلا دنع ؟ ال مأ قتعلا هب دارأ له « دبعلا ديس

 « ىلأ اي : لاق وأ ء ىتأب اي هتمأل وأ « ىنب اي : هديعل ديسلا لاق اذإ بابلا

 قتعي : ةفينح وبأ لاقو ؛ همزاي قثعال : روهمجلا ريكو موق لاقف « ىأ ايوأ

 ناك نإو هيلع قتع « ىببا !ذه : هدبعل ديسلا لاقوأ : لاذ رفز ْدشو ؛ هيلع
 نميف مهفالتخا بابلا اذه نمو + ةنس نوثالث ديسالو ةئس نورشع هل دبعلا

 لاقو ؛ ربك ألا مهو هياع ءانثوه : موق لاقف « رح "الإ تنأ ام : هدبعل لاق

 ادبع ىدان. نم بابلا اذه نمو : ىرصبلا نسحلا لوق وهو « رحوه : موق

 امئإ : فانو ع ردح تنأ : هل لاَقف « رخآ دبع هل باجيتساف « هعسأب هديبع نم

 نم نأ ىلع قفتاو : ىوني ليقو « اعيمح هيلع ناقتعي ليقف « لوألا تدرأ

 قئثتساو ةمأ قنعأ نميف اوفلتخاو مألا نود رح وهف هتمأ نطب قام قتعأ

 «:نارح امه : ةفئاط تلاقو ؛ هؤانثتسا هل : ةفئاط تلاقف « ابنطب قام

 « قالطلاك هيف ءانثتساال : ةفئاط تلاقف « ةئيشملاب قتعلا طوقسف اوفلتخاو
 ىنعأ « قالطلاف مهوقك ءانثث سالا هيف رثؤي : موق لاقو ؛ كلام لاق هبو

 قتعلا عوةو ىف اوفاثخا كلذكو : هللا ءاش نإ رح تنأ : هدبعل لئاقلا لوق

 مهجحو « عقيال : هريغؤ ىعئاشلا لاقو ؛ عقي : كلام لاقف « كاملا طرشب
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 ةجح:و ع مادآ نبا كلمبال ايف قةعال ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوو



 تالا

 : قالطلا ظافلأب ةبيبش بابلا اذه ظافلأو . نيمل'ب هايإ مهييبشت ةيناثلا ةقرفلا

 هماكحأ امأو . قالطلا نامعأب هبيبش هيف نامألا كلذكو « هطورشك هطورشو

 0 مألل هيدوبعلاو قتعلا ىف نوعيات ءانيألا نأ لعروهمجلا نأ اسم : ةريثكف

 ىلإ قتعلا ف مهفالتخا اهّنمو . اييرعبألا نوكي نأ الإ : اولاقف موق ذشو
 « ببيالو عيبي الو ةيراج تناكنإ اهأطي نأ هل سيل : موق لاقف لجأ

 ىعفاشلاو ىعازوألا لاق هبو « كلذ عيمج هل : موق لاقو ؛ كلام لاق هيو

 . قتعلا لبقو قتعلا دعب ةمولعم ةدم قتعملا ىلع ةمدخلا طارتشا زاوج ىلع اوقفتاو

 هيلع عقيال : موق لاقف ؛رح تنأف كتعب نإ : هدبعل لاق  نميف اوفلتخاو

 لام نم ىبعأ « هيلعقتعي هعاب نإ : لاق ٠ « هقتع ثالمي مل هعاب اذإ هنأل قئعلا

 هياصأو ةفينح وبألاق لوألابو ٠ ىعفاشلاو كلام لاق هبو « هعاب اذإ عئابلا

 . ةيافك اذه فو « ةريثك بابلا اذه عورفو . ىروثلاو

 أيلست ملسو هبعصو هل آو دمحم اندبيس ىلع هللا ىلصو « ميحرلا نمحرلا هللا مسي )

 ةباتكلا باتك
 امأ : اهماكحأو اهطورشو اهناكرأ ف رصجني ةباتكلا ىف ىلكلا رظنلاو

 امهتافصو هيلع دوقعملاو « دقاعلاو « هتفصو هط هرشو دقعلا : ةثالثن ناكرألا

 :سادجألا هله نم سنجل سنج قراصمألا لهأل ةروبشملا لئاسملا رك ذن نحنو

 دّقعلا لئاسم ىف لوقلا

 بجناو وه له :ةياتكلا دقع ىف مهفالتخا ةروبشملا سذحلا اذه لئاسم نف

 : رهاظلا لهأ لاقو + بودنم هنإ : راصمألا ءاهقف لاّمف ؟ هيلإ بودنموأ
 'ماشملتع "نإ 'يهوبتاكف - ىلاعت هلؤق رهاظب اوجتحاو « بجاو وه

 نأ اوار-انل مهنإف روهمجلا امأو . بوجولا ىلعرمألاو  اريدسخ مييف

 الثل بدنلا ىلع ةيآلا هذه اولمح هكولمم قتع ىلع دحأ ربجيال نأ وه لصألا
 ىلع هل كي نأ دبعلل نكي ىل امل هنإف اضيأو « لصألا اذهل ةضراعم نوكت

 هل مكحيأل نأ ىرحأق 3 ضوعب هكلم نع هتبقر جور وهو هل عيبلاب ليس

 « ديسلل وه دبعلا بسك نأ كلذو < هكلام وه ضوع ريغ نع هجورخ هيلع



 ل "به

 « هناكرأ نم نوكت نأ نم دقعلا ماكحأ نم نوكت نأ برقأ ىه ةلثمملا هذهو

 هبستكي لامب هديس نم هلامو هسفن دبعلا ىرتشي نأ وه ةامحلاب دقعلا اذهو
 . دقعلا اذهىلع ةلادلا ظافلألاو لجألاو نومثملاو نّملا دقعلا اذه ناكرأف . دبعلا

 طرشي ىذلا ملعلاب امواعم ناك اذإ زوجي هنأ ىلع اوقفتا .مهنإف « نملا امأف

 : كلامو ةفينحوبأ لاقف « ام ماهبإ هظفل ىف ناك اذإ اوفاتخاو . عويبلا ىف

 طسولا هل نوكيو امهفصي نأ ريغنم دبعوأ ةيراج ىلع هدبع بتاكي نأ زوجي

 بلط اذه ىف ربتعا نف ؛ هفصي ىح زوجيال : ىعفاشلا لاقو ؛ ديبعلا نم
 حاشتلا مدعو ةمراكملا هدوصقم دقعلا اذه نأىأر نمو ؛ عويبلاب ههيش ةنياعملا

 دبعلا نيب زيي كالامو ؛ قادصلا ىف مهنالتخا لاحك ريسيلا ررغلا هيف زوج
 لبق ماعطلا عيب لثم نم ىنجألاو ىبنجألا نيب زوحيال ام ابرلا سنج نم هديسو
 ديجأو ىعفاشلا كلذ عنمو ؟ لجعتو عضو 4 نيدلا ىف نيدلا خسفو « هضبق

 هدبعو ديسلا نيب سيل هنأ هزاجمأ نم ةدمعو : اعيمح نالوقلا ةفينح ىأ نعو

 ىلع اوقفتا مهنإف لجألا امأو . اهتدحلعةنس ةباتكلا امنإو « هل هلامو هنأل « ابر.

 دعب اضيأ كلذو « ةّلاح زوجت لهف اوفلتخاو « ةلجؤم نوكت نأ زوجي هنأ.

 امنومسي ىلا ىهو « دبعلا دنع دوجوم لام ىلع ةّلاح زوجت اهنأ ىلع مهقافتا

 هديس نم هسفنو هلام اهيف دبعلا ىرتشي ىبأ ىهف ةباتكلا امأو . ةباتك ال هعاطق:

 لامي هديس'نم هسفن ىرتشي نأزوجي له وه امنإ فالحلا عضوف . هبستكي لامب
 ديسلا مزلي سيلو « وغل مالكلا اذه : ىعفاشلا لاقف ؟ هديب وه سيل لاح
 دبعلا هعفريو ديسلل ةباتكلإ تمزل دق : كلام با أ اورخأتم لاقو ؛ هنم ءىبش

 دق كيسلا نأ ةيكلاملا ةدمعو : دبعلا لاح بسحب لاملاهيلع مجنيف مكاحلا ىلإ

 دقعلا حصف « ابلاغ رذعتي اطرش اهيف طرتشا هنأ الإ  ةباتكلا هدبعل بجوأ

 نك دقعلا لصأ نالطبب دوعي دسافلا ط رشلانأ ةيعفاشلا ةدمعو . طرشلا لطبو
 ىلإ ىدأر ضاح لام هل نكي مل اذإ هنأ كلذو « اهأطيال نأ طرتشاو هتيراج عاب
 نأ ىلإ عجري ةيكلاملا لوق لصاحو : ةباتكلا دوصقم دضكلذو « هزجع

 نكرلا اذه دض اهيف طرتشا اذإهنأو « ةمجنم نوكت نأ اهئاكرأ نم ةباتكلا

 كنتبتاك دقل : هدبعل ليسأا لاق اذإ هنأ ىلع اوقفتاو . دقعلا حصو طرشلا لطب

 لق :هللاق اذإ وفاتخاو . رح اهادأ اذإ:هنأ رح تنأف اهتردأ اذإف هرد فلأ ىلع



 ل ا

 تنأناهئيدأ اذاف: هل لوقينأ نود ارح نوكيله تكسو مه ردفلأ ىلعكتبتاك
 وهف © ىعرش ظفل ةباتكلا مسا نآل © رحاوه : ةفيزح وبأو كلام لاقف ؟ رح
 . ءادآلا ظفلب حرصي ىح ارحن وكيال : موق لاقو ؛ هماكحأ عيمج نمضتي
 اقلا نبا لوق كالتخا بابلا اذه نمو . ىعفاشلا لوق كلذىف فلتخاو
 .بهذملا فلتخاف « رانيد فنلأ كيلعو رح تنأ : هدبعل لاق نميف كلامو
 "الو رح وه : املا نبا لاقو ؛رح وهو همزلي : كلام لاقف ؛ كلذ ف
 بهذملا فلتخاف « رانيد فلأ كيلع نأ ىلع رح. تنأ : لاق نإ امأو . همزلي
 ديعلا' ليقو ؛ ءامرغلا نم ميرغك هيلع لاملاو رحوه : كلام لاقف كلذ ف
 ليقو ؛ ادبع ىبب الإو ةيرحلا تذفنو لاملا همزل ةيرتللا راتشا نإف « رايخلاب
 ةباتكلا زوجتو ؛ مساقلا نبال نالوقلاو ؛ ىدأ اذإ قيعي ةباتك ناك لبق نإ
 ةباتك نأ ىلإ دريو « ةقلطملا ةباتكلا هدنع زوجتو « دودحملمج ىلع كلأه دنع
 هلثم ةباتك ىبعأ « دبعلا ةميق ىلع هدنعةباتكلازوجتو ؛ حاكتلا ىف لاخلاك هلثم
 له فلتخاو . ةلاحلا ةباتكلا هدنع زوجت هنإ لبق انه نمو ؛« نملاو نامزلا ف
 بتاكملا نع ائيش ةباتكلا مجنأ رخآ نم ديسلا عضي نأ دّقعلا اذه طرش نم
 - "دكان ا. تلا هللا لام نيم "يه وت 1و - ىلاعت هلوق موهفمىف مهفالنخال
 98 تعف ىأزو 4 ةيآلا هذه نوبطاخا يه ةداسأانأ ىأر مهموعب نأ كلذو

 0 د اوفلتخا كلذ اوأر نيذلاو ؛ نييتاكملا نوعل !وبدن نيملسملا ةعامج
 لاقف «٠ بجاوااردقلا ىف اوفلتخا كلذب اولاق نيذلاو ؟ بدذنلا ىلع وأ بوجولا
 : لئاسم هيفف بتاكملا اأو هدح مهضعب و 2 ءىش مدا هيلع قلطنريام : مضعب
 دبع نم رثكأ ةدحاولا ةباتكلا ىف عمجي لهو ؟ قهارملا ةباتك زوجت له اهادحإ
 لهو ؟ هكيرش نذإ ريغب هضعب دبعلا ف كلم نم ةباتك زوجت لهو ؟ دحاو
 . ؟ قر ةيقب هيف نم ةباتك زوجت لهو ؟ ىعسلا ىلع ردقيال نم ةباتكز ون
 « ةفينجوبأ اهزاجأف « محلا غلبي مل ىذلا ىعسلا ىلع ىوقلا قهارمل ةباثك امأف
 غخولبلا طرتشا نم ةددمعف . اعيمج نالوقلا كلام نعو : غلابللالإ ىعفاشلا اهعنمو
 دوجوم كلذو ٠ ىعسلا ىلع ةوقلاوه كلذ نم دوصقملا نأو « باجنألا نيب زوجيال ام هدبعو ديسلا نيب زوجي هنأ هطرتشي مل نم ةدمحجو . دوقعلا رئاسب اهبيبشت
 إف ؟ دحاو ديع نم رثكأ ةدحاولا ةباتكلاف عمجي له امأو . غلابلا ريغ ىف
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 ,نع ءالح مبضعب نوكي لهف عمجلاب انلق اذإ مث « كلذ ىف اوفلتخا ءاملعلا

 اضيأ هيف ؟ ؟ مهعيمج قتعب الإ مهم دحاو قتعيال ىبح ةباتكلا سفنب ضعب

 موق هعنمو « كلذ زاوج لعروهممبا نإف ؟ عمم زوجي له امأف . فالخ

 هيف نإف ؟ ضعب نع .ءالمخ مهضعب نوكي له امأو . ىعفاشلا ىلوق دحأ وهو

 : ةباتكلا دقع قلطمب بجاوكلذ : ةفئاطتلاقف : لاوقأ ةثالث عمجلا زاجأ نمل

 : نورخخآ لاقو ؛ نايفسو كلام لاق هبو « ضعب نع مهضعب ةلامح ىبعأ

 لاقو ؛ هباصأو ةفينحوبأ لاق هبو ؛ طرشلاب مزليو دقعلا قلطمب كلذ همزايال

 .مهنم دحاو لك قتعيو « دقعلا قلطعالو طرشلابال كلذ زوجيال : ىعفاشلا

 ردق نأل « ررغلا نم كلذ ام ةكرشلا عنم نم ةدمعف . هتصح ردق ىدأ اذإ

 ريسيلا ررغلا نأ هزاجأ نم ةدمحو ٠ 0 كلذ نم ادححاو اأدحاو مزلي ام

 كلام امأو . هديسا هلامو دبعلاو « ةلبعو ديسلا نيب هنأل“« ةياتكلا ف فختسي

 صخشلا مكحك مهلح نوكي نأ بجو ةدحاو ةباتكلا تناكامل ةنأ هتجيحمو

 ةلامح نيبو ابيب قرفال صعب نع مهضعب ةلاح نأ هدفا ةدمحو 5 دحاولا

 اذه ىف زوجتال : لاقزوجنالهباتكلا ف نيبدنجألا ةلامح نأ ىأر نف ؛ نييبتجألا

 ءىشليمحلل نكي ملبتاكملا زجع اذإ هنأل ةباتكلا ةلامح اوعتم امن . عضوملا

 م ل

 نإ اضيأ لاقي نأ الإ 6 : ةياتكلاب نضاحورت وهف ؛ هس

 ىح ىعسي نأ هسفن نم ردقيال نم ارح جرخب نأل ايبس نوكي عمجلا
 جر

 ردقبال نم ةيرح دوعب كللذك « ىعسأا ىلغ ردقب نم قرب دوعي امك وهف ارح

 ىلا 0 وقال ىبنجألا ع ىنجألا لم اهيبشف مج بأ ا“ امأو . ىعسلا ىلع

 اههدحأل لد اوفاتخا ءاملعلا نإن 0 راتب ل امأ و . ةباتكلا ةلامح ريال

 ةباتكلاو كللذ هل سيئ : مهضعب لاقف « هبيحاص نذإ نود هبيصن بتاكي نأ

 ا 0

 لوألا لوقلابو . ةكيرش ثذإ ريغب 00 الو هكيرش نذإب زوجي : تلاقف .
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 ىتفاشلاو ةفينحوبأ لاق ثلاثلابو « دمحأو ىليل ىنأ نب ,الاق ىناثلابو « كلام لاح

 كلذ زاجول هنأ كلام ةدمعو . كلام لوق لثم رحآآ ل وق هلو « هيلوق دحأ ىف

 زوجال كلذو « هنم هظح بتاك ىذلاىلع مبوقتلاب هلك دبعلا قتعي نأ ىلإ ىدأل

 اذإ هقتع متي نأ هيلع نأ ىأر هبت كي'نأ هل نأ ىأر نمو ؛ قتعلاضيعبت ىف "الإ
 هقفاويال لصأب جاجتحا ود انه كلام جاجتحاف « ارسوم ناكاذإ ةباتكلا ىدأ

 . مصحلا هيلع هقفاويال نأ لصألا ةد نم عامب سيل ن كل « مصحلا هيلع

 بتاكملل لاملا ءادأ ةيفيك ف ىريةفيدحاوبأو 2« ههيعضف نذإلا طاريشا امأو

 ذدخأي هبتاك ىذلا كيرشلال ىدأ ام لك نأ هكيرش نذإ نع ةباتكلا تناك اذإ

 مي ىح هيف هل ىعسيف دبعلا ىلع قابلاب عجريو « هبيصن ىناثلا كليرشلا هنم
 نم ةبتاكم زوجت له امأو . لوصألا نع دعب هيف اذهو « هيلع هيتاك ناكام هل
 نوكي نأ بتاكملا طرش نأ مهيب ملعأ ايف فالخخ الف ىعسلا ىلع ردقيال"

 ءاملعلا فلتخا دقه  اريخ مهيف مملع نإ - ىلاعت هلوقل ىعسلا ىلع ايوق

 لاقف  اريخ مهيف مملع نإ  هلوق ىف نييتاكملا ىف هللا هطرتشا ىنلاريخلا ام

 لاقو ؛ ةنامألا ولاملا : مهضعب لاقو ؛ ةنامألاو باستكالا : ىغفاشلا

 هل ةفرحال نم بتاكي نأ ءاملعلاض عب ركنأو : نيدلاو حالصلا : نورخآ

 لأسست نأ تيتوك ابنأ » ةريرب ثيدحل مهضعي كلذ زاجأو « لاؤسلا ةفاحم

 نوكي نأ ةفاع ةعانصب ال باستكا ال ىلا ةمآلا بتاكت نأ هركو » سانلا

 الإ قر ةيقب هيف نم لكو ةربدملا: ةباتكك لام زاجأو ؛ انزلا يلإ ةعيرذ كلذ
 : اهمدختسي نأ كلام دنع هل سيل ذإ دلولا مأ

 بتاكملا قف لوقلا

 ريغ كلملا حيمص اكلام نوكي نأ هطرش نم نأ ىلع اوقفتاف بتاكملا امأو

 ال مأ هدعع بئاكي انأ بتاكملل له اوفتخاو . مسجلا حيمص هيلع روجحم
 0 نأ كلام زجي لو ؛ زوجمال امث بتاكملا لاعفأ نم زوجي ايف اذه قأيسو

 كلذكو ؛ قتعي نأ هل زوجي الو قتع ةباتكلا نأل « ةراجتلا ف هل نوذأملا دبعلا

 نمت ىف ناك اذإ كلذ ءامرغلا ريجي نأ.الإ « .هلاب نيدلا طاحأ نم ةباتك زوحجيال
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 ثلثلا ىف هدنع اهنإف © ضيرملا ةباتك امأو . هتبقر نم لثم )١( تعيب نإ هتباتك
 ع نتع ضرملا ف وهو ىدأ نإف ؛ ىعس باحي مل إو كللذك ناكىناح نإ : ليغ . دقو « ءارس قتعلاك ثلثلانم نوكتذ تومي هأ زوجتف حصي ىح فقوت

 ةهذهفهدنع ملسملا دبعلا هيلع عابي اك هيلع عابي٠ ملسملا ىارصنلا ةباتك هد'عزوجن
 < ةباتكلاو بتاكملاوبتاككملا ىنعأ ؛ نإكرألاب قلعتت ىبلالئاسملا تاروهشم ىه
 د زوجت ال ىلا نم ايف: زوجت ىلا طورشلا كلذكو ؛ ةريثكف ماكحألا امأو
 قتعي ىم لاقي: نأ وه دقعلا اذه ىف ىلوألا ماكجألا :سانجأ نوكت نأ هبشيو
 ء قري وأ قتعي نأ لبق تام نإ هلاح فيكو « قريف زجعي ىبمو بتاكملا
 سنج ى ىلا ةروهشملا ماكحألا لئاسم ركذب أدبنلف . هيلع قبي مل امم قرلا رجح نم هيلع ىب ام زييمتو « لخديال نمم ةباتكلا لاح هعم لخدي نمو
 . ةسمخللا سائجألا هذه نع

 لوألا سنجل

 عيمجىدأ: اذإ قرلانم جرخي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ قرلان م جرخم ىم امأف
 : روهمجلاا لاف « ضعبلا ىدأ دقو ضعبلا نع زجع اذإ اوفلتخخاو « ةباتكلا

 ىورو + ضعبلا نع زجع اذإ قري هنإو « ءىش هتباتك نم ىب ام لبع وه
 اهدحأ : ةعبرأ لاوقأروهمجلا هيلع ىذلا لوقلا اذه ىوس مدقتملا فلسلا نع
 كلاثلاو د ىدأ ام ردقب هنمقتعي هنأ ىناثلاو د ةباتكلا سفنب قتعي بتاككملا نأ
 ةدمعو دبع وهف الإو ثلثلا ىدأ نإ عبارلاو هرثك أف فصنلاىدأ نإ قتعي هنأ

 ىنلا نأ هدج, نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع دواد وبأ هجرخ امروهمحلا
 الإ اها دأف ةيقوأ ةثام ىلع بتئاكٍد بع امي أ م لاق ملسو هيلع هللا لح
 اهادأف راني د ةثام لع بتنتاك دبع ع زي وهف قاوأ ةريشع

 ةباتكلا دقع سفنب قتعي هنأ ىأر نم ةدمعو . « "دبع 1 ”ةرسشع الإ

 هل نكي مل زجع نإف « هديس نم هسفنىرّتشا بتاكملا نأكف « عببلاب هايإ ههيبشت
 ةدمعو + تام دقو لجأ ىلإ هنم هارتشا نم سلفأ ول امك « لاملاب هعبتي نأ الإ

 هححصم هأ . تعيب نإ : ظفل طاقسإ اهضعب فو« خسنلا ضعبب اذكه (1)



 ما

 نع ةمركع نع ريثك نب ىبجحب هاور ام ىدأ ام ردقب هنم قتعي هنأ ىأر نم

 راقب تتاكلا ىدَوي ٠ لاق ملسو هيلع هللا ىلص ى ل نأ سابع نبا
 5 ىئاسلا هجن رخل ( كسيمع يد هشام ”قّر امر دقبو رع رح قي د ىدأ ام

 هيل نور ثيداحأ ىف فالحللا نأ اك « رك لبق نم هيف فالدلاو

 .سابع نبا ثيدحب ىنعأ « ء ىلع لاقلوقلا اذهب و « ةفيحص نم ىور هنأ لبق نم

 : لوقي دوعسم نبا ناكو . قتعرطشلا ىدأ اذإ هنأ باطتللا م نب رمع نع ىورو

 اذإ ريدقتلا نأ رهاظلاف « ةبجح نكت مل نإو ةباحصلالاوقأو . ثلثلا ىدأ اذإ

 : : سماخ نوق ةلئسملا قو 5 مهغلي ةنس كلذى نأ لع لؤمح هنأ مهم ردص

 ىدأ نإ ليق دقو : لاملا قاب ىف امبيدع ىببو « قتع عابرألا ةئالثلا ىدأ اذإ

 نع رهشألاو . تباث نب ديزو رمع نباو ةشئاع لوؤقوهو « ميرغ وهف ةميقلا
 .ءءاهقف هدمتعا ا ءالؤه لوقو « روهمجلا 0 وه ةملس مأو رمع

 .كلذ ىور « أهيف كشال ةدك مهنع كلذف ةياورلا تحص هنأ كلذو « راصمألا

 تاعيبملا ىف نألو « تاداسلا .لاومأل طوحأ وهف اضيأو . هبطو. ىف كلام
 ىرعشملا سلفأ اذإ هل عيبملا نيع ىف عجري

 ىلاثلا سنحلا

 امإو ضعبلا نع امإ زجع اذإ قري امنإ هنأ ىلعاوقفتا مهنإف « قري ىم امأو
 اذإ هسفن زجععي نأ دبعلل له اوفلتخاو . مهفالتخا انمدق ام بسحب لكلا نع
 دقع ةباتكلا : ىعفاشلا لاقف ؟ ببسب الإ كلذ هل سيل مأ « ببس ريغ نم ءاش

 : ةفينحوبأو كلام لاقو ؛ ةمزال ريغ ديسلا قح ىف ىهو دبعلا قح ىف مزال
 كلام بهذم ليصحمو . ديسلاو دبعلا نيب ىأ : نيقرطلا نم مزال دقع ةباتكلا
 اهلتحخا اذإ م « افلت وأ زيجعتلا ىلع اقفتي نأولخيال ديسلاو ديعلا نأ كلذ ىف
 ديسلا هي ديري نأ ىبعأ « سكعلاب وأ « دبعلا هابأيو زيجعتلا ديسلا ديري نأ امإف
 ولكي الف زيجععتلا ىلع افتا اذإ امأف . زيحعتلا دبعلا ديريو « ةباتكلا ىلع ءاقبلا
 نإف « نوكي ال وأ.دلو ةباتكلا ف لخد نوكي نأ امهدحأ : نيمسق نمرمألا

 امبراو « هلوقي ام سكع ىعفاشلا بهذم نمروهشملاو ؛ خسنلاب اذكه 00(

 . هححصم هأ لفأت . لالدتسالا نم أي ام هل لد



 تا

 هل نكي ملذإو . زيجعتلا زوجيالدنأ هدنع فالح الف ةباتكلا ىف دلو لخخد ناك

 لاق هبو « لام هل ناك اذإ زوجيالهنأ امهادحإ. : ناتياور “كلذ ىف دلو

 ىنأو ريجعتلا ديعلا بلط نإ امأف . كالذ هل زو هنأ ىرخألاو ؛ ةفينح وبأ

 نإ اأو... بلا لع هرقل تتاكرأ لام عم ناك نإ دبعلا كلذ نكي مل ديسلا
 كلذو « يكاح كم الإ هدنع هزجعبال هنإف « دبعلا هأبأو زيجعتلا ديسلا دارأ

 : ءادآلا ىلع ةردق الو هل لامال هنأ مكاح ا دنع ديسلا ثيثي نأ دعي

 ىعفاشلا ةدمعف « ةاتسملا ف فالحلا لصأ ىف مهئادأ 'ةدمع ىلإ عجررنو

 « ىيفتعت ىيرتشت نأ ديرأ ىفإ ١ : اهل لوقت ةشئاع ىلإ تءاجةريرب نأ ىور ام
 هجرخ « ةبتاكم ىهو اهوعابف اهلهأ تثءاجذ « كلهأ دارأ نإ : اهل تلا.

 لبعلا كح نآلو « ةمزاللا دوقعلابةباتكلا مهييبشت ةيكلاملا ةديعو . ىراخبلا

 نوكي نأ امنأش نم دوقعلا نأ كلذو ديسلا كحك نوكي نأ بي ىنعملا اذه ىف

 ريغو فرط نم امزال نوكي نأ امأو « نيذرطلاىف ايوتس» رايخلا وأ اهيف موزللا

 ىذلا نأب ةريرب ثيدح اوالعو « لوصألا نع جراخف ىناثلا فرطلا نم مزال

 ةباتكلا ىف بلغملا ناك امل : لوقت ةيفنحلاو . اهتيقرال اهتباتك تناك اهلهأ عاي

 ىهو هيلع بلغملا رخخآلا قح ىف امزال دقعلا نوكي نأ بجو « دبعلا قح.

 هديب ىذلا قالطلا ناكل جوزلا قحف مزال ريغ هنأل « ح'كنلا هلصأ ديسلا

 مزال دقع هنإ لوقت نأب اذه ضرتعت ةيكلاملاو « ةجوزلا قح ىف مزالوهو

 . قادصلا عجربسي نأ هل سيل ناك ذإ « ضوعلا هب عقو |مف

 ثلاثلا سنحللا

 نود تام اذإ هنأ ىلع اوقفتاف « ةباتكلاىدؤي نأ لبق تام اذإ همكح امأو

 لاقف دلو نعتام اذإ اوةلتخاو . قري هنأ اثيش ةباتكلانم ىدؤي نأ لبق داو

 ءاوقتعو هودأ ةباتكلل ءافو هيف الام كرت نإف هك هدلو مكح : ثالام

 اوزجعي ىح مهببأ موجن ىلع اوتب ىعسلا لع ةوق مهل تناكو الام كرئي منإو

 نإ هنأو ؛ أوقر مسا ىلع ةردق الو لامال مدنع نكي م نإو « اوقتعي وأ

 سيل هنأو « رارحألا ثاريم مكح ىلع هوثرو هلام نم ءىش ةباتكلا نع لضغ

 ناك نإ هيئراو نه«مهاوس نود هعم ةباتكلا ىف مه نيذلا هدل و الإ هثرب
 ثراو هل



 راد

 نم هتباتك ءادأ دعب هئثري هنإ : ةفينحوبأ لاقو . ةباتكلا ف هعم ىذلا دلولا ريغ
 هدالوأو ةباتكلا ىف اودلو وأ مهيلع بتاك نيذلا هدال وأ عيمج كرت ىذلا لاملا
 بتاك نيذلا الو رارحألا هونب هثريال : ىعفاشلا لاقو . هتثرو رئاسو رارحألا
 اوعسي نأ مهيلع بتاك نيذلاهدالوأ ىلع و« هديسلهلامو «ةباتكلا ىف اودلو وأ مهيلع
 طوقسبو « مهلع بألا ةصح طقستو « اهنم مهظوظح رادقم ىف ةباتكلا نم
 لاق اهطوقسب اولاق نيذلاو . نييفوكلا رئاسو ةفينحوبألاق مهنع بألا ةصح
 ,ىلع هتصح ليقو ؟ نْلاب ليقو ؛ ىعفاشلا لوقوهو « ةميقلا ربتعت : مهضعب
 هيتاك نيذلا ءانبألا مع بألا ةصح طوقسب ءالؤهلاق امنإو . سوءرلا رادقم
 ,عبت مهف ةباتكلا ف دالوأ هل دلونم نأل « ةباتكلا ىف'اودلو نيذلا ال مهبلع
 « ضعب نع ءالمح مهضعب ةدحاو ةباتك نيبتاكملا نأ كلام ةدمعو . مهيأ
 ىاثلا“ قيرفلا ةدمعو . قابلا نع هتصح. طقست مل تام وأ مهنم قتع ن* كلذلو
 لثم هئطوم ىف ناورم نب كلملا دبع نع كلامىورو . نمضتال ةباتكلا نأ
 هنأ الام دنعف ؟ بتاكملا هيلع تومي اذام مهفالتخا بيسو.. نيف وكلا لوق
 , دبع ثوم هنأ ىعفاشلا كاعو ؛ ارستومي هنأ ةفينح ىأ دنعو ؛ ايتاكمتوع

 سيل ةيرحلاو ةيدوبعلا نأ ةيعفاشلاةدمعف . هيف ركحلا اونب لوصألا هذه ىلعو
 ءادأب بحت امنإ هتيرح نأل « دعب ارح سيلف بتاكملا تام اذإو « طسو امهيب
 . تتبلا قتعن نأ حصيالهنأل اديع ثام هنأ ب دقف « دعب اهدؤي ملوهو هتباتك
 هلأل « هيلع بتاكىنذلا لاملا دوجو عم هتومب عقو دق قتعلا نأ ةيفندلا ةدمعو
 لاملا دوجوب هل ةلصاح نوكت نأ بحي ةيرحلاو « هسفن قري نأ هل سيل
 ةيدورعلا نبب ةطسوتم ةلاح ىلع هتوه لعجف كلام امأو . ديسلا ىلإ هعفدبال
 مكح هل لعجب هم رارحألا هدالوأ ثروي مث بح نف « ةباتكلا ىهو ةيرحلاو
 وسوف ةادنملا و راوحألا مكح هل مكح هلام هديسثروي مل ثيح نمو ع ديرعلا
 تام اذإ بتاكملا دلو مأى مهفالتخا سنحلا اذهب قلعتي اممو . داهتجالا
 ) مهياع ىعسل نأ مألا تدارأو ىعسلا ىلع نوردقيال نيئب كرتو بتاكملا
 مهدمعو . كلذ امل سيل : نويفؤكلاو ىعفاشلا لاقو ؛ كلذ اهل : كلام .لاقف
 "مرح نأ ىريف كلام امأو ؛ ديسلا لام نم لام بتاكملا تام اذإ دلولا مأ نأ
 هْيتاكملا نأ كلام لوق فا: ملو . اهينب ىلإو اهبلإ ةرئاص اهديسل ىلا ةباتكلا



 ما“

 الأ ىعسلا عيطتستال دلو مأ كرتو ؛ ىعسلا نوعيطتسيال اراغص نينب كرت اذإ
 زوجيال هنأ نسحلا نب دمحمو فسوي ىأ دنعو . ةباتكلا قاب اهم ىدؤيو عابت
 .بانصأ فلتخاو . ىعفاشلاو ةفينح ىأ دنع زوجيو « هدلو مآل بتاكملا عيب
 .قتعت له « هتباتك" هاقوو نينب كرتو بئاكملا تام اذإ بتاكملا دلو مأ ىف كلام
 لاقو ؛ تقر الإو تقتع دلو اهعم ناك اذإ : مساقلا نبا لاقف ؟ ال مأ هدلو مأ
 لام بتاكملا كرت ام لك ىعفاشلا لصأ ىلعو ؛ لاح لك ىلع قتعت : بهشأ
 دّقع ىف هعم اوناك هتباتك نم هيلع ام ءادأ ىف نونبلا هب عفتنيأل هديس لام نم
 ةفينح ىلأ لصأ ىلعو ؛ ىعسلا ميياع امنإو « ةباتكلا ف اودلو اوناك-وأ « ةباتكلا
 . ناسحتسا هنأك مماقلا نبا بهذمو ؛ دب الو ارح ن وك

 عبارلا سنجلا

 اذه نم اوقفتاو . لثديال نمو ةباتكلا دّقع ىف هعم لحسدي نميفرظنلا وهو
 دبع هنأل « طرشلاب الإ بتاكملا ةباتكف لخديال بتاكملا دلو نأ ىلع بابلا
 اوفلتخاو . اهيف ةباتكلا ىف هل دلو ام لود ىلع اوقفتا كلذكو . هديسل رخآ
 « دقعلا قلطمب اضيأ هلام لوخد ى اوفلتخا كلذكو . مدقتام ىلع دلولا مأ ىف
 ؛ لخديال : ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقو ؛ ةباتكلا ىف هلام لخشدي : كلام لاقف

 ةلئسأا هذهو ء بتاكملا هصرتشا اذإ ىبعأ ؛« طرشلاب لخدي : ىعازوألا لاقو

 ال مأ قتعلاف هلام هعبتي له ىلعو « كلميال مأ دبعلا كلامي له : ىلع ةينبم
 . كلذ مدقت دقو

 سماخللا سنجلا
 ماكحأ نم ىب امو « رجحبال امم بتاكملا ىلع هيف رجح ايف رظنلا وهو

 > هيف دبعلا

 ببي نأ بئاكملل سيل هنأ ىلع بابلا اذه نم ءاملعلا عمجأ دق هنإ:: لوقنف
 هيلع روجحم هنإف « هديس نذإ ريغب قدصتي الو قتعي الوردق هل ائيش هلام نم

 ريغ نم اثيش هدي نم جرخي نأ هل سيل هنأ ىبعأ « اههايشأو رومألا هذه ىف

 هتببم ديسلا ملعي مل اذإ هنأ اهنم عورف ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . ضوع
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 دفان كلذ نإ ءاملعلا نم ةعامجو كلام لاف « هتباتك ءادأ دعب الإ هقتعب وأ

 ناكف اهيف هعوقو زوحيال ةلاح ىف عقو كلذ نأ هعنم نم ةدمعو . مهضعب هعنمو-

 نأ ةفاخم وهو عّمترا دق كلذ نم عناملا ببسلا نأ هزاجأ نم ةدمعو . ادساف
 طرش نم وأ دقعلا موزل طرش نمديسلا نذإ له مهفالتخا ببسو . دبعلا زجعي.

 هموزل طرش نم لاق نمو ؛ قتع نإو هزجي مل ةحصلا طرش نم لاق نف ؟ هت“
 حص هيف بقترملا نذإلا عفترا املف « احي ”ادقع عقو هنأل قتع اذإ زوحي لاق
 سانلا نإف « ديسلا نذأ اذإ هقتع زاجأ نم دنع هلك اذه نذأ ول اك دقعلا

 , ديسلا نذأي مل اذإ هقتع زوجيال هنأ ىلع مهقافتا دعب كلذ ى' اضيأ اوفلتخا
 زاودلابو « ةفينح قيألاق هبو « زوال : موق لاقو ؛ زئاج كلذ : موق لاقف

 اوفلتخا كلذ اوزاجأ نيذلاو . اعيمح نالوقلا كلذىف ىعفاشلا نعو ؛ كلام لاق

 ناك قتعي نأ لبق بتاكملا تام نإ : كلام لاقف « نوككي نمل قتعملا ءالو ىف
 نم موق لاقو ؛ هل هؤالو ناك بتاكملا قتع دقوت ام نإو «هديسل هدبع ءالو.

 نأ بتاكملا قتع زي ل نم ةدمعو . هديسا لاح لك ىلع هؤالو لب : ءالؤه
 (قسنعأ ”نملا ءالولا امن 1 :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل « قتعملل نوكي ءالولا

 ءالولا نأ ىأر نم ةدمعو . هقتع حصي ملف هتباتك نيح ىف بتاكملل ءالوالو

 ه ناسحعتسا وهف كلذ نيب قرف نمو ؛ هدبع ةلزيمب هدبع دبع نأ ديسللا

 ؟ هديس نذإ ريغب لاه وأ حكنينأ بتاكملل له ىف مهفالتخا بابلا اذه نمو.

 هل حاكتلا مهضعب حابأو ؛ هديس نذإب الإ حكني نأ هل سيل : مهروهمج لاقف"

 0 ؛تدحابأو كالام لاق هبو ؛« مهضعب هعتمو هروهمج هل هحأبأق رفسلا امأو

 مساقلا نبا هزاجنأو « بتاكملا ىلع هطرتشي نأ ديسللزجي لو « كلام با أ

 ىلإ ةعيرذ كلذ نوكي نأ فاخي هنأ حاكتلا عنم ىف ةلعلاو : بيرقلا رفسلا ىف

 . هتباتك ءادأ ف بسكتلا نلع ىوقي هب نأ رفسلا زاوجف ةلعلاو . هزجع
 رفاسي نأ بتاكملل نأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ةلئسملا هذهى ءاملعلإف ةلمحلابو
 لاق هبو « رفاسيال نأ هيلع طرتشي نأ زوجي الو « هنذإ ريغبو هديس نذإب
 هبو « هديس نذإب الإ رفاسي نأ هل سيل هنإ ىناثلالوقلاو . ىعفاشلاو ةفيشحوبأ
 هديس هيلع طرتشي نأ الإ رفاسي نأ هل ةباتكلا دقع قلطمب نأثلاثلاو . كلام لاقت
 مهفالتخا بابلا اذه نمو . امهريغو ىروثلاو دمحأ لاق هبو « رفاسيال.نأ“
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 + ةاباحمل هب دري ملام كلام كلذ زاجأف ؟ هل ادبع بيتاكي نأ بتاكملل له ىف
 « ةباثكلا تابثإ اهدحأ ؛ نالوق ىععفاشللو . ىروثلاو ةفينح وبأ لاق هبو
 حبرلا بلط هنم دوصقملا ةضواعم دقع اهمأ ةعامدلا ةدمعو . اهلاطبإ رخآلاو
 نمل ءالولا نأ ةيعفاشلا ةدمعو . ءارشلاو عيبلا نم ةحابملا دوقعلا رئاس هيشأف
 عازتنا ديسلل زوجيال هنأ ىلع اوقفتاو .رحب سيل هنأل « بتاكملل ءالو الو قتعأ
 ع ةيتاكملا هتمأ ديسلا ءهطوىاوفلتخاو . ءىنشب هنم عافتنالا الو هلام نم غ ىش
 ْنم بيسلل نب ديعسو دوادو دمحأ لاقو ؛ كلذ عنم ىلإ روهمجلا راصف
 هيف ةفرفلا عقت ءظ وهنأ رزهمهلبا ةدمعو . اهيلع هظرتشا اذإ زئاج الذ نيعباتلا

 : ةربدملاب اههيبشت ىناثلا قيرفلا ةدمعو . لجأ ىلإ حاكنلا هبشأف تآ لجأ ىلإ
 اهطو اذإ كلذ اوعنم نيذلافلتخاو . اهؤطو لح تزجع نإ اهنأ ىلع اوعمجأوب
 لاقو ؛ ةببشب ءطو هنأل هيلع دحال' : مه رو لاقف.؟ ال مأ دح هيلع له

 ىلع ملعأ اق ءاملعلاو ؛ اهل قادصلا باجي ىف اوفلتخاو : دحلا هيلع : مهضعي
 كلذ ريغو دحلاو ةداهقلاو قالطلا نلثم ديعلا مكح ىلع ةيغرشلا هماكحأ ىف هنأ

 :روهمجلا لإقف ؛ هعين ىف مههفالتخا بابلا اذه نمو . ديبعلا هب صتخي امج
 : مهضعي لاقو ؛ هيريشم.دنع هتياتك لع ىبي نأ طرشبالإ بتاكملا عابيالا

 اهتباتك نم تدأ نكت ملوتعيبب ةريرب نأل « هتباتك نم ائيش دؤي ملام زئاج هعيبي
 نأل « ىىفاشلال وق وهو « زاج عيبلاب بتاكملا ىض رااذإ : مهضعبلاقو ؛ ائيش
 تعيب ذإ ةريزب ثيدحن جتتحاو « ديعلا قى مزال دقعي تسيل هدنع ةباتكلا.

 دقو « دهعلا ضقن نم كلذ ىف ام بتاكملا عيب زجي مل نم ةدمعو : ةبتاكم ىهوب
 ؟ ال مأ مزال دقع ةباتكلا له ىلع ةينبم ةلثسملا هذهو « هب ءافولاي ىلاعت هَلارمأ
 « كلذ زوجيال : ةفينجوبأو ىعفاشلالاقف « ةباتكلا عيب ىف اوفلتخا كلذكو
 عيبب اهعيب هبشكلذ زاجأ نمو « بتاكملل اهيف ةعفشلا ىأرو كلام اهزاجأو
 اهيف ةعفشلا كلام هبش كلذكو ؛ ررغلا باي نم هآر كلذ زجي مل نمو ( نيدلا

 ةعفشلا ف ىعأ « ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع رثأ كلذ ىفو. « نيدلا ىف ةعفشلاب
 ضرعب زوجت اهنأ بهذي تناكنإ اهنأ ةباتكلا عيب ىف كلام بهذمو ؛ نيدلا ىف
 ةباتكلا تناك نإو . نيدلاي نيدلا نم كلذ ىف لخدي. امل لجؤم ال لجعم
 قتعأ اذإو « تلاع ضرعب وأ نيلجعم ةضف وأ بهذب اهؤارش ناك ضرعب

 ناث - دبا ةيادي - ؟ج :



 تا

 ربي نأ ديسال له مهفالتخا .بابلا اذه نمو > ىرتشمللال بتاكملل هؤالوق

 , ؟ ال مأ ةباتكلا ىلع دبعلا

 دنع تمدقت قو « دقعلا ةع طورشنه ىهةيعرش اهنف ةباتكلاطورش امأو
 دسفيام اهنم طورشلا هذهو « ىفارتلا بسحب طورش اهنمو . ةباتكلا ناكرأ ركذ

 اهنمو « دقعلا حص تكرت اذإو دقعلا تدسفأ هب ثاسمت اذإ ام.اهنمو « دقعلا

 ةطوسبم ىه اهلك هذهو « ةمزال طورش ابممو « ةمزال ريغ ةرزئاج طورش

 , لوصأ ساتك وه امإو « عورف باتك اذه انياتك سيلو « عورفلا بتك ف

 .طورشلاب لالخإ ىلإ ىدؤتال ىلا ىه ةزئادلا طورشلاو . دقعلاف ةعورتشملا

 امئإو « اهيف ءاهقفلا ثلتخ سيأ ةلمحلا هّذهف « اهمزالت الو دقعلا ةحيحمصملا

 ,سيا وأ ةحصلا طورش نم طرش اهموه امف مهفالتخال طورشلا ى نوفلتخم
 .كلذلو 4 ةدءصلا طورشب اهلالخإ نم دعبأاو برقلا بس فاتك اذهو 4 اهم

 .طرتشملا اهب ثاسمت نإ ىبلا طورشأا ىهو « طورشلا نم اذلاث اسأج كلام لعج
 دوغلا رئاس ىف همهفت نأ ىغبني اذهو « زاج اهب ثاسحتي مل نإو « دقعلا دسف

 نم اطرش ةباتكلا ىف طرتشا اذإ بابلا اذهىف ةروهشملا مهلئاسم نف . ةيعرشلا
 ,قتعي له ةباتكلا لجنأ لحم لبق هموت ءادأ ىلع ىوقو هوحن وأ رفسوأ ةمذخ

 ؛ لاملا عيمج ىدأ اذإ قتعيو « لطاب طرشلا كلذ : ةعامجو كلام لاقف ؟ ال مأ

 يوثو طرشألا كاذب قأيو 6 'لاملا 0 ىدأوي ىح قثعيال +: ةفئاط تلاقو

 مويلع طرشو ةرامإلا قيقر قتعأ هنأ هنع هللا ىدذر باطخلا نب رم نع قىورم

 ىلع هديس هقثعأ اذإ دبعلا نأ اوفلتخيملو . نينس ثالث دعب ةفيلحلا اومدخي نأ
 نم لوق سايقلا كلذلو « نينسلاكالت ةمدخب الإ هقتع ميال هنأ نينس همدخي نأ

 . باتكلا اذه لوصأى ةروهشملا ةعقاولا لئاسملا هذهف مزال طرشلا نإ : لاق

 اذإو « هيف لوصألا ةعبات عورف اهنأ ىلع تركذ باتكلا اذه تركذ اذإ

 اذه ىف اهركذ ىلوألا ناك كلذلو « لوصأ اهنأ ىلع تركذ هريغ ىف تركذ
 هديسلا تام مث « هبتاكم نم هتنب ديسلا جوز اذإ مهفالتخا كلذنف باتكلا

 4 هنم ًاءزجب تكلم اهنأل ساكنلا خسفني : ىعفاشلاو كلام لاقف « تنبلا هتثروو



 امال

 ىذلا نأل ) حاكنلا حط ؛ : ةفينح وبأ لاقو ؛ عامجإب ابملع 1 ركع ةأرملا نيمي كلمو
 ىقحأ ىه ةلئسملا هذهو « بتاكملا ةبقرال بتاكملا ةمذىف لام وه امإ تئرو
 نيد هيلعو بتاكملا تام اذإ ميرال بابلا اذه نمو , حاكنلا اتكي
 صاخنال : روهمحلا لا م ايل مأ ءامرغلا هديس "صاخغ له ةباتكلا ضعبو

 . ءامرغلا عم ديسلا برضي : ةعامجو ىليل نأ نباو حبر رش لاقو ؛ ءامر هلا

 ىلإ كلذ ىدعتي ىله « هءليب م قرتغي نيد هيلعو سافأ اذإ اوفلتحلا كلذكو

 لاقو ؛ هتبقر ىلإ م هل ليبسال : ةفينح وبأو. ى ءفاشلاو كلام لاذ ؟ هتبقر
 لقع نع زجع اذإ هنأ ل اوقفتاو ٠ دسلاهكتفينأ الإ هنوذحأب :دمحأو ىروتلا

 مكبس صاخن له لوآلاو « هديس هنع. لقعي :نأ الإ ابمذ 1 هنأ تابيانملا

 هنن نم وه هتيانج ف لوقلاو 5 سيلفت 3 ,باتك نم ود صاخبال وأ ءاهرغلا

 هباب ىف لصأو بابلا اذه ىف عورف ىه ىنا ةيضقألا لئاسم نمو د تانانحملا
 + ةباتكلا لام ىف بتاكملاو ديْسلا فالتخا دنع مكسلا ف مهنالتخا ةيضقألا
 هفسويوبأو دمحتو ىعفاشلا لاقو ؛ بتاكملالوق لوقلا : ةفينحوبأ و كلام لاقف

 نحل“ «ع ةريثك بابلا اذه عورفو « نيعيابتملا ىلع اسايق ناحافتيو نافلاحت

 هبايلا اذه نم هل تعقو نمو « هانركذ ام وه 6 ذلا ىف نآلا امم رضضح ىذلا
 ىغبنيف ؛ جومسملا نم ةبيرق ىفو راصمألا ءاهقف نيب فالملا ةرومثه لئاس»

 . ىلا ةروهشملا لئاسملا تانثإ 5 امتإ دصقلا ناك ذإ عضوملا اذه ىف تيثت نأ

 كلذو عرشلاىف اهب قوطنملا لئاسملا عم راصمألا ءاهتف نيب اهيف فالحلا عقو

 قوطنملا لئاسملا تبثن نأ وه امنإ:ةرم ريغ اناق 5 باتككلا اذه ىف اندصق نأ
 رهش ىلااهيع توكسملا لئاسملا نم ركذنو ءابيفضاتغلاو اهيلع قفتملا عرشلا اهب
 . ىلا ىه لئاسملا نمنيفنصلا نيذه ةفرعم نإف ءراص.أآلا ءاهقف نيب اهيف فالحلا
 تقلحلا رهشي مل ىلا لزاوالا قواهع توكسملافلوصألا ىرج دومجيملا ىر مم

 ' لقي وأ مهنم دجاو نع بهل اهيف لقن ءاوس راصمألا ءاهقف نيب اهيف
 هتيجوأ ىلا بابسألا لوصأ مهفو لئاسملا هذه ىف بردت نم نوكي نأ هبشيو

 .نأ ىعأ 1 لزاونلا رم ةلزان ةلزان ِق بجي ام لوقي نأ ابمف ءاهتقفلا فالخ

 :ةلئسملا ف ىبعأ « راصمألا ءاهقفنم هيقف هيقف بهذم ىلع اهيف باوحلا نوكي

 هكلذو ؛ فلاخي مل ثيحو هلصأ هيقفلا كلذ فلاخ ثيحملعيو 6 اهتيعب ةدبح ولأ
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 كلذ غلبي مل وأ ىوتف كلذ ىف هنع لقني مل اذإ امأف . ىوتف كلذ ف هنع لقن اذإ
 ىذلا هيقفلا لوصأ يبس باوحلااب أي نأ هئكميف لوصألا هذه ىق رظانلا

 ءاش نإ مورن نحن و « هداهجا هيلإ هيدؤي ىذلا قكلا بسحب و -؛ هيهذم ىلع ىففي

 لوصأل اعماج اباتك كلام بهذم ىف عضن نأ باتكلا اذه نم انغارف دعب هللا
 ؛ اهيلع عيرفتلل لوصألا ئرجم هيهذم ف ىرج ىتلا ةروهشملا هلئاسمو هيهذم
 اهيف هدنع نكي ىل اهف بواجب هنإف « ةنودملا ف مساقلا نبا.هلمع ىذلا وه اذهو

 ىه ىبلا كلام لئاسم نم سنحلا كلذ ىف هدنع ناكام سايق ىلع كلام لوق
 ماكحألا ىف ديلقتلاو عابتالا نم سانلا هيلع'لبج امل ل وصألا ىرج:ةيراج اهف
 داهتجاالا ةبئر انلق امك ناسنإلا هب غلبي نأ باتكلا اذه ةوقىف نأ ديب « ىوتفلاو
 « كلذ ىف هيفكيام مقفلا لوصأ نم ملعو :ةيبرعلا ةغللا نم ملعف © مدقت اذإ
 : باثك هيمسن نأ باتكلا اذهب ءامسألا صخأ نأ انيأر كلذلو

 [ دصتقملا ةيافكو دبسجملا ةيادب
 ( ايلست ملسو هبعصو هل آو دمحم انديسيلع هللا ىلصو « محرلا نمحرلا هللا مسب )

 ريبدتلا باتك
 .:ةعبرأ ىهف ناكرألا امأ  هماكحأ فو « هناكرأ ىف : ريبدتلاف رظنلاو

 « دقعلا ماكحأ : نافنصف ماكحألا امأو .ريبدملاو ءرسبدملاو « ظفللاو « ىعملا

 . ربدملا ماكحأو

 لوقي نأ وهو « ريبدنلا زاوجب ىلع نوملسملا عمجأ : لوقتف ( لوألا نكرلا)
 ناذهو «ربدم تنأ : لوقيف قلطي وأ ؛ ىم ربد نع رح تنأ : هديعل ديسلا

 : نيفنص ىلع ةيصولاو ريبدتلا ف سانلاو . قافتاب ريبدتلا اظفل مهدنع امه
 ريبدتلا لعج نأب ةيصولاو ريبدتلا نيب قرف نم مهنمو « امهنيب قرفي مل نم مهم
 ةيرحلا ظفل قلطم ىف اوفلتخا امهنيب اوقرف نيذلاو . ةمزال ريغ ةيصولاو امزأل
 تنأ : لاق اذإ ىنعأ ؟ ريبدتلا مكحوأ ؟ ةيصولا ىنعم نمضتي له توملا ع
 رهاظلاف قوم دعب رح تنأ : حيحصوهو لاق اذإ : كلام لاقف « ىنوم دعب رح
 . ريبدنلا ديري نأ الإ ابيف هعوج زوجيو ؛ كلذف هلوق لوقلاو « ةيصو هلأ
 لوقبو « هْبف عجري نأ هل سيلو ريبدتلا لوقلا اذه نمرهاظلا : ةفينخوبأ لاقو



-1944- 

 نوكي نأالإ : لاق ببشأ لاق ةفينح ىلأ لوقبو « مساقلا نبا لاق كلام
 0 اضيرم نوكي وأ رفس ىلع نوكي نأ لثم « ةيصولا ىلع لدت ةنيرق كلانه
 5 اياصو اببف سانلا بتكي نأ ةداعلا ترج ىنلا لاوحألا نم كلذ هيشأ امو

 هلوقب لاق نمو ىعفاشلا وهو « ريبدتلاو ةيصولا نيب هقرفي ال نم' لوق ىلعف
 امإ وهف قرفي نم بهذمىلع امأو . ريبدتلا حيرص ظافلأ نم وه ظفللا اذه

 هلمحي ام نأ تالذو « هغرص ندالو هتايانك نمسيل امإو ؛« ريبدتلا تايانك نم
 رييدتلا ىلع هلمحي نمو؛ هحيرص نم الو هتايانك نم هدنع وهسيلف ةيبصولا ىلع

 ىذلا نأ ىلع اوقفتا مهمإف ربدملا امأو . هتايانك نم هدنع وهف ةيصولا ق هيونيو

 كلم ءاوسب هديس ىلع قتعي سيل ةيدوبعلا حيحص دبع لكوه دقعلا اذه لبقي
 زوجي : كلام لاقق « هربدف اضعب كلم نم مكح ىف اوفلتخاو . هضعب وأ هلك
 ىنلا هارتشا .نإف « .هامواقتي نأ انهدحأ : نارايخ هظحربدي مل ىذللو « كلذ
 هموقي نأ ىناثلارايحلاو ريبدتلا ضقتنا هرتشي مل نإو « هلك اربدم ناك هربد
 : تارايخ ثالث ربدي مل ىذلا كيرشلل : ةفينحوبأ لاقو ؛ كيرشلا هيلع
 هيف هل ىلا ةصحلا ةميق ىف دبعلا ىعستسا ءاش انإو « هتصحب كلسمتسا ءاش نإ
 ؛ دبعلا ىعستسا ارسعم ناك نإو « ارسوم ناك نإ هكيرش ىلع اهموق ءاش نإو
 ربدملا دبعلا ىبيو : هلك اذه نم ءىش مزلي الو ريبدتلا زوج : ىعفاشلا لاقو

 موقي ملو ءزحلا كلذ هنم قتع هربدم تام اذإف « هيلع وهام ىلع هثلثوأ هفصن
 هريغل راص دق لاملا نأل « قتعلا ةنسىف لعفي ام ىلع ديسلا ىلع هنم قايلا ءزحلا
 ماكحأ ىعأ 3 ناكرألا نمال ماكحألا نم ىه ةلئسملا هذهو « ةثرولا مهو

 نوكي نأ هطورش نم نأ ىلع اوقفتاف ربدملا امأو . ماكحألا ىف تيئتلف ربدملا
 هطرش نم نإو « اضيرم وأ احيعص ناك ءاوس هيلع روج.# ريغ كللملا ما اكلام
 ه ريبدتلا لطبي نيدلا نأ ىلع اوقفتا مهنأل « هلامب نيدلا طاحأ نمم نوكيال نأ
 اهوصأف هماكحأ امأو . بابلا اذه ناكرأ ىه هذهف . هيفسلا ريبدتى اوفلتخاو

 لاملا سأر نم له. « ربدملا جرخي اذامب : اهدحأ : ةسمخ سانجأ ىلإ ةعجار

 ىنعأ « هيف ىئبي سيل امم قرلا ماكحأ نم هيف ىبي ام : ىناثلاو , ؟ ثلئلاوأ
 تاللطبم : عبارلاو . هعبتي سيل امب ةيرحلا ىف هعبتي ام : ثلاثلاو . اربدم ماد ام

 .٠ ريبدتلا ضيعبت ماكحأ ىف : سماحلاو .. هيلع ةئراطلا ريبدتلا
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 لوالا سنجلا

 بهذف ؟ كلذ ىف اوفلتخا ءاملعلا نإف «زبدملا تام اذإ ربدملا جرخمي اذامم امأف
 مهمظعم لاملا سأر نموه :ةفئاط تلاقو ؛ ثلثلا نم جرخي هنأ ىلإ روهمحلا
 .توملا لعب عم هنأ 1 ةيصولاب هاهمرش ثلنلا نمدنأ ىأر نف ؛ رهاظلا لهأ

 , تملشلا نم رسب دملا» لاق هنأ سو هيلع هللا لص ىبنلا نع ثيدحىور لقو

 نع عفان نع نابيط نب ىلع هاور هنأل : ثيدحلا لهأ دنع فيعض رثأ هنأ الإ
 نمو ٠ ثيدوملا لهأ دنع ثيدحلا كوريم نابيط نب لبعو « رمع نب هللا دبع

 . ةبهلا هبشأف هتايح- ىف هلام نم ناسنإلا هجري ءىشلاب ههبش لاملا سأر نم هآر
 هل امالغ لجزلا ربد اذإ وهو « عورف ىف ثلثلا نم هنأي نولئاقلا فلتخاو

 ١. نع ثلثلا قاضف رحآآ امالغةهنع ثام ىذلا هضزم ىف قتعأو ء هتعص ف
 : ىعفاشلا لاقو ؛ ةحصلا ىف ناك هنأل ربدملا مدقي ؛ كلام لاقف « امهيب
 در هدنع زو هنأ هلصأ نمو « هدر هل زوحبال هنأل 4 لتنبملا قتعملا مدقُي

 . اياصولا باتكب قحأ ىه ةلئسملا هذهو « ريبدتلا

 ىناثلا سنجلا امأو
 ةفيتحوبأو كلام لاّقف ؟ المأ ربدملا عيبي نأ ربدملل له ىه هيف ةلثسمربشأف

 دمحأو ىعفاشلا لاقو ؛ هربدم عيبي نأ ديسلل سيل : ةفوكلا لهأ نم ةعامحو
 عابيال : ىعازوألا لاقو ؛ هربدم عيبيف عجري نأ هل . روثوبأو رهاظلا لهأو

 عورف ى ةلئسملا هذه نم كلامو ةفينحوبأ فلتخاو . هقتع ديري لجر نم الإ
 ةفينح وبأ لاقو ؛ قتعلا ذفني : كلام لاقف ؛ ىرتشملا هقتعأف عيب اذإوهو

 نم سيقأ وهو هقتعي مل وأ ىرتشملا هقتعأ ءاوس خوسفم عيبلا نويفوكلاو
 نأ و رباج ثيدلحس نم تبث ام هعيب زاجأ خم ةدمعف . ةدابع عونمب هنأ ةهجن

 ةيكلاملا ةدمع امأو .. ةيصولاب هوهبشت امبرو « اربدم عاب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىلإ قتع هنأل _ دوكقعلاب اوفْوأ اوُنمآ ”نيرذّلا اهي أ اي  ىلاعت هلوق“ مومعف
 ةضراعم انهه فالثخالا ببس ناكف : قلطملا قتعلا هبشأ وأ دلولا مأ هبشأف لجأ
 هماكحأ ربدملا نأ مهيب فالخب الو . صوصُخلل مومعلا وأ « صنلل سايقلا
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 اذه نم اوفاتخاو . دنيعلا ماكحأ هماكحأ رئاسو هتداهشو هقالظو هدودح ىف
 ىورو.؛ اهتطو زاوج ىلع ءاملعلا روهمجف « ةربدملا ءطو زاوج ف بابلا
 لبق اهئْطو نكي مل اذإ كلذ ةيهاركىعازوألا نعو ؛ كلذ عنم باهش نبا نع
 ةفتعملاب اههبش كلذ زجي مل نمو ؛ دلولا مأب اهيببشت روهمحللا ةدامعو , ريبدتلا
 ع ةعتملا ىهو ؛ لجأ ىلإ ةحوكنملاب اههبشلجأ ىلإ ةقتعملا ءطو عنمو ؛ لجأ ىلإ
 ءاش ىبم هنم هلام عزتني نأ هديسلو « ةمدخلا وبدملا ف ديسلل نأ ىلع اوقفتاو
 , كلذ هل هركيف افون اضرم ضرمي نأ الإ : كلام لاق ؛ دبعلا ىف لاحلاك

 ثلاثلا سنجلا
 بابلا اذه ىف ةروهشملا_مهلئاسم نم نإف « هعبثيال امم ريبدتلاف هعبتي ام امأف

 لاقف « ىنز وأ حاكن نم اهديس ريبدت دغي ,هدلت نيذلا ةربدملا دلو ىف مهفالتخا

 لاقو : اهقرب .نوقريو اهفتعب نوقتعي اهلزمب اهريبدت دعب اهبللو :روهمحلا
 :اذإ هنأ ىلع اوعمحأو د اهقتعب نوقتعيال مهنإ هباعصأ دنع راتخما هلوق ف ىعفاشلا

 .اوقتعي مل اذإ مهنأ ةيعفاشلا ةدمعو :د اهقتعب نوقتعي مهنأ هتايحىف'اهديس اهقتعأ

 اضيأ جتحاو : .طرشلاب لجؤملا قتعلا ىف اوقتعيال نأ يرحأف زجنملا قتعلا ىف
 نأ اوأر روهمنباو ؛ اهونب هيف لخديال قتعلاب امل ىصوملا نأ ىلع مهعامجإب
 روهمحللا لوقو « ةباتكلاب اهيشت دلولا عابتا اوبجوأف « ام ةمزح رييدتلا

 رمع نع ىّورم_ىعفاشلا لوقؤ ؛ رمع نباو :دوعسم نباو ناهع نع ىورم
 نأ اذهى كلام بهذمليصحتو : لوحكمو حابرىلأ نب ءاطعو زيز ءلادبعنبا

 بتاكف ةبتاكم تناك نإو « ةرحف ةرح تناك نإ « اهل عبت اهدلوف ةأرما لك

 .دلولا مأ كلذكو « لخأأ ىلإ قتعف لجأ ىلإ ةقتعم وأ « ربدف ةربدم تناك نإو

 دنع :هضعب قتعملا كلذكو .« رهاظلا لهأ كلذ ىف فلاخو « اهلزامب اهدلو

 ةيرخخلاو قرلا ىف همأل مبان وهف جيوزت نم دلو لك نأ ىلع ءاملعلا عمجأو : كلام

 ةمأ نموريبدتلا نم هيف اوفلتخا ام الإ ةيرحلا ىلإ ةيضفملا ذوّمعلا نم امهنيب امو
 نإ «٠ هيبأل عبات هنأ ني كلم نم هالو لك نأ ىلع: اوعمجأو . ىنرع اهجوز

 اذإ ربذللا ىف اوفلتخاو -. ابتاكف .ابتاكم .نإو « ادبعف اذبَع ناو. : ارحف ارح
 لاقو“ ؛ ربدملا هنأ ىتعي :؛ بألا“ ركح هدكح ؛ كلام لاقف هل دلوف ىرسخ
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 لع عامجإلا كلام ةدمعو د ريبدتلا ىف هدلو هعتي ىسبل : ةفينحوبأو ىعفاشلا

 .عضوم سايق باي نم وهو « ريدملا ادع ام بألا عبات نيهلا كلم نم دلولا نأ

 ع هلام , نم لام ربتلملا دلو نأ ةيعفاشلا ةدمعو ج عامجإلا عضوم لع فالملا|

 .ةيرلإ ىف هعبتيو « هلام نم لام هنأ هل ىلسي يلو هنم:هعازتتا ديسلل ريدملا لامو

 , كلام دنع هلام

 عبارلا سنجلا ظ
 نأ نود هدبع ىف اظح هل ريد نديف انلق دقت ريبدتلا ضيعبت ف رظنلا امأو

 ,نم أءزجربذ .م امأو . هيلإ لقنيلف « الوأ عضوملا اذه ىلإ هلقنو هكيرش ربدي

 .قتعلا ضعي نم ىلع اسايق « لكلا ريبدتب هيلع ىغقي هنإف « هلك هل وه دبع

 . كلام دنع

 رييدتلا تالطبم.وهو نسماحللا سنجلا امأو

 <> ىعفاشلاو ثالام لاقف ؛ ريبدتلل نيدلا لاطب] ىف مهفالتخا بابلا اذه نق

 ناك ءاوسو .« نيدلاف ىعسيو هلطبي سيل : ةفنيح و بأ لاقو ؛ هاطبي نيدلا ٠

 ربدي ىارصنلا ف مهفالتخا بابلا اذه نمو . اهضعبل وأ ةميقلا .اقرغتسم نيدلا

 هيلع جابي : ىعفاشلا لاقف ع هذدبم توم لبق دبعلا لسيف « اينارصن هل ادبع

 ىلع جراكيو هديس نيبو هنيب لاحي.: كيلام لاقو ؟ هءريبدلت لطبيو. ملسي ةعاس
 ربدملا قتع تام نإف « هسا تمل جابي الو 2 ىئارصنلا هديس'

 ىارصنلا ربدم ملسأ اذإ : نويفوكلا لاقو ؛ هلاب طيح نيد هيلع نكي ملام

 ضرملا ربدم ىلع كللام دنع مدقي ةحصلا ربدمو « هتميق ىف دبعلا ىعسو موق
  امهنع ثلثلا قاض اذإ
 است لضو اك الزر دبع ديب لعل لاو ل حب ١١ نمحرلا هللا مس

 دالواألا تاهمأ باتك
 جابتال تناك نإو ؟ ال مأ دلولا مأ عابت لهى يظنلا بابلا اذه 0

 ا ناهس نه يار هر لل اذاميو. « دلو مأ نوكت ىف
 . 5 ةرحب نوكت يمحو ؛ ةيدوبعلا



 5 ريك
 تباثلاف « مهفلخو مهفلس اهيف اوفلتخا هاملعلازإف <« ىلوألا ةلئسملا امأ )

 افديس لام سأر نم ةرح اهنأو عابتال اهنأي ىضق هنأ هنع هللا ىضر رمع نع
 روهمحو نيعباتلا رثكأ لوق وهو .« ناهيع نع كلذ لثم ىورو ٠ تام اذإ

 سابع نباو امهيلع هللا ناوضر ىلعو قينلصلا ركبوبأ ناكو , راصمألا ءاهتف
 5 دلولا مأ عيب نوزيي ىزدحلا ديعسوبأو هللا دبع نب رباجو ريبزلا نباو

 لن انك: دعس وبأو رباج لاقو .راصمألا ءاهقف نم ةيرهاظلا تلاق هبو
 اوجتحاو « اسأب للذب ىريال انيف مالسلاو خةالصلا هيلع ىبنلاو دالوألا تاهمأ

 هللا لوسر دهنع ىلع دالوألا تاهمأ عيبن انك » لاق هنأ رباج نع ىور اع

 م نهعيب نع رمعاناهن مث « رع ةفالخ نم ردصو ركب ىأو ملسو هيلع هللا ىبص

 .فرعي ىذلا لالدتسالا .نم عونلا ةلئسملا هذه يف رهاظلا لهأ هيلع دمتعا اممو
 اننأ ىلع عاجإلا.دقعنا امل : اولاق مهنأ كلذو « عاجإلا لاح باحصتساب
 .ىلع ليلدلا لدي نأ ىلإ ةدالولا دعب كلذك نوكت نأ بجو « ةدالولا لبق ةكولمم
 :حصبتال هنأو « لالدتسالا اذه ةوق ل وصألا بتكىف نيبت دقو « كلذ ريغ

 + سايقلاركتي نم ىأر بسم اليلد كلذ نوكي امنإ و « سايقلاب لوقي نم دنع
 .قوعدلاةلباقمب هنوفرعي ىذلاوهو « مهجاجيتحا لثمب مهياعر وهمجللا جيتحا امبرو
 عنم ىلع دقعنا دق عامجإلا نأ نوف رعتس يلأ : نولوقي مهنأ كلذو « ىوعدلاب
 عامجإلا اذه لاح بح صتس نأ بجو كلذ ناك اذإف 6 اهلمح لاح اهعيب

 لصألا اذه ىف اوثدحأ:رهاظلا لهأ نم نيارخأتملا نأ الإ ؛« لمحلا عضو دعب
 اذه ىف روهمحلا هدمتعإ اممو : الماح أهعيب عنم نوملسيال مهنأكلذو « اضقن
 امل هتيزس ةيرامىف لاق هنأ مالسااو ةالصلا هيلع هنع ىور ام رثألا نم بابلا
 .ئنلا نع .سابع نبإ ثيدح كلذ نمو » اهدلو اهتقتنعأ د ميهاربإ تدلو
 قرح ملف اه ديس 'نيمتتدتلو ةأرثما اميأ » لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص
 رك وبأ كلذ ىكح « ثيدحلا لهأ دنع تبثيال نيثيدحلا الكو « تام اذإ
 قيرط نم اضيأ !ولاق.امبرو « نأشلا اذه لهأ نم وهو « هللا همحر ربلا دبع نبا
 وكحو « اهم اضعب هنوكو اهب دلولا لاصتا وهو ةمرح اهل تبجو دق اهنأ ىبعملا
 هتطلاخ : لاقف نعبيال نأ ىأر نيح هنع هللا ىضر رمع نع ليلعتلا اذه
 اوقفتا مهإف دلو مأ نوكت ىبم امأز , نهؤامد انوامدو « نهموحل انموحل
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 ىهو اهكلم اذإ اوفاتخاو + هنم اهلم لبق اهكلم اذإ دلو مأ نوكت اهنأ ىلح
 هنم تدلو اذإ دلو مأ نوكتال : كلام لاقف « هنم تدلو نأ دعيوأ هنم لماح-
 فلتخاو :للو مأ نوكت : ةفينحوبألاقؤ ؛ اهدلوو اهكلم مث اهكلمي نأ لبق
 لاوحألا عيمج ىف دلو مأ ثوكت نأ سايقلاو « لماح ىهو اهكلم اذإ كلام لوق
 ةالصلا هيلع لاق دقو « هدلو مأ ءرملا عيبي نأ قالخألا مراكم نم سيل ناكذإ
 ؟دلو مأ نوككت اذامب امأو « قالتخألا <م راكم مسمع ل تلثعمب » مالسلاو
 ؛ ةقاع وأ ةغضم تناك دلو هنأ راعي امم تعضو اه لك : لاق اكلام نإ
 مهفالتخاو . طيطختلاو ةقلحلا_لثم ءىش كلذ رثؤي نأ دبال : ىعفاشلا لاقو»
 اهيق قيام امأ و . دولوم هنأ ققحتي ام وأ ةدالولا مسا هيلع قلطني ام ىلإ عجار.
 شرأو اهتيدو اهدودحو اهتداهش ىف اهنأ ىلعاوقفتا مهنإف « ةيذوبعلا ماكحأ نم

 اهيلع ائراط اببس انهه نوري سيل اعهبي عنم. نم روهمجو . ةمألاك اهحارج»
 فلتخاو ؛ ثقر تنز اذإ اهنأ باطلا نب رمع نعىور ام الإ اهعيب بجوي.
 لاقف © اهايإ هلالتغاو هتايحلوط اهمادختسا اهديسل له ىعفاشلاو كلام لوق
 كلذ هل : ىعفاشلا لاقو ؛ طقق ءطولا اهيف هل امنإو ء كلذ هل سيل : كلاع
 ةراجإ نأ ىريدنأ الإ « اهتراجإ ثالمي مل عيبلاب اهتبقر كللمي ملال هنأ كلام ةدمعوب
 داقعنا ىعفاشلإ ةدمعو . فعضأ ةدنع مهتمرح نأل «:ةزئاج هريغ نم اهينب
 : نيلصأ نيب اهتراجإ ددرت فالحل ببسف . اهؤطو هلزوجي هنأ ىلع عامجإلا

 امأو . اهبش نيلصألا ىوقأ حجري نأ بجيف ء اهعيب ىناثلاو . اهؤطو امهدحأأ
 تام اذإ وه تقولا كلذ نآ نأ مهيب فالخال هنإف « ةرح نوكت ئم امأو:
 فيعض ربدملا لع اهسايقو « ثلثلانم قتعت لاق ادحأ نآلا لعأ الو « ديسلا
 . ثلثلا نم قتعي ربدملا نإ : لوقي نم لوق ىلع

 ( الست ماسو هبصو هل آو دمحم انديسيلع هللا لصو « ميحرلا نيحرلا هللا مسي )

 تايانجلا باتك
 سوفنلاو نادبألا ىنع تايانج غبرأ ةعورشم دودح اهل ىلا ثايانحلاو

 ىثز ىمسملا وهو جورفلاىلع تايانجو « احرجو التق ىعسملاوهو ءاضعألاو
 ةبارح ىمس برم اذوخأم اهنم ناك ام هذهو « لاؤمألا ىلع تايانجو « احافسو
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 ةصفافملا هجو ىلع اذوخأم ايغب يس ليوأتب ناك نإو « ليوأت ريغب ناك اذإ

 ؛ اهصغ ىبس ناطاس ةوقو ةبتر» ولعب اهبم ناك امو « ةقرس ىمسي زرح نم

 ةحابتسا ىلع ىدعتلاب تايانجو ؛ افذق ىمسملا وهو « ضارعألا ىلع تايانجبو
 هذه ىف دح اهيف دجوي امنإ هذهو « بورشملاو لوكأملا نم عرشلا همرح ام
 هللا تاولص عرشلا بحاص دعب هيلع قفتم دح وهو « طققف رمحللا ىف ةعيرشلا

 فالتإ ىف بجاولا نإ : لوقنف ءامدلا ىف ىلا دودحلاب اهنم ئدتينلف « هيلع
 ًاذإف « ةيدلا ىمسي يذلاوهو « لام امإو صاصق امإوه حراوتلاو سوفنلا

 رظنلاو « صاصقلا ىف رظنلا : نيمسق ىلإ مسقني باتكلا اذه ىف الوأ رظنلا

 صاصقلا ىلإو « سوفنلا ق صاصقلا ىلإ مسقني صاصقلا ىف رظنلاو . ةيدلا ى.

 ىلإو ؛ سوفنلا تايدى رظنلا ىلإ مسقني تايدلا ىف اضيأ رظنلاو . ىحراوجملا ىف

 : نيباتك ىلإ باتكلا امله الوأ مسقنيف . حارخلاو حراوتلا عطق تايد رظنلا
 . تايدلا باتك هيلع مسري ىفاثلاو ..صاصقلا باتك هيلع مسري امهلوأ

 صاصقلا باتك
 سوفنلا ف صاصقلا فرظتلا: كوألا : نيمسق ىلإ مسقني باتكلا اذهو

 . سوفنلا ف صاصقلا نم أدبتلف « حراوحلا ف صاصقلا ف رظنلا : ىناثلاو

 © بجوملا ىف رظنلا ىلإ : نيمسق ىلإ مسقني باتكلا اذه ىف الوأرظنلاو

 هلادبأ فو صاصقلا ىنعأ « بجاولا ف رظنلا ىلإو . صاصقلل بجوملا ىنعأ

 عجيري بجوملا ىف رظنلاو « بجوملا ىف رظنلاب الوأ أدبنلف . لدب هل ناك نإ

 هنإف « صاصقلا لوتقملاو اهعومجمب. بجي ىلا لتاقلاو لتقلا ةفص قرظنلا ىلإ

 «قفتأ لوتقم ىأ نمالو  قفنا لتق ىأبالو « هنم صتقي قفتا لتاق ىأ سيل

 اذه ف بواطلا ناك ذإ ءدودحم لوتقمو دودحم لتقب دودحم لتاق نم لب

 ٠ لوتقملا ىف م « لتقلاف مث ؛ لتاقلا فرظنلا .نم ادبتلف : لدعلاوه امنإبابلا
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 لتاقلا طورش ىف لوقلا
 .نوكي نأ قافتاب هيف طرتشي هنم داقي ىنلالتاقلا نأ ىلع اوقفتا مهنإ : لوقنع

 هركملا ىف اوفلتخاو هريغ هيف هل كراشم ريغ ارشابم لتقلل اراتم اغلاب القاع
 .دمأو ىروثلاو ىعفاشلاو كلام لاقف « رشابملاو رمالا ةلمحللابو ء هركملاو
 تلاقو ؛ رمآلا بقاعيو « رمآلا نود رشابمللا ىلع لتقلا : ةعامجو نوكؤوبأو
 ىلع رمآلل ناطاسالو هاركإ كلانه نكي مل اذإ اذهو « اعيمج نالتقي : ةفئاط
 مهنإف « رشابملا ىتعأ « رومأملا ىلع ناطلس رمآلل ناك اذإ امأو . رومأملا
 « رومأملا نود زمآلا لتقي : موق لاقف : لاوقأ ةثالث ىلع كلذى اوفلتخا
 , ىعئاشلا ىلوق دحأ وهو « ةفينجح وبأو دواد لاق هبو عرومأملا بقاعيو
 : موق لاقو : ىعفاشلا ىلوق دحأوهو ءرءآلا نود رومأملا لتقي : موق لاقو
 نيثأت ربتعا رومأملا لع ادح بجوي مل نف : كلام لاق هبو « اعيمج نالتقي
 ' نم هبشي هركملا نوكل « عرشلا ىف تابجاولا نم ريثك طاقسإىف ةاركإإلا
 هّركملا نأ كلذو «رايتتخالا مكح هيلع بلغ لتقلا هيلع ىأر نمو : هلرايتخاال
 .نم طقسي ىذلا لثم « بولغملا رطضملا ةهج نم هبشيو «راتخا .ةهج نم هبشي
 أعيمج مهلتق ىأر نمو , عض وم ىلإ عضوم نم حيرلا هلمحت ىذلاو « ولع

 :طقف رمآلا لتق ىأر نمو . ةرشابملا مدعب رمآلا الو هاركإلاب رومأملا رذعي مل
 هنأ دمتعا نشابملا ريغ ىلع دحلا ىأر نمو . قطنتال ىلا ةلآلاب رومأملا هبش

 لئق ىف ةيكلاملا تدمتعا دقو . ةراعتسالاب الإ لتاق مسا هيلع قلطني سيل ٠
 .ةصمخم نم كالملا ىلع فرشأ ول منأ ىلع مهعامجإب لتقلاب"لتقلا ىلع هركملا
 ءاقف « لتقلاف ادمع لتاقلل كراشملا امأو . هلك أيف اناسنإ لثقي نأ هل نكي مل
 ركذنسو « فلكم ريغو افلكم لئاقلا نوكي دقو « أطخو ادمع لتقلا نوكي
 * طخمو دماع لتقلا ىف كرتشا اذإ امأو : دحاولاب ةعامجلا لتق دنع دمعلا
 لتقف دبعو رح وأ ؛ نونجت وأ ىبصو دماع لثم . فلكم ريغو فلكموأ
 كلام لاقف « كلذ ىف اوفلتخا ءاملعلا نإف « دبعلاب رحلا نم ديقيال نم دنع دبع
 نأ الإ ؛ ةيدلا فصن ىصلاو ”ىطْخْملا ىلعو ٠ صاصقلا دماعلا ىلع : ىعفاشلاف
 هلاق كلذكو « ىتأب ام ىلع هلام ىف ىعفاشلاو ؛ ةلقاعلا ىلع هلعجي الام
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 « ةمبقلا صن رحلا.ىلعو « لتقي دبعلا نأ ادمع دبعأا نالتقي دبعلاو رحلا ىف
 نم كرئشا اذإ ةفينحوبأ لاقو . اعيمح نالتقي ىذلاو ملسملا ف لاحلا كلذكت

 دحاو ىلع صاصق الف « صاصقلا هيلع بجيال نم عم صاصقلا هيلع بجي
 نكممو ضعبتيال لتقلانإف ؛ ةببش هذه نأ ةيفنحلا ةدمعو « ةيذلا امبيلعو امهنم
 هيلع نم كلذ ناكمإك هيلع صاصقال ىذلا لعف نم هسفن ةتافإ نوكت نأ
 ع تايبسشلاب دو دمحلا اومءَر 'دا : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو « صاصقلا
 ىلإ رظنلا ىناثلا قيرفلا ةدمعو .ةيدلا وهو « هلدب بجو مدلا نكي مل اذإو
 درفنا امهئم دحاو لك نأكف « ءامدلا ةطوحل ظيلغتلا ىضتقت ىلا ةحلصملا
 هب بحي ىذلا ةفص امأو . سايقلاف فعض هيفو « هسفن كح هلف لغقلاب
 : نافنص لتقلا نأ ىلع اوعمجأ مبنأ كلذو « دمعلا هنأ ىلع اوقفتاف « صاصقلا
 هيش هنومسي ىذلا وهو ؟ ال مأ طسو امهنيب لهق اوفلتخاو . اطخو « دمع
 نبالا ىف الإ هيفن كالام نع روبشملازو . راصمألا ءاهقف روهمح هب لاف « دمعلا
 رمع لاق هتابثإبو « ىرخأ ةياور كلذىف هنع جرختي هنأ ليق دقو ؟ هيبأ عم
 « ةريغملاو ىرعشألا ىسوم وبأو تباث نب ديزو نامعو ىلعو باطحلتا نبا
 امم دمبعلا هبش وق ايف اوةرف هب اولاق نيذلاو ؛ ةباحصلا نم محل :فلاخم الو.
 ىلإو « لتقلا "اهب عقي ىبلا تالآلا ىلإ بلغألا ف عجار كلذو « دمعب سيل
 ديدحلا ادع ام لك : ةفيئحوبأ لاقف ؛ برضلا اهلجأ نم ناك ىلا لاوحألا»
 : دمحمو فسويوبأ لاقو ؛ دمعلا هبشوهف كلذ هبشي امو رانلا وأ بضقنا نم.
 برضلا ىف ادمع ناك ام دمعلا هبش : ىعفاشلا لاقو ؛ هلثم لتقيال ام دمعلا هبش-
 أطخناو . لتقلا هنع داوتف لتقلا هب دصقي ملابرض ناك ام ىأ : ىلتقلا ىف طخ
 . نسح وهو « اعيمج امهيف ادمع ناك ام دمعلاو ت اعيمح امهيف أطخ ناكام
 دصقينأ نيب ىنعأ « دمعلاو أطخنا نيب ةطساوال هنأ دمعلا هبش ىنن نم ةدمعف
 هللا الإ اهيلع علطيال تاينلا نأ طسولا تبثأ نم ةدمعو + هدصقيال وأ لئلا
 ابلاغ لتقتال ةلآب رخآ برض دصق نف . رهظ امب ىكحلا امئإو ىلاعتو كرابت
 . الخ الب لتقف لتقلا دصق نم مكح ىنعأ « بلاغلا كحك همكح ناك

 دمعلا نيب اددرتم هكح ناك ايلاغ لتقتأل ةلآب هنيعي_لجر برض دصق نمو
 ف دمعلا هبيش امأ . ىلاعت هللا دنع هسفن رمآلا قخ قال ائقح ىف اذه أطخناو
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 م لتقلا هب دصقيال اه برض هنأ ةهج نف أطخلل ههبش امأو . هب رض دصق أم ةهجم
 ادق "نإ الأ » لاق هنأ ماسو هيلع هللا .ىلص ىنلا ىلإ عوذرم ثيدح ىدر دقو
 ”ظلاقم هسيد رجحلاو. اصتعلاو طأ وسلا "ناك ام دنمسعلا هش أطحلا
 همردلح هنأ الإ ) اه دالؤأ اهم لطب ىف ناسمرأ اهنام ليلا نم ”جئام

 87 هركذ مف ”دانسإلا ةهجب نم ثيثيال ثيدحلا لهأ دنع برطضم'

 .لئع لتقلا نموحنلا اذهف « هجم رم“ لق هريغو دوادورأ ناك نإو « ربلا دبع نبا

 فالش الو « ةيدلا هب بجن هتبثأ نم دنعو « صاصقلا هب بجي هتبثيال نم
 . صاصقلا هب بحي ةرئانلاو بضغلاهجو ىلعن وكي برضلا نأ كلام بهذم ىف
 جيبأ نم بدألا ةهج ىلع وأ « بعللا ةهج ىلع ادم نوكي ىذلا ىف فلتخاو

 .نوكي نأ وهف .« لوتقملا ف صاصقلا هب بحي ىذلا طرشلا امأو : بدألا هل
 .ةيرحلاو رفكلاو مالسإلا- وه سوفنلا فلتخت هب ىنذلاو : لتاقلا مدل اتفاكم
 هلوتقملا نأ ىلع اوقفتاو :ريثكلاو دحاولاو ةيثونألاو 0 ةيدوبعلاو

 ذه .؟ اوالتخاو . صاصقلا بجي هنأ ةعبرألا هذه ىف لتاقلل انفاكم ناك اذإ
 : هيف اوفلتخا ءاملعلا نإ « ادمع دبعلا لتق اذإ رحلا امأ . عمتجت ملاذإ ةعبرألا
 .لاقو .؛ دبعلاب رحلا لتقيال : روث وبأو دمحأو ثيللا و ىعفاشلاو كلام لاقف
 .رحلأ لتقي : موق لاقو ؛ هسفن ديع الإ ديعلاب رخل لتقي : هباعصأو ةفينح و بأ

 كك ف ؛ ىعخنلا لاق هبو ؛ لئاقلا ريغ دبع وأ لتاقلا دبع ناك ءاوس دبعلاب

 2 ىلاعت هلوق نم موهفملا باطقا ليلدب ج دح| كيعلاب رخلا ىلتقيال

 ء لاق ٠ ندو - ٍدييتعلاب ”لاعلاو رحلاب يع ا "صاصقلا متكلم

 ًافاكتت -ن راد » مالسلاو ةاللصلا هيلع هلو جتحا دبعلاب رخل 0

 2 "يسمون "ندم ىلع "لتي مهو ”مشهانادأ مهتم سب ىت ىعسيو 2 ”يهؤام د

 هلو . فيعضت قرف نمو 2« باطلا ليلدل مومعلا ةضراعم فالخلا ببسف
 آضيأ ةجمملا نمو . ىلعألاب.صقنألا كلذكو ؛ 512ه 9
 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةرمن نع نسحلا هاور ام دبعلاب را لتقي : لاق نأ
 امو اوااق ى يملا .قيرط نمو ( هب ”هانساَستق 6 لسع لتقف .نمم » لاق ملسو

 دولا ىف اص زلا< هيف صاصلقلا وكي انآ بخس ؛ رحلا لتقك امرحم هلتق.ناك
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 < لاوقأ ةثالث ىلع كلذ ىف ءاملعلا فلتخاف ؛ ىمذلا رفاكلاب نمؤملا لتق امأو

 دوادو دمحأو ىروثلاو ىعفاشلا هب:لاق نممو « رفاكب نمؤم لتقيال : موق لاقف
 نباو هباحضأو ةفيثح وبأ كلذب .لاق_نممو « هب لتقي : موق لاقو . ةعامحو

 نأ-ةليغلا لتقو « ةليغ هلتقي نأ الإ هب لتقيال : ثيللاو كلام لاقو . ىليل ىنأ
 .ثييدح نم ىور أم لؤألا قيرفلا ةدمعف . هلامىلع ةصاخو هحذيف هعجب كي

 هيلع هللا لص هللا لوسر هيلإ دهعله رتشألاو ةدابع نب سيق هلأس هنأ ىلع
 انك جرخأو « اذهىاتك ىف ام الإ « ال : لاق سانلا ىلإ هدهعي مل ادهع ملسو

 © صصص 2

 8 ىدعسيو مهّؤامد ”أكت ةنودؤملا » هيف اذإف هقيس بارق نم
 ف" ل مك

 « رفاكب ”نمؤمم ”لتتقيال الأ 0 "سم ىلع 0 وهو مها

 0 اثدحم ا 0 1 0 يد 00

 هلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ هدج نع 3 نع بيعش نب ورم نع
 ملسم لتقيال هنأ ىلع مهعاجإب كلذىف اوجتحاو » رفاكب نمؤم لتقبال »
 «ثيدح اهنم اراثآ كلذ ىف اودمتعاف ةفينحىلأ با بأ امأو . نمأ ىذلا ىبرحلاب

 لوسر لتق ١ لاق ىناملسلا نمحرلا دبع نع نمحرأا دبع ىنأ نب ةعيبر هيوري

 انأ : لاقو ةمذلا لهأ نم نم لجرب ةلبقلا لجأ نم الجمر ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 .صصخم اذهو : اولاق «.رمع نع كلذ اوورو » هد هنعب ىف“ و "نم *دحأ

 رفاكلا هب ديرإ هنأاىأ ١ رفاكي نمؤم لتقيال : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مو.عإ

 قاملسلا , نمح رلا بيع ثيدح ثيدحلا لهأ فعضو 3 دهاعملا رفاكلا نودىبرحلا

 جامجإ ىلع اودمتعا مهنإف سايقلا قيرط نم امأو .رمع نع كلُذ نم اوور امو

 هتناك اذإف : اولاق « ىذلا لام نم ٌقرس نا لا دب نأ ىف نيملسملا

 ضراعت فالحللا بيسف « همد ةمرحك همد ةمرحف لسملالام ةمرحك هلام ةمّرح

 اولاق راصمألا ءاهقف روهمخ نإف « دحاولاب ةعامحا لتق امأو : سايقلاوراثآلا

 دمحأو ىروتلاو ىعفاشلاو ةفينح وبأو كلام. مم 6 لحاولاب ةعامج ا لتقت

 ىور ىح رمع.لاق هيو : تلق وأ ةعامجلا ترك ءاوس ؛ مه ريغو روثوبأو
 رهاظلا لهأو دواد لاقو .:اعيخ مهئلتقل ءاعنص لهأ هيلع للامت ول : لاق هنأ



 ماس عة فاد

 ىورو «؛ ىرهزلا لاق هبو ؛زيبزلا نبا لوقوهو « دحاولاب ةعامسللا لتقتإل

 نانثا كرتشإا آذإ ىتعأ « ديب ديأ عطقتال ةفئاطلا هشه دنع كلذكو . رباج نع
 ؛ ديلاب. ىديألا عطقت : ىعفاشلاو كلام لاقو ؛ دي مطقىف كلذ قوفاف
 الو « سفنلاب سفنألا لتقت : اولاقن فارطألاو سفنلا نيب ةيفنحلا تقرفو

 ' ءاضعألا. نم صاصقلا بأب اذه قاسو « دحاو فرطالإ فرطلاب عطقي

 :اهن] لتقلا نأ موهفم هنإف « ةحلصملا ىلإ رظنلا ةعامملا دحاولاب لتق نم ةدمعف
 ٍصاّصتقلا ىف 'ممكَلَو  ىلاعت هلوق ىف باتكلا هيلع هبن امك" لتقلا ىنل عرش

 دحاولاب ةعامشلا لتقت ل ولف كلذك كلذ ناك اذإو  بابّألا ىلوأأ اي "ةايحح
 ضرتعملا نكل « ةعامجباب دحاولا .لتق اودمعتي نأب لتفلا ىلإ سانلا عرذتل

 لتق نإ امأف « دحأ ةعامنلا نم ىلتقي ل ول مزاي ناكامت] اذه نإ : لوقي نأ
 سيلف « نظأا ىلع ايلاغ سفنلا فالتإ نظي هلتق نم ىذلاوهو .دحاو وهنم
 نم ةدمعو . سوفنلا باهذإ ىلع طيلستلا اببنم نؤكي ىبح دحلا لطبي نأ مزلي

 ٍنسقتلاب سسفتلا نأ اهيف "سيان اننيشكو - ىلاغتهلوق دحاولاي دحاولا لتق
 ركذ نمم هريغو رذنملا نبا نإف « ىنآلاب ركذلا لتق افأو  نينسعللاب نينسعلاو
 نامع نعو « ةباحصلا نم ىلع نع ىكح ام الإ . عاجإ هلأ ىكحت فالحلا
 ىنضاقلا ئكحو : ةيدلا فصن.ةأرملا ءايلوأ لعناك ةأرملاب لجلال تق اذإ هنأ ىببلا

 « ىنألاب ركذلا لتقيال هنأ ٠ ىرصبلا نسلا نع ىتتما ىف ىجابلا ديلوللوبأ
 ىلاعت هلوقل ىوق هليلد نكلو « ذاش وهو « نبسلا ملاعم ف :ىباطحلا هاكحو

 ئذلا مومعلا انهه باطخلا ليلد ضراعي ناك نإو . ىبشن'ألاب ىتست لاو -
 اذه نأ هلخخدي نكل - سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انيتكو  ىلاعت هلوق ىف
 عرش له ىنعأ « اهيف فلتخم ةلئسم ئهو « انتعيرش ريغ ىف دراو .باطنلا

 ةحلصلا ىلإ رظنلا وه ةأرملاب لجرلا لتق: ىف داتعالاو ؟ إل مأ انل عربش انلبق نم
 . بألا داقبال ٠ كلام لاقف « نبالاوبألا ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو . ةماعلا
 « لتقي مل هلتقف اصعوأ فيسي هفذح- نإ امأف « هحيذبف هعجسضي نأ الإ نبالاي

 داقيال : ىروثلاو ىعفاشلاو ةفينحوبأ لاقو . هديفح عم هدنع دما كلذكو
 لاق هبو « دمعلا هجوأ نم ناك هجنو ئأب هلتق اذإ هديفحب.دحلا الو هدلرب دلأولا

 لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا نأ سابع نبا ثيدح- مهتدمعو , ءءاملعلا روهمج



 لس موال

 كلام ةدمعو . « دلاولا دتلولاب داقيالو دجاسملا ىف دوادسجلا ماقتتال ٠

 ديعس نب ىحي نع هوور ام مهفالتخا ببسو . نيملسملا نيب صاصقلا مومع
 هل انبا فذح ةداتق هل لاقي جلدم ىب نم الجر نأ بيعش نب ورمع نع
 رمع ىلع مشعج نب ةقارس مبقف «تاف هحرج ىََسَف « هقاس باصأف فيسلاب

 ريعب ةئامونيرشع ديدق ءام ىلعددعا :رمع هل لاقف ء هل كلذ ركذف باطخلا نبا
 نيثالثو ةقح نيئالث لبإلا كلت نم ذخأ رمع هيلع مدق املف « كيلع مدقأ ىنح
 : لاق « اذانأ اه : لاقف « لوتقملاوخأ نبأ : لاق مث « ةفلخ نيعيرأو ةعذج

 « ءىثش لئاقل سيل ٠ لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف « اهذخ

 دمعلا هبش هنم تيئأو ء اضحم ادمع نكي مل هنأ ىلع ثيدحلا اذه لمح اكلام نإف
 مهعامجإل دبع هنأ نم هرهاظ ىلع هولمحف روهمحلا امأو . بألاو نبالا نيب ايف

 طلستلا نم بآلل امل ىأرف كلام امأو . دمعوهف هلتقف فيسب رخآ فذح نم نأ
 لاوحنألا هذه لاثمأ ىف نوكيىذلا لتقلا لح نأ هل ةيحنلا نمو هنبا بيدأت ىلع

 ىلع هلعاف لمح امنإف « ةليغ لتقب سيل ناكذإ همهتي ملو « دمعب سيل هنأ ىلع

 اهيلع علطيال تاينلاتناك ذإ « ةمهلا ةوقو نظلا ةبلغ ةهجب نم لتقلا دصق هنأ
 نيب ىّلا ةبحما ةوقل « ىبنجنألا مهلا ثيحبألا مهني مل كلاف « ىلاعت هللا الإ
 «نبآلا ىلع هقح. ناكل بألا نع دجلا ءرد”والع امنإروهمحلاو . نبالاو بألا

 . بجوملا ىف لوقلا وه اذهف « داقي نأر هاظلا لهأ لوصأ ىلع ءىحي ىنلاو '

 بجوملا ىف لوقلا امأو
 ةيدلا ىلع امإ وفعلا وأ « صاصفلا : نيئيش دحأ مدلا ىلول نأ ىلع اوقفتاف

 ذأ ىلع وفعلا ىلإ صاصقلا نم لاقتنالا له اوفلتخاو . ةيدلا ريغ ىلع امإو
 « هنم نهتقملل رايخ كلذ ىف نوكي نأ نود مدلا ىلول بجاو قح وه ةيدلا

 دري مل اذإ هنأو « لتاقلاو ىلولا ىنعأ 7 نيقيرفلا ىضارعب الإ ةيدلا تيثتال مأ

 لاف ءوفعلا وأ اقلطم صاصقلا الإ مدلا ىلوا نكي مل ةيدلا ىدؤي نأ هنم صتقملا

 ءاطعإب ىضري نأ الإ.ةيد ريغ نعوفعي وأ صتقي نأ الإ ىلولل يحيال : كلام
 ئروثلاو ةفينحوبأ لاق هبو « هنع مماقلا نبا ةياور ىهو « لتاقلا ةيدلا

 ءاهقن ريكأو دوادو روثوبأو دحأو' : ىعفاشلا لاقو ؛. ةعامحو ىعازوألاو

 نأثث - دبجملا ةيلدب س مد
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 ءاش نإو صتقا ءاش نإ رايخلاب مدلا ىلو :.هريغو كلام باعصأ نم ةنيدملا

 نأ الإ « كلام نع بيشأ كلذىورو « شري ملوأ لتاقلا ىضر « ةيدلا ذخأ

 سنأ ثيدح ةروبشملا ةياورلا ىف كلام ةدمعف . ىلوألا ةياورلا ىه هنعروبشل4
 هباتكك » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ عيبرلا نس ةصق ىف كلام نبا
 .قيرفلا ةدمعو . صاصقلا الإ هل سيل هنأ باطخلا ليلدب ملعف « صاّصقلا هللا
 ريس ونه "ليقف هلل لمست "نمم » تباثلا ةريره ىلأ ثيدح ىناثلا
 .قفتم ناثيدح امه م ومفسي "نأ نيبو ةيددلا ذمخأب "نأ ني نييرظشلا
 .فاثلاو . صاصقلا الإ هل نييل هنأ ىف ةلالدلا ف يعض لوألا نكل « امه ىلع
 « كلذ نم باطخلا لياد عفر اذإ نكمي امهئيب عمجلاو رايحلا هل نأق صن

 روهمااو ؛ بجاو ىناثلا ثيدحلا ىلإ ريصملاف انكمو ابجاو عمجلا ناك نإف

 هللا نإذ اضيأو « حتيجرلا نه ىل وأ هنأو نكمأ اذإ بجاو عمجلا نأ ىلع

 ىلدف فلكملا ىلع ىقرع اذإو  'ىكسفنأ اولنتءقت الو - لوقي لجو زع
 ةميقب ةصمخ ىف ماعطلا دجو اذإ هلصأ « ابيدفي نأ هيلع بجاوف لاب هسفن
 © هسفن ءارشب .فيكف هئارشب هيلع ىضفقي هنأ ىبعأ « هيرتشي ام هدنعو هلثم
 . ىناتقلا رخؤي نأ رابكو راغمم ءايلوأ لوتقملل ناك اذإ ةياورلا هذه ىلع مزليو
 راغصلا ناك اذإ ام-س الو « رايبللا مهل نوكف راغصلا ربكي نأ ىلإ

 هذه تعقو تناك دقو : ىضاقلا لاق . ةوخإلا عم نينبلا لثم رابكلا ن وبجتخ

 وهو « ةروبشملا ةياورااب هنامز لهأ ىبفأف « هللا همحر ىدج ةايح ةبطرقب ةلئسملا

 ,لهأ عنشف « سايقلا ىلع هراظتناب هللا همحر وه ىتفأف « ريغصلا رظتنيال نأ
 كلذ ق عضي نأ رطضا ىبح ديلقالا ةدش نم هيلع اوناك امل هيلع كلذ هنامز
 هيبابلا اذه ىف رظنلاو 5 سانلا قدياب دوجوم وهو بهذملا اذهل هيف رصتني الوق

 امهدحأ : نيئيش ىف وفعلا ق رظنالاو .. صصاصنتاو وفعلا ف : نيمسق ىف وه
 هل نوكي لهو « كلذ ىف مدلا لغأ بيترتو ء هل سيل نم وفعلا هل نميف
 مهل نم امأو . ةيدلا ىلع وفعلا هل له: ى انملكت دقو ؟ ال مأ ةيدلا ىلعوفعلا
 ةبصعلا مدلإب مايققلا مه نيذلاو- ١ مدلاب مايقلا من نبذلا مهن ةلمحلاب وفعلا

 ادمعلوتقملا نأ نإء اوعمجأ مينأ كلذو « ثري نم لك: هريغ دنعو كلام دنع
 ةيدللا تبجوو لطب دق صاصقلا نأ مدحأ افعف نوذلاب نوني هل ناك اذإ



 مس جة ل

 كلذكو . صاصقلا ىف وأ وفعلا ف نينبلا عم تانبلا فالتخا ىف اوفلتخاو
 لوق تاوجخأألا الو تانبلل سيل ::كلام لاقف ..' تاوخألاو جوزلا وأ ةجوزلا
 « لاجرلا عم نهوق :ريتعي الو « هدض وأ صاصقلا ىف ةوخإلاو نينبلا عم
 ىعفاشلاو دمحأو ىروثلاو ةفيتحوبأ لاقو ؛ جوزلاو ةجئوزلا ف رمألا كالذكو
 قو « ةيدلا نم هظح طاقسإفو صاصقأا طاقسإ ىف هاوة رباعي ثاراو لك
 ةدمعو . ءاوس ريبكلاو ريغصلاو رضاخلاو م بئئاغلا ىعفاشلا لاق هب ذخألا
 ناركذلل ىه امنإ ةيالولا نأ لوألا قيرفلا ةدعو . ةيدلاب مدلا هرابتعا ءالؤه
 هتومي نأ لبق همد نع اع اذإ ادمع لوتقملا ىف ءاملعلا ضاتخاو . ثانإلا نود
 لاقف « ةيدلا نع افع اذإ أطض لوتقملا ىف كاذكو ؟ ءاياوألا ىلع زئاج كلذ له
 كلام كلذب لاق نممو « كلذ ىبفم دمعلا ىف همد نع لوتقملا افع اذإ : موق
 : ىرخأ ةفئاط تلاقو ؛ ىعفاشلا ىلوق دحأ اذهو « ىعازوألاو ةفينحوبأو
 < فواذو نرثوبأ هب لاق نممو وفعلا وأ صاصقلا ءايلوألاو « هوفع مزايال
 : ثالث ىف ىلولا ريخ هللا نأ ةفئاطلا هذه ةدمعو . قارعلاب ىعفاشلا لوقوهو
 جزع افع ءاوس لوتقم لكف ماع كالذو . ةيدلا امإو « صاصقلا امإو ءوفعلا امإ
 امنإ ىلوال لعج ىذلا ءىذلا نأروهمتللا ةدنعو . عي مل وأ توملا لبق همد
 ,نمرايخلاب قحسأ لوتنملا ناكف « هماقم مقأو هبانم هيف بانف « لوتقملا قحوه
 "نسف  ىلاعت هلوق نأ ىلع ,ءاملعلا عجأ دقو . هتوم دعب هءاقم مقأ ىللا

 قدصتي لوتقملاوه انهه قدصتملاب دارملا نأ "هلل ”ةَرائفتك و ءهف هب قادصت
 لاقل راق ريق جب هلق ىف ريوعلا فو نو كا يفارق امو قست
 امأو د هاياطخخو هبونذ نه لوتقملا ىلع ليقو « ةبوت هلىأر نمل لتاقلا ىلع
 ةفينحوبأو !ىعفاشلاو كلام لاقف ةيدلا نع أطخش لوتقملا وفع ىف مهفالثخا
 لاقو ؛ ةثرولا هْريِغ نأ الإ هثلثف كثالذ ند هوفع نإ قايضتالا ءاهقت روهمحو

 روهمدللا ةدمجو .. نسحلاوس واط هب لاق نممو « هلام عيمجؤ زو : موق
 ةقرفلا ةدمعو . ةيصولا هلصأ « ثلثلا ف الإ زي لف هتوم دعب هل الاميهاو هنأ

 هذهو « لاملا نع وفعي نأ ىرحأ وهف مدلا نعوفعي نأ هل ناكاذإ هنأ ةيناثلا
 نع حورجملا .افع اذإ ءاملعلا فلتخاو د تايدلا باتكب صحخأ ىه ةلئسملا
 مهل : كلاملاقف ؟ ال مأ همدب اوبلاطي نأ ءايل وألل له اهنم تاف « تاحارحلا
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 فسوي وبأ لاقو ؛ هيلإ لوثت امعو تاحاردلا نع توفع لوقي نأ الإ كلذ
 وقع تاحارخلا نع وفعلاو « مهل قح الف تامو ةحارلا نع افع اذإ دمحمو

 « اقلطم تاحارتللا نع افع اذإ ةيدلا مهمزلت لب : موق لاقو ؛ مدلا نع
 ىنرملا هراتخاو « اهلك“ ةيدلا جراخلا مزلت : لاقنم مهف « اوفلتخا ءالؤهو

 طاققسإ دعب اهنم ىبام ةيدلا نم مزلي : لاق نم مهنمو ؛ ىعفاشلا لاوقأ نم
 نع وفعيال هنأ ىري نم امأو . ىروثلا لوقوهو « هنع افع ىذلا حرخلا ةيد

 اذإ هنأل « ةيدلا ىلولا بلط كلذ طقسيال هنأ ىف فالخ هعمروصتي سيلف مدلا

 . حره نع هوفع طقسيال نأ ىرحأف « ىلولا قح طقسي ال مدلانع هوفع ناك
 لاقف ؟ ال مأ قح هيف ناطلسلل بي له « هنع ىبعي ادبع لتاقلاف اوفاتخاو
 كلذ ىورو « ةنيدملالهأ لاق هبو « ةنس نجسيو ةئام دلجي هنإ : ثيللاو كلام

 ؛ كلذ هيلعيجنال :روثوبأو قامبإو دمحأو ىعفاشلا : ةفئاطتلاقو ؛ رمع نع
 . ىريام ردق ىلع مامإلا هبدؤيف رشلاب فرعي نوكي نأ الإ : روثوبأ لاو
 عرشلا رهاظ ةيناثلا ةفئاطلا ةدمعو . فيعض رثأ الإ ىلوألا ةفئاطلل ةدمع الو
 . كلذ ىف تباث فيقوت الو « فيقوتب الإ نوكيال كلذ ىف ديدحتتلا نأو

 صاصقلا ىف لولا
 ؟ نوكي ىبمو ؟ نوكي نمثو ؛ صاصققتلا ةفص قوه صاصقلا ىف رظنلاو 1

 : لاق نم مهنف « كلذ ىف اوفلتخا ءاملعلا نإف « سفنلاف صاصقلا ةفص امأف

 لتق نمو « اةيرغت لتق اقيرغت لتق نف « لتق ىلا ةفصلا ىلع لتاقلا نم صتقي
 لوطي نأ الإ : اولاق « ىعفاشلاو كللام لاق هبو « كلذ لثمب لتقرجحب برضب
 قرح نميف كلام بادصأ فلتخاو . حورأ هل فيسلا نوكيف كلذب هبيذعت

 نميفغ كلذكو ؟ لتقلا ةروص ءاذتحا ف كلامل مهتقفاوم عم قرحي له « رخآ

 . بغعيسلاب الإ لتقي مل هلتق هجو ىأب : هباعصأو ةفينحوبأ لاقو ؛ مهسلابلتق
 "الإ ”هّوَتقال ١ لاق هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىبثلا نع نسحلا ىورام مهتدمعو
 سأر خضر ايدوهي نأ و سنأ ثيدح لوألا قيرفلا ةدمعو . « ودي دس
 نغب : لاق وأ ؛ رجح هسأر ملسو هيلع هللا ىلص ىلا خضرف : رجحمب ةأرما
 ةلثامملا ىضتقي صاصقلاو  قتقلا ف صاصقلا مكيلع بتك_هلوقو ١ نيرجح
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 نكمبال هنإ ليق دقو :مدلا ىلو نه نوكي هنأ رهاظلاف:صاصقلا نوكي نم امأو
 توبث دعبف صاصقلا نوكي ىبم امأو : هيف روجي نأ ةفا ةوادعلا ناكمل هنم
 نم له اوفلتخاو . .ارقم نكي مل نإ كلذ ىف لتاقلا ىلإ راذعإلاو ء هتابجوم
 تلتق اذإ لماما نأ ىلع اوعمجأو : مرحلا عضوملا نوكيال نأ صاصقلا طرش
 ىلع روهمحلاو فيسلاب لتاقلا ىف اوفلتخاو . اهلمح عضت ىبح اهمم داقيال هنأ ادع

 هيلع هنأ لجأ نم هنم صتقيال : رهاظلا لهأ ضعب لاقو ؛ صاصقلا بوجو
 . همس نمل ضرعتي ملف 1 هباحصأو وه مس مالسلاو ةالصلا

 . سفنلا ف صاصقلا باتك لك

 ( ايلست صو هبحصو هل آو دمحم انديسيلع هللا ىلصو 5 ميحرلا نمحرلا هللا مسي )

 حارجلا باتك
 هيف ام اهنمو . وفعلا وأ ةيدلا وأ صاصقلا هيفام اهنم : نافنص حارخلاو

 حراتللا طورش ى انهاه انفيأرظنلاو « صاصققلا هيف امب أدنتلو . وفعلا وأ ةيدلا
 وه ىذلا بجاولا مكحلا قو « حورخماو صاصقلا قحب هب ىذلا حرخلاو

 . لدب هل ناك نإ هلدب قو « صاصقلا

 حراجلا وف لوققلا ظ
 نأ وهو « لئاقلا ف كلذ طرتشي اك افاكم نوكي نأ حراخلا ىف .طرتشيو

 ناك نإو « فالخ الب نسلاو مالتحالاب نوكي غولبلاو « القاعاغلاب نوكي

 هبو « ةنس رشع ةسخ هلقأو « ةنس رشع ةينامث هاصقأف « هرادقموف فالحلا
 هنم صتقا دحاو ناسنإ ومهفع عطق اذإ دحا ولا نأ فال الو « ىعفاشلا لاق

 لاقف « ادحاو اوضع ةعامح تعطق اذإ اوفلتخخاو : صاصقلاهيف امث ناك اذإ

 ديلاب ىديآلا عطقت : ىعفاشلاو كلام لاقو ؛ دي ىف نادي عطقتال : :رهاظلا لهأ

 سفنلا نيب ةيفنحلا تقرفو ؛ ةدحاواا سفنلاب سفنألا مهدنع لتقت اك « ةدحاولا

 مهدنعو « سفنب سفنأ لتقتو « وضعب ءاضعأ عطقتال : اولاقف « فارطألاو

 لاقف « تابنإلا ف فاتخاو . ضعبتيال سفنلا قاهزإو « ضعبتت فارطألا نأ
 غولب وه له « مودحلا قف هيف بهذملا فلتشاو . قالظإب غولب وه .: ىعفاشلا



 سس و

 ملَسو هيلع هللا ىلص هنأ » ةظيرق ىب ثيدح هلك اذه ىف لصألاو ؟ ال مأ اهيغ

 ثيدح نسلا ف لصألا نأ ا ١ ىماوملا هيلع ترجو تبنأ نم مهنم لتق

 موي هلبقو هلبقي ملف ةنس ةرشع عبزأ نباوهو قدنمللا مري هضرع هنأ رم نبا

 ش . ةنس ةرشع سخ نبا وهو دحأ

 حرورجنلا ف لوقلا
 رثؤي ىذلاو حرادبا مدا اتفاكم همدنوكي نأ هيف طرتشي هنإف حورجملا امأو

صاصقلا عوقوىف اوفلتعا ممإف رحلاو دبعلا امأ . رفكلاو ةيدوبعلا قناكتلا ف
 

 رهلا نم صتقيال هنأ ىأ د نم مهف ؛ سفنلاف مهفالتخاك' م رحلا ىف انبْنب

 صتقي هنأ ئأر نم مهنمو ؛ سفنلا ىف لاهاكدبعلا نم رحلل صتقيو « دبعلل

 نم مهسو ؛ سفنلاو حرت نيب :قرفي ملو © دحاو لك نم امهنم دحاو لكل

 : لاق نم مهمو ؛؟ حرحللاو سفنلاف ىدألل ىلعألا نم صنقي : لاقف قرف

 صتقي امك باوصلاو . ناتياورلا كلام نعو حرا نود سفنلا نم صتقي

 ايأو 5 رارحألا عم كيبعلا لاح ىه هلهف حرا م صنفي نأ سفنلا نم

 نأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث مهيف ءاملعلل نإف « صضعب عم ميضعب ديبعلا لاخ

 ىورم وهو « ةعامجو يعفاشلا لوق وهو ء اهنود امو سفنلا ف مهيب صاصقلا

 مهنتيب صاصقال هنأ ىلاثلا لوقلاو . كلام لوق وهو « باطخللا نب رع نم

 ةمربش نباو نسحلا لوق وهو « ماهبلاك مهنأو جرخلا ف الو سفنلا ىفال

 لاق هبو ٠ اسود ام نود سفئلا ف مهيب صاصقلا نأ ثلاثلاو . ةعامحو

 هلوق لوألا قيرفلا ةدمعو . دوعسم نبا نع كلذ ىورو ؛' ىررثلاو ةفيئحوبأ

 نأ » نيصخلا نب نارمع نع ئور ام ةيفنحلا ةددنعو .  دبعلاب دبعلاو  ىلاعت
 هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوتأف « ءاينغأ موقل دبع نذأ عطق ءارقف موقل ادبع

 : سفنلا مكح وه اذهف ه هنم صتقي ملف سو

 حرجا ىف لودقلا

 : يذلا حرتلبا ىتعأ « دمعلا هجو ىلع نوكي نأ هيف طرتشي هنإف حرجلا امأو

 خراوج نم ةحراج فلتي نوكي نأ ىلْيال حرحخلاو « صاصقلا هيف بحي
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 دصتي نأ وه هيف دمعلاف ةحراج فلتي .امث ناك نإف « فلتيال وأ حورجلا
 بعللا هجو ىلع هحرجب نإ امأو . ابلاغ حرجي:امب بضغلا هجو ىلع هبرمخ
 فالملا هيف نوكي نأ هبشيف 6 بدألا هجو ىلعوأ ابلاغ هب حرجيال امب بعللا وأ

 « ايلاغ لتقيال امب بدألاو بعللا ف برضلا نع دلوتي ىذلا لتقلا ف عقي ىنلا

 « هنم ذوذش وهو لتقتي الل قثملاب لتاقلا نإ لوقي ىنح ةل آلا ربتعي ةفينح ابأ نإ
 نإ امأو  ةيدلا هيف امم حرحللا ناك نإ ةيدلاوأ صاصقلا هيف له فالحلاب ىعأ
 هيف صاصقلا طرش نف « حورجنا حراوج نم ةحراج فلتأ دق حرتملا ناك
 اذإ امأ . فالخ دمعلا ريغ نم هنم دمعلا زييمت فو « فالخ الب اضيأ دمعلا
 ىلع هب رض وأ  ايلاغ وضعلا عطقت ةلآب هبرضو هعطقف هسفن وضعلا ىلع هبرضن

 "طوس وأ ةمطلب هبرض نإ امأو . صاصقلا هيف نأ فالخ الف ةرئانلا هجوب
 ًاقفيف همطلي نأ لثم وضعلا فالتإ دصقي مل هنأ هنم رهاظلا امم كلذ هبشأ اموأ
 ةظلغم ةيدلا هيفو « هيف صاصق الو دمعلا هبش هنأ روهمحلا هيلع ىذلاف « هنيع
 دمع كلذ نأ بهذملا ق روهشملاو كلام نع نييقارعلا ةياور ىهو هلام ىف:

 لإ دمحمو فسويوبأو ةفينحوبأ بهذو ؛ هنبا عم بآلاف الإ صاصقلا هيفو
 اوفع فلتأف هرج نإ امأو د حردلبا ىفال سفنلا فوه امنإ دمعلا هبش نأ
 امو د هيفث ىناثااو « صاصقلا بوجو اهددأ : نالوق هيفف بعللا هجبو ىلع
 « أطحلا ةيد ليقو « ةظلغم ةيدلا لبق نالوقلا هيفف نيلوقلا نيذه لبع بجي
 امأو « فالعمل هيفف بدألا هدسو ىلع ناك اذإ كلذكو. « ةيد هيف اهف ىبعأ

 هلوقل صاصقلا وهف انركذ ىلا طورشلا ىلع تعقو اذإ دمعلا حارج ىف بحي ام
 دجو اهفو « اهنم هيف صاصقلا نكمأ اهف كلذو - صاصق جورخلباو - ىلاعت

 نأ ١ ىور امل اذهل اوراص امنإو « سفنلافلت ةنم شي ملو صاصقتلا لحم هنم»

 ىأرف « ةفئاحلاو ةلقثملاو ةمومأملاف دوقلا عفر لسو هيلع هللا لص هللا لوسر
 ىه ىلا حارتللا نم هذه ىعم ف ناك ام كح اذه نأ ةلوقب لاق نمو كلام

 دقو . كلذ هيشأ امو لخفلاو ردصلاو بلصلاو ةبقرلا مظع رسك لثم ؛ فلاتم
 كلذكو ؛ ةيدلاب لاققرمو « صاصقلاب لاق ةرف « ةلقنملا ف كلاملوق فاتخا
 نم صاصتقالا لثم صاصقلا ىف ىواستلا هيف نكمبال اهف كلام دنع رمألا
 .لثملا مدع كلام دنع اضيأ صاصقلا عني و « عمسلا ضعب وأ رظنلا ضعب باهذع



 بس كي را

 حيحصلا نيع آقفي روعألا ى اذه نم اوفلتخاو > ريصب نيع ىمعأ أقفي نأ لثم

 اوفلتحخاو دوقلا هلف هنم ديقتسي نأ حيحصلا يحأ نإ : روهمحلا لاقف ء ادمع

 دوغ «رانيد فلأ ةلماك" ةيدلا هلف بحأ نإ .: موق لاقف « دوقلا نع امنع اذإ

 اِضيأ وهو « ىعفاشلالاق هيو « ةيدلا فصن الإ هل سيل ليقو « كلام بهذم

 .ةريغملا لاق رخآلا لوقلابو « مساقلانبا لاق ىعفاشلالوقبو + كلام نع لوقنم

 الإ هنيع تئقف ىذلا حيحصلل سيل :نويفوكلا لاقو . رانيد نياو هباحصأ نم

 « ةلماك ةيدلاهيلعو روعألا نم ديقتسيال ليق دقو ؛ هيلع احاطصا ام وأد وهلا

 ,نيع نأ لوقلا اذه بحباص ةدمعو : نامع نعو بيسملا نبا نع اذه ىور

 « ةدحاوف نينثا قم صتقا هنأكف ةدحاوف اهأقت نف : نيئيع ةل زنمب روعألا

 ,لماح مزايو « ةلماك ةيدهل نأ دوقلا كرت اذإ هنأ ىأر نم بهذ اذد وت ىلإو

 ةيدلا فصن ةيدلا لعجو دؤقلاب لاق نمو ؛ ةرورمذ ديقتسيال نأ لوقلا اذه

 ريم حوررلا له امأو : لعأ هللاو هسفنب نيب هنإذ هلمأتف ء هلصأل زرحأو هف

 ىلع احلطصي نأ الإ طقف صاصقلا الإ هل سيل مأ « ةيدلا دخأو صاصقلا نيب

 ,ىلوق دحأ كالذكو « لْثقلاف نيلوقلا لثم كلام نع نالوفلا هيفف ةيدلا ذخأ
 نيع أقفي نأ نيب ريم حيحملا نأ : حيحصلا نيع أقفي روعألا ىف كلام

 . كلذ.قف فالتخالا ىلع ةئامسخ وأ رانيد فلأ ةيدلا ذينأي وأ روعألا

 دعب .الإ حرج نم داقتسيال هنأ كلام دنعف ؟ حربللا نم داقتسي ىبم امأو

 ىأر كلامو « رهاظلاب كسمت ىعفاشلاف ؛روفلا ىلع ىعفاشلا دنعو « هلامدنا

 فلتخاو . سفنلا فالتإ ىلإ ىضفي نأ ةفاخت حردبا رمأ هيا] لوئيان ربتعي نأ

 كلام لاقف « حرحلا كلذ نم صتقملا تومي حرحلا نم ”صتقملا ىف ءاملعلا

 لثمرمجو ىلع نع ىورو « صتقملا ىلع ءىشال دمححو فسويوبأو ىعفاشلاو

 ىليل.ىنأ نباو ىروثلاو ةفينحوبأ لاقو ؛ دوادوروثوبأو دمحأ لاق هبو « كلذ

 . هلامف ىه : مهضعي لاقو ؛ ةيدلا صتقملا ةلقاع لع بجو تام اذإ : ةعامجو

 وهو « اهم صتقا ىلا ةحارخلا.ردق ةيدلا نم هنع طقسي : ىببلا نايع لاقو
 نم تام اذإ قراسلا نأ ىلع مهعامجإ لوآلا قيرفلا ةدمعف . دوعسم نبا لوق

 أطخ لتق هنأ ةفينح ىلأ ةدمعو ب هدي عطق ىذلا ىلع ءىشال هنأ هدي عطقف

 رخو «ديدشلا د ربلا الو.ديدشلار حلا ىف كلام دنع داقي الو ؛ ةيدلا هيف ثيجو
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 صاصقلا زاوج ىف طرش ناكملا نإ ليق دقو ؛ هنم داقملا توعرنأ ةفاخم كلذ
 تايانحلا ىفو سفنلا ىلع تايانبلبا ىف دمعلا يكح وه اذهف ظ مرخلا. ريغ وهو

 مكعب دمنو ٠ كلذ ىف أطحللا ركح ىلإ ريصن نأ ىغبني و « ندبلا ءاضعأ ىلع
 . سفنلا ىف أطحلا

 ديرحتف طخ انمؤسم لشق 'نمو  ىلاعت هلوقبإبلا اذه ىلصألاو
 تفل اركي ذا نإ هما نإ تلكم ضدو ةنذ دو
 .مهمزلت نيذلا . فالتخا بسصعو « ءامدلا فالتخا بسحب ةعيرشلا ف فلتخت
 هل نم امإو « .ناقيرفلا امإ اهب ىضر اذإ دمعلا سحب فلتخت اضيأو « ةيدلا
 ىأ ىف ىنعأ « اهبجبوم ىف وه ةيدلا ىف رظنلاو . فالتخالا نم مدقتام ىلع دوُلا
 نم ىلعو « هيف بجن ىذلا تقولا قو 1 اهردق ىو اهعون ىف مم 3 بج لتق

 ىفو'أطخلا لتق ىف بجن اهنأ ىلع اوقفتا مهمإف « بجن لتق ىأ ىف امأف . بن
 نوكت ىذلا دمعلافو « ىبصلا) نونا لثم فلكم ريغ نم نوكي ىذلا دمعلا

 طحنا لتق نمو دبعااو زحلالثم « لئاقلا ةهرح نع ةصقان هيف لوتقملا ةمرح
 .« كلذ نم ردص مدقت دقو « هيف اوفلتخا ام هنمو . أطخس هنأ ىلع اوقفتا ام
 . دئاقلاو قئاساو بكارلا نيدضت ىف مهفالتخا ثاذ دعب ىقأيسو

 لبإلا لهأى لع مهلا رحلا ةيد نأ ىلع اوقفتا مهنإف « اهعونو اهردق امأو
 دمعلا.ةيدو « أطخلا ةيد : تايد ثآلث كلام بهذم ىف ىهو « لبإلا نم ةثام
 لعف ,زثم هنع ريشألا ىف كلام دنع ىهو . دمعلا هيش ةيدو « تلبق اذإ
 ةففخملاف . ةظلغمو ةففخم : طقف نانثا هنع ةيدلاف نعفاشلا امأو . هنبإب ىلجلملا
 دنع تايدلاف ةفينحوبأ امأو : دمعلا هبش ةيدو دمعلاةيد ةظلغملاو «"أطحلا ةبذ
 امنإو. « دمعلا ىف ةيد هدنع سيلو « دمعلا هبش ةيدو « أطحلااةيد : :اضيأ نانثأ
 وهو « لجؤم ريغ هيلع لاح وهو هيلع احلطصا ام دمعلاف هدنع بجاؤلا

 ىععم الف حالطضصاب الإ هدنع ةيدلا همزلت مل اذإ هنآل «روهشملا كلام لوق ىبعم
 .نعاهكح جرخي انهف.أطبللا ةيدك ةلجبؤم نوكت اهمأ هنع .ىورام الإ ةيد اهتيمستل
 هملب: نورشعو سخ : عاب رأ هبدتع. دمعلا ةيدو « هيلع حلطصملا لاملا مكح
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 نورشعو سمو «ةقحنورشعو سمخو « نوبل ثني نؤرشعو سخخو « ضاخم
 نوثالث : ائالثأ هدنع ةظلغملا ةيدلاو « ةعيبرو باهش نبا لوق وهو « ةعنج
 ةظلغملا نوكتالو « لماوحلا ىهو ةفلخن نوعبرأو ٠ ةعلج. نوثالثو « ةقح
 نوكت اهنأ ىعقاشلا دنعو ؟ هنباب ىتلبلملا لعف لثم ىف الإ روبشملا ىف هدنع

 لاقو ؛ تباث نب ديزو رمع نع اضيأ كلذ ىورو « اضيأ اثالثأ دمعلا هبش
 اوفلتخاو . أطحلا ةيدك اساخأ مدلا ىلو افع اذإ دمعلا ىف ةيدلا : روثوبأ
 نو رشع : سامخأ ىه : ىعفاشلاو كلام لاقف « أطحلا ةيد ىف لبإلا نانسأىف
 ' نورشعو « اركذ نوبلنبا نورشعو « نوبل ةنبا نورشعو « ضاخبم ةنبا
 لاق هبو « ةعيبرو باهش نبا نع ىورم وهو « ةعلج نورشعو « ةقح
 ركذ نوبل نبا ناكم اولعج مهنأ الإ « سيمختلا ىبعأ « هباعصأو ةفينح وبأ
 اديس نعىورو ؟ اعيمج ناهجولا دوعسم نبا نع ىورو ءاركذ ضاخم نبأ:
 بهذ هيلإو . نوبل ىب نيرشعلاو سمخلا اهنم طقسأ « اعابرأ اهلعج- هنأ "لع
 -ملعأ هللاو  ةحبابإلا ىلع لدف ؛ دنسم كلذ قف ثيدحالو «زيزعلا دبع نب رمع

 نع دوعسم نبا نع ىذمرتلاو ىراخبلا جّرخخو . ربلا دبع نب رمعوبأ لاق انك
 ٠ ضاخم تدي ”نوزشثع رأطتللا يد ىف » لاق هنأ ملسو هيلع هللا لص ىنلأ

 يااا ا مد 0 هم تاص نع ف ها نا اه اللا © ١ 6 ساس ها اص هه
 نورمشعو نوبل تانسب نورسثعو روك ذ ضاحم نموا نوريششعو

 فينح نعئور هنأب رمعوبأ ثيدحلا اذهلتعاو « ”ةّقح نورشثعو تعالج
 نع ةياورلا كلذىف ”ىلإ بحأو : لاق لوهجم وهو دوعسم نبا نع كلامنبا
 : دوادوبأ جرو . دوعسم نبإ ىلع فلتخا اك هيلع كلذ ىف فلتخي مل هنأل « "ىلع
 و هيلع هللا ىلص هللا لوسر. نأ » هدج نع هيبأ نع بيعشنب ورمع نع
 نوث الثو ٠ ضاخم تنب نوثالث : لبإلانم ةئام هتيدف أطخ لتق نم نأ ىفق
 ىلاطحللا نايلسوبأ لاق «ركذ نوبل ىب ةرشعو « ةقح نوثالثو ؛ نوبل تنج
 ءاملعلا ربكأأ لاق امنإو هب لاق نيروهشملا ءاهقفلا نم ادحأ فرعأال ثيدحلا اذه.
 ةيد نأ ىور دقو- ؛ فانصألا ىف اوفلتخا اوناك نإو « ساخأ أطجلاا ةيد نإ
 ءالؤهو « ىرصبلا نسحلاو ىعخنلاو ىبعشلا مهو ءاملعلا ضعب نع ةعبرم أطحلا

 نيرشعو اسخو « ةقح نيرشعو اسخو « ةعذج نيرئشعو اسخ : :اهواعجب .
 هجرخو "ىلع .نع ىور امك 2« ضاخم تانب نيرشعو اسخو « نوبل تائب.
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 « ةقح نورشع : أطخللا ةيد سيمخن ىلإ روهمجلا راض امتإو « دواد وبأ

 نورشعو « نوبل .تنب نورشعو « ضاختنب نورشعو « ةعذج نورشعو
 نانسأ ىف ركذت مل امنأل ضاخنا ىبب ىلع ارقفتي مل ناك نإو ءركذ ضاخم ىبب
 دمعلا هبش ىف عيبرتلا ثيدحو أطخلا ف سيمختلا ثيدحي دخأ نم سايقو « اهيف
 كلذ ىور دق اك ثيلذتلاب دمعلا ةيد ىف لوقي نأ ثلاثلا عونلا + اذه تبث نإ
 مهليواقأروهشم وه اذهف . هنودامب دمعلا هبش ثيلثتلاب لقي مل نمو « يعفاشلا نع
 مهنإف قرولاو بهذلا لهأ امأو . لبإلا لهأ ىلع لبإلا نم نوكت ىلا ةيدلا ىف
 فلأ بهذلا لهأ ىلع : كلام لاقف ؛ ىبيلعكللذ نم بجي ايف اضيأ اوفلتخا

 ىلع : قارعلا لهأ لاقو ؛ مرد فلأ رشع انثا .قرولا لهأ ىلعو «رانيد
 لهأ نم ذخؤي ال ؛ رصمب ىعفاشلا لاقو ؛ مهرد فالآ ةرشع قرولالهأ
 قارعلاب هلوقو « تغلب ام ةغلاب لبإلا ةميق الإ قرولا لهأ نمالو بهذلا
 لهأ ىلع لبإلا نم ةئاملا باطحللا نبرمع موقت كلام ةدمعو . كلام لوق لثم
 ةدسعو . مرد فلأ ريثع ىثاب قرولا لهأ ىلعو « رانيد فلأب بهذلا
 ىلع مهعامجإو ؛ مهارد ةرشعب رانيدللا موق هنأ رم نع اضيأ اوور ام ةيفنحلا
 وه امن ةيدلا ف لصألا نإ : لوقيف ىعفاشلا امأو . ةاكزلا ىف اهب لاقثملا ميوقت
 رع ىثاو « بهذلا لهأ ىلع رانيد فلأ اهيف لعج امنإ رمعو « ريعب ةئاع
 قرولاو بهذلا نم لبإلا ةميق ناك كلذ نأل ٠ قرولا لهأ ىلجي مرد فلأ

 لاق هنأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمعنع:ىور ام هل ةجمحلاو « هنامز ىف
 ةينامت و رانيد ةئامئ مت ملسو هياع هللا لص هللا .لوسر دهع ىلع تايدلا تناك
 ناكف : لاق . نيملسملا ةيد نم فصنلا ىلع باتكلا لهأ ةيدو ؛ مرد نال5

 اهضرفف ؛ تلغ دق لبإلا نإ : : لاقف ابيطخخ ماقف «رمع فلختسا ىنح كلذ

 ؛ رانيد:فلأ بهذلا لهأ ىلعو ؛ مهرد فلأ رشع ىثا قرولا لهأ ىلع رمع
 لاخلا لهأ ىلعو ؛ ةاش ىنلأ ةاشلا لهأ لعو « ةرقب ىتئام رقبلا لهأ ىلعو
 كلاملسانلا ضعب جتحا و . اثيش اهيف عفري مل ةمذلا لهأ ةيد كرتو « ةلح ىئام

 ' أطخلا ىف ةيدلا نأ مهعامجإل « نيدب انيد كلذ ناكل الدب رمع ميوقت ناكول هنأل
 لخؤتال ةيدلا نأ ىلع نوقفتم ةعامجو ةفيئحوبأو كلامو ؛ نيتسث الثل ةلجؤم
 ءاهقفلاو نسحلا نب دمحمو فسويوبأ لاقو : قرولا وأ بهذلا وأ لبإلا نم الإ
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 « ةرثب اتئام رقبلا لمأ ىلعو « ةاشافلأ ةاشلا لهأ ىلع عضوي : نويندملا ةعبسلا

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح مهمتدمعو « ةلح اتئام دوربلا لهأ ىلعو

 ىبص هللا لوسر نأ » ءاطع نع ةبيش ىلأ نب ركبوبأ مدنسأ امو « مدقتملا هدج

 ةثام لبإلا لهأ ىلع تناك ام مهاومأ ىف سانلا ىلعةيدلا عضو ملسو هيلع هللا

 لهأ ىلعو « ةرقب اتئام رقبلا لهأ ىلعو « ةاش افلأ ةاشلا لهأ ىلعو « رعب

 نأ دانجنألا ىلإ بتك هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع ىورامو « ةلح اتئام دوربلا

 نإف : لاق . ريعب ةئام لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع تناك ةبدلا
 الو بهذلا ىنارعألا فلكيال لبإلا نم هتيدف بارعألا نم هباصأ ىذلا ناك
 نآلو . ةاش فلأ ةاشلا نم اهل دعف لبإلانم ةثام ىنارعألا دجي مل نإف « قرولا

 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح لثم رمتنع اوور اضيأ قارعلا لهأ
 موقت نأ زان رقبلاو ةاشلاب موقت نأ زاجوا هنأ لوألا قيرفلا ةدمعو . ان

 . دحأ هب لوقيال اذهو « ليحلا لهأىلع ليخلابو « ماعطلا لهأ ىلع ماعطلاب
 ايفو « بجن نم ىلعو « اهرادقم فو « اهعون ى وه تلق اك ةيدلا فرظنلاو

 رارحأألا روكذلا ف هيف انملكت دقف اهرادقمو اهعون امأ . ؟ بجت ىتمو « بجت

 ةلقاعلا ىلغ بهجت أطحلا ةيد نأ مهْنيب فالخ الف ؟ بجتنم ىلع امأو . نيملسملا

 ىرتخ دو ”ةرِزاَو رزدالو - ىلاعت هلوق .مومعنم صوصخ مح هنأو

 الو ”كانيلع ىياجيال » هدلول ةنمز ىنأل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نمو
 امل ةلقاعلا ىلع تسسيل امنأ ىلع مروهمجف دمعلا ةيد امأو . « هيتانع ىنجن

 ادع ةلقاعلا لمحتال : لاق هنأ ةباحصلا نم هل فلاعالو سابعنبا نع ىور

 هسفن باصأ نم لمحتال اهنأ ىلع مهروهمجو « دنع ىف احلصالو افارتعا الو
 هتاقاع ىلعف هسفن لتقف ودغلا برضي بهذ نم: لاقف ىعازوألا ذشو ؛ أطخ

 نيع أقف. الجر نأ رمع نع ىورو : ءاضعألا عطق ف مهدنع كلذكو « ةيدللا
 ) دمعلا هبش' ةيد ىف اوفلتخا .و . هتلقاع ىلع اهيالب رمع هل ىضقف « أطخ هس

 نم ىلع ىبصلاو نونجملا هانج ام.ةيد ىف اوفلتبخاو.: نيلوق ىلع ةظلغملا ةيدلا فو
 ىعفاشلا لاقو ؛ .ةلقاعلا ىلع لمح هلك :هنإ ةعامجو ةفينجسوبأ و كلام لاقف ؟ بجت
 ؛ ىطختاو دماعلا نيب .ىبصلا لعف ددرت مهفالتخا ِبسو : هلامىف ىبصلا دمع
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 نينا ةيذهلغا علق نيزك هذاا جرا دنا ل لارا

 « ىبصو دماع لتقلا ىف كرشا اذإ اوفلتخا كلذكو 00 اهبجوأ
 ؟ نوكت نم ىلع اوفلتخا ةيدلا ىمصلاىلعو صاصقلا د.ءاع'ا ىلع | وبجو أ نيذلاو
 ؛ ةلقاعلا ىلع : كلام لاقو ؛ ىبصلا لام ىف هلصأ ىلع : ىعفاشلا لاقف
 اوقفتا مهمإف ؟ بخت ىبم امأو ٠ امهيب صاصقال نأ ىريذ ةفينح وبأ امأو

 كا الإ ةلاحف دمعلا ةيد امأو نينس ثالث ف ةلجؤم أطبللا ةيد نأ ىلع
 زاجيحلا لهأ نم ءاملعلا روهمح نإف « ةلقاعلا مه نم امأو . ليجأتلا ىل ع

 لهأ نود ةبصعلا مهو ؛ بألا لبق نم ةبارقلا ىه ةلقاعلا نأ ىلع أوقفتا

 « ةبصعلا هنع تزجع اذإ مهروهم: دنع لمعلا ىلاوملا لمحو « ناويدلا
 مهم دحاو دحاو ىلع بجي .اهف سيلو ؛ ةبصع ىلاوملا ري مل هنإف دواد الإ

 « رانيد فصن ريقفلا ىلعو رايد ىغغلا ىلع : ىعفاشلا لاقو ؛ كللام دند دح

 « هيبأ ىب نم برقألاف « مهبرق بسحب ةبارقلا ىلع ةبتره ينفخ ع ىفو

 ةلقاعلا : هباعكأو ةفيثح وبأ لاقو ِ ةيبأ ىب ىب نم مث « هدج قب نم مث

 سانلا لقاعت هنأ زاجيحلا لهأ ةدمعو . ناويد لهأ نم ناك نإ هناويد لدأ مه

 كانه نكي لو ركب ىلأ نامزفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناز ىف
 نويفوكلا دمتعاو . باطحلا نب رمج نمز ىف ناويدلا ناك امتإو ؛ ناويد

 ةفلاحال و لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع نع معط» نب ريبج ثيدح
 ”مالسإلا هاديزسي الف ةّيلهاملا ىف ةناك فلاح امبأو « مالّإلا ىف

 ءالولا بوجو ف مهكسمت وحنب .كلذ ىف اوكسمتف ةلمحلابو . , هون لإ
 اونج"اذإ ةبئاسلا مهو ىلاوم الو هل ةبصعال نم ةيانج ق اوفلتخاو . ءافلحلل

 نم لاقذ ؟نوكي نم ىلعف ناك نإو « ؟ ال مأ لقع هيلع نوكي له أطخ

 ىلع لفعلا لعجمي مل نم كلذكو ء لقمع ةبئاسلا ىلع سيل : ىلاوم مهل لعج ل
 هلقع هيلع هقتعأ نم هءإلو ل عج نم : لاقو . هبامصأو دوادوهو « ىلاوم لا

 ةبئاسلل نإ لاق نمو « لاملا تيب ىف هلقع نيملسملل هءالو لعجس نم : لأتو

 نع تيكح دق ليؤاقألا هذه لكو « هالو نمل هلقع لعج ءاش نم ىلاوي نأ
 ناصقن ىف رثؤملاو « هيف ىدوملا فالتخا بسحب فلتخم تايدلاو . فلسا
 ىلع اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف ةأرملا ةيد امأ : ةيدوبعلاو رفكلاو ةثونألا ىه ةيدلأ
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 جاجيشلا نم سفنلا نود امف اوفلتخاو . طّقف سفنلا ف لجرلا ةيد نم فصتنلا

 ةيد امأو : ءاضعألاو حورتبا تايدف هيف لوقلا ىقأيسام ىلع ءاضعألاو
 مهيد نأ اهدحأ >لاوتأ ةثالث كلذ ىف ءاملعلل نإف « أطخ اواتق اذإ ةمذلا.لهأ
 ٌقاسنو « _نيملسملا نار 5 ذ نم فصنلا ىلع مهمار 5دذ ملا ةيد نمفصنلا ىلع

 اذه ىلعو .نورعلا دبع خب رمعو كلام لاق هبو « مهماسن نم فصنلا ىلع

 ميد نأ ىناثلا لوقلاو . نيملسملا ةيد نم فصنلا ىلع مهحارج ةيد نوكت

 نامعو باطخلا نب رمح نع ىورموهو 2 ىئعف ىعفاشلالاق هبو « ملسملا ةيد ثلث

 ةيد لثم مهيد نأ : ثلاثلا لوقلاو . نيعباتلا نم ةعامح هب لاقو « نافعنبا

 « دوعس«نبا نع ىورءوهو « ةعامجو ىروثلاو ةفينحوبأ لاق هبو « نيملسملا
 لوألا قيرفلا ةدمعف . نيعباتلانم ةعامج هب لاقو « نايءعورع نعىور دقو
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمحنع ىور ام

 ةيفنخلا ةدمعو ( مللسملا ةسد د "نيم فطصْتلا تع رفاكلا ةيرد » لاق هنأ

 قاثيم "سيات 'ثكتنببب م و نم "ناك "نإو  ىلاعت هلوق مومء

 هاور ام ةنئسلانمو . ل ةنمؤسم ةسقر ريرتحو هلئمأ لإ مكس" ةيادق

  ماسملا ةيد لثم ىذ لكو ىف ارصنلاو ىدوهيلا ةيد : لاق ىرهرلا نعرمف

 هنامعو رمعو ركب ىنأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع تناكو : لاق
 .لوتقملا لدأ ىطعأو « اهفصن لاملاتيب ىف لعجق « ةيواعم ناك ىبح ىلعو

 ةيواعم هلعج ىذلا ىغلأو ةيدلا فصنب زيزعلا دبع نب رمع ىضق مث « اهفصن
 زيزعلا دبع نب رمع كلذب ركذأ نأ ىل ضقي ملف : ىرهزلا لاق ء لاملا تيب ىف

 ىلع ادمع وأ أطخخ ديعلالتق اذإ امأو : ةمذلا لهأل ةماث تناك ةيدلا نأ هربخأف

 هتداز نإو تغلبام ةغلاب .هتميق هيلع : موق لاقف « هيف صاصقلا ريال نم

 ديعس لوق و>و « فسويوبأو ىعفاشلاو كلام لاق هبو ء رحلا ةيد ىلع
 ددبعلا ةميقب زواجتيال :دمحمو ةفينحوبأ لاقو . زيزعلا دبع نب رمعو بيسملا نبا
 رخحلا ةيد هب غلبيال نكلو « ةيدلا هيف : ةفوكلا ءاهقف نم ةفئاط تلاقو ؛ ةيدلا

 .هتميق ديزنال نأ بجوف « نصقن لاح قرلا نأ ةيفنحلا ةدمعو : ائيش اهبمصقني
 هنأ رخلا ةيد نع ةصقان نكلو ةيدلا هيف بجوأ نم ةدمعو هرحلا ةيد لع
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 عونلاب ادحاو نكل رحلا نع اصقان مكحلا نوكي نأ بجوف « صقان فلكم
 ىلع نوكت اهنإ هيف ليق ولو « قالطلاو رمحلاو فدذقلاو ىنزلا ف دمحلا هلصأ'
 لقي مل نكل « أطخلا ةيد ىف عل -: هجو هل الوق نأكل رخلا ةيد نم فصنلا

 رئاس هلصأ ؛ ةميقلا هيف بجوف ثلتأ دق لام هنأ كللام ةدمعو د دحأ هب

 وه : ةفينحوبأ لاقف ؟ بجي نم ىلع دبعلا ف بجاولا ف فاتخاو د لاومألا
 لتاقلا ىلع وه : كلام لاقو ؛ ىعفاشلا نع رهشألا وهو « لتاقلا ةلقاع ىلع

 . رخلا ىلع هسايق ىعفاشلا ةدمعو » ضورعلاب دبعلا هيبشت كلام ةدمعو : هسفن

 طوقسنأل كلذو « نينحللا ةيد أطخلا عاونأ نم بابلا اذه ىف لدي اممو
 . هيف أطخ همأ ىف دمع وه امنإو « اضحم ادمع وه سيل برضلا نع نينحلا
 نينحلا ةفص قو ةنجألا بورض ىف بجاولا ىف اضيأ وه بايلا اذه ىق رظنلاو

 ب بوجولا طورش ىو « بجي نملو « بجم نمىلعو « بجاولا هيف بجي ىذلا
 ةهديس نم ةمألا نينجو ةرحلا نينجى بجاولا نأ ىلع اوقفتا مهم ةنجنلا امأف
 نأ » هريغو ةريره ىنأ ثيدح نم ملسو هيلع هللا ىلص هنع تبث امل ةرغوه
 .لوسر هيف ىضقف « اهينج تحرطف ىرخألا امهادحإ تمر ليذه نم نينأرما

 ةبجاولا ةرغلا ةميق نأ ىلع اوقفتاو « ةديلو وأ دبع ةرغب ملسو هيلع هللا للص هللا
 روهمحلا بهذم وهو ةميقلاب ةدودحم كلذف ةرغلا نأ ىأر نم دنع كلذ ىف

 مهاردلا لهأ ىلع ةلماكلا ةيدلا نأ ىأر نم نأ الإ ؛ همأ ةيد رشع فصن ىه
 اهنأىأر نمو ؟ مرد ةثامسخ نينحلا ةيد : لاق مهرد فالآ ةرشع ىه

 اهودحب ملوأ ادحكلذ ىف اودحم مل نيذلاو ؛ مهرد ةثاهس : لاق ,هرد فلأر شءانثا

 ٠ .ةرغلا ةميق كلذ ف بجاولا : اولاق اهنع اهتميق جارخإ اوزاجأو ةميقلا ةهج نم
 , أرجأ ةرغ مما هيلع عقو ام لك : رهاظلا لهأو دواد لاقو ؛ تغلبام ةغلاب

 11 نت و حارا اريام ار تيل جناح و هيفا نع هيلا
 .همأ ةميق رشع ةمألا نينج ىف نأ ىلإ ىعفاشلاو كلام بهذف ؛ ةيباتكلا نينج فو
 هلاقف ؛ ىتألاو ركذلا نيب موق قرفو ؛ هيلع ىنحي موي ىنأوأ ناك اركذ

 .ناك ول هتميق ريشعف اركذ ناك نإو « همأ ةميق رشع هيف ىنأ ناك نإ : موق
 ايحح طقس اذإ ةمألا نينج نأ يهدنع الخ الو « ةفينحوبأ لاق هبو « ايح
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 رشع هيف : ةفينخوبأو يعفاشلاو كلام لاقق « ةيمذلا نيج امأو . همأ ةميق نم
 ىلع ىعفاشناو 5 ملسملا ةيد ىذلا ةيد نأ ىف هلصأ .ىلع ةفينحوبأ نكل 50 ةيد

 .ئصن ىذلا ةبد نأ ىف هلصأ ىلع كلامو « ملا ةيد ثاث ىمذنلا ةبد نأ ىف هلصأ

 هطورش نم نأ ىلع اوقفتا مهنإف هيف بجن ىذلا نيئدلا ةفص امأو . ماسبملا ةيد

 نم همأ تتام اذإ اوفلتخاو . برضلا نم همأ تومت الو اتيم نينهلبا جرخي نأ

 لاقو ؛ هيف ء ىثال : كلامو ىعفانشلا لاقف « اتيم نينحلا طقس م برضا

 بابلا اذه نم اوفلتخناو . ىرهزلاو ةعيبرو ثيللا لاق هيو.« ةرغلا هيف : ببشأ"
 كلام بهذف . اتيم وأ ايح هطوقس ىلع لدت ىتلا ةمالعلا ىهو « عورف ىف
 ىعفاشلا لاقو ؛ ءاكبلا وأ“ حايصلاب لالهتسالا ةايحلا ةمالع نأ ىلإ هباصأو
 نم ةداحلا ىف ةايبلا هب تملع ام لك : ءاهقفلا رثكأو ىروثلاو ةفينحوبأو
 اوفاتحاو 1 رهظألا وهو , ىحلا ماكحأ هءاكحأف سفنت وأ 'ساطعوأ ةكرج

 نم هتحرط ام لك : كلام لاف « ةرغلا بجو ىلا ةقلحلا ف بايلا اذج نم

 ىبح هيف ءىشال : ىعفاشلا لاقو ؛ ةرغلا هيفق.دلو هنأ ملعي امم ةقلعو ةغخضم

 هيف بجن نوكي نأ ىبعأ « هيف حورلا خفن ربتعي نأ دوخألاو . ةقاحلا نيبتست

 مهإف ذ ؟ بجن نم ىلع امأو . هيف تدجو تناك دق ةايحلا نأ لع اذإ ةرغلا.
 : ىرصبلا نسحلاو ( ىح .نب نسحلاو كلام مهمم ةفئاط تلاقف ؛ كلذ ىف اؤفلتخا

 . ىعفاشلا كلذب لاق نممو « ةلقاعلا ىلع ىه : نورخآ لاقو ؛ يلاكبا لام يه

 ل ةلقاعلا ىلع تبجوف ًاطخ ةيانج اهنأ مهضدمحو . ةعامخو يروثلاو ةفينح وبأو

 لبج ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ » هللا دبع نب رباجب نع اضيأ ىور امو.
 اههبشف كلام امأو . « اهدلوو اهجوزب أدبو براضلا ةلقاع ىلع ةرغ .نينحلا

 ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ بجن نمل امأو . ادمع برضلا ناك اذإ دمعلا ةيدب

 لاقو ؛ ةثورؤم اهنأ ىف ةيدلا 7 اهمكحو « نينحلا ةثرول يه : ةفينجوبأو:
 3 اماضعأ نم وضعب اهئينج- ا وببش مهنأ كلذو « ةصاخ مألل ىع : ثيللاو ةعيبر

 ؛ ةرافكلا بوجو ةرغلا بوجو عم نينا ىف هيف اوفلتخا ىذلا بجاولا نمو

 هيف سيل هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو ؛ ةبجاو ةرافكلا هيف نأ ىلإ ىعفاشلا بهذف

 ةرافكلا نآل اهبجوأ هنإف ىعفاشلا امأف : اهبجنوي مو كلام اهسحتساو ةرافك
 » لمعلا مكح هيلع بلغ هنإف ةفينح وبأ امأو 'امأو ٠ . أطخللا و :دنعلا ىف. ةبجاو هدنع
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 هدتع .بجنال ةرافكلا تناك املف كلام امأو . كمعلا َْق هدنع بجبال ةرافكلاو

 نسحتسا أطخلاو دمعلا_ نيب هدنع اددرتم اذه ناكو « أطنللا ف بجتو دمعلا ىف
 نيمضت ىف مهفالتجا « هيف فلتجلا أطحلا عاونأ نمو . اهبجوي ملو ةرافكلا هيف

 ء ةبادلا تباصأ امل نوئماض مهن : روهمجلا لاقف ؛ دئاقلاو قئاسلاو بكارلا

 . لقعلاب رخآ ئطوف هسرف ئرجأ ىذلا ىلع رمع ءاضقب كلذ ىف اؤجتحاو
 رثآلا اودمتعاو « ءامجعلا حرج ىف دحأ ىلع نايضال : رهاظلا لهأ لاقو

 العلا هيجي نإ ريع نأ تيراخ زم درو رميلع نا لم حا تبا

 4 را ن دنعلاو 4 د رثدبلاو )ع ا رءاملجمسلا 6 0 مالسلاو

 ةيادلأر نكي مل اذإ هنأ ىلع ثيدرحلل | روهمم لا ليد "سمسا زاكرلا ف ثئو

 املعو ادحأ ةبادلا تباصأ اذإ هنأ اوأر مهنأل « دئاق الو قئاسالو بكار

 بيصملا وه دئاقلا وأ قئاسلا وأ ال بكارلا نإف « قئاس وأ دئاق اه وأ بكار

 كلام لاقف ٠ 0 ةبادلا 5 ايف دوهمجلا تلكاو» 0

 نبا لاق هبو « اهلجرب 0 5 تاما ا 5 ارلا نمضي : : ىعفاشلا لاقو

 لاق كنو ؛ اهلجر ريغب' : وأ اهلجرب ناضلا ' نيب ايؤمسو 2 ىلل ىأ نباو ة ةم ريش

 نمضي مل نم جتحا امبرو « بنذلاب وأ لجرلاب ةممرلا ىب ىبئتسا هنأ الإ « ةفينحوبأ

 اذه حصي ملو « راج لجرلا » ملسو هيلع هللا ىلص هنع ىور امب ةبادلا لجر

 ناسنإ هيف عقوف ارنب رفح نميف ءاملعلا ليواقأو . هدرو ىعفاشلا دنع ثيدحلا

 نمضي مل هلثم ىف رفا ةداعلا ترج عيضوم ىف رفح نإ : كالام لااق ةبراقتم

 نمضي ماهعلع ضرأ ى.رفح نإ : ثيللا لاقو ؛ نمض رفحلا ف ىدعت نإو

 0 أطحلا عون نم وهف هدنع نمض نم 3 نمض كلمعال ايف رفح نإو

 أهمقود نأ هل بحي ثيح اهفقوأ كك مهضعب لاف 5 ةفوقوملا ةبادلا ىف اوفلتخا

 نمضي : ةغينح و بأ لاقو ؛ ىعفاشلا لاق هبو « نمض لعفي مل نإو « نمضي مل

 امك" « هيف اهطبري نأ هل زوجي عضومب اهطبري نأ هثربي سيلو « لاح لك ىلع

 اوفطخاو » احابم بوكرلا ناك نِإو هتباصأ ام نامض نم اهبوكر هئربيال

 ةفينح وبأو كتالام لاقف ؛ امهم دوحاو لك توميف ناملطصد :نيسرافلا ف
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 ىعفاشلا لاقو ؛ ةلقاعلا ىلع كللذو رخآلا ةيد امهم دحاو لك ىلع + ةعامحو
 امهنم دحاو لك نأل « هبحاض ةيد فصن امهم دحلو لك ىلع“ : ىببلا نامعو
 هتمزل أطخخأ اذإ بيبطلا نأ ىلع اوعمجأو + هبحاص لعفو هسفن لعف نم تام
 ,ناحلا ىبحم ق.هنأل « كلذ هبشأ امو « نائما ىف ةفشحل ا عطقي نأ لثم « ةيدلا

 نم ناك اذإ هدنع كلذو « ءىبث هيلع سيل' هنأ : ةياور كللام نعو ؛ أطخ
 : دعتم هنأل نمضي هنأ بطلا لهأ نم نكي ملاذإ هنأ فالخ الو ؛ بطلا لهأ
 نأ هدج نع هببأ نع بيعش نب ورمع ثيدح. عامجإلا عم كلذ ىف درو دقو
 لئبتق هلام 'متلللي "هلو بتيتطتت "نم » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلع روهمجللا دنع.ييبطلا هأطخأ ايف ةيدلاو « ”نيماض ومهتف بطلا "كلذ
 نكي ملاذإ هنأ فالخ الو « بيبطلا لام ىف هلعج نم ملعلا لهأ نمو « ةلقاعلا
 كالخالو . بيعش نب ورمع ثيدح رهاظ ىلع هلام ىف اهمأ بطلا لهأ نم
 اوفلتخاو . ةبجاو أطخ رحل لئثق ىف اهيلع هللا صن يلا ةرافكلا نأ مهب
 .لثق ىف كلام اهبجوأف ء أطخ دبعلا لتق ىو ؟ ةرافك هيف له دمعلا لتق ىف
 .ىلوألا قيرط نم دمعلا ىف ىعفاشلا اهبجوأو دمعلا نود أطحللا ىف طقف رحلا
 ظيلغت ىف اًوفاتخخاو . أطحلا ركح هنكحس اذه ىف دمعلا نأ كالام دنعو ؛ ىرحألاو

 : ليل ىأ نباو ةفينحوبأو كلام لاقف ؟ مارحلا دلبلا و مازحا ربشلا ىف ةيدلا
 ىؤرو . حارحلا فو سفنلا ف امييف ظاغت : ىعفاشلا لاقو ؛ امهيف ةيدلا ظلغتال
 كلذ ىورو « الث لثم اهيف دازي هنأ مهريغو باهش نياو دمحم نب مساقلا نع
 .ةفينح- ىأو كللام ة دمعو .. مرحم محر اذ لتق نمىعفاشلا دنع كللذكو « رم نع
 عم ليلدلا هيلعف اصيصخم كلذ ىف ىعدا نهف « تايدلا تيقوت ى رهاظلا مومع

 نأ ىعفاشلا ةدمعو .. امهبف لتق نميف ةرافكلا ظلغتال هنأ لع اوعمجأ دق مهنأ
 .فلاخم ءىش ةباحصلا نع ىور اذإو «:سابعنباو نامعو رمع نع ىورم كلذ
 عقو ايف ظيلغتلا نأ سايقلل هتفلاخع هجوو © فيقوتلا ىلع: هلم .بجو نمايقلل
 كلك" ىف حدقني دق هنإ لوقي نأ ىناثل قيرفلاو « ءرشلا لوضَأ نع ديعب أطخ
 .هيف دويصلا نامقي' هصاصتخاو مرخلا مظعت.نم عرشلا ىف تبث امل سايق
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 سغنلا نود ايف تايدلا:باتك

 آدبتلف « ءاضعأو جاجش ىه سفتلا نود ايف ةيدلا اببف بجت ىلا ءايشألاو
 هردلق فو هطرشو بوجولا لحم ىف بابلا اذه ىف رظنلاو-« جاجشلاف لوقلاب
 .بوجؤلا لح امأف ؟ بجت نملو ؟ بج: ىمو ؟ بجن نم ىلعو ؛ بجاولا
 ةيمادلا اهيوأ :هقفلاو ةغللا ىف ةرشع جاجشاو ءاضعألا عطق وأ جارشلا ىف
 ىلا ىهو ةعضابلا م ع دلحلا قشت ىلا ىخو ةصراحلنا مم ( دلولا ىدت ىلا ىهو
 ىهوقاحمسلامث « محالا وت ذخأ ىلا ىهوتمحالما مث .٠ هقشتىأ : محللا عضبت
 ءاطلملا : ال لاقيو مظعلاو محللا نيب قيقرلا ءاشغلا وهو قاحمسلا غلبت ىلا
 ةمئاملا مث « هفشكت ىأ : مظعلا حضتوت ىلا ىهو ةحبضوملا مث « رصقلاو دملا
 ةمومأملا مأ « اهنم.مظعلا ريطي  ىتلا ىهو ةلقنملا مث « مظعلا مشب ىلا ىهو
 ءامسأو « فودلا ىلإ لصت ىلأ ىهو ةفئاحبا مث « غامدلا مأ لصت ىلا ىهو
 :او « ندبلا رئاس نود سأرلاو اهتم هجولاب عقو امب ةصتذم جاجسشلا هذه
 اهماكحأ امأف : جاجا هذه ءاسآ هذهف ندبلا ف. عقو اب صتحي سرجلا

 نود امو ةحضوملا دمع ىف عقاو لقعلا نأ ىلع هأملعلا قفتاف « اهيف بجاولا ىععأ
 اهيف امنإو :لقع أطخخ ةحضوملا نود ايف سيل ةنأ ىلع اوقفتاو . أطخ ةحضوملا
 اين ناهعو رمع نع قرر ام الإ « بيبطاا ةرجأ : مهضعب لاق ةموكح

 عبزأب ابيغ ىمفق هنأ ىلع نع ىورو « ةحضوملا ةيد فصقتي قاحمسلا ىف ايضق
 ةعنمابلا فو « :ريعب ةيمادلا ىف : لاق ةنأ تباث.نب ديز نع ىورو « لبإلا نم
 نم روهمحلاو « ةعبرأ قاحمسلا فو « ةرعبأ ةثالث ةمحالتملا فو « ناريعب
 تتقوام الإ ةموكدلا حارحلا ف لصألا نأ كلذو ؛ انركذ ام ىلع راصمألا ءاهقف
 ىلع أرب نأ ةحضوملا نود ايف ةموكحلا مازلإ ىف ربتدي كلامو ؛ ادح ةنسلا هيف
 ارت وأ نيش ىلع تئرب ةموكحلا اهيف مزلي راصمألا ءاهقف نم ريغلاو « 4
 اهيف نأ ىلع ءاهقفلا عيمجف ةحيضوملا امأف : ةحضوملا نود ام ماكحأ ىه هذهف
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ تبثو ؛ لبإلا نم اس أطخ تناك اذإ
 هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدح نمو « مزج نب ورمعل هباتك ىف
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 < لبإلا نم ىنعي « "سمح ةحضوملا ف » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ
 ىنعأ“ « انلق ام ىلع مهقافتا دعب دسحلا نم"ةحضوملا عضوف ىف ءاملعلا فلتخاو
 ٠ كلام لاقف «'اهنم أطخلا يف ةيدلا بوجوو دمعلا ف صاصقلا'بوجو ىلع

 نوكت الو « ىلعألا,ىجللاو نيددلتاو ةببحباو ألا ةهج ىف الإ ةحضوملا نوكنال ,
 ةفينحوبأو ىعفاشلا امأو ؛ فنآلا ىف الو قنعلا مكحىف هنأل لفسألا ىحللا

 دسحلا ق نوكتال اهنأ ىلع روهمجلاو ؛ سأرلاو هجسولا عيبج امهدنع ةجصوملاف
 اذِإ : ىعازوألا لاقو ؛ بنهلبا يف ةحضوملا نوكت : ةفئاطو ثيالا لاقو
 نع ىورو . سأرلاو هجولا يف اهتيد نم فصنلا ىلع تناك دسحلا ىف تناك

 ضعب ظلغو . ونضعلا كلذ ةيد رشع فصن دسملا محضوم ىف:لاق هنأ رمع ٠
 ادئاز اهلقع فصن لثم اهبف ىأرف « نيش ىلع أربت هجولا ةحضوم ىف ءاملعلا
 كلام لوق برطضاو « راسي نب ناولس نع كلام كلذ ىورو « اهلقع ىلع
 اهلّقع ىلع اييف دازيال : لاق ةرمو ءراسي نب تاملس لوقب لاق ةرف « كلذ قا
 ناك هجولا تيناش اذإ : لاق هنإ كللام نع ليق دقو ؛ روهمنحلا لاق هبو « ءىشأ
 هتجرق نه صقن أم كللام دنع ةموكدحلا ىبعمو 2 فيقوت ريغ نم ةموكح اهيف:

 نع كلذ ىورو « ةيدلا رشع روهمحلا .دنع اهيفف ةمشاحلا مآو . ادبع ناكول نأ
 ىه ةمشاحلا : ءاملعلا ضعب لاقو ؛ ةباحصلا نم هل هضلاخعالو « تباث نب"ديز
 تناكاذإ رشعلا فصنو ةيدلا رشع اهيف نأ ف الخ االف"ةلقنملا امأو . ذشو.ةلقنملا
 ناكمل دوق اهبف سيل نأ ىلع ءاملعلا روهمجف « اندمع تناك“ اذإ امأف اع
 ةمشاهلا امأو . ةمومأملا نمو اهن ذاقأ هنأ“ ريبزلا نبا نع ىكحو .افوحلا
 دوقلا زامجأ نمو . دوق اهيف نميل ةثأ كلام نع" مساقلا نبا ىورف : دمعلا ف-:

 هنأ فال الف ةمومأملا امأو . ةفثاحلا نم كلذ زيحي نأ ىرحأ ناك ةلقنملا نهر
 اوقفتاف ةفئاحلا امأو . ريبزلا نبأ نع ىكحلا» الإ ةيدلا ثلث اهيف نأو.اهمم داقيال
 ثلث اهيف نأو“ اهنم ذاقيال اممأو سأرلا حارج نمال دسحلا خارج. نم اهنأ لع
 ريغ ىف تْعقو اذإ اوفلتعاو . نطبلاو.رهظلا ىف تعقو ئبم ةفئاج اهنأو ةيدلا
 بيسملا نب ديعس نع كلام ىكحف « هفيزجي ىلإ تذفنف ءاضعألا نم كلذ
 ةند ثلث  ناكوضع ىأ  ءاضعألا نم وضع فيوجت ىلإ ةذفان ةحارج ىلكف نأ
 كلام هراتخا ىذلا وهو كللذ ىريال. ناك هنأ باهش نبا ىكحو : وضعلا كلذ
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 فيقوت ريغ ٠ . نم دابمجتالا كلذ 'ىف هدنس امنإو' ؛ غوسيال اذه ىف هدنع سايقلا نآل
 ةحضوم ف رمغ نع فوز محم ىلع ةفئاتخلا لع كلذ ساق هنإو ليعس امأو

 ةموكحلا الإ اهنم أطحللا ىف سيلفدسملا رئاسوف مقت ىبلا تاحارتلا:امأو : دسحلا

 ءاضعألا تايد يف .لوقلا

 ا د رو اج وا قا رب ب
 نأ هيبأ نع مزح نب ورمع ثيدح سوفنلاو ثاحارخلا نم كلذكو « تيد
 كولا ل مرح نب وعمل لسو هيلعادقا لك فا كرر كيو تاكل و

 ”اعلج بعوتسا اذإ فنثألا قو لبإلا نيم ”ةئام ٍسسفسلا نإ

 اهللثم ةئفئاحلا ىو « ةتيددلا 00 ةموصأملا فو « لبإلا نم 'ةئام
 'قو « ”نوسنخ لا ل 3 نوسم ديلا فو ”نوسال نيكبنعلا فو

 ره قال بق

 رةحيفوملاو ,نسلا فو« لبإلا نم 5ع فلاته ام 7كيلو لك

 ىلع اهيف اوفلتخا مه 5 هارون الإ هلم عي الم سدا 0

 : لوقنف. ركذام ىلعو اسايق انهه ركذي مللامم هيلع اوقفتا ام اهنمو ء هركذنسام
 لك ى نأ ىلع روهمحلاو « ةلماك ةيدلا نيتفشلاف نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإ

 ىبلث ىلفسلا»ف نأ نيعباتلا :نم موق نع ىورو؛ ةيدلا فصن امهم ةدحاو
 مظعأ اهب ةعفتملاو اهكرح نإف ةلمحلابو « بارشلاو ماعطلا سبحمت اهنأل ةيدلا
 ءاملعلا ةعامجف ةلفحلابو . تباث نب ديذ بهذم وهو « ايلعلا ةفشلا ةكرح نم
 نيبجاجلا المخ ام ةيدلا نانبنإلا نم جوز لك ىف نأ ىلع نوقفتم يوتفلا ةّئأو

 ئعفاشلا لاقف ؟ ةيدلا امهيف نوكت ىنم نينذألا ىف اوفلتخخاو . لجرلا ىدثو |

 اوطرتشي لو « ةيداا امهيف ناك اتماطصا اذإ.: تتيللاو ىروثلاو ةفينحوبأو

 روهشملاف كلام امُأَو ٠ ةدرفم ةيدلاعمسلا باهذ ىف اولعجب لب ؛ عمسلا باهذإ

 هيفف بهذي مل نإف « امهعمس بهذ اذإ الإ.ةيدلا نينذألا ف بجتال هنأ هدنع
 ؛ لبإلا نم ةرشع سمخم .نينذألا ىف نورغق هلأ رك نأ نع ةعوووا ةموكح

 رمس نع ٠ىورو - :ةمامعلإ وأ .رعشلا امثريسيو عيدا نارصيال امهمإ : لاقو
 روهمجلبا امأو > ةيذلا 'تضخ ؟تذلطصا اذإ. نذألا ىف اوضق مهب ديزو ىلعو
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 نابجاحلا امأو + ةيدلا عمسلا باهذ ىف نأ مهدنع فالخ الف ءاملعلا نم
 « تيدلا امهيف : ةفينح وبأ لاقو ؛ ةموكح. ىعفاشلاو كلام دنع امهنفف
 ةيفنملا ةدمعو . ةموكح الإ كلذ ىف كلام دنع سيلو ؛ نيعلا .رافشأ ىف كلذكو
 امهبيبشتو ةيدلا ناسنإلا نم نينثا لك ىف : لاق هنأ دوعسم نبا نع ىور اه
 امنإو سايقلل هيف لاجغال هنأ كلام ةدمعو + ةانثملا ءاضعألا نم هيلع | وعمجأ امب
 « ةموكح هيف نأ لصألاف ةيد هيف عامسلا لبق نم تبغي ملاف « فيقوتلا هقيرط
 ايرورض ىبعأ « نيب لعف الو ةعفنم اهل ءاضغأ تسيل بجاوحلا نإف اضيأو
 ىعفاشلا لاق هبو « ةيدلا عبر اهنم نفج لك ىف ليقف نامنجألا امأو + ةقلحلا ىف
 امهريغ دنع نيلفسألا نينفكلا ىفو ء نانجألا نودنيعلل ءاقبال هنأل « قوكلاو
 رثكأ هفارطأ نم بيصأ نم نأ ىلع اوعخأو : ناثلثلا نييلعألا فو ثلثلا
 نايثنألا امأو .. ناتيد هلف هفنأو هانيع باصت نأ لثم « كلذ هل نأ هتيد نم
 امهم ةدحازو لك ىف نإ. : مهعيمج لاقو « ةيدلا امهيف نأ لع اضيأ اوعمأف
 ىرسيلا ةضيبلا ىف > لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع ىور ام الإ « ةيدلا فصن
 ءاضعألا لئاسم هذهف « ةيدلا ثلث ىبيلا فو اهنم نوكي دلاولا نآل ةيدلا الث
 كلذو « ةيدلا أطخ ناسللا ىف نأ ىلع مهروهمج نإف ةدرفملا امأو : ةجودزملا
 هنم عطق وأ هلك عطق اذإ كلذو « سو هيلع هلل للص ىنلا نع ىورم
 اوفلتخاو ,ه ةموكح هيفف مالكلا عنم اء هنم عطقي مل نإف ؛ مالكلا عنمي ام
 مهو « ةيدلا بجوأو اصاصق هيف ري مل نم مهنف ؛ ادمع هيف صاصقلا ىف
 قوكللاو « ىناكيا لام ىف ةيدلا ىري ىعفاشلا نكل ؛ قوكلاو ىعفاشلاو كلام
 د صاصقلا ادمع ناسللا ىف : هريغو ثيللا لاقو ؛ ةلقاعلا- ىلع كلامو
 ثيديملا ىف ام ىلع ةيددلا هيف نأ ىلع اعدجب بغوأ اذإ هنأ ىلع اوعجأف فنألا امأو
 هيفف امهدحأ بهذ اذإ هنأ هدنعو « بهذي مل وأ ”مشلا بهذ كلام دنع ءاوسو
 ركذلا ىف نأ ىلع اوعمجأو ؟ ةلماكلا ةيدلا رجالا دعب امهيونأ باهذ ىو « ةيدلا
 نينعلا ركذ نف اوفلثخاو ه ةلماك ةيدلا ءطولا هب .لوكي ىذلا حيحصلا
 اهيف لعج» نم مهنف ؛ ءالشلا ديلا ىو سرخأألا نادنل ىف اوفلتخا اك : ىعحلاو
 بجت ام لقأو 0.ةموكح هيف نأ روهمهلبا هيلع ىذلاو ؛ ةيدلا ثلث نينعلاو ىصحلا ركذ ىف : لاق نم مهنمو ؛ ةموكح. اهيف لعج نم مهنمو ؛ ةيدلا
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 نيع امأو ةموكح ركذلا قاب ىف مث ؛ ةفشحلا عطق كللام دنتع ةيدلا هي

 كلام بهذ هيلإو « ةاماكةيدلا هيف نأ امهدحأ نالوق هيف ءاملعللف روعألا

 زيزعلا دبع نب رمع هب ىضقو « ثيللا لاق هبو « ةنيدملا لهأ نم ةعامجو

 فصن اهيف : ئروثلاو ةفيتح وبأو ىعفاشلا لاقو ؛ رمع نبا لوق وهو
 هدمعو : نيعباتلا نم ةعاج نع كىورم وهو حيحصلا نيع ف اك ةيدلا

 . روعألا ريغل اعيمج نينيعلا ةل زن روعألل ةدحاولا نيعلا نأ لوألا قيرفلا

 نيعلا فو ٠ هلوق مومع ىنعأ : مزح. نبا ورمع ثيدح ىناثلا قيرفلا ةدمعوب
 هل نم دي عطق نم ىلع سيل هنأ مهعامجإ ىلع اضيأ اسايقو« ةيآدلا ةفئصل
 « سايقلل مومعلا ةضراعم اذه ف مهفالتخا بيسف .٠ ةيدلا فصن الإ ةدحاو دي

 بهذأف لجر نيع برض نميف ليق ام نسحأ نمو سايقلل سايقلا ةضراعمو
 بيصأ ىذلاب رمأ هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع كلذ نم ئور ام اهربصي ضعبب

 رظني وهو امب قلطناف ةضيب الجر ىطعأو « ةحيحصلا هنيع تيصع نأب هرصبي

 هنيعب رمأ مث ضرألا ىف اطخ كلذ لوأ دنع طخف « اهرصبي مل ىتح اهيلإ

 قاطناف اهنيعب ةضيبلا الجر ىطعأو « ةحبحصلا تحتفو تبصعف ةباصملا

 هنع تيفخ ام لوأ دنع اضيأ طخف « هنع تيفخ ىّتح اهبلإ رظني وهو ا

 نم كلذ رادقم ملعو « ةفاسملا نم نيطحلا نيب امه ملع مث ءأطخ ضرألا ىخ
 هقدص ربتخيو . ةيدلا نم كلذ ردق هاطعأف ؛ ةحيحصلا نيعلا ةيور ىهتنم.

 ئش ًارارم هنم كلذ ربتخي نأب ةحيحصلاو ةليلعلا ِنيعلا كاردإ ةفاسم ق:

 انملع ةدحإو ركذ ىلا عضاولل كلت ةفاسم تجرح نإف « ةفلتخم عضاوم

 بهذ ىلا لكشلا ةمئاقلا نيعلا ىلع ةيانحلا ف ءاملعلا فلتخاو . قداص هنأ

 نب كيز لاقو ؛ ةموكح اهيف : ةفينح وبأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؛ اهرصب

 نم كلذ ناك هنأ ىلع ىعفاشلا كلذ لمحو ؛ رانيد ةثام ةيدلا رشع اهيف: باث

 امهنأ سابع نب هللا دعو باطلا نب رمح نع ىورو : اتيوقتال امبوقت ديزي
 اأبم ةدحاو لك ىف ءادوسلا نسلاو ءالشلا ديلاو لكشلا ةمئاقلا نيعلا ىف ايضخت

 اهدادوسا دعب اهعلق ىف مه اهدادوساب نسلا ةيد متت : كلام لاقو : ةيدلا ثلث

 روهمجلا لاقف ؛ ًادبع ححيحصلا نيع اقفي روعألا ىف ءاملعلا فلتخاو + ةيح
 : موق لاقو ؛ ةلماك : موق لاق « ةيدلا هلذ امنع نإو « دولا هلو



 ك1

 ع كلام لاق نيلوقلا الكيو 3 ممساقلا نباو ىعفاشلا لاق هبو « اهفصن

 سيل : نويفوكلا لاقو . رانيد نباو هباحصأ نم ةريغملا لاق ةلماك ةيدلابو
 ميج أ نم ةدمعو : هيلع اوحلطصاام وأ 98 الإ هنيع تئقف ىذلا حيحصلال

 : ءاروعلا نيعلا ىهو هل كرت ام ةيذ هيلع بحي هنأ دوقلانع افع اذإ هيلغ ةيدلا

 رمع نباو نامعو رمع بهذمو . ملعلا لهأ نم ريثك دنع ةلماك ةيد ئهو
 نينيعلا ىبعمو هقحفى اهلل ؛رانيد.فلأ اهيف بجوتثقف اذإروعألا نيع نأ

 كئاوأ ةدمخو : اهتيدهيلع تيجو هل اهكرت اذإق 5 مدخول نيعلا الإ امتلك

 ةفينح ىلأ ةدمعو د ةيدلا فصن ةدححاولا نيعلا قف نأ' ع 4 لصألا لع ءاقبلا

 دوقلا بأبي ىف تركذ دق ةلئسملا هذهو « ةدودحم ةيد ؛هيف سويا دمعلا نأ

 ىعفاشلاو ةقيكش نبأو كلام : قوتفلا ةمئأو ءاملعلا رووح لاقو . حارا ىف

 كلذ ىف اعباصألا نإو لبإلا نم ٠ ًارشع عبصأ لك ىف نإ : مهريغو :ئروثلاو
 ؛ مايبإلاك ناتلمأ عباصألا نم هلام الإ رشعلا ثلث ةلمغأ ص ىف 'نإو ءاوس
 1 مزح نبورمع ثيدح فى ءاجاه كلذ ىف مهتدمو « ليإلا نم سخ هتلمأ قف

 ) لبإلا نمرشع كالانه ام عبصأ لكى ولاق 0 .ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا ٍلوسر نأ ١ هدج نع هيبأ نع بيعش نبورمع جرخو

 .سابع نباو دوعسم نإاو ىلع لوق وهو «رشعلا رشعب عباصألا ىف ىضق
 نم ةيدلا ىف مهم دحاو دحاو ىري ام بسحب قرولا لهأ ىلع مهدنع ىهو

 ىري نم دلعو « اهرشع مهرد هغلأ رشع انثا اهنأ ىري نم دنع ىسهف.( قرولا

 لقع ىف فالتخا مدقتملا قلسلا نع ىوّرو د اهرشع فالآ ةرشع اهنأ
 ٍلقعب اهيلت ىلاو ماهبإلا ف ىضق هنأ باطحلا نب رمع نع ىورف « عباصألا
 رصنخلا قو « عسب اهيلت ىلا قو « ضئارف رشعب :ىطسولا فو « ةيدلا كيصن
 .ىلا ىو « لبإلا نم رشع ةسخ ماهبإلا ق لاق هنأ دهام نع ىورو : تسب

 عبس رصنحلا فو « نامث اهيلت ىلا فو «- رشع ىطسولا فؤ « رشع اهلت
 ىورو « ةموكح راصمألا ءاهقف روهُح دنع امبيفق « ملضلاو 'ةوقرتلا امأو

 ىضق باطحللا نب رمع نأ كلام نع ىورو . تيقوت ايف فلسلا ضعي نع
 ريبج نب ٍدْيعس لاقو . لمجب:ةوقرتلا قؤ « لمجي علضلاو « لمجم سرضلا: ف

 نأ راصمألا ءاهرف ةدمعو . ةوكأ ةعبرأ : ةداتق لاقو . ناريعي ةوقزتلا ىف
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 . ةموكح الإ هيف سيلف مْسيقوت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيف تبثي ملام
 هبو « لبإلا نم اسم مفلا ناتنمأن ف نس لك ف نأ'ىلعراصمألا ءاهقف روهخحو
 ملاهفكلذو لمحي سرضلا ىف ىفق هنأ رمع نع كلام ىورو . سابغ نبا لاق

 .لبإلا نم اسخابيف نأ فاالخخ الف مفلامدقم ىف ىلاامأو . مفلا مدقتم ىف اهْنُم نكي

 ناورم نب كلملابعنع ىورو . تاريعب سارضألا ف : بيسملا نب ديعس لاقو

 مدقم لمجتأ : لاقف سابع نبا ىلع كلذ ف ضرقعا مكحلا نب ناورم نأ

 عباصألاب الإ كلذ ربتعي مل وأ : سابع نبا لاقف ؟ سارضألا لثع نانسألا

 مالسأاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع تبئام كلذ لثم ىف روهمحلا ةدمغ « ءاوس اهلقع

 نع هيبأ ْنُع بيعش نب ورمع ثيدخ نم كلذأو « "سم ”نسلا ىف » لاق هنأ
 .اضيأ:اهبببشتو + هرخؤمو مهلا مدلقم ىف ىلا ىلع قلطني نسلا مساو ؛ هدج

 .نأ امهنيب فلاخ نم ةدمع و . اهعفانم تفلتخا نإو اهّيدثوتسا ىلا عباصألاب

 نم نوكي نأ هيشي هنأ عم ءاضعألا لضافتل تايدلا لضافتهيف دجروي عرشلا

 ءاضعألا هذه عيمجو « فيقوث نعديلإ راص امنإ لوألا ردصلا نه كلذ.لإ راج

 اوفاتخاو . علق ام علقو عطق ام عطق ىث دوقلا اهيف أطحت اهي ةيندلا تبنت ىلا

 كلام بهذف ؟ ال مأ دوق: هيف له عارذلاو:قاسلال ثم اهنم رشك ام :زسك ف

 : ىعفاشلا لاقو «.بلصلاو ذِخفلا الإ ماظعلا عيمج رسكى دوقلا نأ ىلإ هبادصأو

 هنأ الإ ةفينح وأ لاق هبو « رسكي ماظعلا نم مظع ى.ضاصقال : ثيللاو

 . .نع كلذكو « مظع: ىف“ صاصقأل هنأ سابع نبا نع ىورو . نسلا ىبثتسا

 نسلا ىف دافأ سو هيلع.هللا ىلص ىننلا نأ تي: ربلا دبع نب رمعوبأ لاق . رمع

 ةالضلا هلع ىنلا نأ زخخ 5 ثيدح نفىودر دقو :لاق نسنأ ثيدح نم ةروسكملا

 ' نع ىورو :ىوقلاب .سيل هنأ الإ لصفلا ريغف عوطقملا مظعلانمردقي مل مالسلاو

 نأ ىلع اوقفتاو : ذخفلار سك نم داقأ مزحب نبورمن ب دمح نب ركبابأ نأ كلام
 5 اهتاضعأو جاجيشلا تايد اوفلتخاو . سفنلا- قف لجزلا ةيد ضصن ةأرملا ةيد

 ءاضعألاو جاجشلان م .اهلقع ىف لجرلا ةأرملا ىواشت: ةئيدلملا ءاهقف .روهمج لاقف

 هلطصنلا ىلإ اهنيد تداع ةيدلا ثلث تغلب اذإف « ةيدلا ثلث غلبت نأ ىلإ

 عبصأ لك ف نأ كلذ لاثم ؛ هئاضعأ نم اهئاضعأ ةيد' .ىبغأ « لجرلا ةيد نم

 « ثوثالث ةثالث فو « نورشع اهنم نينثا فو « لبإلا نم اشع اهعباصأ م
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 كلام هاورو « دعس نب ثيللاو هباعحصأو كلام لاق هبو « نورشع ةعبرأ فو

 هبهذمو تباث نب ديز لوق وهو « ريبزلا نب ةورع نع و بيسملا نب ديعس نع .
 ةحارج- ةيد لثم ةأرملا ةحارج- ةيد لب : ةفئاط تلاقو ؛ زيزعلا دبع نب رمع
 رهشألا وهو لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهنيد نوكت مث « ةحضوملا ىلإ لجرلا

 لاقو ؛ ةعامجو حيرش لاق هبو « نامع نع ىورموهو « دوعسم نبا ىلوق نم

 ليلق ف لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع اهفارطأو اهحارجف ةأرملا ةيد لب : موق
 « دوعسم نبا نع كلذ ىورو « هنع هللا ىضر ىلع لوقوهو « هرشثكو كلذ

 ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاق لوقلا اذببو «الوأ هانركذ ام هنع ربشألا نأ الإ

 لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأ وه لصألا نأ لوقلا اذهلئاق ةدمعو : ىروثلاو
 سايقلا ذإ « تياثلا عامملا نم ليلد قأي ىد لصألا اذهب كسلا بجاوف

 - سايقلل افلاذت ريثكلاو ليلقلانيب قرفلاب لوقلا نوكل ةصاخ وزوحيال تايدلا ىف

 الإ ىلوألا ةفئاطلل داّمعا الو « هنع هركذ ىتأي ام ديعسل ةعيبر لاق كلذلو.

 نمح لا دبع ىنأ نب ةعيبر هلأ نيح بيسملا 00 نعىور امو : ليسارم
 تدتشاو اهحرج ىظع نيح تلق « نورشع لاق ؟ اهعباصأ نم عبرأ ىف -

 « ملعتم لهاج وأ تيثتم ملاع لب تلق ؟ تنأ قارعأ : لاق « اهلقع صقتن اهييلي
 ورمع لسرم نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نع اضيأ ىورو . ةنسلا ىه : لاق
 تلاخ اذإ ىلاحصلا لوق نأ موق ىأر دقو . ةمركعو هيبأ نع بيعش نبأ

 « فيقوت نع الإ هب لوقلا كري مل هنأ ملعي هنأل « هب لمعلا بجو سايقلا
 « سايقلا ىريال هنأل امإ هب لوقلا كري نأ نكمي ناك ذإ فعض اذهىف نكل
 تايد لاح هذهف . هريغ كلذ ىف دلق وأ ناث سايق كلذ هضراع هنأل امإو

 حارج امأو .: ثانإلاو اهم روكذلا اهلاضعأ ىلع تايانحاو رارحألا حارج
 نأ ىأر نم مهنف : نيلوق ىلع اهيف اوفلتخا ءاملعلا نإف « مهئاضعأ عطقو ديبعلا
 نأ ىأر نم مهنمو ؛ دبعلا نم نم صقن ام مهئاضعأ عطقو مهحارج ىف

 هتحضوم ىف نوكيف « هتيد نم حارخلا كلذ ىف ام ردق هتميق نم كلذ ف بجاولا:
 « ىففاشلاو ةفينحوبأ لاق هبو « هتميق فصن هنيعؤو « هتميق رشع فصن

 هلإ هنمث نم صقنام هلك كلذ ىف ريتعي : كلاملاقو ؛ ىلعو رمع لوق وهو
 و هتيد نم رحلا ىف اهيفام ردق هنم نم اهيفف « هتمومأمو هتلقنمو هتحضومح
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 رحلاب ههيبشت ىئاثلا قيرفلا ةدمعو . ضورعلاب ههيبشت لوألا قيرفلا ةدععو
 ثلثلا تز واج اذإ هله نم ًالوخلا ةيد نأ مهيب فالح الو ثلكمو ماسموه د

 :ةعامجو ةعبسلا ةنيدملا ءاهقفو كلام لاقف « كلذ نود ايف فلتخاو . ةلقاعلا ىلع

 كلذ نم لمحت : ةفينحوبأ لاقو ؛.داز اف ثاثلا الإ كلذ نملمحال ةاقاعلا نإ

 داز اف ةحضوملا : ةمربش نباو ىروثلا لاقو ؛ ةاماكلا ةيدلا نم هتوف اف ريثعلا

 ةيد نم ريثكلاو ليلقلا ةلقاعلا لمحت : ىببلا نامعو ىعفاشلا لاق و ةلقاعلا ىلح
 ًأطخلا ةيد لمح ىلا ىه ةلقاعلا نأ وه لصألا نأ ىه ىعفاشلا ةدنعو . أطحلا
 كلذ نأ الإ مدقتملا قيرقلل ةدمع الو « ليلدلا هيلعف ائيش كلذ نم صصتخ نع
 . هدمح قح هلل دمحلاو باتكلا اذه ىفضفقنا انهو © روبشمو هب لومعم

 ( اهلست ملسو هبعصو هل آو دمحم انديسىلع هللا لصو 3 ميحرلا نم« رلا هللا مسا )

 ةماسقلا باتك

 اذإ ؛ ةيناثلا . ؟ ال مأ ةماسقلاب ركحلا بجي له : ىلوألا ةلئسملا : بابلا اذه
 : ةثلاثلا ةلئسملا . ىوعدلا درجم عفد وأ ةيدلاوأ مدلا اهب بجي له اهبوجوب انلق
 ؟ءايلوألا نم نيفلاحلا ددعركو 4 مييلع ىعدملاوأ نوعدملا اهيف ناعألاب ادبي له

 . نامألاب نوعدملا أدبي نأ هب بجي اثول دعي اهف : ةعبارلا ةلئسملا

 ءاهقف روهمج هب لاقف ةلمحلا ىلع اهب مكحلا بوجو .امأ ( ىلوألا ةلئسملا )
 ريغو مهباع أو دوادو:نايفسو دمحأو ةفينح وبأو ىعفاشلاو كلام : راصمألا
 ةبإلقوبأو هللا دبع نب لاس ءاملعلا نم ةفئاط تلاقو ؛ راصمألا ءاهقف نم كلذ

 تبث ام روهمجملا ةدمع . اهب مكحلا زوجيال : ةيلع نباوزيزعلا دبع نب رمعو
 : نم م 2 ىلع قفتم ثيدح وهو ةعيغو ةصي وح ثيدح. نم مالسلاو ةالصلا هيلع هنع
 ةدنعو . دعب .قأيس ام ىلع هظافلأ ىف نوفلتخم مهنأ الإ « ثيدحلا لهأ نم هت
 ىلع عمجملا :عرشلا لوصأل ةفلاخم ةماسقلا نأ اهب مكحلا بوجول ىانلا قيرفلا
 . دهاشوأ اعطق ملع ام ىلع الإ دحأ فلحال نأ عرشلا ف لصألا نأ اهنف : اه

 لتقلا اودهاشي مل هو مدلا ءايلوأ مسقي فيكف «« كلذك كلذ ناك اذإو « اسح



 عاما

 ةبالق ىنأ نع ىراذيلا ىور كلذلو « رحأ دلب ىف لتقلاو دلبف نونوكي دق لب

 : لاقف هيلع اولخخدف مهل نذأ مث سانلل اهوي هريرسزربأ زيزعلا دبع نب رمع نأ
 قح اه دوقلا ةماسقنا نإ لوقن : او'اقو موقلا بضأف ؟ ةماسقلا ف نواوقت ام
 ربمأ أي : تلققذ « سانلل ىببصنو ةبالف ابأ اي لوقت 7 ام لاقف « « ءافلخلا اهب داقأ بق

 هللجرر نيسخ نأ وا تيأرأ « دانجألا ءاسؤرؤ برعلا فارشأ كدنع نينمؤملا

 : تلقال : لاق ؟ همح رت ثنكأ هورب ملو قشمدب ىنز هنأ لجر ىلع اودهش

 هوري ملو صمحب قرس هنأ لجر ىلع كدنع اودهش'الجر نيسخ نأول تيأرقأ

 هنأ | ودهش اذإ مهلاب اف.تلق : تاياو رلا .ضعب ىفو .ال : لاق ؟ هعطقت تنكأ

 ريزعلا ديع نب رمع بتكف ': لاق ؟ مهتدامشب تدقأ كدنع مهو اذك ضرأب هلتق

 ةداهشب لتقي الو .« هدقأف هلتق انالفذأ لدع ىدهاش ١ وماقأ نإ مهنإ : ةماسقلا ف

 ريثأت ال سيل ناجألا نأ لوصألا نمنأ اهنمو : اولاق . اومسقأ نيذدلا نسدحلا
 ىلع نيهلاو ىعدا نم ىلع ةئيبلا: نأ و لوصألا نم نأ اممو . ءامدلا ةطاشإىف

 ىلص هللا لوسر نأ ثيداحألا كلت ىف اوري مل مهنأ مهتجيحح نمو ( ركنأ نم

 لوسر ممل فطلتف ًاايلهاج اك تناكامتإو ةماسقلاب مكح ملسو هيلع هللا

 « مالسإلا لوصأ ىلع اهب مكحلا مزليال فيك مهيربل ملسو هيلع هللا ىلبص هللا

 ؟ راصنألا ,هو مدلا ةالول ىنعأ : انيمي نيسخ نوفاحتأ : مهل لاق كلذلو
 0 اولاق « دوييلا ركل فلحيف : لاق-؟ دهاشن ملو فلحم فيك : آولاق

 لاقل اودهمشي مل نإو ١ وفل.نأ ةنسلا تناك ولف : اولاق ؟ رافك موق ناميأ لبقت
 راث الا هده تناك اذإو : لاق . ةندنلا نع لسو هيلع هلا لصاالا كوتبر مه

 لوصألا ىلإ.ليؤأتلاب اهفرمصف اهلإ.قرطتي ليوأتلاو ةماسقلاب ءاضقلا:4ف صن زيغ

 اهسفنبةدرفنم ةنس ةماسقلاةنس نأ ىأرف كلام ةصاخيو اهب ن ائاقلا امأو : ىلوأ
 ةطوح .كلذ ىف ةلعلا نأ معزو 6 :ةصصخ ا ننسلا' رئاسك لوصألل ةصصخم

 لتئاقلا نوكل هيلع ةداهشلا يق لقي ناك ركيناك امل لتقلا نأ كلذو « ءاندلا

 هذه نكل « ءاهدلل اظفح ةنسلا هذه .تلعج تاولحلا عضاوم لتقلاي : ئرختي امإ

 ةداهشلا رسعت قراسلا نأ كلذو « قارسلاو قينرطلا جاطق ىف هيلع لشدت ةلجلا

 نيبئاسلا ىلع نيبولسملا ةداهش كلام زاجأ اذهلف « قيرطلا عطاق كلذكو « هيلع
 « ملعأ هللاو مهبلنم ىلع نوعدم نيبولنملا ةنأ: ثالذو ..لوصألل كلذ ةفلاغع عم



 اع

 كلام لاقف « اهب بحي ايف ةماسقلاب نوائاقلا ءاملعلا بلتخا ( ةيناثلا ةلئسملا )
 ىرونلاو ىعفاش'' لاقو ؛ أطخلا ىف ةيدلاو دمعلا ىف مدلا اهب قحتسي دمحأو
 الإ: اهب قحتسيال : نييفوكلا ضعب لاقو ؛ طقف ةيدلا اهب قحتست : ةعاجو
 ناقو ؛ هيلع ىعدملا ىلع بجيت امنإ نيهلا نأ ىف لصألا يلع ىوعدلا عفد
 مفد اهنم ّيحتسي امنإ اذه ىلعف « ةيدلا مرغيو هيلع ىعاملا فلحي لب : مهضعب
 اق نمو كلام ةدمعف . لاوقأ ةعبرأ نومسقملا قحتسي ايف نوكيف « طقف دوقلا
 محل لاقف هيفو ةمثح ىلأ نب لهسس نع بل ىلأ نبا ثيدح نم هاوز ٠[ هلوقب
 ('مكبحاص مدن ويقحت تو نوفل » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 هللا .ىلص هللا لوسر مي نا هيفو راشب نيارض لسرمنم هاور م كلذكو

 مكبحاص مد نوفحتستو انيع نيس وفلحتأ ١ مانمو هياع
 دجوي ناعألا نأ وهف « طقف ةيدلا اهب بجوأن م ةدمح امأو .  'يكلتاق وأ
 لاومألا ف مكحلا نم تبث ام لغه عرشلا ىف ىنعأ لاوءألا قاقحتسا ىف ريثأت ان

 اهبلقو لوكذلإب وأ هيلع يعدملا لوكتب لاملا بحي ام لثمو « دهاشلاو نيهلاب
 نع كلام ثيدح نأ عم لوكبلا عم نيدلا بلغي لوقي نم دع ىعدملا ىلع
 اضيأ هيف ليقو . كلام ريغ هنع وري مل لوهجم لجر هنأل فيعض ليل ىنأ نبا

 هلسرأف : هدانسإ ف فلتخا دق زاشب نبا ريشب ثيدخو . لهم٠ن٠ عمسي ل هنإ
 نأ قيببسلا ىه ةلعلا هذه-نوكت نأ هيشع : ىضاقتلا لاق . هريغ هدئسأو كلام

 ئور امب كلذ ف سائئقلا مدنع دضتعاو « نيئيدملا نيذه ىراخبلا جرخ .ل

 . ةيدلا اهب قحتسي نكلو « ةماسقلاب دوقال : لاق هنأت هنع هللا ىذر رمع نك

 . وه لصألا نأ مهتدمعف < طقف ىوعدلا عفد اهب قحتسي امنإ اولاق نيذلا اءأوب

 هللا ءاش نإ دعب امف اهركذت ىلا ثيداحألاو : هيلع ىعدملا ىلع نامبألا نأ
 امنإ اولاق نيبذلا ىبعأ « ةماسقلاب نولئاقلا فلتخاو ( ةثلاثا ةلثسملا )

 ؛:راثآلا ئدرو امىلع نيسمخلا ناعألاب أدبي نميف مد وأ لام اهب بجو ب

 ءاهقف لاقو .؛ نوعدملا أدبي : هريغو ىلع نب دوادو دمحأو ىعفاشلا لاقف

 + ناميألاب.مهياغ ىعدملا أنبي لب : ةئيدملا لهأ نم ريثكو ةرصيلاو ةفوكلا

 ةملح تأ نب لبس نع ىليل ىلأ نبا نع للام ثيدح نيعدملاب أدب نم ةدمحو
 هجرخ ام مهيلع ىعدملازب ةثئبتلا“ ىأر نم معو . ناب نب ريشب نع هلسرموب
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 راصنألا نم الجر نأ راسي نب ريشب نع ىاطلا ديبع نب ديعس نع ىراخبلا
 نوثت“أت : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ٠ هيفو ةمثح نب لبس هل لاقي
 ,'ىنكل ”نونفللحتيتت : لاق « ةنيب انل ام : اولاق  ”هتلسسق "نيم ىلتع ةدنيبلاب
 لطبي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركو « دوبم ناميأب ىضرن ام : اولاق
 هنأ ىف صن اذهو : ىضاقلا لاق « ةقدصلا لبإ نم ريعب ةثامب هادوف « همه
 هجر اع اضيأ اوجتحاو : طقف ىوعدلا عفد الإ نيسمحلا ناعألاب بجوتساال
 نم لاجرر نع راسي نب نايلسو نمجرلا دبع ىلأ نب ةملس ىلأ نع اضيأ دوادوبأ
 : مهب أدبو دويل لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » راصنألا ءاربك
 : راصنألل لاقف « اوبأف ؟ انيمي نيسنخح تهاجر نول 'ملكتم فلطحيأ
 للص هللا لوسر اهلعجف ؟ هللا لوسر اي بيغلا. ىلع فلحنأ : اولاقف  اوفيلتحا
 .كسمت اذسمبو « مهرهظأ نيب دجو ةنأل ءدوري ىلع ةيد ملسو هنيلع هللا
 هشيدح وهو « كلذ عم مرغلا مهمزلأو هيلع ىعدملا قح ىف نيبلا لعج نم
 ىورو « ةمملس ىنأ نع ىرهرزلا نع تاّمنلا هاور هنأل دانسإلا حيي
 . ة.الاوب نيهلاب مهيلع ىعدملا ىلع ىضق هنأ ىنعأ « رمع نع كلذ نويفوكلا
 ءالؤد .جتحاو 3 جيدخ نجم عفار نع ناميألاب دوهيلا ةئدبت نم اضيأ هلئم جرخو

 راسي نب ناءاس. نع ىرهزلا باهش نبا نع يور امب كلام ىلع موقلا
 لجز ىلع هيلو مد ىعدا ىنذلا ىنهجلل لاق باطحلا نب رمع نأ كلام نب كارعو
 , تا اهيذ ىرّتف ىلا عبصأ ىلع ىطوف هسرف ىرجأ ناكو دعس ىب نم
 نأ اوبأف ؟ اهم ثام ام انيمي نيسمخ هللاب نوفلحتأ : مهيلع ىعدا ىذلل رمع لاقق
 .. ةيدلا رطشب مهياع ىذقف اوبأف « اوفلحا : نيعدملل لاقف « اوجرحتوروفلحم
 .نأل « نامألاب نيعدملا ةثدبت.اهيف ىور ىلا نم ىل وأ هذه انثيداحأو : اولاقت
 ثيداحألاو : رمعوبأ لاق : هيلع ىعدملا ىلع نيميلا نأ نم انثيداحأل دهاش لصألا
 "0 . ةروهشم كلذ ىف ةضراعتملا

 ءاملعلا روهمج عمجأ « اهب نيلئاقلا دنع ةماسقلا بجوم ىهو ( ةعبارلا ةلئمملا )
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب ىضق ىبلا ةببشلا ىنعم ىف ةهبشلا تناك اذأ 9 ىعفاشلا لاقذ ؟ ىه ام ةببشلا ىف اوفلتخاو . ةهبشب الإ بجتال اهنأ امم نولئاقلا
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 .كئلوأ نيبو « مهريح مهطلاخيال موق ةلحم ىف ليتق دجوي نأوهو ةماسقلاب
 « دوييلاو راصنألا نيب ةوادعلا تناك ام ةوادع لوتقملا موق نيبو « موقلا

 + لاق « راصنألا نم ليتقلا اهيف دجوو « مهب ةصتخم دوهلاراد ربيخ تناكو

 كلذكو « مدلاب بضتم لجر هبناج ىلإو ليتق ةيحان ف دجو ول كلذكو
 ىلع-بلغي امم هبشلا هذه هبشأ امو اليتق مهدت دجوف تيب رفن ىلع لخد ول
 اذه نم وحب كلام لاقو ؛ ةهبشلا كلت مايقل قحم ىعدملا نأ ماكحلا ْنظ

 ثول الدع ناك اذإ هدنع دحاولا دهاشلاو ثواب الإ بحنال ةماسقلا نإ ىبعأ
 .ىعفاشلا قفاو كلذكو . الدع نكي مل اذإ اوفلتشاو « هباحصأ دنع قافتاب

 مديب ناسنإ هبرقبو همدب اطحشتم ليتق دجوي نأ لثم ةليخلا لاحلا ةنيرق ىف
 هنإو « اثول سيل ةلحما ىف ليتقلا دوجو نأ ىري اكلام نأ الإ « ةاملم ةديدح
 ناك اذإو « ةلحملا لهأ نيبو ليتقلا مهنم نيذلا موقلا نيب ةوادع كلانه تناك
 ءاببوجو ىف ثوللا طارتشال الصأ نوكي نأ بجي'ء ىش انهه قيب ىل كلذك كلذ
 ةلحم ىف ليتق دجو اذإ : هابحاصو ةفينخوبأ لاقو ؛ موق اهب لقي مل كلذلو
 ةماسقلا بجوأ نم ملعلا لهأ نمو ؛ ةلحملا لهأ ىلع ةماسقلا تبجو رثأ هبو موق
 نودو « ىعفاشلا طرعشا ىبلا طئارشلا رئاس نود ةلحا ىف ليتقلا دوجو سفنب

 ىلعو رمع نع ىورم وهو « ةفينجوبأ هطرتشا ىنذلا ليتقلاب رثألا دوجو
 : لاق مزحنبإ بهذموهو نيعباتلا نم ةعامجو ىرهزلا هب لاقو « دوعس» نباو
 يلع مدلا ةالو ىعداف « دجو اي هلتق نمظرعيال ليتق دجو ىبم بجت ةماسقلا

 دوقلاف دمعلا ىلع اوفلح مه نإف « أنيمي نيسمخ الجر نوسخ مهته فدحو لجر
 « الجر نيس نم لقأ هدنع فلحي سيلو « ةيدلاف أطحلا ىلع اوفلح نإو
 الإ ةماسقلاب ىضقأال : دواد لاقو + كئلوأ نم ادعاصف نالجركلام دنعو
 .كللام درفناو » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ىضق ىنلاا بيسلا لثم ف

 نالف لوتقملا لوق العجف « ةماسقلاب .نيلئاقلا راصمألا ءاهقف نيب نم .ثيللاو
 ةماسقلا بجوي ةهبش هنأ هنظ ىلع بلغ امب لاق لكو « ةماسقلا بجوي اثوا ىبلتق

 .دنع هبشلا نإف « مهم كلذ ىأر نم نامبألاب نيعدملا ةثدبت ىأر ةهبشلا ناكملو
 هدنع عرشلا قيلعت ببس ذإ « ىعدملا ىلإ هيلع ىعدملا نم نيولا لقنت كلام
 .كلذ هبش هنأكو ؛ هسفل نع هيفني ايف هتهبش ةوقل وه امإ « هيلع ىعدملاب نيهلا



 دن الا

 فيعضف ةهبش ىوعدلا سفن نأي لوقلا اأو. لاومألا ىق دهاشلا عم نيهلا

 ”ساينلا ىطنعبي ول.» مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل صنلاو لوصألل قرافمو
 ىلع .نييهلا "نكتَو *يسهلاولمأو و موق ءامد موق ىعدال 'مهيواعدي

 هخرخو ©« سابع نبا اثنيدح نم اثبات ثيدحوهو.« هيلع ىع دش

 « فيعضف ليئارسإ نئب ةرقن ةصق نم ةيكلاملا هب تجتتحا امو هحبصص قب

 اوبجوأ نيذلا فلتخاو . ةداغلل قراخلا لعفلاىلإ دئسأ كلانه قيد هتلا نأل

 ةماسقلا نوكتال : كلام لاقف ؟ دحاو نم رثكأ' اهب لتقيلُه ةماسقلاب دوقلا
 ةعامجللا ىلج مسقي : بهشألاقو ؛ لبنح' نب دمتأ لاق هنو « دحاو ىلع الإ
 لك : ىموز#لا ةريغملالاقو ؛ افيعض وهو « ءايلوألا هنيعي دحأو اهسهلتقيو

 اناسنإ نأ نالدعنانثا دهش اذإ : ثيللاو كلام لاقو ؛ لتق هيلع مدقأ نم
 هنإ بورضملا ءايلوأ مسقأ تام“ برضلا لعب امايأ بورما لورا درس
 ةمالسقلا ف اي فيعض هلك اذهو « هب ديقو برضلا كلذ نم تام

 اهافن ىضعبو « رحلاب اهيبشت ةفينح وبأ لاق هبو « اهبثأ ضعبف « دبعلاف
 فلحي لو « لتاقلا لام اهيف مهدنع ةيدلاو « كلام لاق ابو « ةميهلاب اهبشت
 نم لفأ هدنع ٍفبلحي الو ع كلام. دنع انيمي نيس الجر نيس نم لقأ ايف
 مدلا .ةالو نم دحأ هدنع ليكن نإو.؛ أطحللا ىي دحاولا تلحبو مدلاف نيثآ
 ؛. ىرهزلا لاقو .. اهنِم هظح ىبعأ « لكني مل نم قحف ةيدلا تدصو دوقلا لطي
 . ةريثك بابلا اذه جورفو « عيمدللا قح ى ةيدلا .تلطب دحأ مهنم لكن.نإ

 ةقيقحلا قت ؤهو « ءامدلا هب تبثت ايف لخاد وه ةماسقلا ىف لوقلاو : ىضاقلا لاق

 اذإ هنأ كلذو 2 مهتداع ىلع انه هانركذ نككللو. « ةيضقألا باتك" نم ءرجم

 ركذي نأ .ىلوألا نأ اوأر ةيعرشلا رومألا سانجأ نم سنجب صاخ ءاضق درو
 سانجأ نم دحاو سنج نم رثكأ معب ىنذلا ءاضقلا امأو . سبنحلا كلذ ىف

 نولعفي مدجت دقو « ةيضقألا باتك ىف ركذيف ءاضقلا اهبف عقي .ىلا ءايشألا
 . باتك لك نم ةيضقألا هيف قاس هنإف « أطوملا ىف كلام لعف اك اعيمج نيرمألا
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 ( ايلست ملسو هببحو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « مبحرلا نمحرلا هللا مسب ١)

 فو « ةائزلا فانصأ ىفو « انزلا دح:ىف باتكلا اذه لوصآ ىف رلفنلاو

 , ةشحافلا هذه هب تينث ايفو.« مهنم فنص فنص لكل تابوقعلاا

 ىزلا دج ىف لوألا بابلا

 كلم الو حاكن ةببش الو حيو حاكن ريغ ىلع عقو ءطو لك وهف ىنزلا امأف

 ايف اوفلتخا اوناك نإو « مالسإلا ءاملع نم ةلمججلاب هيلع قفتم اذهو « نيمب
 اهم ركذن لئاسم كلذ ىفو « ةئراد ةببشب سيل امم دودحلا أردت ةهبش وه

 هنع أردي : كلاملاتف ء كرش اهيف.هلو لجرلا اهلع عقي ةمآلا اهنف + اهرهشأ

 مهضفعب لاقو ةفيئحوبأ لاق هبو « هيلع تموقو هب دلولا نأ تدلو نإو دحلا

 هلوق ةعامجلا ةجيحو :. ةمرحلا ىلع اذإ الماكدحلا هيلع : روثوبأ لاقو ؛ رزعي
 دودحلا اوءرد نيذلاوو تاهبشلاب دو كلا اوءر دا » مالسلاو.ةالصلا هيلع
 : الحلا ببسو . مزاي ال مأ هيصن ردقب لثملا قادص نم همزلي له اوفلتخا

 كمال ىذلا مكح مأ كلميال ىذلا ءزلبا ىلع هكح اهنم بلغي ىذلا كلذ له

 كلمي ملام مكحو « ةّيلحلا كلم ام مكح نإف ؟ كلمي ىذلا مكح ىلع بلغي
 : موق لاقف « مغملا نم ةيراج أطي دهاجلا لجرلا ىف مهفالتخا اهنمو . ةيمرحلا

 اهلبق ىلا قو هذه ق ببسلاو . هبشأوهر دحلا هنع موق أردو ؛ دحلا هيلع
 :كلام لاقف ء همدان ءطو لجرل لجءر ل نأ اهمو .. ملعأ هللاو « دحاو

 ةضوبقم ةبه ىه لي : سانلا ضعي لاقو ؛ رزعي : هريغ لاقو ؛ دحلا هنع أردي

 : روهمجلالاّقف « هتنياوأ هنبا ةيراج نع عقي لجرلا اهنمو . جرفلل ةعبات ةبقرلاوب
 « "كيبل كلامو تّنَأ » هبطاخ لجرل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هيلع دحال

 هنأ ىلع مهعامجإلو دولاب دلاولا داقبال د مالسلاو ةالصلا هيلغ هلوقلو

 لمحت مل مأ تافشيلع موقت :"اولاق كلذلو ؛ هدلو لام نم قربع ايف عطقيال

 ىلع مهعامتإ اضيأ مهل ةجحلا نمو  اهيكلهتسا هنأكف هئب| ىلع تمرح دق اهنأل
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 جرم لك كلذكو ؛ هيبأ ْن* ىدخقي 'نأ نبالل نكي ١ هنبأ نبا لتق وا نآلا نأ

 ,ىلع هيف ءاملعلا فلتخا « هتجوزةيراج أطي لجرلا اهثمو . ايلو هل نبالا ناك

 ىسيل ةفئاظ تلاقو ؛ الماك دحلا هيلع : روهمحلاو كلام لاقف « لاوقأ ةعبرأ

 اههركتسا تناك نإو 6 هتعواط تناك نإ هتجوزل اهم رغيف هيلعموقتو ديلا هيلع

 .« ذوعسم نبا لوق ىهو © قاعإو ديجأ لاق هبو © ةرح ىهو هيلع تثموق

 ةداج ةثام هيلع : موق لاقو 5-3 هنع أطوملا ف كلام هأآورو «رمع لوق لوألاو

 هبجوأ نك ةدمعف . ريزعتلا هيلع : موق لاقو 5 أبدا وأ انص# ناك ءاوس طقف

 , ليخلا بجو حاكن هلو ثالم ةكرش الو ما كتالم نود 'ىطو هنأ دولا هيلع

 لجر ىف ىضق مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر نأ تيثام دحلا أرد نم ةدمعو

 إو « اهتديسل اهلثم هيلعو ةرح ىسهف اههركتسا ناك نإ هنأ هتأرما ةيراج ىطو

 آاهلام ىف ةببش هل نإف اشيأو « اهلثمابتدينسل هيلعو « هل ىسهف هتعواط تناك

 ., الام ركذف « ثالتثل 'ةأرملا حكت : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب

 ايف اهجوز نع اهياع روج ةأراا نأ ىريز٠ لصأ ىلع ىنملا اذه ئوتيو

 هلوقو « كلذ فالح ىلع روهمحلااو 6 ةرجأتسملا ىطاو نع ديلا ءرذ نم

 زئاس تببشأ ةعفنملا هذه نأ ىأر هنأكو « هنع بوغرهو فيعض كلذ ىف

 نمت دحلا ءرد اهنهو . ةعئملاحاكن هبشأو ةببشلا تلحشدف « اهياع اهرجنأتسا ىلا معفانملا

 « بابلا اذهىف ةلضاد ةدسافلا ةدكنألاف ةلمملابو . اضيأ هيف فلتخا عنتما

 ميرحتلا دبرؤم ندخش ىلع اهنم دقعناام الإ دحلا أردت كلام دنع اهرثكأو

 . لهنلاب هيف رذعيال ام « كلذ هيشأ امو مألا ىلثم ةيارقلاب

 مه:ابوقعو ةانزلا فانصأ ىف ىلاثلا .بابلا
 هبيش نونصحع : فانضأ ةعبرأ مهفالتخاب ةيوقعلا فلتخت نيذلا ةانزلاو

 « مجر : ةثالث ةيمالسإلا دودحلاو . ثانإو نوكذو ديبعو رارحأو راكبأو

 نأ ىلع اوعخأ نيملسملا نإف « ٌنونصحما رارحألا بيغلا امأف . بيرغتو .« دلجمو

 « دلخلا ناز لك دح نأ اروأر مهنإف ءاودألا لهأ نم ةقرف الإ مجررلا يهد

 ةنسلإب باتكلا اوصصخف .« مجبرلا ثيداحلأ توبثل مجرلل روومحللا راص امئإو
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 اههدحأ :”نيعضوم ىف اوفاتخاو . ةيآلا - ىنازلاو ”ةميمازلا - ىلاعت هلوق ىبعأ
 . ناصحإلا طورش ىف ىناثلا عضوملاو ؟ ال مأ مجنرلا عم نودلجي له

 عجنرلا هيلع بجو نم دلحي له اوفلتخا ءاملغلا نإف ( لوألا ةلغسملا امأ )
 لاقو ؛ مجرلا هيلع بجو نم ىلع دلجنال : روهمجلاا لاقف ؟ ال مأ مجرلا لبق

 ةدمع . مجري م دلجي نصحملا ىنازلا : د وادؤ دمحأو قانإو ىرصبلا نسحلا
 نم ةأرما مجرو ؛« ازعام مجبر ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأ ١ روهمجلا

 حاحصلاىف جرم كلذ لك «دزألا نمرماع نم ةأرماو نييدوبي مجررو « ةنيهج
 دحلا ف ىوطني رغصألا دحلا نأ ىندم لا ةهجنمو . مهنم ادخاو دلج هنأ اوري ملو
 . مجرلا عم برضلاب رجزلل ريثأت الف رجزلل عضو امنإ دحلا نأ كلذو « ربكألا
 لثك اودملجاف ىئاَرلاو ”ةيناّزلا  ىلاعت هلوق موسع ىناثلا قيرفلا ةدسعو
 اوجتحاو . نصحم ريغ نم نصحم صخب ملف - ةدئاج "ةئام امسهسم دحاو
 هنع هللا ىذر ايلعنأ هريغو ملسم هجر « هنع هللا ذر ىلع ثيدحي اضيأ

 هباتكب اهندلج :لاقو ةعمجلا موي اهحرو سيمخلا موي ةينادمحلا ةحارش دلج
 هيلغ ىبنلا نأ هيفو « تماصلا نب ةدابع ثيدحو :.هلوسر ةنسب اهنحرو « هللا

 رثكيلا "اليس 0 هلا لس و ع اوثلمخ و لاق مالسلاو ةالصلا
 رةئام دئاج بيشلاب بيذشلاو ؛ ماع بي رشم و ةئام كيلجم راكبلاب

 . مجرلا طرش نم هنأ ىلع اوةفنا مهنإف ناصحإلا امأو « ةراجمحلاب ”ممجّرلاو
 هاقع ىف ءطولاو ةيرحلاو مالسإلاو غولبلا : كلام لاقف هطورشف اوفلتخاو
 ضيحلا ف ءطولا وه هدنعروظحللا ءطوااو « ءطولا ابيذ زئاجم ةلاحو « حب

 تافصلا هذبي وهو ةفصلا هذبب ىذلا ءطولا دعب ىنز اذإذ « مايصلا ىف وأ

 ءطولا ىف الإ طورشلا هذهى اكلامب ةفينحوبأ قفاوو « مجرلا هدنع هدحف
 ىازلا نوكي نأ ىنعأ « نيفرطلا نم نوكت نأ ةيرحلا ىف طرتشاو ؛ روظحلا
 كلام هاور ام ىعفاشلا ةدمعو . ىعفاشلا مالسإلا طرتشي ىلو « نيرح ةيئازااو

 و هياع هللا :ىلص ىنلا نأ » هيلع قفتم ثيدح وهو « ر2 نبا نع مفان نع

 ىلاعت هللاو ؛ دوبيلا امهرمأ هيلإ عفر ذإ » اينز نيذللا ىدوييلاو ةيدوهيلا مجر

 نم كلام ةدمعو .  طئسقلاب "مبنيا "مثكتحاف تمتكَح 'نإو - لوقي
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 اذهو « مالسإلا مدع عم ةليضف الو ةليضف هدنع ناصحإلا نأ ىنعملا نيرط

 . بينلا مكح وه اذدهف « هيلإ بودنم وه حي حاكن ىف ءطولا نأ ىلع هانبم

 ىلاعت هلوقل ةثام دلج- ىنزلا فرككبلا دح نأ ىلع اوعمجأ نيملسملا نإفراكبألا امأو

 بيرغتلا ىف اوفلتخاو - ةدلج ةئام امهم دحاو لك اودلجاف قازلاو ةيئازلا

 دبال : ىعفاشلا لاقو ؛ الصأ بيرغتال : هبادعأو ةفينحوبأ لاقف ؛ كلحلا عم

 لاقو ؛ ادبعوأ ناكارح « ىثنأ وأ ناكر كذ ناز لكل دلدلبا عم بيرغتلا نم

 دنع بيرغت الو ؛ ىعازوألا لاق هبو « ةأرملا برغتالو لجرلا برغي : كلاع

 نب ةدابع ثيدح قالطإلا ىلع بيرغتلا بجوأ نم ةدمعف . ديبعلا لع كلام

 جرخ ام كلذكو « ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا » هيفو مدقتملا تماصلا

 نم الجر نإ » الاق امبنأ ىهحلا دلاخ نب.ديزو ريره ىنأ نع حاد.ملا لهأ

 الإ هللا كدشنأ هللا لوسراي : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا أ بارعألا

 هللا باتكي اننيب ضقا معن : هنم هقفأ وهو مصحلا لاقف « هللا باتكب ىل تيضق

 ىبا نإ : لاق « "لق : ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا هل لاقف ء ملكتأ نأ ىل نذئاو

 هتيدتفاف مجرلا ىبا ىلع نأ تربخأ ىنإو « هتأرماب ىنزف اذه ىلع افيسع ناك

 بيرغتو ةثام دلج- ىببا ىلع امنأ ىو ربخأف لعلالهأ تلأسف « ةديلوو ةاش ةئام

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؛ مجرلا اذه ةأرما ىلع نأو ؛ ماع

 ”ةديلولا اّممأ : دلل باتككب اسنكتنيب نيضقأل هديب. ىسفت ىذّلاو

 ؛ ماع بيِرتغَتو ةثام دئلتج ةكلدتبا ىلتعو « ”كنيلتع "دف "معلا
 اهيلع ادخف « اهلج راف تّفرتسلعا نإف اذه ةأرثما ىلع ”سئيتنأ ايدنغاو
 .صيصخ نمو . « تنحرف !مب مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلارمأف « تفرتعاف سينأ

 ةبرغلاب ضرعت ةأرملانأ ىأر هنأل « سايقلاب هصصخ امنإف مومعلا اذه نم ةأملا
 لوقيام اريثك ىذلا ىحلصملا ىنعأ « لسرملا سايقلا نم اذهو ؛ ىنزلا نمركأل
 ةدايزلا نأ مهيأر ىلع ىببم وهو « باتكلا رهاظف ةيفنخلا ةدمع امأو : كلام هب

 رمح نع اوورو . داحألا رابخأب باتكلا خسني سيل هنأو خسن صنلا ىلع

 . اوبرغ مهنأ رمعو ركب ىأ. نع نويفوكلا ىورو . برغي ملو دح هنأ هريغو
 ثانإو ءروك ذ : نافنص ديبغلا نإف « ةشحافلا هذه ىف ديبعلا ركحامأو
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 اهدح نأ تنزو تجوزت اذإ ةمألا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نإف ثانإلا امأ
 . نيييسلسعتف ةشحافب ةنيتأ 'نإف نصح أ اذِإف ىلاعت ةلوقل ةدلج ن وسخ

 لاقف « جوزتت مل اذإ اوفلتخاو - باذعلا نيم تانصمحملا ىلعام فصن
 « اهيلع دحال : ةفئاط تلاقو ؛ ةدلج نوسخ اهدح : راضمألا ءاهقف روهح

 دحال ؛ موق لاقو ؛ باطحلاا نب رمح نع كلذ ىورو ءاطقف ريزعت اهيلع امنإو

 ناصحإلا مسا ىف ىنلا كارتشالا مهفالتخا ىف ببسلاو : الصأ ةمألا ىلع
 ليلدب لاقو جوزتلا ناصحإلا نم مهف نف - نصحأ اذإف  ىلاعت هلوق ىف
 ةلعج مالسإلا ناصحإلا نم مهف نمو ؛ ةجوزئملا ريغلا دلجتال : لاق باطحلا
 ثيدخب ادح ةجو زثملا ريغ ىلع ري مل نم جتحاو . اهريغو ةجسو رمملاق اهاع

 ةمآلا نع لئس مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا نأ ىهتلبا دلاخ نب ديزو ةريره ىنأ
 اهوادلجاف تن نإ مت اهو دلتجاف تر "نإ :لاقف ٠ نصحت ملو تنز اذإ
 نأ ىلع راصمألا ءاهقفف « ديبعلا نمركذلا امأو : « يفتش ونإو اهونعيب م
 ةئام هدح !]ب : رهاظلا لهأ لاقو ؛ ةمآلا ىلع اسايق رح لا دحح فصن دبعلا دج
 لو - ةدلج ةئام امهم دحاو لك اودلجاف  ىلاعت هلوق م ومج ىلإ ارييصم ةدلج

 : ذاش وهو ةمألا ىلعاسايق هنع دحلا أرد نم سانلا نمو : دبع نم ارح صصخت
 نيدودحما فانصأو دودحلا فانصأى لوقلاوه اذهف . سابع نبا نع ىورو
 ةيفيك ىف لوقلا اذبي قلعتيو « مهنم دحاو دحاو ىف دحلا ةيجوملا طئارشلاو

 سنهلبا اذه ىف ةعقاولا لئاسملا رومشم نف اهتيفيك امأف : اهتقو ىفو « دودحلا
 "ىلع نع كلذ ىورو ؛ هل رفح : ةفئاط تلاقف « موجرملا رفحلا ف مهفالتخا

 موي ناك املف » هيفو ءروثوبأ لاق هبو « اهم ربرمأ نبح ةينادمهلا ةحارش ىف
 « اهنومري اهب سانلا قدحأو ايف تلخدأف ةريفح اهل رفحف اهجرخأ ةعمجلا
 اوفص نكلو « اضعب يكضعب بيصينأ فاخأ ىنإ مجرلا اذكه سيل : لاقف

 * ةينالع مجرو رس مجر : نامحر مجرلا : لاق مث 3 ةالصلا ف نوفصت اك

 نم لوأف ةنيبب ناكامو ء سانلا مث مامإلا مجري نم لوأف رارقإب هنم ناك اف
 « موجرمللرفخيال : ةفينحوبأو كلام لاقو : سانلا مث مامإلا مث ةنيبلا مجري

 جرخ ام مهندمعو : طقف ةأرملل رفح : هنع ليقو ؛ ىعفاشلا كلذ ىف ريخخو

 هتقلذأ املف « ىلصملاب هانمجرف : رباج لاق « رباج ثيدح نم لسمو ىراخبلا
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 مويلا ف هل رفح هنأ ملسم ىور دقو . هاتخضرف ةرحلاب هاتكرحأف ؛ رف ةراجحلا

 ثيداحألا رثكأ : دمحأ لاق . ةفتلذع كلذ ىف ثيداحألاف ةلمحلبابو . رفح عبارلا
 لاقو ؛ هبراقي امو رهظلا دوباللا ىف برضذي : كلام لاقو ؛ رفحال نأ ىلع

 دازو ؛ هجولاو جرفلا ىقتيو ءاضعألا رئاس برضي : ىعفاشلاو ةفينح وبأ
 دنعو « اهلك دوديلا برض ىف كلام دنع لجرلا درجيو ؛ سأرلا ةفينح وبأ

 روهمنلبا دنع برشيو ؛ دعب قأيس ام ىلع فذقلا ادعام ةفينح ىنأو ىعفاشلا
 دنع بحتسيو « ةبآلا رهاظل ماقي هنإ : لاق نمل افالخ امئاق ماقي الو ادعاق
 ىلاعت هلوقل سانلا نم ةفئاط دودالا ةماقإ دنع مامإلا رضحم نأ عيمجلا
 هيلع لدي ايذ اوفلتخاو .  َنينمْؤُملا نيم "ةفئاط امسهبذتع ”دبشسيااو )
 « ةعبس ليقو « نانثا ليقو « ةثالث ليقو « ةعبرأ : كلام لاقف « ةفئاطلا مسا
 ديدشلا رحلا ف ماقيال هنأ ىلع روهمهلا نإف « تقولا امأو . اهقوفام ليقو
 دمحأ لاق هبو « ماقي : موق لاقو ؛ ضيرملا ىلع ماقيالو « دريلا ىف الو
 . ضيرم وهو ةمادق ىلع دحلا ماقأ هنأ رمع ثيدحب اجتحاو ؛ قادعإو
 ثيح ماقي نأ وهو « دحلا نم موهفملل رهاوظلا ةضراعم فالحلا ببسو
 دوددملا ةماقإب رمألا ىلإ رظن نف ؛ دودحملا سفن تاوف هل مقملا نظ ىلع بلغيال
 :لاق دحلا نم موهنملا ىلإ رظن نمو ؛ ضيرملا دحي : لاق ءانئتسا ريغ نم اقلطم
 ؛ دربلاو رحلا ةدش ىف رمألا كلذكو « اربي ىح ضيرملا دحال

 ةشحافلا هذه هب تبثثام ةفرعم وهو ثلاثلا بابلا

 هتوبث ف اوفلتدثاو . ةداهشلابو رارقإلاب توثي ىنزلا نأ ىلع ءاملعلا محأو
 كلذكو . هاركتسالا نيعدا اذإ تاجوزملا ريغلا ءاسنلا ف لمحلا روهظب
 هيف اوفلتخا مهنإو رارقإلا امأف . ةداهشلا طورشو رارقإلا طورش ىف اوفلتخا
 ىناثلا عضوملاو . ددلا هب مزلي ىذلا رارقإلا تارم ددع امبدوأ : نيعضوم ىف
 رارقإلا ددع امأ ؟ دلا هيلع ماقي ىحرارقإلا نع عجرياال نأ هطرش نم له
 هيلع ليلا بوجبو ق ىدي : نالوقي ىعفاشلاو اكلام نإف 3 ديلا هب بجي ىذلا
 لاقو ؛ ةعامخو عىربطلاو زو وأو دواك لاق هبو « ةدحاو ةرم هب هفارتعا

 « ةرم دعب ةرم ةعبرأ ريراقأب الإ دحلا بجال : ليل ىبأ نباو هبامصأو ةفينحوبأ
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 ةدمعو . ةقرفتم سلاجم ىف : هبامصأو ةفينحوبأ دازو < قالو دمحأ لاق.هب و

 هيلع هلوق نم دلاش نب ديزو ةريره ىأ ثيدوحت ف ءاجام ىعفاشلاو كلاع

 تفرتعاف ء اهمجراف تفرتعا نإف « اذه ةأرما لع سيئأ اي دغا : مالسلاو ةالصلا

 ريبج نب ءليعس ثيلح نمدرو أم نييف كلا ةدمعو . اددع رك كي مو ) أهمح رف

لسلاو ةالصلا هيلع ىبلا نع سابع نبا نع
 تاره عبرأ رقأ ىح ازءام در هنأو ما

 هنأ تاياورلا ضعب ىق دروامو :.اولاق ثيداحألا نم هريغىو « همجرب رمأ م

 . ظفح نم ىلع ةجحب سيلف رصق نمو .« ريصقت اثالثو نيترمو ةزم رقأ

 ءاملعلا روهمج لاقف ء عبر مثينزلاب فرتعا نم ىهو ( ةيناثلا ةلئثيمملا امأو

 عجر نإ : لاقف كلام لصفو ؛ ىببلا نامعو نيل ىأ نبا الإ « هعوجر لبقب

 * ناتياور كلذ ىف هنعف ةهبش ريغ ىلإ عجبر نإ امأو : هعوجر لبق ةيبش ىلإ

 راص امإو « هعوجر لبقيال ةيناثلاو : ةروهشملا ةياورلا ىهو لبقي امهادحإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هريرقت نم تبث امل رارقإلا ىف عوجرلا ريثأت ىلإ وهمجلا

 طوقس بجوأ نم ىلع بجيال كلذلو ؛ عجري هلعل ةرم دعب ةرم هريغو ازغام

 ةعور دقو . دحلا طورش نم اطرش رارقإلا ىلع ىداّعلا نوكي نأ عوجرلاب دحلا

 : محل لاقف « هوعبتاف. بره ةراجنملا هتسمو مجر امل ازعام نأ ١ قيرط نه

 ىبلل كلذ اوركذو امجر هولتقف « مالسلاو:ةالصلا هيلع هللا لوسر لإ قودر:

 هللا بوتيتف بودي هلل "ويمسك رح "دله: لاقف مالسلاو ةالصلا هيلع.

 يلعو ؛هف الخ عر وهمدباو د ودولا طقستةبوتلانأب ىعفادشلا قاعتانه نمو ع هيل

 نإف دوبشلاب ىفزلا توبث امأو . دهلا بوجووف انلاث اطرشتي وتلا مدع نوكياذه.

 ةعبرأ دوهشلا ىف طرتشملا ددعلا نأو.« دوبشلاب ىفزلا تيثي هنأ ىلع اوقفتا ءاملعلل

 نم نأو - ءادتبف ةعبرأب او "ل "م  ىلاعت هلوقل قوقيلا رئاس فالخ
 هجرف ةنياعع نوكت نأ ةداهشلا هذه طرش نم نأو « الودع اونوكي نأ مهّتفص

نم نأ ىلع مهروهمجو ؛ ةيانكلاب ال حيرصتلاب نوكت اهنأو « اهجرف' ىق
 طرش 

 ةفينح ىلأ نع ىكح ام الإ ناكم ىقالو نامز فال فلتخمتال نأ ةداهشلا هذه

 اهآر هنأ ةعبرألا نه دحاو لك دهشي نأوهو , ةروهدملا اياوزلا ةلئسم نم

 ا بيضو , رخآلا هيف هآر ىلا نكرلا ريغ اهؤطي تيبلا نم نكر ىف

 مج ؟ نامزلاب ةفلتلا ةدايشلا قفلتال مأ ناكملاب ةفلتخملا ةدايشلا قفلت لع
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 عرشلا نم رهاظلاو . نامزلاب ءىش هيشأ ناكملاو « قفلتال اهنأ ىلع اوعجأ

 عهفالتخا امأو د دودحلا رئاس ىف هنم رثكأ دحلا اذه توبثىف قثوتلا ىلإ هدصق
 هيف تيبجوأ ةفئاط نإ ؛ هاركتسالا ىوعد عم لمحلا روهظب د هدا ةماقإ قى

 نأ الإ « كلام لاق هيو « ريع ثيدح نم أطوملا ىف كلام هركذ ام ىلع دحلا.
 « بدت ىهو ىقأتف اركب نوكت نأ لثم « اههاركتسا ىلع ةرامأ,تءاج نوكت
 هلإ ةيجوزلا تعدا اذإ رمألا هدنع كلذكو « هاركتسالا رثأي اههسفن حضفت وأ.
 تعدا اذإ : لاق مساقلا نبا نإف « ةئراطلا ادع ام « كلذ ىلع ةنيبلا مقت نأ
 اهيلع ماقيال : ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو ؛ اهلوق لبق ةئراط تناكو ةيجوزلا
 نإو ؛ ةيجوزأا ىوعد عم كلذكو هاركتسالا ىوعد عم لمحلا روهظب دحلا
 ل زعم امل ةنيبب ةيجوزلا ىوعد قالو ؛ ةرامأب هاركتسالا ىوعد ف هنأت ل

 ايلع نأ ةحارش ثيدج- ىف ءاج ام مه ةجيملا نمو . هاركتسالا ىعدا مكر قأ نم
 كاتأ الجر لعلف .: لاق .ال : تلاق ؟ تدركتسا : اهل لاق هنع هللا ىضو
 ةليقث اهنأ تعد ةأرما لوق لبق هنأ رمع نع تابثألا ىورو : اولاق . كلءون ف

 لهأ نيب فالخخ الو . دعبو» نمردت ملو اهنع ىضق اهقرط الجر ناو مونلأ
 : اهل قادصلا فوجونىف اوفاتخا امنإو « اهياع دحال ةهركتسملا نأ مالسإلا
 .ضوع لاق نف ؟ ةلحن وه وأ عضبلا نع ضوع قادصلا لله فالحلا ببسو
 هللا صخ ٍةلحن هنإ لاق نمو ؛ ةيمرحللاو ةيلحلا ىف عضبلاف هبجوأ عضبلا نع
 .باوصللقفوملا هللاو « باتكلا اذه ىف فاك لصألا اذهو : هبجوي مل جاو زآلا هي
 ( اهلست مللسو هيعصو هل آو دمحم انديسىلع هللا ىلصو « ميحرلا نخرلا هللا مب )

 فذقلا باتك
 ةيوقعلا قو ؛ فوذقملاو « فذاقلاو « فذقلاق : باتكلا اذه ىف رظنلاو

 <ب لّلاو  ىلاعت هلوق باتكلا اذهىف لصألاو . تبثت اذابو. « هيف ةيجاولا
 ثذاقلا امأف د ةيآلا - ءادبش ةعببرأب اون أي "مل مث“ تانصلحملا ”نوسرسي
 هناك ءاوسو « لقعلاو غولبلا اهو : نيفصو هطرش نم نأ ىلع اوقفتا مهنإف
 اوقفتاف كوذقملا امأو . لسع ريغ وأ أملسم .؛ ادبع وأ ارح:.. ىتنأوأ اركذ ناك
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 فافعلاو ةيرخلاو غولبلا ىهو فاضوأ ةسخ هيف عمت نأ هطرش نم نأ ىلع
 فصو فاصوألا هذهنم مرْختا نِإف « ىفزا دل آ هعم نوكي نأو « مالسإلاو
 لمتحمو « فوذقملا ف ةيرخلا طارتشا ىلع ةلمحلاب روهمجلاو « دحلا بجي /

 . ءطولا قيطت نأ ةأرلا نس ىف ربتعي كلامو « فالخ كلذ ىف لخدي نأ
 ىبري نأ امهدحأ : نيهجو ىلع اوقفتاف « دحلا هب بجي ىللا فذقلا امأو
 .ةملسم ٌةرح همأ تناك اذإ هبسن نع هيفني نأىناثلاو « ىنزلاب فوذقملا فذاقلا

 ةمأ وأ ةرح تناك ءاوس : كلام لاقف « ةمأ وأ ةرفاك تناك نإ اوفلتخاو
 .تناك اذإ هيلع دحال : ىعخنلا مهاربإ لاقو . دخلا بجي ةرفاكوأ ةءلسم وأ
 .نأ اوقفتاو . ةفينح ىلأو ىعفاشلا لوق سايق وهو ؛ ةيباتكوأ ةمأ فوذقملا مأ
 « دحلا بجو حيرص ظفلب ناك اذإ هنأ نيينعملا نيذبب ناك اذإ فذقلا
 : ليل ىأ نباو ىروثلاو ةفينحوبأو ىعفاشلا لاقف « ضيرعتب ناك نإ اوفلتخاو

 .لاق نممو « ريزعتلا هيف نايري ىعذاشلاو ةفينحابأ نأ الإ « ضيرعتلا ىف دحال
 « دبا ضيرعتلا ىف : هباعصأو كلام لاقو ؛ دوعسم نبا ةباحصلا نم مهلوقب
 اهيف اوفاتخاف « ةباحصلا ايف رمع رواشف « ريع نامز ىف تعفو ةلئسم :ىهو

  ةداعلا فرعي موقت دق ةيانكلا نأ كلام ةدمعو : دحلا اهيذ ربع ىأرف « هياع

 .هعضوم ريغ ىف المعتسم اهيف ظفللا ناك نإو « حيرصلاهنلا ماقم لامعتسالاو
 راعتسملا مءالا ىف ىذلا لامحالا نأ روهمحللا ةدمعو . ةراعتسالاب الوقم ىبعأ
 ماقم عضاوم ىف موقت دق ةيانكلا نأ قيلناو « تايبشلاب أردت دودحلاو « ةهبش
 امل لايعتسالا ريكي ل اذإ هنأ ١ كلذو « عضاوم ىف فعضت دقو « صنلا

 عامجاب دوهش ةعبرأب فوذقملا فز تبثي نأ فذاقلا نع دحلا هب ئردني ىنلاو
 ؛ ةفذقب اوسيل هريغ دنعو ةفذق ةعبرأ نم لقأ اوناك اذإ كلام دنع دوهشلاو

 .ببسلاو : لصألا دوهش ىلع نو دهشي نيذلا دوهشلا ف بهذملا فاتخا امنإو
 مأ لصألا دوهش ددع مهنم دحاو لك ةداهش لقل ىف طرتشي له !مهفالتخا ىف
 ,لقتسيال نم اوناك ذإ فذقلا ىوس ايف ربتعملا لصألا ىلع نانثا كلذف ىكي
 هطققسمو هتيقوتو هسْج- ىف هيف رظنلاف دحلا امأو : ددعلا لبق نم ةداهشلا لقن ممم
 :نينام  ىلاعت هلوقل رحلا فذاقلا ةدلج نونامت هنأ ىلع اوقفتا مهنإف « هسنجب امأ
 ءاهقف نمروهمحلا لاقف ؟ هدح مك : رحلا فذقي دبعلا ىف اوفلتخاو :  ةدلج
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 نع كلذ ىؤرؤ « ةدلج نوعب رأ كلذو ه رخلا دحت ثصن هدح راصمألا

 هيو ؛ رخللا دح هدح : ةفئاط تلاقو ٠ سايع نبأ نعو ؛« ةعبرألا ءافلخلا

 :راصمألا ءاهقف نم ةعامحو زيزعلا دبع نب رمعو ةباحصلا نم دوعسم نبا لاق

 سايق روهمتلا ةدمعف . رهاظلا لهأ نم هباصأو دوادو ىعازوألاو روثويأ

 مومعلاب كلذ ىف اوكسمتف رهاظلا لهأ امأو . ىنزلاف هدح ىلع فذقلا ىف هدح

 امأو . كلذب ىرحأ دبعلا ناكف « نونامث ىناتكلا دح نأ اضيأ اوعمأ امو

 هيلعف « ةريثك ارارم ادحاو اصخش فذق اذإ هنأ ىلع اوقفتا مهمإف تيقوتلا
 ايناث ادح دحقيناث هفلقم دحف فذق نإ هنأو « اهم دحاوب دحب ل اذإ دحاو دح

 مهعمج دحاو دح- الإ هيلع سيل : ةفئاط تلاقف « ةعامح فذق اذإ اوفلتخخاو

 لاقؤ'ةعامحو دمحأو ىروثلاو ةفينحوبأو كلام لاق هبو « مهقرف وأ فذقلا ىف

 ىح ةعامجو ثيللاو ىعفاشلا لاق هبو « دح دحاو لكل هيلع نب : موق

 وهف رادلا هذه لخد نم : ناسنإ لاق نإ : لاق هنإ ىبحح نب نسحلا نع ىور

 لثم ةدحاو ةملك ىف مهعمج نإ ةفئاط تلاقو ؛ اهلخد نم لكل دحلا دلج ناز
 . لكل هيلعف ىناز اي مهم دحاو لكل لاق نإو « دحاو دحف ةانز اي مهل لوقي نأ

 ادحاو ادح الإ ةعامتملا فذاق ىلع بجوي مل نم ةدمعف . دح مهنم ناسن]

 عفرف ؛ ءامح نب كيرشب هتأرما فذق ةيمأ نب لاله نأ هريغو سنأ ثيدح.

 كلذو « كيرشل هدم مو امهسيب نعالف مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ىلإ كللذ»

 ديلا نأ ىأر نم ةدمعو . لجرب هئجوز فذق نميف ملعلا لهأ نم عامجإ

 مل لكلا فعي ملو مهضعب افع ول هنأو « نييمدآلل قح هنأ مهنم دحاو لكل
 .ساجي ىف وأ تاملك وأ ةدحاو ةملك ىف مهفذق نيب قرف نم امأو . دحلا طقسي

 « فذقلا ددعتي دما ددعتي نأ بجاو هنأ ىأر هنألن « سلاجم ف وأ دحاو

 م لولا ددعتي نأ بجوأ ناك فذقلا ددعتو فوذتملا ددعت عمتجما اذإ هنآ

 هعروتلاو ةفينحوبأ لاقف «فذاقلا ىفعب هطوقس ى اوفلتخا مهنإف هطوقس امأو.
 فعلا حصي : ىعفاشلا لاقو ؛ ذحلا طقسيال ئأ :وفعلا حصيال : ىعازوألاو

 « وفعلا زي مل مامإلا غلب نإ : موق لاقو ؛ غلبي ملوأ مامإلا غلب دحلا طقسيىأ
 ه ىعفاشلا لوقب لاق ةرف ٠ كلذق كلام لوق. فلتخاو.. وفعلازاج هغلبي مل نإ و

 هفوذفملا كلذب ديري نأ الإزجي مل غلب نإنو غ مامإلا غلبي ملاذإز وحي : لاق ةرمو
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 « هلل قحود له مهفالتخا ىف ببسلاو . هنع روهشأا ودو « هسفن ىلع ريسلا
 لاق نمو ؛ ىنزااكوفعلاز < ملهلل قخ لاق ن ؟امهيلكل قح- وأ «نييمدآلل قح وأ
 لصو اذإ مامإلا قح بلو امهيلكل لاق نمو ؛ وفعلا زاجأ نييمدآلل قح لاق
 دراؤلا رثألا ىلع اسايقو « لصيال وأ مامإلا لصي نأ نيب :قرفلاب لاق هيلإ
 مامإلا نأ فالح الف دحلا ميقي نم امأو . دحلا هنع طقس هب هفذق ايف هقادص اذإ فوذقملا نأ رهظألا وهو نييمدآلل قح هنأ ىأر نم ةدمعو . ةقرسلا ىف
 هتداهش طوقس دحلا عم فذاقلا ىلع بجمي هنأ ىلع اوقفتاو . فذقلا ىف هميقي
 ؛ ىعفاشلا لاق هبو 5 هتداهشز وحن ٠ كلام لاقف ؛ بات اذإ اوفلتخاو . بتي ملام
 دوعي ءانثتسالا له مهفالتخا ف ببسلاو . اًدبأ هتداهشزوجنال : ةفينحوبأ لاقو
 الو  ىلاعت هلوق ىف كلذو « روكذم برقأ ىلإ دوعي وأ ةمدقتلل ةلمدملا ىلإ
 نف -اوبات "نيل الإ ”نوُقسافلا مهكيلوأو !دنب ”ةداهش "مسهل البق
 ىأر نمو ؛ هتداهش لبقت الوقسفلا عفرت ةبوتلا : لاقروك ذم برقأ ىلإ دوعي لاق

 نوكو.ةداهشلا درو قسفلا مفرت ةبوتلا : لاق اعيمن نيرمألا لوانتي ءانثتسالا ن
 نع جراخ ىأ : عرشلا ف بسانم ريغ رمأ ةداهشلا در عم قسفلا عافتراأ
 مفرتال ةبوتلا نأ ىلع اوقفتاو . ةداهشلا تلبق عفترا ىم قسفلا نآل ؛ لوصألا
 نيرح نيلدع نيدهاشب تبثي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف ؟ تبثي اذامب امأو . دحلا
 ؟ ءاسنلا ةداهشبو نيبو دهاشب تبثي له:كلام بهذم ىف فلتخاو . نيركذ
 ؟ ىعدملا نيميو لوكتلاب دحي لهف لكن نإو ؟ نيمي هيف ىوعدلا ىف مزات لهو
 ًاسنأ نإو : ىفاقلا لاق . هعورف هيلع ىبت ىلا بابلا اذه لوصأ ىه هذهف
 اييترت اهترم سنأ نب كلام بهذم ىلع عورفلا ىف اباتك عضنسف رمعلا ىف هللا
 ةريزجم ىه ىلا « ةريزهلا هذه ىف هب لومعملا بهذملا ناك ذإ « ايعانص'
 عيمج ءاصحإ نآل « كلام بهذم ىف ادهم ئراقلا هب نوكي ىبح سلدنألا
 , هتود رمعلا عطقني ء ىش ىدنع تاياورلا

 رمحلا برش ىف باب
 ؟ةيانحلا هذه تبثت اذامبو ؛ بجاولاو ؛ بجوملا ى : ةيازمحلا هذه ىف مالكلاو

 اهريثكو اهليلق هاركإ نؤد رمحلا برش هنأ ىلع اوقفتاف « بجوملا امأخ
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 رمحلاا كيس اهتكح : زاجنملا لهأ لاقف ؛ اهريغ نم تاركسملا ىف اوفلتخاو

 لاقو ؛ ركسي مل وأ اريثك وأ ناكاليلق اهبرش نم ىلع دحلا باجيإو اهميرحت ىف
 انركذ دقو ٠ دولا بجوي ىذلا وهو « ركسلا وه اهم مرا : . قارعلا لهأ

 دحللا وهف بجاولا امأو . ةبرشألاو ةمعطألا باتك ىف يقيرفلا ةلدأ ةدمع

 غلبي مل نإو قافتاب رمحلا براش ىف قيسفتلاو « ةبوتلا نوكت نأ الإ قيسفتلاو
 اوأر نيذلا فاتخاو . رمحلا ىوس ايف ركسلا دح. غلب نميفو « ركسلا دح

 مهنأ الإ 3 هبودعو ىلع ءالؤه رو ؛ دبلا بوجوق ةذينألا ليلق ميرحن

 ا كللذ ىف دحلا : روهمجل:ا لاذ ؛ بجاولا دحلا رادقم ىف اوفلتخا

 دحم امأو . رخل | دحن ىف اذه « نوعبرأ كلذ ىف دحلا : دوادوروثوبأو ى هفاشلا

 لاقو ؛ رتلا دح نم فصنلا ىلع وه : روهمدلبا لاقف ؛ هيف اوفلتخاف دبعلا
 ؛نورشع ىعفاشلا دنعو ؛ نوعبرأوهو « ءاوس دبعلاو رجلا دح : رهاظلا لهأ

 ريك امل ةباحصلاو رمع رواشت روهمحلا ةدمعف . نوعبرأ نونامث لاق نم دنعو
 دحح ىلع اسايق نينامت حلا لعجي نأب هيلع ىلع ةراشإو ءرمحلا برش هنامز يف
 , « ىله ركس اذإو « ركس برش اذإ وهنع هللا ىذر هنع ليق اك هنإف « ةيرفلا
 دحب مل ماسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ىناثلا قيرفلا ةدمعو :ىرتفا ىذه اذإو

 هنأو « دودحم ريغ ابرض لاعنلاب هيدي نيب اهيف برضي ناك امتإو « ادح كلذ ىف

 غلب مك : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناعصأ رواش هنع هللا ىضر ركب ابأ

 . ةهرأل رولا 9 ردا بارشل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر برض

 برض ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ  ىردخلا ديعس ىنأ نع ىورو
 .قيرط نم ىورو . اطؤس لعن لك ناكم ريع لعجف « نيعبرأ نيلعنب رمحلا ىف
 ,ىلص هللا لوسر نأ : وهو اذه نم تبثأ وه ام ىردحلا ديعس ىبأ نع رخآ

 هيلع ىلا نع ىلع نع اذه.ىورو ؛ نيعبرأ رمحلا ف برض ملسو هيلع هللا

 ليلا اذه مبقي نم امأو ىعفاشلا لاق هبو ؛ تنثأ قيرط نم مالسلاو ةالصلا

 ةماقإ ىف اوفاتخاو دودحلا رئاسؤ رمألاكلذكو « هميقي مامإلا نأ ىلع اوقفتاف
 .ىلزاا دح هدبع ىلع كيسلا مهقب ٠ للام لاقف «.. .هديبعىلع دودتلا تاداسلا

 ,عطقي الو ؛ هسفن ملعب كلذ لعفي الو . دوهشلا هدنع دبش اذإ فذقلا دجسو
 ىلع دودحلا مقيأل :؛ ةفينحوبأ لاقو © تيللا لاق هبو « مامإلا الإ ةقرسلا ىف
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 وهو ؛ دودحلا عيمب هدبع ىلع ديسلا مقي : ىعفاشلا لاقو ؛ مامإلا الإ ديبعل
 هللا لوسر نأ ٠ روهشملا ثيدحلا كلإم ةدمعف .روث ىنأو قاسإو دمحأ لوق
 تَنّو "نإ : لاقف نصحت ملو تنز اذإ ةمآلا نع لئس ملسو هياع هللا ىلص
 ء” امو دلئجاف ثتئز "نإ م“ « اهوديلتجاف ْتَنَز نإ مث « اهو د لحاف
 ”ّمأ تنَر !ذإ » مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « ريفضب وعاو اهومعيب
 ىور امثيداحألا هذه عم دمتعاف ىعفاشلا امأو . « اهديلْجيالف 'ممكدحأ
 ام ىلع دودسحلا اومميقأ ١ لق هنأ هنع ثيدح- نم و هيلع هللا ىلص هنع

 قلاخم الو ةباحصلا نم ةعامح نع ىورم اضيأ هنألو ( "لكتاب أ تتكلم
 نأ ىلع عامجإلا ةفينح ىلأ ةدمعو . سنأو دوعسم نباو رمح نبا مهمم « محل
 زيزعلا دبع نب رمعو نسحلا نع ىودو . ناطلسلا وه دردحلا ةماقإ ف لصألا
 . ناطلسلا ىلإ مكحلاو ءىلاو ةاكزاو ةعمتللا : اولاق مهنأ ماريغو

 رارقإلاب تبثي هنأ ىلع ءاملعلا قفتاف « دحلا اذه تبغي اذامب امأو ( لصف ١
 روهجو .هباصأو كلام لاقف « ٌةحنارلاب هتوبث ىف ! وفلتخاو . نيادع ةداهبشبو
 ؛ نالدع نادهاش مكادللا دنع اهب دبش اذإ ةحئارلاب دحلا بي : زاجحلا لهأ
 لهأ نم ةفئاطو قارعلا لهأ روهمجو ةفشنح وبأو ىعفاشلا كلذ ىف ةفلاحتو
 زاجأ نم ةدمعف : ةحئارلاب دحلا تبثيال : اولاقف ةرصبلا ءاملعروهمجو زاجحلا
 اهنيثي ل نم ةدمعو . طحللاو توصلا ىلع ةداهشلاب اههيبشت ةحئارلا ىلع ةدابمثلا
 . ةهيشأاب أردي دحلاو « حئاورلا هابتشا
 ( اهلبست ملسو هيحصو هل آو دمحم انديسيإع هللا ىلصو ؛ ميحرلا نمحرأا هللا مي )

 1 رثعلا باتك

 هب بجي ىذلا قورسملا طورش ىو « ةقرسنلا دخ ىف باتكلا اذه قرظنلاو
 تيثت ايفو « ةبوقعلا ىفو « دحلا هيلع يحي ىذلا قراسلا دافص قو « دحلا
 نمتؤي نأ ريغ نم ارثتسم ريغلا لام ذخأ ىسهف « ةقرسلا أمأف د ةيانحلا هذه هب
 مطق سالتخالا ىف الو ةنايحلا ف سيل هنأ اوعمجأ مهنآل اذه انلق امنإو « هياع
 ىمذلا نع.ىورم كلذو « .عطقلا ةساحلا ف .بجوأ هنإف + ةيواعم نب سايإل الإ
 اعاتم وأ ايلح راعتسا نم ىلع غطقلا موق اضيأ بجوأو . مالسلاو ةالصلا هيلع
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 هلأو « قحلا ريعتست تناك اهنأ هروهشملا ةيمورذخلا ةأرملا ثيدح ناككمل هدحجج مث

 قاحإو دمحأ لاق هبو : اهدوحج عضولب اهعطق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 « هدحجنو عاتملا ريعتست ةيموز#م ةأرما تناك ٠ تلاق ةشئاع ثيدجح ثيدحلاو

 ملكف 3 هوملكف اهلهأ ةماسأ قأف « اهدي عطقب مالسلاو .ةالصلا هيلع ىبلا رمأق

 ”هيماس أ اي : مالسلاو ةالصلا هيلع ىبنلا لاقف « مالسنلاو ةالصلا هيلع ىبنلا ةماسأ

 ةالصلا هيلع ىبلا ماق مث « هللا دودح 'نم ”دحف ”كتكشت -هارأال

 مييف رس اذإ هنأ مكلبق "ناك نم كتاهأامنل» :لاقفابيطخ مالسلاو

 ىزذلاو « هوُنعَطَق ففيعضلا ”مهيف ”قرَس اذإو « وكرت فيررشتلا

 روهمتلا درو « اهتسمعطتقل دنمحم هتشنب ةمطاف تاكو هديب ىسفن
 ريغب لجخأي ل هنأو نومأم راعملا نأ كلذو 7 لوصألا فلا هنأل ثيدحلا اذه

 اهمنأ وهو « فذح- ثيدحلا ىفو : اولاق ؛ زرح نم ذخأب نأ ًالضف نذإ

 امإ » مالس'و ةالصلا هيلع هلوق كلذ ىلع لديو « تدحج اهنأ عم تقرم
 اذه ىورو : اولاق « هوكرت فيرشلا مهيف قرس اذإ هنأ مكلبق ناك نم كلهأ
 4 تقرس ةيموزغلا نإ : هيف لاقف ( هدانسإب ئرهزلا نع دعس نب ثيللا ثيدخلا

 اوعمجأ كلذكو : ةقرسلاو دححلا اعيمح نيرمألا تلعف اهنأ ىلع لدي اذهو : اولاق
 طاق نوكي نأ الإ عطق بلاغملا رباكملا ىلع الو بصاغلا ىلع سيل هنأ ىلع
 يلع براحملا ركح هيكحف « ليبسلل افيخع نيملسملا ىلع حالسلا ًارهاش قيزط

 مهنإف' « ةقرسلا دح هيلع بجي ىنذلا قراسلا امأو . براحملا دح- ىف ىقأيس ام

 ًاركذ « ادبعوأ ًارح ناك ءاوسو « افلكم نوكي نأ هطرش نم نأ-ىلع اوقفنا
 علق ف فالحل نملوألا ردصلاىف ىور ام الإ ؛ ايمذوأ 3 املسموأ 3 ىنأ وأ

 رمجو كاوردو نايعو سابع نبا نع كلذ يورو ء« قرس اذإ قبألا ديعلا هي

 جاجإلا نأ ىأر نف ؛ مدقتملا رصعلا دعب هيف فلتي ملو « زيزعلا دبع نبا
 نمو « ةيعطق هدنع ةلئسملا تناك مدقتملا رصعلا ىف فاليللا دوجبو دعب دقعني

 بالا دبعلا ىلع مطقلاري مل نمل ةربع الو « عطقلاب رمألا مومعب كلسمت كلذ ري مل
 قح ىف رطشتت ىلا دودحلا ىبعأ « هرطش' طوقسب هنع دحلا طوس هبيبشت الإ
 نف ؛؟ اهيف افلتع طئارش هل نإف قورسملا امأو .٠ ضيعض هيبشن وهو « ديبعلا
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 نع ىور ام الإ .« هطارتشا ىلع روهمحلا نأ كلذو « باصنلا .طارتشا اهربشأ
 هملاعت هلوق مومعل « هريثكو قوربمملا ليلقف عطقلا : لاق هنأ ىرصبلا نسلب

 ةريرهىلآ ثيدحي اوجتحا امبرو . ُةيآلا  امبيديأ اوعطقافةقراسلاو قراسلاو
 1 "نغم ] لاق هنأ مالسلاو قالب بملأ هيله ىرزلا نغ ملبسمو ىراخببلا هجم رخل

 ىلا كف“ - س

 ”عطنقمتف ”لبحلا 7 نسسيو 6 هد عطتق تف ةض..سبلا ف رسب ف راسلا

 طارشاب اولاق نيذلاو . نيملكتملا نم ةفئاطو جراوخلا تلاق هبو « هدي

 الإ « اريثك افالتخا هردق ق اوفلتخاروهمحلا ,هو عطقلا بوجو ىف باصنلا

 : نالوق وهو « ةتباث ةلدأ ىلإ دنئسي ىذلا كلذ نم روبشملا فالتخالا نأ

  قارعلا ءاهقف لوق ىئاثلاو . ,هريغو ىعفاشلاو كلام زاجملا ءاهقف لوق [هدحل
 ,نم رانيد عبرو ؛ ةضفلا نم مهارد ةثالث ىف عطقلا اوبجوأف زاجملا ءاهقف امأ

 ١ ةضفلاو بهذلا ادع امم ةقورسملا ءايشآلار ثاس هب موقت ايف اوفاتخاو . بهذلا

 هتفلتخا اذإ ىعأ « زانيد عبرلابال ىهاردلاب موقت : روهمشملا ف كلام لافف

 رانيد عبرلا نوكي نأ لثم « فرصلا فالتخال رائيد عبررلا عم مهارد ةيالثلا

 ,غبرلاوه ءايشألا ميوقت ىف لصألا : ىعفاشلا لاقو ؛ انصنو نيهرد تقو ىف

 نأ الإ مهارد ةثالثلا ىف هدنع عطقي الف مها ردلل اضيأ لضألا وهو « رانيد

 ' ربتعم امهم دحاو لك دنع هاردلاو ريئاندلاف كلام امأو . راتيد عير ىواست

 هيللاغلا يلإ ضورعلا موقت ىف .رظني هنأ هنعنييدادغبلا ضعب ىور دقو هسفتب
 هلإو ؛ مهاردلاب تموق مها ددلا بلاغلا ناك نإف « دلبلا كلذ لهأ دوقن ىف

 .لوقي نم بهلملا ف نأ نظأو « رانيد عبرلاب تموق ريئاندلا بلاغلا ناك

 روثوبأ لاق ميوقتلاف ىعفاشلا لوقبو « مهارد ةثاللاب مّوقي رانيد عبرلا نإ
 «هاردلاب ميوقتلاب ىعأ : دمحأ لاق روبشملا كلام لوقبو ؛ دوادو ىعازوألاو

 مهارد ةرشع مدنع.وه هيف عطقلا بجي ىذلا باصنلاف قارعلا ءاهقن امأو

 ' .عطقتالا : ةمربش نباو ليل ىلأ نبا مهنم ةعامج لاق دقو . هنم لقأ ىف بمال

 : ىبلا نامع لاقو « مهارد ةعبرأ ىف ليق دقو « مهارد ةسخ نم لقأىف ديلا

 ىبنلا نأ رم نبا نع عفان نع كلام هاور ام زاجملا ءاهقق ةدمعف : نيهردو

 هفقوأ ةشئاع ثيدحو و مارد ةثالث هتميق. نجم ىف عطف مالسلاو ةالصلا هيلع
 هه لاول

 عطمقت ١ لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلإ ملسمو ىراخبلا ةدئسأو كلام
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 رمج نبا ثيدحف قارعلا ءاهقف ةدمع اأو مادعاَصَقق رانيد_ عرار ديلا

 , ثيداجأق كلذ ىورو مهارد ةرشعوه "نما ةمبق نكلو .: اولاق «روك ذم ا

 ,نوغا ف عطقلا ىأر نم ريثك ةباحبصلا نم نول ةميق ق رمع نبا فلاح دقو

 ءاطع نع ىموم نب بويأ نع قاد#إ نب دم ىوبر دقو. هرريغو سابع نياك
 سو هيلع هللأ نئص هللا لوسر .دهع ىلع نِغا نم ناك : لاق سايع نبا نع

 ديلا عطقتال نأ بجو نوما نمث ىف فالخللا دجو اذإو : اوأاق : ,ه ارد ةرشع
 ىللا وهو « ةشئاع ثيبلح الوأ نيح مالكوه هولاق ىللا اذهو « نيقيب الإ

 كلام'امأو , رانيد عبرلا وه لصألا لعجو. ةلئسملا هذهىف ىعفاشلا هدمتعا
 عطق هنأ وهو « هاور ىنذلا نايع ثيدحي رمع .نبا ثيدخ هدنع دضتعاق

 نأ لبق نم ناهع ثيدح نع رذتعي ىعفاشلاو « مارد ةثالثبتموق ةجرتأ ىف
 مارد ةثالث ف عطقلاو ١ امهرد رشع انثا تقولا كلذ ىف مهدتع ناك" فرصلا

 نع حفصلاو زواجتلا باب ىف لخدأ هارد ةرشعق عطقلاو « لاومألل ظفحأ

 ةشئاع ثيدحو رمع نبا ثيدح نيب عمجلاو « وضعلا فرشو لاملا ريسي'

 نإف « هريغ بهذم ىلع نكم ريغو ىعفاشلا بهذم ىلع نكم نايع لعفو
 دحأ وه اذهف « بهاذملا ىلؤأ ىعفاشلا بهذا حيجرتلا نم ىلوأ عمجلا ناك
 وهو رووشم عرف ف بالا اذه نه اوفاتحخاو . عطقلا ىف ةطريشملا طورمشللا

 ىلك ظن نوكي نأ نود اباصن ىنعأ « عطقلا هيف بحي ام ةعامجلا تقرس اذإ

 نوكي نأ لثم ء اعم زرحلا نم باصنلا اوجرخي نأ.كلذو ؛ اباصن مهنه دحاو
 لاق هبو.« اعيمج نوعطقي : كلام لاف ؛ باصنلا ىواسي اقودنص وأ :الدع
 هذحنأ ام نؤكي ىتح مهيلع مطقال : ةفينوبأ لاقو ؛زوثورأو دمحأو ىعفاشلا»

 لام زدقب قلعتت امنإ ةبوقعلا ىأر عينمملا مطق نف ؛ اباصن مهم دحاو لك
 عطقلا بجوي ىنذلا وه قورسأا لأملا نم ردقلا ةذه. نأ. ىأ : قورسملا

 ةمرح. ناكمل هنود امبال ردقلا اذبب قلع امنإ عطقلا نأ ىأر نمو ؛ لاملا ظفحلا
 اوفلتعاو . ةدحاو دي عطق عرنشلا هيف بجوأ ايف ةريثكذيأ مطقتال : لاق ديلا

 مكحلا موي ا ةفينح وبأ لاق ؛ ةقرسلا وب : كلام لاقف ؛ قورسملار دقي ىم

 نأ كلذو «"زرحلا وهف دحلا انه بوجو ى ىناثلا طرشلا اًمأو . عطقلاب هيلع

 . هجحيصم.دبأ اهانعم ام رظنبلو « لوصألا حيمجب ةزايعلا هذه اذكه (1)
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 طارتشا ىلع نوقفتم مهبارصأو ىوتفلا مييلع رودت نيذلا راصمألا ءاهقف عيحج

 :زرحم سيل امه زرحوه ايف.اوفلتخا دق ناك نإو « عطقلا بوجو ىف ز رحلا

 رسعي ىك لاومألا هب ظفحن نأ هنأش ام هنإ زرحلا دح ى لاقي نأ هبشألاو

 قراسلا هلعف اذإ ىذلا"لعفلا فو « كلذ هبشأافو رئاظحلاو قالغألا لثم اهذمنأ

 كلام اذه ىلإ بهذ نمثو ؛ دعب هركذنسام ىلع زرحلا نم جارخإإلاب «نعصتا

فئاطو رهاظلا لهألاقو ؛ ميباضصأو ىررالاو ىفاشلاو ةفينحوبأو
 لهأ نم ة

 ةدمعف . زر ريغ نم هقرس نإو باصنلا قرس نم ىلع عطقلا :, ثيدحلا

 ةالصلا هيلع ىبنلا نع هدج نع .هيبأ نع بيعش نب .ورمحع ثيلح روهمجلا

 اذإف «٠ لج ةسيرتح ىف الو قساعسم رسم“ ىف ملطتقال ١ لاق هنأ مالسلاو

 كام لسرمو جيلا تت خل ايف عطا "نيرا أ كرا "أ
 نب ورمع ثيدح ىبعمب ىكملا نيسحىأ نب نمحرلا دبع نب هللا دبع نع اضيأ
 اوعطقاف ةقراسلاو”قراسلاو  ىناعت هلوق مومع رهاظلا لهأ ةدمعو . بيعشن

 هتصصخ ام الإ ٠ اهمومع ىلع َةيآلا لمح نأ بجوف : اولاق . ةيآلا- امهيدنأ

 نم هيف عطقي ىنذلا رادقملا ةتباثلا ةنسلا تصصحخخ دقو « كلذ نم ةتباثلا ةنسلا

 عقاولا فالتخالا عضومل بيعش نب ورمع ثيدح اودرو . هيف عطقيال ىذلا

 ورم ثيداحأ : ربلا دبع نب رمعوبأ لاقو : بيعش نب ورمع ثيداحأ ىف

 هوبجوأ ن يذلا دنعز رحلا امأو : تاقثلا اهاور اذإ بجاو ابي لمعلا بيعشبا

 تيبلا باب نأ ىلع مهقافتالثم « ءايشأ ىف اوفلتخاو ءايشأ ىلع هنم | وقفتأ مهنإف

 نم قرم نم نأ ىلع مهقتافتا لثمو . ةيعوألا ىف مههالتخاو ؛ زرح هقلغو

 مهفالتخاو « رادلا نم جرم ىتح عطقيال هنأ ىكسلا ةكرتشم ريغ راد تْنب

 اذإ هدي عطقت : زرحلا طرتشا نمم ريثكو كلام لاقف « ةكرتشملا رادلا ىف

 نم جرخأ اذإ الإ هيلع عطقال : دمحمو فسوي وبأ لاقو ؛ تيبلا نم جرجخأ

 « شابنلا ىلع عطقلا بحي ىح زرح وه له ربقلا.ف مهفالتخا اهمو . رادلا

 ,نشابنلا ىلعو ءزرح وه : ةعامجو دمحأو ىعفاشلاو كلام لاقذ ؟ زرحي سيل وأ

 « هيلع عطقال : ةفينح وبأ لاقو ؛ زيزعلا دبع نب رمع لاق هبو « عطقلا

 لتعز رحلاو : تباث نب ديز نع كلذ ىورو « ىروثلا نايفس لاق كلذكو

 ناث -- دهحملا ةيادب - ١
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 «. هيف قورسملا ءىشلا كلذ ظفحب ةداعلا ترج. ءىئنش لكوه ةلمحلاب كلام

 « سابللا نم ناسنإلا ىلع امو « ةيعوألا كلذكو ءزارحأ هدنع باودلا طبارف
 زرح هل وهف ائيش متانلا دسوت اذإو . هدنع وه وأ هيلع ام لكل زرح.ناسنإلاف

 وهف هبتنملا نم هذخأ امو « دعب قأيسو ةيمأ نب ناوفص ثيدحىف ءاجام ىلع
 .هريغ وأ للا نم ىبصلا ىلع ناكام ”قراس كلام دنع عطقي الو : سالتخا
 ع هدنع عطقي مل ائيش ةبعكلا نم قرس نمو ؛ هظفحي ظفاح هعم نوكي نأ الإ

 . عطق اليل اهنم قرس نإ هنإ بهذملاف ليق دقو ؛ دجاسملا نم كلذكو
 زرحلاب نولئاقلا قفتاو .. زرحب سيل امو زرحوه ايف ةريثك بابلا اذه عورفو
 ناك ءاوسو « عطقلا هيلع بجو هزرح نم ءىذلل اجسرخع ىعم" نم لك نأ ىلع
 .فالتخا لثم « فالحلا عقو ةيمستلا تددرت اذإو . هجراخ وأ زرخلا لخاد

 برفف « هجراخ رخآلاو ء تيبلا لبشاد امهدحأ : ناقراس ناك اذإ بهذملا
 ىلع عطقلا ليقف « رحآلا هلوانتف تسلا ف فيقتا نإ قوما عاتملا امهدحأ
 برقم ىلع عطقلاليقو 3 امهم دحا و ىلع عطقال : ليقو ؛ هل لوانتملا جراخلا

 لرخلا نم جرا مسا قالطنا ىلإ لآ هلك اذهىف فالحلاو . بقثلا نم عاتملل

 , عطقلا بوجو ىف هطارتشاو زرحلا قف لوقلا وه اذهف . هقالطنال وأ هيلع
 هطفقوت لقو « عطق زرحلا جراخ هذخأ م زرحلا نم قورسملاب ىر نمو

 عطقي : مساقلا نبا لاقو ؛ جرحي نأ لبقو هيمر دعب ذخأ اذإ هيف كلام
 ريغ كالمتم لك نأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نإف « قورسملا سنج امأو ( لصف )

 .ءايشألا ادع ام عطقلا هتقرس ف بجي هنإف « هنم ضوعلا لمس و هعبب زوي قطان
 بهذف « كلذ ىف اوفلتخا مهنإف ةحبابم اهلصأ ىبلا ءايشألاو ء ةلوكأملا ةبطرلا

 .لاقو ؛ هيف ضوعلا ذخأو هعيب زوجي لومثم ىلك ىف مطقلا نأ ىلإ روهمحلا
 . شيشحلاو بطحلاو ذيصلاك حابم هلصأ اف الو ماعطلاف عطقال : ةفينح وأ
 طارتشا ىف ةدراولا راثالا مومو مطقلا ةيجوملا ةيالا مومع روهمجلا ةدمعق

 ةالصلا هيلع هاوق بطرلا ماعطلا ىف عطقلا هعنم ىف ةفينح ىلأ ةدمعو : باصنلا
 ةذكه ىور ثيدحلا اذه نأ كلذو عرسك الو رع ىق ملطقال ه مالسلاو
 ىلا ةجشلا حايم هلصأ ايف عطقلا عنم ف اضيأ هتدمعو : ةدايز ريغ نم اقلطم
 هيف بجي :ئذلا قورسملا طرش نم نأ ىلع اوقفثا مهلأ كلذو « كلام لكل هن



 ها

 ؟دحلا أردت ةببشوه امف اوفلتخاو . الم ةببش هيف قراسلل نوكيال نأ مطقلا
 ةثالث ىف وه قورسملا ف ةطرتشملا طورشلا دحأ اضيأ وه اذهو « ةببشب سيل امم
 . دعب ايف ةلثدملا وذه ىقأتسو « هطورشو « هردقو « هسنج ىف : عضاؤم
 ء .ثفحبصملا ف ىورسملا سنجف'رظنلا نم ىتعأ « بابلا اذه نم اوفلتخاو
 اذه لعلو « عطقبال : ةفينحوبأ رلاقو ؛ هقراس عطقي : ىعفاشلاو كلام لاقف
 , لامب"سيل ذإ اقح هيف دحأ لكل نأ وأ « هعيبزوجيالهنأ نع ءانب ةفينحىنأ نم
 لقعي الو هقفيال نمم ايمجعأ اكولمم اريغصق رس نميف بابلا اذه نم اوفلتخاو
 « عطقي : كلام لاقف هقفي اريبك ناك نإ امأو . عطقي : روهممحلا لاقف « مالكلا
 هقراس نأ كلام دنعف ؛ ريغصلا رحلا ىف اوفلتخاو . عطقيال : :ةفينحوبأ كاقو
 .ناتصأ نم نوشجاملا نبا لوق وهو «. ةفينح ىنأ دنع عطقي الو ؛ عطقي
 ىه اهف اوفلتخاو . دحلا اذه أردتةبوقلا ثالملا ةببش نأ انلق اك"اوقفتاو : كلام
 روهمملا نإذ ؛هديسلام قرسي دبعلا اهنف « اهنم ًارديال امم كلذ نم أردي ةهبش
 لاقو ؟ اطرش طرتشي ملو عطقي : روثوبأ لاقو ؛ عطقيال ةنأ ىلع ءاملعلا نم
 بجي ىذلا مداحللا ف كلام طرتشاو . هديس هنمتأي.نأ الإ مطقي' : ردابظلا لهأ

 طرتشا ةرم ىعفاشلاو ؛ هسفنب هديسا ةمدخلا لي نوكي نأ دحلا هنع أردي نأ
 الو دوعسم نباو هنع هللا ىضر رمع لاق دحلا ءردبو . هطريشي مل ةرمو اذه

 لاقف ءرخآلا لام نم قرسي نيجوزلا دحأ اهنفو . ةباحصلا نم امل فلاخم

 نم قرس نم ىلع عطقلاف هعاتم هيف تيبب درفني دخاو لك ناك اذإ : كلام
 ةبيشل نيجوزلا دحأى لع عطقال نأ طايتحالا : ىعفاشلا لاقو ؛ هصحاص لام
 ٠ ىلزملا هراتباو' ء كلام.لوق لثم هنع ىور دقو « لاملا ةببشو طالتخالا

 نبالا لام نم قرس ايف بآلا عطقيال نأ اهيف كلام بهذ « تابارقلإ اهنمو

 نم مهاوس ام عطقيو. « كيأل كلامو تنأو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل طقف

 بألا ىععي : لفسألاو ىلعألا بسنلا دوع عطقيال : ىعفاشلالاقو ؛ تابارقلا

 «ةمرحلا محئرلا وذ عطقيال : ةفينحوبأ لاقو ؛ ءانبألا ءانبأو ءانيآلاو دادجأألاو

 مهفالتخا اهنمو . عامجإلا هصصخخام الإ قرس نم لك دي عطقت : روثوبأ لاقو
 نم كلملادبع لاقو ؛ عطقي :كلام لاقف ؛ لاملا تيب نم وأ منغلا.نم قرس نميف

 ٠ هيانغإ هذه بجي ام اهب بحي ىلا ءايشألا ف لوقلاوه اذهف . مطقيال : هباصصأ
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 بجاولا ىف :لوقلا
 ىبعأ ٠ انركذ ىلا تافصلاب ثدجو اذإ ةيانحلا هذهىف بجاولا امأو .

 "لع اوقفتا مهنإف « ةقرسلا ةفص ىو قورسملا ءىشلا فو قراسلا ف ةدوجوملا
 3 عطقلا بجي مل اذإ مرغلاو « ةيانج ىه ثيج نم .عطقلا هيف بجاولا نأ
 هيو ( عطقلاعم مرغلا هيلع : موق لاقف ؟ مطقلا عم مرغلا عمجي له اوفلتخاو

 اذإ مرغ هيلع سيل : موق لاقو ؛ ةعاحجوروثوبأو ثيللاو دمحأو ىعفاشلا لاق
 نباو ىروثلاو ةفيتحوبأ لوقلا اذهب لاق نممو « هنيعب هعاتم هنم قورسملا دج م
 قراسلا عبتأ ارسوم ناك نإ : لاقف هباضأو كلام قرفو ؛ ةعامجو ليل ىلأ
 ماوه كلام طرتشاو « ىرثأ اذإ هب عبتي مل ارسين ناك نإو « ٌقورسملا ةميقب
 نيرمألا نيب عمج نم ةدمعف .. مساقلا نبا هنع ىكح ايف عطقلا موي ىلإ رسيلا
 «هبجوم ّنح لك ىضتقاف ؛ ىداألل ىحو « هلل نح : ناقح ةقرسلا ف عمتجاأ هنأ
 هدنعهنيعب دجوي مل اذإ مزل هنيغي لجو !ذإ هنم هنأ ىلع .اوعمجأ امل مهمإف اضيأو
 ثيدح نييفوكلا ةدمعو . ةبجاولا لاومألا رئاس ىلع اسابق هنامض ىف نوكي نأ
 ”مراغتيال ١ لاق يلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ فوع نب نمحرلا دبع
 .ثيدحلا لهأ دنغضع م ثيدحلا اذهو , دمملا هيلع مقأ [ذإ ”قراّسلا
 .ىاسنلا هجبزدخو مهضعب هلصو دقو : لاق ؛ عوطقم مهدنع هلل :رمعوبأ لاق .

 نولوقيو « لوص الل فلا دحاو قحح ف نيقح عامجا نإ:نولوشي نويفوكلاو
 هيف عطقف ام ائيبث قرص اذإهنأ نوري انه نمو « مرغلا نم لدب وه عطقلا نإ
 . سايق ريغ ىلع, ناسحتتساف كلام ةقرفت امأو . هيف عطقبال هنأ ايناث هقرس مب
 وهف عطقلا لحم امأ . لحلا مدع دقو قرس ,نميفو هلحم ىف رظنلاف مطفلا امأو
 عباصألا : موق لاقو ؛ روهمجلا هيلع ىذلا وهو« عوكلانم قافتاب نيهلا ديلا
 كلذ .ى اوفلتخا مهنإف ؛ ةقرسلا ىف ىهلا هدي تععطق دق نم قرس اذإ امأف . طقف
 ضعب لاقو ؛' ىنولا ديلا دعب ىرسيلا هلجر عطقت : قارعلاو زاجنخلا لهأ لاقف
 هنم عطقي الو « ىبهلا دعب ىرسيلا ديلا عطقت : نيعباتل ضيعبو رهاظلا لهأ
 لجرلا عطق ىلع مهقافتا دعب ةفيندوبأو ىعفاشلاو كلام فلتخاو . كلذ ريغ
 نايفس لاقف ؟ ال مأ ةثلاث قرس نإ عطقلا فقي له ؛ ىههلا بيلا دعب ىرسيلا
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 لاقو ؛ طقف مرغلا ةثلاثلا ىف هيلع امنإو « لجرلاف عطقلا طقي : ةفينحوبأو

 تعطق ةعبار قرس نإ مث ؛ ىرسيلا هدي تعطق ةثلاث قرس نإ : ىعفاشلاو كلام
 كلام لوق ىنعأ . ركب نأو رمع نع ىورم نيلوقلا الكو « ىبيلا هلجر

 ةقراسلاو قراسلاو - ىلاعت هلوق ديلا عطق الإ ري مل نم ةدمعف . ةفينح ىنأو

 عطق نم ةدمعو . طقف نييراحملا ف الإ لجرألا ركذي ملو  امهيديأ اوعطقاف
 هدي عطقف قرس دبعب ىأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نأ ٠ ىور ام ديلا دعب لجرلا
 مث « ىرسيلا هدي عطقف ةئلاثلا ىف هب ىتأ مث « هلجر عطقف ةيناثلا مث « ىنولا

 ةيفو « هللا دبع نب رباج ثيدح نم اذه ىورو « الجر غطقف ةعبارلا ىف هب أ

 هيلع هلوق هدريو « ثيدحلا لهأ دنع ركنم هنأالإ « هلتقف ةسماخلا هذخأ مث و

 , التق ركذي ل و ب ومع نيهيفو شحاَوَف 7 , مالسلاو ةالصلا

 « ديلا دعب لجرلا عطق مالسلاو ةالصلا هيلع ىبلا نأ ١» سابع نبا .ثيدحو

 نأب ةقرس ريغ نم عطقلا لحم بهذ اذإف « ةسماحلا ف ب'دؤي هنأ كلام دنعو

 ىلإ ليقو « ىرسيلا ديلا ىلإ مطقلا لقتني بهذملا ف ليقف « ءالش ديلا تناك:

 يذلا لصفملا نم عطقي ليقف « مدقلا نم عطقلا عضوم ىف فلتخاو + لجرلا
 امنإ ليقو « نالخديال ليقو « عطقلا ىف نابعكلا لخدي ليقو ؛ قاسلا لصأ ىف

 نأ ةقرسلا بحاصل نأ ىلع اوقفتاو . مدقلا طسو ىف ىذلا لصفملا نم عطقت

 .نع بيعش نب ورمح نع ىور امل مامإلا ىلإ كلذ عفري ملام قراسلا نع وفعي

 . "يلكتنيتب دو دمحلا وفات لاق ملسوهيلعمللا ىلص هللآ لوسر نأ هدج نع هيبأ

 وبل  مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو « بجو 'دنقف "دس 'نم ىنستلسب انف

 ناوفصل هلوقو « "دسحلا اهساع تْمَقأل دمحم" تانب ”ةمطاف تاك
 قرسي قراسلا.ف اوفلتخاو . « ؟ هب ىديت أت نأ لبق كلذ ناك الهو

 هبنب وأ « هقرم ام ةقرسلا بحاص هبهو دقو مامإلا ىلإ عف ريف عطقلا هيف بحي ام
 ىلإ عفر دق هنآل « دحلا هيلع : ىعفاشلاو كلام لاقف عطقلا لبقو عفرلا دعب هل

 كلام ثيدح روهمحللا ةدمعف : هيلع دحال : ةفئاطو ةفينحوبأ لاقو ؛ مامإلا

 نم نإ » هل ليق هنأ ةيثمأ نب. ناوغص نب هللا دبع نب ناوفص نع بابش نبا نع
 هءادر دسوتو دجبمملا ف مانف + ةئيدملا ىلإ ةيمأ نب نارهفمص مدقف « كله رجابي مل
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 لص هللا لؤسر ىلإ هب ءاجيف قراسلا ناوفص ذخأف « هءادر ذخأف قراس ءاجف
 .لاقف « هدي عطقت نأ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر هب رمأف ؛ ملسو هيلع هللا
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف : ةقدمص هيلع وه هللا لوسراي اذه درأ مل : ناوفص
 ا . « هب ىنيتأت نأ لبق الهف : مسو هيلع

 ةقرسلا هب تبثت اهف لولا

 .رحلا رارقإب تبنت !منأ ىلعو « نيلدعنيدهاشب تبثت ةقرسلا نأ ىلع اوقفتاو
 هسفن لع هرارقإ : راصمألا ءاهقف روهمج لاقف ؟ دبعلا رارقإ ىف اوفاتخاو
 ديعلا رارقإ بجمال : رفز لاقو ؛ امرغ هيلع بجوي سيلو « هدحل بجوم
 حيرش لاق هبو ؛ هالول"الام هنوكل هدي عطقالو هلتق بجوي امب هسفن ىلع
 نإو . هعوجر لبق ةهبش ىلإ زازقإلا نع عجر نإو «. ةعامجو ةداتقو ىعفاشلاو
 نع نويدادغبلا ىكح اذكه « ناتياور كلذ ف كلام نعف ةببش ريغ ىلإ عجر
 وه امنإو « ضرغلا اذهب نيلي سيل ليصفت كلذ ىف نيرخأتمللو « بهذملا
 . بهلملا عير فتب قئال

 ( ابلست ملسو هيدص وهل آو دمحم انديس ىلع هللا لصو ؛« مخرلا نمحرلا هللا مسبب )

 ةيارحلا باتك
 تلا "نوب راحم ”ني كلا ”ءازسج امن 1  ىلاعت هلوق باتكلا اذهىف لصألاو
 لاقو . نيبراحنا ف ىه روهمجادنع ةبآلا هذه نأ كلذو : ةبآلا - كيو
 ةالصلا هيلع ىنلا نامز ىف اودئزا نيذلا رفنلا ف تلزن اه : .سانلا ضعب
 تعطقف ملسو هيلع دّللا ىلص هللا لوسر منيب رمأف « لبإلا اوقاتساو مالسلاو
 ىلاعت هلوقل نيبراحملا ىف امنأ حيحصلاو « مهئيعأ تامسو مهلجدأو ميهيديأ
 ةزدقلا مدع سيلو - 'منهيسسلاعا ور ديقت 'نأ لبق 'نيما وبات ”نيرذتلا الإ -
 اذه لوصأ ىف رظنلاو ٠ نيبراحنا ىف اهنأ يبف رافكلا ةبوت ف ةطريشم ميهلع
 رظنلا : ىناثلاو . ةبارحلا ى رظنلا : اهدحأ : باوبأ ةسمخ ق رصحني باتكلا
 بجاولا طقسم ىف : عبارلاو . براحللا ىلع بحي ايف : ثلاثلاو ٠ براحنا .ف
 . ةيانخكلا هذه تيثت اذاعي : سماملاو , ةبوتلا ىهو هنع
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 ةبارحلا ىف رظنلا ىف لوألا بابلا
 رصملا جراش ليبسلا عطقو حالسلا راهشإ اهنأى ع اوقفتاف « ةبارحلا امأف

 هجيراخيؤ رصملا لخاد : كلام لاقق «رصملا لخاد براد- نميف اوفلتخاو
 ىبعم امنإو « ددعلا طرتشي مل ناك نإو ٠ ةكوشلا ىعفاشلا طريشأو ؟ ءاوس
 ةيلاغملانأل « نارمعلا نع دعبلا اهبف طرتشي كلذلو « ةبلاغملا ةوق-هدنع ةكوشلا'
 ناطلسلا ضعض اذإ هنإ : ىعفاشلال وقي كلذكو ؛ نارمعلا نع دعبلاب أتت امنإ
 ؛ سالتخا هدنع وهف كلذ ريغ امأو « ةبرا تناك رصملا ف ةبلاغملا تدجوو
 . رصملا ىف ةبزاخملا نوكتال : ةفينحوبأ لاقو

 . ىذلاو ملسملا وهو ؛ةبارحلا لبق انوقحم همد ناك نم لكوهف : براخلا امأف

 براغغلا ىلع بجيب ايف ثلاثلا بابيلا

 نييمدآلل قحو هلل قح هيلع بجي هنأ ىلع اوقفتاف « براحملا ىلع بحب ام امأو:

 نم لجرألا عطقو ىديألا عطقو بلصلاو لتقلاوه هللا قح نأ نإع اوقفتاو
 تابوقعلا هذه ىف اوفلتخاو . ةبار4-ا ةيآ ىف ىلاعت هللا صتام ىلع ىنلاو « فالخخ

 لتق نإ : كلام لاقف ؛ براحملا ةيانج ردق ىلع ةبتررم وأ رييختلا ىلع ىه له
 هلتق ىف ريبختلا امإو « هبفن قف الو هعطقف ريبخت مامإلل سيلو « هلتق نم دب الف

 ,هلتق ىف رييختلا امنإو « هيفنىف رييخت الف لتقي ملو لاملا ذخأ نإ امأو . هباصعوأ
 ريخم هدنع مامإلاف طقف ليبسلا فاخأ اذإ امأو . فالخ نم هعطقوأ هبلص وأ
 كلذ ىف عجار رمألا نأ هدنع رييختلا ىنعمو . هيف وأ هعطق وأ هبلص وأ هلتق ف

 داهتجالا هجوف « ريبدتلاو ىأرلا هل نمم براحملا ناك نإف « مامإلا داهتجا ىلإ

 ةوقوذ وه امء]و هل ىأرال ناك-نإو . هررض مفريال عطقلا نآل « هياص وأ هلتق

 لبخأ نيتفصلا نيتاه .نم ءىش هيف سيل ناك نإو . فالخ نم هعطق سأيو-

 : نم ةعامجو ةفينحوبأو نعفاشلا بهذو . ىثلاو برضلا وهو هيف كلذ رسيأب
 اهينرت .عرشلا نم. مولوملا تايانبللا ىلع ةيترم ىه ةبوقعلا هذه نأ ىلإ ماملعلا
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 هلو « لاملا دخأ ع نه الإ مطقي الو « لتق نم الإ نيبراحلانم لتقي الف « هيلع

 ,ىلع مههف ريخع مامإلا لب : موق لاقو ؟ لتق الو لاما ذخأي مل نم الإ ىني

 هظالحلا بيسو . هذخأي مل وأ .لاملا ذخأ « لتقي ملوأ لتق ءاوسو «' قالطإلا

 كلامو ؟ مهايانج بسح ىلع ليصفتلل وأ رييختلل ةيآلا فد وأ فرح له

 ىعمُيف اوفلتخاو : ريبختلا ىلع ضعبلاو ليصفتلاىلع نيبراحنا نم ضعبلا لل>

 انو ع ىج بلصي هنإ : موق لاقف اوباصيوأ  هلوق

كرأ لقي : لاق نم مهنم ءالؤهو ي اعم بلصيو لتقي هنأ كلذ ىنعم ىلإ
 مئا

 وهو « ةبشخلا ىف لتقي م ايح بلصي هنإ ليقو « بهشأ لوقو»و « باصي

 ,ىلص بلصي مث الوأ لتقي هنأ ىأر نمو ؛"نوشجاملا ن نباو مساقلا نبا لوق

 .ىلصيال : مهضعب لاقف ةيشحلا ف لتقي هنأ ىأر نمو ؛ ؛ بلصلا لبق هدنع هيلع

 اذإ : نون لاقو ؛ هيلع ىلصيو ةيشحلا فلخ فقي ليقو « هل اليكنت هيلع

 هيف ؟ ةالصلا دعب ةبشحلاىلإ داعي لهو . هيلع ىلصو اهم لزنأ ةبشحلا ىف لثق

 .ةثالث نم رثكأ ةيشللا ىلع: ىبيال هنأ هبامصأو ةفينجوبأ بهذو ؛ هنع نالوق

 هدي 'عطقت نأ هانعف - فال نم مهلجرأو يدا لقرأ د هلوق امأو : مايأ

 007 ىبعا هلجرو ىرسيلا هدي تعطق داع نإ مث « ىرسيلا هلجرو ىلا

 ىهيلا هلجرو ىرسيلا هدي عطقت :. مساقلا نبا لاقف ؛ ىلا هل نكت مل اذإ

 هاو ادي فما ل ا ببهشأ لاقو

 نم ىني نأ وه ىنلا نإ ليقو ؛ « نجسلاوه ىنلا نإ ليقف « ضرألا نم اوفني وأ

 ( كلام نع مساقلا نبا لوق وهو « هتبوت 7

 هلوألابو .« كلام نع نالوقلاو « ةالصلا هيف رصقن ام لقت نيدلبلا نيب نوكيو

 . ةماقإل مامإلا نم ,هرارف وه ىنلا ىنغم : نوشجاملا نبا لاقو ؛ ةفيئحوبأ لاق

 ىننلا امأ : ىعفاشلا لاقو ؛ الف هيلع ردقي نأ دعب ىني نأ امأف « « مهبلع دحلا

 ةبوقع ىه ليقو « عابتالاب دالبلاف مهاندرش اوبره نإ نكلو « دوصقم ريغف

 ىعم ليقو ؛ ىعفاشلانغ اهلكو « امئاد نجسيو ىنني اذه ىلع ليقف ؛ ةدوصقم

 ىنلا نأ وه رهظي ىللاو . برحلا نذرأ ىلإ مالسإلا ضرأ نم ىأ : اوفني وأ
 ىلا ع

 اولشفا نأ ”ميهياداع انميسك . انأ ولو . ىلاعت هلوقل مهطو نع مهيرغت
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 <« لئقلاو ىننلانيب ىوسف : ةيآلا + ممكرايد نيم اوجرمخا و مكسفن 8 0 2ث, 2 .ه و ٠ رم م6 5 2
 لاقي ام لكو 9 لتقلاو برضلاك تابوّمعلا نم ةداعلاب ةفورعم ةبوقع ىهو

 . فورعلاب الو .ةداعلابال افورعم سيلف اذه ىوس هيف

 ةبوتلا._نم هنع بجاولا طقسم قف عبارلا بايلا

 نيذّلا "الإ :ىلاعت هلوق هيف لصألا نإذ « هيلع بجاولا قحلا طقسي ام امأو
 : عضاوم ةعبرأ ف كلذ نم فلتخاو "ميال اور دقت "نأ لابنق 'نيم اوسبات
 .لبقت ىنلا براخلا ةفص اف تلبق نإ : ىلاثلاو . ؟ هتبوت لبقت له : اهدحأ

 هلوقل رهشأ وهو هتنوت لبقت هنإ لوق: : نيلوق كلذ ىف ملقلا لهأل نإف ؟ هتبوت
 « هتبوت لبقتالنإ : لوقو - مهياع.اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ  ىلاعت
 طقسن :ىلا ةبوتلا ةفص امأو . نيبراحا ىف لزنت مل ةيآلا نإ لإق نم كلذ لاق

 : نيهجوب نوكت هتبوتذأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلع اهيف اوفلتخخا مهنإف مكحلا

 هقأيو هحالس ىنلي نأ ىناثلاو ؛ مامإلا تأب مل نإو هيلعوهام كري نأ امهدحأ
 هنأب نوكت'امنإ هتبوت نأ ىناثلالوقلاو ٠ مساقلا نبا بهذموهو ء« اعئاط مامإلا

 هنأ لبق مامإلا ىأ نإو .« هناريخ رهظيو هعضوم ف سلخيو هيلعوه ام كري
 .ثلاثلا لوقلاو . نوشجاملا نبا لوقوه اذهو « .دحلا هيلع ماقأ هتبوت رهظت

 . هنع كلذ طقسي مل هيلع وهام كرت نإو « مامإلا ىلإ ءىسناب نوكت امنإ هتبوت نإ
 :هتبوتت نأ وه كلذ ليصحتو « مامإلا ىنأي. نأ لبق ذخأ نإ ماكخألا نم امكح

 آذإ نوكت امنإ اهنإ ليقو « هيلع ردقمي نأ لبق مامإلا ىلأي نأب نوكت اهنإ ليق
 براحما ةفض.امأو . اعيمح نيرفألاب نوكتليقو « طقف ةردقلا لبقهتبوت ترهظ

 قحبلينأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث ىلغ اضيأ اف اوفلتخا مهنإف « هتبؤت لبقت ىنذلا
 نكت ملْؤأ ةئف هل تناك امفيكثلاثلاو . ةثف هل نوكب نأ ىناثلاو . برحلا رادب
 مامإلا هنمأق :عنتما اذإ' :براحلا ف فلتخأو . قحلي مل وأ برحلا رادب قمل

 هنآل هل نامأال: ليقو «ةبارحلا دحهنعطقسيو نامألا هل ليقف « لزني نأ ىلع
 ةعبرأ ىلع كلذ ىف اًوفلتخاف « ةبوتلا هنع طقست ام امأو . كرشملا نمؤي امنإ
 هىوس امب دخؤيو « طقف ةبارحلا دح- هنع طقست.امبإ ةبونلا نأ اهدحأ : لاوقأ
 ْنِإ ىناثلا لوقلاو ٠ كلام لوق وهو : نييمدآلا قوقحو هللا قوقح- نم كلذ



 - ؛ةراس

 ةلاو بارشلاو ىنزلا نم هللا قوقحب عيمجو ةبارها دح هنع طقست ةبوتلا
 لوتقملا ءايلوأ وفعي نأ الإ ءامدلاو لاومألا نم سانلا قوقحب عبتي و « ةقرسلا ف
 دجنو ةب لاومألا ىو ءامدلاب ُدَخَويو « هللا قوقح عيمج عفرت ةبوتلا نأ ثلاثلاو
 قوقح معيمج طقست ةبوتلا نإ عبارلا لوقلاو . مهمثذ عبنت الو مهيبديأ ىف هنيعي
 . هديب نيعلا مئاق لاومألا نم ناك“ ام الإ مدؤ لام نم نييمدآلا قوقحو هللا

 ةيانكلا هذه تبثت اذامب سماحلا بابلا
 نيبولسملا ةداهش لبقيكلامو « ةداهشلاو را رقإلابف دحلا اذه تبثي اذامب امأو

 ل اذإ مهيلج ةقفرلا لهأ ةداهش زوجت : ىعفاشلا لاقو ؛ مهوبلس نيذلا ىلع
 ةدابشب ةبارخا كلاه دنع تبثتو « هوذخأ الام يباقفرلالو مهسفنأل اوعدي
 | . عامسلا

 ليواتلا ىلعنيبرالا مج لصف
 دحاو ىلع ردق اذإف « مامإلا مهب رام نإف « لي وأتلا ىلع نيبراخما مكح امأو

 هلتقي نأ مامإلل نإ : لاق اكلام نإف « ةمئاق برحلا تناكاذإ الإ لتقي مل مهح
 دعب رسأ اذإ امأو , نيملسملا ىلع هباعصسأل هنوع نم فاخي امل كلذ ىأز نإ
 ليق « هتعدب ىلإ وعديال ىذلا ىعدبلا ركح همكح نإف «٠ برحلا ءاضقنا
 « لتقي الو .بدؤي بتي مل نإف باتتسي ليقو « لتقالاو بات نإف باتتسي
 ل ملابريفكتلا ف كلاملوق فلتخاو . ل آملاب نورتفكي امنإ عدبلا لهأ ركأ»
 لاوقأب نوحرصي نكلو ؛ رفكو ه لوقب نوحزصيال مهنأ: ل ملاب ريفكتلا ىعمو
 قوقحلا نم ءالؤه مزلي ام امأو . موزالا كلذ نودقتعيال مهو رفكلا ابنع مزلي
 مهنم ذخؤيالو « ةبارحلا دحمبيلع ماقيال نأ اوبات اذإ مهككحف « مهب رفظ اذإ
 لتقيله اوفلتخا امنإو . هبر ىلإ دريف هديب دجوي نأ الإ لاملا نم اوذخأ ام
 نباو فرطم لاقو ؟ غبصأو ءاطع.لوقوهو لتقي ليقف ؟ لتف نعي اصاصق

 ىلع لتاق نم لك نأل « روهمجلا لاق هبو ه لتقيال : كلام نع نوشجاملا

 وه ةقيقحلاب رفاكلا كللذكو « .ةباحبملا لاتق هلبصأ « ”ةّنيرفاكب سيلف ليوأتلا
 1 , لوأتملا ال بذكملا



 ه4

 دترملا مكح ىف باب

 هلوقل :لجرلا لتقي هنأ ىلع اوقفتاف « براحي نأ لبق هب رفظ اذإ دترملاو
 ةأرلا لتق ىف اوفلتخاو « هولستنقاف هئيد لاب "نسم » مالسلاو ةالصلا هيليع

 : ةفينحوبأ لاقو ؛ ةأرملا لتقت : روهمحلا لاقف ؟ لتقت نأ لبق باتتست لهو.
 ؛ كلذ ف دراولا مومعلا اودمتعا روهمخلاو؛ ةيلصألا ةرفاكلاب اههبشو لتقتال

 طرش اكلام نإف ا امأو مالسإلاتعجار نإو لتقت.: اَلاقف موق لشو

 اذإ امأو . هتبوت لبقتال : موق لوقو ( رمع نع هاورام ىلع كلذ هلتقف

 رادب هتبارح تناك « بائتسيالو ةبارحلاب لقي هنإف هيلع رهظ مث دترملا براح.

 براحما دترملا, لسأ اذإ امأو . راسي نأ الإ « برحلا رادب قدلسنأ دعبوأ مالسإلا

 راد ىف هتبارح سناك نإف ( هكح ف فلتح هنإف « دخنؤي نأ لبق وأ ذخأ نأ دعب

 لاح ى لعف امث ءىش ىف هيلع هعابتال ملسي ىنريلاك كلام دنع وهف برحلا

 هنع همالسإ طقسي هنإف « مالسإلا راد ىف هتبارح تناك نإ امأو . هدادترا

 راد ف هتدر ف ىج اذإ دترملا كح ىبج# ايف هلكحو « ةصاخ ةبارحلا

 م دترملا مكح هيكح : لاقف هيف كلام باضأ فلتحخا لقو ؛ أ مث مالسإلا

 دقو ٠ . مكحلا موب ريتعا' نم ملسمما مكح هكح : لاقو ؛ ةيانحلا موي ربتعا

 لاقو ؛ ارفك لتقي : كلام لاقف ؛ رحاسلا كح ىف بابلا اذه ىف فلثخا
 . رفكلا عم الإ لتقيال نأ لصألاو لتقيال ا موك

 ( ايلست ملسو هببحو هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو « محرلا نمحرلا هللا مسبب )

 ةيضقالا. باتك

 لوجي نم ةفرعم ىف : اهدحأ : باوبأ ةتسف رصحنت باتكلا اذه لوصأو

 - هيف ىضقي ام ةفرعم ق ثلاثلاو . هب ىضقي ام ةفرعمف : ىناثلاو د هؤاضق

 م ءاضقلا ةيفيك ف : سمانللاو . هل وأ هيلع ىضقي نم ةفرعمفف : عيارلاو

 . ءاضقلا تقو ق سداسلاو
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 هؤاضق زوجي نم ةفرعم ىف لوألا بابلا
 امأف . لضفأ هب نوكي ايفو « هؤاضق زوجي نميف بابلا اذه ىف رظنلاو

 , الدع القاع اركذ اغلاب اماسم ارح نوكي نأف : زاوحلا ف ةطرتشملا تافصلا

 .اوفلتخاو : هب مكح ام ىضعيو لزعلا بجوي قسفلا نإ بهذملاف ليف ذقو
 دابتجالا لهأ نم نوكي نأ بحي : .ىعفاشلا لاقف ؛ داهتجالالهأ نم هنوك ىف

 . ىلاعلا مكح زوجي : ةفينحو بأ لاقو ؛ بهذملا نع باهولا دبع ىكح هلثمو

 هبهذملا نع تامدقملا قف هيلع هللا ةمحر" ىدج. هاكحس ام رهاظوهو : ىضاقلا لاق

 .طارتشا ف اوفلتخا كلذكو : ةبحتسملا تافصلا نم هيف دابّجالا نوك لعج هنأل

 : ةفينح وبأ لاقو ؛ مكحلا ةعص ىف طرش ىه : روهمحا لاقف ؛ ةروكذلا

 قألا نوكت نأ" زوج : يربطلا لاق ؛ لاومألاف ايضاق ةأملا نوكت نأ زوحي

 افالتخا مهنيب ملعأ الو : باهولا دبع لاق؛ ءىش لكى ىالطإلا ىلع اكاح
 ”اهساقو « ىربكلا ةمامإلا ءاضقب ههبش ةأرملا ءاضق در نف ؛؟ ةيرحلا طارتشا ىف
 زاو<ي اهيبشتف لاومألا ف اهقكح زاجأ نمو ؛ اهئمرح ناصقنل دبعلا ىلع اضيأ
 وه لصألا نإ : لاق ءىش لك ىف اذفان اهكح ىأر نمو ؛ لاومألا ف اهدابش

 .نم عامجإلا هصصصمخام الإ زئاجن هكحف سانلا نيب لصفلا هنم ىنأتي نم لك نأ
 .بهذم ق فالخ الو « هيف فالخ الف ةيرحلا طارتشا امأو .ىربكلا ةمامإلا

 .زاوجف اطرش سيلو هتيالو رارمتسا ىف ةطرتشم مالكلاو رصبلاو مسلا نأ كلام
 اذهف *ءزاوحلا ىف طرشىه ام بهذملا ف ىغاقلا تافص نم نأ كلذو « هتيالو

 اطرش تسياورارمتسالا ف طرش ىهام اهنمو هب مكحام عيمج خسفو لزعملو اذإ

 . اروج نوكي نأ الإ هب مكحام ذفنو.لزع ءاضقلا ىلو اذإ اذهف ءزاوحلاف
 نأ كلام دنع ءاضقلا طرش نمو : تافص ثالثلا هذه مدنع سنها اذه نمو
 ءلجحا وىلكل مم ر اذإ نانثا نايضاق رصملا ىف نوكينأ زيي ىعفاشلاو . ادحاون وكي

 هلالقتسالا طرش نإو ءزجي مل كح لكف امهقافتا طرش نإو « هيف مكحم ام امهنم
 هنامصحللا عزانت اذإو : لاق « عنملاو «زاوحللا : ناهجوف امهنم دحاو لكل

 -لقو « ةريثكف ءاضقلا لئاضف اهإو , هدنع اع رقي نأ بجو امهدحأ رايتحنا ف

 8 ايضاق نوكي نأ زوجي له ىلا ىف اوفلتخا دقو . مهبتك ىف سانلا اهركذ
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 نعو ؛زوجيال : موق لاقو ؛ ايمأ مالسلاو ةالصلا هيلع هئوكل هزاوج نيبألاوب

 « زجعلا عضومل هب اصاخ كلذ نوكي نأ لمتحي هنأل « اعيمح نالوقلا ىعفاشلا
 هئاضق ةدص ىف طرش ىضاقلل هتيلوتو مظعألا مامإلا مكح زاوجف فالخ الو
 هيضر نم ذوفن ىف بابلا اذه نم اوفلتخاو : هيف فرعا قالخال

 : ىعفاشلا لاقو ؛ زوي : كلام لاقف , ماكحألا ىلع لاوب سيل نم نايعادتملا

 . دلبلا ىضاق مكح هدكح فاو اذإ زوجي : ةفينحوبأ لاقو ؛ زوجيال : هياوآ دحأ ىف

 هب ىضقيام ةفرعم ىف ىناثلا بابلا
 اح ناك قوقحلا ىم ء ىش لكى مكحي ىضاقلا نأ اوقفتاف « مكحي ايف امأو

 دقعي هنأو ىععملا اذه مظعألا مامإلا نع بئان هنأو « نييمدآلل اتحوأ هلل
 «فالخ هيف ؟ ةعمادللا دجاسمملا ف ةمثألا مدي لهو « ءايصوألا مدقيو ةحكنألا

 سيلو « هل نذؤي نأ الإ رفسلاو ضرملا ف فالح .هيف فاختسي له كلذكو
 ءاهفسلا ىلع ريجحتلا ف رظنيو « ةالولا نم كلذ ريغ .ىف الو ةابحللا ىف رظن»
 مكاجلا هي مكحي ام له بابلا اذه عورف نمو : مهيلع ريجحتلا ىري نم دند

 ىلع اوعجأ مهنأ كلذو ع الالح هسفن ق نكي ىل نإو ع هب هل موكحمملل ةلحن

 كلذو ء الالح مرحي الو امارح لحال هيرتعي ىذلا رهاقلا مكاحلا مكح نأ
 منكتإو رَمَب انأ امو مالسلاو ةالصلا هيلع هل وقل ةصاخ لاومألا ىف

 "نيم ديجمب ”نللا ولكي "نأ "كتف "لمتف "ىلإ دومصتتلت
 ءىشب هل تايتفق 'نق نم عمسأ ام وان“ لع" هل ىيالقأف ضلي
 نيم ةمطق هل عطلقأ امن ]6 « اتش هدم ذخ ايالف هيخخأ 'قح 'نم
 احلا نظي ىذلا رهاظلاب هدقع وأ حاكنلا ةمصع لح قى اوفلتخاو . « رانا

 مكاحلا مكح رهاظب لالح مرحم الو « مارح لحال ذإ « قحي سيلو قح هنأ
 لاومألا : روهمحلا لاقف ؟ ال مأ كلذ لحم له كلذك نطابلا نوكي نأ نود

 « الالح مرحي الو امارح اهنم مكانا مكح لحال « ءاوس كلذ ىف جورفلاو
 ىنجأ لجرل ةجوز اهنأ ةيبنجأ ةأرما ف اروز ادهاش دهشي نأ لثم كلذوم

 ؛ مكحارهاظب مكاخلا اهلحأ نإو هل لحال : روهمحلا لاقف ؛ ةجوزب هل تسيل

 ثيدحلا مومج روهمجلا ةدمعف : هل لحن : هباعصأ روهمحو ةفشح وبأ لاقو
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 هلحأ نأ مع دقو « عرشلاب تباث ناعللاب مكحلا نأ ةيفنحلا ةببشو « مدقتملا

 نعالملا اهجوز ىلع ةأرملا مرحيو 3 ةقرفلا بجوي تاعللاو «٠ بذاك نينعالتملا

 « ماا مكحب الإ :هياع مرحن ملف بذاكلا وه ناك نإف « هريغل اهلحنو امل

 ربكأ لوق ىلع اهتقرف.بجوبال اهانز نأل « ةبذاكلا ىه تناك نإ كلذكو

 -.بذاك امهدحأ نأب ملعلل ةبوقعتعقو امنإ انهاه ةقرفلانأ روهمهللاو ؛ ءاهقفلا

 ءاضقلا هب نوكي اميف ثلاثلا بابلا

 « رارقإلابو « لوكتلابو « نيهلايو « ةداهشلاب : عيرأب نوكي ءاضقلاو
 . لوصف ةعبرأ بابلا اذه ىف . هذه نم تكرت امب وأ

 ةداهشلا ىف لوألا لصفلا

 هّدعامأف . ددعلاو « ىسنحلاو « ةفصلا ىف : ءايشأ ةئالثف دوبشلاف رظنلاو

 < غولبلاو « ةلادعلا : ةسخ ىهف ةلمحلاب دهاشلا لوب ةربتعملا تافصلا

 .© اهيف فلتخم اهممو « ابياعقفتم اهنم هذهو . ةمهنلا ىو « ةيرحلاو « مالسإلاو
 هلوقل دهاشلا ةدابش لويقىف اهطارتشا ىلع اوقفتا نيملسملا نإف « ةلادعلا امأ

 ةئوذ اودهشأَو - ىلاعت هلوقلو . ءادتبششلا نم ”نضارت "نم - ىلاعت
 ةدئاز ةفص ىه :روومحلا لاقف ؛ ةلادعلا ىه ايفا وفلتخاو ملكتنم لادع
 آبنجم « هتابحتسمو عرشلا تايجاول امام نوكي نأ وهو «. مالسإلا ىلع

 <« مالسإلا رهاظ ةلادعلاف ىككي : ةفينحوبأ لاقو ؛ تاهوركملاو تامرحملل
 ةلادعلا م مووغم ْق مهددرت انلق اك فالحلا ببسو . ةحرج هنم ملعتال نأو

 ىلاعت هلوقل لبقتال قسافلا ةداهش نأ ىلع اوقفتا مهْمأ كلذو « قسقلل ةلباقملا

 نأ اًوفلتمي ملو . ةيآلا  لبتب ”ىقساف مك ءاج نإ اوُسمآ ”نيزذللا اهي اي ل
 فذفقلا لبق نم هقسبف ناك نم الإ « هتبوت تفرع اذإ هتداهش لبقت قسافلا

 . لبقت : نواوقي روهمحلاو . بات نإو هتداهش لبقتال : لوقي ةفينحابأ نإف

 ”ق داهش 0-5 اوديمقَت الو  ىلاعت هلوق ىف ءانثتسالا“دوعي له فالحلا ببسو

 ىلإ كلذ داعي نم اوسبات ”نيرذّللا ةالإ .نوتقسافلا 'ممه كئشلوأو دب
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 ةبونلا نأ وهو « عامجإلا هصصخ ام الإ ةلمبلبا ىلع وأ ء هيلإ روكذم برقأ
 طرتشي هنأ ىلع اوقفتا مهنإف خولبلا امأو : اذه مدقت دقو « دحلا هنع طقستال

 .حارحلا ف ضعب ىلع مهضتعب نايبصبلا ةداهش ىف اوفلتخاو . ةلادعلا طرتشت ثيح

 نأ ىلع عامجإلا .عوقو نم هانلق امل راصمألا .ءاهقف روهمج اهدرف « .لتقلا فو
 ةقيقحلا ف تسيل كلذلو « غولبلا ةلادعلا طرش نمو « ةلادعلا ةداهشلاطرش نم

 اوةرفتيال نأ اهيف طرتشا كلذلو « لاح ةنيرق ىه امنإو « كلام دنع ةداهش

 4 ال مأ ريبك مهيب ناك اذإ زوجت له كلام. باعصأ فلتخاو . اونبجي الثا

 اهيف طرتشي له اوفلتخخاو « ةداهشلا ىف ةطرتشملا ةدعلا اهبف طرتشي هنأ اوفاتنخي: مو

 ةدمع الو ؟ مهيب عقاولا لتقلا ف زو له اضيأ اوفاتخاو ؟ال مأ ةروكذلا

 .جتحم جتحا اذإف : ىعفاشلا لاق . ريبزلا نبا نع ىورم هنأ الإ اذه ىف كلامل

 لوقب.لاقو ؛ اهمالطب ىلعلدي نآرقلاو « اهدر دق سابع نيا نإ : هل لق اذهم

 هتزاجإ باب نم وه كلذل كلام ةزاجإو « نيعباتلا نم موقو ليل ىلأ نبا كلام

 زوجنال هنأو « لوبقلاف طرش هنأ ىلع اوقفتاف مالسإلا امأو . ةحباصملا سايق

 هلوقل رفسلا ف ةيصولا ف كلذ زاوج» نم هيف اوفلتا ام الإ « رفاكلا ةدابش

 املك دحأ رفح اذإ مكب 'ةدابش اونا ”نيبذتلا انبي أ اي - ىلاعت

 مكربغ نم نار خآ وأ مكتمل دنع اذ نانثثا ةّئيصّولا نيح توما

 هكللام لاقو ؛ هللا اهركذ ىلا طورشلا ىلع كلذ زوجي : ةفينحوبأ لاقف . ةنآلا

 نوهمج نإف ةيرهلا امأو . ةخوسنمتيآلا نأ اوأرو ؛ كلذ زويال : ىعفاشلاو

 زوجت : رهاظلا لهأ لاقو + ةدابشلا لوبق ىف اهظاوتشا ىلع راصمألا ءاهقتف

 ريثأت اه سيل ةيدوبعلاو «.ةلادعلا طارتشا وه امنإ لصألا نأل « دبعلا ةداهبش

 روهمجلا نأكو « عامجإ وأ ةنس وأ هللا باتك نم كلذ ثبثي نأ الإ « درلاف

 « ةداهشلا درى ريثأت ال نوكي نأ بجوف رفكلا رثأ نم رثأ ةيدوبعلا نأ اوأز

 طاقسإ ىف ةرئؤم اهنأ ىلغ اوعمجأ ءاملعلا نإف «. ةبحلا اهببس ىللا ةمبللا امأو

 .ىلا ةضغبلا وأ ةبحما عضومل ةمهلاب لدعلا ةداهش درى اوفلثخاو . ةدابشلا

 ,عيفاومف اوقفتا ميمنأ الإ < راصمألا ءاهقف اهدرب لاقف « ةيويئدلا ةوادعلا ايس
 .اهيق اوفاتخا عضاوم فو « اهطاقسإ لع عضاوم فو « ةمبلا لامعأ ىلع
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 نبالاو هنبال بألا ةداهش در هيلع اوقفتا امف : مهضعب عب اهطقسأو مهضعب اهلمعأخ
 مهتداهش ىف ةمهلا ريثأت ف اوفلتخا امثو . ايباد اال ألا كك « هيل
 فال اهزاجأو« ةفيندس ابأو اهدر اكلام نإ « رخآلل امهدحأنيجورلا ةداهش

 لبقت الو هجوزا جوزلا ةداهش لبقت : ىليل ىلأ نبا لاقو ؛ نسحلاو روثوبأو
 خألا ةداهش هيف ةمهألا طاقسإ ىلع اومفتا اممو . ىعخنلا لاق هبو « هل اهتداهش
 امطقنم نكي ملامو « كلام لاق ام ىلع اراع هسفن نع كلذب مفدي ملام هيخأل
 بابلا اذهنمو .زوجتال : لاق هنإف ىعازوألا ادع ام «هتلصو هرب هلاني هيخأ ىلإ

 ؟ لبقتال ٠ : ىعفاشلاو كلام لاف ؛ هودع ىلع ودعلا ةدابش لوبق مهفالتخا

 دنع ىو ام ةحهلاب ةذابتلا دز قروهمجلا ةدمعلاب لبقت : ةفينحوبأ لاقو

 امو « نينظ الو ري "6 داهش ”لبقتال » لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع

 راكو دس "ا ”لباقتتال ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم دوادربأ هجم رس

 نم مهتدمج ىه هذهف ءرصمللاق عباد قرنا فويل ى رفح ىلع

 ىلع روهمجلا حمجأ دقو « ةمبنلا عضوملف ىنبملا قيرطا قفاامأو جامملا قيرط
 ىلعو « لوتقملا لئاقلا ثريال نأ لع يعاتب لثم ةيعرشلا ماكحألا ىف اهريثأت
 جيرش مهو ةيناثلا ةفئاطلا امأو . فالخ هيف ناك نإو ضرملا ق ةتؤتبملا-ثيرو

 ناك اذإ هاوس مع الضف هنبال بألا ةداهش لبقت : اولاق مهنإف دوادو روث ار

 نيماوق اوثولك اوشمآ ”نيرذلا انهي أ اي - ىلاعت هلوق مهتدمعو : الدع بألا

 - ةنيبرقألاو نايدنلاولا وأ 'مكسفتأ ىلع وَلَو رش ءادهش طسقلاب
 ءرلا ةداهش نم عامجإلا هصصخام الإ هبرومأملا ءازجإ ىضتقي ءىشلاب رمألا 2
 وه امن ةلمحلاب ةداهشلا در اولوقي نأ مه نإف ءرظنلا قيرط نم امأو . هسفنل
 اهلاعإ عنمو قسافلاف عرشلا اهلمتعا أمنإ ةمهنلا هذهو ء بذكلا مابعا عضومل
 نإف ؛ سنحلاو ددعلا ق رظنلا امأو : : ةمهلا عم ةلادعلا عمتتجت الف « لداعلا ىف

 اوقفتاو « روكذ لودع ةعبرأ نم لب زا تبل أ لع وقل نيد

 ل ا ىلع

 اذهو « مجرلاب اهيبشت ءادهش:ةعبرأ نم لقأب لبقتال : لاق هنإف « ىرصبلا

 لكو - 'كباجر ' نم .نيديهش اودهتساو - هناحبس هلوقل فيعض
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 هنإف ليل ىأ نبا الإ « ىعدملا نيمي ريغ نم نيدهاشلاب بجي مكحلا نأ قفتم

 نيتأرماو ركذ لدع دهاشب لاومألا تبثت هنأ ىلع اوقفتاو . هتيم نم دبال : لاق

 اوفلتخاو . ءادييشلا "نم ةنومضرت "نم رناتأرماو "لمجترتف - ىلاعت هلوقل
 : مودحلا ىف ءاسنلا ةداهش لبقتال هنأ روهمحلا هيلع ىذلاف « دودحلا ىف امهوبق ىف
 لجر نهعم ناك اذإ لبقت : رهاظلا لهأ لاقو ؛ تادرفم الو لجر عمال
 ٠ : ةفينحوبأ لاقو « ةيآلا رهاظ ىلع ءىش لك ىف ةدحاو نم. رثكأ ءاسنلا ناكو.
 ةعجسرلاو قالطلا لثم نادبألا ماكحأ نم دودهلا ادع اهفو لاومألا ىف لبقت
 فلتخاو : ندبلا ماكحأ نع مكح يف كلام دنع ليقتالو ؛ قتعلاو حاكنلاو

 تالاكولا لثم « لاملاب ةقلعتملا نادبألا قوقح ف نهلوبق ف كلام باعصأ

 : بهو نباو مساقلا نباو كللام لاقف ؛ طقف لاملاب الإ قلعتتال ىلا ةيصولاو

 الإ هيف لبقيال : نوشجاملا نباو بهشأ لاقو ؛ ناتأرماو دهاش هيف لبقي

 ةلوبقم ىههف لاجرلا نود ءاسنلا ىنعُأ « تادرفم ءاسنلا ةداهش امأو . نالجر
 ةدالولا لثم ايلاغ لاجرلا اهيلع علطيال ىنلا نادبألا قوقح ىف روهمحلا دنع
 نإف « عاضرلاف الإ اذه نم ءىش ىف فالجاالو . ءاسنلا بويعو لالهتسالاو,

 قوقح نم هدنع هنأل « لاجرلا عم الإ نهتداهش هيف لبقتال : لاق ةفينحابأ"
 تادرفم نهداهش زاوحي اولاق نيذلاو . ءاسنلاو لاج رلا اهيلع ملطي ىلا نادبألا
 ىقكي : كلام لاقف ؛. نيم كلذ ىف طرتشملا ددعلا ف اوفلتخا سنحلا اذه ىف

 : ىعفاشلا لاقو ؛ رشتني مل نإ ليقو ء رمألا راشتنا عم ليق « ناتأرما كلذ ف

 دهاشلا ليدع لعج دق لجو رع هللا نأل « عيبأ نم لقأ كلذفف قكي سيل

 ثالثنم لقأي كلذ ىتكيال: موقلاقو ؛ ةينينثالا طرتشاو « نيتأرما دحاولا

 « ةبكرلاو ةرسلا نيب ايف ةأرملا ةداهش ةفينحوبأ زاجأو ؛ هل ىنعمال لوقوهو
 ءىبث لكف تادرفم ءاسنلا ةداهش نوزيجمال مهضعبوأ ةيرهاظلا نأ بسجأو:

 ةأرملا ةداهش امأو . رهاظلاوهو ءىش لكيف لاجرلا عم نيتداهش نوزيجي انك
 ةأرملا ىف مالسلاو ةالصلا هيلعهلو قل اهيف اوفلتخا اضيأ مهنإف « عاضرلاه ةدحاولا

 هرهاظ اذهو « اماكتعضرأ دقو فليك » عاض رلاي. تدهش ىلا ةدحاولا

 ٠ هوركم هنأ ىف كلام لوق فلتخي مل كلذلو « راكنإلا
 ناث - دهحملا ةيادب م٠
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 .ىلاكلا لهفلا

 اذإ هيلع ىعدملا نع ىوعدلا اهب لطبت اهنأ ىلع اوقفتا مهنإف : نامبألا امأو
 «تبثي :كللام لاقف ؛ ىعدملا قح اهي تبثي نه اوفلتخاو : ةايب ىعدملا نكت مف

 قوقحلا نم هيلع تبث ام لاطبإو هيلع ىعدملا هركنأام تايثإ ق ىعدملا قح اهب

 ةببس ىوقأ ىعدملا نوكي ىذلا عضوملا ف هطاقسإ هيلع تبث ىذلا ىعدا اذإ
 تناك ءاوس ىوعد نيكلاب ىعدملل تبثتال هريغلاقو ؛ هيلع ىعدملا نم ةبيشو

 . همصخ هيف هركنأ قح تايثإ وأ « هيلع تبث دق هسفن نغ قح طاقسإ ىف

 لتع ةتسيتبلا د مالسلاو ةالصلا هيلع هآوق موهفهىف مهددرت مهفالتخا_ بيسو
 هيلع ىعدم لكشف ماع كلد لذ ؛ كد 007 ىلع نيمنيلا و ىع دا نسم

 رثكألا ف ىعدملا نأل «نيدلاب هيلع ىعدملاو ةنيبلاب ىعدملا صخ امنإ مأ « عدمو
 | اذه لاق نف ؟ هنال هيلع ىعدملاو هيلعىعدملا نم ةيبش ف عضأ وه
 تبثيال : لاق اصوصخ مومعلا اذهب دري ىلو هياعىعدمو عدم لك ف ماع

 اذهب هيلع ىعدملا صخخ امنإ لاق نمو ؛ تبث قدح هب طقسي الو « قح نيمياع
 هيف نوكت عضوم نوكي نأ قفتا اذإ : لاق ةببش ىوقأ وه ام ةهج نم ىكحلا
 روهمجلا وفتا ىبلا عضاوملاب ءالثه :جيتحاو « هلوق لوقلا نوكيىوقأ ئعدملا ةببش
 ةعيدولا ىف فلتلا ىوعد لثم « هنيمي عم ىعدملا لوق اهيف لوقلا نأ ىلع اهيف
 انركذ ام لصألا : اواوقي نأ ثاثاوألو « ةفصلا هذهب ءىش دجو نإ كلذ ريغو
 ئوعدلا طقست ىبلا نيدلا نأ ىلع نوهمجم مهلكو « قافتالا هصصخ ام الإ
 !هافص ىف راصمألا ءاهتقف ليواقأو ءوه الإ هلال ىذلا « هللاب نيِلا ىه اهبثتوأ
 .ىعفاشنا ديزيو ؛ اهياع ديزيال ءوهالإ هلإال ىذلا هللاب :كللام دنع ىهو ؛ ةي راقتم

 اوفاتخا مهنإف ؟ ناكملاب ظلغت له امأو . ةينالعلا نم ملعيام رسلا نم ملعي ىذلا
 « صوصخم ردق.ىف كلذو ناكللإب ظاغت اهلأ ىلإ ثلام بهذف « كلذ ىف
 ةثالثي هيلع ىعدا نم نإ: كلام لاقن «ردقلا ف اوفلتخاو . ىعفاشلا تلاذكو

 يللا لجيسم ناك نإف 9 عماجلا دجيملا ّق نيعلا هيلع تيجو ادعاصف مارد

 هريغل ناك نإو « ربنملا لح فلخي هلأ .طالخالف « مالسلاو ةالصلا هلع
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 ىرخألاو .« دجسملا نم قفنا ثيح اهادحإ : ناتياور كلذ ىف دجاسملا نم

 ؛؟ ددحي ملو عماجلا ىف لاي هل ايف فلحي . هنأ مساقلا نبا هنع ىورو .ربملا دنع

 « ماقلاو نكررلا نيب. ةكم فو + رينملا دنع.ةنيدملا ىف فلحي : ىعفاشلا لاقو
 نورشع كلذ ىف هدنع باصنلاو ؛ ربنملا دنع. فلحي دلو .لك ف هدنع كلذكو

 : :ةفينحوبأ لاقو ؛ ريثكلاو لْلقلا ىف رينملا ىلع فلحم :دواذ لاقو ؛ ارانيد
 رينم ىلع فاحلا ىف دراولا ظيلغتلا له .فالحلا ببسو . ناكملاب نيهلا ظلغتال
 لاق نف ؟ ال مأ ربما ىلع فلحلا توجو هنم مهفي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 ؛ ىعم كلذ ىف ظيلغتلل نكي مل كلذ هنم مهفب ملول هنأل : لاق كلذ هنم مهي هنإ

 بحيال : هلاق ربنملا ىلع: نيهلا بوجوب مكحلا ريغ ىععم ظيلغتلل لاق نمو
 هللادبع نإ رباج يلح وا ظيلغتلا ىف دراولا ثيدحلاو . رباملا ىلع فلحلا

 ىربْش ملك فتح ' يم », لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىراصنألا
 لمع وه : اولاقف لمعلاب ءالؤد جئحاو , ٍراَشلا < نسم ةدهدم ارد مآ

 ناك ولو : اولاق : ةكمبو ةئيدملاب لمعلا هيلع لزي مل : ىعفاشلا لاق « ءافلخلا
 هبنجت الإ ةدئاف هل نكي مل ظلغملا عضوملا ىف نيهلا باجيإ هنم مهفيال ظيلغتلا
 لثم ادرجم نيِملا ىف دراولا ظيلغتلا 37 اكو : اولاق : عضوملا كلذ ىف نيفلا

 5 هنيمَتيب ملسم ْئ رم و ع نمد مالسلا و ةالصلا هيلع هلوق

 ءاضقلا بوجو هنم مهفي ( راثلا "هلل بتجوأو ”ةنسلا مليم "هللا مرح

 نم مهفيال : رخآلا قيرفلا لاقو . ناكملاف دراولا ظيلغتلا كلذكو.« نيهلاب
 بوجو نيهلا ظيلغت نم مهفي ملذإو 2 نيهلاب مكحلا بوجو نييللاب 7

 هيف سيلو ناكملاب .نيملا بوجو ناكملاب نيعلا ظيلغت نم مهفي مل نيهبلاب

 سال

 ظلغتو ؛ تباث نب ديز ةيضق نم مووفم هيف فالتخالاو « ةباحصلا نم 5

 نأ ناعللا ىف لاق هنأل نامزلاب كلذكو « ناعللاو ةماسقلا ىف كلام دنع ناكملاب

 + رصعلا دعب فاح نميف ظيلغتلا ىف ءاج ام ىلع رصعلا ةالص دعب نوكي

 دمخأو ىعفاشلاو كلام لاقف ؟ هيف .اوفلتخا مهْنإف دهاشلا عم نيهبلاب ءاضقلا امأو

 دهاشلا عم نيماب ىضقي : ةعامجو نويئدملا ةعبسلا ءاهقفلاو روثوبأو :دوادو

 : قارعلا لهأ روهمحو ىعازوألاو ىروثلاو ةفينح وبأ لاقو . لاومألا ف
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 ببسو . كلام باهصأ نم ثيللا لاق هبو « ءىش ىف دهاشلا عم نيمعلاب ىضقيإل

 كلذ ىف اوقلعت مهنإف هب نولثاقلا امأ . عامسلا ضاعت بابلا اذه ىف فالحلا
 ديز ثيدحو « ةريره ىلأ ثيدحو « سابع نبإ ثيدح اهنم « ةريثك راثآب
 نبأ ثيدح اهم ملسم جوخ ىذلا نأ الإ « ريباج ثيدسحو « تباث نبا
 , دهاشلا عم نيياب ىضق ملسو ةيلع هللا ىلص هللا لوسر نإ ١ هظفلو « سابع
 نع كللذىف هلسرم دهتعا امنإف كلام امأو . ىراخبلا هجري لو ملسم هجرخ
 عم نيبيلاب ىضق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ » هيبأ نع دمحم نب رفعجا
 ىلاعت هلوقف ال فلات عامسلا امأو . بجاو ليسارملاب هدنع لمعلا نأل , دهاشلا

 - ءاادتهمشلا نسم نؤضرتت نسمي ناتأوسماو ”لتجترف نيج رانوكي مل 'نإف
 ريغلا ةنسلاب نآرقلا خسني الو « خسن هيلع ةدايزلاف رصحلا ىضتقي اذهو : اولاق
 نم امأو . ديزملا يكد ريغتال ةدايز لاب خسنب سيل هنأ فلاخملا دنعو « ةرتاوتم
 نيبو ىيب ناك » لاق سيق نب ثعشألا نع ماسمو.ىزاخبلا هجرخ اف ةنسلا
 لاق « مالسلاو ةالصلا هيلع ىننلا ىلإ انمصتشاف « ء ىش .ىف ةموصخخ لجر
 هياعهللا ىلص ىبنلا لاقف « ىلإبي الونضلجي اذإ: تلقف ( هتيم وأ كل ادهاش
 اهيف وه ملم رك رثما لام اهب عطتني نيمي ىلع فلج نم ١ ماسو
 مالسلاو ةالصبلا هيلع هنم اذهف : اولاق « نابض هيلع وهو هللا بل: رجاف
 هللا ىلص هياع زوحنالو ؛ نيمصتلا نم دخاو لك ةجبجل ضقنو مكجلا رصح
 دهاشلا عم نيهلاب اولاق نيذلاو . ىعدملا ةجهملا ماسقأ قوتسي الأ ملسو هيلع
 انهه تيوق دقو « ةببش نيبعادتملا ىوقأ ةجج ىح نيهلا نأىف مهلضأ ىلع مه
 نيىلاب ءاضقلا ىف اوفلتخا ءالؤهو . ةماسقلا .ىف توق اك دهاشلاب ىعدملا ةجججب
 لاقو ؛ دحاولا ماّدم اتميقأ دف نينألا نأل زوهي : كلام لاقف « نيتأرملا عم
 ةدرفمال دحاولا دهاشلا عم لجاولا ماقم تفيقأ امن هنأل ؛ هل زوجيال : ىعفاشلا
 فذقلا لثم سانلل قحىه ىباا دودحلا ف نيهلاب ىنَقي لهو « ه.ريغ عم اله
 . بهذملا ىف نالوق هيف ؟ حارخلاو
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 ثلاثلا لصكتلا

 م كلذ ىف انوفلتتخا اًضيأ ءاهقفلا ناف ؛ هلوكتب هيلع ىعدملا ىلع قحللأ توبث امأو
 لكن نإ .نييقارعلا ن ٠م ةفئاطو زاجيحلا لدأ ءاهقفو ىعفاشااو كالام لاذ

 .نوكي وأ ىعدملا فلحي نآ الإ « لوكدلا سفنب ء ىبث ىعددلا بي مل هيلع ىعدملا
 ىعدملل ىضقي : نييفوكلا روهمجو هباصأو ةفينح ورأ لاقو ؛ دحاو دهاش هل

 نذل نينلا هيلع رركي نأ دغب لاملا ف كلذو لوكنلا' سفنب هيلع .ىعدملا لع
  نانأرماو:دهاش :هيفب لبقي ىذلا مضوملا ف نوكي كلام دنع نيهلا بلقو
 0 نييلاديف بحي عيفوم لك ف نوكاي ى هفاشلا ىنع نيهلا باقو ؛ نيميو دهاشو

 . كلام دنغو  ةمهلأ :ىف اهدرأ الو ةمهلا ريغ ىف اهدرأ .: ىليا ىفأ ن هبا لاقو

 ْ نيب بلشت نأ ئأر نم ةدمعف : نالوت ؟ ال مأ باقنت لد ةمملا نيمب

 ىلع نيب ةماسقأا ف در ملسو هيلع هللا ىلص هللا 00 نأ و نم كلام هاؤر ام

 تبنت همنإ هدنع قؤقحلا نأ كلام ةجتح .نمو يي راصنألاب أدب نأ دعب 0
 .6 نيمبو لوكتب امإو : دهاشو لوكتب. امإو « دهاشو نيميب :امإ :

 ىعفاشلا دنع ىنفقي سيل 1 ؛ .ةدابمث لا قف ةينيأت الا ظاريشا هدنع ثالذ 0

 تابثإل تناك امل ةدابشلا نأ لوكتلاب ىضف نم ةدخنو . لوكنو دهاشي

  ىوعدلا ةيلع ققحت :نأ نيهلا .نغ لكن نإ بنحو اهلاطبإل نيعلاو ؛ ىوعدلا
 نيفلا نأل « صنلل كالت وهف ىعدملا ىلإ هيلع ىعدملا نم اهلقن امأو : اولاق
 اهب ىمفتي .ىبا ججحلا لوصأ هذهف « هيلع ىعدملا ةلالد اهنأ ىلع صن دق
 باتك لوصوب ىضاقلا ىضقي هنأ. بابلا اذه ىف هييلع اوقفتا اممو . ئفافلا
 اذإ ىنعأ « هب ةدابشلا ناربقا عم روهمتللا دنع اذه نكل « هيلإ رخآ ضاق
 « هدنع تباث مكحلا نأ نيلدع نيتفاش مكحلا ةدنع تبثي ىذلا ىضاقلا يل

 فاقلا دنع ادهشف « ىناثلا ىفاقلا كإ هلسرأ ىذلا باتكلا ىف بوتكملا ئيعأ ٠

 « ىفاقلا ظخم هيف ىتكي هنإ ليق دقو « هتوبثب مدهشأ هلأو .« هباتك هنأ ىلاثلا

 مدهنأ نإ ةفيتحوبأو ىعفاشلاو كلام فلتختاو ..لوألا لمعلا هب ناك هنأو
 : ةفينحوبأو ىعفاثثلا لاقو ؛زو<ي .: كلام لاقف ؛ .مييلع هأرقي ملو ةياتكلا ىلع
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 ةطقللا ىف هب ىضققي له ءاكولاو صافعلا ىف اوفلتخاو : ةداهشلاحيصتالو زوحيال
 لاقو.؛ كلذب ىضقي : كلام لاقف ؟ ةدابش نم كلذ ىف ديال مأ « ةداهش نود

 ىرجأ وه كلام لوقو ؛ ةفينحوبأ لاق كلذكو « نيدهاشلا نم دبال.: ىعفاشلا
 نم هيف اوفلتخا امو . لوصألا ىلع ىرجأ ريغلا لوقو « ثيداحألا صن ىلع
 ىضقي ىضاقلا نأ ىلع اوعمجأ ءاملعلا نأ كلذو « هملعب ىضاقلا ءاضق بابلا اذه
 « هب ضقي مل هملع دضب دويبثلا دبش اذإ هنأو « حيرجتلاو ليدعتلا ىف هملعي
 يضاقلارضحي نأ ىأر هنإف اكلامالإ م هراكنإو مصخلا رارقإ ىف هملعب ىضقي هنأو
 بيلغت ىف هملغب ىضقي هنأ ىلع اوعمجأ كلذكو « هراكنإو مضخلا .رارقإل نيدهاش
 اوفلتخاو . فالخ كلذ ىف نكي ىل اذإ رخآلا ةجحب ىلع نيمصحلا نأ ةزيخ
 لاقو ؛ عامجإلا قرخي مل اذإ همكح دربال: موق لاقف ؛ تال ةلثسملا ىف ناكاذإ

 كلانهو « سايقب امكح ناك اذإ دري : موق لاقو ؛ اذاش ناك اذإ موق
 سايقلا نوكي نأ الإ « لدعألا وهو سايقلا تلاخت ةنس وأ باتك نم عامس
 ىذلا هجولاوه اذهو .« ةرتاوتمريغ ةئسلاو لمتحم باتكلاو لوصألا هل دهشت
 ىلع عضاوملا نم عضوم ىف ءاهقفلا نم سايقلا بلغ نم هيلع لمحي .نأ ,ىغبنب
 له اوفلتخاو . فالتخاب. كلام ىلإو « قافتاب ةفيدح ىنأ ىلإ بسنيام لثم رثألا
 ؟ رارقإلاو ليلدلاب الإ ىضقيال وأ « رارقإوأ ةئيب نود دحأ ىلع هملعب ىضقي
 ديحأ لاق هبو « رارقإلا وأ تانيبلاب الإ ىضقيال : هباحصأ رثكأو كلام لاقف
 :هملعب ىضقي نأ ىضاقلل : ةعامجو 'روثوبأو فوكلاو ىعفاشلا لاقو ؛ حيرشو
 هلوق ىف دمتعا امهنم دحاو لكو « نيعباتلاو ةياحصلا نم فاس نيتفئاطلا الكلو
 رمعم ثيدح اهْنف « كلذ نم تعنم ىتلا ةفئاطلا ةدمع امأ . رظنلاو عامسلا
 مهج ابأ ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ  ةشئاع نع ةورع نع ىرهزلانع
 هللا ىلص.ىنلا اوتأف ؛ جاجش امهنيب عقوف « ةضيرف يف لجر هاحالف ةقدص ىلع
 3 ٠ :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق 7 ) شرألا مهاطعأف : هو ربخأف سو هيلع

 6« من :اولاق ؟ مسيضَر 3 '”مسيِضَر "دن 'كتأ ”يلهربسم و ”سانلا بطاخ
 « ةصقلا ركذو سانلا بطخف ء« ربنملا ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر دعصق
 هللا لص هللا لوسر لزنف « نورجاهملا مهب :مهفءال اولاق ؟ ' مضر :لاقو



 الا

 من اولاق ؟ "مضر : لاق مث « بطخف ربما دعص مث « مهاطعأف يلسو هيلع

 نم امأو : ملسو هيلع هللا ىلص هملعب مهيلع كح مل هنأ ىف نيب اذهف : لاق
 اريثأت ةمهلل نأ اوعمجأ دقو . ىضاقلل كلذ ىف ةقحاللا ةمهللف ىعملا ةهج
 يهدر اهئمو . هلتق :نم روهمملا ددنع ادمع لتاقلا ثربال نأ اهنم :. عرشلا ىف
 ةدمع امأو . ءاهقفلا روهمح نم مولعم وه امب كلذ ريغو « هنبال ببآلا ةداوش
 . ةينع تنب دنه ةصق ىف ةشئاع ثيدحف عامسلا قيرط نم امأ « كلذ زاجأ نم
 مالسلاو ةالصلا هيلع اهل لاق نيح برح نب نايفس ىلأ اهجوز عم ةعيبر نبا

 نأ نود « فورئملاب كدلوو كيفاكتي امى لسخ » نايفس ابأ تكش دقو
 لوقب مكحي نأ هل ناك اذإ هنإف ىلا قيرط نم امأو : اهمصخخ لوق عمسي

 صصخو :نيقي هدئع وه امب ركحي نأ.ىرحأف هقح ىف نونظم وه :ىذلا دهاشلا
 دودحلا ىف هملعي ىضقيال : اولاقت هملغب يكاحلا هيف مكحي ام هباضأو ةفينحوبأ

 : لاقن هب ىضقي ىذلا معلا ةفينحوبأ اضيأ صصخو ؛ كلذ ريغ ىف ىضقبو

 ىورو , ءاضقلا لبق هملغ امب ىضقي الو « ءاضقلا ىف هملع ىذلا هملعب ىضقي

 ضعب لاقو . موزخم ىب نم لجرل نايفس ىلأ ىلع هملعب ىضق هنأ رمح نع
 هدنع دهشي مل نإو عمسي امب ىعأ سلجملا ىف هملعب ىضقي : كلام باعصأ
 « لوصألا ىلع ئرجأ وه ةريغملا لوقو « انلق امك روهمحلا لوقوهو « كلذب
 هي ةعقاولانظلا ةبلغ تناك نِإَو ليادب الإ ىضقيال ةعيرشلا هذه ىف لصألا نأل
 , نيدهاشلا قدصب عقاولا ْنظلا نم ىوقأ

 رارقإلاف عبارلا لصفلا
 رظنلا امنإو «.هب مكحلا بوجو ىف فالح الف انيب ناك اذإ رارقإلا امأو

 نم امأ . فالملا عفر المتمم رارقإلا ناكاذإو ..ز وجمال نم هرارقإ زوجي نميف

 مدقت دقف ةيجوملا تارارقإلا ددع امأو : مدقت دقف زوحيال نم هرارقإ زوج

  لاملا ىف لماع ةدحاو ةرم رارقإلا نأ مهنيب فالخ الو « دودحلا باب يف

 نإ تنأو ؛ ظفللا لامتحا لبق نم وهف كلذ نم اهيف اوفلتخا ىتلا .لئاسملا امأو

 . جورفلا باتج ىف هيلع فقت نأ تيبحأ
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 عبارلا بابلا

 ,نل ىضقي هنأ ىلع اوقفتا ءاهقفلا نإف ؟ ىضقي نمو ؟ ىضقي نم ىلع امأو

 زويل : كلام لاقف ؛ هياع مهي نل هئاضق ف اوفلتخاو . هيلع مبني سبل

 .نوكي ءاضقلا نأل زو« : موق لاقؤ ؛ هتداهش هيلع زوال نم ىلع هؤاضق
 ىلع اوقفتا مهنإف ؟ ىضقي نه ىلع امأو . ةدابمشلا كلذك سيلو ةمواعم بابسأب
 باتكلا لهأ ىلع ءاضقلا قو بئاغلا ىف اوفاتخاو . رضضاحلا ملسملا ىلع ىضقي هنأ
 .ديعبلا بئاغلا لع ىضقي : الاق ىعفاشلاو اكلام نإذ'ع بئاغلا ىلع ءاضقلا امأف
 .؛نوشجاملا نبا لاق هبو.« الصأ بئاغلا ىلع ىضقيال : ةفينحوبأ :لاقو ؛ ةبيغلا

 هسيدحم ءاضقلاىأر نم ةدمعف : ةقحتسملا عابر || ىف ىضقيال كلام نع ليق دقو

 ءاضقلارب 0 ةدمعو .رصملا نع اهئاغ نكي ملكهنأل ) هيف ةجح ألو مدقتملا داه

 :ةاورو اهو عمسأ ام بستم "هل ىضلقأ امن !ذ ١ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق
 .ىلإ هلسرأ نيح هل لاق مسد هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىلع نع هريغو دواد وبأ

 مكحلا امأو « ردخالا نم عمسمستا ىح نياتصنللا دحأل ضلقتتال » نهلا
 ' هيأإ اوعفارت اذإ مهيب ىفقي هنأ اهدحأ : لاوقأ ةثالث كلذ ى نإذ « ىنللا ىلع

 نعو « كلام لاق هبو « ريم هنأ قاثلاو ؛ ةفينح ىأ بهذم وهو « نيملسملا

 اوث احتب ناد مب م نأ مامإلا ىلع بمجاو هنأ ثلاثلاو ؛ نالوقلا ىعفاشلا

 ”ةينكحاف كلو ءاج "نإذ - ىلاعت هلوق مكاحلل مهنيجم طرتشا نم ةدمعف . هيلإ

 هبجوأ نمو « رايخلا ىأر نم كسمن اذيبو هل 'متيتاع ضر راعأ وأ مهني

 .رييخنلا ةيثل خسان اذه نأ ىأرو - استسالا مكحار نأو  ىلاعت هلوق 0
 ,ىلع مهعامجإب جتحا هنإف ؛ اوعفارتي مل نإو مهماع بوجو ىأر نم امأو

 سماحلا بابلا

 ىوسي نأ هيلع بجاو هنأ ىلع اوعمجأ مهنإف « ىفاقلا ىيققن“ فيك امأو
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 هلام ىف ناك نإف ةنيب هل: نكي مل نإو . هيلع ىعدللا ركنأ نإ ةنيبلا هلأسيف ىعدملاب
 لتق وأ حاكن وأ قالط ىف تناك نإو « قافتاب هيلع ىعدملاىلع نما تبجو
  دهاش عم الإ تحتال : كلام لاقو ؛ ىوعدلا درجمي ىعقاشلا دنع تبجنو
 ىتح هفلختال مأ ىوعدلا سفنب هيلع ىعدملا هفلحي لهف لاملاف ناك اذإو
 نيقلا : راصنمألا ءاهقف روهمج لاقف « كلذ ىف اوفلتخا ؟ ةطاخلا ىعدملا تبغي
 ثيدح نم مالسلاو ةالصلا.هيلع هلوق مومعل ىوعدلا سفنب هيلع ىعدملا مزلت
 بجنال : كلام لاقو ؛ هيلحىعدملا ىلغ نيهلاو ىعدملا ىلع ةنيتلا » سابع نبا
 رظنلا اهب لاق نم ةدمعو . ةايدملا ءاهقفنم ةعبسلا اهب لافو ؛ ةطلاخماب الإ نيهلا
 .ةياذإو « ابضعب مهمفعب تينعت ىلإ ى واعدلاب سائلا قرطتي اليكل ةحلصملا ىلإ
 .هيلع تعدا اذإ اهجوز ةأرملا فالحإكلام ري مل انه نمو « اضعب مهضعب
 قتعلا ىوعد ى' هديس'دبعلا فالحإ كلذكو « دهاش اهعمذ وكي نأ الإ قالطلا
 ,نإف « هنيعب ءىث ىفأوأ ةمذلا ف ءىش ىف نوكت نأ واخَتال ىوعدلاو « هيلع
 بتمعم# ةئيب هل نأو ىوعدلاكلت نم ةءاربلا هيلع ىعدملا ىعداف ةمذلا ف تناك
 معيب لثم نيع ىف عقو دتع قف فالتخا ناك نإ كلذكو . قافتاب هتنيب هنم
 « اقاقحتسا ىمسي ىذلاوهو نيع ىف ىوعدلا تناك نإ امأو . كلذ ريغ وأ
 ةنيب عمستال : ةفينح وبأ لاف ؟ هيلع ىعدملا ةئيب عمست له اوفلتخا مهنإف
 :٠ ؛ ءيش ىف عمستال : هريغ لاقو ؛ رركتيال امو حاكنلا ىف الإ هيلع ىعدملا
 هنأ هيلع ىعدملا ةنيب ىعدملل.دهشي نأ ىف ىبعأ عمست : ىعفاشلاو كلام لاقو
 ىعدملا زيح ىف ةئيبلا لعج دق عرشلا نأ عمستال لاق نم ةدمعف . كلمو هل لام
 اههدنع كلذ ناكو « رمألا باقنيال نأ بجوف « هيلع ىعدملا زيح ىف نيهلاو
 ءىثلا٠ن وك ىلع ادئاز ىبعم هيلع ىعدملا ةنيب ديفت له : فالحلا بيسو . ةدايع
 ادئاز ىنعم ديفتال :لاقنف ؟ كلذ ديفت تسيل مأ « هديب ادوجوم هيف ىعاملا
 هيلع ىعدملا ةنيب رابتعاب انلق اذإذ : اهريتعا : ديفت' لاق نمو ؛ اهل ىنعمال : لاق
 رركتي نأ نكميال امم ادئاز ارمأ اههادحإ تبئتملو نيتئيبلا نيب ضراعتلا عقوف
 ريتعب الو نيتئيبلا لدعأب ىضقي نأ كلام دنعركحلاف ؛ كلملا ىذ كلم
 ةلادعلاب هدنع حجرتتالو هلصأ ىلع ىلوأ ىعدملا ةنيب : ةفينحوبأ لاقو؟ ركألا
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 تواست اذإو ددءلابحجرتت : ىعازوألا لاقو ؛ ددعلاب كلام دنع حج رتتال 5

 ىعدملا فلح لكن نإف «هيلع ىعدملا فاي ةنيب الك كلام دنع كلذف ةلادعلا ىف

 :نيليلدلا تعضأهليلد لعج كلذلو « هلةدهاش هيلع ىعدملا دي نأل «قحلا بجوو

 ىلإ عفدي هنأ فالخ الف انيع هيف ىعدملا ناك إف مصحلا رقأ اذإ امأو. نيهلا ىبعأ

 مدعلا ىعدا نإف همرغ رقما فلكي هنإف « ةمذلا الام ناك اذإ امأو . هيعدم

 امهم ناكنإ ةنيبلاو نجسلا لوطب امإ«همدع نيبتي ىح كلام دنع ىضاقلا هسيح

 ةةرظتنيف ةرشسعو ذ "ناك 'نإو  ىلاعت هلوقل هليبس لخ هرسع جال اذإف

 . نب رمع نع ىورو . دمحأ لاق هبو « هرجاؤي : موق لاقو ةرسنبم لإ

 ©« راد ثيح هعم اورودي نأ هئامرغل نأ ةفينح ىنأ نع ىكحو « زيزعلا دبع

 حيرجتلا ناك اذإ طقسي مكحلا نأ هيلع ىعدملا اهحرج اذإ ةنيبلا نأ فالخ الو

 ضقتني : ىعفاشلا لاقو ؛ كلام دنع ضقتني مل مكحلا دغب ناك نإو « مكحلا لبق

 « هدعز وأ مكحلا لبق كلذ نوكي نأولخي الف «ةداهشلا نع ةئيبلا تعجر نإ امأو

 نإو.. تبثي : سانلا ضعب لاقو ؛ تيثيال مكحلا نأ ركألاف مكحلا لبق ناكن إف

 ع يكحلا تيثيال ه ريغ لاقو ؛ ملا تدني : كلام لاقف أ دعب ناك

 هوئمض "الام ناك نإف ٠ يهتداهشي اوفلتأ ام نونمضي ءادهشلا نأ كلام دنعو

 : ىعفاشلا لاقو ؛ طلغلاف نونمضيال : كالملا دبع لاق ؛ لاح لك ىلع

 اورقأ نإو « ةيدلا اونمض طلغلا اوعدا نإف امد ناك نإو . لاملا نونمضيال

 . مماقلا نبا لوق ىلع مهنم صتقي ملو « بهشأ لوق ىلع مبنم ديقأ

 عجري ام اهنمو « هسفن ىف ىضاقلا لاح ىلإ عجريام اهنف ؟ ىضقي ىّتم امأو

 هيف ىعاملا فيقوت تقو ىلإ عجريام امو « هلصفو يكحلا ذافنإ تقو ىلإ
 .لوغشم نكي مل اذإف ؟ ىضاقلا ىضقي ىنم امأف . انيع ناك اذإ هنع ديلا ةلازإو

 وهو ىضنقتي نيح ىضاقلا ضاقتال و مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل سفنلا

 ريغ وأ افئاخ وأ اعئاجوأ اناثطع نوكي نأ كلام دنع اذه لثمو « ”نابْضَع

 هذه نم لاح ىف ىضق اذإ نكل « مهفلا نع هقوعت ىلا ضراوعلا نم كلذ
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 : لاقي نأ لمتحيو « همكح ذفني هنأ ىلع ملعأ ايف اوقفتاف « باوصلإب لاوحألا

 ىبملا داسف ىلع لدي ىبلا نأل « نابضغلا وهو صنلا هيلع عقو ايف ذفنيال

 ىعمو « هيلإ راذعإلاو لجألا برض دعبف ةياع مكحلا ذفني ىم امأو : هنع
 ةجيح عمسي نأ هل لهو ؛ اهضحديوأ ىعدملا ةجح حي نأ وه « اذه ذوفت

 هلل اقح ناكايف عمسي .هنأرهشألاو « كلام لوق نم فالتخا هيف ؟ ركملا دعي

 مكحلا ذوفن دعب عمسيال ليقو . كلذ ريغ ىف عمسيالو قتعلاو سابحإلا لثم
 ىعدملا نيب قرفلاب ليقو « اعيمخ امهنم عمسيال ليق زيجعتلا ىمسي .ىذلا وهو
 توبثلا دنعوهف فيقوتلا تقو امأو .زجعلابرقأ اذإ اموهو « هيلع ىعدملاو

 نأهلف مصاخي نأ هدي نم ءىشلا قحتسا ىنذلا دري مل اذإوهو « راذعإلا لبقو

 هقفاوي نأ عئابلا ىلع هب هعوجر ىف جاتحي ناك نإو ؛ عئابلا ىلع هنمشب عجيب

 هدي نم قدتسمللف هرقأ نإ هي هل فرعي وأ ءهركنأ نإ هنم هءارش تبثيف ةيلع

 هيرشي: ىعفاشلا لاقو ؛ قحتسملا ديب هتميق كريو قحتسملا نم ءىشلا ذخأي نأ

 : ركحلا ءانثأ ىف بطع نإو « هل نماض وهف قحتسملا ديف بطع نإف «.هنم

 قحتسملا نم هن امضف ثابثلا دعب بطع نإ ليقف « كلذ ىف فلتخا ؟هنامض نم

 نم ىهف مكحلا لبقو تاثلا دعب امأو ؛ مكحلا دعب قحتسملا نمضي امنإ ليقو

 ةلعرشلا ماكحألا نأ ملعت نأ ىغبلي و“ : هنع هللا ضر ىضاقلا لاق. هنم قوحتسملا

 ىق لخادوه باتكلا اذه ىف هان ركذام لجو ماكحلا هب ىضقي مسق : نيمسق مسقنت

 .هيلإ بودنملا ىف لخاد وه هرثكأ اذهو« ماكحلا هب ىضقيال مسقو « مسقلا اذه

 كلذ ريغو سطاعلا تيمشتو مالسلا در لثم وه ماكحألا نم سنها اذهو

 انيأر دقف نحنو . عماوملاب امنوفّرغي ىلا مهبتكر جاوأ ىف ءاهقفلا هركذي ام
 اذهلبق ىغبنيامأو . يلاعت هللا ءاش نإ هتمر ىبشملاس لبا اذه نماضيأ ركذن نأ

 انف « ةيناسفنلا لئاضفلا وه اهنم دوصقللا ةيلمعلا ةعورشملا نبسلا نأ منعت نأ

 نلقي انه قو ؛ هركش بجي نمركشو هميظعت بجي نم مظعت ىلإ عجرري اه

 ىلا ةليضفلا ىلإ عجري ام اهنمو , ةيماركلا نئسلا ىه هذهو « تادابعلا لخدت
 ةدراولا نيسلاو « ب سثنملاو .مماملا ف ةدراولا نئسلا : نافنص هذهز ةفع ىمست

 فكلاو لدعلا بلط' ىلإ عجري ام.اهمو 85 حك انملاىف
 يه هلهف . روحا نع
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 «نادبألا ىف لدعلا ىضنقت ىلاو « لاومألا ىف لدعلا ىبضتقت ىلا نأسلا سانجأ

 اامئإ اهلك هذه نآل « تايوقعلاو بورحلاو صاصقلا لخدي سنحلا اذهفو
 .ةدراولا سلا اهبمو . ضارغألا ىف ةدراولا نئسلا اهنمو . لدعلا اهب بلطي
 ىمست ىلا ةايضفلا بلط اهب دصقي ىلا ىهو « اهمبوقتو لاومألا عيمج ىف

 هبابلا اذه ىف .لخدت ةاكزلاو : لخبلا ىمست ىلا ةليذرلا بنتو « ءاخسلا

 رمألا .كلذكو « لاومألا ىف كارتشالا بإب ىف اضيأ لغتدتو ء هجو نم

 ناسنإلا ةايح ق طرش وه ,ىذلا عاهجالا ىف ةدراو نئس أهنمو . تاقدصلا ىف

 اضيأ مز كلذلو ء ةسايرلاب اهْنع ربعملا ىهو « ةيملعلاو ةيلمعلاهلئاضف ظفحو

 .عامجالا نيح ىف ةمهملا ةنسلا نمو . نيدلاب ماوقلاو ةألا نس نوكت نأ

 .ىذلا وهو « نيسلا هذه ةماقإىلع نواعتلاو ةضغبلاؤ ةبحملا ىف ةدراولا نيسلا

 ةينيدلا ىأ: ةضغبلاو ةبحملا ىهو « فورعملاب رفألاو ركيملا نع ىبلا : عس

 .دقتعملا ءوس لبق نم امإو « نئسلا هذبب لالخإلا 'لبق نم امإ نوكت ىلا

 . ةعيرشلا ف
 ةعبرألا سانجألا نع دش ام مهبتك نم عماوخبا ىف ءاهقفلا ركذي ام رثكأو

 .«ءاخسلا .ةليضفو ةعاجشلا . ةليضفو .لدغلا ةليضفو ةفعلا ةليصف ىه ىلا

 . لئاضفلا هذه تيبثت ىف طورشلاك ىه ىلا ةدابعلاو

 ةريثك هلل دمحلاو «٠ ناويدلا عيمج لمك هلاكبو « ةيضقألا باتك لك

 . هلهأ وه انك كلذ ىلع
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 جابيدلا نم ةلوقنم فلؤملا ةمج رت

 لهأ نم ( ديفحلاب ريبشلا ) دشر نب دمحأ نب دمحم نب دمحأ نب دمجم وه

 رهظتسا مساقلا نأ هيبأ نع ىور ؛ ديلولا ابأ ىنكي ؛ اهب ةعاذحلا ىفاقو ةبطرقت

 نب ناورم ىنأو لاوكشب نب مساقلا ىأ نع هقفلا. ذخأو © اظفح أطوأا هيلع

 . ىرزاملا هللا دبع ىنأو زيزعلا دبع نب رفعج أو نوحم# نب ركب ىنأو ة رسم

 نم هيلع باغأ ةياردلا تثاكو « لؤي رج ني ناورمىلأ نع بطلا ملع ذخأو

 الاكهلثم سلدنألاب أشني مو : مالكلا اعو لوصآلاو هققلا سردو « ةياورلا

 ع احانج يهضفحخأو اعضاوت سانلا دشأ هفرش ىلع ناكو « الضفو اماعو.

 لقع ذنم ةءارقلا الو رظنلا عدي مل هنأ ىكح ىبح « هربك ىلإ هزغص نم م ملعلا#»

 فلأو ديقو فنص ايف دوس هنأو « هلهأ ىلعهئانب ةليلو « هيبأ ةافو ةليل "الإ

 تناكو « لئاوألا اد ىلإ لامو . ةقروفالآ ةرشع نم اوحنرصتخاو ب ذهو

 ىلإ عزفي امك بطلا ىف هايتف ىلإ عزفي ناكو « هرصع لهأ نود ةمامإلا اهيق هل

 هنأ هنع يكح . ةمكملإو بادآلاو بارعإلا نم رفاولا ظحلا .عم هقفلا ىف هايتف

 باتك اهم « ةدئافلا ةايلج فيلآت هلو . بيبحو ىنتملا رعش ظفحي ناك

 للعو فالدللا بابسأ هيف ركذ ١ هقفلا ف , دصتقملا ةياهنو « دهتيللا ةيادب »

 باتكو ؛ اقايسس نسحأ الو هنم عفنأ هتقو ىف ملعي الو ؛ هب عتمأو دافأف « ههجو

 هنإف « ةعيرشلاب لجرلا ةفرعم رادقم نع نابأ ىذلا باتكلا اذهوه )١(

 نم لكدنتسم نانب عم ؛ مدخب نف ةباحصلا نم ةمألا ءاهقف لاوقأ هيف ركذ

 رحب ىف ضاخف ٠ حيحصلا نايبو « حيجرتلا عم سايقلاو « ةنسلاو باتكلا

 كلت فئاعص ىف هرهاوج مظنو « كولسلل هيف ىدتهاو « جاومألا مطتلم جاجع

 . ةعساو ةمحر هلأ همح رف ١ كوالا
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 ىنلا ةيب رعلا َْق هياتكو 6 لوصألا َْق ىصتسملا رصتخمو 43 بطلا ىف تايلكلا

 ءاضبتلا ل هل ريس لمحو « افيلأت نيتسىلبع فينت كلذ ريغو 4 ىرورضلاب همسو

 أو لاح عيفرت ف اهفرصي و ع ةميظع ةهاجو كولملا دنع هل تلئثأتو « ةبطرقب

 , سلدنألا لهأ عفانمو ةصاخ هداب لهأ حلاصم ىلع اهرصق امنإ ؛ لأم عمج
 لبس نب نسحلاوبأو هللا طوحنب دمحوبأو روهجنب ركبوبأ هنم عمسو ثدحو
 نير شع ةنس هدلومو « ةثامسخو نيعستو سم ةنس قوتو . مهريغو كلام نبا

 .رهشب كشر نذ دياولا ىأ 00 ىضاقلا ةافو لبق ؛ ةثامسمحو



 ظيرقت
 ةف رع دمحأ دمحم خيشلا ذاتسألا بيدألا ةرضح هظرق ىلوألا هتعبط مام دنعو

 : ىهو « اهناكم ولعل ارشنو اهنساحم ىلع اص رح اهئابثإ انيبحأف « ةملكلا هذه
 « ىملإلا رونلا نم ةحسم هفحن.« هعجضمب ىلاحلا « هتدجف دقارلا مكحلا ىلإ

 هتاوعدلا نم تايداغ ىدهأ « لالجإلا نم جايسو .ةباهمللا نم سراح هيلعو
 ةدئاعلا ةدلاحلا حورلا اهتيأ تنأ هلل . تامحرلا بيص نم الباو هل رطمتساو.

 عولط انيلع تعلطو « ىلاعلا كملاع نم انيلع تطبه دقف « عفرألا اهلحم ىلإ
 هتنكف « ىدهلاو تعاط « ليلدلا هناخو ليبسلا لض ليل طباخ' ىلع رمقلا
 . ريثكلا اهنم باصأو بشعلاو لكلا تتينأف ةلباق اضرأ باصأ ثيغلاك

 قدص دعقم كل تلعج اراثآ كلت فلخو « ىوقت نأ كل هللا ءاش ام انيف تمقأ
 هئاعولطو كاس رمو كلرجم هللا مسب : ىلوألا كتريس تدع مث « سفن لكى
 ىأو « كتعسو لامآ ىأو « كاوح وج ئأ « كارسهو كبيوأتو 0

 . نيمورت ام لمح مس
 ماسجنألا اهدارم ف تبعت ارابك سوفنلا تناك اذإو

 كتعضرأو « ةكحلا كيلع تنح دق وطسرأو ىمروغاثيف ىدي نيب كارن نيب

 « اهريغ نيملعت 7 كننأ نظي الف « اهريخ كتلهثأو « اهرد كتاعأو « اهقيوافأ

 ءاابو >> كل تلهسو ؛ داؤفلاو اشحلا نيب ةعيرشلا كتعضو.دقو تنأ اذإ

 طلاخ دق كاباتك اذهو . هبارش اغئاسو « هبابع ارخاز ابذع الهنم تدروو
 . ردلا نمض دق مكح هنأ الإ قحلا وهف « سحلا هيلإ شهو سفنلا ءازجأ

 هنأ الإ

 ىبمأو اهحراسم ىف ودسغأو يىبسفن ملعلا ضاير ىف هزنأ

 س رغ لك نم هرهز كطقأو هتوح اهف ىرسانا عتمأ

 سرط دودخ ابظلا دخ.نمو ىدنع حارلا سوئك نم .نسحأو

 ىسحو ىسفت يع تبغ دق هب 2اضورتمشفرفايرلا تدر دقو

 ىسمر دعي فراعملاب قفدت اراسي هرطسأ لالخ نأك

 سرد لك ىف ةبآ جرخأو 2(دشر نبا )ركف هكاج تباتك
 نمش ءوهض ةنجدلا درط اك" ابوث كشلا مالظ نم قزمو



 'ٍ , 0 ا باتك 3

 : 00 داهتو دهتملا ةبادب ىبط رملا دشرنبا مامإلل « دصنتقملا هي ْ
 ظ | : ٠» 2 د 2

 )م لز ل



 ىناثلا ءزجلا تسرهف
 ىطرقلا دشر نبا مامإلل دنقلا ةيابنو دهنجلا ةيرادب نم

 هير

 ةسمخ هيفو « حاكنلل باتك )

 ( باوبأ
 تامدق» ىف ٠ لوألا بابلا
 : لئاسم عيرأ هيفو « حاكنلا

 حاكنلا مكح ف ىلوألا ةلئسملا

 حاكنلا ةيطخ ىف ةيناثلا ةلئسملا
 ىلع ةبطحلا مكح ىف ةئلاثلا ةلئسملا
 ةبطحلا
 ١ ىلإ رظنلا ركح ىف ةعيلرلا ةلثسملا
 ةبوطختا
 تابجوم ىف : يناثلا بابلا

 لإ ميقنيو حاكنلا د

 : ناكرأ ةثحلث

 دقعلا ةيفيك ىف لوألا نكرلا
 : عضاوم ىف هيف رظنلاو
 حاكتلا ف نذإلا لوألا عضوملا
 هلوبق ريتعملا نميف ىناثلا عضوملا
 دقعلا ةممح ىف

 دقع زوجي له ثلاثلا عضوملا

 ؟ ال مأ رابخلا ىلع حاكتلا

 ةفيفص

4 

 | ؟١

 لري

 ه !١

 « دهلا طورش ىف ىناثلا نكرلا

 : لوصف هيفو

 5 ءايلوألا ىف 5 لوألا لصملا

 : عضارم ةعبرأ ىف هيف رظنلاو
 ةبالولا نأ ف لوألا عضوملا
 حاكنلا ةعص ق طرش ىه له

 مال مآ
 تافصلا ى قال عضوملا

 اهل ةبلاسلاو ةيالولا ةبجوملا
 فائصأ ق ثلانلا عضوملا

 اهب نيلئاقلا دنع ةيالولا

 : لئاسم هيفوب « دحلا
 جيوزت مك ىف لوألا ةلئيملا
 برقألا روضح عم دعببألا
 ىلولا باغ اذإ ةيناثلا ةلئسملا
 دعبل ةبالولا تلقتنا برقألا

 بألا ةبيغكمس ىف ةئلاقلا ةلئمل
 ركيلا هتنبا نع

 ءايلوآلا لضع ىف عبارلا عضوملا
 نام“ دبا ةيلدب هس مو



 ل اا

 ةنر#

 ةدابشلا ف : ىلاثلا لصفلا
 « قادصلا ف : ثئاثلا لصفلا 8

 + عضاوم ةتس هيفو
 هئتاكرأو هكح ىف لوألا عضوملا

 : لئاسم عب رأ هيفو

 هكح نق ىلوألا ةلئسملا

 هردق ىف ةيناثلا ةلئسملا

 هسخنح» ىق ةثئلاثلا ةلئسملا ١

 هليجأت ق ةعبا رلا ةلأسملا 9

 قادصلاهب ررقتي امهىناثلا عضوملا
 هريطشت ىف ثلاثلا عضوملا 78

 « ىضيوفتلا ف عيارلا عضوملا ”5
 : ناتلئسم هيفو

 تبلط اذإ امف ىلوألا ةلئسملا

 قادصلا اهل ضرفي نأ ةأرمل

 تنام اذإ ايف ةيناثلا ةلئسملا "7

 قادصلا ةيمست لبق جوزلا
 ةقدصألا ىف سماخلا عضوملا
 .: لئاسم نسمح هيفو « ةدسافلا

 ناك اذإ امف ىل وألا ةلئسملا

 اعرش هب عفتنيال قادصلا

 نريقا اذإ ايف ةيناثلا ةلثسملا 86

 ىق طوشا اذ] ايف ةثلاثلا ةلئسملا

 بألا ةايح قادصلا

3000 

 قادصلا ق ةعبارلا ةلثسملا ؟4

 بيع هب كجوي وأ قحتسي
 .طراشي لج لا ىف ةسماحلا ةلئسملا

 قادصلا ق هسفن ىلع

 قالتخا ىف ىمداسلا عض وما

 قادصلا ىف نيجسوزلا

 لحم ةفرعم ى ثلاثلا نكولا ١"

 الصف رشع ةعبرأ هيفو « دقعلا

 هيسنلا عنام ىف : لوألا لصفلا ”؟
 ةرهاصملا عنام ىف : ىناثلا لصفلا

 : لئاسم عبرأ هيفو

 ' تنب ميرحت ىف ىلوألا ةلئسملا زم“

 ةجورزلا
 هتئني هب موحت ]يف ةيناثلا ةلئسملا

 ةجورلا

 د وقعملا مألا كح ىف ةئلاثلا ةلئسملا ”:

 اهتب ىلع
 انزلا له : نأ ق ةعبارلا ةلئسملا

 ف ءطولاك ميرحتلل بجوم
 ؟ ال مأ حاكن

 عاضرلا عنام ىف : ثلاثلا لصفلا ”ه
 : .لئاسم عست هيفو

 محملا نادقملا ف ىلوألا ةلثسملا

 نبللا نم
 ريبكلا غاضر ىف ةيناثلا ةلثسملا ”؟
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 كيقم 1

 انف

/ 

9 

 مطفي 0 ةثلاثلا ةلثسملا

 مث نيلوحلا ليق

 َْق 5 ةلئسملا

 عاضر ريغ نم قلحلا ىلإ

 , ةارمأ هتعض رأ

 | مرحملا نبللا ىف ةسماخللا ةلئسملا
 هريغ وأ ءام ف تالهسا اذإ

 كلذ ىف ربتعي له ةسداسلا ةلكسملا

 ؟ ال مأ قلخلا ىلإ لوصولا
 لج رلا ربل له ةءباسلا ةلثسملا

 ىح عضرملل ابأ نبللا هل ىذلا

 ىلع ةداهشلا ىف مدل ةلئسملا

 مرا عاضرلا

 ْ 0 1 0 ةلثسملا

 ددعلا عئام ىف : 0 لصفلا

 : عمجلا عئامف : سداسلا لصفلا
 قرلا معناوم ْق عياسلا لصفلا

 رفكلا عنام ىف : نماثلا لصفلا

 مارحإلا عنام ىف : عساتلا لصفلا

 ضرملا مام فق : رشاعلا لصفلا

 منام ق : رشع ىداحلا لصفلا

 ةدعلل

 عنام نق : رشع ىاثلا لصفلا

 : ناتلثسم هيفو « ةيجورلل

 | لصيام مكح

 ةفيرحص

 يلسأ اذإ اهف ىل وآلا ةلئسملا 4

 عبرأ نم رثكأ هدنعو رفاكلا

 ناتعخأ وأ ة وسب

 | اذإ ايف ةيفاثلا ةلئسملا

 رخخآلا لسأ مث رخآلا لبق نيبو زنا

 تايجوم ق : ثلاثلا بابلا

 ةعبرأ هيفو « حاكنلا ىف رايخلا

 : لوصف

 هبويعلارامخ ىف : لوألا لصفلا

 راسعإلا رامخخ ىف : ىلاثلا لصفلا

 ةقفنلاو ٌقادصلاب

 ءاقفلا راصن ىق ثلاثلا لصفلا

 قتعلا رايخ ق : عيارلا لصفلا

 قوقح ف : عبارلا بابلا

 ةيجورزلا
 ةحيكنألا ف : سماحلا بابلا

 ةحكنألاو عرشلاب اهنع ىبملا
 اهمكحو ةدسافلا

 ةعب رأا هع ىهملا ةحكنألا : بلطم

 راغشلا حاكن اهم لوألا

 ةيعتملا حاكن يناثلا

 ةبطحلا ىلع ةبطحلا حاكن ثلاثلا

 للحل حاكن عباولا

 ةدسافلا ةحكنألا ىف بلطم هو

 عرشلا موهفعب
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 ةلسافلا ةحكنألا كح ىف بلطم 4

 تعقو اذإ

 رصحنيو ( قالطلا باتك ) ٠"
 1 : لمح عبرأ ىف

 ع قالطلا عاونأ ف ىلوألا ةلممسا

 : باوبأ ةسمخ هيفو
 ٌقالطلا ةفرعمف : لوألا ب ايلا

 ثالث هيفو « ىعجرلاو نئابلا
 : لئاسم

 قالطلا مكح ىف ىلوألا ةلئسملا
 ثالفثلا ظفلب

 صقن رابتعا ى ةيناثلا ةلئسملا

 قرلاب نئابلا قالطلا ددع

 قٌقرلا نوك سى ةئلاثلل ةلئسملا

 قالطلا ددع ناصقن ىف اًرثوم

 قالطلا ةفرعم ف : ىناثلا بابلا

 هسيفو « ىعدبلا نم ىلا
 : عضاوم ةثالث

 اهطرش نم له : لوألا عضوملا

 ةدعلا ىف قالط اهعبتيال نأ
 ظفلب قلطملا له : ىناثلا عضوملا

 بال مأ ةنسلا قلطم ثالثلا
 نم مح ى ثلاثلا عضوملا

 اذه قو ٠ ضيحلا تقو قلظ

 : لئاسم عبرأ عضوملا

 ل

56 

 5م

5348 

 قالطلا عي له ىل وألا ةلتسملا

 ؟ ضيا ىف

 قالطلا مقو نإ ةيناثلا ةلئسملا

 ؟ طقف

 قالطلا مقوي ىبم ةئلاثلا ةلئسملا

 ؟ بدنلا وأ رابجإلا دعب
 ؟رابجإإلا عقي ىرم ةعبارلا ةلئسملا
 هبقو ؛( علخلا ىق ثلاثلا بالا

 : لوصف ةعبرأ
 هعوقو زاوجف : لوألا لصفلا

 زاوج طورش ىف : ىناثلا لصفلا
 : لئاسم عيرأ هيفو «© هعوقو
 زوحي امرادقم ىف ىلوألا ةلئسملا

 هب علتخم نأ

 ضوعلا ةفص ىف ةيناثلا ةلئسملا

 لاحلاىلإعجري ايف ةثاثا ةلثسمل
 ىلا نم ملدا اهبف زوجي ىلا
 زوجيال
 هل لومي نميف ةعبارلا ةلئسملا
 ٠ هل زوجيال نمو ملحلا
 : علجلا مون فق: ثلاثلا لصفلا

 , خسف وأ قالط وه له

 نم هقحلي ايف : عبارلا لصفلا
 ماكحألا نم
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 ةقين

 هقالطلا زييمت ىف : عيارلا بايلا.

 خسفلا نم
 ريسسيجتلا سماخلا بازا ١

 كيلماو
 قالطلا ناكرأ ىف ةيناثلا ةلمحلا
 : باوبأ ةثالث ةلمحلا هذه ىو

 قالطلا ظافلأ ىف : لوألا بابلا

 : نالصف هيفو ء هطورشو

 ظافلأ عاونأ ىف : لوألا لصفلا

 ةقلطملا قالطلا

 ماكحأ ىف .مهفالتخا بلطم

 + ناتلئسم

 كلام هيلع قفتاام ىلوألا ةلثسملا 4

 هنأ نم ةفينح وبأو ىعفاشلاو

 قطن اذإ قلطملا لوق لبقيال
 دري مل هنإ : قالطلا ظافلأب

 قالطلا اهب
 نميف مهفالتخا ةيناثلا ةلئسملا
 ,ىعداو قلاط تنأ : هتجو زل لاق

 ظافلأ عاونأ ىف : ىناثلا لصفلا
 ةديقملا قالطلا

 زئاحلا قلطملا ىف :.ىناثلا بابلا ١
 قاللطلا

 ةن

 هي قلعتي نميف : ثلاثلا بابلا مال

 قلعتيال نمو ءاسنلا نم قالطلا

 دعب ةعجرلا ىف ةثلاثلا ةلمخلا 5

 : ناباب اهيفو « قالطلا
 .ةعجرلا ماكحأ ىف : لوألا بابلا 6

 ىعجرلا قالطلا ىف

 عاجترالا ماكحأ ىف: ىناثلا بابلا 5

 نئابلا قالطلا
 تاقلطملاماكحأ ىةعبارلا ةلمحلا

 : ناباي اهيفو
 هيفو « ٌةدعلا ىف :لوألا بابلا

 : نالصف

 ةلدع ىف : لوألا لصفلا

 نيعون ىلإ مسقنيو « تاجوزلا
 ةدعلا ةفرعم ف لوألا عونلا 4

 ريغ تاجورزلا ماسقأ ىف بلطم ة؟

 رئارجل
 ددعلاماكحأ ةفرعم ىف ىناثلا عونلا 46

 توملا ةدع ىلع مالكلا ف بلطم

 قوتي ىلا لماحلا ف بلطم
 اهجوز اهع

 ةعتملا ىف : .ىاثلا بابلا ةا/

 نيؤكحلا ثحب ىف باب

 رشع هيفو ( ءاليإلا باتك ) 4
 : لئاسم



 دس قرا اس

 ةفيحضص

 مهفالتخا ىف ىلوألا ةلئسملا ٠
 ءاضقناب ةأرمملا قلطت له

 صنلاب ةبورمملا رهشأ ةعبرألا
 ؟ ال مأ ىلوملل

 ىلا نيعلا ىف ةيناثلا ةلئسملا ١

 ءاليإلا اهب نوكي
 قوم ىف ةئلاثلا ةلئسملا
 ءاطولا كرت اذإ جوزلل ءاليإلا

 ءاليإلا ةدم ىف ةعبارلا ةلئسملا
 ىنذلاق الطلا ىف ةسماحلا ةلئسملا 7

 ءاليإلاب عمي
 قلطي له ةسداسلا ةلئسملا

 وأ ءىلا ىنأ اذإ ىضاقلا

 .؟قلطي ىح سبح وأ قالطلا
 ءاليإلا رركتي له ةعباسلا ةلئسملا

 اهعجار مث اهقلط اذإ
 ةجوزلا مزلت له ةنماثلا ةلئسملا

 ؟ اهمزلت سيل وأةدعاهنم ىلوملا
 دبعلا ءالبإ ىف ةعساتلا ةلئسملا ٠

 طرش نم له ةرشاعلا ةلئسملا

 ةدعلا ىف أطي نأ ىلوملا ةعجر
 ؟ ال مأ

 ةعبس هيفو ( راهظلا باتك )
 : لوصف

 راهظلا ظافلأ ف: لوألا ل عفلا
 طورش ىف : ىناثلا لصفلا

 هيف ةرافكلا بوجو
 حصي نميف : ثلاثلا لصفلا

 راهظلا هيف
 عر اي ما ل8

 رهاظملا

 رركتي له : سماحلا لصفلا ٠

 حاكنلا رركتب راهظلا

 لخدي له : سداسلا لصفلا

 ؟ راهظلا ىلع ءاليإلا

 ماكحأ ىف : عباسلا لصفلا ١
 راهظلا ةرافك

 لمتشيو ( ناعللا باتك ) 6

 : لوصف ةسمخ ىلع

 عاونأ ىف : لوألا لصفلا 5
 اهطورشو هل ةبجوملا ىواعدلا

 تافص ىف : ىناثلا لصفلا

 نينعالتملا

 ناعللا ةفص ىق : ثلاثلا لصفلا 1-.16

 لوكت مكح ف: عبرلا لصفلا

 هعوجر وأ امهدخ

 ماكحألا ىف : سماحلا لصفلا ١
 ناعللا مامن ةمزاللا

 ١١ ) دادحالا باتك (



 اوم

 ل

 1م ١

 نايل

١17 

19 

 لقي

 الراي
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 بن جرال نس

 مسقنيو ( عوببلا باتك )
 ا ءازجنأ ةتمم ىلإ

 فيرعت ىف : لؤألا ءرخلا
 ةقلطملا حويبلا عاونأ

 بابسأ فعيرعت ىف ىناثلا ءزحلا
 ةقلطملا عويبلا ىف ةماعلا داسفلا

 : باوبأ ةعبرأ هيفو
 نايعألا ف لوألا بالا

 عيبلا ةمرحلا

 : أبرلا عوبب ىف : ىلاثلا بابلا

 : لوصف ةعبرأ ف رصحنيو

 ةفرعم ىف : لوألا لصفلا

 اهيف زوجي ال ىلا ءايشآلا
 نييبتو ءاسنلا الو لضافتلا

 كلذ ةلع

 لضافتلا اهيف زوجي ىتلا ءايشألا
 ءاسنلا اهيف زوجينالو

 ةفرعم ىف : ثلاثلا لصفلا

 اعيمج نارمألا هيف زوجيام
 ةفرعم ق. : عيارلا لصفلا

 دغيال ام ادحاو افنص دعب ام

 ادحاو افئص

 بابلا اذه م مهفالتخإ ةلئسم
 محللا نم دحاولا فئصلا ىف

 لضافتلا هيف زوجنال ىنلا

 ةزص

 راو

0 

 بابلا اذه نم مهفالتحخا ةلئسم

 ىلع تيملاب ثاويحلا عيب ق

 : لاوقأ ةضلث
 عيب ى فالمعالا ةلكسم

 لثمب الثم ةطنخلب قيقدلا
 عيب ىف فالتخالا ف : لصف

 نم هسنجي بطرلا ئوبرلا
 َّق لثاعا دوجرو عم سبايلا

 زجانتلاو ردقلا

 ةيوبرلا عئارذلا عويب ىف باب

 لبق ماعطلا عيب ىف بلطم
 لوصف ةثالث هيفو « هل هضيق

 هيف طرشي ايه: لوألا لصفلا

 تاعيبملا نم ضبقلا
 تاعيبملا ف : ىناثلا لصفلا

 ضيقلا اهعيبأى .طرتشي ىلا

 طرشيال ىلا نم
 نيب قرفلا ف : ثلاثلا لصفلا

 اظازجو اليكم ماعطلا نم عابيام
 جويبلا ف + ثلاثلا بايلا ١

 ٍنيغلا لبق نم اهنع ىبلا
 ررغل# هبيس ىلا



 سب قريبي بس

 . اهبع توكنملا لئاسملا قؤصق 8

 زوال هنأ ىلع عامجإلا ةلثسم
 لجأ .ىلإ نايعألا عيب

 راصمألا ءاهقف عيسمأ : ةلئسم ١ ها/

 انطب رمثي ىذلا رهلا عيب ىلع
 خلا هضعب بيطي ادحاو

 طظورشلا عويب ىف: عيارلاب ابلا 4
 اينثلاو

 جويبلا ىف : سماجلا بابلا 8

 ررضلا لجأ نم اهنع ىسملا
 نيغلا وأ

 هيلع هللا لص ةبيبم ىف لصف 1

 عيبلل نابكرلا ىلت نع ملسو
 هيلع هللا ىلص هيمن ىف لصف

 ىداملل رضاوما عيب نع ملسو

 ةالصلا هيلع هيل ىف لصف 7
 خلا شجنلا نع مالسلاو

 نم ىسمملا ف . سداسلا بايلا 89< ١

 تادابعلا تقو لبق

 بابسألا .ىف ىاثلا مسقلا

 4 عيبلل ةححيمملا طورشلاو

 : باوبأ ةثالث هيفو
 < دقعلا ف : لوألا بايلا 107

 ٠ ناكرأ هيفو

 ةفرص

 دقعلا غيص ىف لوألا نكرلا +١1

 هيلع دوقعملا ف ىناثلا نكرلا 5
 نيدقاعلا ىف ثلاثلا نكرلا
 ماكحألا فل وقللا ثلاثلا مسقلا
 ) ةحيحيملا حويبلل ةفاعلا

 لج عبرأ هيفو

 دوجو ماكحأ ىف ىلوألا ةلمجلا

 ناباب اهيفو « تاعيبملا ىف بيعلا
 ماكحأ ىف : ل وألا بابلا
 هيفو قلطملا عيبلا ف بويعلا

 : لوصف ةسخ

 ةفرعم ىف : لوألا لصفلا 4
 ايف بحب ىلا د وقعلا

 بجيال ىلا نم بيعلا بوجوب
 اهيف كلذ
 ةفرعم ىف : ىناثلا لصفلا

 ا بجوت ىلا بويعلا
 بجوملا اهطرش امو
 :نارظن لصفلا اذه ىو « اهيف

 ىلا بويعلا ىف لوألا رظنلا
 | بجوت

 هبجوملا طرشلا ىف ىناثلا رظنلا 5
 هن أ

 ف رعم ُْق 9 ثلاثلا .لصفلا ١ باب

 هناك اذإ بجوملا بيعلا مكح

 ريغتي مل عيبملا
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 همرف#

 عئابلا قافتازاوسج ق لصف 117

 كسمب نا ىلع ىرتشملاو

 عئابلا هيطعيو هتعلس ىرشملا

 بيعلا ةميق
 ,ناعاتيي نيلجر قى ةيناثلا ةلئسملا 49

 ةدحاو ةقفص ىف ادحاو ائيش

 ةفرعم ف : عبارلا لصفلا

 دنع ةثداحلا تاريغتلا فانصأ

 اهلكحو ىرتشملا

 ,عيبملا ىلع ناصقنلا ورط قباب ١

 ءاضقلا ىف : سماخلا لصفلا 8
 فاالتحخا دنع مكحلا فالتخا ىف

 نيعيابتملا
 ةءاربلا عيب ىف : ىناثلا بابلا 5

 ناهض تقو ىف ةيناثلا ةلمحلا 6

 تاعيبملا

 رصحنيو « حئاوخلا ف لوقلا
 : لوصف ةعيرأ ف

 ةفرع« ىف : لوألا لصفلا 8
 حئاوجلل ةلعافلا بابسألا
 حئاوجلا لحق : ىناثلا لصفلا
 تاعبمملا نم

 رادمم ىف : ثلانلا لصفلا

 هيف هنم عضوي ام
 ىنلا تقولا ىف عبارلا لصفلا 5

 هيف عضوت

 مك

 - م45

 ةفروص

1/01 

14٠ 

 لمس" 1

147 

4 

 لح

 ؟

 تاعبات ىف ةثلاثا ةامحلا

 : ناتلئثسم هيفو « تاعيبملا

 ليخنلا عيب ىف ىل وألا ةلئسملا

 دبعلا لاه عيب ىف ةيئاثلا ةلثسملا
 نيعيابتملاقافتا ىف ةعيارااةلمحلا

 نعلا رادقم فامهفالتخاو عيبلا ىلع

 كرتشملا رظنلا نم عبارلا مسقلا

 :مكحق رظنلا وهو عويبلا ف
 عقو أاذإ دسافلا عيبلا

 هيفو ( افرصلا باتك )

 : لئاسم

 هبهذلا عيب ىف ىل وألا ةلئسسملا

 هكحو بهذلاب

 .فيسلا ىف ةيناثلا ةلئسملا

 ةمضفلاب عابي ىلا فحصملاو
 فرصلا طرش ىف ةئلاثلا ةلثسملا
 فرطصا نميف ةعبارلا ةلثسملا

 اهيف دجو مث ريئاندب مارد
 افئاز امقهرد

 ءاملعلا عامجإ ةسماخلا ةلئسملا
 ىق ةزئاج ةلطارملا نأ ىلع

 بهذلاب بهذلا
 نيلجرلا ىف ةسداسلا ةلثسملا
 رخآلا ىلع اهدحأل نوكي

 أرد هيلع رحتآللو « ريناد

 ؟ اهافراصتي نأ زوجي له



 تب 448 هني

 وأ رخخآ ىلإ ملسأ نميف ةلئسم 7١7 | كثرصلا و عيبلا ف ةعباسلا ةلئسملا

 ام ةليكم ىلع اماعط هنم عاب كلام بهذم ىف
 فالتخا ىف ::ثلاثلا بابلا ل8٠ | باوبأةثالث هنف و(ملسلا باتك)

 ملسلا ىف نيعيابتمل هطورشو هلحم ىف : لوألا بابلا

 رظنلاو ( رايخلا عيب باتك ) 4 اهيلع عمجلا طورشلا ىف بلطم 6

 هيف بابلا اذه لوصأ ىف طرشلا امهو « اهيف فلتذللاو

 : لئاسم ناثلاو لوألا

 ؟رايتللا زوجي له ىلوألا ةلكسملا ضبقلاناكموهو ثلاثلا طرشلا 4
 رايحلا ةدم يك ةيئاثلا ةلثسملا نملا نوكي نأ عبارلا طرشل

 دقنلا طرتشي له ةئلاثلا ةلئسملا ٠ اردقم

 ى عيبملا نامض ةعبارلا ةلئسملا نأ زوجي ايف : ىناثلا بابلا ٠ه

 رايخللا ةدم لدب هنيلإ ملسملا نم ىضتقي
 ثروي له ةسماخلا ةلئسملا ١ هيفو « ملسلا هيلع دقعنا ام

 ؟ ال مأ عيبملا رايح : لئاسم

 حصي نميف ةسداسلا ةلئسملا ١ نم ء ىث ىف ملسأ نميف ةلئسم

 هرايخ هميلست رذعتو رغلا

 هيفو ( ةحارملا عيب باتك ) 7١7 | اذإ هيف ملسملا عيب ىف ةلئسم

 : ناباي هيلإ ملسملا نم لجألا ناح
 نم دعي ايف :لوألا بابلا 4 هضبق لبق

 ىو « دعيال امم لاملا سأر لام سأري ءارشلا ىف ةلئسم 0

 زوجي ىذلا لاملا سأر ةفص خلا اثيش هيلإ ملسملا نم ىلسلا
 حبرلا هيلع. ىبي نأ ءهف عاتبملا مدن اذإ يف ةلثسم 07

 عقوو ام.مكح ىف. : يلاثلا بابلا 6 ةلاقإلا بلطف ملسلا
 ريخ.ىق ناصقتلاوأةدايزلا نم ىلع لجرل ناك اذإ ايف ةلئسم

 شلاه عئايلا يلا لجأ ىلإ هارد لجر
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 ةموصح

 ءاهطو رشو ( ةيرعلا عيب باتك ) 5
 مسقنيو ( تاراجإلا باتك ) 4

 : نيمسق ىلإ
 اهعاونأ ىف : لوألا مسقلا ٠

 داسفلاو ةحصلا طورشو

 نذؤملا ةراجإ بلطم ا
 1 نآرقلا ميلعت ىلع راجئتسالاو

 باودلا نم لوحفلا راجئتتسا

 بارضلل
 باتكلا اذه نم ىناثلا ءزحللا 7556

 « تاراجإلا ماكحأ ةف رعم ىف

 ؛ نيتلمج ق رصحنيو

 تابجبوم ىف ىلوألا ةلمحلا

 ريغ نم همزاولو دقعلا اذه
 هيلع ئراط ثودح

 ماكحأ ىف ةيناثلا ةلمحلا 4:

 لوصف ةثالث اهبفو « ئراوطلا
 رظنلاوهو : هنم لوألا لصفلا

 خوسفلا ف
 ناضلا قرظنلاوهو : ىناثلا لصفلا 3
 رظنلا وهو : ثلاثلا لصفلا 9#

 فالتحنالا ىف

 ( لعجلا باتك ) 1"

 هيفو ( ضارقلا باتك ) 3“
 : باوبأ ةثالث
 هلحم قف : لوألا بابلا

 ةئرهص

 : ىلناثلا بابلا 3

 طورشلا
 ضارقلا ماكحأ ىف لوقلا 4

 ئراوطلا ماكحأ ىف لوقلا ١

 دسافلا ضارقلا محى لوقلا

 نيضراقتملا فالتخا ىف لوقلا 7

 ( ةاقاسملا باتك ) 5

 ةاقاسملا زاوج ىف لوقلا

 6 هيفو ةاقاسملا ةعصس قلوقلا 6

 : ناكرأ ةقناوأ

 ةاقاسملا لحم ىف لوألا نكرلا

 لمعلا وه ىذلا ىناثلا نكرلا 7

 لمعلا ةفص ق ثلاثلا نكرلا 4
 هيلع دقعنت ىنلا

 .ىلا ةدملا ف عيارلا نكرلا 4

 اهيلع دقعنتو اهيف زوجي
 ةاقاسملا فتحصلا ماكحأ ىفلوقلا 07

 ةلسافلا ةاقاسملا ماكحأ

 ( ةكرشلا باتك ) 1
 هيقو « نانعلا ةكرش ف لوقلا

 : ناكرأ ةثهلث

 نم اهلحم ىف لوألا نكرلا 8
 ثالث هيفو « لاومألا

 : لئاسم

 لئاسم ف



 ةاص

 ؟

 ب م95

 اكرتشا اذإ امف ىلوألا ةلئسملا

 خلا ضورعلا نم نيفنص ىف
 ثاك اذإ اف ةيناثلا ةلئسملا

 ماعطلاب ةكرشلا ةثلاثلا ةلثسملا
 كدحأو فلص نم

 ؛رلا ةفرعم ىف ىناثلا نكرل'
 هيف كرتشملا لاملا ردق نم
 ردق ةفرعم َْى ثااثلا نكرلا

 ردق نم نيكيرشلا نم لمعلا

 لاملا

 ةضوافملا ةكرش ف لوقلا

 نادبألا ةكرش ىف لوقلا
 هوجوأأ ةكرش ف لوقلا

 ةحيحصلا ةكرشلا ءاكحأ ىلوقلا
 هيفو ( ةعفشلا باتك (

 : نامسق

 اذه حيحصت ق ل وألا مسقلا
 هناكرأ فو مكحلا
 عفاشلا ف لوألا نكرلا

 هيف عوفشملا ى ىناثلا نكرلا

 هيلع حوفشملا ف ثلاثلا نكرلا
 ةعفشلاب ذخألا ىف عبارلا نكرلا
 : لئاسم هيفو
 عيزوت ةيفيك ىف ىلوألا ةلئسملا

 هيف عوفشملا

 ني

 ضل

 ضل

 ضخ,

6" 

 ضلي

 نك

 ففي

 .كلارشألا لوخد قةيناثلا ةلئسملا
 « ةعفشلا ق ةيصع م نيذلا

 : ناتلئسم اهمفو

 نكي مل اذإ ىلوألا ةلئسملا

 عيبلا لاحم ىف اكيرش
 :هصخلا نوكتنأ ةيناثلا ةلئسملا

 5 عيبلا لبق ةتباث
 ةعفشلا ماكد-أ ىف ىناثلا مسقلا

 .( اهف رظنلاو ةمسقلا باتك )

 : باوبأ هيفو
 « ةمسقلا عاونأ ىف : لوألا بابلا
 : نامسق هيفو

 هلاومألا باقرةمسق فلوألا مسقل
 هباقرلا ماسقأ ىف ىفناثلا مسقلا
 : لوصف ةثاللث هيفو

 .لوصألاو عاب رلا ف لوألا لصفلا

 ضورعلا ىف : ىناثلا لصفلا
 ةفرعم ىف : ثلاثلا لصفلا
 نوزوملاو ليكملا ماكحأ

 وهو ىفناثلا مسقلا ف لوقلا
 عفانملا ةمسق

 ةمسقلا ماكحأ ى لوقلا

 هناكرأ هيفو (نوهرلاباتك )
 نهارلا ف لوألا نكرلا
 نهرلا ىف يناثلا نكرلا



 هيف نوهرملا ىف ثلاثلا نكرلا ؟507*
 طورشلا ىف لوقلا 14

 ماكحألا ىف لوقلا
 ءامن ىف فالتشالا ق بلطم «/5

 لصفنملا نهرلا

 هيفو ( رجلا باتك ) 8

 : باوبأ ةثالث

 فاننصأ ىف : لوألا بابلا
 نيروجغا

 نوجرخم ىبم : ىناثلا بايلا ٠٠

 ؟مهيلع رجح ىمو ؛ رجخلا نم

 ماكحأ ةفرعم ف ثلاثلا بابلا 8

 ةزاجإلاو درلا ف مهلاعفأ
 ( سيلفتلا باتك ) 14

 ( حلصلا باتك ) 198
 ( ةلافكلا باتك ) 6

 ( ةلاوحلا باتك ) 8

 ةثالث اهيفو ( ةلاكولا باتك )

 : باوبأ
 امناكرأ ف لوألا بابيلا

 لكوملا ىف لوألا نكرلا
 هطورشو ليكولا ىف ىناثلا نكرلا
 ليكوتلا هيف ايف ثلاثلا نكرلا

 ةلاكولا ىبعم ىف عبارلا نكرلا
 ةلاكولا ماكحأ ىف : ىناثلا بابلا

 ةفلاخم ىف : ثلاثلا بايلا ”ه#
 ليكولل لكوملا

 هيف رظنلاو ( ةطقللا باتك ) 4
 : نيتلمح ف

 اهناكرأ ىف ىلوألا ةلمحلا
 اهماكحأ ىف ةيناثلا ةلمحلا ”٠ه
 ماكحأ قرظنلاو طيقللا ف باب 4

 طيقللاو طقتلملا ىو طاقتلالا

 هماكحأ ىو

  ( 5٠ةعيدولا باتك (

 ٠" ) ةيراعلا باتك (

 :ناياب هيفو( بصغلاباتك ) 5
 « نايمغلا ف : لوألا بابلا

 :”ناكرأ ةثالث هيفو

 بجوملا نايب ىف لوألا نكرلا

 ناضلل

 نامضفلا هيف بحي ايف ىناثلا نكرلا
 ف بجاولا ىف ثلاثلا نكرلا ١1"

 بصاغلا ىلع بجاولاو بصغلا
 ىلع ئراوطلا ىف : ىناثلا بابلا

 بوصخملا
 هماكحأو قاقحتسالا باتك ) الاه

 ( تابملا باتك ) "”؟ا/

 تايملا عاونأ ىف لوقلا 327

 تابهلا ماكحأ ىف لوقلا 0"
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 رظنلاو ) اياصولا باتك ) "4
 : نيمسق ىلإ مسقني اهبف
 تاكرألا ىف رظنلا ل وألا مسقلا
 ىصوملا لوألا نكرلا

 هب ىصوملا ىف لوقلا "مه
 لدي ىذلا ىبعملا ىف لوقلا ”؟

 ةيصولا ظفل هيلع
 ىناثلا مسقلاوهوماكحألا ىلوقلا

 ( ضئارفلا باتك )
 بلصلا دلو ثاريم ىف بلطم ٠

 تاجوزلا ثاريم قف بلطم

 مآلاو بألا ثاريم ىف بلطم

 مألل ةوخإلا ثاريم ف بلطم 4

 بأآلل ةوخإلا ثاريم ىف بلطم
 بأآلل وأ مألاو

 دحلا ثاريم ف بلطم "5

 تادبلا ثاريم ف بلطص "4

 بجيملا ق باي ”ه١

 بسنلا توبث لئاسم نم 5
 فالتخالا .ثاريملل بجوملا

 دحأ رقأو نينبا كرت نميق
 ىناثلا هركنأو ثلاث خأب

 ةروهشم لئاسمهيف وءالولا قباب "0
 قتعأ نم نأ ىف ىلوألا ةلئسملا

 ميدص

 ضر

 نصين

 ضن

 ضف

0 

 نيل

“1/4 

 ناد

 نامل

 اناننلا

 ,للع ملسأ نميف ةيناثلا ةلثسملا

 هؤالو نوكي له لجر هيدي
 ؟ ال مأ هل
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