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 تح

 74 ةنارمأ دجف تره لا راد لخدب يملا

 5 ىمذلا تحم ملت ةيمذلا

 577. اهجوزاهب لخدي م دعب لسن ةينا رصنلا باب
 54 جسملا تحن ةينارصنلا
 5-3 تاككلا لها ان حاكن

 ف هرابظو ىنارصنلا ءالبإ
 ب هتأرما فذقي ىنارصتلا ىف

 53 متغملا نم ةيراج ىلع عقب نميف

 نوبيصق ودعلا ىلع نوفجوي نوماسملا
 5 ةبارق مهمف ايبس

 "0 اهجوز عم ىسن ةأرملا

 ٠١" ةأرملالبق جوزلاو اهجوزلبق لسن ةأرملا

 ١" مالسإلا راد ىلإ جرخم ىبرحلا
 ىر# نمو مجعلاو برعلانم لتوقنم

 "ا قرلا هلع

 هكر ةنارصنلا قلطي مسملا

 37 تيبس اذإ ةسوملا هطو

 ؟ن» مهتاسن حاكنو باتكلا لهأ ةحببذ

 7 بصخغت وأ هتيراج رسؤت لجرلا

 50/6 2 ضئاح ىهو ةيراجلا ىرتشي لجرلا
 87 نس لا هال

 "ا امهأطو دارأف نيتخألا كلم نم

 م7  نيمللا كلم نم تنبلا دعب مألا ءطو

 00 مراحلا ىوذ نيب قيرفتلا

 و” مسملا دنعلا ىرتشي ىمذلا

 50 نامأب مالضإلا واذ لحل, ىذا

 م4 لسيف ىمذلاو لسملانيب نوكي ىذلا دبعلا

 1 دبعلا هيلع ذخؤي ريسألا
 "ا مهلاومأ ىلع ودعلا هنمأ, ريسألا
 م6 مهل ثءبينأ ىلع نوكرتشملا هلسر ريسألا
 ناماب برحلا راد نولخدي نوماسملا

 هل بهوتف برحلا راد لخدي لجرلا

2 

 اهيلع ردقي مثدلت مث أطوتف ىسن ةربدلا
 اف اهبحاص

 "ا دلتف ًاطوتق ىسن ةتاكملا
 م مسن ىنارصتلا دلو مأ

 56 هتأرما حكنت ال ريسألا

 باب 2 زوحم ال امو هلام ىف ريسأالل زوحي ام

 ا ىلا هلو نانا نيس نرخ

 اف لطفل 2 كرما

 عدوأفنامأب مالسإلا راد لخدي ىنرحلا

 ماا عجر 5 هلام

 1 هدبع قتعي ىلرلا ىف

 ١ ةيزخلا 0 حلصلا

 ايم هدلب ريغ ىف رحنا اذإ ىمذلا ىف

 م١ برعلا ىراصن

 الكوم ةقدصلا

 0 ناماألا ف

 ؟/ه ةعيدوالامىفرحلاهيلإ عفدي ىف رحلا وأ لسملا

 كيان ودعلا ابيبس ةمآلا ىف

 هل نأ ىلع ةعلقلا ىلع لدي جلعلا ىف

 اكلم اهامس ةنراح

 ه رثكلا لع ءرك راسألا ىف

 1 ةنسلا طسو ىف لس ىلنارصنلا

 فا هريغو فيسلا نم ةيلحلا ىف ةاكزلا

 1 برحلا ضرأ ىلإ قبأي دبعلا
 0 ىسلا 3

 لافطألاو, اسنلا لعن ودل نواب ودعلا

 7/0 قينجنملاب نوصحلا ىمرت له ىرسألاو

 ال لزانملا قرحو رجشلا عطق ىف

 84 مرحلا ىلإ اجل اذإ ىنرحلا

 ىرتشبو نامأب مالسألا راد لحد لال
 لكل 2700

 لش برحلا دالب ىف مس ىبرحلا دبع

 نأ مس مالغلا

 ١" دترملا ىف



 ءاح نم مامالا درب نأ ىلع ةندهلا عاج

 6 وأ السم هدلب

 زوحي ال امف حلصلا 0ر20 ا

 تانهّؤلا ىف حاصلا عاج

 نييدابلا اءاش نإ عي رفت

 حلص باتك بنكي نأ مامإلا دارأ اذإ

 خلا ةيزجلا ىلع

 ةمذلا لهأ لاومأ ىلع حلصلا

 مهلاومأ نم ءىمث ىلع ةيزجلا باتك
 ةيزجلا عم ةفايضلا

 حلصاا ىف ةفايضلا

 نيماسملا دالب ىف فالتخالا ىلع حاصلا ىف

 تم هلع هلأ يك رع حك ك1

 ةمذلا لأ

 ةمذلا لهأ نم دحأ, ام مامإلا ديدحت

 رام

 ودع نم عنملا م مامالا مهمطعي ام

 ةمذلا لهأ نم عنعام عيرفت

 ةمدلا لهأ نيب ج؟كحلا

 ةيزدلا لهأ نس مكحلا

 ( ةدرلا لهأو ىغلا لهألاتق باتك )

 ىغبلا لهأ نم هلاتق بحجم نميف باب

 ىغبلا لعأ ف ةريسلا باب

 لهأ ءامد اهمق لحم ال يلا لاخلا باب

 ىغبلا
 اهريغو لاومألا ىف ىغبلا لهأ مكح

 ىغبلا لهأ لاتق ىف فالخلا

 نامألا

 ( لاضنلاو قبسلا باتك )

 لكلا اق رك ذاع

 ةلأسمو نيكرمشملا لاتقىف خلا باتك)

 ( ىنرحلا لام

 نمو ةيزخلا هنم دخؤت نميف فالخلا

 دخت ال
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 ص
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 الاي

 /31 1١

 ل
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.0 
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 انك

 ال

 نا

 :لااز#

5 

 ل

50 

 ناللطأ

 ؟11/

10 

 فروا

 وراق

 ان

 لدول

 فولوا

 ل

 خردل لامأ ةلآسم

 لولغلاو ىراسألا
 كيرا كى ماسلا

 ةصولا دارأ اذإ هلام ىف ريس اللز وحمام

 نالسلا ةروع ىلع نيكرشملا لدي زنلا

 لولغلا

 ىراسألاب ءادفلا

 برحلا راد لهأ ىلإ قبأي مسملا دبعلا

 قيرحتلا ىف فالخلا
 حاورألا تاود

 لعب ملا
 ) ىدقاولا ريس /

 ودعلا لاتق ىلع ةمذلا لهأب ةناعتسالا

 برحلا راذ ىف مسي لجرلا

 ماعطلاو فلعلا دخات ةيرسلا ىف

 فاعلاوأ ماعطلالجرلا ضرقي لجرلا ىف
 مداصرلا راد لإ
 ىلإ فاعلا وأ ماعطلا نم جرخم لجرلا
 مالسالا راد

 برحلا رادف برشلاو لك ألا ىفةجحلا
 برحلا راد ىف ماعطلا عيب

 برها راد ىف ماعطلا هعم نوكي لجرلا

 اهدولج لجأ نم مئاهبلا حبذ

 تباعألا تنكإ

 ودعلا نهد نم باودلا حبقوت

 ىباوخلاو را قاقز

 ودعلا هكلعام لالحإ

 دلقلاو طرقملا دصلاو للعمل ىزابلا

 رقصلاو رمملا ىف

 ةيودألا ىف
 ةوسن عب رأنم رثك أهدنعو مسي ىف رحلا

 هتأرما قدصي ىنرحلا

 تابرطا تاكلا لهأ ءانن ةعاركا

 هبصغب ملوأ هبصّع ءىث ىلع لسأ نم
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 3ك

 ىضر ىعفاشلا نم تردص لإ ةصولا

 فن هنع هللا.

 ١١4  نيبقارعلا فالتخا نم ىصولا باب
 10 فلحلاو ءالولا »

 7-3 ءالولا:دلولا ثاريم

 لكلا ءالولا ىف فالخلا

 ١م ةع.دولا

 ١1 ءىنلا مق

 سا ءاولاوةعسدلا

 الا ءىفلاو ةمينغاا مسق نكس عامج

 ٠ :١ باكرلا و لبخلا هيلع فجوأ امف مسقلا قير فت

 ١ لافنألا

 ١1 لفنلا نم ىناثلا هجولا

 145 لفنلا نم كلاثلا هجولا

 :١ مسقلا قيرفت فيك
 لل مسقلا قيرفت نس

 لدي هيلع فجوب مل امف سجلا
 )ه6 ساخألاةسرألا د ل

 ١65 هيلع فجوملا ريغ ءىنلا
 ١هه ةيرذلاو ءاسنلا ءاطعإ

 ١6 ءىبلا مسق ىف ىأ  فالخلا

 ليحم نيضرألا نم هيلع فجوب ملام

 ١ 6 1/ باكرالو

 ١م مهل زانمىلعناويدلا ىف سانلا موقت باب

 |١ كليا

 تي ىنلا ىلع ضرفلاو ليزتتلا أدتبم
 ١6 سانلا ىلع مث

 10 ةرجمحلاب نذإلا

 ا لاتملاب نذإلا أدتبم

 لول ةرجملا ضرف

 5 داهجلا ضرف لصأ

 ل داهحاا هيلع بحي ال نم

 ةنامزلاو ضرملاو فعضااب رذع هل نم

 1 : داهجلا كرت ىف

 ندبلا ىف ضراعلا ريغب رذعلا
 هن داشلا ىدعلا

 هيلع داه> ال نم لاح ليوم

 لاتقلا هلع ضرف ال نم دوهش

 لاحم هب وزغي نأ مامالل سيل نم
 داهللا ضرف لضفت 6

 داه_جلا ضرف حر

 كحل نك تارقلا مرحب

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا نيد راهظإ ىف

 نايدالا ىلع

 نمو هنم ةيزجلا ذخؤت نميف لصألا
 دخّؤت ال

 3 كلا 0 قحلي نم

 لهأ نم ةيزجأا ةنم دَحّؤت نم تر

 ناثوألا

 ةيزجلا هنع عفرت نم

 ةيزجحلا خ راغصلا

 نورسؤي ام دعب ةيزجلا ءاطعإ ةلأسم
 هلوخدودلب ىنكس ىلعةب زحلا ءاطعإ ةلاسم

500 
2 1 

 ةونعلا دالب

 حلصلا لهأ دالب

 ةيزجلا هنم دخْوت نم حاكن نيب قرفلا
 مهحم ايذ لكؤتو

 مهنيد ةيزجلا لهأ ليدبت

 ةنايح الب دهعلا ضمن عامج

 ديعلا ضقن

 دهعاا اوضقن نيذلا ثدحأ ام

 ام نوعداوملا ةمذلا لهأ ثدحأ ام

0 

 ةندارملا

 نيماسمال رظنلا ىلع ةندايملا

 هلاتق ىلع ىو 8 ةنداهم

 دل
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 /١5
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110 

 اا

 6/١

 1/١
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 ثيراوملا باب

 ثيراوملا ىف درلا

 دجلا ثاريم باب
 ةتعاللاا دلو تأ

22 

2 

02 

 سوجملا

 دترملا

 ةكرشلا

 ( اياصولا باتك )

 هلصاؤلا كوة
 دحأ وأ هدل ودحأ بيصن لثع ةصولا ,2

 مجار ى سلو كلذوحمو هنثرو اضلأاق لو كلذ خو دج

 هلام نم ءزجمب ةيصولا باب
22 

00 

22 

2 

2), 

22 

2 

 هتيعب ريغب' ىمسم ءىتثي ةيصولا
 يلعالا نر 20

 هلام نم هاشن »2

 وأ هنيعب كلهبق ىدسم ءىشب »

 ا

 لو لاح ةلعولا نن؟قوعام
 ىرخأ ىف زوحم
 ءارقفلاو نيك اسلا ىف ةصولا

 بافرلا» >2

 نيمراغلا»

 هللا ليبس »

 جحلا»

 ضرملا ىف ةيصولاو قتعلا
 تالكشا

 هدرو هلوبقو لجرلل ةيصولا
 اياصولا نم خسن ام

 اباصولا ىف فالخلا

 ةجوزلل ةيصولا

 ثلثا نم لقأو ثلثلاب ةيصولا

 ةيصولا كرتو

 ضيرملا اياطع

-) 
 ص

 ضيرأا حاكن باب >3 ب
 ضيرأا تاه .ٍ 72

 دئازلاب ةيصولا هفو ثلثلاب ةيصولا باب 2-0

 ةزاجإلاب قلعتي ءىثو ثلثلا ىلع 007
 هنبعب ءىبشلاو رادلا ىف ةصولا » +4 رم

 هتفصب ءىثب ةمدولا » ذك

 ا طول ىلا شرا 2 2

 0 ربغ 51 ا هق ٍ 4

 فاحب نمت اهربغو لماحلا ةطع 0 ٍ 3

 رحبلاو برحلا ىف لجرلا » » ش٠

 تثتراولل ةيصولا » ْش /3

 ثراولل ةصولا ةزاجإ نمزوجبام » 000.
 زوج ال امو هريغو .3٠ ٠.

 ةيصولل ةثرولا ةزاجإ نم زوجن ام » 22.
 ملل ا

 ةثرولا فالتخا »

 ةيارقلل صولا 20١
 ى اع ةصوااو نطبلا ىق 1 ةصولا باب ||

 نطبلا 3ك

 ءىثثلا ىلع ةيصولاو ةعلطملا ةصولا 9
 تلرائاا م١ 557 ١

 ثراولل اياصولا عيرفت » ِْ 15

 ثراوللة صولا ؛ هو

 قتعلا ىف اا 1 85

 ةيصولا دعي ةصولا باب : كد

 ةصولا ىف عوجرلا » 220545
 ًاريحتو ةصولا ىفاعوجر نوكيام » 4 ه/

 ارت الو ًاعوجر نوكءال امو امل | م

 قتعلا ةيصو ريغت ْ 955
 لماحلا ةيصو باب .1 هبة

 طي عابس يدم 2| و

 ءايصوألا باب

 ىماتبلا حاتم

 ؟

3 

 ١١١

 اديك

5 

 ا

116 

16 

11 

 م١١

١148 

١16 

١ 

1 

 نرخ

١١ 



 ه-9 هه

0-0-6 
 مآلا كانك 3 عب لاعارلا

 ص :' عن

 فكو كاع ال امو ضرألا هب كلم امو 3 ( ةعفشلا باتك )
 0 | "كل نورك 5 ةعفش هيف عقبال ام

 4 دحأ ىلع دحأ ىمحمال نأ ديدشت فالتخا باتك» نيباتك نم ةعفشلا باب

 ىلاولا عاطقإ 4 « نيبقارعلا فالتخاو ثيدحلا

 6 نيماسملا دالب ىف دجوي زاكرلا تاب 0 , ضارقلا »

 ها سابحالا < ١ ضورعلا ىف ضارقلا نم زوحمال ام
 ها تامرحلا تاقدصلا ىف فالخلا 5 نييقارعلا فالت>ا ىفو
 نر .انافوقزللا تادذدصلا هو سينا 1 1 ضارقلا ىف طرشلا

 6 0 1 8 هب نييقارعلا فالتخا ا وافدا ىفو

 1 , ٠١6 ضارقلا ىف فلسلا
 ه]) «(  تابحلا ىف ءاضملا باب » ىعفاشلاو ا ضارقلا ىف ةساغلا

 ه١ «ةيملاوةقدضلاب اب »نيبقا رعلا فالتخا ىف و 7 ملا

 كلام فالتخا باتك نم ىرمعلا ىف باب ١١ : ةاقاسملا

 5 0 هللا ىضر ىعفاشلاو + ىو ةاقاسملاو قبقرلا ىف طرشلا
 <64 «ىرمعلا ىف »م الل بسني امم حسنلا ضعب ىفو ١ ةعرازملا

 و ( ةريغصلا ةطقللا باتك ) ١ ضرألا ءاركو ةراجإلا
 5 5 كلا ةطقللا ف اعمل لا ار

 “3 خلا ىعفاشلاو كلام فالتخا ىفو 2ع باودلا مارك
 دومسم او لع فالتخا باتكىف مجرتف | تاراجإلا
 7 ةطقللا اهرتع هللا ىحن |(00 باودلاو لنألا نإ

 ا ( طيقللا باتك ) ١ مب تومتف اه رضفتب ادلا ىرتك ل جرلا لاسم

 0س رع مئح ئسلاىعاروالا 5 ءارحالا
 7 دويلات فاشل وكلاب ( 5 كلا رجألا 11

 ؟ةي«ةرا>الاوريحألا باب »)نييقارعلا فالتحا ىف 7 مجارتلا ىف سيلو ةلاعجلا باب ؛ ١
 “و ( ضئارفلا باتك ) اا
 هل ىلاعت هللا ىمس نم - ثيراوملا » 3 نييتارعلا ةفؤلتحا لااا
 0 كلذ نمجرخ نمو ثريناكو ثاريملا 4, تاولاوتاحا
 هنفو للملا لهأ ثارم ىف فالكلا م 05| ءايحإ نوكي ام
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 دا '
 هللا ماكحأ تدجو ىتأل لاجرلا - ايركحف ةأرما نيبراحلا ىف تناك اذإو هتميق وأ هدبع هلتق ىذلا ةيدب عوطتي نأ

 ةئام امبنم دحاو لك اودلجاف ىتازلاو ةينازلا »ىلاعتو كابت هللا لاق ةدحاو دودحلا قءاشلاو كاجرأأ لع كحد

 ملسملا ثدحأ اذإو تلتق اذإ ةأرملا لتقت نأىف نوءاسملا فلتحم لو « امهمديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو »لاقو « ةدلج

 اهيف ناك نإف هثادحإ ىلع نامألا لاس ترعلا نادي قل وأ انحتسم وات امقم ناكف مالسإلا راد ىف اثدح

 دترا ناك نإو اهم هذخأي نأ هيلع بجو اهبلاط ءاجف اهملع هنمأ ولو اهيلع هنمؤي نأ مامالل غبني مل نيماسلل قوقح

 ةحيلط دترا دق عانتمالاو ةدرلايف ثدحأ ام عيمج هنع طقس انمؤم ءاج وأ نمأتسا مث ةدرلا دعب ثدحأف مالسإلا نع

 دحاول لقع هنم دْحْؤي لو امهنم دحاوب 1 مف يسأ مث نصح نب ةشاكعو مرفأ نب تباث لتقو اينثو مالسإلا نع

 عمسإ قح هرجأف كراجتسا نيكرشملا نم دحأ نإو » كاقف مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن لجو زع هللارمأ امتإو امينم

 مالسإلا لهأ ىف كلذ لعجم ال مف لئاق لاق نإف مالسإلا لهأ نم دحأ ىف كلذب رمأ ملعأ ملو «هنمأم هغلبأ مث هللا مالك

 وأ مد نم هعانتماو هكرمش ىف كرمشملا باصأ ام طوةس ن.ه انفصو امل لبق ؟ نيعنتمملا نكرسثملا ىف هلعحت اك نيعنتمملا

 هلا تدجوو نيكرشملا ىلعال نينمؤملا ىلع ىه امنِإ دودحلا نإف همالسإ عم هعانتما ىف لسملا باصأام توبثو هنع لام

 امك ائنش ٍبنذلا مظعب مهنع طقسي ماو مهينذ ةدايزب دحلا ىف مثدازو متريغ دح انك نوعنتم مثو نيب راحلا دح لجو زع

 هيلعف هديس ىلع هدربال نأ ىلع مامإلا نمأتسا مث برحلا رادب قحلو هديس نم ديعلا قبأ اذإو نيكرشلا نع طقسا

 لطاب سانلا قوقح ىف مامإلا نامأو هديس ىلإ هدر نأ هيلع ناك رح كنأ ىلع لاق ول كلذكو هديس ىلع هدرب نأ
 غلبي هيبأب سيل ىذلا ةصحنم ذخأام ناك نإف لاملا ذخأو هنبا وأ هوبأ امهدحأ نيلجر ىلع قيرطلا لجرااعطق اذإو

 نإف هسفن لام الإ هريغ لام هتطلاخمب كلم ال هدحأ نأل نكي مل وأ اطلتخم املام ناك عطق ادعاصف رانيد عبر

 دودح اودح نيماسملا ىلع ةمذلا لهأ عطق اذإو هانعطق هنبا وأ هدأ لام ريغ نه رانيد عبر هيلإ لصو دق نأ انقيتسا

 اولتق نإ مهلتقأ نأ ىف فقوتأ ىنأ الإ نيهاسملا ىلع اوءطق ول مهدودح اودح ةمذلا لهأ ىلع نوماسملا عطق اذإو نياسا

 امهنم دحاو لكل نآل عطقي مل ارح وأ ناكادبع  لاتقاارمض> دقو مهلا ند لجرلا قرس اذإو ةيدلا مهنمضأ وأ

 نم قرس نه لك كلذكو لاملا تيب نم قرس نم لك كلذكو نمضيو هل خضري امب دبعلاو همهسب رحلا بيصن هيف

 قرس نإ كلذكو عطق الو هيلع مرغ الف هريغو ىناتك نء ارح قرس نمو ةجاحلا لهأ نم وهو رطفلا ةاكز

 هتعطق رانيد عبر فرظلا ةميق تغلب اذإف هنع لحم امف الإ مرغااو عطقلا نوكي ال مرغ الو عطق الف ىسو# نم ةتيم

 عطقلا هيلع نوكي اك اهيف عطقلا طقس دق رمحو لسغ اذإ هب عافتنالاو هعبب لحم ءاعو نيئيشل قراس هنأ لبق نم

 اهعم نوكي نأ عطقلا هنع طقسي مل رانيد عبر ةيكذلا ةميق تناكو ةتيم ىرخألاو ةيكذ امهادحإ نيتاش قرعس ول

 . ملعأ هللاو , امل قراس هنأل ةكذلاب درفن» هنأكو ءىش الك ةتيملاو ةتيم

 همدمو 3 نة هه

 ىعفاشلا سردإ نب ددحم مامالل |[ مألا | : باتك نم عبارلا ءزالا  هقيفوتو هنوعو هللا دمحم كيت

 : هلوأو « سماخلا رخل هلا ءاش نإ  هبلبو

 ى» حاكنلا باتح 2
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 لجر مهس غلب اذإف لجر مس دبعلل خضرلاب غلببال هنأ معزي هنأل عطقي هنأ رثك أو رانيد عبر ناكف رثك أو رح

 دترا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفإغلالاث ) عطق عبرب مهسلا نم رثك أ وأ رانيد عبر لجر مهس دعب هغلب ىذلاو

 هديس ىلإ هعقدن نأ هيلعو لطاب هنامأف هديس ىلإ هدربال نأ ىلع مامإلا هنمأ مث برحلا رادب قلو مالسإلا نع دبعلا

 هيلع هديسل ناك تع مل نإو بصاغلاك ناكو هتميق هديسل نمض هيد, ىف تاق هيلإ هلوصو دعب هديس نيبو هنيب لاح ولف

 نكيمل نإو هنم صتقا صاصق اهلثم ىف نوكي ةبرض فيسلاب لجرلا برض اذإو « ايف هنع هسبح ىتلا ةدملا ىف هترجأ

 فيسلاب تباث نب ناسح لطعملا نب ناوفص برض دقو قراسلا الإ دحأ دي عطقت الو . شرألا هيلعف صاصق ايف

 هللا لوسر بقاعي. لف أرب نأ دعب ناسح افعو ناوفد عطقي ملف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع ىلع اديدش ايرض

 ىلاولا ىلإو . حرج الو مد ىف هنع ىنعف صاصق هيلع ناك نم ىلع ةبوقعال نأ لدب اذهو ناوفص ملَسو هيلع هللا 07

 نم لجرلا لتقي لجرلا هلثمو لاق ؛ كلذ انباحصأ ضعب لاق دقو « لونقملا ىلو هب رظتنيال ةب راحلا ىلع لتق نم لتق

 تبث نإف هب انلق هتبث امم هثيد> ناكولو دايز نب نرعلا مآ مهيهاذم بهذي نم ضعب محل جتحاو ةرئان ريغ

 نم لوتقملا ىلو ىلإ هيف لتقلاف براحملا ريغ هلتق لوتقم لكف تبثي مل نإو اتباث اذه ىمو. ىلإ هفرعأ الو اولاق اك وبف

 هيخأ نم هل ع نفث » لجو زع لاقو . « اناطلس هيلول انلعج دقف ًامولظم لتق نمو » لوقي العو لج هللا نأ لبق

 براحلا ىفالإ ناطلسلا نود مدلا ىلو ىلإ لتقلا وأ وفعلا لعج هنأ لجو زع هللا ؟< ىف نيبف « فورعملاب عابتاف ءىث

 عطق نمت ناك اذإو . مدلا ءايلوأ هيف رك ذي مل اقاطم كح كلذ لعجف اوبلصي وأ اولتقي نأ نيب راخلا ىف يح دق هنإف

 حلاو ىنملا هلجرو ىرسيلا هدن تعطق ىرسلا لجرلاو ىنملا دللا عطقأ ناكو لتقي لو لاملا دحأ نم قيرطلا

 لوحم <> هيف نوكي ءىث امهنم قبب مل اذإف امهريغ ىلإ لوحتيال ءىش امهنم قبام ىرسيلا هلجرو ىنميلا هدي ىف لوألا
 هذخأي رانيد عبر كلذو قارسلا هيف عطقت امف الإ قيرطلا عاطق عطقت الو امهيف ناكف نيرخآلا نيفرطلا ىلإ جملا

 صوصللا ضرع اذإو ديدحلا نه حالسلاب هلثمةراجحلاب ىمرلاو اصعلاب قيرطلا عطقو هتميقوأ ادعاصفمهنم دحاو لك

 لتق نمو بلصو لتق لاملا ذخأو مهنم لتق نم محلاعفأ ردقب مهدودحف ملاعفأ تفلتخا نإو لعف ىف الإ دحالف موقل

 لو مهتعامج رثك نمو فالخ نم ىرسيلا هلجرو ىنميلا هدي تعطق لاملا ذخأ نمو بلصي ملو لتق الام ذخأي منو مهنم

 زعولج هللا نأل وةعق,رطلا عاطقملتقنيذلاءايلوأل سيلو سحو رزعم,مساقتي لاوأ اوباصأاممرمساق اذه نم ائيشلعفي

 نمو لجو زع لاقف نيت.الا ىف صاصقلا ىف مثركذ امك ءايلوألا ركذي لو عطقلا وأ بلصلاو لتقلا وأ لتقلاب محدح

 مث ىلتقلاف صاصقلا ركذو «اوقدصي نأ الإ هلهأىلإ ةاسم ةيدف دأطخلا ىفلاقو «اناطلس هول انلعج دقف امولظم لتق

 لدف ةب راحلا ىف مهرك ذي ملو مدلا لهأ دمعلاو أطخلا ىف ركذف«فورعللاب عابتاف ءىمهيخأ نم هلؤعنف» لجو زغ لاق

 نم قراسلا وأ براحلا كلبتسا ام لك ( ىف(: لالا ) مع أ هللاو هريغ لتق جل فلام تراخلا لتق يح نأ ىلع

 مهيلع ردقن نألبق نم نوبراحلا باتنإو لاق هب عبتي هيلع نيد وهف هنيعب دجوي مل نإو ذْخأ هنيعب دجوف سانلا لاومأ

 نإو افع ءاش نإف لوتقملا ءايلوأ ىلإ عفد مهنم لتق نف قح نم سانلل ام مبمزلو دحلا نم لجو زع هللام مهْنع ظقس

 بحأ نإ نيتريخ نيب حورجلاف صاصق هيف احرج مهنم حرج نمو لتاقلا كام نم الاح ةيدلا ْدَحأ ءاش نإو لتق ءاش

 عابيوأ هلتقي نأ نيب رابخلاب مدلا ّىِل َوَنف ادمع امد باصأف دبع مهيف ناك نإف حورجلالقع هلف بحأ نإو صاصقلا هلف

 نع رج نإف مكلام ىلإ در ءىش هلع نم لضف نإف هلبتق ةمهف ادبع ناك نإو ارح ناك نإ 0 ةيد هملإ ىدؤتف هل

 صاصلا نع هل ىنع اذإ دبعلا كلا. ءاشي نأ الإ لبتقاا ىلول:وهف ةيدلل افافك ناك نإو ائيش هكلام نمضي مل ةيدلا

 ١ خيش تسال سنين 2 0 ا



2500 
 هيلع عابي نأ ىلإ بحأ : تلق امإو . لتق اهدعب دترا مث ملسأ ول ىلا نسلا ىف نوكيف ةنس ةريثع سم لاكتسا دعب
 فصو اذإ هن "أكف هريغ ؟ع اماسم هتلعج امإو مالسإلا فصي مل وهو هعبب ىلع هريجأ 12 هديبع نم ملسأ نم ىلع اسايق
 احيحص ناك اسانق نوكي نأ لوألا لمتحف هفلاخ دق ناك نإو هنم رثك أ وأ ىنعملا كلذ لثم ىف هلقعي وهو مالسإلا
 . ةببش هيف سابق اذهو

 دكر

 وه نبأ ردي ملف بره وأ برحلا رادب قحلو مالسإلا نع لجرلا دترا اذإو : هيلع هللا ةمحر ( ىف|:ةلالاف )
 هدالوأ تابمأ انفقوأو هنم تناب هتأرما ةدع ءاضقنا لبق ملسي ل نإو ءىشب هيف ضقت ملف هلام انفقوأ هتع وأ سرخ وأ

 عجر نإف ءىث ةلجؤملا هنويد نم للحم ملو هل ارظن هعب ناك امو هيلع دري الام هعيقر نم انعبو هلام عيمجو هيربدمو

 ةعبرأ نوكتف سمحم ءىت هلامث مالسإلا لبق لتق وأ تام نإف عنصام لبق هدبب ناك ام هلام هيلإ انعفد مالسإلا ىلإ
 امم ءاج نإف ةنيبلا فلك تومي نأ لبق مسأ دق هنأ هتثرو ضعب معز نإف . سلا لهأل هسمحو نيماسلل هسامحأ

 هللا الإ هلإ ال نأ دبشف لتقبل مدق نإو « ءىف هلامث ةدرلا هنم تماع دقو اهم تأي ل نإو نيماسملا نم هتثرو هلام ىطعأ '

 ىلءو نيماسملا هتثرول هثاريمت نيدترملا ضعب باتتسإ نأ نوربال نيذلا ةالولا ضعب هلتقو هلوسرو هدبع ادمحم نأو

 دترملا باتك ىف هانبتك دقو سانلا ضعب اذه ىف انفلاخ دقو دوقلا هيلع ناكل ةبيشلا الولو ةيدلاو ةرافكلا هلتاق

 مو اولتق نإو « اوبلصو اولتق لاملا اوذخأو اولتق نإف حالسلاب مثورباكو قيرطلا ةرام نم موقل ةعاملا تضرع اذإو

 ملو اولتقي مل نإو فالخ نم مبلجرأو مهديأ تعطق اولتقي لو لاملا اوذخأ اذإو ء اوبلصي ملو اولتق الام اوذخأ,

 دودحلا هذه ىأ مهيلع تميقأ مهب رفظ اذإف دلب ىلإ دلب نم اوفنيف اويلطي نأ مهمفنو ضرألا نم اوفن لاملا اودْحَأ

 مهنع طقس مهيلع ردقي نأ لبق نم اوبات نإف رانيد عبر مهنم دحاو لك ذخأ ام ردق غلب, تح نوعطقي الو مثدح ناك
 ل كاك نإف ةنوعدب وأ هيودخ ا اون رك ىح 00 حرج وأ لام نم سانلل ام مبمزلو دودحلا هذه نم هللام

 رضح نم دحب الو . دودحلا هذهنم ءىث مهب عنصي ملو اورزع هنوعمسإ وأ توصلا نوعمسإال ثيح مهل ًاءدر ةعامج

 ارحص وأ ةبرق ىفلعفلا اذهناك ءاوسو . ةنوقتلا الؤ روضحلاب ال لعفلاب وه امتإ دحلا نأل اذه لعف نم الإ ةكرعملا

 مل دأب نأ همزلو الظاب سانلا قوقح نم نامألا هيلع ماطعأ ام ناك © اوباصأ ام ىلع انامأ ناطلسلا مهاطعأ ولو

 مهيلع تميقأ اوبات مث مهلعف دعب مالسإلا نع اودترا مث . مالسإلا نع نيدترم ريغ اولعف ولو اهوعدي نأ الإ مهقوةح

 نيدترم هولعف مث اذه لءف لبق مالسإلا نع اودترا اوناك ولو دودحلا كلت مهمهزلت نمت مثو اهولعف مهنأل دودحلا كلت

 نب ةشاكعو مرفأ نبا تباث لتقف ةحرلط دترا دق نوعنتمم نوكرشم مهو هولعف مهنأل اذه نم ائيش مهملعمقن مل اوبات مث

 لام دجوي نأ الإ مكحلا ىف هيلع ةعابت الو كرمشلا لاح ىف كلذ لعف هنأل لقعي ملو هنم 'دَسقْشب لف لسأ مث هديب نصح

 لعفلا ىف دودحلا مهيلع تميقأ هلثم اولعف مث اوبات مث اذه اولعف مث اودترا اوناك ولو « هنم ذحْوِف هيدب ىف هنيعب لجر

 رخآ عضوم ىف رخآ لوق ىعفاشللو (لاق) نوكرمشم هو هولعف ىذلا لعفلا ىف مهيلع مقت لو نوماسم ,هو هولعف ىذلا

 ارم هدزت مل نإ ةدرلاب ةيصعملا نأل مالسإلا ىلإ عجر نإو هب لتق عنتمم ريغو اعنتمم اماسم لتق مث مالسإلا نع دترا اذإ

 مهس مامت هتقرس تغليف مثغملا نم دبعلا قرس اذإ هنأ ىعفاشلا لوق سابق ( عيرلا لاق ) دوقلا هيلعف ,اريخ هدزت مل

 . لمأت « خاا فصي مل وهو دلولا عيب ىأ « هعبب ىلع هربجأ راغص دلو هلو : ىأ (1)

 , لمات « الطاب سانلا قوقح ىلع نامألا نم مهاطعأ ام ناك » - دارملا 50006 حضوألا ن



2-000 

 نأ لبق اهيف ملسأ ام لاح ىأ ىف لجر ماسأف برحلا دالبب اذه ناك اذإف مالسالل مهئامد ىلع ليس الو مهللاوءأو

 نءؤ٠ هنأ معز نإف هنع كسدأ ناعإلا نم ةالصلاف ىلد نإ اذكهو قر هيلع نكي لو هءد هءالسإ هلزرحأ رسؤي

 كح هكحو هلتق مامإلا حاش نإ ايف ناك ناعإلا ريغ ىلع هنأو هتالص ىلص هنأ معز نإو هسفنو هلام زرحأ دقف

 ! نايف قر

 مرحلا ىلإ أل اذإ ىبرحلا
 اوذخأ هيف نيعنتمم اوناكف مرحلا ىلإ اول برحلا راد لهأ نم اموق نأ ولو : هنع هللا يضر ( قفاه الان )

 د00 فلكاو لئاق لاق نإف مرا ربغ ىف ناك نميف يح كهريغو لتقلا نم مهبف محنف مرحلا ريغ ىف نوذْخْوي اك

 لحم الو ىلبق دحأل للحم مل هللا ةمرحم مارح ىهه » هكم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو مهعنعال مرحلا نأ

 نأ لاحم مل اهنأ رعأ هللاو كلذ ىنعم امنإ لبق ؟ ةمرحم هذه اهتعاس ىهو « راهم نم ةعاس الإ ىل لاحت مو ىدعب دحأل

 لتق ام دنع ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ لبق ؟ تفصوام ىلع لدام لاق نإف اهريغك نوكست ىتح برحلا اهيلع بصني

 ىذلا تقولا ىف اذهو . هيلع ردق نإ ةليغ ةكعب هراد ىف نايفس ىنأ لتقب ناسح نباو ©7بيبخو تباث نب مصاع

 ىلع بصني اكبرحلا اهيلع بصني نأ عنم امإ اهنأو هياع بجو ءىث نم ادحأ عنمتال امنأ ىلع لدف ةمرحم هيف تناك

 4 ملعأ هللاو اهريغ

 املسم ادع ىرتشيو نامأب مالسإلا راذ لخدب ىلرحلا
 الإ هيف زوحي الف اماسم ًادبع ىرتشاف نامأب مالسإلا راد ىنرحلا لخد اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 هعيبي نأ هيلعو ًازئاج ءارسثلا نوكي وأ لوألا هبحاص كلم ىلع نوكي نأو اًخوسفم ءارعثلا نوكي نأ نيلوق نم دحاو

 نوكي الو ةزئاج هتبهو هعيبف هبهو وأ هعاب نإ هل وبف هيلع ٍلسأ مث برحلا راد ىلإ هب برم. ىتح هلع زبظي ملنإف
 ىنلا قتعأ انك اما. برخلا دالب نم جرم نأ وهو عضوم ىف الإ مالسإلاب قتعي الو برحلا راد هايإ هلاخدإب ارح

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ ىلإ انبهذنإ تيأرفأ لئاق لاق نإف . اءاسم فيقث نصح نم جرخ نم سو هيلع هللا ىلص

 هديس هءاج مث لسم دبع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاج دق هل لبق برحلا دالب نم جورحلا نود مالسإلاب مهقتعأ امتإ

 ملسأ هنكلو دعب وه هقتع ملو ارح هنم رتشي مل هقتع كلذ ناكولو نيدبعب ةنم سو هيلع هللا ىلص ىنلا هارتشاف هبلطبب

 ٠ برح اهيلع بوصنم دالب نم جراخ ريغ

 برألا دالب ىف ملسي ىلرحلا د

 اهيلع نوماسملا ربظ ىتح اهنم جرخم ملو برحلا راد ىف ىنرحلا دبع ملسأ ولو : هنع هللا ضر ( قنا تلالاف)

 . مالسإلاب مدلا نوقح ايقر ناك

 عا
 ىمذل وهو ةئس ةريثع سمح غلبي وأ ملتحم نأ لبق لقاعلا مالغلا لسأ اذإو : هنع هللا يضر ( قئان لالا )

 وأ محلا دعب مالسإلا فصي ىتح هيلع عابيال نأ سايقلاو هيلع عابي نأو هعيدي نأ "ىلإ بحأ ناك مالسإلا فصوو
20-7 

 .ررحف«ناسح نبا الوءناسح همس| نم مصاع عم ناكنميفريسلا ىف رك ذب مل كلذ عمو «ناسحو» ةخسن ف )١(



 ا

 مهمدبأ ىفو برحلا دالب لخدول الجر نأ معزف هلوق ضقنف عجر مث سانلا ضعب لاق كلذكو ممرمأب ىطعأ هنأ لبق

 اذإ لوألا هلوق فالخ اذهو هن هطع. نأ دمعاا دس ءاشإ نأ الإ هل ناك دبعلا الو لجرلا رمأ ريغ, هارتشا لجرل دبع

 كو هلك نم ءىشي هدش ىلع عجري الو هديسل دبعلا اذه نأ معزي نأ همزل عوطتم رومأم رع ىرشلا نأ معز

 نوكلمي نيكرشلا نأ معزي هنأ لبق نم هيف طلغ امنإو نافلتخمال را ىف لوقن اهدا ق ل

 هنأل هديس ىلإ هدر هيلع نوكي ال هنأ عضوملا اذه ىف هيلع لخشو كلام نم كلام ك1 5 نيملسملا ىلع

 برحلا لهأ ضعب اهحكنف ةملسملا ترسأ اذإو هارتشا ىمذلا ناك ول كللذكو كلاي 0 كل

 امالسإب نودلسم اهدالوأ نأل اهدلو الو ىه قرتست مل نوملسملا اهيلع ربظ مث حاكن الب اهنطو وأ

 حاكن هنأل ادساف هحاكن ناك نإو كرمثملا حكانلاب قلو دلولا اذه هب قحلي مل مالسإلا راد ىف جوز امل ناك نإف

 ايدوهي ناك نإف هتيدو هلام ىف ةرافكلا هيلعو هيلع دوقالف ادمع يسم هلتقف مالسإلا دالب نمأتسملا لخد اذإو ةهبش

 هتيدف أطخ هلتق نإ ةلاح هلام ىف مهرد ةئامنانف ىسوجلاك وبف اينو وأ ايسوم ناك نإو مسملا ةزد.ثلثف انارصن وأ

 نأ بيسملا نب ديعس نع دادحلا تراث نع روصنم نع ضايع نب ليضف انربخأ * هلام ىف ةرافكلا هيلعو هتلقاع ىلَع

 مترد ةئاعام ىسوجملا فو فال 1 ةعبرأ فالآ ةعبرأ ىتارصنلاو ىدوهملا ىف ىضق هنع هللا ىضر باطخلا نب رع

 هبق ىضق لاق قارصنلاو ئدووملا ةيد نع هلأسن بيسملا نب ديعس ىلإ انلسرأ:لاق راس نب:ةقدص نع ةللع نب انرخأ

 اذإ ةمرو ىلإ دهاحلا لاما درب اكاةمرو ىإادر لام لوتقملا نكات[ عم ناك نإف فال ةعبرأب نافع نب نامع

 نم لامب جرخف انمأتسم برحلارادىمذلا وأ ماسملا لخداذإو كلذب عونم لاملاف نامألاو مالسإلاب اعونمم مدلا نك

 31 هيف ام لقأ نأل ترعلاب راد 9 :رم هلهأ ىلع دريو هل ضرعن الف نيملسملا عام امأف اعيش هب ممل ىرتشي ملام

 مامالل كلذف قتعنو السم نوكي نيكرشملا نم دبعلا نمأتسا اذإو 212هيفرفاكلل انامأ هب ملسملا جورخ نوكي

 هنلِإ لزَنَق رارحأ مهنأ ممل طرشف ملسأف دبع نم هللإ لزن نم فيقث راصح ىف ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نمأ

 نأ ماسو هلع هللا ىلص هللا لوسر اوا اسف تما مثدعب مهتداس ء اح مث مهقتعأف فيقث دم بع نم ادع رشع ةسؤن

 رب قيرطلا ةعراق ىلع بردلا ل هأ نم لك !ادحو اذإو مهدرب مو 2 اع ليبسال را مه لاف ةق ميملإ مهدرب

 حالس هعم ناك ول اذكهو كرت فلح اذإف فاحأ هب بيترا نإف هل ضرعن ملو هنم لبق اغلبم الوسر تئج لاقو حالس

 هريغب فرعيال لاق ام هبشي ايش ئعدا نمو ايعداام هبشب اعيبج اهطاح نأل اهلثم عنتع ةعاج ىف سيل ادرقنم َناَكَو

 رادلا هذبف مبعم ماقملا دارأف فوملسا] هلدقع دقع ريغب كرشلا لهأ نم لجرلا ىنأ اذإو هنيع عم هلوق لوقلا ناك

 عجراف ةةرت ل نإو ةيزجلا دأف ماقملاتدرأ نإ هل لبق بانكسلا لهأ نم ناك نإف ةيزج ىطعم وأ نمؤمل الإ حلصتال

 اوح.س نأ نيكرشلل لعج لجو زع هللا نأ لبق ني رشأاةسرلأ' الإ لظنيال نأ ىلإ بحأف رظننسا نفك 0 |

 ماقممالسإلا راد ىف يقي الف لوحلا ىف ةيزجلا نأل لوحلا هب غلبي ال نأ هل لعجمام رثك أو رهشأ ةعبرأ ضرألا ىف

 رظني الو.ايمجتأ وأ ناك ابررع لاخم ةيزجلا هنم ذخؤت الف ناثوألا لهأ نم ناك نإو اهءدؤي الو ةيزجلا ىدؤي نه

 ءالؤه لاح نأل مسيلع ليبس الف نيرهاظ ةراجتب نيكرشملا نم موق لخد اذإو لوحاا نود كلذو اذه راظنإك آلإ

 ىلع الو هيلع ليبس الف ْدْخْوِب لبق ماسأ مث اكرمثم مالسإلا راذ ىلرحلا لخد اذإو راجتلا نم نهؤي زي مل نم لاح

 ءق يبق راسالا دع اولا ورشا مل اولتاق ولو اذكه اذه ناك اذه اولعفف برحلا لهأ نه ةعاج ناك و لَو ةلاد

 . هحيدبصم هك هينتف نياوق هف نأ مدقت اهف 00 دقو ىمذلا عم لاملا ىلع انه ملكتي 5 ) ( ١

 (؛ - موب م)



- 
 انعنم الو دحلا هيلع مقأ ودعال رصاحم وهو ادح لجرلا باصأ اذإو لاق : مملع ضرف هذه اك مهيلع ضرف دودحلاو

 ةرغادكلا انتأ ام اضع نأ انوت انلعف ولف لجو رع هلل ادح هلع مقن نأ نيكرمثملاب قوحالا ن» هلع فوخلا

 الاظبإ دحلا هنع لطعيف برحلا رادب قحلي نأ ةلعااو برحلا رادب قعلي نأ عضوم لك نه هنكي هنأل ادبأ

 دحلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأ دق ايغو ةلاهج ةلعب مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر 2 مث لجو زع هللا 6

 ملسملا باصأ اذإو هنم بيرق كرمتلاو نينحم براشلا تاهو نوعداوم ردك كرف اهفوداعم تيارت كرشلاو قمدلاب

 الجر نأ ىورب دقو هسفت ىلع ىنجام ءرملا نمضي الو هتلقاع ىلع الو هسفن ىلع لقع هل نوكي الف أطخ حرج هلق

 ىنلا ىلإ كلذ عفرف هباصأف هيلع فيسلا عجرف فيس ربيخ اهنظأ ةازغ ىف نيكرسشملا نم الجر برض نيداسملا نم

 رجحلا عجرف اهب اومرف قينجتملا موقلا بصن اذإو القع كلذ ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لعب ىف لسو هيلع هللا ىلص

 نأ كلذو ةيدلا نم هتصح تعفر مهعم هب ىمر نمت ناك نإف قينجنملاب اومر نيذلا لقاوع ىلع هتيدف هلتقف مثدحأ ىلع

 ىلع ىنح امع هتلقاع الو وه نمضي الو هتلقاعو هسفن نع ةعوفرم هسفن ىلع ريثعلا ةيانجف مثر شاع وه ةريثع اونوكي

 مهدشرأو مثددس نم ىلع لقعالو ةرافك نوكي الو ةرافكلا نيمارلا ىلعو هتيدراشعأ ةعست مهلقاوع ىلعو هسفن

 ةلقاعلا ىلمحن و لتقلا مهلعفب ناك نيذلا ىلع ةدلاو ةرافكلا نوكست امنإ ائيش لعافب سيل هنأل نومرب ثيح ممرمأو

 سو هيلع هللا لص ىنلا ىضق دقو لقألا تلمح رثك ألا تل اذإ هنم لقأ وأ امهرد ناكولو أطخلا نم ناك ءىث لك

 هنادأ ىذلا ىبرحلا هءاج مث برحلا لهأ نم انيد نا هاف انمأتسم برحلا راد مسملا لخد اذإو نينجلا ةيدب ةلقاعلا ىلع

 ليزت ال ناك ثيح مسملا ىلع راج محلا نأل مالسإلا راد ىف ىمذلاو سال هب ىضقأ اكهنيدب هيلع تيضق انا

 لجر لاق نإف كرشلا رادب نوكي نأ ةالصلا هنع لوزتال اك عضاوملا نم عضومب نوكي نأب هنع قحلا

 انمكح ايضر نإف نيدلا كلذ ابلاطت مث انمأتساف نيبب رح نانيادتلا ناك ولو ضرف نيددلا ءادأ كلذكفف ضرف ةالصلا

 انماعف اماسأ ول كلذكو هب اهل ائيضق لالح نم هنأ انماع اذإف لالح نم هنأ معن تح نيدلاب امل ىضقن نأ انيلع سيلف

 برحلا راد ىف هلع هبصغ ناك نإف هيلع هل بصاغال قحلاب هي>اصل ارقم امهنمدحاو لك ناك اذإ هب املانيضق لالح هنأ

 لهأ ىنرأ هل لبق ؟ هبصغي مل اذإ هب هل ىضقت كنأ ىلع لدام لئاق لاق نإف هب اوبصاغتام مهنع ردهأ ىأل ءىشب هعبتأ مل

 ابرلا نم قبام اورذو هللا اوقتا » ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ٍلسو هيلع هللاىلد هللا لوسر اولأس مث ةيلهاجلا ىف ةيلهاجلا

 اوضراقتي مل اذإ ملاومأ سوءر مهتع لطب رف« لاومأ 100 <لف ثبت نإو» ةبآلا قاسىف لاقو «نينمؤم منك نإ

 هنأللام وأ مد نم اوباصأ ام مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ردهأف اهيف لضفلا ىف نينقيتسمو اهب نيرقم اوناك دقو

 امسأوا كلذكو امهانمجر انيلإ امك احن مث اينز مث نايمذلا نصحأ اذإو هب رارقإلا هجو ىلعال بصغلا هجو ىلع ناك

 امهمالسإ دعب ناصحإ وف هب امج رن اناصحإ ناكرسثمامهو امهمئاصحإ انددعاذإ امهانججر نيماسم اين زمث امهناصحإ دعب

 ضر ملو امهدحأ ىضرف اعيج ايتأ اذإوىمذلا ىلع هنم بجوأ ملسملا ىلع دحلاو ىرخأ اطقاسو ةرم اناصحإ نوكي الو

 غلاب رح وهو ةيلس» ةمأ وأ ةيمذ ةرح حاكنلا ةحيحد ةجوز باصأ لجر ىأو انكم ىضارلا ىلع انكح رخآلا

 عاما ناصحإلا امتإ ىمذلا وأ مسملا جوزلا اهبيصي ةيمذلا ةرحلا كلذكو ملسملا اهبيصي ةماسملا ةرحلا كلذكو نصخوبف

 ىف دجوف برحلا راد لجرلا لخد اذإو امهنم رحلل ناصحإ وهف حمحص حاكنب اعاج اندجو ىتث هريغال حاكنلاب
 نكي مل ىطعأ امج مهيلع عجري نأ دارأو برحلاراد نم مبجرخأو مهارتشاف نيملسملانم ءاسنو الاجر ىرسأ مهدبأ

 نم مهبف ىطعأ ام مهبلع عجر مهتارشب هورمأ اوناك نإف رارحألا نم عاب سيل امل ءارشلاب اعوطتم ناكو هل كلذ



 7 ظ
 مرغو :بقوع ةأرما وأ الفط لتق ول هنكلو اهلع فجوأ نم اهؤاطءإ الإ مامالل سيل ىتلا لاودألا ؟> ريغ هكح

 لاجرلا اولتق اوءاش نإف لاحم رمل لمحم الو اوفجوأ اوئطب أف ىسلا قس اذإو « هن مرغ الام كللهتسا ولو « امهناممأ

 رعد لإ كانا نم :ءىع لك الو قاع ناذلولا الو ءاشنلا لق ممل نسلو ارح نإ كل مهوكرت اوءاش نو

 نم ةيراجلا تنج اذإو « هيلع ءىث الو هفلحأ ىسلا قوس ىذلا مامإلا مهما ٍنِإف « هريغالو سرف ال هريغال هلك أ

 ناك نإف ةيانجلاب اهعيبب نأ هيلعو شيجلا لام نم اهمدفي الو هيلع ىنحلا نم اهعنع نأ مامالل نكي مل ةيانج ىسلا
 ةدايزلاو هتيانج شرأ ىلع ةدايزلا هل تسيلف رثك أ ناك نإو هيلع ىنحلا ىلإ هعفد اهلثم وأ ةانخلا نم لقأ امنع

 نمثا مسقو اهدولومو تعبب عابت لبقو تنج !ه دعب تدلوو ريغص دولوم اهعم ناك نإو. رك لك

 عبيلاو : لاق . ىناجلل سيل ةنأل شيجلا ةعامجلف اهدلو باصأ امو تفصو ام هيلع ىنجلل ناك اهءاصأ انت اميلع

 ىلاولل ىغبني ناكو هل ءىنث الف هنم هوذَخَأَف ودعلا هيقلف جرخ مث منغملا نم اًئيش ىرتشا نف زئاج برحلا ضرأ ىف

 مالسإلا ىلع دولوملا ةبجاولا باقرلا ىف *ىزجم : ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاو ) مهطوحب نم سانلا عم ثعبي نأ
 . ملعأ هللاو انزلا دلوو ريغصلا

 ىرشألاو لافطألاوءاسنلا لع وضصتلا نو

 3 قينجنملاب نوصحلا نهب له

 ساب الف نوماسم ىرسأو لافطأو ءاسن نيكرسشما نص> ىف ناك اذإ : هنع ىلاعت هللا ىضر ( قفاه لالاف )

 نمل الف ندحدلا نه ابيرق نوملسملا تلد الإ نك اسلا اف ىلا توسبلا نود ندحلا ىلع قندنملا بصني 0

 نايبصلاب اوسرتت اذإو ٠ نوصحلاو توببلا تيمر نونصح ةلتاقم نصحلا ىف ناك اذإف ةناردجو هتويب ىمرت نأ

 رع اوناك نإو نانصلاو نيملسملا نود ةلتاقملا اودمعن: نأ سأب الف نومحتلم نوملسملاو نيملسملا ريغ وأ قيرشلا

 انومتيمر نإ اولاقف مهوزربأ نإ اذكهو ٠ نيسرتتم ريغ مثواتاقي نأ منكم ىح مهنع فكلا هل كح 0

 . ناخدلاو ءانأ كلذكو:ىرحتلا لثم رانلاو طقلاو متانلتاق انومتلتاقو

4 ٠. 

 لزانملا قرحو *'"رحشلا مطق ىف
 كلذكو ودعلا دالب نم هقيرحنو رماعلا بيرختو رمثملا رجشلا عطقب سأبالو : ىلاعت هللا هحر ( قفانةلالاف )

 ريضنلا ىنب ل قرح مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل هيف حورال ماعطو لام نم هيلع مل ردقام قيرحتب سأبال

 ةماق اهومتكرت وأ ةنيل نم متعطقام » ريضنلا ىنب ىف لجو زع هللا لزنأف عطقو فئاطلا لهأو ربيخ لهأو

 ةظياغمل هلتق لحم الو لكؤيف حبذي نأب الإ مرحم هلتقف هباصأ ام ملأي هنإف حور هلام امأف ةيآلا « املوصأ ىلع

 ليق « اهنع هللا هلأس اهقح ريغب اهقوفاش ةروفصع لتق نم » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل ودعلا

 هل هنأل قرغي الو الحم قرح الو « هب ىمريف اهسأر عطقي الو اهلك يف ابحبذي » : لاق هللا لوسراي ابقح امو

 وأ اضعب مهضعب فذق وأ اضعب مبضعب لتقف برحلا راد ىف نينمأتسم وأ ىرسأ نوملسلا ناك اذإو حور

 فز ول مهنع طقس امتإ مالسإلا دالب ىف هولعف ول مهيلع نوكي اك حلا هلك اذه ىف مهيلعف ةيرح ريغب اونز

 2ك الو ةالص الو اموص مع طمس ال "1 اًضرف مع بردلا رد لطقنس ل ةيمشلا ىعدا اذإ ةم رع مثدحأ

 ا هيوم هناك « لزانملا قيرحتو م هلعل )١(



 0 سداختسو ا ا ل حج يي جي ابحا

 م لا -

 -؟5-

 هتشلا طسو ق مسي قلارعتلا

 . الواح دعب لسأ نإو هنع تطقس ةيزجلا تقو لولح لبق ىمذلا مسأ اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاث)

 لهأ نيد ناد نمت مثريغو عماوصلا لهأ نم مالسإلا فلاخ نم لك : هنع هللا ضر ( ىف[ :.ءلالا ) هلع

 ةقطتلاو كسلا لثم ةضف هيفو عب ءىش 0ك : هللا همحر ( قناختلالاف ١ ةيزخلا وأ فسلا نم ددالق قاككلا

 هيلع ناك ام عابيو ةدح ىلع فسلا عابيو ةضفلاب ةضفاا عابتف ةضفلا عل ىح عابي الف جرسلاو متاحلاو حدقلاو

 . ةضفلاب عابالو بهذلاب ةضف نم

 هريغو فيسلا نم ةيلخلا ىف ةاكزلا

 "0 الك ]و قلع ةاكزال تيسلل ةلكاو ةضف نم لجرلل نوكي متاخلا + هنع هللا ضد ( قئانةلالاف )

 الولو ةاكزلا هنع طقدن مل بهذ نه لجرل متاخلان اكوأ فحصل ةلحلا تناك نإو ىلا ىف ةكزال نأ ىأر نم لوقف

 ىأر ن. هيف ةاكزلا كرتي نأ زاجام ةضف ةيلح هفسىف ناك هنأو ةضف متاح محي سو هيلع هللا لص قتلا نأ ىور هنأ

 . لاجرللال ءاسنلل ىلحلا نأل ىلحلا ىف ةاكزال نأ

 برمحلا ضرا ىلإ قباب. دبعلا

 هديس كلم ىلع هنأل ءاوس اماسموأ ناك ًارفاك ودعلا دالب ىلإ دبعلا قبأ اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفة ةلالإ؛ )
 ل الإو بات نإف تاتتسإ هنأ ريغ كلذكف دتزاق اماسم ناك نإو اهدعبو مساقملا لبق هذدسسل هنأو

 ىد-سلا ىف

 مالسآلا زاد ىلإ اوجرخأ مث نادلولاو لاجرلاو ءاسنلا ىساذإو : هنع هللا ضر ( قا: ةلازان )

 ىرسألا ٍلسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىداف دق نيماسملاو حلصلا لهأو برحلا لهأ نم لاجرلا عسب سأب الق

 كلّدكف نيلجرب الجر ىدفو مهيلع نملادعب هولتاقو مهيلع نمو مهئادف دعب 0

 لعأ نم عاب نأ سأب الف هيوبأ دحأ عم نادلولا نم ناك نمو حلص'و برحلا لهأ نم غلاوبلا ىسلا عيدي سأبال

 حلصلاو برحلا لهأ نم ةظب رث ىنب ىس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عاب دق تام نإ هيلع ىلصيالو حلصلاو برحلا

 مهيف نوكرشم كئلوأو ماشلا ىلإ اثلثو ناثوأ لهأ نوكرشم ءالؤهو ةماهت ىلإ اثلثو دحن ىلإ اثلث « اثالثأ مهب ثعبف

 رأ مل همأ نم ايلَح دولوم ناك اذإف همأ نم ايلخ ناكا ادحأ مهنم رعأ لو مهتابمأ عم نادلولا ممفو ىنثولا ريغو ىنثولا

 لهأ اوناك ةظيرق ىنب نأل باتكلا لهأ ريغ نم وأ باتكلا لهأ نم ىسلا ناك ءاوسو ملسم نم الإ عاب نأ

 نيباتكلا ل هأ سعب ىلع نم دقو ناثوألا لهأ نه اوناك مهيلع نم سو هلع هللا ىلص ىننلا .نأ تفصو نمو تا

 مالسإلا ىنأ اذإ نيغلابلا لاجرلا نم لتاقيال نم لتق ىلع لدي اذهو راسإلا دعب ةظيرق ىب نم ىمعأ لتقو « لتقي ملف

 برحلا عاطقنا دعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لتق دقو اهرازوأ برحلا عضو دعب ريسألا لتقيو : لاق . ةيزجلا وأ

 ىلإ ريسألا مامإلا اعد اذإو ةيزجلا وأ مالسإلا ىنأ اذإ غلاب كرشم لك لتقي كلذكو رسألاكلذ ىف لتق نم نيبو هنيب

 دعيو برحلا راد ىف هدعبو مامإلا غولب لبق ريسألا لجرلا لقت اذإو . سأب الف هلتقو هعدي مل نإو نسحف مالمإلا
 ناك هب ىدافيو هلتقيو هلسري نأ مامالل ناك امل هنأ لبق نم هيلع مرغ الو ءاسأ دقف مامإلا رمأ ريغب اهنم جورخلا
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 -و لق

 : م ةعبدو ال ام ىفر حلا هيلإ مفدي ىنرحلا 4 ا
 هبصغ نم ءاوسف مهيلع لومتيو هيلع نوبصغي لاف نالام برحلا لهأ لاومأو :هنع هللا ضر ( قناةعلالاف )

 درب نأ مهل بصاغلا ىلع 0 ضعب لبق مهضعب وأ اعم اوماسأ اذإو مهريغ نم وأ مهنم ىلرح وأ جسم نم مهيلع

 صاخ نم مهلاومأل الو محل نامأ الو مهتمذ الو مهمالسإب ةعونمت ريغ ةحابم تناك مهلاومأ نآل ائيش كلذ نم مهيلع

 هدري نأ هلعو لاحم هنم هذَخأَي نأ هيلع هبحاص نمأ ىذلل سيلف نامأ هل لاملا نم ناك امو نامأ هل لامَو مَع لو

 ةعاضب هنم عضبأو ةعيدو مالسإلا دالب ىف وأ برحلا راد ىف اير> وأ اماسم عدوأ برحلا لهأ نم الجر نأ ولف

 نوكي اك هلام ىبرحلا ىلإ ايدؤي نأ اعم امبيلع ناك لسأِف ىنرحلا وأ مالسإلا دالب ىلإ برحلا دالب نم مسملا جرخف

 هلام ىلع هنامأ لثمو انل هنم نامأ كلذ انعه عضبأ وأ انعدوأ اذإ ةعيدولاو هلال ضرعن ال نأ هلام ىلع هانمأ ول انيلع

 ٠ نيدلا اذكهو رك 3

 ودعلا اهيسي مالا ف

 اهدالوأل دلوبو ادالوأ هل دلتف مهنم لجر اهؤطيف ودعلا اهيبسي عسمال ةمألا ىف : ىلاعت هللا هحر ( قفانةلالاث )

 ىلإ رظننو ءاسنلاو لاجرلا نم مهتدلو نيذلا اهدالوأو اهديس اهذخأب هنإف نوماسملا مبيلع ربظي مث نوحانتيف دالوأ

 ةمألا رحلا حكسني اك بألاب ال مألاب نوكي امتِإ قرلا نأ لبق نم اهينب ىنب ذجات الو اهتاتنت ى دجانف اهدالوأ -الوأ

 ٠ ارارحأ مهلك هداو نوكسيف ةرحلا دبعلا حكسني اكو اقيقر هدلو نوكتيف

 اهامس ةيراج هل نأ ىلع ةعلقلا ىلع لدبي جلعلا ىف ٠

 ةعاقلا ىلإ اوهتنا املف اهامس ةيراج هوطعب نأ ىلع ةعلق ىلع نيماسملا نم اموق لد جلعىف هنع هللا ضر ( قفانةلالاف )

 نإ ليلدلل لاقي نأ ىرأف ةيراجلا كلت هلهأ اذإف لعفف هلهأ نيبو هنيب اولخمو مل اهحتفي نأ ىلع ةعلقلا بحاص حلاص
 حلصلامتو هيطعأ ضوعلا ضر نإف كريغ هيلع لانحلاصام انيطعأ دقف ض وعلا ضرت مل نإو اهتميق كانضوع ضوعلا تيضر

 كانضوع هيلإ تءاس نإف هب انم ةلاه# هيلع كانحلاص ءىش ىلع اذه انحلاص دق ةعلقلا بحاصل لبق ضوعلا ضرب ل نإو

 اهتميق ىطعيو اييلإ ليبس الف اهم رفظي نأ لبق تماسأ دق ةيراجلا تناك نإو كانلتاقو كيلإ انذبن هلإ هماست ل نإو هنم

 . تماسأ اذإ نيب اك توملا ىف نيبب الو ةميقلاب اهنم ضوع تتام نإو

 زفكشلا ل ءنكي رف

 نإو هتأرما هنم نيبتال : نا.عإلاب نئمطم هبلقو رفكلا ىلع هركب ريسألا ىف : ىلاعت هللا هحر ( قثان للان )
 كلذ مهماعو اهركم كلذ لاق امتإ هنأ لع اذإ هنم مهثاريم نوهرحم الو نيداسملا نم هثاريم مرحم الو كريثلاب ملكنت

 دحأ رض ريغ نم هيلع اوهرك أ ام كلذكو ٠ اهركم كلذ تلق امبإ ىنإ هلوق دعب وأ هلوق عم وأ هلوق لبق لوقي نأ

 ةفرعمو ةالصلا نم هعنمت اهنأل رخلا برسشي نأ هل هك أو كلذ هعسو لعفف ةسينك لوح وأ رخل |

 ولو ادحأ رضيالامم هنودام هنع عضو هركلاب كريشلا هنع عضو اذإو هيلع مرحي كلذ نأ نيبيالو ركس اذإ هللا
 ةأرما هلو رصنتف رسأ لجر ىف هنع هللا ىضر ( ىف: لالا ) هلتقي نأ هل نكي مل اماسم لتقي نأ ىلع قف

 هركم اذهف تولخ اذإ ىلصأ انأو ىناسلب ترصنت امنإ لاقف نصحلا ىف وهو مهللع فرشأف نيماسلا ند موق هب رمش
 . هتأرما هنم نيبت الو



 يي ا ل لا ا
 2771 في

 هيب أنعريكب نب ةمرخم نع ةقثاا انربخأةمبق الب هلام دخأو هلاكلمال اهنأ لسو هيلع هللاىبصىنلاربخأ دقو هيف سمحال

 قبأ وأ هيلع اوبلغ امت نيداسملا لاومأ نم ودعلا زرحأ امف لاق هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ"نأ هاور نهع ظفحأ ال

 ةمعس راص نم ىدن نم هدخأ هيحاصلق مقا نإف هذعبو مسقلا لق 4 قدأ 5 كك نوءاساا هزرحأ مش مهملإ

 . هةئرح ىلع ةنيبلا تءاق مث مستقا نإ رد اذكهو 5 1 نه هتميق همم ق راص ىذلا ضوعو

 ا ان

 مهؤامد ًافاكتت ماوس نه ىلع دي نوماسملا» : سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو : ىلاعت هللا همحر (ىف[نةلللا (١

 نيغلابلا نود نمن..أ اذإو زئاجنامألاف ا وألتاقيالوألتاقيدبع وأ رح غلاب سه نمأ اذإف لاق( مهان دأ مهتمذب ىعسو

 ءالؤهنم دحاو نمأ نإو هنامأ زجنمل لتاقي مل وأ لتاقىمذ نمأ نإكلذكو مهنامأ رجب مل اولتاقي مل وأ اولتاق هوتعملاو

 نم نيب نوقرفي اوسيل مهنأ لبق نم سفن الو لام ىف مهل ضرعن الو مهنمأم ىلإ مهدر انيلعف نامأب انيلإ اوجرخف

 ةراشإلاب مهتنمأ لاقف انامأهنوري ءىشب لسملا مهيلإ راشأ اذإو مهلتاقنف مهلإ ذبننو زوجمالو هنامأ زوجم نمت انركسع ىف

 انامأ ىلاولاممل ددحم نأ الإ نينمآب اوسيلف ائيش لوقي نأ لبق تام نإو هلوق لوقلاف اهب مهنمؤأ مل لاق نإف نامأ وبف

 اولتاقد :ىلاعت هللا لاق مهلإ ذبنيو مهنمأم ىلإ مثدرب نأ مهنمؤأ مل ىح وهو لاق وأ نير نأ لبق تام اذإ ىلاولا ىلعو

 :باتكلال هأ ريغ لحو زع للا لاقو «هلوسرو هللا مرح ام نومرخن الو رخألا مويلاب الو للان نوئمؤي ال نيذلا

 ناعيإلاب نيك رشا نم باتكلا لهأ نيد ندب مل نم ءامد هللانةحف (هللهلك نيدلا نوكيو ةنتف نوكستال ىتح مهولتاقو»

 ىرحي نأ زاغصلاو نؤرغاص مهو دي نع ةيزحلا ءاطعإ وأ ناعإلاب باتكلا لهأ نيد ناد نم ءامد نقحو هريغ ال

 ةنس نيسمحو ةئام نبا ةمصلا نب ديرد نينح:موي لتقو لاجرلا نم اذه نم اجراخ مهنم فرعأال كحل موملع

 نأ فالخ نابهرلا ىف فرعأ الو هلق ركن ملف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل كلذ ركذف سولجلا عيطتس ال راجش ىف

 هلاىضر ركب ىنأ نع تبثي فرعأ الو ءاوسنك اسملاو عماوصلاوتارايدلا نابهرو اولتقي وأةيزجلا اودؤي وأ اوماسي

 ىلع ماغملاب اولغاشتيال نأو مهلتاقي نم لاتق ىلع دجلاب مه رذأ نزك نأ ةشل ناكل تدعي ناك ولو اذه فدلح ه2

 ىنأ كلذ نآل اوس نأو 00 يلغشت اهنأل أوحتسإ نأو نوصخلا ىلع اوم ال نأ نورمؤي كك ءالؤه عماوص

 نك لاعب لغاشتلا ناك اولتقن الو ©0اوكرسس نأ مهل احابم نأ كلذو مملع مرحم نوصحلا لهأ لاتق نأ سيلو ودعلل

 رصح دق هنأآل رمثملا رحشلا عطب ا ىررل هلعلو رمثملا رحشلا عطق نع ىمن هنأ هنع ىورب 57 5-5 ىلوأ مهلتاقي

 نأ معو هارب هرض>و فئاطلاو ريخ لهأو ريضنلا ىن ىلع رمثملا رجشلا علعقي ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 هعطق كرت مهل اعساو ناك ذإ هتعفنم ممل ىقبتل هعطق كرتب مهردأف ماشلا حتفب دعو دقو سو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 قح رابكلاخويشااو ءارخألاو نوحالفلا لتقيو ) قفا 32 الأ ( مهلاومأ دحؤتو مهنايبصو تارايدلا ءاسن ىسنو

 ؛ ةنرخلا اقدوب ىأ ارش

 . لمأت « اوحيمس, نأ نع 8 هلعلو « خسنلا ىف اذك (1)

 . هححصم هتك « لمأت ( خلا ناك اولتاق ولو » هلعا (؟)



 - ع
 نبتلا نءاود اوفلعيو اذك مدأب اذك زيخ مو معطي نأ ىعسو اهنم 0 رجلا مبنم ذخؤتال هنأل نيينغ اناك
 الو متاش فاك ر ىكااسعلا هب لَن نأ سيل هب لزن اذإ هلع ام ددع لجرلا فرع ىح اذك رِعشلا كو ادك

 اح ( ىتفإ 2: ||| ) اعم امه وأ مهلزانم لوضفوأ سئانكسلا مهل زانم نم مهل, نأ ىمسي كلذكو هبةفح ىهوابلمتحم
 ىف هلع نع ل ىليئارمس الا ا هدنلا 3 اًمحو تفصو اك ةقدصلا هيلع فعض برعلا ىراصن نم ناركلا عدز

 نا راسلاو رجلاو ءازكلا ى ف كحيو' نم اضرأ ىراكت ول اك ضرالا ا جارخلا امنإو ءىث هعرز

 ناكف برحخلا ضرأ نم نياشلا مدق اذإو 8 26 تدحأو رهللا هلع تفح جا را عرز اذإ برعلا ىراصن

 نأ ىلع انحلاضف ماقملا تدرأ نإ هل لاو هلع جارت >> الف عرزو حكنف ةيدوربلا 0 وأ ةنارصنلا ىلع

 هيلع جارح الف نينس وأ ةنس هع لمع ناو جرخأ حاصلا ىنأ نإو هلع حلاص ام ىلع هتزجو ةيزخلا ىدؤت

 همرصب قح لفغ نإو هلع حلاص ام هنع ىدؤي نأ الإ عرزلا ةقنعو هحلص الإ جارخلا هيلع بحي ل

 نإو ةيزج هنم ذخْؤت ملو ةنس مالسإلا راد ىف مي تح كرمي مل اذثو نمأتسملا ناك نإو ءىش هنم ْذْحْوِ ١

 مش مالسإلا دالب ىف تك هر ها ةأرملا تناك نإو جرخأو هلإ عفد 0 عرز ىت> هنع لفغ

 ناطلسب هل اهانسبح امسيحم نأ ءاش نإو ابكرت ابغدي نأ ءاش نإ ابجوز ىلإ كلذف برحلا دالب ىلإ عوجرلا تدارأ

 جرم نأ املس يلف دلو هنم امل ناك نإف عجرت نأ اهلفاهنع تام وأ اهقلط ىتءو كلذ ريغبال هتأرءا سبح ىلع جوزلا

 مهيلع ربظ مث ودعلا دالب ىلإ دبعلا قبأ اذإو اهسفنب جرت نأ الو مهبأ ةَمذ مبتمذ نأل برحلا راد ىلإ هدالوأ

 مهم قحأ مهتداسف اومستقي ل وأ ديبعلا اومستقاف نوداسملا مهياع ربظو اديبع اوبسف مالسإلا دالب ىلع ودعلا راغأ وأ

 ملسملل لو وه ىذلا' كريثملاف ةيلغلاب لسملا ىلع ملسملا كل مل اذإ اًئيش لسد ىلع نوكلمم ودعلا نوكي الو ةمبق الب

 مهلا 0 ملك 0 نيكلام اون 0ك نأ هلع اولغ مف نوكرمتملا ودعيالو سم ىلع كلك نأ ىلوأ هيلع ردق اذإ

 0 ا كلذ ىوس امو بتاكملاو داولا 0 رد كلم اذكه اذع نان 2

 نوكي ال وأ ودعلا لاومأ رئاس ذخأب نأ هل نوكي ال اك ةجسقب ةمسقلا دعب الو ةهقاالن ةعسقلا لق كا 0

 دلولا مأ الو بتاكملا الو رحلا ودعلا كليال لاق نمو هكمله لصأ ىلع ءىرما لك نوكيف اكلم وذعلا كلم

 مهيلع ربظ نإو هنوكلمم لوقف الاح اكلم نوكلع مهنأ معزي مث جت وبف نهاوس ام كلم وهو ةربدملا الو

 الو هوكلم ءالؤمف ةميقلاب ءاش نإ هل وهف مسقلا دعب ناكنإو ءىثثالب هل وبف متسقلا لبق هديس هكردأف نوال
 ئطر رمع نع ثيدحلا ل عأ دنع هلع تدشال ىو ىف الإ الازم (ةلاق 0 امف لبف لئاق لاق نإف 0

 انفلاخ نم ىلع ةجحلا امنإو انفصو ام هيف لوقعملا انلق ؟ لا نوكللام ال 0 ةدح كل لبف لاق نإف هنع ىلاعت هللا

 لاعت هلا ضر , ركب ىفنأ ن ء ىوري وهو ةتباثلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم هفالخ ىغبني ال اب ةجح هيف انلو

 هنع ىلاعت هللا ىضر نيصح نب نازمع نع كال م١ ىنأ نع ةبالق 0 ءع باهولا دبعو نايفس انرْيَخأ : هنع

 ةأرملا تتلفتا مث ممدنع ةقانااو ةأرملا تناكفإسو هيلع هللا ىلص ىنلل ةفانو راصنألا نم ةأزما اوباصأف اوراغأ اموق نأ

 اهوعنش ( 0 را اهيلع هللا ناش قل ترذن ىلإ تلاقث سو هلع هللا ىلص ىنلا ةقان تفرعف ةنيدملا تن أف ةقانلا تو

 ةيصعمىف رذنال امرحنت مث اهيلع هللا كاجن نأ اهتيزج امسئب » لاقف سو هيلع لل ىلصىنلل كلذ اورك ذِي ىتح اهرحنت نأ

 ذخأ دقف ( ىفنانتلالاف) هتقان لسو هيلع هللا ىل<ىننلا ذخأو ثيدحلاىف امهد>أ وأ اعم الاقو «مدآ نبا كلعال امفالو

 ةيراصنألا تناك ولو نيكرسدملا ىلع ةءراصنألا امتزرحأو نوكرمشملا اهززحأ ام دعب هتقان ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 تزرحأ امامل ناك انريغ لوق ىفو سما لهأل هسّحو هسامحأ ةعبرأ انلوق ىف امل ناك كلام سيل ائيش مهيلع تزرحأ
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 هملعأالو( ىثا ؛_ةلإلا ) ةقدصلا مملع فعضنأ ىلعمثو وهىضارتف لعفف ةيزجلا ممابال مسالا اذهب تئشام دزف اولاقف

 ضرفلا اذه 3 ةريزجلاو ماشلا ةحانب حااص نيذلاو حااص نيذلا اهدوه الو برعلا ىراصن نه دحأ ىلع ضرف

 نإف مهنم لبق مب مهيلع رصتقي نأ اوعنتما نإ رهد لك ىف ماءالل ىرأو هيلع مهند ذخر نأ اذه مل دقع اذإ ىرأف

 ملاح لكى لع 00 نميلا لهأىلع ةيزجلا ٍلسؤ هيلع هللاىبدا لوسر عضو دقو هيلع مهدهاج اوعنتما نإو هذخأ اولبق

 اذه ىفو مهتءذخؤ7 كلذكو مهنم ذخؤت ةوسكىلع نارحنن ىراصن حلاصو برع مهفو مهنم ذخؤي كلذكورتحلا ملاخلاو

 ناكام انئاك هيلع اوضارتامالإ تقوهيلع اوطاص امل سيل هنأىرخألاوهلع اول اصامىلع ةيزجلا ذخؤ:نأ امهادحإناتلالد

 لك اهزاكرو مثدالب نداعم نم اوباصأ امو مهقروو مههذو مهتمعطأو مهشاوم ىلإ رظناف ةقدصاا مهملع تفعض اذإو

 عبرو اريشع مهنم ذخف سثدع فصنو نيرشع مهنم ذخف اريثعو نيسمح مهنم ذخف اسنخ ملسم نم هيف تح

 الو فلتخم ال ممتاقدص اذكه مث ددعلا كلذ فعض مهنم ذخف ةشاملا نم اددعو رشع فصن مهنم ذخف رشع

 كلذ ناك اذإف ةاكزلا هف بجو لسا ناكول اد لاملا نم فنصلا نم مهدحأل نوكي ىتح ملاومأ نه مهنم ذخؤت

 نم ذخ لاق اذإ هنأل راغصلاو ءاسنلا نع ةيزجلا عضو ملسو هيلع نا نصا نا لوصر تيارا دقؤ كر مولع فعض

 ىرآصت نم ذدَحْوي الو ©22ءاسنلا نم ْدْحْوَي ال هنأ ىلع لدو ملاخلا نود نه عضو هنأ ىلع لد دقف | رانيد لاح لك

 ىحب نإو ةيزخلا ىلع مهنم دْحْؤي اعإو ةقدصلا ىلع مهنم كلذ دخْؤيال هال كرا نم مهعم نمث مثريغو بلغت ىب

 قرا دخأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىلا نأل يد رع ند ل !ء نوهركي الو ابمسا ع نم مهنع ال اهمسا نم مهنع

 اولك يال نأىلع مهنم اهذخأو مهنم هدعب ءافلخلا اهذخأو نارحجنو نميلا برع نم اهدخأو فرع وهو ةمود رد

 نع نبريس نب دمح نع بو.أ نع امه وأ باهولا دبع وأ نايفس ةقثلا انربخأ باتكلال هأ نم اوسيل مهنأل مح ابذ

 مهتينارصصن نم اوكسمتي مل مهنإف بلغت ىنب ىراصن حئابذ اولكأت الو ا هللا ىضر ىلع لاق لاق ىتاماسلا ةدبع

 برضن وأ مالسإلا ىلع مثْربحت نأ انكرت اعإو ( ىقفإ: الاف ) [ ىعفاشلا كش | «رملا برشب الإ مهيد نم وأ

 نر نك نإ و مهورفأ دق ايلعو رمعو نامع نأو برعلا ىراصن نم ةيزخلا ذخأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل مهقانعأ

 مّملع نزلا تاتكلا لهأ نم انل لحأ ام ىلاعتو كرابت هللا نآل مهماسن حاكن انل ل ال كلذكو |ادكش لاق ف

 اوناكنإف مهتمذ لهأو برعلا ىراصن هب رحت امو لاق ءىفلا كلسم هكلسُ هريغو ىلرعىمذ نم دخأام عيجو كزن

 )0 كور دف تاتكلا لهأ مث نيذلا ليئارسإ ىب ىراصن هب رحت امو ةقدصلا هيف مملع فعاضت ءاوسف ادوه

 ن. ائدنع اذهو رمثعلا فص: اهضعب ىفو رمثعلا مهتاراح ضعب ىف مهنم ذخأ هنأ مهمف هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبا

 قت مهحطاصي مل نيذلا .نم كلذ ىلع مهحلاص نيذلا فرعأ تسلو ةام-لا ةيزلا ىلع مبحلاص اك هيلع مهحلاص هنأ رمت

 نإف هريغ نود مهنه كلذ هب عنص نم ىردي ال هنإف رمت عنص ام مل ىو قافآلا ىف بتكلا قرفي نأ نيماسملا ماهإ

 مويلا ةيزلا ىف لخد نمت هحلص أدتبا نميف ددحم اك هيف احلص مهنيبو هنيب ددج هب اوضرب مل نإو مهنم هذخأ هب اوضر

 إو اوفلتخا الك مهنم ذخأت نأ اولاص نإو كلذكف مهنادلب ريغ نم ةرم ةنس لك ىف اودؤي نأ ىلع اوحلاص نإو

 رمع نع ىور هنإف احلص ةفاضلا ىف مهنيبو هنيب ددحم نأ نيماسملا مامإل ىغبني كلذكو كلذف ارارم ةنسلا ىف اوفلتخا

 حلصلا يلع ددج اذإف ةليلو موي ةفايض لعج هنأ هنع ىورو مايأ ةثالث ةفايض مهملع لعج هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر

 نإو ةأرلا الو ىصلا الو ريقفلا فيضي الو اذك طسولاو اذك رسوملا لجرلا فيضي نأ نيب رمأب ددج ةفايضلا ىف

 )١( ررحتلف « ةميقس ةرابع ىشو« خسنلا ىف اذك « خلا ىنلا نأل » هلوق ىلإ ىراصن نم ذخؤي الو : هلوق .

 كا ا ب ا ا
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 هدلب ريغ ف رجلا اذإ ىمذلا ق

 دخْؤي 3 ارارم ةنسلا ّق قافألا نم قفأ نإ مالسالا دالب ىف ىمذلا رحبا اذإ :ىل اعت ل ةمحر ( قف 0 ع االأو (

 هنأ ىلاعت هللا هقحر زدزعلا دبع نب رمع نع 5 دقو ةدحاو ةرم الإ ةيزملا هنف دح و 15 رك ةرم الإ هنم

 لوخلا نم هلثم كل ةءارب مل 266 نأ ها هتفو ءىش ممم دحُؤي ا نيماسملا لاومأو ملاومأ نى رهظ اهف أ

 مهنه ذخأ اورحتا اذإ مهنأ حاصل صأ ىلع مهنم هايإ هذخأ نوكي نأ هبشي وبف مهنم انذخأ ام مهنه هذخأ رمع نأ الولو

 0 2 رع نكت لأ سني ناك 'ةرم ةئسط ىف ةيزطلا هضاك الفات او نا رم ةنس ىف دحأ نم ذخأ هنأ انغابي ملو

 هيلع اوحلوص ٠١ مهنم ذخأت نأ انل نوكيف كلذ نم رثك أ ىلع حتفلا دنع اوححوص اونوكي نأ الإ ةرم ةنس لك ىف

 لهأ 00 رشعلا حث نيملسملا كك هنع ىلاعت هللا ىكر روع 1 جس مهغم دخؤيو 0 ىلع اوكطوص مهملعت انَكلَو

 . هقلاخ ال هذخأ ام ىلع هل اعابتا ريشعاا برحلا لهأ نمو ريثعلا فصن ةمذلا

 برعلا ىر راصن

 ايبرع ايئارصن ناكو ىتناسغلا رديك أ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حلاص ذإو 0 همحر ( قنانتلالاف )

 مجعو برع مهفو ةيزجلا ىلع نميلا ةءذ حلاصو متو برع مهفو ةيزجلا ىلع نارجن ىراصن حلاصو ةيزجلا ىلع
 فعاضت نأ ىلع مهحاص هنأ هنع ىورف بلغت ىو ءارمو 0 ند برعلا يراصن ف رمع نع رابخألا تفلت>او

 ىور مث اعن مهتيزج دا نك كا اسلعر ةينارصنلا ىف مثدالوأ اوغبصي الو مهنيد ريغ ىلع اوهركي الو ةقدصلا موملع

 نبر# نع هنبا وأ ةحلفلا دعس نع رانبد نب هللا دبع نع دم# نب مهادإ ا انريخأ امك نَا برعلا ىراصنام دعب لاق هنأ

 برضأ وأ اوملسإ قح كرات انأ امومرحم ايذ انل لاف تاعك برعلا ىراصنام لاق هنع ىل اعت هللاىذر باطخلا

 اهذخأ ملسو هيلع هللا ىلص هللال وسر نال ةءزخلا مهنم داب نأ مامالل ىراف ىللاعت هللا همحر ) قثأ 0 الا ( مهتانعأ

 دخان دقو بلاط ىنأ نب ىلع نعو رمع نع أري ابلكأ بحأ الف مه ايذ انأاو تنك اك ترم ىراصناا ند

 سوحلا ةحيذ انلك أ هتحيبذ لك أ انل لح هنم ةيزلا ذحأ انا لح نم ناك ولف ا لك ان الو سوجلا نم ةيزجلا

 سطل ن0 ىاثلا تفنصلاو ةؤاسن وزدتح ذا لح مهمفنص دحأ ناكو نكح باتكلا < لهأ ىف ناك اذإ ركن ل

 الو منم ةبزخلا ركل لحف برعلا ىراصت ف اذكه نو ل أعم امهم ل ةيزداو هؤاست الو هتحمذ انل 00 ال

 ةقركع ثيدح نم وه اعأإ مهحابذ لالحإ ىف امهنع ىلاعت أ ىذدر سابع نا ثيدح نم ىورب ىذلاو مح ايذ 1

 ىراصت حئابذ ذ نع لتس هنأ سابع نبا نع ةمركع نع ىمليدلا روث نع ىحم نأ نباو ىدرواردلا نبا هين ريخأ

 و ةمركع رحل نع تكس انمحاص نرش 0" مهن هنإف - مطوت نمود»التو اهلالحإ وه اعكح الوق لاف برعلا

 5 معأ هللاو سابع نبا قايل

 ةقد صلا

 هنع ىلاعت هللا ىضر رمع نأ لجر نع ىنابيشاا قحسإ ىنأ نع نايفس انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفاه ةلإ/اف )

 اذكهو ( ىف: لالا ) ةقدص'!مملع ل

 ىدؤتام ىدؤن الو برع ن ,+ اولاقف ة ةيزخلا ىلع مهمار اولاقف قايسلا اذه نم «أ نسحأ هوقاسو ىزاغلا للهأ طفح

 نيملسملا ىلع ضرف اذه .ال:هنعىلاعت 1 رمع لاقف ةقدصاانونعي ضعب نم عضعب ذخأب اكانم ذخ نكساو مجعلا

 (5-4ع)



 0 ١

 مهس نم اضوع ةأرملاو همهس نم اضوع ىلجبلا ًاربرج ىطعأ ذإ ةلالد ثيدحلا اذه ىفو لاق هابإ اهاطعأف اذك

 مامالل لالح اذهو نيملسملل افقو هلعجف هنم مهقوقح اوكرتف هلع اوفجوأ نيذلا سفنأ باطتسا هنأ اهنأ

 مهتوقحو افقو مامإلا اهلعجب نأ اهنم مهقوقح نعاسفن اوباطو اهحتتفا نم ىصحأف ةونعاضرأ مويلا حتتفا ول

 عمحلاو ملل كلذ نوكيف مهقوقح مهنم نوغلابلا عدي نأ الإ مبقوقح سلا .لهأ ىفويو سامحألا ةعبرألا الإ اهنم

 هتءاج مث نيماسملا نيب سامحألا ةعبرألا مسقو نزاوه ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا يبس دقو لاملا ىف يسلك ضرألا ىف

 نيب انتريخ اولاقف ىسلاو لاومألا نيب مثريخف مهنم ذخأ ام مهطعي نأب مملع نعي نأ هولأسف نيماسم نزاوه دوفو

 نورجابملا كلذب عمسف هتيب لهأ قحو هقح مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مل كرتف انباسحأ راتخنف انلاومأو انباسحأ

 فرعف رمأف نيحتفلاو نيرخآلا نيرجابملانم موق تب مث مهقوقح هل اوكرتف راصنألا كلذب عمسف مهقوقح هل اوكرتف
 هوءاجف اذك تقو ىلإ لبإلا نم اذكو اذك ىلع هلف هركنف قب نم سفنأ بيطب ىتوتثا لاق مث ادحاو ةرمشع لك ىلع

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امههركي لف نزاوه اريعيل ايبأ امهنإف ردب نب ةبيتعو سباحنب عرقألا الإمهسفنأ بيطب

 نع اسفن باط نم قح ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ل ليسو هقح نع ةبيتع عدخ نأب دعب اكرت امهاناك قح كلذ ىلع

 او اه ) ف ةرلع تناك نإ هحوتقو داوسلا ىق'اندنع ىلاغت هع هللا ىضر باطخلا نب رمعي رومألا ىلوأ اذهو هقح

 نع الإ مسق نوكي نأ ىغبني ال ضقانت هيف ىذلا ثيدحلا نأ ةلالدلاب انيقي هلعجم نأ انعنم امإو نيقي ةلالد هيلع نظ

 مسقلا ناك ولو نينس ثالث همسق هنع بيغ, نأ ىغبنا ام هيف هيلع توفت ولو هردق ريكل هنع ىلاعت هللا ىضر رمع رمأ

 دجأ ملو ناك فيك ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو ةلغلا مهنم ذخْوَت نأ مهملع ناكللو ضوع هنم مل ناكام هل مق نمل سيل

 اهرادو ابضرأف ةونع تحتفدلدب لكف تفصو ىذلا ىدنع رمعب ىلوأ وه ىذلاو ةضقانتم اهدجأ اع تك اثدح هف

 سامحأ ةعبرأ اهلع فجوأ نماف ةظيرق ىنبو رييخ ىف سو هيلع هللا ىلص هتالوسر عنص اذكهو اهمهاردو اهريناندك

 هلعجي نأ نيماسملل ًارظن لالح مامالل زئاجف ةقح نع اسفن باط نف مهاردلاو ريناندلاو ضرألا نم هلهأل سخلاو

 قحأ وهف آسفن هنع بطي مل نمو مهنم مامإلا ىرب ثيحو ةقدصلاو جارخلا لهأ ىلع مهف هتلغ مسقت نيماسملا ىلع افقو

 مهملعو اهلهأ ىدي أن م اهذخأ دحأل سيلف اجارخ اهنع نودؤيو اهلهأل اهضرأ نأ ىلع احلص تحتف ضرأ امبأو هقحم

 اذه نيب قرف امنإو كرمشم لام نم ءىف هنأل تاقدصلا لهأ نود ءىبلا لهأل وبف ابجارخ نم ذخأ امو جارخلا اهف

 بحاص هذخأي نأ مآرحم سيلف هيف ضرألا ةبقر نوماسملا كلم دقف كرسشم نم ناك نإو كلذ نأ ىلوألا ةلأسملاو

 تناك اذإو ريقفو ىنغ نم هلع تفقو نم اهذخأب ةفوقوملا ةقدصلاك هنأل ريقف الو ىنغ الو ءىف بحاص الو ةقدص

 02979 يلب] مهتم رجاتسن. اك اهنوعرزيو ءاركب نوماسملا مهنم اهذخأب نأ سأب الو اهلعأل اهنإف احاص ضرألا

 هيدؤي هيلع نيد وهاعإ مهلع راغصب سيلف مهتلاكوب ناطلسلا ىلإ وأ مملإ عفد امو مهنم هتراجإ مل زوحم امو مهقيقرو

 مارخلا دجسملا لخدي نأ كرش الو اجارخ ىدؤي نأ ملسمل ىغبنيال سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوري ىذلا ثيدحلاو

 ةيزجلا جارح هنكللو ائيش رفاك الو ٍملسم نم ىراكت, نأ هل ل> ام ءاركلا جارخ ناكولو ةيزجلا جارخ وه امنإ
 اذإو ةيزجلا هلعف ةينارصنلا ىلع وهو هقتعأف ىارصنلا دبعا ناك اذإو هيلع مرح ال ءارك وه امتإ ضرألا جارخو

 نأ هعفنب الو ةيزجلا هيلع نم ىارصنلاو نيدلاب ةيزجلا ذخأن امنإ ةيزجلا هيلعف ملسملا هقتعأف ملسلل ىنارصنلا دبعلا ناك

 . نيدسم همأو هوبأ نوكي نأ هعفتبال اك اماسم هالوم نوك

 تسيح ب



 تهدف بيرو 22. هوت انج خيب ا ل

 :بتكتسلاا0 جب >> تشتهخييضل ا يج يشي

 ةدكايكا د :
 مل نإو عضوم لك ىف هلع كلذك بسحأو ن "*رمللا لأ نم نيادحلا ىلع هلعجو رانيد رانيد ىلع نميلا ةعذ حلاصو
 هنأ ىلع ريناندلا ريغ ىلع مهانإ هحاص لدف اهنودؤي للح ىلع نارين لهأ حلاص مث نميلا ربخ كح اك ربخلا ف كخمب

 ضعب هنع ىورو ريتاند ةعبرأ ىلع ماشلا لهأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمت حلاصو هيلع اولاصا٠ زو

 رثثع'ىتثا ىلع هنود ىذلاو نيرشعو'ةعبرأ ىلع طسولاو نيعبزأو ةن اع نع هدا: قلل حلاص هنأ نيفو كلا

 ناك نإو هنع ىمس٠ ءىش ىلع دقعلا ناك اذإ اذه نم رى ك1 ناك نإو ةمذلا ل حلاص امب ساب الو ا
 ى

 نإو غلبام هرم الاب .هيق مرده دحأ ىلع دازب نأ ىدنع زحم مل ىمسم ءىش ىلع دقعلا مهل دقعنا اذإو اذه فاعصأ
 ع ع - 8 2-0 - - 8

 بهذلا نم هيلع نوحلاص, ا كلذ ناك ماغط ةلكم لع اوللاص ول كلذك و نا اا عم ةفايض ىلع اوحلاص

 انوطعي.نأ انيلع اوضرءف باتكلا لهأ نم ةنيدم لهأ انرصاح ولو ةرم ةنبم لك ىف الإ ةيزجلا ن ركك هلو فاننا

 ٌ م كح انلع ىرحبالو اهودكطس لرااك نإ انيكت ىلع ىر .نأو اهانوطعأ اذإ مهلاتق انل نكي مل ةيزجلا

 1 نأ ىف افلاخع عمس مسألف «نورغاص , مثو دن نع ةيزجلا اوطعي قحو لاف ل حو زع هللا نال مهشم القت نأ انمزلي مل

 مل نإو هلهأو مالسالل رظنلا ىلعو نيعوطتم مهنم ذخان نأ انلو مهيلع ىرجم و كرشلا مك ىلع مالسإلا م كح ولعب نأ

 0 انفاتحاف مكحلا مهياع ىرخنو ةيزخلا انوطعي نأ انيلع اوضرع ولو محلات كم اعل 0 ميكمحلا م,علع نيل

 ارانيد مهنم لبقن نأ انمزلي نأ ملعأ ىلاعت هللاو تيأر اذك الإ مكيطغنال اولاقو اذك الإ لبقن ال انلقف ةيزملا ىف مثو

 نأ انمزلب و تنورورقم مثو نديلا 300 نمو روبقم هةكع ىارصت كرس هد دق ماسو هلع هللا ىبلص ا نأل ارانيد

 رشعانثاو هنملقأ مهنه ذخأ ةمتألانم آدحأ الو ماسوهيلع هللا لصهللا لوسر دحنمل انأل ملعأ ىباعت هللاو هنملقأ مهن ل

 مهنم دادزنو دْحَأ ام لقأ ىهو رانيد ىبف اهذخأ ناك نإف ارانيد تناك هنع ىلاعت هللا ىضر رمت نامز ىف امهرد

 نإو ازئاج كلذ ناكدحي نأ ىلإ مهنم رقتفا نمع ففخم نأ ممل دقعلا ىف بتك نإو هيلع ان ردق امم ائيش ممل دقعن ملام

 ناد ىف ةنيز زب مثدحأ رع نإفنمزلاريغو نمزلا ءاوس كلذ ىف مرنم نوءلابلاو م هل امزالكلذ ناك ةدقفلا 56

 قحلاو مالسالا دالب ىف هتديغ تناك راذإ نينسلا كتل هنم ا 2 2 نينس باغ نإو اهيلع ردق ىَه هنم دخ ٌؤيهيلع

 ىف هتمزا تناك اهنأل هنم تذخأ ملسأ مث هنم ذخؤت ملو لاوحأ وأ لود> هيلع لاح ولو دعقم الو خيش نع عضوي. ال

 هل نك م م هلق 5 مامالل سيل هيلع بحو نيماسملا ةعاجل قد هنآل همزل اند هنع مالسالا 0 اللف هك لاح

 . هل رث لاح ىف

 داومفلتلا تف

 أ كلذؤ ماع ىلإ انورق» انظ الإ داوشلا ضرأ قالؤقأ ام فرغأ تسلا ىلاعت هنا هنحر ( ىنانتلالا )

 هفلاخم مهشداحأ نم ثيداحأ تدجوو نابب .هيف سيل داوساا ىف مجدنع نويفوكلا هيورب ثيدح حصأ تدجو

 نإ نول وهو ةونع هضعب و 6 داوسلا ضعب نولو هَشو ةونع داوسلا نوا وهيو حلص داوسلا نولوقي مهنأ اهنم

 نع مزاح ىنأ ند. ندق ن نع دلاخ ىفأ ن ١١ نع ةمثلا ان ربخأ * هيف مثدنع ثيدح تنثأ اذهو ىلختلا هللادبع نب نت رح

 مح ا تكهكش انأ نينس عبرأ وأ ثالث هولعتساف داوسلا م مهل مسقف سانلا ع ةليحب تناك لآ هللا دنع نب نلورح

 لاقف اهمسا ركذ ىرضحم ال مهنم ةأرما نالف ةئبا ةنالف ىعمو هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب ريغ لع بيلي

 نأ ىرأ ىكل و مكل مقام ىلع ميكتكرتل لوئسم ميساق ىأ االول هنع ىلاعت هللاىشر باطلا |

 2 ارانيد نيناعو افن هيف قح نم ىنضاعو 0( هكا فان اك و ىلاعت هللا همحر ( قاانشلالا 7 سانلا ىلع اودرت

 طع وأ اذك ينطعت ََىَح هلع الو همس تنثو ةسداقلا ىنأ ادهش دق : ةئالف تلاقف هثيدح يف نا
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 ىف اهتيطع درتو ضرملا نم برقأ هيف ىه ىذلا تقولا ىف اهتيطع زوج فيكو رهشأ ةتس دعب اهنم ضيرملاب هبشأو

 ةمالسل هيشأ امات هحورخف جرخول امات دلولا هيف نوكي تقو اذه : لاق نإف ؟ ةحصلا ىلإ برقأ هف ىه ىذلا تقولا

 َّ رلعأ هللاو 0 هل سيل همأل وه امبإ ؟حلاو اطقس جرخ ول هجورخ نم همأ

 ماسي مث برحلا راد ىف لام هلو نامأب لخدي ىلرحلا

 عئادوو الاومأ برحلا راد ىف فلخو ناماب مالسإلا دالب ىنرألا لخد اذإو ىلاعت هللا همحر ( قئانتلالاف )

 راقع هل ناك ام راغصلا هدلو ىلع الو هلام ىلع الو هيلع ليبس الف ٍلسأ مث هل 0 ىديو ىلرح ىدبو ملسم دب ىف

 ةبعش انبا ٍلسأ ناك ثيح ملسم لام ىلع ليبس ال مالسإلا راد ىلإ جرخو برحلا دالب ىف مسأ ول اذكهو هريغ وأ

 اراقعوأ تناك ازود املاومأو اميسفتأ اميمالسإ امل زرحأف ةظيرق .ىن رصاحم سو هيلع هللا لص هلال وس رو ناطرشلا

 مهيلع ىرجب مهسفنأ كح مر دكحف هتجوزو رايكلا هدلو اماف لاحم امونغم جسملا لام نوكي نأ زوحمالو هربغ وأ

 لبق نم ليبس اهنطب ىذ قاقرإ نإ نكي ل 4م داما هتأرما تيس نإو ءاسسااو لئقلا نم برحلا لهأ ىلع ىرجبام

 . سم ىلع ءابسلا ىرحي الو هيبأ مالسإب لسم ويف جرخ اذإ هنأ

 راد ىلإ عجر مث الام كرتو عابو عدوأف نامأب مالسإلا راد رحلا لخاد اذإو : ىلاعت هللا هقحر ( قنانتلالا )

 راد ىلرحلا مدق اذإو ةعيدولاو نيدلا نيب فارق ةنح مونغم لام نم هل ناك امو هعئادوو هنيدف اهم لتقف برحلا

 اوناك ثيح هتثرو ىلإ هدرينأ ؟احلا ىلعو ءىث هلام نه دْحْوي نأ زوحالو هلامو هسفنل نامألاف تاف نامأب مالسإلا

 فلاخ دحأ ةدابش اهربغ ىف الو لاخلا هذه ىف زوجي الو نيماسملا ريغ دحأ ةدابش هتثرو فرعت مل نإ لبقي الو

 كنوكم اذهو « ءاديشلا نم نوذرت نع » هلوقو ( 6-0 لدع ىوذ » ىئناعتو كرات هللا لوقل مالسإلا نيد

 . تادابشلا باتك ىف

 هدبع قعل, ىلرحلا ىف

 ىف اربق هل ثدحم ملو انيلإ اجرخ مث برحلا راد ىف هدبع ىنرلا قتعأ اذإو ىلاعت هللا هحر ( قنانشلالا )

 ناك السم وأ ارفاك وأ دبعلا ناك اماسم هدبعتسي نأ هل نكي مل مالسإلا دالبب هدابعتسا دارأف هب هدبعتس برحلا دالب

 تناك نإو لاق هل ادبع ناك نامأب انيلإ جرخ ىتح هقتعي ملو هلثهرشوأ برحلا دالبب اربق هل ثدحأ ولو ارفاك وأ دسلا

 هريغ وأ نامأ مهن« هوذخأ ءىث ىلع نيماسملا ىلإ هلهأ هن« ىلخت حلص وأ ةونع دالب كرمشلا لهأ نه ةحتتفملا ضرألا

 ىلعناطلسلا اهفقوف مثريغ وأ اهيلع فجوأ نمت مهل تناك نيذلا اهلهأ اهكرت نإو ةمينغااو ءىبلا كلمب اك ةكوامت ىبف

 هب ىراكتام هيلع نوكي اكرسشعااو هب اهاراكتام هيلعو امعرزبل ضرألا اهنم لجرلا ىراكتي نأ سأب الف نيملسملا

 * ارشعلاف ملسملا ضر

 ةبزجلا ىلع حلصلا

 ءىثث ىلع ةيزجلا لهأ نم ًادحأ حلاص ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ فرعأ الو : ىلاعت هللا همحر ( قفانشاالاف )

 رانيد ىلع بهو. هل لاقي ةكمب اينارمصن حااصو لجر ةئاهلث مثددع ٍناكو رانيد ةئاعلث ىلع ةلبأ لهأ حلاص فصأ ام الإ

 خب جع

 0 اي ا

 1 ن0 نو يسرا” باجر

 .٠

1 
١ 
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 اًذهو ةقدصااو ةبهلاو قتعلا نيج وهو كلم امف الإ هيلع عيبلا ةدبع نوكي ال لجرلاو امهعبب هرمآ لوقيو دْبعلا الو .

 ةدلو مأ نملجرلا كلم وبف ءطولا هلعمرح دقف ءطولا الإ دلولا مأ نم كلع هدجأ ال لاق نإف . كلامل الإ زوحمال 7

 مرح اذإ ناك ولو اهتطو ريغ هلك اذهو توحام هلإ رصف توممو ابمعتسو اهلع ةناإو ايي 5 اك 0 0

 نينو هنيب لح دق 3 هنأ لبق نم هيلع ايقتعي نأ ىغبنا ابتاك وأ هدلو مأ كلا٠ جوز ول ناك دلولا مأ تقتع 2 تقنع جرفلا هل ١
 0 اممىه ففصن ىف ىعست لئاق لاق دقو هريغ اًئيش عنعال بيس جرفلا نيبو لجرلا نيب لوحو 5

 تناك ولو ©20ةضءبتم قتعلا نم ةصح دلولل فرعأ الو . ديسلا توع نأ ىلإ اكولمت ابفصنو دلولاب ارح ابهدنا 1

 فرعأ الف اهلك ةرح اهلعج مهس فلأ نم امبس ابنم ديسلا قتعأ ول وهو ديساا نم دلولا نأ لق نياك

 .امهمجرخ كرتي لو امبعد ىلعريج السأف انمأتسم مالسإلا راد هتمأ وأ هدبعب ىبرحلا لخد اذإو . اهو هللإ تح 1

 هتأرما مكنت ال ريسألا . 3 0
 هتافو نهب دعب الإ هتأرما حكتت الق برحلا راد ىف ناكف مسملا ع اذإو : ىللاعت نا هر ) قفانتلالا / 2

 . هئاريم مسقيال كلذكو هناكم فخ وأ هناكم فرع 0
 ا

 زوج ال موكل ا

 نوجسللا وأ مالسإلا راد وأ برحلا راد ىف نيملسملا نم ريسألا عنص امو : ىلاعت هللا همحر ( ىفائ لالا )

 دحاو ىلع لطينال زئاح ويقف كلذ ريغو ةقدصو ةبهو عب نم زئاج وهف هيلع هركح ربع هلام ىف حس 35

 دنع برها ىف لجرلا عنصام اذكهو هنكح ىف ضيرملاك وف اضيرم ناك نإف قلطملا حيحصلا ىلع لطبتام الإ مهتم

 لثم هكرتىلإ ليبسلا هلتاق دحب امفو دب هيف هلتق نم امفل انتل مدقانإ عضاماذكهو رم مانت ل 0 ١

 الف انزلا ىف مجريل مدق اذإ 55 هكرتت دق ىذلا لتاقلا هتبصع لتق لثمو هوفع هبحاصل نوكي ىذلا صاصقلافف لتقل '

 .ابلح عم ضرم اهل ثدحم ملام اهلام ىف تعنصام زوجم لماحلاو . هكرت ىلإ ليسأل ةنآل كلك هلا ىاول نوح

 ةنيفسلا ىف لجرلا اذكهو « زئاج وف هف ثعنص/ اق كلذ لئقام امأت ء« فوخعم ضرم كلذ نإف كلل 1 ١

 لوقل هجو الو هريغ ىف نوكي دق كالملاو فولا ىف نوكمت "دق ةاجنلا نأل فوخلا ريغو قرغلا نم فرغ عولا 1

 لوأت امل الو ىدتع ةّبسلا دعي ايتطع ىف ضيرااك نوكست مث روشأ ةّم لكشست ىح لسا ةطع زوي لاق نم
 .م
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 دح ىلع ةلالد اذه ىف سيلو (« امهءر هللا اوعد تلقثأ الف هب ترث افيفخ المح » تلمح ضع

 نمو. © ناش'ىحرتلاثلا وأ عبارلا وأ سسماخلا وأ سدلشلا وأ عباسلا وأ نماثلا وأ عساتلا وهأ ؟ وه قم لاقثإلا ٠

 لق نإف ؛ لياوقلا نيب س 0 لاقثإلا نوكي نأ زوجي الو رب الإ هل زحي مل تقوب اذه ضير :

 تداز مو. لك ىفو نيرشلا دعب "رهشلا لبق احل ةفلاخع رهش دعب مه كلذكف ةتس لق ا كاع 0300
 هاذ نم سر هلك لجل لجر لوقي نأ وأ انلقام الإ سيلو ابلمح عضو نم برقتو اهدلو ربكي نآ هيف 1

 ىف سانلا دنعو هدنع فيفخلا ضرملاو ليقثلا .ضرملاف لاقثإلا ريغو لاقثإلا ىف فورم وبف اذه لاق نإف هرخآو ١

 دقو ابهوو ايطعأ امف ض را فيفلا ضيرملا نيبو فندلا هلع فوخلا ضيرملا نيب محلا ىف قارفاالو ءاوس يللا ٠

 ماعطلا ئم اعانتماوآبق رثك أو الاح أوسأو لثأ الإ لوألا ربستلا دعب لماحلا تن ادهو لقت اذه لاقي

 لمأت « خا خ١١ لبق نم املك ةرتخ تناك هتصح دلوال نأ ضرف ولو ىأ خسنلاىف اذك ابلك ةرح تناكولو: هلوق(1) ٠
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 ودعلا اميبسي مث ةيراجلا نهري لجرلا

 ١ اهذخأمث ودعلا اهابس مث اهتميق كلذو مثرد فلأب ةيراج لجرلا نهر اذإو : ىلاغت هللا همحر ( قنانتلالا )

 " لجر ىدي ىف تدجو ولو نهرلا نم ءابسلا ابجرخمال تناك م. نقارلا لغ ىبق نع ريغ وأ نمت نهارلا اهبحاص

 هرحلا نوكرشلا ىس اذإو نهرلا ىلع تناكو هنع تيبس ىذلا ايكلام كلم ىلإ هبدب نم تجرخأ نيماسملا نم

 . جرخأ اهدعب وأ مساقللا لبق نوءلسملا هيلع رهظ تم ءاوس هلكف لاملا اوذخأو دبعلاو دلولا مأو ةبتاكملاو ةربدملاو

 "الو مابدلولا مأو ادبع دعلاو ةمأةمآلاو ةربدم ةربدملاو ةبتاكم ةبتاكملاو ةرح ةرلا تناكو هيدي ىف وه نم ىدي نم

 ةركلأ اوكلم ضعب ىلع ميضعب كلل مييلع هوكلم ولو نيملسملا ىلع نوكلعال نيكرشملا نأل هلاح ىلع عاتملاو

 . ىناسلل الوخ ىبسملا ريف نوملسي مث اضعب مهضعب ىبسي اك ةربدللاو دلولا مأو ةنتاكملاو

 اهبحاص ابيلع ردقي مث دلت مث أطوتف ىست ةربدملا

 0 نالوا تدلوف مهنم لجر اهنطوف ةربدملا نوكرششلا ىبساذإو : ىلاعت هللا هحر ( فإن :لازاف )

 .هلطبي الو اهترييدت ءابسلا لطب الو ةربدم ريغ ةكوامملا درت اك اهدالوأو اهربد ىذلا ابكلام ىلإ تدر اهدالوأو

 قتعأ نم لوق ىف اهدالوأو ةرح ىبف نوملسملا اهزرحم نأ لبق ريدملا تام نإف ربدملا هيف عجرب نأ الإ
 : ةربدملا دلو

 ىف لاقو مهيبأ ىلاومل م ؤالوف ادالوأ مهدعي تدلو نإف اهمتعي اوقتعأ نيذلا اهدلو ءالوو اهريد ىذلل اهؤالوو ابقتعب

 . ءادآلاب قتعت انإ اهدس تع" قتفالاةناكلا نأ الإ ةريدملا ىف لاق امك ةيتاكملا

 دلتف اي ا

 قتع تقتعف تدأ مث ةيسم ىهو برحلا راد ىف ادالوأ ةبتاكملا تدلو اذإو.: ىلاعت هللا همحر ( قنا ةلالا )

 / . اهدلو قرو تقر تزمجع نإو همأ قتعب ةيتاكملا دلو قتعي لوق ىف اهقتعب اهدلو

 . ماسن ىتارصنلا دلو مأ
 ١ اثقل دحأو اهيبو هنيب لح قارضتلا .دلو مآ تملسأ اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا 0017)

: 
0اس نإو ةرحا م تام نزف هخ امن لمعنام ايعضوم ىف هل لمعت

 

 ناك نإو ةياعس اهيلع نوكي نأ ىغبني الف اههتعي مالسإلا ناك نإ اهنأ لبق نم اهتميق ىف ىعستو قتعت نأ نم سانلا "

 اهدنس لبق نم ناك ول قتعلا : ىلاعت هلا همحر ( قفا لالاف) ؟ اهتياعس ببس امو اهقتع بيس ات اهقتعيال مالسالا

 نم لاق نإف « هل كيرش لبق نمالو اهدس كنق نم قتحلا نكي ملو اهلك تقتع مهس ةثام نم امهس اننم قتعأو

| 
 تالا 0 ةاكل ا 00 لاق نإف « اهسفن قتعت نأ ىلع ردقتال ىبف ايسفن لبق

 اديه لعق لبق ءهعب ىلع هربت كنأ تمعز نإف هع رفاكلل لوقت مث بعلاب رفاكلا كلم.ىلع هدرب نأ هبرتشل ١

ا قدعت مالسالا سبل هدلو مأ ىف لآ اذكف لق ل - تلق نإف .٠ هيتاكمو هرندذم
 م امل ابعب ىلإ ليسلا دحأ 



 .ٍ  ؟51/ق
 اقيقر اوناك ميضعب ىلع أرداق تنك الف اقر اعي اوناك مريلع تردق اذإ ىنأ لبقن.٠ مهقبقر وأ معر>نم اوناكققر
 ىف راحل هل 0 طرش ع حلص انوه اع حلصيف 2 الو دبعلل ضقنب اذه سلو ققر ريغ من ناكو

 . هلعردقاذإ قرلا هيلعىرحب كرمشم يح هدكح هنم جراخو بف نامألا هلعأ نمت هنم هجرخأن مو هيفلخادوبف نامألا

 ديعلا هيلع دخروب ريسألا

 نأ ىلع اهنم جرخم الو مثدالب ىف تبثي نأ نوكرشملا هفلحاف ملسملا رسأ اذإ : ىللاعت هللا همحر ( قناتغلالا: )

 نم هجورخ مهل ملاظب سلو ةسنح ىلع مهل ليبس الو 0 نيعب هنيع نال جرخيلف امنم جورخلا ىلع ردق ىف هوا

 جورخلا هل نكي مقلطم وهو نيميلا مهاطعأ ناك ولو « اذه فالخ ىور ائيش فرعن الو هنم نامأ ىف مهف هؤتمأ اذإ

 5 ثلا هدنع [ك1اعإو هركم رع فلخ هال تح جر نأ هل ناكو ثنحلا همزلي نآب الإ ء ك0 2 0

 : اهركم ناك هنألا لوألا ةلاثلا

 ع 3 ع

 مهلاوما ىلع ودعلا هنمأب رسال

 مه عايض هولوو 5 هليبس اولحف نيماسملا نم لحرلا ودعلا 0 اذإو 8 ىلاعت لآ همح ر ) قفا 6 االاذ /

 كردأ نإو برها هلو هسفنب برهلا 1 : مهنوحح الو مهلاتغي نأ هل سلو ةنم ممل نامأ هانإ مهنامأف هولوب مل وأ

 ءاش نإ هلتقيف نامألا ريغ بلاطلا نم ثادحإ دخول هيلط نأل هكردأ ىذلا لتق نإو هسفن نع عفادي نأ هلف دخول

 : هبلط نع عجري ملام هلام ذخايو

 مهلإ ثعبي نأ ل نرك رمل اء ا
 انا ا تقو ىلإ لإ مهيلإ هعفدي ءادق ىلع هواحف لس ما نا أ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفار 0 (

 هعدب نأ دوعل نأ دارأ اذإ مامالل ىغش الو مرا فد أ ىغبذي الف مثرا سإ ىف دوعلا نأ ءادفلا عقدي ُ نإ هلع

 ةهنم هذخأ ىلع هوهرك 0 لام هنآل اًئيش هنم مهيطعلا الف ٠ وهي طعلا هر ىلع الإ هتلع ِ ند اوعنتما اوناك اذإو ةدوعلاو

 ىلع ائدتسم مه اص ول اذكهو لاح لك مهبل ١ هؤاد دأ الإ هل لع ممم 2 ءىش ىل 1ع هومهاطعأ ناك نإف قح ريغب

 هيلع هكا ام هنع حرطأ اعإ مهلإ هندؤب نأ هل ىغبنا ءىث

 اموق نوريف نامأب برالاراد نولخدب نوماسملا

 اموق برحلا لهأ ىسف نامأب برحلا راد نيماسملا نم ةعامج لخد اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قناة لالا )
 نامألا عطقناو مثورذحف مهملإ اوذبن اذإف مهملإ اوذيني ىح مهنع برحلا لهأ لاتق ا ع مل نيماسملا نم

 . مهلاتق مهل سيلف نامألا ةدم ىف اوناك ام اماف مهللاتق محط ناك مهنيب

 ةيراجلا هل سهوتف برحلا راد لخدب لجرلا 5

 ملسمل عاتم وأ مالغ وأ ةيراج هل تبهوف نامأب برحلا راد لجرلا لخد اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قثات الاف )

 هيد وه ىذلا هل رقأ وأ ةئدد هلع تنئأو هيحاص هف رعف مالسالا راد كَ هب جرح 2 برها لهأ هيلع ا دق

 . هعفد ىلع ناطلسلا هربو هنم هذخأي ضوع الب هيلإ هعفدي نأ هيلعف هاوعدب



5-0 
 ند ايو ل نه امهند 5 عمت الو كلملا نف نيتخألا نيب عمجموو اهتنباو مألا حل 5 نادل ن ع

 . حاكتلاب عبرأ ن رع أ نيب عمج هل رك دحاو تقو ىف كالا, ءاش ام دئالولا ١ 0 م 5 عملا نأ وه ل ع 1

 مراحنا ىوذ نيب قيرفتلا

 اعبس دلولا غلب ىح اهدلوو مالا نيب قرفي مل تي ىلا لهأ لح رلا كامل اذإو 3 ىلاعت هللأ م يفان خللا

 نع انيور لبق ؟ نينس نامت وأ اعبس تقو نبأ نق لئاق لاق نإف امهنبب قرفي نأ زاج كلذ غلب اذإف نينس نامت وأ

 هللا حر لع نعو ان دنع غلاب رغ مالغلاو هنع هللا ىكر رمجخ نعو هب وبأ نيب امالغ ريخ هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ناع وأ ا 5 نبا مالغلاو ةنع ىلاعت هللا ىذ ل 0 ىف ناكو هةمعو همأ نيب امالع ريح 3 هنع ىلاعت

 هنأو ةيراجلاو مالغلا ءانغتسال ًادح اذه انلعدف هانريخ اذه غلبم غلب ولاذهو لاقف هنم رغصأ هل خأ ىلإ ر ظن مث نينس

 كف لئاق لاق نإف امهنيب قرفف ناوخألا امأف | وناك نم دلولا دلو كلذكو لوق اميسفنأ ىف امل نوكي ةدم لوأ

 لاح افلاح دلاولا ن م دلولا لاح تدحوو اهدلوو مألا ىف ةنسلا ليق ؟ همأو دلولا نيب اوقرفت ملو نيوخألا نيب متقرف

 نع اهعبنم دحاول ىنَع ال ىذلا نيحلا ىف دلّولا ةهفن ىلع دلاولاو دلاولا ةقفن ىلع دلولا ربجأ ىنتدحوو هيحأ نم خألا

 1 هيخأ ةقفن ىلع خألا رخأ ن1 مو هةيحاص

 ماسملا ديعلا ىرتشي ىمذلا

 ىنعنم اعإو هعب ىلع هربجأو زئاج ءارشلاف السم ًادبع ىمذلا ىرتشا اذإو : ىبلاعت هللا همحر ( قفا:ةلالان ١

 تاماوأ هيلع هب قدصت وأ ملسم ههو وأ هقتعأ ولو هعد ىلع هتربج هدنع مسأ قلاذنا الطاب هيف ءارشلا لعجأ أ نم

 نم ةدم اناث ل14 نورك نأ الإ اذه 300 الو ةيضاو ةعدصلاو هتاي> 2 قدعلا هف زاحو هنع ضف هل ثراوالو

 مسأ ا! 1 ذلو امينا لجرو ةأرمأ ناكوامم ىمذال ناك اذإو مسملا كلم تبثأ اكننألا لعادتتأ الا تنكا نإو ددملا

 . جسأ نيوبآلا ىأ مالسإب نوماسم مهنأل راغصلا دلولاو امهنم ملسملا عب ىلع ديسا! تربج

 ناهأب مالسإلا راد لخشي ىزملا
 لسأ وأ (ملساف كولمم وأ ةكوام هعمو نامأن مالسإلا راد ىنرحلا لد اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا (

 ىمذلا نامأو الس السم كلعإ نأ هب ىطعي نامأ هل سيلو امهنع هيلإ تعفدو امهنم لس ملا عيب وأ امهعد ىلع هتربج امثدحأ

 9 هكلامت ند ملسأ نم ض0 ىلع هربجأ انو 0 ند 1 دهاعملا

 لسيف ىمذلاو لسملا نيب نوكي ىذلا دبعلا
 هبيصت عب ىلع رئاكلا تربح لسأو ىمذو مسم نيب رفاكلا دبعلا ناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنات لالا )

 نيكرشللا نم لجر نماتساف نيك رسما نوماسملا رصاح اذإو ةييصن عج ىلع هيربج نه ركل هلك عسب ىلع هبريحو هف

 محريغل سيلو ددعلاكئاوأل نامألا ناك ددعل نمأتسا ول كلذكو مهريغل نامألا نكي ملو نامألا ممل ناك مهن ايعأب ةعاجل

 600 نما وبف 0 نم هن هللإ لحرلا ةئاملا ىف نافل ناك ةيقبلا نيبو كنيب ىلخأو لجر ةئام ىل نمؤن لاق نإ اذكهو

 ةئاملاو ا الف مهنم ةئام كلإ عفدأ نأ ىلع نصحلا لهأ نمؤت لاق نإ اذكهو : نمآب سيلف هكا م ن*و

 لكان مس مل نمو -: ىأ )١(

 دول دي ن قل يحج

 2 ل7 وول بوب صا



00 
 ربح الإ مرح مهضعبو هّواسنو هتحبذ لحما مهضعب نأ معزن نأ مهنيب ةينارصنلا تعج اذإ زوج الف قرف ىراصنلا

 نإو ىسوجملا ةحيذ لكؤت ال لاقو دحاو يح هنكحف ةنارصنااو ةيدوهيلا هعمج نف اريخ اذه ىف معن ملو هلثم مزلي

 ظ . اهيلع هللا ىمس

 صفت وأ ةقاراخ ره: لحلا

 مزيعاوأ ٌنوكرشأا' اهزرجاو الو هك ارغ وأ تناك داو مآ لجيرلا باع 2 اذإو ( قفاخثلللاف ١)

 هنع تباغ ول ءاربتسا هيلع نوكيال اك هلع كلت ل اهنأل تالاحلا هذه نم ءىشث ىف ءاريتسا هلع نكي مل هيلإ تراصف

 اذإو ( ىف: غلاف ) امربتسي تح امبرقيال نأ هلك اذه ىف هل راتخالاو اهب رجف وأ ترجف ابلعل ردي مف

 ءىشب اهنم ذذلت ملو اهرششابب ملو اهلبقي مل نيءاسلا قوس ن٠ وأ همبسس ىف تعقو وأ مثغاا نم ةيراج لجرلا ىرتشا/

 . اهتربتسإ تح

 ضئاح ىهو ةيراجلا ىرتشي لجرلا

 نكست مل اهرخآ وأ اهطسووأ ابتضيح لوأ ىف ىهو هريغ وأ ءارشب ةيراج لجرلا كلم اذإو ( قفانتلالاف )
 نأ هلعو ررطلا ةدعلا لاق نم لوق الو ضرلا ةدعلا لاق نم لوق ىف ةدعلا نم نوكت ال اك ءاربتسا ةضخلا هذه

 هع ت3 ) - د 0 000 . ّ ا 1 58
 تاع بقكو الو ةسرلا بهذدن ىد اطون م ةأريتسملا ترا را اذإو ةدحاو هصخ امزحو ربط اهماعأ هصيخ مم ريس

 . تدر ءاد وأ ىل+ اذه نلق نإف ءاسنلا امرأو اذه درت ل ةارتشم تناك نإو ةبررلا باهذ الإ

0 0 

 ضيحن ال قتلا ةمالا ةدع

 ىلع اسايق ربشن معضعب لاقف ريك وأ رغد نم ضحم ال ىتلا ةمألا ءاريتسا ىف شانلا فاتخا ( فان لالا ) اد

 ضعي هلإ بهذ ام نوكي نأ امإو اريش نوكي نأ امإ وهو :ةحواذش سلو تفسر مهضعب لاقو ةضيحلا

 هللا نأل ةضيح ىلع اسايق ضيحت ال نمت تناك اذإ ربش ةمألا ءاربتسا ( قفا: :لالا) ) ررشأ ةثالث نم انباحصأ

 نئألاق هلثم تنثي هفالخع رثأ هن ىضم نوكا نأ الإ رهش ةضرح لكلف ءورق ةئالث ماقم ربشأ ةئالث ماقأ لجو زع

 3 2 ع

 امهاطو داراف نيتخالا كلم نم

 قطو أذإو ءاطا امزح أ أطب نأ هلف ناك ان 121 نيتخألا لجرلاكملم اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف )

طو ىلا جرف هيلع مر ىتح ىرخألا ءطو هل زحب مل امهادحإ
 اذإف ةياتك وأ ةقاتع وأ حاكن ندم مرح اما هَحو عاب ءى

 ةزجاعلا اطي:نأ هل نكي لو اهدعب ءىطو ىتلا ءطو ىلع تبث تقلط وأ ةبتاكملا تزمجي مث ىرخألا ءىطوف كلذ ناك '

 . ىلوألا ةلاحلا ىف اهتخأو لاخلا هذه ىف نوكتف ةقلطلا الو

 لع الو نيميلا كمم نم مألا دعب َتيِنلا الو تنبلا ادع مألا ءطو نت الو 7 لاقت هللا همحر ( قفانلالاف )

 مألا كلع نأ لجرال نوكيف نينعم ىف رئارحلا نفلاخم نهنأ الإ هلثم رئارحلا ءطو نم لحمال ءىثب تاكولملا ,طو

 (ة[تاوسا)



 م
 انريخأو لاق زيزعلا دبع نب رمت نع ىتاسغاا ىحي نب ىحم نع نايفس انربخأ ( ىف( لال[ ) زنزعلا دبع نب رمعو

 الولو ىعفاشلا لاق ( عيرلا لاق ) فرع قرتس.ال لاق هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب نم نأ ىبعشلا نع نايفس

 هنأ بيسملا نبا نع ىرهزلا نع بئذ ىفأ نبا انربخأ ( قفا+ خللا ) اذكه اذه نوكي نأ انينمتل ىنمتلاب مث انأ

 ىعناشلا ىأر ( عيرلا لاق ) مهتمبق هيلعو هدلو قرتسيال ابحكني ىبرعلا ىفو هدلو قرتسي ةمألا حكني ىلوملا ىف لاق

 ىلاعت هللا همحر ( ىف( ؛ لالا ) ناقرفلا لوزن لبق باتكلا لهأ نيد ناد نمت قفر مثداوو ةيزجلا مهنم ذخأي نأ

 قرلا مهيلع ىرحجب هنأو ءاوس مجعلاو برعلا نأ ىلإ بهذ لسو هلع هللا ىلص ىناا نع ثيدحلا اذه تبثي مل نمو

 راد ىف هتأرماو انمأتسم مالسإلا راد ىلإ جرخم ىفرحلا ىف ( قفاه لالا ) لعأ ىلاعت هللاو ٠ مجعلا ىلع ىرج ثيح

 عطقتت الف دحاو نيدلاو امأف نينيدلا فالتخاب ةمصعلا اههنيب عطقتت اإ ةمصعلا امبنيب عطقنتال : هنيد ىلع برحلا

 راد ىف هتأرماو وه مسأ وأ هتأرماو اضاكلل كي كا راك لحد وأ ةعارماو رسأ (دذنم نآول'“تبارأ ةمضعلا امن

 فالتخاب الإ ةمصعلا عطقنت ال ؟ دحاو نيد ىلع امهو نيب ةمصعلا عطقنتأ هتأرما ردقت ملو جورخلاىنعردقف برحلا

 ' امهنيب ةمصعلا تعطقتا دقف امبنع رخآلا ٍلسإ نأ لبق ةدعلا تضقناف يسأ نيجوزلا ىأ ( قفانعلالا ) نيندلا

 حكت تح هل لحم ملو امهنيب قرف اماسأ مث اثالث ةينارصنلا هتأرما ىمذلا 'ىفنارصللا قلط اذإو قالط ريغب خسف وهو

 لمجت نأ انمزا لسملا عمك ف هك لكم حاكنلا دقع هل انتيثأ اذإ انأ لبق ن. ايبرح ناك ول كلذكو هرغ ات

 . قالطلاب ميرحتلا حاكنلا دقع خسفو حاكنلا دقع خسفي امف لسملا مكح هككح

 ةينارصنلا قلطي سما
 تلح اهباصأف دبع وأ ىنارصن اهحكنف اثالث ةينارصنلا هتأرما سما قلط اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قف|نئةلالاث )

 «هريغاجوز حكت قحو» لجو زع هللا لاق 0 نبذه نم دحاو لك نأل اهتدع تضقناو ابجوز اهقلط اذإ هل

 كلها نأ تزول اهبجرتىتح اهنصحف ةئارصتنلا حكني ىئارصناا نأ معز نأ انل زاج اذإو هريغ اجوز ت0

 فيكف اهنصحب هحاكن لعج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انمتز دقف اينز نييدوهب مجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ؟ اهنصحب وهو ابلحمال نوكي نأ انيلع بهذي

 تيبس اذإ ةيسوجلا ءطو

 ىس نإو مست ىت> غلاب ةأرما نهنم أطوت مل ناثوألا لهأو ىسوهملا ىس اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالان)

 ىهو اب ونأ دحأ يسأ نإو اهمأو ايأ نيد اند نأل ًأطوت الف مس ملو هبوبأ دحأ عم نبن» ناك نف تإيبص نبنم

 اغلاب نكت ملام هيلع اهربجتو مالسإلا مح امل متع انأل تئطو اهيوبأ دحأ عم تسيل ةدرفنم تيبس اذإف تنطو ةيبص

 . ىنعم ابجرف ميرحتل نكي مل مالسإلا كسب ممل انكح اذإف اكرشم اهيوبأ دحأ عم ةريغص وأ ةكرمشم

 مهئاسن حاكنو باتكلا لهأ ةحيبذ

 ىوردقو ءُؤان لحو هتحدذ تلك أ ةرماسلاو نيئباصلا نم ىراصتلاو دورا نيد ناد نم ( قناة تلالاف )

 نأ انماع دقف ةيئارصنلا وأ ةيدوبيلاب نوفرعي اوناك اذإف انلقام لثمي بتكف ممدحأ ىفوأ مهيف هيللإ بتك هنأ رمع نع



 ثم ظ تح
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 كرا راد كل نمبلا ةحان نكرم امحهاحوز برهو مالسالا راد ىف نيتملسم هك اتماقأو ليج ىنأ نب اك

 |[ و هلع دق ىلد هللا لوصر امهرقأف رسأ م ارئاك انننحدهت ىد ناوفك 5 لو لبح ىنأ نب ةم 06 مساف اعحر مش
 | - | ا

 لش ماسلا لحرلاو لحرلا لِ سلا ةأرملا نب قل 6-3 ع ةحح اده 2 و ضقت 14مل امهمدع نأ كلذو اههحاكن ىلع

 و 0 لبق لس لجرلا ىف معزو انمعزام لجرلا لبق مست ةأرلا ىف معزف انتيحان لهأ ضعب امهننب قرف دقو ةأولل

 ,ش نأ زاح ولو سايقلا و لقعل 5 ةنسلل نا رقلا فالخ اذهو 4 السأإ بر راع نأ الإ هنم نيت اهنأو انمعزام فاللخ

 ه2 لخاال هللا نأل اعبي ةنصخلا تعطقنا دق لخرلا لد مسن ةأرملا ف كوي نأ ىعيب ناكل 0
 1 ته 3 هبف نوه نأ ىغبني ىلا ىف ددشف ةباتك نوكت نأ هو لاح دسملل لحذف ةكرستملا ةأرلاو د 0

 تامل وع 77

 تلكئام ىلع 10 ىلا ةتسلا ام لحر لاق نإف امه قرف» نأ ىعيشإ ناك ول هق ددشل نأ ىغش ىذلا ىف

 نهال رافكلا ىلإ نهوعجرت الف » لجو زع هللا لاق ليق ؟ باتكلا امث لاق نإو اذه لبق انفصو امث ؟ لاق ام نود

 نوكم وأ املَت>ا ةعاس ةمصعا مطقي نينيدلا فالتخا ن 5 نأ الإ ةيآلا هذه ىف زوحالف «نمل نواح مهالو مهل لح

 هللا لوؤسر ةسسو هللا تانك الإ زوم ال ةدملاو ةد٠ ىلإ فالتخالا ىلع توبثلاو نينيدلا فالت>ا امهنيب ةمصعلا عطقي

 نيب مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر عجو انفدو ٠١ ىلع مسو هلع هللا ىلص هللا لوس ملسو هيلع هللا ىلص

 امهنيب لجو زع هللا عمجو ؟امهنيب قرفينأ زاج فيكف ادحاو مك امهمف حف ةتاردا لق مسملاو ابجوز لبق ةماسملا

 ىبف « رفا وكلا مصعب . اوكسمع الور) اجو زع هللالوقىإإ انبهذ انإةلئاق لاق نإف « نه نواحم مهالومهطل لح نهال لاقف

 نيك الوأ ل 20 امهندد ةمصعلا عطق د هكر لإ اق مياس ةغاس ل را" نو ع ودعتال اهلبق ةبالاك

 ةمصعلل عطقال هلوق انكح نم لوقو ةدملا ىلع عسو هلع هللا ىلص هللا ل لد دقف'ةدم ىلإ الإ امه عطقنت ةمصعلا

 ىلا ةدملا امل لج الو لوأت ام ىلإ بهذ دق ةنسلا هلوق فلاخ نإو ناكف لوأتم ناك نيح مالسإلاب الإ امهنيب

 لوقي نأ هلزاج اذإف براقت اذإ لاقف ضرألا ىف ىمدآ ابفرعيال ةدم ثدحأو نيلوقلا نم جرخ لب ةنسلا اهيلع تلد

 اعأإو بيرق هلك اذه نأل ؟ةنسلا ردقوأ مويلا ضعب ردق وأةءاسلا ردق وأ سفنلا ردقب براقتلا ناسنإ لاق براقت اذإ

 ةظقلاو ىأرلا عم زوجمال ام اذبف ةلفغلاو ىأرلاب اذه دحم نأ ا.أف سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر اذه لثم دب
 معأ ىلاعت هللاو

 مالسإلا راد ىلإ 2 ىبرذلا

 ,قَح اع ول | عكشي مل مالسإلا راد ىلإ جر>و برحلا راك قف ةأز ااو ةأرما لبق جوزلا مسأ اذإو ( قثانشلالا (

 م اهاوس عبرأو اهتخأ حاكن هلف هنم نيبتف مست ملو هتأرما ةدع ىضقنت

 قرلا هيلع ىرجي نمو مجعلاو برعلا نم ل”وق نم
 ىف فالتخا ال مهلاجرو مهناسنو مهرارذ ىلعءابسلا ىرج مجعلا نم برخلا لهأ لتوق اذإو ( قفا لالاف )

 برعلا نم لئابقو نزاوهو قلطصملا ىنب سو هلع هللا ىلص هللا لوسر. اس دقف بارع نم مثو اولتوق اذإو كلذ

 قلطأ ل مسو هلع هللا ىل د ىنلا تك ممذعب معز و ىزاخملاب معلا لهأ فاتخاف ده موماع ن م ى قرلا مهملع ىرحخأو

 ثيدحلا اذه تبثأ نف ءادفو راسإ هنكلو ءالؤد» ىل مثل ىس برعلا ن , دحأ ىلع امات ناك ول لاق نزاوه ىس

 بتاطخلا نب رمت نع ىوربو ىععشلاو بيسملا نب ديعسو ىرهزأا لوق اذهو لاحم ىنرع ىلع ىرحب ال قرلا نأ معز
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 هنع عقو منْلا لهأ ةعامج عم اهنم كلم ردق فرعذ ملا ! ىصحأ نإو انش اب اهنم كلع هنأ ىف 4< سلا لد ند لح الو

 هللا اا رو انزلا ناكا اذإو هدلو مأ 0 هلع موقت و اذكف تامح نإو هتصخ رولا ند

 اذإو نيدودحم نيناز اهب ىنز ىدلاو ناركك اهسفن ند نك ىتاا ىهن ىغيلاو ىلا رهد نع ىهن مسو هلع هللا ىلص

 . دحلا اهب ىنازلا ىلعو ربملا ايلف ةدودحم ةناز ريغ ىبف ةبوصخ» تناك

 ةبارق مهف ايبس نوبيصيف « ودعلا ىلع نوفجوب ٌثوماسملا
 ناك وأ ودعلل كولمت لسمل دلو مهبأ ناكف ودع'ا ىلع نوملسملا فجوأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 امينه دحاو قتعي مل م,نم هنبا وأ هنأ ىف ظحلا هل راصت برحلا هنبا دبش دقو برحلا لهأ ٠ ن٠ كلر مل عسل دلو مهق

 هابأ كلم اذإ لوقت تنأف لئاق لاق نإف قت« ل نكي ل نإو قتع هظح ىف امهالكوأ امهدحأ راد اذإف اومسق, تح هلع

 هل ىصوأ وأ هل بهو هنأ معز و همهم وأ هبارتشإإ نا هلم ق وه تلثحا اذإ كلذ لوقأ اعإف هلع قتع هدلو وأ

 ىح قتعي الو ةمدغلا نم هتح كرت هلف هلع ف>وأ اذإ وهف ةيصولاو ةبهلا در هل ناكو هلبقي ىتح هيلع هقتعأ مله:

 تبث الو ةهبشلاب دحلا أردن انأ لبق نه قح اهبف هلو اهٌوطب ةيراجلا اذه هبشي الو ءارش وأ مسقب هكلم ىف ريصي

 ملعأ ىلاعت هللاو . ةهبشلاب كلا

 بجوز عم ىبست ةارملا
 نيكحناثوألا لهأ نم برها لهأ ءاسن ىف سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر مح :ىلاعت لا همحر ( قنانتلالا: )

 الكب وان ةللإ قرصا نم ينو ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نومسقف.ةيرخلا دعب نِمٌوَساَف نيبس ىئاللافامحدحأ اما

 نيجوزلا نيب ةمصع'ا عاطقا هسفن ءابسلاب نأىلع كلذ لدو ساطوأ ىسف كلذو عذت ىتحالماحوأ ضر ىتح الئاح

 نأ هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا رك ذ دقو ةمصعلا عطق كلذو الإ ةضرح دعب جوز تاذ ءطوب رئانالا هنأ كلذَو

 نكي ملو ىسلاب ندهومتكلم ىناللا جاوزألا تاوذ « < ةناعأ تكلم امآلإ/ ءاستلا نم تاتصحلاو» لجو رعلا َلْوَق

 نبجاوزأ لق وأ نوجاوزأ عم نرسأ ءاوسو نيحاوزأ نيبو نونيب ةمصعلا عطق نم دك ها نهّؤامتسا

 ىس دقو 7 الط تاماتم هب نك ىذلا ةاضلا ناك اماإ ةمصعلا عقتال برحلا رادوأ مالسإلاراد ىف نك وأ دعب وأ

 نهدعب وأ نّلقوأنهعم اوبسأ تايسملا جاوزأ نع لاس هانماع اش نزاوه نه.الاجر ملسو هلع هللا ىلص هللا لودر

 هلع هللا ىلد ىتاا نهال لاق نم لوق اماق ىلاعت هللا ءاش نإ نهنع لال ىنمه نبجاوزأ ىف ناكولو اوبس ملوأ

 زو الف اوماسأ اوناكنإو كرمملاب ةح> الف لرماسلا عش !ىاكتساا نوكرشأاا ناك نإ نبجاوزأ ىلإ نءجرف سو

 0 وهو ع نوبكلال ئرحابأ مق م اإسو هلع هللا ىلد ىنلا نأ م ديدح 1 _مجاوزأ ىل كك نءجز  نكيوتا

 ع ع

 ةارما لبق جوزلاو ابجوز لبق مسن ةارملا
| 

 نهجاوزأ لبق نيبسي ملو ندسأ ىثاللا ىف ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نس : ىلاعت هللا همحر ( قناةشلالاف )
 هيلع رهاظ ٍلسو هدع هللا ىلص ىنلاو ناربظلا رم اددسأ مازح نب ميكحو نايفس ابأ نأ كلذو ةدحاو ةنس مدعبو

 تذخأف ةكرششم ةبتع ةنبا دنهو امام ٍلسو هيلع 3 ىلد ىناا !اسأ نايفس وبأ عج عحرو 5 ايد د 25 اد 1

 ةأرءاو ةيمأ نب ناوفص ةأرما تملسأو مالسإلا راد كم ترادو ضقنت مل اهتدع نأ كلذو حاكسنلا ىلع ٍلسو هيلع



 اننكهتسضس خس نس ظني بيض سجن عب

 دنحتشظ يي: ايش

 رزع لعاا لهأ نم ناك نإو ىهن ةلابجلا لهأ نم ناك نإذ مثلا ىلإ تدرو اهرقع هنم ل لمحت مل نإف مسقي نأ
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 نم نم نهوتأف» ءاملاب ىعا «نررطت اذإف 0( ىل اعت هلل لاق ضم لا نَر ,رطم ىَح 42 ريسفتلا لهأ ضعب معز )» نربطي

 تاكا تانعملا اهمف عمتج ءاملاب ربطتو ةضحلا ن م ربطت ن نب الإ هتحوز نات تأ م اعونمم ناك ايلف «كا كرمأ ثرح

 هب رمؤتف اينح اهعم اجب نأ هل حابمورف ةيانجلان م لسا امأن عاملا عنع الثث ةضيحلا نم لسغلا ىلع ةينارصنلا ربحت نأ انيب

 .امل فيظنتلسغ هنأل هنم تعنتما ول هيلع برضت نأ ىل نيب, الو ابحر ريغ امو ناخدلاو خسولا نه لسغلاب رم ونا

 ةناكسلا لهأ 3 معك

 نمللع نأ تانمؤملا ءامإ ىق ىقتساو تاَنِمولا رار ىلاعتو و كر رام هللا نك: ىلاعت هللا هحر ( ىفاةةلالاف )

 هكلشم هما حاكن لحم ال هنأ انمعزف ني>اكن كر ىف تنعلا فاخم نأو ةرخ الوط دحم ال نأ نرحك ان عمج نأب

 طرشب ااحايم ءىتلا ناك اذإ هلإ بهدنام لص نأ كلذو امهم اهحاكن هللا حابأ نذدللا نيطرشلا 1 ا 0 قدح/

 نمل حابي نيفخلا ىلع حسملا ىفو هريغا حابت الو رطضحال حابت ةتءملا ىف انلق اك طرعثلا نكي مل اذإ حابب الف هب حابي نأ

 ريغ نم تاولصلا اهب فلاخم نأ فئاخلل حامي فوألا ةالص ىفو هريغل حابي الو ثدح ملام ةرابطلا لماك امهسبل

 َرَمَأَ ارحب مر حتلا قلطأف « ندهؤي ىح تاكو اردت الو » ىلاعتو كرابت هللا لاقو هريغل حابت الو فوخلا

 0 انقلطأف رئارحلا نبنم تانصحلاو ( ؟لق نه باتكلا اونوأ نيذلا نم تانصحللاو » لاق كرشلا مسا هيلع عقو

 ةيباتك ريغ ةكرشم حاكن لحم ال انلق م © ءامإلا ريغ رئارحلاو باتكلا لهأ نم رئازحلا نهو هلالحإ هللا ىنتسا

 نينمؤملا ءامإ حاكن ناك اذإف ةياتك ةرح نوكست نأ اهبف عمتجم ىتح ةرحريغو لوقي نأ همزلي ناك كلذك ان ريغ لاقو

 باتكلا لهأ ءامإف ىلوألا ةلالدلا عم نينمؤملا ءامإ ريغ حاكن زوحي ال هنأ ىلع ةلالداا هيف ناك نيطرشب الإ اعونمم

 هرابظو ىنارصنلا ءالنإ

 هيلع انكح ربشألا ةعبرألا دعب انإ اكاحتف هتأرما نم ىارصنلا ىلا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لال( )

 نم كرشلاب هنع طقس ال هنأل اهملع هر ةرافكلاب ءاف اذا ا قلطي وأ ءىني نأ ىف مسملا ىلع انكح

 رابظلا ف سيلف ؟ كلاب ايضرو هتعفارف هتأرءا نمرهاظت اذإف نمؤي قدح هنم لوبةمريغ ناك نإو نم كل 0

 . ءاليإلا نيي ىف انلق اك اهيلع هربجت الو اهب هرمأف ةرافك هيف امإو هيلع كنف قالط

 هتارما فذق. ىنارصنلا ىف

 انيفنو انقرفو اههنبب انعال لاب اًضرو هتعئارف هتأرءا ىنارصناا فذق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قئان لالا )

 اهانررقأو دح ةنارصن فذق نمىلع سيل هنأل هدحم ملو هانرزع نعتل, نأ ىأف اعئارتو لعف ولو مشسملاب عتصت اكدلولا

 , هناعتلاب الإ امهنني قرقن ال انأل ةعم

 منعا نم ةيرزاج ىلع عقب نميف
 لبق قيقرلا نم ةيراج ىلع برحلا دبش دق نيملسملا نه لجرلا عقو اذإو : ىلاعت للا هحر ( ىفانتاالا )

5-2 

 . لمأتف » اهفام ى الو خمسل ةدع ىف اذكه ةرايعلاف كلذ دعو « علا اذاق ام”ءامالا كحك ال انلقف » هلعل )0(



 را
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 . هتأرما دجيف برحلا راد لخد ملسملا
 وأ هلام وأ هريغ ةأرما وأ هتأرما دجوف نانا كرا راد مسم لجر لخد اذإو : ىلاعت#لا همحر ( قفا لالا (

 اوماسأ ولو ودعلل كلمي سيل هنأ لبق نهب جرم نأ هل كاك نرك رتخملا ةيضع ات ةمذلا لهزروأ نييلسملا نم هريغ لاك

 امنإ ناخ نكي مل هحاص ىل !! هادأف ملسملا لع دار دلتا يقل كد ملسم ىلع ردق ول اك ةنايخم سيلف مل نكي 1 هلع

 اذإ هنأل 8 و ايش 1 1 8 ' مهلاومأ ن 4 عاش لع ندف ول هيكل ك1 هل لح الام ذحأأ ةناخلا

 لاملا نأل ةمذلا لهأو نيدسملا لاومأ نم هل لام الإ مهنامأ ىف هل لال هنآلو هلثم ىف هنم مرق نامأ ىف مرنم ناك

 امف ةمذلا لهأك وهو هنامأ ةدم ىلإ نامأ هل نم لام ثلاثااو ةمذ هل نم لام ىناثلاو هبحاص مالسإ املوأ هو>وب عونمت

 .٠ هذا كلت لإ هلام ند ع

 ىذلا تحن لك ةيمذلا

 نإف اهلمح عضت ىتح ةقفنلا ان تناك الماح ىءذلا تحن ةيمذلا تملسأ اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا خللا )

 ىأف دلو نيكرمشملا نيب ناك اذإو ابنه ةقفنلاب ىلوأ وأ لماحلا ةملسملا ةتوتبملاك ىهو عاضرلا رجأ ابلف هتعضرأ

 ناك نإو مسملا هثريو مبملا نم ثرويو ثام اذإ هيلع ىلصي مسملل عسبت دلولا نم غلب مل ند لكف يلسأ نيوألا

 الإ ىدنع زوحي ال مالسإلا 2 مهكح نآل اوغلبي مل نيدلا ناداولا مسملا عبت امهدحأ مساف كارل نيكول ناوالا

 ىلوأ مالسإلا كاكا لإ ندد ىف (12هريغو عالسإلا نيد كاش مث ريغل اعبت اوناكو اراغص دالوألا ناك ام لوقلا اذه

 مهنم دحاو 2 0 ممونأ يسأ ولف مهسفز أ نع اويرعي ىتح هلع اوناك كرمشلا ىلع اودلو اذإ مهنأ ناث لوق وأ هب

 قلو نآلا ظطح نيأف تنال داولا لاقي نأ اأن معلا لهأ نم هب لوقي ادحأ معأ الو اذه لوقأ تسلو ملسم يح

 سل نيدلا ناك نإو كلل ره لاه نأ نم هلإ طلغ, نأ ىلوأ ناك قرلاو قتعلا ىف اهعتي مك بألا نود مألا عبتا

 ىلوأ مالسإلا ناك كلملاو نيدلا ىف هريغ كراش اذإ مالسإلا نأ نء تفصو ىذلا ىنعملا نم هنكللو قرلا ىنعم نم

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 ابجوز اهم لخدي أم دعب 0 ةينارصنلا باب

 تناك نإف ريملا امل : اهب لخدام دعب مستف قار تلا دنع نوكن ةنارصتلا ىف ىلاغت هللا همحر ( قفا الاف )

 ءاوسق هشبقت مل وأ اربم هنم تضبق تماسأ تح اب لخد نكي مل نإف مسي مل وأ لسأ اهمالسإ دعب: هتذخأ الإو هتضبق

 اهلبق نم ءاج حاكنلا خف نأل ءىش امل نوكي ال وأ اب ولا ول هنأل ربملا فصن امل نوكي نأ ودعي الو

 ةعلسا| تتتافف ةعلسال نمثلاك ءىش نم اضوع ائيش هنم تذحأ ول ام هل هتذخأ تناك نإ ءىش در اهماعف اذه ناك اذإف

 هناحبس هللاو . ائيش معلا نم اذه هبشي الف تذخأ نكست مل نإ امش دشلاع الوات ذأ امال اماف ندا دز اببلع ناك
 : ملعأ ىلاعتو

 يللا تحن ةينارصنلا

 اهن. ىلغلا ىلع تريج ةضيحلا نم تربطف ملسملا دنع ةينارصنلا تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا )

 قح نهوبرقت الو » لجو زع هللا لاق دقو هل لحم ىذلا تقولا ىف عاملا هعنع [مألا لكفت قد تبدأ تعنتماا نإ

 )١( لمأت « ةبانجلا هب دارملا لعل ثدحم ملام : هلوقو « نيد ىذ ىف » هلعل .

 ده.

 3 كيا تموشنت 6
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 ف يح

 ىدد ىف هلع نوماسلا فحوأ ول كلذ كا ع هال سيلف هيلع يسأ مث هلع هزرحأف الام وأ دلو مأ وأ ًادبع وأ

 تلد كلذكو باتكلا نم هيلع ةلالدلاو كلذ فاتخمال هدعب و مسقلا لبق ةميق الب هلك كلذ در مهيلع ناك هذ>أ نم

 مثر ايدو مهلاومأ نيماسسملا ثروأ لحو' رع هللا نأل رخآ ىف قرفت نإو عطوم ف عاجإلاو و لقعلا لدي كلذكو ةنسلأ

 اوردتاذإ نودسملا نوكب نأ زوحن الو . هنيد لهأ ىوس هبراح ن٠ لالذإو هنيد لغأ زازعإل الوخو محل انَغ ابلعجف

 هولوختي : نأ مهل نوكف ائيش مالشإلا ىلع نوزوحم برحلا لهأ نوكي م * يلاومأ اولوعو ممولوع ترذلا لعل لع

 ىنأ نع بوبأ نع ديملا دبع نب باهولا دبع انربخأ ليق ؟ ت ترك ذام ىلع تلد ىتلا ةنسلا نيأف لئاق لاق نإف « ادبأ

 هرلع هللا ىلص ىنلل ةقان اوزرحأو راصنألا نم ةأرما اورسأ نيكرسشملا نأ نيصح نب نارمع نمت بلبملا ىنأ نع ةبالق

 تدرو نيح اهرحن تدارأف اهيلع تجنف مسو هياع هللا ىلص ىنلا ةقان تيكرف راسإلا ن٠ ةيراصنألا تتلفناف لسو

 هل هوركذف سو هيلع هللا بدىنال كلذ اورك ذي ىتح اهوعنف اهنرحأل اهيلع هللا ىناحنأ نكل ترذن ىنإ تلاقو ةنيدملا

 هللا همحر ( ىف( لازإ ) هتقان,ذأو «مدآ نبا كلعال امف الو ةيصعم ىف رذنال» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 نعل ورح اانا ايلك هن راصن الل الإ ةئاناا نوكت نأ ىنتنال مهل ناك أعي هامور ! نوكرستملا ناك ولف : ىلاعت

 ناكو ءش اهنم امل رب ل ٍهسو هلع هللا ىلد هللا لودر نكشلَو ك2 0ك م ةعبرأ امل نوكي وأ نيكرمتملا

 فجوأ دق هكردأف هل الام وأ لجرل ادبع اوزرحأ اذإ نيكرشملا نأ ىف فلاخن ادحأ ملعأ الو هكلم لصأ ىلع اهاري

 ق>أوه تلقام لثم لئاق مهنم لاقف مساقملاف عقيام دعب اوفلتخا مث . ةمبق الب هل نوكي نأ مساقملا لبق هيلع نوماسملا

 اذهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهس وهو سلا سمح نم هتميق لثم همهس ىف راص نم ضوعي نأ مامإلا ىلعو هب

 مثريغ لاقو ةميقلاب ءاش نإ هب قحأ مساقملا ىف عقو اذإ نوكي انريغ لاق مث : عاججإلاو ةنلسلاو باتكلا قفئاوي لوقلا

 ةيسح هلارودملا نع نيتلسلا زارحإو هلاودللا نااسإا دن كل ميعابجإو مساقملا ىف عقو اذإ هيلإ ليبسال

 اوردتف .نيلواتم“ يع وأ نيلواتم نواليم ةررخا ا || مسقلا دعب نوكي نأ ىغبني اذكه هنأ ىف مهيلع

 ثيدحلا اودعي امو مهب ىلوأ ليبس مهملع مل نوكيال نأ « نوكرشملا نك هبحاص ىلع هودر ناك ام هجو ىأب هيلع

 نُث ودعا هزرحأ اذإ ءاوس كرمدللاو ٍدسلا لام نوكف اماع نوكف هل وبف ءىمث ىلع ملسأ نه نوكي نأ اتباث ناكول

 ىلا كئالذلا الك ا نورك اصاخ نرركل فا ودار مل ناك ٍلسم رح ىلع اوداسأ ول لومي نأ همزل اذه لاق

 اذإ زاجام هلع اوءاسأ ول مهل اكل كلذ ريصي نيماسملا لاومأ, نم اوزر-أ امل نيكرسملا زار ناك كلذ 11

 اكو هدعب الو ْمسقلا لبق ةمبق ريغب الو ةميقب نيماسملا نم هكلام هذخأن نأ نوكرشلا زرخأ اه نولسلا زر

 ادبع نأ رمع نبا نع عفان نع ةقثلا انربخأ : ىلاعت هللا هر ( ىف: ةلالاث ) مهلاومأ نه كلذ ىوس اف زوجمال

 أرما نوكرس ا زرحأ ولف . ةميق الب هيلع ادرف نوداسملا ميلع هزرحأ مث نوكرسشملا هزرحأف راع هل اسرفو قبأ هل

 دا وراطب نأ هلع مر 1 ايطو ىلإ شر اهدنا مف ةربدم ريغ ةيراج وأ ةربدم وأ هداو مأ وأ لجر

 ىف هكرشي نأ ةيهاركو قرتسي نأ دلولا فو ةدحاو نبنم ًأطيال نأ هل راتخالاو هكلم لصأ لع نيآل

 . هريغ اهعضب



5-000 
 هيف ةدقعلا تناك حاكتاا ىف ٍلسو هيلع هللاىلص هللا لوسر < كلذكف مالسإلا كردأام لطب أو تاف امع افع نأ ايرلا ىف

 هللا 2 ىلع ساّلا الو تلقام 0 لقت مل تنأو 0 مف مالسإلا ىف تاك راكم ةاردشل عب نأ د رثك 19 اهافكف هاك

 ثيدح تكرتول تيأرفأ لاق ٠ لوقعملا نمو هلك اذه ن. اجراخ كلوق ناكو سو هيلعهّلا ىلدهللا لوسر نع ربخلا الو

 نوكيأ ىرهزلا ثيدح ىلع ترصتقاو انلوق فالخو كلوقل نايبلا ايف نيذالا ىمايدلا نبا ثيدحو ةيواعم نب لفون

 الالح ةئادتاب نوفرعيال مالسإلا ىف نيئدتيم اوناك اذإ تلق ؟ نبأو لاق ؟ معن :انلق ؟ انلوق فالخو كلوق ىلع ةلالد هف

 هنأ ىلع لوقعملا لد عب رأ نم رُثك أ اوكسميال نأ ملَسو هيلع هللا ىلد هللا د نم مارح الف

 نأ عم ىرحأ مث ىلوأ وه مث اليلق نوكي نأ الإ حاكن الك نأل مهماعي امف كلذ ناك اوذلا اايكسف نأ مثرمأ ناكول

 . ةهبشلاو جاجتحالا عضوا عطاق تبث ةيواعم نب لفون ثيدح

 هاما قدصبي ىبرحلا

 حفرت ولو دوهش ربغب وأ دوبش) ناك ءاوس نكلضاف هلك ىبرحلا حاكن لصاف 5 ىلاعت هللا همحر ) قنا: كالا

 هلع امل ناك هضبقت ملو اماسأ ولو ربم هيلع امل نكي مل اماسأ مث هتضقف ريزن> وأ رمح نم مارح ىلع ةيرح ىنرحلا

 لسلل بتاكم وأ جسم رح ىلع اهجوزت ولو . ابلثم ربم

 اهلم ربم املو هكلامل بتاك٠ بتاكملاو لوألا هكلامل اكولمت قب نهو ًارح را ناك مهنم دحاو ىلع ليبس امل نكي مل

 . قنوملا ىلاعتو هناحبس هللاو « هاك اذه ىف

 تاك دن تاك رفا هان هيفا

 ضعب بهذف ميعءاعط لْخأاو تاتكلا لهأ ا ىلاعت ودك ك رات هللا ل ا>أ : : ىلاعت هللا هم ) قئاتثلالا /

 لها ننضق مهم دصق هال ةمذ وأ اوناك نيب راح نيد اتكلا ىلع اذه ناكف مرح ايذ مععاعط نأ ىلإ ريسفتاا لهأ

 ضبقت مل وأ تضيق دقو اماسأ مث لسمل دبع وأ ملل دلو مأ وأ م

 ناكو ىناتك ريغ ن.ءأتسم اندنع ناك ول اك ةمذلا لهأو برحلا لهأ كلذ ىف فلتخمال لالح مهئاسن حاكنف باتكلا

 رو هلا تاكلا لهأ نم تاباتك نكي نأ ىلع مببف مارحلاو لالحلا انيأآرامإ ممؤاسن للحم ملف سوح ةمذ اندنع

 ةبراحلا نم نهرحبو ةمذلاو حلصلا ىف نالع نكاد نال-ف ىراصنلاو دوسللا مثو لحيإلاو ةاروتلا لهأ نم

 هركيو قرتسي نأ هدلو ىلع افوخ ةيرح مكنيال نأ ءردلا راتخم انأ ريغ تانمأتسم نك اذإ تاينثولاو تايسوجلا لح

 كلذ مرح امآف وكم وأ اوةرتست نأ .هدلو .ىلع افوح امكن نأ برحلا لهأ ىارهظ نيب ةماسم تناك ول نأ هل

 . ملعأ ىلاعت هللاو مرحب سيلف

 هبصغل م وأ هبصغ ءىث لع لسأ نم

 ىلع لسأ نم ه لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ السرم ةكلم ىنأ نبا ىور : ىلاعت هللا همحر ( قنا تلالاف )

 نيكرشلانم ملسملل ازئاج ناكام لك كلذو . هل وبف هكلم هل ز وحجم ءىث ىل !ع لسأ غن نم كلذ ىنعم ناكو «هل ورف ءىش

 افوقوم هدب ىف لز ملف ًارح مهنم قرتسا وأ الام اضعب مهضعب بصغ نإف هل ةمذال كرشم لام نم هذخأ امئ هيلع لسأ

 ىف هنم كلذ ىض دقو ملسأ اذإ وهو هل ىبف اهيلع مساف ,هلاومأ نم باصأ ام كل و وهف هب لسا ىح ام كلذ ىصم دق ذإ 78 اك ضارشأ 4 ناسك ام كلدك و, .: هلا ويف هلع لشق

 اهتولومتيف مهلاومأ اومنغيو مجوقرتسيف مجوبسي نأ ممل نوكف برحلا راد لهأ ىلع نوفجوي نيداسملاك ةلهاجلا
 ارح نيماسملا نم دحأ نم نيكرشملا نم ذخأ نمو هلك هل ورف كريششم وهو هذخأ هنأ لجأ نم مهيلع سمحال هنأ الإ
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 ةوسل عر 0 0 ملسي ىبرألا

 ةدقعفف نهحكن ةودسل عم رأ نم 51 هدنعو اباتك وأ ناك اينثو ىبرحلا لجرلا يسأ اذإو ) قفا 58 االاؤ (

 لق ىرخأالل ل ربع نيك 31 رع نسق و وأ ضعب نود نم كعب لحد وأ لك لحد وأ ةقرفتم دقع وأ

 اذهبو لبق تناك ةنأ هحاكن ىلإ كلذ ىف رطط د االواا ميني عيجم ناتخأ عبرألا ىف بل تنخر ال ل

 نع رهعم نع ةلع نبا هش ةّقثلا ان ريخأ ىلاعت هللا همحر : ( فاشن لالا )مل مصو هيلع هللا ىبصهللالوسر ة هنس ثضم»

 كسمأ)) سو هلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ةوسن رسثع هدنعو يسأ ةمماس ند ناليغ نأ هبأ نع حلاس نع بايش نبا
 ةوسأ ريئع هدنعو لسأ فيقث ن٠ الجر نأ بابش نبا نع كلا. انربخأ ( قفل الا )عنه راس

 ىنأ نبا عم نم ىنريخأ ) قنات االاؤ ( « نهر 1 57 اعب رأ كك ا 0( مَسَو هيلع هللا ىلد هلأ لوسر هل لامف

 ىمايددلا ةبواعم نب لئوت نع ثرحلا نب فوع نع فروع ند نم رلا ديع ند ليهمس ْن دحلا دبع ىربخأ لوقي دانزلا

 « ىرخألا قرافو تئش نوتيأ اعبرأ كسمأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لاقف ةوسن سمح ىدنعو تقلا ل

 اذه قف ساناا ضعي انفلاحؤ ) قنا 5 7 اانا ( 8 -ةلطق هس نياس 1 ىدم رقاع زر ةيحبص نرمدقأ لإ كا

 قا نوف اعارأ مكن ناك نإو نبلك نبقراف ةدقع ىف نوعكن ناك نإف ةوسن عسب رأ نم رك | دعو مسأ اذإ لاقف

 عب | كشمأ ةقرفت دع ف نوسكك ناك نإو اهدعب حكل ىلا قرافو ىل ىآلا كس أ ناتحأ نيف ةقرفتم دقع

 هرمشلا ىف هأدتبا اذإ هلعجأف هل زاج مالسإلا ىف هأدتبا ول ام لكىلإ اذه ىفرظنأ لاو نههدغبىاوللا قرافو لئاوألا

 تلم ( نادت الاف ) هل 0 رع كلر كا هأدتبا اذإ هتلعح هل زج م مالسالا ىف هأدتا اذإ ناك اذإو هل 0

 ؟ نبأ ن.و لاق هب اجوجحم تنك هياإ تبهذ ىذلا لوقا لصأ الإ ةجح كيلع نك مل ول لوقا اذه لوقي نم ضعبل
 تلق الل لاق ؟ 2 زوخجأ مهن دوو مه ىلو مالسالا كك أ لدحر ًادتا ول ناثوآلا لهأ تان تاق

 تلق ىلب لاق ؟ مهنم دوبشو مهنه ىلوب لجرلا مكني نأ سيلأ طق ناثودلا لحال ناك حاكن لاح نسحأ تيأرفأ

 مالسألا ىف نو ال كدنع ةنما ناك ءىش ندا نآل الطاب نلكا نود كك نك نأ كلوق لآ ق كمزلب ناكف

 هللا لوسر ر.آل اعابتا اناق مهحاكن مهل نوءاسملا زاجأ دقف لاق دوش ريغبو ةدعلا ىف نوحكسني اوناك دق مهنأ عم

 َق مح لسو هلع هللا ىلد هللا لوسر ناكذإ ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر رد هيف عببتت مل كاف ملدسو هلع هللا ىلص

 كناسل ىلع دوج وم تاق ؟ اهنم تفلاخام نيف لاق ؟ اهضعب تقفاوو اهضعب تفلاخ فيكف اروءأ عج كح نهداكن

 كريشلا ىف دسافلا دقعاا نع ممل افع لسو هيلع هللاىلد هللا لوسر نأ تهعز ذإ تلق ؟نبأو لاق هريغ ربخ هبف نكي مل ول

 حاكت تلق دسافلا حاكناا نع مهل افع نيأو لاق اناق امب لوقتف مهل هفعت مل فيكسف مالسإلا ىف حيحصلا ماقم هماقأ تح

 ادوجوم ناك اذإف انلق ربا هذ تعا نكلو مالسإلا ىف ءىدتبا ول دساف هنأ تدلع دقف .لاق ةلك نآثوألا لهأ

 اهنكلو ةدساف اهلك دوقعلا نأ معز“ الوب هيف لقت مل فيك مالسإلا ىف دةعلاك كرمدلا ىف دسافلا دقعلا نأ ربخلا ىف

 وفعم دساف هلك دقعلا لصأ لوهنف هذ ددعلا وفعم ريغ و مف قاب وهو ضلال م مالسإلا كردأ امو ةوفعم ى 0 ةيضام

 اذه ىلع دحن لبق لاق اعبرأ كلم كيلإ كرئلاو 7 ىلع داز اه كرتاف ددعلا ند داز امت وفءم ربغو هنع

 ىلإ « نينمؤم متنك نإ ابرلا نم قبام اورذو هللا اوقتا)لحو زع هللا لاق معن تلق ؟هيلع كعما ا ريخلا ريغ ةلالد

 ابرلا نممالسإلا كح كردأ ام لطبأو هدرب مر مأي مف ابرلان ٠ اوضبق اهعرسو هيلع هللا ىلص هللالوسر افعف «نوملظت»

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر يح مث هللا يح عمجف مهل الالح تناك ىلا مكلاومأ س وءر ىلإ مثهدرو هكرتب مثرماف هوضبقي ملاه
 ا
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 | *اذإو اوراس اذ[ ةوردلاو هوقرحأ اوعيطتسي ل نإو انعم هولمح اهنه فخام لمح وأ املمح اوعاطتسا نإف ىناوخلاو

 مرح ريغ ناك نإو ثوشكلا سيلو مرت ريغ هيلع اوربظ ام لك كلذكو هب اوعفتنا نيلاحلا ىف ثوشكلاب اورفظ
 اذهقرحم الو مرحلا امهنم لمعي نيذالا لسعلاو ٍبيبز' نم مر نأ ىلوأب الالح ناك اذإ ركسلا ىف حرطي ناك نإو

 . نيدرحي رع املأ اذه الو

 ودعلا هكلع ام لالحإ
 هنوبيصيام لصأف ماعطلا ىوس ًائيش اهنم اوباصأف ودعلا دالب موقلا لد اذإو: ىبلاعت هللا هر ( ىف ةلللاف )

 دالب ىلإ رظني نأ هنم حابملا ةفرعم لصأق . هذخأ نمل حابه رخآلاو لولغ هذ>أ روظحم امهدحأ نائيش ماعطلا ىوس

 حابم وهف ودعلا دالب ىف هلثم ذَحَأَف رحخ وأ رب نء دص وأ ىءدآلا هكلمي سيل رجش نم احابم اهيف ناك مث مالسإلا

 ءاش امو بشحلا نم ءاش امو هتحني حدمتاو لبجلا وأ ءارحصلا نه لجرلا اهعطقي سوقلا كلذ ىف لخدب هذخأ نمل

 حابم هلصأ نأل هذخأ نمل وهف هذه نم بيصأ ام لكف . ةزرحم ةكولم ريغ تناك اذإ اهريغو ماربلا ةراجحلا نم
 ديص وأ هريغ وأ دوعوأ مملزانم ىلإ هولقن رجح لثم عونم وهف مهلزان» ىف هوزرحأف موقلا هكلم ام لكو كولمت ريغ

1 15 . 

 دلتْلاو طرقملا ديّدصلاو ملل ىزانلا

 اذكهو مغلا ىف هدريو يلف الإ نركيال |ذهف انلغما ابزاب لجرلا دحأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنا: تثلالاف )

 ءارحصاا ىف دجو نإ اذكهو كلاع هل ناكدق هنأ لع دق اذه لكف اموسوم وأ اطرقم وأ ادلقم اديص ذخأ نإ

 وهف هوفرعي ل نإو مهل وف نودسملا هنرع نإف فرع كولمت هنأ ىلع اللد تحنلا ناك اتوحنم احدق وأ اتوحنم ادنو

 . ودعلا دالب ىف هنأل منغم

 رصلاو رهلا ف

 منغم وهف رقص وأ ره نم نمت هل ءىش لك ن. ودعلا لاوءأ نء اندجو امو : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف )

 مل كلذل هدير دحأ ش.+لا ىف نكي مل نإو عدز وأ ةيشام وأ ديصل دحأ هدارأ نإ منغم وهذ بالكلا نم بيصأ امو

 ءارقفلا نم سامحألا لهأ هطعبف هجرخم نأ شيلا بحاصل تيأرو ام 1 ناك اذه ريغل هانتقا نم نأل هسدح ممل نكي

 هل نوكي الو الخ وأ هلتق هدر مل نإف ديص وأ ةيشام وأ عرزا مهنم دحأ هدارأ نإ مهعم ار 3 نمور قيكاسلاو

 داوع نهو كرتت الو لاحم انغم لخدت الو اهلك اهلتقب هترمأ تربك اذإ ودعت تناك نإف ريزانخلا نم باصأ امو هعبب

 . هئازإب اوناك وا نيكرمملا لاتق كرت نم رثك أب ابلتق كرت نكي لو اهالخ ريسم هب لجت نإف اهلتق ىلع ردق اذإ

 ةيوذألا ق

 نوكيأم ىلإ انبهذ انإو بارعشلا كلذكو ودعلا دالبف لكؤي نأ حابم ماعطلا : ىلاعت هللا همحر ( قناتنا )
 نوذألا ماعطلا باسح نم تسيلف اهلك ةيودألا امأف هلاوحأ ضعب ىف اتوق نوكيو شطعو عوج نم اينغم الوك أم

 )117 اق لك وي ماعطف انالألا امأو ةيؤدألا باسح نم وهامنإ بيرم ريغو ببرم وهو ليجنزلا كلذكو

 ودعلا دالب ىف هذخأ هل سيلف ءاودلا باسح نم ناكامو ودعلا دالب نم هجرخم ال هلكأ هيحاصلف ماعطلا باسح

 , اهزيغالو
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 ني

 هنال هب ساب كل سايقلاف ودعأإ دالب ىف ماعطب اماعط نالحر عمي أيت اذإو : ىلاعت هللأ همحر ( قنانخلالاز (

 ناكل داب نإ هلزاجااذإف كصفلا د جرخ اذإف جرم ملام هلإ راصام امنه دحاو لك لكأف حابمب احايم ذَحأ امِإ

 . هب هعباس نأ سأب الف لك أف ذخأ اك دخأب نأ هريثل لحم ناك دق هنآل ةرغ

 برحلا راد ىف ماعطلا هعم نوكي لج رلا

 ملو مامإلا ىلإ هتميق در تاف نإف دودرم عيبااو هلكأ هل سيل نم ىطعأ هنأل هعبب هل زجم مل هعيابف ةمينغلا ىف مبكرشي

 ىذلا عضوملا ىلإ ودعلا دالب نم اهانإ هلا 51 اهاكأ هل سيل نم ىلإ هدب نم اهجارخإ الو اهسيد هل نب

 . هيف اهلك أ هل سيل

 ودعلا دالبىف اوكردي نأ ن. نيفئاخ الو نيتوافتم ريغ اوناك اذإ ىلإ بحأو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالان )

 اهدول> ند اهنودخت ءاقسالو كارشالو لعنل اوحيذيالو هلك أل الإ ةرقب الو اريعبالو ةاشاوحم ذيال نأ نيرطضم الو

 اهكلعىتاا مئاهيلا دولجو :ىلاعت هللاهحر ( ىف: لالا ) اهدواج نم ءىثث ذاخما مملزجأ ملو هرك أ امت ناك اولعفولو

 مهماعو اهتيقسأو اهدولج راخدا ىف مه نذؤي مو اهمولل نم لكألا ىف مهل نذأ اعإ هنأل مهاردلاو ريناندلاك ودعلا

 فرظلا نأل ماعط هيف فرظالو ةيشاملا نم ءىش دلج ىف ةصخر الف ةصاخماعطلا ىف ةصخرلا تناك اذإو مننا ىلإ هدر

 هدر تح هنامذ هيلعف هب عفتنا نإو هتميق هيلعف هكللهتسا نإف ءاكولاو دلجلاو فرظلا دريفم>الا ريغ دلجلاو ماعطلا ريغ

 . رجأ هلثا ناك نإ هلثم رجأو عافتنالا هصقن امو

 مجاعالا ا

 ناكنإف ةحرش نم وعد نأ مامالل ىغشو هلك مم وجهت 0 دحو امو : ىلاعت هللا همحر ( قفا الان (

 اوعفتناو باتكلا اوقش كرش باتك ناكن إو مناغلا نم هاوس ام عيب اكهعاب هيف هوركم ال هريغ وأ بط نه اماع

 . وهام ملعي نأ لبق هنفد الو هقيرحتل هجو الو ابعابف هتادأو هتيعوأب

 ودعلا نهد نم باودلا حبقوت
 ريغ اذه نأل ودعلا ناهدأ نم اهرعاشأ نهدي الو هتباد لجرلا حقوب الو : ىلاعت هللا همحر ( قفائتلالاث )

 . هتمبق در لعف نإو لكألا نم هب هل نوذآم

 ىناوحلاو رمحلا قاقز
 ىرحي ةمذ وأ مالسإلا راد ريصت قح برحلا دالب ىلع نوملسملا رهظ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|:ةالاف )

 اهورسكي ملو اهوربطو ىناوخلاو قاقزلاب اوعفتناو رخخلا اوفارهأ قاقز وأ باوخ ىف ًارمح اف اوباصأف جملا اهيلع

 قاقزلا نم رْمحا اوقارهأ يح اهب ىرحي نأ رفطال ةراغ رفظ اهب مهرفظ ناكو اهيلع اوربظي مل اذإو داسف اهرسك نأل
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 نم:الدلح ناك]مو مامالا نذإ رد هلك انو مخمل ىف همم در ةعاب اذإو هعيبب نأ هل سيلو هل فاعيو ةقسرو هريغ

 , ٠ ملعأ ىلاعت هللاو هيف مامالل ىتعم الف بورشم وأ لوكأم

. 000 1 . / 

 مالسإلا راد ىلإ فلعلا وا ماعطلا لجرلا ضر. لجرلا ىف

 دالب نم جرخ نإ هدر ودعلا دالن ىف افلع وأ 0 الحر لحرلا ضرقأ اذإو ىل اعت هللا همحر ( قناتغلالا (

 هدروو هلك أ ىف ودعلا دالب قران نإكنلا نيودأَ ريغو هلك أ ىف ودعا دل ى هل نو ذأل هنأ هيلع هدر هل نكي مل ودعلا

 'مامالا لع نس رتل

 | . م زب .٠

 مالسإلا راد لإ فاعلا وا ماعطلا نم ءارخلا 0 لحرأا

 ىلإ ودع'ا راد نم هب جرخف رثك وأ لق ماعطلا نم ءىش ه.يدد ىف لضف نمو .ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 قرفتي ىح لعفي مل نإف منعا ىف نوكيف مامإلا ىلإ هدرب نأ هلع ناكو هلك أي الو هعيبي نأ هل نكي مل مالسإلا راد
 لاق نإف مهعلإ ا الإ ةعامج الو دحاو قح نم هجر ال ام هفاعضأب الو هب قدصتي نأ هنم هجرخم الف شيجلا

 الامدل سيل ناك نإف اهو هب قدصتي لاق نم لوقل فرعأ الو مهمف هقيرفت هلع ىذلا مظعألا مامإلا دحم وهن مثدجأال

 مهملاو الو مهفرعت مل ولو مهيلعهب موقي ىذلا ىلاولا فرعت نكلو لبق مهفرعأ ال لاق نإف هريغ لامب ةقدصلا هل سلف

 ٠ مهملع هريثكو محام لِلق ءادأ الإ هللا نيبو كنيب امف كجرخأ ام

 برألا راد ىف برشلاو لك الا ىف ةجملا
 باصأ ام فاعيو برشيو لك أي نأ نيماسملا ضعبل تزجأ فيك لئاق لاق نإف ىلاعت هللا هنحر ( ىفان.اللا )

 ذخأي نأ دحأل سيلف برحلا دالب ىف ناكامو مارح لولا "نإ لبق ؛اهابإ هقارف دعب لكأي نأ هلزحت لو برحلا رادف

 هللا لوصر لاق دقو اهرحم ناك اطبخ وأ ةربإ ذخأ ولف ممل مسقام ىلع ءاوس عرش هيف مف هريضح دحأ نود اًئءيش هنم

 لاومأ ىنعمىف الخاد ماعطلا ناكف «ةماعلا موت رانو رانشو راع لولا نإف طخلاو طخلا اودأ ا اسو هلع هللا ىلد

 لص هلا لوسر نذأ اماف دحأ نود دحأل اهذخأ لحم ال ىتا ةزرألاو سافااو طخلاو طخلا نم رثكأو نيكرشملا

 دحأل رين نأ زجي مف ىتثتسا ىلا ©20ةلجلا نم اجراخ اصاخ هبق نذإلا ناك برهلا دالب ىف ماعطلا ىف ٍمسو هيلع هللا

 ذخأ امي قحأب نكي ملاهلياز اذإف ةصاخ برحلا دالي وهو لكألاب ٍدسو هيلع هللا ىلد ىنلا هرمأ ثيحالإ لكأبي نأ

 ىف الإ لحال قعم 3 رح نم ا ام لكك لذكو هريغ نم هدأ ول طخع ا 500 الاك هريغ نم ماعطلا نم

 تلياز اذإف رطضمل ةلحلا لصألا ىف ةمرحلا ةتيملا الثم رحتلا لصأ ىلإ داع ىنعملا كلذ لياز اذإف ةصاخ ىنعملا كلذ

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نم تلقام لثم سانلا ضعب ثيدح نم ىور هنأ عم مردتلا لصأ ىلإ تداغ ةرورضلا

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث اذه لثم ناك نإ ماعطلا نم ءىثب اوجرخم الو ودعلا دالب ىف اولك أي نأ ممل نذأ

 . لبحم نم هلالحإ هنع ىور نم لاجر ىف كلذكو لبحم نم هلاجر ىف نأل تبثيال ناك نإو هعم دحأل ةجح الف

 . لمان 6 اهنم ىنثتسا ىتلا ةلخلا نم د هلعاو خسنلا يف اذك ()
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 ا

 <[ ىداغ تنك اذإ كك كف اهنالخ نكت 1 ةدودرم ةلفغلاف امهعه ةلفغلا لاخدإ امافإ ةنطعا وأ ا الإ

 كلذورعشاا اوتن نأ مهاب ريع كريو ممغلاب لتعي نيذلا كرش ل هأف غولبلا دحو ىلاعت هللا هقحر ) قفاخ ةلالاف)

 ناو 5551 كرا لهأ مملع دبش ولف مهيلع دوهشم ريغو اولتقي الثل غولبلل نوعئاد» اهمف نولتةي ىتاا لاخلا ىف مهنأ

 قرفلا ىوس ريح نم لبف لئاق لاق نإف . غوللاب نوقدصيف غاب نهىلع عوابلاب نودهش مالسإلالهأو مهتداهشزوت

 ىسو مهتلتاقم لتق نيح ةظيرق ىنب ٍلسو هلع هللا ىلد هللا لوسر فشكمع لبق ؟غولبلا دح ىف نيكرمشمللاو نيناسملا نيب

 رضحف غلابلا ازغ اذإف هابس تبنأ نكي مل نهو هلتق تبنأ ناك نف غلاب لجر الإ لتقي ال نأ هتنس نم ناكف ممرارذ

 الو ةمشنغلا نورضحم ىصلاو ةأرملاو  دبعللو هل خذ ريف هل مس الف غولبلا نود نم رض> اذإو تباث همهسف لاتقلا

 ودعلا لاك ىلع ةمذلا لهاب ةناعتسالا

 نيك رشم او اكرم ميسو هيلع هللا ىلص هللالوسر در ىور ام كلام ىور ىذلا : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالاف)

 ددعب ربيح ةاَزغ ىف نيتتسب ردب دعب ملسو هلع هللا ىلد هللا لوسر ناءتسا مش ملسعإ الإ نيعتسإ نأ نأ رد ةازغ ىف

 ةيمأ نب ناوفصب ناع 2 نينح ةاَزَغ َّق مسا هلع هللأ ىلد هللا لوسر ناعتساو كا اوناك عافنيف ىب دوه نم

 همه هقاحم ىعم 0 جسما در هل نوكياك هدر وأ ملسمي 220 نيعتسي نأ رابخلا هل ا ناك نإ لوألا درلاف كادقم وهو

 نم هدعبام هحسن دق كريشع نكعتس نأ 7 5 هلال د ناك نإو رخالل افلاخم نيثيدحلا نم دحاو سيلف هب ةدشل وأ

 مو مهل مبسيالو مهل خضريو اعوط اوجرُخ اذإ نيكرمشملا لاتق ىلع نيكرسثملاب ناعتسإ نأ سأب الف نيكرشمب هتناعتسا

 اولتاق نإو نيغلابلا ريغو مبس الب نيهسملانم ديبعلا كرت. نأ زوج الو ممل مهسأ هنأ ملبسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبثي

 مكذلا ريصقح ا هيقو كرشملا مس و مالسالاو غولللاو ةيرخلاو ةلحرلا نع ءالؤه ريصقتل نلتاق نإو ءاسنلاو

 لثم ىف مهلثم رجأ مهلف اوزغي نأ ىلع ةمذلا لهأ هرك أ نإو هنع تظفح نءلوق اذهو مالسإلا نع ريصقتلا نم

 . .اورجؤتسا ول مهم ازغ اذإ ىلإ بحأو مهايإ ملاسرإو برحلا ىضقنت نأ ىلإ مبلهأ نم مهجرخع

 ١ برحلا راد ىف ماسي لجرلا
 ىف اريسأ وأ موف انماتسم وأ اكرشم ناك برحلا راد لهأ نم لجرلا ملسأ اذإ : ىبلاعت هللا هحر ( قفا تالا )

 نإو اددم نيملسملا نم مثءاج نم اذكهو هل مهسإ الف اومنغ ام دعب نيماسملا ىلإ جرخ اذإف هلك كلذ ءاوس مهديأ

 برحلا ىضقت دعب الإ زرحت مل اهنأل ةمينغلا ىف مثوكرشش شرجلا وأ جراخلا ململا اذه اهدبش ءىش برخلا نم قب

 مومسأ اسراف ءالؤه ند دحاو رضح نإف 24 ةعقولا دهش نا ةمدغلا ١ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب ردع لاقو

 اوناك"نإ ناسرف مهسس مل مم-أ نيملسملا عم راجتلا لتاق نإف لجار مهس هل موسأ الجار رضح نإو سراف مهس هل

 . ةلاجر اوناك نإ ةلاجر مهسنو اناسرف
3 

 ماعطلاو ليلا دخلات ةبرسلا َْق

 الإ ودعلا هلومتي امم شيلا نود ائيش ذخأي نأ شيجلا نم دحأل زوحم الو : ىلاعت هللا همحر ( قفاه علالاف )

 ةمعطن و هفلعي و هب رش ىأ ةلك أب نأ هل ءىش لع مهم ردق نث هلك بارعشا هانعم ىفو ءاوس هلك ماعطلاو ةصاخ ماعطلا

 5007 كرسشع » : هلعل (1)



 سس م محا

 وهو كريشلا دالب ىف هقرحف عاتملا نم لمحم ام زرحأ اذإ مامإلا تيأرفأ ىعفاشال تاقف ءاشام حاورألا تاوذ ريغ ىف

 كحل ىف كلذ لك لاةذ ؟ مسق ام دعبو مقي نآ لبق هودددتسلا نأ هفودو:هل نيكرشملا كارردإ دنع ةقرح وأ لئاقب

 راسا مل نإو ةصاخ مهلإ هعثد هب ملص نإف هلهأل ا لزعيو هاوس مل ندضي و هل لح هعم نم نذإب هقرحأ نإ ءاوس

 قرح ام نمضي هقرح نإ نيدسملا نم لجر تلك اوءاش نإ مل هنمد ميهذإ ريغ. هقرح ىتهو ءىش هيلع نكي مل هب

 . هيلع نامض الف زرحم نأ لبق هقرحأ اذإ اماف نوماسملا هزوم نأ دعب هقرح نإ هنم

 لكشتفا ىبسلا

 نّوغلابلا لاجرلا امأ ء ناكح مهفف مامإلا دي ىف اوراصف نوكرمملا رسأ اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفا .ةلالاف )

 ةماعلا مهتريسأ كلذ نم عتص امف هيلع نام الو مهضعب ىلع وأ مهملع نع وأ مهضعب وأ مهلتقي نأ ءاش نإ ماماللف

 نيممل-لل رظنلا ىلع الإ مبلتقي نأ هل ىغبني الو ( قفا*_كلالاف ) مثرسأ وه لاو وأ مهمكح ىلع اولزن وأدحأ وأ

 نوكي نأب الإ مملع نمي نأ هل ىغبني الو حابم لاح لكب مملتقو مبظيغو هودع نيهوتو لجو زع هللا نيد ةيوقت نم
 نإو ناك ام هحو 5 مهميه رت وأ نيملسملا نع مهليدحم وأ نكمل 1 همالسإ وحرب هيلع "نم نمع اببس هل ىرب

 ةادافم الب نملا هل ناك اذإ نيملسملا مهب ىدافي نأ هل كلذكو اًعيش نمضي الو هل تهرك ىنعملا اذه ريغ ىلع لعف

 همنغ ىذلا لالاك ومف ةيدق هنم ذ>أ وأ مهنم قرأ نمو : هللا همحر ( قفا: ثلالاو ) هل نوكت نأ ىلوأ ةادافللاف

 37 اوارسا اذإ ءاسنلاو لاحرلا نم نيغلايلا نودو : ىلاعت هللا همحر ( قف 5 /// ( سمخم و مهيب م نوملسملا

 نم هريغ كلذكو هتميقل انماض ناك لعف نإف هلتق الو مهنم دحأ كرت هل سيل مونهملا عاتملاك مبف راسإلا ناكام هجو

 . فلتأو مهنم كللهتسا ام ةميقل انماض ناك لعف نإ دنجلا

 ىدقاولا ريس

 لاجرلا نم نيغلابلا ىلع دودحلاو دابجلا ضرف لصأ:لاق ىبلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 انآ را افأ لوقت باكلا اماق نيعضوم نم ةندلاو تاتكلا ىف نيملسملا نم ءآسنلا نم غلاوبلا ىلع ضئارفلاو

 ىلع ناك اك اًضرف ناذئتسالا اوغاب اذإ مملعنأ ربخأف « مملبق نم نيذلا نداسسا اك ل محلا 2 لافطألا غلب

 غولب ناكو « ادشر مهنم متسن 1 نإف حاكنلا اوغلب اذإ تح ىماتيلا اولتباو ) لج -و رع لوقو نيا ن ه مهابق نم

 دودحخلاو هلك .ضرفلا هلع تبث ابلبق وأ ةرشع سه لكتسا حاكتلا غلب نف لقأو ةرمثع ن مح لاكتما حاكتا

 نمهق لصألاو ةرشع نصح لاكتسا اهريغو دودحلا نم ىفئارفلا اهم هءزاب ىلا نسلاف حاكللا غولب هنع 1 نمو

 وهو هزاحأو ةنس ةرشثع عبرأ نبا وهو دابجلا نع رعع نب هللا يعذر مو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةسلا

 هيلعيحت نأ غلب اذإ هزاجأف نئلاحلا ىف ادهاجم هللا دبع نوكي نأل نابلاط هللا دبع وبأو هللا دبعو ةنس ةرسششع س+ نبا

 الكم 0 ص مثربغو جدخ نب عئارو تب اث نب دز مهممالحر رشع ةعضب 7 كلذ لعثو اهعاب 7 اذإ هدرو ضئارفلا

 ةرشع 0 ابراقم اديدش امسج ناك ءاوسو دودحلا نم ءىث ىف هلع دح الو داهح الف اهلض لحم مو ةرشع ل

 )١( ةغللا عجار « هب رتتساو حالسلاب فكك اذإ ىدوأ : لامي ء حالسلاب اروتسم ىأ ١



848 

 ؟ لاوحألا نم ءىثىف قبرخت وأ قيرحن وأ رقع وأ حبذب هنالتإ مل زوحمأ نيدسملا ىلع هب .أووقيو
 املا تلقف هلع كاان 13 نك !اذإ هفلم ءىش هدصق دمتي نأ يدع ل ل ناك هللا هحر ( قنانتلالاف )

 مور وذ هنأل لاما ند هاوس ام هئار ,هل ( ىف| الالات ) ؟ فلتلاب هدصق دصقي ال ملاومأ ند لام وه انإو تلق لو

 ردك اه لتش نأ حاور ١ تاوذ نع ىهت دقو ملاوهأ ند باذعلاب ماي هل حور ال م" سيلو هل بنذ الو باذعلاب ملا

 تلق ةرورضال ًاراضو ءادع اهنم ناك امو لكؤتل حالسلا نه لذ امب عنتما امو لك حيبذلاب الإ اهنم ل

 لوسر نأ رمع نب هللا دبع ىلوم بيهم نع راند نب ورمع نع .ةنيبع نبا اًنري>أ لاقف تفصو ام رك د 1

 مر( قنات ) كار نعل اجوزع هللا هلأس ابقح ريغب اهقوف اف اروفصع لتق نم» لاق ملسو هيلع هللا ىلح هللا
 املع نابذ 5 رال ىلا تزودلاو ليثكلا رقع ناك تفصو اع الإ !زوظنع متابعا ن٠ حاورألا تاؤذ لك ناك انف لاك لا

 تقصو ام ىلع الإ حاورألا تاوذ رقعت نأ ىدنع زحب مف حابملا ىتعم ن٠ اجراخ رظحلا ىنعمىف الحاد نيك رسل

 نأ نم عونمت ريغ ناك امب نيكرسمللا ظيغ نمه لاني اهم هل لبق مهتوق ضعبل عطقو نيكرشملا ظيغ كلذ ىنف لئاق لاق نإف
 0 1 5 ردات مهنادلوو محءاسن انبسول انأ ىرت الأ هنانتإ نعىهمام هل ظئاغلا ع نأ دحأ ظاغي الف عونممللا امأب لان

 رقعج نأ ىور دقق لئاق لاق نإف مماود لتق نم ىنأو مل ظيغأ مهلتقو مهلتق الزي مل انم مهايإ مثذافنتسإ ىف كشن

 ١ لهأ ماوع دنع ازوهشم همعأ الو دازفنالا َقلكفكش اهو نم كلذ ظفسأ نلف ؟برطا دع 0

 5 ىلاعت هللا ءاش نإ معن لاف ؟هرمتعي نأ لسمللأ نيكرسشملا نم سرافلا تي.أ رفأ ىلاعت هللا همحر ىعناشلل لبق ىزاخملاب ِِع

 كرمشلا ىهرب نأ هل نوكي لبق اذه هبشي ام رك ذاف لئاق لاق. نإف هلتقب رمأ نم :لتق لإلاهب ليسلا دحت ةلزام هذه

 ىمري نأ هل كلذكو فرسلاب هلتق هل ناكو هب كلذ لءفي نأ هل نكي مل هيدي ىف اريسأ راض اذإف قدجا او رانلاو لبلاب

 باصأ نإو ق.نجاملاب كرسملا مد هل حيأ دقو هيلع فخأ ىه ىتاا ةاكذلاب الإ هلتق. ل هيدب ىف راص اذإف هلتقيف ديصلا

 3 لق ؟ربح ادهىف لبق لاق ناف اذه ن ا 1 ودع هسفن نع هعفدىف ءرملل مدلا روظح وه ن* مهعم نم ضعب كلذ
 ٍء

 هرزدص ىلع ةلظنح سلدف اهع عرصدو هب كك هسرف د>أ موي بر> نب نايفس ىنأ بهارلا نب ةلظنح رقع

 ثأر 1ع نا كرر معن مف حسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر ىدي, نيب كلذو هلتقف ةلظنح ىلع بوعش نبا فطءو

 راص اذإ هنكسلو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) اذه لثم نع هريغ ىهن الو ءاهن الو هيلع كلذ 0 ملسو هيلع

 لتاقر ال ىص وأ ةاآرما هيلع تناك ول كلذكو معأ للاعت هللاو لادا تالي ىف ةرذع هل نكي ملهسراف هقرافي نأ لإ

 ىنلا دعب نمع اثيدح اذه ىف تءمس لبر :ىعفاشلل ل افءرسؤلا و أ لتة3ل هسراف ىلإ دوي نأ ىلا رقع امتإ رمعي ل

 نم قرح ام ضع كل تفصو دقو ةنش داك ه ةلالد ءىش ىلع دجوب نأ ةياغلا اعإ لامتؤ ؟لسو هلع هللا ىلد

 اكشحلا ركع ال ةجبأل ىداوأ هنأ ىلهايلا ةمامأ ىنأ نع اغلب دتو هفلاخ ءىث هنهوب الو ةوق هعفاو ءىث هديزب الف كلذ

 هكرذ مور ا هياع ماق اسر و نأ ةصق نعو تماث ىه اذإ ةباداا رقع ن :رغ ىهماذنأ را ركلا دع نإ ن1 نعو

 هلأَس هنأ لوحكم نع ىؤري ىزاغلا نب ماشه عمس نم انربخأو ىلاعت هللا هحر ( قفان شلال ) هرقع نع ىهنو

 ن٠ نيكربملا لاوسأ نم مبعم كردأ ام تيأرفأ ىعناشلل لبق ةلثا نع ىهن مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإ لاقو هاهنف هنع

 حاورألا َتاَوَذ'قرافام امأو ةئمللا ةلالدب تددصو ام اواك انلءرعذ: نإ الإ ايش هم امرغد 0 ؟حاورألا كاد

 مثدالوأ نوعدب قانساف هزيغو قب رغتو 2 قرح نم اوءاش امهيف مهدي نم ذقنتسا نأ اوفاخ امف نوعنصف .

 زك لاق ؟ سق عاتلاو ىرسأا ناكر تيل ءأ مىئاخللا تلف جهنم مثذاق.ةسا ىلع اوردقي ملاذإ من لاق ؟ مءاودو مثءاسنو

 عمت: و ا, عنم نئلعو مقوس ىلع وعن م نإ ناو ال تاو عي هلا ىلع طلسم وبف ءىث كلذ نم هل راص لجر



 5 مهرب 3

 ىقح حاودألا تاوذ نم اوحبذ امو رافكللا نم 210-اورألا تاوذ ريغ نم خارف هيف نكي ملام ضيبلاو هميرحت
 نإو كلذ اوءاش نإ تفصو ام ىلع نيكرشملا دالب ىف ودعلا مبكردأ نإ هلك قرحبف هل حور الام ةلزنع حورلا هلياز

 ابحي ذهب ل امب الإ قرغت الورقعت الو قرح الف اهريغو لحنلاو رقبلاو ليلا نم حاورألا تاوذ امان. موك: انوداش

 ىنب ىف ىلاعتو كرابت هللا لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس مث لجو زع هللا باتك تلقف ©2ةرورض عضو» ىف وأ

 انوار وللإ أرق «باتكلا لهأ نم اور تكونا جرجا ىذلاوه» سو هيلع للا ىلص هللا لوسر مهم زاح نحر يضنلا

 هؤاتث لج هايإ هفصوو مهوب نينمؤملا بارخإو ميسان رام مهارخإ فصوف « نينمؤملا ىديأو ديا مود

 نم اوعند اب اضر ىلاعتو كرابت هللا لز أف مهلخت ناولأ نم لح علق / رخو ةلعادقإ لم هللا لوسار ماو هب اضرلك

 كرللاحابأو عطقلا ىضرف «نيقسافلا ىزخيلو هللا نذإبف اهلوصأ ىلع ةعاق اهومتكرتوأ ةنل ع نم متعطقام )مليح عطق

 مطقو كرتو ريضنلا ىنب لحم عطق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلذو ةنسلاو باتكلاىف نادوجوم كرئلاو عطقلاف

 عئان نع ةبمع نب ىسوم نع ضايع نب نأ انريخأ ( قنانتلالاف ) هلع عطقي مل نع اغا نءو كرتو مهريغ لحم

 مهاربإ انربخأ ( ىف(: ظل )ريضنلا ىنب لخخ عطق لسو هيلع ىلص هللا لوسر نأ امبدع ىلاعت هللا ىضر نمع نبا ع

 لئاق لاقف ريضنلا ىيلاومأ قرح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بابش نبا نع ميهاربإ نب دعس نبا

 ريطتسم ةريولا# قيرح * ىؤل ىتب ةارس ىلع ناهو
 زع هللا لزنأ ام ىنعم ىلع لبق كرت مث ريضنلا ب لام قرح لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعلو لئاق لاق نإف

 نأ ديز نب ةماسأ رمأو اب لتاق ةازغ رخآ ىهو فئاطلاب قرحو ريضنلا دعب ىهو ربي قرحو عطق دقو لجو

 لاق ىرهزألا رفعج نب هللا دبع نع انباحصأ ضعب انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) ىنبأ لهأ ىلع قرح

 احابص وزغأ نأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىترمأ لاق ”ديز نب ةماسأ نع ةؤرع نع ثدحم بابش نبا تف

 رك كك لهأ ىلع

 0 1 فالحل

 0 ل ناو ل برع نأ. نا أ ركب ىأ ن با

 || ا اااااتخ كذ نع ركب أ ىب 00000 ل يق و

 ٠ عطقو رماعلا بيرخت كرتب رمأف هنم نيقي ىلع ناكف ماشلا حتف رك ذي سو هيلع هللا ىلص ىنلا عمم هنإف هب نظلا امأ

 ١ فئاطلاو رببحو ريضنلاب هقبرحخ ملسو هيلع هللا ىلدىنلا عم رضح دق هنأل ام رم هار هنأل ال نيملسحلل 0 ريحا

 لكو لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عينص ىف لجو زع هللا لزنأ امف ةجحلاو هيلع هلزنأ ام ريغ ىلع هولزأ مولعلف

 . ذخأن هبف اذه ىوس ركب ىلأ ةيصو ىف ءىش

 حاورألا تاو

| 

: 
0 

 ا نيكرمثملا لاومأ نم حاورألا تاوذ نم هب نوملسملا رفظ ام تيأرفأ ىلاعت هللا همحر ىمفاشلل تلق

 انه هوذقاتسا نأ اوفاخف ودعلا مبكردأف هومنغ وأ وجت نأ لبق هفالتإ ىلع اوردقف ةهشاملا نء اهريغو ل ادئلاو

 )١( ررحو لمآت « رافكلا ىنتتقم نم » هلصأو فرحت وأ هل ىنعمال خسانلا ملق نم دئاز هلعل .

 ررحو « خلا هللا باتك لاق ؟ كلللد اءو تلقف ) هلصأ لعلو ةخسنلا ىف اذك (؟) .



0 1 
 هريدم وأ ءدلو مأ وأ هتمأ وأ هريغ الاموأ ادبع لسمل اوذخأ اذإ نيكرشملا ىف معز فنك كرقلا ادهن لاق نم كنادأ ل

 لوألا كلملا ىلع هكلامل هلك نوكي اذه تلقف ؟ نوماسملا اهزرحأ مث كلذ ريغ وأ ةناج ةمأ وأ ةنوعرم وأ هبتاكم وأ

 دعب وأ برحلا دالب ىف هتوع تقتع اهديس تام نإو دلو مأ دلولا م ١ نوكتو ىدكلا اهورع نأ لق ل وألا لاحلابو

 اعيش امهم ءابسلا ريغ.ال ةنانجلا امهءاقر ىف نيناج ةيناجلا ةمألاو ىتاجلا ديعااو اهديس ابق عجري ملام ةربدم ةربدملاو

 نونا هزرحأ م مر رك مريلع هزرحأ م اذه زرحأ نإ تيأرفأ لات هريغو نهرلا كلذكو

 ثداح لكو لوألا كالملا ىلع وه لاح لخديال لوق اذبف ؟ لواطتو اذه ناك فيك تلق ؟ب لع نوكرشلا

 نإ تيأرأ لوقلا اذه ىلع بج ًافىىلاعت هللا همحر ىمعفاشلل تلقف نيماسملا نياوألا 0 نوعفديو هلطيبال هدعبهبف

 اوماسأن إف تلقف ؟ ابكسلاملا اهدالوأو ىه لاقف نوداسملا اهيلعررظ مث تدلوف امن زرحلا اهئطوف للجر ةيراج ودعلازرحأ

 متاحان ربخأ ( قف( تشاو )وطقس موي اهدال وأ ةحقو اهرقع ابثطو نمي ذخَأ و اهكلامىلإ ةيراجلا عفدت لاق ؟اهيلع

 نولوقي اسان نإ:سابع نا لاقف لالخ نع هلاس:سابعنياىلإ بتك هذحب نا زمره نذر غ4 05 0-8

 ىريحأف دعا امأ هللإ ةدغاتتكف ُهْلِإ كك 1 الع مكأ نأ فاخأ ىنأ الولو ةيرورها بتاكي سابع نبا نإ

 ى

 2 لسو هياع للا لص ل لَوَخَر ناكله قاس تل سابع نبا هب هيلإ 0 ؟وه ل 0 ١نعو 3

 ذقني ىمو نادصلا لقي ناك لهو ممسلا نمل برضي ناكل هو ءاسنلاب وزعي مسو هلع هللا ىلد 1 لوسر ناكل ه

 اذ لوسر نإو مهسب نمل برضي مف مهسلا امأو ةمينغلا نم نيذحم و ىضرملا 1 نوم وزغي ناك دقو 0

 نيب زيمتف هلتق ىذلا ىبصلا نم رضحلا لع ا١ مهنم ِلعت نوكست نأ الإ مهلنقت الف نادلولا لتقي مل ملسو هيلع هللا ىلص

 هنإو هتيل بيشتل لجرلا نإ ىرمعلو متيلا مث ىضقني قم تبتكو نءؤملا عدتو رفاكلا لتقتف رفاكسللاو نمؤملا
 نع ىنلأس" تبتكو متياا هنع بهذ دقف سانلا ذخأيام حلاص نم هسفنا ذخأ اذإف ءاطعإلا فيعض ذخألا فيءذل

 برحلا لهأ اوزغ اذإ نيملسملا نع ىعفاشلا تلأس د هيلع انربصف انموق انيلع كلذ ىنأف انلوه لوقت انك انإو سمخلا |

 نم. هيلع اوردق ام اوبرخمو اهوقرحيو اهوقرغيو م,ئئادمو مهلزانم اوبرخخو رمثلا رجشلا اوعطقي نأ محل هركي له

 لكو هجو لكب حابم هنالتإف هل حورال اوكلمب امب ناك ام لك ( ىف ةلإلث ) ؟ مهتعتءأ ذنؤتو مرجشو مترات ١
 مهتازغ تناكو برحلا دالب نوملسملا ازغ اذإ بحأو هكر مهملع مرح ريغو هلعف نيماسحلل لالحف حابم هنأ تمعزاه '

 اهيلع ىري دبع راد الو مالسإلا راد محراد ريصت نأ مهيلع بلغي ال اعنتمت انصحتمو | 1 مودع ناك وأ ةراغ 1

 فيفخ نم لمحم ناك امو مهعاتم دْخْويو مثرجشو مجرات نم هيلع اوزذق ام اوبرختو اوك ربو اوعطقي نأ محلا ْش

 راد ريصتس 1 مهيلع باغألا ناك اذإو هوقرغو هوقرح هلع اوردقي " امو.هومئتش نأ كرا هيلع اوردقف مبعاتم

 م,يلع مرحب الو ىلاعت هللا ءاش نإ اهومنغيل مهلاومأ نع فكلا مهل ترتخا ملا مبيلع ىرحم دهع راد وأ مالسإلا

 كلذ قيرحن لحم الف لقنيف لمحم امث ءىث ممديأ ىف اهنم ريص, وأ ةمذ وأ نيدلسم اوريدي ق> اهمءرخم الو اهقيرحل

 هنأل مب عمط نإو مثرماعو مهرجش قيرحن مرحمال هنأ تمعز امنإو لمحمال امت هاوسام اوقرحو نيماسدلل راص هنأل

 محل نأ تمعز اإو نوملسملا اهزر< ملو تقرح اهنإو عمطلا هيلع ام ريغ ىلع رمألا نوكي مث موقلاب عمطي دق

 نإ نيرْخآ ىلع قرح ملو موق ىلع ٍلسو هلع هللا ىلص ىنلا قرح دقو حابملا لصأ اذكه نأل اهقيرحن نع فكلا

 اره نأب هوقرحم نأ سأب الف هلع م,تبلغ اوفاخو ودع مركردأ ىت> هوستقي لف مهطاو.أ ن. ائيش نوملسملا لمح

 اولجعي نأ .بِحأ مل همن نو>رب اوناك نإو هقرحم نأ هدب ىف راص دحأ ىلع ا رأ مهومستتا ول كلذكو كلذ ىلع

 ) عام مع 00 ِ
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 نسلا تناك اماف ؟ هف بهألا حم. المتح امجو اذه نو 9 مث هلع ل زكام سر خلا و لعأ ام نسلا لوقب نأ ر <<

 ىلإ تنأو انرمد اهب فرعت "01 ناسلا ران 1! تود دوس مساي امتنياب نإف لاح ىف ناسا 2 ف

 لمتحا نإو لا ن٠ ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا لوقب ىلوأ كلا انلع-و ةلجملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع ىورام

 زرحأ ا تاق لوقت اك هريغو اذه ىف اذه لاق اذه لثع تنأو نحب هيف لوقن اذه ريغ رجا لا نما نحل

 رثأ م لا دعب هل سيل هنأ ملسو هلع هللا ىلد ىنلا نع تأي لو مسقلا لبق كلا ناكف يع زرحأ مث نوكرشملا
0 

 هجولا اذه ريغ نم انلوق ذخأن انإف لد يع ناكل !| ىلع نوزرحمال نيكرشملا' نأ الإ ىنعم لمتحال ىرحأف اذه ريغ

 نأ هنع انيورو «( هل وهف ءىث ىلع مسأ نمو سو هلع هللا ىلدىنلا نع انور انا نك هحولا اده نم لحد اذإ

 نأ لسا 1 7س راكف هاف>أو مهلتق دق موق لام ىلع رس م اسأ ةريغملا

 ل تأ زأ كل لوقنف هتيثت ىلع كملكن نحن و عطةنم معن تاق يشيدح ند مه لاق تا (هلوهذ ءىشث ىلع كن ءا) هنأ

 اناكم وأ دلو مآ وأ ارح زرحأ اودع تيأرأ كللومت اذإ تلق ؟ ماعوه 0 ناك نإ

 هللا هحر ( قنا ةلالاو ) هكلم زوجال-ىثالو دلو مأ الو رح هلنوكياللاق ؟مهلع مسأف ةقوهر ماده وأ ريك وأ

 مآف انلق هلع هبصغ ىذلا هكلامل هكلم زوحم ىش ىلع ملسأ نملوقأو معن لاق ؟ماع هنإ : كلاود تكفا هل تلقف لاك

 مل لحال امجرف نآل ال لاق ؟ اهديس توم ىلإ ابكلم ودعلل لعجتفأ تومي نأ ىلإ ابكلامل ابكلم زوحم دلولا

 نإو ابكلام وأ ابجرف لحم نأ هيبشل كنإ اهديس ماقم بصاغلا مقت ني- بصغلاب اهتبقر كله تالحأ نإ .تلق

 ضاخلاب هق لوقت نأ هب كل زوحبأ مومعلا نم هتجرخأو ًاصاخ ثيدحلا تلعج نإ تيأر وأ « اهبجرف تعنم

 زو ام كلم ةريغملا نأ ىلع ةريغلا ثيدحب لدتسأف لاقف ( ىفا لالا ) ؟ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةلالد ريغب

 ةريغملا لتق نيبذلا هل تلقف لاق هسمخم ملو هدي نم ملسو هيلع هللا لص ىنلا هجرخم مف هلع مسأف هكلم هل

 لاومأ < ام : لاق « كلذ ىلع كانملك نيك رسملا لاوءأ مح نيملسملا لاومأ يح نأ تهز نإف نر

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث نإ دج لهذ « تفصو ام لوقلا اذه ىلع لخدل هنإو نياسملا لاومأ كح نيكايشلا

 هل تلعن ( ىف[: ةلالاف ) ؟ لوقلا اذه لخدام لثد ءىث هيف لخدبال اححص اجرخم هل وهف ءىث ىلع دسأ ند لاقأ

 اللا 2١ لاثتو كرات هللا نإ. هل تلتف هنأف ةل+ اذه لاقق هل وهف هكتلم هل زوي ءىث ىلع مسأ نم معن

 ىلع :اماسم ربق ول ملسملا ناك اذإف ابعنم ىلع ىوقأ وأ ةعونمج نوكت نأ ىلوأ هنيد لهأريغ نم ىبف ابقحمالإ 210هنيذ

 لسمايكلعال ناكو لوألا هكلم لصأب هلع روبقملا هذخأ صا وأ لوأاتم هيلع هبلغ وأ رهاقلا نع ثرو مث دبع

 مهلاومأو نيب راحلا نيرفاكلا سفنأ نيماسملا لوخ هوانث لج هللا نأ كلذو « بصغب هكلع النأ ىلوأ رفاكلاف بصغب

 نأ لجو زع هللا نيد لعأل الو> مهلاوءأو مملع اوردق اذإ اوناك نإ نوكرمتملا نوكي نأ ملعأ ىلاعت هللاو هبشيف

 لوختملا نوكي نأ زوحم الو مهديأ نم هجارخإ ىلع ردي ائيش هللا نيد لهأ لاوءأ نم اولوختي نأ مل نوكسيال

 مث اضعب نيكرمملا ضعب هبصغ ام تلقف ؟ ممل نوكيف هيلع نوماس ىذلا امث لاق هيلع ردق اذإ هلوختي نم ىلع الوختم

 اونوكي مل نيبوصغلاو نيبصاغاا نيكرسمملا نأ كلذو نيكرشملا لاومأ نم ةريغملا هذخأ كهل ناك بصاغاا هيلع لس

 هل ناك لاملل ذخآلا ىناسلا ٍلسأ مث اضعب مهضعب ابس وأ ضعبل مهضعب اهذخأ اباف لجو زع هللا نيدب لاومألا ىعونمت

 لاقف ملسمل ءىش ذخأ مالسإلا ىف ءىدتبي نأ هل نكي ملو هل ناك مالسإلا ىف هذخأ أدتبا ولام ىلع ٍلسأ هنأل هيلع لسأ ام

 لمأت « اهقحم الإ مهنيب مهلاومأ عنمو : ىأ )١(



  ؟ةة

 لاملا تيب نم ضوعيو هذي نم جرح ل اق ؟لجرا دلو مأ وأرح همبس ىف. عقو ول تب ًارفأ هل ت تل هل مهسال باقنق

 َ كاكللا تسب ند ضوعب و معن لاق 5 شيلا قر 596 دعب الإ دلولا مأ كلام 2 ةيرخلا رحلا قحتسي م ّ نإو هل ل

 ٠ هتمق هنم ضوعي و همس راص نم ىذ» ند ج رح جسملا لجرلا دبع ىف لوقلا اذه لاق ند-ىلع لخدد امو هل تلقف

 ناك هنإف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مس تلق : سلا ىأ نمو لاق . ةصاخ سما نم تلق ؟ ضوعي نبأ نم لاقف

 بحاص لاق نمع باوجلا لوت لئاق ىل لاقف : ىلاعت هللا همحر ( قنا: ةلزلاف ) نيدسملا حلاصمو لاقنألا ىف ةعْضي

 نارمع ثيدح ىف ةئسلا نم تفصو ام تلق ؟ هيف كتجحام لاقف لأساف تلق هدعبو مساقملا لبق هب قحأ لال

 نوكلميال نيكرشملا نأ تلد اذإ ةنسلا نأو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باحصأ نم ةعاج نع ريخلاو نيصح نبأ

 تطعأ اذإ ىلإ تلق ؟ نبأ نمو لاقق . اهاتم ةنسب الإ ىرخأ لا مملع او كنع نأ زع ل لاب ائيش نيءاسملا ىلع

 دقف نوماسملا همسقي نأ لبق ودعلا ىلع نوماملا هزرحب مث ودعلا ةكزرح ام لبق 5 20 ءديع دحو اذإ دبعلا كلام نأ

 هيلع نوفجوملا هكملم اذإ هديسل دبعلا نكي مل ممل متي اكلم هوكلم ولو مل مني اكلم هركسلع مل ودعلا نأ تيطعأ

 فجوأ مث هايإ هتبهوأ مهنم هل ءالوم 0 هيلع مهتباغو هايإ مثرسأ ناكول تيأرأ هدعب الو مسقلا ليق نيماسملا نم

 بهو امم ءاوس ممل لاك نوكيف اكلم نوكت نأ هيلع ودعلا ةيلغ ودعتفأ تلق ىلب لاق ؟ نيف-ومال .نوكي الأ هيلع

 نأ لبق بصغلاك هنأ ىلع لدت عامجإلاو راثآلاو ةنسلا تناك اذإف ؟ هلع هنوكيلع ال انضغ نوكلت وأ قرشا ذأ مه

 ذخأ مث دبع ىلع فجوأ ول لوأتم ريغ وأ الوأتم اماسد نأ ىرت الأ « مسقي ام دعب نوكي نأ ىغبني كلذكسف مسقي

 اكلام نوكيال نأ ىلوأ كرمملا ناك بصغب ملسم ىلع ملسم كالمي مل اذإف لوألا هكلامل ناك هيلع هربق نمدي نم

 رثألاب ةيف انلق انكلو هلخدلل اذه نإ لاقف ( ىف[: لالاو ) كلام 0 كلام كرشلا لحي مل كنأ عم

 سايقلا وهو انلق ام عمات رثألاو ةنسلا هذه لئاق كل لاق نإ تأ : ىلاعت نا همحر ( قفانتلالا )

 رثك ألا عدتو راثالا نم لقأ رثألا نم ءىشو ةنسلا عدتو ةنسلا نود ءىشب ذخأت نأ ىلإ ترص فيكف لوقعملاو

 اهلبق وهك ةمسقلا دعب كلذ نأ نابب ايف نكس لو اهيلإ تبهذ ىلا راثآلاو ةنسلاب انلق دقانإ لاق ؟ هيف كتوح اف

 مهلاومأ نم اوزرحأ ام نيماسملا ىلع اوكلم ول ودعلا نأ ا امأ : هل تلق ىلاعت هللا هحر ( قفا لالاف )

 اكولمم نوكم الوأ تلق : ىلب لاق ؟ لوألا هكلام نود نيكرستملا نع نيساسملا نم كالم نإ كلذ 0 00
 سانقلا انكرتو رثألا ىلإ انرص نكلو كلذ لخديل اذه نإ لاقف ؟ هوززحأ اذإ ودعلل وأ لاح لكب لوألا كلا :

 لبق همكح نوكي نأ لمتحم دق لاقف امملع سارقلاو راثآلاو ةئسلا هذبف هل تاقف : ىلاعت هللا همحر ( قئانتل الان ) ٠

 زوجي الف لقمع وأ سابق ىف امأ هل تلقف : ىلاعت هللا همحر( قئانتلالاف ) 6 مسقي ام دعب كح 0 0

 ىوريو ءىث هيف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ورب مل نإف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رثألاب الإ ناكول اذه نوك نأ

 ىنلا باحصأ نم انلوق هنع ىور نم لمتحف أ لاق ةحح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم دحأ ىف سيلف هنود نمع

 افا تاقف معن لاقف ؟ ك دنع لمتحفأ تاقف ؟ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه هيلع بهذ نوكي نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىفق ( قفا لال( ) ؟ اذام لثم لاق نيبأو معن تلقف اذه لثم ىندجوأف لاق ؟هيف ةلأسمال نأ ملعت رمأ نع كتلأسم

 كل خلا هزرحام دعب » ربظألا )١(

 لما هفالخ مسقي ام دعب هلكحو » هلعا (؟)
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 كلا راذ لها لإ ى ا مسملا دبلا

 تلقف ال لاق ؟امبسأ امهنوكلمي وأ امهنولانيف نوري وأ ريعبلا درع, وأ دبعاا مماإ قب اي ودعا نع ىعفاشلا تلأس

 نإ تيأرأ تلقف امههحاصل امه لاقف ؟ اتقي نأ لبق امهباحصأ ءاجف نوماس ا مبيلع رهظ اذإ اهبيف لوقت اه ىعفاشلل

 امه لاق نم مهو اميمحاصل ءاوس اهدعب و مساقملا لبق امه لاق ند مهنف نوتفملا ايف فلتحا لاقف ؟ مس اقملا ىف اعقو

 امهب ق>أ امهبحاص لاق نم مهنمو !,لإ ليبس الف لجر مس ىف اراصو مساقملا تعقو اذإف مساقللا لبق امهء>اصل

 هيفلجو زع هللا ريختسأ انأ لاق ؟ اذه نه ترتخا اف ىعفاشال تلق : ةمرقلا, امهب قحأ امهبحاصف امدق اذإف ام-ةي ملام

 انربخأ لاقف ةنسلا رك ذاف ىعفاشلل تلقف . ىلعأ ىلاعت هللاو ةنسلا ةلالد لاتتف ؟ 22سايقلاو راثآلا نيلوقلا ىأ عف تلق

 اهلبق تبيصأ دق ةقانلا تناكو راصنألا نم ةأرما تيبس لاق نيصح نب ناره نع ةبالق ىنأ نع بويأ نع ىنقثلا

 لاق كلذ ىلع لدي هثيدح رخآ نأل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةقان ىنمي هنأك : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاؤ )

 الك تاءجف لبإلا تتأف قاثولا نم ةليل تاذ تتلفناف مبيلإ معنلاب نوكيجم اوناكو مهيف نوكت تناكف نيصح نب نارمع

 اهب تحاص مث اهزجع ىف تدعقف ةرده ةقان ىممو غر ملف اهتسف ةقانلا كلت تتأ ىتح هتكرتف اغر هتسف اهنم اريعب تتأ

 ةقاناا اوفرع ةنيدملا تمدق اماف اهترحنتل اهيلع اهاحأ هللا نإ الع هلل تلعجف الع ردقي مف اهتليل نم تبلطو تقلطناف

 ىح اه رحنتال هللاو اولاقف امن رحنتل الع ىلاعت َّك تلعج دق اهنإ تلاقذ 7 هلع هللا كب ةقان اولاقو

 اهاحن نإ ابيلع هلل تلعج دق اهنأو كنتقان ىلع 00 نأ ءوربخأف هوتأف مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نذؤن

 اف 11 انآ اينرحتلا ابلغ لا اهاجمأ خِإ اهتزج امكن » 'لسو هيلع هللا ىل هللا لوسر لاقف اهترحنتل اهيلع هللا

 لدي ثيدحلا اذهو : ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلالاف ) « مدآنبا لاق وأ دبعاا كلمال امف رذنل ءافو الو هللا ةيضعم

 اهومهزارحإ دعب اهيلع مثراسإ نم تتلفنا ةيراصنألا نأو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةقان زرحأ دق ودعا نأ ىلع
 هللا ىلص هللا لوسر ذخأو امل رذن الو كلمال امف ترذن دق اهنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لرسر نجا اخ نأ تاو

 امزح اهنأب اهكلم نوكت نأ ةقانلا ةيراصنألا دَحأ دعب مل نياسملا ىلع نوكلع نوكرمملا ناك ولو هتقان سو هيلع

 اهسمخو اهسامحأ ةعبرأ تكلم نوكست وأ هب لوقت انسلو انريغ اذهم لاق دقو اهيلع فجوت مل اهنألاببف سمح الو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل اهسامحأ ةعبرأ نوكيف باكر الو ليم هيلع فجوب مل ىذلا ءىتلا نم نوكت وأ سما لهأل
 هللا لوسر ذخأ اماف لاق . ليواقألا ةثالثلا هذه دحأ ريغ اذه ىف همسوتي نأ دحأل الوق ظفحأ الو سلا لهأل اهسمخو

 نيملسملا ىلع نوكرمشملا كلمي مل اذإو نيماسملا ىلع ائيش نوكلمم ال نيكرمملا نأ ىلع اذه لد هتقان سو هيلع هللا ىلص

 مهسفنأل مث اوكلع ملام مهنع نوداسملا كلم ال نأ لعأ ىلاعت هللاو  هبشأ مثرايدفف هوزرحأف مبلبحم هيلع اوفجوأ ام

 فيكف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ًاتباث اذه ناك نإف ىلاعت هللا هجر ىعفاشلل تلق « هدعب الو ةمينغلا مسق لق

 ىعفاشلل تلق « اهم لاق ىلاعت هللا ءاش نإ اهدع ولو ملعلا لهأ ضعب ىلع نئسلا ضعب بهذي دق لاقن ؟ هف فلتخا

 هللا : لاق ؟ اذه ناك فيكف تلقق « هلك هب ذْخَأِي ملو هلك هعدب مل لاقف ؟ هكرت فيك اذه عمس نمع تيقل نم تيأرفأ

 (؟92لاقف تبهدذملا ]ده بهذ نم ضع 18 لاقف ؟ ءىث ىلإ هيأ بهذ ليف اتا د50 انه زو الو معأ ىل اعت

 ةهيرسإ ةعش با دحن الف شلاق رفتو همحْن مازور م1 نوكتت ل اح رمهس ىف لحر ديع ريصبف مساقملا هفلوقي اذكهو

 . ررحو « هدعبو مسقا لبق كلم ال نأ ىلع ةنسلا ةلالد » لصألا لءلو ةلخا هذه لمأت )0(

 ١) خا | مساقملا هيف عقت لوم اذكه لاقف ) هلعل 212"
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 دي منع

 ؟ئافلح هرارج تدخا»لاق ؟ جاحلا ةقباص تاكا دك كك مث لاق «(؟كت اشام» لاقف سو هلع هللا ىلصنلا هاتاف ا 8 070 1 00 ُض . :

 ادا سو 8 : دم#ا دمحم أ هادانق ىدمو رق لسو هلع هللا ىلد 3 لوسر باحدأ نم نحاحر كروم دق تمر تناكو 6( فش

 تحلفأ كرمأ كلع تنأو اهتلقول» لاق لسم ىلإ لاق (؟ كن اشام »لامف هيلإ عج رفوإسو هيلع هللا ىلح هللا لوسو همحر ف

 فإو لاق هيسحأو . لاق ىنمعط اف عئاج 31 لاقف هلإ عجرف دمحم ا. دمحم اب هادانق ىذمو دكر ف لاق « حالفلا للك

 ةفان دحأو فق. امه رسأ نيذللا نالحرلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هادفف كتجاح هذه لاق قةساف ناشطع

 وه اعإ » فرقث ين افلح ةريرحب 2م كا مسو هيلع هللا ىلك هللا لوسر لوق : ىلاعت هللا همحر ) قنانغلا اان )

 لوقي نأ ركب انك ناك اماف حاب م ةهئع وفعلاو هل اه> 0 نم 5 م لاملاو مدلا حابم كك ذوخألملا نأ

 دارأ ام ىلإ 0 دارأ نم اولخم نأ ىلإ ريصل كلدب هسحبو فقث مئافلح ةرير تسحا ىأ تدكحأ

 هارشماذهو نيماسملا نم ىلولا دْحْوي لاقف ةيالولا ددشي نم ضعب اذهب طلغ دقو : ىملاعت هللا هحر ( قفا: غلا )
 هنإ امأ) لاق , رست لاق (؟ ؟كنا اذه نيماسم نيلحرل لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاك دقو ةه> لكتب د دَحّؤي نأ لح

 ريغب الالح اذه سدح ناك املو « ىرخ>أ رزو ةرزاو رزتال نأ لجو زع هللا ىضقو هيلع ىنحت الو كيلع ىجبال
 ضعب هب لان اذإ اعوطت ىلحو هسفنب كلذ هقاقحتسال هريغ ةيانحب سحب نأ ازئاج ناك احاب» هلاسرإو هريغ ةيانج

 , ةينبال ملسأ هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأرف ريسألا اذه لسأو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلإلا4 ) هسباح بحمام
 اذكهو هراسإ دعب ناكذإ مالسإلاب هلْ لو همد همالسإب نةحو(حالفلا لك تحلفأ كسفن كلع تنأو اهتلق ول»لاقف
 اع الالدتسا هقاقريسأ مامالا ىأر نإ قرلا نم هيالسإ هجر و همد ةمالسإ هل نقح مسأف ناك رسشملا نم 1 نم

 همالسإ دعب قرلا هيلع تنثأ 0 اذبق نياحرلاب همالسإ كعب 01)سو هلع هللا نم ىلا نع ثيدحلا ندم انفدو

 دهاجم نع حجم ىفأ نبا نع انريخأ ناينس نأل دهاجم لوقل در اذهو : ىلاعت هللا همحر ( قناع الا )

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع ربخلاب الالدتسا اذه انكرتف نيماسمال ءىف مملاومأو رارحأ مهف ةونعلا لهأ ملسأ اذإ لاق
 هنأ امه هاداف اعإف هياحصأ نم نيلجرب ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا هاداف اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا )
 قرلا هيلع ىرحجم نم نيكرشملا نوماسملا ىطعي نأ سأبال نأ ىلع ةلالد اذه ىفو . هيبحاص اول ناب هنع قرلا كف
 دالب نم جإ رخ نإو مهمف هعص ولل قرتسيال ىلرةءلا اذ هو قرتسيال نيماسملا نم مملإ نوعفدب نم ناك اذإ يلسأ نإو

 ىنلا نال كارشلا دب لإ مالسالا دالب نم مسملا جر نأ سارال هنأ ىلع ةلالد اذه ىفو كرما دالب ىلإ مالسالا

 تفصوام ىلع ةلالد كلذ قف كرد دالب هدالبو همالسإ دعب ىل قعلاب ةيحاص ىدف اذإ لو هلع هللا ىبص

 هماعل رفك ضرأ ىهو هدلب ىلإ هدرو ىليقعلاب اذه ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءادف : ىلاعت هللا هحر ( قئانةلالاف )
 هورضنإ أ هيلع نوموعي موق لإ دري ل لجر يلسأ ولو مثدنع هفرشو مف هردقل هلع نوئرتح الو هنورضيال مهنا

 نع ىدفي نأ فالخقرتسإل ىل.ةع'او ىلقعلاب هؤادفو : ىلاعت هللا همحر ) قئانن االاذ ىلقعلا لاح لثم ىف الإ

 نع ىدفي نأ زاح اذإو نيماسملا نيغلابلا نع كرما نم قرتس نع ىدفي نأ نسا الو .: لاق نيهسملا نم قرتس

 . نيكرشملا نم نيغلابلا نيكرمشملا نوماسملا عيدي نأ زاج قرتسي

 لفات خلا تبثأ هنأ لدب اذبف نيلجرلاب هءالسإ دعب هاداف لسو هيلع هللا لص هنإف » هلعاو طقس هيف )0(



 دك ؟ن؟ ع:

 لتاق مهلك ريثك رسشب هءاجو ًادوق هب هلتقي ملف الاسم ةزمح لتاق هءاج دق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس قفاو»

 ركذي ل نأ لمتحم « كتبوقعب نأدبأل وأ كلذ ىلع دبش, نع, ىنيتأتل » رمع لوقو ًادوق هيلع.رب ملف هنيعب فو رعم
 ىف نوكي نأ لمتحمو رابخألا ىف طاتحا اك ًاطايتحا نأ لمتحمو نيدهاشب الإ لبقت ال نأ نم 2207نازمرملل لاق ام

 : لعأ ىلاعت هللاو اطاتحا نوكي نأ اندنع كلذ هبشأو هيدي وه نمع عفاد هنأل هريغ دهاشلا لعجف هدب

 ىىاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ كلام نب نك نع نأ نب ىسوم نع دم نع ىقثلا انريخأ ( قئاتثلالا

 تيأرأ » لاق دواج نم ةنه هل عنصنو ةنيدملا ىلإ لجرلا ثعبن لاق « نوعنصت فيك ةنيدملا مترصاح اذإ » هلأس هنع

 لتاقم فال“ ةعبرأ اههف ةنيدم او>تفت نأ ىنرس ام هدد ىسفن ىذلاوف اولعفت الف لاق لتقي ًاذإ لاق « رحم ىمر نإ

 رظن نسحو طايتحا اذه نم باطخلا نب رمع لاق ام ىبلاعت هللا هحر ( نإ: للف ) مسم لجر عيبضت

 بلغألا امت هريغل الو اذه لثمل نيضرتء» اونوكي ال نأ مهلك سانالو لاعلا عيلو مامالل بحتسأ ىنإو نيماسمل

 نإ الك دحاول زبي ام ةزرابلا نأل اذكه تسيل ةزرابلاو هضرعت نم ىلع مرحع اذه سيلو فلتلا هنم هلع

 نإف مهم هل نادي ال نأ بلغألا هدحو ةعانلا ىلع وأ ىمريف ندحلا لهأ ةعامج ىلع مدقتملا رطاخلا امتِإ رطاخم هنأ

 0 1| اكلك ماذلإ هلأ لوسر ا.لاق الجر نأ انغلب لبق ؟ ةعابملا,ىلع مذقتلاب نمأب ال'نأ ىلع لد ام لئاق لاق

 نا همحر ( ىفإ: خلال( ) لتق تح ًارساح لمحو هيلع تناك ًاعرد قتل « ًارساح ودعاا ىف هدب هسمغ» لاق ؟ هدبع

 نك ةططخلا نبا دن, نع ةنيبع نب نابقس انربخأ ىلاعت" هللا هنخ د( قنا ةلالإ ) زرحتي نأ رايتخالاو ىلاعت

 هلاك ىلا ةحر ( قفانةلالاث ) نيعرد نيب دحأ موب رهاظ مسو هيلع هللا ىلد املا كرو ن) تناكلا

 هللا لوسر ناكو اليل اهيلإ ىبتن اف رببخ ىلإ ٍهسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز راس لاق سنأ نع ديمح نع ىئقثلا انريخأ

 مملعراغأ نولصي اونوكي مل نإو كسمأ اناذأ عمس نإف حبص, ىت> مهيلع رغب مل الل موق قرط اذإ مسو هيلع هللا ىلص

 هللا لوسر اوأر اماف مميحاسمو م,لتاكم مبعهو ةيرقلا لهأ جرو نوداسملا هعم هك تك حببصأ الف حبصإ نيح

 اذإ انإ رببخ تبرخ ربك أ هللا ريك أ هللا ». لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف سيمملاو دمحم اولاق سو هيلع هللا ىل

 هللا ىلص هللا لوسر مدق سمتل ىمدق نإو ةحاط ىنأ فيدرا إو سنأ لاق « نيرذنملا حابص ءاسف موق ةحاسب انلزن

 مرحتب سيل حبصي قح ريغيال ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سنأ ةياور ىفو ( قفا ةلالاف ) مسو هيلع
 اا ا ا كفك طم نم رضي نوكي نأ ىلع هكلو ملعأ ىلاعت للاو لاح ىف نيراغ الو ًاراهنو اليل ةراغالل

 "000 || ذود اضن نالسلا سس لتقبف الل اوراغأ اذإٍت را طاتخت دقو نورعشنالث يح: وأ نيك نم اوتؤي نأ نم

 4 سو هيلع هللا ىلص ىنلا لعف نم اذه نأ ىلع لدام لئاق لاق نإف « مثدحأ لجر اوعطقف كيتع نبا لتق ىف كلذ

 . هولتقف دولا نم دحاو ريغ ىلع ةراغلاب رمأ دق لبق ؟ اليل دحأ ريغي نأ مرحتب

 ىراسألاب ءادفلا
 نيصح نب نارمع نع باملا ىنأ نع ةبالق ىفأ نع بو»أ نعنقللا انريخأ : ىلاعت هللا هحر ( قفا: تالاف )

 ىلدهللا لوسر هب رف ةرا ىف هو-رطو هوقثوأف ليقع ىنب نه الجر لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ رسأ لاق

 دمح!, دعحساب هادانق ةفيطق هتحعو رامح ىلع وهو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع ىنأ لاق وأ هعد نو ملسو هيلع

 )١( هححصم هتك ؛ ها هانعم مهعأ هفيرحت نإف « لمأتو خسنلا ىف اذك 1

  (0)ررخو ؛:لصألا ىف اذكه /
| 
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 نوقاعبو ضعب نم مظعأ اذه ضعبو معنق مهءامد لحال اذهنأو درت تكن لاق ؟نيماسملا ةروع ىلع مهنالدكا

 نم دحأ لتاق نإ لاق ؟ مثءامد لحن ىذ مث ىعئاشلل تلقف ىس الو دح الو لتق مهم غلس الو 2 1 تفصو اع

 نودام و هلام نحو هنرذ 09-00 هؤابسو هلتق لح بر كلا لهأ ّح 9 نق وأ كد 5 بهار مالسإلا لهأ ريغ

 ” نوشلا الق 0 الو نولي الو:تفصو ا نرد ل

 لوافقلا
 ؟ سقت نأ لق اعيش مانغلا نم نولع :ًاتسملا وأ ىعذلا وأ ىزاغلا د.علا وأ رحلا مسملا تب ,أرفأ ىعفاشلل تلق

 ةلهح موهلا ناك نإو هيد تأ تأ ىذا ك”له نإ قرس ام ةمق .الؤه نم ذضناو لكما 1 ال لاقف

 فئاعبال لاقف ؟ هعاتم قرح وأ ه-رس قرحمو هتباد نع لجريفأ ىعفاشلل تلقت اوبقوع اوداع نإف او.ئاعي ملو اوملع

 ةب ومع الق لاومألا ىلع امأف تاب وقعلا كلذكو نادبألا ىلع دودحلا هللا لعح اعإو هندب ىف بشاعي اعإو هلام ىف لحجر:

 نب ورم نع ةنيبع نبا انريخأ لاق ؟ ةجحلا اف تلق مر هريثكو لولغلا ليلقو ىلاعت هللا همحر ( ىف|إ_ةلا](ؤ) اهيلع

 لزتف «رشتست » انرضاح لاق سنأ نع.ديمح نع ىقثلا انريخأو ©00ت عش نب ورع نك ادع 0

 ملكت لاق ؟ تيم مالك وأ ىح مالك لاق ملكت رمع هل لاق هيلإ انييتا امفرمح لع« تيدي رص ا

 لجو زع هللا ناك اف صغنو جلتقنو مديت انك تييو اني هللا لحام برعلا رشاعم كانإو انإ » لاق سأبال

 ليفت نإف ةديدش ةك رخو 1 00 0 نفور! تلقق ؟لوقتام رمل اقف « نادي عي انل نكي مل يعم

 تيشخ اف ؟روث نب ةأزجمو .كلام نب ءاربلا لتاق ىحتسأ رمع لاقف مهتكوشل دشأ نوكيو .ةايحلا نم موتا 1

 تَنعَنْرا ام.هللاو تلقف' هنم تيس تفتر رع لاقل نب لكت هل تلق دق ليبس هلتق ىلإ سيل تلق هلتقي نأ

 دهشف ماوعلا نب ريبزلا تيقلف تجرخف لاق كتنوقع نأدبأل وأ كاب هب تديش ام لع تال لإ < 00

 ىلع لزم. نأ نازمرملا نه لبق نم لوبقو ىلاعت هللا هحر ( قف[: ةلالأ ) هل ضرفو ملسأو رمع كسمأو ىعم

 نيح ةظيرق ىنب نء لبق ملسو هيلع هللا ىل هللا لوسر نإف ٍلسو هلع هلا ىلد هللا لوسر ةنس قفاوي رمع مح

 لهأ نَم مامإلا لبقي نأ 2 ( .قنانثلالاف ) ذاعم ن نب دعس ؟ح ىلع اولزمي نأ برحلا مهب . ده>و ,مهرصح

 ةعانقلا لهأ نم تفصو نمل ناك امتإ مامإلا لوق نأ ىلع تلد ةنسلا نأ كلذو مالسالل هرظنو هلقع ©2نصحلا

 هنم اولبق ام فالخ لبق نوكيف لقعلاو ةقثلاو ةعانقلا لهأ ريغ نم مهفالخ لبقي نأ ىدنع مامالل زوحي الف ةقثلاو

 ؟ عنصرام ىرديال هلعل نم يح ىلع كزني نأ ووجن فيكو لئاق لاق نف رثع هل نكي مو رظلا كر 000 0

 امل كلذ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو نيكرمتملا نم ىراسألا ىف ءادفلاو نملاب نذأ لجو زع هللا ناك امل ليق

 ةنس مث ىللاعتو كرابت هللا باتك هب ءاج دقق لعف كلذ ىأف قرتس وأ لتقي وأ ىدافي وأ نع نأ ًآدبأ محلا دعب

 بحأو باتكلا اذه ريغ ىف رابخلا ىراسألا ىف مامالل نأ انفصو دقو ( قفا ةلالاف ) دسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 زشنل دشأ كلذ نك نإ عدبو برحال افطار ودعا نهوأ كلذ ناك نإ لتقيف هلهأو مالسالل رظنلا ىلع نوكي نأ

 هل نكي مل هيلع مدن مث نامأ هيف لوق مامإلا نم قبس قمو رمع ىلع سنأ هب راشأ ام وحن ىلع ودعلل بلطأو برحلا

 دوق الو ( قفا لا/إه ) «سأبال, ملكت » رمع لوق لثم نامألا هبشي لوق لك كلذكو هنم قبس ام دعب نامألا ضقن

 اذه ىف رمع لوقو ادوق رمع هيلع رب لف روث ند ةأزحمو كلام نب ءاربلا لتاق نازمرهملا نأل هنيعب دحأ لتاق ىلع

 )١( هححصم هبتك . هبنتف هيف نحن امف رهاظ ريغ هنإف ًاضيأ هدعب ام لمان ملف ثيدحلا نئم كرت .

 )( لم تا رظنو هلقع نم يح ىلع لوزنل نصحلا لهأ نم م 2 لبقي نأ » : هلعلو , طقس هبف اها اناا لش ا ل ٠ :أ ماتيس لن او لق الا
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 ١ نعل لسو هيلع هللا لص ىن'ارمأ ضعبب ريخع (ةكك نمت نيكرسشملا نم سان ىلإ ةعتلب ىبأ نب بطاح نم» هيف اذإف

 )نم كع« نم ناكو اهسفنأ نم نك أ ملو شيرقف اقصا» ًاءرما تنك ىنإ هللا لوسراي ىلع لجعتال لاق ؟ بطاح اي
  هتلعف ام هللاو ادب مدنعذخم أ نأ كلذ ىنتاف ذإ تدبحأف ةبازرق ةكع ىل نكي لو مهتابارق اهب نومحم تابارقمملنب رجابملا

 1 علطا دق لحو نع هللا لعل كيرد امو اردن دش دق هنإ» 0 هلع هللا ىلد ىنلا لاقف قفانملا اذه قنع قير ىعد

 «ءايلوأ ودعو ىودع اوذختت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي»)تلزنف لاق 2 ترفغ دقف متئشام اولمعا لاقف ردب لهأ ىلع

 تاكل ناك ال هنأل نونظلا لارعتساب حلا حرط كل انفصوام عم ثيدحلا اذه ىف : ىلاعت هللا ه>ر ( ىف االاث)

 7 ةغرال ةلز نوكي نأ ل متحو هلهأعنميل هلعف هنأو مالسإلا ف اكاش هلعفي ل هنأن م لاق كبطاحلاق ام نوكي نألمتحم

 .. هلتقي ملنأب هيف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حو هلعف لمتحا امف هلوق لوقلا ناك حسقألا ىنءملا لمتحاو مالسإلا نع

 7١ سو هلع هللا ىلح هللا لوسر رمأ نأل اذه نم رهاظلا ىف مظعأ اذه لثم ىف ىتأ دحأ الو ٍبلغألا هيلع لمعتسي ملو

 هللا ىلص هللا لوسرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ, نيكرسثملا باخ نم ناك اذإف هدعب نييمدآلا عيل هتمظع ىف نيابم

 ىلوأو هلاح نملقأىف هدعب نم ناك الوبقم كلذل نوكيف سوفنلا ىف عقب امت بلغألا هراع باعام هقدصف مهترغ ديرب ملسو هيلع

 هكرت امنإ قدص دقلاق ٍلسو هلع هللا ىلص هلل الوسر د نإ لئاق لاق نإ تيأرفأ ىعفاشلل لق هنم لئق ام لثم هنم لدقب نأ

 نوبذاك نيقفانملا نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ل دق هل لاقتيف هريغو قدص'ا لمتحم ناك هلعف نآبال هقدصب هتفرعا

 .لتقلا نيقفانملا ىلع هكح ناك هقدصب ملعلاب بطاح ىف ٍلسو هلع هللا ىلد ىناا يح ناك ولف رهاظلاب مهءامد نقحو

 كح عدي نأ هدعب كال نو د را 1 رهاظلاب دك ف نس

 ةلالد هنع آي قح ماع وهف مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هب مح ا لكو ةيلهاجلا لهأ للع نم تفدو ام لثم هل

 5 ىف ادوجوم كلذ نوكي وأ ةنس.هل اوله نأ مف نكمي ال نيذلا نيداسملا ةعامج نع وأ اصاخ هب دارأ هنأ ىلع

 ؟ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا كرت اكدكرت مأ .هلعف نم ةبوقعب اذه ا لا لجو زع هللا

 دقو داهتجالا ىلع اك ماماللق تابوقعلا امأو لاحن لطعت الف دودحلا امأف دودحلا ريغ تابوقعلا نإ ىعفاشلا لاقف

 اذه ناك اذإف «دح نكي مل ام» ثيدحلاىف لبق دقو «تائيملا ىوذل اوفاحن » لاق هنأٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع ىور

 ىذ ريغ نم ناك اذإو هل ىناجتي نأ تدبحأ مهتم ريغ ناكو ةلاه© بطاح نء اذه ناك اك ةلاهي ةئيملا ىذ لجرلا نم

 ا كا31: رب كقرتمملا در مالسإلا لوأ ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك دقو هريزعت ملعأ ىلاعت هللاو مامالل ناك .ةئيحلا

 نم ةبوقع سو هيلع هللا ىلص ىناا كرت دقو هيلع امب فرتعملا ىنعي هتلاه+ ملَسو هيلع هللا ىلد ىنلا رمأ نم كلذ كرتف

 هورذحل ًائيش ودعلاب اودار ,أ هنأ مهنع رب وأ نياسملا ةروعب نكي ىذلا تأ رأ ىعفاشلل تلقف هللا لبس ىف لغ

 منع اري ودعلا دالب ىلإ ىضع وأ عداوملاو يسال نم
 "00007 | دلو ةبوتع نوسخمو ءالؤه روع لاق

 'ادهعلل ضقنب سيلف دهمال اضمن اذهم رن مل : اولاقق ودعلا دالب ىلإ دحاو مهنم راص اذإو مهءامدو مهلا ومأو مهمبس لحب

  نوكيو عءاوصلا نم نولي و نوبقاعي لاق ؟نيماسملا ةروع ىلع اولد اذإ نابهرلا تيأرأ ىعفاشلل تلق سدحمو رزعيو

 ' لوا رإ اوكري وأ مالسإلا رادب اوميقيو ةيزجلا اوطعي نأ نيب نوريخيف مالسإلا ضرأ نم مهجارخإ مهتبوقع نم

 ره لآملا وأ عاركلاو حالسلاب مهوناعأ نإ تيأرفأ ىعفاشلل تلق نجسلا عم مهيتاعو نجسلا مبعدوأ اوداع نإف

 )١( لمأت + « خلا ىنلا نم كل ىرنف » : هلعل .
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 قار دارا هلام قا رسولل را“
 ملام لتقيل مدق نإو مالسإلا دالبىف هلا ىف عنصام ودعلا دالب ىف ريس الل زوحم :ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 0 نع ةنيدملا لهأ صضعب انر >> ا ( ىع لالا 3 ع زيفصلا نيب كح رلا دك اضرم 0 برض هئم هلشإ

 لخد مو 2 1 قلطف هتنع ترصتل ةر لا موب ةعمز نب هللا ددع ىذا نيب مدق انفردت نأ ىرهزلا ن ء هللا دبع نبا

 ماشه نع علا له 0 انريخأ ( قثأ 3 الا / امل ثاريم الو قادصلا فصن امل اولاقف ىعلا لهأ اولأش

 ىورو للا مو هصرف ربظ ىلع فقاو وهو ارومأ لعتو 5 قدصت ريبزلا تاقدص ةماع نأ هنأ نع ةورع نبا

 ةطعو ( قفا: ةلالاف ) لوقن هلك اذهبو لباوقلا نيب سام ق>اةزئاج ىليخلا ةيطع : زيزعلا دبع نب رمح نع

 دمحم نب مساقتلا لاقو ىلاعت هللا همحر ( قنات ثلالاف ) قرالا هبش وأ قرغلا ىلإ لصي ملام ةزئاج رحبلا 0

 لهأ نم مث ريغو تعم غن ني لرق نواسنسو دك ل كالا ) ة نئاج لما ل بيسملا ع نباو

 ىرهزلا نع كلذ ىورو ثاثلا ن مراسألا ةطع وتلك ل ه لماخلا ةيطع لاق هنأ بئذ ىفأ نبا ن نع ىور دقو ةنيدملا

 مثت تح ةزئاج اه طع ىلبلا ىف لئاق لاق مث رلعأ ىلاعت هللا و نبا وقلا نيدهنم دحاو الإ روح سيلو ( قفا:علالاف )

 ةلالد «تات م اماقر) لحو 5ع ا لوقف نسيلو ) كاكا هب تر افيفح المح »)ل حو زع هللال وق لانو ربشأ ة ةترم

 هل زوج ال نأ ىف هنكحو اليقثو ليم ريغ اضرم نوكي دق ©1)يجلا ريغإ ضرم ىلع ةلالد هيف تناكولو ضر ىلع
 1 لياوقلا نيب ندع نيح دالولا روذح 0 هل لمتح لاقثإلا ناك هيف كلذ ناك ولو ءاوس ثلثلاا الإ هلام ىف

 محن لق ؟لش هللا ناوعدي دق لاو نإف اخلاص امو ل هنالأشو لَو رء هللا ءاضق هف ناش ىذلا تقولا كلذ

 مونلاو كلا ريغتال ربشأ ةتس دعب اهنم ضرملاب هيشأ اهلمح ل وأ ىف ىلب او هليقو هرخآو هطسوو لجلا لوأ عم

 قح ضرع سيل رورس لرحلا نأ الإ اذه ىف امو ايلمح نم ءدبلا ربش ىف اهبنم ف2 اهررق ىف شو فشلا

 امافا  تنذ ىأا اا اقام نوكتسف هر لإ هلوأ ند هلك اضن لا 2 نك 0 0 لاخلا 0

 قيفلسلا ةررع لع نك لير
 مهناروعنم ةروعلاب وأ مثوزغ نودرب نيماسملا لآ را لهأ نم ن؛ ا كك سلا تيأرأ: :ىعفاشلل ل او

 هل تتدثنم مد ل عال : ىلاعت هللا همحر ( قئاخم 0 االاؤ ( ؟نيل كرما ةألامت ىلع ةلالد كلذ ىف نوككد همد كلذ ل اع له

 ىلع ةلال دل لتلاو رنكشلا 1ع تش مش ناعإ دعب اند 1 ردك ردك نأ ناحل فز وأ لتقي نأ الإ مالسإلا 3 همرح

 « نيب لك نيماسملا ةءاكن ىف مدقتبإ وأ اهرذحل ةرغ هنم نودبرب نيماسملا ل ردح 1 را الو ملسم ة ةروع

 لالدتسالا دعب ةصوصنملا ةنسااب هفلاخ نأ ىّدتع هلع الشم جيمس ال اع هتلقلاق ؟ اسايق مأ اريخ اذه تلقأ : ىعفاشلل تاقف

 دمحم نب نسحلا نع رانيد نب ور نع ةنيرع نب نافس انريخأ لاق .ء هف ةنساا نكن ىعفاشلل لمقف تاتكلاب

 اوملطنا لاقف رسزلاو دادقملاو انأ مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر انثعب لوي الع تعمس لاق عفار ىلأ نب هللا ديع نع

 باتكلا ىجرخأ امل انلقف ةنيعظلاب نحن اذإف انليخ انب ىداعت انجرخف باتك ابعم ةنيعظ اهب نإف خاخ ةضور اوتأتقتح

 مسوهياع هللا ىلص نانودر هبانيتأف اهصاقع نم هتحرخأف باّثلا نيتاتلوأ باتكلاند>رختل انلقف ٠ َباَتِك وإلا كلاعف

 . لما هر مدعلا ىلإ ال ثلثلا ىلإ لكلا نم ميسحلا ريغي ضرملاف ىأ درلا لحم وهو «ول» باودج اذه )01(

 (؛-960)



0 
 سانلا نويدك نوكي الو هنوسبحم الو محل فب مهضعب لاقو لاملاب ممل سبح زءره نبا لاقو ةدوعلا ناطلساا هعئم

 فالخ زمره نبا نعو ةعيبر نع كلذ ىورو لاملا مهطعي مل نإ مثراسإ 3 دوك قره زال عا زوالا نع ىورو

 امتإف هلوق لاق نمو ىعازوألا بهذ» بهذ نمو ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) ىلوألا ةلأسملا ف هنع ىور اه

 دعب هءاج نم درب نأ ةييدحلا لهأ حلاص مَسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ ىو, هنأ مرضعب نع ىوراع هارأ اف جتحم

 هللأ ىلص ىنلا كك ءاح مث هعم دودرألا ريصب 1 لتقف هدر ريصب ونأو هنأ ل هدرف لدنح را هءاجق انكم حاصلا

 قيرطب ناكف هكرتو هلع كلذ بعي ملو سو هيلع هللا ىلص ىنلا هدرب ملف مهل هللا ىناحمو ممل تيفو دق لاقف سو هيلع

 هاذأ نم هولان امل هللإ همضي نأ ٍلسو هلع هلا لسنا .لوشر اولاش  نح نينازق لاما لك قع عطقي, ماشلا

 2 فرحا هدانسإ 5ك قرط الو تفصو !؟ ىزاغملا لهأ هاور دق ثددح اذهو هللا همحر ( قنات تل الا )

 مهضعب فذق وأ اضعب مهضعب لتقف برحلا راد ىف السر وأ نينماتسم وأ ىراسأ نواسملا ناك اذإو لاق هربغا ف

 ىزول مهنع طقسإ امتإو مالسإلا دالب ىف هولعف ولو مهيلع نوكي اك حلا هلك اذه مهملعف ةيبرح ريغب اونز وأ اضعب

 دودحلاف ةاكز الو ةالد الو اهود منع طقسن ال ام” اًضرف منع برالاراد طقس الو ةهمشا ىعدا اذإ ةس رح مثدحأ

 نيكرشملاب قوحللا نم هلع فوخلا انعنع الو دحلا هيلع مقأ ودعال رصا# وهو ادح لجرلا باصأ اذإو مهملع ضرف

 برحلا رادب قحلي نأ عضوم ىأ نم هنك< هنأل ادبأ دحلا هيلع انقأ ام بضغي نأ ايقوت انلعف ولو ىلاعت هللا دح ميقن نأ

 ةنيدملاب دحلا سو هدلع هللا ىلص هللا لوسر ماقأ دق ٍدسو هلع هللا ىلد هللا لوسر كح مث هؤانث لج هللا يَح هنع لطعيف

 مهجرخأو مارتشاف نيءاسملا نم ءاسنو الاجر ىراسأ وأ اريسأ ممدبأ ىف دجوف برحلا دالب لجرلا لخد اذإو ىلاعت

 سيلام ىرتشا نأ ادئازو ءارعثلاب اعوطتم ناكو هل كلذ نكي مل مهمأ ىطعأ اب مهملع عجري نأ دارأف برحلا دالب نم

 ةأرملا ترسأ اذإو مثرمأب ىطعأ هنأ لبق نم مهيف ىطعأ امب مهيلع عجر مهارتشا مجرمأب ناكنإف رارحألا نم عاب

 نوداسم اهدالوأ نأل اهدالوأ الوىه قرتست مل نوماسملا اهيلعرهظ مث حاكن الب اهثطو وأ برحلا لهأ ضعب اهبحكنف

 هنأل ادساف هحاكن ناك نإو كرشملا حاكتلاب اوقحلو دلولا اذه هب قدلي مل مالسإلا راد ىف جوز امل ناك نإف اهءالسإب

 ىف حيحص وهو نوجسملا وأ مالسالا داكف وأ برحلا راد ىف نيهاسملا نم ريسألا عنص اهو هثاربم مقال كلذكو

 .. كلذ ريغو ةقدصو ةبهو عب نم زئاج وهف هيلع هركم ريغ هلام

 برملا راد ف نماتسملا

 مجوقرافي نأىلإ نونمآ مهنم ودعلاف نامأب برحلا دالب نيماسملان ه موق لخد اذإ ىملاعت هللا همحر ( قفانشنالا )

 مهل بحأ نك أ مل مجءاسنو نيماسملا لافطأ ودعلا رسأ نإو مهتتايخ الو مهمظ ممل سيلو مهنامأ ةد» اوغلبي وأ

 لافطأ نع ممولتاق اولعف ادإف مبيلإ اوذبنيو نامألا مهيلإ اودري نأ مثولأس ول مهل بحأ نكلو ودعلاب ردغلا

 ا مهئاسنو نيماسملا
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 قارا لاك 1

 عم اماف اعيش ممل قرشا مهام نه لاع جرخف انماتسم قرا راد جسما وأ ىمذلا لخد اذإو ) قفا خل الا (

 ني نسل 7 - 0 و و 2 2 امأو هيف رفاكلل انامأ هب ٍزسملا جورخ نوكي نأ هيفام لقأ نأل برحلا لهأ نم هلهأ ىلإ دريو هل ضرعن الف لسملا

 ىور اعإ 2 امه هلم ان هةعم 0 نر ال هنآل ةمئعت انأ امهدحأ نال وق ايف » عيب رلا لاق 2 ىمذلا م

 ىلرحلانظ نإو مهلا ومأل انامأ 217 ملاومأن م ىمذلا عمام نوكي الف « مهاندأ مهتمذب: ىعسروو ,هؤامد ًانكص نرسل ١

 الو هلام ذَحَأَت و هيبسن نأ انل ناك انم نامأ الب'انيلإ ةراجتب افرح لخد ول ام هل نامأ كلذ: نأ هعم ةلاع تعب ىذلا

 نءىمذلا عمام منعت ال انأ ىناثلا لوقلاو كح هنع ليزي ىذلاب هلالو هل نامأ كلذ نأ ارجات لخد اذإ ةخاب هنلك قرا

 نأ ول اك هلام لثم نامأ هل هريغ لام نم هعمام ناك هلام ىف ىئمذلل ضرعن ال نأ انيلع ناك امل هنأل ىرخلا لام

 نامألا نم هل مدقت امل هلام ىف هل ضرعن مل برحلا لهأ نم هريغل لامو هسفنل لام هعم ناكو نامأب انيلإ لخد ايبرح

 لثم هريغل هعم ىذلا لاملا ىفالو هلام ىف هل ضرعتي مل مدقتم نامأ ىمذال ناك امل اذكبف هريغل هعم ىذلا لاملا ىف الو

 - . ىلاعت هللا ءاش ْنِإ هبشأ نيلوقلا رخآ ناكو .ةتحرب قيقوتلا لان هلو 1 1

 اسوبح وأ اتثوه :اريسأ برحلا دالب ىف ناك ملسملا رسأ اذإ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب. عيرلا ان ربخأ

 ذخأ هلذ هنم اونمأ مهنأ هيلع نك ملو هونمؤي ملو هريغ عضوم وأ هنم حاربلا ىلع ردقي ال هنأ ىرب عضوم ىف ىلخ وأ

 تفو رع مهدالب ىف هواخدأو موضع وأ هونمأ نإف لاعت هلا هر (ىناحع االاؤ ) مهعاسنو مهنادلو نم هيلع ردقام

 كانمأ دق اولوقي نأ الإ كلذ لقي مل نإو نينمآ هنم اونوكي نأ مهل همزلي هنإف هيلع نورداق مثو هايإ مهنامأ ىف مثدنع

 هل لع ىلإوألا ةلأسملا ىف لوقلاك هيف لوقلا ناك اذكه اذه اولاق اذإف انامأ كنم بلطن اال انأل كيلع انل نامأ الو

 ادلب وأ مثدالب حربيال نأ هيلع اوطرشو هولخو هونمأ نإف هسفنب باهذلاو اهداسفإو مهلاومأب باهذلاو مهلابتغا

 سيل مه ضعب لاقو تره للعلا لَه ضع لاق ىل اعت هللا همحر ) قفا 5 االاؤ ( ا 5 وأ نراعل هلع اوانخاو وعش
 .٠ ( - .٠ 0 أ 5 8

 ميتا هولوي مل وأ موعايُض نم هولوو هونمأو هليبس اولخف نيماسملا نم لجرلا ودعاا رسأ اذإو لاق ء« بره نأ هل

 "نع عقدي نأ هلف دخول كردأ نإف برها هلق هسفنب برحلا ان مهو الو محلات نأ هل سلف هنم مهل نا هانإ

 نوكرمشملا رسأ اذإف هبلط نع عجري ملام هلام ذخأيو ءاش نإ هلتقيف نامألا ريغ هبلط نأل هكردأ ىذلا لنق نإو هسفن

 ق دوعت نأ هل ىعبلل الق مثراسإ ىف دوعن نأ ءادقاا عقدي م نإ هلع اودخأو تقو كإ هعقدلا ءادق ىلع هولخف مبملا

 ةنم مهطعي الق هوم يطب لاث ىلع الإ هتلحم ند اوعنتما اوناك نإف ةدوعلا دارأ نإ ةعدب نأ مامالل ىغملل الو مثراسإ

 لكب هؤادأ الإ هل لحم مل مهنم هذخاب ءىشيلع مرهاطعأ ناك نإو قع ريش هنمهذخأ لع ةرظرت | لإ

 هيلع هركتسا ام مهيلع حرطأ امتإ مهللإ هيدي نأ هل ىغنا ءىش ىلع اثدتبم مهحلاص ول اذكهو لاح

 ميطعينأ ديعب هولسرأ وأ ءادق مهبطعيل السر هعم اولسرأو ودعلا ىد.أ ىف ريسأ ىف ىلاعت هللا هحر ( قنا: علالان )

 ىوري ( قنا: ةلالاإز ) مثراسإ ىف دوعي نأ مهمإإ هب لسري وأ مهلوسر ىلإ هعفدي مل نإ هيلع اوطرمشو محل هامس ءادف

 ةدوعلا دارأ نإ مهضعب لاقو لاملاب مهل قيد مث راسإ ىف دوعال اولأف مهنأ ىمعجنلا مهاربإو ىروثلاو ةراره ىنأ نع



 كة

 انقمللأو حاكتلا انخسف نيكرشلا حاكنب اهجوزت هنأ ولو دح هيلع نكي لو رهم امل نكي لو تدح اهسفن نم هتنكماف

 ولو ة.ءارغلا ءانمزإأو عطقلا هنع انأرد ًائيش ضعب نم مهضعب قرس ولو ررملا امل انلعجو دحلا هنع انأردو دلولا هب

 ىلع قينالا نوبصني نيداسملا نه موقلا ىف لاقو نيبمدآلا قوقح نم اذه نأل مهنيب ابرلا انددر ضعب ىلع مهضعب ىفرأ

 نيلوتقملا ةصح ردق نيلتاقلا لقاوعىلع نيلوتقملا ةيدف أطخ لتق اذبف مهضعب لتقف قينجاملا رجح مهيلع عجريف نيكرشملا

 اولتق مهنأل نيلتاقلا لقاوع ىلع مهتايد فاصنأف مبلتقف مهنم ةسمخ ىلع رجحلا عجرف ةريثع قينجالا لبح رج هنأك

 مل لجر ىلع قدنجنلا رجح عجر ولو مثهريغ عم مهسفنأ اولتق مهف مهلعف نم مهتصح نودؤي الو مهريغ لعفو مهلعفب

 نيراجلا لقاوع ىلع هتيد تناك مهل نيعم ريغ وأ رجلا ريغب قنجنملا لهأل انيعم اديعب وأ قنجنملا نم ابيرق ناك هرحب
 هتلقاع الو همزلب مل مهل هك اسمإ ىف مهعم رحب الو ءىشب اهنورحم ىتلا لابخلا نم محل كس لجر مهيف ناك ولو مهلك

 قينجنملا طقس وأ مهلك مهلتقف رجحلا مهملع عجر ولو الف حالصلا لعفب امأف لتقلا لعفب الإ دن ملانأ لبق نم ءىش

 لتق هنأل مهنم دحاو لك ةيد رشثع مهيدي نم لقاوع نع عفرو مهلك اودو ةرمثع مهو مهلك لتقف مهرج نم مهيلع

 لجر ىمر ولو دحاو لك اذكه مث هريغ لعف ةصح هل ذخؤرو هسفن لعف ةصح هنع عفريف هعم ةعست لعذو هسفن لعفب

 ًائيش فيسب برض وأ هيلإ تعجر مث ارادج تباصأ اهنأك هيلع ةيمرلا تعجرف فيسب برض وأ اهريغب وأ ةدارعب
 اماسم باصأت برحلا دالب ىف ىمر ولو ًائيش هسفنل نمضي الو هسفن ىلع ىنج هنأل هل ةيد الف فيسلا هيلع عجرف

 هناكم فرعو هآر نإو هل ةيد الو ةبقر ريرحت هيلعف هرب ملو ةيمرلاب هدصق دصقي مف لسأ ارفاك وأ اريسأ وأ انمأتسم

 ريغب هامر اذإ صاصقلا هيلعف اماسم هفرعي وهو هدمت ناك نإو ةرافكو ةبد هلعف هلتقذ ىمرلا ىلإ رطض» وهو ىمرو

 ملسملا هبرض الإ هيجني ال هنأ ىأرف محتلا دقو السم هماعي وهو كرسشم هب سرتت نإف هلنق دمعو أطخ الو ةرورض

 ”اكارقلا درا ىف نآك اذإ هلك اذهو ةيدلا هلع انلعجو صاصقلا هنع انأرد هباصأ نإف ةرسملا لتق ديري:هبرضف

 ملسملا هيف نوكي نأ زوم عضوم كلذف نيكرششلاو نياسملا فص نيب ناكف نيكرشملا نع جرفتا اذإ امأف مهفصوأ

 فلحأ ءؤالوأ همهتا نإف لقعلا هيفو أطخلا نم اذبف اسم هتدجوف اكرمشم هتننظ لاقو الجر لجر لتق نإف كرشملاو

 ليق ؟لتقب اهيف دمعيال ةراغوأ ىمرب نيكرششملا دالبب بيصأ لس ةيد تلطب أ فيكلئاق لاق نإف هلتقف السم هئاءام محل

 اخ لكي نمؤلاىف لجو زع هللارك ذف«نيعبانتم »هلوقىلإ «أطخ الإ انموم لتقي نأن مؤ ناك امو» لجو زع.هللا لاق

 ةعونملا مالسإلا دالب ىف.نالوتةم نبذه نأ ىلع كلذ لدف ةبقر ريرحمو امهنم دحاو لكىف ةيدلا أطخ لتقي ىمذلاو

 هللاو ةيآلا لمتحم لف ةبقر ريرحت هيف لعجف لتقي ذل" ولع نع نمؤملا ؟ امهكح نم ركادو. ةعابلا بولا اذالبال

 نم وهن لسم لكو تلزن هنأ كلذو «يكلودع موق ىف ىنعي يل ودع موق نم ناك نإف ههلوق نوكي نأ الإ معأ ىلاعت

 نوكي ال نأ ىلع تناك ولو مجعلا اوملسم كلذكو نيماسملل ودع موق نم مه برعلا ىماس» نأل نيداسملل ودع موق

 معز نأ لوقلا اذه لاق نم مزلل مالسإلا لهأل ودع ه نيكرشملا ةعامج نم مالسإلا دالب ىلإ جرخ سم ىف ةيد

 5+ فالخ اذهو ةيد هيف نكست ملو ةبقر ريرحت هيف تناك لتقف مالسإلا راد ىلإ جرخف نيكرسشم موق نم سأ نم نأ
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 نب قرفلاف كلذ لوقي للعلا لهأ نم ىضرأنم ضعب تعم“ دقو انلقام ىلع ىبلاعت هللا ءاش نإ ةبآلا ىنعم امنإو نيماسملا

 ىلا برحلا دالي ملسم لتقي وأ ةبقر ريرحمو ةيد هيف نول يف لتقلاب دومعمريغ مالسإلا راد ىف لسملا لتقي نأ نيلتقلا

 . ةيد الو ةبقر ريرحم كلذ ىفف ٍلَقلاب دومعم ريغ رهاظ اهمف مالسإ ال



 0 و 6

 نإفروظحم ىدنع هجولا اذهريغل اهلتقو ةعفنم ريغل اهلتق حابأ هدجأ ملو الع ردقي مل اذإ ىمرلاب ىذت نآرخألاو الع

 هب نوظاغب املثمو لاق نإف هكرتنف لحم ال اعو هلعفنف لحم اع نوظاغي دقو انلق ظيَعو نيهوتو ..تياكت كلذ ىف لئاق لاق

 مهلتق مبظرغي نابهر انينج ىلإ ناكول كلذكو مهلتقن مل انيديأىف محو انوكردأ ول مهف مثدالوأو مهاسن لتق انلق هكرتنف

 00 مهممرن اك مهب رقعن نأ مطاجرأب مهلتق ىلإ ليبساا دحن انك اذإ ًاسأب رن مل اناسرف اولتاق نإ نكسلو مهلتفت مل

 ا ا موب برح نب نايفس ىنأب بهارلا نب ةلظنح رقع دقو مريغ كلذ باصأ نإو

 ند نا.فس انأ نمهيرشما و هاتقف ع 1 ودع هلإ عجرف بوعش نبا هآرف هذيل هردص ىلع سلجف لاقف هتحمأ

 : ارعش كلذ دعب نايفس وبأ

 تبوعش ند ءاعنلا لمحأ مو 3ع ةليحر 1-53 ع 0 ولف

 بورغل تند ىد ةودغ ندل د مهم لكلا رح رد إف لاز امو 3

 تيلص 0 ع ميعفدأو * بلااغل وعدأو ارط م-ملتاقأ

 نيرمأ عمجم مهب رقعلال يق ؟ مهن اه رقعو مهم رقعلا نيب قرفلا ام لئاق لاق نإف ىلاعت هللا همحر (ىف(:ةلالان )

 لتقاحلإ هي. لص. - زخآلاو  ةلتقفاهلغ_لمحم أو هتوقبا لدن هيلع ءادأ سررفلا "نآلَو ملسملا رقاعلا نع عفد امهدحأ

 ودعلا عنم التف نأ نينعملا نيده نم دحاو ىف تسل تاتق اذإ امل ودعلا بلط فاح وأ فج وت تاوذدلاو هل دلل

 ارا نيكرشلا نفذ رخأاادإو اهلته نواذلا لك نكن مل ام ىلإ كرسشملا لتق نم ملسملا لصي نأ "الو باطلل

 قنطار 33 الو لصفم الو وضع الو لحر 2 علعشب اولثع نأ نا كلذ اوزواحم و قانعألا ترضي مثولتف م,لتق

 لَك نم لتقو ةلثملا نع ىهمن رص هلع هللا ىلص هللا لوسر نآل تفصو ام ودعي ءىث الو قي رغت الو قيرح الو

 ايور الجرو كلام نب سنأ نإف م,ننعأ لمسو ..لجرأو هحاقل اوقاتسا نيذلا ىدبأ عطق دق لئاق لاق نإف تفصو 39

 رمأ الإ ةبطخ كلذ دعب بطخم مل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ امهدحأ وأ هيف ايور مث سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اذه

 تذد ششز باصأ اق ناك ةرسالا نب رايه نأ ح 2 ىأ نبا نع نا.فس انريخأ 0 ةلثملا 0غ ىمو ةقدصلاب

 هولعحاف ةوسألا نب  رابم متر فظ نإ 0( لاقف هد ريس دلسصو هلع أ ىلص ىناا ثعبق ءىل رف هياع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا باذعب بذذعي نأ دخل ىغيشام ا ناحبس» لس وةيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث( هوقر >أ مث ثطح نم نيم 0 نين

 قل ثيدح رك نيسح ن ىلع نا هللا همحر ( نان 5 9 الا ( )) هيلحرو هيد اوءطقاف هب متر فظ نإ لحو رع

 هللا ىلص هللا لوسر لمسام هللاو لاق نيسح نب ىلع نع هبنأ نع رفعج نع ىخ ىنأ نبا انربخأ دع حاقللا باحصأ ىف

 نم ىراسألا ىف ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف ) مهلجر أو مهدبأ عطق ىلع حاقللا لهأ داز الو انبع سو هيلع

 نيماسملا دالب ىلإ نوريصي مث اضعب مهضعب بصغي وأ اضعب مهضعب حر وأ اضعب مهضعب لتقي برحلا دالب ىف نيماسملا

 مهيلع تبجو ةاكز لك :نودؤيو ل >و زع هللا هَح رادلا عن الو نيمامسملا دالب ىلإ اوراض اذإ مولع ماقت دودحلا نإ

 نم مه ضعب لانف ماكحالا اوقرعي و لا ناكرشملا نس أوناك ول منكلو ضئارفلا سس ايش, مهلع رادلا عضت ال

 باصأ ام لك مهلاومأ ىف مهنم انذخأو مهلاومأ ىف ةيدلا مهانمزاأو ةلاهجلا, دحلا مهنع انأرد لتق وأ حارب عرش ضع

 حرطتو مقت مل ةجحلا ناب دحلا هنع انأرد مرحم انزلا نأ ملعال وهو ةأرماب مهثم لجر ىتز ول كلذكو ضعبل 'مهضعب

 ةحجلا.مهبلع ثماق دق نمث تنمؤتسا وأ ترسأ ةماسم ةأرملا تناكولو , نييمدآلا قوقح همزابو هللا قوقح هنع
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 لئاق لاقف ريضنلا ىب لاومأ قرح سو

 ربطتسم ةريولاب قيرح #* ىؤل ىنب ةارس ىلع ناهو

 هللا ءاش نإ هل لبق ؟ ريضنلا ىنب لاومأ ىف قيرحتلا دعب ىهمن دقف لئاق لاق نإف ىلاعت هللا همخر ( ىف[: لالا )

 فورع» ثيداحألا ضعب ىف كلذو هلام نيعل هنم اباهذإ هقيرحت ناكف اهم هدعو لجو زع هللا نأ هنع ىهن امن ىلاعت

 ناذلولا, مهف نيكرشملا ةعامج ىلع رانلابو قينجتملا ىمرلا تزجأ فيك لئاق لاق نإف الاتق اهيف قل اهازغ ةوزغ رخآ

 نيراغقلطصلا ىنب ىلع ةراغلانش ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا نأبو انيطو اع انرحأ لف ؟ يلتف نع ىهتم معو ءاسنلاو

 نأ ىهن اعإو ةعونمم ريغ كرش راد رادلا نأ كلذو ءاسنلاو ناذلولا مههف نأ طيحب ملعلاو قيرحتلاب و تايبلاب رثأو

 هللا ىلع ىنلا نأو ٍمسو هلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلل مهنايعأب مهفرعي مهلتاق ناك اذإ لتقلاب نادلولاو ءاسنلا دصقت

 نرماسم راع وأ نيماسملا نم ةىراسأ:رادلا ف ناك نإف اذه لبق اذه بتك دقو الام مهلعجف مهابس ٍلسو هيلع

 تناك اذإ رادلا نأ كلذو انيب ارحم هل مرحم ريغ هبشأ امو قيرغتلاو قيرحتلا نم معي امب مهيلع بضنلا 0

 نكي ملول انل احابم نألو اطايتحا كلذ تهرك امنإو همد مرح ملسم اف نوكي نأب مرحم نأ نيبي الف ةحابم

 نديم محتلا ول نكلو قيرغتلاو قيرحتلا نم معي ام ريغب اهانلتاق اهانلتاق نإو ابلتاقن الف اهزواحت نأ سم

 كلذ اولعفي نأ ممل تيأر كلذ ناك هوقرحم وأ هوقرغي مهمحتلا نم اكني هنأ نوري ىذلا ا وأ

 اوسرتف نيمحتلم ريغ مثودع ةناكن رخألاو م سسفن أ نع عفدلا اًهدحأ 5 0 مهن أب محل هه 1 و

 0000 لكرل] نع فكي لق دقو لفطلا دمعي الو مهنه سرتملا ترضيو نوقوتي. ال لبق 0 لافطات

 َُك الإ ترخ و .ضرتملا:: نع فكي الف نيمحتلم نورسفلا نرك نأ كي لاوس نم تاكا نأرت ءأر مسمي اوسرتت

 لبخم محل ان رفظف نيكرشملا انرصاح اذإو ةبقر قتعأ اماسم تالاحلا هذه نم ءىش ىف باصأ نإف هدبج ململا قوتيو

 [مركرب انلاةحاح الو انيديأ ىف ىهو كردلا انفخ وأ انيديأ ىف ىهو انمحلتساو انيلع تعجرف مهنع اهمانب وأ اهانزرحأ

 لحب ام مهلاومأ نم حور و وذ وأ لحن وأ تناكام» ةشام ايغم تناك وأ اًهءوكر ىلإ ةحاح اننا وأ اهتمشغ ديرن اع

 ةاش اورقعت الركب وبأ لاق اك هخعذن نأ الإ هوجولا نم ءىثب هلتق الو اهنم ءىثرقع زوحم الف ةلكأل هذاخما نيداسمل

 لق (هتفطقف ارمثم ارجش نءطقت الو» ركب وبأ لاق دقف لئاقلاق نإف' «هنقرحت الو الح نقرغت الو ةلكأل الإ اريعبالو

 ركب ىنأل دجأ مو نيماسملابو ىن ىلوأ ناكو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع ءاج !م عابتاو ةنسلاب هانعطق انإف

 نكيجل ولف تظفح امف ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ن.. هلثمالو ةنس الو باتك ن. افلاخ حاورألا 520

 مهاومأ نم حاورألا تاوذ ىقإ ركب نأ لاق" لثم ىلع لدت ةنسلا نأ عم ةجح هعابتا ىف تناك ركب ىنأ عابتا الإ هيف

 00 14112 نع ماع ب لوم تبص نع رانيدنب ورم نع ةنيبعوب نافس انريخأ انلق ؟ ةنسلا ام لئاق لاق نإ

 لبق «هلتق نع لجو زع هللا هلأس اهقحريغب اهقوف اهث اروفصع لتقنم» لاق ٍلسو هيلع هتلاىلص هلال وسر نأ صاعلا نبا
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 مهيلع بحي نيذلا امأ لاح لكب نيرافلا لعأ ىلاعت هللاو ىرن اهف ادعاصف ةئالث نه رف دحاولا نوكي قح مهنم 0
 ةدوعلا هتننو ًاريدمو الامثو انبي هل فرحتملاو ازيحتم وأ لاتقل افرحتم الإ لقاف نينثا نم دحاولا رف اذإف طخسلا
 ىف رمألا ريصي امتإ ءاوس هنع ةئتنم-وأ هترضم تناك ترثك وأ تلق نيماسملا نم ةئف ىلإ ًازيحتم راغلاو لاتقل
 ىنثتسا ىذلا وهف.كلذل زيحم وأ لاتقلل دوعيل فرحت اعإ هنأ ملعي لجو زع هللا ناك ن إف زيحتلاو فرحتللا ةن ىلإ كلذ

 نوكي: نأ هنع ىلاعت هللا وفعي نأ الإ هيلع تفخ ىنعملا اذه ريغا ناكنإو زيحتلاو فرحتلا ىف هطخس نم هجرخأف هللا
 نكي مل نآلا كلذ ناك ولو هدحو مهلتاقيف ودعلا ىلإ درفني نأ هيلع سيلف ةئفلا ىلإ فرخم اذإو هللا نم طخسب ءابدق

 ىنلا رمأي ىلعو بلطلا دبع نب ةزمحو ثرحلا نب ةديبع ردب موب زراب دقو ةزرابملاب سأب الو فرحتي نأ الوأ هل
 0 ريبزلا دئموب زرابو لاو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأب ربيح مون ايحرد ةماسم نإ دمحم زرابو ع هيلع هللا لص

 وعدي نأ ريغب نيكرشلا نم لجرلا زراب اذإو دوديع نب ورمت بلاط ىنأ نب ىلع قدنخلا مون ززابو ارشان ماوتلا
 مهطأسإ لو دحاو الإ هلتاقي ال نأ هوطعي مل مهنأل هريغ هيلع هني نأ سأب الفلجر هل زرف ةزرابملا ىلإ ىعدي وأ
 هقتاغ ىخرأف ةبتع ةدبع برضف ةبتعو ةديبع زرابت دقف دحاو هلتاقي نأ دآرأ امنإ هنأ ىلع لدي ءىث الو كلذ

 اعد نإ امأف ىلاعت ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ::.|إك ) ةبتع التقف ىلعو ةزمح ناعأو هلجر عطقف ةبتع هبرضو را

 ىلإ ءاعدلا نأ فرعي هنأ الإ كلذ هل لق مل وأ ىريغ كلتاقي ال هل لاقف هزراس نأ ىلإ اماسم كرشم وأ اكريشم سم

 ملسملا هنع ىلو نإف هريغ هيلع لمح نأ نع فكي نأ تببحأ نيزرابملا ىوس اعم نيقيرفلا نه لك دحاولا ةزرابم

 هل نامأ الو ىضقنا دق امهلاتق نأل كلذ ىلع اوردق نإ هولتق, نأ مملف امهزرابت دعب هيلع لمحف هنخنأأف 207هحرج وأ

 هنمأم ىلإ عجري ىتح هلتق ممل نوكي الف فصلا نم هجر ىلإ عجري تح مهم نمآ هنأ طرش نوكي نأ الإ مهلع
 مملح نأ عنتما نإف هولتقي نأ الب هنم ملسملا اوذقنتسي نأ مهلفرسملا حرم وأ مسملا ىلع هوفاخف هل كلذ اوطرش ولو

 نامأ ىف نم انأ لاقف مهنيبو هنيب ضرع ولو هسفن نامأ ضمتن هنأل هولتاق مهلتاقيل هنود ضرعو مهححاص ذاقنإو

 لاق نإف كنامأ تضقن تنأ تنكو كانلتاق انتلتاق نإف انبحاص ذَخأل انمدقت لعفت مل نإف انبحاصو انَتِلَخ نإ معن اولاق

 نأ د تناك اعل هع لع ل ةنوعم نإ لق ؟ هل ارهاق كرشلا ىلع زراملا لحخرا ناع ل 1

 ناك مهحاص نوكر مثلا ناعأف نامألا اطراشت نإف هنع هب نوفكي نامأ ةبتعل مهنم نكي ملو لاتق ةديبع ىف نك مل

 هيلع مهدجنتسا وه نكي ملام زرابملا اولتقي الو هل زرابملا هيلع ناعأ نم .اولتقيو ممحاص اونيعي نأ نيدسمل

 اومرب نأ سأب الف هب نضحتي امب وأ كسحم وأ قدنخ وأ نصح وأ لبج ىف ودعلا نصحت اذإو ( قفا ةلالاث )

 هز مهولحوب وأ مثوقرغل ءاملا مملع اوقثبي نأو هنوهركب ام لكو تايحلاو براقع'او نارينلاو تادارعلاو قيناحلاب

 نأ سأب ال كلذكو دهع الو مالسإب ةعونمت ريغ رادلا نأل اونوكي مل وأ نابهرلاو ءاسنلاو لافطألا مبعم ناك ءاوسو

 تفصو امف ةجحلا ام لئاق لاق نإف مهلاوءأ نم هيف حور الام لكو مر ماع اوبر و رمثملا ريغو رمثملا مثرجش اوقرغي

 فئاطلا لهأ ىلع بصن ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيف ةجحلا ليق ؟ م,لتق نع ىهنملا ءاسنلاو نادلاولا مهفو

 ريضلا ىنبإ لاومأ عطق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو نادلولاء ءاسنلا موف نأ لعن نحو ةدارع وأ اقينجنم

 هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع ةبقع نب ىسوم نع ضايع نب سنأ ةرمض وبأ انربخأ * اهقرحو

 ,ةعسم معك موللا خلا هولتقيف هيلع اولمحم نأ مهلف » ىزملا رصتخم ةرابع (1)



 ل تر
 نيبو لاحلا هذه نيب قرف ام لاق نإف مهلع ىسلا ىرجو مهوامد تنقح 1ك طل اما الا

 ١ تدرمتب وأ ددلا مهتأيو وأ مه طاحأ ن. اوبلغي تح كئلوأ عنتم دق لبق ؟ ةنيدم وأ تبب:وأ ءارحص ىف مه ل

 ولو عتمت ريغ ىوح اذإ ىسلا مسا هيلع عقي اممإ ىسلا مسا هيلع عمي نمت لاخلا هذهب ناك نم سيلو اوب رهف مهنع

 ريبزلا لتاق لبقو مهتولتاقي لبق دقق مولتاقيل 5 ىلع نوك رمثملا مهب ناعتساف نيماسملا نم ةعامج رسأ

 نيذلا ءامدو مبعم لاتقلا نه مرحم امو لاق 1 اذه لاق, نمو :نيكرششم نع نيكرشم ةشدخلا دالد هل ةباحضأو

 " ىلع نيدلسملا نم رهظ نم ىلع ابجاو نأ اهنم  ناعا مارح محلاتق لئاق لاق ولو. كرنتلاب ةحابم مهلاوءأو مهتولتآ

 لعأل منغ امت سلا نوكي نأ ىلإ ليسا ةعبالا ادعو نادل ىف ردو مهو سجل, لعأل 1 0
 نإ اذه متءامد اونقحم نأ ةيزجلا اوطعأف باتكلا لهأ اولتاق نإ مملع بحاوو هقرفيف مامإلا ىلإ هيدؤل سخلا

 ىلإ بحأ ناك محلاتق ىلع مهرهركتس مل نإو ابهذ» ناك مث امد اونقحم ىتح مهعنع نأ ىلع ردقي مل ةيزجلا اوطعأ

 ىلصو ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نمآ ناك اماسم ىثاجنلا ناك تبث ولو" تنشب رييزلا ربخ معن الو اولتاقي ال نأ

 ءاوسف هنذإ ريغ وأمامإلا نذإب ةليلق وأ ةريثك ةيرس ترسف برحلا دال نوداسملا:ازغ اذإو هيلعإسو هيلع هللا ىبصىنلا

 هقرعتال ام ربخلا نم هتأبو ةلأسملا نع ىتغي ماثإلا نأ اهنم لاصخل مامالا نذإب الإ اور ال نأ بحتسأ نك

 رمآب كلذ نوكي نأ سانلا رمأل عمجأ نإو اهتكله فاخم ثيح اهفكيو اهتوق وجري ثيح ةيرسلاب مدقيف ةماغلا
 ىف اودرفتا اذإ نوفلتبف مهلع مهي الو لحريف مامإلا نذإ ريغب نوريسي دق مهنأل ةعيضلا نم دعبأ كلذ نإو مامإلا

 كلذ نوك نأ امأو مهتاعأ مهناكم ملع ولو مهنيعي الف مهتيحان ىف ةراغلا مامإلا ىريف ملعب الو نوريسرو ودعلا دالب

 تلتق نإ راصنألا نم لجر هل لاقق ةنجلا ركذ ِلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ كلذو « مرحم هماءأ الف مهملع مرحب

 نيح هيلع تناك اعرد راصنألا نم لجر ققلأو هولتقف ودعلا ةعاج ىف سءمتناف لاق «ةنجلا كلف» لاق ؟ابستحم ًارباص

 نم الجر نأو سو هيلع للا ىلص ةللا لوسر ىدي نيب هولتقف ودعلا ىف سمغتا مث ةنجلا سو هيلع هللا ىلص ىتلاركذ

 الإ ال8041 نإ ؤارمعل لاق هباحصأ ةلتم ىلع اًفوكَع ريطلا ىأرف ةثوعم ري هبادصأ :نع ففلخت' زاّضنألا

 ىنلل كلذ رك ذف ةيمأ نب ورمع عجرف لتقف لعفف انباحصأ: هيف لتق دهشم نع فلخت أ الو ىولتقف ودعا ءالؤه

 نأ درفنملا لجرلا لح اذإف ؟لتقت ىتَح تلتاقف تمدقت الهذ ورمعل لاقف لاقيو انسح الوق هيف لاققق سو هيلع هللا ىلص

 ىريال ثيح هآر دق لسو هيلع هللا قلص هللا لوسر ىدب نيب هلتقتس اهتأ هآر ن٠ دنعو هذنع بلغألا ةعاملا ىلع مدقتي

 هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىف( لال ) مامإلا نذإ ريغب لاجرلاو لجرلا دارفتا ىف ام رثك أ اذه ناك نما الو

 ضرح ىنلا اهيأ ان زف لاقو ةيآلا «رابدألا ممولوت الق افحز اورفكن يذلا متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهسأ اي» ىلاعتو كزابت
 هللا ىضر سابع نبا نع رائيد نب ورمع نع نايفس انربخأ « نيرباصلا عم هئلاو » هلوق ىلإ « لاتقلا ىلع نينمؤلا
 هللا بتك امل ليوأتاا نع ليزئتلاب نغتسمو سابع نبا لاق اك اذهو ىلاعت هقا همحر ( ىف: ءلالاو ) ؟١)امبنع

 نأ ىلإ رمألا ريصف مهنع هقا ففخ مث ةرشعلا نم دحاولا اذه ناكف نيتئاملا نم نورشعلا رفي ال نأ نم لجو زع

 نبا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ) قناه الاغ ) نيلجرلا نم لجرلا رف ال نأ كلذو نيتاملا نم ةئاملا رفت ال

 ىلاعت هللا همحر ( قنانئلالا ) رف دقف نينثا نمرف نمو رفي لف ةئثالث نمرق نم : لاق سابع نبا نع حبحب ىنأ

 نم اورف نإ طخساا نم نوجراخلا ءالؤهو انلوقو سابع نا لوقو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىنعم لثم ادهو

 هرظناف )» فحزلا نم رارفلا رحم 1 باب َ ثفدخلا نيم مدعت )١(
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 ىف امب أبني مل مأ» لجو زع هللا لاقتلق؟ تلقا ىلع لد امولاق امهاوس بتك هللولينإلاو ةراوتلا نافورعملا ناب انكسلاو

 هفرعت ملام مهاربإ باتك ف حدلاوىسيع باتكليجتإلاو ىسو٠ باتك ةراوتلاف «ىفو ىذلا مهاربإو *ىسوم فحص

 ىدابع اهثرب ضرألا نأ ركذلا دعب نم روبزلا ىف انبتك دقلو » لجو زع هللا لاقو هللا لزنأ ىتح برعلا نم ةماعلا

 صاخ مالك هنأ ىلعلد ام لاق ةيزجلا ممن. ذخؤت نأىف انلق (؟باتكلالهأ ةنس مه اونس»هلوقىنع» اف لاق «نوحلاصلا

 ؟ح ةيزجلا مهنم ذخْؤت نيذلا نيكرشملا ىنف لاقف ( قفا لالا ) مهءاسن انحكنو مهحابذ انلك أ اماع ناك ول انلق

 باتكلا لهأ نه لتقنميف هؤانث لج هللا ؟ح معن انلق ؟ ءىث اذه هبشي لهو لاق ناككح لب لق ؟ نكح وأ دحاو

 هللا لوق نع تبهذ نيأف انلق سوجلا ىلع اسايق هؤاسن الو هتحيبذ لحن ال نم سوجملا ريغ نأ معزن انإف لاق 0

 لتاقأ نأ ترمأ »سو هيلع هللا ىبص هللالوسر لاقو «مبليس اولخف »ىلإ «مثوكدجو ثيحنيكرسشملا اولتقاف) دجو

 لوقبو «ةبزجلا اوطعي ىتح» لجو زع هللالوقب ناخوسنم ثيدحلاو اهنأ تمعز نإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتحسانلا

 نمت برعلا نوكست نأ كيلع لخد كلذ تمعز ذإف انلق «؟ باتكسلالهأ ةنس مهب اونس» سو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 نيلخاد اوسيل وأ انلق ةيزجلا برعلا ىطعت نأ حلصي ال تلق نإف لاق باك لهأ اونوك مل نإو ةيزجلا نوطعي

 ملسو هيلع هللا ىلع ىننلا نأ تماعفأ انلق ةيزج مهنم ذخأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا لعأ مل نكسلو ىلب لاق ؟كرمشلا مسا ىف

 تبأرأ؟سوهلا ىلع اسايق نيكرمملا نم نيب انكسلا ريغ تاعج فيكسف انلق ال لاق ؟ىسو< وأى اتكريغ نم ةيزج ذخأ

 هللا ىلصىنلا نأ معزشأ لاق ؟ هل لوقتام باتكلا لهأ نم سيل نمت مهريغ نود برعلا نم اهذ> لب لئاق كل لاقول

 ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا حلاص دق برعلان. ةءاسلا ىتح اهنوذخأ مالسإلا لهأو معن اذاق ؟ ىنرع نم اهذخأ ٍلسو هيلع

 هنع ىلاعت هللا ىضر رمع حلاصو معو برع مهنمو نميلاو نارحن لهأ حلاصو كوبت ةوزغ ىف ىئاسغلا سك

 مويلا ىلإ ةيزجلا مهنم ذخؤت مهو باتكلا لهأ نيد نونيدي مهلك اوناك ذإ ريع ىبو بلغت ىب ىراصن

 لاقي نأ زاح رخالل مخسان نيثدحلاو نيتيالا ىد>إ نأ معزي نأ زاج ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاف )

 لتاقن نأ لجو زع هللا رمأب خوسنم ةنسلا ف سوهملا نمو نآرقلا ىف باتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخؤت نإ رخآلا

 « هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتافأ نأ ترمأ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو اوماسإ ىتح ناك رشملا

 امههوجو ىلع اعيمج نايضءو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ريخم الإ خسان امهنم دحاو لاقي نأ زوجي ال نكيلو

 ىف كلذ نم جراخ كلوقو اعم هلوسر حو لجو زع هللا 2 ءاض ! كلذو انفصو ام لبس امهاضمإ ىلإ نك ام

 ىذلا نأ انددولو باسنألا ىلع ال نادألا لعانلق. ؟ ةنزطا'ءوث ىأ ىلعفأ ىللاقف لأق ىشس لود 0

 ناءإ الو كرش ىف ىمجت الو ىفرع نيب قرف لجو زع هللا انيأرامو طخس هلل نوكي نأ الإ تلق اه ىلع تلق

 اهريغو اوباصأ مف دودحلاب لك ل مكحمو مالسإلاب لك مد نقحيو كرمثلاب الك لتقنل انأ نومانسملا الو

 مإذ راسإلا دعب اوداسأف مهو رسأف ودعلا ن٠ءلاجر ىلع نودهسما رهظ اذإو ىلاعت نا همحر ( قئانتلالاف (

 نأ لبق اوو> ٠١ الإ محلاومأ اوزرحأو مهءامد اونقح راسإلا لبق اهمف اوماسأ لاح ىأو مثؤامد لحم ال نوقوقر»

 ىف مهسفنأ مح مهكحف نوغلابلا مجؤانبأو مجؤواسن امأف ريغص دحأ مه رارذ نم بس ملو ًارارحأ اوناكو اوماسي

 وأ ليخلا مهب تطاحأ وأ تيب وأ ةنيدم ىف اورصح دقو اوماسأ نإ كلذكو جوزلاو الإ مح ال ىسلاو لتقلا

 اذهب اوناك نيعنتمت ريغ اوناكو اوجرخو ركب وأ ران ىف اوعقو وأ مجذخأ دارأ نك نوعنتمي ال اوناكف رحبلا يف اوقرغ

 مالنا لل! اوراس نيطوب رم ريغاوئِجَس وأ اوطبرف اوبس ول نكلو اوبسي نأ نم نيعونم ءامدلا وقت هلك

 )ع١” - ©4(



 ها نير

 مهم« للا غابي مل نمو نيكرسشملا ءاسن نم كلذ ناك مسملا مد دارأ اذإ لسملا نم قوتي مل اذإ كلذ نأ كلذو حالسلاب

 لتاقيال نمث اوناكو أاو-رج وأ اوبره وأ اورسأ اذإو اف مهلتق نعىب: ىتاا لاحلا اولياز دق اوناكو قوت, ال نأ ىلوأ

 مهدصق دصقي نأب نيعونم مهنأب مهكح لصأ ىلإ اوداعو محؤامذ اف تخيبأ ىتلا لالا اولياز دق مهنأل نولتقي الف

 بهرتلاب هسفنن سحم نم لكو ىراحصلاو تارايدلا نابهرو عماوصلا نابهر ءاوسو نابهرلا لتق كرتيو لتقلاب

 ع و ةردقملا دعب نيلتاقملا لاجرلا لتق عدن نأ انل ناك اذإ هنأ كلذو هنع ىلاعت هللا ىضر ركب ىنأل اعاا كلف اكد:

 انمعز انأ ولو اسابق ال اعبت اذه انلق امنإو ىلاعت هللا ءاش نإ نابهرلا كرتب نيم 5 نكن مل تالاحلا ضعب ىف لاجرلا

 نبجلا لهأو نابهرااو مهلع ريغن نيح ىضرملا لتق انكرت لتاقي ال نم ىنعم ىف مهنأل نابهرلا لتق انكرت انأ

 ؟ ناكر كلا نم هنم لاتق ال نم لتقي هنأ ىلع لدام لئاق لاق نإف نؤلتاقنال نيذلا تاعانصلا لهأو دسعلاو رارحألاو

 نأ عيطتس, ال حورطم راجش ىف وهو ةمصلا نب ديرد نينح موي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرر بايد: لثق لبق

 نه ادحأ ملعأ لو هلتق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر بعيب ملف ةنس ةئامو نيس نم اون غلب دق ناكو اسااج تبث

 مهنأ ىنعع نابهرلا ادع نم لتق باع. نأ زاج ولو نابهرلا ادع نم نيكرملا لاجر نم لتقن نأ باع نائاسملا

 مهن« لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةريضحم ىحرجلا ىلع ففذ دقو تبثلا ح.رجلا الو ريسألا لتقي مل نولتامتي ال

 ا || 2 |ندو ام الإ ةمح 'نهارلا لتق كرت نكي ملاذإو هريغو دوعسم نبا هلع ففذ ماشغ نب لبج وبأ
 نابهرلا دالوأ ىستو عبتيف هل كلذ كرت, نأ ىف ربخ ال هنأل ائيش هنم هل عدن ملو هتعموص ريغو هتعدوص ىف هل

 عنمت ال يف لبق نإف نيكرشملا لاومأ حابأ لجو زع هللا نأ كلذ ىف لصألاو . نيبهرتم ريغ اوناك نإ مثؤاسنو

 بهرت نإف لاجرلا كرتأ اك نركرت ءاسنلا بهرت ول بحأو امهءامد عنءأو ةأرملاو.دولولا لام عنمأ ال اكلبق ؟؛ هلام

 كيلاملا نأل بهرتلا امهعنعو امهقرتس نأ هل تيضق مسأ ول ديسلا نأ لبق نم امهتيبس ةمأ وأ نيكرسشملا نم دبع

 ْرَغ نم رح عنمبال لبق .رارحألاو كيلاملا نيب قرفلا امو لئاق لاق نإف رارحألا كلي ام مهسفتأ نم نوكلع ال

 دبعلا كلاملو تالاحلا ضعب ىف هل نيمزال وزغااو جحلا نوكيو كلذ ىلع دمحم لب هتعنص نع ربب لغاشت الو جح الو

 « ءىث اذه نم دبعلا مزلب سيلو كلذ نم ةعنم

 ذخؤن ال نمو ةبزللا هنم ذخؤت نميف فالحلا

 ان قاعه سانلا ضع انفلاخف تاتك لهأ ةرماسلاو نوئاصلاو سوما : ىلاعت هللا همحر ( ىفناحاالان )

 2 هلل قو فاتك لهأ مهنأ لعأ الف سوجلا امأو ىراصنلاو دوهملا نه نافنص امهنأ تماع دقف ةرماسلاو نوئباصلا

 نوحكتال نيماسملا نأو «باتكلا لهأ ةنس مهب اونسز) سو هيلع هللا ىلص ىنلا:لوقل نايك لغأ رغ مهنأ قلع كدا

 مارحفهريغ وأ نثو دباع كرسشملكسف ةيزجلا مهنم ذخؤت نأ حيأ اذإ مهنأ معز نإف ©27.هحابذ نولكأي الو مهءاسن

 ةصاخ برعلاالإ اهب مهؤامد نقحم و ةيزجلا ينم ذخؤت نأىف باتكلالهأ لاح مللاجو هنم لبقتال نأ ةيزجلا ىطعأ:اذإ

 لهأ مح سوجلا ىف ككحكنأ ىف اكساب بهذملا اذه بهذي نمضعب ىل لاقو فيسلا وأ مالسإلا الإ مهنم لبقي الف

 نب ىلع نأ مصاع نب رصن نع ديعس ىنأ نع انرب>أ نايفس نأ ةجحلا تلقف ؟ سوج لا ريغفف كلذ محن ملو باتكلا

 ىبرعمالكتلق «؟باتكلالهأ ةنسمهم اونس»هلوق اه «باتكل هأ اوناك» :لاقف سوجملا نعلئس هنع هللاىضر بلاطيلأ

 . ها  ةمات ريغ اهنإف ةراعلا لمأتو . ةخسن ريغ ىف اذك ()



00 
 ةمامت سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر رسأ مث « هقنع تبرضف هب رءأف «نيتره ادمحم تعدخ دق لوقت 1 كر

 ةبالق ىلأ نع بودأ نع ىنقثلا انريخأ * همالسإ نسحو رسأف لاثأ نب. ةماع داع مث. .ةلع نفل دعب قئحلا لاثأ نبا

 10 نيلجرب نيماسلا نم الجر ىدف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع نع بلهلا ىنأ نع

 هللا لص هللا لسرنأل نإدلولاور ءاسنلا لك دمر نأ نيبلكملا نع دحأل زوج الو :ىلاعت هللا همحر ( قفانتل الا )

 سو هيلع هللاىلص هللا لوسر نأ هم نع كلامنبا بعك نبا نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ مهلتق نع ىهن سو هيلع

 اونشي نأ نيماسمللو لتقب نودمعيال ( قفا لال ) نادلولاو ءاسنلا لتق نع قيقحلا أن با ىلإ ثعب نيدذلا ىهن

 لئاق لا نإف , ةرافك الو دوق الو لقع هيف :نكي مل ادحأ نادلولاو ءاسنلا نم اوباصأ نإف اراهنو اليل ةراغلا مهيلع

 نع امهنع ىلاعت هللاىضر سابعنب نع ةبتعنب هللادبعنب هللاديبعنع ىرهزلا نع نايفس انربخأ لبق ؟ اذه ىلع لدام

 مهئاسن نم باصيق نوتيبي نيكرمشملا نم رادلا لهأ نع لئس ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ئيللا ةماثج نب بعصلا

 هنا هحر ( قفا: تلالان ) « مهاب ؟ن ممم » ثيدحلا فنايفسلاق اع رو «مهنممث» سو هيلع هللا لصهللا لوس رلاقفممنانبأ 1

 نودمعيال يف لاق نإف.ةرافك الو دوقالو لقعال ليق « مهنابآنم مهدد اسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق لئاقلاق نإف : ىلاعت

 امهانعم نكسلو ال : لبق ؟ نافلتخم نيثيدحلا لعاف لاق نإف هب اودمعي نأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنل ليق ؟ لتقلاب

 لتقلا نأ طيحم لملف اليل ةراغإلا نع هني مل اذإ ىلاعت هلا ءاش نإ هل ليق ؟ تلقاه ىلع لدام لاق نإف تفصوام
 0152آ)11ذ 061 ] ]ذ 1 | 1 1 ذ 121 0 2 0 02020ذ 1 ذ2ز1ز 0 ذ 2ز ز زذزذ ]زي ا

 رمع انريخأ معن لبق ؟ ًارامن وأ اليل نيراغ دلبي موق ىلع راغأ لهف لاق نإف . ءاسنلا ىلعو نادلولا ىلع عقي دق

 نأ هريخأ . امهنع ىلاعت هللاىضر رمع نبا نأ هرخم هيلإ بتك رمع نبا ىلوم اعفان نأ نوع نب هللا دبع نع بيبح نبا

 ةيرذلا سو ةلتاقملا لتقف عيسيرملاب مهمعن ىف نوراغ مثو قلطصملا ىنب ىلع راغأ ملسو هيلع هللا لض هللا لوصر

 ىلع ةلالد اراغ قيقحلا ىلأ نبا لتقب هباحصأ ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ىفو ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 هيلع هللا ىلص ىنلا ناك سنأ لاق دقف لئاق لاق نإف اراغ لتقف فرشألا نب بعك لتقب رمأ كلذكو لتقي راغاا نأ
 يرو ووو

 راغأو نيراغلا لتق نم انفدو امب رمأ هنأ هتنس ىف ادوجوم ناك اذإ هل لبق حبصي ىتح رغب ملاليل موقب لزن اذإٍرسو ١

 هنكلو ثيداحألا هذمل فلاخم ريغ سنأ ثيدح نأ ىلع كلذ لد :تايبلا نع بعصلا ثددح قا ل 02

 نيكرشملا نم مهنأ نونظي مثو اضعب مهضعب سانلا لتقيال نأ وأ لتاقي نم لجرلا فرع. نأل اليل ةراغلا كرتي دق .

 اذه نم انفصو امفو كلذ مرح هنأ ىنعم ىلع ال مهلبق نم نورصببال ثيح ماك آلا ىف الو نصحخلا نيب نولتقي الف

 ةوعدلا هتغلب نه امأف ةوعدلا هغلبت نأ بخاو وه امنإ ةيزجلا ىلإ وأ مالسإلا ىلإ نيكريثمال ءاعدلا نأ ىلع لديام هلك

 نأ ىلإ هلاتق كرتف لوطت ةدمب هلاتق كرب مل ناك اذإ مهنأ لبق نم مهل كلذف هوعد نإو ىعدب نأ لبق هلتق نيماسنللف

 باتكلا لهأ ريغ ن.ه اوناك نإ ناعإلاىلإ اوعدب ىح اولتاقي نأ زوج الف نيداسملا ةوعد هغلبت ل نم امآف برقأى عدي

 ءارونم نوكي نأ الإ مولا ةوعدلا هغلبت ل ادحأ م اعأ الو باتكلا لهأ نم اوناكنإ ةيزجلا ءاطعإ وأ ناعإلاىلإ وأ

 مورلا فلخ اونوكي نأ لثم كلذو مهتغلب ةوعدلا 00 ال نأ. كثلوأ لعلف نيكرنملا نم ةمأ انولئاقي نيرذلا انودع

 ناك نإ هادو ةوعدلا هغلبت ل نيكرشملا نم ادحأ نيماسملا ند دحأ لتق نإف مهفرغن ال ةمأ رزخلا وأ ©20كرتلا وأ

 نادلولاو ءاسنلا لتق انكرت امنإو ىسوهلا ةيد انسوح:وأ اينثو ناك نإو ىدوتم,وأ:ىنارصن.ةءد ايذوم وأ انا رقت

 مه رض قوتي مل محلا غلبي مل نم وأ ءاسنلا لتاق نإف لتاقي نمث اوسيل مهنأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوس

 ٠ سوماق ها لبج مسا  كيرحتلاب رزخلا(١)
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 ناكل لكل د زوحم الو 0 رح ىلد نإو هل كلذ ا هلغشل 0 هلع ناكر حت 0 الإ نرقلاو

 ناو و لاق قبسلا مهيمسإالو ةثالث قبسلاالو قيسمال مميمسإالو ةثالث قسما راتحبو ه ةعم ى هدر نأ ىلع لح ارلا

 ناك اذإو ؛ هفرعي ائاغ وأ هارب ًآرضاح 0ك ا هةيلعو ةعم 6 نيلضانتلا ن مدحاو لك رعب يح قسلا

 مدهيو اوءاش امك ا وءاش مهأ اومدهب نأ مبيلضانلو هزحو لاسرالا هل نم 0 وأ ةثالثو ةثالث نولضانتملا موعلا

 قسلا ناك هعم نالثو ناث نالفو هعم نالفو امدقم 0 انالف نأ ىلع قسلا اودقع ولو « كلذك نورخألا

 ةلع أدبلا ًادبف . نيلضاتتملا دحأل ءدبلا ناك اذإو « ةعدقت اوأر نم  نومادقي موقلا نوكي ىقح زوحن الو اًخوسفم

 / ١١ ناكنإف هب ىمرف لوألا مبسلا هلع در اهبيمر نم اغرفي ىتح اماعي مل نإو « ةصاخ مرسلا كلذ در أطخأ وأ باصأف

 هب ىمرلا هل سيلو ءدبلا ىف 4 ىمر هنأل هل بدسح هب باصأ نإف هب ىمز هب أطخأ ناك نإزو هنع لطب هب باصأ

 . هن اضارتب نأ الإ اطتغاوأ ناك ابضم هعفني الق

 ىبرألا لام ةلاسمو نيكرشملا لاتق ىف جملا كاك

 دبع نمو ناثوألا لهأ مهنم ازغ نف ناكح نيكرشملا لاتق ىف جملا : لاق ىعفاشلا انرمخأ لاق عيبرلا انريخأ

 ملتقي قح مييلع ىوق اذإ مهلتاقيو ةيزجلا مرنم ذخأي نأ هل سيلف اوناك نه ناكل لها ريع نم نسحتسإ اه

 ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر لوقلو نيتبآلا « مرحلا ربشألا خاسنا اذإف » لجو زع هلل لوقل تللذو [ىلاس ل

 ىلع مهءاسحو اهةمم الإ مهلاومأو مهءامد ىنم اومصع اهرلاق اذإف هنا الإ هلإ ال اولوقب قح:سانلا لتاقأ نأ ترمأ )

 وأ اوماسإ ىتح اواتوق نيب راحلا نيكرشملا نم باتكسلا لهأ نم ناك نمو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ::لالاؤ ) « هللا

 هللا لوقل مهنيد ريغ ىلع مههارك ! الو مملتق نيماسمال نك, مل اهوطعأ اذإف , نورغاص.مثو دب نع ةيزجلا اوطعي

 اواتق باتكلا لهأو ناثوألا لهأ لتوق اذإو ةبآلا: « رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق » لجو زع

 سلا مهنم عفو ايف اعدج اوناك مث غلاوبلا ريغو غلاوبلا مجواسنو مهنم ضيحلاو محلا غلبي مل نمو ممرارذ تيبسو

 مهْنم هولتاق نم اوربقو مف اون نإف « ب اكرااو ليهلاب مميلع فجوأ نم ىلع سامحألا ةعبرألا ةعبرألا مسقيو

 اهسامحأ ةعرأ نوكتو سمحم كلذ فلتخمال مهاردلاو ريئاندلا مسق نوكرألاو رودلا تمسك مثدالب ىلع اوبلغت قح

 ش ةيزلا طع. وأ ناثوألا لهأرس مل نإ ميلتقي نأ نيب رابخلاب مهيف مامإلاف لاجرلا نم نوفلابلا رسأ اذإ و « رضح نم

 ظ مهقريسا نإف مهقرتسس وأ مهل نوقلطي نيماسملا نم ىرسسأب 11 1 هذخأب لاع مدافي وأ مهيلع نع وأ باتكلا لهأ
 ْش

 تنكح فيك : لئاق لاق نإف « ةمينغلا لهأل هسامخأ ةعبرأ نوكيو سمخم ةمينغلا ليبس هليبسف الام مهنم ذخأ وأ

 ٍ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رهظ لبق « ةقرفت٠ اماكحأ لاجرلا ىف تكحو ادحاو كح ءاسنلاو نادلولاو لاملا ىف

 1 ىنب نادلو لسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر ىبسو لاومألا ةمسق لخنلاو نيضرألا نم اههراقع مسقف رييخو ةظيرق ىلع

 هيلع نم نم مهْنف ردب لهأ لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر رسأو لاومألا ةمسق مرمسقف مهءاسنو نزاوهو قلطسللا

 طيعمىنأ نب ةبقع ردب موب راسإلا دعب نالوتقملا ناكو « هلتق نم مهنمو ةيدف هنم ذخأ نم مهنمو « هنم هذخأ ءىث الب

 دَحأَو هتانبل ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هكرت ىحملا ةزعوبأ ةيدف الب ميلع نونمملا نم ناكو « ثرحلا نب رضنلاو

 الجر نيكرشملانم رسأ امث تلفيال نألسو هيلع هللاىبص هللا لوسر اعدف دحأ موب هلتاقو هرفخأف هلتاقيال نأ اد, عهيلع

 جسم ال 2 لسو هلع هللا ىلص ىنلا لامف كلاتقل دوعأ ال نأ ًادهع كيطعأو قائل ىنعدو ىلع نكما دمحم اب لاقف هربغ
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 اذهب تبصأ نإ هبحاص هل لاقو مل جافلاف 22 بصأ ملنإو تجلف دقف تبصأ نإ لاقف مهسب ىمرف جافي نأ ىلع لجر

 امهو زوجنال لطاب هلك اذبف كسفن ىنتلضنأ دقف هب تاطخأ نإو هباصأ اذإ هب هغابب نكي مل نإو جولفلا هب كلف مهسلا

 ريغنمقبسلا هليس, نأ قيسملا سفن تباط ولو جولفلا غلبي نأ الإ هبحاص ىلع امن. دحاو جلفيال امهيمر لصأ لع

 عطقت افزالجر أدبف رثكأو نينثاو نينثا قبسلا ىف اوناك اذإو ٠ هل بهو امك هلام نم هب عوطت ائيش اذه ناك هغاب نأ

 ىجر اذإ اذه لوقي نم تيأر دقو . هلين دفنيو ارتو بكري ىتح قب نم فقي نأ هل ناك امهدحأ رتو وأ امهران وأ

 ىلا ةياغلا ددع اويراقي مل ميل مهديأ ىف اب اوياصأ ول نوجلافتيال هاك بزحلاو امهنأ مع اذإ لوقيو اجلافتي نأ

 زوحم الو افورعم امق اومستقيلو اوعرتقي نأ زو< الف ةثالثو ةثالث اومستقا اذإو . ناذه ملي مث قب نم ىهري مهيب

 هقبس هتعرق تجرخ امهمأف اعرتقي نأ الو قدس نأ ىلع راتخم الو قبسأ نأ ىلع راتخأ نال را 000

 نأ نم ؟؟9اهريغب الو ةعرقلاب ةرطاخمال اعوطتم ءاش اهأ قبسبو افورعم امسق امتي نأ زوحب نكلو ةحاص

 نأ الإ هيزح نوذ هلذب نم ىلع قيسلاو لوضةلا' هقبس هحاض ىلع لضفأ انيآف هجولا| ذه تاو |

 لاجرلا ددع ردق ىلع هتصح مهنه دحاو لك مزليف مهنع قبسي نأ هورمأي وأ قبسلا نامض ىف هعم مبسفنأ هبزح لخدي

 هجو نم اذه سيلو زئاج اذهف قبس كلف مبسلا اذهم تبصأ نإ لجرال لجرلا لاق اذإو « ىمرلا ةدوج ردق ىلعال

 لاقف هوهسقف ضرغلا لهأ بيرغلا رضض> نإو « هل كلذ نكي مل قبس كلف مهسلا اذهب تاطخأ نإ لاق نإف ؛ لالا

 مار نآلا وهو مار ريغ هارن انك مهيلع ىمري نيذلا بزحلا لهأ لاق وأ ايمار هارن انسلو « ايمار هارن انك هعم نم

 ىمرلا ريغب وأ طقسف ىمرلاب هنوفرعي مثو هومسق نمت هيمر اوفرع نم جارخإ نم محام الإ هجارخإ نم مهل 0

 به نأب عوطتي نأ الإ نيرانيدلا ىف كيرش ىنأ ىلع نيرانيد انالف قبس لجرلل لجرلا لوقي نأ زوجمالو « قفاوف
 الجر لع نأ زحب مل اللحم الخدأو نيقبس نانثا جرخأف ةثزلث ةراطت ول ,كلدك و : لكس 1 امهماك وأ امهدحأ هل

 هل نأ ىلع لجرلا لجزاا قبس اذإؤ هيحاص ىلع زرحأ نإ لضفلا فصن هل نأ لع (هدحأ ىس عك هلع كرد

 امهنأ ىرت الأ رثك 1 وأ مهس لضف هانيطعأ كلذ هانيطعأ اذإ انأ كلذو « هل كلذ زجب مل رثك أف نيقشر هيلع أدبي نأ

 كلذ ىف نوكي مهمسب ىمري نأ هانيطعأ ك2 ىداحلا مهسلا كلدب جلف ول ناك أدب ىذلا أدتبا مث رسدعب ايمر ول

 «.'رْخآآ ىف رخآلاو هو ىف أدب اهدحأ ناكف اتفاكت اذ[ هل اذه نيج ياو ةلسارم ريغ نك ةلسإر لو 0

 لك هنمأب وأ المحو انهر وأ الموأ هب انهرا وأ هيدي لع اعوضوم قبسنلا هيطعب نأ زئاجف لجرلا ل 0 00

 هءاع لضفأ ىذلا لاقف رثكأ وأ لقأ وأ اس هبحاص ىلع اهدحأ لضفأف ةردابم نيس ىلإ ايمر اذإو زئاج كلذ

 . رخآ اقبس ناقباستيو اههاضرب قبسلا اذه اًذسافتب نأ الإ زو الو زج مل ائيش هب كيطعأ نأ ىلع كالذف حرطا

 نه اغوبدم وأ هم لكؤي ام ايكذ امعدلج ناك اذإ؛عباصألاو ةب رضملا ىف ةالصلا ىف ىلاعت هللا هحر ( قفانةلالاف )

 ةبرضملاو لجرلا ىلص نإف « لعأ ىلاعت هللاو غابدلاب رهطيال كلذ نإف ريزتخ وأ بلك دلج ادعام هل لكؤيال ام دلج

 تناك اذإو ضرألا ىلإ هيفنك نوط ىضفي نأ هرمآ ىتإ دحاو ىنل ههرك أ ىلأ ربغ هنع ةئزحم هتالصف هلع عباصألاو

 س وقل اك ىلصي لأ سَ الو 0 كلذ ريغ ىنعمال ع نوطب 00 ىكفي نأ ةامعدم 0 اضالاو ةب رمضملا هيلع

 ١( ها بلغ ىنعمب جاف ردصم اههالكو « جك جولفلاف » خسنلا ضعب ىف ل جافلاف : هلوق .

 2 , هححصم هبتك . لمأت « لوقي نأ لثم » هلعاو « خسنلا ىف اذك ؛ لوقب نأ نم : هلؤق  (0)هلاوق



0 
 نشلا لدي نأ هل زاجأ اذه زاجأ نمو ةئاملث نم رثك أ ىفو ةعقرلا ىف هب ىمري نأ هل زاجأ اذه زاجأ نمو ةئالثلا

 انا ]| نلاط رات نإ ساناالو « لإ كلذ اولعج ادنأ لاح ىف انوتسا اذإ اهتم ضقت و .لدنلا ددع قاد نب نأ

 لوح لئاخ وأ امهدحأل ضرع رذع نم الإ اهنم اغرفب ىح ناقرفتي الو هرخآ وأ راهنلا لوأ نم مود لك ةمولعم

 سمشلاك نئاك را نأل اردع خا 0 الو اولا عطقيو ىسقلاو لكلا دسفب لق هنأل ردع رطلملاو ىمرلا نود

 نأ ءاش امهسأل ناك انصاع حيرلا تناك نإ نكلو فرصلا ضعب لبنلا فرصت دق تناك نإاف ةففحلا حيرلا الو

 0 اطراشت 6-2 000 اغرفي نأ لبق سمشلا اممل تيرغ نإو « فخم وأ ل

 هلبن ضعب بهذ نإف املدب ىلع دقيق له تهذ نإ 0 رك ام لا اكوا سرت لوب لع ىلع ردقي ل

 نإو لبنلا نم هيدب ىف قيام ددعب هعم مراف تئش ث نإو لدبلا دجب ١ ىح هكرتاف تكس قل هيحاصل لبق هلدب ىلع ردن مو

 ددعلا نه رثكا او نينثاو نينثا اومر اذإو ددعلا لك يح ىمرلا ديعيام هليث ع نم هب ىمر امث هيلع ددراف تّئش

 ناك نم الحر هناكم اوهلع نأ ىلع محلطصا نإ : هنولضاني نيذلا بزحلل لبق ةرهاظ ةلع نييزحلا نم دحاو لتعاف

 فلتخا اذإو اوضري مل نيذلا ربجم ل رخالا ضر ملو نيبزحلا دحأ ىضر نإو كلذ ىلع كرب مل متححاشت نإو كلذف

 اولا ءاقن نأ الإ هل كلذ ٠ نكي مل سمشلا نيع هب ليقتس د نإ ندشلا *اراف قلعت نع عضوم ىف نالضانتملا

 ةماظلا هعنع اك مهسلا نه رصبلا عنمم سمشلا نيعو قبسملا كلذ ىلع ربجم مل رطملا وأ ليللا ىف هب ىمرب نأ دارأ ول

 امهدحأ ناكف لاسرإلا ىف افلتخا ولو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) مرغي ىذلا وه ادبأ قبسملا ( عيبرلالاق )

 قيرط مزليف اطخأ وأ باصاف هب ىمر ىذلا ممسلا ىف هعيننص ىسني وأ ىمارلا دي دربت نأ ساّتلا لاسرإلاب لوطي

 امك مرا هل لقو هل كلذ نكي مل ىمارلا ىل اع لخدي اذهو اذه ونأ ل وه لاق وأ أطخلا قيرط نم بتعتسيو باوصلا

 كبحاص ىلع سحلا لادإل اذه ريغل اًءطيم الو كعزنو كلاسرإ ىفو كماقم ىف تبثت نأ نع الجعمال سانلا ىمري

 ه] نطو نطومال لق مالكلا لطب نطوملاو هديرأ 3 لاق وأ سدا كنار ناكف هل نطوي ىذلا فق افاتخا ول كلذكك

 نوكف طغاي وأ اهدا وأ اهيمسحم نم امهر ضح ولو 3 4 مهفيام لقأ نع لحعت لاق لطت الو هب مهفيام د هل

 لآق ىءارلا ىمر اذإف فدحلا دنع نوكي :ىذلا نطوملا ( عيرلا لاق ) كلذ نع اوهن امهدحأب وأ امهم اريضم كلذ

 تجرخف فقولا ىف نايمارلا فلتخا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالإ ) ليلق اذ نم عفرأ ليلق اذ نود

 ةئم أدب ىذلا رخآلا ضرعلا نم رخالل ناك مث ماقملا نه ءاش ثيح فقو ضرع ن. أدبف أدب نأ ىلع امهدحأ ةعرق

 الاح لوضنملا ةمذ.ىف قبسلا ناك قبسملا هلضنف امولعم اقيس لجراا لجراا قبس اذإو ماقملا نم ءاش ثيح فق. نأ

 عوطتم وهو سأب الف ءاش ام لضانلا هب ىرتشي وأ لوضنملا هفلسإ نأ لضانلا دارأ نإف نيدلاب ذخأي اهب هذخأي

 هفلسأف رانيد لجر ىلع هل ناك ليفت ؟ىنع وهو هريغ نمو هنم هعنعو هلومتيو هزرحم نأ هلف هلضن امو ءايإ هماعطإب

 لجرلا لجرلا قبسي نأ ىمرلا رص نمت هتيأر دحأ دنع زوحب الو وه اكرانيد هلعف هب همعطأ وأ هلع هدرو رانيدلا

 الإ زيحم الو رشثع ن.ء عرقلا لعجب نأ زوجمال نأ ىلإ بهذي نم مهنمو عست نم عرقلا لعجمو رششعب ىمري نأ ىلع

 وأ كلذ لق ءاوسف قشرلا نم رثك أب الإ هب ىتؤيال ناك اذإف قشر نم رثك أ ىف الإ لاحب هب ىتؤيال عرقلا نوكي نأ

 فتو ولو هبجاصل بسح هب طقس هجو يأب طقس مث اليلق تيثو ٍقسخف مهسلاب لجرلا باصأ اذإف . زئاج وهف رثك
4 



 2-5 1 ل

 قئاسولا سوقلا فنص نم تناك اذإ ءاش سوق وأ لين ىان ىمرب نأ لجرلا عنم نأ حاصي الو هريغ لدبي الق هنعب

 للا و نِيوَعا و سرقفلل ةادألاك سافلا نأل ءاش: رم هكسرف قع لمح نأ نيرفلا 5 عنمي نأ ىرأ الو الع

 لك امال نأ هحاص ىلع امهن+ دحاو لك الو هبحاص ىلع امهدخأ نالضانتملا ظرتشي نأ ىف ريح الو . ىنارال 1 5

 غرفي ىح فلعي ال١ سرفلاب َناَقب استللا لوقت نأ اصيل كلذكو . اشارق نشوف نأ الو قتلا نم غرفي قح اجل

 كخرلا ىهنءاذإو . حابملا لاضناا ند سيلو هيلع طورمللا ىلع ررضلاو حابملا 2 طرش اذه نآل نيمو الو اموب

 انهم نوكي نأ ىلوأ ريغ هلع كلذ طرش, نأ ناك موصب ىلاعت هللا ىلإ برقت ريغل هل هللا ل>أ ام هسفن ىلع مرم نأ

 لضانلا ءاشأام هيطعب نأ قبسمال نأ ىلع مولع در هعم ىمري نأ لحرلا ىلع لحرلا طرتش نأ قف ريح الو هنع

 اهولعم ائيش هقيس ولو . تاراجإلاو علا ىف لحب م مولعم ءىش نوك ىح كلذ قف رحالو كرا كلا اها

0 
 ن. عنتع نأ هيلع طرتشي هنأل زم ل ددملا نم ةدم ىلإ وأ ادبأ ىمريال نأ هيلع هل ناكو هللإ هعفد هلضن نإ هنأ ىلع . |

 اذه ناك ربش دعب ةطنح عاص هيطعي نأ هيلع هل ناكو هل رانيدلا كلذ ناك هلضن نإ هنأ ىلع ارانيد هقبس ولو ٠ هل حابملا

 ىطعأو هرانيد لوضنملا هاطعأ هلضن نإ هنأ ىلع ارانيد هقبس ول هنكلو لوضنملا لامن هلك كلذ ناك آذإ ازئاج امس

 نيئيش ىلع هنم عقو دق دقعلا نأ لبق نم ازئاج اذه نكي ل لقأ وأ رثك أ وأ امهرد وأ ةطنح دم لوضنملا لضانلا

 لاضنلا ىلع انهارتن نأحلصيال هنأ لبق نه دسفيف لضاللا ه>رخم ءىثو لضانلل ةنسلا ىف ازئاج لوضنملا هجرخب ءىش

 هجو لك ن٠ دسفيف قبس الو عيب سبل دملا هطعإ نأ هطرشنأل حلصي الو راهتلا نم نهارتلا نأل امهنيب لاخحمال

 نأ" كيلعف لجأ ىلإ ناك نإو ىنصامتت نأ كلف الاح كرانيد ناك نإف كتلضنف ارانند ىنتتقبسف رانبد كل ىلع ناك ولو

 ه.آل ءامرغلا :ةوسأ ناك سلفأ مث هابإ هلضنف ارانيد هقبس ولو كرانبد كيطعأ نأ لجألا لح اذإ ىلعو رانيدلا ىطعت

 ن٠ ادم الإ ًارانيد وأ امهرد الإ ًارانيد الجر لجر قبس ولو تاراجإلاو عويبلاك وهف ةنسلا ةتزاجأ ق# هلام ىف لح

 فصن هقبس موب هتصح لعلو ريثع رانيدلا نم مهردلا ةصحو زانيدلا قحتس دق هل زئاج ريغ قبسلا ناك ةطنح

 لجأ ىلإ كنم رجأتسأ:نأ الو كنم ئرتشأ نأ الو 'كقبسأ نأ نوحببالو :هريغو ةطللا نإ لا كلا

 نإ ناكل ليا ةردعاالإ مثرد الو 1 عبر الإ رع دع كقبسأ نأ الو هريسغ نمال هنم ىنثتسي ائيش الإ ءىشب

 نإو رانيد سادسأ ةسمح كتقبس اهتإف ًاشدس الإ ارانيد كتقبس اذإ أي: الق هكتفس ىذلا ءىثلا ند ايش 0

 ًارانيد كقبسأ نأ ىف ريخ الو : لاق ء هساقو هلك بالا اذه ىلعف دادمأ ةثالث كتةبس اععإف ادم الإ اعاص كتقبس

 ائيش كعببأ نأ زوحمال م نيك اسملا ىلع هب “تقذضصت الو هنع ريغ الوهنعب اداه, تمعط[ هزل |[

 اذإو ىنود تّئشام هيف لعفت ًانات هيف ككلم نوكي نأ الإ ايش كتكلم اذإ زوحمالو هف اذه لعفت نأ لع راند

 ىف ىمر نم نأ نوءاعي ىمرلا لهأ ناكنإف اعارذ ىنعي نيتئاملا ىف نامرب امهو نالسري ثيح نم نالضانتملا فلتخا

 نم ايمري نأ لصألا ىف اطراشتي نأ الإ كلذ ىلع لمح رثك أ وأ اعارذ هدنع نم ىمري ىذلا فدهملا مامأ مدَقِب فَذَه

 اههئايرب نيئيشوأ نيعوضو» نيئيش ىف ايمرب نأ اطراشت نإو امبطرش عّصوم نم ايمري نأ امهياع نوكيف هنيعب عضوم

 نشب نشلا لدبي وأهاقلعي نأ ىلع اطراشتام عضي وأ هاعضينأ ىلءاطراشتامق لع. نأ امهدحأ دارأف امهريس نارك ذي وأ

 د قسلا هر انهضيإفلا مسي لو هقبس اذإو , هطرشش ىلع ىمري نأ ىلع لمحمو هل زوي الف هنم رغصأ وأ ربكأ

 نأ قبسملل ةامرلا زاجأ دقو هنود هضفخم وأ هعفري نأ تهرك مولعم ضرغ ىلع هقبس اذإو مولعم ضرغ ىلع هقبسي

 يف رثك أو اقشرو نيتئالاو نيسخخلا يف رثك أو اقشرو نيتثاملا يف ٍرْثكأو اقشر هعم يمربف. هضفخمو قبسملا عفري



 ّق 1 5
 اغرق انمسي نأىريخالو ابباخ بسحم اعإو اقساخ_سحن ال فدملاكنشلا ضايب نوكيف داؤسلا ىف الإ نوكتال قساوملا

 لوألا قبسلا اضقانتي نأ الإ تلضن دقف كدب ىف ىذلا مبسلا اذهب تبصأ نإ رخالل امهدحأ لوقو هناغلبي الف امولعم

 آ15 كلف سس تبصأ نإ لوقف هلع فقي نأ ءادتبالا ىلع نمأب الو يس. ليصي نأ ىلع افورغم العج هل.لعجم مث

 لاض ريغ ىلع قبس اذه نأل هل ءىث الف ام بصي مل نإو هل كلذق اهب باصأ نإف اذكو اذك كلف مبسأب تبصأ نإو

 أدق ف" نكي ل اذك قبس كلف رثك 1 كباوص ناك نإف باوصلاب أطخلا لضانف قاشرأ ةزمثع مرا هل لاق ول نكلو

 هيف ىذلا قشلا طقس نإو اقساخ بسح لصنلا باصأف رسكناف مس ئمر اذإو هسفن لضاني نأ حلصيال هنأل ريخ

 د عدلا هل١شتح احم. اعين تاصأق نينئاب عطقنا ولو بسحم مل هيف لصنال ىذلا حدقلاب باصأو نشلا نود لصناا

 بسحن ل نشلا ىلإ همس ضع ملو لبنلا نم مهس قوف همهس تاطاقالبن نششلا ىف ناك ولو « رخألا هنع ىغلأو لصنلا

 هلع داعبف اهبيصق ةبادلا هل ضرعت اك ضراع نشلا نود هل ضرع دق هنأل هب ىمرف هيلع ديعأو نشلا بصي مل هنأل هل

 الوأ لضف قبسمالو هعم ىمري الق سلجب نأ قبسملا دارأ مث هعم ىمرف هعم ىمري نأ ىلع لجرلا لجرلا قبس اذإو

 ىف نوفلتخم ةامرلاو « لضني مث لضفلا هل نوكيو لضني مث لضقلا ا

 دقو فرعت ةياغ ريغب هقحتس ا! ءىث وه لوقي نأ ىغبنيو ء لضني ملام س امم نأ هل لعجم ن ه مهن كلذ ىف

 نم الإ هب سلجم نأ هل سيل لوقي نه مهنمو « لمعامت هتصح هل نوكف ةراجإب سيلو الوضنم نوكيو هقحتسال

 هرصب وأ هيدب ىدحإ ىف كلذض عب 'هدصب وأ ىمرلاب رضي ىذلا ضرملاضرمب وأ توعع نأ مثدنع رذعلا بسحأو رذع

 طرتشي نأ نيلوقلا نم دحاو ىف زوحم الف لوألا ىمرلا لصأ ىلع ايضارت ىف اولوقي نأ اذه هل اولاق اذإ ىغنيو

 00000 | 2 ادعو سواحلا ريغ لضتلاو لضتلا لع قسلا نآل ةيهل قسلا ناكهن لج اذإ قسملا نأ قسملا

 ددع الب كء٠ ىمرأ هل لوقي نأ ىف ريخ الو طرمدلا طقس قبسلا دعب اذه طرش مث هلع اذه طرتشي ملو هقبس ول

 دعي نأ امهتينو هتبس نإو هلع داعأ اجلافت اذإ امهنأ ىلع هقبسي نأ ىف ريخ الو « هناطاحتي وأ هلإ ناقبتسي عرق

 نأك اذِإَف دقعلا رهاظ ىلإ ءىث لك ىف رظنأ امنِإ ةينلا امل هرك أو دساف ريغ قبسلاف هبحاص ىلع امبنم دحاو لك

 عضو دقو سفن ثيدح ةبنلا نأل ةيئلاب هدسف ملدقعلا تدسفأ تطرش ول ةين هيف تناك نإو محلا ىف هتز ز>أ احريحص

 هعم ىمررال نأ ىلع رخآلا نيلجرلا 0 , اول امو اولاق ام مهبلع بتكو مهسفنأ ثيدح سانلا نع هللا

 لتعتو ريسكنت دق سوقلا نأ لبق نم اقلطم قبسلاا نوكي تح كلذ ىف ريخ الف ةفورعم سوق وأ فورعم لبنب الإ

 ةيبرعلا بحاص عم بشانلا .ىمري نأ سأب الو امهنب قبسلا لطس طرشلاف اذه ىلع اطراشت نإف ىمرلا اهنع دسفيف

 ةكرانلا رآا ةلرعلا ريش ىمري نأ دارأ نإو ةبرعلا نم ءاش سوق ىأب يمر ةبرعلاب هعم: ىمري نأ ىلع هقباس نإو

 انقرف امنإو . تفلتخا سوق لك كلذكو ةببرعاا نع هنم رثك أ ةسرافلا نع باوصلا نأ افورعم نأل .كلذ هل نكي مل

 ةقباس نإ سرفلا ىف كلذ انز>أو لبن وأ ةدحاو سوقن الإ ىمرتال نأ لجرلا ىلع لجرلا طرتشي نأ زيحنال نأ نيب

 لثمب ىمرلا عن نأ زوجي الف ةادأ لبتلاو سوقلاو ىمارلل وه امتإ ىمراا ىف قبسلا ىف لمعلا نآلابخاو شرم

 سرفلاو هيمر حلصت ىلا هتادأ نم هب قفرأ وهام عنب ررضلا هلع لخديف اهب ىمري نأ طرش ىذلا لينلاو سوملا

 الإ هيرجنال نأ هيلع طرش ول هنكلو هقوف ةادأ هسرافامعإو هبحاص هلدبب نأ حلصي الو قبسملا ىراجلا وه هسفن

 مث الجز :لجر قبسي نأ انزجأ هريغب أف هنبعب سرفب الجر لجر نهارب نأ انزجأ ولو كلذ زي مل هنيعب ناسنإ

 سرف نع ناك اذإو هريغب هلدس الو هنيعب لجر يلع الإ قبسلا نوكي نأ زوجمال نكلو هلضانب الجر هناكم لدسب
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 لؤق ىف سس> بيصملا امبطرش ناكولو ء:امتسا> .نيلوقلا نم دحاو ىف بسحم مل قساو+لا.مطرشو قسح مف فلدزم

 ضرألا نه عفترب مث ضرألا بيص. ىذلا فادزملا ( عيرلا لاق ) هطقس. نم لوق ىف طقسو فلدزاا بسحم نم

 نأل بس مل هلصن نود هحدقب نشلا فلدزم ريغ تلفت نيح مهسلا باصأف بيصملا ممطرش ناكولو « نشلا بيصيف
 افرك و يايص..هل رس ناموا فرضت حدر تبهف نشلل اقرافم هلسرأولو ؛ حدقلا نود لصنلاب وه اإ باوصلا

 هب تعرسأو لو « 0 بسح باصأف ارصاق هاري وهو هب تءرسسأولكلذكو « ابيصم هلسرأ دقو نشلانع هتفرصول

 فادز» مث اهبيصي ةبادلاك الو ضرألاك تسيل هقحم الو ايش لطنب حيرلل مح الو اًنطخم ناك أطخأف ابيصم هاري وهو

 بصي تح هتوم# رم مث هكتهف هباصأف هريغ ائيش وأ ابوث وأ ةباد ناك ام ءىش نشلا نود ناك ولو « بيصيف اهنع

 نشلاو ىءر ولو « افعُض هيف ثدحأ امإ عزنلا ريغ ةوق هل ثدحم مل هكتهو هتباصإ نأل ةلاخلا هذه ىف بسح نشلا

 : تلاز ةيمرلا نأل مهسلا كلذب ىمريف دوعي نأ هل ناك همهس عقب لبق ناسنإ هلازأ وأ نشلا حيرلا تحرطف بوصنم

 «.هل بسم مل لاز ثيح نشلا باصأف ممسلا لسرأ ام دعب ناسنإ ةلازإ وأ حيرب هعضوم نع نشلا لاز ول كلذكو

 رشكتاف طقس مث نشلا باصأ ولو « هباوص امهنم دحاؤ لكل بسح ليزأ تح هاسمرن نأ ايسر ل

 نأ اطراشت ولو ٠ بيصي ام دعب هايإ ناسنإلا عنك اذهو تبث دق هنأل اقساخ هل بسح> ةتوبث دعب جرخ وأ همهس

 ديرجلا ىف وأ رتولا ىف مبسلا تبثأف هيلع موقي ديرج وأ هب قلعي رتو نشلل ناكف ةصاخ نشلا ىف وه اعإ باوصلا

 رتولا ىف وأ ديرلا ىف تبثأف اطراشتي مل ولو نشلا ريغ وهف نشلا هب حلصي ام ناكنإو اذه نأل هل كلذ بسحم مل
 طبريل دخت, امنإو هب رضي الفنشلا ليازي هنأل قالعملا ىلع عقبال باوصلاو نشلا مسا نأ امهدحأ « نالوق امهبف ناك

 اطيخم دي رجلا ناك اذإ ديرجلا فتيئامسسحمو هل بارخإ ريغ هتليازم نوكتف هليازب دقو هيلإ دنسيل رادجلا ذختي اكهب
 ةفلاخم ةقالعلاو هيلع ةزورخلا نشلا ىرع ىف تبثام بسحم و « نشلا ىلع ررضب الإ نوكيال ديرجلا جارخإ نأل هيلع

 سأب الو لاق كلت املاح ى هلاوز. .لوزتت اهنأل قساوتا نم ةقالعلا ف تشاهاضرأ سم نأ اتا ٠

 سوق لكو ةيدنهلاو ةنادودلا ىسقلا كلذكو لبن اياك نأل نابسحلا لهأو ةبرعلا لهأ باشنلا لهأ لضانب نأ
 رخآلا دب ىف امت رثك أ لبنلا نم امهدحأ دب ىف نأ ىلع نالجر لضانتي نأ زوج الو ء لصن ىذ مهس اهنع ىمري

 مري مل باث اقساخ امهدحأل نأ ىلع الو اقضاخ رخآلا قساخو نيقساخ هقساخ بسح امهدحأ قسخ اذإ هنأ ىلع الو
 رخآلاو ضرع نم ىمردي امهدحأ نأ ىلع الو قساخ امهدحأ قساوخ نم حرطب هنأ ىلع الو هقساو> عم بسحم هب

 لوقي نأ زوجبال عرق ددع ىلإ اقبتسي نأو دحاو لبن ددعبو دحاو ضرع نم الإ ايمري نأ زوحي الو هنم برقأ نم

 تئح نإ الضان نوكت الو نب رشعي تأت ل نإ الضان نوك اف اقساخ نيرضعو دحاوب آنآ لع كساس ا

 ىمريال نأ رخآلا ىلع امهدحأ طرتشي نأ زوحم الو اعم نيبوتسم اثوكي قح نيرشعو دحاوب ىف 1 نأ لبق نيرشعب

 نكسلو اهلديبال اهنيعب سوقب ىمري نأ ىلع الو هلدبيال نأ امهس ذفنأ :نإ الو املدبي مل تريغت نإ اهئايعأب لبنب الإ
 ترسكناف الضتنا نإو ادحاو عرقلاو ضرغلاو لبنلا ددع ناكام هسوقو هلبن نم ءاشام لدبي ىمارلا ىلإ كلذ نوكي

 3 قشلا نأ معز نم ةامرلا نمو هرتو ناكم ارتو لدبأ هرتو عطقتا نإو اسوقو البن لدبأ هسوق وأ امهدحأ لبن

 ءاشام عرقلا ددع ىف ديزب نأ قبسملل ناك مهس ةدايز امهنيب وأ ءاوساا ىلع اناكف هناطاحتي وأ هيلإ ناقبتسي اعرق ىم#

 نكي مل عرقددع ىلع ايمر اذإ امهنأ معز ن“ مهنمو ءاوس انوكي ملام عرقلا ددع ىف ديزي نأ هل سيل هنأ ,عز نم منتو

 نأ اطراشتي نأ الإ ضايبلا ىف نيقساخم داوسلا ىف قساخ لعجم نأ ىف ريخ الو قسملا اضر ريغب هبف ديزي نأ قبسملل
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 0 ا ل ا 0 دحاج نمل كيوب يتق دحاتو سلوا هنا برفأ ناك ام امينم دحاو

 ءاش امهمأ ءىدبب قبسملاو أدب, نأ ىلوأ قبسلا بحاص لوي نم ةامرلا نم تيأر دقف نيلجر نيب لجر قبس وأ هعم

 امهدحأ أدب اذإو طرشنع الإ ايمربال نأ سايقلاو « اعرتقا العفي مل نإف أدب امهمأ اطراشتي نأ سايقلا ىف زوجي الو

 امهدحأ قرع اذإو امبلبن دفني ت> مهسب رخآلا مث مهسب *ىدابلا ىمريو هيلي ىذلا هجولا نم رخآلا أدب هجو نم

 لبق نم قهز ول كلذكو هبف ضراعلا لبق نه هب ىمريف دوعي نأ هل ناك ضرغلا غلبي ملف هدب نم مهسلا جرخف

 كلذكو « هديعي نأ هل ناك غلبي لف هسوق رسكتنا وأ غلبي لف هرثو عطقنا ول كلذكو هب ىمرف هداعأ هيف ضراعلا

 هب تبرطضا ول كلذكو « اهلك تالاحلا هذه ىف هديعي نأ هل ناك امهءاصأف ناسنإ وأ ةباد هنود ضرءف هلسرأ ول

 وأ نآالآ ناضاق ىمرت دصقلا أطخاو زاج نإ امأف دوع نأ هل ناك مزسلا هعم ىضءال ام هيدي ىف هل ضرع وأ هادي

 أدبف ةردابم امهيمر ناك اذإو ٠ هدعب نأ هل سيلو هيلع باغ ضراعي سيل هنم ىمز ءوس اذهف مهنارو نم زاحأ

 كلذ همبسب باصأ نإف ءىدابلا ىمر مث هب هلساري ىذلا مهاب هبحاص ىمر نيرششع نم ريثع ةعست غلبف امهدحأ

 اذإو « ةطاحلاكتسيلو رخآلا امهدحأ توفي نأ ةردابملاو ةردابم قبسلا لصأ نأل مهسلاب رخآلا مري ملو هيلع جلف

 نشلاباصأ ولف بيصملا اطراشت نإو « هلثم اقلعتم نوكيو دلجلا قرخم ىتح قساخ لجرل بسن الف قساوخلا اطراشت

 ىمارلا معزف تبثي ملو عجرمث باصأف فدهب قصلم نشلاو قساوخلا اطراشت اذإو « بيصم هنأل هل بسح هقرخم ملو

 لوقلاف عجر مث عرق امتإ هنأو قسحم مل هنأ هلع باصملا معزو اهريغ وأ ةاصح نم هيقل ظلغل عجر مث قسخ هنأ

 قورخلا عضوم باصأف قورخ هيف ًايلاب نشلا نك نإ كلذكو « اهب ذْحْويف ةنيب امهنيب موقت نأ الإ هنيع عم هلوق
 باصملا لوق لوقلاف هيف افلتخا مث نشلا نم ءىشب كسمتسي ملو فدهلا ف بغي مل نإو « بيصم وهف فدهلا ىف باغف

 امهطرش ناك اذإ اقساخ هل بسحم ال هنأ : امهدحأ . نالوق اهيفف همرخف نشلا نم افرط باصأ نإف « هنيع عم هيلع

 ىمسشإ نوكيفف'مهسلاب طبخم نشلا نم ءىث وأ .دلج وأ طيخ وأ ةيغط نشلا نم هيلع قب نوكي نأ الإ قساوخلا

 الآ 1 0|(-9 [ذإ سآلا فرتيالو ؛ ءاوس هريثكو هتونث للكو نشلا ىف اتناث تاك ام قساخلا نأل اقساخ كلذ

 قساخلا نوكي نأ رخآلا لوقلاو . قساخال مراح رخالل لامتيو ؛ هفف قوسحلا هب طاحأ ام قساخلا نأ الإ قساخ اذه

 9101 0١ ىاساح وهف  لصفلا ضع نثكوأ لق ايش هنم قرخ اًذِإف هقرذف حيحصلا ىهوأ ام ىلع مسالاب عقي دق

 ةطيحممب تسيل ةغفط وأ نشلا نه ةدلج هيلعو فدحملا ىف اتباث مهساا ناك نإو ٠ مرخ نإو بة: دق اذهو بقثلا

 فدا ىف عقو امنإ هيلع قوسخلا لاقو ٠ تمرخماف ةيغطلا هذه وأ تدهرخاف ةدلخلا هذه قرخ ىمارلا لامف

 اذه بسحم الو هني عم هلوق لوقلاف نشلا نم ا(هاوس اع ناترئاط امه نيتللا ةيغطلا وأ ةدلجلا هذه تحب الغلغتم

 اقساخ ناك فدهحلا ىف تبث مث قرحلا ىف مهساا تيثأف قرخ نشلا ىف ناك ولو « نيلوقلا نم دحاو ىف لاح اقساخ

 ىدنع ناك تبشي لف مهساا قرم مث باصُأف ىمرف ابوصنم نشلأ ناك ولو « هنم فعضأ نشلاف فدهلا ىف تبث اذإ هنأل

 ل هيلع ىمرملا لاقو جرخف رامو باصأ ىمارلا لاقف هيف افلتخا ولو « تبثي مل اذإ هدعبال نم ةامرلا نمو « اقساخ

 نشلا قرخف فلدزا مث ضرألا باصأ ولو « هنيمي عم هلوق لوقلا ناك ىضم مث حدقلاب نشلا فرح باصأ وأ بصي

 لسرأ ىلا ةعْرنلاب ىضم دقق ءىشث اهنود هل ضرع نإو باصأ ةبمرلاب لاقو اقساخ هتدثأ نم مهن ةامرلا تفلتخا دقف

 وهوباصأ ولو يءارلا ىءر ريغ وهف هامحأ ائبش ٍضرألا هتب رضب ثدحتسا هنأل هل سسحال اذه نأ معز نم مم٠و اهب



 - رام
 لاضصنلا#و رك دام ْ

 لكلا ىف هك للحلا امي تلاثلاو رجالا (هدحأ قست نينثالا نيب امف. لاضنلاو : هللا همحر ( قنانم اللا )

 اذإف ناعرفتي مث رخآلا ىف دريام امهف دريو رخآلا ىف زاجام امهنم دحاو لك ىف زودف لفل : نافلتءال

 ىاوح وأ/ ©00قئساو> افورعم اعرف امس الععا نأ ىلع حالا نيلحرلا دكا قش [إو ٠ املك امهللع تفلتخا

 باصأ اماكف ةطاح هاطراشت اذإف ةردايم وأ ةطاحم كلذ اطراشتي نأ زئاجو هنايمري ىذلا ضرغلا امس اذإ زئاج وهف

 ةريشع مهسأ ةرشعب اباصأ امتعأك ًاددع افناتساو نيددعلا نم دحاو لك طقس *© رخألا باصأو ددعب امغدحأ

 ند لضفلاب الإ هيحاص ىلع امهنم دحاو 1 دتعي الو هيحاص ىلع ام ممم دحاول عءىش هالو ةرشثعلاب ةريشعلا ل

 - ا نبرشع لضف ام ناك ءاوسو ةئم اعرف أ كا قدساا ناثدت نيح نر اذهو ةحاص ةباصإ ىلع هتاصإ :

 فقو نإو هلضنيف طرش ىذلا ددعلا لضف هل صلت ىح هطخ باصأ الك مث امبس ابنم طح مهسب هبحاص هعم باصأ

 دفن, ىتح ىمرلاب رخآلا انرمأو جولقملا انفقو مهسب باصأف رشع ةعسن لضف هلو اقساخ نيرسشع نم اههنين عرقو

 نورشع قشرلا كلذ ىف رخاللو هيدي. ىفام دفنأ نإو هجلف لطب هلع جوافملا هطح نإف اهقشر ىف امهمديأ ىف ام

 نيتعرق قساخلاو ةعرق ىناحلا ناك باود> امبنيب عرقلا نأ اطراشت نإو « هيلع جلف دق ناكو هعم ىمري نأ فاك مل

 ناك نإ و هيلع كلذ ددع رثك أف“ يسب هبحاص نم برقأ امهَذحأ ناك نإف عم هجولا ف آطخأ اذإ ناساف

 مثو رثكأ الو دحاول برقلا دعبال هب برقأ وه ىذلا مهسلاب همهسأ تلطب مبسأب برقأ رخآلا مث مهسب هنم برقأ

 مرسلا كلذ دعب م,سأ ةسمخم برقأ رخآلاو هل هانبسح ميسي برقأ اهدجأ, ناكول .كلذكو ء هنم برقأ دحاو

 داون" ترقأ ناك نإو رثك أب برقأ نك نإوكل ءاتنِس> دحاوب برقأ نك اهات نرقألا هل بسم ام هل اهبسحم مل

 نأ لبق نم ةسخلا نم هل بسحب مل مبسأ ةسمخم برقأ امه-.رقأ وه ىذلا لوألا مث دحاوب برفأ هدعب رخآلا مث

 امنإ بيرقاا نم ىلوأ بيصملا نأل برقلا لطب هبحاص باصأف مهسأب برقأ ناكنإو « اهنم برقأ امبس هلضانل
 امس اوح ىف رظن مث هباوص بيم بس رخآلا ىلخأو اههدحأ باصأ نإ نكلو بيصملا نم هبرقل بيرقلا بسحم

 هبيص» عمبرق أ ناك ام هلبن نم هل بسح برقأ بيصملا ناك نإف هلضانم بيصمي هبرق لطب برقأ بصي مل ىذلا ٍناكنإف

 معزي نم ىمرلا لهأ نم تيأر دقو « هبيصم عم ةبوسحم تناك هبيصم ريغ عم هلبث نم برق ام هل انيسح اذإ انأل

 سايقلا ف مقتسي اذه ىرأ تسلو ضرألاب نشلا طسو مظعلا عضومو مظعاا عضو» ىلإ برقلا ىف نوسياقتي اهإ مهنأ

 دضاوعلاو هولا ف لدنلا نيب سياقي نم مهنم تيأر دقو باوصلا عضوم نشلانأ ىلق نءنشااىلإ اوبراقتي نأ سايقلاف

 ف ناك وأ ًادضع ناكام اه اوساقب رف اهوغلأ ابوصنم ناك وأ نشلاوأ ف دهلا زواج اذإف فدملا زواحم ملام الامثو انيع

 هلث. ةرداملاىف اذهو هحولاىف ناك وأ ادضاع وأ اطقاس وأ اجراخ هب ساقي نأ ساقلاف سايقااىف اذه زوحنالوهجولا

 هباوحو باوصاا اوطراشت نإ هباوص امهنم دحاو لكل بسحب مث اعرق ايمس, نأ ةردابااو « نافلتخمال ةطاحلا ىف

 بيصي ىذلا ىناخلا : عيبرلا لاق ) . لضنلا هل ناك ددعلا كلذ ىلإ قبس امهعأ مث باوصلا عم ىناوملا اوطراشت نإ

 لك نم داعن امنإإ انأل اداعتي مف هجولا كلذ ىف الطابت امهايباح ىوتساف ىناوحلاب اسياقت اذإف ( نشلا بيصيالو فدهلا

 اذإ وع مهسلا ابح لاقيو هنم دعبّألا ضرغلل تزقألا طقس نأ ىلع ىمرأ نأ وهز باح عج ىباوحوأ : هلوق (1)

 هاقهاز وف هفلح عقوو فد لا زواح نإف قزاخو قساح وهف ةعقرلا باصأ نإو فدهلا باصأ مث ضرألا ىلع جاز

 , هححصم هتك . ها يضرغلا يأ ةبحاص باصأ : هلوقو



 -- ضرك

 ىتلا ليلا نيب قباس سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع سنأ نب كلام انربخأو : لاق  لالح

 ليخ نم رفاح 15 اميتءاكن ودعلا 1 وأ ةباشن وأ مهسس نم هب ىدمر لصن كك اههدحأ لانعم عم )» الت

 " مرحم هنأ ىتاثلا ىعملاو ٠ ق.يسلا هف لحم ىذلا ىنعملا اذه ىف لاد بارع وأ تح لبإ نم فخ لكو لاغبو ريمحو

 هودعل دادعالا نم ةهنيد له هيلع د#و هلإ لحو رع هللا بدنام ىنعم ىف ل>اد اذهو : اذه ّق ال قسلا نك نأ

 اهلع قبساا ناك امل باك رلا هذه آل « تاكر الو لخ نم هيلع متفجوأ امف» ىرخألا ةنآلاو للا طابرو ةوقلا

 قابتسالاف اهتفصو امي ةزئاجلا اياطعلا نم تناك اهيلع ةمدغلاو اهيف:قبسلا كاردإ مه لامال اهذاخما ىف ابلهأ تغرب

 سأر ىلإ ودعي نأ ىلع هقباس وأ امهمادقأ ىلع اقباستي نأ ىلع الجر قباس الجر نأ ولف مرح اهاوس امفو لالح اهيف

 نكرا هل لوقف ائيش هدي ىف كس نأ ىلع وأ هيدي ىفام بيصي نأ ىلع وأ ًارئاط قبسيف ودع, نأ ىلع وأ لبج
 الحر ىحاد نأ ىلع وأ الجر عراصل, نأ ىلع وأ اهنم رثك أ وأ ةعاس هيمدق ىلع موقي نأ ىلع وأ هبيصيق نكربف

 لحم امي ةنسلا هتصخو هلع هللا دمح ىذلا قحلا ىناعم نم جراخ هنأ لبق نم زئاج ريغ هلك اذه ناك هبلغيف ةراجحلاب

 ىف لحادو رفاح وأ لصن از تم ىلإ ىسلا نك نأ ةئسلا تفن ذإ ةنسلا هترظحام ىنعم ىف لحادو قبس !| هيف

 08[ اإل الط ءاطعأب الو قح لصأب همزا الو ًاضوع هلع ىطعملا ذخأ امث سل هنأل لطابلاب 0222000

 [كقو لآل اناطع اذه ىلعف هل قحتسم ريغ وهو هل دماح ريغ هذخأي هبحاص لب هبحاض ةدمحل الو لجو زع

 اعوطتم هلام نم ىلاولا ريغ لجرلا وأ ىلاولا هيطعي قبس ةثالث قابسألاو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانئلالاف )

 ظ كلاثلاو ىلصفل لعج ءاش نإو امولعم ائيش قباسلل لعجف ةياغ ىلإ ةباغ نم للا نيب قبس: نأ لثم كلذو هب

 ' نمل الالحو هيف ىدؤي 1 هلع ارودام ناكو مهل لعجام ىلع مهل ناك مهل لعج اث ىأرام ردقب هيلي ىذلاو عبارلاو

 الو امهيسرفب ناقبتسي ناديري نالجرلا نوكي نأ كلذو نيهجو عمجم ىناثلاو ٠ ةلع هيف تسيل هجو اذهو : هذخأ

, 

 اللحم امبنبب الخدي ىتح زوحم ال اذهو امهدنع نم نيةبس اجرخم نأ نادب ريو هبحاص قبس نأ امهنم دحاو لك ديري

 اههنيب ناك اذإف ام. ةبسي نأ نانمأ.ال نيسرافلل اًونك نوك ىح للحلا زوحم الو سراف نم رثك أ وأ سراف للحلاو

 دن لع اهناعضاوترو لقأ وأ رثك أ وأ ةئام ةئام هيلع اضارتام اهينم دحاو لك جرح نأ عا ةهرتك 1ق] لع

 زرحأللحلا اهدحأق بس نإ هل آاعمح اجرخأ ام ناكلاحلا امهقيس نإف للحلا امهنيب ىرحمو اهنانمضي وأ هب ناقثب نه

 اهذحأ توفي نأ قبلا لقأو ائيش هبحاص نم امبنم دحاو ذخأب مل نيبوتسم ايتأ نإو هبحاص لام ذخأو هلام قباسلا

 ىلصملاو سرفلا كرمك ديكلاو سرفلا قنع ىداحلا ( عيرلا لق ) هضعب وأ دتكلاب وأ هضعب وأ ىداجلاب هحاص

 ٌثْدَح] دق ىأل ىم ذخأب ملو قبسلا هنم للحملا ذخأ للحلا هقبسو هبحاص اندحأ قبس نإو للحم هنأل ائيش هنم ذخأن مل

 ' مهنم دحاو لك جرخأ ةئام اوناك ول ءاوسف اذكه نينثالا ىف اذه ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) قبس

 نآل اذه انلق امإو ءىث هلع نكي ل قبس نإو كلذ عيج هل ناك قبس نإ اللحم مهنب اولخدأو هبحاد جرخمام لثم

 ثلاثلاو ىمرلا ىف اذه اذكهو مرغي مل قبس نإو مْدَع قبس نإف ىرخم امو ليخلا نيب نرد لآ قسلا ق هنسلا لصأ

 ل هبحاص قبس نإو قبسلا هل ناك هبحاص هقبس نإف هبحاص نود هنم قبسلا نوكف هدحاص نيسرافلا دحأ قبس, نأ

 جرخخ لجرلا عم لدحرلا ىرحب نأ روح الو اذكع ةرمسع ةهعم لخدأ ول ءاوسو هلام وه زرحأو ائيش هبحاص مرغب

 نأ زوجي الو ةذحاو ابيلإ نايتني ىتلا ةياغلاو اهنم نايرحب ىتلا ةياغااو الإ اللحم امبنبب نالخديو اقبس ابنم دحاو لك

 , ٌةدحاو ةوطح رخآلا ن 2 اهردأ لصف نأ



 تدين لن

 لهأ نم دحأ هركذ لج هللا ىلإ ابرقت ناك اذإ كسنلا حيذيال نأ تمعز مث نيهاسملل باتكلا لهأ رئارح ءاسأ

 ىلع هطلست نأ م قع تاو اهم كفسإ ىتح امءاسم اهم لاني ةلؤم لف دارا لعجن نأ 0 3 كادكشلا

 ؟جلا هنع ىش.دق لوتقملاو لتاقلا وه كرشملاو : تلق رهاظلا وه مالسإلا - لاق ؟ هبر ىلإ امم برقتي ىتلا هتاش

 ايف تنأ لتنال ىتاا لاحلا ىف هلهأو مالسإلا ةوادعب هلتقي هلعاو لجو زع هللا نيد فلاخ نم ىديب هفتح تريصو

 لص ةمؤح ىف ىضقن نأ انومأم انمذ لوب لهااضاق, هذ تحن ئضقتسا نإ ضاق تان هلادلكو ٠ ( ىناذشلالاف ) هتق

 ىلع دفن نأ ملظ ء نإف . نإو لاق ؟رهاظلا ىضاعلا جحو ؟م ؟ملو تلق ال : لاق ؟ هدرقحلا ل نإف هءاضق عمس وهو

 لاتق ىفىمذلا دجتفأ هل تلقف ىاح عضوم ىمذلاف 00 لاق « مسم رمأب هنإ : تلق ىمذ لوقب ءىش سم

 نكلوتفصو اماذه نإلاق ؟ فكاالو هآر نإ لتقب هرمأب نأ ىلإ مامإلا لصيال ىذلا عضوملا ىف التاق ىعبلا لأ

 نيكرشملاب نعتسا كل لوقت نحنو : تلق نيكرششملا ىلع نيكرشملاب ناعتسا لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نآب اودتحلا انباع

 هأ ىف نوكي اك اهيقبتسن نأ الإ تمرح ةمرح الو هلذن نأ مرحم زع نيكرششللا ىف سيل هنأل نيك رسشملا ىلع
 تلقو زوجأ لقب ةمزح ىف كح اوضع نأ ناك برحلا ىف ىغبلا لهأ لاتق ىلع مهب ناعتس نأ زاج ولو لجو زع

 ملسملل داولا تلعج ادلو اعادت اذإ ىمذلاو ملسملا نأ عزت تنأ تلق ؟ ءىش ىأ ىف لاق كليواقأ نيبام دعبأ ام : هل

 ملسأ اذإ نيوبألا دحأ نأ تمعزو . مالسإلا دلولا فضي نأ لبق دلولاب ىلوأ مالسإلا نأل' ةدحاو ةف اع حو ١

 لتق ىلع نيكرشملا طلسن اهابق ةلأسلا ىفو اذه لوقت ةلأسملا هذه ىف تنأف مالسالل ازيزعت مسأ امهأ عم دلولا ناك

 ١ مالسإلا لهأ '

 نايضلاو نذل تاكل
 الرا هنا ت6 عامج :لاقىلاعت هللا همحر ىعقاشلا سن ردإ نب دمع انرخأ لآق ناملس نب عيبرلا انربخأ

 نم تايانجو مهتايانج نم هعفد ممل نياك محلا ومأ ىف سانلا ىلع بجوام اهدحأ هوجو ةئالث ملسملا لجرلا نم

 هب اوذخأ امث مهسفنأ ىلع اوبجوأ امو ءكلذ هيشأ امو تارافكسااو روذنلاو ةاكزلاب مهيلع بجو امو « هنع نولي

 نيهجو نم دحاو ساهاا ملاومأ نه نيعوطتم اوطعأ اموهانعم ىف امو باوثلل تابحلاو تاراجإلاو عويبلا نم ضوعلا

 هلع وجرن نحنو نسح فورعم :اههالكو هانإ هوطعأ نم داحتسالا بلط رخآلاو , ىلاعت هللا باوث بلَط انظاَدَحأ

 نيهجو نم دحاو اهانعم ىف امو هوجولا هذه ريغ نم ملاوءأ نم سانلا ىطعأ ام مث ىلاعت هللا ءاش نإ باوثلا

 اولك أت الو» لجو زع هللا لوق كلذو هوطعأ نمل الو مهل زئاج ريغ لطابلا نم اوطعأ اف لطاب رخآلاو قح اههدحأ

 هسفن ىف قحلا ىلع لدي تفصو ىتلا هوجولا هذه نم جراخ وه ىذلا هجولا اذه ند. قحلاف «لطابلاب 2 جلاومأ

 هنيد لهأ هلإ تدن اهف ىلاعتو,كرابت هللا لاق ؛ راثآلاو ةنسلاو َنآرَملا ف هر ذ لكأت هفلاخ اهف لطابلا ىلعو

 كرابت هللا لاقو « ىمراا ىه ةوقلا نأ ريسفتلاب معلا لهأ معزف «ليخلا طابر نمو ةوق نم متعطتسا ام مل اودعأو 2

 انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قنانةلالاف ) «باكر الو ليخ نم هيلع متفجوأ اف مهنم هلوسر ىلع هللا عاف اهوار لاك

 هللا لص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةرره ىلأ نع عفان ىلأ نب عفان نع بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىفأ نبا

 بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىأ نبا ىنربخأو (قثاةةلالاف ) « فخ وأ رفاح وأ لصن ىف الإ قبسال» لاق سو هيلع ١

 «فخ وأ رفاح ىف الإ قيسال »لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةزيره ىفأ ن :رع هيأ 0 ع حلاص ىنأ نب دابع ن

 تاودلاو ليخلاو لبالاو كصناا ىف ةنسلا تضف لاف بايش نبا نع بئذ 3 نبا نع كيدف ىأ.نبا انريخأو : لاق 5
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 - مهتسق ولو تلق « مولع ىرح ال حلا ناك اذإ اوباصأ ام لطبأ نيذلا ىغبلا .هأ ىلع م,بقأ ىنإف لاقق « عضوملا

 مهكحاو رهظيو امامإ اوبصني ملام ىغبلا لهأ نأ معزت تنأ تلق ؟ نيأو لاق « سانقلا نال ف انك ىلا له

 ' الها مهتسق ولف عانتما الو محط مانإ ال 0 ىراسالاو ةدودحلا مهيلع ماقتو اوباصأ ام لك ىف مبنم داقي

 لهو قا نيعنتم ريغ مثو هسفنب عنتمم ريغ هنأآل م هيشأ ىغبلا لهأ نم دودخلا هيلع مهقن ىذلا ناك ىغبلا

 نم مهل بهذ ٠١ ضعب ن٠ مهضعبل تذخأو مهتدقأ مهيلع ترهظ مث ةببش الب اضعب مهضعب لتق اذإ كدنع ىغبلا

 ا محلا اهيلع ىرجب ال رادلا.ناب مهتعتم اعإف مثريغب جحا اهلع ىرحب نأ نم ةعونم رادلا نكلو لاقف « لان

 ةنيدمىف نوعنتميف نوبراحم ةلبقلا لهأ نم ةءاججا تيأزأ تلق ؟وه امو لاق معن تلق ؟ ءىش هيلإ تعبر ىذلاىف ىلع

 دقو ملو تلق مهيلع هلك اذه ماقيلاق؟ دودحلا نوتايولاو هالو د انو ءامنلا ناوكتش و قيرطلا نوعطقيف ءارحصوأ

| 
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 " لخديف لاق ٠ هلإ تعجر ىذلاب ”:ىدتبت نأ ىغبني ناك اعإو ”ىطخم ىغبلاو برحلا لهاب ميةسق نإ تناف هل تلقف

1 

 سحلا طقسأ ةنأ ىلإ تيهذ اإ تنك نإو ؟ مهيلع ماكحألا ىرحت ال اوراص قح مهعضاومو مراد مهسفنأب مث اوعنم

 هتيرجأ مف لا مهيلع تيرجأ دقو ٍٍ اهيلع ىرحب نأ نم مهسفن اب رادلا اوعنم ءالؤرف رادلا عانتما نيماسملا نع

 نولوأتم موق كتاوأف ىغبلا لهأ نع طقس تلق تنك نإو ؟نيرخآ نع هتطقسأو ولا نم ةعونم راد ىموق'ىلع

 امرح كالذ نوري دودحلا مهنع مطعما نيدلاراجتلاو ىراسالاو مهل حابم اوعنص 2 آندر لع ةيشم ةيعنملا 8

 مهديأ عطقت وأ اويلصي وأ اواتقن نأ مهيلع 0 لاش هللا نان ةلقلا لخأ نم نيبراحلا ىف اذه تلق اعإَف لاق ؟مهلع

 رهوالإ ءىثلقو لمتحمو معن لاق ؟ نيعناتريغ اوناك نإ م هكا نوكي 5 لمتحفأ هل تاق فالخ نم مهلجرأو

 نأ هحر(قثاخ لالا )رهاظن ودنطاب ىل اع ةلالد قاع جح 0 اع ةيالاو هلع ةلالد دنا نشل نكلوز امتحم

 ٌتنآَف هل تلف معن لاق ةنالل فلاخم عامج الاوأ ةنسلاو نآرقلاىف هل ةلالدالب رهاظ نود نطابس لاق نمو هل تلق ىللاعت

 هلول انلعج دقف امواظ».لتق نمو » ىلاعتو كرابت هللا لاق تاق ؟ نأو لاق لجو ع هللا ماتك نم "تاما كفل اذإ

 قراسلاو » 03152 لاق « ةدلح ةئام امينم دحاو لك اودلحاف ىلا زلاو ةناز ىلا » ىلاعت هن لاقو « اناطلس

 دجم ملو ةعتتمم رادف اونوكي نأب راجتااو ىراسألا نع هحرطت كن هريغو اذه ىف ت 2 : «امه.ديأ'اوعطقاف ةقر دامسلا

 ةلالد الب مهنع كلذ يرن عامجإ الو 0 هلع هللا ىلص هللا لوسر ة هش 3 الو لد>وزع هللا طاتكأ ىف اذه ىلع ةلالد

 سائاا قوقحو دودحلاو ءامدلا ىف - نأ ىغبلا لهأ ىضاقل ىغذي ال سانا ضعب لاقو مثريغ نود كلذب مهصختو

 لهأ ريغ ةاضق نم هريغ مح ن 0 نم دري مل ىغللا هلا ضاق ةش ىذلا دلبلا ىلع مامإلا رهظ اذإو

 ظ هل لح ال اع سانلا لاومأ ةلؤلتخما فوخ ا ريخخ 9 مامالل قعدت داق ى أ لع ريغ ىلع مَ نإو ىغبا |

 ش وأ *ىر.ا لام نم هل لال ام لالحتسا ىلع هبأر نوهامءربغ ناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانشلالاف )

 ١ ةباتكدربو رك الاوهو 13 ذفني نأ زوحم فنكف ةباتكن م 0ك 1 كو 0 ذافنإ الو كاكك لرد لح م هيد

 امه لاقف هءباحدأ ضعب هفلاخو هثري ل هابأ ى عانأا لتق اذإو هثرو هابأ لداعلا لتق اذإ انفل اح ن :هلاقو ؟ لقألا وهو

 : (ىلاعت هللا همحر ) قنات الا 0 نالتاق | ة0الا ناثراوتيال لاقف رخآ هفلاخو نالوأتم األ ناثراوت. ءاوس

 انفلاخ نءلاق ( قنانم اللا اهتثرو 5 امهربغ اههنرو ناثراوتال ءاوس امه تبدا ىنعمب هيشأ وه ىذلاو

 هل تلقف : ىلاعت هللا هحر ( قنا: :لا/: ) ًارهاظ نيدسملا مح ناك اذإ نيكريدملاب ىغبلا لهأ ىلع مامإلا نيعتسي

 ”افنصو ةيرخلا دعب نيقوقرم افنص نيفنص ملعدف هنيد ف فالح ل .م ملوخف هلهأ مالسألاب زعأ لجو زرع هللا نإ

 حابأو 1 حاكت اولا كَ نم مه١:مو هاع ويروح ب ريغ اراؤص ةملا مالسألا لهأل هفام مهلا ومأ ند اذوذ>ام



 3 ل ا ١ ا دم الا صر ر طنطا

 « همدل همدي *فكي سياف رحلا ٌةيد نم لقأ دبعلا ةيدف « متؤامد ًافكتت و لاق امل هسو هلع هللا ىلد ىنلا نإ ل

 ؟ نيأ نمو لاق ء هيف كلوق ضقانت كل ناب ىذلا لوقلا نم باوصلا نم دعبأ هلإ ترص ىذلا لوقلا هل تلقف

 تلق « ةيدلا ىلإ لاق, ؟ ةيدلا ىلإ مأ دوقلا ىلإ « مثؤامد أفاكنت » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىف رظنتأ تلق
 ؟ هنامأ زج الف ةأرملا ةيد نم رثك أ كدنع ديبعلا ضعب ةيدو ٠ اهنامأ زيجم تنأو لجرلا ةيد فصن ةأرلا ةيدف

 ةئام نع لتاقي دبعلا نوكيو هنامأ زيحن الو لتاقب دبعلا نم ةيد رثك 1 لتاقن الا دكعلا ندد

 < ةأرلا قو مهرد ةئام ىوس لتاقملا دبعلا .نامأ ةزاجإ ىف كبهذه لصأ تكا كفا هنا زيجتف مهرد

 ك6 رت ال ىذلا نيلاب نعت تماف - تاق هتلق دقف لاق هلقف تلق , دوق'ا ىف « معؤامد ًافاكتت »ىنع اهإ تلق نإف:لاق

 لجأ تلق دوقلا ىلع اذه امو لعفأل ىنإ لاق ٠ هنسحمال وأ الاتق نسحم نمت دبعلا ناك رانيد فلأ هترد رخلا ريناند

 ناميإلا مسا ىلع تلق ؟وه م العف لاق « هلك هتكرت دق تنك كلذ ن٠ *ىش ىلع ناكولو ٠ لاتقلا ىلع الو ةيدلاىلع الو
 صتقي ل الام ضعبل مهضعب كلملتشا وأ اضعب مهضعب لفقر اخ مهنف لدعلا لهأ ناكو لدعلا لهأ ىغبلالهأرسسأ اذإو لاق

 . « برح راد ىف اوناك نإ كلذكو « مهملع ىرحم ال يسحلا نأل *ىث كلذ ىف ضعبل مهضعب مزاب ملو ضعب نم مهضعبا

 ؟نكرشموأ.ىتب لهأن م هينارب ,ظ نيب مه نم ةلاهجو معا لهأ نع مهحنتو مهنلابحب ةهبش لاح ىف مهنأىنعتأ هل تلقف
 اهلع ىرحي ال رادلا نأل جسما ىف مهنع كلذ تطقسأ مرح هنود وه امو اوتأ ام نأ نوفرعي ءاهقف اوناك ولو ال لاق

 وكي نأ اوطعي نأ ابلهأ ىلع سيل لوقت نأ امهدحأ ؛ نيذعم كلا اهملع ىرحيال كلوق لمتحم امعإ هل تلقف حلا
 ءالؤه هف بيصي ىذلا تقولا ىف جحا ن٠ اهتوعنميف الع اهلهأ بلغي نأ ىناثلا ىنعملاو « ايراج مهبلع محلا

 ملل اوماستسإو نيداسملا ةعاج ىلإ اوريصي نأ ابلهأ ىلع هب لوقأ الف لوألا ىنعملا امأ لاق ؟ تنع اههأف دوذدخلا
 عشاان ىرخي ةعاط اهبلع نوكي نأ نم مثراد اوعنم اذإ نكلو نيكرسشم وأ اوناك نيماسم نوملاظ هعنمب محو
 مهيب ادودح رادلا هذه ىف نوماسملا تاضاق هلبق نيعطم اونوكي ملوأ ه ك2 مولع ىرحم نيعيطم عنملا لبق اوناك

 معزت تنأو نحب لت لجو رعدتل نيو مهب اف يلعو شنب قوت الو دلل 00

 ريخال سايق ىلوق لاق ؟ كلوق نينعملا ىأ ىف انريخأف الوقع. اسايق وأ اربح نوكي نأ الإ زوحي ال لوقلا نأ

 ؟ نيكرسشملا نم ىنعتأ تلق « مهنم ديقن الف مهلعرهظي مث اضعب مهضعب لتقي نيب راحلا راد لهأ ىلع لاق ؟ هتسق مالعف انلق 7

 « انيب افالخ هلإ تبهذ ىذلا ىنعملا ىف مهنف ىراسألاو راجستلا نوفلاخ' نيكربشملا نم رادلا لهأ هل تلقف 1 لاق
 ؟ هل افوقوم ىسملا لوختي ىباسلا عدتأ ايدي ع ؛ مهضعب ىبس ول نيب راحلا نيكرمشملا ت ترآ سلف نا هان لإ
 اضعب مهضعب قرتسي نأ ممل نوكي الف لاق ء مهللع انربظ مث راجتلا وأ ىراسألا كلذ لعف ولف تلق : معن لاق

 ىلع نوكيأ عوجرلا لبق اوماسأ وأ اوماسأف مراد ىلإ اوعجز مث انف اواتقف انوزغ ول برحلا لهأ تيأرثأ تلق
 نولتقي : لاق ؟ مهملع هبتشم الو نيهركم ريغ راجتلا وأ ىراسألا كلذ لعف ولف تلق . ال : لاق ؟ دوق مهن« لتاقلا ْش

 لب ال لاق ؟ مهنولتقيف برحا دالبب نيدسملا نم راجتلاو ىراسألا دصق اودصقي نأ مبعسيأ نيداسملا تيأرفأ تلق
 اوجرخ مث تاولص اوكرتول راجتلاو ىراسألا تيأرأ تاقمعن : لاق ؟برحلا لهأ ىف كلذ مهعسيفأ تلق « مهملع مرخم

 لحم ام الإ برحلا راد ىف مهل لحم الو تلق معن :لاق ؛ اهؤادأ يعن ةكز وا خفايا

 مهنع تطقسأ ككف انش مهملع مرحو مهل هللا لحأ امث ريغت ال رادلا تناك نإف تلق معن : لاق ؟ مالسإلا راد ىف

 مهل لال و تلق مث « ائيش كدنعريغت ال يلارالاو ارتااقلبو رع شل سوا رصتلا يسال نس 0 ١

 اذه ريغ ىف كدنع مهنم هجارختسا ناطلسلا ىلع ناك هسبح مل لحب ال ناك امو ؟ هريغالو مقبل



7 0000
 

 ش اإتلقو ةحح هب موقتأل فيعص بيعش نب ورمعت ثيدح تلقف هعفرن بعش نب ؤرمحا اذه ىورو هلام ثربل هلق نا

 دمج ناب مثإلا هنع اعوفرم وألتقلا دمعت ناك ام ألتقلا مسا همز ن ءىلع اذه «ءىشثلتاقل سيل »ءاسو هيلع هللا ىلدىبنا!لاق

 كثري الف لتاق مسا ههزلي نم لك لوقف لدعلاو ىغبلا لهأ نم لبتقلاىف اذهب لقي مل فكف اناسنإ باصاف اًضرغ

 نأل املاظ امهدحأ ناك نإو هحاص نم امهنم ادحاو دقأ ال لوقتق لتقلا ف امهنيب ىوست اضيأ تنأو ؟ انلع تججتحا

 نك نأ هتف .انتج- لاقو .هلإ نوعدي ام نوفرعي مهنأل نوعدتالو ئتلا[لعأ لتاقتبلاق اننحاص نإف:لاق لوأتم الك

 اهميش كنك بلل لهأت علا لعأ كريغ ساق ول هل تلقق ىعدي الو لتاقي نأ زاج.برحلا ,لهأ نم ةوعدلا هتغاب

 1 اذإ ىغبلا لهأ تيأرأ تلق ؟مهنبب قرفلا امو لاق اذه نم لقأ ىف لعفت كتبأر اك هفيعشت ىف فارسالا ىلإ
 جور

 ع الام محل ذات الو تاقف ال لاق ؟ لالا هذه ىف علتشأ اتعاج اول
 زمعاو !:ه ةءارمااو اندلع مثوركلا ةدارإ اوريظأ

 . - تت ليم

 لظ] ان رك دب نوصي الو انب نومه ال عرايد ىف اوناك اذإ برخلا لهأ تيأرفأ تلق ال لاق ؟ ةيرذ ممل ىتسن الو

 ال رو نيلوم وأ .اوئاك اماين مهلتاقن نأ ال لحبأ اهوركذي ملف اهنع فعض وأ اهوكرتف انبرح ىلع ةوق

 لثم نيريدمو نيلبقم نيلتاقم مهنم لحم امو تلق معن لاق ؟مهلاجرو مهلافطأو مهتاسن ىسو لام نم هلع انردق ام

 لاق ؟لام مهلذخ وَ الف نيلوم نوكرتيو نولتاقي نيلبق» ىغبلا لهأو تلق معن لاق ؟نيلفاغ برحلل نيكرات مهنم لحام

 تلق ؟ مم وعدىنعم أث لاق ابلكوأ اهرثك أقلب تلقرومآلا ضعب ىف مهنوقرافيل مهنإ لاق ؟ مهن وشل ما رتفأ تلق معز

 ةتلظم در وأ ءروج نورك ذيو لماعاالزع نولأسو نودقتعيو نوعمت داعرإلاو فولا ضعب رمألا نولطي دق

 اذه لبق اوقرفت نإف هف مبلع ةجحلا تمقأ الطاب ناك نإو هوطعأ ًاقح اوبلظام ناك نإف نورظانبف اذه هبشأ ام وأ

 ترحالب اوقرفتف مبملكف زيزعلا دبعنب رمع نامزيف اوعمتجا دقو اولتوقلاتق! الإ اونأ نإو كاذف هل نودوعبال اقرفت

 ةيانجلا مظع عم مالسإلا ةمرحل نيلوم اولتقي ملاولو مث لتقلا اورثك أف اولتاق اذإ كدنعو اندنع اوناك اذإو هل تلقو

 درو مالكلا ند 55 ةنؤوم الو مد كلفس الب عوجرلا مف يكف دقو معوعدو مهل اتق لق مهلتقتف متن تنكشف

 . الأس, نأ لبق ابملع اذإ اهدر نقلا 1ك نع كلك نإ ةلطم

 ةةناكألا

 دِعْلا اماق بركلا لهأل إلا لجرلاو .ءأةملسملا ةأرلانامأز وحي ٌننانلاضعب لاق : ىلاعت هللا هنحر ( قناشتلالا )

 ظ هل تاقف « هناءأ زحن مل لتاقنال ناك نإورحلا نامأ زيحت اك هنامأ انزجأ لتاقي ناكو برحوأ ىغب لهأ نمأ نإف مسملا

 مثقامد افاكت ماوس نم ىلع دن نوماسملا ) ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاقف ؟لتاقيالو لتاقي دبعلا نيب تقرف ل

 هلع هللا ىلك هللا لوسر لوق نأ تمعز نإ تلق ؟ نيأ نهو لاق ؛ كلع ةجحلا هذه هل تلقف « ماندأ
 مهتمدب ىعسإو

 لاق ء ثيدحلا نم جراخ وهو نمؤب كولمملا نأ تمعز دقف كللامملا نود رارخألا ىلع «مثاندأ مهتمذب ىعسي) سو

 هنامأ زوحمال هنأ تمعز فيكف ثيدحلاىف الخاد ناكنإف هلتاقف ٠ نام الامسا همزليل هنإو ثيدحلانم جراخم وهام

 ناكلاق ؟ هنم ةلالذ هلع تدجو وأ ثيدحلا ىف ءانثتسا كلذ تءأرو تلق « لتاقم نيلتاقملا نمو اعإ لاق ؟لتاقي لاذ!

 ' ناكولولاتقلاب ال ناعإلاب نمؤملا نامأ زوجب هنأ ىلع نالذي اعم لقعااو ثيدحلا لوقت اك سيل تلق اذه ىلع لد. لقعلا

 | قاوم [طاقنال نمزلاو اهنامآزوجف نمؤت ةأرلاّزأ تمعز تلق ؛ ني لاك هل كلاس تفلاج ذه تنك كلف م(

 1 / ةلك اذهت هلرتأ ىإف لاق نالتاقيال امهنأل امهنامأ زوجمال نأ هلإ تبهذام لصأ ىلع نيذهىف كما« ناك
 نانو هنامأ رودعق
 لة
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 حابم ىغابلل لاقي الو هيف ءانثتسا ال اقلطم مدلا حابم اذه لتاقلاو نصحملا ىنازلل لاقي هنأل امبنم الاح فخأ ىغابلاو

 هلاتق لحم مل لتاقم عنتم ريغ ابغاب ناك وأ مالكلاب هنم هعنم ىلع ردق نإفئغبلا نم عن نأ نعابلا لع كاتلاعا ! مدلا

 2 مل اريسأ وأ حالسلل ايقلم وأ اح رج ريصي نأ وأ ةيلوتب لاتق ىنعم ريغ ىف ريصي ىت> همد ىلإ صاخم ملف لتاقي نإو

 قوفامو"اذه الإ هيلع ةح1ا ام لاق لاملا مرحم لتاقلاو ىنازلا لاح لثم وأ. مرح اذكه ناك اذإ ىذلا اذه لاقف همد

 تلقف نولتاقي اوناك ام مهل نهوأو ىل ىوقأ هنأل هذخآ امإ ىنإ لاق ؟كيلع ةحح تدم ىذلا له تلقف ؟ ةجح اذه

 بئاغ لاع ىوقتف طق كلناقي مل ريك وأ لفطل هكللم راص دق ليتق لام ذخأت نأ مهلاومأ نم تذخأ ام ودعي لب

 ل نيدل

 لهأ ىسول تبأر وأ هلام ىلع ةيانج الو هسفن ىلع عفدلا ىلأ نإو هعفد كل لحن كلتاقي لحجر لاموأ مهلاومأو مهلاتق

 اريخ مذاقنتساب مهطعنف محذقنتسنل ىغبلا لهأ لاتق ىلع هب نيعتسن ام مهاوعأ ن رع دخان نيماسملا نم اموق ىغبلا

 ذلا ىغبلا لهأ ىقعم ريغ ق اوراص لق لوم وأ ريسأ 5 ا كام وأ هريغ كلتاق غاب ىلع غاب ريغ كَِْع

 عاتمتسالا كل لحأ اق تلق معن لاق ؟ مرح سانلا لاوم ]ا عاتمتسالا ليلقو تلق ال لاق ؟ مهلاومأ نم هب عتمتسن امت

 لاق ؟ امهريغ لاملاو بابثلاو ماعطلا نود حالسلاو عاركلاب تعتمتسا مث برحلا ىضقنت قح ىغبلا لهأ لاودأب

 منغ هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ انغلب لاق ؟ربخلا امو تلق اربخ هتلق ىنكلو تلق ام الإ هيف سايقلا امو سابق هيف مث

 لغ رامفأ لحرم وأ ندق بشت قح' ناورؤلا لهأ : ةئرو فرع الع نأ متيور دق هل تاقف هلتاق نم ظكشع فام
 ؟تن أل وقتام لاق ؟مثثولا امه-أف تاقمثو نيثردحلا دحأ نكلو اللاق ؟اهيف منغ, مل ىرخألاو منغ امهادحإ نيتريسب 0

 ملا 0 نآلأ تلق مهلا ومأ ماغي نأ هلام لاق هنع تيشراع لقف تباثلا تفرع نإف هنع اتباث ادحاو امهنم فرعأ ام تلق

 لاق كر هنأ تعز قو كتل منغ هنأ تمحو دقو منعت لت نيثيدحلا تفلاخ دقف تاقف معن لاق ؟ ةم

 عتمتسيف ناروظحم نآيشن وكي نأ زوجيفأ تلق اللاق ؟اذه ىوس اهف هب عتمتسي روظحلاف تلق لاحىف اهب عتمتسا امتإ

 تيأرأ هل تلقو ىلاعت هللا همحر ( ىتف|*_*ل/]5) هتزجأ دقف تلق ال لاق ؟ ربخ الب رخآلاب عاتمتسالا مرحيو امهدحأب

 حالشلا نم ةيوقت مهملع كل دعا رهام ككل رت دقن كلك زل لاك ؟ اهدحانأ مملع كيوقت محارد 10 مهل تدجو ول

 ىلع ىلصي كبحاصو ؟ملو هل تاقف ىغبلا .لهأ ىلتق ىلع ىلدي ال هنأ معز, انبحاص نإف لاق تالاحلا ضعب ىف عاركلاو

 الوم هلتق كبحاص ىلع مرحم ىغابلاو هكرت هل ل الو هلتق كبحاص ىلع بحي د--> ىف لوتقملاو دح ىف هلتق نم

 ةالصلا كرتي نأ ىلوأ هلتق الإ هل لح ال نم ناك رخألا نود امهدحأ ىلع ةالدلا كبحاص كرت اذإف ىغبلا نع اعجازو

 هّتاعي نأ هعسإ الاع كبحاص هبقاعي وأ تلق عنص ام لثم نع هريغ لكسنتيل ةبوقع كلذ نأ ىلإ بهذ هنأك لاق ؟ هيلع

 لهفياللاق ؟هب ثعببف هسأر زحن وأ هيلع ةالصلا كرت م ةبوقعلاىف دشأ وبف هقرحيل وأ هباصيلف ازئاج كلذ ناك نإف ؟ هب

 ؟ ىللاعت هللا ىلإ هبرقتال كتالص ىري وهو هيلع ىلصت ال نأ رفاك كنأ ىلع كلتاق نه ىلاس لهو تلق ائيش اذه نم هب

 سيل امب دحأ لكتيام لاقىغابلا عنصام لثم اوعنصيال ىح سانلا ليكنتىف غلبأ ناكىغابلا لامميغ ول كبحاصو تلقو

 لشأل نوع اع انيش وأ ثراوررفوأ حك انب وأ هتداهش زوحم نأ ىابلا عنعأ هل تلقو تاعف دقف تلق هب لكني نأ هل

 مك اني نأ هعئمأو هيلع ىلأ لئاق كل لاق نإف تلقال ؛رخنأ !اهدحو ةالصلا هتعنم فيكف لاق تلق اللاق ؟مالسإلا

 هاخأ لداعلا لتق اذإ لاقو ربخ الب ةالصلا هعنم دقف تلق رب الإ لسملا هعنعإال امم ائيش هعنع نأ هل سيل لاق ثراوي وأ

 ادمع ها أل تق نم نأ انباحصأ ضعب معز دقف هل تلقفدلتق هل سيل هنأل هثري مل هوخأ هلتق اذإو هلتق هل نأل هثرو غاب هوخأو
 نأ ىلع مّتيال هنأل اعيش هتيدنم ثري ملو هلام نم ثرو أطخ هلتق نموائيش هنم تذخأ نإ هتيدنم الو هلامزم ثري مل

 ( ع -؟ة م
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 ةخ ل نكن رك ل 1و اناذلل نولشأل لوقتا كنأل كلع كناك ةيح اذه

 تلقو « هيف هتعبتا ام لثم ىف هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع تفلاخ دف تلق بلاط ىنأ نب ىلعا ًاعابتا هتلق لاق

 مهاتك كرت كك 0 الك نآلا م كسع م هك كل كا كك . لنا لاو كح نتع دكا كنلع حا نا تيأأزأ
 2" - :- جوييسلا 3 | سى ١ . هم 1 . 5 َُه 66 0 -

 تلق هلع ةلالد ثيدحلا ّق نسل 2ك ثيدحلا تاللذ لمتحا نإو هل كلذ نكن لاق م رحت هحو ىلعال نمل ١ ىلا هدو 3 اع

 ا دو [رس]و ا الوق ةثف هل تناك نم. لتق ىلع ةلالد هلمتحم الو هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع ْثددَح قف. سل هنأل كل الو

 نم لعفو لجو زع هللا ع لالدتسالاب انلق ٠١ امأ نينعم نم دحاو الإ وهام ىنءملا اذه نم هتيفلأ امو تاقو (لاف)

 هنع ىلاعت هللا ىكر ىلعو ٠ .هلتق الو هب رض ام ةقدصلا عنم نم دحاو ريغ عا لو 5 بأ نإففلساا نم هب ىدنتقي

 لاح لك ىف نونتقيف مثءامد لحم اذه ىلإ مبجورخ نوك<, نأ امإو « هلتق الو هب رض امه عنتما نم ىلع ردقو رسسأ دق

 دقو « اهيف مهءامد تحمأ ىلا لاحلا ىف الو لجأ تلق ٠ لاخلا هذه ىف نولتقيال لاق نكت ل وأ ةئف مح 5

 ن] نول اوناكف ضعب لبق مهضعب فرصناو ًاريثك اوناك ةئف مل نوكت نأ لمتحم ناكف, ماشلاب ةيواعم ناك

 هللا لوسر تبثو دحأ موي ةعزه نيماسملا ف تناك دقو « ًارخآ ةفرصنملا ةئفال ةعف الوأ ةف ةفرصنملا ةئفلا نوكت

 نوكي دقو دحاو عضو# ىف مثو هيلإ زاحما نا ةئف مسو هيلع هللا لح ىلا ناكف بعشلاب ةفئاطإو ٍلَسو هيلع هللا ىلص

 لاكلَل عوجرلا نودي, نومزونيف ةثف محل نوكي الو لاتقلل ةدوعلا نوديرب الو اهنوديرب الو نومزهنيف ةئف موقلل
 يانا 1 ونصب ما كاك انل سلا هنآ !تنأو. نحب معزيف حالا نوذحشيو لاتقلا نوديرب موقلا تدجو دقو

 دقو ةعردطاا مريخ كزتب وأ لاتقلا مجريغ .ةدارإب مهلاتت تحنأ فيكف انب عاقيإلا ىلع فاح نحنو اوريسو

 نب ىلع لعف الإ ةدح اذهىف كيلع نكي مل ول هل تلقو ؟ لاتقلا مهتدارإب مهلاتق حببتالو اورسأو اوحرجو مه اومزهمنا

 نع رايد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ تلق ؟ كاذامو لاق هلوقو ىلع لعن, اجودحم تنك هلوقو كاط ىلأ

 000 31| 2 كلك آل » لع لاقف اربص ىلتقتال لاقف نيفص مؤي :ريشان ىأ هنع ىلاعت هللا .ىذر الع نأ ةتخاف ىنأ

 ةّماق نيفص موي برحلاو ىلاعت هللا همحر (. ىف(: لاك ) ؟ عيابرأ ريخ كيفأ لاق مث هليبس ىلحف «نيملاعلا بر هللا

 فاخأ ىلإ اربص كلتقأ ال ةيؤاعم باحصأ نم ريسأل لوق: ىلعو ايلعتسم وأ افصتنم ايلك همايأ ىف اداج لتاق. ةيواعمو

 ىلإ لوقي لاق نيملاعا بر هللا فاخأ ىلإ لوقي وه تلق هيلع ن. هلءلف لاق ؟ هلثم لتقب رهأت تنأو نيملاعلا بر هللا

 ؟ كةجحلثم هل ةئفالنا حب رج ىلع ففذي الو ربد» لتقيال لاق ذإ زوجيفأ تلق كيلع نملاب رجألا بلطأف هللا فاخأ

 هنأل كفالَخ ىلع ةلالدلا هفو تلقام ىلع ةتحاف ىلأ ثيدح ىف ةلالدالو تلق هيلع ثيدحاا ىف ةلالد ال هنأل ال لاق

 نب فوخلا مساو فوخلا مسا نم ىلوأ هل احابم ائيش كرت نمب ءاجرلا م-او هللا وجرأل ىنإ لاق رجألا ءاجر هلاق ول

 لعأ لاومأ نم عتمتسنال كلوق نولوقي انباحصأ نإف لاق نينءلا ناسالا لمتحا نإو ىلوأ مثألا فوخ ائيش كرت

 اذإف ممحالسو مهباودب عتمتسا ةمتاق برحلا تناك اذإ لاق ؛ لاحلا كالت امو تلق ةدحاو لا> ىف الإ ءىشب ىنغبلا

 همذ لحتسا نم لام لحتس, ضراءد» كايإو انضراع نإ تيأرغأ تلق مهتثرو ىلعو مهيلع كلذ در بر>لا تغقنا

 نأ الإ هيلع ةجحلا له اعبت هل لاملا ناك مدلا لح اذإف لاملا نم ةمرح مظعأ ىلاعت هللا دنع مدلا لاقف ؟ةلبق !١ لعأ نم

 مكوامد هب لحم ال اع اضيأ مهلاومأ لحنو اذكه لجو زع هللا نيد اوفلاخ نبذلا برح'ا لهأ لاجر ىف اذه لاةإ

 لهأ ىف محلاو مؤامد ل احم الو ممرارذو مهؤاسنو مهلاومأ ذخؤتو نوقرتسيف مجواسنو مهرارذ ىسإ نأ كلذو

 املاومأ ىلع ةيانح الو امهتيانجل كلذو ءىث املام نم ل الو لتاقلاو مهنم ىتازلا مد لحم دق اذهل نيابم ةليقلا



 كل
 ريغب هعفد ىلع ردقي ىنعم امو : لاق . كلذب 5-5-1390 اذإ . معن : تلق ؟ هسفن ىلع لاتقلا ىنأ نإو لاق

 ةعاسلا نصحلا قلغف انصحتم نؤكي وأ « سرفلا ىلع نعمبف لجار هل ضراعلاو آسراف نوكي نأ : تلق ؟ كلذ

 ىأ نع ديعس نب ىحب نع دامح ركذ دق سيلفأ : لاق ..ًاضيأ هلتاق هلاتقو هرصح الإ ىلأ نإو . هنع ىشمف

 م ءىرما مد لال » ملسو هيلع هلل ىلص هللا لوسر لاق : لاق نافع نب نامِع نأ فيدح نب لبس نب ةمامأ

 هن 'ثدح ا ناّمع ثيدَح هلأ تلقف « سفن ريغب سفن لتق وأ < ناصحإ دهاانز وأ , ناعإ ادع ردك: تدان 250

 هنأ هانعمو ىنرع مالك اذهو لاق اك « ثالث ىدحإب الإ مسم مد لحبال » ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو

 عضوملا نم بره وأ هنم باتو انزلا كرت مث انز لجر ناكف : لاق اك ٠ هدهد لح ثالث نم ةدحاو قأاذإ

 رفك اذإو ادوق لتق هيلع ردقف برهو باتف لتقلا كرت مث ًادماع اماسم لتق ولو امجر لتق هيلعردقف هف فاز ىذلا

 رفاكلاو امل مزاللا مسالاب نالتقيف ايرهو ايات ولو لتقلاو انزلا مسا امهقرافيال ناذهو رقكلا سا لاز بات

 نقح مالسإلا ىلإ داعو رفكلا نم بات اذإ هنأ الإ لتق هرهظأ ام دعب رفكلاب لوقلا كرتي لو بره ول هنامإ دعب

 نر ركل مسا همزل ىتمو اهسم داع دقو لتقي الف ندكشلا مسا مالسإلا ىلإ عجر اذإ :هنع طقس هنأ كلذو هءذ

 اعإو هيفىتثتسمريغ اقلطم مدلا لالح هل لاقي نأن م جراخ ىغابلاو : ىلاعت هللا همحر ( قفان_خلالاث )لتاقلاو ىنازلاك

 نإف هعنم نإ اقح عفدي وأ عجريل ةعزانم وأ لقي نأ نع اعفد لتوق عانتمالا لهأ عم لتاق وأ عنتماو ىغب اذإ لاقي

 مل حرج وأ لزنعا وأ لاتقلا نع ىلو ولو « هلاتق انحمأ انإف دوق الو هيف لقع الف هسفن ىلع لاتقلا ىنأ

 لح ولو مدلا لالح اذكه هلاحو ىغابلل لاقي الو تالاحلا هذه نه ءىش ىف لتقي ل هب لاتق ال ًاضيرم ناك وأ

 نم هلبق تفصو ام هلاحو يا رفاكلا مد نمحم الو « لاتهلا هلزعو حرجلاو راسإلاو ةيلوتلاب نقح ام همد

 . هلام وأ لحر مد داوأ نم لاح

 لا لهأ لاتق ف فالحلا

 تفصو امب ىنملكف نامع ثيدحم هتجح تيكح ىذلا سانا ضعب ىرضح : ىلاعت هللا هحر ( قفإةةلالاف )

 تججتحا اب هيبشب اذه ىف جتحا ادحأ تماع امو تلق ا اذه لاقف ىغبلا لهأ لاتق ىف تركذام ةلج هل تيكحو

 اهيلإ عجرت ةئف ةيغابلا ةئفلل تناك اذإ اولاق : لاق ؟ ىهامو : تلق . عضاوم ىف هنم انباحصأ كفلاخ دقلو هب

 مجريسأ لثق ريسأ ,مهنم رسأف ةمئاق سوح "تناك نإف ا اواتقو ىحرج مهملع ففذو نيمزونم اولتق اومزهناو

 ممريسأ الو مجربدم لتقي نأ لحب الف مثركسع مزهمناو ةئف ىغبلا لهأل نكي ل اذإ امأف ٠ مهاحرج ىلع ففذو

 فيكف ةجح هب انجحتحا ام نأ تمعز اذإ هل تلقف : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لاف ) متاحرج ىلع ففذي الو

 ىلع نإ لاق ؛ ريخلا امو: تلق . ًارتخ هب تاق لب : لاق ؟ ًاسابق وأ ًاربخ اذهب تلقأ ةجلا هيف ىذلا رمألا نع تبغر

 سيل هنأ ىلع اندنع كلذ ناكف حيدج ل اع ففذيالو ربدم لتقيال : لما موي لاق هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىفأ نبا

 تناك ول' لاق هنأ ىلع, نع ترورقأ:هل ,تلقف : لاك لل 1 قنا ةلالاث ) املإ نوعجرب ةئف لسجلا لهأل

 ؟هدنع نيتفئاطلا ىف ةريسلا فالتخا ىلع 9 فالتخاب لدتستف مم رجو مهريسأو مجربدم انلتق اهيلإ نوعجرب ةئف محل

 ؟نيربدم زوجبالو 353 مهلتق زوج فنك لاف . 006 ؟ 0 تاق .ىنعملا اذه ىلع ىدنع هنكياو ال لاق

 قح ىغبت ىلا اولتاقف » ىلاعتو كرابت للا لاق ٠ نيغاب اوناك اذإ مهلاتقب نذأ امنإ لجو زع هللا نأ نماانلق اع تلق

 نم هب تدجتتحا امف ناكولو هولتاقف ال هولتقا لاقي اهإف لتاقبال نم امأف ء لتاقي نم لتاقي اإو « هللا رمأ ىلإ ءؤت
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 0 اميضاالو اني الولع اوطع مل برحلا لهأ لدعلا لهأ عم ةعذلا لهأ لتاق اذإو مدلا مرح اسم ةنال يم صنقي مل

 ش اننهر اوسحا اولاقو انهر لدعلا لهأ مهتهرو لدعا لهأ دنع مهنم ًارفن ىغلا لهأ نهر ىلو محل خطري انعإ

2 
 مل مثولتقف لدعلا لهأ نهر ىلع ىغبلا لهأ ادعف منيب اهولعج ةدم ىلإ كلذ ىلع اوعداوتو نهر ؟لإ عفدن قح م

 نأل محاحصأ لتق دق نأ اوتيثأ اذإ موسيحم نأ الو ممدنء نذذلا ىغلا لبهأ نهر اولتقي نأ لدعلا لهأل نكي

 لدعلا ل-هأ نه نهر الب. ىغبلا لهأ نهر ناك نإو مثريغ ةيانجب نهرلا لتقي الو ادبأ مهملإ نوءفديال مهباحصأ

 ذآ ولف - لاك ٠ مجريغ ردغ نهرلا سح ممل نكي مل ىغبلا لعأ ردغ دقو ةدملا كالت تءاجف ةدم ىلإ مثوعداوو
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 ْ اذماع ىغابلا ىلدعلا لتق اذإو . ةيدلا هيف نك لهاج لجر هلتقف ىغلا لهأ نم الجر اونمأ لدعلا لهأ

 ظ متثرو اعم امهثريو لعأ ىلاعت هللا ام راَوَذ نأ ارا 1 كرو رعوأ علذدعلا عاللا لك ىأ لوا" "ترا لئاقأو

 ش نيك دلا هلتق 7 الإ نيماسملا ىةضم :ةالصلا نأل مهيلع ىلد اه مغو هك 1 ١ لهأ لَك اذإو « نيلتاقلا ريغ

 عنصيو مهيلع ىلصرو نولسغي مهنإف ةكرعملا ىف اولتق اذإ ىغلا لهأ اهأو . 558 الو لسخال منإف ةكرفملا ىف

 000 كا ملعل كدا لهأ 00 « نفدلا نوعنعاالو نويلصيالو عضوم ىلإ مهسوءرب ثعببالو ىقوملاب عنصيام مهب

 قضيالو ءاذبش مهنأل اوءاش نإ اه اولتق ىتاا باذثلاو ماتو يسواكب اوقع نأ اعدحأ :.. نالود يق ةكدالا ف

 7"  مهلع ىلصي نأ : ىلاثلا لوقاو ٠ ءادبشو ةكرعملا ىف نولوتق» مهنأل نوكرسشملا هلتق نع عنصو اك مهب عنصيو مهملع

 هلتك نمف ايكرت اعإو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ابكرت ثيح الإ ىتوملا ىلع ةالصاا نيماسملا ىف ؟سلا ل

 ةالصلا ىف مهف مهم اولتق اذإ ىغبلالهأ نه ءاسنلاو نايبصلاو : ىلاعت هللا هحر( قفة )ةكرشلا ىانوكرشلا

 هنأ لك نع'فك ولو ىغبلا لهأ نم هقحر ىذ لتق دمعي نأ ىلدعلل .هركأو : لاق . نيغاابلا لاجرلا لثم يبلع

 ةقيذح ابأ فك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلذو هبحأ لب هل كلذ هركأ ل كرسشلا لهأ نه هْخأ وأ همحر ىذ وأ

 وأ ةلوأتملا ريغاةلبقلا لهأ نم ةعتتمملا ةءاجلا تاتق اذإو ٠ هيأ لتق نع دحأ موي ركب ابأو هببأ لتق نع ةبتع نبا

 مالسإلا نع موق دترا اذإو د قيرطلا عطق باتك ىف بوتكم اذهو .٠ قيرطلا عاطق <> مهكحف لاملا تذخأ

 مدب اوعبتي مل اوبات اذإو ٠ نيكرشملا نم برحلا لهأ يح مهكحف لاملا اودخأو اولتقف اولتاقو اوعمتجاف

 نوي راحلا باصأ اهو ءامدلاو لاومألا لالح نيب راح اوراص ءالؤه ىلق ؟ نوعبتيال مل :: لئاق لاق نإف.. لامالو

 077710200990 قطف
 نعضي ملف وه لسأ مث مرفأ نب تباثو نصحم نبا ةشاكع ةحرلط لتق دقو مهملع درب مل مه بيصأ امو مهن صتتقي مل

 براخملا لعلو ءاوس ءارحصلاو رصملا ىف ةرباكملا ىف دحلاو : ىللاعت هللا همحر ( ىف ةءاالا ) ادوق الو القع

 كرا نأ لبق.نم اولتقف اوبراحو .اودترا اذإ مهنم داقي : رآلوق ىعفاشللو ( عيرلا لاق ) ًانذ مظعأ رصملا ىف

 7” . ىغلا لهأ نأ ولو : ىلاعت هللا هحر“ ( قئان علال ) مه:٠ دوقلا منع نآب اريخ مذزي ملا اًرِش مدري ل نإ

 ؟<دتاقن. اولاق نإف ؛ مبعم ةئيدملا لهأ مهلتاقي نأ رأ مل ملاتق ىغبلا لهأ نم محريغ موق دارأف ةنيدم ىلع اوزهظ

 نإ هلامو هسفن نود لتق ٠ ند و ىف اوناكو مهلاومأو مهطايعو سفن نع مل امعفد مهاتق ةنيدملا لهأ عسو أهم

 نع فكلا نيلسملا عسل نيك رسشملا لاتق ىلع .ةوق نيماسملاب تناكو ىغباا لهأ نوكرشملا ىس ولو . ىلاعت هللا ءاش

 "0 اذك1و لكو نيقرفتم وأ ام اوزغف لماع تاف نؤمانملا اًزغ ولو ' ىغباالهأ اوذقنتس قع نيكرمتللا لاق

 نعق لوقت اه : لئاق ىل لاق : ىلاعت هلا همحر ( قئاذاللاف ) ةمينغاا ىف هبحاص مهنه دحاو لك كرش هحاصل

 ٠ هلتاقف تلق ؟ لاتق الإ هنع عقدي نكي مل نإف لاق ٠ هنع هعفد هلق : هل تلق ؟ هتءرح وأ هند وأ لحز لام دارأ
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 دوهشملا لامل لالحتساب وأ عمسي لو ئياعي ملام ىلع هل قيدصتلاب هقفاو نأ دهشب نأ نه تفصوام ضعب لالحتساب

 الالحتسا هيلع دورشملا ةياكن وأ هل دورشملا ةعفنم ىلإ ةعيرذلا ام بلطي ىتلا هوجولا نم كلذ ريغ وأ همد وأ هيلع

 لجرل مقو ولو : لاق ؛هتدايش تزاج الدع ريغ نمو مرنم اًعيرب اذه نم ناك نءو لق نإو ءىث ىف هتداهش رحم / 1

 لدعلا لهأ ىضاق ىلع بجو لام وأ حرج وأ سفن مد ىف قح لدعاا لهأ ركسع ىف لحجر ىلع ىغبلا لهأ ركسع ىف

 ىضاق ىلع ق> كاذكو « اهريغو ثيراوملا ىف قملا نم ضعب نم مهضعبل ذْحْوي امف هريغو وه فلتخمال هب هل ذخألا

 قحلا ذخأ نم ىغبلا لهنأ ىضاق عنتما ولو ؛ هقح مثريغو نيماسملا نم ىغابلا ريغل ىغابلا نم ذحأِي نأ ىغبلا لهأ

 عن لدعا لهأ لبق مهقوقح ىغبلا لهأ عنع نأ لدعلا لهأ ىضاقل نكي ملو اناظ اندنع كلذب ناك م,فلاخ نمل مهنم

 قحلا برحلا لهأ عنم نإو ةمذلاو برحلا لهأل قحلا لدعلا لهأ نم دخان اض أ كلذكف لا لات مرنم قحلا مهمضاق

 نم لبق اقح نيكرسشملا سيئر عنم سيلو ىلاعت هللا ند لهأ نء ةنساا لهأ قحلل ربصلاب سانلا قحأو مهملع عقب

 عنع ١ دار مل 1 ب ناعم سدحبف هئاظ ىذلاب سيل دلال هقح افاست ادرح عن نأ م ىذلاب ميسم هترضحم

 افورعم هلهأ نم الحر هءاضق اولوف رصم ىلع ىغبلا لهأ رهظ ولو : لاق . ىعفاشلا دأب ديمو رع ملظِب اق> الجر

 ىضاقلا م.مفرعي هدنع اودهش ادويش ىمسو الدع ىضاقلا ناك نإف رظن هريغ ضاق ىلإ بتكف ىغبلا لهأ ىأر فالحب

 تفصو امهباتكف اوفرعي مل نإف باتكلا لبق ىغبلا لهأ فالخو لدعلاب ةلادعاا لهأ مهفرعي وأ هسفنب هيلإ بوتكملا

 اولتاق مث اوه.تجاف مهدالب ىف اوقتلاولدعلا لهأ عم نيكرشملا ىغيلا لهأ ازغ اذإو : لاق ىغبلا لهأ ىضاق باتك نم

 لكىف مهدحاو لثم مثدحاوو مهتعاجك مهتعامج لدعلا لهأك ىغبلا لهأف مامإ نيتفئاطلا نم دحاو لكل ناك نإف اعم

 لابقإلا ىف مهنم دحأ لتق نإو نامالا راح مهنم ةأرما وأ ارح وأ ناك دبع مثدحأ نمأ نإف.: لاقي شكلا نيل

 لدعلا لهأ ناك وأ متانغا وباصأق لدعلا لهأ ىرسفلدعاا لهأل ًاءدر ركسعيف ىغبلالهأ ناك نإو . بلسلا هل ناك

 اوعفد اذا ]ع الإ لاحىف نوقرتفيال | ميحاص نيتفئاطلا ن ١م ةدحاو 0 تك م تانغ اوباصأف ىغبلا لهأ ىرشق 1

 نود مهملع راج هك نأل ءلإ هيدؤي نادلبلا ىف نيقرتفم موقل هل هب لوأ لّدَعلا لخأ مامإ ناك ةمينغلا نم ا

 نكي مل نيكرششملا نم اهوق ىغبا لهأ عداو ولو : لاق ىغابلا لالحتسا هسيح لحتسال :هنأو ىغبلا لهأ ما.إ -

 نييلسملا مامإ مبعداو دق اموق ىغبلا لهأ ازغ ولو مهيلع هدر ائيش مهل باصأف مهازغ نإف مثوزغ نيماسملا نم دحأل

 : لاق نيكرششملا هلهأ ىلع هودرو مهديأ نم كلذ اوجرختسا ىغبلا لهأ ىلع نوهاسملا رهظ نإف ىغبلا لهأ مهابسف

 لاتق ىلع برحلا لهأب ىغبلا لهأ ناعتسا ولو 2 لاق دودره» هّدارسشف ىرتشا نإو ىسسأا كلذ قم 0 ءارش لع الو

 سيلو مهيبسو برحلا لهأ لاتق لدعلا لهأل لالح هنإف برحلا لهأ اوعداو لدعاا لهأ ناك دقو لدعلا لهأ

 ' اولتاقف نامإ ل ناكو لف لدعلا لهأ لاتق ىلع امأف فكلا ىلع نامألا مه نوكي اعإ نامان ىلإ كم عم مونت وك

 اضقن اذه نكي مل نيماسملا لاتق ىلع ةءذلا لهأ نم موقب ىغبلا لهأ ناعتسا ول : لبق دقو : هل اضقن ناك لدعلا لهأ

 ةفئاط انتل اذإ انيلع ىرن انك اولامتذ ةلاه> اوركذ وأ نيهركم اوناك نإ ىرأو نيماسملا نم ةفئاط عم مهنأل دبعلل

 اولاقوأ قيرطلا 0 0 0 ىف همد لحم نس ىلع انلمحم امبإ اهنأ ىرخأ نيدسلا نم ةفئاط ىلع نيدلسملا نك

 ا ىلاعت هللا همحر ( قنا : لالا ١ ميني ل هللا رمأ نيذلا نينمؤملاب اوسيل مهنأ كلذو

 ابئات ىغبلا لهأ نم دحأ ىنأ نإف : لاق قيفوتلا هللا لأسأو مهلتق ل>تسا اذه لثم ىلإ اوجرخ نإ مهنأب اطرش مهيلع
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 لدعلا لهأ ضع هلتقف ىغبلا لهأ دهاجم مل نإو برحلل اكرات وأ ىغبلا لهأ ادهاجم ابئات ىغبلا لهأ ضعب لدعلا

 مل نإو هتيد نمضو كلذ ىلع فلحأ هتلتقف ةرغ انضعب نم لانيل انيلإ راص امتإ هارأ تنككتو !ىملاب هتفرغ دق لاو

 رفن عجر ولو ىلاعت هللا هر (ىفا:ةلالاف ) ممكح هكحف لدعلا لهأ ىلإ راص اذإ هنأل هنم ديقأ ةهبشلا هذه عدب

 نامأب هتلاهجو ىغبلا لهأ نم مهنأ مهتفرعم ىعداف لجر مهنم الجر لتقف ناطلسلا مهنءأو مهأر نع ىغلا لهأ نم
 ادماعكلذ ىتأ نإو كلذ نم ىعداامىلع فاحمام دعب ةيدلا مزلأو دوقلا هنع ءىرد مهأر نع م,عوجرو مهل ناطلساا

 ولو لاق حارجلا نم صاصقلا هيف عاطتسيال امف ش رألا هيلع ناكو صاصقلا هيف عاطتسإ حرجو مد نم لان امج ديقأ

 لكو مهديأ ىف اوناك نياسملا نم ىرسأ وأ ىغباا لهأ اهيلع بلغ ةنيدم لهأ وأ ىغلا لهأ ركسع ىف اراخن نأ

 هيلع مرحم هنأب افراع سانلل وأ هلل ًادح ىنأ وأ اضعب مهضعب لتق ةنوعم الو ىأرب ىغبلا لهأ عم لخاد ريغ ءالؤه

 ريغو مرحي هنأب نيملاع كلذ اوتأف برحلا دالب ىف اوناك ول كلذكو هلك كلذ هيلع مقأ هيلع هتماقإ ىلع ردق مث

 مهيلع ىرحمال نيعنتمم فرطب اوناكف اوصصات ول كلذكو سانللو لجو زع هلل دح لك مهيلع ميقأ هنايتإ ىلع نوهركم

 مث مالسإلا عم ملعلاب ةجللا مهيلع تماق نمت اوناكو ماكحألا مهيلع ىرمال مهنأ الإ ني وأتم الو نوصصاتيال وأ ؟>

 اك ا رقألا فا كلا لعأ ٍ
 ًادح دحأ ىلع مهماهإ ماقأف نيملسملا نادلب ن.ه دلب ىلع ىغبلا لهأ رهظ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 رهظمث مهيلعسيلام مهملعام هذخأ عم داز وأ مهملعام ىفوتساف نيماسملا تاقدص ذخأ وأ هتماقإ ىف باصأف سانلل وأ هلل

 تناك نإف كلذ هماع ةقدصب هتقدص اوذخأ ند ىلع الو دحم ىغبلا لهأ مامإ هدح نم ىلع اودوعي مل مهملع لدعلا لهأ
 ا( ٠ |1 ىلا لهأ ذأ ام ىل بسحو اهتم قيام لدعلا لهأ مامإ ىوتسا اهضعب اوذخأف ةقدص مهلع تبجو
 ىغبلا لهأ مانإ نأ اوعداف مهنم ةقدصلا ذخأ لدعلا لهأ مامإ دارأ نإو لاق . هنم كلذ اوذخأف مهب رم نم كلذكو
 اوذخأ ام كلذكو ةقدصلا هيلع دعت ل فلح اذإف هفلحأ مهنم دحأب باترا نإو مهتاقدد ىلع ءأنمأ مهف مهنم اهذخأ
 كلذ اوذخأ ىدلا عضوملا ىف مهكح رهاظ نوءاسم مهنأل هنم هوذخأ نم ىلع دعب مل باقرلا ةيزجو ضرألا جار نم
 هلع ناك الحر ىغبلا لهأ مامإ ىضقتسا ولو : لاق ٠ هريغ وأ لام ىف مزا قحو ةبقر ةيزجو جارح نم مهيلعام هيف

 رهظ ولو : هللإ كلذ لعج اذإ اهريغو دودحلا ىف ضعب نم سانلا ضعبل قملا ذخأ نم ىضاقلا هب موقي ام موقي نأ

 باتكلا فالخ كلذو هريغ ةاضقلا ءاضقنم دريام الإ ىغبلا لهأ ىضاق ءاضق نم ددرب مل ىغبلا لهأ ىلع لدعلا لهأ
 وأ هف اهدرب ىذلا نيحلا ىف لدعاا لهأ ةدابش درب فيحلا دمع وأ اذه ىنعم ىف وهام وأ سانلا عاججإ وأ ةنسلا ف

 هدنع تبث قحم لدع' لهأ ىضاق ىلإ ىغبلا لهأ ىضاق بتك ولو هي اهزيحجم ىذلا نيملا ىف لدعلا ريغ ةدابش ةزاجإ
 ال7 ١ ةلر قالت لذملا لهأ ةدابش درت نوكي نأ فوخ اذه نم باغألاف ىغبلا لهأ ريغ نم رخآ ىلع لجرا

 لإ بحأف هنكمأ امب سانلا لاومأ ذخأ ضعب لحتسي نوكي نأ فوخم وه نم مهنمو هتقفاومب هل لدعال نم ةداهش
 انفصوام ّلع نينومأم اوناك ولو هل نيبت روجب الإ هدر ىضاقلل نوكي الف هنم ذفن 2 سيل هباتكو ةياثك ا لبقأل نأ
 كلل ناك ةباتك ىضاقلا لبقف هباتكدر نإ هل دويشملا قح كله ةيئان دالب نم بتكو هنم ةلصخ لك نم ءادإ
 نه دبش نءو لاق . هكع اهسش در نإ قحلا توف ىف تفدو مناك اذإ مهمضاق ناك ناكذ : رلعأ ىلاعت هللاو هحو

 فرعي ناك ٍنإف ةب راح ربغ ىف مهأر ىرب نمت وأ اب راح اهيف نوكي ىلا لاحلا يف لدعلا ٍلهأ نم ضاق دنع يلا لهأ
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 هلام ىلع“ ةيانجال هنأل ءىثب هلام نم عتمتسي الف لتقي مل لاتقلا نع عجر اذإ هنأل الاح فخأ ناك ىغبلا ىف لتوق
 تلتاق اذإو ىلاعت هللا هحر ( ىف لا( ) اولتاقي ل حالسلا ىغبلا لهأ ىقلأ ىتمو لاق ائيش هلام ىف بجوت ةلالدب

 ىراشألا ىف نوفلتحي و لاق يلوم لوك 5 و ىلعم قولتك مهلثم مهف قهارملا مالغلاو ىغبلا لهأ عم دبعلا وأ ةأرملا

 رارحألا نم غلاب ريغالو كولمم سمح الو عسإ نأ توجر عيابل سبحف رارحألا لاجرلا نم غلابلا رسأ ولف

 ىلع ةعيبلاز نعبام فيكو نهيلع داهجال نوف. ةعاطلا ىلع امأف مالْسإلا ىلع ءاسنلا عييابي اعإو عيابتل ةأرما الو

 لهأ لاق ولو مم ريسأ سد نأ ىرأ الف برحاا تضقنا اذإ امأو داهملا ىلع ىه اعإ مالسإلا ىف نيدولوملا نيماسملا

 ناك نإف هيف مامإلا دبتجم نأ تيأر ةدم انورظنأ اولاق ولو لاق اورظن, نأ اسأب رأ ل انرمأ ىف رظنن انورظنأ ىغبلا

 مهنع فعضلا ةلداعلا ةئفاا ىلع فام ناك نِإَو مهداهج هلف كلذ جري مل نإو مهب ءاتيتسالا ترحل مهدليف وجر

 اوكرتي نأ اولأس ولو ىلاعت هللا همحر ( ىتفإن خللا ) مهيلع ةوقلا هنكمت وأ اوءجري نأ ىلإ مهريخأت ت توحر

 0 1 ها ل عجريل هداهج كرت الو هليق قح كرت ىلع لعج ل جسم نه دخْؤي نأ خيتي مل مهتم دخؤي لعج

 نأ اولأس ولو لاق دسم ىلع ىرحي ال راغصلاو ةلذلاو راغصلا ىنعم ىف هجولا اذه ىلع مينم ذْخألاو هكر لطاب

 اهريغو ناربتلاو قناحلاب نولتاقي لبق دقف اونصخم اذإو مهلاتق ىلع ىوق اذإ مامالل كلذ نكي نيعنتم ادبأ اوكري

 مامإلاب نكي ملام مهبف كلذ- قوتي نأ ىلإ بحأ انأو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لإ| ) مملتاقي نم ءاش نإ نو

 تادارع وأ قذاجع هنومرب وأ هيلع نوةرح وأ هنوزغف انصحتم موق ءازإب نوكي نأ هللإ ةرورضلاو هللإ ةورض

 اعفد رانلاو قينداملاب مهيمر هعسإ نأ توجر هضعب وأ اذه ناك اذإف هعم نم ىلع مالطصالا فاخيف هب نوط.خم وأ

 نيكرسشملا نم دجأب ىغلا لهأ ىلع اونيعتس نأ ىدنع لّدعلا لّهأل زوع"الو لاق هنا لعف اف لف ناك ع

 هللا نيد لهأ لتق ىلإ ةعيرذلا لجو زع هللا نيد فلاخ نمل لعجأ الو رهاظلا نيماسا 2 ناك ولو ىنرح الو ىم

 نيلبقم مثّوامد لحم مهنأ كلذو نيكرنثملا لاتق ىلع نيكرسثملاب ناعتسإ نأ رهاظلا مالسإلا ؟ح ناكاذإ ناب للا

 عانتماوأ لاتق نم اودارأ امع مهلاءذد محلاتق لحم امنإ ىغبلا لهأو ةوعدلا مهتغلب اذإ مهلع ردق امفيكو اماينو نيربدمو

 ىحرجف نيربدم مهلتق لحتس دح اا 0 نأ بحأ الو لاق مهؤامد تمرح لاحلا كالت اوقراف اذإف جملا ن 1

 وهو ءالوبال نأ ىغبني ائيش ىلو نم اذكهو قحلا فال مهيف لمعي هنأ معي نم مهيلع طلسيف نيماسملا نم ىرسأو

 مامإلا ةوقب نوطبضي تفصو ٠١ ىغبلا لهأ نف نولحتسإ نيذلا نوماسملا ناكولو هيف قحلا فالخم لمعي هنأ ملعي

 ىنعملا انه ىلع ىلا لهأ ىلع م6 ناعتسا نأ عن لأ 0: اد ا نإو هفالخ ىلع اومدهتال يح هةعم ند 0

 لهأ قرفت ولو ىلاعت هللا همحر ( قفا ئءلالإ ) مثريغ ن٠ مهللاتق ىف أزجأ اوناكو مهتبافك ىنكي ريغ دجوي مل اذإ

 وجر الب امل ةقرافملا ةفئاطلا ىلع اهتن وعم لدعلا لهأ ما٠إ امهادحإ وأ ناتفئاطلا تلأسف ضعبل مهضعب بصنف ىغبلا

 نيتفئاطلا ىدحإ نيعن نأ رأ مل هيلع اوعمجأ ول مهنم عانتمالا ىلع ةوق هعم نمو مامإلاب تناكو لدعلا لهأ ةعامج ىلإ

 هعم لتاقت ىال نامألا< (هادحإ عم هلاتق نأو ىرخألا لاتق نم بجوأب سيل اهاَّدحِإ لاتق نأ كلذو ىرخألا ىلع

 1 مامإلاب رح ىضقنا نإف ىرخألا ىلع نيتفئاطلا ىدحإ ةنواع» زوحمب نأىف لبسأ كلذف فعضي مامآلا ناك نإو

 حر( قفا لالا ) اهدهاج مث اهيلإ ذبن عوجرلا نم تعنتمانإف اهمإإ رذعيو اهوعدي ىتح ناعأ ىتلا دابج هل نكي مل

 تاطخأ: كاف لدملا لقأ ركع رطل لدكو للا لهأ نم الجر لتق لدعلا لهأ نم الحر نأ ولو ىلاعت هللا

 لعأ ىلإ راص ول كلذكو ( قف لالا ) هنم ديفأ هتدمع لاق ولو هتيد نمضو فلحأ يغبلا لهأ نم هتنئظ هب



 شا
 وأ لجر جرخ ول ادكهو لاق اوبصتنيو ؟-لا نم اوعنتم تح لاتقب اوءدبي نأ لاخلا هذه ىف مهلع سيلو

 عنتم اولافو لداء مهدامإ اودب انو مهعأر را طاق درأ اذا تعدل مهلثم أ ف رءب ددعلا قللق ريسلا رقت وأ نالحر
 - ١ 3 ىلا لب رز ردوا .

 مهنم تذخأو دودحلا مهيلع تعبقأ مهلع ربظ مث نيلوأتم نال 812 ىف اد ودحتو لاو او. امذا | وئاص اف محلا ن 2

 . اهلثم عنتمو رثكت : ةعامج ىغلا لهأل تناك نإف نيلو ًاتلا ربغ نم دحّؤي 5 ءىث لك 14 ءانللو لاعت هلل قرت

 اورهظأو امامإ اوبصنو تدقتعاو هتياكن رثكت ىت> لانيال اهبلثم نأ فرعي ىتح عانتمالا ضعب هب ىه ىذلا اهعضومب

 نأ اذه اولعف اذإ ىغبذف اهلبق انرك ذ نم ح قرافت ىتلا ةيغابلا ةئفلا هذهف لداعلا مامإلا ؟حنم راو ك1

 لداعلا مامإلا ةعاظ نم متقراف امل اودوع مهل لبق ةنيب اهورك ذي ل نإف تدر ةنبب ةماظم اورك ذ نإف اومقنام مهلأسن

 اوعنتما نإو مهنم لبق اولعف نإف ؟سحلا ن ن. اوعنتمت ال نأو ةدحاو نيكرششملا ىلع هللا نيد لهأ ةلكو سنك نوكست نأو

 اولتاقيف ةرظانملا نم اوعنتي نأ الإ اورظانيو اوعدي ىتح نولتاقي الو اولتوق اوبيحم مل نإف برحب مكونذؤم انإ لق

 مك ؤدنال اولاقو اهنود اولاحو اهوعنف ةقدص مهماع تلح ثا ارلش رف ع مهيلع ؟حو ةباجإلا نم اوعنتما اذإو لاق

 اوباصأ امو ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لالا ) ىلاعت هللا 0 كارو تل اورق ىح فارق كاع

 هنم مهيلع مقي مل دعب مهيلع رهظ مث ليوأتلا ىلع جرفو لامو مد نم اوباصأ ام امهدحأ نيهجو ىلع لاحلا هذه ىف

 نال وأ ىلاعت هلل دح نه لدوأتلا هجو ريغ ىلع اوباصأ ام ىتاثلا هجولاو ؛ ذخْوبف هنيعب لجر لام دجوي نأ الإ ءىش

 امل ءاج مث امل ىلاو ال دالب ىق وهو هباصأوأ دح نم بره نمت مثريغ ىلع ماقي اك مهيلع ماقي نأ تيأر مهيلع رهظ مث

 دودحلا كلت مهيلع تمقأ مهيلعردق ىف ؟> اهم هل ىرجم ال راصف اهيلع مامإلا اوبلغ راد لهأ نم مهريغ اذكهو لاو

 0 لئاق لاقنإف اعم عانتمالاو ليوأتلا هعلع اعإ ماقي اقحعانتمالا عنعالو عانتمالاب اوباصأام مهنع طقس ملو

 لتقأو ٍلسأ مث ادرفنم اماسم لتق ول ىرح نع طققسأ كلذكف «')اوهسأ أذإ برحلا لهأ نم نوكرشملا باصأ ام

 ةحر ( قفا ةلالاف ) نيبجولا نم دحاو ىف لواتلا ىاوتجلاا اذه سلو ادحإ لتب'نأ ربع ني اكن ىنرحلا

 نأب كلذو: كريشلا لهأ ىف ةريسال ةفلاخم مهمف ةريسلاف اولتوقف ةباحإلا نم اوعنتماف ىغبلا لهأ ىعد اذإف ىلاعت هللا

 حيبأ امتإف ٍلسو هيلع هللا ىلح هلوسر مث ىل !اعتو كرات هللا نيب ام الإ نيماسملا ءامد هلوسر مث مرح لجو زع هللا

 دقت ىناعملا هذه اولياز ىتف ئردبر. نيعنتمم نيلبقم الإ ادبأ نيلتاقم نون وكال مثو نولتاقي اوناك ام ىغبلا لهأ لاتق

 لق ىبك ةمرحم مهؤامد نوكت نأ ىلإ الإ ادبأ اهنم نوجرخم ال مهو مهلاتق اهب حيبأ ىتلا لاحلا نم اوجرخ

 نإ هنأ رمأ ىلإ ءت ىتح ىغبت ىتاا اولتاقف » ىلاغت كرابت هللا لاق لجو زع هللا باتك ىف ىدنع نيب كلذو نوئدحب

 هللا نيدس ملو ىلاعت هللا هم قناتثلالاف )6 نيطسمملا بحب هللا نإ اوطسقأ و لدعلاب امهْس 0-0 تءاق

 مهن« لتقي الو همد مرح عوجرلا ةئيفلاو ءاف ىتُش ةئف هل نكست مل وأ ةئف ءاف ىذال ناك ءاوسف ةئيفلا ىف ىلاعتو كرابت

 عتمتسيال كلذكو مهؤامد هب تلح ىذلا ىنعملا ريغ ىف اوراص دق ءالؤه نأل لاحب حبرج الو ريسأ الو ادبأ ريدم

 نم كلذ ريغالو اهيضقت دعب الو ةمئاق تناك نإو مهبرح ىف هب لتاقي حالس الو عاتمالو بكرت ةبادب مهلاومأ نم

 لهآ نم لحم 16! لاتقلا ىف لاومألا نأل كلذو لع هدر .ريلعف حالس وأ اهوسبحف ةباد نم مهمإإ راصامو مهلاومأ

 اذإ 00 هلام ةخؤيال وب وهف لتقلاو انزلاو قيرطلا عطق ىف دحف ٍلسأ نم !.أ مهلع ردق اذإ نولوختي نيذلا كرشلا
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 هنع.ىلاعت هللا ىضر ًالع نأ هبأ نع دمحم نأ'رفعج نع دم# نب مهاربإ انريخأ : ىلاعت هللا هحر( قفانتلللا )

 تت نإو * تلم نإ ودعا ى مد و انأف م نإ ه نام ِإ ( هوقساو هومعطأ» هب رض 9 كعب مجم نبا ىف لاق

 . «اولشمت اللف هومتلتقف ثم نإو تدهتسا

 ىغبلا لهأ ءامد أبيف لحال يلا لاخلا باب

 للحمل مثورفكو سانلاتاعامح اويننو جراوخلا ىأر اورهظأ ًاموق نأ ولو :ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 كل ىكر انلع نأ انغان انف محلات لجو زع هللا رمأ تالا ل اوريصي مل نامإلا ةمرح ىلع متل مطاتق كلذ

 ةلكد) هنع ىلاعت هلا ع ل لع لام )» لحو زع 1 الإ ؟>ال) ددعسما ةيحان نمد مك 6 ذإ بطخ وره اند هنع ىلاعت

 0 ؟يديأ تناكام ءىنلا يمنع الو هللا مسا انف امرك د نا ععنعال ثالث انيلع كك لطاب اه ديرأ قح

 قااسعلا قرزألا م اناا نب نسحملا نب نمحرلا دبع ان ريخأ هللا همحر ,( 0 االاف ) « لاتقب كود الواكد عم

 قر نإ »زيزعلا دبع نب رم هنلإ كف وكن ومس اندنع جراو كا ا د نب ردعل تنك نأ هنأ نع

 ىلاعت هللا همحر ( ىناختلالاف 1 « مثوب رضاف اوبرخ نإو مهيلع اوربشأف حالساا اورهشأ نإو 0 اوفعا وأ مث وب سف

 اوناكو مالسإلا ٍح مهيلع ىرج ام ءىنلا اوعنمع نأ الا مهؤوامد مهنعطب نيءاسماا ل الو لوقن هلك اذهو

 اذمل نورهظم مثو قحلا ةداهش اودهش ولو لاق قاوسألاو ددحاسملا نيو مهيب لاحم ل مثودع دابح ىف مهتوسأ

 اوناك نإف مهنع لاس نأ مهيصخم نأ ىضاقلل ىغبنا ةنسح لوقعااو فافع' ىف مهلا> تناكو ءدعب وأ داقتعالا لبق

 نولحتسال اوناك نإو مهتدابش زحن مل هللإ ةعيرذ لطابلاب ةدابشلا نولعجم ائيش مهنادبأ وأ مهفلاَح نم لاومأ نم

 ذخأ نم مهيلعو محل بحي امف مجزبغ نيبو مهنيب قرفي الو ءاوهألا لهأ نم ىغب نه اذكهو مهتدابش تزاج كلذ

 ادامإ اويصنو اودقتعا مش 5 ريغ وأ امد سامال وأ لحو ْنَع ا 0 نم هذه ف اوباصأ ولو ماكحألاو دودحااو قحا

 طقسا نأ مامالل ع نكي هنم ءىش وأ اودقتعي أ راق“ اضع منع طقس نأ ىلع اونمُؤي نأ اولاس م |وعنتماو

 ىلاعتو كرات تك ثدحأ ند 1 "هلع نك مك مثذخأ هلع ناكو سانال الو 50 زع هَ 8 هام مع

 ءارحص وأ رصم ىف اوناك اموق نأ ولو ىلاعت هللا همحر ) قنا'تثلالاف 1 منهو لواتي ملو بره مث سانال وأ

 اقرتفا ولو ءارحصلا وأ رصملا ىف ةرباكملا ءاوسو قبرطلا عاطق يك م,ك> ناك لاومألا اوذخأو ءامدلا اوكفسف

 اوذخأي لو اولتقف اورباك اهوق نأ ول كلذكو ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلالاو ) امرمظعأ رصملا ىف ةرباكملا تناك

 ذخأ مهملع ردق مث ليواتاا ريغىلع الاومأو ادد اوباصاف اوعنتما ول كلذك و اوذ>أ ١ ع.مج ىف قحاا مهيلع مقأ الام

 اليلق وأ اوناك ًاريثك نيلوأتم اموق نأ ولو ( ىقتفا:ل|لاو ) دح نه اوتأ ١ لكو لاومألاو ءامدلا ىف قحلا مهنم

 اودمتعيو اماعإ اوصنب نأ لبق هريغو هواتقف 0 ىري لدعاا لهأل لاو موملع ناكف ساناا ةعاجج اولزيعا

 ىلاعت هللا ىضر ايلع اولزمعا نيذلا نأش ناك اذكهو صاصقلا كلذ ىف مملع ناك هكسحل آفلاخم كح اوربهظيو

 لسراف هولتق مث هللا ءاش ام هل اوعمسف الماع مهملع لمعتساف دلب ىف كنك ااسن:ال اَولاَقف ةموكحلا هلع |ووانو هل

 مهلتاقف مهملإ راسف ال اولاق ؟يلع حم اوهاستساف لاق هلتاق اناك : اولاق هب هلتقن هلتاق انيلإ اوعندا نأ مهلإ

 مهيلع ردق تم موملع مقأ نسانلل وأ ىلاغو .ةلزانا للا 2 نم لاحلا هذه يف هوباصأ ام لكو لاق م باصأف

 (4-؟مع)
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 مامإلا لئاقي ىغابلاف هلاتق ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحدأ فاتخم مل اذإف .هنود بصان قحم عنتمم ةقدصاا

 ةقدصلا عنام ىلع ديزيو هنكح نم عنتميو هيلع بجو اذإ ًاقح لداعلا مامإلا ىطعي ال هنأ ىف ىنعملا اذه لثم ىف لداعلا

 ةقدصلاب عانتمالا لهأ لتاق دقو لاق مامإلا لاتق هتدارإب هلاتق لحيف هلتاقي و لداعلا مامإلا ىلع وه 3 نكي نأ

 عانتمالا لع ا لوا نيذه الكو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ مهنه دقي ملف اوربق مث اولتقو

 نم ذخ» ملَسو هيلع تارزك هلوط ل لحلو رع هللا لاركب ىلإ !وهذ ميك لور لإ اعدؤل نأ انيلع هللا ضارفادق اولاقف

 ىغبلا لهأ امأو لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ريغ ىلإ !مدؤن نأ انيلع بحي هماعن ال اولاقو « مثربطت ةقدص مهلاومأ

 صاصق برحلا ىذقت دنع نيقيرفلا نم دحاو ىلع نكي لف قح هداهج نأ اوأرو لالضااب هيلع اوغب نم ىلع اودبشف

 ةعامح كلذ دعب ممل تناك مث نيعنتمت ريغ ةعامج وأ ل الا لل لس انحدار نأ ولو ملعأ ىلاعت هللاو اندنع

 ْ ملف لئاق ىل لاقف نيلوأتملا ريغ ىلع نوكي 5 كلذ ريغو حارلاو لتقلا ىف صاصقلا مهيلع ناك ن نكتاملوأ 0

 الجر نأ ولو فلت اذإ لاملا مرغو صاصقلا اهنع ليزأ لاملا بيصتو لتقت ةل وأتملا ةصانلا ةعنتماا ةفئاطلا ىف تلق

 0 0 7 لودي ىلاعتو كرات هللا تدحو هل تلقف,؟ لاملا هتهرغأو هنم تصصتقا الام فلتأ وأ لتقف لوأت

 ريغب سفن لتق وأ »سم مد لحب امف ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقو«لتَقلا ىف فرس الف ًاناطلس هيلول انلعج دقف

 نإو »لاق ىلاعت هللا ثتدحوو 6«هدب دوق وهف لقب ا طع نم» ملسو هب ه1 نإ ىلص هللا لوسر نع ىورو « سفن

 رمأ ىلإ ءىنت ىح ىغد ىتاا اولتاقف ىلإ, لع نه د | تح نإت امين : اوجاضاف اؤلخفا نينمؤملا نم ناتفئاط

 صاصقلا ركذي ملو مملاتق لجو زع هللا رك ذف «نيطسقملا بحم هللا نإ اوطسقأو لدعلاب امهنيب اودلمأف تءاف نإف هللا

 نأ انيأرو نيعتملا نيلوأتملا ىف هانلزأو صاصقلا ىف لجو زع هللا كح ام ىلع نيماملا نيب صاصقلا انتبثأف امهنيب

 ىنأ نب ىلع : هل تاقو هيلع ايضمأ ام ىلع نيمكحلاا انيتغمأف الوأتم ًاعنتمت نكي مل ن٠ وه نيماساا نه صاصقلاب ىنعملا

 الوأتم مجلم نبا هلتقو ليوأتلا ىف كس لاالو مد نه صصقي ملف نياوأتا| لاتق ىلو ههجو ىلاعت هللا مرك بلاط

 شانلا فو امهتع لاعت هلا ىذر ىلع نب نسحلا هلتقو لتقاا هل ىأرو اولثع الف متلتق نإ هدلول لاقو هسحب 0

 هل نكي مل ذإ لتقي نأ ىف هفلاخ الو هباع الو هلق ركنأ ادحأ لعن ال سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم ةيقب

 رفكلا ىلعالو انفصو اك ليوأتلا ىلع اهلثمب عنتمملا ةعاملا هتلتق ند ىلو هلبق ركب وبأو ىلع دقي ملو اهلثم عنتع ةعاج

 اءأو اهنم ءىث الو مهلاومأ ةحابإ كلذ ىف سيلؤ لاح ىف مه اتق حبيأ اع هنأ ىلع لدت ةيآلاو ( قفا: لالا )

 ىف لجو زع هللا مَ صاصقلاب و ًادح نولتق, انادحو وأ اوناك ةعاج ءاوسف ليوا لع له ندور قيرطلاب عاطق

 . نيبراحلا ىفو ةلتقاا

 ىئبلا لهأ ىف ةريسلا باب

 : 00 الا نا لع نع ن 00 دأ نع دمحم نب رفعخ نع ىور : ىلاعت ا همحر ( ىف( ثلالاف )

 لخلا موي انيلو نأ الإ وه ام كببأ ن٠ ةبلغ مركأ ادحأ تيأر ام لاقف حلا نب ناوره ىلع تلخد لاق امهنع

 هظفحأام لاقف ىدرواردلل ثيدحلا اذه تركذف ( ىتن( لالا ) « حس رج لع ضفذي الو ربد» لتقيال» هيدانم ىدانف

 ”لاعت هللا ىضر ايلع نأ هببأ نع رفعج انربخأ ىدرواردلا لاق  دانسإلا اذهب رفعج هركذ اذكه هظفحم بجعي ديرب

 ةلرتدف لتقل الو حيرج يلع ففذيال ناك هنأو هسفنن لاتتقلا ريشاس ناك هنأو ابل ذخابال ناك هنِع



 - مو ْ
 نم»لافوسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ليفن نب وره نب ديز نب ديعس نع فوع نب هللادبعنب ةحاط ٠ نع ىرهزلان 1

 نأ ءاردلل 3 ىلع هك لصأو هيلع هللا ىلد هللا لور ةنسو ىلاعت هللا هه ر (قناشن تالاف ) « «(ديبش ويف هلام نود ل و

 لمتحالو لاق اهمنو ودامو سفن اى ل اناعب 0 فالتإلا بس لاتقلاو لاتعلل لالحإ وف هن ود لاتقلاب ةعئم اذإو هلام ع

 لحر بهذ ولو هنود لتاقبإ نأ الآ )» دميش وهف هلام نود لتق ن*»يلعأ ىلاعت ةللاو 0 هلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو

 هلام 0 لتق وأ هلام ذَحأو لتق نم ثيدحلا ىف ظفللا ناك هلام دَحٌويو لتقي نأ ىلع لوآلا اذه لمحم نأ ىلإ

 دعب ةدرلا لهأو ( قفا: لالاؤ ) ديبش هنأ دحأ كشي الف لتاقي نأ الب لتق نمو هلام نود لتق ؛ هل لاقي الو

 0 ىسذعلاو ةما.سمو ةحبلط ل مالسالا دعب وردك موق مهتم ناب رض مات هيلع هللأ ىلد هلل لوسر

 ؟ ةدرلا لهأ ممل لوقت ةماعااو كلذ ىلع لد ام لئاق لاق نإف تاقدصلا اوعنهو مالسإلاب | وكسع موق مهنمو

 لاق قحلا عنمب دادترالاو رفكلاب هلغ سم امع دادترالا ةدرلاف ىنرع ناسل وهف : ىلاعت هللا همحر ( قنانشلا الاف ٠)

 ملسو هيلع هللا لص هنا لوشر لاف أ ركب ىنأل رمع لوقو اذك ( نع ةنرا كاهن نأ ناك نع عجز نءو

 « هللا ىلع مماسحو اقم الإ مهاومأ و 0 ىنم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىح .ساناالتاقأ نأ ترمأ»

 امهنم ةفرعم « هيلع مهتلتاقل لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر اوطعأ امت اقانع ىتوعنم ول اهقحنه اذه » ركب ىنأ لوق ىف

 هللاالإ هلإال اوكرت دق ركب وبأ لاقلو محلاتق ىف رمع كشام كلذ الولو ناعإلاب كسمتاا ىلع وه نه اولتاق نمت نأب اع

 دعب ركب ىنأل مهتبطاخعو مهنم رعشلا لاق نم راعشأو ركب ىلأ شوج مهتبطاخم ىف نيب كالذو نيكرسشم اوراصف

 : مثرعاش لاقف راسإلا

 ىردن امو بيرق انايانم لعل #* رجحفلا ةرثان لبق انيحبصأ "الأ

 رك ىأ كلل» لاب ام انجح ا[ نب انطسو نأك اهدا لو طا

 رمتلا نم مهملإ ىلخأوأ رمتل اكل < متعنف وكلا 7 ىدلاوا تا

 رسعلا ةعاسفف ءازعا ىلع مارك * ةيقب انيف ناك ام مرعمتس

 ركب ىأ لوقو ( فاه ةلالاف ) انلاومأ ىلع انححش نكلو انناعإ دعب انرفك ام راسإلا دعب ركب ىنأل اولاقو

 ف هيهذم لعلو ابلثم ةاكزلا نأو ةالصلا ىلع مهدهاجم هنأ لعأ ىلاعت هللاو ىرأ امف ىنعي هللا عرج ام, نيب اوقرفت ال

 نيد كلذو ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقيو ءافنح نيدلا هل نيصلخم هللا اودبعيل الإ اورمأ اهو» لوقي لجو زع هللا نأ

 هيدؤي ىتح هعنمو كرتي مل همزل دق اضرف عنم قم هنأو ةاكزلاو ةذاطلاو ىلا داش مماع ضرف ىلاعت هللا نأو «ةميقلا

 باحصأ ةماعو رع هعم هلتاقذ ىرازفلا ردب ىنب اخأ قل ىتح هسفنب ركب وبأ مملإ راسف ( قفا: خللا ) لتي وأ

 ماوعب مهلتاقف عم ةاكزلا عنه نمو دترا ن٠ لاتق ىف ديلولا نب دلاخ ركب وبأ ىذمأ مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ردقي مف هيلع لجو زع هللا ضرفام عنم نم نأ ىلع ليلدلا اذه ىنف لاق جلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم

 عنتما اذإف لاق هعنم لجر ىلع لجرل قحلك ىنعملا اذهىفو هسفن ىلع لاتقلا ىنأ نإو هلتاق هعانتماب هنم هذخأ ىلع ماهإلا

 همطةيف قرمس وأ هلتقيفلتقي نأ كلذو هلدقي ملو هذخأ هنم هذخأ ىلع ردق, ناطلسلاو هلع بجو قح ةيدأت نم لجر

 اذه ذأ هل لبق اذإ ناكو ةعاجم هنم ءىش وأ اذه نود عئنتما نإف هنم ذْخْؤتف ةاكز وأ هلام هيف عابيف نيد ءادأ عنع وأ

 ن٠ اذكهو همزل ق> نه عنمام ىلع لتاقي امإ اذه نآل هلعا ليرد ىانلكإك نأ الإ لاش ؟ودبأ الو هيدؤأ ال لاق

 عنامو ) قنا ةلالاف ( م هلع هللا ىلص هللأ لوسر باحصأب رك وبأ مهلتاقف ةدرلا كل بدسأ ن* ةقدصلا ع 1
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3-000 : 
 : 7 ملسللا لجرلا عنمبال ام اهيف ةقدصلا كلذ لطبأ نإو الخ الو عرز ضرأ الو ةقدص اهيف ةيشام سم نم ىرتشي

 مل اهايحأ نإف نيداسملا دالب نم اتاوم ىح نأ ىمذل نوكي الو : لاق ةقدصلا هيف طةستف ةعاج نم اقرفم كلذ عيدي

 ىلاعت هللا نم لضف تاوملا ءاحإ نأل نياسملل ضرألاو ايف كلذ ناك نإو امترامع ذخ هل لبقو (ماحإت هل نكك

 كلمو ءقنلا ىلاعت. هللا لء> اعإو ءقلاك هجم لبق هل نكي ملو. هايحأ نمل هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب

 . مهريغل ال هنيد لهأل هل كلامال ام

 ةدرلا لشأو ىغبلا لهأ لاتق باتحح

 ىغبلا لهأ نم هلاتق بج نميف باب

 نم ناتفئاط نإو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىبفإ:هزللإو ) لاق ( ناملس نب عيبرلا انريخأ )

 تءاف نإف هللا زمأ ىلإ ءؤت ىح ىغبت ىتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف امهننب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا

 لاتتقا لجو زع هللا رك ذف ىلاعت هللا همحر ( فا الاف ) «نيطسقملا بحب هللا نإ اوطسقأو لدعلاب امهنيب اوحلصأف

 مثامسو عانتمالا مسا اههزإ اذإ فعضأ وأ عانتمالا دشأ عنتمت ةدحاو لك ناتعاما ناتماتمملا ناتفئاطلاو نيتفئاطلا

 اولتاقي ال نأ لاتقلا اودارأو اوقرتفا اذإ نينهّولا ءاعد دحأ لك ىلع قحف منيب حالصإلاب رعأو نينمؤملا ىلاعت هللا

 لبق لجو زع هللا رمأ اك ءاغدلا مامإلا ىلع نأل مماعد لبق ىغبلا لهأ تيبي ال تلق كلذب و حلصلا ىلإ اوعدي تح

 دحأل نكي مل تءاق نإف هللا رمأ ىلإ ءىزت ىتح نامبإلا مساب ةامدم ىهو ةيغابلا ةئفلا لاتقب لجو زع هللا رمأو لاتقلا

 نع ةعجرلا ءولاو ( ىفا*ةلالا: ) ءقت نأ ىلإ ىغبلاب عانتمالا ةدم ىف امللاتق ىف نذأ امتإ لجو زع هللا نأل اماتق

 ةيصعم نع عوجرلا لاتقلا نع عوجرلاب ءىنلاو ءاف دقف لاتقلا اهب كرت لاح ىأو اهريغو ةبوتلا وأ ةعزمللاب لاتقلا

 نع اومزهنا هموق نم ارفث ريغي  ٍبؤذ وبأ لاقو لاق لجو زع هللا مرح امع فكلا ىف هتعاط ىلإ هرك ذ ىلاعت هللا

 : لتقف ةعقو ىف هلهأ نه لج

 اوحرج الو اوباغ ال حليمألا موي د اودهش ازيشعم انم هللا مال

 حضولا اذبح اولاقو اوءافتسا مث # دحأ هب رعشب ملف مرسب اوقع

 لامالو مد ىف ةعابت رك ذي ملو لدعلاب امهنيب حلصي نأ اوءاف نإ ىلاعت هللارمأو ىلاعت هللا هحر ( قفا: للام )

  نوكت نأ ملعأ ىلاعت هللاو اذه هبشاف ملاتقب_نذإلا لبق الوأ مهنيب حالصإلا ا حلصلا ىلاعت هللارك ذ امنإو

 آوعحلصاف تءاف» نإفلجو زع هللا لوةلمتحم دقو لاق مهنيب ةطقاس لاومألا نه تاف امو ءامدلاو حار جلا ىف تاعابتلا

 هللا لوقل هل ت-و ام ضعت . مع ضعإ ىطعف مح 4ع 0 ام اولعت دك اوناك ادإ كلاب جمدت حلصي نأ «لدعلاب امه

 ةنالاو طقام دوقلا نأىلإ انرهذ اعإو ( قنا 3 هلال ( ضع ند سانلا ضعبل قا د 1 لدعلاو «لدعلا, » لجو زع

 لاق ىرهزلا نع دشار نب رمعم نع نزام نب فرطم انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالاؤ ) نينعملا لمتحت

 لام الو مد نم ابق صتقب ملف لاومأو ءامد اهبف تناكف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ىلوألا ةنتفلا تكردأ

  ىرهزلا لاق امك اذهو ) قف 2 0 اللا ( ةحاص كل عئدف ةييعت لحرلام دحوب نأ الإ ليوأتلا هحوب بيصأ حرش الو

 !ًاتمكس نأ ىلإ سانلا راص 2 لاومأ اف تفلتأو لوتقملاو لتاقلا ايضعب ىف فرعي ءامد ةنتفاا كلت ىف تناك دق اندنع

 نأ ىف [ردلتحا سانلا تملع الو ةفلتأ الام هل مرغالو دحأ نم دحأ صتقا هتماع ا مهيلع مكحلا ىزررجو ميني برخلا

 ةنيبع نب نايفس انربخأ : يل اعت هللا همحر ( قفانتلالاف )هب قحأ هحاصف هئنعب دجوف لام نه ىغبلا يف اووح ام
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 ملو هل كلذ تهركىأر ايف رتافد هعاب نإو هريغ كلام ىلإ الإ هككلام كلم نم جرخم ال لام اذهو ىنارصنلا قتعب
 راع وأاانط هعان ,نإ كلدكو؛ عسيبلا خسفأ لو هل كلذ هرك أ مل وحن وأ رعش اهيف رتافد هعاب نإو « عببلا خسأ

 ملسو هيلع هللاىبص ىنلا ثيداحأ نم ثيداحأ وأ افحصم السم عاب اينارصن نأ واو : لاق باتك ىف امههبشأ انوار

 فحص#ع قارصنلل مسملا ىصوأ اذإف ىنارصنلا كلم لصأ هركأ ىنأ الإ ههركأ ملو عيبا هل خسفأ مل السم ًادبع وأ

 ىصوأولو اهلطبأ ملاسلل قارصنلا اهب ىصوأ ولو . ةيصولا تلطبأ ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر ثدداحأ ةف ردد د١

 هعب ىلع هربجأ لاق نمو ةيصولا لطبأ ىنارصنلا هارتشا ول ملسملا دبعلا عبب خسفأ لاق نأ ملسم دبعب ىنارصنلل سما

 دك فارع حسم ملا ت0 عسيمج ىف ىسوحلاو ىدوريلاو ىنارصنال لسملا ةيه اذكهو « ةيصولا زاجأ

 رسأمثىنارصن وهو ىدوملا تومي هكلم دق هنأل اعم نيلوقلا ىف ةيصولا تزاج ىئارصنلا ملسأ مث 222عسملا تا ىنارمصن

 هثلث نم رثك أب ىنارصنلا ىدوأ اذإف , نافلتخمال لسم دبعب هل ةيصوك ناك ىنارصنلا هتوم لبق ملسأ ولو « هيلع عاببن

 هنم ٠١ ىعب وأ' هلام ثلثي ىدوأ قلو مسلا ةثرو ءاش نإ هلطبن ام ةثرولا ءاش نإ ثلثا زواجام اناطبأ هتثرو انءاجن

 هب ىرتشي وأ اهيف هب حبصتس, وأ ةسينكلا هب رعي وأ ةسينكلل امدخ هب رجأتسي وأ ىنارصنلا ةالصا ةسينك هب ىي
 ىرتشي نأ ىصوأ ول كلذكو « ةلطاب ةيصولا تناك ىنعملا اذه ىفام وأ امي رمعتو ةسينكسلا ىلع ةقدص نوكتف اضرأ

 ةسينك ىنبت نأ ىدوأ ولو « هلك اذه ىف ةيصولا انلطبأ رمح وأ هل ريزانخم ىصوأ وأ اهب قدضتيف ريزانخ وأ ارم هب

 ناينبىف سيلو ةيصولا تزاج نيكاسملل وأ ىراصنلل اهءارك لعج وأ اهنونكسي موق ىلع ابفقو وأ قيرطلا رام املي

 ةراحن وأ ءانب لمعي نأ سما هرك أو كريثلا ىلع اهيف مهعامجا نيدذلا ىراصنلا ىلصمل ذختت نأ الإ ةيصم. ةسيئكما

 ةقدصاا زوجت دق هنأل ةيصولا تزاج هلم ةسمامشلاو نابهرلا ىطعي نأ ىصوأ ولو « مهتاولصل ىتلا مسن اثكا ىف هريغ وأ

 ءمليدبت ركذ دق لجو زع هللا نأل ةيصولا زمن مل سردل ةاروتااو ليجنإلا هثلثب بنكي نأ ىدوأ ولو« ءالؤه ىلع

 مهتتساأ نولي ايرفل مهنم نإو » لاقو « هللا دنع نم اذه نولوقي مث مهديأب باتكسلا نوبتك نيدذلا » لاقف اهنم

 بتكت نأىدوأ ولو ةيصولا هل تزاج ةقدص نوكتف بط بتك هب بتك, نأ ىصوأ ولؤ ةآلا عيرلا أرق «باتكلاب

 نم ودعال احالس هب ىرتشي نأ ىضانأ الو زاج نيءهاسملل احالس هثلث ىرتشي نأ ىصوأ ولو . زب مل رحس دل

 ىدتفي نأ ىصوأ ول كلذكو الام اوطعي نأ مرحن مل هنأل زاج برها لهأ ضعبل هثلثب ىصوأ ولو « زخم ل نيكولا

 كلذ ضرب مل نإو هلع ىدعأ نك وأ ىمذ ىلع ىدعتسا نمو : لاق برحهلا لهأ نم نيهسملا ىدبأ ىف ريسأ همم

 نأ رك ذب مهريغ وأ نيهسملا نم بستح انءاج نإو ,ىدعتسملل ق> هيف ءىث ىف هيلع ىدعتسا اذإ هيلع ىدعتسملا

 بلاط امل نكي ملام مظعأ كرمشلا نم هيلع مان ررقأ ام نأل اهنع مهفشكت مل ءابر نم الاتأ مهنيب امف نولمعي نييمذلا

 نإف حاكناا انخسف هتحكت دق لجرال مرحي انتءاج نإف مراخلا حاكن ن٠ اولدتسا اع ن وشكيال كلك و (ة50

 لاق نإف كلذ نع هفشكت مل انتأت ل نإو نهرئاس قرافيو اهبرأ راتخم نأب هانريجأ عب رأ ىلع اهحكن ةأرما انتءاج

 هباط وأ امماو وأ ةأرملا كلذ ثبلط اذإ قرفي نأ لمتحم دقف سوجلا نم مرحم ىذ لك نبب قرف رمح شقا نقلا لا اق

 عب رأ نم رثكأ عمجو مرح تاذ حاكن ىلع مهل انكرت نم مظعأ كرمدلا ىلع مهل انكرتو اهرهم هنع طقسيل جرزلا
 ةيدوبعلا انلطب أهل يح قورسم هديعتسا دق قراس مهنم انءاج نإو هل هانعطق قراسب قورسم مهنم انءاج نإف انوتأي ملام

 نأ ىنارصناا عنك الو هلع ةعفشلا جسمللو مسملا ىلع ةعمشأ| ىارصتلاو : لاق قراسلا ىلع 6-0 هلع 7-0 هنع

 , هححصم هبتك ريدتف « هب يدوملا قارصالا دبعلا يأ ء ىتارصنلا لسأ مث : هلوق (1)
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 هذه ىف محل كلام هنأل تابحف اهثطو مث هتءأ تلسأ وأ ربد مث ملسأ وأ ىنارصنلا هديس هبتاكمث دبعلا لسأ ول اذكهو

 ناك نإ لقعااو دوقلا نيب راخلاب هيلع ىنلاف ادم ىنارصنلا ىلع ىنارصناا ىنج اذإو ؛ اهملع الو هيلع دح الو لاحلا

 نوكت اك ىتاجلا ةلقاع ىلعف أطخ ةيانجلا تناك نإو « ىتاجلا لام ىف لاح وهف لقعلا راتخا اذإف دوقلا اهيف ةيانج ىنح

 ةبارق الو ىراصتاا هنع لقعي الو اب عبتي نيد هلام ىف ةيانجلاف ةلقاع ىناجال نكي مل نإف ٠ نيماسملا لقاوع ىلع

 | ةلوذحاب اعإ اثاريم تام اذإ كرتام نوذخأيال مهو هبنع نونلسملا لقعي الو نوثريال مو. مهنيبو هني

 الإ ةداهم مهنيب زوجمال هنأ الإ نيماسملا ءامد ةالوك ىراصالا ءامد ةالوو : ىلاعت هللا هحر ( ىف[نةلالاف )

 ضعب نه مهضعبل ذخْوي مهنيب قح لكو ضعبل مهضعب نيهسملا رارقإ زوجي اك منيب مثرارقإ زوو نيماسملا ةداهش

 وأ ًارمح هبحاصا مهنم دحاو قارهأ اذإف : ىلاعت للا هحر ( قفا هلال ) ضعب نم ممضعب نيماسملل ذَحْوي اك

 مارح اذه نأل ائيش كلذ نم ءىث ىف هل نمضي مل غبدي مل ةتيم داج وأ ًاريزتح وأ ةتيم هل قرح وأ ًاريزنخ هل لتق

 نءضي ملو قزلا وأ رجلا صقنام نمض هريس كف رِح وأ هقرخفا قز ىف را تناك ولو نم مارحلل/نوكي نأ زوحم الو

 هلل ناوكت الف غبدي مل وأ غبد ريزمخ دلج وأ غبدي مل ةتيه نه قزلا نوكي نأ الإ ةرجلاو قزاا كللم لحم هنأل رجا

 ريغل حلصي اييلص ن نكي مل قرف اذإ دوع'ا ناكو دوع ن نك ءراكا ولو 132 هللغ نكي مل تهد ن٠ الص ةلرسكا ولو نع

 بهذلا ىف هلع نكي مل هدبعي بشخ وأ نهد نم الاثعا هل 05 كلذكو « دوعلا لقككلا صقتام هيلعف بلصلا

 رمدك ص قنام هيلع نوكيف لاثمت ريغل حلص قرف اذإف الوصوم بشخلا نوكي نأ الإ ءىش بشخلا ىف اضيأ نكي ملو ءىث
 هيلعف ىهالملا ريغل حلصي ءىثث اذه ىف ناكنإف اربك وأ ًارامزم وأ اروبنط هل ريك ولو منصلا ةميق صقنام ال بشحلا

 ىدوهم وأ قارصن وأ لسمل ىنارصن اهريسك ول اذكهو هيلع ءىش الف ىهالملل الإ حلصي نكي مل نإو رسكلا صقتام

 هنع لطبأ ام ىنارصنل دسفأ اينارصن نأ ولو لاق هلك كلذ تلطبأ ءالؤه نم دحاول سم اهرسك وأ ن ندا وأ

 نومضأ ا هضبقي ملو هنمذو هب هل عوطت ءىش وأ اضعب مهضعب هءزاب اقح هنوري ءىث وأ 0 ك2 ائيشدسفملا مرغف

 هيلادنال اهدحأ نال وو مف هلاطإ الأم مث هلإ عقد َقَح 1 5 ولو ضاق 5 هنأل هنع هانلطبأ ن ماضلا انءاح قدح هل

 ةمقال ةيانج ببس ذخأ اعإ عب ريغ ىلع هنه ذأ هنال لاح لكب هلطذ نأ رخالاو ابرلا عود نه ىض. اك هلعجبو

 لس ىلع ىنرأ ول ميسا ىلع هتددر ىءاح مث هنم هضقو السم مكحلا ىف هنع لطبأ ام هل مرغ ىذلا ناك ولو . امل

 هنع هلطبأ امت ائيش هل دسفأ وأ ارح لسا ىئارصن قارهأ ول كلذكو امهنيب كلذ تددر اضباقتو ملسم هيلع ىفرأ وأ

 قءاجمث ملسملا ىلإ هعفدو هلامزال ىنارصناا هآر رمأب وأ ىمذ مكحم وأ اعوطتم هتميق ىارصنلا هل مرغو ىلإ اعفارتو

 هنأ ىف ءاوس قبو مارحلا هضبق نم ىضم امو مارح ضبق ملسمل سيل هنأل ملسملا ىلع هب ىارم هنلا تددرو هنع هتلطرأ

 ضراقي نأ مسملل هرك أو لسا ضراقي نأ ىنارصنلل زوجمو ٠ لاحم هفرع الو هلهج مارح ىلع رقيال هنأو هنع درب

 هركأ الو لالحلاب لمعي دق هنأل كلذ خيسفأ مل لعف نإو مارحلا عوببلا لالحتساو ابرلا فوخ هكراشب وأ قارصتآا

 ملسملا عيني نأ هرك أو تعقو اذإ ةراجإلا خسفأ الو ملسملا قارصنلا رجأتسي نأ هركأو ىنارصنلا رجأتسي نأ مسملا

 نأ ىلإ هناكم هعب ىلع ىنارصنلا تريجو عيبلا خسفأ نأ ىل نبي مل هعاب نإو ةماسم ةمأ وأ السم ادبع ىتارصنلا نم

 هيفو لاق هعب ىلع هربجأ مث ةثالثلاو نيمويلاو مولا هب قاتو قودلاب هقلأف هعضوم ىف هلع قوسلا رذعت, وأ هقتعي

 هيف [رقد هنئم عاب نإ الك « خوسفم عسيبلاف افدصم قارض نم ملم عاب نإو « حوسفم عبيلا نأ رخو

 ناقتعيف نامتع. دق ةمألاو دصاا نأ ةمألاو دبعلا نيبو اذه نيب قرف اءإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ثيداحأ

 ع تيضيح ئاييهج 0 يل ايجي يشل

 01011110111 ا اتا رورو را ووو"
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 2 ديرت اهحكت دق ةأرما انتءاج نإو نيداسملا ند لودع دوهمشو ربمو ةجوزلا نم اضرب ملسملا جوزي اك الإ هجوزن مل
 0 7 ِِء : :
 7-5 هحاكن درد 9 هريغ جوزل هَ قدال امم لسملا اكن 0 5 ص ام و ىلو ريغ وأ ناماسم اح وهمس ريغب اينكت هناي اهداكن داسف 1

 7 ىف ىلاعتو كرابت هللا لاق تلق: اذه تلق نبأ نم لئاق لاق نإف كح لق ضام حاكتلا نآل احاكتن مثدنع همسا ناك اذإ
1 5 3 
 2 نمقبام د وب مرمي ة «مكلاومأ سوءر مكلف ميت نإولاقو«اب راا نم 5 اورذو هللا اوقتا» ميه السإ دع ب نيكرمشملا |

 حاكت م اسو هلعدتلا ىل 1د هللا لوسر دمنأو شارل شسوءر ىلإ هنم اوعجرو هنم اوضرقي ملام اوذخأبال نأب مثرمأو ابرلا 3

 يكحىف هاك ىغ دام زواحتف قا وه ن . ع اكلنا نم اعير رأ زواحام تازو امضتقم ناكو مهمالسإ و 1ك لق ناكام َُك كلا ٍإ

 .ع

 ممرمأي لو مهحاكت نوح كت مال معلا ةنده لهأو ةمذ سو هيلع هللا ىلص هلا لوسرل تناك هلوساب يتتدا

 هل رشلا َّق مدقتملا دقعلاب 0 4 ًارماو هتأرما جسأ مهتم اح جيم ال 0 محل دسفأ هناع مو هريغ 6-0 نا ١

 نالجر انءاج نإ اذكهو نيندابمو نيدهاعم اوناك نإو نوكرشم مو ايضام ناك اذإ حاكتنلا كلذ ىلع محرقأ لب

 ىرتشملا ضيقف اهاغيابت نإو « ىضم دق هنأل هدرن مل اهاضباقت نإو عببلا انلطبأ اهاضباقتي لو ارم اعيابت دق مهنم

 ملسم اهحل 5 دق ةنارصن ان:ءاح ولو اهلك ايرلا 0 د ضبشت ملام درو ضو.ةملا در مل اضعب ضيق حلو اضعب '

 ان ءاح ولو هل كفتنف مالسالا ذأ ربع ادنأ 0 كَ مسملا نس ل هند حاكدلا 1 دسفأ ىراصت دوش وأ ىلو الب

 لاملا اند ددرو لاح لك اهانتطيأ اهاضاق مل وأ اهاضب امك َظ ح يسم لم عاتبا اردت ا 0 عاب قاّرصن

 كللع نأ هل نا اهل عئابلا ناك نإو . 3 كلعي مل امل ىرشملا املا ناك نإ هنع را نع انلطيأو ىرتشملا ىلإ

 نإو هلاك تسل اهنآل جسما نع اكدت ناك اذإ قمذدلا ىلع اهقي رهأو 1 سلا ىلع را درت نأ سلا ركل الو رمخ نم

 0 ىلع ىضقأ ال ىآل را تت رهأو مسسملا لح ا ََس درب رمحلل ضراقلا سلا ناك

 اهقيرهأ 0 1 ف 80 هتيدأف اعناط اهحرخأو اه أ 5 هنبصعم م جسما ل اهحاردإب ىدع ىمدلا نأل ابقي رهأ

 نأ زوحبو . نع د ن1

 جور نك اهتدع نم ةقه ىف هك يذلا ةأنرما اننءاح نإو عييبلاب اهب اهمق نذأ ام دعب اهقيرهأ اع .اهمق نذأب و

 ىلع اهبف ررضال هدنع ةزئاج تناك اذإ هل اهزيجت ةدقع داسفك اذه سيلو لوألا جوزلا قمل اهنيبو هنيب انقرف هريغ

 امل انلعحو كي انخسف هدنع زئاج كلذو اهجوزت مث امالث هتأرما لحجر قلط نإو لاح مالسإلا ىف زوحي الو هريغ

 هل لح اهءاصأف اسذ و هأ السم هريغ اجوز تدكت اذإف اهنيصإ هريغ اجوز ز حك كت هل لحم ملو اهءاصأ نإ اهبلثم ربم

 تكلهتساو تضم اذإف ابلك نيمانسملا نيب لطبت ىتلا عويبلا مهنيب لطبتو : ىلاعت هللا هنحر ( فان ةل الات ) .اهحاكن

 اهانزجأ اندنع ةزئاج ةباتك هبتاك نإو هيلع انقتعأ هقتعأدق مهدحأ دبع انءاجنإو ةمئاق تناكام اهلطبن امئإ اهلطبن مل

 دبع لسأ: اذإف دلولا مأ عبس نم لوق ىف ايعيببو دلولا مأ عيبيال نم لوق ىف ابعيبي هعدن مل اهعيب ديري دلو مأ وأ .هل

 هنأل ىمذلل. هؤالوو هكلام هنأل زئاج: كلذ لكف ةضقأو هب قدصت وأ هبدو وأ ىءذلا هقتعأ نإف' هيلع عسب ىمذلا

 6 اذكهو ءالولاب هثرو تايم مث ثتوع ل ل 21د نإف « نينيدلا فالتخال ءالولاب تان نإ هثر ١ الو هقتعأ ىذلا
- 

 كيعلا مسأف هلل ادبع رد نإو ةرح ىبف تام اذإف اهرجاؤي نأ هل ناكو اهتقفنب ذخأؤ اهنع لزع:هدلو مأ تماسأ نإف

 وأ'دغ ناكوأ رادلا تلخد اذإ رخ تنأ 'هل لاق ول هدبع عابي اك هيلع عاب, نأ .امهدحأ : نالوق اهمذف ديسلا تومالبق "

 عساف هدبع بتاك نإو هغب زاج ءاش اذإف هعب ديسلا ءاشي نأ الإ قتعف توم قد عابيال رخآلاو نك ءاح

 تعبأ تزجت قمو تقتع تبدأ اذإف ةبانكلا ىلع تنأف تئش نإو عابتو ةباّتكلا كرتاف تئش نإ بتاكمال لبق دبعلا



 ف دك

 ةمذلا لهأ نيب جلا
3 ْ 

 لزن امل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ريسلاب معلا لهأ نم افلاخع دعأ ل : ىلاعت هللا همحر ( قثانخلالاؤ )

 دوهلا ىفتلزناعإ مهن ضرعءأوأ مهيب حاف كوءاج نإف»لحو زعاتلا لوق نأو ةبزح ريغ ىلع ةفاك دوه عداو ةندملاب

 ةاروتلا مثدنعو كنوكع عل » لجو 2 هللا لوقل اولاق ام هيشب اولاق ىدلاو : ىللاعت هللا همحر ) قنان كالات)

 ىنعي ةبآلا «كونتفي نأ مثرذحاو مءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ امي مهنيب <حا نأو» ىلاعتو كرات هلوقو « هللا بح ايف

 < نيذلاو حلا ىلع روهقم ريغ امكاح ىنأ نمت نوكي نأ هيشي اذهو محاضر ريغب كنكح نع اولوت نإ ملعأ ىلاعت هللاو

 351 اوجرو م>رلا ةاروتلا ىف ناكو نوعداوم انز لحرو موسم ها 5 ملسو هيلع هلل ىلص هللا كرر نا نك

 « سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر امهنجرف اء اوءاجف مجرلا سو هياع هللا ىلص هلا لوسر يح نم هك

 _ نايخلاب وهف 1 مث حلا مهيلع ىرحي نأ طرتشي ملو , كرشلا لهأ نم اموق مامإلا عداو اذإو : لاق

 نإو » لجو زع هللا لوقل نيالسملا نيب هنكح منيب ؟> مهنيب مح نأ راتخا نإف , يملا عدب وأ مهني مع نأ نيب

 ىلاعت هللا هحر ( قفا الاف )ٍلسو هيلع هللا ىلص هيلع هلزنأ ىدلا لجو زع لا مح طسقلاو (طسقلاب مهنيب حاف تنكح

 همي نأ هلعو لجو زع هلل دح ىف هوءاج اذإ ؟حلا مهيلع ىرحم نيذلا نيدهاعملا نم دحأ.ىف رايخلا مامالل سيلو

 00005 اذإ نالشلا لع هكح نيعداوللا َلَع ؟2 نأ ماهإلا ىلع مث « عضوملا اذه ىف الإ نيعداوملا نوقراف, الو

 ا مهنيب امف ًادح وأ هللا دح اوباصأ اذإ ناعداوملا ىف راخلا هل نأ ىف ءاوسو « مراح هنكحم محاضر دعب |وعنتما نإف

 . جلا هيلع ىرجم نأب رقي لو مسي مل دحلا هنم باصملا نأل

 هبا لهأ نيب جملا

 ىلاعت هنا همح ر ( قثات لالا ) «نورغاص مثو دي نع ةيزجلا اوطعي ىح» لجو زع هللا لاق ( قناتنا )

 هب مبكر ش ىلع دق نأ ىلع مهنم ةيزجلا ذخأب هللا نذأو مالسإلا ؟-> مهيلع ىرحجم نأ ملعأ ىلاعت هللاو راغدلا ناكيف

 مثريغ 000 وأ دهاعم وأ مام ىلع اررض نس ملام مهنين | ولدتسا امم ءىُ نع اندشك الف ةيراخ مهلالحتساو

 بلاطى أف قح هيلع هل هيفام ضعب ىلع مهضعب ىنأ اذإف هنع اوفشكي مل هبلطي مل مه.فنأ نم دحأ ىلع ررض هيف ناك نإو

 هتاي مل نإو مهنم قح هيلع هل نكن م ىلع هل مع نأ ملعأ ىلاعت هللاو مامالل مزال قحف هقح بلطي مامإلا ىلإ قحلا

 زوجمالو «نورغاص مهو لجو زع هللا لوق نهم تفصو ال هكحل ةطخسلا رهظأ نإ كلذكو همكحم اضار بولطملا

 رهاظ ناكف «هللا لزنأ امب مهنيب ركحا نأو »تلزن لاقيو لاح ىف مك-لانم عنتع نمل ماةمراد مالسإلا راد نوكت نأ

 هلع دعس مهنم ّلحر ةأرما تءاح نإف ىلاعت هللا همحر ) ىثأ يف اال / معأ ىلاعت أو مهدي مع نأ انف رعام

 قلظي نب هَنَذَحأ الإو.ءاف نإف ءالبإلا ةيمفو قالطلا هتمزلأف نيماسملا ىلع ىمكح هيلع تنكح اهنم ىلآ وأ اهةلطهنأب

 ىف هئزحمال كلذكو ةنمؤم ةبقر الإ راهظلا ةرافك ىف هئزجن الو رفكي قح اهءرقيال نأ هترمأ ىتم رهاظنت تلاق نإو

 نإو بجاولا ىدؤ. اك لق ؟رفاكلا رفكي فيكف لئاق لاق نإف ىلاعت هللا همحر ( قف: :لالاؤ ) ةنمؤم ةبقر الإ لنقلا

 هنغرفكف لاقنإف ل دحلاب هنع رفكمال ناك نإو دحب 7 هريغ وأ حرج شرآبوأ ةيد نم هئادأ ىلع رحّويال ناك

 ةنمدخؤويو ىدؤي لبق نإو نيمللاو راهظلا ةئطخ هنع رفكي نأ زاج دحلا ةئطخ رفكت نأ زاح نإف لبق ؛دحلا ةئام>
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 نييرادال اولاقف لاما ةلق موقلا ركنأو هلام ضعبب ءاجو تملا ءايلوأ ىلإ هاعفدف ةيصولاو لاملا نأ ةاذلا نما تا

 ةكرم لاط له وأ ؟ هيف عضوف ائيش ىرتشا وأ اًئيش عاب لهف هب انايتأ ام نك 1 كام جر دق انبحاص نإ 3ك

 هللا لزنأف لسو هيلع هللا ىلص للا لوسر ىلإ امهرمأ اوعفرو لاملا اوضيقف اناتنح مكنإف اولاق ال :الاق ؟هسفن ىلع قفنأف
 ةالصلا دعب ا نأ تازن ايلف ةيالار>آ ىلإ «توملا كدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآنيذلا اهبأايا» لجو زع |

 مك انيتأ ام الإ لالا 20 كرت ام تاومسلا بز هللاب افل>ف ةالصلا دعب اماقف سو هيلع هللا لصالا ىتتلا رمآ |
 ىلخ افلح الف « نيمنآلا نمل ادإ انإ هللا ةداهش منكن الو ىلرق اذ ناكولوو ايندلا نم اليلق انهن انناعأب ىرتشن آل ان

 انلكف ايذكو هتاح ىف هنم هانيرتشا الاقذ نييرادلا ا تبملا ةينآ نم ءانإ كلذ دعب اودحو مهنإ مث امهليس

 علطا نإف لومي «رثع نإف » لجو زع هللا لزنأف وسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ كلذ اوعفرف اهيلع اردقي ملف ةنيبلا

 قحتسا نيذلا نم امبماقم ناموقي» تيملا ءايلوأن م «نارخآف» اقح امك ىأ نييراذلا يد نع انيس 10

 قحل نييرادلا ليق بطن ىذلا نإو اذكو اذك ناك انمحباص لام نإ للاب نافلحف ( هللا ل نايلوألا مهي

 ىنعي « اههحو ىلع ةدا,مشلاب ارنا نأ ف دأ كلذر تلاد الوأ نيدهاشلا لوق اذه «نملاظلا نمل اذإ انإ انيدتعا انود ١

 نم نييرادلا لاح لثم ىف ناك ن ىنعي : ىبلاعت هللاةمحر ( قفا:ةلازإن ) كلذ لثلل اودوعي نأ سانلاو نيود

 ةضولا ىدهاشك نيذالا نيلجرلا نأل هضءب حضوي مل ناك نإو لاق ام ىلع هلمح ريغ ىنع» لمتحم ةبآلا لعأ الو سانلا

 ملا ةثرو كطف' هلع ايدل اء نينيمأ مريغ نم وأ مكنم نادهاش ناك اذإ نوكي نأ هيشيف تيملا ىنيمأ اناك

 ناعأ تيمس مكليق ؟ ٌةدابش عضولا اذه ىف ىمست 2 لاق َنإَف دورمدلا ىنعم>ىفال نامأ اهيا اكل[ 1

 مل فيكف لئاق لاق نإف 5 ىلاعت هللاو ىنعملا اذه ناك اذإ مكسنيب ناميأ مكنيب ةدامش ىنعم اعإو ةداهش نينعالتملا

 نوكي نأ زو الو تدر وأ هتداهش تلبق ني دهاش ىلع سيل هنأ ىف اوفاتخا نيملسملا معن الو ليق ؟ةداممشلا لمتحم

 لام نم دجو. « امنإ اقحتسا امهمأ ىلع رثع نإف » ىلاعتو كرابت هللا لوق هيشيو لجو زع هللا باتكلا افالخ مهعامجإ

 تملا لام ىلع تيملا ءايلوأ فلحأف هعابتيا ايعدا دجو الف امهدأ ىف هنأ هدوجو لبق أرك نب مو ا 11 ف تل
 ايعدا ام ىلع هاثراو فاحأف ةنيب الب امهاوعد لبقت ملف هءارسش اممفأل ايعداو امهرارقإب تيملا لام نم الام راصف

 اذه ىف سيلو ىلاعت هللا همحر ( ىف|إ؛لللاث ) هانعب ءاج دقف نيبتلا اذه هثيدح ىف هنيدي مل ديعس وبأ ناك نإو

 ام نايزادلا ىعدا ام ىلع تملا ةثرو نيميو ةناخلا نم ةمرولا ءاعدا لع نييرادلا نإاع ناك ١

 نإف لئاق لاق نإف .ةيآلا ءذه ريغ نم نيميلا در انزجأ او هلبق نم امل راص هنأو تيملل هنأ ارقأو امهديأىف دجو

 ةثرولا ىوعدب مهيلع تناكن اعلا نأ معأ ىلاعت هللاو كلذف «مهناعأ دعب ناعأ درت نأ اوفا وأ» لوي لجو زع هللا :

 ناعأ درت نأ لاقيإ نأ زاجف هنم هءارش مهتاعداو تيملل ناك اذه نأ مثرارقإب نيفلاح ةثرولا راص مث اوناتخا مهنأ

 ملعأ ىلاعت هللاو هللا لوق كلذو مهل فلح نم ىلع تحب اك ناعألا م - ءاص نإ مهيلع بحت امب ناعألا يل

 لجو زع هللا رمأل ةخوسنمالو ةخسانب ةيآلا هذه تسيلف تفصو ام اذهناك اذإو افاحأ اك نافل «[مماقمناموقب )

 ءادهشلا نه ىضرن نمو مكنم لدع ىوذ داهشإب .

 (:- م«/ع)

 7 كارلا

 ١ نك” ولا رو



 ده

 ةمذلا لهأ نم عنغام ميرفت

 ىف انعم اوناك اذإ ةمذلا لهأ عنعأ نأ انيلع ناك اذإ ىلاعت 1 همحر ( قنا ثلالاف ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 نأو مهل ملاظ لظ وأ مهدارأ نإ مثودع نم الآاودأو انسفنأ هم عم ات اهولومتا نأ مهل لحم ىقلا مهلاومأو رادلا

 ذخأت ملو هكلم ممل لح امو مانذقنتسا انردق اذإف انردق ول مهل لحن ىتلا مهاومأو مهءاصأ ول مودع نم ممذقنتسن

 ريزخلاو رخخلا ممل ذقنتست الو ابكلم ممل لحم ىتلا محلاومأو ممذقنتست فيك لئاق لاق نإف ًاريزتخ الو ًارمخ مهل

 ىعنم امأو ةرافكو ةيد مهنامد ىف لءج لجو زع هللا نإف ا مجرحتب مهتعنم امإ تلق ؟ اهكسلم ىلع مجرقت تنأو

 ناكف ةيزجلا اوطعي ىتح مهلاتقب نذأ لجو زع هللا نأب ىل حابف هيلع مهتررقأ ام امأو مهتمذبف مهلاومأ نم لحام
 ىرت الأ اهياع ةنوعم اهلع مهل ىرارقإ ىف نكي ملو نورغاص مثو اهوطعأ ام دعب ممامد رحم ىلع ليلد كلذ ىف

 مهر ارقإب نك أ مل اكو هنم مهتعنم لب ههارك ! ىلع مثرقأ مل مههارك !اودارأف كرمثلا نم دلو وأ دبع مهملع عنتماول هنأ

 محلل انوع ريزنخلاو لا ىلع مثرارقإ نكي مل كلذكف هيلع انيعم ودعلا نم م,عنعالو هيلع ما رقاب مهل انيعم كرمشلا ىلع

 هكلهتسا نمىلع هتميقب مهل يع مللف لاق نإف كله ىلع ممتررقأ نإو ريزنخلاو رخلا ذأ ىلعممل انوعنوك أ الو هيلع

 هّللاىلص هللا لوسر هلع لدامالو ىلاعتو كرامتّللا لزنأ امفنكي ملو هللا لزنأ اهب مهيب أ نإ لو لإ ف دلو

 مرح نمش مهل هج نف نع مرحملل نوكي نأ نيئاسملا نيب مف الو لجو زع هللا ن ء نيبلا هلع لزنلا لسو هيلع

 تسلو هب تمكح امع لوئدم انأو مالسإلا مكح فالخم مك نأ دحأل ىلاعت هللا نذأي ملو مالسإلا مح فال

 هيف بنام ةمذلا لهأ وأ نيماسملا دالب نم محل قرس نمو مهنم هعنم فاك أ ملامت مملع مرح ام اولمع امع الوئسم

 نم مهل بدؤأو مهفذق نم ممل رزعأو اوفذق نإ مهدحأ كلذكو مهتعطق قورسملا ىنءاجف اوقرس اذإو هتعطق عطقلا

 امي ممل ضرع اذإو هل. ضرعلا نع هءاهنأو هذخأ لحم امت مهل بح ام عنيج هنم مهل ذخآو نيملساا نم مهماظ

 هتسبح داع نإف هنع هترجز هيلع كلذ بجويال ىذأب مهل ضرع اذإو هنم هتذخأ ًائيش هندب وأ هلام ىف هيلع بجوي

 ةداهش زين ال فيكف لئاق لاق نإف اذه هبشأ امو مريزانخ لتقي وأ مثرهح قيرمب نأ لثم كلذو هيلع هتبقاع وأ

 نيه لاقو «مكلاجر نم نيديهش اودبشتساو» لجو زعشا لاقلبق ؟مهنع مكحلا لاطبإ كلذفو ضعب ىلع مهضعب

 نأ زوحمال هنأ ىلع لد انم دوهمدلا فصو ايلف ءادهبملا نمىضرن نم الو 0 وكي ملف « ءادهشلا نم نوضرت

 زوج ام انتأي مل اذإ الإ اهلطبن ملف مهقوقح لاطبإ امأو ملسه ريغ ةدامث لبقن نأ زب ل انريغ نم دوهش ةداهشب ىضقي

 زوجي الف نوملسم محو هلدع فرعي نم مهنه 0 تاعانصلاو رحبلاو رجشلاو ةيدابلا لهأب عنصر كلذكو هيف

 ىنج امف نيم 1 انسلو ةمذ!ا لهأ نيب ىرحت اك تاعابتااو ىعادتلاو ملاظملا مهنيب ىرحن دقو ضعب ىلع مهضعب ةداهش

 لجو زع هللا نإف : لاق نإف هلمع نع ىهن لمع هنأل كلذب مثأ هتداهش ةزاجإب رهؤي مل نه ةداهش زاجأ نمو مهيناج

 ملعأ ىلاعت هللاو لبق ؟ ءانعم اه م هللاب نامسقيف » ىلإ عيرلا أرق « توما ىدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش » كوقي

 نابحنب لتاقم نع فورعم نب ريكب نع ىرفعجلا ىسوم نب ذاعم ديعس وبأ 2 ىلاعت هللا همحر ( قناتنا )
 «مكتم لدع اوذ نانثا» ىلاعتو كرابت هلوق ىف كاحضلاو نسحلاو دهاجم نع ريسفتلا اذه تذخأ لتاقم لاق ريكب لاق

 ' 0 ةراخن ىف شيرقل ىلوم امهبحص قات رخآلاو ىميع امهدحأ نيراد لهأ نم. نينارصن نيلجر نأ ةيآلا

 نييرادلا ىلإ هتيصو لعدف ىثرقلا ضرُف ةترو زبو 210ةينآ نيب نم هؤايلوأ هملع دق مولعم لام ىثرقلا عمو رحبلا
5-5 

 تس هش هيئتف ؛ ةضف ىأ : ةقرو « باش ىأ : 8 هلوق )١(

١ 



 د «”ءأا/

 ودملا نم عنملا نم مامإلا مييطعبأم

 لهأ رهظأ نيب وأ مالسإلا دالب ىف اوناك نإ مهنأ مهل رهظي نأ مامالل ىغبنيو ىلاعت هللا هحر ( قفانلالاُم )
 مهراد تناك نإو نيملسملا نم كلذ هعنم مهلتقي وأ ودعلا مهميسإ نأ نم مهعنع نأ هيلعف نيعمت< وأ نيدرفنف مالسالا

 مهعنم هيلعف مهعنع نأ مهحلص ىف نكي ملف ودعلا نيبو مهنيب دحأ نيملسملا نم نوكي نأ كلذو نيملسملا راد طسو

 مهدالب نم أطوت نأب الإ نودرفنم هيف مث عضوم ىلإ لصوب ال ناك نإ كلذكو مهنود مالسإلا راد عنم مهعنم نأل
 مالسإلا دالب نيبو اهنيب سيل كريشاا دالبب ةلخاد مثدالب تناك نإو محل كلذ طرتشي مل نإو مهعنم هيلع ناك ءى ش
 كلذ طرتشي مل ّنإو مهعنم هيلع ناكر ثك آف لسم مبعمو ائيش مالسإلا دالب نم أطي مل ودعلا اهاتأ اذإف برح كرش ْ

 ةلصتم تفصو اك مهراد تناك نإف مسمل لام مهعم ناكو ملسم مهعم نكي مل نإ كلذكو عسم عنم مهراد عنم نأل م

 م نإف ةيزجلا مهنم مامإلا ذحأو اعيش مالسإلا دالب نم اولاني مل نوكرشملا اهيشغ اذإ كرشلا دالبو مالسإلا دالب

 دالب تفصو اماولصتا اذإ هلدركأو كلذب نوضريف مهعنعال هنأ مهحلص لصأىف نيببىح مهعنمهيلعف مهعنم مه طرتشي

 انعنع ال اولاق مهنأ مهحلص لصأ ناك نإف مهعنم هيلع نأ نيبي الو مهعنم عدب نأو مهعنع ال نأ طرتشت نإ مالسإلا

 الئل مهعنم ىلع مبحلاص ول ىلإ بحأو اذه ىلع مهنم ةيزجلا ذخأي نأ هيلع مر مل انئش امب نيكرشملا حلاصن نحنو

 زاج اوعنع الو ةيزج ىلع اوحلاصي نأ اولأسف ودع مهنود ودعلا نم اموق اوناك نإف مالسإلا دالبب لصتي ادحأ اولاثي

 هللا نأل مالسإلا مسح مهيلع ىرجم نأ ىلع الإ مثريغ الو ءالؤه نء لاحم اهذخأ هل زوج الو مهنم اهذخأ ىلاوال

 مالسإلا يح مهيلع ىرحي نأ راغصلاو ن 0 مهودي نع ةيزجلا .اوطعي نأب الإ مهلع فكلاب نذأي مل لجو زع

 ايف فنك ىلا ةدملا ىف هلع. ءوكلاض ام دخأ هلو دسات حلصلاف مالسإلا ح مهيلع ىرحي ال نأ ىلع مهحلاص 0

 نأ الإ اذه ىلع مهحلاص, نأ زوجي الو مهلتاقي وأ يلا مهيلع ىرحب نأ ىلع اوحلاصت ىح مهيلإ ذبني نأ هيلعو مهنع

 ةيزج ىلع الإ مهحلاصي نأ الو متر قتفا اذإ اهعدأو جتيدفتسا اذإ ةيزملا - ذخآ لوقي نأ زوحم الو ةوق مهب نوكست ش

 .هلطاص ىمؤ/لاق ىلاعت هللا لاق نم" ةنلع توفل فل ؟-نم رقتفا ىتم لوقي نأ الو صقني الو اهيف دازب ال ةمولعم 2

 رانيدلا ىلع لضفلا در ةنسلا ىف رانيد نم رثك أ ةيزج مهنم هيلع ذخأو هيلع حلصلا زوجمال هنأ تمعز امت ءىش ىلع

 مف معن نأ ىلع ةيزجلا مهنم ذخأ ىتمو مهلتاقو مهيلإ ذبن اولعفي مل نإف حلصي ام ىلع ةيزجلا اوطعي نأ ىلإ مههاعدو ]1

 ةنس ةيزج مم«فلست ناك نإف ودعلا محلا ىتح هنم نصحت امإو ممملسأو مهدالب نعبره ىق> هلودع ةيلغب نإ مهعنعإ

 مهحلاص ام هنم ذخأ اهفصن ةنسلا نم ىضم ام ناك نإف رظنو ةنسلا نم قب ام ةيزج مهيلع در تفصو ام اهيف مءاصأ

 مهنم ذخأ اهنإوائيش مهنم فلستي مل ناك نإو هحلص :ضقتنا ذئمويف ممماسأ ىتح مهنين و هنبب اهات ناكحلصلا نآل هلع '

 مهماسأ نإو تفصوام ىلعف ةبلغ بلغ نإف مهمالسإ هعسإ الو ائيش مهلع درب مل.اهريغ ىف مبماسأو تضم دق ةنس ةيزج

 ملو ادحأ مهنم برضي ملو لامجإب اهذخأ ةيزجلا مهنم ذخأ اذإو مماذآ نم عنمي نأ هيلعو مهمالسإ ىف مثآ وهف ةبلغالب ١

 دالب نم اوال نأ مملع طرتشبو اوذؤي الو اوبرضي نأال كلا مولع ىرحب نأ راغصلاو حيسبق كوقب هلأ

 مهكرتو علا ضقني مل هوءرعاب مث هرمغق اماسم الجر هعطقأ نإو لاح هيف مل نذأي نأ هل نوكيالو ائيش مالسإلا

 كلذكو تاوم. ءايحإب سيل ديصلا نأل رحالوازب ىف ديصلا معن نأاةل ناو ضاوما ءركلم ن0

 ٠ كلغال هنأل نيماملا دالب ىف ىعرلا الو بطحلا مهعنعال



 هلع لا 1 لرش اوك دب ال نأ ىلعو ذحألا الط اورهظأ وأ بلاط هب يبلط اذإ مالسإلا <> سلع ىرح

 مهيلع اوذخأيو ممل ةمذ الف اولعف نإف ًائيش هكح نم اوعي الو مالسإلا نيد ىف اونعطي الو هلهأ وه ام الإ سو

 ريزع ىف مدقتلا دعب اولعف مثودجو نإو مالسلا امهيلع ىيعو ريزع ىف مهلوقو مبكرش نيملسملا اوعمسإ ال نأ

 ٍلَع عم مهنيد ىلع مترارقإب نذأ دق مهنأل آدح اهب غلي ال ةبوقع كلذ ىلع مهبقاع مهيلإ مالسلا امهيلع ىسيعو

 نه دحأب اورضي الو ممودعل انبع اونوكي ال نأ ىلعو السم اوشغي ال نأ ىلعو نيملسملا اومتشي الو نولوق. ا

 الو مهةقر الو مهاثبأ نه هدري ل اذإ مبنيد ىلع ًادحأ اوهركي ال نأو مهنيد ىلع مهرقن نأ ىلعو لاح ىف نيملسا

 رمح لمح الو سوقان توص الو مهتالالضا اعمتجم الو ةسينك نيملسملا راصمأ نم رصم ىف اوثدحم ال نأ ىلعو مث ريغ

 اوقرفي نأو نيملسملا ءانب ىلع هنوليطي ءانب اوثدحم الو حبذلا ريغب اهولتقي الو ةميهم اوبذعي الو ريزنخ لاخدإ الو

 مهنيب قرف نيبأ نم اهنإف مهطاسوأ ىف ريئانزلا اودقعي نأو نيملسملا تآه نيبو بكرملاو سابللا ىف مهن آيه نيب

 ًاروجحم السم اوجوزي ال نأو مالسإلا ىف مهِيلع مرح اعبب ايلسم اوعيابي الو ادجسم اولخدي الو نيملسملا تآيه نيبو
 نيملسلا دوهش هلو نذإب اروجحم وأ هسفنب ناك ام ًارح ناك اذإ ةرح هوجوزي نأ نم اوعنع الو هلو نذإب الإ

 اورهظي الو هريغ الو لسم عم السم اولتاقي الو هريغ الو ريزنخلا مل نم امرحم هومعطي الو 102 لسفر ا ودشن الو

 ءانب عفر الو ةسيتك ثادحإ مهعني مل نيدرفنم اهنوكلعي ةيرق ىف اوناك نإو نيملسملا راصمأ ىف ةعاجلا الو بيلص'ا

 هوعاس الو ارمخ مهاتأ اكتم ومس ال نأ مهيلع ذَحَأو مهتاعامجو مهدايعأو مرو مرزانخ ىف م ضارس الا

 مل نيلسحلل رصمب اوناك اذإو لاق اودرفتا ٠١ اذإ ممل حيبأ ام ىوس تفصو امو السم اوشغي الو هومعطي الو امر

 عنمو هلع هدجو ام ىلع الك كرتو مهنانب مده الو ابمده مامالل نكي مل نيملسملا ءانبك لئاط ءانب وأ ةسينك هبف

 عنمبال ام عن مل اراد كله اذإ لبق دقو نيدسملا ءانب هب لواطي ىذلا ءانبلا نم عنم لبق دقو ةسينكلا ثادحإ ن٠

 آذر رطإ] نإ كلذك و ءىح نيحاسللا ءانب نود مهءانب اولعجم نأ ىلإ بحأو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) مسملا

 َنِإف اذه ةمذلا لهأ ىلع اوطرشو ةونع هوحتف وأ هوحأ نيملسملل رصملا ناك اذإ اذهو تاعاجاو رزنلاو رخل

 نكي ملاوكلم اف سئانكلا ثادحإو رملاو ريزانلا راهظإ كرت نم ةمذلا لهأ نيبو مهيب حلص ىلع هوحتف اوناك

 ال 0 ه7 نأ لع ةمذلا لهأ نم آدحأ حلاصي نأ مامالل زوجت الو هنم رثك أ كرشلا راهظإو كلذ نم مهعنم هل

 اهحتفف اهيف اودجو ىلا مهدالب ىف كلذ ىلع مهحلاص, امنإ اسوقان الو ةسنك الو ةعامج ةق رهظ. الزئم نيملسملا

 هق هم مامإلا ةعنم كلم دالب ىف دحأ كلذ لعق نإف ايف هل اذه زوي الف مل نكت ل دالب امأف احلص وأ ةودع

 'سقاوت الو مهتاوصأ عفترت تاعامج الب ملزانم ىف نولصيو هيف اذه نورهظي ال ادلب اولزني نأ مهعدب نأ زوحبو

 لعق مينم دحأ نإف دحأل ةملظم الو لسمل داسف هيف نكي مل اذإ هيلع اوناك امع ارهاظ كلذ نكي مل اذإ مبفكن الو

 ١" ردقب كلذ ىف هبقاع هلع داسفلا أ دحأل برضلا وأ امرحم هيقس وأ امارح هعبوأ ملسمل شغلا لثم هنع هاهم ام ائيش

 كلذ ىف مهلإ مدقت اهنع مهاهن ةئ اوثيمت وأ تاعاجج مهل تعمتجا وأ اسوقان اورهظأ نإو ًادح هب غلبي الو هبنذ

 ةتلخأو ىلآولا هلإ مدقت تملع ام لاقق امارح اعب السم عاب وأ لعاف مهنم اذه لعف نإو مهبقاع اوداع نإف

 ' متقأ كلذ ريغو ةيرفلاو قيرطلا عطق لثم دح ايف دحأل ةملظم منم باصأ نمو هبقاع داع نإف كلذ ىف هلاقأو

 ِى ا ا بتكي نأب نيملساا مهنم دحأ شغ نإو هلع ' اذه ةبشأ امو مهل هودارأ ايش مهثدحم وأ ةروعب ممل ودعلا
 تايلر 1- : حلا مهيلعىرجم نأ ىلع ةيزجلا اودأ ام دهعال اضقن قيرطلا عطق الو اذه نكي لو سد>و بقوع
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 دحؤي ملهب نيرقم حلص ربغو نامأب اولخد نإو ا نأ زاج هيلع اوحخلاص اق حلصب الإ لا> لكب ةراجتب نيماسملا

 ريغب اولخد نإو مهنم ذخؤف انم ذْحْوي نأ ىلع انلخد امنإ اولوقي نأ الإ مهنمأ» ىلإ اودرو مهلاومأ نم ءىش مهنم

 نأ لَك ةيزخلا اودؤ: وأ اوملس نأ الإ مهلاجر لتقو اعف اوناك ةلاسر الو نامأ ىرذد مل نكي ل اذإو اومنغ نامأ

 نامأب ىنرح اهلخد وأ ادلب ةمذلا لهأ نم لجر لخد نإو ةيزحلا مهنم دخْوَت نأ زوحم نمت اوناك نإ مم رفظن

 امأق لوخدلا دعب هب ىضري وأ لوخدلا لبق هيلع حلاصي نأب الإ هنم كلذ ذْحْوي مل دعب لخد مث ائيش هلام نع ىدأف

 نيكرشلا نه دحأ نإو »راسو هيلع هللاىلص هببنل لوقي لجو زع هللا نأل زاجحلا نوع الف مالسإلا داتا نمو لسرلا

 جرم نأ مامإلا ىلعف مرحلاب وهو مامإلا لسرلا نم دحأ دارأ نإو « هللا مالك عمس ىتح هرجأف كراجتسا

 . لاحم مرحلا لخدي كري الف : امهم ىنتكف باوجلاو ةلاسرلا هيف مامإلا ىنغي نوكي نأ الإ مرحلا هلخدب الو هلإ

 ةمذلا لهأ نم هنع ىلاعت هللا نع 1 0

 رمح نأ هيبأ نع رمع نب هللا دبع نب ملاس نع بابش نبا نع كلام انربخأ ىلاعت هللا هحر ( قاتلا )
 لما رثكي نأ كلذب ديرب ريثعلا فصن_تيزلاو ةطنحلا نم طبنلا نم دحَأِي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نبا

 عم الماع: تنك لاق هنأ ديزي نب .بئاسلا نع باهش نبا نع كلام انربحأ © ريفعلا ةنطقلا نو 1-101 ١

 هللا همحر ( ف( لالا ) رشعلا طبنلا نم ذخأي ناكف باطخلا نب رمع نامز ىف ةنيدملا قوس ىلع ةبتع نب هللا دبع

 نانوكي الف رمع نع هببأ نع ملاس كح 1< ةنطقلا ىف سثعلا طبنلا نم ذحأب نإ رع رمأ كك نانا 005

 رشعلا فصن ةرمو ارششع تيزلاو ةطنلا ىف ةرم مهنم ذخأ نوكيف تقو ىف ريشعلا كح بئاسلا نوكي وأ نيفلتخم

 نم ذخأ ام ذَخأ رمع بسحأ تسل : ىلاعت هللا همحر ( ىف(. لال ) ثاضرو هاضرب تقو ىف هثدحم حلصي هلك هلغلو

 نم ذخأي الو مهم ذخألاب رمأ زيزعلا دبع نب رمع بسحأ كلذكو ةيزحلا طرصك مينو ط5 ٠

 عيمجو مهتاراجن ىف مهنيبو هنيب امف مامإلا ددحو حاصب الإ زاجحلا نولخدب نوكرتي الو حلص نع الإ ًاثيش ةمذلا لهأ

 نإف ًاراجن نيماسلا دالب نولخدي برهلا لهأ كرتي الو هريغ ةالولا هب مذخأبل ةماعللو مهل نيب ًارمأ مهيلع طرششام

 نإف مهنم ذخأ لقأ وأ رثكأ وأ ارسثع مهنم ذخأ, نأ طرشو نامأب اولخد'نإو اومنغ ةلاسر الو نامأ ريغب اولَحِد

 مهل دقع دقو ءىش مهنم ذْخْوِي الو مالسإلا دالب ىف نوضي اوكرتي ملو مهنمأم ىلإ اودر طرش الو نامأ الب اولخد

 طرشب الإ لاومأب اواخد نإ ءىش مهلاومأ نم ذوي مل مهتامد ىلع نامألا محل دقع نإو مهسفنأ بيط نعال نامل

 نيماسملا نورمشعي موق نيب برحلا لهأ ناك ءاوسو ىللاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاو ) مهسفنأ بيط وأ مهلاومأ ىلع

 وأ مهنم مدقتي حلص وأ مهسفنأ بيط نع الإ مهلاومأ نم ءىث ذخأ ىف مل نوضرعيال مهنوسمخم وأ مثدالب اولخد نإ

 كلذكو ائيفو ةمينغ مهلاومأ ذخأب نذأ لجو زع هللا نأل مهلاومأ ىلع هبنونءأبام م نكي ل نإ ايف وأ ةمينغ دْحْوي

 امف طرسشلاب مهسفنأ ببطب الإ اونمأ اذإ ْذْحْوي الو ممل نامألا دقعب مهلاومأ مرحو نيعئاط اضيأ اهوطعأ امف ةيزجلا

 . مهلاومأ هب لحبف هريغو هب نوفاتحم

 راصمألا ىف ةمذلا لهأ نم ذخأب ام مامإلا ديدحت

 مهنم ذخأيو مهيطعي ام عيمج ةمذلا لهأ نيبو هنيب ددحم نأ مامالل ىغبنيو : ىلاعت هللا هحر ( قفانةلالاث )
 نك ىلعو هف مهنم دخ و ارش ىهسو تفصو ام ىلع امدؤي نأو ةءزدلا ىهجسيف مهنم سانلا تونيو هبوط هنأ ىرو



 : نيد

 اوفلع ائيش اوددحم ملو باود فلعب اورقأ اذإو مهيلع رمست. اذه ىأ هريغ وأ محل وأ ناتبح وأ ةخوبطم لوقب وأ

 مجرارقإب الإ باودلا هفلعتام لقأ زواجام الو باودل ابح اومزلي نأ نيسالو باودلا:هاشحم امم شيشحلاو نينلا

 ةثالث وأ نينثا وأ ًادحاو لمتحا نأ لمتحم ام ردقب الإ ةفايض ةليللاو مولا ىف مهنم لجرلا ىلع لمحم نأب زوحب الو

 مهفيضي نيذلا نيماسملا زي نأب ذخؤيو محرارقإب الإ رسيأ نإو ةئالث نم رثكأأ هيلع لمح نأ ىدنع زوحم الو
 اذإ نيب نأ مامإلا ىلعف اذهب اورقي ل نإو رحو دربو رطم نم نكت ىتلا رفسلا املْزني ىتلا هلزانم نم ءاشإ ثيح

 نم هفيضي ن« ددعو فلعاو ماعطلا نم فيضيام فصيو اذك هريس, غلب, ىذلا رسوملا فيضي فيك مهحلاص

 اذكك َدَدَع هيب لهأو هسفن نع  لضف هدنع نم ىلعو فانصألا نم اذك ددع هلام غلبي ىذلا طسولا ىلعو نيماسملا

 شويجلا ترمو عوملا مهب لزن اذإ امولعم كلذ نوكيل مرنم دحاو لك ىرقتي امو مهلزانمو هنم رثك أ وأ ادحاو

 لك نأ ماك ف تتكيو هدعب هتالو نم مسلو نم نحلل هب هيلع ادوهشم انودم هلك كلذ لعجبو هب نودخؤف

 . ريسايملا ةفايض ىلإ لقن ارسوم نوكي ىتح هلام ىلإ عجرف ارسعم ناك ند

 نيماسملا دالب ىف فالتخالا ىلع حلصلا

 آدوهشم افوشكم الإ حلص ىف ةمذلا لهأ نم ادحأ ىلاولا عدب نأ بحأ الو : ىلاعت هللا هحر ( ىف[:ةلالإغ )

 مهنم تركنأ نإف نيماسلل دالب ىف اوفلتخا اذإ مهنم َدَحْوي امث هيلع اوحلاص امع ةمذلا لهأ لأس, نأ بحأو هلع

 نأ نيتلصخ ىدحإ اهيلع ضرعو تركنأ ام اهمزلي مل ةيزجلا ىوس اهنم ْدَحْوِي ءىش ىلع تحلاص نوكت نأ ةفئاط

 ب تيضر نإ ةدايزو رمع هيلع ابحلاصام اهنم ذخأ زاجحلا تنأ ىتم اهننأ ىلع زاجحلا ىتأت وأ لاحم زاجحلا ىتأتال

 000 | ةخ[ ام( ىلع هتات انلقو زاجللا نم اهالحأ لو هيلع هللا ىلص هللا لوس نال زاشكلا ىانالا الد اعاو

 دخأ ام لثم و زاجملا نآتإإ تدضر نإو, ةناتنم زاجحلا ىنأت نأ مرح نأ نبي رمأ زاجحلا نم اهتالجإ ىف

 6 رإ دل 6 إو ةلع ابعم ضرت مل نإف ثالث نم رثك أ هنم دل مقتال ةباتتم هبتأت نأ امل نذأ هنم رثك أ وأ رمع
 َنِإف اهيلإ مدقتو اهايإ هعنم عت مل نإ اهبقاعي ملو اهايإ هعنم تماعنإ ايبقاعو هنم ابجرخأو ءىش الام نم دْخْوي ل نذإ

 بآطخلا نب رمع ذخأ ام مهنم ذخْؤي نأب رارقإلاو اضرلاب الإ زاجملا دالب اوزبحال نأ هتالو ىلإ مدقيو اهبقاع تداع

 000014 لفاةلع اوضرع نإو ىلإ بحأ ناكف هيلع مرحب مل اًئيش اهلع هوداز نإو هنع ىلاعت هللا ىضر

 مهناتإ لح مل ئزاتح زاجحلا اوتأي نأ مرحم ل اذإ هنأل كلذ هعس نأ"توجر نيماسملاب ةلخل هلبق نإو هلبقي نأ

 اذه لمح نأ دهتحيو محل الو ىلاولل كلذ نكي مل ءىش ريغب اهيتأن اولاق اذإو للق همرحبو مهنم ذْحْؤي ريثك زاجحلا
 محلاومآ نم ذخأي الو زاجحلا ريغ ادلب مهعنع نأ هل نأ ىل نيبب الف نادلبلا ىف هنم اوعنم نإف هوبانتا دلب لكىف مميلع

 كلذ مهْنم دخأ زاجحلا ىلع اهوتأ نإو ©20لاحم ةكم ىف ممل نذؤي نأ لحم الو ائيش زاجحلا ريغ دلب ىف اورحتا نإو

 اودلعي مل نإ مهبقاعي مو ةكم نايتإ نع هيمن اوملع نإ مهيقاعو ائيش مهنم ذخأ نأ هل نكي مل طرش ريغ ىلع اهوءاج نإو
 ١ اوحلاصام مهمّرلي مث تفصو ام عيمج نم نايبلا ىلع مهحلص ءىدتبي نأ ىغنيو : ىلاعت هللا هحر ( ىففتنالاث )

 7 نم زاجحلا ريغ مهعنع نأ ىل نيب الو ائيش مهنم ذخأِي مل حلص ريغ هولخد نإف هلك زاجحلا مبعنم مبلفغأ نإف هيلع
 هداف يمدح اب مهتم اضرنع الإ مهنم كلذ ذخأ زيزعلا دبع نب رمع الو باطخلا نب رمع سسحأ الو لاق نادلبلا

 الب ىلإ نايتإلا نوعنع برحلا لهأ كلذكو هبسحأ الف مهنم اضر ريغب هومبمزلأ نوكي نأ امأف ةيزجلا ذخؤت ام مهنم

 ل عكا لمأت زاجحلا ىف هطرسش يذلا طرشلا ىلع ةكم اوتأ نإو ىأ )١(
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 نأ دعب هنم لبق ةيزجلا لقأ نم الإ عنتما نإو هنم هلبق لعف نإف هلع اوهلاصام لوبق هيلع ضرع غلب نفث مبنم اشن

 ىنأ نإو هلع هب احضان ةناعتسالاب رهظتسيو هنم عنتع الف كب احصأ حلص اذه لوقيو هتدازتسا ىلع مالكلاب دبتحم

 . 0 ةةلس نسمع نيج لكطسا 5 ن0 ملو غلب مهنم دحأ نوكي نأ ممتا نإف هنم هلبق ةيزلا لفأ الإ

 هلع هللا لص هللا لوسر تشك م هفشك نالذدع نادعاش كلذ ىف لبق. نم لقأ نودسم هيب هلع كلذ مقي ملورلتحا

 ءىشب تجلاعت ىنأ ن٠ تدنأ لاق نإف كانب راح الإو ةيزجلا تيدأ نإ هل لاق تبنأ اذإف هلتق تبنأ نفل ةظيرق ىن ٍلسو

 هعديف ةرشع سمح لكتس مل نوكيف هدالبم ىلع ناماسم نادهاش موقي نأ الإ كلذ ةنم لقي ل ردثلا تالا 07

 مثئافرع فاحبو مهيلع فرعيو ناويدلا ىف مثالحو مهءامسأ كيو لَدَع ملسم ريغ ةداهش مهيلع الو محل لبقيالو

 نم دحأ مهيف لخد الكف هيلإ اوعفر الإ مثريغ ن٠ دحأ مهيلع لذدبالو مهيلع هيلاو ىلإ هعفر الإ دولوم مهنم غل.بال

 هب لعق غلاب مهنم غلب انكو لعف نحيف تقصو اك هب لعف ةيزجلا'هنم نحت نع ناكو حلصهل نإ نك 2

 نأ هنع عفر هحاص هنم دخأ ىتمو هحلص ةتمزلأ حلص هل نم لخد نإو ىلاعت هللا هحر ( قلت شلإلإف ) تفص وام

 ىلع لضفلا نم قبام هنم نحل 1 1 لع هلق حالص هل ناك دقو راثيد لع حلاص ناك نإف هدلب ريغ ىف هنع د> وت

 نإ هل لق رثكأ وأ ناند العار رحال حلاص مث هدلبب رايد ىلع لوألا هحلص ناك نإو هيلع حلاص هنأل رانيدلا

 ناك رخآلا هحلص نوكيف احلص ثدحأ مث دبعلا ضمن نوكي نأ الإ الوأ هيلع تاص امع لضفاا كللع انددر تئع

 هيلع رثم ةنأك هتتس نم هلع رفام ردقباةنوحا هلام, نم تذخأ تيم مهنم تام ىمو لوألا حلصلا نم رثكأ 0

 موي نم هنم اهمتدخأ قافأ اذإف اهوتعم ناكام ةيزلا هنع عفر هتع نإو هتيزح .فصن دخؤي اهِدؤي مل اهفصت

 ضرم نإ كلذكو هتقافإ لاح ىف ماكحألا هيلع ىرحن نم اذه نأل ةيزجلا عفرت مل قيفيو نحب ناكف نج نإف قافأ

 تدخأولبقتسا اهف ةيزحلا هنع تعفر ٍسأ مهأو دعب لق هلقع بهذ اذإ ةبزخا هنع عفرت اعإ داع 2 امايأ هلقع بهذف :

 لاق 0 لاق اك فال ةئيب موقت نأ الإ هلي عم هلوق لوقلاف ذك تف ن ا لاقؤ مسأف باغ نإو ىذد ام

 ةيزلا ذخؤت مل رصنت مث لسأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنا ةلالاف ) ةنيبلاب ذخؤيف تقوب انيلع مدقي نأ لبق مدقت دق

 ريناندلاو رانبدلا نزو نيبو لاق تلتق الإو تمءاسأ نإ ةأرملا كلذكو تلتق الإو تدلسأ نإ لهو ف 0

 هةمالسإ 1 ةنيب هل موقت نأ الا يب هع هنأ انارحأف مدق نأ ىلإ باغ 500-5 د دز د هيلع ثأ ا لوق هفو ' جر وأ

 رك 00 ةنس فصن هب ترف حيحص وهو مثدحأ حلاص نإو مهنه ذخؤيام لك ة فص كلذكو مهنم ذْخْؤَت ىتلا

 قافأ موي نم هب لبقتسا قافأ ىتمو احيحص اهيف ناك ىتلا ةنسلا فصن ةيزج هنم تذخأ قفي مل وأ قافأ مث ةنسلا

 ةعاس امدؤب نأ هسفن تداط نإو هنع ثطمسف هتع 3 ةيزحلا هدزلف حلاص ناكاشال هتيزد تذخأ مث ة هلم

 ذد وأ ةيزجلا هنم تذخأ ةمذلا لهأ نم غلابلا دبعلا قتع اذإو لوحلا دعب الإ اهمزلي مل بطت مل نإو هنم تابق قافأ

 رفاك وأ عسم هقتعأ ءاوسو هللإ

 حاصلا ىف ةفايضلا

 امنع مهتلاسم مامإلا ىلعف اهب اوضرو مبحلص ىف ةفايضب ةمذلا لهأ رفأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىقف[ةةلالاف )

 لاحم اهيلع ممحلاص, نأ زوم الو مهنم لبقتالو ةيزجلا لقأ ىلع ةدايز تناك اذإ اهنم هنوفره, مهن اولاقآم لوقو

 ربك أوأ اثالث وأ ةللو اموي نيماسملا نم مهبرم نم اوفيضي نأب اورقأنإف ةيزحلا لقأ لع دايز ناك 7

 نم وأ نيل وأ ترز ن. امادإو ةدمصع و اربح نولك أب ام.طسو نم اوقيضي نأ اومزلأ ادح اذه ىف انددحام اولاقو 1
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 , ا

 ىننلا روهشم وهو لوما هلع.لاح نإ كلذكو « ةيزإلا هلع تبجو موي هلاح رقفاا نأل رقفلا ىلع ارانبد هتبزج

 ؛ كلت الإ هل دجوت مل نإو لوحلا هلع لاح مو. هلاح ىلع ريئاند ةعبرأ هتيزح تذخأ رقتفا ىتح هتيزج ذخؤ: مق

 .ةف ناك ام هتيز> تذخأو هيلع انيد قب امب عستاو اهنم هل دجوام هنم ذخأ اهضعبب رسعأ نإف ريئاندلا ةعبرألا

 اكل نأ مودا لوكا لق ناك اذإ ىح' ىتلا رووتم لولا ىف ناك ولو رقفلا' لع .ةتس لكل 1راند' فت اتسا ايف

 تذذخأ ىنفلاب اروهشم راص موب لوحلا لبق ناكاماف اريقف هلو-ىف ناك ول كلذكو « ريقف ةيزج كلذ هماع ىف 1

 ْ . ىنغ ةيزج هتيزج

 ةيركلا علي ةفايضلا
 ةللو اموب هيلع لعج نم الو اثالث ةفايضلا هلع رمع لعج نم تثأ تسل : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا ١)

 : مهنايعأب اهيلع عياصلا اولو نيذلا دحأ الو تدثب ةصاخ الو ةماع ريخم ةفايض هيلع مس لو ةيزجلا هيلع لعج نمالو

 'ةفاض ىلع ناك مهحطلص نأب ة هنيد مهفالسأ ىلع تماق وأ اورقأ مولا -ةمذلا ها نم موق ىأو مهاك اوتام دق مهل

 اذك ىطعن :نأ ىلع انحلاص اولؤقي نأب الإ هومزلأ ىذلا مهاضر نوكي الو اهوهزلأ مهنايعأب اهوضر مهنأو ةمولع»
 ٠ اواعأ نإ كلذكو حلصب رارقإ ىلع اوفيضام مهفلحأو هومهءزلأ مل حاص الب اعوطت انفضأ اولاق نإو اذك فيضنو

 وهو ةيزجلا لقأ اوطعأ نإف نآلا مثرمأ تأدتبا موقك مهتلعج اوفلح اذإف حلصب رارقإ ىلع هوطعأ ام مهتفلحأ اريثك

 لمد>أ ملو ةيرقأ ام هتمزلأ هريغ مهنم هركنأو هحلص ىف ءىش رقأ مهأو مهتب راحو مهملإ تذبن اوبأ نإو هتلبق راند

 الف حاص الب اعوطت انفذأ اولاق اذإ امأف اذك فيضنو اذك ىطعن نأ ىلع انحلص اولوقي نأب الإ ةريغا امزال هرارقإ
 ضعب ىلع مهضعب ةداهش زيت الو نيماسملا نم مهءلع تماق نإ ةنيبلانو مهرارقإو هماعب مامإلا مهذْخَأِيَو لاق هومههزإ :

 موق رقأ اذإو هب رارقإلاب ةمذلا لهأ هفرعي مل تقؤم لك ىفو هيلع اوحلاص ام تقؤم ريغ رمأ لك ىف عنصن كلذكو

 مث رانيد "نم رثك أ ءىث ىلع اوحلاص اذإو مالسإلا راد ىف اوماقأو اويحام هومهءزلأ هذخأ ىلاولل زوجم ءىشب مهنه

 ربظي نأ لبق اوعد نإف مزاح هنم اوعنتما نإف الماك هيلع اوحلاصام مممزلأ رانيد ءادأ نه الإ اوعنتع نأ اودارأ

 ًأدتبا موقك مهلعجو مهم عنتع نأ مامالل نكي مل ارانيد ةيزجلا مامإلا اوطعي نأ ىلإ ممرارذ ىستو محلاومأ ىلع

 اا 00 01)) لع اولاس ءىشب نرق متم زفأ اذإق برحاالب ةيزجلا ىلإ هوعد موق وأ ةيزجلا ىلإ هرعدف مهب راح
 ٍلحلا اوغلبف مهؤانبأ أشن اذإو هلع حلصلا زوجي امث هبرقأ ام مزلأ رضح اذإو ههزلي مل رضحم مل بئاغ مهف ناك

 لقأ اوضرع نإف كانب راح الإو ةيزجلا مبدأ نإ لبق مهؤابآ هبرقأ امي اورقي ملف ةنس ةريثع سمح اولكتسا وأ

 رثك أ! انوطعي نأ انيلع مرحم الو ةيزجلا لقأ اوطعأ اذإ مهاتاقن نأ انل نكي مل اهنم رثك أ مْوابآ ىطعأ دقو ةيزجلا

 نمملع ةيزجال ءاسن وأ مهيلع ةيزجال اراغص اوناكام الإ ءانبألا ىلع احاص ءابآلا حاص نوكي الو ممؤابآ انيطعي امث

 هيأ حلص نوكي الف هنم ةيزجلا ذخأ ىلع الإ مالسإلا دالب ىف هرارقإ انلزحم مل نم امأف مهياع ةيزجال نيهوتعم وأ

 1 نإف هيلو رمأب هسفن نع حلاص مهنم هيلع اروجح اغلاب اهيفس 0 غولبلا دعب هاضرب الإ هنع احلص هريغ الو

 / هب راح حلصلا. هيلع روجحلا ىنأ نإف هنع حلاصي انلو ناطلساا هل لع> هبلو باغ نإف برود اهم وهو ةيلو لعفي

 الثل هل رظنلا ىنعم .نم اهمأل امرقأ اذإ ةمزال اهنأل هنع ةيزجلا' عفدي نأ هيلو ربج هيلع روجحملا لبقو هلو ىنأ نإو
 نأ مامإلا قحف اوتام دق مينابعأب ةمئألا نم ىضم نمت مهحلاص نم ناكو اذكه اذه ناك اذإو ائيف هل ام ذخؤيو لتقي

 لِقأ نم ديزأ وه امن هب اورقأ اف م ملص نع مهول 0 لك ىف ةمذلا لهأ نه نيغلابلا نوعمجف ءانمأ ثعب

 نمع لأسر ةئيب هيلع تماق نم مهنم همزلبف دبعلا اوضقني مل ام دي مهيلع موقت نأ الإ مهثم هلبق ةيزجلا
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 اهيف هيلعف اهتغلب اذإف نيرشعو اسمح غلبت ىتح اهمتدايزيف ءىش ال مث هايش نامت اهيف هيلعف اهتغلب اذإف نيرشع غابت ىتح

 تذخأ دحاو نوبل نباو ةدحاو ضاخم ةنبا هل تناك نإو « نارك ذ نوبل انباف ضاخم اتنبا اهيف نكي مل نإف ضاخم اتنبا

 امتدايزىف ءىشثال مث نوبل اتتبا اهف هيلعق اهتغلب اذإف نيثالثو اتس غلبت تح اهتدايز ىف ءىشثال مث نوبللانباو ضاخلاتنب
 اذإف نيتسو ىدحإ غلبت ىح امتدايز ىف ءىش ال مث لجلا اتقورط ناتقح ابي هيلعف اهتغلب اذإف نيعبرأو انس غلبت ىتح

 اهتدايزىف ءىثال مث نوبل تانب عبرأ اهمفف اهتنغلب اذإف نيعبسو اتس غلبت ىح اهتدايز ىف ءىشال مث ناتعدج اهيفف اهتغلب
 ىدحإ تناك اذإف ةئامو نيرسشع ىلإ ىهتنت ىتح اهضرف كلذ مث قاقح عيرأ اهيفف اهتغلب اذإف نيعستو ىدحإ غلبت ىتح

 لام ىف دجوي مل اذإو ناتقح نيسمح لك ىفو نوبل اتنبا اهنم نيعبرأ لك ىف ناكف تدعو اذه حرط ةئامو نيرسثعو

 امم تأي ل نإو هنم تلبق اب ءاجف ادعاصف نيئثالثو تس ىف ذخؤت نأ هيلع طرشش ىتلا نسلا لبإلا نم ةيزجلا هيلع نم

 مامإلا ءاش امهسأ امهرد نيرمثع وأ نيتاش همزا ريس لك ىف همرغيو اهتود ىلا نسلا داب نأب مامإلا لإ اخاف

 لعف مامإلا ءاش امهمأ امهرد نيرسثع وأ نيتاش ريعب لك ىف هيلإ درو ابقوف ىتا نسلا ذخأ مامإلا ءاش نإو هب هذخأ

 دمت رسيأ ناك ام.مأ مامإلا هاطعأ لضفلا مامإلا هيطعي نأ ىلع ايلعلا نساا ذخأي نأ مامإلا راتخا اذإو « هايإ هاطعأو

 هاطعأ ءاش نإف ّلبإلا بحاص ىلإ رايخلاف ليإلا بحاص هل مرغيو ىتدألا نسلا ذْحأِب نأ راتخا اذإو « نيماسملا ىلع

 زرأ وأ ند وأ ةرذ وأ ريعش وأ ةطنح نم تاتقي عرز اذ مهنم ناك نءو ٠ امهرد نيرمثع هاطعأ ءاش نإو نيتاش

 اهغلب اذإف هنوفرعي لايك هباتك ىف قسولا فص, قسوأ ةسمخ هعرز غلبي ىتح ءىث هيف هنم ْدْحْوي ل ةينطق وأ

 نمو . سلا هيفف لين وأ ءام نيع وأ حيس وأ رهب تسي امن ناك نإو رشثعلا هيفف برغي قسي امت ناك نإف هعرز
 داز امو رشعلا فصن رانيد اهيف هلعف اهتغلب اذإف الاقثم ن ريشع هبهذ غلبت ىتح اهيف هيلع ةيزج الف بهذ اذ مهند ناك

 مجرد ىتئام تغلب اذإف ةعبس نزو مثرد ىتئام غلبت ىتح هقرو ىف هيلع ةيزج الف قرو اذ ناك نمو . كلذ باسحبف

 الاب ناك نم نأ ىلعو « هاسمح هلعف ازاكر سلم دجو نم نأ ىلعو . هباسحف دازام مث ريشعلا فصن اهف هيلعف

 هيف بحي لام هل ناك وأ ةاكز هيف هل ناك ول ملسم ىلع بحي لوحلا دنع لام هل نكي مف حلصلا ىف الخاد تنم

 ملف هيلع انطرش ام هنم انذخأف ةاكزلا هل ناك ول مسه ىلع

 غلب نم لك ىلع هيلع انومتحلاص ام نأ ىلعو رانيد ةميق نع هنم انذخأ ام صقتن نإ راند مامت و ائيش هنم دخان مل نإ

 ىرجي مث : لاق . ةأرما الو ىصالو هلقع ىلع بولخ» غلاب ىلع من٠ كلذ سلو ملاجر نه هلقع ىلع بولغم ريغ

 تبتك رانيد ن٠ رثك أ ةميق ملاومأ ىف مهلع تطرش نإو هرخآ ىلع ىنأب ىد ةليق تاتكلا ١0

 ىلإ كوباجأ نإو هلبق 0 ىف مهماع تفصو ام ىلع اهتبتك ةفايض مهلع تطرش اذإو رثك أ وأ ناك ريئاند ةعسارأ

 بتكي نأ ةيزجلا مهيلع تقو نميفو مهف سأب الو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|: الاف ) مملع كلذ لعجاف اهنم رثك أ

 رثك ال اذك ىنغلاف لد نمو هنم رثك 1 ءىثل اذكرقفلا زواج َنءو ٌرانيد نم لقأ نركب الو ذك يد نإ |

 ارانيد انبلإ ىدؤي نأ هيلعف ارانيد هنم انذ>أ ام ةميق غلب

 نم ىري امو مماعو مط تطرش امف ةتقؤم ةيزج هنم تذخأ نم عيمجو مه ةيزجلا مهنم تذخأ اذإ نووتسيو هنم

 نررائد روش ىنعب قحلي مو رهفلا زواج ئه ىلعو ًآرانيد كر يقف ىلع لأ موق ىلع طرش اذإو » لك لع مالسإلا مكح

 مون ىنئلاو رقفلا ىلإ رظنأ امتإو لوقف هنيس نأ ىتبنيو « زاج ريناند ةعبرأ روبشملا ثلا لأ نك نق ىلا

 مثدحأل مامالا لاف ةيزجلا هنم ذخوت نمو مامإلا فلتخاف اذه ىلع مهحلاص اذإف ؛ باتكا دقع مويال ةيزجلا لحم

 ا اروهشم ارسسإ رسوب ّئَد هتيزح هام دَحّؤَت ملف ريقث لحرو لوهلا ءاحف اذه ىلع مح اص اذإو مه ذوخألا

 ( مغ 5 مآ
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 ايلخ مهاجر نم دحأ نوكي نأ الو انل اذه حبي ملو ةيزج الب مهيد ىلع ني رقم انرهظأ نيب نونوكف اهريغو ةلغك

 فصن وأ عبر وأ ريثع وأ ةقدص فيعضت مهلاومأ نم هيلع اوحلاص ام ىلع ةيزجلا نم دْحْوِب نأ زوحمو ةيزجلا نم

 ناك ام هل اوطرششو هسفن ىلع طريش ام هنم ذخأ لام ينم هل ناك نم لاقي نأ ىنث وأ اهثالثأ وأ مهلاومأ فصن وأ

 رانيد ةمبق نم لقأ وهوأ طرش ام هيف بحم ام هل نكي مل اذإف رثك أ وأ ارانيد هتمبق نوكست ةنسلا ىف هنم َدْحْؤي

 هنأل اذه دسفي الو لاق اهم ىلخ مهنم سيل نأو لقألا ةمولع» ةيزج اهنأ اذه ترتخا امو رانيد مام وأ رانيد هيلعف

 مهمزلتف مملع عباتت دقو ةفايضلا مماع طرتشيإ نأ دسفي مل معوببلا هب دسفتاع دسفيف امهنيب عيال هب نايضارتي طرش

 اذه لخدأو ةقدصلا فيعضت ىلع برعلا ىراصن نم حلاص نوكي نأ رمع لعلو لاق ءىش اهابغإب مهمزات الف بغتو

 ىنعم ىلع انم اهذخأت اولاقو اهنم اوفنأف ةيزلا ىلع الإ برعلا رمي نأ ىلأ هنأهنع ىور دقو هنع كحم مل نإو طرشلا

 ةقدصلا فيعضت ىلإ ماجأو كلذ هركسف مورلاب ةعامج مهنم تقحلف ىنأف نيماسملا برعلا نم ْدْخْوي اك ةفعضم ةقدصلا

 ىثثاا نم تفصو ىذلا ىنعملا اذه ىلع اهيلع مهحلاصي نأ سأب الف اهلع مالسإلا دالب ىف قب نم هحلاصف مهيلع

 مهلا ارا ا

 : بتك ةقدصلا ىنعم طرششب ةيزجلا ىلع اباتكممل بنكي نأ مامإلا دارأ اذإو ( قفا ةلالاث ) لاق (عيرلا انربخأ)

 محرلا ندحرلا هللا مني

 اذك دلب لهأ نم الفلا نالف ىنب نم قارصتلا نالف نب نالفل نينمؤملاريمأ نالف هللا دبع هبتك باتك اذه

 مهلو كل دقعأ نأ اذك دلب لهأ نم ةنارصنلا ٍلهأو كسفنل لاس كنأر اذك ادلب لهآ ند ةنارصتلا لهأو

 نلو يل تلأس ام ىلإ كتبجأف ملو كلو مهءلعو كيلع تطرشش ام ىلع ةمذلا لهأل دقعي ام نيباسسلا ىلعو ىلع

 مالسإلا يح يلع ىرحي نأ كلذو باتكلا اذه ىف هيلع انطرشش ام ىلع اذك دلب لهأ نه تدقعام ىضر

 لثم ىلع باتكلا ىرحي مث هب ازواج الو هف هل !هزال هانيأر امم عانتمالا نم دحأل نوكي الو هفالخ تحال

 ناك نمنأ ىلع بتك ةيزجلا عضوم ىلإ ىهتنا اذإف صقنت الو ديزت ال ةببرض ىه ىتلا ةيزجلا لك نرألا تاكا

 ةقدصلا هيف مهن هل ناك نه ىلع نودساا هيف ىريرع وأ لام نيع وأ عدزاذ ناك وأ منغ فأ رق وأ لبإ جكنم هل

 اذإف ةثامو نيرسثع ىلإ ناتاش اهف هنم ذَحوَتف نيعب رأ همنغ نوكت نأ كلذو ةفعضم ةقدصلا هنم هتيزج تذخأ

 هايش تس اهف تذخأ نيتئام ىلع ةاش تداز اذإف نيتئام ىلإ هايش عبرأ اهف تذخأ ةئاءو نيرشعو ىدحإ تغاب

 ةئام لئكت ىتح ةدايزلا ىف ءىث ال مث هايش نا اهف ذخأ ةئاعب رأ تغلب اذإف نيعستو ةعسنو ةئالث غلبت نأ ىلإ

 اهتدايز ىف هيلع ءىث ال مث ناعيدت اهيف هيلعف نيثالث هرقب تغلبف رقب اذ نم ناك نمو ناتاش اهنه هئام لكىف هيلع مث
 ةعبرأ اهيفف اهتغلب اذإف نيتس غلبت ىح اهتدايز ىف ءىش ال مث ناتنسم اهيف هلعف نيعبرأ تغلب اذإف نيعبرأ غلبت قح

 اهتغلب اذإف نيعست غلبت ىح اهتدايز ىف ءىثث ال مث تانسم عبرأ اهيفف اهتغلب اذإف نيناع ىلإ اهتدايز ىف ءىثال مث ةعبتأ

 امتدايز ىف ءىث ال مث ةعبتأ ةعب ةعبرأو ناتنسم ايف هيلعف اهتغلب اذإف ةئام غلبت ىح اهدانز ىف ءىث ال مث ةعبتأ ةتس اهيفف

 نيرشعو ةثام غلبت ىح اهتدايز ىف ءىثاال مث ناعيتو تانسم عبر را مف هيلعف اهتغلب اذإف ارسثعو ةئام غلبت ىح

 لبإإ هل تناك نإف لبإلا ةقدص ىف بتكي مث ةفعضم رقبلا ةقدصب باتكلا ىرحم مث تانسم تس اهيف هيلعف اهتغلب اذإف

 هيلعف اهتغلب اذإف ًارسثع غلبت ىح اهتدايز ىف ءىش ال مث ناتاش اهيف هيلعف اهتغلب اذإف اسمح غلبت ىتح اهيف ءىشالف

 امتدايز ىف ءىش ال مث هايش تس اهبذ هيلعف اهتغلب اذإف ةريثع سمح غلبت ىتح ةدايزلا ىف ءىش ال مث هايش عبرأ ابيف



 52000 ش
 ريا لثم هلهأ ةماع ةقفن نم همعطيو اثالث اوطرمش نإ اثالث وأ اموبو ةلل درب .وأرح نم هنكي .امف. هزات لكى

 ماقأ نإف هناكم ىف هماقم موقي اه وأ انبت ةدحاو ةباد هفلعيو ةخوبطملا لوقبلاو محللاو ناتيحلاو نبللاو نيجلاو.لخلاو

 مهملع ديزيال ةثالثو نيلجر هب رم نم لك لني نأ طسولا ىلعو ةباد فلع الو ةفايض هيلع.سيلف كلذ نم رثك أ

 نوعنصي الو كلذ ىلع نودزي ال ةتس ىلإ ةثالث نيب ام هب رم نم لك لزب نأ. عسوملا ىل اعو تفصو ام ملل عنصيو 1

 مهقيرفت ىف اولدعو مهقرفي نيماسملا نم ةراملا تلق نإف كلذ نم رثك أب مهل اوعوطتي نأ الإ تفصو ام الإ مهباودب ١

 مولع تسيلو مهزانم لضف ىف ةجاحلا لهأ مهلزنأ الريم نودحي الو ىنغلا لهأ لزانم مهلمتعال قح شيجلا 3

 مهفيضي نملقو اورثك اذإو مهلزانم اولزنيو مثوجرخ نأ ممن كي.مل ةجاحلا لهأ لزانم نم الضف اودحب مل نإف ةفايض

 بلاغلا فيض اضعب مهضعب بلغو اولعفي مل نإف اوعرقأ اعم اوءاج نإو هب قحأ وب لوزنلا ىلإ قبس مهأف
 ىرقيوىرقلا اورق نيذلا عدي نأ تننحأ ةمّلا لهأن ة.نترخآ موقب اولزن اذإ) تقصو ام رثك | دح أ ىلع ةفاضإلو

 اوذَحْوِي ل ىرقلا ىضم اذإف ىرقلل ان مهنم ذخأي ملةمذلا لهأ رقي مل.نإف رمألا مملع قاض اذإف اورقي مل نيذلا

 مهلع اوطرتشي مل اذإو مهنذإ ريغب ائيش مهلاوءأ الو 0 راع نه نودشلا دخاب الو نرلسلا مهل أبس اذإ 30ه

 ناك اذإ كلذكو الوق كلذ ناك اذإ لتقي مل ٍلسأو دبعلل اضقن هتفدو ام ائيش ىلعف وأ لاق مهيأو مولع ةفايض الف ةفايض

 لعف نإو دبع ضمن ال صاصق وأ دحم لتقيف اصاصق وأ ادح لتق هلعف نإ ا ند نوك نأ الإ 50 العف

 هددجأ حلص ىلع وأ اهطعأ تنك 6 ةيارللا قطعوا ترد لاف ةنشلاو مسي مف ةمذلا دعا ضقن هنأ طرشو انفصو ١

 لكو لوقلا وأ لعفلا نم اذه نود امامأف دوق'وأ لتقب صاصقلا بجوب «؟0الفف لعف نوكي نأ لإ لش ع

 عنتماف هب انرفظف همدلحم هنأ طرشو انفصوام لاق وأ لعف نإف هللا همحر ( نإ: لالا ) لثقي الو هلع بقاعف لوق

 . ائيف هلام ذخأو لتق ةيزج ىطعأ وأ ٍلسأ لوقي نأ نه

 ةمذلا لهأ لاومأ ىلع حلصلا

 الوقع. ناكف لاق «نورغاص مثو دب نع ةيزجلا اوطعي تح »لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا ه>ر ( قفا: ةلالان )

 ىلع مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تلد مث امولعم الإ لعأ ىللاعت هللاو ةزئاج ريغ ةيزجلا نوكست نأ ةيآلا ىف

 نه الو هل ةالولا ن٠ هذ>أ نم ذخأ كيك لو همك ل ةلكأ معي ام امأف مولعم اهنأ نه تفصو ام ىعب لثم

 لاق نإ ىرت الأ هدح ىلع فقون الو ٍلسو هيلع هللا ىلع هللا هلّوسر ةنس ىنعم ىف سيلف ةيزجلا لهأ نم هم تدَحأ

 زوجي الو اذه دح أ ىلع مق: مل ارانيد رش لك ىف - دحا لب, ىلاولا لاقو .امهرد ةنس ةئام لك ىف جكيطعن ةيزجلا لغأ |

 نوكي الف ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ذأ ا لقأب دحام ملسو هيلع هللا ىلص هللا كوستال 0 اهف نيش نأ الإ اذ

 دادزاو ارانيد اهذخأ هنأ ىرت الأ ةمولعم اهذخأ سو هيلع هللا ىلص هللا.لوسر نأل هدرب الو هنم لقأ لبق نأ لآول

 ىناعأو ةوسك :نارحن لهأ نم ٍذحأو هلثم ةلبأ. لهأ نفو اناندا نميلا لغأ ن ناسنإ لك نم ذْخأف ةفايض اهف

 ضعب نود نيغلايلا ضعب ىلعال غلاب لك ىلع نوكت نأ الإ ةيآلا ىف زم ملو رائيد ةميق زواجتت اهنأ اهلهأ نم ءاملع

 ىث الب ةقددلا فيعذت ىنعف ىلع مهلاومأ نه موق نم ةيزخلا دَحّؤَت نأ مرعأ ىل اعت هللاو زو الف دحاو نيد لهأ نم

 : هو وأ « مهاتنا وأ, مهلا 0( هلعلو عسنلا قاد

 0 ألو خا درت ناش لا را ل صاصقلإ تجوب .: هوقو (؟)
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 مكل ضرعن ل انتأي مل نءو مالسإلا مكح ىلع م انيرجأ يك اع رفكتلا لهأ نء.ريغ نم.وأ مكنم :ابءاج

 هلع نوكلت مكلقا وع ىلع ةيدلاف طخ كريغ نم وأ 2 ادهاعم وأ اماس» متلتق اذإو ٠ هنيبو مكنيب مف

 هلتق اذإو هلام ىف هيلع ةيدلاف هل ةبارقال لحر مكنم هلتق 1 مكانا ليفان“ مكتابارق مكلقاوعو نيباسملا لقاوع

 هعطق 5 احلا ىلإ قورملا هعفزق مكنم قرس نمو « ةلاح اهنوذخأيف ةيد هتثرو ءاشت نأ الإ ضاصقلا هيلعف دمع

 ماكحأ نوكت ىتح رزع دخ نكي مل نإو « هل دح دح فوذقملل ناكف فذق نءو « مرغو عطقلا هيف بحنام قرس اذإ

 ل1 اسأا نك ءىف ىف اوربظت نأ كل شل نأ ىلعو مسن ملو انيمس امف ىئاعملا هذهب مكيلع ةيراج مالسإلا

 مكلوق اوربظت الو سوقانب اوبرضت الو مكتالصإ عمت عضودالو 251 كرشلاب اونلعت الؤ بيلصلا

 اهريغو ةيدرألا بابثلا عيمج قوف نم ريئانزلا اوسيلتو « نيملسملا نه دحأل هريغف الو مره نب ىسيع ىف كرمثلاب

 0 مكسنالقب هنولعجم لعب مهسنالقو مكسنالق نا او اكو مكوك رو مكجو رمد اوفلاختاو ريئانزلا نم ال تح

 نع مكلاجر 1 غلاب كا (ةداذب نو قاوسألا ىف سلاحا داو قورطلا تافرسا نسملتسملا لع اوذخأتال

 هذولا قح 0 هل نوكيال هسا لك شار ى اذج لافته رايد هساررا ةيرجا هلقع لع نواعم

 هنع ىدؤت قح ةلع هتب زحف كت دهان هو ةنسلا سأر ىلإ هتبقر ةيزج نم هيلع ءىشال هنع هبدؤب نم هب مقب وأ

 ىف مكيلع ءىشاالو « هب متذخأ ائيش كدنع اندجو ىف. هبام نع ©22.مكتمذل ضقانالو ائيش جكنع عفادب رقفلا سلو

 متفلتخا نإو لاحم ةكم لوخد مك ككل ليلو راخع ريغ نيملتملا ذالم متفلتخاو ؟دالبىف مقا 2 55 رح ىوط مكلاومأ

 عييمجم ماقملاو ةكم الإ نيءلسملا دالب عب عيج لوخد , مكلف نيملسملا ىلإ رمثعلا مكتاراجم عيمج نم اوذ انا ىلع ةراحت

 رعشلات بن أنه نأ ىلعو « هنم اونعظت ىتح لايل ثالثاالإ اهنه دلبب ماقملا مك سيلف زاجحلا الإ مش اك نيملسملا دالب

 دقع الف ابضرب مل نإف امضر نإ هل ةمزال طورشلا هذبف كلذ لبق ةنس ةرسثع سم ا ملتحا وأ هبايث تحب

 غلب و هلقع ىلع بواغملا قافأ اذإف كولمت الو هلقع ىلع بولغ» الو غلاب ريغ ص الو راغصلا ييئانبأ ىلع ةيزج الو هل

 هلإ انذبن ينم هطخس نءو هضر ن٠ ىلعو يلع طرشاو متيزج هيلعف سنيد نادف ينم كولملا قتعو ىبصاا
 كل معو انلاو هلو انسفنأ هب جنم اهب مظب هريغ وأ سم ند ا ل اندنع هكمله ل امو كمن نأ داو

 اعيش كل عن نأ انيلع سيلف ركسفنأ ىف موكحلا مزمي امو انلاومأ ىف هب كح امب هلع انكح ىرد> نم ىلع هف

 مكعدن الانأ الإ هف كل ضرعن الو هكللم لم ام عنب اك ريرتخ الو رمح الو ةتيم الو مد نم اهرحم 0

 مكل ضرعلا نع هرجزاو مرحل نم الو مرحم هنأل هنع همرعن مل هريغ وأ مسم هنم هلان امث نيماسملا راصمأ ىف هنوربظت

 اورهاظت الو اناس ٠ ارشغت ال نأو يع ادا اه عيمجم ءافولا مكِيلعو هنم ءىش ىف ةمارغ ريغب بدأ داع نإف هف

 للا دهع كلو قاثيملاب ءافولا نم هقلخ نم دحأ ىلع هللا ذخأ ام مظعأو هقاثيمو هللا دبع لعف الو لوقب مهلع مودع

 مك انيطعأ ام ميلع ٠١ كئانبأ نء غلب نم ىلعو مكل ءافولاب نيءاسملا ةمذو نينءؤملا ريمأ نالف ةمذو هقاثمو

 مكن ةئير نيلسلاو نينمؤملا رتمأ نالف ةمذ مث هللا ةمذف متلدب وأ ريغ نإف ميع انطرش ام عيمجم موا

 دهش هِلإ اذن ضر مل نمو هبف انلو هل ةمزال طوريشلا هذبف هغلب اذ ل :ماانباتك نع باغ نمو

 مكِلع ءىثالو هلوق رثأ ىف بتك ةيزجلا ركذ نم غرف اذإف ةفايض مهيلع طرش نإف ىلاعت هللا همحر ( قتاتلالاف )

 هلع نأ هيلعف نيماسملا نم ةعامج وأ سم هب رم نم لكف انيمس ام ىلع ةفايضلاو ةنسلا ىف رانيدلا ريغ ركلاومأ ىف

 )١( ررحو . خسنلا ىف اذك .
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 تاف ةفيلخلا دقع اذإو « مهيلإ ذبنو اضوع اوطعي ملو نيكرشملل دري مل ل-جر وأ ةأرما هيف تءاج نإو دودرم ٍْ

 ءاضقنأ ىلإ هذافنإ هذعب رمال ىلاو ىلع دك 3 هلق ةفلخلا مهل دقع مب مهل ع هلأ هيلعف هريغ فئلخحتساو لزع وأ

 مج واسن انيلع مدق برحلا راد لهاك“ اوناكو اضوع طخ ملو هذرب مل ةأرءاوأ لد ر نم مدق نق ةدملا تضقنا نإف ةدملا

 ةنس كرثلا ىلع مانداه نإف ضروعلا ىطعأ نم لوقفف هتأرما نم اضوع ادحأ ىطعن الو مهلبقنف نيماسم مهلاجرو

 اوملسأو ناقرفلا لوزن لبق مهنيد ناد نمت وأ باتكلا لهأ نم انونداه نيذلا ناكو مهنم لجر ةأرما انيلع ت.ءدقف

 مالسإلا ىف مكاوخد جل ريخو ةندملا تضقنا دق لبق مثءاسنو محاجر نوبلطي انوءاج مث ةيزجلا اؤطعأ وأ مراد ىف

 اوطعي مل مهندبو انئيب دهعلا اوضمتن ولو » اوقرصنا اوحأ نإو |وماقأ اويحأ نإو اوع>ر اودحأ نإف مكلاجر ءالؤهو

 مهن ايلوأ نيب انياخف مهلاجر انانأو اذكه اموق انداه ول اذكهو ا مهين مهلإ درا مو مهام لدحر ا 0 اًضوع

 اثنيب دهعلا 0 مال مهديأ نعد مه>رخ َىَح مهبلط اندعو مهدبأ ند مه>ارخإ انا ناك دهعلا اوضقن 2 مهنيبو

 انداه اذإو ةيزجلا ذخأتنأ انل سيل هنأالإ هتفصوام لكف ةبزجلا هن ذخؤتالنه انداه ول اذكهو طرشلاطقسو مهنبب و

 ىلإ أهريصت نأ ند 5 نعنع ةمرح ماهبلا ىف سل هنال مهتعتمأو مهحلاومأ ماع ند انلإ تاف ام مهلإ انددر اموق

 . هتمق تناكام رثك أ ىف اهنم كللهام ةحبقو اهل ناك نإ ءارك نم بصاغلا مزلي ام ممل

 ميحرلا نمجرلا هللا من بتك ةبزجلا ىلع حاص باتك ب تكي نأ مامإلا دارأ اذإ

 نالف نب نالفل اذكو اذك ةنس لوألا عيب ر رهش نم اتلخ نيتليلل نينمؤملا ريمأ نالف هللا دبع هبتك باتك اذه

 ةينارصنلالهأو كنمّوأ نأ ىتلاس كنإ اذك دلب'لهأ نم ةنارصتلا لهأو اذك كلن نك اسلا نلف 0000 ٠

 كتدح اف مهلعو كيلعو مللو كل تطرشو ىدطعأ ام ىلع ةمذلا لهأل دقعاإ ام مهو كل دقعأو 07 دلي لهأ نم

 ىرحي نأ كلذو لع انذ>أ ا عيمج اوماقتساو تعقتسا ام نامألا نيداساا عيج ىلعو ىلع مهلو كل تدقع نأ ىلإ

 ى* نأ ىلعو هن ؟مزان هانيأر ءىث ىف هنم اوعنتعا نأ َك نورك ل درا لاحن هفالخ محال مالسالا 2 لع

 ل
_- 

 تئرب دقف هب هركذي نأ ىغبتي ال امب هنيد وأ لجو زع هللا باتك وأ سو هيلع هللا ىلص ادمحم ركذ نإ نم ادحأ

 أك همدو الص نينمؤمللا رغمأل لحو نامآلا هلع ىطعأ ام ضقشنو نيياسملا م نيئمّؤملا ريمأ 10 2 هلأ 2 هئم

 قبيرطلا عطف وأ حاكلن مسا وأ انزب مرا مم باصأ نإ مهاجر ند 1 نأ ىلعو 2 مث ٌوامدو برخلا لهأ لاومأ لد

 مهنويعل ءاويإو نيماسملا ةروع ىلع ةلالد وأ لاتقب نيماسملا ىلع نيبراحملا ناعأ وأ هنيد نع اماسم نكف وأ لسم ىلع

 نم ةعنم ٍلسم ىلع نه هب لان وأ هضرع وأ هلام ىف اذه نود امب اماسم لان نإو « هلامو همد لحأو هدبع ضقن دقف

 لحم ال ناك اف لسم نببو 2 ئه لك ملامفأ عسبتتل كلا لاك يحل هنف همزل نامأ وأ دهع هل رفاك

 رزتخ وأ رح نم اندنعام ًارح ًاعب اماسم اوعيبت نأ كلذو ةيلع 5 انبقاعو هانددر لعف هف 3 امث لسا

 نإ هقيرهنو امئاق ناكنإ لع هدرأ الو هوكاطعأ نإ عنم هنمت ذخأتو هيف تيب عببلا لطبنو هريغ وأ ةتيم مد وأ

 هوقسنال نأ ىلعو : هيلع ؟قاعنو اعيش هيف هيلع لعجب مل هكلهتسا نإو ةتيم ناك نإ هقرحنو امد وأ ارح ناك

 : مريع نء وأ م |رفاك هب متعياب امو اندنع دساف حاكسب وأ - دووبشل هوحوزت و] اذ 2 هودعطت وأ

 ناك نإف هل ًابلاط اناتأو عببلا ضقن عاتبملا وأ مكنم عئابلا دارأ اذإو ٠ هب متيضارتام هنع جلاس ملو هيف مسعبتن

 نمو ىضم نيك ر شم كل عيب هنآ هدرا م تافو عبيبملا ضف اذإ هنأ الإ هانزحأ ًازئاج ناك نإو هانض#ن اندنع 00



5-0 
 عمتجم نأ الإ هل ضوع الف اكوام ناك نإو ارح ناك اذإ ضوعلا اهجوزلف اهتمبق اهديس ىلع مامإلا دريو ىفتعت

 رخآلا نود امهدحأ درفنا نإف ؛ هبلط عم 20لاملا ديسلاو حاكتلا دقعب هتأرما وه بلطف ديسلا بلطو هبلط

 ريغ ةأرما وأ ةكرششم مهنم لجر ةأرما انتءاجف باتكسللا لهأنم دحأ نيبو اننيب اذه ناك نإو ٠ هل ضوع الف

 هتلاكوي امو وأ مدافلا جوزلا ناك اذإ اهنم هعنم انل نك اهجوز اهلطف هنيبو اننيب دقعلا اذهو ىناتك

 ولو « هيلإ اهانعفد لست مل نإو ضوعلا هانيطعأ تملسأو اهجوز اهلطف مداقلا جوزلا ناك نإو : كلذ تلئاس اذإ

 ةملسم تجرخ تلاق نإف بهذ اذإف « اببتع بهذي ى> اهنم اهجوز انعنه ةهوتعم مهنم لجر ةأرما تجرخ

 اهانعنم لسأ انأف ىنع اذه بهذ مث ةهوتعم تجرخ تلاق نإو « ضوعلا هل بجو دقف ىل ضرع مث لقعأ انأو

 تجرخ نإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: غلا ) هل ضوع الف اهبلطي مل نإو ضوعلا هانيطعأ ذئموي اهبلط نإو هنم

 تغلب اذإف غلبت ىح ىطعي الو مالسإلا ةفصب هنم اهانعنم مالسإلا تفدوف تاقع نإو غلبت مل لجر ةجوز مهنم انيلإ

 هل نكي مل كلذ دعب اهبلطي مل نإف مالسإلا ىلع. امتوبثو اهغواب دعب اهبلط اذإ ضوعلا هانيطعأ مالسإلا ىلع تتبثو
 تفصوف غلبت مل ةيراج انتءاج ولو « غولبلا دعب الإ ةدرلا ىلع لتقت ىتح اهمالسإ لكي ال هنأ لبق نم ضوع

 انماع اذإ انرمأ نيذلا نم نوكتف غولبلا دعب مالسإلا فصت ملو تغابف اهنم هانعن اهبلطو ابجوز ءاجو مالسإلا

 نإ كلذكو ضوع هل نكي مل غولبااو مالسإلا ابفصو دعب مالسإلا تفدو ىف نهجاوزأ ىلإ نهءفدن ال نأ نهناعإ

 تناك نإو مالسإلا ةفصب هنم اهانعنم لاح لك ىف ضوعلا هل نأ : ىتاثلا لوقلاو ؛ ضوع هل نكي مل ةهوتعم تغلب

 ضرع هل نكي مل ةدعلا نم هتأرما تجرخ دقو ٍلسأ ىتح مامإلا ىلإ عفترب مف اهبلطي, ةأرملا جوز ءاج اذإو.. ةيبص

 حاكنلا ىلع اناك اهمتدع ىف تناك ولو اهتدع ءاضقتاب الإ لس اذإ هتأرما نم عنمي ال هنأل ليبس هتأرما ىلع الو

 اهبلطي مل نإف اهئيب و هنيب ىلخ مامإلا ىلإ اهبلط مث لسأ مث ةدعلاىف ىعو مدق ولو « هتأرما عنمب نم ضوعلا ىطعي اعإو

 اهعنمأ ىنأل ضوع هل نوكي الف هتأرما عنعال نمت راص لسأ الهنأل هل نكي مل ضوعلا بلط مث همالسإ دعب تدترا ىتح

 مث تدترا مث ةماسم تمدق ولو « تفصو امل هطعي مل ضوعلا لأسف ادترم برحلا رادب قحل نإف ٠ ةدرلاب هنم

 ثتعجر نإو اهب ق-أ وهف ةدعلا ىف ىهو مالسإلا ىلإ تعجر نإو ةدرلاب اهنم عنعو لوألا مالسإلا اهنم ؟"2باط

 هيفو ضوعلا ىطعي نأ ىأر نم لوق ىف ضوعلا هيف تفصوام لكو ضوع الف امهنين ةعطقنم ةمصعلاو ةدعلا ىضم دعب

 اضقتنم طرشلا ناك ءاسنلا درب مامإلا طرشش ولو ضوعلا ةءاسم هتجوز تءاج ىذلا كرمشملا جوزلا ىطع.ال ناث لوق

 مهنم هءاج نم دري نأ هبف لخد ذإ ةيبيدحلا لهأل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طرشش نإ : لاق اذه لاق نمو

 هللا ىضق امل ضوعلا هنم يسن امف مهيلع درو ةيبيدحلا لهأل هلوسر مث هللا هخسنف احيحص اط رش ناك مهنم ءاسنلا ناكو

 طرش نم طرش نأل نربيف.ضوع هلع الو نهدر دحأل نكي مل ءاسنلا درت ال نأ مل-سو هيلع هللا ىلص هلوسر مث

 هللا همحر ( قفا: لال( ) ءىث لطابلا طرسشلاب ىطعيالو لطاب امل هلوسر مث لجو زع هللا خسن دعب ءاسنلا در

 تفصو اك رخآلاو اضوع اوطعبال نأ امهببشأو اضوع هيف مهيطعي الو لاحم اكولمت دري ملاذه لاق نمو ىللاعت

 « اضوع مهجاوزأ نم تاف اهف نيماسملل ذخأي مل اضوع نيكرماللا جاوزأىلإ درنال اذه لاق نمو ٠ ضوعلا هيف نوطعي

 هدقعف ةفيلخ ريغ هدقع ن اهلك لاومألا ىلب هنأل ةفيلخلا رمأب لجر وأ ةفيلخلا الإ دقعلا اذه دقعي نأ دحأل سيلو

 ض0إظذ111ذذآذ#أآ]ذ]ذآذ]*]]#]ذ]ذ]ذ#]ذ1]1ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذزذ ذ]ذآذ ذآذ]آذ]ذزذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ]ذ ]| ]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|ك]ذ]ك]|]|]ز 1١ 0010100001 اذ ذ ]ذا

 )١( هينتف . هتأرما كولعملا باط ىأ ؛ هبلط عم : هلوق .
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 بام قح اهلطب 'هل وضصر الو اهحوز مده ملنِإو 5 هدرعل اضهقن اذه نك لو هيف ةسدحو لضفلاب هيلع جل ال هه

 اهدرر عنم :م'اذإ قفنأ ام هل لج اعإو « هايإ هط طعي مل هيلطي مف ابح ناك ول هنأل 'ىث اهقادص نم قفنأ امف هتثرول سيلف

 ام: ى> مامالا ىلإ ابلطت لق اهملط ىق مدق نإو « هيلإ اهدر عنميف ام اطيب ىح هلإ | اهدر عونمت هل لاقيال وهو هِي هللإ
 ِِء 0 : 5

 اثالث امسفن تقلطف اثالث ابسفن قلطت نأ ابكلم وأ اثالث اقلط ىتح مامإلا ىلإ اهلطب. مل ول كلذكو ءءاذكه ناك

 نكت مل ةدع ىف ىو لسأ ول ىتح اهيف هقح عطق دق هنأل ضوع هل نكي مل اهريغ قالطلا نم اهملع هل قبب مل ةقيلطت وأ

 هنأل ماقإلا لإ عما أ لق اهعلاح ول كلذكو 6 لاح لك اهيف همح عطق دق ةأرما 0 ررملا هللإ در الف ةحوز هل

 ايقلط ولو « لاحم هل ةحوز نوكت نأ عطق ةأرب ما: نم ءىش هتقفن ند ىطعيال هنم ذئاب تناكو مالا تبث مسأ ول

 هنأآل 0 12 00 اهقلط مول نم ةدعلاف 0 ١ 00 َىَح هطعن ا 0 0 كلع تحاو

 اطبق و امحوز ءاجو ةئلاسم تمدق:ولو لاق اذكه اده ناك ةماسم ريغ تمدق ةأرملا تناكولو ةعحر اهيلع

 تبلغ نكشلو 56 مك اهلا ةلآسملا تناك ولو )0 مامإلا ةرضخ ىو ايعنعنأب ضواعب امعإ هل ضوع هل ع 7 تتام

 رسأ مث اكرمشم اهبلطي مدق ولو امب قحأ ناك ةدعلا ىف ىهو .اماسم جوزلا مدق ولو ضوعلا اهبجوزا ناك اهلقع ىلع

 مث هيطعأف ضوعلا بلط ولو هذخأ ناك نإ هنم ذخأف ضوعلاب هيلع عجرو هتجوز تناك اهتدع ىغقنت نأ لبق

 مث مامإلا رمأ ذفني ثيح اهريغ وأ مالسإلا دالب نه ةأرما تمدق نإو « هريغ دقعب ابكلم اهإ هلال قوما هلع

 نيماسملا نم هيناربظ نيب تناك نم لك لع بحاوو هيلع مدقت : اهنآل ًاضوع طعب م مامإلا خإ اهيلطي اه>وز ءاح

 ءاحف مامإلا راد ىف ىو امحوز اهباط ىتهو ضوعلا هلف هنم اهعنف مامالا راد ىلإ تراضام مو ؛ اهحوز ابعنعإ نأ

 راد ىف منقت نأب ضوعلا هل نوكي امتإ هنأل ضوع هل نكي مل مامإلا راد نع تحنت ىتح مامإلا ىلإ اهعفرأ مف اهجوز

 تنتتسا تدترا 3 ةنلسنا تمادك ولو « هل ضوع الف مامالا كراش 6-3 اهميغم وأ امتوم دعب اهلط ىمو 0 مامالا

 امبلطو تدتراف كار نأ لش مدق نإَو » ضوع الو تتاق دقق لتعلا دعب امحوز مدق نإف تاتق الإو تان نإف

 ضوعلا ىطعأ اهبلطف لتعت نأ لبق هدترم ىهو مدق نإو ؛ تلتف الإو تاتا نإ تد.دتساو ضوعلا ىطعأو اهطعي مل

 التف مث ا املطو تمدق نإو ٠ اهنم هعنم مامإلا ىلع نآل ضوعلا بح وتسا دقف اهبلط ىتمو « امناكم تلتقو

 رخآ ىف اهنأ ىري ناك نإو تمت مل ةايحلا ايفو مدق ول كلذكو ضوعلا اهبجوزاو لقعلا وأ صاصقلا هنلعف لجر

 ةحبذلا شيعت امالإ ايف شيعتال لاح' ىف تراصف ةنانج اهملع ىنِح نوكست نأ الإ لاوحألا هذه ىف اهعنم ُهْنأل قدر

 ظ نورك نأ لارا ءله قف اهايإ هفعنم مامإلا ىلع نك اذإو 0 اضوع اف ىطعي الف ةتمملا لاح َّق ىهف

 ن* ىلإ اهبلط نإف هدلب هفلخم لاو وأ“ مامإلا ىلإ اهبلطي نأ الإ لاحم ضوعلا بجوتس, الو ضوعلا هل ناك ةارْخأ

 مامالاىلإ لصوىّتمو ؛ ضوعلا هب هل ناكل اذهذ اده مامالا هلوب م نع لاو وأ مامإلا ةصاخ وأ ةماعنم مامألا نود

 تناك نإو « هل ضوع الف هلإ اهملط مث مامإلا ىلإ لصت نأ لبق تتام نإو ٠ ضوعلا هلف هللإ لصب مل نِإو ام هبلط

 اهملطف ارح 0 اكوام ناك نإ جوزلا قارف رايتخاب مامإلا ردأ اكولم وأ ار ةلتر ةخورما هقول هك

 اهال وأ ص وع 2 قدعت لاق ٠ نم غ ملطف 1 رفاك مدق ن نإو 0 حاكنلا ىلع 1 اًناسسم مدق ىد هقارف د مف اكول وأ

 قكاق نمو + ضرع منغ ند نإ ل ةأرملا جوزا نوكي ال ا اهجوزا الو اهالوا ضرع الف مهند تسيل اهنأل



 595 ' 00 0 ا ل ا
 مهاد مح لجو زع هللا هلعجو روهملا 0 تاملسملا جاوزأ عفدام نوملسملا ىدؤي اك روهملا نم جاوزألا نملإ عقدأم

 ىلاعت هللاو « متبقاعف رافكلا ىلإ مجاوزأ 0 جستاف نإو» الَعو زع لاقف « اناث كح ىنءلا اذ لثمىف محل كح من

 نم ىنغي ةنأك « اوقفنأ ام لثم مهجاوزأ تبهذ نيذلا اوت آف» مكئاسن روبم مكنع اوفعي مل اذإ مهنع اوفعت لف ديري ملعأ

 اهاطعأ دق رافكلا ىلإ ةكرسشم ةأرما تتافو اهربم ىف ةئام اهاطعأ دق ةماسم انتتأ كرشم ةأرما تتاف اذإ نهروبم

 باحصأ ىلإ كلذب بتكيو ىلاعت هللا همحر ( ىف(. *لا||و ) ةبوقعلا كلت ليقف كرمشملا ةئامب لسملا ةئام تدسح ةئام

 ولو « كلذ ريغ هل سيل مهملإ هتأرما تتاف ىذلا هسملل هتأرما ربم نم هب هانصصاقام كريشملا ىطعي ىتح نيكرشملا دوبع

 ةماسملا رهم ناكولو ٠ كرمثملا جوزلا ىلإ ةئاملا نع لضفلا مامإلا در ةئاه نه رثكأأ كرمشم تحت ىتلا ةماسملل ناك

 اهرهم نه صق ىرخأ ةكرشم ةأرما تتافف ةثام رافكلا ىلإ ةتئافلا ِلسملا ةأرما ربمو نيتئام كرشلا جوزلا تاذ

 الإ ةتجوز تتاف هرشم نم اصاصق الإ نيكرشملا ىلإ نيئاسملا نم هتجوز هتاف نمت ىطعي نأ مامإلا ىلع سبلو ةئام

 ابجوزل دخؤَي مل اهودررف ناك نيلالا ىأ ىلع تتاف نإو هل كلذف اهوعنمث ةدتره وأ ةماسم جسما ةجوز تتاف نإو

 . ةماسم ابجوز عم رقتو تدترا اذإ لست مل نإ لتقتو ربم مهنم

 نيندايملا ءاسن 7 عبر فت

 ةرجابم ةئلسم ةندحلا لهأ ءاسن نم ةرحلا ةأرملاتءاج اذإ ىللاعت هللا همحر (قنانتلالا ) لاق ( عيرلا انريخأ )

 ضوع الب اهنم عنم امجوز ىوس ىلو ن. اهباط نث برحلا راد وأ مالسإلا راد نه مامإلا عضوه ىلإ برحلا راد نه
 للجو زع هللا لاق ام ضوعلاو ضوعلا ىطعي امهدحأ نالوق اهفو اهعنم هتلاكوب هريغ اهبلطوأ هسفنب اهجوز اهباط اذإو

 معأىلاعت هللاو لمتحم اوقفنأ ام لثمو ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لل( ) « اوقفنأ اهلثم مبجاوزأ تبهذ نيذلا اوت آد

 ١ ةأرءا تءاج اذإفىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) هوعفدي مل اوناكنإ هلكقادصلا الو هريغ ةقفنلا ال قادصلاب اوعفد ام

 اهنآل نوسمح هيلإ تدر نيس# اهاطعأف ةئاعب ابحكن نإو ةئام هللإ تدر ةئام اهاطعأف نيتئامب ابحكن دق لجر

 قادصلاب قفني مل هنأل ائيش هلإ درت ل قادصلا نم ائيش ابطعي ملو ةثاع ابحكنن نإو « نيسمحالإ قادصلا نم هنمذخأت

 نك نإ املثما ربم ىلإ كلذ ىف رظني الو هب عوطت هنأل ائيش كلذ نم طعب مل ةماركو ةيدهو نسرع نه قفتأولو ائيش
 ' ىنأا مهس نم قادصلا اذه جوزلا ىطعيو اوقفنأ ام لثم اوطعي نآب رمأ لجو زع هللا نأل هنم اهصقن وأ هيلع اهداز

 هللا ءافأ امب ىلام» لاقإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل لاملا نم هاوس ام نود ةمينغلاو *ىئلا نم ملسو هيلع هللا ىلص

 0007 آو 2 كغ نوكم تناك لاغنألا نآنو متحلصم ىف معأ ىلاعت هللاو ىنعي « يف دودرم سمخلاو سجلا الإ يسياع

 ىلاعت هللا هحر ( ىلإ: لإ ]( ) هتاليبسف ةدع حالسلاو عاركسلاىف هلام اضف لعجم ناك لسو هيلع هللا ىبهىنلا نأ ىور

 ءاطعأ هعم فلح دهاش وأ نيماسملا نم نيدهاشب جوزلا ءاج نإف « هلبج وأ مامإلا ءرككنزو اناَذَض جوزلا ىعدا نإف

 جوزلا ركاو ايش هتربخأ نإف ةأرللا لأسإ نأ مامالل ىغضشو كلارمقم ةداهشب هطعب ١ ا 1 ًادهاش دحين م نإو

 موق لفقو هلإ هعقدت 2 هعفد 1 هفلح و اهسحات ىف اهلثم ربهم نع كا نأ مامالا ىلع ناكو مامالا هلق م هتفدص وأ

 مهعت نكي مهلع خلاصملا وأ مهل نيرضاحلا وأ نينمأتسااو ىرسألا نيماسملا نم مهعم نمت ةفورعم مثروجمو الإ

  ادهاش هدنع ماقأ 5 ةئيب الب ىفاعملا هذه نم دحاو ىلع ررملا هاطعأ نإو ىللاعت هللا همحر ) قفا تل الا ) اهنم نوداسم

 لقأ لأ هدنع رقأ مث ةنس وأ ىناعملا هذه هاطعأ ولو ةئيبلا هب هل تدهش ىذلا لضفلاب هيلع عجر ءاطعأ امن نك هلل



 داشلا بخت ج بييصحت

 "0 عا 06

 ديبالا < اسال ودم عع

 ا

 ذخأي نأ مامالل نكي مل هيلع اوبلغ عاتم وأ هل دبع ىف اذه مجاطعأ نإ كلذكو « هيلع مهملاص امن رمل ائيش هنم َدْحَأِ

 وهن اعب هايإ هوطعأ ولو , لثم ةل.نكي مل نإ هّنمبق وأ هلثم وأ فلسلا درب مامإلا هْدْجَأِبف هايإ هنوطعي ©27ىشلا هن

 همزلي الف ريسأ وهو هارتشا نيح هركم هنأل نمثلا وأ هتميق ممطعي وأ ريغت نكي مل نإ مهملإ هدري نأ نيب رابخلاب
 ىطعأ ول انلق اذهمو ىلاعت هللا همحر ( قفانخلالاف ( هارتشا ام هيلع مل بجوام هنم مهطع نأ ماماللو ىرتشا ام

 ضوع الب مهديأ نم هعز الإ هل لحب مل هوءاج مث نيماسملا نم مهمديأ ىف ريسأ ىلع نامألا نيكرسشملا نم اموق مامإلا

 لهأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىطعأ ام () نيكرشملا ىدنأ ىف نيداسملا لاومأو ريسألا لاح فالح نم تفصو ال

 بهذ نإف . فاتب اولاني نأ مثريغ نمو مهنم نيعرنمملا مثرئاشعو مهناوخإو مثؤانبأ مث نيذلا ماجر در نم ةيبيدحلا

 قفشأ ممولهأو مهؤوابآ هل لبق مهاطعأ امي هلهأ ىلإ ةعبر ىلأ نب شايعو هيبأ ىلإ ليهس نب لدنج ىنأ در ىلإ بهاذ

 ىلع نيمهتم اونوكي نأ نعالضف مهنذؤي ام مبسفنأب مهتوةبس اوناك عملعأو مهتمالس ىلع صرحأو يلع سانلا

 مهيلع نوددشت, اوناكف مهئابآ نيدو مهيد مهنالخ مهنم اومقن انإو باذع نم هنوامحمال رمأوأ فلتب مهولاني نأ

 « ناممإلاب نكمطم هبلقو هرك أ نم الإ » لاقف هارك إلا ىف مثألا مهنع لجو زع هللا عضو دقو مالسإلا نيد اوكرتي

 هل لاقيو ةدحاو مهلا سيلو « ده+لاو عوجلاب هولببو لتقلا ناولأب هلئقي دقق هتارقؤ ةتلت ريغ نيا

 ملو نمملع اهضرع دنع نفعض ةنتفلا نهب ديرأ اذإ نك اذإ ءاسنلا ىف حلصلا ضقن لجو زع هللا نأ ىرت الأ اضيأ

 نهو نهجاوزأ نهبيصي نأ نهبف ناكو لوقلا نم نوكرمثملا دارأ ام راهظإ ىف نوعست ةبقتاا نأ لاجرلا مهف نمبفي

 امف لعفي نم نيكرشملا ىف ناك ارو حكني نمت سيل لاجرلا نأ الإ لاحلا اذه ن٠ رثك أ ىف نيماسملا ىرسأف مارح

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو « انغلب

 2 رلا أرق )»ع نه ونحتماف تارحاهم تانم وما كءاج اذإ 00 لحو زع هلأ لاق . ىل اعت هللا همحر ) قفأ 7 "هن اللا (

 ةمصعلا عطقو رفكلا راد ىلإ نددري نأ نم تارجابملا تانمؤملا عنم ةيآلا ىف انيب ناكو ( قفا:ةلالاؤ ).ةنآلا

 نم نه-اوزأ ملل مو 'هددع تضقنا اذإ ةمصعلا عطق نأ ىلع ةنسلا تلدو ؛ نو+اوزأ نيو نبنيد مالسإلاب

 نهدمع |رككلل فدألا تامف د ىلا ممتاقفن نأ اهيف لومعمو مهئاقفن جاوزألا لع دري د اهيف انيب ناكو نكرشلا ١

 نأو مهاسن نم نوءونمملا مهنأل تاقفنلا نوطعي نيذلا جاوزألا نأ نيبو « اهايإ نهوطعأ دق اوناك اذإ روهملا ىهو

 جاوزألا تاوذ ريغ اوحكسي نأ ىف مهرلع لاكشإال هنألن هروجأ نهوتآ اذإ نهوحكني نأب نيءاسملل نوذأللا مهءاسن

 هللا لصور ينيب و ءاسنلا مالسإ جاوزألا ه6 لو 2 نأ عطق قح جاوزألا تاوذ حاكت ىف لاكشإلا ناك اك

 دقو جاوزألا تاوذ الإ تتاف ةأرمانم هتقفن دحأ ىنؤي الف جاوزألا مالسإ لبق ةدعاا ىضب كلذ نأٍلسو هيلع هللا ىل-

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نابأو نيماسملا نم نهمنابأف « رفاوكسلا مصعب اوكسع الو » نيماسءلل لجو زعع هللا لاق

 اولأسيلو منقفنأ ام اولأساو »لاق . نافلتخمال ةأرألا مالسإف ؟<حلا جوزلا مالسإ ىف محلا ناكف ةدعلا ىضفع كلذ نأ

 اوتوأ مالسإلاب مهاوزأ نايتإ نوكرشملا مهعنم اذإ نينمؤاان٠ تاكرمثملا جاوزأ نأ معأ ىلاعت لاو ىنعي «اوةفنأ ام

 . لمأت ) خا ءىذلا هنم كارو رهط همم هر نأ مامالل نكي مل 2 لصألا لعلو طقس هيف )01(

 . هبنتف . نالف لوعذ٠ ىطعأ ام : هلوق"(0)

 يل نا



 ين لئاق لاق نإف ٠ مالسإلا ةمرح مل و مهم: سيل مهققر نال ىو[ 15 3 اهوطق نأ امدح نالوت ةكفلإ

 نود رارحألا ىلع ل نوماسملا فات رف ( بم ل ىوذ 5 لودي لحو زع هللا ْنإف لاك ِ؟ مهم رك

 اونمأ اووص اذإ.مأب ةميقا مهيلع دري امنإو كلام مث لاقي امنإ كنه مث لجرلا قرقرل لاقي الو لدعلا ىوذ كيلاملا

 ؟ تكافا هنأل كواعلاا ةمنق دري نأب ؟> ةنئاف از هك ا دع درر نان لو ع دكا ؟> الذ نامأ مو محلا وءأ ىلع

 لاجرلا ارحألانم ائيش هيف مهطعن لاهو هلثهمبيلإ نيماسملا تاف,اذإ مهنم دخان نأ انلق . ةقفناا نم هيف مهيلع انددرامو

 ضوعلاعببلإ دري نأب ؟جامتإ لجوزع هللا نأل هلثم مهيلإ نيماسملا تاف اذإ اًئيش مهنم ذخأن مل جاوزألا تاوذ ريغ وأ

 مهيلإ تاف نميف مهنم ذخاي الو ةميق مهيلإ دربال ىلاثلا لوقلاو . هلثم مهنم اوذخاي ناب نيملسملل - ىذلا عضوملا ف

 مهنكعإ نأ تفدوام 0 الإ موقلا عااطإ ١ اذإ ماالل زوج الو : مهم اوسدل مهقيقر نآل ةمق الو انيع قل نم

 مهعلإ ىدؤي نأ ع اا مهنأ مدرع رقأ ولو ءىذل هيلع مل ىءقي الو مهتم تكلفناق مهد َى اريسأ 7 لع نم

 | 2111 لكو ءارك آلا رثك 1 ىه ةزورض ىلع ةومهاطعأ هنأل هيسحم لسملا جر و مهل هنم هذخأي نأ هل زي مل ائيش

 ىلع الام مهنم ذخأ برحلا دالب ىف اريسأ نأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( قئانتلالا ) همزلي ل هارك إلا لع ءزلل

 ضوعلا وأ ل ثم هل نكي مل نإ هتميقلثم وأ لثم هل ناك نإ مهاد لثم مهيطعي نأ نيب رابخلاب ناك اضوع هنم مبيطعي نأ

 نامأ ىلع هذخأ هنأل هدقنام درو هدر ريغت ناك نإو ريغ سس ١ نإ هنعب مل! هدر هدب َّق ناك نإو .هب اوضر ىذلا

 لكل لك 2ك ذل نم اموق املاص ول اذكهو . اضع هب دخأب مل امف ةرورضلاو هارك الاب طرششلا هنع تلطبأ امتإو

 نوكسمعدق مهنأو مهنم سيل هنأ لبق نه مهيلع هدر انل نكي مل اناتاف تلفناف مر يغ نم ريسأ مهددأ ىف ناكف تفصوام

 . هريغ نع هن 0 ك0 اك اسعإ مهذم ناك نم تبيدعنو لف نع

 ىذلا حلصلا ةيبيدحلا لهأ حلاص ملسو هنلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انظؤح ىلاعت هللا همحر ( ىنا:ةلللاف )

 ةرجاه» ةملسم طبعم ىلا نب هبقع تنب موثلك مأ ميلع تمدقكو هلوو لاحرلا نم هيلع مدق نم نيب ىلحُ تفصو 2 د ١ - 9 ا - | .٠ 3 ف تت

 لاجرلا ىف هكح ريغ نيف حو ءاسنلا ىف حلصلا ضقن لجو زع هللا نأ ربخأو امبنم اهعنف اهنابلطي اهارخأ داك
 هللاواضوع نبيق نهجاوزأ كدعلا ١ حلصلا ىف نهذر لحد م ول هناب ةييدحلا حاص ّق اا ءاضلا نأ ىلإ كهذ ا

 تارجابم تاندؤملا مءاج اذإ » ايف تلز' ةبآلا هذه نأ ريسفتلا لهأ ضعب كادر ( قنات الاف ) عأ ىلاعت

 « ةءارب ١ ىف ىتاا ةبآلا عم ةيآلا هذه لاق حلصلا ىف نك ءاسنلا نإ لاق نمو « ةيآلا عيرلا أرق « نهونحتماف

 هضقن ةعاطلاف زوجمأال ام ىلع مامإلا حلاص اذإ انلق ةءارب ىف ةيآلا عم ةيآلا هذهمو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالاف )

 م نأ كاحرلا ىف مثاطعأ ام نريف انظفح اهف ناكر ىطعأ دقو ءاسنلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص كلا لرسر عنص سه

 آناعآو ادوهع هلع اوذخأف نيملسمللا نم لجرب نوكرمملا رفظ اذإ انلق اذه.و « ةءارب/تف ةيآلابو مهنم نهنأو نينثتسي

 هركم ناعأ اهنآل اريثك الو اللق مهيطعيال نأ هل لالحف لام وأ ىرسأ ددعب وأ اذكب مهيلإ ثعبي وأ مهيتاي ناب

 3|لوسَر عنمي مل : هل لبق كلذ ىلع لدام لئاق لاق نإف ٠ هءاج نإ مهيلع هدري نأ هيلع مامإلا ىطعأ ول كلذكو

 لوسر هلع كلذ اك مف همم رخآلا برشقو امهدحأ 0 هب ابهذف هاءاح نيح هلو ند ريصن انأ رو هلع هللا ىلص

 ماعألا ىلع مارحو كك ناعأ اهنأل ناعإلا ّق هلع عر الو هل نيسحتلا هش الوق لاق لب مسو هلع هللأ ىلد هللأ

 نأ مامإلا ىلع مارح كلذكو ٠ هسبح ع وحرلا وه دارأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( قنانثلالا ( مهيلإ هدري نأ



 نياةسال رظنلا ىلع الإ لاحم نداهم نأ هل مزالب سلو كلذ ىأر نإ را ةعب رأ نم لقأ ىلإ ةدملا مامالا لعجمو لاق

 0-0 مل نإ فاخ اذإ 0 ةسرأ هد ةطق نإ هند 1 نكت نإو همالسإ اجر نأ رظناا ىف هل زوحمو نداه نمل نيبو

 كَ

 ىلاعت هللا همح ر(قفاختلالاف )ررْسأ هتدمو هتدمىنأت نأ لبق ن٠ مالسإلاب هلعلجوزعّلا متنأ مثمالسإلا نم نميلا

 كلذ نأ ن٠ تفدو امل هللإ ذدي نأ هلعف رم ةعب رأ كَ 0 لعجب نأ هل سيل تلق نمل مامالا لعج نإف

 !| اير راه جر 0 نيد نا وقصي ملو هيلع هللا ىل كا ىلا كلذ عندج ل3 هدال ىلع رهظ نإو نيكرسشملاب قحدلن نأ لعفت
 ع : 3 . - -

 ىفأال لوع نأ ريشا هفارأ/ نو رثك 123 تناك اذإردل_ سلو « املك هديل را [ةدلاةقو ول ش

 .ربشألا ةعبرألا زواج امف وه امبإ داسفلا نأل ربشأ ةعب راب كل

 اكرشم وأ اماسم هدإب ءاح ن. مامإلا دري نأ لع ةندحلا عاج

 نداه ٍيَسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نأ ىزاخملاب ملعلا لهأ نم ددع كد : لاع نا هع ( قنانتلالا )

 ىلإ ءاج نهو هيلع هودرب مل ادترم نيهسملا نم !ثيرق ءاج نه نأو اضعب مبضعب نمأ. نأ ىلع ةيبيدخلا ماع اشيرق

 دالب ىف ةنيدملا ريغ ىلإ اءاس٠ من٠ جرخ ن.٠ مهماع درب نأ مهطعإ ملو مهماع هدر مهند ةنيدملاب سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 طرنشلا اذه نم ائيش ةكم لهأ ريغ رسم ىف ماطعأ هنأ مينءدحأ ركذي لو هلخ ردات نك نإ 200 1 ١

 نيب حلصاا مف انيبم ءاضق كل انيضق نيرسفلا ض.ب لاقف «انيبم احتف كل انحتف انإ» ,متداهمق هيلع لزنأ هنأ 1

 هللا خسنف ةرجاهم ةماسم طيعم ىنأ نب ةبقع ةنبا موثاك مأ هتءاج ىتح اذه ىلع ةكم لهأ نيب و سو هيلغ هلا ىلص ىنلا

 ةيآلا «نوماعإب ملعأ هللا نهونحتماف تارجابم تانمؤملا ؟ءاج اذإ » ىلاعتو كرابت هللا لزنأو ءاسنلا ىف حلصلا لجو زع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىوراام اذه نم مامالل زوجمو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) اهدعب امو اهلك

 اذإك لإ لك كددر) نأ عنمو حلصاا ىف ن نك نإ ءاسلا ذأ خسن لجو زع هللا نأل ءاسناا نود لا- رلأ ىف لعف

 نود لاجرلا عنوال نأ لع حلاص ةييدخلا لهأ سو هلع هللا, ىلص هللا لوس هلع حلاصام لثم ىلع ماءإلا حلا

 هبلطي نه ءاجو هسفن مامإلا لزخه ىلإ برحلا راد لهأ لاجر نم دحأ ءاج اذإ برحلا راد لهأ نم لاجرلا ءاسناا

 ضرألا ىف بهذي نأو هلال ناد أ جسأ ن ه ىلع راشأو هب باهذلا نم هعنعال 3 مهندو هنيب ىل> هئايلوأ نم

 ن٠ ةعامج هب تقحلو السم صولاب قحل ريصب وبأ ناكدقو « ةريثك مغارم اهبف ةعساو لجو زع هللا ضرأ نإف

 مهكرتنو متثج اذإ مهن..كسنم ال مث مهؤن ال نأ كك انيطعأ امنإ » كاقف ملسو هيلع هللا ىلع ىننلا نم مهوباطف نيداسملا

 ناك نم مملإ ثعبي نأ ىلع مامإلا حلاص اذإو : هللا همحر ( قنانتلالا ١ اوءاشام نيكرسشملا نم نولانإ

 رمأي ملو دحأب مهن« مهمإإ ثعب مل لسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر نأل حلصلا زحي مل هتأي مل نمت مهنم هثعب ىلع ردقي

 نأ ىلع مهأاص اذإو ٠ هريغ عنع 0 مل لإ هانددر ىنع اأو كلذىلع ردقي وهو مهئايتإب هباحصأ الو ريصب ابأ

 سيلف ةيبيدحلاب حاصلا ىف 0 نكي مل نإ نمنأل نونم مهعنم هيلعو حلصلا زحب مل هنثج تاماسم ءاسن, ن٠ مهعنمال

 هللا لوسر عنمو ر رافكلا ىل نهوعجرت ال نأ كوارع هللا 2 دقف هف ناخد نأ نإ نر اذه ىلع حلاصي نأ هل

 مهيب و هنيب ةيلختلا هل ع 000 مل مهنم ًابراه ى وأ هوتعم ن 00 نم اذكهو ءاسنلا نه( هءاَج ن.ٍجسو هيلع كا ىلص

 دري. الو ائيش نوكرمأللا امهم لاني نأ اباوث افرهال نأ ءاسنلا ىلع نادي زيو عم اًعنءال نأ قءاسنلا ا 1

 تايورلا ف وهااعإ درلا نال ايش تاحوزمما ريغ ءاسناا ىف مهملإ دربال ا ائيش هوتعم ىف الو ىص ىف مهملإ

 مهئاطعإ ىفو هيلإ هجورخم هقتعأو مهيلإ هدرب مل السم مهديبع نم هءاج نمو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةالا)



 ت16
 رمأ نأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نيبو هنيب قرفلل لق ؟ لجو زع هللا ىرقأ ام لوق.ال م !ذ لبق نإف . مهنماع

 ١ تال ىحولاب ملسو هيلع هللا 0 ااا ءاك لحو زع هللا

 ىلإ هوعدبو لجو زع هللا باتك هيلع ولتي ىتح هنمؤي نأ مامإلا ىلع قحف مالخالا ديري نكارشلا نم :ءاج نم
 نإؤ» 0 هلع هللا ىلص هبنل لجو زع هللا لوقل مالسالا هلع هب لجو زع هللا لحد نأ وحرب ىذا ىنعملاب مالسالا

 نمو:ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاؤ ) ةبآلا « هنمأم هغلبأ مث هللا مالك عمسإ تح هرجأف كراجتسا ن :ءكرشملا نم دحأ

 هلق تح وأ مالسألا دالب ىف ناكام ن .دهاعملاو نيءاسملا نم هعنع 0 هغالعإو هنمأم هغلبأ هيلإ ذ ددب تاق

 ىلع هلتقي نغوأ كنم ملعأ ىلاعت هللاو ىنعي #1 هغابأ مث ( قناتثلالاف ) دعب مأ كلذ برق ا مالسإلا دالب

 قدأ مامالا هغلبأ اذإف . كعطب الو هنمأنال ىذا هودعو كودع نم كرغ نم هناعأ ال كعطب نم يدار ىلع

 نم مالسإلا مح هلع ىرحم نمو مالسإلا لهأ نم املاس هجرخأ اذإ فاك ىذلا هنمأم هنلبأ دقف ائيش نيكرسملا دال

 ناكن إو « هنم لبق ةيزلا ءاطعإ ىلع مق نأ الإ درو ىشلا فلك ةيزجلا لهأ وهو اندالب هب عطق نإف مثدبع لهأ

 اهبف نمأي ىلا هتزيشع تناك نإو هنمامي قحلأو مالسإلا دالب رقي لو لمح وأ ىلا فلكي ةيزجلا هيف زوال نمت
 امهنم نكس ناك ثيحب هقاحلإ مامإلا ىلعف نانمام هل ناك نإو مامإلا ىلع كلذ نكي مل امه دعبأ غلبي نأ داراف ةديعب

 مالك عمس, ىتح هريحي نأ هلأس قمو « ماءإلا- ءاش امهأب مامإلا هقللأ آعم امهتكسي ناك كرش ادلب هل ناك نإو

 هنم هنماتسا ىذلا هموم هب زواحم مل ولو مامإلا ىلع اضرف كلذ ناك نيكرمملا نم هريغو هنجام هغلبي مث هللا

 نيملسملل رظنلا ىلع مهتدابم ماماللف ةندابم نيكرمت ا نءموق لأس اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا:ةلالاف )
 رظنلا ىلع مهتداهم هل سيلو رظن كلذ ىف نكي مل اذإ مهتتداهم هل سيلو ةنؤ. الب ةيزجلا اوطعي 51 |وملتل تاتا

 نيكرشلا نم متذهاع نيذلا .ىلإ هلوسرو هللا نم ةءارب لجو زع هللا لوقل ربشأ ةعبرأ نم رثك أ ةيزجلا ريغ ىلع

 لهأ ىوق امل ىلاعت هللا همحر ( قفا“ لا](ث ) اهدهب امو ةبآلا « هلوسرو نيكرشملا نم ءىرب هللا نإ » هلوق ىلإ

 0 سدد كا نس اد 00 00 اع لحو 0

 دعب ةمأ نب ناوفدل رف كلنا ل لعج و لاق « لحوز ت1 اهضرف ىلا ةياغلا 0 32- اة الإ تامآلا

 ىلاعتهتا همحر( ىف|ن “م االاؤ ) رهشأ ةعب رأ ىلع نوملسملا ىوق نأ دعب اذحأ داز هفلعأ ] م رع ةعب رأ لامس 1 حف

 لجو زع هللا اهلعجف ةمولعم ةد ريغ ىلإ نيعداوم اموق سو هيلع هللا ىلح ىن'ا اودهاع نيذلا ناك ليقف

 لبق ةدم ىلإ مثدهاع موق ىف سو هيلع هللا ىلص هين ىلاعتو كرابت هللا رمأو كلذك هلوسر ابلعج مث ربشأ ةعبرأ

 هللا لوسر لعف امو مبف لجو زع هللا ضرف نم تغدو امل ربشأ ةعبرأ نم 2 وق نيملسلابو ةيآلا لوزن

 هتدم ىلإ هدبع هِلإ مت, نأ رمأ ن م ةدمو ٍلَسو هيلع هللا ىل اص ىنلا ةدم تناك 5 فرعأ الو لاق : ٍلسو هيلع هللا ىلد

 ا ةيسهالللا لمأت « كعيطي نم 301 (( : هلعل )١(
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 ُّ َّ و 10-2 5 نإ عك تا 9 3 ل 0 تا 01
 هنلع هللا ىلك هللا لوسر نال ىدفي نأ ساب الف ةبدقب الإ ىل# الق وسم رسؤي وأ اهريغ ىف زوحم هلاك اهيق زو

 باها فأن ء ةبالق ىفأ ن - تيا نعؤئقللا نتاهولا دعا ريخأ « نيلحرب ودع رض هب احدأ نم الجر ىدق و

 . نيالحرب الجر ىدف ملَسو هيلع هللا ىلط هللا لوسرر نأ نيصح نب نا |

. 

 نيماسملل رظنلا ىلع ةنداهملا

 ٍرسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيب برحلا تماق : ىلاعت هللا همحر ( ىفإ:ةلللاف )كاق ( عيبرلا انربخأ )

 ون ى> 0 لهأ ىلع هاياريس تراغأ مش ش ردو نم هنود برجال افوح لصو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاقل سامنأا قو 1

 رمتعا مث فيلا 0 لهأ ةنم 1 لهأ عمو ةماه لهأ شرق دا لا دحتب هودع ند هل دعي نم دادعإو هايارمس

 مهلو هعنم ىلع تّدِجو هل تعمجف شرق هب تعمسف ةئاعبرأو فلأ ىف ةيبيدحلا ةرمع ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر
 كلل نحو هلع هللا ىلد هلأ لوسر مهن دابق حلصلا اوعادتق صو هيلع هللأ ىلد هللأ لوسر هيف جرخ نع م عوج

 لزنو نينم ردع مهدد و هملد ةندهلا تناكو ميلع ىوق اذإ ضرف اومملس ى 2 مه اتق نأل دبألا ىلع مهن داع مو كم

 26 برحلا تناكاهتم مظعأ حتف مالسإلا ىف ناك ا بابش نبا لاق 0 اح55 كل ان>:ف انإ» مثرمأف هرفس ىف هيلع

 ملسأ نمي رثكأ ةندملا كلل“ نم نينس ىف ملسأ دقلف هلبق الإ لقعي دحأ مالسإلاب ماكتب مل اونمأ اف سانلا تجرحأ

 ل ىلص هللا لوسر م مها زق هراد لزعي ملو هيلع هب دتعي ازاكنإ هريغ هلع رك 0 حلو شا رق ضعب ضقن مث كلذ لبق

 نم ارظن شب ارق ةنده تناكو ىلاعت هللأ همحر ( "قنا هلل ْ ) ةرغ مهنم تبيصيأ ههجول ايفحم حتفلا ماع ٍلسو هيلع

 اودارأ نإو هلاتق ىلع مثدحو مثودع ع ةريكأ نم تفصو ندللا نرد الل نيماسملل ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لودر

 ةلزان نيملسملاب تلزن اذإ مامالل بحأف لاق مالسإلا ىف اولخد ىتح سانلا نمأو مثريغ لاتقل هغارفو مهملع لوخدلا
 "راع الو هدم ل ل1 نا 0 ابيف ممل رظنلا نوكي ةنداهم ىلاعت هللا ءاش نإ مهب لجو زعغ هللا اهرب ال نأ و رأو
 وعن م نإف ةدملا ءاضقنا دعب ند كرشلا اولتاق ةوف نيملسملاب تناك نإف تناك اك ةلزانلا تل ةييدحاا لعأ ةدم ةدملاب

 ثدحب دع مثودعل فعضلاو نكءاسمال ةوقلا نأ لق ند اهزواحم الو اهمود وأ ايلثم هدم دام نأ ا الق مامإلا

 نإف ةيزلا اوطعي وأ اونمؤي ىتح نيكرشملا لآتق ضرفلا ٍلصأ نأل ةضقتنم اهنم رثك | ىلإ مينذاه نإو | د 5

 غلب م الش ( متدهاع نذلا الإ »ىلاعتو كرامت لاقو « ناكرشملا نم نم متدهاع نيذلا ىلإ» لاقف ةندملاب نذأ لحو زع هّللأ

 زواحن الو نيملسملل رظنلا ىلع الإ نداهب نأ زحن مل ةيبيدحاا ةدم نم رثكأ ةدمب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دب الأ ىلع ةقلطملا ةندملا نإف ةقلطم ةنده ةدم ريغ ىلإ رظنلا ىلع نيكرشملا نم موقلا نداه نأ مامالل سيلو ( لاق )

 نأ هةر 1 ارظن 50 راق م لإ ذيل نأ دا نإ ىح هللإ رايخلا نأ اع مداه نككلاَو تنضوالل 2 هو

 تناكو ةونع رييح لا 1 اك هلع هللا ىلص هلل لوسر حدتفا | يعل لف ؟ لص ةدملا هش لبف لئاق لاق نإف لعف ديك

 نماسمللو هل نولمعيو لحو ع هللا مثرقأ ام مثرق كَ ىلع هو>لاصف احاص دحاو ندح لع الإ اهرارذو املا>حر 0

 نيفلاحم ا اهأ 3 ومع تناكاف ناكر شم طسو رغد 6 تناك معن لق 5 ناملسملل رظن اذه ىف لق نإف رمثلا ن هم رطشلاب

 2 نيملسملاب نس و ةنؤملا مموفكف ةرورض م الإ م ال ةكو تناكو ممم أهعنم ىلع ءايوقأو نيكر ثشمال

 مح دنع تلف زاححلا نع دولا ءالحاب مس هيلع هللا ىلص هللا لوشسر رمأ نوملسملا شك الف اهعنعإ نم مرنم اهلزنف ,

 مهقحلي نأ هيلعو هيإإ كلذف ةندهلا ضقن هل ادب اذإ هنأ ىلع مهنداه ةدمريغ ىلإ مهنداينأ مامإلا دارأ اذإف مهالجأف كلذ



-- 
 وأ هنعب فرد لتاق ةدرلا ىف نك ١ هلعل لاق اذه لاق نمو هربغ الوا ّدَح االاو لام الو:دوفالو مد نم لام نيماسم

 لاقو رخآ عضومف ىدنع هلوقب امهبيشأ ىدنع اذهو ( عمراا لاق ) مدلا ةالو هبلطي ملوأ هيلع كلذ تبثي يف 4

 5 ةدرلا دعب هولان مف ةع اق م,يلع دودخلا نآل اريخ هدزت ل 1 ةدرلا ا ُ نإ كلذ ىف

 اك 05 دا درع دارا ةمدلا لها تدحأ م

 0 الحر اولتاق وأ قيرطلا مهنم موق عطقف موق نم ةيزجلا ا اذإو - ىلاغت هللا هحر ( قفاخثلالاف (

 - ِء
 تفقوعو دحلا هيف امف دح دهاعم و وأ ماس» قإ اذاشف مظأ وأ ناز مهنم ىنز وأ أ ًادهاعم وأ اماسم اوءاظ وأ هوبرضف

 ذهعال ضقنلا نوكيالو همد لح دهعال اضقن اذه نكي ملو لت هيلع بج نأب الإ لتقي ملو ةبوقعلا هيف امف ةلكتمةبوقع

 ىلع لتاقي لو هلإ ذبن محم رفأ الو ةيزجلا ىدؤأ لاق ولو كلذب عا.تمالاو زارقإلا دعب جحا وأ ةيزجلا عنع الإ

 اذإ مث مالسإلا دالب نم جرخم نأ ىف كانلجأ دقو اهم كرارقإو ةيزجلل كئاذأب نامأ كل مدقت دق لبقو هناكم كلذ

 لو ةلكنم ةبوقع بقوع مهتاروع ىلع لد, نيداسملا ىلع نيكرمثملل انيع ناك نإو هيلع ردق نإ لتق هنمأم غلبف جرخ

 لتوق هنمأم غلب اذإف هيلإ ذبن ةدم ىلإ عداوم هانعم ىفام وأ اذه نه تفصوام ضعب عنص نإو هدهع ضقني ملو لتقي

 مهلإ دئاف ةنايخ موق ند نفاخ امإو » لحو زع ةّنلا لوقل ابيل طعفق ةيزخلا هنم لبقت نمت نوكم وأ ملدسإ نأ الإ

 هلوق ىف مهدم ىلإ مثدبع مهلإ اوم نأ اونوخم مل نيذلا ىف رمأو ىللاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) ةيآلا «ءاوس ىلع

 .ةيآلاع مهتدم ىلإ مثدهع مبلإ اوعاف ادحأ مكيلع اورهاظي لو اًئيش ىوصقن ١ ل م نيكارنلابنم عدهاع نذلا الإ د

 ةئاهممللا

 ةيزلا اوطعي ىتح باتكلا لهأو اوس ىتح باتكلا لهأ ريغ لاتق لجو زع هللا ضرف ( قفا: لالا )

 فك دقو مهونداهب نأو نيكرمشملا ن٠ نيقيرفاا لاتق نيهاسلا ىلع هللا ضرف اذبذ «ابعسو الإ اسفن هللا فلكيال»لاقو

 مع ىب لثم مهنع مثهرود تطاتنا ذإ ةندابم الب ةاكوألا لع نا رك لاف نع مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةنيدملا مدق نيح عداوو اسان سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نداهو اودسأ نذلا مث اوناك ىح ءىطو . دسأو ةعدرو

 عساو هكرتو مهيلع ىوق اذإ ضرف نيكرماما ن. نيفنصلا لاتقو ( قفا: ةلالاف ) ممن هذخأ جرخا» ريغ ىلع ادوب
 دقف اولتوق اذإف ةنداهلا ريغو ةنداهكل رظن نيماسدلل مهكرت ىف وأ فعذ مهضع نع وأ مهنع نيماسملاب ناك اذإ

 ةقئاط وأ ناكرشملا لاتق نع نودسا| فعض اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىبثئإ:هلالاؤ ) اهعضوم ىف مهيف ةريسلا انفصو

 ا 7 ل 0 دامو مرتع فكلا مل زاج مهتم مهل نع وأ نيدسملاب ةلْخ وأ مثددع ةرثك وأ مثراد دعبل مهن

 الإ الإ نتف ةودحأل نإ روع الو ءذخأ ىلا ناك رثك وأ لق ًاثش نوكرش ١* مهاطعأ نإو نيكرمشملا نم هنود

 مكحلا مهيلع ىرخيب نأ اوطعي ملو ءافو هيف ن ناك وأ 0 زاب ءافو هف نكي ل اذإ اهيلع نووقي نياسملا نأ نورب ةدم

 نيملسملل لتقلا نأل مهنع اوفكي نأ ىلع لاحم ًائيش نوملسملا مممطع, نأ ىف ريخالو ىلاعت هللا هحر ( قنانتلالا )

 قحلا ىلع نورهاظ نالوتقءو نيلتاق هلهأ نأل هلهأ نع فكي نأ ىلع كرمش» ىطع. نأ نم زعأ مالسإلا نأو ةدابش

 مهتلقو ودعلا ةرثكل اوملطصي نأ نوفاخيف نيماسملا نم موق محتلب نأ كلذو اهنم رثك أ ىرخأو ةدحاو لاح ىف الإ

 تارورضاىاعمن. هنأل نيكرسثملا نم اوصلختي نأ ىلع مهلاومأ نم ًائيشلاحلا كلت يف اوطعي نأ سأب الف مهيف ةلخو
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 ديعلا ]وكمان ذل اك هلا

 اولتقف نيداسم وأ ةءذ لهأ وأ نيعداوم موقوىلع اوراغأف اموق مامإلاعداو اذإو :ىلاعت هللا هحر ( قناخت الأف )

 اولتق نع مهمزلأ معلع ربظ اذإو مهٌؤابسو مهلتقو مهوزغ ماماللف حلصلا ضقن اورهظي نأ لبق مهلاومأ اوذخأ وأ

 مامإلا اونذآو دبعلا اوضقن نإو : لاق . نامضو دوقو لقع نم ةمذلا لهأ مزاي ام محلا هلام اوذدَحأو اوحردو

 ريغأ وأ اوراغأ مث مبتيحان ىف عانتمالا اوربظأ دق مهنأ الإ برم مامإلا اونذأب مم نإو دهعلا ضقن اوررظأ وأ برحب

 مهيلع نوكيال امهدحأ : نالوق اهيفف مهيلع رهظ نإف « اولتقو اوبسو اويروح لاملا اودَخأو اوحرجوأ اولتنف مهيلَع

 لاق اذه لاق نمو «0١لاملا نم كلهام اونمضي ملو هنيعب لام نم مهدنع 0 مهنم دخأو حرجالو مد ىف درق

 ىلع ىرجنو 4 نيدهاعملا نس 2 كنأ تمعزو دوقلاب نينءؤملا نيب لحو زع هللا تح دقو اذه نيد تقرف اعإ

 لاق نإف . افلاخم هيف لعأ ملام مث مريلع اسايقو برحلا لهأ ىف ةنسلاب الالدتسا تلق . نينمؤملا ىلع ىرح ام نيدهاعملا

 نم دحاورتغ شيرق نم دحاو ريغ لتقو « كريشم ىشحوو دحأ موي بلطملا دبع نب ةزمح ىشحو لق : تلق ؟ نأف

 هللا لوقا كلذ بسحأو ادوق مهنه لتاق ىلع ممسو هيلع هللا لص هللا لوسر لعجم يف لتق نه ضني لسأ مث نيالا

 نوبراحلا نكف نيكرشملا نك: نيزاخلافاتلد لاهي فلس دكا مهل رفغي اوبتني نإ'اورفك نيذلل لق » ل> وزع

 ةحيلط لتقو اودتزا مث هريغو ةحلط لس مث ةنمللا ةلالد نم تفصو امو مكحلا اذه نم نيجراخ نيك رشلا وم
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 . عانتمالاو برحلا لهأ نم اراصف كرشلا هو>أو ةحلط ربظأ ام دعب نصحم نب ةشاكعو مرفأ 3
3 5 
 اد ةروحلاو

 كوورة اج نأ انز نيعداوم نييدوه سو هيلع هللا قاع هللا لوسر مجرو : ىلاعت هللا هو قثانخلالاف

 دهاعدو ملس» لام ىف عداو٠و ىءذ لك ىلع مم نأ الإ زحي مف « هللا لزنأ اع مهنيب حاف كوءاج نإف » هيلع

 ممم مل اك عانت.الاو اهراهظإ دعب باصأ امب هلع مك مل اهيلإ راص اذإف ةب راحلا رابظإ ىلإ رصي ملام باصأ امب هباصأ

 راد ىف مهو اواصأ اذإف « هباحدأو ةحرلط لم عانتمالاو ةبراحخلا ىف لعن اء هنع عجر مث مالسإلا ىلإ راص نم ىلع

 2 ريغ ىف اوناكو اريخ عانتمالا مهدزي مل هدعب اوعنتما نإو هنم ذخأ مسلل قح هيف اًئي_ش نيعنتم ريغ مالسإلا

 ةيراحلا لبق هولان ءالؤهو ةبراحلاو كرمثلا دعب هولان امنإ كئوأ الامو امد عانتمالا دعب نولانت مث 'نيعنتملا

 كلذكو « دوقلا هلع ناك باتو هلع ربظ مث براحو دترا مث'لتق اماسم نأ ولو : ىلاغت هللا همر (قنانغلالاف )

 +. هل دخ وب نأ موا نم هزيشخ وأ, رسل عئاوملاو انهانملا تام[ ان كاك. جسم لام نه باصأ ام

 ببس هيف نوكي وأ نيعئاط اوتأي ىح ن.دهاعملا ىلع ماقت الف لجوزع هللا دودح نم باصأ امف ملسملا دهاعملا فلاخمو

 . ناضق. وأ ناعنةع لبق نيدهاعم ام. ركح اذكهو , هيلطف مهربغا قح

 مرنم دقأ مملعر رظمث اولتقو:اوعنتما وأ اويراح واودترامث اوملسأ اذإ موقلا وألسأ اذإ لجرلا نأ :ىناثاا لوقلاو

 رافكلا نآلراقكلا نم نييراحلاك اًوسللاق ]ذه لاق نمو « اوبوتي ل وأ أوبات لاومألا اونمّضو حارجلاو ءامدلا ف

 هواعف ول مهم زاب ناك ائيش ةدرلا مهنع حرطت الف مهلامعأ تطبح اودترا اذإ ءالؤهو فاس دقام مهل رفغ اوملسأ اذإ

 لاق نإف » رهظألا لعلو فيرحأ نم ةرابعلا اولخم الو اندب ىذلا لصألا ىف اذك علا اذه لاق نمو هلوق (1)

 . هحمصم ةنتك ٠ ررحف 6 ؛ تقرف مل لئاق



00 
 نيس ىلا نعم

 ةعداوملا دقع ىذلا ناكف موق نم ةيزجلا ذخأ وأ ةدم اموق مامإلا عداو اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا: )
 دحأل سيلف كلذ ناك اذإو هيضرو كلذبرفأ دق مهن« قب ن٠ نأ معن ىتح مهمزلت مل مهنم الاجروأ الجر مهملع ةيزجلاو

 اولزمعي وأ مامإلا اوتأي نأ لبق رهاظ لعفوأ لوقب ضقانلا اوفلاخم ملف مهرهظأ نيب ةعامج مهنم تضقن وأ م,ءلع حاصلا

 نيناسملل ةمذ لهأ وأ نيالا لاتق ىلإ اوجرخ اوضقن نذلا نوكي وأ انحلص ىلع انإ مامإلا ىلإ اولسربو مثدالب
 هلعف مع جراح مامالا كل ممم جرحي مف لوف اذإف مثوزغي نأ ماماللف مهتم م,اتاق 0 ىلع نوئيعي وأ نيلتاعملا نون.عف

 اذكعو . ودعا دالب ىف وأ مالسالا راد طسو ىف اوناك مهلا وهأ ةميشغو ممرارذ ىسو مهتلتاقم لتقف ا مهةعامج

 مهلإ راكف هوقرافي و ضقنف ةنداهااب حلصا مهمحاص مهيلع دَعَع ةظ رق ىناب لاو هلع هللا ىلص هللأ لوسر لعق

 مهلاومأ منغو مهرارذ ىسو مهتلتاقد لتقف ةنيدملا فرطب هعم ىهو مراد رقع ىف مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر
 مهنم نيرداغلا قرافي ملف هنصح مزإ ملك نكلو هباحصأو ملَسو هيلع هللا ىلح ىنلا ىلع ةنوعملا ىف كرتشا كانا

 مهلتاقي ناك اك مهتعامج لاتق مامالل ناك لتاقف مهنم لجر ضمن نإ كلذكو « م,يلع زرحأو مهءامد كلذنةحفرذن الإ
 ىلا اعف مهلاتق اودبش شرق نم رفن ةثالث ملسو هلع هللا ىلد ىنلا دقع ىف مثو ةعازد ىلع ناعأ دق ةندهلا لق

 دعب ع مهنم جرخ نإف « 'ةعازخ ةنوعم نوقابلا كرتو 602 تةئالثلا رفناا ردغب حتفلا ماع اشيرق مسو هيلع هللا ىلد
 ! جراج مهنم جوخ نإو « هتيرذ راغصو ةسفئو هلام مالسالا هل زرحأ اَمللَتَسَم نيماسملا نك مهبلإ نيماسملاو مامإلا ريس

 اذإ هلوق كد ناعأ الو ردع نع نكي ل هنأ ركاذإو ةيزح لهأ ال ةنده لهأ اوناكو تاكل ةندملا ىلع انأ : لاقف

 يس ل نإ هلام منغ هتيرذ ىسو هلتاق ُ هنمام ا هدرو هلإ دن لاقام ريغ مامالا ع نإف «, لاقام ريغمامالا اك ١

 00000 اقر رآه رتحو هتابح ىلع لدبام هنم روظو هلوق ريغ لح مل نإف. 6 اهلهأ نم ناك نإ ةيزجلا طعب وأ

 « ءاوس ىلع مهيلإ ذبناف ةنايخ موق نه نفاخ امإو » لجو زع هللا لوقل هلتاق مث هنمأع هقشلأو ماعإلا هيلإ ذب
 ذخؤت نميف تفصوام ءاوسو « ةيزج لهأ ال ةنداهم لهأ موقف ملعأ ىلاعت هللاو تازتىللاعت هللا همحر ( ىف[:علالاف )
 اهذخأو دبألا ىلع هنم اهذخأ ماءالل نكي ل ةيزلا ضرع اذإ ةيزجلا هنم ذخؤتال نه نأ الإ ذخؤت الوأ ةيزألا هن
 نأ هل نوكي الف ةيزجلا لهأ ردغ مامإلا فاخم نأ ىف ةيزإلا لهأ ريغ نوفلاخيل ةيزجلا لهأ نإو لاق « هدم ىلإ هنم
 2 جبكحلا وأ ةيزجلا نه عانتمالا وأ ردغلاب اوفدكني ىد ةيزجلا لهأ ريغ ىلإ ذيني مك ةلالدلاو فوخلاب مهملإ ديني
 نأ ىلع ةيزجلا ىطعن اولاق نإف « مبيلإ دبن مهتايخ فيخف ةيزلا مهنم دحؤت نأ زوحب نمت ةندملا لهأ ناك اذإو
 مهملع ريغي ةيزج وأ ةنده ىذ نم ردغ نم راد وزغي نأ ماماللو . مهنه املوبق الإ مامالل نكي مل محلا انيلع ىرحي

 عانتمالا موق ربظأو ءافولا اوربظأف موق مهلا وأ اوزيمت نإف 0 مر عانتمالاو ردغلا رهظ اذإ مردسلاو اراهنو البل

 مهل ىفو او>رخ نإف جورخلا نإ ءافولا لهأ اعد مهراق اذإو « مهتعامج ىلع ةراغإلا هل نكي مو مثوزغ هل ناك

 اذإو « امد ممل كفسي الو الام مهل مدعي الف ءافولا نعأ كرت يلغ ررظااذإو نيك رسلا نب هنأل دوق الو لقع
 مو هلع مف هف كش نم لك رع كت اتلاعإ ةقئاط مهتم تناك دقو ردغب 8 هنأ لك ىعداف م,يلع ربظف اوطلتخا

 3 هلام مدعو ء ردغ هنأ مع نم ةيرذ ىسو لتقو هلام متعب مو هتيرذ بسب

 )١( لمأتو « ناعأ » ىلع فطع نوقابلا كرتو : هلوف ,



2-20 
 تهاتك راو هلع هللا ىنح 2 ل وسر طع ايلف 6 تسلا دعي ةيصممو حسنت نأ لد 3 ةعاط تناك سدقللا تدد

 نع عجري د هلعو صاع ويف هب هلع دعب وسع اب ادم نم نم اهنم صني الو اهيؤ دازن الق لحو زرع ل ضئارف

 نأ ىلع ةلالد تفدوام 0ك خوسنملاو خسانلا ىف ةالولا نه هدعب نم نيبو هللا ىف نيب قرف اذهو « ةيصعملا

 هبشي اق لبق نإف , هضقن ىف هللا ةءاط نوكت مث هخسفي نأ هدقع اذإ هيلع نأ ىلعو هل حابه ريغ ادقع دقعي نأ مامالل

 ىصعي نأ رذن نءو هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقام لثم اذه هل لق ؟ اذه هك

 ةقان ىلع ةيراصنألا تقلطناف ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةقان اوذ>أو راضنألا نم ةأرهانوكرسشلا رسأو مةضعب دان لإ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنا

 الف هب ىفو» رذنال ملعأ ىلاعت هللاو ىنعي ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا ) «مدآ نبا كلميال امف الو ةيصعم ىف رذنال»

 لاقف ماسو هيلع هللا ىلص ىبلل كلذ رك ذف اهرحنت نأ اهباع لجو نع انا اهاحن نإ ترذنف

 ند حابب ام دا ىف دوقعلا هلاطبإ ىلع لد لجو رع ا ةعاط نم حابلا فلاح اف رز للا لاطبإ ىلع هيلا كلك

 ترذنف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوضرل تناك لف ال تك 00 ةقانلا ري نأ ىرت الأ زعو لح هللا ةعاط

 5 دخاورال ») ناعألا ىف ىلاعتو كرابت هللا لاقو ٠ رذنلا دقع اهنع لطبق بكلام نذإ ريغب ةصعم هر ناك ه2

 هللا ىلص هللا لوسر لاقو « نيك اسم ةريثع ماعطإ هترافكف ناعألا متدقع ا 5ذخاؤ نكلو مكناعرأ ىف وغللاب هللا

 لسو هيلع
0 

 لذي اذه لكو ةزافكلا نم لجو زع هللا ضرف اب رفكي نأو اهنم اريخ اهريغ ىأر اذإ نيميلاب ىنإال نأ لك رع

 هللا ةعاط نأ معاف « هنع نع رفكلو ريح وه ىذلا ثايلف اهم اريح اهريغ ىأرف نبيع ىلع فاح نم »

 ةعاطق ةيصعد هلا هفام امأف ه ف لجو زء هلل ةيصعمال احامم ناك كرسثم و وأ ص كل ديعو ن ردن دقع لك ىفوب 8 هنأ ىلع

 . هدقعي نأ مامالل ىغبني الو ىض٠:اذإ هضقن ىف ىلاعتو كراش هلل

 مح الب ديعلا صضقن عاج

 هللا نإ ءاوس ىلع مهملإ ذيناف ةنايخ موق نم نفامخ امإو )ىملاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا هنحر ( قفل )

 مهتنايخ ىلع هب لدتسا ءىث مهنع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا غلب ةنده لهأ ىف تلز ( قثا:ةلالاث ) « نينئاخلا بال

 تلق نءو « مهيلإ ذنب نأ هلف هيلع مهتداه ام عيمج ةنده لهأ فوي ل نإ ىلع ةلالد تءاج اذإف ( قنانتلالات ١

 : انا هللا هر ) قئاتخلالا هل ةندهال نه برام امك هبراغع نأ هل 2 كاع هقحاي نإ هيلعف هلإ ديني نأ هل

 مهتدم:ضقن - معأ ىلاعت هللاو هل سيلف نايع الو ربخ ن. مهتنا.خ ىلع هل ةلالد الو موق ةنابخ فاخأ مامإلا لاق نإف

 00 لع ةلالدب الإ نوكحال مهمل كينلا هب زوج ىذلا مم ماايح ند فوخلا هل الوقعم نأل 3 ةحيحص تناك اذإ

 لئاق لاق نإف « اونو نأ املع رط2 نأ ندهدعبو هعمو مح دقعلا لبق بولق'ا ىلع رطخم اب نكي ل ول هنأ ىرت الأ

 امولءم ناكف « عحاض ضل لف نهو راو نهوظعف نه رو نوفا ئاللاو » لجو نع هللا'لوق : لبق '؟ ههمشبإ ف

 هرمأ اذإ هنأ هدنع الوقععو ةلالدب هنم زشنت نأ هلاب ىلع رطخ دقف اهرب لو حاكسناا ةأرما نع نفع اذإ لير ل

 : اق هل حبأ ام العب نم هب زو امو زوشنلا ةلالد دنعالا 4 رهؤب 8 برضلاو رجطلاو ةظعلاب

 ىلع رطخم ام نكي مل ذبناا ىأ هنأ ىرت الأ»لصألا لعاو خينلا ىف اذك اونو نأ هلوق ىلإ ىرت الأ : هلوق )١(

 20 خلا نأ نم هدعب نوح الف هعمو مهل دقعلا لبق نولاقلا

 (:-؟#ع)
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 اولدبي ل راغصو رابك دلوو ةجوز هل تناك نإف ؛ هل نامألا نم قبس امل كرش ىلإ كرش نع هتدرب همنغن نأ انل سيلو

 هتجوز تتام نإو ةيزجلا لاجرلا هدلو نم ذخأو . مالسإلا دالب ىف راغصااو رابكلا دلولاو ةجوزلا ترقأ مهنايدأ

 ةيح ىمهو اهنيد تلدب تناك نإو « راغد'ا اهدلو رقأ ةيزجلا هلهأ نه ْدَحْوِي نيد ىلع ىهو اهنيد لدبت لو هدلو مأ وأ

 مهمأالو مهببأل ةمذال هنأل اوجرخخ نأ امهدحأ . نالوق مهمفف اهنم راغص دلو هلو ةينثو تناك وأ تتام مث هتلدب وأ هعم

 : ىلاعت هللا همحر ( قفة علا لاف ) مث اولدب نإو ةمدلا نم مل ق.س امل نوجرخم ال ىناثلاو . مالاسإلا دالب ىف اهم نورقب

 مهجارخإ دارأف مالسإلا دالب ىف هرقأ : هربدمو ةيتاكمو هدبعو هتيراجو ريغصلا هدلوو هتجوز ىف تلق اذإو

 هل تدحو نإ الام فقوأو هع وأ هب لكو» نأ هققر نم هعيب هل زوج نمي هرمآو هل كلذ نع م

 فقو هل أشني الف ائيش هل دجأ مل نإو هيلع ةقفنلا همزاتن ءو هتجوزو راغدلا هدالوأ ىلع ةقفنلل هكلم هنأ هيلع دبشأو

 هجارخإلبق تام اذاو . ةيزجلا هنم هيلع تذخأ ىذلا هنيد ىلإ عجر» وأ مسي مل نإ مالسإلا دالب نع لاح لكب هتيفنو

 2 و سوخلاو :قاتكتلا' ىنثولا تم ةدحاو ةلم هلك رفكلا نأل هنبد لدس نأ لبق هثري ناك نم هلام تثرو

 . ةلم مالسإلا اك اوفلتخا نإو اضعب نيباتكلا

 ش هضقنو درعلاو رذنلاب ءافولا عاج

 نيذلا اهسأ اي  ىلاعت هلوق ىف اهريغ وأ نيمبب ناك دبعلاب و رذنلاب ءافولا عام : ىلاعت هللا همحر ( فان زازا )

 لجو زع هللارك ذ دقو « اريطتسم هرشش ناك امو» نوفاعو رذنلاب نوفو» » ىلاعت هلوق ىفو « دوقعلاب اوفوأ اونمآ

 ' ناعألا اوضقنت الو مدهاع اذإ هللا دبعب اوفوأو » لجو رع هلوق اهنم « هباتك نم ةيآ ريغ ىف ناميألاب دوقغلاب ءافولا

 دبعلاب ءافولا هب ركذام عم « قاثملا نوضقني الو هللا دعب نوفوي » هلوقو ةبآلا عيبرلا أرق « اهدكوت دعب

 هبشرو دقع لك ىلع ماع هرهاظو هب تبطوخ ىذلا برعلا ناسل ةعس نم اذهو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 رمأ امف نكي ملو ةعاط هل دقءلا ىف تناك اذإ رذن دقع لكب فود نأ لجو زع هللا دارأ نوكي نأ ملعأ ىلاعت هللاو

 ادبع ضن نآ دل 0 نءو ؟ قلطم هلك هف رمألاو تفصو ام ىلع لدام لئاق لاق نإف ةيصعم اهنم ءافولاب

 مهنم ءاج نه دري نأ ىلع ةيبيدحلاب اشيرق سو هع هللا ىلص هللا لوسر حلاص ةنسلا مث ٍباتكلا لبق ؟ لاح لكب

 « نمناعإب ملعأ هللا نهونحتءاف تارجابم تانمؤملا 5ءاج اذإ » ةملس» مهنم هتءاج ةأرما ىف ىلاعتو كرابت هللا لزنأف

 هيلع لا ىلص هللا لوسرنهسبحف مهنم نهو مهن« ءاجنه در مثوطعأ دقو ءاسنلا درتال نأ مهيلع لجو زع هللا ضرفف
 نه ةءارب » هيلعلجو زع هللا لزأف نيكرشملا نم اءوق ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر دهاعو لجو زع هلل رمأب سو

 آلإ هلوسر دنعو هللا دنع دبغ نيكرشملال نوكي فيك » لزنأو . ةبآلا « نيكرسملا نه متدهاع نيذلا ىلإ هلوسرو هللا

 لعأ حلاص ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك فيك ل ئاق لاق نإف . ةيآلا «اثيش كوصقني مل مث نيكرمشملا نم متدهاع نيذلا

 نأ امإو ءاصن عنص امي لجو زع هللا رمأ نع امإ « هل ةعاط مل هحاص ناك لبق ؟ نيكرمشملا نم حلاص نمو ةيبيدحلا

 ءؤانث لج هللا ءاضق ىلإ اوراصف هلع هءاضق لزنأ مث ىأر امب ىأر نم دقع نأ هل لعج ىلاعتو كرابت هنا نركت

 نأ دحأل لهو لئاق لاق نإف « هتقو ىف ةءاط هلل ناك لكو هلا رءأب هلعفب هلعف ملسو هيلع هللا ىلص ها لوسر خسنو
 هل سيل اك هضقني نأ هلعف هأدتبا ناك نإو اخوسنم ادقع ءىدتيي نأ هل سيل هل ليق ؟ هخسف, مث اخوسنم ادقع دقعي

 م سدقملا تيد ىلا ىلص نمو . تحسن دق سدقملا تيب ةلبق نأل ةبعكلا ىلإ ىلصي مث شدقاا تدب ىلإ ىلصي نأ

 -ةلبق نأ كلذو . ةسكلا ىلإ لس نيح هل ةعاطلاك لجو زع هلل عيطم وهف اهخسن لبق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر



01 : 
 ىراصناملاق باطخلا نب رمع نأ باطخلانب رمع ىلوم ديعس نب هللا دبع وأ ىراجلا دعس نع راند نب هللا دبع ن

 ىلاعت هللا همر ( قفا ةلال/ ) «مقانعأ برضأوأ اوماسيقح مهكر ات انأ امو ميحابذ انل لابو باك لها تل

 ىسف هؤاسن حكن نمو هتحيذ تلك أو هواسن حكتن ىراصنلاو دوبيلا نيد نيد. لئئارسإ ىب نم ناكنف ا

 اذ[ ادا اطوت مو ةحيرد لك لو هؤاسن 0 مهريغ نم ليئارسسإ ىنب نيد ناد نمو كلاب ءىطو دحأ مهنه '

 ناك نإف ىلاعت هللا هنح 2 قئامخلالا ) ةأر أ مهند حك ل 02 نيميلا كللع ةمأ عهنم طر ملو مهؤاسن حكت

 مهؤاسن تحكن لحإلا لصألو ةاروتلا لص الف ىراصنلاو دولا نيد اونادو ليئارسإ ىتنم ةرماسلاو نوئاصلا

 ملةاروتلا لصأ ىف مهوفلاخ نإو مهنبب نوفلتخم دق عورف م مهنيد نم عرف ىف مهوفلاخ نإو مه ابذ تاكو

 حكشو مهحابذ لكؤت ليئارسإ ىنب نم.ناك نم لكو ( قئانتلالا ) مهؤاسن مكسنت لو مهحابذ لكؤت

 ريغ كلذ نيب قرفال ةيزجلل ايطعم وأ انداهم وأ ابراحم ناك اميح هنم كلذ لح ةينارصنلاو ةيدوبلا هنيدب مهؤاسن

 !عأ ىلاجت هّللاو امرح نوكي نأ ريغ نم هدلو ىلعو هلع مابسلاو ةنتفلا فوخ بّرحلا دالب حاكنلا لجرلل هرك أ ىنأ

 وأ ةيدوهملا ىلإ ىراصتلا ءاسن نم, أ ةننارصتلا ىلإ 0 ءاسن نم دترا نمو : ىلاعت هللا همحر ( قفا تل الاف )

 نم اهريغ وأ ةيسوخم ىلإ اودترا اذإ كلذكو هئابآ نيد لصأ نع دترا نم حكتي ملو ةيزطلا ىلع اورق مل اجر
 مهنم ةيزجلا ذخَأِب نذإ ذخأ اع مهلا> تااح مالسإلا ريغب هولدب اذإف مهنيد ىلع رارقإلا ىلع مهنه ذخأ اه هنأل كرمشلا

 . مهاسنو مهماعط نم حبيأو هيلع

 مهيد ةيزإلا لهأ لدتا 0

 نوكي نأ لإ ىناتك نيد ناد دحأ نم لبقتال ةيزجلا نأ هيلع ىنبنام لصأ : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف )

 نآرقلا لوزن لبق هئابآ نيدو هنيد ىلع تبث, نم لك نم لبقتو نآرقلا لوزن لبق نيدلا كلذ ناد وه وأ هواب ١

 ةيسوجمب هنيد ىنارصن وأ ةيسوجت وأ ةيئارصنب هنيد ىدومب لدب نإف اهماع مهنم ةيزجلا تذخأ ىتلا نايدألا ىلع اوتب

 هريغ وأ ليطعتلا وأ تقصو ان ردكللا نم هنيد ريغ ىلإ هنيد نم مهنم دحأ لقتنا وأ ةنارضنت هذ ىنوخ لذا وأ

 تماسأ نإو ةيزجلا كنه انذخأ كنيد ىلإ تعجر نإ لبقو « مالسإلا وهو قالا نيد لدب نم لتقي امتإإ هنأل لتقي مل

 مالسإلا ريغ :تلدب اذإو تلدب وأ تملسأ نأ ىلإ كتمزل ىلا ةنزللا ةصح كنم دْحانو لقت اف كل

 نأ زوجي الو دهاعم وأ دسم الإ دحأل ماتم راد نوكستال مالسإلا دالب نأل مالسإلا دالب نع كانبفقنو كللإ انذبن

 دوه وأ مولا ىنثو رصنتي نأ انزجأ اذه انزجأ ولو هلع الوأ كنم تذخأ ىذلا ن..دلا ريغ ىلع ةيزملا ا

 ىلع مهنم ةيزجلا ْدْحَأِب لجو زع هللا نذأ امتإو اوملس, تح اورفك نيذلا لاتق كرتيف ةيزلا هنم ذحأنف سجت وأ

 نإف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب نيدلا نم اوددحأ ام فالخ كلذو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم لبق هب اونادام

 ردعب الإ مالسإلا دالب ىف ميقي كرتي مل زاجل ريغب هل ناك نإو اثالث الإ مقي كرتي ملو هب لكو لبق زاجحلاب لام هل ناك

 ىلاعت هللا اهلعج ةدم رثك أ هنأل رشأ ةعبرأ مالسإلا دالب نء جورخلا ىلإ لجؤ.ا٠ رثك أف أطبأ نإف « هلام عمجام

 هللا نم ةءارب ىلاغتو كرابت هللا لاق مل سو لع هللا ىلص هللا لوسر اهلعج ةدم, رثك أو نيكرمتملا نم نيمذلا رشل

 ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهلجأف « هللا ىزجعم ريغ » ىلإ عييرلا أرق « نيكرسشملا نم متدهاع يذلا ىلإ هلوسرو .

 هلام هيلإ ىدؤن نأ انيلعف برحلا رادب قحل اذإف ىلاعت هلا هجر ( قفا: هلال ) ربشأ ةعبرأ نم هللا مهلجأ ام :
 ل ا

 لمأت « مهتحيبذ لكؤت مل » هلعلو خسنلا ىف اذك ةأرءا مهنه حكت تال: هلوق )١(
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 حاملا لعأ دال

 حلصلا هيلع اوضرع ىت> مهيلع رهظي مف اموق مامإلا ازغ اذإف ىلاعت هللا هحر( ىف. ]ملأ )لاق (عيرلاان ربخأ)

 دخت 0 اوناك نإد ةيزجلا كم وأ ةيزدا نم 0 وه ام هف مهضَرأ نع هنودؤب ءىث وأ مهكرأ نم ءىش ىلع

 ىرحي نأ ىلع الإ مرنم هلوبق هل سيلو مبنم هلبقي نأ هلعف مكحلا مهيلع ىرحي نأ ىلع كلذ هوطعأو ةيزجلا مهنم

 ةكولمم ضرألا هذهو هدعب ءاج نم هب لمعي احضاو مهنيب طرشلاب اباتك مهنيبو هنيب بتكءهلبق اذإو مكحلا مريلع

 نأ ىلع هوحلاص مث نإو كلذ ىلع مهل ةكوام نهف اعيش اع اودئب .نأ لع اوطاصاف' لع اهيلع'انوخلاص نيذلا اهاهأل

 نأ ىلع اوهلاص نإو هيلع مهوحلاص اب مهضرأ باقر ىف محْواكرشش نيملسملا نإف ائيش ضرألا ةبقر نم نيملسملل

 قح زب مل ةطتحلا نم 1157 ررلا ق اوعرزام 0ك نم اودؤي وأ ةطئحلا نم كك نأ مهلعو مه ضال

 مهحلاصي نأ سأب الف نكرشملل اهلك ضرألا نأ ىلع مثوحلاص اذإو هلام ةقدص ىلع حلاص نميف تفدوام هيف نيبتسي

 نع ىدؤي ىمسم ءىث امإو ةيزجلاك مهلاوءأ ىف هنونمضي ىمسم ءىث امإ امولعم اجارخ م,يلع اولعجمو كلذ ىلع

 ا[ د1 الو رثك [ وأ ةيزملا لثم عمج اذإ كلذ ناك اذإ اهريغ وأ ةطنحلا نم اذنك سوال نم دك

 اك وإ رح لك نم نيملسمللف ضرألا نم اش اوعرذ نإ مهنأو نيكرشعال هك ضررالا نأ لع مثوحلاصي

 ذئتيح نونوكي الو نوعرزيال وأ رثكي وأ لقي وأ تبني الف نوعرزي دق مهنأل مولعم ءزج وأ ةءولعم ةليكم هوعرز
 ل نإ رارحأ حلصلا لهأو د كلذ زواجي وأ ةيزجلا لقأك قى هنأ ملعلا طصخحم رمأ الو ةمولعم ةيزج ىلع هوحلاص

 ةعب رأو هلهأ ىلإ هسمح عندي هيلع اوحلاص ام سمخم نأ مامإلا ىلعو  اهنم هوطعأ ام الإ مثدالب مملو مهملع ربظي

 نأ مامإلا ىلعو ةونعلا دالب ىف تفصو امك هنم مهيلع كللتسا ام هلام ىف نمض لعفي مل نإف ءىنلا لهأ ىلإ هسامحأ

 . ةيزلا لهأ عنمي هتفصو اك ةيزج لهأ مهنأل حلصلاو ةونعلا لهأ عنع

 مهحنابذ لكؤتو ةيزجلا هنم ذخؤت نم حاكن نيب قرفلا
 قد ناقوالا لهأ لئاق' نأ يحف ناككح نيكرشملا ىف لجو زع هللا <> ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالان )

 لقف مبماعطو باتكلا لهأ ءاسن لجو زع هللا لحأو لاق اوملسي وأ ةيزجلا اوطعي تح باتكلا لهأو اوماس

 مهيد ناد نم لكو باتكلا لهأ لك مهءاعطو كاكا لهأا ءاشن حاكن هللا لالحإ لمتحاف مح ايذ مهءاعط

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوريام ةلالد تناكف ضعب نود باتكلا لهأ ضعب كلذب دارأ نوكي نأ لمتحاو

 نأ ىلع ةلالد كلذ ىف ناكف سوجملا نود ليئارس-إ ىنب نم ل يإلاو ةاروتلا لهأ دارأ هنأ افلاخم هيف ملعأ الام مث

 افلا معأ مو : ىلاعت هللا همحر ( قثإ 8 لالاث ) لعأ ىل اعت ا ُح :ذلاو ءاسنلا لالحإب نودارملا لئارسإ ىنب

 نم مهنم نأو نكح باتكلا لهأ مح نأ لع عاجإلا لد املف مرح ابذ لكؤت لآ كرا ءامن حكتنال نأ

 "017 هش لجو زع لاررك ذو هتخبذ لك ت الو هؤاسن حكستال نم عهنمو هتحند لك ؤكو هوان حكت

 مالسالال بق ليثا ريسإ ىنب نيد ناد نم ناك مهرهد لهأ نم مهريغنود مهات امو هباتك نم عضوم ريغ ىف ليئارسإ

 ريغ اوناك مهءابآ ب باتكلا لهأ مهلع عقبال هنأل حكشي نأ ليئارسإ قل نم قدم رغ قا لارتسإ/ قنا رغ نم

 ملعأ ىلاعت هللاو زج ف قلطم باتك لهأ الى الإ باتك لهأ اون وكي لف ليئاريسإ ىب بسن ريغ نمو باتكلا لهأ

 دمحم نب مهارإ انريخأ . لاحت ىراصنلاو دولا نيد ناد ليا رسإ ىتب ريغ مجعلاو برعلا 0 دا اضل مكن نأ



 نم سفنأ'

0 
 رمح نأ رضم ْنس ةثراح ن 0 قحسإ فأن ع ةنيبع ن نايفس ا رخأ راندب امهرد رشع ى أ ةبدلا ق مثار .دلا 1

 ثيدحو ( قفا لالا )هلامزم ق هماررل كل صضرم هساح نم هلل و موي ةغايض دا ولا لهأ ىلع ضو باطخلا ن 1

 اثالث موق ىلع ابلعج نوكي دقو اثالث ةفايضلا لعج يسو هيلع هللا لص هللا لوسر نآل . هشأ مانأ' ةنإلت ةفايض لس

 . اضعي ثيدحلا ضعب درب الف مهل هحاص فلتخم اك ةفايض نيرختآ ىلع لعج لو ةلئلو امون موق لعَو

 ةوكفشملا دالب

 ملو ابلهأ رقو دالب ىلع ربظ وأ ابلهأ اهنع ىننو برحلا لهأ دالب ىلع مامإلا ربظ اذإو ( قفا لالا ١

 برحلا لهأ نوعنع ال نوكرشم مهنيبو هنيب ناك وأ كرمشم مالسإلا دالب نيبو .اهيلع ربظ ىتا برحلا دالب نيب نكي

 ودعلا نم كئلوأ هلأسف اروصحم نكي مل نإو هل ارظانمو اروصخم ىقب نمل ارهاق ناكو مثدالب ىلع اورهظ نيذلا

 نيءاسملا دالب تراص دق اهنأل هل كلذ نكي مل رثك وأ لق اهنم وأ ابيف مهنم هذحَأِب ءىش ىلع مهلاومأ مهل عدي نأ

 ددع ىف وهو اهيلع ررظ هنإف ريبخ ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عنص ا مهر رظأ نيب اهمسق الإ هل زج ملو مهلاكلمو

 رهاق هنأ هل ناب اماف هنم مهعنم اودارأ دقو دوه ريغ برعلا نه نوكرسشم اهبرقو مبنم رثك أ ابلهأ نم نوكرشلا

 مرنمؤي نإ تعات ةكوش كدت نر مثو ٠ ولاَسَو :اهتسحو ندللسملا داب "نار1 مسقي اك مهلاومأ مدق

 ملكا لوس طعم الو نوتلشلا كك كفو و ء ربظي ملهنأل كلذ ماطعأف ممرارذ ىس الو

 كاذكولاومألا عنا نوصحلا نع اوزربي نأ ىلع مهب ةوقال نأ ىأر ذإ لاومألا نم هيلع ربظ امف كلذ مسو هيلع هللا

 مو لاومألا ىلع 3 مظ هنأل هيدي ىف تراصو اهتدأو ىح تنب ةيفصب هيف ربظ نصح ىف كلذ مرطعي مل

 نيك رشا لاومأ ' ليلق تم هلع رطاا لك |دكقيو لاش كا هر ( قنا ةلالاو ) هايإ هعنم ىلع ةوق مهل نكي

 0 لوسر نيب دقو 0 لأ ةمساأ ىف لخو دعاها ج؟حو ةمنغ هنأل فلتغال ءربغ أ راد وأ ضرإ 11 ذآ

 فارطأ نم فرط ىلع نوداسملا ربظ نإو باكرلاو للاب اميلع فجوأ نا سامخألا ةعبرألا نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 مق همسق هيلع نحع جدع دلي ورق: ناكرشلا ولان مل نإ ناك تملا "ندهن لع ةوق مهب نوكي ىتح نيكرشملا

 للا همحر لن ةمق هقرالا تاك ةراع هيف ناك نإ باكرو لم هيلع فج وأ ند نيب هسامحأ ةعبرأ

 هيف مامإلا مكح در هلهأل هكرت وأ نوملسملا هنقوف هعسقب ملو مامإلا هك رت نإف همسق بحت هنأ تفصوام لكو ىلاعت

 متمنغ امنأ اوملعاو» لجو زع هللا لاق لبق ؟ باتكلا ىف كلذركذ نرأف لبق نإف اعم ةنسلا مث باتكلل فلاخت هنأل

 هياع فجوأ نم ىلع سامحألا ةعبرألا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسقو « ةيآلا لوسرالو هسمخح هلل نأف ءوش نم

 ناكام عيمجم اهلهأ عبتا انلهأل انكر لو كان كارم كا ف ضرأ نم هيلع فجوأ ام لكك نم باكرلاو للاب

 لكب مامإلا اوعبتي نأ اهاهأل ناكو انف هلع.اوءاق امف مهاثد رجأ لعجو مهديأ ن ه٠ جرختساف اهتلغ نه مهديأ ىف

 كرت نامحألا" ةعرألا لهأ لاط مث اهسمخف ةونع دالب ىلع مامإلا ربظ نإف لاق « اهتاعأ محلا ومأ اهنأل ايف تافام

 نيملسملا ىلع فقولاك هوكرت نإفىري ثيح هعضي هانإ هوطعأ نإ هلوبق هلف مهسفنأ هب ةببط كلذ هوطعأف اهنم مهقوقح

 عنص ناك نإ باطخلا نب رمع سحأو هضرأ هب لبقن نأ لجرلل زوحم ام هلهأ ريغو هلهأ نم هلبقي نأ سال

 ميسو هلع هللا ىلص ىنلا باطتسا امك اهف تفصو ام عنصف اهنع ابلهأ سفنأ باطتسا امنإ ةونعلا دالب نم ءىث ىف اذه

 . هيدي يفا. ذخأ ىلع ههركي ل اسفن بطي ملنمو هدر اسفن باط نت « نينع»ب نزاوه ىس هبدب ىف راص ع



 تركو غ1

 احلص هوحلاصي ىتح مهلإ ُدينينأ هيلعو ائيش هطرسشب هلع بجوت حاصلا دعب هدم تشد ْنِإ هيلع هحملاعام الإ مرنم دحأ

 نر ارا نك رع ناطللاف هير ىف دحاو رعاف نيك أ وأ ادد لع ازئاج انناَض'ةوحلاص .نإو ازئاج

 لوحلا لوحم نأ لق ةنلد لهأل هسلف نإو ىلاعت هللا همحر ( قنادشلالاف 0 هنم هؤامرغ الو هئادرغ ند هلاع قا

 هيلع دعتس مل ام هل ناك هئامرغ نود ةيزجحلا هاضق نإو لوحلا نم هلع ىضم امل هتيزج ةصخم هئامرغ عم برض هلع

 فقي نأ هيلع ىدعتسا نيح هيلع نأل مهتود هتيزج ذخأي نأ هل سيلف مهضعب هيلع ىدعتسا اذإف ميضعب وأ هؤامرغ

 نيح هدنع قح هيلع تبث مل هنأل مماود هنم هتيزج ذخأ هل ناك هيلع دعتسي مل نإف ةنيبب هيلع تبث وأ هب رقأ اذإ هلام

 اذإ ايئاغ ناك نإو هلام نم هقح دخأ هلف ىمذلا باغف هل زوجي ام ىلع ةمذلا لهأ نم ادحأ حلاص نإو هتيزج ذخأ

 هف قحتسا ام ذ>أو هلام فقو تام اولاق نإف هتايح نع هلاع موقي نمو هليكو لأس هتايح معي مل نإو هتايح ملع

 وهو هلام نم اهذخأ هل نوكي الو ةيزجلا نيعوطتم هوطعي نأ الإ هلام فقو ىح اولاق نإف تام نولوقي موب ىلإ

 زوحب نيغلاب اونوكي نأو مثريغ هل ثراو ال نأو مهلك هتثرو مع نوكي وأ نيعوطتم اهايإ هوطعي نأ الإ هتابح رعبال

 ذأ نإو ىلاعت هللا هحر ( قفا: لا][م ) ملام وبف تام نإ هنأل مرسفنأ ىلع مرارقإ مملع زيجبف مهلام ىف مثرمأ

 ناك نإف ءامرغلا صاحب نأ هيلع ناكو قحتسإ مل ام ةصح در امبلبق تام هنأ هدنع تبث مث نيتنسل هلام نم ةيزملا

 سمأ تام اولاقف رمألا ىزئاج نيغلاب .هتثرو ناك نإو مهلع هدر ذَحَأ ام لقأ هيلع ةيزجلا ىف مصصاح اذإ هبيصي ام

 مهنأل مهلع اهدري نأ ىلاولا ىلع نكي مل ةنس هتيزج مهملع درب نأ ىلاولا ةثرولا لأسف لوأ ماع تام هنأ دوهش دهشو

 00 ا! ذكأو دورقلا انممذحأ قدصف ناثراو انءاج ولو تؤملاب هلنغ .ةيزحلا طوقس دوهتثلا نويذك

 ىذال درتو امهبقدص ىذلل امهتدابش زوجتف رخآلا امبقدصي لو امهدحأ امبقدصف نيقحم نالجر اي دهش نيلجرك

 دوهشلا تدك ىذلا ىلع قالو دوهشلا قدص ىذلا ثراولا ىلع رانيدلا فصن دا نأ مامالا ىلع ناكو اي

 قفني نأ هل نكي ملو ءامرغاا نم اعرغ مامإلا ناك رقتفاف اهلهأ نم دحأ نم ةيزجلا انذخأ نإو ( قفا: تل الام )

 ىمس نذلا ابلهأل ىبف تاقدصلا فانصأ ةثالث لجو زع هللا لام نأل ةمذلا لهأ نم ريقف ىلع لجو زع هللا لام نم

 ئذلا الهاالف ةميفلاو رسملا ةروس ىف لجو زع هللا ىمس نيذلا هلهالف ءىلاو ةءارب ةروس ىف لجو زع هللا

 قح ن. ذخاي نأ معأ ىلاعت هللاو مامإلا ىلع مارحف لس» ءالؤه لكو لافنألا ىف نيمسما سلا لهأو اهورضح

 ؟ ابيصن نيماسملا ىلع هب لوطت امف هل ىلاعتو كرابت هللا لعجم مل ىمذب فيكف هريغ اماسم هيطعيف نيماسملا نم دحأ

 ىلع معنأ لجو زع هللا نأل ةمذلا لهأ نود نيءاسمال هلام نوكبف ثراو هل نوك< الف كوع نم ىمدلا نأ ىرت الإ

 نأ توودو ( قفا ئلااف ) ةميتغو ائف نيكرشملا لاو.أبو مهليوخم لبق هنولوختي اونوكي ملام مليوختب نيماسلا

 كلتو نيماسملا قم م6 رم نم ةفاضو ناسإ لك ىلع راند ةبزد> ةليأ ىراصن ىلع لعد ممسو هلع لا ىلص ىنلا

 و ىلإ بحأ دايدزالا ناك غلب اغلاب رانيد نم 1 ةمدلا لهأ لذب نإف ) قثانت 08 ) رانيدلا ىلع ةدايز

 ىل نع عمان نع كلام انريخأ + ةقاضو رينائد ةعب رأ ىلع ماشلا لهأ 0 حلاص دقو ءىش هودازامت ماعلا ع مر

 قانا كلذ عمو ريناند ةعبرأ بهذلا لهأ ىلع ةيزلا بريض باط4لا نب رمع نأ باطخلا نب رمع روم ملسأ

 لهأ ىلعو نيعبرأو ةناك قرولا لهأ ل2 2 نا عوز دقو ( قفا: لالا ا مايأ ةثالث ةناضو نيماسملا

 هناب رمع تهذي هشأ مثردلا قءادهو اهضرذ رع قثا مود نم ىلعو نيرشعو ةعب رأ لطاسوألا لعأ ىلعو رسبلا



 نك
7 

 تاقوأىف ْدْخْوِي ءىشث ةيزجلا نأ الوعم ناكو «دي نع ةيزجلا اوطعي ىت> »ىلاعتو كرابت هللا لاق ( ىفإ:_ةلالاف )
 لجو رع هللا نع نيبملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكو ( قفا: ةلالاف ) ريثكلاو لياقلل ةلمتحم ةيزجلا تناكو

60 
 كا

 ىو ىرفاعملا نم هتمق وأ تا ص ق اناند نميلا لهأ ةيزح لكم هلع هللا ىلد هللا لوسر 2 دارأ ام قدما

 لهأ نم ةيزجلا ذخأو لاق ناسنإ لك نع ارانيد ةكم ىراص: نمو ةليأ لهأ نم ذخأ هتأ ىور كلذكو باثلا

 لهأ نم ةمذلا لهأ نمو نيماسملا نم دلعلا لهأ ضعب تعمس دقو مهنه دخأ ام باغ ام ىردأ الو ة 2 اهمق نا

 ىردأ اإل نررحبلا سو نمو ردك أ نم اهدخأو راند ن. 2 دحاو 03 نم دخل م ةمق ن 0 ناري

 لاق دمحم نب مهارنإ انريخأ بيب راند ند لقأ ذا نم حا هنأ هع 082 لطف 0 معأ 1و مونم نك ةباغ 3

 ك1 نإ » نديلا لهأ قا بتك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ززعلا دبع نب رمح نع مكح ىنأ نب ليعسإ ىلريخأ

 فسوب نب ماشهو نزام نب فرطم قرأ 2 مونم ةمذدلا لهأ ىنعي « ىرثاعملا نم هتمف وأ ارانيد مكنم ناسنإ

 ةنس لك ارانيد نميلا لهأ نم ةمذلا لهأ ىلع ضرف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نسح هنأ .ريغ هظفحأ ال دانسإب

 اندنع اباث ءاسنلا نم ذخأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سيل لامف اضيأ ءاسنلا ىلعو لاي هنإف نزام نب فرطمل تلق.

 0 062 لكف نحيا له 300 نم ةهدعو دست نب ورمع نإ هلل ديعو كلاح نب دمحي كل اسو ) قفا 8 0 اال (

 نوتبش الو ةنس لك رانيد ىلع ندلا ةمذ لهأل ناك مهل سو هيلع هللا ىلص ىننلا حاص نأ ةقث مهلك مملبق اوضه ددع

 تفصو نم لكو هيلع كلذ زكلمأف اهدارأ وأ مبعورز سمخيف ةالولا ضعب ان ءاح دق معضم كا لاقو هانماع ايش

 نادلب فق نيق ريف ندميلالهأ ةمذ نم 0 تان ) قفا 2 االاؤ رع نم نءلالهأ 1 ةماع نأ ىل ريخأ

 باتك ىف ناك اولاق ملاحلا غلابلا اومسو غلاب لك ىلع ارانيد مهْنم ذخأ اذاعم نأ موق فلتخم ال ىل تبثأ مهلكسف نميلا

 هللا لص ينتلا نأ ثريوخلا ىنأ نع دم نب مهازإ انربخأ («ارانيد اح لك ىلع نإ» ذاعم عم ملمو هلع هللأ ىلد ىناا

 ىراصن ىلع برض مسو هيلع هللا ىلص ىلا نأو ةنس لك اراند بهوم هل لان هكع ىفارصت ىلع برض ملسو هلع

 قحسإ نع مهاربإ انربخأ * اماسم اوعي الو اثالث نيماسملا نم مهم رم نم اوفيضي نأو ةنس لك راند ةئاهلث ةلببأ . ْش

 اذإف ( قفا: كالا ) ةنس لك رانيد ةئاملت دوب ميسو هيلع هللا ىلص ىثلا ترضف ةعئاواث دعمت اوناك مهنأ هللا دبع نبا

 هلوبق الإ مامالل زجم مل ةنس لك هسفن نع ارائيد لذبو زوحب ام ىلع ةيزجلا ىلإ ةيزجلا هنم ذذؤت نأ زوحم نه اعد

 سو هلع هللا ' ىلد ىتلا طارتشا ا مامالل زاد تك تلق ةدايزلا تغلب ام رايد ىلع هداز نإو هنم

 ةمذلا لهأ نم نيغلابلا ريعم ءاوسو رانيدلا ىلع ةدايز ةفايضلاو دحاو لك ىلع ارائيد ةنس لك ىف ةليأ ىراصن ىلع

 ا لكاف متخا ىلع رايد ىلع ريع مثو نحيلا لهأ حلاص اذإ هنأ معن انال هرم خاب م اغلاب مثرسومو

 ضرع نإو هم لثق انعم وأ ناك ارسوع [نايد ضرع نم هلع دز ملف رسوما مف نأو هنع عض ملف رسسعملا مهنه

 لقأ رانيدلاف لاق رانيد نم لقأ ىلع حلاص هماعن مل ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر حلاص نه نأل هنم لبقي مل هنه لقأ
04 

 هلام نم هيطعي ائيش الو ةفايض دزي مل نإو مهم دحاو لك نع هنم هلوبق هولذب نإ هيلعو ةمذلا لهأ نم لبقي ام
3 

 نأ ىلع وأ رانيد نم لقأ ىلع ىدبألا ىلع هيلع ىوقي وهو هنم ةيزجلا ذخأ زوي نمت ادحأ ناطلسلا حلاص َنِإف أ

 نما نال رادلو نسا حلصلاف لاملا تيب نه مملع قفني نأ ىلع وأ ةيزجلا هنيد لهأ نم رسعأ نمت عضي '



 لاا لي يا راال 00 اكو
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 لهأ ىلع ىتثتسا سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكدقو خوسنم زاجحلا نكسب مبكرت نأل اهلك ابفلاخعو ةماملاو ةنيدملاو

 حلص زوحم الو زاجحلا نم مهنالجإب مسو هيلع هللاىص هللا لوسر رمأ مث هللا كرقأ ام 5رقأ» لاقف مملماع نيح ربيخ

 آل لاحم كرشم زاجحلا لخديال نأ ىلإ بحأو ىلاعت هللا همحر ( ىف. ةلا](5 ) لاحم زاجحلا نكسي نأ ىلع ىمذ
 نم رثك أ اهنم دلب مقيال ارام زاجحلاب ىمذ رم نأ مرح نأ ىل نيس الو لاق ملسو هيلع هللا ىلد ىنناا رمأن م تفصو

 ملسو هيلع هللا ىل» ىنلا رمأ لمتحم دق هنأل رفاسم ماقم كلذو لال ثالث لمتحمو اهونكسيال نأ اهنع ممالجإب

 هدنع تبث امل ةمذلا لهأ جارخلا لاو رمح قل الولو نامقم نانيد نيقببال « برعلا 1 نائد نيقبيال» هنع تدنث ول

 مقيال ثالث ارجات ةمذلا لهأ نم مدق نم لجأ نأ نم رمع ىأر ام لمت ملسو هيلع ذأ لص ها لوز رمأ نأ نم

 زاجحلا نم ائيش ىمذ ذختي الو ىلاعت هللا همحر ( ىتنإ_ةلالاو ) لاح لكب املوخدب اوحلاصيال نأتيأرل كلذ دعب اف
 نأ رمعنبا نع عفان نعرمع نب هللادببع نع ملس نب ىحم انربخأ * حلوص نإ ازانجم الإ املو>د ىلع حلاصي الو اراد

 اب ضرع وأ لام اهب مل بهذف زاجحلا اواخد. نأ ممل نذأ اذإف ىلاعت هللا همحر ( قنا لال[ ) ©207باطخلا نب رمع
 دحأ مرحلالخدي الف ةكم امأو ثالث نمرثك أ اهب نوميقي الو اوجرخاو نيماسملا نم متئش نم اهب اولكو :محل لبق لغش

 مو ايم جرخأ تام وأ اضيرم جرخأ ضر اهلخدف مهنم لجر نع لفغ نإونكي ملوأ لام اهب ممل ناك ادبأأ لاح مهنم
 ةدايز وأ هيلع فلتب الإ لمحم نأ قيطيال ناكف ضرم وأ تومي ثيح نفد هكم ريغب تيم مهنم تام نإو اب نفدي
 مهنم ةنسلا ىف هذخأي ءىش ىلع ةمذلا لعأ نم ادحأ مامإلا حلاص نإو لاق لمحم مث لجلا قيطي ىتح كرت هضرم ىف
 هنيب ناك امي هل ىفو دق هنأل ائيش هنم درب الف مماع لحام ضبقف ائيث هِيلإ اوعفدي نأ ىلع هلع حلصلا زوجمال تلق ام

 ةتددج زوجت احلص متيضر نإ لاقو زوحي ال ممحلص نأ معأو هناكم مهلإ هذبن ةنساا فصن ىغم دعب ملع نإو هنيبو
 لإ تذبنتو يل متدق هنأل ةئسلا ىف هيلع تل اصام فصن وهو سلع بجوام ينم تذخأ هوضرت مل نإو جل

 ملعأ ملو مهلإ ذبنو مهماقمب قحتسا ام ردق الإ هلع هوحلاص ام مهلع در نيتنسل ائيش هوفلس نأ ىلع اوحلاص اوناك نإو

 سأب الو نميلا نم دحأ مهاجم الف زاجحب تسيلو ةمذ اهب تناك دقو نحلا نه ةمذلا لهأ نم ادحأ ىلجأ ادحأ

 _ أ عقو اذإف ا ماقملا ىلع اوحلاصي نا كلل دو ناحل دلع ام ناذلللا !رئاس اماف نمللاب مماقم ىلع مهحلاصي نأ

 ' ةراجتك لوخدلا باسأ نم كلذ ريغ الو ابلهأل ةعفنمل اهلخدي الو لاحم ابلخدي نأ بحأ ملو هب لكو زاجحلاب ق-

 هنم ىلجأ ىذلا عضوملا نم عنم دقف عضوم ن. هئالجإب رمأ نإف ©0هريغ الو ملسم هيركي ءارك الو ايش اهنم ىطعي
 ماما نوعنع و زاجحلا رح بوكر ارعنع نأ نيبتي الف اذكه اذه ناك اذإو ءىث هنم سفنلا ىف سيلف لعف اذإ اذهو
 0000 لايكلا ضرأ نم اهنأل اهانكس اوعنم نكست لابجو رئازج زاجحلا رحم ىف تناك نإ كلذكو هلحاوس يف

 داع نإو جرخأو بدؤي مل هيلإ مدقت نكي مل نإو جرخأو بدأ هلإ مدقت ناك نإف ةلاحلا هذه ىف لجر مهنم, زاجخلا

 لاحم مرحاا ىف نفدي الو لحلا ىف نفدف مرحلا ن٠ جرخأو اهنم جرخأ هك لاحلا هذه ىف تيم مهنم تام نإو بدأ

 عطقي ملام شين اهب نفد ولو مرحلا نم جرخأ نتنأ ولو مارحلا دجسملا كرم برقي ال نأ ىضق لجو زع هللا نأل

 ًالبخع نوكي قح جارخإلاب لبمب زاجحلاب ضرم نإف جرخأ مرحلا ىف ضرم نإو اهب نفد زاجحلاب تام نإو
 ىلإ بحأو قيفوتلا هللا لأسأو مهم ذَحْوُي امف زاجحلاب تاراجتلاب مزمدق» تفصو دقو لاق جرخأ هلمتحا نإف رفسلل

 . اهريغ الو ةراجتل لاحم زاجحلاب اوكرتيال نأ

 . كيدعلا نمل لصألا ف ضد دق (1)
 لما شهب ةماقإلا نمعنلا نمضتي اذهوع زاجحلا نم هنالجإب انرمأ انأددارملا لعل خلا هئالجإب رمأ نإف:هلوقو (0)



 تا
 ةيزجلا اوطعي وأ اوماسي ىتح مهلتاقي نأ هيلع ناكو هل كلذ نكي مل مالسإلا يح مملع ىرحمال نأ ىلع اهوطعي نأ

 مريع هب مهملط اذإ مالسإلا هح نم ءىش نم اوكرتي نأ هولأس نإف لاق مالسإلا كج مملع ىرح نأب نورغاص مو
 0م وأ ةقشم مثوزع ىف ناك اذإ اماف هيلع مهنم ةيزلا دخاي الو هلإ 0 نأ هل نكي 8 مث ريغ تيل مهيلع عقو وأ

 وأ ائيش اوطعي مل نإو اوعداوي نأ ساب الف فاصتنا 220. وأ فعض مهنع مهءاتني نمو نيدسملا نم مهتاذإب

 هكا عوض اذهو رظناا ىلع مهعداومو مهللاتق كرت رو# 1 مالسالا - مىلع 1 ١ نإو رطتلا ىلع هوظعأ

 . ةيزلا نود دابحلا
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 نورسؤي,ام دعب ةب زكا ءاطعإ ةلاسم

 مهتلحم هولاسف مثدالوأو م6 رارذو مثءاسن ىوحو باتكلا لهأ نه اموق مامإلا رسأ اذإو ( قنات املا )

 اذإو مهلومأو مهرا_ذ نم بلغ ام الو ممدالوأ الو معاسن ىف هل كلذ نكت مل ةيزملا ءاطعإ ىلع مماسنو مهدارذو

 ناك اكءادقااو ناو لتملا هل ناكو اعف وأ ةمينغ اوراص مال ميم كلذ لبقي مل تقولا اذه 3ك ةيزحلا ءاطعإ هولاس

 ماجر رار>أ ىف هل كلذ

 « ءادق امإو دعب انم امإو قاثولا اودشف مثومتنحمأ اذإ ىح تاقرلا برضضف » .لاقف 3 ءادفلاو ناب لحو رع هللا

 لص مل ةيقب مهنم تيقبو لارمألاو ىرارذلاو ءاسنلا رْثك أ ىوحو لاجرلا رثك أ رسأ ناك ولو ( ىفانعلالاز ١

 نإ ميعاسنو مهاومأ ىلع نامألاو ةيزدا دحأ نيعتمملا ىطعف,نأ ةلعو هل نك تره يأ عضوم ىف عانتماب مجرسأ ىلإ

 نذأو لاجرلا ىرسأ لتقو ىدافو نددق سو هيلع لا لص هلا لوص رن 1 نيغلايلا

 هيلع ناكو هب ءافولا هل نكي مل ائيش كلذ ن٠ زرحأ دق ناكف اقلظم كلذ محاطعأ نإف اش كلذ نم زرحأ نك

 لسر مامإلا ءاج ولو ممأإ ديني وأ مل 2-5 : امو مهسفن أ ند ةيزجلا اوطعي نأ نيب مثريحو مح زرحأ ام مسقنإ نأ

 نم ازغ ن٠ لسرلا فلاخو ةيزِلا دخان ع اذكو اذك دلب نم هدنع اوءاجت نم نامآىلإ ياسا 000000

 تناكو مهليبس ىلخ دالبلا اووحم نأ لبقو حتفلا لبق ممل ناك نامألا ناك نإف رظن مثدالب اووحو اهودتتفاف نيماسلا '

 لبق ناك مثدالب ىلع ةبلغلاو مثؤابس ناك نإو مهمل دن و مهلبس ىلخ ةصقتنم ةمذ اوطعأ ولو اوطعأ ام ىلع ةمذلا مهل

 ةمدغ هلامو اقنقر ناك نه نامألا ىطعأ هنأل مامإلا ىظعأ ام لطبو ءاسلا موملع ىضع محاطعأ ام مهابإ مامإلا ءاطعإ 1

 ١ . هل كلذ نكي مل مهلاوءأ مهملإ درب نأ اووح اموق ىطعأ ول اك ائفوأ'

 هلوخدو داب 2ك ىلع ةيزجلا ءاطعإ اا

 دجسملا لوقي معلا لهأ ضعب تعمسف لاق ةيآلا محم نوكرشملا اع[ ) ىلاغتو كاران هلل لاق ( فان خلال (

 الو جارخلا ىدؤي نأ مسمل ىغبنيال » لاق مسسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ ىنغابو ( قنا ةلال ) مرحلامارحلا'

 ملسو هلع هللا ىلص يناا ةلاسر ىف ناك هنأ نووري ىزاغلاب معلا لهأ نم اددع تءمسو لاق « مرحلا لخدي نأ كريد

 محلا هلع ىرجبو اهطعي نأ ةيزجلا هنم ذحْؤت نم دحأ لأس نإف اذه مهماع دعب مرا ىف كريشمو ملسم عمتج ال

 تالاحلا نم لاحم مرحلا أطي اكرمشم عدي نأ الو ائيش كلذىلع هنم لقي نأ مامالل سيلفا مرا لش هل

 كلذ هلوسر مرح هدعبو مارحلا دحسملا نيكرمملا لود لجو زع هللا مرحتل هريغ وأ اناينب اعناص وأ ناك ابيبط

 ةكم زاجحلاو هل كلذ نكي مل زاجحلا نكسإ نأ ىلع يدحلا هلع ىرحيو امطعي نأ ةيزجلا هنم ذخؤت نم لأس نإو

 . ةححصم عك لمت «( صاقتا نيماسملاب ىأ م6 وأ » هلمل )00( ٍ :

 (؛ - 6)



5-0 
 63 يلوقب مهتاسن الو مهنانبأ نم هذخأت نأ انل الو مهيلع كلذ نكي مل راغصلا مهئانبأ وأ مهتاسن لاومأ نم اهودؤي

 طرمشلا اهمزلي مل ىدؤت نأ تطرش دقو تعنتما ىمو اهنم كلذ لبق اهملع دعب ىدؤأ انف تلاق نإف كيلع ائيش الف

 تلاق نإف زاجحلا عنم اهنكلو ءاشن نأ الإ ىدؤت نأ اهيلع نكي مل الاممي ترحب ول كلذك و اهدالب ق. تماقأ ا

 نم ذخؤي نأ ىلع تحلاص اذإو زاجحلا لوخد امل سيل هنأل اهيلع زاج اهسفن هتمزلأف ىنم ذخؤي ءىث ىلع اهلخدأ

 نأ ةمذلا لهأ ىلع نأ ىل نيبي ال هنأل هعنم اهلف هطرنش دعب هتعنم نإو لبق هتدأ نإف زاجحلا دالب ريغ ىف ءىش املام

 كلذكو هلام نم ذْخْوِي الو هيلع طرشلا زج مل هلقع ىلع بولغم وأ ىص اذه طرش ولو زاجحلا ريغ نم اوعنع

 زاجحلا دالب ىف افلتخم نأ نم امبعنع نأ اناو ان كلذ نكي مل امبيلع كلذ امبياو وأ هوتعملا وأ ىصلا وبأ طرمش ول

 عنو هلام نع ىدؤي ىمذ الو مسم نم هعنم انا نوكي الو هسفن نع ائيش ىدؤ,ال ىذلا عم امهللام عنع كلذ

 مكحلا مهيلع ىرحي وأ ةيزج ىلع اوحلاصي نأ نم مهلاجر عنتما بانكلا لهأ نم راد لهأ نأ ولو لاق امهسفنأ

 نكي مل مهنود مهانبأو مهتاسن نع ةيزجلا اودؤي نأ اولأسف رظن مبحلص ىف سيلو مهيلع ةوق انلو ةيزجلاب اوعاطأو
 اوعنم دق مهنأل ءانبألاو ءاسنلا ىلع هومس نإ ًائيش مهنم ذخأن الو ضقتنم حلصلاف كلذ ىلع مثو>لاص نإو انل كلذ

 انئانبأ نم اولوقي لو مهلاجر ابطرش نإو مهلاجر نم اهذخأن ال كلذكو ةيزج مهلاومأ ىلع سيلو نامألاب مهلاومأ

 كلذكو مهنم اذه دْحْوَي مل ءانبألاو ءاسنلا اذه ىلإ اعد ول كلذكو هطرشإ ابطرش نم لاومأ نم اهانذخأ انئاسنو

 نأل مهيبسن نأ انلو ةيزجلا مهنم ذخأت نأ انل سيل امهدحأ نالوق اهيفف مهلاجر نم ءايلخأ ءانبألاو ءاسنلا ناكول
 امتإ نايبصلاو ءاسنلا ق برحالو محلا مهيلع ىرحن نأو لاجرلا برح عطق عم ةيزجلاب نذأ امإ لجو زع هللا

 فكلا انيلعو مجؤوابس انل سيل : ىتاثلا لوقلاو هب ةيزجلا ذَحَأِب لجو زع هللا نذأ ىذلا ىنعملا ىف اوسيلو ةمينغ نه

 نمةيزجلا ذخؤتو لاق هدر انيلعف هانذخأ نإوائيش مهلا ومأنم لان نأ انل سيلو مكحلا م,يلعىرجب نأب اورقأ اذإ منع

 ةيزجلا ذخأي لجو زع هللا نذأ نيذلا نيكرشملا لاجر نم مكحلا هيلع نمت هريغو نمزلا ىنافلا خيشلاو نابهرلا

 حلصلاب ىضرف رثك أ وألقأ وأ مويب مهلو> لبق دولوم مهنم غلب مث ةيزجلا ىلع ةمذلا لهأ نم موقلا حلاص اذإو مهنم

 هيلع بجو امثإ هنأل هسفن لوح هلوحف هسفن بطت مل نإو هنم تذخأ هموق لو>ل ءادألاب هسفن تباط نإف لئس

 الثل البق ةنس نم هيلع ناك نإ لضفو هباحصأ لوح ىلع ىضر نيح نم مامإلا هنم ذخأيو اًضرلاو غولبلاب ةيزجلا

 فن هباحصأ لوح لاح اذإ هنم ذخأيف لوح لك رانيد ىلع هحلاصف ربشب لوحلا لبق غلب نأك ملاوحأ فلتخم

 . رانيد سدس فصنو رانرد هباحصأ لوح ىف هنم ذخأ هرخأ اذإف ارانيد مهعم لبقتسم لوح ىفو رانيد سدس

 ةيزإا 3 راغصلا

 هللا نذأي مف لاق « نورغاص مهو ذي نع ةيزجلا وطعي تح » لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( قثانةلالاه )

 نم اددع تعسو ( ىف: ةلالاث ) ارغاص دي نع اهطعي تح هنم اهذخأب رمأ نم ةيزجلا ذخؤت نأ ىف لجو زع

 ن. مهعانتمال اولاق امب اولاق ام هبشأ امو ( ىف[ لا( ) مالسإلا كح مهملع ىري نأ راغصاا نولوقي معلا لهأ

 لبق رادلاب مامإلا طاحأ اذإو ( ىف[ لالا ) هنم مملع ىرحب ام اورغصأ دقف هككح مهلع ىرج اذإف مالسإلا

 مهتلق وأ مهيرقل محي ملو مهل هرهق نم ةظاحإلاب هيبس ىلع ناك وأ موسي ملو نيبلا ربقلا اهلهأ ربق وأ اهبلهأ ىسي نأ

 هولأس ولو مهنم اهلبقي نأ همزل مالسإلا ؟سح مهلع ىرحي نأ ىلع ةيزجلا اوطعي نأ هيلع اوضرعف هتوقو مهترثك وأ

 . هححصم هبتك . لمأت «كيلع ءىث الف مهل لاقيو» هلعل (1)



 طل ١/و ِ

 ىف الإباتكلا لهأ نيد هّوابآ ندب ملو ندب مل هنأ مهضعب رقأ نإو ,« كلذدكفرارقإب هوملع نإو اولتقي وأ اوناسإ ىح

 ناوكك الو ةيزجلا مهنم انذدخأوم مد ىلع مان ر رقأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع لتي نأ لق هنأ معي هنورك ذي تقو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب الإ نيبدلا اذه كوب و اونيدت مل نأ ٍلعأ ىتح من اهذخالوقي نأ الإ اهذخأ مامالل

 اوملسأ نيذلا نم انريخأ اذإف 2121ولتقت نأ ام آو اودلس نأ امإف يي 00 ةتسأ امف تم اهذخآ مل هتملع اذإف

 دعب الإ لاح باتكلا لهأ نيد اونيدي نأ مهوب ةيزجلا مرنم تذخأ نيذلا ءالؤه ىلع انل اوتيثأف الودع اموق ص

 ىف الإ باتكلا لهأ نيد اونيدي مل نأ هبتعاجج ىلع مهنم ناثا وأ نوملسملا رفنلا ءالؤه دهش نإو « ناقزرفاا كوزن

 تقو ىف الإ باتكلالهأ نيد ندب لو مهنم غلب 1 تذبن باتكلا لهأ نيد نونيدب اوناك مهءابآ نأو ادك قي

 لوزن لبق باتكلا لهأ نيد اوناد مْوابآ ناك ذإ مهر اغص ىلإ ذبني لو لاق ٠ ناقرفلا لوزن دعب كلذ ناكو اذك

 لوزن دعب الإ باتكلا لهأ نيد اوناد اونوكي ل مهنأ مهسفنأ ىلع اودبش لودعلا رفنلا ءالؤه نأ ولو ع ناقرفلا

 هيلع اهوتبث نأب الإ مهنم دحأ ىلع ةدابشلا لبقأ الو مر يغ ىلع ةداهش هلعجأ ال مهسفن أ ىلع مهنم ًارارقإ ناك ناقرفلا

 هتأل تاتكلا لهأ نم موابآ ناك ولو ةيرقلاا هنم لف ملاولعو اذإغ باتكلا'لهأ نيد نيد الو لزخ ناقرآلا نأ

 لهأ نيد ىلع تام نيلجر ابأ نأ اوديش ولف غلبي مل ام هئابآ نيد ىلع ارقم نوكي امنإ غلب اذإ هئابآ نيد هنيد نوكي ال

 غلبف لاحلا كلتب امهو ناقرفلا لزنو.زيغض نباو ٍباتكلا لهأ نيد فلاخم غلاب نبا هلو اينارصن وأ ايدوهم باتكلا

 ندي ملو هببأ نيد ىلع رقي ناك هنأل ريغدلا نه ةيزملا تذخأ ميد ىلإ غلابلا داعو باتكلا لهأ نيد نادو ريغصلا

 ء1:كاتكلا كعأ نيد اربع ناد قعوهو ناقرفلا كرت ىذلا ريبكلا نع اهذخآ الو هريغ انيد غولبلا دعب

 ةيزجلا هئع عر

 هللا مرح ام نومرحب الو رخآلا مويلاب الو هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق » ىللاعتو كرابت هلل لاق ( قفا شلالا )

 انيب ناكف لاق « نورغاص مثو دب نع ةيزجلا اوطعب ىتح باتكلا اوتوأ نيذلا نم قملا نيد نوني الو ةلومرو

 غولبلاب ةجحلا مهملع تماق نيذلا ةيزحلا اوطعي ىتح مهلاتق لجو زع هللا ضرف نيذلا نأ معأ ىلاعت هّللاو ةيآلا ىف

 مهلاتعب هللا رمأ نيذلا نأ انيب ناكو باتكلا لهأ نم مثءابآ هيلع اودجو ام ىلع اوماقأو لجو زع هللا نيد اوكرتف

 ِلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نابأ مث ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) نوغلابلا لاجرلا مثو لاتقلا مهيف نيذلا اهللع

 هللا ىلص هللا وشب ردا ءاسنلا نودو مه6نود نم نو ود نيماتّلا نم ةيزجلا ذخأف لحو زع هللا فاتك كك

 ءاسنلا نيب فالح ىلع اللد كلذ ناكف مثابسو نادلاولا الو برحلا لهأ نم ءاسنلا لتقت ال نأ مسو هيلع

 نم ةلقغإ لع بولكت لع ةيرخ آل :كلانكو ةأرما ىلع الو لاجرلا نم غلبي مل نه ىلع ةيزج الو لاجرلاو نايبصلاو

 نم امأفأ ةيزلا هلم ىططي هل لام .ال هنأل كاوامت لع ةيرح اال كللذكو مالسإلا هل كرت هب كسمت هل نيد ال هنأ لبق

 ضعب ولحم سيلو هتقافإ لاح ىف ملقلا هلع ىرحب هنأل ةيزجلا هنم ذخؤتف قافأ مث نج وأ قافأ مث امايأ هلقع ىلع بلغ

 هلقع ىلع بلغ موب نم هل بسح هلقع ىلع بلغ مث حبحص نم تذخأ اذإف قيفي مث هلقع اهب ٍثرغي ةلعاا نم سانلا

 نع اودؤي نأ ىلع اوحوص اذإو لاق هلقع ىلع بلغ موب نم هنع تعفر قفي مل نإو ةيزجلا هنع عفرت مل قافأ نإف

 مهيلع ديدزا اك وهو زئاج كلذف لاجراا لاومأ نم كلذ ناك نإف مهسفنأ نع نودؤي ام ىوس مهتاسنو مهشانبأ ٠١

 نأ ىلع اوناك نإو انل هوطرنش اذإ مهمزاي ام كلذ ربغو اوفلتخا اذإ مهلاومأ نمو ةقدصلا نمو ةيز را لقأ نم -

 )١( لماتف ") مهملإ ديني » هلعلو تاو رك" دب مل خلا انريخأ ادإف : هلوقو .
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 دع 25و تادك "م0 مهف' مثرودص ىف ىذلا للعلا بهذو مر هظأ نيب ن. عقرف مهباتك ىل 0 ل

 ىلع نع ىورامو ىلاعت للا همحر ( قفاتن ”لللاف 0 ةيزجلا مهم 0 و ملسو هيلع هللا ىلك هللا لوّسَر

 هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ربخام.هيجو هللا مرك الع: نأ ليلدو باتك لهأ سوهلا نأ تفصوام ىلع ليلد اذه نْم

 لاقل باتكلا لهأ ريغ نم ةيزجلا ذخأ زوي ناكولف هدعب نم الو باتك لهأ موالإ مهنم ةيزجلا ذخأي سو

 دخؤت نأ زاجأ :ادحأ نيملسملا نم فلس نمت دعأ ملو « هلهأ اونوكي مل وأ كاثك ,لعأ اوناك مهنم ذخؤت ةيزجلا "لع

 ةيزجلا ٍدَحأ رمع نكي ملو لوقي ةلاجب عمس هنأ وره نع ةنيبع نب نايفس انربخأ * باتكسلا لهأ ريغ نم ةيزجلا

 رجه لهأ سو نم اهذ>أ لسو هيلع هللا ىل» هللا لوسر نأ فوع :نب: نمحرلا دبع دبش ىتح سوجلا ئم

 هلاعل ابتاك هنامز ىف الجر ناكو رمع كردأ هنأل تباث لصتم ةلاخحب ثيدحو ىلاعت هللا همحر.( قفاعلالاف )

 | ١ داتا ثيدح نمىور دقو ذخان هبو لصتم ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نع ىلع نع مطاع نإ رش رمدجو

 ناوحلا هل رك ذ باطخلا نبا رمع نأ هبأ نع دمحب نب نفعج نع كلام انريخأ ده سودلا نم ةيزجلا ا نانطتشل

 لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءمسل دهشأ فوع نب نءحرلا دبع هل لاقف مثرمأ ىف عنصأ فيك ىردأ ام لاقف

 ا مهعأل ةيزلا ذخأ ىف ىفنف اتباث ناك نإ ىلاعت هللا همحر ( قفا ااا ) «باتكلا لهأ ةنس مهم اونس )

 كان ولو لاك محن ايذ لكؤتو مهؤواسن حكتت كا ملعأ لاش هللاو تاكلا لعأ هنس مه اونس لاق اذإ لاقي هنأ ال

 لاق امل نكلو باتكلا لهأ ةنس نيك رماملا عيمجم اونس ملعأ ىلاعت هللاو لاقل باتكلا لهأ ريغ 210نيكرسملا عيمج

 هنأ بابش نبا نع كلام انربخأ تاكل لعا رع الا مهفلاخم الو فلاخم مثريغت ميصخ اذإو مهصخ دقق مهم اونس

 وهو مهب عنصأ فيك ىردأ ام لوقيو سوجملا نع رمع لأسي نأ زوحت الو هللا همحر ( قنانثلللاف ( ربربلا نم

 نم فرعي مل ذإ سوجلا نع لأس هنكلو هل زئاج هنأ ملعب امعلأسيال نيك شملا عينج نم ةيزجلا 37 يرن دنع 5ر2

 ةبزجلا ا ءرمأو ةيزكلا هنا مس هلع هللا ىلصىنلا نع ربخأ ىت م> ىراصنتلاو دوبلا تانك نم فرعام ميما

 : تناتكلا لهأ ريغ نم ةيزجلا ذَحَأ هعسرال هنأ ىلع لدبام تاكحاما لك فو هعبديف مهنم

 تالا 3 نم ةيزربجا هنمأ دخؤت نم عرفت

 لهأ نيد هؤابآ ندب مل نإو هسفنب ناد وأ هؤابآ نادو ناد نم ل ماكف (قفاخل لالا را ا

 ' لغأ نم جراخ وهف ناقرفلا لوزن ليق ناثوألا لهأ نيد فلاخو ناقرفلا لوزن لبق ]3 ناك تانك أ اتكشلا

 مالسالا هيلع لخد ند لكو , امج وأ ناك اب رع هنم اهلبقي نأ رغاص وهو ةيزخلا هاطعأ اذإ مامالا ىلعو ناثألا

 نيدب نأ ثدحم وأ هنيد ىلع رقيو ةيزجلا هنم ذخؤت نأ دارأف , ايمجعوأ ابب رع ناك نمت باتكلا لعأ نيد نيد. الو

 اا 111 ىح نائؤألا لهأ لتاقب مارس قح هلتاقي نأ هلعو « ةيزجلا هنم ذخاي نأ مامالل سيلف باتكلالهأ نيد

 منصلا دبعي نأ لثم كلذو ن داثوألا لهأك وبف كالا لغأأ ن رد هند لهأ عد مل ١ اذإ ناك ام كرشم ىأو : لاق

 لهأ مهنأ مهل اوركذف هنبد نوابحم نمت نوماسملا ازغ نمو « مهانعم ىف نمو لطعي نمو ءىش نم نسحتسا امو
 | 13 ة|لوسر ىلع ىحولا | لوز:ىلق كلذ نأ اوركذ نإف « مْوابآو هب اوناذ ىم اولئس باتكلهأ مبف 2292باتك

 مثوعدب مل و ةنز زجلا ا اودحات مل مهملع موقت ةنيبب اوماع نإف 4 اولاق ام ريغ اوماعي نأ الإ محلوق اولبق 5 مسو هيلع

 ؟ اللا ليعف هب زكا ذحأ ىف تاتكلا لهأ ةلماهم سوجما ةللءاعم ىلع ثيدحلا'لمحم' ىتفُب ىعفاشلا نأ ىأ )1١(

 . رزحو « هدعبام باوخلا نإف« لءاتو. خسانلا.نم دئاز هلعأ تا راتك لهأ مبف : هلوق (0)
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 ةمقلع نع ىروثلا نايفس مهيف نأ الإ معأ ال ةقث مهلك دحاو ريغ نع ةقث ملك ددع ىنثدح ( قفانعلالا )

 اذهفلاخم سيلو ناثوألا لهأ نود ةصاخ باتكلا لهأ ىف اذهو ( قنا ةلالا ) هفلاخمال ثيدحلا اذه ىنعم لثع

 « هللا الإ هلإ ال اولوقي تح سانلا لتاقأ نأ ترءأ »لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأ ثيدح ثيدحلا

 تفصوام كلذىلع للدلاو , باتكلا لهأ ةيزملا مهنم لبقت نأ هللا رمأ نيذااو ناثوألا لهأ شانلا كئتاوأ نكلو

 اودجو ثيح اولتقيو هلل نيدلا نوكي ىت> نوكرمشملا لتاقي نأ لجو زع هللا رمأ فلاخم الو نيلاتقلا نيب هللا قرفن»

 ىأآلا نم ةدحاو خسنت الو ةيزجلا اوطعي ىت> باتكلا لهأ لاتقب لجو زع هللا رهأو ةالصلا اوميقيو اوبوتي قح

 لهج ولو ( قنا: خلاك ) هيف هلوسر نس مث لجو زع هللا لزنأ مف لكو هريغ نيثيدحلا نه دحاو الو اهريغ

 ةيزجلا لب هلثم لهاج لوقي نأ هيلع زاج اوماسإ ىت> نيكرمملا لاتقب هرمأ خسن ةيزجلاب هللا رمأ نإ لاقف لجر
 . فلاخم الو هبحاصل خسان امهيف سيل نكلو اوماسي تح نيكرمشملا لاتقتب ةخوسنم

 باتكلا لهأب قحلي نم

 هيلع لزنيو ملسو هيلع هللا ىلد ادمحم هلوسر هللا ثعب. نأ لبق برعلا نه لئابق توتنا ( قفانتلالا (

 نم ناكو مبنيد مبضع نادف نملا لهأ' نم برعلا باتكلا لهأ ضءابراقو باتكلا لهأ ند تا

 لوزن لبق باتكلا لهأ نيد ناد هتفصو نم نيد افلا مسي ىتح ناثوألا لهأ نم هلاتق ضرف لجو زع هللا لزنأ

 ةيزجلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأف مهنابآ ندب نانوألا لها كد ملسو هيلع هللا ىلص هللا ىن ىلعناقرفلا

 لهأ ةمذ نء ةيزجلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ذخأو ةدنك نم وأ ناسغ نم لاقي لجر وهو ةمود ردك أ نم

 ناثوأ لهأ مثو نكي مل مالسإلا نأ نم تفصوام ىلع كلذ لدف برع مهفو نارحن لهأ نمو برع مهتماعو نميلا

 امتإ بسنلا ىلع تسيل ةيزألا نأ ىلع لياد اذه ىف ناكو ناثوألا لهأ نيد نيفلاخم باتكلا لهأ نيد نينئاد لب

 ىنب نم اوناكو ىراصنلا نم ليجنإلاو دوبيلا نم ةاروتلا لهأ ةماعلا دنع رورشملا باتكلا لهأ ناكو نيدلا ىلع ىغ

 امم ابتي ل مأ » لجو زع هللا لاق ناقزفلاو لّجتنإلاو ةاروتلا ريغ انتك لرنأ لجو رع هلا ناب اضاف ل1

 « نيلوألا ربز ىنل هنإو » ىلاعتو كرابت لاقو افحد ميهاربإل نأ ريخأف « ىفر ىذلا ميهاربإو * ىسوم فحص ىف

 دوبيلا نه باتكلا لهأ نوفلاخعو ناثوألا لهأ نيد ريغ نونيدب سوجلا تناكف ىلاعت هللاهمحر ( ىفا:ةلالاث ١)

 نه فرطب سوما ناكو مهنيد ضعب ىف نوفلتخم ىراصنلاو دوبيلا باتكلا لهأ ناكو م,نيد ضعب ىف ىراصنلاو

 هللاو اوناكو هوفرع ىتح دوهملاو ىراصنلا نيد نم نوفرعيام مهنيد نم زاجحلا لهأ ن. فلسلا فرعيال ضرألا

 نب ديعس دعس ىبأ نع ةنييع نبا انريخأ * ىراصنلاو دوهلا عم باتك لهأ مهمأ مسا مهعمجم باتك لهأ معأ ىلاعت

 ؟باتك ل هأب اوسلو سوما نم ةيزطلا د25 م لع ىعشألا لفت نا ةورق لاق لا مصاع نب رصن نع ناب زرملا

 ةيزجلا مهنم اوذخأ دقو ايلع ىنعي نينمؤملاريمأ ىلعو ركب ىلأ ىلع نعطت هللا ودعاي لاقو هببلب ذحَأْف دروتسملا هيلإ ماققف

 سانلا ملعأ انأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع لاقف رصقلا لظ ىف اساجف ادبلأ لاقف امهملع ىلع جرخف رصقلا ىلإ هب بهذف

 لهأ ضعب هيلع علطاف هتخأ وأ هتنبا ىلع عقوف .ركس مهكسام اهنإو هنوسردي باتكو هنودلع لع ممل ناك سوجماب

 نيد نم اريخ انيد نوملعت لاق هوتأ الف هتكلمم لهأ اعدف مهنم عنتماف دحلا هيلع اوميق, نأ فاخ احص الف هتكلم

 ممولتق قح هوفلاخ ن يذلا اولتاقو هوعباتف ؟ هنيد نع مب بغريام مدآ نيد ىلع انأو هتانب هينب حكني مدآ ناك دقو ؛ مدآ



 نشر

 اك زل كو ه1 للا دج ا فا لمألا
 هموقو هموق دالب ىهو ةكك مسو هيلع هللا ىلص هلوسر لجو زع هللا ثعب : ىلاعت هللا هحر ( قف|نتلالاف )

 رك دبال نم وأ زاتحم وأريجأ وأ كوامم الإ مجعاا نم مهمذ نكي لو برعلا دالب نه مطوح ناك نم كلذكو نويمأ

 لوأ ىف دحأ سانلا نم نكي ملف ةيالا « هتايآ مهملع ولتي مهنم الوسر نييمألا ىف ثعب ىذلا وه» ىلاعتو كرابت هللا لاق

 ةنتف نوكت ال ى> مهولتاقو » لاقف مثدابج هلع لجو زع هللا ضرفو « مهلوح نمو هموق ماوع نم هل ىدعأ ثعبام

 خاسنا اذإف» ءىث مهنيب و هنيب ناك موقىف لاقو هلل ادحاو هلكن يدلا نوكيو كرمش ةئتف هيف ليقف « هلل هلك نيدلا نوكيو

 زيزعلادبع انربخأ د نآرقلا ىف امل رئاظن عم ةيآلا «مثورصحاومثوذخو مثومتدجو ثيحنيكرشملا اولتقاف مرا رهشألا

 قح سانلا لتاقأ لازأ ال» لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىلأ نع ةماس ىنأ نع رمع نب دمحم نع دمحم نبا

 نايفسانريخأ «هللا ىلع مهباسحو اهقحم الإ مهلاوءأو مهءامد ىنم اومصع دقفدللا الإ هلإ ال اولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي

 نإ »لاق ةيرس ثعب اذإ ناك مسو هيلع هللاىيدىناا نأ هب أنع ىنزملا ماصع ىلأن ع قحاسم نب لفون نب كلملا دبعنبا

 لاق هنع هللا ىذر باطخلا نب رمع نأ باهش نبا نع نايفس انربخأ « ادحأ اولتقت الف انذؤم مع وأ [نححشم متيأر

 ىنم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي تح سانلا لتاقأ نأ تردأ » ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق سيلأ

 هللا لوسر اوطعأ امث الاقع ىتوعنم ول اهقح نم اذه » ركب وبأ لاق « هللا ىلع ممباسحو اهقحم الإ مهلاومأو مهءامد

 ةقثلا انربخأ * دري ملو ةقدصلا عنم نم ىنعي ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) « هيلع مهتتاقل سو هيلع هللا ىلص

 ءانفافا وأ لوقلا اذه ركب ىأل لاق رمع نأ ةريره ىلأ نع ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع نع ىرهزلا نع رمعم نع

 ملسعأ ىلاعت هللاو هبدارب امنإو اقلطم نيكرمملا ىف ا لثم اذهو : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف )

 دوهمالإ باتكلا لهأ ىكرششم نم دحأ هبرق الؤ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةرضحم نكي ملو ناثوألا لهأ وكر شم

 دوه تعداوف امالسإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مدقام لوأ تعمتجا راصنأ نكت ملو راصنألا ءافلح اوناكو ةنيدملا

 اهضعب ملكف ردب ةعقو تناك قح لعف الو رهظ. لوقب هتوادع نم ءىثث ىلإ جرم ملو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قارصن وأ ىدوه الإ هتداع زاجحلاب نكي ملو مهيف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لتقف هيلع ضيرحتااو هتوادعب اضعب

 ريثك ناثوأ لهأ نوكرمثم مهنود زاجحلا نع نيئان سرافو ربربلا دال رجم سوجلا تناكو نارجنب

 لاقف باتكلا لهأ نه نيكرشملا لاتق 'ضرف هلوسر ىلع لجو زع هللا لزنأف ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 ءاش اك لجو زع هللا قرفف ةبآلا « هلوسرو هللا مرحام نوهرحم الو رخآلا مويلاب الو للاب نو:ءؤ.ال نيذلا اولتاق »

 9016 | ضرْفف باكلا لغأ لانقو اوبلس ى> اولتاقب نأ ضرفف ناثوألا لهأ لاتق نيب همك بقعمال

 نع نابأ نب دمحم نع ناسح نب ىحم. ةقثلا انريخأ محلاتق نيب *: ىلاعت هللاقرفو اودسي نأ وأ ةيزجلا اوطعي تح

 رمأ اشيج وأ ةيرس ثعب اذإ ناك مسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ةديرب نب ناملس نع دئره نب ةمقلع

 مالسإلا ىلإ معدا  ةمقلع كش_ لالخ ثالث وأ لاصخ ثالث ىلإ مرعداف نيكرشملا نم اودع تبقل اذإ » لاق مهيلع

 مهْنم لبقاف كوباجأ نإف نب جابملا راد ىلإ مهراد نم لوحتلا ىلإ مهمتدا مث مهنع فكو مهنم لبقاف كوباجأ نإف

 ىرحم نيءاسملا بارعأك مهنأ مراد ىف ماقملا اوراتخا نإو مهملعام مهيلعو نيرجابملل ام مل نأ اولعف نإ مهنأ مجربخأو

 كبح مل نإف نيماملا عم اودهاجم نأ الإ ءىث ءىللا ىف مل سيلو نيملسملا ىلع ىرجم اك لجو زع هللا مَح مهيلع
 مهلتاقو مهيلع هللاب نعتساف اوبأ نإف « مهعدو مهنم لبقاف اولعف نإف « ةيزجلا ءاطعإ ىلإ مهبعداف مالسإلا ىلإ
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 ةيلوتلا ىف وه امنإ ىبنلا نأل ودعلاو## اوقتلي ملام ودعلا نع اولوي نأ سأب الف كفو نإ ةوق ممل ثدحت وأ ددم

 لاح ىأ ىف ةركبلا .درطتسلا 'نكع نأ لإ دارطسالا لاتتلل فاردتلاو هللا هنحر ( قفا ةتلالاو ) ءاقللا دعب

 ةيلوتلا ىف مثأي امنإ برقأ كلذ دعب مالسإلا دالبب وأ ودعلا دالبب ةئفلا تناك نبأ ةئفلا ىلإ زيحتلاو ناكمإلا ناكام

 رمت نبا نع ىلذ ىنأ نب نمح ر لا دبع نع دايز ىفأ نب ديزي نع ةنيبع نبا ان ريخأ دي نيينعملا ن م ًادحاو وني مل نم

 انلقف اهباب انحتفو ةنيدللا انيتأف ةصيح سانلا صاحف ودعلا اوقتلف ةيرس ىف لسو هيلع هلل لص هللا لوسر انثعب لاق

 نأ دهاجم نع حجب ىنأ نبا نع ةنييع نبا انريخأ » ف انأو نوراكعلا متنأ »لاق نورارفلا نحن : هللا لرش

 ملسم لك ةئف انأ : لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع

 نايدآلا ىلع خوة هللا ىلد ىنلا نيد راهظإ ىف

 ولو هلك نتدلا ىلع هرهظل قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ ىذلا وه » ىلاعتو كرات هللا لاق ( قفانتلالاف )

 مس هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انربخأ «نوكرسشملا هرك

 « هللا لسسوف امهز 5 نيس هدب ىسفن ىذلاو هدعب رصق الفريصصق كله اذإو هدعب ىرسك الف ىئربك كلك اذإ »لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هقزم سو هيلع هللا ىلص هللا .لوسر باتكب ىرسك ىنأ امل ( ىف|[:ةلالاف )

 ىنلا لاقت كسم ىف هعضوو سو هيلع هللا ىلص ىلا بانك 11 2 نا ( ىف: خللا ) «هكلم قزع»

 ماشلاو سراف حت سانلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعوو ( قنا: ةلالاف ) « هكلم تشي » ملسو هيلع هللا ىلص

 رمع نامز ىف اهحتف متو اهضعب حتتفف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقا اهحتف نم ةمتث ىلع ماشلا ركب وبأ ىزغأف

 ىلع مسو هيلع هللا ىبص هلوسر هب ثعب ىذلا هنيد لجو زع هللا رهظأ دقق ( قنانتلالا ( سرافو قارعلا حتفو

 لهأ نيد نانيد كريثلا عاج نأب هرهظأو لطاب ناءدألا نه هفلاخ امو قا هنأ هعمس نه لكل نابأ نأب نايدألا

 لهأ نم لتقو اهركو اعوط مالسإلاب اوناذ تح نييمألا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربقف نيبمألا نيدو باتكلا

 اذهو سو هدع هللا ىلص هنكح ميلع ىرجو نيرغاص ةيزجلا ضعب ىطعأو مالسإلاب مضعب ناد ىت> ىبسو باتكسلا

 قم كلذو هب الإ لجو رع هلل نادبال يح نايدألا ىلع هنيد لجو زرع هللا نرهاتيل لاقي دقو : لاق هلك ئدلا روهظ

 « قارعلا ىتأتو هنم اهشياعه عم اريثك ابايتنا ماشلا باتنت شررق تناكو ( ىقفاخ ةلالاو ) ىلاعتو كرابت هللا ءاش

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ترك ذ مالسإلا ىف تلخد املف لاق

 ملسو هيلع هللا ىلص ىناا لاقف مالسإلا لهأل قارعااو ماشا كله فالخ عم مالسإلا ىف تلخدو رفكلا تقراف ادإ

 : لاق « هدعب رمأ هل تبث هدعب ىرسك قارعلا ضرأب نكي لف ( قناة ةلالاف ) «هدعب ىرنك الف ىرسكك له اذإ »

 هللا لوسر مهل لاق اك ناكو هل اولاقامىلع مهباجأو هدعب رصبق ماشلا ضرأب نكي, ىف «هدعب رصبق الف رصيق كله اذإو»

 لاق ( فعلا ) ماشلا نع هدعب رمألاب ماقزنمورصيقو سرافو قارعلا نع ةرساكألا هللا عطقو سو هلع هللا لس
 لاقو : ىلاعت هللا همحر ( ثا[ لالا ) كلله ةرساك "الل قبب لف « هكلم قزع » ىرسكىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ٍقدصي رمأ اذه لكو ماشلا نع هكللم ىحنتو. مويلا ىلإ مورلا دالب .كلم هل تبثف « هكلل»ه تش » رصبق ىف

 , اضع هضعب

 قارعلاو ماشلا نم ةراجتلاب اهشياعم عاطقنا نه اهفوخ
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 مل نإو مملع اووف وأ ودعا كس ودعا نوملسملا ىقل اذإو : لاق ٠ لقأو مفعط ودعلا ناك اذإ مث رغث ند مع ملح

 نوحر 2 الو اومانال 51 توحر ةئق ها 3 زيحتم وأ لاتقل نيفرحته ريغ نوملسملا ىل قوق اهريغ وأ ةديكع مورثكي

 ريحتلا وأ لاخقلا ىلإ فردتلا نم نعال دحأ نووني مثو الإ اربد ودعلا اولوبال 5 الإ مثلا نم عأ ىل اعت .

 مم اذه لعق نمو محل ربخ ةن دعب اوثدحم نأو اوعاب نأ كيش نار 0 نه دحاو ةبن ربغ ىلع ادلو نإف ةئف ىل

 زيجتلاوأ لاتقلل فرحتلا نود.ري اولو ولو : لاق . هيف ةمواعم ةرافك الب ريخ نه عاطتسا امب لجوزع هللا 5

 دحأل ةنلا عم ةلوتلاب نيع 1 رع اوناك نينا ن٠ ةدحاو الب رارفلا ىلع ماقملا ف ةناللعإ اوثدحأ مْ ةئفلا ىلإ

 ىون ءىنلا لهأ ضعب نإو 217نيينعملا نه دحاول ال رارفلا ىلع اوتبثي نأ ةثداحلا ةينلاب ١ تحلو نئرمألا

 هلع ىقوخ ناك نيدءملا نه دحاول ال هنع رفي نأ دهاجلا ىون ولو « منأملا هيلع تفخ رذعالب ادبأ اودع دهاحجم نأ

 ا لع نط نأ تقحرارحألا ىضرلاو ءافعتلا نم لاتقلا كرت' ىف رذع هل نم لاتقلا دهش ولو « ظعأ مثأملا نم

 نم مزلام هيف ههزل جح اذإف جحلا كرتب نمزلا ريقفلا رذعي اكهلهأ نه مرف هوفلكت اذإف هكرعب اورذع امنإ مهنأل لاتقلا

 ةهدس نذإ ّق ناك ام ل اك هدام هل ير دلع لاتقلا دهش نإو 3 لاق . ةيدقو مآهو ل مع ند هكا رذه.ال

 دبش ولو : لاق : لاتقال نوحلصيو مئألا مريلع ىرحم نبذلا ضئارفلا لهأ نم تيمس نم لكأل ةلوتلا هيلع قيضي

 لاتقلا ديش ولو 5:لاتقلا قل هلا: ند رمألا نم دحاو ةين ريغ ىلع رارفلاب مي هد.س نذإ ريخ دبع لاتقلا

 ةيلوتك ناك ىلوف رمح نم ركسب هلع ىلع بول. هدهش ولو ء ىلود نأب مثأي ل ركس الب هلقع ىلع بولغم

 « هيلع ضئارفلا لدكت ملو هيلع دحال نم هنأل ةيلوتلاب منأي مل غابي ل نم لانقلا دبش ولو « لاتقلل قيطملا حيحصلا
 لاق: نملاح ن1 دابحلا هيلع نع نسل نمل ةلوتلاب 0 اءال نأ توحر نيلوف كاعقلا ءاشنلا دهش ولو

 لاتقل نيف رح. انلو اولا نإف ٠ ةفئاط منم تاو ىت> مقت ملو ةمينغ نودسأا كا لاتقاا ودعا رضح اذإو

 مهت مل مث ةمدغ نوملسملا مَع ولو اردار رالو نيلتاقم اونوكي مل نإو دعب مَع امف مهتامهمس محل تناك ةئق ىلإ ني نيزمحت» وأ

 دحأ ةين اوثدخأ ةلوتلا دعب ممنأ اوعداو نيرمألا نه د-او ةن ريغب اولو مهنأ اورقأو اولو قح سمخم ملوأ تسمح

 اوناكو اهنع عدلا كرتو رارئلاب ىصع ن 2 اوراد قدح مهماإ رمصت مل ادلة مل نكي مل اوعجرو ةعجرلاو نيرمألا

 اوداعو ىرخأ ةازغ اوزغ مث ةئف ىلإ نيفرحته ريغ مولا ىلو اذإو : ىلاعت هللا دمر قثانعلالا ) كرتلاب نيع 1

 ةنالب ىرقبقأا موقلا عجر اذإو . اهن» مبمح ملف اهدعب اولوي ملو اهودبش ةمددغ نم اهف ناكامت ةازغلا كرت ىلإ

 نك ل ناود تبهذف موقلا ازغ اذإو ء نيكرمألا نع ةعزمللا عرحتلاب ديرأ امنإ هنأل نيلوملاك اوناك نيرمألا دحأل

 0 اهريغ وأ بشخ.وأ ةراج>- ن "م هب نوعفدي ايش نودحب اوناكو باودلاو حالسلا بهذ نإو اولو لآ ردع مهل

 نيف دع !وتوك نأ لع لعفلا عم اوعمجم نأ تدمحأ اولعف نإف اولو. نأىل !! بحأف ايش اذه ٠ نم اودحب نإ كلذكو

 بحأو « هسفن نع هب عقد ءىث ىلع ةلالا هذه ىفا ردهال نع ينال وع ا نآ نيب الو ةئق ىلإ نيزيحتم وأ لاتقل

 ةلوت نأك نيملسلا دالب نوكرشأا ازغ ولو « ةّئف ىلإ ًازيحتم وأ لاتقل افرحتم الإ لاحم دحأ ىلو.ال نأ هلك اذه ىف

 نيماسلا ىلع ق.ض.الو : لاق . ملإ اوزريي نأ مملع مل نيلزان اوناك اذإ نوملسا ا مثازغ ول م نيملسملا

 مهم وث ىف ديزأ كلذ اونظ اذإ نور امق ودعلل ني رهاق اوناك ن و مال السالا دالبو ودعلا دالب ّق ودعلا نم اونصحت نأ

 نيملسملا ىلع 1 نيينعملا ئه دحاو ناك اذإف منع مونصخح ىف انش مهلا وأ وأ نيملسملا نم لوانتي ودعلا نكي لام

 مهبتأينأ ىلإ اونصحتي نأ سأب الف نيرهاق ودعلا ناك اذإ امأف ٠ مبنع اوفلخت, نأ جورخلا مهنكمأ نإ مهيلع قاض

 . هاأ ررحو (« دهاعال نأ » هلعلو : لصألا يف اذكك (1)
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 نيملسملا راد لهأ ناك اذإف ( قفا ةلا|ا ) هنم مثراد عنع نم مثرايد ىف فلخم ىتح ةفاك نيملسملا نم

 مهلزنو دابحلا طابر ىف ءالؤه ناكو نكح مهنم زغي ل مهنم نيقابلا ىلع ودعا فيخ مهضعب ازغ نإ اليلق

 الجر نيلجر لك نم ىزغ. نأ زوجام رثك أف امبراقي نم املع فوم ريغ ةعنتمم تناكنإو ( قفا: ثلالاف )

 ترثكو مورلا دارأف كوبت ىلإ زرجت امل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف « هلامو هلهأ ىف نعاظلا مقملا فلخف

 لحاس ىف موقلا ناك اذإو « اف فلخم نمت لقأب عنتمت ةنيدملا ف نمو لجر نيلجر لكنه جرخبل لاق « مبعو+

 ناكومثدلب لهأ ريغ نم مبيتأي نمت ىوقأ مهمل ىذلا ودعلاو مورلا لاتق ىلع اوناكو ماشلا لحاوسك لحاوسلا نم

 نم نكي مل نإو مهن فلخخ نم عم مثروغت ىف ميقي ن٠ مهلإ اوزغي نأ سأب الف مريغ ىلع هنم برفأ هيلع مهداهج
 ودعلا دالب نولخديو مرعم نيماساا نم فاخم نمي مثراد نوعنع اوراص اذإ اودرفنا ول مثراد نوعنمي مهنم اوفلخ

 مهريغنم مهعم فاو مهنم فخم نمي ةعئاض ريغ مثراد نوكتو ملعأ مثدالبب مثو جأ مهءاودو برقأ مثودع نوكيف

 لج ريغ اهم ًاريصب برحلل القاع ةانألا نسح هندب ىف اعاجش هنيد ىف ةق' الإ وزغلا مامإلا ىلو» نأ ىغبني الو : لاق

 اوخدشي نأ فام نصحبقتب مر مأي الو لاحب ةكسلم ىلع نيملسملا لمح النأ ءالونم ىلإو هيلإ مدقي نأو قزن الو

 لعف نإف كلابملا بابسأ نم كلذ ريغ الو اف مهسفنأ نع اوعفدي الو اولتقي نأ فاخم ةرومطم لوخد الو هتحم

 : لاق . هتعاطب نيملسملا نم دحأ بيصأ نإ ةرافك الو هيلع دوقالو لقع الو ىلاعت هللارفغتسيو ءاسأ دقف مامإلا كلذ
 نأكلذو هلع ل ا ضرف ريغىلع ادحأ مهنه لمحم الو مهل ثوغال ثيح ريثكلا بايتناب مهنم ليلقلا رمأبال كلذكو

 دوق الولقعال تاق امنإو : لاق. هولعفيال نأ ملف هيلعممل هلسيلاهىلع ملمحاذإو كلذ زواحبال نيلجرلا لجرلا لتاقي

 « نيينسحلا ىدحإ ءاجرل لتقلا ضرعب مهلع سيل ام ىلع هيف اومدقي نأ م,سفنأب مل ليو دابج هنأ هيلع ةرافك الو

 لوتمم هنأ بلغألا ناك نإو لجرلا نداس قأ ارساح ةعاجلا ىلع لمحم نأ لحرلا لع اقض قرا 2 12

 موي نيكرشملا نم ةعاج ىلع ًارساح راصنألا نم لجر لمحو سو هيلع هللا ىلط هللا لوسر ىدب نيب ردوب دق هنأل

 . لتقف ريخلا نم كلذ ىف امب سو هيلع هللا ىلص ىناا مالعإ دعب ردب

 فحزلا نم رارفلا رحب

 نيتئام اوبلغ, نورب اص نورشع يتم نكي نإ لاتفلا ىلع ني:هؤملا ضرح ىنلا اهبأ اي » ىلاعتو كرابت هللا لاق

 ةيآلا « نيتئام اوبلغ ةرباص ةثام ينم نكي نإف افعض يف نأ ٍلعو نع هللا فم نآلا و لح 2

 « نيتئام اوبلغي نورباص نورسشع مينم نكي نإ » تازن امل لاق سابع نبا نع رانيد نب ورمي نع ةنييع نبا انريخأ

 افعض مكيف نأ دعو عينع هللا ففخ نآلا » لجو زع هللا لزنأف نيتئاملا نه نورمثعلا رفيال نأ مهملع بتكف

 . نيتئاملا نه ةئام رفيال نأ مهلع بتكو مهلع ففخف « نيتئام اوبلغي ةرباص ةئام مكنم نكي نإف

 : ىلاغت هلا لاقو + ليؤاتلا نع ليزتتلاب هيف ىتتسم ىلاعت هللا ءاش نإ شاك يا كاف 0 اذهو ( قنانعلالاث )

 نم مهفعض اوقلف لاتقال اوثيتَف اوزغ وأ نوملسملا ازغ اذإف ةيآلا « رابدألا مجولوت الف افحز اورفك نيذلا متيقل اذإ»
 مهنع اولوب نأ حل بحأ مل مهفعذ نه رُثك أ نوكرمثملا ناك نإف ةئف ىلإ نيفرحتم الإ مهنع اواون نأ ممملع مرح ودعلا

 هللا نأ انيب نأل ةثف ىلإ زيحتلاو لاتقلل فرحتلا ربغ ىلإ مهنع اولو ول العو زع هللا نم ىدنع طخسلا بجوتسي الو

 نوملسملا دهاجم نأ ىلع وه امنإ داهملا ىف لجو زع هللا ضرف نأو هضرف كرت نم ىلع هطخس بجو امتإلجو زع

 امل عييضت الب هيلإ جورخلا ىلع نوردق, مثو نيملسملا نم دحأ ىلع ودع لطأ ول نوملسملا مثأيو ودعلا نم مهفعض
 (؛-؟؟م)
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 هال 1 3 رف

 نابأ مث نيكرمملا داهج هللا ضرفف لاق «رافكسلا نم جنوب نيذلا اولتاق »'لجو زع هللا لاق ( ىف[ :ةلالان )

 ا نأ مثدابج هللا ضرف ىف الوقعم ناكو نيملسملا نولي نلا مهنأ مهملعأف نينا رشا نم مدابع ادلب نينلا نم

 مهنم برق نم دارج ىلع اوناك محريغ دابجو مهدابج ىلع اووق اذإ مهنأل اراد نيملسملاب مه.رقأ دهاجم نأب مهالوأ

 ا ىلإ ةناكن نم ربك أ برق نه ةباكن نأو نيءاسملا تاروع نم هبرق نم دهاحم نأ ىلوأ برق نم ناكو ىوقأ

 نييلسلا رايد نم ودعا برقأب أدبي نأ ةوق مولع نيملسملاب تناكوأ ودعلا لاح توتسا  اذإ ةفيلخلا ىلع بجيف لاق

 | 011 نإ هنود ودنلا رمآ يتع ىح هنود ودع لع نيملسملا قيرط نم ميفلخ نم لوانتيالو مهنولي نيذلا مهنأل
 أدب نأ ودع نيمالا ىلع لطي ملو مهءارو ودع لوانت دري مل نإ هل بحأو باتك 5 لها[ ناك نإ ة را اوطش قأ

 ادبي نأ بحأ الف نيماسملا ن». ةفئاط ىلي لك ناك نإو « نيماسملا نولي نيذلا مساب ىلوأ يي نشل مالا

 فلتخا نإف « ريغ موق ىلإ عر -الا نم يف ترخأ تناك نإو نير>آ نود نيماسما نم اموق ىلت ةفئاط لاتقب

 00000 كنا وأ فوحألا ودتلاب مامإلا ادبلق صعب نم فوأ وأ ضعب نم ىتنأ ميضعب ناكف ودعلا لاح

 ةذه نوكتو هلثم هريغ نء فاخمال امت هب أدب نم فام ام ىتح ىلاعت هللا ءاش نإ دعبأ هراد تناك نإو لعفب نأ

 رارض ىنأ نب ثرحلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا غلب دقو اهريغ ىف زوجمال ام ةرورضلا ىف زوجي هنأل ةرورض ةلزنع

 ملسو هيلع هلل ىلص ىنلا راغأف هل عمجم هنأ

 تفصو ام ودعاا لاح اف نابتيال ةلّزس هذهو ) قفا لالا )ب رقأ ودع هبرقو هلتمف را نبا 1 عمجم

 ودعلا عقد رمأ لكو قدانخلاو نوصحلا ىلع ردق نإو لاجرلاب نيماسملا فارطأ دس هب أدببام لوأ نوكي نأ تجاولاو

 ]1 راك نإو ناكرشلا نما هل نم برت موقت نم هفو الإ فرط نيماسملل قبال ىتح مرايد ىف ودعلا باتتنالبق
 ةانآلاو ةدحنااو برخلاب ملعلاو نيكسالل ةحصنلاو للةعااو ةنامألا لهأ ممتيالوب متاقلا نوكيو لعف رك |4050 نر

 لحد نأ هلع بجو ادع محأ اذإف ( قفإ: علال ) ةلجعلاو شطبلا ةلقو هعضوه ىف مادقإلاو قفرلاو

 نيهسملاب تناك نإف ودعا نه رفظلا لاني نأ وجريو ايف نياسااب ررغيال ىلا تاقوألا ىف ناكرمأملا دالب نيهسأا

 حش ل ©10نايفس ىلأ نب دلاخ نأ هغلبو هنم برقأ ودع هبرقو هلع
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 ناك نإو ةماع ةحان لكى ٠ نيدساا نول نيذلا نيكرسثلا دالب ىف ةراغ وأ شرج هلو الإ ماع هلع ىلا, نأ رأ مل ةوق

 ماع هلع ىنأبال نأ هلع بعام لقأو هكمأ انك كلذ عدرال نأ هل تبب>أ نياسأاب ريرغت الب ةنساا ىف هك

 وزغأا عباتيالو هريغ اداب ازغالباق اهاع ازغ اذإو . رذع نء الإ ماع ىف الد«. دابا نوكيال ىت- وزغ هيف هلو الإ

 ندوأ هتياكن فاخم ن٠ ىلع وزملا عباتيف نادابا لدأ لاح فات نأ الإ هريغ ني كرما دالب نب لطعيو داب ىلع

 اآمب تلق امنإو : لاق . هلثه هريغ ىف سيل ىنعمب هريغ لطعو كلذ ىلع هعباتت نوكسف هدالب ىلع نيماسملا ةبلغ وجربي
 نء ماع ىف هريغ وأ هسفنب ازغ نأ نم دارجلا هلع ضرف نيح نم لمخخ مل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ تفصو

 هل محمو مجتس هنكلو هنكمي دقو ةيرس ىرس الو هف وزشيال تقولا هيلع ىتأي ناكدقو ايارس وأ نيتوزغ وأ ةوزغ

 مهملي نم ىلإ موق لك اوزغي ءىبلا لهأ اوزغي نأ مامإلا لهأ ىلع بيو « هاعد نم ىلع ججحلا ر ماظيو وعدو

 نع ديزيف نيدهاجلا لاح فلتخم نأ الإ اهنم برقأ دهاجم هلو ةديعبلا دالبلا لجرلا فلكي الو نيكرشلا
 راد لهأ اوزغي نأ زوجي الو : لاق . مه ءلا لهأ برقأ مهفلك مهتبافك نع بيرقلا و نإ نيكي نع بولا

 , رسأ  زتخو خلا يف 16 )1(



 ا
 هدر هلعلو مساف 0 ىللق 2-5 «ردب 0( مود ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا درو لسا هيلع كَ ىلص ىنلا مهمسب ':

 4السإ ءاحر

 نذايو وزغلا هعنمش كرذقلا درب نأ مامالل عساو كلذو
 هللا ىلص ىتلا درو هل نذايو نيملسملا نه فيعضلا كلذكو هل

 ناوفص دههشو ردب دعب عاقنبق ىنب دورمب ازغ دق هنأ معأ ىلاعت هللاو كلذ ىلع ليلدلاو دزلا ةحابإ ةبج نم ملسو هيلع

 اودهشي نأ مرحب ال مهلاجرك مهنايبصو اذه ىف نيكرشملا ءاسنو ( لاق ) كرسشم ناوفصو حتفلا دعب انينحهعم ةيمأ نبا

 مهل خض ريف نيهسملل ةعفنم مهنم نوكت نأ الإ محل خطر نأ نيبي الف لاتقلا اودهثنإو اوطعي مل ول ىلإ بحأو لاقاا

 ةعفنم مهم نكت مل نإ برحلا اودهشي مل ول ىلإ بحأو نيملسم ىص الو ةأرمال وأ مسم دبعل خضرب اك سيل ءىشب

 ناعإلا :لهال ىلاعتهتلا بحوأ ال مي ةرصلا . ءاجر ثرحلا ىف نايبصلاو نيملسملا عم ءاسنلا دورش انزجأ اه انأل

 . نيكرشملا ف كلذ سلو

 داهطلا كفء

 هداه ناكل ميلع بتك » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاف ) لاف ( عبرلا انربخأ )

 رذدعلا ىوذ ريغ نيغلابلا نيملسملارارحألا ىلع كلذ نأ انفصو دقو هباتك نم ةياريغ ىف لاتقلا نم تحوأ امعمي يل

 اماع اهريغو ةالصاا ضرفك نوكي نأل المتحم هيلع ضرف نم ىلع دابجلا ضرف ناك اذإف ةنسااو باتكلا لئالدب

 امنإ داهجلا ضف نأ ىلع لسو هيلع هللا لص هين ةئسو لجو زع هلل باتك لدف مومعلا ريغ ىلع نوكي نأل المتحو

 نيملسملا ىلع فوخلا ودعلا ءازإن نوكي نأ امهدحأ نارمأ عمتجم ىتح هب مايقلل ةيافك هيف نم هب موقي نأ ىلع وه

 ةيزجلا باتكلا لهأ ىطع. وأ ناثوألا لهأ مسي تح ةيافك هدابج ىف نم نيماسملا نم دهاجم نأ رْخآلاو هعنع نم

 نيذلل لضفلا ناكو دابجلا كرت ىف مثأملا نم مهنم فلختما جرخ هب ةيافكلا هيف نم نيملسملا نه اذهم ماق اذإف لق

 ىف نودهاحملاو ررضلا لاذ ريغ نينمؤملا ن٠ نودعاقلا ىوتساال » ل>و زع هللا لاق هنع نيفلختملا ىلع دابجلا اولو

 ل مهسفنأو مهلا و.أب هللا ليي6س
 ىلع مهسفنأو مهلاومأ نيدهاحل ا هللا

 9 7 6 0 ةيألا ) ةحرد ئدعاقلا
 نيو ( قفا

 مثدعو لب فلختلاب ىنسحلا نودعويو فاما نوفا مهنأ ىسخلا رولا وأ 0 نيدعاقاالجو زع هللا دعو ذإ

 نابأو وزغلا قى لضفلا رك نإو ةين ء وص الو م اوفلختي مل نام وم اوناك نإ ىذا فلختا| ند موملع جد 0

 «املأ اباذع يدعي اورفنت الإ)لحو زع لاقو «الاقثو افاف> اورفنا» ريفنلاب اة ني>ريفنلا ىف هلوقىف لحو زرع هللا

 ةيآلا « نيدلا ىف اوهمفتل ةفئاط م ةقرف ل رفن الولف ةئاك اورفنل نونمؤملا ناك امو » ىلاعتو كرات لاقو

 ةازغ سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر زي مو ( قناتتلالاف ) نيدهاجملا نم ةيافكسلا ىلع دابجلا ضرف نأ مهملعأف

 هتاوزغن م هريغو حتفلا ماع هنعملخم كلذكو نوفورعم لاجر هنع فلختتو اردب ازغفرسشب اف هنعفلخت الإ اهتملع

 هزرجم ىفو كوت ةوزغىف لاقو ملسو هيلع هللا ىلص
 ىزاغا ىقابلا فلخف لحر نحاحر لك جرخيل » مورلل عمجلال

 هصرح عم هسفنب اهنع فلم ايارسو اشويج سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ثعبو ( قنا ةلالاث ) « هلامو هلهأ ىف

 اورفنت الإ)» لجو زع هلوقب فلختلاب اعم ومتأ اعم اوقلخم ول نأ نابأو ( ىفاةشلالاف ) ترك ذ ام ىلع دابجلا ىلع ١

 جر تفصوام ىلع داهحلا ضرفف لاق متبذع مساك ر يفنلا كرت نإ الإ «معأ ىلاعت هللاو ىنغي ( املأ اباذع مبدعي

 ١ اهم اوفلخم اذإ اهم نومنأيو , هيف ةيافكسلاب مئاقلا مثأما نم نيفلخلا ,
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 محلل ءانغ ال موقو ىحرجو ىضرمل مهسأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو سر نأل مهملع وزغ ال نيذللا ريقفلاو نمزال

 هدوهش اوفلكت اذإف هلهأ نم اوراص لاز اذإ.ىذلا رذعلا ىنعع الإ مهلع دابا ضرف لزب ملمسمنأو دوهشلا ىلع

 . هلهأل ام مطل ناك

 ٠ لاح هب وزد نأ مامالل سيل نم
 موي لزخلاف هقافن فرعي نم ضعب هعم ازغف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ازغ : ىلاعت هللا همحر ( قف[ ن.اللاف )

 «ارورغالإ هلوسرو هللا اندعوام» مملوق نم لجو زع هللا كح امب اوملكتف قدنخلا موي هغم اودبش مث ةئاؤلث هنع دحأ

 ىلإ انعجر كل » مملوق نم ىلاعت هللا ىكح امب اوملكتف ددع هعم اهدهشف قلطصملا ىنب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ازغ مث

 موق هعم اهدهشف كوبت ةوزغ ازغ مث مبقافن نم لجو زع هللا كح امت كلذ ريغو «لذألا اهنم زعألا نجرخبل ةنيدملا

 لجو زع هللا لزلأ مث هترضم نميف مهنم نورخآ فاخمو مثرشش لجو زع هللا هاقوف هولتقيل ةبقعلا ةليل هب اورفن مهنم

 نكلو ةدع هل اودعأل جورخلا اودارأ ولو» لاقف مثرابخأ نم لاتق كوبت ىف نكي لو اهنع هفرصنم وأ كوبت ةازغ ىف

 هلوسرا لجو زع هللا رهظأف ىلاعت هللا همحر ( ىف(. لا: ) « نيدعاقلا عم اودعقا لبقو مبطبتف مهئاعبنا هللا هرك

 هريخأف ممل ليذختلاو فاجرإلاو بذكلاب هعم نم اونتفي نأ متءاغتباو ممل نيعامسلا ربخومثرارسسأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اوفرع امب فرع نم عن نأ رمأ لجو زع هللا نأ ىلع لد ام اهنف ناك ةينلا هذه ىلع اوناك ذإ مهطبثف مهئاعبنا هرك هنأ

 «هللالوسر فالخ مهدعقم نوفلخلا حرف» هلوقب كلذ نايب ديك أتىف داز مثمهملع ر رض هنأل نيماسملا عم وزغي نأ نم هب

 لح مل نيقفانملا ىلاعت هللا فصو ام لثمب ربش نفف ىلاعت هللا هر ( ىف[: لالا ) «نيفلاخلا » ىلإ عيرلا أرق

 نيماسملا عم وزغي نأ لجو زع هللا عنم نمت هنأل خضرب الو هل مهسإ نأ هم. ازغول نكي ملو هعم وزغي هعدي نأ مامالل

 ريثك نم مهمل» رضأ نوكي دق اذه نأو ةقادصلاو ةبارقلاو ةلفغلاب هلعمتسإ نمم,مف نأو مهايإ هليذخمو مهتنتف هتبلطل

 لجو زع هللا مرح اذإو ادبأ مهب جرخيل نكي مل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع اذه لزن الو ( لاق ) مثودع نم

 ىلع ناك ن. امأف مريغ دحأب جر نأ مرحب مل هنأل ءىث الو خضر الو لاتقلا اودهسش ول ممل مهس الف مهب جرخم نأ

 رضي الو 227 عاطي ال نمت وهو هب كلذ نظ وأ هلاح دمحم نكي لو هضعب وأ ءالؤه نم لجو زع هللا فصو ام ريغ

 07: ةااب ب

 نأل لجو زع هللا مهعنم ام 'الإ مالسإلا ماكحأ نم ءىشب لجو زع هللا فصو نيذلا ءالؤه نع ىلاعت هللا فصو ام

 فصو ىذلا ىنعملل نيداسملا عم وزغلا اوعنم امنإو ةبآلا دعب مالسإلا ماكحأ ىلع مثرقأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلصي نأ ادحأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عنمب مل سو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالصو 20م ررضض نم لجو زع هلل

 هعيطي, نم وزغلا ىف هعم ناكو نيماسملا عم وزغي كريشم ناك نإو ( ىف: :لالا ) هريغ ةالص هتالص فالخم مهملع

 نإو هب وزغي نأ زجم مل مهتعامج قيرفتو نيماسملا ةبلغ ىلع صرحلاو ةميزملا لئالد هلع تناكو كرمشم وأ لسم نم

 مههف هلثم كرمشلا ىف نيفشتكملا ىف ناك مالسإلاب مهراتتسا عم نيقفانملا ىف ناك اذإ اذه نآل هل خضر مل هب ازغ

 ةعفنم هف تناكف ةفصلا هذه فالخ ىلع نيكرشملا نم ناك نمو « رثك أ وأ مهلاعفأك هلاعفأ تناك اذإ رثك أ وأ

 نم ىطعيال نأ ىلإب>أو هب ىزغي نأ شأن الف نيماسملل ةحيصن وأ ةعيض وأ قيرط وأ ودع ةروع ىلع ةلالدب نيماسملل

 نم ىطعأ كلذ لفغأ نإف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهس ريغ وهو هنيعب هل كلامال لام نم ةراجإ رجأتسيو ائيش ءىبلا

 لفات وزغلا ند عن الف » هلعلو « أ آ» باو> انه نم طقس )١(

 ٠ لماتو غلا ادحأ عنمي , هنأل مالسالا مهنع ىفنت ال مهماع ىنلا ةالص مرح نأ ضرفلاو ةحستلا' ىف 1 00
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 كا ناك نإف دابحلا ضرف هيلع نميف لخدنق سيف ارفاك وأ لكشإ ال الجر نيسف الكشم قنخ وأ قتعف

 نع عوجرلا هأ نكي مل داهطا ضرف هلع نعم ناكو رذعلا بهذ مش ردع هلو رع دق ناك نإف دابجلا ضرف هلع نع

 وزغلاب رمحم نأ ©7١مامالل سيلو لاق عوجرلا هيف زوجي تقو ىف ةازغلا ضعب وأ هعم ازغ نم عوجر نود وزغلا

 نكي مل عوجرلا مهضعب دارأف تماقأف ةفئاط مهنم هتعاطأ نإو عوجرلاو هفالخ ماكل زوجي و ءاسأ دقف محرج نإف

 عوجرلا ديري نم عجري نأ ديدشب مهيلع فوخلا سيل مهعضوم نيعتتمم مهنم فلخم نم نوكي نأ الإ عوجرلا مهل

 ليلقلاب لحم دق دحاولا نأل ةعاخلاو عوجرلا ديري دحاولا كلذ ىفءاوسو عجري نأ عوجرلا دارأ نمل ذئنيح نوكيف

 ةلزرم لكو هع. نمي لخأ نإو وزغلا رذق هتزوحو رمح اذإ لاح لك ىف عوجرلا رذعلا ىذلو ريثكلاب لختال ةعاجلاو

 تقولا ىف عنعو عوجرلا مهضعبل : تلق ىذلا تقولا ىف نذأي نأ ايف مامإلا ىلعف ابيف عجرب نأ دحأل ىغيني ال تلق

 . عوجرلا هيف مهل سيل :-تلق ىذلا

 لاتقلا هيلع ضرفال نم دوبش

 رارحأ برض ناب رض لاحم  ملعأ ىلاعت هللاو - لاتقلا كرتب نوم أيال نيذلاو : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالا)

 ءاسنلاو رارحألا لاجراا نم غلبي مل نم وأ ديبعلا مهو لاحم مميلع ضرف ال برضو تفصو امب نوروذعم نوغلاب

 لاتملا هعم دبشي نأ نيفن. ' نم دحاو ىلع الو اعم نافنصلا لاتقلا هعم دهشي نأ مامإلا ىلع مرحم الو

 لإ كك 2 نأ زمره نب ديزب نع هنأ نع دمحم نب رفع> نع دمحم نب زيزعلا درع انربخأ ( قنات *لالاث (

 ناك دق لاقف ؟ مهسب نمل برضي ناك لهو ؟ ءاسنلاب وزغي سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ناك له : هلأسإ سابع نبا

 ةمينغلا نم نيذحمب نكلو مهسب نحل برشب نكي ملو ىحرجلانيوادبف ءاسنلاب ورش لسو كد نإ ل

 مهاذحأو نايبصلاو ديبعلا لاتقلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دبش هنأ ظوفحتو ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاث ١

 ناك اك ةمنغلا نه ىذحأ لانقلا افعد وأ ناك انوق دابا ضرف هيلع سيل نم دبش اذإو ( لاق ) ةمينغلا نم

 رت هيلع هللا ىلص ىنلا نع ريخو نوملع اسايقو الا ىذحع مسو هيلع هللا ىبص هللال وسر
 غاب الو نايبصلاو ديبعلا ف

 لاتقلا ىف ءانغ هل دحأ مهنم ناك نإ ةيذحلا ىف؛ضعب ىلع مهضعب لضفيو هنم ابيرق الو رح مهس مهنم دحاو ةيذحم

 ةيدح مراكب غلب الو نيلتامملا نيماسمال ةنوعم وأ
 غلاب رح لحر لاتقلا دهم نإو رار>ألا نم لتاقم مس

 ردع هل

 ياا لاق نإف مات لجر مهسب هل برض روذعم ريمذ وأ ضرع وأ ضرمب فعض وأ نمز نم لاتقلا دوش مدع ىف

 نيقهارماو ءاسنلل الو ءانغ مهلو ديبعلل هب برضت ملو مرسي ءانغ مهل الو لاتقلا ضرف مملع سيلو ءالؤهل تب ريض

 ءاسنلا ىدحأ مسو هيلع هللا ىلدىنلا نِإف ربخلا انآف انالقو اربخ انلق هل ىلق ؟ لاتقلا ضرف هيلع سيل لكو اونغأ ْنإو

 كلذكو مهتادبأ ىف رذعي سيل كانقلا لع ةوَق لعأ اون نإو مولع ضرف ال نمت نايبصلاو ديبعلا ناكو مئانغلا نم

 نم امهنع *ىزحي الو دبعلاو ىصلا جح امك لاحم دابج لهأ ريغ اوناكف لاتقلا مهملع نكي مل مملع قفنأ ول ديبعلا

 ناريقفلاو جحلا كرثب رذعلا امل ناذللا نانمزلا ةأرملاو لدرلا جحم و لاحن ضرفلا لهأ نم اسيل امهنأل مالسإلا ةحح

 كلذ امبقراف ىتم املاومأو امهئادبأ ىف رذعب امهنع ضرفلا لاز امنإ امهمأل مالسإلا ةح> نع امهمنع ؟ىزجنف نانمزلا

 تبرضؤ دابجلا ىف امهلثم ةأرملاو اذك انوكي ل ول كلذكو لاق جحلا ىف دبعلاو ىصلا اذكه نكي ملو هلهأ نم اناك

 سس ب ب ا ا تاي و و
 ١ ا . .

 هدحعدصم هأ خلا ملفه موودلع ,

 ضرأ ىف مسبح شيجلا رمجو سوداقلا ىف . سبح نأ ىأ رمجم نأ :هلوكاا
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 ردعلا هلا ناك اذإ هتيم نيدلا ىذل وأ ه.دلاو ةعاطل وزغلا نع هتبهن اذإ هنآل لعقلل ضرعت
 ند همم ىدلا كفقذلا

 ور

 ةنونأ دحأو هند بحاص فال جرح نأ هل سلو جرخ - ول لتقلا صضرعت 5 ادكهو ل ا ضر هت نع

 امبس طعي مل لتاقو ازغ نإف وزغلا لكشلا قتلا لع سيلو ل فالخ وأ

 . لجر م,س هيف هلو وزغلا نيس نيح نم هيلعف لجر هنأ انل ناب نإف ل لتاقتي دبعلاو ةأرمال خضري ام هل خضريو

 كدا نر مشتمل

 نمالإ عوجرلا هلعف عوجرلاب هارمأ مث ازغف وزغاا ىف هاويأ لجرلل نذأ اذا لاك تار (قناتشلالاف )

لا ىلع هعم ردقيال هب ثدحم ضرم نم وأ هبدح وأ قيرطلا ةقاوح 04 تفطوام ردعلاو ثداح ردع
 ةلق وأ عوجر

 ناطلثلا ع لتجم ازغ نوكي وأ هعم  عرجراا ىلع ردقيال كرم باعذ وأ اع. لقتسإ عجري نأ ىلع ردقيال ةقفن

 امإو لعلا دريو عجري نأ هيلعف هب ازغ نإف لجر لام نم لعجي وزغي نأ زوج الو هعم عوجرلا ىلع ردقيالو

 ىف الإ عوجرلا اهيف هلع تلق لاح ىف هسح ناطلسلل سيلو هقح نم ءىش وزغي هنأ ناطلسلا نم اذه هل تزجأ

 مهعوجرب ةلخ نياسملا بيصي نأو اورثكي نأ هلاح ىف وه نمي كرد راقا ةعوجلا فاح نكي نأ ةئناث لاح

 لاحلا كلت تلاز اذإف اهيلع عوجرلا مهل نوكي الو لاخلا هذه ىف هسيح هل نوكتفا يب ايف فوخلا مظعي مجورخ

ق نم مبعوجر ناك اذإ لعجب مهم ازغ نم الإ ممل 0 ىلعو اوعجري نأ مهيلعف
 نيد بحاص وأ دلاو لب

عف دابلا ضرف نم هجرت هندم ةلعل عوجرلا مهنم دحأ دارأ نإف مهنادبأأب ةلع نال
 لعجم ازغ هتيم ناطلسلا ىل

 نأ كلو ردعأ لاح هل ثدحو هجوتس وهو هذخأ هقح نم قح هنأل لعلا ىف عوجرلا هل سيلو لءج ربغ وأ

 هإأ هجر ( قفانتلالا ) اذه هبشأ امو حيحضلا ىشم ع يصل "ا

 نع لحر نإ كلذلكو ملعأ ىلاعت هللاو ًارذع هلك هودعو حيحصلا ىثشم نع هشم صقن اذإ ح رثلا ىرأل نإ ل

 لاح ىف الإ هيلع هسح ناطلسال ٠ نكي ملو داهجلا ضرف هيلع نوكي نأ نم هلك اذه ٠

 سيلو هيسح هلعق نإف ًادحاو وكلا ى ىح مهيطعي نأ هيعف دوجولا ةلقب

 مارد وأ ضرع

 ندم حج > هتقفن تصهذ ل :اد
 ع

 داهكلا ضرف ىلإ جرخ نوكي نأ ةدحاو

 اَرَغ اذإو ةنم ذخألا نم عانتمالا لعف اذإ هلف ىضقني مح داه2ل] ى هعف مهي نأ جال هةئم لكحل + نم عانتمالا لحرلل

 ناكو جورحلا هل نكي م ودعاا دالس كلذ ناك نإف ةباد دافوأ ةقفن دحو مث ل

 بحي الف فاخم نأ الإ دوعلا هل رايتحالاف ودعلا دالب قراف دق ناكنإو هع
 انف هتاد وأ هتقفأ تبهذف لحزرلا

 وجر ىف فام نوكي نأ الإ عوجرلا هيلع

 تناكو كلذ مهباصأ ةعامج اوناك وأ هعوجرب ةلخ نوكت تناك نإف رذعلا لهأ نم وهو جرخ دق هنأل دوعلا هيلع

 نأ اوفلخت اذإ فام نأ الإ تنصو اه تناك اذإ عجري نأ دحاولا ىلعو ممملعف مبعوجرب ةلخ نيماسملاب نوكست

 ٠ اوعجري ال نأب رذع مهل نوكشف ان اًفوح عوجرلا ىف اوعطتقي

 هيلع دابجال نم لاح ليوحت
 ْنم ثتفصو اع هلع دابحال نمث لجرلا ناك اذإو : ىل اعت للا همحر ( قنانت الا

 هيلع نم ناك وأ رذدعلا

 نأ كا داع هنع لاحلا تلاز مث هلامو هسفن ىف ردعلاب دابا ضرف نم هب ع ام هل ثدحف هيف جرخف دابج

 دح نم جرخيف هنع ىدحإ 3 مرح حصو ىمعلا بهذف ا نو نأ كلذو دابجلا ضر ,ث هيلع ع نركل

 اكولمم وأ غلبق ابص وأ ًآدجاو ريصي مث دحمال وأ صرملا بهدف اضيرم وأ جرعل ا قلطنف جرعأ نوكي وأ ىمعلا

 0 راو كيرا او“
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 ذاع هباصأ مث هغلب وأ وزغلا عضوم غلب ملو جرخ وأ جر لو وزغا ان نإف دابحلا ضرف همزأب
 توشلا هعسوو نإ تحل نكات نإف « رذعلا لهأ نم راص دقو محو نأ هلف ناك عضاوملا هذه ىأ ىف دحمال نمت

 اضرف عض» نأ هل نوكيالو ازغ نإ وزغلاف تءثالو ءادتبالا ىلع وزغي نأ هل لحم مل مهتوق ع مل نكي مل نمت ناك اذإو
 ملام هل كلذ ناكو رذءلاب از ,غاذإ عحرب نأ هلف وزغيال نأ هل تلق نهو.« وزغلاب عوطتم وهف دحب مل اذإ هنآل عوطتيو

 . اقرفتي ىح كلذ هل نكي مل ايفتتلا اذإف نافحزلا قتلي

 نديلا ىف ضراعلا ريغب رذعلا

 هيلع نميف الحاد 0 فلح عنقو هفكن ال ادحاو هنوق ندبلا حلاس ناك اذإ ىلاعت هللا همحر ( قفاتخ الاف (

 وره نأ هل نك مند هلع ناك لف هعنع نوأ نه دحاو الو ناوبأ هل نكي لو نيد هلع نكي مول داهجلا ضرف

 نيبف نيدلا ةنجلا نع ةداهشلا عم هبح ناك اذإو ' -لاعت هلا همحر ( قنات ثللالاف ) نيدلا لهأ نذإب الإ لاح

 عيطي نأب رم د ناك رانإو 0 سا نيدلا ناك ءاوسو نبدلا لهأ نذإب الإ نيد هيلعو داهجلا هل زوجيال نأ

 لوقت فك لئاق لاق نإف « نمؤم امهنم عاطملاو الإ امهدحأ ةعاطب رمؤي.ال نأ نيبف وزغلا كرت ىف امهدحأ وأ هيوبأ
 ه.زا لام نيدلا لبق ؟ نيدلا ىف هلقت ملو داهحلا ىف اماسم عاطملا نوكي ىتح امهنم دحاو الو هيوبأ ةعاط هيلع بحن ال
 نم ؤملا ىلإ هيلع بحب اك رئاكلا ىلإ هؤادأ هيلع بح هنأل رفاك الو نمؤم ن٠. هل بجو نم هيف فلتخم ال هل وه نمل
 رمأف هلام نم *ىدب اذإذ هلاعالإ هيلع نبدلا بحاصل بجي قل نيدلا بحاص وزغلا نع فاختلا ىف عيطي سبلو

 هدل هلام الهإ ص رعب جورخلا ناك اماؤ لاملا ريغب هلع هل قحال هنأل هيلع هل ةعاط الو ءاوس هيهنو ندلا بحاص

 هلع ةقرلاو دلولا ىلع ةقفشلل لاحم لوزإال اميسفنأ ىف قح نيدلاوللو هنيد نم جورخلا دعب وأ هنذإب الإ جر م

 دهاجمال نأ هيلعو هجوب هنم أربي الو لاحم لوزرال امبةحف هنيد ىلع اناك اذإف امهر امهتدهاشم نم همزلي امو

 امرفلاخ نإو دابجلا هلو دابا كرت ىف هيلع امل ةعاط الف امهنيد لهأ دهاجم انف هنيد ريغ ىلع اناك اذإو امهنذإب الإ
 , ندلا ىف امهنيبو هنيب ةيالولا تعطقتا دقو طقف هيلع ةقفشال امهنيدل اضرو هنيدل طخس امبعنم نأ باغألاو
 ىنناا هرمأو , رلسو هلع هللا ىلص ىنلا عم ةعببر نب ةبتع نبا دهاج ل لف تفصو ام ىلع ليلد نم م لبف لئاق لاق نإف

 ىنلا عم هدابجل هيأ ةيهاركىف كشأ تساف حسو هيلع هللا ىلص ىنلا دهاجم هوبأو داهجلاب ٍلسو هيلع هللا ىلص
0 

 كا ىناا نع فاختم هوبأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم ىفأ نب هللا دبع نب دللا دبع دهاو نشوف
 ىلإ عم مهئانبأ دابجل موتها ركىف ىلاعت هللا ءاش نإ كشأ ال نمت مجريغ عم هعاطأ نم هنع لذمو «دحأ»ب ملسو هيلع
 نوبألا ىأو : ىلاعت هللا همحر ( قفاهتلالا ( نيلذخم وأ هل نيدهاج نيفلاخم اراض اذ سو هيلع هللا ىلص

 وغلا ىف ةعاط ةيلع هل نوكي الف اقافن .دلاولا نم معي دلولا نوكي نأ الإ هنذإب الإ وزغيال نأ دلولا ىلع اقح ناك مسأ
 رصي ملام هبجو نع عوجرلا هيلعف. عوجر لاب هرماق امهدحأ وأ اماسأ مث ناكر مشم هم امه وأ هيوبأ دحأو لجر ازغنإو

 0 مل نيماسملا قراف ولف ودعلا دالب ىلإ ريصي نأ كلذو فلتب ن أ فوحنالإ همم عوجرلاب هل ةقاطال عموم ىلا

 ةفوخم دالب ىلإ راص نك كم نإ هك عوجرلا ىف ر ردعتلل عجدي نافل كي اذكه اذه ناك اذإف وعلا هزل

 عوجرلا نيدلا بحاص لاسم نا دا مث هيلع نيد الو ازغ اذإ اذكهو فلتلا "فاح اهف ةعاجلا قراف نإ.

 رذع هلالو قيرطلا ىف فوخ هيلع سيلو عوجرلا امهدحأ وأ هاوبأ هلأس نإو ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا
 فقيالو لحرلا الو لخلا لئاوأ قف عرتس.الو ردابس نأ بحأ الف عجور نأ هل سل تلق اذإو رذعلل عج نأ
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 دابجلا هيلع بحال نم

 ملسو هلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلعو هباتك ىف لد دابا ىلاعت هلا ضرف اماف : ىلاعت هللا هحر ( قفا فخلال (

 افافخ اورفنا » لجو زع هللا لوقل غلي مل رخ الو غلاب تأ وأ كولمت ىلع دابجلا ىلإ
 / جورخلا ضرفبي مل هنأ

 هلع نوكيو الإ دهاجم نكي مو كواممال لامال نأ 2 لجو زع هللا نأكف ةنآلا عيرلا أرقو « اودهاجو الاقثو

اال تا لانا نم ةنؤم دابملل
 لدفق « لاتملا ىلع نيئمؤملاا ضرح و ا ال ا لاو لا 

 ثتانالا نود رؤك ذلا كلذدب دارأ هنأ ىلع

 715[ الجو رع. لاقو - ثانالا نود روك ذلا هب دارأ هنأ ىلع لدن | اذنه" لكو < لاتقلا يلع تا نب كاقو
 « ةفاك اورفنل نونمؤلا ناكامو » لحخو زرع لاقو ٠ تانمؤملا ثانإلا نأل

 اإ ناذكتسالا ضرف نأ معاف « مهلبت نم نيذلا نذاتسا اك اونذاتسيلفرحلا حم لافطألا غلب اذإو » : ناذعتسالاب

 انكح مدشرا لعجي لف ( ادشر مهنم مسن 1 نإف حاكتلا اوغلي اذإ قح ىماتنلا اولتاو » : لاقو ٠ نيغلابلا ىلع ره

علا ىف ضرفلا نأ ىلع لدف غوابلا دعب الإ مبلإ ملاومأ هب ريصت
 هيف ملعأ ملام مث ةنسلا تلدو « نيغلابلا ىلع وه امنإ لم

 هللا دبع نع ةنيبع نب نايفس انريخأ : ىلاعت هلل همحر ( قئات لالا ) تفصو ام لثم ىلع معلا لهأ نم افلاخع

» مول ملَسو هيلع هللا ىلدىبنلا ىلع تضرع لاق « عيدرلا كش
 عبرأنبأ انأو «دحأ

 ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلا]ف ) ىزاجأف ةنس ةرسشع ا اا

 اودبش نيغلاب رارحأ ءافعضل ممسأو مهب مو مهل

 » رمح نبا نع عفان نع هللا ديبع وأ
 و « قدنخلا » ماع هلع تضرعو ىدرف ةنسةرسشع

 نيغلاب ريغو ءاسنو دسع لاتقلا ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 خضرف

 عدو ضرفال نأ ىلع كلذ لدو « رارحألا لاجرلا نم لاتقلا ديش
 قمم نراك امإ نامبسلا نأ ىلع كلذ لدف هعم

 ىلع الو ىكرملا لعالو ءافعضلا ىلع سيل » : دابجلا ف لحو زع هللا لاق : ىلاعت هللا همر ( يافع الا

 جرعألا ىلع الو جرخ ىمعألا ىلع سيل » لاقو ةدآلا « هلوسرو هلل اوحصن اذإ جرح نوقفنيام نودحيال نذلا

 نؤلخاد مثو ءريغ لمتحم ربغو اولاق ام هشأ وهو . اودهاجبال نأ جرحال نأ ىف تلزأ ليقو « ةدحاولا لجرلا

اعت هللاو لمتحم الو دودحلا الو موصلا الو ةالصلا الو جحلا ضرف نم نيجراخ ريغو ءافعشلا دح ىف
 ذآ لعأ قل

وزغا ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لالا ) ضئارفلا نم هريغ نود دابجلا ىف جرحلا عضو. الإ ةبآلا هذه ديرأ نوك
 

صاق نيتلل ةريسم غلباموهو ىزاغملا نعدعمس وْزْغ ناوزْغ
نم جحلا تقاوم مدقت و ةالصلا ريصقت تح نيتد

 وزغو ةكم 

تيقاولا نم برقأ وه امو ةالصلا هف رصقت ال ام نيتليل نود ناك ام وهو برقي
 0١ ان للعلا ) ةكم ىلإ 

 | اع ادتحنالا نع وبق -ضعب نود اذه ضع دجو نإو ثبلي هنأ ىريام ردق نذإ هتوق هتقفن همزلت

 ركع ملجأ ام دجأ ال تاق مبلمحتل كوتأ ام اذإ نيدلا ىلع الو » تلزت  ىلاعت ها همحر (ىنانتلالاف )

( قفانعلا] ) ةيالا 6 انزح عمدلا نم ضيفت مهنيعأو اولوت
لخد هلك اذه دجو اذإو :ىاعت هللا همحر 

 نم ةلمجىف
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 لاتقلا نع ىبنلاو اولتاقي ىتح لاتقلا نع ىهنلاو هلك اذه خسن لاقي مث . لجو زع هللا 0 مهلاتق ىف مهيلع

 ىهو داهملا ضرف دعب ةبآلا هذه لوزو ةبآلا « ةنتف نوكتال تح مهولتاقو » لجو زع هللا لوقب مارحلا ربشلا ف

 . اهعضوم ىف ةعوضوم

 حملا ضرف

 دهاجو ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع داهملا لجو زع هللا ضرف املو : ىلاعت هللا هنحر ُ قفا للا (

 نا ند ىلا هكا ]51 0 كم ]هاف ملسو هلع ا ىلص هللا لوسر نحأو هحابأ ناك ذإ دعب نك لا

 نين وتفملا نم ةزرحطا ىلع ردع 1 نما رذعف مهنم اونتق نم : وأ مهنيد نع مثونتفف مهم سأ نم ىلع اودتشا لحو زع

 مكللعج لجو زع لإ نإ» سو هيلع هللاىلص هللا لوسر مهياإ ثعبو «ناميإلاب نكمطم هبلقو هرك أ نم الإ» لاقف
 ىفوت مهنم لجر ىف لاقف « عنتع الو هنيد نع نكفي نمت ناك اذإ جورخلا ةرجحلا ىلع ردق نم ىلع ضرفو .اجرخم

 ردع لجو رك هللا نابأو ةنآلا © م اولاق مهسفنأ ىملاظ ةكتالملا محافوتت نبذلا » رجا مف ةرجحللا نع فاحت

 حر ( قفا لالا ) «/حر »ىلإ «ةليح نوعيطتسيال نادلولاو ءاسنلاو لاجرلا نم نيفعضتسملا الإ لاف نيفعضتسملا

 ضرف نأ ىلع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تادو (قنانتلالاف ) ةبجاد هللا نم « ىع » لاقيو ىلاعت هللا

 نذأ ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأل اهب ملسإ ىذلا دلبلاب هنيد نع نيف نم ىلع وه اع ةاطأ نم ىلع ةرجنلا

 اولوقي نأ هشومج رمأي ناكو ةنتفلا اوفاخم مل ذإ هريغو بلطملا دبع نب سابعلا مهمالسإ دعب اهب اوهيقي نأ ةكع موقل

 7 مل لحب مف الإ مريع سيلو بارعأك متنأف مق نإو نيرجابملل ام مكلف مترجاه نإ » ملسأ نل

 دابْلا ضرف لصا
 لاعت هللا متنأ هترجه نم ةدم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرأ تضم املو : ىلاعت هللا همحر ) قنانعلالا (

 ناك ذإ دعب داهملا ميلع ىل اعت هللا ضرفف الق نأ ا ددعلاب ةوق هللا نوع عم هع مذ تثدح هعابتاب ةغامجح ىبعاهيف ٍ

 1 ئدعو كل ريخ وهو ائيش اوهركت نأ ئدعو 0 ء" وهف لاتقل مكيلع 8 كرات لاقف اضرفال ةحابإ
7 

 لاك ءاتلاقو ةمآلا « مهلاومأو مهسفن أ نإ د ىرتشا هللا نإ» 20 لاقو «مكل قاومت

 مقل اذإف 0 » ء.لحو زع لاقو « مج اع عيمس هللا نأ اوماعاو هللا ليس ىف اولتاقو»

 ليسو اورفنا مل لبق اذإ مكلام»لجو زع لاقو «قاثولا اودشفمثومتنخأ اذإ قح باقرلا برضف : اورفك نيذلا

 ل 0 اموق 0 ةيآلا م كسفنأو م 1 اودها>و الاقثو انافخ اورفنا»لاقو « ريدق »ىلإ « متلقاثا هللا

 هذه ىف ناب ف ةيآلا »2ك وعتال ادصاق | سا اس رق اضع ناكول » لاقف مالسالا رهظل ناك ن م هلع نا ىلد هللا

 أرق «بصن الو أمظ مهييصيال مهنأب كلذ » هلوق ىف ناكم ريغ ىف كلذ هتنابإ دعب دعبو برق اهف داه+لا مهبلع نأ ةيآلا

 حرف »لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا ءاش نإ هبجوىلع انرضحام كلذ نم نيبنسو «نولمعي اوناك ام نسحأ »ىلإ عييرلا
 نانب مهنأك ًافص هليبس ىف نولتاقي نيذلا بحب هللا نإ » لاقو ةيآلا عييرلا ؟نقا# هلأ لوشر كل ممدعقع نوفلخلا

 . هنع فلختلا ىلع بجوأو دابا ضرف هب رك ذام عم « هللا ليبس ىف نولتاقتال كلامو م لاقو« ضروف

 (15-١4ع)
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 ارا ناو كسل فاو هلع كلذ ركتفاهبأ ناعإلا ىلإ موعديو هلع ىحولا لؤزأ جماعي 51 لد

 لاققق «سانأا نم كمصعي هللاو هتلاسر تغلب اف لعفت ل نإو كبر نم كيلإ كزنأ ٠١ غلب كوسرلا اهأ اي» هيلع لزنف

 ضرعأو رمؤت امب عدصاف» هيلع لزنف موق هب أزهتساف هب رمأ ام كيلإ لزنأ ام غلبت نيح كولتةي نأ مهلتقنم كمصعي

 نمؤننل اولاقو» لاقف هب نمؤيال هنأ مهنم هماع نم هماعأو ( قفا لالاف ) «نيئزمتسملا كاني هك" انإ ناك اربثملا نع

 عييرلا أرق« اريجفت املالخ راهنألارحفتف بنعو ليخم نم ةنج كل نوكست وأ اعوبني نضدرالا ىع اكل ركفت | ىح كل

 قيضي كنأ معن دقلو » مثاذأ نم قاض اذإ هب هتبثإ امف لجو ز رع هللا لزنأو ( قنا ةلالاو ) « الوسر ارش » ىلإ

 نابأو مهلاتق هيلع ضرفي ملو هتدابعو مهغالبإ هيلع ضرفف . ةروسلا رخآىلإ «كبر دمحم حبسف«نولوقي ام كردص

 اولوت نإف» هلوقو «نودبعتام دبعأ ال#نورفاكلا اهسأ اي لق» هيلع لزنأو ,ملزعب هرمأي ملو هباتكنم ةيآريغ ىف كلذ“
 نآرقلاف ترك ذ ءايشأ عم « غالبلا الإ لوسرلا ىلعام» هلوقو : ةيآلا عبيرلا أرق « متلمحام ؟يلعو لمحام هيلعامتإت

 نمنوعدب نيذلا اوبست الو» لجو زع لاقف مدادنأ اوبسيال نأب لجو زع هللا مثردأو ىنعملا اذه لثمف عضو. ريغف

 لاخلا ىف اذه دعب ىلاءتو كرابت هللا لزنأ مث ( ىف(: لالا ) ابهيشيام عم ةيآلا « لع ريغب اودع هللا اوبسيف هللا نود

 لاَقَف هلع ضر امن « 2202 يبنع ضرعأف انتابآ ىف نوضوخم نيذلا تيأر اذإو » لاقف نيكرسملا ةلزع اهبف ضرف ىتلا

 . 6 مهلثم اذإ نإ م ىلإ عييراا أرق « اهم أزهتسيو اهب رفكي للا تايارتعمس اذإ نأ ٍتاتكلا ىف يع لزن دقو »

 ةرجهلاب نذإلا
 نذأ مث اهن» ةرجحلاب هيف مهل نذوب مل انامز ةكك نيفعضتسم نوماسملا ناكو « ىلاعت هللا همحر ( قفا تالاف )

 هلع هللا ىلءهللالوسر مهماعأف «احرخم هلع كا قح نهو» تلزن لاقف اج رع ممل لعجو ةردملاب مه ل2 هللا

 اريثك اغارم ضرألا ىف دحب هللا ليس ىف رجاهم نمو » لاقو احرخم ةرجملاب مهل ىلاعتو كرات هللا لعج دق نأ سو

 هللا ىلح هللا لوسر رمأف مالسإلا ىف ةنيدملا لهأ لخد مث ةفئاط مهنه اهإإ ترجابف ةشبحلا دالبب مثرمأو ةيآلا (ةعسو

 نيرجابملا ءارقفلل هركذ لج هللا ركذو مهملإ ةرجحلا كرت قب نم ىلع مرح ا سل

 نذأ مث ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) «هللا ليبس ىف» ىلإ عيرلا أرق (ةعسلاو نم لضفلا ولوأ لتأي الو» لاقو

 راد ىمو اهب ماقملا ةكع قب ن« ىلع اذه ىف مرحب ملو ةنيدملا ىلإ ةرجملاب ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرل ىلاعتو.كرابت.هللا

 نأ مهيلع اذه دعب ضرف مث , داهملاب مل لجو زع هللا نذأ مل . داه< مهل نذأي لو اونتفي نأب اولق نإو « كرش

 . عضوملا اذه ريغ ىف عوضوم اذهو كرسشلا راد نم اورجام

 لاتقلاب َنذإلا ًادتسم

 كرم اوئدتس نآ مهل نذؤ. نأ لبق ةرجملاب نيداهجلا دحأب مهل نذأف : ىلاعت هللا همحر ( قنانثلالاف )

 ممر سن ىلع هللا نإو اوملظ مهناب نولتاقي ن .ذال نذأ » ىلاعت هقلا لاق : لاتقب ,نيكرسشلا اوثدتبي نأب ممل نذأ مث « لاتقي
 ىف اولتاقو» لجو زع لاققف هباتكىف هنابأ ىنعع لاتقلا ممل حابأو « ةبآلا «قحريغب مثرايد نم اوجرخأ نيذلا  ريدقل

 ءازج كلذك» ىلإ عيرلا أرق «متومتفقث ثيح ممولتقاو * نيدتعلا بحال نإ اودتعت الو كنولتاقي نيذلا هللا ليبس

 ضرفو نيباسملا ىلع ودعلا دشأ اوناك مهو ةكم لهأ ىف اذه لزن لاقي : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لال ) « نيرفاكلا

 ' تلت مك ررحو لصألا ىف اذكه (1)



 0 7 للا

 )تاب 000 1 ]ذل 07

 سس 84م

 سانلا : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) مالسإلا نه مهناكا اهلك برعلا لئابق ىلع راصنألا تمدق .شارق.نم

 نيملاعلا بر قلخ ريخو نيينلا متاخو هتنامأ عدوتسمو هتلاسرل هللا ةريخم مهرقأ امدقم نوكي نأ مهالوأف هللا دابع

 مدقي نأ نار ترقلا لئاش نم ىلاولا هل ضرق نمو ىلاعت هللا همحر ( قفاتعلالا ) مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم

 ةقباسلا لشأ ريغ ىلع ةقباسلا لهأ مدق اووتسا اذإف بسنلا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب مهنم برقألاف برقألا

 . ةبارقلا ىف مهلثم مث نمت

 ' ةيزملا باتح

 سنإلاو نا تقلخ اهو » ىلاعتو كرابت للا لاق لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب عيبرا | انربخأ

 هقلح نم هتريسح أ العو لح نابأ 2 هتدابعل قلخلا ىلاعت هللا قاح ىل اعت هللا همر ( قنانت االاف ( » نودبعيل لإ

 مريلع هللا ىلص نييبنلا لعجف « نيرذنمو نيرشبم نييبنلا هللا ثعبف هدحاو ةمأ سانلا ناك» همسا كرابت لاثقف هؤايبنأ

 نإ » زعو لح لاعف هتوفص هتصاخ نك كاد بف هتدح مايقلاو هيحو ىلع ةنامألاب هدامع نود هئايفصأ نم لش

 ركذو امهئافطصا ركذ ةداعإب ًاحونو مدآ صخف « نيلاعلا ىلع نارمع لاو مهاربإ ل آو احونو مدآ ىفطصا هلل

 باتكلا فق رك ذاو» هر د رع لاعف مهارإ نب ليعسإ ركددو «اليلخ ميهاربإ هللا ذاو» هؤانث لح لامف مهارإ

 لاقف ممألا ىف نارمتَو مهاربإ ل 1 ىلع لجو زع هللا معنأ مث « ابن الوسر ناكو دعولا قداص ناك هنإ ليعمسإ

 ناو ضعب نم اهضعب ةيرذ د نيلاعلا ىلع نارمع لاف ميهارإ لاا احونو مدآ طصا هللا نإ » ىلاعتو كارانت

 ل آ ريخ نم ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم انديس لجو زع هللا ىطصا مث ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا ) « ملع عبس

 لجوزع لاقف هب هعبتا نم ةليضفو هتليضف ةفصب سو هيلع هللا ىلص دمحم ىلع ناقرفلا هلازنإ لبق هبتك لزنأو مهاربإ

 ع ريح منك هتمأل لاقو ةبآلا )») ادحس كر مثارت مهيب ءامحر رائكشلا ىلع ءادشأ هعم نيذلاو هلل لوسر دمحم )

 هلسر ةرتف دنع هتمحر حتاف هلعج هنأ زعو لج ربخأ مث ءايبنألا ممأ نود هتمأ نم مهتونبكب مهليضفف «سانلل تجرخأ

 قف ريذن الو ريشب نم انءاج ام اولوقت نأ لسرلا نم ةرتف ىلع سل نيب اناوسر كءاج دق باتكلا لهأ اي » لاقف

 لاقف هتوبن هب متخو هتمحر هب حتف هنأو نييمأ وأ باتك لهأ اوناك مهنأل هقلخ ىلإ ثعب هنأ ىلع لدام كلذ ىف ناكو

 نايدألا ىلع هنيد ربظأ نأ ىضقو « نيبنلا متاخو هللا لوسر نكلو ملاجر ن. دحأ ابأ دمحم ناكام » لجو زع

 انفصو دقو «نوكرشملا اك ولو هلك نيدلا ىلع هربظل قحلا نيدو ىدملاب ةلوسر لشرأ ىذلا وره لجو زع لاقف

 , عضوملا اذه ريغ ىف نيددلا ىلع هرهظي فيك ناب

 سانلا ىلع مث ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا ىلع ضرفلاو ليرثتلا ًادتبم

 هللا ىلط هلوسر ىلع لجو زع هللا لزنأ ام لوأ نإ ملعأ ىلاعت هللاو لاقيو : ىلاعت هللا هحر ( قئا لالا )

 هلع هللا ىلص ادمحم ىلاعت' هللا ثعب امل ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) « قلخ يذلا كبر مساب أرقا » سو هيلع

 هلبق ضرفلا نيح ريغ نيج ىف ضرف دعب اضرف اهنم دحاو لك عستأ مث همكحل بقعمال ءاش اك هضئارف هيلع لزنأ مسو

 « قلخ ىذلا كبر مساب أرقا » هيلع هللا لزنأ ام لوأ نإ ملعأ ىلاعت هللاو لاقتيو : ىلاعت هللا هنحر ( قفاةل الاف )

 هللا نع مالا هيلع ليربج هاتأ لاقي مث . ةدم كلذل ترف نيكرمشلا هيلإ وعدي نأب هيف رمؤي ملام اهدعب هيلع لزنأ مث



 0 -ةربا

 3 نأ مل م ةام ىلع يتكرتل لوئس» مماق ىنأ الول رمع ن ء هللا دبع نب. ريرج "لوف

 : باكرو لحم فاحبالا ٍدالب نم ضروعو حاصلا مس درف فاجب | دالب

 مهزانم ىلع ناويردلا ىف سانلا موقت بأب

 نأ ىرهزلا نع ىورو ةنآلا «ىئتأو رك ذ نم كانقلخ انإ» لخو زع هللا لاق ىلاعت هللا همحْ ( ىف ةلالإ:)

 ىلص ىنلا لعجو ىلاعت .هللا هحر ( قفا ةلالو ) افيرع ةريثع لك ىلع نينح ماع فرع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 حتفلا ماع ةيولألا ٍلسو هلع هللا ىلص ىناا دقعو اراعش جرزخالو اراعش سوأاللو اراعش نيرجاهملل سو هيلع هللا

 فخم و اهريغو برخلا ىف سانلا فراعت اذه لكو هلهأل ءاول لك ةيولأ ةليبقلا_ىف لعج ىتح ةليبق ةليبق لئابقلل دقعف

 بحأ اذكهو مهلاو ىلعو ميياع ةنّؤم ىدالار ديرأ اذإ مهةي رفت ىف نآل كلذك ىلاولا ىلعو مهعامجاي مهيلع ةنؤملا

 ف مهأثابق نم لضفلا لهأ نْم ءرضغ نع لهج نمو :هنع باغ نم ىلع رهظتعسلو- كلئابقلا ىلع هناوند عض, نأ ىلاولل

 رثك امل باطخلا نب سلفا لئاشا نم معلا لهأ نم دحاو ريغ انريخأو ىلاعت هللا همحر ( قفا :ةلالاف (

 كي برقألاف برقألاب أدبا لجر هل لاقف .؟ أدبأ نورت ” نع لاقف راشتساف ناويدلا نيودن ىلع عج أ هنامز ىف لاملا

 نب نايفس انربخأ هي مماه ىنبب .أدبف .لسو هرع هللا ىلص هللا لوسر ن» برقألاف برقألاب أدبأ لب وم رك ذ لاق 0 ب>
 أدبا هل لبق ؟ أدبأ نورت نع لاق نيواودلا نود اما رمع نأ ىلع نب دمحم رفعج ىنأ نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع

 )  ةنيدملا لهأ ن٠ قدصلاو معلا لهأ نم.دحاو ريغ انربخأ * ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم.برقألاف برقألاب

 ظ ثيدحيا ىف ضع ىلع مهضعب داز دقو ضعب نم ثيدحال اصاصتقا نسحأ مهضعب ناكو مثريغو شرق لئابق نم ةكمو

 اذإف بلطلا ىنبو مهبطعي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر توضح لاق مث مشاه ىنبب أدبأ لاق ناويدلا نود امل رمع نأ

 مهاطعأو كلذ ىلع ناويدلا عضوف ىمئاملا ىلع همدق ى ءاطمللا ف تناك اذإو ىلطملا ىلع همدق ىمثاملا ىف نسلا تناك

 هلع هللا ىلص ىنلا ةو>إ سمث دبع لاقف بسناا مدخ ىف لفونو سمث دبع ونب هل توتسا مث ةدحاولا ةلبقلا ا

 دسأ ىب ىف لاقف رادلا دبعو ىزعل ١! دبع هل توتسا مث مهنولتي لذون ىنب اعد مث مهءدقف لفون نود همأو هيبأل لسو

 ممفو لوضفلا فاح نم مثو مهضعب لاقو نيبيطملا نم مهنأ مهذو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا راهدأ,ىزعاا دبع نا

 و رادلا دسبع ىنب , اعد مث رادلا دبع ىتب ىلع مهءدقف ةقباس ركذ لبق دقو سو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك

 لوضفلا فلح نم مهنإ مت ىنب ىف لاقف موزءو مت ونب هل توتسا مث رادلا دبع ولنت اهاعدف ةرهز هل تدرفنا

 اعد مث موز ىلع مبمدقف ارهص ركذ ليقو ةقباس رك ذ ليقو:ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناك امهينو نيبيطلاو

 نإف تنك ثيح ىسفن رقأ لب لاقف ىدعب أدبا هل ليقق بعك نب ىدعو حمجو مهس هل توتسا مث مهنولتي اموزخم

 لاقف مبس ىنب اعد مث حمج ىنب مدق ليقف حجو مهس ىنب اورظنا نكلو دحاو مهس ىب رمأو انرمأو لخد مالسإلا

 ىذلا هلل دجلا لاق مث ةيلاع ةريبكشت بك هتوعد هلإ تصلخ (ملف ةدحاواا ةوعدلاك اطلت مهسو ىدع ناوبد ناكو

 حارخلا نب ةديبع ابأ نإ مهضعب لاقف ىؤل نبا رماع ىنب اعد مث ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لودر نم ىلغح لإ لسؤأ

 نُف كموق ملك وأ تربص اك ربصا ةديبع ابأأ اي لاق ؟ىمامأ وعدت ءالؤه لك أ لاق هيلع مدقت نم ىأر امل ىرهفلا

 3 11 نب اذعب ةيواعم مدقف لاق انسفنأ نلع تدبحأ نإ كمدقنف ىدغ وني انأ .امأف هعنمأ مل هسفن' ىلع مهنم 'كمدق

 ىدهملا نامز ىف ءىشث ىدعو مبس ىنب نيب رجشو ىزعلا دبع نب دسأو فانهم دبع ىب نيب مهب لصفف رهف:نبا

 غرف اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) مهيف ةقباسلل حجو مس ىلع. اومدقف ىدع ىبب ىدهملا رمأف اوقرتفاف



 د ١وأ/ 4

 فرض اذإ هلاق نم ضعب لاق مث هلك نيكسا#ملا هعنم نإو هريغ مهتلخ دسإ مل اذإ هلك ةرضاا ةلخلا مهيف ىذلا هاطعأ

 هنأ ىلإ بهذ هن اكف اهدس ىتلا ةحانلا نود اهاطعأ رخآ لام ءاج مث ىرخألا مرحو اهدسف ةيح ان: ىلإ ءقلا لام

 ىطعي لاق مهنم ادحأ لعأ الو ىلاعت هللا همحر ( قفا[: ةلالاث ) دعب مهءافأ تح مهر يغ رخآو ةلخلا لهأ لعج امنإ

 كلهت ةنس تاقدصلا لهأ تباصأ نإف هنع ظفحأ نم ضعب لاقو ائيش ءىنلا نم دهاجمالو تاقدصلا:نم ىطعي نم

 ضعب ديزي لوقا اذه تاقدصلا لام ىف لاق نم مهنمو ءىتلا نه اوعنم اونغتسا اذإف ءىفلا نم مهيلع: قفنأ مهلاومأ

 عمتجا اذإ لاملا رذؤيال نأ ترقل نم هنم تعمس نمت ىضرأ نمع هظفحأو هب لوقأ ىذلاو ضعب ىلع تاقدصلا لهأ

 ىلع ريغنلا بجو مثراد ىف ودع مهمشغ نإو اهم مايقلا نيماسملا ىلع بحو ودع نم ةلزان تناك اذإفن سقي نكلاو

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلع مدق امل هنأ معلا لهأ نم انربخأ مهريغو ءىنلا لهأ لاجرلا نم هيشغ نم عيمج

 قح تب فقس تحن ىوؤرال ةيعكلا بروال لاق ؟ لاملا تيب هلخدأ الأ لاملا تيب بحاص هل لاق قارعلاب بيصأ اع

 سايعلا عم ادغ حبصأ اماف راصنألاو نيرجابملا لاجر هسرحو عاطنألا هيلع تعضوو دجسسملا ىف عوف هب رمت ها

 لاومألا نع عاطنألا اوطشك هوأر اماف هدب ذخأ امهدحأ وأ امهدحأ ديب ذخأ فوعنب نمحرلا دبعو بلطالا دبع نبا

 امهدحأ هل لاقف باطخلا نب رمع كبف ًالالتب ؤاؤللاو دجربزلاو توقايلاو هف بهذلا ىأر هلثم رب مل ارظنم ىأرف

 ىقااذه رثكام هللاو هكلو تبهذ ثنحح تيهذإم هلو ىلإ لاقف :روَرَسو ركش موب هكللو 212 2 كك

 «اجردتسم نوك أ نأ كب ذوعأ ىنإ مهللا»لاقو ءامسلا ىلإ هيدي عفرو ةلبغلا ىلع لبقأ مث مهنيب مهسأب عقو الإ طق موق
 امهقيقد نيعارذلارعشأ هب ىنأف؟مشعجنب ةقارس نأ لاقمث ةيآلاو نوملعيال ثيحنم مهجردتسنس »لوقت كعمسأ ىنإف

 امهسلأو زمره نب ىرسك امهباس ىذلا هلل دخلا لاق مث ربك أ هللا لاقف لعفف امبسرلأ لاقف ىرسسك ىراوس هاطعأف

 لجر هل لاقف نْيمأل اذه ىدأ ىذلا نإ لاق مث اصعب كلذ ضعب باقي لءجو جادم ىنب نم ايبارعأ مشعج نب ةقارس

 هقرف مث تقدص لاق اوعتر تعتر اذإف لجو زع هللا ىلإ تيدأاه كيلإ نودؤي مثو هللا نيمأ تنأ كريخأ انأ

 هيعارذ ىلإ رظنو ةقارسسل لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنا نأل ةقارس امبسباأ انو ىلاعت هللا همحر ( ىفا[ئتلالاف )

 نم ةقثلا انربخأ  نيراوس الإ هل لعجم ملو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) «ىرسك ىراوس تسبل دقو كب قاأك))

 مهو مهيلإ رظني اسرف ابكار رمع مهيلإ جرخف اولحرتف رطم عقو ىت> ةدامرلا لهأ ىلع رمع قفنأ لاق ةئيدملا لهأ

 نباب تسلو كنع ترسم اهنأ دبشأ ةفصخ نب براحم ىنب نم لجر هل لاف هانيع تعددف مهنئاعظب نولحرني

 هللا لام نم مهيلع تقفنأ امنإ باطلا لامو ىلام نم مهيلع تققنأ شك ول كاد 0

 . لجو زع

 باكر الو ليخ نيضرألا نم هيلع فجوي ملام
 ءىفلا ليبس هليبسف باكر الو .ليخم لاتق ريغب نوكرسشملا هيلع حلاصام لكف ىلاعت َكا:همحر ( ىتف[نةةلالاف )

 مامإلا مسقيو لغتست نيملسملل فقو نوضرألاو روذلاف رودو ضزأ هيلع اوكاصام اوناك نإف ءىفلا مدق ىلع مشي

 اورهظ نم سفنأ باطتسا ائيش وأ اذكه كريشلا لهأ دالب نم رمع كرت ام بسحأو ادبأ كلذك مث ماع لك ىف اهنلْغ

 ثيدحو مهقوقح اوكرتف نزاوه ىس لهأ سفنأ ٍلَسو هيلع ىلص لا لوسر باطتسا اك هوكرتف باكرو ليم هيلع

 هبشرو تلق ١م ىلع ليلدلاك اهيبأ نم اهناريع ابقح نم ةأرما نطوعو هقح نم هطوع هنأ رمغ/نع هللا دنع نإ 00
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 اوناك ءىالهأو ىلاعت هللا همحر ( ىف(“ ةلالاف ) بيصن ةقدصلا نم ءىنلا لهأل سيل هنأ هيف اوفلتخا سانلا معنال امو

 ءققلا نم بجاولا ءاطعااو لاق ءىنلا نع لزعمب ةقدصلا لهأو ةقدصلا نع لزعمب سو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز ىف

 نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع ةنييع نب نايفس انربخأ ( قفا للا ) لاتقلا هلثم قيطي غلابل الإ نوكي ال

 ماع هيلع تضرع مث ىدرف ةنس ةرسثع عبرأ نبا انأو دحأ ماع سو هيلع هللا ىلع ىنلا ىلع تضرع لاق رمع نبا

 نيب قرفلا اذه لاقف زيزعلا دبع نب رمع ثيدحلا اذ تثدحف عقان لاق ىزاجأف ةرثء سمح نا انأو قدنحلا

 همحر ( قثاخةلالاف ) ةيرذلا ىف ابغلبي ل نمو ةلتاقملا ىف ةرمثع سمح نبال ضرفي نأ ىف بتكو ةبرذلاو ةلتاقملا

 ا الا قع رده ال قاخا صوقنم وأ اذبأ لاتقلا ىلع ردقي ال ئمعأ ةنس ةريشع سمح لدكتسملا: ناك نإو هلل

 ىق ةيافكلا نأل ةيرذلا ءاطعب هيبش ماقملا ىف ةيافكلاو ماقملا.ىف ةيافكلا ىنعت ىطعأو ةلتاقملا ضرف هل ضرفي مل

 ىلإ ريص ادبأ هعم دهاحم ال هنأ نعي ام هباصأ وأ ىمع مث ةلتاقملا ىف ماس ناك ول كلذكو رثك أ ةنؤملاو رفسلل لاتقلا

 هاطعأ هنم هؤرب ىجري دق اليوط اضرم ضرم نإو ىلاعت نا هحر ( ىف(: :ل[/(5 ) ماقملا ىف ةيافكلا ىطعي نأ

 تقولا كلذ ىلع ةيرذلا تيطعأ ول ىلإ بحأو تاقوألا نم تقو ىف ةلتاقمال ماع لك ىف ءاطعلا جرخمو ةلتاقملا ءاطع

 ريصي نأ لبق تام نإو هءاطع هتثرو ىطعأ هءاطع ذدخأب نأ لبق تيم تام مث ىلاولا ىلإ ءىزلا لام راص اذإو

 ءاطعإ نم تفصو ام دعب لضف لاملا نم لضف نإو هءاطع هنثرو طعت مل ىلاولا ىلإ ماعإا كلذل هؤاطع هيف ىذلا كاملا

 هب ىتغتسا نإف نيماسملا هب ىوق ام لكو عاركلاو حالسلا ىف دايدزالاو نوصحلا حالصإ ىف مامإلا هعضو ءاطعلا

 نع ءقلا قاض نإوب لاما كلذ ىف نوقحتسي ام ردق ىلع هلك مهيب هنم قب ام قرف محل ةحلصم لك تلكو نوداسملا
 قزر ءىتلا نه ىطعيو نا اا ل غلب ام اغلاب مهنيب قرف ءاطعلا غلبم

 ىغال نمث ىدنجو بتاكو لاو نم .ءىنلا لهأ رمآب ماق نم لكو ءىتلا لهأب تالصلاو ثادحألا ةالوو ماكحلا

 لقآ ىلع ادحأ  دزي مل ىلو ام لقأب. هل ىلب ورك انيمأ نوكيو هءانغ ىنثي نم دجو نإف هلثم قزر هنع ء ىفلا لحأل
 ىلع ءانغا ىلع هن» ىطعيال هلام نم ميتيلا لام ىلاو ةلزمب هتبعر نم ىلاولا ةلّزغه نأ كلذو ءانغلا لهأ هثدحم ام

 ىطعي الو امح ايف هل نأل امنه ْدَدْوي امم هقزر ناك تاقدصلا لهأ ىلع دحأ ىلو نإو لاق هيلع ردقيام لقأ الإ متيلا

 لخدي الف حالصال ا الإ ءىش ةيالو ىلع ءىلا نم قزرب الو ءىنلا ىلع تاقدصلا نم ىطعي ال ام اهيلع ءىنلا نم

 هيف مهنيب ىدآ هلهأ نع ءىلا قاض نإو لقألا هينغي وهو ءىنلا ىلع هقزري نميف رثك ألا

 كدا لا
 ظفحأ الو اهريسفت مهنع ظفحأ ال بها. هب اوبهذف ءىفلا مق ىف مر يغو انباحدأ فلتخاف ( قفا: شلالات )

 ن*'مهنف ًاثش ءىلا ىف لاق نم لك ىاعم نم ىنرضح ام ىحأسو هفلاخ نم نود لوقلا نم ىكحأ ام لاق مهيأ
 نم ىريام ردق ىلع هل ىمس ن٠ عي ىف هقرفف هاطءأف ىلاولا دهتجا اذإف هاطعي نم ىلع لد هلل لاملا اذه لاق
 دسل مهنم:دحاو لك ىطعي ام ناك اذإ ةيوست كلذف ءاطعلا ىف ضءب ىلع مهضعب لضف نإو هيلإ ةجاحلاب مهقاقحتسا

 نأ ىأرف نيماسملا ةحلصم ىف رظنو لاملا عمتجا اذإ لاق نم مهن.و افنص مرو مهْنم افنص هرطعي نأ زوجب الو هتلخ

 هبلإ فرصي امث ءىش نع ىنغتسال هِيلإ هفرمصي ىذلا فنصلا ناكف ضعب نود فانصألا ضعب ىلإ لاما فرصي

 همرح اذإ ناكف نافتص لاملا للط نإ اذه لوق. ىذلا لوق هبشيو هريغ مرح نإو هفرص نيماسملا ةعارجم قفرأ ناك

 ةرمضم رخآلا فف:صلا : ىلع .تناك رخآلا فندلا نيبو هند ىمآ نإو ةرضم ةلخ هلع لخدب ملو كسام نيفندلا دحأ
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 داق ١م ا

 مهسفنأو اونا هللا ىف اوذهاج نيذلا لمت أ رهع هل لاق :ني> ركب ابأ نإو هقباس الو نسن ىلع لضفأ الو سانلا

 اإإو لجو زع هللا ىلع مثزوجأ اعإو هلل اولمع اعإإ ركب وبأ لاقف ؟ اهزكمالسإلا .ىف لخد امتإ نك هل مثرايد اوريو

 هانماع اذحأ لضفي يف سانلا . نيب هرجو ىملاعت هللا مك بلاط ىلأ نب ىلع ىوسو .هعس وأ غالبلا ريخو غالب ايندللا

 قاسضو كراش: ثا مق تيأر ىنأ كلذو قيفوتلا هلا امو تالا )ىدلا رهو ل هللا هحر ( .ىفانتلالات )

 الق توملا ؛دعب ظفحلاو ةايحلا ىف ةلصلاو: تملا ىلع ءانغلا ىئضافتم ؛ةو>الا نوكست دقو .ددغلا ىلع ثدزاوملا ىف همسا

 ءانغلا ةياغ ىنغي نم مهن«و ددعلا ىلع سامخألا ةعبرألا نم ةعقولا رضح نمل ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا مسقو' نواضفي

 لدت ةنسلا تدجو اماف.ةعزملاو نيجلاب ررض' امإو عفان ريغ امإ هريض< نؤكي نم مهنمو هيدي ىلع حوتفلا نوكيو

 تناك تفصو اك نولضافتي مثو ةلاجرلاو مثريَغو ءانغلا لهأ ناسرفلا نيب .ىوسو روضحلاب مهاطعأ امإ هنأ ىلع

 ٍتاتك, حجرأ ليضفتلا ىلع ةلالدلا تدجو ولو ةقباسو بسن ىلع ليضفتلا ن. معأ ىلاعت هللاو ىدنع ىلوأ ةيوسنلا

3 
: 

 برق اذإو تفصوام ىلع نوظغي : لوقأ ىنكلو عيرنسأ ليضفتلا :ىف ءاوملا نم ةلالدلاب.ليضفتلا ىلإ تنكاةتس وأ

 ةيطعلا ددع لضافت.نإو اذهو هرعس الغو هراد تدعب نم :ىطعي ام لقأ اوطعأ مثراعسأ تصخرو دابا نه.موقلا

 مييلعو ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاث ) هدارأ اذإ داهجلا ىف نيقيرفلا نم دحاو لك ماي ام: ىنعم ىلع ةيوستلا نم

 ىنغتسا نإف هدهاجم نم عضاوملا برقأ ىلإ هازغأ ديعبلا ىزغأ اذإف هيأر مهمازغإ ىف مامإلا ىريو اوزغأ اذإ اوزغي نأ

 . اذه ريغ باتك اذهلو مثدهاجم نم عضاوملا برقأ ىلإ محازغأ مهبرق نم رثكو.ددعب هدهاجم

 ةيرذلاو ءاسنلا ءاطعإ ْ

 لهأ ءاسن ءاطغإو ةيرذلا نم نيغلابلا نود نم ءاطعإ ىف انياخصأ فلتخاو ىلاعت هللا همحذ '( تالا: ١

 انك مهلاجر مزات مهتنؤمو ءىفلا مهانعنم اذإ انإ اولوقي نأ مهتجح نم بسحأو ءىفلا نم اعم نوطعي لاقنم مهن ءىبلا

 ةيافك نيسفتأل ' مهئاطعإ ىف يلو محلابع ةنوم مهلعف سفنأل ةياكلا محلاج العا نإو 000 0

 ةقدصو اًعيفو ةمينغ لاملا لصأ نآك اذإ لاق نه مهنمو ءىنلا نم ةيافكلا لاك مبطعن مل نأ انيلع لخدف مهمزلي ام

 نم كلذب ىلوأب اوسلو ءاسنو ةيرذ نم لئاقيال نمل ةقدصلاو نيا ىف مّرعم ىوس نم وأ هلع لئاق نل : قلاف

 دع ةنيبع نب نايفس اثرخأ ع هلع نؤلتاعبال ذإ ىلا نم نوطسيأل نيذذلا محلاسرو الو 00

 لاما اذه ى' هلو الإ دحام لاك تاطخلا نأ رمع نأ ناثدللا نب ساوأ. نبا كلام نع ير نع راند ن قرع

 رمح نع سسوأ ن كلاذ نع ردككلا رن نع مهادإ اثريخأ دع مناعأ تكلمام الإ هعنم وأ هيطعأ قح

 لمتحم ثيدحلا اذهؤ : ىلاعت هللا هر ( قف( ةلالإك ) هقح ريمجو رسب ىعازلا نيتألل تشع نكل لاقو -هوخم

 هلو الإ نوزغي نيدذلا ءىفلا لهأ نم هنأ ىنعع وأ ةقدصلا لهأ نم ةجاح ىنعب ىطعي دحأ سيل لوقي. نأ اهنم ىناغم

 هلع هللا ىلص ىنلا لاق دق لبق ؟ اذه ىلع لد اد لئاق لاق نإف هيناعم ىلوأ هنأك اذهو ةقدصلا وأ ءىنلا لأم ىف قح

 كتيطعأ نوجاتح نمي اهلق نإ اهئش نإ» هالأس نيلجرل لاقو «بستكم ةرم ىذل الو ىنغل اهيف ظحال) ةقدصا| ىفلضو ١

 ءىنلا نم نوطوي ال بارعألا نأ معلا لهأ نع هظفحأ ىذلاو « ىننل اهيف ظحالو اكلايع فرعا كيك 11

 ىطعأ نمل سيل هنأ هيف اوفلتخا سانلا معنال ام انفلاخ انك قح ءىنلا ينمي « لاملا اذه ىف هلو الإ».هلوق ىنعم اناق ولو
 ظ]ظ0101بب7ببب7بب7بب7بب7

 رمع ىنغمي انلق ولو .بيصن_.ءىلا قف مه دخ وب نيذلا تاقذصلا : لهأ نه“ اينغ ناك نمل الو هيفكي ام ةقدصلا نم

 « ىنفل اهيف ظحال » ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع قور ام.انفلإاخ دق .انك تاقدضلا.:لام قخب لاملا:اذه يفشل الإ 5# 5
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 تلق ؟ هعم سجلا لهأل سما ىلع لد اف ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهنأ ربخلاف لاق معن تلق هيلع فجوأ

 نوكس: تناكىلا سامخألا ةعبرألا نوكست نأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل لكلا نوكي نأ رمع لوق لمتحا ال

 ماقم ابيف موقي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكف سلا نود مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا هيلع فجوأ امف نيماسلل

 اذإ سخخلا نأو سخخلا ممل نأ ىلع ةبآلا « ىبرق'ا ىذلو لوسرللو هلملا» رمملا ىف لجو زع هللا لوقب انللدتسا نيماسملا

 امتأ اويلعاو» لافتألا ىف لجو زع هللا مح ناكذإ اكلدتساف ممل هماس ٍلسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ كشيالو مهل ناك

 هال كفو نيفوتسوم وقت لاقنألا ةاروسو أ رسلا ةروسو ناكملا قفتافاةنآلا «هسمح هللا نآف ءىش نم تمنع

 زوج ال لاق ربخلا عدنو لكلا مهلف معن تاق ؟ لكلا هيلع فجوي مل امت مهل نوكي نأ لمتحف لاةف هريغال سجلا

 ةيرطا ىف تاث سلا نأ تمعز فيكف هريغ لئاق ىل لاقف ماعلاو صاخلا ىنعم ىلع لدي:ربخلاو.ربخلا كرت انذنغ

 باكر الؤليخ الب مهيلع فجوأ كئاوأف لاق رششحلاف ةيآلا هل تركذف هوجولا نم هجوب كرسششمنم ةالولا هذخأ امو

 باكرالو لخ الب هلع ف>وأ نم اهاطعأ ىتلا ةيزلا تيأر رأ ثلق 212 يولق ىف لجو زع هللا ُهاَقلأ ءىثب ةؤطعأف

 مأ فاحبإلا نم برقأ ىمعأ ابيف اوطعأف ٍتاكرلاو ليخلاب مهيلإ ريس دقو ةبلغلا نم فوخلل مهنم اهناطعإ لصأ ناك امل

 0 ارا والا يكول هبلإ ريش ملا مأب ىظعأ نم
 ةالولا هذخأ امو ةيزجلا نكست مل فيك ىمس نمل نوكي نأ حلص ريغب هلع فجوأ ام لثمال حلص لثم اذوخأم نوكي

 لاملا نم هللا مسق ام لصأ نأ ىفو ةيافك اذه ىف تلق ؟ اذه ريغ ةلالد ند لبف لاق ؟ لاحلا هذهب كرمشم نم

 كلتف باكرلاو ليخلاب منغ امو ءىناا لهأل ال تاقدصلا لهأل كلتف دسم ن. ذخأ ام ىهو تاقدصلا هوجو ةثالث

 سحلا انلق اذببف تلقال لاق ؟ اعبار ىلعت لبف باكر الو ليم هيلع فجويال ىذلا ءىلاو لجو زع هللا مقام ىلع

 يلاعت هللا هدر ام ءقلاو اًءفوأ ةمينغ نوكي نأ ادبأ هنم ذخأ ام ودعيال هنأل كرمثم نم ذخأ ام لكىف هلهأل تباث

 . هنيد لهأ ىلع

 هياع فجوملا ريغ ءىنا سارخألا ةعبرآلا نم ذخأ ام قرف فيك
 ملت>ا دق نم مهو ةلتاقملا نم نادلباا ىف ام عييمج ىصحم نأ مامالل ىغبنيو ىلاعت هللا همحر ( قفائةلالاث )

 نهريغص ءاسنلاو ةنس ةرسثع سمح نودو محلا نود نم مثو ةيرذلا ىصحيو لاجرلا نه ةرمثع سمح لمكتسا دق وأ

 لك ىف ةلتاقملا ىطعي مث مهنادلب ىف مهلثم شاعم ردقب مهتانؤ« ىف هيلإ نوجاتحم امو مهتاقفن ردق فرعيو نهريبكو

 مث اثيش سوفنملا ىطعيو رينانذ وأ محارد هتميق وأ اماعط مهتقفنو مهتوسك نم مهتنسل مهيفكي ام ةيرذلاو مءاطع ماع

 نادلبلا راعسأ فالتخاب اياطعلا غلبم ف فلتخمو ةيافكلا 0 مهنأ ىف ىوتسي اذهو هتئؤ٠ ردق ىلع ربك الك دازب

 ةلتاقمال ءاطعلا نأ ىن اوفلتخا انباحصأ يعأ ملو ضعب ىف اهنم لقثأ نادمللا ضعب ىف ةنؤملا نإف اييف سائلا تالاحو

 نأ كلذو هتيافك نم رثك 1 هسفنل ىطعي نأ سأبال هسفن لجرلا ءاطعإ ىف اولاقو ءلا نم نوكي امإ تناك ثيح

 ىزغي لجرل ةنيدملاب فال 5 ةسمح لاق نم مهنمو هسفن لجرلا ةيافك نم رثك أ ىهو فال 1 ةس+ ءاطعلاب غلب. رهع

 لك ى زك مل نإو ىزغي هنأ ىلع ةيافكلاك ىه لإقو ىزخملا دعبل اهيلع ازغ اذإ ةيافكلا نم رثك أب تسيل ازغ اذإ

 ىف كيلاملل سيل نأ ىف هتقل دحأ فلتخم ملو لقأ دلب رعس صخرأ وأ دابجال برقأ وه نا ضرفيو اولاقو ةنس
 نيب ىواسأ لاق نم مهنف بسنلاو ةقباسلا ىلع لضفتلا ىف اوفلتخاو ةقدصلا لهأ مث نيذلا بارعأالل الو ءاطعلا

 )١( هححصم هبتك , ها اهب قوثوم ريغ انه  ةخسناا نإف ةرابعلا هذه لمأت خلا تيأرأ : هلوقو ,



 00101111ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ ذرب وبس"

 نذم زاهي مرزس (->+.ر

 ةيهح- هه

 كال دك

 هللا نم ضرفلاف ءىث سو هلع هللا ىلص ىناا نع تبث اذإ لاق مبلكف مهريغو انباحصأ نم ملعلا لهأ ند ددع نع

 وبف ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ريغ نع هفااخم ءىثب هضراع نمو هيف ةتباثلا ةححلاو هعابتا هقلخ ىلع لجو زع

 تباث ىبرقلا ىذ مبسو هعم دحأ جتحمال نأ ىلوأو هل مزاأ كلذف لجو زع هللا باتك هعم ناك اذإ مث ءىطخم

 . ةنسلاو تاتكلا ىف

 هيلع .فجوي مل امف شدحلا
 نع حلضلاو مهتيزح ن. نيكرمشملا نم :ةالؤلا ِدحأ امو ىلاعت: هللا همحر :ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انربخأ )

 نمو باكر الو ليخ فاجيإ رغب اولاص نإ مهلاومأ نمو نيئاسملا دالب ىف اوفلتخا اذإ مهلاومأ نا ذخأ امو مهضزأ

 هف :تباث هغمج ىفإ سلاف: نيكرشاملا لام نم ةالولا هذخأ امن اذه هبشأ امو هل ثراوال تيم مهنم تام نإ مهلاومأ

 باتك ىف ىمسملا وه اذهو ةمينغا نم هيلع فجوملا سما لهأ نم هل همسق نمل لجو زع هللا همسقام ىلع وهو

 مبس ىطعأ ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نأب تججتحا دق لئاق ىل لاق ىلاعت هللا هحر ( قفا: لالا ) لجو زع هللا

 هل تلقف ؟ هيلع فجوي ل امت ممل سلا نأ تمعز فيكف هيلع ف وأ ام ربيخو ىنرقلا ىوذ رب.خ ماع ىلرقلا ىذ

 نسخ ىف ؟ح همسا ىلاعتو كرابت هللا تدجو لجو زع هللا نيد لهأ ضعب املو>و نيكربشملا نم !ذخأ نيلاملا تدجو

 لوسر ذفنأف دعب نمو لبقنم رمألا هلو ءىث لك مالك حاتف» « لك »ىلاعتو كرابت هللا لوق نأل ةسمح ىلع هنأب ةمينقلا

 دق هنأو مهقح ليبسلا نباو نيك اسملاو ىماتيلل ذفنأ دق هنأ كشي الف مهت> ىنرقلا ىوذل ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا

 هلوسر ىلع هللا ءافأ امو 3 رسثحلا ةروس ىف لاق دق لجو زع هللا تدحو:املف هب لجو رعي هللا 11 ل لإ

 نأ تداع اهسمح ىلع يلا كلذ نأ ىلع ةنسلا تلدو باكرلاو ليخلاب هيلع فجوأ اهف هكح ايف محف ةيآلا « مهنم

 معاطم نب ريبج ريخك هنع اربخ هيف تبثن ل نإو هل هللا لعج امت ائيش هل هللا لعج نم ىضمأ دق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 امت هيلع فجوأ اهف ليبسلا نباو نيك اسملاو ىماتيلل ذفنأ دق نأ تماع هيلع فجوملا نم ىبرقلا ىذ مهسىف هنع

 مايقلاو هءادأ هيلع بجوأ امك هلوسر هيلإ ىدأ دق لجو زع هللا نأب لخر نع لجر ربخ نم ىوقأ ةداهشب ممل لعج

 ىلع هلع فجوال امف لكلا لعجو ةسمخ ىلع هيلع فج وأ اهف سلا لعج ىلاعتو كرابت هللا نإف لئاق ىل لاَ هن

 ىذ ميس لاطبإ ىف انملكي نم نيب و كنيب ام دعبأ ام هل تلقف ؟ لكلا ال سلا ةسمخلل امنإ هنأ تمعز فكف ةئمح

 مهنع لطي نأ ديري كريغو باكرالو ليخم هيلع فجوب مل امث عيمجا سمح ىفرقلا ىذل تبثت نأ ديرت تنأ ! ىنرقلا
 لجو زع هللا باتك ةوالت ىف ىكيرش تنأو هب تلق امب لقت ل فيكف قحلا دصق اذه ىف تدصق امنإ لاق سلا سمح

 ىف قملا ىرأ ىنأ لجو زع هللا لعيام ىلإ هيف بهذأ نأ ىترعدبال هيف ىظح نإ هل تلقف ؟ىفرقاا ىذل داز امف كلو

 لكلا نود هيلع فجوي مل ىذلا ءىنلا سمح ©20ميلع فجوملا ةمينغاا سمح هل نمل وه اممإ هنأ ىلع كلد امث لاق هريغ

 ريضتلاوْي تناك لاق رمع نع ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع ىرهزلا نع رانيد نب ورمع نع ةنيع نبا انرخأ كاك

 ملسو هيلع هللا ىل» هللا لوسرل تناكف باكرالو ليم هيلع فجوي ملامت هلوسر ىلع لجو زع هللا ءافأ انت

 ثيدحلا اذه ناك ثيذحلا ىلإ ترظن ولو انب. ىلوأ نآرقلاو تءداحألا ىلإ رظنأ تسل لاقف نالسلا ند 18

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ىنعي امتإ ىنرع مالك اذه هل تلقف ةصاخ سو هع هللا ىلص هللا لوسرل اهنأ ىلع لدي

 امم سلا لغأل سبل لكلا:نأ ىلع رمع ريم تللدتساف لاق سامحأ ةعرأ كلذو نيفجوملا نيلسال نك ن1

 . لمات . اييلع فجوملا ةميئغلا سمح هل نا هلك نود هلع فجو, مل ىذلا ءىنلا سمح نأ ىلع كلدام : ىنعملا )0(

 ( تع
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 هللا ىلص ىنلا نع ىورام فلاخم الوق لاق ىذلا لع ولو ةجح هلوق ىف سيلف- مسو هلع هللا ىل ىنلا نع ىور ام
 للق رادلا دعب اماء.و ةنسلا ةبعصلا ليوطلا نع بزعي دقو هِيلإ عجر هلاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ لسو.هيلع
 اولوأتو ابأ دملا محريغو ةبتع ىلأ نب هللا دبعو رييزلا نباو ةشئاعو سانع ناو ركب وبأ لعج هل تلقو ةبحصاا
 تفلاخو معن لاق نوطعي ال:تلقف كيلاملا ءاطعإ ىف ركب ايأ تفلاخو معن لاق دوعسم نياو ديز لوقل هتفلاخف نآرقلا

 ىفق نأ ىفو قزم ةقاف قارس ىلع مرغلا فعض نأ ىفو اهتدنع ىفنحكنت يتلا ىفو ةتبلاو دوقفملا ةأرما ىف رمع
 ىهو بطاح ةديلو دلج نأ ىفو دحلا بارشلا حير ىف دلجو دحلا ضيرعتلا ىف دلج نأ ىنو ةيدلا رطشب ةماسقلا ىف
 هنمو ٍلسو هيلع هللا ىلص نا باحصأ نه هريغ لوقل هفلاخم ام هنم رك لع ىو رككبلا د انزلا دباس
 ةدابع نب دعسو هل تلق رسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نه هريغ لوقل هفلاخأ معن لاق مهنه هل فلاخم الو هفلاخم ام
 درأ ال دعس نب سبق لاقف هيلع اودرت نأ ىرن الاقق اسدق رمعو ركب وبأ ءاجف تام مث هتثرو نيب احيحص هلام مق
 فااخم اذه ىف رمعو ركب ىنأل سيلو هوطعأ ءىث در مهلع سيل نأ معزت تنأو هبيصن ممل بهوو دعس هاضق ائيش
 امل فلانعال هلجرو هدن دعب قراساا دب عطقف نيعمتجم امهطوق درتو امل فنلاذع الو نيعمتجم اهطوق درتف امهءاحصأ نم
 رمعل ةيضآ ةريشع ثالث هلع تددغ مث هللا همحر ( ىف ةلا]ا ) هيلع ىلاعت هللا ناوضر ىلع نع هلثم تبثال ام الإ
 اهنم وه اهعديو نحن اهم ذخأت هلثم تدثي ثيدحم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نه هريغ اهف هفلاخم مل باطخلا نبا
 ىلع قفتنام دجنال ىذلا ىق ىضق رمع نأ اهنمو ىلع هلاقو نيتدع دتعت تبصأف اهتدع ىف تحكن ىلا ىف لاق رمع نأ
 هللا انمزلأ اهنإ لاقف نيرخآ ىلع املوح مث موق ىلع ةماسقلا ىف ناعبألا نأ ىأر رمع نأ اهنمو امهنيب قرفي نأ هتأرما

 هللا ىلص ىنلا نع ىور ائيش فلاخت نأ زوجيفأ هب ذخأت نأ انيلع ضرفو ٍدسو هيلع هللا ىلص هلوسر لوق لجو زع
 هلع هللا ىلص هبن ةنسو لجو زع هللا باتك تفلا> دقف تلق ةجح مههف تناكام رثك أو ةئام هفلاخ ولو سو هيلع
 سابع نبا نع ىور دقف لاق هفلاخ هنأ ٍلسو هيلع هللاىلص ىنلا باحصأ نم دحأ نع تبثي ملو ىبرقلا ىذ مهس ىفلسو
 لثم تلق ؟ اذام لثمو لاق صاخلا هب داري وهو اماع جرخم ىبرع مالك اذه تلق انموق ندع كلذ ىف انل هارن انك
 ةعبرأ هولاق-نيذلاو سانلا ضعب الإ كلذ ل ل نأ معن تنأو نحنف ةبآلا «نساناا ممل لاق نيذلا» لجو زع هللا لوف

 مسيل اذإف تلق ؟ اذكه هلك اذه لاق دحأ نم مهنع تفرصنا ةياصع مهل تعج امنإ مهلك سانلا ممل عمجم مل نأو رفن
 ممل هاريال سابع نبا ناب جتع مل فيكف ؟ محل هاري سابع نيلو لك نم امالك هرت ملأ هموق نم ادحأ سابع نبا

 جاتحم نأ نه تبثأ هيف ةنسااو باتكلا نأ عم هيف هفلاخ دق هريغ نأ هيف ربخ ةلل+ فرحب تججتحاو هدنع اقح الإ

 تلق سو هيلع هللا ىلد ىتلا باحصأ ريغ ىنعي انموق انيلع كلذ ىناف سابع نبا لوق نأ زوجيفأ لاق ءىثش ىلإ امهعم

 ءارأ لوقت نأ زوجفأ تلق لعف دق الإ هارأ ال لاق ليبسلا نباو نيك اسملاو ىماتيلا مهس ريزعلا دبع نب:”رمع ىطعأف

 نأ نقيتت ىح لدسلا نباو نيك اسملاو ىماتيلا مهس لطبتفأ تلق نيقيب سيل هارأ لاق ؟ ىبرقلا ىذ موس ىف لءف دق
 سلو هومييط.:أ ال ىرقلا ىذ مهس ىف زيزعلا دبع نب رمع لاق ولو تلقال لاق زيزعلا دبع:نب ردع هومهاطعأ دق

 موت نمع فلاعبو تلك معن لاق هومهاطعأ هنأ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث اذإ ةوهحرطع نأ انملَع ناك مهل

 , تلق اندحأك وه امو هلوق انمزلبال نيعباتلا نم لجر وهو معن لاق. ؟.هريغ هيف هفلإم مل هب ج- ول يح ىف زيزعلا دبع
 .ىنرفلا فق بسوق ى لكن م 4 تاك هع تو | ضع َتْصرعف + لاق 0 اذكه كدنع وهو هنع مثوتلاب تحجتحا درك
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 تلق معن لاق ؟ ةجاحلا نود ءامسألا ىلع اياصولاو ثيراوملاو ءئلاو ةمينغلا مسقو تلق هلعج نمل لجو زع هللا هلعج ام

 ةاعثع لف روبشم ىنغ املو امثءاطع نمحرلا دبعو نامع ذخأ دق معن لاق ريقفلاو ىنغلا ءىلا نم اضيأ ىطعي دق لب هل

 ليبتشلا نباو- ىماتيلا ند هعم نمي مدا تنثأ وهو ةئسلاو 0 هيفو ىفرقلا ىوذ مهس لاب اف تلق ىنغلا نِف

 ةهذنم تهذيب نم ضو ئه :داعأف لاق ؟ هنم فعْتأو ذلثمت ىف ل ادب نأ زوم الام هيف تلخدأ انرك ذ ام ريثكو

 اذه تدعأ دقف تلق ىلب لاق ؟ ةنسااو باتكلاب ىنتكي ام وأ هل تلق رمعو ركب ىنأ نع اناث نوكي نأ اندرأ اولآك

 تلق ال لاق ؟مهتحرطأ ليبسلا نباو نيك اسملاو ىماتيلا ءاطعإ رمع الو ركب ىفأ ل م تبث ل اذإ تيأرفأ

 تلق فيكف هسمحو ىرخأ هاطعأ هنأ رمع نع تشو بلسلا زرابلا ىطعأ هنأ ركب ىفلأ نع تبشي ل اذإ تيأر وأ

 ريثكلا ىف رمع ثفلاخو ركب ىنأ نع تبشب سيلو لتق نمل وه مامإلا لاق اذإ بلسلا .تيدثت تحرختسا فيكو هيف

 0 امأ اوماعاو ) كجو زع هللا لوقل سلا باسلا ىفو ةحينغلا نم بلسلا لوقي وهو سابع نأ تلا هب

نم تبثيال نأ هنهوبال لسو هيلع هللا ىلص ىننا : ١ نع ءىثلا ت دث اذإ لاق 3 ةنآلا « ةسح هللا نآف عى
 نم الو هدع 

 2 تي دق هل تافرسو هلع هللا ىلص هللا لوسرفف ةححلا نأل 3 نإو لاق ؟ليوأتلا عبعم ناك نإو تاق هذدعب ند هفااذ

 ذخا» لاغت-هللا لاق دقو تلقؤ :هتلطبأ فيكف مهمهسب ىفرقلا ىوذل لسو هيلع هللا 0 هللا كوس محو لجو زع هللا

 لامنود لام صخب 'ل' ( ريشعلا ءامسلاب قس امف د لسو هن هلع هللا ىلص ىنلا لاقو «اع مهم مع 5 مرطب ةقدص مهلاومأ نم

 ةسقع نود امف سيل تلق فيكف ضرألا تتبنأ امفرثعلا ىعخنلا مهاربإ لاقو ثيدحلا اذهىف الو لجو زع هللا باتكف

 م

 لضفأو فرعأو الاجر تدثأ مهمهس ىبرقلا ىذل ىطعأ سو هيلع هللا لص ىنلا نأ ثيدحلافأ ثلقال لاق ؟ دعس أ

 ريغ هتاور تدثت هاور ادحأ ل: له هل تلقف ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نع هاور ديعس ابأ نإف لاق ؟ ةقدص قسوأ

 هللا لؤسرا تأّرق دقو تلق ىفرقلا ىذ مهس ىور نم لب.لاق ؟ ثيدحلا اذه ديعسيل أن ع ديعس ىلأ نود ىور نم مأ

 اثلاث ادعو نارحن ىلع مزح نب ورمعل هدهعو ئيرحبلا ىلع صاعلا نب ديعن نبال هدهع دورع ةثالث سو هيلع هللا ىلص

 دقو « ةقدص قسوأ ةسة> نود امف سيل » طق اهنه دحاو ىف تدجو اهث ادوبع نامءلو ادورع رمعلو ادهع ركب ىلألو

 نع ىوب.طق ًادحأ اندجو الو اهريغو ةقدصلا ذأ ن+ هللإ نوجاتحم ام لاعلا ىلع تأرق ىتاا دوبعلا ىف. اودبع

 ىوري طق ًادحأ اندجو الو ديعس ىنأ ريغ ( ةقدص قسوأ ةسمخ نود امف س راد تباث ثيدحم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ماعطلا نم سانلا تاقدص نوذخأب مهنأل اذهفأ تلق ال لاق ؟هتدحو لبف ىلع الو ناؤع الو رمت الو ركب ىنأ نع كلذ

 ىذ مهمس مأ افورعم اروهشم مهنع ذخؤ, نأ ىلوأ اهرامثو نادلبلا عودز فالتخال ارارم ةنساا ىو نادلبلا عيبج ىف

 جرطتفأ تلق اروهشم  نوكي نأ ىعبني ناك امئ امهالك لاق ؟ ةنسلا نم دحاو تقو ىفو ددعب رفنل وه ىذلا ىنرقلا

 .دحاو هجو نم الإ ملَسو هيلع هللا ىلص ىثلا نع سيل هنأل 6 ةةدص قسوأ ةسمخ نود مف سيل » ديعس ىلأ ثيدح

 ةسمح نوه اد ىلع عقي لاملا-نأل نآرقلا رهاظ وه .هفلاخمو هلثد اثيدحو باتكسلا. رهاظ لوأت ىعخنلا مهاربإ نأو

 تلقف هلك اذه نم ةتسلاب ىنتك أ ىنكلو ال لاق ؟ ىلع الو نائع الو رمعالو ركب ىنأ نع دوجوم ريغ ُهّنأو قسوأ

 ديبعو ةشئاعو سابع نبا لاق دقو ةيآلا « هحفطي معاط ىلع امرح ىلإ ىحوأ امف دجأ ال لق » لجو زع هللا لاق هل

 ىورو لضفلاو معلا ىف يلعت اك مثو نآرقلاب اودتحاو مارح هنأ لجو زع هللا ىمس ام ىوس لكأب نس ال ريمع نبا

 لاق لوقي امف ىرهزلا هقفاوأو عابسلا نم بان ىذ لك لك أ نع ىب هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع سيردإ ؤبأ

 ائيش فلاخ نم هرك ذو لجو زعايتا دارأ ام ىنعع ملعأ ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلاو مارح. عابسلا نم تان ىذ لك
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 مق اذإ لو 2ق1310 لاق ؟ ملو تلق هل كلذ.سيل لاق :« مالسإلا ىف ىوتسا اذإ ءىث ليبسلا نباو نيكاسملاو

 ىوذا ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو لجو رع هللا مق دقف هل تاق ةمايقلا موي ىلإ ىنعملا كلذ ىف ناك نمل دفان وبف اًئيش

 ىضقيف ةجاحلا ىنعم ىلع“ مطعت نأ ىلرقلا ىوذ تيطعأ نأ كعنف اق لاق ؟ ةمايقلا موب ىلإ محلل اذفان هرت مل ملف ىنرقلا

 زع هللا باتك تدجو ىنأ ىنعنم هل تلق : ايش ىنغلا ىطعي الو هل مداخال نم مدخمو بزعلا جوزيو نيردلا ىذ نيد

 يذلا ىنعلا اذه ريغ ىلع. لجو زع هللا باتك نع ةنيبملا ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةنسو ءىبلا مق ىف هركذ لجو

 تاقام ىلع ةلالدلا ملبف لعفأ ىلإ لاق « ىنرقلا ىوذل ءىثثال لوقتف .. هيلإ توعدام فلاخم اضيأ تنأو « هيإإ توعد

 0017 01 ليس قو ال لا ؟ ةارقلا مسا ريغب مهاطعأ هارت لبف :(ىفرقلا ىذلو لوسرللو» لجو زع هللا لوق تلق

 اءدغ ىبرقلا ىوذ نم ىطعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدجو نإف تلق : ةجاحلا ىنعمو ةبارقلا مساب ماطعأ

 نم هيلعهب لجو زع هللا نم امو « هلام ةرثكل هريغ ىلع لضفتيو هتيب لهأ ةماع لوي لب هب ةجاح الو هيلع نيدال
 تفصو اكوهو بلطملا دبع نبا سابعلا لضفلا ايأ ىطعأ دقف تلق « هيلإ تبهذ ىذلا ىنعملا طع ًاذإ لاق « هقلخ ةعس

 اذإ ىنعم ةجاحلا ىلع اوطعي نأ نم تلق امل سيلف لاق « متريغ ىلع لضفتبو بلطملا ىن, ةماع لوعي لاملا ةرثك ىف

 وا دلع اع اودغاو » ةمينعلا ف لجو زع هللا لاق لاقف اضءأ ضراغم كضراع ول تءأرأ هل تلقو « ىنغلا هظعأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دكر حلا لهأ ريغل سامحألا ةعبرألا نأ انللدتساف « ةءآلا « هسمح هلل نأف ءىش

 نمت ةجاحلا لهأ اهاطعأ نوكف اممماع وأ نينعم دحأ ىلع اهومهاطعأ نوكي نأ لمتحم دقو لاتقلا ريضح نم اهاطعأ

 لهأ نود ةدجنلاو سأبلا لهأ هاطعأ نوكي نأ هومهاطعأ ةبلغلاب ناك اذإ زوحي.دق لاق وأ هنع ىنغلا لهأ نود رضح

 282 ةثالث سرافلا ىطعأ دق هل كلذ سيل لوقأ لاق ؟هل لوقتام ءانغلاو ةجاحلا عج نم هاطعأ وأ ءانغلا نع زجعلا

 ىطعأ هنأ ىكح اذإ لاق ؟ ةفصلا هذهم وه نمت لجارلاو سرافلا ىطعأ نوكي.نأ زوجيفأ : تلق اعهس لجارلاو

 زجاعلاو ريقفلاوىنغلا ىلع وهو صاخ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخم ةلالد ىفأت ىتح ماع وبف لجارلاو سرافلا

 ىن»<ب ىفرقلا ىوذ مهس اوطعأ ىنرقلا ىوذ نأ ىلع ةلالدلاف هل تاقف « روضحلا ىنعل هوطعأ مهنأ لدتسن انأل عاجشلاو

 .ازغ ولف ريثكسلاب سيل ؟ماسو هيلع هلا ىلص ى ١!: نامز ىف متَغام لئاق لاق ول ت ,ارأرضح نميف تاق نيبأ وأ هلثم ةبارقلا

 نأ هلا ماع دق هل كلذ سل لاق ماسو هيلع هللا ىلد ىنلا نامز ىف نوذَخُأي اوناك ام ردقب مهانيطعأ ةريثك مئانغ اومنغف موق

 اورثك وأ اولق وأ ترثكوأ تاق ءاوسف سامخأ ةعبرأ مل نأ م اكو هلع قل لسا ى ولا نيب اذإف ريثكسلاو ليلقلا اومنغتسي

 ارغول تءأرأ هل تاقو :ىلاعت هللا همحر (قفانتلاز ) ؟ىرقلا ىذ مهسيف اذه لوقتالرلف تلق : اورمتفا وأ |ونعتسا وأ

 1ديدش الا ارقلو امهرد اومنخ ملف كرتاا نورخآ ازغو فلأ ةئا٠ هيف مهسلا نوكي ام اومنغف مورلا دالب ريسي رفن

 لانقلا اوقل | | يك نينفا وخِإ ىلإ ائيش موراا نم لاتق الب ليلقلا همئغ ىذلا ريثكلا نم فرصت نأ زوحيأ

 ىذلا هعضوم نع ءىث ريغبال لاق ؟ ايلعلا ىه هللا ةلك نوكتل لتاقي لكو ملو تلق اللاق ؟ائيش اومنغي لو كرتلا نم ديدشلا

 اهنمءاج امفولجو زع هللا زن تلا ضئارفلا ىف تلق كلذكو تلق تاق « ةلع الو ىنمب هيف لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر هنس

 مهتعفنم ىنعل اوثرو نوكي دق كل لإق ول تبأرأ تلق ؟ كلذ امو لاق ؛ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحدأ ضعب نع

 مريخ هن ىلختي ام مهنم نوكم امو هنم ناك مهناكمو مل تناك ةعفنمو هتافو دعب هظفحو هتاح ىف تناك تسما

 _ مهلا لعجأف هتوم دعب هب ةبيصم مظعأو هتكرت ىلإ جوحأو هتافو دعبو هتايح ىف هل اريخو هيلإ بحأ ناك .مأف 1
 لفن لب كلذ,هلس يل لاق هئازيم نع ىنغاوهو هتوم دعب هتك رت ىلإو هتايح ىف هيلإ ءىسر ناك نم اذه بلاخخ نم مهس



 ش

 ا تل اا د

 دة صقل ب

 ك7 1 ا

 دهس قا

 ناموس 777

 تان سوي ع 7

 ا

 ا
 بهذم تيأرأ تلقو ةرثكلا ىف هنع فلتخا مث «. لاملا رثك تح .رمعو ثيدحلا اذه ىف هومهاطعأ هنأ ركب ىنأ نع

 هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع انيبم لجو زع هللا باتك ىف اصوصنم ءىثلا ناك اذإ ثيدحلاو ىدقلا ىف ملا لهأ

 : ىلب لاق ؟ هعابتا معلا لهأ ىلع لجو زع هللا ضرف نأ معو هدعب امع لآسي نأ نع هب ىتغتسإ سيلأ هلعف وأ لسو

 هلع هللا ىلص هلوسر ناشل ىلع انيبم ىلاعتو كرابت هللا باتك نم نيتبآ ىف اضورفم ىبرقلا ىذا مس دجتفأ تلق : تلق

 ةبارق لهأ لك مهنأو هلاصتاو هب نيريخلا ةمتث امهدحأ ٠ نيهجو نم سانلا رابخأ نم نوكي اع تباث هلعفو سو

 مبلكو همع نبا معطم نب ريبجو هيبأ لاو>أ نم بيسملا نباو هلاو>أ نم ىرهزلا ملَسو هيلع هللا" كد هللا لوس

 00 هنود هب لصوصخم مثربغ نأو هنم نوجرخم مهنأ مهفرشو مهتبارق عد كنوربخم مثو سنلا مدج ىف هنم بيرق

 ةنس دحم تق تلق : معن لاق .. هوطعأ نيذلا بلطملا ىنب ةبار بسنلا مذج ىف امهتبارقو هاعنُم نامعو وه هئلط هنأ

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع اهضراعي مل ةنسلا هذه نم تالالدلا هذهو ربخلا ةحصو باتكلا ضرفب تتبثأ ادبأ

 دحن مث امهفلاخال وهو امفلاخ باتكلا رهاظ : لوقت نأب دهاشلا عم نيميلا لاطبإ ديرت فيكو افالم ضراخ»

 ىلوأ الوق ملعت له ةنسااو باتكلا لاطبإ ديرتف ةنسلا هعد سنا نم ىنرقلا ىذ مهسب هن نينكح ىف انيب باتكلا

 كتجح لثعب ضراعم كضراعول تبأرأ هل ( ىف. اا ) ؟ كلوق لاق ن٠ لوقو اذه كلوقنم ادودرم نوكي نأب

 هل كلذ سيل لاق لبسلا نباو نيك اسملاو ئىداتلا يس كطبأ انف. خا 3 ىنرقاا ىذ مهس تلطبأ دق كارأ لاقف

 هيفام لاق . امهدحأ وأ هومهاطعأ رمعو ركب ابأ نأ وأ مومهاطعأ لس هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىل تبثأف لاق نإف انلق

 ممسو هيلع هلا لص 'ىثلا نأ معن نأ انيلع بجن ىذلا نأ ريغ . هدعب نهع الو مسو هيلع هللا ىل ىنلا نع تباث ربخ

 لوقت كارأف لاق ول تأ رفأ انلق : ىللاعت هللا ءاش نإ هدعب كلذ المع رمعو ركب ابأ نأو « هابإ هللا ىطعأ نم هاطعأ

 رع هللا نوك نأ كل زاج نإف ىبرقلا ىذ مهسو لو هلع للا ل د ىنلا مهس لييسلا ن ناو ناك سماق كالا اع

 قرار نك ةسملاو قماتلا ملغ ةلآلا ف نوءدم مهنآل فرقلا ىوذل هلك هلءجأ انأف ةثالثل هتلموعف ةسفع ىلع ةمسق لو

 هنأ ىكع ىذلا ربخلا لثم اريخ دجأ الو ىنرقلا ىوذ هاطعأ مسو هيلع هللا ىلص ىن' نألو مهتفرعم نوفرهيال ليبسلا

 ركب ىفأ نع كلذ دجأ الو ليسلا نباو نا اكلاو ىفاكلاك ؟0ههبس ىفرقلا ىوذ ىطعأ مالسااو ةالصلا هيلع

 زاج فيكف تلق  دحاو اهاطءي نأ زجي مل ةسخل مق ذإ ىلاعت هللا نأل لاق ؟ ملو انلق : هل كلذ سيل لاقف رمع الو

 : ىلاعت هللا همحر ( قنانثلالاف ( ؟ نودوجوم ىرقلا ووذو ةئثالث هتطعأ نأ ةسخل لجو زع هللا مسق دقو . كل

 هل نكي مل سو هيلع هللا ىلص ىناا ىفوت املف هند مهتاكمل ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا ةايح ىف ناك امتإ اذه لعل لاقف

 الو ربخلا ىف كلذ نكي مل نإو لمتحم ناك اذإ زوحمال ملو لاق ؟ اذه لثمب جتحم نأ ماا ىف رظن دحأل زوحتأ هل تلق

 ىلد ىناا دعب ليبسلا نباو نيك اسااو ىماتيلل سيل لاقف كّتِجح لثع لهاج كضراع نإف : تلق ؛ هيلع لدي ءىش

 هلوسر عم هللا ليبس ىق اودهاج نيدلا راصنألاو نيرجابملا ىءاتي اقح كلذ نوكي نأ لمتحم هنأل ءىث ملسو هيلع هللا

 مهنيك اسمو مهماتيأل اذبف هللا بزح اوراصو ممذلا اوعطقو رئاشع'و ءانبألا اوذبانو ريثك نيك ر يشم ىف اليلق اوناكو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر رب مل نمث انيأرو نيماسم سائلا رادو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضم اذإف مهليبس ءانبأو

 ىماتيلل نوكي الف ادحاو ردألا راصو اوذخأ ىري نمي رثكأ لضفلاو نيقيلانسح نم هعم ةقباس هئابآل نكي لو ملسو

 : لف خلا نيك اسملاو يماتيلا يف » هلمل 0(



 ت1
 فالخ ايأر هيف ىرب ناكهنأ ىلع لدي اذه ناكو « ام,فالخ هيلع ْدَحْوِب نأ هزكي ناكو رمعو ركب فىنأ قرط د. كلم

 دسعلل لعب رف رمع ماقو سانلا نيب ىوسو رخلاو دبعلا ىلع مق رك انآ نأ تللع ليك هل تلقف اهرءبتاف اءمأر

 اميفلاح هلدنأ كلك : رعت لاق ؟ سانلا نيب ىرسو اًئيش ديعلل لعج ف ىلع مقو ضب ىلع سانلا ضعب لض: واعيش

 ركب ابأ فلاح ايلع نأ ملعتو,تلق : معن لاق ؟ ىلع هفلاخو دالوألا تايمأ عابت:ال لاق رمع هت وأ تلق : معن لاق ؟ اعم

 امهآر ريغ ىأر الع نأ نم تفصو ام ىلع كدنع ثيدحخلا اذه نوكب نأ كل زاج فيكسف.تلق : من لاق ؟ ذجلا.ىف
- - - - - - . - / ٠. 

 تلق 4 رمحخو ركب ىلأ قيرط هب كلس هلوق امث لاق ع هريغ ىفو انفصو امف امهفلاخم دق هنأ كدنع نيبو امرعبتاف

 02و ركب وأ هف منصام ىلع ىنادي كلذف ؟ .ىلع هف هص'فك تلق ..نإف كاعم:لمتحم ا ةلمج ! مالك اذه

 ) رفعج نب هللا ديعو سابع نب هللا دبعو انيسحو انسح نأ هيأ نع دمحم ني.زةعج نع انربخأو ( قفا للا
 متئش نإف ةيواعم راح ىكلو: ىح كل وه لاقف سما .نم:مهبيصن ..مهنغو هنع هللا ىضر ل ا 7

 اثأ هثدحم رفعج ناك اذكه - قدص لاقف دمحم نب زيزغلا دبع ثددحلا ادهن تربخاف (:قناتن *للالاف 0 هم مح

 مأ هبأ ثيدحم فرعأو قثوأ رفعجأ هل تلقف لاق : هدج نع الإ ه.بسحأ ام لاق ال : تلق.؟ هدج نع هببأ نع 6

 * ىغذيف هللإ.تبهذامريغ ىلع كلذ نم هلإ.تبهذام نأ اتباث ناك نإ كل نيب اذه هل تلِقف + رفه> لب لاق ؟قحسإ نبا

 ىردأ الىلعو رمعو ركب ىنأ نع لسرم ىلع نب دم ( قفا لالا ) هلهأ ءاطعأ رععو ركب ابأ نأ لدتسي نأ

 سلاع حتحم الف ةجح نكي ل نإو كيلع وهف ةجح ناك نإ هب: تدجتحا فيكو .: تلو تيد انها ناكل

 وه لوش نأ هنود لجر ىلع و 3 ىلع ىلع زوحيأ تلق ؟ هومهاطعأ رفعج ث.يدح ىف لبف لاق : نك».مل كك هلعجاو ةجحم

 مابا ثيراوم نم مهيدبأ ىف امع مهسفنأ تباط نإ مثو : انلق مهسفنأ تباط نإ ىعن.: لاق ؟ مهعنع مث قح مل

 اوورو 0-0 ؟ هتئادغأ ايش نع واز رك ىنأ نع هيف اوور دق نييفوكلا نإف لاق : هدخأ هل لد مهئانك أو

 همس مل لجرو قارولا رطم نع د نإ مهادإ ,! انربخأ ت تلق ؟.كاذ امو لاق ء انلاوق لثم رمعو ركب فأن ٠ءى»0كلذ

 1 اجعل تلقف « تدزلا راجحأ دنع اءلع تيقل لاق « ىليل ىلأ نب نم رلا دبع نع ةنيبع نب مكحلا نع امهالك

 دقذ ناك امو سامحأ هنامز ىف نكي ملف ركب و كام لع لاتنج وا نم تيلا لهأ مكقح ىف رمعو نك را لكنا

 0 14 جترلا لاق 2 سراق لآق وأ ء زاوهألاو :سوسلا لام ءاح قح هانيطعي كو إذ رمع امأو : ءانافوأ

 انتي قح نيداسملا َةِلَح ىف هانلعجف مكفح مكنت متببحأ نإف ةلَ> نيماسملا ىف لاو 0 0 وأ رطم ثردخ ىف

 نينمؤلا ريمأ باجأ نم ق>أ انسلأ لضفلا ابأ اي تلقف : انقحىف هعمطنال ىلا سابعا لاقق : هنم كقح مكيفوأف لام

 مل لاق رمع نإ رخآلا وأ رطم ثيدح ىف مكحلا لاكوإ ٠ ةانيضمتت لام :ةعابب نأ لبق مح اتق نيناسلا ةلغب مْفدو

 نأ ىنآف هلك الإ هيلع انيبآف ركل ىزأ ام ردقب هنم كتيطعأ متئش نإف هلك ركل نوكي نأ رثك ذإ ىماع غلبي الو قج

 رمع ىف هنع ةاوربا فلتخت مث مبةح ىنرقلا ىوذ ايطعأ امهنأ رمعو ركب ىنأ نع ىحت مكحلا نإف لاف «٠ هاك( انيظعي

 هنم ريثكلاو ليلقلا محءاطءإ ىلع ماع اذهو نيدسسملل مهتم هفلستسا مث سوسلا لام مثءاج ىتح محاطعأ ةرو لوقيف

 هضعب مهاطعأ اذهو هلك ال اج مل هاريام ضعب مهيطعي نأ رثك نيح مملع ضرع.مث رثك ؛قح هومهاطءأ ةره.لوقتو

 مسن 129 : لاق ىلا انه.نم ايرق رمعاَنَع سابع نا ن 'رلع زمره نبا نع ىرهزا:يور دقو ,« ضعب نود

  لفوع تبع : الو موعل اقح نوكي نأ زوج فيكو ؛ةئطاوتم رمعو ركب ىنأن ع هي ةئاورلإ تبسيلو ىبرقلا ىذ مهم

 تدك : ثيدحلا اذهتلق ؟فيكو لاق « هل لعال ن ه لوق اذه كلوق هل تلقف ؟ اروبشم انيب ءاطع ةاطعأ امهنأ هجو لك



 ني دم ب يو ةيجووفاي أ لوك ريو دم

 هين كر

 يمس مينا نيدو كا

500 
 هانعم لثع ملسأو هلع هللأ ىلد ىنلا نع معطم نب ريسح نع تيسللا نبا نع ىرهزلا نع قحسإ نبا

 ثنسلا' نبا: نع :بابش نبا: ثيدح ايؤر «قحسإ:نياؤ_ سو. نأ .نزام نبا رطل ترك دك ( قنانتلللا )

 نع عفاش ند ىلع 3 دمحم 7-2 انريخأ . اعم امهمع هاور باهش نبا لعلو تفصو امك ءرمعم انثدح فرطم لاف

 «.بلطللا ىنبو مشاه ىب نيب قرف نم هللا نعل ) دازو « هلثم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نيسحلا نب ىلع

 هلع هللا ىلص هللا لوسر مق لاق معطم نب 5 < ىع بيسلا نبا نع ىرهزاا نع انربخأو ( ىفانةلالاف )

 انشأ لفات ىباالو نمش دعا ىإ ف 0 هنم طع ملو' بلطملا ىنبو مشاه ىنب نيب ىنرقلا ىذ مهسا ٍلسو

 هرض# مل دحأ ىلع لاتقلا .ريضح دحأ مهنم لضفيال اوناك ثيح ىنرقلا ىذ مهس عيج ىطعيف ( قنانتلالان ١

 مهنم ريغصلا ىطعيو امهس ةأرملاو:نيمهتس لَجّرلا ئطعيو . ىنَغىلع ريسقف الو ةماعلا مك ةمدغلا ىف هفساآلإ

 هللالوسر ىطعأ دق لئاق كاق نإف .:ةبارقلا مسا همزلي مهاكو ةبارقلا مساب اوطعأ امتإ مهنأ كلذو ؛ ءاوس رييكلاو

 هظح هاطعأ امو . اذك هاطعأ ليقف دلو اذ ناك هنأل اذك انالف نطعأ لق انمتإ هنأبو مهنيب ةيوستلا نم تفضو امف

 نم هاطعأٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأو ةبارقلا معانم تفصوام مهنع اولاق امه ثيكحام ةحضىلع ةلالدااو هلايغ ظحو

 هنأ هبق معطم ن ريح ثثيدح تأ ةندعب قطعأ ةنأ ىم د لايع ند كل معي مل هنأو اهرضحم مل نهو ربيح رضح

 نب ريمح ثيدحيىفو 8 ثنراوملا من هيشتاب لمضضفت نكمل اذإ مسقلاو ناطملا ىو ماه ا نيد فزرقلا ىذ مومس مق

 نمال راضنألاو 0 نم دحاو ريغ همبس نم لسو هيلع هلل ىلص ىنلا ىلععأ دقو . ةصاخ ممل 4 ىلع ةلالدلا مهطم

 نباو نيك اسملاو ىماتيلا ىلع لجو زع هللا ىمس نم ىلع سلا سامحأ ةثالث قرفتو ( قفاخ لالا ) ىرقلا ىذمهس

 ناميشاا. لهأ نم دحاو ىطعيال الماك همبس مهنم فنص لكل مهنسب عزوت مث نوص# اهلك مالسإلا دالب ىف ليبساا

 هتكئالمو هيلع هللا لصو ايضام ىمأو وه ىنأب ٍلسو هيلع هللا ىلع ىنلا ىضم دقو ( ىف: زءلالاو ) هبحاص مهس

 نيململا تيأر ىنأل هعم لجو زع هللا اهركذ ىلا نامبسلا ىلع دري لاق نم مهنف همبس ىف اندنع لكلا لهأ فلتخان

 0 نسع بهذم اذهو . هعم ئمع* نم ىلع مريبد يف تلقا را

 هلهأو مالسسإلا هب نصخ رمأ لك ىف مامإلا هعضي نأ راتخأ يذلاو ( قفا لللاف ) حالسلاو عاركسلا ىف هعشب

 ةدايزلل اذادعإ برحلا:ريغو برالا دنع الفن مالسإلا يف ءالبلا لهأ ءاظغإ-وأ حالس وأ عارك دادعإو رهن دع نق

 ةفل ولا ىطعأ دق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف عصام ىلع هلهأو مالسإلا زئزعت ىف

 لَه ميكو لضفو ةداحلا لهأ ناصنألاو نيرجابملا نم هباحصأ نم ًارفن ريح ماع ىطعأو براعا ىف لفنو

 ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتءلا مهس ىف انلوقب سانلا ضعب لاقو . همهسس نم ملعأ ىلاعت هللاو هلك كلذ ىر ةقاف

 هتدزو هلاه هل لجو زع هللا مست نم ضعب ترطعأ هل تاقف : ينرلا ىذ مهسو مسو هلع هللا ىلص ىنلا مهس دازو

 ءىث هنم ىلرقلا ىذل سيل لاقف « تعنمو تيطعأ اف ةنييلاو باتكلا تفلاخف هلام هل هللا مسق نم ضعب تغنمو

 مهضعب لاقف . قيفوتلا هللا لأسأو اهنم ىقرضحام تيكح.دق مالكلا نم: بورضب هفف انواكو ( قفا لالا !

 نإف : لاق هيف ةنستنلاو ناآرقلا هل تركذو : هنن ةنسو لجو زع هللا باتك نم ةتباثلا ةجحلا تلق ؟ هيف متجحام

 كاف“ ؟ شخ | ىف هللا همحر ىلع عنصام ىلع نب دمع رفعت ادن انبي لأق وانس[ نب دم# نع ىور ةنييع نب نايفس
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 رصاخولو ( ثا: ةلالإ )هتءرحف فاكت امترثك أ فاكت ىذلا نه همر نأىلوأ اذهناك هل. ميس سرفلا ىف هتءزلىتاا

 نم دحاويىف لبخلاب نوعفتيالةلاجر الإ نولتاةيال اوفاكف رحبلا ىف موق ازغوأ ةلاجر الإ نولتاقيال اوناكف ةنيدم موق

 لخد ولو هل_مسأ دهاجم جفداهجلا دب ري لجرلخد ولو ( ىف: لالا ) هنم صقني لسرافلا مهم سرافلا ىطع أ نيينعملا

 لبق دقو هل مسي الو ةراجإلا وأ ةراجإلا حرطيو هل مبسإ نأ نيب ري ليقو هل مهسي لبق دف دابجلا ديرب ريجأ

 نوكي نأ الإ هل مهس ال لبق دقف ةمدغلا زرحم نأ لبق ودعلا ىدبأ ىفاريسأ تلفنا ولو ( قفا ةلالاف ) هل خضر

 مهسي نأ اسأب رأ مل اولتاقف راج موق لخد ولو ةمدغلا زرحم مل ام هل ميسي لبق دقو هل مرسي نأ ىرأف لتاقيف لانق

 ناكو ممل خضريو ممل مهسسي الف نولتاقتي ةأرملاو غلابلا ريغ ىمذلا امأف ( ىنان لال[ ) مهل مسن ال لبق دقو مهل

 رثك 1 لتاق- نمل خضريو هل خطري برحلا دالب ىف دولوملا وأ ةحدخنا ريغ نه ءىشب رجؤتسا ول ىمذلا ىف ىلإ ٍبحأ

 لئاق لاق ولو متعب امث قرفتملا ءىثلاو ىئرخلا نم نوطعي فورعم .دح' ىدنع كلذل سيلو لتاقي مل نم خضري امث

 ةنسلاو لاتالا اورضح مهنأل مهسألا ةعبرألا“ نه مهلا خضري نأ ىلإ :بحأو ابهذ» ناك كاملا عييمج نم مهل خضر

 , لبق برحلا دالب نيدسمل ددم ءاج نإف ( قفا_ةلالاف ) مثروذ + مثريغل ماهسإلاب تناك اك مثروضحم مهل خضرلاب

 الو برحلا عطقنت تح اوتأي مل نإو ةمينغلا ىف اوكرش رثك وأ لق ائيش بزخلا نم اورضحف برحلا عطقنت نأ

 هوًرضح ائيش اومنغ نإف اهذعب لاتق ناك مث ةمدغلا تزرحأ امدعب اوءاج ولو مثوكرمشي مل اهلل عنام ةمينغلا دنع نوكي

 مثغت لو نيتقرفلا ىدحإ تمنغف نيبجو ىف هدنج قرف ادئاق نأ واو ,مثروض> لبق زرحأ امف نوكرمش, الو ةقئاركوم

 ماغت لو ركسعلا ملغ وأ ركسعلا متغي لو ودعلا دالب ىف تمنغف ىه ت>رخ وأ ركسع نم ةيريس ثعب وأ ىرخألا

 نيماسملا ليخ تضم دق هبحاصل ءدر مهلك دحاو شيج هنأل هنخاص نيةيرفلا ن.. دحاو لك كريش ةينرسلا

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم مهو مجوكرششف « نينح »و ركسعلا رثك أو ةريثك مئانغ ناطو ا .تفتفف

 ابيرق مهنم ناك نإو نوميقملا مبكر ششي مل اوماغف ةفئاط مهن٠ تجرخف ممدالب نيميقم موق ناك ولو ( قفا تخلالاف )

 امهنم دحاو 0 نت 061 نول ةنيدملا لهأ مهكر شإ الو منعتف ةنيدملا نم جرخم تناك ايارسسلا نأل

 نورخآلا مكر شي ل نيشيجلا دحأ منغف ودع دالب:نه هبحاص ةبحان ريغ ةيحان هخوتي نأ امهمنه دحاؤ لك رمأو .دئاق

 يآلوب قحأب نيدئاقلا نم دحاو سيل مامإلا ىلإ سما نوعفريو ذحاو شيجك مف نيعمتجم اودنغف اوعختجا نإف

 ةعامج عم ةيغاب ةعامج تزغ ولو ( قفا ةلالاث ) ناكيرمث هيف امهو رخالا ن« ماءإلا ىلإ هلضوب نأ ىلإ سمعا

 00017 ٠ مامإلا ىلإ هولي ىتح مهنود سنا اواي نأ مامإلا ةعاطب لدعلا لهألو ةمينغلا ىق:مهوكرمش لذع نهأ

 مسقلا قببرقت نس
 انربخأ ( قفا ةلا]اؤ ) ةبآلا«ءىش نم خمنغ امنأ اوماعاو» همسا كرابت هللالاق :ىلاعت هللا همحر ( ىنان تل الا )

 مهس ملسو هيلع هللا ىيصىنلا مسق امل لاق هيبأ نع هربخأ معطم نب ريبج نب دم نأ ىرهزلا نع رمعم نع فرط.
 1 مثاه ىب نم اناوخإ ءالؤه هللا لوسراي. انلقف نافع نب نامعو انأ هتيتأ بلطملا بو مشاه ىب نيب ىنرَقلا ىذ

 امنإو انتعنم وأ انتكرتو مهتيطعأ بلطملا ىنب نه انتاوخإ تيأرأ . مهمه هب هللا كعضو ىذلا كناكمل.مملضف ركشيال

 نيب كبشو اذكه دحاو ءىث بلطملا ونبو مشاه ونب اسكإ » ملسو هيلع هللا ىلص ىناا لاقف . ةدحاو مهتبارقو انتبأرق

 نبا نع سنوي نع كرابملا نبا نع راطعلا دواد هبسحأ انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ « هعباصأ

 دمحم نع ةمثلا انريخأ . هانعم لثع ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نع مءطم نب ريب> نع بيسملا نبا/نع يرهزلا بابش



 ”تنبييوا» ءساؤتسعم حل

 احسب نى 5-0

 -١1غ5-
 سمي ساقال ةميهب سرفلاو دسم ىلع سرف لضفيال لاقي الو هسراف هكلمب اعإ ائيش كللعال سرفااو ةنسلا عم

 رخآلاو ةنشلا الخ امتدحأ نابجو هلوق ىفو لسمو نسرق نيب ىوس نأ .زحب مل كبحاص لاق اك اذه ناكوأو
 ىف انلومب هباحصأ ضعب لاقو مسمي اسرف: ىوس دق نوكي نأ هيلع لخد هل اسايق ناكول وهو ملسملاب سرفلا هسايق

 انباحصأ لوق رثك أو ىلإ ليواقألا بحأو ( قفا:.+لالاف ) اهفالخ ىغبننال ىلا ةنسلا هذه لاقو للا نامبس

 امل عماج ليخلا مساو نطاوملا نم ريثك ىف اهءانغ ىنغت دق اهعألو ةيبرعلا نامهس امل مسي فيراقملاو نيذاربلا نأ

 نأ زاج ولو دحاو .سرفل الإ يس 2ك وأ نيسرفب لجرلا ريضح اذإو نيجملا ىلع ىنرعلا لضفي لق دقو

 هلشل اذخآ هل اكرا# ناك هنع لوحم ولو دحاو ىلع الإ ادبأ ىئليال وهو رثك أل ممس. نأ زاج نينثال مهسي

 هيفو ملعأ ىلاعت هللاو هلثه تيثي ربخ هفالخ الو دحاو سرفل الإ مبسيال نأ نم تلق امف سيلو ( ىف[ شلال )

 هللا دبع نب دابع نب ديعص نب ىحم نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نبا انريخأ ابا نيك1 د اهريشأ ةعطقتم ثيداحأ

 ىنرقلا ىذ ىف امبسو هسرفل نيم,سو هل امبس م,سأ ةعبرأب منغملا ىف برضي ناك ماوعلا نب ريبزلا نأ ريبزلا نبا

 ىحم نع ماشه نع هظفحأ نايفس كش دقو هءأ ةيفص مبس ىبرقلا ىذ بسب معآ 0 ىنعي ( قئانشلالاف )

 ثيدحو ( قفا: ئلالاف ) ماشه نع هظفح نمت هريغ الو وه ىحمب نع ماشه ثيدح نم هنأ نايفس كشي ملو اغاجس

 ةسمخ سو هيلع هللا ىلص ىنلا هاطعأف نيسرفب رييخ رضح ريبزلا .نأ لسرم مسو هلع هللا ىلد ىنلا نع 0

 مهسأ ةسمخ ذخأف نيسرفب رييخ رضح ريزلا نأ لوحكم ثدح اك ناكولو هسرفل مبسأ ةعبرأو هل امبس مهسأ

 مهس الو ( قفا لالا )ىلاعت هللا ءاش نإ محريغ نم ةدايز هيف ٠١ ىلع صرحأو هئيدحي فرعأ هدلو ناك

 لخدي الف ليلا دهاعتي نأ مامالل ىغبنيو هريغ الو لف الو ريعب الو رامج الو لغب ال سرفلا ريغ ةباد بك ارل

 هذه نم دحاو ىلع لجر دهشف لفغ نإف احزار فجأ الو اعرض الو افيعط امحق الو امطح لخدي الو اديدش الإ

 ذحأل مهسأ هملعن ملو ٍلسو هيلع لا ىلص هللا لوسر امل مبسأ ىتلا ليخلا ءانغ اهنم دحاول سيل هنأل هل مهسيال لبق دقف

 تناك .لتاقي. ملو لجرال مهسأ اك" سرفلل مهسأ لجر لاق ولو ( قفا: ةلالاف ) باودلا هذه لثم ىلع ىضه اهف

 مث لتاقيال دق هنأو مهفعضأب نورصن, دق شيجلا نإو ءاعدلاو ىأزلاب نوعلا لتاقملا ريغ رضاحلا ىف نكلو ةهبش

 ىناعملا هذه نم انفصو ام دحاو الو محق الو عريض سرف ىف تسيلو ةنس همهم ىطعأف يضرم مهفو لتاقي

 ناك نإ امأف برحلا عطقنت نأ لبق اسراف برهان. اًئيش رضح اذإ سراف مهب سرافلل مهسأ اعإو ( قفا لالا )

 ضعب لاقولاق سرافممسب هل مسي الف ةمدغلا عج لبقو برحلا عاطقنا دب اسراف ناكو ودعلا دالب لخد اذِإ 'اسراف

 رضحف لاتقلا لبق ودعاا دالس اسرف دافأ نإو سراف مه هل مهسأ هسرِف تام مث اسراف ٌودعلا دالب لخد اذإ سانلا

 ؟ اسراق لاتقلا رصضحم مل نإو اسراف ودعلا دالب ىندأ لخد اذإ هل تموسأ لو هل ليقف:( قفا: ةلالاف ) هل مهسن مل هيلع

 زرحتام دعب توع نأ الإ هل ممسي الف تام نإف ناويدلا ىف وه تير ذدقف لبق اسراف ناوردلا ىف.تبشي دق. هنأل لاق

 هظح عطقي لاتقلا رضح نإو ةمدغلا زارحإ لبق توملا نأ تهءزف ناويدلا ىف هسرفو وه تبثأ”دقف لق ةمينغلا

 كلذف لبق ودعلا دالب ىندأ ىفاو دقو ةنؤم هيلعف لق هظح عطقي ال لاتقلا روض- لبق هسرف توم نأآزو ةمدقأ ىف

 نيبو هنيب نكي مل اذإ ىتح مورلل سرفلا دوق ىناملا وأ قاسارخلا تيأرأ سرفلا ىف كمزليو هسفن ىف كمزلي هلك

 نم لجرز فلكت امن رثك 1 ةنؤملا نم فلكت دق اذهف لبق ال لاق-؟ هسرفل مهسإأ هسرف تاث ليم الإ ودعلا دالبا ذأ

 ةنؤملاب تنك ولو « هل.مهست كنأ تمعزق هسرف تام مث ودعلا دالب ىدأب ىدمأف هيلع ازغ مث اسرف عاتبا روغتلا لعأ

 (ع« حالو م



 ءرواجمال دح لفنلل سيل هنأ ىلع لدي اذبف سدلا فصن لقت هنأ رمع نبا ةياورو ىرخألا ىف عبرلاو ةدحاو ىف

 ىغبنيف لفت لفني ال نأ مامالل ناك اذإف لافنأ اهبمف نكي مل لسو هيلع هللا ىل هللا لوسر ىزاغم رثك أو مامإلا

 1 دود رغ داهحالا ىلع ناوكي نأ

 لفنلا نم ثلاثلا هجولا
 نم ءاقللا لبق ممل لاقف اشيج وأ ةيرس مامإلا ثعب اذإ للعلا لهأ ضعب لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىنئنعلاغ )

 اج ست ًاولاقو اوضر هبو اوزغ كلذ ىلع مهنأل مامإلا طرش ام ىلع مل كلذف. سلا دعب هل وبف ائيش منغ

 لاق ردب موي سو هلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلإ اذه ىف اويهذو برحلا لابقإ ىف بلسلا ريغ مهنم دحاو لك باصأ ام

 ةدوام الإ هلع هّللاىلد ىنلا نع اندنع تبثي ائيشرعأ ملو معأ أو سما لوز: لبق كلذو.«هلاورف اتت دحأ نمو

 00| 7 ةليش ةعموو هلخأ لع سلا سامحأ ةعبرأو لاتقا رضح نم نيب سامحألا ةعبرألا ةمسق نم

 ا لع لوح لتاق اعإ لاقي نأ كالذو تهدم اذملو « لعأ هللاو نإ كا رس نا وهو لحتو ' نامل

 ٠ ملعأ هللاو طرشلا

 مسقلا قيرفت فيك
 راد نه رثك وأ لق ءىش نه برحلا راد لهأ ند منغ ام لصح ام لكو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 مهنم ىأر نه ىلع نع نأ نيب رابخلاب موف مامإلاف نيغلابلا لاجرلا الإ هلك مق ىس وأ لاملا نم كلذ ريغو ضرأ وأ

 هاوسامل يبس ىداف امم دحُأ ١و ىسام ليبسف ىدافوأ ىس نإو هل كلذف لتق وأ هم نإو ىسي وأ ىدافي وأ لتقي وأ

 رك 1 وأ نيرسأب هيدافف نيماسملا نم ريسأ نوكي نأ امأف مهقالطإ ىلع ائيش مهنم ذخأ اذإ كلذو لاق ةمينغلا نم

 ىلع دوعي الف مهيلع نع نأ هل زاج اذإو نيكرسملا ىراسأب نيماسملا نم ىداف نم ىلع نيءاسالل ءىث الو هل كلذف

 بويأ نع ةنيبع نبا انربخأ « زوم نأ ىلوأو عفنأ نيماسملا نم اريسأ جرختسي نأ ناك اهنوضبقي ةعفنم هنم نيملسملا

 فن( قناتلالاف )نيلجرب الجر ىدافوسو هيلع هللا ىلصونلا نإ يصح وبا نار نع قليلا ىنأ نع ةبالق ىنأ ََ

 اوهف قرتسا نإ هنأو منغي لاملاك هنم ذخأ ام امهدحأ نالوق ةيدقلا هنم ذخؤت وأ قرتسيف لجرلا ا لحرلا

 ًاربخ لعأ ال حيحص لوق اذهو هرسأ نا كلذ نوكي الف رضح نم ةءامج نيب هسامحأ ةعرأو سمخم كلذو ةيرذلاك

 ”نوكي اك هذحأ نما هنم ذخأ امو هذخأ نمل وبف لتقلا هلع نأل لاملاو ىسال فلاخم لجرلا لبق دقو هفلاخم اتباث

 ًائفضو ام دعب لصحام سمح لزعي نأ مامالل ىغبنيف « ملعأ لاو بهذه اذهو هلتق ند دشأ هذخأ نأل هلتق نمل هبلس

 ةمذلا لهأ نم رضح نم فرعيو نيغلابلا نيملسملا لاجرلا نه لاتقلا رضح نم بسحب و هسامحأ ةعبرأ رقيو الماك

 لك ذدسو مبلفت ممل لزع سامخألا ةعبرألا نم مهلفني نأ ىأر نفث ايش مهلفايف ءاسنلا نمو نيلسملا نم نيغلابلا ريغو

 ٌنرْعَف لانقلا اورضح نيذلا نيملسملا ىغلاب نم ةلاجرلاو ناسرفلا ددع فرعي مث « هللا ءاش نإ هعضوم ىف اذه

 01١ 0 لا وذ لضفيو اميس امبس نابطعنف لّجارلاو لجارلا نيب ىوسسق امهس لجارللو مهسأ ةثالث ضرافلل

 اق ةنؤم هيلع تناكو طاب رلاىف عاطأف « ةيآلا « ةوق نممتعطتسا اه ممل اودعأو » لاقفلبخلا ذاخما ىلإ بدن لجو زع

 أ رمعنبانع عفان نع هللا دبعزع قرزألا قحسإ نع ةقتلا انربخأ هباهبش لجارا سيل هيلع هدوهشب ءانغ هلوهذاخما

 راآقو اءرس الإ سرف ىطعيال هنأ سالا ضعب معزف مهسب سرافللو نيعبسي سرفلل برض مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 انغلاو ةوقلا ببسب سرافلا ىطعي امنإو ىنرع مالكوه :هبهذ» بهذي نم ضعبل تلقف لسم ىلع سرف لضفيالو امهس
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 اهحو ناك مالس هل وه ىذلا لوتقملا باسهل امإو بارحلا ةدعا نهاد نشيل لاق ولو اهذم ناك هاش نذل :

 لاق باطخلا نب رمع نأ ركذف ضراعم انضراعن ( ىتبنإ:_ةلالاف ) بلسلا سحم الو ( قفا: تلال ) معأ هللاو ٠

 سابع نبا نع رك ذو هسمّخف لاق هسماخ الإ ىنارأ الو. اريثك ائيش غلب دق ءاربلا باس نأو ٍبلسلا سمت الاتكانإ
 ذخآف «هبلس هلف اليتق لتقنء» سو هيلع هللا ىلد ىنناالاق اذإف ( ىف|* لالاف ) سلا هيفو ةمينغاا نم بلسلا لاق هنأ أ

 هكرت زج مل ءىش سو هيلع هللا ىلع ئنلا نع تبث اذإو هلك ال هسامحأ ةعبرأ هبحاصل نوكي اإ سيلأ بلسلا سمح

 هسمح انو هسمخم نكي مل هنأ ريح رمعو رطخ اذ نكي مل هنأ باسلا ىطعأ سو هلع هللا ىلص ىنلا لعلف لئاقلاق نإف

 ىلاعت هلا لؤق نوكي نأ مت دق اءلقو اهنكح ةكح نوكي نأ ن «هانج راق ةحشغ ناك اذإ باسلاف اريثك الام غلب نيح

 منغ امورسو هيلع هللا ىلد ىناا صو ة ةمدغلا ند ٠.* درب مل امث ب بلساا نوكيف اهلك عال ةمدغلا 1 ىلع ( ةسمح هلل نأف»

 بلسلا ىطعأ ملسو هيلع هللا ىلد ىناا ناك اذإو ةبآلا هلمتحم قب اهو ةنسلا ةلالدب اذه نوكيو همنغنم هلك أف الوك أم

 هللا ىلص ىنلا ناتس ملو اللتو اريثك نك كلما مسا ناك ذإ مدقيو سم نأ ملعأ ا ىدنع زحي مل لتق نم

 دارأ امنإ هنأ ةنسلا تلد لوقنو ريثكللا نود بلسلا نه ليلقلا ىطعي لوقي نأ هريثك الو بلساا ليلق ٍمسو هيلع

 هلو انتياور نم تسيلرمع نع بلسلا سم نم ةءاورلا هذهو ( قفا:_:لللاف ) ةمينغاا نم بلسلا ىوسامسمحم امب

 يقل هقوق ند لب نعش نئادوسالا ن ع ةنيبع نبا انريخأ . اهفلاخم رمع نامز ىف صاقو ىنأ نب دعسزع ةياور .

 . صاقو ىلأ نب دعس هنلفنف افلأ ريثع ىتثا هبلس غلبف هتلتقف ةيسداقلا موي الجر تزراب لاق ةمقلع نب ريس

 . ريثك افلأ رشع ىنتثاو( قفانتلالا )

 لفنلا نم ىناثلا هجولا
 ةيرس ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف الاف )

 اريعب اولفت مث اريعب رمثع دحأ وأ اريعب رمشع ىنثا مهنامهس تناكسف ةريثك البإ اومنغف دحن لبق رمع نب هللا دبع اهف

 سما نم لفنلا نوطعي سانلا ناك لوق, بيسملا نب ديعس عمس هنأ جرعألا نع دانزلا نأ نع كلام انربخأ اريعب

 لفنلاو اريعب اريعب اولفن مهنأ ىلع اوباصأ امت ممله اوطعأ امنإ مهنأ ىلع لدي رمع نبا ثيدحو ( :قفانةلالاث )

 سمح نم كلذو هللا ءاش نإ لاق اك سما نم لفنلا نوطء. بيسملا نبا لوقو مهل ناك ىذلا ريغ هوديز ءىث وه

 مك هللا ءارأ ثيح هعضي ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ناكف ةمينغ لك نم سجملا سمح هل نإف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ْ

 ىنلا مهس ىوس امد ( قئانشلالا ) نيماسلا حالص هيف ام ىبلاعتو كرابت هللا هيري ىذلا ناكف هلام رئاس عضي

 مهام |ودحافإ |ورصح موق نوكي نأ ملاع مثوتي الف هل لجو زع هللا هام نم سلا عيمج نه لسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص ىنلا مهس نم هجولا اذه ىف لفنلاو ) قثانعلأالا ) مثريغ مولع هب عوطب نأ الإ مهريغل امن اوطعأو

 ةنسل اعابتا هنم لفن نيماسملا نم هئازإب نم لقو ةكوشلا تدتشاو ودعلا رثكاذإف دهن نأ مامالل ىعبنيف مو هيلع

 هايارسو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىزاغم رثك أ نأ كلذو لفني مل كلذ نكي لاذإو ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ظ

 تفصو ام ىلع ءاوس كلذ ريغو ىتاثلاو ىزغم لوأ ىف لفنلاو ( ىتفإ: ::لاز(ئ ) هجولا اذه نم لاقنأ اهف نكي ١ ١

 سامخألا ريغ ىطعي ال هلام ىلع'دحأ دازي ال نأ انباحصأ نم ىضرأ نم راتخم ىذلاو ( قنا: ةلللإوف )داهتجالا ن'

 نوكي نأ الإ منغَم نم امهس وأ بلس نم هظح ىلع ادحأ داز ةمألا نم ادحأ ملعن مل نولوةيو لتاقلل بلسلا وأ

 ثلثا ةعجرلاو ةأدبلا ىف لفنلا ف نييماشلا ضعب ىوردقو نولفنيف نيماسملا ةلقو ودعلا ةرثك نه تفصوام



 اا ا
 ورع

 . ىف حايبألام تارورضلا ىف حابي دقو ء ةرورض كلذ نأل سأب هب نوكي ال نأ توجر هسرف لجر رقعف برحلا

 : ةارورشاارغ

 نايتدكسالا

 نع كلام انربخأ « بلسلا ريغ ءىش سلا لبق ةمينغلا سأر ن. حرخمال مث : ىلاعت هللا ةمحر ( قفاةلالاف )

 هللا لوسر عم انجرح لاق ةداتق ىنأ نع ةداتق ىنأ ىلو» دمحم ىنأ نع خلفأ نب ريثك نب رم نع ديعس نب ىحم

 نم الحر الع دق نيكولا قرم تاجر تمار ةلود نيماسملل تناك انعتلا اماق ربيح ماع لسو هيلع هللا ىلص

 قكشف لع لبقأو ةبريض هقتاع لبح ىلع هتبرضف لاق هئارو نم هتيتأ ىتح هل تردتساف لاق نيداسملا

 "لاقف ؟ سانلا لأب ٠١ : هل تلقق باطخلا نب رمع تقحلف ىاسرأف توملا هكردأ مث تولا حير اهن» تدجو ةمض

 تمقف « هبلس هلف ةنيب هيلع هل اليتق لتق نم » ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقف اوعجر ساناا نإ مث هللا رمأ

 اسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاق مث تسلج مث ؟ ىل دهشي نم تلقف
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 قدص موقلا نم لجر لاقق ةصقلا هلع تصصقف « ؟ ةداتق ابأ اي كلام » ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف تمقق

 « هللس هلف ةنيب هلع هل التق لتق نم »

 ' ال و زل اق دسأ نم دسأ ىلإ دمعيال آذإ هللا اهال ركب وبأ لاف هنم هضرأف ىدنع ليتقلا كلذ بلسو هللا لوسر اب

 عردلا تعبق هيناطعأف «هاإ هطعأف قدصو ٍلسو هع هللا ىل< هللا لوسر لاقف هبلس كيطعف هلوسر نعو هللا نع لتاقي

 اندنع فورعم تباث ثيدح اذه ( ىف[: لال( ) مالسإلا ىف هتلثأت لام لوأل هنإف ةماس ىنب ىف افرخم هب تعتباو

 ىطعأ دقو زرابم ربغ وأ ًازراَم هلتق ةبج ىأ نم لتاقي لبقم كرمملاو لتق نم بلسلا ىطعي نأ هيف كشأ ال ىذلاو

 ظفحم ملو نالبقم اعيمج نيلوتتملا نكلو زرابم ريغ ةداتق وبأو ازرابم هلتق نم بحرم بلس ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ىذلا لتق نم بلس هل نأ هف كشأ ال ىذلاو هلتق نم بلس ايلوم لتق ادحأ ىطعأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع
 لوتفملا مزهنا وأ اومزهمنا اذإ ممل تسيل ةنؤم اذكه مهلتقلو نولتاقي نوكرشملاو ةمئاق برحلاو كرسثملا لتقي

 ظفحم مل هنأ اذه ىلإ تبهذ اعإو نة ةعاج مزبلي و الفم كرش لع ند الإ باشا ىطعي نأ ىرأ ا

 نأ ىلع لد ام ةداتق ىأ ثيدح ىفَو البقم لتق التاق الإ التاق باسلا ىطعأ هنأ طق سو هيلع هللا لَضهللا لوساز نع

 نأ ىلع ةلالد اذه ىفو لجرلا ةداتق وبأ لتق !.دعب نينح موي « هبلس هل الدق لتق نه » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هبلس هلف اليتق لتق نم لانقلا لبق ماءإلا لوق. نأ الإ باسلا لتاقلل نوكي ال لاقف اذه ىف ةنساا فلاخ سانأأ ضعب

 دقو يح اندنع ٍلَسو هيلع كا ىلد ىنلا نه اذهو داهتجالا هجو ىلع مامإلا ن٠ اذه نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذو

 . ناك لجر لتق ىف رفن كرتشا ولو ( قفا: للا ) عضوم ريغ ىف لتاقلل بلسلا ِلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىطعأ

 نأ لثم كلذو اهلثم نم اكلهتس» نوكي ةبرض وأ اهلثم نم شاعب ال ةبرمذ ال>ر تارضإ الحر نأ ولو مهنيب بلساا

 ١ عنتمي الو هبلس اهيف عنع ال لاحىف هريص دق هنأل نيلجرلا وأ نيدبلا عطاقل بلسلا ناك رخآ هلتقي مث هيلجر وأ هيدب عطقب
 ةريص نمل بلسلا نوكي امنإ رخالل بلسلاف رخآ هدعب هلتق مث هسفن عنمب ام هف قبو هبرض نإو هلع ففذي نأ نم

 'نأك نإ هسرفو هتقطنمو هلع حالسلكو هلع بوثلك لتاقلل نوكي ىذلا بلسلاو ( ىف لالا ) اهف عنتعال لاح

 ا كح وأ هندب قعرامت ىأ هيدي ن٠ ذدحأ ام هلس اعإو هل سلف هريغ 0 وأ هنم اتلفنم ناك نإف هكسمم وأ هبك ار

 اذه نأ ىلإ بهاذ بهذ ولف ةقفن اهف ةقطنم وأ جات وأ متاخ وأ بهذ راوس هبلس ىف ناك نإف ( قزاتشلللاف )
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 ىلع ريسب ©12رد, لهأ لاومأ مستو كرش دالب هلك هلو> امو هنع لوحتي نأ لبق هف ةمنغ ىذلا عضوملا ىف مميسو

 نم رثكأ اوناك نيكرششلا نأل ريسب همسق نوكي نأ زوحم دقو نوكرمشم هلهأو ريس لوح نمو ردب نم لايمأ
 ردد ند لزنملا ىف و كفضاوأ رو 0 نأ زوو كاستل هنوتايال ودعاا لعل عصوم كك لوحتف نيياسملا

 برحلا لهأ دالبب اومنغ ام هايارس ءارمأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مقام رثكأو ( ىفائةلالاف )

 نوفلتخم ال اندنع معلا لهأ دنع فورعم هايارسو لسو هيلع هللا ىبص ىناا مسق نم ثفصو امو ( قنا ةلالاف )

 ةجحلاو انلوق هيف لاقو هفلاخ هباحصأ ضعب نأ ىنغابو مالسإلا دالب ىف الإ ةمينغلا مسقت ال سانلا ضعب ىل لاقف هيف

 نع مامالا هلوح اذإو ودعلا دالس مهلا نم لسو هلع هللا ىلص ىتلا نع فورعملا نم انفصو ام هلق فلا ند ىلع

 مبعم ناك نإ هل هولم# نأ نيماسملل ىغيتيف هع 0ك مم نإ و امملع هلمح ةلومح هعم تناك نإف هريغ عطضوم ىلإ هعطوم

 عيمج نم ةراجإلاو ءاركسلا جرخأ مث اهيلع رجأتساو مئانغلا ىلع ىراك ارك دجوف اوعنتما نإو ءاركالب ةلو>

 ملو ةلومح دحب مل نإو ) قفا لالا ) ابهذم ناك لمحم لضف هعم نم رين لئاق لاق ولو ) قثن لالا ) للملا

 نآل مهلثم ءاركب هلم ىلع نوربي لئاق لاق ولو ( .ىقفا:_ لا ) هلام ذخأ ءاش نه مث هناكم همسق شيجلا لمح

 تفصو امابف 2 اقدم دعا تنس 126 نم ةيرس تجرخ اذإو ( قفا:_ةلالاؤ ) ابهذم ناك ةرورمض عضوم اذه

 كلذ ريغ وأ ايثرخ وأ ©0ايبس ةيرسلا وأ شيجلا بحاص قاس نإف ( ىف للا ) ودعلا دالب ف شيجلا ىف

 نم نيغلابلا لتق دارأ نإ هنأ هيف كشأ ال ىذلا رمألاف كلذ ضعب هلع أطبأ وأ هنم هوذخأب نأ فاخف ودعلا هكردأف

 ةلالدلا تدجو امتإ ىنأ كلذو ابيذ الو باودلا رقءالو مهنم ءاسنلا لتق الو غلس مل نم لتق هل سيلو مهلتق لاجرلا

 نم هلتق حيبأ ام نإ هنأ اندنع هيف معلا لهأ فلتخمال ام مث مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ٌةنس مث لجو زع هللا باتك نم

 لثم وه ىذلا رحنلاو حبذلا ريغب لتقي الو لكؤيل هذ ىلع ردق اذإ حبذي نأ حيأ اعف ملاهبلا نم حاورألا تاوذ

 اهنم عنتما ام حيبأو ذخؤت ام دعب ىمرت نأ ىهو ملاهبلا ربصت نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلذو حبذلا

 لتق امأ كلذ نم رثك أ ىلع هتاكذ نم ردقي ال هنأل هتاكذ كلتو لكؤيل لتقي نأ نينعم دحأل حالس نم هب لين ام

 امأو ,ةاكذ الب :لكؤي وهو .هتاكذ هلتق-نإف دارحلا وأ توحلا وأ ءادعألا ىناعم ىف هنأل ءاذآو ةرردل ل5 1

 لصتوملا فورعملا دانسالاب اناث الو ىزاغملا لهأ ةماع دنع ادوحوم مهل اماث كلذ نم رفعح نع ىور ام ملعأ الو

 امم .هب اوظيغأ امف كلذف حلاص لمع هب بتكي نأ نم مهظيغ ىف امل نيكرسملا ظيغ دارأ اعإ اذه لاق نم ناك نإف

 لئاق لاق نإف انل حابم ريغ انيلع روظ وه ام مهبنهوبو مهظيغي امن دحن انأ كلذو مهنيهوت دارأ نإ كلذكو انل حسيأ

 كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن دقو ممل نوهأو ظيغأ ناك اولتق ولو مهماسنو يماني لتق انلق ؟ كلذ امو

 ىنلا نأ كلذو هحو لك هفالتإو هقب رحت ساب اللف مهلاومأ نم هش فر الام اماق ) قفا 3 ع الا ) هنم اودع

 هل برذعتب سيل اذه قيرحن نإو فئاطلاب بنعلاو ربي لخنلا رقعو ريضنلا ىب لاومأ قرح مسو هيلع هللا ىلص

 ىف لجر ناكولو ( قفا لام ) عضوملا اذه ريغ ىف بوتكم اذهو حور وذ الإ باذعلاو قيرحتلاب ملأي ال هنأل

 . ةححصم ل ما )") توقاي مدعم 0 عجار حتفلاب هطبض مهضعب و ليح معا  كيرحتلاب - ريس )0(

 , هححصم هبتك « سوماقلا نم ها مئانغلاو عاتملا أدرأ وأ تيبلا ثاثأ  مضلاب  ىنرخلا (؟)
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 ىكح امتإ رمع نأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىقو . هعضوم ىف نيبم اذهو ارقف اركذ نيلجر الإ ايراصنأ اهنم طعب مل

 هنلالوسر ايأرام هجو ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر ديب تناك ثلا لاومألا هذه نم قبام اضمأ وهو ركب انأ نأ

 ىكلص هللا لوسرل ناك ام: ءىنلا نم نوملسملا هيلع فجوي مل ام امل نكي مل امهنأو اهيف هب لمع سو هيلع هللا ىلص

 هيف فلتخم مل ىذلا رثألاو , اهله نم ةريسو امهتريس كلذو نياسملل ةوسأ هذ اك انك اهنا سو هيلع هللا

 ن* ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ناك ام دحأل سيل هنأ موق نم ظفحم لزي ملو هتملع اندنع ملعلا لهأ نم دحأ

 هللا لوسر هلع ققفني ناك نم ىضم دقو ( قناتثلالا ) اهنم هيلع فجوي ملام سامحأ ةعبرأ نم الو ةمينغلا ص

 تناك ىلا ةقفنلا كلت مهتثرول لاق معلا لهأ نم ادحأ ملعأ لف نبعم ناكول نهريغو هجاوزأ نم ملسو هيلع هللا ىلص

 هفامف لاومألا كلت تالغ لوضف لع ملسو هيلع هللا ىل ىنلا ناك ثيح تاقفنلا كلت لعجن نأ ىف فالخ الو ممل

 هللا همسق ثح هسمحف هلع فجوب مل ءىف نم نيملسملا ىديأ ىف راص اش ( قفاتتلالاف 0 هلهأو مالسإلا حالص

 ىلع ةلالدلا هيفأم ٍهدسو هلع هللا ىلص ىنلا نس دقو « ةاءاش نإ هيماطام لعدساحأ هش وأو لامتو كرات

 قثرو نمستقيال ) لاق ٍدسو هيلع هللا ىلصىنلا نأ ةريره ىنأ نع جرعألانع دانزلا ىنأ نع كلا. انربخأ . تفصوام

 ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع نايفس انربخأ « ةقدص وبف ىلماع ةنؤمو ىلهأ ةقفن دعب تكرتام ارانيد

 نم لضفام نأو هلهأ نابعأ ىلع هنم توقب ةيراج ىه اهإ ةقفنلا نأ انربخأ دقو ( ىف: لالا ) هانعم لثع

 عيمج ليس اهليسو ءقىلا نم ةيزجلاو ( قفة ةلالاو ) هنع ةثوروم نكت مل ةقفن هل تفقو نمو ةقدص وبف مهتقفن
 0 0| لع ةلاحأ ةيرآو سجلا لجو رع هلا ىمس نك.نوكف ىمحم نأ كرشم لام.,نه فجوأ امم دخأ ام

 ناملسلا دآلب ىق فلتخا اذإ هنم ذخأ ام لثم كلذو ء فاحنإ ريغب كرششم لام نم ذخأ ام لك كلذكو ء هللا ءاش

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز ىف ناك دقو . هلام نم ذدخأ امت كلذ ريغو هل ثراو الو تام اذإ هئم ذخأ ام لث.و

 اهلك ملسو هيلع قا ىلص ىنلا اهاضمأف ابحتق لبق ٍمسو هيلع هللا ىل< هلوسر هللا ادعو ىتلا ةنيرع ىرق ريغ ىف حوتف

 ناك دقو كلذ ريغو رجهو نيرحبلا لهأ ةيزج لثم كلذو هل تناك ىتا ىرقلا نم سبحام اهنم ىبحم مو هل ىه نم
 اهساأ ةعبرأ هل ناكف نيرحبلا لهأ ةيزج لثم كلذو ةنيرع ىرق ريغ نم ءىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز ىف

 لق ؟ كلذ ىلع لدام لئاق لاق نإف « هل هللا هلعج نم هسمح ىفوأو هلام ىضع !؟ لجو زع هللا هارأ ثح اهمضع

 لاق ىعقاشلا ريغ لاق ( عيرلا لاق ) ثيدحلا هللا دبع نب رباج نع ردكنملا نب دمحم نع ةنيبع نبا انربخأ

 لو سو هيلع هللا ىلص ىبناا ىقوتف « اذكهو اذكه كتيطعأل نيرحبلا لام ىنءاج ول » رباجل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ١ تاطعاف ركن ان[ لاحم هنا

 باكراو ليحل هيلع فجوأ امف مسقلا قيرفت
 مهر ايدو مهضرأ اومنغف باكرلاو ليخلاب برحلا لهأ دالب قدا اع اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[نتلالا )

 هعم ناك نإف رظنلا هحو ىلع الجعم مامالا همسق. نأ همسق ىف ةنسلاف ضعب نود كلذ ضعب وأ م,سفنأو مهلاومأو

 دالب تناك نإو هيف همنغ ىذلا هعضو» ىف هنكمأ اذإ همسق رخؤي الف ودعلا مهلع ركي ال نينمآ عضوملا كلذ ىف اريثك

 نم محل نمآو هنم مب قفرأ ىلإ هنع لوح نيماسملاب قفار ريغ هلزنم ناك وأ مهملع ودعلا ةرك فاخم ناك وأ برح

 قلطصلا ىب لاومأ مق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ كلذو ( قفا ةل الاه ) كرش دالب تناك نإو همسق مث مودع
1 
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 هنم فنص لك ىف تاقدصلا باتك ىف هبجو ىلع عوضوم اذه لك رجألا اهنف لصوي ةلفان وأ بَحاَو هدا وأ ند

 . هب كلمأ وه ىذلا ةفنص ىف

 ءىنلاو ةمينغلا مدق

 ىلعوبف نيملسملا نم 36 رم ند ةفايض ريغ هو>ولا نم حول كرشم نم اكل امو :ىلاعت هللا كرو ( قفا 2 1 اانا (

 امهدحأف هلعف ىفو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناسل ىلعو ىلاعت هللا باتتك ىف نيبم امهالك امبن٠ جرخم ال نيبجو

 ءىنلاىناثتا هجولاو . ةيآلا «هسمخ هلا ناف :ءاعد نك متمنغ امأ اوملعاو » لافتألا ةروس ىف لجو زع هللا لاق ةمشغلا

 هلوق ىلإ « مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو» ىللاعتو كرابت هللا لاق رشا ةروس ىف هرك ذ زع هللا باتك ىف موسقم وهو

 معسل ال ةالولا اهموق لاومأ هذهو ؛ هنيد هأ نم هل اهلعج ن هىلاعت هللا طوخ ناذدللا نالاملا ناذبف «محر فوعر»

 ماع نود صاح نيملسملا نم 08 رم نا وبف تقم ريغ هيلع اوطوص حلص ادهو 03 ةفايض ةمذلا لهأ ىلعو اك

 2 اهاأنإ همزلب نأ ةفامضلا 1 ةفاضلا ىلع حلوص م عنتمأ نإ مامإلا ىلعو . نيل املا 06 جراح نيملسملا 0

 هللا لاقو ةبآلا «هسمخ هلل نأف ءىش نم متمنغ امنأ اوملعاو» لجو زع هللا لاق :ىلاعت هللا هحر ( ىف[ غلالاف )

 . ةبآلا « مهنم هلوسر ىلع هللا ءافأ امو رز لجو رع لاقو « ةآلا « ئرقلا لأ نم هلوصر لع الإ ذآ 1

 هلل هامش نمو هل ىلاعت هللا هامش 0 اهمهعيت د نا اعم امهيف نأ ق ناعمت# ءىفلاو ةميغلاف ) قثأ 9 0 الاف 0

 لأ نيد اك نتاعقلا ةعل رآلا ف محلا فرعتي مث لاق . نق رمفم ريسغ نيءمتجم ءاوص اعم نيتبآلا ف هل لحو 0

 ليخلاب اهيلع فحوملا هم ةمينغلاو ةمئغلا سامح ةعب رأمسق هنإف هلعف ىفو ا هيلع هللا ىلبص هد ال ىلع لحو زع

 ماك هلع هللا ىلص ىنلا ةنش تناكف باكر الو لحي هلع فجوب ملام وهو ءىنلاو ريقفو َىَع ند رضح نا تاكرلاو

 لوسر هعضي نيملسملا نود ةصاخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل اهسامحأ ةعب رأ نأ هيلع هللا اهءافأ ىتلا ةنيرع ىرق ىف

 : ناتدشلا نب ناو نب كلام نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا انريخأ . لجو زعهللا هارأ ثمح سو هيلع هللا ىلص هللا '

 رمع لاقف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاومأ ىف هلإ نامصتخم مهيلع هللا ةمحر سابعلاو ىلعو باطخلا نب رمع تعمس لاق

 هللا ىلص ىنال تناكف باكر الو ليخم نوملسملا اهيلع فجوب ملامت هلوسر ىلع هللا ءانأ ا ريضنلا ىنب لاوفأ تاك

 عارأ كلا ف هلعح لضف 0 هس ةقفإ هلهأ ىلع اهنم ق قف مد هلع للا ىلد ىنلا ناكف نيملسملا نود اصلاخ مس هيلع

 هللا ىلد هللا لوسر هب الوان لع ك1 أ ملوفملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىو مث لجو ز :ع هللا ليبس ىف ةدع حالسلاو

 اهاكتلوف اهاكلوأ نأ قاامتلا سا م رك راك هلع هللا ىلص هللا لودر هب اهملوأم لثع 2 اهماو م * ممسو هيلع

 ناصتخم ىنامتثجف هب اهتيلو مث ركب وبأ ه. الو مث ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هب امملوام لثمي اهيف المعت نأ ىلع

 موقت هنذإب ىذلا هللاو الف ؟ الوأ كنيب هب تنضقام ريغ ءاضق ىنم ناديرتأ اذصن اكنم دحاو لكىلإ عفدأ نأ ناديرتأ ٠

 لاقف ( قفا: ةلالاف ) اهمكفك1 <ىلإ اهاعفداف اهنع امتزجت نإف كلذ ريغ ءاضق مكس ىضقأ ال ضرألاو ءايللا |

 معن لاق ؟ تصصق اك تلق ىرهزاا نع رانيد نب ورم“ هينربخأ غن نكسلو ىرهزلا نم هعمسأ مل نايفس ىل ِ

 ىف ىتب ام امف رمع رك ذي ىتاا مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسر ىلع هللا ءافأ ىتاا ريضنلا ىنب لاما ( قنان لالا (

 نيرجابملا نم لاجر نيب اهنم ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهقرف دق ءايشأ دعبو سما دعب سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىدبي
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 ءىلا 6

 اهدحأ هوجو ةئالث لاملا لج نم ةالولا هب موقيام مسقلصأ :ىلاعت هللا همحر ( ىف للان ) لاقعيرلا انربخأ

 ةيآلا «ةقدص مهلاومأ نم ذدْخ» لسو هيلع هللاىلص هيبنل زعو لج هللا كاف هنيد لعل انوهط ىلاعتو كرابت هللا هلعحام

 ةرافك نم همزل ءىث الو هنع لقعي نمت هريغ الو وه اهانج ةيانج الب هلام ىف لسه ىلع لجو زع هللا بجوأ ام لكف

 هل روهط ةقدصوبف اذه ىنعم ىف ناكام وأ ةجوز وأ كولمت وأ دلو وأ دلاول هتمزا ةقفن الو دحأل هسفن همزلأ " ىس الو

 ةقدصلا هوجو نه هجو وأ ةاكز نم جسم لام ىف بجو امو اهتيشامو اهلوحو اهنيع اهلك لاومألا ةقدص لثم كلذو

  كرابت هللا لاق « هرك ذ زع هللاباتك ىف فلتخم ال دحاو هلك اذه مسقو . نوداسللا هيلع عمجأ رثأ وأ ةنس وأ باتكى ف

 اذه نم تسيل ةنس وأ باتكىف ةبجاو ءاتيإ هلام ىف مسملا ىلعو ةيآلا «ءارقفلل تاقدصلا امنإ» ةءارب ةروسوف ىلاعتو

  جورخ اذه لكو عويبلاو رارقإلاو تايانجلاب مزل امو اهريغو ةفايضلاو هتقفن همزات نم ةقفن لثم كلذو  هجولا

 اك 1 2 هل دو لحرلا لجرلا عدوتسا اذاو « ىعدا ام ةنيبلا عدوتسملا ىلعو ةعيدولا بر لوق لوقلاف ةعيدولا ح

 ةننب امهنم دحاول سيلو اممل فلحم نأ ىنأو ةعيدولا هذه ىنعدوتسا اهكيأ ىردأ ال عدوتسملا لاقف ٠ هعم اهيعدب

 عدوتساام فلتأ هنأل امهنيب اهلثم ىرخأ امل نمضيو نيفصن امهنيب ةعيدولا كلت امهبطعي لوقي ناك ةفينح ابأ نإف

 رقأ ىذلا ىلإ ةعيدولا عفدي نأ هيلع ناك اذه وه لب تأطخأ لب لاق مث اهبنعدوتسا اذه لاق ول هنأ ىرت الأ « هتلارجم

 ىل) ىف أنبا ناكو ذَخأِي اذه-و هلبجم وه هفلتأ امنإ لوألا كلذكو « هفلتأ هلوق نأل كلذ لئمرخالل نمضيو الوأ هل اه

 ةعيدو لجرلا ىدب ىف تناك اذاو ( قفا شلالاث) نافصن امهنيب ةبراضااو ةعيدولاو *ىث هيلع سيل لوألا ىف ل 5

 وهاكيأ ىردأ الو اكدحأل ىع لاقف رادلاو ريعبلاو دبعلا لثم هنيعب فرعبامت ىهو هل اهنأ معز, امهالك نالجر اهاعداف

 فقوو وه امألىردبام هللاب فلحأ ىلوه امه دحاو لكل اقو ال:الاق نإف هنيعب اذهريغ ائيش نايعدت له ايل لق

 0 لكت نإف هنود هل هنأ هبحاصول اع ةنيبلا امهنم دحاو لك مقي وأ هيف احلطصي قحباعيمج امل كلذ

 ,جرح 0 ةعيدولا هيدي ىف ىذلا فلخب نأ وهو لمتحم رخآ لوق اهمفو امهنيب فوقوم وبف اعم الكن نإو هلك هل نك

 (همسقأف امه-ديأىف سيل ءىث اذهلاق لوقلا اذهلاقنمو « هيلع احلطصي تامل فقوتف كلذريغ هيلع ءىشالو هيدب نم

 ةفدحابأ نإف هريغ عدوتسملا اهبعدوتساف ةعيدو لجرلا عدوتسا اذإو امل ال امهدحأل هنأ معزب هيدي ىف وه ىذلاو امهنب

 عدوأ اذإو ( ىلا: لالإو ) هيلع نامضال لوقي ىلإ ىنأ نبا ناكو ذخأي اذهب و فلاخ هنأل نماض وه لوقي ناك
 اأعدوي نأ ىلع هطلس ملو هريغ ةنامأ ال هتنامأب ىضر عدوتسملا نأل تفلت نإ نمض هريغ اهعدوتساف ةعيدولا لجرلا

 5 ا نإف اينع ريب ةعيدو هلبقو فورع٠ نيد هيلعو لجرلا تام اذإو « تفلت نإ انماض ايدعتم ناكو هريغ

 و ءامرغلل ىه لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأي اذهبو صدخلاب ةعيدولا بحاصو ءامرغلا نيب كرتام عيمج لوقي

 "آكل ىف اهي ةعدولا تناك نإف ةفينح وبأ لاقو : هنيعب ءىثب سيل ةلوهجم ةعيدولا نأل ءىشث ةعيدولا بحاصل

 دعو تومب لجرلا ىف لاق هنأ ميهاربإ نع دامح نع ةفينح وبأ « ىلل ىنأ نبا لاق كلذكو . كلذ ملع اذإ ةعيدولا

 ؛ كلذ لثم ءاطعو رفعج ىنأ نع ةاطرأ نب جاجحلا . ةعيدولا باحصأو ءامرغلا نوصاحتي مهنإ : نيد هيلعو ةعيدولا

 ةعيدولاب رقأو عدوتسملا تاف ةعيدولا لجرلا عدوتسا اذإو ( قفا ةلالاف ) هلثم ميهاربإ نع مسحلا نع جاجحلا

 ١و موقت ةنس اهنعب ةعيدولا فرعت مل نإف اهبحاصل ةعيدولا تناك هلام طيخم نيد هيلعو ةئيب ايرلع تءاق وأ اهنيعب

 . را ' . ءامرغلا نم مرغك ةعيدولا بحاص ناك ةميق وأ ددع امل فرعو تملا
 ةريفإ (ي



5-0 006 
 هيلع ىنبو عضوملا كلذ ىف اهبعضوف هيلع ىنيالو تيبلا نم عضوم ىف اهنفدي نأ لع هعدوشإ ول كادكاو اريخ هداز.

 لجرلا لجرلا عدوتسا اذإو . ازرح ءانبلاب اهداز هنألا نمضي مل تقرسف تيبلا نم امل اخ رْخع نورك نأ ذاب اناني

 ىذلا ناك نإف « مثريغ وأ اولخد ناذلا ضعب اقف امرك هاج دات دخأ هلخدب الو. تيب ىف الع نأ ىلع ةعيدولا 3

 ةعيدولا لجرلا لجرلا لأس اذإو ( لاق ) هيلع مرغالف هلخدي ل قرس ئدنلا ناك نإو اهمرغ هيلع هدأ نيا

 ةنامألا نم هسفن جرخأ دق هنأ لبق نم امل نماض وهف تك دع دوتس| تحك دفلك مث « ائيش 56 ام لاف.

 كلام لاق ولو « انءاض ناك كيلإ ابعفدأ مف ىدي ىف تعاض دق دعب لاق مث كيلإ اهتعفد دق لاقن اهايإ هلأس ول كلذكو ١

 ةعيدولا تكله اذإ ءىش هدنع هل سيل هنأ قداص هنأآل هلوق لوقلا ناك كملف ءىش ىدنع كل لاك لاق مث ءءىث ىدنع

 نإو ازرح هلثم ساناا ىريو هلام هيف زر هراد نم عضوم ىف ابعضوف ةعيدولا لخرلا لجرلا عدوتسا اذإو ( لاق )

 هيف زرحم الو ازرح سانلا: ءاربال هراد نم عضوه ىف اهعذو نإو نمضي مل تكليف هنم زرخأ هراذ نم ءرغ ناك |

 هك ىف .اهطبربال نأ ىلع هلزنم ىف ةضف وأ ابهذ ةعيدولا لجرلا ىلجرلا عدوتسا اذإو « نمض تكساهف ةعيدولا لثم '

 اهكرتف هنكمي اهزارحإ ناك نإف اهزرحيل هناكم ىف اهطبر ناكولو : نمض تكسلهن جرخف اهطبرف هبوث ضعب وأ

 اجراخ اهايإ هعدوتسا ذإو ( لاق ) . نمضي مل كلذ ةيشأ اما وأ حتفني ل قلغب هكمال ناك نإو ,4 دك كرط حا

 نيب امف هك نم اهطبر ناك نإف تعاضف اهطبرف هك ىف اهطبربال نأ ىلعو هلزخه ىف اهزرحم نأ ىلع هلزنم نم
 عضوملا كلذ نم زرحأ ائيش هبايث نم دحمال هنأل نمض هدضع ىلع ةرهاظ اهطبر ناك نإو نمضي مل هبنجو هدضع

 هدب ىف ابكسماف هك ىف اهطب رد نأ ىلع اهايإ هعدوتسا اذإو ءهدضع ىلع اهراهظإ نم را غ0

 وه نحب ملام هك نم زرحأ هدب نأ كلذو ,« ندضي مل اهذحأ ىلع لجر ةهرك [ ولو 2 2 0000

 هعفري نأ هل ىغبنا هيلع ةقفتلاب هرمأي لو ناوملا نم ائيش لجرلا لجرلا عدوتسا اذإو ( لاق ) هب كله اعيش هدب ىف

 هريغ اهقفنيو هلم امضي ند ةعفتلاب ك احلا لكوبو عدوتسا | ىلع انيداماعج و هياع ةقفنلاب م يي مك احلا ل 1

 دكا |ذإ كلدكاو 7٠ 2 هلع عجري الو عوطتم وهف الع قفنأف لعفي مل نإو ابعيب وأ هسفن نيمأ نوكي الثل '

 عضو“ ىلإ اهلمحف ةعيدولا كاله فاخ اذإو ء ءىشب هيلع عجري الو عوطتم وبف هيلع قفنأف اتبآ ادبع وأ ةلاض ةباد هل

 اهطلخف بهذلا لجراا لجرلا عدوتسا اذإو ( لاق ) هب عوطتم هنأل ةعيدولا بر ىلع ءاركلاب عجري الف رآ |
 نمض, مل اهصقنيال ناك نإو تكله ول اهنمشي الو ناصقثلا نمص اًيصقنب اهطلخ نك كا 0 00 ع

 اذإو « نمض تكلبف انيب ازيع هنو زيمتيال ناك نإو نمضي ل تكلبف اهن. زيمتي بهذ عم 'اهطلخ ول كاذك

 ريمتي هناكم در ىذلا ناك نإف هلدب ةناكه در مث امهرد وأ ارانيد اهن» ذخأف مارد وأ ريئاند لجارلا لجرأا عدوتسا

 فرعيالو زيمت.ال ذأ ام الدب عُضو ىتذلا ناك نإو طقف فاست ا نحض الك رينانذلا تعاضف ةهاردو ةرئاند ل

 ا . 6005 اتي كلا

 ياو فاش اج 00
 نالف ىلإ اهعفدأ نأ ىنترمأ عدوتسملا لاقف ةعيدو الجر لجرلا عدوتسا اذإو : ىلاعت هل همحر( قئائثلالا )

 ناكو , فسوب ابأ ىنعي ذخَأب اذهبو نماض عدوتسملاو ةعيدولا بر لوق لوقلاف : ةفينخ وبأ لاق . هيلإ ابق

 لجرلا عدوتسا اذإو ( ىف ةلالاف ) نيميلا هيلعو هيلع ناهض الو عدوتسملا لوق لوقلا لوقي قيل نأ ل
 تح بر كلذ ركنأو هبلإ اهتءفدف لجر ىلإ ةعيدولا عفدأ نأ ىنترمأ عدوتسملا لاق مث اهيلع اقداصتف ةعيدولا لجل

 (؛-دمع) ْ



 امو
 ندي مل امل قواب سيل هنأ فرعي ناك نإو « امل قوأ جرس نأ افورعم نأل نمض تبطعف جرس الباهبكري نمت
 نأ ىلع هطلس اذإ هنأل نمض هلمح قيطتال اهنأ ملعي نمت اهارك أف ةلئض ةباد تناكولو « ةفخ اهداز هنأل

 اكرر. نمم اهيركب نأ هرمأ اذإو « نمص هلمحت ال نم ؛اهارك اف هلمحت نم اهءركب نأ ىلع هطلس امتإف اه ركب

 مل جرسلا لثم وأ فخأ ناك ا ا فاك إب اهبكري نمت اهارك أ اف جرسب

 ارضاح عدوتسملا ناك نإف رفسلا عدوتسل دار 1 ةعيدولا لجرلا لحرأا عدوتسا اذإو ( قنات خلا لاف ) نمض

 ابعدوأف لعف نإف ٠ كار نم 5 ىلإ وأ هلإ اهدري ىح رفاسإ نأ هل نكي مل هل لكو وأ

 تكللبف كلذ ىلع انبمأ نوكي نمت هلام عدوي نم اهعدوأف ابئاغ ناك نإو « هل انذأي ملاذإ نمض تكلبف ءاش نم

 ن« وأ اهاهأ نم عدوملا ناك ءاوسو ء نمض تكللهف ةنامأ هل تسيل نم هلام عدو» نمث ابعدوأ نإف « نمضي مل

 زوحمو 6 هريغ لام كليتس نأ هل زوج الو هلام كلهتس نأ هل زو هنأل ىنأ وأ اركذ وأ ادبعوأ ارح وأ ع

 هلاع لجر ىلإ ىصوأف عدوتسملا تامول كي 5031 ع نامل لكري نأ ةلروح الو نيمأ ريغ هلاع لكوب نأ هل

 نيَمَأ ريغ ناك نإو تبملا نمضي مل انيمأ ةعيدولاب هللإ ىصوملا ناك نإف تكلهف هلام نود ةعيدولا وأ ةعيدولاو

 نم بارخ ىلإ لقتناف ةيرقلا نه نارمع ىف وأ هلهآ ريغ ةيرق ىلإ لقتناف ةلهآ ةيرق ىف اهابإ هعدوتسا ولو ؛ نمص

 عضوم ىلإ لقتاف فوخ ىف وأ ةرامع ىلإ لقتتاف بارخ ىف اهايإ هعدوتسا ولو « نيلاحلا ف نمض تكلهو ةيرقلا

 ريع نم ابحر خاف ىدعتف عضوملا اذه نع ايحرخال نأ هلع طرش ناكاولو 0 ًاريخ هداز هنأآل انماض نكي مل نمآ

 كلذو . نمضي مل هيف تناكىذلا عذوا!نم ٌزرحأ عطوم ىلإ ابجرخأف ةرورض تناك نإف ءنمذ تكلبف ةرورض

 نإ ناك دق عدوتللالاقو ران الو ليس نكي مل عدوتسملا لاقف رانلا وأ لسلاى افلتحا ولو . ليسااو هاشغت رانلان ثم

 لوق لوقلاغ نكي مل نإو ٠ عدوتسملا لوق لوقلاف لد رثأ وأ ىرت نيعب كلذ ةيحانلا كلت ىف ناك دق هنأ معي ناك

 لجرلا عدوتسا اذاو ( لاق ) هفلحأ هفلاخ ىذلا ءاش نإ نيملا هيلعف هلوق لوقلا امهنم دحاول تلقام قمو « عدوتسملا

 011ر5 وأو عدوتسملا لوق لوقلاف اهعفدت ل عدوتسملا لاقو كلإ اهتعفد عدوتسملا لا افات>اف ةعيدولا ل ا>رلا

 ىلعو عدوتسملا لوق لوقلاف كرز ١ مل عدوتسملا لاقو اهعفدق نالف ىلإ اهعفدأ نأ ىترمأ لاق عدوتسملا نأ ريغ املاحي

 0 نسا نإن د ؛لح و نع هللا لاق 4 عدوتسملا رب رغ ةيلإ عوفدملا نأ امهب انف رف امنإو « ةنيبلا عدوتسملا

 ا عدوتسملا ريغ كل امعفد ىعدا اعإ ىناثاو 5 هنمتئان ال اعقد ى ءدا امإ لوألاف ماها نع 0 ىذلا دؤلف

 اوعفداف ًآدشر مهنم مسن !نإف 7 : لحوزع هللا لاق دقو . عفادلا ريغ هيلإ عوفدملا نأل هل مرغأ ردا هل ركن اكاَق

 هنأ ىصو وه اعِإ مقبلا ىلو نأ كلذو « موماع اذ د يكان مهلا ومأ موملإ متعفد اذإف » همسا زع لاقو « مهلاومأ مهلإ

 اذه ةنامأ ضرأ مل لاقو هسفن ىف رءأ هل نوكي نأ متيلا غلب اماف ٠ هعدوتسا متيلا نأ سيل مك احلا هاصو ىصو وأ

 أذإف ىصولا كلذكو ٠ أربي نأ دارأ نإ هيلع دبشي نأ عدوتسملا ىلع ناك عدوتسملا لوق لوقلا نوكيف هعدوتسأ ملو

 لاق نإف « اهتميق در اهبكلبتسا ناكَن إو اهدر ةمئاق ةعيدولا تناك نإف عدوتسملا لقا ضبق دق هنأ هيلإ عوفدملا رقأ

 « ةعيدولا بر لءقب هلإ عفد امنإ دعب هلإ عفادلا نأ لبق نم نمضيالو هلوق لوقلاف دعت الو كالهتسا ربغب تكله

 اًلوح قلاك ازرح اهلإ املوح ىلا تناك نإف « اهريغ ىلإ املودف ةطيرخ ىف لاملا لجرلا لجرلا عدوتسا اذإو لاق

 نأ ىلع قودنص ىف ابلعحم نأ ىلع اهايإ هعدوتسا نإو ء تكله نإ نمض ازرح نر ال تناك إو دس اهتم

 هنأل نمضي مل قرسف اعاتم هيلع عضووأ هلفتأ وأ هيلع دقرف اعاتم هلع عضيال نأ ىلع وأ هلفقيال نأ ىلع وأ هيلع دقربال



 -1مو-
 نم مزلي اذه لاق ىل هثدحمن كرمآ ملو اقتع هل ثدحأ مل اذإ كقتع هنع 0

 22 1 ا نم كارخ هلاك ل اذهو تلق اك هل ءالولاف

 هأبإ هكلع ام نيب 2 اذهو اذه لاق

 هريغ قرلا نم هجرخأ امو قرلا نه هجورخ دعب الإ

 1 نوكت الق ل تسلل ل تيأرأ معن تلق ؟.ءىشب ىل

 0 اقتنيال امك ك رد لإ ل اقتني مل كسفن ن 2 تقتكإا الد تقتعأ مون ء ءالوااو رجألا عقي انو هؤالو الو هرجأ

 نم هجارخإ قتعأ نل ا 5 0 ءالولا هل تلقو ( ىف لالا ) ىلإ اذه ريغ كلمع

 هذهف تلق معن لاق اوءاش نم لاومأ ىلإ مهلاومأ نم شانلا امنوحم ىلا ةكوامملا:لاومألا ريغ وهو هريغ ىلإ ةكلم

 . اذه ىف انفلاخ نم ىلع ةجحلا
 06 ا

 ملف ارفس عدوتسملا دارأو ةعيدولا لحرلا لجرلا عدوتسا اذإ لاق ئعفاشلا انريخأ لاق ناملس نب عيرلا انربخأ

 لام تيب ىف ةعيدولا لعجف ارفس دارأ ول كلدكو نمص تكل ةءارخ وأ ارب اهم رفاسف هدنع الخ نا 5

 ملو اهنفد نإ كلذكو © نم تكشف كلام لع 1-1 اهب لعب لو اهتقد نإ كلذكو نمض 5

 ىف اهدرو اهذخأ ىح كلمت ملف اهيف ىدعتف ةعيدولا لجرلا عدوأ اذإو نمض « تكليف هظفع ادحأ هلزنم ىف فل

 تدم :ىج لاح لكي لامللا انما ايةختما ناك نأ كإ ةناسألا تن ا نمض تكلابف اهعضوم

 عضوملا ىلإ ةملاس اهدر مث ايئاج وأ ابهاذ اهب ىدعتف دلب ىلإ ةباد ىراكت ول كلذكو « ةلبقتسم ةنامأ عدوتسملا هل

 ىتح أربي مل ايدعتم راص نمو ايدعتم راص هنأ لبق نم انماض امل ناك اهعفدي. نأ لبق نم تكليف ءاركلا ىف هل ىذلا

 5 5250 نع 0

 هدرف هذخأ مث هقفنأف هجرخأف مجرد ىف اهنم ىدعتف مثارد ةرسثع هعدوأ ولو هكلام ىلإ نمضام عدي 2

 ٍ نإ كلذكو ةيسنلاب دعتي لو مهردلاب ىدعت هنأآل ةعستلا نمضن الو مثردلا نمض ةعيدولا تكله مث

 90 عضو مث هدأ :ىذلا محردلا ناك نإ: ىعفاشلا لوق ) عسيبرلا لاق 1 هنمض هئيع هدر مث 0 2

 اذإو ( قفان_ةلالاف ) ةريشعلا نم زيفتيال ناك نإو ةعستلا نمضي و ما مثهاردلا نم افورعم هريغ

 2 ع : < انو اهفلعيو هباود قس نم كلذ اق اهفاعو اهقسب ها ةيادلا لجرلا لخرلا عدوأ

 قس ناك نإو نمضي مل
 برص ملو لك أت مو رايلتم ىلع تقأ اذ 0 فدل سو اهقسب هرمأي مف ةبادلا

 نمضي مل تفلتف فلتت الو اهلثم ىف باودلا مقت دق ةدم ىف تفلت تناك نإو « نماض وهف تفلتف تفلت

 تبطعف اهيلع لمحم نمت اهارك أف جرح اهبكرب نم اركي نأ هرمأو ةيادلا هيلإ عقد اذإو « اهكرت رع

 نأ هرمأ ولو نمض تبطعف اديدح اهملع لمحم نمي اهارك أف انبت اهلع لمح نمب اه.ركي نأ هرمأ ولو « نمض

 ناتلا نم اهلع شرتفي هنأل نمض ترطعف هنزوب. انبت اهيلع لمحم نم اهارك أف اديدح الع لمحم نمت اركي

 2 15 بكري نمم اركي نأ هرمأ ولو « لتقيف مريو ىعلتيف دهليام ديدحلا نم ابيلع عمجميو لتقيف معيام

 لكلا لحرلا عدوتسا اذإو لاق « نمض هراد نم احراخ 5 ثعبف هراد ّق هباود

 ترك ذ دق لافنألا ىلع مالكلا نم اهب قلعتيامو ةمينغلاو ءىلا مسق ىف اهيلت ىلا مجارتلا نك و ةمجرتلا هذه (1)

 . اهل اعبت انه اهانتشثأف ىب ىنيقلبلا جارتسلا ةخسن نم عضوملا اذه ىف

ا لمأت هلق قباسلا هنإف )»ع ةهنمع)) هلعل هريغ : هلوق )0(
 , ةحوبصم 



 - م6
 لوأ ىق تركذام تركذو نيماسملا نم هل ةبارق ال رفاكل هؤالو وأ هل ءالو ال سمو طيقل نم هل ءالو ال

 قتعأ اماسم نأ ول لاقف رخآ ىنعم ىف كفلاخ نم انباحصأ نم نإف لاق ثاربملا ىلع دْخْوي ال هنأ نم باتكلا

 دوجومأ تلقف « بسنلا ىف رفاكلا ملسملا ثريال » م ا!سو هنلع هللا ىلص ىنلا لاق امإو هثرو ىنارصنلا تاق انارصن

 ثيدحلا ىنعم اعإف لاقف انريغ محانِإو انضراع نإ تيأرفأ تلق هلمتحم ثيدحلا نولوقيف لاق ؟ ثيدحلا ىف كلذ

 'نوماسملاو ثيدحلا ىف سيل هنكلو هلمتحم لب لاق ؟ هلمتحمال ثيدحلا نألأ ؟ لو تلق هل كلذ سيل لاق ؟ ءالولا ىف

 00 زج كر فاكلا م اسلا ثروب نم مهنف بسنلا ىق هنولومي نيماسملا لك سيل تلق بسنلا ىف اذه نولوقي

 | هالو راتكلا عجاف لجأ تلق ؟ ةلجج ٍلسو هيلع هللا ىف مص ىنلا ثيدحف لاق لسملا رفاكلا ثروب الو هِلإ

 0 ني رعد نولوقي مهنإف تلق ءالولا ىف هلاق نه ىلع ةجحلاك بسنلا ىلا ىف اذه لاق

 ىتلا نع ثيدحلا ءاج اذإ : تلقو هبهناف سابع نبال راسي ىنب ءالو تبهو ةنوميم نأ كتربخأ دق تلقف هب ىضق

 لوقأ كلذكو لاق لسو هيلع هلا ىلص ىنلا نع ةلالدب الإ لمتحا ام هلمحت ملو هل ىلع وبف ةلج سو هلع هللا ىلص

 "هل ىلوم ثاريم عضو هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع انيور ىذلا نأ عم ىنارصنلا قتعي ملسملا ىف اذه لقت مل لق تلق

 هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىف ةجحلاو لعأ ىملاعت هللاو اندنع هب امهالوأو هنع نيثدحلا تنثأ اذهو لاملا تيب ىف قارصن

 "نوكي نآلمتحم دقف لاق اذهفالخزيزعاا دبع نب رمعنع ىور دقو «ملسملا رفاكلا الو رفاكلا مسملا ثريال»لسو

 اذإ هنأو ارغ :اك ثرب نأ هل سيل هنأ اندنع هنناعم ربظأو معن تلق هل ناك ن إو ءىث كرت زيزعلا دبع نب رمع نم اذه

 اق لاق سسنلا ىذ نم دعبأ ىلوملا نأل هعنع نأ ىلوأ ىلوملا ثاريم ناك رفكلاب جوزلاو دلاولاو دلولل ثاريملا عنه

 هنأل هدبعل قتعلا نود هنع قتعملل ءالولا لاقف هرمأ ريغب لخرلا نع هدبع قتعي لجرلا ىق كفلاخ نإ ذحأ ىلع كنجخ

 , قتعم ادذهو «قتعأ نل ءالولا » لاقإسو هيلع هللا ىلص ىناا نأنم ٍتفصو ام كيلع ىتجح لصأ تلق ؟ هنع قتعلا ذقع

 هنأ لبق نه معن تاق هنع قتعم اذهو هدبع هنع قتعلا رمالل ءال لانك رمان هنع هدبع قتعأ نإ هنأ تمعز دك لآ

 '000 00| |1] لك هع قدلا كلاملا هضيقأ لاق هكلله ام دعب هنع هقتعأو هدبع هكلم امنإف هرمأب هنع قتعأ اذإ

 اا 37 قش نأ لجرلا رمآت نأ لجرلل زاج اذإ تلق ؟ نبأ نمو لاق هضق ول وع قرف نم يك د١ ةكتف هرم

 ةتعفا لجرأا ن« دعلا ىرتشي نأ لجرال زاجو هتلاكو ىف عجري مل ام هيف رهألا ىضام هل ليكو هنأب زاجف هقتعأف

 ]هذ ديلا دس كلم اذإ زاج كلام هنأل قتع'ا ذفنف ضبقلا لبقو هف اعءابت ىذلا ماقملا نع لممقرفت دعب ىرتشملا

 [ اك[ اقنع نوكي نبأ نمو لاق قتعم كلام هنأل معت تلق رمالل ءالوااو لاق هرمأب هريغ قتعو هقتع هيلع ذفني

 هرمأب قيل دس ولكَو اذإ قتعمللا وهؤ قتعلا زئاج: هل ليكو وهفهنع قتعأف الجر قتعلاب رمأ اذإ تلك رجا هرب مع

 ةلوق تيازأ لاق كلميام قتعأ هنأل معن تلق زئاج قتعلا هرمأ ريغب هدبع هريغ نع قتعي لجزلا ىف تلق ؟فيكف لاق

 ىوس اذه ىف ةجحلا امث لاق ء الف ءالولا هب لقتني وأ قتعاا هب دري مح هل ىنعم امأ تلق ؟ ىتع» اذهلأ نالذ نع رح وه

 '000 ١ ال ىآ] لما ةق همرات اذإ تلق ءالولا هل ناك قتلا لبقق هرمأ رغب هنع هقتعأ اذإ لاق ول تيأرأ تركذ ام

 أرقأ تلق لبق نيح لاق ؟ كلم ىف انلق ال لوقي لاق ؟ كلامل الإ قّدعاا نوكي له هل لاقي تلق ؟وه امو لاق هلوقن

 1 الع لعق نيح لب لوقأف لاق هكلمب وأ ارح قتعأ انلق ارح ىلق ىل' لوقأف لاق ؟ اكولمت وأ ارح لبقأ لبق نيح

 ه5 9 لآق ؟هل اكوامت قتعملا دعاا نوكيأ كقتع تلطب أو تلبق دق كل لاق نإ تيًأرفأ تلق هل هبهو نيح اكلام ناك

 | اكلم زاجل تأ هتقتعأ مث كدبع ىتكلم اذإو قتعلا لبق هل اكولمم هنع هابإ هقاتعإب هلعجم تلق ؟ هل اكولمت نوكي



 ةاش.
 انربخأ تلق : هركذاف لاق « انلوق ىنعم لثم هريغو ركع نع ىورن نو « نيدسملا ىلع هلقع ناك لتقول ةبئاساا نأ

 رع لاف“ اربع قاف ت اونا تبر كلها دع ل ءاطع نع جيرج نبا نع نايفس

 لسرم ءاطع ثيدحف لاق «٠ سانلا نم مبلثمىف هولعجاف رمعلاقف « اودحأب نأ اونأف قراط ةثرو هوطعأ باطخلا نا ا

 نايفس انربحأ تلق ؟ هريغ لبف لاقلسرم ناملس ثيدحف مهنم هعمس مل نإو قراط ل 1 نم هعمس ن ركب نأ هش تلد

 هعضف لاق ديرأ ال لاق كلوه هللادبع لاقف تاه ةبئاس قتعأ الجر نأ ىعخنلا مهاربإ نع ناربم نب ناماس نع

 نعرلا دع نأ هللادبع ةلاوط وبأ ىتريخأ لاق نايفس ا قنانخلالا راتكإ اثراو هل نإف لاما تيب ىف ًاذإ

 موي لتقف ةيئاس هتقتعأ راع. تَْنب ةرمع اه لاش راصنألا ن م ةأرمال ةفيذح ىلأ ىلوم | اس ناك ل5 نمعم ن

 عم املإ جاتحم انكاف تلق تيداحألا'هفبتفلتخا دق لاق ءفلبقت تبأف ةرمع هوطعأ لاف هلاك 100 ةماهلا

 انلق امو « ةنسلا نم اهبرقأ ىلإ ريصن نأ انمزلي ىذلاف تفلتخا اذإو «قتعأ نا ءالولا»هسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق

 دق لاق نإف : انلق « نيماسملا نع ةبئاساا قتعأ اهنإ اولاق نإف : لاق « باتكلاب لالدتسالا نم ان رك ذاه عم ةنسلا ىنعم

 عجريال نأب ىرجأ لئكي نأ تدرأ لاقق « هعمو قتعاا لبق لوقاا اذهب دهشأو ىريغ نعال ةبئاس ىسفن نع كتقتعأ

 كتقتعألوقي « لاحم باوملا اذه انلق 00 نع هقتعأ هن أىلعلدي اذبف ؟ اذهلاق اذإف : اولاق نإفلاق « هؤالوىلإ

 نيملسملا ىلإ هكلم نم هجرخأ ناكول تيأرأ تلق ٠ مهقتسم ريغ لوق اذه لاقف ؛ نيملسملا نع هقتعأ لوقيو ىسفن نع

 « هرمأ ريغب هريغ ىلإ هكسلم نم 30 8 0 اذإ الطاب هقتع ناكل لمف ولو ؟ هقتعب هورمأب ملو هقتعي نأ هل ناكأ

 مهلع كتجح اف لاق «٠ قتعأ نمل ءالولا نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىضق دقف قتعم كلام هنأل هتزجأ انإ لاق نإف

 هللا لوسر ىضق دمقف « اقتعم نوكي نأ ودع, ال هنأ ةيئادنلا ىف قح> لوأ لثم تلق ؟ هقتعيف هدبع مس ل

 لاق ؟ الطاب هقتع نوكيف هقتع زوحمال نانيدلا فلتخا اذإ نوكي وأ ٠ قتعأ نمل ءالولاب مسو هيلع هللا ىلد

 تلق قتعملا هثرب ل دبعلا تام ول ىلإ لاق اعضوم ةلأسل تقي كلعأاف تلقا رئاخ قا 000

 هثراو هعنع كلذكو نينيدلا فالتخاب قتعملا ريغ اضيأ ةثرولا هعنم ىذلا ثاريملا عنم امإ ثاريملا عنم اه

 نأ زوحم ا معن تلق .؟ هثريال وهو ءالو هيلع هل تبثي نأ زوجفأ لاق بنلاو ءالؤلا فالحب اننا
 ملسملا دبعلا قتعأ اذإ ىمذلا نإ : لاي نأ زو وأ نانيدلا فاتخا اذإ هثري ال وهو ةرئاقا لغاهلا كت

 هينب نم مهل قتعملاف قتعمال نكي ل أل ؟ ةقنعأ ىدلا نوك الو نيءارسملا هنبل ءالولا ناك نوماسم دلو ىمذللو

 رفاكوهو نوماسم دلو هل ناكول الجر نأ معزت لاق ؟ نيأو تلقا؟ اذه لثم لوقت تنأو لاق زوي نأ دعبأ '

 تلق ؟ فيكو لاق كيلع ةدحلا هذبف لجأ تلق هوثرو هبو هوبأ هثري لو نوماسملا هتوخإ هتثرو مهدحأ تام '

 هتثرو توم نأ لبق لسأ نإو تلق هلاحم هوبأ وه ءال لاق ؟ امهنيد فالتخاب تملا نع تلاز هتوبأ تيأرأ

 ءالوم لوقتف لوقلا اذه ىلوملا ىف لقت مل مف تلق معن لاق نين.دلا فالتخاب ثاريملا مرح امبِإو تلق معن لاك

 هقتعأ اذإ نولوقي مهنإف لاق هءالسإدعب تام نإ هثرو قتعملا لسأ اذإف امهانيد فلتخا ام, هثري الو هقتعأ نم

 : ىأبف لاق ؟ هقتعأ مثريغو نيءاسلل هؤالو تبث مفكر كلقاعللإ عجري الو نيءاسلا هؤالو تبث سلا |!

 ىذلا نإف لوقت ام ىلع كلد امو لاق هنيعب هل كلام ال هنأل مهل هثاريم نكلو هنوثري اوسيل تلق ؟ هنونرإ

 ثراو الو تام ول ىمذلا تيأرفأ تلق ال لاق ؟ ًارفاك اوثري نأ زوجيفأ تلق ؟ اثاريم الإ هنود ال يأ

 ٠ كلذكو تلق معن لاق ثاريم هنأ ال هلل كلام ال هنأل تاق نيدسمال لامت ؛ هئاريم نمل هنيد لهأ نما 2



 دامك
 ضعب اًده ىف انكريش دق لاق « ضعب نود رمألا ضعب ىفو للا ىف معن تلق : لوقت اذكبف لاق « هريغ نعال سو

 اترضح نمل لاقف « هريغيف ةجحلا ىرن امفو دمحم مل امف مركرشأ الفتلق .ال:لاق ؟ مه.نم كلذ تدمحفأ تلق ؛ كباحصأ

 نم ميسم نإف لاق 6 هنا تواجب كلدبو معن اولاقف ؟ قتعأ نمل الإ ءالو ال نأ ىف كبحاص لاق أ : نييزاجحلا نم

 ترصق نإف لعفا اولاق ؟ يل همالك ىلوتأ وأ - هملكيف لاق . معن: اولاق مسملا قتعي ىمذلاو ةيئاسلا ف فلاخم

 نم الإ ثراو هل نكي مل اذإ هثاريمو ةبئاسلا ءالو ىف لوقت ام ةئاسلا ءالو ىف كباحصأ نع ,لكتأ انف لاق « انملكت

 معن : لاق ؟ بيسءلا بيسملا قتعمأ ةنيبلا ةححلا تلق ؟ كلذ ىف ةح+لا امش لاق هل هثاريمو هبيس نمل هؤالو تلقف ؟ هبيس

 05 نكي مل اذإ هقتعأ نمل قتحملا ثارتم نوماسملا لعجو « قتعأنل ءالولا )سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف : تلق

 ؛ ةجح اهءارو ديرب ةفصنلا قيرط كالس ادحأ سسحأ انه ت تلق ؟ هذهريغ ةدحنم لبف لاق « ةضب رد لسان هم نو

  ؟ اذه ىنعم امو لاق «ماح الو ةليصوالو ةيئاسالو ةريع قا لاو ىلاعتو كرانت هللا لاق : هل تلقو . ىلب :لاق

 ىف لعفيو « هئرأ ال لوقيف ةبئاس ةيلهاجلا ىف هدبع قتعب ناك لجرلا نأ معزي ملعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمس تلق

 « ماح الو ةليصو الو ةبئاس الو ةربحن نم هللا كا 0 ل ةليصولا

 ابكلام كله ىلإ ماخلاو ةلصولاو ةريحبلا درو قتعأ : نا ءالولا نأ ىضقو اف مهطورش لطبأف متلعج ام ىنعم ىلع

 اذهو . معن:تلق ؟ ملاهبلا ضعب ىلع ةبئاساا دحأ لوأت لبف لاق « مئاهبلا ىلع عقبال نأ مالسإلا يح ىف قتعلا ناك اذإ

 تلق ؟ كتمتعأ دق كلوق فالخ سيلأ ةيئاس كتقتعأ دق كلوق تيأر ءآ لاق « ةسلاو ل معلا لهأ فرعي امي نيلوقلا هبشأ

 : تلق « طرش ىلع هقتعأ اعإف اعم اتجرخ ناتلك اميف : لاق هر ا

 « قتعأ نمل ءالولا» لاقف ؟ طرعشلا لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لط اف نيعئابلل ءالولا نأ طرش ىلع ةربرب تقتعأام وأ

 ءالولانأل « هيلع عببلا دقعنا ابإو قتعلا عاتبملاو عئابلا طرشش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لطبأ اذإف تلق : ىلب لاق

 ؟هئراالو ءالولا هلف تلق نإفلاق ؟ نيسدالا نم هريغا هلعجم ملو قّعملا طرش لطببال فيكسف قتعملا نإ هدر عا لل

 ثتاربملا هعنمأو ءالولا هل تبثأ نأ زوحنال لاق + هئرب الو هريغل ءالولا نأ هلع طرتشملا قتعمال ءالولا ًاذإ لقف تلق

 0 ةنزاكا ىرستيو ةابأ كله لجرلا تيأرأ هل تاقو ( ىفاةثلللاف ) دحاو امهانيدو

 قتعأ نمل ءالولا اعإ » سو هيلع هللا ىلص ى هنلا لاق لئاق كل لاق ول تأ رفأ تلق « هلعفو هكلمب اقتع نمل لاق

 | اح اوه دلولاب اسقتعي و هتبراح تدلو 55 هالك نإو هقتعف هابأ ثرو اذه « نيده نم دحاو قتعي و

 || هنآ الإ هلع كتجحو  انتيح له قتعم ريغ ام ماك نأل ءالو نيذه نم دحاول نوكي الف توملا دعب هب اهقتعأف

 « نيقتعملا ناعم ىف اذهو « كنم ةجح اذهب ىنكو ال لاق ؟ هؤالو 0 سس ٌقرلا هنع لاز

 000 0 15) ةيداحأ نورك ذي عوقلا نإف لاق. نيقتعملا ناعم ىف ىذلا نمرثكأ اذهو قتعملاوه ةيئاس قتعملاف تلق

 6 هل ةؤالوو رح وبق ةئاس لجر قتعأ نإ لوقن نو تلق « ةبئاس قتعأ ةعتلب ىبأ نب ىطاح نأ اوركذ لاق

 مالغ هباصأف جالا نم لجر هقتعأ ةبئاس نأ راسي نب ناملس ركذيو مهلوق قفاوي ام نامعو رمع نع نوركذيف لاق

 )0 ال الإ 4 نع هل نوكمال 1َذإ لاق ء ىبا باصأ ول هيلع ىضقملا وبأ لاقف « هلقعب مملع رمت ىضقف موزع ىنب نه

 ىأر ول هنأل تلق ؟ نبأ نمو لاق : هششأ انلوق تبث اذإ اذه هل تلقف « مقرألا لكما 1ذإ ويف رع لاق « مقرألا لكم

 القع هيف ري مل نوفرعي ال اوناك املف هلاو٠ ىلع هلقع ىأر نو وكب نأ هبشي نكلو « هلقع مهملع ىأر نيماس دلل هركلو

 ومجزي مث تلق ؟نبأو لاق « هنوفلاخم اوناكاولاق ام لمتحم ثيدحلا فاك ارا لت الب ل لال دلو قرح نع
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 ءالولا نأ هريغ هقتعأف عاب نميف ءالولا طرشش نع رابخإلا ىلع « قتعأ نم ءالولا اممإف » ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج ذإ قتعل الإ نوكي ال ءالولا نأ ماعلا ىلعال اقتعم ناك اذإ قتعأ ىذلل

 ؟ اذهب لوقتف ثيدحلا اذه تبثت مل لف ةفصنلا ةياغ فصنملا لوقلا اذه لاق . هيديىلع مسأ نمت قتعم ريغل ءالو

 : لاق . ثيدحلا نم عطقتنلا الو نيلوبجلا ثيدح تبثال تنأو نحنو عطقنمو لوب# لجرنع هنأل تلق

 قحلا تيبثت نم انفصو امم ىلاعت هللا ءاش نإ كلذو معن تلق ؟ قتع مدقتي مل اذإ سايقلا فلاخم هنأ كل نيس لبق

 ىلع تبشي تلق نإف لاق . هفالخ تش. نأ زحب مل قّعلا توبتي تش ناك اذإ هنأو قتلا ترش هلل

 ىمذ رفاك كوامم ىف لوقت اه : تلق . هقتعأ امأكف هيدي ىلع ملسأ اذإف قتعاا نم مظعأ هنأل مالسإلاب قولا

 اتيقر نوكيو هديس ىلع عابي مأ كل هؤالو نوكيفأ : تلق . معن لاق ؟ اتباث همالسإ نوكسأ كيدي ىلع ملسأ كربغل

 نوكي مالسإلا ناك ولو اقتع مالسإلا تلعج كارأ تسلف تنق . هارتشا نمل اقيقر نوكيو عابب لب : لا

 همالسإ ناكو ارح هيف اذه تلق ىذلا رحلا ىمذلا ناك كلذك ناك ولو :هسفن قتعت نأ ىدنلا 21 لا

 نم مالسإلاب جرخم الو هوقرتسي نأ كدنعو اندنع مهلف نيداسملل اكولمب ناك نإ هنأل هيدي ىلع مسأ نم قاتعإ ريغ

 اكولم نوكي فيكو نيييذلل كولمع سيل لاق مهيلإ هن عفديو عابر نأ ىغنيف نيبمذلل اكولمب ناك تلق نإو مهدبأ
 تلق « ربخلاب لاق ؟ قتعلاك مالسإلا نك ٍفيكو تلق ؛ رح وه لب نيماسسلل الو هتداهش زوو مهتراون وهو محل

 ىلاوي لجر ىد» ىلع مسي ملو هل ءالو ال ىذلا ىف تلق فيكو : هل تاقو « ىلاعت هللا ءاش نإ كعم هب انلق تبث ول

 ؟هئالوب لقتني نأ هلزوكيأ غلب اذإ ذوبنملا تيأرفأ تلق « هؤالو كلو رحوه ذوبنملا ىف لاق رمعنأ اسايق لاق ؟ ءاشنم

 ؟هسفن ىلع دقعي ملو ةيرح هب قبس ملام هيلع دمعي نأ ىلاولل نوكيفأ تلق هيلع ءالولا دقع ىلاولا نأل ال تلق نإف : لاق ٠
 رخآلا ىلع نيعزانتملا دحأل هب نوكي مدقتم ببس ريغ ىلع ىلاولا يع وأ تلق ؟ ىلاولا ن. مح اذه تلق نإف لاق 1

 ىلاولا مع ءالولا تبئيفأ تفصو اك ناك نإو « هحلصي امو هن. هل دبال امف كاحلا هيلع عبي اريغص نوكي وأ قح ٠

 تنأف هنع لقعي ملام هئالوب لقتني نأ هل لعجت الو « ءالولا هيلع تبثأف ىلاو اذإف تلق ؟ هيلع ىلاوملا تسقف طقتلملل '

 نإف : لاق , حلا عيسفي نأ هيلع موكحمال نأ تمعز دقف تلق ؟ طرقللا ىف كلذ تلق نإف لاق « هئالوب لقتني لوقت . ْ

 طيقللا تنق ؟ امبقارتفا نيأو لاق  ناقرتفي امبف تلق ؟ هنع لقعي مل نإو لقتني نأ ىلاومال الو طيقلل سيل تلق

 رثكأ طبقل ريغ ىلع معنأ نإف تلق « هيلع طقتمملا نم ةمعنب نكتلو لاق « هنم اضر الب مسح همز امتِإو اثيش ضر ملا

 تلق : ال لاق ؟ هؤالو اذه دحأل نوكيأ الام هاطعأو نجسو قر-و قرغو لتق نم ذقنأف طبقللا ىلع ةمعلا ند

 لاق ؟ هيلع هتسق فيكف هاضر ريغب هب تبقي ىذلا طيقلل فلامع وف ءاضرب الإ ءالولا هيلع 0 00
 فورعم تراث ثيدح اندنعو ؛ فورعملاب سيل لجر نعوه هلثم تيئياممسيلو :انلق# رمش لاى

 ةبه سابع نياو ةنوميم تزاجأ دقف « سابع نبال راسإ ىنب ءالو تبهو لسو هيلع هللا ىلص ىناا جوز ةنوميم نأ

 نوكي نأ لمتحيفأ انلق « هتبه نعو ءالولا عب نع ملسو هيلع هللا ىلص هنا لوسر ىهن لاق ؟ هتكرت فيكف ءالو

 ةنوميمو سابع نبا لبحيال لئاق كل لاق نإف : تاق « هريغ لمتحا نإو مرحتلا ىلع وه لاق ؟ ميرحتلا ريغ ىلع 5
 تلق »ع ةحيدح ملسو هيلع هللا ىلص ىتنلا عم دحأ ىف سيل لوقف اسأر ثيدحلا امهنع بهذي دق لاق ؛ هين هجوب 3



500 
 كلذ دارأو هيفت هنم دولوملا نأب رارقإلا دعب دلاولا دارأ ولف : تلك معن لاق ؟ دلاولا نم قولخم دلولانأ هف جكحلا

 ىضرو لجر ىلإ 00 اال زل واول ل6 لالا. كلذ بلس حاول آلو ان نكي م دلول

 بستنمل نكت مل هيلإ بستنملاىلإ بوسنملا مأ
 نأدلعو رخآلاىلإ امهدحأ بستني نأب ىضارتلا عم اقداصتو لجرلا كلذ

 امن دحاول الو اممل كلذ نكي مل ةهبشب ابثطو همأ الو ةجوز هلإ
 اهادحأ نيرمأب ىسنن نإ انأل تلق معن لاق ؟

 اقداصت اذإ ىضارتلاب بسنن الو تلق معن لاق ؟شارفلا دعب ةفطنلاو نئارفلاب ةبشلاب بسنلا توبث هانعم لثمفو شارفلا

 و اواو نع قنا كب اذإ
 ءالولاو تلق معن لاق . ةيدوساا 0

مل كنم لف قتعلاو كقتعب قرلا نم كك وام كجارخإ وه
 تيضر ولو : تلق ٠ معن لاق ؟كبلع هدر كك 1 نكي 

 ىلا ةقكم قه تفصو اب لوزي الف تبث ادع ناك اذإف تلق . معن لاق ؟

 تيبثت ىف هلع انعمتجا ىذلا ىنعملا نأ فرعتعأ ؛ ءالولاو بسنلا

 امينضارتي | 00117 و يدلل لولاو تنل ولا « هلإ بستنلاو بسحتلا ىشو نإو لقتال ءالولاو سل

 0000١ ناتلالا ) ؟ كلذ ناك ىنلا ببسلا قرش لبف ضانا عامجإو رثألاو ةنسلا اذكه . معن لاق

عأ ىلاعت هلاو ىدنع نيب كلذب يح ىذلا ىنعلاو ةيافك انفصوو تفصو ام دحاو:ق
 هللا نإ تلق ؟ وه اق لاق . ع

 هبحاص ىلع امهنم دحاو لكل تبثت
 تايانلا لقعو ىلاوملا

 كل كلذ نكي مل هعيبت وأ هءالو تهم نأ

 ىف قوملا توبث نم تفصو امو ةفطنلاو شارفلاو

 ىلا قوقحلا تناكو اهريغو ثيراولا ىف افوقح دلاولاو دلولل تبثأ لجو رع

 ءالوو ثيراوملا ىف اقوقخ دلاولا ىدلاو ىلع مألا نم دلوللو « دلولا دلو ىلع دلاولل تنثت

ثب امتو كلذ نم امهقح دلولاو دلاولا كارت ولف « كلذ ريغو حاكنلا ةيالوو
 امهنابآل هكرت امهل نكي مل امبسقنأل تب

 ال19 تاما وأ. هلع ةالضلا ةءالو ىف بألا نع هقح لطم نأ نئالل'ناج ولو 'امبتضع وأ امهئانأ وأ

 تيئادق هنآل ٠ هتصع الو . هتوخإل الو هئانبأ الو هئابآل كلذ
 لطي نأ هل زحب مل ٠ ىج ول هنع لقعلاو لتق ول

 اذه ناكاملق . دلولا لاخلا هذه لثمو ,
 اهموبث دعب اهلازإ دلاولل زوحمال دلولا ىلع قوقح هتبصعو هئانبأو هئابال

كنف تلاع لع لخدف هدلب ملهنأ ع دق نم بسن هتاصعو هئانبأو هئابآ ىلع
 

سلا ند ثتاريم نيمململا نم د لش ند الو
وملاو هل بسن نم تك هلإ ب

هل تبشي اف دواوملاك قتلا ىل
 لقع نم 

 ةقتس مل لجرالو ىلإ بستن نأ زوجمال كلذكف ٠ كلذ ريغو انور لوك

 مهمزلبال ام مهملع تبثي نأ © روح الك ينالو هتشعو هئابآو هدلو ىلع تش

 نأ كل زاج لف تلق ىلاعت هللا ءاش نإ تفصو اك اذه لاقف لقَع نم

و ؟ ىنعم ىف هفلاخمو ىنعم ىف هقفاوت
نلا ىف قوقحلا تيبثت ىف تفصو ام

لع سايقلا امأ : لاق . ءالولاو بس
 ثيداحألا ى

 ٠ "تيدح لاق ؟ كاذ امو تلق . ةماق هف كلع ةجحلاو هتلفغأ كارأ ءىث الول تلق كف سانلا فرعي امو تركذ ىتلا

 كئثيدح نم هريغ فلاخ هنأل لاق .

 هسفت ىلع ءرملا تبش ىذلا نأل

 ٠ تبثي ل رمأب مهل الو تبثيال رمأب هريغو

 ثيدحلاب لعلا لهأ دنع ثيدحلا اذه لثم تش سبل هل تلق ز

تبتت نأ انيلع ناكو هتبثت مل هنم تبئأ وهام كفلاخ ول تلق . هنم تنثأ
 | تاق لاف - فشألا درنو تباثا 

 نأو ابتالخ لمتحال تث ول تلقن ؛ ءالولا ىف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كثيدح انئيدح فلاخم أ اتباث ناك ول

وت ثيداحألا نم هل اندجو امو
اق « هريغ عم ءانلمعتسا ابيج

 'حفيكف ل

 ٌرَعلا دع ن 9

 وه ىذلا

 تبث ول اعم نيثيدحلا هجوت دحين انأل ايفلاخعال

 كلوق هجوبو هسفن نع هلقن ولو ادبأ هنع لقتنيال قتعأ نمل ءالولا لامي : تلق ؟ اتباث ناك ول هفف لولا نوك, ناك

ررحتلو لضألا ىف اذك لا دَّحأ لبق
 . هححصم هبتك . ةرابعلا 



 4 كل
 هع 0 رخآلاو انا مثدحأ كرتو نونيلا تام 2 نون ةثالث هثروق تنلا ا نأكارلو لاملاو ءالوأا ثارتم لا

 نااللف متوانبأ نينبلا ةثالثلا ثرو مث نينب ةثالث هثرو هنأ ىلع نينبلا ونب مدتقا لام دجلل رهظ مث ةسمح رخآلاو
 اعابرأ دجلا ثاريم ثلث نيئبلا ةعبر اللو دجلا ثاريم نه هيأ ةصح كلذو  دلا ثاريم ثلث هيبأ ثاريع .درفنملا
 ثتاريم نم مهيأ ةصح كلذو . مه اسامح دا ثاريم ثلث نينباا ةسمخللو ؛ مهيأ ع ةصح كلذو مهنيب

 للرلا تاق ادع لكحر 0 . ءالواا ثاريم ىف ناحدي الو نلخكد تانب لاثملا ىف مهعم ناك واو ١ مدح
 ائيش قتعملا دلو عمم دجلا ثريال هدجو هتانب نود هدلو )و: ووك ذل قتعملا ىلوملا تايم اروك د ادالوأو كاب كرر 2

 لاملاف هيبأل وأ همأو هيبأل هتوخإو هابأ كرتو قتعملا.ىلوملا تام نإف ٠ اولفس نإو هدلو دلو الو رك ذ موف ناكام

 تام اذإف هتبارقب نولدي امنإإ اوناك اذإ ىلاوملا ءالوب ىلوأ هوبأف هيأ دنع تلا نوقلي اعإ مهنأل ةوخإلا نود باالل
 ثاريملا لاق نه مهنف : خألاو دجلا ثاريم ىف انباحصأ فاتخاف هبأل وأ هءأو هدأل هتوذإو هدج كرتو قتعلا لولا
 نإو هننا نمو حألا نبا كلذكو لاق لوقلا اذه لاق ن.و « دجلا لبق بأ تيملاو هعمجم هنآل كلذو دخلا نود خاالل

 لاولا ءالو ىف خألاو دجلا لاق ن٠ انباحصأ نمو « لوقأ اذهبو دجلا لبق قتعملا ىلوملاو مهعمجم بألا نأل اولفس
 بسشي نم لوأو ٠ ءاوس هيف نانوكي بأ تيملاو هعمجيف هيلإ بستني بأ لوأ دنع قتعللا ىلواا تاي دحلا نآل ةلزمع

 ةونألاب دجلا هيف عرش امه بأ قتحملا تيملاو ,دسملا كرش, نأ ىلإ بهذف هوبأ دجلاو هنبا تيلاو تيلاوبأ تملا هبلإ
 نيبو هنيب ىوس اذإ خألا ىن نم ىلاوملا ءالوب ىلوأ دجلا لاق اذه لاق نمو « ءاوس امهنأ ىلإ بهذيو هتدالوب نبالاو

 ءالوب ىلوأةوخإلا ونبو دا نم ىلاوملا ءالوب ىلوأ ةوخإلا ( قفا _ةلالاف ) تبملا نم برقلاب دجلل لالا لعج خألا
 لاملافقتعملاىلوملا ثامو همعو هدج كرتو قتعماىلوملا تام نإ امأَف « هسايقو هلكبابلا اذه اذهىلف « دا نم ىلاوملا
 دجو همعكارتو لجر تام ولو « هتبارقب ىلد نه عم هل ءىثث الف دجلا ةوبأب الإ ةبارقب ىلديالمعلانأل معلا نود دجلل
 دج دنع تملا ىقلي هنأل معلل لاملا نوكي نأ دجلا نم ىلاوملا ءالوب ىلوأ ةو>إلا لاق نم سابق ىلع اهيف لوقلا ناك هيبأ
 دجلاو خألا لاق نمو هبأ دجلق دلو رمل ب ف كي مون اولفست نإومعلا دلو كلذكو هعزانب ىذا! ليقارعمجم
 بألا د عزانملا نك نإف ( قفا _ةلللاو ) هدج وبأ هيبأ دجو هدج دنع هاقلي معلا نأل ءاوس معلاو بألا دجف ءاوس
 ىلوملا تام اذإو ( .قفا: لالا ) قتعملا ىلوملا نه برقلل خأالا نبا نه ىلوأ دجللا نوكي اك ىلوأ بألا دجف معلا نبا
 بيرقلا معلا نبال لاملاف ديعب وأ بيرق مع نياو همأل هاخأ كرتو قتعملا ىلومال ثراو الو قتعملا ىلوملا تام مث قتعملا
 نم هنم دعقأ وه نم هتبصع ىف ناكو هتبصع نم مألا نم خألا ناك نإف « ةبصع نوكيال مألا نم خألا نأل ديعبلا وأ
 هتيضعو هتبصع نم وه ىذلا همأل ةرحأ ىردصا كإف قدعملا كدا لإ دعقأوه ىذلل ناك هتبصعنم وه ىذلا همأل هيخأ

 اودعب هتلصع ىف لوقلا كلذكو مألا ةدالوب مهنم درفناو بسنلا ىف هتيضع ىواس هنأل مألا نم خالل هلك ثارملاف

 . قفوملا ىلاعت هللاو « كلذ ىف فالتخا ال « اوبرق وأ

 ءالولا ىف فالحلا ١
 رثك ىلع رئألاو لوقعملاو سائقلاو ةنسااو باتكسلا سانلا ضعب ىل لاقو : ىلاعت هللا همحر ( قئا:شلالاف )

 : تلق . عضاوم نوكيف هريغ هيلع سيقن مث عضومفف الإ هنم كنا ال نحن و هريغو ةبئاسلا ءالو لصأ ىف تلق ام
 ةنسلاو باتكلا نأ عفدتأ : تلق . قتعملل نوكي اك ءؤالو هل ناك لجرلا ىدب ىلع ملسأ اذإ لجرلا لاق ؟ كاذ امو
 الف تبث اذإ بستلاو تلق . ال لاق ؟ بسنلا تويثك ءالولا هل تبي قتعلاب معنملا ْنأ نم انفصوام ىلع لذي سايقلاو

 (؛ العز



 : 1 م
 ثارمملاو مث ريغ مهعم نكي مو 260 هيلاوم كلو َق ملا نم ةوحالل قح الف هل ةرحإو ةبآل ةوحإو دَنأو هنال

 اوناكامةوخإلا ءانبأ ةلزنم اذكهو . ادحاو مآلاو بأالل ةوخإلا ناكولو بأالل ةوخإلا نود مألاو بألا نم ةوخالل

 لعحاف مهعم دحاول وأ مألاو باالل ةوحالا قل ددعقلا ناك نإف رطل صضعب ند دعقأ ءعضعب ناك اذإو َ نا وحس

 ةبارقىف مهايإ هتاواسمو مهنود مألا ةبارقب هدارفنالو ددعقلا ىف هتاواسمل ددعقلا ىف هلثم اوناك نإ كلذكو . هل ثارملا

 مهتبصع ةلزنم اذكهو قتعلا ىلوملاب ددعتلا لهأل هلعجأف مألاو بألا ىنب نوذ بأل خألا نبال ددعقلا ناك نإف بألا

 0 اةللدكو تفعأ نم تترو ةأرمإ ةقتعملا تناك نإف ( قنات لالاف ) ءالواا ثاريم ىف اوبرق وأ اودعب مهلك

 ثتريو اولفس نإو عع نم ع نعم ريغو اهريغ دحاأدالو اهمأ الو اهوبأ م ند ت1 د 1 نم و

 نإو ناك ذلا اهدلو دلوو اهدلو ضرآقنإ نإف ثانالا نود ردا كلا لحرلا دلو ثري 5ك تع نه ةقتعملا ةأرملا دلو

 انربخأ ( قفا لالا ) اهدلو ةبصعال ايتبصع لاجر نم ا ىنانلا كرفأ ةثرو ةفتعاب ال ىلوم تام مث اولفس

 نب قدا نب نمجرلا دبع نب 0 ىنأ نب كلملا دبع نع مزح نب ورم نب دمحم نب رك ىنأ ننس هللا دبع نع كلا»

 مأل نيذلا دحأ كلبف ةلعا لحرو مآل نانثا ةثالث هل نينب كرتو كله ماشه نب صاعلا نأ هربخأ هنأ هنأ نع ماشه

 كرتو ىلاوملا ءالوو هال ترو ىذلا كله مث 5 هيلاوم ءالوو هلام هنأو ا ىذلا هوخأ هثروف ىلاومو ل كرتو

 اع ةلدك نيل وأ لاقوا : ىلاوملا ءالوو.لاملا نم: زرحأ ىأ ناك ام تزرحأ دق هنبا لاقف هبال ءاحاو هنأ

 اا 1 1١ دقق نابعلا امخاق ؟ انأ هثرأ تملأ مويلا ىحأ كلهول تءأرأ « الف ىلاوملا ءالو امأف لامل تر

 قع نإ نابآ َدْنَع انلاج ناك هنأ هربخأ هابأ نأ ركب ىنأ نإ هللا دع نع اكلاف ان خا (. قنا: لالا: ) ىلاوملا

 ند ثرحلا ىب نم لحر لعد ةنيهج ند ةأرما اك جرزخلا سس ثرالا ىنإ نم رفنو ةنيهج ند رفن هللإ مصتخاف

 هتثرو تلاقف اهنبا تام مث ابجوزو اهنبا امثروف ىلاومو الام تكرتو ةأرملا تتاف بياك نب ميهاربإ هل لاقي جرزخلا

 انلفااهذلو تان اذإف ٠ انتبحاص ىلاوم مث اعإ كلذك سيل نوينبجلا لاقو . هزرحأ اهنبا ناك دق ىلاوملا ءالو انل

 ىحبإ نع سنأ نب كلام انربخأ ( قفا تلالاو ) ىلاوملا ءالوب نيبنبجلل نامع نب نابأ ىضقف مهثرن نحمو مثؤالو

 قتعام دعب دبءلا ىفوتف انارصن هل ادبع قتعأ زيزعلا دبع نب رمع نأ مكح ىلأ نب ليعمسإ نع ديعس نبا

 اذهبو ( ىتان هلالاف ) نيملسملا لام تيب ىف هلءجأف هلام ذخآ نأ زيزعلا دبع نب رمع ىترمأف لممسإ لاق

 " نادك

 ءالولا كولا كاريم

 هثرو قتعملا ىلوملا تامث مب ةتعأ وش ىلاومو تائيو نينا كارو لدحرألا تام اذإو :ىل اعت هللا 8 )قفا اال( /

 هباصل قتعملا نبا هثرو مهقتعأ نيذلا كاولا دحأ تام مث ادلو كرتو نينبالا دحأ تام نإف . هتانب نم دحأ هثرب لو هانبا

 دلولا دلوو دلولا ثاريم اذكهمش هنا نا نود هءلصا هنال هثاريم ناك كرلا توم موي تام ول قتعملا نأل هخأىب نود

 .دحاوبأبهيلإ برقأ ناك مهأف قتعملا ىلوملا توم موي قتتعملا ىلوملا ىلإ ادب أ دلولا دلو بسنأ ىلاوملا ىف اولفست نإو ادبأ

 كرتو ةثالثلا نونءلا-تام مث نينب ةثالث كرتو'قتعملا تام مث امالغ لجرقتعأ واو قتعللا ىلوملا ثاربم عيمج هل لعحاف

 | )ال بش  ةرضع لع, لوملا ثاريم اومستقا  قتعملا ىلوملا تام مث نينب ةمسمح رخآلاو نينب ةعبرأ رخآلاو انبا مهادحأ

 فالتخال هتغرو مثو دئموي .تام ول دجلا ثازيم نومستقي امك م,سأ ةسمح ةسمخللو مهسأ ةعب رأ نينبلا ةعبر اللو هس

٠. 

 . ةحدوصب 0 لمات (« م نإو (( رهاظلاو خسنلا ف اذك ميعم نكي لو : هلوق (1)



 ا
 نيماسملا لوم هل لاقيألو دحأ ىلوم اذهل لاقي الققتءملل هيلع ىرحت ةمعنب ءالو هل تدثي مل نمو هظفتلاف اذوبتم هدجو وأ

 نم لجو ع هللا نأب هوثرو نكلو هوثرو ءالولاب سيل هل لبق ؟ نيماسملل هلام ناك تام اذإ هلاب اف لئاق لاق نإف

 انمن ناك فورعم كلامهل اق تسسنناالو ءالوب كلام اذه ثاريل نكي مل املق هنود هل كلامالاه وخان ل

 ىذلاو نيماسملا نم اهابحأ نم ىم فرعي امل كلامال نيماسملا دالب ىف ضرألا لبق ؟ اذه هبشي امو لاق نإف هولوخ

 مىكلو رفاك وهو مهنم هقتعأ نم هثري مل هوقتعأ اوناكولو . هيلاوم مهنأ ال مهتعاخل هلام نوكي هل ثزاو الو تومي

 هقتأ هنأك تح ءالؤلاب هنوثري مسمنأ تام اذإ هل ءالوال ىذلا ىف نيماسملا مَح ناكولو . هل كلامال نآب هلام اولرح

 لعجف اماسمو هيلع قرال ادولوم اهيف ناك ىتلا لاحلا ىلإ رظني نأ امهدحأ . نارمأ هيف انيلع بجو نيماسملا ةعامج

 وأ هلام لاحرلا نم ذتموي ءاجألا ةثرو انثرو اوتام نإف مهنم ثدح نم نود نيماسملا نم ذئموي ءانحألا هتثرو

 نيلاحلا نم ةدحاو ىف لعمت الو . ءالولا ثاريم مسق مهنيب هانمسق هتثرو تومم موي نيماسملا نم ايح ناك نم انلعج

 عنص, اك هثاريم نم هظج مهنم دحاو لك انيطعأ مث نيماسملا نم ضرألا ىف نم انيصحأو دلب لهأ نود دلب لهأل هلام

 مم ريغ نود هيف تومي ىذلا دلبلا لهأ هئاريم نوطعي امإ نوماسملاو نحنو ضرألا ىف اوقرفتف ادحاو تقتعأ ول ةعامم

 ىل هلا لوسرو دحأل ىلوم نوكي فيكف دحأل ىلوم هنأ نمال تفصو ىذلا هجولا نم نيملسملل هانلعج امنإ انكلو

 ()دك أبقتعملل ءالولانأ نيرمأ تيدثت قتعأ نلل ءالولا امتإ هلوق فو «قدعأ نمل ءالولا اعإف» لوقي ملسو هيلع هلل

 ضام قتعلاف ةبئاس هل ادبع قتعأ نمو ( ىف: ةلالاؤ ) قتعم ريغ اذهو قتعأ نل الإ ءالولا نوكيال هنأ قنو
 لوس رلعءج دقو قتعم اذه نأل ةبئاسلا ريغ هنم ثاريملاو هيلع ءالولا توبث ىف ةبئاس قتعملا فلاخم الو . هؤالو هلو

 هالوم هثري ل قتعملا تام نإو ملسمال ءالولاف اكرمشم قتعب مسملا اذكهو قتعأ نل نمل ءالولا سو هيلع هللا ىلس هلل

 مل قتعملا لسملا تام نإو قتعملا كرسشملل ءالولاو زئاج قتعلاف ىمذلا ريغو ىمذلا كرشلا كلذكو , نينيدلا فالتخاب
 الو رفاكلا ملسملا ثريال نأ ىضق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو نينيدلا فالتخاب هقتعأ ىذلا كرمشملا هثرب
 رخآلا نود مهم ادحاو صخم مل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ءالولاو بسنلا ىف اذه ناكف مسملا رفاكلا

 وأ قتعلا دعب كلذ هنع قتعملا لبقو ةيرحلاب هرمأي ملو نالف نع رح تنأ هدبعل لجرلا لاق اذإو ( قنانتلالاف )
 ىلوملا تام اذإو ( قفا: ةلالاك ) هقتعأ هنأل هل هؤالوو هنع هقتعأ ىذلا نعال هسفن نع رح وهو ءاوسف هلبقي ملا

 تناكوأ ةجوز وأ ةضيرف لصأب هنوثري مأل ةوخإ وأ ةيصع وأ ةضيرف لصأب هثرت هببأ لبق نم ةبارق هل تناكو قتعلا
 قتعملا ىلوملا ماق ةبصع نكي ل نإف . مهنع قب نإ ائيش ةبصعلاو مهضئارف ضئارفلا لهأ ثرو جوز امل ناكو ةأرما ١

 2 ىلوملا تام مث قتتعملا ىلوملا لبق قتعملا ىلوملا تام اذإف ٠ ضئارفلا لهأ نع لضفلا ْذِخْأف ةبنضعلا ماقم
 هللا ءاش.نإ كل هقصاس !ك ندَشْلا ثاريم ءالولا ثاريم فااخ هاك هثاريم زوحمال .ثراو هل وأ هلاوم ريغ هل ثراو

 لضفام وأ قتعملا .ىلوملا لام مسقأف قتعملا ىلوملا توم موي ءايحأ تانبو نونب قتعملا ىلوملل ناك نإف رظنأف . ىلاعت ١١

 قتعملا ىلوملل نينب .الو قتعملا ىلوملا تام نإف ائيش هنم هتانب ثروت الف قتعملا ىلوملا ىبب نيب هنم ضئارفلا لهأ نع ٠

 ىلوملا دلو دلو نم قتعملا ىلوملا تام مون ءايحألا رظنأف بألا لبق نم بسن ةبارق وأ نولفتسم دلو دلو هلو هباصا 5
 نإو . هدلو دلو نم قب نم نود هل ثاريملا لءجأف طقف دحاو باب قتعملا ىلوملا ىلإ دعقأ مهنم دحاو ناكنإفاَقبملا |
 ةوخإ هلو قتتعمللا ىلوملل دلاو الو هل دلو الو تام قتتعملا ىلوملا ناك نإف اعرش مهنيب ثاريملا لعجاف ددعقلا ىف.اووتسا 4

 .؟هلماتو'. لصألا قف اذك لا الإ ءالولا نوكمال هنأ قادوا هلوق )١(
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 ءالولا امإف كلذ كعنءأل لاقف د ملسو يلع للا. ىلص هللا لوسرا كلذ ترك ذف انأ اهءالو نأ ىلع اهكعينن ابلهأ لاقف

 تلاق اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع هبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ ) قناتعلالا ( 2 قتعأ نا

 كلهأ بحأ نإ ةشئاع امل تلاقف ىننيعأف ةنقوأ ماع لكىف قاوأ عست ىلع ىلهأ هداك تالت اق ةرررب اخ

 ىلإ تلاقف سلاج ملَسو هيلع هللا ىبص هللا لوسرو املهأ ىلإ ةهريرب تهذف تاعف ىل كؤالو نارك مهل اهدعأ نأ

 ةشئاع هتربخأف املأسف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ عمسف ممل ءالواا نوكي نأ الإ اوبأف كلذ مبيلع تضرع دق

 لوسر ماق مث ةشئاع تلعفف « قتعأ نمل ءالولا نإف ءالولا مهل ىطرتشاو اهءذخ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 باتك ىف تسيل اطورشش نوطرتشي لاجر لاب امث دعب امأ» لاقف هيلع ىنثأو هللا دمحف سانلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هلل

 قلوأ ةطرقو ىحأ هللا ءاضق طرش ةثام ناك نإو لطاب وهف هللا باتكىف سيل طرش نم ناكام ىلاعت هلل

 طلغ دق لئالد ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةورع نب ماشه ثيدح ىف ( قفا“ ةثلالاف ) « قتعأ نمل ءالولا امنإو

 ةباتكلا طلغ دق الإ هارأ الو لاح لكب بتاكملا عيبب سأب ال لاقف معلا لهأ نم مهبهذم بهذي نم اهضعب ىف

 هَل لوسر زاجأو تعبو ةبتاكم تناك ةريرب لئاق ىل لام هعببب نأ سأب الف بتاكملا زجع اذإف ةتباث

 0| |( 2 ةئواسم بضدتو .اهبياتك ى. نيعتسن تءاج ةريرب نأ ئرت الأ هل تلقف عييبلا مسو هيلع هللا ىلص

 امأو زجعلاب اهاضر ىلع كلذ لد عيبلاب تيضر اذإف زجعلاب اهاضر امأ لاق زجعلاب اهاضر وأ اهزجع ىلع ةلالدو

 دق لاقف همو# تلح اذإ بتاكملاو هل تاقف قتعلا لجعت ءاجر زجعلاب ىضرتو ةزجاع ريغ نوكست دقف اهزجع ىلع

 هيف فلتخم الف اذه امأ لأق قريو قتعيو هعيب هبتاك ىذلل انلعجو اقيقر هانددرو هريغ هنع لأسإ مل تزجع

 لام هل ملعي الو ىدؤي الف هموحن لحن وأ تزجع دق لوقي نأب الإ هزجع معي الو تلق اقيقر در زجع اذإ هنأ دحأ

 اهاضرو قاوأ اهيلع تيقب دقو ةقوأ ىف امام تلف لاك تاذ نكش مل ةريرن نأ ىلع لد ام نكلو لجأ لاق

 زاوج لمتحو قضصو ام لمتحل ثيدحلا اذه نإ لاق اهناسل ىلع ابنم زجع اذه نأ ىلع ليلد عابت نأب

 005 تفصوو تفصو ام لمتحا ولو هرهاظ ىلع ثددحلاو تفصو ام ىلعف هرهاظ أ تلق بتاكملا ح

 ىلإ بسني ملو زجعي ىقح عابي ال بتاكملا نأ نم معلا لهأ رثك أ هف فات ال امهب ذوي نأ نينعملا ىلوأ

 هللأ تاتك ىف نيبف ) قنانثل الاف ) ممسو هيلع هللا لص ىلا نع ىورام ثيدح ىنعم لهي نإ ةماعلا

 ةقتعاف لجرل اكلام ناك اذإ ءرملا نأ نم لوقعلا هنم متت .الام مث سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس مث لجو زع

 هل دحو مثدودح دحو نيماسملا ىف ةههمس ذخأاو ثتروو هتداهش تزادف ةبرخلإ ىلإ ةيدوبعلا نم هكح لدَناف

 نكي مف هيلع ءؤالو تبث السم قتعأ اذإ ملسملا كلاما ناكو كلاما قتعلا تنثت امن ةيرحلا هذه تناكسف

 لثم اذهف كلذ ىلع اعمتحا ول امل الو قتعملل الو هعدب الو هبه الو اقيقر هدربف هءالو درب نأ قتعلا كلاما

 00 الد الو قّصَل الإ لاح نوكي ال ءالولا نأ ءالولا ىف انفصو امو ةنسلا ىف نيبو لوحم ال' ىذلا بسنلا

 ءارقفلل تاقدصاا امتإ ) لجو زع هللا لاق ىللاعت هللا ءاش نإ هل لق ؟ كلذ ىلع لد ام لئاق لاق نإف كلد ريغ

 اهلإ [هدحأ نيضتأ ىلاعتو كرابت هتا لوق ىف نأو هللا ىمس نمل الإ نوكت ال اهنأ نوملسملا فلتخم رف « نيكاسملاو

 نأ ولف «قتعأ نم ءالولا امتإ ) لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق كلذكو لاحم ممريغل نوكتال اهنأ رخآلاو هل تيم نل

 كلذكو كلذ ىلع اعمتخا ولو ةالاوملا الو مالسإلاب هل ىلوم نكي مل هيدب ىلع مسأ وأ الجر ىلاو هل ءالوال الجر
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 كااو درا 77

 0س نأ لاك. كرام هللا رمأ لاق ىعفاشلا س,ردإ نب دم# انريخأ لاق ناملس نب عيرلا انريخأ

 دقو هيلاوم ىلإ بسنيلف بأ هل نكي ل نمو هدأ ىلإ بسني نأ بأ هل ناك نم. نيبسن سانلا ند بسن هل لك

 ةوخإلا ىلإ اويسني نأ رمأو هوبأ ََت أدبي نأ هيدسل ىلوأو هيلاومو هيأ ىلإ بسيف لاوه هلو بأ اذ نوكي

 ءرملا ىلع عمت ةفص وه اهنإ بسنب تسيل نيدلا ىف ةوخإلاو بسنلا عم الإ نوبسني كلذكو ءالولا عم نيدلا ىف

 الو قوف نم ىلوملا هلزي ل تبث اذإ ءابالاو ءالولا ىلإ بسنلاو هنم هحور اهنم جرخو نبدلا ىف هلوذدب

 ىلإو لبجلا ىلإو معلا ىلإ لجرلا بمنيف ةفلت ناعل عماج مسا بسنلاو دلولا الو بآلا الو لفسأ نم

 ثلاث فنص مهنم ناكو لعفلا هكرتو هبحاص لعف نم ثدحتسم بسن هلك اذهو ةراحتلا لإو ةعاتصلا

 كاكا اذه 0 تلق ام لاكن 3 مهتاعانصو مهنايدأ ىلإو 1 ةيدومع نإ |و.سنف ءالو الو نوفرعي محل ءابا ال

 مه ءدأ 2, ىلاعتو كرات لأ لاق معلا له ماوع هيلع عجأ امو 0 هلع كل ىلد 4دن ةنسو لحوزع ا

 ىدلل لومت ذإو » لجو زع لاقو « مسلاومو نيدلا ىف مناوخإف مهءابآ اوماعت مل نإف هللا دنع طسقأ وه مهنابال

 ىف ناكو هنبا حون ئدانو » ىلاعتو كرابت لاقو « هللا قتاو كجحون كلع كسمأ هلع تشاو 15 د١ معنأ

 ن“ مويلا مصاع ال لاق ءاملا ند ىنمصعي لبج ىلإ ىوآس لاق * نيرفاكسلا عم نكست الو انعم بكرا ىنب اي لزعم
 هنإ مهاربإ باتكلا ْق كذا 0( لحو زع لاقو ) نيقرخما ند ناكف جوملا امهميد لاحو عب حس الإ للا 1

 هاواوسأ تسادقت لاقو 04 ١ اثيش كنع ىنغي الو رص الو جوتسل لا كيعتا م ما 8 هنآل لاق ذإ د ادن اهيدح 0

 موا وحإ وأ مهءانبأ وأ مثءابآ اوناكولو هلوسرو هللأ داح ند نوداوي ردألا مو.ااو هللاب نونمؤي اموق دحنال 2

 نم تسيل باسنألا نأ ىلع كلذ لدف مهيب باسنألا عطقي ملو نيدلاب مهنرب لجو زع هللا ريش © «يتريشع وأ

 ىلإ حون نبا بسنو هنم نوجرخم وأ هيف نولخدي ءىش نيدلاو لوزت ال ةتباث باسنالا . ءىش ىف نبدلآ
 « ناطيشلا مستفي ال مدآ ىتب اياز) هركاذ زنع لاق نثاك هوبأو ةنأ ىلإ كلخ مهاربإ بسنأو رفاك هنباو هنأ

 لحو زع هللا رهاب نيماسملا ملسأو هلع هللا ىلص هللا لوسر بسلو رفاكلاو هدلو ند نمؤملا مدآ اناا بسنف

 نيك ربع نوقتعلاو نينم ٌوم ىلاوملا ناك نإو مالو لإ ىلاوملا بسأ كلذكو نينهؤم وأ اوناك 0 ميمابآ ىلإ

 ىمن مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ع نبا نع رانيد نب هللا دع نع نايفسو كلام انربخأ ( قفا لالا

 رايد نب هللا دبع نع "بوقعي نع نيسحلا نب دمحم انزيخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) هتبه نعو ءالواا عب نع

 انريخأ ) قىثأ 37 7 اال 1 )") بهوي الو عاببال بسلا ةمحيل هلع ءالولا» لاق رخو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ره نبا نع

 هللا هلعج ثيح هرقأ فلحلا ةلزن ءالولا لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ دهاجم نع ححن ىفنأ نبا نع نايفس

 اقتنعت ةيراج ىرتشت نأ .تدارأ اهنأ ةشئاع نع رمع نبا نع عفان:نع كلاه انربخأ ( قفا“ هلالاف ) « لجو زع

 رابكلا ىلع ههدب ناك تبملا كرت امث اراقع ىصولا عاب نيد هيلع نكي لو ةيضوب صوبي ملو اراغضؤ دشر لهأ تح

 عنب ممل ارظن مملع عاب وأ هب الإ مهشاعل حال ال امف مولع عاب ناك 'نإف 'راكضلا : قع ةعباف رظنو الطاب

 هاترمأ“ اذإو ةدودزم:هعم- ناك مهمزا رمأ الو نيهجولا نم دحاو ىف عسب مل نإو .ازئاج اع ناك ةظيغ

 راقعلا عسي نأ هل زن مل ضانلا نم محلل ريخ وه ىذلا راقعلا هب.مهل ىرتشي نأ ضانلا هدب: ىف نايك لذإ ١ ٠

 : رذهاا نم تفصو ام ضب الإ 0
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 ق-لخدي الو -ىلث :تيضوأ ؛دقو- ءىث:ةنم.ىلام ىف :نسلف .هلرظنلا هجو ىلع كلذ اعإف عي .نإف 6 دور

 هل رطخال مع هلإ جاتحم ال امو تيبلا ماعط اياقبو تيباا طقس ن٠ رصحو فاحصو راخف نم هل ردق ال ام :ىثاث

 : كلذ ىلع دبش

 اهصنو ةدايز ناكملا اذه ىف ىنإلقإلا جارساا ةحسن ىف

 ىصولا باب

 ىصَوأف هلإ ىصوملا تاف لجر ىلإ ىصوأ الجر نأ ولو :ىللاعت هللا همحر ( ىفا:_ةلالاف ) نيقارعلا فالتخا نم

 ىليل فأن با ناكورمهاربإ نع انغلب كلذكو ذخأي اذهو اهي جنيلجرلا ىصو رخآلا اذه لوقي ناك ةفينح ابأ نإفرخآىلإ
 نوكسف لوألا ةيصوب هلإ ىضوأ رخآلا نوكي نأ الإ لوالل ايصو نوكي.الو هيلإ ىصوأ.ىذلا ىدو رخآلا اذه لمي

 ركذي وأ ءىث لك ىف كيلإ تيصوأ دق ىناثلا لوهي نأ الإ لوأالل ايصو نوكيال دعب فسوي وبأ لاقو اعيج امهمصو
 ةيصو هدلوو هلاع هبلإ ىصوأف ةافوااىصولا ترضح مث لجرلا ىلإ لجرلا ىصوأ اذإو ( فا ةلللا ) رخآلا ةيصو
 هبلإ ىصوملا طسوأالل ايصو نوكيو لوأالل ايصو طسوألا ةيصوب رخآلا نوكي الف رخآ لجر ىلإ هيلإ ىصوأ ىذلا
 الا ورم دك 1 قى الاخ فعضأ ىصولاو هدعب ىذلا ةنامأب ضر ملو طسوألا ةنامأب ىضر لوألا نأ كلذو

 ليرلا سلا ناك ولو قحلا ا د ةلكو ىللاب ءع لكون نأ لكاولل نكي ل ءىذ الجر 1 ولو

 1 نكي مل هسفن 207 كر كل نص وانتا قم ان كللإ 4 تيضوأ اعا ىص وت نأ كلا نأ ىعولا ىلإ ىسوإ

 اصو نأ ولو (لاق) هل اصو دثنيح نوكف نالف ةكرتان كبلإ تاضؤأ دق كوقنأ قح ل 0

 معاربإ نع كلذ انغلب مملو مملع زئاج وه لوقي ناك ةفينح ابأ نإف ةيراضم اهعفد وأ محلاومأب ممل رحت مات الل

 اك زا ىلالا لع اضيأ ىلل ىفأ نبا لاقو كلذل نماَض ىصولاو مهملع زوجمال لوقي ىلل ىفأ نبا ناكو ئعخنلا
 هنأ ىرت الأ غلبي ىتح ةاكز 5 ىلع نوكي آل ةفدح َوبأ لاقو نماض وهف مهنع. ىصولا 56 نإو مهلاومأ ىف

 ناك مهلا ومأ ىلي تيم ةكرتب ايصو لجرلا ناك اذإو ( قفان_ةلالاث ) دأب اذهبو ؟ هيلع ةضيرف الو هيلع ةالصال
 نكت مل اذإو ايدعت ىدنع اهب ةراجتلا نكت مل اهب مهل رجتب“ نأ ىلإ بحأ ناك اذإو اهب مهل رحتي نأ ىلإ بحأ

 عضبت ةشئاع تناكو هيلي ناك متي لامب هنع هللا ىغر باطخلا نب رمج ر 3 د انماض نكي مل ايدعت

 ةاكزلا ىدؤي نأ متيلا ىلو 0 داككا اب فو مهملتو مات مثَو رجتلا ىف ركب 527

 ىطعي نأ ال1, لغ اك امبلع ني مف غلابلا كلا نيبو هنين قرف ال هسفن نع ا امك هلام ميج ىف هنع

 رهعم نع 17 ىنأ نبا انريخأ ( ىف( لالا ) هحالص ىف هل ةقفن وأ اهانج ول ةانج نم هعءزل ام متيلا لام نم

 ركذو « ةاكرلا ههف تعرسأ دق متي لام اندنع نإ )لجرل لاق باطخلا نب رمع نأ نيريس نب دمحم نع بويأ نع

 دمحي ين لا ومأب

 31 سانلا صعب لاق ةعاضب لاق امإو ةبراضم لاق امإ ( قفناذ 2 7 الاف ! هف رجش كحر كل هعئد هنأ

 هنأب جتحاو هلام ىف .همزلت ىتلا هتايانجو هنع ىدؤت رطفلا ةاكز هدلعو ةاكزلا هعرز ىفو ضانلا متيلا لام ىف

 رطفلا ةاكز هيلع نأ معز ذإ هلوق قراف دق ناك ةاكرلا هنع طقست هيلع ةالصاا طوقسب ناك ول هنأو هيلع ةالصال

 ىلع نيدالو راغصو رايك هتثرو تيم ىدءو نأولو ( لاق ) ةاكزلا بات 0 عرزلا ةاكزو

 رابكلاو راغصلا خقعازك كاح ةعد كلذ ىف لوَش نأك هن 5-5 ا | نإف تملا ر 1 م اراقع عاب ءىشا ص و و تملا

 رافصلا ىلع هعب فسوي وبأ لاقؤ نم دبال امف كلذ عاب اذإ رابكلاو راغصلا ىلع زوجم لوم, ىلإ ىفأ نبا ناكو

 نطو تسلا نكي مل اذإ راقعلا عر نه ءى ىف ريبكلا' ىلع زوجي الو نكي مل وأ دب: هنم ناك ءىث لكى زئاج
١6- 

 تح نيغلاب ةثرو كرتو لحر رت تام راو نأ واو ( قناةيعلالا ) ند هلع 20 وأ هف عاب ءىما
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 هنم اهبلع. قفش نس ردإ نب دمحم لام ثلث نه امءس نيرششعو ةعب رأ نم مهس زوف ىلع فقو ساردإ نب دمحم

 ءارقفل ىصوأو سيردإ نب دمىدلو مأ ريناندىلعدرو اهنع عطقزوف مقت مل نإف سردإنب دمحم دلو عمو اهعم تاكا

 مهركذو مثريبكو مر يغص هيف ءاوس مهملإ عفدي هلام ثلثنم امهس نيرعشعو ةعبرأن م مهسأ ةعبرأب بئاسلانب عفاش لآ

 قتعي نأ ىصوأو هلام ثلث نم امس نةرشعو ةعبرأ عم مهسأ ةتمنتت قرزألا دولا نبدم# نب دمحأل ىصوأو مهنانأو

 مهتم ىرعشل و هدم ]و هللع ردي اه لصفأ ىرختو ةلاق تلت نه امهس نب رثعو ةعب رأ ن“ مهممأ ةسمخ باقر ةهنع

 ةكسم نه ىوط ىذب نكس ناك ىلا هراد .ناريج .ىلع قدصتب نأ ىصوأو 'قتعف هلوه نم ةعاب نإ طاخلا

 مك ف 30 ىلاومو هءالو سيردإ ىوحم نم لك مهيف لخدي هلام ثلث نم امهس نب رسشعو ةعب رأ نم دحاو مهمل

 هلاو٠ امهدلوو لهسو ةيدنساا ةدابعل ىصوأو هناريج نم ادحاو ىطعيام فاعضأ ةثالث مهنم دحاو لك ىطعيف مهئانإو

 لهم ام فعض ةدابعل لعجي هلام ثلث نم امس نب ريشعو ةعبرأ نم مهسب هتيصو ّق قع نهو همأ ةالوم ةملسو

 نم نامهسلا نم هب ىصوأ ام لكو ةكسمب ناك نم الإ هيلاوم نه ىطعي الو نيقابلا نيب ىوسيو مهنم دحاو لكسا

 جرخيف هثلث قاب بسحم مث أدبم نوكيف رصمب هب ىصوأ ام بسحم ىضذع اياصولاو ةلوجلا نم هب ىدوأ ام دعب هثلث

 ىلإ اهب هتكرت عيمج ةيالوو رصمب هاياصو ن٠ ناك ام ذافنإ سيردإ نب دمحم لعجو هباتك ىف تفصو ىتلا ءازجألا

 مهأف ىحبصألا مهجلا نب ديعسو هيقفلا ديزب نب ورمع نب فسويو ىثرقلا محلا دبع نب هللا دبع ىلإ مث ىلاعت هللا

 وأ سيردإ نب دمحم ةيصو نع باغ نمع هنغي اماق» هتيصوب مئاقلا رضاحلا ماق ةيصولاب مايقلا كرت وأ باغ وأ تام

 هقاحلإ مهنكمأ ىم نسكلا.ابأ هنا [وقحلت نأ حلا دبعنب هللا ديعو مهجلا نب ديعسو ديزي نب فسو. ىكوأو 0

 هلام اوعمحمو رصمب هب مجاصوأ ٠١ اوذفنيو ةقث ىلإ همأو هومضيو هجوب ليبس ربلا ىلإو ارحب لمحم الو ةكك هلهأب

 اب سيردإ نب دم ىصو ىلإ عفدي ىتح ةك هعم نسحلا ىنأ قيقرو هلك كلذ اوقحليو اهب هنبا نسحلا ىنأ لامو

 محلا دبع ند هللا دعو مهجلا نب ديعسف ءىش نم رصصع دمحم نب نسحلا ىنأ هنبا وأ سرردإ نب دمحل فام امو

 لك ىف مهن ريضاحلا موق, نأ طرشام ىلع رص محلو هل ناك امو هداو ةالوو هيف هءايصوأ وره نب فسويو

 هن» اوجرخ دقف هلاصيإ ىلع ردقي امت هدلو ةالوو ةكب ساردإ نب دمحم ءايصوأ ىلإ اولصوأ اهو مملكماق» هيلإ دنسأ ام

 عيمج نم كلذ ريغو هتكرت ن٠ هعم اوأراغ عبو اهب هيلع ناك نإ نيد ءاضقو اضبق سيردإنب دمحم نيدب نوماق مثو

 لعجو اهريغو ضرأ نم رص سيردإ نب دمحم ةكرت عيمجو رصمب ناك ام نسحلا ىنأ هنبا ةءالوو رص هيلعو هلام

 نسجلا ىنأ هنبا ءالوو سرردإ نب دمحم ىنب ةمطافو بنيزو نام ىلإ اوناك ثيحو ةكك هدلو ءالو سرردإ نب دمحم

 دمجمل ثدح نادأوو ىمس نءذلا هدلو لاومأ عم مايقلاو رصم قراف اذإ هدلو مأ رناند نم سرردإ نب دم# نبا

 هب ماقام مهلإ كلذ نإف رصمم هؤايصوأ ىليام الإ تناك ثيح مهلاومأو اعم دشرلاو غولباا ىلإ اوريصي ىتح سيردإ نبا

 ظرقم نب ليع#إ نب هلا دبعو قرزألا ديلولا نب دمحم نب دحأ اهو ةكمب هيصو ىلإ وهف هكرت اذإف مهنم مئاق

 هللا لأسإ دمحمو هلك كلذب مئاقلا دمحم نب دمحأف سيردإ نب دمحم ةيصو لبقي مل وأ ىفوت هللا ديبع نإف فارصلا

 نإف رانلا نم هريحن نأو هتمحر ىلإ ريقف, هنإف همحري نأو هلوسرو هدبع د.حم اندس ىلع ىلصي نأ ءاشب ام ىلع رداقلا

 هدقف مهفكي نأو نينمؤملا ن» ادحأ هب فلخام لضفأب فلخم ام عيمج ىف هفلخم نأو هباذع نع ىنغ ىلاعت هلا

 هللو هتردقب هقلخ نه دحأ ىلإ ةحاحلاو مهب حبقي ام نايتإو هيصاعم مهقي نأو هدعب نم مهتنيصم ربحتو

 وهو هدلو ضعبل وه امنإ هل سيل ماجا املس نأ هطر..ىف هسفن ىلع ىعفاشلا :سردإ نب دمحم دبشأ دجلا
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 هنع هللا ىضر ىفانشلا نم تردص ىتلا ةيصولا

 نيتئامو ثالث ةنس نابعش ىف ىعفاشلا سابعلا نب سيردإ نب دمحم هبتك باتك اذه : ناملس نب عيرلا لاق

 الإ هلإ ال نأ دبش هنأ هعمس نم مث ادهش هؤانث لج هب قو رودصلا خم امو نيعألا ةنئاخ ملاع هللا دبشأو

 نإ هلع هتعببو هللا هافوتي ىتح نيدب هبو كلذب نيدب لزي مل هلوسرو هدبع ادمحم نأو هل كيرش ال هدحو هلل

 هين ”نآسل ىلع من دك ىف لو رعدما لخآ ام لالحإب هتيصو عمم نم ةعامجو هسفن ىصون هنأو هللا ءاش

 هتزواحم نأو هريغ ىلإ كلذ نم زواحنال نأو ةنسلا ىف مث باتكلا ىف هللا مرح ام مرح و سو هيلع هللا ىلص

 ىف لجو رع هلا ضضئارف ءادأ ىلع ةظفاحلاو تاثدحملا نم اهو ةنشااوؤ باتكلا فلاخ ام كرتو هللا اضر كرت

 |0001 أ فت لك دحن موف 8 هي نيب فوقولا 'ركذ ةرثكو هلل افوخ همراحت نع فكلاؤ لمعلاو لوقلا

 00 افا ان دزأ تح اندلا,لرت نأو عاده ادمآ هنو اهني نأ ول دوتتءوس نم تماعامو ارضحم رخ

 اف ءازجو رارق راد ةرخآلا لعجو لمع راد ابلعج امو عاطقنالا ةلجاع ةدم ماق» الإ ماقم راد اهلعجي مل

 000 00 اى لاح اذحآ الإ ادحأ لاخخ ال نآو « ءؤانث لج هلل فس مل نإ ريش وأ ريخ نم اندلا قف لمع امب

 بغريو هنامز ءرملا فرعي نأو « ايندلا ف بدأ نسحو نيد ىف مع ةدافإ هنم ىجريو ىلاعتو كرابت هللا ىف ةلخلا

 00000 | 8 لص وأ لوق نم فارسإلا نع كسعو « هف هددقن رش نم صالخلا ىف ءركذ ىلاعت هللا ىلإ

 ىصوأو « هريغ ءىش هنم ىكي الو هاوس امن هيفكي ىلاعت هللا نأو ٠ لمعو لاق امف لجو زع هلل ةينلا صاخم نأو

 '0000 0 | لخو ؛ ةلغ نوعلا هلا لاسأ ىذلا هتلخ ىلع زعو لج هللا هبتك ىذلا .تولا ثداخ هب ثدخ قم

 019 11 ق رنا قرزألا ديلولا نب دمحع نب دمحأ ىلب نأ ٠ ءده هتبصو ريغ ملو هتمحرب ةنملا نود لوه لك

 ْنِب دمحم نع هقتعأ هيف سرردإ نب دمحم هفلخ امف دسفم ريغ ناك نإف , ةكمب فلخ ىذلا عرقألا ىصحخلا

 دمحأ دعب سيردإ نب دمحم رمأب مئاقلا هرمأ ىف رظن هرمأ ىف رظن, نأ لبق ثدح دمحم نب دمحأب ثدح نإف سردإ

 سيردإنب دمحم نب نسحلا ابأ هنبا عضرتىلا زوف ىعدت ىتلا ةيسلدنألا هتيراجنأ ىصوأو دمحأ ىلإ لعجام هيف ذقنأف
 لاكل] هو ةردل ىبف كلذ لبق تام وأ ابعاضر نع ىتغتساو نيتتس سيردإ نب دمحم نب نسحلا وبأ لكس اذإ

 كارت نأ ىرب نأ الإ ىلاعت هللا هجول ةرح ىه مث ىرخأ ةنس هتءذرأ هل ريخ عاضرلا نأ ىؤرو نيتتس لمكتسا اذإو

 مث هعاضر نم تفصو ام لثكي ىتح هعم تجرخأ ةكم ىلإ جرخأ ىتمو ناك امهمأب قتعتف تومي وأ هل ريخ عاضرلا

 هدلو مأ نسحلا ىنأ مأ لمحت نأ ىصوأو ةكم ىلإ جورخلا ىف هركست مل ةكم ىلإ جرح نأ لبق تمتع نإو ةرخ ف

 نيرعثعو ةسم نيبو اهنبب اع ىصخ وأ ةيراج امل ىرتشي نأ وأ امل ةصو ءادوسلا ةكس هتيراج ىطعت نأو ريئاند

 لبق نسحلا وبأ اهنبا تام نإو اهبلإ عفد هتراتخا اذه نم دحاو ىأف امل ةيصو ارانيد نورسشع اهيلإ عفدي وأ ارانيد

 اهعم اهنباو تلمح كم ىلإ نسحلا ىبأب جرخت ىتح قتعت ل زوف نإو اهتءاش نإ امل ةيصولا هذبف ةكم ىلإ هب جرخت نأ
 مسقي نأ ىصوأو ريئاند ةثالث تيطعأو زوف تقتع ةكم ىلإ هب جرخم نأ لبق نسحلا وبأ تام نإو نحلا ىبأ عم

 اهنا شاعام هلام ثلث نم امرس نيرشعو ةعبرأ نم نامسس ربناند ىلع فقوف امبس نبيرشعو ةعبرأب هلام ثلث

 اهنبا تقراف ىمو امل كلدف سيردإ نب دمحم دلو عم تماقأو نسحلا وبأ اهنبا تام نإو هنم اهلع قفني هعم تماقأو

 .دلو_وأ دمحم..اهنبا عم ةمعم ريناندو زو قتعت ام دعب ريب أن ذ ب زوف تماقأ نإو ه اش ىصو ه اينع عطف هدلوو



 اب

 ضرب مل لوألا تيللا نأل لوألا تبملل اصو ىصولا ىصو نكي. مل لجر ىلإ هب ىصوأ اع ىصوأو هللإ ىعْلا

 ىصوأ نم ىلإ تيصوأ دقف ثدح هب ثدح نإف نالف ىلإ تيصوأ لاق ولو ( ىف: لال ) رخآلا ىصوملا

 نإف تبملا ىصولا هيلإ ىصوأ نيف رظني نأ ىضاقال ىغبنيو هريغ لامع ىصوأ امنإ هنأل كلذ زحب مل هِلإ

 هل ةدوم وأ تيما ةبارق ىذ نه تيملا ةكرتل لثمأ هاري نم ةنامألا ىف هلثم وأ هن» نمآدحم ملو انيمأ انناك ناكك

 ىذلا:ىلو هنم رومألا هذه ضعي المأو أفك 1 دجو نإو تملا ةكرتب هتيلوت أدتبا مهل ةدوم وأ ةتكرلا هلآ 5 ١

 ىصولا وأ نايلوملا وأ نايضواا فلتخا اذإو (_ ىف|:علإ|4 .) ,ىلاحت هللا ءاش نإ هرمإ لة ل

 اعم هنم مسقي الامي ظافتحالاب رمآو نيفصن امهيدبأ ىف لعجف مسقي هنم نك مسق لاملا ىف هعم ىلوملاو

 ءالولا وأ, قسنلا ةياالوب نوحوز هن كوالا ىذلا نمملو ناك نإف لجر ىلإ هتانب حاكنإب تيا ىصوأ اذإو

 ناك ءاذإ انو الل لاظنا :ىعولا جيوزت ةزاجإ فو نهجوزب نأ هل نكي نمو نكي مل نإو ناجح ةيعرلا نود

 ؟ تنملا ىلب ناكاانم : ىلب نأ"تنملا ةضوت" زوحم لقاق لاق/نإف بسن ىذريغ لي نأ روك الو لا ا

 لبق نم ةجوزملابأ سانلا برقأل ةيالولا تراص .تام اذإ تملا .ةبالوب دحأ ىلب :نوكيف ئح ىلع هل ةيالو ال تلا

 ىصول زوج ال نكلو ىلوملاو خألا ىصول زاج بألا ىمول اذه زاج ولو هتهرك وأ كلذ تبحأ هدعب اهبأ

 ليكوااو امهنم ىجلل ذئني> ةيالولاو ناك نم اهللوو معن لبق ؟ زوجيف اهجوزيف لجرلا اهوبأ لكوي دق لبق نإف

 وأ ىلامي هيلإ تيصوأ دق لاقوأ ىتكرتب نالف ىلإ تيصوأ دق لجرلا لاق اذإف ( ىف( لا ) هماقم موقب

 حاكتلا امإ ءىش حاكناا نم هيلإ نوكي الو لاملاب ايصو نوكي : لوقأ اف بيجأ انأ ( عينرلا لاق ) تفلخ امب لاق

 . معأ ىلاعت هللاو ةجوزملا نه برقألاف برقألا ةبصعاا ىلإ

 ىاتيلا لاومأ ىف هعنصن نأ ىصولل زوجي ام .بأب

 هتبانجو هلام ةاكز نم منتيلا مزا ام لك ميتيلا لاق ن٠ ىصولا جرخم .: ىلاعت هللا هحر ( قفانشلالاف )

 هلثمو مداخ ىلإ جاتحا اذإو هجوز هدشر غلي ملو | محلا غلب اذإو فورعملاب هتقفنو هتوسك» نم هع هل ىع 1 1

 هوو امور امور هتاف كلذ كفل نإ ١ ك4 507 كلْذق يدق ةودكاو ةقفن هل عاتبا اذإو مداخ هل ىرتشا مدخ

 نأب سأب.الو ةفخم و اهقالتإ ىف هسيخم' نأ ؛ئضاقللا ىشنيو ىضاقلا ا ىلإ كلذ عفر اهفلتأ نإف هتوسكب ظافتحالاب

 ىلع قفنيو هيف جرخم ام هتوسكب رمأ هبدأ دق نأ ىأر اذإف هيف جرم ال امث تيبلا ىف هفكي ام لقأ ىسكي نأ ا

 اهأطنل هل اهازتشا نإ .هتيراإج ىلع قفني كلذكو امهوسكيو تورعملاب امل تناك نأ مداَحَو ةؤ) نإ |||

 جرخم امن ةيافكسلا هيف ام هنم هيطعن اعإ انأل هلام عستا نإو ءطوال نيتيراج الو نيتأرما هل عمجم نأ ىرأ الو

 عضو اهم نوكيا ىح !هدنعا تناك ماهي مقل نأالإ قيض ءطول ةيراج الو ةأرماب نسلو قيضلا دح نم

 نإف .ءاشنلا قنا ناك نإ اهن.الإ هل حالصال ام اذهو كلذل المتحم هلام ناككاذإ رش 1 حكنيف , طولل ١

 نأ دارأ نإف هإ تب رئشا ةمدخلا ةيراح دارأ نإو هل سشلا ١ 5 ذذلت ةيراح انا روصح وأ ابوبحم نال

 نأ تببحأ اهقالط رثك أف هيلع ىلوملا جوز اذإو دب هنمهل ام اذه نأل اهجوزي مل ةأرءا دارأ نإو اهب ذذلت اهب ذذلتي

 . هيلع دودرم قتءااف قتعأ نإف ىرستي

 (؛ -5١1م)
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 تدلل 2

 هةنع ىدؤي - تالث هلععو هريغ لعق ن< تملا قحلي - لاق ءالمإ ىعئاشاا انتدح لاق ناماس نب عيرلا انريخأ

 ' | اذهب انله اعاو.ملا نود.هلعافل وبق.مايص وأ ةالص نم كلذ ىوسام امأف ءاعدو ىضقد وأ هنع هب قدصت لامو

 ١ اعوطت دحأ نعادحأ جحم الو عوطتلا نود بجاولا كلذو اسابق هلثم ةرمعلاو ةصاخ جملا ىف ةنسلاب الالدتسا هاوسام

 000 ١ هع ىدؤي نأ هيزسف اهريغو ءاكزلا نم قحلا هل اق هلع بحت لجرلا نإف لأملا امأف ندبلا ىلع لمع هنأل

 '0 (ئرقلا ىدأ دعف كلام ىف ضرفام ىلع ىع قر ءا لمع اذإف ندبلا ىلع ىل<ع ال هلعأ ىلإ هتيدأت هف ضرفلاب ديرأ اعإ

 ايح خاالل ىعدي نأ زاج اذإف هب ٍمسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر رمأو هيلإ دابعا بذن لجو زع هللا نإف ءاعدلا امأو

 ٌلخديو ءرجأ ىحلا ىفوي نأل عساو هركذ زع هللا نأ عم كلذ ةكرب ىلاعت كا ءاش نإ هقحلو اتيم هل ىعدي نأ زاج

 . عوطت ةقدص لحر نع لحر عوطت اك كلذكو هةدعمفنم تنملا ىلع

 دع ىلإ زوحم الو كلذك ةأرما وأ لدع لسع غلاب ىلإ الإ ةيصولا زوجي الو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ةلالاف )

 ةصو روب الو هربغع الو تبتاكم نم ةيرخلا هيف متت مل دحأ 01 هل ىدوملا دبع الو ىصوملا دبع الو 1

 ةصولا ودعت ال لبق ؟ هيلإ زوجت ال اهنأ تركذ نه ىلإ ةيصواا زحن مل فيكف لئاق لاق نإف كربشم ىلإ لسم

 نإ كو هلاع كلمأ هنأل انئاح آرقاك ادبعلكو لجر ىلع درت اًئسلف هل قلا ق'لجرلا ةلكوك نوكم نأ

 زيجب ًادحأ لعأ الو انمأ هيف هلع لعجم الو هنم هلإ عفدام هيدب نه جرخم الو هلام ىف هل زوجي امي لكوي

 ةيصولل هحو الق ةصولا ىف اذه اوزيجم ال نأ ىلإ اوراص اذإف ههشأ امو اذه نم ةلاكولا ىف زي ام ةيصولا ىف

 كامله نم جرح امف ةثوع دعت هلإ 02 هدلو ةبالو ند عوطتو ندب هل رفا نس ران تملا 00 نأب الإ

 زوحجب ءاضق ةيئسلا محل ناك امث ملع ىضق اذإك تملا ميكا هل ىصوم وأ نيد وذ وأ ثتثراو هكلع راصف تنلا

 فطعي هيلإ كلذ دنسأ نم نوكي نأ ىنعم هيف ناكو هتزجأ مهل رظن هنأل هب مهل ءاضقنا كالا ءىدتبي نأ

 كلذ نأ نم تفصو ام امل كلذ انزجأ نيلدع ةرح وأ ارح ىلو اذإف ممل ىصوهل وأ تيملل ةدومب ةقثلا نه مهملع

 اا مط دف نأ انل ناب ةقصلا هذه ىف وه نم كلوي مل اذإف امهدحأ ىلوي نأ مكاحال ءادتبالا ىلع حلصب

 الوم نوكك نأ لمتحا امف كاخلا رمأ زيجم امك انل كلذ ناب اذإ هريغ ىلع ءاطخ نحت لوريم لع" نينو أ

 لوق ريحت و رظن ريغ ىله نم لام نه عنص امف هدرنو ارظن عنص امف ىلاولا رمأزيجمو هؤطخ ناب امف هزيجت الو

 6 لك اذكهو اقدص نوكب نأ نكمع ال امف هزيجم الو اقدص نوكي نأ نكمأ امف هسفن ىف ةأرماو لجرلا

 ١ هتيصو زوحن .نم ىلإ لجرلا ىصوأ اذإو اهفلاخم ىتاا لاحلا ىف زجب مل لاح زوحم نأ .هرظن ىف هلع انطرش
 00١' ةضولا تجرأ هلع انمأ وأ ملإ دنسأامل انفاك نوكي نأ دح نم هجرخم لاح هللإ ىصونلا ثدح مث

 ١ ةئامألا نع فعض نإف ةنامألا ىلع ايوق ةيافكلا نع افيعض انمأ ناك اذإ هيلإ مضأو انيمأ نكي ملاذإ هيدي
 810 لدي ىصولا لثم ناك فعض وأ ةنامأ ىف ريغت ىلإ ىصو ناكم لدبأ:نم راص املكو لاح لكب جرخأ

 ناكم لّدبأ هلاح تريغت وأ امهدحأ تاف نيلجر أ قضوا اذإو هلاح تريغت اذإ ىدولا ناكم لدن 3

 كاف لجر ىلإ لجر ىصوأ ولو رخآلا نود [هدحأ مابق ضري مل تبملا نآل رخآ' لخر رغالا وأ تلا



 دون

0 

 دنع هل نيكوامت ةتس قدعأ الجر نأ نيصح نب نارمع ثددح ةبارقلا نيغل زوحن نأ ىفو ثلثلا .ىلع اهم رضصتقي نأ ف

 ضرما ىف هقتع لعجو ثلثلا ىلع هتيصوب.رصتقاف ةعبرأ قرأو نينثا قتعأف مهنيب سو هيلع هللا ىلص ىنلا عرقأف توملا

 لجرل لجر ىصوأ اذإو ( ىف: لال( ) ةبارقلل ىصوينأ انيلإ بحأو ةبارق ريغ مثو ديبعلل اهزاجأو ةصو تاماذإ 0

 لامو هب ىصوأ ام لمتحم ال رضاح لاه هلو ضورعلا نم ضرع وأ مارد 0[ ريباتد نم ىدست ءىش وانةلان كلك

 ىتبام انيقبو رضاحلا لاملا ثلث لئكسةسي نأ نيبو هنبب اب هل ىصوأام هل ىصوملا انبطعأ هب ىصوأ امع لف هيف ٌبئاَغ

 لاملا كله نإو ٠ مءاباَصَو اوفوتس ىتح هثلث هل ىصوملا ىلإو هشلث ةثرولا ىلإ انعفد ءىش لاما نم رضح اكو هل

 ثراولاك نوكي نأ ادبأ هل ىصوملا لاح نسحأو اعم مهملع أطبأ مهملع أطبأ نإو « ةثرولا نمو مهنم كله تئاغلا

 ارشكوأ اليلق هب هل ئصوأ امىلع ادبأ لاح دحأ:دازي نأ امأف هعم طقس اهنع ثلثلا رجع اذإف ثلثلا ةش اا تلمتحاام

 كرتو مهارد ةثالث لجرل ىصوأ ول الجر نأ معز نم تيأرأ مهلاومأ نم هل نوبهمف ةثرولا هل عوطتي نأ الإ الف

 اهلك مهارد ةثالثلا هذه هل ىصوملا اوطعي نأ نيب ةثرولا ريخأ لاقف فلأ فلأ ىواسي ابئاغ اضرعو مارد ةئالث

 ثلثلا ىثلث هل ىصوملا لعجأو رضحام ثلث هنأل ةئالثلا نم مثرد ىلع مجربجأ وأ تملا لام ثلث مهل ٍلسو

 ةثالثلا نم هوطعي نأ ىلع مثربخ ول لظلا ىف شحفلا نم دعبأو قحلا ىلإ برقأ ناك سيلأ هلام نم باغ مف

 دخأت لو هتيصو هيلإ لسن نأ هل نوكيال هنأ لبق نم امهنوعفدي نيمهرد ىلع مجربحم نأ هدنغ زحي مل اذإف ؟ امهرد محا رد

 ىوتسإ نأ هل ىصوملا تالاح نسحأ امإإو ٍلظلا ىف شحفأو هيلع مرحأ فولأ ةميق هوطعي نأ ناك مهئاريم ةثرولا

 تملا لام'نم رضح: الك نكلو لم الف ةدايزلا امأف ضقنلا هلع لخدب الو ءىثشب هلع 31 1

 ايئاغ الام الإ هريغ تيملا كرتي لو هنيعب دبعب هل ىصوأ ول كلذكو ةتيصو ىفوتسي تح ثلثلا هلو نيثلثلا ةثرولا انيطعأ

 ىفوتسي تح ادبأ دبعلا ىف هل ىدوملا اندز ثلث هل ءىش بئاغلا لاملا نم رضح اكو نيثلثاا ةثروللو هثلث هل انماس

 ف نوماسال هنأل كلذ ريغ وأ اًضرأ وأ اراد تيملا كرت ىلابأ الو .ثلثلا لمح ام هل نوكيف تلقا 2 ر[5

 ناثلث ةثرولل رك نأ لدعلا نم سلو اهترامعو اهضرأ فسنيف اهملع ليسلا قفأبو قرح رادلا مدهنت دك ايندلا

 . نيثلثلاب ةثرولا ىطعت الام تلثلاب ىطعيف تبملا نم اعوطت ثلث هل ىصومللو لجو زع هللا باتكب .

 لماحلا ةيصو باب

 ضار.ءألاك لا ريغ ضرم امل ثدحم ملام لماحلا ةيصو زوجت ( ىف|.ءللاف ) لاق ناملس نب عيرلا انربخأ

 ىصوت الو ةرم لماح ىصوت نأ تزجأ ولف قلطلا امرضيف لباوقلا نيب سلجن وأ اينض» اهبحاص اهبف نوكت ىقلا'

 هذه ىف اهتيصو زيجأ الف ماعطلا هركتو ةحصلا لاح نع ريغتو.اهسفن ىئغت لخا أدتبا اذإ لوقي نأ ىريغل ناك ىرخأ

 هلوق لبقي نأ ىلوأ نوكي مث ماعطلا مابقإو ساعنلاو نايثغلا اهنع بهذو للا ىف ترمتسا اذإ اهتيصو تزجأو لاخلا

 ىف عجو دشأك وأ فلتلاك ثداح قلطلا نأل انلق ام الإ هلت .هجو اذه ىف سيلو قلطلا لبق املاح نيب قرف نمث

 لجرلا ىف لاق دقو لماح ريغ املاح ةفلاخم االماح اهمأل لاحم تلمح اذإ اهتيصو زوحم ال وأ هفوذأو نذماضرآلا

 دشأ وأ ىنضملا ضرلاك اذبف افوخ احرج حرج اذإف حرم ملام لك ىف هلام ىف عنص ام عيمجو دتبه زوحم لاتقلا رضح“

 صاصقلا هلع لح نم كلذكو هلام“ ىف عنصام هل زوجي ريسألا كلذكو ثلثلا"الإ هلام ىف عنص اامب زوجي الف افوخ.

 لحم :نأ نكع دق هنأ لبق ند 0 وأ لتقي ملام



 د

 ةيصولا دعب ةيصولا باب

 تذفنأ ىرخأ ةيصوب اهدعب ىصوأ مث ةقلطم ةيصوب لجر ىصوأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( فان غلالا )

 تناك لجر ىلإ اهذافنإ لعجف ىرخألابو لجر ىلإ اهذافنإ لعجف ىلوألاب ىموأ نإ كلذكو . اه. ناتيصولا
 ىلإ هتكرتو هنيد ءاضقو هتيصو لعجو ىلوألا ىف لاق ناك نإو هيلإ اهلعج نم ىلإ نيتيصولا نم ةدحاو لك

 ةصولا كلت ىف ىصولا ىلإ ىرخألا ىف سيل نيتيصولا نم ةدحاو ىف لاق ام لك ناك كلذ لثثم ىرخألا ىف لاقو نالف

 ىلإ ةيصولا هذه ىف امب ىصوأ نيتيصولا ىدحإ ىف لاق ولو اهم امبيلإ هتكرت ةيالوو هنيد ءاضق ناكو هبحاص نود

 نم هب هدرفأ امب درفم اذبف نالف ىلإ هنيد ءاضقو فلخ نم ةيالوو ةصولا هذه ىف ام ىصوأ ىرخألا ىف لاقو نالف

 ٠ ىرخألا ةيصولا ىف امف رخآلا عم كيرشو ىرخألا ةيصولا ىف تسيل هتبصو ىف امو هتكرت ةيالوو هنبد ءاضق

 ةيصولا ىف عوجرلا باب
 ءاش ام انه لدبي وأ اهلك اهضقني نأ اهب عوطت ةيصون ىصوأ اذإ لجرالو : ىلاعت هللا همحر ( قف|:ةلالاث )

 ىلع هجوأ هلع بجاو ءىث كلذف تاتب قتعوأ هريغ وأ نيدب رارقإ هتصو ىف ناك نإو , تمي ملام هريغ وأ ريبدتلا

 . ءىث ىف كلذ نم عجري نأ هل سيلف هتوم دعب ال هتاح ىف هسفن

 : 000 الواعوجر نوكيال ايلف 22 ةعولا ىف اعوجر نوكت امباب

 دبعلاف لجرل هنيعب دبعلا كلذب ىصوأ مث لجرل هنيعب دبعب لجر ىصوأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالا )
 ناك نالفل نالفل هب تيصوأ ىذلا دبعلاب تيصوأ دق:وأ نالفل نالفل هب تيصوأ ىذلا دبعلا لاق ولو نافصن امهننب

 اذِه ناك دبعلا كلذ عابب نأ ىصوأ مث دبع لجرل ىصوأ ولو امهنم رخالل هتيصو تناكو ىلوألا ةيصولل ادر اذه

 ىصوأ مث دبعب لجرل ىصوأ ول كلذكو « دبع ىف ناعمتمال ةيصولاو عيبا نأ كلذو « هب هتيصو لاطبإ ىلع اليلد
 هربد وأ هبتاك وأ هعاب مت دبعب لجرل ىصوأ ولو لوأالل'هب ةيصولل الاطبإ هلك اذه ناك هقتعو هنم لام ذخأ وأ هقتع

 هثعب وأ ةراجتلا ىف هل نذأ من لجرل هب ىصوأ ولو ( ىفا:ةلالأا ) هيف ةيصولل الاطبإ هلك اذه ناك هبهو وأ

 000 01 ا]|1 3 اشو وأ ءاسك وأ ةعانص وأ الع 'وأ انآرق وأ اباتك هماع وأ هرخأ وأ دلب ىلإ ارجات

 اهئحطق ةطنح ناكوأ هلك أ وأ هبهو وأ هعابق اماعط هب ىصوملا ناك ولو ٠ ةيصولا ىف اعوجر اذه نم ءىث نكي مل

 نم تيبلا اذه ىف امب هل ىصوأ ولو ةيصواا ضقنك هلك اذه ناك اقيوس ابلعجف ةطنح وأ هزي وأ هنجعف اتبقد وأ
 اهلثم ةطنحم اهطلخ مث ةطنح ةلكع تيبلا ىف امث هل ىصوأولو اء ةيصولل الاطبإ اذه ناك اهربغ ةطنحم اهطلخ مث ةطنحلا

 . هل اهب ىصوأ ىتلا ةليكملا هل تناكو ةيصولل الاطبإ اذه نكي مل

 قتعلا ةيصو رييغت
 رييدت ربغو رييدت نم ءاشام هتصو نم ريغي نأ ىصومللو لاق ءالمإ ىعفاشلا انثدح لاق ناملس نب عيرلا انربخأ

 ةيصولا لقع نم لك ةيصو زوحمو لاق « هتومب هبحاصل من ملام هيف ع وجرلا هلف توملا دعب هيطعب ءاطع ةيصولا نأل

 مل هريغل هكلم لوحم نأ ىلإ راص اذإف ء هدشر غلبي ملام هلام هلع سبحم امنإ انأل غلاب ريغو هيلع روجحم غلاب نم
 ةيحلاو , ثلثا ىلع اءاصولا يف رصتقنو لاق , ُبلثلا نم ةنبللا هل تزاجأ اع هلام يف يلاعت هللا ىلإ برقت, نأ هعنعأ



 - ا

 تنال ولوا 1 5ك ةسمضص وأ راش 5 هاما تيوص نإ رح 0 كل د نك "ىلع تاعحام لبقأ الو

 نيلاهلا ىف قتع هسفن همزاي مل وأ هسفن دبعلا همزلأ نإف ةهدخ وأ رانيد ةئام كيلع مثرح 0 و رانيد ةئام كياعو رح

 همزلب الق اطنرش هب دعي مو كلك كا ىلع هلعدف اًئيش هلع لعد نأ 0 ص هقتعأ هنآل ءىث هنم همزلي و 6 1

 اهيف قتعأ ىتلا لاخلا ىلإ رظنأ امنِإَف دبع ىف هل اكريث لخرلا قتعأ اذإو ( ىفإ- للا ) هل هنمض, ناب عوطتي نأ الإ

 نيد هتلعحو قتعلا عقو نكح هتميقب هتدوقو هئاكرسش تيصت هتئمّصو هءالو هلت اع>و هتقتعأ هقتعأ ةغاس ا ناك نإف

 ىكاقأ اىلإ عفت ةناربإ موةحي لا عقدي م 7 نإو رح ماكحأ هماكحأ ع.يجوهدودحو هتدابشو هيلع ةيانحلاو هتيانح ارح قتعاا عقو

 تدا ل وأ هرمثع ريصت َّىح 0 لا هعفارب مل مث تَّضقت مترانيد هك هقتعأ مود هتمق تناك قإلو كل | وأ 3 َش الإ

 قتعلا عقو موب مألا ةحق ةءيقلاف قتعاا دعب آدالوأ تدلوف ةمأ ةقتعملا تناك نإو . ةئام هتميقو ءاوسف افلأ ريطت ىتح '

 نيلحر نيب دعلاناكواو ةرح دالوأ مهنأل قتعلادعب ةدالولا نم الولمخلا نم ثدح الل ةميقالو كلءاحريغ وأ انك

 ناك نإو هت هلعوهؤالو هلف ًارسوم لوألا ناك اذإ اذهو . لطاب هقتعف لوألا ق تع دعب ىتاثلا هقتعأو امهدحأ هقتءأف

 ءؤالو امهلو ارح ناك قعلا ىف هبحاص امهدحأ مدقتي ملاعم اعيمج هاقتعأ نإو امهنيب ءالوااو زئاج ىناثلا قتعف ارسسعم

 هبحاص هقتعأف رحورف هتقتعأ اذإ هحاصل امهدحألاقولو امهنيبهؤالو ناكو ًارح ناك هقتعأف هقتع الجر ايلونإ اذكهو

 اذإ لاق ندا نك لوألا لاكدعب قتعلا عقوأ هنأل رح تنآف كتقتعأ اذإلاق ول ارحنوكي الو قدلالا 07 7

 قّعمل و رح هبيصنف رسعم وهو امهدحأ هقتعأف نيكيرش نين دعلا ناك اذإو .رخآلا لوقلاىلإ تفنلا 0 200 ١

 كلم الو امه ديعأا كاان 0 هتمق كفدذت كرتل نومضو ارح ناك اريسوم ناكواو هةفصن قع ١ ىذللو هلا كه

 قتعلا هيلع عقي وهو هلا٠ ريغوهو ( ىف لالا ) هلام ةبه ريغ هقتعو هذخأ هدحأاي نا ءاش نإ هكشلال هلا ه1! لل

 نء٠ لاملا ناك ٠ ارخ لاملا نكي ملو ارح مالغلا:ناك رح تنأ هلاملو رح تنأ همالغل لجر لاق ولو هلام ىلع عقب. الو

 9 الث 4 اع قتعي م لاملا ند هلو لح ر نو ةثدب ادنع لحرلا قدح اذإو .٠ مدآ ىنب ىلع الإ قتعلا عقيل هريغ وأ ناو.ح

 قربو هله قتعام ردقب هئالو نم هل 0 هنم هلام ىلمتحا ٠١ هيلع قتع ع لكلا ل ا ا انآ لقا وأ هعابرأ

 اينازضن وأ م6 ديعلا ناك ءا وىتمو هتتغأ امهعأ 1 وسوف ارصتلاو لسملا وأ نما سملا نيب ديعلا تفصو مف ءاوسو قبام هنم

 ثريال م نينيدلا فالتخال هثر ,ال هنأ الإ ممل لثم هذ وهو ءوالو هلو هل ردح 0 رسوم وهو قاوضتلا هقتعأ اذإف

 لاق دقو : زئاح كلاملا قع اةّعم اكلام ند نأ ىارصناا دعمت ال 4ث 58 قتعملا ىلوملا تام 2 دعب يسأ نإف هئبا

 قتعم كلام اماف . هقتع زحب مل هقتعأ واف جلاس كلام 0 الو ( قا نمل عالولا ز مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع اقتع ثاريع همأ وأ هابأ لجرلا كله اذإو ةنسلا فالخ اذهو . اذه عميمس رس مف هؤالو هل نوكي الو ةقتع رو

 عقد هل سيل هنآل هعثد هل نع داو ةمز :ل كلما نأل هيلع اموهي 3 هيلع 3 نك مو 0 اك مم ق قتع امهضعب كامله اذإو

 وأهل بهو وأ هل ىصوأ ول هنكلو ٠ نيثراولا ء انحآلا ىلإ ىنوملا ثاريم لقت هنأ لجو رع هللا تح نأل ؛ كارما

 هلع ام وهب ل هلكناك تار مم رم اممضعب كاملم نإو هلع قت ع ثارعملا ريغ ءاملا كامله ىأب كل وأ هيلع 4هب قلما

 هر رادحا ناكف ءاشلإ نأ هلا لإ اكلام نكي 2 و هلوق هيلعن 56 0 هلك كلللا اذه عقد هلناكدق هنآل اممضعب ىرتشا وأد

 هنإ ةمقلادنع لاقف هلعموق دبع ق هإ اضوش لحرلا قدعأ واو 03 0 بحأ ديعلا مزاي قتعلاو 2 ةمق هلاد كامله كلما

 نإف « فاح هكر مش هلرقي ملنإو كلذكموق هكيرسش هل رقأ نإو « كلذك موق اهم ءاج نإف . ةئيلا فلك قراس وأ قب

 و راش راف هاك هوق فاح نإ قتعما ىلع نح.لا انددر نحملا نع ل كك نإف ٠ ةقرمدلاو قابالا ند 3 ر موقاهف :

 اد.دص هانموق لكن نإ و



0 576 -1١5- 
 نايفس انربخأ ( قفا لالا ).ثاريملا نم مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع لقن امي كلذو هنم ءىش ىلع مربي نأ

 باطلا نب رمع نأ نالف ىربخأل دهشأف زوال دود ةدابش نأ قارعا لهأ-معز لوقن ىرهزلا تعمسلاق ةنينعنبا

 ىذلا ىرهزلا ىمس نايفس لاق « كتداهش تلبق تبت نإ » وأ « كتدابش لبقت بت » ةركب ىأل لاق هنع هللا ىضر

 تلقق ببسملا نب دعس وه سيق نب ورم© ىل لاقف ريضح نم تلا اماف هف تكل كس ثو هتيسل مث هتظهحف هربخأ

 ًاديعس ىمسيف هثدحم هتعسام اريثكو ( قفا: :لالاؤ ) كش ريغ بيسملا نب دعس وه ال لاقف ؟ لاق اف تككش له

  0هف دازو كش هف سيل ديس نع ظفحلا لها نم هريغ ىور دقو .”ىلاعت ةكلا اش نإ ديعس نع لوقي هتعمس ام

 فيلا رد ركل ىرأ نا و'اميمداوش راجلاف نانثا انف ةئدلثلا تايتسا مع نأ

 قتملا ىف" ةلأسم
 ) لمحام هنم قتع زي نأ ضعب ىنأو ةثرولا ضعب هل زاجأف ثلثا هلمحب الو هدبع قتعب ىصوأ نمو ( لاق

 لبق نم هلطبأ الو تملا لعف ام درأ ال تزجأ لاق نإ زاخأ ىذللال قدعأ ىذلل ءالولا ناكو زاجأ نم ةصحو ثاثلا

 اذإ هلع قتعي نم مهفو ققر ثلثب هل ىصوأ نمو « اذه لثم 0 هحو وأ هتايح ىف هقتع همزإ نوكل نأ هلل هنأ

 نأىف رابخلا هلف هكلم ٠ ةصولا دري وأ لبق ٠ نإ هنم قبام هلع موقو هكلم اذإ هيلع قتعي نم هيلع قتع لبق نإف

 نم ادلاو هل ناك اذإ مأ دجو بأ دجو بأ نم لجرلا دلو نم لك لجرلا ىلع قتعيو او © هؤالو هلا ناكو اسوم نآك

 وذالو معالو خأ هيلع قتع 5 ده نإ و تابحلا ن م ةيح ىأب دلوناك نه 00 : دق نإو تابحلا ن ؛ ةبح

 قال انآ هيلع ررضال ةثأآل.ةصولا لقب نأ ىصولل ناك هدج وأ هب أب غلس مل ىصل ىصوأ نءو « مثريغ ةبارق 05

 قتعو ىصلا ىلع موقي مل لبق نإو ىصلا ىلع ةيصولا لبق: نأ ىلولل نكي مل هضعبب هل ىصوأ نإو . هؤالو هلو ىصلا
 هل امن هصقتنام امأف . هنم.هل دبال امف وأ صقني مل وأ ىصلا داز امف ىلولا رءأ هل زوجي"امنإو « ىبصلا كللهام هنم

 هقتع. نأ ىلع ارانيد نيسمح امهدحأ ىطعأف نينثا نيب ديعلا ناكاذإو .دب هنم هل صقن اذهو هيلع زوحم الف دب هنم

 ءوالو هل نأكؤ « دقلا ةسق ضناو اهدحأتو نيسحلا تع هلع كف رم عج رو هيلع قتع هقتعأف هنم هببصن قتعي وأ

 هده ىل تدلس نإ لاقادسلا ناك ولو . دسلا هنم اهضبق قلا نيرشلاو ةسجخلاب دبعلا ىلع ديسلا عجرو |01 000

 ايلف ا اذإ لاق نمو - امهتنب هلامو دبعلا لام هنأل نيسمخلا فصن هنم ذخأي نأ كدرمشأل ناكو ارح نكس م

 رع دكللط عطقنا دقف تام'اذإ'هنأل هثلث كلذ لمح نإو ىناثلا فصنلا هيلع قت», الو رح همالغ فصنف رح ىمالغ

 عقوأ امآلإ هنم عقي مل كلام اهيف وه سيل لاح ّىف قتحلا غقوأ املف . ايح ناكام هلام نم دأب نأ هل ناك امنإو هلام
 ىلا هلاح ىف كلمالا“تنوملا دعب وهذ هيلع هقتعن مل رسعم وهو هريغل هفصنو كولمم فصت قتعا ول هتاح ىف انبك اذإو

 ثلثا وأ لكلل كلام وهو قتعأ هنأل هلك هيلع قتع هضرمىف هقتع تبف هقتعأ ولو ؛ هدعب اكلم ديفب الو اهيف قتع دعأ

 رثك أ وأ نيلجر نيب دعا ناك اذإو ( قفا ةلالاث ) اياصولاو رييدتلا ىلع ءىدبو هلك قتع ثلثا لمحف تام اذإو

 هلو ارح ٌناكو ذبلا نم مهبيصن ةئاكرشش" ءالكو ىلإ عفدف موقو هلك قتع بيغ هؤاكرشو رسوم وهو مدحأ قتعأف

 ناك نإ قتعملا ىلع هرقأ وأ ممل ىضاقلا نم رظنلاب هنمضي نم ىديأ ىلع مل كلذ فقو ءالكو مل نكي مل نإف ءؤالو

 هَذَمَل لحرلا لاق اذإو . نوءأم ريغأ“ناك,اذإ هجر امنإ انوءأم اثمل» ناك اذإ هيدب نم هجرخم الو اثيل» |01 0'

 نإف., هيلع انيد.ناكو كلذ همزل اذه ىلع قتعلا دبعلا لبقف اذ زك لمع وأ ةناش. ةمدخ:ؤأ' رابيد ةئام كيلع نأ ىلع

 "قبلا لقأ اذه ىف لاق ولو ( قا لالا ) هل ناك نإ هلام ىف ةمدخلا ةميقب ىلوملا هيلع عجر مدخب نأ لبق تام
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 هيلع هللاىلص هللا لوسر لاقو « هب همهتي ىذلل وهف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ىذلا تعنلا ىلع هب تءاجف (همهني

 هريخ كلذو « اهنم نيبأ ةلالد نوكتال ىتلا ةئيبلا ةلالدلا امهملع لمعتسي لو « هللا مكحام الول نيبل هرمأ نإ » لسو 1

 اهريغو عويبلا ىف عئارذلا نم ناكزإلا مكح لطبت اهلك اذهل هابشأ عم لاقام ىلع دلولا ءاج مث ءدلولا نوكك نأ

 نم هدابع نيب مكحم نأ هب لجوزع هللا رمأ ام فالخ ناك زإلاب مكحلا نم تفصو امقام مظعأف ناكزإلا مكح نم

 ول ىت> هيف هليواقأ تفلتخا نأ ناكزإلاب مكح نم عنتمي مل مث « لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب مكح امو رهاظلا

 هبهذم فعضا هيلع ةكورتم هليواقأ رثك أ نوكست نأ ىغبني ناك ةنسلاو باتكلا نم تفصوام هفالخم ام 1 نكي مل

 ناكزإلاب ميرحتلا هل ناك نإ هنم همرحب نأ ىلوأ وهام ىنأي مث . همرحبف لالحلا ءىثلا ىف نكي هنأ كلذو « اهيذ

 زوجمال لاق نإف « قوةع اهنأ ىلع اسرف ىرتشا الجر تيأرأ لبق ؟ عوببلا نم اذام لثمو لئاق لاق نإف « همرحب الف

 معن لاق نإف « رانيدب اهنطب ىف امو اهارتشا وا كلذكو هل ليق « هيلع ةفصب نومضم ريغ بيغم اهنطب ىفام نأل عببلا

 تناك نإ ةرشعو قوقع ريغ تناك نإ ريناند ةسمح .ىوست سرفلا هذه الاقف ئريص ناهابسملا نت اد 2 01

 عببلا داسفإل اقوقع اهعم طرتشنال انكسلو ةسمخ ىلع كدزأ مل قوقع ىدنع اهنأ الولو ةريشعب كنم اهذخآ انأف اقوقع

 نطبلا ىف اما ةدايزلا امهراهظإو اعم امهتينو اهنطب ىفام نود سرفلا ىلع تءقو ةقفصلا نأل زوحم عيبلا اذه لاق نإف

 لحال كلذكو ىلاعت هللا ءاش نإ هل ىلق ةينلاب انبه عببلا دسفأ الو'عيبلا دسفيام ىلع ةقفصلا دقعت مل اذإ عسيبلا دسفنال

 ةأرما حكتي نأ دارأ نإف لبق ٠ معن لاق نإف ؛ الهآ وأ بزعأ ناك نإو ليق . معن لاق نإف . خسفيو ةعتملا حاكن

 حاكنلا ادقع امهنأ ريغ هنم ىه تون كلذكو ارطو اهنم ىضقي نأ دارأ امنإ ارمشع وأ اموي الإ اهسدحمال نأ ىونو

 هل لبق « معن لاق نإف ؟ اححص دقعلا ناك اذإ ةينلاب هدسفت لو هل ليق لح اذه : لاق نإف « طرش ريغ ىلع اقلطم

 نآىلوأ احاكت وأ اعبب هب دسفت عئارذلا نم ائيش حاكتلا ىف وأ عئارذلان م ايش عوببلا ىف دحت ليف ىلاعت هللا ءاش نإ

 دسفت مل اذإف تفصرام ىلع حاكنلاو اهاوس لمح تاذ لكو تفصوام ىلع قوقعلا سرفلا ءارمش نم عسبلا هب دسفت

 تلقو « هدعبو هعمو دقعلا لبق ةرهاظ امهتينن تناك امبأ ناحك انملاو ناعبانتملا ابلع قداصت نب احاكن الو اب

 نكي مل اذإ ةينلاف مالك ابعم سيلو ائيش عنصتال ةينلاو ةحصىلع عقو حاكنلا دقعو عببلا دقع نأل امهنم ادحاو دسفأ ال

 وأ امهتين نيعبابتملا ىلع دسفي ملاذإو ( قفا: علال ) حاكن الو عي هب دسفي ائيش عنصتال نأ ىلوأ مالك اهعم

 دقعلا تدسفأف حيدحص دقعلاو ائيش امهدحأ وأ ايون امهنأ امهيلع تنكزأ نأب امبيلع تدسفأ فيكسف امبمالك

 هللاو كلوق لثم هل لبق لاق ؟ اذام لثمو لاق نإف دسف حاكنلا وأ عيبلا ىف طرش ولام هيف ىون هنأ كناكزإب حيحصاا

 .. قفوملا ىلاعت

 ثراولل اياصولا ميرفت باب

 ةعفنمو لامكلمنم ثراول هيف تومي ىذلا ههرمىف ضررملا هب ىصوأ ام لكف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ئلالاث )

 . ناك اذه ىاب ثراول ةيسولا زمن مل هوجولا نم هجوب

 ثراوال ةيصولا

 كلذف اونذأب ملوأ هل اونذأق ضرموأ هنم ةعضاف:ثزاوا ىصوب نأ ل حرلا نداتسا اذإو ( قثاذ_لالاث )عي رلالاق ٠

 كاملا نك م اولعفب مل نإف ٠ هوزيجم نأ ةتودحألا ىف نسحأو ه ذ رع هلل قنأو مهل اريخ ناك اوفو نإف ءاوس 0



 دقعمد ت14
 كنأ معزت نأ كمزلي ناكام وأ ؟ هتكرت تنك امأ.هاننلع ائيش معلا لهأ نم لقعي دحأ هيلإ كقئبسي مل ثفصو ىذلا

 نإو ..اثراو ناكنإو اهنزجأ قيدص ريغ وأ هيلإ ضيفب وأ هل ودع لجرل هتيصو تناك نإف آدبأ هتيصو ىلإ رظنت
 مسوهيلع هللا ىلص ىنلا نعىورامت تجرخ اذه تلعف اذإو . اهتلطبأف ودع ريغ وأ هدنع د, ىذل وأ هل قيدصل تناك

 هسفن ىف. هقثوأو هللإ سانلا تحأ هنأ دلعي دبع هل ناكول تيأر وأ . هانماع معلا لهأ هيف فلتخم ملاميف لخدي امو

 ىف هدبع قتعأف هل اودع هثراو راصف هدلو تام مث . هدلو نود دلو هلو ةايحلا ىف هلإ هلام جيلوتب فرعي هنأو

 اول نك د[ امو هسقت دلو لع هلاع هرثؤي ناك ذإ اح هف هتمهت نآشل: قتلا زيحتال نأ كمّرلب سيلأ هتيضو

 نوكيف ةيصولا عدأ نأ ىنءنميام هقأو لاقف اودع هل هئرآو ناك مل ثيآر وأ ؟ اودع هل 'ثراولا ناكو.لاخلا كلت

 0011! لأ ةريغل ىصوأف كريغل ىلام ثلث ىصوأ ىكلاو ٠ كنشي الو هللا كرققي نأ بح الإ كلع ارقاو ثاربملا

 اا |3 تر[ وأ ؟ هلوق لصأ ىف ودع ثراول ةصواا نم نوحي نأ ىغنني ناك ام درو دري نأ: ىغنيام زاجأ اذه

 ا ل. اذإ ©0تراول الإ هب ىطوت نأ ءىث هثم هيلع رظحم الو/ةلام ثلث ىصو» نأ تسلل نأ ىلع لدت ةنساا

 نمل هذفني هيلإ ثاثلا كح ناك اذإ تيأر وأ ؟ ةنسلا انفلاخ دق سيلأ لاح ثراو ريغل ةيصولا هيلع رظحم نأ دحأ

 000 1 1 نك وأ سلا دص ناكو ٠ ةوادعلا نم تفضوام ىلع هل ةوادعلا ق هثزاو ناك ول ثراو ريغ ىأر

 جرح امت هل هزاجأ نإ سيلأ هاوعدب رخآلا الو هب هل رارقإلاب فرعيال ناكوأ هايإ هدحمم ناك دق لامي رخآ لجرل

 ًارارقإ لطبأ هلطبأ نإو ؟ ثراولا زاص نوكي نأ ىلع مهتم وهو ثلثلا نم رثك أهل زاجأ ثاريملا عي نم ثراولا

 تيغلا- ىلو هللاو رهاظلا ىلع ماكحألا ( ىف: لإ| ) نيدلا دعب الإ نوكيال ثاريملا نأل ثاريملا نم قحأ نيدب

 اعإإ لجو نع هللا نأل سو هيلع هللا ىلص هلوسرو هيلع ىلاعت هللا رظحام هسفنل لعج ناكزإلاب سانلا ىلع كح نمو

 ولو رهاظلاب دابعلا نم اوذخأب نأ دابعلا فلكو : هؤانث لج وه الإ هماعيال هنأل بغملا ىلع باقعلاو باوثلا ىلوي

 ىف لخدي اذه نم تفصو امو ٠ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ ناك ةلالد هيلع نطابب ذخأي نأ دحأل ناك

 هللا ىبص هللا لوسر ةنس مث هللا باتك لبق ؟ نطابلاب مكحمال هنأ نم تفصوام ىلع لذام لئاق لاق نإف « معلا عيمج

 كن دهشن اولاق نوقفانملا كءاج اذإ » مسو هيلع هللا ىلص هيبنل لاقق نيقفانملا ىلاعتو كرابت هللا رك ذ .. ملسو هيلع

 محل مبمجوو نوثراوتيو نوحك انتي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر محرقأف « هلا لبس نع اودصف2ىلإ أرق «هللا لوسرل
 هللا ىلص 'هَقأ لوسر ربخأو مهرفك نع هركذ ىلاعت هللا ربخأ دقو , نيئاسملا ماكحأ ممل مكحيو ةمسقلا اورضح اذإ
 رشب انأ امإإ طلسو هلع هللا ىلص هللا لوس لاقو . ناعإلا ىلع ناعألا راهظإب لتقلانم ةنج مهئاعأ اوذخت امهنأ ملسو هيلع

 هل تيضق نف ..هنم عمسأ ام وحت ىلع هل ىضقأف ضعب نم هتجحم نحل نوكي نأ مكضعب لعاو ىلإ نومصتخم مكنإو

 مارحلاو: لالحلا نأو رهاظلاب: ىذقي هنأ مريخأف 6 رانلا نم ةعطقب هل عطقأ امتإف هب دكان واف هنحأا قع نم اوك

 هلع هللا لنغ هللا لور لاقو ٠ مارح هملع اذإ هللع ىلاعت.هللا مرحام هل ىضقملل لحببال هءاضق نأو نطابلا ىلع هللا دنع
 ١ رتتسيلف اكبغ تاروذاقلا هذه. نم مكسنم باصأ نم ىلاعت هللا مراح نع اوهتنت نأ مكل نآ دق سانلا اهأ 2 ملسو
 ًاذإ ل متأو مهسقنأ نم نودبال اسمع مهفشكمال هنأ مجربخأف « هللا باتك هيلع“ مقت .هتحفص انل دب, نم هنإف هللا رتسب

 ' ةلع هللا لص ىضوأ كلذب و.«اوسسحت الو لاقف هرك ذ ىلاعت هللا رمأ كلذبدو , كلذب: اوذخأ مهيلع قحلا هفام اودبأ

 .ىذال وف اذكفب تءاج“نإف اورظنا هجلاق مث « نالجعلاَىب ىوخأ نيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع الو . ٍلسو

 عكا ررحو لمأتف افيرحت ةراصلا ىف لعلو خسنلا ىف اذك خلا لخد اذإ : هلوق )١(
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 ةخوسنم نيدلاولل ةيصولا نأ ىف اوفلتخا نادلبلا ىف ٍلعلا لهأ ملعت مل مث ىنعملا اذه لثع سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 ةصولا زحن مل امل ىدوأ ول ىتح ةطقاس نيدلاولل ةيصولا نؤكت نأ ةخوسذنم تناك اذإ ىلهتحاو ثيراوملا. ىآب

 لمتحم ناك نإو اذه ىلع لدب هيف اوفلتخا ملعاا لهأ معن ملامو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور امو « لوقت اذهبو

 امتإو اوذخأ ةصولاب سيلف ةثرولا زاجاف ندلاوال ىصوأ اذإو زاج 200 اذإو اخوسنم امموجو نوكي نأ

 مهعم ىمسو نيدلاولا ةيصو ىف خوسنملا صن ناكف محل ةيصولا 2 انلطبأ دق انأل مهلام ممل ةثرولا ءاطعإب اوذخأ

 ناك املف ٍدسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلا تكلدكك ترا لك مهملع انسق نيثراو نادلاولا ناكاماذ ةلمح نيبرقألا

 انزحأو /) ثتراول ةصوال الأ 2 ربخاوساقااو صنلاب نبب رفالا ند ةثرولل ةضصولا انلطبأ ةثرو ريغو ةثرو نوب رقألا

 لوسر نع ىور امو لج زع هللا ٍباتك ىف ىصوأ نمل اياصواا ىف لصألاف ناك نم ةثرولا ريغلو نيبرق الل ةضولا

 ثري نمل تناك اذإف اياصولا ىلإ رظني نأ ىف هيف اوفلتخا للعلا لهأ نم ىضم نم ملعأ ملامو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا

 تفصو 5 معأ ىلاعت هللاو  ىدنع دوجومو هن زوم ىذلا ة>ولا ىلع اهتزحأ هثريال نمل تناك نإو اهلل | 51

 هق اوفلتحا معلا لهأ نم ىضم ند لعن مام نإ ثيحو ا هلع هلئأ ىلص يأ نع ىور امو ناتكلا ند

 ةصصو وأ ثازيع ْدَْوِب ىفوآللا كرت ام نأ كلذو نيبجو نم تيملا لام 0 الث اياصولا ةثرولا عنب اعإ هنأ

 روح الك ا ناحو طا 2 ىف نافلتخلا ناككملا دحاوا عمجم نأ زحب مل نيفاتخم امهركح ناك انلف

 ةيصولا زحن مل امنإ لومي نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف لاحم هريغ ىنعم لمتحم ملو ءىثلا دضو ءىتلاب ىطعي نأ
 نم ضعب ىلع لعتسم ءانعاا نأ الولف هلام ضعبب هثراو ىناحم نوكي .نأل ىصوملا ةممت لبق نم ثراولل

 ّدح اذه هيلع فخ نم نأل عضوم باوجلل  ملعأ هللاو  ىدنع بهذملا اذه ىلإ بهذ نميف ناكام هقفلا ىطاعتي

 ءاش نإ هل لق: ؟ اذه نبأف لئاق.لاق نإف ءىثلا دو ءىثلا نين قوش الانأ اهبيش نك ةفاللا 0

 هؤابآ مهلتقو هءابآ هتبصع ءابآ لتق دق ابأ نيثالث دعب هنوقلي هتيصع برعا ن. أرما تيأرأ ىلاعت هلل

 اهريغو راعشألا ىف باسنألا نم ىنلاو ةعيطقلاو مراحملا كاهتناو ءامدلا كفاستب . مهنيب ةوادعلا ةياغ اوغلبو

 ناكو محءامد كفسإ نأ ىف هلام لذببو ةوادع' ةياغ هيلع هتبصع ىداعيو هئابآب عنص ام طص. وه ناكامو

 هتبصع نم محريغ عم هتثرو محو ةلتقلا ءالؤمل هطرم ن٠ ىصوأف هيوبأ لتق نم هنوثري نيذلا هتبصع نم

 ةصولا زوحتأ امهؤابآ ناك :كلذكو الصاو هلو اذرب هب اماس هل ناكوأ ةهتواذع لاح ىف مبعم ثراولا ناك

 غلب ام هئابآب اوغلب دق هيلاوم ناكف ىلاوملا نم ناك ول كلذكو ليق ال لاق نإف ؟ مهف.جهتيال وهو هئادعأل

 وهو مهل ةيصولا زوحتأ هتنبا مهعمو هلاوم نم هتثروا ىصوأف ىنرقلا لاح نم تفصو ام. مهبأبو مب

 هتقس دق فذقلاب همرتو ناتهملا ةحظع هل ةيصاع هنم ةزشان تناكول هتحوز اذكهو لق . ال لاق نإف؟ مف مهنيال

 اهل ىصوأف تام مث امل ارارضإ اهقارف نه عنتماو هنم ةعنتمم ترقبو كلذ ن٠ تلفأف هلتقتل ديدحلاب هتبرضو هلتقتل امس

 بسأل ريكو ًاريغص هلع ةمعتلا مظعأ 222ثراو هل سيل تاء ايبنجأ نأ ولو لبق : معن لاق نإف ٠ ثراو األ هتيصو زحن ل

 هل ةيصولا زوحب اذكهو لبق » معن لاق نإف ؟ زويأ هلام ثلث هل ىدوأف هتدوع افورعم ناكو « هيلع هناسحإ عباتتو

 مل ول تبأرأ هل ليق . ءادعأ ريغ وأ هل ءادعأ هتثرو ناك هثلث ىف هتيصو زوحم معن لاق نإف . هل ءادعأ هتثرو ناك نإو

 لصألا ناك مث : انلقام الإ ىعم اهم .: نكي مل ثراولا هتيصو لاطبإب صخ اذإ هنأو ثراولل لطبت ةيصولا نأ ىف نكي

 .رظناف خلا هيلع ةمعناا مظعأ قيدع هلو» مالكلا لصأو خاسنلا نم اطقس انه لعل ؛ خلا ةمعنلامظعأ : هلوق 1 ١(

 (ع - ٠١هعم)
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 ولد و

 نطبلا ىف اب ةيصولاو نطبلا ىف امل ةيصولا باب
 ةيصولا تعقو موي اقول ناك اذإ نطبلا ىف الو نطبلا ىف ام ةيصولا زوحجنو ىلاعت هللا همحر ( ىف: .ةلالاث )

 0١ ريشأ ةتس نم لقأل هتراج تدلوف فوت مث نالفل ةنالف قيراج نظب ىف ام لجر لاق ولف امح جر مث

 11 ثدحبل دق ,هنألا هلا نكي مل 'رثك أف ربشأ ةتسل تدلو نإو هب هل ىصوأ نمل ناك ةيصولاب ملكت موب

 ' نطب ىفامل ةصو هنيعب دبع وأ قيراج وأ قيراج دلو لاق ولؤ هب ىصوأ ىذلا ريغ ثداحلا للا نوك

 ةزئاج ةيصولاف ةيصولاب ملكت موي نم رهشأ ةتس نم لقأل ةأرملا كلت تدلو نإف اهنيعب امسي ةأر.ا ةنالف
 - نوكيق ةيصولا لا له تدل لف ملألا دود. ةضارلاو رثكا اف ةكضولاب ملكش مول نم ريشأ ةتسل تدل نإو

 مها مع ةيصولا تناك رثك أ وأ ةيراجو امالغوأ ةيراج وأ امالغ هب ىصوأ ىذلا لخلا ناك نإو هل ىصوأ ام ريغ

 ايش مهنيب ةيصولا 23225 1 ولا راجل وأ ايالغأ هل ىَضوأ ىذلا لخلا ناك نإو مهم هل ىصوأ نمل ةَزئاج

 قح ةصولا َتَدَقَو الخل ىطوأ ىلا كلت نأ ليق ىضوملا تام نإو ددعلا 3
 59 8 لقأل 0 اذإف“ دلت

 ل هل 250 نالفف اذه ىضرم نم تم نإ لاق ككاو نمو : ىلاعت هللا هحر ( قناع لالا )

 ضرملا كلذ ريغ ضرم نم وأ ا هدعإ تام مث هفف ىصوأ ىذا هضرم نم حص مث ذك ىع قدصتيو ةيصو

 هنينصو ق دح اذإ ةكلاذكو 0ك 0 ل هل ىصوأ نمو«١) لجأ كك ىدوأ هنآ ةصولا تالت تلطن

 5 لاقو 1 اده مهأ نإف لطب هأوس ضرم 0 تع اده 2 وأ اذه ىءاع ىف ثم نإ لاقؤ || ناحل

 ملام ةتباث هذه هتيصو نأ دهشأو اذه لاق وا هنكلو اهريغ, ملام هتيصو ىهو لاق اكوبف اهريغأ ملام ىتيصو

 ةلسر» ةصو ثوملا تلح ىئ# تثتدح نإ لاك تا نإو ) قفاننلالا 1 ةدكأت هتلصو كاكا

 ىم هل زاح ئت اهف ام عمج دفن ةحاث هتيصوق تم ْئَم وأ توملا ثدح ىف ثدح ىتم لاق وأ اذح اش ددحم و

 .٠ اهريغب ملام تام

 ثراولل .ةيصولا نأ

 ًاريخ كزت نإ تولا كدَحأ رضح اذإ عسيلع بتك » لجو زع هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا )

 امنا سدنلا امهم دحاو لكل هبوبألو :» ثيراوملا ىآ ىف لجو نع لاقو « نيقالا » ىلإ ةبآلا « نيدلاولل ةيصؤلا

 ع ف ىف ءواتت لح ترو نم زيك ذأو ثلثا هم الق هاوبأ هثروو دلو هل نكي ل نإف داود ناك نإ كرت

 نيدلاولل نوكي نأ امهدحأ نينعم نيبرقألاو نيدلاوال ةيصولاب ىلاعت هللا رمأ عامجإ لمتحاو ( قفا:ةلالا )
  1 4 54ع 8 ١

 1 نودخاف ثتارملا مهل نوكَكَو ةيصولاب نودحاف مهل يصور نأ ىصوملا ىلع نَوِكَكت اعم نارذالا ني ركألاو

 ' نأ ىلع ةلالدلا اندجوف ةتباث ممل ةيصولا نوكت .نأل اذسان لزن ةيصولاب رمألا نوكسي نأ لمتحاو هب

 "01 ةلطمع تبسل راخأ امحهدحأ نيهجو نم ثيراوملا ىآب ةخوسنم نيئراولا نيبرقألاو, نيدلاولل ةيصولا

 دهاحجم نع لودألا ناملس نع انربخأ. ةنييع.نب نايفس. نأ اهنم نييزاجحلا ةهج نه ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اثيدج هيف لص, دق هريغ اندجوو هجولا اذهب هتبش هريغو « تراول ةيصوال » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 , ةحححمصد يوك: 1 دق )) نع فرحم هلعلو خدنلا ىفءاذك هل ىم 1 مف هلوق(١ /



 كارلا

 ةءارقلل ةيصولا

 ىوذل وأ ئمحرل وأ قبازق ىوذل وأ قبارقل ىلام ثلث لاقف لجرلا ىصوأ اذإو : هللا همحر ( قفا: ةلالاث )
 ترفأ و ءاوش 0 ىف نألاو مألا لبق نم ةبارقلاو ءاوس هلك كلذف ىتاءارق وأ ىانرقأل وأ ىءاحرأل وأ ىمحر

 مساق ةبارقلا مساب اوطعأ مهنآل ريبكلاو ريغدلاو رقفلاو ىنغلاو ىثنآلاو رك كلا ءاوسا ةضصولأ ىف هنك مثدعبأو هتبارق

 هتبارقىف ىصوأف شيرق نم ةلبق نم لجرلا ناك اذإو « روضحلا مساب لاتقلا دهش نم ىطعأ اك اعم مهمزلي ةبارقلا

 فورعملا ع اذإف ةنارق دعب نإو نأ لإ هاقلب نم نيو ةئيد 0 نأ الإ ةدسل فرعي نم لك نك اذإ روح الق

 برقأ دب ريال قبارقل لاق ئدو مهنم دعب أ وه نمالو شرق عيمج دير : ال قارقل شاراا نم لاق نك نأ ةماعلا دنع

 ةلسقلا كاع ظني قار ىوذ ةماعلا لوو نم فؤرعملا كك ريص ارو ناك نإو كَ هنم دعب أ ةبارق ىوذ وأ سانلا

 .أ لاقف بلطملاى تب نم لاقيف ؟مهم أنف فانم دبع وش قرف دق لاقي 35 فانم دنع نم لاقيف ؟اهملإ بسذي ىلا

 مث ين لق ؟ ءالؤه زيمتسفأ لاقيف للطملا نب ماه نب در دع ىب ند لك: ا نم لئابق 3 م باطملا وش

 ديزي دبع نب ديبع نب بفئاسلا وذنب م معت لف ؟ الو زيهتفأ لق دنزت دبع نب ديبع ىتن نم َلِق ؟مهعأ لق لئاق

 نط لك معن لق ءالؤه زيهم لف نإف 03 بئاسلا ىت 2 0 ءالؤه لكو ساسع وشو ىلع وشو عفاش وشو لق

 لاو ىلع كذآ نود عفاش ال و تبر هتاارقل لاعف عفاش ا ند ناك اذإف »ع هيحاص نع ريم ءالؤه نم

 مهءابآ اودصق اذإ مهنم كلذ فرعي رخآلا نطبلا نم زييمتلا رهاظ نوزيمتي ءالؤه لك نأ كلذو . سابع

 « مهعم ن *نذلا ءالؤه 02 ضعمبل م ضعب لوحو 1 "1 مث رصانت ىفو مهاب ّق لئابصلاو بوعشلا نود

 ساخأأ ترقأ نإ انرظنو ءاوس هلك اذه 0 أ ف و وأ أ َّط ىندأل وأ بارق برقأل ىلام تلك لاق ولو

 مع ىبو نيلاخو نيمع هل اندجو انأك هنم دعبأ وه نمث هريغ هطعن ملو هايإ هانيطعأف همأو ةبأ لبق نم امر ةنم
 همم .ىنب لبق همأو هيبأ دنع هنوقلي مهنأل لاخلاو معلا ىب نود مهيب ءاوس هيلاخو هيمح لاملا انيطعأو لاخ ىو

 نود همأل هتوخإو هبأل هتوخإ لاملا اننطعأ نيلاخو نيمعو مأل ةوخإو بأل ةوخإ هل اندجو ول اذكه و هلاو
 مأالل ةو>الاو 5 ةوخإلا عم ناك ولو هيلاخو هيمح ليو نيندألا همأو هبأ دنع هنوقلي مهنأل هلاخو هيمع

 مألاو بألا لبق نم ةبارقلا انددع اذإ انأل مأالل ةوخإلاو بأالل ةوخإلا نود محل لاملا ناكمأو آل هوحإ
 دلو مألاو بأالل ةوخإلا عم ناك ولو تيملاب برقأ اوناك مألاو بألا ةبارق مألاو باالل ةوخإلا عمجف ءاوس
 ناك ولو هببأ نبا نم هللإ برقأ هسفن نباو ٠ هسفن نبا هنأل ةو>إلا نود هل لاملا ناك ثريال لفستنإ دلو
 وأ باالل ةوخإلا عم ناك 5 (لاق) ىف ىدأ ادج ناك نإو هنم ىلوأ دلولا..ناكدج لفستملا دلولا دلو عم

 قوقل ىيناونم ترقأ مال دل انك لاول لوا رجلا لاق نم لوق ىف دجلا نم ىلوأ ةوخإلا ناك دج مألا

 هب سانلا برقأ ناك نإف قبارق نم ةعال ىلام ثلث هلك اذه ىف لاق ولو: دملا ىلإ تيملا.ريصي نأ لبق ثيل
 ناك رثك أ وأ 'دحاو مهول. نذلا مث َنينثا |راك ناو ءاض نأ داك اوناك ءاوسو ممل وهف ادعاصف ةئثالث 3

 ةتبازق نم هيلي نملو ثلثلا ثلث هلف ادحاو اوناك إو ثلثلا ند ه ىب ام رثك أف دحاوللو ثلثلا نم ناثلثا نينثالل 7
 امهم دحاو لك َدخأ دخاو ةبارق'ا ىف هيلي ىذلاو ادحاو سانلا برفأ ناك ولولا اثلث ادعاصف نينثا اوناك نإ
 يتربع قابلا كلش سك 1و دحاو ةبارقلا"ىف امينؤلي ندا ذأو تلا 0
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 سة.

 زوحمال امو ةيصولل ةثرولا ةزاحجإ نم زوجي ام باب
 053 كفل كاراام نك ةحجور هل َروخ الا" لإ تنل وأ اذإو ىلاعت هللا همحر لاق عي 2 يي

 رغو رو ع و نيا بلا ىصاو ا اذإ قنا
 ور

 [ نالوق اهمفق عنص ام انز>أ دق اولاعف كارو هنا ضاوأ ام اوءاع دقو تلاقإ تكلا زواحامت هب 2 ال ائ

 ليسالو مهديأ نم هللإ هوعقد ول هوك دل هوزاحأ نا

 . وأ
 0 عنص ام انزجأ دق محل هثاريم مهصقو مهملع دعب موق نأ

 ١ نم ضبقب الإ زوحم ال ىتلا ءابحألا اياطع ةفلاخي توملا دعب اياصولا نإ لاق لوقلا اذه لاق

 نمو هيف. عوجرلا ىفءم

 ةثرولا ىلع ةيسولا لهأل هنم لآخدإ ىع امنإو هيدي نم ةح را ءىعل اضاف اكلام نوك ةلاوب تام دق اهظتم نأ لبق

 دعب ةثرولا زاجأف اذكه ناك اذإو ثاريملا لهأل تبش ام ممل تش محل زوحيب امف ةصولا لهأل تدثز هتيصو قف هلوقف

 لعق ام زاوج هل زئاج هنم لعفام ىلع ىضم 210تملا هب ىصوأ امع مهتيراوم نم مهقوقح اوعطق اهنإَف مبكلمو مساع

 بسب الإ مهبلإ ردي ل ءىث وه اعإ مسلإ هنوحر تف مهعدبأ ىف ءىث اياصولا لهأل اوزاحأ ام سيلو.هودزي ملاحم

 نم نوءربيو هوءربأ نم اب:ه أري ىوعدلاو ٍردلا نه نوءربي اك هل هوداس نمل كلذ مس مهقوقح اودس اذإو تملا

 ةيدولا هل زوحمال امم تملا كرت ام لو. نأ ىتاثلا لوقلاو لمتحم هجو اذملو اسف مهقومح عطقنتف ةعفشلا نم م,ةوقح

 هوغو نمل يتم ةبنع ثلا عص ام مهنزاجإو ءاوس هتنونبك ريغو مهديأ ىف هتتونيكف مهملإ ىلاعت هللا هلقت كلم 0

 ءىتلا اهنم نوبهنف مريغ ا عئادو كاذمأ مل نوكت اك هوعفدي ملام عودرلا مملو هل زاح هلإ هوعفد نم هل

 زك [5و هلع ألو عنص ام انزجأ اولاق نإو « ,لعأ ىلاعت هللاو لمتحم هجو اذهلو ضيقللاب الإ ةسملا هل مت الفأ عرقل

 امف عوجرلا مهل مث اذكه هناوارت متأو الإ هوم زجأ ام اوفلحاو اريسي اوْرمجأ لاقي نأ ا نيحولا ىف نس ل

 ضف ريغب ممزاجإ زاجأ نم لوق ىف مهلع. تزاج هوملع مهنأب ةنيبلا 'مهبلع تميقأ نإو ابيغ اوناك نإ كلذكو ق

 لاقف همس ءىثب ىصوأ نأكك رت ك اودع نإ هنم مولع. ءزحجم 0 : وأ هلام لش ىصوأ اذإ مهملع زوجت

 انزجأ امتإ اولاق مث كلذ هل انزجأ دق اولاقف اذكو اذك ىلبإ ن٠ نالفلو نالف ىديع نالفلو اران.د اذكرو اذك نالفل

 هنفق انيد هلع اندجوف نيد ىذ ريغ هاندبع وز مق االام هل اندهع دق ان يسمن ثلثلا نواح ءارث نحو: كلذ

 0 كلا دكالا امو نفرد ؛ام اوزاجأ 4 ا 0 ن# لوق ىف مهمزلي اذه لاقي نأ امهدحأ نالوق
-2 

 0 00 , وأ 1-0

 هترولا فالتخا بأب

 نم ةصح ىف زاج مهضعب زجي مو هيف ةزاجإلا مزات امف ةثرولا ضعب زاجأ نإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: لا )

 ناكولو ( قت اا ) ثلثلا زواج امت هن هل ىصوأ ام فصن هل ىدوفلل بجحيف نهنثا اوناكةثرولا نأك زاجأ ام زاحأ

 نم ثلثلا زواج ءىش هسصن ىف ريح نأ ءالؤه نم دحاو ىلع زحن مل هوتعم وأ هيلع روجحم غلاب وأ ريغص ةثرولا ىف

 دجونإو هلام ىف هل انماض ناك هلام ىف كلذ زاجأ ولو هن.ص: ىف كلذ يجب نأ ءالؤه نه دحاو ىلول نكي ملو ةيصولا

 : كلل ام ءاطعأ هنأل هنم ىطعأ اع هانإ ! هاطعأ نم عتب نأ ىلولل ناكو هيدب ٠ نم دَحأ هل ُريجأ نم ىذب 3

 . هححصم هشك . هلمأتو خسنلا ىف اذك (1)
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 بوث وأ راد وأ. دبعأ وأ دعب ىنجأو تراول ئصوأ ولو تراول ةصو تراص اينالا امم[ ةسرلا كلط 2220

 ثراولل هب ىصوأ ام عيمج نه فضتلا وهو هبيصيام نحال زاجو ثراواا بيصن لطب ناكام ىحسم لام وأ

 زاج هب ىصوأ ام ىلث ىنج اللو اثل* ثراولل ىمس ناك نإف نالفو نآلقل اذكب تيصوأ لاق ول نكلو « ىنجألاو

 نأ 3 ةتعضرأ وأ ضع ل هتدلو م هنالو هثري نبا هل نانك ولو ٠ هل ىمسام ٌتراولا رعادرزو هل نحاس

 ءالؤه لك نأل ةيصولا ممل تزاج مهضعبل وأ مهلك ءالؤنط ىصوأف هريغ وأ مداَخ وأ هئريال دلو وأ ةجوز وأ ةلحرأ

 هتيصوب ىلوأ دحأ امو « هايإ هاطعأ ءاش نإو هنبا ةعنم ءاشنإ هلام هكلمل هب هلوصوأ امل كلام ءالؤه لكو ُثراو ريغ ١

 ندلاولل ةصولا اريح كرت نإ 22 لامق ةصولا ىلاعتو كرات هللا 0 دعلو هدلو ىلع فطع نمو هتارق ىوذ نم

 ةلصب ممولتس نأو اوديزي نأ بلغألا مث ةبارقلاب ىصوملا دالوأ نواتبب مهنأل نيدرقألا نم بلغألا نأو « نيبرقألاو

0 
 دسعلا قتعي ال نأو ةءارقلا ىوذ ح نأ ةعفش وأ تثراو ىلع در نأ ةقاحم ادحأ عنم نلىغبتيو ةضولاب مهل مهيبأ طلاب

 رصأو هلع هللا ىلص هلل لوسر نع ربخلاب ثتراولا ريغ ةيصو دحأ عنمال نكلو 0 ةثرولا ىلع فطعلاب اوفرع دق

 . تيقل نم هنع ظفحأ نم هيف فلتخمال امو

 زوج ال امو هريغو ثراولل ةيصولا ةزاجإ نم زوجي ام باب

 ىئاثب ىصوأ نأ ديرأ ىنإ ةثرولل لاقف ثراول ىصو» نأ لجرلا دارأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىقفانةلالا) .

 دق نأب مهسفنأ ىلع هل اودهشأف هل ةيصولا زوجت نمل ثلث تيصوأ اوزيحمت مل نإو تلعف كلذ متزجأ نإف راو نالفل

 اةدص كلذ ىف نأل هوزيجم نأ لجو زع هللا نيبو مهنيب امف ممل ريخف تام مث هوماعو هل ىصوأ ام عيمج هل اوزاجأ

 لام ثلث جرخم ملو هتزاجإ ىلع ك احلا مثربحم مل اولعفي مل نإف ىحلل اربو تبمل ةعاطو ردغ نم ادعبو دعوب ءافوو

 اوزاجأ مهنأ لبق نم مح اهب مهمزليال تيملا تومي نأ لبق هومهتزاجإ نأ كلذو هيف ره هجرحم مل اذإ ءىث ىف تلا
 ثلثلا لك اوزاجأ نونوكيف مهنم رثك أ دالوأ هل ثدحتف ادحاوو نينثاو ةثالث نونوكي دق مهنأ ىرت الأ مهل سيلام

 هنوكلع ءىث ىف نيلاحلانم ةدحاويف اوزاجأ نونوكي الفهلبق نونوميو مهبجحم مهريغ ثراو هلُثدخمو هضعب مهل امبإو

 ىنالا ناك ثراول اهوزاجأ ول مهنأ ىرت الأ تومام دعب الإ ادبأ توكل ال يم[ هيف شارح 30١

 ءىث الو اهكساع مل ناك ابكسلم مهمتزاجإو تيملا ةيصوب ةيصولا كلم ناك ولف ىصوملا لبق تومي دق ةيصولا هل تزبجأ

 هنوكلعال دق امفو نوكلم ال امف اهوزاجأ ةيصولا هل اوزاجأ نيدذلا كاذكف هدعب هئاقبو هتوع'الإ تملا لام نم

 كنم ىئاريم مهنم لجر لاق ول اذكهو هب هل اونذأف هتيصو نم ثلثلا زواحب امف مهنذأتسا ول اذكهو ( لاق ) ادبأ

 رف هتوم دعب مهقتعأف هل ديبع قتع ىف مهتذأتسا ول اذكهو كلع مل ام ءاطعأ هنأل هل نكي مل نالف ىنبل وأ نالف ىخأل

 ثراول ىصوأ ول هنكلو هوزيجم نأ هلك اذه ىف ريخو مهنم ثلثلا نم جرخم ال نم در مهل ناك ثلتلا ناو رح

 هب ةيصولا هل زوحن امث ءىث ىف وأ هللا ليس ىف وأ ىنجأ لجر نالغل ىهف الإو ةثرولا اهزاجأ نإف لاقف ةيصوب

 نإ اهب هل ىصوأ نا اهوذفني نأ مهماعو ممل كاذف اهودر نإو تزاج ةئرولا اهزاجأ نإ لاق ام ىلع كلذ ىتضم

 نالفل هب هل تدصوأ اف ىلبق تام نإف لاقف لجرل ةيصوب ىصوأ ول كلذكو:ثراو:ربغل ةيصو اهنأل ةثرولا اه

 كلذ زاج هل وبف دلبلا اذه .نالف مدق نإف نالف-مدقي نأ الإ ىلث نالفل لاق ول كلذكو نالفل ةيصولا تتاكةلبق تاق

 . لاقام ل
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 .نع ةلأسملا ىف نوكي (م لقأو « حيحص ةيطع هتيطعف ةفوخم ريغ : اولاق نإو « ضي ر٠ ةيطع ىطعملا ةيطعف ةفوخ اولاق

 لدع اوذ نادهاش هب ةداهشلاو كلذ

 فاخن نم اهريغو لماحلا ةيطع بأب

 كلت نوكتف طاقسإ وأ دالول قلطلا امم ريضي ى> لماحلا ةطع نول و - لاح هللا همحر ( قنانخ االاف ١

 000 هظَع اهيطع تناك لماخلا ريغ باصأ ول امت لجلا ريبغ ضرء'اع نوكي نأ الإ اهللع فوخ لاح

 00 031+ ايطضق؛ فوحخ رمآاوأ _قلط ةنقب وأ مرو وأ حرج نم. عجو اهب ناك نإف لماحلا تدلو اذإو

 طابسب لجرلا وأ ةأرملا تبرض نإف ( قفا: لاف ) حيحص ةيطع اهتيطعف ءىش كاذ نم اهب نكي ملْنإو
 لاول ق اذه غلي نأ لبق وهو فوخم هلك اذهف احبق لمح وأ اندب مرو وأ افوج برضلا بقلف ةراجح وأ بخ وأ

 ناكو اهدعب قبب نأ اهيف نمؤي مايأ هلع تتأ نإف ٠ فوخم اذه لثم هلدثم عنصي ام ناك نإ برضلا نوكي ٠

 . فوخع سلف التعم

 رحبلاو كرخا ف لحرلا ةيطع بأب

 هتيطع تناك محتلا اذإف اهيف محتلب تح برحلا ىف لجرلا ةطع زوحنو : ىلاعت هللا هر ( قفا تالاف )

 ىح حيدصلا ةيطع هتيطع نأ رخآ لوق ملعأ امف هلو ( عيراا لاق ) اودع وأ نيماسم ابراحم ناك ,ضيرملا ةطعكا

 نإف رسأ اذإف + هنع ىنعي دق هنأل حيحصلا ةيطع ةتبطع نإ هقنع برضا صاصق ىف مدق ول لاق دقو ( لاق ) حرج

 "ىديأ ىف. ناك نإو كلذكف ًاريسأ نولتقيال نيكر بشم ىددأ ىف ناك نإو هلام ىف هتبطع تزاج نيماسملا ىدبأ ىف ناك

 ءرلا واخ سيلو اولّدقي نأ مهنم بلغألا نأل «٠ ضيرملا ةيطع هتيطعف مهنوعدبو ىرسألا نولتقي !نيكرشم

 ةطع هتطعف هلع فوخلا هريغدنعو هدنع بلغألا ناك اذإ نكل توملا فوخو ةايحلا ءاجر نم ادبأ لاح ىف

 ةتيطع تناك لاح وأ راسإ وأ عجو نم هب زن امم هيلع نامألا هريغ دنعو هدنع بلغألا ناكماذإو ضير٠

 ريغ ىلع وأ هومهبطع ءىث ىلع انامأ هوطعأف دبعلاب نوفي نيكرسشم ىف ناك نإو ( قفا _ةلالاث ) حبحصلا ةيطع

 : حيحصلا ةيطع_هتبطعف ءىث

 ثراولل ةيصولا بأب

 «ثراول ةيصوال» ثيدحىف ىنعي دها# نع لوحألا ناملس نع نايفس انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف 2 االاؤ (

 سو هل هللا ىلص هللا لو ر نأ ىزاغملاب لعلا لهأ ن مل نم ةءاع دنع ارهاظتم .أرو ( ىف اللا ( اع هللا | هدر نا ى راع ١ ا تكلا ١ ىا ةياعغ كل الظعم ثساو هان ”«لا|]غ

 مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اذإو « ًافالتخا كلذ ىف سانلا نيب رأ ملو «ثراول ةيصوال» حتفلا ماع هتيطخىف لاو

 ىصوملا تام نإف ةصولا انفتو ثراول لجر ىدوأ ىتف نكي ملام كح ثراول ةيصولا حف « ثراول ةيصوال »

 توعع مون نوكي نأ نه هل ىصوملا جرخ وأ هجحن ثراو ىصومل ثدح نإو 0 هل ةصو الف تثراو هل ىدوللاو

 ةثراو ريغ األ ةدئاح امل ةيصولاف هثرت ملف هناكم تام مث اثالمث اهقلط مث هتأ رمال احيحص ىصوأ نوكن ناب, هلاثراو

 ىصوأ ولو « لطتوأ بح ىتح ىصوملا توم دعب الإ يح اهل نوكي الو <ح اهل ناك اذإ زوحت و ةيصولا درت امنأإو

 يعو تامو ابحكن مث ةأرمال وأ اثراو هل ىصوملا راصف ىصوملا لبق ثراولا تامث هبححم ثراو هنود هلو لحرإ
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 هحولا جمسأ ريصق دوسأ سنجلاو مسالا كلذ انيصاف هجولا نسح لاوط نغم .هتفص ىف لاق هناك هد ك0

 سنجلا كلذ نم رثك أ وأ .نادبع هل ناكف هسنج ىلإ هبسنو همساب ءامس نكولو ( ىفا:ةلالاث ) هل هلع مل

 نأ امهدحأ نالوق اهفف ( عيبرلا لاق.) دارأ امهمأ دوهشلا تبنت لو ةفص امهنيب قرفت ال امهسانجأو امهامسا قفتاف

 ةدابشلا نأ ةيراجلا هذه وأ دبعلا اذه ها نأ لجر ىلع لجرل اودهش ول قه علا اوتنشي ل اذإ ةلطاب ةداهشلا

 هل ىضوملاو ةثرولا نيب نافوقوم اممو نيدبعلا دحأ ىف ةزئاج ةيصولا نأ ىناثلا لّوقلاو ةنبعب دساا اوتش : مهنأل ةلطاب

 . ©92هنيع ريغب ناك نإو امهدح أ هل نأ اتفرغ دق انأل اوحلطصي ىح

 ةزئاج ريغ ةرثاح هيف ضب ىلا ةيطعرو رد ىلا 2 باب
 ة.طعق هئم فو توملا أ هنم باغألا ناك ضرم ل 6 ناّضرد صضرملا : ىلاعت ا ةهحر ) ىتنإ ٍ 3 الان ١

 حيحصلا ةيطغك ه ف ضيرملا ةظعف فو ريغ هنأ هنم بلغألا ناك .ضرم لكو 'اياصولا 2 ىف تاق نإ هنا كولا

 0 ىأ هتديح قدح امحاصب تاكا ىم لكفا هم فار ترل] نأ هَ بلغألا ىذلا ضرملا امان نإو

 ةفوخم ريغ اهنأ اهف بلغألا ناك اعبر اهبحاصب تردمتسا اذإ اهنإف عبرلا الإ فوخم اهاكف تلواطت اذإ مث ء تناك

 ةيطعق حر ريغ ىَهح هب م ىطعأ امو حيردصلا ةيطعك وهف هاج ّق وهو عببرلا ىَمح 4 تردتسا ىدلا ىطعأ ف

 كلذ نم أربي لاه ضيرملا ةيطعك هتيطعف افوخم عجولا كلذ ناكو عاجوألا نم اهريغ عبرلا عم ناك نإف « ضرزم

 اذه ند دحاو لكو اذه هشأ امو جنلوقلاو ةرصاخلاو تنحلا تاذو ملادلا فاعرلاو ماس ىبلا لثم كلذو عجولا

 نم جرحه ريغ عى ل مد هنف نايال نيموب وأ امون هباصأف لجرلاب نطللا أدتا اذإو » فو ضارف ويش درفنا

 نك 1 نإو » فروع وه اقردنم رك وأ امون ةعْنج وأ هلدعت ىد نيمو دعب 4هب رمتسا نإف » افو 25 ءالخلا

 هفوخم ريغو هفوحم نيب صاخب نأ اذه نم لكشأ امو ( لاق ) فوم وهف عيطقت وأ ريحز هغم ناكو اقرختم نطبلا

 تزاح افوخم نوكيال اولاق نإو « هثلث نه الإ تام اذإ هتيطع زحن مل فوم وه اولاق نإف ٠ هب رعلا لها دنع لكم
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 هلاح ّق وه رارملا وأ هلّقع ريغ م نإو » هيلعت وأ هلمع ريغت َىَح مدلا هرواس نمو ؛ حيحصلا ةيطع زاو> هتطع

 رعتسا نإف » هترواسم لاح ْق هلع افوخحم ناك مغلبلا هرواس نمو ٠» كلذك ناك هب لواطت نإو 0 هيلع فو كالت

 لواطتي لسلا نأ ىلغألاف لس هءاصأ نإ كلذكو « ةلجاعملا فوم ريغ هنأو هن. لواطت جلافلا نأ تلخالاف جلاف هب

 قَد خارجلا هتذفنأ نمو « نوعاطلا هنع بهذي ىتح هلع فو اذيف نوعاط هباصأ ولو « ةل> اعملا فوم ريغ وهو

 ابيلع محال ناك نإف لتقم كل همم لد 23 ام حارخلا ند هباصأ نم هيلع فروع وهف فود نا ةهنم لصت

 _( هباصأ نإو ء فوخم ري_غادبف مريو لك ايملو ىذأ الو نابرمذ اهمف هبيصرالو عجو امل هبلغي الو امل سلجم الو

 نإف اهب للعلا لهأ امنع لأسإ تفصو ام ىلع مست مل ىتاا عاجوألا عيج مث ( قفا _ةلالاف ) فوم وهف اذه ضعب

 )١( هصئام هتحسن ىف ىيقلبلا جارسسلا داز :

 ( 0مجارتلا 4 ندا ) ديعلا 00 وأ ناتسلا ةرمل وا رادلل ةلغلاب ةيصولا بأب

 ةلغب لحرلل ل>رلا ىطوأ اذإو ىلاعت هللا همحر لاقق « نيمنلا كاناررا 5 نيقارعلا فالتخا َْق 1 1 دقو

 لمحم مل نإو زاح كلذف دبعلا لمحم ثلثلاو ديع ةمدع هل ىصوأ اذإو زئاح كلذف هلمتحم ثلثلاو ناتسب 0 وأ راد

 , كانه رك ذام اذه .. لمحم ملاه درو ثلثلا. لمحام همزلو .زاج دصلا ثلثلا



 يح : أ مو ,

 زاعأ ولو ه0 ال .عبرلا بحاصو ةعب نأ تكل بحاصو 1 ا بحاص ةنم ا 1 روح ْيثَع هيا

 لؤعلا - نم نم مين دحاو لك باصأت نسدساا :ىفدن لوع مهلَع لحد 31 لع لالا اه "بينما ةثروا
 آس أ 86

 ولو ( ىف(: لا ) كلوعلا ىف ءاوس ]نك رح كتل ا ركشتا اك 1 ان اتا سو سوس تفلطت
 مل هز و تلقا |دعكح عاب مل راند ةئامتح نالفلو اهقصوو ىراد نالفلو نالف ىمالغ نالفل لاق

 لع تاج ةصولاو افلأ هراد ةمقو ةئامح مالغلا هم تت نيفلأ ةصولاو افلأ ثلثلا 1-0

 ىصوأ مهم دخأ ةصو لمحت ال ارانيد نوسمحو ناتئام ةئامجلاب هل ىصومللو رادلا فصن رادلاب هل ىدونلاو
 ى

 نم هل ملسن ال ةثرولا -لاق نإف ةثرولا اهماس ام الإ هريغ ىلإ جرم الو هب هل ىصوأ امف الإ. هنبعب ءىث

 ىذلا رادلا سدس ةميقب برضيو متهستقا منئشو ءاش نإ اهب مكل كيرش رادلاثلث هل لبق انمزلام الإ رادلا

 0 هإ

 ةثرولا هل هماست ملف هتيم هبادل مولا لكو دما اذكهو هب يل اكيرش نورك تلآ لام,ىف هتنصو نما هلازاخ

 . ©0قفوملا ىلاعت هللاو

 هنيعب ءىشلاو رادلا ىف ةيصولا باب
 ع

 نآلفل  ةصو اهفصوو  اذك ىتاا ىراد لاقف رادب لجرل لجر ىصوأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةالاف)

 ةتباثب ,تسيلا باوبأ الو .بشخالو .اهنف عاتم هل سيلو بش>و باب نم اهفا تبث امو اهنانب عيمجم هل رادلاق

 ةّباث ناذلل ةرامع نوكف هب ىس ىخ رادلا نه نوكب ال اذه نأل هب نبي ل زجآ الو ةراجح الو نبل الو ءانباا.ىف

 نم عدهنب ل قب ام هل ناكو رادلا نم مدهنا ام هل نكي مل ىصوملا ةايح ىف تمدهناف رادلاب هل ىصوأ ولو اهف

 تلطب اهضعي وأ اهب بهذف لس ابلع ءاج ولو هريغو باوبأو 0 مدهني ملابف تبث امو رادلا

 هدف هن ءىث هنم صق٠وأ روعا وأ تاغ دبعب هل ىدوأ ول اذكهو زادلا نم بهذ اه اهنم لطب وأ هتيصو

 هب هل. ىصوأ ام لك اذكهو بهذ دق هب هل ىصوأ ام ا هب هل ىدوأ ام ىوس ثلثلا نم قب اهف هل نكي مل

 ةصولا تلطب بصغ وأ ةبه وأ ءارششب ءىثب ىصوملا ىلع قحتساف ءىش هل ىصوأ ول اذكهو ضقن وأ كليف هنعب

 - كلعال اع هل ا هنآل

 هتفصب ءىشل ةيصولا باب

 ىشبحلا ىمالغ وأ ىربربلا ىمالغ هل لاقف دبعب لجرا لجر ىصوأ اذإد : ىلاعت هللا هحر ( قاتل الاف )
 00 رع ناك مسالا كلذ ىعسلا سنجلا كلذ نكد دمع هل و مو هيمان هاعمو سائحألا نم سدح نإ ةيسسل وأ

 فاخأ ( عييرلا لاق ) هل راج ناك هتفدص هتفص فاحت و همساب ىمس سنجلا كلذ نم دبع هل ناكو هفصوف داز ولو
 4 42 . .٠ ٠ 5 1 هه 3 30 00 .٠

 نإ هنأ ىدنع أب باوجلاو هنم عمسإ مو ىعئاشلا ىلع أرقي مل هنال تتاكلا نم اطلغ اده نوكي نأ

 هنأ ريغ سنجلاو مسالا كلذب امالغ هل اندجوف هفصوو هسذحو همساب هامسو مالغب هل ىصوأ نإ هنأ همسا قفاو

 ثلث لجر ىصوأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لال ) « نيمتلا باب » رخآ ىف نيبقارعلا فالتخا ىفو )١(

 رك آل نافصن امهننب ثلثلا لومي ناك ةفشح ابأ نإف ثلثلا ىلإ هلك ةثرولا كلذ درو رخال ةئابو لجرل هلام
 و

 ملاذ ] .بحاص ترضي مهسأ ا ىلع اهون ب1 اعز | لوعت ىلل ىف نا 2 . « ةثارول ةصخ جا بحاص

1 
 , ماهسوب 3 قع ددعأ اياقسو م سسل ُثتلثأ بجاص برس و مهسأ هنالث
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 ىف هدبع وأ لجر راد تناك ولو .( قفا: الاف ) ؟ هدب نم هجورخ لبق هكلع ناك اك هكلعف ا 0
 تكول هضف ىف كل 2 5 كيد. ىف ىتلا رادلا كل تيهو دق : لاقف ةيراع وأ ةراحإ وأ 1 لحجر ىش '

 5 هنأ رع تام تح هل هوا اعني هل ثدحب ل مث هيدا ىف ىذلا ديعلاو رادلل ةضو.قم :ةيه هذه كا 7

 ماك اذإف تامرحلا تاقدصلا .كلذو ادمل فلا ضيقلا نود .مالكلاب زوحب ناكر -( قناتتلالاف ) شضباف 9

 صقش الو امام ضقلا اهدءزب ال هلع اه قدصت نمل ةمأت هك نم ةجرا> ىف هلع اهب دهشو .قدصتملا اهم 1

 امف اقرصتم .اينم كلم نوكي نأ هنا ايعنم 1 اهحرخأ ككلك .: نم ال جرخملا نأ كلذو اكلذ كرت اهم

 لاحم هيلإ دوعي نأ هل لحم ال اجورخ هكلم نه ابجرخأو نهرو ةبهو ثاريمو عب نم لاملا هف فرصي

 هاه 0 نو م هسفن ةعفنم _ كلع قتعملا نأ ىفالإ ةفلاخم مو اهماكحأ ئم 00 قّعلا ا

 ىف عوضوم هنأ اذه ىف راثآلا باتك“ نم انعنم :اعإو ةكلام نكت الا انآ كلذو هل تلا دير

 ناك اذإو هلام نم ةجراخ ةزئاج ىبف حص مث اضيرم وأ ضرم مث احيحص ةمرحملا ةقدصلاب ملكت اذإف .هريغ

 هنع درت نمع ةدودرمو ثلثلاب ةضولا هل تزاج نمل هب.قدصت اع ةزئاج هثلث نم ىهف حصي ملف اضيرم امك

 ثلثلاب ةيصولا

 ثلثلاب ةيصولا باب
 « ثلثلا ىلع دئازلا ىلع كدي ةجحر عيرلا 7 مو ةراحالاب قلعت ءىشو ثلثا ىلع تا ةصولا هقو)»

 اذإ ةصو دحأل زوحم ال.نأ ىلع لدن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز ةنسو : ىلاعت هللا همحر ( قناةتلالاف )

 هل نوزيجيف ةثرولا عوطتي نأ الإ ثلثا ىلإ ابلك هاياصو تدر ثلثلا زواجف ىصوأ نم كرت امث ثلثلا زواج

 سابقلا ىف .زوحن .الف مهلاومأ نم هوطعأ اعإف هل كلذ اوزاجأف. ةثرولا هل عوطت اذإو مهناطعإب زوجيف كلذ

 نم اوءدتبا ام هبدر اب دريو كلذ هضبق نم مهلاومأ نم هتيطع هب اوءدتبا ام هل هب متي اع. ىطعمل من نوك نزلا

 هالو هلاك كلك لكلا دو كلف (ىنانعلالان ) (12هل: ىدوملا هضيه .نأ لبق ةثرولا تام نإ محلا ومأ 1

 ثلثلا. أزحن هب مهل ىصوأ ام ردق ىلع ثلثا اياصولا لهأ ميبتقا ةثرولا كلذ زحم ملف هعيرب رخآلو ةفصنب

 نم رثك أب لجرلل َلَجَرْلا ىصوأ اذإو 6نفميلا:باباو را ىق.نيفارعلا فالتخا قو : ىكابلا جارسلا لاق )١(

 0 كلت مهملع زوحم ال لاق ةفينح ايأ ن إف هتوم دعب كلذ اودر مث رابك مثو هتايح ىف ةثرولا كلذ زاجأف كلم

 دوعسم نب هللا دبع نع انغاب كلذكو لاملا نوكلع الو ةزاجإلا نوكلع ال مثو اوزاخأ مهنأل اهودري نأ مهلو

 اوعجري نأ نوعيطتسال مهلع ةزئاج مهتزاجإ لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو  فسوب ابأ ىنعي  ذخأِي اذبو حيرشو
 تناكو ممل كلذ نكي مل ةيصولا ذفنت نأ لبق اهف اوع>رب نأ اودازأ مث هتوم دعب اهوزاجأ ولو اهنم ءىش ىلإ

 لجرلل لجرلا ىصوأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) اعيج املوق ىف عضوللا اذه ىف ةزئاج مهتزاجإ
 مهنأل مهل زئاج, كلذف تومب .نأ دعب عوجرلا اودارأ مث ىح وهو ةثرولا كلذ زاجأف هلاه ثلث نم .رثكااب

 مهنأ لبق نم مهل كلذ نكي مل ةمسقلا لبق عوجرلا اودارأ مث هتوم دعب اهوزاجأف تامدولو اركي ماك اوراإ

 مهنأل عوجرلا مهل ناك حيحص وأ ضيرم مهبحاصو ةيصولا تناك هتوم لبق كلذ اوزاجأ اذإو ءوكلم اف اوراكل |

 ٠ اوكلمع ملام اوزاجأ نيكلم عال نيلاخلا ىف .

  4(؛.بلدوعع)
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 هلاهت.و قلد كلو أ ريا لعجف .هتوأنا دنع حكن لجر ' خاكت ىف ىفق ارش نأ لاس نب دعس

 هنأل.-ةدانتزلا ان تزاجع :تام.مث مص مث اهلثم قادص ىلع ةحوكتتملا دازق نسرلا كح ولو( فات كلالأث ١

 ةحوكنملا تتام ىقح حصل مش اهلادع ةلأشملا تناكؤولو حروحص وهو احاكن أدتا 0 « توع نأ لبق حص دق

 ال اك عيعلا ب نمي دابولاو ”لاتملا نسر نم التم“ قادص اهقدصأ ام عيج ال "نك ثراو. رغ تراصف

 َضوقللا ٌبوعَولا لثم تنام اذإ ثلثلا ىلع ةأرملا قاذص- نه داز اش ثلثلا نم هتطبقف ةينجأل بهوام

 اهل زاج هدنع ىهو تام مت ةيمذ نوكت نأب ثرت ال نمت ةجوزتملاو اهلاحم ةلأسملا تناك ولو ( ىفنتلالا )

 تنلَسأ ولو ثراو ربغ اهنأل ثلثلا نم اهلثم قادص ىلع ةدايزلاو كاملا عيمج نء اهلثم قادص قادصلا عيمج

 تام:مث ادساف احاكن ةأرما ضيرملا حكن ولو ( ىف| لالا ) اهلثم قادص ىلع دازام اهنع لطب اثراو تراصف

 00000 ||| كك اع لفأ ناك اهلثما بم ايلف اهاصأ ناك نإف اهباصآ ,نكي ل نإ ربم امل نكي ملو هثرتم

 باوجلا قب  اهءاصأو اقادص اهبقدضأو اهبحكن مث هطرم ىف اهةتعأف ةمأ لجرل تناك ولو ( ىف[: ةلالاث ١)

 اًرْئاج حاكنلا ناكو ازئاج قتعلا ناك ثلفلا نم تدجرخ نإف رظني لوقأو اهف بج انأ « عيرلا لاق »

 ناك نإف امل ءامس ام الإ امل سيلف ابلثم قادص ن٠ لقأ قادصلا نه امل ىمص .ئذلا نوكي نأ الإ اهلك. قادص

 ثلثا لمتحا ام اهنم قتع ثلثلا نم جرخم مل نإو ةثراو تناكو ا ناك 01 كف رد ابلكم قادم نم كا 4

 / 0 ات اذ ةكرإ نككل لورا رم ع ام باسم اهلثم قادص امل نأكو

 ضيرلا تابه
 نإف هلبهوام هيلإ عفدف ثراو ريغ.وأ ثراول هطرةىف ةبه ضيرملا أدتبا امو : ىلاعت هللا همحر ( ىفن لالا )

 ثراو ريغوهو هل هبهو نإ كلذكو اهلك ةدودرم ةبهلاف هفبهو ىذلا هدرءن٠ تامىتح ضب رلا حصي مو اثراوناك

 تهوام كلم نأىلع انللدتسا تام اذإ هنأل ةلغلا در حضي نأل بق بهاولا تام مث هل بهوام لغتسا نإف اثراو راص مث

 هذ تام ىذلا هضرم ىف ةنملا هللإ عفدف ضرم مث حص مث ضيرم وهو .ثراول بهو ولو بهاولا كلم ىف ناك هل

 مفدلا ناك مث ضيرم وهو ةبحلا تناكولو ضير٠ وهو ناك اهانإ هضيقو ضيقلاب متت اعإ ةبهلا نال هدو درو هيفا تنك

 اهايإ هتبيك اهابإ هعفدناكو اهسدح بهاولل ناك دقو ضبقلاب تمت اهنأ لبق نه ةمات ةبحلا تناك تاف ضرم مث حيحصوه و

 وأ ثراو ريغ وهو تاق هبجحف ثراو هنود ثدحف هثرب هارب نمل ةبملا تناكولو ( قفا لالا ) حيحص وهو هعفدو

 ال ةبهلاف حيحص وهؤ ةبملا اههضبقو اضيرم وأ احيحص امل ةتبه تناك اذإف ثراو ريغ امهملك نأل ءاوس تناك ىنجأل

 رهو اكيضقك كلذ ناك تام مث حص مث ضيرموهؤ هتبه تناك ول كلذكو هكلم نء"ةجراخ هلام سأر نم ةزئاج
 1 نم ةبهلاو ءاوس كلذف ضيرم وأ حيحص وهو ةبهلا تناك حصب لف ضيرم وهو ةبملا امبضبق ناك ولو حيبحم

 اكيرش هل بوهوملا 26 دو 0 ان كلتا ل امو تاحا ةلطغ اعآلا اناضولا لع ةأدنم ثلثا

 تابملا لثم وهف هنيب لجر لعد قدصل ام وأ لع امو ( قفا ةلا](ك ) هل بهو امث ثلثلا لمح ام ةثروال

 اا]9 لحل ةكلسف قلاب الإ كلع الام لكو ضقلاب الإ ءىث اذه نم كلع ال هنأل فلتع ال

 ' قكامتلاو لوحنملاو هل بوهولا. ضبقي نأ لبق تام ول قدصتملاو لحانتااو بهاولا نأ ىرت الأ فاتخمال

 | الوأ ؟ هتثوول قدصتملا لحانلا :بهاولا لام نم الام ناكو متص ٠١ لطب مهن م دحاو لكل ريضام هيلع

 هتاهعراو ةنم ءؤارش هطعأل لحخو 7 هبطعل لحف هيطعم 'ىلع «ءدر نأ ادت ىطعأ نا ازئاح نأ ىرك



 ا 0 نات ةفجح ا رزرجج ل ف اد ىلا الا

 ل ياو .نودعا» نشا 4 ولايه خا جتني اجو وب كان +

 ا ش
 هيلع دقعتا مف لوملاك هيف لوقا ناك نيغ كلذ ىف نكف بسص'ا نم عئابلا ارياف كعلع هلم .رعظف ضيرأ ا

 4و هلو هارتشا وأ هنم هأرياق ضيرد وهو كح ىلع 03 روظ مث احيحص هارتشا ول كلذكو نيع هيفو. عدلا

 راح هالو هو رلاب ة١ؤرلا رايح الو قرفتلاب ةعفصلا راج طمس مف ةقفد نامح وأ طا راخ مأ ةيؤر 0

 ىضيرهوهو راخلا مايأ تضده وأ اهدري ملف ةعلسا ىأر وأ مئابا قرافف ضردو ىح طرشإا ءاضقنا::طروتشا

 حيحصلا معئابلا ناك هلك اذه ىف ءاوسو ( ىفإ* لالا ) ضير٠ وهو هلك اذه ىف 36 ملا 7

 ىرتشملاو عئابلا ضيرملا ةثرو فلتخا ولو 2©2حيحص نم جيحص وأ 0 نما: ضرارم 0 5

 ناتثام اهتميقو اهكعاب لب ةثرولا لقو ةئام اتميقو هنم اهتيرتشا ىرتشملا لاقذ ضررملا:عاب ام ةجيق ىف حنيحصلا

 اذإ هل امراو لزب مل نم ةلزنع ناك اثراو راص تح تملا تمي ملف ثراو ريغ وأ اثواو هلك اذه ىف ىرتشملا ناك ولو

 نياغتي ام ىلع داز امف الإ هلاح عيمجج ىف ىنجألا لث» وهف تام مث هنم نمثلا: ضبقو تيملا .هعاب اذإف .تيلابتاع

 لع ةداي زلا مح ثراوال لبق هلثمي سانلا نياغتي ال اب هعاب نإو زاج .هلثع سانلا نياغتي اع هعاب نإف..هب سانلا

 نإو كعابا م كال لمس سإ ماذإ عب ميلا د اق ل نإف كال ةيصو الف ا ةيصولا كح هلع سانلا نءاهتءام

 ىنحألا لكم اهنعو ةعاسلا تو َّق وره م هلذع ساناا نب اعتب ام ىلع داز ام ةعلسلا 0 ةثرولا 00 تا

 ٠ ثتراو ضيرم نم ثتراو ضير عاب نإ كلذكو

 ضييرملا ماك باب

 هل زوج اكنونود امو اعبرأ ىلاعت هللا لحأ ام عيمج مكن, نأ ضيردلل زوو :ىلاعت هللا هحد ( فا شنإلا )

 اهلثم قادص ىلع داز نهتبأو لاملا عيمح ن٠ امل زاج .اهلثه قادص نونه ةدحاوب لك قدصأ اذإف.ىرتشب, نأ

 ىلع ةدايزلا امنع تلطب حصي نأ لبق تام نإو.لاملا ميج نم امل. زاج تومي نأ لبق حص نإف ةاباحم ةدايزلاف

 ىءوم نع جي رح نبا نع ملاس نب ديعس_ انربخأ ( .قفإةلالاف ) ثاريملا ا نكو. حاكنلا تبثو اهلث» قادص

 ةقيلطت اهقلطف ةعيب ر ىنأ نب هللا دبع دنع ةريغلا نب صفح ةنبا تناك لاق هنأ رمت نبا ىلو» عفان نع ةبقع نبا

 ةايح تشك اهعماجم نأ لبق ايقلطف دلت ال رقاع اهنأ ثدحف هدنعب اهجوزب ,تاطخلا نب. رمت نإ مث

 ناكو ثاربملا ىف هءاسن كريشثتل ضير» وهو ةعد د »ا هللا ع اهدوزت مث نافع نب نامع ةفالخ ضعبو رمع

 لوقي دلاخ نب ةمزكع عمس هنأ رانيد نب ورمت نع جدرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ . ةبارق_ هنيبو اهني

 ةوسن ثالث اهلع مكنف م ,اهئاريم ن را جر نأ هاوكش ىف حلا ماد

 نمثلا يف نينيب كرشو. ”ناورم نب .كلللا دع كلذ" ناجأف نوم ةأرما لك ا ا ا

 نهدازام لطبو حاكناا نال تاتا نارا رثك أ ناك ولو نراث٠ قادص كلذ ىرأ ( قفا لالا )

 انغابو ( قفا تلال ),ثداول زوحت ال ةيصولاو ةيصولا جخ ف هلأل كلذ هضرم ن.ء تام اذإ نوليم فاد لإ

 ىنريخأو ( لاق ) بزع انأو ىلاعتو كرابت هللا لأ ال نوجوز هيف تام ىذلا هطر٠ ىف لاق لبج نب ذاعب نأ

 )١( هرظناو خسناا عيمج ىف اذك حب ص نك 2 وأ : هلوق 5

 تاعك يف عفو 5 هلعلو باوح نودي اهي خنلا ف 1 ذك خلا ضب رملا ةثرو يك ولو : هلوق(؟
1) 

 هدد 1ك رر>و خسانلا ْنء طقم وأ كلذ ىلع هييزتاا هتافو عيبرلا هلقنف هنع باوج ريغ نا" .يع ءءاشلا



 كف ا

 ضيرملا اياطع باب

 تام مث هضرم ىف .مهريغ هل لام ال هل نيكوامت ةتس لجرلا قتعأ ل ىلاعت هللا حر ىعفاشلا لاق لاق عييرلا انريخأ

 0 سومر هلام ن :رم ءراآ فلتأ ام لك نأ ىلع كلذ لد ةعبرأ قرأو نينثا ٍلسو هلع قاب لص دفا لوس وتعأف

 أب. مكحح اعإ ناك املو ةيصولا | رك ةكف كلذإ ةضر ع د رماف .اييدلا قل اكلم نانلا سوك اع هذحاي ضاوع

 #0 ةيطع هب متيام هيلع تعصي اياصولا مكح هنكحف كلذ هضرم ىف هلام نم ءرملا فاتأ ام توملا دعب ةيصولاك

 كاف 1ضرم هدواع مث هما تفل امدعب ةحد هل تثدح قمو هتيصو كح هكح ناك كلذ هضرم نه تام نإو

 كلذ عامجو ( ىفاةلالاف ) حيحصلا ةيطع مكح ةيطعلا مكحف ةيطعاا دعب ةحصلا تناك اذإ هتيطع تمن

 اتاعذصلاو اهلك تابحلاف ايندلا ىف مهلاومأ نم ا ا انه كل نما جرح ٠ نأ نم تفداو ام

 نع« ىهف تام مث ثراو ريغل اهانعم ىقام وأ ةقدص وأ ةه نما نإك اف اذكه اياك ةلكها اكد فاماللو

 هلام عيمج نم هتحصب مني كلل هلع تكلم "ذه تان :ةطم اهعأل املع ةأد.٠ ىف اءاضو اعد” ناك" نإف ثلثلا

 دعبو هتوعب الإ كلت الو ابف عوجرلا هلو هيلع كل مل اياصولا . اذمل ةفلاخت اياصولاو هلمح نإ هثلث نم هتومب متيو

 موي وهو اهابإ هاطعأ اضوع اهب ا مل هطرش ىف تاتب ةيطع نه 00 اهو.( قفا: لالا ) هريغ ىلإ كلللا لاّقتا

 آذإ أل ةطعلا تلطتأ تام نيح هل اثراو ىطعملا ناك نإف تام اذإف ةفوقوه ىبف هثري الوأ تام ول هثرب نمي هاطعأ

 00 ل | اناث اح ىلا ناك نإو ةطولأ ةبج نم ايش ثلثلا ق ثراول لعجأ ملثلثا نم اهتلعج

 00017 ١1 |! رد لع سرا اناطع نم ناك امو ( قفا ع لالاث ) ثراو ريغل ةيصو اهنآل هل اهتزجأ ثراو
 اًضوع هب دَحأ نإو لالا سأر نم زئاج وهف تام مث .هلثب سانلا نباغتي اضوع هب ذخأف ايندلا ىف لاومألا نم سانلا

 ةيصو هل زحم مل نمو هل تزاج ةيصو هل تزاج نق ثلثلا نه ىبف ضوع الب ةيطع ةدازلاف هلثع سانلا نباغتيال

 عاب اذإف نويمدآلا كللع اع كلذ رغ وأ راذلا وأ ةمآلا وأ هع وأ دبعلا ىرتدي لجرلا , كلذؤ ةدايزأا هل زحت مل

 عقو مو "ىرتشملا ةميق ىلإ رظن هيف هتنبغ وأ هيف كاباح هتثارو لاقف تام ىتح عقدي 1 1[ عاهل عقدو ضيرملا

 نإو لاملا سأر نم ازئاج ءازمشلا ا رصملا كهأ نباتي ان هارتشا 1 هارتشا ىذلا نمثلاو عيبا

 1 نتاج زواج امو لالا سأر نم ازئاج هلثم رصملا لهأ نيراغتي ام ناك هلثع سانلا نياغتيال امب هارتشا 0

 ذخأتو امتاق ناك نإ عببلا در ىف رابخلا كل ىرتشالا لبق ثلثلا هلمحم مل نإو عيبلا هل زاج ثلثلا هلمح نإف ثلثئا

 نيب ٠١ در اتئاف عببلا ناك نإف ثلثلا هلمحم مل ام هلثم سانلا نباغتي اهع لضفلا ةثرولا ىطعت وأ كنه ذخأ ىدلا هنم

 هتمق در بيع هلخد دق امتاق ميبلا نك نإ كلذكو ثلثا هلمحب ملام هلثي سانا نباغتبالا» ةمق

 نم هلثع سانلا نباغي امث ركاج عببلا عئابلل لاقيو ىنعملا اذه ىف وهف ىرتشملا ضئرملا ناك. نإف ( قفا: ثلللاف )

 نإ هل ليق ثلثا هلمحم ف ناك وأ ثلث هل نكي مل نإف ثلثا ن. هلثع سانلا نءاغت ام زواج امبو لاملا سأر

 تضقنو تذخأ ام تددر تئش نإو زئاج عيبلاو لضفلا تكرتو ثلثلاو لاما سأر نم. كل لس اع هتس تئش

 ؟عئابللف لضفلا نع عئابلا سفن بطت ملو اكلهتسم ناك نإو ( قفا: هلالاف ) هنع اماق عيبلا ناك نإ عيبل

 كِلَذ نع لضفلا دربو هلثع سانلا نياغتب ال امت ثلثلا لمح امو هتعلس ىف هلثع سانلا نياغتي ام تملا لام نم

 ءارتشاف ريغ وأ ادبع عملا نك نإو ( قنا: لاك ) بيع اهلخد دق ةمئاق ةعملللا ناكنإو ©7١ةثرولا ىلع

 )١( خلا تناك نإ كلدك و و د هلعاو خسنلا عيمج ىفاذك ة ةمماق ةماس' تناك نإو : هاوق « . 5



 كك

 مل لجو زع هللا نأل ءاوس ناكام هو ىأ وأ ةنيب وأ رارقإب ضر» ىف وأ ناك ةحص ىف نيد لك نأ ىلع للد نذل

 رسو هلع هللا ىلص ىناا نع ثيدح ةصولا لبق نيدلا ةثدت ىف ىور دقو ( قفا 0 اللا ( نيد نود انيد ص

 هلا ىلص ىنلا . نأ هنع ىلاعت هلأ ىضر ىلع نع :ترخلا نع قحسإ ىلإ نع :نائفس انرخأ هلثمف تدلا له 0

 د لبق هنأ ساع نا نع سواط نع ريج> نب ماشه نع نايفس انرتخأو ةيصولا لبق نيذلاب ىضق رخو هيلع

 ةيصولا وأ ةيصولا لبقزيدلا نوءرقت فيكلاقف «؟هلل ةردعلاو جلا اومأو »لوي ىلاعت هللاو جلا لبق ةرمعلاب انزرمأت |

 مدقتلا نأ ىنعي ( ىفأ هه الا كاذ وف لاق نيدلاب اولاقةنوءدست امهماف لاق نيدلا لبق ةصولا اولاقف ؟نيدلا لق

 نم لقأب ىصوأ وأ صوب مل نإو ناثلثلا ةثرولل ناك لعف نإف هلام ثلثب ىصوب نأ تمل. ناك نيدلا ىصق اذإو راج ١

 املو ( ىف[ ةلالاف ) ىصوأ نإ لاملا نم ةيصولا نع لّضفام ةثرولل ناكف لاق ةكرت هلام نم الاه كلذ ناك هلام ثلث ١١

 نوكن نأ ةلمثحم اياضولا تناكو تفصو 5 نيدلا ناكف'نيدلاو اناصولا نع لضفلا ةثروال 0 3 نإ

 اهملإ اهم ىهتني ةياغ ةيصوال نوكي نأو ةيصولا نع لضفلا نم. كل تفغو 5 نوك نأ لمتمو ةثرولا ىلع أد.

 هللا لوسر ناسل ىلع هذرف فيك نيبو هباتكب هضرف لجو زع هللا أ امم اياص ولا تناك ةياغ ثراولكل ثارداك

 ىصكوملا اهزواح وا ىتلا اياصولا ىهتنم ةباغ ناكف ) قفا لالا ) بابش نبا نع كلام انريخأ مسو هلع هللا ىلص

 نيدوملا نم ثلثا زواح ند نأ ىلع لدن نيصح نب نارمع ثيدحو لاق ىصوملا ناك تلك زواحام در ةنرولإ 0ك

 قتع در نيح ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر نأل ةبارق ريغا زو< اياصولا نأ ىلع لدبو ثلثنا ىلإ هتيصو تدر

 هييتو اهنيب ةنارقالا نق كلع برعلا تناك ءاعإو قرع قتحلاو اياضرأا 2 هب ٍٍ هنأ ىلع لد ثلثلا ىلإ نيكوامملا

 . لعأ ىلاعت هللاو

 ةيصولا كرو ثاثلا نم لقاو ثلثلاب ةيصولا باب
 هيلع هللا ىلص ىناا لوق ىف لافو ثاثا غلب نأ هل عساوف لجرلا ىصوأ اذإو ىلاعت هللا هحر ( ىتنانتلالاف )

 « ساناا نوففكتي ةلاع مثرذت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نأ كنإ ريش" وأ رثك تلكلاط كلك سو 1

 ىصوملا كرتي نأ رابتخا دضق دصق امإ هنأل همالك ىف نيب كلذو اياصولا ىف هدعب نم لاق اك ادع ( قفان لالا ) 0

 نأو ثلثلا بعوتسي نأ هل تهرك ءاينغأ مهعدي مل اذإو ثلثا بعوتسنإ نأ هل ترتخا ءاينغأ مهكرت اذإف ءاينغأ هتثرو

 لام ريثك عدب ل نا ةيصولا مسا هيلع عقوام الإ كلذ ىف تقو الو ةيصولا نم ظحلاب ذحا نوكيا قح ىذا 07

 ءامغأ, ةتثرو كرت نلا دلإ كلا عولب بحأ الو هتيصو ىف ائيش داز هئاثلا نم زيك دا اع نملك نمو

 ىلوأ وهو ليلق ربغ ثلثا لمتحم « ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثئا » مسو هيلع للا ىلص ىنلا لوق ىف ( قفا ةلالاف)

 وهو الإ مالك لقو هنم ٍضغلا هل حمو هغولب هل نأ لمتحم ناك دقو هن ضغ هل لاقل دعسل ههرك ول هنآل هناغم |
 1 لا : 0

 لق همم ضغب نأ هردأ انعاشل ههرك ول هنأ ند تفصو ام ةلالدلاو ريخلا هلع لدام هن مالكا ىلاعم ىلوأو لمتح

 هارت اه لق ثلثا لكتب نأ صوان كل ف ا20 0 قرا لتخا مهماعأ مل لاق ؛ اذه ىف ساناا فاتخا.لبف ىعفاشال 3

 امفو معن لاق ؟ هغولب وأ ثاثا نع صقنلا رابتخا ىف اوفلتخا لهو ىعفاشال ليقف هزواجي نأ هل زااجب سلو يك
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 انسغأ : لاق شالت را. ذاف تيإقذ ( هاوس امع ىغأا. لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدلا ْن' كل تفدو

 ٠ ٠ نبا نع عفان نع كلام 0



- 

 ترذرلا وك

 ُضرُف اف «ةنيبم ةشحافب نانا. نأ الإ نج رم الو نهتوم نم نفوجر# الو تاقلطملاف لوق» ىلاعغتو كرات هللانإف

 0 اناا ىكشلا امل لَك نأ تلمتحا اهاتعمق ةافولا ند هدعملا تناكو ىكسلا قالظلا ْنْم ةدتعملا: ىف هللا

 ١ ق ىككلا ا ص نم ىعم ىف وأ ضوصنم لجو زع هللا تاتك ىف امل ىكتلاق ادكه اذه ناك نإف ..تادتعملا

 أ وتنال نأرعلا لهأ نه هنع تظفح نهع ظفحأ اميف مث ةنسلا ىف امل ىبكسلا ىف ضرقلاف اذكه نكي مل نإو . باتكلا

 اا111 نإ دعس نع كلام انربخأ لق ؟ انجوز اهنع ىفوتا ا ,ىكس»ىف ةنسلا نياق لئاق كاق نإف . ةقفن الؤ ىكساا اهنع

 ْ ملعأ ىلاعت هنلاو ةجحلا هب موقت ىذلا رمألا وه اهنع ىفوتملا عاتم ىف تفصو امو ( قفا: لالا ) ةرج نب ف غ

 ْ يشرف لت امنإو .. ةأرمل تباث اذهو نينرقألاو نيدلاولل ثيزاوملا ةنآ نإ نآرقلاب م [ءلا.لهأ"نضه» لاق دقو

 نوكي نأ ىف سيلو. نضئارفلا لهأل هتيثأ 5 ثاريملا امل .ت اا و جوزلاو ةأرملا ثاريم

 تخسن مث قالطلا ةدعهلا ءوزق ةثالث تناك ةافولا ىف ادع نإ علا لهأ ضعب لاقو . ابقح لظبأ ام رخآب كلذ

 اراك كلف 6 |رمعو ”ربشأ ةعب رأ 0 نصبرتي اجاوزأ نورذيو مكتم نوفوتي نيذلاو » لجو زع هللا لو

 0000 | اىإ داككا ىف ةصوصنم رثعو ربشأ ةعبرأب ةدعلا املع تتنثؤ ءارقإلا اهنع تلطب دقف دكه اذه

 اة |١ 2 : انرخأ لق ؟اةلسلاا ف ىعأ نثأف لئاق لاق نإف لسو: هل هللا ىلص' هللا لوسر ةنس ىق مث

 7 نعض, نأ نبلجأ لامحألا تالوأو نضحم مل ىئاللاو » قالظلا ةدنع ىف لجو زع هللا لاق عفان نب ديم

 . ةدتعم لك ةقلطملاف نوكت نأ تلمتحاو اهقايس اهنأل ةصاخ ضحنال ةقلطملا ف نوكت نأ ةيالا تلمتحاف « نولمح

 ىأف لئاق لاق نإف . تادنع!ا ىلع مالك فانئتسا نوكي نأ لمتمو ةعماج اهنآل اهنع ىفوتمو ضيحم ةقلطم

 لع لداك لاف نِإف « ةأريتسمو ةدحم لك ىف نوكت نأف هنشي .ىذلا اماف : عأ اناع ساو ليف ا كفا

 امداه ةافولا ةدع ن. ةءارب لما عضو ناك | ءآ تاددللا تناك املا ىعفاشلا لاق لق ؟.كفضواف

 ةءارب ةياغ لخخلا عضو نأ لوقءملا نأ عم معأ هللاو . ءاربتسالاو ددعلا عيب ىف اذكه ناكرشع'ااو رهشألا ةعبرأالل

 ١ ىف ةءارب كلذ ناك نإو ءاربتسالاو ددعلا عيمح ىف ءىش سفنلا ىف نوكي دقف « ءىش هنم سفنلا ىف نوكيال تح محرلا

 قفوملا ىلاعتو هناحبس هللاو : رهاظلا

 - تادهتما بأب

-_ 

 اهب نوصوت ةيصو دعب نه » ثاريملا مسق ىف ةنآ ريغ ىف ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت نا همحر ( قئان لالا )

 ىلإ ءايحألانم تام نمكلم ىلاعتو 5 هللالقنف ( قا شلالاُو ) «نيد وأ اهب نيصوي ةيصو دعب نها>و «نيد وأ
 اب نوضؤت”ةيصو دعب نم » لجو زع هللا لاقو هكمله نم مهكللم امف ه.اق: نوموقب مهلعجف تملا ةثرو نه قب نم

 ًاذجو ( قا لالاف )نيد مهيلعناك نإ« نيدوأ اهبنوصوت ةيصو.دعبنم» اهيفلوقعملا ةيآلا رهاظناكف لاق «نيد وأ
 مف هيف فلتخمال ةماعلا نأب ىلوأو هنم رهظأ اذه ريغ ىنعم ةبآلا لمتحم دقو . افلاخم هيف لع له هأ نم لعأ الو لوقن

 ةلصو دعب نم 7 لجو زع هللا لوق ىفو ) قفا تل الاف ( كنا ءاش نإ هللا يم ةلاه- نع نوك كل مهعاجإو ثماع

 ' قَحأ نبدلا اذ نأ ىف هتملع فالخ معلا لهأ نيب نكي مل املف ىلاعت هناا ءاشا نإ 2 ناعم « نيد وأ اهب نوصوت

 ا 111 الا نكام تلا نع نوكلع اعإ تآرملا لأ ناكو هنيد قوتسن قح هنم هتايح ىف لجرلا لام
 ناكف ثاريملاو اياصولا ىلع أدبم نيدلأ نأ هيف اوفلَتْخا معلا لعأ لعأ ملام مث لجو زع هللا مح ىف  معأ هللاو -انيب

 دعب الإ ثاريم الو ةيءوال نأ نيماسملا عامجإ مث «نيد وأ لجو زع هللا لوق ىفو امدقم ادرفنم تفصو !؟ نيدلا -



3 
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 -- 8قا 1

 هل لبق ؟ تفصوام ىلع لدام لئاق لاق نإف : اولاق م هلك ىلاعت هللا ءاش نإ اذهو ( قفان لالا (١ اعوطت تناك

 ءاوبأ هثروؤ دلو هل نكي مل نإف دلو هل ناك نإ كرت انت سدسلا امهم دحاو لككل ةنوبألو 0( ىلاغتو كرابت هللا لاق

 هللا لوسر نأ دهام نع لوحألا ناملس نع ةنييع نبا انريخأ م« سدسلا هم الف ةوخإ هل ناك نإف 4 ثلثلا همالف

 ةيصوال نأف ثنراولا ىان ة>وسأا ت راولل ةيصولا نأ نم تفضو امو . «ةكراول ةصوال 2 لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص وا ميتا خخ -< <

 هركاذ ىلاعت هللا ره نأ .اياصولا تناك :اذإَو ( قفا كالا ) انالخ تقل نمت دحأ نع هيف فرعأ ال ام ثراول

 ىلعكلذ لد ةبارق ريغل زوحم اهنأىلعلدتو ثراول زوحمال اهنأ ىلع لدت ةنسلا تناكو ثنراوملا ىآن ةحونسنم ةيصولاب

 ثري“ نع انمعريغو ندلاولل اياسؤولا# نأ لغتلدو (لاق) مثريغل اياصولا خسن ىلع لدي نأ هبشأو ةثرولل اياصولا خيسن

 مل اذإف 05 داو ناك“ اذإ هتيصو تلطب امعإ اهمأ لق نمو « ةزئاح هل ةيصولاف ثراو زيغ ىنعم ىف ناكااذإ كاح لكك

 ريغ اوناك اذإ هتبارق نود هدلاو ناك ةتيصو» ءاش نم لوانتي صولا ناك انو“ ةصولل لطبع نلف ار ا

 م>ر لا ىذ ريغل ةيصولا نأ ىلع ةلالدلا نأف لئاق لاق نإف : مح >حرأاا ةلصو ةبارقلا قح مهلو ثريال نم نملك هنن

 ممريسغ لام هلا سيل هل نيكولمت ةتس قتعأ الجر نأ نيصح نب. نارمع ثيدح ىلاعت هللا ءاش نإ هل ليق ؟ ةرئاج
 كلغ برعلا تناك كلو ىرع قتعلاو ؛ ةعيرأ قرأو نينثا قتعاف ءازحأ ةثالاث ملسو هيلع هللا ىلد ىلا مهأز جف

 للا ىلد هللا لوسر مهل اهزاجأ دقو نيكولخملل زم مل ةبارق ىذا الإ ةيصولا زحن مل ولف هنيبو اهنيب ةبارقال نم

 اياصولا ىف فالحلا باب ١

 ىف ةدحلاو ( قناذن الأ ) هب نع سواط ن ع ةنييع نب نايفس انريخأ : يبلاعت ا همحر (قفانتلالاف )

 0 ىلا هت هللاو هنع انظفحو انيقل ن اك لوقو ةنسلاب لالدتسالا نم انفضوام كلذ

 ةجوزأل ةيصولا باب ١

 )» «مجاوزأل ةيصو اناورأ نورذيو عم نو وش نيذلا د »ىلاعتو َِك راك هللا لاق :ىلاعت هللا همحر ( قفا 3 ملأ الاف )

 0ك او ةقفناا عاتملا نأ انالخ دحأ ن ع ظفحأ لو لوحلا ىلإ عاتع 6 لا ال ىصوي نأ ةجورلا صرف ناكاو ةيآلا ا

 نيسفنأ ىف نلعف مف مكيلع حانج الف نجرخ نإفق:لاق مث «جارخإ ريغ» كاقف ىنكسلا الات دثو لولا ىلإ ةوسكلاو 1١ 0

 باتكلا لدو نه ضرماه نا جاوزألا ىلع حا ان> الف نحرخ نإ نما لكن ملا لدق ( فو رعم نم 1

 عونم ربغ هقح كلو نم نأ ارح جوزلا ىلع ىلاعت هللا لو ' ماو هيف امقح تأ 3 : اضرف امل ىنكسلا ناك اذإ زيزعلا

 حوسنم الوح دك امحوز اهنع ىفوتلاةمذأ نأ معلا لهأ ن صا نم تظفح مث . هيلع قحلا ند جرس ملا

 عسب رلا مكسف داونمل ناك نإف دلو نمل نكمل نإ تجاوزا كرئاع تدن مكلاو» لجو زع هللا لاق ..كيَراوملا ةيآب

 نولف دلو مكل ناك نإف دلو مكل نكي مل نإ متكرت ام عبرلا نمو * نيد وأ اهب نيصوب ةيصو دعنا نم نكرت ام 1

 ةقفن سا ن م تفضصو امف افلا رعأ لو ) قثفاح لالا «») نيد وأ ام نوصوت ةيصو دعب نم متكرت امن نمثلا م

 عاتملا مسا هيلع عمن هنأب اهتقفن عم | رول دع ناك د اًهانككما لمتحا مث 1 ند لقأو ةنس:اهتودكو اهنع قتلا |

 : نوكت ل ادعو ام لقأو ةنسلاىف ناتخ رستم موسكملاو ةعفنا تراك 5 20 لقأو ةئ لا ىف اخوسنم نوكي نأ |
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 تادتعمللا ةلمح ىف ةلخاد نوكك نأو ة . الا ةده لع امتدع ىضقنت تح اهن مع ىفوتلا ةدع ىف تتثأو ةنسا ىف كحيل



 | لس اعاد -ةصدلا ] ولثد ناف ء ةماقم ةرو ماك لع وأ درت نأ لق تام هلو سسف:م حاكلاو كملم ءطو لَو
 - ع - - .٠ - . 32 .٠ - قول

 مهلك .كتلامم اوناك اهودر نإو .ةكولمت مبمأو رار>أ ىصوملا اهدس تود دعب تدلو نيذلا مهبأ دالوأف مسأل

 ةثورؤمتنملالام :نم لامىتف:اهدر مث ىدوملا تومي هل بحت نأ دعب ةصولا هل ئدوملا لبق اذإو اهدر محلا هرك

 ةيصولاب اًهكلع مل هل اولؤةي'نأ زاج اوضبقت ملام مكتيطعأ امتإ لوقي ناب اهدع | اهدار ده ةاارآ ىو هلا زئاسك هنع

 ضبعب الإ ابكت متيال ىتلا ءابحألا تابه هبشنال اهنأل اهضبقت مل نإو اهتكدلم تلبق اذإ تنك اللف . لوبمتا نو

 اولوقي نأ مهل زاجو امن. دحاو ىف ضيق الب تيطعأ ٠١ كل زاج م كلذ ن٠ تكرتام كيلع زاج امل هل ةبوهوملا

 اهتكرت دق لاق مثاهلثق ولو (لاق) هنع اثوروم نوكف تملا كلم ىلإ درو تيملا هب كل-ىدوأ ام كقحل لاطب إ اهكدر

 للك نالفل هتك رت تالؤد' لق ةثرؤلا نتب نم نالفل هتكرت دق لاقف نيد تملا ىلع هل ناك وأ ةثرولا نيب نم نالفل

 مهلك هتثرو نيب وبف تينلا كورتم اذبف تدرأ اذه تنك نإف نالف ىلإ ابرقت وأ نالفل اعيفشت هتكرت امهرهظأ نيننعم

 00 ك1 نع توفع لوع اك هنا. ررظأ اذه: نآل اذكه وهف لأشت نأ لبق تم نو كزت اك هنيدؤ هاياضو لغأو

 كانل آسف تمت مل نو نالف ىلإ برقتلا وأ نالف ظفح وأ نالف ةعافشب ىأ نالفل ىقح 0 تدصوو نزلنل نوات

 ءيش هل هو هنأل ةث هثروأا ا نيب "نم نالفل كلذف ةثرولا نيب نم نالفل هتبهو نالفل 2 0 وأ ىدصو 0

 ىف دودرم ةصولا فضنو ةصواا فد لباقللقرخآلا دزو امهدحأ ليقف هريغ وأ دبعب نيلجرل لجرىصوأ 5

 ةثام ةناجلل ناستإ بهو ىتح درب لو هل ىدوملا لبمتي ملو ىدوملا ثاث ةيراجب لجرل لجر 6 د ى] ولو تسلا لاك

 لبقو ديسلا تم دعب هتدلو دلو ىفو امل بهو اميف زوجت ال هل ةيراجلاف ةيصو'ا لبق مث تملا لام ثلث ةيراخلاو راند

 01 25 انزل اع هل صولل لد اًهدلو_وأ ةيراحال تهوامت نوك نأ نيلوق نم دحاو الإ اهدرو ةيصولالوبق

 جارخإ اهدر امإف اهدر هل ناك نإو وه لاق اذه لاق نمو .. اهدر. نأ ءاش نإ هل نأ الإ هلام ىلإ تيما لام ن

 3 هلئضوملاف ابكلع نمل اهدلوو ةماالل تهوام كلمو ىه تناك 0 ءاشام هلام نم جرح نأ هل 1 8

 ىدومأل هل نماض وهف اهدلو وأ امل بهو ام ائيش ةثرولا نم لحجر كللبتسا نإف لاق اذه لاق نمو ..امل كلاملا

 نإو هل هنأل كلذ ف مدخلا ةيصولا لبق نإ اب هل ىصوملاف اهدلو 7 اهسفن وأ الام ىلع ىنجأ ىج نإ كلذكو . اهب

 ىطوملا ةثرول هلك كلذ نأ ىتناثلا لوقلاو . هلك كلذ ىف هماةم نومومت, هتثروف درلاو لولا لبق اهم هل :ىصوملا تام

 ا ال ء ىف لعوش اعإ لوبقلا نآل هب لومهالركتم لوق اذهو ةصولا لؤبق راتخا اذإ كال امنإ هل ىصولا نأو

 ةيراجلا اك نا .. امل بهوام ثلثو اهدالوأ ثلثو ةيراجلا هل نوكنت سانلا ضعب .لاق دقو . ثداح كالع س

 000 |4| لل ني ىفاقلا باتك ق نكي لا. لام امل هوو ىصوملا توم دعب اهالوأ تدلوف ثلثا يار

 ]ا ةلاسملا ىف كي. ان

 اباصولا نم خسلام باب

 ةيصولا ًاريخ كرت نإ توملا ىدحأ ر مذح اذإ لع بتك» ىلاعتو كّزابت هللا لاق“: ىلاعت هللا همر ( ىف: هلالأ )

 باتك ىف اضرف ناكو ( قفانتلالا:) لا « هعمسام دعب هلد: ْنف « نيقتملا ىلع انت فورعملاب نيبرقألاو ن.دلاولل

 ةيصولا نأ نآرقلاب معلا لعأ نفعب معز مث ."هيرقأو هيدلاول ىصوي نأ لاسملا ريخاو اريخ كرت نم ىلع ىلاعت هللا
 نمي لتعلا لهأ نه تنقل نم رثك أف نيئراولا ريغ نيبرقألا ىف اوفاتحاو ةخوسن» نيثراولا نيبرقألاو نيد'اوال

 كييزاؤملا ةرك ذ ىلاعت هللا متتق اهلف ا ثروي انمنإ تناك اذإ ا رمأامتإ لال ةحوستم اناصؤلا لاق ' ةنع تطمح



 عييخص وهو يصوملا تاث ادبع هب ىصوملا ناك ولو ( لاق ) هب هل ىصوملا ىلإ عفدف كلاما دس ول ءاطعياك كلاما همي

 اصقات هنكيك هب هل ىصوملا نا عفدو اع نم جرخاف دعدون هلثم ةمشو ىصكوملا كاف 0 هلاحمب اححص موق روعا: م

 ثتوع موي هنيعب هب ىصوأ ام عي ىف ةهقلا عاف 2: كلتلا نع لضفام هنع لضفإراع هل ىدكاوملا ىطعأو امأت وأ

 سلق هللا انآ كك هعضا نال كل ىلام 20 لحرلا لاق اذإو ) قف 3 7 اانا ( ةيصولا بحن مو. كلذو . تنملا

 هب اعيامم نر نأ ةعيدب قعم نأ هشسفن نم ةعمدا نأ اعيش هل ع نأ رد ول هل نوكدل 3 اعيش هسفنل دخت نأ هل

 هل زوحم امنإ هنأل تسلل اثراو هيطعي نأ هلب سيل كلذكو..هريغ هطعب هعضر ىنمد كلذكو هريغل الإ اعيابم نوكيالوهو

 هيطعي نأ هل نكي مل نم هنم ىطعي نأ هلإ هريص نمل زج مل هدطعي نأ تيملل زوم نكي ملالف . تيملل زوجم ناك ام

 ليبسف كلس نأ ىف تملا رجألا اسءإو ٠ اذه ىف. تسملل_رخآ ال" هنألا ءزيغ هعدوب الو ةسون عة 1

 نه ةجاحلا لهأ هيطعي نأ هيلإ ىصوملا راتخأف ( قفا: هلال ) لجو زع هللا ىلإ هبرقت نأ ىجري قلا ريخلا

 ةلص نم هب نودرفني ال مثريغ ءاطعإ نم لضفأ هومءاطعأ نإف ريغ نود مهنم لجر لك ىطعي تح تيملا ةءارق

 مألاو بألا لبق نه ةبارقلا نم تفدو ام هتبارقو ( لاق ) مهتاجاح ىف ةجاحلا لهأ هب نوكرششيو تيمال مهتبارق

 لباقت عاضرلا ةمرح نأل . هناريج نود مهمطعي نأ ءاعذر هل ناكنإ هل بحأو ( لاق ) ةبارق عاضرلا سيلو آعم

 ةيحان لك نم اراد نوعبرأ ابيف راوجلا ىصقأو . برقألاف مهن برقألا هناربج ىطع. نأ هل بحأ مث بسنلا ةمرح

 . راهن نم ةعاس هجر نأ هنكع ايش ءدبىف و عب الو ٠ اراتتساو اففعت هو هد نم رقفأ هيطعي نأ هلأ بحأ 2

 هدرو هلوبقو لجرلل ةيصولا باب
 كوبق هل ىصومللف تام مث تناكام .ةيصوي لجرل ضيرملا لجرلا ىصوأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاف)

 ثاريملا عفد هل نكي مل ثرو اذإ هنإف ائيش ثزري نأب الإ ادبأ هجوب هكسا» ديريال ائيش كلم نأ ربجمال اهدرو ةيصولا
 عيمجو ةقدصلاو ةبهلاو ةيصولا امأف ءايحألا نم مهتثرو ىلإ ىنوملا كلا لقن هنأ لجو زع هللا نم كح نأ كلذو

 ةيصولا لوبق ىلع الجر انربجأ انأ ولو . اهدر ءاش نإو اهلبق ءاش نإ رابخلاب امل كلمملاف ثاريملا ريغ كلملا هوجو

 هسفن ىلع هلخدي. لو هجم .مل وهو هيلع ررضأ|' انلخدأف مولع قفنيا نأ ىدز ديبغي, هل ئدوأا نإ ةاندج

 دراا هل ناك ىدوملا توم لبق هل ىصوملا لبق ولف ىصوملا ةايح ةيصو ىف در الو لوبق نوك الو ( :قفا:تلالاف)
 دعب الإ بج مل ةيصولا كالت نأل كلذ لع ”ةتزلولا رخو تام. اذإ لقي نآردل ناك ىضولا ها ف هز ل

 هنأو هيبأب هل ىصوأ ول اذكهو (لاق) لع مل امن كلذ نأل ءاوس هتمصو هدرو هلوبقف هتايخ ىف امأف : ىضوملا توم

 هتثرول مهف مهيف ةيصوال تيا مهكرت كيلام مف مثدرنإو . اوةتع ىدوملا توم دعب مهلبقنإ ةيصولا رئاشنك اوئاك هدلوو

 تملا ةثرول اكولمت لبقي ملا نم ناكو . لبق نم هيلعأ قتعو هل كلذ ناك اضعب درو مهضعب لبق نإفا ( عييرلا لاق )

 هبيصن هلف مهنم لبق نمث اودري وأ اولبقي نأ هتثرول ناك دري وأ لبقي نأ لبق هل ىدصوملا تام مث ىدوملا تام ولو

 اهب هل ىصوأ مث هل تدلوف لجر ةيراج جوز“ الجر نأ ولو . تملا ةثروا درام ناك در نءو . لبق انمي هئاريع

 دعب هل تدلو نمث ةيصولا لبق نإف . اريثك ادالوأ اهديس توم دعب هل ثدلو قح ةيصوااب هل ىموملا ملعي لف تامو

 هنم اهلوبق دعب دلت ىح هل دلو مأ مهمأ نكت ملو هيلع اوقتع هدلو كلم اذإ مهسأ هب .كمله ام مهكلمت هل ديسلا توف ٠١

 دعب ءطولاو حاكن ءطو ناك اسعإ لوبقلا لبق ناك ىذلا مطولا نأ كلذو دلو مأ كلذب نوكتف شككأف ربشأ ةتسل 1

 مى كك 2 ع ٠



 قاض نإو (لاق ) هلك هفظوتسن ىتح اذبأ اذكه ءاندعأ ءىش ثلثلا نم ىتب نإف « ثلثلا ريغ نم ٌةرخ نبا هنآل اهداو

 اهدلو ؟> نوكيو . اهاثلث قر اك هاثلث قرو اهعم اهدلو ثلث قتع نهنم دلو مأ ثلث قتءف ثلثلا نم قسا»

 انكهو ةكالولا لق اهاقعأ اعف قتعلا ةعرقااملع تعقوااذإو .٠ هنم قتع هدالو لق اهنم قتغاف اهركح

 ىصوأ اذإو ( ىف: لارا: ) رثك أ وأ رهشأ ةتس نم لقأل قتعملا تومو تاتبلا قتعلا دعب مهتدلو ول

 اودلو مهنأل كلام اهدل وف ىصوملا توم نأ لبق تدلوف هرفس وأ هرم نم تام نإف هتوم دعب ةمأ قتعب لجرلا

 ناك اريبدت اهةتع ناكولو اهتيصو تاطب حصول ىذلا نيحلا ىفو . اهعابو اهقرأ ءاش ول ىذلا نيحلا ىف قتعي نأ لبق

 دقو ٠ هيف عجري ملام لاح لكب عقاوقتع هنأل امتلزم اهدلو نأ رخآلاو . ريبدتلاف عجري هنآل اذه (هدحأ نالوق هيف

 ىف ثلثلا نم ىقب ام لعجم مث قتعلاب أدبي نيتفملا نم دحاو ريغ لاقف هريغ اياصوو قتعلاب ىصوي لجرلا ىف فلتخا

 مزلي ارمأ اذه ىف فرعأ تضلاو ( لاق ) هل سيل امف ىصوأ ءلجر وهف قتعلا نع لضف ثلثلا ىف نكي مل نإف اباصولا

 ىرخأ هقرافو اذهب ةرم لاقف اياصولا عم قتعلاف اذه لاق نه لوق فلتخا مث هيف فالتخاال 0

 تقو الب هتومب اقتع هل. عقوأف رح تنأف اذه ىضرم نم تم نإ لاقو رح تنأف تم اذإ هدبعل لاق نه نأ مع

 ىنوم دعب اذه ىدنع اوقتع | لاق اذإ'لاقو اذه نع الضف الإ ةيصو اياصولا لعأ ل ارا

 لهأ اذه صاخحو اياصولا ىلع اذه أدبي ل تاقوألا نم تقو.وأ' رهشب وأ موب فوم دعب رح اذه ىدبع لاق وأ

 قتعلا 0 00 ل ةطرأا لف وسلا أندم لاقاةلعأ امو ةصولا لق قلاب ادي لق هنأ جتحاو اياصولا

 دحاو الإ ةيصولا ىف قتعلا ىف زوحن الو ( لاق ) ناعتسملا هللاو ىرأ اهف ةجح رب مغ هيق لولا قرف لب اقلظم ةيصولا

 ارك نك ع جرم مف اياصولا عيمج ىلع ءىدب ناكام لاح ىأب عقو اذإ قتعلا نوكي نأ امإ نيلوق ن

 اناصولا لهأ باصأ ام قتعلا ند هدصيق اناصولا لهأ قتعملا اع صاحب اياصولا نم ةيصو قتعاا نوذد 5 امإو قتعلا

 اذه ئطرم نم تم نإ ف ته ىد 0 فود دع رح اذه ىدبع وأ ريدم ىدبع لاق نث امهنم ادحاو هف لعأ الو

 اياصولا لهأ صاخب قتعملا لءج نمو ءاوس هلك وبف رح ويف تم اذإف ىنايح ىف ربدموه وأ ىنوم دعب هومتتعا وأ

 نم جرح ملام هنم قرو مهاصأ ام قتتعاا نم هباصأق ماياصو ىف اياصولا لهأ هسفن ىف دنعلا صاح ةيضصوي هعم نهرا

 الثل] قلل ىكوف اراد نيسمح قتعلا دعب هثلث نم ىقبي ام ةميقو ارانيد نيسمح دبعلا نع نوكي نأ كلذو ثلثلا

 مهل ىدوملا نم دحاو لكلف نيتئام هتصوو ةئام هثلث نوككف راند ةئاع رخاالو !نايذ نيسمح ل ىدوبو

 5 نوسح ةئاملاب هل ىدومللو نورسشسءو 2 نيسخلا بحاصل نوكيو هفصن قربو ديعلا فص قتعيف هتلصو فص

 ةكلكنا ناب

 ةفصب وأ نيعب ةفوصوم رادب وأ هلام نم رانيد ةئاع لجرل لجر ىدوأ ولو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ثلالاف )

 اي ؛ىتلاب هلأ ىصوملا ىطعي لاق اك كلذ ناك نالفلف ىثلث نم لضفام مث لاقو هريغ وأ عاتم وأ كلذك دعب وأ

 هل ءىش الف ءىث لضفي مل نإو ثلثلا نم لضف امب هل ىدوملل ناك ءىث ثلثلا نم لضف نإف هب هل ىدوأ ام هتفص وأ

 ضورعلا نم ضّرع وأ راك وأ دبع لثم ةفص وأ نيعب فرعب ائيش وأ ادبع هب هل ىصوملا نك ولو ( قثاتكلالاف )

 نع لضفام ثلثلا ةليكتب هل ىصوأ ىذلا ىطعأ مث ثلثلا نم موقو هل ىصوملا لام نم كله ءىشلا كلذ كلهف



 ل ا 00 0
 ف كوتكم جحلا نع لجلال راصحإو (لاق) اهنع أز زجأ ةأرما 0 لاح

 قصف ول مك هريغ هنع جحأ هنع سحح َّنآ لق لحزا | تا الجر هنع اودحم 3 حرا 2 وأ اذإو « جملا باتك

 اوححأ لاقف مالسالا هدح جح دق كو قرأ ولو : ىرخأ 6 قد تنام 2 >ح قتعلا مف تعذب اف 4 ةقر هنع فدع 0

 هنال ثلثلا فصن ثاثلاب هل ىصومالف هنيعب لجرا هلام ثلث ىصوأو انالف ثلث نم قبام اوطعأو مثرد ةئاع انالق ىنع

 5 ةئاع لحر هنع حو تلك ماض كلثلا ن< 0 6 هل ىدومالو جاحالو ثلثلاب هل وأ دق

 ضرملا 5 ةيصولاو قتعلا باب

 الجز نأ نيص-ح نب نارمع نع بابملا ىنأ نع.ةبالق ىنأ نع بودأ نع باهولا .دبع انريخأ لاق :ىعئاشلا انربخأ .

 تاتبلا قتعف ىلاعت هللا هحر ( ىف لالا )  ثيدحلا رك ذو « مهريغ لام هل. سيل هتوم.دنع هل نيكولم هس قتعأ

 الب. هكلم نم كلاملا هجرخأ ءىث هلك نأل ضرملا ىف تاقدصلاو تابحلا اذكهو  ثلثلا نم قتعملا تام اذإ ضرلا ىف

 ةيصولاو رييدتلا قتع لبق تاتبلا قتعب *ىدب  ةيصوو رييدت قتعو تاتب قتع ضورملا قتعأ اذإف هذخأ لام ضوع
 لضف هنم لضفي مل نإو « اهلهأل اياصولا تذفنأو اياصولاو ريبدتاا هنم قتع لضف ثلثاا :نم لضف نإف اياصولا عيبمجو

 جرخم نأل هضبقف هب قدصت وأ هل بوهوملا هضبقف بهوام لك اذكهو « هل لامال تام نك ناكو. ةيصو نكت م

 ىفو توملا دعب هلام ثلث ىف لاح لكك همزل اك ىبف هيف عجربال لاح لك, شاع نإ هيلع كولمت هنأو هتايح ىف كلذ

 قتعأ اذإف هتايح ىف اهيف مجري نأ هل ناكف هتوه دعب الإ همزلت ل توملا دعب اياصولاو ةحص هل تناك نإ هلام عي

 ! : لوقي نأ لم ءدكاو ةكااف ةقع ناك نإف ةكض هل تدخل نأمل اق تام مث ةصرم ف رات لامال هل حر

 ا 0 واش اف ةءانإو ناتلتلا ف رآو هلت ىدعأ 5 مين عرقأ رح ىل كوام لك وأ. قسد كر وأ 0

 قبام قرو ثلثلا نم جرخام قتع جرخ مل نإو رح وهف ثلثلا نه جرخ نإف فتعا لاو دب قب نم قتع قتغأ ١

 لضف لضف .نإف « هقدعي دب ىذلا قتعي ى> دحاو<َقتعال ادبأ اذكه م . هيلي ىذلا قتع ءىذ ثلثا: نم 2 نإو

 حص نإ لاح لكب هكلم نم جراخ لوألاو ىتاثلاقتع ثدحأو «.ىلناثلا لبق لوألا,_قتع ةيرا 0 ىذلا قنع

 اذكهو (لاق) هل ثلث الو قتعأ اعإف هقتع دعب ءىش ثاثلانم لضفي مل نإف « ثلثلانم جرخ نإ توملا دعب لاح لكو

 اوةتعأ ثاثلا نم اوجرخ نإف . ةئثالثلاب 'ىدب رح قيقر نم قبام لاق مث . رارحأ منأ : هل دعأ ةثالثل لاق ول 7

 مهلمحم ل نإ هقيقرنم ىقب نم نيب عر أ ءئت تلثلا وم لطفو) امن[ كاد مهني عرقأ مهنع تقلا زجتع نإو اعم |

 تاتبلا قتع قتعأ نيدنلاب ”ىدن رارحأ مهف ىخكرم نم تم نإ لاقو ٠ تو نورا ءالؤه عم ناكولو . : ثلثلا 1 ٠

 ربدملا قتع ثلثلا نم لضف نإو « هتفص الو هنيعب هعتعي ىدوم مخ ري قتعي | مل ءىشث لضفن مو ثاثاانم اوجرح نإف :

 الك نأل ةيصصولا قتع ىلع ريدملا اديسال ءاوس قتعلا ىف اوناك هنم اوت نأ نع زجع نإو « هتفصو هنيعب هقتعب ىدوملاو 1

 ءامإ تاتب قتع ضرملا ىف نيقتعلا ىف ناك ولو هتايج :ىفب لك ىف عجب نأ هلو توملا دعب الإ لاح قع الو ةيصولا

 رارحأ دالوألاو ثلثلا نم ءامإلاو « اوقتع دلولا جرخم ملو ثلثأا ن ن٠ اوجرخف قتعلا توم لبقو قتعاا دعب ندلوف ظ

 نم قتعأ ن* عييج عر نأ نع اقيض ثلثلا ناكو اهلا ةلأسملا تناك ولو . ل 5 مهلا ثاثا ريغ نم

 ىف. تجرخ ةمأآ ىأف.نمن 7 ١ ,انعرقأ مث مث . هئيبو اهنيب قرفيال اهداو ايعم نوم ةمأ لك ءامإلا انموق اك قتع قيقرلا

 دالوألا .مهق انيغلأ اِذإو 900 دلو هنأ انماع دق انأل ثلثلا ريغ ن نم اهدلو اهعبتو ثاثلا نم تقنع 0 7
 اي يفي ا

 قتعو ثاثلا نم تقتعأ اهدلو ايعم ةمأ تجرخ نإف قب نم نيب ةعرقلا اندعأ ك ثاثلا دازف مب أ



 كح 1 ا وووو

 نارام لف مولا ثأب

 3_0 ب ىذلا دلبأا ىدهراغ 3 مد 3 لوقلاف نيمراخغا ف هلام ثلث 2 اذإو : ىل اع هللا ةمح ر ) قف 00 االاؤ )

 و ىف لوقلاك مههرغ اد نكات نطعأ هنأ فو تاقرلاو.ءازقفلا ف لوقلاك ادعاصف ةئالث هاطعي ام لقأ ىفو هلام
 . عسي نأ توجر مهيد ىف هوطعأ ولو ٠ ىلإ بحأ مهملع نيدلا هل نم ىطعيو « فلتخم ال ءارقفلا

 هللا ليبس ىف ةيصولا باب
 الر 211 ورألا ادارآ نم ةطعأ هللا لتس ىف هلام ثلث لجزلا.ىصوأ:اذإو.« ىلاعت هللا همحر ,( قات لالا )
 لبيس نم هب هللا ديرأ ام لك ناك نإو وزغلا ريغي ىلإ بهذبال هللا ليبس ىف ىطعأ ناب 110 ند مر دع
 اذإ مهزاغم ردقب اوطعي نأو مهمومع عمو ىدوملا لام هب ىذلا دلبلا ريغ نم ازغ نم هاطعي نأ ىف لوقلاو“. هللا
 دلِب ىلإ هتزواخي ىفو ءاطع نم لقأ ىفو « فاتخمال مهتنكسم ردقب نيك اسملا ىطعت نأ ىف لوقلا لثم تبرقو تدعب
 ٠ ليس ف وأ ربلا ليبس ىف وأ ريخلا ليبس ىف وأ هللا ليبس ىف هوطعأ لاق ولو « فلتخم ال ناك اللا ىف'لوقلا لثم هَريغ
 .ةازغلاو نيمزاغلاو باقرلا ىفو نيك اسااو ءارقفلاو ءاينغأ وأ اوناك ءارقف هتبارق وذ هطعأف ءازجأ ءىزج باوثا
 هريغ ىدنع ءىزجمال نك اسملاو ءارقفلا ف وأ مهيف رتعملاو لئاسلاو ليبسلا نباو فيضلا لخدو «جاحلاو ليبسلا نباو
 هدحب مل نهو ادو-وم ناك اذإ هعنم نم ميس نم ىصولا لعفي مل نإف مهس مهن٠ فند لكل ءالؤه نيب م هب نأ
  هنوطعيف فنصلا كلذ هيف نم هب نادلبا برقأ ىلإ لقت وأ دلبلا كلذب هدحم ىح هميس هل 03

 1 جملا ىف ةيصولا باب
 هثلث غلب نإف هنع جم نأ ىدوأف مالسإلا ةجح ججح دق ناكو لجرلا تاسذإو لاك نا هحاز (ىفاتعلالا )
 بهذي ىذدلا ( عيرلا لاق ) هثلث غلب ٌثَح نم الحر هع جحأ غلب مل نإو هدلب نم لجر هنع جحأ هدلب نم ةحح

 تاقيملا نم كلذ لفأو لاملا سأر: نم هنع جحمب نأ هيلع نأ مالسإلا ةجح جح نكي ل نم هنأ ىعفاشلا هيلإ

 هل ةيصو ااهنأل اهبظعأ هتراجإ نم رثك أ ةئاملا تناكو مثرد ةئاع انالن ىنع اودحأ لاق ولو ( قفا: تل الاف )
 هلثم رجأ نم رثك أ ىهو مثرد ةئاع هنع جم 0 هئنق رق و١1 نعت ناكأ
 7 00 ةصصو اهمآل كلثه رجأ نع لضفلا لطسو كلثم ر 3 0 اق
 ةاباح ابق نأ ١ كب مل اذإف عوببأ ١ نم عب ةراجإلاو « هدلب نم هنع جحم نأ هيلع ردهبام ل اقآب ها ريغ ةنعر ادع[ شن

 + 17 ذأ ىموأوا اذكعور ؟زاح هتميقب ىرتشاف قتءف ثراول دبع ئرش نأ ىدوأ ول هنأ ىرت الأ أ , ةيصوب تسيلف

 * ةيلثو ةجح لث ىنع اوجحأ لاق ولو (لاقز هلثم رجأب هنع جحب نأ هل زاح ىلثم رجأب هنع جحأ انأ هثراو لاقف هنع

 .هنع جح نأ زاجأ نف اججح .غلبي هثلثو ىلثب ىنع اوجح أ لاق ولو :.ثراو ريفلا كلذ زاج ججح نم رثك أ غلب
 . دحأ هنع جحم نأ غلب الام هثلثن لطفا نإف هلثم رجأ ىلع هنع جيو ادحأ ديزيال غل مل ام ردقب هثلثب هنع جحأ اعوطتم
 مرو لضف .نإف' . هثلث دفنب قح ةكم ىلإ | نادابلا برقأ نم هنع جحأ هدلب نم
 ا ناكو اثاريم

 9 درر دحأ هب هنع جحبال امن لقأ وأ )م

 >0 لأ ناحأ نم كوق ىف اححح وأ .ةحح هع جملا نأ ىصوأ نإف (لاث) ةيصولا لبي مل نأ ى<ك

 ”رجؤتسا ولو (لاق) ةرجألا» عيمج جاحلا دريو تملا نعال جاحلا نع جحلاف جح ل ةرورض هنع ججأف هنع جحب
 ل ةأزما هنع اوححأ واو هلع رج ؤتسا ىذلا لمعلا دسفأ هنأل ةراحألا عيمج در جحلا دسفأف جح نم هنع



 1 بال نعي وسو نا 45

 فرتوسنل و

 دل |

 نادلبلا برقأ ىلإ لقن مهني قح رثك نإف مثريغ نود هلام ةب ىذلا دلبلا كلذ لهأ نيك انسم ىف مسي هنأ

 لخدي نيك اسملا لثم ناك ءارقفلا ىف ىلام ثلث لاق ول اذكهو اذه هب عنص لام هل نك ثيح اذكه ناك مث هل

 ءاّرقفلا ىف ىلام ثلمت لاق ولو اذكه لوقلا ىصوملا درفأ اذإ .نيكسم ريقفلاو ريقف نيكسملا نآل ناكسملاو قتلا

 نيكسملاو « اعقوم هنم عقي بسك الو هل لام ال ىذلا ريقفلاف « ةنكسملاو رقفلا نيب زييمتلا دارأ هنأ انماع , نيك اسملاو

 مَرَبظأ نيب ىذلا دلبلا لهأ نيك اسم هب ىنعنو نيفصن مهنيب ثلثا لعجبف « هينغيالو اعقوم هنم عقب تنك أ لاه هل

 نيك اسملا ىف رظنيف « ةنكسم وأ رفق ىعل ىطعأ اعإف , نيك اسم وأ ءارقف ىف ىطعأ نمو « لق نإو مهءارقفو هلام

 نيمبس ةئام ةنكسملا نم ه>رخم ىذلا ىطعأ نوسمح ةنكسملا نم هجرخم رخآو ةئام ةنكسملانم هجرخم نم مهف ناك نإف

 هريغ ىلع ةنارق وذ لضفيالو موف لحدالو باسحلا اذه ىلع ٍعارةفلا ىف عئصت اذكهو 6 أمس نود هجرخ ىذلاو

 نيك اسملا ضعب اهب صخ وأ دلب ىلإ دلب نم تلقن اذإف ( لاق ) هرقف وأ هتتكسم ردق نم هريغ ىف تفصو اهب الإ

 نيك اسمو ءارقفل ىصوأ ول هنك-!و ٠ نامذ كلذ لعف نم ىلع نوكي نأ ىل نبي لو « هتهرك ضعب نود ءارقفلاو

 ولو « امهدحأ مرحف نيفنص دارأ هنأ انماع دق ذل يدقلا رعد كلكا كف نمض رخآلا نود نيفنصلا دحأ ىطعأف'

 « ةثالث سدسلا هيلع م-ةي ام لقأ نأل سدسلا ىئاثنمض ادحاو ىطءأولو « نمض ةثالثنم لقأ فنص لك نم ىطعأ

 هب ىصوأ ىذلا ناك نإ دحاو ةصحنمضنينثا اهاطعأولو « ةثالث هيلع مسقي ام لقأ ناك فنصل ثلثلا ناكول كلذكو

 هعض نيك اسملا ىف ىلام ثلث لاق ول كلذكو « ةدحاو ةصح هنأل ثاثلا ثلثف ثلثلا ناك نإو سدسلا ثلثف سدسلا

 هلزايتخالا ناكو ةثالثلا نم قب ام ةصح مهنم لقأ ىف هعضو نإ نمضي ةئالث هيف هعضي ام لقأ هل ناك مهنم ىأ» ثيح

 رابتخالا هل ناكو « ةثالث نم لقأ ىف تفصو امك هعضي الو « مبجوحأ ىف هعضف دهتحي نأ هيلع قيضي الو : مهمعي نأ

 . باوث اهتلصىلع محر وذ مهنأو مه ىصوأ ىذلا فنصاا نه مهنأ عمجم هتبارق ءاطعإ نألت ملا ةبارق صخم نأ ص خ اذإ

 باقرلا ىف ةيصولا باب
 اهم *ىدتسس الو نيبتاكملا ىف اهنم ىطعأ باقرلا ىف هلام ثلث ىصوأ اذإو : ىلاعت هللا همحر (قفاتتلالاف )

 تقلتخم ال نيكاسملاو ءارقفلا ىف تفصو اك اومعو مهللع ىقب ام ردقب نيبتاكملا نم دجو نم ىطغأو 4 ةكز قَدَع

 ءارقفاا ىف تلق مكلف ىأر ثيح مهنم هعضي لاق نإو ( لاق ) هلهأ ىتاكم ىف دلب ىف هل لام لك ثلث ىطعأو « كلذ

 منلب :نإو 227نمض لعف نإو امهرد هنم ابتاكم ىطعي نأ هل نكي مل اباقر ىنع هب قتعي لاق نإف « فلتخمال نيك اسملاو

 لس ملنإو ٠ ثلثنا نم هكرت نم ةصح نمْص لعف نإف « باقر ثالث قتع نم لقأ هزجب مل باقر ثالث نم لقأ

 نين الو نقرأ كهذب ىد انعيرك 1 قيقا لءج لضف لضفو انمم امهدحب نينبقر نم لقأ غلبو باقر ثالث

 , ىننأوأ اركذ وأ ةريبكوأ ةريغص ىرتشا ةبقر ىأ هيزحيو « ةبقرىلع دازو نيتبقر غلبي ملول اذكهو « ةبقر غلبيال ائيش

 نم رثك أ لمتحم ةعس ثاثلا ىف ناك نإو ٠ هكلم هديس نم كفي نأ اهارحأو اهريخو باقرلا ىكزأ ىلإ بحأو

 اهِضاخرتساو اهراثك | لاق ؟ اهصاخرتساو اهراثك | وأ اهؤالغتساو باقرلالالقإ كيلإ بحأ امهأ ليقف باقر ثالث

 انتم وضع لك هللا قيَغَأ ةيقر قتعأ م نع اكدرب هنأل لبق ؟ 0

 هع

 6« نم لقأر» ظفل ةدايزب خسنلا ىف اذك « نيتبق ر نم لقأ غلب و » دعب هلوقو باقر ثالث نم لقأ غلب نإو ؛ هلوق ١( لل

 . حمم اهرتك :!لماتف اييطرتش لع ىدلاو خسانلا ةدايز نم امهمأ رهاظلاو , نيعضوملا ىف



 عد

 البط هوطعأ لاقول اذكهو رخآلا نم هوطعي نأمل نكي مل«نيفنص'ادحأ الإهل نكي مل ولو لبط مسا هيلع عقب الكنأل متئش
 برحال هب برضي ىذلا لبطلا هل اوعاتيا نإو هبف هل زوجي امب اوءاش نيلبطلا ىأ ةثرولا هل عاتبا هل لبط الو ىلام نم
 لمعت ال ةدلجب هوذخأ نإف لوبطاا ىلع حلصي ام اوءاش دلج ىأ هلعو هنوعاتسو هوعاتبا اوءاش رفص وأ دوع ىأ نمث

 لبطلا هل ىرتشا نإف ©22كلذ نه ىندأ تناك نإو لوبطلا ىلع اهلثم دخت, ةدلجم هوذخأي تح كلذ زخم مل لوبطلا ىلع
 ريغا ناحاصي امهملع نالعجم ناذللا ناداجلا نانك نإف البط هل ىرتشاو برضلا ريغل حاص, ناكسف هب برضي ىذلا
 برحلا لبط ىلع عقي ناك نإو نيدلج ريغب نيلبطلا ذخأ برضلا ريغل ناحاصي ال اناك نإو هتدلحم ذخأ برضلا
 - . .-. - . . . , . 16 ها ةثرولل نكي م برضال الاملصيال هن بترعهي ىذلا لضطلا ناك نإودل> الب اوءاش نإ ةثرولا ها دل ريعب لفظ شا

 اريزتخهوطعي نأ مهل نكي مل ةثرولا ءاش ضرألا باود ىأب هل ىصوأ ناك ول اك برحلل البط الإ البط هوطعي نأ

 افلا هذخت ىذلا ريكلا نودو لوصطلا نم هاوس ام نود هب ترضي ىذلا ربكلا ناك 8 هوطعأ لاق ولو

 ةيصولا تزاج برضلا ريغا حاص نإ تفصو ام هيف لوقلا ناكو اذهب اهبشت اريك كلذ نيمس امإ نهنأل نهسوءر ىف
 ىصعو ىبق ناديعو امي برضي نادبع هلو ىناديع نه ادوع هوطعأ لاق واو ىدنع زحم مل برعغلل الإ حلصي مل نإو

 حلصي ال ناك نإو رو الب هرغصأو دوع مسا هيلع عقب ام لقأ الإ هيلع نكي لو ةيصولا تزاج برضلا ريغل حاصي
 نإف ىلام 0 وأ ىريمازم نم راهزم لاق نإو كا ريمازملا َّق لوقلا ازكهو ةصولا ىذدنع تلطب برضلل هلا

 رامزه لاق نإو فنصاا كلذ نم هوطعأ اهنم فنص الإ هل نكي ل نإو هوطعأ اوءاش اد اق ىش ريمارم'هل اتناك

 اهنم طع ملر مزلل الإ حلصت مل نإو رهزلا ريغل تحلص نإ اهريغ وأ ةصق وأ ىان_ اوءاش رامزم ىأ هوطعأ ىلام نم

 اسوق هوطعأ لاق ولو ةرجلا فرظ ىطعأو را قيرهأ اهف امب اهيعب رمح ةرحب لجرا لجر ىصوأ ولو ائيش
 نأ مولع ناك ىسقا ند ادوع هوطعأ ل 2 _؟ىش اهنم هل ىبل وأ ةلومعم ريغ ىف ةلومعم ىسشق هلو ىف 2

 سوق مسا اهملع عقو اذإ  اوءاش لح ىأ وأ ةبرع ةريك وأ ةريغص  اوءاش سوق ىأ ةلومع. اسوق هوطعي

 فادن سوق وأ قهالج سوق هوطعب نأ اودارأ ولو اوءاش دوع ىأ ن*«و نآشحلا وأ باشنلا وأ للاب ست

 لاق ول كلذكو تفصو اب ىمر سوق ىلإ بهذي امإف سومب هجو نه نأآل كلذ ممل نكي مل تمرك .نسوقي وأ
 نإ هوطعأ سوق مسا هيلع عقب ام متكش ليو ىأ يطعأ لاق وا ةنكلو : تش: ايدلا سوق ىأ وأ متش سوق أ

 نم هوطعأ لاقف ىسقلا نم فنص هل ناك ولو سوق مسا هيلع عقو ام اوءاشأ» وأ نطق سوق وأ فادن سوق اوءاش

 ةسراف وأ ةبرع تناك اوءاش اهأ هوطعب نأ محل ناكو مولع الو فنصلا كلذ ريغ نه هوطعي نأ مهل نك ىسق

 ه نطف نسوق وأ نايسح سوو وأ ةنادود وأ

 ءارةفلاو نيك اسملا ىف ةيصولا باب
 الو هل لام ال نم لكف نيك اسما ىف ىلا, ثلث لاقف لجرلا ىدوأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىقفان_ثلالا )

 جرخيف هلام ناك نأ رظنيو ( لاق ) هقتع متي مل نم كيلاملا نود رآ تا 2 ىلا اذه ى لخاد“هنخاتسك

 «خلا هب برضي ىذلا لبطلا ناك نإو »هلوق ىلإ حلصي ناكف هب برض ىذلا لبطلا هل ىرتشا نإف :هلوق (1)
 : 2 2 ١ . ةحيبص + 6 ررحو اطقس ةراسعلا ق لعلو وعمه عم فق اذك
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 ىصوتلل ناك“ ئنجتأ وأ ثراؤ:هلك كلذ كلبتسا ولو انك“ هنع غلبم ناك انت هلقأ نأ ىلع ةنيس فأن هنأ هل اوفاحاو

 كفدصتلا كلذ صك 0 هنم ثراولا ذدخأ نإف هنم ثّراولا هل هناس ءىش ىأ نمش ناك نع هكلبسم ىلع عجري نأ هل

 دخت“ هنأك 127م ردقب "فضلا كلذ نم ثراولا هل مس ام ثاصأ اني ثراو'١ ىلع هل ىدوملا عجر هضعبب سلفأو

 لكاف اذه اذكهو مردن ثراؤلا ىلع عجريف نامهرد :اهتميقو اهنم ةاش ىدأ هل يسأ ثزاواا لاقف مغ نم 0 ٠

 . لعأ ىلاعت هللاو ء فنص

 هلام نم ةأشن ةيصولا باب

 00 طعأ ءثر و نع هلام“ نم ءاشب لكل 22 الحر نأ ولو : ىلاعت انهو 7 قا لالا )

 نإو .ل كلذ ن مل ةيورأ وأ ايظ هيطعن اولاق نإف ةز ءام ثا ةنناض د ةريبك وأ ةريغصاهل اهومتررتشا وأ دلع تناك

 نكي لش 0 اشي كطعت اًولاق ول اذكهو ةّرعام وأ ةنئاض ةاش لق اذإ فورعلا نأل مسا كلذ ىلع عقو

 هوطعي نأ محل نكي مل .ىكلاه نم .اًروث وأ :ازيعب :هواطعأ لاق ول كلذكو:ىأاعأ ةاش لف اذإ فذ 0 مهل كلذ

 11 كولا يقع ةوطعأ لاو را اكهف دا هكا لع رردلا او ريعبلا معا نيذه ىلع عقيال هنأل ةرقب الو ةقان

 نأ ملا نكي مي نسابتا ةرسع وأ راوثأ .ةرمع ىأ لاح أ ةربع ءاراخأ لا وةارك ذ اهيف هوطعي نأ مهل نكي

 ةالوأ نم اضع دا لإ ل 0 0 لاق ولو فانضألا, هذه نمادحاو ىلا

 ءوطعن نأ مط ناك لبالا نم ابدع وأ طرقملا ند اوكفعاو وأ منعا نم اريثع هوطعأ لاق وأ ىرق. وأ ىلبإ وأ ىمنغ

 ىلع عقب عاج لبإلاو رقبلاو منغلا نآل اثانإ و ارد د اىناش 0 0 اوءاش نإو انلك ائانإ اوءاش نإ ارسثغ

 «ةقدص دوذ س# نود امف سيل » لاق لسو هلع هللا 14 يلا نأ ىرت.الأءىث نفك زأءىثانو ثا روكذلا

 لاق واو لجرل تناكول ثانإلاو روك ذلاو روك ذلا نود ثانإلاو ثانإلا نود روكذلا ىف كلذ نأ سانا فلتخم مف

 دددلا الب دنأل !ركد وأ أ رخل وأ كارا متئش نإ هوطعأ مهل لبق ةباد ىلام ن. انالف اوطعأ

 ارك ذ هب ىصوأ اءالإ هل نكي مل باودلا نءارك ذ وأ باودلا نم نأ لاق ول هنكللو ّنألا نم ةبادلا مساب ىلوأب اهتم

 ” قفرلا كات كان اماس وأ ناك اب .يمم انيمس وأ ناك فجتأ اريبك وأ ناك اريغص ىثنأ وأ ناك

 ةئيع ريغ 5 ةميعل كلهم ى 0 ءىشل ةدص ولا بأب

 ضرر رادو فيسو دبع ٍلث» هنيعب دحاو ءىثث تلث لحرل لجرلا ىصوأ ولو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 دانا تلا كلاذكا ندر وأ اهثلث للا بهذ راد لثم هثلث ىعو كله وأ ءىشلا كلذ اثلث قحتساف كلذ ريغو

 .٠ ثلّثلا 08 ةحراخو ةدوحوم ةيصولا نأ لبق ند تلك م 2 اذإ هب هل ىكوماإ

ُ 1 0 
 رخآ ىف 0 الو لاح ىف ةيصولا نم زوج ام باب

 نا هز تناك تدك هلا تك ل 08 اك انالغ ا اوطعأ لاق ولو ىل اعت هللا همحر ) قفانخت اال( 1

 5 انرهنال .هنأل .ءذحأب نم هل نكي 7 هابإ هوطعي لو ةئرولا هكلهتسا نإو نم ريب هكساعك هل ىصوألا 2

 اورتشي نأ محل الو ةثرولا ىلع سيل هنأل. ةلطاب ةيصولا تناك ىلا ن. ابلك اًنالف اوطعأ لاقف بلك هل نكي لولو ١

 نأ مهملع نكي ملو مهل اكل. ناكو .هلام ىف الاد نكي ملممل بهوف هوبهوتسا ولو هايإ هوطعبف ابلك ةثلث نما 3

 برحلل هب برض, يذلا لبلهلا هلو ىلوبط ند البط هرطعأ لاق واو هكسلع مل ىصوملاو هل ىصوملل مبكلم اوطعي ٠



 5-5 ل

 هلام نم رح ةيصولا باب
 | اده ناك لام نم:ظح وأ ىلآم نم 5 3 لام نء”كيضن نآلفلالاق ولو: ىلا: هللا ةمحر ( قفاتتلالا )

 : هنأبةثرولا لع دق هل ئصوملا لاق نإف . ظحو بيصنو ءزج ءىش لك نأل منئشام هنم هوظعأ ةثرولل لاقيو ءاؤس هلك

 "' ىلام نه اليلق ًاءزج هوطعأ لاق ول اذكهو هيطعنو هاطعأ امت رثكأ دارأ هباعتام ةثرولا فلحأ اذه نم رثك 1 دارأ
 لك ريثكلا لوقأ نأ ' ىلإ تبهذ ول ىلأ كلذو ادح ريثكلل تفرع ام نك للف. ناكملاقاولو ايضن وأ اظح' وأ

 ,ةرذ لاقثم ناكف «هر' ارشةرذ لاقثم لمعي نمو * هر اريخ ةرذ لاةثم لمعي نم » ىلاعت هلوق تدحو يحمل نك

 نه ىلع هئادأب ىضقي ءاوس هريثكو نيسدالا لام ليلق تيأرو رشلاو ربخلا ىف ىري كح امللانت هللا لعج دقو الّلق

 : تدجوو ( قفا: قلالاف ) هيف عطقي دقو اليلق رانيد عب رتدجوو ( ىف( لاا ) هكلبتسا وأ ايدعت وأ ابصغ هذخأ

 ريثكلا نكمل املق ريثك مسا هيلع عقو ليلق مسا هيلع عقو ام لكف اليلق نوكي دق كلذو ةاكز ايفو اليلق مثرد ىتئام

 وأ هلام ليلقت لجرل رقأف ايح ناك ول كلذكو ةثرولا ىلإ كلذ ناك ليلقلا ىلع عقب ريثكلا مسا ناكو فرعي دح

 ' 1 الإ هيطعأ الو كشلاب هيطعأ ال ىنأل ةثرولا ىلإ كلذف هددحم لو ءيش مس مل ىف هبلإ كلذ ناك 5

 ظ هنيع ريب ىمسم ءىشنإ ةيصولا باب
 كِلذَكو اوءاّش دبع ىأ هوطعأق بقر نم ادبع ةوطعأ لاقق لجرل ىصوأ ولو : ملاعت : 0 قنا ةللات)

 اوءاش كلذ ىأ ةثرولا هاطعأ ىلاغي نم الغب وأ ىريمح نم ارامح وأ ىلبإ نم اريعب وأ ىمنغ نم ةاش هوطعأ لاق ول

 اركذ هقبقر نم اوءاش سأر ىأ هوطعأ ققر نم اسأر وأ ىقققر ضع وأ ىققر دحأ هوطعأ لاق ولو هامسامت

 000017 || ]7 هاذا ىآ هةوطعأ قاود نم ةباد لاق اذإ كلذكو ببع٠ ريغ وأ ابعم اريك ىأ اريغص يأ وأ

 و30 ١ امر هوطغأ لاقف ىصوأ ولو اريك وأ اوءاش نإ قيقرلا نم اريغص هنوطعي كلذكو ةريبك وأ تناك ةزيغد

 خيول ركفاو هباكل ىصوأ ىذلا اذه ةثرؤلا لاقف ةباد هءاود ند وأ سأر هققر نه تاف ىناود ن. ةباد وأ

 ثثلثلا لمحا.'تام ام. هباع سلو اوءاش كلذ ىأ ةثرولا ه.طعيف هققر نه سأر وأ دنع هل ىدوءلل ترث دقن كلذ هل

 هنأ كلذو ثلثلا.كلذ لمحام هلع بس نأ هيلع نكي ل رانيد .ةئام هلام نه كلهذ رانيد ةئاع هل ىصوأ ول اك كلذ

 هع هب هل ىصوأ دبع كالبك نوكيف هلك كلذ كللم نأ الإ هوطعي ق> نوءربي الف مهيلإ هب عاقب امف ةئيشملا لعج

 هب هل ىضوأ ام وأ تاودلا وأ قرا ك”مد نإو هل مقدر وأ تاود ه4 هل ىدوأ اك دحاو الإ قد مل نإو
5 

 بنبأ“ : : ةيصولا تلط

 ركلعالا (ىددسم ءىشلا ةيصولا بأبي :

 " نم ادع وأ ىلبإ ن« اريعب وأ ىمنغ نء ةاش انالف اوطعأ ىصوملا لاق ولو : ىلاعت هللا هجر ( قفا: ةلالا )

 ٠ ةاىتب هل ىصوأ هئآأل ةضواا تلي هب هل ىصوأ ىذلا ف.د'ا نه ءىث الو ةئاد هل دجوي رف ىناود ند ةباد وأ ىقيقر

 هل اا0ر] الل هوم لق دعا وأ كلهت قدصا اذه هلو هل ىصوأ وا كلذكو مكلع ال ل٠ ىلإ هفاضأ ىمنست

 هلم اذ هلا ىصوفل دحاولا كلذ نكادحاو الإ ف.ض' كلذ تا ءىث هيف ىصوأ ام فدص ن. هلو تاهولو
 )00 11]| الاقل ,ىث هلي ىقب هنأ ىلع اوتداصت ولو هباهذب هل لجرلا:ةصو تلط: ءئغ هم قب لف تادواو

 لق 54 نإف ةننبلا هل ئصوملا ىلءو ةثرزلا كرك يقل( ناك ءالل ن٠ كلح لب ةثرو'١ لاقو ة هثرول ١ كلمس

 < ءىشل 3 ىف لوهاو هب هل ىصوأ ى ذلا منصاا لقأل انت هلع نو هع شام هوطعأ.ةث رولل



 ل ا رح سو و 84

 مدل هلو هس

 - م4

 اف رلا ناك

 ركذو هنم هعمسن ملو هدي هطخ نم ىعفاشلا ةحدسن نه باتكلا اذه انبتك لاق ناملس نب عيراا انربخأ

 نأ ىغبني ام اهرخآ ىفو مجارت هدعب ركذو هدلو دحأ بيصن لثع لجرلل لجرلا ىصوأ اذإو هلوأ ىف عييرلا

 : وهو امدقم نو

 ةيصولا كرتو ةيصولا باب

 هيلع هللا ىلص هلوق نإ:: ةيصولا ىف سو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىور امف ىلاعت هللا هحر ( قفا لالا )

 فورعملا ا١ لمت و « هدنع هب 0 هتيصوو الإ ناتلل تيس نأ ءىرمال ام لمتحم لام هل *ىرما قح ام » سو

 . ضرفلا هجو نمال اذه الإ قالخألا ىف

 مجارتلا ىف نسيلو ؛ كلذ وحنو هتثرو دحأ وأ هدلو دحأ بيصن لثمي ةيصولا باب

 نإو لكلا هلف نينثا اوناك نإف . ءذلو دحأ نيسن :لثع لجرلل لح رلا. ىشو اذإو : ناخ هلا ل (قفانتلالا )

 ثلثلا هلف فصنلاب هل ىصوأ دف « هنبا بيصن لثع ىصوأ ناك نإو « هدلو دحأل ثم نوكي ئتح عبرلا هلف ةثالث اوناك

 لمتحم دقو عبرلا هل نوكي نأ ىلإ ةثالث اوناك اذإ تيهذ امتإو ( لاق ) سدسلا هل مسي نأ نبالا ءاشي نأ الإ الماك

 دحأك نوكي نأ دارأ نوكي نأ المتحم لوما ناك امل هنأو ثلثلا هئارب ةثالثثا هدلو دحأ نأ ىلعي هنأل ثلثلا هل نوكي نأ

 اذكهو ء كشلا هتعنمو نهتيلا هنأل هايإ هتبطعأف لقألا هل تاعج . هدلو دحأ ذخأب ام لثه هل نوكي نأ دارأو هدلو

 ناك ول اذكهو « لقأ هنأل ةأرما بيصن هتيطعأ ءاسنو لاجر هدلو ىف ناكف ىدلو دحأ بيصن لثم هوطعأ لاق ول
 هتبطعأ رثكأ وأ ٍنينثا نبالا دلو ناكولو ؛ سدسلا هتيطعأ ىدلو دحأ بيصنلثم هوطعأ لاقف « نبا نباوةنباهدلو

 ثري هل ثراو الو انمأ هثرت ةأرما هتثرو ىف ناكف « ىتثرو دحأ بيصن لثم هل لاقولو « مهنم ًادحاو بيصي اه لقأ

 هوثروف ةبصع هل تناكول اذكهو ٠ نمثلا عبر هتيطعأ انت هنثري ةوسن عبرأ هل ناك ولو « هايإ هتيطعأ نع نم كف

 ثراو معم ناكو مثددع لق نإو « ىلاو٠ اوناك ول اذكهو « ممس فلأ نم امهس ناك نإو مهدحأ بيصن لثم هتيطعأ

 ةوخإو بأل ةوخإو مأو بأل ةوخإ هتثرو ناك ولو « هتثرو دحأ بيصي امت لقألا ادبأ هتبطعأ اهريغ وأ ةجوز مثريغ

 ةوحالا نأ هتيصو لطبت الو ء ءاوس هلك كاذف قوخإ دحأ بيصن لثم هل وأ ىنوخإ دحأ بيصن لثم هوطعألاقف ؛ مأل

 مألا ىنب وأ ابيصن لقأ مأل هتو>إ دحأ ناك نإ « ابيصن هنوثرب نيذلا هتو>إ لقأ بيصن لثه ىطعيو نوئري ال بلل

 هل رثكأ ناك مهمأف هثري نم رظن ىل ثراو بيصن رثكأ لثم هوطعأ لاق واو ( لاق ) هبيصن لثم ىطعأ بألاو

 كلذ ءاشي نأ الإ ؛' ثلثلا الإ هل نكي مل ثلثاا هبيصن زواج نإف , ثلثلا لكتس قع بيش لكذ نكات 4 ١

 ىتح كلذ ىلهعأ ىدلو دحأ بيصن رثكأ وأ ىتاريم نم اد>أ بيص» ام رثك أ.هوطعأ لاق ول اذكهو « ةثرولا

 لاق ولو ابيصن هدلو رثكأ سيصر ام ىلثم ىطعأ اييَصن ىدأو ثك أ[ تيصر ام تفعض ءوطعأ لاذ )اا
 ةر٠ هئاريع هبيصت يتلا ةئاملا تفعضأ نوك أف ةئاملث هتبطعأ ةئام ناك نإف هنبا بيصي ام ترظنا با بنصر ام قد

 ةرم دعب ةر٠ هل هفعضأف ثارياا لصأ رظنأ نأ ىلع دزأ مل ةعبرأو فاعضأ ةئالث لاق نإ اذكهو نافعض كاذف ةره مث

 نمم ادحإ بيسي ام.لقأ ىطعأ هل تيصوأ نم دسحأ بيصن لثم هوطغأ لاق ولو هن هل ىطوأ ان 050

 كش هنأل كلذ زواجأ الو نيقيلاب هتيطءأف هب هل ىصوأ هنأ لعأ ٠١ هتيطعأ دقف لقأ هتيطعأ اذإ أل هل ىصوأ
 . لعأ ىلاعت هللاو

 (؛ -)؟ع)



1 

 ؟ ضعي نود هضعب ىف حلا تذقن فيكف « هنبعي هلام هريدمو هدلو مأو ةيرغ دي ىف ىذلا لاملاو انلق , هني هلام

 لهأ لاومأ ىلع لاق ؟ هتسق ءىش ىأ ىلعف انلق . اسابق هتلق نكلو اربخ هتلق ام لاق اساق وأ اربخ اذه تلق له

 اهمرغي مل اهناعاب اهودجم مل نإو اهوذخأ اهناعاب ,طلاومأ اودجوف ىغبلا لهأ بات نإف « لدعاا لعهأ اهبيص. ىغبلا

 ١ هضعب ددرت لو هضعب تددرف هنيعب هلام دجو اذهف انلق « ىغبلا لهأل لدعاا لهأ باصأ ٠١ كلذكو « لدعلا لهأ

 ريغ امهكلعالو ناقتعيال تأقو اهمحاص ىلع امهنددر ةرادم وأ دلو مأ ىغنلا لهأل اوباصأ ول لدعلا لهأ امأف

 . دترملا لام ىف تلق اذكه سدلو امهبحاص

 كالا تاكيم

 فصنلا جوزالف مأل ناونأو مأو بآل ناوخأو مأو جوز ةكرشلا نإ انلق : ىلاعت هللا ةهحار ) قفا 9 ااا 0

 0 اوراص 55 طعم ال نآلا نأل : مألاو ألا وش كر تنبأ مألا ند نيوحااللو سدسلا مااللو

 اناكط] إي الع اوجتحاو مألاو بألا ونب ميكرششال اولاق مهنأ الإ انلوق لثم سانلا ضعب لاقو اعم

 انلق نم لوق انرت>ا اولاقذ محلوق مهضعب لاقو انلوق مهضعب لاقف امف اوفلتحا ملسو هيلع هللا ىلص ىذا

 ةعامجالو ناثلثلا مهنم دحاولل نوكيف مألا ىنب عم نونوكي دق مألاو بألا ىنب اندجو انأ لبق نم هلوقب

 |0009 051 ال لك نوذخأف ضئارفلا لهأ ميكرش دق مألاو بألا ىنب اندجوو ثلثلا .مألا ىنب نم

 ىلع الك انثروف مهيكح نيب انقرف نيل اع لقأ ةرمو نود امع 0 نود ةرم مثاندحو امو

 انإ انلقف مهكح نيب انقرف مألا عم بألاب مهانيطعأ نإو بألا نود مهطعن مل مألا مبتءج نإو انأل هنكح

 ولو نكي مل نآك ناك بألا مكح طقس اذإف بألا مح طقسو مهتعمج مألا نأل مألا ىنب عم مهانكرشأ ام

 نوكي نأ نم تفصو ام لثم دحن لبف لاق 1 مهميصن لق هانلمعتسا مكح ف هل نورك عضو رجال ناك

 تنأو نح انلق ام انلق ؟ كاذ امو لاق معن انلق ؟ اهيف المعتسم نوكي الف لاح ىنأت مث لاح ىف المعتس» لجرلا

 نوكيو هلبق جوزلل لحتف اهقلطي مث تاقلطت ثالث دعب ةأرملا حكي جوزلا ن٠ كبحاص هيف تفلاخو

 منيتنثلا الو دحاولا مده مل نيتنئا وأ ةدحاو دعب ابحكن ولو ثالث ىلع هدنع نوكتو اهحاكنل ائدتبم

 آ]9 4 الإ لت آل تناك اذإ همدقت ىذلا قالطلا مده ةأرملا لالحإ ىف ىنعم هل ناكالل هنأل ثالثا مدهم

 هل نكي مل اهقلطي مل ول لحم تناك مجوز لبق حاكنب اهجوزا لحم تناكو نيتنثلاو ةدحاولا ىف ىنعم هل نكي م

 ةنأل انفصو اك اسانقو تلق هنع هلا ىضر باطخلا نب رمع نع اريخ اذه لوقنل انإ لاق هلمعتسأ لف ىعم

 نوثري الف ةوخإ نباللو هنبا تومي بألا معن تلق ؟ ضئارفلا ىف اذه ىل دحت لبف لاق هريغ هيف رمع فلاخ دق

 نك ناك هكح لاز امو لاز دق بألا مكح نأ لبق نم بألا تروي ملو اوثرو التاق بألا ناك اذإف بألا عم

 اكولمت وأ ارفاك ناك ول كلذكو مكح هل ناك اذإ هب مهانعنم اك هل مكحال راص اذإ هب ثاريملا مهعنمت لف نكي مل

 ٌنولدي قلا ةضيرفلا ىلإ ثاربيملا ىف رظنن امنإ سيل وأ انلق لاحم نوثري كئلوأو لاحم ثريال ادهف لاق

 ّراص اذإو ثرو التاق سب ملول تلق ؟ كلذب ىنعت امو لاك ؟ اهدعب الو اهلبق مهلاح ىلإ رظنن ال مبقوقح اهيف

 انرظنف انلق ؟ اذكه اذه لاق ثرو تومي نأ لبق قتع ولو ثري مل هنبا تاف اكولمم ناك ولو ثري مل التاق

 ملا ىنب ىلإ اونوكي نأ ن٠ نوجرخمال مهاندجوو هانطقسأ ةضيرفلا ىف :مكح ب'الل اهيف نكي مل تلا كاحلا ىلإ



 نر ادب نع ختحا نإت :أرقأ انؤاسن ممل لخم الو مجؤاسن انل لحن امك انوبثري الو نيكرع كل“ "ترتفع ١

 لَ 0 ذاعم نع يوردقو اه نقلا ل ل دعو نسا نت دع يع هع نمو هي زامل :

 لهأ ىلع هب كح ناكامنإ ٍلسو هلع هللا ىلد ىنلا نإ "كل لاقو*ء باتكلا لهأ ىف ذاعمو ةيواعم هلاث دقو « هبيبش ٠١

 هقفاحلو ةيواعلو لح نب ذاع لاقف ناثوآلا لهأ ءاسنال تاكا لها ام نلمس نالحم قاللا ءاضلاو ناين

 نورك نأ «ملسملا رفاكلا الو رفاكلا حدسملا ثريال» وسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق لمتحم دقو ؟(طوق قفاوت 0

 ترو رفاكشلا م مسملا تروا كادككلا لهأ ف 00 ةيواعد عستأو ناثوآلا لأ نم رافكلا هب دارأ

 ثريال » لسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاق اذإ هنأل ذل كلذ نوكي ال لاق مهانسن حاكس: ىف لوفأ مك حسملا نم رفاكلا

 هنإ لاق 3 هل لحمتحم ثيدحلا نأ ع أنيمس نم لوقش ل سلا آل مف انلق 5 زايككل] عا لاا يئاكلا 20 0

 ثدح نمع ةلالدب الإ هلمت© ىنعم ىلإ هنع لاخن ال اهرهاظ ىلع: 00 0 لمت وهو الإ : ثءدح هلق

 1 ىععإ لوش نأ ف ةحح 00 ناك نإو ملسو هلع ا ىلد ىناا ١ تاحدأ نا نو 0 هةنع

 دترملا ثتاريم ق كلع ةديح اذه ند تلقام لكف انلق ال ال ٠ لاق مو هلع هللا ىلد هلأ 00 تدلل

 توي ىح هنع دترملا لام دحؤيال انلقو ) ,قف| 1 ازا 1 هلمم هنع هللا 6 نلاط ىنأ نب ىلع نع تباوز امقو

 مسق برحلا رادب قحلف دترا اذإ سانلا ضعب لاقو ٠ هلا ق-أ ناك مالسإلا ىلإ عحر نإو هتدر ىلع لتقي وأ

 هثاريم هتثرو ىطعأو ها لجّؤملا هيد لعجو هنربدمو هدالوأ تايدأ قتعأو تملا تاريم سقي اك ةثاريم مامإلا

 عمسس ال ىذلا دوقفملا ةأرداىف ةرجشا ةنسلا زاك م امهنع ىل !اعت هللا ىئدر ناَمَعَو رمع نو نأ تبع هل لق

 محم فيكو تلقف مكنت مث اريثعو ر ,شأ ةعبر رأ مث نابلس عبروا هتأرما ضيرتت نأب تام دق هنأ تلشالاو 2 3!

 1 ا عجم هلام ىف اوك ل مو ؟ انح نوكي نأ نكمم دقو هتأرمأ فال 1 ةافولا يسم
 ارذيأ

 اذإ هنأ معزمف ة>وزلا ىلع ررضلا اذه نم.ل اع هتجوزو جوزلا نيب تنأو نحن قرفت ذقو (ةكفراا ىلع زر ىنعل

 نخمو مورلا ةحاسع عنتماف سوسر طب دتراول ىح ىل>ر لع تك نأ لإ كبار ترص مث امد قرف اَندنَع ناك

 ةفلاخو . تبع ىذلا ٠ مظعأَف 0-5 نآرقلا هيف تفلاخ 0 نم ةعاس قاعد لك لك كرا 0 هتايح ىرأ

 ؤرما نإ ».لجوزع هللا لاق:لاق تلق ؟ تفلآخ ىذلا نآرقاا ناو لاك  كركش تفر امف ةعابتا كدنع كلع ن

 ىوملا كللملقن اانإف «مجاوزأ ةأرئاق اقص مكو» ع لح لاقو «كرتام تفَدن اهلف تخأ 17 دلو هل سيل كلَخ

 فالح وهو ىلا ىلإ ىحلا ثاريم تلمنف ىح ىلإ ىح ثارئم طق ثاريعب لق :, لو ءايحألا قال قولاو ءابحألا ىلإ .

 لاق ؟ ربخ اذه كلوق.تلق « هتوم لثم برخحلا رادب هقوطو هتدر نأ مع زأ ىلإ) لاق . ىلاعتو ك كرابت هلل 6

 تاق « اتم ناكف هتلتق لاخلا هذه ىف هتدجو ول ىنأ ىرت الأ لاق ؟ سايقلا نيأف ت تلق . اساق' هتاف كلو ريخ هيقاح 3

 تردق ول كلوقب تنك ولو . هتمت ل تنأف هتمأ ول هلتق امن ؟ءسانقلا نيأف' هلتقت مل تنأف تاوتهتلتق اذ كنأ'ت تاعدق
 لعفأ ام لاق . ىنولا مح هيلع ذفنتف تيملا يح ةكح نوكي نأ مالسإلا دالن ىلإ عجئر اذإ كمز هل لئاقلاك هختق هع

 مأو ايئات عجرف' ىنوملا 2 هلع تكح نأ كنأ تءهعز مث . ىح وهو:الوأ تلعف دق تلق ؟ ىحا ْوَقِبَو لعفأ تنكو 1

 كل لاقن "ريم :هيبأ دي ىفو نينس رشع ىلإ وهو هيلإ هتعفد ىذلا هئيعب هلام هم رغ دب ىفو ملاق هربدمو ةئاَق هدلو ٠

 اليت ابغأب ىربد و ىدلو مأ ةدهاوب نينسزتتءأ ىلإ لو اعإو ةريغأ 1 هئيعب كلام اذه لوق 1 اذهو ىلا عا 1-5

 اذه لاق ؟ مكبحلا هب هل ذفن دقو هثراو يدر يف ايم هلع تددر:فكتفءانلق ءديف لفندق مكنألا نأل هلع هدرأ.إل



 دعو

 ىلاعتو كرابت هللا مكح ىنعم نء اجراخ ٍدترملاناك نإف لساارفاكلا الو رفاكلا ٍدسملا ثريال نأ لسو هلع هللا ىلص هلا

 17 نآل رثألا تفلاح رتق,قوكتب نأ كمزا تنمعز ىذلا رثآلاب ب 0 :.ه ٍلسو هلع فا ىلص هلوسر كحو

 5-5 و
 «دنعزاك اذإ ءدلو هثروي نأ ىغنا هنم”هدلو ثرو ول وهو اوتام ول هدلو ثاري٠ هعنع ل هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نيا

 . ةياع هعباتو نارفس ىنأ نب ةيواعم هب , 5 كل ىعم لثم ىف ناك مهن ريالو هوثر ' نأ زا> ول

 | قلل ف حوزاا قابلاو . قلط اذإ جوزلا كلذكو « لجرلا وأ تناك ةأرملا امهنم قابلل وهذ ءاسنلاو لاجرلا تح
 0000 الازلك كلذ ىف اهلك. هب زحام الإ ةأرملل نوكيال “كلذ دع لاقو فسوي وبأو ةفينح وبأ ذخأي ناك هنو

 ناك اذإ لوف ىلل ىنأ نبا ناكو . لجر.دتع نوهر نوكت وأ غئاص وأ هتراجم نم تيبلا عاتم هدنع رجات لجر

 اهقلطولو هاوعد ىلع ةنبب امهدحأل موقي نأ الإ هببشو راخلاو عردلا الإ لجرلا عاتم هلك تيبلا عاتمم قلط وأ لجرلا

 ؟تيِلا عاتم ىف ناجوزلا فلتخا اذإو ( قفا: *لالاف ) اعمج امملوقىف كل تفدوا. ىلع امهرمأ ناك اهراد ىف

 00000 اذ 5 اللوز ناترع ام دس وأ ءآرلا وأ لحرلل تببلا ناك اقرفتام دع وأ اقرفت. نأ لبق ةنانكسي

 ىلع ةنيبلا ماقأ نمث هلك كلذ ءاوسف ةجوزلا وأ جوزلل ىقابلا نإك فالاؤ اهميمتملا ةثرؤ وأ امه رماد

 نأ هلع عابجإلا ىلع هنع ةلفغلاب ىدنع دحأ رذعي ال ىذلا سايقلاف ةنيب مقي مل نمو هلوبف كلذ نم ءىث

 اك نركلف اعج امبدبأب عاتملا ىف نالجرلا فلتخم اك ناقصت امهنيب وهف اعم امه.دبأ ىف عاتملا اذه

 ةأرمل نوكيو رخلاو عوردلاو قولحلاو جونصاا لجرلل نوكب .فيكو. لئاق لاق نإف ناعألا دعب: نيفصن

 لخالا كاقآ ولا تنآر وأ لاجرلا عاتم ءاسنلاو ءاسنلا عاتم لاجرلا كلع دق لبق ؟ عردلاو حهرلاو فيسلا

 لب لآق اذإف ؟ ةئيبلا هلع ماقأ اب لكل ىضقي سيلأ لاجرلا عاتم ىلع ةنيبلا ةأرااو ءاسنلا عاتم ىلع ةنيبلا

 ال لاك نإف ؟ اعشلا لكل تبثي .نيعزانتملا ىدب ىف ءىتثلا ةنونك نأ سانا معزو تمعز دق سيلفأ لق

 أمر 5
 ا لف

 هيلع تلمعتسا نِإف ؟ امهءدبأ ىف يهو اذكه نيجوزلا لمجم مل رف لد ىلب لاق نإف ةنيبلا هل تنثت

 نإف اعم هانعادب غاب دلا عاتمو رظَع اند غابدو راطع َّق لوعت شق كال 0 رهاظلا ت0 نونظلا

 لحرو رسوم ريغ لحر ىقث لوقت قه لق نيراطعا عاش راطعلاو نيعابد عاتم غابدلا ىطعت كنأ تمعز

 000 0| زو ملاح انمامعدنأ ق وهو رسودل هلمع كنأ تعز نإف ؟ اًوُلْولَو اتوقاي ًابعادت رسوم

 اذإو ةأرلاو لجرلا عاتم ىف لوقت نأ كل ىغذي اذكبف نظاا امهملع لم٠تت الو امهنيب همسقت كنأ ت<

 كلذ انغلب هل هثاريم لوقي ناك ةفدح ابأ نإف هل ثراو الو تام مت هدتاعو هالاوو لجرلا ىد. ىلع لجرلا ٍدلسأ

 ماكو ا اذه-و دوعدسد نب هللا دبع نعو باطخلا نب ر#© نعو مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ىنأ نع ملس ىنأ نبا تالا  هنك ال ذل الإ ءالو ال لآق هنأ ىعشاا نع فرط اتنثت هثروبال ىلذ ىنأ نبا

 ' هل وبق الام كرتيو تومق لجرلا ىدي ىلع ملسسنإ لجرلا نع لئس هنأ باطخلا نب رمح نع قاسسلا ثعشألا

 ضرألا لهأ نم الجر نأ قورسم نع هنأ نع دمحم نب مه : مهارإ نع ةفينح وبأ لاق لاملا تدبلف ىنأ نإو

 لجرلا لسأ اذإو ( ىف[: :لالاف ) هل هلام لاقق كلذ نع دوعسم نبا اولأسف الام كرتو تاف هل مع نبا ىلاو

 ,© قتعأ نمل ءالولا اعإف ) ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق لبق نم هئاريم هل نكي مل تام مث هالاوو لجرلا يدب ىلع

 | ]دهو قتعأ نمع ءالولا لوحتي ال نأ ىلع رخآلاو قتعأ نمل الإ نوكيال ءالولا نأ امهدحأ نيينعم ىلع لدي اذهو

 ٠ 0 ءالولا ناك ق بوتكم



0 

 هنع هللا ىضر بااط ىنأ نب ىلع نأ هانيور رثأ ىلإ اذهىف انرص اعأإ انإف لاق ؟ هلثم كءلع زاج الإ ءىش اذه نم كل

 تبا كلل لع ف لكزع هلأ ك0 تا لهأ ضعب معز دف انلق نيماساا هتثرو هثاريم ثتروو دروتسملا لتق

 تافهستتستا وأ هلتقتل دترملا تسبح نإف انلق هارسشم كح لب لاق ؟ دسم وأ كرمشم مكحأ ثاربملا ىوش ىف همكح تيأرفأ
 لجو رع هللا تيثأ امن ؟هدلو هثريوهلتاق نوكينأ الإ هدلو ثريال طق ادحأ تيأرفأ انلق ء ال لاق ؟هثريأ جسم هل نبا
 سر نسو ناكرشملا نم نيدسملا ةنالواعطقو ءانبألا نم ءاب الل ثمراوملا تنثأ تح ءابالا نم ءانالل تا[!
 ل ل 1 ض2 5 تش لول ل

 هسن تدثأ الو اذه لبقأ ال لوي ناك ةفينح ابأ نإف « ةدالولا ىلع دهشت ةأرماب تءاجو هتوم دعبدلوب تءاج مث ح

 ذخؤي اذهو اهدحو اهتداهشب هثروأو هبسن تبثأ لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ةأرما ةداهشب هثروأ الو
 هتدلو اهنأ ندهشي ةوسن عبرأب تءاجف اهدلو هنبا ركنأف ةجوزو ادلو كرتو لجرلا تاماذإو ( قفا لالاف )
 نيدهاش اهركذ لجو زع هللا نأل نآرقلا ىلع اسابق ةوسن عبرأ نم لقأ هيف لبقأ الو اثراو ناكو اتباث هبسن ناك
 ريحت نأ زب مللاجرلا هنع تييغت امف ءاسنلا انزجأ امف لجر ماقم امه زاجأ ثيح نيتأرما ماقأف نيتأرءاو ادهاشو
 ادلو نادبع لجرل ناك اذإو « حابد فأ ن , ءاطع لوق لوقلا اذه ةلبخو ٠ تفصوام ىلع ساق اعبرأ الإ 0
 تشرال ل لاق ةفنح ابأ نإف 1 كلذ نيس و تام 2 هنا امههدحأ نأ هتحص ىف رقأف ةمأ نم امهنم دخاو لكآ 0 هىف

 . نخأت هبو امهتابمأ كلذكو « هتمق فصن ىف ىعسوو هفصن امهنم دحاو لك نم قتعيو امهنم دحاو بسن
 اههتابمأ كلذكو هتمبق فصن ىف امهنم دحاو لك ىعس,و نبا ثاريم نائريو امهدحأ بسن تبثي ىلإ ىأ نبا ناكو
 تامو هنبا امهدحأ نأب ديساا رقأف نيدلو اتدلوف امهنم ةد>اول جوزال ناتمأ لجرا ناكاذإو ( قنانتلالا 1
 قتعت دلو مأ همأ انلعجو هنم هانثزوو ةنبا هانلعج امهدحأ هب وقحلأ نإف ةفاقلا امهيرن انإف «هب رقأامهأ فرعيالو

 امهمأف امهنيب انعرقأو اممن. ادحاو هنبا لعجم مل مهيلع ل كشاف ت5 وأ هفاك نك م نإو رخآلا انققرأو هتوع ْ
 رادلا تناك اذإو ٠ قتعاا ٌباتك ىف بوتكم اذه لصأو . همأو رخآلا انققرأو دلو مأ اهنأب همأو هانقتعأ همهس جرخ
 ىفقأ ال لوقي ناك ةفدح ايأ نإف كلذل را هدي ىف ىه ىذلاو اههدح راد 6 ةنيماا هل مع نبا ماقأف لجر ىدي ىف

 كرتو اذهوبأ ىفوت مث امهريغ اثراو هل نودع.ال هحاص ىنألو هبل اثاريم اهكرت دجلا نأ اودهشب, تح مهتداهشب
 عم رادلا ىف هنكسأو مهتداهمشب هل ىضقأ لوقي ىل) ىنأ نبا ناكو . هريغ اثراو هل نوءعيال اثاريم اذهل اهنم هبيصن
 لوقفف ملعنال نالوقي الو ةفنح ىلأ لوق ىف كل تفصو 5 ثيراوملا ىلع ةنيباا موقت ىح نامستقرالو هيد ىف ئع ىذاا

 ناهدتقي الو هنكسأ فسو, وبأ لاقو ى- ل ىأ نبا لوق ىف امهريغ هل ثراوال نالوقي نكللو لكلا ىنأ نبا
 لقت ملو اهب أ ىأ اههدتح زاك انآ دنللا هلع نإ ماقأف لجرلا ىدي ىف رادلا تناك اذإو ( قفا: كلالاف )

 ىلع ةئيبلا تبثت تح امبنيب اهمسقأ لو امهدل اراد امم تيضق ركنم رادلا هيدي ىف ىذلاو كلذ نم رك هلل
 اولاق اذإ ةئيبلا لبقأو اياصو وأ نيد باحصأ وأ ةثرو امهعم لعل ىردأ ال ىنأل امهابأ ثرو ن.ءو امهدح ثرو نه
 نودبشب امبإ هلك اذهىف مهنأل نوملعيام ىلع ادوهش اذه نونوكي الو امهريغ هل ثراوال اثاريم اهكرتو امهدج تام

 اثراو ملعنال اولاق اذإ مهلبقأ الو لدعلا ىلع مهمتداهشكو كلا ىلع 30 ثكو بسنلا ىلع مهتداهشلا رهاظلا ٠١
 ثراو مهيلع نال 1 بلغألا نوكي نبدا هيلع دوهشماب ةرب | لهأ نه اونوكب نأ الإ نالفو نالف ريغ
 نأل علا ىلع مهنلق اذكه اون :اكاذإف هريغ وأ راوي ةريخوأ ةطلخ وأ 9 ةبارق ىوذ اونوكب نأ كلذو ناكول٠

 ناك ةفن> ابأ نإف اعاتم هتيب ىف كرتو هنأرما كرتو لجرلا ىفوت اذإو « ثبلا ىنع * للعلا ىنعمو مل معلا ىنعم تبلا ىنعم 1

 بح ناك ١1و ةأردلا وهف ءاسألل ناكامو يل>رال وهف عاته ن٠ لاجرال ناك اه : لاق أه مهاربإ نع دامح نع كالا :



0 0 1 

1 5 
- © | 4 

  مالسإلا نع ءالؤه نم دحأ دترا نإف ناثوألا لهأ نمو باتكلا لهأ نم مالسإلا نيذ فلاخ نم لكف لوقت

 لك ىلع سانلا ضعب انقفاوف نيكرستملاو نيماسملا نيب ةيالولا هللا عطقو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقل سما هثري

 وأ. نيرفاكلا ىنعم ىف الخاد نوكي نأ دترملا ودعبف انلقف نيماسملا نم هتثرو هثرت لاق هنإف هدحو دترملا الإ رفاك

 مكح ىف ارفاك نوكي نأ زوجيفأ انلق + نيماسملا ماكحأ ىف هككح ضب ىف وه : تلق نإف ؟ نيملسملا ماكحأ ىف نوكي

 0000 151الف ال لاق ءارفاك هلع تح نموءو انمّوم هتافج ثدح رفاك و بف كزبغ.كل لوقق ؟هزيغى انموم

 ارح ثوروملا ناك وأ « الوتقم ثوروملاو التاق وأءاماسم ثوروملاو « ًارئاك ناك ول كلذكو : ثري مل هنم برقأ ح

 متانثرو امنإ انكلو مهلك مثانمرح نيذلا ءالؤه انثرو طقف ةوبألا ساب انيك اهو نك الق "2 انوي نألاو

 لقعلاو سايقلا نم دعبأ ترتخا ىذلا لوقلاو سابق امهنم ام تاق ؟ شايقلاب هبشأ نيلوقلا ىأف لاقف مسالاب ال أربخ

 لاق ؟ امهربغ ةبارقب مأ اميسفتأ ةبارقب نايلدنأ تملا ثاريم ابلط اذإ خألاو دولا تيأرأ تلق ؟ كلذ نيف: لاق

 ىنأ ةبارقبف تلق ىلب لاق ؟ تملا ىنأ نبا انأ خألا لوقيو تملا ىنأ وبأ انأ دا لوقي اعإ سيلأ تلق ؟ كلذ امو

 ازا | ١١ | 0] هنا ةثارم ةرثكب ىلوأ امهعأ تملآ وه تنملا ايأ لعجاف تلق ىلب لاق ؟ تملا ىلإ اعم نالدب تنملا

 ىلوأ بألا تام اذإ خألاو دجلاب خألا تبجح فيكو تلق سدسلا هيبألو سادسأ ةسمخ هل نأل هنبا لب

 | نوك< ناك فيكو لاق ؟ خألاب دا بجحم نأ ىغبنا رخآلاب امهدحأ ابجاح تنككول دملا نم هئاريم ةرثكب

 عم ناك ثيح ادبأ خالل لعجم نأ ىغبنا ىنعم هل ناك ولو: زوجي اعم امبف سايقلل ىنعم ال تلق هيف .سايقلا

 تلق معن لاق ؟ لجو زع هللا باتك ىف ضرفلا نيتبثمأ ةوخإلا تيأرأ تلقو سدسلا دجللو سادسأ ةسمح دجلا

 ةنسلا ىف دجلل ملعأ الو اهف نوتبثم مث ةنسلا كلذكو تلق ال لاقف ؟ ضرف لجو زع هللا باتك ىف دجال لهفأ

 00000 0١ ىرقألا تحرط الإ كنلعأ الف تنثتلا لك تلق ثيدحلا لهأ هتبث ال دحاو هجو نمالإ اًضرف

 لوقت نك ةعيخاابأ نإف بأالل خألاب ةبصعلا ابعم ثرو دقو مأو بأل ىهو تخألا ترقأ اذإو فعضألا

 نافصت امهدن وهف هنم اهدب ىف ناك اش نيفصن امهنيب هلك لاملا نأ ترقأ اهنأل اهدب ىف وه ام فصن هطعت
 )ظ)ظح01 001 ا 12122 كاباويج 211177122 واب وبس" ١ص

 ةثرولا ىف ءاوس وهو ةيصعلا ىدب ىفامب ترقأ اهنأل اعيش اهدب ىف امم هيطعب ال ىلل ىلأ نبا ناكو دخْؤي اذهمو

 تخأآلا ترقاف ةبصعو همأو هبأل هتخأ كرتو لجرلا تام اذإو ( قفا تةلالا ) اعيمج الاق ام ميلك

 ذخايال نأ سايقلاف ةبسن تش. ال هرارقإ ناكف ثراو هب رقأ نم لك اذكهو ائيش ذخاي ال نأ سايقلاف خاب

 اثوروم ناك ببسب اثراو ناك اذإ هنأل هب هل رقأ ىذلا لثم قحلا كلذ ىف هيلع قحم هل رقأ اعإ هنأ لبق نم ًائيش
 / هه 5 0

 نم هراد عاب ةنأ رق لحرلا لثم كلذو هب اثراو لو نأ رح ىل ه. اموروم نولي قىح بسنلا تش مل اذإو هب

 كلذو هل اكلم تراص دق ا رقأ ناك دق امعئاب ناك نإو رادلا هطعن مل عبللاب هل رقملا هدححف فلاب لجر
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 | ]| طق ءىفي ةلع ةكول# نوكت نأ طقس اماف ءىش اهم هيلع كوامت وهو الإ هل اكلم تناك اهنأ رقي ل هنأ

 املق ىرتشملا كلم ىلإ كلاملا كلم هنأ ىلع اقداصت دقو ؟0١هنع ىف نافلتخيف دبعلا ناعيابتي نيلجرلا لثمو هل

 مل هنأ انطخأ دقو قح سنلاب هل رقمل تنش نأ زو الف , رارقإلا طةس هب هكلم هنأ معزام .ىرتشملا لس مل
 ا

 تش مل اذإو هب اثوروم نوكَس 3 تنُث هل تن اذإ ىدذلا ثتارمملا 1 هل رقما ىلع قح الو ةهصو و نيد نم هل رق

 كةتآرما لبحم رقي لو اهدلوو ةأرما كرتو لجرلا تام اذإو.هب اثراو نوكي نأتدشي مل بسنلاب اثوروم نوكي نأ هل
 بيبسي بسب

 1 رر>و ( كلاملا نالم لمعت هنأ ىلع , هلعل ملا كلاملا ثكالم هنأ ىنع افداصت دقو : هلوق (1)
 7 اذ
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 نكي لال انلق نيقحلا دحأ تلطع نأ كيلع لخد دقف لاق ؟ ندب اذهو ناندب امهو ةلماك اتخأو ةلماك امأ اهنطاتو
 انيلع دحت لهف لاق امهربك أ ال امهر غصأ ليطعت الإ زحب مل لوقعملا فالخو باتكلا فالحب الإ امملاعتسا ىلإ ليبس '
 ىلإ راص ةيرحخلاهف 00 لك نأو ققر الو ةيرحلا لماكب سيل بتاكملا نأ معزت دقمعن انلق ؟ كلذنم ائيش 1

 ةيرخلا عضوم لطعتف ديءلا دح الإ وه دحم الو ةقذق نم دن الو هتداهش زوحم الو ترو الو ترد هنآل ديبعلا يح

 ىأل ضع, نود هلاح ضعب ىف لب لاق ؟ضعب نود هلاح ضعب ىف وأ هلاحلكىفأ تلققيقر هنأ هيلع مح ىتإ : لاق هنم
 ادبع ضحي مف هرمأ طلتخا دق ناك اذإف : تلق « ةلام ذخأيو هعينب نأ بتاكملا دسل تلق هلاح لك ق كل تلقوا
 زوو ىدأام ردعب هنم قتعي هن هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع هتيور امب هف( لقت ل فيكسف ارح ضحعب م

 رهو هماكحأ هلع هريصتو انلق هب لوقنال لاق ؟ىدأام ردك ترودو ثريو ىدأ ام ردقب دحمو ىداام ندع هتدابش
 سووملا انريض امتِإو ؟ انفصوام سويا ضرف ىق انل زحن مل فيكف انلق معن لاق ؟ ثاريملا هعنعو هب لزن امف ديبعلا هج

 انلعجو رخآه حو نه هضع وأ قا كلذ مهانيطعأ الإ هدو ن. ًاقح مهعنع ملف نويخوتساميك ا[ العا اا
 . نيندي 2 ىف ادار الخ 1 ًاضعبتمال الوقعم ادحاو كح مهيف حلا

 40 ةتايملا كن

 ناّمع نب ورمعنع ء نيسحلا نب ىلع نع ىرهزلا نع ةنيبع نب , نايفس انريخأ :ىلاعت هللا هحر ( قئا*ةلالاف )

 ادهعو ) قفان 9 االاف ( ") سما رفاكلاالو رئاكلا جسما تار 2 لاقوسو هيلع هللا ىلد هللال وسر نأ دز نب ةماسأ نع

 )١( اهصن ةدايز ماقملا اذه ىف ىنيقلبلا جارمللا ةحسن ىف :

 ءاخأ دكرتو لجرلا تام اذإو ( ىناه خاف ) اق عييرلا انربخأ « ثيراوملا باب » نييقارعلا فالخخا ىفو
 ىلأ نع انغاب كلذكو ثاريم لك ف بألا ةلزنع وهو دجلل هلك لاملا لوقي ناك ةفزح ابأ نإف هدجو ةمأو هيأل

 اوناك مهنأ ريبزلا 5 هللا دبع معو اع هلأ ىكر نيئمؤملا مأ ةفئالغ نعو سابع نب هللا دبع ن نع قيدصلا ركبا#

 ىدر تااط ىنأ 5 ىلع لرش 6 لوقي ل ىنأ نبا ناكو بأ هل نكي ل اذإ نألا ةلزنع دحلا : نولوش 1

 ةلزنملا هده.ىف دوعسد ند 3ُّ دنعو تناث نب ديز لاق لك كمضتلا دحالو تك خأالل هنع هللا ٠

 ع
 تناث نب دنيز لاق اذكهو نافصت اههماد لال اق ه و همال هاخأو' هدل> كرتو لح 3 رلا كاله اذإو (قناشن 2“ اللا !

 كان هل كلا ليسف هتعاتلا يصر  ىردصلا لكنا ولا كا نام نع ىورتو :ةدومسم نا هللا كظارا لعل 1
 مهنأ كلذو ضئارفلا ىف مالكلا لهأ بهذم ؤهو ةبتع نب هللا دبعو رييزلا. نباو سابع نيباو هحبد ةشئاغا

 تانثإ م ساصلا ن ف كل دحلاب خألا حرط ن 7 ع مع ساب نيلوقلا نء دحاو سلو سامقلا د نومه وش

 ع
 انءم نوعمت# ا لل ثالغإ دحلاب حالا اذ ِض اعإ بهدملا اذه بهذي ْن» ضعب لاق دقو هم. خألا.
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 , هنودقنت الو“ تألا' ةلزخ» كلذكو مألا )ىلإ هان نأ اينما

 ؟ كلذ فكو لاق بألا ىلع اساق ال اري> مألا ىنب هب انبجح امعإ تلقف : ىقفاشلا لاقف ابأ هنؤمست متنأو

 ١  6”ت[.- 7
  | 5بالا ةلرعو كلذ و سدس

 1 ملف عم عض وللا اذه ىف نألا ةلْزن ام ُتَقِءاَو نإو 0 هو كلفشكم نبا نبا تندد مألا ىب بج نح تلق

 هصقنن ال انأب امأف هزيغ ىف هفلاخ نإو ىنعم ىف همفاو اذإ ه ريغ ىف نألا ماهم موقت نك نأت سا ع

 هتمئاو نأ كلا ماقم اهانقأ كابإو ب , أرفأ سدساا نم ةدجلا صقن 300 نحو اريح هصقنن مل انإف ندا 7

 مسسسسا ةنيلل : ركل نودو كلذ ناك اذإو وألا مسا مدآ نيبو اننس نم مزان تا نحف را مسا امأو 9 ىنعم يف م
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 ةوخإلا 0 ع اه لاق ا ل ا 0 ع ا 0 و 1 اها رو 7

 ا و 111 ةارتو تام الجر تءارازان ؟كلذ ا !اق كلذ ريغو عادالا 0
1 

 00 وبأ انأ هدج لوقيو هيبأ نبا انأ هوخأ لوق, امتإ سيلأ انلق ال اولاق ؟ هسفن ةبارقب تملا ىلإ امبنم دحاو

 .نوكي لاق ؟ هثاريمب ىلوأ اههأ ةعاسلا كلت ىف تيملا هوبأ ناكول من ,أرفأ انلق ىلب اولاق ؟هيبأ نم هناكمل هثاريم بلطي

 انكندنأن . هثأ ريم ريك 4 ىلوأ بألا نبافبألاب نايلدي امتإ اعيجاناك اذإو انلق سدسلا هليل هسادس| ةئسم ةنبال
 سبع

 الو نآرقلا ىف. تاث هر كك انلق ؟هنم دعنأ وه ىذلاب هتنا رقب نايلدن ىذلا نآلاب ىلو أوه ىذلا تحج نأ زاح

 ! 10 نك 1 ةرشإلا رثك اذإ دجلا مث

 5 راصام لك انرظنف اةاريم لفأ ةوخإلا نم رثك أو دحاولا عم ادنأ هانلعح سايق هثاريم ناك ولو اريخ انلق ؟ !مهدحأ نم

 0 لاق ثاربملا توب ىف سايقلاو نآرقلا ىف ذ ىوقأ وهف هيف دحلا ضرف

 ا 0 نبال وبأ دخلا نبا تام ني> امهانثرو اك ًامبس دجالو مبسأ ةسمخ خأالل اناعجف ًاثاريم خلال

 رك 0 " لوق ىلإ < تعب فااغ نأ الإ مشو هيلع هللا ىلص ص ىنلا باحصأ نم هنع انيورام فالحب عسوتت 3 انلق

 0 . مبليواقأ نم نيجراخ ريغ

 ةنعالملا دلو ثاريم

 _لجوزع هللا 6 ا هس! تثثرو انزلا .دلوو ةنعالملا دلو تام اذإ انلقو ىلاعت نا همحر ( قفانعلألا )
  ءالوال وأ ةيرع تناك نإو هك اثاريم ع ناك ةقاتع ةالوم همأ تناك نإف قتبام انرظنو , مقوقح همأل هتوخإو

 را ءالو الوأ ة ةيبرع 2 515 151 دعو هل ىفالإ اف انلوقب سانلا ضْعب لاكو نيملنملا ةعامج قبام ناكامل

 اهب موقي امم تسيل ىرخأو ةتباش تنحل ةباور هف اوحتحاو هتبصع همأ ةبصع ناكو همأ ةبصع ىل | نم قبام

 . هلمأو متأو نحت فات ل ىذلا رمألاب انلق ؟ همأىلاوم هيلاوم متلعج اك همأ ةبصع هتبصع اولعجم 0 ا
 اذا ملالول .آعبت ا لو نزكي ا ىسلا فردال نمت وأ كوامت نما دلت ةقبسملا ةالوملا متبأز رأ تلق هيف مسلوق متك :
 -. جيوزتلا ىف ءايلوأ نونوكيو ميما ىلاوم م 0 لق را[ الكل اولاك ؟ ءالو بأ رحب 0 عم اوقتعأ مهنأكاون ا
 ناك اذإف انلق ال اولاق م ا نوجوزيو مهعنولةعيف اهدلو هك[! رطءا نوكسف ةئار ع تناك نإف انلد ب اولاق ؟ مهل

 . تركنأ فيكف مهتخأ ب ىف ماقلا ك كلذ كرما لاوخألا ناكو مهتالوم دلو ىف ةبصعلا ماقم نوموقي | هل
 ١ / . ؟ دحاو هيلإ انبهذ ىذلا لصألاو انلقام

 سوجملا ثاريم

 ا د عا لاي نإ جل داس لجرلا ةنباو ىسوجلا لسأ اذإ انلقو ىلاعت هللا همحر ( قفائتلالا)
 0 1 مولا :أب اهانثرو تخأ مأ تناكاذ ذإو لاح لكب امهتبثأ اميمظعأو رخآلا انيغلأو هب اهانثروف ع

»-.-_- 

 ام. نيبجولا نم اهثروأ سساتلا ضعي. لاقو لزانملا 0 ه ىلع مهضئار ف 0 اذكهو لوزت 5 تلاد لاح لك ىف

 5 000 را دعا !سدأ تالا لك ايلا لاق م أ تخأ هو تخأ 5 ناك ذات 9 ءأر ,أ هل القف

 !/ يا هيلع ةوخإلا لوخدب هنم اهصقنو لاح ىف ثلثا مأالل ل اهج ذإ لجو زع هللا يح تبأر :أ,انلق تحأ اهنأل
 3 اهتصنن دق يلف اهديفتي اهتصقن اذإف انلق معن لاق ؟ اهفالخ اهريغو انلقف اهصقن اهريغب ىلب ل لاف ؟[ مف آل اهريغب امهقت

 لكس اسر نسل زوحجب فيكف لاكلا ىلع امأ ت :اك اذإ تأ رأ انلقو ؟هب لجو زع هللا اهصقتام فالح



 ْ - ١م -
 هيللاومل هلا هيلاومو هلاوخأ كرتو تام اذإ لجرلا نأ نومعزت رخآ عضوم ىف هفالخ نولوقتو محرلاب نوثراوثي

 كتجح امثب لاق . لاملا هل محرال ىذلا ىلوملا تيطعأو لاح ىف مهيطعت دق نيذلا ماحرألا ىوذ تعنم دقف هلاوخأ نود

 هصقتأالو همس ىلع مهس اذ ديزأال نأو لجو نعال ع اع ءاهمن الا ئم كل تفصوام انلق ؟ ثيراؤملا درتال نأ ىف ١

 فصن ايلف تخأ هلو دلو هل سيل كله ٌورما نإ » لجو زع هللا لاق « معن :تلق ؟ اذه ىوس هتبشت ءىش نم لهف لاق

 «نيثنألا ظح لثم رك ذالك ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإو » هركذ زع لاقو « دلو امل نكي مل نإ اهثري وهو كرتام

 نيعمت# تاوخألاو ةوخإلا ركذو لكلا ىلإ خألابو فصنلا ىلإ تخألاب ىهتناف نيدرفنم تخألاو خألا ركذف '

 « لاح لك ىف هنم فصنلا ىلع اهلعجف « نييثنألا ظح لثم ركذللف » لاق نيدرفنم مهني هك للا 00
 3- فصنلا اهيطعن متلق نإف : تلق . اعم نينكسحلا هلوق فلاخف هلك لاما ت>ألا ثروأ لاق ثيراوملا درب لاق

 همكح الام نوكي وأ اثازمم الإ ادبأ ةدرتام لاق ؟ اهلع ةدرت ءىق ىأب انلق ::اثارمال فلا 0107 10
 ناك نيربخم هيف اوناكولو نيماسملا ةعاجل ةواطعب نار لولا ىلعو « نب ريخع ةالولا سيلف كلذك ناكاف ةالولا ىلإ أ

 . قفوملا لاحت هللاو ءاش ند لس ا نارا

 دجلا ثاريم باب
 اذإف ثلثلا نم هل اريخ ةمساقملا تناك ام مهمساق ةوخإلا عمم دجلا ثرو اذإ انلقو : ىلاعت هللا همر ( ىف[ ةلالاف )

 رمع نع لوقلا اذه ىور دقو [متارغلا 23 1 انلبق هنعو تباث نب ديز لوق اذهو هطعأ اهنم هل اريَخ ثلثلا ناك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحاو ريغ نع اضيأ اذه ىور دقو تباث نب ديز لوق لثم هيف الاق امهنأ نامعو

 ىنلا باحصأ هيف فلتخا دقو « بأ دجلا : لاقف كلذ ىف ساناا ضعب انفلاخ دقو نادلبلا ءاهقف نم رثك ألا لوق وهو

 بأ هنإ : هنع هللا ىضر ريبزلا نب هللاديعو ةتع نب هللا دبعو سابع نبازو ةثئاعو رك ربا[ كا 000 | ١1
 اذإ لسو هيلع هللا ىلص ىناا باحصأ نأ تنأو نحن انمعز دقو مهنود دجال لاملا ناكو اوحرط ةوحإلا هعم ناك اذإ ١

 ىلإو لوقن اذكهوةنسلل هتقفاومو هرلع ةنيبلا ةححلا عم تبدتلاِب الإ رخآلا لوق نود مهنم دحاو لوق ىلإ رصن مل اوهاتَخا |

 نأ اهنم لاصخل بأ دجلا لاق نم لوق ىف ةجحلا نأ معزن انإف اولاق , هلوق لاق نمو تباث نب ديز لوق ىف انبهذ ةجحلا

 ءودصقنبمل نأىف اوفلتحنيماسملا نأو اب يأ بسنلا ىف دجلا ماقأف «ميهاربإ ميأ ةلم» لاقو «مدآ ىنبا »لاق لجو زع هلل

 اوعمجم نأ زاج فيكسف بألا ىفمبركح اذكهو ماالل خألا دجلاب اوبجح نيءاسملا نأو بأالل مهمكح اذهو سدسلا نم 1

 ًاسايق اهيذ هماكحأ نيب اوعمجم مل مهنإ انلق اهاوس امف بألا و هماكحأ نيب اوقرفي نأو لاصخلا هذه ىف هماكحأ نيب '

 هقرافيةو:ألا مسا ناك له ةوبألا مساب ثري امإ ناكول دجلا من تأرأ انلق ؟كلذ ىلع لد امو اولاق بألا ىلع دجلل مهنم 1

 املك او روع هيل ها رسل وأ التاق ناكول هقرافت وأ با هنود نكول ٠

 نحمي و انلق بألا مح كلذو سدسلا نم هنوصقتيال مهنإف لاق ةوبألا مسابال ضعب نود عضاوملا ضعب ىف ريخلاب هانثرو 1

 دق نكلو ال اولاق ؟ ةوخإلا اهب بجحتف بألا فقوم اهفقتف بألا ىلع ًاسابق كلذ ىرتفأ سدساا نم ةدجلا صقنتنال ١١

 ةلفستم نبا ةنباب مهبححم انأىرت ال الأ ًاسايقال اربخ اذه انلق معن انلق بألاب مث ومتبجح. اك دجلاب مألا نم ةوخإلا متيجح 1

 ابأ اولمجم مل فيكو اولاق ضعب نود رومألا ضعب ىف عمتمل ضئارفلا نأ 2 نيب اذهو بألا ينم اهل يتحت الو 1

 ءابآلا نم ثيراوملا ةرثكبىلوأ ءانبألا اندجوانأل ءابآلاو ءانبألا فالتخال انلق ؟ نبالاكنبالا نبا متلعج بلاك بألا

 نوكي الو اعم هنوثرب نوب هل نوكبو سدسلا هببألو سادسأ ةسنح هنيال نوكتيف هنباو هابأ كرب لجرلا نا ابل 1 ١

 (1-١١4ع) :

 ل



 0 د مك ها ا م
 22000000 ١ 2 / يف :

 , قتعلا مدقتم مث ناكذإ هلام. هالوم دبعلا كلذكو « ةوبألا مدقتم مث ناك ذإ هلام هنبا وه هنم هسن عطق ىذلاب

 ةجالا امو لاق . هنوثريف نوالسم محر ووذ قتعمال ناك نإف تلق ؟ مسي مل نإف لاق . هثري تلق ؟ قتعا. ملسأ نإو لاق

 ؟ هنم هتارقب ثريال نأ ىلوأ هريغذ وه ثري ملذإ هريغ هب ثروت هثاريم نع هقتعأ ىذلا تعفد ذإ ملو ؟ اذه ىف

 هثريال لاق ؟ رفاكهوبأو تامث اماسم ناكااذإ : عادلا تنازأ تلف ؟ تأ مف هلك واد كا كيش نماذه تلق

 1 بألا نم مهتارقب هال ل وكلت هنن لاق ؟نوءاسموع ونب وأ مامعأ وأ ةوخإهل ناك نإفتلق

 هب شانلا برقأ هتثروو تيم هنأك هنيد فلاخ اذإ هتلعسف نيدلاب هتعنم ام إ لاق « هببسي ,بتطعأو ثاريملا نمبألاتعنم

 كفلاخ نمل انججتحا انكلو كعئاهبلوقن نحنو كل ىه لاق؟ ىتارصنلا ف ةجحلا هذه نم انعنماق تلق هنيد ىلع وه نم

 انا تلك ؟ هل ءالو:الو لجر تام اذإ تأ رأ لاقو ال لاق ؟ ةحح هب تججتحا امف ةماار فأ د تلك“ كياحصأ ن

 لاوم مهنأب مهتروت مل اذإف لاق ٠ قتء» ريغ اذهو اقتعم الإ ىلوملا نوكسالو ال تلق ؟؛ هيلاوم مهمأي :لاق ء نيماسملل

 نم هيطعأ نأ ىلع بجو اثاريم هوهمتيطع أولو اثا ريم هوحرطعأ مل تاق ؟ هلا» مهتيطعأ فلكم بست ىوذب اوسلو

 لاملاو ةصاخ ىف منهم عضو, نيدسالل هريصن امتإ تنأو انأو « هوقتعأ اعم اوناك ول هلعجأ 5 توع نيح ضرألا ىلع

 هيف لسأ ىذلا مولا رظنأ لوقت نأو اذه ءالولاب تا تمعز ول كيلع لخدي ناكف ةصاخ ىف عضوي ال ثوروملا

 قارصتلا ىف كللع لخديو مثريغ نود ءاحألا كئاو وأ ةثرو هثرف ذكوي نيماسملا ع نم ايح ناك ن م ةعام ه ءالو.تبث ف

 ىأبف لاق« رفاكلا مسملاث ريال» سو هيلع لا لعشلا كور لاق نقر نإماسملا ةعام هلاق لقستف هل ثراو الو توك

 52006 الو تسل هل نكي مل اذإ ىنارصنلا ثاريمو نيماسملا نك هل ءالواالو هلا سشنال نم تازريس. نيءلسملا' ىطفتءىع

 فرعي هل كلامال لام لك ندو الع اوردق اذإ نيكرماملا لاومأ نه مهو هنيد لهأ ىلع هب ىلاعت هلل معنأ اب تلق

 هللا [ملوحا فرع» امل كلامال نالاملا ناذه ناك انلق , اهوحم نأ مهيلع مرحب ملف تاوملا ا اكل . نيماسملا ن

 .٠ نيماسملا نم هللا نيد لهأ

 ثيراومللا ىف درلا

 سو هيلع هللاىلص هلوسر ةنسوأ لجو زع هلا باتك ىف ةضيرف هل تناك ن .و : ىلاعت هللا هحر ( قفانتنالاث )

 امهدحأ . نيئيش انلع نأ كلذو « هيلع هدرن مل ءىث لاملا نه لضف نإف « هتضيرف ىلإ هب انيهتتا فلسلا , نك ك1

 ساناا ضعب لاقو اذكه لجو زع هللا مسح ىلإ ءاهتنالاو هيلع هديزت ال نأ رخآلاو هل ىلاعت هللا هلعج ام هصقتنال نأ

 اظيوأر اولاقو ةجوز الو جوز ىلع هدرنال نأو ماحرألا ىوذ نم ناكو هقرغتس نم لامال نكي مل اذإ هيلع هدرن

 بلاط ىنأ نب ىلع نع نوورتام نوكرتت متنأ ملل انلق « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ضعب نع اذه انلوق

 اولا وكرم ا اة 1 ل تاك نب دير لوقلا لضئارفلا ثكأ ىف ذوعسم نب هللا دّبعو هنع هللا ىضر

 ع

 , قلو 0 ةلإ مهؤاما ريغ ىلع اهانعم انلقف مهللا باتك ف ضعب ىلوأ ممضعب ماحرألا اولوأو )لجو زع هلا لوق انعمسان |

 اوثراوت مث ةرصنلاو فلحلاب سانلا ثراوت انلق ؟ اهانع٠ اهث اولاق هومتكرت دق منك هل لإ متبهذام ىلع ناك

 قك) لع عاقأ باتك ىف ضعس لوأ مهضعبماحرألا اولوأو )لجو زعهللا لوق لْزْنف كلذ خسن مث « ةرجمللاو مالسإلاب

 ثريامت رثك | ثري جوزلا نأ ىرتالأ . اذكه اقاطمال ٍلَسو هلع هللا ىلط هلوسر نسو هركذ زرع هللا ضرفام

 ةنئلاخر برقأ لاخلاو لاخلا هثريالو هلك لاملا ثري دعبلا معلا نبا نأ ىرت الوأ « هل مر لو ماحرألا ووذ

 ساملا نإ : نولوقت متأو هيلعإسوهللا ىلص هللا لوسرن دس و مهل هللا ضر فام ىلع اهنأ نع كل تفص وام ىبع اهانعم امعإف



 210000 نأ ادحأ عتمتال : نحو انلق « سو هلع هلا ىلص هللا لوسر دبع ىلع ةيئاس قتعأ ابطاح نأ >>

 معن لاق ؟ نيقتعملا نعم ىف وه لخادف تلق : ال لاق ؟ ءاش نم ىللاوي هلإ ةبئاسلا ءالو لاق سو هيلع هللا ىلص ىننلا نأ

 ١ هلقعب رمعىضقق ةبئاسلتق الجر نأ.نووري مهنإف لاق ءالولا ةيلعواهل تيثي نآنمقتعموهو حرخم نآ زون[ تل 3

 اولدتساف « مقرألا لثم وهف رمع لاق « مقرألا لثم اذإ ورفلاق « مرغيال اذإ لاق ؟ ىنبا لتقول تي.أرأ لتاقلاوب أ لاقف لتاقلا

 ؟ نبأ ولاق ؛ هب جوجحر هع نع اتباث اذهناك نإ تنأف تاق ! هتلقاع ىلع باطلا نب رمعىضق ءالولاب ةلقاع هل تناكول هنأأب

  0ءالوال نم, نأ معزت تنأف : تلق . مهلوقب محل موقأ اعإف اذ نم ئفعأف لاق « هقتعا نآ.ةبئاسلا ءالو نأ

 ضقت ل رمع نأ. مغزت تنأو « هئاريم مهل نأل نيماملا ةعانمج ىل لع هلقعب ىضق اناسنإ لتق اذإ هريغو يسمو طيقل ن

 رمع نع وه ال لاق ؟رمع اوفلاخم نأ نيتفملا عمل زوجيفأ : تلق . نيتفملا عيمج لوقي اذكهو : لاق. دحأ ىلع هلقعب

 تباثب سيل عطقن» ٠ تق نه ىلع تيضقام سئيف : تاق . هريغ ةجح مهل لعأال لاق ؟ هب تججتحا فيكف : تلق

 كدنع ةجح ريغ, جتتحا ناك اذإ هتجحم ٠ معاف عطقتملا ربخلا تلبق نإ : تلق ؟ اذهل فلاخم ءىثث ةيئاسلا ىف كدنعف لاق

 ) لهأ نم تايبأ لهأ قتدأ عقرملا نب قراط نأ ءاطع نع جيرج نبا نع مسمو ديعس انربخأ ( قفانلالا

 قراط ةثرو ىلإ وأ قراطلإ عفدت نأ رمأف باطخلا نب رمعل كلذ ركذف افلأ رشع ةعضب نع اوعاقناف بئاوس نميلا

 ) ركب ىبأ نع فورعم اذهو « هبيس نمل ةيئاسلا ءالو تيشي رمع نأ ىلع كلدي ًاتاث ناك نإ اذبف ( قفا لالا

 ةرمع هئاريم لضف ىطعأ ركب ابأ نأ ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس هل لاقي ىذلا ملاس ةكرت ىف هنع ىلاعت هللا ىضر قيدصلا

 نظأ امف كلذ ىنعع اهيبش ةبئاسلا:ىف لاق هنأ دوعسم نبا نع ىورو . ةبئاس هتقتعأ تناكو ةيراصنألا راعب تن

  1عطقنملا ثيدحلا ربغ .لخحرلا ئدب ىلع مسي ىذلا نيبو ةبئاسلا نيب قرفت ةدح كدنع لبق : لاق . عطقنم تندح"

 ١ اًضرب كلذ امنإ عضوم ىلإ هئالوب لقتنيو لجرلا ىدي ىلع لس ىذلا نإ : تلق ؟ وهام لاق . سايقلا نه معن تلق

 هل سيلو هنم اضر الب هيلع قتعلا عقي ةبئاسلا نإو هلإ بستنا نم اضر ريغب لقتني نأ هلو هيلإ بوسنملاو بستنملا

 ' لهأ ناك . نيقتعملا ةل-ج ىف هلوخد عم قتعلا قتع هيلع عمي نمت هنإو « هقتعمو وه كلذب ىضر ولو هنم لقتني نأ

  1نولوقي اوناكف . منغااو لبإلا نم هذهو مالا نوفعيو ةليصولا نواصويو ةيئاسلا نوبيسيو ةريحبلا نورحبي ةيلهاجلا

 ' بكري نأ ل الف هربظ ىمح ىأ ماح ةريثع هل جن للقو نينس رشثع لجرلا لبإ ىف برض اذإ ماخلا ىف ٠ نولوقيو

 نربيسرو « اهلثم اهريغب نولعفي ام اهنوءنع اوناكف اهجاتن جتنو اموت انوطب تلصو اذإ مثلا نه ىو ةليصولا ىف

 هللا لزنأف . كيف انرربتل للك أ نوكيل كنم عجري ثاريم الو كيلع انل ءالو الو ةبئاس كانقتعأ دق نولوقتيف . ةبئاسلا

 ىلإ معلا سو هيلع هللا ىلص هلوسر مث هللا دزف ةبآلا «ماح الو ةلمصو الو ةيئاس الو ةرب نم هللا لعجام» لجو زع

  1لجو زع هللا ح اذإ هنم قتعلاب عنع مل هريعب قبعأ هنأ ول كلذكاو نامدآلا ريغ ىلع عقبال قتعلا ناك اذإ إ اهكللام

 انفصو ىتلا ةلجلا عم هقتعأ ن٠ ءالو ىلإ هدرو ةيئاسااىف طورمشلا ل اطبأ كلذكف ؛ هف طرسشلا لطببو كلذ هيلإ درب نأ

 زيزعلا دبع نب رمت أ هاربخأ زيزعلا دبعو رك ىفأ نب هللا دبع نأ دم# نب مها انربخأ ( قفا:علالا كن

  5 14نم انركذ امهف ةيافكلا تناكنإو ( قفا :ئلا]( ) هقتعأ ىذلا ىلإ هئاريم عفدي نأ تام ةبئاس ىف هتفالخ ىف

 ىذللل تلق ؟ هؤالو نماف لاق . رح وهف.تلق ؟ لسملا دبعاا قتمي ىنارصنلا ف لوقت اق لاقف . سايقلاو سلو بكل

 مظعأ بسنلاو رفاكىلإ اماسمو سم ىلإ .ارفاك بسن لجوزع هلل ناك ذإ كل تفصوام تلق ؟ هيف ةحملا ام لاق . هقتعأ 5

 هثاريم هعنم نسلو امهابدأ فلتخا اذإ هنا ثررال نألا كلذكو تلق . مسلا ترا ىنارصنلاف لاق « ءالول نأ
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 لا مت توا

 ُْق ل و معا 1 نم 0 ةنمس الإ ادب ًأ امهنيب قرفب نأ 0 م ةدالؤاا مدقتمي بسنلا تبث ام ةنملا مدقتع

 مثريغو نكيزاجحلا ند انباحدأ نم ةعام قرضح دق ( قفاخت 0 اال عاجإ الو ةنس ىنعملا ادد ف امني ق

 ىلاوي نأ هلو ةمعن ءالو هل نكي مل اذإ هؤالو هلف لجر ىدي ىلع لجرلا ملسأ اذإ لاق نأب مثريغ نم لجر ىنماكف

 ؟ اذه كرت ىف كتج> امك ىل لاقو « هنعلقتنب نأ هل نكي ل هنعلقع اذإف هنعلقعي مل ام قلل ع ذأ ةلاور لكم

 «قتعأ نلءالولا اعإف» ملَسَو هيلع هللا ىلدىنلا لوقو ةنآلآ ( مهنا آل مثوعدا» لجو زع هللاكوق ن٠ تنكحام هفالخ تاق

 «لجرلا ىدي ىلع مسي ىذلا كلذكس يلو « قتعاا مدقتع ءالولا تبث اك دالولا مدقتع تبني بسنلا نأىلع كلذ لدف

 تو نبا هاور ثيدح ىلإ اذه ىف تبهذ'اعإ : لئاق ىل لاقف ٠ سنلاب اهنيش ءالولاو ءالولاب اهيش بسنلا ناكف

 ل112 هلا لصىتلا نع تيور ال الاخ نوكيأ اتنباث ثيدحلا اذه ناك اذإ تبأرفأ لاق« تبايال تلق ىرادلا مم نع

 6 قتعأن لل ءالولا امنِإ ف ؤسو هيلع لا ىلد هللا لوسر لوقنإ لوقأ تلق ؟ لوقت فيكفلاق :ال تلق « وتعأ نا ءالؤا

 بسن دل نإل قعأ نملف كعوي الو عابي ال بسناا ةمحلك ةمخ ءالولا هلوقو « هتبه 1

 ١ هم كعنم اتق  ءءانلق ادهمف لاق , هؤالو لوحم نأ ليملاو وه سيل لجرلا ىدب ىلع 1 سك ىذلاو ؟ لوم الا سنلاو

 000 0 ة ورا اعا ؛ تناك سيل هتأ[ىنعنم : تلق ؟ هجو اهتم دحاو 0 5 نيلمتحم ناثيدحلا ناكاذإ

 ادع تدل اده لك هو.“ امم ىتل هلع الو ان دنع فورغلا سيل بهوم نباو « ىرادلا مع نع بهوم نبا نع رمع

 « هوالو كلو رح وه ذوبلا ىف : لاق رهع نأ انتح> نم نإف : لاق « الصتم هماعن الو لوري هنأ لبق نم كدنع الو

 |0001 الق ؟ نبأ نمو : لاق «هفلاخ كنأل كيلع ةجح رمع نع ثيئول اذّهو : تلق « هطقتلا ىذلل 15

 تمعز نإف « هنع لقعي ملام هئالوب لتني نأ هسفن نع ىلاو اذإ هل نأو « لقعي نأ دعب هسفن الإ لجرلا نع لاول

 تعور نإف + كلو « هل كلذ سيل : لاق ؟ هنع ىلاوي "نأ متلا ىصوا لبف « هيلع ةزئاج هلو هنأل هنعرمع ةالاوم نأ

 مح كلذ نأ تمعز نإ ؟ ل زوحن ال مثلا ىف ءىث ىلاوال زوجي هتدجو لبق ٠ ىدولا نود ىلاوال كلذ نأ

 نماذب متلو « هريغ هحلصيال امت هنم هل دبال امف وأ هسفن هزلي ءىتإ الإ دحأ ىلع كدنع زوج ال ؟ملاو رمع نم

 " ادقع هسفن ىلع دقع اذإ لقتني نأ هةر زرع نكن لقتني نأ هل نوكي الف مح وه تاق نإف « ءالولا

 | ه8 لع لا لوسر ثيدح ىمع ملعأ وه تلق نإف (لاق) ؟هريغ هيلع هدقع نإ لقتني نأ هل نوكي الو , هنع لقعي ملام

 ؟ وه امو لاق « باطخلا نب رمع نع اذه نم سابع نباوبةنوميم نع تدثأ وه اع كضراعنو تلق « جسو هيلع

 نباو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 000 11 100 عي اف سابع نب هللا دبع .ايحأ نبال راش( ىرعألو ةناوثكم تيعو تلق

 ” فيكف انلق ٠ ةجح لسو هيلع هللا ىلص ىنلا 20 ًاددع اوناك ولو دحأ ىف نوكي الف لاق ٠ نانثا امهو سايع

 ' ةاراغ 1 اذه لق نأ تننأ تلق ٠ 0 ضعب لوقي اذكه لاق ؟ ٍلسو هلع هللا ىل ىنلا ىلع دحأب تججتحا

 "اي فلاخم أم اولاق ء ءىش ىف اهنوفلاخت دقف ةتباث اهنورت متتك نإ متنأف لاق « ةّباث ةجح هذه نيندملانم ان ريضحئرم لاقف

 نأ معزأف « مهباوج مهنع دهتعا لئاق ىل لان ( قنا: لان ) ةمعن ىدل الإ نوكي ءالولا نأ معزن امو ٠ ءىش ىف

 اا نأ الإ ؛ ساقئاو ةئسلاو 00 رم ةيءاببتحا نم ناك اذإ اذه زوال تلق «ءاش نما ىلا نأ ةئااملل

 نكوورب مف لاق « اعابتا نيقتعملا ةلمج نم هجرخنف هيلع سانلا عجأ رمأ وأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخ هيف
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 «مسحلا» وواو لءلو ؛ طرشلا باوجل 5 نودب خسنلا عسي ىف ها خا مح كلذ نأ تم و اف :هلوق )١(

 . هححصم هبتك . ررحو كلذ ريغ وأ باوجلا وه نوكيف ءافلا نع ةفرحم



 اا 1 ا

 اذه عدف لاقف ( فان لالا ) ؟ضئارفلا نم اذه ريغ ىف امهنود هتعبتا اك امهنودهعبتت ل ل ثيراوملا دريال الوش

 ؟ ىف اعتو وكر راس هللا تاتكي نيلو هلأ 4 أ دك ريصن 3 ا زل نحل ثيراؤملا 5 نالوقلا نحا اكر| اذإ تيار نكي

 قاعت هللا ءاش نإ كشال تباث نب ديز.لوق انلق ؟ىلاعتو 0 هللا باتكب هبشأ نيلوقلا ىأ هافلاح امهدعف لاق ىلب انلق

 نبل كللد ٌؤورما نإ» لو زع هللا كاق تلق ؟اءاوقنود لحو رع هللا احلا ف -3 ]وق ةمعاوم ىلع ةلالدلا نيأو لاق

 لثم رك ذللف ءاسنو الاجر ةوخإ اوناك نإف»لاقو «دلو امل نكي ل نإ اهرب وهو 5 فصن الف تخأ هلو دلو هل

 خألا رك ذو لكلا ىلإ هب. ىهتناف ادرفنم خألا ركاذو تنصتلا ىلإ اه ىهتاف ةدرفتمتتحألا ارك دف « ناطالا لح

 ةدرفنم لكلا اهتيطعأ نإ تيأرفأ دائرفنالا ىف اهلعج اك عامجالا ىف خألا نم فصنلا ىلع اهلعجف نيعمت< تخألاو

 ذإ هللا - قىعم ةفلاجو كمسنلا كل 35 ىمتنا لحو 0 زع هللا نر اص ىلاعتو كر رامت 3 تقفلاح لق للا

 ىلع لدت ابلك ثيراوملا ىآو هل تلقف ( قفا لالا ) هنم فصنلا ىلع هعم ىلاعتو كرابت 1 العج دقو هب اهتيوص
 أ

 هعضوم . اهارأ لاق. تئشام لق هل تلق ؟ اثاريم قالا فصنلا اهطعأ التلق نإ ت.أرأ لاقف لاق ثدراوملا درا قرا

 كلذ هل نلف لاق 5 احاتحم اسرغ وأ اح احم هل اراد وأ ةحاتم هل ةراح اهالععاف هعصوم اهريغ كريغ ىأر نإف تلق

 مهنم ماوع نأل نيماسملا ماوع لوق فلا امتإو اصن باتكلا يح فااخم مل اذه, كنم رذعأ اذه لب كل الو تلق

 ٠ نيياسملا ةعام وه نولوقي

 ثيراوملا باب

 لزعمىفناكو هنبا حون ىدانو »ىلاعتوكرابت للا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىف[. :لازإؤ )لاق ناملس نب عييرلا انربخأ

 حوأ هنأ ىلإ حوت نإ | سنو رئاك هونأو هيأ ىلإ ميهار ,إ بسنف رز آ هبل مهارإإ لاق ذإو» لجو زع لاقو ىباي
 م نإف هللا دنع طسقأ وه مهنابآل مهوعدا » ةثراح نب ديز ىف ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل لجو وع هللا لاقو ردو 1

 بسنف (هيلع تمعنأو هلع هللا معنأ ىذلل لوقت ذإو »ىلاعتو كرابت لاقو« ؟يلاوهونيددلا ىف مناوخإف مهءابآ اوماعت

 لابام )) سو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاقو  ةمعنلاب ءالولا لجو ءالؤلا ىلإ رخآلاو ءابآلا ىلإ اهدحأ نايسن ىلاولا

 طرش ةئا ناك إو“ لطاب ويف هللا باتكىف سيل طرش نم ناكام هللا تاتك اف تسلل او 300
 قتعمال نوكي امتإ ءالواا نأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبف «قتعأ نمل ءالولا اإو قثوأ هطرشو قحأ هللا ءاضق

 باتكلا لدف )بهوي الو عابال بسنلا ةمحلك ةمخل ءالولا» لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نع ىورو لاق

 الجر نأ ىرت الأ بألا نم دالو مدقتم بسنلا نوكي اك قتعملا نم لعف مدقتم نوكي امنإ ءالواا نأ ىلع َةنْسلاَو |
 نوكسف ادبأ انبا هل نوكي نأ زجب ل لجرلا كلذ ىضرو هسفن ىلإ هبسني نأ هلأسف الجر ءاج فرعي هل بأال ناكوا 1

 هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امنإو دلو نم ريغ هسفن ىلإ ابسان نوك«و هنع اولةع. نأ ىف ةماظم هتلقاع لق هب الخدم

 ةماظملا هتلقاع ىلع لخدف ءالولاب هيلإ ابوسنءنوكي نأ زب مل لجرلا لجرلا قتعي لاذإ كلذكو « شارفلل دلولا» لسو

 ىف نيبف «قتعأ نل» ءالواا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امتإو قتعي مل نم ءالو هسفن ىلإ بسنيو هنع مهلقع ىف

 هريغ ىلإ بستني نأ هنا أ ول الحر نأ ا وأ 1 ندا ءالولا نوكأ ل « قتعأ نا ءالولا اعإ » هلوق

 ؟ةبحاص ىلع امهنم دحاو لكل لجو زع هللا تبثأ اهي هنع هتوبأ عطقنت مل كلذ ىلعايضارتو هنا ن١ 1
 نكي مل قتعا كلذب ىضرو هتبالو نه نتي وأ ءاش نم ىلاو. نأ قتعلا دعب هل نذأ مث هل ادبع قتعأ وأ هنأ ىرت الوأ 1

 مالولا تبث سسننلا هيف ىدلا ىنعملا ىف ىلوملا ناك املف ؟ةمعنلا نم هيلع ىلاعت هللا تبثأ امل كلذ لمفي نآ انه 0

6 : 0 



 - الثا

 هورادم قتع هنأ تمعز : تلق ؟ كلذ امو (لاق) اذ تاراو ا اذنك نا تكي تن اق ١ دع الق يملا در

 هدالوأ تابمأو هوربدمو السم ىأف هثاريم مسقيو الاح ةنس نيثالث ىلإ هقح ىذلا هعرغ ىلععإو هدالوأ تابمأو

 هلام مجرغلا ىدي ىف لام لكف هنيعب هلام وهو ا نم درب الو هيلع ديشو هب رقي هعرغ ىدن ىف و ملاق هلامو

 تاق: لاق ؟ ضع نود مل ا ند حت كفيكف ةتثرو ىدي نم هثاريم م عزت , ممل مكحلا ضقنيال لوقتو هنيعب

 كالمسا نإ هنأو ةئث ةثرولل مكحلا َضقني هنأ تمعز مث .٠ مب 1 هدالو وأ تاممأو هورب 'دمو هل لل مل هنيعب هلام وه

 هلقع ا أ عيطتسإ ل هكلبتس مل نع م1 مضعل دلع ) 7 نإو هانإ ةدرعب 5 رس وم وهو هلام مهضعإ

 رظنلا ليطعتو انباحصأ نم فعضلا هيلإ متبسن نم ترأرأ ؟ هنيه مكسملا ىف اذه نم رثك اب ىناي نأ أطاخم ول هاعو

 دقف « ةنسو باتك فالخ نم رثكأ هيلع لخدي رظنلا ليطعت ناك له هناسل ىلع ءاجام قليف صرختي امتإ متلقو

 رك لأ نم كسفن دنع كحرخأ ناك نإف هلك هتعتح دقف لوق ضقانت وأ سائق وأ لوقعم فالخ وأ اعيج امهتعمج

 نى م اذإ هنأل تاندع ندع هفرعي وهو هل سلام ف نل تسحأ الفا ةفاز رعت تاك هتيدبأ كنأ ادله ىلع امولم

 لاقف ( قفا _ةلالاؤ ) رعي رهو ءىطخم ناب روذعم ريغ ملاعاا بسحاف ملعب الو ءىطخ هنأ لبق نم لوقي نأ كال

 تاوااب مكحأ الو هيلإ هدرأف مالسإلا ىلإ مجري وأ اف ال انا ترك قع هلام"تق]!ىإ لقا تلقث ؟:تناآةلودع انف

 ةاكالع لج دام نفعل لع لكرف لع

 ثيراوملا در باب ٠

 وهو كرتام فصن اهلف تخأ هلو دلو هل سيل كلل ؤرءانإ )لجو زع هللا لاق «ىلاعت هللا هحر ( ىف[: تالاف )

 00000 ل[ لثم رك ذللق ءاستو الاحر ةوخإ .اوناكنإو » لجو 0 لاير ةلرتال رك نر ع

 اهب نيصو: ةبصو دعب نءنكرت امت عبرلا مكلد دلو:نمل ن 00 , نهل نكي مل ن ! مكجاوزأ كرتامفصن مكلو»

 لاقو « متكرت امن نمثلا نرلف دلو مكل ناكنإف دلو يل نكي مل نإ متكرتامت عبرلا نلو»لاعت لاقو « نيد وأ

 نإفثلثلا هم الف هاوبأ هثروو دلو هل نكي ل نإف ٠ 2 0 اًمهن) دحاو لكل هونالؤ ودعا رع

 ىمسنع, ىبتنا لجو زع هللا نأ ىلع لدت املك ثيراوملا ىف ىآلا هذبف ( ىف: لالا ) «سدسلا هماالف ةوخإ هل ناك

 0 الق كلذف ةصقن ًالوهب ىبنا ام رغ ءىث ىلإ هب هللا ىبتا نءدزب نأ دحألىئبتي: الق ؛ ءىش ىلإ ةضيرف هل

 ةبصع نكت مل نإف ةبصعلل قبام ناكو كرتام فصن امتطعأ هتخأ لجرلا كرت اذإو ( ىف: تللاان.) ثيراوملا در

 دازتالو « هدلب لهأ نه نيدسملا ةعاج ىلع ًادودرم فصنلا ناك هوقتعأ لاو هل نكي مل نإف « هوقتعأ نيذلا هيلاوماف

 هتضي رف ةّدب رق ىدبب زواحم الو ةضيرف هل ةحوز الو جوز الو ةبارق ىذ ثراو ىلع دريال تااذك و فصلا ىل اع هتخأ

 للا يل نب ديز لوق وهو اذه ىلع لدي ىلاعت هللا ءاش نإ نآرقلاو

 ىلوم الو اهريغ هل ثراو الو هتخأ تيملا كرت اذإ سانلا ضعب ىل لاقف : ىلاعت كا هحر ( قئانشلالا )

 انور نأ ىلإ انيهذ لاق ؟ متبهذ ءىث ىأ ىلإ اذه لوقي نم ضعب. تلقف :لاق , هلك لاملا تخألا تيطعأ

 ناك ولو ء تباثب هتماع امف امهنم دحاو نع وهام هل تلقف : ثيراوملا در دوعسم نباو بلاط ىلنأ نب ىلع نع

 لوقيال ديز ناك نإ فيكف تباث نب ديز لوقل ةليلق ريغ ضئارفلا ىف امل ليواقأ امهيلع تكرت دق تنك اتباث



 ا

 هوربدم قتعيؤ هنويد لحتو نيماسملا هتثرو نيب هثاريم مسقي التاقم انيلإ ءاج وأ بهرت, اهبف اماق نوكيف نيكرشملا

 ند هلك اج راخ اضقانتم الوق هيف لوقف هلع هب 2 امل دوعي مث هرمأ عي ىف ىنوملا جح هيلع 3 و هدالوأ تابمأو

 هل تلقف مهللعأك وأ مدنع يلعأ وه نءاضع#تفدؤام لدقن (:قناتعلإلاف ١) لوشملاو سابقاَم نانا لدا

 اسايق وأ امزال اربخ سيل الوق ادبأ دحأ لوقي نأ امارح نأ تمعز دقف كلوق نع كلأسأ هل تلقو ؛ تفصوام

 لاق ؟ سايقف تلقف « الف ربخ امأ لاقف ؟ اسايق: وأ اربخ رفكلا رادب قل اذإ ىَح وهو دترملا ثروي نأ ىف كلوقأ

 نإف تلقف ؟ هتلتق' هيلع ًارداق تنكو رادلا ىف ىعم ناك ول هنأ ىرت الأ .لاق هجولا كلذ اندجوأف تلق : هحو 0

 ؟تيمريغ وهو ىتوملا 3 هلع انيكك كيك تلك: ثل لاك ١ لك ذل تح مأ وه لوتقفأ هلتقتف هللع ارداق نكن

 مالسالا دالب ىف ايراه ناكف ىنوملا ٍٍ ىف هتلعجف هتلتقف كلت هلاح ىف هلع تردق ول كنأب كتلع تناك ول تبأر وأ

 * ردقته نإف لاق . هتاتق هلع تردق ول كنأب كتلع عمسأف تلق ال : لاق ؟ هثاريم مسقتأ هرهد نم ا ةدرلا ىلعامقم

 مالسإلا دالب ىف ابراه ناك اذإ هلتقتال نأ ىف كدنع قحلا ىلإ تعجرف كدنع الطاب تناك نوما يح هيلع 5 هيلع

 امإف : تلق ٠ مالسإلا دالب ىف ابراه ناك اذإ هلتق ىف قملا تكرتف اقح كدنع تناك ولو . هتلتق هلع تردق ول تنأو

 ىف ناك اذإ هئاريم مسقيأ رفكلا رادب قحلي مسملاف: تلق . معن لاق ؟ توملا نود رفكلا رادب هقوحلب هئاريم تجسق

 ثيح تيمو ايح ناك ثيح ىح وهف :.هيبحم الواادحأ تال رادلاف انلق . ال لاق ؟ يكحلا ايف هلع ىرحت ال راد

 كاتيا ؟ تما كا كرد نأ نم حبقأ ىأراا ةهج نم ءىشب ادبأ دحأ ىلع كردتستفأ انلق : معن لاق : اتيم ناك

 ىغ وأ هلقع ىلع بولغم اذه ىلع كعبات نم نأ كيلع بحب ناكام هئاريم مسقي ايح نأ معزت نأ ىلع دحأ كعبات

 تلقو ( قفا شلالاف ر ؟ اعم مكفالخ ىلع لوقعملا ةلالد عم اهم نالدب ةنسااو باتكلا ناك اذإ فبكف ؛ هنم عمسإال

 نأ نومعز !؟ نؤبهذتام لصأ »و دوقفملا ةأرما ىف اههنعَىاَعَت هللا ىضر نائعو رمت لوق لاق نه ىلع متبع هل

 لاق هنأ رمع نع ملبقو اهملإ ىهتني ةياغ هلوق ناك الوق لاق اذإ ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم دحاولا

 نم نهومتقلطنإو» لجو زع هللا لوق امهو : نيتيالا لوأت نم ىلع متددرو ةدغلاو مما كورولا ا

 ىلإ انيهذو ٠ حيرشو سابع نبا نع اذه ىور دقو « اهتودتعت ةدع نه نريلع مل اف » هلوقو « نهوسمب نأ لبق

 لوقب .لاقو رْمِع لوق لَع لوأت نأ" اور ملفكلف نسيسملا هعنصا  اعإ اني عنصيال قالغإلاو ءاخرإلا نأ

 درةفملا ةأرما ىف ءاضقلا ناهعو رمع نع لوبقلا نه متعنتما مث « نآرقلا ىندع معأ هتءامإ ىف رمع مئاقو ؟ سابعنبا

 . هنامز لاطنإو هتافو نقتست نأ لبق ىنوللا 6 هلع ع نأ زوج ال مكلقو « هانملع ءىشب هلام ىف ايضقي مل امهو

 ىلع متبع مكتيأر القلف نيع ةفرط ىف هتابخ نم نية ىلع تنأو توملا مكح لجر ىلع نومكحت مكنأ متمعز مث

 نأ نم نيبأ لهج ىأف ابيعم نوكي نأ ىلوأو هلثعب ىأرلا ةجح نذ متلق الإ طق اًئيش ابيلإ ىهتنا ىتاا رابخألا ىف دحأ

 تيأرأ مهضعبل تلقو « هلثم وأ هنم تبعام ىأراا ةبج نم لوقتام ةناغ ؟ معزت امف كدنع وه ىذلا ريخلا ىف بيعت

 كلوق ”نوك الآ هلك اذه :نعاكل تكسو لرتمُم الو شاف الو عاسمجإ الو. ةنس الو باتك فالخم بعي ملول كلوق

 تدعز مل توملا مكح هيلع بجو. برحلا رادب قوحالاو ةدراا تناك اذإ تيأرأ تلق ؟ نيو ( لاق ) ؟ كناسلب ابيعم

 ىخاقلا مكحم نأ لبق عجر مث , برحلا راد ىف وهو نينس ىضم قح هيلإ كلذ عفري مل وأ طرف نإ ىضاقلا نأ

 جكحلا انك نم عجرمثتوملا 5 هيلع نبيع ةفرط ىف 2 نإ داق ملو « كلم لصأ ىلع هنأ السم

 تمع زول كنأل برحلا رادب قوحالاو ةدرلاب هيلع بحب توملا مكح نأ كم وام. ضعب نود ضعب ىف ايضام

 الس» عحرو هيلع ذفنأ اذإ مكحلا نأ تعز الو بجو هنآل مكحلا هلع دفنأ السم عحررول تلف , كلذ



 - ا/نه

 توع قىح دحأ ثروي.ال لاق نم باب

 3 ياش [لت تكا ةلوادإو هل ىبل كلعب ؤرما نإ م لجو نع هنا لاق ىلاثت هللا هحر ( قناتنا )

 لاقو « دلو نمل نكي ملنإ مكجاوزأ كرت ام فصن مكاو » لجو زع هللا لاقو « دلو امل نكي ل نإ اهثرب وهو

 44 رئاكلا جسملا ثريال » مسو هلع هللا ىلح ىنأا لاقو (« دلو كلا نكت مانإ مك ام عبرلا نحلو ) العو زع

 لوقو برأ ناسل ىف مث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع مث لجو زع هللا نع الوقع» ناكو ( قنانتلالا )

 000 001 احألا نآو اثوروم ناك تام اذإف ترع ؛ ىح ادبأآ اثورو٠ نؤك ال ايما نأ انذلس ملا لهأ ماوع

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكحو لجو زع هللا مكح فالخ - ملعأ ىلاعت هللاو هيلع لخد ابح ثرو نف

 . هتافو نيقي ملعي ىت> هلام مسقر ال انلقو دوقفملا ىف هب القو هتلج ىف فل مل اذهب انعم سانلاو انلقف

 نيب قرفي دقو . ارششعو ربشأ ةعبرأ دتعت مث نينس عبرأ ضصبرتتا ناب هتأرعا' ىف نامعو رمع ىضقأو

 تيس وكلف دوقفااو «.ررض اسس ناتاهو اهتعفن نع زجعلاب 0 قرفنو“. املاصإ نع زدعلاب ةارأأف لحرلا

 انلوقب هيف نولوهي 06 انفدو اهو نامعو روع لوق هفو دوقفملا ف ءاضقأا نيقرشما ضعب باعف 0 كلذ 5 دشأ ررض

 اوباع ا[ مظعأ ق اولذد 2 5 هنوم نيقيدسا لو ةدم دعب اتيم كر نأ هتأرمال ىذه ع اولاثو انوفااخمو

 حلاسم نم ةحاسع قحلق نيماسملا رو نم رغت ق دتارد لحرلا ف اولاقف 3 اوباعام ةلهحو 38 هئشلاو كاككشلا فالخ

 ا ة!ولاو تراقألاو دلولاو تاوخألاو ةوخالا نم ثيراوملا هلل ىمس نمت دارأ اإ لجو زع هللا نأ ىلع ةنسلاتلدق

 نافلتخم الف ثوروملاو ثراولا نيد عمت نأ كلذو ىمس نمم اصاخ هباتك ىف ةضيرف هل ىمس نه عيمحو.جاوزألاو

 ا00) ١ 1 ذل نم ناتركي وأ هلامو همد ىلع هب نءأب نيسملا نم دقع هل نمت وأ نيدلسملا راد لهأن ٠ نانوكيو

 نآ ديز نب ةماسأ نع نامع نب ورم“ نع نيسحلا نب ىلع نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انرب>أ : كرشلاب
 نوكي نآورلاعت هللادحر ( ىف[ لالا )« لسملارفاكسلا الو رفاكسلا ملسملا ثريال» لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ نع ملاس نع بابش نبا نع ةنيبع نبا انربخأ  مالسإلا عم نيرح ثوروملاو ثراولا

 ناك املذ ىلاعت كا همحر ( ىف|ن لالا ) « عاتبلا هطرتشي نأ الإ عئابال هلاف لام هل ادبع عاب نم اذ لاق ٍلسو هيلع

 مسآ نأو هديسل هكلمي امنإف دبعلا كله ام نأو الاه كل ال دبعلا نأ ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةنس ىف انيب

 هن كَل فكو هسفن كلم ال وهو هل اكلا٠ نوكي الو هل كلا. هنأ ال هردب ىف هنأل هيلإ ةفاضإ وه انِإ هل لاملا

 قولا ناك ام انه اوكلف ءايحألا ىلإ ىنولا كملا لقن امتإ ىل+و زع هللا ناكو ؟ ثرويو بهويو عابر كوامت وهو

 ' 011 31 لسل] نكي مل هلع هديس اهبكلم اهبطعأ ول ناكو ةضيرف هل ترمس نمت هريغ وأ ابأ دبعلا ناك نإو نيكلام

 هثرو م 0١ امررق هَل ةطيرذلالا ىذا دسلا انظعأ امنأإ .بأ هنأب دبع'ا انيطعأ ول انك ةضيرف هل تيمس اثراو الو

 الئاق نوكي ال ىت> لتقلا نم ةءاربااو مالسإلاو ةيرحلا هيف عمتجم ملادحأ الو تفصو امل ادبع ثرون ملف ىلاعت هللا

 " «*ىثلتاقل سيل )لاق مسو هلع هللا ىل< هللا لوسر نأ بيعش نب و رمع نع ديعس نب ىحم نع كلام انربخأ هنأ كلْذَو

 نمن التاق ثرون مل *ىش لتافل سيل لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلب امل ىلاعت هللا ه>ر ( قئانل الاف )

 ىصع ن. ثاري. عنم نأ ىلاعت هللا طخس ضرعت عم ةبوقع ثاريملا عنمب نأ ادمع لتاقلا لاح فخأ ناكو لتق

 ]د4 لتاق ريغ رح ملسم الإ مسملا ثري ال هنأ نم تفصو امو ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) لتقلاب ىلاعت هلل

 . هريغ ىف الو اندلبب هنع تظفح معلا لهأ نم دحأ نبب هيف فالتخا ال ام



5 000 : -0- 
 تر مثريغ لاقو « ثيدخلاب معلا لق هتيلدال ثيدحم سو هلع هلل ىلص ئدلا "6 نع انب احصأ ضعب نع كلذ ىورو 7

 مومعب ةرغأ اكش ث طخ الو دمع لتاق ثري الق ثىدخلا تبلد ملاذ [و , دمعلا لاقت وهو لام الو ةيد نم اطل لتاق

 . لتق نمت لتاق ثريال نأ

 للملا نهأ تار ىف فراخ كانا
 لتاقلاو دبعلا ثاريع قلعت. ءىث هيفو

 اطخالو ادمعلتاقالو كولممث ريال : لاقف « سانلا ضعب انقفاوف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ غزال ) (عب ,راداق)

 ليقن( قفاتغلالاف )نوماسملاهتثروهثرولتق وأ ةدرلا ىلع تاف مالسالا نعءلجرلادترا اذإ,: لاقف داع مث ءائيش رفاك الو

 ثردال» جسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقف لق « رفاك لب لاق ؟ اماسم وأا 00 نأ درا ا مهضعب

 مالسإلا يح هل تنم ناك دق رفاك" هنإ لاقف؟ ارفاك السم تثرو فكتف ادحأ ناتكلا ند ناش ملو«لسملا رفاكلا

 ٍلَسو هيلع هللا ىل اص هللا لوسر ىضق نمت نوكي نأ ىلإ راص دقتف « هايبإ هت'زإب لاز ناك نإف انلق . هسفن نع هلازأ مث

 ؟ هثريأ دترم وهو ملسم نبا هل تام نم نأ تيأرفأ « هاإ هتلازإب كزي مل ناك نإو « اماسم ثري الو سم هثربال 1

 هلا ثاريملا ىف نوكي نأ ودعي له ؛ هتمرح اك رفكسلاب هنم.مرحمال مف انلق « رفكلل لاق ؟ هتمرح ملو انلق : ال لاق
 ىلع لدب كلذو ؟ هتلتق دقو ثروي الو ثرب الف دتري نأ لبق هلاح نم اجراخ نوكي. وأ ثرويو ثريف درب نأ لبق

 ضعب ىف نيباسملا يمحو ضعب ىف نيكرشملا ؟ح هيلع تكحو هتارما: هيلع تمرجو ةلازإب تلا ا دا 1

 ىلع نع هتيور دق انلق هلام نيماسملا نم هلتق دترم ةثرو ثرو هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ ىلإ تبهذ امنإ إف لاق

 لصأ ناك هنع اتباث ناك ولو هبجو هللا مرك ىلع ىلع طلغ هنأ كلبق ثيدحلاب معلا دع ضعب معز دقو هنع هللا ىضر“

 ذلا رفاكلا ثررال نوكي نأ لمتحيف: لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دحأ ىف ةجح ال هنأ كبهذمو انيهذم

 نع كبني مل ىلعف هلبق اوتام اذإنوماسملا هتثروف هثروف ارفاك لزي ل نكح افلا دئرلا 0 ناك نإفانلق ارئاك لزب

 نع ثيدحلا ةلج ىف الخاد ناك نإف : تاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا ةلج ىف لخاد وه لاق اذه

 نع ىور دقو ( قئاثلالاف ) هنوثري نيدساا نم هتثرو نأ ىف كلوق كرتت نأ كمزل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 رغاكلا هثرب الو زفاكلا ثرب نموا نأ نيسألا نب ىلع نب ددحو بيشملا نباو قورسمو ةناواعمو لمح نب داعم

 لهأ نه رفاكف ناك سو هلع ا ىلد تلا ءاضق لئاقكل لاق نإ نقاش ملحم الو مث ؤامسأ ا ا” مهضعب لأقو

 ىلع اداتعا باتكلا لهأ نم نوداسملا ثريف مهريغ باتكلا لهأو ممؤاسن الو ,بحابذ لحن آل َكَتلَوأَ ناثوألا

 0 تاكل لع حئابذ ليلحتب كل تسيل ةهش مه لب كل لمتحا اه مهل للتع هنأآل مهضعب 0

 رملا كلذكف:انلق. ةل> مسو هلع هللا ىلص 0000 رفاكلاىف ن واخاد.مأل لاث؟ملو انلق كلذ هل لحال: : لاق

 12 نب رفاكساا ةلمج ل

 : هصن ام ىنيقلبلا جارسلا ةحسا ىف داز )0(

 ىلاعت هللا لاق « صاخلا هب ديرأ امتإإ هنأ ىلع ةنسلا تلد ىذلا صوصنأملا ضرفلا ىف ءاج ام ةجرت» ىف ةلاسرلا فو

 بيصن ءاسنللو نوبرقألاو نادااولا كرت امبيصن لاجرلل» لجو زع لاقو«ةنآلا«ةلالكلا ىف مكتفي هللا لق كنوتفتسإ)
 ل

 ىلاعت هللا همحر ( ىفا:ةلالاف )اهلك ثيراول انا لسا نراك لاقو آلا » ا كرت ام فصن 2

 لا '



 0 ١
 " لكلف اعيجهبآ اج مث ارانيد نورسثع كلف قبلا ىدبعب ىنتتج نإ: رخآل لاق مث ريناند ةريثع كلف قبآلا ىدبعب ىنتئج
 مل وأ نيرششعاا بحاصل هلوق عمهدق ةرمثعلا بحاص ناك هيلع لعج ام فدن ذخأ امإ هنأل هلعج تفصن امهنم دحاو

 هب اوءاج مث ةفلتخم الاعجأ لعجف. رخالو رخالو« اذكك كلن هب ىنتت> نإ ممدحأل لاعف ةثالثل لاق وا كلذكو هعبسي

 , ©0هلعج ثلث من٠ دحاو لكلف اعمج

 لا ذلاا تانك

 « ثيراوملا باب »
 كلذ نم جرخ نمو « ثري ناكو ثاريملا هل ىلاعت هللا ىمح نم

 . ناكنم نأه رهاظناكف©"2جو زااوةجوزلاو ةوخإلاونيدلاولا ثا ريم اعت هللا ضرف : ىلاعتدللا همحر ( قفا ةلالا )

 لاح نود لاح ىف ناك اذإ ثتاريم هل ىمس نع مثريغو اوثري نأل مت هرهاظ نإف ءةحوزو عدو اب ودحم ل وأ ادلاو

 ملعلا لهأ رثك أ ليواقأ مث هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تلدف

 '؟ اهلالد فكو تلق « اهتلالد اذكه نكلو ال لاق ؟ ةنسلا صن اذكهو : ىعفاشلل تلق « لاح نود لاحف اوناك اذإ

 . ىلاعت هللا كح نأ ملعبف ؛ ثريال ثاريم هل قمس نم ضعب نأ ىلع لدد الوق لاق مل اسو هلع هللا ىل اص ىنلا نوكي نأ لاق

 آوثرو اعإ ثيراوملا لهأ نأ ةبآلا ىنعم نأ ىلع

 مسا همزل دحأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 2 مل اماع هريغو ةجوزلاو ةوبألا مسا همزا نم ثري نأ ىلع ناكول

 اكأ ف هَل لت نع دكأ ثريال لاق .٠ ةعومجم ثريال نمف ةلالدلا رك ذاف ىعفاشلل لبق « لاحم ثريال نأب ثاريملا

 نم 'ىرب اذإف ٠ ثورومل التاق نوكي نأ نم ائيرب نوكيز « ارح نوكيو ثوروملا تيملا نيد هنيد نوكي قح

 ا ||| ١ ] لات تفصوام رك ذاق : تلقت « ثريمل نبنم ةدحاو هبق تناك اذإو + ثرو لاصخلا تالثلا هذه
 ”ثريال»لاق ٍلسو هيلع اقل ل لإ الر در نأ اير نأ ةماسأ نع نايع نب ورمع نع نيسحلا نب ىلع نعىرهزلا نع

 ةماسأ نع نامع نب ورع نع نيسكلا نب ىلع نع بابش نبا نع كلام انربخأو « ملسملا رفاكلا الو رفاكلا جسما

 نع بابش نبا نع كلا. انربخأو « ملسملا رفاكلا الو رفاكلا جسملا ثريإال » لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ديز نب

 اعشلا نم انسيصن انكرت كلذلف : لاق «رفعجالو ىلع هثري لو بلاطو للقع بلاط ابأ ثرو امبإ : لاق نيسحلا نب ىلع

 مالسإلاو كرشلاب افلتخا اذإ نينيدلا نأ نه كل تفصو اه ىلع 3 هللا ىلص هللال وسر ةنستلدف ( قفا: تلال )

 : لاق سو هيلع هللا ىلص لا لوسر نأ هيأ نع لاس نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ ٠ ةضيرف هل تيمس نم ثراوتي مل

 لام نإ :لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اماف ( ىف(: علال ) عاتبملا طرتشن نأ الإ عئابلل هلاق لام هل ادبع عاب نم

 مالك ىف زوجي اك « هل لاملا ةفاضإ وه امنإ هلام مسا نأو « ائيش كلي ال دبعلا نأ ىلع اذه لد هديسل عيب اذإ دبعلا

 ؟ لئاق لاق نإف « كلما ال ةفاضإلا ىلع كمنغ هذهو كضرأ هذه هضرأو هرادو همنغ ىف ربجأل لجرلا لوق, نأ برعلا

 لام نأب لس هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضق هل. لبق ؟ هل اكلم لاملا نوكي نأ لمتحم وهو هانعم اذه نأ ىلع لدام
 را ادمع لح رلا لتاقنأ ىف افالتخا عمسأ ملو « ايش كلممال كوامملا نأو ةبقرلا كلامل لاملا كلم نأ ىلع ةلالد عئابلل

 هذا نم ثري الو لاملانم ثري انباسدأ ضعبلاقف « ًأطخ لتاقلا ىف سانلا قرتفا مث « ائيش لامالو ةيد نم لتقنم

 ٠ | لصألا ةئرحن بسح كااثثا ءزجلا ىهتنا )١(
 ررحتلفءفيرحت وأ طقس نم ولختال ةرابعااو؛خ خسنلا ىف اذك «خا || ةنس تادف» هلوقىلإ ء هرهاظ ناكف:هلوق (؟)
 ديا



 دك 1 5 2 0

 ةيراج سو هلع هللا ىلص هللا لوسر بهوتسا دق غااوبلا ءاسنلا كلذكو نبك ملا نوم مهعي انل ناككرمشلا مح ا

 . ©20نقلجر اهم ىدفف هباحصأ نم اغلاب

 ذوبنملا باب ىعفاشلاو كلام فالتخا ىف مجرتو 0

 ني رمح نامز "قف اذودم َدِحَو هنأ مل ىب نم لجر ةلمج ىنأ نينس نع بابش نبا نع كلام ( انربخأ ) ٠

 نينمؤملا ريمأ اي قيرع لاقف اهتذخأف ةعئاض اهتدجو لاق؟ةمسنلا هذه ْذْحأ ىلع كلام لاقف رمع ىلإ هب ءاجن تاطخلا

 هيلع عمتملا رءألا كلام لاق هتقفت انيلعو كل هؤالوو رح وف بهذا رم لاق معن لاق ؟كلذك 1 لاقف حلاصلجر هنأ 7

 ىور ام متكرت دقف ( قفانعلالا ) دحأت كلام لوقبف ىعفاشلل تلقث نيماسمل هءالو نأو رح هنأ ذوبتملا ىف ًاندنع ٠

 اليلد كلذ ىف نأ متمعز دقن « قتعأ نا ءالولا »لاق مسو هيلع هللاىلص ىنلا نأل هومتكرت منك نإف ذوبنملا.ىف رمت نع

 متمعزف ةنسلا متفلاخ مث ةنسلاب الالدتسا رمع متفلا> دقف قتعم نغ .لوزي الو قتعأ نأ الإ ءالزلا 051 | 1“

 ملسلاا دبعا قتعي ىنارصتلا ىف ةنسلا متفلاخو امي امهومتفلاخف قتعم وهو هقتعأ ىذلل هؤالو نوكيال ةبئاسلا نأ

 « قتعأ نا ءالولا امتِإف) لوقي سو هيلع هللا لص ىناا ناك ذإ ذوبنملا ىف ةنسلا متفلاخو قتعدوهو هل ءالوال نأ متمعزف

 يررعش تللاثق ردع فلاخو دلك عجأ نُث هل ءالوءالو قتعم ريغ ةوبتملاو قتعأ نملاءالؤولا كركي نأ ىفن اذبف

 هفلك ولو هفرعبال نمع هنيد 1 نارا ملو ناعتسملا وهو مهئرعنال انإف نومسإل نوعمشللا 3

 ىف اذه لثم هيلع دْحْوِي رعلا اذه هنع ْدْحْوِب ادحأ فرعأ الف ةليوط ةلفغل هذه نإ؟ فرعيال نمعلبقي نأ هل زوجيفأ

 مسملا قتعي قل لا هتاكلا ى رخل عضوم ىف هيف ةئشاا عدب مث ةنمسال رمع ن نع طيقالا ىف ىورام كرت, دحاو ةلوقإ ١

 رمع نع ءاجام عبتي اولاق ؟لوق نم اهيجوت دشأ هلوق ناكف اذه ىف ساناا ضعب انفلا> دقو ( قفا *.ةلالأ ١

 لجحرلا ءالو لعجمو هل ا :رميف 50 َىدقلا ىف ةئشلا نوكن نأو دلل انذاك ان رك لمتحم دق هنأل طيقللا ىف"

 ةئاس' ىف اولاقو سو هلع هللا ىلد ىنلا نء'زيزعلا دبع نباارعع نب زنرعلا دنع تدك مسملا لجرلا هيدب ىلع مس

 ءالولا نوكيال« قتعأ ن !ءالولا اعف )سو هيلع هل ونا لوق نأ ةجح مهم ءاعزأ انمعزفانل وقرسملا قتهىنارصالاو

 كنز نلت ينأل نييأ سلع ىف ةج>ح : كلذ ممماع انل تناك نإف قتعم نع لوز الو قتعل الإ :

 .٠ هومتفلااخ و | 4هيرش كك ناك ثيح هومتقفاوو هرتقا و

 مجارتاا ىف سيلو ةلاعجلا باب

 نوكي نأ الإ ةلاضالو قب. ءاج دحأل عج الو : ىلاعت هللا ا هحر قنا الك ) ةريبكلا ةطقللا رخآ ىفو 0١
 نإ : ئذجأل لاق نمواةهب فرعبال نو لاوضلا بلاعب فرعي ١ نم كلذ ىف ءاوسو هل لع اهل وكتبت هيف هل لعج ٠

- 

 ىسإ ىذلا ىصلا ىف هباؤج هنع هللا ىضر ئئفاشلا رد هللا هدبأ مالسإلا خيش انيع (لق

 ىعئاشلا مزحم مل هنأ ىضتقي لامحالا اذهو هللمأ ال نم لافطألا ىف نوكي نأ لتحت هنأ ربخلا ىف زوج دثو هدو

 مالك لب ةضورلا بحام لاق مك ذاشب سيلو ةلأسا| :ىف هجو وهو هيوبأ دحأ هعم نكي ل اذإ ىصلا عبي هل!

 . ها هيضتقي ىيفاغلا

 « خا هل ,الو ال ندبف رمع نع ءاج امو » اذكه اطقس هلبق لعلو لصألاب اذك« هل ءالوال نميف : هلوق([) | 5
 هخح ضو ةتكأ نا هللاو + ءزرحي ناث لصأ ماقاا اذه ىفااندنع سلف 00



 - ال.

 ةقطللا أمهنع 5 ىحخر د وعم نب اوىل اع فاللتخا هاك مجربو

 ١ لجر هانأ هللا دنع تار لوقأ اليزهب تعم لاق سنق 5 نبا ىلع لخد لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ١ :

 ا هلف ايفرعي نم دع مف 0 اهفرع اذإ انلوو اذدو اه عتمتسا لاق اف رعي ند دحأ مو اهتف رع لاقف ةموتحم ةرمصب

 ةنس'ا هبشي دوعس٠ نبا ثيدحو ٍلَسو هياع هللا ىل» ىنلا نع ةتباثلا ةنسلا اذكهو اهم عتمتسإ ٠ اهلك اذه/اوفلاخ دقو

 اهحاصنعوبللا :لاقو اهنمث اوقدصتف اهبحاد بهذف ةيراج ىرتشا هنأ هللا دبع نع هيأ نعرماع نع ًاثيدح اوورو '

 ٌثيدح اوفلاخو « اهيف ةجحال ىتلا ةطقالا ىف ةنسلا اوةلاخف ةطقللاب لعفن اذكهو لاق مث « مرغلا ىلعو ىلف هرك نإف

 ةنعب وه مف هنوفلاخم مثو رماع نع ىدلا ت دخلا ادهم اودتحاو تباث مثدنع وهو ةنساا قفاوي ىذلا دوعسم نبا

 .٠ ءاح قم اهحاد نأ قد هسحن هكللو اهنمث قددتي اذ فشل سلق عئابلا بهذ نإ : نولوعي

 طيقللا باتحح

 نوماسلا هنري اعإو هل 2 رحوه ذوشااىف لوش هللا هححر ىعئاشلا تعمم لاق ) ناملس نب عيرلا انربخأ)

 اوذدخاَي مل هوقتعأ اوناكولو ؟ هل ثراو الو ىنارصنلا لام نوذخأي مهأ ىرت الأ هل كلامال لام لك اولوخ دق مهناب

 نم اذحأ هبطعيال نأ مادإلا ىلد بجو نودساا هثرو ولو لاودألا نه هل كلاه ال ام اولوخ مهنكلو ءالولاب هلام

  هتدلو موي هءالو لع نأ هيلغ بجو مث ءاوس هيق نواس 0 ند ب ا

 لود لاحرلا نه .نيدسلا نم 005 .ةترولا هناريمي لمع مث ءاسنلاو لاجرلا نيهسملا نم ءاحألا ةعان همأ

 5 ىري ثح داهتحالا ىلع مامإلا هعجي نيءاسا ىلع دريو هل كلامال انفصو 5ك هنكللو ءالولا تروي 5 ءاشدلا

 رعي م ئدل ىصلا ىعازوألا ريس ىف مجرتو

 0000| [1 7 )إل وهو هوبأ تام مث لجر مس ىف اعقو رفاك هوبأو ىسن ىصلا نع هللا هحر ةفينح وبأ لثس

 ىلوأ هالوم : ىعازوألا لاقو مالسإلاب رقيال هنأل هبأ نيد ىلع وهو هيلع ىلصيال لاقف مالسإلاب ملكتي نأ لبق

 فسوي وبأ لاقو هيبأ نه هعيبب نأ ءالوا ناكل انمآتس« هوبأ جرخو هوبأ همم نكي مل ول لاقو هيلع ىلصي هببأ نم

 نااال لإ عا زوألا لوق ضني وهو نامأب لخد اذإ هببأ ن.. هعيب نأ هالو سيل اداسم راص هوبأ هعم بس مل اذإ

 امهدحأ وأ هاوبأ هعم ناك اذإ ةفدح وبأ لاقام اذه ىف لوقلاف اذه لبق ةلاساب ف فوط رل لإ دريو ىسلا عاتبي نأ

 ! هللا لوسر ىبس ( قفاخ_ةلالاف ) مسم وبف اههدحأ وأ هاونأ ةعم نك اذإو مالسالاب رقي ىتح هنيد ىلع وبف

 هدلو زوجت تبب لهأ ىدوبلا محشلا وبأ ىرتشاف نيكرسشملا نم مبعابف مهرارذو ةظيرق ىنب ءاسن ٍلسو هيلع هلا

 2 ىلإ اثلثو ةماهت ىلإ اثلث اثالثأ ايابسلا نم قب ام لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم

 اونوكي نأ اذه لمتم دقو ريبكلاو ريغصلا مهيفو لاملاو لبإلاو حالسااو ليخلاب اوعيبف ماشلا قيرط ىلإ اثلثو

 وعابي نأ يس كلف مهابمأ عم اوبس اذإف هل مأال نم لافطألا ىف نوكي نأ لمتحمو مرعم لافطألا تابمأ نأ لجأ

 | [] نكي مل مالسإلا اوفصيف اغلي نأ لبق مموابآو مهتاهمأ تام ولو مهئابآ عم اوبس ول كلذكو نيكرشملا نم

 الآل ليكركلا نم ,هتابمأ توم دعب مبعي انلف اغلب ءاسنا ناك اذإ ءابآلاو تاهمألا نيد ىلع مهنأل مهلع ىلصن

 'اذإ كلذ نيب قرفال مهئابآ عم ممو هب انكح اك مهيلع ةالصلا نكرت اذإ مهيلع تباث كرش مح نأ مبيلع انكح
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 نماض وف تعاضف ابعضوم ىف اهدر مث ابطقتلا اذإو هني عم هلوق لوقلاو امل نماضب سيلف 0 دعت الب هنم تكله

 عدوتسملا نمضأ ام كلذ نم هنمضأ تعاضف هريغ ىلإ اهعفد نإ اذكهو امل نهاضب سيلف اهدحأ مف اهار نإو اهل [

 حتفوأ تضم مث تفقوف لجرلا' ةباذ لجرلا لح اذإو ( ىف[: زازا ) عدوتسملا نحت حرطأ امف نامفلا هنع حرطأو

 حتافلاو لاخلا لعف ريغ باهذلاو باهذلا اثدحأ ةيادلاو رئاطلا نأل نمضي مل دعب جرخ مث رئاط نع لجرا ًاصفق

 هطبضي ام هيف حور الو هل لمعال ام امأف هسفنب بهذيو هسفنب هيف فقي لقع هلو حور هيف امو هلك ناورحلا اذكهو

 مئاق دنتسم وهو تيزلا لح نوكي نأ الإ نءاض وهف تيزلا قفدتف لجرلا اهلحف ءام ةيوارو تيز قز لثم طابرلا

 مل ناسنإ هحرطي ل نإو هنم بهذ امل نماض هحراطف ناسنإ هحرط نإف دعب طقس مش امناق تنشف هقفد.ال لدكأ نك

 لعجالوب ( قفا لام ) هيف ةيانجإلو ناكدق لحلا نأو لا نود حرطلاب بهذ امنإ تيزلا نأل لوألا لاخلا هنمضي

 لاوضلا بلطب فرعي نم كلذ ىف ءاوسو هل لعجام هل نوكيف هيف هل لع> نوكي نأ الإ ةلاض الو قباب ءاج دحأل

 كلذ قب الا ىدبعب ىنتئج نإ رخآل لاق مث ريناند ةرمثع كلف قبآلا ىدبغب ىتئج نإ ىنجأل لاق نمو هب فرعيال نمو

 ٍبحاص ناك هلك هلع لعام فضن ذأ امنإ ةنأل هلعج تئصت امهم دحاو لكلا ا ا ا

 رخآلو اذك كلف هب ىتتج نإ:مثدحأل لاقذ ةثالثل لاق ول كلذك وة مل وأ نيرسثعاا بحاصل هلوق عمس دق ةريثعلا

 . هلعج ثلث مهنم دحاو لكلف ًاعيجج هب اوءاج مث ةفلتخم الاعجأ لعجف رخآلو

 ةطقللا ىفاشلاو كلام فالتخا ىفو

 ارسعموأ ناك ارسوم ءاش نإ اهلكأي مث ةنس اهفرعي لاق ةطقل دجو نمع هللا همحر ىعفاشلا تلأس ( عيبرلا لاق )

 ملسو هيلع هللا ىل< هللالوسر نع اذه ىورو ةتباثلا ةنسلا لاقف ؟كلذ ىف ةجحلا امو هل تلقف هل اهنمض اهبحاصءاج اذإف

 نع كلام (انريخأ ) دعب لبقو ذئمو» سانا ريسايم نم ىنأو اهلك أب ٍدسو هيلع نا ىلد ىنلا هرمأو بعك نب ىنأ

 هيلع هللا ىلص ىناا ىلإ لجر ءاج لاق هنأ ىنهللا دلاخ نب ديز نع ثعبنملا ىلوم ديزي نع نمحرلا دبع ىنأ نب ةعبر

 كلام (انربخأ ) اهب كنأشفالإو اببحاص ءاج نإف ةنس ابفرع مث اهءاكوو اهصافع فرعأ »لاةف ةطقالا نع هلأسف سو

 اهيف ةرص دجوف ماشلا قيرطب موق لزنم كزن هنأ.هريخأ هابأ نأ ردب نب هللا دبع نب ةنواغم نع ىسوم نب تورأ ْنَع

 ةنس ماشلا نم مدقي نم اهركذاو دخاسملا باوبأ ىلع افرع رمع هل لاف باطخلا نب رمعل كلذ ركذف اراثيذ نوناَك

 ةنس دعب حابأ هنأ رمع نع مث لسو هيلع هللا ىلح ىنا نع متءورف ( قنانثلللاف ) ا« كن اشف ةنسلا تك اذإف

 ىعفاشلا انريخأ لاق (عيرلا انربخأ) نيكسملاو ىنغال ةطقللا لكأ هركب ملقف كلذ متفلاخ مث ةطقللا لكأ

 ؟ ىرت اذا ةطقل تدجو ىنإ لاقف رمع نب هللا دبع ىلإ ءاجف ةطقل دجو الحر نأ عنان نع كلام انربخأ لاق

 اهذخأت مل تتش ولو ابلكأت نأ كرمآ آل لاق تلعن لاق دزف لاق ء تلعف دق لاق افرع رش نإ

 نحو :ىذلل ءرك ردع ناو. ةنس بيررلا ف0 متنأو ًانقو فيرعتلا ىف تقوي مل رمع نباو ( قفائةلالان )

 قدصتي نأ هل هركرمع نباو اهذخأ هل هركي رمع نباو نرلوقت اذكه سيل متنأو اريقف وأ ناك ًآنغ اهلك ةطقللا

 , تعاض اهكرت ول : نولوقتو هنوبحتست لب اهذخأ هل نوهركتال متنأو ام
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 | را ناكف ادعم ناك اهطقتلم اهب قدصت ولو هلام تيوتأ دق نوكا اف اسلفم ل املا بر هذحم هلعل م. ؟ لال نر. نذإ

 نأ ءاش نإو ناصقنلاو فلتلاب ءاش نإ طقتتللا ىلع عِجر تفلت وأ نيك اسملا ىديأ ىف تصقن نإف اهنيعب اهذخأي نأ

 هدب اهرقأف , ةطقللاب ديسلا ملعف ةطمللا ديعلا طقتلا اذإو ( قفا: 59 االاؤ ( ءاش نإ مم عجَر 500 ىلع ا 5 عجل

 ةطقللا هةذخأ نآل ديسلا لامزود اهدعب وأ ةنسلالبق دبعلا اهكاهتسا اذإ هريغو دبعلا ةبقر ىف هلام ىف امل نِماَص ديسلاف

 اربدم ناك نإ كلذكو ةمذالو هل لامال دبعلاو هكاع لام هل نمو هيلع اهب عحرب ةمذ هل نم ةطفالا ذخأ, إ:ناودع

 اهمذ ق نك عابتال دلولا مأ نأ الإ ديعلا ا 0 ةريدملاو ربدملاو“ دلو مأ وأ انتاكم وأ
| 

 ديسلا هماعي ل نإ

 ىهف هدب ىف اهرقأف ملعي ل وأ اهطقتلا هدبع نأ ديسلا لع نإ يناثلا لوقلا ىفو ( عيبرلا لاق ) مع نإ ىلولا ٠ ناك فو

 هلام كل هنأل رحلا ةلزنمب ةطقللا ىف بتاكملاو ( قئاتشنالاف ) ءىش هلا ىف دسلا مزاي الو دبعلا ةبقر ىف ةيانجلاك

 تناكو هيدي ىف ثرقأ هف هس ىذلا مولا ىف ةطقالا طقتاا نإف هيف هقر ردقب ىضقي دبع هضعبو رح هضعب دبعااو

 اهدَ>أ دسلل هف وه ىذلا مويلا ىف ابطقتلا نإو رارحألا بسك ىتاعم ىف مولا كلذ ىف بسك ام نأل هلام نم الام

 ذخأو هنم قتعام ردقبدبعلا ىدي ىف رقأ هسفن موي ىف اهطقتلا اذإ لبق دقو ديسال مويلا كلذ ىف هبسك ام نأل هنم ديسلا
 ءىشب ةطقللا نم عفتني نأ لجرلل لحم الو هيدي ىف اهنأل هني عم دبعلا لوق لوقلاف افلتخا اذإو هنم قريام ردقب ديسلا

 عيبلاف ةنسلا دعب ابعاب نإو عيباا خسف ها ناك اهبر ءاج مث ةنسلا لبق ةطقالا لجرلا لجرلا عاب اذإو ةنس ىضم ىقح

 اذإ عابام الإ هل' سيل ( عيرلا لاق ) هل ناك ءاش امه-أف ءاش نإ اهتميق وأ نمثلاب عئابلا ىلع ةطقللا بر عجريو زئاج

 هلثم سانلا نباغت امع صقنام هلق « هلثم نانلا نياغتبال ام عاب ناك نإف , هلثع سانلا نباغتب امي عاب ناك
 معزق ادبع ةلاضلا تناك نإف انت ةلاضا! دسلو زئاج عيبلاف اهعابق ىلاولا ىدب ىف ةلاضلا تناك اذإو ( ىفانةلللاف )

 ىرتشملا تددرو ارح هتلعجو عيباا تخسفو هنيع ىرتشملا ءاش نإ هنيع حم هاوق تملق عببلا لبق هقتعأ هنأ دبعلا ديس

 هيحاص عيبك ىلاولا عيب نأل موقت ةنيس الإ عببلا خسفيال هنأ ا ( عيرلا لاق ) هنم ذخأ ىذلا نمثلاب

 خفيف هلوق لبقي مل هعبي نأ لبق هقتعأ هنأ رقأ مث ادبع عاب ول الجر نأل هعب لبق هقتعأ هنأ ةنيبب الإ هعب خسفي الف

 مث هلك أ قبال ىذلا بطراا ماعطلا لجرلا طقتلا اذإو ( ىذا لا ) كلذ ىلع موقت ةنيبي الإ هعب ىرتشملا ىلع

 لثم ةنس دعب الإ هلكأ هل نكي مل قدام لجرلا طقتلا اذإو هداسف فاخ اذإ هلك أي نأ هلو هتميق مرغ هبحاص ءاج

 وهف ضرألا هحو ىلع ةلهاجلا لام 817 لل ةيلهاجلا نفد زاكرلاو ( ىثا:لالاف ) هببشأ امو رمتلاو ةطنحلا

 طقس كله هنأ ىلع لدي ةطقللا عضاوم ىفو ضرألا رهظ ىلع هدوجو نأل ةطقلللا ىف عنصيام هيف عنصي طقالا نم ةطقل

 ةلاض لجرلا دجو اذإو ( ىف(*لالاث ) كلذ هزلي الو ىلإ بحأ ناك هسمح ىدأف هيحاص عروت ولو 7-2 نم

 لاغبلاو ريماو رقبلاو اهتميق اهبحاصل نمص تكلبف اهدجو ثيح اهلسرأ مت اهذخأ نإف اهذخأ هل نكي مل لبإلا

 اهوعر اروع ةنّوم الب هذ امنوعرب ىمح املاك نإف لاوض'ا ناطلسلا ذخأ اذإو اهريغو لبإلا لاوض ةلزمع كلذف

 عوطتم وبف اهيلع قفنأف ةلاض ذَدأ نمو « !مايرأل اهناكأ اوعفدو اهوعاب ىمح امل نكي مل نإو امير ىنأي نأ ىلإ ه

 امل ضرفي ىتح مكاحلا ىلإ بهذلف قفنأ امب اهبحاص ىلع عجري نأ دارأ نإو ءىشب اهبحاص ىلع عجريال ةقفنلاب
 مويلا الإ املع قفني نأ هل نذأب نأ ناطلسال نوكي الو اهلع قفئيو هنم ةقفالا كالت امل ضيقي أ هربغ لكو رو ةقفن

 َنِإف ةحابم ةطقللاف ةطقل طقتلا نمو « اهعيب رمأ كلذ زواج اذإف ًاعقو» اهنمت نم عقبال ام كلذ هبشأ امو نيمويلاو

 0 مخكأكذفو ص ارب ااا ©
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 نأ هيلع سيل ةطقالا لثُق هدبس ءاجف لأوذلا نم ةلاضاا وأ قبآلا دعا لجر ىدب ىف ناك اذإو لاق . نم ٌةنيب

 0-2 ةاع حمه العإ 5 0 الإ هةعفدنال نأ هأ ظاححالا 2 هدنع ايه د ا هعفد اذاف 0 0 هلا هةعثدن ت0
 3 5 0 ا . - -َ 311 6. 3 0 --.-. ع -

 ىلوأ نوكيف ةلداع ةنيب رخآ ميو ةلداع ريغ ةنيبلا نوكت نأ نكسع دقف هدنع موقت ةنيبب هعفد اذإ هنأل نمضيف ةنيب 4

 قحتسمال ىضاقلا هنمضيف هل رقأ اذإ هنم ضبق ىذلا نأ ربغ هلوق لبقي الف ةنيب ةعفد هنأ وه ىعديو ةنيبلا تومت دقو

 ةطقللا ىلع ادهاش لجر مافأ اذإو هيلع مجري الف هل هنأ رقأ نوكي نأ الإ لوألا قْتسملا ىلع اذه عجر رخآلا 1

 ةنيبلا تفصوو دبع لع ةنب ةكع لجرلا ماقأ اذإو لام اذه :نأل_ ةنيب هلع ماقأ ]4 د او ءدهاش عم فاح ةلاض وأ '

 ةيشند مك احلا كحك علا بر فلحو بهوالو عاب ةفلعن ملوأ بتم 1و عسي مل هنأو هدع ةقح 5 نأ اد لا 5

 لبقي الو ةفصلاب هيلإ هعفدي نأ ىضاقلل نكي مل ةيدي ىف ىذلا دبعلا ةفص ةفصلا تقفاوف ةكم ريغ دلب ىذاق ىلإ

 لعحي نأ ىضاقلا لأسي نأ ةنيب هيلع هل ىذلا ءاش نإ نكلو هنيعب هلع نودهشيف هيلع نومدقي دورش نوكي نأ الإ

 هيلع ماقأ اذإو ) قنات *للل او 0 را نم هضقيت ما ةيرتش نم رمايو دير نق هعيبف الاض ديعلا اذه

 دقو هنم هضيق ناك نإ نمثلا هلع دريو دعلا بر ءاربإب نمثلا نمبهارتشا ىدلا ضاتل| 1:1 1 2

 م نِإو نامذلا هنع 0 هل وه دوهثلا هيلع تدنث نإف ةفصلاب هّةدتسا ىذلا هنمحو ديعلا اده ةقر ف مخ لِق

 هير هقحتساو نمض ىذلا سلفي نأ هلخدب اذ_هو انماض هل ناك كلذ نيب مف كله نإو ٠ ؛ در دوهشلا هلع تش

 ىضق هتبغ ىف هتزاجإب هلإ هعفد ىذلا ىلع ىضق نإف بئاغ وهو هبر هق>تسإ نأ هلخديو هفلتأ ىذاقلا نوكيف

 5 راح نورك ذأ هل> ديو هل قاقحت قوم دم ريغ هةقيح اذه عم لق نك هنع لطأ نإو 00-55 تصخت ملام 1 هيلع

 اذإو ( قنا خلال ) لوألا لوقلا الإ هيف زوحم الو اهلع ببغي لجر نيبو اهنيب ىنبخيف لجرل دلو مأ اهلعل ةهراف .

 هيديىف ىه ىذلا ىعدا نإف اه ىذاقلا هل ىضق هل اهنأ ةنيب اهلع لجر ماقأف لحجر ىدب ىف ةبادلا لجرلا فرتعا

 ابيرق دليلا ناك عببلا اهيف ىذلا دلبلا ىلإ اهب ثعبي ملو اهب هل ىضقملا نع ةبادلا سبحم مل بئاغ لجر نم اهارتشا هنأ '

 قدص مأ بذك ىردأال ناسنإ ىوعدب هغلبي نأ ليق فلتي هلعل دلبلا ىلإ هب ثعب اف لجرلام لإ د[ 0 اذ 3

 قوقحلا عنعال بصتغلا ىلع هقح عيضيال نأ اذهل ارظن ابكللام ىدي نم ابجرخأ نأ ىل ناكام قدص هنأ تماع ولو

 نأ الإ هيدي نم عزنت الو اهنم عنع الو رفاسم ريغ وأ ارفاسم ةبادلا قحتسا ىذلا ناك ءاوسو اه كلمت الو نونظلاب ٠

 ريقفلاو ىنغلا ةطقللا لك ايو ( قفا لالا ) هتءلس عب ىلع هريجبال انأل افاعضأ اهتمنق ئطعأ ولو اهنع:اسفن بطي

 ممرسإأك وأ ةنيدملا ال رع وهو 6 تأ سو هلع هللا نص قتلا رمأ دقف هل لحال نمو ةقدصلا هل لحب ندو 1

 راس نب ءاطع 0 كَ نب هللا دبع نب كي رش نع ىدرواردلا (انربخأ) اك نأ ارانيد نوزع ابين ةرص ٍدحو |

 هيلع هللا قص ىنلل هك الق يسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ارانيد د>و هنأ هنع هللا ىخر بلاط ىبأ نب لعوع"

 بكااط ىنأ نب لاح ىلعو ( قثأ 2 الا ) همرغي نأهزماف هيحاص ءاح 35 هلك اب نأ هرماقف فرعي ملف هفرعب نأ هرماف مسو 1

 يس أب نذإلا لسو هيلع هللا ىلص ىناا نع ىور دقو مشاه ىنب ةيبلص نم هنأل ةقدصلا هلع مرحن نمي هنع هللا ىضر

 ضايعو صاعلا نبورمع نب هللا دمعو ىهطا دلاح نب ديزو تو ىنأو كاط نأ 'ب ىلع ةنس اهذبرعت دعب ةطقللا

 كت ديس دعب 0 هلك أ زوحمال ءاوس ريكا ةطقالا ندم ليلقلاو ) ىقثا 2 11 اانا / منع هللا 2 شاملا دامح نبا

 نه الام ةطقللا تناك نإ تاعف نإ هنع طقتلملا الو طقتلمللا تفصنأ امث اهب قدصتي نأ انيمأ ناك نإو طقتللا رمآ نأ |

 فيكف ةقدصلاب هترمأ نإو هيبأ نم هئاريع الو هب قدشت, نأ هرمآ ال انأو قدصتي نأ هرمآ مف لاح طقتللا لاما



 ك2 نا

 عيسلا نم معا فلتو اهدارأ نم اهذخأب ةاشلاو ناشيعي الو امهمسفنأ نع ناعفديال ا لاملاو منغلا ةلاض ىف

 ١ نأ هل سلف عار الب اه ر 1 ناشيعي و تدعابت نإو هايملا نادر ةرهملاو ربعبلاو اين نم اهعم نارك نأ الإ

 ءاجمث اهلك اف ءارحصلاىف ةلاض ةاش لجر دجو نإو ( قفا: ةلالاه ) لبإلا ىلع ًاسايق رقبلاو امهنم دحاول ضرعي

 لسو هيلعهشاىلص ىنلانع ثيدحلا عمس نوكيال نأ هلعل رمع نبا ( ىف[: لالا ) كلام فالخ اهمرغي لاق اهبحاص

 رظنينأ كاحال ىغنيو اهذخأي نأ هتفي نأ ىغبنا رمع نبا لاق امك اهلك أ.ال لوقي نأ ىغنا هعمسي مل ولو ةطقللا ىف
 نإ ىلإ هيذئ ىف اهفقوت نأ هرمأو اهئاكوو اهصافعو اهددع ىلع ادورش دهشأو اهفيرعتب.هرمأ ةقث امل ذخالا ناك نإف

 '0000 |١ | نال لاومألا نع فعي نم ىلإ هندي نم اهبجرخأ هتامأو هلام ىقةقث نكي مل نإو اهذخأيف اهر ىأت

 كلذ نكي مل ابكرت دارأ مث اهذخأف اهدجو ولو ةنامألا لهأ نم ناك اذإ اهدجو ةطقل كرت دحأل زوحمال اهفيرعتب

 هدر دارآف اري لجر دجو اذإو ء امل ةفلاخ ىبف ايسفتأب قرخم اهنإف ةشاملا امأف ةيشاملا ىوسام لك ىف اذهو هل

 بحاح ىلع نكي ملو ىمح ناطلسلل ناك نإو ملاظ وهو الف هلك أل هذخأب امنإ ناك نإو هذخأب سأب الف هبحاص ىلع

 ' اهبحاص ىنأي تح ىلا ىف اهكرت هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع عنص امك عنص لاوضلا باقر ىف همزلت ةنؤم لاوضلا

 مل نإو اهتابمأ مسويو اهجاتن مسويو اهدحب نيح:مألا ىلع دش اك ايجاتن ىلع دبشيو ابكلامل وهف تحنانت اهو

 نافع نب نامع عنص اك عنصي نأ تبأر امرغ اهاقر ىف قلعت ةرجألا تناكف الع اا ناكو ىمج ناطلمال نكي

 مويلا ممل اهسيح مهتايعأب موق مسو فرعي وأ هسبحبف هنيعب لجر ريعب فرعي نأب بيرق هبحاص نأ فرعام لكىف الإ
 . كلذ وحمو ةثالثلاو نيمولاو

 ةريبكلا ةطقللا

 هل حوراال امن ةطقالا لجرلا طقتلا اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفا“ ةلللاث ) لاق ( ناملس نب عيرلا انربخأ )

 عضاومو قاوسألاو دجاسملا باوبأ ىلع اهفرعيو ةنس اًبفرعءترثك وأ تلق ؛ ةطقل لجرلا طقتتلا اذإف لوحبو لمح ام

 اهتلحو اهمنزوو اهددعو اهءاكوو اهصافعب فرع.و ابيف اهءاصأ ىتلا ةعا#ا ىف اهايإ هفيرعت رثك أ نوكيو ةماعلا

 لام ىبف تأي مل نإو اهءرغ ءاج ىتم اهحاص نأ ىلع ةنس دعب هل ىبف الإو اهبحاص ءاج نإف هلع دهشإو بتكيو
 ءاج نإف ءامرغلا صاخم ءامرغلا نم ف وهف تيم وأ ىح طقتلملاو ابكلهتسا دقو ةنسلا دعب ءاج نإو هلام نه

 ٌنرَوْلاَو ددشلاو ءاكولاوإ صافعلا لجر فرع اذإ ظقتلملا قفأو ةثرولاو ءامرغلا نود هل ىبف اهنبعب ةاق هتعاسو

 اهاعدا نإف قوقحلا ىلع موقت اك اهملع موقت ةنيبب الإ محلا ىف هربجأ الو هيطعي نأ الطاب عدي مل هنأ هسفن ىف عقوو
 ابفصو طقتلملا نآب ةفصلا تيصي دق هنأل هلع اهتومشقي ةنسب الإ ممملإ اهعفد ىلع ربجال ءاوسف ةثالث وأ نانثا وأ دحاو

 فّرعأ هلوق امإو « عسملاف ائيش دحأ هب قحتسإ ىنعم ةفصلا هتباصإل سيلف ابفصو دق هنع ةطقتلملا نب ةفصلا بيصيو

 نود ةطقللا اهنأ كلام ىف اهتعضو اذإ ملعتاو اهنم ىدؤتام عم اهءاكوو اهصافع ىدؤت نأ لعأ هناو اهءاكوو اهصافع

 ' ىلع ةئيبلا» سو هيلع هللا ىّلص هللا لوسر لاق امنإ ربظألا اذهو فرتعملا قدص ىلع لدتسيل:نوكي نأ لمت و كلام

 ايف ءاكرش نون وكم اهابإ مهطعن نأ انلأ اهتفص الاسف ملك اهوفصو رثك أ وأ ةرسشءنأ ول تيأرأ عدم اذهب« ىعدل

 1 قحتس سبل ًايذاك 17 دحاولا لعلو هننع ريب ادحاو الإ بذاك مبلك نأ رعت نو نيفلأ وأ افلأ اوناكولو

 "نم اربي نأ طقتلملا دارأ اذإف ( ىنا:تلالا / ًاضاق الو ًامامإ اه ىنات نأ تطقتلا اذإ جاتحت الو ائيش ةفصلاب

 "هلع ماقأف لجر ءاج مث كاح رمأ ربغب اهعفد نإ هنأل ك اح رمأب كلذ لعفيلف اهفرتعا نم ىلإ اهفديو ةطقللا ناض
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 نايفس انربخأ دقو ( ىثانثلالاف ) ثيراوما هيف تعقو ءاطع ىطعأ هنأل ىطعأ ىذلا ىلإ عجرتال اهاطعإ ٠

 انريخأو ( قفاشت الز ا اص ىف 0 اطع ن ء جي رج ننا'نكا 4

 لاف هنأ لسو هلع هللا ىلض هلا لوسر نع تراث نب ديزنع ىز ردا ا رانيد نب ورمع نع نايفس ٠

 تبا نب تحل نع حج تا از نانيد» نب اور مع نب ع نايفس 0 1 قناتعلالا 1 «ثراؤولل ىرتشارر

 اهنإو ثيدحلا ىفو رمع لاق هتاح ةقان ”ىنب نضعل تيطعأ ىلإ هل لاقف ىنارعأ هءادق رمع نب هللا نيعا دف انك لاق ٍإ

 هلع هع تقدصت ىلإف كاف : هتومو هتامح هل ع لاقف تبرطضاو تا اهءإو هثيدح ىف حجب ىنأ نبا لاقو / ا /

 احم ريش نأ نيريس نب دم نع بويأ نع باهولا دعو نايفس انربخأ ( ىفا: هللاف ) «اهنم كل دعبأ كلذف» لاق '

 اس و هيلع هللا ىلد دمع كل ىَح 5 نِكلَو و كل تت خو انأ ام لاق ؟ ؟ةمأابأ 0 تبيضق َ لاقف معا فن ىف

 تام اذإ“ هتثرول ورف باهولا ديعو نايفس لاق . هتومو هتايح هل دف هتايح ايش ا نه ىضق ةنس نيعب رأ م

 تباث ند ددزؤ هدا هوو ئم هللا كيع نب رباح ملسو هلع ل ىلد ى هلأ 29 0 ةيورت وهو اذه كرتف ( قنانتلالا /

 نس يحب ىبريخأ لاع 20 هو نوفلتخم , مهملعأ ال نادلباا لهأ ماو وع هب ىفيو رمع نبا هب ىتفيو ةنيدملاب رباح هي قفيو

 م
 ا

 لاقف ايف سانلا لوقي امو ىرمع'ا نع دمحم نب مساقلا ناش لوك عمس هنأ مساقلا نب نتحرلا دبع نع ديعس

 ءىشب ىرمعلا ىفهبحت ملهنادحرب :مساقلاو ( قناتها ) اوطعأ امفو مهلا ومأ ىف مهطو رش ىلع الإ سانلا تكردأ ام مساقلا |

 نأ زوجبو 0 دأىاا طورشلا كلت نم ىرمعلا نإ هل لقي ملو م,ظو رش ىلع سانلا كردأ امتإ هنأ هريخأ اعإ

 مماقلا ناك ول . هرهذم بهذي نه ضعبل لبق اذإف لاق . هللا ءاش نإ هفلاخاب هعمس ولو ثردحلا عم م اقل ركل 1

 اذإ هنعا اذه ىو نك مساقلا ىل رع طاغي نأ فاخأ لوقي نا ضراعم كضراعف اضيأ ىرمعلا ىف اذه لاق

 ظفحلا لهأ مهتي نأ زوجال لاق . هنودنسي هوجو نم ىورب انفصو اك ٍلسو هيلع هللا ىلص ىلا نع ثيدحلا ناك .
 نأ ىلوأ ىناا نع تبثرام انلق زوحمال لاق اذإف مسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع ىور نم“ مهتي نأ زوحب الو ليقف طلغلاب

 لاق نإف « مهنع اذه ىكح نيذلا سانلا فرعن انسلو سانلا تكردأ مسالا لاقام وأ هللا نيد لهأل امزال نوكب '

 ىوردقف هل لبق مهلوق هءزلي ةملأ كردأ نيذلا سانلاو الإ سانلا تكزدأ لوقي نأ هماع ىف مساقلا لثم ىلع زوم ال

 وهو ةقيلطت اهنأ سانلا ىأرف اهب يسنأش اهلهأل لاقف موقل ةديلو هدنع تناك الجر نأ مساقلا نع ديعس نب ىحن ١

 نأ هريغل زاج مهنع اذه مساقلا ىور نيرذلا سانلا فرعأال هذه ىف لاق نإف تاقيلطت ثآلت اهنأ هسفن ىأرب في

 نيذلا ةمثألا الإ 'سانلا لوقرال مساقلا نإ لوقي ناك نإو طورمشلا ىف مهنع اذه ىور؛نيذلا سانا فرعأال لومي

 . ةنسلا عابتا هريغ ىلع باعو هسفن ىأرب مساقلا لوق كرت دقف محلوق همز ْ

 هنريصصلا ةلمقللا تاتا

 ةلاض ىف لاقو ءاوس ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع كلام ثيدح لثم ةطقللا ىف : ىلاعت هللا همحر ( قناتنا )

 هلك أيمث ةنس هفرع, لاما ىف لاقو ٠ هل ابمرغاف اهبحاص ءاج اذإف الكف كل ىرف ةكسابم عضوم ىف اهتدجو اذإ معلا

 نأ هل ىرأ ال ىتأ الإ ءاش نإ ارسعم وأ ناك ارسوم اهلك أي مث ةنس اهفرعي لاقو « هل ةهمرغ هبحاص ءاج َنِإف اش نإ |

 هل اممرغ اهبحاص ءاج ىتف اهئاكوو اهصافعو ابفرظو !متزوو اهددع ىلع ديشي ىح ابنك ايالو هل |

 قلىمو هل 0 اهلك أب نأ بحأ نإ .فيرعت ةكسلبملاب اهدحم ةاشلاىف هلع نوكي الو هلام هيلع انيد تناك تام نإو

 هل'كلذ ناك اسكإو 6. -اميسفنأ نع ناعفدي امهنأل رقبلا الو ليإلا ةلاض ىف هل كلذ سيلو « هل اهمرغ ايبا

 (ةنيحةملا 1



 ان قاد

 ؟ملو لئاق لاق نإف؟ ملسو هيلع هللا ىل< ىنلا نع تيدا هب درءام اذه ىف نكي مل ايف 5 ىبطورش ىلع مهنإ لاقث ىرمعأ

 أمر ١

 ىف سو هلع هللا ىلص ىنلا لوق انباع كلذك و هنع نمح لا ديع ريع الإ اده.لاق مسعاقلا نأ معن ال نع لا
5 0 

 : معو : باهش نبا ري# ىر نم نيقداصاا ري انلق اذإف هريغو ٍلسو هلع هللا ىلد ىذا ك1 ةماس ىنأ نع تاهشس نأ | ريم ىرمعلا

 ىلد هللا لوسر نع تبثام نأ ماع كتبا مساقلا نع ا[ ىور 12 حجرأ مسو هيلع للا ىلد ىنلا نع اذه ىور

 مههف نكمي دق هدعب سان هلاق امت هب لاقي نأ ىلوأ ملسو هيلع هلل

 باحصأ نم ةعاس الإ سانلا لاق مساقلا لوقيال لئاق لاق نإف . مهفرعنال فا ممأو ءىث هنع مهغلب الو

 دس هلع هللا ىلص هللأ لوسر نه اوعمس 01 د

 ادبأ نوعمتجم الو ةنس ملسو هيلع هللا ىلص ىنال نولي ال للعلا لهأ نم وأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 دمحم نب مساقلا نع دعس نه ىح نع كلام انرب>أ دق هل ليقف ؛ ةنساا ةه> نم الإ نوعمتحم الو ىأرلا ةهج نم

 اهنأ نومعز منأو ةعلطت اهنأ سانلا ىأرف 5 6 اهلهأل لاق موقل ةديلو هدنع تناك الجر لاا

 اذه ىوري نيذلا سانلا نم ىردنال متلق؟ ةقيلطت اهنإ سانااو مساقلا لوق نولوقتال مل ل لكما اذإو هاندا

 او الإ دز لع نرك نأ نعول ؟سقتنأ ىأر ىف يلع ةجح سانلا ىأر مساقلا لوق نكي مل نكلف مساقلا مهنع

 ىفرمع نبا نع ظفحل انإ3. مأرب هانإ منال متأطخأ دقل ةدح ناك نكاو دعبأ ةجح سو هلع هللا ىلص

 بيبح نع جرعألا ديمحو رانيد نب ورمع نع ةنييع نبا ( انربخأ ) لسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لوق لثم ىرمعلا

 تحن انتاهنإو هتايح ةقان اذهىنبال تبهو ىنإ لاقف ةيدابلا لهأ نم لجر هءاجف رمع نيادنع تنك لاق تباث ىفأ نبا

 نبا نع نايفس ( انربأ ) اهنم كل دعبأ كلذ لاق اهم هيلع تقدصت ىلإ لاقف هتومو هتايح هل ىه رهع نبا لاقف البإ

 انريخأ لاق ىعفاشلا ( انربخأ ) تبرطضاو تربك نعي ©00تنضأ لاق هنأ الإ هلثم تباث ىنأ نب بيبح نع حجت ىنأ

 هللا دبع ع نب رباج كوق نع ىرمعلاب ةنيدملاب ىضق اقر ا ناكر راسإ نب ناملس نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس

 تباثنب ديز نع ىردملا ردح نع سواط نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نبا ( انربخأ ( مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 حاب رأ نب ءاطعنع جيرج نبا نع ةنييع نب نايفس ( انربخأ ) ثراولل ىرمعلا لعج ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 لبيس وبف هبقرأ وأ ائيش رمعأ نف اوبقرت الو اورمعتال ) لاق سو هرلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع نب .رباج نع

 ىمعألا هل لاقق ىرمعلاب ىمعأل ىضق اح ريش ترضح لاق نيرريس نبا نع بويأ نع نايفس ( انربخأ ) « ثاريملا

 ةنس نيعب رأ ذنم كل ىضق سو هلع هللا ىلص دمحم نكلو كل تيضق انأ تسل حسيرش لاقف ؟ىل تيضق مب ةيمأ ابأ اي

 لوسر نع هتوبث عمىرحعلا نممتفصوام نوكرتتف ( قفا ةلالاف ) «تام اذإ هتثرول وهف هتايح ائيش رمعأ نم» لاق

 ريزلا نب ةورعو راسإ نك ناملسو رمع نباو هللا دبع نب رباجو تبا نب ديز لوق هنأو . مسو هيلع هللا ىلص هللا

 لاق لَجر ىق نع مساقلا لوق ىف نودحي متنأو مساقلا لوق ىف مجوتل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب لمع كدنع اذكهو

 . سائلا نع مساقلا ىور امو مأرب هنوفلاخم مث ةقيلطت اهنأ سانلا ىأرف اه عنأش موق ةمأل

 هيف نكمي ةياورلا نأولاط دق نام 00 ثددح كرت ذا 3 3 ءدر نع ىورب وهو ) قتلالاف /

 ىذلل ىبف هبقعلو هل ىرمع رمعأ ن م ملسو هيلع هللا ىلص ىبل نع راج نع ةملس ىنأ نع ىره زلا ىور اذإو طلغلا

 الكبتم هتك لمأتف ها اهدالوأ رثك ىأ «تنض» باوصلاو ىو راذكه : ةياهنلا ىف لاق خلا تنضأ : هلوق (1)



 : هدانا : | ا
 عيفشلا ذخر و(9)ءارمشلا ةلزنمي اذه سيلو ذأ, هيو ةعفشدبف نوكتالو زئاج كلذ لوقي ناك هللا همحر ةفدنح انآ نإ

 بهو اذإو ( قفا ةلللاف ) اعيمج املوق ىف ضوعاا دعب ةبهللا ىف عجري نأ بهاولا عيطتسي الو ضوعلا ةميقب ةعفشلاب .

 باوشلل اهتبهو لاق نإف بهاولا لكس تهاؤلا هضيقف ائيش هل ةبوهوملا هضوع مث هضبقف راد نم اصقش لجرل لجرلا
 لوف ىف هلك 'اذهو ةبطا ءادتاك ةاقاكسملا) تناك ةعنش اهنف نكي مل باوث ريغل اهتبهو لاق نإو ةعفش اهنف ناك
 عوجرلا هل سيلف ةبحلا ىف هطرتش مل نإ بهاولل باوث ال لاق نم امأف هتدرأ لاق اذإ تاو هاولل لاَ سس

 "لبق نم ةلطاب ةبهلاف باوثلا طرتشاو بهو اذإو رخآ لوق هيفو ( عيرلا لاق ) هنم باوثلا الو هبهو 5

 لوق ىنعم وهو هبهو ءىث ىف عجري نأ هل سيلف بوهوملا هضبقو باوثلا ريغل بهو اذإو الوب اضوع طرتشا هنأ
 لوي ناك ةفنح ابأ نإف بهاولا تام ىتح هل ةبوهوملا اهضيقي ملف هرم ىف ةبه لجرلل لجرلا بهواذإو الا :

 لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو « ةيصو رك ذ ىف كلذ نوكي نأ الإ ةيصو هل نوكي الو ذخأي هبو زوحتال لطاب اذه ىف ةبملل
 بهاولا تام ىتح هل ةبوهوملا اهضبقي لف ةبملا هضرم ىف لخرلا بهو اذإو ( قنا لال ) ثلثلا نه ةزئاج ى
 امهنع هللا ىضر سابع نبا نع حاب ر ىنأنب ءاطع نع ةاطرأ نب جاجحلا . ةثرولل ةبحللا تناكو ءىشهلاةبوهونلا نكي مل
 ناكو ةضوبقم الإ زوجت ال ةبهلاو تزاج تماع اذإ ةقدصلا لاق مهاربإ نع ضألا . ةقوبقم الإ ةقدصلا زوحنال لاق

 ىف عجري نأ بهاوال سياو ( قفا ئلللاف ) فسوي ىنأ لوق وهو . ةقدصلا ىف سابع نبا لوقب ذخأ, ةفينحوبأ
 . رثك وأ لقاضي لق ١] هلا

 [نع هللا نذر ىعفاشلاو كلام فالتخا.باتك نم. ىرمعلا قالا
 تاقف اهاطعأ ىذلا ىلإ عجرتال اهاطعي ىذلل ىه لاقف هبقعلو هل ىرمع رمعأ ىمت ىعفاشلا تلأس ( عِئرلا لاق )
 . حسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلام ثيدحو سائلا ثيدح نم ةاثلا ةنسلا .لاق ؟ كلذ ىف هكا
 ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نا دبع نب رباج نع نمحرلا دبع نب ةماس ىنأ نع بابش نبا نع كلام (انربخأ )
 هيف تعقو ءاطع ىطعأ هنأل غاهاطعأ :ىذلا ىلإ عجرتال اهاطعي ىذلل اهنإف هبقعلو هل ىرمك رمعأ لحجر اعأ» لاق
 ةنيدملا لهأ رباكأو ةنيدملا ريغب راصمألا عيمج ىف علا لهأ ةماع ذخأيو ذخأن اذهو ( قثا لالا ) ثيداولا

 لاقق اذه فااخت انإف ىعفاشلل تلقف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تباث نب ديز هللا دبع نب رباج عم اذه ىور دقو '
 دلعس نب ىحب ىنربخأ لاق اكلام نأ هيف انتبحح نإ تلقف ؛ سو هيلع هلل ىلص هللا لوسر نع هنوورت متنأو هنوفااخم

 هل لاق اهيف سانلا لوقي امو ىرمعلا نع دمحم نب .مساقلا لأسي .قشمدلا الودكم عمس هنأ مساقلا نبا نمسلا دنع نع ١
 ىرمعلاىف مئاقلا هباجأام ( قفا ةلالاف ) اوطعأ امفو مهاومأ ىف مهطورش ىلع مثو.الإ سانلا تكردأ ام مساقلا :

 دف زئاج اهيف طرشلاو لاملا نم ىرمعلا لوقي نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف مهطورش ىلع سانلا نأ الإ هريخأ انو ءىّقلا
 ءالولاو هقّعي نأ ىلع دبعلا ىرتشي لجرلا لبق؟ىه امو لئاق لاق نإف . مهل زوح ال اطورش مهلاومأ ىف سانلا طرشي 3

 6 لدت ةئسلاو انلق طرمشلا اذه لاطبإ ىلع لدت ةنساا لاق نإف.. لطاب طرمشلاو قتعملل ءالولاو رح وهف هقتعف عئابللا ْ

 ُدصق هب دصق ناكول ءهللا همحرب مساقلا لوق نأ عم اهومتكرتو ةزرم ةنسلاب متذخأ مف ئرمعلا ىف طرششلا لاظإإ لق 1

 ذخأنو ءارمشلا ةلزرنع وه لوقي' ىلل ىلأ نباناكو» لصألاو اظقس .كلذ لبق لعل خلا عيفشلا ذخأيو:هلوق(١) ١ ياست

 . ةححعصم كلا ررحو ؛ لمأتف )» خلا عييفشل 0

5 



 سس

 ب 500 لك يكل تاهل وهاولا كلا ىف ابق ثدح دق هلأ ىرت آلآ ارح اهتحاط دنع تذاَر

 لومي ىلل ىفأ نبا ناكو ذخأب اذهمو ؟ طق كلم مو'هل هب و دف عجدإ نأ تداولا ني ةيراخلا تدلو

 ةيراجلا تدازف اراد وأ ةيراج لجحرلل لح رلا بهواذإو ( فانتا ) دلولا ىفو 02006 نأ هل

 لاح ىأ ةيراجلا ىف عجرب نأ كلذ طرتش لذ فليوتللب هو, هنأ لك د ىدلا كتهاولل "شيل رادلا قب وأ هيذي ق

 ايفصنب عجرب نأ اهقلط مث اه.دب ىف تدازف ةيراج ةأرملا قدصأ رك 2 ذا تدار تناك

 ءانبلا ةميق هتطعأ نإ : هل لاقيو هم هده الو هءانب لطبيب نأ هل نوكي الف كلع ام ىنب امإ ىتابلا نإف رادلا امأف ةدئاز

 اراد ابقدصأ ول امك اههفصنب عجرت الو اهبحاص 1 هعكشل] ىف كتلعو للا نركك 4 انآو ناذلا تكا فدل

 ثداح هنآل هل ةبوهوملل دلولا ناك تدلو ةيراجلا تناك ولو ىنم ريغ هنم ةميق رثك أ اينبم هنأل ابفصنب عجرب مل اهتنبف

 دلولا نآك لوخدلا لبق تقاط مث ةقدصملا ةأرملا دب ىف تدلو ول ام امل ةمدخلاو جارخلا د اما يعمم هك

 1 ةفيح ابأ نإف هلابع ىف وهو الكأ أو هنبال هتيراج لجرلا بهو اذإو. كلذ دارأ نإ ةيراخلا فصن» عجرو ةأر هال

 دق ناك نإو هيأ لابع ىف دلولا ناك اذإ لرَع لل نأ نبا, ناكو ذحأي هبو لعبتي نأ الإ زوحم ال لوقي ناك

 ةينراج هنبال لجرلا بهو اذإو ( قناة ةلللاف ) هتأرمال بهو اذإ لجرلا كلذكو ةزئاج هل ةبملا هذبف كردأ

 كلذك نكي مل وأ هلايع ىف ناك ءاوسو .نبالا ابضبقي ىتح ةمات ةبحلا نكست ل اغلاب نيالا ناك نإف هلابع ىف هنباو

 | الو دو ألا نأ ىأر هنأ نانع نعو .نيغلابلا ىق مهنع هللا ىضر. باطخلا نب رمعو ةشئاعو ركب ىنأ نع ىور

 ةقدصو ةلحن و ةبه لك اذكهو ( ىناخشلال ) رغصلا لا> ىف الإ مهل زوحب ال هنأ ىلع لدي اذبف اراغص اراك

 زيلجرل اراد: لجرلا بهو اذإو ىطعملا ضيقت الإ متت الو ضوع اهبلع ذَخ وبال ىتا اياطعلا نم أبلك ىبف ةمرحم ريغ

 دخاو لكل مسقي نأ الإ ةبهلا كلت زوجت ال لوقي ناك ةفينح ابأ نإف اعمح هاضيقت مسقي امث عاتما كلذو اعاتم وأ

 لاكو رثا وق لسقو دحاؤا ناثا بهو اذإو ذخأي اذه.و ةزئاج ةيملا لوق, ىلل ىنأ نبا ناكو هتصح امهم

 'ادبع وأ اياث وأ اماعط وأ مسقت ال راد ضعب نيلجرل لجرلا بهو ادإو ( قفا ثلللاف ) ءاوس امه فسوي وبأ

 دبع وأ مسقنتال وأ مسقنت امهنيب اراد نانثا بهو ول كلذكو عيبلا زوم اكةزئاج ةبحلاف ةبحلا اعيمج اضبقف مسقنيال

 ةقدح ابأ نإف هل همسقي ملو هحاصا هتصح امهدحأ بهوف نيلجرل رادلا تناك اذإو ةملا تزاج نمقو لحل

 ةماواعم ةفوس## الإ ةبلا زوحم ال لاق هنأ كلذ ىف هتيح نمو ذخأب اذهبو زوجت الو ةلطاب اذه ىف ةبهلا لوقب ناك

 انك هلاثلا/ اذل لح نم اقسو نيرسثع دادج نينمؤملا مأ ةشئاع ل هنأ هنع هللا ىضر ركب ىنأ نع انغاب ةضوبقم

 ناك ه2ف كلت ل األ «ةئرولا نإبراصق ثراولالام وه امإو هتضبق وكت مل كنإ» ةشئاعل لاق توملا هرضح

 , بهوف نيلجر نيب رادلا تناك اذإ لوقي ىلي ىنأ نبا ناكو ذخأِب هبو ةضوبقم الإ ةبهلا زوحت ال لوقي متهاربإ

 اهضبقف لجرل اراد نالحرلا بهو اذإو ةزئاج هذهو ةمولعم هذهو ةببلل هنم ضق اذبف هبيصن هيحاصل امهدحأ

 , نيب راذلا تاك اذإو ( ىنان لال( ) ذخأي ةبو نينثال تناك اهعأل ةبحلا دسفت الو ةفدح ىنأ لوق ىف زئاج وبف

 4 الو هل ةب ءهوملا ىد ىف تاك نزكم نأ .صفلا ق5 رئاح ةيهطلاغ ةسملا ضيقف هبيصن ةحاسا اههدحأ بهوف نيلجر

 | ناك اذكه اذه ناك اذإف هل لبكو الو وه اهنود لئاحال نوكي ىتح اهنيبو هنيب ىلخو امر اهماسإ وأ ابق هعم ليكو

 ٠ ميلا ىف اضبق نكي مل امو ةبملا ىف اضيق ناك عيبلا ىف اضبق ناك ام عويبلا ىف ضبقلاك تابحلا ىف ضبقلاو « اضبق

 | فلولا ةطبقو اضوع اهنم كلذ دعب هضوعمث اضرأ وأ ارإد اهضبقو ةبحلالجرلل لجرلا بهواذإو ةبهللا ىف اضبق نكي مل



 تدل يالا ف
 ناكام ةنامأو انيد مبلضنأ هلإ تراص نمت اهلو ىلاو» وأ قبارق نم رادلا هذه هيلإ تراص نك مادخل

 ىخاق ىلو ةنامأ الو ةوق وذ مهف سيل نرق ثدح نإو ةنامأو ةوق وذ ةقدصلا هذه مهملإ ريصت ىذلا نرقلا ىف

 نكي ل نإ ميش كلذ ناك ام امحر ىلإ سانلا نرقأ نم ةنامألاو ةوقلاب اهنيالو لمحم ن ه هذه قةدص نيياسملا

 نإف نيماسملا نم مكاحلا هراتخ' لجرف مهف كلذ نكي مل نإف مهلع انمعنأ نيذلا ىتابآ ىلاومو ىلاوم نث مهف كلذ

 هلبق نم هالو نم ىدل نم م احلا ا ةنامأو ةوق هل لجر ىللاوم ن م وأ ىدلو دلو نم وأ ىدلو نم تدَح

 فاخ ام حلصيو رادلا هذه نم ىو ام ردح نأ اهملي لاف لكك لعف تح انيمأو ايوق ناك نم ىلإ اهدرو

 ةلغ نم عمتجم امب اهنكسو اهتلغ ىف دازتسملاو امل حالصلا هيف ام اهنم حلصيو با وبألا نم امف حتفيو اهنم هداسف
 نيماسملا ةالو نم ىلاولل سيلو محل تطرش ام مهنيب ءاوس ةلغإا .هذه هل نم ىلع هنم قس ام قرفي مث رادلا هذه

 ناكام مهلإ ريصت ىذلا نرقلا نم د>أ ىدب نم الو, اهلع انيمأ ايوق ناكام اهايإ هتيلو نم ىدب نم ابجرخم نأ
 رازقإ ,لع نبق. ةيالولا تبجوتللبا نم موف دع وهو 2ع ىو الو ةنامألاو ةوقلاب اهتيالو بجوتس نم مهف

 ديش نمو نالف نب نالف ؛ نالف نب نالف

 ةبهلا باتح

 « تالا ىف ءاضقلا باب ١ ىعفاشلاو كلام فالاتخأ ىف مجرتو

 نافطغلا ىنأ نع نيصحلا نب دواد نع كلام انريخأ لاق هللا همحر ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ )
 هنإف ةقدص هجو ىلع وأ محر ةلصل ةبه بهو ن.»لاق باطخلا نب رمع نأ سحلا نب ناورم نع ىرملا فيرط نبا

 كلام لاو كابم ضن 1 نإ انف عجري هتبه لع 1 باوثلا هب دارأ اعإ هنأ ىربةبه بهو نمو اههف عجري ال

 اهضبق موي اهتميق بهاولا ىطعي نأ هل بوهوملا ىلع نإف ناصقن وأ ةدايزب باوثلل بوهوملا دنع تريغت اذإ ةبهلا نإ
 نإ هتبه ىلع بهاولا نأ اهباوث داري ةبملا ىف رمع بهذ دقف ىعفاشلا لاقف ' انبحاص لوب لوقن انإف ىعفاشلل تلقف
 انف عجري نأ هل ناك - ملعأ هللاو  هيهذمىف ابفاعضأ ىطعأ ولو هتبه نم ىذري ىتح رايخلا بهاوال نأ اهنم ضدي مل
 دنع ديزيف ةمأ وأ دبع رايخلا هيف هلو ءىثلا عميس لجرلاك ناكو اهذخأ هل ناك ةدايزب هل بوهوملا دنع تريغت ولو

 جبهذمو هتدايز ترثكف ةعببملا ةمألا وأ عييبلا دبعلا داز نإو هضقن هل نوكسيف علا ضقت عئابلا راتخيف ىرتشملا
 . باطخلا نب رمع نع متيور ام فالخ

 « ةيهلاو ةقدصلا باب » نييقارعلا فالتخا ىفو

 ىنهرك أ تلاق مث اهرهم نم هلتكرت وأ تقدصت وأ ةبه اهج زإ ةأرملا تيهو اذإو: للا همحر ( قفانل الا ١

 لليل ىفأ نبا ناكو كلذ نم تلعف ام اهملع ىغ» ا 000 ناك ةفدح ابأ نإف ةنيس كلذ ىلع .تءاجو
 تعطو وأ 22 ابجوز ىلع ةأرملا تقدصت اذ ذإو ( قنانشلالا 0 نطباو كلذ لع 057 لقأ لوقي

 تلطبأ ةأردلا رهقلا عضوم َّق تل كلذ ىلع اهبهرك أ هنأ هنأ ةنيبلا تماقأف هيلع اهل ناك نيد 0 اهرهم نم هل

 ةريغص ةيراج تناك وأ ةقفنلا مظعأو ءانب اهانبف راد ىهو هل ةبوهوملا اهضبقو ةبه لجرلا بهو اذ !و هلك اهنع كلذ

 ةبه لك ىف الو كلذ نم ءىش ىف بهاولا عجرب ال : لوقي ناك ةفينح ابأ نإف تكردأو تدشوح اهعنص وأ ا



 ظ د5.
 هبحاص ىلع مهنه دحاو مدقيال لغو اهانكس ىف اعرش ميكو مهريغد مهاثنأو مترك ذ ءاوس اهبف متلعجو مويلا دعب

 ن. نيايلأ نيب راصو جوذ دنع تمادام اهةح عطقنا ابجو اد : تتابو نوم ةدحاو تحوزت' اذإف ىناني جورت ملام

 1غ تناك قالط وأ جوز تومي تعجر اذإف جوز دنع تناك 0 رش مق نونوك ىقدص نه قب 5 ىقدص لهأ

 5 جرح ظراقلا اذه لثم لع ىف:ىان, ؟نم ةدخاو: تجوزت الكو جوزتت نأ لبق هيلع تناك 5 ىراد نم اهقح

 ن.٠ تام نع« لكو جوزب الإ قتدص نم نهنه ةدحاو جرختال امنع اتيم وأ ةقلطم اهيف اهقح دوعيو ةحك ان ىتقدص

 دحاومهنم قبي يف ىلصل ىدلو ضرّمنا اذإف ىلصل ىدلو نم هعم 0 ىلع هقح عجر مهاشأو ماكد ىلع كلو

 ىّدلو دلو ناك مث ءىث ىدلو ريغ ن. تانبلا 'دلول سيلو ىلصا | روك ذلا ىدلو دلو ىلع اسح ةقددلا هذه تناك

 جرو ءاوس اهف ألاو 0 ىلصا ىدلو هيلع ناكام لثم ىلع هذه ىتقدص ىف روك ذلاو تانإلا نم :روكاذلا

 ٌتانإلا نه زوكذلا ىدلو :ن٠ ثدح نم لكو هقالط وأ جوزلا توم اهيلإ درتو جوزلاب ىتقدص نم مهنم ةأرملا

 دلو نم قبيال ىتح هعم نيقابلا ىلع هت عجر من٠ تام نم لكو ىدلو دلو عم ىتقدص ىف لخاد وبف روكذلاو

 روك ذلا ىدلو داو دلو ىلع طرشلا اذه:لثع ةقدصلا هذه تناك دحأ ىلصل ىدلو دلو نه قبب مل اذإف دحأ ئدلو

 دلو نه اذدبأ ثدح نم مه,يلع لخديو هقارفوأ هتوع الإ درتو جوز اذ دارألا اهنم جرح مههسن دومع ىلإ نيذدلا

 اقام مهتم, ىلإ دعبأ مث نيذلا نرقلا ىلع اولسانتام دلو دلو نم هبسن دومع ىلإ نمت نرق لخدي الو ىدلو دلو

 ا فا دلو نم نؤك نأ الإ مهباستنا دومع ىلإ نيذلا ىنانب دلو نم دحأ مهيلع لخدنالو دحأ نرقلا كلذ نم

 ةيبأ لبق نم هابإ قدالول ىقدص م,يلع نيذلا نرقلا عم لخديف هبسن دومع ىلإ نيذلا روت ذلا دلو دلو نمر

 اوخسانت وأ اولفس نإو مهبسن ىدومع ىلإ نيذلا ىدالوأ دلو نه قب نه ىلع ادبأ ىتقدص اذكه مث همأ لبق نم ال

 دودع ىلإ دحأ مهنم قبب مف مهلك اوذرقنا اذإف هبسن دومع ىلإ دحأ قبام رثك أو بأ ةئام مهنيبو ىنيب نوكي ىتح
 نورك نءأو ىنأ لبق نه نيجاتحخلا ىمحر ىوذ ىلع ىلاعت هللا هول بهوتإلو عابتال ةقدص سبح رادلا هذبف هبسن

 سبح رادلا هذبف دحأ مبنم قبب ملو اوضرتنا اذإف ىنه دعبألاو مهن ىلإ برقألاو ماتا مرك تاواوش اعرش اذ

 مجاشأو محركذ اًولسانتام مثدالوأ دالوأو مدالوأو مم ةقاتعلاب ىنابآ مهملع معنأو مهملع تمعنأ نيذلا ىلاوم ىلع

 )0 اا01 ]ف ارضرما اذإف ءاوس ةيالوب ىالوم راص 0 هو ءالولاو هسا لاو لإ ندف ميكو رسم

 نك انْلآَو ءارققلا ىلعو ليسلا ءانب أ ونيلسملا ةازغ نم اهم رع نمىلع ىلاعت هللا هجول ةقدص سبح رادلا هذبف دحأ

 |0007 0٠ ضرآلا هللا ثري ىح اوناك نم ةراملاو ليبسلا ا طاطسفاا لهأ نه محريغو رادلا هذه ناريج نم

 وأ اع ايلع انسءأ امنالو ىلع ايوق ناكام ىنوم دعبو ىنابح ىف هتيلو ىذلا نالف نب نالف ىنبا رادلا هذه ىليو

 ردَقِب ققذص لهأ نم نكسلا دارأ نم ناكسإ ىفو ابمسق ىف لدع'او امل تناك نإ ةلغ ربقوت ن.ه هيلع ىلاعت هللا

 ىلع 1 انيد مبلضئأ ىدلو نم ابيلوأ ابيف ةنامأ ةلقوأ اهتيالو نع فعضب ىنبا نالف نب نالف لاح تريغت نإف

 لقتتتو ايف هل ةيالو الف هتامأ تريغت وأ فعض اذإف ةنامألا ىدأو ىوقام ايدليو نالف ىنبا ىلع تطرش ىنلا طورشلا

 َنرَقلا كلذ نم اهيلو هللإ ةقدصلا هذه تراص نرق لك مث ىدلو نم ةنامألاو ةوقلا لهأ نم هريغ ىلإ هنع ةيالولا

 ةوق ىقدص هلع نم لضفأ ىلإ هنع اتءالو تلفن ةنامأ ةلق وأ فعضب اهياو نمت هلاح تريغت نءو ةناءأو ةوق مهلضفأ

 قب ٠١ ىدلو ىلع تطرش ام لثم ىلع ةناءأو انيذ مملضفأ هنم ايلي هبلإ هذه ىتقدص تراص نرق لك اذكهو ةنامأو
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 رودلاونيّضرألا ْريَجَأ لئاق لاق نإف اج وح ناك ةنس نيضرألا ىفو نيضرألاو رودلا نم درو ةتسدف سيل امتدجسلا ١"
 نيضرألا ورودلا 5و نع الومةههل وفن ل 1 نأ نآقأ نآك دجاسلادرأو لغت نوضرأاهنًالالكرودلاو ةنسنيضرألافنأل 0

 هيف اولص.نأ سانلل نذأو ابابهل جر تتائادستق هراداق كحر ىن ارق - لاكرز ىلإدجاسملا ىف زواحت مت دجاسملا زاحآوا 0

 اذه باعف ( قنا كس اا( 0 هقئوو هةسحن مالكلاك ةالصلاب هنذإ لعحو هس الو هذقوب ملكتي م م وهو انكو اسنح نك

 ربشأ ث.دحعاو مدقلا ىف نيماسملا تاقدص لبج اذه الاقو هند رثك أو.انرك ذاع هلعاجتخاو هابحاص لكل

 كو لدتعا 3 م هلع اها: رجأ ام ىلع نيضرألاو رودلا قى تأه را تاقدصاا اوزاجأو اع الحم نأ ىعش نأ نم

 كلذو ضبعت ل وأ تضيق اممحاص اهم ماكت اذإ تاد رحملا تاقدصأا زوحب لامف لوق نا لاقف اق فسوبي ىنأأ

 اولو مهو مهريغو اءبمع هللا ىضر ٍبلاظ ىلأ نب ىلعو باطخلا نب رمع لثم انلبق ناك نمل اعابتا اهانز رع

 اهب مالكحلاب ةضوبق» ريغ اهوزا>أ دق مثلو ةذو.ةد الإ اهزيحمال نأ ىف ميفلاخم نأ زوحي الف اوتام تح مهتاقدص
 نه دحاو ريغ ىنريخأ ( قئانتلالا ) لاق ا" فسوب وبأ ابق لاق امو ) قنا تلالا ) امتزاجإ ىف مهقفاونقا

 نسحلا هدعبابمل وو تام ىبح هتقدص ”لع ىلوو ةصقح كل هدعب املعجو تام ىح ةتفدضو ورع نأ لع لاو 2 1

 ريغ نع ىنغلبو تتام تح اهتقدص تيلو ٍلسو هيلع هللا ىلص قا لوسر تنب ةمطاف نأو امهنع هللا ىذر ىلع نبا

 باطخلا نب رمع جهسو هيلع لل ىك قتازدأ فو( قناتن "لالا ) تام ىتح هتقدص ىلو هنأ راصنالا نم دحاو

 هرمأي لو ازئاج ضيق الب هارث اذهبف ازئاج عتصامىأر هنأ ىلع ليلد ابلصأ سيو هضرأ رع لبسي نأ هنغ هللا ىخر

 لوسر اماع هلبق نه ال مالّسإلا ىف ةأدبم تاقذصاا تراصاملو هيسح إذ دإ هربغ ىلإ كلم نه رمغ هحرخم نأ '

 هنود اهزوحم ناكل اك انحرم نأ 0 لَو ايلصأ نمدح اذإ 4ب 5 مق نك ملف رمع ملسو هيلع ا ىلص هللا

 سو هيلع هللا ىلد ىناا رخأ ىف ناك اك املي لاآو نود امترع لسن ايلصأ رس ناب مت ةقفدصلا نأ ىلع ةلالد

 ءارافك كلذ قولا ملو هيلع ةرافك ال نأ ىلع ةلالد ماكتيبو ساحبو لظتسيو موصي نأ ليئارسإ انآ

 نم ىلإ ام قدصتمللا اجر ىح زوال لاقذ تامرحلا تائدصلا ىف سانلا ضعي انفلاخو ) .قنانتلالاف (

 0 هق جان اذ .اهريغو تافوقول | تاقددأا قار مث م هريغو انفصو اء هبلع ةحملاو هلع اهزوحم

 . نمي الإ مح
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 0 ف ةقينو

 ةحد ىف ىتالفلا نالف نب نالف هتك باتك اذه :لاق ءالدإ ىعفاشلا انربخأ َلآق ( ناملس نب عيراا انربخأ )

 ىف رصم نم طاطسٍفلاب ىلا ئرادب تقدصت ىنإ اذك ةنس نماذك ربش ىف كلذو هرمآ ناو و ةلكف 00 7

 نادلا هده نك رأ عييمج لقفل عبارااو ثلاثاو فاك اذك ىلإ ىهتني رادلا هذه ةعامج دودح دحأأ اذكر مرا 0

 ليلق لكو اهةفترمو اهقافرأو اهلام لياسمو اهقرطو امرايع ن4 كلذ “ريغو باوبألاو 0 تشل اهتداعو :

 هباوث بلطو هللا هول ةلبسم ةتب ةقدص اهتسيحو اهن :ه جراخو اهيف لادا وه قح ل كو اهنمو ايف وه ريثكو |

 ريخ وهو ابيلع نمو ضارألا انا ثري ىتح تبهوت الو ثروتالو عابتال | ةمرحم اسح ةعحر الو اهف ةيوتثمال 3 ٠

 تطرش ام ىلع هلع اهل تقدصت نمت هريغو هسفنب املي نالف نب نالف ىلإ اهتعفدو يلم نه امتجرخأو نيئراولا .

 ثدح وأ مويلا ابح مهنم ناك نم مهاثنأو مهر كذ ىلضل ىدلو ىلع اهن تقدصت ىنأ هبف ىطرششو اذه ىناتكى تن

 .هأ ع«تافدصلا عصوف اهيلع مجرت قتعلا باوبأ بقع ارو ةقثرلا هده هتحسن )) ىث ين.ةلبلا جارسلا لاق 0 ا

 ل راك



 اهطرش نإو هطرش اهب ىدعيال طرشام ىلع تناك جوحألاف مهم جوحألا ىلعلاق نإف ءارقذ وأ ءاينغأ اوناكءاوسف

 [طرشام ىلع تناك جاوزألا تومو قارفلاب ابيلإ نءجريو نجوزت اذإ اهنم ءاسنلا 0 ءاسنو لاجر ةعامج ىلع

 ابنَغ اوجرخم وأ ءارقق اولخديو ءاينغأ اوجر وأ اراغص اولخديو نيغااب اهنم لاجارلا جرم نأب طرش نإ كلذكو

 .اهنم هجرخأخبم ىوس كلام اهتعفنملقب اذإ ناك كلذز وكب نأ طرش امفيك ارو_ضحاول> ديو ةقدصلاهب ىذلا دلبلا نع

 كنك وقوملا تاقدصلا ىهو نيطا ى ةفداخلا

 ءاج حير لاقو لاقلاحب زوجت ال لاقف تافوقوملا تاقدصلا يفساناا ضعانفلاحو ؛ هللا هر ( قئاتشلالاف ) ' - 7 0 0 3 1 و آس :

 سجحلاو ( ىف[: *:لإ|5 ) ىلاعت هللا ضئارف نع سبحال حي رش لاقو لاق سلا قالطإب ملسو هيلع هللا ىلص دمحم

 تناك نإ ةبئاسلاو ماحلاو ةليصولاو ةريحبلا ن.. انفصو ام لعأ هللاو ابقالطإب لس هيلع هللا ىلص هللا لوسر اخ للا

 لعالو هللا ليس ىف الو دلو ىلع اراد سح ايلهاج انباع ام لبق ؟ تفصو ام ىلع لدام لئاق لاق نإف ملاهبلا نم

 اهقالطإب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاجف ماحلاو ةليصولاو ةبئاسااو ةريحبلا نم انفصوام تناك مهسبحو نك

 سبح لك قالطإ لمتحم و تفصوام لمتحم وهف لئاق.لاق نإف ابقالطإ لجو زع هللا باتك ىف انيب ناكو لعأ هللاو

 نع نايفس انريخأ معل ليق ؟ هقاطملا سرجلا 0 ةح راح لاومألاو رودلا ق سا اذه أ ىلع لدي ريدم ئه لوف

 ملالام تنصأ ىلإ دهنلا لوسراب لاقف رخو هلع ٌّك ىلد يىنلا لإ 0 ءاح لاق رم ئا نع عفان نع رم نب هللادبع

 «هترك لبسو هلصأ سبح » لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ( لجو زعهللاىلإ هب برقتأ نأ تدرأ دقو طق هلثم بصأ

 اهيف ةجحال ىلاعت هللا ضئارف نع سال لاق احن رش نأ تافوقوملا تاقدصلا لطبأ ىذلا ةج>و ( قه اال

 ضئارف نع سدح اذد ىف نكي مل ةجح ناك ولو ةجح نوكيال دارفنالا ىلع حير كوف كوكي هنأل هدنع الو اندنغ

 ْنِإف لاملا ن« ةغراف احبحص اهم قدصتملا ناك اذإ تاقوقوملا تاقدصلا انزجأ امنإ لبق ؟ فكو لاق نإف لجو ره هللا

 هللا ضئارف نع سبح نيلاحلا نم ةدحاو ىف سيلو كلذ هضرم نم تام اذإ ثلثلا نم الإ اهزمب ملاضيرم ناك

 هيف عنصي هلا« عي كلام وهو ابجرخأ وف ىلق هنع ثروت مل تام مث احرحص ايسبح اذإو لئاق لاق إف ىلاعت

 نإف ؟زوحبأ هأب اجو اهانإ هعاب وأ ا اهبهو ول تيأزأ كدنعو اندنع اذه نم 00 ابجرح نأ هل زوحنو ا

 وهو ىطعأ هنآل ال لاق نإف ىلاعت هللا ضئارف نم رارف اذبف لبقال لاق نإف ؟هنع ثروتأ تام مث لعف اذإف ىلقمعن لاق ِ ا 3 : 0 2 0 م 3

 سخال كلوقو ىل اعت هللأ ضئارف عوقو لق احيحد اهم قدصت ةقدصلا اذكهو لئقوىللاعت هللا ضئارف عوقو لشقو كلم

 توه دعب, نوكت اعإ ضئارفلا نأل ثاريملا ىف هللا ضئارف نوكست نأ لبق هلعف هنأل لاحم ىلاعت هللا ضئارف نع

 ةليصولاو ةريحبلا ىنع« ىف اهنإ لاق نأ تاقدصلا لطبأ نه هلإ راص ىذلا ةجحو ( ىتنإئءلازاؤ ) ضرملا فو كلاملا

 ' ىلاعت هللا هلعج رماب اهتعفنم كللع كلام ىلإ ابجرَخأ دق هل لبق كلام ريغ ىلإ هكسلم نم ابجرخأ اهديس نأل ماحلاو

 5 امكتف نائبا اميف كلام كَ هتعفنمالو هتفر جرح 1 ماخلاو ةلمصولاو ةريحبلاو لسو هيلع هللا ىلد هلوسر هاسو

 مو كلذ ٌزاج هل دجسع قدصت اذإ لجرلا نأ معزي لوقا اذه لوقي ىذلاو ( ىفا::لالا ) ؟رخآلاب امهدحأ سيقت

 ا 717 كلم هكلام ناك ام هنم كلي كلام ىلإ هجرخأ لبف هل لق اذإف هيف
 ىلص نم ىلع افوقوم ةقدص ناكو هكلم ىف دعب 35

 اه راج ام الإ ةنسلا فالخم ةجح هلع نك ل واف ىلاعتو كرابت هلل هلعجو ةالصلا هيف ىلص نم كلم نكلوال لاق
51 

 زودللا ىف قالخلا بقع ةئاسلا ةمحرت دعب عييرلا ىنعي  مجرتو وهصنام هتخسن ىف ىنيقلبلا جارسلا لاق )١(

 , هححصم هتك ها « خلا سبحلا ىف.فالحخلا ؛ هللا ةعاط ريغ ىف



 دع هأ/ ب

 نع كلام هنربخأ « معن :تلقف ؟ ةيدجلا هلوبق ىلع اليلد دحتفأ : لاق اهءاوث دارت ةيدحلا ىنعمو اهماوث داربال ةبه اياطعلا

 زيخ هيلإ برقف لخد مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع ن حرلا دبع ىفأ نب ةعدر

 «ةيده انل وهو ةعدص امل وه» لاقف ةريرب ىلع هب قدصت ءىش كلذ اولاقف «مخل ة ةمرب رأ ل أ لاقف تيبلا مدأ نم مدأو

 0 واه رو < ردذلاو نيذرألانم دودحم هنومس, دوهشلا ناكام لك تلق ؟ةمرحم ةقدص ركل نأ رك ىذلاام لاقف

 ةتدصلا نوزيحمال انباحصأو قبقراا تزجأ فيكف ىضمنم تاقدصىيفرودلاو نوضرألا امأ لاقفقيقرااو اهرومعم

 تبأرفأ اعرز لخناا ىف لعاو لخنلاو رودلاب فلسلا قدصت هل تاقف اه ؟ قدصتملا ضرألا ف اونوكب نأ لإ فدا

 نأ الإ هيلع ةجحلا له عرزلاو لخنلا ىضارأو رودلل نافلاخم امهنأل ةربقم الو ماي ةقدصلا زيجأ ال َلئاق لاق نإ

 مالا كلذكو ريغتت دقو دودحلاب فرعي اعإ كلذ ناكف عدزو لخم ىضارأو رودب اوقدصت فلسلا ناك اذإ لاقي

 هع هووشلا ةفرعم ىف مدختأ يناعأت دببعلا نوفرعي اوناك اذإف لاق هيلع ةجح هذه لاق اريغت نإو دحم نافرعي ةربقملاو

 تفصو امت برقا مهنإ لاق ؟اهدودح فرعت ضرأك اوناك مهناي ايعأي اوفرع اذإ مهنأب رثكأ وأ لخنلاونيضرألا ىنعم ىف

 ضرألا لخديءاذه لكف تلق مهتعفنم عطقتتو نوقبأيو نو لا ةقدصلا كلطبأ فيكف تلق

 تناك اق ليساا اهم يهذيو رادلا مدهنتو اهم تهذيف لرسلا اهيلع كا ءاملا باهد قكرألا برت ا

 هءاهذ ىف انل ةيانجال ديعلا كلذكو تلق لجو رع هللا ءاضق نم اهيلع ىنأ امف انل ةيانج الو ةفوقوم ىبف ةمئاق

 ترا ةمر# ةقدص هنأ منغلاو رقبلاو لبإلا لثم ذورشلا هيلع عطقو هنيعب فرع ام لكو ( قفا: _ةلالاف ) هصقن الو

 مهتافصو مهاسنأو ممنايعأب نيفورعم موق ىلع اهكلام اهب قدصتي نأ تامرحملا تاقدصاا مثتو لاق ةيشاملا ىف ةقدصلا

 هتفص وأ اهب قدصت موي هنيعب فورعم لجر وأ موق ىلع هذه ىرادب تقدصت امم قدصتملا لوقي نأ كلذ ىف عمجمو

 ةقدص لوقي نأ كلذ عم نوكيو اهجرخأ موب اهتعفنم هكسلم كلامل هكلم نم ابجرخأ امأإ نوكي قح هبسن وأ

 دحاو ناكاذإف ةديؤ» ةقدص لوقي وأ ةمرحم ةقدص لوقي وأ ةثورو» ريغ لوف, وأ ثروتال لوقي وأ بهونالو عابتال

 2 لاح 2 هبسنالو هئيعب كعب 0 5 نم ىلع ةمرحم ةقدص لاق نإو ادبأ اثاريم دوعت الف ةقدص'ا تمرح دف اذه ند

 كلام ىلإ الإ هكلم نم ابجر نأ روي الو ةخسفنم ةقدصلاف هنيعب ىدعب ناك نم ىلع ةمرحم ةقدص لاق وأ نالف

 ةقدص هرادب قدصت ولو اهب قدصت, لبق تناك م اهن> اص كله ىف تداع تسفنا اذإو هيلإ ابحر موي اهفاهل ةعئنم

 امم قدصتملا لجرلا ضرقتا اذإف ادبأ ةمرح تناك دعب نم قالب لو مهنايعأب موق ف[ هس ل

 قدصتىذلا ل>رلاب سانلا ب رقأ ىلع اهانددرو ادبأ اهلا ة ةمرحم ةقدص هذه كاكا ءاع اهم قدصتاا موقلا وأ هيلع

 قدصت اذإ اهانخسف امتإو هانعت ىف ناك ام وأ أنةصو ام دحاوب ةثوروه ةعجار ريغ ريصت ام إ ةقدصلا عجرت موب اهب

 ةعفنم كاع ال أل :ةعنت# كلام رع لإ كات ل“ جرح نأ زوحمال هنأل اهتعفنل كلامال ةقدص ٌتْدَقَع نيح تناكف اهم

 ةمرحم هتقدص ىف لقي ل اذإ امأف ايف ةعقنم كلام ىلإ الإ كللاا اهنع لوزي الو قتعلاب هسفن ةعفنم دبعلا كلع [5 اهسنن

 تامرحللا ريغ لاومألا هب كال امب كلك تابحلاك ةقدصلاف قدصاملا طرش نم ارمب رحت ىنعم ىف وه امت انلقام ضب وأ

 وأ هدعب تلبس اهتعفنم كلم كلام ىلإ امم قدصتي مون تامرحلا تاقدصاا ىف ءاوسو « اياطءاا نم اهريغ وأ ىرمعلاكو

 تزاجام لك تاقدصلا ىف ءاوسو لاحلكب عيب مرحب كلذ لك عفدت مل وأ قدصتملا ريغ ىلإ وأ هللإ تعفد وأ لبست مل

 نأ طرش نإف اهتعفنم نه هيلع اهب قدصت نأ قدصتملا طرشام ىلعو امهريغو رادو ضرأ نم تامرحلا تاقدصلا”هيف

 مهاسنأو مهنامسأب مهيلع ابطرشش نإف طرتشا ام ىلع كلذف ةعفنملا نم ةدايزلا وأ ةمدقتلاب ةرثألا ضعب يلع مهضعبل

 ((« -هع)
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 ىلإ تاقدصاا تفرصو تلعف دقف تلق « ال لاق؟لصأ ىلإ الصأ فرصيو هلبقي الف هلثم قا مث هب لوقيف صودنم ريغ

 تاقدصاىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب نع ثيدحلا كيتي نأ زوجنأ هل تلقو « كدنع ناقريفم امهو لحنلا

 جدأ نوكت امنإ مجدنع لخنلا ىف نولوقي مث ميدنع زئاجلا الإ نولعفيال مو اهولوو اهب اوقدصت مهنأ ىلع لدي 001

 هارع مثدنع اروثأم اذه ناك ولف لاق : تلعف دقف تلق : ال لاق « هلثم تاقدصلا اولعجا لوقتف تاضوبقم نوكست
 نم ملعأ الو نيبكملا لوق هنأو هيلع ةلالدلا ىلع رابخألا نم ىفرضحام ضعب كل ترك ذ دق تلقف ؛ نويزاجحلا
 اوركذدق مريغو ىلعل ؟ نهتاقدصاا هذهلهأنأل هأكل تفصوو ( ىفإ:_ للا )هفالخ لاق ادحأ نييندملا ىمدقتم

 مسقلا ةروبشم ةمئاق تتبث مث ةيراج هيف مهتاقددو هتقدص ىلي لزي مل قدصت نمو هنع هللا ىضر ايلع نأ نم تفصوام

 ىنجأ وأ همحر ىذ وأ هنبا ىلع قدصتي لجرلا ىف لوقت امث لاققف « ةصاخلا ربخ نم ىوقأ اذهو مويلا ىلإ عضوملاو

 لاق : معن تلق ؟ ايف عجرب نأ هيلع قدصتملا اهضبقي ملام هل نوكيأ ليبستلاب ةمزحلا لبس ىف الو ةمرحم ريغ ةقدصب

 كلا تلهو ىنعم اعوطتم كللع تقدصت .ىنعم تلق ؟ ىل اذه نيأف لاق « معن تلق ؟ لحنلاو تابحلا ليبس اهليبسو

 لحمو ةقدص ملسا هيلع عقي وهو اعوطت٠ كتيطعأ كريغ الو هكيطعأ نأ ىنمزاي مل ىلام نم ءىث وه اهعإ هنأل كتلحنو

 تمولوهكمل«أ نأ ”لع هتددرفهكتطعأ ول ىلع مرحب سيلو اياطعاا ءامسأ نم كلذ ريغو فورع»و عاتمإو ةلصو ةبهو

 تلق؛ادب أ هجوب ةقدص مسا اهم زادقو هريغ وأ ثاريمب كنع اهكللمأ نأ ةمرحم ةقدصب كيلع تقدصت ول ىلع مرح ام هنأ نأ

 ىراصنألا ديز نب هللا دبع نأ مزح نب ورمع نب دمحنب ركب ىنأ نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ معن هل

 ةديرب نبا نع ىنيدملا ءاطع نب هللا دبع نع ةيواعم نيناورم تعمس وأ ةقثلا انربخأو ( ىف[ لال ) ثيدحلا ركذ

 هللا ىلص هللا ل وسر لامف تتام اهمإو دنعي 0 ىلع تقدصت ىنإ لاقف سو هيلع هللا ىلدىنلا 0 نأ هنأ نع ىللسألا

 ىنعم ىف هنيعب دحأ ىلع هلع بجاو ريغ هب قدصتام تلعج ملف لاق « كئاريعب كل وهو كتقدص تبجو دق» ملسو هيلع

 عفاش نب ىلع نب دمحم ىنربخأ معن تلق ؟ تفصوام ىلع ليلد نم لبف ةبجاولا ةقدصلا هل لحمال نمل لحن تابهلا

 تنب ةمطاف نأ ىلع نب ديز لاق هبسحأو هتيب لهأ نم دحاو ريغ نع نيسح نب نسح نب هللا دبع ىنربخأ لاق
 لخدأو مبيلع قدصت هنُغ هللا ىضر اءلع نأو بلطملا ىنبو مشاه ىنب ىلع امام تقدصت ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهذخأ هنأ ىنربخأو هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ةقدص ةنيدملا ىلاو ىلإ جرخأو ( قفاةشلالاف ) مثديغ مبعم

 ىو مشاه ىنب ىلع هنع هللا ىضر ىلع اهب قدصت اهيف اذإف ىلع تئرقف اهب رمأف مهدنع تناكاهنأو عفار ىنأ لآ نم

 مهْنم ةمطاف الو ع مس لو ةضورفملا ةقدصلا مهبلع مرت بلطلا ونبو مشاه ونبو لاق «مثريغ مهعم ىمسو بلظملا

 برش ناك هنأ هيأ ند ده نت ردعح نع دمحح نع مها رإ انريخأ ( قنانتلالا ) ىنغ مهمفو اريقف الو اينغ

 ةضورفملا ةقدصلا انيلع تمرح ام لاقف ؟ هل لبق وأ تلقف ةنيدملاو كم نيب سانلا امعضي ناك تاياقس نم

 معن تلفق؟ اعوطتم مجريغ نمو مهنم ىنغلاو ىلطملاو ىمئاحلا ىلع لجرلا قدصتي نأ زيجتفأ لاقف ( قئان شالا )
 نأ زوحب هنأ دجت لبف لاق اعوطت ىنغلا ىطعي نأ سأب الو ءاطع ىه امتإ اعوطت ةقدصلا نأو تفصو امال الدتسا
 نع نآيفس انربخأ تلق ةجح هن رك ذاف لاق ىنغلا ىطعي نأ سأب امو عضوم اذه نم ةلأسملل ام تلقف ؟ ىنغلا ىطعي
 لاق هنع هللا ىضر باطخلا نأ نع نع ىزعلا دبع نب بطيوح نع دز نبيا بئاسلا نع ىرهزلا نع رمعم

 دخايو اهدخانال ناك لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ الإ ال تلقث ؟ دحأ ىلع اعوطت ةقدصلا مرحم ليف لاق ىنلمعتسا ا 7 1 --_. و . -

 نم تاقدصلا ينعم نأل كلذ ربغل زوو امب رح هقلَخ نم هنابآو هب هللا هعفرام ىلع اهايإ هكرت زوحب دفو ةيدهلا



 اهدر وأ اهب هل ىصوأ نم تام نإ هلام ىف عجر»و اهيل داهشإلا دعب هتيصو ىف عجرب نأ ىصوملل نإف اياطعلاب فقولا ٠

 اياطعلا نيب قرفت تنأو هاوس اياطءااو فقولا نيب ةنيابملا نم تعنتماو اهاوس اياصولاو اناطعلا نيب تنياب فيكف

 ريغ ةيطع'ا الو ةيراعلا ىف اذه لوقت الو اهاطعأ ىذلا ىلإ عجرتال اهبحاصا ىه ىرمعلا ىف لوقتف انيب اًقرف هاوس

 ةنساا فقولا ىف كل تفصو دف : تلق ٠ ىنمزاي كلذفلاق ؟ اهتعبتا ةئسلا تءاج اذإو ؛ تلق . ةنسلاب لاق «ىرمعلا ٍ

 ملام ايف عجري نأ اهبحاصلأ فقولا ريغ اياطعلاو ةيهلاو لحنلا ثيأرأ هل تلقو « هعبتت ملو ةباحصلا نع ماعلا ربخلاو

 لبق تام نإو ايف عجريال لوقي انباحصأ نه كلوق لاق نف هب تبوقت نيف : تلق : معن اق ؟ ذل اهلغج ْنْم اهْضّش ٠

 الإ هيف زوجم الو مقتسإال لوق اذهف لاق « هيلوق نيب ىوسيف فقولا كلذ ىف ّنوكي اثاريم تعجر اهطعأ نفااهضبقب

 امإو « هايإ اهناطعإ ىلع ربجو هل اهلعج نمل تمت ةيطعلا وأ فقولاب ملكت اذإ تلق م نوكي نأ امإ نيلوق نم دحاو

 هل نوكي نأ ادبأ زوجي الو اهطعأ ن« ضبقب منت ملام عجري نأ هل نوكيف اياطعلا عم ضيقتلاب الإ ميال نوكي نأ

 هكلم ىلإ هتافو ىف عجرت مل هك ىلإ هتايح ىف عجرت مل اذإ هنع ابكلم هثراول نوكي الو اهئاطعإب ماكت اذإ ايشبح

 نأ لكم اذهو كل ضبقي وأ هضبقت مل ام هيف عوجرلا ىلف كل تبهوام لكو لاحم لوق اذهو . هنع ةثوروم نوكشف ٠

 وخل 1 ويطل الإ متيال رمأ لكو عوجرلا ىل ناك هذخأ راتخخ لبق تعجر نق تلق نإف فلأب ىدبع كسب دق لرنأ

 اع رثكك[ ايف ئدتعإل لاق تاكل در نإ ته ك1 نكحاو هللا ءاش نإ تلق اى اذه تلقق . دحاوب كلم نأ

 تفصو امم رثك أ ايف ىدنعام لاق ؟ تاقدصلا تانثإ اندنع هب كمزل ام ترك ذام ريغ ةجح اهيف كل ليف تفصؤ/

 نيرجاهملاثرو دقو ةمئاق ةفورعم ةنيدملاب راصنألاو نيرجامملا تاقدصنأ تفدو امفف تلق هللاهمحر (قنانغلالا 0

 مويلاىلإرهد لك ىف ماكلا ميعنش هعد ىلإ ةحاحلاو مهلا 5 كالهإلاو ندلا ووذ دالوألاو بئارغلا ءاسنلا داكالاو

 ىلص نمل هيف نذأو ادجسم هانبف هراد نم اتنب لحر جرخأ ول لوقت تنأو ؟ملعلا مومج عم اهتزاجإ تركنأ فيكف

 هجرحم مل هنأ اذه كلوق ىفو هيف نيلصملل نذأ اذإ هكلم ىف دوعي نأ هل نكي ملو نيلصنلل افقو ناك هفقوب 0

 كمزليىذلا سبحلا لثمناكف هنعب كلامريغ ىلإ هجارخإ ناك هكلم نة هجارخإ ةالصاا ىف هنذإ ناك ولو كلم 7

 كلما: كلاب ه2[ ا لاومألا ىف كفهارأ] نم ةنسلا هب تءاحام ىلإ تدمعف حبرش ثيدحل اهقالطإ

 دصقلا تزواج مث « ْمسو هلع هللا ىلص هللا ومر باحصأ نم دحأ نم بخ الب دجسملا ترجو ةلسب ةتلطن أف هّسفن

 اوضقي نأ نيناملا ىلع بيعت تنأو مالكلاب 'هجرخم انمإ مكلم نم هبحاص هجر مو هبحاص كله ا 00

 هملكد ال لزانملا عني وهو امال و اعتني هارإ نضاح ةيلع رزخلاوا راد ل رلا زا- اذإ ةنس نيرشتعو ةريثع ةزاخم

 انقو  هفقوب قطني مل وهو  دجسملا بحاص نذإ“لعمتو لوقلا هلاكتي امنإ قولا لطتنال زوطلاو تنس 00 0

 ناكنإا وهو اذه لوقت وادع هلا كلوق نم ةزايهلا ىف نييثدلا لوق نم  ةحملا ىف ىوقأ وهام بيعتو هيلع نكرف.

 ءاش ىم مرعنم  هلو.ال لاق . مهيلع ةقدص نوكنأ:: نيتنس وأ ةنس اهولزمي .نأ جاحال هرادف:نذأ ىل كيارأ هل اةلئر ا

 اباع دق انيبخاس نإ لاف. . هفقوي, لكس الوب رادلا نو ةحارغ نسل ىف اذه لذ مل فيكف“: تلق« اف لوزتلا نم ٠

 نيح امهفارفب افعض الو هلإ اممعوزس ةوق انلوق دازام هل تلقف « تاقدصلا ةزا>إ ىف مكلوق ىلإ اراصو مهبحاص لوق ٠

 امهدنع حصي دق نكلو لاق « هنالهجي اناك ايلع هبلإ اهجر نيخ اذافأ اههتماع امو ؛ دعسأ هيلإ عوجرلاب انو ءاقرإف ١ ١

 تلقو هللا ءاش نإ امل ريخ لاح لكب عوجزلاو امبماقمو اميعوجر ناك ف يك لعأ هلل كتم ا مل نأ دع ءئذلاا 5

 ربحت (ض زاعب ةضراع نإ و هب لوقف صوفتع ما سو هيلع هللا ىلص هللا لؤسر نع خلا ةئأب نأ ملاعل زوحبأ هلا



 دل يان

 " نأو اعابتا اهزاجأ اممإ هنأب امف حتحاو تومي ىتح امحاص املو نإو زوجت اهنأ ىف كلوق لاق تاقدصلا زاجأ نيح

 / اهجرم م نإ لجرلا نإ ىلإ نيبرصبلا ضعبو ابف انبهذ دق انككلو' ونام ئح اهولو كلسلا ئم اهم نيقدصتللا

 نيناملا ضعب انءباتو ء تابملا ةلزخن اطزأأو ةضقتنم تناك هلع اهب قدصت نمل هتايح ىف هنود املي نف ىلإ هك-ام نم

 نيعباتلا ن٠ دحأ نغ ٍفرعأ امو تفصو ام انفلس نع انظفح دق هل تاقف ( ىف[ ةلللاو ) تابحلا ىف انفلاخو اهنف
1 

 م

 . ىلع ةجح هلوق نوكيال نم مهنم هثدحأ ءىث الإ اذه امو هتايح ىف لاو ىلإ امم قدصتللا ابعفدي مل نأب ةقدص لطبأ هنأ

 "اذه هل تلق كلع لوقلا اذه موقأ انأو لاقف هعبتاف هيف نيب رصبلا ضعب لركوأ مكلوق عمس هلعل يردأ او دحأ

 ' 7 هلل ىصر قيدصلا, ركب انأ نإ لوقاف كباحصأو لنباحصأ نم هلاق نمل هب موقأ لاق؟ هب موقت فيكف هفلاخم لؤق

 اال ١ زل اكإو كل نك هتضقو هتتزح تنكول انل لاقق هظبقت لبق ضرف اقسو نيرشع دادج ةشئاعا لحم

 3 ا اينوكع مث الح مثءانبأ نولجني لاجر لاب ام» لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نإو ثراولا

 ,قح دلاولا نود دلولا اهزوخم ةلحم الإ ةلحم ال ىديو ىلام لاق هنبا تام نإو هينلحن ىنأ لام لاق مدحأ

 ' افادلول زوحم دلاولا تل د لاف هع دقأ ىحر نافع ند نابع ىلإ ىشا هنآو ماهيب قحأ تام نإ نكت

 هل تلقن ةقرتنم اهنأ نم تمعز ٠م معز الو اذنه ىلع اسابق تافوقوملا تاقدصلا نإ لوقأف « اراغص اومادا»

 5 قيرفتلا وأ ليوأتب ىلوأ امهنيب عجل رثكأ وأ نيبنعم ىف اتفلتخاو ىنعم ىف تاقدصلاو ىه تعمتجا ول تيأرفأ

 ىلع اهدر مث اهطعأ نم تمت ول فقولا ىوس اياطعااو لحنلاو ايلك تابملا تيأرفأ هل تلقف قيرفتلا لب لاق

 ا |1121 ن1 لخأ كللا هوجو نم كلذ ريغ وأ ًءارش وأ ثاريع هلإ تعجر وأ هنم اهلبقي مل وأ اهاطعأ ىذلا

 آ 000001 ا! انفو نا مل اذإ كفقولا دجتفأ تلق : معن لاق ؟اهنبحو اهعي هل لح اهيطعأن ل تمت وأو تلق : معن

 . تلق آل : لاق ؟ هنع اثوروم نوكي نأو هتبهو هعب هيف هل نوكي اكلم هلع فقو نم هكلع وأ هوجولا نه هجوبي ادبأ

 تلق : معن لاق ؟ لصألا ةك وامت ريغ“ هيلع تفقو نمل ةعفنلا ةكولممو لاح لكب بكلام كله نم ةجراخ فوقولاو

 "0001 قلَذَك تلك ةصوفم الإ زوال اهنأ ىف لاق ؟ اييناعم ن. دحاو ىنعم ىف فوقولا هبشت اياطعاا ىرتفأ

 ا 0 |7 نإ زر فكف تلق : هماكحأ شعب فلاخ نإو ترك ذام ىلع هتسق لاق الصأ كلوق تلعج كارآف

 ادحاو اكلس» اهلك اياطعلابا كلست كارأ لئاق كل لاق ول تيأر وأ؟اهريغ اراطعلا نم ترك ذام ةفااخم ىهو هفالخم

 ا( هنأ عجريو هو هع نأ هل ناك هرعشأ وأ هدلق وأ هتاس وأ مالك, هسفن ىلع ىدمحلا بجوأ اذإ لجرلا نأ معزأف

 "هل ل ب ىف هن لمحت "الام لاو ىلإ لجر عفد ول لوقت تنأو تاق ءال : لاق ؛ كلذ رسل و رطل نيوكاسل

 تدمعف تاق دحاو ه>وب اءاطعلا ام لاق معن لاق ؟هعقدي لب ىلاولا ىدي ند هدر 3 هلنكي ١ اعوطتم هب قدصتي وأ

 انآنم تعنتماو هفلا ام ىلع سابق هتلعحت تاءرحلا تاقدصلا نه هتزاجإب راثالا تءاجو ةنسبلا هيلع تلدام ىلإ

 'ةيصولا نأ معزأ انأ لئاق كل لاق ول هل تلقو : لاق . هنيبو هنيب قرفت هيف لصأ ال امي هنم برقأ وهام هيلع سيقت

 ١ وم د اهلعحم و هل ىدوملا ىلإ ىصوملا ايعفدي اب كلك ؟ ةصوق» ةضولا نوكت فيو لاق . ةضونةم الإ زوحمال

 3 بهم اكو“ ء ةيصو ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا املزنأف هل كلامي لجر قتعأ م زجن مل امعقدي ل نإو تزاجخ تام نإف

 ” ةحصلا ىف اراطعلل ةفلاخت اياصولا نأل لوقأ لاق ؟ ملو كل لاق نإف : تلق ء هل كلذ سيل لاق . ةصو نوكيف ضرما

 .انلق : افالتخا هف لعأ انو انقلملا نع هظفحأ ام لاق . فلسلا نم انفصوام ريغب زؤحب كل لاق نم رك ذاف : تلق

 ةشآ اباطعلاب .اياصولاو : تلق ..امهنيب قيرفتلا نم ادب اودجو ام لاق «.اياطعلا نيب اوقرف نيماسملا نأ كل نابف
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 . ْ ءرعإ 00 "0 4 5 ع 1

 نع عفان نعانوع نب هللا دبع نع ىضاهلا بيبح نب رمعىنربخأو (قفا 3 “لالا ) «ةرمثثلا ليسو , لدالا ساح اا ١

 و. 2 «هنم 0 وأ ىلإ بجعأ طق الام بصأ ملريبخ نم الام تدصأ ىنإ هللا لوس راي لاقباطخلا نب ره نأ رمعنبا

 مث هنع هللا ىضر باطلا نب رهع هب قدصتف «هرمه تلبسو هلصأ تسبح تّكشنإ »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف

 ىلا سبحلا ريغ قاطأ ىتا سبحلا نوك نأ الإ زوحم الف اتباث اذه ناك نإ لاقف ( قفا: لال[ ) هب هتقدص ىكح

 ةنم لقأي, كذنعو .اندنع موقت ةححلا تناك نإو اذه نم ريك 1 انذنعو تباث كدنعو,اندنع اذه تلا 0

 ؟عابتالا امو لاقف اسايقو اعابتا تلقف ؟ هيلع اهم قدصت نء اهضبقي مل نإو تامرحملا تافدضلا توك لاق

 اع كلذ 'لدمرع ليسيو هلاك كصأ سمع نأ دان هلام نك سو هيلع هللا لك هللا لوضر رع لاش ل 1

 : لاق « هريغ اهيلي ال « سو هيلع هللا ىلص ىناا ردأب اهرمت لكس هتقدص سبح ىلي ناك رمع نأ ىلعو سبحلا ةزاجإ

 لوألا ىنعاو معن تلق ؟ كلذ طرتشا « اهرم لبسو ابلصأ سبح » سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق لمتحيفأ : لاقف

 لصألا سيج هماعفأ سيحلا هو فريال 'رمع ناك اذإ تلق ؟ ىهامو لاق ىرخأ ةلالد ربخلا نم هلعو امهر هظأ

 اهجرخم نأب الإ متتال تن تناك ول اهنأل هيلع امسبح نملو هيلع املي نم ىلإ هيدي نما مج رح نأ هماعبن 00 داو

 نكلق مجرام هلع ةنكسلو «هب الإ متيال سدحلا نأل « هناعي نأل وأ اذه ناك هنود اهماب نمىلإ ةيدينم سحملا

 رءأب قدصتملا باطلا نب رمع لزي ملو هتقدص صقني ءىشوه اهلي اهكاسمإ ىف الو اهف ديزي ءىث هيدي نءاهجارخإف

 صر بلاط ىنأ نب لع كر : لو ىلاعتو كرابت هللا هضق ىح هتقدص انغاب مذ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلاعتو كرات هللا تيدل تح اهتقدص ىلت مالسأا اهملع ةمطاف لز 1و لحو رع هللا ىتل ق> عبنيب هتقدد ىلب هنع

 نع تاقدصلا انظفح دقلو مهماوهو رمعو ىلعو ةمطاف دلو ن. ىلعلا لهأ كلذب انربخأ ( ىقنانعلالاف )

 ىتح مهتاقدص نولي اولازب مل ممنأ مهلهأو مهدالوأ نه ريثك ددع ىل يح دقل راصنألاو نيرجابملا نه ريثك ددع

 تفصو كل تاقدصلا نم ةكءو ةنيدملاب اندنع ام رثكا أ نإو هف نوفلتءال“ةءاعلا نع مهنم ةماعلا كلذ لقني اونام

 انرك ذ دق انك نإو فلكتلاك اهف ثيدحلا لقن نأو اوتام ت> اهنولب فلساا نه نودنمملا اهب قدّضتي لزب مل

 قالطإب دمحم ءاج حببرش لوق ند اهب كبحاد اهلطب أ .ىتلا للعلا اهبفو تاقدصلا انزجأ امنإ انك اذإف اذه لبق هضعب
 عابتاو ةنسلاب الإ هلك هل كلا٠ ريغ ىلإ كمل ن٠ هكلا» هجرخم مث اك ولمت لاء نوكي نأ زوال هنأب سحلا ١

 (ف لاقف ؟ادحأ اهولوي ملو اهوزاح اك اهزوحم نأ يف م,ءابتا كرتنو رثك أ اهمتزاجإو اه زاجإ ىف مانعبتا فيكفراثألا

 لد ةرمثلا لبستو لاا لصأ لصألا سبحم نأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زاجأ امل ها تلق ؟ سايقلا نه هيف ةصخلا '

 نأ الو هعب هكلال نوكي ال اسوم لاملا ريصب نأ ىلإ طرمألاب هكملم ئم لاملا كلا٠ ه>رخخ نأ زاجأ هنأ ىلع كلذ

 نأل هاوس لام لكل افلاخم الام اذه ناكف هئاريمالو لصألا عيب هلع هر ىلبس نانوكي ال اك لاحم هلإ عجرب '

 دلع نأ 7 م 7-4 >أ ىذلا كلا هل زو و:هتبهو هعد كلل كلاملاف كلاييلإ لا جر هاوسلام لك | ١

 هحرذأ ىذلا قتعاا فوقوملا شودحلا لاملا عماجو كاملا هو>و ند كلذ ريغو تا ةيهو ع هيدي ند ه>ورد

 سرحلا كلم ام هتبقرل' كله الب هسفن ةعفنم هكل٠ نكلو هسفن كالا ريغ ىلإ هللا هلعج ءىثب هلام نم هكلام

 لاما كلع نأ هسفن ىلع امرع هدب نم كلما هحارخإب ناكو لاملا ةبقرل همم كلل ريغب هل لاملا ةعفنم لعجأ نم

 كلعال هنأ ىف هترافم دعلا ناك نإو « نيدنعم ىف اعمتجاف ادبأ ءىثب دبعلا كملي نأ امر ناك م اننإة

 هلام لئاق لاق ولف نوئمدآلا كللع امنِإ اكلام نوكمال لاملا نأ كلذو كلام لاملا ةعفنم كلل اك ةسفن ريغ هسفن عشا ١

 لوف رح 1 هديعل لاق اذإ وهو احلا هتعقملو كلم ١ ةنذل افدقو 3 نكي م ا لاق واو ار نك ١ نيك تل

 فسويوبأو « كلوق نولوقي مهنأ انماع دقو اثيدحو اميدق مهماكحو نيبكملا ءاهتف اهمف لاق دق لاقف هسفن ةعفنم هكله



 ةنع ثرويو هعدب وأ هتسمم هريغل 6 اكلم هدب نم كلاملا هحرخأ اه ةاحلا 3 اناطعلأا نء قاف هحولاو 01 لاحم

 ةطعلا ىطعملا هلع درب وأ هاطعأ نم ثرب نأ كلذو « هوجوب هكلمي نأ هيدي نم هجرخأ نمل لحم اياطعلا نم اذهو
1 

 ظ
 ةطعلا هذهو هريغو ليستلاب اهانعم ىف ىتلا الو ةمرحلاريغ ةقدصلاو ةيملاو لحنلا لم اذهو اهانإ هعسوأ هل انموأ

 ادا0] دلت لف ١ ضيقاالب زوحم ةلّثتلاو ةمرحلاو اهاطعأ نم رمأب اهضيقو اهاطعأ نه دابشإ : نيرمأب 3

 نم هضبقي ملو هنم عنص ام هيف ةقدصلاو هرحخو تيبلا هغالب هكلام ىلع نوكي دئلقت ريغب هباحنإو هقايسو هراعشإو

 ١ ضِق هل هخبق نمت هل هريغ ضبقوأ هسفنل اهيطعأ نم ضبقب الإ متيال امه سبح ريغب هب قدصتام كلذك سيلو هل لعج

 هل كلذف هيطعأ نم ضق لبق هتيطعىف عجر ىتمو « هضبقي مل ام هايإ هاطعأ نم هعنع نأ هيطعمل اياطعلا نم هجولا اذهو

 . ىطعملا نع اثوروم ءاطعال أدتبم ءاطع هتثرو ايطعي نأ بحأ نإ رابخلاب ىطعملاف ةيطعلا ضبقب لبق ىطعملا تام نإو

 ةثرول ىرف ىطعلا اهضبقي لبق ىطعملا تام نإو مهنع اهسبح ءاش نإو هل "ىلإ بحأ كلذو لعف ابكلم مل ىطعملا نأل

 اذك نالفلف تماذإ لاقف هتايحيف هلىصوأ نمل ةيصولا ىه توملا دعب ةيطعلاو : لاق . ىطعملل متي ل اهكلم نأل ىطعملا

 سيلو هدعب الو ىطعملا نم ناك ضبق الب ماياصو ايادولا لهأ كلم تام اذإف تعب ملام ةيصولا ىف عجرب نأ هلف

 وأ راثالاو ةنسلا ىف دوجوم اذه نأ هلإ انبهذام لصأو : لاق  امات اكلم ممل وهو ممل ىصوملا هوعنع نأ ةثرولل

 . اسايقو اعابتا هنيب انقرفق امهنف

 تامرحلا تاقدضلا ىف فالحلا

 اهلبسو ةمرحم ةقدصب قدصت نم لاقو تامرحملا تاقدصلا ىف سانلا ضعب انفلاخف : هللا ةمحر ( قئاتشلالات )

 ىل لاقو اهضيقي مل وأ هيلع اهب قدصت نم ايضبق هتوم دعب هثراولو هتاح ىف قدصتمل كلم ىهو لطاب ةقدصلاف

 فرعأ ال لاق : اهقالطإب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسَر ءاج ىتلا سبحلا فرعتو هل تلقف سدحلا قالطإب ملسو هيلع هللا

 نسدحلا فرعأ هل تلقف ( ىف: غلاك ) ؟ اهريغ سبحلا مسا هيلع مقي اًئيش فرعت لبف مرحتلاب سحلا الإ اسد

 لاق لجو زع هللا باتك ىف ةنيب ىهو هيلإ تبهذ ام ريغ ىهو !,قالطإب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاج ىتلا

 لهأ ناك ىلا سبجحلا هذبف « ماحالو ةلصو الو ةبئاس الو ةريحب نم هللا لعج ام ) لجو زع هللا لاق تلق اهرك ذا

 لجرلا نأ ىهو اهايإ هللا لاطبإب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلطبأو اهف مبطورش هللا لطب اف اهنوسبحم ةيلهاجلا
 هل قتعلاب اهببش كلذ لعجمو هبوكر مرحيف هربظ ىمح دقىأ ماح وه هنم جتنأف حمتلأ مث هلبإ لحف جنت اذإ لوقي ناك

 "لعالو كّوالو ىل نوكي ال ةبئاس رح تنأ هدبعا لوقيو اذه ضعب قفاوي ىنعم ىلع ةلصولاو ةريحبلا ىف لوقو

 ناك اف ( ىف: لالاف ) كتبيس دق ملاهبلا ىف اضيأ هنإ لبق معن تلقف ؟ اذه ريغ ةيئاسلا ىف لبق لبذ لاق كلقع

 : قتعلا تدثأو هكلام ىلإ ماحلاو ةلصولاو ةريحللا كلم ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسردر ماهبلا ىلع عمن ال قتعلا

 اهسحم ارربت اضرأ الو اراد هتملع ةلهاجلا لهأ سيخ لو بسنتلا يح لثمي هل محو ةيئاسلا قتعأ نمل ءالولا لعجو

 كيش سبا مسا همزل امن جرم نأ كلسيلو سبحلامسا اهمزلي تاقدصلاف ( قفا ) مالسإلا لهأس بح امإو
 فحل نبا رمح نب هللا دبع نع نايفس انربخأ تلقو تلقام ىلع لدي لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخم الإ

 ل هللا لوسر ىنأف اهارتشا ربيخ نم ميس ةثام كلل باطخلا نب رمع نأ رهع نب هللا دبع نع عفان نع ىرمعلا

 ٌلَاَقَف لجو زع هللا ىلإ هب برقتأ نأ تدرأ دقو طق هل*٠ بصأ مل الام تبصأ ىنإ هللا لوس راب » لاقف ملسو هيلع هللا



 1 ةإ 0 ؟ 1 ا و 3 1 07 70 ١

 هيلع ىمح ان ىبعم 00 5 » كلذ اوأر نإو هنع هللا ىضر رمع مداظي مو( قنانتلالا ) مهتماظ دق ىنأ ىلإ "

 لاك ماا اك اصلاخ ممل ازوح ىلا لعجو ىنغلا لهأ نود ةجاحلا لهأل ملسو هلع هللا لص هللا لوس

 لبق احابم ناك دقو ةجاحلا لهأ نم.هل ىمح نا ىلا كلذكف هترابع لبق احابم ناك دقو هريغ نوداشلا
 لع تيم اه هللا ليبس ىف ِهِلَع لمحأ ىذلا لاملا الول هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لوقف كاذ نايبو لاق . تقلا

 لاخدإ ىأرو اومحم نأ .نيملسملا نم ى 2 جاتحم نأ (©0)هيلع لمحم امل الإ محم مل هنأ اربش مثذالب نم نيماسملا ٠

 ثيح -هف اوعريو اولزيي نأ نيماسملا نيبو هنيب لاحب الق ضرألا نم رمع ملام لكف ىوقلا نود لاه فحل! |

 لضفي امو ةيزجلا معن نم هللا ليس ىف هلع لمحم امل هلعجف نيماسملا ماوع ةحلصمل ىلاولا ىمحاَم الإ انوءاش

 ةوقلا لهأ نود فعضاا لهأ ةيشامو نيماسملا لاوض نم هيلإ ريصب امو ءابلهأ نم هبلإ جاتحم نمل هدعبف ةقدصلا
 نأ هل دصرأ نمو نيباسملا ةعاجبكلذف هللا ليس يف لمح نم نأل هوجوب ةعفنملا ماع اذه لكو ( قفا تلالا ) '

 ةعاجل كلذف هتيشام هل تيعرف نيماسملا نه فءض نم كلذيكو ؛ نيماسسملا ءافعض ةعاج كلذف ةقدصلاة شام نم ىلع : ١

 تكل ول امهنإو الا ومأ ىف !مهتومل فوعنبازو نافع نبا عجن لجديال نأ,هنع هللا ىضر رمت اف 1

 . ةيشاملا ريغ ىنغ هل نع عنص, كلذكف نيءاسملا ىلع الك ريص. نمت انوكي مل امهتيشاد

 املا

 . هوجو ةثالث مهطاومأ نم سانلا ىطعيام عييمج لاق ىلاعت هللا هخر ىعفاشلا انربخأ لاق ناماس نب عسنرلا انربخأ

 اقرتفم ةاتحلا ىف اياطعلا نم ناهجؤلاف : دحاو ةافولا دعبو : نابحو ةابحلا ىف اهنم اياطعلاو « اهنم هةجو لك ب عشت مث

 هل هضيق نوكي نم ضبق وأ ىطعملا ضبقو ىطعملا مالكب « نيرمأب متيرخآلاو ىطعملا مالكب متي امهدحأف « عرفلاو لصألا

 ىلا نم مالكلا هب جرخ اذإ ناك امن ىطعملا اهضبقينأ نود ىطعملا مالكب مت ىتلا اياطعلاو ( ىف|[ئ.هلا] ) اضبق

 تامرحلا تاقدصلا ةيطعلا هذهو ادبأ هجوب مالكلا هيف هنم جرخام كلع نأ ىطعملل نكي مل ىطعأ ام ىلع ازئاج هل

 مل نإو نيفوصوم موق ىلع اسوبحم لبس امث اياطعلا هذه ىنعم ىف ناك امو نيفوصوم موقوأ مهنايعأب موقىلع تافوقوملا ٠
 ةزئاج ىبف هذه نم ةيطعب هشفن ىلع لجرلا دبشأ اذإف ( قفل ) نسحلا مساب مرح وهف امرح كلذ مسي

 جي لب لاح ىلع هنع اهشب> اهتيطعمل سيلو اهيطعم ىدي نم اهذخأ هيلع ماق ىهو « اهضبقن مل وأ اهضبق ءاهاطعأن ل ٍ

 جرخااذإ هنأل هكسلبتسا اول ىنجأ هنمضي 5 كلهتسا ام نمض اهئاطعإب هداهشإذعب ائيش أهنم كلهتسا نإ هيل اهنند لع |
 ذخأ ةلَغ َتلغأ دقو ابضبق لبق هيلع اةقدصلا هذه تلعج نم تام ولو ءاوس هنم كلبتسا 'امف ىنجألاو وبف هكلم نم

 تناك وأ اببصغ ول: ضرأ ةلغ هل نوكي :5 هضبقي مل نإو ىطظعأ الل اكلام ناكدق تيما نأل اهتلغ نم هتصح هئرآو ١

 اهب قدصت نم اهضبقي نأ لبق اهب قدصتملا تام ولو كلذ ضبق نكي مل نإو اهب رقأ مث اهدحجحف هريغ ىدي ىف ةعيدو ٠

 ثرويافإ توروللاو ةثورؤم عحرت لاقي نأ زوحن الو هلع اهب قدصت نلت ءىش اهنم هثراول نكي م هيلع 1

 دعب هنع ثراولا كلع نأ زع مل ادب لاحم الو هتايحىف ائيش كلع نأ تيملا قدصتمال ع نكي مل اذإف تيل اكلم ناك ام

 هقتع هلزوجم نم قتعب لجرلا ملكت اذإ قتعلا ىعملا اذه ىفو لاق . ادبأ لاحب هتايح ىف كلم نأ هل نكي ل اماهتاقو 3
 ثاريم الو ةبه الون عب هيف هل نوكي قز كلم هريغلالو هكلله قئعلل نكي ملو قتعملا هلبقي نأ ىلإ جتحم لو قتعلا مت

 . هححصم ظأ رر>و « خلا جاتحمب نم سلف ) با وصلا لعلو لوصألا 000 أ 1 كك جاتحم نا : هلوق (1) 2



 0-50 يل

 5 1 عاطقإ

 ىلا لوسر مدق الل : لاق هدعج نن ىحي نع رانيدنب ورم نع ةنيبع ن ,ا انربخأ : هللا همحَر )قى ةا١ ”لالأث (

 لاقف دبع مأ نبا انع بكن ةر رهز نب دبعونب مهل لاقي ةرهز ىنب نم ىح لاقف رودلا سانلا عل عطقأ ةئيدملا سو هب اع هللا

 اذهف (قئانن لالا 0 هللا نإ؟ اذإ هللا, 3 با الط نأ كوش

 "اذ دْخْوِب نأ عاطقإلا هلأس 5 00 فتح ميلف اقعحلا د ةزال ةمأر سدشال هللا نإ رن .لسو
 لزانملا نم راضنألا ةرامع ىنارهظ نيب كلذو ةنيدملاب سانلا عطقأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع ةلالدو هرغو

 رماعلا براق ام نأ ىلع ةلالد اذه قاوس سانلا هعطقي مل ممل ناك ولو رماعلا ريغ منم رماعلاب مهل نك ملف لخنلاو

 نيءاسملا نم هلأس 3 هعاطقإ ناطلساا ىلعت هل كللامال هنأ ىف ءاوس تاوملا ْنَم براعم ملامو هناربظ نيب ناكو

 ريب زلا عطقأ مسو هيلع هللا ىلص هلأ كوصر نأ هنأ نع ةورع نع ماشه نع ةنيبع نبا انربخأ ( قناتثلالاف (

 ةنيدملانم بيرق قيقعلاو ( قنا ةلازإو ) ؟ نوعطقتسملا نبأ لاقو عمجأ قرقعلا عطقأ باطخلا نب رمع نأو ًآضرأ
 فرعي دحأ هكلعإل ام عطقأ نمو رمع مث مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عطقأ اإ و« مهعطقن نوعطقتسملا نأ» هلوقو

 يك هل ناك اتاوه ايحأ نم نأ ىلع ليلد « هل وبف ًاتاوم ابحأ ن» » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىفو ٍتاوملا نس

 هيحم نم تاوملا عطقي نأ ىف هرمأ عابتاك ايحأ ام تاوملا ايحأ نم كلم نأ ىف عابتاو هعطقأ نإ هل نوكي
 2 سو هلع نأ ىلص هللا لوسر لاق اذإو . هل كلام الو هي نم تاوملا عطقي نأ زوحب الو ٠ امهنيب قرفال

 ةطعبف تاوملا ابحأ نف تاوملا ابحأ نمل ةماع لسو هيلع هللا ىلع هللا لو سر ةيطعف « هل وبذ اتاوم ايحأ نم »
 .'رمع نع ىور دقو « ةلخاو صنلا ىف هدعب نم ةيطع نم تبثأ ةلخا ىف هتيطعو « هايحأ ملسو هيلع هللا لششا لوط

 5 : 1 .. هفلاخغال- ىعملا اذه لثم

 نيماسملا دالب ىف دجوي زاكرلا باب
 ١ هللا دبع نب هللا دبع نع بايش نا نع ةنييع نبا انريخأ ةيلهاجلا نفد زاكرلا : هللا همحر ( قنا لالا (

 املف ( ىف|: للا ) « هلوسرو هللالإ ىمحال دلاق ٍمّسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةماثج نب بعصلانع سابع نبا نع
 هاعرب ائيش هنم عنمبف رومعم ريغ ادلب لزب نأ دحأل نكي م(هلوسرو هلل الإ ىمحال مسو »هيلع هللا ىلص هلال وسر لاق

 ! عنمال ةصاخ ملام عنم ىلع نييمدالا هللا طلس انإو ني.ءذالا نماحل كلام ال لجو زع ل دالبلا نأ كلذو هريغ نود

 ملسو هلع هللا بدنا لوس رىمحالإ ىمحالنأ«هلوسرلو د الإ ىمحال » سو هيلعدللا ىلص هللالوسر لوقو هنيعب دحأل سيلام
 ' اللُع هَهَأ لص هللا لوسر دعب رمألا ةالولو نود هسفنل ىمح هنأ سيل هللا دالب ىف ءاكرش مث نبذلا نيماسملا حالص ىف
 ' ممر يغ نود مهسفنأل ايش اومحم نأ ممل سيلو ٠ نيماسلا 07 !| جاتحم نمل ائيش ضرألا نلم اومحم نأ ٍلسو

 لمصتسا اهنع لا ىضر باطلا ند رمع نأ ةبأ نع ملسأ نب ديز نع دمحم نب زئزعلا دبع ان ريخأ ( قنانتلالا )

 تيمح ىنأ مهأر ب بهذي لوقي مهماظ دق ىلأ نوريل مه ردع لوقو ( قناتعلالاف ا ىلع ىه هل لاقي هل ىلو»

 ىلا 2ق ىعرلا ىلع
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 لطب, نأ هل ءامح ام لثمل ىمح هنألءيسو هيلع هللا ىلد هللا لوشر ىتح 0 ناكو اقح ىلا لعج اذإلمتحتو

 جر نأ زوجم دقو ىلا نه هل جارخإ هل هنذإ نأل هترامع لاطبإ هل نكي مل ةرامع ىلاولا هل نذأ نإو « هترامع

 ضرألا نم ىمحم نأ لاح ىلاولل نسيلو « هيلع هاح نم ىلع ررض ريغ ناك اذإ هريغ ىمحنو ىخلاَنه هاح ثدحأ آل |

 دحأ 52 ثدحأ امو « هيلع ىمح نم ىلع هررض نيبو اعقوم عقي تح ىلا عسوي دقو « اهلقأ الإ

 . هيلع هماعأ الف ةبوقع وأ مرغ 0 هتيعر عنع نأ نك ا هتعر ىف هلع نكي مل

 لف ١> اءارجأ نسال 5

 لاق سو هيلع نا لص هللا لوسر نأ ةري ره ىلا نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ ( قفانةلالاف )

 ىلع لدام ثيدحلا اذه ىنف ( قفا لالا ) «ةءايقلا موي هتمحر لضف هللا ةعتم ناكل عنميل ءاملا لوضف عنم نءه»)

 - دحأل نكي مل ةيصعد ءاملا لضف عنم ناك اماذ هللا ةيصعم هللا ةمحر لضف عنعاعإو هئام لضف منع نأ دحأل سيل هنأ

 حاتم امع هلضف ىطعي اعإ 2 قس هب بوش نأ ىلوأ ءاملا كلام نأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفو « ءاملا لضف

 م ءاملا لضفو ( هتهحز لفتوسا قم كلا 5 عامل ءامللا لضف عنم نم» : لاق مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأل

 هبشأو « ءاملا ىف سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور ثيدح حضوأ اذهو (قنانتلالا ءاملا كلام ةجاح نع

 عقن عنعيال ) لاق ٍملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نع نمحرلا دبع نب دمحم لاجرلا ىنأ نع ىور اكلام نأل ىنعم

 اهنيبأو اهحصأ هنع هللا ىضر ةربره ىبأ ثيدحو « ءاملا ىف اهملإ نوهسملا بدن ةلج اذه: ناكف ( قناثتلللاف ) ل

 عرزو هتيشامو هسفل هتحاح هنْم هكلام خاب ” م كاع داس وأ نع ىف دزي ةيداس ءام لكو ( قفا ةلالا ) ىعم

 قس نأ هريغل ى سلو عرزلا نود ةعاح قد اذ قس وأ كرش دحأ نم هتحاح ٠ نع هلضف عنم هل سيلف هل ناك نإ

 4هب عنج ءاملا لضف 2 3 2مسو هلع هللا ىلص هللالوصر لاق اذإو 2 ءاملا كلام كلذ عوطتي نأ 5 اردشالو اَعرَر همم

 نيدسمال ةماع هقلخ هقزر هللا ةمحر نأ هللا ةمحر نم ائيش "الكلإ ناك اذإةلالد اذه ىنف (هتمحر لضف ناعم نيكل

 هب عمل ءاملا عنم ىفو ةنسلا ىنم» ىف ىذلا رثألاو ةنسلا نم انفصو ام ىنعمي الإ دحأ نم اهعنع نأ مهن دحاول سيلو

 ناك ام كلذكو لحم مل هللا لحأ ام عنم ىلإ ةعيرذ ناك ام نأ امهدحأ ن ينعم لمت ماع للا ةمحر نم وه ىذلا الكلا

 لالسحلا ىلإ عئارذلا نأ تبثي ام اذه ىنف اذكه اذه ناك نإف ( قفا شله ) ىلاعت هللا مرح ام لالحإ ىلإ ةعيرذ

 ىوذل هب ىنغ ال ام ىلع فلت ىنعم ىف هنأل مرح اإ ءاملا عنم نوكي نأ لمتحمو مارحلاو لالحلا ىتاعم هبشت مارحلاو

 ناك ةعامج نأ ولف لعأ هللاو هبشأ لوألا ىنعملاو «الكسلا لضف اوعنم ءاملا لضف اوعنم اذإف مريغو نيبمدآلاو حا ًايرآلإ

 532 مهنم دحاو كل ع أ تارا نأ بلطي هلاك مدل نم ءاحف ءىش اهنم لضفو 3 اوقتساو اهم اوةسف ةيداس هايم م

 ديزب ءام لضف هنآل 002 فأثرما وأ 1 وأ نيع ىف ناك نإ هايإ هعنم لق نإو ءاملا نم لضف هعف نمل زب : دحاو نود

 وهو هعنم هبحاصلف فلختس, ىذلا ءاملل فلاخم ويف « ناكام ءاعو وأ ةرج وأ ءاقس ىف ءاملا ناك نإ و ؛ فلو

 ىدنع عسب الف انمث دجم الو « ءارسشب دحب وأ ءارسشب هريغ دجال نوكي نأ ةرورضااو ملسم هيلإ رطضي نأ الإ هماعطت |

 فلتي نأ نم برقأو ادقف زعأ ءاملاو ةيدابلاب ةفايضلا بجوت ةنسلا تدجو دقو هل افلت هعنم ىف نأل هعن٠ لعأ هللاو
 كئضف ةعم ناك .اذإ اع 1 الإ لاكن هده ى الإ عنم نم ىرأ الف ماعطلا نم هنم ذخأ نم ىلع ةنوم فخأو هعنم نم

 ٠ هعنم نم جرخإال نأ ا ءاعولا بحاص ءاد ريغ ءاع ءاملا نع ىنع دجو ند ل ءاعو ىف ءام ند

 يل
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 سو هلع هلل لس دقاةلوسر معن مار :أ هنع هللا ىضر رمع رس ىلد هللا لوشر دعب ىح دقو , م ملام هن

 مسأ نب نإ: دز 0 دمع 0 زي زعلا دع ) انرخأ 4 رم 8 نأ 0 ا 1 4 نع ثتفصو اع وحب اهيف را اها

 نإف مولظملا ةوعد قتاو سانلل ك>انح مخ ىنه اي » هل لاقف ىم] 015 2 لاش هلا لازم لمعتسا رمع نأ هنأ

 امهميشام كله نك امه 1 فوع نبا معنو نافع ندا معنو ىأنإو ةمثغلا برو ةةءرصلابر ل هبا مولطظملا هوعد

 ءاملاف كلابأال انأ تاكا نامرؤلا 1

18 
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 .مأ اي لوقف هلاعب ىف, ةعرصلاو ةمينغلا بر نإو عرزو ل ىلإ ناعجرب

 ةلهاجلا ىف الع اولتاق مثدالبل ا :! .مماظدقى أن وربل مهن كلذىلءل كا ماو ريئاندلاو ثاردلا نه ىلع نرهأ ةدلكسلاو

 )» ارش مثدالب ند نيماسملا لع تيا 5 لسع اق هلع كحل ئنلا لأملا الولو « مالسالا ىف الع انك

 اياع اوملسأو « ةيعاجلا ىف اهلع اولتاق محدالبل اهنإ .متاظ دق ىنأ نورب مهنإ »رمع لوق ىنع» ىف (قفان لالا )

 عن تناك ول لاق ا" اذهو « هل علم نأ كوأ ملسأ و اهلع لتاق نف دحأ نم عا نإ كت مهنإ مالسإلا ىف

 تيحام هللا لبس ىف هيلع. لمحآ ىذلا لاملا الول ن١رمع لوقو « ةماظم هللا ءاش نإ اذه ىف نكي مل ةمأعل ناكاملف ةصاخل

 تناكو هللا ليس ىق هلع لمخأ ىذا هللا لال ادع إو ىداخ الو سل اهمحأ مل نإ اريش مثدالب نم نيماسملا ىلع

 اا ا اه] لش ىف ةارمااليخ ىلا لخدأ دقو اجركل ان ا سل ما لإ جاتحم امث هدنعام كك

 مدلشإلا ير الك نأال هللا ليس ىق ابيلع نوامحم و هلهأ هكرت امت ىلا نه هدنع امب ىلوأ هلع لمحل ىمحا»

 آ)000 دكا لعأ نايل نع لخفام اهيق لخدأو نادلباا لعأ نم ماوعل ليلق اهنأل لاوضلا لبإ اهيف لخدأو

 |كساع ىفو هلام لق نمت ةعجنلا نع فعض نم ةلاخدإ عم مهل لعجام ىلإ نوجات+ نيماسملا نم ماوع مثو ةقدصلا

 ىنربخأ ( قفا: هلال ) نيماسل عفنلا ماعهجو اذهلكو نيماسملا نم ءىناالهأ ىلع اولد نأ نعىنغ م,يلع مهلاومأ

 هع هأ ضر دافع نأ ناهنل قوم نعا هريغ وأ نيدح نب. ىلع نب دمحم هبسخأ ةقاا نَع ىلع نب دمحم ىمح

 0 لكل الكم ضر الا ىلعو نارك قرون الحر ىأر ذإ فئاص موي ىف ةيلاعلاب هلام ىف نامع عم انأ انيب : لاق

 امعم الجر انأ تلمق اذه نم:رظنا لاف لجرلا اند 0 مث دربي ىتح ةنيدملاب ماقأ ول اذه ىلع ام لاقف رحلا

 جرخأف نامع ماقف نينمؤملاريمأ اذه تلق باطخلانب رمع اذإف ترظف رظنا لاقف لجرلا اند مث نيركب قوس هئادرب

 ةقدصلا ال 1 قازكي لاقت ؟ةعاسلا هذه كجرخأ ام لاقث هاذاح ىتح هسأر داعأف مومسلا ميفل هاذأف بابلا نم هسأر

 نول اربمأ اي نامع لاقف امبنع هللا ىنلأسيف اعيضي نأ ترشخو ىجلاب ام.ةحلأ نأ تدرأف ةتدصلالبإب ىغم دقو افلخت

 نإ يق ناّمع لام ىضُف كالظ ىلإ دع لاقف كفك نم اندنع تلقف كلظ ىلإ دع لاقف كفكنو لظلاو ءاملا

 رمع لوق ةركح ىف ( ىف(: :لالاؤ ) هسفن ق )16 الإ دانه اذه ىلإ رظندف نينأألا ىوقلابإا رظحا نأ كحأ نم ذ

 000 0 ]ءانغد ١ 6 نيمألا ىو وقلا ىلإ 00 0( نامع لوقو افلم ندللا نب 0

 هند علم هنأل لظ لعفي نإ ةْنإَف ىفلإ انخدي القا هسفل لام ابنم ناك نإوا ىلا + اهلخدي 1 سابالف نحو للإ

 ةفلخلا نود هللا لبس ىف هيلع ىلدحم لام هل ناك نم اذكهو ) قناخ كالا ) ةوقلا لهأ نم وهو هسفنل لخدأو

 اا 00 هيلع هللا ىلص ىننلا ىمح ناك نإف هرمع. اعضوم ىلا ىف هعطقي نأ ىلاولا لاس نس لإ

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو 4 كاعغان لط أ ل 1 ناب 1 قيس نإو ةراعلا ه4ونم هل ناك ةراعلا دارأ نإو كلذ هعنم هل ناك
5 
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 ىلا نركب فكو كلك امو ضرألا هب كلع امو تاوملا ضرألا نم ىم< الإ نع اللات نم

 بعصلا نع سابع نبا نع هللا دبع نب هل دبع نإ ء ىرهزلا نع نايفس انر رخأ : هللا هّمحر ) قناتنا (

 نأ معلا لهأ نم دحاو ريغ (انثدحو) ) (هلوسرو هلا الآ نم الزر : كاف مضو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةماثخ نيا

 ايصخع ادلب عجتنا اذإ .بوعلا نم. نيزعلا لجرلا ناك ( قا ةلالاف ) عيقتلا ىتح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز
 غلب ثيحف ءاوعلاب هتوص ىهتنم عمس نم هل فقوو هاوعتسا مث لبج نكي مل نإ زشن وأ هبناك نإ لبج ىلع بلكب ىفوأ
 لع امعم هنرق دارأ امو هتمئاس ءافعذل هريغ نم اذه عنمو هاوس امف ةماعلا عم ىعربف ةيحان لك نم هامح هتوص

 هلوق نأ و صاخلا | ىنعملا اذه ىنبعءىمح ال «هلوسرو هلل الإ ى ال لعأ هللاو ومسو و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق نأ ىرق عم

 0 املال نيماسملا ةماع حالصل يك نك سو هلع هللا ىلص هللا كل ا ا هلوسرو هريغو .ىمحم لك

 ريص, ىتح مهتحلصمو هنع هلابعبو هب ءانغ ال ام الإ كلعال مسو هلع هللا ىلص هنأ كلذو هسفن ةصاخ نم هريغ هل

 غاركسلا ىف مهتحاصم ىف ًادودرم هتنس قوف سبح اذإ هلام كلذكو مهتحلصم ىف ادودره سلا سمح نم هللا هكلمام
 ىزج ام لضفأ هازجو مسو هيلع هللا ىلصف ىلاعت هللا ةعاطل اغرفم ناك هسفنو هلام نأو هللا ليس ىف دع حالسلاو

 ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوس ر الود هاإ نلا نركسف تاركا سلا ( قئاتتلالاف )*: أ نع ابن هب
 نيداسمال ىمحم نأ دحأل نوكيال نأ امهدحأ نيينعم لمتحم (هلوسرو هَ الإ علو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو

 هلع هلا ىلص هللا لوسر ئمح اك ىلاولا محم لاق بهذملا اذه بهذ نمو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هامحام ريغ
 ىق نم ةماعل احالص ىأر نإ لاول نوكي الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهاةامىلع نيماسملا عام دالبلا نملسو
 02 التم لع الإ م الد «هلوسرو هلل الإ نع الر هلوق نأ ىناثلا ىنعملاونيماسملا دالب نم ائيش لاحم ىمحم نأ

 ىمحام لثم ىلع ىمحم نأ ةالولا نود ةصاخ ةفيلحال لاق بهذملا اذه بهذ نمو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع

 عييقنلا ىمح هنأ ملَعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىمح مف ةلالدو اصن ءانفرع ىذلاو لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع

 وأ مهيشا وم ىلع ررضلا كلذ لخدب قح هلوح ىغاوللا لهأب دالبلا تقاض ىمح اذإ ىذلا عساولاب نسل داب عيقنلاو

 عجنلا نأو هئم عسوأ ى محال اى هاوسام نأو مهيشاومو مهسفنأل ةعرم دالبلا ن 7 هاوس مف نودحب اوناك مهسفنأ

 هفو ردقلا نواح ريع سك نك ليلق هنأل مهيلع ناب ررض عقوم عقبال مب لع عسوأ ناكقفلرت و او

 معنلا نم لضف امو تاقدصلا لهأ نامرس نم لضف امو هللا ليبسل ةدعملا لخلا نو 3 نما سملا ةماعل حالص

 نيماسملا نم ءىفلا لهأل ةوهق ةيزخلا معن اما نيماسملا عي ةوقف ليخلا امأف هف ىعرت ةيزلا لهأ ند دَحوَت قلا

 ام داعيف ةقدصاا لهأ نامهس نع لضفت ىتلا ل بالا امأو : لاق نتدهاجلا نيماحملا ءىنلا لهأل اهمأ ريخلا لبس كلسدو
 بيرق ند هردأ هم زل ندهو هسفن و هند ىف ع اذه ٠ نم هيلع لحد الإ جسم قبال ةقدصلا نامعس لهأ ىلع

 هللا ند فلاخ نهىلبع ةوقو مهند لهأ ند مهتماعل ةعفذم مظعأ مهمصاخ نع ىمحام ناكف نيماسملا قحتسم نهةماع وأ :

 مو مهلاومأ ْق قحلا مط هللا ضرف نرذلا ممتابارق صاوخخو نيماسملا ةماع نع ىمتح ىذلا ليلقلا ىمحو مثودع ند

 نم ةيشام ىلا لخدي نأ رمأو ىنعملا اذه ىلع ىمح نه ىمح دقو ( قفا: لالا ) دام هوكسلم ائيش مهنع مب
 رثكأ نم ةعفنم معأ هررض ةلق عم ىلا نوكيف ةعجنلا ىلع ىوق نم ةّيشام عنمي و ىخلا لوح نمث ةعجنلا نع فعذ
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 اذك ىلإ اذك نيبام ىلو اهداوس هلو ةوزملا ضابب ىل « هقح نم قح فرعأ ال ىنأ ىماسألا دقرف نبا معز امانسأ

 رفح وأ ًاعرز نوكيام تاوملا ءابخإ نإ هناردج هيلع تطاحأ ام الإ دحأل سيل لاق باطخلا نب رمع كلذ غابف

 هللا لوسر نايأ اذإو ( قفا: ةلالاف ) رجح ام لثم هب رمعيام ريغب ريجحتلا هلاطبإ لثم وهو ناردجلاب طاخم وأ

 0 هلع هللا ىل نأ ناطلسللف سانلا نود اصلاخ دحأل هيف كالءالام تاوملاو هل ىبف ًاتاوم ًاضرأ ابحأ نم نأ

 انفلاخو ( قفا: ةلالاف ) هلع ًاررضالو سم قح هعطقأ لو هباتك قل تك ١ عطقأ اذإف ًاتاوم بلط نم عطقي

 هللا لوسر ةطعو 35 لاقف انلوق ىكإ هةيحاص جدو ناطاس نذإبالإ اتاوم ىمحن كا ا سيل لاقف سانلا صضعب ادهىف

 ىطعي نأ ناطاسلل سلو دو هيلع هللا ىلص هل لوسر ةطعب هل وهف اتاوم ايحأ 5 اياطعلا تنثأ ساو هياع أ ىلد

 همرحم الو ائيش هل لحال ناطلسلاو هل هفرعي هريغا قح وأ هل كلامال تاوم نم ا نأ ناسنالل لحم ال ام اناسنإ

 هللا لوسر نأ هبأ نع ماشه نع ةنيع نبا ( انربخأ ) هذخأ هل نكي مل هل لمال ائيش ادحأ ناطلسلا ىطعأ ولو

 هانريخأ مويلا ّذنم نوعطقتسملا نبأ لاقو قيقعل | عطقأ هنع هللا ىض راجع نأ ا 1 رس زلا عطقأ ملسو هيلع للا ىف

 ملو اهرمعي دحأ نم ابعنف اضرأ رجحم وأ اعيطق مويلا ناطلساا هعطقأ نهو ( قنات اانا ) ةعير نع كلا“

 امنإورانَحأ مهنم اهعنعال ءاوس ايف نوماسملا ناك ضرأ هذه هل لوق. نأ ملعأ هللاو ناطلسال تيأر اهرمعي

 نيماسمللو كل ةعفنم نيماسملا ةعامج ىلع نيب ررض ريغ امل ةرامعلا انيأر انأل اهزوحو كانكرت وأ ابك انيطعأ

 ان[ ثأر الخأ دارآ نإف اهاحأف نيماسملا نم اهءاحإ دارأ نم انيلخ الإو اهتينحأ نإف ابقفر نم نولان. امف

 ائيش نيبلسملا ىلع رجحتي هعدي الو هيطعبأل نأ ناطاسلل ناك اذكه اذه ناك اذإو .( قفا: لال ) دجؤ»

 اًضرأ تناك نإو ( قفا ةلال(ؤ ) هيلع ىوقيام ةراعو هكرتو هيلع ىوقيال هماعي ًاريثك رجحت, نأ هعدي لو هرمعبال

 مهملإ ب تسنت نم اهيطعي نأ كل بحأ اك مثريغو مع رضع اهبلطف موق 0 تناك نإف 03 امتراع دحاو رْغ باطي

 نع تقاضف اهيف اوحاشن ولو اقل ةكاوا”ر مع تناك نإ اس 1 كل ذب رأ ملم ريغ مامإلا اهاطعأ ولو مث ريغ نود

 هللا ءاش نإ شاي هيلع رأ مل ةعرق ريغ مثاطعأ ولو اهانإ هاطعأ همس جرخ مهعافا مهنيب عرقي نأ تيأر مهعست نأ

 حالص الام لكو ةضيغمو ءامال اليسعو قيرطلل ارح هل كارت هعطقأف 1 دب نإف هنم باطنم عطقأ عضوملا عسا | نإو

 .هبالإ همطقأ ال

 هريغل ناك اتاوم ايحا نم

 هنع هلل كر باطخلا نب رمع نأ هنأ نع يسأ نب دنز نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ ) قئانمت اال (

 ةباج مولظملا ةوعد نإف مولظملا ةوعد قتاو سانلل كحانج مح ىنهاي هل لاقف 0 ىلع ىنه هل لاقي هل ىلوم لمعتسا

 عرزو لم ىلإ ناعحرب امهيشام كله نإ امهنإف فوع نبا معن و نافعنبا معن و ىانإو ةمينغلاو ةعرصلا بر لخدأو

 “لع نوهأ ”الكلاو ءاملاف كلابأ ال انأ مبك راتفأ نينمؤملا ريمأ اي لوقف هلابعب قاب ةمسضلاو ةعيرضلا تر.نإو

 اوماسأو ةيلهاجلا ىف اهيلع اولتاق مهدالبل اهمإ مهتماظ دق ىنأ نوريل مهنإ كلذ ىلعل هللا مأو مهاردلاو ريئاندلا نم

 لاقف اربش مث دال نم نيماسملا ىلع تمح ام هللا ليس ىف هيلع لمحأ ىذلا لاملا الولو مال_سالا قف اهيلع

 دحأل ىسل هنأ نم هنع هللا ىضر رمع ع ىورام هيشأ اذهو 0 1 تذحأ لوصوم دانسإب رعع نع ان تنث ولو

 8 روع نأ



 ضي مو هل بوهوملا كو بهاولا ايفرعال ةبه نوكي نآ اذه شك اء 0

 د ا.

 لحر هزاح اذإ نياسملا دالب نم تاوم لا 2 زوج كي كلم َّنَل 6 أ وملا نك ِ مما ومو أهرماع ىلع حاصلا

 عيمجف ةعاج وأ د-اول اهكلم لضرأ ىف ندعم ىف لمع نم نيماسملا نود هوزاح اذإ نبك لا نم حلصلا زوحم

 نذرألا كلل 3 دفا نم جرخلاف
 هربغ ناب و هئدب ندعم ق.لمع 3 ندو لمعلاب دعمم 5 هلع لف ل اعلل ءىش اذا

0 

 دأب ل خم جرام هل نأ ىلع وا هنذ إو هف هل را 0 لمعلاب اعوطتم ناكو ندعملا نم ع ام ةيصن هريغ لإ ىدأ
 ءءء

 3ك لئاقأا و لدعا نذألاف 2 أ

 0 جرح م ةيدمصت ذخأف 0 نأ 0 ل ء لماعلل كلذ 2 6 نأ ىف راخلا ه] ءاوس تل ع 2ع 0-0 كلو

 ءاطعأ ام فرع دق هنأل اهب وكر ىف هلنذأي ةبادلاك اذه سلو عجري لاق نم لوق ىف هلثم رِحَأِب لماعلا هلع عحربو ةلغ

 0 ١

لام ٠ كل ضر نم ارويعم ل ةرامع
 امل ك

 ىغمىلع نالف ىب راد اذك ضرأو حرزخلاو سوألا راد برو شرق راد مرحلا لاقي ناك ( قفة ةلالاف )

 اهنك اسم حلصتال ىلا اههابم ممل نأ ىنعم ىلعو زاتوملاب امبش الري امن مثريْغ اهلزن نم نأو امل سانلا مزلأ مهنأ

 هوربتخا وأ هوعرز وأ هونيرام لثم اكلم نوكك نأ مهل بجوملاب نالف ىنيل اراد اذه نه برعلا هتمسام نلف كلا

 رلو اوجاع ارحل اع نركتلع اهإو اور ا ىحم اكو هوقرافو نيزاتجم هولزأ ءاك ىحأ تاوم هنأل

 امادنم رثألا مث ةنسلا ف تفصَو اه نانو ( قنان علال ) اويع ملام نوكلي
 انلا لوب نما تايلا] دعا لبق ةلفس و

 ليس هيلع لحأ ىذلا لاما الولو مثد كوابل م "ار هنع هللا م مث«هلوسرو هلل الإ ىمح ال سو هلع هللا ىلد

 نع كلام ( انربخأ ) هعنمأو امل سانا مزاأ اوناك اذإ ! ممل! بسنت امنأ ىأ « اربش مثدالب نم مهملع تيمح ام ىلااعت لا

 6 قح هئف' ملاظ 'قررعل ىئئلو هل ولت اناوم احل نم » لاق مسو هيلع هللا ىلص ثلا نع .هبأ نع ةورع نب ماشه

 ناخب هيام ورح رعبا كارما حت فا انلاظ ىف نأ س2 را ل لك ملاظلا قرعلا عامجو ( قناهتلالا ١

 الا ضارألا ىداعو هل وبف ضرألا ع نم اتاوم ايحأ نم » لاق مسو هيلع هللا ىلد هللا كوسرنأ ال نع نان

 دل سيل تاوملا نأ ىلع ةلالدلا 0 ده ىف ( قفانلالاف) » ىنم مي] يع مث هلوسراو هل

 هفرعي ىذلا ءايحإلا نأو 4 مشأ امو هيف لوزئلاب وه سيل ءايحإلا نأو هل وف  نيماسملا نم اتاوم ايحأ نم نأو هنمعب

 تفصوا٠ ىلع ليلد'ا نهو كلذ هبشأ امو ةنبألا بار طضا نود ىنب امل رفحلاو ردملاو ردحخلاب ةرامعلا وه سانلا

 عطقأ ةنيدملا مدق ال مسو هيلع هللا لصد لوتس ن2 نب ىحبإ نءراند نب ورهعن رع انريبأ 2 نبا نأ اضأ

 « دبع 3 ؛١ انع هب » هلع هللا ىلص ل كوسراةرهز نب ديع ون مهل لاقي ةرهز ىنب نم ىح لاقف رودلا شانلا

 « هقح مريف فيعضلل ذخؤيال ةمأ سدقبال هللا نإ ؟ ذإ هلل ىتثعتبا مف » ملسو هلع هللا ىلص هللا كوسر لاقف

 تناك اماق مجعلاو برعلا نم هيف نمو جرزألاو نسوأآلا ند .اهلهأ ىلإ دشنت نيتبال نيب ةنيدلاو ( قفا علال)

 ملسو هي اع هللا 02 كارل وفر عطقأف كلذ نم جراخ رخالاو عدزو سارغو رفحو ءانشا نودع امهدح أنيفنص ةئيدملا

 كلك مل كلم تسيل مهنايعأب ىح ىلإ ةبوسنم تناكن إو ءارحصلا نأ ىلع انالدتسا ءارحصلا نم كلذ نم جراخلا

 نورجتحم سانلا ناك: لاق هيبأ نع هللا دبع نبا ملاس نع ماثه نبا نُع انريخأ كلام نأ كلذ نيب امو اويحأام

 مساقلا نب نسحلا .نب نمح را دبع ( انربخأ ) « هل ىبف ًاتاوم اضر :أ احأ نم » رمع لاف باطلا نب رمعدرع ىلغ

 امل نإ ضرألا مانس لاقو هلجرب برضف هراد ءانفب ماق بر> نب نايفسابأ نأ ةلضأ نب ةمقلع نع هبأ نع قدزألا



 كك 1 كف

 ةيدالاب لزب لزمملا لد هلعج هل 1 ريغ اف هلمع لعجو اهئام لضف عنم هل نكي مل هتيشام دروأ اذإف هل نوك

 بهذلا ندعم اذه ىف ءاوسو كولمت ريغ هلعحو هلزعي ند هلم علم مل هنم جرخ اذإو هنع هلو ل 00 الف

 - اذه نه ناكامامأو ؛ رهاظلا حلملاو ءاملا رورظك ارهاظ نوكي الو لمعلاب بلطي ام هريغو ربت لكو ةضفلاو

 ازقلا كلذكاو هلا وردتام هم اودح ان نأ ساثالو هغتع الو  هنظقي نا نيل رع ألا نعذب نكن ارهاظ

 كمل هكلع ناك ندغم اهم رمظف !هريغ وأ عدز نزال لاح اهاحأت اضانأ م دا ولو ضرألا دحر

 00 هيف لمعف 22000 رلا نأ ىاثلا لومااو ءاعم نيلوقلا قادهْض رأ عن اك هعنم هل نأكو ضرألا

 نوكت رغتلا ضرألا اهب تدرأ امتإف نداعملا ىف اعم نيلوقلاىف تلق امو « عاطقإ ري, هلمع اذإ كلذكو ءضرألا كلم

 ناكام هعنع عاتمتسالا كمل.الإ اهاإ هكلعال اف هلمع نوكي لوألا لوقلا ىفو « نداعم لجرا اهلمعف نداعم ضرأ

 ةنع الإ كلع ًالو ادبأ ابكلع ضرألا ءاحإك' وهف اف لمع اذإ ىناثا 0 ىفو « هريغ هعنع مل هلطع اذإف هيف لمعي

 عنع الف دعما ءاملاو ةيلهاجلا ريبلاك هنأ اهنم : ليواقأ هيفف هعاطةتسا لجر دارأ مث اياهاج لمع ندعم لكو ( لاق)

 عرقأ قاض نإو اعم اولمع مهعدس و نإف هللإ اوقيتسا اذإف هيف لمعي 1 نم هب ىل !وأ دحأ 36 الو هيف لمعلا د>أ

 هف لمعي لوألا ىنءملا ىلع همطة. نأ ناطاسال نأ ىناثاو ٠ هيف اوساوتإ تح رخآلف رخآلا عبتي مث أدبي مهأ مهنيب

 هيف ثدحأ اذإ ارألا كلا كلعف ةعططا ثلاثاو « هريغ هلق لمع هكرت اذإف ضرألا كللد هكلع الو هعطقأ نم

 هوفعو رسثع هرماع ىذلا برعلا دالب وفعىف ىنعأ اِإف اهريغو نداعملا عاطقإو تاوملا ءايحإ نم تفصوام لكو ةرامع

 لعأل مس أ ةسخ ىلع نيماسملا نم هيلع ررظ نمل هلك هرماعف مجع' دالب نم ةونع هيلع ربظام لكو : لاق كولمت ريغ

 ا امو هوجولا نم هجوب اوكملد امو ثاريلا مق مهنيب مسقيف هلع فجوأ نا ةعبرأو مهس ا

 نإو ( قفا غلا ) هل نوكف ءاملا رب ربظيو هل نوكيف لجرلا راد ىف ندعملا ررظي اك هل وف ندعم نم مثدحأ

 دالب ىف ناك ام لكو هل نوكتف ةمقب ةراعلا ةحسقىف عقب أك هل'كلذف هتم.#ب لدر مق ْق عقوذ رهاظ ندعم اف 3

 اللا لك للك كلذ رش رمعو رابنألا هلع تربظام كلذو ةراعلا ملاقتنا 0 كرت مث ةرم رمع امت ةونعلا
 كلا سيل هنأ ىف فلتعال برعلا دالب نه تاوماك و رف اتاوه:ناكو مثدالب نه طق رمعي مل ناكام لكو ءاشراابو

 اوبحأ ام مهتالاح فاتخت ال هيف ءاوس مث فجوي مل وأ فجوأ نم عطقأ هنه عطقي نأ دازأ نمو دحأ نود د>أل

 دحأل سيل مل وش 0 نرك ركل ناك نإف بلاك ا احلص مجعلا دالب نم ناك امو :لاق ٠ عاطقإلا ن ءماقدانأف

 ءىتر هلم اًئبش نيكلام نوماسملا نك نإو : لاق . هيلع اول وص ٠٠١ مباع مهنذإب الإ هريغالو اندعم هيف لمعي نأ

 مهلة يف اوناك ثيح نيالا ن» ءىفلا لهأ ةعاجل هسامحأ ةءبرأو سلا لهأل نودسملا هلع حلوص ام سمخف مهل كرت

 نيماسملا اوطأص نإو هلناك ءىش هكمل» ىف عقو نفث سامحأ ةعب رأ

 نم ةعامج قح ىف ناك امو هل وبف ندعم نم 8 وح ىف ناكامو رءاعااك كوامم تاوملاف رماعلا عم تاوم ىلع

 نيءاسملا ةعامو رودلاو ضال 3 ةئر نجلا ل لعأل

 نوململا بللاع مث ارارحأ نونوكيو ضرألا مهل نأ ىلع نيءاسلا اوملاص نإو هاوس ام مبنيب نوكي اك مهني ندعم
 رماع'ا ىلع مبحلص عقو اذإو تفدو اك نيملسملا ةءاجخل اهسامحأ ةميدأوا سا لهأل اهسّمحو حلص املك ضرألا نإف دعب

 ربنا هلع ربظوأ ةرايع رثأ هففام رماعلاو رماعلا نم تفصواه مهضرأ ن. مهلف انضرأ مل اولاقف ر 1 اورك دي ملو

 ' حلأصي مل وأ هيلع حلاص نمت هعاطقا دارأ نمث محدالب ىف تاوملا نم ا اكو هجوم ةكراع تفرع:وأ

 58 ولو محل كوامت ريغ برع"! دالب وفع ناك اك كولنت ريغ ناك كلذ نأل ءاوسف حلاصي مل وأ حلام نمث هرمع وأ



 كا 0

 ءام تاقوألا نم تقو ىف اف رهظيف بارتلا اهنع رفحم وأ كلذب اهحلم 0 اهلخديف ءام الإ برعسإ مث ىحنيف

 ضرالا هل 0 مهل نوكست مث اهرمعي نأ لجرللو ابعطقي نأ لعأ ىلاعت هللاو-_ ناطلسال ناك حام اف رهظي مث

 60د سيل تقو قاو ةعتصي الإ هعفتم ىات.الا ءئش اذه نأو ارا بك [اذه نأ كلدد 2.1 عرزلاب

 رفحيف اهعطقي ضرألاك اذهو كلذ هعنم ءاملاك ماد هنأ ربخأ اماق حلملا عطقأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأرمعم ثيدحو

 ( قنا ةلالاف ) فاخالو فلخ و رثكستو ةعفنملا لقتف اف لمعي دقو « هلمعبالإ اهنودالو< تناك ةعقنملا نأل رثبلا اهيف

 عدزلاو سارغلاو ءانبلاب ضرألا نم هكلمم هايحأف لجرلا هعطقأ اذإ ام تفدو اب نوكتف نيقرف عئاطقلا قرفت مث

 عطقبف اتاوم اي م م لك نأل هعاعقي ملو هايحأ اذإ اذكهو هنعالإ ادبأ كلي ل كلم اذإف اذه هيشأ امو حللاو رابالاو

 ناطلس نم هدعب دخأ لك ءاطع نء ربك أ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاطعو هايحأ سو هيلع-هللا ىلص هللا لوسر

 نكي مل هقراف اذإف ء هل ليكو وأ هيف ماقأ ام هريغ نم هعنمو هب عافتنالا هل نوكسف ءرملا هعطقي ءىش نوكي مث « هريغو

 قرط ىه ىلا قاوسألاب دعاقلا لثم كلذو كيلمت ال قافرأ عاطقإ هنأ كلذو « هعيبي نأ هل نوكي الو هلاكلم

 نم هعنع نأ. هل نكي ل هنع ماق ىمو. هلل حلصي أم ردقب هن قحأ ناك عسبل اهنم عضوم ىف دعق نف « ةثاك نيماسملا

 هنع نوعجتني مث « هريغو رعشلا نم مهتشأ ىف ضرألا نم عضولا نولحب برعلا نم موقلا اذكهو لاق « هزيغ

 ليوحم لوو فحم مايخلا نأل امايخ اونب ول كلذكو : اولزت ثحح اهب نوكلع ةرامع هذه نرد

 هنأ امهدحأ نالوق نداعملا عاطقإ ىفو « تاوه ءانحإب سيل قوسلاب دعاقملاو اذهو طيطاسفلاو رعشلا ةينبأ

 تناكياوسو- هلك اكللذ ىف عارف كحلألا ترا الع 1 انف اضرأ عطقأ نم نأل ضرألا عاطقإل فلاخم

 لم نكي لو ةنؤع.الإ صاخن ال ام ةضفااو ىهذلا نم ىف ايش وأ اهدح وأ اساحن وأ ةضفوأ ا

 اهابإ هعطقي نأ هل نأ ىف تاوملك هذه تناكو هب موقي نمي اهايإ هعطقتسا نم اهعطقي نأ ناطاسالف دحأل

 تكررت تن هرم تيا اذإ هدهوا اهقاحإب تنص ه٠ تيكأ لإ تارا 1 00 دحأ ىف تاوملل ةفلاخمو

 اكله هل هتنثي هيبحيل تاوملا هعاطقإف نداعلا ىف بلطي امث اف نويلطي ءايحإلا أدتبم موي لك ىف تناكو اهؤايحإ رثد

 هل سيلف اهلطع اذإف اف لمعلا ةمادإ اهؤاحإو اهاخأ امال هل نوكي نأ ىلع الإ نداعملا هعطقي نأ ىغبني الو

 اهنم لق هلمع لمتحا امالإ اهنم هعطقرام ردق ىف تقو الو لمع.الام 0 هعطقي نأ ىغبني الو اهمأ لمع دحأ نم اهعنم

 نيذرألاو نداعملا عاطقإ نيب فااخ نم ( كتانشا م :ء َتْرِدَع دق لوقي:نأ نداعملل ليطفتلاو د

 فئاغ وه امث كلذ ريغ وأ ةضف وأ بهذ هيف بلطي ءىثد ىه اعإ نداعمللا نإ لوقي نأ هتحح نم 1ك نا ىغبلا عرزلل

 نوكي الف هيف ةعنص سيل هدل2و هساهلاو 6 هنوسمتلل اعإ ةعنص هف نييهدالل تسيل هيف قولحم بلاطلا نع

 ترأر دقلو هل سيلف هيف وه لمعي الو هريغ هيف ةعفنملا عنب نأ امأف هيف لمعي ناكام الإ دحأ ىلع هرجتحم نأ دحأل

 هللا ةقور اق انف لمع نأ لح دكا ن داك ا عطقأ لوقي نأ نه فدأ ام ىلع الإ اندعم عطقيال نأ ناطلسال

 قرف نه ةجح نمو لاق هل اهعيبي نأ هل سيلو ايف لمع'ا اهيبحم نمل ناك اهلطع اذإو هنم جر امف هيلع بحي ام ىدأ

 هكلم ولو لاق اذه لاق نمولاق« ايف ندعمال ضرألا عيبالو عيب هلسيل لوقي نأ ضرألا كله نيبو اهكلم نيب ٠

 ' اهلمع نإو دري ناطلسلا نم اروج اذه ناكو تفصو ام ىلع الإ هل نكي مل لاح لك اكلم المعي وهو ناظلسلا اهابإ ' 3

 ةيدابلاب ربل رفحم لجرلا نأب جتحم نأ هبشأ اذه لاق نمو « اهلطعي قح هل تناك ناطلسلا نم ءاطع روب 3
3 

 هعمل ىلإ لمان لهل اذك خلا رمعم ثيدحو.:.هلوق 3 )١(



 هب ابكلمي ىذلا ءاحإلا اهاحأ دقف هب اهاقسف ةصاخ جيلخ وأ هل نيع ءادىف كرتشم ليغ وأ داو

 عرزلل ذختت ض رآلال ثم كلذو هببحن نم هكلمعنأ زوحي امهدحأ ء نافنص نيماسملانم دحأ هكلعال ام( ىف غلالان)

 كال هريغ نه ءىذدل هتعفنم بل# اعإ ادهو 34 هبالإ هحالص لكي الىذلا اذه قؤئارمو هاملاونويعلاو رابالاو سارغلاو

 «هدب ن٠ هابحأ نه هجرخم نأ الإ ادبأ كلع ملو هكلمهرمأ ريغ وأ لاو 1 1 از ءايحأ | ذإ ل دسزو هيشفن وه هف ةعفتم

 ةنطابااو ةرهاظلا املك نداعملا كلذو هريغ نم هفلعجم ءىثال اهملإ صاخيل هسفن هنم ةعفنملا بلطت ام ىناثلا فنصلاو

 قنوك ىنلا حلملاك ارهاظ ناك ام نافند نداعملا لصأو .؛ كلذ ريغو حلملاو توركلا و لعكلاو ركزو عدلا نك

 نوماسملاف رهاظلا ءاملاو رهنلا اذكهو ء عرش هلك نئاثلاو لاح !ذحأ هنطقي نأ دحال حلصيال اذهف سانلا هباتني لابجلا

 ؟تفصوام ىلع ليلذلا ام لئاق لاق نإف « دحأ هكلعال امف ءاملاكو دحأ هكلعال امف تابنلاك اذهو ٠ ءاكرش بلك اذهىف

 هللا ىلص هللالوسر 0 لامحنب ا نأ هنأ نع برم لهأ نم لجر نع رمعم نع ةنيع نب ) انريخأ ( لك

 نذإ الف لاق « دعلا ءاملاك هنإ هل ليقف « هايإ هعطقأ لاق وأ هعطقي نأ دارأف برأم حلم هعطقي نأ لسو هيلع

 «هلوسرو 1 الإ ىمح ال) ساو هلع هللا ىلص هللالوسر ع دقوىمح اذه امم إف ادهلثم عاطقإ هعامتق ) قفا 90 الان )

 هكردي ال ائيش هف للطيالو هلمع نم هيف ةعفنملا نؤكت اعيش هذ ثدحمال وه ليقب؟ ىمح نوكي فيكف لئاق لاق نإف
 - - . : - ع 4 ١

 هسقن ةصاخ ىمح د مف « اده نم هللا قلحام رحم اذإف الكلاو ءاملا روبظ ارهاظ ايش هيف كارد اعإ هيلع ةئوملاب الإ

 مالا عاطقإف لئاق لاق نإف ؛ دحأ كله سيل ىذلا ”هيكلاو ءاملا ىف هتكرمتك هنف كب رش هنكل!و « هل كلذ س يلف

 »ع هرغو وه هب عفتتت و كي ىنعتسا امو سانل اب رضي ال ام ضر ند م اعأ هنأ ل © ١ ى ما سدل سار لاو ءاندال
 5 - : - . - عت ع 0 .

 عرز وأ سرغ وأ هثدحأ ءانب نم هلامنم ثدحتسا ام هتعفنم نوكتف هلامزم هيف وه هثدحم امجالإ كلذ نوكي الو : لاق

 رودلا و هلع هللا ىلص هللا لوسر عطقأ دقو « هرافتحاب الإ ىمذآ هلإ لصو نكي و هرفتحا ءامو ىمدال نس :

 نكت مل ضرألا لحرلاا ى 2 9 وه لاو هيلع هللا ىلص 5 لوسر هنع ىهن ىذلا ى جلا نأ ىلع لدق « نيضرألاو

 ىمح ال هيف نوذأم عيطق ىنع» اذهف اف نكت تلا م اهل 5 امم اهتدحتسإ ةعفام الو اهع 5 هقفن لام الب هريغل الو هل اكلم

 . ةقفن الب ةعفنم هق ناك ام 1 لام نم ةقفلاب هيف ا ىذلا هف 0 وه ىذلا ديرب ) عيرلا لاق ( هنع ىهف

 ةراجحوأ .ايموموأ ترك وأ راقوأ طك ةرهاظ نيع لك اذه لثمو ( قفا *.ةلالأ ْ هيمحم نأ هل سيلف هامح نم ىلع

 نأل سانلا نم صاخل *الاو. ةنسعنل اهعنع نأ ناطلسا الو هريغنود اهرححت لأ دحأل سياف دحالدلل ريغ ف يوك رعاك

 ةرهاظ امل هربغ نود اهرجحتي نا اهعطقي نأ ناطلسلل سيل ضرألا هاضع اذكهو « الكلاو ءاملاك رهاظ هلك اذه

 » اهف ناك امن عفن أوه ام هلاع تفصو اما مث ثدحم دئنح هنأل هل كلذ ناك اهرمعف ةأضع ١ مف اه رمعب اضرأ هةمطق ةأولو

 هلع نكي مل ائيش اذه نع لاك اذه َّق 5 ولو 0 املاظ ناك ناطلس هل هةعنم وأ ائيش اذه نك< هسفنل لحر رجح ولو

 هل نوضف حمل ناك ايش ذخأمل هنأ كلذو « هعنمع اًئيش هعنم نل مرعب لآ الو هئم ةعزم ند هف رمش هنأ الآ هذا نأ

 ابطح بطتحم نأ هعنم ل هنأ الإ امرغ همزايال « ةحابإلا ةرج نم هدعان نأ لحرلل اع لحرلا عنم نإو هنم دخأ ام

 ذه نم ءىث ىلع ثدحأ ولو لجرا هكملم ناك امت ذَحأ وأ لج رل فلتأ ام نمضي امنإإ اًيش هل نمضي مل اضرأ كرم وأ

 نيع ىق ءانبلا ثدحأ ناك نإف نذإ 100 هنأل هليوحتب ثدحأ اهف هل ةمبق الو كءانب لوح هل ليق ءانب

 « عرش اهف مثو تنأو كعنع الو ةعفنملا هذه نم ادحأ عنم الو كؤانب كل هل ليقو « هؤانب لوحم مل اهتعفنم عنمي ال

 اهالعأ نم ابارت رفع نأ كلذو ةعنصب الإ اف دجوي ال حلملل حلصت اهنأ ىرب ضرألا وأ لحاساا ن.ه ةعقب ناك ولو



 عع ةرككألا 3 م الو غييصلا لثم ف ةعاق“ انبَع تناك نإ اهب اكرسش عناصلا ناك ائيش هف ةعنصلا تاز تنام 5

 . ©00هل ءىث الف ةعاق نيع نكت ملنإف 1

 تاولاخ ا كش

 دار ىلع !ءارفأ اكإف 1 1 لاك اذه 1
 موسأ لو ٠ ىفاشلا سرا نب دمحم لاق ٠٠ لاق ) عبرلا انريخأ ) : ل العا

 اتقرم ناك" نإ رعاعلا 4 ص م لكف 4 هل نم اعلاف تأ ومو رماع نائش نيمادسملا دالبو 2 لاق همالك نم 3 ِ 1

1 

 مهذإب الإ ا رماعلا ل يلع هكلعال نأ ىف رماعلاك وب 3 هريغ وأ ءام ليسمو ءانفؤ قيرط 0 هلهأل

 كلدف هف ةراعال نا راشف هر[ تبهذ مث مالسالا ىف نيفور م لهال ار ,رماع ناك دق: تاوم ناكيش تا 37

 تاوملاو هيراشمو هئام لياس.و هتينتأو هقيرطو هقئارم كلذكو هلهأ نع الإ ادبأ دحأ هكتلعال رماعلاك هلهأل '

 هللا لوسر لاق ىذا اوملا كلذف كالع مل وأ ةلهادلا ىف كلم «ةراعالو فرع مالسالا ف دحأ هكلع ملام ىناثلا

 هنم ىمحم نأو ةصاخ هرمعي نم هعطقي نأ ناطلسلل ىذلا تاوملاو « هل وبف ًاتاوم ايحأ نم » ملسو هيلع هللا ىلص

 رماع داو ىفو ةرماع ةعماج ةيرق بن ىلإ ناك نإ هل كلامال تاوم لك ءاوسو نيماسملا عفانمل اماع هيمحم نأ ىأر ام

 ةفراخلا هعطقأ نم ءاوسو لاق « كلذ نيب قرف ال ناك نإأ وأ ءارحد وأ رماغ رهن برقو اهلعأب ةرماع ةيدابو هلعأب

 . مهنيب قرفال ءايحأ ءالؤه لكو ©0هل كلام ال اتاوم دحأ نه عطق الب وه هامح وأ ىلاولا وأ

 ءايحإ نوكي ام
 قبب, ناف انكسنم ناك نإ احلا لثمل ءاحإ سانلا هنرع ام ءاحالا نكي اعلإو : لان 02 ( قنان لالا )

 نم باودل دال لارم نم ىمدألا احأ 0 عاش هلثم 0 د نيلوأ رجح نان نم هلثم هب ىنبي ام لثع

 نكي ل قديح انآ راطشط ا[ عج ولو اذه لثع ةراعلا هذه نأل ءاغ وأ ؛ ردم وأ ردح ءانن هاحأف هريغ وأ راظح

 ناك امو « ءايحإلاب ضرألا هل كلم ءاحإا اذه نكي مل بش> وأ دير وأ رعش نو اماح بدا ك1 ءاحإ اذه
0 

 رفاسملا هب رضي طاطسفلاك ادهو هرععيو هلزني نأ هريغل ناكو هكل مل ه>اص هلازأ اذإف هليزي نأدحأل نكي مل اماق 6 1

 رازراف هريغو خلاكو ءايلاكو ثرغا عجتنملا وأ
 راظحلا |نكفو قح هب 4و هأ 8 0 1 43 راق ادإو هعراقب ىدج 4ب قال

 اك ,ّآلا ىف هتثأ اذ ء| ءاجلاك حار كان س1 نلا سرغي نأ عرزلاو سار لا ةرامحو . هريغو فاصخلاو كوشلاب

 0 ةيانسإ و هنم الإ هع لوح هال ل 21 الل اك ناكو ءانبلا مادهناك ن داك سار ءأا علعقن | اذإف هش ءانمااك نك 3

 1 رظحم نأ سارغاا نه تبني ام كلم 5 امم كلت ىلا هلع لحرل ءام ررظب ال ىذلا عررلا ةرامع لفأو ش

 اهاحأ دقث اذه عمت اذإف "ار امثرخو 7 تا وأ فهس وأ ردم وأ رج> نم هلثع رظع اع ضرألا

2 

3 0 

نسال ا أ اعفتر منكي مل نإو اهم طيح ابارت عمجم نأ اذه ن همك اك لقأو هلهب نوكتءايخإ '
 ضرألا هب نيبت نأ ن.٠ 

 هلام اخ نأل رطم ا وأ ل لغ وأ ليس ءاذ هياعربظ نإ اذكهو اهعرزو امترح اذه م عمجو اهلو> معا 1

 وأ رمت ن٠ الإ قاس نإ اذكهو امل ءايحإ اذهب اضرأ اهب تس اهرفم رهن وأ نيع ءام كلذو صاخ ءام هل نك َنِإَف

 . ها « انه ىلإ هانلقنف حاكنلا ىف ابوتكم ٍتابلا اذه ناك » : هصن ام لودألا ضعب شءاه ىف دجو (1) ْ 0

 . هحدحصم هأ ةلمأتؤ للا دك غلا ءاي>أ ءالؤه لكو 01 هلوق )0( 5 :

 (:.--5ع) ْ ١ ل 0



 5 ني هجم زيف

 امب اكيرسش ناك هيف غصلا داز نإو هل رج الو توثلا صقنام عناصلا ىلع ناكو افلاحم ىل تاقام تامع عناصلا لاقو

 هنأ ىلع عدمو احردد بوثثلا لك 2 دل قف هد ناك نإو بوكا صفتاف عناصلا ىلعو بوثلا بر لوق لوقلا

 نإو ةعاضلا ةحصفتام عئاصلا مزاو بوثابر فاح ةئيب 5 نإث لاق اع ةنيبلا هلعف تفصو مك هغص 31 هعطش رد

 . نمض كلذ ىدعت اذإو نمضي ١ لعف ىذلا تقولا كلذ ىف خ

 0 ا 1 فولتخا لوأا قو

 ءابقب ىترمأ طابخلا لاقو صيمقب كترمأ بوثلا بر لاقف ءابق هطاخف ابوث طايخلا ىلإ لجرلا مسأ اذإ لاق

 ”فسوي ابأ ىنعي ذخأي هبو بوثلا ةميق طايخلا نمضيو بوثلا بر لوق لوقلا لوقي ناك هللا همحر ةفينح ابأ نإف
 بوثأ بر فلتخم ملو طابخلا دنع نم عاض بوثنا نأ ولو كلذ ىف طابخلا لوق لوقلا لوقي ىلإ ىنأ نبا ناكو

  تنج امف الإ لامعلا نم كلذ هبشأ امو غابصلاو راصقلا ىلع الو هيلع نامضال لاق ةفينح ابأ نإف هلمع ىف طايخلاو

 نونماض مث لوقي ىلل ىبأ نبا ناكو مهيلع نامذال : لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع انغلب . مهدبأ

 اذإ ( قناختلالاف ) 0 ءىحب نأ الإ نونماض مث فسوي وبأ لاقو هيف مهديأ نحب مل نإو مثدنع كله ال

 | ةتلتوأ هم هحاصو هغيلبت ىلع رجؤتسا لامح وأ هعيبب رمأ ريجأ وأ غابصلا وأ لاسغلا وأ طابخلا دنع بوثلا عاض

 ةعيضلا هوجو نم كلذ ربغ وأ ائيث 1 هف نحب ملو قرس وأ قرح وأ قرغ نم هعم هبحاص سيلو

 اذه لاق نمو هنمض ءىث ىلع ًارجأ ذخأ نم نأ امهدحأ : نيلوق نم دحاو الإ هيف زوحم الف هلك كلذ ءاوسف

 ىهو ةءالسلاب اهءدؤيب ىتح امل نءاض وهذ ريم: ايف ةعفنل ةب راعلا تنمض امتإ لاقو نمضت ةيراعلا ىلع هساق

 راحل كنم هدأ ضوعالب اه عافتالا ىف كلل قوذام ةيراعلاو هل لاق نأ اذه لئاق ىلع لخدب دقو فلسلاك

 ! دقو ةماعلا اذههبشي الف هف هلمعت ءىث ىف كتءفنم اعإو هب عافتنالا ىف كل َنْوذ ا ريغ هلك اذهو فلسلاك ىهو

 ىلإ بهذ دقو كيدب ىف تبطع نإ نمضت الف كنم ذْحْوِي ضوعب اهنم عفتنتف ءاركب ةبادلا ىطعت كتدجو

 قرتحا ول تيأرأ : حرش لاقذ ؟ تب قرتحا دقو ىنَدمضت لاقن هتيب قرتحا اراصت ندضف حبرش رادقا نيمضت

 'ٌنَمَص اذإ زوح الو ( قنانئثلالا ( هنع اذه ةنيبع نبا ان ريخأ ) قنانتلالاف ) كترجأ هل كرتت تنك

 ارطم نوكي نأ نم ةرجأ هلع ذخأ ام واخ الو ارجأ ءىش ىلع ْدَحَأ نم لك نمضي نأو اذه الإ عانصلا

 دقو لاحم ةعيدولا نمضت ال اك لاحم نمضي الو ائوعّد٠ نوكمال نأ رّآلا لوقلاو لاح لكب نمض.ا٠ .نومضملاو

 حلص ال لاقو غابصلاو لاسغلا نمض هنع هللا يضر لاط ىنأ نب ىلع نأ هلكم ثكذط] لقا تشال ه>و ند ىورب

 ' اَكِلَلَذ لاق هلع هللا ىضر الع نأ هبأ نع دمحم نب رفعج نع ىحب ىبأ نب مهارإ كلذب انربخأ . كلذب الإ سانلا

 ىلع نع ىور دقو ٠ تبث امهنم ادحاو ملعن ملو اذه نم فعضأ هجو نم عاندلا ضعب نيمضت رمع نع ىوربو

 ىنأ نب ءاطع نع تباثو ( قفا ةلالا ) هلثم تثشال هجو نم ءارجألا نم ادحأ نمضيال ناك هنأ بلاط ىبأنبا

 اًض مبف هف ةلأسم الف عانصلاو ءارجألا ىدبأ تنجام اناقرحأ لكت عناص ىلع نامضال : لاق هنأ حابر

 91) ( عيراا لاق ) اونمُض اودعت ول كلذكو دحأ نع لطبتال ةيانجلا نألو هدي تنجام عدوتسملا نمضي اك

 ها عايضلا نم افوخ كلذب حو نكي ملو مهيديأ تنجام الإ عان هلا ىلع نامضال هنأ تيأر اهف ى ءئاشلا هلإ بهذي



 +5 بال

 هنيمضت رب ل نمو « ائيش هنع-عفوبال ةلكملا نع. صقتام نمض لالا نيمصت ىأرأ َن . ىلوألا ةلأسلا ف لوقلاك هيف

 . ناصقناا ردقب ءاركلا .ئه هنع حرطو هنحخي ل

 4 اعل و 0 فالتخا

 لمعلا ىف اقداصتو ءاركلا ىف نالجرلا فلنا اذإو : ىلاعت هللا هّءر ( قنانةلالاف ) لاق عبيرلا انربخأ

 ءابق هتطخف ًاصيق طبخت وأ رفصأ هغبصت نأ كترءألاقف ةعنصلا ف افاتخا اذإو لاق لمع امف هلثم رجأ لماعلل ناكو افلاحت '

 م اال 300702702777522

 « ةراجإلاو ريجألا ٍباب » نيبقارعلا قالتخا ىف 00(

 لوق لوقلا لوقي ناك ةفذح ابأ نإف ةرجألا ىف رجأتسملاو ريجألا'فلتخا اذإو : للا همحر ( ىفانلالاف )

 هلثم ةرجأ نيبو هنيب ف هدحالا كود لوقلا لوح لل أ ننال ناو دا اذهعو لمعلا لمع اذإ هنيع : عم رجأتسملا

 كلبك قعشو . ةفدح ىأ لوو ف ادارو اقلام لسشلا ل نكي مل نإو هايإ ةطعف لقأ ىعدا ىذلا نوكي نأ الإ ش

 لبقأ مل توافت اذإو هتفاحأو ردا لوق'تلبق اب راقتنم اعيش نك اذإ دعب فشاوب وبأ لاقو « ىلل ىنأ نبا لوق ىف '

 ىلع ءاقداصتف اريج لجترلا نحأتسا اذإو ::. ىلاعتْثا هحر ( قنا لالا ) فلح اذإ هلثم رجأ لماعلل تلعجو

 رك [ نك لش 1|[: كناح ناك نإو ةراجإلا دارتو افلا لمعن مل ناك نإف ؟ ىه 37 افاتخاو ةراجحإلا

 ءىش ىلع خوسفملاب لدتسأ نأ زحب مل ةخوسفم اهنأ تمعزو ةدقعلا تلطب اذإ رجأتسملا هب رقأ امم لقأ وأ ىعدا امت

 هنكسف ةهنكشر !ربش اتي لجرلا نجأتسا اًذِإو لاق بوت * ىلع ح.حصلا الو خوسفملا لمعتسأ مل ت تنك" تلد نإ

 مسي ل اهف هل رجأ الو ىمس امف رجألا لوقي ناك ةفينح ابأ نإف ناكملا كلذ زواجف ناكم ىلإ ةياد رجأتسا وأ نيربشا

 هل : لوقي ىلل نأ نبا ناكو ٍذَحَأِب ادهسو ارجألاو نامضلا هلع عمتجالو فلاخ نيح نءاض وهو فلاخ دق هنأل

 اذإو ( قفا ةلالاؤ ) هنمض اذإ ذ!فاللا ىف ارجأ هيلعل محن الكاس كلذوس مل نإورس نإ فلاخ امفو ىمس امف ةرخألا

 هب اهاراكت ىذلا ءاركلا هيلإ اهاراكت ىذلا عضوملا ءارك هيلعف هريغ ىلإ ه زواجف عضوم ىلإ ةبادلا لجرلا ىراكت

 ىذلا عضوملا ىلإ ءاركلا همزإ تع اذإو عضوملا كلذ نم اهلثم ءارك اهدر نأ ىلإ ىدعت نيح نم هيلعو

 ةرمثع اهيلع لمحل ةباد لحرلا ىراكت اذإو ( لاق ( تاراجإلا تاك نرد ذخر اهتميقو هيف تبطع ش

 دازا» باسحب ةبادلا ةميق نم نماض وه لوقي ناك ةفينح ابأ نإف ةيادلا تبطعف كلذ نم رثك 1 اهيلع لمحف مناخ ١

 هيلع رجأ الو ةمات اهتميق هيلع لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو ذخأب هبو ناكملا تغاب دق تناكاذإ مات رجألا هدلعو ابيلع

 الايكم ريثع دحأ اهيلع لمحف ةامدم لبباكم ةريثع اهيلع لمع نأ ىلع ةبادلا لجرلا ىراكت اذإو ( قلائل )

 اها زاكست هنأك ةدايزلا ردقب نامشلا .هيلع لمحب ةفينح وبأ ناكو ءاركلا هلعو اهلك ةبادلا ةميقل نماض ورهف تبطعف

 ريمع ذحلألا, لمت, .اهيرسلا يدفع لجأ نوي ايس مهتهشرف ردع نأ اهيلع لمحف ليباك» ةريثع اهلع لمحم نأ لع

 نمض تبطعف ليم ضعب وأ' اليم ٌةئاملا ىلع اهب ىدعتف ليم ةئام اهارزاكت ناكاذإ هنأ ةفيئحو.أ معزم مث اهلبق اهلك

 هنأ معزي هنأل ةدايزلا ردق, هنمضيف اهلبق ةئاملا ىلع ةدايزلاو.. ةئاملا لعجم نأ هلوق لصأ ىف ىغبتي ناكو اهلك ةبادلا

 الملا ةنيفس تقرغ اذإو ليلا ةئاملاىف تتامث اربدمو البقم ءاركسلا ناك ولو اهدري تح اهءا ىدعت نيح ةبادلل نماَض

 ذخأي هبو نهاض وه لوقي ناك ةفينح ايآ:نإف ةنيفسلا هتطاعم نم وأ هدي نه تقرغف رجأب هلمح دقو ايف ىذلا قرفف

 تاملثمب لعفي ىذلا لعفلا كلذ نم لعف اذإو ( قنا يتلف ) ةداخ ءاملا ىف هيلع نامذال لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو



 لع ب تح

 هنع هللا ىضر ىلع ناك نإو متانعم ىف وبف ارجأ ذخأ ناك نم لكف اونمضام ىلع ارجأ اوذخأ مهنأب مهنمض نوكي نأ

 لخملا هتعانصلا.حللو ةيعرلا هتعانص ىعارلل لاقي دقو . ةرجأ ذخأ نم لكو عناص لك كلذكف غئاصااو راصقلا نمض

 لاح لكب ريجألا نمَص نمو نيمضتلا كرت وأ نيمضتلا نه الوأ تلقام نيعباتلا ضعب نع تباث هنكللو ٠ سانلل

 هلال رضاح وهو هتبب ريغ وأ هتبب ىف ءىثلا هلمعتسإ وأ هرهظ ىلع ءىثلا هلمحتسإ نأ لثم تلقام ريجألا عم ناكف

 كاذكو ريجألا ىلع الو عناصلا ىلع ناهض الف ناج هيلع نحب مل اذإ هب فلتام هجو ىأب هلام فلتف هظفحم هل ليكو وأ

 هجو ىأ ن. هل انماض ناك هلع بيغي هكرت وأ 2 باغ ولو ىناجلا ىلع نامضااو هذع نامذ الف هريغ هلع ىنح نإ

 لاقو لمعلاب دعتأ مف اذه لمعي اذكه ريجألا لاقو لمعلا كلذب فاتف المع هيف لمعف هعم ارضاح ناك نإو فلتام

 0 001 0 نالاع لتس ةنببلا تنك نإف امه ةنيبال وأ ةنيب امهتيبو تيدعت دقو لمعي اذكه سيل رجأتسملا

 رثك وأ لق ناك ام ىدعتلا ناك نءض اذه لمع ىف ىدعت اذه الاق نإو نمضي الف اذه لمعي اذكه الاق نإف « ةعانصلا

 الإ هلوقأ تسلف دحأ لوق لولا لوقأ ىتتعمس اذإو هيلع نامذال مث هنيع عم عناصلا لوق لوقلا ناك ةنب نكست ملاذإو

 نكع الام ىعدا اذإو هلوق لوقلا تلعج تالاخلا نم لاحم نكميام هلوق لوقا لعجأ ىذلا ىعدا اذإ فرعيام ىنعمىلع

 لاملا برف هفلتأف هيدي ىفام ىلع ناج ىنجف هياع بيغي امف عناصلا نمض نمو . هلوق لوقلا لعجأ مل تالاحلا نم لاح

 نِمَص وأ قاخلا ىلع عناصاا هب عجر هنمض نإف ةمالساا ىلع هلإ هدرب نأ هيلع ناك هنأل عناصاا نيمضت ىف رايخلاب

 ناكو ىتاجلا نم ذخأي نأ هل ناك عئاصلا هب سافأف عناصلا هنمض اذإو عئاصلا ىلع ىتاجلا هب عجري مل هنمض نإف ىتاجلا

 لك أربأ نوكي نأ الإ عناصلا ىلع هب عجر ىتاجلا هب سافأف ىتاجلا هنمض ول كلذكو ليماك عضوملا اذه ىف ىناجلا

 عناصلا نم ذخأ اذإ ىتاجلا ىلع هب عجري نأ لاح لك ىف عناصالو هب عجر الف رخآلا نيمضت دنع امهنم دحاو

 ليكلاو مولعملا نزولا ىلع للجرلا ن٠ لجرلا ىراكت اذإولاق . لاحب هن٠ ذ>أ اذإ عناصاا ىلع هب عجري نأ ىناجلل سيلو

 ةداب زل ىفانلق . ليكلاو نزولا ىلو لاما بر نأ ىلع اقداصتو اصقن وأ لكلا وأ نزولا دازف مولعملا دلبلاو مولعملا

 نإف ؟ةف 1 هلدت مل امف اذكهنيليكلا نيبو ٠ امبنيبام صقنيو نينزولا نيبام ديزي له ةعانصلاب ملا لهأل ناصقنلاو

 اماف « ةف 1 الو ةيانج الب معا لهأ معز اع صقنلا نكمي دق لاملا برل ناصقنلا ىف انلق ٠ صقنيو ديزي دق معن اولاق

 هيلع نامذال مث كعاتم دسفأ ءىشب ىدعت الو كناخام كانا كل انفلحأ تئش نإ انلق « نوكي الو نوكي صقنلا ناك

 نوكيو ةدايز الو ثداح نءال نوكت دق ةدايزلا تناك اذإ ناصقنلا ىف لاملا برل انلق امك ةدايزلا ىف لاحلل انلقو

 امات هلام لاملا بر انيف وأ اهتبعدا نإو اهمف كل ءارك الو لاملا برل ىبف اهعدت مل نإف ةدايز انهه تناكو ناصقتللا

 لالأ بر انيفوأ اهلث. ديزيال ةدايز ناك نإو هذخأتو لاملا بر لام نم وهام فاحت نأب الإ لضفلا كل مسن ملو

 هل ىعذنأل كيدي يف لاك اهانلمج كل نكت مل نإو ٠ اهذخف كل تناك نإف لاملا بر اهمعذبال ةدايزلا انلقو هلام

 تنك نإو اهلثم ءارك هيلعو هل ةدايزلا تناك هتقدصو لاملا بر اهاعدا نإف كل سيلام لكأتال نأ عرولا انلقو

 اهتعدا نإف . كل ةدايزلا هذه نأب رقي وه ماعطلا برل انلق كعم هل نيمأ الو ماعطلا بر رمأب ماعطلل لايكلا تنأ

 00 لإ لثخت نأ ترام نيميلا كيلعو ءاركلا نم تيمسام اهيلع نيرتك ١ ىتلا ةليكملا ىف كيلعو كل ىئهف

 لاحم آلف كعضوم ن. هذخأت نأ ىضرت نأب الإ دعتم هنال هنم لمح ىذلا كدلب كحق لثم كيطعي نأل نماض وه.مث

 ةباسحبف داز امومواعم ءاركب ةليكمىللمحم نأب تيضر تلق نإو. ناودعلاب كيلع ءارك الو كلام نعع نئبو كنيب

 .٠ لوقلاف « هلثم,صقنيال ناصقن ناك نإف هلكيف هلثم ءارك هلو كل ماعطلاو دساف ةدايزلا ىفو زئاج ةليكسملا ىف ءاركلاف



 ب 0

2 0 1 . 602 
 : توءهتف | مرقم ةيادلا ىرحبب لحرألا ةلام

 مضكر أ ماجلب اهسحخ وأ اء رضف ةباذلا لجرلا نم لجرلا ىرتك !ءاذإو ( ىنإ لاا ) كات( حرا
 0 لعف وأ فات فوخ مثدنع هيف نوكي الف ةماعلا لعفتام كلذ نم لعف ناك نإف ب وكرلاب لعلا لهأ لئس تن ظ

 عضوم هيلإ ةجاحلا دنع كلذ لعف ناك نإو هيلع *ىش الو ةقرخ كلذ دعأ الف هلعفام دنع اهلثم هلعفيام لثد ب غلاف
 اذكه ريعتسملاو دعت اذه نأ لبق نم لاح لك ىف نم هلثم ىف لعفيال ئذلا :عضوملا ىف ةلعق وأ فلت هلثم وكل د |

 نم نإفضئارلا امأو دعت, مل وأ ىدعت نماض وبف ةيراعلا هنمضي نأ هبحاص دارأ نإف هنمضي نأ 5 هيحاص ناكنإ

 لعفبام رثكأ برضلا نم اهملع لجلاو ريساا نم المح ىلع برضلا باودلل مرحالصإ هب فرعي ىذلا ضاورلا ناش

 نإ نمضي مل نيب فانعإ الب ةبادلل ابيدأتو احالصإ ةضايرلاب معلا لهأ دنع نوكي ام كلذ نم لعف |ذإف مثريغ باكرلا ' ظ
 ملادعتي 5 اذإو ئنمض ىدعت اذإ [!عرترف 2 3 ةيادلا ريعتسملاو نمضو ا ا ذعتم ناك اده فالخ لعق كا . تبيع

 ةيراعلا » مسو هيلع هللا ىلصىنلا ثيدحل دعت مل 5 نهض هنأ ريعتسملا ىف هب 0 ىذلا هلوق (عيرلا لاق) نمضي

 هلعفي امو هب الإ ةيشاملل حالصال ام هولعفي نأ ءاعرال اهلعف اذإ ىعارااو ( قفا _ةلللاو 4 وقرخاو هو( ةادؤمةنومضم

 افاتال احالص مثدنع ناك اهتيعز ىلي نمت مهشاومب هلعفي نم اوأر اذإ نمو اهحالصتسا ىلع مهسفنأ ىثاوع ةيشاملا لهأ ش

 نمضيال نم دنع هنمُص ءىش هنم فلاتف ةقرح مثدنع نركب لءف نإو هيف فات نإو نمضي ل ىعارلا هلعفف ةقرح الو ْ

 ه6 لك هنمص رجألا ندْص نمو ريجألا

 الا هلاك

 ريغنم ءىش مهد. ىف فلت اذإف ءاوس مهلك ءارجألا : لاق ىلاعت هللا ههحز ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ )

 اص هأ نك ء ىت 2 ىلع كا 1 دك 00 نأ امهدحأ نيلوق نم دحاو الإ هيف لاقي نأ زوحي الف مهتيانح ِ

 نموه نيمألا : لوقي نأ هتجح نم 7 نأ ىغينيف لوقا اذه لاق نمو هعقنام وأ هنمضي وأ ةمالسلا ىلع هيدؤي ١

 ىذلا نيمألا نيبو هنيب قيرفت رجألا اذه ىئاطعإو هيلإ تعفد امت ءىش ىلع ارحأ ىطعمال هتنامأي ايضار هلإ تعفذ ١١

 سلام ل نم نمضي اسعإ هنأ لبق نم لاحم ريجأ ىلع نامذال لئاق لوقي. وأ لعح الب هلع نهؤتسا ام ذخأ

 دريوهقفني ءاش نإ نوكف-هلام نم الا نوكف افلس دَحَأي ام هفالتإ لع طلستب امِإ ةيقادل ةعقسم لع راك ش

 اعم ناذهو هف هبحاص ةعفنمل ال هسفن ةعفنل كلذ ذخأ هنآل نمضف ريعأ طا عافتنالا ىلع طلس ريعتسم امإو . "ا

 تنجام الإ لاحم .نمضي الف ىنعلا اذه ىف نسل ناك نم ريجألاو عئاصلاو هل ةدايز ريغ وأ ريع او فلسملا ىلع صقن'

 ىناا باحصأ نه دحأ نع ثيدحلا لهأ دنع حصي رثأ الو اهماعأ ةنس اذه ىف سلو هدي تنجام عدوملا نمضي اك هدب

 مسو هياع نا ىلص

 ظفحلا ىلع ريجألاو 'هلرتسثملا زيخألاو هذحو لَجَرلا رلجأ نمضيف اوناك نم ءارجالا نفسي نإ هنا نم

 0 امهنع تبث ولو ءءامهنع تدل لهأ دنع تنش. سنا ىلعو نم نع ءىث هف ىور دقو .

 الإ ىنعم محل هنيمضت ىف سيلف عانصلأ نمض .ناك نإ رمع نأل هعنصي ءىشلا ىلع ريجألاو عاملا لمحو ىعرلاو

 هن < تاراجالل اهتيسانمل هتخسن ىف انه جارسلا اهلقنف تايانملا رخآ ىف لوصألا ىف تركذ ةلأسلا هذه (1) 7

 هليل 0 خا ىرتك لخرلا ةلأسم راطيللاو ناخلاو ماجحلا هلا مجرتو » هلوقب كلذ -



 را ديا لوك -

 حال
 قي ؛

 اكرعنالو امهموم ادبأ خفي ال لاح -5 ءا ركلاو ىركتلل مزال | ك1 لاح ن

لاحال ةمزال تناك اهناعأب
 اك 

 اكاك ارو اهازو وأ » ةنلوح تا ةنرو ككعو تام نإ عكا كامو تام نإ لاخلا لاق ها وه« امهنم دحا

 ل9 هل طرش اف ىرتكملا قوي نه هلع رجأتساو هلام ىف ناطاسلا عادلا لا اا

 المحم لدبأ لظلا وأ لمحلا
 اشأ نإ لاخلا ةعروو

 كلا نر انكم الو انوكم ال لحر ةلحرلا ىف افاتخا نإو (قنانلالاف ) ةلوجخ

 لاف هضعب دفني ىذلا دازلا ىف اناتخا نإو هلثم الظ وأ هلثم
 اقاون لا ىح هل لدم نأ سايقلاف هنزوب هلدبأ داز زلا بحاص

 ا( لاك لدي الوناللك صقني داز /! نأٍف ورعم هنأ لبق نم لدبي نأ هلل سيل لئاق لاق ولو "كاك < كرولا

 ١ اس ١ اذ كن | تاودلاو بهادم ن الا و
 لعانلا ريس اك ر ريسملا يف افلتخا الا لثم اذه ىف تاودل د( قناخت ةلالاث ) سانلا ب هاد ه بعأ هللاو

 او ةيادلل ىرتكملاب ررضلا فالخ فرعيو سانلا نم مك ةاركب 6 تعالو اظيدل طرش امهنيب نكي مل نإ

 08 كلذ ناك نإو ىرتكملا تمّول اهم راقت وأ باودلا ماوع ةبوعص ةهءاشم اهتبوعص تناك نإف رظن ةبعص تناك نإف

 ' 0 اولا ركل لق اكرم ىراكم نإوا« ىرتكلا ءاغ نإ ءازكلا'اققانت معي ملو اهنرعب اهاراكت نإ افوخع

 + دحاو بغت نإف باودلا كلام وأ لاجلا ىلع لبإلاو باودلا 00 ) سانلا باود نءاببال امت

 1 ةعقرلا لهأ نم الجر لكوي نأ ناطلسلل ىغبنيو « ناطلسلا ىلإ كلذ عفرب نأ الإ عوطتم وف ىرتكملا فاعف

 _ كارلا رمأي لئاق لاق نإف بكارلا ريغ دحأ دجوي ملف كلذ قاض نإو لبإلاو ةبادلا تر لك فالذ اسد و: كفلعي

 وارض عضو“ اذهو ةبادلا بحاص ىلع كلذ بسحم و فاعب الإ حلصي ال بوكرلاو بوكرلا هتح نم نأل فلع. نأ

 دهو و ( قنا ةلالإ ) ابهذمناك بوكرلا ىرتكللا فوتسي ملو ةبادلاتفلتالإو فلعلا نم ديال هنأل اذهالإ هفدجوبالو

 اذكب اهتفلع نيمألالاقو اذكب الإ افاعي مل لاق نإ ةبادلابر نإو هسفن نيم أن وكي ىرتكملا نأ
 ا

 ىلإ رظن نإو « هريغ مزلي امف هلوقلومت ا ناك فلاعلاىرتكملالوقلبق نإو فالعلا اقحنمريثك طقس هلام ىف ةبادلا

 دف هقفلا ىف اذهنم هابشأ درت دقو املوق لوقتلا نوكي نأ نه ىرتكملاو ةئادلا كلام جرخدقف هيف هب قدصف الثم

امف ىضقي نولوقيو عضوملا اذه ريغ ىف رك ذ دقو فيعض سايقلا نأو سايق ال نأ ىلإ انباحصأ ضعي
 رقأب ىسانلا نيب 

م اندتتم هلق دع ملاك هاري اق لدم ىف روم
ا اذه بيعف ) قثان لالا ( هعبتي كح ن

 الا سبب بهذل

 را ىرب امق اذه ةهسشنأم دريو باع ام لوقلا 0ك كا ربصي مث ماكحألا مدقتم ىلع ساقلا نم دبال لوقو

 مب ىف اناحصأ بهذل» ورف مك احلا ىري امف سانلا دنع الدع نوكي امي هيف كغ نأ زاج نإف ىأرلا 20

 عسانا لمح اناحصأ مهذم بهذ نْف ملعأ هللاو 0 نوكف ساقلا سايفلا لهأ كرت دقف زم مل نإو مهليواقأ

 نه دحأ لك ىلع يلا ذفتأو مب رحاللص ٠ نم تردالا (لعو نتاناعمار 511
 | ب اع ءرظعام ردقب نيعزاتملا

 0 امل ؟حو اهياع اهساقمث لوصألا ىلإ رومألا داعأ سايقلا بهذم بهذ نمو بلغألا هبش الع انتشت

2 

 نتا
1 

لوأ نم ةرابملا هذه نإ مث «نورثكف» هحسأ ىفو ةخسنىف اذك نوكيفف: هلوق )١(
 ال[ق ةفرح اهرخآ ىلإ اه

 : هححصم هبتك . دجو نإ ححص لصأ ىلع ررحتلف اندب ىلا
. 34 
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 كذ و كك

 كارل
 كلذكَو ةلوجلا نم كلذ ريغو لحاورلاو لماوزلاو لماحما زئاج لبإلا ءارك: ىلاعت هللا همحر ( قفاز "لالا )
 قح زوج ال برغم ءىش ىلع ءىش كلذ نم زوجم الو( *لالاز ) ةلو لاو فك لاو جورسلل باودلا ا

 ةلوجلا نوكست وأ نيابتيف تفلتخم كلذ نأل هطرش نإلظلا فيكو ءاطولاو لمحل فارظو نيك ارلاو ىلا :
 نإف قئاتشلالا ١) اذههيشأ اهو ةيلحلارئار 2 لثم تقرع تطرش اذا نزكتوأ اى ك1 ,ظوأ مولعم ليكوأ مولعم نزوب

 طرش نإو اذه دح ىلع فقوي مل افاتخا اذإ اك الأ خا وسفم وهف ةلماز وأ 0 وأ المحم كتم ىركشإ لإ 03

 نإو , هذح ىلع فوقومرب ع كلذ نأل دساق هنأ هلك اذه: ىف سايقلاف هحاصيام لاقو الام ا وأ قيلاعملا لاقو ؟انزو ش

 ةدقعف ( قثأإ 8 5 1 0 اطسو سانلا ها ءامردقب هزيجأ لاق نم نانا نمو تكلذكف المح ءارأوأق ب لاما لاقو. انزو طرش

 نم المحم لجر ىراكت اذإو ( قنا: تل الاف ) ةمواعم الإ عوبيلا زويل م مولعم رمآب الإ نوعمال ءاركشلا

 لخارملا نامزابف ل>ارملا هنأو مولعمريسملا نأ ظفحأ ىذلاف طرتشي مل نإو حصأ وهف امولعم اريسط رشف ةكمىلإ ةئيدملا 0

 انره داسفالل سيل لبق ؟ فاتحم ريسلاو ءاركلا اذه ىف دسفتال فك لئاق لاق نإف « سانلا ريس نم بلغألا ا

 ادقت طرتشي الو مهاردلاب لجرلا عيبيف ةفلتت ةلغو جنصو دقن هل دلبلاءدلبلا دقتب ليق ؟هتسق ءىث ىأبف لاقنإف عضوم
 نإف ( ثا: لالاق ) سانلا ريسم نم بلاغلا امبمزلي كلذكو دلبلا دقن نم بلغألا هل نوكيو عييبلا دسفي الو هنيعب
 ددعب ناك إف امهاضرب الإ امهنم دحاول كلذ سلف ات زواج وأ اهنع ريصقتلا لامعا وأ لحارملا ةزواحم فكس دادأ

 ىرتكملا ىلع ل>دب هنأ كلذو اههنم دحاول سيلف ى رتكملا هدارأوأ مافأ امردقب ىوطي, مث قب نأ لاجلا دارأف مايأ

 نود لبللا بكري نأ دارأف ةبقع هديعل هنم ىراكست نإف ( قفا لالا ) كانجا ىلع لخدت كلذكو ريصتالاو بعتلا
 ةيقعلا سانلا فرع ١ لع 1 اهم كحال َكْلَذ نسلق لاخلا هب كلذ دارأ وأ .ليالاب نود راهئلاوأ لايمألا» راهنلا

 نإو لاق 08 ريعبلاب رضف بوكرلا الو هحدفيف ىثملا عبباتي الو ىثم ام. ردقب تارا ام ردقب ىشميف لزم مث

 نإف طظضاغ ربعل ىلع لمح نإف هلم ام كار م ”ايعأب 0 . لو هل وم ئراكشت نإو لاق 3 5 2 البإ ىئزكش ١

 اك نإو ( ىف: خللا ) هلادبإ ىلع ربحب مل سانلا بكر اع اميش ناك نإو هلدبي نأرمأ اشحافتم اررض كلذ ناك '

 تاولصلل هلزني نأ هيلعو سانلا 0 نه ٍبلغألا ىلع نوكريف لاجرلا أ ءاسنلا بوكر كلذ نأل اكراب هنع لزتتو هكر اب ريعبلا ةأر | | 3 نأ هيلعو ( قفاخت “لالا ( هلادبإب 1 هكا ع ةتعلا| هئنم فاخيف ريع وأ طقس ريعبلا

 سيلو : لاق « هنم هل دبال ام ريغل هرظتني نأ هيلع سيلو ءوضولاك هنم هل دال املو هل لجعم ريغ املصي قد رظننيو

 انلتخا نإ تلذكو.ساثلا ةلرع دارأ اذإ ىرتكلاالو وكلا دارأ نإ اهادعتي نأ لزانملاىه ىرقلا تناك اذإ لاج

 ىلا ةلحرملا ردعب سائلا رب إ رطب ديدش ر ١ د ناريشلا ف قو 237 ةلح ىلا ردش سانلا ريسم ىلإ رظن دددش رخ ىف كلذ ىرتكملا وأ لاخلا دارأ نإف ء افا نار ىلا ةعاشلا
 هجورخ دنع الإ ىراكشب نأ زو الو مولعم لجأ ىلإ هنيعب اريعب ىراكشإ نأ ىف ريخالو ( قنانتلالأت ( ناديري

 اعيش ىرتشي نأ زوجي ال هنيعب ريعبلا تام نإ ةلومحال نامغلا لاما مزايالو ى رتكملا نم دحأ اب عفتني ىراكسملا ن

 ىرتك | ام هيف ىرتكملا ضم, ءىش ىلع وأ ملساا لثم هنيع ريغب نوحض» ىلع ءاركلاز وم امنإو لجأ ىلإ هنيعب ايئاَغ
 باسحم هنم ذخأ امم لاما در تتام مث اهيكرف اهنابعأب البإ ىراكت نإف ( قفانش االاث) عيبا ضبقي اك هئارتكا 3

 لبإ ريغ هيلع ابطرش اذإ ةلوملا هءزات اعإو هرجاتسي دبعلاو هيرتكب لرْملا ةلزنت كلذو ةلوخلا هل نمضي ملو يتب ام
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 لاقفءانمضل صقن وأ لاملا كله ول نم:هؤملا ريمأ اي اذه كل ىغذيام لاف هللا 88 امأزو ١ تك فادللا دف امان هحنرو

 ضان رع دحاف اضأ رقا ةتلعج قل نامؤلا ريما. ان رع ءاساح ٠ 0 لك ال لان اد ارو كا دنع تكسف هاب دأ

 هلك [ ]زل لوع رمع لإ ىرت الأ ( قثاتتلالان ) لاما كلذ حبر فصن هللا ديبعو هللأ دنع دحأو هحم ر فصنو لاملا

 سيحكلذففو الإ عبو هب عاتبف هفاسي لج رعم هيلإ لمح ال لاملا نأ ىري يعأ هللا و هنأكم؟ اكسفلسأ اك هفاسأ شيحلا

 1 هعقدي وريسملا 4 20 7 ع هب لسربي وأ 4ب تعبد هاذ نأ ىرإ معأ ىلاعت هللا و 0 ناكو نيءاسحلل ةعفام الب لاملل

 عقدي ناب ا كو ةنمص ةقث | هلا زا ىذلا رصملاب 2 وأ هل وس رال طم الو هق حال 0 4ك

 - 2 2 تل 2 5 2

 هيف ناك نإ لضف نوكيو نالسملا ىلع ررمذ الب سرحلا هفنوكف اضارق عفدي وأ سبح الب ةفيلخلا هيف ىذلا رصملا ىف

 ىذلا ىلاوال اكلم نكي ملو هوجولا هذه نم دحاوب هللا ديبعو هللا دبع ىلإ عوفدملا لاملا نكي مل الف هل ناك نإ س

 هايدأ دمع لامف نيماسملل لاملاو حبراا نأكىري امف هيلإ كلع مف ةردأ ريحف ا
 هللا ذيع هعحار (لق «(هرو

 ع ىأر اضارق هلع نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باجصأ نم اندنع هئاس
 اح ضعبو هئاساح ضعل هيلع راشاو

 ذفني نأ هل نأ ىأرو رهع :ىلا ريصي تح هيف ك احلا هب مناقلا ىلاولا نأ ىأر معأ ىلاعت هللاو هناك لقتي نأ

 ضوعلاو هل سرحلا دفنب نأ زمع ىلع ناك اضارق ىلاولا هعفد ول ناك الف جسحلا قفاوي امت ىلاولا عنصام

 هل ري مل ىذلا حبرلا ىلضف هنم درو « هيلع هدري مل هعنص ول ام زو< ام ىلإ ىلاولا عنص ام در هلضف ىف نيماسع) ةعفذملاب

 هاذخأ نامملا ىلعو لاما نينماض اناكدق ( ىف علال ) اههيطعي نأ هل ناك ىذلا خبرلا فصن املذفنأو امهم طفي :نأ

 نك دحأ هدري ملو "تاك اضادل انك ضقن وأ كلله ول هلوق هللا ديبع ىلع دري للر مع نأ ىرت الأ «٠ اع كحرراو

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باحصأ ند كل الو 0 لعي لو ا هلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم هرضح

 © [اميسفنا باطتسا رمع لءلف لئاق لاَقف « حبرلا ضعب امنه دحأو نامضلا امهملع عمج لب ٠ نامفلاب حبرلا اكل

 هذخاي ملو حبرلا فصن ذخأ مف لاق هعجار هللا ديبع نأ ىرت الأ « امهملع ع اعإ هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىف ام وأ انلق

 ىأر املف « زاج ةضراقملا ىلع امهملإ هعفد ول ىلاولا نأل ءادتبالا ىلع زو<بإ ناك ام هند زاجأ نأب هيف مح انلق ؟ هلك

 معزي ملف زئاج عنص ام نأ ىلاولاو نايرب اناكسف هل لاو نم هاذخأ امهنأو امهنم دعتريغ لاملا امهذخأ نأ هرضح 1

 ىذلا لضفلا هيف درو الوأ ىلاولا هلعف ول اذفان ناك هنأل ضارقلا هيف ذفنأ ضارقلا ىنمعالإ زوج عئص ام هريضح نمو

 | جان نع دنه ىنأ نب دواد نع باهولا دبع ( انربخأ ) هيف نيماسملل ةعفنم الب امل ذفني هرب ملو ضارقلا ىلع امملل ةلعج

 مث اريعب هعم ثوعبملا اهم عاتباف ةنيدملاب لجر ىلإ ريناند ةرشع ةرصبلا لهأ نم لجر عم لجر ثعب لاق ةديبع نبا

 | امال تنك ثذح رعلاب ثدح ولو ءلاملا بحاصل ريثع دحألا لاقفرمع نب هلل دبع لاس ارانيدرمشثع دحأب هعاب

 ةعاضبلاب ىرتشملا ىلع ىري ره© نباو ( ىف(. :لا][؛ ) هانعم لثم رمع نب هللا دبع نع انباحصأ نم ةقثلا ( انربخأ )

 ئذلاو ةنيبعب لجر لام ىف ىدعت هعم عضبملا ذإ نمضنمل حس رلا لعجم الو ةعاضبلا بحاصل حبرلا ىريو نامضلا هريغل

 نومجزيمهو حرش نع مهوت الإ ربخ هعم سيل و؟ال مأ هب قدصتينأ هرمأيأ ىردأ الو « حسب رلا هل لعجم اذهىف انفلاخم

 اوفلتخم ملف هلع سانلا عمتجا وأ هباحصأ نم لجر نع وأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج ام مزلت ىتلا ليواقألا نأ
 . مهدنعو اندنع مزلت ىتلا ءايشألا هذه نم دحاو ىف الخاد سيل اذه مهلوقو



 ا مع و 5 1 3 5 00 0

 نع تراثا ريخلا هلع الد انلقو الوقعم ناك ريخ هيف نك ٠ ملول انلقف ؟ عمتجم دق نامغلاو حبرلاو ءار لا نأ "1 :

 سو هلع هللا ىلح هللا لوسر نع هنوتدت ىدلا دنع ريثاو رمع نب هللا دبعو هنع 5 رتاطفلا نار

 نم هل نكي لهلام وأ ةراجإ هل نكي ل هكملءندءىش وأهتيب وأ هتباد هلت نمدنم نأنم اولاقام ناكرلو( ىف ةئالاف ) د

 لمعينأ هل نكي مل ادد لجر نم ىراكت ول الجر نأ نومعزب مثو ( قفا لإن )هفالخ اورثك أ دق اوناك ءىشدحمرت ١

 تدبلا ةمعل نماص وف تددبلا مده اف اذه لمح .نإف انبلاب رمد اده نأل نيذادحلا لما ةراصق الو حر هق و

 لعف نإف اذكه سلال صيخقلا نأل هب رزنأي . نأ هل. سلف اضيق ىراكت نم نأ نومعَريو ةرجأ هلف تيبلا لس نإو ٠

 ىدعتدقفرطم و 01 0 امصنف امم عدلا هك ىزر 00 2 و هرجأ هل ناك مس نإ صم ةمق ندض قرحتف :

 اولاقام امأو ( ىف: تالا ) سالا حالص هيف امنو 1 تذد امت اوباع امف اولخدو اولاقا» اوكرت دق مهنأ

 ةباد ىر اكو لاملا بر هعنعو هلضف ذْحَأبَف هف ىدعتيو هب تيغف اًضارق الام: ى طع . نأ هللا فاحنال لك ةلحلا

 نامغاا انمزلا ثيح الوق انكرت دق نأ معنل انإ مهنم,لئاق|لاق تمام نإ ةنؤم الو ءارك الب اربشأ هيلع ريسيف اليم
 نأ ىغني الف قح ريغ ناك نإو هعدت نأ ىغبني الف اقح كدنع كلوق ناك نإ انلق « انلوق انسدتسا انكلو ءاركلاو '

 ..ش نع انربخأ ةنييع نب نايقس نإف ميش داحأ امأ : مهل انلق ؟متدمتعا اهماع ىتلا ثرداحألا أش م11 15 مق
 د وأ داشهب هل ىرتشت ارانيدداطع أ سوهلعدللا ىلدهنلا لوسر نأدعجلا فأن ب ةورعنعنوثدم ىلا عمس هنأ ةدقرغنا 202
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 ول ناكف ةكربلاب هعب ىف وسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هل اعدف رانيدو ةاشب هاتأو رانيدب امهادحإ عابف نيتاش هل ىرتشاف

 هيوربو هلصوف ةدقرغنب بيبش نع ةنيبع نب ناكفس رع تيدا اده ىورو ( قفا: لالا ) هف حبر ابارت ئرشا /

 ورق ىرتشاهلامم هنأب هل ىرعشا ام حيمج هل لاق نأ ( ىفا_ةلا]ا ) اهانعم وأ ةصقلا هذهلثع دعجلا ىنأ نب ةورع نع

 هللا لوسر ىضرو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ارظنو ادايدزا كلذ نم ةورع لعفام ناكامتإ لاق . هل كولمت دايدزا

 كلذ ةورع ىأرو هعد ىف هل اعدو هلاع ةورع كلل.ام كلعنأو هنمضي,ال نأ راتحاو هدايدزاو هرظنب لسو هلع هللا ىلص

 ةاش كلت نأ ىكر نمو ( يا 2 الأ ( اعم نيبحولا ق ان 1و القي 1و هاهم ةيصعم ناكولو صاع ريغان سم :

 ركلمو ةدحاو كل“ دارأ اعإ هناي لاما كلام دارأ نإ هنمضنام ىنعم نإو ىذرأ 4 ناك نيتاش رانيدلاب كيف رانيدب 1

 زاح اذإ لاق رابح الب اعيت هل امم لاق نمو . ةئمصت و ىيوكسللا ىلع اكلم ا نإ هنكللو 0 الب ةناثلا ىرشل

 ةنؤمال ةاش هراتيدب هل دادزاو هافوأف زانيدلا عيمج زوم ةدحاو ذحأ دقف نيتاش ذختاف راثيدب ةاش كرا نإ هيلع

 لوي انفلام ىذلاو ( قفا الا ( معأ ىلاعت هللاو ثيدحلا رهاظب نيلوقلا هبشأ اذهو اهكلم ىف هلام ىف هلع

 ابكسلمي نأ رءالل نوكيال ىرتشملل امل ناك نإ نمو ىرخألا ةاشلاو رانيد فصنب ةاشل كلام وه ةلأسلا هذه لثم ىف

 هنا ددعو هللا دنع نأ هنأ نع يسأ نب ديز نع كلا (انرب : ربخأ ) رانيد فصنل نماض ىرتآملاو لوألا كلملاب اد

 لهسو امهم بحرف رمعل لماع ىلع ارد الفق الف ىق 0 رعلا خل 1! شيج ىف اجر مهنعىللاعت هللا ىذر باطخلا نب رمع فا

 ا نأ ديرأ لا كلا نم لام انبه ىل اب لاق مث ٠ تلعفل هب اكعفنأ رمأ ىلع كل ردقأ ول لاقو « ةرصبلا ريمأ وه

 نمؤملاريمأ "نأ لااا ا نايدؤتف ةندملاب هناعمدت َ ” قارعلا عاتم نعم اعاتم ناعاتبتف هاكفلسأف نينمؤلا ربمأ نإ ع

 احترف اعاب ةنيدملا امدق اماف لاملا امهنم دْحأِب نأ رمع ىلإ امل بتكو لعفف انددو الاقن حبرلا اكل َنْرْككَو

 لاملاايدأت اكفلس اف نيئم وما ريمأ انبإ لاق رمع لاقف : ال الاقف ؛امك.ءاسأ اك هفلسأ شرملا لك امل لاق رمع لإ اعيد املف
0 

 (عاج هام



 اك لا

 انلوققا ىركلملاو ىراكملا فلتخا اذإؤ ( ىف( هلال ) ؟ سابق الو ربخال دقعلا نيب نم ةدقعلا هذه لابامو ليقث

 ممل ليقف كلمت عوببلا امتإو كيلمم وه : لاق ؟ عوببلا ع نر فك [ذع ىف مل لبق « ادارتو افلاحت لوقو

 مهضعبل لق اذإف دحأ نم اذه نولبقيال محو عيبب سيل نولوقيف عوببلا كح > هيف متنثأ امف عوببلا ؟حم هلاو 6 ا

 انباحصأ هلاق اولاق ؟ هومتلق فيكف لوقعمالو سائق الو متمعز ةجح 9 ربخ ىلإ ليواقألا هذهىف نوريصتال 3

 للسن دال ةعاق ةعفتملل, ةمالسلا , تناكام عويبلا ع امل يع نأ نم مللق ام الإ ةراجإلا ىف ام مهضعب انل لاقو

 نم ةباد لجر نم لجر ىراكت نإو ( لاق ) هِيلإ راص هماعأ الف نيلوقاا دحأ ىلإ ريصتق هل ليقف لاحم زوحت الو

 الك ذاك ناتسع ىلإ اهلثم ءاركو رم ىلإ اهؤارك هيلع ناك ٍةءادلا تملس نإف نافسع ىلإ اهم ىدعتف رم ىلإ كم
 وأ ناك اهف اهب ىدعت ىتلا ةعاسلا ن.ه اهب ىدعت نيج نم ان تناكام رثك ىف ةبادلا ةميقو رم ىلإ ءاركلا هلف ةبادلا

 بحاصل مهضعب لاقو . ىدعتلا لاخ ىف انماض راص نيح هيلع نوكي امتإ ىدعتلا لبق اهتميق هلع.نوكي الو اهدعب

 ! 0121 لوألا وع انلوكا اذه لوقن سلو تبلس ْنإو ةبادلا ةميق هنمضي ءاش نإو باسم ءاركساا ءاش نإ ةبادلا

 لاملا بحاصف اهارتشاف اهنيعب امرتشي ةعلس نع هاهنو اضارق الدر الام ىط أ نمو ( قنانتلالا 2

 لوق هلو عيرلا لاق . هلام سأر ضراقملا نمُص ءاش نإو اهطرش ىلع اضارق ةعلسلا نوكت نأ بحأ نإ ؛ 0

 0 || لاف ايش نيعلاب ءارثلا دقع ناك نإف اهريغا ئرتشاف ىدعتف .اهتعب ةعلس ىرتشي نأ هرمأ اذإ هنأ رخآ

 امل هنآل لاثملل نءاض وهو هلع ناصقنااو هل حب رلاو نمثلا ىرتشملا مزلو مت دق ءارسشلاف نيعلا ريغب ءارعثلا ناك نإو

 لاملا بحاصل لاملا نماض وهو هيلع ةراسخلاو حبر ما هل راصو ىرتشملا ةمذ ىف لاملا راص لاملا نيع ريغب ىرتشا

 وأ هاطعأ ام هريغو ءىتلا كلذ هل ىرتشاف هنبعب ايش هل ىرتشيل ائيش الحر لجر ىطعأ ناف ( قنانتل الاف )

 دَحَأ ىف راخلاب لاملا بحاص نأ امهدحأ « نالوق اهنفف نيدبع ىرتشاف ادبع وأ نيتاش ىرتشاف ةاش هل ىرتشي نأ هرءأ

 نمثلا نم قبي اع ىرتشملا ىلع عودجرلاو نمثلا ن٠ هتصخ هب هرمأ ام ذخأ وأ هرمأ ريغب هل دادزا امو هب رمأ ام

 كله هلاع هنأللاملابر ىلإ كلذ راخلاو عاب و ءىشلا كلذب ىرتشا نإ كلدكاو ىرتشلل ىرتشإ ىلا ةذانزلا نرككو

 دادزاو هارتشاف رانيدب اًئيش هل ىرتشإ نأ ىضر دق هنأ رخآلا لوقلاو , لضفلا ناك هلام ىفو عاب هلاميو هلك كلذ

 ًءاج دق هنأل ءريغ هعم هداز نم دعتي لف رانيدب.ائيش ىضر نم نأل هبهو ءاش نإو هكسمأ ءاش نإف هل وبف ائيش هعم

 ا] كلا ظفسي ةبادلا ىف سانلا ضعب لاقو. .٠ ىعفاشلا لوق ىنعم وهو هلام. ىف هلع ةنؤمال ائيش هدازو ئذر ىذلاب

 ؟ال مأ هن قدصتب لاقأىردأ الو نامغلاب لضفلا هل ناكو نمض ىدعت اذإ ضراقملا ىف لاقو « نءاض لئلا ىدعت ثنح

 قبام رومامللو نمثلا نه ةتصحم هب هرمأ ام رمالل هعم هريغو هب هرمأ ام ىرتشا ىذلا ىف لاقو ( ىقفانةلالاف )

 هيلع ساق الصأ هتبث معلا نءاباب لوقلا اذه لعجف ( ىف لالا ) هرمأ ريغب ىرتشا هنأل لاحم رءالل نوكي الو

 لوقلا اذه لاق ند ضعبل ليقف ( قفا: لال( ) رتافد ناك عجول هبس>أ اريثك اًئيش ةضراقملاو عويبلاو تاراجإلا ىف

 لوق وألسو هيلع هللا ىلصهننا لوسر ةنسوأ ىلاعت هللا باتكنم الإ ادبأ نوكيال ملعلا نم لصألا نأ متمعزو انمعز دق

 ؟اذهنم دحاو اذه متلو قلبفراصمألا ف ءابقفلا ماوعهيلعتنعجأ رءأوأ مبضعب وألسو هيلع هللا بصهئالوسر باحصأ

 نآنومعزتأ انرثك أو مالكلا اذه متنأو نح انددر دق انلق هضعب ىف حب رش لاق لاق ؟هيفمتبهذ ءىش ىأ ىلإف لبق اللاق

 حرش نكي مل اذإف انلق : انئارآب هماكحأ نم ريثكىف اء رشفااخمن دقو اللاق؟ ؟حب رش الإهلقي مل نإ دحأ ىلع ةجح احم رش

 يل داملاقوال : لاق؟هباحصأ نم دحأ ىلع وألسو هلع هللا ىلص هلال وسر ريخ ىلع ةجح نوكف دارفنالا ىلع ةجح ؟دنع



 ككل و

 امهلا- نآل نهرلا ىف'هذافنإ ىف وأ ةراجإلا ىف هدرز ىف قحلل اكزات نوكست نأ نمدبالو نهرلاىف هب تممو ةراجإلا ف ١

 كدنعو لاحم اندنع هل هيحوأ نم هيفوتس ىت> هجوب هخسفن الق كدنعو اندنع اقح امتلك ىف ثلا ثحوأ دق دحاو

 تنأ هتعطو ام ءىش اضيأ رذعلاو رجاؤملا ةايح ىف ارذع نوكنال ام ةراجإلا ىف توملا دعب هخسفت مث رذع نم الإ

 هكلام هيف هل بجوأ امهالك قرف اذه ىف امهنيب امو نهرلا ىف رذع ريغ الو رذعب هخسفتال تنأو الوقعم الو ًآرثأ ال

 لاق ول تيأرأ ء رخآلا لوزيف ءىشب امهدحأ لوز نأ امإو لاح لكب اعم اتبث نأ امإف . كدنعو اندنع ازئاج اق

 ةجحلا نوكتأ نهرلا هب خسفأف نهرلا ىف هعضأو ةراجالاىف هلطبأ انأو ةراجإلا هب خسفت ر ردعلا تعش و لكك كا

 نيماسملا دنع بجاولا قملا همدقت دقو رذع هخسفي مل الالح قحلا ناكو مسمل قح هيف تدثام لاقي نأ الإ ؟ هيلع

 اهلي نأ رخآلو هراد ةبقرب لجرلل ىصوي لجرلا كلذ نم هنولوق, اذه لثم نم ريثك عم (قناثتلالا )

 لق لورلاب هل ىصوملا عنم دارأ نإف رادلا هثراو كلميف رادلا ةبقرب هل ىصوملا توم مث مايأ ةرسشع ةنس لك ىف

 رثك أ اف كل نوكيالو كلم ناك ام الإ كيبأ ند كلمت الو لوزللا ىف طرش اذهلو كلام رادلل تنأ كل كلذ سيل

 نأ 21 م هلاق ولف ٠ نكسملا ىلإ ةثرولاب ةجاح الف رجأتسملا تام نإ هلوق امأف ( قفاتعلالا ) هل ناك امت

 وهو فلي ةباد ىرتشاف' ةزاجتلا ديري ناك الجر نأ ول تأرأ ( قفا الاف ) لوقتام فرعت تسل هل لوقي

 كردم مهف ناك وأ ىصو مهنع لاقف ةئاموأ افلأ ىوسن ةلحارلاو لافطأ ةثرو هلو تام ابجوتسا اماف افلأ الإ كمال

 حبصأ دقو ةراسملا نم برضل:اه ىنعي وأ نوبسةكيال ءالؤهو اهبف هيسكستل لحاورلاب ىنعي ءالؤهربأ ناك جاتحم

 امعزنت الو ماّتألا ةا مهاردلا درو عبيبلا عسفأف هدي نم دعب جرخم مل هدي ىف لجرلا ةقانو اماتيأ ءالؤه

 ةعفنملا هيف امج وأ هيف ةعفنم ال امم هببشأ ام وأ هارتشا مامح ىف اذه ناك وأ اهعفد مثوبأ نكي مل نإ مهمديأ نم

 ناك ام هنع مهكلمأف كلم وهو هلعف هنأل هلام ىف مهوبأ لعف ام مبيلع ىضمأو اذه نم ًائيش خسفأ ال لاق ةريسيلا

 ءاراكك ءارككلا كلذكو لق ابق ( قفا لالا ) هنع هوكلم» امف مهيأ نم الاح نسحأ نونوكي الو هتاح ىف كلع وه

 نأ معزو لاق . اورك أ اوءاش نإف اونكس اوءاش نإف نكسملا ةعفنم نم مثوبأ كلمام اوكللم دقف هل زئاج لالح وهو

 اهماع ان, امفلعو هلي لاجل تفلخم ركع لإ ةرمع نام دانخ نم ريس. نأ ىلع ريع فلألجرلا نم ىراكت ول الجر

 كلذ هل ناك جحلا هتاف قت> طرشلل هريغ نم ءاركلا لاخلا كرتو وه الإ قبب ملف جاحلا جرخو رثك أ وأ لقأ وأ

 ىلبإ ناهأ ىلع ,تتأا ةنؤم' قتفلكوأ كريغ نم ءاركلا ىتعنمو وردت لاخلا كلل نإ 01 مرغي لو

 لاقو « هرغ .دق ناك نإوا اثيش هنم ذخأي مل هنأل هيلع ةنؤم الب نلختاو. ءليشب هيلع هل ىقشب الف ىلا 0007

 هل لبق اذإف هل كلذ سيلف هريغ ىلإ فرصنأو جحلا عدأ نأ ىل ادب لاقو سلجم نأ لاخلا دارأ نإف لوقلا اذه لئاق

 اهخسفي نأ هل سيلق الالح ةدقع هل دقعو هريغ نم ىرثكب نأ هعنف هرغ هنأ لبق نم لاق ؟ هل كلذ نوكي ال ملو

 ناك 1ك :هرجوأالالج :ةدقع: لاك اك دل قش ع سل نأ ئراكتلا لع لاحللا نكد مف ( قنانتلالاف ) "

 نوكي تأ ىغبنا ّزالل سيل ام  ةدقعأا ىف اهدحألا نوك ناك ول 'ةذحاو امهتححو املاحو سلجم نأ ىراكتملا ٠

 نأ لبق نمو اهنامضو لبإلا سحو فاعلا ىف لاجم لا ىلع ةنؤملا نأ لبق نم هجو لك مزلأ ىراكتملل ءاركلا '

 هنع لطي نأ امبقحأو هنع لطبأف همزلي نأ امهيف ميسحلا قرفت ول امبقحأ ىلإ دمعف ىرتكملا ىلع هنؤمال 98

 لئسو ( قفا ةلالاث ) اهخسف ىلع امبعامجاب الإ خيسفنتال لالح ةدقعلا نأ لبق نه امهنبن قرف الو لاق ؟ همزلأف ١

 ؛ اهركذ هماعأ الف رخالل سيل سيلام اف نيدقاعتلا دحأل نوكي بيع الو اهبف طرشال الالح ةدقع دجو له
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 نأ زوجم فيكف ضرعيو قب ايو دبعلا تومي دق هنأل نوكي ال مأ نوكي أ ىرديال ابيغم كيلمتلا ناك اذإف ةامس٠ أرد
 عب كيلمتلاو نيدلاب نيدلاعس نع نومي نوماسملاو نيدلاب نيدلا كلمت اذه ؟ ةامدم ةنيعم مث ردب ةييغم ا
 :لاقهلوقباعن ءاهدسفأ مك ةراجإلادسفتنأ مزايو ةرطاخم اذه نألبق ن٠ دسفأ اذهف تناك نإ ةعفملا كلم تلق نإف
 الآ راع ةنشلا نأو ضقلاب 'ىحن ةراجإلا نأ تمعز اذإ ىمزلي سيلف ىمزلي اع هيش اذه ىف كمزاب دقف
 نوماسملا زاجأ دقو ةعفنملا تماس نإ ةعفنملا اضبق كلذ ناك تضيق اذإف ةعفنمللا هف ىذلا ضيقب الإ امل ضبق ال
 ولف نيع رخآلاو ةفصب امهدحأ نيبرضب ماعطلا عب لحب اكو اهنالتخا ىلع عوبلا اوزاجأ اك هلكاذه
 اا داو هم لكك ام تكلهساو ؛هلاتك ١ ىف تذخأ نإف احيحص ناك زيفق ةئام نيع ماعط نم تيريشا
 ا لل ةيدلاف لاق نإف كلهام نمت ىنع لطبو نمثلا نم هتصحم تكلهتسا ام ىلع بجو زيفقلا ةثاملا
 ادد اك 1 ى» ىا املاك نيعلا ذخأف نيعلا ذخأب الإ ىقوتستل اهذخأ ىلإ لصويال نيع نم ةمولعم ىبف
 000000 نركل وأ اهعتذ هلطف ةجاو نوكت نأ ةراجإلا ودعتال ةعفنلا ةمالس طرش ىلع نمثلا بجو
 00000 | 2 تاراحإلا ناعأ تناك نإف هلل اذإف ( قئان تالاف ) ايراهيف كدنعو اندنع فرَخاَف
 جاو ريغ هنأ نم دسفيت فرصلا ةبج نم ذخأي مث نوكيال مأ نوكيأ ىردي الو نكي مل ءىش ذأ نأمل ل
 او ناك اذإو هل لبق اذإف ابر نوكي الف بجاو اهنمتو ةبجاو ةراجإلا نكسلو معن لاق ابر بحب مل امف فرصلا نأل
 بكري نأ لبق هفراص مث ةنيدملاب لجر نم ىراكت هنأ رمعنبا وأ رمع نع نووري مثو « بجاوب سيل لاق هعفديلف
 هل مزال ءاركلاف لجزلا نم رادلا لجرلا ىراكست اذإو لاق مهلع انل ةجحو انلود قفاؤماوهف رمع نع اناث ناكنإف
 ناك ىرتكلملا ىلإ رادلا عفد اذإف ةمئاق رادلا تمادام ادبأ لاحم الو ىركلا الو ىرتكملا توم خسفنيال
 لاقو عويبلاك هلإ نوكيف مولعم لجأ ىلإ هنأ ءاركلا ةدقع دنع طرتشي نأ لإ دلك ىرتكحلل اهزألا ارا
 ايلثم نوكي دق 0 ءايشأ ركذ مث رذعلاب اهبخسفيو تام امه.أ تومي تاراجإلا خسفت سانلا ضعب
 اذإ لاق هنأ حيرش نع انيور لاق ؟ ريم اذه تلقأ لوقلا اذه لوي نم ضعبل ليقف ( قفا لالا ) هب اهخسفيالو
 امم دحاو لكل نأ ىريو ةمزال ةراجإلا ىري اال حبيرسشف حرش لوقب لوقت اذك أ هل ليقف ءىرب حاتفملا ىقلأ
 ؟ةجحم سيل هنأ معزتو هيف فلاخم امب جتحم لذ نيك ةلود دحاتيانسلو حسب رش لاق اذكه لاق رذع الو توم الب اهخسف

 متثش نإ لايف هيلإ نوجاتحمال هدلوو توميف هنكس الزنم لجر ىراكشي نأ حبقي هنكلو ربخ هيف اندنع اهف لاق
 اهتكسيو ائيش كلمالتيملاو هدلول رادلا نوكستف هريغلرادلا كلم لوحتيف رجؤملا تومي نأ حبقيو ماتيأ مثو هونكساف
 ٌتراولا ديزيفأ لبق ال لاق ؟تيملا كلمب الإ ثراولا ابكلميوأ هللقف تام نيح هل 11 لا لبا حاملا
 ةعاس هراد نع ةراجإلا هده سف, نأ ردقي ناك هتوم لبق تيملاف انلق ال لاق ؟ اهف تملا مامم الإ موق نأ ىلع ادبأ
 لكلا تبلا نع كلم امنإ ىذلا .ثراولا نوكيفأ لبق « ال لاق ؟رذع ريغ نم كدنع اهتدم !اًضعنا للك منحت
 "ائفصو ىذلا انلق ؟ ءىث هق هلإ لعمتا نم ىلع كلعو لقتنس اكلم تنأر لهف لاق ؟ كلاملا نم الاح نسخ ضعبلا وأ

 ءىث هنف هلإ لقتنا نم ىلع كلعوو لقتني اكلم كدجون نحن و هنم كل فاك كلم تيملا ناكلام كلم. اعإ ةنأ نم كلل
 ع م

|| 
 ملو انلق ٠ ال لاق ؟ نهرلا خسفنيأ نهارا تام مث ةئاع افلأ ىوست اراد الجر نهر الجر تاز د١ ؛ انلق ؟ نأو لاق |

 ملاقح اهيف بجوأ دق تيلاو تيملا اهكلمي ناك م ثراولا اهكلمع امنإ لاق ؟ ثراولل راصف رادلا كل لقتنا دقو
 ,كلع هب جتحم نك اذه لثم لبقت كعمسن الف انلق . هخسف.ال نأ ىلوأ ثراولان هقح مرغا ءافيإب الإ هخسف هل نكي
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1 



 تت ١ تك

 لخدي مف اهسفنو هلختف دعب ةأرللا 2 لخرلا ىف 1 أ لوقي و اماه تدضر اعإو عيبيبلا ضقتنا م 2مل ل ول

 ثتعاب نإف امض هل 8 لل نورك ! ديعلا عقد ىل اع ةتريح تاعف اذإف اهمزاي ىدلا وه ب  دسفت و هانإ الو اهم

 فص عجر عىش اذه ند نك ل ايهلطنإف مات كله ام هنأآل زاح تاكو تر وأ كل وأ تصهو وأ
 دنعلا

 نإف ةفصن ىف اهك-ل. ضقتنا مث دبعلاب ضوعلا عفد نه كلم متي أك ءانإفف كلل ف[ را هف ابكيرش ناكف

 ليق نإف اقلط اذإ رملا فصن اهلف اهب ىل>دي ملاوه سايق اذه ىف سيل تاق ؟ ضقتن 2 اهكلم مل تل كل لبق

 ىرتشا اذإ هنأ اضيأ معزتو ءاههفلا هف فلتحال امت اذه : تلقو ؟هلوقي نم الهج كلذ ت.أر هفصن ضقتني فيككل

 اشي ل نإو 4 سداح تبعلاب 4.سنح ناشف لعشب مل نإف ل وأ ىهو وأ عاد نإ احيحد 5 ناك بع هيف هل رع ادبع

 ليدسال كاملا | مات عشا نرككف 0 ّنلا ج ن- صعقتشاا لحل _-د دقو هضقن اماك ناك دقو عبيبلا ضقت ءاشو 4ساح

ك ميش هل ناك نإف هلاه قف كام اوذ عندي ام م تمو 0 نأ هل 0 ةنم هل ىلع الو هلع عئابلل
 هد دار

 ضقتني مث نمثلا هب دخْؤيو اماث اكلم تنأو نحم لعجن دقو هذخأ اهراك ناك نإو هن هارتشا ىذلا ن.ثلاب هيدب نم

 نإ نك مف ةعفاملا هف ىذلا ءىثلا تاف اذإ ة راجإلا ىف هلوقنام نأو ةراجإلا ىف اذه تبع فيكف همام دعب تاس

 مث ة زفقأ ةريششع قوتساف اذكب َر رفق لك ماعط ةنيفس ىرتشا ول هدرب ا قبامر - اتسم دريو ليس ءافدتسالا

 كاملا ضهنت ْث دا نمثلا ن 3 امه ةرمذع هانم زلأو لاكللا ند 0 اع هانددر > ءاعطلا ن هك ام كلله مش نقلا

 تاك اذإ ةراجإلا ضقن ىف ناك نإف ساناا 0 نم اذه : تلك ادم م كباع ول م ةعاق كالملا اي يف ىتلا نايعألاو

 لهج هيف هبيعف بيع هيف نكي مل نإف بيعأ ةمئاق ةكوامملا نيعلاو كلا ضقنف بيع تتاف دق ةعفنملا اف تلا نيعلا

 ةبادلا بكري وأ تيبلا نكسب نأ لبق رجّملا لآ امك ةراجإلا رج اكملا عفد نإ ًاضيأ اهيف اولاق مث ( قنانتلالاف )

 عجرب.ال لف هيلع بحيال ام مفدناك نإو انلقام وهف هلع بحنام عفد ناك نإف هل كلذ نكي مل عفد امف عجري نأ دارأ مث

وأ 1 نأ الإ ءىش هنم هلع قحم الو هعندي نأ هيلع بال هنأ معزي ا | 6م سوس
 

 ةراجالاب هعفد ناك نإف هل ايهاوال ةز :ا>الا مسأب هعئفد اعِإ هنآل هدرة: راجإلا تخسفنا اذا 20 مث د عطفا 50
 8 را>الاو

 مثرد ةئاع ةباد ىراكت نإ لاق اذه ٠ نم بجعأ رخآ الوق هف لاق مث ءاش ىته هيلع هدرب نأ ى عفد اه همزابال

د هل ليقف اللالل> ناك اهف رصي ريناند اهعفدلا أ دار راق ءىش ةئاملا ْن بحي ملف
 هدقنتو ريناندلا لإ كا لوح هب ق

 بحب اولاق اماؤ بحاو وه لاق ؟بحن مل ءىشىف فرصاال اع وأ اناق ةموي رعت اهم هقر راصن هكللو ال لاق نار للا م

 ناك الحأ مك مو ةئام لحر نع نهوض وأ ةئاع ةكلسم لدحر ىرتشا ول اك هناك اكم عفد الحأ هل محل ماذإ هةيحاض ىلع

 ةراجإلا رجاتسملا قى تكلف دف تاجا هل مسي مل اذإ هلك بجاولا ىف كلوقو انلوق اذهو هناكم ةئامملا عفدي نأ هيلع

 لجأ ىلإ ىه لاق نإف ( ىفاخ::لالا ) لجأ ريغ ىلإ ةراجإلاو اهب فراصي نأ هلو اهعفدي نأ هيلع سيلو هيلع ةبجاو

 ةئاملاو ةمولعم ةرجأ ةنسلا نم. موي لكلو مولعم لجأ ةنسلاا نم موي لكنف نس ادبع 'رجأتسا اذِإ هلأ كلَدَو مولعم

 ةنساا نم ارهش رششع دحأ ضرم نإ هيف لوقت انف هل ليق باسحلا اذه ىلع ٌةمزال ةنسلا دبعلا اهب رجأتسا ىلا مهردلا

 تمهكز دمف ؟ لبقتسإ امف همدختسا حص اذإف رظتني تلق نإ سيلأ ؟ةمدخلا ىلع ردقي مف اهطسو وأ اهلوأ نم ارهش وأ

 نأ هل تالعد نإف لطب 2 امحاو ناك وأ هنع يلام م مزال تقو ْق تناك رهشلا وأ ارهش رضع دحألا ةصخح كك

 نإ ئرخأ "هن ىف ةنس لامعا تلقن وأ لحل أطهر الج للحل دقق ىرخأ ةنس'نم ازرهش وأ ررتش رع دحأ ةيدشل |

 كيلمتب ةفورعم ةعفنلاو فورعم نيع نم ةعفنم كيل ةراجإلا نأل لكشيال ىذلا داسفلا اذهف تناك نإ ةبجاو تلق



 ! -؟م-
 - اذإ وسلا فصواك فصو دقو ملسلا ريغ نه ري مو ىرتشاام لعجمأل ملو انلق ةفصاا ىلع ىهف لاق رت مل ىتلا نايعألا ىف
 اهزيحمال نأ ديرتو كسفنل اهفالتخا عء اه زيت كارتف اناق فاتخم دق عوببلا لاق ؟ ملساا مز ران 5 مزلي ةفصلا ىلع ءاج
 مل ءىش اهب فوصوم ةبيغم ءا رمدلا نوكي لبق سلا ىف ةفضاا اناق انيع ةرئاص ىهف امتْرِجأ نإو ىفإ لاق انل اهفالتخا عم
 عاق نيعاا كلذ ىف نوكت مئاق نيع ىف ةراجإلاف انلق فرعتف نبع ىلع عمت 9 كي ]و لاق ماعطو بايث نم دعب قل

 تبغو اهدر ئه لوق اهف لقت ملو امتزجأ مف اف فات دقو ةبمن» ةعفملاو ةعفنم ىه امنإ ةراجإلا نأ تمعز نإف فرعت
 الو ميلستلا الإ ءابقفلا عاجإ الو و ةنساا ف سيلو ءاهقفلا عاجإو ةنساا كرت 7 هنأل لاق ؟ ةلاهملا ىلإ هتبسنو اهدر نم

 تناك نإو ةلوققم ةعفنم كله اهوريصو اهتزاجإ ىلع ءابقفلا عمتجا اذإف انلق سيبامملا هيلع لخدت و لاثمالا هل ترخت
 بيع ىلإ ترص مث عويبلا نم اهريغ اوبجوأ اماهوبجوأو ةبيخ٠ اهوزاجأو عرذي الو نزوي الو لاكي ائيش نوكت ال
 تناك نإ كل ىلق اذإف اهاطبأ ن» ةج جتحن ترصو راثالاو ةنسلا ىلع مقتس» لوق انلوقو اهزيحم تنأو 5 اناوق
 عدف لئاق لاق نإف ءاهقفلا عامجإو ةنسلا اهنأل اهاطب ال تلق هب جتحت الف ةجح هيف نكي مل نإو اهلل اذ ةيبك اذَعيَو
 اونوكي نأ اندنع زوحم الف اهوزاجأ اذإو اهوزاجأ دقف ءابقفاا اهزاحأ اك ءاهرجأو' اهلاطنإ ىف أطخأ نمةجح
 لاق نإف : ابلطيأ نم ةجح ىلإ ترص الإو هن بجوي دقف اكلم ناكامو ةلوقعم ةعفنم كيلع اهمنأ ىلع الإ اهوزاجأ
 نإ هل لق ؟هعفد ىذلا كلم هنع عطقيو هضبق ىذلا هححاص ىديىف ريصيام ضيقلاو اضيق اذه تريص فدكؤ لئاق كل
 كا ىضاقلا ىلإ هك اح مث اهماكأ هبلإ عفدو اعود عاتبا ول الجر نأ ىرت الأ فلتخم هكمل نمل كلاملا نم عفدلا
 هجوتسا تيب ىف اماعط ناكف هنيعب أرحب اعيش ناك نإو هِلإ هئاس ادحاو اعيش وأ ابوث وأ ادبع ناك نإف اهعفدب هيلع
 لك عفدب هلع 0 ايش هضقي ناكف هل هلك لاق محر 1 لك لعل اك هلك

 ىذلا ميلست نء 0 اهمف عا اطتساالو عاطتسإ اه 5 راحالا عفدب هلع ىضق كلذكف هضق عاطتسإ اك اذه ٠ نه فند
 لاق نإف هريغفو باس فورعه ةعاشملا رادلاىف ءارسشلا اك ةفورعم اهيف ةعفنملاو , ةعفنملا هؤ كله ىذلاىلإ ةعفتملا هيف
 ىفوتسال .مث مام وهو هلام عفد هلع تبج وأ نوكتف دبعلا توم وأ لزنملا مدهني مث لس ةعفنملا هيف ىذلا نإف لئاق
 نإ الق قوتسي نأب الإ ىضرام لاق رجأتساا ىضر كلذب انلق نمثلاب عفتنا دق رجاؤملا نوكيو اهضعب قح الإ ةئاملاب

 عفدأ لسا نم انفصوام انلق ؟ عوببلا نه اذه هبشب ”ءىش ىأو لاق هلام ذأ ردقي مل نإو هل كلذف ءافيتسالا ىلع
 هيلإ مسملا هب عفتنأ الكر تللا سار د2 ل لودي نأ ىلإ دوعف اعيش هنم فود ملو بطرلا ىضشف بطر ىف مثرد ةئام اذهل
 الب ىلا« ةعفن» ذخأ دقف هتذخأ نإف ىلاع عفتنا دق تاق اذإف ىرخأ ةنس ىلإ كنم اضر الب ةنس هلح دعب كلام رخأ وأ
 :٠ تلق نإف اذه الإ دجأ ال لاق هن. هتيطعأ ضوع الو ىسفن بيط الب ةنس ىلع عفتنا دقف ةنس هت رخأ نإو هتذخأ ضوع
 كي ةتامأ .تنصر كنأل هلع كيدعأ اعيش دحأ ال تلق بطرلا ىذم قح ىن# بيغت هنأب هيلإ ملسملا ىنقدصو كل
 نيعلل رجاتسملاف لبق هنم كيفوي ىذلا بطرلا تاف دقو : تلق ىنفوي نأ ىلع ردقي ناك دقو ءافيتسالاب الإ تيذرام
 نمض ىذلا هِلإ ع بعت ملو هدلعب وهو هيف هتبع فيكف ةعفملا تبهذ تبهذ اذإ نيعلا نأ ملعب وظو رج اتعا اه
 : لوقي وهو رحئاتسلا ن م هف هسعتب نأ ىلوأ ناك هللإ ملسملا هنيعي ءىش 000 طرلا هبحاصل

 | ةاعرشإلا ىلإ ىرتشلا عقدتو نيسابتلا ن ءرع بئاغ دل هنيعب عاتبملا ء ءىشثلاو ىلجرلا نم ءىنثلا عاتب لحرلا ىف
 ىرتشملا عجري لوقف عاتبملا ءىثنا كله مث هتك هيلإ عفدو هل هب دهشأو هنم ىرتشاام ىرتشمال عئابلا , رس نأ لَع افاو
 ةعلسلا كل تناك دقو كلذب تيضر تنأ ىرتشملل لوقيف اضوع لاملا بر ذخأي ملو ةعلسلا بر هب عفتنا دقو نمشلاب



 -؟ا/- 9 ا
 تاقف ( قفا ثلالاف ) باسحلا اذه ىلع اذكه مث مرد هيلع بجو دقف اموي : نكس اذإ مث هىث هيلع بحي مل نكسي 0

 رواش ند كله ةراجإلاو كدنعو اندنع تباث ةراجإلا ةزاجإب ءابقفلا عامجإو ربخلا » لوقلا اذه لوقي نم ضعبل

 لاقف ةراجإلا كلذكو هريغ كلا ءىش نه كلللا ليوحم ىه امنإ عويب"او ةعفنملاب ىذلا ضوعلل رجّؤملا نمو ةعفنمال

 لاق ؟هريغ كلمت ءىثش كيلع ىهو عبي تسيل اهنأ تهعز فيكو انلقعيبب ةراجإلا تسيل لئاق مهنم
 اهل نأ ىرت:الأ

 الب نافرعي ملسلاو فرصلا لثم ابعمجم عوببلاو عوببلا نود فرعت_ةفاتخت ءامسأ عوببلل نوكي دق انلق ؟؛ عيبلا ريغ امسا

 دق سيل وأ انلق متيال هلعل اييغم عببلا قي فيكسف لاق كدنعو اندنع عوببلا نم امهو عبي مسا
 عببلا تنأو نم عقون

 ىت>ضبقي مل اذإ ىرتشملا تنأ ريخم مث دهني دق بطرلاو ليكي بطرا | ىلع اضيأ اهعقون و سلا ىف ةديعبلا ةدملا ىلإ بيغملا ىلع

 سأر هلإ عجر امإو ىرخأ ةنس ىلإ ةنس ةلغ ٠ نع هلام رخأ امإف لباق بطر ىلإ كرتي نأو هلام سأ أر لإ هدر قدفني

 اذه لاق ؟ هلام سأر هيدي ىف نكي ملو كلل 5 كلك مف مولعم ليكي ابطر هب كللع ناك دقو هسبح دعب هلام

 أ ىف تنأ هريخن نيكح د نومضملا ىف هل ؟-2 نأ ىلإ ترص مث انومضم هتلعج دق تسل وأ انلق نوم: هلك

 ند لاك ردت نأ امأو مسملا عفتني ملو هيلإ مسملا هب عفتنا ام دعب بطرلا نمضو هل بجو ام لطبتو لاملا سأر درب

 دجأال كلوق ناك اذإف تلق هيف هريغ دجأ ال ىنكلو تلق اك هلك اذه لاق ىرخأ ةنس ىلإ هّسفن نمط الب هس هلع

 نأ انمعز انلق ؟ كاذامو لاق ؟ ةجح هريغ هنف دحتال نحو نيبأو حضوأ وه ىذلا انل لعجم مل فيكق ةجخ هنف هريغ

 رودلا ىف كلذو حاتفملا هلإ عقدي ام هنمو ديلاب ضبقي ام هنق « فلتح ضبقلا نأو اضوبقم اهنم لحم و زوحم عوييلا

 وه ام هنمو ةدودحملا ضرألا لثم كلذو هدد هضقب الو هلع قلغرال وهو ىرتشملا نيبو هنيب كلاملا ىلام هنمو

 كو ان لصش اال دملاف عاشم وهام هنمو اهلك كيرش هنأ ريغ ؟اهبرغ مأ وه امقرششأ ىردبال ضرألا ىف عاشم

غ هفالتخا عم هيف دجويال هنأ كلذو فلتع ضبق وهو عيبلا هب مترو هعفد بحبو نمثلا هب ضيق عفد هل لاقي اذه
 ري

 فصن ىف نوكي سيلو افورعم الصفنه نوكم ام ضبقلاو اًضوبق٠ مْ عيبلا دبعلا فصن ىرتشم كل لاق ولف « اذه

 ادهف كلإ هماسو لئاح دبعلا فصن. نود نكي ملا اذإف فاتخم ضبقا تاق غلا نصه ”اناقا نشف دلل

 ىتلا ةعفتملاف نمثلا هل بجو دقف هريغ عاطتسإ ال ىذلا عفدلا عقد نمو اذه ىف هريغ عاطتسال- يذلا شنقا
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 بج :1ل لف .ةريغ عاطتسرال سند اذإف نكس وا اعلا تان دا عاطتسإال ةراجإلاب دبعلا ىف 1

 تماسو رادلا عفد اذإف هتءالسو ةراجإلا هيف ىذلا عفد وه اق ةراجإلا ضيقو قرف اذه نيب ام ؟ ةعفنملا هب كلعام

 تسيلو دبعلا اهثدحم ةكرح هتمدخو ةطرش ةد» ىلإ هتمدخ هلف سو دبعلا عفد اذإو ةدملا ىلإ اهانكس هلف

 هيف ام ملست ريغ راما كل: اك 0 عاطتسإ الو اهايإ هتيلحم ايف هتعفنم انإ اهثدع ةكرح رادلا ىف

 نابعألا نايعألا قدك سل اذب لئاق لاق نإف اهتدم ىلإ ةعفنملا مت قى ىّت> ةعفنملا هيقام ةمالسو هلإ ةعفتملا 5

 فصدتو كدنع اهنيعب اهمرتشأ نيع 0 هيف نابعألا عفد فلتحم امو لبق ىررال عفدب اذهو ىر» عفدب

 ريغب ةفصلاب مسلا انوكيو .انومضم لسلاك ةنومضف انبع انعبابت دنع تناك دقو راثخلاب تنك اتي

 امهن» دحاول كلذ نكي مل هيلإ لسملا وأ عيبلا ضمت لسملا دارأ اذإف نيعال ةفص وه امنإو هنمأ بو هنبع.

 كل . نكي مل تطرع ىتإ هيلا لعرب 1 هل تلق ء ىضرأ ال: مسملا لاقف هيلإ مسملا هب ءاح نإو

 وه لاق فوصوم بيغم مسلاك ةلوقغم ةبيغم انلق ةبنغم تاراجإلا نكلو 0 لعفي دق ىلب لاق رايخخ

 نوكي اكرايخ اهف اي تلق « انيع نوكي نأ ىلإ ريصي هئيع ريغب افوصوم ناك نإو ْ



 1 ع يدب بقع حس جح

00 
 7 عوببلا فلام دق لئاق لاق نإف هسفن عببلا اذهو اهنع هذخأ ىذلا ضوعلا تيبلاو ةبادلا كلام اهم كلميو اهكلاه نم

 نيعلاك ىهذ ةفورعم نيع نه ةلوقعم ةعفن» ىهف ( قفا: لال ) ةدم ىلإ نيع ريغ اهنأو اهنابعأ ريغب اهنأ ىف

 هنأو اهءاكحأ ةماعىف اهفالتخا اهعنع الو اهماكحأ ىف فلت#و كلل. اهلأ ىنعم ىف عمتج دق عوبلاو ( قفا: شلالاف )

 ةلخلا ف عببلا مرحخام اههرحخو عبيبلا للحم ام اهللع اعود اهلك نوكت نأ 0 هريغ ق مد ركألا ايضعب ف قض

 ىنعم ىف ناعفتي دقاناك نإو هبحاص هفالح هرمأ ضع ىف افنص فلاح اهنم فنص لطس الف رخأ ناعم ىف ها لع مث

 قرفت 1 الإ نحيال اندنعو مولعم 0 ىرشملاو عئابلا نم اضرب الإ لحال عويبلاف هف انلتحا ىدلا ىنعملا ريغ

 اهنم نوكيف عويبلا فلم مث عيبلا ةزاجإ راتخيف عببلا دعب هبحاص امهدحأ ري نأ وأ امهماقم نه ىرتشااو عئابلا

 نإ نانوك مث نزوب آنزو ديب ادي لثع الثء الإ بهذلا تاضافت نإو بهذب ًابهذ اعيابتي نأ امل لحال نافراصتملا

 انآ 15 ادع وأ نالوألا ناتراصتملا قرفتنإف دب اذب رخآلا ىلع امهدحأ ىف لضفلاب سن الف قروب آاهذ افراصت

 الو ىرتشاا بوثلا ضرقيو دقنلاب بوثلا ناعيابتي فرصلا ىوس ةعلسلا ناعيابتملا نوكيو امهنيب عيبلا ضقتنا اضياقتي
 ىرشلملا نوكيو نمثا كش لك ل١! كود كلا ءىذلا ف .ملتلا نركلو عببلا دسفي الف نيح دعب الإ نمثلا عقد

 فالتخا عم اذه ىف تزاج ىلا عويبلا نم اذه ريغ نوكي ناك امف قيضيو انومضم نوكي هنأ الإ هبحاص ىلع لاح ريغ

 كلت هاوس ىفو دحاو اذهىف امرركحف امهنم ضارم الإ لحم الو عييلا مسأ هلع هيلع عقرام لكو اذه ريغيف عوببلا

 ةعلسلا تعفد اذإ نمثلا عفد بحب اك نمثلا عفد رجاتسملا ىلع هب بحب ىذلا تاراجإلا ضبقو ( ىقفاْتلالاف )

 ناك نإو ريعلا عقد اريعب ناك نإو دسعلا عفد رجؤتسا ادبع ناك نإ ةعفنملا هف ىذلا ءىثلا عقدي نأ اهنعب ةارتشملا

 الإ عفد هل دجويال هنأ كلذو طرتشا ىتلا ةدملا ىلإ طرعشلا 098/7 هيف ىلإ ةقفملا قرش حب نكمل عقد انكسم

 ةعقتملاو ( قفا : ءلالا ( تاراجإلا اولطبأ نيذلا ةلابجلا لهأ ةلع نم اذبف فرعي الام عفد اذه لئاق لاق نإف اذكه

 ةعفنملا عئد سيلو نيع نم ةلوقع» ىهف ىرت نيع ريغ ةعفناا'تناك نإو نيعلا عفدك ةده ىلإ ةمئاق ةفورعم نيع نم

 اهدسفأ نم معز اك دسفت مف ةنومغه الو نبع ريغ ىهو نكسملاو ةعلسلا نم اهكلع نأ حص اذإو نجع ريغ تناك

 هل نوملسللا هزاجأو ةفورعم نيع ن. هب اوءفتنا ءىث هنااكف نيع نه اهنأب نيعلاك ىهف نيع ريغ تناك نإو اهنأل

 ةدقالا نأل ةدقعلا كمل« نم فخأ عفدلاو نايعألا نم عفدلا ماقم موقي نأ ىلوأ هريغ عاطتسإال 0 عقد اذإ هعفدف

 نم هنيع ريغي ناك نإو افورعم ةعفنملا كلا نوكي نأ زاج اذإف ةدقعلا دسفت الو دسف عفدلاو عفدلا لطييف دسفت

 لاقف ( ىف[: للف ) ادبأ هريغ اهيف عاطتسال ىذلا عفدلا اذه ناك اذإ نيعلا عقدك وهف ةعفنملا هيف ىتلا نيعلا

 ْنء ىلع ةحح ايف هب انححتحا اه لآ معزو راثآلاب اف جتحاو اهددشو سالا ضعب تاراجالا ةزاحإ ىف انلوق

 'ددشام نيهوتو اهن» تدثام ضعب ضقتن دمع ةنأك ليواقأ اهمف لاقف اهنم تبث امل داع مث اهنم جرم ال اهدر ىف انفلاخ

 'ةراجإلاب رجاؤملا ذْحَأِب نأ رجأتسملل نكي مل الزنم وأ ادبع لجرلا نم لجرلا رجأتسا اذإ لاقو ةزئاج تاراجإلا لاقف
 ' لاف ربهش لك ىف امهرد نيثالثب اتيب ىراكت هنأك نكسملا نكس وأ دبعلا مدتخا ام ردقب ةراجإلا نم هل بم امإو

 53-5 1 « خلا ىلا ةدلا ىلإ طرش مكهف ىلا باوصلا لعلو لصألاب اذك طرشلا لاكهف ىلا : هلوق 01
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 تاراجإلا

 ريطلا الو نيضرألا الو ”توببلا ارك سيل لئاق لاق كاعت هللا ةمحر ( قناتتلللاف ) لاق عيرلا انربخأ

 ةفوصوم ةيئاغ نايعأو ىرت ةرضاح نايعأ ىلع عقت عوببلا انيأر املو عيب كيلمتلاو كيل 00 الو مزالب

 دبعلا كله وأ لزنلا مدهنا اذإ لاق « امهزاحأ نم انيأرو ادبأ ىرب بئاغ الو رضاح نيعب سيل ءاركسلاو « ةنوهضم

 هرداسم كلما داوردت از ككل 7 لإ ل ل كله عطقنا ام كيلمتلا امبإو « امبف ةراجإلاو ءاركلا ضقتتا

 اضيأ ةلوهجم دبعلا ةمدخو طرتشت ىتلا ةدملا ىلإ هرجأتسمل هتعفنمو « هكلامل دبعلا كله اذكه تسيل ةراجإلاف هتعفنم

 م عوببلاو عيب اندنع ىعو اهدسفت رودأ اهنفف فلتخم بوكرلا كلذكو « هفعضو هلدكو هلذبو هطاشن ردقب ةفلتنعم

 ءاهب اطاحمتسيلو كيلع اهنأ ىف عببلا نيبو اهنيب فلاخمو كيلمت اهنأل عيبلا م2 اف 2 دقف 0 نمو« اننضصو

 اذهو ( قفا ةلالاف) عببلا ىف هزيم ال ام اف زاجأ دقق عب 0 امل ؟ديلف علا اهمشأ لاق نإف

 نعضرأ نإف»ىلاعتو كرات هللا. لاق زئاج ا اهبجو ىلع عوبب اهسفنأ ىف لوصأ راجالاو هلاقنمت لهح لوقلا

 هتلقو نكللا ةرثكو هتلقو دولوملاعاضر ةرثكلا فلتخم عاضرلاو عاضرلا ىلع ةراجإلا زاجأف «نهروجأن 8و آف ل

 ىرحأو هانعم لثم ىف وهامو هلثمىلع تزاج هيلع تزاج اذإو « هيلع ةراجإلات زاج اذهالإ هيف دجوي ملامل نكلو

 -' لجو نع هلل لاحد ةئاسنأ !ضع ءاهن لدغو هباتك ىف ةراحإلا لجو رعاتارك هنم نيبأ نوكي نأ

 قنبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ىنإ لاق * نيمألا ىوقلا ترجأتسا نه ريخ نإ هرجأتسا تبأاي امهادحإ تلاق »

 احجح هسفن رجآ هئايبنأ نم ابن نأ لحو رع هللا رك ذ دق ( قفا: لالا )ةيآلا 6 ججح ىنامك رحت نا نيتاه

 ناك نإ و هرجأتسا جملا ىلعناك نإججحلا ىلع اهب سأب ال هنأ ىلع وةراجإلا زب وت ىلع لدف « ةأرما عضب اهب هكسلم ةامسم

 . ملعأ ىلاعت هلاو هل ىعرن نأ ىلع هرجأتسا لبق دقو « لاح لك ةراجإلا زيوحت وهف ججح ريغ ىلع هرجأتسا

 له فات الو ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر باحدأ نم دحاو ريغ اهم لمعو ةنسلا اهب تضف ( قفانتلالاف )

 ن: ةلظنح نع نةرلا دبع ىنأ نب ةعبر نع كلام ( انريخأ ) راصمألا ءابقف ماوعو اهتزاجإ ىف هانماع اندلس معلا

 لاقف ضرألا ءارك نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهمن : لاقف ضرألا ءارك نع ع جيدخ نب عفار لأس هنأ سيق

هةر االاؤ )هب ساب الف قرولاو بهذلاب امأ لاق ؟قرولاو بهذلابأ
 عضو هيلع هللا ىبص هللا ل وسر نهىبنلا ع عفا رف ( قفا 

 عمس ملاس نوكي دقو ىركست تناك كلذكو عيرااو ثلثلاب اهتارك نع ىبنا | عفار ىكح امنإو عمسام ىنعع لعأ وهو

 ّ قرولاو بهذلاب اركاب رس ملف قو تهذلاب ءار ل نع هب ثدح هنأ ىأرف ةلج ريخلاب عفار نع

 جر ام ضعب را 0 عفار نع كلام ريغ هنيب دقو قر رولاو بهذلاب ىركست ضرألا نأ ملعيال هنأل

 قرولاو بهذلاب ضَرألا ءاركششا' نع هلأس هنأ بسنملا نب ُديعس نع باش نبا نع سنأ نب كلام ( انربخأ ) اهنم

 نع بإبش نبا نع ؛سنأ نب كلا٠ انربخأ « هب اهيبش هيأ نع ةورع نب ماشه نع كلام ( انربخأ )هب سانا

 امث هنبا لاق كمله > هدب .لزت مف اضرأ ىراكت فوع نب نمحرلا دبع نأ هغلب هنأ كلام انربخأ ءهلثم هيبأ نع ملاس

 نم اينارك نم هيلغأ قب ءىقرءاسقب ان ردات ةتوم دنع اهرك ذ قخ هديب تثكم ام لوط نم هل اهتأ الإ اه 1

 امهنم دحاو لك نم كلمت ىهامإ اهلك عوببلا نأل عويبلا نم فنص تاراجإلاو ( ىفاثتعلالا )قدو وأ بهذ -

 كلم ىتلا ةعفتملاب ق>أ نوكي ىتح طرتشا ىنلا ةدملا ىلإ ةبادلاو تيبلاو دبعلا ىف ىتلا ةعفنملا رجأتسملا اهم كل هبحاضل

 (؛-+«عم) :
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 ىلع انوحذم ناك ام ىرتشملا مزلت ىتلا تافصلا عبب نأل ةفصلا كللتل ةفلاخم وأ اهايإ هعاب ىلا ةفصلا كلت ىلع
 لعاحف هف ك1 لا اميعاقف نم عمل عيبلا دعب ناقرفتيو اهاضريف ةعلسلا ىرتشملا ىري ىت> اذهىف .عدبلا متي الو هبحاص

 امممزليف ضارنت نع عيبلا دعب اقرفتي تح اهارتشا ةرضاح ةعلس ىف نمثلا هيلع بحي م نمثلا هيلع بحنو عيبلا مث

 مف زوجمو لجألاب مزلي امهنإ هنأ لبق نم ديعب الو بيرق لاجآلا نم لجأ ىلإ اهنيعب ةعاسلا هذه عابت نأ زوج الو

 ىرتشملا ىلع نوكي فيكو لجأ ىلإ نوكي نأ زوحم الف مزاي مل عب امأف ءهجو لكي همّرلو هيرتشم هذخأو ةبحاصل لح

 عجر طخس نإو نمثلا دقن ناك ىضر نإ هنأ ىلع هيف دقتف عوطت نإف ؟هضري ملو هرب ملو عي هل متي لو لجأ ىلإ ند

 لجألا ءىجع دعب كنم ذخآف لجأ ىلإ ماعطلاف كفلسأ نأ الو فلسو عب نم اذه سيلو سأب اذهب نكي مل نمثلاب
 دحاو ىعم وأ اهانعم لثم ىف ناك ام وأ امهدحأ وأ نيذه نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف لام سأر ضعبو ماعط ض

 عب نع 0 امنإ ناك اذإ ثيدحلا ىف هنف كشال الوقعم نأ ىرت الأ ليبسب كلذ ن٠. اذه سيلف فلسو عبب نم امهنم

 ةرقش ايش تبرشا اذإف. ةمولعم الإ لحم ال نامتأألا نأ كلذو لوقعم اعمج نأ هنو اعمجم نأ ىهن اعإف فلسو

 هلف فلستسمال كولمم ريغ فلسلا مولعم امهتعج ةقفصلا نال كلسو عب اذهف ةرشع قفلت وأ ةردع كفلشأ نأ لع

 طرعشلاب ان وكي نأ ىمنلا امنإ ةدحىلع كفاسأو ةدحىلع كعببأ نأب سأبال نأب ىرت الوأ ةمولعم ريغ نمثلا ند ةصح
 اهلك اهتذخأ نإف ةئاملا كيلع ىل امإف تاحف لجأ ىلإ قرف ةئام ىلع ريناند ةرمثع كتطعأ اذإ امأف ةقفصف نيعومجم

 عبيبلا دقع لصأ ىف نكي ملو ىلع نكي مل ءىش ثادحإب اهنم ىتب اهف كلقأو ىلا ضعب ىبف اهضعب تذخأ نإوىلامىبف

 (عيرلا لاق) اهضعب ىف اذه زاج ىلع نكت مل ةلاقإ ثاذحإ اذه نوكتف اهاك ابنم كليقأ نأ زاح اذإو عببلا هب مرحيف

 ةفصب نومضم عبو امبعبابت دنع ىرتشماو عئابلا اهاري نيع عب امهدحأ امل ثلاثال ناعبب عيبلا ( قفانتلالا (

 اهنيعب ةعلسلا عبب زج ىعفاشلا ناك دقو ( عيبرلا لاق ) هبق ضبقي ىذلا عضوملاو مولعم لجأو مولعم ليكو ةمولعم
 ةرمو عببلا متيف مست ةرم تناك اماف اف عيبلا متي نوكي الف فلتت دق اهنأ لبق نم زوجمال لاق مث ةفصب ةبئاغ

 . اخوسفم اذه ناك عيبلا مع د داق بطعت

 باودلا ءارح

 هيلعف ةنيدملا ىلإ اهكرف ره ىلإ ةكم نم ةباد لجر ىراكست اذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا انربخأ
 ىلإ ءاركلا هللعف ةبادلا تبطع نإو ةنيدملا ىلإ اهلثم ءارك هيلعف ةبادلا تاس نإف . رمىلإ هيلع ايضارت ىذلا ءاركلا
 ةمق ذْحأو اهدر كلذ هبشأ امو روعلاو ربدلا لثم اهف رثأف هبوكر نم اهلخد بيعب تصقن نإو ةبادلا ةحفو رم
 تكله اذإو ىدعت ثبح ىلإ اهلثم كك اهصقنام ذخأ امحاصىلإ تعجر اذإو تكلا ول ايمن ا مك اهصقنام

 05001 !اركر ابكري نأ الو هل لسلام اهبلع ل دعتب لو هلإ اهاراكت ىذلا دلبلا ىرتكملا دعتي ملف ةبادلا
 تاهذلا نوك نأ الإ ءاركلا فضن باهذلا ىف هيلع اهنإف ايئاجو ايهاذ ءاركلا ناك نإو هيلع نامض الف باودلا

 ناكملا تغلب ام دعب اهيلع ىدعت ولو امهفالتخاب ملعلا ل اهأ لوقب اميفالتخا ردق ىلع ءارك كلا مسقيف نافلتم ةئجلاو
 ىدعت ىذلا نامضلا نم جرخمال نمض هِيلإ اها ريكا ىذلا عضوملا ىف تبطعف اهدر مث ل اقأ وأ اليم هلإ اهاراكت ىذلا

 . اهعر ىلإ هلاس انناكاب الإ



 ا ا ل
 وجم الو هريغ نم نيدملا نم اًريخ ىدربلا نم دملا نوكي ى> ةدوجلاو ةوالخلا ىف فلتخم دق رمثلا كلذكو ةلحرلا ىف

 0 سنج ناريعبلا كلذكو سنج امهنأل ةتدصلا ىف امهبحاص ىلع اغم ناعمجم نارع اههنأل دبب د 5 الإ

 لع 201 لاعثلا 006 ام هنمو هتدودحل امهرد نيثالث 9 لامثملا نك هنم بهذلا كك ةقدصلا ىف امهم>اص لا

 نأ امإف « ةقدصلا ىف ىف امهحاص ىلع ناعمجمو دبب ادي لثع الثم الإ اعابب نأ الضافت نإو زو الو امهلضافتل ريتك كي

 ىلع اوعمحأ نيماسملا نأبو ؛ءانفصو ىتلا لئالدلابو انلق امك هنيبو اهنيب قرفي نأ امإو . هيلع اسايق اهلك ءايشألا را

 سنجلا نم ءىث ىف ةرم لوقيف محتلا كتي نأ امأف . امهيف امهاوسام فالخت امهاوس اهف ناماسإ قرولاو بهذلا نأ

 ده ناك نإ اذه نم وه سيل ىرخأ ةرم لوقي مث . اذه ىلع اساق ضعب ىلع هضعب ىف لفل زرع 1

 1 ودعنال رطاخلا نأل معلا لهأ نم نكي مل نإو هلق ىلع.رطخام لوقي نأ "ىرما لكل زاح دحأل اناس

 انهه نكي مل هكرتو سايقلاب ذخألاو هكرتو رثألاب ذخألا دحأل زاج اذإف هفلاخ وأ اسابق وأ هفلاخم وأ ًارثأ قفاوي ٠

 نم اعب تفصو : ةراجإلا (.قف( لال ) سانلا ىلع مرح اذهو ءاش امم قرما لو نأ ١

 الف نينس رمشع وأ نيننس وأ ةنس ىلإ نوكت وأ ريئاندلا لجعتف ريئاند ةسمخم ةنس دبعلا رجأتننت نأ سأب الف عوييبلا 1

 اذه نم سيلو دبعلا ضبق اذإ ريئاندلا بر نم كل ادبع اهب َرِجاَّوَت نأ ةلاح ريناند سل كلع كك نإ 1 1

 نأ الولو ىتأت ةدم ىف ةراجإلا ىفوتسي هبحاص نأ ريغ ادقن هل رجأتسملا ىلإ عفدي نأ رجأتسملا ىف مدملا نيدب انيد ءىش 3

 تاقنإ ىنأ كلذو هيفزوحت اهو امل تفرعالو نيدب نيد اذه نأ لبق نم ادبأ نيدب ةراجإلا تزاجام اذكه هيف يملا 33

 ةعفنملاو ةدقعنم ةراجإلا تناك نمثلا نم ةصخ هل نوكي ام ةعفنملا نم نحاتسملا ءاقتشال دا ةراجإلا بحال ١

 تعقد رهشلا ىضذم اذإف ارهش ريناند ةرشعب كد_ع كنم را نأ زوحم تلق ولو . نيدب انيداذه ناكف نيد

 دبعلا ضيفأو ةرسشع كيلإ عفدأ تلق ولو نيدب انيد اذه ناكف ًآنيد ةعفنلا تناكو انيد ةرسثعلا تناك ةريثعلا كلإ"

 اهلك ىناعملا هذه ىف اذه ناكو هبحاص ىلع نومضم ريغ افلسو فوصوم ريغ ءىثث ىف افلس اذه ناك اربش نمد ,

 باتك ىف امتزاجإ تينثت انبتك دقو نوملسملا اهزاجأو ةنملا اهتزاجأو ىلاعت هللا اهزاجأ دقو تاراجإلا لاطبإ

 لحبف ةعفنملا 0 نيعلا عقد رجأتسلا ىلإ دبعو راد نم رجأتسملا عفد نإ تلق مك تلقام نأ الولو تاراجإلا :

 ردقي ال ىبف لئاق لاق نإف ًادبأ لاحم تاراجإلا تزاج ام نيدب دقنو دقنب دقت اذه نأل ريخأتلاو دقتلا ةراجإلا ىف ١

 عرشتف 0 عاتب ماعطلا يح اهمكح نإف اذكه تناك ذنه تاراجإلا نأ انلقع دق انلق ىنأت ةده ىف الإ اههف ةعفنملا ىلع 0

 نكعرال اةيدفجا و يكسلا كللاككو اذه ريغ هيف كنكم ال هنأ كلذكو ءىداب دعب الإ ادبأ اناث ةنم ْلْحَأت الف هلك يف 0

 لاق مث ةثالث وأ نيربش وأ زانيدب:اربمش دبغلا رجأتسي نأ زوجي تاراجإلا زاجأ نمم لاق'نم.امأف الا تا 3

 تناك اذإ نيدلاب نيدلا وه زاجأ ىذلاف نيدب نيد اذه نأل هب كنم هرجأتساف رانيد كيلع ىل نوكي نأ زو الو 37

 هب ذخآف رانيد كيلع ىل نوك نأ ىل زوحب هنأ لبق ن٠ نحن ْنأ ىثبني ىذلا وه لطبأ ىدلاو كش ال[ ةراخألا |

 انه معزيو لجؤم رانيدب مهارد كبطت نأ زوي الو ىدب 0 هابإ كضيقك كيلع 2ك 0 مثارد كننأ

 زاج نإف اهيح امهبف نيدوأ اعيمح امهمف دقن هن أ حلا نوكي ن نأ دب الف نيد هنأ ةراجإلا ىف عزيو دقن هنأ فرصلا ىف 1

 عيب : نافنص ةحيحصلا عويبلا ( قفا: ةلللاف ) ادقن هلعج ثيح انيدو انيد هلعج ثيح دقن هلع نأ هرشل زا || 3

 عئابلا نع ةيئاغ اهنيعب ةعلسلا عيب لجرلا وهو ثلاث عسب و ع عئابلا ىلع ةنومضم ةفص عبو عئابلاو ىرتشملا اهارب نيع' ش

 تناكو ةفد ىلع اهانإ هعاب زاخلاب اهيف ناك ىرتشملا اهازن قح ةعلسلا َت تماس نإ عئابلا ىلع ةنومضم ريل قا ٍ



 2 7127 هك مم ضوألا 00 آلا بر نأ ىعداف

 ل وأ عرزلا نابإ ف كلذ ناك اوسو ( قناتن لالاف ) هعرز علقي مون لل هصر ع ءارك عرازلا ىلعو هعرز ىف

 اذإو بصاغلا يح هيلع محأ اعإف ابكلام نع اهسبح ءاركلل ىعدملا ضرألا عراز ناك اذإ هنابإ ريغ
 لي رلا ىراكت

 نأ زوجم الف عويبلا نم اعب هلعجم انأل نيعرازلا نء اهنود لئاحال اهضبقيو عرزلا نم اهنود لئاحال ضرألا ىري

 9 نمقلا ىرتكملاو عاتبملا ىلع لدحم نأ الو نمثلا عفديو هل بحن نيح اهضبق ىلع عاتبملا ردقيال انيع لجرا عيب

 ) قانتلالا ) نيدب نيد كلذف ضبقي نأ ىلإ نيد نمثلا هل لوقن نأ زوحم الو هضبقي نأ لبق فلتي نأ ىرتكملا

 014 اهبضشيو رادلاو ضرألا ىرتك نكلو امبضبقيو امهءرتكي نأ لبق رادلاو ضرألا ىف فلسلاب سايل

 ثدح موي نم ءاركلا نم هتصح ىرتكملا عجر هتعفنم ن٠ عنع ثداح امبنه دحاو ىلع ثدح ىمو امهنيب لئاحال

 عيب باجي ىلع ةدقع'ا دقعنت نأ فلسااو عببلا امتإ فلسو عب اذه سيلو تاراجإلا عيمجو دبعلا اذكهو ثداحلا

 ّ ١١ نألا فرعتال دنع لصأ ىف فلسلا نم ةص> عيبا نأ لبق نم مولعم ريغ نمثلا نوكيف نيعبابتملا نيب فلسو

 ءاركلاو دارفنالا ىلع هيرتكت نأ كل زاج دارفنالا ىلع هيرتشت نأ كل زاجام لكو ( قفا: :لالاو ) كولمت ريغ

 اةانجر 9 ولو دارفتالا ىلع هيرتكت نأ كل زج مل دارفنالا ىلع هيرتشت نأ كل زحب ملام لكو عوببلا نم عب

 ضغ وأ غلاب 0 لا اق ناك ةعراو رحشلا هل نأ لع امناق ؛ًارحش ابعرزبل ءاشب اضرأ لجر نم ىرتك"!

 ” ارجشلا ءاضبلا ضرألا“ بحاصل نأ ديرب ( عيبرلا لاق ) ازئاج اعبب نوكي امك ازئاج ءارك اذه ناك هيف نكي مل وأ
 "ابيب لحدق ةرمثلاتناك نإف رجشلاو ضرأالا نود ةرمثلاب م ل[ راكم لذ ( ىفانةلالاف ) رجشلا ضرأو

 | ل21 الو د ىلاعتو كرات هللا لاق . اهب ءاركلا لحم مل اهعيب لحم مل تناك نإو اهب ءاركلا زاج

 . هللا لجأو ابرلا لثم عبيلا امتإإ اولاق مهنأب كلذ » لجو زع لاقو « م[ :م ضارت نع ةراحن نوكت نأ الإ لطابلاب

 سوةياع هللا ىلدهللا لوسر ن.ةلالد نوكست نأ الإ هلك عببلا لالحإ ىلع نيتقلطم ناتبآلا تناكف «اب راامرحو عبببلا

 ١ ىلص ىنلا لوق ىلإ ريصاف عسب نود عب ميزحم ص هللا دارأ ام ىن.. اوله نأ نكعال نيدذلا نيماسملا عامجإ ىف وأ

 ةلعاهَللا لص ىنلا نع ةلالدلا اندجوو !ءاعو اصاخ هلا دارأ ١ ىنعم لجو زع هللا نع نيبملا هنأل هيف سو هيلع هللا

 هدب ادي لثمي الثم الإ بهذلاب بهذلا مرح هنأ كلذو اهلك ةئيسنلا رخآلاو دقنااىف لضافت'ا اهدحأ نيئيش مرحتب مسو

 سأجلا ىف لضافتلا نانعد هلك اذه ىف مرحف حاملاو رعتلاو ريعشلاو ةطنحلا ماعلا ن. قانمأ كلك مادعفلا كلانتو

 ريا ىف هصن نأل اذكه قرولاو بهذلا انلقف ةئيسنلا هاك هذ مرحو نيفلتخلا نيسنجلا ىف لضافتلا حاب أو دحاولا

 هلا لالحإ ا اناا لع ]للف ادهىوس امو .رخا قف صتام ىنعمف هنأل اذكه ابوريشمو الوك أم ناكام لك انلقو

 | ةلعافا لد ىنلا نأ اهنم انفصوام عملئالد اذهب انل تناكف ةئيسنو ديب ادي ضعب ىلع هضعب ىف لضافتلاب هلكلالح عيبا

 . اذههيف نكي ملولو« «مهنع هللا ىذر مثريغو رمعنباو بيسملانباو بلاط ىنأنب ىلع كلذ زاجأو نيدبعب ادبع عاتبالسو

 وأ ىنع .نأالإ زوحب الف دحاو فئنص نم نائيشلا ناك اذ ذا لاق 1 وهوناث لوق ١ كلا ذه ىلع لولا اذهالإ هق زاجامربخلا

 ريخ الو دب ادب لضافتلاب نأ الف افلتحا اذإو بفهذلاب تهذلا نو ركب كل الثمو نيعب انعو ءاوسن ءاوص وك

 1 | ص نم امهنأ لق نم دب ادب نب ربعس ريععت عابس نأ از 1 لب 1 ةطنحلاب 55 ق رولاب شذا ْن 3 مك ةئسن هف

 - نافلتعدق : :لئاقلاق نإف 0 زوحبال نأ لمأأ ةئسنلا تناك دد أد و _.م اذإو 7 امه او اههتلحر كمل نإو دحاو



50 3000 
 لجرلا عاتبا اذإف ( ىنإث لا ) امنارك نم ىدأ امل ءىت اهتقدص نم هنع فقفحف هلاالو هلع سلا

 افلام افلات دبعلا ناك نإف ادارتو افلاحت مئاق دبعاو نمثثا ىف افلتخاو ضبقلاو عيبلا ىلع اقداصتف ادبع لجرلا نم ظ

 ناسنإ ىلع ناك آم لكشف هنيعب دبعلا.در نمثلا ىف نافلتحم و عيبلا ىف ناقداصتي امهو امتاق ناك اذإو دبعلا ةميق ادارتو ٠

 ١ اذهجرخأ اهف ءىث لك ىف اذه ناك نإف نيعلاتتاف اذإ نيعلاماق« موقت ةميقلانأل هتميقب هدر تافق هنيعب هدرب نأ ٠
 0 ألبق افلتخا اذإ نيضرألاو رودلا ىف 5 ربح الإ ىنعملا ىف عمتجملا نيب قرفي نأ زوحمال ؟ءايشألا كلت :

 نكسام .ةمبق دار اًضعب نكس نإو.ءاركبلا ةمق ادارتو الا نكملاو عرزاا دعب افلتخا اذإف ادارتو افلاحم عرزي وأ

 ءارك درو قب امف اًخسافتو افلاحت 0 وأ ةنس هل قبو اهبعرزف عرزل اضرأ ىراكت نإو نكسي مل اف ء كلل خيفو

 عضوملا ىف افلتخاو هغلبمو ءاركلا ىلع اقداصت ةريشعب ةبادلا لجراا نه لجرلا ىرتكا اذإو لاق عرز امف اهلثم ٠

 نكي ل نإف ةلبأ لإ ةرتتف .اهتيزتك | ىركملا كاقو ةريقه ةنيدلا لإ ام 51 2 5 لاقف هيلإ ىراكت ىذلا ٠

 خسفو هيلإ اهيكر' ىذلا عضوملا ىلإ ابلثم ءارك ةبادلا برل ناكو افلاحم اهيكر ناك نإو ادارتو افلاحت ةبادلا كر 1

 عوبياا ىف انلوق ىنعم لثم اذهو عوببلا نم عبب ءاركلا نأل هلع ىعد.و عدم امهبك نأل عضوملا كلذ ىف ءاركلا ٠

 ىهو هل مست مل ةعفنملا نآل ةراجإلاب عجر عرزلا لبق اهلك تقرغف ابعرزل ضرألا لجرلا نم لجرلا رجأتسا اذإو 2

 وأ ءاركلاب اهسيح نيب رايخلا هلو ىرتكا امف هلع لخد صقن اذبف اهضعب قرغ نإف ىنكسلا لبق مدهنت رادلا لثم ٠

 ءاركلا نم ةتضحمب قراش سنع نأ اهضعب مدهتاول رادلا ىف هل نوكي كى 2000 امهل وس ملهنألاهدر ٠

 نإو صقنلاب ىضرف هيلع لخد صقن هنأل هل كلذف ءاركسلا فصنب قابلا اهفصن ىف مقي نأ دارأف اهفصن مدهنا نأك

 بهذام لثم سيل ضرألاو رادلا نم قبام ضعب ©20ناك اذإ هل كلذ ناكءاركلا خسفيو جرم نأ ءاشا 1

 نأ ءاش نإ هل ناك عئابلا ىدب ىف اهفصن فلت تح اهفوتسإ مف اماعط بدرأ ةئام ىرتشا ول كلذكو ) قناتشلالا ) 1

 رادلاو دحاو ءىثث ماعطلا نأل اهضعب مدهن, رادلا فالخ ىدنع ماعطلا ( عيرلا لاق ) نمثلا فصنب فصلنا ذْخَأ

 ءىش ىلع تعقو اذإف ةعببلا ىلإ رظني نأ اذه لضأو ( قفا: لا ) ماعطلا لثم ءاؤس ضعب لثم اهضعب نوكمال

 دبع لثم ضعبتبال ءىش ىلع تعقو نإو. « اذكه هيف تاق هضعب فلتف ضعب نود هضعب ضيق نأ زوجبو ضعش

 ريسغ هضبقتف كل ماسلا مل ةنأل هدزر وأ نجلا عيمج هذخأ نيب رايخلاب هيف تنك ب هدب تذح 20 ملف هني رتشا

 نوكي دقف دبعلا نم ٌلضعبتي .بعلا الو بيعلا نم ضعبتي دبعلا نوكيال لبق ؟ نيذه نهب قرفام لئاق لاق نإف بيعم

 ريمع ضرألا ليجرلا' نم لجترلا ىراكت اذإ كلذكو ضرالاف رانا نم نكسملا نء اضعتن نكس

 لاقف هراد وأ هضرأ لجرلا نم لخرلا ىرتك | اذإو : امولعم اًننَش ةنس لكل ىمسإ قد زج مل راند ةثامب نينس |

 دساف ءاركلاف ءاركسلا اهبلإ عطقني ىتلا ةنسلا الو اهيرتكب ىتلا ةنسلا مسي ملو رثك أ وأ رانيدب ةنس لك كنم اهيرتكأ

 نوكي نأ لمتحم مالك اذهو فرعبام ىلع الإ عوببلا زوجتال اي . 0 ىركملا هفرعب رمأ ىلع الإ روُا] |

 الوهم ءارك اذه ناكفةنس نم لقأ لمشغو:ةنس نوكي نأ ل امتحم و لقأ وأ رثك أ وأ ةنس ةئام ىلإ ىَقَس هق ءاركسلا

 اذإ . لقأوأ ءاركلا هب عقو امجرثك أ ناك هلثم رجأ ىرتكملا ىلع هيف انلعج ىنكسلا هيف تاف نإف . ىنكسلا لبق هخسفي ٠

( ىفإنءلالأز ) قحلا ىلع اليلد لطابلا لعجم مل ةمبق هانريصو هنف دقعلا لصأ انلطبأ ٠
 لجر ضرأ لجرلاعرز اذإف 

 نع افرح نكي م 1 نإ « ضعب رز نود. مالكلا ةماقتسا ىحن الو لصألاب اذك قبام ضع ١ ناك اذإ : هلوق )1( :

 , ةجححصم ل ررحف )» قابلا ضعبلا 2

 لسا
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 داك 5 كح

 000 ل هنود لرطا كلركأل ةكفح هقادأو هيد وم :نوكم نأ. 20هل قحوأ جسأ قح هيلإ راص نم لك ىلع ضرفف

 هضبق اذإو هايإ هعدوي مث هماقم ريغ وأ هماقم ىف هنم هضيقب وأ ةءاربلاب هنم أربف هنم هئربي ملام هعدب مل وأ هضبق ىلإ

 ىرتكا اذإو ( قفا خلال ) ىرتشملا وهو هل. ضباقلا ديري ( عييرلا لاق ) هكلام نه هنامغف هايإ هعدوأ مث

 '00 اكلات ىرك |ام ىركملا ضق مثراك أ وأ ةنس مولعم ءىشب اح.حص ءارك رادلا وأ ضرألا لجرلا نم لجرلا

 ضبق ام عجر فلت نإوىففوتسا دقف ىرتك | ام هلوسنإف هلج أ ىلإ ن وكيف لجأ ىلإ هطرتشي نأ الإ هضيق,نيح هعفديف مزال

 فلتت نأ رادلا لعلو هلك ءاركلا هيلإ عفدي نوكي نأ زوحم فيكف لئاق لاق نإف فوتسي مل امف هلك ءاركلانم هنم

 ىوتسيف هيلإ ةعوفدم اهتعفنم كلم ىتلا رادلا نوكت نأ نم اذه ريغ زوحم لعأ ال ليق ؟ فوتسي نأ لبق ضرألا وأ

 ىلإ ةرمثلا عئابلا عفد دقو ةعوضوم ةحب اجلا نأ معز نم اذهب لوقي نأ سانلا ىلوأوهل تطرش ىتلا ةدملا ىفةعفنملا

 ااا |. - نركت نأ وجرد ناوأ ىلإ اهكرت اذإ ىزتشملا ناكاملق اهعطق اهلك ابعطقي نأ ىرتشملا ءاش ولو ىرتشملا

 ارا ناكل لكخ نأ ىلوأ ابلع ىنأت ةدم ىف الإ اهتعفنم ضبق ىلع ردقبال ىلا رادلا ىف ناك فلتام ةصخم عجر

 ن. هريسغو حابر ىلأ نب ءاطع هل ليق ؟ اذه لاق نم لئاق لاق نإف لجأ ىلإ هطرتشي نأ الإ ةرمثال هلع امالاح
 رم املكف اطراشتي مل نإو امنطرش ىلع وبف اطراشت اذإ نابقرملا نم لاق نم ىلع كتجح اف لاق نإف نييكملا

 نيدلا يحي نأ هلوق لصأ ىف همزل اذه لاق نم هل لبق هموي ءارك عفدي نأ هيلع ناك ءاركسلا نم ةصح هل موي هيلع

 دعب اموي ىنأت ةعفنلا لاقو هريغ عفد ادبأ اذه ىف دجويال هنأل رادلا عفدب مزاي ءاركلا نإ انلق لقي مل اذإ نيدلاب

 نبدلاب نيدلا اذهو تأي مل نيد لاملاو تأب ل نيد ةعفتملاف لبق ةعفنملا عفد ؟سح ىف نوكي رادلا عفد لعجأ الف موي

 نأ ارتع ضرأ ىددلا نم ملسملا لجرلا ىراكت اذإو ( لاق ) رطم ضرأ وأ اهريغ وأ لن ضرأ تناك ءاوسو

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ذخأ امل لبق ؟ اذه ىف ةجحلا اه لئاق لاق نإف ةقدصلا عرزلا نم تجرخأ امف هيلعف جارخ

 نم كلع الام عرز اعإف نيماسملا نم ابعرز نم ضرأ هذهو نيماسملا نم مهضرأ نوكلع اوناك موق نم ةقدصلا

 نم دح » سو هيلع هل ىلص هيبنل لاق نأب نينمؤملا بطاخ هركذ لج هللا نإف ةمينغ وأ اف هلصأ ناكامو ضرألا

 ' للسما لام نم الام عرزلا ناك املف «هداصح موي هقح اوت آو» لاق نأب مهبطاخو «اهب مبيكزتو مثربطت ةقدص مهلاومأ

 اسم داصح داصخلاو
 )ع

 ول هيلع نوكي اك ةقدصلا ابعرز ىف هيلع نوكيف اهابإ هحنمي وأ ضرألا لجرلا نم ىراكتي لجراا معن ليق ؟اذه

 الة را موق نم لبق لاق نإف ضرألا ةقر كلعال ناك ام هلع بجو ةاكزلا هف بحت

 نمي مر يغو ليبسلا ءانبأ ىلع ةفوقوما ضرألا ىف ىراكتي كلذكف ليق فورعم كلامل هذبف لاق نإف هسفن ضرأ عرز

 وأ ملسمل هذه لصأ نكلو اذكه اذه لاق نإف ةقدصلا ابعرز ىف هلع نوكيف هتفصب فرعي امو هنيعب فرعيال

 000 او | ةرش تناك امل اكلو هسفن بطب الإ ان لحام كرش تناك ول لبق كرسشمل كلت: لصأو نيماسل

 نأل انئابآ نم انثرو امف اَنِدْع نوكي اك ةقدصلا اهبق انيلع نوكيف ةضفلاو بهذلا نم مهلاومأ منغت اك نيداسملل الام

 نيفورعم موقل ىه لبق نيفورعم ريغ موقل ىبف لئاق لاق نإف ضرألا كلذكو انل راصف مهنع عطنا دق مبكلم

 ٌدْخْوب جارحلاف لاق نإف نيفوصومموقلةفوقوملاضرألا نوكست انك مهتايعأب نيفورعم اونوك< مل نإو نيماسملا نم ةفصلاب
 اجارخ ىدؤي نأ ملسملا ىلع مرح لجرال ضرألا ءاركو ةفوقوملا ضرألا ءاركك ءارك جارخلا نأ الول ليق اهنم

 000 اد نسرألا يرتكب لجرلا نأ, ىّرت ألا ءارك وهااإ ةنكلو احارحا اينما ذخأب نأ هنم دجآلا ىلعو

 : 2 1 ا ررحف هنود فسم ةلكدلاو لسالاب اذك هل قح وأ : هلوق )١(
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 رادلا بقرف نوكت امنإ بصاغال ةموصخلا نأ كلذو رادلا بر نم ةلاكوب الإ امص هل نك نصاغلا 0

 نوكي نأب الإ ىرتكسال ٍعسيال ءاركلاو رادلا برل ليكو وأ رادلا برالإ رادلا ىف امصخ نوكي نأ زوحت 5
 نيبتي لف ةنس ايف همصاخول تيأرأ' هل ازئاج كلذناك ول امصخ نوكي نأ ىلع رتكي مل ىرتكسلاو رادلل اكلم ىركل
 ملو هلمع ىف رادلا بر ىلع ةراجإ مصاخملل لعجم مأ هل لسإ ملو ءارك ىزكملا لع لس مع نأ كاحلل
 ترنأ ىرككلا رقأ هل تيار وأ ١ ركلا لطي الأب صاغلا نم اهبصغ نك نادل تار زرقا لات 0
 ضبق اذإ ىرتكملا ودعي لهف؟ليكو الو كلام ريغ رارقإب بصاغ هنأ رادلا بر ىلع ىضقيأ تصاغلا ن. اهببصغ رادل

 اذه ناك نإف ؟ ىرتك ١ اك هلع ةنّوم الب ةعقنملا ىرتكملل ملست ملو رادلا بر ىلع بصفغلا د
 ةعفنملا هل مست مل هنأل ءارك هيلع نوكي الو ناطْلُس هلغ ئوق. نم'وأ ناطلس هلع ىوقبأل نك ابن انا

 ءاركلا همزلبف هلام باصي اك ىرتكملا هي بيصأ ائيش كلذ نوكتو رادلا بر نود ىرككلا لع تضعل| نوك

 | : وأ نمثلا هل عئدو ديعلا لجرلا 00 لج رلا عاما اذإو هلع ىوقيال ند وأ ناطلسلا هيلع ىوقي 0 هاإ مبصغ

03 

 اههدنع ارضاح ناك هنيبو هند عئابلا لح مل نإو ىرتشملا هضيقي نأ لف دعلا تاك مش امهم ضارت نع اقرتفاو هعقدب

 رابخلاب عاتب أ ناك تبيع ديعلاب تدح نإو عاتبملا لام ْن 2 8 ايلا لام ند ديعلاف ديعلا قد ىح هدذعبو 0 3

 لم اصرع وأ ااا ايهذ وأ ادع وأ اراد نم دل ناك هضقو هآ رشا ول كلذكو و هدر 5 ديعلا ضيق 0

 لاق نإف هكلام لام ند ناكو اضقتنم عيبا ناك دبعلا ىرتشم ىدب ىف ائفصو امث دنعلا هب عاتبا ىذلا فبئاتف ضورعلا

 لازم نم 00 ا هانإ كلم نيب و هدب الوح امهنم دحاو ثدحم مل 0 ض ررعلا اذهو دسعلا اذه كله دق لئاق

 هلع انومضم لحرل كلم هدب ناك نم تنآ 3 هيف سانلا فلتحم ال امن نيبلا ر ءآلاب هل ليقف ؟عاتبال هلي قح عئابلا

 ناكءام ءىذ ى ىأ اوأ بصغ وأ اهريغ وأ ةيانج شرأ هوجولا ن مة همز قح وأ هيلع نيد ن :ه هيلإ هما نأ

 4من لحم مل نإو هذدإ ق هك الهع أربي ل هدب ىف كالبف هنيع ريغ وأ هليعإ اضرع هف هقوح "كن كإ عفدل ه رضحأت

 لقأ وأ ةنس وأ ادحاو اموي دحاو ناكم ىف هايإ هراضحإ دعب اماقأ ولو هيلإ هاسإ قع عل ناكو هبحاص ' ْ

 اذه مس, نأ نيعبابتملا ىلعام رك نكشف مفدلاب الإ عفدلا هيلع نم جرخمال عفدلا ريغب لوحلا ك رتل 8 أ وأ

 ولف «ةلحم نهماقدص ماستلا اوتاو»العو لح هللا ,لاقو لاح نا نم ارحم ل العشي مل املق 3 قرشا 7 اذهو

 ادحاو نوكي نأب هنم أربي مل اهيلإ هعفدي ملو اهقادص ضبق نيبو اهنيب لحم ملو هلام اهنزختساو ةأرءا حكن ًاءرم

 ولف « ةاكزلا اواو ةالصلا | ومقأو» لحو زغ هللا لاقو هنينو اهنيب لو# ريغ هل ةدحاو نيك نأو هنود لئاح ريغ

 مهني لح 1 مو اهوضشه مف هلام ةاكز نم اجابمأب اهدر 3 مثارد هلام ىف م 4+ نأ مربخأو نيك ان رع 0 ١ نأ

 ةالصلل ربطت ول 7 هلام . ند تنل 1, هدب ق تفلت ولو امدؤي َّىَح هيلع ةنوهشم نورك نأ ْنَم جر م

 رضحأف حرج وأ مد نم هسفن نم صّنقي نأ هلع بحو ولو اهءاصي قح اهطرف نم جرخم مل اهياصي الو اهدي و

 مث ص اصقلا نم هلع امن اذهجرحم مل فعي ملو صتقي مف ةهنسو ةئيب كك احلاىلخ 00 نيبو هنيب ىل>و صاصق 8

 عيمج ىفزعو لج هللا ضرف لصأ اذكهو هل وه ىذلا هوذعب وأ هل وه نم ىلإ هيدؤي نأب الإ لبق اناس |



 ل :

 ديدحلا نأ لق نم نماض وهف ربعبلا تلك هنزوب اطرق هلع لمحف اديدح هلع لمح راك وأ دادح لطر ةئامح

 هرشتنيال اراشتنا ريعلا رهظ ىلع رشتني ظرقلا نأو فلق هذ كف طظرقلا هع بجتسال اعاجحتسا هرهظ ىلع عمجتسإ 0

 . هيلع لمحف هنيعب ءىش نم انزو هيلع لمح نأ ىلع اريعب هنم ىر مك ااا1 د ردا اذه لجأ | تلتف ةمعف ددنلا
- 

 : ' دلك هتمرعلاب اد رف اع نأ طرخقللا ىف فلا هلع لع عدلا ةرماا ناك نإف هريغ ءْئمم هئزو

 ا كلنكو « نمضي مل فلتق هلمحف ريعبلا فلتيال نأ ىرخأ وأ هلم ناكو ةنم هب ارضأ نوكم آل ناك نإَّو نحَص

 000 كلم هلم لعتأ نك نإو نمضال اذكهف هنم فحأ وأ ةنخلا ىف هلثمف هريغ اهيلع لمكتف اهكربل ةباد ىراكت

 لاو شانلا بوكرك- سل اثيش فنعلا ناك نإف فتعلا ىلإ زظناف ةفخلا ىف هلثم وهو هنم ايوكر فنعأ ناك نإو

 دوك رلل فضوي الو توكري فلتخم دق سانلا بكرأ نإ ©20كلذو نمضي مل سانلا بوكرك ناك نإو نمض افلتم

 " قراكت اذإو ء نمض ةبادلا فلتق . افلتمو ةماعلا بوكر نم هب اجراخ نوكي ام بوكرلا ىف لعف اذإ هنأ الإ دح ىلع

 ' سارغلا دارأ نإف « لاح عرزلا نم ءىثش نم عنمي الف ءاشام اهيف عرز. نأ ىلع نينس رش اضرأ لجرلا نم لجرلا

 " رفع ةقلطم اها_اكت نإف عرزلا دسفي الام اهنم دسفيو عرزلا هاقسال ءاقب اهيف قس. هنأل عرزلا ريغ سارغلاف

 ضرألا هجو ىلع ءىث نكسلا نكسلا اذه هبشيالو هتخسفو ءاركلا تهرك سرغيوأ ابيف عرزي امف افلتخا مث نينس

 نآك نإ هرمثب و هلوصأ ىلعاع اق اهنم هجرخم ىذلامويلا ىف هتمبق هطعب ىتح هسارغ علق نضرألا كبرل نكي مل هونش تضقنا

 ١ ضرألاكلامنذإب ناك اذإءاتبلاكسارغلاو ضرألا صتئامهعلق اذإ هلعنأ ىلع هعلقب نأ ءاش نإ سارغلا برلو رمت هف

 لجرلارجأتسا اذإو( ىف لالا )هجر ىذلا مورلاف امتاق هتميق هطعيىتح ءانبلا علقي نأضرألا برل نكي مل اقلطم

 7 ضايبلافعرز ضايبلا نم هنم رجأتسا ام ىأر دقو رثك أوأل قأ وأ ةلخخةئام وأ ةلخم ايفو ابعرزي ضرألا لجرلا نم

 00 0| ل راك فلاب هم اهرجاتسا ولو لختلا برل لخنلا رمث ناكو ريثك الو. ليلق لختلا رم مال كك لا

 لالحلاف مرحمو لالح ىلع ةدحاو ةدمع تدقعنا اهنأ لبق نم ةدساف ةراجإلا ت51 ل | اخوك يرد لح

 ' تماك اذإ 4 لاب لَم ةحالص اودن ام دعب نك اتإو , ةحالص ول نأ لبق اذه ناك اذإ ةلختلا ا +لاو ءا اكل

 0 (اتاوك وأ ةرمثلا تلقو زاذلا وأ ضرألا ىف ءاركلا رثك اذه ىف ء اوسو ( قناخن لالا ) اهنعب ةلخنلا

 كلذكو ةلخم فلأىف وه اك امرحم ابيف اذه ناكو ابحالص ودب, نأ لبق ةلخت ةرم عابت نأ لحعال ناك ام ءاركلا

 ” ارا وحلا تناك ءاوسو اليلق مرحب اردكا مر ىذلا نآل لاخم هحالص ودب لبق هعيب ىلع ةققصلا تعقو اذإ

 ''ضراالا وأ راذلا لجرلا ىركت اذإو ( قفا علال ) ةقرفت» وأ ةحاناى ةعيدحم وأ ضرالا ىف اذحاو

 ءاركلا دنع اهضبق دق هنأ الإ اهب عفتني لو رادلا نكسي ملو اهب عفتني لو ضرأالا عرزي ملف ادساف ءارك ةنس ىلإ

 ١" ةذحاوي عفتني .لف. احيحص ناكول ءاركلا نأ ىرت الأ اهب عفتنا نإ همزلي ناك امك اهلثم ءارك همزل ةنسلا تضمو

 "كلذ طقس الف اهق هقح كرتف هّعفنم هل تاسو هضبق هنأ لبق نم هلك ءاركلا همزل ةنس ىضع ىتح امهنم

 . هلثم ءارك ميكح ناك هلثم ءارك ىلإ درب ىرتكملا هب عفتنا اذإ دسافلا ءاركلا ناك املف هيلع رادلا بر قح

 | اهايإ هبصغ مث ىرتكما اهضبقف ةنس رادلا لجرلا نم لجرلا ىراكت اذإو ٠ حبحصلا ءاركلا محك دسافلا ىف

 ئركلا دارأ ولو امبنم ٍدحاو ىف هلع ءارك ال ءاوسف ناطلس هيلع ىوقي هنأ ىرب نم وأ ناطلس هيلع ىوقيال نم

 هدمت ما رو لسألاب اذك خلا سانلا بكرأ نإ : هلوق )١(



000 ١ 

 :  1ابتصحم نيسخلا ذخا. نأ ىف رايخلاب ىرتشملف اعاص نوسمح فلتف مولعم نمشب عاص ةئام هنم ةقفدلا تعج

 لجرلا نم ضرألا لجرلا ىرتكا اذإو ( ىفا:ةلالاف ) ىرتشا ا هلك هل سي ل هنأل عيبا دري وأ نمثلا نم ش

 ءاركلا هنع طقس اهنيبو هنيب ليحف اهبصغ وأ ليس اهب بهذ وأ عرزلا هعنم قرغ اهباصأ مث حيحصلا ءاركلاب

  00ةنسلا هرجأتسي دبعلاو اهرخآ وأ ةنسلا لوأ ىف مديتف اهضيقيو ةنس اه تكس رادلا ليم هو كلذ ا

 هاركأ نإو قبام هنع طقسيو مدختساو نكسام ردقب ةراجإلا نم هلع نوكيف اهَرْخآ وأ ةنسلا لوأ ىف توهف

 | وهف اعرز ابيف كرديال مايأ ىف اهنع ءاملا رسحنا مث عرزلل اهارتيكا هنأ ركذي مل وأ ءاشام اهبف عنضي ءاش اضن

 || عرزلل اهارتكا نإ كلذكو ىرتكا امم صقتنا دق هنأل هدري وأ ءاركلا نم هتصخم قبام ذحأت نأ نيب راجل

 بيرض وأ قيرح هباصأ وأ هعرز دسفأف ءام اهب رم ناك نإو ءاش نإ اهدرب نأ هل نأ ىف نبأ عرزال اهؤاركو

 هددج اعرز ددحم نأ بحأ نإف مزال هل ءاركسلاف ضرألا ىلع ال عرزلا ىلع ةحاج هلك اذبف كلذ ريغ وأ دارج وأ

 قرافم ادهو مزال هل ءاركلاف ضررا هب بصت مل هعرز ىف هب تيصأأ ءىم |ذهذ هنك 4 نإو كك كلذ ناك نإ

 نأ ىغبنا مث ةحاجلا عضو نمو اهدادج هنك نأ لبق هيدي ىف ةحساجلا اهبيصتف لجرلا اهيرتشي ةرمثلا ىف ةحاجلل

 ىلوألا ةحناجلا عضو نم نإف عضوتال ىرخألاو عضوت امهادحإ لاباهل نيتحاج اتناك اذإ لئاق لاقنإف انبه ابعضيال نأ

 ةلزنم الزي انِإف دحم ىتح ابكرتو اهحالص ادب اذإ ةرمثا ءارش ىف ازئاج عسبلا ناك اذإ هنأبو ربخلاب ابعضي اعإف

 ىتلا نيعلا نأ كلذو تفلت موي نم ءاركلا هنع طةسيف رادلا فلتت مث ربشأ هب رع مث رادلا هب ضبقي ىذلا ككل

 ند ريشي ل لكلا ىركللاو دحب نأ نإ ةتمالعل مث اعإ عضوملا اذه ىف ءارمثلا ناكو تفلت ىرتشاو ا

 ولو اهؤارك هيلع ناك ةنسلا ىضمت ىتح ابعرزي ملف اهكرت ول هنأ ىرت الأ . اضرأ ىرتكا امن اعرز ضرألا بر
 تدصحتسا اذإ ىتح اهاراكت ولو ؟ هل كلذ ناك هعزني مل ليس هب رم ول ىتح ضرألا تحن مقي ءىشب ابعرزي نأ دارأ

٠ 

  1امِإ هايإ هاطعأ ناك ءىش فات مل هنأ لبق نم ءىشب ضرألا بر ىلع عجري مل عرزاا قرتحاف قيرح ضرألا كاضان

 صقتلا مل ةلاس رادلا تيقبو هريغ هل لامالو ربلا قرتحاف ربال اراد هند ىراكت ول اك هلام نم عارزاا هعضي ءىث فلت

 ضرألا لجرأا نمنح رلا ىراكت اذ ذإو « ليبسي رادلا ىنعم نم عاتملا قارتحا نكي ملو امزال هل ءا ركسلا ناك اهنكس

 ابحر دل ضرألا كل نكي مل لقأ وأ 1 وأ رهش هذه هتذص نه قبو دصحو اهعرزف هاذ كس و ةامسم ةنس

 تناك ءاوسو ةنسلا عيمج ىرتكسملا ءافيتساب الإ ءاركسلا عيمج ذخأي نأ هل نوكي الو .هتنس لمكست ىتحأ هدب نم

 رطملا نم سيؤي الو رطمو ليسو ىرثعو عرز نم عفانم ايف نوكي دق هنأل قساا ضرأ وأ رطملا ضرأ نمرالا

 ٠ ابعرزي نأ دارأف احق ايعرزيل ضرألا لجرلا نم لجرلا رجأتسا اذإو ىرتكملا اسنعال ادع قر عفانلو لاح ىلع

 طرشام رارضإ نمرثك أ ًاراريضإض رألاب رضيال هعرزي نأدارأىذلا ناكنإف حمقلا ىوس بوبحلا نم اعيش وأ اريعش

  3هنم ىرتكي ام ىنعملا اذه دارأ ام امعرز هلف لاو>ألا نم لاحت ضرأ الا هداسفإ وأ ضرألا ىف هقورع ءاقبب عدزإ هنأ

 3 ٠١) طرتشا ام صقن نم رثك 1 هوجولا نم هجوب اهصقن, اهعرز دارأ ا١ ناك نإو «هلثم اهنكسيف اينكل

 ىمس ىذلا ءاركلا هنم ْدْحَأِب نأ نيب رابخلاب لاملا برو دعتم وهف ابعرز نإف ابعرز هل نكي مل ابعرر نأ
 ' امناَق ناك نإو عرزلا كلذ لثم ىف اهلثم ءارك هنم ذخأي وأ هل طرش ىذلا عرزلا اهصقني !مءضرألا هعرز صقن امو هل

 هل طرش ىذلا عرزلا لثم ىرتكملا اهعرزيو ءاش نإ هعرز عطق ضرألا برل ناك عرزلا هيف هنكم تقوفا

  000هيلع لمحف اطرقلطر ةئامسمح هلع لمحل را لَجَرلاَنء لجرلا ىراكم اذإو هرارضإ نم رك

 (؛-؟0)



 7 5 5 ا

 بشن مث متأق ءالآو نيتلتلا ىدحإ اهعرزف .فيصلاو ءاتّثْلا ةلغ .اهعرزي نأ ىلع رابآلا وأ لكلا وأ لن

 عزتزام ةصحم ءاركلا نم هللع نوكيو هل كلذف ءاملا باهذب ضرأالا در دارأف ةناثلا ةلغلا لق بهذف ءاملا

 ةصح هنع تطمتسو كلذ ىدأ رثك أ وأ لقأ وأ نيثلثلا وأ فصناا وأ تلثلا دصح ىذلا عرزلا ةصح تناك نإ

 اهرخآ ىف مدبنت مث ةنسلا ضعب اهنكسيف اه-رتكي رادلا لثم اذهو نوكي نأ لق ءاملا عطقنا ىذلا ىتاثلا عرزلا

 ءانبلاك هب الإ عرزلل حالضال ناك اذإ ءاملاف هنكس ىلع ردقي ملام ةصح هنع لطبتو نكس ام ةصح هلع نوكيف

 | ررو ءاشام ' اهعرزي نأ ىلع ةنسلا ضاراالا/ لحرلا نم: ىراكت اذإو مب لإ نكس حالصال ىذلا

 اهابق دصحب اعرز عري نأ ابيف هنكع دق ةنسلا كاك نب دمع نأ غلب ل عرز اهفو ةنسلا تضقناو

 0 رالا نر ءاشن نأ الإ ضر الا تر نع هلقني نأ هلعو :هعرز تشب نأ عورلا فَلا سلو زئاج ءاركلاف

 دصحء سا عرزلا 0 ا ابعرزب ن طرتم ناك نإو <« كلذ ق فالخال 3 كسعي وأ كلذ ترو 17

 ةدم اهاراكت نإو اضيأ كاذكف هغولب لق ةنسلا تضقناو ةئسلا انك تود لإ هرخاف للا لق لس

 هده لثم ىف نطل نأ هنكع ال هنأ ملعي ناكف دصحتس حا دكاردو هنيعب ايش اهعرزي نأ طرشو ةنس نم لقأ ىه

 هعرز قس نأ ضرألا. بر ىلع تدثأ ولو امهطرشش امهنيب تبثأ ىنأ لبق نه دساف ءاركلاف ابملإ اهاراك# ىتلا ةدملا

ىح عرزلا كرت هيلعو جفاف اذإ هضرأ قلم اك سضرألا براو ادساف ءارك اذه ناكف ضرألابر
 نإو » دصحتس» 

 ط5 كلت [دصحش ىخ:هعرز هل تبكأ نإو دصحتس ىَح هكرح نأ عرزلا بر طرش لطبأ ةدملا عاطقنا دعب انف

 قسن امبإ لاو امل ءام ال ىتلا ّصرألا لجرلا ند لجرلا ىراكت اذإو « امهنيب ءاركلا تخسف عرزي لبق اعفارت

 ىرتكملا اهب عنصي امل ءام ال ءاضيب اضرأ اهابإ هب ركب. نأ ىلع الإ اهؤارك حلصي الف ثدح نإ ليسلاوأ ءامللا فطنب

 َحْرُرَف رطم وأ ليس نم ءام هءاج اذإف حص ءاركلا اذه ىلع عقو اذإو « امف سرغي الو ىنييال هنأ الإ ةنس ىف ءاش ام

 ءامالب ايرثع اهعرز هنكع دقو اهعرزي نأ هطرسش ناك نإ كلذكو « مزال هل ءاركلاف ءام هتأي ل وأ عرزي مل وأ هيلع

 ءاشام اهب لعفي وأ ءاش نإ اهبعرزي.نأ ىلع امل ءامال ءاضب اضرأ اهانإ هاركأف عضوم نم ءام امل ىرتشي نأ هنكع وأ

 ناملعي امهو املل ءام ال ءاضب اضرأ لقي ملو ابعرزي نأ ىلع اهانإ ءاركأ نإو « عدزي ملوأ عرز همزاو ءاركلا حم

 (عيرلالاقو) اهلثمرجأ هيلعو عرز ام هلف ابعرز نإف هلك اذه ىف دساف ءاركلاف ثدحم لسوأ رطعالإ عرزت ال اهنأ

 «ءاركلا متيف ءىجب دقو ءاركلالطبف اهملع ءاملا ءىحبال دق هنأ لبق نه لبق ؟ اذهىف ءاركلاتدسفأ مل لئاق لاق نإف

 هريغو لنلا لثم رهنلا تاذ ضرألا لجرلا ىراكت اذإو ( قفا لال ) ءاركسلا لطب ميال ةرمو مي ةرم ناك املذ

 بوت الو اهكرتي ال للا اهمورب نأب الإ حلصي ال عرزلا كلذ نأ فورعم وه اعرز امعرزي نأ ىلع ضرألا واعي امت

 الابر نوكي اولع ضرألا ءاملا ولعي ىتح حصي مل مث ءاضيب ضرألا تناكاذإ هتخسفو ءاركلا اذه تهرك مه ريغ

 جرح املق عرزي ملوأ عرزىرتكسمال مزالحيحص ءاركلاف ءاملابوضندعب اير تيروكست اذإفلاحم عرزلا هب حلصي وأ

 زئاج هف ءاركلاف مدرلا هك نكف ثيو ىف ةلاع ال رست دقو املع مئاق ءاملاو اهاراكست نإو ؛ رثكو أ عدزلا نم

 ف دعنلا ترجأ هعب وأ هءارك تزجأ ءىث لكو هراسحتا دعب الإ ءاركلا تغرك ردع الو رسخت دق لاك نإ

 بهذي ءىث اهباصأ وأ داز وأ لثتلا الع ءاج ىت> ابعرزي ملوأ ابعرزف عردزال ضرألا لجرلا ىراكت نإو

 ضعبو فلت ضرألا ضعب ناكولو ضرألا تفلت موي 09 | صرالا تروا نقلا نات ءاركسلا ضقتنا ضرألا

 هل لست مل ضرألا نأل.اهدر ءاش نإو ءاركلا نم هتصحم قبام دخأ ءاش نإ راخلاب عدزلا برف عرزي ملو فلتي مل

 ماعطلاو عاتملا نامتأو رودلا رك اذكهو ءاركلا ند عرزام ةصح ةهتمزاو فلتاث هنع لطبأ عدز ناك نإو اهلك



 هع ١ حم 7 0 0

 ىلع وب احاص اهحتف كك اذإو ميسم هامحأ نا كلم هنأ ملصو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ند مدقت 5 نياسملا ىلع 7

 . هلع اوحااص ام

 ءاصملا قا ا

 اردو لضورعلاو ىرولاو كبهذلاب ءاضيلا ضوالا ا سان الو ىعفاشلا لاق لاق ع انريخأ )

 هللا لص ىنلا نع ىور اعإ هب سأب ال قرولاو بهذلاب ءاركلا نأ ىف هفلاخم مل عفارو رتك ١ هللا دبع نب ملاس
 ةرك لكبو رمتلاب ءاضيبلا هضرأ لجرلا ىركي نأ سأب الو اهنم جرخم ١١ ضعبب اهئارك نع ىهنلا ملسَو هلع
 تعرز نإ لاق لوقلا اذه لاق نمو اهنم جر ام ضعبب 'اهءركي نأ هرك نم سانلا نم نأ الإ اعبي لحم
 نإو ةطنحلاب اهؤارك هريغ لاقو عبرلاو ثلثلاب اهؤارك نوكي نأ ىهن هنأل ةطنحلاب اهءارك تعال طخ

 نم جرخم امن هيطعي نأ ةفص ىلع اهب ءاج اذإ همزلي ال ةفوصوم ةطنح اهنأل ابنم جرم ام ريغ لجأ ىلإ تناك

 ىركملا لجعت اذإو هتفص ريغ هيطعي نأ ىرتكسلل نكي مل اهتفص ريغ ىلع ةطنحم ضرألا تءاج ولو ضرألا
 بصقلا الو زوملا ىف ةاقاسملا نوكت الو لاق اعم نيلوقلا ىف كلذب سأب الف ةطنحلا نه اهءارك ضرأآلا
 امهنم قلم ملام عابر نأ لحم الو هانجم زوملاو ةزج بصقلا ايري نأ الإ امبعبي لحم ال لجأ ىلإ امبعي لحم الو

 ىف هنأل ةفص ريغ الو ةفصب امبنم نكي ل ام امهنم عاب نأ لحب مل ةفصب انوكي نأ لثم امبعسي نأ لحب مل اذإو

 ريغ وأ ةرذ وأ ةطنحم عرزال ضرألا لجرلا ىراكتي نأ نسانالو 03 لضف قلم مل هنأل هنم ديزأو انهرك ام ىنع»

 ضيق اذإ رادلاو دبعلا ةراجإ هب زوحم امت هنولك اي الوأ“ عدلا وش , هلك أي امن "ةتشت الوأ ضرألا تيت اع كلذ

 ضرألا ىف ةراجإلا هب تزاج قيقرااو تويبلا ىف ةراجإلا هب تزاج ام لك اهعفد عم وأ ضرألا مفد لبق هلك كلذ
 امأف هنع ىور امف ضرألا نم جرخم ام ضعبب ةعرازملا نع مسو هيلع دا ىلص هللا لوسر ىهن اهنإو لاق
 هنع سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن ام ىنعم ىف سيلف اهحاص ىلإ ضرألا تعفدو هتضبق دق ىنأ معلا طاحأ ام

 نم افلأ نوكيو ءايشألا نوكي دق ©0*ىشب ةراجإلا نوكست :نأ هنع لسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىهن ام ىنعم امنإ ِ

 لوهحت هنأ هجو نم ةراجإ ناك اذإ نيهجو نم دسفي اذهو فوصوم ريغ ًائيدر وأ اديج ناك اذإ نوكيو ماعلا
 مل ةفصلا لورجم وهو ليكلا 0 ناكولو ةفصلا لوري هنأ هجو نمو اذه, لحمل ةراجإلاو ليكسلا

 ابا لو الجأ امل مسإ ملو لجأ ىلإ ةراجإلا طرش ولو هب سأب الف ىنعملا اذه قراف ام امأف اذهب ةراجإلا لح

 ضرع وأ ماعطلا ريغ ضرأالا تبنت امث وه وأ ضرألا تابن نم هريغ وأ ضرألا هتبنت ال ماعط نم ةراجإلا تناك

 نإو لجأ ريغ وأ لجأ ىلإ تناك ةراجإلا سمي ملانإو ضرأالا" ضيق اذإ ةراجإلاب سا بهذزوأ ١
 افوصوم اماعط ناكو اذهب رج الا عقو ولو اطايتحا هتهرك ضرأالا هجرخم ام ليكم ماعطلا نم ءىثب نيرفا
 ضر'الا تجرخأ رجأتسملل مزال هنأو ةفضلا مولعم فوصوم ليكلا مولعم ليكم ماعطلا نأ لبق نم ةندْسْفإ ا |

 ىلعف ةفصلاب هعفديو هعفدي نأ رجأتسملا مزلي الف هتفص ريغب اماعط ضرأالا جرخم دقو هجرخم مل وأ اًثيش'
 ريغ وأ لين رهنلا وأ نيعلا نم ءاملا تاذ ضرأالا لجرلا ىراكت اذإ ( ىف[ ملال )ةشانو ا اذه

 . لبق اهيلع هبنملا ةدايزلا وه بابلا رخآ ىلإ انه قا[

 . هححصم ةبتك . حيحص لص ن. ررحيلو لصألاب اذك خل ]| نوكمارتق ون هلق () ٠
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 ا لا 0000

 7110 ةلسعلا عرار حاف لع ضارألا بجاص عجوو لمعلا نم اهباصأ ٠١ ردقب ضرألا نه هتصحن ضرألا نحط

 00 ولو ولا رتل وإ لق هنكرأ نم عرز ام

 ضرألا ءاركو ةراجإلا

 ةقوقوملا ضرألا مامإلا وأ ةقدصا ليكوو هضرأ لجرلا ىركي نأ سأ.ال ىعفاشلا لاق لاق ( عيرلا انرب>أ )

 هب اهرجأام عيج كلذكو اقرفتي نأ لبق هضيقي فوصوم ماعط نم كلذ ريغو ريناندلاو ماردلاب ءىلا ضرأ

 اذه ىف ةراجإلاو مولعم لجأ هل نكي ل نإو هضيقي نأ لبق هحاص قرافي نأو امولعم الجأ هل لعجم نأ سأب الو

 دسفأ مل ضبقي مل ولو ضبقي نأ اهلثه نم هلثم جر, ام ءىثب اضرأ تيرتكا اذإ بحأ ىأ ريغ اهاوس ال ةفلاخت

 دقو ةفصلا كلن نم جرخم ال دقف نيع الب ةفص هذهو فوصو ماعطب اهرجؤب نأ حلصي اعإ هنأ لجأ نم ءاركلا

 نبأ نم سأب الف ةفصب هتمذ ىف نيدلا كلذ ناك اذإف اهريغ نم ةفصلا كات هيطعي نأ ضرألا برا نوكيو اهجرخم

 جرخم دقو رثك أ وأ لقأ وأ عبر وأ ثلث اهنم جرخم اع نكرألا رك نأ ةعرادلا ةهئرازملا فوك ذه ءاطعأ

 اهراعأ مث نينس لجرلا نه ضرألا لحرلا لبقت اذإو لاق ةلعلا هذهب دساف اذهو ًاحيحصو ًادساف ًاريثكو الدق كلذ

 لجر اهلبقت اذإ جارخلا ضرأ اذكهو لبقآلا ىلع ةلابقااو عرازلا ىلع ريشعلاف لجراا اهبف عرزف هايإ اهارك أ'وأ الجر

 لبقتلا ناك ولو لبقتلا ىلع ةلابقااو عرازاا ىلعرسثءلاف ءاركوأ ةيراعب هرمأب هريغ ابعرز نإف هيلع اهنلابقق ىلاولا نم

 كلذكو هيلعرشع الف جارخلا ضرأ عرزف ًايمذناك نإو ًااسم ناك نإ عرزااىفرمثعلاو ةلابقلا لبقتملا ىلع ناك ابعرز

 فرعأ الو مالسإلا لهأىلعالإ ةاكز الو ةاكز رشعاا نأل ابعرز ىف رشع هلع نك اهعرزف حاصضرأ هل تك

 هيلإ بهذ اتناكنإف اهف ًاجارخ مهيلعنأو ابلهأل ةكولم اهم نءقارعلاب داوساا ضرأىف سانلا ,ضعب هيلإب هذيام

 اال كلاسلا# ىلع نوكف اذه ريغ لع هحلص نوكي نأ الإ اهجارخ هنم دْخَأ بره وأ ار ايلطع ولف

 قا ةللك عع الب انام هعوو هل "امل عررازلا نأ: اهب قدصتملا ضرألا' ىلاو وأ اهلئقتمااوأ ضرألاا فو ظرش اولو

 هنع نمضض اذإف رثكبو لقي دقو عرازلا ىلع وه. امبإ ريشعلا نأل ةدساف ةعرازم اهنأ لجأ نم هلع ريثعلاف

 هيلعو هعرز هلف عرزي ام دعب. تكردأ نإو ةراجإلا تخسف عدزي نأ لبق تكردأ نإف ةراجإلا تدسف فرعي الام

 0١ |3144 ةلرك | امم ”لقأ كلذ ناك هب اهاراكت ىذلا دلبلا دقن نم بلغألاب ةضف وأ ابهذ ضرألا لثم ءارك

 اهجارخ تيدأ نإ هل لبق اهجارخ ءادأو اهترامع نع زجعف لجر اهلبقتف ةونع ضرألا تناك اذإو لاق

 ” 07 ةعدون نم لإ تعفدو دنع لاما نيعدجو اسلفم تنكو كنع تحلف درت الا نإو كلدت تكررت

 امهنم دحاو لك ىلع هلثم رجأ ردقب هلف ةقدص امببلك نأل تاقدصلا ىلع هلام لثم رشعلا ىلع لماعللو لاق

 نإف سلا لهأو اهوحتف نيذلل ايف ارماع ناك ام عيمجف ةونع ضرألا تحتف اذإو لاق لمع كفل زهرا

 ااا نما ةاحأ ل. وبف: انام ةوتفلا -ضرأ نم ناكامو محل كلذف نيماسملا ةعاجل اهنم مهقوقح اوكرت

 6هل وهف اناوه ايحأ نءقلسو هيلع هَللاىلد هللا لوسر لات دقو هكا كلميف هيلع حتف نمل كولمت ريغ وهو ناكهنأل

 كلمي نأ ىمذلل نوكي الف نيمسملا نم هايحأ نمل هلعج ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل هبا ىمذ "هكر ألو

 ةحيسن ىف دجوت ملو هب اهانقأف اذه دعب ىتآلا ءاضسلا ضرألا ءاركي قلعتت عيرلا خسن ىف ةدايز انه 0(

 . هححصم هبتك . تاراجإلا ىف الو ةعرازملا دعبال الصأ ىنيقلبلا جارسلا



 قا ٍ
 ةلماعملا تح ال ةعرازملا «ح ىف هنأ كلذو هتراجإ تزاجو هيلع ةلماعملا لحت مل هل اير لخنلا برش الو لخنلل اير
 تناك لبق ؟ ةعرازم اذهو تفصو ام ىلع لدام لئاق لاق نإف رثك وأ كلذ ىف ضايبلا» لف باوس وب لصالا ل5
 ىهنو عورلاو ةرمثلا نم :رطشلا ىلع اهله. مسو هيلع اهنا لص كاف و ا اف عرزلا ناكو الن رييخ
 مالسلاو ةالصلا هيلع هقرفب انقرفو در ام انددرو زاحأ ام انز>أو اعابتا كلذ ىف انلقف ةلماعملا نع درفنملا عرزلا ىف

 كلذ ريغ الو ةضف الو بهذب نينس لخنلا ةرك عابت نأ لحم الف تفصو اع وأ قارتفالا نم ناقرتفي هب امو امهنيب
 نع ىهن يسوهيلعللا ىبصللا لوسر نأ هلا دبعنب رباجنع قيتع نب ناملس نع سيق نب ديمح نع ةنييع نبا (انربخأ]
 (انربخأ) هلثم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هللادبع نب رباج نع ريبزلا ىبأ نع ةنيبع نب,نايفس ( انربخأ ) نينسلا عب
 اذإو ( قفا لالا ) ةمواعم لخنلا عببب نع ريبزلا نبا تين لوقي هللا دبع نب رباج عمس رانيد نب ورهع نع نايفس
 امهذحأ دنع ْنم وأ رقبلا اعم امهدنع نمو رذبلا اعم امهدنع نمو ضرألا امهدحأ دنع نم نالجرلا كرتشا
 رخالل امب رثك أ هيف امهدحأل وأ نافصن امهنيب وبف ضرألا تجرخأ ام امهدحأ عرزي وأ اعدزب نأ ىلع الماعت مث
 بر نوكيو ةدحاو ةنؤم هريغو رقبلاب اعم عرزلا نانومو اعم ارذبي نأ دحاو ىنعم ىلع الإ اذه ىف ةلماعللا زوجت الف
 هل لس ام هردقب نومي وأ ظفحم عرازلا ن وكي نأ نم هجولا اذه ريغ ىلع امأف عرزلا برل ضرألاب اعوطتم ضرألا
 ةدساف اذه ىلع ةلماعملاف عرزلا حالص نم احالص نوكيام وأ ظفحلا وأ ةلآلا وأ هدنع نه رقبلا نوكف.ضرألا تر
 رذباا ناك نإو رذبلا بحاصل عرزلا سو تخسف نالمعي ام دعب اهاعفارت نإو تخسف المعل نأ لبق اهاعفارت نإف

 ناك اذإو اهلثم ءارك ضرألا بحاصاو رذبلا هل ىذلل/ وهف امهدحأ نم ناك نإو هفصن امهنم دحاو لكسلف اعم امهنم
 ذئصح ماعلا .نم.:هانيطعأ: ءئيث رذبلا,نم ضرألا برلو عرزلل. جالصإلا وأ اظنحلا وأ نمابلا نك ركل
 حلصأ امو ظفحلاو رقبلا لمع ةميق 1 ماعظلا نم هتصح مزليام ردقب ضرألا ٍبر ىلع رقبلا بحاصو ظفاحلاعجرو
 هريغ اثدحم نأ ادارأ نإو الوأ تقصو ام ىلع الماعت امل زوم رمأ ىلع اذه نم الماعتي نأ ادارأ نإف عرزلا هب
 ايعرزي رثك أ وأ ضرألا فصن هيلإ عسي نأب ةمولعم امايأ هئارخو هتل آو هرقب رقبلا بر نم ضرألا بر يراك
 هاطعأ ام نوكيو مولعم ءىشب اهتراجإ تئدتبا ول اك ةمولعم مايأ اهنأل ةحححص رقيلا ىف ةراجإلا نوكتف امولعم اتقو
 عرزلا حالص ةنؤم امهلع نوكيو اعرزي نأ اءاش نإ مث مولعم ءىشإ هءارك ادتبا ول اك حنيحص ءاركب ضررألا نع
 اف هل رذسبو اهعرز هل اًضرأ عرز امهنم دحاو لك نأ لبق نم ازئاج اذه ناك عرزلا امسقي ىتح اهف نيبوتسم
 ةراجإلا نوكستق ةراجإلا هيلع دقعنتف ظفحلا ىف الضف الو هرذب نع الضف رخآلا ىلع امهدحأ طرتشي ملو جرخأ ام

 نيريشع ضرألا ءارك ناك ول سأب الو لاق ادساف نوكيف لوهجلا نه لحب, الامو مولعلأ نم لت اا
 اءازك ةملقو ىرقب كيرك 1 نأي سأب نوكيال اك اذهب ايضارتف رانبد لاو |نانتللا ءازكو راند
 سأب الو عسب ةراجإلا نأل رانيد فلأ وأ رانيد اهئارك ةميق ةنس ابعرزأ ضرأ نيبو ىنيب ىلم نأب رانبد ةثام
 ناك رخآلا دنع نم ضرألاو امهدحأ دنع نم رقبلا نأ ىلع اكرتشا نإو تاراجإلا ىف الو عويبلا ىف نباغتلاب

 رقبلا راجئتسا ىلع اهدقع نوكي قح ةدساف ةكرشلاف امهنيب عرزلاو رثك أ وأ لقأ وأ رقبلا ءاركك ضرالا
 حلصتام لثمي الإ حلصي الو ءوسبو دوحمو ريكو لف, ففلتع ترا ل ةمواعم ضرأب امولشم المعو ةمؤاتل ||
 ىلع رقبلا,بحاص عجريو نافصن امهنيب رذبلاف امهدنع نم رذبلاو اذه ىلع اعرز اذإف دارفنالا ىلع تاراجإلا هب



 لخديو قسيف لخدي زيمتم ريغ ناكو ءاملا لخنلا برشب الإ هبقس ىلإ لصوي ال ناكف لخنلا ىلع لوخدلاب الإ

 عفد هنأ لسو هيلع هللا لص ىنلا نع هيف ربخلا الولو هدحو ادرفنم ال لخنلا عم هيلع  ىتاسي نأ زاج لخنلا ىلع

 لخنلا ىناربظ نيب تفصو اك عرزلا ناكف فصنلا هلو عرزلاو لخنلا نه فصنلا مل نأىع 92رب> لهأ لإ

 اريثك وأ ناك اليلق هيف ةاقاسملا زوجت الف لخنلا ىلع لخدي نأ ريغ نم هيلع لخدي اداب ناكف درفنا اذإ امأف زجم مل

 . ةراحالا الإ هيف نع الو

 هلع هللا ىلد ىنلل كفاعال املامع نوقاسملاو ريبح لم هيلع هللا ىلص هلل لوسر قاس: هللاهمحر ) ىف 7 الاف 0

 اذ الضاكا بر نآأل طئاخلا لامع هق لثسا نأ ىلع الخ قاشإ نأ قاسلل زوم ناك اذإو مثريغ اهيف سو

 الرع مل نإو ءاوس هف سنل نم لمعو هبق نم لمع نأل هيف نولمعي طئاحلا ىف اوسيل اققر طرتشي نأ زاج كلذ

 هبشأ 03 نيرمألا زاوحو هقفر 0 1 طئاخلا ىف لمع نأ 6-1 مل هلك لمعلا ةاقاسملا ىف لخادلا ىلع 0 ا

 لاق 2 م و نأ زاج اذإف مهترجأ نه كاز يكل ةمق نللاو هيلع اطراشناف لع قدرلا ةقفنو لاف لعأ هللاؤراتكتع رولا

 ” كالو .ةمدن ريغ هل وامس نأ زاج_ةرجأ نش قاسلل اولعك

 هششع رازلا

 امهدحأ نيينعم ىلع لدت خسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلا ( ىف لالا ) لاق ناملس نب عيرلا انربخأ

 لصألا نأو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسل عابتا كلذو اهنم جرم امم ءىثلا ىلع لخنلا ىف ةلماعملا زوحت نأ

 لاملا برلو ةرعثلا ضعب لخنال حلصملا هلمعب لماعلل ن وكيل زيمتي الصأ هيلع هلماع نم ىلإ هكلام هعفدي دوجو.»

 ضراقملا هيف لمع ضراقملا ىلإ هلام عفدي لاملا بر اندجوو لخنلا ىلع ةملءاعما ىلع اسايق ةضراقملا انزحأ اعإو اهضعب

 هللا ىخر نامعو رمع نع ربخلاو ةنسلا ىلع سايقلا الول ةضزاقملا لاما ىف نوكي ىذلا لضفلا ضعب هلمعب هل نوكف

 تلت دقو نك لصف لاملا ىف نوكي ال دق هنأ كلذو لخنلا ىلع ةلماعملا ند زوحمن ال نأ ىلوأ امزاجإب امهنع

 اناكنإو اهفالتخا براقت-تفلتخا اذإف فاتخم اماقو فلي اماق لخنلا رم نأو انيابتم افالتخا هيف لضفلا

 نأ ىلع لسو هيلع انآ لرش اهنا لدَيَو .تاتغوا لهو امهنف لشفلا كاك نام اع ىف نايس دق

 اببف لصأ ال ءاضيب ضرألا ضبقي بانل نأ كلذو ءازجأ نم ءزج الو عبرلا الو ثلثلا ىلع ةعرازملا زوج ال

 اك نأ زوحب الو ةراجإلا ةعرازملا ىنع» اى رش ادلاو لعاب سيل عرزلاو اعرز اهف ثدحتس, مث عرز الو

 ”00 0 2 || 1 توصو امارحاتسلا هلمع نأ لق ةنامع مولعم ارجأب الإ اثيش.هل لمعي نأ ىلع لجرلا لجرلا

 بهذلاب عرزلل ضرألا ءارك زوجمو ةدرف:» عدزلل ضرألاو ادرفنم لخنلا ناك اذإ اذهو عفدب لاملاو لا

 "000 21 لفاض ادرفتم لختلا ناك اذإو رارحألاو دسعلا ةراجإو لزانلا ءارك زوحت م ضوزعلاو ةضفلاو

 الو لختلا ءام ن. الإ قس ال لخنلا ىناربظ نيب ام ناكو ةلماعمللا ىلع لخنلا ىارهظ نيب ام عرزي نأ طرشو

 0ر1 نه امئانهو لخنلا ةزم 0 ازئاح 0 لحل ]1 لصوت "تح" نمرالا هبلإ لفي

 .هححص ٠ هبتك (خا نأىلع اهضرأوربيخ لحم رببخ دوه ىلإ عفددواد ىنأىف ىذلا خلا ربيخ لهأ ىلإ :هلوق (1)



 كل ان 00 ١

 انا شتا

 «ىلف منئش نإو مكلف مش نإ» هلوق ىنعم لاق ىلاعت للا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( ناملس نب عييرلا انربخأ )

 تدصو قسوأ ةرقع تطصعن اروع تراص اذإ كانط قسوأ ةرشعو قسو ةئام اهصرخ هنأك لخئلا صرخ نأ

 اونمضت نأ ىلع هلهأ قم مق انأ ىذلا مكل سيل ىذلا فصنلا مكبيلإ تعفد مش نإ لوقف ارك قسو ةئام اهنم

 رك[ لف منش نإو ماش 0 اهوعدتو اهولكأت نأ مللو هنيعب هيمسلا رم نم ارم اقسو ند ل

 ضايبلا ناك اذإو ( ىف ةلالإف ) ةليكملا هذه جبل نمضأو مءابصنأ ىلإ نوماستو مسأف ؟سيصت ىف اذكه

 هيف زحت مل هريغ قيرط هل لخنلا نع ادرفنم ناك نإو لصألا ىف زوحن اكةاقاسملا هيف زاج لخنلا فاعضأ نيب

 لكلا قف قامفل نيل تقسو ام لإ فل هريثكو كلذ ليلق ءاوشو مارت ق1 نأ الإ حصت ملو ةاقاسناا

 ىلع لخد ناك نإو لاق هريغ ضرأ عدز نك وهو دعتم وهف اهعرز نإو لخنلا كلام نذإب الإ ضايبلا عدزي نأ

 هلثم رجأ هلو ةدساف ةراجإلاف رمثلا حالص ودبي نأ لبق راهثلا نة نيش .هل نأب فعول هل نأ ةراجالا

 رامثلا نم ائيش هترجأ نوكستو هيدي لمع: ريغ ايش ةنولا نم فلكت نأ ىلع لخد ناك نإ ك 10

 ةنؤملا نم هنع عفري نأ طئاخلا بر ىضرو اعم نيلاحلا ىف ةاقاسملا ىف لد ناك نإف ةدساف ةراجإلا تناك.

 فيرصتو ءاملا قيرطو رامال حالصإ نم ةرمثلا ىف ادازتسم ناكام لكو لاق اذه ىلع ةاقاسملاب سأب الف ائيش

 ىلع هطرش زاج اهترمش رضي ىتح ءاملا هنع فشني وأ لخنلاب رضي ىذلا شيشحلا عطقو لخنلا رابإو ديرجلا

 نإف لاق نإف ىقاسملا ىلع هطرش حلصي الو ةرمثلا ىف حالصإل دازتسم هيف سيلف راظحلا دس امأو ةاقاسملا

 اذه سيلو ةاقاسملا ىف هزيحمال وهو نكي مل راظح اهملع ىنيي نأ امل حلصأ كلذكف راظحلا دسي نأ لخنال حلصأ

 لخنا ىف ةزئاج ةاقاسلاو ( ىف: للك ) لخادلا عفد وه امتإ لخنا نم ءىش ىف ةدازتسالا نم حالصإلا

 لئاح ال عمتجم اه كو لكلا لع فاسو صرخ امهف ذحأ سو هلع هللا ىننص هللا لوشر |

 لخناا ريغ ءىث ىف ةاقاسملا زوجت الو عمتجم ريغ قرفتم وهو لئاح هنود هلك رمثلا رمثلا نم ءىش اذكه سلو هنود

 نع ضرألا بحاص زجع اذإ تزاج هبحاص هنع زجع اذإ تزاج ولو زوحت نأ نم دعبأ عرزلا ىف ىمو مركلاو

 ةاقاسملا انزجأ اذإ لاقو اهنع سو هيلع هللا لصا هللا لوسر ىمن دقو عبرلاو ثلثلا ىلع اهيف عرازي نأ اهعرز

 رثكتو لهاعلا لمع لطسف ةرمهنا“ءنئطخت دقو ةنساا ءانثأ ىف قاسملاو لاملا بر ىضاش ار 00

 نا لوسر زاجأو لاق زوجأ رهظو هعبب لحو رمثاا حالص ادب اذإ ةاقاسملا تناك افاعضأ هلمع نه 20 ذخأيف |

 هعرحتب اهانمرحف اهنم جرم ام ضعبب ءاضببلا ضرألا ءاركمرحوب هتزاجإب اهانزجأف ةاقاسملا لسو هيلع هلل ل 7

 اهعابتا الإ هّنس قف سيل نكلو ضرألا وأ لختناا جر ام ضع لك ىف 4 اعال اع هنأ ف ناعمتج دق انأك نإوا 0

 ءاضبلا ضرألاو هبحاصل لخناا كمل»هو رمش, هنأ هنم بلغألا نأ فورعم مئاق ءىش لخنلا نأ ىف ناقرتفي دقو

 نوكلف' هير ةعفدت لاملا ق"ةبراضلا نولشلا راج دقو نكي ل دعب ءىش ابيف ثدحم اعإ امناق انف ءائشالا ١

 رثكت و لقيو 00 لق لكو ةبراضملا نم ءىطخ نأ ند نامألا نم برقأو نيبأ لخئلاو لضفلا ضعب براضملل د

 امن ملعي مل *ىث ىه امنإ تاراجإلا نأ عاجإلاو ةنسلا تلدو مولعم ءىشب الإ ةراجإلا نوكست نأ نوماسملا زحت مو 3



/ 

 - ا.د

 ضارقلا ىف فلسلا
 ىلع ٌضارقلا دقع ناك نإف ةعاضب هنم عضبأو اًضارق الام لجرلاىلإ لجرلا عفد اذإو : هللا همحر (قفانتل لاف )

 اناك نإو لاملا بحاصل حبرلاو هلثم رجأ هلف هيف لمع نإف هيف لمعي ل نإ خسفي دساف ضارقلاف ةساضبلا هل لمح هنأ

 ايتفلا ىف امهرمأت انأ ريغ لاحب خسفي الو زئاج ضارقلاف ةعاضب هل ضراقملا لمح مث ائيش اذه نم اطرتشي ملو اًضراقت

 دقعلا دسفن الو ضارقلا هب دسفن لو امملل هاتهرك انركذ امل اداع ولو هب لتعا امج ةلعل الو ةداع ىلع اذه العال نأ

 اهدعب ثدح امي الإ هلع تدقع امي دسفت اهأإ ©0رطي .الو ةدقعلا ةدم تضم دقو هب اعوطت ءىش لع ىذلا

 هايإ هفلسي نأ لام لا بحاص لأس, مث اضارق الام لجرلا ذخأي نأ كلام هركام هنم هركأ ( قفاخةلالاث )

 نم فلسأ 5فلسملا فرعي ملو هنامض نم ضراقلا أربي مل هنأ لبق نم هتهرك امنإو ( قفناشلالا )

 كرك لك

 ضارفلا ف 'ةسماخلا

 اقداص هدنع ناك نإف هبساحم ىتح لاملا رضحم هلوق الإ كلام لاق اهلك اذهو : هللا همحر ( قفا تالاف )

 . هرضحخم الوأ لاملا ريخحم هرضي الف

 هاضرا ءلاجت
 ىدعتو ةعاضبب لجرلا عم لجرلا عضبأ اذإ لاق : هللا هحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( ناملس نب عيرلا انربخأ )

 هلك لاملا بحاصل حبرلاف حبر نإو نماض وهف ابف عضو نإو نءاض وهف تكله نإف ًائيش اهب ىرتشاف

 هل 05| هلام سار ذحاب نأ ىق راخلاب وبف هلاع اهارتشا ىلا ةعلسلا هد, ف دجو نإف كرت ءاشي نأ الإ

 رتخم مل هنأ لبق نم لاملا .سأر الإ هل نمضي مل امهدحأ راتخم نأ لبق ةعلساا كلت تكله نإف هلا تكلم ىتلا

 اعيش ىرتشاف ىدعت اذإ هنأ  هلوق دحأ ا لوقااو اهكلمي نأ هرايتخاب الإ اهكلمب ال وبف ابكلمي نأ

 دقنلاب 0 وهف لاملا دقن مث هنيعب ال لامب ىرتشا نإو دودرم عببلاو لطاب ءارسشلاف هيف حبرف هنبعب لاملاب

 عئاباا دي ىف هدجو نإ لاملا بحاصلو هدقنف هيف ىدعت ىذلا لاملا لثم هلعو هيلع نارسخلاو هل حبرلاو

 ىذلا ن. هذخأ بحأ نإو ضراقملا وهو عفادلا ن. هذخأ بحأ نإريم لاما بحاصف لاملا فلت نإف هذخأي نأ

 . عئابلا وهو هدي ىف فلت

 ْنِإ بهاولل باوث ال.لاق نم امأف هتدرأ لاق اذإ باوثلا بهاولل :لاق نم لوق ىف هاك اذهو ةبملا ءادتباك ةأفاكملا

 طرتشاو بهو اذإ رخآ لوق هفو ( عييرلا لاق ) هنم باوثلا الو هبهو ءىث ىف عوجرلا هل سيلف ةبحلا ىف هطرتشي مل

 عجري نأ هل سيلف بوهوملا هخبقو باوثلا ريغل بهو اذإو الوهجم اضوع طزتشا هنأ لبق نم لطاب ةبهلاف باوثلا

 . هللا همحر ىعفاشلا لوق ىنعم وهو هبهو ءى ىف

 )١( طرش الو » هباوص لعلو طقن نودب لوصألاب اذك « رطب الو » : هلوق « .

 )١( هححص» هبتك . ررحو « لمأتو طقن نودب ىرخأ ىفو ةطوةنم ةخسن ىف اذك فوخلا لجأنم : هلوق ,



 كودك 17 0
 هذ كتكرش 'ىضرأ ال ىلعلو قرفم ريغ كلامو لاك تيرشا.دف تكا 0 تناراخا م مرد تن[ ا

 نوكي نأ عمجبف هلك ىنع بيغب نأ ديرأ ال وأ 0 ىل ضن ول ىلعل هفرعأ ال ىل لام سأرب تيرتشاو

 تيضر دق ىنأ فازجلا ىلع هزي هنأ عمجمو فاز زجمب هزحم مل نحن و ىلام سأر , ؟فرعأ مل ىنأل ىدنع الوهم ضارقلا

 . هفرعأ مل ىذلا اذهب كضراقأ نأب ضرأ لو فازجلاب

 تنك ةغبانلا نب كلام نب ىل لاق : هل لبق اذه ىلع ىنللداق لاق ٠ راج هل لبق هبحاص ندب هندن نراق نم لك من ح

 . ةرغب لسو هيلع هلأ لص هللا لوسر دف ىقمت 0 تلف حطسع ىرخألا امهادحإ تب رضف ىل نيتراج نيب

 ضعب نود ناريلا ضعب ىلع صاخ وه تاق اذإ تا ليقف # ةقلاط كنإف نيب انتراحأ  هتأرمال ىفعألا لاقو

 لهح ال ةرسسنم نب مهاربإ ثيدحو 5 راوخلا مسا ههزل ن 3 ىلع هلع لوو مم وهيلع هللا ىلدينلا نَء ةلالدب هيف تأت مث

 هك اهمق ةحر لحرلا راد نيبو اهنيبو عابت رادلا نأ تهور 6 - عم امهفلاخ دقو .٠ * نيينعملا ا ىلع الإ

 لعجب مل عارذ اهضرع ةذدفان قارط امهندب تناك نإو . ةعفشلا اهيف نوكتف ةدفان قيرط ايف : نكي مل اذإ رك عارذ

 لاك نم ىلع هتيصو تعسف هناريحا ىدوأ "ند نأ تمحو امهمرقأ اهتعنمو ندراجاا 10 ةعفشاا ث تلءحف ةعفشلا اههف

 مهانإ ثيدحو انايدح تفل ا اذإ ةيصولا هلع تءسعام ىلع ةعفشلا لع ١ كف اراد نوعب رأ هرادو هراد نيب

 ذإ دعب انرضي امون اناق ؟لسو هيلع هللا لص ىناا باحصأ نم ذحأ جوش لاق لبف لاق ؟هب تبا يذلا ريف

 لاقو امهنع هّلاىضر نامعو باطخلا نب رمعليق ؟هبلاقنف لاق . دحأ هب لوقيال نأ سو هيلع هللاىلص ىنلا نع تبث

 0 0 اهدا عك ىعو رادلا لحرلا ىرتشا اذإو هريغو هللا همر زبزءاادبع ف نا نيعباتلا ند هب

 م اعإ هنأل هتعؤفش ىلع وه لوش ناك ة ةفيشح ابأ نإف كلذ نودب اهذ_>أ هنأ كلذ دعب 0

 سابع نبا نع ده نع محلا ن نع ةراعؤب نسحلا ىورو جس دق هنأل ةعنشال لوق. ىلبل نأ نبا ناكو ٠ ا هبو

 ةاطرأ نب جاجحلا مساق مل كيرمشال الإ ةعفش ال الاق امهنأ مالساا هيلع ىلع نع رازجلا نب ع نع ميسحلا نعو

 ( هسقدسإ قحأ راخلا » مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق هنأ نع ديرشاا نب ورمت نع بيعش نب ورمع نء

 لَسو هيلع هللا ىلص هللا وسر لاق لاق كلان نب دعس 'نع وأ ةمرخم نب 'روسملا نع ةيمأ ىنأ نع ةفيلح وبأ ناكام

 عييفشلا هل كلذ ملسف ةئاع هتذخأ لاقف رادلا نم بيصنلا 00 ىرتشا اذإو / قنا*_ةلالاذ ) «هتعفشب قحأ راخلا»

 0 اع ةماس اعإ هتعؤفش عطاقب هل همست س لو ةعفشلا كئاح هإف ةئاملا ند لقأب را هنأ دعت عيفشلا ع 6

 لبق. نم ةعفش هل ن نكي ل هب هءاس ىذلا نم 851 نحثلا نأ دعب مَع ولو ةعفشلاب اذخألا هلاك هود 1 مَع اماف

 هب ةباس نأ ىلوأ رثك لا ناك لقألاب ةنلَس اذإ هل

 كباس نة
 انأ نإف بهاولا ض.قو اًضوع امل كلذ دعب "هةضوع مش اًضرأ وأ اراد ام قو ةهللا لجرلل لجحرلا بهو اذإو

 ىلا ىنأ نبا ناكو ءارملا ةلزنع اذه سيلو ا هبو ةعفش هف نر الو زئاج كلذ لوشب ناك هللا همح ر ةفينح

 ضرعلا دعب ةبهلا ىف عجري نأ بهاولا عيطتّس, الو ضوعلا ةميقب ةعفشلاب عيفشلا ذخَأِيو ءارمثلا لزم اذه لوقي
 هضقف ايش هل بوهوملا هضوع 2 هضبقف راد نم اصقش لجرلل لجرلا بهو اذإو ) قفاه خلالا 0 اج املوق ىف

 تع تناكو ةعفش اهف نكي مل باوث ريغل اهتبهو لاق نإو ةعفش امف ناك باوثلل اهتبهو لاق نإف بهاولا لئس بهاولا

 ا يالا .
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 : . ضارقلا'ىف طرشلا

 نأ رحب مل اذكه ناك اماف هفرعت الو هفرعأ ال افازج ءىشلاب كضراقأ نأ زوال : هللا همحر ( قنانتلالا: )

 رهش ىف تيرتشاو اهم تعبف ةنس اهم لمعت نأ ىلع مثرد فلأ كيلإ تعفد ول ىلأ كلذو . ددملا نم ةدم ىلإ كضراقأ

 اذإو . قصالملا راجلل هدعب ىهو امهنيب دحاو قيرطلاو مساق ىدلا كيرمشلل هدعب ىهو مساق مل ىذلا كيرمثلل <
 ا ل ةنح ىأ لوغب لوقي كيل قأ نبا ناكو . ةعفشلا ىف ءاكربشأ جف ءاوس مهقاصتلا ناكو نآريجلا عمتجا
 دل 21 الإ ىضالا ناكو كلذب ذحأف مساقي ل كيرمشا الإ ةعفشلاب ىضقيال نأ ءر لب ناتمؤولا يملا سامان[ لإ

 عب اذإد ( قنانتلالا: ) 0000 نباو ىلع نع انغاب كلذكو . زاجحلا لهأ لوق اذهو مساقب مل

 اذإ ةعفشلاب نايلي ىذلل اذخأب نأ بألاو متيلا ىلولف هيأ رجح ىف مالغلل وأ ةعفش هيف متيللو ء رادلا نم صقشلا

 ىذلا كرتاا اكرتف غوابلا دعب اماع اذإف ةعفشلاب ذخألا امل ناك ام اومأ ايلي٠نأ اغلب اذإف العفي مل نإف . ةطبغ تناك

 تعقو اذإف ٠ ممسقي ملاهف الإ ةعفش الو امهتعفش تءءطقنا دقف امهتءفش تعطقنا هاك رتف لاحلا كلت ىف ع.بلا ثدحأ ول

 الو ةعّقش نكت ملاب ريش امهنيب اوكرت وأ اقيرط امهنيب اوكرتو ضرألاو رادلا اومستقا ول كلذلو ةعفش الف دودحلا

 امف الإ ةعفشال لاقف انلوق ةلج ىلإ ةرصبلا لهأ ضعب بهذ دقو ٠ ءام الو قيرط ىف كيرمشل مدق اهف ةعفشلا بجوت

 ةموسقم ضرألاو رادلا تناك نإف ممل كوامت برشم وأ ممل ةكوامم قيرط موقلا نيب تيقب اذإف ءاكرمثلا موقتلا نيب

 , ىنلانع رباج نع ءاطع نع ناملس ىنأ نب كلملا دبع نع اثيدح اوورو ٠ كلملا نه ءىش ىف ءاكرش مهنأل ةعفش اهيفف

 تناك اذإ هبقسب قحأ راجلا :لاق . هفالخ لمتحو ىنعملا اذهب اهيبش لمتحم هبسحأ ىنعملا اذهب اهيبش لسو هيلع هللا ىلد

 نع نووري انييزاجح ضعب نإو ارباج اعمس رييزلا ابأو ةماس ابأ نأ اذهم لوقلا نم ىنعنم امتإو . ةدحاو قيرطلا

 اعمتجا اذإ نينثا نإف هفالخ هفو اذه هيف سيل .ائيش ةعششلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلع ىنلا نع رباج نع ءاطع

 انعنم هب ىذلا ىنعلا ناكو ثلاثلا نع فلتخا اذإ ثيدحلاىف تبشلاب ىلوأ ام,ةفاوب ثلاثلا ناكو رباج نع ةباورلا ىف

 ١ اذإف مسقي ل امف ةعفشلا نأ مسو هيلع هللا لص ىنلا نع ربخلا نأ ىرت الأ موسقملا اذه ىف ًامئاق مسق امف ةعفشلا

 لاق دودحلا هيف تعقو امف ةعفشاا لعج دق نوكي .نأ نه 57 لوقلا اذه لاق ادحأ دحن الو ةعفش الف دودحلا تعقو

 لعحم نأ قالا كلذ لمتحف لق . دودحلا هيف عقت مل مىتق كلما نم قب دق هنأل دودحلا هيف تعقو امف اهتلعج امنإ ىنإف

 الف لمتحم ملنِإو 6 ريخلا تعدتا دق ن0 دودحخلا هيف تعقو مف اهلعجت الو هيف العجاف لمتحا نإذ . ةعفشلا هيف

 رادلا نيب تناك وأ اقصال.٠ راْلا ناك اذإ كيرمثلاو راجلل ةعفشلا : نيقرسشملا ضعب لاقو . هب هريغ ىف ةعفشاا لعجم

 الف تقاض نإو « ةذفان قرط اهبف ناك نإو ةذفان قيرط اهبف نكي مل اذإ تناك ام ةبحر ةعفشلا هل ىذلا رادو ةعببملا

 مهاربإ نع ةنيبعنب نايفس انربخأ - رثألا ىلع لاق ؟متدهتعا ءىش ىأ ىلع 4 اذه لوقي نم ضعبل انلق راجلل ةعفش

 اذبف هل ليقف «هبقسب قحأ راجلا» لاقرسو هيلع هللا ىلد هللا لور نأ عفار ىنأن ع ديرسشلا نب ورمعنع ةرسيم نبا

 ىعسإ مساقي مل ىذلا كيرلا انلق ؛ يشيدح فلاخعال فك 576 كلف رسفم م ةل اذه نكلو انئيدح فلاخمال

 ىلع هنأ ن. انلقام الإ ثيدحاا اذه ىف زحب لف اراج اراد نوعبرأ هنيبو كنيب نء ىمسو مساقأا ىمسوو اراج

 لاق امإف ٍلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع ةلالدب الإ انريغ ىلع انل كلذ زحم مل هانلق اذإو ضعب نود ناريجلا ضعب

 راجلا» ةلخا ىف هلوق نأ ىلع اذه لد «ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف . مسقيمل امف ةعفشلا ) لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ١ تحلق ؟ اراج كيرشاابرعلا ىمستو لاق نإف . مساقي مل ىذلاراجلا هنأو ضعب نود ناريجلا ض. ىلع «هبقس قحأ
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 مدح 1/ ع

 نتحافت ءاوسو ذر مارحَو در ال لالح نابحو عوبااو ( قناتخلالا ( 12©6مولعم رمأب الإ ةراجد نحل

 لالحلا ؟> هل انكح الالح هانسقام 0 : سابق رخآلاو مزال ربخ امهدحأ كيبجو ند طا ردتأاو دعاش وأ هدر ا

 أ هتعاس نما اساق!ءانمرح ايش درن نأ. نو القا مار ,لا يح هل انمكح امارح ءاشفاام لكو 21 لكى

 دقعلاب الالحو امارح نوكي امتإَو نينسلا لوطب الالح نوكيال مارخلا ةنس ةثام دعب هدرئالو '

 ؟ رمملاب وأ ةميقلابأ ذخأي مو اهنم عيفشلل 5 اهب لخدب نأ لبق اهقلط ول تيأرأ  حاكن اذه امإ ؟ ةعفش هيف ح

 راد نم 90 ةأرملا لحرلا جوز" اذإو ) قنات الاغ ( اعيمج امل املوق ىف راد نم صعش تعلتحا اذإ كلذكو

 ةعفشلا تنك لا لحي نأ لق .ايملط ولو لايلكم ف مس اهدحأ ةحفلا .عدلا كرش داون ةير

 صقشب اهجوزتي نأ زوجنالو هراد ف صقشب تءات>اول كلذكو ةعفشاا نك فصنب عوجراا جوزلل ناكو ةمات

 مولعم الو بوسحم ريغ صقش ىلع ايجوزت نإف قادصلا نم تماع دق امم ابجوزعف ًابوسحم امولعم نوكي نأ لإ

 امل نوكيو هبر ىلإ دريو رهملا خسفيو حاكنلا تبثيف لوهجم رهم هنأل ةعفش هيف نكي لو اهلثم قادص امل ناك

 ذخأِي لوقي ناك ةفينح ايأ نإف ةعفشلاب اهيلطي عيفشلا ءاج مث ءانب ابيف ىنبو اراد لجرلا ىرتشا اذإو ابلثم قادص

 لعجمو عيفشلل ءانبلاو رادلا لعجم ىل ل ىنأ نبا ناكو دخأي هبو ضقنلا ءانبلا بحاص ذخأيو رادلا عيفشلا

 لجر ىرتشا اذإو ( ىف: ةلا/( ) هل ةعفش الف الإو ءانبلا بحاص هب اهارتشا ىذلا رادلا نمتو ءانبلا ةميق هيلع

 مونلا ءانبلا ةميقو هب هارتشا ىذلا ن ةمول] 35 هلا ل نإ لق عيفشلا ةيلط مش ىنبو هب هق مساق م زاد نم م

 3 وأ كر 6 ىرتشا 0 مده هلع نراك الو دعمد ربغ ب هنأل اذهالإ هلنوكنال ةعفشلا عدف تن تكشنإو . ْ

 ملع نيح ةعفشلا ةعفشلا بحاصا كوقب نك هفضل[ 07

 عيفشلاو رادلا عم صقشلا 2 اذإو ) قنات اللا ) هماع كعب مايأ ةثالث راخلاب وه لوقي لد ىنأ نإ ناكو

 ناطلس كا لوصو ند عانتما وأ صضرم نم 0 ركذف نلاطلا را نإو ةعفشلا هلف هناكم بلطف ملاع رضاخ

 اضر كلذ كرت ام نيميلا هلعو هنكم نأ الإ كلذ ىف تقو ال هتعفش ىلع ناك رذعلا نه ههبشأ ام وأ ناطلس سدح وأ '

 ملو للكوتلا وأ جورخلا هنكمأ اذإ رضاحلا ىنعم ىف ورك هيف لوقلاف ابئاغ ناك نإف هيف هت اكرت الو ةعفشلل ملستلاب
ْ 

 ةفنحابأ نإف 6 نمش هدقنو ىرتشملا ن 1 مةعفشلاب رادلا لجرلا ل اذإو . هةءعفش تعطقنا كلذ كك نإف سراح هل 1 نك ل

 عئابلا ىلع ةدبعلا : : لوهت ىلل ىنأ أ ناكاو د هيو لاملا ذَحأ ىذلا ىرعشملا ىلع ةدرعلا لوقب ناك اا ىضر' :

 ىرتشملا نم ةعفشلاب صقشلا لحرلا دحأ اذإو ) قفاحن 0 الاه ( عيفشلل ىئرشملا رشا مو ثعقو ةعفشلا نأ ا

 عسببملا هنم ضبقو لاملا ضبقنم ىلع ةديعلا 0 م هعئاب ىلع ىرتشملا ةدهعو هنم هدأ ىذلا ىرتشملا ىلع هتدبعف ف

 ن. هنم ىرتشملا ىلإ أرب, ناك ولو أربي مل نمثلا نم ةعفشلاب ذخآلا أربأ ولو « كلاعب سيل لوألا عئابلا نأ ىرتالأ

 اذإو ( قفان لالا ) : لاق عيرلا انريخأ « هدر هل لاك ةعشلا دج اد عفشتسملا لع نإف عفشتسملا هماعإ مل بيع (ك

 ديال ةعفشلا تناك ٠

 مالغلا م كردأ اذإ امل دعب ةعيفشلا :ىصولا بلطي مه اذإ نقش لالا اا :

 1 نكيمل نإ وةعفشلاب قدح ىكدو هل ناك نإف ةعفشلا هل ل وهي 01 ىلاعت هللا همحر ةفشح ابأ نإف م

 عم اهلماتو ىنيقلبلا جارسلا ةخسن ىف تسيل ةرابعا هذه خلا نابجو عويبلاو ( ىتفإئلالف) : كوق(١) ''

 ٠١ ةححصم ا ايلا
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 ضورعلا ىف ضارلا نم زوج ال 8

 شحافتو هدمأ توافت اذإ زوحما» عويبلا نم هلوق ىف سنأ نب كلام فالخ : هللا حر ( قفانتلالا: )

 ا لاما تراو هلم رجأ هف لماغلا قضراقمالق|ذساف هلصأ ىف ناك ضارق لك ( قفا ةلالاو ) هدر براقت نإو

 | هلع هللا ىلص ىنلا ىهن دقو مولعم ريغ ضارقلاو ضارق ةراجإ لعجم نأ زوم الف ضارقلا اندسفأ اذإ انأل هن رو

 " درفني قصالملاولجأ تلق ؟كيرمشلا مساب درفني كيرمشلا لاق قصالملا ريغ ىلعو قصالملا ىلعو معن تلق ؟كيرمشلا ح

 0 ١ وأ ىلعلدبام ىندجوتفأ لاق راوج مسا هيلع عقي نأ امهنم ادحاو كلذ عنمب ا ناريجلا ن م هريغ نود ةمدالملا

 مسا "تنك ةغبانلا نبا لمح لاق . راوجلا مسا اهيلع عقي كتنيرق ىه ىتلا كتجوز تلق ؟ كيرلا ىلع عقي راوجلا

 : ىنعألا لاقو نيترضىنعي ىل نيتراج نيب
 ةداو انفاسك ام ةقومومو ١ ,  ةكفلاط كنإف "عذب ' انمزاجأ

 ةنكالو ردح ساتلاروعأ كاذك 7 ١ ةفلاط كاك اد اكتناجأ

 كداب َكَشْأَر قوف ىلازتال نأو 2 اصعلا نم ريخ نيبلا نإف ىنيبو

 ؛ د 0 نال انوا ١١ حاض لك نال حكت

 " ىلص هللا لوسر نأ رباج نع ءاطعا نع ناماس ىنأ نب كلملا دبع نع انريغ ىورو : هللا همحر ( ىف|نةلالا )

 بفهذف ( قف| لالا ) «ةدحاو قيرطلا تناكاذإ ابئاغ ناك نإو اهم رظتني هتعفشب ق>أ راجلا » لاق سو هلع هللا

 ّنإو رادلا نود قيرط ىف اكرتشا اذإ امهو كيرشلل الإ نوكتال ةعفشلا لاق نأ ىلإ نييرصبلا ضع:

 قيرطلاىف لاق نإق ؟زادلا نود قيرطلا ىف وأ رادلا ىف ناكيرشلا : هل لامذ ( ىف|: لالا ) ناكبرمث رادلا امستقا

 ' عاب ول تيأرأ رادلا ريغ قيرطلا ىف كيرشلا ذإ ك.رش اهبف سيل لا رادلا ىف ةعفشلا تلعج لف هل لبق رادلا نود

 ؟كيرشااىفوأ رادلا ىف ةعفشاا نوكتأ اهقيرطىف الواهيف كيرمثالىرخأ ارادابعم ءارمشلا فمضو ناكي رمش اهيفامها راد

 امهادحإ ىفو ةقفصلا امهتعج اذإ ةعفش اهيف لعجي الو : تلق . كيرمثلا عم تمض ىتلا راداا نود كيرلا ىف لب لاق

 امق ةعفش الو ةعفش ابق همسقو هعد زوحم ام ىهو قيرطلا تعب نإ لوقت نأ كمزاب كلذكف تلق ال لاق ؟ ةعفش

 ثيدحلاب معلا لهأ ضعب انعمس لق هسفن ثيدحلا ىلإ هف تبهذ امتإف لاق نإف ( قفا ثلالاف ) رادلا نم مق

 ىور دقو هللا دبع نب رباج نع كفار اعإ : تلق ؟ نأ نطو لاق + طوع تيدحلا اذه نوكن ال نأ فام وع

 .مسقي مل امف ةعفشلا » لاق ملَسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ ؟رساقم هللا دبع نب راج: نع نمل دنع نيل ماش وأ

 لوق قفاوي ام رباج نع ظافحلا نم وهو رسزلا وبأ ىورو ظافحلا ن. ةماس وبأو « ةعفشالف دودحلا تعقو اذإف

 هل تفصوام مساقملا نيبو كيرلا نيب قرفلا نم هفو .( قفا: |||( ) كلملا دبع ىورام فلاخمو ةماس ىنأ

 ىتلا نع اظفل اهنيبأو ادانسإ ايتنثأ هنأل . يعأ لاو ان انليع هب دينا نأ ع داحأإلا هلاوأب ناكشم تاتكشلا لاوأ ف

 . مساقملا ريغو مساقملا نيب قرفلا ىف ابفرعأو ٍلسو هيلع نا ىلص

 ١ نييقارعلا فالتخا ىفو
  ىللىبأنبا ناكو ذخأي هبو دحأل كلذ ىف ةعفشال :لوقي ناك ةفينحابأ نإف راد ف. صقش ىلع ةأرما ت>وز' اذإو

 كك نوكي ءارش اذهسيلو كلذ نوكي فيك : ةفينحوب أ لاقو .هنم كلذ ةمسق ةأرملا ذحأتو ةميقلاب ةعفشلا عييفشلل لوقي



 حام

 ضارفقلا باب

 هعم لخداف اًضارق الام لجرلا ىلإ لجرلا عقد اذإ همحر ) قناهتلالاف ) لاق ناملس نب ( عيرلا انربخأ )

 امعإ همالغل كللهال هل كللم ورف هءالغ كللهام لكف لاملا بر مالغو ضراقملا نيبو هنيب حبرلا طرشو هءالغ لاملا بر

 . هثلث ضراقمالو حبرلا ىتلث هل طرش لجرك وهف حييحص كلمال هيلإ فاضي ءىش دبعلا كلم

 بهذ ناثيدح ىور دقو ( قفا لالا ) امف نيكيرش اسيل راد ىف ةعفش قيرطلا ىف كرشلاب َدْحْوِي ال كلذكف ح

 اا انريخأ ةنع نبا نافس ناف امحدخأ امأ انهذم فدلح لع ايف ةحااو لكك معلا ىلإ بسن نمت نافنص
 0 .ع . 5 .٠ - ع . 2 َ

 « هتعفش قحأ راحل » لاق سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ عف ىنأ نع ديرمشلا نب ور< نع ةرسم نا 0 أ 1 | 8 1 1 1ص 1 رس رز نأ ءار 5 1 9 0-0 5 206

 اقصال ناك ةءفش مساقملا راجالو ةعفش ساقي مل ىذلا كي رسال لوقاف ربخلا اذه لواتأ انفلاخ ىذلا لاقف ( قفا الان )

 ةعفشلا ىري عقار وبأ لاق ناب جتحاف امهنيبام دعب نإو ةدفان قيرط تعب ىتلا رادلا نيبو هني نكي مل اذإقصالربغ وأ ٠

 لامتف عض اع عوطت# ةنع تور ا. عفاروبأ هل تلمذ ( قنانمت الا 0 قحصالم هنال موس د تيبلاو هراد ق ةد ىذلإ

 7-3 ةعفشلا هل نك ملأ هب ةعبش لق ءىش تيبلا ةيطعا نأ عفار أ ىلع ناك لع كاف ككاو :

 ؟ ىرتشاا نم ةعفشلاب ذخأي اهتإف عفار وبأ هعاب نإو تلق . عفار وبأ هعيبب ىتح ةعفشلا هل تسيل لب لاق.؟؟هعيس |

 لاق ؟ اعيش هنع هنع نم عض نأ عفار ىنأ ىلع نأ الو عئابلا هصقني ال هب هارتشا ىذلا نمتثلا لثمعو تلق « معن لاق

 نإو تلق ؛ ةعفشلا هل ىأر دقف لاق ؟ عوطت هلك عفار ىنأ نع تفصو ام نأ معتأ تلقف ( قفا ةلالاف ) متن

 رلسو هلع هللا لص ىتلا ثتءدح نإ انكدج ضراغ ءىش كلذ ىف.انلع ناك اهل ت4 3 0

 لو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدحم ضراعي اعإ ْ هلعلف لاق سو هيلع هللا ىلع ىنلا ثيدح هب ضراعي الف لجر ىأر امأف

 قحأ راجلا »لاق لسو هيلعهّدا ىلدهللا لوسرنع كح نيح هعمست تسلأ تلق .ٍلسو هرلع هللا ىلص هللا لوسر نم هعمس

 عوطتق ةعفشلا هل ىربال هلعاو : تلق .ٍلسو هيلع هللا لص ىنلا نع هتباكح اذكه لب لاق هسفن نم ىطعأ ام ال « هتعفّشب

 هطعي نأ هسف: ىلع ىأر دقف : للق هيلع هاري ام هاطعأ امن هنأ ىلع هتلمح نإف هيلع سيل ام هل عوطتي ا ىرإل اع هلا

 0 زعأ هللاو ىر ايف ةعفشا هل نأ ةللع ىراالو - تلف اذه ىر كارز ك1 ىطعأ ام فصنب هعبي مل اب

 نيبتعم الإ لمتحمال (هبقسب قحأ راجلا» مسو هيلع هللا ىلصىنلا لوق نأ عت تنأو معن نحن هل تلقو لعفي نأ نسحأ

 لكل ةعفشلا نأ دارأ نوكي نأ نم اهرثك أ ل م ةلأس٠ نع باجأ نوكي نأ تلق ؟ امتلمو ؛/ لاك 120

 رسو هلع هللا ىلص ىنأا لوق نأ ىلع لد أ زو الف ىنمملا اذه ناك نإف ء ضعب نود ناريلا ضعب دارأ وأ راح

 نع تبث دقو معا لهأ ند عاجإ وأ ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدلاب الإ اصاح هب دارأ اماع جرح

 مساقملا راخلا نود مساقي مل ىذلا راجال ةعفشلا نأ ىلع لدف مق ف ةعفّتتال نأ سو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 مسو هيلع هللأ ىلد ىتلا نع اناوقو ةلح ملسو هيلع نأ ىلص هلل لوسر 0 عفار أ ثيدح تلقو ( قفا 0 اانا 0(

 ةعفشاا نوكت نأ تلق ؟ لسو هلع هللا ىلص ىنلا لوق لمتحم ئذلا ىتاثلا ىنعملا اش لاق . ًاليوأت لس ال 0

 0 تلوات امب الو انثيدحم لوقتال تنأو بناج لك نم اراد نوعب رأ راوملا نأ معزت تو راوح مسأ همزل نم لكل

 هللأ ىلد للا لوسر نأ ىلع لد كلذو 0 اذه لوقيال لحأ تلق 0 0 اذه لوقيال لاق 3 قاعلإا هذه "لآ كش

 تولع راوجلا مسا عقيف لاق ؛ مساقي مل را الإ نوكت ال اهنأو ضع, نود ناريا ضعبل ةعفشلا نأ دارأ مسو
 هي



 كك

 هج عقال ام

 ١ دمحم نبركب ىلأ نع ةرامع نب دمنع سرر ردإ نب هللا دبع ن نع ةقثلا انربخأ (قفان ل6 ) (عيرلا اندخأ

 ' ةعفشال ( قفا ةلالاف ) "7 ناّمع نأ نافع نب نامع نب نابأ نع مزح نب ورمع نبا
 نوكيو نيرثب نوكتف مسقت نأل ةلمتحم ةعساو نوكت وأ مسقلا لمتحم ضابب امل نوكي نأ الإ رب ىف
 "ىلا قيرطلا امأو لاق مسقلا لمتحم اهنأل ةعفش ابف نوكبف ءاضيب رِّْلا نوكت وأ نيع امهنم ةدحاو لك ىف

 00 0 ظ موقللو ةموسعم نوكح نآل لمت مولا ندبا نوكست رادلا ةصرع امأو اهب الو اهبف ةعفش الف كلعال

 رابخلاب عئابلا نأ ىلع راد ىف اصقش لجرلا عاب اذإو ( قفا: ثلا ) ةعفشلا هيفف ءىش اهنم عبب اذإف مهلزانم

 ' هاضرب عئابلا كله ند تجرخ دقف عئابلا نود ىرتشملل رايخلا ناك نإف ىرشلا عئابلا مسي ىتح ةعفش الف عاتبملاو

 ىضع وأ ىرتشملا راتخم ىتح اهف ةعفش ال نأ رخآ لوق اهفو ( عيرلا لاق ) ةعفشلا اهفف ىرتشملل راخلا لءجو

 1] ناك ىذلا راخلا نم ىرتشملا عنم ةعفشلاب اهذخأ اذإ هنأ لبق نم 0 رابخلا هل ناك ىذلا مايأ

 ىف ىذلا ىلع قحتسملا عجر مدقتم كلعب لجر اهقحتسا مث اهلغتس لاق راد هلق تاك نم لكو ( قفا: لالا (

 هب هل ىضقي موي ال ءهل ناك هنأ هدوبش دبش موي هتوبثو قحلا هل تبث موي نم ةلغلا عيمجم ضرألاو رادلا هدب

 ناهفلا: ةلغلا نأل حيحصلا كلملا ىف نامفلاب ةلغلا كلم انإو هدوهش دهش موي تبثثام الإ مويلا حلل ىنعمال هنأ ىرت الأ

 هيف هريغل اصقش لحرلا ىرتشا اذإو ( ىثاة_ةلالاو ) هريغال هكلع/ ناك كلاملا ءىش نم تثدح كالملا ىف

 هتنس هل ذحَّوف ةنس عفشتسملا مقي نأ ىلإ ةعفش الو ن رمشلا تنشام هللاب فلخأ ناستن نمثلا معي ال هنأ معز مث ةعفش

 هرشقا هذملا ىف نوكي دق ناسنلاو ليوطلا رهدلا ف نوكي دق ركذلا نأل .هئيدحو ءارشلا مت دق ءاوسو

 ىلع وهف هدعب وأ مسقلا لبق هتثرو عابف بئاغ وهو هكيرش تامث راد ىف ةصح لجرل ناك اذإو ( قفا: ثلالاف )

 . ©0مساقم ريغ محل اكبريش ناك هنأل مسقلا كلذ عطقي الو هتعفش

 دنا اهدي ان ىلا لوألا ضاناادك (19)

 الا هلا فواتحاو - تيدللا فالتخا باتك ».::نيباتك نم ةعفشلا تاب. (0)

 ديعس نع بابش نبا نع سنأ نب كلام انرب>أ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) ثيدحلا فالتخا ىنف

 دودحلا تعقو اذإف مسقي مل امف ةعفشلا » لاق ٍلسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر نأ نمحرلا دبع نب ةداس ىنأو تيسلملا نا

 نمحر لادبعنب ةماسىفأ نع ىرهزلا نع رمعم نع ةقثلا انريخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق ( عبرلا انريأ ) «ةعفش الف

 "انريخأ ( قفا لا( ) هفلاخ ال هانعم لثم وأ هلثم ٍمسو هلع هللا لص هللا لوسر نع هللا دبع نب رباج نع

 اهف ةعفشلا » لاق هنأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىتلا نع هللا دبع نب رباج_نع رب زلا قاع جيرج نبا نع حلاس نب ديعس

 هللا لوسر ةنسل اعابتا مسق اهف ةعفش ال لوقنو ذخأت اذهبف ( قفا شلال ) « ةعفش الف دودحلا تعقو اذإف مسقي مل

 نإو ائيش امهدحأ كملع سيلف اهنم هبيصن امهدحأ عابف نيلجر نيب ةءاشم تناك اذإ رادلا نأ انماعو ملسو هيلع هللا ىل<

 ىذلا نمثلاب هنم هب قحأ كيرشلا ناك لجرلا اذه عئابلل كيرشلا ىلع ىرتشملا لخد اذإف هنم هبحاصاو الإ لق

 امهقيرط تناك نإو هراجل هنم ءىش ىف ظح ال ابيصن عاب هبصن امهدحأ عابف ناكيرسشلا مسق اذإف ىرتشلا هب عاتبا

 ت ةموسفقللا رادلا ىف نيكيرش قيرطلا ىف امهتكر رمثب انوكم ملاك ( قادت لالا ) علا رع قوزظلا نآل ءدحاو



 5 : ثق 7 2 1 0 0

 4 ةعفشلا باتح اج

 اهنم بيثأ اذإ لاق كى ُتاوتلا لع ةدوقعم ةيحللا تناك اذإ : هللا همر ىعئاشلا لاق كاف ( عيرلا انربخأ )

 تئشنإو هل لثمال ناك نإ هتمقب وأ لثم هل ناك باوثلا لثع اهذخف تئش نإ ةعفشلا بحاصل ليق اياوث ؛

 اهف“ةعفشملا امنإ بهو ايف ةعفش ال هنأل ةعفش الق بهاولا تيثأت تاوث رخ لع هلا 0 00
 1 رتشا هنأ لبق نم ةلطاب ةبحلاو علا لثه وبقاتارث لع تهووأ عيب ا باوثلاب عوطتم بيثملاو م

 هلي مل عببلا نأل هيشأ عيبلاب وهو ةبملا تلطب اذكه ناك ادف لوب ةبهلا نم ضوع وهف باثي 2

 ول كدكد لورجلاب عجلا زوم الف لورحم ا ضوعلاب الآ هطعب 1 اذه اذكهو ضوعلاب ال

0 

0 
 2 ه4

 هن كمل ام لككف 9 09 :اد 0 صقش ىف 1 ير وأ ادع كاس ول كانك عيبلاك اذه نإف 0 صقش ىلع ةأرمأ

 نإ هل لق هتعفش عيفشلا بلطف لجأ ىلإ ةعفشهيف اصقش لجر ىرتشأ 0 ضوعلاب ةعفشلا هيف عيفشالف ضوع هنف امم ا

 ىحكرت نأ ا ىلع س دلو ةعفشلاب ل 5 * لحألا ل َىَح عدف 0 نإو ةعفشلا لحدعتو نحثلا ليجعتب عوطتف تئش تل

 اع اعإو ةيغلا لوط فئاغلا نع ةعفشلا عطقي الو لاق ء هنم دام ناك نإو هريغ لدحر ىلع لوحتيف لدحر ةنامأب 1

 ةعفشلاب ذحألا هوخأ دارأف نيلجرلا دحأ قح تملا نم عيبف ةموسقم ريغ مثرادو هل دولوملا تام مث نالجر مدحألا دلو مث دلولا نم ةئالث كرتو لجرلا تام ولو لاق هليكوب وأ هسفنب اف اهذخأ ةنكمم ةدم ةعفشلا كرتف معي نأ نع

 مك ناكاماف ؛ داو اهمف اذه مهم س لصأ لات لوقتلا اذه لاق نءو هل كلذ نأ امهدحأ نالوق امفف هتمومع نود
 هل لوق اذهو كرش نود اكرسث هل نأب ةعفشلا هتطعأف امهمو#“ ندد لطألا ىف نكت ناده ناك لاملا لصأ

 اهم 2 مهف ه.حاص مه نم لقأ ناك نإو امهرس دحاو .لك ١) تلع> مسقلا تأدترا اذإ انأ لوقي نأ ىناثلاو هن : 9

 ب مصل 000 ةثالث نيب ر رادلا تناك اذإو لاق سايقلا ىف ا لوق اذهو ةعفشلا ىف 3 1 هدا ةكرش ءاكر 7

 امنه هقح الخام و مفصل 1 ف راذلا ارو ةعفش كلم نحر ملا 3 ىر الأ لوفأ لولا اذهمو 0 ةمشلا ىف 5

 - ةعهشلا ىف لاملا 318 ناك اماف عدوأ لكلا ذخ هل لاقيو هل كلذ نوكي الف هكلم ردقب ةعفشلاب 5 3 '
 !دحاتا ىلع عقي كلا مسا نأل ءاوس ةعفشلا ىف اعمتحا اذإ ناك رشلإ ناك 7 1



 كو افخْلا
 ةظوفحم عبطلا قوقح

 ماوكر - هزعملا



 هللا دبع ىنأ مامإلا فيلأت

 ىف
 ١٠ ع .<

 دما جب 4

 عسبارلا زا

 هححصت وشاب ةهعط لع فرشأ

 راجت طرطر رمت ابى
 رهزألا ءاماع ئم

 | ةدئافلل اممعت باتكلا رخآ ىنزملا رصت# انلعج دق : هيبنت

 ووهو (ج وهدم

 ا
 دمه الاء انيلكلا ينل
 هاي
 سه ززلاب كيف داشعلا عساس 1

 نا ءاطلا
 ةحاتعلاب مالا ىلعتسملا علاج ٠
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 ص : 1
 5 رجحلا وهو دشرلا غولب
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 ةفينحوبأ : لاقو « ةجح نوكي ال هءاضق نأ نسحلانب 1 معزف هعفري لو ةندملاب 0 قررا ل سك

 اذهو هلامفابمرغي ةيانجتراصو دحلا طقس اهضفي تح اهلعلماحت هنعدحلا وقس دارأف انزب ةأرماباصأ الجر
 ءاضفإلاب ددزي لو انزلا نم ءاضفإلاب حر حوهواهضفي نأ ل بقدحلا هيلع ماقيايناز ناك اذإو ( ىف لال( ) كوألا
 فلح ىذلا تافوأ لجألا لبق تاف لجأ ىلإ العف ناعفيل فلح اذإ هنأ ىعفاشلا هِنلإ بهذي 'ىذلا ( عيبرلا لاق
 لعفي مف كلذ لعفي نأ هنكمأف الجأ مس ملو الغف نلعفيل فلح اذإو هركم هنأل هيلع ثنح الف لحألا 0
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 ةهراستلا دلال
 ةدحاو لكل نأ اهبيصي ةمألاوأةأرملا هركتسي لجرلا ىف : لاق هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 8 اك نإ ىننلاو دلجلاو است ناك نإ مجرلا دح هركتسلا ىلعو ةب وقع الو امهم ةدحاو ىلع دح الو اهلثم قادص امهم

 .اعم قادصلاو.دحلا عمتجالو هياع قادصالو دحلا هركتسا|!ىنلعو ةبوقعالو امهنلع دحال نسا نيدمحم : لاقو اركب

 حل نوركوجا ذك لع نأ معزي وهو ىعشلا نع رباج نع عيرلا نب سف نع راثآلا نم هيف جتحا ىذلا 0

 اهتاذصب لجر اههركتسا ةأرماىف ىضق م؟سحلانب ناورهنأ باب شنبانع هريخأ اكلانم نأ هيف انبياحصأ ضعب جتحادقو

 1 ناكو هلع هللا لص ىنلا باحصأ ةماع كردأ دق لتر ناورم نأ اذهم جتحا ىذلا : لاقو « اههركتسا ىذلا ىلع

 3 كالهتسالاب هب هلنمْض ىذلا دلبلاب هلثم ىطعي نأ هقح لصأ نم نألهلثم ماعطي هل ضقأ : رصع هيقلف 5 وأ زكي

 هالثمالو نيعال هنأ اذه ىف كسلا ناكو « ىفوتسملا ىلع للا ىف امو امهنم دحاو لك ىلع ةدايزلاو صقتلا نم كلذ

 . ادوجوم ناك نإو هلثع هل يسحلا لطبأ كرك اذإ هتمف هتطعأف هل لثم ال اك هتلتجف ءذخأ لع ءريجأو هب ئضقأ

 اهقتعأو ابعابف ةيراجلا لجرلا بصغ اذإو : هللا همحر ( قفا: لاله ) نيبقارعاا فالتخا نم «بصغلا باب هفو

 دأب اذهب و كلع ال ام قتعأو كللع ال ام عاب هنأل زوال لطاب قتعلاو اهنف عببلا لوقي ناك ةفيثح ايأ نإف ٠ ىرتشملا
 بصتغا اذإو : هللا همحر ( ىف( ل/][م ) ةميقلا بصاغلا ىلعو زئاج هقتع لوقي ىليل ىبأ نبا ناكو « فسوي ابأ ىنعي

 ذإو لطاب عيبلاف ابقتعأ نم ابعاب وأ.اهقتعأف ادساف ءارشش اهارتشا وأ ابقتعأ نم اهعاب وأ امقتعأف ةيراجلا الكا
 ايرتشم نوثالث اهخسانت ولو ادساف اعب عئابلا لوألا كلاما ةكولمت ىهو كالام ريغ هنأل عاتبلا قتع زب مل عيبلا لطب

 . لوألا كلاملا عب ناك اذإ عيبلا نأل نودارتيو لطاب هلك عييبلاف لوألا عئابلا اهقتعي مل اذإ ءاش مهمأ اهقتعأو امك

 "ناك اذإ عيبلاو هنع كلملاب عاب نم عبب الو لاح ابف هعبب زوجم الو اهكلعال ىناثلا اهعئابف ادساف كلملا حيحصلا

 آب هل ىضقذ لجر اهقحتساف اهتطوف ةيراجلا ىرتشا اذإو , هقتع زحب مل كلم الام قتعأ نمو « هب كلع ملف ادساف

 ' مجريو لدع اوذ هب مسح اهلثم لجرلا هب جوزي ام لثس اهلثم ربم ءىطاولا ىلع لوق» ناك ةفح انآ َنإَف ىاَقلا

 كل ترك ذ ام ىلع روملا ءىطاولا ىلع لوقي ىلل ىبأ نبا ناكو « ذخأي هبو ربملاب عجري الو هعاب ىذلا ىلع نمثلاب

 نبا لوق ىف هيلع عجري فو لاقف مهضعب هيلع لخدأف « اهنم هرغ دق هنأل ربملاو نمثلاب عئابلا ىلع عجريو هلوق نم

 'اعإ سلأ ةمقلاب ةنمضف لجر هقحتساف هكلهأ وأ هقرخف ابوث هعاب ول تيأرأ ءىطو ىذلا وهو ثدحأ ام ىلل ىلبأ

 لا دَحأب هلأ لل ىأ نبا نع هركذ ىعفاششلا ناك ىذلاو هنم رثك أ ةميقلا تناك نإو نمثلاب عئابلا ىلع عجري
 . ىرتشا اذإو.: هللا همحر ( قف( لال( ) بيعلاب درلا ىف هانبتك دقو , كلذ فصن رهملا لعجيف رمثعلا فصنو اهتميق نم

 .اهلثم هب مكن امالإ الثم رمل تقو الو ءىطاولا نم ابلثم ربمو اهذخأ لجر اهقحتسا مث اهتطوف ةيراجلا لجرلا

 هكلهتسا سيل هنأل هنم ةيراجلا بر هذخأ ىذلا ربملاب عجريالو هنمضبق ىذلا ةيراجلانمشب عئابلا لع ىرتشملا عجريو

 نأ اهلو نذإ ريغب جوزت ةأرملاف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق امل هل لبق ؛اذه تلق نبأ نم لئاق لاق نإو ء وه

 7 هرغ نم ىلع عوجرلا بيصملل نوكي الو ربملل ةبجوم ةهبشلاب ةباصإلا تناك رهملاتبيصأ نإ امل نأو لطاب اهحاكن

 ل حال هل ةراغ نوكت دق اهمال ربم هيلع ةأرمال نكي مل هرغ نم ىلع هب .عجري ناك ولو ةباصالل دخلا وه هنأال

 , هأ اهملع 3 0 ام



 طع ؟نا/ عم ملا ١

 نإف هلام فالتإ بس هنأل بهاولا ْدَحَأِب نأ ىف رابخلاب قحتسملاف بهاولا ىلع لجر هقدتسا مث ء.بهذو ةالبأ قت

 هل ثوهوملا دحابو ناوث زيتعل هانإ ةتيه تناكرذ] هل فؤوهوملا لع تعا دال .ءئماالد هوت هم وأ هما 6

 ليقو ٠ بهاولا ىلع هل بوهوملا عجري نأ ىف فلتخا دقف هب هذخأ نإف ء هل كلهتسملا وه هنأل هبو* ةميقو ههاعط لثع
 « هلبقيال نأ هل ناك دقرمأ نه هرغ لجر وه امنإو هضوعب عجرتف اضوع هنم ذخأي مل بهاولا نأل بهاولا ىلععجريالا ١

 هصقت ام ةميقو هذخأ رخآ لجر هقحتسا مث هقلخأف هسبلف نيربش وأ اربش ابوث لجرلا نه لجرلا راعتسا اذإو لاق

 ريعتسملا نم هذخأ نإف « هبوثل ذخآلا نم وأ ساللا رعتسملا م كلذ 5 نأ ىف راخلاب وهو هنم هذخأ موي نمساللا

 ءىثب هلام نم رغب ملو هلعف نم ناك صقتلا نأ لبق نم هراعأ نه ىلع هب عرب مل هدي ىف هلك صقنأا ناكو « ساللا

 ناك هن ردا لع عجرب نأ ريعمال لاق « ةنومضم ةيزاغلا نأ معز نُف ساللا ريغ ربيعا هنمُّص نإو ؛ هب عجريف ١

 ضعب ل اده

 املاحم ةل
 يل داعلا

 و < سرللا ىلع هطلس هنأل ءىثب هيلع عجري نأ هل لعي مل ةنومض» ريغ ةيراعلا نأ معز نمو  انماض

 | ةتءاكإ داي 1 هنو راثالل قفاوم وهو نيي زاجحلا| انب احضأ ضعب لوق ساق لوألا وةلاو « نيقرشملا

 اعش نم اذإ ا نأ الإ ىلوألا ىف باوؤ+لاك اهف باوجلا ناك بوثلا ىراكت ريعتسملا نأ ةيراعلا ناكم نآريغ

 ولا ئزل 0 ص وع هل كلذ نأ ىلع ةيسل اعإو 5 اضصوع هلع نأ عى نم ع هناألىزكلاو ع هن 0
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 هل هفلحأ هلع ىعدملا هلل تفاح نأ لأسق ىؤعد لخرلا لبق لجرلا ىعدا اذإَو : لاق ؛ هير 11 52 2 |

 ءاوسو ةرجافلا نيميلا نم لدأ ةلداعلا ةنيبلا تاكو اهع هل دحأ ةئدن هلع تنند نإف ىعدملا نم ةنيبلا لبق مث »2 ىحداقلا

 هلع ىعدملا نو نأ امإ نيجو ن "م ادحاو اذه ودعنا الق هنع اع وأ دلبلاب اروضح لا عدل ةئيب 7

 ةنيب ثماق اذإف ةنيب هيلع مقت مل ام اًءيرب نوكي امنإ نوكي نأ امإو مقت مل وأ ةنيب هيلع تماق لاح لكب ءىرب فلح اذإ

 ىلوألا :نيميلاب هيف ىتك 1( ولدكي- ل نإ ةورمتلا 'نكل و" ىدم مثدعب و دوهشلاةرقل سلو اة نأ هيلع يسحلاف ١

 لوقلا نوكسيف ةنيب هيلع نوكي ال نأ امثدحأ ناكح هيلع ىعدملا ىف يلا نأ الوأ ءانفلحأ اعإو « نيع هيلع دعت ملو 0

 ىعدملا ناك ام ةلداعلا ةنيملاب هم ددع و نأ هلع جلا نو 1 محلا اذه لورق ة ةنيد هلع نوك< وأ « هئع .. عم هلوق

 ةمق تناك ن ْنِإَف رظن اقيقد هنحطف اح لج 1 لح لا بع إو )اق , هنم رثك أ وأ هتنيب هب تدهش ام ىعدب

 نم ل فق ت ك١ نإو ايش هصقشش : هنأ هيلع ال 8 ةدامز و ىف بصاغال ءى الو 0 وأ ةطن للا ميكا لتم قيد ات ةم

 وه اعِإ هنآل نحطلا قى تبصاغلل ءىث لاو ةطنحلاو ق.ءد !| ةمق نيب ام ْم لضقي بصاغلا * ىلع جو ةايدطا ةعف

 : 617 نيعال رئثأ 7

 هس

 قبس دقو مجارتلا ىف سيلو ايلثم بوصغملا ناكو بعفغلا دلب ريغ رخآ دلب ىف بصاغلا كلاملا قل اذإ «بابد(١) عدس لق و

 نأ لأسف رخآ دلي هيقلف اماعط ناسنإل كلبتسا نميف ( قئانعلالا ) انه هركذ ىغبني ام رابخلا ىف ةنسلا باب ىفا

 دلبلابو كماعط لثم اماعط هنم ضتقاف تتش نإ هل لاقيو . هيلع كلذ سيلف هف هيقل ىذلا دليلا ىف ماعطلا كلذ ىطعي

 هيلع ىذلا نأ ولو ( قثاه لالا ) دلبلا كلذىف ماعطلا كلذ ةميقإ نآلا كل هانذخأ تش نإو هنف كل هكلهتسا ىذلا 0

 اماعط هلإ عفدي نأ ىلع ماعطلا هل ىذلا ريجي مل ماعطلا هل ىذلا عنتماف دليلا كلذب اهاعط ىطعي نك ىلإ 6 ماعطلا 1

 قليف دلبب هبصغي ماعطلا ىف ةميقلا هل تيأر اهناو ( ىف[ لالا ) ةنؤم هلل ناكام لك اذكهو , هريغ دلبب هل انوُجضن

 الو لثم هلنكي مل نإف نيعلا وأ لثملا هتبطعأ هلثم وأ ةنيعب هكردأف لجرل كلهتسا ام لك نأمعزأ ىنأ هريغ دلي بضاتلا +

 ت-ه.قلفرصع اماعط هلكالّمسا اذإ هنأ تنكح نلف 2 اهلع لالا و نيعلا تناك اذإنيعلا ماقم موقت اهنأل ةمسقلا هتيطعأ نيع '
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 قثانخلالإث ) اهلكأبو احمدي نأ هل لالح هنأل طمخلا عزن لكؤي ناويححىف ناك نإو مناهبلا ريصن نأ ىهنلسو
 . تلق(

 0ك ل هنم ىف بص ج رخأ ىح هلسغأ انأ لاق مث هصقني اغبص بوثلا غبص دقو ارسعم بضاغلا ناك نإ تيأرأ

 ةلقاع المح لقأ وأ اسفن نوكت ةيانج دبعلا ىلع رحلا ىنِح اذإو لاق لذ , رسعم وهو ىبوث ىلع صقنيف هلسغي نأ

 ةلقاعلا تناك [1 هل لق؟ دبع ىلع رح ةنانج ةلقاعلا تنمض فيكو لئاق لاق نإف ةنبب اهن تماقو أطَخ ناك[ ؛نللا

 | ىلع رحلا ةءانجِسو هيلع هللا فصلا لوسر ةنسب و سفنلا ىف را ىلع حلا ةنانج سو هيلعهللا ىلدهللالوسر ةنسب لقعت

 ى محلا نأ ىلعو هتلقاع ىلع تناك أطخ ةيانج نم رخلا ىنج ٠١ نأ ىلع كلذ لد سفت رشع فصن وهو نينجلا

 لعجم مل رف لئاق لاق نإف .نيسمدالا ضورع نم را كلبتسا امفو دمعلا رحلا ةيانج ىف حلل فلاخم 1

 ررخ ًأطخ لتاقلا ىلع لكو ع دقإ لك لفك ضورعلا 4 كلذ نورك هتميق هيف اعإو ضورعلا .نم اضرع دعلا

 لتاق ىلع نأ ىف افلاخم رعأ و ماهبلاو ضورعلا نود نييمدآلا ف كلذ ناكف لوتقملا لهأ ىلإ ةماسم ة ةيدو ةبقر

 ةلقاعلا. ىلع ًاطخلا ىف ةيدلا تناك املف ةصاخ لتاقلا لام ىف ةبقرلل.نأ الو رحلا لتاق لعالم هقر ير دل

 هيف نأ ىف عامجإلا ىلع سايقلا ةلمجو ةنسلا ةلبجو ةيآلا ةلمج ىف الخاد ناكو ةبقر هقا تنك 6 هيدا دقاق تناك

 ةنس ىف ددعا| ةنيبمو ىلاعت هللا باتك ىف ضرفلا ةنيبم تايدلاو لبق ؟ رحلا ةيدكت سيل هتءدف لئاق لاق نإف ةبقر قع

 امهو ةرخلاو رحلا ةيدلقعت ةلقاعلا نأ ىرت الأ اربخ اهددع كردتس امنإف ©0راثآلا ىفو ملَسو هيلع هللا لص تا لرد

 لاق نإف هتمق ىهو دبعلا ةبد لقعت كلذكف ؟ مسملا وفلاخم اندنع مثو ىسوجلاو ىنارصنلاو ىدوهملا ةيدو نافلتخم

 ىف اندنعو سفناا ىف ضاصقلا ةماعلا دنع دسعاا نيب معن لبق ؟ اذه ريغ ءىش ىف ةمملاو دبعلا نيب قرفاا ام لئاق

 لياحمو مارا يرحم نم هللا ضئارف دسعلا ىلعو ةب>اص امهدحأ لتق ول نيريعب نيب كلذ سيلو اهنود امفو سفنلا

 هديس الو هتلقاع هنع لقعت مل دبع وأ رح لع دنع قالا ناك نإف ملابيلا ىف كلذ سبلو مالسالا ةمرح مهفو لالخحلا

 لع دنع ه8 نك لص نإف هتد هلغ ى لا ىلو ىلإ عفديف ابق عاس هديس ةمذ نود هقنع ىف ةيانجلا تناكو

 كرتو هريغ نود هقنع ىف تناك اعإ ةيانلا نأل هنم قب ام لطب ةيدلا غاب مل نأ 0 دنع نم لضفي مل نإف هيحاص

 01 1 فاسان ةكح اعإ لقغلا نأ ىلع ةلالد هيفو افالخ هف لعأ الام دبعااو رحلا ىف ةلقاعلاو هنع هديس نمضي نأ

 هنع كلذ نمضت ال تناك اماف رحلا لتق اذإ دبعلا نمت دبعلا دسل هتلقاع تنمض هيلع ىنحللاب ناك ول هنأ ىرت الأ هيلع

 'ا1 افا لع ءاوش راو دبعلا ىلع رحلا ةيانج 'كلذك تناك هقنع ىف ءاوس دعلاو ركلا لفات اح تناك

 ىف تبطعف هريغ ىلإ اهب ىدعتف عضوم ىلإ ةبادلا لجزلا نم لجرلا راعتسا اذإو لاق هنع لقعت اك اهنع لقعي رحلا

 نم جرخم ال نماض اهل وبف اهكلام ىلإ لصت نأ لبق هنم اهراعتسا ىذلا عضوملا ىلإ اهدرام دعب وأ ىدعتلا

 ١ نم لجرلا ىراكت اذإو لاق نامفلا عم اهب ىدعت ثيح نم ءاركسلا هيلعو ةملاس امكلام ىلإ الكور نان الإ نافل

 بوكر لاف تصقنف ةرشع نمت اهبر نم اهضبق ناك دقو ةكمب تتامث ةكم ىلإ اهب ىدعتف ةليأ ىلإ رمصم نم ةبادلا لجرلا

 اهءارك ذخأبف هنم اهب ىدعت ىذلا عضوملا ن. اهتمبق نمضي امنإَف ةليأ نع اهب راس مث ةسمخ نمت ةلبأب تراص تح

 17 0 ىلإ! ةلأ نيب اف كلذ دعب اهنم بكراامف دحأِبو ةسمح ةلبآ نم اهتمنق ذخأيو هب اهارك أ ىذلا ةليأ ىلإ

 هسبلف ابوث وأ هل بوهوملا هلك اف اماعط لجرلل لجرلا بهو اذإو لاق « لوألا ءاركلا باسح ىلع ال اهلثم

 ليس رءالاو لوصأألاب اذك خلا ةنك# ب هلوق 00(

 :٠ ةححصم 5-4 ىرختاف دعب و ماللاب « خلا لدتس »اعف اهضعب ىفو «لوصألا ضعب ىفاذك لا كردتس اعإف:هلوق )ع(
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 هيلع ناكو ماعطإلاب اعوطتم ناك ملي ال بوصخملاو هانإ هيلا, امامط ةيصخ ولو لاك راهن: اهف اعط هدح اتا دل
 هماعط ذَحأ ىلع ناك امتإ هناطلس نأ لبق نم هيلع هل ءىش الف هلك أف هءاعط هنأ لعي بوصغملا ناك نإو ماعطلا نام
 لوق لوقلاف هماعت تنأو هتلك أ بصاغلا لاقو ىماعط هنأ ٍلعأ الو هتلك أ بوصغلا لاقف افلتخا ولو لاق هذخأ دقف
 هلك أ اذإ هنأ رخآ لوق هبفو ( عيبرلا لاق ) هوجولا نم هجوب كلذ تح نوكي نأ نكمأ اذإ هنيمي عم بوصخم ا
 لمعلا هصقن اب عجريف ائيش هيف هلمح صقن نوكي نأ الإ بصاغلا ىلع ءىثث الو هئيش هبلإ لصو دقق ملاع ريغ وأ الا
 اعيش هبهذ رانلا تدفن نإو رانلاب هزييمتي ذْخَأ ةضف وأ اديدح وأ اساحم هيلع لمحف ايهذ هبصغ نإو ( قنانشلالا )
 هل نمض ةميقلا ىف ائيش هبهذ نه تطقت راثلا تناك نإف انرظن مث هبهذ هلإ لسو هبهذ نزو راناا تصقن ام نمص
 ىف لوقلاك هيف لوقلا ناكو زيمتيال امث اذه ناك ًادرأ وأ دوحأ وأ هلثم بهذ عم هكس ولو لاق ةح.قلا ىف رانلا هتصقنام
 عفدمئامهنيب زيم ةضفوأ ساحب نم ابيضق وأ هرب 2 كدا ابيضق هللإ | فاضأ مث ابيضق هلعجفابهذ هصتغا ولؤلاق تيزلا
 تناك نإف اعه اهق هايإ هيصغقلا لاما ىف هيلإو لاخلا كلت ىف هيلإ رظن مث هب هبصغ ىذلا نزولا لثع ناك نإ هبيضق هيلإ
 هل ء الو هذ د 1 رنك 1و1 هلم تنك نإ و نيستعلا نك لضف هل نمض هبصغ نيح اهنم لقأ هدر نيح هتميق
 دلوب تءاجف اسيت اهملع ىزنأف ةاش هيصغ ولو لاق رثأ وه ابإ لمع ن.ه ةدايزلا نأآل ةدايزلا ىف صصاغلل الو كلذ ريغ
 لحفلا يسع نمي لحم ال هنأ امهدحأ نيئيش لبق نم سيتلا بسع ىف صاخال ءىث الو بوصغملل دلولاو ةاشلا تاك
 لاق ةاشلا بر هكلع امنإ كلع ءىثب سيل بلقنا ىدلاو هريغ ىلإ رفأ ىذلا بلقناف اهف هرقأءىش وه امإ هنأ رخآلاو
 وأةرقنلا ةمق لثم تناكو ةرقنلا نزو لثي تناك نإإ ريناندلا ذخأي نأ ةرقثلا براناكر اند اهءمرضف بهذةرقن هبصغولو
 اهت.قناك نإولاق نزولا صقنامو ريناندلا ذخأ اهنزو صقني تناك نإو رئاوه اعإ هلمع ةذايزؤ ساشا ك١
 حاولالا ةبشخلاب رذخأ احاولأ اهقشف ةبشخ هبصغنإولاق ةميقلاصقن امو نزولا صقن امو ريئاندلا ذخأ كلذ عم صقنت
 لبق نم ةبشخلا ىلع حا ولألا ةحف ةدايز ف بصاغلل ءىث الو اهذحأ رثكأ وأ ةبشخلا ةميق لثم حاو ألا تناك نإف
 لع هكا راو لاف نيس لضو اهذخأ ةشحلا نم ةحبفالقأ حاولألا تناك ناد نعد *أ اف هلام نأ
 ناك اهريغ ابشح وأ اديدح هدنع نم اهمف ل اح دأ واو |اذكح ناك هدنع ن. ايش اهف لخدي ملو اباوبأ حاولألا هذه
 هدبدحو هبشخ اهم ريم اذإ هلام صقن امو هلام بوصغملا ىلإ عفدي مث بوصغلملا لام نم هلام ريع نأ هلع
 اهنم حول ىلع ىنب وأ ةنيفس ىف اهنم ول لخدأ ول كلذكو لاق « اعوطتم كلذ هل عدي نأ ءاشنإ نأ الإ
 بوثلا هب طخ طيخلا كلذكو لاق هصقن امو هبحاص ىلإ هماس ىتح كلذ علقب ْدْحْؤِ نأ هيلع ناك ارادج
 ناسنإ نم هطبخ عري نأ بوصغمل نكي ملو هتحق نمض ناويح وأ ناسنإ حرج هب طاخف اطيخ هيصغ نإف هريغو
 حوللا جارخإ ىفو بوشلا داسفإ هحارخإ ىفو بوثلا هب طاخم طبخلا نيب قرفام لئاق لاق نإف ىح ناوحالو
 داسفلا عم جرخم امهدحأ نأ تمعز نإف 2310 ر جال داسفأ حرجلا نم طرخلا جارخإ ىفو ةنيفسلاو ءانبلل داسفإ
 امكلام ىلع مرحب سيل ةطابخلا ضقنو ةنيفسلا نم حوللا علقو 0 مده نإ هللبق ؛ داسفلا عم جرخم ال رخآلاو
 اعني ةع دأب نأ قحلا“ برا خانم منا !نقللا احابم ناك اماف ملأت الو فلتت حور انمى لا
 امب الإ هفلتإ نأ هريغىلع مرح < كلذكو هسفن فلت,نأ هيلعمرحمو هيلع ملأو حورجملل فلت حرجلانم طيخلا جارختساو
 مل ام ذَحْوب امأإو ىلاعت هللا ةيصعمي قحلا ْذْحْوي الو حاورألا تاوذ كلذكو لتقلاو رفكلا نم هيف هب ىلاعت هللا نذأ
 هيلع هللا ىلص ىنلا نأل عزتي الف لكؤي ال ناوح ىف طبخلا ناك نإرخآ لوق هيفو ( عس كلا 0

. 
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 تك 5 نق

 نارفعزلا جرختست نأ تتش نإ بصاغا لاقف ةس> هتمق ىف ديزبف نارفعزب هئبصف محهارد ةريثع هتميق

 اهإف غبصلا قحتسا مث ديزي غبصب هغبص نإو هيف دازف امئاق ناك غبص لك اذكهو كلذ ريغ هل نوكي الو

 هال نرثلا ةجلكلو دلت كلا يوثلا .ق كيرش تنأف تثش .نإو كوقلا نه

 1 اهل لبق ةثمق قدا ز نبع ناك .نإو اذكبف ربك وأ لق ايش هتنيقا ىف ادناز غبصلا ناك نإف ثوثلا مود

 صقن امل نماض كنأ ىلع غبصلا جرختساف تئش نإف هب هل اكيرش نوكتف لجرلا لام ىف داز لام انيه كل

 تلخدأو بوثلا بحاصب تررضأ تنأ هل لبق بوثلا صقني ام غبصلا ناك نإو لاق هعدف تئش نإو بوثا

 نءضتو كغبص ىف كل ءىشالف تئش نإو بوثلا صقن ام نمضتو كغبص جرختساف تئش نإف صقتنلا هيلع
 لاقت هن أر ةئم رم الف 'كضتغاا اع نصاغلا . هطلخم ىدلا ءىثلا  ئهو لاق لاح  لكب :بوثلا لضقن ام

 تدك ناو ةكزا لثم تيز 'لاكم هتيطعأ تئش نإ بصاغلل لاقف هنم ريخأ وأ هلثم تيز ىف هصنف :تراز

 ناك اذإ ةلضملل كرات 57 هكر لكم كك ناك" اذإ دادزم ريغ ناك مث الاكم تيراا اذه نم دخأأ

 اا 100 نقر ف لاكملا كلذ تص ناك نإق ضقتنم ريغ اهنأل بوضغال_ راخ الو هتزنئم رثكأ كتيز

 قريش وأ ناب ىف هتيز 3 ناك نا هنم رش وه ام هريصت هتيز صهتنا دق هنآل هتيز لثم هل بصاغلا نمض

 الابكم هلإ | عفدي نأ هل نوكياالو تيزلا هْنم صلختي ال هنأل هلك اذه ف نمض لسع وأ نم وأ بط نهد وأ

 زك 9 هلك ةملخ نإ ءاما ق هص'ناك ولو تدزلا ريغ هنأ لبق نم تءزلا نم اريخ هنم لاكملا ناك نإو هلثم

 كالا ةاكلاخا كلاك نإو هلق نأ ثوصغمل امزال ناك هل ةصقان رتغ ءاملا ةطلاخ نوكتو هف ءامال اتيز

 تيزلا اذه هيظعيو ( عيرلا لاق ) هناكم هلثم الايكم هبطعي نأ هيلع ناك بقعتملاو لجاعلا ىف هل ةصقان

 هالغأف انيز'هبصتغا ولو ( قفا ةلاو ) ىعفاشلا لوق ىنعم وهو هصقنب هيلع عجريو ءاملا هصقن نإو هنيعب

 هلع ناك ةميقلا ىف اعيش هضقنت رانلا تناك نإ مث هتليكم صقن امو هيلإ هماسإ نأ هلع ناك صقف رانلا ىلع

 ناك ةئيدرب اهطلخ ةديدج ةطنح هبصتغا ولو هيلع ءىش الف ةميقاا ىف ائيش هعقنت ل نإو هناصقن هل مرغي نأ

 اال 017 لوك ىح اهرنع نأ ىلع ردش نوكي نأ الإ اهلك" لع ايلثم هل مرغي ٌثيزلا ف تقصو اك

 ةله نأك ةطخلا ريغ بح وأ ةرذ وأ ريعشب اهطلخ ولو لاق تيزلا ىف تفصو اك ناك دوجأ وأ ايلثم اهطلخ

 0 ا اال ولو لاق ةنمص ايش ابلك صقن نإو اهلك لثع_ اهتسي, هللإ اهللسإ قح اهزيمت ذخوي نأ

 موقت اهصقنام ةمبقو هلإ ابعفد, نأ هيلع ناك اهنبع ىف صقتن ابلَحد وأ ةلكأ وأ نفع وأ ءام هدنع اهءاصأف

 قيقدب هطلخف امقد هبصغ ولو لاق نيتميقلا نيب ام لضف مرغي مث اهب اهعفد ىلا لاحلاو اييصغ ىتاا لاحلاب

 نارفعزلاب بوثلا غبصف ابوثو انارقعز هبصغ نإو لاق تيزلا ىف انفصو اك ناك أدارأ وأ هلثم وأ هنم دوجأ

 ضيبأ هبوث موقي وأ كلذ ريغ هل ءىث الو هبوثو هنارفعز هنأل اغوبصم بوثلا ذخَأِب نأ ىف رابخلاب بوثلا بر ناك

 ةسمح هنمضط نيرشعو ةسمح هتمق تناك نإف نارفعزب اغوبصم هبوث موق نيثالث هتميق تناك نإف احيحص هنارفعزو
 هَدَحأب نأ ىف رابخلا بوصغمل . ناك هدصعف اًةقدو السعو انمس هبصغ نإ كلذكو لاق صقنلا هلع لخدأ هنأل

 , نمسلاو ادرفنم لسعلا هل موقي: وأ نيعال رثأ هيف هلام نأ لبقن هلمعلاو ردقلاو بطحلا ىف صاغلل ءىث الو ادوصعم

 .« نصقنلا هيلع لخدأ هنأ لبق نم ةثالث هل مرغ ةعبس هتميق دوصع» وهو ةرسشع هتمدق ناك نإف ندرفنم قيقدلاو

 , نم نيع ةبادلا ف سيلو هل كلهتسملا وه هنأ لبق نم ريعشلاو ةبادلا در ريعشلا ةبادلا فلعف اريعشو ةباد هبصغ ولو
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 ابعقي مل نإو هتنسب هل ذخأ ةنيب ماقأف ةنيب ماقأ نإف الإو تيضر نإ ةيراخلا برل لاقيف ةنياعملاب الإ طبضي الف

 0 هيدب ىف ةيراجلا تكلبف ةيراج هبصغ هنأب نيدهاش هيلع ماقأ واو هلوق لوتلا ناكو بصاغلا هل .فلحأ
 _ّص
 ا

 اهنأ ةفصب نادهاشلا ابفصو ولو هني عم بصاغلا لوق اهتميق ىف لوملا ناك اهتميق ىلع نادهاشلا تدي

 ةلئاغ وأ ءاد مث نوكي نأ نكمي دق هنأل بصاغلا لوق لوقلا ناك بصاغلا لاق امت رثك أ اهتميق نأ مع ةحيحص تناك

 اذكهو هنيع عم هلوق لوقلا ناكل احب بصاغلا لاق ام نكمأ اذإف بصاغلا لاق ام ىلإ اهنمت اهب ريصي ينم

 هلوق لوقلا ناك هلوق لوقلا نوكي نأ .نكمأ اذإ مرغلا هيلع لخدام هجو ىأب انذلا نم انيس مرد 0

 لاق ولف ؟ هلوق لوقلا هلع ىوعدلا نم رثك لا ف لعجت انأ ىرت الأ ةنيس الإ هب رقأ ام فالخ هنم دْحَّوب اَلَو

 اذه هانيطعأ اذإف هبرقي ل اًئيش ههزلن ملو هني عم هلوق لوقلا ناك ةعيدو هدنع وأ نيد هيلع ىلوأ ىبصغ لجر

 لع نم تفصوام كردن انأ كلذو ىري الام ىلع ةميقلا زوجت الو هيف هايإ هيطعن نأ ىلوأ لفألا ناك ك1

 ىلع الإ مقلا نوكت الف ديعب ريغ ءىشب ىرخألا نم انت رثكأ امهادحإو ةفص ىف نانوكت ناتيراجلا نأ

 مهل زوجت الو ؟ هيف هنوموقي ىذلا هموي ىف هب علا لهأ الإ هيف ةميقلا ىلون ال نيوع امف نأ ىرت الوأ نيوعام

 ىلع ةميقلا ردق ىخأت كلذ ىف مدنع ام رثك أ نوكي مث هريغب هوسيقتي مث ءاودألاو ةلئاغلا نع اوفشكي ىتح .ةميقلا

 هثمق فرعأ الو اذك هتفص لاق نإف بيغلا ىلع موقتلا رحم مل اذكه اذه ناك اذإف هموي رعس نم ىري ام ردق

 مل نإو نيم الب هيلإ هدأف هتفرع نإف عمست ام ىعدا دق بصاغلل انلق لعف اذإف تتش ام هتمية ىف عدا بوثلا برل انلق

 كيلع فلحيف هيلع نيملا درف انلق فلحأ ال لاق نإف هلإ هعفدتو هيلع كفلحم تش امي رقأف ةفرعت

 عنتما نإو هيلع امب ءاج دف هل اذه نيب نأ دعب فلح نإف نيميلا نم عانتمالا ىلع تبث ِنِإ ىعدا ام قحتسيو

 ىلع ةنيب ءاج نإف اهايإ هطعن مل ىعدملا نيمي دعب نيميلا دارأ نإف هيلع فلح ام عيمج هانمزلا مث ىعدملا انفلحأ

 نم لحر بصغ اذإو لاق ةرجافلا نيمبلا نم ىلوأ ةنيلا تناكو ةنيبلاب هانطشأ ىعدلا ل 2000

 لثم هل دجوي مل نإو لاخلا نم لاحم لثم هل دجوي ناكنإ هلثم هيلعف هكلهتساف امدأ وأ ارع وأ ابح اماعط لجر

 نم باصأو تدلاوتف انغ نأ رمثأف الصأ لجرا لجر بصغ اذإو لاق طق ةسق نك ا 31 035

 نيح هلاحب ناك نإ بصاغلا نم هلصأو هتيشام ذخأي نأ ةيشام لكو منغلاو لصألا برل ناك اهنابلأو اهفوص

 ناك نإ اهلثم هنم ذخأف ةرمثلا نم فلتأ ام عيمجم هيلع عجرو ناصقنلاو هذخأ صقن نإو اريخ وأ هبصغ

 مل نإ هتميق وأ اهنبل نم ذخأ ام لثمو ةيشاملا جاتن نم فلتأ ام ةميقو لثم اهل نكي مل نإ ةميقلا وأ لثه ال .

 ناك نإو لاق لثم هل نكي مل نإ هتميق الإو لثم هل ناك نإ اهرعشو ابفوص نم ذخأ ام لثمو لثم هل نكي

 لصأو ( ىفاخ لالا ) كلذ ىف هل ءىش الف لصألا قس وأ اهظفح نم اهيلع رجأتسا وأ برج ىهو اهأنه وأ اهفلعأ

 نيعال رثأ ىناثلاو زيمت ال ةدوجوم نيعو زيت ةدوجوم نيع امهدحأ نائيش بصتغا امف بصاغلا ثدحم ام

 مهصغي قيقرلاو اراغص اهبضغي. ةيشاملا نم انقصو ام لمش ةدوجوم نيس'ستل ىذا رثآلا اناا 3

 هلام امتإو مهنامأ فاعضأ مهيلع قفتأ دقو مهبحاص ىنأي تح مهملع هتقفن مظعتو مه.واديف ضرم مهب اَراغُص

 هنيعب مئاق ءىثال دسجلا هب حلص ءىش وه امثإ دبعألاو باودلا ىف ةقفلا نأ ىرت الأ نيعال مهيلع رثأ ىف

 امئإَف انبل هبرضي مث ءاملاب هلبيق هبصغي نيطلا كلذكو هدمكيو هلسغي بوثلا كلذكو ؟ رثأ وه امنإو دسجلا عم 0
 وه الو هتميق ىف ديزت نيع الو هاطعيف زيمتت نيعب سيل هنأل هيف هل ءىث الف دجو هلام نم نيعب سيل نأ ةظدادطا ©[ '

 ىذلا بوثلا لجرلا بصغي نأ زيمتت ال ىلا ةدوجوملا نيعلاو هل اكبرش نوكيف بوثلا ىف غبصلاك دوجوم
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 'تقأ نإ بصغلاب هل رقملل انلق هنم اهبصغ هتمأ وأ هنم هبصغ هدبع هنأ رخآ لجرا عئابلا رقأ مث هنم هضبقو

 تابثإ كل عئابلا رارقإف ةنيب مقت مل نإو عببلا انضقتو ةنيبلا هيلع تت امهنأ كيلإ انعفد بصغاا ىلع ةنيب

 قدصيو هريغ قح لاطبإ ىف قدصي الو كل هرارقإ لبق هيلع تبث دق كريغل ق> لاطبإو هسفن ىلع كل قح
 00 د ف راج هل نركي وأ تملا ىرتشملا دحم "نأ الإ كصغ ةئادا رقأ امهنأ ةكبق كل ْنَمْسِف هسفن ىلع

 4 عجرو هدر.بصاغ ةنأ ل هقدص نإو كنإ ةمأدسلا نأ رقملا ىلع ناك هدر اذإف اطعارقلا هراخو بيلا

 الجر نم هعابق ادبع لجرلا ن * م لحر لا بصتغا اذإو ( قفاخ :لللاف ( ءاش نإ هنم هن ىذلا نمثلاب هيلع

 عبيبلا ضقن دارأ مش ناك ام كلم هحو وأ 0 اا وأ ةبه وأ تاربع : ع ديعلا كلذ علابلا بصتغملا كلم مث

 هل زوجب ال ام عاب هنأل هدرب ل 1 د1 ضقتنم عيبلاف ةنيب تماق ىأا ىربشملا هفدص نإف كلع الام عاب هنآل لوألا

 عئابلا لاق نإف هنيي عم ىرتشاا لوق لوقلاف عيبلا دسفي ام تيعدا امنإ ىرتشملا لاقو ةنيب مقت ل نإو هعب

 امتإ ةنيبلا نأ لبق نم عيبلا تبث ىرتشملا هقدصي ملو هكلم مث هبصتغا هنأ ةنيب تماق مث كلمأ ام كتعب

 هيلعال هل ادوهشم نوكيف هكلم ىلإ دبعلا هب عجري امب هل دهشتف هيلع ال عئابل تقولا اذه ىف دبشت

 ىرتشملا هدري وأ اعب اددجم نأ عرولا ىف ىغبتيو هتنيب ةيبادكا ال يتلا عييبلا ضقتني الف م

 ةغان نِإَو لاق هلع .اهنأل ةئيلا تلق اعمج امهلدبأ نم هجرخم كلذ ناكف تدبش ةنيبلا تناك نإو لاق

 ادساف ناك عييبلا نآل قتعلا 35 امايق ةمرو وأ بوصغأالا ناكو بصي ةنيد تعماقف هقتعأ 6 عرش هضقو

 ىف امهنم دحاو لوق لقي مل هبصغ هنأ ىعدملا ىرتشااو بصاغلا قدصو ةئيب نكت لولو بوصغلم لا ىلإ دربو

 لع ءانؤكر لح نإو ةعبق ناكام رثكأ ىف دبعلا ةمقب بصاغلا ىلع بوصخغلا انددرو قتعا ىضمو قتعلا

 عاب هنأ رقأ لك ةنآلا هنم نحأ اع عئابلا بصاغلا ىلع 0 قتعمللا ىرتشملا ىلع هانددر نإف قتعملا ىرتذملا

 دكا لحرلا نه ل 8 بصغع اذإو لاق كلع ا قع هنأ رق قتعملا نأ لل 1و 0 فوق وم ءالولاو كالع لآ

 مارحلا ريغ وه لالح عيد ديدجم هل نارككو منعا ةزاج] حال .نوك الق" ارح ناك عيبا لصأ نأ لبق

 نإذل كَرَصَو عيبلا زوجي ناكامأ رابخلا اهبف هسفنل طرشو هل ةب راج عاب ةرزمأ نأول تءأرأ لئاق لاق نإف

 ايكلام اهعاب هذه ليق ؟ امد قرف ام لاق نإف ىلب ليق ؟ 0 عئابلا نود د راجلا هل ل عرش 1 هءاضمإ رات

 اهنأ ملعب وهو ىرتشملاو بصاغااو عئابلا الو هلل صاع ريغ ىرتشما ناكو هطرش ىلع راخلا هل ناكو الالح اعد

 هدّض هنأل لالخلا ىلع مارلا ساق, الف هل لحم الام رتشم اذهو هل سيلام عئاب اذهو هلل نايصاع ةيوصغم

 نوكت اك راجلا هل. ناك هنفنل راخلا ىرتشملا طرش ول ةتتراج ةنراخلا برز نم ىرتشملا لجرلا نأ ىرتالأ

 طرش ولو لق ال لاق نإف ؟ اهدروأ اهذخأ ىف راخلا ةبووصغملا ةيراجلا ىرتشملل نوكأ ؟ هطرش اذإ عئابلل

 اهكلمي ىذلا نكلو لبق ةيزاجلا كلم ال رابخلا هل طرش ىذلا نأ لبق نمال لاق نإف ؟ هسفنل رابخلا بصاغلا

 ىف نيفلتخلا دحأ ساقي فيكف ءىش لك ىف نافلتخم امهنأ ىرت الفأ هل لبق معن لاق نإف زاج رايخلا هل طرش ول

 ةرمثع اه لاقو ةءراج هبصغ هنأب تصاغلا رقأف ةيراجلا لجرلا نم لجرلا بصغ اذإو لاق ؟ رخآلا ىلع ءىش لك

 ةفصلا ىلع مسوقتلا نأ لبق نم ةفصلا ىلع موقت الو هنيي عم بصاغلا لوق لوقلاف ةئام اهم بوصخملا لاقو

 ناسللاو لقعلاو حورلا ىف نوكي ءىشب ةميقلا ىف ريثك امهنيبو نسو نولوةفصب ناتيراجلا نوكت دق طبضي.ال



 كا

 ةبادلا بر هنمضف هيدعت ىف تعاضف ىدعتف « اهايإ هارك أ وأ ةباد لجرلا لجرلا بصغ اذإو لاق ء اريسعم وأ ناك

 ولو ةباذلا ىلع هل ليبسال لاق ةفينح وبأ وهو شانلا ضعب نإف دعب ةبادلاب رفظ مث هتباد ةمنق ىركملا وأ بوصغلا

 رهظاذإو ( ىف: لالا ) عيبلا ماقم موق. لدبلاو اهنم لدبلا ّدخأ هنأ لبق نم ليبس اهيلع هل نكي مل ةيراج تناك

 نإف الاح اهريخ وأ امىدعت وأ ابيصغ موي املاح هتاد تناكنإ ابنت نم ضقام درو ةباذلا هيلع تددر ةبادلا ىلع

 ةيلع ايضارت امب .عوبلا امنإ عوببلا اذه هبشي الو نمشلا نم اهناصقن نع لضفلا درو تصقتن امو اهضبق ةصقان تناك

 صاع ىدعتمللاو اهذ>أ ىف صاع ريغ ىرتشملاو ابجارإب ًايضار هبلإ هيدي نم اه-نرخأو هتعلس ةعاسلا بر هل مسف

 الف اهتميق ذخأ هل نكي مل اهنيعب ةعاق تناكول ةبادلا نأ ىرت الأ هتباد هل عئاي ريغ ةبادلا برو بصغلاو ىدعتلا ىف.

 اذه ناكولو ةدوجوم ةبادلا تناكو لطب دق توفلا ناك ةبادلا دجو مث ةتئاف هتباد نأ ىلع ةمدقلا ذحأ امنإ ناك

 تدجو ولو نمثلاب عجرب نأ ىدعتملاو بصاغلل ناك ةبادلا «تك-ابف زاج ولو ةيئاغ هتباد عابت نأ زاج ام اعبب

 نأ ول تيأرفأ هل ليق تايانجلا هبشت اهنكلو عوببلا هبشت ال ىهف لجر لاق نإف بعلاب اهدرب نأ هل ناك ةبيعم-

 هدريو شرألاب هدري هنأ معزي اذه لئاقف ضايبلا بهذ مث اهشرأب هل مف تضييباف لجر نيع ىلع ىنَح الجر

 تايانجلاب اههبش نإف هلع هب مح ىذلا شرألاب عجر تتبن مث لبإلا نم سمخم ىص نم تعلق لدن قا هل مح ولو

 تداع دق هذبف دعي مف تافام تايانجلا نأل تايانجلا هبشت ال امنأ معز نإو لوقلا فالتخا هيف .همزاب اذبف:

 الع ىدعتف. اهايإ ةاركأ وأ ةباد لجرل لجر بصتغاف ضاق ءاضق ريش اذه.ناك ولو ةثاف 2 1

 ىف لوقلاك هيف لوقلاف لقأ وأ هلثم وأ ةباداا ةميق نم رثك أ نوكي ءىش ىلع اهنمث نه احلطصا مث تعاضف

 ىلع عقو حلصلا ناك كلهتسم ريغ هلام ناك اماف كلبتسا امم بصاغاا مزل ام ىلع هحلاص امنإ هنأل ىضاقلا مكح

 اهايإ هعابف اهتفرع دق ىدي ىف ىهو كنم اهيرتشأ انأ هل لاق بصاغلا ناك ولو ةبادلا بر لع وأ اماع ا ريغ

 هآر نكي مل هنأ معزف هلثم ثدحم ابيع ةيبعم ةبادلاب بصاغلا ءاج نإف زئاج عيبلاف رثك وأ لق هفرع دق ءىشب

 دب ىقب ناك هنأ .لع ةنيلا ضاغاا مقي نأ.الإ' هنع عم عئابلا لوق لوقلا ناك" هب هل نلت عئابلا تأ

 بصاغلا ىلع اهصقن.ام را ار هل نوكيف هلثم ثدحم ال امم بيعلا نوكي وأ عئابلا بوصخللا ٠

 ءاضق ريغب هنم كلذ لبقف اهتميق كيلإ عفدأ انف تعاض ةبادلا .نإ ءاركسلا" ىف وأ" تصفلاب ىدسلا ل اذ

 ن٠ هزيجن الف نأتسم عيب اذه لاقي نأ امهدحأ نيلوق نم دحاو الإ  ملعأ هللاو اذه ىف زوحم الف ضاق

 لصأ قى. همزلي .كلذ* نأل زوجت تفلت وأ تغاض, تناك نإ لدي: اذه لاك ا عليا 222 هنأ لق

 ذخأ ام در هلعو اهذخأ ةبادلا برل نوكي نأ عضت مل ةبادلا نأ ملع اذإ همزا بهذلا اذه بهذ نْف يملا

 لئاق لوقن وأ« هكلم لصأ لع ناك ةعئاض انما نكست مل اف ةءئان ا ناكام دنأ ام[ هنأ لق

 ىلع 01 ا تعاض ول هفلحتسم مك احلا ناك ام هفالحتسا كرتو هلوق, ىضر امل لوقف اثلاث الوق

 دنع نكت مل نإو اهذخأ ىرتشمللف' ادخال بذك اعإو بضاغلا دنع تناك نإ لئاقن لرش | | 0

 ًازئاج ناك نإ دقءنا ىذلا نأل هوجولا ن«: هجو ىف زوجم ال اذبف اهذخأ ىرتشلل سيلف اهدجو مث بصاغلا

 ىف ةدوجوم ىبف ةدوجوم تناك اذإ اضقتنم ةدودوم نكت ملام ازئاج ناك نإو ضقتني ملو زاج لاح لكب

 لوقلا اذهو لاح.لكب دودرم وبف ًادساف ناك نإو ؟ ىرخألا ىف درت الو امهادحإ ىف ادرت املاب اف نيلالا

 دبعلا وأ ةيراجلا لجراا نم لجرلا عاب اذإو ( قانتلالات ) .رخآ ىف دساف ىنعم ىلع زئاج الو دساف الو زئاجال



 -_ و ا يسبق

 ةثالث ىف عرذأ ةثالث نوكي تيب هل الجر ترأرأ ىلاعت هللا ءاش نإ هل لق مهر اظنلا ىلع ملاومأ ىف مهعنمأو مهل رظنا

 هناكم هاطغأو نامهرد وأ مرد تيبلا ةمقو 5 151 راج لهنا كاش ام 4 ءاطعأ ةردعم هل الحبر رادف عرذأ

 نيب ضرأ ةعطق هل الجر تبأر وأ ؟للق ا اذه رككلا اذه دحابب نإ هل رظنلا لغايه اققز وأ لاملا عم اراد

 هعقتيالا» عيدي 00 رحم له اندلا نم ءاش اب ارم اهنم هعبب نال جلا هلاشف امهر د ةعطقلا ىوامنتال لحر ئضارأ

 ةراجإلا امىلعهاطعأف هل طخم نأوه همندو هريغطيختسال نألجر فلحف ةطابخلاهتعانصالجرتييأروأ ؟هانغ هبف ام

 تسب امل 0 ءاممع ةمأ هدنع الج تدار وأ ؟هل طخ طبخ نأ ىلع ربجبأ 0 :انيد ةئام محرر ردهف

 ىسفتب ارارضإ اذهتلعف اع !لوقي ءالؤهلكو انلقهلرظناا 0100 ريجم اللاق نإف ؟ ابعيس نأ ىبع ربحت له لام

 كلذكو لبق لعفينأهلام هلامىفلعف اعإف هريغراضوهسفنب رضأنإولاقنإف نيرمألا تعج نوك 1ىتحىلإبلاطلل ارارضإو

 نم عنعنأ هلام عنمو لعفينأ هلامءفامتإلجرلا ضرأىل!بارتا!لقان ولج رلا رادج قوزملاو لجرلا ضرأىف رئدلا رفاح

 در ديرب ىدلل لق « تقولا كلذوف ةعفنم هعنع قح اهب رنع ضرألا لغشي اد رمدلا نفدو بارتلا در ىف ناك نإف « هلام

 كلا لك ؛ افعدت وأ ةعقمملا نع اهسح ىلا ةدملا ردقب ضرألا ءارك كدلع نوكيو هدرت نأ ىف رابخلاب تنأ .ِتارثلا

 را ارك ىف نذل هنأل هلع كل ءىث الو ء لاح لك ىلع اهتفدي ىثبلا رفاح ذخأت نأ ىق رانخلا كلركلا ف ضرألا

 1ك نكت اهنندي نآىلإاهع كل انمكح نأ نيب امف.ةعقنم ةيوتسم تناكول امعضولل نوكي نأ الإ ةنوفدم نوكت ىت

 ةعفنم ناك اب ارت بوصغملا ضرأن . لقن بصاغلاناكنإ و( ىف( غل /] )كضرأ نم ائيش كنع لغش هنألةعفنملا كلت

 تءوقو « بارتلا كلذ اهملعو ضر تموق ادبأ لاحم هلثم در ىلع ردقي ال ناك نإف هدر , دخَأ الع ررضال ل

 « هفلك ةنؤملا هف تمظع نإو لاح هدر ىلع ردقي ناك نإو « نيتميقلا نيب ام بصاغلا نمض مث اهذخأ نيح الاحم

 وأ ةحورحم ةبادلا تموق « اريبك وأ اريغد ناك ١١ احرج ابحرج وأ ابلجر وأ لجر ةباد دب لجرلا عطق اذإو : لاق

 هبصْع الجر نأ ادهاش,ماقأ اَذِإَو : لاق ٠ ادبأ ةءانجم دحأ لام دحأ كلم الو نيتميقلا نيب ام نمص مث « ةعوطقم

 وأ اهابإ هبصغهل رقأ هنأ ادهاشو اهايإ هبصغ هنأ ادداش وأ ةعّما موي اهايإهيصغ هنأ أ ًادهاشو سيتا مويةبراجلا هذه

 | | ١ نصح نأل فلت اذه لكف اهبصخ ةعجلا مون هل زقأ هنأ رخآو اهنصغ سلا موي هل رقأ هنأ اذهاش

 ىف هل لاقيف « ةعجلا موي رارقإلا ريغ سيلا موي رارقإلاو بصغلاب رارقإلا ريغ بصغلا لعفو ةعلا موي بصغ ريغ

 لجر ديب تناك اضرأ نأ ولو : لاق « امقحتسا فلح نإف ةير 0 ا ا ال

 كلا. هلع اه قفدصت وأ كلام نم اهنرو وأ كلام نم اهارتشأ هضرأ اهنأ هل دهشف ادهاش ماقأف ةعرا |عارخإا ىعداف

 ةداهشلا نكس مل هزيح اهنأ هريغ ادهاش ماقأو حص, ىذلا كلما هوجو نم هجوب كلذ فصوف اهايحأف اتاوم تناك وأ

 زوحم امو كلاب زوحمام لمتحم هريح نأل ائيش اذه ىلع اوديزي ل اذإ لودع ددع اهملع دبش ولو ةداهش هزيح اهنأب

 ىلوأ ىتاعملا هذه نم دحاو نكي مل اماف ابلهأ ةيطعب لمتحمو هنكسم ىلب امو هضرأ ىليام لمتحمو ءاًركلاو ةيراعلاب

 دهش ىذلا دهاشلا عم فاح نأ هلو هل كلم اهنأ نيبيام اهيف اوديزب ىتح ادبأ ةداهش هذه نكت مل رخآلا نم رهاظلاب

 فقو اهزوحم ناك هنأب ىتاثلاذهاشلا هل دبشو كلملا نم انفصو ام لوألا دهاشلا هل ديش ولو لاق قحتسيو كلمللاب هل

 عم فلحب و ةداهسلا ىلع اعمتجم مل كلذ ىلع دزي لو اهزوحم لاق نإو ةداهملا ىلع اعمتجا دقق كلل اهزوحمب لاق نإف

 ءاج مث هيدي ىف كلبف نمثلا ضبقو رخآ نم اهعابف ةيراجلا لجرلا نم لجرلا بصغ اذإو لاق قحتسيو كلملا دهاش

 ارسوم هنم ضبقىذلا نمثلاب عئابلا ىلع ىرتشاا عجرو اهصقن د ائيشو ةيراجلا ذخأ ةمئاق ةيراجلاو ةيراجلا بر



 ندا 7

 نإ هيوث ذخأ هلع الو هتمق تداز نإو هبوث ذَحأ بوصغما نكي ل هتميقل انماض ناك بصغ نيح ناك ولو « توفلاب

 ءاوصو ءاوشف دحأ ةءانخم وأ ءامسلا نم تبغ اهباضأف ةيراخلا بضع اذإىا لاف ةحسف لقأ ناك وأ و ةنفا 5

 ىنحب ىتلا بولا ىف اه كللس ام ءامسلا نم ىتلا بويعلا نم اهباصأ اب كلسي ىرتشملا وأ بصاغلا دنع كلذ اهباصأ

 اهقحتساف بوصخملا ءاج مث بيع ىرشللا دنع اهب ثدحف رخآن م اب ايعابق ةيراج لجرلا بصغ اذإو لاق « نويمدألا اهملع

 , راجلا برلو ءىبثب ىرتشملا ىلع عحري مل هنم هذخأ نإف بصاغاا نم بيعلا اهصقت ام ذخأ ىف رابخلاب ناكو اهذخأ

 0 ىلع ىرتشملا هب عجر ىرتشملا نم هذخأ نإف ىرتشملا نم ىرتشملا دب ىف ثداحلا سسعلا هصقن امدح نأ

 بصغ اذإو لاق « مح ةيانج وأ ءاشلإ نم تك ناك ءاوسو ىرتشا ام هللإ مسا مل هنأل هنم دحأ ىذلا اهنمثو

 وأ ءارك ابلثلو اهركي ملواهنكسملوأ اهارك أ وأ اهنكسف اراد وأةلغ !ملثلوالغتسيجل وأ اهلغتساف ةبادلجرلا نم لجرلا

 هنأ الإ هدري ىتح هذخأ نيح نم هلثم ءارك هيلعف هب عفتني مل وأ هب عفتنا هلغتسي مل وأ هلغتسا ةلغ هل ام ناك ام ائيش

 لي 15 دحلان أ هلام مارك ك0 ءاركل كل د1 1 0 بوصخملاف هلثم ءازك نمرثك ال 5 [ 5

 لحأ ام ذْحأ ناك ىذلا كلاما اهب ىضق امتإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل كلامال الإ نامضب ةلغ دحأل نوكي الو.

 هدري نأ ءاش نإ رابخلا هللعج هنأ الإ هسح لغملا سحننأ ءاش نإو . هلام نم تام لغملا تام نإ ناك ىذلاو هل هللا
 هيدي ىف ام نسبح بصاغلل نكي ملو هيلع ىلاعت هللا مرح ام انْحأ بصاغلا ىرتشملا دض وف بصاغلا امأف « هدر بيعلاب

 ةلغلا ةميق فلت ول هل نامغلا حرطي الو هايإ هبصغ ىذلا ىلإ هتميق ىدؤي قح انماض هل بصاغلا ناك لغملا فلت ولو

 ضعب نأ وهو ملعأ ىلاعت هللاو اندنع أطخ وهو رخآ لوق وأ لوقلا اذه الإ زوجي الو فلتي نأ لبق تناك ىتلا

 ىلع سايبقلا ىلإ بهذ امنإو « هيلع ءىثالو نامغلاب هل نكسلاو ةللاف سيح وأ لغتشا وأ نكس اذإ هنأ معز سانلا

 ءىث الف اهذخأي مل نإو ىنكسلا ةمبقو ةلغلا در نكس وأ ةلغ ذخأ نإ هنأ معاز معزي نأ امأف ترك ذ ىذا ثار

 لاق ) ايوصغم كلاملا ناك اذإ كلاما كلذ لعج وه الو نامضلاب هل كلذ لعج وه ال لوق لك نم جرراخ اذبف هيلع

 اذإ نكس ىذلا ىلع امنِإو لطاب هءارك نأل هلثم ءارك الإ ذْخَأِي نأ بوصخدل سيل ىعفاشاا لوق ىنمه ( عيبراا

 خوسفم ءاركلا نأل بصاغا هب اهاركأ ىذلا ءاركلا ذخأي نأ ىف رايخ هل سيلو اهلثم ءارك ,اهبر رادلا قحتسا

 لكم ءارك هيلع ناك اًرانعأ اف قشوأ ءانب اف ىنب وأ الوصأ وأ الخ اهسرغف اضرأ هبصتغا ولو ( ىف: ةلالاف )

 علقا صقتن ام نمض هعلق اذإف هسرغو هءانب 0 نأ سراغلاو ىتابلا ىلع ناكو اهايإ هبصتغا ىذلا لاخلا ضرألا

 هندح أءىث لكىفو ربما ىفكلذ كلذكولاق اهمدقن ام ةميقانمضيو اهذخأ نيح اهلاغ ضرألا هيلإ درب تح ضرألا

 ضرألا برل نوكي الو قح ملاظ قرعل سيل مسو هيلع هللا ىلد ىنلا لاق دقو اءاظ اقرع اف تبثي نأ هل نوكيال اهمف

 غنم هل امك هلام ليلق عنم هل نأل هعفني الوأ هعفني هنم بصاغلا علقي ام ناك هايإ هكلمم ملو بصاغلا لام كلع نأ

 علق هل ناك اهقوزف اراد هبصغ ول كلذكو نؤدلا هعفني مل نإو اهنفد هل ناك ارب امف رفح ناك ول كلذكو هريثك

 لاحلاب اهانإ هيفوي ىتح اهنع لقتام دري نأ هل ناك ابارت اهنع لقن ناك ول كلذكو هعلق هعفني نكي مل نإو قيوُزملا

 هلام« لطبي نأ بوصخملا ىلع نكي مل ك بوصل هب عفتني ائيش هلام نم كري نأ هيلع نوكي ال اهملعاهايإ هبصغ ىتلا

 لجرل لمتحمال لمح مالك اذف « رارضالو ررضال» سو هتلع هللا ىلص ىناا لوق لجر لوا نإف بصاغاادب ىف ائيش

 هيلع بجاوب سيلام هلام ف لجر ىلع لمحمال نأ ىف ررمضال نأ : هب حصب ىذلا هبجوو هفالخ هيلع لمتحا الإ ائيش

 ىلع مح ملاومأ ىف سانلل ثدحأ لب : لئاق لاق نإف «هيلعو.هلام لكلو ًاررض هلام نم لجر علم نأ ىف رار ذل

 (مس ؟"6م)
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 هتددر فيكو الالح هدنع ناك رهاظلا ف هؤطوو ربملاىرتشملا تمزلأ ل لئاقلاق نإف . حاكنوأ عيب ديدجتب الإ ادبأ

 دحلا هيف ردي ةبشب ناك اذإ عامجاقحنم ناك امافروملا هابإ انمازلإ امأ :ىلاعت هللا ءاشنإ هلل ؟ ءىطاولاوهو ررملاب

 هسفندنعكل عام عماج انإفلاقنإف « ةبشلل دلولا هب قحايو دحلاهب ًاردياعامج اذهناكر بم هيف نوكي نأ ةرحلاو ةمألاف

 عاملاب اوناك اذإ دلولاو دلولا ةميق هيلع لعجتو اق.قراهدرت انأل كلملاب اهنف هل يحن لو دحلا اهبانأ ردىا ةمشلا كلتف انلق

 ءانمض اذإف دلو نكي مل نإو مزال عاما نأل رثكأ وأ دلواا ةلزنع عاملا ناك مهتمبق هانمزاأف احابم هل هارأ ىذلا

 لئاق لاق نإف قادصلا نيمضت وه عاملا نيمضتو هايإ هنمضن نأ ىلوأ عاملا ناك عاجلا ببسب مهنأل دولا

 تدلو ام ناكو ةيراجلا كلع ديسلا ناك امل هل لبق ؟ىتومالإ دسلا مهكردي ل نيذلا دالوألا ةميق هتمزلأ فيكو

 نمضي ام مهتمبق نمض اوتام تح مدري لف اودلو نيح مهدر بصاغلا ىلع ناكف ةهبش ريغب تثطو اذإ ابكسامب اكولمت

 آودلو نيح مهماقم موق مف مماع بوصخللا لاطلس ناكا هب شن  اهطو ىرتقملا ناك انو تتام ول مبمأ ةمبق

 اهتطو مث ةيراجلا لجرلا بصتغا اذإو لاق اوقرتسي مل اوشاع ول مهنأل اوشاع وأ اوتام ءاوسف مهتمبق هلا تتبث دقف

 ةلاهجلا لهأ نم ناك نإف انزلا دح هيلع مقأو رقعااو ةيراجلا هند تذخأ ةلابجلا لهأ ريغ نم وهو بصغلا دعب

 000111 11و لاق رقعلاو, ةيراخلا هنم/ تدخأو دع ا 222 لع انعإ يرو ايات ناوأ تنك لاذ

 تالاحلا هذه ىف ايف بوصغملا قح بادرس تحت وأ ربنم ىلِع وأ مسوملا ىف ابعاب ءاوسف ابعابف ةيراجلا

 هيد ىف ىه ىذلا كاف اهضعب وأ امسفن ىلع ىأت ةيانح بصاغلا نأ ىرشلا ئىد ىنجأ اهيلع ىنح نإف ءاوس

 0 كاك نإ اهذحأ نم ىدي قم ةياتجلا شرأ, ذخأ ىف راتخلاب ويف بوصغلا ارقحتسا مث ةيانجلا شرأ

 ىذلا نم ةيراجلاو ىتاجلا نه حرجلا شرأ ذخأ ىف رايخلاب وبف احرج تناك نإو انفصو ام ىلع اهتمق هنيمضت

 اهحرج وأ اهلتق ىرتشملا ناك نإ كلذكو غلب ام اغلاب حرجلا اهصقن ام هدي ىف ىه ىذلا نيمضت وأ هدي ىف ىه

 اا اذ ا 1ك | ىاايسف وأ اهلق موي اهتمبق نء رثك ألا هيلع اهكلافف ايلثق .لضاغلا' ناك َنِإف

 هذحأ بوصخلا| هقحتسا مث هسلف لجر ن٠. بصاغا هعابف ابوث بوصغملا ناك نإو لاق « انماض امل لزب ل هنأل

 سللا هدقنتف ةريثع ه.دصغ مو. هنهق ناك سللا اهايإ هدقن ىلا هنوق نيبو هيصتغا موي هتميق نيب اد هل ناكت

 هل !لييس الق بصاغلا نمض نإف بصاغا وأ ىرتشملا سباللا نيمضت ىف رامخلاب وهو ةسمحو هوث ذخأف ةسخ

 تسلو اهبصغ نيح اهلا نع تصقن اهو هتباد هل تناك تيضنأ ىتح تكرف ةباد بصغ نإ اذكهو سباللا ىلع

 هتميق اححص ادبع الجر بصغ الجر نأ ولف بوصغلا ندب ريغت ىلإ رظنأ امإ قاوسألا ريغت ىلإ ةمقا ىف رظنأ

 موي مهنم ىلغأ هذخأ موي قدقرلا ناك ولو نيسّْحو هدبع ذخأ نوسمح اضيره هتمقو هقحتساف ضرف رانيد ةئام

 1 3 001 الغو نوعا وأ لشو بصاغلا دي, ىف بشف هبصغ موب رانيد هتمنق ادولوم ايبص هصغ ول كلذكو هصغ

 ضعت تفاعلا ىلع ءانددر مث روعأ وأ لشأو احيحص هانموقو هذخأ ارانيذ نيرشع هقحتسا موب هتميق تناكف لغي

 ناك هندب ىف هصقنب بيع نم هب ثدح امث احيحص هيلإ هعفدي نأ هيلع ناك هنأل روعأ وأ لشأو احبحص هتمبق نيب ام

 قيرشع ىواس, راصف باشا تلغو قلخأ قح هسلف ةريثع هبصغ موي هتمق ًاديدج ابوث هبصغ ول اذكهو هل انماض

 هدر مث ةريثع هتميق اديدج هبصغ ولو لاق « نيتميقلا نيب ام لضف ىطعأ مث اقلخو ًاديد+ بوثلا موقيو بوثلا ذخأ

 تميت نمض دق لوقي نأب دحأ ىلع هبش نإف هذخأ اك هدر هنأ لبق نم اثيش نمضي مل بايثلا صخرل ةسخ هتمق اديدج

 ةميقلا هلع ريصت انإو تئاف ريغ هلاحن دود وم ناك اذإ بوكاو:تتئافل. الإ ادبأ ةنومض٠ نوكتال ةميقلاف هبصتغا مون



 ايقتعأ وأ ابعاب اذإف هدلو قرتسيو لع ول ةباصإلا ىرتشملا ىلع مار>و عيبلا عئابلا ىلع مار>و كلع مل ةعلسااو الآ
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 كلي امصغ نيح اهندب ىف عسملاك اهدلوو اهندب ىف اهتدايز ىف مكحلا ناك اهدالوأو اهذخأف ادلو نوريثع املو

 هندىف اهدلوو ىه تومت وأ اهدلوو ابلتقي نأ نيب قرف الو اههصغ نيح ةصقان اهم كلمام اهدلوو اهسفنب ةدئاز اهنم

 تتاف ةيراج لجر بصغول هنأ ىف هتءاع دحأ فاتخمال ابكلع اك اهدلو كلع.تفدؤ 5 ناك اذإ هنأ لق

 دب ىف تنافف ابعابف ةيراج لجرلا لجرلا بصغ اذإو لاق ٠ كلذك اي > نيلاحلا ىف اينمض التق ابلتق وأ اتوم هيدي ىف

 تتام نأ ىلإ اهصغ موي نم ةميق تناك ام رثك أ ىف هتيراج ةميق بصاغلا نمضي نأ ىف رايخلاب بوصفملاف ىرتشملا

 نمضي وأ هب ابعاب ىذاا نمثلا الإ اهتمبق الإ ىرتشالا ىلع بصاغال ءىثش الو ىرتشملا ىلع بوصغملل ءىث الف هنمض نإف

 ءدبىؤفتتام نأ لا ايضق موي نم ةميق تاككام ري بوصخأ 1| ة د راح ة ةم ةآ نداض وف هنمدذ نإف ىرشلا بوصغملا

 نإ نمت لضفبو ىرتشملا اهضبق موي اهتميق ىلع ةيراجلا ةمق نه بوصخملا هنمذام لضفب بصاغلا ىلع ىرتشملا عجدو

 تكل» اهنأل زجب مل عيبا ةزاجإ بوصل دارأ نإو لاق « اهتمبق الإ لاحيف همزلي ال تح اهتميق ىلع هنم هضبق ناك

 عسيبلا زيي نأ بوصخلا داراف ىرتشملا ىدناف تنام ول كلذكو عب ديدجتب الإ دسافلا كلما زوحجم الو ادساف اكلم

 نأ ىف بوصغلا ويخ مهضعب شاعو مهضعب تاث ادالوأ ىرتشملا ىدب ىف تدلو ولو اهتميق بوصغملل ناكو زحب مل

 ةيراجلا تتام دقو ىرتشملا نمض نإو ىرتشملا ىلع ليبس هل نكي مل بصاغلا نمض نإف ىرتشملا وأ بصاغلا نمضي

 عجرو اتيم مهنم طقس نم ةميقب هيلع عجرب الو ءايحأ اوطقس موي اهدالوأ ةميقو اهربمو ةيراجلا ةمرقب هيلع عجر

 بوصفغملا اهذخأ ةيح ةيراجلا تدجو ولو طقف اهربمو ةيراجلا ةميقال بوصغملا هنمض ام عيمج عئابلا ىلع ىرتشملا

 تامو مهضعب شاعف ًادالوأ هنم تداوف امباصأ وه بصاغلا ناك نإف لاق « اهدلو ذخأي الو اهقادصو هل اقيقر

 بصاغلا سيلو مهقرتساف ءاحألاو ةميق اوناك ١ رثك أ ىف اهدالوأ ن٠ تاه نه ةميقو ةيراحلا بوصغملا ذخأ ضعب

 هيلع رممالو دحلا ةيبشلا عدب مل نإ بصاغلا ىلع ناكو هسفن الإ هرغب مل بصاغلاو رورغم ئرتشملا ىرتشلاك |اذه ف

 ىغبرمم اذه نأل ربم الف ام ناز هنأو هيلع مارح اهنأ ملعت ىهون بصاغلا تعاطأ ةيراجلا تناك نإف ( عيبرلا لاق )

 تناك ن إو اهلثم ربم هيلعف لالح ءطولانأ ىه نظن تناك نإو ىغبلا ربهم نع ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىهن دقو

 عيبلا ةزاجإ راتخا اذإ بوصغملا تبأرأ : لئاق لاق نإف . قيقر هدلوو ناز وهو ررمملا اهحاصلف اهسفن ىلع ةبوصغم

 ىضر ناك نإو ىرتشملا نأ ىرت الأ ىرتشملاو كلاملا اذرب مزلي امنإ عيبلا ىلاعت هللا ءاش نإ هل لق ؟ عيبلا زحم مل

 كله ريغت مل ةبشإانأو ةهيشلا كتحالإ عضوملا اذهىف عيبلل كحال هنأو عيبابيف نكمل ولت ناك ام هتب راج بوصغمللف عببلاب

 ىرتشملا ناك اذإو بوصغملل لوألا كلملا ىلع ىرف ىرتشملا عببلا عفني ملو ةيراجلا ذحأ بوصغملل ناك اذإف بوصغلا

 ىرتشملا بعزوحب ال هنأ دح أىلع بهذي نأ ى دب الق هدلو قرتسال رك ريغ بصاغ اياب هنأ لع ولو اهسسيح هل نوكال

 3 ثر نإ كرد ناي دحأ لع ه0 اف افن اتسم اكد نوكلو عييبلاب اضر ىرشملا ثدحم 3 الإ عيبلا ةزاجإ

 طقي تعيب اذإ عيبلا لبق هنذإ ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ مزل.ال مف عيبلا دعب نذأ اذإف عببلا مزل اهعيبب نذأ ناك ول

 اج اهتأل اهدلو ةميق ها نكي مل اهدلوأ ولو اهارتشا نمل ةيراجلا نوكتو ةيراجلا در هل نوكي الو هرابخ

 مسلادر اهل نوكف الو عييبلا در هلف هرمأ ريغب تعب اذإف قتعلاو ةبهلاو عيبلاو ةباصإلا ىرتشملل لالحو ىرتشمال

 ْن '

 ع

 وه امبإ علا دعب نذإلا نأو كلاملا عئابلاك عيبلا ىف هل نوذاملا نأ علا لبق نذإلا ىف مكحلاف هقتعالو هعبب رحب مل ٠
١ 

 زج ةلاكو ريغب جوز وأ ةلاكو ريغب عاب نم لك اذكهو ىرتشااو عئابلا اضرب الإ ددجلا عيبلا مزلي الو عسب ديدحم
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 رظني مث ةيانلا لبق احاحح نوموقيف دسعلا نم هلع ىنِح نم امأف تلال ىرالا ءاش نأ الإ (اكشا لكر
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 غلبام كلذ ن.ه اغلاب هتيد ند هيلع ةيانجلا شرأ رحلا ىطعي اك احيحص دبعلا ةميق ند ايشرأ نوطعنف ةيانجلا ىلإ

 5 نأ الإ لطابلاب جن مكلاومأ اولك أتال ) لحو رع هللا لاق ىح وهو ثايد رخلا دحأ امك اق تناك نإو

 نيناسملانم ادحأ لعأ مف«ابرلامرحو عببلا هللالحأو ابرلال ثم عببلا امِإ اولاق مهنأب كلذ لاقو« ميبسنمضا رت نع ةراحي

 ءابحألا كلم لقن لجو زع هللا نإف ثاريملا الإ هكلمب نأ ءاشي نأ الإ اًئيش كلع نأ دحأ ىلع نوكيال هنأ ىف فلاخ

 اعيش كله وأ هلع قدصت وأ هل بهو وأ هل ىصوأ ول لجرلا نأ ىرت الأ اوبأ وأ اوءاش هابإ مهثرو نم ىلإ اوتام اذإ

 هيدي نم ملسملا كلاملا كلم جرخمال نأ ىف اوفلتخا نيماسملا نم ًادحأ ملعأ لو ءاشي نأ الإ هكا نأ هيلع نكي مل

 هريغ لعف ال هلعف اذه لكو هلام ىف عاببف همزل نيد وأ قتع وأ كلذ ريغ وأ ةبه وأ عيب هسفن وه هايإ هجارخإب الإ

 ايف نولوقي نوماسملا ناكو . ضارت نع عيب الإ ةكاولم سانلا لاومأ نوكت نأ مرح لجاو رع هللا ناك اذإف.لاق

 ول ةيانْلا لبق وهو هتمق انأ دخآو ةيانجلاب هكلميف ىوامت ىلع ىنحم نأ ىف دحأ طلغ نبأ نأ تفصوام تفصو

 مل اذإف ءاشي. نأ الإ هكلع نأ هيلع نكي مل هل هتبهو ولو ءاشأ نأ الإ هكلع نأ هل نكي مل هنع فاعضأ هنفف ىتاطعأ

 نيح دكلم فيكف ءاشأ نأ الإ عيبلا نم لحب ىذلاب ىلع كالي ملو هتئيشمي الإ ةبحلا نم لحبو زوج ىذلاب هكلم
 أطخ هباصأ ناك نإ هكدلم ىضري ال ام ىريغ مزلأو هلل ىريغ ةيصعمب كلم ىدي نم جرخأف هيف لجو زع هللا ىصع

 «ح فلاخت ةيانجلا تناك نإ فيكو ىل بجاولا طقس ىدبع سبح ترتخاو ايش ىل بجوت ةيانجلا تناك نإ فيكو
 هيلع ىج نإف هل دسغ» ريغ كلذ ناك اذإ هصقن ام ذخأو ىعاتمو هشرأ ذخأو ىدبع سدح ىلو ىل بجوام ىوسام

 رغص نيح تبثو مظع نيح قح طقس هل ًادسفم نوكي ام ىلام ىف ىلع ديزو هلل ةيصعم ىتاجلا دازف هل ًادسفم نوكي ام

 لوقلا اذه فالخ ىلع دحأ لدتسإ نأ ىغبتيام هتتيصعم ترغصف ىصع نيح كلع الو هتيصعم تربك وىصع نيح كالو

 كلا مث اوجرخم ىتح ءايحأ اوناكام مبكمله لصأ ىلع نيكلاملا نأ نم هيف نوماسملا فلتخالامو هللا يح لصأل

 نيماسلا عاجإو لجو زع هللا مكح نم انفدوام فالخ هنأ رض ىخ نأ ن نيك ا لف لوف يمان نك

 هنم ملعتب هيدي ىف تدازف ةئام ىوست ةيراج لجرلا بصغ اذإو لاق هسفن ىف وه هضقانت ةدش مث لوقعملاو سايقلاو

 اهذخأ هدي ىف بوصغللا اهكردأ مث ةئام ىواست تراصىتح تدقتن مث افلأ ىواست تراص ىّتح هلا نم ءاذتغاو نسو

 ةئايعست ىهو اهصقن امو اهذخأ ةئام ىواست ىهو ابكردأف افلأ ىواسن ىهو اهايإ هبصغ ول نوكي اك ارعم ةئاعستو

 رثك أ ىف اهتميق بصاغلا ىلع تناك اهنيعب كردت يف اهكلهتسا وأ ابلتق وأ اهو وأ بصاغلا ابعاب نإ كلذكو لاق

 دخأ بحأ نإف عيبلا ىف ريم ةيراجلا بر نأ الإ عيبلا ىف كلذ كلذكو ككل نأ ىلإ تيضع دف ةمقرتناكااف

 ' لق هلك تناك ام رثك ١ ىف اهتمت وأ هتعاس نمت هنأل لقأ وأ اهتمبق ن٠ رثكأ ناك بصاقلا هب عاب ىذلا نمثلا

 لئاق لاق نإف دوذرم بصاغلا عيبو هل سرلام عاب هنأل دودرم عيبلاو هتيراج الإ هل سيل : دعب ( قفا: ةلالاف )

 بصاغلا هاه ىهو افلأ ىواست تراص ىتح تداز مث ةئاء ىواست ىهو ناك اش ناك و ةئأن نمش ابصع فكَو

 انصاع الو انماضالو ابضاغ 00 هنأل ىلاعت هكا ءاش نإ هلا لك ؟اهتدابز لاح ىف اهتمق هتامضف تصقتنوأ تتام مث

 هيلع مكحلا نكي ملف ةصقان اهدر وأ تتاف نأ ىلإ بصغ موي نم ايصاع انماض ابصاغ لزي مل لاح نود لاح ىف

 نوكينأ اهلكى هيلع نأل ةرخآلا لاحلا ىف هنم بجوأب ةيناثلا لاحلاىف الو ةيناثلا لاحلا ىف هنم بجوأب ىلوألا لاحلا ىف

 اهكرديو اهدخاف فلأ ةعق ابكر دبف ةئام ةميق اهصغي نأ بوصخال ناك اماف صاع نماض املك ىف وهو امل ادار



 - ؟غ0-
 لاقو هلاق ارش نأ معزف ؛ هلاق نبأ نه لئسف هيف ىدعتام الإ ائيش نمضيال لاقف ةيراعلا ىف سانلا ضعب انفلاخو

 ةيراع » سو هلع هللا ىلص ىلا هل لاقف ناوفص نم مسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر راكتسا انلق ؟ اهيدضت ف ؟تجحام

 كرتت آذإ تنأف انلق ؟ نمضي ل هطرسش, لانإو نمض نامضاا ريعتسملا طرش نإف انلق اذإ تيأرفأ لاق «ةادؤم ةنومضم
 طرتشا اذإ ةعيدولا ىف لوقت اف انلق ىلب لاق ؟ طرتشي, نأ الإ ةنومضم ريغ اهنأ كلوق سيلأ انلق ؟ نيأو لاق « كلوق

 طرشال لاق ؟ نماضريغ هنأ طرتشا اذإ فلستسملا ىفلوقت اهث انلق انماض نوكيال لاق ؟براضملا وأ نماض هنأ عدوتسملا

 كلذكو انلق معن لاق ؛ايعج امهف طرشلا لطبيو هلصأ ىلإ نومضملاو اهلصأ ىلإ ةنامألا دريو انلق انماض نوكيو هل

 مف لاق مزلي ال الإةنومضمامنأ طرتشيالوةن ومضماهنأ لسو هيلع هللا ىلص ىناا طرش كلذبو ةيراعلا ىف لوقت نأ كلىغني

 ةنومضم اهنأ ةيراعلا لصأ ناك اذإ طرشلا رضام هفرع ولو ميسحلا فرعبال اكرششم ناك هنأل ناوفص ةلابل اناق ؟طرش

 لاق درلا وأ صالخلاو ةدبعلا هيلع ناك طرتشي مل ولو عببلا ىف كدقع صالخو ةدبعلا طرش رض ال اك طرش الب

 ناكو« ةنومضم ةيراعلا نإ )امهنع هللا ىضر سابع نباو ةراره وبأ لاق دقو ةيافك اذه ىف انلق ؟دحأ اذه لاق 0

 عضوم ىلإ اهتيرك أ ةبادلا بر لاقف ةباد ىف نالجر فاتخا ولو نومضم هنأ فلتف ريعتسا ريعب ىف ةريره ىنأ لوق

 هيلع ءارك الو هنيع عم بكارلا لوق لوقلا ناك كنم ةيراع اهتكر بكاارلا لاقو اذكب اك رف اك 6

 لوقلا ناك اههنتبصغ ةبادلا بر لاقو اهنترعأ لاق ولو لثلا ءارك هلو ةبادلا بر لوق لوقلا دعب ( قفا ئلالاف )

 الإ ادبأ نامضلا نم جرخم الف فلاخ نإف فلاخم نأ الإ عدوتسملا نمضي الو 00( ىف هلال ) ريعتسملا لوق

 ملف ةنامألا دح نه جرخف انيمأ ناك امل هءادتبا نأل هيف تناك ىذلا ناكملا ىلإ اهدرولو اهر ىلإ ةعيدولا عفدب

 , 290هيلإ اهعفدي ىتح أربدال انامتسا لاملا بر هل ددحم

 ىلا

 هيفرط نيبام ذخأي اريبكوأ اريغص اقش ابو: لجرلل لجرلا قش اذإ ( ىف[: غلالاث ) لاق (ناملسنب عييرلا انربخأ)

 هجشوأ هدب عطق وأ هامعأف كوامم .ىلع هل ىنج وأ اريغص ارسك هريسك وأ  هضرف اعاتم اهل ربك او: اًضرعو الو
 أرب دق احورجمو احي-صو اروسكمو احيجص قّقرلا ريغ هلك ناوحلاو هلك عاتملا موقيو ءاوس هلك كلذف ةحضوم

 نم ةيلع ىرجام نوكف احورجمو اروسكمو احيحد هتحق نيب ام لضف ناوحلاو عاتملا كلام ىطعي مث هحرج نم

 كللع الو ءاشي نأ الإ كلاملا كله لوزب الو هيلع ىنج ائيش ةيانجلاب دحأ كالع الو هعفنب 1 ىأ هعفت هل ككل كلذ

 نيتخسن ىف انه تبث هنكل ةيراعلا ال ةعدولا باب نم اذه-نأ ىنمم ال خلا عدوتسملا ند هلوق )١(

 : 1 هظفلب ال هانعم ةعيدولا ىف ىنأي هنأل كلذك هانقبأف

 «ةلغلا لكأأو ةيراعلا باب » : ىف نيبقارعلا فالتخا ىفو )0

 نإف ىب ام دعب هجرخم نأ هل ادب مث اتقو تقوي ملو اهفىنبب اضرأ لجرلا لجرلا راعأ اذإو ( قفاشلالاف )

 : لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو فسوي ابأ ىنعي ذخأي اذهبو كءانب ضقنا : ىنب ىذلل لوقيو هجرخم لوقي ناك. ةفينح ابأ
 كلذ غلبي نأ لبق خراف انفو هل تقول حبيرمش نع انغاب كلذكو ريعملل ءانبلاو ناينبلا ةميقل نماض هراعأ ىذلا

 اهبف ىنبب ضرألا نم ةعقب لجرلا لجرلا راعأ اذإو ( قئناحةلالاث ) اعيمج املوق ىف ءانبلا ةميقل نماض وهف تقولا

 ابكريعأ لاقف اتقو هل تقو ولو هجرخم موي امئاق هتميق هبطعي تح هئانب نم هجرخم نأ ةعقبلا بحاصل نكي مل هانبف ءانب

 ضقنت نأ كيلع ناك نينساا رسثءاا تضقنا نإف لاق ول هنكلو اذكه ناك اقلطم ءانبلا ىف كل تنذأو نينس رسثغ

 . ها هسفن رغ وه اعأإ رغي ل هنأل هيلع كلذ ناك« كءانب



000 
 للان فلع ' نأ نء رثك أ ىلع رين مل رمت ل نإو كدلع رخالل هعابتالو هب هل تررقأ ىذلل وبف رخالل تفلحو

 دحاول 0 , ةنيد ةيلع اعم اماقأ نإو 4 امهح نالعجو | ففوبق كيد نعم 00 2 هتصع امهمأ نم ىرذدت ام

 امهنم دحاو لك فلخم و ةنيب هيلع موقت نأ لبق هلاحن ناكو ىرخألا بذكت نيتنبلا ىدحإ نأل زخآلا نود امهنم

 رخآلا لكنو امهدحأ فلح نإف هيف احلطص,ي قح ادبأ فوقوم ويف افلح نإف هايإ هبصغ هل دعلا اذه نأ هبحاصا

 امت ءىش ىف بصاغاا ىلع ةعابتالو ةنيبلا هيلع ماقأ ىذلل هتلعج رخآلا نود ةنيب هيلع امهدحأ ماقأ نإو فلاحلل ناك

 رآملا لق اعم امهايإ هبصغ هنأ لجرلا ىعداف ةمآلا هذه وأ دععلا اذه هنيعب لجرلا اذه تيصغ لحجر لاق ولو تفدو

 امهدحأ لبقو هل كلذ نكي مل امهنم ًادحاو هتبصغ ١١ فلحأ لاق نإف رخآلا هل مسو تش امهعأ هبصغت ل كنأ فلحا

 فئلحأ لاق نإو هل وبف فلح .نإف تئش امهأ ىلع فاحا ىعدملل لق ىنأ نإف تئش امهمأ ىلع فلحاف كرارقإب هل

 0 ؟-حلاف امهدحأ وأ هدي ىف اتاف نإف اعم هل امهانماسف ىعدملا انفلحأ الإو تفلح نإ هيلع ىعدملل لق اعم امهماع

 ا هل انقر نآ توصتلا لأسو اغاحخ اعما انأ نإف توذفلاب هتمنق هانمُض امهدحأ هانمزلأ اذإ انآ الإ نيح اناك ول

 ةلع ديعلاب تثدح ا بوصغملا ىعداف بوصغمال امهدحأب فصاغلا رقأ نإو لاق فلحن و امهدحأب بصاغلا رقب ىح

 , ©22بوصغلا دنع نوكت نأ هبشبر امم كلذ ناك نإ هثبع عم بصاغلا لوق لوقلاف بيع

 ةيرافغلا

 نيب قرف ال باشاو رودلاو قيقرلاو باودلا ؛ةنومضم اهلك ةيراعلا : لاقىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ )

 ةنومضم ريغ وأ ةنومضم نوكت نأ ولحم ال ءايشألاو هل نءاضوفهلعفريغب وأ هلعفب هديىف فلتف ايش راعتسا نش ءاهنهءىش

 فلستسملاو بصغلا ىلع نومضم وبف ىنخ امو هك اله اهنم ررظ ام ءاوسف هبيشأ امو بصغلا لثم انومضم اهنه ناك
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 ةيجوزلا لبق نم وأ بسنلا نم ثراول مهضعب وا ةنرولا رارقإ باب » (9)

 : صوصن هفو »ع مجارتلا ق سلو »ع ندلاب مصعب وا ةنرولا زارقإو

 « نييقارعلا فاللتخا نم ثيراوملا باب » : ىف اهنف

 ىف ام فصن هيطعن لوقي ناك ةفينح ابأ نإف بأل خأب ةبصعلا ابعم ثرو دقو مأو بأل ىهو تخألا ترقأ اذإو

 ا 0 1 انآ دعلاب اذبمو ناقض امهتن وهف هنم اهدي ىف ناك اش نيفصن امهنيب هلك لاملا نأ ترفأ اهنأل اهدي

 اعيمج الاق ام ميلك ةئرولا ىف ءاوس وهو ةبصعلا دب ىف امب ترقأ اهنأل ائيش اهدب ىف امت هطعن ال لوقي ىليل ىنأ نبا

 ائيش ذخاب ال نأ سانقلاف خاب تخألا ترقاف ةتبضعو ؛همأو هتأل هتخأ كرتو لجرلا تام اذإو ( قفانتلالاف )

 اد 3١ رفآ اع[ هنأ لق نم ائيش دَحاَب ال نأ سايقلاف « هسن تنثبال هرارقإ ناكف ثراو هبرقأ نم لك اذكهو

 نوكي قح سدنلا تبث مل اذإو هب اثوروم ناك بسنلاب اثراو ناك اذإ هنأل هب هل رقأ ىذلا لثم قحلا كلذ ىف هلع

 هطعن مل عيبلاب هل رقملا هدححف لجر نم هراد عاب هنأ رقي لجرلا لثم كلذو هب اثراو نوكي نأ زحب لهب اثوروم

 هلع كولمت وهو الإ هل اكلم تناك اهنأ رقي ل هنأ كلذو هل اكلم تراص دق اهناب رقأ ناك دق ابعئاب ناك نإو رادلا

 دقو هني ىف نافلتخيف دبعلا ناعبابتي نيلجرلا لثمو ةل رارقإلا طقس هيلع ةكولمم نوكست نأ طقس اماف ءىش اهم

 رارقإلا لتس هب ١-1 3 معز ام ىرشماا ملسلا مل اماق ىرشملا كلم ىإ كلاملا كامله نم 0 دق هنأ ىلع اقداصن'

 . ها ةيصو الو نيد نم هب هل رقي مل هنأ انطحأ دقو قح سنلاب هل رقما تيثي نأ زوحب الف

 هنيع عم عدوتسملا لوق اهف لوقلاف.ىنخ امو هك اله ربظ ام ءاوسف ةعيدولا لثم ةنومضم ريغ وأ اين ل وأ هيف اينج



 رانا
 نإو( قفا لالا ) لضفلاب هدس ىلع هتددرقوس ريغتب هابإ هاطعأ اهع هاك صقننإو « هيلع دري ءىش الف لضف هف نكي
 نإ بوصخملا ةثروب عنصأ اذكهو لاق « هتميق بصاغلا ىطعأ دق دبع هنأل ديعلا نك ىف مبكر شأ مل ءامرغ هديسل ناكك
 هرضحف هبصغي ماعطلا اذكعو مهملاو ومأ ال تملا لام ىف مهم كلذ عنصأ امإ ىتأ الإ دبعلا بصاغلل محأو بوصغملاتام
 محلا درأ الو « هرضحم رضحم مل نأك وهف اتيم دبعاا رضحأ ناك ن إف ٠ , فلتخت ال دمعلاك اهريغو بايشلاو وه هنأ فلخمو
 هصغ موب نم هجارح بصاغلا ىف اع تبسحو هديس ىلإ هتعفد اححص وأ اًضير رم ناك بنع ىأ ًايبعم هرضحأ نايا
 فصاغلا ىلعتلاعجو ماعطلا هتمزلأ اريغتم ماعطلا رضحأولو ( ىفاخ_لالاؤ ) تفصوام هتمزاأو هندن ىف بعلا هصقن امو
 هللعو دبعلا تومو هفلتك ن اكو بصاخلا هتمزلأ هل ةميق الو هب عفتني ال راص ىتح هضر دق هرضحأ ولو بيعلا هصقن ام
 صاغلل ايئاغ هريغو دبع نم بوصغملا ناكاذإ ماخلا لاق ولو ؛ لثم هل نئ كم مل نإ هتميقوأ ل ادم هل ناك نإ ماعطلا لثم
 بح كلذ ناك كلذ لبق: بصاغللو كسفن ةبطب هل اكلم هريص وأ هسبح نم هلل> بوصغمال لاق مث لعفف هتميق هطعأ
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 ةرارقأ تنك ادهن اك 6 أ وأ دعلا اذهو رادلا هذه هتبصغ لحرلال اق اذإو : هللا هحر ( قنانتلالاف )

 اه هه هريغ ىلع وأ هلع اهفقو وأ اهضيقو هيلع اهب قدضصت وأ هل اهمهو وأ لجر نم كلذ لبق اهعاب دقو هيلع دهشأو
 هدب نم ابجارخإ لبق بصاغلا رارقإ و آ رادلا هذه كله ىلع ةنبب كل ناك نإ رادلا بحاصل لاقي نأ امحدحأ نالوق
 انيضقو اهنف رفأ موي اب اركلعال هنأل كلذ ىف بصاغلا رارقإ زج مل ةنيب كل نك نكي مل نإو ا. كلذخأ هيلإ اهجرخأ نم "لل
 اراد صغدهن أن الجر هيلع ىعداول اذكهو هقتعأف ادبعناك ول اذكهو هلك ل٠ىهو ابكلبتسا هنري هنأآل اهتميقي بوصغملا
 ىضق طق ابكلمي مل لؤألا نأو ابكسلمم وهو هنم اهبصغ هنأ رخالل رقأ مث ابكلع . وهو امهدحأ نم اهبصغ هنأ رقأف اهنيع
 هبصغ هنأ رقأ ام لك اذكهو لاق « هلع اهفلتأدق هنأ رق ةأ دق هنأب ماسلا
 وهف امل هب رقأ ىذلا ءىثلا و وأ رادلا الإ امهمصغ هنأ نايعدال اناك اذإ امهنأ أ ىناثلا لوقلاو هريغ هبصغ هنأ رقأ مث ء الجر
 تبأرأ لاق اذه لاق نمو « هب رقيام (1) نيع نم هنائربي امهنأل بصاخلا ىلع لاح ن لال تل ئىت الو اع كل
 رخالل لءجن و لو "الل اعبب اهلعجمأ افال ١ ىوست لادلاو كلذ رخآلا اهعاب هنأ رقأ مث فلأب رادلا هذه اذه عاب هنأرقأ نإ
 هتمق ئرتشملل لعحتأ قتعلا لبق لجر ن.ءهعاب هن :أرقأمث ادبعقتعأول تيأرأ وأ ٠ اهفاتأ هنأل اهنمفلأب هصاحم اهتمق هيلع
 هل لوقي نأ هيلع دبعلانوكي اع[: متي وأ عيبلا ضقنيأ هعبب لبق هقتعأ ناك هنأرقأ مث ادبع عاب ول تيار وأ ؟قتعاا ذفنيو

 كنأب كمزلي ام ةدايز'وأ هن انطعأف ارح انابأ تعب دق هتثرو لاقف تام ول تيأززأ يع عا ا[
 نمضيالو هريغ كلم ىف هرارقإ زوجم الف هرّيَغ كلا ىفءئنإ رقأ اعإ نوكي وأ ائيش مهطعي نأ هيلع نأ هتكشليتما
 . ؟ اعيش هرارقإب

 نيلحرألا نذه 30 قفل بصغلإ رارقإلا

 اهالكو ئذه دحأ نم هنيعب ءىثلا اذه وأ دبعلا اذه تصغ هنأ لجرلا رقأ اذإو : هللا همحر:( قفاةتلالاف ) '
 انك ضال امههدحأل تررقأ نإ هل لبق بصغلاب ”رقاا نيه لئسو طق اًئيش هنم كلع مل هيف هعزاني ىذلا هيحاض نأ معزإو هرعدب ٠

. 
 هححصم هبتك.ررحو (ريغ) نع ار رح ( نغع)» ظفالعلو هزاز دبع ىلاكل رعلاب اذكدب رقيام ناع نم: هلوق
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 لاق ولو © اشف تففتأا وأ تفلخا ءىد مسا هيلع عقي اذه نم دحاو لك نآل راو 2:15 دع وأ دعأ ةثالث وأ

 هوركم ريغل تيبلا وأ دجسملا هلخديف هسفن هبصغي دق هنأل ائيش اذه همزلأ مل معتام كتبصغوأ كلذولع دزي ملو كتبصغ

 اذإ هنأل هنم لبقأ ل كسفن تينع لاقف ائيش كتبصغ لاق ولو « ائيش كتبصغ لوقي ىتح همزلأ الف هتنب هعنميف هيدغيو

 هبصغي دق هنأل ائيش همزلأ مل ةريثك ًرارم كتبصغو 0 اعيشكنم تبصغ هرهاظ اعإف « ائيش كتبصغ لاق

 ٠ اًعش هيصغ دنا رقي م 1 هنأل ائ.ش همزلا ل هسفن الو هبصغأ مل كاقف لكس ولكوا لاق 26 تفصإو' كا هشقن

 تبصاغلا ىعدب ءىش بصغب رارقإلا

 وأ سارغ تاذ ريغ وأ سارغ تاذ اًضرأ لجرلا بصغ .هنأ لجرلا رقأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف)

 « لؤحم دق سارغلاو ءانبلا ناك نإو « لوح ال ضرألاو ضرأ اذه لكف اتيب وأ ءائب تاذ ريغ وأ ءانب تاذ اراد

 ةعقد ءىث ىأو هلوقلوقلا ءاوسف اذك دلس كتبصغ ءىش تررقأ امنإ هعم وأ مالكلا هعطق دعب بصفلاب .رقملا لاق نإف

 هبصغ ام بصاغلا فلحأ هاوس هل رقملا ىعدا اذإو هريغ هيلع هل سيلف « هب هل رقأ ام مسا هيلع عقب امم دلبلا كلذب هِيلإ

 ن٠ تش ام عدا بوصغملل لبق ائيش معن ال اولاق نإف هتثرو لوق لوقلاف بصاغلا ثام نإف . هلوق لوقلاو اذه ربغ

 ضعب هوطعي نأ مهمزل الإو اوئرب اوفلح نإف ؛ وه هنوماعت ام اوفلحا ةثرولل لبق ىعدا اذإف دلبلا اذه ىف ةفصلا هذه

 . فلحم نأ بوصغلا ىلأ نإو ىعدا ام قحتساو بوصخمللا فلح اولكن نإف ء بصاغلا هب رقأ ام مسا هيلع عقيام

 هنوماعي ام:نوفلحم و هبصغ هنأ رقأ هنأ تفصو ٠١ ما هيلع عق. ام لقأ ةثرولا هيطعي ىتح تيملا لام فقو ةئرولا الو

 لطابن هل تررقأ لاق مث ةكع ازاد هتبصغ لاق بّصاغلا ناك ولو ٠ تفصو ام الإ هثاريم مل ملسإ الو هريغ هبصغ

 تعنتما نإو « تئرب اهريغ ةتيصغام تفلحو رادلا تناك ٠١ ةكع اراد ةتيطعأنإ لبق اهأنإ ا فرعأ امو

 تعنتماو عنتما اذإو « اهقحتساف فلح ىناحت مل نإو تئرب تفلح نإف اهايإ ةتبصغ ام فلحا لبق اهنيعب اراد ىعداو

 لثم لوح اعاتم ةبصغ هنأ رقأ اذإو (قفا* لال( ) اهريغ هتبصغام فاحن و اراد هيطعت ىح ادبأ تسيح نيميلا نم

 لاك 5 للا ةيذكاو لوصوم مالك اذك ,دلس اذك كتضغ لاقف ةضفاوأ بهذ وأ ماعظ وأ بوث وأ ةباد وأ دبع

 هنم هيصغ 35 رقأ ىذلا ناك نإف ىمس ىذلا دلبلاب الإ بصغلاب هل رقي ل هنال أل بصاغلا لوق لوعاان دللا ادهم هننت.عغاام

 هعاب وأمتاردوأ رناند هفلسأول كلذكو اع هل ةن ومال 0 هلإ اعئدب نأ دخأ ةضفوأ امهذ ذ وأ مثارد وأ ريناند

 دلي ءانإ هبصغ هنأ رقأ ٌوِإَول وأ دجربز وأ توقاب صف كلذكو 0 ) اهب هبلط ثيح اهم ذأ دلبي اهانإ

 ةنؤم هلل اعاتم وأ ايايث وأ ادبع دلس هايإ هبصغ هنأرقأ ىذلا ناك ن إو « هتميقف هلعردقي ل نإف هب ماق ثيح هب ذْحْو

 ضبق تام نإف « دلبلا كلذب هيضتمت, نم لكوي نأ بوصخلا ربج ةنؤ٠ ههماشهو اذه لمحلف هريغوأ اقيقروأ اناوح

 اماعط ناك ول هفلك أ الو هب هكاحن ىذلا دلبلا كلذب هانإ هبصغ هنأرقأ ىذلا دلبلاب هتمبق هنم ذْحَأِب وأ دلبلا كلذب هتحق

 اذه لثمو ( ىقفاخ_هلالاث ) هيلع ايضارت ام امهنيب ْر يخاف اعم اضارتي نأ الإ ماعطلا توافتل دابلا كلذب هلثم هبطعي نأ

 ىضقي تاف وأ دبعلا قبأ دق بصتغملا لوقي مث « دلبلاب هايإ هبصغب دبعلا اذه لثمو لاق « ةنؤم هلم امم اهريغو بايثلا

 بصاغلل لحم مل هريغ وأ اماعطوأ ناك ًادبع هنم تئافلا ةميقب هل تيضق اذإو هلع انيد اذهنم ءىث لعجم الو هتميقب هيلع

 ىلع هديس تربح هنم هبصغ ىذلا هدس هرضحأ اذإف « هنم هصغ ىذلا هديس هرض# نأ هيلع ناكو اًءش هنم تالت نأ

 هل لغ قح امضر نإ كلع هل اع اديدج اعس هابإ هعب هل تلق هنمب هذس دنع نكي مل نإف هيلع نما درو هن١ هضق

 ملنإو ةهدصس ىلع ثددر لذف هفناك نإف هنم ذخأ ام لثم بصتغملا ت تطعأو هدمس ىلع ديعلا تعب لعفي مل نإف هكلام



 0 - ة ا ا

 لك نأل ؛ فيس ىف ةيلح وأ فيس نه ةيلح كتبصغ لاق نإ اذكهو لاق « هنم عزمتف هللإ ةدودشمو هِيلإ ةدودشم ال

 تفصو امل بصاغ وهف هلعن وأ فيس براش كتبصغ لاق نإ اذكهو لاق عزنيف فيسلا ىلع نوكي دق اذه

 كمعلا نود 0 ابصاغ ناك قانش ىف اريط وأ ةكبش ىف اريط وأ صفق ىف اريط كتبصغ لاق ول, هلثمو فرسلا نود

 ةيرق ىف ارك وأ ةنوج ىف ادهش وأ ةكع ىف السعوأ قز ىف اتيز وأ ةرج ىف اتيز كتبصغ لاقول هلثمو قانشلاو هكبشلاو

 ةلطلاو ةأرقلا نود رمتلاو ةنوخلا نود دبشلاو ةكعاا نود لسعلاو قزلاو ةرخلا نود تيزال ابصاغ نك هل 5!

 نود صفقلاو تيزلا نود ةرجشلل ابصاغ ناك نمس اهف َهْجَعو ريط هيف اصفقو تيز اهبف ةرح كتصع لاق وإ

 اذه لاق اذإف « ايزو ةرجو انمسو هكع كتبصغ 10 نأ الإ اعم امل ايصاغ 0 نمساا نود ةكعااو ريطلا

 نمس ىأ ىف هلوق لوقلاف نمس اهبف نكي مل ةكعو انمس وأ ةكع ىف انمس هتبصغ لاق نإ هلوق لوقلاو ٠ نيئيشلل بصاغ وهف

 ردق ىف لوقلاو « اهنوسب ةكسعلل ابصاغ ناك اهتيزو ةرجو اهنمسو ةكع كتبصغ لاق اذإو « اهم هل رقأ ةكع ىأو هب رقأ

 راما نود جرسلل بصاغ وهف رام ىلع ةطنح وأ رامح ىلع اجرس كتبصغ لاق اذإو « هلوق اهب رقأ ةكع ىأ ىفو اهنمس

 « جرسلا نود راحال ابصاغ ناك اجرسم ارامح وأ جرس هيلع ارامح كتبصغ لاق ول كلذكو « راجلا نود ةطنخلاو

 اصاغ ناك باتت اهف ةع كتبصغ لاق ول اذكهو « ةبيعلا نود بابشلل ابضاغ ناك ة نع ىف اباث كتشغ لانو

 : . بايثلا نود ةبيعلل

 ددع ريغو ددعب ءىث بصغب رارقإلا
 هلوق ءىشلا ىف لوقلاف كلذ ىلع دزي مل ائيش كتبصغ لجرال لجرلا لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قثانغلالا )

 عقب امي هل رقي يس سبح عت اا يي نافل سف نلآرتك نإ

 رقي لبق تام ولو « هريغ نم ءأربأ مث رك ذ ام الإ هبطغ اه هفلحأ الإو ىعدملا هقدص نإف لعف اذإف « ءىش مسا هيلع

 هريغ اوملع ام نوفلحم و ءىتثب هل اورق ىتح مهنع تيما لام فقويو هربغ هبصغ ام نوفلحمو هتثرو لوق لوقلاف ءىشب

 نإف « ءىشلا كلذ الإ همزلي الو ءاوسف همازلإ ريغب وأ هب رقي نأ هل كاخلا مازلإب ءىشب رقأ مث ايش كتبصغ لاق اذإو

 « ةمق هل تناك ادِإ هلإ هتمق ذا 12 ريح هدب ىف تاف نإف « هيلإ هعفد ىلعريج لاحم كلع نألع امن هب رقأ ىذلاناك

 رقي نأ لثم كلذو « هيلإ هعفد ىلع ربجم لو هريغ ةبصغ ام فلحأ كلم نأ لحم ال ام ناك نإو « هلوق هتميق ىف لوقلاو

 ىلع هتربج اياك هبصغ هنأ رقأ ول كلذكو هيلإ ةعفد ىلع ريجبف ارامح وأ اسلف وأ ابوث وأ ةباد وأ ةمأ وأ ادبع هبصغ هنأ .

 نإ كلذكو « هل نمت ال هنأل هيلإ ءىنث عفد ىلع هربجأ مل هيدي ىف بلكلا تام نإف « باكلا كام لحب هنأل هيلإ هعفد
 مل ام هل نمت ال هنأل هيلإ هتميق عفد ىلع هربجأ مل تاف نإف « هبلإ هعفد ىلع هتربج غوبدم ريغ ةتيم دلج هبصغ هنأ رقأ

 ارمح هبصغ هنأ رقأ اذإو (ىقثا شالو ) غبد اذإ لحب هنأ نأل تاف نإ هتميق وأ هيلإ هعفد اغوبدم ناك نإف غبدي

 1 ند علو « اماسم امهدحأ ناك اذإ هتيغلأو رزئلاتحنذو را هلع تقرهأو « هللإ هعفد ىلع هربجأ م اريزن> وأ

 لك كلذكو « اهتميقف لثم امل نكي ل نإف الثم هيلإ در تتافف ةطنح هبءدغ هنأ رقأ اذإو « لاح اكله نأ لحن الو

 لاملا رمك نحر انآلف تيطغ لامار لكلا لجرلا لاق اذإو ( قفا لإ || ) هتميق درب تاف نإف « هلث٠ دري لثم هلام
 هل وق لوقلاف هريغ وأ ةلدنح ةبخ وأ سلف ءىشرمسا هيلع عقب هب رقأ ءىثش ىأو ريقفلل رقي ريقفلاك وهف لاب هل ائيشوأ اًئيش

 ىهه لاق ءايشأ ةثالث ىأو سانلا مالك ىف عاملا رهاظلقأ اهمأل ءايشأ ةثالث هيلإ دأ لبق ءايشأ هتبصغ لاق نإف « هني عم
 مهارد ةئثالث ىه وأ تارع ثلث نه دأاةركو مهردو سلف ىه وأ سلنأ ةئثالث ىه لاق نإف 20 ةفلتخحم ىه ىهف ىه
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 5 رقإلا تزجأ اعتإو ( فا: للك ) رارقإلا طقس رارقإلا نوكي نأ دعب قلم نأ نكمي ناك وأ لكشأ نإو رارقإلا

 زوخم الام ىلإ رارقإلا فيضي ىتح هلرارقإلا لطبأ مل لاح كلمب ناكاماف ةيصولاب كلمم اهنطب ىف ام نأل ةأرملانطب ىف امل

 نطب ىف ام ىنع لمح وأ مثرد فلأ ةأرملا هذه نطب ىف ام ىنفلسأ لوقي نأ لثم كلذو ةأرملا نطب ىف ام هب كلي نأ

 نطب ىف امل لاقول هنكساو : لاق « لاحم ةأرملا نطب ىفامل نوكيال امث ىنعملا اذه ىفام وأ اهمزغف مجرد فلأب ةأرملا هذه

 لثمو « هانإ هبضغف هب هل رقأ اع هل ىضوي دق هنأل رارقإلا همزل اهانإ هتنصغ مهرد فلأ وأ دبعلا اذه' ىدنع ةأرملا هذه

 لآق ول اذكهو هفلستسي ءىثب ةأرملا نطب ىف امل هللإ ىصوي دق هنأل هتفلستسا كوب نأ هلثمو هان ةتباظ:لوقن نأ اذه

 اك لاك راو < انج كملس ال اينطب. ى ام نآل اينظي ىف ام ةننفلأ كؤقم كءاذه !زهلاو هل هتكتلعأ وأ هلع هتكليتشسا

 ظلال تناك اع ادلوي ناب لما ةنصوأتلظب نإف +  هدنع هل تناك ىنأ اهم هل ىصوأ فلأ ىدنع ةأرملا هذه طب ىف

 ولو « هل اهب ىصوأ هنأ.رقأ ىذلا ةثرول فلألا تناك هتيصو تلطبف ىلإ نالف اهب هل ىصوأ لاق ولو هببأ ةثرول مرد

 ىهف, ايم هوبأ ناكنإف هيأل رارقإلا ناك هابأ اهتبصغ وأ هوبأ اهينفلسأ مرد فلأ ىدنع ةأررملا هذه نطب ىف امل لاق

 هكلم ند اهتبصغ مثرد فلأ ىلع.هل لاق ولو ؛ ءىث ةأرملا نطب ىف امل همزلي الو هل ىهف ايح ناك نإو « هنع ةثوروم

 لءجأ لو هتفلحأ دحج نإف رقما تلأس اهذَ>أ هثراو لأسف اتيه :نينجلا جرَخف رارقإلا ةضارلاف ١ كلم قاتلا نأ

 ادمل تبهو دق لاك نإف نالف ةثرو ىلإ تدر ايذاك ابمصغب تررقأ وأ اهتبصغف هل نالف اهم ىصوأ لاق نإو « اعيش هلع

 رقأ اذإو « هلع الو نين زوجي ال اذه لك نأل ءىث اذه نم هدزلي مل اهايإ هتعب وأ هلع اهم تقدصتوأ ىراد.نينجلا

 . لطاب رارقإلاف لجرل ةيراج نطب يفامل اهب لجرلا

 ءىث ىف ءىش بصغب رارقإلا
 نأ لثم كلذو بوصخلأ ريغ ىف هلوق ربتعي اذك ىف اذك كتبصغ لجرلا لاق اذإو :ىلاعت هللا همحر ( قفا: شلال )

 هبصغ هنأ رقأ ىدلا ىنجلاو هف هبصغ ىذلا نيحلاب ريخأف اذك ةنس بجر ىف اماعط وأ ادبع وأ ابوث كتبصغ لوقي

 اق] ىلا ىف كنرأ ىف وأ نالف ضرأتق اوأ ُءاَرَحَص ق'وأ ذك دلب ىق ةظتح كتبصغ لاق نإ كلذكف هانإ

 امك هيف هبصغ هنأ ىلع ةلالد هيف بصغا, باصأ ىذلا عضوملا لعج امإ مايإ هبصغ هنأ رقأ ىذلا ريغ هيف'ىذلا نأ بضغا

 بح ىف اتيز كتبصغو ضرأ ن.:ةطنح كتبصغو ؛ضرأ ىف ةطنخ كتبصغ كلوقك هف نصغ هنأ ىلع ةلالدزهشلاْلَءِح

 نم ًاريعب كتبصغو ىعرم ىف ًاريعب كتبصغو رب نه ةنيفس كتبصغو رحب ىف ةنيفس كتبصغو بح نم اتيز كتبصغو

 ادبع كتبصغو ليخ ةعامج ىف ىنعي ليخ نم اشبكو ليخ ىف اشبك كتبصغو اذك دلب نءو اذك دلب ىف ًاريعبو ىعرم
 كتبصغ هلوقك لبإ نم ادبعو منغ نم ادبعو لبإ ىف ادبعو منغىف ادبعو ءامإ عم ناك هنأىعي ءامإ نم ادبعو ءامإ ىف
 فصو ام امهدحأ ىف ناك دبعلا نأ فصو هنكلو بصغ امث ىحرلاو ءاقيساا نأ سيل ىحر ىف ادبعو ءاقس ىف ادبع

 بضاغ وهف عاص ىف وأ ةرارغ ىف وأ بارج ىف وأ ةنيفس ىف ةطنح كتبصغ لاق نإ اذكهو منغ وأ لبإ ىف ناك هنأ

 ىعلا اذه ىف نافلتخم ال بارجو ةنيفس نم هلوقك بار ىفو ةنيفس ىف هلوقو هيف تناك اهنأ فصو ام نود ةطنحلل

 ىف ابوث وأ ليدنه وأ بوث ىف باوثأ ةرمثع وأ بارج ىف ابايث وأ ليدنم ىف ايهوق ايوث كتبصغ لاق ول اذكهو لاق
 11 هب ارقأ ام الإ نمضي الف ءاوس اًذك نءو اذك ىف هلوق اذه لك فلتجت ال ةطيرخ ىف ريناند.وأ باوثأ ةرمثع

 ةلامح وأ ةلامح ىف افيس وأ صف ىف اعاخ وأ متاخ ىف اصف كتبصغ لاق ول اذكهو لاق ء هل هبف ناك بوصغملا نأ فصو

 ةلاجلاب اقلعم فيسلا نوكيو صفلا نم متاخلاو متاخلا نم صفلا عزنيف هبحاص نم زيمتي دق اذه لكن أل فيس ىف
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 هيلع روجحم او ديعلل هانم

 ءىشب ايف هل نوذأم ريغ وأ ةراجتلاف هل نوذأم لجر دبعل لجرلا رقأ اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفا ةلالاف )

 ىلولو هدبعل هبرقأ ام ذحأ ديسلل ناكو مهنم دحاو لكل رارقإلا هءزل نيروجحم ريغ وأ نيروجحم ةرل وأ رخل وأ
 رفأ ولف هب ءذخأ مهل ناك نمأتسم وأ نمز وأ نونحلا ©2ه.رقأ ول كلذكو نيروجحملل هبرقأ ام ذْخأ نبروجحلا

 برحلا دالبب نينمأتسم اوناك اذإ ىرسألا هب رقأ ام كلذكو هل هرارقإ هتمزلأ هركم ريغ ءىشب برحلا دالب لجرل

 ىبرحلاو ىمذلا كلذكو لاق مالسإلا رادهف نيماسلا هءزلأ اك كلذ مهتءزلأ نيهركم ريغ ضعبل مهضعبو برحلا لهأل

 . هلك كلذ همزلأ ىمذلاو نمأتسملاو هسملل رقي نمأتسملا

 ماهيلل رارقإلا ظ
 وأ ريعبلا اذهل وأ هل رادل وأ هل ةبادل وأ لجرل ريعبل لجرلا رقأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىتفا لالا )

 ىلع لاق ولو لاحم ائيش كلمت ال ةراجحلاو مئاببلا نأل هب رقأ امن ائيش هءزلأ مل اذك ىلع رادلا هذهل وأ ةبادلا هذه

 اببسب هيلع نوكيال هنأل هرارقإ همزلأ مل اذكو اذك رادلا هذه ٍببس وأ ةبادلا هذه ببس وأ ريعبلا اذه ببسب

 هيلع ليحت ال ىهو اهنع تمل وأ ىنع تلمح وأ ىلع تلاحأ نأ اهمبسب ىلع لوقي نأ لثم كلذو « نيبي نأ الإ ءىث

 ارارقإ كلذ ناك اذكو اذك ىنتمزلأ ةيانج ايف تينج ىنأ اهببسب ىلع لاقف مالكلا لصو ولو لاخم اهنع لمحم الو

 رارقإلا بسن هنأل اذهىلع دزي ل ولو كلذ هتمزلأ اذكو اذك اهبسب "ىلع اهديسل لاقول كلذكو رقملل امزال اهكللام

 اينطب ىف ام ببسب "لع ةقانلا هذه ديسل لاق ولو لاحم همزلأو هنع هلطبأ الف لاحب ءىثث اهببسي همزلي دق هنأو ديسلل

 هنأل مح اهلل ةيانج هيلع نحب ملف المح ناكنإ هنأل ادبأ ءىث اهنطب ىف ا ببسي هيلع نوكي ال هنأل هايإ همزلأ ملاذك

 ” اك رع هش نوكي ال ام ببسب ءىثث همزلب نأ نم دعبأ ناك لمح نكي مل نإف طقسي مل

 نطبلا ىف امل رارقإلا

 ضورعلا نم ضرع وأ راد وأ دبع هدب ىف هفصي ءىثثلا اذه لجرلا لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: للان )

 لجلا ٍبأَف رح اهدلو لجرل دلو مأ وأ ةرح ةأرمال ةأرملا هذه نطب ىف امل ةطنح الايكم اذكو اذك وأ مثرد فلأ وأ

 هرارقإ رقملا لصي مل اذإف . كلذ ىف مصخلا ةيراجلا كلام لجرا ةمأ نطب ىف امل كلذب رقأ نإو ؛ كلذ ىف مصخلا هيلو وأ

 قنأو اركذ نيدلو تدلو نإف ٠ ناكام ءىش رهشأ ةتس نم لقألاح ادلو ةأرلا تدلواْنِإ 4 نال

 ادلو تدلو نإف امهنم ىحلل هلك هبرقأ امث اتيمو انح نيدلو تدلو نإف « نيفصن امهنيب هبرقأ ان نيشنأ وأ نيركذ وأ

 رارقإلا طقس رقأ موي نمربشأ ةتس لكل نينثا وأ ا> ادلو تدلو نإ اذكهو « هنعرارقإلا طقس نهتيم نيدلو وأ

 قلخ دق رشبل عقو هنأ تماع اذإ رارقإلا زيجأ امنإو ( قفا لالا ) ءىشب رقأ نوكي الف هرارقإ دعب ثدحم دق هنأل

 زلاج رارقإلاف رهشأ ةتس دعب رخآلاو رهشأ ةتس لبق امهدحأ « نطب ىف نيدلو اهلخل رقأ ىللا.ٌتدلوف لمحلارفآ اذِإَو

 برضف ةأرما نطب ىف امل رقأ اذإف هنكح هدعب جراخلا محو رهشأ ةتس لبق هضعب جرخ دق دحاو لمح امينا اعبي

 تبث رارقإلا لبق قلخ هنأ ملعب امب هتقلأ تناك نإف تام مث ابح هتقلأ نإو « رارقإلا طقس اتيم انينج تقلأف اهنطب لجر

 باوصلاو خيسانلا نم فيرحت هلعلو اندنع ىتلا لرعالا اذك خلا نمز وأ نونجم هب رقأ ول كلذكو: هلوق )١(

 ٠ » هححصم ها رحو « خلا ىمذ وأ ىسوجمل .
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 رقأ ام ىطعي نأ هل رقملا لأسف بهذ وأ ةضفك فورعم فنص نم هب رقأ ايئاغ لاملاب رقملا ناك نإو ( قفا: لالا )
 رقأ ىذلا هلا نم كانيطعأ تئش نإو هب وه ىذلا دلبلا اح ىلإ كل بتكن وأ ه.دقم رظتناف تئش نإ انلق هب هل

 رقي ل نإو كانيطعأ 6 لضفلا تيطعأ هنم رثك أب كل رقأف ءاج نإف كيلع هنأب دبشأو لاملا مسا هيلع عقيام لقأ هيف

 ىلإ هبسني لو لام لاق نإو لام مسا هيلع عقيام لقأ كانيطعأ دقف كدحج نإ كلذكو تيفوتسا دقف هنم رثك أب كل

 ناك نإ اذكهو لاق ءايشألا لقأ هلام نم ىطعيو هتثرو فلحتف تو وأ فلحو اذكه لوقي نأ الإ هطعن ملءىش

 نولغلاو بئاغلا لعجبو هوجولا نم هجوب هب هل رقأ امث ءىربام ىعدملا اذه ىلع فلحمو هلقع ىلع بلغف ارضاح رقما

 نإ هتجح ىلع تيملا ةثرو لعجأو تام مث اذه هل رقأ نإ اذه لثمو ( قفا لالا ) هل تناك نإ هتجح ىلع هلقع ىلع

 ىعدي نأ الإ مهفلحأ الف تملا ةثرو هل فلحم نأ هل رقثلا ءاش نإو ( قفا لال( ) هب هل رقأ امف ةجح تيملل تناك

 . هتيطعأ ام رثك أ ءىشب هل رقأ مهابأ نوملعي ام مهتفلحأ هاعدا نإف مهماع

 دودحم ءىشب رارقإلا

 لام فرعي وهو رآ لجرل نالف لام نه رثك أ ىلع نالفل لجر لاق ولو : ىلاعت هللا هنحر ( فا: لالا )
 هيدي ىف ام فرعي وهو لاملا نم هيدب ىف امن رثك أ! ىلع هل لاق وأ هفرعيال وأ هلام نم رثك أ ىلع هل لاق ىذلا نالف

 نالف لامو ريثك لالهلاو لالح ىلع هلام نأل رثك أ تدرأ لاق نإف هلوق نع هلأسأو ءاوسف هفرع.ال وأ لاملا نم

 هنأل رثك أ ىلع هل تلق لاق ولو هئاقب ةلقل ليلق ايندلا عاتم نأل ليلق وهو مارح هلام نه رثكأ ىلع هل تلق ىذا

 الو ددعلا ىف رثك أ دارأ ام هني عم هلوق لبيف هفلتي هنأل هيديىف امو نالف لام نم ءاقبلاب رثك أ وبف قبأ ىدنع

 011 لاق رلو ريثك لام ىدتعا هل لاق ىذلا لم وبف بلغ وأ سرخ وأ تام نإو لوألا لوقا لثم ناكو:ةمسقلا ىف

 نالف ديىف ام ددع نأ هماع نأىف لوقلا ناك لاملا نم نالف دب ىفام ددع وأ لاملا ن٠ هيدي ىف قبام ددع نم رثك أ ىلع

 فلح ريشع دحأب هل تزرقأف مارد ةريثع لاملا نه هدب ىفام ددع نأ تماع لاق ولف هني عم رقملا لوق اذك لاما نم

 لاق امب رثك أ همزلأ مل مرد فلأ هدي ىف نأ لع دق هنأ ًادوبش هل رقملا ماقأ ولو هلوق لوقلا ناكو هنم رثك أب هل رقأ ام

 نأ وأ هل لاق هنأ ةنبب ماقأ ول كلذكو هريغل نوكستو هدي نم جرختف افلأ هدب ىف نأ ملعي هنأ لبق نم 22تماع نإ

 هبذكيو دوبشلا بذكي دق هنأل هلوق لوقلا ناك هلام نم رثك أ ىلع هل لاقف مثرد فلأ هل نأ دبششن هل اولاق دوهشلا

 انطحأ ام الإ هميرغل امث همزلي الف كله هلام نأ مبقدص ول ملعب دقو مهءالكب كلذ لصتا نإو لاملا نم هل نأ ىعدا اع

 اذكهو . هلوق لوقلا ناك « اسولف اهددع نم رثك أب هل تررقأف رانيد فلأ هل نأ تماع دق لاق ولو هب رقأ هنأ

 فلأ كيلع ىل لجرل لجر لاقولو هني عم هلوق لوقلا ناك هريغ وأ ةطنح بح اهددع نم رثك أب تررقأ : لاقول

 ربَغو ءىدرلا بهذلا ىف لوقلاف ايهذ رانيد فلأ نم رثك أ هيلع ناك امم رثك 1 بهذلا نم ىلع كل لاقق رانيد

 رانيد فلأن م رثك أ همزلأ مل كلام نم رثك أ ىدنع كل لاقف رانيد فلأ كيلعىل لاق ناك ولو رقملا لوق بورضملا

 رانيد فلأ هل نأب هبذكي دق هنأل سلفو مثردوأ رانيدنم لقأ هتمزلأ سلفوأ مثردوأ رانيد لاق نإف ؟ هلام كهل تلقو

 َتِلَع دق لوقيىتح كلذ همزلأ الو ةنيبلا بذكم دق هنأل لبق وأ ةنيبلا دوبش دعي رقأف كلذب ةنبب هل تدهش ول كلذكو

 مسا هيلع عقيام لقأو لاق ءىش ىأ هتءزلأ ءىش ىلع هل لاق نإو ابهذ اهنم رثك أب تررقأف رانيد فلأ هل نأ

 د رفا اع قف

 )١( هححصم ظثأ اعط 2 لسا « كلح نأ 2 نع فرح هلعلو , لصألاب اذك « تماع نإ : هلوق .
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 فوصوم ريغ ءىشلاب رارقإلا

 الام تكلبتسا دق وأ ىدي ىف وأ ىدنع وأ لام ىلع نالفل لجرلا لاق اذإو : ىلاعت هللا هنْحِر ( قنانشلالا )

 ممردنملقأ وأ امهرد وأ ارانيد تدرأ لاق نإف دارأ ام لاسرو ءاوس اذهل كف اهظع ايظطع وأوادج ايظع لاك ذإ 0

 اريخد اريغص وأ ادج اريغص وأ اريغص الام لاق نإ كدكو هنيع عم هلوق لوقلاف هريغ أ نس كا مسا هيلع عقب امم

 (للق الإ ة 5ه ارخآلا ق' بدلا ا ةانحلا عاتم ام ىلاعتو كر رامت 0 لاق كابل هيلع ع اهعاتم نم ايندااىفام 6 نأ لق ند

 )» 0 هع اندتأ لدرح نم ة ةمح ال ان ناك نإو لحو زع هللالاَق باقعلاو باوثلا مظع هيلع عقي اهفامليلقو

 011! اذه نأل رثك الو للف ل و[ طسر 01 رع لل ل5 ناسك ريثك معسا هيلع عمي بذعو هيلع تنثأ اه لكي

 | 20 لإ ىدنع نالفل لاق ولو لق ا ىدنع هل لاق نإ اذكهو زوجأ هنم لقأ هنأ تفدو امف ناك ريثكلاىف

 هللاق ولو هل مزال لاملا لقأَف لام هدنع هل قب نوكي نأ الإ لام ىدنع هل لاق اذإ زوم الو اذكه ناك اليلق الام الإ

 للعلا 5 هنأآل رد لام نم تفصو 657 لكك نك نغم لام ىدنع هلو هفات لام ىدنع هلو رفاو لام ىدنع

 هل تلق ايح اذه رقملا ناك اذإف ( ىتف|:ةلالا ) ريثكلا فلتيو حلصأو هيف كروب اذإ ليلقلا ىمنيو ريثكلا ىنغي الو

 ائيش هيطعأ ال لاق نإف هتيطعأ ٠١ ريغب هل تررقأ ام هل فلحاو لام مسا هيلع عقب امه تئشام هل تررقأ ىذلا طعأ

 عنتما نإو هريغ همزلأ ل فاح اذإت هلي رك ان دل ردا ان لح و هناكم لام مسا هيلع عقيام لقأ هيطعي نأ ىلع هتربج

 ىنأ نإو ءىرب فاحنإف ىعدا ام ىلع فلخا لجرلل تلق ىعدا اذإف تببحأ ام عدا هيلع ىعذي. ىذلل تلق نيميلا نم

 كلوكن عم فلحب تح نإ اًئيش هطعأ مل فلحم مل نإو هتيطعأ فلح نإف ىعدملا ىلع نيميلا ددرا هل تلق

 ا ع

 )١( هححصم هلأ هرحف 6 نم دعب ءارحإو نأ ظفل طقس هلعلو اندس قتلا لرحلا ذك: هللا ماكحأ نم هلوق .

 مجارتلا ىف سيلو هل رقملا هب ذكسف ءىشب ناسنإل رقأ نم باب 0

 كبق نم ائيش ذخأيال هنأ سايقلا لاق ثراول ةثرولا ضعب رارقإ ركذ امل «ثيراوملا باب هف نييقارعلا فالتخافو

 ىج تسنلا تش مل اذإف هب اثوروم ناك سنلاب ًاثراوناك اذإ هنألهب هلرقأ ىذلا لثم قحلا كلذف هلعقحم هلرفأ اعإهنأ

 غييبلاب هل رقملا هدحجف فلأب لجر نمهراد عاب هنأرقي لجراا لثم كلذو اهب اثراو نوكي نأ زحن م هن'اثوووم لوكا

 وهو الإ هل اكلم تناك ابنا رمي مل هنأ كلذو ةلااكلم تراص ا رقأ 0 اهعئاب ناك نإو رادلا هطعن مل

 طقس اماذ ءىث اهم هيلع كولمم

 قوكتال هنأ اقلطم وأ اهوخمو ة ةنمع يكلم نانلا ك8 نأ ذأ هيلع نيدب 1 ول هنأ ىذتقي صنلا اذهو ىللاعت

 هللا هدبأ مالسإلا خيش '( انخيش لاق ) هل رارقإلا طقس هيلع ةكولمم نوكت ١

 رقملا دب ىف نيعلا كرتتو رارقإلا ءاغلإ مهدنع جحرألاو ةراوصأا هذغم ىف تادصألا تفلتخا دقو كلذك مكحاا

 ف روك دما /”للتلا "قلعت, ' دكت قاتلا (اذهو رارقإلا ءاقب ىلع ءانب هظفحم و  ىضاقلا هذا رخل

 هللا ىضز ىعفاشلا نأ رابتعاب روكذملا صئلا.نم.دهاش هل هفعض عم اذهو هذخأ ىلع هل قالا رب ثلاثلاو عنيبلا ضقن

 نيذللو رارقإلا ىغليال هلال هيلع ناك اذإف هيلعو هل نيبناخلا نم قلعت ايف نوكي ةروص ىف رارقإلا ىغلأ امإ هنع

 بيذكت نأل ال ثراول ةثرولا ضعب رارقإ اهيلع سيقيل عيبلا ةروص ىعفاشلا ركذ امنإ اولوقي نأ لوألا' اوحجر



 - هما 5
 دلل 1ك

 كام فا اك 01 ذل

 ةيآلا « ناعإلاب نكمطم هلقو هركأ نم الإ » لجو زع هللا لاق ىلاعت هلا همحر ( قنانتلالا ١)

 ماكحأ هنع تطقس هنع هللا عضو اماف هلام متعيو رفاكلا لتقي نأو ةجوزلا قارفك ماكحأ رفكللو (قنانلالاف )

 هيلع هتوبثب هككح نوكي امو هنم رغصأ وه ام طقس سانلا نع طقس اذإ مظعألا نأل هلك لوقلا ىلع هاركإإلا

 بلغتم وأ صل وأ ناطلس نم هنم عانتمالا ىلع ردقي ال نم ىدي ىف لجرلا ريصي نأ هاركإلاو ( ىفائةلالاث )

 برضلا هب غلي هب رمأ ام لوق نم عنتما نإ هنأ ةلالد هيلع افوخ فام هركملا نوكيو ءالؤه نم دحاو ىلع

 لوق نم هيلع هركأ ام ؟َح هنع طقس اذه فاخ اذإف ( ىفانةلالاف ) هسفن فالتإ وأ هنم رثكأ وأ ملؤلا

 دحاو ثادحإ وأ قالط وأ قتع وأ حاكب ارارقإ وأ دح وأ ق+ لجرل ارارقإ وأ اعبب وأ ءارعش لوقلا ناك ا

 غلي هنأ هسفن ىف عقي ال نكولو ( ىف|:ةلللاث ) همزلي ملهركم وهو ثدحأ اذه ىأف هركم وهو اذه نم

 ةسقن لع فئاخ ريغ هلعف هنأ رقأ ولو هنع طقس هنأ تفدو امت انش لعفي نأ عسإ مل تفصو ام ءىش هب

 وأ ديقلا لوط فاخف ديق وأ سبحلا لوط فاخف سبح نإو هريغو حاكنلاو قالطلا ىف هلك هنكح هتمزاأ

 هيلع هركأ ام هنع طقتس هب طقاس هاركإلا نأ تفصو ام ضع ديعولا نم هب عقوي نأ فاخف دعوأ

 وأ رارقإ نم ثدحأ ام هتمزلأ دبعوب هل ىفوي نأ فخم 0 هلعف دعب رقأف مح هل ائيش لعف ولو ( قئانتلالا )

 ىنلني مل هيلع تهرك أ امم تعنتما اذإ ىنأ تننظ لاقف دق وأ سلا لوط فاخف سبح ولو ( فا: ةلالاف ) هديغ

 امأف ( ىف[ علال ) لاق امم مثأم هيف امف هنع منألا طقس ال نأ تف ةبوقع ىناني مل وأ ةعاس نم رثكأ س

 سح ولو ( قناذتل الاف ) ضاختلا نم نقي ىلع ناكل ناك هركشلا 4 ىلا نأ لبق ئه هنع طقسيف مكحلا

 ملو كلذ دعب هل لقي ملو رقأن ىل- مث تابرعذ وأ ةبرعذ برذ ول اذكهو رارقإلا همزا رقأ مث ىلخ مث

 لاق هنع طقاش رارقإلاو برضلا ببس د, وهف رءأ هل ثدحأ نإو هءزا ائيش ثدحأف بيس هل فوخ هل ثدح

 ريغ هل هرارقإ ىلع ةنيبلا هل رقملا ىلعو هنيع م. هاوة لوقلاف هركم انأو اذكب كل تررقأ لجرل لجرلا لاق اذإو

 لبقيو ( قئانةل الاف اهرأ 5 اك م نأ الإ ةكرا 2 أ نأ ردا كلر هيفو ( عيرلا لاق ) هركم

 سود وهو نالفل رقأ انالف نأ نادداش دهش اذإو 0 ريغ 1 اودمش نإو اسود ناك اذإ هلوق

 نأ الإ ةنمع عم هلوق لوةلاف ناطاساا هارك إل وأ سرحاا منا تررقأ هيلع دوهشما لاقف اذكب ناطلس ىدل وأ اذكب

 هل رقأ ام بيش "سوبحم الو هركم ريغ رقأ هنأ اودرش نيح فاخم الو هركم ريغ ناطلسلا دنع رقأ هنأ ةنيبلا دهشت

 . هفرعأ ال لاقف هارك إلا باتك نع عيرلا لئس هاركإإلا باتك ىف هصنب عوطوم اذهو

 رارقإلا عاج

 نكينعم ةنرفأام لمتحا اذإف ىنأملا نين الإ ارارقإ ادحأ مزلأ نأ ىدنع زوج الو :ىلاعت هللا همحر ( قناتئلالا (

 قالّذكو لاق 1٠ رهاظ ريغ ىلقلا ىلإ قس نإو انيب هيرقأ ام رهاظ الإ ةمزلأ الو هلوق لوقلا'تلعجو'لقألا' هتمْزلأ

 سلا فال ىلع برم دق للحراا نأل بيساا فال لمت رهاظ هءالكل ناك اذإ هب رقأ ام ببس ىلإ تفتاأ ال



0 
 ىف دابعلا ىلإ اودؤي نأ لجو زع هللا نيبو مهنيب امف مبمزايو مكحلا ىف قتعلا دعب الو غوابلا دعب كولمملا الو

 هلقع ىلع بولغملا رارقإ :

 ىلع ةبلغلا لاح ىف رقاف هلقع ىلع بلغف ء ضرملا ناكام ضرم هباصأ نم : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا )

 هنرش وأ هلك أ ءىثب ضرملا كلذ ناك ءاوسو كلت هلاح ىف هلع ضرف ال هنأل طقاس هب ركأ ام لك ىف ءرازاف

 ![قعسرادس وأ ا لد ترس ولو ( قفا لال ) هببس ام ىردي ال ضراعب وأ هلقع بهذأف هب ىوادتيل

 ام مآ وهو الالحو امارح هيلع نألو ضئارفلا هءزلت نمم هنأل نييمداللو هلل ام لعفو هب رقأ ام همزل ركسف

 رخلا برش ىف برض مسو هع هللا ىلص هللا لوسر نألو عنص ام هنع طقس الو مرحلا برش نم هيف لخد

 عند مف هل فذال هنأل هرارقإ همزلب مل 0 2 هلّدع بهذأف ارح ا 0 نمو ( قناتثلالاف (

 الو هلل ال « لاح دح كلذ ىف ه.زلي مل هلقع ىلع هبلغ رض لاح ىف اعيش لعف هنأ هتحص ىف رقأ ولو (قفانةلالاف )

 ىلولو انزلا ىف دحالو عطق الو صاصق همزاب الف ىنز وأ هنذق وأ هقرس وأ هلتق وأ الجر عطق هنأ رقأ نأك نييمدالل

 ءىث فوذقمال سيلو ةقرسلا ةميق ذخأِب نأ قورسملل كلذكو شرألا هلام نم ذخَأِي نأ ءاش نإ حورجملا وأ لوتقملا

 هتبلغ لاح ىف رفأ ول هنأ ىرت الأ فلتخمال رغصاا ىف اذه نم عنص هنأ رقأ اذإ غلابلا اذكه مث فذقلل شرأ ال هنأل

 دعب هرارقإف هندب ىف ناكام نود هلام ىف ناكام هنم تذخأ ةنيب هيلع هب تماق مث هنع هتلطبأف هرغصو هلقع ىلع

 دح هتمزلأ غلاب كولمت وهو ايش اذه نم لعف هنأ ةيرحلا دعب رقأ ولو هلع تماق ول ةنيب نم رثكأ غولبلا

 عطق وأ هرارقإ لبق دحم ل اذإ ةنس فصن هتيفنو نيسمح هتددح انزوأ نيءبرأ هتددح افذق ناك نإف « هلك هيف كولمملا

 هنأب رقأ ول كلذكو .هلتق ل كلذكو شّرألا دخأ اهل صتقملا ءاشن' نأ الإ هنم تصصتقا اذ هل 01

 ةلصخ ىف رحلا فلاخم هنأ الإ صاصقلا هتمّزلأ قتعأف كوامت وهو كوامم ىلع ىد ول ةنأل هن شفي كرا 0

 هتلقاغ نود هلام ىف اهلعجأف أطخ ةيانحب لجراا رقي اك رارقإب هنأل قتعأ اذإ ةسْمن هانإ هتمزلأ لاكن 1

 هنأل ةيانجلاو ىنج موي هتمبق نم لقألا هدس تءزلأ كولمت وهو هقنع مزلت أطخ ةءانحب ةئيب هلع تساف راو

 .٠ هعب نود هقتعب لاحف هقتعأ

 ىلا رارقإ
 هريغوأ هلام ىف قح وأ دال وأ لحو زع هَل دح نم ىص'ا هب رِقأ امو : ىلاعت هللا همحر ( قثنان لالا

 زوحب الو اح وأ ناك نم هلو وأ هوبأ هب هل نذأ ةراحتالا ىف هل و ىصلا ناك'ءاوسو هنع طفاش هرارقإف

 اذإ هرارقإ تزجأ ولو خوسفم هعببو هؤارش كلذكو هنع طقاس هرارقإف لعف نإف ةراجتلا ىف هل نذأي نأ كاحال

 هنم صققأف 0 د هدحاق الحر فذقيف را وأ ههزلأف هتأرعا قالطب هوبأ هل ندا نأ تزدحأ ةراجتلا قف هل نذأ

 ةراجتلا ىف هسأ رمأو هبأ رمأب هلعف ءىث هنأل ةراجتلا ىف هل نذأ ول هرارقإ نم همزلب نأ ىلوأ هش امواَدَظ ل |

 . لاحم غلابلا مزلي ام اذه نم ءىث همزابال نكلو هنبعب رارقإلاب نذإب سيل



 ويح
 امف امبمزلبو ايندلا ىف حلا ىف هدعب الو رجحلا لاح ىف امهنم ادحاو مزلي مل املاومأىف ناروجحلا نارحلا هب رقأ امو

 رارقإلا كلذ ناك ةجو يأ نم ءاوسو هب هل ارقأ نم ىلإ رجحلا نم اجرخ اذإ هتيدأت لجو زع هللا نيبو امهنيب

 02 وأ ءارث وأ هف صاصق ال ذمع وأ طخ ةيانحم ارقي نأ لثم كلذو .لاح املاومأ الإ مزلب ال ناك اذإ

 صاصق هيف دمعب ارقأ اذإو ( ىف(ةلالا ) محلا ىف امهنع طقاس كلذ لكف لام كالهتسا وأ عب وأ

 امبسفتأ ىف اضرف امهلع نأ لبق نم املاومأ نم كلذ ذخأ ءاش نإو صاصقلا ءاش نإ صاصقلا ىلولو امهمزا

 صاصقلا وفعي نأ صاصقلا ىلول نأ ىلع لد صاصقلا هللا ضرف اماف صاصقلا لجو زع هللا ضرف نم نإو

 صاصقلا ىف رايخلا ليتقلا ىلول ناكو هب ارقأ ام نيغلابلا امبلع روجحلا مزلف ةنسلا هيلع تلدو لقعلا ذخأيو
 ليتقلا ىلولف صاصق ابف سفن وأ حرج نم هب رقأ امف غلابلا دبعلا اذكهو هناكم هذخأي لام ىلع هوفعو

 دسلل الام دبعا ناك نإو دبعلا قنع ىف لقعلا نوكي نأ ىلع صاصقلا وفعي وأ هنم صتقي نأ حورجملا وأ

 ءىث اهنم ةيدوعلا لاح ىف همزلي مل أطخ وأ ابف صاصق ال ادمع ةيانجب دبعلا رقأولو ( ىفانةلالاف )

 سيل امت هريغ وأ لتق وأ بصغ نم ناروجحلا هب رقأامو ( ىتفإ: :لا]ف ) هلام ىف ام اموي قتع اذإ همزلبو

 هءزليو ةيدوبعا لاح ىف دبعلا نع لطبيو لاح لكب نيرحلا نيروجحلا نع لطيف اعم امهنع لطب دح هيف
 ىرجح ةبج نماال ةيدوبعلا لاح ىف هل كلل« هنأل هنع هتلطبأ امنإ هنأل قتع اذإ اهب رقأ اا ةيانجلا شرأ

 لقاعلاو اف هل نوذألا ريغ وأ ةراجتلا ىق هل نوذأملا دصلا هب رقأ ام ءاوسو ( ىف ن:لالاو ) هلام ىف رحلا ىلع

 نذأو 50 امف دبعاا هب رقأ ام الإ ءىش لك نم هلقع ىلع بولغم ريغ اغلاب ناك اذإ رصقملاو ديبعلا نم

 اعم اوعطق عطقلا اهلثم ىف ةقرسب دبعلاو ناروجحلا نارحلا رقأ اذإو ( ىفنانثلالاف ) ةراجتلا نم هيف هل

 رجحلل نيروجحلا نع مرغلا تلطب ولو ( ىف: ءلالاف ) هقنع ىف دبعلاو املاومأ ىف ةقرسلا مرغ نيرحلا مزاو

 اورقأ ولو ( قنا ةلا]| ) اعم الإ ناقحم الو اعم الإ نالطببال امهنأل امهنم ادحاو عطقأ مل هتبقر ىف رقي هنأل دبعلاو

 دبعاا نعو املاومأ نه ناعونمم امهنأل نيروجحلا نع اعم مهنع اهتلط.أ اهف عطقال تغلب ام ةغلاب ةقرسب اعم

 هايإ همزلأ اكمابإ  هتمزلأ هتدر لاح ىف ءالؤه ن. دترملا هب رقأ ام اذكهو هندب ىف دح الب هقنع ىف رقي هنأل

 . ةتدر لق

 يلا علب 1 نم رارقإ

 لكتسي ملو ءاسنلا نم ضدحلا الو لاجرلا نم. حلا غاب مل ن. رقأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قاتلا )

 بطاآخ امإ لجو زرع هللا نأل هنع طقاس هلك كلذف هلام وأ هندب ىف ىمدأل ق- وأ هلل قع ةنس ةرششع سمح

 لوقااو تابثإلا ىلإ اذه ىف رظنن الو ( قنا( ةلااث ) نيغلابلا نيلقاعلا ىهناو ردألا اهبف تلا ضئارفلاب
 لكتسي ملو ملتحا دقو لكشملا ىثنخلا رقأ اذإو ( ىف( لال ) ىعدملا ىلع ةنيبلاو غلبأ مل لاق نإ رقملا لوق

 كلذكو ةنس ةريثع سمح غاب, قح هرارقإ هءزلي الف لكشم وهو ضاح نإف هرارقإ فقو ةنس ةرشثع سمخ

 رارحألا ىف ءاوس اذهو ء ةنس ريشثع سمح لكتس قح لاح لكّشملا ىتخلا رارقإ زوج ال متحم ملو ضاح نإ

 ىصلا لوق لوقلاف تغلب دق ىصلا وأ كولمملا لاقو غلب مل ىصلا وبأ وأ .كواممللا دس لاق اذإ ,كلاملاو

 لعااو هب زقأ ول هنأ ىرت الأ « هوبأ هقدص ولو هلوق لبقي مل لاق ام هبشي ال ناك نإف لاق ام هبشب ناك اذإ كولمملاو

 رحلا هءزلأ ل لاخلا هذه ىف هنع هتلطبأ اذإو هرارقإ لبقأ نأ زحب مل ةرشع سمح غلبي ال هلثم نأ طيح



 ين
 نأ لاملا هيد ىف ىذلا ربحت مل لاملا بر ىلع انيد ةلكولا ىعدا ىذلا اذه ىعدا ول كلذكو كلذب هيلع ةنيب موق

 لخارلا َلِجْرْلا لكو اذإو هريغ ىلغ 'ءزارقإ زومم”الو هزيغ لعافت# رارقإ هب ءايإ ةزارقإ لأ كلذذ الإ

 نم مصخلا سيلو « هع. رض مل وأ مدخلا هعم رضح اليكو هلءجو ةلاكولا ىلع هتنيب ىضاقلا تبثأ ءىثب ىضاقلا دنع

 هنأ لبق نم ةزئاج ريغ ةلاكولاف اذه ىلع دزي ملو هل' ريثكو ليلق لكب هلكو هنأ 'لجرل لجرلا دبش اذإو .ليبسب اذه

 نأ زحب مل اهريغو ىناعملا هذه لماحم ناكاماف هريغو ريثكلاو لياقلا عفديو هظفحمو زيتكلاو ليلقلا عيب ةلكو

 لبقأو ( قفا: للا ) كلذ ريغ وأ ةرامعوأ ةموصخ وأ ةعيدو وأ ءارنث وأ عب نه تالاكولا نيب ىتحالكو نوكي
 دنع لكو هنع هللا _ىضر ىلع ناك دقو ردع نيغو رذعلا ىف ,ءاسنلاو لاحرلا نم رعالا 0 0

 ىأ نب ليقع رفعج »نب هللا دبع لبق ,لكوي ناكو نائع كلذ ليقف رسضاح: لعوا رفع نب كد

 ناطيشلا نإو:امحق ةموصخلل نإ لومي ىلع ناكو .ركب ىلأ دنع لعلو رمع دنع هلكوي ناك الإ هسحأ آلو بلاط
 ١ 2 )اه رضحم

 ارهاظ ناك اذإ هرارقإ زوجي ام عاج

 ودغي نأ اسينأ رمأو هنحرف انزلاب ٍدسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع زعام رقأ : ىلاعت هللا همحر ( قفانغلالاف )

 هللا مح نم تفصو ام ىنعم ىف اذه ناكو ( ىف[ ةلالاك ) « اهمجراف انزلاب تفرتعا نإف » لجر ةأرعا ىلع

 ىلع نيبولغملا ريغ نيغلاباا ند رقأ نمث ء هسفن ىلع نيءأ هنأو'لوقلا ند ربظأ ٠١ هيلعو ءرمال نأ ىلاعتو كزابت

 ناك ارح .رارقإلا كلذ همزل عطق وأ برض وأ صاصق وأ لتق وأ دح نم هندب ىف ةبوقع هب همزلب ءىثب مطوقع

 امف هنع :هرارقإ طقس الو هندب ىف ضرفلا هلع نمت ءالؤه لكنأل هلع روجحم ريغ وأ ناك اروجحم اكولمت وأ

 ةمزلي ءىثب ةندب ىلع فلتلا نأل هريغل الام ناك نإو دبعلا نع الو:هندب ال هلام ىف هلع رج اهإ ةنأل هندب ىف ةمزا

 ثريأ دقو. 'افالخ ”ىضرأ نم هنف“ تعش اذعأ نأ هيف ملعأ ال ام اذهو ةالصال ءوضولا هءزلي ا ضرفلاب

 ئمدال هللا هجوأ+ ىني وأ هن .ىلا اذه ناك ىاودو عطقت ةقرسلاب رقأ ديعب اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع

 « هب ارقأ 5 اميمزل هب ارقأ هجؤ ىأب 'امهلاوهأ ىف نيروجحملا ريغ ناغلاباا نارحلا هب رقأامو ( ىف: ءلالاف )

 هحالص ودبي نأ لبق رالا عبي باب ىف نييقارعلا فالتخا فو 2(
 ناك هللا همحر ةفنح ايأ نإف ةئيسنلاب هعابف ةئيسنلابالو دقنلاب مس لو هعيبب اعاتم لجرلا لجرلا ىطعأ اذإو لاق.

 هعفدي ىتح عاتملا ةميقل نهاض رومألاو زئاج عببلا لوقي ىلإ ىلأ نبا ناكو فسوي ابأ ىنعي ذخأي هبو زئاج وه لوقي

 لقأ ناك نإو عاتملا.بر ىلع لضفلا كلذ درب هنإف ةمّقلا نع لضف هو ىرتشملا دنع نه نمثا جرخ اذإف عاتملا برا

 لجرلا عفد اذإو ( قفا لالا ) ءىشب عاتلا بز ىلع عئابلا عجرب لو ةيضاملا ةميقلا ريغ نمضي مل ةميقلا ند

 اهعاب نإف دقنلا ىلع عيبلاف .ةئيسن وأ دقن نم تيأر امب الو ةئيسنب الو .دقنب لقيملو اهعب لاقق ةعلس لجراآ لإ
 نأءاش نإف اهتميقل نماض عئابلاف تتاف نإف دقنب الإ عبي نأ هلكو ام هللاب فاحب نأ دعب عيبلا ضقن هل ناك ةئيسنب

 عئابلا ىلع ىرتشملا عجر ىرتشملا نمض نإو ىرتشملا ىلع عئابلا عجرب مل عئابلا نمض نإف هنمض ىرتشملا نمضي

 ناك اذإ اهفلتأ ىتلا ةعلسلا ةميق نم همزل اماالإ هنم ْذْحَأِي مل هنأل « هب ابعاتبا امع ةعلسلا بر هنم ذخأ امم لسضفلاب

 ١ متيمابف عيل .
 ( نعلم
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 ةنم لقأ وأ اذه ىف الإ رابتلا فرعأ الو ء ةدساف امبنبب ةكرشلاف هريغو لالا بسب هوجولا -نم هجوب ادافأ ام

 نأ بغا نم اذه' ىلع اطراشن ول تءأرأ ءامهني نروكف آزتك امهدحأ دجف مجرد قئاع نالجرلا كرتشإ نأ

 ]ها وأ لمع نمالام دافاف لمع ىف هسن رجأ وأ, ةه هلا بهو الجر تيآر وأ ؟ زوم ناك 1 لام . اطلاخت

 . ©2اده نم لقأ اوركنأ دقل ؟ اكي رش هلف هل رخآلا

 ةلاكولا

 لكوي نأ ليكولل سلف ةلاكوب لجرلا لجرلا لكو اذإو : لاق ءالمإ ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )
 نأ هلو لاق نإو هربغ ةلاكوب ضري ملو هتلاكوب ىضر لكوملا نأل اهدري لوأ ةببغلا دارأ وأ لكولا ضرم هريغ

 رمي نأب هلكو هنأ ةلاكولا ىف هل لقي لو ةلاكو 57 لح )| لكاو اذإو لكارلا اح هل كلذ نك يار نم لك

 مل مف اليكو نوكي الف هب هلكوي مل هنأل لطاب هلك كلذ نم لعف اه لعف نإف به- الو ءىرب, الو حلاصي الو هيلع

 وأ دللأ رضح اذإف' ةنيبلا تينثت ىلع ةلكولا تلبق صاصق وأ هل دح بلطب لجرلا لجرلا لكواذإو هلكوي

 وفعيو صاصقلا لطييف هلزعي دق هنأ لق نم هل صنقملاو هل دودحلا رضحم ىتح صصقأ ملو هددحأ مل صاصقلا

 00 0 21| ةقدصو هب هلكو لالا بحاص .نأ رك دق .لحر ءاجق هدنع وهو لام لجر ىلع لجرل ناك اذإو

 01 لك هناي أملا بحاص رق نأ الإ ءىش للملا ن. "أرب مل هيلإ هعفد اذإف هيلإ هعفدي نأ ىلع هريجأ مل للملا

 نييقارعلا فالتخا ىف مجرتو 00

 هريغو قتعلاو ةكرشلا باب
 نإف 00 رثك ارخاللو مثرد فلأ امهدحألو ةضوافه ةكرشنالجرلاكرتشا ذإو : هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 الاكإو 5[ ةطاوافم هذه : لوقي ىلل ىنأنبا ناكو ؛ ذخأب اذهبو ةضوافع هذه تسيل لوي ناك هللا هحر ةفينخ ابأ

 ةضوافلا ةكرسث نكتمل نإ الطابْنّوكي ايندلا نه ايش فرعأ الو طاب ةضوافملا ةكرشو ( ىف| لال ) نافصن امهنيب

 ٌلوَس ىلإ ةكرشلاهذهو هبسأبال اذبف حبرلا ماستقاو هينلمعااولاملا طلخ ةضوافملا نادعي نيكي رش انوكي نأ الإ الطاب

 قزر آمو ةححص ةكرشلافىنعملا اذه امهدنع ةضوافملا نأ اطراشنتو ةضوافم اكرتشا اذإف نانع ةكرشامل نيبقرسملا ضعب

 امعزنإو هبحاصنود هل وبف كلذ ريغ وأ ةبه وأ زنك وأ ةراجإ وأ ةراحن نم هيف اكرتشا ىذلا لاملا اذهريغنهامهدحأ

 000 01 ذاق مريع وأ لاما بيسي هوجولا نم هجوب .ادافأ ام لكبف نيكررش انوكي نآب امهدتع ةضوافملا نأ

 تيأرأ امهنب نوكسف انك امهدحأ دجف مهرد ىتئاع نالجرلا كرتشب نأ هنم لقأ وأ اذه ىف الإ رامتلا فرعأ الو

 ىطعمل الو ىطعملل نكي ملاه ةيطع هنأل زومال :اولاق نإف ؟زو+ ناك أ لام اطلاخت, نأ ريغ نه اذه ىلع اطراشن ول

 بهو الجر تيأرأ زوحمال نكي ملام عبق اهي هودع نإف ؟ اه اكرتشا مثر د قئام نع هزيجنفأ امهنم دحاو هماعب ملامو

 ااذ ٠ الك اوركن [.دقل ؟ ارش اهيف هلرخآلا نوكنأ ةبهوأ لمع نم الام ' دافأف لمع ىف هسفن رجأ وأ ةبه هل

 نم عناص رقأ اذإو ةضوافم ةكرش الو ( ىف: لالا ) : هلوأ ىفو « ةكرشلا باب » رارقإلا مجارت ءانثأ ىف مجرتو

 هكيرمش رقي نأ الإ هكبرش نود هيلع كلذف بوثب لجرل رقأ لاسغ وأ فخم لجرل رقأ فاكسإ ءىشب لجرل هتعانص
 رارقإو هبحاص نود هسفن ىلع رقي امنإف رقأ نيكيرشلا ىأو ةضوافم تسيل ابلك ةكرشااف نيكيرش اناك اذإو هعم

 . ءاوس هل كبرشال نمو كيرشلا

 ةبرولا هذه ىل نحطا لوقي نأ لثم كلذو ك.رش وهو ءىمث ىلع اريجأ نوكي نأ زوحمالو : ةنبازملا باب ىفو
 , ها كلذ هبشأ ام وأ عبر اهنم كلو



 عب
 ةكرشلا

 نإ الطاب نوكي ايندلا نم ائيش فرعأ الو لطاب ةضوافملا ةكرش : لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( علا انربخأ )

 اذبف حبرلا ماستقاو هيف لمعلاو لاملا طلخ ةضوافملا نادعي نيكيرش انوكب نأ الإ الطاب ةضوافملا ةكرشش نكت 1

 ةصوافملا نأ اطراشتو'ةّصواغماكرتشا اًذِإو نانعا ةك رشا امل نيمرشملا ضعي لوس ىلإ ةكرشلا 200 سأبال

 ةراجإ وأ ةراجن نم هف اكرتشا ىذلا لاملا اذه ريغ نم امهدحأ قزر امو ةحيحص ةكرشلاف ىنعملا اذه 1

 لك ىف نيكيرش انوكي نأب امهدنع ةضوافملا نأ امعز نإو هبحاط نود هل ويف كلذ رغ وأ ةلعَوا 3

 اذإو ةرطاخلا نم وهف هفرعي ملام امأف نماضلا هفرع اب نامضلا هءزلب امتإو انامض اذه نكي مل اذكه اذهح

 ناك اةفحن انأل نإف 000 اللق الو ائيش الو ءافو تيملا كرتي لو هامسو هتوه دعب تيم نيد لجرلا نمد

 لاقو دخان هيو ماض ليفكتلا كوه لل ىنأ نبا ناكو ىوت دق نيدلا نآلي ليفكلا لع 0 1

 4 0 عي نماض وهف ءافو كر ناك نإو كرتام ردقب 0 نمض .ائيش كرت نإ ةفينح وبأ

 مل وأ ائيش تبملا كرت مزال هل نامغلاف وه نا فرعيو هفرعي ام دعب تملا نيد لجرلا نمض اذإو ( ىف[: ةلالاف )

 فورعم اهنأل ةلطاب هتلاقك لومي ناك' ةفشضحت انآ نإف ةلافكب ةراجتلا ىف هل نوذالا كلا ل3 0

 اذإو ) قنا: ثلللا ةراجتلا نم ا 0 هلاك لرد لأ ىنأ نبا ناك حاب هبو فورعلملا هل زوحم سيلو

 هعتم انك اذإف لام بسكال لام كالهتسا ةلافكلا نأل ةلطاب .ةلامكلاف ةلافكب ةراجتلا ىف هل نوذإلا 200

 ( ىعفاشلا ركذو ) رثك وأ لق ائيش هلام نه مرغيف لفكستي نأ هعنع كلذكف رثك وأ لق ائيش هلام نم كلهتس؛ نأ

 .مهضعب نم مهضعب نيبتاكملا لمحت هب دارملاو ىلاعت هللا ءاش نإ هعضوم ىف كلذ ىتأسو ةباتكلا مجارتىف ديبعلا ةلامح

 رخآلا دحجف لام وأ سفنب ةلافك لجر ىلع لجر ىعدااذإو ( قنا: ةلالاف ) : تانيبلاو ىوعدلا ىفو

 نيميلا تدر نيميلا نع لكن نإو ءىرب فلح نإف نيميلا ركتملا ىلعف ةنيب نكي مل نإف ةنيبلا ةلافكسلا ىعاملا ىلع نإف

 ىلع ةفينح وبأ لاقو « ةفيعض سفنلاب ةلاقكلا نأ ريغ هنع طقس لكن نإو هيلع ىعدا ١م ههزا فلح نإف ىعدملا ىلع

 . ةلافكلا هتمزل لكن نإو ءىرب فلح نإف نيميلا ركنملا ىلعف ةنيب نكي مل نإف ةنببلا ةلافكسللا ىعدم

 لوقت انإف ةنع هللا ىضر ىعفاشلل لبق لجر سفنب لفكتف لاع لفكتيال نأ فِلح نم .: ناي مجا 0

 نإو هيلع ثنح الف هلع لامال نأ هتلامح ىف ىنثتسا نإ هنأ لجر سفنب لفكتف ادبأ لام لفكتي ال نأ فلح نمي

 لجر سفنب لفكستف ادبأ لاع لفكتيال نأ فلح نمو ( قفا لالا ) ثناح وهو لاملا هيلعف كلذ نكتس مل

 نع ةلافكب هل لكولل لفكتف ادبأ ةلافكب لجرل لفكتيال نأ فلح نميف لوقن انإف لاق لاملا ريغ سْفنلا نآل 2 © ١

 هنأ ملعي ملو همشحو هئالكو نم لجرلا كلذ نكي لو كلذب لع نكي مل اذإ هنإف هيلع فلح ىذلل لبكو هنأ معي لو لجر

 ةلافكب لجرل لفكتبال نأ فلح اذإو ( قفا ةغلالا ) ثناح هنإف هنم كلذ لع نع ناك نإو هيلع ثنح الف هبيش نو

 اهيف اهللع هل نوكي ةلافكب لجرل لفكستيال نأ ىون نوكي نأ الإ معي مل وأ هليكو هنأ لع ثنحب مل هليكول لفكستف ادبأ
 كلذكو ثنحم مل فولحملا لام ريغ ىف لفك ناك نإو ثنح فواحلا لامىف هل ليكول لفكف اذه ىون نإف هسفنل ليبش

 ىهتنا . ثنحم مل« هنبا وأ هتجوز وأ هدلاول لفك نإ
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 نأل ةلطاب ةلافكلاف ةراجتلا ىف هل نوذألا دبعلا لفك اذإف. هكرتي لا وأ اثيش تبملا كرت مزال هل نامملاف
 انآ هع كلذكفا يك وأ لق اكيشا هلام نم , كلهتسي نأ هعنع انك اذإف لام :بسك ال لام كالهتسا ةلافكلا

 ةصيبق نعي معن نب ةنانك نع باير نب نوره نع ةنبيع نبا انربخأ  رثك وأ لق « ائيش هلام نم مرغف لفكي
 ىف الإ تمرح ةلأسملا ةصيق اي » لاقف هتلأسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تندأف ةلامح تلمح لاق قراخلا نبا

 هل لفك هنأ لجرل رقأ ولو ( قفا: لاو ) ثيدحلا ركذو « ةلأسملا هل تلحف ةلامح لمحم لجر ثالث

 ىلع الإ هل لفك ام هفلحأ ادحاو رارقإلا لءج نق امهنيب ةنبب الو رابخلا هل لوفكملا ركنأو رابخلاب هنأ ىلع كاع

 ةلافكلا همزلأ هرضي ام هءزلبف هرارقإ هلع ضعب هنأ معز نهو رام زوحن ال ةلافكلاو هأربأو رايخلاب هنأ

 اذإو زوجت ال رابخلا ىلع سفتلاب ةلافكلاو هيف رايخ ال تب ةلافك هل لعج دقل هل لوفكملا فاحم نأ دعب

 صاصق الو دحم ةلافكلا مزات الو هب لفك الام ىمس نأ الإ لام سفنلاب لفاكلا مزلي سيلف رايخ ريغب تزاج

 ةلافكلاف صاصقلا دارأ نإف دمع حورج ىف الجر مزل امب هل لفك ولو لاومالاب الإ ةلافكلا مزلت ال ةبوقع الو

 اراد لجر نم لجر ىرتشا اذإو لامع ةلافك اهمأل ةمزال ةلافكلاو هل وبف حارجلا شرأ دارأ نإو ةلطاب

 هل نمض هنأل ءاش نإ نءاضلا ىلع نمثلاب ىرتشملا عجر رادلا تقحتساف اهصالخ وأ اهتدبع لجر هل نمضف

 لوألا أربي ملو هسفنب رخآ اليفك هنم ذخأ مث هسفنب اليفك لجرلا نم لجرلا ذخأ اذإو ءلس لام صالخلاو اهصالخ

 . ل امهدلكف

 ندلاو ةلاجلاو ةلافكلا ىف نييقارعلا فالتخا ىفو 00

 ءاش امين دَحَأِب نأ كلاطلل لوقي ناك ةفينح ابأ نإف لجر هنع هب هل لفكف نيد لجر ىلع لجرل ناك اذإو

 نأ هل سيل لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو ذخأي اذهمو هأربأ دق هنأل هلاحأ ىذلا ذخأب نأ هل نكي مل ةلاوح تناك نإف

 ا ذك لالا نرك ا نأ الإ لاملا نم هأرثأ دقق لفكلا هنم لبق ثح هنأل اعنج ابق :لصألا هيلع ىذلا نحل
 001 نإ هَل نآك ةحاص نع الفك امبنم دحاو لك ناك نإو لصألا هلع ىذلا ىلع هب عجريف ليفكلا لبق
 لاملا برلف رخآ لجر هب هل لفكو لاملا لجراا ىلع لجرلل ناك اذإو ( قفا: ةلالاف ) اعيجج امملوق ىف ءاش اهأ
 01 0 دلل, ةلاتكلاا تناك اذإ هلام قوتس ىح اميثم دحاو لك ًاريبالو امهنم دحاو لكو امهذخأي نأ
 لجراا نم لجرلا ذَحَأ اذإو هلآ طرشش ملا نود هل طرعث ام ىلع ليفكسلا ذخَأِي نأ ميرغلل ناك طرمشب ةلافكلا
 ىنأ نبا ناكو « ْذْخَأِي هبو اه. نالفك امه لوقي ناك ةفينح ابأ نإ هسفنب رخآ كلذ دعب هنم ذخأ مث هسفنب الفك

 لجرلا نم لجرلا ذخأ اذإو ( قفا: الاف ) رخآلا ليفكلا ذخأ نيح لوألا ليقكلا ”ىرت,دف لاوقب. ىلبل
 ا )7 ١ ] رل] لثك اذإو هسفنب لفك امحالكف لوألا اربي مو .هسفنب رخآ اليفك هنم ذخأ مث هسفنب اليفك

 نامضلا هيلع زوجي ال لوقي ىلل ىلأ نبا ناكو 1 اذه و هل نماض وه لوقي ناك ةفينح ابأ نإف ىمسم ريغ

 |0117 كاكل] هب هل ىقق ام .نمضآ لجرلل لجرلا لوقي نأ وهو ىمسم ريغ الوب ائيش نمض هنأل كلذ ىف

 اذإو ( قفا الاف ) كوهجم وهف اذه ةبشأ امو دوهشلا هب كل دهش امو قح نم هلع كل ناكامو ءىش

 نكي مل نماض انأف اذه هبشأ ام وأ دوبش هيلع هب كل دبش وأ نالف ىلع ىضاقلا هب كل ىضق ام لجرلل لجرلا لاق
 تح ناك اماف هل دبش امت ءىمث همزلي الف هل دبشي الو هل دهشيو , ىضقي الو هل ىضقي دق هنأ لبق نم ءيثل انماض
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 ةلاوملا نأ لبق نم « لبحلا ىلع عجري نأ لاتحمل نكي مل هل ءىش الو تام وأ هيلغ لاحلا سافأف قملاب لجرلا ىلع

 هيلع هتدوع دندحتب الإ دعي مل هنع لوم“ ام ةلامحال ةفلاخم ةلاوحلاو دع. ل لوحم امو هريغ ىلإ هعضو٠ نم قح لوح

 . 200لاح لك لتحلا نود هلع لالا

 © الا 2

 ليلا تاف نيردلاب لجرلا نع لجرلا لفكت وأ لمحت اذإو : هللا همز (قناتةلللاث ) داق ( عيرلا انربخأ )

 ملو ليمخلاو نييدلا هيلع ىذلا ءىرب هلام ضيق اذإف هب هل لمح امب هذخأي نأ هيلع 202لمحتمالف نيدلا لع لك

 قحلا هيلع ىذلا تام ول اذكهو نيدلا لحن ىتح هنع اوعفد امب هنع لومحلا ىلع اوعخرب نأ ليلا .ةثرولا نكي

 . ةلاما ىف لاقو نيدلا لح ىتح هذخأ هل نكي ل هنع زجع نإف هلام نم هذخأب نأ قحلا هل ىذلل ناك

 لمتحلا تا نيدب لجرلا نع لجرلا لفك وأ لمحت اذإ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق (ناولس نب عيرلا انريخأ )

 نكي ملو ليمخلاو نيدلا هيلع ىذلا ءىرب هلام ضبق اذإف « هب هل لمح اب هذخأي نأ هنع لمحمللف نيدلا" لخ تا لس

 قحلا هيلع ىذلا تام ول اذكهو نيدلا لحن ىتح هنع اوءفد ام هنع لومحملا ىلع اوعجرب نأ 0

 اذإو ( نا لالاف ) نيدلا لحب ىتح هذخأي نأ هل نكي مل هنع زجع اذإف هلام نم هذْخأِي نأ قطا هل ىذلل ناك

 امهنم داو لكو .امسذخأب نأ لالا ترلف لح لحر هب هل لتكت لذا نع لك دل نك

 ميرغال ناك طرششب ةلافكلا تناك اذإف ةقلطم ةلافكلا تناك اذإ هلام ىفوتسإ قح امهنم دحاو لك أربب الو

 وأ نالف ىلع هب كل ىضق ام لجرلل لجرلا لاق اذإو هل طرشي ملام نود هل طرشام ىلع لفكسلا دحأب نأ

 ىضغي الو هل ىضقي دق هنأ لبق نم ءىشل انماض نكي مل « نءاض هل انأف اذه هبشأ ام وأ دوهمش هلع هب كل دش

 نامغ'ا مزلي اعإو انامذ اذه ٠ نكي  ادكه اذه ناك انلث' هوجوب هب ديبش اتا ءىق 1 الق هل دهعشي الو هل ديشيو

 وه نم فرعيو هفرعب ام دعب تلا نبيذ ل ل> را ١ نم اذإو 5 رطاخلا ٠ نه وهف هفرعي لام امأف نهاضلا هترع اع

 ندلاو ةلافكبلاو :ةلاوملا باب ىف نييقارعلا فالتخخا ىفو )0(

 دوعي نأ زجن مل لجر نع تلو اذإف « هريغ ىلإ لجر ىلع قح- لوحم اهنأ اهف لوقء٠ ةلاوهلاف ةلاوح تناكولو ٠

 ” لاخ لك للا نود هلع لاخلا دحانو 0 هتدوع ذيدحتب الإ هنع لوم ام هلع

 اما دا وكامل ةعرلا ىف

 الام كرت الو هلع لاحلا توع قى هلاحأ ىذلا ىلع عج ال لوقي ناك ةف.ن> ابأ نإف هلع للا سافأ اذإو

 قحلبو# ةلاوحلا ( ىف( |) فسوي ابأ ندي نخب هبو اذه سلافأ اذإ عجرب نأ هل : لوقي ىلل ىنأ نبا ناكو

 ءىش الو' تام.وأ هلع .لاتحلا نلقأف قلاب :لحتراا ىلع لجرلا لاخأ اذ ذإو ةلافكسلا ىف ركذو عج حري نأ هل سياف

 ةلاوحلاو دعي مل لوح امو هريغ ىلإ هعضوه نم قح لوحت ةلاوكلا نأ لبق نه ليحمل ىلع عجري نأ لاتحمال نك مل هل

 . ةلايحال ةفلاخم

 . ها ةلامخاو ةلافكلا لصألا ىف هيلع مجرت”لاقو « ىنقلبلا جارمسلا مجرت اذكه (؟)

 ةدحاو ةلأسملاو (هنعلمتحمللف» رطسأ دعب ىأسو « عضوملا اذهىف عسنلا ف اذكه « هيلع لمحتمالف : هلوق ()

 ٠ هححصم هبتك . حيحص لصأ نم باوصاا ررحف , نيعطوملا ىف َ



 ا
 ىلإ ريصي مثدحأ ناك اذإ مسقي امإ مسقأ مل اعي ممماع ررمغ'ا ناك اذإو « اوءاش نإ مهبيصن نيرخالل تعنجو مسقلا

 7 602تلق نإو ةعفنم

 ةلاوتشملا

 كلام لاقام لعأ ىلاعت هللاو اندنع لوقلاو لاق ءالمإ ىمفاشلا انريخأ لاق ( ناملس نب عيرلا انريخأ )

 ليلا ىلع لاحلا مجرب مل تام وأ هيلع لاحلا سلفأ مث هل قحب لجرلا ىلع لجرلا لاحأ اذإ لجرلا نإ : سنأ نبا

 نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع انربخأ سنأ نب كلام لاق ؟ هيف ةجحلا ام لئاق لاق نإف ادبأ

 اذه ىف امو لئاق لاق نإف « عبتيلف ءىلم ىلع كدحأ عبتأ اذإو ٍِلظ ىنغلا لطم » لاق ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 هيلع لاخلا سلفأ اذإ نسحلا نب دمحم لاق مك ليلا ىلع عجرب لاحلا ناك ول تبأرأ لبق ؟ كلوق ةيوقت ىلع لدي امت

 لحملا نع ايئان همح ناكو سلفم ىلع لححأ ول تيأرأ ؟ ليحأ نم ىلع لاخلا ريصي ©0له اسلفم تام وأ ةانحلا ىف

 آذإ الوق امأ اذه ىف نوكي نأ الإ زوحم الو ناك ثيح هقحف الإو سلفملا رسيأ نإ « ًاريخ الإ كلذب دادزي ناك له

 اال هيا ةهاولا نوكيب الانإو ةنومضم نوكت نأ ىلإ عجرت ال ةءاربلاف ىريغ هنمضو كقح نم تئرب

 ءىثب ىلع تدع سلئأ نإف انررب قح ”ىلع كلام تفلحو تفلح ول كتلحأ اذإ كنيد نم اًيرب نوكأ نأ زوجي
 0| لك نا نأب نسل نب دمع حتحاو نيمآسملا نب ازئاجا هبا تيضر دق رمأب هنمأ تئرب دعب

 نامع نع اتباث ناكولو نيهجو نه لطب هلوق لصأ ىف وهو ملسم لام ىلع ىوت ال هبحاص عجري ةلافكلاو

 لجرلا لاحأ اذإو هفالخ نامع ثيدح لمتحا نامع نع كلذ تبث ولو ناْمع نع هيف كش امتإ ةجح هيف نكي مل

 نييقارعلا فالتخا نم ىوعدلا باب ىفو 0(
 هلبق ىعدملا كلذ ركنأف كلذ ريغ وأ نيد وأ راد ىف لجرلا لبق ىوعدلا لجرلا ىعدا اذإو ( قفانخل/لأن (

 أ نبا ناكو « ذخَأي هبو زئاج اذه ىف لوقي ناك ةفينح ابأ نإف كلذل ركنم وهو ىوعدلا ن. هحلاص مث ىوعدلا

 عقو اذإ راكنإلا ىلع حلصاا نوكي ام زوجأو اذه زوجم ال فيك ةفينح وبأ لاقو راكنإلا ىلع حلصلا زيجم ال ىلب
 رف حلاض مث ةلع ىعدملا ركبنأف ىوعد لجرلا ىلع لجرلا ىعدا اذإو ( قنا ةلالاف ) حلصلا عقي مل رارقإلا

 "نع عوببلا هب زوجت ام الإ حلصلا زيحت ال انأ لبق نم الطاب حلصلا نوكي نأ سايقلاف ركنم وهو ءىش ىلع هاوعد

 ضوعلاو اًضوع اذه ناك راكنإلا ىلع حلصلا زاجأ نم دنعو اندنع اذكه اذه ناكاذإو ةفورعملا لالحلا نامنألا

 ةلثم مزلي رثآ اذه ىف انعم. نوكي نأ الإ ضوعملاو ضوعملا هيلع قداصت ام الإ ضوعلا نوكي نأ حلصي الو نمت هلك

 لجرلا حلاص اذإو لوقأ هبو ( قفا لال[ ) هلثم مزاب ًارثأ هيف لعأ تسلو سايقلا نم ىلوأ رثألا نوكسف

 نبأ ناكو فسوب ابأ ىنعي ذخأي هبو زاج حلصلا لوقي ناك ةفينح ابأ نإف بيغتم بولطملاو بولطملا نع للاطلا

 يتم وهو هيلع انيد رخأ ول اذكهو بلاطملا نع بيغتم بولطملا نأل دودرم حلصلا : لوقي ىليل .ىفأ

 'دحاص هرظنتأ وأ بئاغ وهو لجرلا لجرلا حلاص اذإو ( قفا: ةلالاف ) كل تفصو ام ىلع اعيمج امهلوق ناك

 '00 اا نم نيل اذه نأل اروسلا ىق هزجأ اعيش ليغتلاب لطب الو.م رئاَج هلك كيذف كناع وهز قلع

 هدرز ىلا

 : هححضم هبتك . ررحو « انبديأب قتلا لوصألاب اذك ؟ ليحأ نم ىلع لاحا ريصي له : هلوق (؟)



 لح ررادجىف كلذ ريغ وأب ازيم وأ ةبش دوعلجرىعدا اذإو رثبااو نيعلا اذكهو يه“ اهكلعو ,ةراماا ف همرللات 2ك ا ١ ا
 محارد ىلعللذ ن< ةلئاصف لخر ضاق اعرز كحترا حا واو ةنافل رقأ اذإ زاج ءىنث ىلع هاوعدنم لجرلا هحلاصف

 هحلاصق ىوعد هيف لجر ىعداف نيالجرا عرزاا ناكولو هلصقي نمت رضخأ هعرز عسب نأ هل نأل نئاح كلدف كيل
 قح ائيش هنم عطقي نأ ىلع اذه رجم الو رضخأ عرزلا مسقي نأ زوجم ال هنأ لبق نم زب مل عرزلا صن ىلع امهدحأ ٠

 نوكي اك ةيؤرلا ر رايخ ايف هلف هريغوأ دبع وأ راد ىلع اهنم حلوصف راد ىف ىوعد لجر ىلع 0-01 عدا اذإو ىع
 ىلع لجر ىعدا اذإو لاق اهيلع هآر ىتلا هلاح نع ريغتي نأ الإ هل راخ الف حلصاا لبق هآردق نأ رقأ نإف عببلا ىف

 هيلع هل تناك اضباقتي نأ لبق اقرفت نإو زا اقرفتي نأ لبق ضباقت نإف ريناند ىلع هحلاض مناهج هلارقآف تار لح
 حلاصملا كلذ ىضر اذإ ضبقي مل اف ضقتناو ضبق اهف حلصلا زاج ضعب قبو اضغب ضبق ولو حلصلا رجب ملو متاردلا ٠

 ا متارد ىلع ريئاند نم هحلاص هنأل حلصلا نم ءىش زوجمال هنأ رخآ لوق هيفو (عييرلا لاق) ريناندلا هنم ذخالا
 اذإو عضوملا اذه ريغ ىف ىعفاشلا لوق ىنعم وهو هلك فرصلا ضقتنا مثرد هنم قب ول فرصلا لثم اذه ناكف' ٍ

 لجأ ىلإ ةقوصوماوأ .اهتابعأب كاين وأ هند د نع هم ةلاطو هلع تلا ١ هلرقأف زا قف اصقش ل
 هضيقي نأ لبق ىرتشا ام عيش نأ 1 م هغيقي نأ لبق كلذن م هحلاصام عب نأ هل سيلو زئاج كالذف ىمسم

 اذكهو هضيقي ىح هعيسال هنيعب وأ فودوم ءاوسو عيببلا ىف در هيف در امو عبيبلا ىف زاج هيف زاحام عب حاصلاو

 سو هلع هللا ىل اد ىنلا نأل هضيقي ى> هريغ ن هالو هئم هع نافل ل فودود نيع وأ لكن“ ٠ هيلع حلاص 8 لكأ

 عييبالف عئابلا لام نم نومض هنأ كلذو هتلّزه اندنع عبتبا ءىش لكو ضبقي ىح عنيا اذإ ماقظلا عش لا
 هركسأ ليقف اميتايعاب ن.دبع لع ةلكاضف اع هل رقأف ىوعد لجر ىلع لجر :ىعدا اذإو هريغ كلم نم هنامضام'
 ضوبقملا دبع ةصخم حاصلا ة زاجإوأ زادلا نم هقح ىلع عجريو دبع درفف ر اراب حلاصملاف ضبقلا لبق رخآلا تامو
 ناكو حلصلا لطب تا دبع ىلع حاصلا ناكولو هضبقي نأ لبق تيللا دبعلا ةصح رد#ب رادلا نم هنئصت هل نك

 حلصلا درب وأ ىناجلا عن تيو حلصاا رب زي نأ نيب ريخ هلتقف هيلع ىنح لجر نكللاو تحب ماواو راداا نم هقح

 كلام دحأف دنفلا لتقف هسا ةيدح لع لضلا ناك ولو رح وأ دبع هلتق ول اذكهو هل عئابلا دبعلا بر هعبتبو
 ردقب حلصاا نم زاج ائيش همدختسا ناك نإف هناكم ًادبع هبط«. نأ ىلع دبعلا بر الو حلاصملا ربجم الفا ةث

 هعدب نأ هديس راتخاف احرج حرج هنكساو دبعلا تمي مل ولو ةمدخلا نم لطبام ردقب حلصلا نم لطبو هءدختسا ام
 هل ىمس نإف ءام ليسم ىلع رقما هحلاصف هب هل رقأف اعيش لجر ىلع لجر ىعدا ولو ءقاقحتسالاو توملاك ناك عاب

 ءاملا ليسب لوقي نأب الإ زحم مل ضرألا كلمي ناك اذإ زئاجف اهاهتنمو املوطو ءاملا اهيلع ليسي قا ضرالا
 نأ ع لاس ولو مل اليسم الإ مب, مل نإو مؤلعم تقو ىلإ الإ ءا ركلا زوحنال اك مولعم تقول اًذكو ذك !١

 كلع ناكو اعبر وأ نيعلا ثلث هحلاص ول هل زوحب هكشلو رجب مل تاقوألا نم اتقو نيعوأ رهن ن٠ هل اًضرأ نشل
 لقأ .اهنم امهدحأل نيلجرل رادلا تناك اذإو زج مل هئام نم ارهش هل ةيشام تس, نأ ىلع هحلاص ول اذكهو نيعلا كلت

 هتربجأ هب عفتني ام هنم هل قبال هنأل ليلقلا بيصنلا بحاص ههركو مسسقلا ىلإ ريثكسلا بيصنلا بحاص اعدف رخاللا ١
 ىلإ اعد ىذلإ ممسقلا ىلع مهتربجأ نوعفتنيال نورخآلاو عفتني مهدحأ ناكف ددع نيب تناك ول اذكهو ميشا ى



 سد
 حتفي نأ امهنم دحاول زجم مل هاينب اذإف هاكرت اءاش نإو رخآلا نود امهدحأ ءاش نإ كلذكو هضرأ امهنيب تمسق اءاش

 نوكي نأ ىلع احلطصاو رخآ هاعداف لجر دي ىف تيبلا ناك اذإو ( قفا ةللل|ث ) هبحاص نذإب الإ ةوك الو اباب هيف
 ارامت نإف رارقإلا ىلع الإ زوجمال نأ حلصلا نم هيإإ بهذأ ام لصأف رخالل لفسلاو هيلع ءانب الو هحطس امهدحأل

 00 ا 11 د16 امام ردلا هل هلا رول ان ثرجأو . كلفش ادطو واع اذهب تلو امني ادله ترخأ

 نأ ىلع هلع ءانبال تيب ولع عاب الجر نأ ولو 1 ل ار ناك انا رو 0

 اهيف ءانبال اضرأ عبي نأ زيجأ اك كلذ تزجأ ءانبلا ىهتنم ىمسو هحطس ىلع نكسيو هرادج ىلع ىنبي نأ ىرتشملل

 اًضرأ وأ هضرأب احطس عاب نءو ءاش ام ىنبي نأ ىرتشملف اهبف ءانبال اراد عاب نم نأ ةلصخ ىف الإ امهنيب قرف الو

 لجر ىدي ىف راد تناكولو لاق ناردجلا هلمحم الام ءانبلا نم نأل ءانبلا غلب» 5 لعأ نأىلإ تجتحا ناردج سوءرو

 نود ولعلا بحاصل ىبف واعلا بحاص قيرطب جردلاو جردلا ولعلاو لفساا ابحاص ىعادتف اهولع ىلإ جرد اهلفس ىف

 اهتحم امب قفترا نإو ارمت دخت امنإ جردلا نأل ةدوةعم ريغ وأ ةدوقعم جردلا تناك ءاوسو نامعألا دعب لفسلا بحاص

 بحاص نيب جردلا تاعج قرطلا نم قيرطبال ةجردم ارو قواحو قفتزرملا جردلا نودختي سانلا ناكولو

 تيبلا ناك اذإو اميفلحأ ام دعب ولعلا بحاص ديب ىرخألاو لفسلا بحاص دب امهادحإ نيتعفنم ايف نأل واعلاو لفسلا

 هل عنام لفسلل فقس وه امهنم دحاو لكدي ىف هنأل امهنيب فقسلاف هفقس ايغادتق رخآ دب ىف ولعلاو لجر دب ىف لفسلا
 ضقتنب نأ ىلع احلطصا اذإو هيلع.افلاحتي نأ دعبو ةنيب نوكتال نأ دعب نيفصت امبنيب وهف هل هضرأ ولعلل حطسو

 لفسلا بحاص دخْؤيو ناك انك ءانبلا اعم نادبعيو امهل كلذف ةلع ريغ وأ امهدحأ ىف وأ امييف ةلعل لفسلاو ولعلا

 عوطت نإو ءانبلا ىلع لفسلا بحاص ربحي مل تيبلا طققس نإو ةلع ريغب همده وأ هن نأ ىلع همده ناك اذإ ءانلاب

 ااا ا لفشل بحاص عنع نأ هل سيلو هل كلذف ناك اك هولع ىننيو ناك! لفسلا ىننب نأب ولعلا بحاص

 لفل ءاثلا رطو هنم هنخأببنأ هلناكهئانب ةمئقب لفسلا بحاص هءاجىمو امدهمنأ ءاش ىتم هل ناردجلا ضقنو

 اقداصت نإو ضاق ءاضقب هينبي نأ ولعلا بحاصل حلصأو هل كلذ نوكيف هءانب مدهم نأ ىنب ىذلا رات نأ الإ لفسلا

 لجرل تناك اذإو ضاق ءاضقب وبك زئاجف ضاق ءاضق ريغب ولعلا بحاص هانبو هئانب نم عنتما لفساا بحاص نأ ىلع

 لجرلا راد ىف عرشام عطق ةرجشلاو ةلخنلا بحاص ىلعف لجر راد ىلع اهناصغأ ترمثتنا قح تلعتساف ةرجش وأ ةلخم

 اله ل رتاج شيلف, هنم هذخأب .ءىث ىلع هكرت دارأ'نإو هل كلذف هكرت ءاش نإف'هكرت رادلا بر ءاشب_ نأ الإ اهنم

 0000 1|! 3 لع هل رب ساب الو رارق الوا هل ضرأ ال ءاوه ءارك و ه اعإف ءارش وأ ءارك ناك نإ كلذ نأ

 هاوعذ نم هبحاص امينم دحاو لك أربأ نأ ىلع احاطصاف ىوعد نيليغوأ نيرهمن وأ نيرثب وأ نينيع ىف نالج رىعادت

 رارقإ دعب ناكنإف ةمان نيعلا هذه اذملو ةمات نيعلا هذهاذملنأ ىلع انيمس ام وأ نيربنلا وأ نيرئبلا وأ نينيعلا ىدحإ ىف

 هحالصإ ىلع اوجاطصاف موق نيب ربنلا ناك اذإو نيع ضعب ءارسشب نيع ضعب ءارش زوجي امك زئاج حلصلاف امهنم
 ربي مل مهضعب عنتماو هلمعىلإ مبضعب اعد نإف زئاج كلذف ءاوس مهنيب ةقفنلا نوكست نأ ىلع كلذ ريغ وأ سبك وأ ءانبب

 اوعوطتق متئش نإ ءالؤل لاقيو ملعأ هللاو ربجم مل ررض هيف ناك ول كلذكو ررض هيف نكي مل اذإ لمعلا ىلع عنتمملا

 طعي ىقح هنود ةراعلل نوكلام متنأو اهومتمده ةراعاا اوءدهت نأ متئش ىتمو مسعم هءام اذه ةسانو ةزرافلاب
- 

 ٠ هصحصم . لمأتو « اندنع ىلا لوصألاب اذك ءاوسو ىنب اذإ هزيجن الو - : هلوق (1)



 الالح ناك تعم ةقفصلا لآل 2 عيبلاو حلص !لطب هب عيبملا وأ هب حلاصملا ضعب قحتسا اذإ هنإهلوق لصأ(عب رلالاق)

 ورك ناك اهنابعأب محا ردلاب هعاب اعإو مجاردلا ىف بيعلاف قاقحتسالا ناك ولو ( قفاخ_ةلالاذ ) هاك كلذ لطبف امارحو

 ضقتنا دبعاا قحتساف ابوث ديعلل ذ>آلا هدازو دبعب حلصلا ناك ولو اهلثم مثاردب عجر ةامسم مثاردب هعاب ولو دبعلا ىف

ْ 

 اواو ككلبسم دحو نإ هما وأ اماق هدجو نإ رادلا هيد ىف ىذلا هداز ىذلا هبوث ذخأو هاوعد ىلع ناكو حاصلا

 0 مث ادبع ىر_ثا لحر ل اذهو حلصلا ضهن نأ هل نكي احرح ديعلا 0 اضءامتو اهلا ةلاعلا تناك

 حلصلا ضقتنيو هدريوأ هكسمع نأ نيب رابخلا هلف اببع بوثلاب دجوف بوثلاو دبعلا ىف املا ةلاسملا تناك ولو لاق« هدنع

 دبعلا عم ام حان نأ ءاش نأ حلصلا ضدنا دبعلا قحتسا ولو ضعب نود ةقفصلا ضعب دري نأ هل نوكيال

 عضوملا اذه ريغ ىف ىعفاشلا.لوق ىنعه.ىف حلص' لطب دبع قحتسا اذإ ( عيرلا لاق ) دبعلا ةميقب عجدإ 3

 امهأ ضبق ىذا درعا مث هريغ وأ 1 هلع ىعدملا هدازو ا ةنامو ادع حلصلا ناك ولو ) قثا 1 االاؤ /

 وأ ىعدملا هاطعأ ىذلا قحتسا ىذلا دبعلا ناك ولو ارح جرخف اذبع ىرتشا لجرك ناكو حاصلا لطب ارح ناك

 دبعلا عم كيديىف راصام لوقو هضمتن كرتب ىضرت نأ الإ حلصلا ضق: كل :دبعلا هيدي ىف قحتسا ىذلل لق هيلع ىعدملا

 فوصوملا ءىثلا ق رسل ديعلا قحتساف ما اذه هاك هلع حلاص ع قدحتسا ام 2 اذكهو هصقن ىلع 5ك الاق

 هللإ جسمال ناك امهدحأ قحتساف ةدحاو ةمّقب ندبع مملا ناك كل ) ىف 7 الاف ( مسا لطب مولعملا لجألا ىلإ

 هلجأ ىلإ هفصن دبعلا ق ىذلا عنيبلا فصن هيلع نك عيبا ذافتإ وأ هيدي ىف قابلا دعا درو سلا ضقنىف راخلا

 لرقم َّق امهم دحاو لك نيلجر ىد ف رادلا تك اذإو ( ىف 0 ااا عي لك اذه لطب ( عيب رلا لاق 7

 هبحاص هل انفلحأ امينم دحاو لك بحأ نإو اعم امهديأ ىف ا نيفصن امهئيب ةصرعلاف ةصرعلا ايعادتف ةدح ىلع

 زاج هقحم هنم رارقإب رخآلا نم امهدحأ هذخأ :ىث ىلع احاطصاو افاحم مل ولو نيفصن امهنيب ىبف افلح اذإف هاوعد ىلع

 ةصرع انعادتق هرعدب رخآلا دب ىق واغلاو بعدي امهدحأ دين ىف لقسلا زان وأ الرعب رآذلا تناك قا 00 حلصلا

 رادع امهندو رخأل ىرخألاو لحرل امههدحأ نيراد ند رادحلا ناك اذإو تفصو اك نيف امهندب تناك 00

 امهل ةنيب الو هايعادتق امهنم دحاو لك ءانبب لصتم وأ قدلم وه اعإ ناينبلا لاصتا امينم دحاو ءانبب لصتع سيل

 طمقلا دقاعم الو نيللا فاصنأ الو لخاودلا الو جراوخلا هيلإ نم ىلإ كلذ ىف رظنأ الو نيفصت امهنيب ناكو افلاحت

 امهتفلحأ هيلع اهيف رخالل ءىش الو عوذج اهيف امهدحألو اهلاحم ةلاسملا تناك ولو ةلالد كلذ. نم ءىق ىف سل هيل

 1 ريغو 00 عودذجلاب لحرلا رادع قفترب دق لحرلا نأل نيفصن امه رادجلا تلع>و اهلاحم عودجلا تررقأو

 ءاش م اعطقتمو نايثماا لوأ نم الإ هلثم ترحل ىذلا ناذيلا لكاضتأ ما ءانسب اللصتم لعكاخلا اذه ناك

 راد ل هلثم ثدحم الاصتا الصتم ناكاولو هئاش ند عطقنم ره ىدذلا نود هتان لصتهوه ىذلل هتلعح رخآلا

 هنم احلطصا مث راد+لا اذه ىف ايعادت نإو نيفصن امينيب هتلء»و امهتفلحأ اينم لوطأ ىرخأ لخديو ةنئبإ هنم جر

 هيف حتفي نأ امهنم دحاول لعجأ مل امهنيب رادجلاب تيضق اذإو حلصلا تزجأ امهاوعد ىلع امهنم قداصتب ءىث ىلع

 لك تطعأ ع هضرع ناك نإف اء نإ امهنيب همسقن أ كلل امهتوعدو هيحاص نذإب الل ءاش هيلع ىننبإ الو 7 ١

 كل نوكيل رخآ اربش كتيب وأ كراد ضرع نم هديزت نأ تئش نإ هل تلق مث رادجلا لوط ىف اربيش امه. دحأو

 احلطصا مث هامدهف نيلجر نيب رادجلا ناك اذإو ةررفان نم مساقت الو هلام هرقت_تئش نإو كل كلذف اصلاخ ارادح

 نإو لطاب هيف حلصلاف هانب اذإ هيلع ءاشام امهنم دحاو لك لمحم نأ ىلع هاثلث رخاللو هثلث اههدحأل نوكب نأ لغ

 (م ؟وم)



0-001 
 لال تتاكارلو نفس امتنا هلأ ىلإ كلذ" اس امرعالا كفديلاب هلا زقأ امث. هغم لحدن نأ -هيحألا' ناك ءىلت

 ركل رجالا حلو افصللاب امجدحألا ةقافا هدب ٠ ىف ىلا :ضّرألا فىصنا هلغن امئيتم دخلاو كك“ ليعداق. اهلاع

 هحاص نود هل كلذ ناك ىلع هنم هحلاص ولو هتموصخ ىلع دوحلا| 0 دو>لا نود هل هب رقأ ىذلا فصناا

 لكلا :هلف فصناا هل نأ رخالل رقي مل ناك نإف .ابفصن ىعدي ناك امتإو ضرألا عيمجم  امهدخأل رقأ ولو

 هلع مجري نأ هل ناك اذملو فصنلا هل نأ معز هنأ هاوعد لضأ اىف ناك نإو رخآلا هيلع .هب عخري.آل

 ءىث ىلع هاوعد نم امهدحأ حلاصو كلذب امل رقأف اثازيم اراد لجر ىلع نالجز ىعدا ولو. لاق فصنلاب

 ال هلا رقاق اراد لجر ىلع :لجر ىعدا ولأو ةعفشلاب. ذخأ.:نأ هلو. هتلعهخلاض :امف. ادكرشإ.:نأ .هخألسنلف

 رقي مل ناك نإو اهمتي ل ءاش نإو ابمتأ ءاش نإ ةيراع ىبف هيدي ىف ىذلا اهنكسي نأ ىلع :زارقإلا دعب هخلاضو

 كك اهاق اكنأد ىرشا الجار نأ ولو .اهتموصخ لضأ. لع امثو طاب حلصلاف ابتكس نأ نع: الاهل

 قدصتي مل ناك نإو هل. وهف لضف رادلا نم لضف نانك :نإف ىعدا اع .دجسبملا ىلاب .هلب نقأف اهناعداق لغو ءاج مث

 ركنأ نإو لاق زئاج وبف حلص ىلع كلذ نم هحلاص ولو هراد نه مده ام ةميقب هلع عجريو هل وهف نجسملاب

 نم لجر عاب اذإو'ازئاج حلصلا ناك هوحلاصو مهرهظأ نيب .راذلاو دجسملا .نيذاا رقأف هيلع ائعذللا

 لجر نما لَحر تصءاوا اذكهو  زئاج حلصلاف هحلاصو هل عئابلا رقاف“ايش-لجر اهف ىعدا مث ازاد لجر

 ازئاج حلصلا ناك ءىش ىلع هاوعد ن. رارقإلا دعب هحلاصف ىوعد  رخآ لجر اهيف ىعذاو . اعبي مل وأ اهعابف“ اراد

 هحلاص مث هذحج مث اهب ةلارقأت لحو ىدت ىف اناد لج  ئغدا اذإو 'ةعيذو :وأ اةيزناع“ هدي ىف: تناك ءوا :كلذكو

 ركنأ نإف لوألا رارقإلاب ةنيب تماق وأ اقداصت اذإ لوألا نارقإلاب هل. تتبث اهنأل دحجلا هرضي:الو زئاج ' حلصلاف

 دودرم حلصلاو هنيعي عم هلوق لوقلاف دحجلا ىلع هتحلاص امبِإ لاقو رادلأب هل رقأ نوكي نأ رادلا نمثل ذخآلا حلاصملا

 ملو حلصلا ضقتنا أطَخ لتقف ةنس دبع ةمدخ ىلع اهب هل رقأ ئوعد ند لجر حلاصاولو اهبتموضخ ىلع انثو

 لاك ةفدحم ةرغ ادع هل. ىرتش "نأ دبعلا .بر؛ لع الو هدم ريغ .اذنع اهل ئرتش“ نأ حلاضملا ىلع نس

 ىلوملا هعابف ةنس هنيعب دبع ةمدخ ىلع حلصلا ناكأ واو مدهما نأ ناشنإ ةمدهف تس ىكسا هل ناك ول :اذكهو

 عببلا دري نأ ءاش نإو لعف ةمدخلا اذملو كلملا اذ نوكيو عببلا زيحم نأ ءاش نإ زابخلا .ىرتشملل ناك

 ديسلا ”هقتعأف .املاحم. ةلأسملا تناك ولو هنيبو هنيب لوح هنأل ضقتنم عيبلا نأ ناث لوق هيفو ذخأت هبؤ هذر

 عوببلا نم عس ةراجإلا نأل ديسلا ىلع ام عجري .ةنسلا ىبتنم ىلإ هيلع ةمدخلا تناكو.'ازئاج قتعلأ' ناك

 8 2317 ةلَثَع لكم 'ى اهزيغ ءَرَجاَوَيَو هزيغهمدخ نأ ةئدخلا بحاصاو لاق املاس رجأتتنملا ماد اخء.هِضقتن ال !انديلع

 دبع ىلع ابنم هحلاصو هيلع ىعاملا اهب رقأف ىوعد ' راد ىف لج ىعدا ولو .هديس نذإب الإ رنضملا: نم هجرخم نأ

 هلك كلذ ءاوسف دبع وأ رح ىلع ىنج ىتح دبعلا حلاضملا ضيفي ملف هنيعب دبعلاو محرذ ةئامو ؛مثرد ةئام هتميق

 رحم نأ هل سلو حلصلا ضقنيو هديس ىلع ةدرب وأ عابيف هئاسي وأ هيدفي مث دبعلا ضيقي نأ ىف رانخلا حلاضءالو

 هيدي' ىف ىنج 'مث هارتشا دبعك ناكو ازئاج حلصلا ناك هيد. ىف' ىنج مث هضبق ناك ولو ةئاللا زدقي حلصلا“ ن
 اهزيحنالو اعْم الإ اهدرينأ هل نوكي ال ةدحاو ةقفص اهّنأل ةئاملا سدحم و هدرب نأ نكي ل ابيع دسعلاب دِجْو ناكولو: لاق

 هقصن ديو حلصلا ففصنب ةئاملا ذخَأب نأ ىف رابخلا هل ناك قحتسا ناكولو ةيلعأ دودزملا: كلذ ءاشي نأ الإ اعمالإ

 ءاش نإ هكاسمإ بيعلا ىف هلو .هكاسمإ ىرتشمل سيلو عئابلل سيل امهدحأ٠نيئيش ىلع تعقو .ةققصلا نآل
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 هارد وأ ريناند ىلع هحلاص ىنجألا ناك ولو ضورعاا نم ضرع ىلع هحلاص ول اذكهو رادلا ىف هاوعد ىلع

 كلذو مهاردلاو ريناندلا كلت لثمي هيلع عجري نأ هل ناك قحتسا مث هيلإ هعفدف ةفصب دبع وأ ةفصي ضرع وأ

 نو اهانإ هطعن هن دنعلا لثم ىبف اهتانعأب : ريناند لع هللاس اعإ ىتحألا ناك ولو ةفحلا كلي نع

 ىنجألاو هاوعد لصأ ىلع عجري نأ هل ناكو ةعابت ىنجألا ىلع ةل' نكي ل اهدرف ابيع 'دحو وأ تسلا

 امإو هيلع ىعدملا هبحاص ىلع هب عحرب نأ هل سيلف هنع ىطعأ امب عوطتف هيلع ىعدملا نذإ ريغب حلاص ناك اذإ
 تيب ىلع هحلاصف راد ىف اتح لجر ىلع لجر ىعدا ولو لاق ةنع حلاصي نأ هرمأ اذإ هب عجري نأ هل نوكي

 وأ تيبلا مدهنا نإف ًازئاج ناك هيلع تيدي فورعم حطس ىلع وأ ازئاج ناك هنكسإ ةمولعم نينس فورعم
 ضقتناو تابو نكس ام ردقب حلصلا نم مت ىنكسلا دعب مدهنا نإو هقح لصأ ىلع عجر ىنكسلا لبق حطسلا

 تماق وأ كلذ ىلع اقداصت ءارك وأ ةعيدو وأ ةيراع لجر دب ىف ىمو راد ىف اّمح لدر ىعدا ولو قب ام ردقب هنم

 نإ هرمأو ةنيب اهمف هنم لقي مل بئاغلا ىلع ىغقي نأ ري مل نمو هيدي ىف رادلا نم نيبو هنيب ةموصخ الف ةنيب هب

 هل رقأ هنأل هرارقإب هل ضقمتي مل هاوعدب هل رقأ هيدي ىف ىذلا نأ ولو مهتدابش ىلع دبشي نأ توملا هتنيب ىلع فاخ

 لئاسملا ىف ٍتاوجلاك هيف باولو عوطتم علاّصملاو زئاج حلصلاف هاوعد نم ءقت لع هات ' 0 ف

 حلصلا زج مل ءىش ىلع هنم هحلاصف همسي مل اًئيش لجر ىلع لجر ىعدا ولو ىوعدلا نع حلاصي ىنجألا نم اهلبق

 قداض تنأ : لاقف اهلمجأ ىلا هاوعد ىف رقأ ولو زاج رقأ اذإف' رقي ىح هني ءىشىف عدا را 2

 مسي مل نإو املوقب الإ معي ال ءارش ىلع اقداصت ول زوحم .ك ازئاج ناك ءىش ىلع هنم هحلاصف ىلع تيعدا اف

 تناكؤلو. كنم تيرتشا امن ءىش ىف اذه دس كلبق ىلاةعابت الف تفرعو تفرع ات كتم تيرتش] [ سن

 رخاللو رادلا نه اتيب وأ نيثلثلا رخاللو ثلثلا امهدحأل نأ لع احلطصاف اهلك ايعادتف نيلجر ىذي ىف رادلا

 ىعدا ولو امهاوعد لصأ ىلع امهو زوحجم الف دحجلا ىلع ناك نإو زئاجف امهرارقإ دعب اذه ناك نإف قب ام

 لاقف هيلع موقت ةنيبب مولعم ريغ كلذ نأ ريغ هاوعدب هل رقأ ام دعب ءىش ىلع اهنم هحلاصف ىوعد لجر ىلع لجر
 هني عم هلوق لوقلاف بوث نم كتخلاص لب رخآلا لاقو ضرألا هذه نم كتحلاص : هيلع ىعدأ ىذلل حلاصملا

 افلاحع حلصلا ىف افاتخا اذإ امهمأ ىعفاشلا لوق لصأ ( دمحم وبأ لاق ) ضرألا هذه قاذل [2 1

 ولو ( قفا لالاث ) نامبألا دعب عب امهنيب نكي ملو افلاحت افلتخا اذإ ءاوس عببلا لثم امهتموصخ لصأ ىلع اناكو

 ىلع هحلاص مث مهدحأ هل رقأف رضاح وأ بئاغ مهضعبو ىوعد ابف لجر ىعداف ةثرو نيب راد تناك

 ءىثب هتوخإ ىلع عجري الو عوطتم حلاصملا ثراولا اذهو زئاج حلصلاف ةنومضم مهاردوأ ريئاند هنيعب ءىش

 هتوخإ نود هل هقح نأ ىلع هحلاص ولو هاوعدل نيركسنم اوناك اذإ محرمأ ريغب مهنع ىدأ هنأل مهنع ئدأ امم

 تناكو هل ناك هقح ذخأ ىلع ردق نإف امصخ ممل ناك هتوخإ ركنأ نإو هتوخإ نود هقج هنم ىرتشا اهإف

 هب هل رقأ امف رخالل ناكو هنم هذخأف حلصلاب هيلع عجر هيلع ردقي مل نإو مبقوقح ردقب هع. ةعفشلا مل

 امهدحأ ركنأف اح ايف لجر ىعداف اهاثرو نيلجر ىدي ىف اراد نأ ولو ( قفا: ةلالاو ) هقح ن. هبيصن

 امم ةعفشلاب ذخأي نأ هوخأ دارأ نإو زئاج حلصلاف هيخأ قح نود ةصاخ اهنم هقح ىلع هحلاصو رخآلا رقأو

 لجرلا كلذ ركنأو انيبأ نع انل ثاريم ىه الاقو لجر ىدي ىف اراد ايعدا نالجر نأ ولو كلذ هلف هيلع حلاص

 ىلع هب هل رقأ ىذلا كلذ نم هحلاصف امهدحأل رقأ ولو : لاق لطاب حلصلاف ءىث ىلع ءاوعد نم امهدحأ حلاص مث
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 ذفانب سيل ةصاخ لجرل قيرط ىلع هعارمشإ دارأ ول كلذكو هعنم ارضم ناك نإو هنيبو هنيب ىلخ رشم

 هنأ لبق نم الطاب اذه ىف حلصلا ناك هعرمش, هوعد. نأ ىلع هنم هوذخأ ءىثث ىلع هوحلاص وأ هحلاصف موقل وأ

 هنيب حصيو ةبش> تبث نأ دارأ نإف هقوفام الو هتحم ام كلي ال ءاوه ىلعو هسفن رادج ىف عرشأ اعإ

 نوكيو بشحلا لمحم ءارعش كلذ نوكيف هرادجو مهنارد+ ىلع هلمحم بشخ ىف كلذ لعجإف طرشلا مهنببو

 نودهشو هعرش بشحم هل اورق. نأ ىلع م مهبطعي وأ عضوملا فوصوم وأ افوصوم هنايعأب بشخلا

 هوعزني نأ هدعب ممل نوكي الف هل هوفرع قحمب هعورش غلبمو بشحلا اذه لمحمب هل اورقأ مهنأ مهسفنأ ىلع

 ةباد بوكر وأ دبع ةمدخ ىلع هاوعد نم هحلاصو هيلع ىعدملا هل رقأف ضرأ وأ راد ىف اقح لجر ىعدا نإو لاق

 حلصلاف امهدحأ وأ هيلع ىعدملاو ىعدملا تام مث تاراجإلا هيف نارك اعل ء يد أ راد ىكش أ ضرأ/ ةعارزا وأ

 ولو ( ىف ةلالاف ) حلاصملا هلع مهحلاص امو ةمدخلاو ةعارزلاو توك راو , كسلا ىعملاب ةكرولاو رئاخ

 ىلع حلوص ىتلا ضرألا وأ هنكس ىلع حلاص ىذلا نكسملا وأ اهبوكر ىلع حلاص ىتلا ةبادلا فلت ىذلا ناك

 نإو ةراجإلا .تضقتنا دقو رادلا ىف هقح ىلع وبف ائيش حلاصملا هنم ذخأي نأ لبق كلذ ناك نإف اهتعارز

 حلصلا نم ضقتناو اعبر وأ اثلث وأ افصن ناك نإ ذخأام ردقب حلصلا نم مت ائيش هنم ذخأ ام دعب ناكل

 هنيعب بوث وأ هنيعب دبع ىلع هحلاص ول اذكهو لاق هيلع حلود ىذلا نكسلا لصأ ىف هب عجري قب ام ردقب

 ةفصب دبع ىلع هحلاص ناك ولو هب هل رقأ ام لصأ ىلع عجرو حلصلا ضقتنا كله ىتح هضبقي ملف اهنيعب راد وأ

 تقلا لثم هلع ناكو امبنس حلصلا مت ةفصب نزو وأ للك ف مهارد وأ ريئاند وأ ةفصب بون وأ ةفص ريغ وأ

 ةامسم راد نه عرذأ ىلع هحلاص ولو زاج ةمولعم راد نم عاشم ضر عب ر ىلع هحلاص ولو اهملع ةدئاط 2|

 وهو عرذأ ىلع هحلاص ناك نإو ءازجأ نم ءزجك اذهو زاج حلاصملا هفرعيو رادلا عرذأ فرعي وهو

 ىلع هحلاص واو لقأ وأ رثك 1 وأ اعبر وأ اثلث اهف عرذلا ردق ك ىردي ال هنأ لبق نم زجي مل هلك عرذلا فرع ال

 لبق. كله نإو حلصلا لطب هدعب وأ ضبقلا لبق كلذ قحتسا نإف زئاجف دبع وأ فازج مهارد وأ فازج ماعط

 حلصلا زاج هذخأ راتخا نإف ةيؤرلا رايخ هلف دبعلا دري ملو هنيعب دبع ىلع هحلاص ناك ولو حلصلا لطب ضبقلا

 لجأ ىلإ هريغ الو هنيعب دبع ءارش زوحب ال دعب ( ىف: هلللاف ) ( عيرلا لاق ) حلصلا در هدر راتخا نإو

 ةفص عيو امبعبابت دنع عئابلاو .ىرتشملا اهاري نيع عب ودعي ال عبلا نأ لبق نم هتيؤر رايخ هل نركر

 نإ لجأ ىلإ هنيعب ىذلا دبعلا اذهو ضرألا عي نم اهب ىنأي نأ اهبحاص ىلع نوكي مولعم لجأ ىلإ نومض»
 لاح لك ىف متي نأ الإ زوجم ال عيبلاو عيبلا هيف لطبي ةرمو عيبلا هيف مث ةرم اذبف عيبلا لطب فلت

 عجر ( عيرلا لاق ) ةيؤرلا رابخ هيف هلف هنع ابئاغ ناك امت هنيعب هلع هحلاص ام لك اذكهو ( قفا ةلالاث )

 ةميقب عجر بيع هبو هيدي ىف كلبف هضبق ولو ( ىقنانةلالاف ) هنيعب ءىث ةيؤر رابخ نع ىعفاشلا
 رجع نأ ىف رابخلا دبعلا ضباقل ناك هنم ممس فلأ نم مهس وأ هفصن قحتسا هنكلو ابيع دجب ملولو بيلا

 ىذلا ( عيبرلا لاق ) هلك حلصلا ضني وأ هنم قحتسا ام ردقب عجريو دبعلا نم هيدي ىفام ردقب حلصلا نه

 الالح نيئيش تعج ةقفصلا نأل هلك عيبلا لطب هضعب قحتساف ءىثلا عبب اذإ هنأ ىعفاشلا هللإ بهذي

 ىعدملا ىلع ىنجأ لجر هل رقأف راد ىف اقح لجر ىعدا ولو ( قفا: لالا ) هلثم حلصلاو هلك لطبف امارحو

 عجرو ءىثش ىنجألا ىلع هل نكي مل قحتسا وأ هدرف . ابيع دبعلاب دجو نإو زئاج وهف هنيعب دبع ىلع هحلاصو هيلع

0 

 . ةةيييتةنزز) دفا كك عيا كنف دلي حتيبيبقات 7

 00 دفشسح اة ة:يا



0-2 
 ىنع .( عيرلا لاق.) اهماع اب>او نأ ىرن انأل: اذه. انلق. انعإ [لئاق كاق 'نإف هل'ىلاعتو كرابت.هللا :لعخ ام. .فالخ

 ىعفاشلا لوق ىفو محلوق ىف هب تزرجم ام فصنب عحري نأ هلع ناكو.اهاطعأ اع زرجم.نأ اهيلع ابحاو نأ

 وق عم وهو. ءاشن نأ: الإ دمحم نأ: اهيلع.نجئوو ال هنأل اهزيغ وأ تناك ريان اهاطغأ ام فضتب الإ عجري ال

 . « متضرف ام فصنف » ىلاعتو كرابت هلل

 حاصلا
 ىف زاج أف عيبلا ةلزنع هنأ حلصلا لصأ : لاق هللا همحر ىعفاشلا انيلع ىلمأ لاق ( ناملس نب عبيرلا انربخأ )

 حا رك رع نك ىلع حلصلا عقيو بعشتي مث حلصلا ىف زحي مل عبلا ىف زجب ملاهو حلصلا ىف زاج 3

 ىدنع حلصلا زوي الو ناعألا ماقد موقي اذه لكو قادص هلعامل ىتلا ابجوزو ةأرملا نيبو شرأ امل ىتلا

 ,,ب َرئاَج حلصلا » هنع ا ىضر رمع نع ىور دقو فورعم رمأ ىلع الإ عيبلا زوجم الك فورعم رمأ ىلع الإ

 ىذلا لوهجلا ىلع ىدنع عمتي نأ حلصلا ىف عمتي ىذلا مارحلا ندو « الالح مرح وأ امارح لحأ ًاحلض الإ نيملسملا

 عقو نإف اضعب ةثرولا ضعب حلاصف ةلالك وأ دلو وأ ةأرما هتثروو لجحرلا تام اذإو امارح "ناك اب ناكول

 نأ لبق نآخلاصالا ضباقتو مهةوقحم مهتفرعع رارقإ وأ م !اصملاو حلاصملا نم ةفرع» ىلع حلصلا

 زوج ال م حلصلا زحب مل امهنم حلاصملا قح وأ امهقح غلبب امهن» ةفرع» هريغ ىلع عقو نإو زئاج حلصلاف اق

 أدمع ةيانج هيلع ىعدا وأ هريغ وأ دبعلا ىف ىوعدلا لجرلا ىلع لجرلا ىعدا اذإو ةفرعي ال "ىرها لام عب

 حلصلاف رقي هيلع ىعدملاو حاصلا ناك ن إف هنم هضبق ءىش ىلع هضعب نه وأ هلك اذه نم ىعدا امن ةحلاصف ًاطخ وأ

 لصأ' ىلع امهو لطاب حلصلاف ركني هيلع ىعد'١ ناك اذإو ةئيسن وأ ادقن حلصلا ناك عببلا هبا زوحم امي. زئاج

 ام كتأربأ دق ىعدملا لاق حلصلا تدسفأ اذإ ءاوسو ىطعأ امي ىنطعلاو هاوعد ىلع ىعدلا عجريو امهقح

 عسبلا هعيدب نأ ل ربك ا اذ سلو هنم ذخأ ام هل متي نأ ىلع ءأرأ امغإ هنأ لبق ند هلقي مل وأ كيلع تيعدا

 نالجرلا دارأ ِ اعبابتي نأ لبق اناكاك هكلم لصأ ىلع امم: دحاو لك عحر داسفل سفلا هل متي مل اذإف دسافلا

 وأ ةيانج نم هيلع ئعدا :امب هيلع ىعذملا ىلع ىنجأ لجر رقي نأ" سأب الف رارقإلا :هيلع ىعذملا هركو حلصاا

 ىعدملا حلاصملا : ىلع عجرب نأ لجرلا نع ىطعأ ىذلل سيلو احيحص نوكيف .اخاص هنع كلذ ىدؤي مث لام

 ىلع امبخلض .ادقعي. نأ الإ.هقح نم. ضوعاا ذخأ دق .هنأل :هيلع ىعدملا ' ىلع عجري نأ ىعدملا حلاصملل الو هيلع

 ءاوعدن. هل رقاق: زاد ىق .اقح لج ر: ىلع: لح نعَدا ولو لاق حلصلا لبق اوعادت ام لوأ ىف اوناك اك نونوكف داسف

 'لجأ ىلإ ماعط وأ ةفوصوم مارد وأ ريئاند وأ فودوم زب وأ'قيقر وأ. منغ وأ رقب وأ لبإ ىلع كلذ نم هحلاصو

 هحلاص مث هب هل رقأف راد نم اصقش هيلس ىعدا ولو لجألا كلذ ىلإ كلذ عبب ول زوحم انك ًازئاج حلصلا ناك ىمسسم

 اكن وأ هامستقا ول.زوحم انك زئاج كلذف نينس ددع هل ىنكس وأ هل اكلم رادلا نم افورءم ًاتبي:كلذب .هاطعأ نأ ىلغ

 اذه نأ لبق نم ادساف حلصلا ناك اتقو مس ملو نكسملا اذه ىنكس ىلع كحلاصأ لاق ول هنكلو راد ىف هل اصقش

 وأ العزب نينس ضْألا هذه. مركب .نأ ىلع مخاص ول, اذكهو مولجتم لآ ىلإ نك ىح آد ل 0

 ىف زوحال امك زج ل همس, مل اذإو ءاركسلاو عويبلا ىف زوحب اك زاج فرعو كلذ ىمس ىرخأ راد نم. صقش ىلع

 هعنمبل لجر همصاخق .ةذفان قيرط ىلع احانج وأ ةلظ عرشأ الجر نأ ولو ( قفاتشلالاف ) ءاركسلاو عوبيلا

 ريغ هعارشإ' ناك نإف رظنو كلعال ام ىلع هنم ذخأ هنأل.الطاب حلصلا ناك هعدي نأ ىلع ءىش ىلع هحلاصف هنم



 كك ل نك

 وأ هلوق نم لوقب محرحن وه امتإ هريغ هلع هلي لامل هعرجحم سيل حابملا كلذ مبرحم هلإ لوعجمو هلبق

 ىرت الأ هريغ نود هعرخم ىلع طلسم“ ناك كلذكف هريغ نود جرفلا ىلع اظلسم ناك اكو هلعق' خرم: لق

 هيلع عاببو هدبع هنع ثرويو هع الو هتبهبع هريغل لحم الف ابعديو اهو ةتأرما هّنع ثروت الف توع هنأ

 هل اع] ؛لاحخ .لام, ريغ 'ةأئراأ و: لاح لكتب لام دبعلاف : هريغت ةكلمق هتيم هعببقأ هسقن ”ىلتو ةرنغ هكناشف

 قالظلا هل.ننوكف ةراجتلاو حاكنلا ىف هل نذؤي دبعلا نأ ؛ىرت الأ هفالتإ عنعو هيلع هقفنن كولمت لام ال ةعتم

 حاكتلاب جرفلاو كلم لاما نأل نيد هيلع نكي مل اذإ هلك هلام اذا ءدتس ىلإ قؤكتو: هدس ناوذا كلامْسإلاَو

 لرطر هس هن تلظب أق' هلو أت اندنع بصت ملف دهاشلا عم نيميلا ىف نآرقلا كلاوات هلا تاقوأ كانك كلام الا هل

 ذحاولا "ىف لوقت تنأ هل كلكاو كات نيغلابلا ىلع رجحلا ىلع لدن نارقلا تدجو مث اسو هلع هللا ىلص هللا

 رهاظلا ىف هلوق فالخ لمت ليزنت نآرقلا ىف ناكو الوق. لاق اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ ْن

 هللا 'لوشر ِتاَحَصأ نم' ةثالث نع رجلا ىوري مبحاص اندجو مث لجو زع كا باتكب ملعَأ وه انلقو هلوقب انلق

 لهأ ن٠ هريغ وأ نأسحلا نب دمحم انريخأ تلق ؛ بحاص ىأو لاق نآرقلا مبعمو مهفلاخف لسو هلع هللا ىند

 رفعج نب هللا دبع عاتبا لاق ه1 ع ورق نإ ماهه نع مهاربإ نب بوقعي نع الو تدحلا) قا ىادسلا

 ككي رش انأ رب زلا لاق ريبز' ١ رفعج نبا كلدب رعأف كيلع ندا 0 نيتال هنع هللا ىضر ىلع لاقف اعد

 كك الكر لع رححأ] نامغ لاقف هكبرش 5 ةالارلا لاقك اذه لع ردح لاقف# نايع رع ىأف كعب ىف

 كلذكو غلاب رح ىلع رجحم ال لاق الطاب رجحلا ناكول ريب زلاو هاري وهو الإ رجحلا بلطي ال هنع هللا ىضر: ىلعف ريبزلا
 هداز ام تلق رجحلا ىلإ عر فسوي ابأ انبحاص نإف لاق :كبحاص ثيدح ىف رجلا فرعي مملك لب ناْنَع

 تركنأ امو لاقف هيف هبهذ١ ناك فيك معأ هللا هلإ عجر دقو هكرت نإ هابإ هكرت هنهو الو ةوق هلإ هعوجر

 ثدحأ دشر دعب هلاح تريغت مث عابدو ىرتشاف هنم سنوي دشرب هلام ىلو اذإ رحلا نأ ىلإ عجر هنأ تهعز تلق

 دهاشلا تيأرفأ ءارشثو هلبق هعاب عيب لكلطبأ رجحلا هلع ثدحأ اذإ هنأ معز مث انلق كلذكو رجحلا هلع

 لاق دق لاق ؟ ريغت موي ن. اريغتم نوكيو ذفني وأ هتداهشب محلا ضقنيأ هلاخ ريغت مث هتدابش زوجتف لدعي

 ءاسنلاو لاجرلا نه ىماتيلاو رجحلا ىف لوقت امت ائيش فلاخ لبف لاقف ( قفا: لال ) هيلع هانركنأف كلذ

 دقو تلق ام ءىشل افالخ من٠ دحاو نع ظفحأ رف ىناحصأ ىمدقتم نم دحأ امأ تلق ؟ كباحصأ نم دحأ

 دق تلق ؟؛اذه كلوق فالخم لومي كتبحان لهأ ن. ادحأ تكردأ لبف لاق تلقام لثم مهضعب نع ىنغلب

 لاق الحر تجوزت اذإ ةأرأا لام ىف انريغ لاقو تلقو تلق ١ فلاخ هنأ انتححان نه معلا لهأ ضعب نع ىل ىور

 لكشي.ام لاقف هظفحم ناكو هظفحأ تنك ًائيش هل تيكح مث هعمستال نأ كرسضبالام تلق ؟ اذام هنف لاقف

 تحكن .اذإ ةأرملا نأ لوقلا اذه لئاق نع معاز ىل معزف ( قفا: لاله ) لقعي عماس ىلع اذه ىف أطخلا

 لبق اهملط نإف مثارد ةريشعب تحكن ول كلذكو اهلثم هب زبجتي ام اهب ىرتشن نأ تربج رانيد ةئاع الجز

 احوضنو اخيرزو ةرون اهمسامي نأ همزليو ( قفا _ةلالاف ) ترتشا ام فصنب اهلع عجر اهب لخدي نأ

 ءريغ ىلع وأ دحأ ىلع لخديام رثك أ هيلع لخدب هل لبق ؟ لوقلا اذه لاق نم ىلع لخدي ام : ؛لئاق لاق نإف لاق

 فصنف ةضيرف نمل متضرف دقو نهوسمن نأ لبق نم نهومتقلط نإو » لجو زع هللا لاق هلا لبق ؟ وه ام لاق نإف

 اذهو ربناند هف سل عاته فاصنب هدرب نأ لوقلا اذه لئاق معزف رانيد ةئام عفدو صرف امو « متطرف ام
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 نأ ىغبتي ىلا لاحلا ىلإ تلقتنا هلاح نأل رجحلا هيلع ديعأ دشرلا ريغ هنم لع مث هلام هيلإ عفدق دشر هنم سنوأ

 سنوأ نإ كلذكو تزيجأ لدع هنمسنوأف ريغتنإ مث درتف ريغتت مث هتداهش زوجتف لدعلا هنم سن وب ام اهيف هلعرجحم

 نأو مهعمج ءالتبالا مساو مهعمجم ىماتيلا مسا نأل ءاوس اذه ىف لاجرلاو ءاسنلاو هلامىطعأ داسفإ دعب حالصإ هنم

 اهلامىف ةأرملل زاج نييلوم انوكي نأ نم ةأرملاو لجرلا جرخ نإو محلاومأ ىف لاجرلاو ءاسنلا نيب قرفي مل ىلاعت هللا

 ناقرتفيال هلام ىلع لجرلا ناطلس اهلامىلع اهمتاطلس جوز تاذارع وأ تك جوز تاذ هلام ىف لجرلل زاج ام

 نكميام ردقب ءاسنلا لاجرلا ربتخيف لاقىماتيلا اوربتحاوه امإ «ىماتيلا اولتباو »لجو زع هللالوق ىف ( ىقفا:.ةلالا)

 نأ غولبلا دعب بيغبال هدعبو هعمو غولبلا لبق ءاطعإلاو ذخألا ىف سانلل طلاخلاو قوسلل مزالملا لجرلاو مهيف

 هنبيد ىف وه فيكو ءاطعإلاو ذخألا ىف هلتع فوه فك فرعف هدعبو هعمو هلبق ىضم اع هلاح فرب

 ةدم ىف هتصاخ هقرع اذإف تفصو ىذلا اذه رائتخا نم أطبأ هرابتحا نوكي سانلل ةطلاخلا لدتلا ل رلا

 هنيد ىف حلاص هنأ هل اودهشو ءاطعإلاو دَخأْلا ىف هسفنل هرظن اودمحو هولدعف ةدملا هذه نم لوطأ تناك نإو

 امهلإ الام عقدي امهملو رمّؤيو شاعملاو نيدلا ىف دشراا ىلإ ناذه راص دقف هلام ىف هسفنل رظنلا نسح

 رطنلا نحو اند ف حالصلاب املاح فرعي نمو ابلهأ نم لدعلا لهأ ءاسنلا ربتخا اذإو ( قناتلللاف )

 اهتطلخ ةلقل نيلجرلا نم هنم أطبأ اهنم .كلذ ناك نإو نيلجرلا .لاح ىف تراص ءاطعإلاو َدْحألا ف اشقنل

 امك ابسفنل ةنئاصلا نم هنم لجتأ ابسفنل ةنهتمملا قاوسألا ىلإ ةجراخلا ءاسنلا نم ةطلاخملا نم وهو ةماعلاب

 املام عفدب الو رمأ لجرلا ىف تفصو اك دشرلاو دشرلا ةأرملا تغلب اذإف دعبأ نيلجرلا دحأ نم نوكي

 هيلإ عفدي نأب ةقثلا كلت هلا قثويال نم رابتخاب رمأ نم ماكحلا نم تبأر دقو ( ىفانةلالاف ) املإ
 انيأرو لكلا ىف هنم رسيأ ليلقاا ىف داسفلا ناكهيف دسفأ نإو قب ام هلإ عفد هيف حلصأ نإف هلام نم ليلقلا

 ةجوزتم وأ اركب ةأرملا تناك ءاوسف لجرلاو امللام ةأرملا ىلإ عفد اذإو ملعأ هللاو انسح رابتخالا نم اهبجو اذه

 زوحمام املا هىف اهل زوحمو هلام نم كلع ام اهلام نه كلمت ىهو ةتالاح ىف ءاوس لجرلا نوكي امابيث وأ جوز دنع

 هلام ىف امهنه دحاو لكل زوجي ام ءىث ىف هنيبو اهنيب كلذ ىف قرفال جوز ريغ وأ تناك جوز دنع كلذ ىف هل

 عنصت اك تءاش ام هب عنصت امام نم لام اهقادصف تكن ذو . ةسلا هلال هيفو اهيف لجو زع هللا ؟ح كلذكف

 . املام نم هاوس امي

 رجحلا ىف فالحلا باب

 نإو ةغلاب ةرح ىلع الو غلاب رح ىلع رجح ال لاقف رجا ىف ساناا ضعب انفلاخف : هللا همحر ( قناتغلالان )

 ىلع رجحلا تذخأ نبأ نم كلأسأ هباحصأ دنع للعلا لهأ ند هلوق نع بذي نم ضعب ىل لاقو نيهنفس اناك

 ءىث هنف كلغ لخدم ةنإف لاقف هّضعب وأ هانعم وأ قناتك ىف تركذ ام هل تركّذف ؟ امملاومأل ناكل انو 0

 كواممال زوم ا تلق ؟ لو لاق هقتع زوحب ال تلقق ة.هدع هملع روجحلا قتعأ اذإ تيأرأ لاق ؟ وه امو تلقف

 ؟دحاو امهدجو امهبعل قاتعلاو قالطلا سيلفأ لاق معن تلق ؟ هلامل فالتإ هنأل لاق اقتعي نأ بتاكمل الو

 رارقإلاو عيبلا همزا تبعا لافق قحب لجرل رقأ وأ تبعل تلاقف لجر عاب ول كلذكو هل كلذ نم تلق
 فالتإ امهالكو فيكو لاق كدنعو اندنع معن تلق ؟ قالطلاو قتعلا قرتفيفأ لاق اهبلعو كسفنل كبعل هل لبقو

 هل حابم ريغ ناك ءىش حاكنلاب هل حابم جوزلا نإف لاملا فالتإ هيف ناك نإو قالطلا نإ هل تلق ؟ لاملإ
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 انتماعأو ةفيرمث حكسنف ًارسو» انيد لجرلا ناك اذإف ةأرملاىف اذه لاق اذإ تيأر وأ ؟ءىشب اهيلع هدر وأ اهبقادص نم

 لاق نإو هل حابأ ام امام نم ابعنع اهماظ دقف هل كلذ زاج اذإف هلك هلام قدصتف ابعدخ مث هرسسب الإ هحكنت مل اهنأ

 زهجمو مثهرد فلأ قدصت ةأرملا نأ كلذو اندنع سانلا هب لماعتي امت اذه نأل اهلثم هب زرجتيام هل عاتبت نآب اهرخأ

 ةءورملا اذ سلقملالجرلا نأ هب سانلا لماعتي امو ابطاسبو اهءايثب الإ زبحتنال ةسلفم نوكتو فال 1ةريششعنم رثك أب

 امث نسحب و تقدو ام اذه هبشأ امو امام نم قفنتسإو احك انت اذه ىلع ىلام ىلع امق نوكي لوقتف ةرسوملا حكني

 نك ةجحلاو ( ىف[: علال ) هيلع سانلا لماعتيو لمح ام ىلع سيل بحي ام ىلع مكحلا ؟احللو سانلا لماعتي

 8 ةنسلاو لجو زع هللا بات قنعمالإ لوق اهيف مقتسيالو ةجح تفصو ام لقأ ىفو ع مارك انفلاح نم ىلع

 لجرلا لعقيبام امام ىف لعفت نأ دشرلا تغلب اذإ امل نأو املام نم لام ابقادص نأ نم سايقلاو راثالاو

 . هنبو اهنيب قرفال

 "" نيفلابلا ىلع رجملا باب
 ىلاعتو كرابت هللا لوق امهو لجوزع هللا باتك نم نيتيآ ىف نيغلابلا ىلع رجحلا : ىلاعت هللا همحر ( قف[ئةلالاث )

 وأ افيعض وأ ًابيفس قحلا هلع ىذلا ناك نإف ائيش هنم ىخب الو هبر هللا قتلو قحلا هيلع ىذلا للملو بتكلف »

 لاجرلانم نيغلابلا هضئارفب لجو زع هللا بطاخ امنإو ( ىف: .ةلالإو ) «لدعلاب هيلو للميلفوه لمي نأ عيطتساال

 نآو وه لعب نأ قحلا هلع ىذلا ىلاعت هللا رهأ ّنأ لجو زع هللا باتك ىف ًادوجوم ناكف هل رارقإلا لعجو ءاسنلاو

 نأ كلذو غلابلا الإ رقيل لع نأ ادحأ معأ هللاو رمأيالو هب رقأ نم ىلع رارقإلا زاوج ىلع لدي اذهو هرارقإ هءالمإ

 ىذلا ءرملا ىف لاق مث . هيف اوفلتخا مبملعأ الو مهنع تظفح امف ملعلا لهأ دنع ءاوس هراكنإو هتمصو غلابلا ريغ رارقإ

 تثأو «لدعلاب هيلو للميلف وه لمي نأ عيطتسال وأ افيعض وأ اهيفس قحلا هيلع ىذلا ناك نإف» لمي نأ قحلا هيلع

 نم هنع هب ءانغ ال امف هماقأ هنأل هلع ءالمإلاب هلو رمأو وه لع نأعيطتسيال ىذلاو فيعضااو هيفسلا ىلع ةيالولا

 هناعم هبشأ وهو هلقع ىلع بولغا نوكي نأ لمتحم لع نأ عيطتسال ىذلاو لبق دق ( ىفا*_ةلللا ) هماقم هلام

 ادشر مهنم متسن 1 نإف حاكناا اوغلب اذإ تح ىماتيلا اولتباو » ىلاعتو كرابت هللا لوق ىرخألا ةبآلاو . لعأ هللاو

 مهلاومأ عفدب رمأ اذإو لاق ادشرو اغولب اوعجج اذإ مهلاومأ مملإ عفدي نأ لجو زع رمأف « مهلاوءأ مهيلإ اوعفداف

 عفدي مل اذإو مهلاومأمبملإ عفدي مل رخآلان ود نيرمألا دحأ مهيف ناك نإمهنأ ىلع ةلالد كلذ ىف ناكنيرمأ اوعمج اذإ مهيلإ

 سنؤي ملو اوغلب ول كلذكف مهلاوءأ مهيلإ عفدي مل غولبلا لبق دشر مهنه سنوأ ول اوناك م مهيلع رجحلا كلذف مهيلإ
 لكي رمأ لك ىف مهو نحت انلق اذكهو غولبلا لبق لبق ناك اك رجحلا مهيلع تبثيو مهلاومأ مهملإ عفدت مل دشر مهنم

 انآ نآلاغ  ءادبشلا نم نوصرت نم و ىلاعت هللا طر نأ انمعزف لبقي مل دحاو صقت اذإف رومأ وأ نيرمأ

 مل نيملسم ريغ نيرح نيلدع وأ نيرح ريغ نيلدع وأ نيلدع ريغ نيءاسم نيرح نالجرلا ناك ولف ناملسم

 نع هب ىنتكم لعأ هللاو نيب رجحلا ىف ليزنتلا نإو ( قفا: ةلللاف ) ثالثلا نالكتسإ ىقح امهتداهش زجت
 هلع ًاروجحم لمعو غولبلا براق نم غلب مل نم نأ الوقعم ناك اذإ تيأرأ رجحلا ىلع لديل سايقلا نإو هريسفت

 ولو « هيف هل هلع رجحلاب رمأ ىذلا ىنعملاو هيلع رجح الأ هلامل ًاداسفإ رثك أو هلقع ىف ًاريصقت هشأ غولبلا دعب ناكف

 )١( هححصم هبتك . عيرلا خسن اهلع ترج ىتلا ثيراوملا مجارتنم ىنيقللا جارسسلا انه اهلقت ةمحرتلا هذه ,
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 يمد لا ده يم علا يف

- 
 متيتكد جوزيزاكم جفزالهبتسا مدد ,أ' نإو» لجو نغ هللا لوقفو تركذ اهف نيببنجألا لاومأ نم مرحام ن ملا وأ

 هلحج اف هب تدتقا امف امهيلع انج الفلا ودحاهقيالنأ متفخ نإ »لح وزعلاقو ةنالا ع ايشهنم اوذحأت الف ًاراطنق نهادحإ

 ناكاذإ ةمرجو رثك 1 الو لقأ.الو ثلث هيف ءىثأ تنقوت ريغ نييدنجألا لام نم لجرلل لح اك ةأرملا لبق نم ٍناك اذإ
 رح نك نإ مجاور ك رئام'تفضت مكلو» لو زع ايلات اهوبصت نأ نيب ا كارما لقا

 مزال امهنم دخاو لك نيد نأ ىفو هلام ىف ىصوي نآراعينم دحاو لكل نأ ف ىف ةأرملاو جوزلا نيب قرفي مل اف ةيالاعدلو

 اهررم نسيحت نأ .امل ناكو ابجوز. نذإ يغب. تءاش نم املام نم ىطعت نأ امل ناك اذكه اذه ناك اذإف هلام ىف هل
 ناك رمل امل ناك اذإ هنود ال ترتشا ام تفصنال اهاطعأ ام فصن ذخأ اهقلط اذإ امل ناكو ايش هنم. عضت الو هبهنو

 تنب ةرمع نع ديعس نب ىحب نع كلام .(.انربخأ ) تلق ؟ اذه ىف ةندنلا نبآف لئاق لاق نإف ههشأ,امو هسبح امل
 نص .هللا.لوسر. نأو ساق ةيراصنألا لهس.تنن ةسشح نأ ةتدحأ 2

 نم » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف سلغلا ىف هباب دنع ليسا ا اح ةالصل جرخ سو هلع

 تباثءاج اماف اهحوزلسق نب تباثالو انأ ال تلاقف 5 كنأشام» لاقف هللالوسرا» لهس تنب ةبيمح انأ تلاقف (؟هذه

 مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق سيق نبا

 ابلهأ ىف تساجو اهنم ذخأف « اهنم ذخ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ىدنع ىناطعأ ام لك هللا لوسر اي

 رق اهلل ءىش لكب اهجوز نم تعاتخا اهنأ ديبع ىبأ تنب ةيفصل ةالوم نع عفان نع كلام انربخأ ( قفانةلالاث )
 اه>وز: نم .تعلتخا اذإ :اهنأ نم نآرقلا هيلع لدام ىلع ةنساا تلدف ( قفا: الاف ) رمع نب هللا دبع كلذ ركشي

 نلئاق. لاق.نإف.اهملُخ' هل. لحام لاجرلا نم هيلع زجحال نمل زوحنام اهلاىف اش زوال تناكولو اهنم نخألا امجوزا لح

 الام ناك اذإو هلام هل زوحم نمل الإ نوك< ال اذهف هتطعأ ام اهجوزل ىللاعت للا حابأ اذإ تلق ؟ لوقعملاو سايقلا نيأو

 ىذلا :ثندحلا ىلإ بهاذ:نهذاولو لاق لاومألا: ىذ نم .اهريغك ىهذ نيل اهنع ثروت

 ولو امل ايو اهجوز نوكتي نأ الإ.ه+و هل نكي مل اهجوز نذأ ام الإ اهحوز نود ند ىطعت نأ امل سيل نأ تيشاال

 ىطعت ال لوقي نأ هءزل هريغل اهتبيك هل اهتبه نأل هذخأ, نأ هلب لحم ل ائيش هل تبهوف ةأرما وأ لجرا ايلولجر ناك

 كيرش امجوز نأ معز ولو هلع روجحملا مكح املعو امل مك و عاتبت الو هيف عيبت نأ اهل زوحم الو امهرد اهلام نم

 لقام لاق نإف ؟ءاش ام فصنلاب عنصيو تءاش ام رخآلا بفدصنلاب عنصتف لبق معن لاق نإف ؟ فصللابأ لثس الاه ىف امل

 ةسمح تلاقف 0 دل هللا ءاشام ترك دق لهس تنب ةييبح هذه )

 سيل لاق نإف ؟ هيدتفت ىتح نوهرم وه مكف هل لبق هل نوهرم املاه لاق نإف ائيش املام نم امل لءجاف تلق ؟ رثك وأ

 سلو امهرد املام نم ْدَجَأِب نأ اندنعو كدنع هلل سيلو املام ىف'امل كيرش ال وهف تدبحأ م هنف لقق هل لبق نوهرك

 انيلوو هيدب نم اهتيالو انجرخأ امفس ناكو امل اياو ابجوز ناكولو امل الو ابجوز سيلو هكتفتف انوهرم اه لام

 ن. ىطعت نأ ةأرملل زاج اذإو لوقعم الو سابق الو عبتي رثأ ىلإ جرخم مل ليواقألا هذه نم جرخ نمو اهيلع هريغ

 اهلامنم ةعونمت ىهالو هيدب ىف انوهرد اهللام الو اكبرش ابجوز لعجم ملو ابيلع ىلوم اهلعجم مف هيلع ديزتال ثلثلا امللام

 هايإو اهالخ الواملامابعنماث امام دفني ىتح نامز دعب ثاثلاو ثلثلا جارخإ نامز دعب املل زخم مث هنيبو اهنيب ىلع الو

 نإف ؛ اهلامو ابعدبأ هدنع دعب ترسسأمث ةسلفم تحكن نإ تيأرفأ لبق سيلا ىلع ابحكن وه لاق نإف ناعتسملاهللا و

 املام جرخت اهكرتأ الف هترغ لاق اذإ تيأروأ هب هرغت لام ابعنم ذقف ال لاق نإو رجحلا نم اهجرخأ دقف معن لاق

 هنع صقنيأ ةسلفم اهدجوف ةرسوم ىه ليقف رغ وأ ةليمج ريغ اهدجوف ةليج ىه ليقف رغ نإ ت.أرفأ لق ؟ ارارض

 (م ب ؟مجع)



 وح
 نسحأ نإفر بش ةقفن هيلعىلوملاىلإ عفديو ( ىف[: ةلا]( ) هلبق ىذلا رابتخا نم اليلق دعبأ هرابتخا ناك قاوسألا نع

 هل ريقوت هملد سن وأ اذإف هلإ عقاد نياسلا ءىش رتحا ةقفنلا عم اهنم هيلإ جاسم م ءاارش نسحأو هسفن ىلع ايقافنإ

 عييبلا ىف اهتطلاخم ةلقب اهحالص لع عم ةأرملا رابتخاو هلام هيلإ عفد هلام ءاقبإ ىف هسفنل رظنلا نسح هب فرعي لقعو

 مدألا نم امل ىرتشي امو ةقفنلا عفد نه انفصو ام لثع اهم مراحل اووذو ءاشنلا اهربتخيف اللق اذه نم دعبأ ءارششلاو

 ريسيلا املإ عقد حالص اهنم فرع اذإف غلابلا مالغلا ىف تفصو ام اهتقفن نه ىطعت امل احالص اهنم اوسن آ اذإف هريغو

 دكا امك هكرت الو حاكتلا هنم صقش الو اهدشر ىف ديزال حكت ُ وأ 5 املام الإ عفد هتحلصأ ىه نإف همم

 عفدي نأ لجو زع هللا طرش نآل هلام هلع ىلو هل دلوو ديشر ريغ وهو حكن امهءأو هن» صقنيالو مالغلا دشر ىف

 لعفي ام هلام ىف لعفي نأ هلف هلام ةيالو ىلإ راص امهأو امهنم دحاوب حاكناا سيلو غولبلا عم دشرلا عمج اذإ هيلإ

 ةبالو نم جوزلا سيلو جوز تاذ ريغ وأ تناك جوز تاذو لح را وب ءازرملا كلذ ىف ءارتاو كاودألا لهأ نم هريَغ

 عمجم نأ ىلإ امهنم دحاو لك راص اذإ ةأرملاو لجرلا نأ هتملع ملعلا لهأ نم دحأ فاتخم الو ليبسب ةأرملا لام

 اهرتك"امبف ةئالولا نم احرخم نأ ىلإ اراص اذإف ىماتلا نه امهنأل امهلإ امملاومأ عفذ ىف ءاوس دشرلاو غولبلا

 لجرلل ةقراف« جوزلاتاذ ةأرملا لئاق لاق نإف ٠ هريغ هلع ىلوي ال نه لكل زوجم ام هلام ىف امنه دحاو لكل زوحم

 دشرلا اوغلب اذإ ىماتيلا ىلإ عفدلاب هرمأ ىف لجو زع هللا باتك هل لبق ابجوز نذإ ريغب املام نم ةأرملا ىطعت ال

 هفس نم هل ثدحم لاحم الإ هيلع ىلي نأ دحأل نكي مل ةيالولا ند لجو زع هللا جرخأن م نأل تلقام فالخ ىلع لدي

 امهنيب تقرف نإف ءاوس ةأرملاو لجرلاف اذكه نكي ملام امأف هلام ىف لسا هءزاي قح وأ ةأرملاو لجرلا كلذكو داسفو

 ريغب ائيش املام نم ىطعت نأ ةأرمال سيل نأ ىور دقف لئاق لاق نإف عمتجلا نيب كقرف ىلع ناهربب ناك نأ كلك

 نإف لوقعملا مث رثألا من ةنسلا من هفالخ ىلع لدي نآرقااو هب لوقت نأ انمزليف تباثب سيلو هانعمس دق لبق ابجوز نذإ
 زوجي الو ةأرملاو لجرلا نيب اهيف ىوسو مهيلإ مهلاوءأ عفدب لجو زع هللا رمأ ىتاا ةبآلا انلق نآرقلا ركذاف لاق

 نإو2لحو زع هللا لاقوعن لق ؟اذه ىوس تةصوام ىلع ةلالد ن آرقلا ىف دجحتف أل اقنإف مزال ري> ريغ امهنيب قرف نأ

 ةدقع هدب ىذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ مص رفام فصنف ةضيرف نمل متضرف دقو نهاوسع نأ لبق نم نهومتقلط

 لجرلا ىلع نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف «ريصب نولمعت امب هللا نإ كتيب لضفلا اوسنت الو ىوقتلل برقأ اوفعت نأو حاكتنلا

 نأ ىلع .ةنسلا تلدو م بدوام لاجرلا نم نيدنجألا ىلإ مسي نأ هيلع ناك !؟ اهرمم فصن ةأرملا ىلإ مس نأ

 لجرااو ةأرملا نيب ىوسو ىوقتلل برقأ هنأ ركذو وفعلا ىلإ لجوزع هللا بدنو املام نه وفعت نأ ىلع ةطلس» ةأرملا

 اذإو زاح هافعث هفصنب عجري نأ هل ناكو هلك رهملا عفد اذإ هوفع زو هل بحو ام اهم دحاو لك ردع ند زوحم امف

 ةلحم نهتاقدص ءاسنلا اوتآو » : لجو زع لاقو ٠ كلذ ىف امهنيب قرفي مل زاج هتفعف هفصن ذخأت نأ امل ناكف هعفدي مل

 نبجاوزأ ىلع ةضيرف نم نمل ضرفام نهئاتبإ ىف 220لعجف « اًنرم اعه واكف اطلقت هنم ءىث نع مل نبط نإف

 مهكح نيب قرفي مل اسفن هنع م,جاوزأل مث اوباط امو اسفن هنع مهطاومأ نم نومحالا باط ام ممل لح اك اسفن

 مرحونهلاومأن ٠ اسفن هنع نيطاملحأو نهقوقح عقد نم هبجوأ امف مه>اوزأ ريغو مثريغ نيدنحألاو مهجاوزأ محو

 2 ةححمت أ خسانلا نم ةدئاز «يف» لعلو اندنع ىتلا حسنلاب اذك خلا نهئاتبإ ىف لعجف : هلوق (1)



 - ١ زرت

 ثيدتلا در هنأل هفلاخم ردع هب هل ىدنع سيل كلذ ناكنإو ةلوق تكح نمت انفلاخ نمو لسر» هنأل تلق ؟ اذهب دَحْأَت

 ذخأت مل مف لاقف ضعي ىف هوتقفاوو ضعبىف هومتقراف هعيرفت ىلإ مترص اماف ثيدحلا متبثأ متنأو ادحاو الوق هيف لاقو

 نيب مسو هيلع ىلد ىنلا هيف عمجم لوصوم هب تذخأ امزأ لبق نه ىب ىلوأ هب تذخأ ىذلا تلقف ؟باهشنا ثيدحمب

 ةجح هكرت ىف نكي مل ولف ثيدحلا لهأ هتبثيامت نكي ل هريغ هفلام : ملول عطقتم باش نبا ثيدحو سالفإلاو توملا

 سدل اثيدح ةريره ىبأ نع ىوري نمحرلا دبع نب ركب ابأ نأ عم نيبجولا نم هكرت ثيدحلا فرع نمل ىغبنا اذهالإ

 هرخآ هيأرب لاقو ثيدحلا لوأ ئؤر ةلعاو هور نمع ىردأ الف هلك ىور ناك نإ السرم هنع بابش نبا ىورام هيف

 قحأ وهف لوقلاب ىهتنا هنأ سو هيلع هللا ىلص ىناا نع ةريره ىبأ نع ركب ىبأ ثيدحف دوجومو ( قفاْتلالاف )

 نأ 0 هيلع هللا ىلص ى ولا ةنس ىف ادوحوم ناك نإو ةباورال رك نأ نم الوق اذه ىلع دازام نوكك نأ هبشأ هن

 ابعبو ةمأ ءطو نم لاملا ىف لاملا ىذل زوحجمام اهيف هل زوحم عييبملل اكلام نوكبف لجرلا نم ةعلشلا عسب لدرلا

 5 عييبلا ةدقع ضقن ىلع طبلستلا عئابلل ناك ىرتشملا ىدي ىف اهنيعب ةعلسااو سلفأ اذإف 06 عفدي مل نإو اهقتعو

 ةعفشلا ذخأ عفشتسالل ناك تام ول ةعفشلا هيف ال ىرتشملا ناكف احيحص ءارشثلا ناكدقو ةعفشلا ذخأ عفشتسملل نوكي

 كلذ هعئابل ناك م تام نإو مدعم دنع هلام نيع دحجب ىذلا ىف اذه نكي ملافيكف هيد نم اهذخأ هل اك هتثرو نم

 تيمال نكي ملو اهوثرو هنع امنإو ةعاسلا عنم تيملا نع نوكسلمي ةثرولا نوكي فيكو ةعفشلاىف انلق اكو هكلام ةايح ىف

 تيملل ناكام الإ تيملا نع اوثرو ام لاح ىف ةثرولل نوكي الف الءاك اهنم طعب مل اذإ عسببلا اهعئاب ضقني نأ نم اهعنم

 تملا ناك ةايحلاو توملا نيب قرفي نأ زاج ولو اهوكسلم هنع ىذلا ثروملل ام ربك أ ةثرولل متاعج دقو هنم لقأ وأ

 متفعضف هنيد ىهَعِب نأو هتدافإ قجرتف سلف, ىجلاو ادبأ ائيش ديفيال تيم هنأل هنم هلام نيع لجرلا ذخأي نأ ىلوأ

 هوورت مل نإو انلق انيور امن اذه سيلف لاق هضعبب متذخأو ةربره ىبأ ثيدح ضعب متكرتو فعضألا متيوقو ىوقألا

 . كلذ هنهوي ملف هوورت مل ثيداحألا نم رثكو دور نأ هنهوي الف ةقث نع ةقث هاور دف

 ''رححلا وهو دشرلا عغولب
 لجوزع هللالاق املاومأ نايلي, انوكيىتح امهدشر ةأرملاو لجرلا ايف غلبي ىتلالاحلا : هللا هحر ( قفا لإ )

 نأ ًارادبو افرسإ اهولكأ الو مهلاوءأ مهملإ اوعفدافاادشر مهنه متسن 1 نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اواتباو د

 ء دشرلاو غولبلا نيتلص اوعمجم ىتح ىماتيلا ىلع تباث رجحلا نأ ىلع ةيآلا هذه تلدف ( ىف اال ) « اوربكي

 الكر ءارلا نحمل وأ لحزلا متم نأ الإ ءاوس كلذ ىف ىنألاو ركذلا ةنسي ةرسدع شح لاخلا غولبلاف

 غولبلا اوعج اذإ مهنأ ىلع « مهلاومأ مهملإ اوهفداف » لجو زع هللا لوق لدو غولبلا كلذ نوكيف ةنس ةرمثع سدح

 نا زوج ام مهلاومأ ىف مل زاجو مثريغ نه مهلاومأ ةيالوب ىلوأ اوناكو مهلاومأ ممللع ىلإ نأ دحأل نكي مل دشرلاو

 نيدلا ىف حالصلا ملعأ هللاو دشن لاو اوس امه قالو رك كات لوي مل وأ اهنم جرخف ىلو نمث ةيالولا نم جرخ

 ريتخلالاحردقب فلتخم رابتخالاو ميلا ربتخم ثان لالا حالصإ فرعي امنإو لاملا حالصإو ةزئاج ةداهشلا ن 0

 فرعي ىتح هدعبو غولبلا لبق عيبلاو ءارمثلا ف سانلا هتطلاخمب لدتسا سانلا طلاخيف لذبتي نم لاجرلا نم ناك نإف

 ناس نمت ناك نإو اسرق .اذج راتخا نإك هل هلع دوسأل اف هفلتي ال نأو هيف ةذايزلاو هلام اريقوت بك لإ

 هعضوم اذهو تافوقوملا تاقدصلاو ىسحاا ىف فالخلادعب لصألا ف وهرجحلا» هصنام ىنقلبلا جارسلا بتك ()

 . هححصم هلقن ها «دشراا غولب هفو بيترتلايف



 - سا
 هتتبنأ ريثكو ليلقلكف ةقدصلا» ىعخنلا مهاربإو كبحاص لوق تكرتو هيلإ نيتفللا رثك أو تنأو نحن انرصق (ةقدص

 ىنلا لوق نمو ارثك هلو الئلق 0 ملو «هداصح موي هقح اوتاآو»لجو زع هللا لوقنم اليوأت نادحب دقو« ضرألا

 نأ ىنشحلا ةبلعث ىبأ ثيدحوانلق لجأ لاق « رمثعلا فصن ةيلادلاب قس امفو رسثعلا ءامسلاب تس امف»لسو هيلع هللا ىلص

 ةريره ىبأ نع هجو نم الإ هتهع هريغ نع ىوريال عابسلا نم بان ىذ لك لكأ نع ىهن مللسو هيلع هللا ىلص كل

 مف دجأ ال لقو لحو زع هللا لوقب اوجتخاو نونكملا انفلاخو تنأو نحن هانلبقف لاجرلا فورعملا روهشملاب سيلو

 ةشئاع لوقبو «هيلإ متررطضا ام الإ سلع مرحام مكل لصف دقو» هلوقو ةبآلا «همعطي ,عاط ىلع ًامرحم ىلإ ىحوأ
 ىللا رغ نع ثيدح الو ليوأت ىف ةجح الو ةجحلا اهب تدثت ةدحاولا ةياورلا نأ انمعزف ريمع نب دسعو سابع نباو

 هلعجت مل لف اًدهلثم ءاج اذإف تلق تفصو كف تفصوام امأ لاقرلسو هيلع هلل ىلد ىنلا ثيدح عم , لسوةلع هللا ىلص

 كريغو لوقت : كتدجودق ىنأل هيف كل ةجبحالو انلق اذه الإ سيلفتاا ىف ؟لوق لوقتال نأ ىف انتجح تناكام لاق ؛ ؟ةحح

 هيف ةحح اال ام اذهو الق انلوقب اهدش هنع هلا ىضركلاط ىأ نب ىلع نع انيور دق انإ رخآ لاق هيف هلام ذخأتو

 لعن مل انلق انإف لاق هعم دحأ ىف ةجحال نأ ءىش ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث اذإ اعم انبهذم نأل كدنعو اندنع

 سيل لاق مبنم دحاو الو مهنأ متيور الو انلق سيلفتاا ىف متيور امب اوضق مهنع هللا ىضر نامعالو رمع الو ركبابأ

 انيفتكاف لاق عابسلا نم بان ىذ لك سرحت الو اهتلاخ الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنتالو ةقدص قسوأ ةسمخ نود اهف

 ائيش ابعم عنصي ال امل عبت اهاوس امو اهاوس اع ةبنغملا ةيافكلا هيفق انلق اذهىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربخلاب

 كلذ قتالو ةلخا ىف معن انلق لوقن اذكهو لاق ةنساا تذخأو كرت ايفلاخ نإو اهيلإ ةجاحلا هب تناكو ابعبت اهقفاو نإ

 اودرو ثيداحأب اوذخأف مريغو كتيحان لهأ نه دحاو ريغ هيف ىنكرمش دق ىلع تبع امب در رفثأ مل ىنإف لاق عيرفتلا ف

 ةللاق تتشاف 00 رشا رادجلا نوك أ نأ ىنمزلي اذإ لاق هيف مبكر شاف اذهىلع مهتدمح تنك ن إف تلق ىرخأ

 فككلاق لسف تلق ءىث نع كلأشأ ىنإف لاق ةجح مومذملا لعجت الو تممذام لثم نع لقتناف هلعف نم كلذ تممذ

 ىناعتنأ بحأ ىنكلو ال لاق؟لسو هيلع هللا بصىنلا نع ىور امف اعضوم ةلأسمل ىرتوأ,ت لق: حيحصلا كلملا تضقن

 هقادصو هتبهو هعد زوج اكلام ىرتشملا سيلأ ةعفش ايف كل اهتعب اراد تيأأرأ معن تلق ؟اذه ريغ اذه لثم دج له

 ا

 اهملإ اهعفدبف ةمألا ةأرملا قدصي لجرلا تيأرأ تاقو ةنسلاب هتضقن كلو معن لاق ؟ حيحصلا كلللا تضقن كارتفأ تلق

 امينه دحاو تو. لبق امل ابقددأ ام 2 1 لخدي نأ لبق ةأرما وأ لجرلات ٠١ نإ سيلأ منغااو ةمألا دلتف منغلاو

 " توفت لبق اهقلط نإ ت.أرفأ تاق ىلب لاق ؟ هاك كلذ ىف كلم لا ةححص ىهو ةشاملا عبو اهعببو ةمألا قتع اهل نوكي

 فصنوأ دالوأ نكي ملنإ منغااو ةيراجلا فصن هل ريصيو كلملا ضقتني لاق ؟ هلاحب اهديىف وهو ائيشرنعلا الو ةيراجلا ف

 تبع كارث اق انلق باتكلاب لاق ؟حيحصلا كلملا تضقن فيكف انلق ابكلمىف اوثدح مهنأل دالوأ امل ناك نإ اهتمبق

 ادي كللدك و انلق ةنس وأ باتك هف قمح لاق رثك 1 وأ هلثم قادصلاو ةعفشلا ف كللع لخدالإ ائيش سلفملا لامف

 تام اذإ هيف كفلاخمو ابح ناك اذإ سلفملا لام ىف كقفاون انإف ىعفاشلل تلق ؟ اهتفلاخ فيكف ةنس سافملا لام ىف

 ءربَخأ بابش نبا نأ كلام ىلع انأرق امف ناك دق ( قفا: لال( ) تعمس دق ىذلا بابش نبا ثيدح هنف انتجحو

 هعاتبا ىدلا سلفأف ًاعاتم عاب لجر اميأ لاق»ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ثرحلا:نب نمحر لادبع نب ركب ىفأ نع

 ل ملف ىل لاقف ءامرغلا ةوسأ.ةعلسلا بحاصف ىرتشملا تام.نإف هب قحأ وهف هنيعب هدجوف ائيش هنمت .نم عئابلا شع و
1 
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 1-1 دم

 ةوجولا نم هجو نم همزلام عيمجو لاق هنع لانكا لمح نأ دل نكي مل تفصو ام احلا دنع رقتسا

 را هنعب لام مهن لجرل نكي ل ام هلام ىف نوكاخم كلذ ريغ وأ ةبزاضم وأ دعتوأ ةعبدو وأ ةيانح نع ءاوس

 لجوزع هللا نأل هل ءىثال نأ.فرع اذإ سحمالو ءىث هل دجوب مل اذإ هلع نيدفف رحلا ذخؤيالو هريغهيف هكرشر الو

 سح هل ثدحم مل رخآ رضح مث فلحأو سلفو مسرغلا سدح اذإو « ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإو » لو:

 زاح الامد دافأ مث ىلخو سلفو فاحأو نسح اذإو لوألاو ىناثلل نسحيف سحلا دعب رمس هل ثدحم نأ الإ نيعالو

 هنأل ًافقو نكي ل لوألا فقولا نأل رخآ افقو ناطلسلا هل ثدحم ىت> هريغو ةبهو عبو قتع نه عنصام داغأ اذ هل

 ضورع هيلعو لجرلا سلف اذإو هيلع فقو الف رخآ دافأ اث هئامرغ نقب همسقنو هلام هعنمل فقوءاعإو دنشر ريغ

 ضورعلا لهأ صاح ءاوس هلكف هجوب همزل امث كلذ ريغو ةأرما ربمو ةيانجو فلسو عب نم نيعو ةفودوم

 اوفوتساو وأ اوفوتمسإ م نإو كادف مهقوقح اوفوتسا نإف مهبط رش ند ضرع هل مهل ىرتشا مهاصأ اق نفي مون اهتميقب

 ةناثلا ةسالفتاا دنع ىضصو رع ند قيام مهل موقي نأ صورك له دان [ر21 كامل تدع وأ لقأ نأ اغاصنأ

 . هودحو اذإ اهلك اودحب ١ اذإ اهضعبو الام هل اود>و اذإ ممصورع 0-0 نأ مه نأل م4 ىرتشيف

 نيثاقتلا ف فوك ف اجل د
 عاب اذِإ لجرلا نأ معزف سيلفتلا ىف ساناا ضعب انفلاخ معن لاقف ؟ نيلفتاىف دحأ كفلاخ لههللا دنعىبأل تلق

 عئابلا نوكي ىررشملا لامن« لام ىف اننح ةعاق ةعلسااو سافأ م“ ىرتشملا اهضبقو لجأىلإ وأ دقنب لجرلا كه ةعليسلا ٠

 اهعفدو ةمأ ل اح رلا عاب اذإ تل رأ ممن لك اق ىل لاق لاقف ؟هب جتحا امو هللادبع ىبأل ت تاقف ءاوس هثامرغنم هريغو اف

 وأ ابعاب وأ هل 1 تدلوف اهثطو ولتنأرفأ لاق ىلب تلق ؟اهؤطو هل لحم احيحنص اكلم ىرتشملا اكلم امأ ىزتشملا

 معن تلق . احرحص اكلم ايكملم هنال لاقف ال تلق ؟ اقر اهلغحيو ائيش اذه نم درتأ ىذفأ مْ اهم قدصت وأ اب ةتعأ

 تاق ؟وهامو لاق هب هضقنب نأ الإ هماع جس الو كلالوىل ىغنيال اع هتضقن تلقف ؟حيحصلا كلملا ضقنت فيكف لاق

 لآك ةدئاعملا وأ ليلا عضوم ىلإ ريصت اذإ تلق ؟ريلا كل تيثأ ملنإ تيأرفأ لاق ٍلسو هلع هللا "قلص هللا كوسة
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 كلذو نإو هدحو هرير ها أن ءاالإ ةباور ملص هيلع هللا ىل صىنلا نع هيف فرعن ام تاقف هدحو ةريرهوبأ هاور اغإ

 نيأو لاقوعن تلق ؟ ه ربغلوأ هرتغ اهو رب ل ةياور ةر.رهىبأل نوتش, سانلا نأ اندجوتفأ لاق ةنس'أ اهلثم تنثت ةيافكسا

 هبتنأو نحن انذّحأف ؟اهةلاخ ىلعالو اب ةمج ىلع ةآرملا حكستال سو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر لاق ةريرهوبأ لاق تلق؟ىه

 بجوأ كلدق تامف اهيلع اوعجأ سانلا ارككلو لجأ لاق هريغ هداور تنثت ملسو هلع هللا ىلض ىنلا ع 1 هورب مو

 تدرح لومي لحو زع هللأ ناب هنهوتىلإ هف نويهديالو هذدحو ةريرهىلأ ثيد> ىلع سانا عمتج نأ كيلع ةححال

 اذإ» لاقرلسو هيلع هللا لص ىنلا نأ ةرارهوأ ىورو هل تلفو «مكلذ ءاروام مكل لحأو »لاقو ةيآلا « يتاهمأ يلع

 غلو اذإ ليلقنا ءاملاسجني بلكلا تلقف هتلمحب تذخأو هلك هثيدحب انذخأف ماعس هلشفللف مكدحأ ءانإ ىف بلكلا غلو

 لكؤتال لوقن تنأو نو ءاملا سجنت ال اهنأ ةرهلا ىف سو هيلع للا ىل» ىنلا نع ىور ةداتق ابأ نأب هنهوت ملو هيف

 هولبق سانلانآل اذه انلبق لاقف ةريرهوبأ الإ هورب ملو باكلا غولوب ءاملا سجنت الف اهيلع اسايق بلكلا لعجتف ةرمملا

 درتو ةتكشأل ليصتف مكحمل ت و الإو هريغ عضو »ىف هريخ لوش مه,يلعو كيلعسدحو عذاومو عضوم ىف هولق اذإف تل

 هريغو رجالا ثريجإو ةارصملا ثددحو تركاذ ات ءز.غاهوز. مل ءايشأ ىور ةريرهابأ نأ انفرع دق لاقف لاق تئشام

 قسوأ ةسّح نود ام سيل »لاق ملسو هيلع هللا ىلصىنلا نأ ىور يردخلا ديعس و.أ من تلق ؟ةياورب درفنا هريغ معتفأ



 هيلع نيردلاو تملا نيد لولح باب

 هتوعب لحمال اهلجأ ىلإ ىبذ لجأ ىلإ نويد سانلا ىلع هلو لجرلا تا اذإو : ىلاعت هللا هحر ( ىقناتةنإ]ا )

 لضف نإف ءاهرغلا اهيف صاحتي ةلاح اهنأب تيقل نمت هنع تظفح افااخم معأ مف لجأ ىلإ تيلا ىلع نويدلا تناكولو

 مهعباتت عم لوقلا اذه لاق نه ةجح ن.د نوكي نأ معأ لاو هبشيو لاق هل تناك نإ اياصوو ثارملا لهأل ناك لضف

 مهنويذ 377 واق هتثراوأ ن٠ هتاقوا دع هلاعا قحأ .اوناك هنم هتانح ىف هلاع قحأ'تنلآ.ءامزغ ناك ا1:اولؤ#ن نأ ةلغ

 لعلو هنبأ عرغ ند نع لضفلا هك نأ ثراؤلا اميز هذ اين نأ كلام انك ءانللا ىف اهعدت اع الواح نإ

 6 هتيد هنع ىضقي' ىتح هنيدب ةقلغم نمؤملا سفن » لاق ٍلسو هيلع هللا ىل هللا لوسر نإ اولوقي نأ مهتجح نه

 سفن »لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقلاق ةري ره ىفأ نع هيأ نع ةماسف أ نب رم نع هيأ نع دعسنب مهاربإ (انربخأ)

 ةعلعم هسفنو هئامرغ نود هلام ضار نم هعتك ناك انف ) قنانةلالا ( « هنيد هنع ئذعي ىت> هنيدب ةقلعم نمؤملا

 الق هنع 'الئاز تيما لام نوكي نأ زحب ملو هنيدب ةقلعم هسفن نأل هنيد ءاضق لءجم نأ هبشأ هل اكلم لاما ناكو هنيدب

 ا را نك ءاسق لإ قو ولو ةثاءرغ نوداهتنرو هدخأ. نأ نوحيال هنأ كلذو هنثَرو ىلإ الو هئامزغ ىلإ رص

 > هنيد لح نأ ند ىلوأ ةلزنم هبق نك مف هنثرول 0 الو هتمذ نع ىدؤي الف كله نأ اًضرع٠ هلام ناك هيد

 ٠ هتثرو قبام ىطعي

 لحن ملامو سافملا نيد نم لحام باب
 نم نيتفملا نه دحاو ريغ بهذ دقق لجأ ىلإ نويد هيلعو لجرلا سلغأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفا:.ةلالاغ )

 تل] لام فقو فقو هلام نأ ن٠ هجوتي لوق اذهو تلا نيد لواح ةلاح لجأ ىلإ ىلا هنودد نأ ىلإ هنع تظفح

 ءىشب هل رقأ نم اولخدي نأ ىغبنا تملا كح هل اوكح اذإ مهنأ اذه ىف لخديو ءاش نه ىضقي نأ نيبو هنيب ليحو

 عابب نأ لمتحم دقو تومي مث رقي ضيرملاب كلذ نوعنصي كلجرل هب رفأام هيدي نم نوجرخم كلذكو هئامرغ عم

 ذر ناك امو : لاق . ملعأ ىلاعت هللاو كلعال تبلاو كلعر دق هنإف تيم ريغ هنأل ٍءرأتل نويد نيذلارخؤيو هنيد لح نم

 ٠ هسلفتب الو هتوع هلام لحال هلحأ ىلإ وهذ ساما ىلع نيد نم تيل

 سلفملا سبحىف ءاجام بأب
 هيلع نبدلا لهأ ماق مث ءىث هنم ربظيو هيدي ىف ىري لام لجرلل ناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: تلال )

 دجوب لو لام.هل ربظي مل نإو سبح ملو مهيقوقج اوطعأ مهقوةح غلبي رهاظ هل دجووأ الام جرخأ نإف مهقوقح اوتبثأف

 ىلع ةنيبلا هنم لبقأو اهيلع ةنيبلاب ىعد ةجاج ركذ نإف ءىش ن. هيلع ردقام هلا ىف عيو سيح مهتوقح غلبي ٠ هل

 سحلا ىف ابماقأ ةدم ذعبو هسحأ مويو هسحأ الو سحلا لبق هب نيرباخ الودغ اوناكاذإ هل ءىثال نأو ةجاحلا

 ءءامرغ عنمأو هيلخأ مث هوجولانه.هجوب الو ضرعالو دقن ىف ءاضق هئامرغل دمالو كلعام هللاب هاك كلذ عم هفلحأو

 00 ا اا ا تذل ا والسوبر © 5
 كلام هيديىف ءىر دق نأ ةئبيب اوءاج نإف الا دافأ دق نأ ةنن اوتأي ىتح سدحملإ مهل هديعأ ال مث هتيلخ اذإ :هموزلن»

 اوءاش نإ هتفلحأو هنم كلذ تلبق اضف هيفىل نكي ملوأ ضني مف هيف تلمع وأ هيف لمعأ مل ةبراض» لام لاق نإف هنل أس

 نم ةدحاو ىف هفلحأ الو ايف هتفلحأ مك هتفلحأو ةرم كف اهم ءاح ا ةنس أب يح اضأ هتسح دحح نإو

 اد ركع كيسكبلا خم ربك هس ةباغ الو هتحاحم ىورخف هب ةربخلا لَه ةنع لاضأ ةنس 0 قح نيتسحلا
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 داو تسجل سيو تو

 لاقف قبأ هنأ ركذف دبعهلع عيب ول همزلي هلعل مث هلوق فلتخاو سايقلا كرت اذه ضعب كرتي نأ ىلإ لجر بهذ نإف

 لوقلاو لخدلا ريثك لودم لوقلا اذهو هلوق ىف قدصي الو هتدهع ةيلعو هلام عاببف هلوق لبقتي ل هرسك دارأ ءامرغلا

 . ©0هتمحري ةرخلاو قفوتا لجو رع.هللالأسأو كرف لور

 سافملا ةبه ىف ءاجام باب
 سلفأ مث ضبقو هل بوهوملا لبقف هبيثي نأ ىلع لجرل ةبه لجرلا بهو اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانغلالا )

 اهنيعب ةماق تناك نإ هتبه هيلع دري وأ هبيش نأ نيب هل بوهوملا ريخ باوثلا ىلع ةبحلا زاجأ نق هبيش, نأ لبق ةبحلا دعب
 هتبه ىف عجري نأ هل لعج ضري ملف اهتهيق فاعذأ وأ اهتميق هباثأ نإف باوثلا ىف رابخلا بهاولل لعج مث صقتنت مل

 رخآ لوق هيفو ( عسيرلا لاق ) ءامرغلا كلذ هرك نإو هاضر زاجأ ىضرف اهتميق نه لقأ هباثأ نإو ءامرغلل نوكتو
 ول مك ةلطاب ةبحلا تناك الوب ضروعلا ناك اماف ضوعلاب الإ هيطعي نأ ضري ل هنأ لبق نم ةلطاب ةبحلاف بهو اذإ هنأ

 ضوعب عسببلا نأ لبق نم هبشأ عببلاب ناكف لوهجم ضوعلاو ضوعب هكلم اذهف الطاب عييبلا ناك مولعم ريغ نمش هعاب

 نإو زئاجف هبىضرف هباثأ امث هل ةبوهوملا ىدي ىف ةبهلا تتاف ولو ( يف(: ةلالإ ) لطب الوه ناك اماف ضوعب اذهو

 ىلعهلعج نق اهنيعب ةماق ةبهلاو بهاولا سلفأ مث هل ةبوهوملا هبيثيل ةبه لجرل لجر بهو ولو هتبه ةميق هلف ضرب مل

 كرت ىضر ول كلذكو مهيلع زاج هؤامرغ كلذ هركو ليلقب ىضر نإف بهاولا ىلإ باوثلا ناك اهنم باثي وأ هتبه

 هل سيل رخآ لوق اهفو تداز وأ ةبملا تصقن ءاوس هتره ىلع ناك اهتميقب ضرب مل نإو باوثلل اهبهأ مل لاقو باوثلا

 ىلعناك اذإو ائيش هيلع طرتشي لو اهايإ هكلم هنأل بهاوال ءىث الف قتع وأ عب وأ تومي تتاف نإو اهبف عجري نأ

 ةعفشلا فاتتف' هتعفش ىلع نوكم اك هنبعب ءىث هل نحض, الو تاف نق هل ناكادت ىذلا نآلاهل ءىت الف نا 4

 2 ئق ذل نركب ذلك

 .سستصتمتم

 ءاهسالتم رد نأ ف اكل عيب باب»ىف نييقارعلا فالتخا فو 2()
 ةبه بهو وأ ةقدصب قدصت وأ قتعأ وأ ىرتشاو نجسلا ىف عابف ىضاقلا هسلفو نيدلا ىف لجرلا سبخ اذإو

 نأ ىرت الأ ءىش سيلفتلا دعب سيلو نيدلا ىف هلام نم ءىث عاب الو زئاج هلك اذه لوقي ناك ةفينح اب نإ

 هتبه الو هقتع الو هؤارش الو هعبب زوجي ال لوقي ىلا ىنأ نبا ناكو الام ادغ بيصيو مويلا سلفي دق لجرلا

 ةقاثعلا الخ ام ىلل ىبأ نبا لوق لثد فسوي وبأ لاقو ءامرغلل هضيقلو هلام عبلف سيلفتلا دعب هتقدص الو

 زوو( قفا: ةلالاف ) هنيد ىضقي ىح ادبأ كلذ نم ةقاتعلا ىوس ائيش زيجم الو سيلفتلا ليبق نم سيلو رجحلا ىف

 ىدعتس ىتح ءافو ىذ. ريغ وأ" ءافو اذو نيد ىذ ريغ وأ نيد اذ ناك هلام ىف ثدحأ ام عييمج لجرلا عب

 دق لوقيو هناكم هلع رج نأ ىضاقلل ىغبنا ءىشب هنم رقأ وأ ءىش هلع تيثف هلع ىدعتسا اذإف نيدلا ىف هلع

 ىضاقلا ذفني مث هب موستب نم رمأيو موسلا ىف دهتحم نأب هرمأيو هلام ىصحم مث هتسلفو هنيد ىضقأ ى> هيلع ترجح

 هل زوم نأ ىلإ داعو هنع رجحلا قلطأف هرضحأ نيد هيلع قبب مل اذإف هنيد ىضقيف هيلع ردقي ام ىلعأب عيبلا هيف
 عنب هيلع انف رجح ىتلا ةلاحلا ىف هلام نم كلهتسا امو « هريغ نيد ىف هلع ىدعتسإ نأ ىلإ عنص ام لك هلام ىف

 . دودرم وهف « كلذ ريغ وأ ةقدص وأ ةبه وأ
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 نكااسملاب ىأتيو لاق تملا لام ن.« هيلع مايقلا ىف ىطعي ايدل حالص هنأل تملا لام نه هيلع قفنيو هيف كلذ سيلام
 ابعافتراو نك اسملا عضاوم ردق ىلع اهتدايز تهانت وأ اهتبراق وأ اهنانثأ تغاب دق نأ اهب رمدبلا لهأ ىريام ردقب

 ادد تهلت واي روداوآ اع قوتسا دف هنأ ىآرلا لهأ'ئرب اه تفصوام ردع اهريغو نويعلاو نيضرألاب ىأنو

 اذإو دلبلا كلذ لهأ لعىلإ هب ىتؤت هيف اوداز اوماع اذإ هدلب ريغ دلب لهأ ناك نإو رثك أ هب ىتؤت اهنم عفترا امو

 علا كلذ در هل نكي مل ديز مث هيف اعيايت ىذلا امهماقم نم عئابلا ىرتشملا قرافو سلفملا وأ تملا ىلع ىضاقلا عاب

 مل نإف هلإ كلذ بلط ىضاقللو هيلع بجاوب كلذ سبلو داز وأ هدر ول ىرتشمل بحأو ىرشملا سفن بطب الإ

 «قرغال هسفنا لام لحرلا عيبك ةدهعلا فو هريغو رايخلا طرعش ىف سافملاو تيملا ىلع عيبلاو هل هذفتأو هماظي مل لعفي

 هرارقإو هقتعو هعيبو لحرلا ءارش ىف ءاجام بأب

 هلع هلك راح سنع نود هئامرغ ضعب هؤاضقو هرازقإو هقتعو هعبو لجرلا ءارش : هللا همحر (قنان ةالاف )

 ةيزو اع الو ءىت كلذ نم دربال هعبو همتع ةزاجإ ىف نيد ىذ ريغ وأ ناك نيد اذو سلفم ريغ وأ ناك اسلفم

 هنع هلام فقوأ دق هنأ ىلع دبش, نأ ىضاقلا ىلإ هوريص اذإ ىغبنيو ىخاقلا ىلإ هوريصي ىتح هيلع ءامرغلا ماق اذإ الو

 ايبا 0 ار بب:ب
 نإف فوقوم هنأ امهدحأ نالوق هيفف اذه نم لعف امو فلتي الو بهم الو هلام نم عسسبي نأ ذئنيح هل زجم مل لعف اذإف

 دق هنأل لطاب اذه نم عنصام نأ ىتاثلاو هنع فقولا بهذ هنيد ىضق اذإ اذه كلذكف هنع فقولا بهذ حص اذإف

 وه نفكيو مهموب توق هلهألو هل كرت عاب اذإو هلهأ ةقفنو هتقفن هلام مسقي قح هعنمب الو لاق هيف مكحلاو هلام عنم

 ىلإ هعفر دعب هلام ىف عنصام هل زوجيو لاق هلثم هب نفكي امب هلام سأر نه اوتام وأ تام نإ هنفكي نأ همزاب نمو

 هوجولا نم هجو نم قح وأ لجرل نيد هلام ىضاقلا فقو دعب لجرلا رقأ اذإو هلام ىضاَدلا في ىتح ىضاقلا

 / ١ هئامرغعم لاخلا هذه ىف هل رقأنم لخدبو هل مزال هرارقإ نأ امهدحأ نالوق كلذ ىنف هلام فقو لبق همزل هنأ معزو

 7 همز قحح رقي ضيراا ىلع ًاسايق هلعجأ لاق لوقلا اذه لاق نمو ةنيبلا ممل تماقو هلام فقو لبق مهل رقأ نينا

 7" ول هنأ هلخديو سايقلا لمتحم اذبف ةنبب ممل تناكو ةحصلا ىف ممل رقأ نيذلا نيدلا لهأ عم هل رآملا لخدف هرم ىف

 '0 02 لك ىف ةلاق اذه لاق نمو رارقالا همزا هجوي هل ناك وأ هعدوأ وأ ءانإ هبصغ ىنجأل هنأ هل قرع ام ءىشب رفأ

 ىناثلا لوقلاو لوقأ هبو اهلبق لاحلا ىف هزيم م كلت هلاح ىف كلذ ربغو هيدي ىف امت هب رقأام هلع زاجأو هلام فقو

 ثدح نإ لام ىف هل امزال هرارقإ لعج هىددىف ام ءىث ىف وأ هتمذ ىف ءىث ىف هوجولا نم هجوب همزل قحم رقأ نإ هنأ

 نوءدبيف ممل هلام هنهرك هئامرغل هذه هلاح ىف اذه هلام قو لوقي نأ اذه لاق نم هب جتحمام نسحأو اذه دعب هل

 رمأ لوقلا اذه لخديو هتمذ ىف ملام ناك لضف لضفي مل نإو هل رقأ نا ناك لضف لضف نإف مبقوةح نوطعيف

 نهرلا نأ هلخديو:لاح لكب هرارقإ لطبيف روجحلا ىلع الو هلا, فقوب ضيرملا ىلع ٌسايقب سيل هنأ نم شحافتي

 لآ نم هل دحو امو هلام ىف هلخدأ ةئامرغ نم هءا نم نأل لوري هنأ اذه لخديو قوزعع افورعم الإ نوكمال

 قو اسلفم الاسع وأ اعئاص ناكو رقتفلاب هلع ادوهشم ناك ول الحر نأ هلخدتو هءامرغ هاطعأ هٌوامرَغ الو'ةفرعال

 نأ اذه لاق نم ىلع لخديو مهقوقح هءامرغ ىفوي قح هل ىللاو بايثلا.تلعج لام نمت بايثو لام نك ىلح هدب

 دحأ اذه لوقي نأ ىغبني سيلو هعدب ملنِإو هيدي ىفام كلم لجرلا نأ معزي نأ هيلع لخديو اهيلع.نهمسو ىراوجلا
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 1! لعجم سلفتف ءىث ريبك كلمت ال اهنأ ةفورعم ىعو ريناند فولأ نمت ىراوجلا اهدي ىلع عضوي:ةلالد ىف اذه معزب
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 بئاغلو ممل مريخ راتخم نأ هيلع ناكو لعجلا ىف لقأ نوكسيل دحاو ىلإ هلعج العج اوبلط نإو العج كلذ ىلع بلطي

 نوكي نأ باطيو نيدلا هيلع ىذلل كلذ لوقيو متتش نه اولكو وأ اوصحأف هورضحأ : ءامرغلل لوقيو مهعم ناك نإ

 انومضم نوكي نأ ىلإ ليبسلا دم وهو ةنامأ هلع مل لعف نإف الاح افلس هفلسي نأب انماض لاملا هيدب ىلع عوضوملا

 ةقث ريغ ىلإ اوعدوأ دحأ ىلإ اوعدب ل نإو هنمض ىذلا ىلإ هعفد هنمض,ال هنم قثوأ دجوو هنمضي ايلم ةقث دجو نإو

 مل نإف مث هوطراشإ ىتح ائيش هل لعجم مل نكي مل نإف لاملا تيب نه قزري نأ اذه ىلو نميف ىلإ بحأو لاق مهل راتخا

 « ديزي نم هيلع عابيام ىلع حيصي نحيف مهل لوقي اذكهو هنم لقأ لبقي ةقث دج وهو ائيش هطعب لف مهل دهتجا اوقفتي

 كلذ نكي نمي مث وأ لاملا بر ءاج نإ عيبملا حالص هيفام لكو قوسب عضوم ىلإ هلقن وأ اماعط هنم لاكا نإ ١ طك

 ءامرغ وأ هنيعب مسرغل سلفملا لام عبب اذإو دحمام لقأب هيفكي نم هيلع رجأتسا اوتأي مل نإو مهريغ مهيلع لخدي مل

 الإ هارتشا نم ىلإ ائيش هلا نه عفد. نأ ىغبني الو لاملا مسقي نأ لبق هيلع اقح مهعم تبث نءو مث ءاوسف مهنايعأب

 سلفملا لام نف كلبف نمثلاب ىرتشملا ىنأي تح عئابلا ىدب وأ لدع ىدي ىلع فقو نإو نمثلا هنم ضبقي نأ دعب

 سلافملا ل١1 نم كلذف سلفا فهكلهتسا وأ برهم“ عئابلا معي ملو هناكم ىرتشملا هضبق نإف هضبقي تح ىرتشملا هنمضيال

 سلقملا لامنف كله ىت> ءامرغلا ىلإ هعفدب مف هضعب وأ ىرتشاا» نم لدع" ضبق نإ كلذكو نيدلا لهأ لام نءال

 هيلعو هل عيب وهف همزا قح ىف هكلم هل عمد هنأل ىدافملا ىلع عاب امف ةدبعااو هوضبقي ىت> ءامرغلا لام نم نوكيال

 ىلع الو امهياع ةدبعالو ائيش هنيمأ الو ىضاقنا نمضي الو عببملا لاملا كلام هيلع ةدهعلا نوكست نايا سلا وكام

 . سلفملا لام ىف هب عجر قحتسا مث ءىش سلفملا لام نم مرغال عسب نإو امهنم دحاو

 سلفملا لاك ف ةدبعلا 1 ءاحام باب

 هلكف وه هعاب وأ هسيلفتىف وأ هلبق وأ هتوم دعب نيد ىف هلام نم لام هيلع عسب نم : هللا همحر ( قفا تلالاف )

 ىدنعكلذ ىف فالتخا ال ىلا لام ىف ئبك تبا لام ىف.ةدبعلاو ىلل عاب نل:ىهك الإ تيل عب ل 0

 نه تكلبف فلألا ىذاقلا نيءأ ضرقف مثرد فلأب تعيبف اراد كرتو مثرد فلأ هيلعو سلفأ وأ لجر تام ولو

 وأ تيمال دجو نإف ىدفملا وأ هيلع عملا تملا ىلع ةدبعلاو هل اهعاب ىذلا مسرغلا ىلع ةدبع الف رادلا :تقحتساو هدب

 مهقوقح ءامرغلا ىطعأو هل ٍلسي مل عيبب هنم ةذوخأ٠ اهنأل هفلأ فلألا ىطعملا ىرتشملا ىلع در مث عسب لام نملفملا

 تكله دق:رادلا ىرتشمالاقيو اهقحتساىذلا ىلإ رادلا عجرتو هنيمأ الوى ذاق ىلع نامذ الف ءىث هل دجوي مل نإو

 تدجو ىف كيلع ةدبع الف فوتسن مل مرغلل لاقيو اهتذخأ الام هل تدجوام ىتم سلفملاو تيملل ميرغ تنأف كفلأ

 . هبحاص ىلع دحاو امكنم مدقيال هيف (مصصاحم هام دحو اذإو هنم كانيطعأ الام تبملل

 سلفملا لاع ىتأتلا ىف ءاجام باب
 ناك نإو هعيبب لجهيو هب أدبي نأ نيدلا هيلع تيملاو سلفملا لام ىلوأ ناورحلا :-هللا همحر ( ىثا ملال )

 ثالث هب ىؤت نإ هنأ نوري دق معلا لهأ نوكي نأ الإ ثالث ةانأ هب غلبي الو ثالث نم رثك أ هب نأتي مل ةعماج دالب

 نود ثالث هيف كلذ ناكامب ىنؤت ضءب نود ناويحلا ضعب ىف كلذ ناك نإو نينثا وأ موب ىف غلي ام رثك أ غلب

 وأ نامضلا ىنمع امإ ةدبعلا ىلع دئاغ وهو « هارن » ريمض ريك ذتب لوصألاب اذك خلا عاب نم هارن ال : هلوق (1)

 . هحدشم اةيثك : لماتف ىرك هلق ليلدب اهارن هّقسق الإو ززكاللا 00

 (م- م؛0)
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 هك ال هنأل سافم ريغ وأ هذخأ ءامرغلا دارأ وأ هكرتف اسافم ناك ءاوسو « ءاش نإ هب قحأ ناك سافم دنع هلام

 اكهذخأ ءادرغال ناكو هل نكي مل هدرف ائبش ثرو ول هنإف ثاريملا الإ ءاشب الام كله ىلع هريجأ الف ءاشي نأ الإ

 الا نأل اوهرك وأ مرد كلذ ثحأ راخلامانأ ىف هدرو عييبأأ ةزاجإ امه ٠ دحاو لكسلو هلا رئاش نوذخأي

 ملةفدلا نود هذخأ دارأف سلفو تلحف ةفصب هريغ وأ ماعط ىف لجر فاسأ ولو : لاق رايخ انف نيع ىلع عقو

 ساج ريغ نه نلك نإف هلع فاس امت اريخ ىطعأ ولو لاق رتشي مله ذِخَأب هنأل ءامرغلا كلذ ضري مل اذإ هل نكي

 اركاب نأ ىو ببن نأ هلع نسل ةنهإ لضفلا نأل/ ءامردلا كلذ دا رأ نإو هذخأ هيلع نكي مل هيلع فلس ام

 | دال هلأل هرك نإو ءامرشلا/كلذ ىضر اذإ هذخأ هئزلاهلع فلم ايد نا اك نإ هع 1 ام محرغلا نم

 حلصي امل ةدايزلا حلصت ال افالخ ةدايزلا ريغ ةفلاخم ةدايزلا نوكت الامم مثريغو ديبعلا ىف كلذو ةدايزلا ىف هيلع

 ٠ صقتاا هل

 سافملا لام نم عابيإ ام فيك باب

 هلع عيبا انمأ مج نأ سلفا ىلع عبلاب رمأ اذإ اسال ىغت. : ىلاعت هللا هحر ( قئاتتلالان )

 30 ال كاكا نك نصح نع كلذ رءأيو ءاش نإب هروضع .لكوتاا وأ بلا نوضح نسلقإا ا كاك

 ماهي نأ لش نوهرد اهدحأ ناب رض نيدلا ىذ لام ن ِ ه عاني اهو نيدألا عاب م ركع وأ هل 2 2 و هيلع عبيبملا كلذ

 دنع ةهنهر تنثأ دق :ناك اذإ هع ةعاس نمرملا ىلإ ا عئد هلام نم نوهر 1 عاب اذإف نوهرم ريغ رخألاو هيلع

 هؤامرغو هلأ عم ىدح كرت ل ان عابام ع هففو ءىش هنهر نع لضف نإف ههد توت ىلع فلحو ؟ احلا

 هةقح نم ىب مف ناكو هنهر 0 نه ضنام هلإ ! عئد هقح غلبم نع زجعف هاهر لحرل عاب اذإو لاق مولع قرفف

 ناكو اخوسفم نهرلا أك ام رغلا هلع 060 نيرا نق مف انهر ةعرغ نه 5 || وذ ناك ولو ءامر علا ءاودس] 4

 نكي ل هوجولا نم هجوب ادساف انهر ارفته د وأ قحلا تحاص هخيسف مش هضقو انهر هنهر ول كلذكو را هيف 5 ءامرغلا

 هذعب زحا هئنهر 5 هضقف الحر هنهر , ولو دحاولا لح > راك اناك اعم نئادر : هنهر ولو ءامر اا ةوسأ هنف ناكاف | هر

 نهرينأ هل زوال هنأل ءامرغا رئاسلا» الإ امف رخالل نكمل 5 هلق نهررلا لع نكات ع و هن عيج لوألا ىطعأف

 نعارلا لجرلا سلفأو نهتراا هضبقي لف انهز لحر نهر ولو لاق هف رمأل زئاج ريغ زاضف هنهر دق اعنش ربآلا

 اعم هيف مثدحأ نء هب قحأ هثامرغ م نم دحأ سيل سلفملا لام ن « كا وف ةحوب موسما نهر اكو خوسغم نهرلاف

 دحن ام دعب زوحنو « فرع هلو شضقتال هنآل امناق عرزلا الو لختلا سور قف رذتلا نهر زوحب الو لاق « ةوضأ

 . ضبعيف دصحبو

 ندلا بحاص لام نم عاب أمم عمجل امف ءاجام باب

 نم رضح نه رضحم و هرضحم ىتح مرغلا لام عسب نم رءاي نأ 5 احلل ىغبني الو :هللا هر( قفاشتلالأ (

 قح هل ناك نإ مرغ ىلعو مكيلع هقرفأ د مل مكع رع لغ تعبام نك عضأ: نمي اوضترا لوقيف مهلاسيف هئامرغ

 مكرغلا لام كلذ نآل ةقث الإ ىلويال نأ هيلع نأل هلبقي ل ةقث ريغ ىلع اوعمتجا نإو هدعب ل ةقث ىلع اوعمتجا نإف ركعم

 ل نط شعبك مءَريغا نيد هيلع رطب. هلعاو هيلع ناك ص قن هيف ناك ولو هل ناك لضف هنم لضف ولو هنع ىضق. تح

 دحأ مهن« نكي .ملو اولبق اذإ 5ك و لاق اههض نأ |وعدفا فار كالو هلل, لع هع ةمدال ادعم مى
 مهم« نكي .ملو اولبق اذ نيك أ كلذكو اق نينةث ىلإ اوعدف اوقرفت نإو هيدي عوضوألا اذهب ضرب

 ى
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 ذاضف هيلع عاب اذإو لاق لبإ لضف هل نكي مل اذإ اذه لعفي اعإ ءاركسلا خسفي لو اهيلع قفني ادحأ رماي مو ْتماَعْلا ١ : َ ب ِ . : تا 2 101 ا
 يا طاتحالاو لاق هلبإ ىلع ةعفتلاب هرهأو هلام هللإ عفدو ةعد درب 1 لاجلا ءاح 6 لبالا ى وص هل الا وأ هللإ نم 1

 هلام نم هلبإ فلعيف هعاتمو هلبإ نه ىأرأم عيب ىف هرمأ زيحمب و ةقث الجر لكوي ناب هذخاي نأ لاح نم ىراك
 لاق لكولا كلذب ماق باغنإف هتلاكو خسفيال هفلخو كلذ هل امزال هب اهفلعو هلبإ ىلع نادا امف اقدصم هلعحبو /

 اوفوتسإ ىتح عابت الو اهتايعاب هلبإ بكري نأ مهنم دحاو لكلف سلفأ مث اهنايعاب البإ لاخلا نم موقلا ىراكت اذإو
 مهضعب لحد 3 ةلوما تقاض اذإ ضعب ىلع مضغ لحد اريعب ناسنإ نك عفدو اهمنابعأ ربعي تناك نإ ةلوجلا

 ردقب هلبإ نم اوذَحَأِب ىتح ممل ةلومحال نيذلا هؤامرغ مهيلع لخدو ةلوجلا ىف اوواست: ىح هلام راس ىف ضعب ىلع
 ةعاب ول كلذكو امل وهف سلفأ 2 هضبقت وأ هتضيفف هنيعب ادبع ةأرقإ قدح نمو مهتلومح ةمحش ةلوجلا لهأو محلا

 ةقدص هب قدصت وأ هلحن وأ لجرل هبهو نإف هل هنأ رقأ وأ هايإ هبصغ هنأ رقأ ول كلذكو ةمرحم ةقدص هب قدصت وأ
 هلام ىضاقلا فقودعب هضبق نإف هضبق هل بوهوذلل الو هيلإ هعفد هل سيلف سلف ىتح هل بوهوملا هضبقي ملف ةمرح ريغ
 مر غلاهفرع دق موقل لامبرغلا سلفأ اذإو لحنلاو ةقدصلاو ةبهلا نه ضبقلاب الإ متيال اذه كل نأل ادؤ درع ناك
 عقدام اوعاتبا اوناك نإف رثكو أ لق هلناكام هئامرغ ىلإ عفدف مهنةدحاو لكلام ءامرغاا نم دحاو لك فرعو هلك
 و ناك اليلق غلبام مهةوقح نم كلذ علب ءىرد وف هنم هوضنق نيح هياع ممل اى ةوءرإأ وأ هيلع مهلاع هلام نم مملإ

 ناك نإو مهس ةئاملا بحاصلو نامبس نيتئاملا بحاصلف مبرغلا ىلع هلام ردقب لاملا كلذ نم مهنم دحاو لكلو اريك
 ءامرغ ءاحف 6ع كس م نإف نهر الو مهل عيال اذبف هلام نع هعلسإ الام هيلع ىقو هوك ربي مو هوءءابتي لو مهملإ هعفد

 ملوبقب هل نونماض مهنأ الإ ةلاحب هلام لاملاو مهيلإ هعفد دعب سلفأ امنإ ناك ول كلذكو هيف مهعم اولخد ها
 سلفملاف عج ناك نإ هيف معم هئامرغ نم ثدح 3 لحدو عببلا هف فن ٌؤتسا تفي : نإف هل ءافتسالا ىلع هاإ

 ' لاملا ةميق مهنمضي' وأ هيف مهيلع لّساد, هئامرغ نم ثدح نمو هنوضيشي هبا عدا عشا هل نوكي نأ نيب رابخلاب

 عببلا هيلع زوجيف هعيبب مهلكو نوكي نأ الإ هيف دودرم عيبلاف هنيعب امتاق ناك امو هنيد نم هب مهصاقي تاق ناك نإ ||
 ماقفانيد ثدحتساو الام دعب دافأ مث ةنيب هيلع اوماقأ ءامرغل سلفملا لام عب اذإو هلكو عب لكو نم ىلع زوج اك
 نيد لكو م, يدحو مهميدق ءاوس لام نم دافأ اهف مهلكف مهقوقح اياقبب ل وألا نيدلا لهأو رخآلا نيدلا لهأ هيلع

 هلام عاب م ىخاقلا هيلع ردح ول اذكهو هيلع هلام ردقب مهم دحاو لك هيف برضي همزا ىذاقلا هلع رجح لبق هنا'دا ا

 دعب هلع روححع سلو هلام ىف ءاوس هئامرغ نم نورخألاو نولوألا ناك انبد ناداو الام دافأ مث ةوامرغ ىضقو 3

 لاق رجحلا ريغ ىلع وبف ىضم اذإف هلام عيبل تقو ىف رجح اإ هفسل هيلع رجحم مل هنأل لاملا. عبو لوألا رجلا" ١
 لبق هونياد نيذلا ءامرغلا انلخدأ لوألا هسيلفت لبق هونياد ابيغ اوناك ءامرغ هل رضحو احلا ةلاشلا تناك ولو |

 اوناك نيذلا ءالؤه انلخدأ مث هيلع دحاو لكلام ردقب هلام اومستقا نيذلا ءامرغلا ىلع لوألا هلام ىف لوألا هسيلفتا

 «دوللاو
 كئلوأل ىقبام ردقب ةيناثلا هيف هانسلف ىذلا ثدحتسملا لاملا ىف اعم نيرخآلا ءامرفلاو مملع ءالؤه لخاملا نيرخآلاو

 عئابلا سلفف اثالث رابخلاب امهنأ ىلع ىرتشملا اهضبقو ةعلسلا لجرلا لجرلا عاب اذإو ءاوس هيلع ءالؤمل امو كل
 ايل نأ تمعز امتإو هدر ءاش امهأل هدرو عبيبلا ةزاجإ امملو ءاوس هلك كلذف ثالثلا لبق امهوأ ىرتشملا وأ ع

 زاج ثالثلا_ىضمت قح ةزاجإ الو درب عيبلا قف الكت, مل ول امهنأ ىرتالا ثداح عيب سبل هنأل عييبلا ةزاجإ
 نيع دجو نمو : لاق رابخ الب عيبلاك امزال عيبلا ناك ثالثلا ىض تح امهنم دحاو الو ادري لو اراتخي مولو



 ناكولو هلعو هل مف ءامرغلا ود ناك نمثا هلإ عندو ةفصلا عوس ند هريغ وأ ماعط وأ ةفودوم ليإوأ نيفوصوم

 ناك ةرغاوأ لح لإ فوصوم ماعطب اهنعب اناث وأ اهنعب اراد وأ هنس .ادنع اده نم.ئرتشا ام 21)ضعبل نمثا

 ةضف ماعطلا ف فلس ول كلذكو هع نم جراخم سبل رتشم عئاب هنأل هرادب قحأ ماعطلا اهب ىرتشملا رادلل عئابلا

 امم تناك نإف اهب قحأ ناك عئابلا وأ ءامرغلا اهب رقي ةماق اهدجوف اهنايعأب ريناد وأ ابهذ وأ ةفورعم ةغوصم

 تباث ءاركلاف ىركملا سلف مث رادلا لجرلا نم لجرلا ى نك ١ اذ[و .افيردلا ءرمأ وفن تككليسا وأ فرعال

 تام اذإ هنأ ءارشلا ف معزو ءاركلا ىف انتيحان لهأ ضعب لاق اذكهو شاع وأ سافملا تام عسبلا توبث هتدم ىلإ

 كله نأل ىركملا وأ ىرتكملا تام اذإ هخسفف ءاركلا ىف سانلا نه دحاو ريغ انفلاخ دقو ءامرغلا ةوسأ وه امنإف

 لكرلا نأ ىرت الأ عردلاك ءاركلا نسل لاقو ىرتكملا ريغل تلو دق ةعفنلاو ىركملا ريغا لوم دق رادلا

 ملاعب اذه ناك ولو ؟ ءاركلا ةصح ند ىقب امب ىرتكملا عجريو انبي نأ ىركملا' مزلي الف مدهنتف رادلا ىرتكي

 تام نإو سلفا لام ىف انريغ نود هب درفتن انأل فعضألا ءاركلا هايإو انمح ري هللاو انبحاص تبثيف ءىنثب عمجري

 ش تلا .[انكلا نم عئابلل تبث نأ ىلوأ عببلا ناكل اههنيب قرف ولو عئابلل هلعجم لف عببلا لطبأو ىرتكملل هلعجم

 '  ماعط لمح لجرلا نء لجرلا ىراكت اذإو لاق امهنب قرفي نأ هل غبني مل امهنيب نع اع اذإو مات كلم سل ا

 ماعطلا ىف هل نسل هنآل ءامرغلا ةوسأ ئرككلملا نر ءاوس كلذ لي تام وأ ئرككملا سلفأ 3 2 نادللا نك دلي ىلإ

 ائيش هلام نم هيطعي نأ ىرتكملل سيل هنأل ءاركلا خسفي نأ هل ناك ماعطلا لمح نأ لبق سلفأ ناك ولو ةعنص

 سلفأ مث قيرطلا ضعب هلمحولو هؤامرغ ءاشي نأ الإ سلفملا مرغ نم اعيش نخل نأ ىركسملا رجأ الو هئامرغأ نود

 ناك نإ ءاش نإ كلذ هعضوم ىف ةلو+ا خسفي نأ هل ناكو ءامرغلا هب صاح ءاركلا نم هلمح ام ردقب هل ناك

 مهلبإ ضعد 6 لحرلا ند اهناتعات ليلا رفنلا ىراكت اذإو اههبشأ ام وأ ءارحصلا لكم ماعطلا هيف كالبمال ع

 ىلع عجري مل مهلبإ ضعب تامو ىركملا سافأ ولف اذكه اذه ناك اذإف الدب لبإب هيتاي نأ ىركملا ىلع نكي مل

 01! )| لرككتو ءامرقلا ةوسأ هن نوكي هئارك نم.دلإ عفد امث ىقب امب الإ ءىشب ىركملا لام ىف الو هباحصأ

 000001 ةلرخل هم |وراكت اوناك ولو سلفا ىركملا "لام نم الام تناك ىضقتا اذإف ءازركلا ىلع تيرتك ١

 اذه ناك اذإف اهريغ محلادب إو. مهيديأ نم ابعزن هل ناك اهنايعأب البإ مهنم لجر لك ىلإ عفدي اهنايعأب لبإ ريغ
 اهف ةوسأ اعيج اوناك ميرغلا سلفأف مهنم دحاو اهيلع لمحم ناك لبإ تتام ولف هيلع نودضم هتمذ ىف مبقحف اذكه

 مرعم ناك نإو عجري مل تكله اذإ نوكيف (هنايعأب لبإ ىفال هلام ىف ةنومضم 'اهنأل مهتلومح ردقب لبإلا نم قب

 21 اذإو مثوصاحو مهن ويدي ءالؤهو ةلوخا ءال وه برض هيلع : نيدلا مناك هجو عال هئامرغ د مثربغ ءامرغ

 ىلع ىضق؛ نم ناطلسااناكنإف كلذ ىلع ةئينلا هدئع ماقأف ناطلسلا ىراكتلا 2 :اف هئم برهم ل ليإلا لحرل 1 هلحرلا

 ىراكتت مث ةلومخاو ءاركلا ىمسو هو>حولا نم هةحوب هنم أرييام ءلاركشا قف تءاثل هيلع هةمح نأ ىراكتملا كا اكل بئاغاا

 هل راكتي مل اهناعأب البإ ةلوخا ةناككتإو ةلع ةنويخمةلوجلا تناك اذإ لخرلا لام هل عسب 5 لكلا لع ل

 ركل أ نيب ر راخلاب تنأ ىرتكملل ىضاقتلا لاقو هيلع

 فلعأ امو هلع انيدلبإلا بحاص ىلع هب كدرأو هيلع روح ربع هب اعوطتم كلذ جرخو اهيفكي ام لقأ ليآلا فئللعيف

 الدع رمآ وأ كنم هرارفل هلع ءاركلاب كدرأو هربغ
 نث

 ىلع ىضقي نمت ناك اذإ هلبإ فلعأو هيلع عاب لبإ نم لضف لاجال ناك نإو هب عوطتم وهف ىضاقلا ءاضق لبق لبإلا

 | نك كلعما ما كمان 6 لالا اذك علا ىرتشا ام ضعبل نمثلا ناكولو : هلوق (1)



 ا و 2

 هتراجإ هل نك هيدي ىف كله ول بوثلاو هتراجإ هل تناك كله ول عرزلا نأ ىرت الوأ ريج الل ايف ةعنضال رح اتشا| 1 ١

 1 ضارألا عدز مث ءام رخآ نم ىرتشاو اضرأ لجر نم لجر ىراكست ولو ؛ ةرعاسسا ن1 ِ م

 ضرألا نم جرخم ام 0 اسيلو.ءامرغلل نيكيرش ءاملا ترو ضرألا بزر ناك داصحلا دَعب مرغاا ىلف ©

 اذه ءامع ام دف لاق نإف امام نمال مبرغلا لام نم اع ىذلا بحلا لام نيع هيف امل سيل هنأ كلذو ءاملاب الو

 ةدو>وم ريغ ضرألاو ةدوجوه نع عرزلاو لعل ف كر دم داملاو كحل مسرغلل لاملا نيع انلق اذه ضرأ ىفو

 ءامرغلا نم ماعطلاب قحأ امهلعجأ لاقف لجر ىنع ولو هلام نيع هيطعنف هبف اند ةنوننكي نسل "اهم فارسا عدزلا ىف

 بحاص نأ معز نإ انلق ؟ هيف لاحلا اف لئاق لاق نإف « الا ءاطع امهاطعأ مث املام نيع ريغ امهاطعأ هنأ هيلع 1

 معز نإف ؟ ماعطلا بحاصو ءاملا بحاصو ضرألا بحاد ىطعي جف ءاكرشش ءاملا بحاصو ضرألا حاسو عرار

 دعب الإ ءامرغلا نه كلذب قحأ نوكي ال وهو عرازلا لاه نم ءامرغلا ةصح لطبأ دقف امهقح ايفوتسإ ىتح امل هنأ

 بحاصا ناك هضرأ ىف لقب عرزلاو سافأ ولو ءام الو ضرأ ابيف تسيل هتطنح هذهو ساف مرغلاف حرغلا سافي ام

 كل سيل هئامرغو سلفملل لاقي مث سافأ نإ ىلإ عرازلا ىدي ىف ضرألا تماقأ ام ردقب ءامرغا صاحب نأ ضرألا

 دصحب نأىلإ ضرألا لثه ةراجإ هيلإاوعفدتف اوعوطت نأالإ نآلا ةراجإلا خسفي نأ هلو هض رأب اوهتمتست نأ مهل الو

 ةراجالل اًحسفو عبلل اخسف سيلفتلا لع انأ كلذو 3 هكرنب عوطتي نأ الإ عرزلا هنع اوعاقاف اولعفت مل نإف عرزاا

 عاب ولو لاق دعتم ريغ ناك عرازلا نأل اهلثه ةراجإ ىطعي نأ الإ اهب ق-حأ ضرألا بحاص ناك ةراجإلا انخسف تف

 ةئقب دبعلا نم قب نإف هقح زدقب هثم هلل حاسب ءامرتلا نم هن اوحلأ نمترملا ناك سلف متع ت0

 هلعجتف نه 0 ةلاسغااو ةراصقلا ىف هلعجت مل فيكسف نهرلا ىف اذه تاعج اذإف لئاق لاق نإف اهم! قحأ عئابلا ناك

 راصقلا هديزي ءىش ةلاسغلاو ةراصقلا انلق ؟ ناقرتفب نيأو لئاق لاق نإف اميقارتفال هل لبق ؟ بوثلا بر نم هب قحأ

 لعجنو بوثلا ىف هنم رثك أ هطعن الف'هنعب هلام هانيفوأ دقف بوثلاىف ةدايزلاو هتراجإ هانيطعأ اذإف بوثلا ىف لاسغلاو

 هنأ لبق نم ائيش رجأتسملا ىلع هل لعجن مل طابخلا وأ راصقلا دنع بوثلا كله ولو لاق هعرغ لام ىف هلام نم قبام

 باعنإ هتكلوانغلا ىف“ ةدايز شيل "اذه تلاع نهولاو هل ن ا بر اهفوي مل ىتف اهثدحم ةدايز وه امإ

 ةزاجإلا لطتت أك دنبعلا توه لطسال نهازرلا هالو ةمذ ف كلذ ناك نبع'ا تام نإف عبيبلا هبشي هتبقر ىف ءىش

 امهنيب قرفنو اعمت>ا ثيح امهئيب عمجنف معن لق رجا ق١ ناقرفنو عضوم ىف ناعمتجم دقف لاق نإف بوثلا كالهب

 هل انكح دقف ءامرغااو عئابلا نم هقح ىفوتسإ ىتح هب قحأ نهترملا انلعجف دبعلا نهر اذإ هنأ ىرت الأ اقرتفا ثيح

 امتإف ءىثب نهترملا دري مل هلاكب عبببلا كح اذه ناك ولو هقحمب نهترملا انددر دبعاا تام ولو عبببلا ؟ح ضعي هيف

 اهتراجإ ضرألا بحاص ضبقف اضرأ لجر رجأتسا ولو اقرتفا ثيح امهنيب انقرفو اهبتشا ثيح عسبلا نيبو هنيب انه

 اوقفنت نأب متعوطتنإ هئامرغل لبق لجرلا وهو عرازلا سافو هيلع مايقلاو ىقساا نع ىنغتسبال اف عرزلا ىقبوو اهلك

 تر اءاعر نإ 1 كلذ نوكي الو جك كلذف سلام عم جستقفت ونحن هر مث غل نأ ىلإ عرزلا ىلع

 هوعسف مائشو اوءاشت مل نإو متلعف *ىثب اوعجرتالو ةقفنااو هيلع مايقلاب اوعوطت نأ منئشف هضري مل نإف سلفملا عرزلا

 هنع لق نإو هلا اضررم عسب ضر دبع ناك ول اذكهو لاق -نوذيرت ال ام ىلع اوقفنت نأ ىلع نوريحتال كالت ةلاَغ

 ىرتشملاف عئابلا سلف ىتح هضبقي ملف هنيعب ناك ام اًئيش وأ اعاتم وأ اراد وأ ادبع لجرلا نه لجرلا ىرتشا اذإو لاق

 قيقر نم فيليه زم افوضؤم انزع لل ا ها وأ هرك هل مزليو كلذ همزلي هعاب اال



1 . 2.4 ْ 
 7 امينيف ةعقبلا ىرتشي سافملا نأ ىرتالأ هيف لمعلا هالخم الو كلعال امف لمع بصاغلاو هف لمعلا هللح و كلمع امف لمع

 زيجنف هقتعف دبعلا ىرتشإو بصاغلا عب دريو ةعب دري الف هعيبق ءىثلا ىرتشيو تصاغلا ءانب مدهبو هؤانب مدهمالو
 طابخ هطاخوأ راصةبوثارصقدقو لجرلا ىدفأف اهلاحم ةلأسما تناكولو (قفاْةلالاف ١ اغلا ّقتع زيجتالو ةقتع

 هتراجإ تناكو مارد ةسمخ هيف راصقاا لمع داز نإف هذخأ هبوث ذأ نأ بوثاا بحاص راتخاف ةرجأب .غابص هغبص وأ

 تاكو ءامرغاا ن٠ هب قحأ ٍبوثلا بحاص ناكو بوثلا بحاصا بوثلا ىف هب اكيريش ناكو مجردلا ذخأ امهردهبف

 " مجارد ةسمخ هتراجإو امهرد بوثلا ىف داز هلهع ناك نإو بوثلا بحاصو راصقلل اهب ءاكرش,ءامرغلل ماردلا ةعرألا

 " ةسمح بوثلا يف ديزت تناكولو مهارد ةعب را سافلا لام ىق:ءامرذلا عم برضو مثردلاب بوثلا بحاصل اكيرسش ناك

 | ءاكرش بولا ىف امم نونوكي ةعبرأ ءامرغالو ؟ بوثلا ىف اكيرسش هب نوكي امهرد راصقلا انيطعأ مثرد ةراجإلاو مثارد

 ابعنفف بوثلا ىف ةدئاز تناك اذإ ام ق>-أ هتلعج اَعِإف بوثلا ىف ءامرغلا نه. هتراجإب قحأ هتلعج فيك لئاق لاق نإف

 اذإ الاب اه: اولاق نإف « هلام نيع هنأل- هنود بوثاا ىف اذه لمع داز ام اوُذَحَأِب نأ ءامرغال نكي مل بوثلا بحاص

 انلق ؟عوببلا ىف العجم اك اهيلع هب رصتقت ل هتراجإ نم صقنأ تناك اذإو اهلك هلإ اهعفدت مل هتراجإ نه ديزأ تناك

 كلت تدجو اماف رجأتسملا ميرغلا تهزا تاراجإلا نم ةراجإ تناك امإو اذكه العجاف عقي عب نيعب تسيل اهنإ

 هتبطعأ مثردب ةريثع ىوس, نهر هل ناك ول هنأ ىرت الأ هل نهرلك هتراجإ نم امنأل ام ق>أ هتلع> ةعاق ةراجإلا

 ءامرغلا صام هتلعجو امهرد اهنم هتطعأ مهارد ةريشعب امهرد ىوس نهر ناك ولو ةعسن ءامرغااو امهرد اهنم

 لكلا ةطخ بوثلا ىف تنأ معز" هلاك كلت ؟عيبلاب هنم نهرلاب ىلوأ عضوملا اذه ىف نوكم هلاب اه لاق نإف ةعستب

 المع هنف هل نأل هفام هطءي ى> نهرلا ىف هسحم نأ هل نوكي اك هرجأ هدطعي تح هبحاص نع هسحم نأ هل هلسغي وأ

 1 رق حاصل الو هسح هل لعجأ ال تلق ؟تنأ لوقت اش لئاق لاق نإف لمعلا هيفوي د هبلإ هماس الف امناق

 هلمع داز امب قحأ طابخلا ناك بوثلا بحاص سلفأ. نإف سلفأ اذإ هقح امهنم دحاو لك ىطعأف بوثلا عنب رمآو

 ه2 تلاكو هلام نيع هنأل بوكا ىف هلمع داز ام ذخأ بوثلا ىتهلمع داز امن. رثك أسهتراجإ تناك نإف بوثلا ىف

 ىف بوثلا ةئونيكي بوثلا بحاص ضرب ملف بوث هل لمع دقو سلفي مل نإو ءامرغلا هب صاخم مسرغلا ىلع انيد ةراجإلا

 لوقأ هبو هنت ن. هتراجإ طاخلا ىطعيف بوثلا هيلع عابب وأ تفصو امب امهنيب ىضقي ىتح امهنم هناكم ذخأ طايخلا دي

 ىف رثأ وه اعإ بوثاا ىف دئاز هلام ن٠ ءىث الو نيعب سيل بوثلا ىف لمعام نأل هتراجإ ىف مرغ هنأ ىناثلا لوقلاو

 هرجأتسا امم تسيل ةمواعم ةراجإب رجش وأ عرزوأ توناح ىف اريجأ لجرلا رجأتسا اذإو لاق هجوتي اذهو بوثلا

 وأ ادبع هل عي الجر اكل و[ ار هلق عيد اتوئاح رجأتسا وأ قرو وأ بهذب امإَو نومضم ماعط ةليكع امإ هلع

 نم ءىث ءارجألا ءالؤه نه دحاول سيل هنأ ىلق نم ءاهرغلا ةوسأ ريجألاف سافأ مث اريعب هل ضور وأ انَغ هل ىعرب

 لام نم بوثلا ىف ةطابخلا ةدايزو غابصلا لام نم وهو بوثلا ىف ةراصقلاو غبصاا ةدايزك هيف دئاز اذه- طلتخم هلام

 ريغ بوث'ا ةمبق نأ ىرت الأ هلع رجؤتسا امف مّئاق ءىش ريغو هيلع رجؤتسا ام ريغ اذه نم ءىش لكو هلمعو طايخلا

 سيلو هيف لماعلا ةدايز ةصح ةفورعم اروصقمو اطيخم هتميثو روصقم ريغو طيخم ريغ هتميقو اغوبصم هتمقو غوبصم

 كلذ ىطعبف هريغ ةعنص نم مئاق ءىث هماعي ىذلا دبعاا ىف الو ىعرت ىلا ةيشاملا ىف الو توناحلا ىف ىتلا بايثلا ىف

 رجأتسملا لام نم ضرألاو ءاملاو عرزلا ناك عرزلا ىلوت ول هنأ ىرتال وأ ءامرغلا نم ميرغ وه امإو هلام وأ هتعنص

 نمو بلح وزع عل ماكس راق هدايا يذبابنسي ا ماعلا تلاع لام نمو لحوز 1 7 طف دكا لاو دق دكار ءىد تقل لكألا 9 ءاقلا ىه اعإ هف هتعنص تناكو



 كلا 0

 لاملا ذخاي نأ هيلعنكي ملو صتقي نأ هل ناكصاصقلا وأ ش رألا ذخأ نيب رابخلا هلناكف ًادمع ةيانج هيلع تينجولو ٠١

 سيلفتلا لبق ائيش هل كلبتسا ولو لاملا هيلع ىنج نم هيلع ضرعول كلذكو ءاشب نب الإ لاملل كلام نوك الة

 هديزب نأ هكلهتسم دارأف ةميقلا فورعم ءىئشب هلكلهتسا ام ةميق حلاصام ناك نإف نيلفتلادع ءىث لع هلا حلاص مث

 ىبأفرخ 1 ىلع عع دهاش هل دهش دقو ر رغلا سلف نإف ةيهللا عض طومىف ةدايز ١١ نآلةدايزإ رلا لبقي نأ هيلع نكي ملهتميق ىلع ٠

 نكي ل امافنيميلادعبالإ كلميال هنأل اوفا نأ ءامرغلل لعجن و هيلع دوهشملا انفلحأ اذإ هقح انلطب أ هدهاش عم فاخحبنأ' 7 ٠

 هقحلطب نيميلا نه سلفملا عنتماف نيميلا درو فلحم نأ ىبأف هيلع ىعدا ول كلذكو فلحب نأ هيلع نكي مل اكلام

 سيلفتاا دعب وه ىنج ولو نيميلا دعب الإ كلم الو كالمام الإ نيكلام اوسيل مهنأل اوفلحم نأ لاح ىف ءامرغلل 0

 هومستقي ملام عسب ملوأ عب ءممل فوقوملا هلامىف ءامرغلا ةوسأ هل كلبتسملاو هيلع ىنلاناك الام كلبتساوأ ًادمع ةيانج

 تناكن إو هلام مسقي لبق همزا هقحزأل اومستقا امف مهبعم لد مسقلا لبق ةيانملا تناك'نإف انرظن هومستقا اذإف

 هيلع نيد كالهتسالاو ةيانجلاو سلفملا كال نع جرخو محل مسق ام اوكسلم ذق مهنأل مهعم لخدي مل مسقلا دعب ةيانجلا

 عيب ىذاقلا رمأو هيدفي نأ هل نك مل ةيانج هل دبع ىنجف عابيل هلام فقوب رمأو هيلع ارِجَح ىضاقلا نأ ولو ءاوس

 ءىث هنع نم لضفي ل نإو هءامرغ هبطعي ىتح هلام ىف هدر لضف لضف نإف اهشرأ هلع ىنملا ىفوي ىتح ةيانجلا ىف ىناجلا

 اين سافملا دبع اك هدس ةمذ نود دبعلا ةبقر ىف ناك ل هتيانج تلطب هتيانح ةيانلا بحاص فوتس 1و

 صاصق ايف ةيانجلا تناك نإ صتقي نأ هلف ادبع هيلع ىتاجلا ناكو هيلع قملا تبث اذإف هل مصخلا هديس ناك هيلع ٠

 لاملا كلميال هنأل مهل كلذ سيلف لاملا ذخأو صاصقلا كرت ءامرغلا دارأ نإف ىناجلا دبعلا ةبقر ن» شرألا ذخأي نأو

 نم لام هنأل شرألا وفع دبعلا ديسل نكي ل شرألا هيف امنإ هيف صاصقال امم ةيانجلا تناك نإو مهل هرايتخا دعب الإ

 ةطنحلا لجرلا ئم لجرلا عاب اذإو هنيد نع هب ىضقي هلام ىف دودرم وهو هتبه هل سيلف لاح لكب هل بجو هلام

 ناك هعيرغ سلف مل هسنج نم هنم ًادرأب هطلخ وأ هلثع هطلذف نزوي وأ لاك امم ائيش وأ نمسلا وأ تلا وأ

 نإ هنود امف هطلخ ناك نإ كلذكو هنزو وأ هلام ليكب ءامرغلا مساقيو ناك ام مئاق هنأل هنيعب .هعاتم ذخأي نأ هل!

 انألاهل ليسال نأ امهدحأ نالوت ارفق هنم ريخ وه اي هطلخ ناك نإف اضم ذتا, امنا لف د1 ١

 هبو لعأ هللاو نلوقلا حصأ اذه ناكو ةدايزلا هطعن نأ انل ان هعيرغ لامع ًادئاز الإ هيلإ هلام عفد ىلإ لصنال '

 هف ةطلتخم ةدايز هيف هنيع هعاتم تلي قيوسلاو غسبص بوثلا تلي قيوسلا الو غبصإ بوثلا , اذههيشي الو لاق لود

 ىتاثلا لوقلاو ٠ بئاذ لك اذكهو هريغ,لام نيع نه ةفور»٠ ريغ الإ هلام نيع دجوتال ىتح تلقا طلتخا اذإ ادعو

 لسغ نم هلسع ةميق ردقب اكيرش نوكب نأب تالا ريخخ مث نيزيمت» هب طواخلا لسعلا ةحاقو هلسْعل هو ىلإ ا |

 ًاعاص ناك هك,رش لسعو نيرانيد ىوس, اعاص ناك هلسع نأك اعرغ نوكيو عدب وأ هلسع لك لصف كريو عئابلا ١

 نمو عاصلضفل اكرات ناكو هإناك هكيرمش لسعو هلسعنم عاص ىثلثب اكيرمش نوكينأ راتخانإف ريناند ةعب رأ ىوسن

 ام,مبشأ اذه نالوق ايف ناك اهنحطف ةطذح هعاب ولو هلت ناك ةليكمنم ةعيضو اذه امنإ عيب اذه سيل لاق اذه لاق

 هعابول كلذكو هلام ىلع دئاز هنأل نحطلا ةميق ءامرغلاىطعيو قيقدلا ذخأي نأ.هل نأ وهو لوقأ هبو ملعأ او مدل

 نأهل ناك هطاخف ابوث هعابول اذكهو بوثلا ةميقف غبصلا دازاعب ءاكرمثنون وكي هغبص ءامرغللو هب وثهلناك ةعيضفا رك

 هلق ةزاصقلا تدازامدغب ءامرغللو ةبوث ذخأب نأ هل ناكهرسقف هانإ هعابول اذكهو ةطاخلا تذازام امرشا دخان

 امثإ سلفا نأ لبق نم بصاغنال فلاخع 'ىنلفلا اناق زثأ اهنأل ائنش ةراضقلا يف دأب ال بصاغاا نأ عزت تنأف لئاقداق نإف ٠
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 رووح هيفا تين 5 "7

 ىنلالاثلا ىلع هنود هئامرغل ميرخال ناك ىدلا فصنلا عابيو مسرغلل هب اكترشش دبعلا فصن هل ناك مسرغلا سلفأ مث هنع

 نأ هلك نمثلا ذخأ ول هل تلعج ذخأ ام ائيش درب هنأ تمعز ولو هذخأ امل فوتسم هنأل ائيش ذخأ امم درب الو تركذ

 قف نرشعب امهعاب نيبوت وأ نيدبع اناك ولو اهيلع سايقلاو ةنسلا فالخ اذهف اذه لاق نمو هتعلس دْخَأِبو هدر

 تناك ولو هنيد ىف عابب ءامرغال فصنلاو هل امهفصن نوكي فصنلاب امهيف اكيرش ناك ةريشع امبنع نه قبو ةرسثع

 قحأ ناك ءاوس امهتمقو نيدبعلا دحأ وأ نيبوثاا دحأ قبو عببلا فصن كلهو نمثلا فصن ىضتقاف املاحم ةلأسملا

 امهذخأ نيمناق اناكول ناك كف « لدب وه اعإ نمثلا نم ضبق ىذلاو ؛مدعم دنع هلام نيع هنأ لبق نه ءامرغلا ند هب

 ذخأدقف اعم امهنم لدبلا لوقي نأ ىلإ بهاذ بهذ نإف اعم امهءايقك كلذ ناك ةعلسلا ضعب قبو لدبلا ضعب ذخأ مث

 | 00 لفي ]5 نع اعمج انوكي نأ مع, لق ؟ترك ذام ريغ تلقام نابن ءىث نم لبق اذ. نمت كضصنو اذ نم فصن

 ابيع رخآلاب دحمو نيبوثلا دحأ كلب.و نيسمح امهنع نم عئابلا ضبقيو ناضبقيو ةدحاو ةقفص ناعابيف ةميقلا ىبوتسم
 ذَحأَف ةئاع انهر اناكو اعبب انوكي مل ولو امهن٠ كلاملا نع ذخأ ام نوكيو ذخأ امت ائيش دربالو قابلا فصنلاب هدريف

 ةنكلو امهيع نمثلا ضعسالو نيمتاق اناك ول نوكي كلذكو ةبقابلا ةرمثعلاب انهر رخآلا ناك امهد>أ تافو نيعست

 انهر اعم اوناك نيعست ىدأف ةئاعب انهر ًاديبع اوناكول نهرلاىف كلذ نوكي اكو امييلكف قابلاو امهيلك ىف لكلا لعجم

 هللا ىلص ىنلا مكح ةلالد ىف عيبلا ناك املف هقح رخآ ىفوتسي ىتح هنم ءىش الو نهرلا نم دحأ مهنه جرخمال ةرشعب

 هذخأ هنأ ىف نهترملا لاح نم رثك 1 ىفو هتميق نهترملاك ناكف هذخأف هعبب عجر الإو هنت ذخأ نإف افوقوم سو هيلع

 ىف ( قفا كالا ) ةنسلا- ىنعم ىف ناكف هكلاأم ىلع نمثلا لضف دريو هقح ىفوتسيف نهرلا عابر اك هلع عابال هلك

 نوكف اعم امه وأ هنذإب هل هنادأ هنأ رقي نأ الإ ءىك نيدلا نم رخآلا كيرلا مّزابال : امهدحأ سلفي نيكي رشلا

 . ةدحاو الإ ةكريشال ةلطاب ةضوافملا ةكرششو ء تناك ةكرشش الب هنذإب هل هنادأ نيدك

 ملف« لظىنغلا لطم »سو هيلعدللا لد هللالوسر لاقو «ةرسيمىلإ ةرظنف ةرسسع وذ ناك نإو »ىللاعتو كرانت هللا لاق

 ىغلاب الإ املظ هلطم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعجب ملو ةرسيملا نوكت ىتح ةرمسعلا ف البس نيد ىذ ىلع لح

 لمع هتراجإ نأل هتراجإ ىلع ليبس الف ليبس هيلع نكي ملاذإو رسو.نأ الإ ليبس هيلع نم سيلوهف ارسسعم ناك اذإف

 ليبسال هنأل سحبال تكلدكو؟ 0 هلاعتسا ىلإ نكي ل « هلام ىلع ليبسلا امإو ليبس هندب ىلع نك مل اذإو هندب

 لقأو « هنع هب ءانغ الام ردق هلام نم هل كرت هلام عيمج ذخأ اودارأف لجر ىلع ءامرغلا ماق اذإو ؛ هذه هلاح ىف هيلع

 مهيفكيام لقأ موي لك هلهأ ىلعو هلع قفنأ سدح ه.سقل ناك نإ لبق دقو بارعثلاو ماعطلا نم هموي هلهأو هيفكي ام

 فيص وأ كلذ ناك ءاتش ىف هتوسك نم هيفكي ام لقأو هلام رخآ مسقي موي مهتقفن مهل كرتيو هلام مسق نم غرفي ىتح

 اهلك هيايث تناك نإف اهنم هيفكيام لقأ نم كل تفصوام هل كرتو هيلع عب اريثك انهت غلبيام ةوسكلا نم هل ناك ن إف

 كلذ ةتقوفف هتنوم همزلت نمو هلاح لثمف وهنم دصقأ سلب امت هيفكيام لقأ اهنمث نم هل ىرتشا ردقلا ةزواحجم ىلاوغ

 هيلع عابرو هلام لضف مستقا مث هيفكيام لقأب ربقو هربق رفحو ءامرغلا لبق هلام نم نفك تام نإو افيصوأ ناك ءاتش

 دعب الإ اهشرأ دأب ملف سيلفتلا لبق ةيانج هيلع تينج اذإو لاق نكسملا دحب دقو ادب مداخلا نم هل نآل هءداخو هنكسم

 نأ هلع نكي ل ةبه سلقتلا دعب هل بهو ولوءهضعبل نمتال هلام نم لام اهمأل اهضبق اذإ هنم اه. قحأ ءامرغلاف سيلفتلا

 لخدي الو هلوبق هلع سلف هب اعوطتم نييمدآلا نم 0 هاطعأ ام 5 كلذكو هنود هئامرغل تناك البق ولف البق

 « هد نعد هذخأ هئامرغل ناكو ثاربملا عفد هل نكي ملو اعكلام ناك ثرو ول هنإف » ثتاريملاالإ هلويشت الإ ءىش هلام
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 ةمأالا هل تناك لماح ةمالاو ساف ولو دلولا هل نكي ملو ةمآالا هل تناك سلف مث تدلوف ةمأ هعاب ول اذكهو

 مجرغلا سلفأ مث مرغلا سالفإ لبق ًادالوأ هل تدلوف ةمأ ةعلسلا تناك ولو ةمألا هب كالع اك ا 60 عسبت لجلاو

 راتخاو ثداحلا سالفإلاب لوألا عسببلا .تضقن اعإو عرغلا كلم ىف اودلو مهنأل «دالوألاب عجري لو مألاب عجر

 مث تسرغف ةعقب وأ تينبف اراد ةعلسلا تناك ولو لصألا نم اخوسفم ناك عببلا لصأ نآب ال هضقن علا

 نكت مل اهنأل ةدايزلا هل لعجأ ملو ء ابعاب نيح تناك امك ةعقبلاو تناك 15 رادلاب عئابلا تددر ميرغلاو سلفأ
 سارغااو ةراعلا ةميق ىطعي نأ نيب هتريخ مث ىرتشملا لام نم ضرالا ند ريعتم قش ع اعاد عيبا ةقفص ىف

 مهنيب ءاوس ؛ءامرغلل عابت ةثداحلا ةراعلا نوكنو اهف ةرامع ال ضرأالا نم ناكام هل نوكي وأ هل كلذ نوكيو

 نوكيف علقلا ضرأالا صقن ام ضرأالا برا اونمضيو سارغاو ءانبلا اوعلق, نأ مبرغااو ءامرغلا ءاشي نأ الإ

 دجوو هضعب ىرتشملا كابتساف ماعط وأ بايث وأ منغ وأ لبإ وأ ديبع لثم اقرفتم ائيش ةعلسلا تناك ولو. مهل كلذ

 ءامرغلا نه اعرغ ناكو فصناا ضيقافدن ناك نإ نمثلا نم هتصحم دجو ىذلا ضعبلا هل ناك .هضعب عئابلا

 نيع هنأ ال لكلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لع+:اذإو لآق لقأ وأ .رثك [ناك نإ (ذكهو قانا دن

 نه ضقن ضعبلا كالف اذإ هنأ الإ: ضعبلا كله لكلا كله نمو لكلا نم لقأ وهو. هلام نيع لشد

 نأ ضرألا تر ىنأف مرغلا ساف مث اهسرغف اضرأ لجر نم لجر عاب ولو كلملا هعنع ال صقنلاو هكلم

 نكي مل امير ىلإ ضرأالا اوهسيإو سارغلا اوعلقي نأ ءاهرغلاو مرغلا ىأو سا رغلا ةميقلا ضر د

 بر ناك سلف مث رمأف رمثم ريغ اطئاح هعاب ولو ءامرغلا هب صاخم ضرأالا هب عاب ىذلا نمثلا الإ ضرأالا برا

 ىلإ اهيف هوقب نأ ءامرغلاو مجرغلا دارأ نإ دادجلا ىلإ ابق رمثلا قيبو هضرأ ذا نأ ءاش نإ 110 00

 هعاب ول كلذكو لعف هل ناك امب ءامرغلا عم برضيو اهعدب نأ دارأ نإو هعنم ميرغلل سيلو هل كلذف دادجلا

 اهلبقي نأ لخناا بر وأ ضراالا بر.دارأ نإف:لخنلا رمش مث هعدب طئاخلا لثم ناك سلف مث اهبعرزف ءاضد اًضرأ

 نيمدآلا لعفب تيطءام هحو ا كلذ لبق لخنلا تبطع مث ذادجلا ىلإ راثلاو داضحخلا ىلإ عرزاا امف ىقبو

 هنأل سلفملا نمال اهلبق' ىذلا اهءر نم كلذ نامضف ايلظبأو ضراالا قرخف ليس ءاج وأ ء الا 0 0

 كالع : نأ زوحم نيأ نءو لبق نإف بهو تهم نأ دارأ نإو عاب عع د نأ دارأ نإ امل اكلاكا راَغ امابق ا دع

 رامح نيبو هنيب لوحم هن 0 ل ا كلل تلا علا هكلمع مل اذه نال هيف هكلم عينج هل ملي ال ائيش ءرم ا

 عرزب كلذ رضي امن ائيش وأ ارنب ضراالا ف ثدحم نأ نيبو هنيب لوحمو سلفملا رمثب رضأ ام لكو ديرإلاو لخنلا

 « عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل اهرمثف تربأ دق الحم عاب نه سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ةلالدب هل ليق ؟ سافملا

 ضرألا بر مس ولو لاق دادجلا ىلإ رممثا عئابلا كلو لخنلا عاتبلا كلب نأ سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر زاجأف
 نأ ىلإ هعدأ انأو لعفأ تسل سلفملا لاقو هنمت انطعأو « الت هعبو عرزلا دص>١ ءاهرغلا لاقف سلفملل لكرألا

 ناك ولو مل عاس نأ ىف ءامزغلا لوق' لؤقلا ناك ةنؤملا الو ءاملا ىلإ جاتحم ال عرزلاو ىل ىمتأ كلذ نأال دصحب
 قافنإلا ىلإ نم ىلإ اهبماسأو كلذ ةقفن جرخأف هلع قافنإلاب مسرغا لجر عوطتق جالعلاو ىقسلا ىلإ جات

 هل.لعج اذإو هع ءامرغلل ناكو داصحلا ىلإ عرزلا ءاقبإ مرغلل نكي ل كيس مس نإ كلذ نأ نظ ىتح دازو هيلع

 كلم لكفلا كمل نمو لكلا نم لقأ وهو هلام نيع ضعبلاف هلام نيع هنال لكلا لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 فصضن ذخأف ادبع ةعلسلا تناك ولو لاق كلملا هعنب ال صقنلاو هكلم نم صقن ضعبلا كلم اذإ 20 3

 « ةمألا هب كلم ام هكلع » باوصلا لعلو « انيدنأب ىلا خسنلا ىف اذكه ءةمألا هب كلع امك 2 : هلوق )0(

 , ة4ةدحصم 1-1 حضاو وه سك

 0 - دا 6



 - ٠٠6 طش

 هنع نوعفدب اع مر غلل نيعوطتم | هؤامرغ ودعب امو هنع نوعفدس هئامرغل امو اوءاش نإ ةعلسا نع

 ادك] لحر هل لاك ند لجر لع لجرل نك ول اك هيد يحاص ريغ نم هلام دخأب. نأ مثرغا ىلع. نيبلف

 هوديري مل نإو مهنم هذخأيف امزال مل اذه نوكي وأ هبحاص ةمذ أربتو هنم كلذ ىضتقي نأ هيلع نكي مل هنع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح نم جرخ مهنم لاملا ذخأي نأ هيلع ىضق نمو مزالب ممل سيل اذهف

 هاطعأ مث ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لعج ام هعئم دقف هابإ هغنم اذإف سلفم دنع هلام نيع دجو دق هنأل الوأ

 ' ىلإ هعفدي هلام نم الام هلعجم قح مرغلا كلذ ىطعأ ول ىطعملا نأ كلذو ىطعملاو ىطعملا هيف لظ الاحم ًائيش

 اكف هلع هب اوعجر نورخآ ءامرغ ءاجق هضبق ىلع هرنجو هقحم سلفم ريغ هدنع نوكف ةغلسلا بحاص

 ضوعلاو اهْنم ضوعلا هاطعأو مهأك ءاهرغاا نود ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لعج ىتلا هتعلس هعنم دق

 ىضق نأ داز مث متاق ءىش نم ضوعلا لعج ذإ الاحم ءاضق انبه ىضقف تفت ل ةعلسلاو تاف املالإ نوكي ال

 مهنود ةدرفنم هل تناكدق هتعلسو هتوسأ اوناكو هيف هعم اولخدو اوءاج اذإ ءامرغلا نأل هل' لس الام هاطعأ نأب

 نإف ةعلسلا كلت ىف هلع“ اولخدف نورخآ ءامرغ ءاج مث ةعلسلا لضف ذْخَأِب نأ ىلع ىطعي هلعجف ىطعملا نع

 ضوع هب عوطت امق هل تلعج مف هب عوطت ناك اذإف : هل لبق هب عوطت وهو هلع كلذ لخدأ مل لئاق لاق

 اذإو ( قفا: ثلالاف ) لعفيال ًاررغو زوجي ال اعب هل هتلعج نأ ىلع تدز ام اضوع ل عوطتملاو ةعلسلا

 سلفأ مث رمثلا لكأو ىرتشملا اهضبقو ىرتشملا هانثتسا ربأ دق علط وأ رمت هيف الحم لجرلا نم لجرلا عاب

 عببلا هيلع عقو ىذلا رمثلا ةصح ىف ءامرغلا ةوسأ نوكيو هلام نيع هنأل هطئاح ذخأي نأ عئابلل ناك ىرتشملا

 ناك نإف عيبلا لصأ نم رمثلا ةميق ؟رظنيف رمثلاو طئاحلا ىلع نمثلا مسقي نمالا لصأ نم ىرتشملا ةكلبتساف

 مويال هضق موي هتميق اإو عبرا وهو رمثا ةميقب عجرو نمثلا عابرأ ةثالث وهو هتصح طئاحلا ذخأ عبرلا

 ال تلا نم هتصحب عجر ةحاج هتباصأ مث املاح ةلاشللاو الاه هدد ولو هلاك تناك " ةدادلا نألا هلك أ

 اا نأ لتر رمقلاو ىرشلا سلفأ مث رضخا دق رمثلاو طئاحلا هعاب ناك ولو هضبق دعب هكلم ىف هتباصأ

 اهذخأف ةريغصلا ةيراجلا هعبب اك داز نإو هلام نيع هنأل لخنااو هذخأي نأ هل ناك رضخألا نع دئاز رسب وأ

 هعاب موي. رمثلا نم عاب ام ةصحم هعبتو كردملا ذخأ هنيعب ًادئاز هضعب كردأو هضعب لكأ ولو ةدئاز 2

 ْ عم جرخم مل وأ جرخ دق اعرز وأ جرخ دق ىونوأ اراغص ايدو هعاب ول اذكهو ( قفا _ةلالاف ) ءامرغلا عم ءابإ

 نم هتصحب عجر تأف اذإو دا هانم عيجو ضرألا 'ّدحأ كزدم .دئاز هلك كلذو شلفأف, ضرأ

 عجر هقتعأ وأ هيدي ىف تاق ضرم وأ رغص لاحم ادبع وأ ةيراج هنم ىرتشا ول نوكي اك عببلا عقو موي نمشلا

 نيع هنأل ًاريبك احيحص هذخأ عئابلل ناك اريغص امقس هارتشا دقو حصوأ دبعلا ربك ولو هنم هب هارتشا ىذلا هنمث

 وأ دبعلا ىرتشملا ىنك ولو اماعم هذخأ هملعف هعاب ول كلذكو نيسدآلا ةعنص نمال هنم هف ةدايزلاو هلام

 هكلعال ىرتشلا لام نم لامو هريغ اهنأال دبعلاب سيلو دبعلا لام ءامرغلا ذخأو دبعلا عئابلا ذخأ الام هل بهو

 ءاوسف دبعاا دي ىف كله وأ هلام ىرتشملا كملبتساف ىرتشملا هانثتسا لام هلو عب عببملا دبعلا ناك ولو عئابلا

 رمت ال اطئاح هعاب ولو ءامرغلا هب صاخب عببلا نم لاملا ةميقبو ءامرغلا نود هذخأيف دبعلاب عئابلا عجريو

 00١ 2 ىرتشمل رمثاو ءاوسف روبأم ريغ وأ ًاروبام ىرتشملا سلف موي رمثلا ناك .نإف ىرتشملا سلف مث رمثأف هنف

 ةامرتلا ةوسأ نكو لخنلا عدف تئش نإو دادجلا ىلإ اهنف رمثلا رمت نأ ىلع كل لخنلاف تئش نإ لخنلا برل



 -ا١وو-

 سيلفتلا

 زرع 1 6 نع ديعس نب ىحب نع كلام انربخأ لاق ىلا 1

 هللا.لوسر نأ ةريره ىفأ نع ءاشه نب ثراخلا نب نمكرلا دبع نب ركب ىنأ نع ررعلا دبع نب 2 ني 0

 انربخأو ( قفا ةلللاث ) « هب قحأ وهف هنيعب هلام لجرلا ا لجو امأ » لاق مسو هيلع هللا ىلص

 اني وغلا دنع ب رك نأ ءَرَح ني ورمح نبادتح نإ ركب ونأ ئنرحأ وق كيَعَ ىب عمس هنأ ىقثلا باهولا 8

 لوسر لاق لوقب هنع هللا ى 2 ةريره ابأ عمس هنأ هثدح ماشه نإ تزخا نب نحرلا دع كا انأ نأ ةثدحلا

 نامل دع رو »ب قحأ وهف سلفأ دق لجر دنع هنبعب هلام كردأ نم » سو هيلع هللا ىلص هللا

 ةنيدملاب ايضاق ناكو قرزلا ةدلخ نبا نع عفار نب ورمع نب رمتعلا وبأ ىنثدح لاق بئذ ىبأ نبا نع كيدف

 هللا ىلص هللا لوسر.هيف ىضق ىذلا اذه لاقف سلفأ دق انل بحاص ىف هنع هللا ىضر ةريره ابأ انئج لاق هنأ
 ثيدحيو ( قئاةلالاف ) « هنيعب هدجو اذإ هعاتع قحأ عاتملا بحاصف سلفأ وأ تام لجر اعأ » مسو ل

 ذخأت سيلفتلا ىف رمتعملا ىبأ نع بئذ ىبأ نبا ثيدحو ديعس نب ىحن نع ىنقثلا باهولا دبعو سنأ نب كلام

 ةايحلاو توملا ىف كلذ نأ نيبتيو سيلفتلا ةلمج نم ىقثلاو كلام ثيدح ىفام بئذ ىنأ نا ثيدح قد

 ناب « هب قحأ وهف هنيعب هلام كردأ نم » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىفو نالصتم ناتباث امهاثيدحو ءاوس

 عفشتسملل لعج اك ءاش نإ اهيف لوألا عيبلا ضقن اهنيعب ةمئاق هتعاس تناك اذإ ةعلسلا بحاصل لعج هنأ ىلع

 اهندب ىف صقتن ةعلسلا باصأ نإو هكر: ءاش نإو هذخأ ءاش نإ هبلإ ورف ءىش هل لعج نم لك نأ ماش نإ ةعفشلا

 انألإ تقش نإ ءامرغلا نا تسلسل حا تل لا برل لاق, 7 ءاوس هلك كلذف تداز وأ هريغ وأ عطق وأ راوع

 ةثرول لعجأ مل اذإو لاق نآلا ةعلسلا لاحم ىلوألا ةدتعلل اضقن ةعلسلا بر هراتلا لإ كلا لك

 اوعفدي نأ هئامرغل لعجأ مل هسفن نع هئادان 'ةماثلا ءىرا يع نكي ملاذإ هتعلس نع هعفد هتايح ىف هل الو نسلق

 نهترملل ابعفدو اراد لحرألا لحرلا ندر اذإو ( قفا 1 اناث ) هقح نم ءاذق نيمرملا ةلغلاو اهلاح ىلع نهر ىضدح

 امإو نهرلا نم اذهب جرخم الو رادلا كلام هنأل نهارلل ءاركسلا ناك تيزك اف اهياركي ندأو لد

 ىل :هنأ ىرت الأ « نوهرملا' نسل "نكسلاو نكس ءاركلا» نأ 'نيدلا ند ًاضاضت وأ اه. ءا ركسلا لهن نأ انعنم

 نأ هل نكي مل ائيش رادلا لصأ نم ذخأ ولو ؟'ىرتشملل ةلغلاو ئكسلا ناك بح اهدر مث 3 وأ اهنكسف اراد هعاب

 نهر امإ نهارلا ناك اماف« عيبلا لصأ نماسيل ةلغاو ءاركلاو عيبا لصأ نه رادلا نم ذحأآم نأل اهدر

 الإ نكسلاو ءاركلاا سامتلا نوك«ي نأ رحب مل اقح اف نهترهل طرمش هنأ الإ نهارال رادلا ةبقر تناك رادلا ةبقر

 اذإو ( ىف ةلالاف ) كلذ هنيح ىف ةبقرلا كلاما ىرتشمال نكسلاو ءاركلا ناك امك ةبقرلا كلاملا نهارأل

 نركل نإ زاج عييبلا ىف اضبقو اعبب نوكي نأ زاج ام زلاج نهرلاف نهرلا ضقو اعبر وأ راد ثلث لجرلا نهتدا'

 نأ رادلا وأ ةبادلا بر هل نذأو نهمترملا اهضبقف ةباد وأ اراد لجرلا لجرلا نهر اذإو. نهرلا ىف اضبقو 5

 ةعفنم اذه امم إو نهرلا نم هجارخإلو اذهل امو نهرلا نم هل اجارخإ اذه نكي مل اهب عفتناف ةبادلا وأ رادلاب عفتني

 شضبقف نهرلا ىف لخدب 06 ناك 1 0 نود نهارا كلغ :ءىث هنأل نهرلا لصأ ف كلل ا ل
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 لمف نإف ةيانجلا شرأبهيدفي نأ نيب ريم هديسف ةءانج نهرلا دبعلا ىج نإف ( نا ::الإ ) لجألا لحب قح قح
 هيف بجو قحم هءاسأ اعإ 2 ريغ هناكم لعجم نأ فاكي 1 هياسأ نإف عابي هالسإ وأ هلاخم نه ر ديعلاف

 درو هتءانح نقرأ هيلع ىجلا كل عفد عبق لست مسملا ديعلا ةمق نم 1 لقأ ةيانحلا شر نك إف ) قفا .*لالاث 0

 . ©0انهر ديعلا نع ند قبام

 لجرلا نمترا اذإو ( قفاشمت الاف ) لاق عيرلا انريخأ «نهرلا باب » نييقارعلا فالتخا ىف مجرتو )01(
 ناك ةفينح انأ نإف ءاوس نيدلاو هتمىقو لدعلا دنع ند نهرلا كلف هبحاص اضرب لدع ىدبب ىلع هعضوق انهر

 ند نهرلاو وه م نهارلا ىلع نيدلا لوقي 0 ىلأ نبا ناكو را اذهو نبدلا لطب دقو هف اع نهرلا لوشب

 لجرلا نهر اذإو ( قفاه ةلالاف ) هريغ ىدب ىلع اعوضوم ناك اعأإ نورا ىدنا'ىإ نكي 1 هنأل هلام
 نيدلاو ةنامأ نهرلا ءاوسف لدعلا ىدب ىف وأ هيد ىف نهرلا كللهف هب ايطر لدع هضق وأ هنم هضيقف نهرألا

 لدعلا ىدب راو ب هبلعو نهارلا تام نإو دلل لع ناقك "انها ىف انبتك دقو ءىت هنهأ ضقت ال وها ١
 نهرلا لوقي ىلل ف نبأ نأكو 0 ءامرغلا نه نهرلا اذه قحأ' نهترملا لوقي ناك ةفينح ابأ' نإ
 ءامرغلا جرم هب قحأ وهف نمرملا ىد ق نهرلا ناك اذإو مهلاومأ ردق ىلع صصخلاب نمرملاو ءامرغلا نيب

 بحاص ىد ىلع انهر نهر دقو نيد هيلعو نهارلا تام اذإو ) قفانثلالا 0 دحاو ةيف اعيمج (موقو

 0 لضف هق لضف نإف هق همح قوتس َىَح نهرلا اذه نمش قدحأ نمر او ءاوسف هريغ ىدب وأ نيدلا

 7" ١ لجرلا لجترلا نهر اذإو تملا لام ىف هل قس اع نيدلا لهأ "صاح نيدلا نع صقن نإو هيف ءاكرت ءانزعلا

 ذخأب اذهبو زوي الو لطاب نهرلا لوق, ناك ةفينح ابأ نإف نمترملا اهضبق دقو صقش ان: قحتسا مث اراد
 نبا ناكو ةنيدل عابي هلام ىفوتسإ ىتح هب قحأ لاما بحاصف ًادساف عقو دساف نهر لك ىف هنع ىظفح
 ريع ابيصن ةنهر ناك اعإو كلذ نركب فاو ةفينح وأ لاقو 26 قلاب * نمو وف رادلا ند ىقب ام لوق للا ىنأ

 00005 رآذلا نم قحتسا مث نهرا اهضيقفب اراد لجرلا لجرلا نهر اذإو ( قفا: ةلالاف ) موسقم
 زاح عاشم مولعم صقش بيصت ًادتا ولو انهر هب رادلا ا ىذلا نيدلا عمج انهر رادلا نم ىقس ام

 ىف بوتكم اذهو نافلتخم ال نهرلا ىف ضبقلا لثه علا ىفاضقلاو انهر نوكي نأ ناح اع (نوكك- نأ راح اك
 نإف نهارلا ثام 2 لحألا ل ا دنع هعد ىلع هطلسو لدع ىد ىلع نهرلا لحرلا عضو اذإو نهرلا كاض

 ناكو د هيو نهرألا ل اطبأل ةعبس لطس نها ارلإ تود ناك ولو نهرلا 0 أ لدعلإ لوش 1-51 ةنح أ

 نهارا ضر٠ ىف ةعببي نأ ناطلسالو ءامرغلا نيب راصو نهرا لطب دقو عسب نأكل لل لرد لل نأ نا
 ةللسو لدع' ىد ىلع نغرلا نهارلا عضو اذإو ( قفاتم اال ) هلوق سايق ىف ةصاخ نهمترملل نوككو

 هل نكي مل تام اذإف ابح نهارلا ناكام هعبب هل ناك قحلا لح اذإف لككو هيف وهف قحلا لحم دنع هعد ىلع
 ع

 ْش
ِ 
ْ 

| 

 ظ
 ظ نهرلا كلم لوحن دقف نه رلا عب ىفبهتئامأب ىضر نإو تيملا نأل ثراولا اًضرب وأ ناطلسلا رماب الإ عييبلا

 ١س

ْ 

 ش ناك ام نهرا راا نهاوث كلم امبإ ةثرولا نأ لق ن م سفن ال هلاخ نهرلاو الا اوضوب مل نيبذلا هتثرو نم هريغل
 1 ع .

 ظ نهرلا ريغ نيدلا نع هعس ةلاكولاو ثراولا 0 ناك هحسفش نأ هل سيل نهارلا نك اذإف ماكاو نهارلا هل

 ٠ لوقي ناك ةفدح ابأ نإف نهارلا نذإب اهرجأ 2 اراد لجرلا نهترا اذإو نهرلا لطس مل تلطب ول ةلاكولا

 بت لوق, ىلإ ىبأ نبا ناكو دخاي هبو ةبراعلا ةلزنع تراصو اهرِجْؤي نأ هل نذأ نيح نهرلا ن: تجرح دق



 -ةامد 0 كي
 نإف( قفا ةخلالاث ) لدعا ىلإ عفدق هلقع نم ةهزلام ذخأ لدع ىدي ىلع اعوضوم ناك نإو ةيدب دب ىلع نهرلا ناك نإ

 نوكي نأ نيب رايخلاب نهارلاف هادف نإف عابب هماسأ وأ ةيانجلا عيمج كدبع دفا نمترملل لبق نهترملل دبع هيلع ىنح

 ىلا دبعلا ناك امك انهر هنت ناك مث دبعلا عيب دبعاا ٍلسأ نإو دبعلا ناك اك انهر نوكي وأ نيدلا نم اصاصق ءادفاا

 ةيانجلا ىف لوقلاك اهيف لوقلاف سفناا 0 1١ نهارلادبع ىلع ئنهترملا دبع ىج نإو ( قفا ةلالاؤ ) هيلع

 كل تفصو اي هنع ناك مث عيب ةماسأ نإف عابي هماسإ وأ ةيانْلا شرأ عيمجم . هيدفي نأ نيب ريخم سفنلا ىف

 لام ىفال دبعلا قنع ىف ةيانلا نأل رده ةيانجلاف رخآلا ىلع امهدحأ ىحف نادبع نهرلا ىف ناك نإو ( قنانتلالا (

 ديسلاف هريغل نهر هل وهام الإ قحتسال نهإزلا كلاما نأل هسفن ىلع ىنج اعأكف رخآلا ىلع امههدحأ ل اذِإَف هرس

 هل نهر وه امو هنهر نأ كله وهام الإ اًضيأىاجلا ذبعلا نم قحتسال نهترملاو هلام الإ قاما دعا ني دش!

 نمجراخ هنآل اهيلع ىح ولءدسلل دكه دلو اهدلو الع ىدت اذلو تدار د 2 نهرلا نكنإو ( ىف غلا )

 هلك فلتملا كدبعو كدبع كدبع فلتأ دق هل لبق نوهرملا هدبع ىلع نهارال دبع ىنَح نإو# ىف لا ) نهرلا

 نأ ف راخلا تانك نإف ةيانحاا شر أ عيمجم كديع ىدفت نأ ىف راخخلاب تنأف هيف كريغل قلع نوهرم هضعب وأ

 « عابيف ىناجلا دبعلا لست وأ هماقم موقن نهراا نم لدبلا نأل نوهرملا دغلا ناكم انهر وأ نيدلا نم اًضاقق نإ دك

 هيقهريغل دبع ىلع ىنج دقف نوهرملا هدبع ىلع نهارلا ىنج نإف ( قف: لالا ) هيلع ىلا ناكم انهر هنعأ نوكي مث

 تثينح ككانإَو تنأ لاقف هئام رغنمو ءديس نم هنمث قحأ نمرملا نوكق هعيديو هذديس هنم عذعإ هنآل هنهرب قح

 كنيد نم اصاصق تغلبام هيلع كتءانح شرأف تتش نإف هل صقن و وأ نهراا نءهل جارخإ هيلع كتيانجف كدبع ىلع

 شرألا ذخْويف لجأ ىلإ ناكاذإ !هأف الاح نبدلا ناك اذإ كلذو لاق نوهرملا دبعاا ناكم انهر نوكي هماسف تش نإو

 نم ةيانجلا تناكنإو ( ىف: غلإلاث ) اصاصق نوكي نأب نمترملاو نهارا ىتاجلا اضارتي نأ الإ انهر نوكف

 ةيانجلا نم حلصلا هيلع ضرع نإو صاصق امهنبب ناك نإ ىلاح/ا نم هل صتقي نأ نهارلا دبعلا كلاماف ادمع ىنجأ'

 صاصقلا هذخأ ىف دعتع سيلو صاصقلا هل تبث هنأل هريغ هناكم لدبب الو دوقلا دح نأ هلو حلاصي ذل همزاي سيلف

 دعب .لوقلا اذهو ( قنا: علاإا ) هرك وأ تحأ ةانجلا شرا احلا لعو م سيل سانا

 معزيو رخلا نه دبعلل صتقي لوقلا اذه لوقيىذلاو ديعلا ىعس ودنعلا قتعأ اذإ نهارلا قتع يحب وه هلوق سايق نم

 لتقلا ىف ذخأي نأ دارأ ول.لسقلا ىو نأ معزيو سفنلاب سفنلا ىواسو ىلتقلا ىف صاصقلاب يكح لجو زع هللا نأ

 لوتقملا ىلوو لتاقلا كلذ ءاشيا نأ الإ صاصقلا هل بجَوأ لجو زع هللا نأ لبق نم هل كلذ نكي مل ةيدلا دمعلا

 هابإ هعنق لتقلا ديري هيلو ناكو لتقلا ىف ىلاعت هلا مكب هيف بحي لتقلا نأ معز اذإف ( قنا غلا ) هيلع احلطصف

 كلذكف نهترملا قح لطب لتقلا نإف لاق نإف ( قفا: لال ) هقح نه ديسلا عنمو مح هيف نأ معزام لاطبأ دقن

 دلا كلايف ىلع لاح لك ىف نهترملا قحو هيف لولا قحن لطب تام وأ ةسفن لق واك نهارلا قح لطبأ دق

 صاصق هدنع هيلع امنإو الام هنم ذحأَف ةسفن ىلع لتاقلا مظب أدب دقف اعم اهل حلصأ اذه نأ ىلإ بهذ امنإ ناك نإف

 فلأ هنق هتنغرل لحر هب هيطعيف ةنس ىلإ قحلاو رينابدا ةريضع هن دبعلا نوكي دقو هل بجوأ هنأ معز ام ديسلا عنمو

 اذه لئاق معربف 5 جاتح دنعلا كلامو مرغلا هل كلذ لوقيو كنيد ىذقتف دخلا ري "ا دبعلا كلام لاقيف رانيد

 اعم اممل ارظن كلذ ناكنإو هع ىلع دبعلا كلام هرك ال هنأ ٠ نمرهلو كلاهل رظنا صاصقلا لطبأ ىذلا لوقلا

 نودررال اع م6دبأ ند اه>ارخإ ىلع مهلا ومأ يف سانلا هرك الو
 هعس ىف نمر سلو و سانلل قوة> مهمزلب نأ الإ
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 ىذلاىلإ رظنت ةرمو معز هبق هنآل نهرلا كله اذإ كلبع نيدلا لجن ةرف هنهرب عفتني ملو نهرلا ب>اد قح تان

 نسحأ نوكفف هقحم لجرلا نهترب امإو نيابتم لوق اذهو مرغلا قح هيف فلتتو هبحاص قتع هبف زيجتف ئدلا هف

 فختس نمىلع رمديأ ءىش امو نهتري مل ىذلا ند الاح أوسأ اذه لاقنم لوق انآ [ق نويرلاو نيت ل نعاإلا

 فلتف هقتعأف كدب نم هنجرِخأللاق ىلأ اذإف هنهري وأ همدخم امإ هابإ هريعي نأ نهرلا بحاص لأس نأ نم هتمذب

 ال مأ قتعملا .رغلا :ىلع نيدلاب عجري هاريأ ىردأ الو ( قفانتءلالا ١) ءاقو نهارلا دنعادحم ملو نهترملا قح

 زوحم كلام لك هل لبق ؟ ءاطع هيف لاقام لقت لو لام هل ناكاذإ هف قتعلا تزجأ مل لئاق لاق نإف ( ىف[: ةخلالاف )

 كرل] زكا تتكو اه هريغل فلت. نكي مل اذإو هزجأ مل هريغ قحفاتي هايإ هقتع نإك اذإف هريغ قح ةلعل الإ هقتع

 نمرملا نمءافيتسا هيف ىلا قحلا ىدأ اذإ كلذكو قتعلل الطبم تنك اهم ىتلا ةلعاا تهذ دقف ورك انه ةريضاو :هنم

 ضبفلاو خوسفم نهرلاف هيدب 0 الو وه هضق ا انهر هنهر نإو اضوبقم الإ نهرلا زوحب الو ءارإ وأ

 انباحدأ ضعب لاقق « لدعلا وأ وه هانإ هرجآ وأ هانإ ه راعأ مث هضبق نإو لاق فلتخم باتكلا ردص ىف تفصوام

 الالكا اذ! نهرلا رجاوي 212ئئجألك وبف هرجآ اذإو هذخأ ءاش ىف هابإ هراعأ اذإ هنأل نهرلا نم اذه هجرخمال

 لوقن اذكهو ةخسفنم ةراجإلا نأل نهراا ْذْخَأِب نأ نهرلا بحاصلف كلامال تناك اذإف كلاما ةراخراو

 هل سيلف هنهر اذإو زئا>- كلذ لكف عببلا دعب هنهر وأ ضبقو هنهرف هنهرب نأ ىلع اعيابت نإف ( قناشلالاف )

 رح وه اذإف اديع هنهري نأ ىلع اعبابت نإف ( قفان.ةلالأف ) هدنعو عيبلا دعب زوج نامفلاك وهف نهرلا نم هجارخإ

 حوسف٠ نهزلاف هضبقي ملف هنهرولع اعبابت نإوهل من منت ملف ةقيثو ىلعةعياب دق هنآل هتابثإ وأ عيبا خسف ىف رابخلاب عئابلاق

 . اضوبتم الإ زوحال هنأل

 نهرا ةيانج

 هصقنت وأ هضعب فلتت وأ هفلتت ةيانج نوهرملا دبعلا ىلع ىنجألا ىنج اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قئانتلالاف )

 عقد ةيانجلا شرأب هل ىضق اذإف هرضحأ هروضح نهترملا بحأ نإو « اهبف مصخلا نهارلا دبعلا كلا شرأ امل ناكسف

 نوترملا ىلإ هماف تببحأ نإ نهارال لبقو هيدي ىلع ىذلا لدعلا ىلإ وأ هب دب ىلع نهرلا ناكنإ نهترملا ىلإ شرألا

 قحلا لح ىلإ نهرلا هندي ىلع نم ىدب ىف وأ « انهر ه.دب ىف فوقوم وبف تش نإو ع هقح نه اصاصق

 ءىثالو نيدلا لحىلإ هب عفتنيف هضبةيال فقي ءىش هلام نم نوكي نأ راتخم لقعي ادحأ بسحأال ( قنانتلالا)

 ناك ام اتياث قحلا لصأ ناكو هيدد ىف وه ىذلا ىلع نامض الب فلت فلت نإ نومضم ريغ افوقوم هوجولا نم ه>وب هل

 كلذ سيلف ىل دبعلا كمل نأل شرألا ذخآ انأ نهارلا لاق نإف ( قفا لالا ) هنيد نه اصاصق نوكي نأ ىلع هلع

 هندب نم ضوع هنأل هندب ماقم موقي وف هشرأ نم ذخأ امو هنأ نم صقني وهف دبعلا شرأ نم ناكام نأ لبق ن. هل

 نشرآ الو هندب شرأ دخأ هل نوكي ال كلالكف دعا ندب ذخأ هكلال نكي مل اذإ ندبلا ماقم موقي ندبلا نم ضوعلاو

 اًضيأ هتيانجف نهتراا هيلع ىنج نإو ىنجألا راك مج نترملا نبا ةيلع ىنج نإو ( قفا ةلالإ؛ ) هنم ءىث

 هيدي ىف انهر هرقب وأ هئيدن ٠ اصاصق ديعلالقع نع نء«ةمزليام لعجب نأ نيب ريخ ديعلا كلام نأ اال الا ةنانحكا

 . 7 , ََ / 1 ماو _ ل 3 َّد
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 طئاحلا .عم انهر ةرمثلا نوكت ال لاق نم لوق ىنعم فلا ال نعم لمتحم لكوا هيلع زاج الإ "ثا هلق ١
 الجر تيأرأ تلق ؟ هب كح افلا رهاظ هل نوكيال فيكو لئاق لاق نإف ( قنا ةلالاف ) طرتشت مل اذإ

 اللا را همن اًمئاب نوكف' كالا 0 نم اهباسحو ةرمثلا عيب نهتردل طئاحلا رعأف اطئاح الجر نهز 1

 سآر نم اهضيقي نأ نهتردل زوجي وأ ةرحشلا عط كلع ومرملا طلس نهارلا نأ وثيدتلا ف سنو ا
 ليوأتلاب الإ اذه ف ثيدحلا هجو سيلف هتبلع دحأ اذه رحم الو نيدلا لح لبق لجأ ىلإ نيدلا كك نإ ©

 حصأ جاتنلا الو دلولا الو انهر ةرمثلا ا نأ ناك اذكه ثيدحلا اذه ناك اماف ( ىف: ةلالاف ) '

 دلولا نؤكي نأ نهرلا دنع اطراشتي نأ الإ لئاق لاق ولو ( ىفان لالاف ) ملعأ ىلاعت هللاو اندنع ليواقألا 4

 كلي نأ زوحب الف كيلمت سيل هنأ نكي ملام ىلع هتزجأ اعإو ىدنع زوحح نأ هبشيف انهر رمثلاو جاتنلاو '

 كح
 ثيدح الولو ايهذم نك ادح نيبلاب نكي ُ نإو ءأ .ىلاعت هللاو 5 ثيدح ىعم ةهمشلا اذهو نورك الآم

 012 2 ع وأ ةيشام هنهر اذإ هنأ رع م لاق ) ازئاح نحل دْنَع 0 نأ هيشلا هتيأر ام ذاعم

 نركك الإ ركبت طبضر الو فرعي الام هتهر هنآل الطاب نهرلا 7-8 نهر ةرمثلا 0 نم تح ام نأ

 ا ضع لاقو ) قف 3 لالا ع ةاشلا تهذم ىلع ليواقألا حصأ اذهو ركل تك اذإ الو :

. 0 

 عقد اذإو ) قنانتلالا ( هضعبل وأ دل ةيانحلا نأل هلع ةيانحلا 2 هبشا الو ل وهف ءىش نم.دل ق

 هقتعأ نإف كلذ هلل سلف اهريغ وأ ةمدخلاهء دب نم د نأ دارأف لدعلا ىلإ وأ نمترملا ىلإ نهرلا نهارلا :

 ف|هو وأ سك ند للا نك هنآل طئاحلاو ةيشاملاو 5 راخلا عم نهر ةيراجلا دلوو جاتنلاو ةرمثلا 3

 دودرم وأ لطاب قتعلا نإف هدسس هقتعيف انهر 0 ديعلا ف ءاطع نع جيرج نا نع ان ريخأ دلاخ نب ملسم نإف 1

 نيبو هنب الو هيف هلعج ىذلا قحلاب دبعلا ناك اذإ هلئاق لوقي نأ هبجوو ءهجو هلاذهو ( قئاتثل الاف )

 ابف 5 احلا لطبأو هقتع اف هل زوجم ال لاح ىف ناك اذإف دعبأ هقتعي نأ نم وهف همدخ ةعاس هذخأي نأ

 اك 1 تران ن ىلا رأا هقتعأ اذإ انّباحصأ ضعب ( لاقو ) احلا هلطبأ دق قتعب قتعي مل دعب هكف مث هتتعأ 1

 تحاص هآربأ نإ كلذكو لاق تلاع هلال هقعابسأو انهر اهتلعحف هنم هتمق تذخأ ديعلا ةمق ىف لاما /

 لا ةلعلا اعإو كلام هنأل قتعلا هيلع تدفن هقنَع ىف ىذلا نيدلا خسفناو ك6 لإ ديعلا >رو هاضق وأ نبدلا: 0

 سانلا ضعب لاق دقو ( قناه لالا 0 قتعلا هيف تذفنأ كلذ سفن | اماف هقنع ىف هريغ قح هقتع اهل تعنم '

 هضش الو هنهريالو هل كلام وهو هع ل دنعلا ديل سبل لوةي رح وه لوقي ىذلاو هتمقق ىف ىعسإو رح َِ

 نذهرلا د هحر نأ نيبو ةئد لاح هريغل قدح هف لاق اديحص اعد عاب دق كلام وهو مهل لق اذإو ةعاس ٠

 انهر هانإ هطعب وأ هيحاص كل هيدؤب نأ هلعل ا ضوعب نهرألا نم هجر نأ هةعنم اذإف هل ليقف

 هربغ نم هنهرب نأ كلام وهو هتعنمو نمترملا اًضّرَر الإ ال تلقف انهر نمثلا عفدأ مْ فلت ال هعببأ لاقوأ هلاك ١

 هربغل ائيش 4ةف تد>وأ دق 1 هنف كتحح 0 ةعاس هيد كك كلام وهو هتعامو لعف نإ نهرألا تاطبأف

 هتطعأو لقاالا نم هتعنم دقل ادبأ هيف دوعي ال ىذلا جارخإلا نهرلا نم هجرخبف هقتعي نأ هل ترجأ فيكس |

 ةزجاع اهنأ ملعيو افولأ ىواست ةمأ تناكنإ تيأرأ نهترمالو دبعلل دظ اضيأ ءاعستسالاف هيعستسأ لاق نإف رثك الا

 لامالو كلبم ٍديعلا لعلو هقتعأف مون ىأ ىلإ وأ الاخ ندلا ناك نإ تبأر وأ ىعست ءىشءىأ ىف اتقن باش |

 ,دقف امهرد دحمال سلفم نهارلا لعلو ءىش ا ىدؤبال هلعل مث ةنس ةئام هيف ىعس وأ اذه قح لطف ةمألاو هلا
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 زوحم اكو 00 000 دالب 1 و سلا

 لاك عنص ام زج مل هلع اوما اذإف هؤاهرغ هيلع موقي نأ لبق ةلام ىف عنص ام ةمذلاو مالسإلا لهأ نم لجرال

 ناك لاملا تبحاصل ثكلملا نأل نهر نأ ضراآمال س لو ( قنانتلالا ) اهنم هوُتربد وأ مف وقح ااوقودسلا قح

 12, ىتح مس نإ هل هطرش لضفلا ن. اًئيش نهارلا ضراقملا كلل. اعإو نكي مل وأ لالا سأر نع لضف ةضزاقملا ىف

 رخالل امهدحأ نذأف نيلجر نيب دبع ناك نإو لاق *ىث هل نكي مل وسي مل نإو هطرش ذخأ هللإ ضراقملا لام سأر

 نإ نهارلا نأ رخآ لوق امهفو ضعب نود هضعب. كفي ال قملا عيمجم نهر هلك وهو زئاج نهرلاف دبعلا نهري نأ

 هبحاص بيصن كف نإو هيف هكيرشش كلذ ءاش نإ دبعلا ىف هكيرمش بيصن كف ىلع ربجمو كوكفم وبف هنم هبيصن كف

 ار نأ ىف هكيرش) دبعلا كنريش نذأي مل نإو قابلا دبعلا فصن ىف ةقح ىلع قحلا بحاصو كوكفم ويف هئم

 ا الأ نوعر» ريغ دبعلا نم هنهرن:ىف هل نذأي مل ىذلا هكيرمش فصنو نوهرم هفصنف دبعلا نهرف دبعلا نم هبيصن

 ةكلع ال ىذلا فصنلا ىف نغرلا لطبي كلذكو انقر هل نكي مل هنذإ ريغب :لجر دبع نهرف ىدعت ول الجر نأ

 ةيشاملا جاتن الو ةيراجلا دلو نوكي ال مهضعب لاقف ٠ اذه ىف انباحصأ فلتخاف' تحتانتف ةيشام وأ رمنأف اطئاح وأ

 دلولا نوكم اعإإو دحأل امتخ هف بجوي ملو طق هكلام هنهرب مل *ىش نهرلا ىف لخدي الو انهر طئاحلا هرعا الو

 ' قتعلا ىف اعبتو عئابلا كلم ىف ناك لخلا ناك نإو ىرتشملا كلم ىف الإ طق ثدحم مل دلولا ناك اذإ عونبلا ىف اعبت

 .اةيمأل قتعلا دعب الإ رهاظلا ةاحلا مح ىلإ رصي مل هنأل اكول نر 5 للا رص مف كولمملا دلوي مل و ناك قتعلا نأل

 عاّتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل وبف ربأ اذإو ربؤي ملام عيبلا ىف اعبت نوكي امتإ طئاحلا رمو همأل عبت وهو

 ةشاملاو طئاحلاو ةمألا ةبقر لوح دقف عاب اذإ هنأ ىرت الأ نهرلل فلاخم عيلاو قتعلاو ( قفانتلالاؤ )

 000 ]10 كل كلف نط احرحأ دقف ةمألا قتعأ نإ كلذكو ؟هريغ كلم ىلإ هلوخو هكلم. نم

 هزاجأ هريغل هب هسح قل هنود لوح هنأ الإ هلاحم هكلم يف وه طق هكلم ند هحرخم مل مل نه رااو اهسفن ترك

 ١ نغلا كلام نم هل كظطرش قلا ةذدلا ىلإ هدعفتم قحأ رجالا ناكو هريع ند هرحأ دقو هل ديعلا 0 3 نوماسملا

 - ةراجإلا ىف دالوألا لخدت ل ادالوأ تدلو نإو ابف قب ةنع ةسيتحم نوكتف هال ك1 ىلا ك0 دل للملا

 ٌلَخَدَأ نم الإ نامفلا ىف لخدي الو لجرلا نع لجراا نامض ةلزنمب نهرلاو نهرلا ىف دالوألا لخدت ال كلذكف
 رمعم نع نزام نب فرطم انربخأ ذقو طق نهرلا ىف لخدب مل امم طئاحلا رو ةيشاملا جاتنو ةمألا دلوو هيف هسفن

 اللا ٠١ ]١1 اهرع نئترملا تسحلف ارمثم الخ نيترا نمف ىضق لدج نب ذاعم نأ هبأ نع سواط نبا نع

 . هللا ىلِم هلا لوسر جح ماع نم ثددحلا ىف هلاق افرطم بسحأو ( قف :تلالاف )هب اهبش ةنينع نب نايفس 0

 | وكت نأ ًاضارت نوترملاو نهارلا نوكي نأ هيناعم ربظأف قاعم لمتع مالك أذهو ( قنا لازا ) مسو هيلع

 هل نذأ وأ هلام سأر نم اهتاضتقاو ةرمثلا عسب ىلع نهترملا طلس نهارلا نوكيو الاح نيدلا نوكي وأ انهر ةرمشلا

 01/5 لع اهداف نهترللا ةرمثلانأ امطارت انك نأ :لمتحف' ىنعملا اذه ريغ لمتح و «لجأ ىلإ نيدلا ناك نإو كلذب

 انعهشتو نهترمل نوكنتاال اهنأ عم ءأف امدقتم اذه اوعئص اونوك. نأ لمتخمو نهترمالال لاملا سأر نم :ىه لاقف

 و ِلَسو هيلع هللا لص ىبناا جح لق ئبترعلل ةر 1 نأ نوضقي وناك مهنأك ىسو 4 هلع هللا ىلص هللا لوسر 6 ماع ن ه هلو دل

 الخل رجح مل ليوأتلا ىلإ راصو هيلع ارصتقم رهاظ هل نكي ملامف نهتردل نوكست ال نأ ىلإ مهدرف هكح روهظو
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0 
 قتنهرفلألا نءاص لاقو ثرد فلأ هلع نأ ىلع اقداصتول امهنأ ىرتالا اعم نافلاحتو هنعمايإ هنهر هنان رك 1

 متاردلاو ريناندلاب ريناندلا نهر زوحنو ( ىن م اانا ) هلوق لوقلا نك كنهرأ 1 رادلا بحاص لاقو كراد 85

 لج رنه لجر راعتسا اذإو ( قفا: اللا ) عيبب اذه سيلو قحلا نم رك [ دا كأ دا دات نهرلا ناك مهاردلاب ٠
03 

 كلام دارأ نإف دبعلا كلام هنهر ول زو ام ةنيب هب تءاق وأ كلذ ىلع اقداصت اذإ 0 هرااق هنهرذ هنهرب ادنع

 هلك قحلا اعوطتم دبعلا كلام وأ نهارلا عفدي نأ الإ كلذ هل سيلف نهرلا ن».ه+رخم نأ دبعلا
 نيدلا لحع كلذ ناك ةدم الب هل ءراعأ هنأل,ءاش ماهل هك اكتنا: نهارلا ذحأب نأ نهرلا كلالو ( ىنانتلالا ١

 امهدحأ نالوق اهفذ ةنسلا لبق هكتفأ لاقو لءفف ةنس ىلإ هنهرأ : لاقف هانإ هراعأ نإن ( ىناخاالات ) هدعب وأ 1

 كترعأ ول لوقي نأ اذه لاق نه ةج> نمو هنم هذخأ ام هيلإ هديع, قح هلام ىف هلع هلام عب هذخأب نأ هل نأ

 رخآلا لوقلاو ةعاسلا كنه اهذخأ ىل ناك ةنس ىلإ مثرد تناأ كتفلسأ ولو ةعاسلا ءد>أ ىل ناك ةنس كمدخل ىدع
2 * 

 هتهر ىف كل تنذأ لاقو هنهرب هايإ هراعأ هنأ ىنع اقداصت ولو ( قنا ةلالا ) هل هفاس الو هايإ هتيراع ةد ىلإ

 نهارلا ىلع ةناثا فلألاو فلأب هنأ ىف دبع'ا كلام“لوق لوقلاف نيفلأب ىلثند[نيرلاو ضال )0
 نيس. امهدحأ ىبأ مث ةئام لخر نم هانهرف لجر نم ادبع نالجر هراعتسا ولو ( ىف( الاف ) نهترمال هلام ىف

 هندعنو كك هفصن نإف نهرلا ىف اعمتحا نإو هيحاص نع انما امو دحاو نكي 5 قحلا نم ىنمزلي ام اذه لاقف

 ةرك / هنذإ هيما الو الام 2-0002 نماضلاك وبق امه ريغل مح 4هف رضا نأ هل َنَذأ دق هنأل هكدا ّك 0 هل سد 1

 قح كاكف هذه لاف نيسمخ ءادح مش ةلاع هنهرؤ ادع نيلحر ند لحر راعتسا اذإو ) قثأ 0 االأز ( نوهرد

 مث ةئاع هسفنل ادبع نهر ولهنأ ىرت الأ ء اعم الإ كفي ال هنأ امهدحأ نالوق امفف نوهر٠ نالف قحو دبع'ا نم نالف

 قحب دحاو 0 ( هنأ كلذو كركفل ءىث همم نك ل انوهرم رسشعلا كرئاو عع ةعسلا كف لاو نيعستب ءاح

 امثد>أ فصن كف. نأ زاج هفصن ىلع امنه دحاو لكل ناك امل كلملا نأ رخآلا لوةاو اعهالإ كفي الف دحاو

 رخآلا نود امحدح كف» نأ زاك م أدبع رحآ نءو. ادبع لحر نم راعتسا وأ" ردالإ كش

 نيقرتفملا نيدبعلا ىكلاه كح نه هرااو ا ىف امهماكجأف أزحتبالا دجاو ىفابكلم نك نإ 12

 ةراجحتلا ق هل ةريفانالو هنم هل دبال امو هلع ناعدب 3 هذع انهرب نأ هيصو وأ ميتيلا ىلولو ) قنفانثلالا 1

 الح ام ءىش 0ك مسملا دنع كرش كرشلا دنع جسما نهر نأ ساب الو نهر نأ نءاتسااو كرتشماو تتاكمالو

 نكي ل نإو نهرلاو قرلا هبشي ببسب كرشملا ىدب تحب ملسملا ريصي نأ هركسن انإف نيداسملا نه قدقرااو فحصملا

 ديعلا نهار ولو ) قنانثل الاف ( ككل ام رييصتب هيد 0 راص نا لذا ن م اليلق الإ مح ال قدقرلا نإف اقر

 اعوطتم هقح كرمثملا نهترملا ىفوي تح هكاكتفاب نهارلا ْدْخآ لئاق لاق واو انفصو امل ههركن اننكلو هخسفن مل

 نم هنهرب سأب الف مجاوس ام امان انعدم نك عمربلا تخسف ايضارتي مل نإف هناهترا هل زوم امب هيدي ىف ريضي وأ

 ىلع نايذارتت وأ كل كلذف هلع كقح نر فحدملا درت نأ تبيضر نإ انلق قدا[ نهر نإف نيكرشملا

 كرت نأ ٠ نم مظعأ ن نأ رقلإ نال 6-5 عسيبلا انخسف اضارتت ١ نإو كيدي ىف نر نأ زوحب ع فءعدلا ىوس ام

 رهاط الإ نيماسملا نم هس نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهمن دقو هيد ن.٠ هجارخإ ىلع ردقي كرمثم ىدي ىف

 نهر ملسو هيلع هللا ل2 ىذا أ هنأ نع رفع نع هريغو مهارإ ) انريخأ 1 ودعلا دالب ىلإ هب رفاسإ نأ ىمو

 زو ذاق فئولا كعب اًئيش هةئم نهر نإؤ هلأ دترملا ىلع فقوبو ) قثأ ب ل االاؤ ( ىدووملا محشلا نك دنع هعرد

 (مبه4)
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 هقح.قّوتسإ ىتح نهراا سابتحا ىف ق- ثراوللا ناك او ىصولا الو ثراولا ةنامأب ضرب مل نهارلا نأ كلذو

 عابيو لاح نيدلاف نهاراا تام نإو ) قنا ةلالا ( ةلاما ىف رثأ هل ناك اذإ هف اضرلا نم افطْو ام هلاك

 بحاض عحر نيدلا نم نهرلا صقن نإو تبللا ةثرو ىلع در لضف هنع ىف ناك .نإو كلذف هف ٠ ىئدأ .نإف خ نهرلا

 ءامرغلا نم دحأل سيلو ( قناختلالا ( هنيد ند قبب مف ءامرغلا ةوسأ ناكو تملا 0 ىف هقح نم قب اهي قحلا

 اذإ نوهزرملا ريغ تملا لا ىف هل قب نإ ءىشب ءامرغلا عم لخد. نأ هلو هيفوتسإ ىتج هندر نع ىف هعم لجدي, نأ

 هعدد نأ ىلع لدعلا ىدب ىلع ءاعو اناك نإف لدع ىدي ىلع نهرلا ناك اذإو ( قناتعلالاف 0 5 0 هنهر عاب

 ءاش نإ ةميقلا نمض تاف نإو خوسفم عبيلاف اعم امهرمأ ريغب لجألا لح نأ لبق هعاب نإف لجألا لح اذإ هعبب هلف

 نأ انضازرت نإ مث رثك وأ لق نهرلا هب عابام ”نهارللف ءاش نإو هب عاب ام رثك أ ةميقلا تناكو. نهرملاو نهازلا

 قحلا لحم لبق نهرلل هعب نأل هريغ ىدب ىلع نوكست نأ ايضارت الإو لجألا لحم ىلإ هيدي ىلع ةميقلا نوكتنت
 امهدحأ نالوق ابيفف تاف نإف ءاش نإ عببلا در هلثم سانلا نباغتي ال ا قا ل دعب هعاب نإو ةنامألا فالخ

 انتا طحام نمضي رخآلا لوقلاو املضف نهرلا كلامل نوكيو هقح قحلا ىذ ىلإ ىدؤف هيف تغلب: اما هتمبق نمضي

 لاحم هل زوحم ال ناك ام نمضي ل عيبا زاج هلثم سانلا نياغتي امي عاب ول هنأل هلثع سانلا“ ني اع إل

 :نالجر ىعدبف معيو صخو ضفختيو عفت ري مف اديدش اتوافت توافتب هلثع سانلا نب اغتي ام دحو ( قناتتلالات)

 نإو راج معن اولاق نإف ؟اذه لثم عببااىف عيبلاب رصبلا لهأ نباغتيأ لاقيف ةعببملا ةعاسلا كلب رصيلا لهأنم نالدع

 لهأ زغ هب نياغتيام ىلإ تفتابالو ( قفا هلال ) تفصوام هيف لوعلاف هلعردقي مل نإو هلعردق نإ در ..ال :اولاق

 سانلا نياغتيام دح لوقي هبحاصناكو هبحاد هفلاخو هباحصأ ضعب عجر هلثم سان'انباغتي امف تيقوتلا كرتىلإو زمعبلا

 رهوجلاب رصبلا لهأو ( ىث لالا ) ةثالث نم رثك أب رصيلا لهأ نياغتي مل ةثالث زواج نإف ةئالث ةرتشعلا هلثمب

 لكىف رمتلاو نمسااو تيزلاو ةطنحلاب رصبلا لهأ نياغتيالو رثك أو ةئثالث مثردلاب نونباغتب قرقرلا هلعو ىشولاو

 عوضوملا عاب نإو ( قفا ةلالأف ) لجم ام روبرظو قديام فالتخا عم هب رصبلا مومعو هروبظل كلذومثردب نيسمخ

 نهرلا كلام فلتخا نإو ( قفا' الالاف ) نهارلا ىلع نيدلاو نيءأ وهف هنم نمثلا كلبف نهزلا هندي ىلع

 نإ نيملا هيلعف هلوق لوقلا انلعح نمو ةلوق لوقلاف نيسمخم تعب لاقو ةئاع تعب لاقف عئابلاو نع لاو نهترملاو

 هنتبهر نهترملا لاقو ةئاع هكتنهر نهاراا لاقننهرلا ىف نهترملاو نهارلا فلتخا نإو لاق هنيع. هفلاخم ىذلا دارأ

 لاقو افلأ ىؤاسي ادبع كتنهر نهاراا لاق نهرلا ىف افلتخا نإو ( ىف“ ةلالاف ) نهارلا لوق لؤقلاف نيتثع

 وأ.ةئاعب ىدبع كتنهر دبعلا كلام لاق ولو ( ىف( لاف ) نمترملا لوق لوقللاف ةئام ىواسي ادبع ىنتنهر نهمترملا

 ' كلذ قادعلا ؛كلام لوق. كوقلا ناك نيلاحلا ف فلأب هنتنهر لب هيدي ىف وه ىذلا لاقو ةعيذو ,.كيدب.قف:ىه

 ْق

 نهرلا لضف نم ىعدب ام ىلع ةلالد نهمترملا ىدي ىف دبعلا ةنونك ىف سيلو:( قفا لالا ) هكلام .هب
 51 نهجرملا لوق لوقلا ناك ىلإ اههندت ل نهترملا لاقو كللإ اهتعفدو فلآ هكتنهر لاق ولو ) قناتشلالات )

 « رّقيال نهرلا ىف اقح وأ هيف هكلام هب رقي ناك ام ىلع الضف هيد ىف وه ىذاا ىعدرو هكلم ىلع :ناقداصتي امهأل

 نم رملا لوق لوقلا ناك تام نهمترملا لاقو هتفلتاف ادبع كتنهر لاق ولو ( ىنا: اللا ) ةءاربلا اهنم ىعدب فلاب

 : قدصي الف اذه وه نهمرملا لاثو اذه نسل و ةتفلكأو ا ادبع كتنمهر لاق ولو هئيمضت ىلع نعهارلا قدي لو

 دنعلا كلام نأل انهر نهرلا نهترملا هف ىعدا ىدلا دمعل نك الو ىعدا ىذلا دبعلا نهترملا .نيمضت ىلع نغارلا



 اقر

 تلقو اع هللا اش نإ هكرتمو رخآ تلقو لوألا لوقلا تكرت دقن كلك , ع هيلا ال لششتا هنأ هكا

 فصنوضرأف صنو راد فصنف لوقتت اف تلق معن لاق ءىث هطلاخمال لصفنم ىلع الإ ادبأ عقيال كدنعضيقلا نأكف

 ؟هضِقأف تيرتشا ام ىلإ عفدت قحنمثلا عفد ىلع سيلو تلق زئاج لاق ؟مواعم نمثب كنم هتيرتشا فيس فضنو دبع

 مأ عقي رادلا قرشأ ىردأ ال اعاشم راد فصن ىنعاب تلقف عببلا ضقن تدرأ تيرتشا امل ىنإف تلق معت لاق

 ىيب :عيبلا خسفأ انأف اررض هف نأل همسق ىلع قريت ال تنأو مدقني الو ادبأ, لصفتي ال دبع فس 07

 نوكي الو هدسن نأ فيسلا فصنو دبعلا'فضنو ضرألا:فضتو راذلا كتصن ضقو كل كلذ سل لان 20

 نكي مل نإو وه لاق مولعم ريغ اذهو اهولعم الإ عببلا زيحت ال تنأ تلق لئاحا هنوذ

 تلق لكلا ىف كيرمش تنأ لاق عقي نبأ ىردأ ال ىنإف ايوسحم ناك نإو تلق بوسحم لكلا نم كبيصنو مولعم

 لكلاف الصفنم هئيعب امولعم

 نأ ضبقلا لوقتو نهرلا هب لطيف اضوبمته نوكيال لصفنم سيل امف لوقت تنأو لصفنمب نيل هنأل ضوبقم ريغ وهف
 مواعم لكلا نآل لاق ؟لصفنم ريغ وهو اضوبقم قوكي كو تلق لضصفنم ريغو الضفتم نوكي دق الاك 200 2

 اذه ناك اذإ لف ىناثلا كلوق تكرتو لوألا كلوق تكرت دقف تلق مولعم باسحلاب ضعبلاف امولعم لكلا ناك اذإو

 ىضقي قح متي ال كدنع عبلا نآل ضرقلاب متيو امولعم هتلعجف امولعم الإ زو ال عسبلاو هيف عببلا زوحم تفصو اك

 نوكت نأ ودعي الف ضّق ريغ نهرلا ىف هنأ تمعز اضبق كدنع اذه ناكف اضربق» الإ نمثلا عقدب هبحاص ىلع

 وهو عماج مسا ضيفلاف ( قناتشلالاف ) اضيق عيبلا ىف نوكي كلوقب وأ اضيق نهرلا ىف نوكي ال كلوقب تاطخأ

 ملسو ءازجأ نم مولع» ءزج لكلا نم ءىثلاو امولعم لكلا ناكوأ امولعم ءىثلا ناك ام فيك ةفلتخ ناعم عقي

 اهناكم ىف توي نأ ضرألاو لجرلا سلجم ىف بابشلاو ةضفلاو بهذلا ضبقف ضبق وهف لئاح هنود نوكي ال قح

 ممميلست ديبعلاو ابقالعأب اهءالسإ نيضرألاو: رودلا نم ريثك ىف ضيقلاو رادج اه طيخم الو دب اهموحمل ملستف

 ضرقلا مسا هعمجم فلتحم ضيق هلك اذهف لئاح هنود نوكي ال نأ اهريغو ضرأ لك نم عاشملاو ضباقلا ةرضحم

 اذإف هنود لئاح آلو فورعم لكلا نم ءزج لكلاو نيعلا عومجم نوكي نأ هعمجم هنأ ريغ هيف لعفاا قرقت نإو

 عمسأملو (قفان لالا ) كلذ فلتخم ال اضبق نهرلا ىف نوكي اضبق عيبلا ىف نوكي ىذلاو ضوبقم وهف اذكه ناك

 سيلو هعابتا مزليف رثأ نم مدقتع هيف جتحم ال فلاخم ىذلاو نهرلا هيف زوجم هنأ نم تلق اهف افلاخم اندنع ادحأ

 راثآلا اوقرافي ىتح راثآلا امهنيب تقرف اذإ نيئيشلا نيب اوقرفينأ مهمزلي ىذلا عابتالا ىف نوبيغيف لوقعم الو سايقب

 مهئارآب ةعمتجم ىهو اهنيب نوقرفيف رثأ اهبف سيل ءايشأ ىتأت مث لاثم ىلع اومعز ءايشألا اوئزحم نأل كلذ ضعب ىف

 رثأ ىلع احيحص اسايق الإ لبقن ال ىأرلاب انلقو تلق امفو تءاج امك عبتت راثالا ىف لوقت مثو نحنو

 هاعضو نإو زئاجف نهترملا ىدي ىلع عضوي نأ وهو نهرلا طرش ىلع نهترملاو نهارلا عييابت نإو ( قفاةلالاف )

 هاجرخم ْنأب 'اضرلا ىلع امبعاتجاب الإ ةفناعتشي ثيح نم هحارخإ امبنم دتحاولا سلو راق 00 0

 تريغت تناك نإ ماحال ىغذيف هيدي نم هجارخإ ىلإ امهدحأ اعدف هيدي ىلع عرضوملا فخ نإف ( قفانشلالاف )
 مح امك امل ىضرالإو العف نإف انضارتي نأ امهرمأي مث هجر نأ نيمأ ريغ ريصي قح ةنامألا نم هيلع ناك امع هلاخ

 ىخاقلا ال ىضري وأ نايضارتي كلذكف نهرلا هيدي ىلع عوضوملا تام نإو لاق امهمزل امب هيف ايضارتي مل اهف امهيلع

 لق هثراو الو هيصو نهارا ضر, ملو هيدي ىلع نهرلاو نهترملا تام نإو ( قثا: لالا ) ىضارتلا اسأ نإ

 لدع ىلإ مكاحلا هريص الإو العف نإف نهرلا بحاصو تنأ ضارت : اغلاب نكي مل نإ هيصول وأ اغلاب ناك نإ - هثراول ْ



 ”ل ا و

 كا

 00011 1 ني ل هنو كارل ةلراكلا لاك ؟ ةثام قرط 2 كلا ىح ابك ىق ةئراخأا تصقن نإ: لوقت

 نم اءزح رشثع ةعسنو انومض٠ اهرشع فصن ريصيو نامضلا نه ةدايزلا جر لاق ؟ نيفلأ ىوست تراص قح

 ةنومضم اهلك دوعت , م لاف ؟ هام ىوس تراص ىح اغيأ تصقن نإ اذكه مث انلك قوطضم "رنغ .امبس: نيرسضغ

 دعو نامه :نعزلا 'نءةجر ال هر[ عأ ةعاد تناك اللاب فال 5 ندقد قا راوج اذكهو لاق

 تنأو ايتفلا ىف ماكت نأ كل ل ام اولوقت نأ اهبش متلك كريغ اذه لاق ول مهضغِل تلقف هدنع .نومضم

 ناكام جرخيف ديزب مث نومضم هضعبو ةنامأ هضعب دحاو قم دحاو نهر نوكي فيك لوقت ام ىردتال

 هضعب جرخ داز نإو هلك انوسضم ناك ةئام ىوسي وهو ةئاع مدنع عفد نإ ةنالا ناحل, نما هنم ان وعشت

 00| كلف افلأ ىودن هو فلأب انهار ةنراج عفد نإ هنأ تمعزو نامغلا ىلإ داع صقن نإ مث نامفلا نم

 مهذخأ ىلع مهحاص اردقي ال نينومض» ريغ ملك نهر دالوألاو املك ةنودض» ةيراجلاف افالآ نووإس

 ن؛ نود راخ نهر ةرم بلك ىف باسع .نينوعذم اوراص مبمأ تنام نإ مث نينومضع اوسيلو نهر .عهنأل

 لخدي ام لوقلا اذه لاق نأ لبقف ) قنانشلالا ضع جراخ نامضفلا ىف مهضعب لخاد ةرمو نامل

 ول لوقي هنأ مهنم ملعاا ىلإ بسن نم ضعب نع هب قثأ نم ىنريخأ اضقانت دشأو هءاعأ مكلوق نم حبقأ دحأ ىلع

 هلإ اهعندي نأ لق تكلبف 5 اعد مث هنم اهضبقو نهترملا ىلإ فلألا ىدأ مث تلي ةيراخلا "نهر

 آ000) 9 لإ هف اوراص دقن اذه ناك نإت هقح اهنأل نرمل ةلسم فلآلا تناكو نهارلا لام نم تكلفه

 ممريغ نم لئاق ىل لاقف ( قفا هلال ) هنع انتكس امج هرشب امو انفصو ام ركنأب اذه سيلو محلوق عج

 نهارلا ىضردق هنأ ىلع ةلالد اذه ىفف هنيعب نشل 0 1 عند ان ه٠ ىر الأ هف امي نهرلا لوقت

 لآ لغ دلباش اعإ انلق ؟ تنكو لاق ثلق ام ىلع ةلالد كلذ ىف سيل انلق نهراا ىف قحلا نوكي نأب نهترااو

 اًضرلا امثإ انلق ؟ هشأ اضر نوكي نأب هنأك لاق ةلاخلا نوكت اك قحلا عم ةقيثو نهرلاو نهرلا كلام ىلع قمللا

 هن عب ديدجتي الإ نهارا كملا ىلإ دوعي الو هب امهن» اضر ذتتيح نوكيف نهترملل اكلم نوكيف هناعبابتي نأب

 كلم ىلإ نهارلا كلم نه جرخم نب نهارلل كمل وهو امهنم اضر ىأف نهارلل كمل مكلوقو انلوق ىف اذهو

 عقدلاو ةدقعلاف عفدلاو ةدقعلا دنع اضراا نوكي نأ ىغني اعِإف كله اذإ: اضرلا نوكي امتِإ تلق نإف ؟ نمترملا
 ى

 ع

 وه امتإ ةدقع هذ رمأ لك ىف كدنعو اندنع مكحلا نآل هب عفد اع هكح لوح الو نعارأل كان رهو .ناك

 . ةدقعلا ىلع

 هاآ .٠
 عاشملا كففرعت

 كلذ نم مهسأ نم امبسو هراد فصنو ةحازأ فص لحرلا نهرب ناب نا ال :٠ هللا همحر ) قنانثلالاو

 ضعب لاثو عوبساا نيبو كلذ نيب قرفالو امولعه هن» نهرام ناكو اموله. لكلا ناك اذإ موسقم ريغ اعاشم

 )0 ةضوقم ناهرف 00 ىلاعتو كرام هللأ لوب جتحاو هريغ هطلاخع ال اموسمم اضوق# الإ ْن هرلزا رو ل ساناا

 | كا تلقف ؟' شستيال وهو دصاا ىف اضوبقم نوكي فكو ؟ وه نيتحانلا 0 0 تن[ وااصروفتا نإ 0

 ضقئام وأ تلق دحاو ىنعي وه لب لاق ةفلتحم ناعم ىلع عشب دقو دحاو ىنعع الإ كدنع عقلي ال ادحاو امسا ناك اذإ

 لاق فلتح اذبف تلعف ىلب لاق ؟ ملستلاب ضرألاو حيتافملا عدد رودلا سضضشتو ؟ دنلاب رغص امو محاردلاو ريئاثدلا



 ٍِء ع ل 1 1
 ىنلا نع ءاج ام كرتن نأ ال معلا 0 نم دحأ دنعو كدنعو اندنع ع ةنيستا 00

 انلق انلوقب امش نللاط ىنأ نب ىلع 2 ئ ىلعألا كديع ىور د لاق هريغ ن ء ءاح اع كلل رو هلع هلل ىلص

 قوفعضي مياحصأ انأر دقو ىلعألا 0 ند هع حصأ لضفلا نادرتي 0 هنع هللا نىك ىلع نع ةباوراا

 ةحصلا نء ةرفأ وك ند هيف ةهصر اع اع ىدك م افعضت ضراعم اهضراعي ال ىلا اعألا دبع ةناور
0 

 حصأ ن هو هعئرب ءاطع ن رامت 4ف تدحرح دق لوقلا اذه لئاعل لقو ) قنانعلالاف ) ! ؟ اهم ىلوأو :

 000 زسو هيلع كار 11 ١ عرش نعو هنع هللا ضر ىلع نع نيتاوراا

 الق تلقو هلوق مزلي ال تمعز هف هنع ةباوراا فاتح ل ول مهاربإو هفاللخ مهاربإ نع ىور دقو ىعجنلا

 هل هخو ال هنإف ملوق الإ فعض ؛ نإو هحو هلو الإ لوق هق سانلل سيلو سانلا ليواقأ نع اجراخ اضقانتم

 ةنانأ هعقدب 3 نأ لّطظفلا نادارنن لاق ئمد لوق تا ند فيعذت ند نوعنتم ال مث فعشي الو ىروقشي

 اهنمض ند نمض كله اذإ هنعب نومضد لك اذكهو هلضف ادأرت كله نإف ءىش اسنحم ةهعقد اعإو اعد الو

 ناك نإو هق اع وف عيبلاك ناك نإ وهو هلضف نادارتن هل دِإ فيعض اذهو (قنانعلالا ) هتمق

 هلل حبب وهو 4.سنح ف هلع ناودع ملاق نمترملا ند بصغال وهو نوحدد 3 ىنعم 6 قحب استحم

 قحلا نوكي نأ نهترملاو نهاراا ىضر دق لوقي نأ هيف اب نهرلا لاق نم لوق هجوو ( قنا: لال: ) ؟ هسح

 ”نَهَرلا ىلع نهارلا كلم نيبت ايضارتي ملامو فيعض اذهو قحلا ن 0. لدلك هنأل هيف ا كللد كله اذإف نهرلا ىف

 أب لعأ ىلاعت هللاو اندنع ةتباث ةنسلاو ( قنا: _ةلالاف ) نهارلا ىلإ عجري ملهكلم ولو نهترملا هكلعب نأ ىلإ

 نم ضعبل لبقو ( لاق ) اجرخمو أدتبم ليواقألا حصأ اهمأ عم ابعابتا الإ اف الو ةجح ةنسلا عم سيلو .انلق

 ؟ تلقام تفلاخ نيأو لاق ثلقام كفالخم تأطخأو ةنسلا فالخم تأطخأ تنأ :ءانكح ىذلا َلوَقْلا اذه لاق

 لاق تبع فيكف هنم ةيافك انركذ ام امت.اهريغو انزكذ ام هف انتجحتو ةنامأ ةنأ انمحَر نال 0

 ؟كلهق هنيسب ظق انومضم تيأر لبف انلق متت لاق نوْمَسم نهرلا نأ تمعز تلق ؟ نآأو 00100
 اذكه نكي ملل انومضم كدنع ناك اذإ نهرلاف انلق نهرلا ريغ ال لاق ؟ تغلبام ةغلاب هتمنق هنمض .ىذلا ىدأ الإ

 نشفلا ىف وه لاق تركذ ا انومض٠ ناك ول ةئاعست نهترملا نمضي ملل ؟ ةئاع نهر وهو املأ ىوشب ناك اذإ

 هذخأبفأ تلق نهرب سيل تلق نإ لاق ؟نهرب سيل لضفلا نأل انلق معن لاق ؟ هريغ ىنعم ريغ لضفلا ىنعمو انلق نيمأ

 قحب سنو دحاو مهر ورد ة انلق ٠ نهر هنأل لاق ؟لانلق هيف ام ىدؤ» ىد مدخلا نأ لال سيلف لاق كلا

 كريغ اذه لاق ولف كفلاخم نمت لوقلا اذه لثم لبقتفأ انلق معن لاق ةنامأ هضعبو نومضم هضعب دحاو

 هكك و٠,منائأ هضعب دحاولا. رسألاب اعوفدما دسارلا ءىثلإ كرك فكو 9 ىرت امف ًاديدش افيعضت هتفعض

 كل ةلامع تنهر مثرد كاك ةلامم تنهر افلأ 'ىوست ةيراح تنأر انلقو ( قثانعلالاف ) نومض»

 ُهدحَأ هل سيل امهم نوهرم لكلا انلق ىلب لاق ؟ ةثامم املاك 0 فاألاو ةئامب انهر املاكي .ةيراجلا .

 / سلخ الف دحاو ق ادحاو اعفد عوفدم ةئاملاب نوهرم لكلا نأ لبق نم هف هعم نهرب دحأ لاخدإ الو

 ةئاعستو نومضم ةثامو ةلامأ اهزاقعأ ةعسلو نومضم ةيراخلا رىثشعو الف معن لاق ضع نود هضعب

 ؟نوهدع سيل ا لوقت ا اذهو نومضع سيل انلوق نم تبع تش ىأف انلق مع لاق ا

 ءامل كلذك فلألاو نامغلا نم اهراشعأ ةعست اجراخ تعفد ةيراجلا تناك اذإ هل لبقو ( قئاشلالا ١
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 دنع عضوملا اذهب مقتسي ال لوق اذه لوقلا اذه لاق نم ضعبل ىلقف ( ىفإ: خلالاو ) اذه لثم انفصو ام ىوضإ

 هضعب ةرمو هضعب ةرم انومض»و هلك ةرم انومضم ادحاو انهر متاعج جنأل ىأرلا ةبج نم كاقق للعاا لهأ ند دخأ

 ؛نإف هنيعب نمضي امنإ نمض ام نأل نمض ام هب نمضي اهب انومض» ال كلوق ىف وبف هذ لضفلاب عجرب ةرمو هيفاع

 ؟ هميلست الإ ممل نوكيي الو هب ذخألا سانلا مزاي ربخم الإ لبقبال اذبف ؟متلق نيأ نف قحلا نم هيف امب الو هتميقف تاف

 فلااخ دقف لضفلا نادارتي لاق اذإ وهف انلق لضفلا نادارتي لاق هنأ هنع هنا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نخانيؤر اولاق

 نمضي ام عيج لثم نكي مل وأ لضف هيف ناك هلك نومضم هنأ ىلع لوقو « ةناممأب *ىش هنم سيل هنأ معزو ركلوق

 ةياورب اندنع تباث وهو هو ىلاعت هللا مرك ىلع نع كلذ متيور دق انلتف ( ىفاخ_ةلالاف ) هتميق هرفف تاف اذإامن

 وهو ةئامب ةئاف مهردةئاع افلأ هنهر نإ لومت تنأو لغفلا نادارت,لاق هنأ معز انلق؟ نيأف لاق هوهتفلاخ دقف انباحضأ

 نع انيور دقف لاق ةئاعستب نهترملا ىلع عجري نهاراا نأ هيف هنع هللا ىضر ىلع نع تيور ىذلاو ني.أ ةئاعستلا ىف

 'ةئآ هنهر نإ لوقت تنأ انلق؟نيأو لاق هفلاخم اضيأ تنأف انلق ديدح نم ااخ ناك نإو هبف ام نهرلا لاق هنأ حب رش

 ةعستب وهلام سأر نم ةئاعستي نهارلا ىلءنهترملا قا بحاص عجر نهرلا كبف ةرسثعب امهرد ىوس اعاخ ا

 الجر نأ ءاطعنع تباثّنِب بعص٠ ىور دق لاقفلاجع هبحاصىلع امنه ادحاو دربال حيرشو هلام سأر نه متاحلاف

 نع ميهاريإ انريخأهلليقف (قناتثلالاث ) «كقح بهذ» سو هلع هللاىبصينلا لاقق سرفلا كلهف اسرف الن نهر

 نسكلا ىوز امث بجعت. ءاطع ناك ميها ربإ لاق لوقلا اذه ىكح مث اذك نسحلا معز لاق ءاطع نع تباث نب ٍتعصِم

 هاور معلا لهز نع الحر نأ هب قثأ نم ضع قرخأو نسما نع ءاطع نع بعصم نع دحاو ريغ هب "ىرتخأو

 ءاطع نع هنوورب بعصم باحصأ هل لقف نسحلا نع كو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نعءاطع نع بعصم نع

 لدي امو ( قنا الاف ) اسره نسحلا نم قفتا لسرم ءاطع ندكلاو انثدح كلالكااو معن لامتؤ نكلملا نع

 لوقو هلك اذه فالخع هف لوقيو هنالخم قفي ءاطع نأ هاور ناك نإ ءاطع دنع اذه نهؤ .ىلع

 هقلطم نادارتب هنع ىور دقو هنع ةياورلا تبثأ اذهو لضفلا نادارتي ىخ امفو ةنامأ هك اله رهظ يف

 اتبثم ائيش ؛لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورب ال ىلاعت هللا ءاش نإ ءاطع نأ كشن الف هيف انككش امو

 "ةعقر ءاطع نع اذه ىور ىذلاو بعصم الإ هعفرت ءاطع نع اذه ىور انحأ ملعأ مل ىنأ عم هفالخم لوقيو هدنع

 !هلثمو قا نم هيف امت رثك أ سرفلا نوكي دق انلق ؟ هقفاوي فيكو لاق « هيف ا نهرلا نإ » حيرش لوق:قفآؤي

 "1 ٌقيكتف لاق هيف ا نهراا نأ ىأر هلاق ناك نإ هنأ ىلع لدي اذهو سرفلا ةميق نع لأس هنأ ؤرب ملو لقأو

 هيلع هللا ىلع ىنلا نع انيور دقو ف.كف ةجح الث موقت ىتاا ةءاورلا ند نكي مل ادرفنم ناكول انلق ؟.هب ذخأت

 ” اعظقتم بيسملا نبا نع ملبق فيكتف .لاق اهنع انتعصو" انرك ذ ىلا ةجحلا نء'هنفام عم ارسفم انيب الوق سو

 ذدحأ نع هرثأ الو هديدست ىلس لدي ام اندجو الإ اعطقنم ىور بيسملا نبا نأ ظفحم ال.انلق ؟ هريغ نع هولبقت لو

 عري نم ىمسنو لوبجلا ىمس هريغ انيأرو هعطقنم انلبق هلاح لثم ناك ن ف فورعم ةقثالإ هنع هانفرع:ابف

 ' دجويال ىذلا ركنتساا هباحصأ نم قحلي مل نم ضعب نعو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع لسريو هنع ةياورلا نع

 نم هائفصوام ىلع ةئيبلا ةلالدلاب كلذ ىف انلق انكلو ادحأ باحت ملو مهثيداحأ قارتفال مهنيب انقرفف هددسي ءىش هل

 نع بيسملا نبا نع بابش نا نع ةسنأ ىلأ نب ىحب نع رعلا لهأ نم دحاو ريغ ىنربخأ دقو هتاور ةخص

 'اذإ الق ؟ هيف ىلع لوقب اوذخات مل فيكف .لاق بئذ ىنأ نبا ثيدح لثم مسو هلع هللا ىلص ىنلا نع ةريزه ىلأ
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 هقحل ءافتتسالاك نهرلا نهترملا ذخأ نأ ىرت الأ:لئاق لاق نإف ( ىفا ل خاملا ) ءاؤبلا الو ةءاربلا ىناعم نم دحاو ىف

 الو نهارلا ىلع اهدر هل نكي ملو اهؤطو هل ل ابكلم دق ناك ةيراج نهرلا ناكو هقحل ءافيتسا ناك ول تلق

 ةنس ىلإ هقح نوكي نأ نهترمال اذه:عم 00 اديدج اعبب اهمف اهيابتي نا اضاع نأ الإ هيف ام ام هاطعأ ولو هلع

 ق# نهترملا ىدب ىف سدتحم هنإ تلق ؟ فيك نكلو ءافيتساب وه ام لاق قحلا هيلع ىذلا نم .اًضر 1 مولا

 هوجو نم هريغ وأ مده لزنلا فلتي مث هيف ةراجإب اسيتحم لزمملا نوكي اكو ريخلاب هل ليقف هيف هيلع نامذ الو هل
 دبعلا نوكي اكو لْزْمْلا بحاص ىلع هب عجر ءاركلا فلس ىرتكملا ناك نإو هيف ىرتكملا ىلع نامذ الف فلتلا

 كلبف ارِجٌوم ناكول رح ىف الو امهنم دحاو ىف نامض الو طرشلاب اسيتحم نوكيف.ىركم ريعيلا وأ ارحم

 اهبوجودنع ةعاج اه هل لفكف مهرد فلل جر ىلع هل تناك الجر نأ ولف ةلامحاك ةقيثو نهراا امإ ( قنا ثلالاف )

 ذخ أ ءنأق حلا هلىذلل ناكقحلا هيلع ىذلا دؤي منإف ملك هل نينماض ءالخا ناكو قحلا هلع ىذلا لعق حلا ناكهدعب وأ

 هقح كلذ صقني مل اوباغ وأ ءالخلا كله ولو هقحرخآ ىفوتسي ىت> قحلا هيلع ىذلا كلذ أربيالو مهلعط رش اك الخلا

 نمضيال نأب ةنيبما ةنسلا نأو نهمترملا ق> هناصقن الو هك الهص قنبالنهرلا كلذكو قا لصأ هيلعزم ىلع هب عجرو

 هقغ هسبحم نأ نهتردل نأو نهارال كله هنأ نم انفصو امف اوفلتخا ءابقفلا يلعن ل انأ ناك ةنس هيف نكي ل ولو نهرلا

 ناك اذإ نهرلا ىف انلوق انباحصأ ضعب لاق ( قفا: اللف ) نومضع سيل نهرا نأ ةنيب ةلالد هسحم ايدعتم ال

 مساو ( قنا ةلالاف ) نهرلا نم هك اله قحب 5 مهضعب انفالاخو دييعاو لخنلاو رادلا لثم هكااله ررظي امت

 هتلمجو هرورظ ىلع وهف ارهاظ ةلمج ناك امو ارهاظ ةلج ثيدحلا ءاج اعإو ىنخو هك اله ربظي ال عماج نهرلا

 اذهب تءاج ةلالد معن ملو رهاظ نود نطابو ماع نود صاخ هنأ ىلع ةماعلا لوقي وأ هنع ءاج نمع ةلالد ىتأت نأ الإ

 بهذي ىذلا نهرلا لوقي نأ لئاقل زا> ةلالد ريغب اذه زاج ولو الإ ريصتق لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع

 ها ا عضوم ىف سيلف 00 ررظام نأل كالملا رهاظلا نهترملا هبحاص قح كله كله اذإ هب

 ىضر دقف فاخ هكاله نأ ملعي دقو نهترأا ىلإ هعفدب هبحاص ىضرف هك اله ىئخام امأو هتميقب نومضع وأ هيف اع

 نأ زاج اذإ هجولا اذه ىلع ادبأ لوق اذه ىف حصي الف ءىث نهمترملا لام نه كلب مل كمل نإف هنيمأ ورف هتنامأ هيف

 هبحاص عفد نم انفصو امل هلك ةنامأ هنأ نم انلق ام اندنع هيف ميحصلا لوقلاو ( قفا: غلالاؤ ) ةلالد الب اصاخ ريصي

 هك الهخو ربظام نأ دحأ نيب فالتخا الف ةنا.أ نوكي نأ نهرلا ودعي الو ةلافك_ااك هيف هبجوأ قحو هاضرب هايإ

 هكااله خو ربظاف انومضم ناك ام نأ دحأ نيب فالتخا الف انومضم نوكي نأ وأ نوعذم غوار ةلانلا لذ

 نم لوقلا اذه لاق نم مم هفرعن سيلو هلثم هل ضراع٠ ال مزال رثأ وأ ةنس كلذ نيب قرفي وأ ءاوس نومضللا نم

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق عم دحأ ىف سيلو ملعلا لهأ ضعب مهعم لوقا اذه لاق دقو ( قفا _ةلالاف ) انباحدأ

 نإف نومضءنهرلاف هلو انهر لجرلا نهر اذإ هيف لاف نهرااىف سانلا ضعب انفلاخو ( قثان لالا ( ةجح مسو

 لثم نهرلا ةميق تناك نإو لضفلاب نهارلا ىلع نمترملا عجر نيدلا نم لقأ هتميق تناك نإف انرظن نهرلا كله

 نهر لجر محلوق ىف هنأك ( قفا: :ةلللاو ) ءىثب هيلع نهارلا عجري ملو ىثثب نهارا ىلع عجرب مل رثك أ وأ نيدلا

 نإف ةئامب ةئام الجر نهر لجر وأ نيمأ ةئاعستلا ىف وهو ةئامعب ةئاف فلألا تكله نإف مهرد ةئامب مثرد فلأ الحر

 نوسلا تكسله نإف مهر دةئاع امهرد نيسمخ الجر نهرلجر وأ ةئام تبهذ ةئام نأل هيف اع نهرلاف ةئاملا تكلله

 ضرع محلوق ىف كلذكو ( ىذا. :لإاو ) نيسمخب نهارا ىلع نمترملا قحلا بحاص عجر مث نيسمخمب تبهذ
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 اعأإ و هتبقر ريغ ءىث ةيانجلا ىف قملا نأل امل كلذ نكي مل ىناجلا دبعلا بر كلذ ىنأو افاعضأرثك أ وأ ذيع ةمق لذه

 ٠ هقتح مرغلا هنم ىغَقي ان ريصيف نهرلا عاب م امذ قحلا ريصف هتبقر م

 ريغصلا نهرلا

 نإو» لجو زع هللا باتك ىف نهرا ةزاجإ لصأ لاق هللا هحر يمفاشلا انربخأ لاق (ناملس نب عيرلا انربخأ)

 افلاخت ٍلعأ الو نهرلا ةزاجإ ىلع لدت ةنسلاف ( ىف: لالا ) « ةضوبقم ناه رف اتاك اودح ملو رفس ىلع متلك

 هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع باهش نبانع بئذ ىفأ نبا نع كيدف ىنأ نب ليعمسإ نب دمحم انربخأ هتزاجإ ىف

 ثيدحلاف ( قفا ةلللاث ) «4.رغ هيلعو همنغ هل هنهر ىذلا هحاصنم نهراا نهرلا قاغبال» لاق سو هيلع هللا ىلص

 ربظ ام ىلع عمتي نهرلا مساو نهر نود انهر انغاب امف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر صخم مو نهرلا ىلع ةلج

 ىثب بهذي ل بهذ نإ ىأ «ءىثب نهرااقلغيال»لعأ ىلاعت هللاو سو هيلع هللا ىلع ىناا لوق ىنعمو نحو هكاله

 فالك |ع ل ىف ىلإ هتلضوأ دق .نهترملا لوقي نأك هيدي فوه ىذلا ىذي ىف قاغي الو دك اكتفا هبحاص دارأ َّنِإو

 هل هحارخإ حصي هجوب هكلم نم هحرخم قد ادبأ نهارال نهرلاو هريغالو هق اطراشت طرش نم كلذ ريغي الو هف

 ةيدع هَل و لاقف هدك أ أو هنيب مث (هنهر ىذلا هحاص نه نهرلا» سو هيلع للا! لعبت كوطر لورق اذه جرش للاللاو

 انهر نهر اذإ ناك ولو ( لاق ( هصقنو هيطع همرغو ةتدايزو هتمالس همنغو ) قناخ لالا 0 « همرغ هلعو

 نأل نهارلا لام ال نهترملا لام نم كله امنإ ناك نهارلا مزاي لف مثردلا بهذ كلبف امهرد ىوسي وهو مثردب

 لثم هل بهذ امنإ ائيش مرغي ملف “ىثب نهمترملا عجري ملف هنهر كله اذإف هنهر نع كاذو امهرد ذخأ دق نهارلا

 نيرللا نة وف نه رملا ىلع همرغ ناك اذإو لاق نهارلا ىلع ال نمترملا ىلع دئنيح همرغف هريغ لام ئم ذَحَأ ىذلا

 دحأ نيب معأ الخ ) قثاهثلالا )مل سو هءاع هللا ىلد هللا 00-0 ىور ام فالخ لوةا اذهو نهارلا نهال

 هيف طرش اع هل كلذ نكي مل نمترما ىدب نه هجارخإ دارأ نإ هنأو نهارلل كله نهرلا نأىف افالخ معلا لهأ نم

 اذإو ( ثان غلالاو ) هكسلم هنأل تام نإ هنفكب ذوخأهو نهترملا ىدب ىف هرمقم وهو ايح ناكام هتقفنب ذوخأم هنأو

 نإ نهارلا ناكو هل اعئاب الو هلع ايودغم ال هعفد ندارلا ناكف نهارلل اكلم ءاماعلا عاجإو ةنسلا ىف نهرلا ناك

 هسيحب هل كح كاحلاو نهتراا نامفل هجو ىف طرشلاب نهترملا ىدب ىف هرارقإب هيلع ؟َحو هل نكي مل هذخأ دارأ

 هيدي ىف ًائيش عنم وأ هل سلام ذخأف ىدعت نه نمضي امنإو هتقفن هكلام ىلعو هيف هكلام هل طرشش ىذلا قدلل

 نم دبعلا لجرلا عاتبي نأ لثم كلذو هسيح هل سلو هع هيلع امت هريغ كلاملا هكمله امت هريغل هكلم

 ؤه.ال ىلاعملا هذه ئه ”ىث ف سيل نمترااو بدغلا هبشإ اذيف دعا عئابلا هعنعو هك هلإ عفدرف لجدرلا

 دعتم وه'الف نهارا ندرلا كمله اعإو هلإ هملست هلعو هايإ هكام نم هعنق اعب هف هلع بجوأف نهرال كلام

 ىلع هسفنل طرتشا لجر وه امإ هتالاح نه ءىث ىف هيلع نامغلل عضو. الف هايإ هعنع الو نهارلا نه نه مارا دكا

 ارططاخت آل ةعرغ ىلع طانتحالاو هسفنل ةعفملا بلط هقح نه هيف قثوتسا امزال الالح اطرش نهراا ىف نهرلا كلان

 هقح فلت فلت نإو هيف هقحف نهرلا لس نإ ةرطاخم هناهترا ناك هقح كله كله اذإ نهراا ناك ول هنأل ناهترالاب
 ادبأ امزال هلام عيج ىفو نهارلا ةمذ ىف ناك اذإ هقح نأل هتالاح ضعب ىف نهترمال ارمث ناك اذكه ناك ولو

 ةمذ تئرو نهترملا ند كله هنعب ءىثلا كلذ كله نإف هقح ردقب هلام نم ءىث ىف نوكي نأ نم هل اريخ ناك

 ميرقلا كلف هيلع نايضارتي هنم اضوع وأ هيلع هلام هّرغ ىلإ ىدؤي. نأب الإ أربت لجر ةمذ رن ملو لاق نهارلا

 اسيل نهارلاو نهمترملاو هبحاص هنم ءىربي ناب قحلا بحاص عواع هد وأ هنع كلام عطقتنيو هعرغ 4 أربيو ضوعلا
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 لل اديعنهز الجر نأ ولو ءاوس كلملاو نهرلا ىف اهدعبو ةيانجلا لبق املاحف اعم ال كلام نهارااو نهرلاب اعم

 'رخ و نوهزم ىنجأ دبع ةر ل هلع هتانح تناك رخآلا ىلع امهدحأ ىجف هريغ الحر رخآ هل ادبع نهرو الحر

 عب لعفي مل نإو هلام نهر ىتاجلا ذيعلاف لعف نإف هياع ىلا ةيانج شرأ عيمجم ىناجلا دبعلا ىدفي نأ نيب ديسلا

 نع لئظف ىناجلا ىف ناك نإو ىناجلا نمترمل انهر ناكل ضف اهنم لضف نإف انهر تناكو ةيانجلا تيدأف ىتاحلا دبعلا

 اًضاصقهلعجم نأ ديسلا عوطتي نأ الإ انهر هلضف درو عيب اعم هعب ىتاجلا دبعلا نهترملاو نهارلا ءاشف ةءانجلا شرأ

 ةيائجو ةيانلا شرأ ىدؤي ام هضعب نم ىف ناك اذإ هلك هعبب ىلع ربح مل رخآلا عنتماو هلك هعبب ىلإ امهدخأ اعد نإو

 «الاح قحلا' ناك نإو امهنيب قرف ال ئنجألا ةيانجك نهرلا ىلع هدبعو ليبشب هنم ناك نم هنباو نهترملا بأو نيترلل

 نهازلا شن مل نإو لعف اصاصق هلعحن نأ نهارلإ ءاشف لجأ ىلإ ناك نإو تناك اضاصق هتبانح نرككت لإ اف

 'ىدي ىلع نهرلا ناك نإو نهرلا هيدي ىلع عوضوملا لدعلا ىدي ىلع ةعوضوم تناكف هتبانح ةمق نمترملا جرخأ

 ريغت ادمع ةيانلا نأل هل كلذف ادع ةيانجلا تناكو هيدي نم ةيانخلا شرأو نهراا جرخم نأ نهارلا ءاشف نهترملا

 ةثامألا ةلاح نع هلاح ريغت نأب الإ هيدي نم ابجارخإ هل نكي مل أطخ تناك نو نهرلا هيدي ىلع عوضوملا لاح نم

 لقأ وأ امهرد الإ نهراا نم دبعلا ىف امث نهارلا ءىرب ءاوسف هلع ىنحف انوهرم دبعلا ناك اذإو اهفلاخ لاح ىلإ

 نهرلا نه هجرخم الف هلكب انوهرم ناك اذإ هنأل لشف دبا ىف نكب موب ءنيش نجاد

 ادع اوناكول كلذكو 00 اهنآل هيلع ةءانملا شرأ نه ائيش 1 ال كلذكو ندرلا نم ءىث هيف قبب ال نأالإ

 ل هدبع فصن الحر لجر نهر ولو قار ا نه ةءاربلاب الإ نهرلا نم ءىث جرح ال 0

 هل فصن نيفصن ىلع ةيانجلا نأل 'هّتبانح فصن ةنع لطبو تقصو 5 نيترمل ةتيانح شرأ فص نش 1

 ولو هيف نهترملا قحل هكلام ناك نإو هنع لطبب الف ق> هيف نمنرمل فصنو مرغ هسفنل همزاب الق هيف نحال نحل

 ىف هوفع ناك اهلك ةيانجلا دبعلا كلام افع ولو دبعاا كلامل اماس» اهفصنو انهر اهفصن ناك ةيانج ىنجأ هيلع 5

 .نمترملا انعولو دودرم قح هيف نهترمال ىذلا فصنلا ىف هوفعو هيف هعم دجأل قحالو هفدنل كلام هنأل ازئاج اهفصن

 ]وح هقحم اسابتحا كلي امإو نهارلل ابكلم امنإ ةياندلا كلمي ال هنأل الطاب هوفع ناك نهارلا نود ةيانحلا

 نكي مل قح ن. اصاصق ةيانجلا لعجأ انأ لاقف لجأ ىلإ ناك نإف لجأ ىلإ وأ الاخ نهمترملا قح ناك ءاوسو هيفوتسإ

 ىضقف مهارد وأ ريئاند ةيانحلاب ىضقو ريناند هقح ناك نإ هل كلذ ناك الاح ناك نإو لا> ريغ هقح نأل هل كلذ

 لامتف ريناند مرا ىلد قألا و مثارد ةيانطلا شرا دق نإو نمتردلل ام لثم دبعلا دسل بجوام نأل مهارد ةيانجلاب

 وأ ريئاند هقحو مثا رد ةءانلاب ىضق ول كاري رهن ريغ ةيانملا نآل هل كلذ نكي ل ىق> ن٠. اصاصق ةبانطا لعجأ

 ناك ام اصاصق نوكي امإو هقح ريغ ةيانلا شرأ نأل هق- نه اصاصق ةيانلا لعم نأ هل نكي مل مارد هلو ريئاند

 عبسي نأ. ىلع ادحأ هرك أ مل اذإ ةيابلا شرأ ةميق نم رثك أ هقح ناك ولو اصاصق نوكيالف الث. نكي ملام امأف الثم

 نوهرم دبع ىلع دبع ىنح اذإو راند ماعطب الو اماعط ريئاندب د ن أ ديعلا بر هركأ 11 هتمق نا 6 هلام

 ملو كلذ نهارلا.ءاش نإو ءاشي نأ الإ نهارلا ىلع كلذ نكي مل ةيانجلاب اقرتسم هئادسب نأ قاما دعا دبش ارق

 ق:مبقحن نأل'ميلع نب مل. نهارلا ءأشي ملو نهترملا كلذ ءاش ول كلذكو نهترملا'كلذ لشرب نإ 0

 !اةيانللاو ةيانإلاب ىتاجلا دبعلا ذخأي نأ نمترملاو نهارلا ءاش ول كلذكو ضرع دبلا ةقرو دبع ةبقرال شرأ نبق

 (يبس 4 )



 بويع درا كلف ل تيفو
0-0 

 1 اهصقن نإو ابعم انوهرم نوكيال هكلامل نوكيو نينا شرأ ذْخْوَف انينج تلتف اهتطن برضي نأ لثم كلذو

 0012 نإو هق مركمحلا نانكلا نأل نينا شرأ ىوس ءىش ىتاجلا ىلع نكي مل هرثأ قب شرأ هل حرج الب ةمق

 الهر ناكف ةتموكحوأ حرجلا شرأ ىناجلا نم ذخأ انينج تقلأو ةموكح هيف وأ مولعم لقع هل حرج امل ةيانج ةمألا

 لك ىلع ةيانجلاو نهرلا ىف لخاد ريغ هنأل نهارلا ابكسلام نينجلا لقع ناكو نينجلا نود اهب هكح نأل ةيراجلا .عم

 ىف قبقرلا حارجو اهصقن ام باودلا ىف نأ الإ ءىث ىف فلتخي ال قيقرلا نم نهز:لك ىلع ىهك باودلا:ننم نهر

 7 نمضي اعإف ايم انينج تقلأف مئاهبلا نم ىثنأ ىلع ىنج نم نأ ةدحاو ةلصخ ىفو « مهتايد ىف رارحألا حارجك مهنامإأ

 'اهصقن ام ىتاجلا مرغي مث ٠ تصقنف نينا تقلأ نيحو اهيلع ىنج موي موقت اهتميق نع ةيانجلا اهتصقن ام اهلع ىناجلا

 " نيح نينجلا ةمبق هيلع نأ امهدحأ نالوق اهمفق هناكم تام مث « ايح انينج تقلأف املع ىنح نإو اهعم انوهرم نوكيف

 - ةميقعم هنمضف هبيعم زل احر جنوكينأ الإنينجلا ةءيقنمرثك أ اًئيش همأ صقن هؤاقلإناك نإ نمضيالو هيلع ناج هنأل طقس

 ةمألا نيبو اهنيب فلاخو همأ صن امو نينملا ةميق نم رثك لا هلع نأ ىناثلاو نافلتخم ال ةمألا ىف لبق ام نينجلا

 | ىلع ةيانج لكو مهيلع ىن نم ضعب ىلع دوق نيمداللو اهماع ناج ىلعلاخم ملاهبلا نيب دوقال هنأ ىف نافلتخيف اهلعىجي

 نم قب ام عم انهر نوكيو فلتخم ال هصقن ام نهرلا ىلع ىنج امف ءاوس 60فلتحمت ال ناوح الو ىمدآ ربغ نهر

 ' نوكي نأ الإ ةضف وأ هذ نيسدآلا ريغ نهرلا ىلع ىنج ام ةمبقو اصاصق هلعجم نأ نهارلا ءاشب نأ الإ هيلع ىلا

 لثمو اهلثم نمضيف لجر اهكلمتسإ نهر ةطنح لثم كلذو هلثم ذخْوِف ءىش هنم فلتيف هلثم دجوي نزو وأ ليك
 ا 1 | ندص كوستا وأ رمحن وأ نفعت نأب اهتنع رضت'ةنانج ةنوهرملا ةطنملا ىلع ىنج نإو اهانغم قام 3

 ريناناللا نم اهصقن ام ىناجلا مرغي مث ةيانجلا دعب اهيلإ تراص ىتلا لاحلابو ةيانجلا لبق تناك امك ةبيعم ريغ ةحبحص موقت

 ىذلا دلبلاب بلغألا ناك نإ هنم عانتمالا هل نكي ملو هلع ربج هب ىنج ىذلا دلبلاب بلغألا ناك دقن ىأو مهاردلا وأ

 اهلك ديلا ىلع ةيانلاو مهاردب وأ ريناندب ىه اإف ةميق لكو مءاردف مهارد بلغألا ناك نإو ريئاندف ريناند هب ىنج

 امي اهريغو لبإ دخأ نمترملاو نهارااو ىناجلا كلذ ءاشي نأ الإ مهاردلاو ريناندلا ريغ الو لبإ ال مهارد وأ ريناند

 ١ الإ نهرلا لصأ عم انهر مرغ ام نوكيو صقتن نإ هعم وأ فلت نإ هيلع ىنح لا دبعلا ناكم انهر ذخأ ام نوكيف حصي

 ىَتجألا ةيانجك هتبانج تناك نوهرملا هدبع ىلع نهارلا ىنج اذإو تفصو اك اصاصق هلغجب نأ نهارلا ءاشي نأ

 003213 هدخىلع ةلاتلا.شرأب دَحؤيو هريغ قح ضقت كرت الو هريغل اقحاةنف نآل هلك لاه هنا هنع لطبت آل

 وأ نهارلا نبا جول اذكهو ةيانللا شرأ ردقب 0 قحلا نم اصاصق ابلعجم نأ ءاش نإف ىنجألا اهب

 ىدفي نأ نيب نهارلا ريح نوهرملا :هدبع ىلع نوهر» ريغ ندارال ددع ىنج ولو نوهرأملا هدبع ىلع هتأرءا وأ هوبأ

 ةانْلا شرأ ىدّؤف هدبع عاب وأ قحلا نه اصاصق المج وأ اعوطتم نوهرملا هدبع ىلع ةيانجلا شزأ عيمج ةذبع

 ىف الإ نمترملا ىلع نهرلل اصقن كلذ ىف نأل هدبع نع هدبع ىلع ةيانجلا لطبت الو هعم انهر نزكِيف نوخرلا ل

 نظارلا نآل هف ذوق ال دمع وأ ًأطخ ةيانجلاو رْخآلا ىلع امهدخأ ىنجبف نيدبعلا دحاولا لجّرلا لجرلا نهري نأ

 نوهنرملا ىناجلا دبعلا نم قحتسال نهمترملا نأو ةيانلا لبق هل ناك ام الإ نوهرملا هذبع كلم نم ق-حتسال كلاملا

 ةنهرو مرد فلأب هل ادبع نهر الجر نأ ول اذكهو ارده ةبانجلا تراص اذهبف ةنانجلا"لبق هل ناك ام الإ نهزلاب

 ال قعتسم نهترملا نآل ارده ةنانملا تناك رخآلا ىلع امهدحأ ىنجف ةلكم ةطنحم وأ زانيد ةئاث رخآ هل ادبع اضيأ

 ' م هحجصم ها.اصقن اهبف لعلف اهررحو اند ىتلا لوصألاب اذكه ةرابعلا هذه خلا نهرلا ىلع ىنج اهف ءاوس (1)



 ل

 نمترملاو نهارلا هبذكو دوقلا اف ادمع ةيانجب دبعلا رقأف ادبع لجرلا نهر اذإو هقح نهمترملا وفعي نأ الإ نهرلا

 دمعلا رارقإف أطخ وأ اف صاصقال ادمع تناك نإو لاملا ذخأ وأ صاصق"ا ىف رابخلاب هيلع ىنحملاو دبع!ا لوق لوقلاف

 هق امم تناك نإف 0 هنأ هدبغ ىلع نوهرملا ريغ وأ نوهرملا دبعاا دس رقأ ولو « ةيدو.علا لاح ىف هنع طقاس

 هلام ىف رقأ امتإو لاماهمأل هدبعلمزال هرارقإف هف صاصق ال امم تناك نإو دبع ركنأ اذإ هدبعنع طقاس هرارقإف صاصق

 صاصق ال ةيانج همزل دق هدبع نأ ديسلا رارقإب نمترما ىدي نم دبعا جرخي ال هنأ رخآ لوق امفو ( دمحم وبأ لاق )

 نأ ةيانجلاب ديسلا هل رقأ ىذلل ناك هقح ىفوتسا اذإف هقح ىفوتسإ ىتح هتبقرب قحأ نهمترملا دبع ىف رقيب اهإ هنأل اهنف

 . هتيانج ىفوتسي ىح دبعلاب قحأ نوكي

 لقعلا هيف امف نوهرألا دبعلا ىلع ةيانجلا

 نوكي نألثم لاحم ىتاجلا ىلع اهمف دوقال ةيانج نوهرم دبع ىلع ىنجأ ىنج اذإو :ىلاعت هللا هنحر ( قفا ةلالاة )

 غلبي مل ىتاجلا نوكي وأ هتدج وأ همأ وأ هدج وأ هيلع ىنلا دبعلا بأ ىناجلا نوكي وأ كولمت هنم داق الف ارح ىتاجلا

 نوهرملا دعلا كلا أظخ ةيانلا نوكت وأ ةفئاجلاو ةمومألا لثم لاحح هف دوق ال اع ةلاتكلا نك 20! |

 دبعاا ديسل نكي مل نوهرملا دبعا ىف شرألاب ىناجلا ىلع ىضق اذإو ةموصخلارسضح نهترملا بحأ نإو ةيانجلا ىف مصخلا

 ىذلا نيدلا نم اصاصق ةيانْملا شرأ نوكي نأ نيب نهارلا ريخو نهمترملا نود ةيانلا شرأ ذخأ الو اهوفع نهارلا

 لقعي ادحأ سحأ الو قحلا لح نأ ىلإ هيدب ىلع نهرا ناك نم ىدب لع نهترمل اعوضوت نرد نإ 10

 نوهرملا دبعلا سفن ىلع ةيانجلا تتأ ءاوسو اصاصق نوكي نأ ىلع نومضه ريغ اعوضوم ةيانخلا شرأ نوكي نأ راتخب

 هكرتي نأ نهارلا لأسف ةضف وأ ابهذ ةيانلا شرأ ناكنإو « اهمف دوق ال شرأ اهل ةيانج تناك اذإ املع تأت ملوأ

 ةبادلاو دبعلا نأل هل كلذ نكي مل اهءاركو رادلا ىنكسو ةنوهرملا ةبادلا بوكرو دبعلا ةمدخ كرتي اجاب عافتنالاو

 ررضالو لوح ال رادلاو امهنمترمىلإ نادريو امهلعررض الب ناعفني ةبادلاو دبعااو ريغتتال ةمولعم ةمئاق نيعرادلاو

 نهارال سيلو اهريغ ىف فرصت نأب الإ امل ةعفنمالو اهنهار ىلع اف ةنؤءال مهاردلاو ريناندلاو اهنمترمىلع اهنكس ىف

 احاص ناك نإو اهنيع فرعت الو كيسنو طلتخم ىهو املادبإ ىلإ هل ليبس الو ةلادبإ كلذ نأل هريغ ىف نهرلا فرص

 اهحالصو اهفلع نهارلا ىلعو « هيد ىلع نهرلا نم ىد ىلع ةعوضوم ىهو لبإ ىلع هتيانج شرأ ن٠ نمترملا اضرب

 اقرو وأ ابهذ لعجتفلبإلا عابت نأ نهترملالأس نإو « اهنهر ول هل ىلإ ىف هل كلذ نوكي اماهب عفتنيو اهيركي نأ هلو
 نهارلا دارأ نإو هل كلذ نكي مل نهرلا لادبإ نهارلا لأسول اك« هب ىذر ذإ هنهر نيعك كلذ نأل هل كلذ نكي مل

 هل لادبإ هريغب هتحلاصمو هماقم موقي هل بجو ام نأل هل كلذ نكي مل هل بجو ام ريغ ءىشب هدبع ىلع ىنالا ةطاصم

 هنهر ىلع ةيانجلا ببسب ذخأ ام هب ىضر اذإف نهترملا كلذب ىضري نأ الإ مهاردب هتحلاصم دارأف ريناند هل بجو نأك

 نمترملا هئربي نأ الإ هل كلذ نكي مل هدبع ىلع ةيانلا شرأ نع وفعلا نوهرملا دبعلا ديس دارأ نإو ء هل نهر وهف

 ائيش عضي نأ هل نكي مل ارارد نمترملا قح نم رثك أ دبعاا ىلع ةيانجلا تناكولو هب اعوطتم هقح نهارلا هيفوي وأ

 نأب نهارلا دبعاا كلام عوطتي نأ الإ هتبقر نم هتدايز ةميق جرخي نأ هل نكي مل هيدي ىف دبعلا داز ول اك ةيانبلا نم

 الاح هقح ذخأي“ال نأو نهرلا كرت نهترملا دارأ نإف هل كلذف لعف نإف « الاح دبعلا ىف هقح عيمح نهترملا ىلإ عفدي

 ةيانجلاك ةنوهرملا ةمألا ىلع ةيانلاو ( لاق ) هلطبأ اذإ لطبيف هقح لاطبإ ءاشي نأ الإ هذخأ ىلع ريجو هل كلذ نكي مل

 لاحي ٍدبعلا ىف سيلو ةمألا يف .كلذ نإف اهريغ ىلع عمي امي اهملع ةيانجلا ىف الإ ءىش ىف فلتخت ال « نوهرملا دبعاا ىلع



 كر

 0 نم هدبع نع نركو تفصو امك ابف ناعاسو هل ناك هدبع ةمق ند نينثالا مزلام را مثدحأ

 اف باوجلا ناك امهدحأ نع وأ امهنع اوفع دارأ مث امهن» هدبع نك دخان نأ راخا نإوأ تارك ذا اك انهر

 رضحم نأ بحأو اهافع مث هتبقر نم هدبع ةميق ذخأ راتخا اذإ دحاولا دبعلا ىف اهلبق ةلاما 3 "تاىطاك

 نإو ىتاجلا دبعلا برهبق هيف طرفي وأ هعدي مث لاملا ذخأ نهارلا راتخم الث اطايتحا هلكو وأ نهترملا احلا

 ات
 ةطيرفتب ائيش نهارلا مرغي مل'ىناجلا برهم ىتح هيف طرف مث هدبع ىلع ىناجلا نم لاملا ذحأ نهارلا راتخا

 ولو لجأ ىلإ وهو لاحم الاح قحلا لعجأ الو بريف الحر هنهراول هنا نكت « ةناكم انهر عضي نأ هيلع نكي ملو

 هلام ىف رحلا ىلع نوهرملا دبعلا ةميق فصن ناك ادمع ةبانج نوهرم دبع ىلع دبعو رح ىنح ولو « نهارلا هيف ىدعت

 امك دبعلا ىف ريخو مهارد وأ ريناند تناك اذإ اصاصق اهلعجم نأب نهارلا عوطتي نأ الإ انهر نوكنتق هنم ذْخْؤت ةلاح

 تام نإو ةيانْلا نم هلع ام لطب دقف ىناجلا دبعلا تام نإف هقنع نم هدبع ةميق ذخأ وأ هنعوفعاا وأ هلتق نيب تفصو

 ًاربيال نهارلا ةمذ ىف هك قحلاو انوهرم ناك هنم ذخأ ام لكو رغ وبف رحلا سلفأ نإو هلام ىف هتميق فصنفرحلا

 صاصقلا هيف ام سفنلا نود ةيانج نوهرملا دبعلا ىلع ةيانجلا تناك ولو « لاحم هنم ضوعلا فلتو نهرلا فلتب هنم

 نع وفعلا وأ ء هدبعا صاصقلا ذخأ نيب نهارلا ديسلا ريخم فلتخم ال سفنلا ىف ةيانجلا ىف لوقلاك اف لوقلا ناك

 لال راخلأ اعإ ٠ هلع قجلادعلل راخ الو « ثفصو اك ناك .لقعلا ذحأ راتحا نإف لقعلا ذحأ وأ ءىث الب صاصقلا

 اذنعو هل ادبع وأ نهارلل ادبع نوهرملا دبعاا ىلع ىتاجلا ناك ولو هنود هديسل كلملاو الام ةيانجلاب كلمي هنأل هل ال

 لع قالا هذلع ىف ريخو هلق ىلا لئاسملا ف:لوةلاك هريغ وأ ناك هنبا هريغ دبع ىف لوقلا ناك ,هريغ وأ نبا هريغل

 فعي مل نإو هكرت هيلإ لعج ادوق عدي امنإ هنأل هذخأب ءىث الب دوقلا نع وفعلاوأ دوقلا ني هريغ ديبع ىف ريخم اكهدبع

 ريخلعف اذإف ةيانملا شرأ عيمجم ادرفنمناكنإىناجلا هدبع ىدفي نأ هيلع ناك لاملا نم ضوعلا رايتخا ىلع الإ دوقلا

 لعف اصاصق هلعجم نأ ءاشف هلع قلاك اقرو وأ ابهذ ةيانجلا شرأ ناك نإف انهر امماس وأ اصاصق العجم نأ نيب

 ائيش اهنمك ن» قبال وأ هقح ىفوتسي ىتح اهنم نمترملا ىضقيو اهبعيبي نأ ءاشف قحلا ريغ ائيش وأ البإ تناك نإو
 نأ هل نوكي الو هءاقم موقي نوهرملا دبع نم لدبلا نأل كلذ هل نكي ل انهر اهن لعجمو ابعيبي نأ ءاش نإو.لمف

 مهارد قحلاو ريئاند دبعلا ةيانجمب ىضق نإف هريغب هلدب, الو انهر هنع لعجنو هعسب نأ هل نوكي ال اك ةنم لدنلا عسب

 نأ هيلعو انهر اهلعجم مث قحلاك مهارد ةيانجلا ىف عيبملا دبعلا نمت لعجب نأ نهترمال نوكي الو انهر ريئاندلا تناك

 نود صاصق هيف ءىش ىف نوهرملا هدبع ىلع نوهرملا ريغ نهارلا دبع ةيانج تناك اذإف اهب هدبع عب اكانهر اهلعجم

 ةلغ ىح وأ هلكتف رَخآلا ىلع هيدبع دحأ ادعق ادبع رخآ نهرو ادبع الجر نهر الجر نأ. ولو فاتعال اذكبف سفنلا

 صاصقلاوأ هلتق نيب ريخي هدبعىلءىن# ىنجأ دبعو نوهرمريغ دبع ىف لوةلاك اف لوقلاف دوق اف سفنلا نود ةيانج

 تلعج مث نوهرملا دبعلا عي لاملا ذخأ راتخا نإو هلاخخ نوهرم دبعلاف افع نإف ءىث ذخأ الب وفعلا وأ هحارج نم

 دبعاا حرج شرأ لعج احرخ تناك نإو اصاصق اهلعجب نأ نهارلا ءاشي نأ الإ هناكم انهر لوتقملا نوهرملادبعلا ةميق

 نهارلاريج ىناجلانوهرملادبعلا ةميقغلببال احرجةيانجلا تناك نإو نهرلالصأ نم ءىثكنوهرملادبعلا عمانهرنوهرملا

 هلاحب انهر دبعلا نم قبب ام ناكو كلذ اءاشب نأ الإ هعبب ىلع اربحب ملو ةيانجلا شرأ ردقي هنم عابي نأ ىلع نمترملاو

 اكيرش هيلع ىنلا دبعلا ديس نوكي نأب هنمترمو ىتاجلا نوهرملا دبعلا ديسو هنهر ىلع ىنحلا قحلا بحاص ىضر ولو
 ردق عب ىلعربجو نهترمال ال نهارلل كله هيلع ىلا دبعلا نأل كلذ زجي مل ةيانجلا ةمبق ردقب ىتاجلا دبعلا ىف نمترملل

 تش



 ة مرت ياس ىو او ا ايا

 -ط١م1- 1 اد |
 اذه ةعقتمو اهريعم رع ةلوكشم اهتعقتم تناك اه ةيراعلاو نفارلا نع اول دش نامفك هقنع ىف نهرلاو هديسل .

 ةشأ ىدنع اذه ناكو نودرألا رهاب هل اعاتم لحزلا نع لد>رلا نهر ول ال>ر نحذ ندارلا نمد نمو 62 ةعاق هل د

 . ملعأ ىلاعت هللاو . نيلوقلا 1

 صاصق هيف اميف نوهرملا دبعلا ىلع ةيانجلا

 نوارلل دبع نوهرلا دبعلا ىلع جن نمترملا.هضبقو هدبع لجرلا لجرلا نهر اذإو :هللا همحر ( ىف ةلالان) "

 نمترملا: ؟اظا رظتني الو ندهارلا دبعا ديس ةيانلا ىف مهألاق هسفن ىلع تأ ةيانج امهريغل اوأ نمترملل ؤأ

 ريمح نأ :ضاصقلا هبقام ترث اذإ كالا ىلعو :نمتراا نود. ديشلا ىلإ صاصقلا نآل دبتلا رضحل هلِكَو الذ

 هلتق :نإف هدبع لتاق هيلإ عفد صاصقاا راتخا نإف وفعي نأ الإ هديع ةميق ذ>أو صاصقلا نيب نهازلا دبغلا ديس

 لام الب هنع افغةولو هناكم هلد نأ تام ول هلع نوكي ال اك هناكم اش نهتراا لدبي نأ هيلع نكي 1و هع لَك

 نمترملا ىلإ هففدي.نأب ىضاقلا هذخأ هدبع ةميق ذخأ راتخا نإو هافعف هكلم مد هنأل هل كلذ ناك هنم هَذْحَأِ

 راتخا نإو .هيلع نهترملا قح نه اصاصق هلع نأ ءاشي نأ الإ نهرلا هيدي ىلع نه وأ هيدب ىلع نهرلا ناك نإ

 انهز تلعجف:هدبع ةميق' تذخأو هل كلذ نكي مل هدبع ةحق ذخأ الب اوفع دارأ مث هدبع ةميق دخأ ىلع دوقلا كرت

 ضاضَقلا .لطب :لاملا ذأ زاتخا نإو هل. كلذ سيلف ئدبع لتاق لتقأ انأ لاق مث لاملا ذأ راتخا وإ كلذكو

 ةمق نم رثكأأ وهو هذجأ وأ هرابتخا دعب هل بجو ىذلا لاملا انفع نإ رخآلا كرتو نيكسحلا دحأ ْدْحَأ دق هنأل

 ىلإ قملا عندي نأب لاما ن٠ ءىرب اذإو هريغل انهر بجو دق ًةئيش بهو هنأل هوفع زج مل لقأ وأ هلثم وأ هدبع

 ىناجلا ديس ىلع ىناحلا دعلا نع هافع ىذلا لاملا در نمترملا هنم هأربأ وأ نوهرملا لاملا ريغ هل لام نم نمترملا :ه

 تبهذ اذإف اف نهترملا قح ةلغل اهتددر امتِإو ةضؤبقملاب ةيطعلاك وبف هنع وفعملا دبب ءىش نم ةءارب وفعلا نأل

 مرغي مل هدبع ةحق نم ذخأ امم هقح نمتراا ىضق اذإو مدقتملا وفعلاب ىناجلا دبعلا ديسل ةمات ىبف ةلعلا كلت

 ةيانلا هنع وفعملا دنعلا ديس ىلع هدر هقح نع لضف هيدي ىف لضف نإو هنع وفعملل اعيش هاضق ىذلا أملا نه

 دبعلا: ةميقب ىفق نإو هل كلذ نكي مل هق- نع لضفام نمترمال بهي نأ نهارلا ذبعلا كلام دارأ نإو لالاو

 ابعدي نأ نهارلا دازأف نهترملا ىلإ اهعفدف نهارلا اهذخأو ريناند نهتالا قحو مارد نوهرللا لوتقملا

 لضف ام.هنع وفعلا دبعلا ديشو.قيلا بحاص ىطعأف تعبو هل كلذ نكي ملنمترملا كَلَذ د01 30

 عنصأ امهيف عنضأو هراتخا نأ دعب لاما نع هوفع لسأ نأ ارسو٠ نهارا ناكول ىنعنم اميإو اهناعأ نه

 هنم لدبب قتعلا ىلإ ليبسا تدجو اذإ انأ هاوس ام عيج فلاخم قتعلا - نأ رسوم وهو هقتعأ ول دعلا ىق

 انك الطاهي هريغ .قح .ىف :هوفع ناك هقح قوتسن قخ هب قحأ هريغام اع اذِإَف هلافلا لإ 3

 كلذ نم عنص ام ناك هايإ هضبقأو ةءرحم ةقدص هلع هب قدصت وأ هايإ هضبقأو لجرل نوهرملا هدبع بهو ول

 , لع ىن> ولو نافلتحم ال هنهر ماقم موقي هنهر نم لدبلاو هنهر نع نم هقح نمنرملا ضبقي ىت> ادودرم

 وأ هدبع ةممق ذحأ نيبو صاصقلا نيب لوتقملا دبعلا ديس ريخ .نأ كاخلا ىلع ناك دبعأ ةثالث نوشِرْلا دل
 . ئم صضتقب نأ راتدا نإو دحاوب دحاو نك رك لتق ند لوق ىف هل كلذف مق صاصقلا راتخا نإف وفعلا

 , ةحدضص ٠ 0 لخاتو اندنع ىتلا لوصألاب ذك «نؤهرملا زها هلوق كا نشاراا نمض نمو ذ هلوق )0( .



5 

 - نهازلا عاّتجاب الإ هتميقب طيح ةيانجلا نكت مل اذإ هلك عاب الو انوهرم هنم قب ام نوكيو ةيانجلا ردقب الإ هنم

 اصاصق هن نم قب ام لعج نأ نيب هكلام ريخو ةيانجلا تيدأف عبب هعب ىلع اعمتجا اذإف هعب ىلع نمترملاو

 نإو هلك ىناجلا دبعلا عب نهترملا ملست نوكي الو ه.ءاق» موي هنأل دبعلا ناكم انهر هعدي وأ هلع قحلا نم

 نهارلا أربن وأ هيف هقح لطب نأب الإ نهرلا هيف خسفني الو هنهرل هنم اخسف ةيانجلا نع ريبك لضف هيف ناك

 007 نأ ىلع نومضمب ريغ انهر هدنع نع نوك. نأ راتخم لقعي ادحأ  سنحأ الو نهرلا هي. ىذلا قحلا نم

 دارأ نإو هنمثب عافتالا نهمترهل نكي ل انهر نوكي نأ رات>ا اذإو هنم ضق امت هتمذ أربتو هنيد نم اصاصق

 نيع وه ىذلا دبلاب ةعفتملاك محاردو ريئاند وه ىذلا نمئلاب ةعفاملا سيلو هل كلذ نكي ل هب عفتنل هضبق نهارلا

 هناكم لعجم نأ نهارلا فلكي مل هضعب وأ ةيانلا ىف نوهرملا دبعلا عب اذإو هلاخب درو هعب زي مل هعاب ول

 تنأآف تلعف' نإ هل لق ةيانجلاب هيدفي 5 قئرلا دل رأ نإو هل وه هنم فالتإ ال همزا قح عسب هنأل انهر

 هب. هادف ام : هل نمضو هديس رمأب هادف نإو هلام نهر دبعاو ديعلا كلام ىلع اهب عوجرلا كل سيلو عوطتم

 ( عيرلا لاق ) لوألا قحلا عم هب انهر نوكيف هب انهر هل هلعجب نأ الإ انهر نكي ملو هديس ىلع هب. هادق.اع عجر

 - هديس نذإب هب هادق او انوهرم ناك ام انهر هلعجف لوألا نهرلا خسفني 'نأ ديري نأ الإ ىعفاشلا لوق ىنعم

 عنعالو هل كلذف هنم صتقي نأ هلو وأ هلع ىنحلا دارأف ادمع نهرلا دبعلا ةيانج تناكنإو :( قفانلالا )

 نوكي اك هل كلذ ناك هيلع ىنْلا هيلع ماق مث نهري نأ لبق ىنج ناك ولو هندب ىف الو هقنع ىف هيلع اقح نهرلا
 |0000 000 د تركنانأ لت ىتنأ نعتلا نم هجر الوب كلذ فلتعإل انهد ناكك نأ انه ىح ىلايل

 الو نإ الاف ةناتلا دعب تستكا وأ لام هلو نوهرملا: دنع ىح اذإو ةيانجلا ق عسب ل ! ' [ذإءانهرنوك

 نوهرملا دسعلا عسب ولو نوهرملا ريغ دبعلا قنع ىف يك ه2 هتانجو نهمترملا نود نهاراا هديسل هلام

 *ىَح ولو بيع الب هدر هلو هب ثدح بسبع اذه نأل مدر ىرسللل ناك ىلع يح ىرشلاو هك 0

 قرفتو ْغس ولو هل سلد بيع اذه نأل هدر هل ناك هتءانجم هدعب وأ قرفتلا لبق ىرتشملا لعف عب مث

 ١نأال عبلا دري ملو ىرتشلا نم ناك ىنج مث عيبلا ءاضمإ راتخاف عببلا دعب هبحاص :امهدحأ ريخ . ناعبابتملا

 ' رابخلا هلو وأ هيلع ىنجملا ناك ادمع ةيانج نهرلا دبعلا ىنج ولو هل لاح لكي عببلا مات دعن هكلم ىف ثداح اذه

 راتخا نإو أطخ ةيانللا ىف عاب امك هيف عابب دبا قنع ىف ناك شرألا راتخا نإف صاصقلاو شرألا نيب
 نهرب قأأي نأ هديس فلكي مل اهف عيبف ةيانملاب هديس هدفي مف نوهرملا دبعلا ىج اذإو هل ناك صاضقلا

 فلكي الو مث وهف لقعي اغلاب ناكو ةيانجلاب دبعلا رمأ ديسلا ناك نإف ديسال ةيانج ال قحم هيلع عنب هنأل. هاوس

 'نأ ديسلا فلك ةيانإلا ىف عببف ايمجعأ وأ ايبص دبعلا نكنإو هريغ نهرب ىتأي نأ لتق وأ ابف عسب اذإ ديسلا
 ناك ضبقلاب نهرلا مت اذإو. قحلا نم اصاصق ابلعجم نأ ءاشي نأ :الإ هناكم انهر نوكيو ان هتميق لثع أ

 نع لضفلا مهل نوكي مث هيف هقح ىقوتس ىتح هاياصو لهأو تام نإ هتثررو ديسلا ءامرغ نم هب ىلوأ

 | لوقلاو هقنع ىف هتيانجف ةبانج نوهرملا دبعلا ىنجف هنهرف نذالل ا دبع نهرب نأ لجرلل لدرلا نذأ 00 هقح

 ' لق هيدي قى هباصأ نإ فلتبو هتباتح نم هدبع مزلامع هل نوذألا نهارلا ىلع نذآلا دبعلا دس عجرير له ىف

 /اوهف ةيراع هنأ امهدحأ نالوق ؟ عجربال وأ نهرال هيدي ىف ةيراع نوهرملا دبعا نأ ول هلع عجرب امي هيدفي نأ

 . هتمدخ نأل ةيراعلاك سيلف : لاق اذه لاق نءو هباصأ امب اعيش نمضي ال هنأ رخآلاو ةيراعلا:نمضت اك هل نماض



 - ؟ا/ق

 ءارعدلا الاطبإ هلع ناح وهو ةعر نأ هلوض نوكياالو هلع هيلا مايقك وهو هل مزال دعلا رارقإف هركني

 دوقلا راتخا نإف لامي وفعلا وأ لام الب وفعلا وأ دوقلا ذخأ ىف رايخلا هلو هعم وأ هدعب وأ نهرلا لبق تناك ةيانجل

 هن نم لضف اف ةيانلا ىف دبعلا عيب لاملا راتخا نإو هلاحب نوهرم ديعلاف لامالب وفعلا راتخا نإو كلذف

 هيلع رقأف ارفاك نهترملاو اماسم دبعلا ناكوأ لاحم اف دوقال ادمع وأ أطخ ةيانجب دبعلا رقأ نإو انهر ناك

 ىف لامي هتيدوبع ىف رقأ هنأل لطاب هرارقإف لاحم هنم داقي ال نه لكو هسفن نبا ىلع ةيانجن رفأ وأ ادمع ةيانجم

 اكولم ناك هديسل لام هتنع هب تعبد امو هقئع نال هديس ىلع لاي هرازدإك قع ف لاع هرارثإو هقنع

 نمترملاو ىنجألا ناكم ناك ولو نهترملا ريغ ىنجأ وأ نمترملا ىلع رارقإلا نم تفصو ام ناك ءاوسو هديسل

 هف مت ةيانْللا تناك نإف نهترملا هبذكو هدعب وأ نهرلا لبق هدس نع ةيانحن دبعلا رات نعال

 ىلع ادمع ةيانلا تناك نإف هلا نوهرم ديعلاف صتق. مل نإو كلذف صتقا نإف دبعلا ىلع تزاج صاصق

 وفعلا وأ هلتق نهارلا هديسلو زئاج هرارقإف نوهرملا دبعلا اهب رقأف هسفن ىلع تنأف هلو نهارلا نم وأ نهارلا نبا

 هلاحب نهر وهف لام ريغ ىلع افغ نإف لآم ريغ ىلع وفعلاو ىنجألا ىف هل كلذ نوكي ام هقنع ىف 1-5 لآ لع

 هلع موقت نمت ناك اذإف دودحلا هلع موت نمت نوكي ىقح هسفن ىلع نهرلا ريغ الو نهرلاا دعا رارقإ زوح الو

 م ةبانح 0-0 هسفن ىلع نوهرملا ديعلا رقأ اذإو دوقلا هف امث الإ هسفن ىلع هرار#إ زو الف دودحلا

 اذإو هلا نوهرم دبعلاو هني عم دبعلا كلام لوق لوقلاف دبعلا كلا» هيدكو نهترمللا هقذعو د24 2 لع

 دبعلا نمثب قحأ هنأ هرارقإ ىف ناك نإو هلع ىنجمال هنم ًآئيش الو هن ىطعي نأب نهترملا ىلع يحن مل نهرلاب عيب

 امإ هنأ رخآلاو هريغ لام ىف هرارقإ لبقي الو هريغ لام ىف هب رقأ هنأ اهمثهدحأ نيدع٠ عمجم هرارقإ نأل هن

 دبعلا نود نهارلا ةمذ ىف هلام نوكي نأ طقس اهداف نهارلا ةمذ ىف سيل هلاف هل تنثاذإ ءىثب هلع ىنجال رقأ

 ةيانلا شرأ ردق هيلع ىنملا ىلإ هنت نه عفدي نأ نمترمدال عرولاو هدي نم دبعلا نه جارخإب حلا هنع طقس

 اذكهو دبعلا نمت ريغ نهارلا لام نم ردق نإ هذحأب الو دبعلا نمت نم كلذ شرأ دحا نأ 1 ل 0

 ةيانج هيلع نجح هيدي ىف نوهرملا دعا نأ نهمتراا ىعدا ولو نهمترملا اهب رقأو هديسو ةيانجلا دبعلا ركنأول

 ىف هقح ذخأ نهترمال لحو نهرلا نم دبعلا جرخم ملو هلوق لوقلا .ناك نهارلا ركنأو دبعلا كلذب رقأو أطخ

 طخ نؤهرملا دبعلا ىلع ةيانلا ىعداءولو اقداص هدعب ناك نإ ةيانملاو:قللا لصأ نم نكت 0

 لوق هف لوقلاف دسلا هركنأو دبعلا :كلذب رقأو أطخ ةيانجلاو هريغ ىلو هذ هع٠ وأ هدحو هلو وه هل نبآل

 اهب نهترملاو دبعلا رارقإو أطخ ةيانللا دبعلا ىلع ىنجألا ىوعد ىف ةلأسملاك ىهو هلاحب نوهرم دبعلاو دس

 ٠ هل كلاملا بيذكستو

 نييبنجألا ىلع نوهرألا دبعلا ةيانج
 ريغ دبعلا ةيانجك هيلع ةيانجلاو هتءانحف هلع ىنج وأ نوهرملا دبعاا ىنج اذإو : هللا هر ( قفا علال )'

 عوطتم تنأف ةيانلا شرأ عيمجم هتيدق نإ هل لاقف هيف مصخلا نهارلا هكلامو هيلع ةيانجلاو قوهرلا

 نه هب ىلوأ ةيانجلا تناك هماج قا عبو هيدفت نأ ىلع ربجم ملا لعفت ملنإو هلاحم نوهر» دبعااو

 ككتا#  نهررلاب ءىش هيف قدتس ام هنأل ككلم نم فءضأ نهرلاف كككمل»ه نم هب ىلوأ ةيانجلا نركشت 5نقلا

 عاس نأ ىلع نمت :رلا ال الو هديس رب مل هيدمي نأب هكلاب عوطتي ملو نوهرملا دبعلا ةميق غلبت ال ةيانللا تناك نإ



 اخ
 ريغب هكلم هنأل نهرلا ىلإ هديعي نأ ربخم ال هل كوامت وهف نهارلا هارتشا نإف نهرلا نم جرو دبعلا عبب ةيدلا

 كلذب تعوطت نإ : لبق نهارلا ةمذ ىف قحو هيف نهرلا خسفأو دبعلا مسأ انأ نيهترملا لاق نإو لوألا كلا

 هنهر ىلع ىنأ قاف لضفي مل نإو كل نهر ورف لضف هنع نم لضف نإف هعبب ىف دهملا انغلبو هيلع هركت مل الإو

 لوألا لطب و لوألا ريغ كالع هكلم هنأل انهر هديعي نأ هيلع نكي مل نهرلل هنم كرت وأ ءارسشب نهارلا هكلم نإو

 نهراا نم اجراخ ناك لجر هلع هقحتساف ادبع الجر نهر ول الجر نأ ىرت الأ نهرلا كخسفب نهرلا لطبو

 |” اهر نك ملف هل سيلو هنهر ناك اذإ هنأ امهدحأ نيينعل انهر هديعي نأ هيلع نكي مل نهارلا هكلم نإو

 دبعلا .ةيانج لطبأ نأ ىنعنع انعإو لوألا كالا ريغ كلللا اذه نأ رخآلاو انهر نكي مل ادساف انهر هنهر ول

 كلع ىحاو هلع ىجمال تبحو اعإ ةبانْللا نأ هثراو دسلا دحأ ىلع وأ هديس نبا ىلع ىنح اذإ نوهرملا

 دسلا كلم ريغ كمل» اذهو هلع ىنحلا توع هيلع ىنحلا نع نهارلا هدس امكملم اإو هنهار الو ىتاجلا ديس ريغ

 ا ساو دمع هلتقف نهارلل كولمت هسفنل نبا ىلع نوهرملا دبعلا ادع مث هدبع نهر الجر نأ ولو لوألا

 ان كلل اك ذلف نوهرلا دعلا قنع ىف لام ةيانجلاو هنبا نو لجرلا نيب دوق الف أطخ وأ ادمع احَرَج هخرج
 انك لو نانا تلقت ةمأأ تناكول اذكهو نيد هدبع قنع ىف هل نوكي ال هنأل نهرلا نم هجارخإ الو اهم

 ىف انهر لوتقملا نوهرملا دبعلا نم لعجف لتاقلا بألا دبعلا عب بأالل نمترملا ريغ لجرل انهر لوتقملا نبالا

 ملو هناكم انهر نيالا نمت لعجف بألا عبي بألا نمتره ريغ لجرل انوهرم نبالا ناكولو هناكم نهترملا ىدب

 نم رلا قحل هوفعي نأ هديسل سيلف لام هقنع ىف بجو امإ طق دوق هلع بحب ملاذه نأل هوفع ديسلل نكي

 ديسل ناك بألا نبالا لتقف ةدح ىلع ال>ر اممند دحاو 01 نهرو لحرا نيك. * نيالاو بألا ناكولو هف

 ردقلا وأ دوقلا هل نك دوق هفاحرح هحرح ناكول كلذكو لام الب لتتلا نع زفع وأ نبالا لدي نأ بألا

 اذه ناك اذإو. ةبانْللا شرأ نم همزاام ناكم انهر همع لعجو نبالا عسب لاملاب وفعلا راتذا نإف لام الب

 نوهترمل انهر هن لعجيف ىتاجلا عابو وفعلا نم دينملل ءىش الف نيقرتفم نيلجرل نانوهرم نادبعااو أطخ لتقلا

 ىج نإو اديس وأ ناكاايبنجأ ةيانجلا ىلول هيف رابخال لاملا الإ مكح امهقانعأ ىف نكي مل هنأل هلع ىنلا دبعلا

 تاكل 109 كا اوأ هتأزما ىلع نوهرملا دعاا ىنج نإو رده ىرف أطخ وأ ادمع ةيانج هسفن ىلع. نوهرملا ذبعلا

 ةمبق ىطعيف نهراا اهف عابي ةيراجلا كلامل ةيانجلاف دبعلا ابحكنف لجرل ةمأالا تناكن إف اتيم انينج تقلأف

 نينلا ىلع هتبانجو نينجلا ةميق ردقب هنم عابف نينجلا ةميق نع لضف نهرلا دبعلا ف نوكي نأ الإ نينجلا

 ىلع نوهرملا دبعلا ىنج اذإو انهر هنم قبام نوكيو اهنف نهترملا قل اهوفع ديسال سيل ًأطخ هريغ ىلع هتيانجك
 تعفدف لبإ هنمثب ىرتشا مث قرو وأ بهذب نوهرملا دبعلا عسب لقعاا هؤاياوأ وأ هيلع ىنحلا راتخاف ادمع ةيانج رح

 اللا نع وثعلا هوانلوأ راتخا نإو ًاطخ اهانج اذإ كلذكو اتبم ناك نإ هئايلوأ وأ ايح ناك نإ هيلع ىنحلا ىلإ

 ٠ هلا نرش ال01 ند اناء ىف نع لغ

 ةيانجلاب نوهرملا دبعلا رارقإ
 ىنج هنأ نهترملا هلع ىعداف نهترملا هضبقأو ادبع لجرلا لجرلا نهر نإو ىللاعت هللا هر ( ىف: ثلالا 0

 "لو هب رقي ل وأ كلذ نهارلا ركنأو نوهرملا دبعلا كلذب رفاف دوق اهلثم ىف ادمع ةيانج هلو وه لجر ىلع وأ هيلع

 هلءلو انيديأب ىلا لوصألا عيمجم اذك خلا ان انوهرم نبالا ناكولو :هلوقو خلا لوتقما نبالا ناك ولو :هلوق )١(
 , هححصم ها ررحف .ححاسنلا نم نارك



5 000000 
 1 7 دّنعال كلاع سلثراولاوثراولللاه دبعاا تمزاولا ةءانألا نأ ةياتخلا ا نأ لالا

 لاق اذه لاق ن هو , هيلع ىن ملا اكلعام دعب ابكلي اعإ ثراولا نأ لكك نك رده ةيانكلا نأ ىناثلا كوق وهل كلم

 لوألا لؤوقلا ىف وقع'ا ناك لام الن ةياتحلا ن ىع اضل فمك ناثراو دسال ناكولو هد اهب ىضقام كلام تملا نأالول

 تاك نإ هةقصت ع فعن مىدلل اك وو ةانحلا ْف 000- عد ا لا رخآلا اًفع نإو هلع انوهر» ديعلا ناكو ا

 كتاكاولو تففطو امف ءىث ريغ نع افع ىذلاو لاملا نع افع ىذلا ءاوسو انوهر٠ هفصن ناك لقأ وأ ةيانحلا لثم ٠

 دارأ ولو راغدلا غلي ى> هلتق م نكي مل هلتق نوغلابلا دارأو نوغلابو راغد ةثرو لوتقاا ديسالو امام ةلأسلا !

 نم ماق هلاع تملا كلام ىف موه نأ هل 5 اكو هل كلذ نع ب ل ةثرولا نه دحأ وفع. نأ لبق قحلا لحم دنع هعب نهترملا

 نيئاعلا قح ناك ا لام الب نيغلاباا تملا ةثرو ضعب افع مث ءىش هقح ن. قبف ءامرثلا ”صاخ نإف هل نهرال

 َكإ ! لييس الق دوقلا نع نعغلابلا ةثرولا 1 افع اذإو «( هيح فارسا مح ءامرغلا نود هل عابي هل انهر دبعلا نم

 كللع دعلا نع نإ لاك نه لوك اهلا ازا ظن عيبلا ن ناكا نإ مو ةثرولا نم غلبي مل ند بيصن ” عابن و دوقلا

 تناك ولو انهرا دراف "اتعب لفت لع ىق نورك نأ الا هلا 5 مهيراو» اوفوتسإ ىح هكلام ىلع ةيانجلاب

 دوقلا يفرايخلا نهارلا ديسلل ناك نمذلا لع تأ صاصق انف ادمع نهارا. هديس ىلع نوهرملا دبعلا ةيانج

 هل سريلف هتبقر نم ةبانخا ع ىلع وفعأ لاق نإو هلا ندر دبعلاف ءىث 'ريغ ىلع افع نإف وفعلا وأ

 1 0 وأ اهف دوق الادمع هديس ىلع هتانج تناك نيد هدبع ىلع هل نوكي الو هلاحم نهر دبعلاو كلذ

 هل لام هن ل هيلع نرد.دل 0056 الو هتبانح لبق هل ناك ا الإ دععلا ند هلع هتانجم قدحتساال 0 رده

 ىلإ زاخلاف اهتودام وأ سفن ىف. ةيانج ديسلل دنع ىلع نوهزلا دعلا ىح نإو ند لآ ل0

 يسلاق اع :نيؤجبولا ىأبو .افع ءاش نإو صاصقلا هيف 'ام هريغور لتقلا ىف,هنم لصتقا ءاَش نق دال لا

 تناك ولو ؛ هدبع.ةشر ىف هل لام الو هلا نهر دبعلاف هدا ل افع وأ ءىش ريغ ىلع افع.نإ هلاع نهر

 لام لاف ل لام ىلع ؤفعلا راتحا نإو كلذ ند ةعنم نأ هيلع ىلا ديعلا ء-نهمترأ شبل هل كلذف راتحا امهسأف

 4: كلذ 0 ُ هانإ هرايتدا دعب لاملا وفع ديعلا ديس راتخا نإو هلع ىذا ديعلا َ نم رم ىدي 5 نوهرم

 , هدبع ىلع نمرلا ةئانج ذخاي نأ نهارلا ديسلل تزجأ نمترملا قحبو ( قفا ةلالاؤ ) هيف نمترلا قحل

 هزاع ىن اذمع' قآجلا ىلع نوكينال لاما نأل- لام ريغ ىلع وقنلااديسسلا نيبرلا عن الو الإ 0 0
0 

 ذك ول ' ىلع هناك لجأ ىلإ قدم ذأ ردك فأ نهارلل دلو مأ ىلع نوهرملا دبعلا ىن> اذإو ةيانجلا ىلو

 دعلاق دوا كرت نإف وفعلا وأ دّوقلا ديسإلف ع هلتقف دتسلا 6-1 قع ىد نإف هلاع نوقرم دبعااو

 ىلع ةهنع' هافع اذإو د لاه ىلع وفعلا وأ دوقأا تتاكمللف احرح تتاكملا ىلع ةءانحلا تناك نإو هلام نهر

 ةيانجلا ىف دبعلا هل عاني نأب بتاكبلا مكح اذإو هيلع ةنانللا ىشرأ بتاكملا ىلإ عفدف ىناجلا دبنلاب عب لل

 نمي لضفام نوكيف اهفوتسإ:ىح. ةيانجلا ىف .هعب بتاكملا ديسلف زج وأ هعب لبق كتاكملا تاه مث هلع
 َى بتاجعاو 2 ءا 64 ككل هارتشا م ا

 ءد ولو « لوألا كلا ريغ كلم هبتكم نع هعم كلع اعإمهنآل ءان_هر ةتقر وأ هك 5 , : ا 25 .

 خأ و نعارأل نسا ىلع نرهزملا دنعلا ىد اذإو كوكل كلما ريغب 1 هنال , انهر هدم نأ هيلع نكي مل

 ديل . 8 6 8 ا : هش
 قع٠افع اذإث :ةيدلا ريغ وأ هيدلا نع وفعلا وأ دوقلا نعارالث هيلع نك ثراَذ نغارلاو هسفن ىلع ىنات ةيانج
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 نانوكت ال نيتللا نتداضتملا 2 مل 1 مل لاح نيتقداص اتناك اذإف « نهرلا كلذ خسفي الف هنهر اذإف « هيف نذأي

 ةيذاك امهادجإو الإ ادبأ .

 نهرلا نا طرش

 ) نإ هنأ ىلع لدع ىدب ىلع نهرلا عضوو ةئاع ادبع لجرلا لجرلا نهر اذإو : ىلاعت هللا هقحر ( قنانثل الاف

 نهرلا صقتام وأ ىنجأ ىلع ةنومضف ةئاملاف فلت' وأ نهرلا تافوأ « ةئاملا نم هنت نصقنب ثدح نهرلا ىف ثدح

 هيدي ىلع عوضوملا نمضي وأ هنهر قحلا بحاص ىفوتسإ ىتح نهرلا هيدي ىلع ىذلا ىلع وأ ىنجأ ىلع نومضم
 نأ ىرت الأ « مواعم ءىششب الإ نامضلا زوحمال هنأل اطقاس هلك كلذ ىف نامضاا ناك نهرلا صقنام ىنجأ وأ نهرلا

 ةئام ةرمو رانيد ىتئام ةرمو ارانيد ةرم نمضف هطرش ىف نمض صقن نإو *ىش انماص نكي. ملف و نإ نهرلا

 الجر لجر نهر ولو مولعم رمأب نوكي ىتح نامفلا زوجم الو مولعم ريغ ناضو ىرخأ نامخ الو ةرم نام اذهو
 ىذلا نود هن امضي حاب نأ هل نومضمال كاككو افريل هلا نايكلا ناك نهارلا نع ةئاملا لحر هل نمذو ةلاع انهر

 هنهرف انهر هنهرب نأ ىلع لجألا ىف هدازف لجأ ىلإ قح لجر ىلع لجرل ناك اذإو نهراا عابب ليقو قحلا هيلع

 لوألا هلجأ ىلإ نيدلاو خوسفم نهرلاف هايإ .

 نمترملا ةثروو نهارلا ىعادت

 ( كلذكو نهاراالوقلوقلاف ءائيش نهرلا ىف هتثرو ىعداو نمترملا تام اذإو :ىلاعت هللا همح ر( قفاتشلالا

 هتثرو وأ نهارلا ىعداف نيمرملا تام اذإو نهارلا ةثرو لوق 0 انلتحاف احح نمرملا ناك ول هلوق لوقا 01

 نا مزال وهف ادبأ اقع لجول فرع اذإ قحلا هل ىذلا ةثرو لوق لوقلاف ةنيبلا مهملعف هنم هأربأ وأ هقح ىضتقا ملا

 الجر لجر نهر ولو همءزليف هنيعب هنوتبث *ىثب هيلع موقت ةنيبب وأ هل قحلا بحاص ءاربإب الإ هنم أربيال هيلع ناك
 ةريششع نهرلا هب ىذلا هقح نم هاضق 3 ىلع ةندبلا نهارلا ماقأف هلقع ىلع بلغ وأ نمترملا تام 2 رانيد ةئامم انهر

 ناضق ةئدنلا تلاق ولو نوعستلا هنم تدضتعاو هلم دنع نهرلا عس الإو نهرلا هل كفءاهادأ اذإف نوعسن هلع تسنو

 آورقأ لق اتيم ناك نإ هتثرو لوق لوقلا ناك هتيثام ائيش هنم ىضتقا هنأ نهترملا اندنعرقأ ةنيبلا تلاق وأ هتبثئام ائيش

 ىلا نمترملاو تيا نهارلا ناكولو م<قح نم قبام اوذخو هنم رثك أ هنأ نوماعتام اوفلحاو ناك ام *ىئب اهبف

 ْنِإ هتثروو اح ناك نإ نهارلل لبق هفرعأ ام قحلا نم ائيش ىناضق دق نهترملا لاق نإف نهمترملا لوق لوقلا ناك

  0طال | هلو هب رقأ "اق ناك ام ”ىشن رقأ انلقو .هنم ءىرب فلح نإف ّىك هانفلخأ هنومست انش عدا نإ اتيم ناك

 .هف هلوق انلق ءهنم رثكأ

 ًأطخ وأ ادمع هديس كلمو هديس ىلع نوهرملا دبعلا ةيانج

 هديس ىلوف هسفن ىلع ىنأت ةيانج هديس ىلع دبعاا ىنجف هدبع لجرلا نهر اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاث )
 *ىث الب هنعافع نإو هيف نهرلا لطب دقف هنم صتقا نإف هتبقر ىف ءىثث الب وفعلا نيبو هنم صاصقلا نيب رابخلاب

 تن أذإ هديس ىلع هتيانج نأ امهدحأ نالوق اهفف هتبقر نم هتيد ذخأب هنعافع نإؤ هلاحم نوهرم دبعلاف هنم هْذْخَأِ

 ذخأ ىلع دوملا ىلولا كر اذإ ىنعتمامإ :لاق اذه لاق نمو ءىث ىف فلتخت ال ىنجألا ىلع ةانمك دس نيفن ىلع



 رخآلا هل تفلجلا نآ دازأ نةنهرملا ىو « الوأ هيدي ىف ناك ,ىدلل انهن ناك رجالا لك ادخال انه 0

 دل كفلحا 1 اهتدحأ وأ دارأ نإو هماع ىلع هتنلحأ كلاما يل كا نأ دارأ نإو ٠ هل لكل هاوعد ىلع

 رقأو نيلحر هدنع نهر الحر نأ ولوهاوعدب هإ نحكا مو هرارقإ همزلا 5 هاعدا وأ ءىش رقأ ول هنأل 2 5 هنهار

 مو هضيقو ةبحاص نهر لق ناك هضقو هتهر نأ اه كو لك ىعداف « نهرلاب هلك هغبقب امهم دحاو لك

 لوق لوقلاف هاوعدب امهدحأ نهارلا قدصف امهم دحاو ىدي ىف نهرلا سيلو هاوعد ىلع ةئيب امهنم دحاول مي

 نب و ناك هنهر نأ نهارلا معز ىذال ةنيس تماق ولو« ارخآ ناك ههر نأ معز ىدلل هيلع نيعر اال نهارا

 نآولوءنهر ةملق الو هريغ انهر هطعب 'نأ نهاّرلا ىلع نكي ملو نشارلا لوق نم ىلوأ ةنئبلا تناك ك1 دا

 ملعيام هللاب فلحأ الوأ ناك هنأ هلع ىعداو هني اههنم-دحاو لك لآسو الوأ ناك امنأ ةقركك 120

 قذصو رْحآلا نود امهجدجأ نب ىق ناك ولو« اتماكع أف نك وا كدت 000 نهرلا ناكو الوأ ناك امهأ

 نهارلا هل رقأ ىذلا قحلا ناك نهارلا لوق لوقلا نأ امهدحأ نالوق اهف ناك هيدي ىف نهرلا سيل ىذلا نهارلا

 نورك نأ ركنا ىذلا قح نم 1ث ال ةمذ نألا هكا وأ 21 ناك دن معز ىذلا قح نم لقأ دبعلا ىف

 لوق لولا نآرحألاو ء هدب ىف هتوتكك تالع تنل نهرلانآل ايش هذي ىف اها رهزلا ةنونيك عنصت الو ارذآ هنهر

 . هريغ نهترملا كلام لثم نهرلاب كلع ةنأل نعرأ] هاذي ف ىلا

 نهرلا ف ةلاسرلا

 لاقف هدنع هنهرف نالف دنع هنهرا :هل لاقف اعاتم لجرلا ىلإ لجرلا عفد اذإو : ىلاعت هللا هر ( قفا تالاف )

 اهانإ هتطعأف نب رشع كفلسأ نأ ىف كتلاصرب ىبءاج نمترملا لاقو « ةريشعب كدنع هنهرب نأ هكر اعإ عفادلا

 كنم تضق دق لاقف لوسرلا هقدص يلو « نهرا ةمنق ىلإ رظنأ الو لسرآاو ٌلوسرلا لوق لوقلاف لولا 1

 الإ هللإ عفد الو ةرمثعب الإ هرمأ ام هنيمي عم لسراا لوق لوقلا ناك لسرلا هبذكو لسرملا ىلإ اهتعفدو نيرشع

 ولو اهضبقب لسرملا رقأ ىلا ةرششغلا عم ابضيقب رقأ ىلا ةريشألل انماض .لوسرلا ناكو ةرششعب نهرأا ناك نه

 لسرملا لاقو هتنهرف ةرشعب نالف دنع بوثلا نهرب ىنترمأ لوسرلا لاقو لجر دنع هنهرف ابوث هلإ عفد,

 ةرشعااو بوثلا بحاص لوق لوقلاف بوثلا نهر ىف كل نذآ لو نهر ريغ ةريشع نالف نم فلستست نأ كترمأ

 كبوت ىف لب لوسرلا لاقو نالف ىدبع ىف افلس ةرشع ذخأب كترمأ لاقف املاح ةلآسملا َتْناَ لو ه1

 لوسرلا هب نهر امف نهر الو هيلع ةلاح ةريثعلاو رمآلا لوق لوقلاف رمألا هب رقأ ىذلا ريغ دبعلا اذه كدبع وأ اذه

 دسلا وأ بوثنا: رومأملا عفدق املاحم ةلاملا تناك قلو انهر هن ادد نإ الإ نهري مل هنأال رمآلا هبرقأ امفالو

 نم اجراخ ؛هنهرب هرمأ هنأ رمآلا ركنأ ىذلا بوثلاو انوهرم دبعلا ناك هنهرب هرفآ هنأ 300

 نود دبعلا نهرب رمأ هنأ ةنيبلا رهآلا ماقأو بولا نهرب رمأ رمألا نأ ةنينلا نوترلا ماقأ ولو نهرلا

 ماقأ امهل تزجأو نهترملا ةئيب ةبيبلا تناك" ٍتوثلا نهر نع ىبت هنأ وأ دبعلا رومألا نكر اف 0

 بر نأب نهترملا ةنيب نال ىرخأالا امهادحخإ بذكست مل « اعم :ةقداص اههتنسب  تلعج :اذإ ىنال انهر هَل هلع

 هرتغ نهرب رمأ هنأ الو هنهر نع .ىهن هنأ نهارلا ةنيبل بيذكت الب ةقداص نوكت دق هنهرب .هرمأ بولا

 مث نهري لبق ةنهر نع ىهنيو نهرلا كلذ خسفني الف نهريو هيف نذاي ام دعب هنهر نع ئه دق هللا



 تاو راح
 قح نمترملا هضبقي ملف ىمسم ءىش هدبع نهري نأ هل نذأ اذإو هابإ هضبقيو انهر اهف اعم اهناماعي ام

 هل نذأ ولو ( قفا: ةلالا ) خوسفم نهرلاف لعف نإو هايإ هضبقب نأ هلا نكت [نه رلا ىف نهارلا عجر

 الاح قحلا ناك نإف هك اكتفاب نهارلا ذخأ نذالا دارأ نإو هل كلذ نكي ل نهرلا خسف دا رأ مث هايإ هضقأف

 نهرلا نم هدنعام لس نأ مرغلا كلذ دري مل نإو هقح مرغلا ىفوي ىتح 00 موه. نأ هل ناك

 ناك اهل كلذف لجألا لح اذإف لجألا لحم ىلإ هيلع موقي نأ هل نكي مل لجأ ىلإ هنهري نأ هل نذأ ناك نإو

 ' لوألا لاا 3

 َنهارلا“ ن ءادأل الاب ندإلا

 ىلع نهرلا ىف نذآلا هب عجر هنذإب لجؤملا نيدلا وأ لاحلا نيدلا ىدأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لاا )

 نعارلا ىلع هب عوجرلا هل نكي لو ءادألاب اعوطتم ناك الجؤؤم وأ نيدلا:ناك الاح هنذإ ريغب هادأ ولو الاح نهارلا

 كنع ثددأ دق نهرلا ىف هل نذآلا لاقو ىرهأ ريث ىنع تيدأ قحلا هلع ىذلا نهارلا لاقف :افلتَخا ولو

 همزلب الام ةمزلب نأ ديري ةنع ىدؤملا نألو قل ١> هلع ىدلا هنأل هنع ىدؤملا نهارلا لوق لوقلا كَ كزعأ

 كلام نأ قخا هلع ىذلا نهاراا ىلع.قحلا هلإ ىدأ ىذلا نهترملا ديش ولو هلع تدث ةنيس وأ هرارقإب الإ

 سيلو ءىث قحلا نه قبب ل اذإ هتدابش عم فلحو ةزئاج هتدابش تناك هرمأب هنع ىدأ نهرا ىف هل نذآلا دبعلا

 دهشف ءىث قحلا نم قب ناك ول كلذكو هل هتدابش درآف اهنع عفدي الو هسفن ىلإ .قحلا بحاص هر ءىش انهه

 لولا عملا ىف ناكو هل هتدابش تزاج قحلا هلع ىذلا نهارلا نذإب ىدأ هنأ هنلإ ىدؤملل نهتراا قخلا بحاص

 نهرت نأ كل تنذأ : دعا كلام لاقف اقاتخا مث رْخآ هل ًادبع نهرف هنبغب هل ادبع نهري نأ لجرلا نذأ ولو

 311 5 دل كلام لوك لرقلاف « هب ىل تذأ ىنلا وهو .اكرانم الإ تنهرام نهارلإ لاقو اكرام تنهرف املاس

 نأ كترمأ 00- لاقو اهب هتهرف ةلاح ةئام املاس نهري نأ هل نذأ هنأ ىلع اعمتجا ولو نهراا نه جراخ

 هتبلاطم نسحب ةقثثا لجراا ىف نذأي دق هنأل  خوسفم نهرلاو هلوق لوق'ا ناك هريغ نم هتنهرف نالف نم هنهرت

 هل نذأ هنأل 0 ةئامب هريغ نم هعابف ةئاع نالف نم هعب : هل لاق ول كلذكو. هريغ ىف نذأب الو

 كلذ نهري نأ رخال نذأو انالف هدبع نهرب نأ لجرال لجرلا نذأ اذإو هريغ عب ىف هل نذأب ملو نالف عب ىف

 خوسفم رخآلاو زئاح لوألا نهرلاف الوأ ةهر اميسأ معو دارفنالا ىلع امهنم دحاو لك هنهرف هنيعب ديلا

 ىذلا امينم دحاو لك قدصو لوأ ىهر رخآلا لاقو , لوأ ىنهر امهدحأ لاقف نهرلا ىف نانهترملا ايعادت نإو

 نيئهارأا لوق لبقب الق رخآلا ابذكو امهدحأ نهرلاب امل نوذأملا نانهارلا قدص وأ هبذك وأ هنهر

 حيحص هنهر نأ ىعدي ىذلاف اهلإ ناري ام امأ اهنع ناعفديو امبسقنأ ىلإ ناري امهنألا  لاخ امهتدانش الو

 ءاوس هلام نود .امتاق نهرا ناك ام نهرلا ىف عييبملا نعت 'نوكم نأو: 'نهازلا لع عيبلا زاوج هسفن ىلإ رحب

 نأ نعرلا يف هل نذالا نهراا كلام .نوكي نأ عفديف رخآ ىنعر لوقي نآف حيحص هنهر نأ عفدي ىذلا ال

 نأَل هلوق لوقلاف نيميرتلا دحأ نوهرملا دبعلا كلام قدص نإو . عزغلا هكرت نإو نهرلا كاكتفاب هْدَخأِ

 نهرالف الوأ نينهرلا ىأ ردي ملو دبعلا كلام كلذ ملعي مل نإو هل ةعفنم ال هيلع صقن :هناهترا ىفو هلام نهرلا

 لَو هدب ىف ناك هنأ ةنيب امهنم دحاو لكماقأ وأ اعم امهمديأ ىف اعزانت نيح نوهرملا دبعاا 0 دبعلا ىف

 هنأ ىلع لدي اتقو تتقو نإو نهر الف ر حالا لق اهدحأ' دبق اير ناك" هنأ ىلع. لدن اتقو ناتنيملا تقوت



 ك0
 نوكي نأ هيلع ناكو كلذ هل نكي ل نهرلا فصن نم لقأ هتمبق ديبعلا ككلوأ نم ادبع جرخم نأ ضقت مل ىذلا هعم

 ىضق ىذلا بيصن كلذو ندهرلا نه جراخ انهر امت دحاو لك بيصنو هقح رخآ نهمترملا فوتسي تح انهر هبيصن

 لاقو نهرلا فصن ذخأي نأ دارأف هلع ٠١ امهدحأ هاضقف ءاوس اماعط وأ مارد وأ ريناند اهر ام ناكولو هقح

 انهر اذإف دحاولا ىنءلا اذه ىف نهرلا ىف نانثالا هيشي الو هل كلذف ةمبق الب كنم ذخآ ام لثم كيدي ىف عدأ ىذلا

 تئرب دق هنأل هيلإ كلذ عفد نمترملا ىلع ناك هتعساقم هكيرسش ىضرو امهدحأ ىدأف دحاولا ماعطلاو ةظفااو بهذلا

 زوجم الو اهريغب موقت نأ ىلإ جاتحم ال اهنأو قب ام امنه ذخأ ام ذإ لاكشإ هتصح ىف سيل نأو نهرا نه اهلك هتصح

 . هيف ام ضقي مل رخآ نهرب هيف ام ىضق دقو امهدحأ نهر سبحم نأ

 َنِدالَل ام هنش - هرب تا. لج ال لس لا
 هنهري مكب مس مل نإف نذالل ادبع هنع نهري نأ لجرال لجرلا نذأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالان )

 هنهري ام دبعلا كلام ىمست ى> زوحب الو نهرلا زن مل هنم ةميق لقأ ناك نإو هريغب هنهرف هنهرب اًيش ىمس ؤأ

 هنأل نيسمخم هنهرف رانيد ةئاع هنهرب نأ هل نذأ ناك هباهل ند اع هم لقا نأ مس اع نهارلا هنهريو هب

 نم هقح نهترملا لطبأ ول كلذكو ءىش نهرلا نم زحي مل رانيدو رانيد ةئاع هنهر ولو رثك أو نيسحخلاب هل نذأ دق

 هرمأ ول م نهرلا زجحنمل مثرد ةئامب هنهرف راند ةئام هنهري نأ هل نذأ ول كلذكو زحي مل ةئاملا ىلع داز امف نهرلا

 هنهري نأ هل تنذأ دق : نمترملا لاق ولو فالخلل عببلا زج مل ةاش ةئامب وأ رانيد ةئامب هعابف مهرد ةئاحب هعيس نأ

 لوقلا ناك مثرد ةئام وأ ارانيد نيسم# الإ هنهرب نأ هل تنذأ ام دبعلا كلام لاقو رانيد ةثامب هنهرف

 لاقو لجأ ىلإ اهب هنهرف رانيد ةئامي هنهرب نأ هل نذأ ولو خوسفم نهرلاو هنيع عم دبعلا بر لوق

 خوسفم نهرلاو هنيمع عم دبعلا كلام لوق لومتلا ناك ادقن اهب هنهري نأ ىلع الإ هل نذآ مل دبعلا كلام

 ولو خوسفم نهرلاو هنيع عم هلوق لوقلا ناك مويو ربش ىلإ هنهرف ربش ىلإ هنهري نأ هل تنذأ :لاق ول كلذكو
 عويبلاب هنم هبشأ نامضلاب نهرلا نأل ء اًحوسفم نهرلا ناك رثكأ وأ لقأ وأ هتميقب هنهرف تش امب هنهرا لاق

 هنهرا لاق ولو هنامض لبق لعام الإ هريغ نع نمضي نأ زوي الف هدبغ قنع قفانودصم ل 1

 ناك-اذإ هذخأي نأ هل نأل اًحوسفم نهراا ناك ادقن هئهرب نأ تدرأ لاقت ةنس لإ ٠١ هش

 ىلإ ةئاملاب هنهري نأ هل تنذأ لاقف ادقت ةئاملاب هنهر ول كلذكو هناكم نهرلا ءادتفاب ادقن نهرلا ىف قحلا

 هيلع رسإأ نوكيف ةنس دعب نهرلا ىلع ةئاملا ىدؤي دق .هنأل خوسفم نهرلاو هلوق لوقلا ناك هيمس, تقو

 هب هنهرب امف لجألاو هب هنهري ام ىمسي ىتح هدبع نهري نأب لجرلل لجرلا نذإ زو الو,ةلاح نوكست نأ نم

 خوسفم نهرلاف ىرادوأ اذه ىدبع هب كتنهر دقف قح نم نالف ىلع كل ناكام لجرل:لحر لاق ول اذكهو

 هلام لع ولو هيف نيميلا هيلعف هلوق هيف لوقلا تلعجام لكو ادبأ هلوق لوقلاو نالف ىلع هل ناكام ملع 0

 نوكي قح اخوسفم نهرلا ناك هضبقف هنم ءاش ام ضبق ىلع هطلسو نهر تئثش ىلام ىأ كل لاقف نآلف ىلع

 تتش ىلام ىأ كتنهر دق نهارلا لاق ول كلذكو نيترملا ىلإ رايخلا نوكي نأ ال معلا دعب اضوبقمو امولعم

 لاق وأ كدبع نهترأ نأ تدرأ نمترملا لاقو ىراد كنهرأ نأ تدرأ لاق ول ا نأ ىرت الأ هضقف

 اعم هناف رعي ءىث ىلع عقو نهرلا نكي ل كراد ىننهرت نأ ترتخا نهمترملا لاقو ىدبع كنهرأ نأ ترتخا نهأرلا

 دعب هل ددحب ىتح انهر رادلا نكت مل تدرأ ام لبقأ انأف : نهترملا لاقف ىراد كنهرأ نأ تدرأ : لاق ولو



 ل

 نيلجر نم دحاولا ءىشلا نه
 امهنم دحاو لكل نوهرم ةقصق ةثاعإ نيلجر ن 5 ديعلا لحرلا نهر اذإو : ىلاعت هللا هةر ) قفا ب 1 اانا

 ىضاقلا نع ©2انوهرم ناك ىذلا دبعلا فصنو هعم نهمترملا نود هل ىبف نيس امهدحأ ىلإ عفد اذإف نيسمخم

 دبعلا فصن ناكو هبحاص نود ةمات هل ةءاربلا تناك هقح نم نهاراا أربأ ول كلذكو نهرلا نم جراخ اههنم

 جر ال اممل ىقب اب نوهرم هلك دبعلاف نيعسن وأ نيسمح اعم امهلإ عفد اذإو انوهرم هفصنو نهرلا نم اجراخ

 امهقوقح جرختف اعم ايفوتسي وأ نهرلا نم هقح جرخيف ؛ هيف هقح عيج امهدحأ ىفوتسإ تح نهرلا نم ءىن هنم
 درلا امهدحأ ديريف اسع هب نادجف ديعاا نايرتشإ نالجرلا نوكي اك دحاولا نافلاخم نانمترملاو نانهارلا نانثالاو اعد

 هفصن كاسمإو دبعلا فصن در دارأف:ادحاو ىرتشملا ناك و لو . امل كلذ نوكبف ءارمثلاب كسمتلا رخآلاو ببعل

0 

 نيلجرلا نيب دبعلا نهر

 لكوو اهي هتهرف ةئاعب نيلجر هنهري نأ لجرل انذأف نينجرلا نيبدبعلا ناك اذإو : هللا هنحر ( ىقف[:ةلالغ )

 جراخ دبعلا فصنو نالف قح نه ىبف هيلع نالف قح اهنأ ىلع نيسمح نهارلا هاطعأف امبقح ضيقي الجر نانهترملا

 اذكهو هدعب ةقصن رخآلا مث هنصن امهدحأأ وأ اعم دبعلا انهمترا ءاوسف هفصن نمترم امهنم دحاو لكن نهرلا نم

 هذه لاق نإف نالفل ىهف نالفل ىه لاق مث ىم نا مس ملو امهاكو ىلإ ابعفد ولو رخآلا نود امهدحأ ىلإ ابعفد ول

 نإو هيلإ اهعقدي نأ هرمأ ىذلل تناك امهدحأ ىلإ اهعفدا لاق مث امهنم دحاو ىلإ لكولا اهعفدب لو ىلع امت ءاضق

 ةردع ةمام ع نصص يش الأ هعرغ لام نم ضبق ام رخآلا نه ذخأي نأ امهدحأل نكي مل نالفل ىه لاق مث اهاذخأف اعم امهملإ ليكولا اعفد

 ناكو:نالجرا دمعلا نأب املاع نهترملا ناك اذإو هند نم هجارخإ هعرغل ن نكي مل هذخأف الام هعرغل دجو 5[

 ادمع نالجر هنهر ول امرخآلا نود امثدحأ قح نهمترملا كتفا نإو عيبلا ضقن ىف رايخ هل نكي مل عب ىلع نهرلا

 000 00 تال دسلا نأ الها نهرملا ناك نإو نيحرتلل راح الو: رحآلا نود كتفي نأ امهدحأل ناك

 نأل عيبلا ضقت ىف رابخلا هل نأ امهدحأ نالوق اهفف رخآلا نود امهدحأ نع هاضق نإو هل رابخ الف اعمتحم هاضقام

 دع ف نك . لعأ هقاو هلك نوهرم دنعلا نأل هل رانخال رخآلاو رمال اريخ ناك اعم الإ كفي مل اذإ دبعلا

 نيئيشلا دحاولا لجرلا نه
 هاضقف ةئاع اعاتمو ادبع وأ ا رادو ادبع وأ نيدبع لجرلا لجرلا نهر اذإو : ىلاعت هللا هحر ( ىف|نةلالاث )

 جرخم الو هل كلذ نكي مل هفصن وأ نهرلا فصن نم لقأ نهرلا نم هتميق ائيش نهرا نم جرح نأ داراف نيسمح

 نأ دارأف هقتح فصن هاضقف ادحاو اماعط وأ مارد وأ ريئاند هنهر ول اذكهو هقح رخآ هفوي ىت> ائيش هنم

 اعم الإ ائيش نهرلا نم كفي الو هل كلذ نكي ل مهاردلا ن» لقأ وأ مهاردلا وأ ريئاندلا وأ ماعطلا فصن جرخم

 نم ائيش اعم انهر نالجر ناك ولو هنم هتجاح عضوم وأ نهرلا عيمج كف ساملا ءاضقلاب 0

 نهارلاو ىضاقلا داراق هيلع ام امهدحأ هاضقف ةئامم عاتملا وأ نيضرألا وأ رودلا وأ دسعلا الك ضورعلا

 فيلبي سل يي بح يحب بحس سي يبي( ببسي سس سس ا اا سس سس

 رع هتك .. ءزرحو# امهتم ضباقلا دنع » هلعلو . اند ىلا لوصألاب اذك امهنم ىضاقلا نع : هلوق )١(
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 حاولا :ىنلا تاجا نأ
 نإف زئاح ن هرلاق اممم نهمنرملا هضيقو :الجر دععلا نالحراا نهر اذإو لاعت : هللا همحر ( قئانتل الا

 نوهزرم ريغ ضورقملا ريغ فضضْنلاَو نوهرم ضوبقملا فصنلاف رخآلا هضيقي لو دبعلا :امهدحأ هضيقأ مح اعم هانهر

 هكلع ىذلا 'نفصتلاف هنم ءاضتقا وأ هقح نم ناتهانرلا دحأ نيعرملا الرب أ اذإو انّوهررم ناك" ضف اذا سف

 هانهزام لكاذكهو هنف ىذلا قحلا نم هنهار أريد ىح نوهرم قابلا فصتلاو نهرلا نم ع قحلا' ن 7 ءىربلا

 نانهارلا ىضارت نإف دحاولا دعلاك ورف ادحاو انهر نيدبع هانهر اذإو « هريغ وأ اعاتم وأ ادبع وأ ناك ادبع اعم

 نكي مل هللإ راص ىذلا دبعلا هل كفي نأ لأسو امهدحأ هاضقف رخالل رخآلاو امهدحأل انهر نيدبعلا دحأ ريصي 3

 لك ةقفص نهرلا اعفد امال نهرلا ىف رذآلا فصنلاو نهراا نم جراج نيدبعلا نم'دحاو لك فصنو هل كلذ

 ضن نم هقح ناجرح الو هيلع هامسعت نأ | كلف امه دحاو 0 نع سيل نوهرد نينهرلا نم دحاو

 نيدعلا نأ هه ر امهنم دحاو ل مك ناك دان نمو لا ند داخل ن ٠١ يد رلا امهنم ىضاقلا ظحو هريغ ىلإ امن: دحاو

 ءاضقف هللا اننعل اكلم ديز هنهر ىذلاو ديزل اك ام هللا دبع هنهر ىذلا راصف نيدنعلا ىف ارامت مث دارفنالا ىلع

 نم جراخ ديزا راصف هنهر ىذا هللا ع دبعو هل كلذ نكي مل هل راص هنأل ديز هنهر ىذلا هدبع كف هلأسو هللا دبع

 نهر نم جرح الف هكلع رهو هنهرادز نأل ديز هكتفي ىتح هلاحم نوهرم هل راص ىذلا ديز دبعو نهرلا

 ندر كرابم الاقف الجر امهانهرف نيلجر نيب نادبع ناكولو هيف ىذلا قا نم ديز أربي وأ دبز هكتفي تح دز

 نم ءىث هل كفب مو هنيعب نهر ىذلا دبعلا هل كف ىدأ امهعأو الاق اك اناك هللا دبع نع نهر نوميمو دمحم نع

 نأ هل وأ نيدبعلا فصن كفي نأ هلف هبحاص لبق كيلإ ئدأ انبأ نأ اظرعش ابيف ادازو املاح ةلاسملا تناك واو ٠

 لكف هبحاص نهر نود هنهر ىف اضحم قحلا لعج مل امد دحاو لك نأل اخوسفم نهرلا ناك ءاش نيدبعلا ىأ كفي

 قحلا ع م ند هنهار نم ةءارب ريغب نهرلا نم جراخو ل لكلا ىلع ةرم نوهرم هيحاص طرش ىف اههنم دحاو

 ناك هيلعام رخآلا ىذةي ى> هنهر هل كفي الف هلعام امهدحأ ىذق اذإ دنأ نانهارلا هل طرمتو املاح ةلآسملا تناكولو

 نأ ال مولعم رم الإ انهر نوكيالنأو هريغنهرهنفن <, لاذ |نهرلانم اجراخ نوك نأ قحلا نأل الطاب هيف طرشلا

 اذإ نهرلا نه احراخ ةرد نوكف ةرطاخلا ىلع مولعم ريغ عىل نر هنأ ةرد هيف طرشو مولعم 23 اره نر

 تناكولو نيقرفتم نينهر اناك دقو رخألا ىلع قبيام ىردب الو اهدحأ ضقب 5 اذإ نهرلا نم جراخ ريغو اعم ايضق

 ريغب لاملا نم قيام ناكو اعم نانهرلا ج رخ هبحاص ىلعام نود هيلع ام ىدأ اذإ امهدحأ نأ اوطراشتف املاح ةلأسملا

 ىردأ ال ىأل هئيع ريغب ىرخأ نهراا نم جراح اهدحأو ةرء نهر طرشلا اذه ىف اكل ادساف نهرلا ناك نهر

 ديعلاف الإو ةنس ىلإ قحلاب هءاح نإ هنأ ىلع ا نك ادع الحر لحر نهر ولو نيدلا قب ء امعأ ىلعو ىدؤي امهعأ

 نطهرلا نم دبعلا جرخ الإو هلحم دنع هقحم هءاج نإ هنأ ىلع اديع ةنهر ول كك ادشاَف نهرااناك نهرلا نم جراخ

 ىرخأ هنم جراخو ةرم نهرلا ىف لخاد هنآل احوسفم دعلا ىف نهرلا ناكرو انه رانلا نك انهرهراد تراصو

 طرق هنأل خوسفم نهرلاف عسب هل نهرلاذ الإوقحلاب هءاج نإ هن أىلع انهر هنهر ولو هيف ىذلا قالا نم ةءازب ريغب

 . ىرخأ ىف عيبو لاح ىفنهر هنأ



 ب طال.
 نمنرملاف نهرلا عيب اذإو ( ىتنا ل1 ) هتميق نيدلاب هعبب ىفو هلثه نمثلا سحفف هيلع : دمح وبأو بوقعي وبأ
 نوهرم ريغ هلام نم قب امي نهاراا ءامرغ صاح هقح ءافو هيف نكي مل نإف هقح ىفوتسإ قح هنمث. ىلوأ

 لضف اب مهصاخم مث هنهر عابي ىتح همبرغ لام فقوو كلذ هل ن نك هنهر عابي نأ لبق مهصاحم نأ دارأ اذإو

 0 عب اذإو هنهر عيمجم مهصاح هضيقي نأ لبق هنن وأ عابت نأ لبق هنهر كله نإو هنهر نع

3 

 مهنيب بسحيل فقوف هعبب مهلطب هئامرغل ام عبب ول اذكهو نهمترما هضبقي ىتح نهارلا نم هنمثف هنمث كلبف
 1 نهر اذإو هوامرغ قوتسا ىح هلع عيبملا لام ند وهو هلامزغ نود هيلع عيبملا لام نمد كله كبف

 ادركلاو فلأب لجر نم كعسف اهعسس كالا رمأف اهعب نهترملا بلطف' ٌنهازاا تاف فلأب ازاد:لجزلا

 مكاحلا نمضي ال تيملا ىلع رادلا قحتساف لجر ءاجو عيبلاب احلا هرءأ ىذلا لدعلا ىدي ىف فلآالا

 كآ] اك ناذلا ىدسملا دحأو نكمأ) هناال هدب. ابك اله: ايش لدعلا ضبق ' قلا تنل"الا نم لذعلا الو

 ا انذحأ ا ال نعارلا ةمذ ىق' ئرشملا كلأ كلذكو اهذحأ آلام دخو قه نهارلا ةمذ ىف نيرا

 ناك ءاوسو رادلا هلع تعب ىذلا تيملا ىلع هتدبعو اهذخأ الام هل دجو ىف لاملا هل سي ملف هل لام

 هةسقن ىلع عاب وأ هلع ىبك هيلع ةدهملا نأ ىف ارسوم وأ رادلا ريغ ًائيش دحن ال رادلا هيلع ةعّبلا

 ناوحلاو نيضرأالاو عابرلا عجو ) قناتت االاؤ ( ليس ةدهعلا 0 ا نهرلا هل -_ ىذلا سبيلو

 ربخإ عاب ايعس ع نهرلا ىف 3 هل قحال ىذلا لدعلا نمر رااو نهار لا طلس اذإ ءاوس نوهرلا نم اهريغو

 اب عابو 0 5 نإف اهربغب هيئات نق 1 ةدايزلل نيضر كلا عاب رلات اشو ( قناتشثلالا ) ناطلسلا رد

 سانلا نياغتيالاع عابق و ننكب زحب مل هلثع سانلا نياغتيال اع عاب نإو هعب زاج هلام سانلا نياغتي

 فرحت قا دقو عببلا هتلجعف ةصرفلا هنكمت دق هنأل زاج هلثع سانلا نياغتي اع عاب نإو زحجي مل هلثع

 قي الف ماعطلا بطرو ناودلا انف كعنام ريغو ناويملا ريغ عب ءىش لك ىف ىلإ كح لاح نك قانا

 نمترملا كلذ كما نمرملا لإ 2ع تعقد نك لاقو نهرلا نهرلا هيدب ىلع عوضوملا لدعلا عاب اذإو هب

 مف هلوق لوقلا ناك ىدي ن. نمثلا كله لاق مث هعاب ولو عفدلاب ةنيبلا عئابلا ىلعو نهترملا لوق لوقلاف

 ىدعت هنآ ا اص ناك نيدلا كلف ندب عابق نبدي عع هل لقب مو 6 هل ليق ولو عف ةدلا هف عدرا

 عابق ريناندب عب هل ليقف رناند قحلا ناكلوأ ريان دب عاف مارد قحلاو مثاردب عسب هل 0 عيبلا ف

 أ
 لجر لا. كلعالو دعت عب هنأل « خوسف» هلك اذه ىف عيبلاف كلم مل نإو انءاض هل ناك نءثلا كلبف مهاردب

 عبي نأ هل نكي مل مهاردب عب نهتراا لاقو ريئاندب عب. نهاراا لاقف نهترااو نهارلا هلع فاتخا ولو هفالغ

 دآلا دقنب عيب نأ هرمأي ىتح كاحلا ءاجو نمو هتبقر ىف نهارلا قحو نهرلا نمت ىف نهترملا قمل امهنم دحاوب

 عيبلا ناكو انءاض ناك هب نهرلا امب امبفالتخا دعب عاب ولو مهارد وأ ريئاند ناك نإ هيف نهرلا امف هفرصي مث

 اًرئاج عيبلا ناك هب قحلا امب هيلع دعب افلتخم ملو لوألا ردألا ىلع عاب ولو نهرلا ىف اقح امهملكل نأل ادودرم

 0 ٌترجأ امتإو هنع كله نإ انماض ناكو ازئاج علبلا ناك نمثل هلا ىفوتساو هيف عيبف دلب ىلإ نهرلاب ثعب ولو

 نمضيو هدبس نذإب عيبلا زوجيف هنأ جرخأف ادبع عاب نك ناكف عييبملا جارخإ ىف ىدعت امنإ عببلا ىف دعتي مل هنأل

 .٠ هدس رمأ الب هحارحإب هن
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 هنم نهصن امم نمضي ءاوسنهترملا ىدعتو نهرلا ف نهررلا لد لع عوضولا كد ىددتو ءرعو ندع لإ كر 101

 لدعلا ىدي ىلع عوذوم نهرلاو نهترلا ىدعت نإو نمض فلتف نهرلا جرخأف ىدعت اذإف ىدعت اذإ نهترلا

 ىلإ هدر ول هنم ربي اكنامفلا نه« *ىرب لدعلا ىدب ىلع هدر اذإف لدعلا ىدي ىلع هدرب تح نمض نهرلا جرحأف

 هتمسق ىف لوقلاو دعتو هنآل ماض وهف كلهت نهرلا هندي ىلع عوذوملا ر راعأ اذإو نهارلا لك و لدعلا نأل نهارلا

 هتدرأو انمت ةفدلا كلت هلع عقتاملقأب قل 2 اذك اهنزو ةيفاص ةؤاْول نهرلا ناك لاقنإف هن. عم هلوق

 لقأ ىلع ةفدلا كلت تم

 امال هحارخإ ءاش امه

 وقو هلوق لبقي مل هلثم نك الام ىعدا نإو هلوق لش 0 21 ىعدا ام ناك نإف

 داك هريغ ىلإ نهرلاب ىكواف تاما نإ اذكهو هنيع عم همرغي هئدرأو انت هيلع عقتام ال ن

 0 نءىلع ناعءتجو ةقث هتوم دنع وأ باغ اذإ هبلإ كلذ كا ناك نإو هريغ ةنامأب اضرلا ىلع اعمتجم ملو هتنامأ انضر

 ميف ناك, نإو ا هماعم اوماق نيعلاب ةتثارو ناك نإف نصرا كاماذإو تفصو اك ةمت' 5111 اهمل بصني وأ ايضارت

 . ةقث ىدب ىلع نهرلا ريصي نأ ىف هماقم 5ك احلا ماق ةقث ىصو نكي مل نإو هماقم ىصولا ماق ريغص

 مل هعيبب نأ هقح لح اذإ هل نأ هيلع طرشو دبعلا لجرلا نم لجرلا نهمترا اذإو : 7 لالا )

 دودرم عيبلاف هسفنل عاب نإف هسفنل عيبلاب الكو نوكي الو هعم لك ويوأ دبعلا بر رضحم نأب الإ هعيب هل زحم
 نأ دنعلا بر 0 ا ةنيس هدنع تثدث اذإ كالا ىلعو هرضخم و مس نم نما ىد مكاحلا 5 لاح لك

 لبق هعابف نهرلا هيدي ىلع عوضوملا ىدعتف لجأ ىلإ قلا ناك اذإو هيلع عيبي نم رمأ عنتما نإف عيب

 نهرلا لدع وأ نمترملا عت الإ نآك الا نيدلا تركت ل تاف نإ هتمقل نءاض وهو دودرم عيبلاف قحلا لحم

 لّدع ئىده ىلع نهرلا 0 نهارلا رمأب ىدعت ول كلذكو هل عئاب ىدعتب لجؤملا قا لحم الو هيدي ىلع

 نك هلاك و خسف ايار كركر : احسفي ملام هعيبب نأ 7-5 نمرملاو نهارلا هلكوو لاملا ىف هل قحال

 هيدب ىلع عوضوملا عاب اذإو نمترملا كلذ ام اذإ نهارلا ىلع كاجلا عيسبو ةلاكولا خسف دعب عيبلا هل

 عاب نإ كلذكو دودرم عيبلاف هب رصبلا لهأ نباغتي ال امي عببلاب كاحلاو نهترااو نهارلا نذإب نهرلا

 نإو مزال عيبلاف عيبلاب نمترملاو نهارلا نذإب هلثم سانلا نااغتي امب عاب اذإو دودر٠ هعيبف كلذب احلا

 نإف عيبلا درو ةدايزلا لبق هديزي نم هيتأي ىتح هعيب قرافي مف زوحم ءىشب عاب ولو هب عاب ام رثكأ دجو
 عِبب نهارا .لأسو قحلا لح اذإو درلا هلو هنم رثكأ دجو دق ءىئثب هل عاب دق هنأل دودرم هعيبف لعفي مل

 اذإو عاب الدع رمأ اعنتما نإف عيبلاب ؟احلا امهرمأ نهارلا ىنأو نمعرلا فأن كلذ ىفأو نهرلا

 00 مثلا كلف ا 0 0 عابف نمرملا ريغ ىدب ىلع نهرلا ناك وأ عابق الدع ىضاقلا 8

 ن#متءرملاو نهارلا وعدبو ةهعبذ ْق الدع ناك ضف ارحأ هر لع أ اعوطتم 5 اذإ ل ”الّدع دج

 نهرلا ىلع رجأتسا هدحم مل نإو ةنؤلل حرطو هعيبب هرمأ نهرلا عيبب عوطتي لدعب هءاج امهعأو لدعب

 ىدعت اذإو نمر ل وأ نهار /| هب عوطتي لأ الا نهر /| 0 نهرلا نع قادرخا لعجو هعدب ١ نم

 لاق ؛ نهرلا ةميق نم انه هشأ ام وأ رقما بربهق نيدب هعاب وأ هايإ هضيق دعب نمثلا ْ .هئابا 3

 عمر
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 © 4 ءاوس ةنودضم ربغ امنأ ىف ةدسافلاو ةححصلا ةبراضملا نوكت اك ءاوس نومض٠ ريغ هنأ ىف دسافلاو نهرلا ن

 هلأ طرشق هعدوأ وأ هضراق ول 5 « الطاب طريشلا ناك كمل نإ نهرال نءاض هنأ نهترملا ىلع نهارلا طرش ولو

 نإ نومضم ريغ وهو دساف نهرلاف نماض نمترملا نأ ىلع نهرلا نهارلا عفد. اذإو الظاب طرششلا ناك نماض

 م نإ هل طرشو هتعر وا كلذكو ةنومضن ربغ ةدساف ةبراضملاف ماض براشملا نأ ىلع هبراض اذإ كلذكو ؛ كله

 ىلع تفل ًاراد هنهر نإ كلذكو « هنهر ىذلا هحاصل نهرااو دساف نجهرلاف عب هل نهرلاف ذك لإ قحاب ا

 7 نهر ةرم ةرخآلا رادلا نأل هقح صقني ثدح اق ثدح وأ هتح نع نالف راد تزجع نإ هراد ىنجأ هنهري نأ

 لع فلأب هراد هنهر ناك ولو دساف ءىث هعم ديز امنإ هنأل نهرلا دسفيو فرعيال امي ةنوهرمو نهر ريغ ةرمو

 هل نوكي نأ ىلع الإ نهرلاب ضري مل نهارلا نأل ء دساف نهرلاف ثدح ابيف ثدح نإ هراد نمترملا هل نمضي نأ

 . ايش نهترملا نمضي مل رادلا تكله نإو انومضم

 نهرلا ىف ىدعتلا

 ىذلا دلبلا نم هجرخم نأ هل سيلف انهر هل اعاتم لجرلا ىلإ لجرلا عفد اذإو : هللا هنحر ( قفإئةلالا )

 ىدعت دموي هنأل هجرخأ موي هتميقل نءاض وهف كلبف عاتملا دس نذإ ريغب هجرخأ نإف هديس نذإب الإ « هب هنمترا
 لحب ىتح ةنوهرم نوكت وأ هيلع هقح نم اصاصق نوكت نأ عاتملا بحاص ريخ هنم هتميق تذخأ اذإف هيف

 هضبق هل ناكو نامفلا نه *ىرب هيف نهرلا خسفي ملو هبحاص ىلإ هدر مث دلبلا نم هجرخأ ولو قحلا بحاص قح
 انآف هابإ كجارخإب كيدعتب كتتامأ تريغتف نيمأ ىدنع تنأو كيلإ هتعفد عاتلا بحاص لاق نإف نهرلاب

 اًضرلا ىلع وهو تنأ عمتجم لدع ىلإ هجرخم نأ تئش نإ لبقو نهرلا نم هجارخإ هل نكي ل نهرلا نم هجرخم

 هيلإ نهرلا عفد ذإ هيلع ناك امع هلاح تريغتف هجارخإب دعتي مل ول اذكهو هيدي ىف هرقي نأ ءاشي نأ الإ هانجرْخأ هب

 هيد ىلع موقتي لدعب ىضري نأ ن٠ تالاحلا هذه ىف نمترملا عنتءا ولو هنم رهظ سالفإ وأ هنيد ىف لاح ءوسب امإ

 ىدعتلاب هلاح نع نهمترملا ريغتي مل ولو هيد, ىف هرقي نأ نهارلا ىبأ اذإ هيلإ عفد نيح هلاح نع هريغتل كلذ ىلع ربج
 هيدي ىلع عضوب لجراا اذكهو هلاكلذ نكي مل نهراا هيدي نم جرخم نأ نهارلا لأسو ةنامألا ريغي امت هريغ الو

 ةنأأل نهترملا وأ هلام هنأل نهارلا « هل ناك هيدي نم نهراا جارخإ ىلإ اعد امهمأف ةنامألا نع هلاح ريغتيف نهراا

 ىلع اعمتجا ولو هيلع امهعامجاب الإ كلذ هل نكي مل هيدي نم هجارخإ ىلإ امهدحأ اعدف هلا> ريغتب ملولو هلا نوهرم

 نإو هل نكي مل هضبق نهترملا دارأ وأ هخسف هل نكي مل نهرلا خسف نهراا بر دارأ مث هاجرخأف هيدي نم هجارخإ

 ىدي ىلع هعّضو امهلف ةأرما وأ نينثا وأ هب ايضارتف هنبعب لجر ىلإ اوعد اذإو هتنامأ ضري مل نهارلا نأل انيمأ ناك

 دحاو اعدنم لك نم لضفألا 5 احلا راتخا العفي ملنإف اعمتا اممللبق هيلإ ناوعدي نميف افلتخا نإو هب ايضارت نم

 كاخلا راتخا العفي مل نإف هريغ ىلإ اوعدا لبق ةقث هبلإ اوعد نمت دحاو نكي مل نإو هيلإ هعفدف ةقث ناك نإ هبلإ امه

 ةلعل وأ ةلع الب هدر نهمترملاو نهارلا ريغ وه ىذلا نهرلا هيدب ىلع ىذلا لدعلا دارأ اذإو هيلإ هعفدف ةقث هل

 ىدب نم هجارخإ هل نكي مل امهدحأ وأ نيبئاغ اناك نإو ةسبح ىلع ربحي الو كلذ هلف نارضاح نهارلاو نهمترملاو

 وأ رفس هل ودبس نأ كلذو هيدي نم هجرخأ رذع هل ناك ن إف مكاخلا ءاجنإو نمض كلهف كالا رمأ ريغب لعفنإف هسفن

 اناك نإف الكوب وأ امدقي قح اسرق اناكنإ هسحم هرمأ رذع هل نكي مل نإو ةلع وأ لغش امقم ناك نإو هل ثدحم

 هسيحم هسفن تباط نإف كلذ هلأسيو اهبف هل ةعقنم الب اهب لكر ةلكو ىه اعإو هسح ىلإ هرطضي نأ هيلع رأ ملاديع
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 نهرلا تامذ
 هللا لوصر نأ بيسملا نبا نع بابش نبا نع ٍبئذ ىأ,نءا نع كيدف أ نبا انزبحأ : هللا هر (ىنانتلالاث)

 ةمثأا انريخأ ( قنانتلالاف ( « همرغ هيلعو همنغ هل هنهرىذلا هبحاص نم نهرلا نهرلا قاغيال »لاق ٍلسو هلع هللا ىلص

 هانعم لثموأ هلثم ٍلسو هيلع هللا ىلص ىناا نع ةرنره ىلأ نع ٍثيسملا نبا نع باهش نبا نع ةسيئأ ىنأ نب ىخن نك

 فايل ركن نأل نيعرألا لع نود ريغ انهر ناك ام عينج نأ ىل 2 لكل د هك دل اذهو ( ىف[ تلالاو ) هفلاخمال ٠

 دك أف داز مث «هريغ نم ال هنم هنامضف ءىث هنم ناكن ف هنهر ىذلا هبحاص نم نهرلا » لاق ذإ لسو هيلع هللا ىلع

 نم هنامض نوكي نأ الإ هيف زوي الف هصقنو هبطع همرغو هتدايزو هتهالس همنغو « همرغ هيلعو همنغ هل » لاقف هل

 بهذي لاق نف متاخلا كلبف امهرد ىوس, محردب اعاخ لجر نم نمترا ول الجر نأ ىرت الأ هنهترم نمال هكلام

 لق دن همرع نم ارب ندارلا ناكو هب بهذ ةمهرد نآل نمترملا ىلع همرغ نأ معز دق ناك ماخاب نمرملا مثرد

 ملعأ ىلاعت هللاو هلوقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ءاج ام لاحأو ائيش هل مرغي مل مث نهترملا نم هنت دحأ

 ف ةعفنم الو هتهدخ هنمترم قحتس الو هلحم دنع هقح ءاضق نهارلا عد 51 نمرملا هتحتساال « نهرلا قلغال 2

 اذإو همنغ نم هعفانمو «ه'هر ىذلا هبحاص نم وه» لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل هنهارل هتعفنمو هايإ هناهتراب

 نومضم ريغ هنمو نومضم نهرا نم نوكي نأ زوجي الف نهر نود انهر ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر صحم مل

 هك اله ربظ اف ةنومضم وأ ءاوس ةنامألا نم نحو هكااله ربظ اف امكح ىفوأ ةنامأ نوكت نأ ودعتال ءايشألا نأل

 هبحاص نأل نومض» ريغ نوكي نأ الإ سايقلا ىف زاج ام عبتي ربخ نهرلا ىف نكي لولو ءاوس نومضملا نم ىنحو

 نمضي نأل هجو الف هيف هقح هيفوي ىح هيدي نم هجارخإ هل نكي ملو هسيح ىلع نهترملا طلسو هيلع بولغم ريغ هعفد
 عافتنالا كلم ةيراع وأ هماسإ الف هميلست هيلع عب وأ بصغ نم هسب# سباحلا ىدعت ام نمضي امتإ ةنأ لبق نم

 لجرلا  لجزرلا نهر اذإف ىتاعملا هذه ئءدىش ىف سل نهرلاو فلسلانمَسي اك امش انا

 نهرلا لبق ناك اك تباث :قحلاو هلع نامض-الف' ضباقلا .ئدب ىف نهرلا كلف لارلإ د

 ةعيدولا هيف نانمضي امف الإ ًائيش نهرلا نم نهرلا هدي ىلع عوضوملا الو نهترملا نمضي ال( قفانتلالا )

 نمترملا ىلإ نهارلا عفد اذإف « ةنامألا ةلزنع نهرلاف ايدعتي مل ١٠و نانءاض امبف هيف ايدعت نإف ىدعتلا ند تانامألاو

 اذإو هل ناك كلذ نأل عش نمضي مل هيدب ىف نهرلا كلبف نهمترملا عنتماف هلإ هدرب نأ نهارلا هلأس 2 نهرلا

 ناك هجو ىأب هنم نهترملا هأربأ وأ ةلاوحلاب نمترملا ىضرو هريغ لع هب هلاحأ وأ قطا نثر 300

 نماض نهمترملاف نهترملا دي ىف نهزلا كلبف هيلإ هيدؤي نأ هنكي وهو هنع هسبحف نهرلا هلأس مث ةءاربلا نم

 دعتم هنأل' هيدي ىف كلهام لثم نمضف هلثم دجو. انزو وأ اليك نهرلا نوك نأ الإ تغلب ام هل ]| 1

 نهراا ناكاوأ كلذ 00 يف هيلإ هدرو هرحآ نمدنع نم هدأ نمترملا كا رجانهرلا بر ناك نإف سحاب

 كلذكو نمضي مل هدي نأ نمترملا نكمت ليقو قحلا نم نهارلا ةءارب دعب ةبيغلا ىف كبف نهارلا ملعب هنع ابئاَغ

 حيصلاو « هنكع هدرو هيسجن مل 1ك نمر أ نمضي مل هلا - م ءرهازاا * ىرب مث.د رشف الج وأ قبأف ادبع ناك ول



 ربك

0 

 لخنلا هنع علقت نأ اهإو هضعب وأ لخنلا ضرألا عم لخدت نأ نه تتش امب هقح هيفوت نأ .اهإ لخنلا برا لبق هغلنت

 تغلب ام ىلعو لت الب ءاضب ضرأ ىلع ن.كا مسق مث لخنلاب ضرألا تعب املاح هابل سانا تورد سلف نإو

 0 © رع ناك ول اذكهو لختلا باصأ ام ءامزُدللو ضرألا باصأ اما ضرألا نهر ٠ ىطعأف لخنلاو ضرألاةمق

 نعارلا لاقف افلتخا مث الخمو اًضرأ هنهرولو عرزلاو ءانبلاو سا رغلا عيمج اذكهو ضرألا ىف ءانب تدك وأ كلحلا

 نإف هب معلا لهأ هيرأ ند رلا ىف ناكام الإ هنف تبنام نهترما لاقو هكستنهر نك أ ل.ل ضرألا هذه ىف تبن دق

 ىتح عني الو نهرلا نم جراخ تبن امو هني عم نهارلا لوق لوقلل ناك نهرلا دعب لخنلا اذه لثم تبني. دق اولاق

 قدصرال نهرلاىفالخاد ناكوقدصي ملتقولا اذه. ىف اذهرثم تبنبال اولاق نإف تفصو اك هيف لوقلا نوكيمث قحلا لحم

 لاق ام سارغاا نم نوكي نأ نكمي ناك نإف اضيأ اولثس تدنم ةطساوبال سارغ هنأ ىعدا اذإو هلثم نوكي ام ىلع الإ

 هيلع تءاج تناك نإف اناينب هيف افلتخا ام ناكولو ٠ نهرلا ىف لخاد وبف نك نكي مل نإو نهرلا نم جراخ وبف

 ايلثما ف ىنن نوكي نأ نكم ةدم هلع تأت مل تناك نإو « نهارا'لوق لوقلاف لاحم اهلثم ىف ىنبب نوكي“نأ نكمي ةدم

 نأ نكعاأل ضعبو «'اهنف ءانبلا ضغب نوكي نأ نك ةدم هيلع تًءاج تناك نإو : نهرلا ىف لخاد ءانبلاف « لاحم

 نهرلا نم اجراخ اهف نوكب نأ نكع ىذلا ءانبلاو نهرلاىف الخاد ابيف نوكي نأ نكميال ىذلا ءانبلا ناك اهنف نوكم

 نكي كلذ قوف امو نهرلا لبق ناك « هنم عارذ ردقو هساسأ نوكي نأ نكي عرذأ ةرمشع هلوطرادج نوكي نأ لثم

 اراغص ار هتهر ول كلذكو هنعب هنهر هنأل هلام نهر ويف ريكف اراغص ارجش هنهر اذإو « نهرلا دعب نوكي نأ

 كك حلصي نأ ن :ها راا ربحت ل اهب رشم رثدو تمدهما وأ اهنيع تعطقتناف الحم و اضرأ هنهر اذإو « هلاحم انهر ناك غلبف

 وهف هحلصأ نإو ارضاح وأ ابئاغ نهارلا ناك « نهارا ىلع هب عجرب نأ ىلع هحاصي نأ نهترمال نكي ملو ائيش كلذ

 نإ نامفلا هيلعو هب حلصي نأ هل سيلف ىرخأ اداسفو ةره احالص نوكي ءىئثب هحالصإ دارأ نإو هحالصإب عوطتم

 عوطتم وهف امهملع قفنأف ضرم وأ نهارلا باغف ةمأ وأ ادبع هنهراذإو « هنم عنص امي دعتم هنزل هل نشف

 ريغب حاورألا تاوذ تامت نأ لحب ال هنأل « هيلع انيد اهلعجيو بئاغلا ىلع احلا اهب ىضقي ىتح ةقفنلا هل نوكس الو

 فاعت امث تناك اذإ ديبعلاك اهلك حاورألا تاوذ باودلاو « تابنو ضرأ نم ل

 نوترهللف الاح قحلا ناكو الزه تكواست ولو ذختت اذكه مئاوسلا نأل اهفلعب رمؤي ملو تيعر ماوس تناك نإف

 كلذ نكي مل اهدولجو ابموحل عيبف اهيذب نهارلا اورم نمترملا لاقف لجأ ىلإ قحلا ناك نإو اهعيبب نهارلا ذأ

 فلكي مل هريغ وأ برج ضرم اهءاصأ ولو « هب املاح نسحيف ثيغلا امل ثدحم دق لجو زع هللا نأل نهارلا ىلع

 تناك اذإ اهب ةعجنلا اهبر فاك اهياع هررض نيبت تح اهماكم بدجأ ولو جالعلا ريغب بهذي دق كلذ نأل اهجالع

 مل امل اريخ ةعجنلا تناك نإو اهب كسامت هاضع نم مصع اهماكم ناك ولو ةعجنلا ىلع ذختت امنإ اهنأل ةدوجوم ةعجنلا

 اهناكم تينؤتساف ىداوغ وأ ةصرمح وأ كراوأ ةيشاملا تناك ولو « مصعاا ىلع كالت ال اهنأل اهب ةعجنلا اهبحاص فلكي

 نعرللا ريغ ن نم نوكي دق ضرما نأل نهارلا ىلع هل كلذ نكي مل هريغ عضوم ىلإ اه عجتني نأ نهارلا نهترملا لآسف

 اهلع ر 5 ان هن || فلك دوجوم ريغ ناك نإو « ءاملا كلذكو هريغ اهلادبإ هيلع نكي مل ادوجوم ىعرلا ناك اذإف

 ملامو نهر هلام نء ضبق امو انهر دبعلا ناك انهر هلام طرششو دبعلا لجرا ١| نهترا اذإف اهفلعي نأب عوطتي نأ الإ

 نك نم جراج سعب



 ا ١
 ىلع عجري | 1 عنك 1 ابجالعي ن را عوطتقف اذه هشأ اد وأ ارافق اقيوس همعطإ وأ هيمدق خرعي وأ مالغلا وأ

 نهترملل سيلف لتقت دق ىتاا رابكلا ةيودألا برشو قورعلا حتف لثه رضي وأ عفني اهجالع نم ناك امو هب نهارلا

 نم نهارلا عنع مل اضرأ نهرلا ناك اذإو هب هل دينا ندا نأ لإ نع تيطعو لعف نإو ةيادلا لو لا جالع ٠

 عني نأ امهدحأ نالوق قحلا لحم لبق عرزاا نه تبني ال منو هعد وأ قحلا ل اع لبق عاقب ىذلا عرزلا ابعرزي أ

 ىدعت اذإو قحلا لحم دعب اهيف تبيني ٠١ امعرز نم عرزلا نود ةعرزنم نفرألا عيب نيج ال نم لوق ىف نهارلا

 نإو هعرز كرت هاضق نإف قحاا لحم ىنأي ىتح هعزز علقي ل قحلا لحم دعب ايف تبنبام نهترملا نذإ ريغب ابعرزف .

 نأ الإ هعلمب زمأ عرزلا علمي 3 الإ همح ءافو غلبت ل نإوهعرز علق هلنكي ل هق> ءافو تغلبف ةعورزه ضرألا تعد

 ةعورزم ضرألا عب زاجأ نم لوقىف اذهو « اعوطتم ءاشنإ هعدب مث عرزاا علقينأ ىلع هقحب هنم امريشب نم دحم

 الف لجألا ءاج اذإ تثدحأ ام علقأ انأ لوقي نأ الإ امتانبو اهسارغ نم عنم و لاح اهعدز نم حا ال ىناثتا لوقلاو

 عنعي مل اهنم صنت الوأ اهيف ديزت رئيلا.وأ نيعلا تناك نإف ارثب وأ انبع اهيف ثدح نأ داراف ضرألا ةفر اذإو هعنمع

 لقأ هيف اناك اذإ ريصي نأب نيعلا وأ ربا عضوم صقن نم ضوع اهنم قبب امف نوكي الو اهنم صقنت تناك نإو كلذ
 لوقلا.نوكي. مث قحلا لحم ىّتح هيلع نفدي ال عززلا ىف تلق اك ورف هلمعب ىدعت نإو ( هننم كيف نارا 0

 ناك نإو هعنمب مل ابصقنيال ناك نإ ةنوهرملا ضرألا ىف ثدحم نأ دارأ اك اذكهو سارغلاو عرزلا ىف لوقلا هيف

 نهرلا صقني مل هلخدأ اذإ ناكف نهارلا هلخدي نأ الإ نهرلا ىف الخاد ايف ثدحأ امزوكي الو ىقبي ام هعنم اهصقني .

 ءىث لكو اهفيناركو اهديرج عطقي ىنعي ابمرصيو اهربأي نأ هعنع مل الحم هنهر اذإو هعنم هصقني ناك نإو هعنم مل

 ةيرسشلا ىف الخ هنهر نإو كلذ نم هب رضأو لحلا لكم عنميو انيب اصقت هنع صقن الو لختلا لتقيال اهنم هب عف :2: |

 ضرألا نمثل رثكألا نأ اومعز نإف لخنلاب معلا لهأ لثس نهترملا عنتماو هريغ عضومىلإ نهليوحن دارآف تال هنم

 نهنأل تام كرتولو نهضعب 'ٌلوح نأ لخنلاو ضزألا نمئارثك ألا نأ اومعز نإو نوليوجندل نك 11 لكم

 هلكلوحول نأ اومعز نإواضعب هضعب رضيال ام اهيف ىقبي ىتح ةب رمشلا نهلوح هتعفنم عنم وأ هلتق ضعب عم نهضعب ناك اذإ

 هنملوحم نأ هل امإو تبشال دق هنأل هلك هلوحم نأ ضرألا برل نكي ل تبشي ال دق هنأو ةبقاعاا ف ضرأالل انا

 ضرألا وأ لخنلا صقن كلذفف نكي ملنإف هققاسم لوح نأ دارأول اذكهو هلك كلهول ضرألا ىلع هليوحم ىف صقنال ام

 ضرألا نمثل رثك ألا ليقف تالخم ةبرعثلا ف تناك نإف كرتي ل امه وأ لخنلا وأ ضرألا صقن هيف ناك نإ كرت

 امولق كلذكو هلاحم انهر اهراججو اهعذج ةعوطقملا ةلخنلا عيج ناكو هعطقو نهارلا كرت « نهضعب عطقي نأ

 ول ىذلا اهديرجو اهرم نم كلذ ىوس ام ناكو اهعطق ةلخنلا برل نكي مل ةمئاق تناكول اهديرج نم ناك امو

 هتبثف ائيش اهنم علق اذإو نهرلا نم اجراخ ةلخنلا برل فيلو فينارك نم هعزن ةلخنلا برل ناك ةمئاق تناك

 نإ هل كلذ نكي مل اهريغ ضرأ ىلإ هجرخأ اذإو هيلع عقتو نهرلا نأل اهف نهر وهف نهر ىه ىّتلا ضرألا ىف

 ررضلا علقا نهارلل هلك اذه ىف نمترملا لاق ولو « هلام هعدب وأ انهرهنمت لعجبف هعسب نأ هيلع ناكو نمت هل ناك

 اذإو ( قفا ةلالاإ ) نهرلاب نمترملا قح نم رثكأ كلملاب نهارلا قح نأل هلع كلذ نكي ملا كلخت ند

 علقا هل نمترملا لاق ولو اهيف تدناه كلذكو نهرلا نه جراخ كختلاف الع ا اهف لال ضو هل :

 ال لاق نإف اريخ ضرألا ديزت اهنأل لاح لكب اهعلق هيلع نكي مل اعوطتم نهرلا ىف هلخدأ نإ لبق جرخ امو لخنلا
 مل نإو لخنلا علمي مل نمترملا قح لخنلا نود ضرأآلا تغاب نإف قحلا لحب ىدح اهعلق هيلع نكي مل نهرلا ى ايلحتا
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 وب اهتاعضاوتف نهارلا كلذ دري مل نإف اهلبحم نأ فوخ اه واخم الثث كلذ هل نكي مل ه.دختل اهذ>أ اهديس

 لهأ الو هريغ لج رديوأ هيدي ىلع نوكت نأ نه رملل دسلا طرشش ولو كلذ ىلع اريج العفي مل نإو لاحب ةأرما ىدي

 ةمالا دس ىلعو ابكل !ام ريغ لجر اهم ولحم ولحم نأ ادبأ زجأ لو ةقث ةأرما ىلإ اهت اهتجرخأ اهجاررخإ لأس مث امهنم دحاول

 هدب ىلع تعدو ىذلا ىلإ وأ نهترملا ىلإ ىوأتو ابفلع هيلعف فلعت ةباد هنهر نإ 000000 ةح اهتقفت

 ( انربخأ ) هبوكرو نهرلا تلح نهارللف بكرمو رد نهزلا ىف ناكاذإو اهبوكرو اهئارك نم ةبادلا كلام عنم الو

 ىبأ لوق هبشي ( قفا: تالاف ) بواحو بوكرم نهرلا لاق ةريره ىبأ نع حلاص ىبأ نع شم<ألا نع نايفس
 هبوكرمو هبواحت ىهو اهتبقر هلنأل اهربظو اهرد نهارلا عنمب مل ربظو رد تاذ نهر نم نأولعأ ىلاعت هللاو ةريره

 ردلا ريغ وه ىذلا نهرلاب نهرلا وه سيل ىذلا ربظلاو ردلا نه اهايإ هنهرب نهارلا عن الو نهرلا لبق تناك اك

 هيدي ىلع ةعوضوملا وأ نهترملا ىلإ ىوأتو اهجاتنو اهلح هلو اهبعر اهبر ىلعف ةيعار ةيشام هنهر اذإ اذكهو ربظلاو

 اهب عجتنينأ تيضر نإ هل لاقيو هل كلذ سيلف اهسبحنهترملا دارأو اهبعضوم بدجأف ةيداب ىف وهو ةيشام هنهز اذإو

 بدج ريغ نم ةعجنلا ةشاملا بر دارأ اذإو اهبر كلذ بلط اذإ اهب عجتني لدع ىدي ىلع ابعضت نأ تربج الإو اهر

 ن. ابلسربلكوفهيلعررضالو اهيلع ررضنم الإ هب اهتتهرىذلادلبلا نم ابجارخإ كل سيل ةيشاملا برل لبق ماقملا نمترملاو

 ةرورضنمالإ ابكلام ةرضحمو هب اهتنهتراىذلا دلبلا نماهلي وحن كل سيل هلليق بدج ريغنمةعجنلا نمترملا دارأنإوتئش

 ضرألا تناك نإو هيلإ ىوأت لجر ىلع اربج العفي مل نإف ةبدجم ريغ تناك ١١ رادلا ىف ميقي نمم امش نم ايضارتف

 ىلإ امهتعجم تفلتخاف تبدجأ نإف اهنم اهلقن ىلع امبنم دحاو ربح ملاهنم بصخأ اهريغو ةبدجم ريغ اهم اهنهر ىتلا

 انة

 0000 0 1 لإ[ لق ةعم/نوكست نأ نهرملا لأساو هفم نوكن نأ ةدشاملا ثر لّاَشف ب بدلا قا نيبتشم نيدلب

 ىذلا دلبلا ىف هيدي ىلع نوكت لدع ىلع اريج امفلتخاف اكراد تفاتخا نإو هيدي ىلع ةعوضوملا وأ نهترملا عم ىبف

 اهلسرو اهءاقر ىف نهارلا قحل هيلع بن مل ررض اهيلع هيف دلب ىلإ اعد امه-أو اهلسرب عفتنيل ةيشاملا بر هللإ عجتني

 اهفوصزأل هل كلذف هزجب نأ نهارلا دازأ 1 راق وأ 2 ر] فرض ادلع ةنشام دنع رت ]دور اهناكر ىف نعنللا قحو

 كلذ نوكي ام مي مل وأ هعبب نمترملا ماقو أ نكي مل وأ الاح نيدلا ناك ءاوسو جاتنلاو نبللاك اهريغ اهربوو اهرعشو

 0كوب وطاب وبال اواسوو سوو باكا
 انوهرم ابعم نوكيو زحمو ابعم نهر وبف اهنهر موي اهيلع ناك اذإ ابفوص نإ لبق دقو ( عيبراا لاق ) نبللا ىف ءاوس

 ةيشام وأ ةباد هنهر اذإو ( ىف لالا ) نهارلل ثدحعام نأل ثدحام :نأل فوصلا نم ثدحم ام هب طلتخم الثل

 اهي نأ هلف اهني نأ دارأف اناركذ اهنم هنهر ناكن إف نهترملل كلذ سيلف نهترملا كلذ ىبأو اهيلع ىزني نأ دازأف

 هفلعيو هي ركب نأ عن ىركيو بكر يام اهيف ناك ذإو اهعفانم كلعإ وهو ابيلع هيف صقن الو اهتعفنم ن 1 اهدار نال

 صقتني ةماالا وأ دبعلا نمت نأال هل كلذ سيلف امجوزي نأ دار اافادمأ وأ هوب نأ نهارلا دار أف ادبع هنهر اذإو

 نأل امهر دعي نأ عن ل نإ ريغص ةمأ وأ ادنع هنهر ولو ديعلا كلذكو اهيف ةديعو ةنيب اب ةدسقم نركو جيوزلاب

 برشو قورعلا حتف ىلإ هيف ناجاتحم ام امل ضرع ول كاذكو امهنامئأ 3 ك1 يام وهو امييف ةنس كلذ

 عنتما نإو هعنع مل ههبشأ امو بيرعتو غيزبتو جيدوت نم ةرطايبلا جالع ىلإ هب جاتحم ام باودلل ضرع وأ ءاودلا

 اذكهو هل كلذ سيلف نهارلا ىلع هبسحأو ابجلاعأ انأ نهرملا لاق نإفهيلع ربحت مل هريغ وأ ءاودب اهجلاعي نأ نهارا

 اهجالع نم ناك امو ابجالعىلع نهارلا ربي ملو اهجالع نم نهارلا عن نأ نهترمال نكي مل تب رجف ةيشام تناك نإ

 ةيراجلا طعس وأ افيفخ احسم نارطقلاب اهحسع وأ تيزلاب رحاا ريغ ىف اينهدب وأ اهحلع نأ لثم رضي الو عفن
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 وأ ةئالث وأ نيموي دعب وأ هدغ وأ هموي نم دسفي ام. لحرلا لجرلا نهر اذإو.لاث هبحاص هتمزاأ ©1)رارقإلا نك

 هناهتراب 2ك الف الاح قحلا ناك نإف ههشأ امو زوملاو ءاثقلاو خيطبلاو كلدتلا لدم سناب هن عفت الو ةريصق ةدم

 نهرلا هلإدسفي لجأ.ىلإ ناك نإو سأب الف دسفي الف هنلإ قانتي لجأ ىلإ .نهرلا ناك نإ نهارلا ىلع عابو

 الب هقح قحلا تبحاص ىطغعي تأ 012 أل ليق هعب 0 قعنم اعإإو هخسفأ ملو هتهرك

 نهارلا نأ وأ قحلا لحم نأ ىلإ هعبيال نأ نهرلا ىف اطراشن نإف عاببق هتعاض نم تومي دق نهارلا نإو طرش :

 بطرأا محللا لثم ةدم دعب حلصيام هنهرولو خوسفم نهرلاف ةداا كلت ىلإ دسفب وهو اذك موي ىلإ هع 1 تام نإ

 كلذ ندا ىح هسيست ني رمال نك و لاحم ههركأ ال ازئاح نهرأا ناك ههشأ أمو سس بطرلاو سس

 سيبيتلل حاصي ام سيستب نهترهل نذأي مل اذإ هداسف فوخ نهرلا عب اهلك لئاسملا ىف نهتراا لاس نإف نهارلا

 . هخسفأ مل نإو هنهر تهرك كلذكو نهارلا نذأي نأ الإ هل كلذ نكي مل هنم

 نهرلا ةدايز
 دلولاف تدلووتلبحف ىلبح ريغ وأ تدلوف ىلبح ةيراجلا لجرلا لجرلا نهر اذإو : هللا هحر ( قفا: لالا )

 ريغوأ تجتنف اًضاخم ةيشاملا هنهر اذإ اذكهو ابنم ثدحبام نود ةيراجلا ةبقر ىف نهرلا نأل نهرلا نم جراخ

 ناللا نال نهرلا ند جزاح ندللاف نيل اهمق هاش هنهر ول ةكاذكاو ندهرلا ند جراح جاتنلاف تحتنو 0 ضاخم

 ناك ابعاب اذإ نوكي اك ابعم نهر وهف اهنهر نيح ابف ناك اذإ نبللا ليق دقو ( عيرلا لاق ) ةاشلا ريغ

 دعب ثدح امث اهنهري موي ىليح تناك اذإ ةيراخلا دلوو اًصاخم تناك اذإ ةيشاملا جاتأ كلذكو اهمرتشا نيللا

 اذكهو نهرلا ن٠ اجراخ ىلحلا ناك ىلح اهلع ةيراج هنهر ولو ( ىف لالا ) نهرب سلف نإللا نم كلذ

 نمر مال ها ره ةقرعم لصأو لاق هر رحشلا ريغ ع نهرلا 0 ةحراد ةردثلا تاك تو اردش وأ الخ هنهر ول /

 وك ديعلا ا ادبع هنهراول اذكهو هريغ همه زيمتي دق امت ةنم ثتدحمامو هريغ نود نهرلا ةيقر ىف امح

 نأ رتل ننل نهارا هلك نعرلا تكا اتاللاو جاتنلاو دالولاو دبعلا ريغ هن اال نهرلا نم اجراخ تسكللا

 نمت هرجؤي نأ نم هديس عم الو نهز هبدي ىلع وبف هيلإ هعفدق اديع لحرلا لجرألا نهر اذإو هنع 0 سحب

 ليلا ناك اذإف هنيبو هني ىل> همدخم نأ هديس دارأ نإو اهرضح هتراجإ رضخم نأ نمترملا ءاش نإ ءاش

 نإ اذكهو نمر ,ىا| نذإب الإ هحا رخل هل 5 نحل ُ دليلا نم هحا د هدم كن نإو هيدي ىلع وه ىذلا لا ئوأ

 1 تام اذإو هتةفش نهارلا 1 ديعلا ضر. اذإو هئم هحا ردإ هل ع مل دلبلا ن نء هحا رد>إ نمر دارأ

 َلَجَر هلع ©59س شي الثل' ةقث ةأرها  يدن لع عضوتا نأ الإ ةماالا "نمر 0 نهمتراا نوذ ةكتلا“ اال نك

 نكي مل نإو مثدنع امتررقأ لهأ هيدي ىلع ةعوضوملا لجرال ناك نإف اهنهر نإ اهنهر خسفأ الو اهكلام ريغ

 اهبلع بغملا اهديس ربغ لحرلا تعيفااهر |مررزأ اهم هيد, ىلع ىه ىذلا ولحم ال نأ نهارلا لاَسَو ماشل ةَدَنَع

 دارأ .نإو اهلع بغت ةأرءاب اضارت تلقو ةأرءاب لجرلا ولخم نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأال

 ناك اذإو » لالطملا لعلو ني ال طقس امفو انيدبأب ىلا لرطألا ذك < ميا هتمزلأ را رقإلا ناك اذإو : هلوق )١(

 . ها ررحو « خاا هتمزلأ امهدحأ نم رارقإلا ؛

 ٠ نود ءاب اا 1 رف ةمجع م ناغب لوصألا اذك «املعبغت , هلوق و(بغملا جدعب هل وف دك تغيالثل : هلوق (؟ (

 . ةححصم ظهأ هررخو ىرخأ دعب هرم ىلأ انيلع «بغأ» نم ةددشم ةدحوم ءاسب ( بغملا ) ةغللاو ىنعمال بسسانملاو طقن 5



5350 : 
 ' جاتنلاو ةرمثلا ىف نهرلا ناك نهر تجنن اد نأ ىلع اهعم جاتن ال ةيشام و 0 قرا اهرع ن٠ جرخ ام نأ ىلع اهف

 لجرلا نهرب نأ زيي نأ ملعأ هللاو همزا ةرمثلا ىف اذه زاجأ نمو الؤهجم ًائيشو امولعم ًائيش نهرا هنأل ًادساف

 ' ةشام وأ لحن نم ىل ثدح ام كنهرأ لوقت نأ همزلو ماعلا هتيشاف تجننن امو ماعلا هل“. تجرخأ ام لجرلا

 وبف ائيش ةرمثلا نم ذدَحَأ نإو دشاف نهرلاف اذه ىلع هنهمترا نإف زوم ال اذه لكو ةيقام دالوأاوأ ل ةرغا وأ

 ةشاملاو لخنلا ف نهرلا دسفي الو لثم هل نكي مل نإ هتميق وأ ةيشاملا دو كلذكو هلثم دري ىتح هيلع نومضم

 رمح قز وأ ادبع وأ ارح امهدحأ دجيف نيدبع هنهري نأ زاجأ نم لوق ىف ابعم طرش ام داسفب اهاعأا حل ا

 اذإف فلتمال عوببلا ف دسقت مك اذه ىف دسفي هلك نهرلا نأ رخآ لوق اهفو هعم دودرملا دريو زئاجلا زيحف

 نيلوقلا مصأ وه لاقو عيرلا ذخأ هبو اعم ادسف زئاج ريغ رخآلاو زئاج امهدحأ نيئيش نهرلا ةقفص تعمج

 هنهر زوجمال هعب لال ام لك كلذكو هل نمت ال هنأل زج مل ابك الجر لجرلا نهر اذإو ( قفا لالا )

 نأل نهرلا زاج تغبد ام دعب اهايإ هنهر نإف زحم مل دعب تغبد ولو نهرلا زحم مل غبدت مل ةتيم دواج هنهر ولو

 اثلث وأ افصن .هيمسإ ىتح زحب مل اف هقح نهرف اراد بيغ ةثرو عم لجر ثرو ولو لحم لاخلا كلت ىف ابعب

 دنع قحلا تان مل نإ هنأ ىلع 0 اجرلا نهر اذإو زاج نمترملا هضبقو كلذ ىمس اذإف مبسأ نم امهس وأ

 نهرال اذه نأل لاق امب هل اعب نوكي الو ءامرغلا ةوسأ هيف نهترملاو خوسفم نهرلاف نهترمال عبب نهرلاف هلحم

 هلاحم هقح ناكو نهترملا هنمضي مل لجألا لح لبق نهترملا ىدي ىف كله ولو عيبلا وأ نهرلا زوجم اك عسب الو

 نيب اصصح هتميق تناكو هتميقب هنمض هيدب ىف 0 اء دعب كله نإو دسافلا الو حيحصلا نهرأا نمضيال اك

 قحلا ل لبق اهف ىنبف اضرأ طرم“لا اذه هيف. ىذلا نهرلا اذه ناكولو دساف عسب هيدي ىف هنأل قحلا لهأ

 اولا ل كل امان ولو علق كلذلف,ءانبلاب هل َنْذوَي نأ لبق ناب ناكف اعد هلعخم نأ لبق ىنب هنأل اهتم هءانب عاق

 هجر نأ هل سلو امنه هجر أ ةعااق ةراعلا ةم.ق ةعقبلا باص ىطعأ ىّته رمع ىذال ةراغلاو اهنهارإ ةعقبلاف

 اهئاق هتميقب الإ ةعقبلا بر نذإب هئانب ن٠ جرخم الو دسافلا عيبلا ىلع هنذإب ناك هءانب نإل ةراكلا ةعف 2

 رثك أ وأ نيتنس وأ نيموي ىف نالف كننم ىرتشا وأ كنم تيرتشا ام لك لاق مث عاتملا لجرلا ىلإ لجرلا عفد اذإو

 كلذكو مولعم قم امولعم نوكي ىتح نهرلا زوم الو خوسفم نهرلاف هب نوهرم عاتملا اذهف نبألا ىلع وأ

 عم هب نوهرم عاتملا أذهف قح نم ىلع كل ناكام لك لاق هريغ وأ هسفن نع ةرمثعب انهر هلإ هعفد ول

 نكي ملو املع ضبق ىلا ةمولعملا ةريثعلاب انهر ناك هب كل نوهرم اذهبف قح ن. ىلع كل راص ا كا فر

 ىف عوفدملا ىدي ىف عاتملا كله نإف هب ن هرلا عفد نيح مولعم ريغ ناك هنأل نالف ىلعو هيلع هل راص امب انوهر»

 خيحصلا نهرلا نمضيال اك ةنلك نوهضتت رثغ وف.دعب وأ ءْئش نالف ىلع هل نركل رإ كش هم ىربشل نأ كيف هندي

 رادلا تناك نيفلأب انهر رادلا لعجف افلأ ةنم دادزا مث فلأب اهنهر راد هيلإ عفد هنأ ولو كله اذإ دسافلا الو

 لوألا فلألاب نهترملا ىدبف رادلا تعبب نيد هيلع ناك نإو ةرخآلا فلألاب انهر' نكت ملو ىلوألا فلألاب انهر

 هل حصي نأ دارأ اذإف اهاوس مرغال ناك نإ لام ىفو رادلا نم ىف ةرشلالا) كلل ا لا« ضاخو' ناذلاا نع نم

 مث فلأب اهابإ هنهز ولو نيفلأب ةنوهرم نوكت نأ فنأتسا مث لوألا نهرلا خسف نانلاب انهر رادلا' نوكتت نأ

 اذإو نيفلأب --- نهر اهق ددحم و خوسفم لوألا نه 01 ١ نأل رم را يل امته أ نفلأب 0 م ىلع 0



--- 

 لوقلاب انهر نكي مل هابإ هضبقأو , مضعب ءاشف تّئش ىديبع ىأوأ ثكش رود 51 كتنعر لاق واو نش اش ١

 نيعب تسل ىكشلا نآل انهرنكي م مل اهايإ هضقأو ةفورعم هل راد ىكسالج رج رنهر ولو انهر هف دد# ىتح لوألا

 ىبكس كتنهر لاق ولو نهرلا ىلع ررض هيف ناكو سباحلل ةعفنم هيف نكي مل نكسا| سبح ول هنأو ةسيتحم ةعاق ؟

 ىنكس كنهرأ لاق ولو نوكي الو نوكيو رثكيو لقي هفرعي ال ًائيش هنهر امنإ ناك هءارك ذخأيو هيركي ىنعي ىلذي
 اذه ىلع نكس نإف هنمشب الإ هنم نهترما عفتني لل ام نهرلا نأل انهر الو ازئاج ءارك اذه نكي مل هنكسي ىنعي لنك

 ن٠ كتنهر دق رخآ لجرل لاق مث لجر نه هلهرذ دبع لحرا ناك ولو نكس ىذلا كسلا لك | طرمشلا

 ضرب مل وأ رخآلا نهتراا هضبقف دبعلا ٍلسو لوألا نهترملا كلذب ىذرو هقح نع لضف ام انالف تنهر ىذلا ىدبع ١

 دبع نم اهولعم ًاءزج الو اعبر الو اثلث ةنهرب مل هنأل ضقتنم نهرلاف هذبقي مل وأ نهرلا رخآلا نهترأأ ضق دقو
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 لوألا نهترمال نهر وهو اذه ىلع نهرلا زوجي الو نمثلا نه وه كالو دبعلا ند وه < ىرد. الام هنهر ائإو ١

 لعقف ةرخآلا ةئاملاب انهر ىلوألا ةئاما نع لضفلا ىل لعجا لاقو ةئام هداز مث ةئاع ادبع الجر لجر نهر ولو

 نهترا دبعلا نأنهارلا رقأ ولو البق ةلأسملاك ىهو ىرخألا ةئاملاب انوهره نوكي الو ىلوألا ةئاملاب انوهره دبعلا ناك

 كلذ ايعداو هايمسو امهق+ اعم دبعلا انمترا نيلجرلا نيذه نأ وأ نهتراا كلذ ىعداو ةدحاو ةقفص ىف اعم نيتئاملاب

 هنهرف ةئام لجر ىلع لجرل تناك ولو لاق نهرلا زحي ملو لبقيمل نهر دعب اًنهر ةتهر نا رثأ اذإف َكلَذ 2 اك

 ر ىلع هل ناك لجرك اذهو زئاج نهرلاف هايإ هضبقأو رادلا ريغ انهر هدازف انهر هديزب نأ هلأس مث اراد اهب

 اراد الجر نهر الحر نأ ولو امملق نيتلأسملا فالخ وهو 5 نهرلاف هايإ هضبقأو انهر هب هنهر مث نهر الب قح

 فاأب :نهارلا رقأف اهاوس فلأو فلألا هذه نيفلأب ةنيبو هنيب نهر رادلا اذه نأ هرغلحر 0000

 رقي مل ىتا فلألاو نهرلا بر لوق لوهلاف نهارلا ركنأو نهر الب نهمترملا هل رقملا نهرا ىعدلا اذل |

 هذه. نأ رتأ نمترملا ناكولو هب رقأ ىذلا نهرلاب ىلوألاو نهرلا اذه ىف نهراالب هلع نهرا اف

 ةكفلالا تكف رارتإ ههزل هل رقأ ىذلا نيبو هنيب همساب ىاا فلألا نأ ىلإ كلذ سنو لجر نيبو هنن نادل

 ىلع هريغ لجرل قالا كلذف هريغ لجرل قحلا كلذ نأ زقآف قح لحجر لع هل لج 25000
 هيف امم نهرلا ناكىضرو نهترملا .هضبقو هيف امب هكتنهر دق لاقف اقح لجر ىلإ لجر عفد ولو هب رقأام

 ةمقال 3 هف ناك و و ةبق نك ملول تيأر أ هقام ىرديال نمرملا نأ ل نم احسفنم ءىش هيف ناك نإ ش

 5ك ولع الإ دو نهرلاو مل ا نكي ملأ نمت اذ ًائيش هيف نأ ىرأ انأو هتلبق : نهترملا لاقف هلا

 0 لاق و[ مف اه .نودا قل 2000 عاتملا نم هيف امب تيبو اهمف امي ةطيرخو هيف امي بارج'

 رابخلاب نهترملا ناكو هفام نود ىمسام لك كلذكو هيفام نود تدبلا كلذكو اًنهر قل 05 1 مد و

 نأ ىناثلا لوقلاو نيلوآلا دحأ ىف اذهو هف ام نود قحلا ناهترا وأ هيلع ناك نإ عببلاو نهرلا خسف ىف

 رهاظلا نأل اهف ام نود لوقي نأب الإ اهبف نهرلا زوجم الف ةطيرخلا امأف لاح لكب خوسفم هيلع ناكنإ عيبا

 نهر ولو لاق اهفام نهرلاب داري امإو امل ةمقال نأ ةطيرخاا نه رهاظلاو ةمرق امل نأ تيبلاو قحلا نم

 ناك نإف ناك فيك وأ ارسب وأ اعلط ناك نهرلا ن٠ جراخ رمثلاف رمثلا مسي ملو ارمثم الحم لجر نم َلجَر

 كلذكو ىرت نيع هنآل لختلا عم نهر وهو 0 وبف لخنلا عف نمترملا هطرتشاف هريغ وأ نآأك اعلط جرخ دق

 هل دبال امب مايقلاو هيقس نهارلا ىلعو غلي قح هلخم ىف هكرت هلو نهرلا زاج ىؤرو جرخ ام دعب رمثلا نهترا ول

 ةرم ال الخم الجر لجر نهر ولو هنهر اذإ هدبع ةقفن هيلع نوكي اك هب الإ هرجش ىف حاصيو هب الإ تبثي ال ام هنم

 (مس ؟١م) ْ
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 اهكر ةباد اكس اراد تناك نإ نهرلاب نمترملا عفتني نأ ىلع نهراا ىل>رلا ل 0 هر اذإو عيبلا خسفي وأ

 هل طربش الو نهرلاب هرارقإ وأ عيبلا خسف ىف رايخلاب عئابلاف اذه ىلع هنم ىرتشا ناك واو لطاب نهرلا ىف ط

 رخآ لوق اهفو ( عيرلا لاق) نهرلا ال تلطب نهرلا عم ةدايز طرش هنأل نهترملا ءاش نإ نهرلا اذه دسفن الو هف

 الخرلا نهري نأ ساب الو ( قفا: ةلالاف ) امهحصأو هو لاح لكب ضقتنم عييبلاف طرشلا اذه ىلع ناكاذإ عيبلانأ

 : هنم ةقرفت سْيِل اذه نأل ريغص دلو الو ةمألا لجرلا

 دل ةفتافلا نهرلا

 نكي مل زجولو زجعي نأ لبق هيتاكم لجرلا نم لج ىلا نعان نأ دسافاا نهرااو :هللا هحر ( قفا: ةلالا )

 | اا نم لوق ىف ادساف نهرلا ناك هدلو مأ هنم نمنرا ولو هزجي دعب هشقن انهر هل ددجب قح نهرلا

 | رادلا هذه كتهرأ لوقف كلعال ام هنم نهتري وأ ريزتخلاو ةتملاو را لثم هعب هل لحال ام لجراا 0

 ةتيرتشا ىنأ ىلع هايإ هضبقيو ةراجإب. وأ ةيراع ىدب ىف وه ىذلا دمعلا اذه وأ اهايإ هذبقيو نك اس اهف انأ ىتلا

 لبق ةعب زوجت هل كلام نهارلاو اعم هيف ضبقلاو نهرلا دقعني قح انهر ءىث نوكي الو انهر نوكي الف هيرعشلا مث

 ةارمألا عمتج قح انهر نكي م هنهر زوحم وهو هابإ هضقأ مث هنهر هل زوج ال وهو نهرلا دقع ولو هعمو نهرلا

 زوحتالف لوألا نهراا نم ةجراخ ىعو اهايإ هضيقيف اهف نهرلا خسفني مئنهرىهو رادلا هنهري نأ لثم كلذو « اعم

 دا 02 الو نهارلا رثخا اكلم وأ لجرل انهر نوكَت نأ نم ةجراخىهو هب اهذبقي اهر هل ثدحم ى قح اف نهرلا

رك ذ؛هلعىذلاكلذل لق .٠ لجروىلع هلقحر 8 الحر اد
 ةعاق نيعب تسلقوقحلا ر راك ذإ نأ هلم ل ملوأ ال 

 تر

 زوجب الف اككمتسل اهنعب ةمذلاو هلل شلاف قحلا هلعىذلا ةمذفف قم“ ةدابشىه اعإ و نهترملا اهنهربق نهارلل

 وكلا رك ذ هلع ىذلا ىضق نإ تءأرأ هرم مب مل نمو نبدلا عب زاجأ نم لوق ىف اف نهرلا زوجي نأ ملعأ ىلاعت هللاو

 هئاضتقا الو هل هخسف ربغب نيدلل نهترملا نهر خسفنا هنم ءىرب اذإف ؟ نيدلا نم أربب امأ هقح قحلا بحاص نوهرملا

 هتنىصسا اف هنهر لوحتيف ليق نإفنهترملا رمأ ريغب هخسف نهارلا ىلإ نهر نوكي نأ زوجي الو هنم هئاربإ الو هقحل

 ىلام كنهرأ لاقف بئاغ لام هل ناك اذإ وهو امولع. الإ زوجي ال نهرلاو الام ةرمو اباتك ةرم هنهر اذإ وبف لبق

 نم لجر نهمنرا ولو هتابج عيمج نم دساف وهو هانإ هنهر » نيح ضورعم ريغ ناك لاماو ضيق قح زجم مل بئاغاا

 نعر كل تنمترا ىذلا دبعلا ف قح لاق وأ نهترا ىذلا دمعلا اهنجأ الجر نهر نمرملا نإ مث هضبقو ادبع لجر

 هقيثو نهرلا اذه لءج هكلام ةمذ ىف ءىث هل إو نهترا ىذلا دبعاا كلعال هنأل , هيف نهراا زجب مل هايإ هضبقأو

 خسفني امأ نهترلا هنم هأربأ وأ قحلا لوألا نهارلا ىدأ نإ تيأر وأ ؛ اذه قنع نم.خسفنا كلاملا هادأ اذإ هنم

 ادبع نهر هنأ عم ًاذإ ادبف لبق « هناكم هضبق اذإ انهر هيف ناك ىذلا قحلا نوكسف لئاقال لاق نإف ( لاق ) ؟ نه

 هسفنل ادبع الحر لج + هر ول تءأرأ رخألا نم رم لا اًضر الب ريناند ىف قرخأو درع قةر ,ه نهر هكلع ال

 رلا

 اذكه اذه ناكاذإف هل اذه سيل لاق نإف ؟ هل كلذ ناك أ ان رثك أو هنم اريخ دبعلا ناكم نهترملا ىطعي نأ دارأ مث

 هيف هلام هنهترم نطق مل نإو نهرلا نم جرخ هنف ام ءاضتقا اذإ هنأل هل انهر ناك نإو هريغل ادبع نهري نأ -

 ادبع دجو وأ هل دبع هيلع علطق ىراد ىف هتدجو دبع ىأ وأ ىلع علطي ىل دبع لوأ كتنهر دق لجرل لجر لاق نإو

 ؤلؤللا نم فدص نه جرخ ام كلذكو هنيعب ءىث ىلع دقعني قح نهرلا زوحال خوسفم نهرلاف هايإ هضبقأت هراد ىف

 نوكي ام دع انهر هل ددحم ىتح خوسفم هلك اذه ىف نهرلاف ءهيف رك ال وهو رمثلا نم ىطئاح نم جرح ام كلذكو



 وا 1 1
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 اقتع ريبدتلا نكي ملو هعب نير < نكي مل رييدتلا نم اساس دبعلا ناك ول َلِحأ ىلِإ ناك قحلا نأ قحلا لحم لق

 نهر ولو ذئنيح حلا نوكيف قحلا لحب ىتح هنم ةميقلا دْخأ تكرتق لطب, نأ نكمي ناكو كلت هتعاس اعقاو

 نإو ثلثا نم ريدا قتع هنم هقح قدا كحاصإ ضعي ءافو هل ناك نإف ريدملا م نهارلا تام مث ةريد مث هدبع لحر

 ىقبام ثلث قتع لضف هنم لضف نإف قحلا ردقب ربدملا نم عبي ربدملا الإ الام عدب ملو هنم هقح ىضقيام هل نكي مل

 دعلا نم هل عسب و هتيضق هقح ضعب قحلا بحاص ىضقيام هل ناك نإو هقح قحلا بحاص ءاضق دعب ريدملا نم

 هل ادبع الجر لجر نهرولو ( ىفاةتثلإلاف ) ثلثلا ىف هنم ىقسام قتعو هنيد نه ىقب ام ردقب ربدملا نهرلا

 هنم الاح 27 وأ ريدملا لاح ىقاذهو هف ىذلا قتعلل اًحوسفم نهزرلا نك ةنس نم رثك او[ ةش الإ: 0

 هنهرن دبعأ ا ىف لوقلاك هنف لوقأا ناك ةنس ند 1 ةنس لإ ٠ ةعمعأ 35 هنهر ولو « لاح هيف نهرلا زوحمال

 ىلإ جكحلا نهارلا عفري لولو « هنهر ام كلت مل هنأل لطاب نهرلاف ادساف ءارعش هارتشا ادبع هنهر اذإو 6 هربدب مث

 البقتسم انهر هيف اددجب ىتح اممل كلذ نكي ل لوألا نهرلا ىلع هرارقإ دارأف دعب دبعلا كللع ىتح كاخلا

 كلذ دعب مع مث نهنرملا هضبقو تيم لجرل وأ ىح بئاغ لجر) ادبع الجر نهر الجر نأ ولو حيحصلا كلا دعب

 زوحم ال اخوسفم نهرلا ناك نهارلا هلق ولو هكلع الو هنهر هنأل خوسفم نهرلاف نهارلل هب ىصوأ تبا نأ

 نمترما ىلعو انهر ناك .كلع وهو هابإ هنهر نهار اا نأ نر ,للا ىعداو ةنيب مقت لولو هكلع وهو هنهرب 0

 اخوسفم نزلا ناك مث هكلعي وهو هنهرام نهارلا فلح نيميلا نع لكن نإذ ةكلع .وهو الإ هنم هنهراه نيميلا

 ايش وأ ازه وأ الخ نوكي نأ ىلإ لاح نإف هلاخم اريصعىتقبام ازئاج نهراا ناك اواح ازيصع.الجر لحر نهر ولو

 حصف اضيرم وأ بعلا هنع بهذف ابيعم هنهر وأ بيع هلخد مث هنهر دبع< اذهو هلاح نهرلاف هريثك ركس ال

 هنأل خوسفم نهرلاف هعبب لحال اركس» ريص, نأ ىلإ لاح نإو هنيعب نهرلا ندب نأل هلاح ريغتب ريغتيال هلاحب نهرلاف

 احلم وأ الخ نهارلا هبف بصف اريصع هنهر ولو دبعلا تافث ادّبع هنهر ول وبك هعبب حصي ال اهارح ريصي نأ ىلإ لاح

 نم جرح الخ راصف ءام وأ احام وأ الخ نهاراا هيف :بص مث ارمح راص ولو هلاحب انهز ناك الخ راصف ءام وأ

 نإف:ىمدآ لمع تدك اذإ ذأ ملعأ ىللاعت هللاو ىدنع رخلا لحم الو هكسلمت هكلامل لحم لو ارمُح راص نيح نهرلا

 ةعنص ريغب الخ دوعي مث ارمح دوعي هبسحأ الو هلاخن نهر وهف ىمدآ ةعند ريغ نم الخ راص مث ارم ريصعلا راص

 نع هبالقنا نوكيو الح ناك نأ ىلإ اريصع ناك نأ نيب امف هفرصت ىلإ رظني الف الخ لصألا ىف نوكي نأب الِإ ىفذآ

 ناك اذإ هريص» يح هكح نو 5 مث اهريغ ىلإ ىلوألا ةوالخلا نع باقنا ا اهنع بلقنا ةلزنم ةضوملاو ةوالحلا

 ارمح هيدي ىف راص مث هضبقو هايإ هنهرف هنبعب اريصع هنهرب نأ ىلع نمترملاو نهازلا اعبابت ولو ىمدآ ةعنص ريغ

 هّحسفب نأ هل نكي مل تا ادع هنهر ول 6 نهرلا كاسل عييبلا خسف نأ عئابال نكي لو انه نم 0

 هل متي مل هنأل رابخلا هل ناك رمح هتعاس ن. وه اذإف « هابإ هنهرف ريصعلا اذه هنهرب نأ ىلع اعيابت ولو دبعلا توم

 ار ةسهر لب نمرملا لاقواءاا رمح كيدي ىف داع مث اريصع هكتنهر نهاراا لاقف ريصعلا ىف افلتخا ولو نهرلا

 ىرتشملا لاقف هلثم ثدحم امنع هب دجوف ادبع هعاب راك تدع اذه نآل ن :,هارلا لوق لوقلا نأ امدحأ نالوق اهمفف

 نهر الو رجا قارمب لاق لوقلا اذه لاق نمو هني عم هلوق لوقلا ناك كدنع ثدح عئابلا لاقو ٠ بيعلا هبو هينتعب

 رخا نآل لاحم هناهترا لحم ًائيش هنم ضبق هنأ هل رقي مل هنأل نهترملا لوق لوقلا نأ ىناثلا لرقلاو ؛ مزال عيبلاو هل



1 

 نينس عبرأل كلذو ءاسنلا هل دلت ام رثك ل دوب تءاج نإ ىدنع كلذكو ىطيوبلا بوقعي وبأ لاق ( عيب رلالاق )

 تءاج نإو ( قفا لال ) اضيأ ىلوق وهو : عسرلا لاق نهرلا لبق ءطولاب هرارقإ ناك نإو دلولا هب قحلأ

 ا اهععأ وأ اهم اهدس رازقإك ناك ءطولاب نهارلا رقاق رثك أاوأ .نهرلا نإك مون نم رهشأ ةتسل داوب

 عج ىف نمترملا رمي ملولو هل دلو مأ ىبف ابكلم ىتهو هرارقإب رح دلو اهدلوو دلت ىتح عابتالو املا نهر

 لبق لاق ام ناكل « نهارلا انفاحأ فاحم مل نإو « كنهر نهرلا انلعج تفلحو تركنأ نإ لبق ركني لو لئاسملا

 نورملا فلحم ملف ةيانجم اهيف رقأ نإ كلذكو هل دلو مأ اهنايا:ةيراخلاو قلاب جرهرلا نم نهرلا انحرحأو كنعر

 وه لاق مث تضقو اهنهرف ةمأ ىرتشا ولو هيلو وأ هيلع ىنلا فلح اذإ هنم اهب ىلوأ هيلع ىلا ناك هماع ىلع

 1 [هذ-] نالوق اف ناك اًدساف طرشلا كلذ ىلع؛ءارسشلا ناك هنأ رك ذف طرش ىلع ىنم اهتيرتشا كنإ : عئابلا وأ

 وأ لجر نم اهبصغ هنأ رقأ مث اهنهر ول اذكهو نهر ام كل مل وهو كلع ام الإ نهريال هنأل خوسفم نهرا

 زئاج نهرا نأ : ىتاثلا لوقلاو « نامي هل رقملاىلع سيلو ني نيميلا نهارلا ىلعو نهرلا لبق اهاإ هعاب

 نإَف اهمق هنم اهيصغ 'هنآب هل رقأ ىذلل:مرغي نأ امهدحأ نالوق. هب رقأ امفو . نهرلا داسفإ ىلع قدصي الو هلاخم

 هايإ ابعاب هنأ رقأ ىدلل اعبي هلإ تعجر اذإ تناكو ةميقاا دريو ءاش ن 00 030 ىذلا ىلإ تعئد هلإ تعحر

 نهرولو ( قفانةلالاف ) نيلوقلا ح أ اذهو عيرلا لاق ادساف ءارسش هنم اهارتشا هنأ رقأ ىذلا ىلع ةدودرمو

 ابات نإف ناباتتسيو اححص اهف نهرا ١ ناك نهمرملا اهرضق أو مالسإلا ن كا |دترإ دف هنأ وأ ادعاالحر لِحَر

 مقأ دح امهيلع ناك ول اذكهو اعطق اقرس اناك ول اذكهو التق نإ التق قيرطلا اعطقاناكول اذكهو ةدرلا ىلع التق الإو

 قحب سبل امهيلع ىلاعت هللا قح اذه نآل. لاخ لطع.وأ دحلا» مينغ طقس نافلتال, هلك اذه" 2< نهرلا لغ امو

 انج دقو امهنهر ولو لاح نهرلا نم اجرح 1 هرلا دعب ترك ايش انتأ ول !نككهر مماقر ىف ىمد دال

 اهيف عيف ةللق ةبانجلا تناك وأ اهدس اهادف وأ اافعأ نإف نهارلا ديسلا نم امهم ىلوأ ةيانكلا بحاص ناك ةيانح

 اضبقو انهر اناك ولو نهرلا ناك نيح نمترملا نم امهب قحأ ناك ةيانجلا بحاص نأ لبق نه نهرب اسيلف اهدحأ

 اناك اهبيف عيبلا نم ائرب هجو ىأ وأ حلص وأ هيلو وأ هيلع ىنحلا نم وفعب ةيانجلا ن نم ائرب مث نهرلا دعب اينج مث

 مث هدبع ربد الجر نأ ولو « امهنع طقس دق امهءاقر ىف قحلا نأو احيحص ناك نهرلا لصأ نأل امها نقراا ىلع

 ريغ نهرلاو قتعلا طقس الف نهرلا لولح لبق لاحم عقيب دق اقتع دبعلل تبثأ دق هنأل اخوفسم نهرلا ناك هنهر

 كلذكو ازئاج نهرلا نوكي نأ اهدحأ نالوق ابيفف هنهر مث ريبدتلا تلطبأ وأ ريبدتلا ىف تعجر دق لاق نإف زئاج

 رييدتلا ف تعجر دق نهرلا دعب لاق ولو ازئاج نهرلا ناك هنهرأ نأ لبق ريبدتاا ىف تعجر دق نهراا دعب لاق ول

 نأ هل سيلو زئاج ريغ نهرلا نأ ىناثلا لوقلاو رييدتلا ف عوجرلا دعب انهر ددحمب نأب الإ تش, مل نهرلا تيثأو

 هنأل هنهر زاج « هنهرف ةناث هكلم نإو ريبدتلا لطببف هريغ وأ عيب هكلم نم دبعلا جرخم نب الإ زي ذدتنا ق عجري

 اذكهو عقي نأ لبق هكلم نم دبعلا جس رخم نأب الإ لظنأل ةناغ ىلإ قصك" اذه نوكيو لوألا تلللا نش ةكلم

 هربد مث ادبع هنهر ناكولو اذكه ناك هنهر مث رح تنأف رادلا تلّحد نإ لاق ولو تاقوألا نم تقو ىلإ قتعملا

 ةميق هطعأ وأ هقح لجرلا ضقاف ريبدتاا تابثإ تدرأ نإ لاقي م قحلا لحم ىتح افوقو» ريبدتلا ناك نهرلا دعب

 قحلا لح دعب ريبدتلا ىف عوجرلا تبثأ نإف هعيدت نأب ريبدتلا ىف عجراف هدرت مل نإو هقح نم ءاضق ربدملا دبعلا

 هنم ةمقلا ذدحآ نأ ىنعنع امئإو هقتح لجرلا ىضقي قح ربدملا دععلا عيب اهدحن مل نإف هلإ اهانعفدف هتمبق كنه ان ذخأ
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 دبعلا نع ةيانجلا ةيانجلا ب هر للك! كاذكو خوسفم لطاب نهرلاف نمترملاو ندا "ام

 نم امهءاقر ىف قحب ىلوأ ناك ةيانجلا ىلو نأل اخوسفم نهرلا ناك ءىث ىلع امهنم امهديس هحلاص وأ ةمألا وأ
 قح اميكلام نم امهءاقر نمثب ىلوأ ناك اذإف هلام ةمق وأ هتيانج شرأ امهءاقر ىف هقح ىفوتسإ ىح اميكلام

 نكي مل افولأ نايوسي امهو ارانيد ىوست ةيانجلا تناكولو امهنهر امبكلامل زحب مل امهباقر ىف هقح ىفوتسي

 نهرلا زوجم الف هريغ سهرلا دعب امهنهر مث ءىشب امهتهر امبكلام نوكي نأ نه رثكأأ اذهو انهر امهنم لصف ام

 امبكلام نم هب قحأ وه ىذلا لوألا نهترملا امهبحاص قح ىلع قح لاخدإو امهعبب نود لوح هنأل ؛ قاتلا

 هلي ل وأ « ةيانْلا نع لضفي ام كنم نهترأ لاق وأ ء اهب هملع لبق وأ ةيانإلاب هملع دعب ”نهترملا امهنمت را ءاوشو

 نم لضف الو لاحم ندر امهءاقر ىفو امهناهترا زوجم ال كلذكو لاحم ةيانج امهءاقر'ىفو ؛ نهرلا زو الق

 رادلا نألرخالل انهرنكست مل هريغ اهنهر مث امهرد الإ اهايإ هاضقف ةئاعب ارادوأ ادبعالحر لجر نهر ولو لاح نهر

 رقأ مث نمترملا امهضبقف ةمأ وأ ادبع الجر لجر نهر ولو « رثكي وأ لقي هصاقتنا كك ىردب الأنا لصق دق ككل

 قحم رقي هنأل نهارلل لوقلا نأ هدأ نالوق اهيفف ةبانْلا ىلو كلذ ىعداو ةيانج نهرلا لبق ة انج امهنأ نهارلا

 نهترملا ركنأو فلح اذإف هنهر لبق ةيانجلا لع ام نهترملا فلحب ليقو نهمترملا نيد نم هتمذ أربتالو هدبع قنع ىف

 نأ امهدحأ نيلوق نم ادحاو هنهرب نأ لبق قع نأ نهارلا رارقإ ىف لوقلا ناك هنهر لبق ةيانجلاب رقي ل وأ

 لبق نم امهدحأ نيلجرا نيقح دحاو 20 ىف تلاع اهنا ل نإو ءىش هلام نمادخحو الو نهر ديلا

 ادنمع وأ طخ تناك نإ هدس رارقإب هتبقر ىف ةيانجلاف هل وهو نهرلا نم كفاذإو نهزلا لق نك 1 ا

 ارسوم ناك نإ هنأ ىناثلا لوقلاو « اهم رمي مل اذإ دبعلا ىلع هلوق لبقي مل صاصق اهيف ادمع تناك نإو اهيف صاصق ال

 ىنلا ىلع هفلتأ اقح هدبع قنع ىف نأب رقي هنأل هيلع ىنحلا ىلإ عفدف ةيانجلا وأ دبعلا ةميق نم لقألا ديسلا نم ذأ

 هلا نهر وهو ةيانجلا وأ هتمبق نم لقألا نمضي ليقؤ رسوم وهو 5 دقو هذمع قتعأ نك ناكو هايإ هنهرب هيلع

 ناك نإو نهترملا ىلعال هللع ىلا ىلع فلتأ اعإو نمترملا لع قدصم ريغ وهو نهرلا جر نأ زوحب الو

 ىفف عيب نهرلا نم جرخ نإو هقنع ىف ةيانْلاف كلم ىف وهو نهرلا نم جرخ قمو هلا نهر وهف ارسعم

 هيلع د ىلو فلح نادبع ن 5 رااو نهر || لش امهانح ىلع دهاش دهش ولو ةيانحلا وأ هتمبق نم لقألا همس ةمذ

 انهر 5 ند نكس 4 00 م © هتبانح هيلع قل قاوتسلا 35 نهرأا نم امهم ىلوأ ةبانحلا تناكو هدهاش عم

 قح ىلع فام الو هريغل امهاقر ىف ةيانجلاب قحلا نأل هل كلذ نكي مل اينج دقل فلحم نأ نهارلا دارأ ولو امهناكم

 زتاج هرارقإف نهرلا لبق هيف نهرب وأ لجرل ةيانحن وأ هقتعب رقأ تح تس
 ع 82

 هنأب نهارلا رقأ مث نهترملا هضبقو دبعاا هنهر ولو ضبق اذإ هيف نهرلا متي ام ! نهرلا مات انوهرم نكي مل دبعلا نآل

 ركن ]ورا ردعم نك نإ و انه تلغجف هلق ةكرشلا اك نإ ا هرارقإ نم رثك أ ناك هقتعأ

 قتع ودعا رهملا كله ىف نه ول ١ نم دبعلا ”ىرب نإو هنم لضفلا قتع لْضِف لضف نإف ءهقحسترشتبتةلال

 لش اهئطوب رقأ مث اهضبقو ةيراح هنهر ولو رح ل رقم هنأل هيلع قتع كلم هحو أ هديس كلف عبيب نإو

 ندرلا نم جررخم مل نهرلا لبق اهابإ هئطو ىلع ةئيب تماق ول كلدكو املا نهر ىف كلوب تات مل نإف نهرلا

 رقأ نإو نهر لل نم تحرخ ع ملا لبق اهابإ هئطوب هرارقإ ىل اع ةئيب تماق دقو دلو تءاح اذإف دلوب لفات لي

 نهرلا ن 0 ةحراخ ىهو هنا وف نه رل 1 موب نم روشأ 4 نم لقأل دلو تءاحو نهرلا لش امطوي



 امه"

 صقني نأ كيلع لخد رابخلا هل لعجأ لب تلق ول كنأ ىرتال وأ « هريغ عم الإ هرتشي مل وهو قابلا اذه ىف ارايخ

 تمرد نإف ةنسلا لوأ ىف مدهنا اذإ نكسملا نأ ىرت آلآ ؟ ةبقز' كلما وه سيل ءارك اهعم قحتسي نأب ةبقرلا عب

 موقي الو هموي قوسب ءىش لك موقي إو ؟ صخريو ولغي دق هنأل اهرخآ ءارك ةميق فرعي ملاهطوأ ىف ةنسلا ءارك

 اذه لام لعجتفأ كل هلاك :ةيزوع ان رضيعا ى ىحقبام كر أو ىصم تقاو لك موقأ لب تلق نإف ؟ مولعم قوس هل ن 5 , ملام

 ًأدرفنم ناك اذإ ءاركلا ىف اذه يجن دق لوقي نأب دحأ ىلع هبش نإف لاق ؟ ِهلِحْوي مل وهو لجأ ىلإ اذه دب ىف اسبتحم

 ةفورعم هذخأ ىذلا رهشلا ةصح نكلو معن لبق ؟ تب امب هيلع هدريف رهش دعب لزنملا مدهني مث ةنس لزأملا هنم ىرتكيف

 هنأ ىلع انهر الجر لجر نهر ولو « اهلك ةراجإ ىهو عبب ابعم سيلو ىضع نأب فرعيام دعب الإ هءوقنأل انأل

 نإ هعبب هل سيل وأ هيلع ديزي وأ اذك غلب نأ دعب الإ هعب هل سيل وأ « اذكب الإ قحلا لحم دنع هعبب نهترملل سيل

 نهارلا ىضر امب الإ هعبب هل سيل وأ.« نالف مدقي وأ نالف هل نذأي نأ الإ هعب هل سيل وأ ابئاغ نهرلا بر ناك
 اذه ىف نهرلا اذه ناك رهشب الإ قا ل ام دعب هعبب هل سيل وأ لجألا لبق نهارلا كله نإ هعب هل سيئ وأ

 قحلا نأ ىلع ادبع هنهر ولو ( قفا ةلالاو ) قحلا لحم دنع لئاح هعبب نود نوكي ال تح ء زوجمال ادساف هلك

 هلك اذه ىف نهرلا ناكك اذه :هشأ اما وأ نمسا ىح هعبب مل فجعأ وأ حصي ىتح هعبب مل ضيرم نهرلاو لح نإ

 لخاد وهف ضرألا ىف عرزام نأ ىلع اضرأ وأ نهرلا ىف لخاد ورف طئاملا رعاك نأ لع طباخ ةنهر ولو اجو

 00 1 طئاطا نم هس فورحملا نهرلا ناك نهرلا ف لحاد ورف تجنت ام نأ ىع:ةشام وأ نهرلا ىف

 نهرلا الف كاوا قع نهرلا ناك اذإ ةشاملا جاتنالو ضرألا عرز الو طئاحلا رم هعم لخدي ملو ؛ انهر

 عرزام نأ ىلع اضرأوأ نهرلا ىف لخاد وهف طئاحلا رعأ ام نأ ىلع اطئاح هنهر اذإ رخآ لوق هيفو ( عيرلا لاق )

 نوكي الامو نوكي امو فرعي الامو فرعيام هنهر هنأ لبق نم هلك خوسفم نهرلاف نهرلا ىف لخاد وهف ضررا ف

 ( قفا غلالاق ) هب ىلوأ خسفلا (عيبرلا لاق) احوسفه نهرلا ناك اذكه ناكاماف نوكام ردق فرعي ناك اذإ الو

 اذه طرش ىلع عقو نإ عيبلا نأ ريغ اذك هتمبق ادبع وأ اهلثم اراد ابعم هديزب نأ ىلع اراد ن نهر لجرك اذهو

 اطئاح وأ اهجاتنو اهنبل اهءرل نأ ىلع ةيشام هنهر ولو طرتشا ام هل متي مل هنأل رابخلا عئابلل ناكو نهرلا خسف نهرلا

 اذه نألا اًراج نهرلا ناك اهءارك ابكلامل نأ ىلع اراد وأ هجارخ هديسل نأ ىلع ادبع وأ هرم هبرل نأ ىلع

 ناك هطرتشي, ملول ىرتشملل وه عئابلا ىلع ئرتشلا ةطرشا طرش لك ( قنانتلالا ) هطرتشي مل نإو هديسا

 . هطرتشي ل ول هل هنأ كلذو طرشلا اذهك ازئاج طرعشلا

 زوجي الامو انوهرم نوكي نأ زوجيام عاج
 رخآو حيحص فانصأ ثالث هنامترا زوج نمو هنهر زوجم نمت ضوبقملا نهرلا : هللا هحر ( قفاتشلالاف )

 ةياتَج هسفن قع ىف ىج نهرلا نكي ملو هنهارل امات هكلم ناكام لكف هنم حبحصاا امأف دساف رخآو لواعم

 نهر نم هكلا» ريغل اقح هيف بجوأ كلما نكي لو ىفوتسإ ىتح هكلام نم هتبقرب قحأ هيلع ىنحلا نوكيو
 كلك ىطقتت قح هذ نم هب قحأ نوكت هربغل اقح الو اهربد وأ اهدلوأ ةيراج الو ةباتك الو عب الو ةراجإ الو

 لجرلاف لواعملا امأو هيف ةلع ال ىذلا حيحصلا نهرلا اذبف نهترملا هضبقو الجر اذه كلاملا نهر اذإف « ةدملا

 الق, ىمدآ لام' ىلع نانحم وأ طخ وأ ادنع ةناتح ىمدآ ىلع ةمألا وأ دنعلا ىنجبف رادلا وأ ةمألا وأ دبعلا كلي

 ةيانجلا ىلع ةنيبلا تتبث اذإف نهترملا اهذبقيو امبكلا» امهنهرب قح امهلع ةيانجلا ىلو الو هيلع ىنجلا موقي



 هل ١ههم -

 دحاو نهر اذهو ةرخآلا ةنساا ظخ ىه ىلا نيرشثعلاب عجر ىلواالا ةنسلا دعب مدهتا ولو ةرخآلا ةنسلا ريغ

 نيترم زوجمال اك خسف. نأ لبق نيفلتخم نيئيشب نيترم نهري نأ الو نيقرتفم ال اعم الإ هيف نانهرلا زوحمال

 لولا ءاركفا خسفي نأ الإ نيريثعب اهنيعب ةنسلا كلت اهاراكتي مث ةرشثعب ةنس اراد لجراا ىراكتي .نأ

 عم رخآلا نهرلا هل حصي نأ دارأ نإف اعبب ددحبو لوألا عيبا خسفي نأ الإ نيتئاع اهعاتبب مث ةئاعب ابعاتسس الو

 نيفلأي هدب نهرلا اذه نأ نهترملا دهشأو نهرلا خسفي ل ولو نيفلأب . نهرلا لعجو لوألا نهرلا خسف لوألا

 لوألا نهرلا دعب ناث نهر اذه نأب اقداصت اذإف كلذ ناك فيك فرعي ل اذإ نيفلأب نهرلا ناكو ةداهشلا تزاج

 مثرد فاأ لجر ىلع لجرل تناك ولو « نهر ريغب ىرخألا فلألا تناكو فلألاب انهر ناكو تفصو امل خسفي مل

 ناك انهر امهم هنهرو ىرخأ افلأ هداز ول كلذكو هيلع ةبجاو ريغ تناك اهتأل نهرلا زاخ ايش دعب اهم ةنهرف

 زحن مل لعفق ابعم انهر اذه لبق ىتلا فلألا ىل لء+ا نهرلا دعب هل لاق مث اهم هنهرو افلأ هاطعأ ولو اَرْئاج نهرلا

 هل لاق م نهر الب مهرد فلأ لجر ىلع لحرل تناك ولو اعم امهب نهر ديدجنو نهرلا خيسف نه تفصو اب الإ

 نهر ةدايز ىلع ةرخآلا هفلسأ هنأل اًحوسفم نهراا ناك لعفف هنافرع انهر اعم امم كنهرأ نأ ىلع'افلأ ىندز

 لعفف انهر ىراد نهر الب ىلع كل ىتلا فلألابو اهم كيطع طعأ .نأ ىلع فلاب ع لاق ناك ولو لوألا, ىف

 نأ ولو ةلوهجم عب نم ةصح وأ فلس ىف ةدايز اهنأل زحب ل طرمثلا اذه نهرلا ىف طرسش : اذإو اخوسفم عيباا ناك

 رخآلاو لوألا نهرا ناك فلألا كلت هنهز عم رخآ انهر هداز مث هضبقو فاأب انه لجار نم نءراالحر

 ناكف نهارلا هل ابلعج ىتح نهترمل نكت مل؛ هعم ةدايز رخآلا نهرلاو فلألاب هلاك لوألا نهرلا نأل ارنا

 زوجبف ائيش هب هنهرب م نهر الب ق> هل نوكي نأ زاج امك ازئاج

 طرشلا نم نهرلا دسفي ام باب

 اذهو «بولحعو بوكرم نهرلا » هنع ىلاعت هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىورب : ىلاعت هللا هحر ( قفانةلالان)

 مم بلحلاو بوكرلا كلم انإ هنأل نهترملل ال نهارلا هكلامل بلخلاو بوكراأ نوك نإ ا 00-

 دلا ىنكسف كلذ ريغ وأ اراد وأ ادبع لجرلا لجرلا نهر اذإو بللاو بوكرلا ىه ىتلا ةعقنملا ريغ ةبقرااو ةبقراا

 نهارلا ىلع نمترملا طرمش نإف ءىش اهنه نهترمل سيل نهارا نهرلا عفانم كلذكو نهارال هتمدخو دبعلا ةراجإو

 اراد تناك نهرا ىأ نم وأ تناكام نهرلا ةعفنم نه اثيش وأ نهرلا ةعفنم وأ دبعلا ةمدخ وأ راذلا ىكش هل نأ

 نهرلا ةعفتم هسفنل نهمترملا هطرشو انهر اه هنهر نأ ىلع افلأ هفلسأ ناك نإو لطاب طرملاف هريغ وأ اناوي> وأ

 انهر هفلأب هنهري نأ ىرتشملل عئابلا طرششو فلأب اعبب هعاب ناك نإو فلسلا ىف ةدايز كلذ نأل لطاب طرمشلاف

 ةفورعم ريغ نمثلا نم ةصح نهرلا ةعفنم ةدايزا نأل دساف عيبااو دساف طرلاف نهرلا ةعفنم نهترملل نأو

 هيضقي نأ هل ناك هقح هيضق, ىتح اهانكس نهترملل نأ ىلع اراد هنهر ول هنأ ىرت الأ , فرعي امب الإ زوجمال عيبلاو

 هداسف عم ةقورعم الإ زوحمال عييبلا ةصحو عسيبلا نم هتصحو نكشلا نع فرع الو نينس دعبو دغاا نه هقح

 عيبلا ناك ةنس'ا كلت ىف اهانكس كل نأ ىلع ةنس ىراد كنهرأ لاقف افورعم كلذ لعج ولو ةراجإو عب هنأ نم ٠

 قحتس .نآب تضقثتا قل, ةزاحإلا نأ رت الآ ةراج الإ ةصح فرغأ ال ةاناحإر عسب اذه نأ لبق نم ادساف نهرلاو

 لعجأو فلألا نم ىنكسلا ةصح هنع حرطتف فلألاب ةعيبملا ةعاسلا موقتو ىنكسلا موقت تلق ولف مدهنب وأ نكسملا 31

 ىرتشملل لعحت رف امهدحأ قحتساف فلأب اكلم نيئيش نأ كيلع لخد ارابخ ىرتشملل لعجأ الو امهم اعب فلألا



 تك 168 تع

  ذافنإ عئابلا رايتخا لبقو ثالثا ىضه لبق هنهرف ىرتشملاو عئابللوأ عئابلل رابخلا ناك اذإو , دبعلا ىف عيال باحجمإو

 نأ ولو مات ريغ دبعلا ىلع هكلمو دقعنا هنآل خوسفم نهرلاف عيبلا ذافنإ ىرتشملا راتخا أ تدلل تحف مث عييلا

 ! دكار مساق مث ء نيدبع وأ ةئثالثلا درعا نم ادبع امهدحأ نهر ىتح مامتقي ملف دبعأ ةثالث الجر اثرو نيلجر

 امهفاضنأو امهنم كلع ناك ىذلا كلذ نآل هل ةنوهر٠ امهفاصنأ تناك « نيدمعاا وأ نهر ىذلادبعلا هنم صلختساو

 جرخ ًائيش امهن» ةيصو بحاص قحتسا ولو انهر امهف ددجم نأ الإ نهرلا نم ةجراخ نهرلا دعب كلم ىلا

 ائيش نهر اذإ هنأ رخآ لوق هيفو ( عيرلا لاق ) انوهرم امهفاصنأ نم قحتسي ملام قبو نهرلا نم امهنم قحتسا ام

 ةعفصلا امهتعمج اماف كلع الامو كلعام نيئيش تعمج نهرلا ةقفص نأل خوسفم هلك نهرلاف هضعب هريغاو هضعب هل

 تاق ادكراؤ ره خأ هل الجر نأ ولو ىعناشلا لوق ةلمجم هبشأ اذهو ( لاق ) عيبلا ىف كلذكو اهلك تلطب

 زوم الو الطاب نهراا ناك رادلا نهر لبق اتيم ناك هنأب ةنيبلا تماق مث تام هنأ ملعب ال وهو هراد نهرف 0

 هكتتهر دقف دبعلا اذه ءارسشب تلكو دق لاق ول كلذكو كلام هنأ نهارلا ملعيو هل كلام وهو هنهرب ىتح ندرلا

 ءارمش وأ ثاريعب هل راص دق هنأ دع دق نهترملا لاق نإف لاق « انهر نكي مل هل ىرتشا دق دجوف ىل ىرتشا ناك نإ

 نهرا تبث ىعدا ام ىلع نهترملا فلحف لكن نإو نهرلا خسف فلح نإف نهارلا فلحأ هنهري نأ لبق

 عم هل ددجمب ىتح هضق نإو انهر نكي ل هكتنهر دقف انالف اذه ناك نإ لاقف هتبشب ال اصخش ىأر ول كلذكو

 نهارلا ؛ايفرعي بالا ءاذك باث هف تناكدق لاقف اقودنص ىأر نإ اذكهو انهر هدعب وأ هلبق وأ ضبقلا

 ىذي ىف قودنصلا ناكول كلذكو هيف تناك نإو انهر نوكت الف نهر كل ىهف هيف تناك نإف نمترملاو

 هيف تناكنإو نهر ىرف قودنصلا اذه ىف اذك ىتلا ىناث تلعج تنك دق لاقف بايث هفو ةعيدو نمترملا

 اذكهو نهرب تسيلف اهريغال نهر اهنإ لاق ىتلا باثلا هيف تناكف نهرب سيلف اهعم بايث وأ اهريغ بايث
 نهمترملاو هفرعي نهارلا ناك نإ اذكهو انهر نكي هفرعي ال نهارلاو هايإ هضبقأو ىلارج ىفام كتنهر دق لاق ول

 هنعرينأ زوجالو هعب لحم هل كلم هنأ نهارلا ٍلعو نهمترملاو نهارلا هفرعام الإ ًآديأ نهرلا نوكي الو هفرعبال

 قف ىلا ءقثلاو هتمذ ىف ءىوش لجز ىلع ةذايش وه امن كلع ءىش" سيل قحلا ركذ نأل لجر ىلع هل قح ركذ

 نهارلا دنع ةمواعم نوكت ىتح زوجي ال مث ةماقلا نابعألا ندرت امنإ اهنهر زوجي ةمئاق نيعب سيل هتمذ

ِ الا
 ب
 0 0 01 لحر ةلَهشكقف هردك فرعي ال هنع ائاغ ناك ثارنم وأ ةعاضب هتءاج الجر نأ ولو: ةطوبقم نبت

 هنهر ام الاع نوكي ىتح نمترملا هضبق نإو نهرا زجب ل هردق فرعي ال كلاملاو ضباقلا كلاملا هنهر مث هرمأ ريغب

 . لعأ هللاو . نهترملا مع

 هيف طرشلاو نهرلا ىف ةدايزلا

 2 نم نهرلا كلذ نهرب نأ ذارأ 6 نم رملا هضبقو انهرءالجر لجر نهر اذإو : هللا همحر ( ىقنانشلالا 1

 عنمب نأ .كلمي راص لوألا نهترملا نأل رخآلا نهرلا زجب مل لعف نإو هل كلذ نكي مل نهرلا كلذ لضف وأ نمترملا
 لوألا نغرلا لعجمو افلأ هديزي نأ نهتراا نهارلا لأس مث فلأب هابإ هنهر ولو هقح ىفوتسيف عابت ىتح هتبقر

 ةرخآلا فلألاب نوهرم ريغو ىلوألا فلألاب انوهر٠ ناكو رخآلا نهراا زج مل لعفف ىلوألا فلألا عم اهب انهر

 قحتسا ام الإ هئامرغ الو هديس ىلع هتبقر عنم نه ةرخآلا فلألاب قحتسي مف ىلو الا فل'الاب هلاكب انهر ناك هنأال

 لوألا ةنسلا نال نيريشعب اهلت ىتلا ةنسلا هاراكتي مث ةرشعب ةنس لزملا ىراكتي لجرلا اذه هبشي الو الوأ
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 هلا د

 جزم ىتح كرت نإو ءزاج اذه ناكاذإف ءال مأ لوألا نهرلا نم ىهأ لكشر نأ لبق جرم امدعب وأ هدعب جر قلا

 ريغ نم نهرلا فرعأ ال ىنأل عيبلا دسفي اك نهرلا دسفي هنأ امهدحأ « نالوق اهيفف « فرعت ىح زيمتي ال ةرعأ هدعب

 ةطنح هنهر ول ام اهم ةطلتخلا نم ةنوهرملا ةرمثلا ردق ىف نهارلا لوق لوقلاو , دسفيال نهرلا نأ ىناثلاو ٠ نهرلا

 ىعفاشللو ( عذيرلا لاق ) هنيع عم نهر ىتلا ةطنحلا ردق ىف هلوق لوقلا ناك رف وأ « نهارلل ةطنحم تطلتخاف ارمت وأ

 اهلبق عيبملا نم ةثداحلا زيمتت ال 0 ىف ىرخأ ةرمث تئثدح ىتح هضبمي ملف ارمث هعاب اذإ ةنأ عيبلا ىف رخآ لوق

 ىرديال هنأل عيبلا ضقني وأ اريخ هداز دق نوكيف لوألا عيبملا عم ةثداحلا ةرمثلا هل لس, نأ نيب رابخلاب عئابلا ناك
 اذإو نهرلا خسف, مل لوألا نهرلا عم داز ام دس نأ ىضر نإف هلثم ىدنع نهرلاو + ةرمثلا نم ثدح امت عاب 5

 اتبا نكسي مل ام هنم تبني نأب ديزي عرزلا ناك نإف هعيببف ناك ام لاح ىأب قحلا لح اذإ هدصخم نأ ىلع اعرز هنهر

 ةرمثلا نيب قرفلا اه لئاق لاق نإف « هدعب جرم ام نود جراخلا هنمنهرلافرعبال هنأل نهراأزحب مل هكرت اذإ هدي ىف

 دبعلا ربكي اك مظعت اهنأ الإ ٠ ةدحاو ةرمثا ليق ؟ عرزلا نيبو اماظع ابطر ريصت مث « اراغص احابو اعلط نوكت

 هلفسأ فلختسيو « هالعأ عطقي عرزلاو فلختسي ءىش اهنم قد ل تعطق اذإو لازملا دعب نمسيو رغصلادعب نوهرملا

 لصقي ام هنم عاب نأ زوج الو ةرمثلا نم ةرمثا ىف دئازلاو نهرلا ريغ هنم جراخلاف ةلصق دعب ةلصق ءىث هنم عابو

 هنهر اذإو « هعب زوحم ام الإ هنهر زوجم ال كلذكو ىرخأ ةعيب ىرخألا ةلصقلا عابت مث « ةلصق هناكم لصقي نأ الإ
 لبق اهعطقي نأ نهارلا دارأ اذإو « دلا ةقفن هلع نوكي اك اههيمشتو اهدادجو ابحالصو اهقس نهارلا ىلعف ةرك

 اهبعطق ىلع نهارلا ربج اهمابإ تغلب اذإو « هيلع اعمتج ىحكلذ امهنه دحاو لك عنم كلذ نمترملا دارأ وأ اهعطقناوأ

 هريغ وأن هرلا هيدي ىلع عوضوملا ىدي ىلع تعضو ارمت تراص اذإف « ريجنمترماىبأ ول كلذكو ابحالص نء كلذ نأل

 نأل هفزرحم لزنم اه كيلع نهارال لبق ءاركب الإ هلزنم ىف اهعضي نأ عوطتي نأب هيدي ىلع عوضوملا لدعلا ىبأ نإف

 هانإ هنهرب نيح هعد ل ال ائيش لجرلا نهترب نأ زوج الو اهنم كلع ىرتكي الإو هب تئح نإف اهحالص نم كلذ

 لثمو « انهر ناك هتدلو اذإ اهمأ ىلع داوب نأ لبق ةمألان ينج هنهري نأ لدم وهو اهدعب لح هدم هلع آل ناك نإو

 هل هكلم سيل ام هنهري نأ زوحم الو « هناكم هعطقي نأ ىلع هلخت تجرخأ ام وأ هتيشام وأ هتمأ تدلو ١٠١ هنهري نأ

 ىلعو هيلع قدصتي نأ لث» كلذو الخ لوصأ الو ءارمثب اهكلعال امحالص ادب دق ةرم هنهري نأ لثم كلذو « مات

 نهري نأ زوحنالو :؛ هنهر 5 ىرديالو هقح صقني ند هع٠ ةقدصلا ف ىف ثدحن دق أ كاذو : لح ةرمش مهمافصب موق

 اهغابد دعب اهنك نآل تغبد اذإ اهانإ هنهري نأ زوحمو غبدت ملام لحال اهنم نأل غبدت مل ةتيم دواج لجرلا لجرلا

 ةدقع نأل نهرلا نه ةجراخ تناك نهارلا اهغبد مث غابدلا لبق اهايإ هنهر ولو غابدلا لبق اهايإ هنهري الو ل

 اهضبق مث « اهضيق. نأ لبق اهنهرف ةمرحم ريغ ةقددب هيلع قدصت وأ ةبه لجرال بهو اذإو ؛ لحال ابعدو ناك ابنهر

 هلىصوأ اذإو : لاق « تزاج ضيقا دعب انهر اهيف ثدحأ اذإف اهكلم هل متي لبق اهنهر هنآل نهرلا نه ةجراخ ىهف

 هعنم ةثرولل سل هل 1 نهرلاف ثاثلا نم جر ناك نإف ةثرولا هيلإ هعفدت لأ لبق هئهرف ىصوملا تاف هايعب كبعب

 ثرو اذإو ضبقي ملام ةقدصلا نم هعنم قدصتملاو بهاوالو ءاوس هيف ضبقلا ريغو ضبقلاو ثلثلا نم جرخخ اذإ هانإ

 هنهر مث هنأ دهتف هارتشاول هلل ك1 ثاريملاب ديعلل كلام هنأل زلاج نهر رلاف هنهرف هريغ هل ثراوالو ادبع لجر نه

 ىلإ رظنأ امنإ ىأل خوسفم نهرلاف نهرلا خسفب حلا لبق بتاكملا زجعف هل ايتاكم لجرلا نهر اذإو ء هضبقي لبق

 « هراخل عطق وهو زباج نهرلاف هنهرف اثالث رابخلاب هنأ ىلع ادبع لجرلا ىرتشا نإو « محلا ىلإ ال نهرلا دقع
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 0070 االا ةدنو
 نا

 ناويح ناكام نهر ىف بيع لك اذكهو هدي ىف عطقي وأ هيدي ىف قحب لتقي امك اذه سيلو نهرلا نه تاف الل
 نهترملا لاقو ببعلا نه ءىرب وهو نهرلا كتنهز نهارلا لاقف بيعلا ىف نهمترملاو نهارلا فلتخا ولو هريغ وأ

 نإف ةنيبلا نمترملا ىلعو هلث. ثدحم امت بعلا ناك اذإ هنمي عم نهارلا لوق لوقلاف ابيعم الإ هنتنهرام

 (ز]اب دجوت افلس هفلس نأ ىلع هريغ وأ دبعلا لجرلا لجرلا نهر اذإو تقدو انك نابخلانيترمللف اهماقأ

 هب عوطتي نهرو عيبلاك فلسلا سيلو الجّوم هامس ناك نإو الاح هفلس ْدخَأ ىف رابخلا هلو ءاوسف ءدجم مل وأ ابيع

 ,اقرفتو عيبلا امهنيب بجو اذإف نهر طرش ريغب لجأ ىلإ عيبلا لجرلا لجرلا عيب نأ كلذو نعارلا

 نأل بلا خسفي نأ ناكام ببع نهرلاب ناك نإ نهترملل سيلف نهرلا» عوطتم لجرلاف لجرلا هنهر مث
 هنآل هخسفي نأ عيبلا لصأ ىف ناك ول ءاش نإ هل كلذكو نهرلا خسف. نأ ءاش نإ هلو نهر الب امات ناك عيبلا

 دَعَف لك اذإف قرلا هنع ليزي ال كلذ نأل دحلا بيصللاو لتاقلاو دترملا دبعلا نهر زوو هكرتف هل اقح ناك

 در هعد در نمو هنهر زاحأ دترملا عب زاجأ نم هل دنع نهر 2 مالسالا نع لحرلا دترا اذإف نهرلا نم جرخ

 . هعب زاوجم مرا نهر زيجم ىعفاشلا ناك ( عسيرلا لاق هنهر

 هريغو ءانبو ضرأو باين نم نيفلتخلا نيئيشلا عمج نهرلا

 ءانبلا نود نهر ضرألاف اهئانبب لقي لو هضرأ لجرلا لجرلا نهر اذإ : ىلاعت هللا همحر ( ىفاةةلالاف )

 كلذكو رجشلا نود نهر ضرألاف ددبم ريغ وأ ددبم رجش اهف ناكف اهرجشب لقي ملو هضرأ هنهر نإ كلذكو
 , دقارمت هنهر اذإو ىمسا.الإ نهرلا ىف لخدي الو ضايبلا نود نهر رجشلاف ضايب رجشلا نيبو ارجش هنهر ول

 تام ول هل زوجب هنأ لبق نم زئاج نهر اميف ابعم ارعو الخ هنهر دقف هعم هلو هعب لحب لق هل نم جرخ

 وأ لحب لبق هعدب عوطتي نهارلا نأل لجأ ىلإ ناك ول كلذكو هتعاس نم امبعيبي نأ الاح قحلا ناك وأ نهارلا

 000 ]را رح تعبو ةرمثلا تناف لخآ نإ ؟زئاج نهرلا اذه ىف“ قحلا ناك اذإوا قحلا لحبف توم

 ودبي نأ لبق ةرمثا عب دارأف قحلا لح ولو قحلا لحب ىتح لخنلا عم انوهرم وأ قحلا ند اصاصق ان نك

 هنهر ولو « كلذ ىف نهارلا هل نذأي مل اذإ هل نكي مل ابعببو ابعطق دارأ ول كلذكو ؛ هل نكي مل لخناا نود اهحالص
 الجْوم وأ الاح نيدلا ناك نهرلا زجم مل اهحالص ودبي نأ لبق لاح ىأ ىف وأ ةربؤم وأ اعلط لخنلا نود ةرمثلا

 كرتت اهنأ ةرمثلا نم فورعملا نأ كلذو , نهرلا زوجبف اهعب وأ ابعطق هقح لح اذإ نهتردلل نأ اطراشتد نأ الإ

 كرتي هنأ سانلا ةفرعا هحالص ودبي ىتح رمثلا عب نع ىبن سو هيلع هللا ىلص ىناا نأ ىرت الأ حلصت نأ ىلإ

 ىهن ىذلا ىتعملا سيل هنأل اهحالص ودب, نأ لبق عطقت نأ ىلع ةرمثلا عابت نأ الالح نأو هحالص ودبي قح

 الإ هنهر زوحم الف هعب زج ملام هحالص ودبي نأ لق نهر عدزو 300007 اذكهو « حسو هلع هللا ىلص ىناا هنع

 اذإو الاحوأ قحلا ناك لجأ ىلإ هنهر لح رمثلا عب لح اذإو هلاحم اعوطقم عاببف قحلا لح اذإ عطقي نأ لع

 عوطتي نأ الإ نهر هتميق ىضر اذإف نمترملا اضرب الإ سبي ناك اذإ هعبب نهارلل نكي مل قحلا لح ملو !غلب
 ةرم هنهر اذإو نيدلا بحاص هب عوطتي نأ الإ ًادبأ الاح لجأ ىلإ انيد لعجأ الو اصاصق هلعجبف نهارلا

 هنهرف ج رح ءىث نمثلا نم ناك نإف ٠ هل نهر هيدب ىف نهرلا ةدايز نأ 5 ٠ هل نهر اهيطو ابمظع ىف اهتدايزف

 نأل جراخلا ىف الو لوألا ىف نهرلا زحب مل نوهرملا لوألا نع جراخلا زيمتي الف هنم هريغ هدعب جرخم ناكو هايإ

 ةرمثلا جرخم نأ لبق ةدم ىف عطقي هنأ طرتشب وأ هناكم عطقي ىتح هيف نعرلازوجم الو ء فورعع سيل ذئنيح نهرلا



 -ا١6١- هيا تاس ع
 دسقف تيان ريغ ناك عب أ لكو نهرلا هب زوببف لصألا حبحص ناك سب لك شنبانآ لذه لع اجو ترس
 نهرلا تيك اعإ نهرلا ىف.قلكا قهرملا كلع مل عت وأ عيب ام ىرتكملا الو ىرتشملا كلمي مل اذإ نهرلا هيف

 اراد وأ دبعب ادبع الجر لجر لداب اذإو نهرلا لطي هب هاطعأ ام لطب اذإف هب هاطءأ ام هلع هب تش اع نهارلل

 اتكر َيناندلاب دئازلا هنهرب نأ ىلع ةلجا, ريناند رخآلا امهدحأ دازو ناكامضرعي ناك ام اًضرع وأ راد

 هريغ هل هضبق وأ هسفنل هضبقو نهرلا لجرلا نم لجرنا نهترا اذإو ضبق اذإ زئاج نهرلاو عيبلاف امواع»
 نم ناك نم وأ هابأ وأ :هتأرما وأ نهارلا نبا ضياقلا ناك نإو زئاج :نهرلاف نهرلاابحاص ردأو را ِِع ِِع

 زوحم الف نهارلا دبع امأف زئاج نهرلاف  نممرملا دبع وأ تبمس نمت ادحاو وأ نهترملا, نبا ناك ول كلدكإت 20٠

 رمأ ريغ  نهمرملا هلع ققنأف:ادبع لجزلا لجرلا نهر اذِإَو هشفن نع هضيقك هنع هدع شق تالا 000

 سارغ اهببف ناك نإف ةكوامم ريغ اهمأل خوسفم نهرلاف جارخلا ضرأ نم اضرأ هنهر نإو اعوطتم ناك نهارلا |

 ىلع هب عجري ال اهنع جارخلا ءادأب عوطتم وهف جارخلا اهنع ىدأ نإو نهر ءانبلاو سارغلاف ندارلل ءانب وأ

 اهاراكت دق لجرلا نم ضرألا ىراكتي لجرلا اذه لثمو هيلع هب عجريف هرمأب هعفد نوكي نأ الإ نهارلا '

 وهف هنذإ ريغ هعفد نإو هلع هب عجر هنذإب هعفد نإف لوألا ىرتكملا نع اهءارك ضرألا ىرتكملا عف

 نمأتسملا ىبرحلاو ىمذلا نيبو هريغ وأ قادص مزا قح لكب قدهرلا زوجبو هيلع هب عجري الو هب 2

 فض لظ لوحدلا لف“ قلطف فاد رعرإا نكيلادإو تلح يسم زوحم اك مسملاو 0

 لجرلا نم لجرلا نهمترا اذإو هلاخم نهرلاو اليلق الإ نهرلا ىف ىذلا قا لطب ا هلاخ نهرلاو قحلا

 الإ هعب زوجم الو دودرم عيبلاف ةطنح وأ رمتب نهرلا هيدي ىلع عوضوملا عابف قحلا لحف ةطنح وأ رمتب انهر

 ادع نعرلا نأل ضراتلا نهر زوحن الو قحلا بحاص هاضقف رم وأ حف اع ىرتشي مث مهاردلا وأ رئاندلاب

 لاملا بر»هل نذأي نأ الإ هناهترا زوجي ال كلذكو فورعم هل نيدب نهرب ضراقملل لالا بر نذأب نأ الإ نودح؛

 هريغ نع نهر نإف لالا بحاص لام ىف الإ هناهترا زوحم الو هل. دايدزا نهرلاف ندلاب عاب اذإف نيدلاب عسب نأ

 ٠ : نهرلا زوج الو نماّض وهف

 نهرلا ىف بيعلا

 عسب نأ كلذو هطرش الإ قا بحال قحلا لظأ ىف نهرف نانهر نهرلا : ىلاعت هللا هنمحر ( قناكثلالا (

 ف ع وأ هندب ىف بع نهرلاب نكشف |5122 نك اذإف هنامسإ نهرلا هنهرب نأ لَ عيباا لجراا لجرأا

 نمترملا هماعي مل نإو ناتاث عيببلاو نهرااو هل رابح الق ناهنرالا لق بعلا نمرملا معو هيك عسل هلعف

 اذه نوكي اك نهرلا ىف هدع صقنلل نهرلا تابثإو ةتاشإو عبيبلا خسف نيب رابخلاب نمترملاف عيبلا دعب ةهلعف

 لعفااو هلمعب رضيال ىذلا رثألا ىتح رثك وأ لق ءىش ن. هن صقنام :لك رايخلا هب هل نوكي ىذلا بيعلاو عويبلا ىف
 لتق نإف اناث نهرلا أك" هنهمرا 2 نهمترملا كلذ معو دترا وأ لق ناكاولو هل رايح الف هياع دق ناك اذإف

 ناك هيدي ىف عطقف قرس ول كلذكو هلاحم نهر وهف لتقي مل نإو هيدي نم نهرلا جرخ دقو تباث عيبلاف هدي ىف

 عييبا خسف هل ناك عطق وأ هذه ىف لتق مث هنتراف هتقرس الو هلتق الو هدادتراب معي مل نهترملا ناك هلاحم انهر

 ىلع نك هدب ىف بيع هباصأ وأ ةيانح هيدب ىف ىنجف املاس هلإ هعفدو بيعي هف نهتردل نلد نهارلا نكي مل ولو 3

 هخسف رات نأ هل نكي مل عيبلا خسفراتخم نأ لبق اتوم هيدي ىف ِتاف هضبقو بيعب هيف هل سلد هنأ ولو هلا نهرلا



 1 ش 2-0

 "ىلإ فوخلاب ةرورضلا نم محلاومأ اوعدوي نأ زوحم ثيح الإ اونهري نأ زوج الو مهلع صقن لاح لكب نهرلاف
 هلك نومضم ندرلا نأ معز نم لوق ىف الإ هنهر زوجمال تيمس نم نهر زيجن الو كلذ هبشأ امو مملاومأ ليوحم
 رفاكلاو ملسلاو ىثألاو ركذلاو قحلا نم نهارلا أربي الو فلتين دق لل ل رع ةلخ دما نمضال اماامأق
 كح رم هرك أ الو ملسأا رفاكلاو رفاكلا ملسملا نهري نأ زوحجبو ءاوس زوج الو هنهر زوجي انفصو ام عنيمج نم
 كلذ ىلع تربجو ملسم لدع ىدي ىلع هل هانعضوو هخسفأ ل لعف نإف افحصم رفاكلا ملسملا نهري نأ الإ ايش

 ببسب هدنع هتتونيكي سلا لذي الث اك ملسملا دبعلا رفاكلا نم نهري 3 عنتما نإ رفاكلا
 لاق نهرلا خسفأ مل هنم هنهرف لعف نإف ارمح هيقسب وأ اريزتَح لسملا رفاكلا معطي الثلو رفاكلا هيلع طلستي

 ى اهرقيو نهترملا اهضبقي نأ ىلع الإ سم نه اهلثم ىهتشي ىتلا غوابلا ةيراقللا وأ ةغلابلا ةمألا نهر هركأو
 سفأ مل هايإ اهضبقأو ٠ لجر نم .ابكتلام اهنهر نإف. ةيراجلل مرحم وأ ةأرما ىدي ىلع اهعضي وأ اكلاموىد
 ةأرما نوكتو سم لدع ىدب ىلع اهعضي نأ ىلع رفاكلا ربجأ ىتأ ريغ رفاك نم اهنهر ول اذكهو نهرلا

 نأ ىلع نمترملاو نهارلا ىضر نإو لدع ةأرما هعم لدع لجر ىدي ىلع تعضو ةأرما نكت ملولو ىلإ بحأ
 ترتخا العفي مل نإف هيدب ىلع عضوت لدعب ايضري نأ امهتربج اهلع نومأم ريغ لجر ىدي ىلع ةيراجلا اعضي
 ةهر هركأ الف مدآ ىنب ىوس ام امأق نهنرملا وأ ابكلام ىدب ىلع نوكت نأ ايضارتي نأ الإ الدع امل
 نإو ىدوهلا محشلا ىنأ دنع هعرد ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نهر دقو هريغالو ناويخ رفاك الو ٍلسم نم
 نذإ ريغب اهعدو اهنهر زاج جوز تاذ تناك نإو اهنهرو ابعب زاج ابيث وأ اركب ةديشر ةغلاب ةأرملا تا

 رفاك وأ دسم لجر وأ ةأرملا تناك نإو هلام نم اهجوزلام ةديشر تناك اذإ امام نم الو هل اهتبهو اهجوز

 حوسفم هنهرف هنهر زوجم ال نم نهر اذإو هعب زوجم ال اك امهن» دحاو نهر زج مل نيروجح دبع وأ رح
 هلوالو وه هضبقي لف انهر هلع روجحملا نهر اذإو هيلع نهترملل ليبس ال هلام نم نهري ل م نهر امو هيلع امو

 انهر نكي ل لوألا نهرلاب انهر نوكي نأ ىضرف رجحلا هنع كفي ىتح هخسفيف مكاخلا ىلإ عفري ملو نمترملا ند
 هضبقو نهرلا لجرلا نهر اذإو زئاج نهرلاف لعف اذإف نهترملا هضبقيو رجحلا كف دعب انهر *ىدتني ىح

 نهر زوجيو هقح ىقوتسإ ىتح هب قحأ نهراا بحاصو هلام نهرلاف هيلع رجح مث روجحم ريغ وهو نمرما
 ريغ لجرلا نهر اذإو هلام ناطلسلا فق, ىتح هعب زوحم امك هلام ناطلسلا فقي ىتح نيدلا ريثكلا لجرلا

 وأ دجو نإ هنيعب هدر نهاراا ىلعو خوسف» عيبلاف عسب نه ناك نإف نهراا هيلع روما لح را هلع رردشلا

 نإ اذكهو لاح لكي احوسفم نهرألا ناك ندرلا هب ىذلا قحلا خيسفن | اذإ خوسفم نهرلاو ادجوي ملنإ هتمق

 ءاركلاو خوسفم نهرلاف انهر كلذب هلع روجحملا ىركملا ىرتكملا نهرو ةباد وأ اضرأ وأ اراد 0

 هفلسأ ول اذكهو غلبام اغلاب رادلاو ةبادلا لثم ءاركو هلثم رجأ هيلعف هل لمع وأ بكر وأ نكس نإو خوسفم

 هل نسيلو هنبعب فلساا در هيلعو لطاب فلسلا نأل اًحوسفم نهراا ناك ًانهر روجحلا ريغ هنهرو الام روجحملا

 ةهج نم هتخسف نهر ىأو لثم هل نكي مل نإ هتمق وأ لثم هل ناك نإ هلثم هيلعف هقفنأ نإف هنم ءىش قافنإ
 هريغ نهرب ىأي نأ نهارلا فلك أمل نهراا هب عقو ىذلا عيبلا داسف وأ نهرلا داسف وأ نهرلا ىف طرشلا

 ريغ نهرب ىأي نأ نهارا فلك أ مل نهرلا قحتساو احبحص عيبلاو نهرلا ىف طرشلا ناك نإ كلذكو لاحم
 نعرلاو حخوسفم عيبلاف انهر هحاص هب اًهدحأ نهرو ررسافلا عيبلا نرروجحملا ريغ نالحزلا عيابت اذا لاق



 وسلا نيب الان
 ةسمح امهنم دحاو لك ىلع تلعجو امهتدابش تزجأ هسفنو هبحاص ىلع امهنم دحاو لك دبش هتدابش زوحن

 تناك اذإو هدهاش عم ىعدملا فلح اذإ هبحاص ةداهشب ئرذأ نيرشعو ةسمحو هرارقإب انزاند نيراعتا

 دحاو رانيدب ابكستنهر نهارلا لاقو مرد فلأب وأ رانيد ةئامب نالف اهننهر لاقف رانيد لأ لجر ىدي ىف"

 مف هلوق لوقلاف اق> هيلع عدمو رانيد فلألا كلب هل رق» نمترملا نأل نهارلا لوق لوقلاف متارد .ةرمثعب وأ

 هرارقإ ناك ءىش نهر سيل هنأ ىف قحلا هلع ىعدملا نهرلا بر لوق لوقلا ناك اذإ رينانذلا نماةلع ىلا

 كدبع ىتنهر نهمترملا لاقف نهترملاو نهارلا فلتخا اذإو هبف هلوق لوقا نوكي نأ ىلوأ ءىشب نسر هلآ

 ناكو ءىثب انهر ملس نكي ملو نهارلا فلح ةرشعب اقفوم ىدبع كتنهر لب نهارلا لاقو ةئامب املاسا

 اهب نهر ملاص لب لاقو هبذك نإو نهر ويف اهب نهر اقفوم نأب هقدص نإ ريئاند ةريثع هلغ قللا حاس

 هفلاخم ىذلا لاقو فلأب ىراد كتنهر لاق ولو انهر قفوم نوكي نأ نم هئربي هنأل انهر ملاس الو قفوم نكي مل

 عب الو نهرألب اهذخأ ىذلا ىلع فلألا تناكو فلاح فلألا ضيق لع اتداصو فلأب كل 0000

 فلألا .هذهم كدبع كنم تيرتشا' لم نهرلاب هل رقملا لاو كنم ابتدأ فلاب ىراد كتهر ا 1 0

 فلاب ىراد كتتهإر لاك ولو عب الو نهر الب فلأ هيلع هل تناكو اعبب دبعلا الو انهر رادلا . نكست ملو افلاخت

 لوق لوقلاف فلألا تضبق لب نمترملا وهو نهرلاب هل رقملا لاقو كنم فاألا ضبقأ ملو رادلا تضِقو

 ذخأي مل هنأل نهرلا نم ةجراخ رادلا نوكست مث فلألا ذخأ ام فاحنو همزاتف افلأ هيلع نب رقي مل هنأب نهارلا

 رادلا هذه كتنهر نهارلا لاقف اراد اهب هنهرف مرد فلأ لجر ىلع لجرل تناك ولو انهر هب نوكيام

 كلذكو ةنيبلا نهترملا ىلعو نهارلا لوق لوقلا ناك ةلاح مهرد فلأب لب نهترملا لاقو ةنس ىلإ مثرد فلآب

 هلوقب الإ هيلع هتبثأ ملام لكو نهارلا لوق لوقلاف رانيد فلأب لب نهترملا لاقو مرد فلأب اهبكتنهر لاق ول

 امهدحأ نافلأ لجر ىلع لجرل ناك اذإو هلوق لوقلا ناك ابكنهرأ مل لاق ول هنأل هلوق هيف لوقلا تلعج

 لب ىضتقملا لاقو نهرلاب ىلا فلألا كتيضق ىضاقلا لاقف افاتخا مث افلأ هاضفف نهر ريغب رخآلاو نهرب

 اهم كتنهر ىلا فلألا هذه لاقف فاأب هءاج ول هنأ ىرت الأ ىضاقلا نهارلا لوق لوقلاف نهر الب ىلا فلألا

 هضبق دعب هنع هسح ولو ىرخأ فلأ كيلع ىل لوقي نأب هنع هسيح هل نكي ملو هنهر مالتسا هيلع ناك اهضبقف

 لوق الإ لوقلا نوكي نأ زحي ملاذكه اذه ناك اذإف هتميق نمض هيدي ىف نهرلا كله نإو سبحلاب ايدعتم ناكا

 . ملعأ آو. لالا عقاد

 هنهر زوج ام ءاج
 ِء ِء 8 0 ل

 وأ نهري نأ هل زاج نءو هنهر زاج هيلع روجحم ريغ رح غلاب نم هعبب زاجنم لك : هللا همحر (ىفانشلالا )
 هتبهو هلام عب هل زوجي هنأل رظنلا ريغو رظنلا ىلع نهري نأ هل زاج مهبلع روجحلا ريغ نيغلابلا رارحألا نم نيتد

 امب الإ هل متيلا ىلو الو هنبال بألا نهتري نأ زوجم الو رظن الب هنهر هل ناك هلام ىف هته تزاج اذِإَف لاح لك

 زوجيو هلام نم فلسأ امل نماض وهف لعف امهءأو هل زوحم الف نهرب املا, فلس نآاناث ا ل

 انمتريو افلس نأ امأف هيف ادايدزاو املامل احالص كلذ ناك اذإ انهمتري نأ ةراجتلا ىف هل نوذأللاو بتاكملا

 هك وأ ةسفنل لصف امف الإ هنامترا زوجي ال تلق نمو نانمتريو نالضفف .ناعيبي نكلو ايل كلذ زوحح القا

 مزال: نيدلاو ةنامأ نهرلا نأل ائيش نهري نأ زوحب الف هل نوذأم دبعو بتاكمو متي ىلوو دلو ىنأ ن٠ هنبا وأ
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 انماض ناك ىرتشملا ىدي ىف دبعلا كله ولو هاك اخوسفم عيبلاو نهرلا ناك انهر ابلبق ىذلا كقحو ةئاملاب كنهرأ

 نهترملا لاق اذإ هضبقأ ل : لدعلا لوق لبقأ لو انهر هتلعج هضيةنهرلا هيدب ىلع عوذوملا نأن هترملا رقأ ولو « هتميقل

 ” 11 طف

 نهرلا هب نوكي ىذلا حلاو نوهرملا فالتخا
 15 ىلع نالف هدنغر لاقف لجر ىدي ىف ضرعلا وأ دنعلا وأ رادلا تناك اذإو:: هللا همحر ( قنانخاللاف )

 ٌدعااو ضرعلاو رادلا بر لوق لوقلاف هذتيصغ وأ هب كتلكو وأ هابإ كتعدوأ ىنكلو هكتهرام نالف لاقو

 هدي ىف وه ىذلا لاق ول كلذكو ةنيسب الإ هاوعدب هيف نوكي الف امت> هيف هيلع ىعديو هكلمي هل رقي هدي ىف ىذلا نأل

 آ3 نظر الا فلأ هيلعو هلوق لوقلا: ناك تمعزام هب كنهرأ ملو فلأ ىلع كل هيلع ىعدللا لاقو فلأب هينتنهر

 فلاب اهنيعب اهامسو امهادحإ كتنهر نالف لاقو لأب نالف امهننهر لاقف ناراد لجر ىدي ىف تناكو لو رقأ

 اةئاع امهادحإ كتنهر هل لاق ول كلذكو نهر ريغ نهرب تسيل ©12امنأ معز ىذلا رادلا بر لوق لوقلا ناك

 00 افاد كتهر لب نزاذلا بر لاقو فلأ امهنتنهر هيدي ىف امه ىذلا لاق ولو ةئامب الإ انهر نكي مل

 لجر لوقي نأ لطألا ىف زوج ال هنأل نهر الب هرارقإب فلأ هيلع تناكو انهر امهنم ةدحاو نكن مل فلأب اهني

 ّنهرلا زوحم الو نيده ىبوث دحأ الو ندع ىدع هك ا( لو نيتاه ىراد ىدحإ كنهرأ لجرل

 ه'هر نالف لاقو ىلإ ايعفدو عل نالف اهننهر لاقف لحر ىدي ق راد تناك! ىهسم نورك

 الريف وه ىنه اهاراكت وأ اهف هلا اك لك نع قارات وأ اهصغق املع ادعف هيلإ ابعفدأ ملو فلأب اهايإ

 لوقلا نوكِيف نهرب تسيل لوقي ناك اذإ انهر نوكت الو رادلا بر لوق لوقلاف نهرلاب اضبق هبلإ ابعفدأ ملو

 نالف اهننهر لاقق لجر ىدي ىف رادلا تناك ولو نهرب سيلف نمترملا هضبقي ملو نهرلاب رقأ اذإ وهو هلوق
 بر لوق لوقلا ناك اهابإ هتضبقأو نلف فلأ وأ مرد فلأب اهابإ هتتهر نالف لاقو اهنضبقأو رانيد فلأب

 ءىش هانإ هتنه رام دنعلا بر لاثو دنغعلا هقدصو ةكاع نالف هننهر لاقق دنع لحر ىف ناك اواو رادلا

 ل ةثامب هكتعب ىنكلو ةئامب هكتهرام لاقف املا+ ةلأسملا تناك ولو دبعلل لوق الو دبعلا كر كرف كرملاب

 نكي
  احراخ هفصنو نيسمخ انهر هفصن نك ءىش مك هر رخألا لاقو اههدحأ هكردصق هتضقشو ةئاع هينامنهر

 لجر لاقف نيلجر نيب ادبع نأ ولو هبحاص ىوعد ىلع ام,نءدحاو لك فلتخا ذإ اعب الو انهر دعلا

 هعم نهترملا .فلحأ هيلع الدع ناكو نهمترملا ىوعدب هيلع دبعلا بحاص كيرش دهش نإف نهرلا نم
 0007 ||( فلي الو هنت لإ اهب رج قطهرلا بحاص .ةداهش ىف ءىش الو نيسمح انهر هنم .هببصت ناو

 ىدي .ىف ناكو نينثا نيب دبعلا ناك ولو هريغ ىلع هل دبش ول ءىش هلع هل لجرل هتدابش درأ الو هتداهش

 ىرعد اركنأو نيسمخم هدحو هل نهر هنأ امهدحأل نالجرلا رقأف ةئامب اعم هانهترا امهنأ انعداو نينثا

 وهالاقو نهر امل هنأب اع. امل ارقأ ولو رخآلا ىوعد نم اركنأ ام اميمزلي لو هب ارقأ ام امهمزا رخآلا

 َتنأ هكانعر نينهترملا دحأل نينهارلا دحأ لاق ولو هب ارقأ ام الإ امبمزلي مل ةئام ايعداو نيسمخم نهر

 وهو دبعلا نم امبنم دحاو لك قح فصن ناك نيسمخم تنأ هكانهر نهترملا رخالل رخآلا لاقو نيسمحم

 نحت اناك ولو هريغ ىلع هرارقإ زيحم الو هسفن ىلع هرارقإ زيحمن نيرشعو ةسمخم هل رقأ ىذلل انهر دبعلا عسب ر
 د نضصضصص

 : يم مك لمأتو « نهر ريغ 2 ةدايزب اندنع ىّتلا لوصألاب اذك خلا نهرب تسيل اهنأ : هلوق (1)
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 فلأب اعب هعاب ول اذكهو اعم افرع ىذلا هطرش نم اعيش هصقني ملهنأل عببلا ضققن هل نكي مل هلبقي يق انهر هأنإ ١
 لع انوسفم عتيل ناك ادهادبشأام وأ .ةقيمازا نذل هلع قتال مدق نم وأ هءوي ىف دافأ ام هنهري نأ ىلع 1

 نّرلا عقدي نأ لبق ىرتشملا تام مث هنيعب ائيش هنهر. نأ لع انش هن. ىرشا اذإو ينك ادا الك ةلاسالا سل

 ةصو بحاصاالو مهعم ثراو الو اوعوطت نإو هبلإ هعفد هتثرو ىلع ن نكي ملو انهر نهرلا نكي مل نمترملا ىلإ
 هماعإ وأ ميسا |] ضقن ىف راخلاب عئابلاق اولعفي م نإو لح لك هند نأل هناكم ةعد هلو نهر وبف هيلإ هوعقدف

 ]]“ء

 هتثرو ماقو الاح ناك نإ الاح وأ ال>ٌؤم ناك نإ هل>أ ىلإ هنيد ناك تملا وه نهرلا ال علا عئابلا ناك ولو

 مب / ناك كك عيبلا ضقن ىف راخلا ملف مملإ هعقدل ١ نإو مات عيبلاف ن هرلا مملإ ىرشلا 0 نإف هماقم ع

 هلا تلعج ةتئاف. ةارتشملا ةعلسلا وأ اتئاف نعرلا ناك اذإ ( عئانتلللا ) اتئاف نهرلا ناك اذإ هماعإ وأ هيف
 هتيرتشا ىرتشملا لاقف تاّف ادبع هعاب ول هل هلعجأ كد ذخأف هضقني وأ هنمع ذخأف هم أ نيب رايخلا 1

 دعب هتمنق َدَحَأِي نأ ءاش نإو ىرتشلا هب هل رقأ امن ذخأي نأ ءاش نإ هل تاججو فلأب هتعب عئابلا لاقو ةئامسمخم ٠
 كانه ىعدا اك ءىش نم ةءارب ىرتشملا هلع ىعدي ال هنأل انبه هفلحأ الو ىرتشملا ىعدا ام ىلع فلخب نأ
 هل ناكوأ لجأ ىلإ وأ لاح نمش اعب الجر لجر عاب ولو ( قنا _ةلالاف ) ةلام-مح ىلع داز امت ةءارب ىرتشملا
 نأب ىرتشملا .هل عوطت مث امبنم دحاو هدقع دنع نهرلا طرش الو امهنم دحاو ىف نهر هل نكي ملف قح هيلع
 كلذ هل ٠ نكي مل هب اعوطنم ناك ةنآلر نكرلا ل" نهرلا جارخإ نهارا /| دارأ مث هضبقف هابإ هنهرف هلععب ايش هنهري

 هداز .مث هايإ هضبقأف طرشب انهر هنهر ناك ول اذكو ظرسشب .نهزلا ناك لبذل نوكي ال اك نس 1[ 2

 ىوست نوهرلا تناكولو هل كلذ نكي مل اهضعب جارخإ وأ اهجارخإ دارأ مث اهايإ هضبقأف انوهر وأ هعم رخآ انهر
 ناك اهضعب هضبقي ملو ابضعب هضيقأف ةذحاو ةرم انوهر هنهر وأ انوهر هداز ولو هب ةنوهر# ىهام فاعْضأ
 نأ ىلع عيبلا لجراا لجرلا عاب اذإو هضبقي مل ا هضبقأ ام ضقتني ملو نهر ريغ هضبقي ملامو انهر هغبقأ ام

 ىرتشملا نع ةسيتحم نوكست نأب الإ ةعاسلا هكسلمي مل هنأ لبق نم خوسفم عيبلاف عئابلل انهر هسفن عيبلا نوكيا
 اك ةنم رشا ر] رد راج هسقنل ةعلس هل لهو ول هنأ ىرت الأ اهايإ هنهري هسفنل ةعلسلاك ادغ ل

 هلاحم .نهرلاف نهترملا تام.اذإو هريغ لدع وأ عئابلا ىدن ىلع نهزاا عضو اطراشت ءاودلو 005
 لاق امهنم دحاو .تومب الو امهتوءالو هتوع  ضقتني ال هلاح نهرلاف نهارلا .تاماذإو هل ناكام هيف هتثر 1

 دق مهسبأ نيد 11 مهملع عاب وأ نهرلا نم جرو هيفام اودؤي نأ نم نعهارلل ام هيف تام اذإ نغارلا ةثرولو

 ةمذ أربت الف فلتيو هسبح ىف ريغتي دق هنأل عيبلا نع هسبح' ن. هوعنعو هعيبب نهترملا اوذخأي نأ مهلو لح
 نهرلا عييبي نم ماحلا ماقأ ائاغ نهترملا ناكولو ممل كلذ نوكيف هب نهر اع لضفلا هيف نوكي دقو مهببأ
 مث نهر الب قحلا لجرلا ىلع لجرلل ناك اًذِإو ”كلذب موقب نيك وفل نكي مل نإ لدع ىدب ىلع هقح لعجو

 كنهرأ :نهارلا لاقف لجأ ىلإ وأ الاح قحلا ناك نإف لجأ ىلإ وأ الاح قحلا ناك زئاج نهرلاف انهَر هه
 هلاحم :.كوألا هلجأ ىلإ لجؤملاو ناك لاح لاخلا. قحلاو خوسفم نهرلاف لعفف لحألا" ىف ىدلز نآ لق

 لجألا*نيخأت هيلع طرتشي ملل كلذكو نيترملا ةوسأ دسافلا نهرلا ىف نهارلا ءامرغو لظاا 307 لجألاو
 هرلا زوم الو نهرلا رجب ل هنهري ملو هنهري نأ ىلع نمثب هل هلمعي وأ هايإ هفاسي وأ ائيش هعبي نأ هيلع طرشو

 نأ ىلع ةئامي  ِكدبع ىنعب : هل لاق واو نهترملا ىلع ءىثث ةدايز الب نهارلا هب. عوطتي ىح هلبق بحاو قح ىف
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 ' ةيراجلا عابتو دلو مأ هل نكت مل ابكمله ىتمو اهحابأ هنآل هلع ربم ال رخآلاو اهلثه ربه هيلع نأ امهدحأ نالوق

 ابكلاع وهو اهدلوأ هنأ هرارقإب هلدلو مأ تناكام اموي ابكلله نإ ( عيرلا لاق ) نذالل ديسااو وه بدؤيو

 هيلع اهم قدصت وأ اهابإ هرمعأ وأ اهايإ هعاب وأ ءطولا لبق هل اهبهو كلاملا نهارلا نأ ىعدا ولو ( قفاثغ االاث)

 ايم وأ ابح نهارلا ناك كلذب ةنيب هلع تماق وأ نهارلا هقدص اذإ نهراا نم ةجراخو هل دلو مأ تناك هصتقا وأ

 هلع موقت ةنيب الإ هكلم نم جرم مل نهارلل امكلم فرع اذإ ققر اهدلوو ةيراجلاف هاوعدب ةنيب هل مقت مل نإو

 هلو (عيرلا لاق) هللإ نهارلا كله نه اهجورخ نم ىغدا مف م,ماع ىلع نهارا ةثرو 1 نمترملا دارأ اذإو

 ٠ اهلثم قادص مرغيو دحلا هنع أرديو ةميقلاب رح هنأ رخآ لوق هدلو ىف

 هريغو فئلسو 2 نم نك نيدلا نكد ندلا ع نهرااىف ىلاعتو كرات هللا نذأ :هللا همحر (قفاششل * اللاف

 قودللا تو دعب نهترا وأ قوقحلا ةدقع ىف ظرش قوقحلا لك عم ازئاج نهرلا ناككو قرقللا 2 نم

 قحاب سيل هنأو لالح اف نوذام قحلا عع قا بحاصل قحلا نم ةقثو ةدايز :نهرلا نأ الوقعم ناك

 نمرملاو نهاراا هفرعي هلام نم ائيش هنهري نأ ىلع فلاب ائيش الجر عاب الجر نأ ولف هددع نم ءزج الو هسفن

 ءايإ ءاضبقأ ام ىتمو اعم هب ناضارت» نم وأ نهترملا نهارلا هضبقي ىتح امات نهرلا نكي ملو ازئاج عيبلا ناكر

 نإو ( قنات اللا 3 امات عيبلا ناك عئابلا رتف هضيقل هناس نإ لك مزال عييبلاف مك احلا ىلإ اعفرب نأ لبق

 ل هنال هللإ هعقدب نأ ىلع مك احلا هريجم ُ نمترملا هضصعب نأ ند نهاراا عنتماو كاحلا لإ اعفترا

 اهنآل هيلإ ايعفد ,ىلع كالا هزب2# ل هلإ ايعثدي لف ةيه لجرا لجر بهو ال تلذكو دال ةشع لآن الإ انهر
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 طرتشملا عئابلا ىلإ نهرلا نهارا عفدي مف انهر هنهرب نأ ىلع لجرلا لجرلا عاب اذإو ضبقلاب الإ هل متت ال

 هنهر ول كلذكو نهرلا نقد قىرتشملا ةمدب ضرب ١ هنآل عبيبلا در وأ نهر الب عيبأا ماعإ ىف رابخلا عئابللف هل

 مق هنيعب المح هيطعب نأ ىلع ةعاب ول اذكهو اهضعي هعنمو ايضعب هضقأف انوهر ىذلا لجرلا ام هل لمحم

 ولو 6-15 نود هتمدب ضرن 5 هلا هدف وأ ليم الب عيبا ماعتإ ف رابخلا هل نآكا تاد ىتح هتلا> طرشا

 وه هيلع لخدي مل هنأل هل كلذ نكي مل ليلا وأ نهرلا هعنف ميلا خسف ىرتشملا دارأف املاحم ةلأسلا تناك

 هتمذ ىف. هلع دزب مش هنع كلذ طمسف هريغ ةمذ وأ نهر ةدايزو 1 َّق ناك عبببلا نأ رابخلا هب هل 0 صقن

 ريغ ءىش صقتنا امنإ عببلا هب دسفي ءىث نمثلا نم صقتني مل هنأل عيبلل داسف اذه ىف نكي ملو هيلع نكي مل ءىش

 لجر ىلع لجرل ناك قح لكىف اذه اذكهو عببلا هب دسفيف ادساف ائيش طرتشي لو كلله ال نهترملل ةقيثو نمثلا

 ناك اك ضوعا ذخأ ىف رابخلا هلو عببلاك وهف هايإ هاطعأ ضوعب قحلا ناكنإف اليمح وأ انهر هيف هل طرشف

 اعيش هنهر مث نهر الب هنهري نأ لبق قح هيلع هل ناك وأ عد الب افلس هفاسأ نأ ىف نهراا ناك نإو عيبا ىف هل

 الاح ناك نإ هب ءاش ىتم هذخأ فلسلا ريغ هقح ىنو « هب ءاش ته هذخأ فلسلا ىف هلو هلاحب قحلاف هايإ هضبق. مف

 اا0|/ 3] ليقعو نهر نم هاضر 'ةطخر وأ ةقث المح هيطعي« وأ هضرت انهر هئعري نأ ىلع فلأب .ائيش هعاب ولو

 عئابلا ةلابجل ادساف عيبلا ناك هنيعب ءىش ةيمست ريغب ليمحو نهر نم [هدحخأ اشم وأ عئابلاو ىرتشملا

 هنأب ةجح هلع نكي ل هاضرأ ال لاقف نهر وأ ليم هءاج ول هنأ ىرت الأ اطراشت امب امهدحأ وأ ىرتشملاو

 ءاطغأف هل انهر هنافرعي هل ادبع هيطعب نأ ىلع تلا اعد هعاب ناكولو هطءأف هئيعب البمح وأ هني انهر ىضر



 ادلع: -53 ١8

 اهيفف تلبح نإو نهرلا نه جراخ دلولاف تدلو نإف ء اهب ءانبلاو اهتطو نه 0 ع مل نمترملا نذإب نهرلا دعب ٠

 امإ لاق اذه لاق نءو ٠ نهرلا نه اجراخ دلولاو انهز ةيراجلا نوكت مث المح عضت ىتح عابت ال امهدحأ نالوق '

 عابت:نأ :نهارلا لأس نإف « نهرلاىف تعب اذإ مألا هب كلم اب كلعال دلولا نأ كوامت اهدلوو ىلبح اع نم ىنعنع

 وف اهقراق اذإف اهقرافي قتح مألا مح دل ولا 2 محو ىلبح عابت اهنأ ىناثلا لوقلاو « هل كلذف نهتردل هلك نمثلا مسو

 عنو اهنمت صقني كلذ نأل « نيرا نود اهجوزي نأ هل سيلف ةيراجلجرلا لجرلا نهر اذإو « نهرلا نه جراخ

 امهمأو « نهرلا دبعلا كلذكو ابكلع ال هنأل امجوزي نأ نهترمال سيل كلذكو اهعيب نم قحلا لحو الماج تناك اذإ
 ىلإ انهر لجرلا لجرلا نهر اذإو « حاكنلا ةدقع لبق جيوزنلا ىلع اعمتجم ىتح خوسفم حاكتلاف ةمألاوأ دبعلا جوز

 اعيش هن نم ذخأ, نأ نهترمل سيلو زئاج عببلاف هعابف هيف هل نذأف نهرلا عب ىف نهترملا نهارلا نذأتساف لجأ

 هل نذإلا ىف هعوجر دعب هعابش عجر نإف عبيبلاب هل هنذإ ىف عج نأ هعس ملام هلو هناكم نهرب نهارلا لح نأاو

 ملو عيبلا تذفنأ هل لفأ م تنك نإو هن ىنيطعي نأ ىلع هعيبي نأ ىف هل تنذأ امإ لاقوأ عجري مل نإو خوسفم عيبلاف

 لاقو « هن ىنطعي نأ تطرشو هل تنذأ لاقف افلتخا ولو هناكم انهر هل لعي نأ الو ائيش هنع نم هبطعي نأ هلنك

 دخأ ديعلا تام نإف خوسفم عييبلاو هنيع عم نهترألا لوق لوقلا ناك هنع هيطعأ نأ ىلع طرتشي و ل نذأ نهازرلا

 نأ هل نكي ل هنت هيطعي نأ ىلع هعيبب هل نذأ هنأ ىلع اقداصت ولو « هناكم انهر العجم ىتح هتميقب ىرتشلا نهارا

 هنمث هطعبو هعسب نأ هل نذأ هنأ ىلع ةنيب تءاق ولو هلحم لبق هقح هل لج«. نأ ىلع الإ هعبب' ىف هل نذأب مل هنأل هعدب

 ىرتشملا ىدي ىف دبعلا تاف إف نهرلا ذخأب هلحم لبق هقح هعفد ىف طرشلا داسف لبق نه عببلا تخف كلذ ىلع هعابف

 عولطتي نأ الإ قلل هلإ ىذلا لحألا ىلإ انهر هتمق عضوتو مو ناك هيف عبيبلا نآل هتميق ىرتشملا ىلعف ثوب

 انهر لاملا نوكي نأ ىلع هعيبس نأ هل نذأ ونو ٠ لوألا طرمشا ىلعال اهثاتس» اعوطت هلحم لبق هلمحت قا ةلع ىذلا

 ةلأساا ىف ام ريغ هيف ناكف عببلا در ىف هنه هضبقي 30 ىلع هعببي نأ اهيف هل نذأ ىتلا اهلبق ةلأسلاك ناكو عييبلا زب مل

 نهارلا نذأف لاح قحم نهراا ناك ولو « مولعه ريغ هريغ ءىش هنعو هن هنهر» نأ ىلع هعس نأ هل نذأ هنأ لوألا

 « ائيش هنم هنع سخخالو نهرأا ْ هباإ عقد نأ هيلعو 0 عسيبلاف هقح هيطعي ن ل3 نهرأا عسل نأ نهترعلل

 لع طرش ام هيلعناك هنأل انبه هانزجأ امنإو نهرلا نمت نم رثك أ وأ لقأناك هلام ىف قحلا عيمجمب هذخأ هدي ىف كله

 هيطم, نأ هيلع طرتشي لو نهرلا عيب ىف هل نذأف املاحم ةلأسملا تناك ولو « هياع كلذ طرش لبق هقح هئافيإو هعيب نم

 نهرلا عب ىف نهارلل نمترملا نذأ ولو قحلا هيطعبف هن نم لقأ قا نوكي نأ الإ .هنع هطعب نأ هلع ناك هك

 هنم هن ذَخَأ نهترملا دارأف هضبق وأ هنمث ضرقي ملو عببلا متو هعاب اذإف هعبر مل ام هل هنذإ ىف عوجرلا هل ناك لحن ملو

 ءاطع ىطعأ نك ناكف عابف هسفنل نمثلا ضبقو عيبلا هل سيلو عيبلا ىف هل نذأ هنأل هل كلذ نكي مل نهرلالصأ ىلع

 نه هريغو هيف نمترملا نوكي نهارلا لام نم الام دبعلا نب ناكو هخسفف نهرلا خسف ىف هل نذأ نك وأ هضيقو

 هيف تخسف دق لاق نوكي نأ الإ هل نذإلا ىف عوجرلا هلو نهارلا ىلع وبف هعبي ملف هعبب ىف هل نذأ ولو « ةوسأ هئاهرغ

 اجرلا لجرلا نهر اذإو « هريغ مرغكنهرلا ىف ناكو نهراا ىف عوجرلا هل نكي مل هلاق ْاَذِف « ةتلطبأ'وأ نهرلا

 نإو ررملا هيلعف اههركأ ناك نإو مهبسن تبدي الو قيقر هدلوف تدلو نإف دحلا هيلع مقأ نهترملا اهئبطو مث « ةيراجلا

 ولو هببشأ ام وأ ةيئان ةيدابب ناك وأ اثيدح ملسأ نمث نوكي نأ الإ اهب رذعي مل ةلابجىعدا نإو هيلع ربم الف اهه نك

 رمملا فو « رارحأ مهو اوطققس موي مهتميق هيلعو دلولا قلو دحلا هنع ءىرد لبجم ناكو هل نذأ ةيراجلا بر ناك

 مع ة16ع)
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 نهر اذإو برضلاىف هيلع دعتب مل هنأل اهناكم انهر نوكي اهنم لدي هيتأي نأ هيلع هل نكي مل تتامث اهيرضف اهم رضي نأ

 رقعالو املاح نهر ىهف دلت ل نإف اهثطوف اهسفن نهارلا اه.دتغاوأ نهارلا اهتطوف اهايإ هرحآف ةمأ لجرلا لجرلا

 انهر نوكي اهصقن اب نهارلا ْدْحَأ نهترمال ناك ءطولا اهصقنف اركب تناك ولو نهارلا ةمأ اهنأل نهارلا ىلع نم

 هل اصقن اهصقن وأ اهاضفأف ابيث تناك ول اذكهو « اهلع هتبانج نوكت ا" نهارلا ءاش نإ قحلا نم اصاصق وأ ابعُم

 هل نذأي لو تدلوو تابح نإو ىه 5 نهر ىهو . ءطولاو ندهارلا ىلع نهمترمال ءىث الف ءطولا اهصقني ل نإو ةميق

 نو.“ اهدلو عبس ملو تعد تدلو اذإف « ىلبح تناك ٠ عابت ال اهنأ امهدحأ نالوق اهفذ اهريغ هل لام الو ءطولا ىف

 ه2 اع: ىأب نأ نعازلا ىلعف ةدالولا نم تتام نإو « ةدالولا اهتصقن ا هال لكك ء ىف ةدالوولا انك

 هل لآم الو اهقتعأ مث اهنهر نوكي نأ نم ربك أ اهايا هلابحإ نوكي الو اهبلع ردق ته اصاصق وأ اهنأكم انهر نوكت

 اتدر قب اه قبو ةئاملا ردقب اهنم عب ةئاع ةنوهرم ىه امبإو افلأ ىوست تناك نإو قحلاب عابتو قتعلا لطبأف اهريغ

 هنهر ناك ولو « هتوم لبق قتعت الو اهديس توع دلولا أ قتعأ نم لوق ىف هتوع قتعتو اهأطي نأ هل سبل اهد.سل

 ىتب ام قنع هل اع طم نيد هلع تناكن إو هناكم قب ام قتعو نيدلاردقب اهنم عب هل لامالو دلت ملو اهقتعأ مث اهانإ

 نيلاحلا نم ةدحاو ىف عابت ال هل دلو مأ ىهن اهدلوأ وأ ة ةرح ىهيذ اهقتعأ اذإ هنأ ىناثلا لوقلاو ؛ نيدلا لهأل عبي مو

 0001و عررك د لك قيقرلا نم نهر اهف لوقلا اذكهو اهتميق نم ءىش ىف ىعس الو هسفن لظ دقو كلام هنأل

 نهرا نذإ ريغب هقتعو اهانإ هؤطوو دلولا كلذب هل دلو مأ ىهن دسلا اهكلقتفصو اع نه رااىف دلولامأت عد اذإو

 تنذأ ام نهترملا لاقو كنذإب اهتقتعأ وأ اهتتطو نهارلا لاقف قتعااو ءطولا ىف افلتخا ولو نهمترملا نذإب هل فلاخم

 نكهرلا نم ةجراج تناك مث هل نذأ دقل نهارلا فلح نهترملا لكسن نإف هنيع عم نمترملا لوق لوقلاف كل

 ىع فاحت مل نإو دلو مأ 2 هد اكو اننلطو وأ محي هل نذأ ل ةفادي راك تنلخأ نهارلا فام مل نإو

 تدلو دقو اهبطو وأ ابقتع ىف هل نذأ هنأ هلع نهارلا ىعداف نهترملا تام ولو اهلا انهر تناك دسلا الو

 اوتلخإ تلا ةثرو هل فل نأ دارأ نإو اهلا نهر ىبف ةنيب مقي مل نإف ةنيبلا هلع تناك ابقتعأ وأ هنم

 نمرملا مهل فلحأ اذه ةثرو ىعداف نهارلا تام ولو نيميلا ىف كلذ ىلع اودازي مل هل نذأ ما 21

 ارسوم نهارلا ناك اذإ امأف اسلفم ناك اذإ هلك اذهو الوأ تفدو اك قتعلاو ءطولا ىف نهارلل نذأ ام

 اللا 0 20[ ناك نإو اهناكم .انغر اهتعق نوكن : نأ نيب ريخم مث دالبإلاو قّعلا ىف هنم ةيراجلا ةممق ذْحْؤَتف

 قحعا نع لشف ام در قحلا نع لضف هف ناكو قحلا نم اصاصق نوكي نأ راتخا نإف قحلا نم اصاصق وأ

 0011 وات جوذ نموه كنم سيل لبحلا اذه اق مث هنأ ءطو ىف نغارلل نذأ هنأ 'نهرملا رقأ اذإو هنلع

 قن ىلع نهرلا قدصي الو هرإرقإب هل دلو مأ ىهو هب قحال بسنلا نأل هلع نيمي الو هنبا وبف نهارلا هاعداف دبع

 الف دلو مأ ةيراجلا تلعجو هب دلولا تقحلأ هن سيل هنأ دلولا هتوعد دعب رقأ ول هنأ هفالحإ نم ىنعنم اعإو هنع دلولا

 اهتطوا ىف ىل تنذأ نهاراا لاقف نهترملاو نهارلا فاتخا ولو نهرلا نم دلولا مأ جارُخإب تنكح اذإ هنيميل ىف

 دلت ق> عبت مل ىلبح ةيراجلاو ًارسعم نهارلا ن ناك نإف نهترملا لوق لوقلا ناك ء كل تنذأ ام نهترملا لاقو ىل تدلوف

 اا دلو تءاحو ةئمأ ءطو ىقافوركذ ةدم ذنم نهارلل نذأ نهمترملا نأ ةنيب تماق ولو اهدلو عابي الو عابت مث

 نموه نهنرملا لاقو لاحب ديسلا نم نوكي نأ نكي مل نإو « هدلو وبف هاعداف ةدملا كلت لثم ىف ديساا نم نوكي نأ

 ' اهجوزوأ جوز تاذ ةمأ الجر لجر نهر اذإو « ةمألا عم انه انهر دلولان وكي الو لاحم دلولا عابيالو ة.ألا 1
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 نيدبع وأ نيراد.هل بهو ول كلذ 5 نهرلا نع احراد ضش مل ىذلاو انهر ضق ىذلا 00 هةعامو

 ةعنع لاا ل را ىذلا هل نكي لو ضيق لا هل ناك دل هةعيمو اههدحأ هخقأف ادبعو اراد وأ

 اتهر هتهد.اذإو هرهأب ةضبقف هضيق ىلع هطلسإ ىتح ةمات تئاغلا ىف ةبملا نكت مل امحهدحأ .هنع باغ هنكلو

 نإف هلاحم نهر وش هانإ هضقأف هباضأ بيع ىَأ وأ عطق وأ روعاف ادبع 0 امإ تبيع نهرلا فا

 .-- 9 ع ِِع 2 506 0 5 . - 5 8. 7 5
 هل رعقتف اطلئا- وأ تمدهناف اراد تاكو ادكدو هلا نهر وهف نمرملا دنع بعلأ كلذ هباصأ مث هضق

 نآل رادلا ءانب عبدو هل بشخ عي نه نعارلا عنم نمتردل اكد هلام انهر ناكل هننع تعءدهناو هردشو

 ىف لخدي ملام عنم هل نوكي الف رجشلاو: ءاتبلا نود.ضرألا نهترا نوك نأ الإ 'ئهرلا ىف لخا

 ضرألا تناك نهرلا ىف سارا هل مي ملو اطئاح وأ نهرلا ىف ءانبلا هل مس ملو رادلا ضرأ هنهر ولو هنهر

 تناك رادلا ءانب كتتهر لاق ولو .هفالخاد ىمس ام الإ نهرلا,ف لخدي الو سارعو ءانلا ناد 2

 امترامع عيمجو اهءانبو رادلا ضرأ كتنهر لومتي ىتح ءانبلاو ضرألا هل نوكي الو اهضرأ نود انهر هل رادلا

 كتهر : كك ىح انهرءابلعء الا الو ضرألا نم اعارش اف نكي ١ ملو انهر لخنلا تناك ىل كتنهر : لاق ولو

 ىراد ضعب كتنهر لاق ولو انهر كلذ عيمج نوكيف هل قح لكو هءانبو هسارغو هضرأ هدودحب ىطئاح

 نأ ندا كلذ 31 ىمشت ىح رادلا عمج هضقأ ولو انهر اذه نكي ل ىراد نم اءزج وأ اضقش كتنهر وأ

 الإ اكتهر : لاق ولو:رادلا هضبقأ ول كاذكو اعب نوكي ال اك هنم رثك | وأ لقأ وأ اي ط1 0

 . انهر نكي ل اهنم اءرج الاد ا ان تش تل

 نوكيال امو نمترملا ىدب, نم نهرلل اجارخإ نوكيرام
 نهرلا هيلع ىذلا قحلا نءنهارلا ربي نأ نيمرملا ىذا ند نهرلا 1 ام عاجو 3 همحر ( قنات لالا ) <

 ىدي نم اً>راَخ ْنهرلا نرككلل هوجولا نه هجوب نهرلا هب ىذلا قحلا طقس وأ هلا نمزرلا نك ءارإ عقدي

 تلطبأ وأ هتلطبأ وأ نهرا تخسف دق نهمترملا.لوقب وأ نهرب نأ لبق ناك ام هنهار كلم ىلإ ادئاع نمنرملا ع

 فلأوأ مرد فلان , ناتو مهاردو ضورعو منَغو لبإو قيقد لثم ءايشأ الجر لجر نهرولو هيف قح

 نوهرلا ىف هلام عيمج نهترملا ىلإ نهارلا عفدف اماعطو اربع ىآ راند ىئاقأف مثرد فلأ وأ راند ةئاو مثرد

 ليس ال لق نإو. قابلاب الك نوهرلا تناك اهنم لقأ وأ ةطنح ةببو وأ هنم لقأوأ اذا ضر لإ ا

 ةدحاو ةقعفص نوهرلا نأل مف هلام لك نمترملا ىفوتس ىتح تام ول هتثرول الو هلامرغل الو اند ءىش ىلع نهارلل

 مف اهقتع ىف نهارلل نذأ مث نمترملا اهضبقف ةيراج الجر لجر نهر ولو ضع لبق اهبضعب كفيال

 هل نذأي نأب الإ ©20نهرلا نم اهجرخمال املا نهر ىرف لمحت ىف اهنطو وأ اهأطي ىلف اهنطو ىف هل نذأ وأ اهقتعي

 كلدكاو هلاحم كك ىلع وهف هقتعي 7 نإو قتع هقتعأف ةسفنل ادبع قتعي نأ هزمأ ول 57 تف مف

 اهلا ةنوهره تناك اممهدخو اهئطو نم عتمتسا لاقف ةدحاو ةره نهرألاب اهايإ ههبق دعب نهارلاىلإ نمترملا اهدر ول

 اهد.سل داو مأ ف ءىش هقاح ن. ناب دق اطقس تط طققسأو ( تدلوف ءطولا ن م ب راخلا تلمحْنإف نهرلانم م جرم ال

 ىف هل نذأ ول اذكهو « ءطولا ىف دعت , ل هنأل اهريغ ند رب 2 نأ نهارلا ىلع سيلو نهر 17 نم ةجراخو نهارلا

 نهرألا سس امج رخال ةخسن ىفو | هرهأ ول 0 هلق للدب لعفي وىأ تفدو م. هل ندا نأب "لإ ع هلوق )0( 1

 فيل عك حضاو وه اك لفي نأ نودب ىأ « هل نذأب نأ
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 هدب ْ ضوبقم هنأل هدب ق وهو هانإ هنامترا دعب ةعاس هلع تءاح اذإ انهر ازد ناك هضقلإ ا هانإ هنهرف

 هضشب هل نذأ ام دعب هر اذإو هرض# ى ل اكَف نع مل نمتراا:ن ع | اع نهراا ديعلا ناكولو نهرلا دعب

 تام تام :ولو امات عبيبلا نراك هدب ىف 1 هضبقف هضش 5 هبدب ىف وهو هايإ هع م ضو.ةم وش

 .٠ -. . 1 5 ب لق . - 0م . .٠ "ونإ

 هروضح لععي اضوفد نوكو عببلا دعب ىرشلا مص َىَح اضويعم نك اثاع ناك ولو ىرشملا لاه نكد

 ىف هل نذأو اهانإ هنهرت 55ه راحإب وأ ةيراع وأ ةعيدو هسفن لوز الع ءىش وأ بايث هدنع هل تناك ولو هيد َّق وهو

 ثدحب قىح اضف نك هل زنم نع ةيئاغ م نإو اضيق اذه ناك هل زم نع ةيئاغ ربغ نىنهو ضيقلا لق اهضق

 قحا اضف نك ملء اهضق ,ى هل نلف ةلرم ف هوا ددسم وأ قرش ىف اهاإ ةهرا ناك نإو ةناحف اح

 5 خو اهد.س كإ هئالخ هلزئم نم جرم دق اهنأل اضباق لكحل اش نركتف ةف ضو هزم ىلإ ريصي

 نع ةئاغ اراد وأ ان نهرلا نأ 5 ءأو كلذكا هلكو هرضح 1 هنود لكاح ا نمئرملا هرضحام الإ ضقلا

 لذا ذأ رلاراهردح ىح اًضوبقم نكي ل اهضق ىف هل نذأت اهب لكو. دقو هندن يف ةعيدو_ ىمو .نهترملا

 اذيأ ةضو.قد ركن الق ةنم عنام امل ثدحب دف هةنع ةئاغ تا اذ د 0 اماود لئاخ ال ةملسشم قدر || دعب

 نيترملا اهرضأ نأ الإ 0 1 20 نآةكع هدم لئاسملا هذه ىق هنلع تءاج واو: اهتود لئاح ال هلكواوأ

 000 ]1[ هع فاغ وهوا هلل نضقي هنأل_ اضوبقم' ناك هضق هنأ نينرلا افا همنا ناك( تح ندا

 نعهارلا فاتخا* مث كل هتضق دق لدعلا لافف هيدي ىلع هناعشي لدعي نمترملاو نهارلا ىذارزو انهر لجرلا

 ةئيبلا نمرملا ىلعو نهارلا لوق لوقةلاف ىل هضق دق نمنرملا لاقو لدعا كل هضّقي مل نهارلا لاف نمرملاو

 مااا 2 هلو ةسفنا لعن لع دهشب هنأل هتداهش هيف لبقأ الو هيف هل لكو هنأل هل هضبق دق لدعلا نأ

 لو. هتضبق لاقف هنمترا ىذلا نهرلا كله وأ هعرغ سلنأ ول اذكو هقح نه ايش نهترملا هرورغب نهرلا ضبقب

 0000| 20 نياك[ ىدب ىفررهراا نم تركذ ام لك ناك ولو هبذك ىف ءاسأ دقو اعيش هل نمضي مل هنأل هضنقن

 ىتح بصغلاب بصاغلا ىلع انومشسم ناكو انهر ناك هضبقف هضبق ىف هل نذأو هنم هضبقي نأ لبق هانإ هنهرف

 نك ةلآث ةسفنل ضيقلاب هل هرمأ نوكي الو بضصغلا نامض نم بوصخلا هئربي وأ أربف بوصخلا ىلإ هعفدي

 اا 400|1 لع ءىع ىف لالا ترل الكو نوكي ال هنأل دساف ءارسشب هيدي ىف ناك ول كلذكو بصقلا ناش

 لدع ىد؛ ىلع هاعذاوتو هايإ هنهر ول هنكشلاو هم أرب مل كلدو هضيقف اقح هسفن نه هسفا ضيق نأ كرك

 00000111 وق دقادنأ دصلا تاز لكو رلرقإب ناضلا نم نيثيرب ادساف ءاربت ىرتنتملاو بصاغلا نانك

 دق هلوق دعب نهرلا هيدب ىلع عوضوملا لاق ولو ؟ اضوبقم انهز ناكو هضإق دق هنأ دبعلا بر رارقإك ناكو

 اذ الاف ) [رك اك ناشلا نم ايرب ناكو ادضاف ءارنش ىرتشملا الو بصاغلا ىلع قدصي مل هضبقأ مل : هتضبق

 نيدبع الجر لجر نهر ولو هضبق هنأ نهرلا هيدب ىلع عوضوملا رارقإب اضوبق» ناكو هنم هتضبق دق دولا

 عيمجمل انهر ضبق ىذلا ناك رخآلا ,ضبتي ملو امهدحأ ضقت نيراد وأ ارادو ادبع وأ اماعطو ادبع وأ

 ضرقي مل نأب ضِق ىذلا دسفي الو نهارلا هانإ هغبقي ىح نهراا نم اجرا>- ضبقن مل ىذلا ناكل

 اظ001ا فق وأ ”ارخآلا- تامو انممجدحأ ضق ول كلذكو اذه ىف عويبلابك سلو نهرلا ةدّتع ىف هعم ىذلا

 اهايإ ههر ناك نإو رج. لاق هناك 6 خا ه هسفن لوزرال امث » هلوق زرخحم خ خا اهارإ هنهر ناكنإو : هلوق )١(

 ٠ هححصم هتك. لمأتو « خلا قوس ىف هسفنب لوزي ام ىهو



 ا
 ةلع هل ناك ول ؟ ضق ىف هزيل ةسقن ىلع الكو ”نوكي الو اضف نك ل هسا نمااذلا ةكرقف ةسقنا ند ذل

 ١
 ََق ه0 لك هَصق ل هنم أري اك حا نم ايزي نكي ل كليف لدقك هلظنا نما هلل ةضفلا نأ هل وف قح

 ريغص نبا هل نوكي نأ كلذو هل ضبق نملايلو اهف نوكي ىتلا لاحلا الإ لاح ىف هسفن ىلع الكو نوكي الو

 ءاقم موه هنأل هنال اضيق ةسقت نم هضبق نوكف :هضقيو اًننِش هل انس وأ هلا نصشو هش 0 ك7

 نإ الآ ءىخش اذه نم زج مل روجحم ريغ اغلاب هنبا ناك نإف هسفن نم هل هخبقف انهر هنبا نهر اذإ كلدكو هنا

 هانإ هنهرف عاتم وأ راد وأ ةعيدو لحجر دب ىف دبع لجرلل نك اذإو هبأ ربغ هنبال لكات وأ هسفنل هنا ةذق

 دهمترملا نأ نهارلا رقأ اذإف ضبق وبف هدب ىف وهو هضيقي نأ اهبف هنكع ةدم هلع: تءاجف هضقب هل نذأو

 ايئاغ نهرلا ناك ءاوسو دوبشلا هري مل نإو ضوبقم نهرلاف هضبق تك وأ نمترملا هقدصف نهرلا ضيق دق

 اقداصتي نأ ةلصخ ىف الإ اضبق كلذ نوكيف هب وه ىذلا دلبلاب نهترملا هضبقي دق نهرلا نأ كلذو ارضاح وأ

 ىراد مولا هتتهر دق ىنأ اوديشا لوقي نأ كلذو تقولا كلذ ىف اضوبقم هلثم نوك نأ نَكَع ال 12

 اذه ىف امو اذه هموي نم ةكمب هل. ضبقي نأ نكمي مل مويلا ناك نإ نهرا نأ معيف اهضبقو ةكمب امهو رصحب ىتلا

 ابلع ىنأت ىتح اضبق نوكي ال هدي ىف نكت ملول ىهك تناك ةعيدو وأ ءاركب هدي. ىف رادلا تناكولو ىنعلا

 هدب ىف اهتتونيكو امهدحأ عم وأ امبعم نهرلا وأ ةعيدولا وأ ءاركلا نود نهرلاب هدي ىف نوكت نأ نكمي ةدم
١ 

 نهارلا لاق مث ابضبقو ةكك هراد هنهر هنأب رقأو اتقو تقؤي مل اذإ امأق نهرلاب هدب ى اهتونك ريغ نشرلا

 ضبقا معو هرمأب ضباق ابضبق نوكي نأ هلثم ىف نكي تقو ىف اهنتنهر لب نمترملا لاقو مويلا هتنهر امئإ

 فلحأ نأ نهارلا دارأ ولو اضوبقم نكي مل هنأ نم تفصو امي نهاراا قدصي ىتح ادبأ نمترملا لوق لولا

 هتاحس هللاو . ةضبقي كح. انهر نوكي ال هنأل تلعف هنم ضيق. ملو ضيقلاب هلارقأ هتأب ءارغد لك ا ١

 ؟ ٠ ملعأ ىلاعتو

 انهر نوكي نأ زوجت امو « نوكي الو نهرلا ىف اضبق نوكي. ام
 فلتخمال تاقدصلاو تابلاو نهرلا ىف اضبق ناك عوبلا ىف اضبق ناكام لك : هللا همحر ( قفائئلالاث )

 صقشلاو زادلا نم صقشلا نهر زوحمو كلذ ريغو نيضرألاو مهاردلاو ريئاندلاو دبعلاو ةبادلا نهر زوجيف كلذ

 هنمرم ىلإ مسي نأ هيف ضبقلاو هلك اذه عاب نأ زوحم اك بوث:ا نمو ةؤلؤللا نمو 'فيسلا نمو دبعلا نم
 كو هنغار اكرر ماد ل مدا نأ نر ا د ديل 1 عببلا ىف ضبقلا نوكي ام هنود لئاح ال

 نأ لكلا !لفيفك . لوح ال اه ضفقلا كدا هود لئا ال مس, نأ سارغو رادو ضرأ نم لوح ال ام

 هقح اهف نهترمال مسي نأ امهمشأ امو ةؤلؤللاو فيسلا لثم لوحب امن صقشلا ضبقو هنود لئاح ال مسي
 . يت

 ناك اذإف نهمترملا دب وأ نهارب سيل ىذلا اهف كيرسشلا هس :ىف وأ لدع دب ىلع .نهارلاو نهترملا اَهَعَظ قد ١ك

 امك نهرلا نم امل جارخإب سيلف ضيقلا دعب هريغ ىلإ وأ نهارلا ىلإ نهترملا اهريص نإو ضبق وهف اذه ضعب

 دق نهمترملا نأ نهارلا رقأ اذإو نهرلا هب ىذلا قحلا نم ةءاربلا وأ نهرلا خسف الإ ابجرخم ال تفصو

 ىق:نهترلا ناك ولو ؛نمترملا ىوعدو نهارلا رارقإب مان نهزلا نآب هل لح نهترملا كلذ ىعداو نهرلا ضبق

 هل نفبقي ذق هنأل رارقإلا تزجأ نهترملا كلذ ىعداونهرلا ضبق دق نهترملا نأ نهازلا رقأف ائاَغ صْقْتلا

 ةعيدو وأ ةراجإب لجر ىدي ىف دبع لجرا ناكولو هل هضبقب هرمأ نم ضبقب هضبق دق نوكيف هّنع ٍبئاغ وهو



 هع لا[ د

 ىلوف هلقع ىلع بلغ هنكلو نمترما تمي ل ولو انهر ممل هماسءاش نإف هتثرو نه هعنم .نهرلا برل ناك هضشب

 لوألا :نهرلاب هل هماس ءاش نإو نهترملا هعنم هل ناك هنأل ىلوملا لجرلا هعنم نهارا ءاش.نإف الجر هلام ؟ احلا

 دعب اهانإ هضقأ 6 اهنطو قحاهايإ هضشإ ملك 3 راح الحر لجرنهر ولودانإ هعنع و نمر أ ةمادسإ نأ هل نك 3

 ىلبح اهنهرب نأ.هل نكي ملف تلبح ىتح ضبقت ل اهنأل نهراا نم ةجراخ تناك نهارلا هب رقأ لمح اهب ربظف ءطولا
 الماح اهنهر هنأل تضبق تناك نإو نهرلا نه تجرخ هب رقأف ىلا اهم ربظ مث نهرلا لبق اهنطو ول اذكهو هنم

 املا نهر نمو زئاج جيوزلاف اهانإ هضبقأ مث دسلا اهجوز ى> اهضبقي ملف جوز تاذ ربغ اهايإ هنهر ولو

 كلذ نآل نمترللا نود امجوزب نأ هل سب دلق ةيراخلا لحرلا لحرلا ن هراذإو لاح اهتطو نم اهبجوز عنم الو

 اعمتجم ىح خوسفم حا حاكنلاف جوز امهمأف نمترملا كلذكو ابعب قحلا لحو الماح تناك اذإ هات العا كح
 8-0 ال 11 - ٠

 اضومقم ع نكي ل هريغأ وأ نهارلا ن ه هةضشإ أب لش اق نهمترملا ه رجاف هضبق ىلع هطلسو ادبع الجر لجر نهر ولو هيلع

 سيل لاق هضيقأ نأ لبق هترجآف ادبع تنمترا ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ( قفا لالا )

 هضبق وأ هسفنل نهرلا نهترملا ضبق اذإو ضبقي ىتح نهرب سيلو ضبقب ةراجإلا سدل ( قفا: ةلالاث ) ضوبقع

 نب ورمع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ( ىفإ:_:لللاو ) هل هلكو ضبقك ضبق وبف هرمأب دحأ هل
 هل روجحلا ىلو نمترا اذإو ( فا ةلالاف ) 8 بق كريغ دب ىلع هتعضوف ادبع تنهتزا اذإ : لاق هنأ رانيد

 مكاحلا ضبق كلذكو هسفنل روجحلا ريغ ضبقك روجحملل روجحلا ىلو ضبقو كاحلا ضبقف روجحملل كاحلا وأ

 لجرلا ضبقك هل هضبقف هل ضبق. نم روجحلا ىلو لكو وأ روجحملا ضبقي نم ك احلا لكو نإ كلذكو هل

 هيلع روجحلا ىلو ناهترا زوجمو هاضيقي ملام نهرلا نم روجحملا ىلوو مك احلا عنم نهارللو هسفنل روجحم ا ريغ

 امهلع زوحب الف نهتروو املام فلس نآاامأف نهتنو لضفيف امل عيد نأ كلذو هل رظنلا ىف هدع امبنهرو هل

 هؤارشالو هعب زوحنال مهل ارظن ناك نإو هسفنل رودحلا نهر زوج الو فلسلا ىف امل لضف ال هنأل نماض وهو

 ٠ هل ارظن ناك نإو هسفنل

 هجرخيال امو نهرلا نم هحرخ امم هضبق دعب نوكي امو نهرلا ضيق
 ةدحاو ةره نهرلا ضيق اذإ ( ىف لاا ) « ةضوبقم ناهرف » ىلاعت هللا لاق هللا هحر( قا عاالا )

 نم نهرلا ىف امت أربي ىتخ نهرلا نم هحارخإ نهارلل نكي لو نهارلا ءامرغ نم هب ىلوأ نهترملا راصو م دقف

 ةعيدو وأ ةراجإب عئابلا ىلإ هدر نإف هنامض ىف راص ةرم ىرتشملا هضبق اذإف عئابلا نم انومضم عببملا نوكي اك قحلا

 ةرم هل بوهوملا ايضق اذإف ةماث ريغ اهانعم ىف امو تانسملا نرد مو عيبلاب هناض سلو الو عاتبملا لام نم 1

 هدرؤ ةرم نهرلا نهترملا ضبق اذإ ءاوسو ةبحلا نم ابجرخم مل هريغ نم وأ هنم اهارك أ وأ بهاولا ىلإ اه راعأ مث

 ( قنات الاف ) تفصو امل هدي ىف ناك وأ نهرلا نئهارلا 3 ملام كلذ ريغ وأ ةيراع 0 ةراحإب نهارلا ىلع

 هئامرغ نم هب قحأ تنأ لاق ؟ هدنع هتدجوف سلفأف ءاطعل تلقف جيرج نبا لاق هنم هترجآ كنأ

 هدر نأل هنم هترجآ كل دعك وبف هنهار نم هترجآ مث ةرم هتضش اذإ كنأ ع نم تفصو الإ ىنعب ( قفا خاللاف (

 ريغ 1 وأ نمرملا هضقن نأ الإ اًض وقم نهرلا وكب الو : لاق نهرلا نم . هح رح ال ضيقلا دعب هللإ

 هضّق نأ نهارلا نهترملا لكوو انهر لجر نم لجر نهترا نإف هضبق.ىف هلكو نوكيف نهترملا رماب نهارلا



-0 000 : 

 هيف لعأ ال امت اذه نم تلق امو رفسلاو رضضحلا ىف نيدلاو لاحلا ,قحلا ىف نهرلاب سأن الو زاوءالار رعو رضا |

 :فاش ىف ليقو و ىدويلا محشلا ىنأ لدَعا رضحلا ىف ةعرد نهرا لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىور دقو افالج

 هللا لوسر نهر لاق مالسلا امماع هزأ نع دمحم نب رفعج نع ىدرواردلا انريخأ ( قفا _ةلالاث ) لاج فلسلاو

 نع دوسألا ن مهاربإ نع شمألا ىورو ( قفا ةلالاف ) ىدؤيبلا .محشلا ىنأ دنع هعرد ميسو هيلع هللا 1

 ا دلل ى' نهرلا "ةؤانث لح ا 0 0 تام لسو هيلع هللا ىلع ىنلا:نأ ةشئاع

 ىعدا ولف مزايال امق ندرلا ز رو 6 ال و هش نر را زاح هوحولا ن 3ك هحود مزا وأ كلع انع قح لكف مزال قدح نيدلاو

 عع

 لاق ولو زاكنالا ىلع حاصلا مزليال هنأل ا>وسفم هلا ن راك انهر هب ههرو ةحلاصو هرك < اقح لحجر ىلع لحجر
 هر

 قح نمر لل نكي مو ناك ن ِِه و نالاعر نكي ل هعباب وأ هنياد مث ىنتعياب واني سياح لاذإ ل اع ىراد: كنهزأ

 نع اذإف هلق 0 نإ لا موزل دعب الإ زوال نأ ىلع ةلالد قحلا ندم نيهترمال ناك اهف هب لج وزع هللا نذإو ١

 !: : نه زاذلفاقح

 ضبقلا نم نهرلا هب مث ام باب
 كلم نمتر رمال ةقرلا كولمم ريغ نهرألا نأ ال وعم ناك اماف (قناخ الاف ) « «ةضوبقم ناهرف» لعو رع هللا ل0

 اًضوصم نرد كَ جم هب لحوزع هللا هزاجأ اب ١ الإ انهر نك - مل ةراجإلا كلم هل ةعفنل | كول الو عبيبلا

 نهارلا عجر تح نمرملا هضيقي ض هضق ىف هل ند و كلذكو هنم هعنم هنم نمترملا هضنقي ملام نهارالف زخم مل اذإو

 نأ الإ مني ملام لك كلدكأ اصر تك نركك نأ الإ انهر نوكي ال هنأ نم .تفصو امل هل' كلذ ناك نه رلا ىف

 نأ

 ص لبق : نهارلا ل ولو اهانعم ىف امو ةضوقم الإ رولا حلا تايهلا ل رخآلا نود امهدحأب متي سيلف

 0 ندا كفو نا ملولو ءاوس ةوسأ هيف ءاهرغلاو وه ناكو نهرلا ضبق نهمرمال نك 1 نهرلا نمترملا

 ضب دل لق هلقع بهذ و نها رآا سرد ولو هل مج 0 هنآل ةورصاا هف ءامرغلاو نمترملا ناك نهر | نمت رملا ضش

 1 5 هلقع كاهذ لاح ىف هانإ نهارلا هضقأ ولو 0 ضد نهر مل |! نكي لهضق ىلع هطلسالو نهرلا نمرملا

 وهو هانإ ةنهر ولو هاإ نممارلا هع مون هنهر مود هلام ىف رمألا 0 نر مح نلمَق هل رك الو هضق هل

 نأ دعب هأيإ هضقيو انهر هل ددحم ناب الإ انهر ناي 1 لوألا نهرااف هنع رجلا كف ددو هايا هضبقأ مث روجحم
2 

 رجح ى> هجبقإ مف رودحم ريغ وهو هانإ هنهر ول ل ةهنع رجلا كفي ادبع هنهر ولو هنم هضق هل ن . كل هلع

 ردقي مل 3 نهرب سلف اهي وأ نهارلا توع َىَح هلع ردقب 5 نإف هضرق ىلع هطلسو ديعلا بره قح هضبقي ملف

 هءارإ هضقاف مالسالا نع دبع دتراف ادبع هنهر ولو هشق هل نيمترملل 0 نهرلا ىف نهارا عجر ىح هضق ىلع

 جرخو ةمزا قحم لتق ةدرلا ىلع لتق نإو نهر وهث بات نإ هلا نهر دبعلاف دتراف دترم ريغ هانإ هضقأ وأ ادترم

 ىذلا ىناثل نهرلا ناك هابإ هضقأو هريغ ن٠ هنهر ىتح هضرقي ملو ادبع هنهر ولو نهترملاو نهاراا كلل نم

 ن٠ اجراخ ارح ناك هلقتعا ئح هضقإ هايإ هنهر ول هك 0 60 0 ىذا نهرلاو اححص هضقأ
 - مل

0 

 تت

 0 هايإ هنهر ول كلذكو نهراا

 نهمترملا هضقش لف هنهر ول هنأ ر -] لوف هينو ( عير ١) ل لاق ) هلك اذه ىف نهر ]7 نم اخ ناح ناكهرد ذأ لح

 هبرقأ وأ ةأرما هقدصأ وأ هبهو ول كلذكو نهرلا هر ند هاد نا ناك هناك ى و> هغقي

 ةعدن أ هلا نذل ل نهرل ] ناك دام دعب ةقراول هنأآل ر رب دتل اب ١ نهرا انه اجرا نوكي ال ةنأ هرد:قح

 نأ:ليق نوترما تامو ادبع الجر لجر نهر ولو ( قنا تلال ) هنهري نأ هل ناك هعيب هل ناك .اماف هربدام دعب
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 هعب ذخأ مث لباق بطر ىلإ كلذ ذخأ ءاش نإو نيسمحم عجربف نيش لحاف دم ةئام ق مهرد ةئام فلس نا

 'ةثام هفلس نإ لق دقو لاق هجو اذهو تاقوألا نم تقو ىفدفنت ةبطر ةهكاف لكو بنعلا كلذكوهلكوهبطر ةفص لثع

 اهتسح .اهنأل امهرد نيسمخم عصآلا ةّسجخلا هل تناك بطرلا ذفن مث عصآ ةسمح ذخأف بطر نم عصآ ةرشثء ىف مهرد

 لعأ ىلاعت هلاو بهذ. اذهو ( ىفإ* للا ) امهرد نيس مخ هيلإ درف بطرلا نه قب امف عيبلا خسفناف نمثلا نم

 الإ هذخأي نأ هيلع نكي ملو هلك ابطر ذخأي نأ هل ناكو افلتخم الو ارسب هيف ذخَأِي نأ هيلع نكي مل بطر ىف هفلس ولو

 ف5 نعم ريغ اجضن الإ هذحأب الا سعلا كلذكو هريغ الو نشطع الو نفع بعم الو خدشنم ريغ احاحص 00

 اسعم 51 5 هف ةقلسأ 1 15 اذكهو لاق ةيبعم ريغ هةئفص الأ كلا الق اهمف فلس ةلظطرر الإ ةهك اغلا نم *ىش

 نبللا ريغ ءاملاو هردق فرعي ال ءام ضرحلا ىفو اضد الو ايئار هذخأي ل ضيع نبل ىف فلسأ نإ

 ) نأك هفصن قبو هفلتأ وأ هفصن لك أف نم دق امم بيعلاو ابيع هأ.إ هاطعأف ءىث ىف هفلسأ ولو.( قفا: ةلالاف

 ابيعم بطرلا نيبام ناصقتنب هيلع عجريو نمثلا فصنب فصنلا دْخَأِي هفصن ىقتبو هفلتأ وأ هفصن لكأف ابطر ناك

 لاقو بيعلا نم ائيرب كيلإ هتعفد : لاقذ هكلهتسي لو ىرتشملا دب ىف متاق ىرتشملاو ببعلا ىف افلتخا نإو بيع ريغو

 ةقلتأ اه عئابلا لاقف هفلتأ ناك نإو هلثم ثدحم ال سع لاقام نوكي نأ الإ عئابلا لوق لوقلاف اببعم هتعفدت لب : ئدتشملا

 ا دلل هلك هدانش الإ ءىث هنم دسقنال اذحاو اعيش نازك نأ الإ ةلوق لوقلاف سعم ىقب امو.ببعم ريغ هنم

 لكو ةدحاو ةءابد وأ ٠١ ©0نيميلا هيف هلعف هلوقدف لوقلا تلق .

 لا ف ل دكا نعل تاعك

 لجأ ىلإ نيدب متنيادن اذإ اونمآ نيذلا اهأ اي » ىلاعتو كرابت هللا لاق لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 « ةطوبق٠ نهرف ابتاك اودجن ملو رفس ىلع متتك نإو» لجوزع لاقو «لدعلاب بتاك عتب بتكلو ها

 اوناك اذإ نهرلا همسا كرابت هللا ركذو رفسلاو رضحلا ىف باتكلاب رمألا ةيآلا ىف انب ناكف ( قا ةلالاف )

 ةقثولاب قحلا كلامل اطابتحا نهرلاو باتكلاب اورمأ مهنأ : اهببف ملعأ هللاو الوقعم ناكف ابتاك اودحم ملو نيرفاس٠

 نك ّنِإَف ) لجوزع هللا لرقل انهر اودَحَأِب نأ الو اوبتكي نأ مبلغ ضرف هنأ ال ركذيو ىشال ِنأب هيلع كولملاو

 ىف ملعأ هللاو ةمرحم ريغ زاوعإلاو رفساا ىف قحلا ىف ةقيثولا نأ الوقعم ناكف (هتناءأ نعؤا ىذلا دؤيلف اضعب

 ةماعط ضعب ذدخأن هفهلإ يسأ ماعط لحجر ىلع ىل> را ناك اذإف « يساا باب » نيقارعلا فالتخا ىف مجرتو )1(

 نسا فورعملا كلذ لاق هنأ سابع نب هللا دبع نع انغاب .زئاج وه لوقي ناك ةفينح ابأ نإف هلام سأر ضعبو

 هلك هلام سأر ذخُأيو لسلا دسف دقن هلام سأر ضع ذأ اذإ : لوقي ىلإ ىفأ نبا ناكو ذي هبو ليما

 مولعم لجأ ىلإ فوصوم ماعط ةلككم ىف رانيد ةئام لجرلا لجرلا فلسأ اذ هللا همحر ( قنانتلالاف )

 عيبلا فدصن اًخسافتي نأ زاج ازئاج اذه ناك اذإو ازئاج ناك هلك عيبلا اخسافتي نأب اضارتف لجألا لحف

 سابع نبا لوقو لبجلا نسحلا فورعملا اذه لاقو اسأب هب ري لف سابع نبا اذه نع لئس دقو هفصن اتش

 هبو فورعم ريغ هنأل هيف ريخ ال لوقي ناك ةفدح ابأ نإف محللا ىف ع راا مسأ اذإو لاق هريغ هيف هفلاخ دقو سايقلا

 محللا عضاوم نيب اذإ لاقو ىلل ىنأ نبا لوق لإ كشر نأ عجر مث هب ناكر شط | ىنأ نبا ناك دا

 ن.وعضومو ةفصو نزوي محل ىف لجرلا لجرلا ملسأ اذإو ( قفا_ةلللا ) زئاج وهف اذه وو بونجو ذاخفأ لاقث
 زئاج فلسلاف ءىشلا كلذ نم ىمسو مولمم نس
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 كلإ هعندأ وأ اذه ىدبع كعببأ نأ ساب الو : لاق هنود لوح نأ عئابلل سيلو هضبق كرت وأ ىرتشملا هضبق ام مولعملا

 ةفص ىف ققح نأل انومضم افوصوم كلذ ناك اذإ نيتتشح وأ ةيشخح وأ نير يعي وأ ربعي وأ ندع وأ فوصوم -

 . هيلع ةنومضم نوكت الف توفت وأ صقنت وأ فلنت نيع ىفال ىرتشملا ىلع ةنومضم

 هد كك نم نكلا عانتما باب

 ىذلا قحلا هيلع ىذلا اعدف هوجولا نم هجوب لاح هقحو ملسملا قح لح اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاف)

 هلام هلإ ىدؤيو .دنيد نم نيدلا وذ ل هقح دخأ ىِلَع هريج ىلاولا ىلعف قحلا هل ىذلا عنتماف هقح ذخأ ىلإ قا هل

 ه0 دا ريغب هقحنم هئربي نأ قحلا بر ءاشي نأ الإ اررمض هيلع لخدم الو ائيش ءادألاب هل صقتنم ريغ ةلع

 اضرع وأ اربت وأ اساحن وأ ةضف وأ ابهذ هقح ناكو هل< لبق هذخأ ىلإ هاعد نإف ( ىف: لال ) هايإ هئارإب أرق

 دق هنأل هئربي نأ الإ هنم هقح ذخأ ىلع هتربج ةقفنلا وأ فاعلا ىلإ جاتحم وز ىذ الو توراشم لو ل01
- 5 - -. 

 لقأ وأ ةحق 1 هتقو ىف نورك ناك نإف هتميق ريغت ىلإ اذه ىف رظنأ تسلو هلحم ليق هليجعت ةدايزو هقغ هءاج

 نإف ( فا: هلللاف ) لقأو هعفدي نيح هنم ةمبق رثك أ هلجأ تقو ىف نوكي دقو هتسبح تئش نإ : قملا هل ىذلل تلق

 اهابجعت بتاكملا دارأف لجأ ىلإ موحن ىلع هل امالغ بتاك كلا» نب سنأ نأ انربخأ تلق ؟تفصوام ىلع لدام لئاق لاق '

 ركذف هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب ره بتاكملا ىنأف اهلحم دنع الإ اهذخآال لاقو املوبق نه سنأ عنتماف قتعيل
 و ) قنانشلالاف ) هقتعأ وى هم اعد 0 هارت ثيدحلا ىف ناكف « ثاريملا ديري اسنأ نإ ار رع لاقف هل كلذ

 3 كيد ةيزرشو هلكر أ دباب ادق هناال هذخأ لع رخال او 20 31 الوك أم هف فلسام ناكن إو (لاق) سايقلا هبشي

 هلك أ دارأ ىذلا تقولا ريغ ىف مدقلاب اريغتم هبرعثو هلكأو ©١)هبرشو هلك أ كرت هلع نإف هلإ فلس ىذلا هتقو

 همزلب هنأل هلح ل اق هذخأ ىلع ربحم م م عرلا وأ فلعل نع هب ءانغال انا وح ناك نإو ( قناع 0 ) هيف هبرش وأ

 ةضفلاو بهذلا نم اذه ىوسام 01 ةنوم ضعب هلع لخدف هتقو ىلإ ىهش نأ لإ ىعرلا ذأ وأ فلعلا ةنؤمهف

 هل وه ىذلا نم هْذَخأ ىلع هيلإ عوفدملا ربجو هنم ءىرب هعفد اذإف كلذ ريغو ةراجحلاو بشخلاو بايش'او هلكربتلاو

 ىلع دحأ ربحنال لامي نأ وأ تفصو ام ريغ هيف زوحم هملعأ ال هسايقو هلك بابلا اذه اذه ىلعف ( قفا: ةلالإؤ ) هلع

 افلتم نوكتو هل زرحال 0 دق هنأ كلذو هل لحب ىح مهرد الو رانيد ىلع ربحي الف هل لحب ىتح هلوه *ىث ذخأ

 اهنمو تك هوحوب ةيدب ن ه فلتف هلإ ريصإ نا 90 ءىلك لع انردقم قرا نأ:زاتحتف هدي ى ران اكا

 دحأ رن ملانأ اذه نه انعنم امنإف هلأسي 1و هاضاقتي مهلإ راصام معي ملول محر وذ هلآسإ وأ نيد وذ هاضاقتي نأ

 هوذدب ري 5 نإو هئامرغ كلا هلاك نوعئدف نردلا هياع ىذلا تومحف لحرلا ىلع نيدلا هل نورك لكل نأ ىف كلا

 تنما ند فلاح فااسلاو مهر يح هنآل م ىلع مموربح و مهل ىصوملا ةيصوو ةثرولا ثاريم اوسحم الثل

 ٠ اذه ضعب ىف

 دفن نإف 2 وهف هل نابطب ل !! بنع وأ بظر ّق داحزر لحَر تلشس أذإ : هللا همحر ) قناتعلالا 0

 هفاس ْئ « قب 02- ءاش ث نإف راك اب تلشلا ليق دق 4 هفلس ىذلا دليلا ى م ةنم قال ىح تنعلا وأ بطرلا

 اره اع اضاع كلل راك 1 رت لع عل ان اناث | لوضألاب اذكاذب رقاو هلك كر هيف ل هلوق )١(

 ةحجصلا هتك ١ هدعب ام مولعم

 )0 -18م)
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 ةثاملاب رانيدلا ةثاما كيلع كله هنأ كيلع عد. هنأل عاص ىتئام كعب ناك دقو عاص ةئام هنم تعتبا ام

 قئام كتفلسأ لاقف هنم ىرتشا امف افلتخا ول كلذكو ( ىتف|:_ للا ) عيبلا اخسافت فلح نإف ؟ركنم تنأو عاصلا

 ىف ىتتفلسأ لب لاقو ىدرب عاص ةئام ىف كتفلسأ لاق وأ ةرذ عاص ةئام ىف ىنتفلسأ لب لاقو ًارع عاص ةئام ىف رانيد

 000 10 نك كر رد ةللس ى ىتفلسأ لب زخآلا لاقو ةفوصو, ةئلط ق#كتفلسأ لاق وأ ةوجح عاص نام
 عئابلا ىوعد ند أرييف فلحم وأ نيم الب عئابلا هل را دان ان نيب عاتبملا ريح مث عئابلا فلحب كل تفصو

 اهذخأي نأ هل لح عئابلا لاق مث عاتبملا رقأ نإف عئابلا هرك ان دقو. عاتبملا هذخأ نإ 20( عسيرلا لاق ) ناخسافتيو

 افلتخاو ةعاسلا ىف اقداصت ول كلذكو ( قفا: تلال ) اطاصتي نأ دعب خسفني فلسلاو هركتأ اذإ هل لحب الف'الإو

 فلح الإو ىضر نإف ىرتشملا ريخو عئابلا فلح نيتنس ىلإ وه عئابلا لاقو ةنس ىلإ وه فلسملا لاقق لجألا ىف

 ناكول كلذكو هتمبق در دوب مل نإف هلثم در اماعط وأ اهلثم در مهارد وأ ريناند هلك اذه ىف نمثا ناك ن إف اخسافتو

 ىف وأ نمثلا ىف افلتخا اذإ نايعألا عوبب ىف لوقلا اذكهو لاق اهتميت در تتافف ةنوزوم الو ةليكم ريغ ةعلس هفلس

 ةئامسحم كنم هتيرتشا ىرتشملا لاقو دبعلا تكلهتساو لأ ادع كَ عئابلا لاقف ةعيبملا ةعلسلا ىف افلتخا وأ لجحآلا

 لك اذكهو ( قفا: لالا ) فلأ ند رثك أ وأ ةئامسجخلا نم لقأ تناك نإو دبعلا ةميق درو افلاحت دبعلا كله دقو

 لاك 21 ىع لحألا نم ضعي م عئابلا لاقف لكلا عييبلا ىلع اقداصت ولو لاق لجأو ةدوجو ليك نم هف افلتخا اه

 ىلعو هنيمي عم عئابلا لوق لوقلا ناك ريسإ ءىش الإ هنم قبب مل وأ هلك ىضم دق لب ىرتشملا لاقو ريسإ *ىش هنم ىضم

 لا 19 قفل و نمثلا لع امهقداضت لبق نم اذه ىف امهعم خسفني الو هللا همحر ( ىف[: ةلالإؤ ) ةنيبلا ىرتشملا

 نافلاحتي امهنإف نيرهش ىلإ كتعب عئابلا لوقيو رهش ىلإ تيرتشا ىرتشملا لوقف دقعلا لأ ىف هيف نافلتخ ام امآف
 2001 اشا لجركو ( قفا خلال ) افلتخ مل نالوألاو ةدقعا خسفي امف امهفالتخا لبق نم نادارتيو

 نك ركل هلآل هيلا رجألا ىلعو نجأتسملا لوق لوقلاف ضمت مل رجأتسملا لاقو تضم ذق ريجألا لاقف رينأند ةرسشعب

 هنم جرخلا ىعدب

 اس را كا ا هتان و فلسلا تاب

 وأ موي دعب ةعلسلا ضبقي نأ ىلع اهنيعب ةعلس ىف رانيد ةئام الجر لجر فلس ولو : هللا هحر ( ىف[: ةلالاف )
 نابالو امتوف نه عنتعال هنأل لاح لكب اهعئاب ىلع ةنودضم اهنأ ىلع نايعألا عوبب زوجت الو ادساف فلسلا ناك رثكأ

 دق اهنأل لجأ ىلإ ناكو اهنمث هيلإ عفد اذإ اهنود اهعئاب لوحمال وه ءاش ىتم اهذخأ ىلع ليبسلا اهبحاصا نوكيال

 اهفاكي لاح لكي ةدوجوم ةفصب عئابلا ىلع نومضم ريغ ىرتشا دق ىرتشملا نوكيف لق نإو تقولا كلذ ىف فلتت

 ىراكتيال كلذكو ( ىفا:.لالاؤ )'هضبق ىلع ردقو هل بجو نيح هضبق ىلع طلستي هنيعب ائيش عئابلا هكلم الو اهعئاب

 000003 نركب الام اهبيصيو فلت دق اهنأل رثك ١ وأ موي دعب ابكر نأ ىلع ءاركلا ةلجعم اهنيعب ةلحار هنم

 ل1 نما نمصام لجّولا اعإ لجأ ىلإ حلصتال نايعألا عوبو ةفورعم ةلومح هل نمضي نأ ىلع هنلسإ نكلو

 ادلع و تروج ذك هنأل رهش دعب كدع ىلإ عفدت نأ ىلع اذه كدبعب هذه قيراج كعبأ لوقي نأ زوحنال كلذكو ةفصب
 4 02 . 0 . 5218 8 ًَ . 3 هيو ته

 نال مولعم ع هق نمشلا نأو صسص و امو نيماسملا عع نم هحؤورح اده داسفو ( قفا 7 االاؤ ) روش ىلإ صقر و:

 ٠ هحيحصم هتك . ررحف

 اهف ام ىلع انيديأب ىتلا خسنلا ىف اذكه ةتباث هذه عيرلا ةرابع خلا عاتبلا هذخأ نإ عيرلا لاق : هلوق )١(

 ظ

 ش
ْ 



 7 ١و 6

 رثكأ الو رخآلا نم هف ىنغأ امهدخأ نوكي الف ىرتشملا هل حلصيال ام ©22ناولألاب.هبف نيابتت الام امأف هبف فاس ام

 . ناولألا ىلإ هف رظنأ الف همسال ناقرتفي اعإو انمت

 ةقصلا فلاخم امم فلسلا ىف مزاي ام باب.

 نالءايإهمزلأ ل نينه ان رثكأ ققرب ءاجف نيم ىورم بوث ىف هفلس ولو :ىلاعت هللا هحر ( ىف[نةلالاف)

 كلذكو لاق اهن٠ جراخ هتفصا فلاخم هنألو قيقرلا نم ءامب رثك أ ناك امبرو قّقرلا ءىفدي امت رثك أ ءىفدي نيختلا

 دل هنأ ن. هتنيابمل هايإ همزلأ.ل ءىضو ريغ هنأ الإ هتفص نم رثك أب هءاجف ءىضو لاقو ةفصب دبع ىف هفلس ول

 ديدشب سل ءىذكو» ءاجق قلخلا ديدش ظلغ لاقف ةفضي دبع ىف هفلساول كلذكو ةفصلا نه و 07

 نم اريخ ادبأ همزاأ الو هنم ربك 1 نع ءىضوالو ءىضولا ءانغ ريغ ىشي ديدشلا نآل ةمرا | رثكأ قاخلا

 أ ةعقنلا ضعب ىف اهنع رصقو ةمقلا ىف ابلع داز اذإ امأف بلع ادئاز هتفصل انظحم نر < 17

 .٠ هساقو هلك بالا اذه اذه ىلعف طرش امالإ همزلأ الف ةفصلاب ابنه اجرا

 زوجي ال امو فلسلا هيف زوج ام باب
 تقولا ىف اهبيصت دق ةنآلا نأل ةفصب اهنيعي لجر ضرأ ةطنح ىف فاسلا زوحي الو : هللا همحر (قفاةةلالاف )

 مبا نأل اهريغ نم هتفص هيطعي نأ عئابلا مزلي الف فلسلا هيف ل ىذلا

 ىلإ ةفص عبو لجأ ريغ ىلإ نيع عيب اممل ثلاث ال نابرض عيبلاو همزاي ال رمأ ىف

 ن٠ اجراخ ناك اذإو : لاق ٍءاش ثرح نم اهنم ذخاي نأ هلف لاخ ضرع نم ةفص هعاب اذإف عئابلا ىلع ةنومض»

 جاتنو هنيعب لجر طئاح رمب اذكهو ( ىف لالا ) لطبي نأ ىلوأ فرعي الام عبب ناك تزجأ ىتلا عوببلا
 عطقني نأ انوءأم نوكي ام كلذ نم فلسملا طرش اذإف اهنيعب ةشا» لسنو ةنوءأم ريغ اهنيعب ةيرقو هننعي لجر

 هلصأ عاطمتا نمؤيال نأ هنم للغألا ىذلا ءىثلا طرش اذإو زاج هيف لحم ىذلا تقولا ىف فلتخم ال هلصأ
 ]ح
 و هنيعب لجر ةيشام نبل ىف هفلسأ ول اذكهو لاق زحي مل ن٠ هيلحو هلك ىف ذخأ نإو زجم ملةفصو مولعم ليكب

 كل تفصو 1 الإ ازد نم ءىش َّق نحب الو هق كفل ام ع 3 عرفت كف هيلع ىأت دق ةفالا نأل هتعاس
- . - 42 - 5 

 عطقنت أ هناا ةفص عاش وأ هل ضقتا تكشلم نإ اهربغ ايش اهمحاص نمضي ال نيع 6 00 نأ 1
 و 0 2

 اف هيف فلسلاف سانلاىديأ نم عطقني دق ناك ام امأف هلح نيح ىف سان" ىديأ نم ّك - ح ع ِ 8 ١

 هلام سأرب ع>رو لثم هل نكي مل نإ هتمق وأ لثم هل ناك هلثم در هكلمتسا نإو هدر هضبقو ادساف افلس
- | 

 . هساقو هلك بابلا اذه اذه ىلعف

 0 ىف فلسملاو فلسملا فالتخا باب

 قثاع 8 راند ةئام كتفاضأ ىرشتملا لاقف مسا ع كتلسلا و كفلشلا ل فلسا ولو : هللا همحر ( قفا 0 اللا 0

 ضبق قلا ةئاملاب هعاب ام هللاب عئابلا فلحأ ةطنح عاص ةئام ىف رانيد ةئام ىتتفلسأ عئابلا لاقو ةطنج عاص

 فلحاف تئئش نإو اهب رقأ ىتلا عاضلا ةئلا هلع كلف تئش نإ ىرتشمل) ليق فلح اذإف عاص ةئام الإ هنم

 )١( خلا ىرتشملل حلصي امت » باوصلا لعلو خدنلا ىف اذك خاا ىرتشلا هل حلصي الامم : هلوق 507
 هحمصم هش ,



 - 5غ

 هطرش نم فلسملا ىلع فلسملل سحي ام باب

 لهأ هل ىعد هيف افلتخاف اماعط تناكف فاسأ ىتلا ةعاساا فاسملا رضحأ اذإ ىلاعت هللا هنحر ( ىفانةلالاف )

 ؟ ةدوجلا مسا هيلع عقيو ليق معن اولاق نإف ؟ ديدح د اذه لق اديدج ادج اماعط ىرتشل طرش ناك نإف هب معلا

 فاسملا مزايو فلسللا .أربيو اهريغو .ةدوجلا نم ةفصلا مسا هيلع عقب ام لقأ ذخأ فلسملا مزا معن اولاق نإف

 اذك ضرعبو اذك لوطبو ىئسوي هل لاقي ىذلا ىشولاو ءاعنص ىثو نم بوث اذه لاقي بايثا ىف اذه اذكهو هذخأ

 ىذلا هنم أرب, ةدوجلا مسا هيلع عقي ا لقأف معن اولاق اذإف ؟ ةدوجلا مسا هيلع عقيو امه وأ دج وأ قيفص وأ ققدو

 1018 ةكوجو ةفض هنم فص نك ىف هن لأ اذ ! اذكه ءىش لكيت بالا نم قىدلا ىف لاقيو فلسملا مزليو“هؤ فلس

 ( قناتعلالاف ) ه٠ز ا يفلان اكدر هللا 2[ كلدكو هك هيرب .. ةدوجامساو اهريغو ةقد نم ةفصلا مسا هيلع حقن ام

 تطرتشا م هيف تفلس ىذلاب كح لح اذإ كايإف تفلسأ اذإ لاق ءاطع نع جسر جنبانع حادقلاملاسنب دعس انريخأ

 ّلِقأ نم رثك أ ةدوجلا نم ةباغ ىلع هب ءاح نإو ( قنا ةلالاف ) كعءبو كطرش تيفوأ اذإ رايخ كل سيلف تدمتو

 عضصوم ق الإ هإ ربح ةدوخلا مسا هلع ع مف ةدايزلا نأل ئرسشملا مزاو لضفلاب عوطتم وبك ةدوخلا مسا هلع 2 ام

 . ىلاغت هللا ءاش نإ هنم كل فصأس

 كسلا هر اذإ فلسلا نيسانملا .فالتخا .تاب
 وأ ريعش وأ رم وأ بيبز وأ ةطنح فوصوم ماعط ىف ابهذ الجر فلس الجر نأ ول : هللا همحر ( قفا: تلالات )

 نأ دعب دل مسا همزلي امت ريخم هاتأف دج وأ ءىدرلا نم ريخم ءاياف در ردللا نمافتس ى ةئلسأ نكف هع

 ءاتغ ىنغي ال ءىدّرلا نأل هذخأي نأ فلساا مزا هريغ وأ ايناحيص وأ ةوجع ناك نإ: هيف هفلس ام سنج نم جرم ال

 ىغي ىلعألاف اهنم ىلعأ ءاطعاق ةدوملا مهسأ هلع عش اك ندأ هانم را اذإ كلذكو هنع لضف هيف ناكر ديلا هانغأ ال

 ربغ كل هطرش ند هحرخأ نون 5 درلا مسا همزأب امم هل جرح مو همز ا اريخ ىطعأ دّقف ليسا ءانع 0 0

 بيبزلا نميفنص لكى لوة ا اذكهو ( قفا: خلال ) هضبقو هكر تاريخ ناكو هيلعربجم ل سنجلا وأ مسالا ق رافاذإف هطرش

 هنأل هذ أىلع هربجأ مل افاعضأ اهنمريخوهو ايدرب هاطعأت ةوجعف هفلسأول هنألوقلا اذه ناببو لاق هلك فورعملا ماعطلاو

 ريغ هاطعأ اذه نأل هسانجأت فلتخا اذإ هاك غاعطلا اذكهو ىدربلا هل حاصل رمأل ةوجع'اديري دق هيف هفلسأىذلا سنجلا ريغ

 ةرضخ وأ ةرفص وأ ضاس هفصي نأ نع لسعلا ىف ىنغتسي الو لسعلا اذكهو (ىف' لال( ) هنم اريخ ناك ولو هط

 الجر لجر فاسولو لاق هريغو ناويحىم هنول فلاخام هب نيابتي نول هلاملك اذكهو ةمقلاىف هناولأىف نيابتي هنأل

 بهذ ىف اضرع هفلس وأ ةدوجلا مسا ىندأ هلع عقب امم رثك أ ءاضب ةضفب ءاجف ةدج ءاضيب ةضف ىف اضرع

 ديج رمحأ رفص ىف هفلس ول اذكو همزل ةدوجلا مس | ىندأ هيلع عقب ام قد نع 0| ف1 هل ءاجن دج: رمخأ

 ا 00 لئيإ ءاطعأت حان فسرو هقلس ولان :كلو همزل ةدوجلا مسا لقأ هلع عقب امب رثك أب رمحأب هءاجف

 ,ىرتشلا همزلي مل رخآلا هل حلصي الو نينوللا دحأ هل حلصي امف نانوللا فلتخا اذإ ه.ءزلي مل رمحألا هل حلصي ال امل

 ةفصيبهمزاي ام الإ ىرتشملا مزلي مل ناولألاب نامثألا هيف نيابتت امف افلتخا اذإ كلذكو ةفصلا مسا همزلي ام الإ



 ا ش 5
 هفلس هنأ كلذو ىلاعت هللا ءاش نإ ءاطع لاق ام اذه ( قفا: ةلازاف ) ءاضق كلذ اإ عسب كلذ سيل كلذب سأب ال

 الق هريغ ارب هنم دحَأَف ماشلا رب ىق هفلسأ ولو : ملاس نب ديعس لاق هقح هاضق اعف هتفصب هءاج اذإف نيعب تسيل ةفصوف

 قرف ةئام هل تلح ول نكسلو لاق ديعس لاق امكهللا ءاش نإ اذهو ( ىف[: لال( ) هبهذ ىف هزواجتك اذهو هب ضأن

 ءىرب اذإف هلام سأر ه.بلع هل راص هلاقأ اذإف هتلاقإ الإ هيف زب ملو زجب مل مرد فلأ اه هاطعأف رانيد ةثامب اهارتشا/ |

 .٠ هريغ وأ ضرغ نم اقرفتي نأ لبق اضءاقتو اءاشام بهذلاب دعب اعيابت بهذ هيلع هل تراصو ماعطلا ند

 هريغ لإ فلسلا هلم باب

 هفرصي الف عبب ىف فاس ن.ه الاق امهنأ دعس ىبأو رمت نبا نع ىور لاق ىعفاشلا انريخألاق ( عيرلا انربخأ )

 ىتح عيتبا ءىش عابي ال نأ ىلع ةلالد هيفو ىلاعت هللا ءاش نإ امهنع ىور اك اذهو لاق هضبقين تح هعيب الو هريغ ىلإ '

 ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) ىفوتسإ ىتح عابب ال هنأ عبب لك ىف انلوق قئاوم وهو ضبقي

 الوخ نأ ادارأف اهضري مل اهآر اماف اهنمث دقنو ةبئاغ ةعلس عاتبا لجر نع لئس هنأ ءاطعنع جيرج نبا نع ملاسنبا

 ةعاسف امبعبب امهليو#و ةفصلا ريغ ىلع اهب هءاج هنأك لاق حلصيال لاق نمثلا هنم ضبقي نأ لبق اهريغ ةعاس ىف امههب

 ةئام ىف مهارد هبحاص هفلسأو ةطنح عاص ةئام ىف مثارد الجر لجر فاس ولو لاق ضبقت نأ لبق ةعلسال عب اهريغ '

 هبحاص ىلع امهنه دحاو لكل ناكو سأب كلذب نكي مل فلتخم وأ دحاو امهلحتو ةدحاو نيتطنحلا ةفصو ةطنح عاص

 ةطنحلاب ةطنلا تلعج ول ىنأ لبق نم رخآلا نم اصاصق امهنم دحاو نوكي الو لجألا كلذ ىلإ و ةفص''كللتب عاص ةئام

 ماعط ىف فاسأ ن.و ةئيسن نيفلتخم نيهوي ىف امبعفد نأل مهاردلاب مهاردلا عبو ضبقي نأ لبق ماعطلا عبي ناك اصاصق

 ماعطلا قرسف لعفف هلق: أف كبتآ قح كدنع هلزغاو هنزوأىماهطلك :تفاسلا هل ىذلا لاقت فلسنا لف 0 1

 هلليكو هضبقي وأ ضبقي ىتح هرمأب ىرتشملل عئابلا هلاك ولو ماعطلا بر نم اضبق اذه نوكي الو عئابلا نامض نم وهف

 . ذئيح هنامض نم عئابلا أرب

 تاس 1
 ةئام 6 رانيد ةئاع ع عاتبأ لحرل لحر لاق ول فلسلا ىف رابخلا زوحن الو : هللا ههحر ( قفا 5 الان )

 هيف زج مل رابخلاب انالك وأ رابخلاب.تنأ وأ هيف انعبابت ىذلا انماقم نم انقرفت دعب رايخلاب ىتأ ىلع رهش ىلإ ارك عاص

 ىنأ ىلع رانيد ةئامب ًارع عاص ةئام كذم عاتبأ لاق ول كلذكو نايعألا عويب ىف اثالث رابخلا اطراشتي نأ زوجي امك عيبا

 عيبلاو فوصوم عب اذه نال زب مل خوسفمكنيبو ىنيب عيبلاف ضرأ مل نإو ريناندلا كتيطغأتيضر نإ اموي رابخلاب

 لام ضبق ول وهو كلم ضبق هيف فلس ام هضبق نأل اقرفتي نأ لبق هن هبحاص ضبقي نأب الإ زوحم ال فوصوملا

 كلم ملف ىرتشمان ناك نإ هنأل امهنم دحاول رابخلا نوكي نأ زوكلالو كلم ضق هضنق نكي مل رايخلاب هنأ ىلع لجرلا
 5 3 ا و 2 ط 0 . .ر 6ع . 5 1 5 .٠ . .٠

 هف 6 زوجي الف هلإ درا, هلاع عفتني نأ ىسع هلال ةعاب ام عئابلا ل ملف عئابلل ناك نإو هيلإ عقد ٠ عئابلا

 ةئام الحر لحر فلس نأ زوح ال كلذكو رابخالب اعوطق.الإ
 لحآ َكإ فوصوم عاص ةئام هلإ عقدي نأ ىلع راند

 اعوطقم عيبلا نوكي ىتح هلام سأر هيلإ دري وأ هفلسأ ام هيطعي نأىف رابخلاب ماعطلا هيلعىذلاف لجألالح اذإف اذك 1

 امهبف طرشلا نوكي يتح ناطرش زوحم الف . اذك ةدايز ىلف ىلام سأر نع ىتسدح نإف : لوقي نأ زوحن الو امهنيب

 , اهفورمسانع

 "ا



0 
 بقعو لاصنو شير اهف لبنا هريغب طلخم ىذلاو هريغب طلخم لف لمعام 011 اا حصأو

 ضرعو لوطب ارجآ عاتب نأ سان الو لاق هزيجأ الو هف قكملسلا رك ةهدذح ىلع فقود ال لاصنلاو ةمورو

 داع 1 لها الف هكرت نإو نإ بحأ ناك انوزوم طرق ولو ةفورعم نال فو رعم نيط نم طرتشو ةناحلو

 امتإ هنم ردقلا فورعم ريغ نيطلا نوكي امت هريغ نيطلاب طلخم سيلو ةفض عب وه امعإ هنأ كلذو ىلاعت هللا

 ةفصب هعاب امإو حالص رثأ هيف امل امإ هيف مئاق الو هند سيل ءىث رانلاو هيف كلهتسم ءاملاو ءاملا هطلخم وه

 نه هخبط ىف بهذي ام ردق فرعي ال هنأ كلذو ارجآ هايإ هؤويف هخبطي نأ ىلع انبل هنم عاتبب نأ ىف ريخ الو

 ريغب هانمزلأ ءايإ هانمزلأ نإو هبجوتسا ائيش انلطيأ دق , انك ىرتشللا ىلع هانلطبأ نإف دسفيو جوبلتي دق هنأو بطحلا

 : 'ةسفنل طرشا ام

 هفاس ضعبو هلام سأر ضعب فاسملا ذخأيف لحي فلسلا باب
 ءاش نإف هعناب ةمذ ىف ماعط هل اعإف فلسلا لحف فوصو. ماعط ىف ابهذ فلس نم : هللا همحر ( قفا: لالا )

 10 020 لظكأو ةحب ذحأ ءاش نإو ءاش |ذإ ةقوقح راس كرمي 5 هكرت ءاش نإو , هابإا هيفوي ىح هلك هب هذخأ

 هضعب نم هليقي نأ اعمتجا اذإ هلل ناك ةلاقإلا ىلع اعمتجا اذإ هلك نه هلقي نأ هل ناكاذإو هلك هنم هلاقأ ءاش

 قرف الو هكرت ءاش نإو هذخأ ءاش نإف هتفصب هل امزال ناك اك هنم هلقي ملامو هف اعيابتي ل مك هنم هلاقأ ام نوكيف

 ااا تا ا لإك هاط هلال نإ نكلو' لاثو فلسلا ريغ ةجو. نم هلع هل ماعط نيبو اذه ىف فلسلا نب

 عاتبا نم » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل زم مل ضورعلا نم اضرع وأ هريغ اماعط ىلع ماعطلا نم كلام

 اذإو هفوتسي نأ لبق هعاب دقف هب هررغ ذخُأ اذإف ماعط فلسملا اذهل امبإو « هفوتس ىح هعسب الف اماعط

 لكل 19-2 ىلا لوألا هدععلا ضقت اضارت عب ضمت: ىهامعإ عيني تسيل هلاقإلاف هضعب نم وأ هنم هلاقأ

 رثأ هيف لبف لاق نإف هف هب ىنتكم لوقعملاو سايقلاف ؟ اذه ىف ةححلا ام لئاق لاق نإف هبحاص ىلع امنه دحاو

 ٌرانيد نب ورمعو ءاطع نعو سابع نبا نع ىوز لبق ؟ لسو هيلع هللا لص هلأ كوصر ناكضأ نم دخأ نع

 نأ اسأب ىري ال ناك ءاطع نأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( ع-رلا انربخأ )

 ئعفاشلا انربخأ لاق ( عيراا انربخأ) قب امب هرظنيو ةعلسلا ضعب ذأ وأ هرظني وأ هنم هلام سأر لبقي

 نبا نع حادق'ا ملاس ْنِب ديعس انربخأ لاق 000 40141 تلطفا قارقأ درع ق“اراند تفلَسأ  ءاطعل / لاق هنأ ججيرج ن

 نسأر هيلع هلف هنم هلاقأ اذإ هنأل ( قف[ن لا ) معن .:لاقف ؛ انيد هيلع رانيدلا فصن بتك أو قارفأ ةسمخ تئش نإ

 انريخأ ) ءا-ش قم هب هرظني نأو 6 نأ راح كاك لام هلع ناك ول. هنأل هكزت وأ هدقتنا ءاونو' هّنمهلاقأ ام/لام

 نآئاسأب ىري ال ناك هنأ رانيد نب قرمع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق 'ىعقاشلا انربخأ لاق ( عيرلا

 مديح لاك (ةعيرا انربخأ ) اي قب ١١ بتكيو اماعط اضعب ا ل ل

 هضع دعان نأ فورعملا كلذ لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعشس نع ىسو» نب ةماس نع نايفس انريخأ لاق ىعئاشلا

 ,ٌربلا عاسال نأ ّريلا ىق'ءاطع لوق ( قفا: ثلالاف) هزب ذأ هلام سأرالإ ال كاقف ٌدْكمون ّنبلا نع ىلإ اعذق ماعط ىف اب

 نم 5
 نأ جيرج نبا نعدي ريخأ ىعئاشلا انرب لاق (عسرل م تهدم ' هذ ياا :قوت هن روس ن لاق 9 ل ل !ا ركاشع | ان مح / اعطلا 0 ثهدمدل 1 0 اهمعملا ىَح اها

 ' لاق لصف هيلع ىل ناك ىذلا ىلع ىبظعي .ىذلل سنل ق رفب قرف .هريغ ماهط نإ 0 لجف. هنف تفلسأ 0 عاطل لاق



0 
 اهدا ناقرغم نيش لع تعقو 'ةقفصلا نأو عز رذلا ىف هلم نحل 01 ججرشتلا'نم ذحايراه تالا ند
 الو عر وهو هردق فورعم 0ع غبصلاف هفرع عالق 5 هسنجل اغو.صم فر ع تق بوث |: ناككف غبص رخآلاو بو

 بوثلا رمل ملهنآو هإ ةنز غبصلا نال تضخ بوت ضم - 57 اذه ليل فو رعم رع انك ىرشو ىف ريح 3

 ذإو زاج اذكه ناك اذإف هتفص نع هريغيال مئاق هيف لزلا نولو جسنلا نم لمعلا مايق هيف متاق غّبصلا اذهو الإ ١

 هنأ نم تفصو امل زجم مل غبصلا فرعيو بوثلا ىفوتس نأ لبق غبصلا لخدأ مث غبص الب ئرتشم :بوثلا ناكك

 5 رؤصقم هانإ هفوب فوصوم توثق هللا 101 الو ( قفناخز *”لالاؤ ) غبصاا ردق الو توثاا كزع فرفال

 وأ سبل دق بوث ىف هللإ مسي نأ ىف ريخالو هب جسني ىذلا هقيقد نم ايقن السغ الوسغم وأ ةفورعم ةراصق :

 ةطنح ىف لس نأ ىف ريخالو اذه دح ىلع فةوي الف لبقو هكبني ام دعب ةلسغ هلسغن هنأ لبق نم ةلسغ لسع

 اك اهتفص دح ىلع فقوي ال قج ةطنحلا ريغت دقو ةطنحلا ىف.ديزريام دح ىلع فقوي ال لالبالا نآل هلو

 نر, نأ ىلع ردقي ال هنأل ةيرطتلا نزو فدو ولو ىرط. رمجم ىف فلسلا ىف ريخالو ةساب املع فقوي

 ةدوج ىلع هل ةيرطنلاب ةلالدلا هل عني امم ريغلا هلخدي دق هنأل طبضي الو دوعلا نزو نم اهنزو صلخيف ةيرطتلا

 هتفص ىلع فقوي ال هنأل لافثألا اف ىتلآ ناهدألا نه ءىش الو ةيلاغلا ىف فلسلا ىف ريخ ال كلذكو دوعلا

 ءىشب شنب نأ لبق نابلا بح نهد ىف فلسلاب 101 الو ( لاق) هيف لخدي ام زيمت الو هذ لخدي ام ردق الو

 لاقحييرلا دح ىلع فقويال هنأ لبق نمهتهرك حيي ربهفصو ولو هنم شنلا ردق 1 هنأل شوش هش 5[ (

 دح ىلع فقور ال هنأل بطم بوث وأ برطم نهد ىف هفلس ول كلذكو ىفوتسا نأ لف كط نكد ل 0

 ءاملا ىلع حيرلا فيط ءاقب ىف لضافتت نادلبلا ناهدأ نأ هيف تركذ امت اهريغو ناولألا ىلع فقوي ال اك بيطلا

 اهتادلب فرعتف باشلا صلخم اك صلخم الف هبسن دق ناكدلن نهد طرش وأو هريغو' ونحلا ىف مَدَعلاَو قرالاو

 صاصر وأ هبش وأ, ضرأ وأ رمح :ساحم نم روت وأ تاسط ئف فلي نأ ساب الو : لات كلن 0 10 7

 الحأ هل برضيو ةقرلا وأ ةناخثلاب هفصيو ةفورعم ةعنصبو اغرفم وأ ابورضمو ةفورعم ةعسب هطرتشبو ديدح وأ

 ءانإ لك كلذكو ( لاق ) هدر هل نكي ملو همزل طرمشلاو ةفصلا مسا هيلع عقي ام ىلع هب ءاج اذإو بايثلا ىف ويك

 ناك نزو ةعسلا طرمش عم نوكي نأ طبضي ناكولو : لاق مقمقلاو تسطلاك وهف هتفص تطبض دحاو سنج نم

 زوجم الو ةعسو ةفصب هريغو ىشو ةعنصب ابوث عاتبي :نأ حصي اك ةعس طرتشا اذإ حص انزو طرتشإ مل نإو حصأ

 ( لاق ) تفصو ٠١ ىلع نوكتو اهنم“ عفدي نأ الإ اف زوي الف ةنوحض» ةفص ءارش اذهو هنعأ عفدي :نأ الإ هفا

 او لك ردق فرعيف ناصلخم ال امهنأل زجم ل صاصرو ساحن وأ ديدحو ساخن نم اتسط هل .لمعي.نأ' طرش, ولو

 سمت ىف ةدايز اذهو هتفص طيضت نأ هريغي ال ةزيز هبوث ىف غبصلا نأل بوثلا ىف غبصلاك اذه سيلو, اههنم

 نزو طبضي ال هنأ كلذو ةوشم ةوسلق ىف فلس نأ ىق ريخ الو ع:صتسا ام لك اذكهو لاق عوئضملا' ءىثلا

 نيلعن الو نيف> ىف هفلس نأ ىف ريخ الو. ددادي الإ ءذه ىرتشت الو اهتناطب دح ىلع فقوي الو هتفص الو اهوُشح

 نأ اذه ىف زوحم امنإو امهف لخدي اءالو امهدول+ طبضت الو ضرع الو لوطب نافضوي ال امهنأ كلذو نيزورخم

 ند اجادق وأ افاحص هنه عاتب نأ سأب الو نيفلا زارخ ىلءو.وذحلا ىلع رجاتسرو نيككارسشلاو نلَسْلا نلث

 نإ سأب الو:نمع ىأ طرتشيو قيضااو قمعااو نغصلاو:ربكسلا نيم فوزره» ردقو :ةفاورعم ةليطو كقر)

 تحأ ناك ةفصلا عم نزوب ريراوقلا تناك ولو ةئاخو هضرو اه رار سنج طرتشيو ريراوق نم تناك



 كل

 اقل ن1 ك2 كر ارو اهرشت تمل" قا لف كا ادساف ناك ديارونأل نك ولو تاتلاب هلك

 ةوالخلا رهاظ تلق ولو جذولاف ىف كيلإ يسأ نإ زوحم ال نأ لوألا كلا ذه نم رثكا أ ىف ( قناتثلللا ) افورعم

 0ع وأ نعم هما ىذلا نهدلاو 0 لعل نم 02 وتس شقلا ردق فذعأ ال. ىنأل 06 مسدلا رعاظ وأ

 فرعيو فرعي ناكول وبف همسد ككاو لسع ىأ نم الو ةرغ وأنك لع لدع نمأ هتوالح فرعأالو

 سدح لاطرأ ىف هلإ ٍلسأ ول ىنعملا اذه ىفو فورعم ريغ زمتي الذ هيحاص طلاخم اك ناك تاتللا ريثكلا قيوسلا

 ىفو لخلاو حلملاو راز.ألاب خوبطملا محللا ىنعملا اذه لثم ىفو ( لاق ) نمسلاو طقألا نم رمتلا ردق فرعبال هنأل

 011 نلف لخدي ام ردق فرع ال ىرتشلا' نأل هريغ وأ هدحو ققدلا وأ رازيألاو ققدلاب وشحملا جاجدلا هلثم

 نزو طبض نإ هنأل زجم مل نزوب كلذ طبضي ناكولو اف وشعلاو اهناوجأ فالتخال وشحلا نم جاجدلا الو

 اديج اقتساشن طرتشا اذإ هنأ كلذو اذه ىوس ءدسفي ىنعه هيفو ( لاق ) هليك الو هلخدي ام نزو طبضي مل ةلجلا

 رخآلاب امهدحأ طالتخاو هل رانلا بلقل الومعم لسعلا الو الومعم قتساشنلا ةدو» فرعي مل ادج السع وأ

 زوجي ال هنأل ز< مل خوبطم وأ نزوب ىوشم محل ىف فاس ولو (لات) ال مأ وه هطرش نم هنأ هدح ىلع فقوي الف

 هفجعأ صلخم الف فجعأ نوكي دقو ةرخاف ةنامس نكت مل اذإ ايوشم ىنحم دقو ةنامب افوصوم الإ محالا ىف فلس, نأ

 عم هنأ حرطي دق هنأل هنيس ادبأ فرعت نأ دعبأ وهف اخوبطم ناك اذإو براقت:اذإ هيه نم هيقنم الو هنيمس نم

 هنيمس ىلع ةلالد هضعب ىف تناك محللا نم عوطقم عضوم ناك اذإو محش اهيف نوكي ال هنيمس نم عضاوم نوكيو هنيمس

 هنأل لاحم ةريغم هيلإ عفدت اهنأ ىلع نيع ىف لس نأ ىف ريخ الو ( لاق ) هلثم هنم هب لصتا ام لكف هفجعأو هيقتمو

 اهايإ هيفون نأ ىلع ةطنح عاص ىف هفلسإ نأ ثم كلذو فاتخم مل وأ املك فلتخا نيعاا كلت اهنأ ىلع لدتس ال

 نم قيقدلا لكشأ اقيقد تراصف ةدوجو ةطنح نم اسنج فصو اذإ هنأ كلذو هطرتشي مل وأ ققدلا لذ: ظرتشا اًعيقَد

 صاخب الو ىلأملا ريغ وهو ماشلا ةطنح نم اهم راقت ةطنح نحطتق ةيئام ةطورشملا ةطنحلا نوكست نأ امهدحأ نينعم

 لبقي اهنإو ةطنحلا لك فوتسي مل ىرتشملا نأو 17 نحط اذإ رثكي دق هنأل ققدلا ةلكم فرعي ال هنأ رخآلاو اذه

 فلسلا لعصأ ىف مسن مل ةميق امل ةراجإ هنحطل لوق, نأ نم رخآ هجو نم انريغ هدسفي دقو ( لاق ) عئابلا لوق هيف

 هجو اذهو ( قفا“ لال ) الورحي افلس نوكف ةراجإلا ةميق نم ةطنخلا نع فرعي سيلف ةراجإ هل تناك اذإف

 هل نمضيال هنآل فوصوم قيقد ىف هفلس م" اذه سيلو ) لاق ) ملعأ ىل !اندتلاو ابهذم هف هدسف ذأ نم هدحب رخآ

 عرذب فوصوم بوث ىف هفلسأ ول كلذكو افوصوم اقّقد هل نم امنإ' لاحم المع ايف هيلع طرشو ةفوصوم ةطذح

 فرعت ال لزغلا ةفص نأ لبق نه ز+ ملابوث هل هلمعي نأ ىلع فوصوم لزغ ىف هفلسأ نإو زاج بايثلا هب فصوي
 هف ملسأ ام لكو ( لاق ) هتفص تفرع افوصوم بولا ناك اذإو لمعلا ةصح نم لزغلا ةصح فرعت الو بوثلا ىف

 لزغاا غبصن م امهريغ وأ ريسم وأ ىشو بو,ىف هيلإ مسي اكهب سأب الذ احلم هطرمشف هريغبال هنمءىشب حاص, ناكو

 ةقافص الو ةقد ىف بوث لا ةفص ريغي ال غبصلا ' نأو ضايبلاو ةرمسلا ىف بوثلا نول لصأك هف غسبصلا نأ كلذو

 00 ]1 دك [ف اميمعط الو هلع نابرتكي دقو امهنول فرعي الو تانللاب قوقدلاو قيوشلا ريغَ اك امهريغالو

 نأو جسيرضتلا دح ىلع فقوي ال هنأ لبق نم اجرضم هغبصي نأ ىلع فوصوه بوث ىف هلإ مس, نأ ىف ريخ الو هياع
51 
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 - 1؟4-

 "”طرقلاو بصقلا عيب باب
 عابي ال بصقلا ىف لاق هنأ ءاطع نع جييرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ لاق ىعناشلا انريخأ لاقعيرلا انريخأ

 زازجلا غولب دنع ةدحاو ةزج الإ طرقلا عاب نأ زوحمال لوقت اذمبو ( قثاشلالاف ) ةمرص لاق وأ ةزج الإ

 نإف( قثان خللا 0 هموي نم هيف هزازج هنكعام ردق نم نك ةدم هرحؤي الف هعاشا دنع هزاز>ىف هيحاص نجا

 ءارمثلا ىف ريخ الق مايألا كلت ىف ديزي ناكف كلذ ربغ وأ ظلغي وأ لوطيل امايأ هعدي نأ ىلع اناث هارتشأ

 1 مرعسملا لَم

 ص عملا ملام عئابلا م تاحلو رتشب ملام قىرشلا تت طعأ دق نيك ل عبيبلا ةقفص هيلع عمت مل ءىش هنم
 _-ت

 ِ عئابلا كلم نم جرخف لوطي ناك اذإف ىر هل رهاظلا هعرفو ع ابلل هلصأ نآل 0 ءارمألاو

 هوجو نه دسفف ىرتشمال امت هيف عئابلل ام فرعيف ريمشإ الو ةفصب طبضي الو نيعب ىر ال الور ائيش هنم هتيطعأ

 لع نأك اذإ احوسفم هيف عييبلا ناك ابلثم ىف لوطي ةدم هل ن 0ك هعطقو هكرتف هعطقل هارتشا ؤلو ( لاق )

 انازج ةطنح ىرتشا ول م زيمتي ال امم عئابلا لام نم هب طلتخا ام تفصو امل هعدب نأ عيبلا لصأ ىف طرش ام

 عيبلا خسفنا اهعتبس مل عئابلل ةطنح اهملع تلاهماف عيبلا ىف ةلخاد ىهف هل ةطنح اهملع تلاها نإ امال ظطرعو

 عاب هلك اذه ىف وهو « رتشي ملام عنمو ىرتشا ام ىط ىطعيف رغشب, مل ام هردق فرعي الو ريمتي ال ىرتشا ام نآل اههغ

 9 نكي مل نإو 206 نإ 30 ىلع . نومضم رب رع نكي مل ءىشو ناكدق ءىش

 الئلق تنن وأ تن م ْنإف اذك ىضرأ ىف تنن نإ ايش كعدأ لاقءول الجر نأآل هداسف ىف نوماسملا فلتخم ال اع

 لاق نمثلا كمزا تاي مل نإو اذكب ىنراحم 0 نإ ائيش كيعتأ لاق ول كلذكو اخودفم لي 0

 عدي نأ ىف رابخلاب هنم ىرتشملا ناك اهثم لقأ ىف هنكمب هعطقو امايأ طرش ريش هكرتو تنصو 5[ 20

 علا اذهو هعم لخدي
 ١

 عئابلاف هل ةطنح اهلع تلاهماف افازج ةطنح هعاب اذإ نوكي اك : لاق عببلا ضقتني وأ نمث الب هل ىذلا لضفلا هل

 علا هيف تدسفأ امو لاق عسب مل امب عاب ام طالتخال عببلا دري وأ هتطنح ىفداز امو هعاب ام لس نأ ىف رايخلاب

 نامض ىرتشملا ىلعف هصقنت ةفآ هتباصأ امو هتمدقب هنامض ىرتشملا ىلعف ىرتشملا ىدب ىف هفلتت ةفاآهف بصقلا تاصأق

 هصقأ نامضو فلت نإ هنامضو هذخأ امت اًريخ وأ هذخأ اك هدري نأ ادساف ءارش رتشم لك ىلعو هعئابل عرزلاو هصقن ام

 ء . هش لكل ل
 هريغل حلصملا ءىشلا خف ةفلتشلا تل

 هيف قبب امم هسنج ريغ ءىثب ءىش هنم طلخف هدحو هيف فلسلا لح فنص لك ىلاعت هللا همحر ( فاتن ألا )

 الف نازيمتي ال نيطلتخم اناكو فلسلا هيف حلصي امه ناكو هيف امناق هب طلتخم ىذلا ناكو ءاملا ىوس لاحم هليازي الف

 تنكسف ؛ اذهو اذه نم تضبق 5 ردأ مل رخآلا نم امهدحأ زيمتي ملف اطلتخا اذإ امهنأ لبق نم امهيف فلسلا ىف ريخ

 ًالوازؤللا نكد نم - زيمتي سيلف زول قيوس لاطرأ ةرسثع ىف مسأ نأ لثم كلذو لوب# ءىثش ىف تفلسأ دق

 ناك اذكه ناك اماف زوللاو زوللا نهدو ركسلا نم ضبق مك عاتبلا ضباقلا فرعيف امهدحأ,هب طلخ اذإ زوللا

 ديزي قيوسااو تيزلا نم قيوساا ردق فرعأال ىنأل ليكم توتلم قيوس ىف هللإ مسأ نإ اذكهو الورم اعب

 ٍةابل اعبت انه هداعأو ىنلقبللا جارسلا ةخسز ىف (هلبنس ىف حمقلا عب » ةلأسم دعب هفؤرحن مدقت' بابلا اذه )1(

 . هححصم هبتك . معيلف خسنلا

 (مد 7م



 دال محا

000 
 " مظعام ىنعلا اذهب هتبسن ىفو الك هيف فلس, نأ زوحب الو ىنعملا اذهل هليك اوكرت امنإ سانلا نأ ىلع انللدتساو.

 ضرتعملا دسيف فاجتم هتحم مئاقلا نيب امو اضرتعم ءىش هنم هقوف عقب مث ءىثلا هنم لايكملا ىف عقي راصف دتشاو

 نامرلا لثم كلذو غارفلا نيب غراف ءىث لابكملا نم نوكيف هريغ هقوف هيلع عقيو هتحن ىتلا ةجرفلا هقوف ىذلا

 ولو الك اذه ىف فلسلا زوجي الو تفصو ىذلا ىنعلا ىف ناك امم. ههبشأ امو ناحيذانلاو راخلاو لجرفسلاو

 لثم نيبلا ىفاجتلا ىفاجتي الو لايكملا هب ءىلتميف لايكملا ى ة نوكي ناكو رغص امو افلس ناعيابتلا هيلع ىضارت
 ( لاق ) الكهيف لسأ هبشأ امو مسمسلا لثم انيابتم افالتخا هتقلخ فلتخم ال ام هنم رغصأو رمتلا

 ىذلا همشاب فلتحا هنم فنص لك شل نلف أانزو هف مسلاب ا الق الك هبف مسنا زوجم ال تفصو ام لكو

 ىرشملا ىلع زاج هنزوو مظعلا م عيا لقأ هب ىنأ اذإف اريغص وأ امظع هف طرش نإو هب فر

 كيلإ ٍلسأ : لومي نأ لثم كلذو ( لاق ) هنع ةاكلزإا لإ جاتحأ الو رغصلا مسا هيلع عقب هر كلا ال

 فَ أ نع ناهرلا ىف ىنغتسي الو ىنازح نامر وأ ىبيلمأ نامر وأ ىماش خطب وأ ناطر رار ف

 ءاثق ىف لوقيو راغص وأ ماظع لومتيو ناولأ همعط ىف سيلف خيطبلا امأت اضماح وأ ام وأ اولح همعط

 ماظع ءاثق لوقي نأ ىف ربخ الو نزولاو رغصلاو مظعلاب هفصي رايخو ,جرحدم ءائقو لاوط ءاثق لوقيف اذكه

 الطر اذكو اذكو اراغص هنم الطر اذكو اذك لوقي نأ الإ «هنم راغصلاو ماظعلا 5 ىردي ال كل ا

 لا نما الو ( ىفا لالا ) هسايقو هلك بابلا اذه ء اذه ىلعف هبشأ امو ءابدلا ادكهو اراكآ هه

 اًنزو اهنم هيف فلسأ ام فنص ىأو اسخ وأ اثارك وأ ًاريجرج وأ ابدنه لاقو اهنم سنج لك ىمس اذإ اهلك لوقبلا

 ناك نإو ( قفا ةلالاإ ) فاساا زحب مل نزولا وأ هنم فنصلا ةيمست كرت نإف انوزوم الإ زوجي ال !هواعم
 لِجفلاكو هراكو هراغص فلتخم' طيدنقلاك اريك وأ اريغص ىمسي نأ الإ زج مل هرابكو هراغص فلتخم ءىثث هنم

 ىف ىفاجتي ال ناك نإو انزو زوجلا ف فلسو (( لاق ) نمثلاو معطلا ىف ةراكو هراغص كفلتخا امو رزااكو

 تقو ىف هلحم طرش اذإ ركسا بصقو لاق هيف مدأو ىلإ بحأ نزولاو الك هيف ٍلسأ تفصو امك لايكملا

 ةفط طرتشي قح انزو هف فلسلا زوجي الو انزو هيف فلسلاب سأب الف دلبلا كلذ ىف سانلا ىدبأ نم عطقتنيال

 هالعأ عطقي نأ طرتشي نأ الإ عيابتي الف ةعفنم الو هيف ةوالح ال ام هالعأ ناك نإو نيابتي ناك نإ بصقلا

 لاق هلفسأ نه هقورع عماجم عطقيو ريثقلا نم هيلع ام حرطيو عيابتي ناك نإو ةلزئملا هذهب وه ىذلا

 ىرتشي نأىف ريخ الو: :لاق هلإ رظنو هآر دقو كلذب هدح ىلع فقويال هنأل اددع الو امز> هيف فلس, نأ زوحم الو

 ىلإ لقب نم امزح اذكو اذك الو انادف اذكو اذك عرز كنم ىرتشأ : لوقي نأب ههيشن, امب ةريغ الو القب الو ابصق

 ا ةرثكلاو ةلقلا ىف هفالتخال هاندسفأو حبقيو نسحيو نكلاو لعق فلتع كلذ عدز ا نك اذكا 3

 الإ ادد عرش نأ زوخخ الو. ةرثكلاو ةلقلا فورعم الو نوزؤ» الو لكم ريغ .هنأ نم تفصو انا

 ةلودشم ةفص الك وأ ائزو الإ هف فلسلا زوحجب ال. ضرألا تتبنأ ا١ لكو طرقلاو بصقلا كلذكو هنلإ اروظنم

 بصق ىف زوحم ال كلذكو ( لاق ) ضقتنم هيف فلسلاف اهنيعب ضرأ نم هيف فلسأ نإف اهنيعب ضرأ نمال

 ةريغو نيتلا كلذكو افوصوم انوزوم الإ هيف زوحب الو لامحأ الو مزحم هريغ الو ليصق الو ظرق الو

 هيف فلسلا زحب مل ائيش اذه نم كرت نإف هسانجأ تفلتخا اذإ فورعم سنج نمو انوزوم وأ اليكم الإ زوجي ال
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 نوكتف هدلب فلتخم ءىث ءاحرألا نم ناك نإو ىلاعت هللا ءاش نإ هدسفي مل هنزو كرت نإو ىلإ بحأ ناك اذه عم

 فص دلي ةراجح تفلتخا نإ كلذكو اهفضيؤو دلب ةراحح دش قح رح ل اذلبا ةراجحا نم ارح دلل ها

 . ةراجحلا سنج

 ةرونلاو ةصقلا ىق كلتا فا

 اديدش افالتخا فلتخم تناكنإف ناينبلا عاتمو ةرونلاو ةصقلا ىف فاسلاب سأب الو : هللا همحر ( قفا: هلال )

 اًضان طرتشي:وأ ةءادز وأ :ةدوج طرتشيو اذك نضْرأ ةصق وأ اذك ضرأ ةرون ىمس ىح اعف لسا 00

 فاساا ىف ريخ الو مولاه. لجأو مولعم نزوو مولعم ليكب ارطرتشيو ناولأ ىف تلضافت اذإ ناك نول ىأ وأ 0

 لامحأ ريغ ىف افازجو لياكمو الامحأ اهرتشي نأ سأب الو ( قف|_لالاث ) فلتخمت اهنأل لياكم الو الامحأ اهبف

 ريخالو امولعم الك هيف فلسلاب سأب ال ردملا اذكهو لاق نيرضاح ناعيابتملاو اريضاح عاتبملا ناك اذإ لياكم الو

 ردملا ناولأ تفلتخا نإف اذك عضوم ردمو ءىدر وأ دج ةفصو ليكي الإ زوجي الو افازج الو لياكم الو الامحأ هيف

 تتأ اديج هفصو اذإو لاق دوسأ وأ ببشأ وأ رضخأ ردملا فصو لضف ضعب ىلع اهضعبل ناكو عضوملا كلذ ىف

 فلاخم اذه نأل هل نكي مل ءاحطي وأ ةراجح وأ ناذك وأ خبس هيف ناكن إف اهفلاخ ام لك نم ةءاربلا ىلع ةدوجلا

 ةصقلا تناك نإو لاق ةفصب تفصو اك الإ حلصي مل اهيف فلسملا ىه ةصقنا وأ ةرونلا تناك نإ كلذكو ةدوجال

 اذه نأل ىرتشملا مزلي مل امه رضي امدق اتمدق نإ كلذكو امهف بيع ريطملا نأل ىرتشملا مزلي ل نيتريطم ةرونلاو

 . هلاحم افاج داع اذإ ردمال ًاداسف نوكيال رطملاو بيع

 ددعلا ىف فلسلا كا

 طبضيىذلا ناويحلا نم تفصوام الإ اددع ءىش ىف فاسلا زوال: هللا هحرىعفاشلا لاق لاق ( عيرلا انربخأ )

 ناك امو هعرذو ةتفصو هسنحم طبضي ىذلا بشخلاو اهغرذو اهتيلحو اهنحن طصضناقلا تاشلاو ةشاس 0 0

 زوجلاالو زوملاالو كسرفلا الو لحرفسلا الو نامرلا الو رابخلا الو ءاثقلا الو خسطبلا ىف فاسلا زو ال هانعم ىف

 ناك امو تينثتسا ام ريغ اددع سانلا هعيابتي ام هاوسام كلذكو هريغ وأ مامح وأ جاجد ناك ضد ىأ ضيبا الو

 نزوي وأ لاك, نأ ىلع ردقي نأ الإ الوحم نوكيف ددع عب وأ ةفص نم طبض, ءىث الو ددعا فالتخال هانعم ىف

 ."نوولاو لكلاب طبشق

 انو ا اك لكل ملسلا باب

 هلمتحيف هتملح ىوتستو عصب هم ناك لم ندا نانا هعان مف فلسلا لصأ : هللا همحر ( قفا ةلالاث )

 ةقبقد لففسألا ةضيرع لايكملا ىف ةنئاب هنو ةدحاولا نوكتف لاكملا ىف ىفاحم لك اذإ نر 000

 ايش ضرع هقنكااتح لإ عقو اذإف طسولا ةقيقد سأرااو 60لفسألا ةض ع ذآ 1 را

 لاك, نأ زحب مل اذكه هنم هقوف ىتلا ةقبطلا تناك مث فاجتم هنيبو اهنيب امو لايكملا ىف عقوو اهب قصل: نأ نم

 لقسألا ةققد سأرلا ةظيرع وأ» هلدب ىرخأ ىفو نيتخسن ىف اذك لا سأرلاو لفسألا ةضنرغ وأ :هلوق )١(

 1 هححصم هك ها « طسولاو

 د
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 5 ادق هامس ةديدحو همس ركشلا ع فلتحا نإو ساناا ىديأ ّق 00 ةفد ىف مياس : ناكلاو هلق انفصو اكان

 هبح نه قنم هق دسأ ولو كلذ ريغ هف *ىزخمال افاح هامس ابدت ا ناك نإو نيتلس و كف رك ند ادددح

 . رمتاا ىف ىونلاك وهو هبحم هيف لس نأ اسأب ىرأ الو ىلإ بحأ.ناك

 ناتكلاو زقلا ىف فلسلا باب
 نم, هتمالسو ءؤاقنو هؤافصو هنول فدوبو اذكدلب زق لاقي ل اذإو : كادحر ( قاتتلالا )

 ناك نإو فاسلا هيف زجم مل كرت نإف ادحاو ائيش اذه نم كرتب ٠ نأ ىف ريخ الو هف فلسلاب نسا الف هنزوو بسغاا

 نأل هدنع اهذخأي نيع ىلع ءقش ىف هنه فلس كل ناتكللا اذكهو فلسا هيف زج مل هيف اذه طبضض ال

 ناتكلاو زقلا لوط فلتخا نإو طبضت ةفصب الإ هانعد ىف ناك امو اذه ىف فلساا زوح الو ريغتتو. كلت نع

 انزو فوتسي مل الك هيف فاس امو ىلاعت هللا ءاش نإ هأزجأو هيلع نزولا ءاج فاتخم مل نإو هلوط ىمس هلوط نيابتف
 . الك فوتس مل انزو هيف فاس ام كلذكو ليكلاو نزولا فالتخال

 هال ماكر ع و ةيحرألاو هراجلا ىفلشلا تأ

 مظعلاو سانجألاو ناولألاب لضافت.ةراجحلاو ناينبلا ةراجح ىف فلسلاب سأب الو : هللا هحر ( قفا لالا )

 ةبالص'ا ىلإ هبسندو هب فرعي ىذلا همساب انئالبس وأ ايريتز وأ ضيبأ وأ رضخأ اهم ىمتس ىتح اًهيق فلسلا زوجي الف

 نم ترسكنت: تبرض اذإ ديدحلا بحي ال بالص ةرودم ةقولحم ةراجح الكلاو ©2)1الك الو قرع هيف نوكي ال نأو

 نيرجح اهنم ريعبلا لم ام, لوقي نأب اهريك فصيو ( لاق ) اشغ الإ ناينبلا ىف نوكستالو براضلا ديربال ثيح
 قح نالدتعي الف ريعب ىلع نان وكت نيرجحلا نأو فلتخم لامحألا نأ كلذو مولعم نزوب ةتس وأ ةعبرأ وأ ةثالث وأ

 ىرتشي نأ وأ نزوب الإ اذه ىف .فاسلا زوجي الف نيرجح نم رثكأ وه ام كلذكو ريغص رجح امهدحأ عم لعجب

 فص نانالإ راغص ةراحح ل قتلا و لقنلا ىف فلسلاز وجال كلذكو لاق لاق « ىرت قتلا فإ: زجلا عون نم نوكيف ىريوهو

 الو هفاحتل لاكب ال هنأل انوزوم الإ زوحم الو هب للعلا لهأ دنع اذه فرعف.لخاود وأ اوشح وأ لقنلا نم اراغد

 هل سيلف .بالص لاق اذإو بالص لاقي ىتح زوج الو اددع عابب ام هريغو ناوحلاو بوثلاب طيمم اك ةفص هب طع

 000 0 ار شركو لولت هنم ةماخر لك فصرو ماخزلا ءاربا سأب الو. لاق. تتفتمالؤ ناذك .الوروخو

 تفصو امب ىنتك ١ نكي مل نإو عيراست فصو اهنم اهلضف نيابتي ةفلتخع 0 عيراست امل نوكنت تناك نإو ةدوجو

 ضرعلاو لوطلاب تناكو ءافص'و ةدوجلا مسا اهيلع عقيب اولاق نإف رصبلا لهأ اهءرأ اهيف فلتخاف اهم هءاح نإف

 نزوو مظعب رمرملا ةرادح ىف فلسلاب 7 الو : لاق همزلت مل هذه نم دحاو صقن نإو هتمزا طرش ىتلا ةناخث و

 000210 ١) لاق ؛ هنارلاو ةسانحاب ةتضو ناولأو فلتخت"" سانجأ هلا تناك نإف:ءافصب و هلبق ةراسملا-ىف تقصو:

 نزو ولو اهتعنص فصو ةعنصلا هف فلتخم تناك نإ ةعنصو ةناحو قمعو ضرعو لوط ةفص, رمر» نم ةنآ ىرتش

 نع فرح هلعلو انيدبأب ىلا ةغالا هر أ اذهم هدحمأ لو لوصألاب اذك خلا ةراجح الكلاو : هلوق )١(

 . هححصم ها هزرحو (( ةفرغ (( نازو ةلمبملا لادلاب ةيدك عمج )") ىدكلا (

 ١ ه | طوطخ ىأ عيراسأ :  ةغللا بتك ىف ىذلا عيراست : هلوق )0(

 15272 2لو جواب 00 با

 غ»ه01111101 ااا احالاببوولللب 22 بوو.
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 1 6 ا و(لاق) تفص وام امولعم انوزوم 2 وردمالإ زوحن ال كل تفصوام ىلع ةراجتللك 0

 ع

 كرت نإف ًانوزوموةقدلاو طسولاو ظلاغلاب فصوو رءرع وأ ظرقوأ كارأ وأ ضو أيس وأ رسرطح فصو هيدقوي

 فوصوم ريغ نوزوم الو لاحم نوزوم فوصو. ريغ الو امزح الو ًاددع فلس نأ زوحم الو زم مل ائيش اذه نم

 رمأب الإ اف فلسلا زوم الف ىسقلا ناديع امأف ( لاق ) فلسلا دسف ائيش اذه نم كرت نإف هسنجو هتقدو هظلغب

 لبللا اذك ضرأ تابن نم لذ ةطحوش.دوع لوقنب نأ كلذو زاجأ ًادوجوم اهيف ناك اذإف ادوجوم اهف نوكل الك

 نيفرطلا نيب امو ةتبناا ىوتسم نوكيو اذك هسأر ضرعو اذك' هضرعو اذك هلوط طسو وأ قد وأ لبخلا وأ اهنم

 نيابتف فلتخم 'ضرألا ناد.ع نأ كلذو زج مل نكع مل امو راج هنم ةفصلا هذه هيف تنكمأ ام لكف ظلغلا نم

 ن وأ نايرش نم ةفصلا هذه هيف ام لكو نيابتي ققدلاو طسولاو نيابتب اهنم لبخلاو لهسااو

 حادق ىف ةفلساا ىف ريخ الو باشلا طوخلاو طوخلا نم ًاتابن مدقأ ةقافلاو ةقلف وأ ًاطوخ هيف لاقو زاج ىسقاا:نادبع

 ىلع ردقي الف اهبف نيابتو ةناخثلا ىف لضافت امنإو اهيلع عقت ال ةفصلا نأآل كلذ. ريغ وأ انق وأ تناك طخ رق 0

 . باشا ىف هزمت امك ةناختلا هيلع عقت ام لقأ زيحنف براقتي الو اهتتاح عرذ

 فوصلا ىف فلسلا باب

 فاوصأ فالتخال اذكدلب نأض فوص ىمسي ىتح فوصاا ىف فلسلا زوج ال : هللا همحر ( ىف[ئغلالاث )

 هنأ قاع امل الوسغمو.اقنو ًادبج ىمسو: فاوصألا ناولأ فالتخال فوضلا-نولا سنو نادللا

 كرت نإف مولعم نزوب نوكيو هلاوطو هراصق فالتخال فوصلا نم ًاراصق وأ الاوط ىمسيو هنزو لقش امت

 هيلع مق: ام لقأو فوصلا نم لوطلا مسا هيلع عقي ام لقأب ءاج اذإو ههف فلسا دسف آدحاو ائيش اذه نم

 ىذلا دلبلا نأض فوص نم هب ءاجو ءاقتلا مسا هيلع عقي ام لقأو ضايبلا مسا هيلع عقب ام لفأو ةدوجلا مسا

 فوص ىمسي ىتح زجي ل زازجلا دعب فرعي ناك مث شابكلاو ثانإلا فوص فلتخا ولو لاق ىرتشملا مزا ىمس

 هيف فلسلا زاج تفصو امو لوطلاب هفصوف زازجلا دعب فرعيف زيمت, نكي ملو نيابتي مل نإو ثانإ وأ لودف

 7 د23 الإ كفالن.االاو اهفوص لع :ةفالا ]ف اتوا تلج دق امل 0 لجر منغ فوص ىف فاس. نأ زوجم الو

 ةعضلا دعا نع !فايؤ ءىطع ةنأل اتش لحار منغ فوص. ىف زوم الو ءىطخم ال هتقو ىف دوجوم نومضم فوصوم

 نومضم فلس لك كلذكو ةعاسلا كالت ىف اهضعب ىلع وأ ايلع ىنأت دق ةفآلا نأل رابنلا نم ةعاس اهف لجألا نآك ولو

 هيفوتسأ لوقيف افوص هيريو ةفص الب فوص ىف هفلس, نأ ىف ريخ الو ءىطخم هنأل هنيعب ءىش ىف نوكي نأ ىف ريخال

 نإو لاق لوب ءىث ىف فلسلا ريصيف هتفص فيك ىردي الف كلب دق اذه ْنأل هلوطو هئاقنو اذه ضاد ىلع كنم

 . فلتخبال فوصلا ىف هنم لطبي ام هنم لطبيو فوصلا ىف تفصو اكالإ زج مل ىزعملا رعش وأ لبإلا ربو ىف سأ

 سرك ف: فلسلا كا

 هزوج عم نوكي نأ ىف هحالص ام سيل هنأل هزوجمب فسرك ىف فلسلا ىف ريخال: هللا هنحر ( قئانتلالا )

 اك درو) اد ىمس و ادك و. اذك دلي تسرك ىلا ل ها رش الو حلصي ةعاس هنع حرطت ةرشق هزوج ا

 نأ كلذو هيف فلسلا زحب ل ادحاو ائيش اذه نم كرت نإف مولعم لجأو مولعم نزوبو رمسأ وأ انقن ضيدأ ىدسيو

 لحجر ضرأ فيبسر َْق ملسلا ىف ريح الو اهناولأ ىمس و رصقيو هرعش لوطيو نشحنو نيليف فلتع نادلبلا فس



0-00 
 دواجلا ىف اذه سيلو هشنجو هتفص كلذب كرديو ىشمال راجتلا لضفل هنم مظعأ اهلك رثك أ وأ اربع نا رشعب ريعبلا

 5 ا 02 ا : م 20 : اك د هك يع 1! الفاانم كس[ [سراش )|( تل | نا 5 [ ضاعت اعاو اق ةاح ال دوال ا كه

 .لعأ ىلاعت هللاو هيف فلسلا زيحم نأ زجي مل هيف فلساا انزجأ ام ءىش
 مسلا انددر اهيف هدح ىلع فقوب مل امل هانيأرو

| 
 رض

 . لاح ةفصب اهولعم نوكي ال اذهو آ.ولعم الإ زج مل ةئيسن عسب ام نأ كلذو ةئيسن هزحم ملو هيف
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 سيطارقلا ىف فلسلا باب
 ةدوجو ضرعولوطو عرذو ةفصب بالا فرعت اك ةفصب فرعت سيطارقلا تناك نإ :هللا همحر ( ىف: ةلالاف )

 فلتخم تناك نإو اهلك تافصلا هذه عمجتست ىّتح زوج الو ةفصل هلا هذه ىلع اهبف فلسأ ةعنص ءاوتساو ظاغو ةقرو

 زحب ملائيش اذه نم كرت نإف 0 وأ اذك دارك وأ اذ رق ةعنص لاقي ىتح زج مل قيتاسر وأ ىرق ىف

 الو اهبف فلسلا ىف ريح الف ادهم طبضت ال تناك نإو اهريغ فلسلا هف ان زجأ امف لوقلاك اهمذف لوقلاو :هف فاسلا

 طبض نه حصأ اهطبض وأ ةطوبضم الإ ادهم ل ١

 اعرذ بشحلا ىف فلما باب

 اذكو اذك اهظلغو اذك هنم ةبشخلا لوط حمس جاس لاقف جاسلا بشخىف فلس نم :هللا همحر ( قنانةلالاف )

 هككسو 000 الب ناوادعت ءاوسال ادع انر ,حأ اعإو زحن مل ائيش اذه نه كرت نإو.زئاج اذبف اذك اهتولو

 طلغلا ىلع نيفرطلا دحأب هءاجف ًاظلغ هل طرش اذإو ابراقت هافرط فلتخا نإو هتتبن نم هيفرط نيب ام معدل

 نمنيفرطلا دحأ صقان وأ « لوط ن. اصقان هب ءاج نإف « هذخأ ىرتشملا مزاو « لضفلاب عوطتم ةمفارتك ارش

 00 را هكرط نيأ نوكي تل هجن توتسا ام لك ( لاق هقح هقح نم صقن اذه نأل همزاي مل ظلغ
 تقصوام هيف طريشو هيف عرذلا نكس وسم نودت رودت وأ هيف عرذلا نكمأف هسأر عبرت وأ حمسلا نم امهدحأو

 - عا وأ بايثلا

 ةبشحلا نإف مودلا لثم ضعب نم ًاريخ هضعب نوكيف فلتخم' سنج هنم ناك ن إف هسنج ىمسو هيف فلسا زاج جاسلا ىف
 نإف بايثلا سنج ىمسي نأ ىنغتسي ال اك هسنج ىمس, نأ نع نغتسإ مل نسحلل ابلثه بشحلا نم ًاريخ نوكت هنم
 ناكامو لاق تفصو ام وحن ىلع عرذلاو ةفصلاب هيف فلساا انزجأ فلتخم مل امو هيف فلسلا دسف هسنج ةيمسن كرت

 ضرعلا فوصوم ريغ ذئنيح هنألهيف فلسلازجب مل امهنبب امتوأ هيفرط نيبامصقةنو رخآلا نم لجأ امهدحأ وأ هافرط هنم
 هلك ًاعرذ عابي ىذلا بشحخلا ىف فلسلا اذهىلعف لاقضرعلا فوصوهريغ لوطلا فوصوم بوث فلس,نأ زوال اك

 ايضرعو املوط فصوب دئاوملا بشخ اذكهو تفصو اك ةدودحم ةفوصوم هنم ةبشخ لك نوكت ىتح زوحي ال هساقو

 بورشملاو لوك ألا نم نزولاو ليكلا ادع امف ابرالو بشخلا ىف بشحلا مالسإب سأب الو ( لاق ) اهنولو اهسنجو
 اذإ ناك فيك لس ريغو امس ةئيسنو ديب ادب ضع ىلع هضعب ىف لضفلاب سأب الف اذه ادعاهو قرولاو بهذااو هلك

 ام واعم ناك

 انزو بشحلا ىف لسلا باب

 سنا ىمسنت ىح زوحم الو ًامزحالو ًاددعهففاسلا زجيم بشُحلانمرغص امو ( قف(: لان (ما كل

 تبرشا اذإ امأ ًاققد هنم نوك.نأىلإ وأ فنصلا كلذ نمظاغلا ىل !١ هتتسنب هنول مفدي سونا :اوأ دوسأ اس 0 كنو

 اذكو اذك و ظلغالطر اذكو اذكت لق افلتهتيرتشا اذإ امأو اذكواذك نزو ًاظالغ وأ ًاطاسوأ وأ ًاقاتد تلق ةلمج

 سيلق هلقت لل نإف احمستلق ول بحأو فلسا دسف ائنش | ,' ذه نم تكرت الر ال ل رعد ةقكر اذكر انك اطسو

 :اذكهو ىرتشملا مزلي مل هل داري الل هصقني بيع هيف ناك ام لكو هصقنت هيف بيع ىهو حاملا هعنع دقعلا نأل دقع هبف كل



 د0
 هلع عقي ام لقأ نأل اقيقد تاق امنِإ و ةفصلا اهتمزل اذإ ةدوجلا ىف لّصفلاب عوطتم وهو همزل ةفصلا هذه همزلت ام ىلدأ

 ةقافصلا مسا نأل هكر اقيفص لقأ لو بوثلا لضف ىف ةدايز هنم قدأو هنم قدأ ىف فالخلا نيابتم ريغ ةقدلا مسا

 قيقد نم ًارش هاطعأ اظيلغ هاطعأ نإ نوكيف ظيلغلاو قيقدلا بوثلا ىلع عقي دق 1 نم 0 هاطعأ اققد هاطعأ نإو

 طرشلا نم مسالا هيلع عقي ام ىندأ مزلأ اذإ هلبق باوبألا ىف تفصو اكوهو لاق ةقافصلا مسا همزلي امهالكو ظيلغ

 عمي ناك اذإو عئابلا امم عوطتي ةدايز رخا نأل ىرتشملا مزل هنم ريخ وه هل فلاخم ءىث ىلع مسالا عقي ناكو اًئيش

 هيطعي نأ هل نكي مل ان اقيفص هطرش نإف ( لاق ) ىرتشملا هب ىضري ال صقن رشلا نآل همزلي مل هنم ريش وهام ىلع

 0 رحلا ىف نك أو دربلا ىف ًافدأ نوكي نيختلا قيفصلا نأ ةلع بالا ىف نآل هنم اريح ناك لإ

 لاق ( عيرلا انريخأ ) هتجاحل طرشو هف فلسأ ىذلا ريغ وهف رثكأ قدألا نمت ناك نإو هصقنت ةلع هذه

 زج مل هبحاص مسا ىوس مساب اهلك فرعي لمعلاو لزغلا ةفلتخحم بايث اهم دلب باث ىف مسأ نإو ( قفانشلالاف )

 020 مل انه اذه نم كرت ىموا ذك ك1 ناين ني ام هف فص ىتح فلقلا

 سانجأ نم هيف لسأ ام لكو ( لاق ) هسنج ىمس, ىتح رمتلا ىف زوجي ال اك فوصوم ريغ بيغم عب هنأل فلسلا

 بصعلانمىشو ريغ ناك نإو هب فرعي ىذلا همساب وأ اعراف وأ انارحن وأ ايفسوب هبسن ايشو ناك نإ هلك اذكه باشا

 وه ىذلا هسنج وأ هتفص وأ السلسم اكرتم وأ توبلا قيقد اذك دلب لمع نم ةربح تو هقصو 1

 كلذكو هنود لسلا ىف ةىزجي ال هب فرعي ىذلا لمعلل اذك لمع:نم لاتادلبلا كلذ لمع فلخلا ني 01

 لمج اذإو مسربإلاو هلك فوصلاو ةسلايطلاو ريرحلاو ضايبلا كلذكو اهابق بصعلا ىف تفصو اي نطقلا باث ىف

 ىورم فسرك نم وأ ةفلت# لوزغ نم لمع اذإ هلزغ فصي مل نإو هفصو نطق نم وأ ناتك نمو أزق نم بوثلا

 هلزغ فه اال نأ ءرضر مل هيف فاس ىلا هدلبب دحاو فنص نم لمس انإ ناك نِإو حس ح22 0

 ةءادرلاوأ ةدوجلا مسا هيلع عقي ام لك همزلو ءىدر وأ ديد هيف مسي ام لك ىف لاقو عرذلاو لمعلاو ةقدلا فصو اذإ

 ريخ الو معلا لهأ نم لدعلا لهأ اهفرعي ةفص ىثولل نوكي ىتح زجي ل ىثو ىف فلس نإو لاق طرتشب ىتلا ةفصلا وأ

 دق ةقرخلا نأل تفصو ام افورعم ىشولا نكي ل اذإ اهيلع ىشولا هيفوب لدع دب ىلع اهتاعضاوتيو ةقر هيرب نأ ىف

 ٠ ىثولا فرعي الف كلهن

 دواجلاو بهألا ىف فلسلا باب

 قر نم باهإ الو دلج الو منَعلا بدأ الو رقبلا الو لبإلا دولج ىف فلسلا زوجي الو :هللا همحر ( قفانتلالاث )

 اعوردم الإ لحن 1 اًهيلع ءانسقولاانأل ناش لع هسقن نآئانل زب مل هنأ كلذو لاق هيلإ ًاروظنم الإ عابر الو هريغالو

 ناودحلا نم انزجأ ام ىلع هسيقن انبهذ ولو لاح عرذب طبضي نأ نع هتقلخ فالتخال عرذلا هيف نك سيلو هتفص عم

 ىف عرذلاك هيف اذه نوكيف فوصوم عذج دا قت تالف او معن نم ريعب ىف فلسلا زيجم امن انأ كلذو انل حصي مل ةفصب

 فورعم كلذو همظع ىعانت_ ىتح هلبق نسلا ىف هنم مظ ءأ نانسألا هذه نم نس لك ىف وهو لزابّو عابر لوقيو بوثلا

 ري او وأ ةينث ةرقب دلج لاقي نأ ىلع ردقي ال دواجلا ىف نكع 1

 ةفرعم ىلع عقوب اك هتف رعم ىلع عقوب دلجلا نكي مل املف مظعلا ىف فلتخم جاتنلا نأل اذك دل, جانن نم ةرقب لاقي زيمتي

 ناويملا نم نأ ىفو اذه ىف ناويحلا دولجلا تفلاخ هرغص نم همظع هدلب جاتن ةفصب فرعي 3 نم ًاهئاق ناك اه

 ىرتشيف ةايحلا هيف تناك ام لمحأو ىشمأ نوكيف راجتلا دنع ريخ رغصألاو هلثم نسلا نه رغصأ هنم نسلا نوكب ام
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 ناك نمت مبضعب عجرو (لاق) ؟هل ناب امع فقولا ىف كريغرذعيف تلق هيف فقأ لاق؟ هتزاجإ ىلإ عجرتفأ تلق انباحصأ

 هنإ لاق انبحاص نإف نسحلا نب دمحم لاق ( ىف[: ةلالاف ) هلطس ناك دقو هتزاجإ ىلإ راثآلا لهأ نم مهلوق لوقب

 تفلسلاو ندب نبعي متزجأو ةصاخ دئالولا فالستسا اوزيحم مل ينإ لوف 5 لضأ 00000

 فللذ نأل تلق ال لاق ؟ نيروذعم انك أ ءىث لكىف هانمزاو ةدحاو : هل دق ل كانك ول تدأرأ تلق لاق نبف

 رمت تنأف تلق هل رذع الو اللق أطخأن م لب لاق“ ًاريثك مل ا لاق ؟أطخ

 ال1 ةلدتعو انذنع ماكحألا قرفت اع هنت انقزق:اعإ انلوق لصأ ءىطخم ل نمو هْنَع لقتنت نأ.ىأتو ريثك أطخم

 نم ةئام كدنع تناكولو ؟ ةفصلا الإ كيلع تكلمأ نيدب ةفوصوم ةيراج كنم تدرتشا اذإ تبأرأ تلق هرك ذاف لاق

 0 ؟ذئتيح اهتكلم دفف تاعف اذإف تئش نهتيأ ىطعت نأ كل ناكو اهنيعغب نهنم ةدحاو ىف نكت مل ةفصلا كالت

 عل اكو تلق معن ل ا ا نراك ذل اك 2 [هدحلا كل نك 5

 ا م اهتضق امدعب كنم اهذخأ ىلإ ةيراج كتفلسأ اذإ تي.أرفأ تلق معن لاق اذكه كمه

 اهف نإف لاق ءطولا تلق ؟اهريغنيبو اهنابق رفاشلاق ؟ ا د11 د[ تتش وعادي راح الطن نأ كلك لت

 نإف اهفلسي نأ هلزحم مل رف لاق ؟ امهنيب تقرف ىنعملا كلذبف تلق متاهبلا نه ءىش ىف الو لجر ىف وهام ءطولا ىف ىنعل

 زيجم فيكف تاق ال لاق تفي ملو هنم ىنعنع نأ كل نوكي مث اثيش كفاسأ نأ زوحنأ تلق ؟اهلثم درو اهدرب | مل اهتطو

 0000 از نإ ا فكاو لاا" لوق هيف حضي 1 ذاج و « ةتئاف ربع ىهو ليس اهماع ىل نو ركل اال نانا تطو نإ

 دلل هع[ انسلا اهذحأب ىتح اهأطي مل نإ اهنلس ىذلل اهجرف تحنأ دقف اهفالسإ ىلع هتطلس اذإ ىنأل تاق ؟ لوق

 قالط الو هريغ ةيراجلا 0 نم هل جارخإ 0
| 

 هريغ كامله ىلإ هكلم نم هكام ام جارخإ وأ قالطب مرحب اعف 1 جرف لكو ( قنا ثلالاف ) لاق ( عيب رلاان ربخأ)

 لاق هني“ تقرف ةتسلا نأ ىل لع اسايق معن تلق ؟هفرعن امث اذه 0 كل رد 1

 مرحم وذ اهعم سيلو لجر اه ولم نأ تيهنو مرح محر ىذ عم الإ رفاست نأ تبهن ةأر ا ال رك ذاف

 نم نيمدآلا ىف قلخ ام الإ هل تبن ىنعم اذه ىف فرعتفأ تلق معن لاق ؟ىلوب الإ جيوزناا نم امل لالخلا نع تدهنو

 هنم لالخلا ىف طبح مث « هنم مرحلا ىلإ بسني الثل كلذ ىف طيحف لاجرلل ةوهشلا نم تايمدآلا ىفو ءاسذلل ةوهشلا

 هذه نم *ىث ىف متاهبلا ثانإ دجتفأ تلق انعم وأ اذه الإ ىنعم هيفام لاق ؟ ةسلدلا وأ هيف ظحلا كرت ىلإ بسني الث

 هع ىب اعإ ةنأو نين ةنسلاو باتكلا قرف َكل ناف تلق اللاق ؟ ناومحلا نم ملاهتبلا قالا رن دوا ناكل

 لاق « ىلاعت هللا ءاش نإ هنه ةيافك اذه ىف امم هريغو انقرف اذهيف تلق معن لاق ؟نهلل ةوهشلا نم نييف قلخ امل ةطايحال

 لومءملا وأ هلع ساقلا وأ مزاللا ريخلاب لالدتسالا ىف ىنءملا امنِإ ةعيرذلا ىف ىتعم الو ال تلق ؟ ةعيرذلاب لوقتفأ

 بايثلا ىف فلسلا باب
 بو نع باهمش نبا لئس هنأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق « ىعفاشلا انريخأ لاق ( عسرلا انزبخأ )

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نم تيكح امو ( ىف[: 2:لا][: ) ههركي ًادحأ لعأ لو هب سأب ال لاقف ةئيسن نيبوش

 بايثلا ىف مسي نأ لحم هنأ ىف افالخ لعأ الو نارحنو ةكمب للعلا لهأ دنع ةفورعم اباث نارحن لهأ ىلع لعج سو

 ىف كيلإ لسأ لجرلا كل لوقي نأ عمجت ىح فلسلا زوجي الو اهنع ىتغتسإ ال ىلا بالا ىف تافصلاو لاق « ةفصب

 ىلع هب ءاج اذإف اقيقر وأ اقيقد ًاقيفص اذك هضرعو اذك هلوط يدادغ, وأ ىخلب وأ يزار وأ .ىوره وأ ىورم بوث



 كك 00

 7+ ش

 لجرلا بتاكي نأ هيف انفلاخم ال امم فرعتو تلق .ةنسلا نم ةيدلا فرعأ لو لاق هدانسإ ىنرضحخم ملو معن تلق ؟تءاثفأ

 كا تلقاهنانعأ ريغ مزات ةيدلا نكلو :لاقومعن لاق ؟ةفصبلبالاو دينعلا ةأرملا لحرلاقدصب 0 ةفص ءافصولا ىلع

 نسو ةلئاعلا لبإ ليالا مز كلذكف دودرم ريغ مولعم نزوو دالماا دقن نكللو اهناعأ ريغ مزلت بهذلا 1 ةيدلا

 نوكت نأ اههف تزجأو ةتقؤم اهب تنكح الإ كارأ الف حن لانس اهتانسأ نما صقن نأ دارأ ولو ةيعم رغو ن1

 انتءماج ام الإ ائيش هنف انيور نكي مل ولو ةفصو تقول ةباتكلا ىفو ةفصو تقول ءاستلا قادص ىف تزجأ كلذكو انيد !

 تناكو انيد ناويحلا نوكيال كلوقب اجوجحم تنك امأ ثالثلا عضاوملا هذه ىف انيد نوكي ناوخلا نأ 7

 ةباصإلا لعجتو تبيصأ اذإ ةأرملا لثم رهه هيف لعن يلف هل تلق ؟رهم ريغب نوكي حاكتلا نإو (لاق) ؟ ةلئاز هيف كتلع

 انلق ههرك دوعسم نبا نأل ناويحلا ىف ملسلا انهرك امإف لاق ؟ هتميق هيف لمحت دسافلا عببلا ىف ةعلسلا ىف كالهتسالاك

 نأ زاج لاح ىف انيد نوكي نأ زاج اذإ دحاو كلذ لكلب لاق ؟ دحاو ءىث امه مأ هب عيبلا وأ هفلس سلا فلاخيف

 هنأ ىف انفلاخم ملو ةيدلاو فلسلا ىف انيد ٍهَسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر هلعج دق تلق لاح لك ىف انيد نوكي

 هبتاك نأ زوجيأ تلق ابر هديسو دبعلا نيب سيل تلق نإف ةباتكلاو قادصلا ىف انبد نيرخآ نيعضوم ىف نوكي

 هل ادبع ناكول زوجي اك هتباتك ىف هعم دولوملا هنبا هبطعي نأ ىلعو اهحالص دبي مل ةرمأ هيطعي نأ ىلعو ديسلا يح ىلع
 كارن امو ناعتسملا هللاو هتكرت الإ ءىنثب جتحم كارت املقف انلق ديبعلا كح هكحام لاق#؟. هلام حا 11

 ىف هزجت ملو ةئيسن ناويحلا نوكي نأ ةباتكلا ىف تزجأ فيكف عوببلا ىف تزجأ ام الإ ةباتكلا ىف تزجأ

 ناك اذإ كدنع مسلاو هيف هنع فاتخم ريغ ناويحلا ىف مسلا هرك هنأ دوعسم نبا'خع اناث ناكول تنارأ ! 45 لكلا

 اللاق ؟ ةجح سانلا عاجإو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمدخأ ىف نوكي ناكأ كلذ ريغو هفالسإ نم انفصو ام انيد

 لاق هنع تباثب سيل هنأ كلوق لصأ ىف معزت تنأو عضوم ريغ ىف ادك أتم ارهاظتم كلذ ىلع ةجح هتلعج دقف تلق

 لحف خاقل ىف لإ فاما اك هنأ هتهارك هنع ىور ىلا ندرك اره ىذلا ىعشلا معزيو هنع عطقنموهو تلق ؟ نيأنمو

 نع ىنتربخأ تنأ نسا نيدمحمل تلقو امهوأ نيماضملاو حيقالملا عب اذه دحأ لكدنعو اندنع هوركم اذهو هنيعب لبإ

 هب اوعطق لجر لبإ ىف ائيش اوعنصف ايداو اوتأ نامعل مع ىنب نأ ىرتحبلا ىبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع فسوب ىبأ

 هلنإ لكم البإ هنداوب ىطعن نأ جدف دوعسم نا ع كر دوعسم نإ هذنعو 2 قأف املاصف اولتقو هلإ نيل

 كل يذق اذإ ةلألا اند هلك ناوحب ناودح ىف ىضقي هنأ دوعسم نبا نع ىوريف نامع كلذ نفنأف ةلاصق لثم ًالاصفو ||

 نب مساعلا نع ىدوعسملا نع نوورت منأو هلو لوقي هنأ ناََع نع ىور نأ ديرو اند ناك هيداوب هطعأو ةندملاب

 كدنع هيف دوعسم نا لوق فلتحا ولف انالوم ةدئاز وبأ مثدحأ ءافصو قف دوعسم نب هللا دبعل يسأ لاق نم رلا دبع

 زوجنبو هف جسنا زوحجب ال هنأ تمعز ولف لئاق مرنم لاقف لاق ؟عاجإلاو ةنساا ىنعمو ناّمع هعمو دوعسم نبا تفلاحا

 كلوق لصأ نوكي تلق ؟ هتلق نإف لاق تئش نإ هلقف تلق ةئيسن نيربعبب ًاريعبو ًاربمو ةباتكو ةيد نوكي نأو همالسإ

 ناوحلا ىف مسلا زاجأ هنأ سانع نا نع نرد متنأف تلق ؟ هنع تلقتنا نإف لاق هلاحم اطخ انيد ناويحلا نورك ١

 امهدحأ لوق وأ املوق لا لحر بهذ نإف تلق ه.بورتل انإ لاق مم هيلع للا ىلص ىنلا باحصأ نمبرحا لحر نعو

 كلدف لاق؛عاجإلاو ةنس'ا ىلع سايقلا امهدحأ لوق وأ املوق عم ناك نإف تلق معنلاق ؟هلز وأ دوعسم نبا لوق نود /

 هكر ت ىغم ىأل تيدر امو معن لاق ؟ تفصو امف سايقلا ناويحلا ىف مسلا زاجأ نم عم دجتفأ تلق هب لاقي نأ يلوأ 1

8 (:6-35) 



 لك

.1 
 زاج اهاطعأ ىتلا ةاشلا دلو لمي ملو ةاش وأ ةقان دلو وأ اهنا لقي ملو ةفصب فصوو ةفصب ناويحلا نم محر تاذ وأ

 ةمأ ىف هتزجأ اعإو (لاق) هاك 0 وأ امهعمجم نسو ةفصب نيفوصوم 7 وأ ريغص ىف تفلسأ ءاوس
 1 دلت دق اهنأل اقوصوم ناك نإواهنبا لاق كك 6 نينثا ّط ايل هنا نم ثتّفصو امل هفصن فيصوو

 ريغ ءىثو ةفص ريغب نياع ءارش ةنآل فصو:' ل نإو اهنبا اهعم لات ول ةتعقإت و ىنآت الو ةفصلا كلت لك ود
 رثكيو اهدلو لقيو دلت الو دلت دق اهنأل ةنس اهدالوأ ىف فلسأ نأ زيجأ ال ىنأ ىرت الأ هبحاد ىلع نومضم
 ىلع فوصوم دبع وأ ةشام وأ ةفوصوم ةقان 0 ل ولو (لاق) نايعألا عب فلاخن عضوملا اذه ىف فلسلاو

 عقب ام ىفد نأأو طشلا مسا هيلع عقب ام ىندأ هل ناكو ادحص فلسلا ناك ةطشام اهنأ ىلع ةفوصوم ةيراج 1
 تاذ يت فلس ولو (لاق) زوج الف لاحم هف فلس ىذلا دلملاب دوجوم ريغ فصو ام نول < نا زبخلا مس

 لضافتنإو اهلبقلئاسملا ىف انلق اك هل تناك نوبل اهنأ اهيلع عقو اذإوزاج هنأ امهدحأ نالوق اهيف ناك نوبل 0 لع رد
 نوكي الو اهنم زيمتي نبللاو هل عابتبا هطرش نآلنبلب ةاش اهنأ لبق نه روجمال ىناثاو لمعااو ىبثملا لضافتي ام نبللا
 آ 1١ نكد فلملا ةفص اذه ىلع تعقو اذإف هرتغو رعبلا ايف ثدحم !5 اهبف. لجو زع هللا هقاخخ ءىش وه اعإ اهفرصتب

 اذهوىلبح ةدلو ىف كفلسأ نأ زوحنال موفوصوم الو ليكم ريغ اهعمنيلو اهفصي ةقان ىف كيلسأ لود نادش
 ريغو مهعفت رم فلتخإل | للا دو ا ةكرو هلك ناو ىف بلسلاو (لاق) ٍرلعأ هللاو سايقلاب نيل ولا هبشأ
 ءاوس هعب لح امتسانلا ىديأ ىف اهنم شحولا نم ادوحوم ناك امو اهاك باودلاو لخلاو موو لبالاو مهعفت رم

 نهبق فلس نأ هركت الو ناودحلا نم نهاوسام نود نهفلس هر كُن انإف ءاسنلا نم ثانإلا الإ ةفصب هلك فلسيو هلك
 نوتكم وهف عابسلا نم عقني ملامو (لاق) نيع الو نيدب ناعاسال امهنإف ريزنخلاو بلكلا الإو نفلسيإ نأ رك اق!
 تطرشوهربغو ناويح نم كاس لكو (لاق) عب عس فلسلاو هش كلل اال هعد لحم ملام لكو عضوملا اذه ربغ ىف

 نإوةعم فوصوملاىفو هقاتفلسأ اع[ تنك زاح دارفنالا ىلع فلسلا هيف لح افوصوم هعم طورشملا ناك نإفهريغ هعم

 ا ]7 نار نم فوضوم ناورح ىف فاس نأ زوجي الو فلسلا دسف دارقتالا ىلع هيف تفلسلا زوج نك
 ماعطلا ىف انلق امك سانلا ىدبأ نم عطقنيال ام اهف الإ هيف فلس, نأ زوجي الو هنيعب لجر ةيشام جاتنالو هنيعب دلب وأ
 نم اهاوس ءىش ]ك1 كَص ردا لأ زوو 3 راح كضرق رقأ نأ زوحب الو ١ قفاشعلالاف ) ( عيبرلا لاق ) هريغو

 ىنأل كنم اهعزت ىل ناك ةيراج كتفلسأ اذإ تنكاملف اهريغ هب طاخمب ام رثك أب طاحت جورفلا نآل ريناندو مهارد
 لعأ هللاو . كنم اهعزن ىل ةيراج أطت نأ كل نكي مل اضوع اهيف كنم دخآ م

 دحاوب نانئا هنم حاصير وأ ةئيسن نا رى نركب لآ ى اك رتحالا تا
 لاق ادبأ ةئيسن ناودحلا نوكب نأ زوحيال لاقف ناويْلا ىف سانا ضعب انفلاخف هللا همحر ( ىنانتلالا ١
 ىلعو ريناند امهنيبو نيدبعلا ىلع عقت ةفصااو نوزوم الو ل اكم ريغ وهو انيد ناو ا ملعج نأ متزجأ ل

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب هب لوقت نأ انب روءألا ىلو أب انلق هانلقن لاق ؟ نم مدلا ىف توافت امهْسو نيريعنلا

 امأ تلق كلذ ركذاف (لاق) هيف معلا لهأ فلتخم ملو هتنس نم اهاوسام ىلع سايقناو هايإإ هئاضقو اريعب هفالستسا ىف
 اوفلتحا نيماسسمل ملا لعأ مل و لبالا نم ةئام ةيدلاب ىضق هنإف اه انللدتسا تل كلا ةئسلا امأو اربعبي فلستسا هنإف صنلا ةنسلا

 ن. هل 5-85 نم اسفن هئع بطي مل 1
 ل اك ىدتفا ملسو هيلع هللا ىبص نا ساو وألم نانبأي اها

 لاق ! علا نم هفرعت الام رثكأ اهل : انلق هفرعأ الف اذه امأ: (لاق) لجأ ىلإ سمح 1 كس هاش لبان نراوع

 اه _ كنة ب يبي

 ١ تت سا"
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 اند تناك اذإ نارا تس

 لرد اك .قالف ىب معن نم :لوقي نأب الإ هيف فلسلا زحب مل ربعي ىف لجر فاس اذإ :هللا هحر ( قفا لالا )

 ىعابر لوقيو ةطنحلاو رمتااو بايثا فالتخاو دالبلا سانجأ فالتخال ةيرصم ةطنحو ىدرب ربو ىورم بوث .
 ناويحلا نم ىمسي امف افورعم ناويح نم ناك اذإ نسلا نوكف "انف فلسأ نش ئأ وأ لزاوأ سا

 اك هيف هب طاخم نأ نم ءايشألا برقأ اذه نأل ماعطلا نم لاكي. امف ليكلاو بالا نم عرذي امف عرذلك

 ناولألا ىف لضافتت اهنأل اذك هنول لوقيو هيف هب طاحم نأ نه بوثااو ماعطلا ىف ءايشألا برقأ عرذلاو ليكلا

 برقأ نم هنف .نكمأ امب فصوي لكو ريرخلاو زقلاو زخلا نولو بوثلا ئثو ةفص ناوكلا ف نارا

 فاسلا .دسف اذه نم ادحاو كرت نإف ىثألاو ركذلا فالتخال ' ىثنأ وأ ركذ لوقيو هف هب ةطاحإلاب ءاشألا

 امسج لوقي نأو بيع هل نكي مل هلقي مل نإو بويعا نم قن لوقي نأ ىلإ بحأو (لاق ) ناويحلا ىف

 ضرم هل سيلو بيع نادبإلا نأل ندوم هل نكي مل هلقي ل نإو يسن ةفص مسا هلع ا ا
 مهمعت ىأ نم ةفص هيلع عقب ام لقأ هل ناك نالف ىنب معن فاتخا نإو ( لاق) هطرتشي مل نإو بيعالو

 نم سنج فصوي نأب الإ فلسلا دسف مهمعن نيابت اذإ لبق دقو لضفلاب نوعوطتم مهف هوداز َنِإف ءاش

 فلسلا ناك نإو (لاق) لبإلا ىف أزجأ ام الإ هنم ءىش ىف *ىزحي ال لبإلا لثم هلك ناويحلاو ( لاق ) مهمن

 هلق لعفي ل نإف هنول عم هتيش فص, نأ سرفلا ىف فلساا ناك نإ بحأو لبإلا ىف أزجأ ام اهبف أزجأ ليخ ىف

 اميهب نوللا هئاطعإو اهميلست ىف رايخلاب عئابلاو اهكرتو اهذخأ ىف راخلاب وهف ةش هل ناك نإو ا نإ

 فرد امو, |و دك ىأ ازرع اهتفصو انين ول تفصو نإ متغاا ناولأ ىف اذه . اذكهو : هللا همحر ( قفا الاف )

 املاغو اهرمح ةيشاملا عيمج اذكهو اميهم هتلمح 920 هلق ةكرت نإو مثغلا نم ديري ىذلا نوللا هب

 نونانسأ فصي ءامإلاو ديبعلا ىف اذه , اذكهو هساقو هلك بابلا اذه اذه ىلعف عابب امم اهريغو اهنيذاربو

 هأزجأ سنجلاو نوللاو نسلا ىلع ىنأ نإو (لاق) ةطوبسلاو ةدوعجلاب نهتيلحنو نوسانجأو نهناولأو نينسلاب

 ةيلحتلاو هلبق اهف لوقلاك ديبعلاو ىراوجلا ىفو اذه ىف لوقلاو فلسلا دسف اذه نم ادحاو كرت نإو

 تدعج نإ ةلصخ َّظ نافل انين 2 عبيبلا ىف هل نوكي ال 6 بيع هل سيلف لعفي مل نإو ىلإ بحأ

 هدعج اينأا ئرب هنأ 'لعااعاتشا 'هنأل -ةطبس انآ مع اذإ اهدر ىف رابخلاب ناك ةفص ريغب ادقن اهارتشا دقو هل

 همزلت اهنأل اهدر هل نكي مل فلسملا ىلإ تعفد مث تدعج مث ةطبس اهارتشا ولو ةطبسلا نم انم ربك أ ةذهألاو

 نسحلا نع نسحلا فالخم اهريصقت نم لقأ نسح نع, ريصقت_ ىه امنإ هنم درت تعب تسول ط0

 محر تاذ ىف الو ىلبحىهو اهافوي نأ ىلع ةفصب ةيراج ىف لس نأ ىف ريخ الو (لاق) ةوالخلا نع ةوالخلاو

 فرعي الام ءارش وهو اهبف سيل اهبف ©20طرش هنأو هللا الإ هملعي الام لجلا نأ لبق نم كلذ ىلع ناولا ند

 ا نافل نوكيأ ىردب الو فرعال هنأل ززختالهفأ لش 0 0
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 اهعمو ةفص ةقان ق

 نرحُم « ابلثم سيل اهف ًائبش طرش هنأو » ىرخأ ىفو ةخن ىف اذك . انف سيل اهبف طرش هنأو : هلوق (1)

 0 هييلصب هلك
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 ملعأ ىلاعت هللاو اهملإ مهم ةجاحلا لوز“ دنع نامبسلا لهأ نم مهريغو مهنم ليبسلا نبا ىطعيو هللا لكس ىف ةفدما

 ) نع ل هل ع هنأ نع سواط نأ َنَع ةنيع نا انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيب رلا انربخأ

 حلاص نع كلام انريخأ لاق ىعقاشلا انريخأ لاق ( عب رلا انربخأ ) نب رعت نه اريح ريعت نوكي دق لاقف نر يعش ريعت

  1لجأ ىلإ اريعب نيرستعب ريفيصع ىعدي هل المج عاب بلاط ىنأ نب ىلع نأ ىلع نب دمحم نب نسحلا نع ناسك

 ) ةرهبأ ةعراب ةلحار ىرتشا هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انريخأ

 نع بابش نبا لأس هنأ كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انربخأ ) ةذبرلاب اهبحاص اهيفوب هيلع ةنومضم

 نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيراا انربخأ ) هب ساب ال لاقف ؟لجأ ىلإ دحاوب نينثا ناويحلا عب

 حقالمللاو نيماضملا نع ثالث نع ناو وحلا نم ىبهن اعإو ناوحلا ىف ابرال لاق هنأ بيسملا نب ديعس نع باش نبا

 هنوعبابتب ةلهاجلا لهأ ناك عب ةلبلا ليحو تانالا نوطب ىف ام حبقالملاو لاخلا روبظ ىف ام نيماضملاو ةلبحلا ليحو

 ىهن اك اذه ن. هنع ىهن امو ( قفا _ةلالأؤ .) اهنطب ىفام جتني مث ةقانلا جتنت نأ ىلإ روزجلا عاتبب لجرلا ناك

 ملسو هلع هللا ىلص ىتلا نع ىور دقو لحم الو ررغلا 0 نمو ةفص الو نيع عيال اذهو معأ هللاو هنع 0

 نع ديعس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) عضوملا اذه ريغ ىف عوضوم وهو ةلبحلا لبح عب نع

 هلك اذه-و لاق ةئيسن قرولاو قرو ةدايز امهدحأ ىلعو دب ادن نيرععبلاب ريعبلا عتبيلو لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا

 نأ 0007 لق فلس اك لجتأو ةفسو نسب ناويحلا عيمجو لبإلا ىف لجرلا فلس نأ سأب الو لوقأ

 تناك اذإ ةئيسنو دب ادب مهارد ةدايزو نيريعب اريعبو لجأ ىلإو دبب ادب رثك أ وأ هلثم نيريعبلاب ريعباا لجرلا عيدي

 ناك هنأ الو ادقن ناك كلذ ىأ ىلابأ ال ةئيسنو دقن ةقفصلا ىف نوكي الو ةئيسن اهلك وأ ادقن ايلك .نيتعيبلا ىدحإ

 لوسر همرحم ملو عوببلا نم حيأ ام هنأب ل”لذتسا ناوبحم ناويح ىف ابرال هنأل هدعابب الو ربعنلا براق الو ةئيسن

 نحاشكَسَو نارك 3 نوم هدغب نمو للحتلاب هيف صوص#م مرح ام ىنعم نم جراخ هنأو , لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا

 تفلسأ ول ىنأل ةئيسن اهضعبو دقن اهضعب ةضعبم نيتعيبلا ىدحإ نوكت نأ ملستلا ىف تهركامإو ( لاق ) هركذ

 ىف ادقن نيريعب تفلسأ ولو ندب نيد ةعيبلا ىف ناك ةئيسن نيريعب ىف ةئيسن رخآلاو ادقن تفلسأ نيذلل ًادحأ نيريعب
 اناك ول امهتأل دقنلا نيريعلا ةمق نم ةلوبحم لجألا ىلإ نيفلتخلا نيريعبلا ةميق تناك نيفلتحم نيلجأ ىلإ ةئيسن نيريعب

 دحاو لكل ام ةصح فرعتال ةرخّؤؤملا ةعساا تعقوف هلق مدقتملا نم ةمق لأ امهنم رجالا نك هدحاو ةفص ل اع

 دس ادي اربع نإ رسشعد ربعت كلذكو ةدحاو ةقفص ىف نياجأ لإ ءىث ريناند مسال اذكهو امهنم نيرععباا ن

 رينان دلاك نسو ةفصب ناوحلاو هيلع بتاكيو هيلع حلاصيو ناوحلا قدصي نأ 0 الو ناوبحلا ىف ايزال ةئكسنو

 فلسو نسو ةفصب هف ناوبحلا زاج نزو وأ لك ةفصب اذه نع انع را الك هفلاح ال ماعطلاو مهاردلاو

 مواعم لجأ ىلإ هفنص ربغو هفنص ن٠ ناويحلا نم ايلك ضورعلاو مهاردلاو ريناندلاو نزولاو ليكلا ىف ناويحلا

 هاوسام نود اعابتا ناويحلاب محللا عبب الإ حيحص دقعب ءىث نع هع نم ىبني الو اهلك اهيف ابرال ديب ادب اهب عابو

 ) سنج ن٠ ضعب ىف هضم, فلسإ نأ سأب الف لجآ وأ لجاع ىف هتدايز ىف ابر هب عيابتلا ىف نكي ملام لكو ( لاق

 .لعأ لاو ةدآ لإ هلف لحن امن هريغ قو شانحأو
 أ 5 9 "ب ١



5-0 

 موتخلاو ةريحبلا نيطو سال نيطلا بأب

 نيطو فورعم اهنم عطوم ندو قىمرأ نيط هنأ هب مل اعلا لهأ معز كح قب ءأر قو : كا هححر ( قانا

 امهريغ نيطب ناشغي 1 معزإ امهم علا ىعدي نم تعمسو ةيودألا ىف اعم نالخديو موتخلاو ةريحبلا نيط هل لاقي . ِ

 نم زاجحلاب اندنع انيط تا ارو امهم دحاو نم الطر هنم لطر ةئام ىوس الو امهعقوم عقي الو امهتعفنم عفنيال

 صاخلا ىلع طلتخم ام تيأر ام ناك ن إف ( ىفاخ_ثلللاف ) ىنمرأ هنإ : نولوقي مهتيأر ىذلا نيطلا هبشي زاجحلا نيطا

 نم نالدع دجوي ناك نإو لاح هيف فلسلا زوجب الف صاخب الف هب معلا لهز نك نمت تعمسام نيبو هني

 لوقلا و ةيودألا ن م هق فملسإ اهو هلق انفصو ا ناكو هف ةقفلشلا 0 ءىذثل هتفرعم ناصلخ نيءسملا

 فصوبو هيينجو هنول فصوي ىتح هيف فاسلا زحم مل دلب وأ نتج وأ نولب نيابت نإ هريغ ىف لوقلاك هفا

 مولعم نزوب

 هيف فلسلاو ناويحلا عيب باب
 ىلص هللا لوسر نأ عفار ىنأ نع راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ, هللا هحر ( قفا لالا )

 قدم نأ ملَسو هيلع هللا ىلع أ لور فر عفار وبأ لاقف ةقدصلا نم كاد اك تلتف ملسو هيلع هللا

 هطعأ» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ايعابر ارايخ المج الإ لبإلا ىف دجأ مل ىنإ هللا لوسر اب تاقف هركب لجرلا

 ىبأ نع لبك نب ةماس نع ىروثلا نايفس نع ةقثلا انربخأ ( قنا ةلالاف ) « ءاضق مهتسحأ سانلا رايخ نإف هايإ

 هللا لوسر نع ثاثلا ثيدحلا اذبف ( قفانشلالا ( ا هل د ىلص ىنلا'نع ةريره نأ نع هلم

 زوحم هنأ ىلع لدام اذه ىفو ةفصب اريعب نمض سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيفو ْذَحآ هبو مسو هيلع هللا ىلد

 رينان دلاكبف نسو سنجو ةفصب ناوبملا هيف مزا رمأ لكو ضعبب هضعب عب فو فلسلا ىفةفصب هلك ناويحلا نمضي نأ

 نم اعوطتم هيلع امم لضفأ ىضقي نأ سأب ال هنأ -ىلع للد هفو لكو ةفصب ماعطلاكو نروو ب21
 ثيالا نع ناسح نب ىحم ةقثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) اذه ىوس ثيداحأ هيفو طرش ريغ

 دبع هنأ عمس, ملو ةرجحلا ىلع لسو هيلع تااازص هنأ لوشر عييابق دبع ءاج لاق رباج نع رييزلا ىأ نع دعس نإ 1

 دبعأ :هلأس ىتح هدعب ادحأ عيابي مل مث نيدوسأ نيدبعب هارتشاف «هعب » سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف هديرب هديس ءاجف
 ةشم روك ف لي ىف 1 عفدب نأ ةزاجإو نيدبعب دبع ةزاجإ وهو ذخأت ان ( لاق ) رح مآ وه

 دايز نأ هريخأىرزجلا ميركلا دبع نأ جي رج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق (عيرلا انربخأ)

 ىلص ىنلا هآر اماف.ناسمرظب هءاجف هل اقدصم ثعب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هريخأ نافعنب ناهع ىلوم رم ىأنإ

 ديب ادب نسملا ريعبلاب ةثالثلاو نيركبلا عبي 0 تالوضرا لاقف «تكلهأو تككلح ل لاك ملسو هيلع هللا

 اذهو ( قنانتل الا «نذإ كاذفر) مسو هيلع هللا ىلصىنلا لاف ربظلا ل ملسو هب هلع هللا لص ىنلا 0 تماعو

 رمع نبا هللا دبع هنريخأ نأ صفح 0 رع نا هلا نبع نع رخل هلا نإ ءانيتك ماو 1 مقدم

 لاوفأ تكلهأو تفأ تكلهأو تكفل كاف ناك نإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ) قفا خلا ( 0

 لهأ هيطعي ام ىنعي «ربظلا ىلإ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةجاح تفرع» هوقو 210,هيلع سيلام 0 ل سانلا

 لبق هب حرص ىذلاف الإو . ىنعملا كح وأ ةياور ىلإ ريش, هلعلو لوصألاب اذك . ىنلا ةجاح تفرع :هلوق )١(

 . هححصم هبتك . خلا ىنلا ةجاح نم ت



 نكي ملامو لحب الف لوك أملا مرحع ناكف حاورألا تاوذ نم ءاودلا ىف لد اف ههيذأ امو مسلك رضي نأ

 0 الفا لك ال1

 رهوجلا باحصأ عأتم نم هريغو ٌولّؤللا ف فلسلا باب
 ,ىع ىف الو توقاللا ىف الو دجربزلا ىف الو ولؤللا ىف فلسلا ىدنع زوج الو : هللا همحر ( قئاننكالاث )

 اهتفصو اذكو اذك اهنزو ةيفاص ةجرح د. ةولْول ىف تفلس تاق ول ىنأ لبق نم ايلح نوكنت ىلا ةراجحلا نم
 نم لقتأ نوكي ا. هنم نأل نيابتتو هتافص ىوتست ةفصلا هذه عم ةؤلؤالا ىف نزولا ناك اذك اهنزوو ةليطتسم

 نزوي مل ول هفالتخا ناك نزوي امذ اذكه ناك اذإف هريغو توقايلا كلذكو ةدوجلاو لقتثلاب لضافتيف هريغ

 مسا هيلع عقب أم لقأ“ هتطعأو نبابت نإو ءافصلا لبق نم هدسفأ لولو افالتخا دشأ ريبكلاو ربغملا مسا ىف

 0000| 217 ةردص شوا ان نزولا ةلقثلا نوكتت ضع نه كقثأ هضم نأل  تفصو ثحح نم دسفأ' ءاقضلا

 نزوت مل اذإ ادبأ مظعلاب اهفدأ نأ طبضأ الو اتوافتم انيابت نمثلا ىف نانيابتيف ةريبك ىهو اهتزو لثع انزو اهنم
 دشأ نينوزوم ريغ امبفالتخا ناك نزولاب امبفالتخا نيابت املف نزو هعم نكي مل اذإ طبضي ال مظعلا مسا نأل

 . ملعأ ىلاعت هللاو . انيابت

 هلال ع 1 را ىف فلكلا تاب

 وأ شاحن ربت ىف ناكام ضورعلا نم اضرع وأ ةضف وأ ابهذ فلس نأ سأي الو : هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 سنجلا ىف ناك نإ هيف فالسإلا نم تفصؤ امف لوقلاك هاك هيف لوقلاو ةمولعم ةفصو مولعم نزوب كنآ وأ ديدح

 نابتي ناك نإ كلذكو هبق فلس ىذلا نوللا فصو ردأ رخآو ضوأ فنص نوكيف هناولأ ىف نيابتي ءىشث هنم

 زحن مل هصالخ ريغو هصالخ ىف نيابتي ناك نإ كلذكو .هتوسقو هنبل ىف نيابتي ناك نإ كلذكو هسانجأ ىف نوللا ىف
 ا إذ ١ نإ كلذكو تانلادسف ادحاو ايش هنم كرت ,نإف هفصو الإ انش ةفصلا:هذه نم كرش نأ

 هتقر ىف اذه عم فاتخم قووازلا نإف قووازلاو كنآلاو صاصرلاو ديدحلا ىف اذه « أذكهو فماسلا د5 اكدر وأ

 آذه اذكهو لوألا رمألاف انلق اك فلتُم ثبح فصو هريغىف ءىث ىف فلتخا هنم فنص لكو كلذ فصوي هنناخو

 لولا اهررَعَو لاحك الا ةراجحو تيريكلاو بشلا نم فنصلا مسا هيلع عقي امت نزوي ام عيمجو هرّيغو خينرزلا ىف

 ٠ اهدعبو ابلبق امف فلسلا ىف لوقلاك دحاو لوق اهنف

 رحشلا مص ىف فئفلملا بأب

 نم هّنم ناك ام هلك رجشلا غعمصو ءارغلاو ىكطصملاو نابللا ىف فلسلا اذكهو : هللا همحر ( قئانخلالا )

 آذإ ركذ هل نولومي هب لعلا لهأ هفرعي ءىث هنم ناك نإف ركذ ريغ هنأو ضايبلاب فصو نابللاك ةدحاو ةرجش

 فصو ةدحاو ةرحش نه ناك نإو هنم نابت امو هرحش فصو ءارغلا ككف وس وسع قم ناك امو دسف خضم

 هفرق هبق هل نزوي نأ هبحاص ىلع سيلو نزولاب فصوي نيابت هرييكو اذه ريغص ىف سيلو نابللا ىق تفصو اك
 ٠ ةضحم الإ ةغمصلا هل نزوت ال ةغمصلا عم ةعولقه ةرجش ىف وأ



 ا

 سك هربغ نيبو ةهنيب هب هرب ىذلا هتىهو هدابو هنم فنص 0 ىد زو الف رك الضافت ىلذافتب دوعلاو

 ىتاك ةتمانملا توا ايرو رمتاا نم انيابت لشأ وهو ةساخأ ةمسل نه تفصو ام الإ با ا ىف زوي ال

 نيراطعلا عاتم لك ىف لوقلا اذكهو هفنص نم ةدوجلا ىلإ بسني امهالكو ريئاند ةسمخم هريغ فند نمانملاو رانيد '

 ةدوملاب فصو.اذه نم ءىشب نيابتي ال امو كلذ ىمس, ىتح هيف فلساا زحب مل مظع وأ نول وأ دلبب هنم نيابتي امتا'
 كشلا شفلا وأ ربنملا نم ايل ال ًارينع هطلخم هنم ءىث ىف فلساا زوج الو « نزولاو مسالا عانجو ةءاذزلا و

 طلتخم ائيش وأ هعفنت امم تسيل هروشق تناك نإ انزو هروشقب ائيش وأ هبارتب ائيش طرش نإف عيرلا نم"
 ام ةلادص نك نك نإ رأفلا ىفو ( لاق ) هف فلساا زج ملاذه ردق نم اذه ردق فرعي ال هنم هريغ هب |

 نإو غبدت مل اذإ اهؤارعشو ابعب زحب مل ارأف تناكو ربلا ىف شيعت تناك نإو اب 0سابولف لا 0
 رطع نم هيلع نْخ ام لكو رطع ىلع دلج لك ىف لاقو اهنارشو اهعيبب سأب الف روهط امل غابدلاف تغبد

 غوبدم ريغالو غبد نإو ريزتخ الو بلك نم دلج عب لحب ال هنأ الإ لوقلا اذه لثم هريغو ةلدايصلا ءاودو

 .امبنم دحاو نم الو اه ا

 ةلدايصلا عاتم بأي

 سنحب نإابتي اف فلتخم ال نيراطعلا عاتك ةيودألا نم هلك ةلدايصلا عاتمو : هللا هحر ( قفا ةلالاث )

 اديدج هلمع لمعي مل ريغت اذإ هنإف اقيتعو ًاديدجو انزو ىمسيو نيابت امو سنجلا كلذ ىمس. كلذ ريغ وأ نول وأ
 لكريغ هع٠ وأ.هدحو الإ هنم ءىث”ىف فلس نأ زز الو نيراطعلا؛عاتم ىف تلق < رح مل هريغب هم طلخا ان

 لثم فانصأ وأ نيطولخع نيفنص ىف هنم فلس نأ امأف 0 اهذخأبو نزولا فورعم امينم دحاو

 هدح ىلع فقوي ال هنأل كلذ زوحم الف بيجحم الو نجع ريغ ضع. ىلإ اهضعب ةعومجلا وأ ةنحلا ةيوذالا)

 لكّؤي الامم نزويامو ( قفا: ةلالاو ) طلتخا اذإ هتءادرالو هتدوج الو هنم دحاو لكن زو فره الو

 هناولأ ىق :فلتخا اذإو هسانجأ ىمس فلتْحا اذإو فلتخم ال تفصوام ىلع اساق ادكه نك ادا 2

 ةلدايصلا عاتم نم هتفرعم تيفخ امو (لاق ) هسايقو بابلا اذه ء اذه ىلعف هنزو ىمس براقت اذإو هناولأ يمس |
 نم لودعلا معلا لهأ دنع هتفرعم تمع ءىر اذإ اهنم نك 1 امو هفلاخم ىذلا نا نم صلخ الام هراقو

 ديبع وأ نيماسملا ريغ ةلدايصااو نيباسملا ريغ ءابطألا دنع ةماع ةتفرعم تناك ولو هيف فاسلا زحم مل نيماسلا

 ملعاا لهأ نم نياسملا نه لودع دنع ةماع هتفرعم دجأ مف هزيجأ اعإو هيف فلسلا زجأ مل لودع ريغ وأ نيماسملا

 هعد لحب مل مرحم ءىش نم ةلدايصلا عاتم نم ناك امو هزيمع ىلع نادهشي نيادع هلع دجأ نأ كلذ لقأو هبا

 ناكامؤ هبرنش الو هلك أ لحم الو عوببلا نم عب فاسلا نأل هيف فلسلا زج مل هؤاريش لحب ملامو هؤارش الو

 برشإالو لكؤيل مسلا ءارش لحب مل امن ناكف ارضه نوكي نأ ةهج نم الإ ميرحن هيف سيل ىذلا رجشلا لثم اهن

 ةوجوم:دحأ ىلع هنف ررض ال.انومأم ًارهاط ناك اذإ نوكيو فوج ىلإ لض.ال ءىث رهتاظ نمي ناك نك

 تابرحم تانحلا نأل هزيغو قايرتلا تايللاةجوحل..هطلاخخ مئش ءاربش ىف يح االو ةثارشل نال ف |
 هن لكؤي الاخ لون الو نيندآلا ريغ نم هل لكؤي. الام نبل الو ةتيم هطلاخن هنألو تالا شل

 عامجو (لاق ) هسايقو هلك بابلا اذه تفصو ام ىلعف ةرورض ىف الإ لحن ال ةسجن اهلك لاوبألاو ءريغألا

 ةبج نءالإ مارح تابنااو ضرأألا نم ءىث ىفالو ركسملا نم مرح ام الإ ةصاخ حاورألا تاوذ ىف هلكأ مر ا“
! 



 و
 هنأ لق 0 عيجرلاو لونلا لشهب ةاككلا صنو هتساحنل هانمرح اكل حوبدملا ند ا سس نم جر

 اببط هب لخدي عيجرلاو لوبلا ق ناكو مدلا نم ىحلا نم جرخم ام هلسغ بجو ام ىلع اسايق تابيطلا نم سيل

 اذه ناب الالح وكشف ةيح اهتضئاب نم جر ةضيلا ثدحوو الالح ىح نم جرح دلولا تدحوو اثيبح جرح و

 تبهذو؟ الالح نوكي نأ ىح نم جرخ اذإ « تابيطلا نم ةياغ وه ىذلا كسملا ىف تركنأ فيكف « تابيطلانم

 تمعز دوعب اذهو اصقن هيف نيبو ادبأ هيف دوعي ال ىح نه عطق ىذلا وضعااو ىح نه عطق وضعب ههبشت نأ ىلإ

 نإللاب لب لاقف ؟ هبشأ عبجرلاو لوبلاو مدلاب وه مأ هبشأ دلولاو ةضيبلاو نيللاب وهفأ هنم ظقسي لبق هلام

 ةضبلاو نإللا نم بيطأ ناك نإو اهنم عطقي وضعلاب هنم هبشأ املا 2©0١دوعت تناك اذإ هبشأ دلولاو ةضيبلاو

 الو للا ىف لعأ فنألالخأ وه ناكب نط ةنأل لع ْنعِبلاو نيللا نه بطلا. هنوداامو لحم دلولاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةبقع نب ىسوم نع ىجيزلا ( انربخأ ) تلق ؟ ربخلا اف ( لاق ) ثيبخلا عيجرلا

 ا ]و اتاك ذه الإ ءارأ الو كسم 'قاؤأ' ىعاستللا تيدهأ دق ىإ » ةماس: مأل لاقف .كسم قاوأ ىئاجنلل ىدعأ

 طون>أ كسملا نع رمع نبا لئسو (لاق ) « هنم اهريغلو امل بهوف هتءاجف اذك كل تبهو انتءاج نإف هيلإ لصي

 لبق ةلاغلاب سابع نباو كسملا هيقو ةريرذلاو كسملاب دعس بيطتو ؟ مكيبيط بيطأ نم سيل وأ لاقف ؟ وه

 ةذك ءوث رعلا نأ تربح لئاق ىل لاقف ( لاق ) هتحابإ ىف اوفلتخا اندنع سانلا رأملو كسملا افو مرحم

 فاتح قى لا هللا هقلخع تان رينع'ا نأ هبنقثأ :نمددع قريخأ تلق ؟ هن تلل-أ فيكف هفوج نم توح

 ةجراح ©0ةفشح ىلإ ابقوف نم رظنن نحنو اهم انشأ ةريزج ىلإ حبراا انتبجح رفن مهنم ىل.لاقف رحبلا ىف

 مظعت اهارنق اهدهاعتت انك مب اعرف ىف هدودعا ةريعلاو ةاشلا قدمك 'لاطتسم. ايلضأ ةريتع اهللع 'اهنم,ءاملا نم

 ىلع فلتم ملو جوملا عم تجرخف اهتعطقف 0 تكرحف حير ترهذ امظع ديز” نأ ءاجر اهذخأ انرخآف
 ع

 ضعب معز دقو هحمر بيطو هنلل هلك أف ربط ريط وأ توح هدحب هنإ : لاق نم طلغ امإو اوفصو ام هنأب م اعلا لهأ

 جرختسيف هنطب قشيف ذْخٌْوِف رحبلا هذبنف هلك ان ىذلا توحلا توميف ايلتق الإ ةباد هلكأت ال ةنأ ملعاا لهأ

 بيظيو عاب نأ الالح نوكيو هاذأ نم هباصأ ءىث هنع لسغي تلق ؟ هنطب نه جرختسا امف لوقت ام. لاق هند

 امك هنم ربظ ٠١ بيصي امبإ هلك هف بهذف هباصأ ءىش هطلاخم ال رفتم ريغ ظيلغ دسجتسم هنأ لبق نم هب

 ديدحلاو صاصرلاو ساحتااو ةضفلاو بهذلا نم ءىثلا بيصيو ربطيف لسغف دلجلا نم ربظ ام بيصي
 عب سأب ال هنأ ىف فلاخ ملعلا لهأ نم ادحأ ملعأ ال تلق ؟ ربخ رتنعلا ىف لبف ( لاق ) مدألاو ربطيف لسغف

 ( لاق ) ءىش هنم مرحم ال تابنلاو تابن هنأ نم كل تلق ام الإ ربنعلا ىف لاق رينعلاب معلا لهأ نم دحأ الو رنغلا

 نبا نع هيأ نع سواط نبا نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) معن تلق ؟ رثأ هيف لهذ

 نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) سمخلا هيفف ءىث هيف ناك نإ لاقف ربنعلا نع لئس سابع

 رحبلا هريسد ءىث وه امنإ ةاكز ربنعاا ىف سيل لاق سابع نبا نأ 20ةنيذأ نع رانيد نب ورمع نع ةنييع
 هدواج نزو نم هنزو 5ىردي الو بيغ» كسلا نآل ةراف ىف انزو كسلا عا زوج الو ( قفانئلالا )

 )١( ةجحصم أ كارلا ىلا لوصألاب اذك خلا املاح دوعت تناك اذإ : هلوق -

 . ةتيسفف ها (سوراقلا ينااق# ٠ رحبلا ىف ةّيان ةرخص ىأ كيرحتلاب ةفشح ىلإ : هلوق (؟١)

 00017 لل فقتي لو ةحذأ نأ نع دتحلا ىفيىنلاو هيأ نع هين قو نكتسن ق اذك ةنيذأ نع : هلوق (؟)

 : 6 ك عجارف سوماقلاو ةصالخلا نم هيلإ انع-ر اهف



0 
 نإف عرفلاو ّلصألا ىف ماعطلا نم نكسلا دعبل نكسلاب هسيقي نأ ن. هب ىلوأ ماعطلاب 0
 كذلع بم اهنكست ىف كيلإ اهتعفدو ًارهش | راد كتبرك أ اذإ كتيأرأ لبق ؟ عرفلا ىف اههنبب قرف امث : لاق
 معن لاق ؟ اهؤارك ؟كيلع ببأ اهلإ اهتي رتكا يلا ةدملا ترم اذإ نيع ةفرط كيلإ : اهتعفدو تلق معن لاق ؟ ءارك كلا
 3 ضقت لو امون نوثالث ترم م الطراكلإ تقدر اجأ ىلإ ال الطر نيثالث كتعب اذإ تيأرفأ تلق
 ل لك 3 هنأل لق ال لاق نإف ؟ اموي نيثالث نكس نم تئرب اك الطر نيثالث نم أربأ لوألا لطرلا
 رادلا اذكه سدل : هل لاقيو معن لاق هعفدب الإ هنم ةدملا الو هلبق ام هئربي ال كيلإ هعفدي , ُط لطرت نم ارب نأ ل
 لوك أملاب محللا سبقت نأ تكرت فيكف ؟ مسالاو عرفلاو لصألا ىف نيقرتفم امهارت اًهأ لبق ال لاق اذإف
 رادلا كلت كتيرك أ اذإ تيأر وأ ؟ ههبشي الامي هتسفو ليكلاو نزولاو ابرلا نم ءانعم لثم ىف وه ىذلا
 تنتاهق ةيشام هلو ةفصب ال كعاب اذإف لبق : ال لاق نإف ؟ اهتفصب اراد كطعأ نأ ىنمزليأ تمدهناق اهنعب
 سشيقت بكف ؟ امهرمأ لك "ىف نيكرفم امهارتفأ لبق معن لاق اذإف ؟ ةفصلاب ال كلطعي نأ همزلبأ هتيشام
 ةدحاو ةاش نم عضوملا كلذ نم ىلع طءأ نزوب هنيعب زعالا محللا ف عضوم نم فاسأ اذإو ؟ رخآلاب امهدحأ
 هاطعأف هربغ ماعط ىف هفلسأ ولو اهتفص لثم اهريغ ةاش نم هاطعأ مل سلا ةفص غلبم نع عضوملا كلذ رحع نإف
 سيلو هظرش هافوأ اذإ هطرش نم دوجأ هنم قب اه هطعي نأ هيلع هل نكي مل هطرش نم دوجأ هءاعط ضعب

 . ه1

 انزو رطعلا ف فاسلا باب

 زاج نزوو اهم فرعي ةفص هل تناكو رطعلا نم سانلا ىدنأ نم عطقتي الام لكو : ناهحر ( قفاتلالاف )
 رمتلا عج اك اهن هيف فلسأ ام ىمس ىتح زجب.مل ةدوللا ةقلتخع ءابغأ مخ هنم تالا نال ا فشلا

 هنم ادبج ىمسيو هيف لسأ ىذلا كفل نأب الإ اهيف قف فلسلا زوحم الف نابت ءامسأ اهب قرفيو رمتلا مس

 زوحجب الز ةهركو لسنألاو ل وسأل هنم رينعلاف هسايقو رطعلا ىف فلسلا لك اذه ىلعف اثيدرو
 تمس ضيأ هديرت تنك نإو اذك نزو احاحص اعطقو ائيدرو اديج رضخأ وأ ٍبب مآ مني نحاقلف قلل
 كل نكي مل احاحص اعطق تمس ناك مست م نإو ةدحاو ةعطق هتيمس ةدحاو ةعطق هديرت تنك نإو سس!

 هنول..تفصوو اريثعا تنمس نإو فلس ىتلا ةفضلاب نوكي نأ نم جرخو نمقلا قف نات هنأ كلذو اتتفم كلذ
 نادلبلاب فلتخم ءىث رينعلا ىف ناك نإو ارابك وأ هاطعأ اراغص ةدوجلاو نوللا كلذ ىف رينع كل ناك درك
 ( لاق ) ايوره وأ ايورم لوقي قح بابشلا ىف زوجي ال امك اذك دلب ربنع ىمسي ىتح زب مل هنأ هنادليي فرش
 عمجمل مد هنأ ىلإ بهذ هنأكو تاقوألا نم تقو ىف هبقلت ىظلاك ةباد ةرس هنأ كسملاب ىلعلا ل لهأ ضعب معز دقو
 لهأ كرخأ دقو ءىقب كرطخإ رج نأ كل زاج فيك ( لاق ) تفصو امل هب بيطتاا ل ال نأ ىلإ بهذي هنأكف
 اعامجإو ًاربخ هب تلق هل تلف ( لاق ) ؟ 1 ل امو ئح: نم ىتلأ هنأ ثلا
 ىلاغتو كرامت هللا لاق تلق سابقلا هيف ركذاف هنع كلآسأس لاق كب ىلوأ ربخلا ت اق سايقلا هف ركذاف لاق انا

 جرح ائيش لحأف «نيبراشال اناس اصااخ انبل مدو ثرف نيب نم هنوطب ىف امت مك كس ةربعل ماعنألا ىف يكل نا

 هلثم هناكم دوعي ال تح هنم هجورخ هصقني هنم وضعب سيل نأو « بيطلا نيينعم عمجم ىح نم ناك اذإ لب ل
 هنأل مدلا انمرح انك ولف هريغ وأ حبذ نم احوفسم امد لك أي نأ دحأل لحب ملف ىحو حوبذم نم مدلا مرخاو
/ 

 (عغسلوم)



 5 : دع ف
 مزليال نزوب ناتحلا مل ىف فلساا ىف سايقلاو ( لاق ) افازج هنورتشي سيلف نمضي ام ة فازملا

 نزوينأ همزلي الو م هلع ام بنذ مسا هيلع عقبام همزليو هيف ملال نوكي ثيح نم بذلا هيلع نزوي نأ ىرتشملا

 را كل ا تروح نم انزو قدس رشا توح نم نوكي نأ الإ كلذنتن ام ةمّرلتو ٠ لسأرلا هف هلغ

 فصيو هيف فلسام هنم عضوم ىف دجوب نوكي نأ نم منغلا لمتحم ام لمتحا اذإ عضوم ىف الإ هف فاسإ نأ زوحمال

 ٠ ريطلا ف تفصو اك ناك لمتحم مل اذإو هيف فلس ىذلا عضوملا

 عراك آلاو سوعرلا

 عراك ألا الو اهراك الو اهراغصنم سوؤرلا نم ءىثىف فاسلا ىدنع زو الو : هللا همحر ) قثانتلالاف /

 11 كِللخَو الف درغح« ددع امأن, .نزو.وأ لك وأ عرذب هدحن ىح ناودلا ىئوس ءىث ىف فلسلا زجيال انأل

 امك هذ دجع مل اذإف :نيابتم وهو ريبكلا مسا هلع عقب امو نيابتم وهو ريغصلا مسا هيلع عقي ام هبتشي نوكي دق

 نم اهف امل سوءرلا ا سانلا ىر امتإو دودخحم ربغ هان زحأ نيكشلاو عرذلاو نزولا نم هلثم ىف انددح

 اكو ةيذح دولخحو ةرحاتمو هرقاشم فارطأ لثمو هيلع رعشلاو فوضصلا لثم لكؤي الو حررطي ىذلا ابطقس

 افا 00 لكآوي ام ريغ هغم اونزو هونزو واف' للق ريغ هنف' ةنأ ريغ هنم هرْذَق فرعي الو لكؤي ال ام: كلذ هشأ

 اذهو زوجا رششقب عفتني دق هْنأل زؤحلا ىف ّريثقلا'الو ىونلاب عفتن يدق هنآالا رمتلا "ف ىونلا هيشن. الو" ةرتخو زغشو

 هللاو . انوزوم الإ هزمجم نأ هك 2 لأ ىدنع زحب مل اان لح را لما لو ( لاق ) ءىش ىف هب عفتنيال

 ريغ ىف تفدو دقو ( قفا“ ثكالاف ) ةنم دعبأ ره ام هقفلا لهأ بهاذم ضعب لمتحم هجو هتزاجإلو « معأ لاقت

 عبي وأ نيعلا تضبق اذإ نيدو دقنب عابت نأ سأب الف ةمئاق نيع عيب امهدحأ نابرض عوببلا نأ عضوملا اذه

 0| ال5 28 ىرشملا فدي ىح زوغال اذهو لجأ لإ وأ الِخاع ديال هن" ىأب هعئاب ىلع نومصم فوضوم ءقث

 انومضم'وأ انيد رخآلاو ادقن نيعسلا دحأ نوكي وأ نامذ وأ لجأ هدف طرش اذإ نايوتس» ناذهو ناعباتملا قرفتي

 اذإو فورعم لجأ ىلإ نمثلاو دقت ةعلسلاف لجأ ىلإ اهنمث ناكو كللإ اهتعفدو ةعلس كتعب اذإ ىنأ كلذو لاق

 0 ا 1 ! |( اغ اهب آب ةنوعشم ةعلسلاو دقت ةثاملاق لجأ ىلإ فوصوم!ماعط ىف رايد ةثام هللإ تعفد

 هرخآو عقد نيح اهلحم لوأ ناكف الطر مون لك دخأب هعقدو رانيدب اخ الطر نيثالث لجر ىرتشا ولو ندب ند

 اذه نأ كلو لغم هل نكمل نإ هتمبق وأ ذخأ ىذلا محللا لثم درو ةدساف تناك ةدحاو ةقفص تناكو ربش ىلإ

 نورشعلاو ةعستلاو ازئاج لطرلا ناك هتقفص ريغ ةقفص ىف هدعب نرشثعو ةعسنو ادرفنم الطر ىرتشا ولو ندب ند

 هنأ هل نسل هنأ ىرت الأ ء انبيد نوكي نأ نم هجرخم ىذلاب دحاو ماقم ىف اهذخَأي ل ! اذإ املوأ هذخأ سيلو ةضقتنم

 هلحس نأل هلايتكا ىف ذخأيو نيدب ماعطلا ىرتشي لد لا 1+ هيفي الو ؟ هيلع قات ةدك الإ لوألا دع ًالطر دحأب نأ

 رانيدب ىرتشب نأ زاج ؛ اذه زاج ولو « هل لجأ ال اذكه الإ هذخأ ىلع ردقيال هنأ الإ هماقم ىف هلك هذخأ هلو دحاو

 ةعاس .هضق هل نكي مل ءىث لك اهريغو ةبك افلاو بطرلا ىف اذكه اذهو (لاق ) اعاص مود لك ْذخَأِي ةطنح اعاص نيثالث

 اذه زاج ولو ( لاق ) انيد نوكي نأ زج مل هلك هضبق ىف عرشي نيح هنم ءىش نع هعفد هعئابل نكي ملو اعم هناعيابتي

 لثم اذه لاقو زئاج محللاىف اذه لئاق لاق ولو ( قنا تل للا ع غو ماعظو باش نم ءىث لك ىف زاج محللا ىف

 ناك ولو .ءلاق مك سيلو رادلا ىف اذهو (لاق ) نكسام دقب اهنارك ن٠ هيلع ٍبجبف لجأ ىلإ لجرلا اهاراكتي رادلا

 و وصوص" سا يا
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 قد مخ

 ا ردا نيكي دلي ناك اذإ , سينألا م نم تقصو اف هلك قا محو : للا هحر ( قفانتنالاف )

 فلسلا زحم مل ىرخأ ىف دجوبو لاح ىف فاتخم ناك اذإو هيف فلسا! زاج لاحم هيف لحم ىذذلا تقولا ىف فلتخم ال

 شحو الام نادلبلا نم نأ كلذو اذكه الإ ادبأ دل ادودومنوكي هبسحأ الو لاق اهبف فلت“ال ىتاا لاحلا ىف الإ هيف

 مون لك ىف هف زوحب م هئطخم ا١ اهنم ناك نإو نادلبلاو هبيصيو هدئاص ءىطخحم دقق شحو اهنم هب ناك نإو هف

 حبذي نأب عئابلا فلسملا ذحْؤيف رقبلاو لبإلاو ةدوجوم نوكست نأ داكتت منعا نإف ضعب نود محللا ضعب اهب وأ

 نإف سينألا هنكمي مك ذخألاو ءارمثلاب انكمت هل ديصا نوكي الو ءارشلاب نكمت هل حبذلا نأل هقح هبحاص ىقوف

 هيف رذعتي ىذلا تقولا ىف هف فلسلا زج مل هيف فلسي ىذلا تقولا ىف هنم ءىش وأ سينألا محل هب رذعتي دل ناك

 بنرأ وأ ىظ محل لوقي نأ سينألا ممل نم تفصوام ىلع الإ دلبب ادوجوم ناك اذإ شحولا ممل ىف فلسلا زوحم الو

 انيمسو تفصو اك محللا فصوبو اريك وأ ارتغص همسنو 'هنيعن تنص وأ :شحو رمح وأ" شف ك1 0

 ءىشب داصي ءىث هنم ناك نإ سينألا محل لخدتال ةلصخ هلخدت نأ الإ ءىث ىف هفلاخمال محللا ىف تفصو 3 ايقنم وأ

 لثس طرش مل نإف « اذك دص نود اذك ديص طرش بيط ريغ هعم هج نوكي ءىش داصر رخآو اببط همم هل لوك

 داسفي سيل نولوقي اوناك نِإف « ىرتشملا مزلي الو بيع داسفلاف داسنفلا محللا ضعب ىف نونيسي اوناك نإف هب معلا لهأ

 بيطأ اهضعب نوكيف منغلا لخدي اذهو ىرتشملا مزليو عئابلا ىلع درب الو داسفب اذه سيلف بيطأ اذك ديص نكلو

 ىف لوقلاك هف لوقلاف نحول ىف كملشلا نكمأ قكو ( لاق ) داسف نمءالإ[ ءىمادقب نمدر الو نا

 نسال هنأ ريغ نزوو ءاقتإو ةنامسو ةفصب هلك ريطلا مل ىف فلسلا زوحبو سنجو نسو ةفصب زوحم امتإف سينألا

 هرغصل ضعبي نأ لمتحم ملامو ةفوصوم ةفصب اضعبم عابب نأ لمتحا امو ريغصو ريبكب نساا ناكم ةفصب عاب امبإو هل

 حوبذملا نود ىحلا ىف ددعاا زوجم ا مل وهو ددعب هيف مسي نأ زوجمال نزوب هيف ٍلسأو هتنامدو هرئاط فصو

 هللحار الور هسا نانولا»ى؟ دحات نأ هيلع نكي مل انزو ريط محل ىف ٍلَسأ اذإو « انوزو» الإ زوحمال ماعط حوبذملاو

 محللا مسا هيلع عقب ال هنأ افورعم ناك محالا دصق اذإ هسأر نأو امهف ملإل هيلجر نأل نيذخفلا نود نم

 . هدصق دوصقملا

 ناك يلا

 ىددبإ نع هدف كتلسأ ام عطقنيال تقو ىف اف لحب فلسلا ناك اذإ ناتحلا :ىلاعت هللا همحر( قناشلالا )

 فاسلا ىف ريخ الف هيف دجوب الو عطقني دلب ىف هيف لحم ىذلا تقولا ناك اذإو اهف فلسلا زاج دلبلا كلّذب سانلا

 زوج الو مولع» نزوب ىرط وأ نزوب حلم ىف مسأ اهف ِلسأ اذإو ( لاق ) سين الا شحولا محل ىف انلق امك اف

 نم ءىش ىف فلسي نأ زوحب الو هريغو محللا فالتخا فاتخم هنإف هسنحم هنم توح لك ىمسي قح هيف فلسلا

 ناويحلا لبق ؟ ناتيحلا نيبو هنيب قرف اه افوصوم اددع ناوبحلا ىف فاسلا زج دقف لئاق لاق نإف نزون الإ نال

 ايح هءارمش تزجأف لكؤيف حبذيل ةيناثلاو ةعماجلا هيف ىمظعلا ةعفنما ىهو ةانحلا ىف هب ةعفالا اههدحأ نيينعمب رش

 انزو طرتش» ملو ةزع ام ةينث ةاش مْ كعيبأ لاق نإ هنأ ىرت الأ ددعب احوب م هءارش زيجأ تسلو ىمظعلا ةعفنما]

 برش, لكٌؤيام لك,نم اوريشا اعإ سانا نألو نزولاب هردق فرعي امتإوء ةفصلاب محالا ردق فرعيال هنأل ؟هزجأ م



 - 1١و

 ناك ام لك اذكهو ( لاق ) كر نكي ىح فكلسلا ىف رب 5-5 الو سانلا مك ند عطقت امتع نيع ىف كلس

 دئنبح هنآل هيفربخ الق 3 ناك نإف لا هيف فلتخم ال هف طرتش» ىذلا دلبااىف ادوجوهةلح هيف طرتشي ىذلا تقولاىف

 0 نلتل] ىدنأ ىف لل نق قي تلتس نأ سان .الو - .. هسانقو تقلسا اه لك اذه ىلعف <ةئادأ ىلإ لوصؤم ريغ

 ٠ سانلا ىديأب هيف ادوجوم نوكي تقو ىف هلحم تطرش اذإ هيف فلست

 هيف فلسلاف « هيف لحم ىذلا تقولا ىف فلتخمال نادلبلا نم دلس دوجوم محل لك : هللا همحر ( قنانثللاو )

 هق ري الق فاتح هيف لح ىذلا تقولا ىف ناك امو ا
 دلب ىف هفلخ ىذلا هنبح ىف فلتحمال نر ناكنإو

 اتم و

 لما ىفريغت.ال امتنوكب نأ .الإ هنف فاتح ىذلا دلبلا ىف فلساا دسفو فلتخم ال ىذلا دلبلا ىفهيف فلسلازاجر خآدلب ىف

 00011 لآ دل نم لح اذإ ناكو: لوك املا نم انظار ناك ام امرء ايش امو: باثلا لثم .دلب ىلإ دلب ,نم لمحت ف

 هيف زاج دلب ىف اهتقو ىف فلتخم مل اذإ علسلا نه ةعلس لك اذكهو « هيف فلتخم ىذلا دلباا ىف فلسلا هيف زحي مل

 7 "لوك" الأ نم بطرلا نم تناك اذإ هنق تلتخم ئذلا:نيحلأ ىف هف فلسلا زجمامل دلبب تفلتخا اذإو فلسلا

 زوج ال امو هيف زوحم امو محللا ةفص

 ركذ وأ ىصخخ ركاذ زعام محل : لوقي هفصإ ىتح هيف زوحيب الف محل ىف فلسأ نم : هللا هحر ( قفا نتلالاث (

 ةينث ةزعام محل لوقي وأ نزولا طرتشو اذك عضوم نمو قنم وأ نيمو ملطف وأ عصر ىدح وأ ادعاصق ىنث

 لبق نم عار ريعب ةصاخ ريعبلا ف لوقيو « اذكه هفصيو نئاض م لوقيو اهعضومو ابل فصي ةريغص وأ ادعاصف

 عضاومو فلتخم املوحفو اهنايصخو اهراكو اهراغضو اهثانإو ع نامل نأ كلذو فولعملاو ىعارلا فالتخا

 ىلعأب اعوطتم عئابلا ناكو « ةنامسلا مسا هيلع عقي ام ىدأ ىرتشمال ناك ةنامب دح اذإف اهل فلتخمو فلتخم اجل

 0 نبا مس املا َ ركل ]و ,ةفا تك اوه ئدلاب عوطتم عئابلاو ءاقنإلا مسا هيلع عقب اك ذأ هل ناك عع ل1 [ذإت الا ءاطخأ نإ د

 3 محللا َْق فوعملاو 2س ىلع صقن فردعلا ْق ةدايزلاو ناش ا نأ كلذو لاحم فجعأ هطرتشي نأ

 ىف ةدايزلاو هلع فوقوم ريغ اصقن ناك اذإو ىدألا < ىلعألا ةدودحع تسيل ناللا ىف ةضوخا نم تفصو

 مظع نم هيف ام عضوملا كلذ نزو محالا نم اعضوم طرش نإف ( لاق ) ىرتشملا 3 هب عوطتي ءىث ةنامسلا

 قبو .هذخا ىلع محللا دسفأ هزيع, بهذ ولو « ةطنحلا نم ةراجحلاو ردملاو نيتلا : ريما 5 محللا نم زيمتيال م ظعلا نأ

 رمتلا ف ىونلا نم مظعلاب محللا طالاتخال هعم هماظع ّح زوحب نا د نأ كاوا محللاو اداسف نر ام ماظعاا ىلع هةمله

 اهمف امتاون تناك اذإ اهءاهب قبت هلا مل اهتاون تحرخأ اذإ هما نأ ع ةررعتلا نم نبع ةاونلا نأل انَرو ىرتغا]ذإ

 محللا اوعيابت ميماعن ملو ا أ مشو هع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ساناا عمدابت ) قناتثلالاف (

 تناكف زوجأ وأ اهانعم ىف ماظعلاب محلا عب نأ ىلع ىونلاب رمتلا عب زاج اذإ ةنساا تلدف « هماظع هف الإ طق

 زئاج وهف انزو هفصوو ىاكلا وأ نطبلا محش ىف فلسأ اذإو ( لاق ) هيف اوفلتخا سانلا رعأ مل ارثأو اربخو اسايق

 ىمسب حش ىف .فاس اذَِو ء نزوتف تاباألا ىف فلس نإ”كلذكو , هزيغو نطبلا محش فالتخإل رحب مل محش لاق نإو

 : انا 9[ | امو ؛ |ننك وأ |رمص . انعم



 ١.فا

 فلسلاب سأب الو (لاق) نيجلا مسا هيلع عقو اذإ زوحمو ارابك مأ اراغص ىمسأ « ىلابأ الف ابطر هيف فلس اذإف رصعيف
 دلي ناح هيمس:و نيج امل نوكي اهنسحأ الف لبإلا امآِف رقبا وأ ناض نيح نه تفصواام ىلعو انرو سانا راك 5

 ناك اذإ هماع نيج وأ اذك ذنم وأ زهش ذنم نبج ام لاق ول ىلإ بحأ وهو فلتخم نادلبلا نيج نأل نادلبلا نم

 انأل هدسفي مل اذه كرت ولو ( لاق ) هفوفج لواطت اذإ هنم لقثأ سبيلا دح ىف لخد اذإ نوكي دق هنأل فرعي اذه

 لقأ نوكي داكب سي ام لوأ ىف رمثلاو هفوفج نم ةعاس دعب هنم لقثأ خلسي نيح محللاو محالا ىف اذه لثم يجن

 ىلع عقي سيل هب معلا لهأ لاقف هب هاتأ ام لكف مدق ريغ نبج لاقي نأ الإ زوحم الو رْثك أ وأ رهش دعب هنم اناصقن

 عوطتم فلسملاو ةءارطلا مسا هيلع عقي ١ لقأ فلسلا نأل ضعب نم ىرطأ هضعب ناك نإو هذخأ ميدق مسا اذه

 دودحم ريغ مدقلاو قتعلا مسا هيلع عقب ام لقأ نآل دق الو قيتع نبج لوقي نأ ىق ريخ الو هنم رثك 1 21

 ةضومحىف هلبق انفصو امك هل اصقن ناك هيلع ارورم ىلايللا تدادزاف قيتعلا , ماى مدقتام لكو دودحت ريغ هرخآ كلذكاو

 . ىرتشملا مزلي مل « هزبغ وأ معط ةضومح وأ حلم طارفإ نم هب علا لها تنع نيل قاع 00

 ايللا ىف سلا

 نم اليكم زوي الو انوزوم الإ هيف ريخ الو مولعم نزوب ابللا ىف فلسلاب سأب الو :هللا همحر (قفان لالا )

 نوكيف اًبرط وأ ارقب وأ انئاض وأ ازغام فص. نيجلاو نيللا ىف لوقلاك هف لوقلاو لاكتملا ف هفاخو 5205

 نأل ىرطلا ريغ لوتي نأ حلصي الو كلذ نم ريخ وه امي اعوطتم عئابلا نوكيو ةءارطلا مسا هيلع عقي ام لقأ هل

 . ىرتشملا .ىلع.صقن ةءارطلا نم دعبلا:ىف ديزتلاو نحآلاو لوألا دودحم رغ تفس 5

1 00 

 دحاو موي ىلإ كلذ ناك اذإ اهرعث الو اهنابعأب منغ فوص ىف مس, نأ ىف ريخ الو : هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 ملسإ نأ ىف ريخ الو اذه ريغ هجو نم دسفي دقو مويلا لبق هصقنت وأ هيهذتف هيلع ةفآلا ىتأت دق هنأ كلذو رثك أف

 نأ لبق نم مولعم نزوو مولعم ليكي كلذ ناك نإو اهنبج الو اهل الو اهنمس الو اهدبز الو اهتايعأب منغ نابلأ ف
 اهنم هيف لسأ ام هنم نوكي ام عطقتف ابك اله ريغب اهبلع ىنأتو اهنم هيف فلسأ ام عطقنيف ابكلبتف اهلع ىنأت ةفآلا

 كلذو ( قفا لالا ) ءافيتسالا لبق الع ىنأت ةفالا نأل اهيرتشن نيح كل تبلح ولو هيف ريخ ال كلذكو هصقنت وأ

 هفلسأ ىتاا ةفصلا لثمب عئابلا ىلع هانددرف هضعب وأ اهنه هيف ٍلسَأ ام عطقي رمأب الع ةفآلا تءاجف اذه انزجأ ول انأ

 اهريغ ىلإ هلوحن مل تكلبف انيع هعاب ول وهو اهريغ منغ ىلإ اهانلوحف اهنيعب منغ نم ةفص عئاب هنأل هانماظ انك اهف

 لح قم هب نابتإلا فلكي ةفصب هيلع نومشم ريغو اهنيعي نيع ريغ ىرتشي نأ انزجأ انك اهريغ ىلإ هلوحت مل ولو

 لجرلا ىلإ لجرلا مسي نأ زخم ملاذإو ( لاق ) ىرتشملا ىلإ اهيدؤي قح اهنمضيو عئابلا ىلع ىرتشملا ابكلع اهنيعب
 ةيشاملا نبل ناك .عرزلاو ةرمثلا ىف عقت ىلا تافآلا نم تفصو امل اهنيعب ضرأ ةطنح ىف الو هنيعب طئاح رمت ىف

 عارسسأ تالاحلا نم ريثك ىف هللإ تافآلا تناكو رمثلاو عرزلا ببصت انك تافآلا اهبيصت ىنعملا اذه ىف هلك اهلسنو

 ريغ « ةنيعم ريغ ىف وأ « اهرعش وأ ةنيعم مغ فوص ىف مس نأ : ةمجرتلاب دارملا : ىنيقلبلا جارسلا لاق (1)

 . ها رعشلاو فوصاا



 فو مشد

 نبللا ىف كلشلا

 دي ا ا ول
 ةفاعملاو ةعارلا نبل هاك اذه ىف لوقو ةصيمخ وأ كاروأ وأ داوغ نبل لوقي نأ البإ ناك نإو ن2 وأ ناض وأ وعل
 زحم لو ملسلا هعم زج مل هنع تكس اذه "ئآف نمثلاو ةحدلاو معطلا ىف !ملضافتو ةفلعملاو ىعاورلا نابلأ فالتخال

 ىهتنم ناكو هتعاس نم بلح ام ٍبلخلاو ( قناخثلالاف ) هدغ ىف 3 نع ل هموب نيل لوعي اال دره نأ الإ

 لكي هيف فلسأ اذإو ( لاق ) ٍبيلحلا مسا نم جرخم نأ ىلإ لقتني نيح كلذق هتوالح لقت نأ بياحلا ةفص دح
 هنز نأ ىدتعسأب الف انزو هو فلس اذإ نكلونبللا ءاقب قبتنيلب تسيلو هلك ىف اديز“ اهنأل هعؤعرإ 1 نأ هلسيلف
 ريخالو (لاق) نكست ىتح هليكيال اكنكستىح هنزي الف هنزوىف ديزت اهنأ عا لهأ معزنإف هنزوفديزتال ]ل

 نم هبف 5 ىرتشلا فرعيالو ءاملاب الإ جرح الهديزو هدبز جارخإب الإ اضم نوكيال هنأل ضخم نبل ف فلس نأ ىف

 الف نيللا ريغ ءاملاو ةرم دعب ةرم هديزيو ليك ريغب هيف بصي هنأل عئابلا كلذ لهم دقو نبللا ىف ءامل ءافخل ءاملا
 0 لال لا ماحؤاس ىف اح ف وطفل نأ أ ل
 ضءئاح لوع.و نلف فلس نأى ريخ الو (لاق) ءامو نبل نمىطعأ 51 اد دل هل دسغأ ناك الورم ءاملا ناك

 لقأ هل ذخأف ولح هللاعي ىذلا واحلا"سيل هق صقن ةدايز هدو ةدايزو 1 نيمويو مويدعب اضماح ىمسي دق هنآل

 نم عوطتو ىرتشملل ريخ ةدايز ةوالحلا مسا هرلع عقب ام لقأ ىلع داز امو اهريغ ةفص عم ةوالخلا مسا هيلع عقب ام

 نم بحامىنعي امإف نيمو نبل وأ موي نبل طرش اذإو ٠ ىرتشملا ىلع صقن تفصو مك نبللا ةضومح ةدايزو عئابلا
 ضيم نآ الإ هق نكمي ال داس ناك نإف صراق ريغ لبإلا نبل قو ضماح ريغ طرتشيف نيموب نم بلح !:و هءوب
 لاقق صزاق دح الو ةضوجلا دح ىلع فقو. ال هنأ نم تفصو امل ةفصلا هذه هيف فلسلا ىف ريخ الف ةدملا كلت ىف
 ريخ الو هلبق ةلأسلا ىف انفصو اك ىرتشملل صقن هيف ةضوجلا ةدايزو هايإ همزلبف صرق وأ هف ض# تقو لوأ اذه

 نيع عبب وهالو وه فك الو وه 5ىردب ال هنأل ةدحاو ةبلح اف عمتجا نإو مثلا عورض ىف نإللا عيب ىف
 انريخأ ( قفا: علال( ) نيمسملا عوب ىف زوحجم امت جراخ اذهو لكو ةفصب هبححاص ىلع نومضم ءىث الو ىرب
 نبللاو ما روهظ ىلع فوصلا عيب هركي ناك" هنأ سابع نبا نع راسب ١ نب ناملش نع ىسوم نع ملاس نب ديعس

 ليكي الإ منغل ءا عورض ىف

 اسبايو ابطر نبا ىف فلسلا
 نا ةَ طرخ نأب الإ زوجي ال نيللا ف فلسلاك ايرط ابطر نيجلا ىف فاسلاو هللا همحر ( قفا لالا )

 ريخالو اهم طاحب ةفص هبف ةءارطلاف ىرطلل قرافم هنم باغلاو فورعم هنم ءارطلا نأل ايرط ابطرانبج لوقي وأ هءون
 جرثك © هل صقن مانألا رورمو اباغ ناك مايأ هل ترم اذإو اياغ ناك ءارطلا لياز اذإ هنأل باغ لوق. نأ ىف
 نوكق اهدغب ىلا َلْرملا نم بوبغلا ف لخدب ام لوأ لصفني ال هنأل باغ لاقي نأ زوج .ال نإللا ىف صقتن ةضرمجلا
 هنأل هف ريخ الف ددعب امأق نزوب الإ هف فاسلا ىف ريخالو نبللا ةضومح ىف باوجلاك هيف باوجلاو ةفصب اطوبضم
 اك رقي نيج وأ نئاض نبج وأ زعام نبج هيف طرتشيو فورعم دح ىلع هنم ىرتشملا الو عئابلا فقي الف فلتحم ال
 هل زئاخ لزعو 2 ريمتف حفانألا هف حطي نبل بطرلا نيجلاو ) لاق ) ىنعملا اذه ق ءاوس ارثو نءللا 3 انفصو

 ظلت 2 مصوو7صوصصعصممع ءوبصأا

 ااا ااا اوبل ا 7# #١١77 وب" "*”



١ 

 2و

 أ نأ

 نمسلا ىف فلسلا .باب
 8211 ف تس كاك اشم ىف نك كرك املك لسا نم تنضو اا ندعو فادح لا

 زيغ ءىزحمال نسماوج نمس : لاق افلا سيماوجلا نمس ناك نإو .رقن نمس وأ نأض نم وأ زعام : نعت ندكلا

 نأ نمسو ةيدجم نأض نم : ةكمب لاقي اك اذكو اذك منغ نمس لاق هنم سنجلا نمس فاتخم دلي ناك نإو كلذ

 اسع ناك امثء هلبق لسغلا ىف لوملاك هف لوقلاو (لاق نمثاو معطااو ةفصلاو نوللا ىف نانيابتب امهمأ كلذو « ةيماهت

 نمسلاوءهنم اريغت عرسأ هنأل لسعلا نم مدقلا نم نيبتي نمسا! نم مدقلاو:فلسلا مزلي ل فلسلا ةفضنم اجراخو

 هيف بيع هنأل نخدملا مزلي الف « نخد الام هنمو نخدي ام هنم

 تزل فلسا

 هريغب همدق ناك نإو هسنجو هتفصب فصوب نأ الإ هيف زجم ل فاتخا اذإ تيزلاو : هللا همحر (.ىقفاتتعلالان )

 هفالتخاو هبويع ىف لوقللاو « عئابلاو ىرتشملا هفرعي ام هيلع ىنأ دق نوكي تح اذك ماع ريصع ىمس وأ ةدجلاب هفصو

 دحاو لك بسن « فلتخا نإ هريغو طيلسلا كاد وأ ىه ىتلا اهلك مادآلاو ( لاق ) لسعلاو نمسلا بويع ىف لوقلاك

 تناكبف اذه ىف نمسلاو لسعلا تنياب نإف قتعلاو ةثادخلا ىلإ يسن ,ًاييدحو اهقتع ىلتحا نإ 2

 اهلبق ام بورغ ىف لوقلاك اهون ىف لوقلاو كلذ ريغ هئرحب ال اذكو اذك ةنس يسع تلف ت2 ك0

 لوقي نأ ىف ريخ الو ( لاق ) اعوطتم وه ءاشي نأ الإ هيرتشم مزلي مل اهنه سنج ىف بيعلا ىلإ ملعاا لهأ هبسن ام لك
 أدرأ امأف ادبأ هنم نوكي ام دوجأ دح ىلع فقوي ال هنأل هنم نوكي ام دوجأ ىف كيلإ مسأ ءايشألا نم ءىث ىف

 لضفلاب اعوطتم ناك هنم نوكم ام. أدوأ نم اريخ ئطعأ نإ هنأ لبق نسبا هنعمل

 هؤارشش زجب مل هفورظب انزو ىرتشا امو ليتك اليك مادآلا نم ىرتشا امو ( لاق ) هلك ةءادرلا ةفد نم جراخ ريغو

 دخَأي مف انزو طرشدقو افازح ىرتشا واف اهنزو دح ىلع فقوي ال هنأو فورظلا فالتخال فورظلا قا نر للا

 ن٠ هل قبب. ام عدي نأب فورظلا ىف تيزلا .نزو دعب ” ىرتشملاو عئابلا « ايضارتي نأ الإ ىرتشملا نزولا نم فرع ٠

 حرطي مث اهيف بصي امي تنزو مث مادإلا اهيف بصي نأ لبق فورظلا .تنزو امل مزاللا دارأو ايضارتي مل نإو تيزلا

 نم هيف فلسأ امو .تيزلا نم اهنزو قتلأ مث فورظلا تنزو مث تغرف نزو تيز اهيف ناك نإو فورظلا نزو
 ٠ ءافصلا فلاخ ام هريغو ركعلاو برلا نم فاص هل وبف مادإلا

 ديزلا ىف فاسلا

 لوقيو رقب ديز وأ ناض دبز وأ زعام دبز ىمسي نمسلا ىف ورك ديزلا ف فلسلا : هللا همحر ( ىف[ ةلالاث)

 ضمحم ىح ةماهي هدخا ىلا بختي هنأ .ةئاوب ذي هطرمشيو انوزوم و أ الئكم هطرش ثا و :هريغ» "رح الا هانت وأ ىدحتن

 اذه نم كرت نإف « هدغ ديزك هموي دبز نوكي ال هنأ ريغ لكؤي دجنبو كلذ نود اريغت دربلا ىف ريغتيو رخلا ىف ركَيَو

 دعأت ريغت دبز وه امإ هموي دبزب سيل ذئنيح هنأ كلذو اخبحن ادبز هيطعي نأ فلسسلل سيلو هيف تفلسلا زحم مل ًائيش

 ٍلصأ نع قري دبزلا نأ نمو ديدج ريغ وهو هددج هنأل ديزلا ىف اببع نوكف هريغت بهذي. ضخم نبل هيف ءاقس ىف
 . هلق انفدو مف لوةلاك هب درب هنأ اسع هب معلا لهأ هفرع مف لور رغتو 1



 تيارا لذ

 ١ نم نزولا عبيرفت

 ١1 1و مىاقم نرو اوأ لك ىف كفلسملا فلس نأ لسعلا ف فلسلا هنأ روح ام لقأ هللا هكر ( "ىفاتغلالا )

 ه:دق نم هتدج هضبق. موي فرعي ن وكف هف نوكي ىذلا تقولل لانكا كفو لسع لوميو اديدح ةمواعم ةفدو مولعم

 ولو ( لاق ) ائيدروأ اديج اذك دلب لسع نم ضيبأ فاص لسع لوقي نأ ةفصلاو ( لاق ) هنم اذكو اذك سنجو

 هل ناكو لسعلا ىف اعمث ذخأي نأ هيلع نكي مل لسع هل ناك اذإ هنأ لبق نم ىدنع زاج ايفاص لسعلا ىف هلوق كرت

 ىف فلس نإو ( قفا: للا ) نوللا ف فاصو عمشلا نم فاص نابجو ىناصلاو « ىفاصلا لسعلاو السع دح اسنا

 هءاج نِإف ران ريغب هل هيفصي 5 هنع صقتبت همعط ريغت رانلا نال هر , مل رانلاب ىبص دق لسعب نان فاض ل

 هءاجف لسع ىف فلس نإف ( ىف(: لالا ) هيف اع ناك اذإ هذخأ هزلي الف هيف بيع كلذف نوللا ىفاص ريغ لسعب

 نأ لع نكي مل هنع صقني بيع لسعاا اذهنم سنجلا اذهىف ةقرلا هذه اولاق نإف لسعلاب معلا لهأ هيرأأ ققر لشعب

 (لاق ) هذحأ ه.زل لسعلا سفن ىف برع ريغ ةلعل وأ دالبلا رحل قر اولاقو لسعلا اذه 0 نو دحلان

 0000 للا نرللاب ءاناف هذليو هنول فدو ريثع لشع وأ وص لسع وأ رتعص لسع لاقو أرب لسع لاق ولو

 رخآلاو هيف فاس اه ناصقت امهدحأ نيرمأ دحأب هدرب امنإ هذخأ هيلع نكي مل عفرأ وأ ىندأ هل طرش ىذلا فنصلا

 نأ زوحم الو امبعمجم وأ هريغ هيف 'ئىزجمال امف 'ىزحم وأ هريغ هل حلصيال امل حلص, دق هذه نم سنج لك نأ

 لسعلا ف لسع نه سنج لكن م هريغورتعصو رب لسع نم تفصو امو (لاق) امهعفانم تفلتخا اذإ طرش اه ريغ ىطعي

 ةكضاوو نم ىف تئاسأ ول. ىنأ ىرت الأ فلذنلا دسف الإو فلسلا ىف هتفص الإ ءىزحتال نبسلا ىف ةفلتخلا سان الا

 اذإف سيماولاو رقبلا فلاخم اهلك منغلا نمس نأو نخل نمس فلاخم ىزعملا نمس نأ لبق نم دسف هسنج فصأ لو

 ةناع وأ ةيرصم لوقأف اهسنج مسأ ملو ةطنح ىف هتفلس ول دسفب ل ىلع ةفصلا مقت مل

 نم اهعقومو ناولألا ةدوج ىلع لضاف# اهمامتأ نأ لبق ن٠ دسف هنواب لسعلا فص نأ كرت ول اذكهو ةيماش وأ

 بايث فالتخاكو نادلبلا ماعط فالت>اك نادلبلا لاسعأ فالتخال دسف هدلب ةفص كرت ول اذكهو اهم نءابتي لامعألا

 30١ ذك" تقو لسع ن٠: ثددح لسع لوش نأ كرت ول اذكهو ىدادغبو ىزارو ئؤرهو ىورم نم نادلبلا

 ناضدر هلجأ ىمسنو بجر ىف نوكي لسعلاكلذ ناكف اذك تقو لسع لاق اذإو ثدحو لسعاا نم مدق ام فالتخا

 امهريغ وأ ةطنح وأ نمس نم هديدجو هميدق هيف فلتخم ام لك ىف اذكه اذهو هيلع رم < فرع دقف

 فلاخ امك كلذكو فلسلا همزاي مل هيف فاس١ سنج ىف بيع هب ملعلا لهأ دنع ناكام لكو ( قئانةلالاف )

 زل ) 2و نرألا ف ةفصلا ىآف اذك نوكيو اذكدلب لسعو ورصاا ليبع نم السع طرش واف هنم ةطورشلا ةفصلا

 فلس نم مزلي مل منغلا نمسب هطلخ ول رقب ن مس نوكي ام هزلي مل هريغو ورص.اذهو اصلاخ اورص اذه سيل ليقف

 ا” 1 نك ةئمقب لسع .لاكم ف وأ لسع نم الطر اذكو اذك ىف كبلإ تماسأ لاق ولو نينمسلا نم ًادحاو

 نم هبف ام فرعي ال ' هنأل ء ددع وأ نزوب دبش ىف كيلإ مسأ لاق ول اذكو هتف>و هلقثو هتلقو عمشلا ةرثكل
 5 عحشلاو لسعلا
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 اانا 0 ٠
 طاخحم اك ةفصب هيف طاحمال هنأل« ًاددع لوك ل١ نم ءىث ىف فلسلا ىف ريخ الو ( قفا لالا ) ةطنحلاب رمتلا عب

 هبض نزولا نوكِيق نزوو ةفصب هلك هف يسب نأ ناب لو عردب بايشلا ىف طاحم اكو ةفصو نسب ناويحلا ىف

 اراغص وأ اماظع هنم ىمسيو هنيعب زيرخلا نم فنص ىف فلسي نأ سأب الو بوثلا ىف عرذلا هيلع ىتأي ام ىلع أي

 لخخدي ام ىلع تعقو اذإ ددعلا ىلإ هيف رظني مل كلذ ددع نم هف نازيملا لخد اف ءاذكو اذك نزو ذلب زيرخ وأ

 هماظع ىف افلتخا اذإو: ددع ىلإ ةضفلاو بهذلا نم نوزوم ىف رظن. ال أ نزولا ىلإ رظنو ةقضلا لقأ نازملا

 اذكهو انوزوم هنم هيفوتسي مث هتفص مسا عقيام لقأو مظعلا مسا هيلع عمقيام لقأ هيطعي نأ هلعف هراغصو

 * ١ انوررما الإ هه كلشلا حلص, ال هتعوأ ىف افازجو ةذدع .سانلا هعبي.امن هريغو. كسوفلاو ءاتتلاو ل 11

 الك هيف فابن مل ءىش هيف سيل غراف ءىث ٌلاكلا نم قب ىح لايكملا ق:فلتخا امو لاكلإ 2 2

 هتفصي و هتدح ىلع اهنم فنص لك ىمس لاكي ال امت هريغو زبرخو ءاثق نم فلس ام فانصأ هيف فلتخا نإو ( لاق )

 انفصو امف لوقلاك هسانجأ تفلتخا اذإ هتزاجإو هداسفإ ىف لوقلاو دساف فلسلاف كلذ كرن نإف كلذ ريغ هئرحم ال

 . امهريغو رمتلاو ةطنخلا نم هلبق

 دزولا ف فلسلا عاج باب
 نم ٍدعبأو .ةطاحإلا نم برقأ ناَريملاو :هناعم ضع ىف لاكمال فلاخ نازيملاو هللا هحر ( قفا ةلالاف )

 دجوي نأ ىلإ هلك هيف راصي اعإ هنأل ءاوس نايملا ىف فاجتي ملو ىفاجتي ام نأل لايكملا نم معلا لهأ هيف فاتخم نأ

 هئالتحا لبق نم فاسلا هب درب نزولا ىف فالتخانزو امت ءىش ىف سيلف انيب انيابت نيابتي لاكملا ىف ىفاجتملاو هنزو:

 كالو نزولا يع ليف زم الإ اراك انزذ حاس ءىث دسقي الو لكلا نم اتفصو ايف نركإ 5 0000

 لايكملا ىف ىناجتيال ام ناك اذإ انزو عابي ناك ن إو اليك ءىث ىف الو الك عابر ناك نإو انزو ءىش يف تكلس نأ

 فلسي نأ أب الف انزو هدعب نمو ملسو هيلع هللا ىلص ىناا دبع ىف ةنيدملاب عابب ناك نإ بئاذ وه ىنلا تيزلا لدم

 لئاق لاق نإف مادإلا نم ههبشأ امو لسعلاو نمسلا لثمو انزو هيف فلسي نأ سأب الف الك عابر ناك ن إو الك هيف

 عابيف هنم لقام امأف هيلع هب نيعيابتلا انكردأ ىذلا امأ رعأ هللا انق“؟ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا دبعيف عابي ناك فيك

 انس لكبر ] ال ةنع هللا ىضر رمعلاق . هلع( سان'إءانكر أ ام لثمىلع رايخألا ةلالدو انزو عابت ةريثكلا ةلجاو الك

 لبق نم الإ نزولا ىف دقعلا حيحدلا فلسلا دسفب الو اليك نوكت نأ قاوألا هبشتو قاوألاب عابي نمسلا ماد ام

 دنع لوهح هنأل رجم مل هناكأ تفلتخاو هتدو تنيابت هتافص فاتخا اذإ ناكو هنلع عقتال ةفصلا تناك نإف ةفصلا

 نء زج مل اليك هءاطعإ دارأ مث نزو ف فلس نإو ( قفا ةلالاث ) زج مل مثدنعالوبج ناكامو هب معلا لهأ

 هيف هفلس ام رثك أ وأ لقأ لايكملاب هايإ هاطعأ اذإف هنم لمثأ هسنج نم هريغ نوكيو افينح نراك اا كا 11

 هقح هاطعأ نإف امولعم هيطع. نأ زوحم امإو الورحم وأ الضافتم بحجاولا ماعطلا نم بجاولا ماعطلا هاطعأ ناكف

 نإف هلبق نم لئان اذبف دقعلا ف ناك ءىش ريغ ىلع هنم اعوطت هدازو هقح هاطعأ نإو هريغ همزلب ال ىذلا كلذ

 الضفت ادمعبال نأ امأف ء هب سأب الف ىرتشملا ه عوطت ءىش اذبف هيلع ىقب ام ىرتشملا هأربأو هقح نم لقأ هاطعأ

 سفتأ برط نعال ليكن م ءافو « افازج اضيأ هبطع» نأ زاج اذه زاج اذإف:: انزو نافزاجت, لكلا ناكم انراجبو

 ٠ هيحاص لبق اهثدحأ هفرع لضف نع امهنم

0 



 كلل ا ا

 ةينطقلا باب
 ىريف هنع حرطت ىتح هماك أ ىف ليك ةينطقلا نم ءىش ىف فلسي نأ زوحي ال ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ثلالاف )

 000 امو كلذ فلا نإو ةثدح لع ايم فنص ل كو امام وأ انال وأ اًسدع وأ اصح ىعسن-ىح زوم الو

 در ام هنم دريو اهبف زاح ام هف زوحبو ةردذلاو ريعشلاو ةطقللا ى انلك اك ةسح ادب فرعي ىذلا همساب هنم فنص

 هماك هنع حرطيو ةطنحلا فض اك فطوت ءرع وأ تلس وأ نخد وأ زرأ بوبحلا نما ص لك ١ ادكهو اهنم

 ابلخدي ا فنص بوبحلا لكو ( قفا لالا ) هف ضقتنا امهف ضقتنا امو اف زاج ريعشلاو ةطنحلا ىف زاج امو

 . ماك أب تسيل روشقلا نألء اهب عابي اهيلع ةطنحلا روشقك هيلع هروشقو ءاهربجم وأ اهدسفي امت

 الو تل رلا ىف تلسلا باب
 هفص, ىتح رع ىف فلسي نأ زوحب ال بوبحلا ىف لوقلاك رمتلا ىف لوقلاو ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاف )

 لوقي ىتح اهيف فلسي نأ زحم مل تنيابتف نادلبلا ىف سانجألا هذه تفلتخا اذإف « ايدرب وأ ايناحيص وأ ةوجع وأ اينرب

 كالا نفك امساو (حخض ايندلا نم ادلب الإ ادلب ىمسي نأ زوحب الو اذك دالب ةودع نم وأ اذك دالب ىدرب نم

 06 ع 0 قى نرش 52 ا ا ع ا ك2 ط 4] نإ لدللا ىف هنتر ملمتتف هلك هلع ةفآلا ىآت نأ لات هللا نذان .:مّوي هف لش ىلا

 ىلع ةدوجملا مسا عقتي دق هنأل ايدرو ادجو اةقدو الع وأ ًارداح هف فحصويو ( لاق ) هبطر ىف فلس اذإ هبطر وأ

 فلس اذإو ( قفا ثلالاؤ ) ةقدلا ريغ هتءادر ىنع رداحلا ىلع ةءادرلا مسا عقيو هنم دوجأ وه ام ىلعو ةقدلا هيفام

 بَعلا ةمالعو اببعم ارع ذخأي نأهل سلو فحم ىقتح ارمت نوكي ال هنأل افاج الإ هذخأي نأ هيلع نكي مل رع ىف

 هلام نم صقت ىهو ةبعم اهنأل ةدحآو ةفشح هف ذأ نأ هلع الو هيف بع اذه نولوقيف هب رصبلا لهأ هارب نأ

 هيلع نكي مل ابطر هيف فلس ولو هيف بيع هلك اذه نأل هنم شاعلا هب رضأو شطع امو هفشحتسم نم كلذ ريغ الو

 001 الا ا دشف هلك تطرأ امب دخان الو هلك نطرأ اماالإ دأب الو ©0امندْلا الو ارب بطرلا ىف ذخأب نأ

 كلا فانصأو هلك رمتلاو بطرلا فانصأ اذكهو بطرلا ببع امإو بطرلاريغ امإ اذه نأل ريغتي وأ ءرمت, نأ براق

 امأف نزو وأ ليك ىف الإ ماعطلا ف فلسلا حلصي الو ( قفا لالا ) ةبكافلا ن. اسباي وأ ابطر هيف ٍلسأ ام لكو

 اك لكي اسباب ةبك افلا نم سبب ام عيمج ىفو اسباب كسرفلا ىفو اسباي نيتلا ىف فلسإ نأ سأب الو ءالف ددع ىف

 لوقلاك هسانجأو هتيمستو هتافص ىف لوقلاو بطرلا ىف لس اكابطر هنم ليك امف فلسي نأ سأب الو رمتلا ىف فلس

 . ةفص الإقيقرلاف زوج ال كن وللا فصوي ىتحزحم مل ضعب نءريخ هنول ضعب ءىش هيف ناك نإف فلتخمال ءاوس بطرلا ىف
 نأ الإ هيف زج مل مظعلاب وأ ناولألاب لضافتف ةلوك أملا سانجألا نم سنج هيف فلتخا ءىث لكو ( لاق ) ناولألا

 ىلع عقيو هنم مظعيو قد. ام ىلع عقب ةدوجلا مسا نأ كلذو زجي مل كلذ نم ءىث كر نإف همظعو هنولب فصوي

 رثك أ ىف عمتجم نزولاو ليكلا لكو هدوسأ نم ريخ هضيأو هضمأ نم اريخ  هذوسأ ناك ًاعرو هدوسأو هضينأ

 دوجأ ىطعأف رمتلا نم سنج ىف لجر مسأ ولو ( ىفإ* لالا ) ىلاعت هللا ءاش نإ هتلمج هب نبابي ام ليلقو هيناعم
 عيال ءاضق اذه نأ كلذو سأب كلذب نكي ل ء امهنيب طرشلل لاطبإ ال نيعيابتلا نم سفن بيطب أدرأ وأ هنم
 ضبقي مل اه عِسب اذهف هل ىذلا فنصلا ريغ نم هاطعأ هنأل زج ل « رمتلا ريغ وأ ةطنح رمتلا ناكم ىطعأ ول نكلو

 ذي يأ | تتكن .: تتكوو « ها اهينذ نم تتكو ابينذت ةرسسلا تبنذ : سوماقلا ىف لاق « ابنذم : هلوق (1)
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 2ك : ا 5

 انأل اهريغ نم اطلاخ امو ريعشلاو ناوزلاو ىصحلاو ردملاو لصقااو نبتلا نم ةيقن' اهابإ هيفوي نأ هيلعف لبكي 4

 لايكمنم اعقوم#ل نأل اذهنم ءىشب ابطلخ نيح هطسق هليكم هفون ل انك ءىث اذه نم اهيفو اهذخأي نأ هيلع انيضقول

 اهفرعي ال اذه نم اهبف فلس مل ةليكمو هفرعي ال رمأب هماعط نم لقأ ذخأ ىلع ربجأ اذه ذخأ ىلع ربجأ ول ناكف

 اذإ ام الو هريغ الو هباصأ ام الو سوس هوجولا نم هجوب ابرعتم هيف فللسأ امب ًائيش ذْخَأ الو ( ىفا:ةلالاف )

 . هيف بيع اذه اولاق هب ٍلعلا لهأ هآر

 ةرذلا ىف فلسلا باب

 مارصو ابقتعو اهتدجو اهتءادرو اهتدوجو اهنولو ابسنحب فصوت ةطنحلاك ةرذلاو : هللا همحر ( ىف[:ةلالاف )

 ضعبو « ةرذلا نفدت دقو ( قفا: اللاف ) زي مل ًاكيش اذه نه كرت نإف اهلجأو اهتليكمو اذك ماع وأ اذك ماع

 ةرذ هيلإ عفدي نأ هيلعو امل بيع لك كلذك و عاتبملا ىلإ هعفدي نأ عئابلل نكي مل ابيع امل هنم ناك اث امل بيع نفدلا

 ةرخلا ىلإ اهنم ناك امو ( فا: لالا ) اهيلع ةطنحلا ماك امك اهيلع رشحلا ناك اذإ ©2هرسشح نم ةيقن ةيرب

 دعب ةطنحلا ةلاخم حرطت اك ال هنع حرطت هيلع ةرشقب سيلو زرألاو حافتلا ىلعأ نولك هالعأل نول ةرجلاب وه ام

 ناك امو ابماك أ ىف ةطنحلا ىف فلسا زوجي ال انلق امنإو ء امحرط ىلع: ردق. الف سرحللاو نحطلا لبق امأف ؛ نحطلا

 ىهه مك ةبحلا ىه انإ ىه ىتلا ةبحلا سفن نم ىه ىلا ةرمثقلا قوف نافالغ ماك لاو رشحلا نأل اهرمثح ىف ةرذلا 5

 لاك 'اهنأل' ءاقن ةبحلل ٠ نكي 1:ننرهم تحرط اذإف سره وأ ندطب الإ ةمئاق ةبلتا تناك اب نش ١ اد

 هنع كلذ حرط هب رضيال هلا بحلا قسو « زيمتي رشحلاو ماك لاو انما ةتليخلا هنالك للك اخ

 اذإ هل حالص ال رسثق هل امث زوللاو زوجلاف ريثقلا هيلع نوكي ٌرَوللاو:نؤملا' ىف لوقي نأب دحأ لع 22 ن5 (لاق)

 دسفي ال قييف هتقلخ ريغ وه ىذلا هرششق حرطي بحلاو هداسف لجت كرت مث هرسثق هنع حرط اذإ هنأل هرسثقب الإ عفر

 اهنع حورطملا ةطنحلا ةبح رشقك وف قب هو هماك أ هنع حرطت ةرذلا ىف وبكر يعشلا ىف لوقلاو ( قفاةلالاث )

 فصوت اك ريعشلا فصويو ( ىف لاه ) ةطنحلا ىف زوجم امك هتقلل مزاللا هريشقب عفدي نأ زوجبف اهماك أ

 فصو دحاو سنج ىف افلتخم هبح ناك نإف هدلبب بحلا نم سنج لك فصويو هسانجأ فلتخا اذإ ةطنخلاو ةرذلا

 ةدوجلا مسا نأ كلذو فلسلا تدسفأ تكرت نإ هتافصنم ةفص نوكي ىتح ةرادحلاو ةقدلا فالتخال ةرادحلاو ةقدلاب

 : رداحلا نم 53 لقأ ققدلا ردكم هللاح ق فاتح و ردا> وهو هلع معو قيقد وهو هيلع عقلا

 شلعلا تاب

 قتح هل قبأ هنأل كلذك كرتيف ماك ىف ناتبح هيف نوكي ةطنحلا نم فنص سلعلا هللا همحر ( قفائةلالاث )

 لوقلاو ( ىف: لالا ) لمعتسي مث احيحص ابح ريصيو هماك هنع قليف ةفيفخ ىحر ىف قليف لكؤيل هلاعتسا داري

 الف بحلا بيغتو ماكلا فالتخا نيتلصخم هماك هنع قلم الإ هيف فاسلا زوحم ال اهماك أ ىف ةطنحلا ىف لوقلاك هيف

 هف زوحب ريعشلاو ةرذلاو ةطنحلا ىف لوقلاك هتقدو هترادحو هل تناك نإ هسانجأو هتافص ىف لوقلاو ةفصب فرعي

 . اهنم دربام هنم دريؤ اهمذ زوحم ام

 ةرشخلا قوف قااو « ةبحلا ىلت ىتلا ةرشقلا - كيرحتلاو ةلمسملا ءاحلاب  ةرمدح عمج 2 اهرسشح نم : هلوق )١(

 , هححصم ها :  ناسللاو ٌسوماقلا ئفاكءاضيأ ةكرحت ةرققلا 0



 كل

 الإ فلسلا نع مثاهن ذإ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ثيدح ىف دو>وهو (لاق) اعد هالبحب نأ زجي مل نكعبابتملا 1

 انطر نوكي رمثلاو .نيتتسلاو ةئسلا رمتلا ف نوفلس. اوناك مهنأو اذه لبق تفصو اك مولعه لجأو نزوو ليك

 تبطرلا ىف ةكفلسلا انزحأ اعإو نيح نود ةنسلا نم نيح ق كحوب اعإو ادوحوم امهتلك نيتتسلا َّق 01 ال بطرلاو

 نيتنسلا ىف فلس' زاجأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأل 'ادوحوم -هنف نوكل نا اق هذخأ اطراشتأ اذإ. هنح نيغ,ق

 ةنسلا ىف هنأ مولعمو تالثلاو نيتسلا ىف هنع هنب لو لحأو نروو لك لإ نوكك نأ هن ل هنأل افقوصوم ثتالثااو

 دق هنأل دحاو موب ىلإ هنبعب طئاح نم بطر نم دم الو دقلك ىف كش لو اك يك رك) قر دوج وم نيغ نملاو

 رككلاو للملا ءاوسو 0 اق فلسلا اعاي مون 'قمارتك 1 ق زج مل اذإو موي ىف دجويالو ةفآلا هيلع قت

 ا لمحم ناك ذإ عا فلأ ىف هتزجأ هنمعب طئاح نم ملسو هيلع هللا ىل ىنلا دع بطر دم ىف اده زحأ ولو اغم 58 اذا | 0 --. 5 ع 3 را 9| يي مل َة ١) ت ,

 . اذه ىف للقااو ريثكلا نيب قرف الو

 ليك || ق 1 مل | باب

 )ع . 0 5 - 55 1 ع 8 9 7-31 3 .عااط 0 | ايات 0
 ال6 2١مذر الو قد ال لاق هنآ ءاطع نع حيرج نبا نع دلاح نب ملسم انربخأ هللا هقمحر ) قناع “لالا (

 اا 16 ف0 تفتك الو ةلزاز الو لاكملا.ىف ام قدن: نأ, هل سلف لكى فام نم ( قفاخةلالان ) ةلزلذ

 هنأل بلصيو مظعيو هتقلخ فلتخم ام لثم لايكملا ىف فلتخم ءىش ليك ىف فلسي نأ هل سيلو لايكملا ذخأ ام هلف

 "المل لاكملا ان ذخأ 5و ىطعأ 5 ىردب ال امهنم دحاو لك نوكيف هبف ءىثال ءاوح كل نيب امف قبب دق

 فوتني مل الك عب اذإ اذه نأل لاحب الك اذكه ناك اذإ اضيأ عاب الو انزو الإ هف فلس مل اذكه ناك امو

 ملعلا لهأ نه لدعلا لهأ دنع ةماع هتةرعم ناك اذإ كرتو لطع دق لابكع ليك ىف فلسإ نأ: سأب الو لايكملا

 نارمملا ف لوقلا اذكهو هيف فاساا زجم مل هب ىل ليكت لاقف الايكم هارأ وأ هنافرعي نالدع دجويال ناك نإف « هب

 نأ هزاحأو [ككه 5 مسا نس َن- سانلا ندهو 8 هش فلسا داسفف هنق نافلتحم و هردق فرعي الو كلب دق هنأل

 دا 5 اهو اك افروصو٠ الإ لكم يف .ثفلسلا ىق ربيخ الو .ع دنحاو امهانعمو افازج  ءىشلا فلست

 ” نرولاو ناكل

 ةطنملا ىف فلسلا باب

 ىذلا ناك اذإف « رثك وأ نادلباا ماعط لق « ءاوس اهلك نادلبلا ف فلسلاو ىلاعت هللا همحر ( قفا:ثلالاف )'

 00000 0 |كر ول ةدلوما وأ ةلؤمح لاقت ةطنطلا فضوو فلتخم ال مق" لحم ىلا تقولا ىف هيف فلس
 22 م انش اَذَه نم كرت نإو فلسا زاج هتافصو. هتنس ىمسو. لوأ" ماع مارص نم وأ اهماع مارص نم ةيدر وأ
 ىذلا لجألاو هيف اهضبقي ىذلا عضوملا فصيو ( قاد لاف ) امنافصو اهتثادحو اهمدقو اهفالتخا لبق نم
 الف ةف اهضبق. ىذلا عضوملا ةفص كرت نإ انريغ لاقو ( قناتثلالاف )زج مل ايش اذه نم كرت نإف هللإ ابضيقي

 ماعط اهبرق الو امهنم دحاو رادب تسيل ةدلب ىف رفس ىف هفلس دقو ( ىف: لالا ) هفلسأ ثبح اهضبقيو ا

 ةريغو ماعط نم ةنؤم هلم ناك ام لكو ( لاق ) رح ىف رفس ىف هفلسيو هفلس ىذلابو هب رضأ اهلإ لا فلكي ولف

 ةطنخ ىف فلس اذإو تفصو امل هريغو ماعطلا ىف تلق أك هف هابإ هيفوي ىذلا عضوم ا طرش عدب نأ دنع رج

 ةهايعدل هبتك ٠ ةباهنلا ىف امك« هسأر زواحجب ىتح.لامكملا الم نأ وه «'مذر ال: هلوك )1(



 كد - ١ ١

 ْبحأ لوألا لوقااو (لاق) انفدوام لاق ايئاغ هيف فاسا» فصوي كاف وصوم 'اصورقم ناك 00 كفلسلا ىف رك

 رع عاص ةئامو ةطنح عاص ةئام ىف رانيد ةئام فلس ال نأ ترتخا ىذلا لوقلا اذه ساقو ملعأ هّللاو ىلإ نيلوقا

 او رعم امهنم دحاو لك سيلو تءقو ةةفصلا نأل امهنم دحاو 0 سأر ىمشا نأ الإ نيفوصوم

 هدعب ىمسم رهش ىلإ ةئامو د كل امهم ةلام ةطنح عاص قئام ىف راند قئام كلش ولو ( قناخ تالاف (

 الجأ برقأ عاد ةئام تناك (مقأ اذإ امهنأو هتدح لع اع اهبدم حلاو ككل مسي ل هنأ لبق ن٠ لوما اذه ىف زحب مل

 امهنم دحاو ىل زكا ضخ فر تع عاص قئام ىلع ةقفصلا تذقعناو :ةميقلا ىف 1 اهنم الحأ دعبأ عاص ةئام نم

 موي ةمقب امهنم دحاو لك ندع نإ ةنأأوأ افضو اماكله لحد وهو انبع راك دقو ( قنانتلالاف ) نمثلا ن

 هريغ وهو ةقفصلا تدقعنا دقف هعفد بحب م اذهو هعفد بجو ام موق اعإو هعئد هعئاب ىلع بحب نأ لبق هموق 0

 دحاو لك لام سأر تمس اذإ الإ رثك الو نيفلتخم نيكيشف ادبأ فلست نأ لوقلا اذه ىف زوجي الو (لاق) مولعم

 ةطنح عاص ىتئام ىف رانيد ةئام فلسأف لعف نإف (لاق ) ةفلت اعويب تعمج ةقفص نوكي ىتح هلجأو فنصاا كلذ نه

 اهنإف ةقفص تناك نإو هذه نأل زاج اذك رهش ىف لحن عاص ةئام ىف نوعبرأو اذك ىلإ !زانيد ناتسلا ةثام امهم

 عاتبا ولو عضوملا اذه ىف ناعألا عوببل فلاخم اذهو ( قفا هلال نع نيمرنعم نينمث نيتمواعم نيتعي ىلع تعقو

 مس مل نإو راح 002 ساب عاص ةثامو نالحاح 3 ةئامو ارك عاص ةئامو ةطنح عاص ةئام راند ةئاع لحر نم لحر

 قالو انزو ليكلاب دخأف لكك ىف فلس نأ زوجي الو ةثاملا نم هتحقب هنءتفنص لك نكو ة هل 40

 نخدي امدنع نزولاو لكلا فالتخال ديزأ امإو هنم ضتنأ اَمِإ كقحن سيلام دحأت كللأل داك 010

 ىوره اهدحأ نيبوثىف هيإإ مسأ نإ اذكهو ( قفا: لالا ) نزولا ىنعمل اذه ىف فلاخ ليكلا ىنعف هلقثو لايكملاف

 نييورم نيب وُ 5057 اممم كلو ناك كاع سر ) ىممسإ ىح امهم دحاوىف كلل زب مل نيفوصوم ىورمرخآلاو

 ماسأ ول نكلو ضعب لثم هضعب نأو نيابتبال اذه نآل ء انفنص' رمتلاك الو اننصرةظتللاك اذه لل نا 2000

 . نانيابتي امهنأل امنه دحاو لك لام سأر ىمسي ىتح زحب مل نيتليكم ةلومحمو ءارمس نيتطنح ىف

 ليكلاو زوجنال امو فلسلا هيف زوج ام عاج باب
 رعأ هللاو اهنلالدو ةنسلا نمت ىف لحاد ةنيبا تقرفو تفلسلا ىف هلع تنب اه لصور هلا ( قفانتلالا ف )

 للاب هرمأ ىف دوجوُ مولع» لجأو مولعم نزوو موأع» ليك ىف فاسلاب ردأ اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل
 عقو اذإو ( لاق ) ءاوس هتفص ىف ىرتشملاو عئابلا لع نوكي امف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف نذأ ام نأ مسو هيلع

 نذأام ىنعم نم جراخ هنأل زحب مل هتفصب طاحم ال ام ناكوأ هيف ىرتشملاو عئابلا لع فلتخا اذإو زاج اذهىلع فلسلا

 نأ مهدنع مولعم هنأ نيب تفصو ام ىنعم ىلع نزولاو ليكلاب سانلا عيابت امنإو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف

 فاجتي ملو هلك لايكملا الم مث ليك ام نأو هنه بيرق وأ كلذك مواعم لايكملاو امولع» عييتبا اه ىدؤي ناَزيمملا

 نوكي ىتح لايكملا ىف ىفاجتي ام لاكي نأ زاج ولو زاج غراف ءىش لايكملا نو لايكملا المي نوكي ق> ءىث هبف

 نوكيف رثكيو لقي اهيف فلتخم ىفاجتلا نأل لوب اذهو ىنعم لايكسمال نكي مل ءىلتمم ريغ هنطبو التم ىرب لايكملا

 هلرحجب 3 زب مل نإف اممند دحاو دنع الور نوكل نأ نوخال عاجإلاو ةنساا ىف عيبلاو ىرتشلاو عئابلا دنعال وهج ١

 )١( ههبشي بح وأ ؛ سدعلا : ةلمبملا نيساا مضو ماللا نوكسو ةدحوملا مضب نسلب : هلوق ٠ سوماقلا يف اك ,



5-0 

 )0 قا ةدايرلا ىف نكي ل اذإ هلال رثك 1 وأ ةطنخلا نم لق افازج رمد ةطئخااتم الوبربك أو رع ىدع ةطنح دع سأب ع ملا“ . ع

 ظ 00 130 ر] ]21 اماق لك داكم الإ لحت الا نك اذإ هتان اكس امه رمإ اع ال هالتك ال نأ لانأ ل ايرلا ديب ادب

 حلصي مل هسنج نم ءىشب سنج هنم عبب اذإو همرح ليكلا كرت نإ هيف ىنعم الف لضافتي ال ى لب الإ منو اعإف

 ظ 0 ١ رح هو اوك ا[ فلست الو ( لاق ) هللعب عضوملا اذه ريغ ىف بونكم اذهو نزوب انزو الإ حاصي ملو 0

 ةضفلاب ةضفلا حلصي اك ديب ادب الإ عابب نأ حلصي الو بهذلا ىف ةضفلا فلسال ام لاح بورششم الو لوك أم

 ناويلا ةفصك هل ةفصال هنأل اددع هيف دس نأ 1 الا نه ءىش ىف حلصي الو ( قف( الل ) بهذلاب بهذلاو

 ضي الو زوج ىف فلس الو لاكي نأ حلص نإ امولعم اليك وأ اهولعم انزو الإ فلسإ الو بشخلاو باششلا عرذو

 نم فازج فاسب ال نأ ىلإ بحأو ( لاق ) هريغ فرعي اك فرعي هل دح ال هنأو هنالتخال اددع هريغالو جنار الو

 هتدوجو هتكسف ارانيد ناك نإ افوصوم. نوكي تح ءىش فاسب الو ءىث الو بايث الو ماعط الو ةضف الو بهذ

 هلك دج قاحص

 00 د04 611|3 قص ققرااذك هضرعو اذك '؛هلوط ىورم تلق ابوث ناك نإو ةطنج.تناك نإ كلذكو اذك

 |0001 دو هف تفلسأام لك فضت اك هتفلسأ ام لك فصتاعوبرم وأ ؛امسج قلخلا طبس رمحأ ايريم اينث تلق

 لاح ريغ هتفلسأ ام لاحو زو+ ال نأ تفح انيد كلظتلالو ةلاعا نا انس هم كوت نإف: رع اب ىف ءىرح ال اند

 رع تلق اماعط ناك نإف هب. فرع. ام وأ دوسأ وأ 9 حطو هنأبو كلذكف امهرد ناك نإو هنزوو
 و

 اهآر دق البإ لجرلا ىرتشي نأ سأبال هنأ ىرتالأ نايعألا عيب فلسلا هيف فلا ىذلا عضوملا اذهو هيفتفلسأ ام

 ' ةرمثا نم هافصي مل امفو فازجلا ىف امنه ةيؤرلا نأو اهايأرو هحالص ادب دق طئاحرمشب اهافصي ملو ىرتشملاو عئابلا

 الح لخنلا ريخ نم ةدج ةلحت رك ىف كفلسأ لوقأ نأ فلسلا ىف زوحب ال اذه نأو هيف فلسأ اهف ةفدلاك عببملا وأ

 ظ ىرخألا ىف هنم لمحأ ةنس ىف نوكف نينسلا نم امهدحأ نيبجو نم فلتخم لخنلا لمح نأ لبقنم هطسوأوأ هلقأ وأ

 ىف افلاخم ملعلا لهأ نم ملعأ ملاملف ارقوم اهضعبو افخع اهضعب نوكيو لجو زع هللا الإ هماعي ال ءىش نمو شطعلا نم

 اوقرفق فلسلا ىف هنودريو ةفصلا نم رثك أ ةيؤرلا نأل ةفوصوم ريغ نيعااو فازجلا نايعألا عسب ىف نوزيجم مهنأ

 ىلاعت هللاو ناك نوكي نأ لجؤملا فلساا عيبىف اوي ملو لجأ رغ ىلإ نوكي نأ نيعلا عبب ىف اوزاجأو امبدكح نيب

 ىغبني كلذكف كلذ رغو نزوو ليكو ةفص نم هلثم هب ملعب امي امولعم الإ لجؤملا عيبملا نوكي ال اك لوقي نأ ملعأ

 ١ لوب لسلا نوكي الو افورعم عببلا ناك اكافورعم نمثلا نوكف نزوو لكو ةفصب افورعم هب عيتبا ام نوكي نأ

 فلسلا نأ ىلإ بهذ .بهذللا اذه بهذ نمو ( قنانثلالاف ) ن هدب الوب نوكيف ري ل بيغم ىف نزولاو ةفصلا

 انيع ةفصلا مولعمب ةفصلا مولعم نوكي الو ةفصلا مولعمي ةفصلا مولعم نوكيو هلام سأر فلسملا فرع ضقتنا نإ

 دق انك نإو المتحم ابهذم لوقلا اذه لاق نم فالخ دحن دقو ( ىف لال[ ) انيع ةفدلا مولعم نوكي الو الوب

 .ةفصلا لثم فزاحلا نايع ناكف فزاجلا هنياع اذإ زاج انإ فازجلا عبب نإ لئاق لوقي نأ كلذو انفصو ام انرتخا

 اذإ افوصوم الإ نيدلا نوكي نأ لح الو نيدب افازج طئاح رم عاتبي نأ زوحنال هنأ ىرت الأ « رثك أ وأ باغ اهف

 زحي نأ ىغبنا رْخآلا لوقلا اذه لاق نمو ( ىف( لال( ) ؟ابئاغ فوصوملاك افارج ارضاح زمثلا ناك نإف ابئاغ ناك

 هنيع عم هنم ذوخأملا هنأل عئابلالوق لوقلاف فلسلا ضقتنا نإ لوقيو ءىث لكو مهاردلاو رئاندلا نم افازج فلسلا

 نأ ىف لوألا لوقلا لاق نمو عئابلا لوق نمثلا ىف لوقلا نوكف عيبلا ضقتنيف طئاح رمشب اهنيعب رادلا ىرتشي اك
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 نعالو ( ىفانةلالاف ) هساقو هلك باللا اذه اذكهو ديباديو لت الثم الإ زوحم ال نيللاو لقأوأ 0
 امم نزوي امف لاكي امم برشي وأ لكؤي ءىش فلسي نأ سايقلاو ةنساا نم تفصو امب الالدتسا ىدنع

 دم ىف لسع .لطرالو لسع لطز ىف ةطنح دم فلس. نأ خلص,ال لاكي اهف نزوي ءىثالو برش وأ لكنا

 جلست نأ حلصي ال ىتلا ةضفااو ةضفلا ىف مسي نأ حاصي ال ىذلا بهذلا ىلع اسايق هلك اذهو اذه نم ءىث الو بيز

 ىف لوك أم ليكم الو لوك أم ليكم ىف نوزوم لوك أم فلس. ال نأ ةضفلاو ٍبهذلا ىلع سايقلاو بهذلا ق
 ماعظلا نم ءىث حلصي الو مهاردلا ىف ريناندلا فلس لثم كلذو لاحب برش وأ لك [ ام: هريغ الو لوك اذ لف
 الوك أم نكي ل اذإ هلثم ضرعلا ىف ضرعا فلسي نأ سأب الو هللا همحر ( قفا: ةلالاو ) ةئيسن ماعطلا نم ءىش
 ةزجان امهادحإ ةعلسلا ةعلسلا عيبي نأ سأب ال لاق هنأ ءاظع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ابورمشم الو
 ههركف ؟ نيد امهاتلك ةعلسلاب ةعلسلا عيبأ هل لاق هنأ ءاظع نع جيرج نبا نع ماس نب ديعس انريخأ نيد ىرألاو

 ( قناة لالا ) هجو ند ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع يورم اذهو نيدب انيد عيبي نأ حاصي ال لوقت اذهبو لاق
 ةضفااو ةضفلا ىف بهذلا الخام ضعب ىف هضعب فلس, نأ زاج اهلك ءارشألا نم الضافتم ضعبب هضعب عب زاج | 5
 دم فلس نأ سأب الو“ ىنعلا اذه نم ةجراخ اهنإف هبحاص ىف 'امهنم دحاو' لك بورشلاو لوك لاو بهذلا ىف
 داري الوأ حبذلا امهب داري نيتاشب ىدجلاو ةاشلا تيرتشا ءارسو نيتاش ىف ةاشو نيربعب ىف ريعبو ريعب ىف ةطنح
 الخ ام :نيتقوصؤم نيتيشحو ىف ةيشحو ىنعملا اذه ىف ناك امو ناويحم امل الو محلب اجل ال اناويح ناعيابتي امهنأل

 وأ لكؤي امم نزويو لاكي ام ىلع ىدنع اسابق لاكي الو نزوي ال ام برش وأ لك أ او ( قفا: ةلالاف ) تفصو ٠١

 تلق ؟ امهنم نزويو لاكي ام ىلع بورشملاو لوك ألا نم نزوي الو لاكيال ام تسق فيكف لئاق لاق نإف برش,

 ىلع هضعب ىف ةدايزا ىف ابر ال ائيشو « ابرلا ضعب ىلع هضعب ىف ةدايزلا ىف ائيش ٠ نيثيش عويلا لصأا تدَجَو
 ساقيال .ءىث لك نم نانئاب .امهو ةضفو بهذ « ايرلا' « ضعب ىلع هضعب ىف ةدايزلا ىف ىذلا ناكف ٠ ضعب

 اهادع .ىش لك امهم ىرتشي نأ زئاجو ءىث لكل نم امهنأ نم انفصوراع اههلع سيف انا 1 ا
 هنم فاص لك ىف لضفلا مرت ةنشلا ىف ادوجوم اليكم الوك أم اذه ناكو حلمو رو ريعشو ةطنحب و ةئيسنو ديب |
 هضعب ىف ةدايزلا زوجتف نوزوم الو ليكم ريغ عابي ام اندجوو امهيلع نوزوملاو ليكسملا اننضق هقئص نم ءىشلا لك
 اهدنع نوزوملا ةماعلا دنع ليكملا ريغ لوك أملا ناك اماف نزوي ال ام كلذ هبشأ امو بايثلاو ناوبحلا نم ضعب ىلع
 اندخوو انزؤ نزب نه مهنف نوفلتخم نادلبلا كهأ اندحوو ىنملااذه ىف نوزولا لكلا د عماجف الوك أم
 تناكف افازج بطرلا نوعيبي نادلبلا لهأ نم اريثك اندجوو هنزي ال اريثكو محللا نزي نادلبلا لها نس
 نزولا لمتحم هلك اندجوو هريغ هلك ل ىدلا هنم لبكي نم مهنمو ليكلاو نزولا هلك لمتحاو ةنيابتم هيف مهلاعفأ

 0 بطرلا نوعيبي معلا لهأ نم اريثك اندجوو هنزي ال مهنم اريثكو محللا نزي معلا لهأ نم اريثك اندجوو
 ليكملا بوزنشملاو لوك لاب. ساقي نأ ناك امهالك وأ ليكلا وأ نزولا اهلك لمتحاو ةنبابتم هيف مهلاعفأ تناكو
 اهف هقرافت اهاندجو انأل اهريغو بابشلا نم لوك أملا ريغ نم اددع عابي ام ىلع ساقي نأ نم انب ىلوأ نوزوملاو

 يلبس" لوك أملا ىف دجر, ال ةفصو 'قآوتلإ ف ,ئسو سنجو عردو ةنضا الإ 12 اهنأ ىفو تفصو
 ةحطب الو نيتلح رفسا ةلحرفس الو انزو ال اددع نيتئامر ةنامر « اذه انلوق سايق ىلع حلصي الو ) قنا: خللا )

 سأب الق فلتخا اذإو رمتلاو ةطنحلا ىف لوقن اك دب ادن نزوب انزو الإ هلثك سنج هنم عابي نأ حلصي الو نيتخيطبي



 ك1
 هريغ لحاب قرفتلا دعب لحالا اضقن نإو رخالا لحالا كرا لبق هاضقن مث لجأ ىلع اعيات ول كلدل و (لاق) 7 0 َ 2 1701 ِ 1 1

 ةّسمحو اذك تقو ىف اهنم ةسمخ رارك أ ةريشع ىف رانيد ةئام هفلسإ نأ زوحم الو ( قفا: ةلالاف ) هب في مل بحأ

 عقتف ةمدقتلا راركألا ةمبق نم لقأ ةرخؤلا راركألا ةسجلا ةميق نأل فلسلا زجم مل هدعب تقول اذك تقو ىف

 نإو هب فو ىرتشملا بحأ نإ ءدعوم رخآلاو لوألا لجألا' ىلع مات مزال لوألا عيبلاف عببلا اضقني ملو

 لاغت هللاو الوحم زوحمال وهو الوحم هب عقوف بهذلا نم ناسف نك ةدحاو لك ةصح 5 فرعي ال ةقفصلا
0 

 زوحنو بهذ ىف ةضف الو ةضفوف بهذ الو ةضف ىف ةضف الو بهذ ىف بهذ مسي نأ زوحب الو (قنانتلالاف )

 د1 انيلكمو نوزومو ليدح>و صاصرو ةيشو سولفو شاحن نم امهفالخ ءىش لك قف امهنم دجاو لك مسإ نأ

 سولفلا ىف مس نأ تزجأ امإو ( قفا: ةلالاف ) ىرتشي نأ زوجم .ام عيمج نم كلذ ريغو بورشم وأ

 ءايشأالل انامتأ ريئاندلاو مهاردلا نوكت اكءايشأالل نمش سيل هنأو هيف ةاكز ال هنأب ةضفلاو بهذلا ىف هفالخم

 © احلا لصأو .هلضأ ىلإ ربتلا ف رظنأ امنإو ةاكز سوافلا ف سدلو ءاكرزا مهاردلاو ريناندلا ىف نإف ةفلسملا

 نب دمحم نع حادقلا انريخأ ( قفاذ لالا ) دحاو ريغ تلق ؟ سولفلا ىف مسلا زاجأ نف لثاق لاق نإف هبف ابراال

 نيذلاو سولفلا ىف ملسلاب ساب ال حادقلا ديعس لاقو سولفلا ىف مسلاب .ساب ال لاق هنأ مهاربإ نب دامح نع نابأ

 نادلبلا ىف زوحم دقف لئاق لاق نإف « معأ ىلاعت هللاو سولفلا ىف هوزيي نأ مه_مزلي ساحنلا ىف فلسلا اوزاجأ

 00 121|1 ىلا زاحللاب زوحما ةطنخلا كلدكو طرشبو ضع نود .اهضعب ىف :لق مهاردلاو ريئاندلا زاوج

 سولفلا كلذكو لبق كلهتسا ال-نمثب تسيل ةطنجلا لاق نإف سولفلا اهب زوحت الو مهاردلاو رياندلا زاوج

 نم ناك ولف سوافلا نم ال ةضفلاو بهذلا نم الإ هب هلع 2 مل لقأ وأ مثرد ةميق لجرل لجر كالبتسا ولو

 لاق نإف نميلاب نمت اهتأل ةرذلا ىفو زاححلاب نمت اهنأل ةطنحلا ىف لسلا هركي نأ هل ىغبنا اذمل اههرك امنإ اهرك

 ا | ل ل قلك وا الحر نأ ىرت الأ طررشب الإ انع نوكنتال سولفلا كلذكف طربش انع نوكت اعإ لئاق

 ا 0 ىف ةفيرسا لعأ نأ ىغان دقو ةضفلا ذخأب نأ ىلع هريخ "اعإو اسولف هنم دان نأ لع هربجم مل

 ؟ فزألا ىف فلسلا هركي لاقي نأ زوجبفأ سولفلاك لعجم راخف فزخلاو سولفلا ناكم افزخ مهنيب . اوزاجأ

 لحال مارد وأ رناند ريغ امبلثمأ مهارد وأ ريناند نيبورضم ةضفلاو بهذلا تيأرأ : هللا هحر (قفانتللاف )

 امهنم برض امو نزوب انزو لثع الثم الإ متاردب ةضفالو ربناندب بهذال هيحاص ىلع امهنم دحاو ىف لضفلا

 ناعألا نآلا فلتخم ال ءاوس نمي رتغالو نمت امهنم برضي ملو اههنم برض ناك امو فاتخمال ءاوس برضي ملامو

 اقكُف ءاوس 'ةبورضم ربغو هيورذم ىف انرأا هبورضم ريغ ىلع هبورضم ىف لضفلا لح الو ةضفال رناندو مثارد

 لكو ( قفا غلالاك ) ةضفلاو بهذلا ىف نوكي ال اذهو ؛ اهبورض» ريغ افلاخم سولفلا بورضم لعجم نأ زوجي

 ءىث الو لجأ ىلإ هنم ءىش ىف هنم ءىش مسي نأ زوحم الف ابرلا ضعب ىلع هضعب ىف ةدايزا ىف ناكام
 اماسي ىتح لجأ ىلإ نيلب نبل اهنف ةاش مسي ن نأ زوحت الو هرغ عم الو هدحو هنم ءىش ىف هربغ عم هنم

 هلعأ ره كك فورد ال. لخلل !! ىدلا نيللا ن نه ءىث ةاشلا ىف ىذلا نللا هةصدح نأل ديزالو نمسالو نيل الب ايلحتسم

 قلعتي ام هتخسن ىف ىنرتلبلا جارسلا هنم مدق قباسلا ٍفرصلا ىف لاجالا باب ةيقب بابلا رخآ ىلإ انه نم (1)

 ٠ ةححصم كا خسنلا عم 3 عضوملا اذه َْق 00 ةعمرب بانلاو 2 سلا هعلعتا انه قابلا رك فرسلاب



 ا :

 م ةفصي نومضم هنأ امهدحأ نبرمأل زوحم نأ ىلؤأ لاخلا ناكو الاخ نوكي نأو زاج لجأ .ىلإ نوكي نأ ,راتخأ
 ىلوأ ضراعو ررغب داسفلا نم جو رخلا نم ناك هذخأ ىف ىرشملا عرسأ ام نأ رخآلاو ةفصب انومضم نذلا نك

 لبق هيفوت ماعط ىف ابهذ هتفلس لجر هل لاقف ءاطع لأس هنأ جيرج نيا نع ملاس نب ديعس ( انربخأ ) لجؤملا ئم

 رعسلا 5و قوسلا فيك لع دقو فشلا لجأ نمال : لاق هدنع ماعطلا سيلو ليللا لبق بهذلا هيلإ تعفدو لبيللأ

 3 ىدذلا رخأتسملا ءىئتلا ىف الإ ال لاق ناسا فلا ف الإ! كنلكلا حلصي ال هل تلقف جيررج نبا لاق :
 5 ىنعي ( قفا 2ةلالاث ) دعب كلذ نع عجر مث جيرج نبا لاق حبري ال وأ حبري هيلإ قوسلا نزكاشلا
 امهئم دحاو مع ىف سيلو الوأ هلاق ىذلا 3 ىلإ بحأ هللإ 0 هلوقو (قفاثن *لللاث ) الاح تضل

 فرعي ا الجر لحجر عاب ول تب تكأرأ رخآلا نود امهدحأ مع ىف الو اعب دسفب ءىش قوسلا

 ؟ عيبلا دسفي ام اذه ند ءىش ّق ناكأ عئابلا هماعب الو رسل هماعب وأ قىرشلا هماعي الو ةعلس وأ ابقوس

 ىلإ فلس نش (قااتشلالا ) الاح الو ةئيسن امولعم اعد كشفت ماده ند ءىث قر ) قناتثلالاف )

 دحب هتأر دقل ىح هف را دادخلاو الإ اماع معأ امو ( نان لالاف ) دساف علاق داصحخلا وأ دادحلا

 وهت اهنادلب تا وأ لحتلا تلت اذإ امأف لخنلاب ةلع ريغ نمو مرا ىف دحي ل ةدعقلا ىذىف

 دلس وهو لاق نإف « ىنم » نم رفنلا موب ردصلاو زئاج ردصلا ىلإ عيبلاو (لاق) اذه ن 0 ان ردا دع

 لجألا نوكي نأ زوحي الف مولغم ريغ اذه نأل دساف عييبلاف جاحلا عجرب نأ ىلإ وأ جاحلا جرم ىلإ ةكم ريغ

 اهدادحو ةرحش رك هلل الو رو ىلا ةلعلإ هنورحؤيو ريسأ| نولدعي دق مهنأل نوسدألا هثدحم لعف ىلإ

 نوكي اهنإف « اربش رع انثا هللا دنع روبشلا ةدع نإ » لاقف الع هللا اهلعج ىتلا رؤهشلا ىف فلتخم هنأل

 مث اربش ماع ىف عقب انل هللا تقو ىتلا انروهش ىف افلتخم عقيب فيرحلا تكردأ.دقو فير ١

 نومدالا هثدحم اع الو ل>وءزع انر انا تقو ىلا انروهش فلام مف تقولا نوكي الف هدعب رهش ىف دوعب

 ربش ىلإ هفلس ولو (لاق ) اتقو لجو زع هللا هلعج امج هريخأت الو هميدقت ىف دابعال لمع الام ىلإ الإ نوكي الو

 عم الا لخألا زرع لذ 3 امواثم ادحاو: لجألا نوكب قحاذساف ناك اذكر ل 0 مل نإف ا

 الحأ اددحف ايقنلا مث لجأ رب نع "اق رفتو اعادت نإف هيف اعبامت ىذلا امهعضوم نع اههقرفت ليقو عبيبلا دقع

 نادك ردا 0 ليك ىف مثرد ةئام هفلسأ ول كلذكو (لاق ) اعيب اددحمب نأ الإ زج م

 هتعفد نأ نيب امف هكيفوأ لاق نإف دحاو لجأ ال نالجأ 0 اذك رهش ىف هلك رسبتب مل

 هلوأ اذكر هش هيف كلجأ لاق ول كلذكو ادحاو ادح دودحم ريغ الجأ اذه ناك رهشلا سأر ىبهتنم ىلإ ىلإ '

 هسبح نإف اذك ربش ىلإ هفلس ولو ( قنا“ ةلالاو ) ادحاو الجأ نوكي ىتح حلصي الف ادحاو الجأ ىمسيال هرخآو

 لاله ىري نيح لجألاو ارئاج ناك اذك ةنس“نم ناضر ربش ىلإ لاقف فلس اذإو ادساف اعبي ناك اذك هلف

 لاقولو ( قفا 0 اال ) هنم ىضع امو اذكو 2 ناضدهر رهش السنا ىلإ لوقي ى > ادبأ ناضمر رهش

 ىندأ ىف ريظلا تقو لخد اذإف ربظلا ىلإ لاق نإو مويلا كلذ ند رجفلا علطي ىح ل م15 موب كل كعيببأ

 مل مث لجأ ريغ نع اعبابت ولو ( قفا: تالاف ) ادساف الوه ناك اذك رهش بقع ىلإ لاق ولو تاقوألا .

 رجب مل الجأ اددج مث امبماقم نع لجألا لبق اقرفت نإو مزال لجألاف الجأ اددح ىتح امهماقم نع, اقرفتشب '

 عسب ديداجت“الا هاددجب نأ مل قرفتلاب مت اذإف مت نا 2 عييبلا نآلا الوأ' هتردأ اع عسب ديدجتب الا

 (م هس ل؟)



 هس ه8

 ريغ عرذ وأ مولعه ريغ لجأ ىلإ وأ اهدح ىلع ماقيال ةلوهجم تناك اذإو فلساو فلسملا فلتخا نأ ملعلا لهأ دنع

 سأر فلسملا ىلإ در دسف اذإو فلسلا دسف امهءاق» نم قرفتلا لبقو فيلستلا دنع نمثلا فلسملا عفدي مل وأ مولعم

 نأ سأب الو (لاق) فلساا ايف زاج ايف فلس ىتلا ةعلسلاب معلا لهأ اهفرعي ةفص هيلع تعقو ام لكف (لاقإ هلا

 هكاوفلا كلذكو بطرلا هيف نك تقو ىف الجأ طرتشا اذإ رمثلا لخنلا علطي نأ لبق بطرلا ىف لجرلا فلسي

 رمثلاو ماعطلا ىف ةدجلاو ( ىتفا* لالا ) هقح ©20لح اذإ ديدج ماعطيف ةنس ىلإ فلسي كلذكو ةفوصوملا ةليكملا

 فاس امن ءىش ىف طرتشا ولو ( ىف: لالا ) مدقلاب اصقان اقيتع اددج نوكي دق هنأل هطرش نع ىنغتسيال ام“

 ادساف فلسا ناك علساا نم كلذ ريغ وأ قبقر وأ بايث ىف كلذ طرتشا وأ اذك ماعط أدرأ وأ اذك ماعط دوجأ

 ٠ ةءادرلاو ةدوجلا مسا هيلع عقيام لقأب هذخأن انأل ءىدرو دجج ىلع فقويو ادبأ هاندأ الو هدوجأ ىلع فقودال هنأل

 عويبلاو فلسلا ىف لاجألا ىف باب
 لجأو مولع« ليك ىف فلسيلف فلس نم » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو ىلاعت هللا همحر (قفاتلالاف )

 « ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادن اذإ» هؤانث لج هللا لاق كلذكو ةمواعمن وكت نأ الإ لح ال لاجآلا نأ ىلع لدي «مولعم

 ىلاعت هللا نأل مولعم ريغ اذهو ىراصناا ديع الو دادج الو داصح الو ءاطعاا ىلإ عيب حلصي الو ( ىف[: غللاف )

 تقاوم ىه لق ةلهألا نع كنولأس, » ىلاعتو كرابت لاقف مالسإلا لهأل تقو امف هلهألاب تيقاوملا نوكست نأ متح

 لاقو « تامولعم ربشأ جحلا» زعو لج لاقو «نآرقلا هف لزنأ ىذلا ناضمر رهش» هانت لج لاقو « جحلاو سانلل

 لج ةلهألاب ىلاعت هللا دعأف ( قفا لال( ) «تادودعم مايأ ىف هللا اورك ذاو» لاقو «مارحلاربشلا نع كنولأسو»

 ملعأ هللا لعأ ام ريغبف اهريغب لأ نق اهب الإ مالسإلا لهأل اماع لعجب ملو ةلهألا نم مايألا تيقاوم ةلهألابو تيقاوملا

 لوق هفالخو هفالخم دادجلاو داصحلاب ةمالعلا نوكت نأ زئاجلا نم ناكام اذكه اذه نكي مل ولو ( قفاتشلالاف )

 شطعردقب نامدةتيو نارخأتي دادجلاو داصحلا نأ طبحم ملعلاو فلتخم الام ىمسملا لجألاو ىمسم لجأ لجو زع هللا

 رخأتي ناطلسلا ىلإ ءاطعلاو امولعم الإ الجأ رخأتسا اهف هللا لعجم لو اهرحو ةنسلاو ضرألا درب ردقبو ارو ضرألا

 ءريغ ىف اماعو ربش ىف اماع نوكي دقق هب ىلاعت هللا ٍلعأ امو مالسإلا باسح فلاخم ىدنع ىراصنلا حصفو مدقتيو

 اق لجأت نإ ةلوسرو هب هللا رمأ ام فالخ هنأو لويجم هنأل هركف لوهحم رمأ ىلع هانزجأ هيلإ هانزجأ واف

 زيحم ال نيذلا ىراصنلا ةدايشب اننيد ىف انماعأ امتإ انكف امايأ هيف نوسيقي باسح ىلع ىراصنلا لوق الإ هيف زجب لو

 ىنلا دعب دحأ هيف لاقلبف لئاق لاق نإف ( قفا“ لالا ) نيماسملا نه دحأل لالح ريغ اندنع اذهو ءىث ىلع مهتداهش

 لجر هبف ىور دقو سايقااو ةنسااو باتكلا لئالد نم تفصو اه عم ءىث ىلإ جاتحم ام انلق ؟ ملسو هيلع هللا ع

 هنأ سابع نبا نع ةمركع نع ىرزجلا يركلا دبع نع ةنييع نب نايفس ( انربخأ ) ائيش تبثلا لك هثيدح تبثيال

 نع لثس ءاطع نأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس ( انربخأ ) سايدلا ىلإ الو ردنألا ىلإ الو ءاطعلا ىلإ اوعدبت ال لاق

 نالجأ ناذهو مولع. لجأ ىلإ الإ ال لاق فلس لباق ىف كماعطف ماعطلا ىلع تلجأ نإف اماعط عاب لجر

 ىلإ وأ دادجلا ىلإ وأ ءاطعلا ىلإ رانيد ةثاع ادبع لجر عاب ولو ( ىف: لالا ) هءاعط هيفوب امهأ ىلإ ىردي ال
 ةدساف تدقعنا ةقفصلا نأل هل كلذ نكي مل نمثلا ليجعتو طرشلا لاطبإ ىرتشملا دارأ ولو ادساف ناك داصحلا

 نإف ةفصب نومضم عب فلسلاف ( قفا“ هلال ) اهريغ عب ديدجتب الإ ةدساف ةلمج حالصإ امل الو هل نوك الف

 . هححصم ها « ررحو ء طقن نودب ءابضعب ىفو , لوصألا ضعبب اذك . هقح لح اذإ :  هلوق(١)
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 ادع ْنم ايش نأل'سيل عامجإلاو ةنسااو نآرقا نم تبتك ام دعب' راثآلا نم تيتك امو ( قئانتلالا )
 اهم هللأ عطق لا ىه لب انيهوي عم ظفحم لو اهفلاح ول الو ةوق ٍلسو هلع هللا ىلص لأ لوسر هين ديزي

 ولو هلوقل ممول 0 1م ضعب اك نإف اننتك ام 6 3 داشرإ ىف باوثلا انو>ر انكلو ردعغاا

 اوجاتحا امو ٍِلسو هياع هللا ىلص هيبن ةنس مث لجو زع هللا باتكب ءانغتسالا ىف .انلثم اوناكل ةلفغلا مهنع تحنت

 نأ فلشلا قام نيك أ نأل فلسلا ىف زئاجا وه'قتاثا لوقب .نأ لإ نيذلا ف ,نهرلا كو 0 كل 0

 ناك لجأ ىلإ ةفصب ماعطلا عيب ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زاجأ اذإف ( قفا“ ةلالاف ) انوهضم انيد ناوكل نأ

 ةيحاص ىلع انومضم ةفص رك نأ الإ قعم عسيبلا ّق سيل هنأل زوحأ الاح ةفص ماعطلا 2 لعأ ىلاعت لاو ل

 ىف هل عماجم وهو زررغلا ىنعم نم جرخأ لجتألاو , ارخؤم هنم لجغأ الجعم ناكوإ الجم ناض ارح ؤُم ؛نمضاذإف

 : ةفص هعئاب ىلع هل نومضم هنأ

 نأل فلس ام نمت فلسملا عفدب نأ ءالاصخ عمج ق> فلسلا عاج رو ىلاعت هللا هحر ( قفا ةلالاف )

 مسا عقي الو ىطعي الو عيابيل لقي مو طعيلف لاق امإ « فلسيلف فلس نم » سو هيلع هللا لص يتلا لوق ىف
 د داك ل مف هفلسإ نأ هيلع طريش نأو هفلس نه قرافي نأ لبق هنلشاامةيطعب ند فيلستلا

 الف هيلع ناطرتشيف هيرب لايكم وأ هايإ هيرب نايم امَأف . ةماعلا دنع فورعم نازيموب لاكمو نو 1 ف

 افورعم ناك اذإ ال وأ ناطلسلا هلطبأ دق الايكم ناك ىلاس الو« هردقام معي مل كد وأ هيف افلت>اول امهعأل كاذو 1 ش

 ةطنح ناك نإف فورعم رمتلا نم فنص وأ بينج وأ ةوك وأ ىدرب وأ ىناحيص رع لاق ارك نك َنإو

 سيطن وأ ءارمح لاق ةرذ ناك نإو افوصوم ةطنحلا نم افنص وأ ةلصوم وأ ةيرصم وأةيناسيم وأ ةيماش لاق

 دحاو لك ىف لاقو هتفص ىمسه فلتم ناك نإو اذك دلب ريعش نم لاق اريعش ناك نإو فورعم اهنم فنص وأ امهوأ

 الاج ناك لجأ هل نكي مل نإو لجأ فلس امل ناك نإ امولعم الجأ ىمسو اطسو وأ ائيدر وأ ادبج اذه نم

 لاق اتيقر هف فلسام 07 نإو ( قئانثلالاف ) هيف هضبقي ىذلا عضوملا طرتشيإ نأ بحأو ( قنانتلالا (

 تللذكو بوبعلا نم ىقن لاقو ىحسأ وأ رفصأ وأ وه دوسأو هتبشب هفصو'وأ محن وأ سا 0000

 ةرقشلاو ةراو ىكلا الإ لوقي نأ ءاشي نأ الإ بوعلا نه ةءاربو نولو نسو ةفصب قيقراا نم هاوس اه

 طيس ,بورعلا نم ىقت كدوم حث نالف ب من نماسبا لاقارش اكمل ا ةدشو

 امتءاربو اهءاسنأو اهنانسأو اهناولأو امسذحو اهجاتنب م باودلا اذكهو لزاب وأ ىعابر نيبنجلا رفجم رمحأ قلخلا

 نم عرذو دلب جسنو نطق وأ ناتك نم سذجلاب بايثلا ّفصيو (لاق) هنم عئابلا أربتي ابيع ىمس نأ الإ بوبعلا نم
 فضي نأوقيتعالوديدج ريغ وأ ديدج وأ هلكماعطلا نمقتعو طسو وأ ةءادر وأ ةدوجو ةقدو ةناتسو |

 وأ اثينأ وأ اركذ ديدلا فضيو رمحأ وأ اهبش وأ ضيبأ هفصي ساحناا اذكهو ( لاق ) حصأ ىهسم ماع داصحم كلذ

 ةمواعم نوكت ةفصب هيف فلس ام فصوب نأ اذه نم فلسلا هيف زوجي م لقأو (لاق) صاصرلاو هل ناك نإ سنحت

 3 ريصقللا : ةلمبملا لادلا حقو 5 ميلا مضب : ندوملاو نقاسلا ةقد ةمجحعملا نيشلاب شخلاو : هلوق () 9

 : هليفسللا ةقك سوماقلا ق 51 امهعساو :٠ مافلا حتفو مجلا نوكشو ميما 0 : نيبنجلا رفجم و
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 مليادت اذإ اونمآ نيذلا اهعأاي » لاق مث هيف نذأو ؟ كى لاب دنلإ هلح أ ذك نسم لجأ ىلإ نؤحضملا :١ بلتفلا

 ةلع اساق نيد لك قى هب انلق فلسلا .ىق سابع نبأ لاق اك ناك نإو ( قفاختلالاف )6 قش لخأ ىلإ نك

 هنآل هتءاع رعلا لهأ هف فلتخم الامو 0 ملسو هيلع هللا ىلص --- هد ف ا كملشلا و ١ ءانعت قا هن

 000 ل ا ا ا للا
 ١ - )ا 0

 ارارم نايفس نم تفصو 6 هتظفح ( قفا ”لالاف ) « مولعم لجأو مولعم نزوو مواعم ليك ىف فلسيلق

 0دحا ) داس لجأ كل لحألا ىف لاقو تلك اه لاق هنأ نائف نع هقدصأ نم ىنربخأو ) قفانعلاإلاف )

 قرولا 53 فاسلاب ىرت ال لوقي اههنع هللا ىضر سابع نبا عمس هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع حاس نبا

 هزي ناك رم نبا نأ رانيد نب ورمت نع جيرج نبا نع حلاس نب ديعس انربخأ ( قناتثلالا ) ادقن قرولا ىف

 مولعم رعسب فوصوم ماعط ىف لجرلا فلس 1 يان اللوق ناك دنأ عفان نع كلام انربخأ ( ىفا:ةلالاف )

 فللسلا ىف نهرلا نع 0 0 0

 0 اقفال مسلاو ( قنانتلإلا ( هريغو كاد أ ىرت ل نآك هنأ ناخد ا ور

 ىلاعتو كرابت هرمأ لقأف'نهرلاب هؤانث لج هللا رءأ دقو عوببلا نم عيب هنأل لياو نهرلاب هيف سأب ال لوقأ
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 ناك هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نب درغس انربخأ ( قفا:ةلللاف ) عوببلا نم عيب مسلاف هل ةحابإ نوكي نأ

 قئثوتيو ليخلاو نهرلا عمجو ( قفا:_ةلالاف ) اليمح وأ انهر هيف ذخاي ءىش ىف لجرلا فلسي نأ اساب ىري ال

 هلع الإ ل هلأ لوسر نأ هببأ نع دمحم نب رفعج نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس ( انربخأ ) هقح هيلع ردق ام

 نع دمحم نب مهاربإ انريخأ ( قناتتلإلا ) رفظ ىنب نم ل ىدوملا محشل ثلا نال لع عند نهر ملسو

 هلصأ هدنع سيل لجأ ىلإ اًئيش لجرلا عيبي نأ اسأب ىري ال ناك هنأ رمع 1 ديعس نب ىح

 ىف ( قئاتلالاف ) هلثم رمع نبا نع رمع نبا ىلوم عفان نع جيرج نا نع ملاس نب ديعس انربخأ ( لاق )

 ناك اَذِإ فلسي نأ زاجأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ابنم « لئالد 5 نكس هلال وسرد

 لجأ ىلإ وأ مولعم لجأو مولعم نزوو لاقو ٠ ةفصلا مولعمو ليكلا مولعم لمتحيو امولعم الك هنف فلس ام

 ىمسي نأ ىمس اذإو مواعم لك ىف فلس نأ لك ىف فاسأ اذإ مولع. نزوو هلوق نأ ىلع كلذ لدف .مولعب

 فلسلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر زاجأ اذإو 4 ةولعت نو قاتفلس نأ نو قف فلج ١ اذإو ..« :امواعم ذاك

 افلس بطراا"ىف نوكب نأ زاجأ دقو « ابطر نوكي دق رمتلاو هلك مولعم لجأو نزوو ليكي نيتنسلا رمتلا_ ىف

 نوكي دق فلسلاو .( لاق ) هنيح ريغ ىف اهضعب ناك نيتنس فلس اذإ هنأل هيف ببطي ىذلا هنيح ريغ ىف انومضف

 فلسلا ىف نذأو هدنع سيل ام عيب نع امكح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبن اماف عئابلا دنع سيل ام عس

 نكي مل اذإ هدنع؛شنل ام عبن نع امكح ىهنامنإ هنأ انمعو « هب رمأ امع ىبني ال هنأ ىلع ائللدتسا

 امهف لحم ال هنأ ىف نايعألا عبو تافصلا عبب وهو فلسلا عمتمو ( لاق ) نايعألا عب كلذو « هيلع

 نزو وأ ليكب مولعم الإ فلسلا ىف لح الو هبحاص هآر امف لح فازجلا نأ ىف ناقرتفنو: “ هنع
 ىهنم 22

 هنع تظفح معا لهأ نم دحأ دنع هف فالتخا الام لجألاو ةفصلاب فلسلاو ( قا لاز ) ةفص وأ



 تك

 قحلا عطمتم عض وم. ىف هنم تبلط ىتم ةدايشلا 1 نع فلختلا هعسإ الف دهاعم وأ ملسا اقح لع وأ كيش نأ

 عض نم مزل قح لك ىف ةدابشلا بحأو « تفصو اك هريغ وأ فاس نيد لك ىف لوقلاو ( قفا: ةلالاف )

 هلو للملف » لجو زع هللا لوق ىف ( ىتفإ: لالا ) لوقعلا ريغت نم هريغو تفصو امل بقعتملا فارظن هريغو

 لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ »ىملاعت هللا لوقو ( ىف“ _ةلزلاف ) رجلا باتكىفعوضوموهو رجحلا تيبثتىلعةلالد «لدعلاب

 ىعفاشلا ( انريخأ ) فلسلا ىف هنأ ىلإ سابع نبا هف/|بهذ دقو «ةصاخ فلسلا لمتحو ند لك لدخع 027

 نأ دبشأ : لاق امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا نع جرعألا ناسح ىنأ نع ةداتق نع بويأ نع نايفس انربخأ لاق

 علسلا ىقلن -_-

 لوسر نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ)

 ةعاسلا بحاصف ىتلت نف ثيدحلا اذه ىف تعمس دقو ( ىفا:_ةلالاو ) « علسلا اوقلت ال » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا

 عيبلاف اهارتشاف ةعلسلا قلت اذإ لجرلا نأ ىلع ليلد اذه ىنف اتباث ناك نإ ذخأن اذهب و قوسلا مدقي نأ دعب رابخلاب

 عضوم ىلإ ريص نأ لبق ىودبلا نم ىرتشي نيح اهقلت نأل رابخلا قوسلا مدقي نأ دعب ةعلسلا بحاصل .نأ ريغ زئاج

 هدرو عببلا ذافنإ نيب رايخلاب وهف قوسلا ةعلسلا بحاص مدق 0 نم صقنلا دجوي هل رورغلا نم نيمواسملا

 . رورغملا ال راغلا وه هنأل قلتملل رابخالو

 مجارتلا ىف سيلو كارشإلاو ةيلوتلاو ةحارملا باب

 : صوصن كلذ ىفو عيبلا ىف قاطت ىتلا .ظافلألاب بابلا اذه مجرت نم مهنمو

 ىث ىلع ةحنارم ابوث لجرلا عاب اذإو « نييقارعلا فالتخا نم اهحالص ودبس نأ لبقرامثلا باب ىف ( اهنف )

 ناكولو بوثلاعاب دق هنألزئاج عيبلا لوقيناك ةفينح ابأ نإف ةحيارملاف هيلع ناخ دق عئابلادجو مثبوثلا ىرتشملا عابف
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 ايتصحو ةنايخلا كلت هنع طخم :لوقي ىليل ىلأن با ناكو ائيش هطخمالو ءاش نإ دقنام ذحألو هدرب نأ هلاك دنع بردا

 عئابلا دجو مث هعابو ةحعار٠ ابوث لجرلانملجرلا عاتبا اذإو ( ىتفا._:لالاو ) فسوي ابأ ىنعي « ذخأي هبو حبرلانم
 بوثلا ناكنإو هب هيلع عجريو حبرلا نم اهتصحم ةنايخلا هنع طخ لبق دقف نمثلاىف هناخ دق ةحمارم هعاب ىدلالوألا

 عسببلا نأ اتئاف ناك اذإ ةميقلاب هلعجنو ًااق ناك اذإ هدري نأو عببلا داسفإ نم انعنم امنإو هدري نأ هل نكي مل امئاق

 عبيبلا هيف زوحي امم اذه هبشي ام لئاق لاق نإف امهنم نئاخلا ىلع مرحي ىلع دقعنا امنإو اعم امبملع مرحم ىلع دقغني مل

 ةنايخلا نم ذحأ ام ناك ا هيلع امرحم سيلدتلا نوكيف بيعلا لجرال لجرلا سيلدت لق .؟ راغ هيف عئابلاو لاحم

 هل ئىمم ىذلا نمثلاب هذخأ ىف رانا ىرتشملل لبقو هنف رابخلا عئابلل نوكي الو هف ادساف عيبلا نوكي الو امرخم

 دنع لوهجم نم ىلإ دري هنألعيبلا دسف ىرتشملا ضري ملف هريغ دجو اذإف ىمسم نمثب الإ دقعني مل هنأل عببلا منسف وأ

 يا

 عويبلا هب لح امي لحم عوببلا نم عبب ةيلوتلاو ةكرشلا ف ( قفانتلالا ) رابخلا ىف ةنسلا باب ىف اهنمو

 مارح وهف امارح عسيبلا ناك ثحو لالح وبف الالح عسييلا ناك ثيحف عويبلا هب مرحب امي: مرجنو

 املاح ىلإ عوجرلاو امهنيب عببلا ةدقع لاطبإ اهمأل ضبقلا لبق إب, سأب الف عب خسف هلاقإلاو ( قفانتلالاف )

 . :اعيابتي نأ لبق



 يح

 مهنع أزجأ هب ماق ممأو مثألا نه نوجرخم مهارأ ال ىلاك لب اواي نأ تنفخ كادكللا ؟نمء رح نما الك

 ءادبشلا بأي الو » هركذ لج للا لوقو (قيفاْةلالاف ) معأ ىلاعت لاو هب هناعم هبشأ اذهو ( قف|نتلللاف )

 ىلع 3 5-- هي هةر ملا 4 ع : 3 - ل 9 ر ِ | 15 ]1 لس ) لاقل ل0 "يرش ادهش 01 ك1 2 ن1: تفصو ام لمت 0١ اعد اًنااذا

 نم كرت نإو ملام ند مثريغ او>رخآ اودهش اذإف ةدابشال ةيافنخلا هيف نم مهنم دبش نأ قحلا رضح نم .٠ 3 7 5 ءع ا ا لا ا -0- - . 3 5 - .

 هتدابش تقيس ند 0 لاق » عأ ىل اعت ا هب هناعم هشأ ادهو هق كشأ الل لب جر تَنِح ةداهشلا رصح

 سيل كلذ نأل ءاش نيعيابتملا ىأ عبي نأ نع هيف اعيابت ىذلا امهماق» نع ناقرفتي ام دعب الو اعبابتي لبق نيلجرح
 تفصو امل «اقرفتي ملام ر راخلاب ناعبابتملا » ملسو هيلع هللا ىل د ىن | ثيدحقفاوي اذهو هنع ىبننف هريغ عسب ىلع عيب

 نإف دسف.ال مزال عيبلاو هق ثيدحلاب املاع ناك اذإ ىدع دقذ لاخلا هده ىف هيخأ ع ىلع الحر لدحر عاب اذإف

 دسفي كلذ ناك له دسفي عيبلا ناك ول تيأرأ هسفن ثيدحلا ةلالدب لبق ؟ هنع ىهن دقو دسفي ال افك : ليات

 ناك ول هنأل لوألا عفني ناك لب ؟ لوألا هب كرتف رخآلا عيبلا ذخاي نأ ىرتشمال نكي مل اذإ ائيش لوألا عئابلا ىلع

 نع ناعيابتملا قرفتي مل اذإ ؟ لوألا عيبلا ناك نإ تيأر وأ هيف ىرتشال بغرأ ناك هيلع هعاب عبب لك ىلع دسفي

 لجر عاب مث اقرفت ول تيأرأ لوألا عيبلا رضي رخآلا عدلا ناك اقرفت ول هموزلك مالكلاب امزال امهماق»
 000 ا اترسا دق هلل لجو دعب نأ رخألا عئابلا ىلع مرحب وأ اثم لوألا رمغي له عببلا كلذ ىلع الجر

 ريغف اق 0 نأ لقو نالحرلا عيابت اذإ لحرلا ع قع عيبلا نكت ىهش امإ هنأ ىلع لدي اذهو هرضيال اده

 . الف لاخلا كلذ

 : ىدابلل رضاحلا عيب
 هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر ره نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عبيرلا انربخأ )

 ريب زلا ىفأ نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) «دابل ريضاح عيبدال لاق» ملسو هيلع هللا ىلص

 « ضب نه مهضعب هللا قزري سانلا اوعد دابل رضضاح عبي ال » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج نع

 نومدقي ةيدابلا لهأ نأ الإ هنع ىبن مل لعأ هاو ىنع٠ نايب دابل رضاح عب نع ىبنلا ف سيلو ( قفان لالا )

 مهعلس نورتثملا صخري نأ ن٠ ىندأ نوكف ماقملا ىلقثتتسهو هب اومدق ام ىلإ سانلا ةجاحلو قاوسألاب نيلهاج

 ىلع هلقث مهلع لقثي ءىث ماقألا ىف ةيرقلا لهأ ىلع نكي ملف ىنعملا اذه بهذ عيبلا محل ةيرقلا لهأ ىلوت اذإف

 مهعلس نم سانلا عيب ام ىلإ سائلا ةجاح عضومل ةرغا مهف نكت ملو مبعلس ممل نوصخريف ةيداباا لهأ

 لهأ نم ىرتشملا قزر نم ىجري ام عطمتل اببس نوكي الث  ملعأ هللاو  اوهنف مل اهوصخريف قاوسألاب الو

 ريغ مزال عبلاو ثيدحلا لع اذإ صاع وهف دابل عاب ريضضاح ىأف مهنم هصاخرإ نه تفصو امل ةيدابلا

 ىلع ررضلا الإ ىدابلل رضاحلا عب ىف نكي مل اخوسفم نوكي ناكول عييبلا لل سفن تيدا" ةلالدن خوسفم

 ىرخأو امل ادسك نوكيف ابعي هلثم داب وأ وه ىلإ ىت> هريغ عس اف زوجم الو هتعاس سحب نأ نم ىدابلا

 انهه نكي مف لق رخآلا ىدابلا ةرغو عيبلا در نم كوألا مالا 5 011 كرار هنم :هيرتشم قررت كَل

 ريغ زئاج ىدانل رضاحلا عب ل نم تاق ام الإ لعأ لاو -هبق زج مف ضع نه سانلا .ضعب قزر». نأ عن ىنعم

 - . هنع ىهثم رضاحلاو دودرم



 هنأ معزأ نأ ريغ نم دكرت بحأ مل ارمأو امزح كرت دقذ هكرت نمو اداشرإ هيلإ هللا مهبدن ام رايتخا هللا نيد ع 5 27 ل : ا
 6هللا هلع اك بتكم .نأ ثتاك بأي الو )لجو زع هللا لاق“ ( ىف[ لا ) هذه ةنآلا نما تفصو امب هيلع مرح
 ناتكاى .اننصو اك نوكي نأ لمتعو ء اضاع ناك كرات كرت نإفأ تاكشل د نم لع اح ناكل 1 -

 قح اك مهنع أزجأ دحاو هب ماق اذإف نيلجر نيب قح باتك اولطعي ال نأ باتكلا نم رضح نم ىلع معلا عاج

 كرت ولو « مثألا نم اهنع فلخت نم كلذ جرخأ اهفكي نم اهب مق اذإف اهونفديو زئانجلا ىلع اليس نأ ل
 مجرتم ىمو . علسلا قلتو ىدابلل رضاحلا عيبو هخخأ عبي ىلع لجرلا عبو شجنلاك ىهانملاب قلعت ام اهتموا
 . ايف اع اهرك ذنف ثيدحلا فالتخا ىف الع

 شجنلا عيب
 هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 بابش نبا نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) شجناا عبي نع ىهم سو هيلع هللا لص

 انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) « اوشجانتال » لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ةريره ىبأ نع بيسملا نبا نع

 نأ شجنلاو هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) هلثم ةربره ىبأ نع نيريس نبا نع بويأ نع نايفس انرب>أ لاق ىعفاشلا
 مل ول نوطعي اوناك ام رثك أ اهم نوطعبف ماوسلا هب ىدتقيل ءارسشلا ديربال وهو ,ىشلا" ابن ىظعف ةعلشلا لح

 هريغ شجن دقو ىرتشا نمو سو هيلع هللا "ىلص ىنلا ىهنب املاع ناك نإ نشجنلاب صاع وبف شحن نف هموس اوعمس

 شحن لجر ةيصعم هدسفيال زئاج عيبلا نأل هيلع شجنبال ن» مزلي اك ءارمثلا همزل هرمأ ريغ وأ ةعلتملا تحط 1

 لعق نإ عيبلا دسفي الف ةعلسلا 0 .دغ نثجانلا نأل. + ةعلسلا بحاص رمأب ناك ولو شيلا 2 2 0

 هنم ةيصعم شجنلاب ةعلسلا بحاص رمأو امهريغ لعفب نيعيابتملا ىلع دسفي الف نيسابتملا ريغ وهو هنع ىهت ام شحانلا ١

 نحيف نوكي نأ زوجم دقو عيبلا زاجف سو هلع هللا ىلص ىنلا دبع ىلع ديرب نميف عنم دقو ةيضعم شجانلا نمو

 . ءارشلا ديربال داز

 هيبخأ عيب ىلع لجرلا عيب

 هللا لوسر نأ امهنع هلا ىضر رمع نبا نع عفان نع كلام اَنَريَحَأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخآ )

 نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) «ضعب عب ىلع جضعب عيدبال » لاق لسو هيلع هللا ىلص

 عيبي الو » لاق مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ٍبيسملا نبا نع ىرهزلا نع ةنيبع

 جرعألا نع دانزلا ىنأ نع نايفسو كالام ان ربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيدرلا انرب>أ ) «هيخأ عب ىلع لجرلا

 انربخأ لاق ('عبيرلا انربخأ ) « ضعب عبب ىلع مضعب عيدبال» لاق ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ ةريره ىنأ نع

 لاق ٍلسو هيلع نإ لى الا نأ ةريره ىنأ نع نيريس نبا نع ٍتويأ نع ةنيبع نب. نايف اًنرخ] لاك دا

 اقرفتي ملف ةعلس ل اجر نم ىرتشا اذإ لخرلا يف حلا اذهف ( قنانخلالا ) « هيخأ عب ىلع لجرلا عيبي الو»

 ىرتشا ىتلا ةعاسلا درب هلعل هنأل الوأ ىرتشا ىتلا ةعلسلا هبشت ةعاس ىرتشملا عيب نأ هيف اعيابت ىذلا امبماقم نع

 عئابلا ىلع دسفأ دق رخآلا عئابلا نوكيف اقرفتي ملام رابخلا نيعيابتملل لعج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نألو الوأ

 - ىبنأالو 2 قنايةلالاؤ ) هعب عاتبلاو عئابلا ىلع دسفيف « عيبلا ضقن رات ريخألا عئابلا لعل مث « هعبب لوألا
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 ا

 دوهداو باتكلا بحأو (لاق ) نهرلاو دوهشلاو كاكا عدبف اضعب مهضعب 0 نأل ةحابإ « هتنامأ نكؤا

 عئابلا قح فرعي الف امهدحأ وأ ناتومي دقف نينيمأ اناك نإ امهنأ كلذو ىرتشملاو عئابلل رظنو هللا نم داشرإ هنأل

 ىرتشللا لقع ريغتي دقو « هدري مل رمأ ىف ىرتشملا ىلع ةعابتلا نوكتو هقح هتثرو وأ عئابلا ىلع فلتيف ىرتشملا ىلع

 ىعدبف عئابلا كلذ ثتيصت و مع ال ثيح نم لظلا ىف لخديف رقي الف عسا طلغي دقو "1 عئابلاو اذه نزكم

 لهأل ىغنا تفصو ام هلخدب نكي لو امهتثرو نعو امهنع اذه اعطاق ةداهشلاو قكاكشلا نروكمر هل لك

 نإف ؟ حلص ىف دساف عيبلا نأ تمعز اذإ تيأرأ ةفينح ىلأ لوق لاق نمل لاقيو رخآلا نود هحلصي نأ امهدحأل ح

 بر لاق نإف « عئاب ةعاسلا برو رتشم اذه امنإو ايرتشم اعئاب نوكي نأ اذبف هل ليق هطرش اذه لاطبإب حلص لاق

 ان نأ معزا نضانتم كلاوعت لك 1 الا ا لبف هل لبق عئاب ةعلسلا

 / 0-1 هعبدإ نأ ريغ نم اعب ريصل عب هيف هيف رصي مل مك هنكح ادساف

 هب معلا مدعو عيبلاب م الا 1 مر ا ا د نالت راغلا عيب ىفو
 نم ةبرجأ ةرمئع وأ ةموسقم ريغ راد نم ةرسكم عارذ ةئام لج رلا ىرتشا اذإو للا همحر ( قنانشلالث )

 نم وه كك ىرتشا ام مل اعبال هنأل ء زو الو لطاب عيبلا هلك كلذ ىف لو#ي ناك ةفنح ابأ نإف ةموسقم ريغ ضرأ

 | ا هبو عيبا ىف زااج و وه لوقب ىيل ىنأ نبا ناكو ؟ َضرألاَو رادلا نم هعضوم نيأو ضرألا نم وه كو.رادلا

 تصقن امب عجر ءاش نإو اهدر ءاش نإ رابخلاب ىرتشملاف عارذ ةئام نوكت ال رادلا تناك نإو ء فسوي ابأ ىنعي
 ةرشثع وأ اعبر وأ اثل* رادلا ن م لجرلا ىرتشا اذإو هللا همحر ( قفا: ثلالاف ) ىلإ ىبأ نبا لوق ىف عئابلا ىلع رادلا

 ىركشإ ول اذكهو ( قفا غلالاو ) ىرتشا ام ردقب اهب كيرش وهو زئاج عيبلاف اهعيمج نم مهس ةئام نم مهسأ

 لطاب عيبلاف رادلا عرذأ م لو ةدودحم راد نم عارذ ةئام ىرتشا ولو ةبشخ فصن وأ بوث فصن وأ دبع فصن
 فقوردب نوح الو دود ريغ ًائيش ىرتشا دق نوكي لقأ.وأ اعبر وأ اثلث وأ افصن نوكت دق ةئاملا نأ لبق نم

 مهس اهنم اذه نأ لبق نم ازئاج ناك عاّرذ ةئام اهنم ىرتشا مث رادلا عيمج عرذ ىمس ولو هزيجنف رادلا نم هردق ك

 تئش رادلا ىأ نم اهذخآ عارذ ةئام كنم ىرتشأ لاق ولو اهنم مهسأ نم امبس هئارمش لثم اذهو اهعيجج نم مولعم
 . |ادساف عييبلا ناك

 نيعباشملا فالتخاب قلعت. ام ابنمو

 01 1١ دولا : ىرعشملا لاقو « رابخلاب انأو كتسب عئابلا لاف ناعيابتما فلتخا اذإو للا همحر ( قفا لالا )
 ع حالا هلو ىرتشملا لوق لوقلال وق. ىلآ ىنأ نبا ناكو ؛ هنيمب عئابلا لوقلوقا لوقي ناك ةفنح ابأ نإف رابخ كل

 ىلع كتعب عئابلا لاقف « افلتخا مث عييبلا دعب اقرفتو ادبع نالحرلا عسبيابت اذإو هللا ةمكر ( قفا: االاث ) فسوي نأ

 عئابلل نوكي وأ عيبلا خسف ىف رايخلاب ىرتشلا ناكو افلاحم ارابخخ طرتشت ملو ىنتعب ىرتشملا لاقو اثالث رابخلاب ىنأ
 م نأ اذه ءاعداب هضقنو نمثلاب امهفالتحاب عسيبلا ن ضقنن نحن نمثلا ىف امهفالتخاك ملعأ هللاو  اذهو ؟؛ ؛ راخلا

 . اذكه هيف لولا ناك رابخلا ىرتشملا ىعدا ول كلذكو رابخم الإ عيبلاب رقي مل هنأو رابخلا هل

 تاع دق ىأ )» كلذك عئابلاو ) هردقت « فودحم رخاو أدتم» هلعلو ؛ لصالاب اذك « عئابلاو م : هلوق )١(

 . ةححصم ظهأ ؛ لمأتف « « كلذ ريغ لمتحمو . اذه نوكيف ؛ هلقع ربغتز وأ



 هو

 ل هك اف مسمع لخأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ نيذلا اهعأ اي ىلاعت هللا لاق هللا همحر ( قفا: ةلالاف)

 نإ داهشإلاف صخر مث باتكلاب لجو زع هللارمأ اماف ( ىف: ل](:) «هبر هللاقتبلو_هلوقىلإ_لدعلاب بتاك سني

 «ةضوم#ةم ناهرف » هؤانث لل هللا لاق اماف ةلالد ثنرك نك اًضرف قرع لا لمتحا اتاك اودحب حلو رفس لع اوراكل

 هللا ناك لد «هبرز جد هللا قَدلَو هكا َنِعد وا ىذلا دٌؤِلف اضعب عب 0 نإف» لاق من 2 ةداهشلاو باتكلا ربغ نهرلاو

 ىذلا دؤيلف اضعب يضعبنمأ نإف» هلوقنأل مهماع اضرف ال اداشرإ نهرلامث دوهسشلا مث باتكلاب هرمأنأىلعلجو زع

 لجرل ناك اذإو هللا همحر ( ىتف|- لالا ) نمثلا ريغ نيددلا وأ لح ىذلا نمثلا ىف راظنإلا اذه بيقع ركذو

 ىئذلا رخآلا'لجألا ىلإ هو ,زئاج هريخأت لوقي ناك قه ايأ نإف لأ لا ه1 15 5 عبي نم لاما لل 17

 امهنيب حلصلا هجو ىلع كلذ نوكي نأ الإ كلذ ىف عجري نأ هل : لوقي ىليل ىنأ نبأ ناكو « َدْحَأِب هبو هنع هرخآ

 هرظنأف ناكام هجو ىأوأ عبب نموأ فلس نم لاح لام لجرلا ىلع لجرلل ناك اذإو هلل هحر ( قفانتلالاف )

 هكلم نم ءىثث جارخإب تسيل اهنأ كلذو ءاش ىتم ةرظنلاف عجري نأ هل ناك ددملانم ةدم ىف لاملاب لاملا بحاص

 الو ضوعلا دزيو هدشفب وأ هنم ءدخ اتا ىذلا ضوعإ كنإ هك له [س 212 - ايش الو « نيدلا هيلع ىذلا ىلإ

 ىوعد هب ايعادتي وأ ةرظنب هريغ اعبب هنالعجبف متاق عيبلاو عيبلا ىف اخسافتي نأ الإ عيبلا نيبو فلسلا نيب قرف

 ا لوق ( ىلاعت هللا هديأ مالسالا خييش انخيش لاق ) هاثدحأ ىذلا عيبلا امهمزلبف لجأ ىلإ اقتأتسم اعد هناريصنف

 فتأتسملا ىناثلا ا عيبلا اخسافتي مل نإو البق ىتلا ةروصلا ىبف عببلا ىف خسافتلا عم ناك نإ ؛هرخآىلإ هب ايعادتيوأ

 ءمالا لإ احر ىنجألا عم امهدحأ نب وأ نييعادتملا ناب ىرج حلصلا ناك ءاوس « لطاب لجأ ىلإ

 دب ىف فلتام نامضو لورحي لحأ 0! عسيبلاب قلعتب صن نايقارعلا فالتخا نم بعلا ىف فالتخالا ىفو

 ةفينح ايأ نإف ءاطعاا ىلإ اعس لحرلا لجرلا عاب اذإو هللا همحر ( قفانشلللاف ) ادساف اعب عيبملا نم ىرتشملا

 ىلإ عيب لك ىف املوق كلذكو لاح لاملاو زئاج عيبلا لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو , دساف كلذ ىف عببلا لوقي ناك

 « بيعلا هصمنام درو هدر بيع هب ثدح نإو « ةفينح ىنأ لوق ىف ةميقلا هيلعف ىرتشملا هكلهتسا نإف « فرعبال لجأ

 هبو ةفينح ىبأ لوق ىف هلك اذه ىف هل كلذ زاح لاملا كل دقنأ انأو لجألا ديرأ ال ىرتشملا لاقف هنبعب امئاق ناك نإو

 لجو زع هللا نأ لبق نم دساف عيبلاف ءاطعلاىلإ اعبب لجرلا لجرلا عاب اذإو ( قفاه .ةةلالاُف ) فسوي ابأأ ىنعي « ْدْحَأ

 لق ةلهألا نع كنولئسي » لوقي هنإف لجو زع هللا ىمس ىتلا ةلهألاب تقولا ىمملاو ىمسم لجأ ىلإ نبدلاب نذأ

 مايأ ىف » لوقي هنإف تامولعملا مايألا نم اهانعم ىف ناكامو تقاوملا ةفورعم ةلهألاو « جحلاو سانلل تيقاوم ىه

 را و تاع امف طق نك ل ءاطعلاو ر 6 الو مدقتيال ىذلا اذهلكو« نيلماك نيلوحلوقي هنإف نينسلاو «تامولعم

 ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ( هللا همحر ) ىمفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انريخأ ) رخأتيو مدقتي الإ ادنأ نك نأ

 اذهو ( قفا: ةلالاؤ ) ريصع'ا ىلإالو رذب ىلإ الو ءاطعلا ىلإ اوعيابتال لاقسابع نبا نع ةمركعنع مركتلا دع نع

 تكله اذإف ( ىف( غم ) دساف هف عيبلاف مولعم ريغ لجأ ىلإ عب لكو « رخأتيو مدقتي اذه نأل لاق اك هلك

 « بيعلا اهصقن امو اهدر هيدب ىف تصمت نإو ةميقلا در ىرتشملا ىدب ىف مولعم ريغ لجأ ىلإ تعّتبا تلا ةعلسلا

 تحنكي مل ادساف عيبلا دقعنا اذإ هل كلذ نكي مل لجألاب ءارسلا لطبأو لاح نمث ةعلسلاب ىضرأ انأ ىرتشملا لاق نإف

 نيا



 كارا

 ع الان نم عنم دححف مثو 0 ولو هنم عنممال اكرات ناك نإو هب مثأي ىذلا مظلا نم عنمف هي ع ةنيملا تماق

 | 1 عاود رادع عاش عيتنانالكو ل اكو ول امهذحأ وأ امهتأ ىرت الا وأ ءامعدخ امهتثرو كلذكو ةنيبلاب كلذ

 ىطعأ لوأ امهعأ تا انة تناك ولو عئابلا لوقب نييرتشملا نه لوألا طع . ل ؟ لوأ نيعبلا ىأ فرعي لو رخآ

 ريخلا سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر رمأ مث زعو لج لا رمأ لكو قوقحلا تبثتو ملاظتلا عطق ببس ةداهشلاف لوألا

 ملعأ هللاو هبشي ىذلا نإف ؟ ةلالدلا مأ ةداهشلاب متحلا ةيآلاب ىلوأ نينعملا ىأف لئاق لاق نإف هكرتنم هنم ضاتعيال ىذلا

 لجو زع هللا لاق لبق ؟تفصوا٠ ىلع لدام لاق نإف دابشإلا كرت نم جرحم اّحال ةلالد نوكك نأ ىف ودا لاش هانإف

 «نيدب متنيادت اذإ»نيدلا ةيآفلجو زعلاقو ةنيب هعم ركذي لو لالح عيبلا نأ ركذف «ابرلا مرحو عببلا هللالحأو»

 لجو زع هللا نأ ىلع نيدلا ىف لجو زع هللا نيب ام لدف هب هلرمأ ىذلا ىنعملا نيبف داهشإلاب هيفرمأ دقو عبابت نيدلاو

 لاق مث «هوبتك اف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ »ىلاعت هللا لاق تلق متلا ىلعال طايتحالاو رظنلا ىلع هب رمأ امإ

 املف « هتنامأنمتثا ىذلا دؤيلف اضعب كعب نمأ نإف ةضوبةمناهرف ابتاك اودجت ملو رفس ىلع منك نإو» ةبآلا قايسيف

 ظحلا ىلع ةلالد لوألا ر ألا نأ ىلع لد «اضعب يضعب نمأ نإف»لاقونهرلا كرت حابأ مث نهرلاب ابتاك اودجم مل اذإ رمأ

 ىبارعألا دحجف سرفىف ايبارعأ عياب هنأ سو هيلع هللا لص ىنلا نع ظفح دقو ءرلعأ هللاو هكرتنمىصعي هنم ضرف ال

 .ةدع نع تظفح دقو ةنبب الب ملسو هيلع هللاىبد هللا لوسر عيابي مل اح ناك ولف ةنيب امهنيب نكي ملو نيققانملا ضعب رمأب
 مك ةنيب نوكست ال نأ هضقنيال اقداصت اذإ , مزال عيبلا نأو دابشإلا كرت نم ىصعبال هنأ نم ىلوق ىنعم لثم مهتيفل

 . ©2)امهلكح فالتخال « حاكنلا ضقني

 امإو « هذخأ ءاش نإ هب قحأ وبف سلفم دنع هدجو عئابلا لام نيع ةعلسلاف لام هل نئ :ركي مل نإو عئابلا ىلإ لاملا ح

 انيكح ىذلا لوقلا نم انعنم امإو زجم مل ايش هلام ىف هلام فقو ىلع اندابشإ دعب ثدحأ نإ هنأل فقولا ىلع اندبشأ

 نأب رقي لجر نوكي نأ اندنع 5 احلل زوحم ال هنأل هنود لوقلا اذهب انذخأو لوقلا اذه وأ هريغ اندنع زوجي ال هنأ

 انماعأ دقو اهسبح هل نوكي نأ زوحب فيكو « اهسبح هل نوكي مث كلام ىلإ عيبب هكسلم نم تجرخ دق ةيراجلا هذه
 : هنم هذخأت الو رضاح هلامو ان هسفن ىلع بجوأ دق لجر نوكي نأ زوحم الو ؟ هريغل ابكلم هنأ

 بيلا ىف فالتخالا باب ىف نييقارملا فالتخا ىفو 0(
 وأ نالفل هبه وأ نالف نم هعببب نأ اطرشش هيف طرتشاو ادبع لجرلا ىرتشا اذإو : هللا همحر ( قف:ةلالات )

 وحن هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع انغلب دقو « ذخأي هبو دساف اذه ىف عيبلا لوقي ناك ةفينحابأ نإف هقتعي نأ ىلع

 لجرلا لجرلا عاب اذإو هللا همحر ( ىف(« ::لل]5 ) لطاب طرششلاو زئاج عببلا لوقي ىليل ىبأ نبا ناكو كلذ نم

 هجراخم نأ ىلعوأ اذك هيلع قفني نأ ىلعوأ همدختس ال نأ ىلع وأ نالف نم هعسب نأ ىلع وأ هعيبي ال نأ ىلع دبعلا

 ةنسلل اعابتا قتعلا وهو دحاو عضوم ىف الإ اذه ىف طرشلا زوحم الو كلم مامن ريغ هلك اذه نأل دساف هيف هلك عيبلاف

 ؟ هريغو قتعلازاب قرفام لجر لاق نإفزت ,ئاج عيبلاف هقتعأف هقتعي نأ ىلع هنم هارتشانإ لوقنف هاوس امل قتعل |١ قارفلو

 جرخ لو هف كب 0 رلي الو قتعلاريغ تئشام هيف عنصأو هعب أوأ هبهأف دبعلا فصن ىل نوكي دق لبق

 قتعأ ملو كللءأ ال ىذلا ىك رش فصن ىلع قّتع رسوم انأو هتقتعأ ن إف كلم امل كلام الك نأل هدب نم ىكب رش بيصن

 مل هتعب ولو قتعلا هيلع عقبف رهشأ ةتس نم لقأل هدلتف لما قتعأو هرمأ ريغ ىكيرش.ىدب نم جرخو هتحيق تنمضو

 -- . هاوس امو بتاكملاو دلولا مأ ىو اذه ىف هريغل هفالخ عم عببلا زجمب



 او :

 عويبلا ىف ةداهشلا باب
 عببلا 3 دابشالاب زعولح و 0 لمسح اق دك همحر ( قفا 0 الا 1 )» معبابت اذإ اودبشأو 0( ىلاعت هللا لاق

 ان كيو كت اضاعبك رت ند نوكك اح ان حابمو ةداهمثلاب ظحلا هيفامىلع ةلالدلا نوكست نأ امهدح أنيرمأ

 امهسفنأ ىف قب ل ادهشأ اذإ امهمأ كلذو داهشإلا ناعيابتملا عديل نأراتخأ ىذلاو هكرتب هكرتْنهىصعي هنم اح نوكي

 ةلالدوأض رف نم هللإ ىلاعت هللا بدن ام لكو اهيفظحلاب اَذَحأ دقف ةلالد ناك نإو هايدأ دقف امح ناك نإ كلذ نأل ءىث

 اءاظ دارأ نإ امهدحأ وأ نيعيابتملا نأ هيف نا ةلالد هيف ناك نإ عببلا ىف داهشإلا نأ ىرت الأ هلعف نم ىلع ةكر

 لقأو ربش ىفو سمح ىف عيبلا ,ةقفص دعب نوكت دق ةضرحلا نآل مولعم لجأ ريغ ىلإ اذهو مولعم لجأ ىلإ الإ ح

 مولعم لجأ لإ هارتسم ال ةعلسلا 0 5 اضيأ ةعلسلا نمو رمثلا نم هداسقف 2 ادساف را كا

 اهنريتس قح اهضبق ىلع اهرتشم طيلست ريغب ةارتشم الو ابعئاب اهب ذخٌوو ةدملا كلت ىف دجوت نوكتف ةفصب

 اطراشتو ةيراج اعبابت نيلجر نأ ولف : نيماسملا عوبب نم جراخو ضبقت ةنيعم نيع الو ةفصب لاح عب ال اذهو

 اهارتشا ولو تفصو ام لبق نم لاحم زوحم الو ادساف عيبلا ناك انوش ل يشل ايضبقي ال نأ عييبلا دفع ق

 نأ لبق تتاف ابضبق اذإو ءاشي نم دنع وأ هسفن دنع اهؤاريتساو اهضبق ىرتشملل ناكو ازئاج عيبلا ناك طرش ريغب

 نم عئابلا ىلع ىرشلملا عجرو ىرسلا نم تناك َكِلَذ ىلع اقداصتو لمح مع ربظام دعب هدنع تتام نإ 055-86

 تتاش اهتريتسإ نم ىدب ىلع اهاعذاوي نأ اضارتف طرش ريغ اهارتشاولو «لماح ريغو الماح اهتمت ننام دعب نعَتلا

 اهمضبق دق ةيراح ىه اعإو هلام نم ني اهتعضاوع امذق دع ىضر 2 اهضبق ىرتشملا ناك نإف ىرشملا دنع تيمع وأ

 اهاعضاوت ىتح اهضبقي ملف اهارتشا ناك ولو هيدي ىف اهتوك اهعضو وه ناك اذإ هريغ ىدي ىف اهتوف هريغ ابعدوأ مث

 هيلع نومضم وهف هنيعب آئيش عاب نم لك نأل عئابلا لام ند تنام تيم وأ تتافف امربتسي نه ىدي ىلع امهنم اضرب
 كنع عضوب.ال نمثلا عيمج ةيسعم اهدحف تئش نإ راخلاب تأ ىرشملل لق 0 تيمح اذإو 5 هيريشم هنم هضم#ي ق>

 تئش نإو اهذخأ وأ ابكرت ىف رابخلاب تنك اهضبق لبقو عببلا ةقفص دعب عئابلا ىدي ىف تيمع ول اك ءىث بعل

 ذخأي نأ ةعلسلا هيلإ ٍلسو نمثلا هنم عئابلا بلط ىتم ىرتشملا ىلعف زئاج هيف عببلا نأ انمعز ام لكو بيعلاب ابكرتاف

 نم ىرتشا ام وأ ةيراجلا لجرلا نم لجرلا ىرتشإ اذإو هلجأ ىلإ نوكيف مؤاعم لجأ ىلإ نمثلا نركي نإ

 عفدأال ىرغشملا لاقو نمثلا ىلإ عفدت ىتح ةعلسلا كيلإ رماد عئابلا لاقو لجأ ىلإ نمثلا ىرتشللا طرتشي يف علسلا

 ةعلسلا رضحم نأ ىلع عئابلا امهنم دحاو لك ىضاقلا ربجن لاق نيبةريثملا ضعب نإف ةءلسلا ىلإ لست ىتح نمثلا كيلإ

 ارضاح كلذ ناك اذإ أدب امهماب ىلابال عئابلا ىلإ نمثلاو ىرتشاا ىلإ ةعاسلا مسي مث نمثلا رضحب نأىلع ىرتشملاو

 عفديلف هبحاص ىلع هق+ هل ىضقأ نأ ءاش اكيأ لوقأ نكلو ءىث راضحإ ىلع امه. ادحاو ربجأ ال مهنم هريغ لاقو '

 نيد الدع امل مصنأ نورخآ لاقو . هلام ضيقب الإ هلعام عقد اكنم دحاو ىلع ىحب ال'هنأ لبق نم هيلع ام هِيلإ
 .٠ . ع ع - ت ا - - .٠

 ةعلسلاو عئابلا ىلإ نمثلا عفدي نأ هانرمأ هيدي ىف ةعاسلاو نمثلا راص اذإف لدعلا ىلإ عفدلا ىلع امهنهدحاو لك

 ربجم نأ وهو رخآ لوقو امهنم دحاو رب ال هنأ وهو ىناثلا لوقلا الإ ايف زوجم الو ( قفا: لالاؤ ) ىدتشلا ىلإ
 فقو هلام باغ نإو هتعاس نم هعفد ىلع هرب>أ لام هل ناك نإف رظنب مث هترضحم ىرتشملا ىلإ ةعلسلا عفد ىلع عئابلا

 تح عفدو ةبراجلا نع فقولا قالطإ ىلع ديشأو عئابلا لإ هعفد الام هل دحو نإف ىئرتشللا اهفقو هنأ ىلع ديشأو ةعلسلا



 ١ ءدنلا ا

 هارت وأ ناوتب هقح اذه ضيقي نأ لبق بطراا دفنف مولعم لجأ ىلإ بطر ىف لجراا لجراا فلس اذإو ةلاح ريناند

 لاح لك ىف هلاع زوغم هنأل هلام سأر ذأ نأ نيب رابخلاب ىرتشملاف عئابلا نم بره وأ عئابلا وأ ىرتشملا نم

 ريغ ىف بطر رمث ىف فاس, نأ زئاجو هب هذخأف ةفضاا كلتب بطرلا نكعي نأ ىلإ هزخؤي نأ نيبو هيلع ردقي ال
 لكما ىلا لالل ىف زوح ال نومام ءىث قءالإ ءىم ىفافلس نأ خاالو ةنامز:ق ةضيق: نأ طرشا اذإ هناوأ

 ضزأو هنيعب طئاح ىف فلس نك ناكو فلسلا هيف زجأ مل نوكي الو لاح ىف نوكي ءىشث ىف هفلس نإذ اهيف هضبق
 .©02هلام سأر كخأو هنم ضق ام.هللع در هفلس ضق نإو خا وسفم كلذ ىف فلسلاف اهنيعب

 5 له بيير سل يب ببي سس حاشي حس - اش شساااامبابي 2س يل 2 اسس سني ميسم ميس

 عيبلاب قلعت بتكسلاو باوب ألا ىف ةقرفتم رومأ ىف باب 0(
 ررغلا عب نع مسو هيلع هللا ىلص للا لوسر ىبن : هللا همحر ( ىف(: لال ) ةنبازملا باب ىف كلذ نف

 عاب نمو هللا همحر ( ىف: غلالاث ) كلا» هلاقو ررغلا نم ثانإلا نوطب ىفام ىنثتساو لاضلاو قبلا عينك

 ءىث الو لثملا ةرجأ هل سيلو عئابلل نمثلاف ةعلسلا عاب نإف ء دساف عيبلاف هيلع ناصقنال نأ ىلع ةعلس الجر

 كلذ اعإف كلذ طرش مث اقرفتو عيبلا بجو اذإو ) قنات لالا ) لما ةرحأ هلو لاق هنأ الإ كلام هقفاوو

 لجر هل لاقف ةربص هيدي نيب تناك نمو ( ىف: لال ) في مل ءاش نإو « هل ىفو ءاش نإ هايإ هدعو دعوب

 عسي نأ ىف ريخالو (قفا*ةلللاف ) هيف ريخ الف رانيدب هلثم هذه ىنربص نه كلف ابف تدجو ا ابلك

 اذإ لجرللو ( قالطلا لبق روكذملا ءاربتسالا ىفو ) هتيرذتو هساردو هداصح عئابلا ىلع نأ ىلع عرزلا لجراا

 اهايإ هعنم اهعئابل سيلو ابعئاب اهايإ هضبقي نأو ابنع عفدي ال نأ تناكام ةيراج ىأ ةيراجلا ىرتشا

 20 اخ نإ قراقملا الو لاب اهربتسل دحأ ىدب ىلع اهانإ هتعضاوم الو هربغ دنع الو :هسفن دنع اهئاريتسيل

 جرم ابيرغ كلذ ىف عئابلا ناك ءاوسو « اهتربتسيف هريغ ىدب ىلع ابعضي الو هريغالو وه اهمتربتسإ تح ابنت

 ال0 0017 لع هذحاب نأ ىرتشتلل سلو.ءوس لخز وأ اكلاص "وأ امادعم وأ”اثلم.وأ امقم وأ ,ةتغاس نم

 ىرت الأ قحلا نم هسفن مزلأ ام هانمزاأ ءارشثلا زاج اذإف ءارسشلا لبق ظفحتلا امنإو هعضو ثيح هلامو نمت الو

 نوكي نأ فاخأ وأ اقورسم نوكي نأ فاخأ لاقف لهآ وأ بيرغ وهو ائيش وأ ةمأ وأ ادبع هنم ىريشا ول هنأ

 هانيطعأ ولو ء هعضو ثبح هلام هنأل نمثثلا هيلإ عفدب نأ ىلع هريحن نأ كاحلل ىغبني ناك ارح نيدبعلا نم دحاو

 ايفاخ ابيع ابيعم وأ اقورسسم نوكي نأ فوخ نم كلذ هانيطعأ هرفس نع عئابلا هل سحب وأ اليفك هل ذخَأِي نأ

 نيماسملا عوبو ديعبلا ىف لعيو بيرقلا ىف كلذ رعي الدق هنأل ادبأ ةياغ اذمل لعجم مل مث قابإ وأ ةقرس نم

 اضياق نوكي نأ هتعلس اذه لس اذإ ىرتشملاو عئابلا مزاي ام ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىفو مهنيب ةزئاجلا

 راهن نم ةعاس ىرتشملا ىلإ عئابلا لس اذإ نيسوح ةعلسلا الو لجأ ريغ ىلإ وه ىذلا نمثلا نوكي ال نأو اهنمثل

 ىلع عضوت نأ ةيراج لجر ىرتشا اذإ زاج ولو هكلام نع اسوبحم اهريغ الو ةيراج نم ىرتشملا نوكي الو
 نأ ودعت ال اهنأ لبق نم ىرتشملاو عئابلا ٍلظو ء ةنسلاو نيماسملا عوبب فالخ اذه ناك !اهربتسا نم ىدن

 جارخإ ىلع امهنم دحاو ربجب الو ثداحلا ءارملاب ىرتشملا كلم ىف وأ لوألا كلملاب عئابلا كله ىف نوكت

 ناك اهنم ربطتو ةضيح ةيراجلا ضيم نأب الإ عئابلل ىرتشملا ىلع بحي ال نمثلا ناكو لو هريغ ىلإ هكلم

 د ةرخأتسلا نامألا نوكتت نأ اوهن «.هدعب نوماسملا مث ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لبق نم ادساف اذه
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 هك /6 5-5 ِ

 ابنسي مل اذإ امأف لبنس دق ناك اذإ ىعفاشلا هركذ ىذلا ىدنع ليصقلا ىنعم ( عيبرلا لاق ) زوجي ال رمثلاب رمثلاو

 ىلع ريب لهأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لماع ( قنا ةلا]| ) سأب الف هعطقي نأ ىلع هارتشاف القب ناكو

 فئاظلا لهأ بانعأ صرحم رمأو ةنيدملا رع : ملسو و هيلع هللا ىلص ىنلا صرخلو ةحاور نا هنيدو مهنيب صرخو رطشلا

 ريخ الو صرخلاب لختلاو.بنعلا رع 20000 الق صرخلاب رييخ لهأ نم فصنلاو صرخلاب مهنه ريثعلا ذخَأف

 هملعت لو امهيف صرخلاب لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ ناذللا ناعضوملا امهنأل صرخلاب امهريغ رم يسقي نأ ىف

 هريغ الو قرو نم امهنود لئاح.ال هنأو امبعامجتساب رهثلا نم امهاوس.ال نافلاخم امهنأو امهريغ ىف صرخلاب رمأ

 كش لناز ام نغير رع الو ضر هرم رش مسقي الو ءىظخم الو ةنئاب نوكت نأ داكت ام.مصرخ ةقرعم نأو

 ةرمثلاب همسق زوحم الف هماستقا |وداراق كدا دبي ل رمثلا هيف «طئاخلا موقلا نيب ناكاذإو ( ىف: لالا ) صرخ

 ةصح.ةرّمدللو .نمثلا ,نم ةصح ضرألاو لختلل نأ لبق ن٠ همسق زحخ 1 "(حالص ال اذإ كدا 07

 الضألا نايتس اركب نأ الإ هكشف ردا دو عب الو صرخ ال ةلورجم ةرمثلاب ةرمثلا عقتف نمثلا نه

 ف سرد هان نأ سأ الق تغلد اذإ اهنأ ريغ تغلب دق تناك وأ غابت مل تناك نإ ةعاشم امهنيب هل

 مث هركو 0 , مهسلك اموقف 0 نه عببب اهامدتقا لخنلا عم ةرمثلانامستقي ان وكي نأ ادارأنإو ًادرفنم

 ةرمم امهبفو رخآلاب امهدحأ مسقي نأ سأب الف امركو الخ ناكف فلتخا اذإو ( قفا: لال ) ةعرقبال عيبلا اذهب اذخأ

 ز+ ل امو اهريغف زاج ةرورضلا ىلع مسقلا ىف زاج امو « ديب دب ىف ابر اهفلاخم ةرمثلاب ةرمثلا لضافت ىف سيل هنأل

 زوجي الو ءىطخمو دفني دق هنأل هنيعب طئاح رمت ىف سلا حلصي الو ( قفا: لالا ) اهريغ ىف زجم مل ةرورضلا ىف

 لبق ةفوضوملا ةرمثلا تدفقنو هضعب ضبق اذإف ةرمثلا ببطت تقو ىف هلحم نوكي نأب الإ رمثلا نم بطرلا ىف مسا

 ذخأ ام هلع يسحب لقو «هنم ذأ ام ةمرق لثم هلع دربو هلك هلام نسأر ذَحأا نأ ىرشنلل نك 0 200 0

 رابخلا هلو نيسخلا درب نأ هلف نوسمح تكلهو نيسم انو دحاف تدرإ ةثام ىرتشا لح 5 نحتاإ نم هنصخ

 ىف ايطر هنم ضبقي ىتح هرخؤي نأ ىف رايخلا هلو هلام سأر نم تب امب عجريو نمثلا ن. هتصخ نيسمخلا ذخأب نأ ىف

 هدعب هْذَحَأف هيف هدحم ال تقو ىف ماعطلا نم قحلا هل نوكي ا هتليكمو هل قب ىذلا بطرلا ةفص لثمب لباق

 نأ ىلع لقأ وأ رثك أ وأ نيتلخناا وأ ةلخنلا طئاخلا هل لجرلا نه ىرتشي لجرلا ىف ريخالو ( قئانشلالاث )

 هضبقي ليك عب الو « هضق اذإ هيرتشمنم نوكيف فازج عيال اذه نأل رانيدب عاص لك نأ ىلع ءاش قم اهينجتسي

 نأ ىف ريخ الو ( قفا: لالا ) هتابج عيمج نم دساف وهو رمثي نأ برق اذإ نمضيف هرخؤي دقو هناكم هبحاص

 هنم نهنامض نوكف نهضيقيو نيهنابغاب تال وأ اهنعب ةلخخ ىرتشي نأ الإ هوجولا نم هوب ةينحتسل كيش قرش

 شضبقت نبع ءارش الإ ءارش ىف ريخ الف هناكم هل نعطقتو نمرتشي وأ ءاش ىد اهرامأ عطقيو ءاش فيك نهدجتسيو

 دعبلاو لاحخلاو برعقلا لحألا كلذ ق ءاوسو اهبحاص ىلع ةنومض» ةفص وأ اهضباق نود لئاح ال تيرتشا اذإ 0

 بطر ىف لجراا لخزلا فلسُأ اذإو عيبلا نادقعي ةعاس مولعم رعسب الإ ءارمثلا ىف ريِخ الو كلذ نيب فالتخا ال

 نم هليقي نأ هل ناك اذإ نمأي الف هفلسأ فضا لام نسأر شاد نإف ءءاوس هلكف ءاش اق ؤا رع

 اولاق نإف ؟ هلام سأر نم فصنلاو 'هفلس ن « فصناا ذخأي نأ هل نوكي ال ملف ةهلك فلسا ةنم دحايو هلظ فلسا |

 اع هنم ىريش و هفلس فص لا نأ هل: نوك الو ساقلا ىف زئاج وهو سابع نبا هزاجأ دقف رمع نبا كلذ هزل

 هيلع هل. نوكي ىتح عيبلا هخسافي نكلو ضبقي نأ لبق ماعطلا عب كلذو اماعط هلع هل نأل هريغ الو اماعط 8



 ك1

 رعأ لثم ءىث الو هع لحم ملءىث هنم بطي مل نإف ءهنم قابلا بطي مل نإو هعي ل ةدحاو لخناا
 ءىش هنم قشنا اذإف :قشن, مث هءاك أ ىف علطلا جرخخ امك هماك أ ىف جرخم هنإف فسركلا الإ هفرعأ للا

 دف الإو قشني ةعاس رب ؤي اعإ هترابإ هب نوردابي مهنأل رابإلاك ىبف ربؤي ملو لخنلا قشنا اذإو ربؤي لخنلاك وبف
 علطي. رمثلا نم ناكامو لخنلا ىف رابإلاك وهف هقاقشنا ىف ريصيف قشني مث هماكأ ىف علطي ءىث رمثلا نم ناك نإف

 كلذك وهو لخر هعاب اذإف رهاظ هنأل لخنلا رابإك هعولطف هماك طقسال مل ماك هيلع علطب وأ هيلع ماك ال وه اك

 عدزلاو عئابلل عرزلاف غلبي مل وأ غلب اهقوف وأ ضرألا تحبأ عدز اهي ًاضرأ عاب نمو عاتبملا هظرتشي نأ الإ هل ةرمثلاف

 دق ةلكملا نأل دساف عيبلاف.. ترثك وأ تلق « ةليكم هنم ىنثتساف هطئاح رمث عاب نمو ( قفا لالا ) ضرألا ريغ

 01 قس نأ"نوح الو“ عئابلا الو ةقرش .انيش عشا مل ىرشلاا نركمم كك( وأ لقا وأاانلت وأ انه كك

 وأ ثلث وأ نهاوس ام هعاب نوكيف نهنابعأب نيتثتسإ تالحخم لثم كلذو عيبلا ىف هلخدي ال ام الإ ائيش هعاب فازج

 كركي ال افازج هس نأ امآف هنم احر اخ ىبتسا امو عيبلا ىف الخاد نكتسي ملام نوكيف فازج مهسأ نه مهس وأ عبر

 اذه نهو « ىرتشا ام ىرديال ىرتشملاو عابام ىرديال ذئنيح عئابلا نأل هيف ريخ الف امواع» اليك هنم ىنثتسيو وه

 اظل ال نآل هف ريخ الف هيلإ اهعانثتسا ىف رايخلا نوكيف اهنيعب اهيمسي ال رثك أ وأ ةلخمأ هنم ىنئتسيف طئاحلا:هعس نأ

 ىنثتسي مث اًئيش الجر عبي نأ لجرا زوحب الو ( قفا ةل الاف ) هلك فازجلا اذكهو ءوه مك.ىردي ال طئاحلا نم

 هعاب نإو تفصو اك عييلا ةقفص هيلع عقب مل عببلا.نم اجرا هنم ىنثتسا ام نوكي نأ الإ هريفل الو هسفنل ائيش.هنم

 تطقس ول تيأرأ رثكيو لقي, دق اهنم طةسب ىذلا نأ لبق نم دساف عيبلاف لخنلا نم طقسام هل نأ ىلع طئاح رمت

 زوجي الف ؟ نمثلا عيمجم فصناا هل نوكيأأ اهفصن طقس ول تيأر وأ ؟ هل تناكنإ هعاب ءىش ىأف ؟هل نوكستأ ابلك

 هلك هيرتشي نأ دارأ مث اقرفتو هنم هضبقو لجر نم طئاح رم عاب نمو ( قنفات لال :) تفصو اكالإ ءانثتسالا

 الف ةرمثلا هل.نأ ىلع هرم باط دق لحم اهيفو رادلا لجرلا ىرتك ا اذإو ( ىف(: ةلإ][5 .) هب سأب الف هضعب وأ

 نم ةصح ريغب نوكيف ىرتشا ىذلا ردشلا رم قسيو رادلا مادهناب ءاركلا خسفني دقو عبو ءارك هنأ لبق نم 0

 ةقفص ئرادلاو رادلاو نيدبع'او دبعلا ىرتشي دق لاق نإف نامثألا ةمولعم الإ زوحت ال عويبلاو ©1)امولعم نمثلا

 سيل ءاركلاو هلك باقرلا كولمم وهو لكلا ىف ضقتنا نيبرتشملا نيئيشلا دحأ ىف عيبلا ضقتنا اذإف معن ليق ؟ةدحاو

 رادلا ىراكس# اراد ىرتكيو ًارع ىرتشي نأ دارأ اذإف « ةمتاق نيعب تسيل ةعفنملاو ةعمنملا كولمم وه امنإ ةبقرلا كولممب

 49 اك فق مرتو ءارك رق ةرمثلا ءارش ىف لحم ام ةرمثلا ءارش ىف لح مث ةدح ىلع ةرمثلا ىرتشاو ةدح ىلع

 ن5 نو عانق نكي ل اذإ افلتخا وأ انوتسا ةحاصب امهدحأ ©0نياحلا عسب سأب الو( قفانتلال )

 هيف ريح الف ادحاو .هرع ناك نإو بطي.مل وأ باط دق رمثلا ناك اذإ هب سأب الف افلتخع رمثلا ناكف رن امبنف

 وأ بنع هيف مرك نوكي نأ لثم نيفلةخع نارمثلا ناك نإف رم اعيمج امهفو طئاحم ًاطئاح كتعب اذإ ( غيبرلا لاق )

 !ّنإو راج عيبلا نإف هيف امب اطئاح دحاو لكل نأ ىلع طئاحلاب طئاخلا كتعي بطر وأ رسب هيف لت طئاح بيبز

 رو طئاخ ارعو اطئاخ كتعب ىأ لبق نم زوج الف رمثلا امبمف لو لخنلا لثم رمثلا ىفوتسم ناطئاخلا ناك

. 
 )١( كل هتك |. ررحو « نمثلا,نم ءزج نعم ةصح نم لاح هلءلو ؛ لوصألاب اذك ءامولعم : هلوق

 )0( ليلدب 6 نيطئاخلا ) نع فرخ هلعاو . طن نودب « انيديأب اهيلع لوعملا لوصألاب اذك-« نيدامحلا : هلوق

 , هحدصم ها : دعب عيرلا مالك
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 هللاىبص نال وسر ىمن ( قا تالا ) لقوأ كلذ رثك ءاشي نأ الإب علا ههزلي سيلوبيع اذه نآل هكرت وأ هذخأف
 رمح او ةاونلا تدتشاو ايرثلا تعاطو لجرلل طئاحلا ناك اذإف ابحالص ودبي قح راغلا عب نع ملسو هيلع ىلاعت

 اهف كلذ رهظ نإو هعب لحن مل طئاحلا ىف كلذ ربظي مل اذإو دحم نأ ىلإ كرتي نأ ىلع هعبب لح « رفصا وأ هضعب

 الخم وأ ابنعو المخمل ناك اذإ اهأف , لخالا فلتخم ملو هلك الخ طئاخلا ناك اذإ اذهو هلوح ا٠ ريغ هنأل ء هلوح

 ءارش روحب الو هح الص دس مل ىذلا رخآلا تنصل عابس نأ روح الق همم فئنص خالص ادبف ركل ند هريغو

 هقرو نه ربظام ءارش زوحجمو كلذ هششأ امو لجفلاو لضنلاو :رزلتا لْثه ضرألا تح هن ىرشلا لك 15

 نومضم الو اهؤارش زوجيف ىرت نيعب سيلو ربكيو رغصوو نوكي الو نوكيو رثكيو لقي هنم بيغملا نآلا
 نم ةدحاو نم جرح عببلا ملعأ الو رابخلا هل ناك اهبحاصا ترهظ اذإف ةبئاغ نيعالو هؤارشش زوجيف ةفصب

 هنأ لسو هلع“ هللا لح هللا لوُسر نع تيثي طبخ امان عرزلا عب ىف ناك اذإو ( ىنانئلالاف ) ثالثا هذه

 ربخ هيف نكي مل نإو « هفلاخت ىتلا احلا ىف زئاج ريغو انف هزاجأ ىتلا لاحلا ىف زئاج وهف لاح نود لآح ىف هزاجأ
 عب زوجمال اكحلصيو دسفيو رثكيو لقي بيغم ةنأل لاح ىلع هعيب زوجي الف مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع

 هناكم عطقي نأ لع رالا لكعملا عد زوجي الو « هنم ازوحم نأ ىلوأ اناك اهو َةراَرَغ الو طا ى دطخ

 ليصقلا ناك نإو عببلا ىف سيل ام هنم ثدحم هنأل عيبلا هيف ضقتنا هكرت نإو « ,فلختسإ اب ليصقلا ناك اذإ

 هفتني ل نإو هل كلذف هفتن وأ هعطق نإف هناكم هعطقي نأ ىلع الإ هعب اضيأ زي مل ديزي الو فاختس الامت

 ناو ؛هنلق ”ةنع' هعلقب نأ ضرألا ثراءاشأ|م قمو هلضأ ىزتقا هنأل هل ةرمثلاو نضرألا تر اش نإ هلق هلك

 بحلا وأ طرقلا ربظ اذإو (  لاق ) ءىث ةرمثلا نم عئابلل سيلو سأب الف .ةرمثا بيطت ىتح ضارألا تدك

 ذم مل ةرم لجرلا ىرتشا اذإو ءهف ريخ الف هكر نأ طرتشا. اذإو سأب الف هناكم ةفطقب لأ ل ءارخاك

 الف اعوطتم لخنلا بر هكرت نإو لخنلا بر ءاش ىتم ابعطقي نأ هيلعو زاج عيبلاف اهعطقي نأ ىلع اهحالص

 ءارمثلا ىف ريح الف غلب نأ ىلإ هكرتي نأ ىلع اهارتشا نإف ابعطق ابعطقب هذخأ ىبمو ىرتشمل ةرمثلاو ساب

 ضقتنم عيبلاو هتميق در لثم هل نكي ملاذإو : الثم هل لعأ الو هلثم در لثم هل ناكف ائيش اهنم عطق نإف

 ةئعب رب لاله وأ ةنيعب رهبش نم ةهتبعب مون مولعملا لجألاو مولعم لجأ ىلإ وأ دعت الإ رغتلا ءارق ف رحالو

 متتيادت اذإ » ىلاعت هللا لاق امإو رخأتيو مدقتي كلذ نأل دادجلا ىلإ الو داصحلا ىلإ الو ءاطعلا ىلإ عيبلا زوجي الف

 ةلهألاب الإ تيقوت الف « جحلاو سانلل تيقاوم ىم لق ةلهألا نع كنولأسإ » لجو زع لاقو « ىمسم لجأ ىلإ نيدب

 كلذ ىف نوكي نأ الإ كرتي نأ ىلع اليصق وأ ابخ ناك عرزلا ليصق عب ىف ريخالو ( لاق ) ةلهألا نس وأ

 رمت اهفف الخ ىرتشا نمو ( ىف: لالا ) هيف ريخ الف ربخ هيف نكي مل نإف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ربح

 ىبف ريؤت ل تناك ن إو هلخن ىف اهنأ لبق نم ءزئاجف عاتبملا ابطرتشا نإف «عاتبملا طرتشي نأ الإ عئابلل ةرمثلاف تربأ دق

 ناك اذإ اهايإ هعاب نيخ هل ىف ةرمثلا ةنونيك هل كرت لخناا ب-اص نآل زئاج كلذف عئابلا اهطرتشا نإو عاتبمأل

 نأ ىلع ابحالص دبي مل ةرمث هعاب هنأل عيبلا ىف ريخالف اهرقي نأ ىلع ىنثتسا نإف اهعطقي نأ ىلع ىنثتسا

 هينثكسيف امولعم فصنلا .نوكي نأ الإ زحن مل اهضعب ىنثتسا ولو .هلبق ةفآلا .اهلع ىنأت دق, تقو ىلإ ةرقم نون

 دسفيام هيف دسفيو عيبلا ىف زوجت ام هيف زوحم عبيبلا لثم ءانثتسالاو هيلع مرحب مل دعب هكر نإ مث هعطقي نأ ىلع
 نم باط .اذإ. اك عاتبلل اهرمثف ,ىشاهنم ربي مل نو عئابلل .اهرمثف ةدحاو لخنلا نم ربأ اذإو ( لاق ) هن



 تنل نت

 ٌرْثَص نه ةفصو نزوي طبط نإ ناتبحلا نم ىرطلا ف فلسلاب سأب الو ( ىف: لالا ) ديب ادب الإ ىرتشت نأ

 | سأبالو ( فا ةلالا ) ذ رج مل ائيش اذهنم ًاطخأن إف ام لع ىاالاحلا ىف فلتخمال ىمسم ناتيحلا ن«سنجو 6

 ءاوسو هف لحم ىذلا نيحملا ىف فلتخم الو هتفص طبضت ناك اذإ ريطلاو ةيشاملاو قيقرلا ىف هلك ناوبحلا ىف فلسلاب

 هند نأ ةحاصل .زحن ل :نتبا ؛ءىث .ىأ نم وهو ءىث اذه نم لح اذإف ايحتسالا امم وأ ايحتسو امث ناك
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 عسب نأ زوج الو نمثا ذخأيو عيبلا ل لص نما امي نأ هل زوحم ا هربغ ىلإ هفرصي الو هضبقي نأ لَك

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث ثيدحلا ناك ولو رضح الو رفس ىف هريغ الو ادلج ان ائيش ىنثتسيو ةاشلا لجرلا

 كلذ نم ىنثتسا ام دخأ نإو لطاب عيبلاف اذه ىلع اعيابت نإف ( ىنإ:_ لالا ) رضحلاو ردسلا ىف ءانرحا لفسلا ى

 ىف لجر فلس. نأ ىف ريخالو ( قفا: كالاف ) هذخأ موي محللا ةمبق هنم ذخأف 0 جداكاتو

 ريغب منع نم نبللا ناك نإف « اهنيعب ضرأ ماعط ىف فلس نأ زوال اك هس مل وأ لكل ا منغ نبل

 ظ 000 دا روج الو( ىلإ فق اهيتي شراي نم ماطلا ناك نإ كاذكم سايل اهناعأ
  زوحم الو ء هنيعب عرز الو هنيعب طئاح رم ىف فلسي نأ زوجم ال كمولعم ليكب رثك أ الو كلذ نم لقأ الو رهشلا

 منغ نبل عاب نأ زوحن الو هيف لحم ىذلا تقولا ىف سانلا ىديأ نم عطقني نأ نومأملا ءىثلا ىف الإ ةفصلاب فلسلا

 هيلع ىتأتو دفنيو 'رثكيو اهنبل لقي منغلا نأ لبق نم رثك أ الو ربش نم لقأ الو ىرتشمل نوكي اربش اهنابعأب

 دلل نط و ارثكيو» لقب 1 ا اذإ ام عيبو طق قلخم ملام عيب اذهو ةفآلا

 نإو لوألا نطبلا نأل لوألا نطباا باط نإو انوطب ءىناقملا عبب لحمال كلذكو هتابج عيمج نم مارح وهف ريغتإ

 ابعم اللقو اديج اريثكو نوكي الو ادساف اليلق نوكي دقو « ري مل نوطبلا نم هدعب ام دارفنالا .ىلع هعب لحف ءىر

 نومضم عيب. وأ اهبحاض اهارب نيع ىلع الإ عيبلا لحم الو هتابج عيمج ىف مرح وهف ضعب نم رثكأ هضعب اريثكو

 ةرثلا لجرلا ىرتك., نأ ف.ريخالؤ .( قئانشالا ) ثلاث عيب لحم الو ةفصلا ىلع اهب ىفأ. ةفصب هبحاص ىلع

 ماعطلا لجرلا نم لجرلا ىرتشي نأ ىف ريخ الو ( ىف[ لال( ) ءاركو امارح اعبب انبه نأل اهمالح ىنئتسيو

 جررخ دلبلاب هافوتسا اذإ اهدحأ امأ « هوجو نم دساف اذه نأل هريغ ىلإ هلمو دلبلاب هابإ هيفوي نأ ىلع رضاحلا

 ةصح نم عيبلا ةصح 5« ردب مل هلإ هلمح ىذلا دلبلا أي نأ لبق كله نإفين لح ىرتشملا ىلَع ناكو هنامض نم عئابلا

 000020 قع لماظلا نايط نم'وه لوقي نأ امآق لوب نمش ل :ل عييبلاو الوبجم نمثلا نركتم ؟ئءاوكللا

 هنامض نم عئابلا جرخم | لو هاقوتساف دلس هقون نأ ىلع هارتشا امتإ هنأ معز دقف هلإ هلمحم نأ هلل طرش ىذلا دلبلاب

 عد وأ فلسي رو ىلع ىانف + ةناث نومضم ةنأ معز نإ مث * هنامض نم جرخ الإ اعب الجر ىفوي اعاب ملعأ الو

 نيترم ىفوأو نيترم عب دحاو ءىث اذبف لوألا عييلاب نمض هنأ معز نإف ىناعملا هده ن٠ ءىثىفف سل وبف بصغ وأ

 ىف ابرلا هيف ناك ءىث لك ىف ىرحتلا ىف ريخ الو (قناخشلالاه ) نيترم اضوبقم نوكي ال دحاولا ءىثلا ىف عيبلاو

 ريخ آلف نزولا ف فرظلا طرش نإف « هفورظب انزو تيزلا وأ نمسلا لجرلا ىرتشا اذإو ضعب ىلع هضعب لضفلا

 نمو ( قفا لا( ) قاقزلاو راخفلاو ديدحلا ءاوسو سأب الف فرظلا ني مث ابغرفي نأىلع انزو اهارتشا نإو هيف

 راما هلف هالعأ ىأز امع اريغتم هلفسأ ذجو اذإف ءاوس وهف ةقاظ وأ ىرهوأ 217ةرفح وأ تدب ىف هارن اماعط ىرتشا
/ 
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 هده لكلا .٠



 ككاو

 فلتخا اذإف « دحاو فنص ئه ناك اذإ دب ادب لثم الثم الإ تيزلا ىف ري الو « ديز الو نمسب هيف ريخ الف هدير

 تيزو « لجفلا تيزب نوتيزلا تيزب سأب الو « ةئيسن هيف ريخالو ديب ادي ضعب ىلع هضعب ىف لضفلاب سأب الف

 لحم بنعلا لخ سأب الو « ءاوس الإ بنعلا ل بنعلا لخ ىف ريخ الو ( قفا _ةلالاث ) الضافتم قريشلاب لجفلا
 لإ لضوي ال لخ ناك اذإو .. نضعب ىلع هضعب' ف لشفلاب سسأ الث . كل ةلوص) نألا 0 0 ا

 اذإ هب سأب الو : لقيو رّثكي .ءاملا نأ لبق نم ضع” هضعب ةَنق ريح الق كسلا لخو رمتلا لح لا كل

 نيللاب' عابت نيح اهيف نبلال ىلا ةبحلا ةاشلاب سأب الو ( قفا ةلالاث ) لخلا لثم ركسال ىذلا ذيبنلاو ء فلتخا

 نإو فرعت ال عوضوملا نبللا نم ةصح اهيق ىذلا نبلل نأل نيللاب عابت نيح نبل ايف ناك نإ اهبف ريخ الو ديب ادب

 نيلب اهيف نبل ال ةمئاق اهم سأب الو لجأ ىلإ نيلب ةحوبذم اهيف ريخ الو. نيلب اها سأب الف اههف نيلآل ةحوبذم تناك

 ىلإ تتش ماعط ىأب ناوذحلا فانضأ نم تيمس امي: سأب الق ماعطلا ريغ ناوسلا نآلو ءاعطب سرع 0 0

 سأب الو ( قف: ةلا](م ) لجأ ىلإ ماعطلاب حبذلل ةاشلاب سأبالو اير هيف اممالو ماعطلا نم سيل ناويحلا نأل لجأ

 مدآ وني هلك أ ام .لك لوك" أللاو ماعطلاب .ضرعلا ةلّرع ذتنح اهمنأ لبق نم ءاهض نيلآل ةأَسلا تناك ا[ 00 1

 مناهبلا هتلك أو مدآ ونب هلك أي ملام لكو بهذلاب قرولاو بهذلاب بهذا ةلزنمي وهن ربصااو جليلهألا قح هباووادتو

 بهذلا ةلزنمب فلتخا اذإ ماعطلاب ماعطلاو ( ىف( ]إف ) مولعم لجأ ىلإو ديب ادي الضافتم ضعبب هضعب سأب الف

 سأب الف ناتيحلا سانجأ فلتخا اذإو ( قفة لالا ) هيف مرحب ام هيف مرحو « هيف زوحنام هيف زوحم « ءاوس قرولاب
 سيايلاب الو خوبطملاو حلاملاب ىرطلا محللاف ريخالو اهسانجأ فلتخا اذإ نيطلا يح كلذكو السافتا ل 2

 زوجيف امهسانجأ فلتخم ىتح وأ نيسباي انوكي تح ىرطلاب سبايلا الو ىرطلاب ىرطلا زوجي الو لاح لك ىلع

 الضافتم ماسخلا محلب ماملا محل زوج الف ماخخلا نم ماملا نأ معز نمو ( عيرلا لاق ) ناك فيك لاح لك ىلع
 الضافتم هب .سأب الف ء مالا ريغ نم ناك نإو « هسنب ىهتا اذإ 4 لثمي دلثم دل اذ ١10

 انربخأ ( قفاه لالا ) هفنص ريغ نه وأ هفنص نم ناك لاح لك ىلع ناويحلاب محللا عابي الو ( قفا: غلا )

 محالاب ناويحلا عبب نع ىمن مشو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع مسأ نب ديز نع كلام
 ترزج دق اروزج تدجوف ةنيدملا تمدق لاق ةزب ىنأ نب مساقلا نع جيرج نبا نع يسم انربخأ ( قفانةلالاف )

 ىلص هللا لوسر نإ : ةنيدملا لهأ نم لجر ىل لاقف ًاءزج اهنم عاتبأ نأ تدرأف قانعب اهنم ءزج لك ءازجأ تئزجف

 حلاص نع ىبب ىنأ نبا انربخأ لاق اريخ هنع تريخأف لجرلا كلذ نع تلأسف تيب ىح عابب نأ ىهن سو هيلع هلل

 ناويحلا ناكءاوس ( ىفا لالا ) محللاب ناوبحلا عب هرك هنأ قيدصلا ركب ىنأ نع سابع نبا نع ةمأوتاا ىلوم

 اذإ محللا ف فلسلاب سأب الو فلتخم مل وأ ناويحلاو محللا فلتخا ءاوس ( فان لالا ) لكؤي الوأ همم لكؤي

 نه تكرت نإف « هيف لجألاو عضوملاو ةنامسلاو وه ام محللا ىمستو ائيش محللا نم ذخأت نأ لبق هيف تفلس ام تعفد

 ىف اثيش هنم ذخأي نأ ءاش مث ادحاو هيف لجألا ناك اذإف ادحاو الإ هيف لجألا نوكي نأ ىف ريخ الو زم مل ائيش اذه

 نأل ء رقب ممل لحدق نأض محل ناكم ذخأي نأ ىف ريخ الو ( قفا: لالا ) كرت كرتي نأ ءاش نإو هذخأ موي لك ١
 هنأ لبق نم دواجلا ىفالو سوؤرلا ىف فلسلا ىف ريخالو ( قفا هلالاف ) ىفوتسي نأ لبق « ماعطلا عيب كلذ

 زوحم الو « نزوالو.ليك ىلع ىوتست ال اهنأو ظاغلاو ةقرلا ىف نيابتتف فلتخم اهتقاخ نأو عرذ ىلع دواجلل فقوبال

 زوحم الو «ةفسلاب ةفورغملا تاناوحطا زوحم امزوجتف ةغفص طبضت الو نزو لع ئوتسن الانأل لون[ 00

 (م- )١١م)



 هم مودع

 تر د لو ا( را رح الو دلل اذةدكالو نزول نو الو لكي الك طر هنم تطر ىف رذاذ
 هلو اك لاف 3 الو نم لع ةضمس ؟ىف لجفلاب سانازاقا ناقصا كفلتحا | اذإف « اددعأ الو“ الك الوان زو

 01 111 ةسمل سايل ؛ ع (تطرلا* نم ناك اذإف' . اهاوسأ ام كلذكاو تاحلطب نيو ةحيطب بةجررت ا: سأب

 اق لاك اع ناك نإو انزوف نزؤم اع, ناك نإ + ضف لع  ةنعيا سب الق ناللاو لمعلاو.نمسلاو.تيزلا

 نا ]ل16 : لسن نيد نركي ىح رعتلاب .رمتلا ف ريح الو «نآفنصلا ثلتح ىح هلق كضافتاالو , لثع الث

 مءىث هنم ناك اذإو ( قف( لا(: ) ليكب الك هس ىبتنا اذإ هرضي الق ضعب نم اخافتنا دشأ هضعب نأ الإ
 .اذإف ء انزوالو الك الو اددع» ضعب هضعب ىف ريخ الف هلحاد ىق هلاك نر اكو ررالاو زود لف 5

 0 |1] نكي الف ةنكلاوا لقتل ىقإ فلتخ“ هرشق :نآو ,بيغم هلوكام نأ ٌلبق' نم هيب شاب الف بفلتخا

 اليكف اليك ناك نإو « لثمب الثم دبي ادي ضعبي هضعب ىف سأب الف هلوك أم جرخف رسك اذإف « لوهجمب الوهم
 00 الل ناكا اذإ هنأ لق نم الك الوا انزو الو :اددع ضعي هضعب نا زوم الو ء انزوف انزو ناك نو

 ىلإ نزولا لينال انأل انزو هيف ريخ الف ليكلا هلصأو لاتكي نأ عاطتسي الف هسب ىبتنا اذإو « صقنيف سبيس

 هللا ىلص ىنلادهعىلع نزوام لكف « زاجحلاب ليكلاو نزولا هلصأو ( قفا لالا ) لاق ( عييرلا انربخأ ) ليكلا

 لصألا ىلإ در كلذ فلاخم امت هنم سانلا ثدحأ امو : ليكلا هلصأف ليك ام لكو نزولا هلصأف ٍلسو هيلع

 ىإو ءهيف لجأال هنأل عييبلاب سأب الف اضياقتف ةطنحلاب لخناا وأ ةلخنلا رم لجرلا عاتبا اذإو ( قفا: ل الاف )

 الف هنود لئاح ال هنيبو هنيب .ىرتشملا ىلخ اذإ اضبق فازحلا ضبق دعأ اك اضبق لخنلا سوؤر ىف ضبقلا دعأ

 الإ 3111 نأ لع هتيرتغا ىأ ولو هل سباق ىأل لع ناك تيصأ ولو ىلبق:نم كّرلاف انأ هتكر نإف .سأب

 ةضفلاو بهذلاب هؤارتشا اذكهو « لجأ ىلإ ماعطلاب ماعطلا ثيرتشا امأإ ىأل هف ريخ الف كلذ نم رثك أ وأ دغ

 نبللا ىف ريخالو « دجوب الف دغ دعب وأ دغ ىتأي دق هنأل دغ دعب وأ دغ ىف هضيقأ نأ ىلع امهم هيرتشأ نأ حلصي ال

 جرح مل نبلب زحم مل هدبز جرخأف ءام هيف نكي مل ولو « نبلو ءام وهف ءام بورضللا ىف نأل بورضلا نبللاب بيلحلا
 مل رمتب هوفص جرخأو رصع دق رمت ىف ريخ ال كلذكو « هتعفنمو هدسج سفن نم وه ءىث هنم جزخأ دق هنأل هدبز

 هب سأب الف هتقلخ نع ريغي مل اذإو ء هسفن نم ءىش هنم جرخأ دق هنأ لبق نم ليكي الك هوفص جرخب

 دق ءىشب ءام هنم ءىش ىف طلخ اذإ زوم الو ديب ادب ليك اليك لثمي الثم الإ نبللاب نبللا زوحب الو ( قفانتنالاف )
 ماعلا نبلب مثغلا نإل زوجيف « ةفلتخم نابلألاو « لوح نإلب نبلو ءام هنأل ءام هيف طلخم مل ءىشثب الو ءام هيف طلخ

 نبل زوجيو « هنم شحولا رقبلا نبل سيلو بارعلاو سيءاوجلا نبلب رقبلا نبلو «هنم ءابظلا نبل سيلو زعماو نآشلا

 ريغ فنص لكو ٠ فنص لبإلاو « فنص رقبلاو « فنص معلا : فنص اذهلكو « تخبلاو بارعلا لبإلا نيلب لبإلا

 ةفلتخم هموحل كلذكو الضافتم هيشحوب هيسنأ زوحيو « ةئيسن زوجي الو دي ادي الضافتم ضعبب هضعب زوجيف هبحاط
 «سايو ءبطرب بطرو ءفلتخا اذإ سباب بطرزوجبو ؛ ةئيسن زوج الو ءدي ادب ضعب ىلع ابضعب ىف لضفلا زوجي

 اذإ زاجو « سباب بطرالو بطر بطر زمب مل مغمحلب منغ مح لثم دحاو فنص نم ءىثث اهنم ناك اذإف « ساب

 ' فلو قدعي نبل دمو ديز دم ىف ريخالو ( قذا_لالاث ) نإللا لثم نمسلاو « انزو ضعبب هضعب هسبد ىهناف سب

 سأب هب نوكي الف نيجلاو نبللا فلتخم نأ الإ « نبج نبللا نم نوكي دق هنأل : نإلب نبج ىف ريخ الو

 جرم مل اذإو « نمس الو نبللا ىف دبزال هنأل نمسو ديزب عاب نأب سأب الف نبللا ديز جرخأ اذإو ( قفا: لالا )

 را ا ا كلل" 7777-""



 تم 0 ش
 ضورعلا نم ضرع وأ كلذك نيد وأ هب اهارتشا امم 1[ وأ لقأ دقنب هريغ ْنهؤ هنم اهارتشا ىذلا نم ابعاتسس

 ةعبلا ىرتشملل ناك هنأ ىرت الأ « ليبسب ىلوألا ةعببلا نم ةيناثلا ةعببلا'تسيلو « ىواس, نأ ءاش ام ضرعلا ىواس

 ؟ ةكيسن هب اهارتشا امم رثكأ وأ لقأب هعد ريغ ءاش نمت ابعد وأ اهقتعي وأ اهبمم وأ اهببصي نأ ةمأ تناك نإ ىلوألا
 امل نمشب ًاديدج اكلم ابكلمت امنإ اذهو ؟ دحأ مهوتي فيكو ؟ اهارتشا ىذلا ىلع اهمرح نفث اذكه ناك اذإف

 ؟اهارتشاول دحأ ىلع زوحيال ابعاب ىذلا ىلع اذه زاجنإ فيكو ةرخأتلاريناندلل انك ناك اذه نأ ؟ ةرخأتلا ريتان دلابال

 حاصيالف «هفنصب افنص هنمتعب اذإو ءىشثىف نافلتخمال مهاردلاو ريناندلا لثم هلك بورشملاو لوك ألا (قفانتلالاغ)
 حلصتالو ءنزوبانزو ديادبالإ رين ان دلاب رين ان دلا حلصت ال م «نزوفانزوناكنإوءلبكف الك ناك نإءديبادي لع الثمالا

 قرولاب بهذلا حلصي ام ةئيسن هيف ريخالو ديبادي ضعب ىلعهضعب فلضفلاب سأب الف هنم نافنصلا فلتخا اذإولبكب الك

 افازج هنم ىرتشي نأ سأب الف رخآلا ىلع امهدحأ ىف لضفلا زاجف نافنصلا فلتخا اذإو « ةئيسن زوحم الو الضافتم

 لوك ًالاوأ ةضفلاوأ بهذلا نمءىش ناك اذإو « هن .سأبال لضافتلاو الضافتم نوكي نأ فازحلا قامرتك [نأل فا 2

 ىف ريخ الف مسا نود مسا هيلع عقب ائيش لصألا نم اهب نوجرختسإ ةعنص هيف نوعنصي نويمدآلا ناكف بورشلا وأ
 ايلح وأ ةبق وأ اتسط املعجف ريناند ىلإ دمع الجر نأ ول اك . هبق ةعنصلا ترثك نإو لصألا نم ءىشب ءىثلا كلذ

 هاون عزن اهريغ وأ ةرج وأ نش ىف هاشحف رع ىلإ دمع الجر نأول اكو « نزوب انزو الإ ادبأ ريئاندلاب زج مل ناكام

 « لكلا لصأ ىف ٌفلَحدق نزولاب نزولاو « ليكلا امهلصأ نأل نزوب انزو رمتلاب عابي نأ حلصي مل هعزني مل وأ

 قيقدلا نم رثكأ وه ام قيقدلا نم ةطنحلا نم جرخم دقو ةطنحلا نم ققدلا نأل قيقدب ةطنح زوحم ال كلذكف

 « زب ةطنح كلذكو قيوسب ةطنح كلذكو « ابرلا هف فنص نم مولعمب الوهم نوكي نأ كلذ لقأو اهب عيب ىذلا

 ام اذه حلصي ال نوتيزب تيزو مسمسب ممم نهد كلذكو ةطنح نم ١2)هععس اشن ناك نإ جذولافب ةطنح كلذكو

 اثيش تمب اذإو ( ققان الام ) ليكلا رمتلا لصأ نأل سوبكللا رمتلاب رولا رصتنا لس ال كلك
 تعب ام نوكي نأو ٠ لثعأ الثم الإ حلصي الف هفنص نم ءىث قرولا وأ بهذلا وأ بورشملا وأ لوك ألا نم

 هترتشا امم أدرأ وأ دوجأ نوك. نأ ىلاس الو ءادجاو افنص هنم تيريشا ام نوكبو ءايدر وأ اد اذ(

 ىف ريخ ال كلذكو « اهريغ ةئامب الو ةيعئاه ةئام اىدح©0 نيسمحو ةناوزم اراند ناس حان نأ ف 400

 نيفلتخم نيعيش تعمج اذإ ةقفصلا نأ لبق نم اذه تهرك امتإو , ىناحبص ىعاصب نول عاصو ىدرب عاص ذْخأي نأ

 نمو « ارانيد نوللا عاص نمتو « ريئاند ةثالثب ىدربلا عاص نمث نوكيف « نمثلا نم هتصحب عيبم امهنم دحاو لكف ٠

 عاصو فصنو عاص كلذو ىناحيصلا ىعاص عابرأ ةثالث ىدربلا عاص نوكبيف « نيرانبد ىوسي احلا عاص ١

 بهذلا ىف اذه اذكهو « الضافتم رمتلاب رمتلا اذه نوكيف ىناحيص عاص فصن كلذو ىناحيصلا ىعاص عبدب نوللا

 نوكي ماعطلا نم ءىش لكو ( قفا هلال ) ضعب ىلع هضعب ىف لضافتلا ىف ابرلا هيف ناكام لكو قرولاو
 صقتنيأ ) لاقف رمتلاب بطرلا نع لئس ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل « سبابي بطر هنم حلصي الف سبي مث ابطر

 امهنأل بطرب بطر زوجم الف بقتعملا ىف رظنن كلذكف بقتعملا ىف رظنف هنع ىهنف « معن : لاقف «؟ سدي اذإ بطرلا

 سس امم ناك اذإ سبي ال لوك أم لك كلذكو 2 بقتعملا ىف ةدايزلاامهف تناكف اًميص ل 000
/ 

 9 07-5 هروح ءارطقن نود لضالاب اذنك هس هلوق )1(

 . هححضي هشك ءؤءررحو  طقنانودل لطألا اذك<« اندخ )) )0(



 تول ايت

 اقرفتي نأ لبق نم اضياقت اذإ ءاش ٠١ وأ اهاعط فصنلاب هنه عاتبيو نمثلاب هل هفصن نوكي امثرد هبطعي نأ سأب الف

 ىلوألا ةدقعلا ىف .تبسيل ةديدج ةعب هذه نأل « هريغ وأ هنم عاب ىذلا فنصلا ند ماعطلا ناك ءاوسو

 عئابلا ىرتشا مثرانيدلا عئابلا ضبقي ملو ماعطلا ضبقف الاح رانيدب اماعطلجراانه لجرلا عاتبا اذإو ( قفل الاف )

 سيلو « رانيدلا نم اصاصق رانيدلا لعجم نأ سأب الف رانيدلا ضبقي لو ماعطلا ضبقف رانيدب اماعط ىرتشملا نم

 هيلع, ىذلا رانيدلا نم هبحاص امهنم دحاو لك ءىربي نكلو نيدب انيد نوكيف رانيدلاب رانيدلا عيسي نأ

 / . هيف ريخ الف طرشب ناك نإف « طرش الب

 7-00 لاك كا

 تعمس اهنأ عفنأ تنب ةيلاع نع اوور مهنأ لاجألا عوي ىف بهذ نم هيلإ بهذ ام لصأو ( قفانتلالاف )

 اذكو اذكب مقرأ نب ديز نم هتعاب عنا نع الاس ةأزما نأ ةشتاع نع ىوزع رفسلا ىنأ ةأرما تعمس وأ ةشئاع

 مقرأ نب ديز ىربخأ « تعتبا ام سدبو تيرتشا ام سئب :ةشئاع تلاقف « ادقن كلذ نم ل اقآب هنم هترتشا مث ءاطعل ءلا ىلإ

 نوكت دق ( ىفا:ةلالاف ) بوتي نأ الإ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم هدابج لطبأ دق لجو زع هللا نأ

 تباع اهنأ ال « هزيحتن ال ام اذهو « مولعم ريغ لجأ هنأل ءاطعلا ىلإ اعم اهلع تباع اهنع اباث اذه ناكول ةشئاع

 100١| او درك الاسا هلا للص ىنلا اجسأ نتعب فلتخا ولو ؛ لجأ ىلإ هتعاب دقو دقنب هنم ترتشا ام اهلع

 ىذلاو . سابقلا هعم ىذلا لوقب د هيلإ بهذن ام لصأ ناك هفالخم ميض دع لاقو ًائيش هيف مهضعب لاقف

 هاري ام الإ عب ال مقرأ نب ديز نأ عم ةشئاع ىلع هلثم تبث ال انأ اذه ةلمجو « مقرأ نب ديز سايقلا هعم

 نم طبجحم هللا نأ معزت مل الالح هاري وهو امرحم نحن هارن هعاتبا وأ ًائيش عاب الجر نأ ولف « هلثم عاتب الو « الالح

 نقلا ةللع اهب تىئ دق سدلأ'ىكوألا ةعببلا تءأرأ تلق ؟ ل < انش هلع

 دقنب هلام عسب نأ هيلع مارحفأ : لقال : لاق نإف ؛ لوألا نعأ ةناثلا ةعببلا:تنأرفأ - لبق ء! لب لاق نإف 5 اأن

 اا ا ا لإ رشا نك ا

 « كنم هلبقي نأ دحأل غبني مل ء نئاكب وه سيل امل ناك - كلف أذإ لف ١ ادعب دنم ك0

 < زئاج : لاق نإف ؟ ادقن نيتئامب وأ ةئام اهارتشاو انيد رانيد ةئام ابعاب ناكف اهلاحم ةلأسملا تاكا ولا تل

 « ادقن رانيد قئامث انيد رانيد ةئام هنم ىرتشي نأ هلزوحب ال هنأل انهه وأ مث ناك فاطحأ نركس نأ دب الف : لق

 000 0 ا نى لال نك لوقت الو الوأ لوقت نأ ىفت ناك اذكهف لق « ةعلسلا هم تيتا اعإ : تلق نإف

 كلت ريغ ةعب هذه نأ معتف وه اك اتباث نيدلا نوكيو ةعلسلا درت سيلأ تضقتنا ول دقنلاب ةرخآلا ةسعيبلا تيأرأ

 ةلع مرح مث اظخ ناك نإ هيلع نكرت الف « كنم هلام ىلع ةمهت لقأ وه انلق « هتمهتا امن[ : تلق نإف ؟ ةنعبللا

 ًءاطعلا ىلإ عيبلا ةزاجإ ىوردقو ءابرب سيلو عب اذهو ابرلا مرحو عيبلا لحأ لجوزع هللا نأل هل هللا لحأ م

 0 مدقتيو رخأتي دق ءاطملا نأل هيلإ عابب ال نأ انرتخا امنإو « هفالخ مثريغ نع ىورو «' دحاو ريغ خلع

 تقاوم ىه لق ةلهألا نع كنولأسي » لجو زع هللالاق « نآرقلا ىف اهلصأو ةلهأ وأ ةتوقوم مايأب ةمولعم لاجآلا

 « « رخأ مايأ نم ةدعف ) : لجوزع لاقو « « تادودعم مايأ ىف هللا اورك ذاو » : ىلاعت لاقو « « جحلاو سانلل

 سلو مدقتيو نامزلا رأي دقو ٠ ىلاعتو كرابت هتبقاوم نم ءاظعلا سيلو ةدعلاب تقو اك ةلعألاب تقو.ذقف

 نأ سأب الف. لجأ ىلإ نمثلا ناكو اهضبقف ةعلسلا لجرلا نم لجرلا ىرتشا اذإف « موب نم رثكأ ادبأ ةلهألا رخأتست



 ا 3
 لح لام سأر مسي مل نإو ؛ نانقرتفم ناتعي نيتاه نأل سأب الف رخآلا نود امهدحأ ىف ليقي نأ دارأف امه« دحاو 8

 ضيقي نأ لبق ضعبلا نم ليقي نأ هل لعم مل هزاجأ نم“. ىريغ هزاخأ دقو « ههرك أ عبب اذهفامهنم دحاو
 ةلوب< ةمبقلاو ةميقب الإ فرعت ال نمثلا نم ةصح امهنم دححاو لكلا ةقفص اعيج انا ل

 ناّتعي ناذهو ء'ادبكب ارع ىم عاتنت نأ ىلع اذكب افوصوه الو هنبعب ار كعبأ نأ ىف ريخ الو ( قفا: ثلالاف )

 ةصحو مولعم ع ىلع ةقفصلا تعقوف ا انع دنع ىف كلع تطرد دقو الإ مولعم نم اذه كللأ مل ىنأل ةعب 3

 مولعم نمد ل نك ل عويبلاو ا ١ عيل | ىف تعفو كلذكو ةل ةلوبج عييبلا اذه ىف طرشلا

 درب نأ ماعطلا ل تدزأ ةئايإق الجر فلسنمو ( قفانةلالاف )

 كلذ ناك نإو. ٠ سأب الف ةلاقإلا تمت هيلع درلاب اعوطتم ناك نإف « هيقيو دخأ اموأ همدخأ ىلا 0

 فلتنق ىيئاند لجر ىلع هل تناك نمو + كلذ ىف ٌرخالف اننن عببلا خسفت نأ الإ كيلع يرا 1 نإ 0

 العجم وأ هفلس ىف ريناندلا كلت هل لعح نأ ريئاندلا هيلع هل ىذلا هلأسف ماعط ىف ريئاند هريغ الجر ريناندلا هيلع ىذلا

 لاحلاو لجألا ىف هوركم وهو نيدب نيدو ضبقي نأ لبق ماعطلا عيب اذهو عب ةيلوتلا نأل كلذ ىف ريخ الف ةيلوت هل'

 اهلك اهنم هليقي نأ ىفوملا عئابلا هلأس مث هنم اهضبقف ماعط بدرأ ةئام لجر نم عاتبا نمو ( قفاْةلالاف )

 نأ ولو ( قفا: :لا|ف ) ضعبلا نم هليقي الو لكبلا نم هليقي نأ سأب ال كلام لاقو « كلذب سأب الف اهسعب وأ

 ىضرو هلكي لف اليك !ءاعطلجر نم عاتبا نمو ؛كلذب سأبالف مهضعب ىأوممضعب هلاقأف اماعطلجرنم اورتشا ارفن

 « هلاتكي ىتح اضباق نوكي ال هنأل كلذ ىف ريخ الف هليك لبق هيف .كريش, نأ هريخ وأ عئابلا هلأس مث هلك ىف عئابلا ةنامأ

 ىف لوقلاو« هليكب ىرتشملا لعن ومضموبف لكلا هيفوي نألبق ىرتشملادب ىف كله نإف « ليكلا هيفوينأ عئابلا ىلعو

 اذإف ؛ تسرك وعلا عئابلل لبق « « هلع فلح ا فليكلا ف رعأ ال ىرتشملالاق نإف « هنيع عم ىرتشملال وق لكلا

 7 «نيميلاب قحأتنأف هبهشت ءىث لع تفلح نإف هت ذك نإلو ءليكلا اذه كندي ىف هلق ق1 ىرتشملل لبق ىعدا

 لحام هيفلح عوببلا نم عسب ةيلوتلاوةكرمشلا ( ىف[: لالا ) كنم هذخأو ىعدا امىلع فلح هيلع نيميللدارتنأف تيبأ

 ةكرمشلاف هايإ هيلوي وأ الجر هيف كرشأ ىتح هضبقي مف هريغ وأ اءاعط عاتبا نف عوببلاىف مرحب ام هيف مرحبو عوببلا ىف
 لاتك اف اماعط عاتبا نمو ( ىتثا لالا ) عيبلل خسف ةلاقإلاو « ضبقي نأ لبق ماعطلا عب اذهو « ةيلوتلاو ةلطاب

 ءالغتساف ماعط ىف الجر فلس نمو ( ىف: :لزلاث ) كلذب سأب الف هضعب نم هليقي نأ لأس مث هنمأ دقنو هضعب

 عاتبملا هضبقف لجأ ىلإ نمش اماعط لجر نم عاب نمو ( قفا ةلالا ) زاجب سيلف هيف ككيرش انأ عئابلا هل لاقف
 اعبب هيف ددجمب نأ بحأ نإف «٠ عيبب تسيل ةلاقإلا نأ لبق نم هيف ريخ الف هدازو هلاقتساف عئابلا مدن مث هيلع باغو

 لجأ ىلإ نمثب ارضاح اماعط عاب نمو ( ىف|ةةلالاف ) ثدحم عيب وهو هب سأب ال كلام لاقو « زئاجف كلذب
 ؟ ماعطلاب ال نمثلاب عجر قحتساف اماعط ذخأ ول هنأ ىرت الأ « اماعط نمثلا كلذ ىف ذخأي نأ سأب الف لجألا لحف

 ىلع اماعط مرد فصنب عاتبا نمو ( قالا ) هلك هيف ريخ ال كلام لاق لجر ىلع نمثلاب هلاحأ نإ اذكهو

 « زوجي ال مارح عيبلاف اضرع وأ امهرد وأ ابو فصنلاب ىطعي وأ لجأ ىلإ وأ الاح اماعط مجرد فضنب هيطعي نأ

 لجأ ىلإ وأ ادقن ©10مثردلا مهرد فصنب اماعط عاب ولو ىلاعت هللا هنحر ( ىف ةلالاث ) ةعب ىف نيتعي نم اذهو

 خاسنلا نم دئاز « مجردلا » ظفل لعلو لما لش لا مثردلا مثرد فصنب هلوق )١(

 5 هنصصت هاه



 كا

 /اذإ نيعلا ماق موقت اهنأل ةميقلا هتطعأ نيعالو لثم هل نكي مل نإف « نيعلا وأ لثما هتيطعأ هلثه وأ  هنيعب هكردأف
 هل ضقأ مل رصع هقلف هكع وأ ةكممب هيقلف رصع اماعط هل كلهتسا اذإ 51 تكح ابلق امدع لثااو نيعلا تناك

 ةدايزلاو صقنلا نم كلذ ىف اما كالهتسالاب هل نمض ىذلا دلبلاب هلثم ىطعي نأ هقح لصأ نم نأل هلثم ماعطب

 ىلع هربجأو هب ىضقأ هل لثم الو نيع ال هنأ اذه ىف يسحلا ناكف ىفوتساا ىلع اي فا انو كيم حلاو لك لع

 ولو ( قنا ةلالاف ) ادوجو٠ ناك نإو هلثم هل سملا لطبأ تنك اذإ هتميق ةحطعأقا هل لثتال اك هتلعجف هذخأ

 ىذلا دابلا ريغ داب هعفد الو هذخأ ىلع امهنم ادحاو ربحأ ال نأ كلذ ىف باوجلا ناك عب نم اذه ناك

 نأ ىلع هربجأو ضبقي نأ لبق ماعطلا عبب هلخدي كلذ نأ لبق ن.ه ةميقلا هل لعجأ الو « اذه هيف هل نمضو هنمض

 000 ال1 للا كلذ لإ لإ نفد نإف ؛الخأ دف ةلِحْوأو,ادليلا_كلذب  هضيقي نم لكوي وأ" ةلطقتف / ضمت

 ىمس نإو « همس مل وأ الجأ فلسملا هل ىم لاح, هلك فلسلا ( قاتشلالاف ) هلكو ىلإ وأ هيلإ هعفدي ىتح

 ولو « هنم هئرب, نأ ءاشب نأ الإ طق لجأ ىلإ هل نكي مل هنأل هذخأ ىلع ربج لجألا لبق فلسملا هيلإ هعفد مث الجأ هل

 ل1 لبق نم هيحاص ىدنا ب سسحلاب ريغتي ناكام 0 اذهو « هلجأ لحن ىتح هذخأ ىلع ربحي مل عب نم ناك

 هبحاص ىدي ىف ريغت ولو « ةفصاا ريغب ريصيف لجألا لحم دنع ةفصلا نع ريغتيف لجألا لحب لبق ةفصلاب هايإ هيطعي

 « لجألا كلذ دنع هيلإ هتجاح روضح نوكيو هنزخ ىف ةنؤم فلكتي نوكي دقو ؛ هريغ اماعط هيطعي نأ ىلع هانربج
 الو ريغتب ال ناكاه لكو لجألا لولح لبق هذخأ. ىلع ربحي ل هحاص ىدب ىف ريغتي ناك وأ ةنؤم هنزخل ناكام لكف

 ةكرشلا ىف ( قنا ةلا/ ) لجألا لحب لبق هذخأ ىلع ربج امهبشأ امو ريئاندلاو مهاردلا لثم هنزخ ىف ةنؤم

 عيببلا ناك ثيحو لالحوبف الالح عب ناك ثحف عويبلا هب مرحتام مرح وعوببلا هب لحم الحم عوببلان هعبب ةيلوتلاو
 املاح ىلإ عوجرلاو امهنيب عيبلا ةدقع لاطبإ اهمأل ضبقلا لبق اهب سأب الف عببلا خسف ةلاقإلاو ٠ مارح وبف امارج

 ماعطلا هيلع ىذلا هلأسف لجألا لحف لجأ ىلإ اماعط بدرإ ةئامىف رانيد ةئام الجر فلس نمو (لاق ) اعيابتي نأ لبق

 تناك ةئاملا ّىف عيبلا عسفي نأ هل ناك اذإ كلذب سأب الف نيسمح ىف عيبلا خسفيو ابدرإ نيسمخ هيلإ عفدي نأ

 000 ا ال| |ذخو [[ كبت نأ ىلوأ نوسحلا تناك ةثالا ضمن نأ هل ناك اذإو: زوخم نأ .ىلوأ نوسحلا

 ”اذ_ه كعدأ لوقأ نأ كلذو « فلسو عسي ىلع ةدقعلا دقعنت نأ هنعا ىهن ىذلا فلشلاو عيبلاو « فلسو عيب نم

 الإ زوي ال عيبلاو لوبجمو مولعم نمش, عقو عيبلا نوكسيف لاح هنأ فلسلا ميحو ٠ انك ىفلس نأ لع ادك

 « ةحيحص ةدقعا| تناكاماف « هيلع الإ طق ةدقعلا دقعنت لو ماعط الإ طق هل نكي ل فلسملا اذهو مولعم نمش نوكي نأ

 هنيب عيبلا خسفيو هضعب ضبقي نأ هل ناك هلك ىف هنيبو هنيب عيبلا خسفي نأو هلك هماعط ضبقب نأ هل الالح ناكو

 نمو ( قفانتلالا ) كتتخلا نسا فورعملا اذه لاقف هنع لئسو « سابع نبا لاق اًذكهو « ضعب ىف هنببو

 ةعااق ةبادلا تناك كلذب سأب الف هنه هليقي نأ هلأسف لجألا لح اماف لجأ ىلإ ماعط ىف اضرع وأ ةباد الجر فلس

 هيلع ىذلل ةبادب هيلع هل اماعط هعديف هتلاقإ هل نكي مل ضبق. نأ لبق ماعطلل اعد ةلاقإلا تناك ول هنأل ةتئاف وأ اهنيعب

 20 ىف هكلبسمم وأ ةمئاق ةنادلا تناك سأب كلذب ٠ نكي مل هلاطبإ عييبلا خ خسفو" عيبا خسف ناك هنكلو ماعطلا

 ريئاثد هيلع هل تراصو عيبلا خسفو ماعط ىف الجر لاقأ 0 ) ةكلهتسم تناك اذإ اهتميق هيلعو

 ريئاند ةيدب ىف هل تناك وأ فلس ريئاند هلع هل تناك ول اك« اهضبقي نأ لبق ءىش ىف افلس العجم نأ هل سيلف ةنومضم
- 

 لك لام سأر ىمسو رمتلا نم نيفئص ىف ةئام فلس نءو ؛ اهضبقي نأ لبق ءىش ىف افلس العجب نأ.هل نكي مل ةعيدو



 دايو

 ريخ الف ايدرإ اهنم كصقتأ نأ ىلع وأ , بدارأ ةئثالث ىنديزت نأ ىلع رانيدب .بدرإ لك ةربصلا هذه كنم عاتبأ

 اهملع ىه 5 تديز ىلإ تبدارألاو ءاهنم وه 5 صقن ىذلا تدرألا فرعأف اهردق 5 ىردأال أ لبق نم هيف

 كل ىرشأ نأ لع ناكام انثك اعد الو اذدعأالو الك الو ان كل عاتبأ نأ ىف ريخالو ( قفاه تلالاف )

 نم كلذو « نومضم ريغ وأ كلذ ناك انومضم « ابئاغ وأ كلذ ناك ارمضاح ذكي ؛ انك ىدد 3 نأ ىلعو اذكب ادم

 هتصحو ةئام دبعلا نمثف نيشح اراد كعيبأ |[ لع ةئاع ادبع كنم تررتشا اذإ 0 نمو ةعبب ىف نيتعد

 اقواعم الإ نمثلا ىف ريخ الو « ةلوهجم دبعلا نم هتصحو نوسمح رادلا نمت كلذكو « ةلوهجي رادلا نم نيسخلا ند

 الف صقتنا ام ةليكم معي ال هنأ الإ رثك وأ لق ءىش هنم صقتنا مث هلك لعدق ناكنإو ( قفاتتلالان )

 اعيش هب ذخأي نأ سأب الف عيب ريغ نم الاح ماعط لجر ىلع هل ناك نمو ( ىف[: لال( ) افازج هعبب هل هركأ

 ءىثب لجألا لواح لبق هريجأ الو « هقنص ريغ وأ قرو وأ بهذ نم اقرفتي نأ لبق نم. اضياقت اذإ ةفنُص رع نها

 الف ضرق نم ماعط لجر ىلع هل ناكنمو ( ىف: للف ) هب سأب الف ماعطلا ريغب امآف ةصاخ ماعطلا نم

 الارض رقلا :لعأتو 1 نكي لو اسفن كلذب اناط اذإ هلثم وأ أدزأ وأ دوجأ هنتص نم ماعطلاب داب نا را

 ناك ولوا اقرقتي "نأ لبق اضراقت اذإ شك أ دحاوب :نينثا : هفنض ريغ“ نم هريغ ماعطلا دا نأ 20 0-7

 نم هب ذخأي نأ سأب الف ضبقي نأ لبق ماعطلا عبي هنأل هفنص ريغ نم هب ذخَأِب نأ هل زجم مل عيب نم اذه
 نم ىرتشي لجرلا ىف ( ىف: لال ) اسفن كلذب باط اذإ « هدعب وأ لجألا لحم لبق ًادرأ وأ دوجأ هفنص

 هدي ىف راص اذإف ماعطلا كلذ ىضاقتب نأ هرمأف هانإ هفلس نأ لجر هلاسيف لحف اقوطر. اا لك

 عينلا وأ فلسلا ضبقلا دعب ثدحأ مث هسفنل هضيقي نأب هلكو امإ ناك اذإ اذهب سأب الف هعاب وأ هايإ هفلسأ

 هفلسأ هاضاقت اذإ هنأ هل طرشش ناكولو هدي نم ماعطلا ضبقو عيبلاو فلسلا هعنم هلو هل الكو الوأ ناك امنإو

 عرز هل لجر ىلإ ءاج الجر نأ ولو ( لاق ) ىضاقتلا ىف هلثم رجأ هل ناكو اعبب الو افلس نكي مل هايإ هعاب وأ هانإ

 داصحلا ىف هلثم رجأ هل ناكو ريخ اذه ىف نكي مل افلس ىلع نوكيف هلاتكأ مث هساردو هداصح ىنلو : لاقف منَ

 ساردلاو داصحلاب هل عوطت ناكولو م« هيدي نم ماعطلا دَخَأ ماعطلا بحاصلو هسردو هدصح نإ ساردلاو

 نمو ( ىئانةلالاف ) مارحو لالح لك ىف ريثكلاو اذه ىف ليلقلا ءاوسو « سأب كلذب نكي مل هايإ هفلسأ مل

 « ماعطلا كلهتسا نإ هفلسأ ام لثم هلو « هف ريخ الف صقنأ وأ ديزأ وأ هنم اريخ هيلع طربشف اماعط الجر فلسأ

 اريخ هاطعأف ائيش اذه نه ركذي ال ءايإ هفلسأ نإو « هتمبق هلف لثه هل نكي مل نإف ؛ هذخأ هنيعب ماعطلا كردأ نإف

 هفلس لثم هلف امنه دحاو عوطتي مل نإو كلذب سأب الف هلوبقب اذه عوطتق هنم اريث هاطعأ وأ اعوطتم هنم

 هضبقي نأ هيلعو ادساف اذه ناك رخآ دلبب هايإ هضبقي نأ ىلع اماعط الجر فلسأ الجر نأ ولو ( ىناغلالا )
 اماعط هل كلهتسا ناك وأ ماعطلا هاضاقتف رخآ دلبب هيقلف داب هايإ هفلسأ ولو ( لاق ) هيف هفلسأ ىذلا دلبلا ىف هابإ

 كماعط لثم اماعط هنم ضبقاف تش نإ لاقيو « هيلع كلذ سيلف هيف هيقل ىذلا دلبلا ىف ماعطلا كلذ هلطعي نأ لأسف

 دلبلا كلذ ىف ماعطلا كلذ ةمقب نآلا كل هانذخأ تئش نإو « هبف هابإ هتفلسأ وأ كل هكلهتسا ىذلا دللاب

 ىذلا ربجم مل ماعطلا هل ىذلا عن ءنتماف دليلا كلذب اماعط ىطعي نأ ىلإ اعد ماعطلا هيلع ىذاا نأ ولو ) قنانتلالاف )

 امنإو ( قفا لالا ) ةنؤم هلم ناكام لك اذكهو « هريغ دلب هل انومض» اهاعط هيلإ عفدي نأ ىلع ماعطلا هل

 لجرل كلهتسا ٠١ لك نأ معزأ ىنأ. هريغ دلب بصاغلا قليف دلس هبصغي ماعطلا ىف ةميقلا هل تبأر



 كلر

 فلس نمو ؛ اذه لثم ىف قيوسلا لخديو قبقد ثاثو دم ةطنحلا لعلو قيقد دع ةطنح دم تعبف مولعم نم الوبج

 ادقع نإ هيف ريخ الف هابإ هضبقيل لجأ ىلإ ًاماعط هعبب نأ ماعطلا هل ىذلا ماعطلا هيلع لح ىذلا لأسف لحف ماعظ ىف

 6 جا ل نا هنم عج نااكلمي اك لحال 0 3 ١ نزل لات مسا هن كح نأ هنم, منع نأ كلعر اق, لحر لع دفعي نإ رخال انآ لَم نم اذه لع علا دقع
 ولو « ماغطلا ريغ ائيش هعابول اذكهو « سأب الف هايإ هاضقف لجأ ىلإ وأ دقنب طرش الب هايإ هعاب هنأ ولو « ماب سيل

 عببلا دقع هيلع عقي ملام سأب كلذب نكي مل لجأ ىلإ وأ دقنب هنم عاتببام هيضقي نوكي نأ اعيمح ايون

 كيضقأقح لجأ ىلإ وأ دقنب اماعط ىنعب هل لاق لجألا لح اماف لجأ ىلإ ماعط ىن هفلسأ ول اذكهو ( قفا:ةلالاف )

 لجأ ىلإ وأ ادمن عيبلا ناك كلذب سأب الف طرش ريغ ىلع هعاب نإو زجي مل كلذ ىلع دقعلا عقو نإف

 ضنقلا دعب كلذ نك اذإ ةئيسن وأ دقن هايإ هاضق ىدلا ةنم هارتشا مث هضبقف ماعط ىف فلس نمو ( قنات االاؤ (

 كعببأ نأ ىلع ىنضقا :هل لاقف هلع هماعط لح ولو « هنم ضوبقملا ”ىربو ضراقلا نامض نم راص دق هنأل « سأب الف

 ل تت 9 ءاش نإو هب هل قو ءاش نإ هايإ هدعو ادعوم اذه اكو سان كلذب نكي مل هنود وأ هماعظ لثم هاضقف

 ٠ هل نكي ملالضف هيلع ذخأ دقو « مزال ريغ طرش اذه نآل  زجم مل طرششلا اذه ىلع هماعط نم اريخ هاطعأ ولو

 ٠ ملعأ هللاو

 ةنتفلا ىف حالسلاو عاركلا عيب نع ىهعنلا باب

 ةداعب الو ةمبتب هلطبأ مل رهاظلا ىف احيحص ناك دقع لك نأ هيلإ بهذأا لصأ ىلاعت هللا همحر ( فال الاف )

 لجرالهرك أ اكو « عيبلادسفت تناك تربظأ ول ةينلا تناك اذإ ةينلا امل هرك أو رهاظلا ةحصب هتزجأو نيعيابتملا نيب

 الو هب لتقيال .دق هنأل ايلظ هب لتقي هنأ هاري نمت هعسب نأ هعئاب ىلع مرحن الو هب لتقي نأ لع تفسأ| يرش نأ

 هايإ هعاب اذإ عيبلا دسفأ الو ارح هرصعب هنأ هاري نمت بنعلا عيبي نأ.لجرلل هرك أ اكو « عببلا اذه هيلع دسفأ

 دسقأ أكو « ادبأ ادحأ هب لتقيال نأ فيسلا بحاص ىفو « ادبأ ارمح هل_جمال نأ نكمي دقو « الالح هعاب هنأل

 حاكنلادسفأ مل رثك أ وأ لقأ وأ اموب الإ اكسال نأ ىوني وهو اححص ادقع ةأرما 0 ولو « ةعتملا حاكن

 . دسافلا دقعلاب اديأ هدسفأ اعإ

 نا
 ريغ وأ ءاعو ىف ناك دعي امو نزوي امو هنم لاكيام افا زج هلك ماعطلا عيبب سأب الو : تادمحر ( قفا لالا )

 عيب زوجي الو ::لاقف ىعفاشلا عجر ( عيرلا لاق ) هآر اذإ رابخلا هلف هننع رب ملف ءاعو ىف ناك اذإ هنأ الإ , ءاعو

 افازح هانإ هعاب ولو ؛ هريغ هطعي نأ هيلع نك هالو تلت ا ذك هنآل هنع بئاغلا ءىنثلا عب داالو ةيؤرلا رايخ

 راقلا هف قويشللا' نوكت اضقن اذه ناك رجح وأ ةوبر وأ ناكد ىلع ابوبصم هذجو لقتتا اماف « ضرألا ىل

 هل ىذلل اكرش ث انفدنب ىرتشملا ناوكنو افاز> رامثاا فصن ءارشب سَ الو « هدر ءاش لو هذخأ ءاش نإ

 زوحم نأ الإ لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسل ةئيسن ماعطلا ف فازجلا انزجأ اذإ زوحب الو ء رخآلا فصنلا

 درلاو هآر اذإ مهنم دحاو لكىف رابخلا ىرتشملل نأ الإ ٠ كلذ ريغو ةيشامو قيقر نم ءىش لك ىف فازجلا

 نأ داك دحاو. فنص :نم ناك اذإ ماعطلا نه نوزوملاو ليكملاو رخآلا ريغ مهم دحاو لكن أ لبق نم بعلاب

 لاق نإو « رانيدب بدرإ لك ةربصاا هذه عيج كنم عاتبأ : لجرلا لومي نأ سأب الو ( لاق ) اهتش» نوكي



 2 10و تس

 نوكي ىتح ىدنع زحن مل ضعب لبق اهضعب ةمواعم لاجآ ىلإ ماعط ىلع ريناند لجر فلس نإو ( قنانةلالا )
 ىلإ ىذلا. ماعطلا نم ةعبق رثك 1 بيرقلا لجألا ىلإ ىذلا ماعطلا نأ لبق نم ةقزفتم ناعألا نوكتو ادحاو لجألا

 نآل ةقرفتلا ضورعلل فلاخم اذهو « ةقرفتملا ضورعلا عايتبا هيلع زاجأ ١ لثم ىلع ىريغ هزاجأ دقو « ديعبلا لجألا

 عاتبا اذإو ( ىف: ةلالاف ) دحاو ءىش نم اذهو قرفتم ءىش ضورعااو :؛ لجأ ىلإ اذهو دقن ةقرفتملا ضورعلا

 نيدب نيد اذه نأل خوسفم عيبلاف نمثلا ضبقي نأ لبق اقرفتف لجأ ىلإ وأ الاح افوصوم انومضم ًاماعط نالجرلا

 ىرتشا اذإو « سأب الف هدعب وداصحلا لبقو داصحلا دنع انومضم افوصوم اماعَط لجرلا ىرتشا نإو ( قائلا )

 ردنألا نم هنم هارتشا نإو ( لاق ) اًيدر وأ ادبج ىتأي دق هنأل هنف ريخ الف فوصوم ريغ اهنيعب ضرأ ماعظ نم هنم

 لبق ةنس ىلإ ماعطلا ىف فلسلاب سأب الو ( قفا: لالا ) هيرذي نأ لبق كلم دق هنأل « هيف ريخ الف هيلع ًانومضم

 كلذ نأل طرقلا ىف الو حمقلا نيدادفلا ف فلسلا ىف ريخ الو ( ىف[: لالا ) هنيعب عدذ ىف نكي ل اذإ عدزي نأ

 لجر ىلع ماعطلا بحاص لي نأ ماعطلا هيلع ىذلا دارأف لحم ماعط ىف الجر فلس نمو ( ىف غلا ) فلتخم .

 نأ دارز نإ ةنكلو © لكس نأ لف ءانطلا عبب سفن وه اذهو « هيف ريخ الف هنم هعاتبا عب نم هلثم ماعط هيلع هل

 كلذكو ( لاق ) زاج ءاضق هلعجم نأ دارأو كلب مل نإو هيف انيمأ ناك هيدي ىف كله نإف ماعطلا هل ضبقي اليكو هلعجم

 عيب ةلاحإلاو عيب هيلع هل ناك ام لصأ نأ لبق نم هايإ هفلسأ ماعط هيلع هل لجر ىلع هلاحأف لحف ًاماعط هنم عاتبا ول

 ىلإز وجي الف هليكب ىرتشملا هقدصف ليكب ًاماعط عاتبا نمو ( ىف لالا ) هريغ ىلع ماعطب هيلع ىذلا ماعطلاب هل هنم

 ةدايز وأ اليلق وأ اريثك اناصقت ركذ نإو « هنمع عم ضباقلا لوق ماعطلا ليك ىف لوقلاف ماعطلا ضبق اذإو « لجأ

 ص ىنلا نع نسحلا ثيدحنم تفطو امل اذه رجأ ملاعإو ءلحأ ىلإ وأ ناكدقتلاب ءارشإ ا 2
 هل طرش اماف ةفصلاو ليكلاب هطرسش هيفوي نأ ةفص وأ ليك نه اطرش لجرل طرش نم مزلأ ىنإو « ملسو هيلع هللا

 موقي هقيدصت ناك ول لبق ؟ بيعلا نه أربب اك أريبال ملف هقدص دقف لئاق لاق نإف « هطرشش هيفوي نأ الإ زحب مل ليكلا

 دجيف ةمالساا هل طرتشي م ءىشب هيلع عجري نأ هل نكي مل ادحاو هيف دجوف ةئام هل طرسشف بيعلا نم ءاربإلا ماقم

 الإ انزو هذخأي نأ هل نكي مل اليك ماعطلا لجرلا عاتبا اذإو ( ىف ةل]إم ) هنم هأربأ اذإ هب هيلع عجري الف بيعاا

 هليكين وكي نأ الإ هب هعاتبا ىذلا لايكملاب الإ لايكع هذخأ,ال كلذكو نزولاب ًاعب لبقتسيو لوألا عببلا ضقني نأ

 ماعطلا ناك ءاوسو « هب هعاتبا ىذلا لايكملاب هذخأ امنإ ذئننحح نوكيف هب هعاتبا ىذلا لايكملا لثم فورعم لاك

 دق الدب هذخأ هنأ رخآلاو ء هطرش ريغب هذذأ هنأ امهدحأ ؛ نيبجو نم دساف اذهو نيقرتفم نيماعط نم وأ ادحاو

 ؟رثك أ وأ لقأوأ هلام لثموعأ ىردياللوهجم هنأ هيفاملقأو عببلا ماق» موقي لدبلاو هل ىذاا نم رثك أوأ لقأ نوكي

 نضع ءاطعإ وأ هس نط 21 عئابلا هاطعأف ثلحف ةفوصوم ةطنح ىف فلس نم و( قفانثلالاف )

 ولو « ماعطب ماعط عيب اذه سيلو لضفلاب عوطت» امهنم دحاو لكو كلذب سأب الف ىرتشملا سفن تباطف اهنم ارش
 « ضبقن نأ لبق هريغب ماعط عب اذه ناكو « زحب مل ةطنحلا ريغ افنص وأ اتلس وأ اريعش ةطنحلا ناكم هاطعأ ناك

 لجألا لحب نأ لبق هلجعف لجأ ىلإ ماعط ىف فلس ندو ( ىف: ::لا]| ) ماعطلا نم دحاو فنص لكو رمتلا اذكهو

 رهاظلا ىلع ىضقأ امنإ محلا ىف اعضوم ادبأ ةمبتلا لعجأ تسلو « سأر:الف هنم ارش وأ هماعط لن كي ( 01

 نيبجو نم دساف اذهو « زوجم الف اقيوس وأ اقيقد ذخأ نأ دارأف لجألا لحف حف ىف فلس نمو ( قفاشلالا )

 تذخأ دقف دحاو فنص وه لبق نإو « ضبمتي نأ لبق ماعطلا عبب وهو هيف تفلسأ ىذلا زيغ تذخأ ىتأ امهدحأ

 م



 - ا/#

 هيلإ بتكف ًاماعط لجر نم عاتبا نمو « نمشلا هيلإ عئابلا دري وأ اهضبقي ىتح هب اهايإ هسعاب ىذلا نمثلاب اهعئاب
 عاتبلاليكو وأ عاتبملا هضبقي ىتح هيلع نماض وهو هسفن نم هل اضباق لجراا نوكي الف هسفن نم هل هضبقي نأ ىرتشملا

 هعبي نأ هلكو مث هعاتباف اماعطهل عاتب نأ لجرلا لجرلا لكو اذإو « دبشي ل وأ كلذ ىلع دهشأ ءاوسو « عئابلا ريغ

 زحمل هسفن نم هعيي نأ هلكو نإو « هعابو هعاتبا وه هنأكز اج وبق نيدلا هل حيي ىح ندبال دقنب وهف هريغ نم هل

 هيذك نإو « لاق اك وبف عئابلا هقدصف ىرتشملا بره وأ نمثلا كلببف ىريغ نه هتعب دق لاق نإو « هسفن نم عيبلا

 هاك هذه ىف ةنأل كليف هنم نمثلا ,ضق وأ سلفأ وأ ىرتشملا بره ول انماض نوكت الو « هعاب ذق هنأ ةنبلا هلعق

 رضحم ىتح عئابلا هل هليكي الف هيفوتسي نأ لبق ىنارصنلا هعابف ىلارصن نم اءاعط عاب نمو ( قفا:ةلالاف ) نيمأ

 نإو « زحي مل هضبقي نأ لبق هنيعب ماعطلا كلذ عاب مث ماعط ىف فلس نمو (لاق ) هسفنل هلاتكيف هليكو وأ ىقتارصنلا

 ريغ ىلع ناك ول ماعطلا كلذ نأل هريغ نم هيضقي نأ هل نأل سأب الف ماعطلا كلذ نم هيضقي نأ ىونو ةفصب اماعط عاب

 نأ هيلع ناك كله ولو « هايإ هيطعي الو هسبح نأ هل ناك ةفصلا ىلع ناكو هضبق ولو « هنم هيطعي نأ هل نكي مل ةفصلا

 هعئاب نم هلايتكا دنع ىرتشملا رضحأف اماعط عاب وأ ماعط ىف فلس نمو ( لاق ) هعاب ىذلا هماعط ةفص لثم هيطعي

 زج مل ترضح ىذلا ليكلاب هذخو ىسفنل هلاتك أ : لاق نإف « ضبقي نأ لبق ماعط عبب هنأل زحم مل كل هلاتك أ لاقو

 هللا ىلص ىنلا نع نسحلا ىور اذكهو « هناصقن هيلعو هتدايز هل نوكيو هيرتشم نم هلاتكب ىتح أربي الف اليك عاب هنأل

 نمو ( قفا“ لالا ) هناصقن هيلعو هتدايز هل نوكيف ©20ناعاصلا هيف ىرحم ىتح ماعطلا عب نع ىهن هنأ ٍلسو هيلع

 كل تيرتشا اذه نم تيضر ماعط ىأ : لاقف عمتجم ماعط ىلإ هبحاصب ءاجف ماعطلا هيلع لحف ةيلع انومضم ًاماعط عاب

 نإو « هضبقي نألبق هعابف هعاتبا هنأل زج مل هليكب هيلإ هعفدف هل هارتشاف ًاماعطىضر نإو « هل كلذ تهرك. كتبفوأف

 امنإ اضواا نأ كلذو هتفص نم نكي مل نإ هيلع هدرب نأ هب هاضر دعب هل ىرتشمالو « زاج دعب هل هلاك مث هسفنل هضبق

 هسفنل هب ىرتشي ماعط نمت ماعطلا هيلع هل ىذلا ىطعي الف ماعط هيلع لح نمو ( ىتف| لالا ) ضبقلا ضعب همزلي
 جرخف اماعط ىرتشا نمو « هيلإ عفدي ىح هريغ لكويلو اهنم امل ًاضباق امل ايفوتسم هسفنل اليكو نوكي ال هنأ لبق نم
 نم دحأ هعيب الف هيقوتسي نأ لبق رخآ هفلسأ وأ فلس نم الجر هاضق وأ ةقدص وأ ةبهب هيفوتسإ نأ لبق هيدي نم
 هلكو ضبقك ىرتشملا نع ضبقي امتإ راص هنأ لبق نم هيفوتسإ ىتح تابجلا هذه نم ءىثث ىلع هِلإ راص
 ىلع ىنثتسملاو ىرتشملا ىلعال عيبملا ىلع عقاو عبيبلاف هنيعب هنم ائيش ىنثتساو هعابف رمث هدب ناك نمو ( قفاةلالاث )

 الو ( قفا لالا ) لوألا كلملا ىلع هعيباعإ هرتشي مل هنأل هبحاص هعيبي نأس أب الف « طق عبي مل هكلم ىفناك ام لثم

 فلسلا نوكي ىتحو هيف اعيابت ىذلا امبماقم نم اقرفت نأ لبق نمثلا فلسملا ىلإ فلسملا عفدي ىتح فلسلا حلصي
 ةكفصبو كلذك ةماع نزوب وأ هماع كردي مل كله نإ ةصاخ لابكمي نوكي الو هملع كردي ةماع لابكمب مولعم ليكب

 ضرأ اهلثم *ىطخم ال ضرأ نم نوكيو مولعم عضوم ىف ىفوتسيو لجأ ىلإ ناك نإ مولعم لجأ ىلإو قن ديج ةمولعم
 فقويالهنأل ماعطلا نم نوكي ام دوجأ لوقينأ زوحنالو نيماع ماعط وأ ماعماعط اديدج نوكيو ةصاخ ضرأال ةماع

 هدح ىلع فقوي الف مدقلابو سوسلاب و قرغلاب نوكي ءىدرلا نإف هدح ىلع فقويال هنأل نوكي ام أدرأ الو هدح ىلع

 لحمل نأ ىلإ وأ « الاح ناك لجأ ىلإ ةفصب .ماعطلا عابي نأ لح اذإ « الجآو الاح ماعطلا ف فلسلاب سأب الو

 ةفينح وبأ لاقو « ىعفاشلا هيلعو هضبق لبق عيبملا عيب حصي ال هنأ دافأو « ىرتشملا عاصو عئابلا عاص ىأ (1)

 , هححصم هبتك . هريغو ىوانملا يف اذك « ربخلا رهاظب المع ماعطلاب عنملا كلام صخو « راقعلا الإ



 هنو

 لقتي نأ لبق هوعيبي الثل الإ نوكي ال اذهو « هريغ عضو ىلإ هيف هوعاتبا ىذلا عضوملا نم هلاقتتاب مجرمأي نم

 ناك ثاريع هكلم نمو « هضبقي قح هعبب الف عويبلا نم عب ةراجإلاف ةراجإب ًاماعط كله نمو ( قفا: ةلالاف )

 لبقهعيي نأ هل ناك عيبلا هجو ريغ هجو نم هكلمام كلذكو « نمش, هريغ ىلع نومضم ريغ هنأ كلذو ءهعسد نأ هل

 ناطلسلا ابجرخم ىتلا قازرألاو ٠ تاف اذإ هنم هذْحَأِب ضوعب هريغ ىلع انومضم ناكاذإ هعبب هل نوكي ال امنإ هضبقي نأ

 ىلع هل ةنوعشم ىهو « ضبقي مل اه.رتشم نأل اهضبقي نأ لبق اهرتشي ىذلا اعبي الو اهضبقي نأ لبق اهعيبي سانلل

 . هنف ايعادت امف تبلا ىلع َنيعبابتملا ىلع نيميلاو ةضقألا باتك ىف ح

 لكضبقو ةيراجب ةيراجلجرلا عاب اذإو لاق(نيبقارعلا فالتخانم اهحالصودب,نأل بقراهلا عس ةنجرتىفكلذنمو)

 هءبوضقتنا دق عييلانأل هتيراح مك اهدرلوقي ناك ةفدح ايأنإف اسع ضيق ىلا ةيراخلاب امهدحأ دجو مث امهم دحاو

 ضورعلاو ناوبحلاو قدقرلا عيمج ىف املوق كلذكو « ةحيحص اهتميق ذخأيو اهدري لومت, ىليل ىنأ نبا ناكو « ذْحَأ
 اهدر ابنع َْضِف ىلا ةيراجلاب قد دجو مث اًضاقتو ةيراجم ةيراح لجر عاب اذإو 5 هللا همحر ( قفا لالا (

 مها رد امهادحإ عم تناك نإ اذكهو .ضورفاأو نار لا عيمج اذكهو امهنيب عسباا ضقتناو اهب عاب تلا ةيراجلا دخأو

 ذخأو اهدر ةيحلا ةيراجلاب اببع رخآلا دجوف نيلجراا دحأ ىدي ىف ةيراجلا تتام نإو ٠ ضورعلا نم ضرع وأ

 ةردأب )ملا اعب لجرلا ىرتشأ ناد“ عفد ىذلا نمثلا دخايو اهدري اك عفد ىذلا نمثلا ىه اهنأل ةتملا ةيراخلا ةمنق

 رضحم نأ ىرتشملا فلكي الو ال مأ رمآلا رضحأ ىلاب, الو ىرتشملا مداخم لوقي ناك ةفينح.آنأ نإف اببع هن دخوف

 كادي لل ىنأ نبا ناكو 4 دحاب هبوب اتعلاب ىصرر دق, رفالا عئابلا لاق نإ اسأب ىريشملا ىلع ىري الو رمألا

 ريغب ابئاغ ناك ولو بيعلاب ىضر ام فلحيف .رمآلا رضحم ىتح بيعلا اهب ىلا ةعلسلا دري نأ ىرتشملا ماطتساآلا

 نم : لوقي ناك ةفينح ابأ نإف « لاملا كلذب اهب رجتي ادالب ىتنأ ةبراضم لام هعم لجرلا كلذكو « دلبلا كلذ

 لوقب ىلبل ىلا نبا 0 « بيلاب رمألا اضر ىلع فاحتسإ الو هدرب نأ هلف أينع هب دحوق 0 كلذ نم ىرتشا

 رد 9 نإو بيعلاب ىصر ام : هللاب فلحف لاملا بر رصحخ ىح كلذ نم عش درد لآ براضملا 4دشللا عيطتساإ ال

 كلذ ىف عئابلا مصاخنأ ابيع ىرتشملا هب دجوف ةعلس وأ اعاتم هل عابف الجر رمأ الحر تءأرأ « ائئاَغ ناك نإو عاتملا

 ةموصخ الو رمآلا رضحب نأ فلكي الو عئابلا اذه ىف همص> نأ ىرت الأ ؟ عاتملا بر رمآلا رضحم' نأ هفلكن وأ

 ئزتشملل ناك أ هري لو اعاتم رشا ول تنأرأ.“؛ عببلاب هرمأ لثم وهف هل ىرتشاف هرمأ اذإ كلذكو ؟ةنيل هل

 هضبقي نأ لبق ىمعأ هدجوف ادبع ىرتشا ول تيأرأ ؟. رمألا رضحم ىت> رابخ هل نوكي ال مأ هآر اذإ رابخلا

 رمآألا رضحم الو .هدرب نأ هل لب ؟ زرهآلا نيضحم ىتح اًدهَْب هدري نأ هل ناك امأ ع ةف ل ةياش ا

 اًضارق هلا هيلإ عفد وأ ةفوصوم وأ اهنعب ةعلس هل ىركيشا نأ لحرلا نحرأاا لكو اذإو 5 هللا هر( قفاتعلالا 1

 ىضرام هللاب فلحم نأ هلع نسيلو ىرتشملا هنأل لالا بر نود كلذ دري نأ هل ناك ابنع اهم دجوف ةراحت هب ىرتشاف

 ىرتشا ام ىضرأ ام لاق ول لاملا بر نأ ىرت الأ « لاملا بر ىرتشا امف كلاملا ماقم موقب هنأ كلذو لآلأ تر

 ىلع لاملا برل ةعلساا تناكو عسبلا ضقتني مل هيف ىناحف ًائيش ىرتشا ولو ؟ عييباا همزاو عاتبا امف رايخ هل نكي مل

 عئابلا ىعدا نإف « لاملا بر نود عئابلا ىلع ىرتشالا ةعابتلا نركش دك ةف عرشلا ىلع ال لولا ىلع

 ٠ تيبلا ىلع ال هماع ىلع فالح لاما بر اضر يرتشملا يلع



 باء

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع سانلا ضعب ىوري ىذلا ىنعملا ف لخد دقف ضبقي ملام عاب نم نأ كلذو « هضيقي تح هعسب نأ

 اذه( ىلا: خلال ) «اونمضي ملامحب رو اوضبقي ملاهعسب نع م, منا »ةكملهأ ىلإ هبجو نيح ديسأ نب باتعل لاق هنأيسو

 قح ماعطلا عب نع ىهن هنأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح ىلع سايقلا اذهو « نمضي ملام حبرو ضيم ملام عب

 « لمني هلثم ناكاذإ هعصوم نم هلق نأ هضقف افازح هعاتا نمو هلاتكي أ هضقف الك اماعط عاتبا نمو « ضيف

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثعبف افازج ماعطلا نوعبابتي اوناك مهنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع رمت نبا ىور دقو

 : لوقي ناك ةفينح ابأ نإف « بيع لك نه ءىربف اعبب لجرلا عاب اذإو ( ةروك ذللا ةمجرتلا ىف كلذ نمو )

 *ىرب جاجشلا نم هأربأ ول هنأ ىرتالأ ٠ ناك ام انئاك بيعب هدري نأ ىرتشملا عيطتس الو « ةزئاج كلذ نم ةءاربلا

 نم أربي ال : لوقي ىليل ىنأ نبا ناكو ءذخأي اذهبو « ةحرق لك نم ءىرب حورقلا نم هأربأ ولو . ةجش لك نم
 لجرلا عاب اذإو : هللا همحر ( ىف|: لا ) اهيلع هدي عضي نأ ركذي ملو اهتامسأب اهلك بويعلا ىمس ىتح كلذ

 نم أربي هنأ نافع نب نامع ءاضق  ملعأ هللاو  هيلإ بهذن ىذلاف بويعلا نم ةءاربلاب ناوبحلا نم ًائيش وأ دبعلا

 نم ىنعم هيف نإو اديلقت اذه ىلإ انبهذ امتإو « هيلع هصقنو عئابلا همسي ملو هماع بيع نم أربي الو هماعي ل بيع لك
 الق هعئابط لوحم و مقسلاو ةحصلاب ىرتعي ناكف ةايحلا هيف تناك ام نأ كلذو « هاوس ام ناوبحلا هيف قرافي ىناعملا

 ىلع بويعلا مسا عقو دقق هيلع فخم مل اذإو ؟ هنم هئربي هارتأ عئابلا ىلع ىنخ اذإف « رهظي وأ ىنحم بيع نم أربي

 الول سايقاا ىف حص نإو « هيلع هصقن اذإ الإ هنم هئربي الف كلذ ىلع ةيمستلا عقتو ربكيو رغصيو رثكيو لقي هصقن ام
 انفصو امو « دلقتلا نكلو « هبحاص هرب مل هب ناك بيع نم هئربي ال نأ هريغ ناويحلا ةقرافم نم انفصو امو ديلقتلا

 ريغ وأ بوثلا وأ ةبادلا وأ ةيراجلا لجرلا نم لجرلا ىرتشا اذإو ( ةروكذملا ةمجرتلا لوأ ىفو ) انفصو امب ىلوأ

 ةنيب هل نكي مل نإف ةئيبلا ىرتشملا ىلعف عئابلا كلذ ركنأو « هب بيعاا اذهو ىتتعب لاقو ابيع هب ىرتشملا دجوف كلذ

 لوقي ناك ةفينح ابأ نإف هيلع نيميلا درأ انأ عئابلا لاق نإف « هب بيعلا اذه امو هعاب دقل هللاب نيميلا عئابلا ىلعف

 لوقي ىليل ىفأ نبا ناكو ءذخأي هبو سو هيلع هللاىلص هللالوسرابعضو ىذلا عضوملا نع اموحت الو هيلعنيمبلا درأ.ال

 لبقي مل فلحم نأ ىنأ نإف « اهدرو هللاب فلحا لاقف هيلع نيميلا در ىعدملا مهتا اذإ هنأ الإ « ةفينح ىلأ لوق لثم

 ىرتشملا دجوف ناك ام عبي ىأ وأ بوثلا ولآ ةلاذلا للا ىرتشا اذإو هللا همحر ( قنا“ لالا ) هيلع ىضقو هنم

 لاحم هلثم ثدحم ابيعناك نإف ءكدنع لب : ىرتشملا لاقو ءكدنعدح : عئابلا لاقف عئابلاو ىرتشملا فلتخاف ابيع هب

 ةنيبب هاوعد ىلع ىرتشلا ىنأي نأ الإ « هب بيعلا اذه امو هعاب دقل هللاب تبلا ىلع هنيمي عم عئابلا لوق لوقلاف

 انددر فلح نإف « همه: مل وأ هانممتا ىرتشملا ىلع نيميلا اندر عئابلا لكن نإو « نيميلا نم ىلوأ ةنيبلا نوكتف

 اذإ لوكتلاب يطعن امتإ طقف هبحاص لوكنب هطعن ملو هنع اهدرت مل نيميلا نع لكن نإو ٠ بيعلاب ةعلسلا هيلع
 نيبراصن الل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق لبق ؟ هتركذ ام ىلع لد ام لئاق لاق نإف « هنيع لوكنلا عم ناك.

 ىلع ناميألا باطخلا نب رمع ىأر مث « اهب نوءربي دوه ىلع نامعألا درو اولكتف مهحاص مد اهب نوةحتسيف ناعإألاب

 هللا لوسر ةنسو « ناعألا در ىتحآئيش لوكنلاب مهطعي ملو نيعدملا ىلع اهدرف اواكنف اهب نوءربي مدلا مملع ىعدملا
 ِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقو باطخلانب رمع لوق كلذكو « ةلمجلا هتنسىلع لدت « ةرسفملا صنلا ؛ سو هيلع هللا ىلص

 دحاو لك مح ضن اهملع لد ةلبج كلذ باطخلا نب رمت لوق مث « هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو ىعدملا ىلع ةنيبلا
 اذه انعضو دقو هيف سيل :٠ ثيدحلا لمحو ربكيف , اذه فلاخم مهملع ىعدملا نيميلاب ودعن ال لاق يذلاو « امهنم



 ا

 ©”هدعبو ضبقلا لبق عيبملا ٍح بأب

 سواط نع رانيد نب ور< نع ةنييع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( ناماس نب عبيراا انربخأ )

 لاق «ماعطلا «ضبقي ىتح عابي نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنعىهم .ىذلا امأ: )لاق امهنع هللا ىضر سابعننا نع
 هل سيلف ناكام انئاك ائيش عاتبا نف ءذخأن اذهبو ( قفا ةلالاو ) هلثم الإ ءىث لك بسحأ الو هيأرب سابع نبا

 عئابلا ىلع دري نأ هل نوكي الو « عئابلا ىلع ناك امل هعئابلل هيلع كلذدكف ءاشب نأ الإ بيعم ىف ه٠زايال عببلا نآلَح

 هللا لوسر ةنس ىنعم اذهو « هكلم ىف ناك بيع هيفو عببلا همزلي نأ عئابلل نكي مل اك هكلمىف ثدح ىذلا بيلا دعب

 ىذلا علا ارصقن اع عح رد نأ هذنع هنا ل اذإ فرسسللاو 3 تنل كام درب نأ يع 5 ىفرسو هياع هللا ىلد
 .- | | نإ نك - .- 2 . 2 - .٠

 بيعلا اهبو موقت مث ةئام اهتحرق لاقيف بيعلا نم ةملاس ةيراجلا موقت نأ كل فصأ انك هب هعوجرو « عئابلا هل ىلد
 عئابلا ىلع اهنعرشعب عجرا هل لامي مث« عيبلا مت دعهوب هنآل عئابلا نم ىرتشملا اهضرق موي اتميقو نوعسن اهنمق لاف

 ءاشي نأ الإ ٠ ةسمخم عجر نيسمحم اهارتشا ناك نإو « ةيناهب عجر نيناثب اهارتشا نإف « رثك وأ لق ء ناكام انئاك

 عجرت الو ايكسماف تتش نإو « تّدش نإ ابماس ىرتشملل لاقيف ىرتشملا نم هذخاي ءىثش الب ةببعم اهذخاب نأ عئابلا

 ناك ةفينح ابأ نإف ٠ رخآلا ضري ملو بنعلاب امهدحأ ىذرف ابيع اهم ادجوف ةيراج نالجرلا ىرتشا اذإو ء ءىثب

 نإو هتصح در, نأ امهدحأل :لوقي ىليل ىبأ نبا ناكو : اعيمج درلا ىلع اعمتجم ىتح دري نأ امهنم دحاول سيل :لوقي
 ادجوف لجر نه ةدحاو ةقفص ةيراجلا نالجرلا ىرتشا اذإو هللا همحر ( ىنانتلالاف) ذخأي بو تيعلاب رخآلا ىضر

 نآل . كنمتلا ءكسحتلا دارأ ىدللو . درلا« درلا دارأ ىدللف « كسمتلا ر> الا دانأو ء . لإ امهدحأ دارأف اع اه

 أهدحأل عاب ول 7 05 هعابول لكلاك دحاو 0ك ل سم امهنم دحاو لك عاب 4 نينثالا ع ق ادوحوم

 ناكو « هنم ذخأ ىذلا نمثلاب عوذرااو فصتلا دز امهنم دحاو لكل ناك ابنع اهم ادحو مث اهفصن رداللو امفصن

 . هحاص در نإو كسع نأ امهنم دحاو لكل

 عابق ةيراخلا لجرلا نم لجرلا ىرتشا اذإو : نييقارعلا فالتخا نم سعلا ىف فالت>الا باب ىف كلذ نهو

 كرام عيطتسإ ال : لوقي ناك ةفشحابأ نإف « هسلد عئابلا ناك دق ابيع اهم دجو مث رحالا كدت عبي لو افصن

 ناكو ٠ ذاب هبو كل قح الف الإو اهتذخأ اك اهلك ةيراجلا در : لوقيو « بيعلا اهصقن امب عجري الو اهنم قب اه

 ح لك ىفو باشا ق ا(ملوق كلْذكَو 2 5 ردشب عئابلا ىلع اهنم هدب ىف ام كرت ؛ لوقي كك ىلأ نبا

 رهظمث لجر نم اهفصن عابف ةعلساا' وأ ٍبوثلا وأ ةيراجلا لجرلا نم لجرلا ىرتشا اذإو: هللا همحر ( قئانةلالاف )

 نم ءىش هيلع عجرد الو , عئاملا ىلع نمثلا نم هتصخ فحصنلا درب نأ هل ل عئابلا هل هساد سبع ىلع اهنم
 - > 0 . - -. . ا

 تتام اذإ بيلا صقن عجري نأ هل نو اعإو ا سحا وأ ىه امك اهدر : هل لاةيف » نمثلا لص نم بيلا صقن

 ابعاب اذإ 56 لاحم هلع اهدرب نأ هل سيل راصف بنع هدنع اع ثدح وأ لاحم درت ال تراصو تقتعأ وأ ةيراجلا

 عجريو اهدري نأ هل نكي مل« عئابلا كلذ مزلبف لاح اهدر, نأ نكمأ اذإو « اهدري نأ نكمي دقو اهضعي عاب وأ

 * بيعلا صقنب عجريو هدي اهكسمي نأ هل نوكي ال اك« بيعلا صقني

 مجارت ةيقبلا هذه ىفم+رتو « عييبلا ةيقب هيلع مجرتملا وهو :. لاق , ىنيقلباا جارسلا عضو نم ةمجرتلا هذه )١1(

 . ها عيبرلا اهركذ اك اهانقدف « قبس امي قلعت
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 : دنا ال
 زيمتال ىرتشاام نأل اهيف عيبلا خسفنا ابعد ل علابلل ةطنح الع تلاهناف عيبا ىف ةلخاد ىهذ ةطنح اهيلع هل لاهنا

 رك رك 1 ءىثشو ناك دق ءىش عاب هلك اده ىف وهو رتشي ملام عنعو ىرتشا ام 000000 مدق فرع. الو

 نآل هداسف ىف نوداسملا فاتخمال امن عببلا اذهو هيف لخدي ل نكي مل نإو « عببلا ىف لخد ناك نإ هنأ ىلع نومضم

 ول كلذكو « اخوسفم ناك نمثلا كمزا اليلق ثبن وأ تبني ل نإف اذك< ىضرأ ىف تبن نإ ائيش كعبأ لاق ول الجر

 ك1 ةفضو امكهارتشا ول هنكلو ( لاق ) نمثل هلا كمال تأ 1 ناد اذكب ىفراحن نم ىءاج نإ:ائيش كعمأ لاق

 ضقني وأ نم الب هل ىذلا لضفلا هل عدي نأ ىف رايخلاب هنم ىرتشملا ناك ابنم لقأ ىف هنكمي هعطقو امايأ طش ريب

 داز امو هعابام لس. نأ ىف رابخلاب عئابلاف « هل ةطنح اهيلع تلاهئاف افازج ةطنح هعاب اذإ نوكي اك ( لاق ) عيبلا

 ىدي ىف هفلتت ةفآ هيف بصقلا باصأف عيبلا هيف تدسفأ امو:(لاق ) عبي ملام عابام طالتخال عيبلا دري وأ هنطنح ىف

 رتشم لك ىلعو هعئابل عرزلاو 70 نامض ىرتشملا ىلعف هصقنت ةفآ هتباصأ امو هتميقب مئامض ىرتشملا ىلعف ىرتشملا

 ١)ءىي لك ىف ضقن نإ: هصقن نامضو فلت نإاهنامضو هذخأ امت اريخ وأ مذخأ اك هدرب نأ" ادشاق ءارشش

 صوحن هيفو « مجارتلا ىف سيلو بيعلاب درلاو ةارصملا باب )0(

 نوكي ال ةفنح ىبنأ نع ىكح امل نيقارعلا فالتخا باتك نم بلا ىف فالتخالا باب ىف كلذ نف

 وهف ةلفحم ةاش ىرتشا نم » لوقي ناك هنأ ٍلسو هيلع انا لص نا كاد نحااتشل م مانأ .ةنالث“ قوفارانقلا

 5 اماف هللا همحر ( ىفانتلالاف ) « ريعش نم اعاص وأ رع نم اعاص ابعم درو اهدر ءاش نإ مايأ ةثالث نيرظنلا ريخن

 لعج هنأ سو هيلع هللا ىلص هنع ىوزو عييبلا دعب مايأ ةئثالث رايخ ةارصملا ىف ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر طرش

 مل ذإ هزواحم ملو رابخلا نم ٍدَسو هلع هللا ىلص هللا لوسر هب رهأ ام ىلإ انتا عاتبا امف ثالث رايخ دعس نب ناحل

 فرعت دق ةارصملا نأ لبق نم هتباغعل لاكي نوكت نأ هك هم كلذو لسو هلع هللا ىلد هللا لوسر هزواح
> - | . - . - 

 ةيرصتا بيع ةنابتسا لعل وه اعإ راخلا ناكواف ء اف كشب ال تح نيهوي ىفو ةللو موي ىف ةباح لوأ دعب اهتيرمدت

 لاط تقو الب هماع اذإ سعلا ىف رايخلا هل نوكي م رصق وأ كلذ لاط ةارمدم اهنأ ملعي تح رايخلا هل لاقي نأ هبشأ

 . رصق وأ,كلذ

 مث اهءاصأف ابيث ةيراج ىرتشا اذإو هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) نيقارعلا فالتخا نه بيعلا باب ىف كلذ نمو

 هب اهَدَحَأ قا لاخلا لثع اهدر امنإو « ًائيش ابصقني ال ءاطولا نآل اهدر هل ناك عئابلا دنع ناك ببع ىلع اهنم ربظ

 ةمدخ نم هيلع اررض لقأ ءطولا ناك كلذك ةمدخلا اننأرو نامضلاب جا ارخلا ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر ىضق اذإو

 هل نكي مل اهضتقا نإف « كلذكسف اهضتفي ملو جرفلا نود اف 0 نامضلاب هتدرأ ول جارخ وأ

 عجريو « ةصقان اهذخأينأ هيلع زوحم نكيمل اك « ةصقان اهدرينأ زوحب الف ةرذغلا باهذب ابصقن دق هنأ ليقنم اهدر

 عجري الف ,ةبيعم اهسبحم نأ ىرتشملا ءاشي نأ الإ « اف ىطعأ ىذلا نمثلا لصأ نم هل سلد ىذلا بيعلا ابصقن ام

 لوقا اذه .فالخ لاق هنأ امبنم دحاو الو « ىلع نع الو ٠ رمت نع تبث .هماغن الو « بعلا'نم ءىشب

 محلا ىف ءاوسف «هبلعي مل وأ عئابلا:هماع بيعب اهبف هل سلد دق ةيراجلا لجرلا ىرتشا اذإو :للا هحر ( قفا: تالاف )

 هل نكي مل هل سلد ىذلا بيعلا ىلع علطا مث بيع ىرتشملا دنع اهب ثدح نإف « املاع ناكنإ سيلدتلا ىف مث 5 عئابلاو

 كت بوسلا لقأ دري نأ هل ناكيف:ايرتشم ناك اذإو « قيقرلا بويعلقأ هدنعاهم .ثدحت ىذلا برعا ناك نإو ء.اهدر

1 
 ش
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 ضي. امأو « نمثلاب عجر هرسك اذإف ةعفنم هيف سيل هريثق نأل ادساف هل ةميق ال هلك جاجدلا ضببو , ادساف هتميقو

 اهمترمثق دري مل نإف « اهلخاد نم ان رثك أ! تناك ابر اهتريشق نأل لاح لكب ,ىرتشملا مزلبف نم هترتشقلف ماعتلا

 لك هللق ةنأذل هلع ء ىذ الو اهدرب لوألا لوعملا ىفو , ةدساف اهتميقو ةدساف ريغ اهتميق نبب اع هيلع عجر ةحيحص

 اهدرب الو نتميعلا نيب امع 0 6 كسفن هلاك لع ردقب ناك دقو 3 ريكا اهدسفأ نك هلا اهرس

 همعط فرعيف هيف هلخديف دوع وأ ديدح نم قيقد ءىتب هقوذي هنإف بطر امو زيرخلاو ءاثقلا امأف ( قفا غلالاف )

 هنم رثك أ وأ كلذ ىلع هطلس هنأل نيلوقلا ىف هنقن ىف هلع ءىش الو « هدر هلف اضماح ريرخلا نك وأ! 5 1

 نم املاس هتميق نيب امب عجري لوقي ناب هذخأ ا الإ هدري ال لاق نم مزلي ناكو . هلع ريغصلا بقنلا ىف داسف الو

 ناك ام ادسافو احيحص هتمق نيب ام ناصقنب هلع عجرو اهدر هل نكي ملاهرسك ولو ( لاق ) ادساف هتحقو داسفلا

 نم همعط هلإ ريض نأ ىلع دقي ناك دق هنآل نمد ةلع د و .|رردتك دا نإ عئابلا ءاشي نأ الإ لضفلا كلذ

 ةعادملاب فرعي الف دودلا 0 اححص ةمعطال هح ر هيلإ لصب اعإو هقن نم همعط نإ لصبال زوجلاك سيل اححد هبقث

 ىرتشا ولو . نيتميقلا نيب ام لضفب عوجرلا ىتاثلا لوقلا ىفو « هدر لوألا لوقلا ىف هل ناك دودلا دجوو هرسك اذإف

 هف ناك دود وأ ةرارع اذساق هدجو مث هذدنع دسفو ريغتو رمض قح هسحف زب رخلاو ءاثقلا نم ابطر ًائيش اذه نم

 دنع 0 ضريلا لكم كلذو - م هداسق ف عئابلا لوق لوقلاف رشا دنع هلثم تدع ءىش نم هداسق ناك نإف

 ٠ ملعأ ىلاعت هللاو . ثدحم ضيبلا داسفو ادساف هدجب مث اناهز لجرلا

 َ ع

 مسأو هيلع هللا ىلص هللا كاتس نإ قفا ف اثادح انل ىور دبعم نب ىلع نإ ىعفاشال تلق : لاق عبرلا انريخأ /

 ؛ ماعلا نم اجرختس. صاخلا ناكف هب انلق ثيدحلا تبث نإ : ىعفاشلا لاقف « ضيا اذإ هلينس ىف حمقا عيب زاجأ

 رادلا عب تلدكو 2 ىراشال هل_نس ىف حمقلا عبو « ررغلا عبب نع ىهن مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل

 اذه ناكف مدسو هلع هللا ىلص ىنلا هزاجأ م كلذ انزجأ ضعب قوف ايضعب ةربصلا عسب كلذكو : ىرإال ساسألاو

 . ةربصلاو رادلا عب انزجأ اك ثيدحلا تبث نإ ضيبا اذإ هلبنس ىف حمقلا عسب زيجن كلذكو ماع نم اجرختسم اصاخ

 طرقلاو بصقلا عيب باب
 ٠ تك

 بصقلا ىف لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عسرلا انربَخأ )

 غولب دنع ةدحاو ةزج الإ طرقلا عابي نأ زوحيال ء لوقن اذهمو ( قفانتلالا ) ةمرص لاق وأ ةزح الإ عاببال

 همو: نم هيف هزازج هكمام ردق نم رثك أ ةدم هرخؤت الف هعابتبا دنغ هزازح ىف هلت ذخأرو زازإلا

 ريخ الق مادألا كلت ىف ديز, ناكسف كلذ ريغ وأ ظلفي "وأ لوطل امانأ هدب نأ لع اناث ةارشإ نإف ( ىفا:تلالاف )

 لام ىلإ عئابلا لام نم جرخيف لوطي ناك نإف 6 فرسسلا رهاظلا هعرفو عئابلل اا نأ اسف ءارسشلاو 5 ءارشلا ىف

 مث عبي ملام عئابلا نم تذخأو رتشي ملام ىرتشملا تيطعأ دق تنك هكلميف عسيبلا ةقفص هيلع عقي مل ءىش هنم ىرتشملا

 هوحو نم دسفشف ىرتمشسلل امت هف عئابلل ام فرعيف زيمتي الو ةفصب طبض الو نيعب قرر الوبخم اعيش هنم هتيطعأ

 ىف طرشام ىلع ناك اذإ اًخوسفم هيف عيبلا ناك اهلثم ىف لوطي, ةدم نكمت هل هعطقو هكرتف هعطقيل هارتشا ولو ( لاق )

 نإ اهنأ هل طرششو افازج ةطنح ىرتشا ول امك « زيمتيال امج عئابلا لام نم هب طلتخا امه تفصوامل هعدب نأ عييبلا لصأ



 هيرعتسيف ًاًئيش هنم عاتبن نأ دارأنمو « هفلاخ اذإبنعلاو « لخنلا نم هريغ عابب اك هنم ءىشب افازج عابي نأ حلصي مل

 . ءاش فيك هارعتسا مث هفنص ريغب هعاتبا

 عرزل عرب حبلا اها حلا لا 5 كس

 ملهعب هبحاص داراف رهاظ هضعبو اهيف بيغم هضعب ضرألا تابن نم ناك ام لكهللا همحر ( قفا ةلال)

 « لصبلاو ؛ لجفلاو « رزجلا لثم كلذو « هعس زوحم الف سغلا انا زج هنم رهاظلا الإ هنم ءىش عبب زحب

 هيلع ةقفصلا تعقو نإف « هلخاد ىف ام عابس نأ زوحم الو « هناكم اعطقم رهاظلا هترو عاب نأ زوجبف هببشأ امو

 دحأ ىلع الإ هزجأ مل هعبب تزجأ ول كلذو باحنإلا عب تابنلا عيبو « تابن عيب ناك اذإ هيف عيبلا زحم مل هلك

 تزجأ ولف ٠ ايكرت وأ اهذخأ ىف رابخلا هلف ىرتشملا اهآر اذإ كلتف ةبئاغلا ننعلا عيب هيلع زوجي ام ىلع امإ ناعم

 نأ ىف اررض عئابلا ىلع تلخدأ رك تنك ناجل ىكشللل تلف“ ةلصب وأ « ةلجف وأ ةرزج علقف اذه ىلع عببلا

 اذهو ( لاق ). عئابلا ىلع هرثك أ لطيف بيع ريغ نم هدري نأ هل نوكي مث ىرتشا ىتلا هضرأو هبيكر ىفام علقي

 رايخ هل نوكي مث .امه.رتشيف هب قثب نم ىرتشملل امهفصيف نايري دق امهنأ كلذو عاتملاو ايئاغ ىرتشي دبعلا فلام
 ىلع هعب تزجأ ولو هعرز نم علق امف ررض هيلع نوكي اك امل ىرتشملا ةيؤر ىف ررض عئابلا ىلع نوكي الف ةيؤرلا
 لاه هتمزلأو ري ملام ىرتشا ىرتشملا ناكف ةقلخلا فلتخلاو ريبكلاو ريغصلا هيف ناك ىرتشملا مزال بيع هن نكي مل نأ

 عابتاعإو ةنومضم ريغ تافصلا عسب تزجأ تنك انوزوم ةفص ىلع هايإ هعبب نأ ىلع هتزجأ ولو « طق هئارشب ضرب

 كلذو ؛ فلسلا زاح ةفصلا ىلع هب ءاحف ؛ نوزوم فوصوم هنم ءىذ ق هيلإ مسأ ولو ( لاق) ةنومضم ةفصلا

 ةقصب الإ عب اذه نم ءىث ىف زوحم الف بيصرو ابعرز ءىطخم دق ضرأ نم ال ءاش ثيح هب ىنأي هب دوخأم هنأ

 ضرألا ف هل حالصال اذه هببشأ امو ضيبلاو « زوجلا هبشي الو ( لاق ) ىرتشملا هاريف علي تح وأ نوزوم نومضم

 ا اذإ كلذو « هرشق ىف هئاقسالإ : هل حالصال كلذو «لقنلا لثم قس الام عاسو هملد قبام قبيف جرح مث غولبلاب الإ

 نأرلاو اريك قرولا قر دك ةحراحب ىرأ نإوا هلحاد ىلع ةلالد ال اذه .هلخاد. ىف ؛هرذق لع لدتسا: هرشق

 ]رار
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 اببعم وأ ادساف هدجوف هرسكف اضي وأ اقتسف وأ « ازول وأ ءازوج وأ « اجار ىرتشا نم ( قنانشلالا )

 هبيع ةفرعم ىلإ لصي ال هنأ لبق نم هنم5 عوجرلاو هدري نأ هل نأ امهدحأ : نالوق اهمفف هتمث عوجرلاو هدر داراف

 نءو ( لاق ) لوق اذهو « هيلع هطلس هعئابف هلخاد عببلاب ديف دوستملا نكي اذإو « 2 5ك لإ هحالصإو ؛ مداشو

 ناك نإ تلق نإو ةمبق هل تناك نإ عئابلا ىلع رشقلا دري نأ رساكلا ىرتشملا ىلع لوقي نأ ىغبنا لوقلا اذه لاق

 هنم ةمق رشقلل تناكف اهريشق ميقأ لعفي مل نإف (12درب وأ هاوس امي عتمتسيو جنارلا رسثقب عتمتسي اك هب عتمتسي

 امهس ريشقلا ةصح تناك ولو قابلاب عجريو نمثلا نم هرمثت نم هدري ملام ةصح هنع حرطو حيحص هنأ ىلع هلخادو

 احيحص هتميق نيب امي عجريو « عئابلا ءاشي نأ الإ هدر هل نكي مل هرسك اذإ هنأ ىتاثلا لوقلاو « هنم مبس فلأ نم

 . هأ هررحو « خاسنلا ةدايز نم “العلف ءاهنودب مالكلا ةماقتسا ىفخن الو « لوصألاب كلذك « در وأ » )1(

 ٠ ةحح فم



 باكو

 جر ام عم قرفتي رجشلا ناكف ءىش هيف جرخم ملام زبرخلاو ءاثقلا رجش نم هعضو» ىفو هضعب غلبي ىتح زبرخلاو

 ذخأيف مولعم ريغ عيبملا ريصيف عيبملا ريغب هنم عيبملا طالتخال هعبب زجم مل فرعي ال ناك نإف هيف جرخم ملام عبي ملو هيف
 عئابلاءاشي نأالإ رخآ عضوم ىف ( ىف: ةلالاه ) خوسفم عيبلافاذكه وهو عب نإفرتشي ملام لمح ام وأ هلك هيرتشم

 دلس ناك ن إف نيتلا نم تفصو ام لثم ىف زبر خا وءاثقلا نم رظنيف لاق هدازو هقح هاطعأدق نوكيف عابام ىلع دازام مسي نأ

 نيتلاىف تفصو امك ناك هنم ءىث هرجش نه جرح هراغص قحالتتل هرجش ىف كرت اذإف هرجش عيمج ىف هنم ءىثلاحرخم

 لاق تفصونامب عيبلا هيف زجم مل هزيبمت عطتسي مل نإو عببلا ىف هدعب جرخام لخدي ملو الوأ جرخام زاج هزيبع عيطتسا نإ

 لاحم اهدعب ىنأت ىتلا اهتم عابت نأ لحم مل هريغ وأ زبرخ وأ اثق وأ بنع وأ لم رمثلا اذه نم ةرمث عبي لح نإو

 ررغلا عب نع ىهنو نينسلا عيب نع حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبن امل انلق ؟ كلذ ىف ةجحلا ام : لئاق لاق نإف

 انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) اذه عيمج ىف ىلوأ دعب قلن مل ةر عب ناك هحالص ودبي قح رشلا عيب نع ىبنو

 هللا لوسر ىهن اذإف لاق « ةمواعم لخينلا عب نع رييزلا نبا تيهن لاقرباج نع ورمع نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا

 هنم ري ملام عب ناك هيلع ىنأت دق ةهاعلا نأل ةرفص هيف رت مل اديدش احاب رمتلاو لخنلا عبي نع مو هيلع هللا لص

 هعيب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىهنف ىؤر دق امت عاببال نأ ىلوأو ررغلا ىنعم ىف لخدأ زبرخ وأ ءاثق نم طق ءىث

 تيكو ؟ طق قام ملو عاتبي نأ لجر ىور دقو ءىث هنم برطي نألبق ادب نيح زبرخ وأ ءاثق عابب نأ مرحب فيكو

 « دراشاالماو « قبآلا دبعلاو « ءامسلاىفرئاطلا ؟ عيبلا اذه نم ررغلاب ىلوأ ادبأ عيب نوكي ال هنأ دحأ ىلع لكشأ

 قل دقو . دعب قلم مل اذهو دجوي دقو قلخ دق ءىش كلذ نألو « اذه نم فءضأ هيف ررغلا نوكي نأ نم برقأ

 لوأبأ ؟ ساقي ءىث ىأب ةحئاجلا هتباصأ نإ تيأروأ . لزانم نيتيافلا نيب امفو ةلقلاف ةياغو ,ةرثكلاىف ةياغنوكيف

 ,لوقعملاو امهباع سايعلاو رثألاو ةنسلا ىنعع مرح اندنع اذبف نيابتبو فلتحم دقف هئلاثو ني هناك 7

 دا اذه نم لك انام لكف ( لاق ) ىلاعت هللا ءاش نإ ةءافك انيكح امفو انيكح اغرشكت | هنو نم نكلع ىدلاو

 بطرب بطر الو ليكب هنم فازج الو بطرب هنم.رمتلا لحم ال رمتلاب بطرلا ىف تفصو ام اددع عب وأ نزو

 زوم الو « ددعب ددع هف زوحم الو © نزوب انزو نزوي ام وأ لكب الك سباب اسناي الإ لي ١ ل

 فلتخا اذإف « هفنصب فنصو « نيتب نيتو « كسرفب كسرف بطر هفنصب ىرتشي بطر هنم ءىث ناك اذإ الصأ
 رم نم تفصو امو « وه فلتخم ال , هريثكب هليلقو « سبابب ابطرو ٠ ليك افازج « دبب ادي تئش فيك هعبف نافنصلا
 بنعلاو « لخنلا ىوس ءىث ىف زوحم الو « ايارعلا ىف بنعلاو لخنلا رو وه فلتخمو « ىنعمللا اذه ىف بنعلاو لخنلا

 اعوضوم نيتلا نم ةليكع اهسأر ىف ةنيت رم ىرتشي نأ زوحيال « بنعلاو لخنلا نم ايارعلا عبب هيف زوجي امي ةيرعلا

 افازج ادبأ هرجش ىف الو ضرألاب عوضوم سباب اهنم رمش, اهسأر ىف ةنيت ريغ نم ىرتشي نأ زوحم الو « ضرألاب
 « رمتلا ىف صرخلا نس ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل تلق ؟ هزحت مل يف لئاق لاق نإف « ىنعمب الو اليك الو

 ىف هعامجتساك اعمجتسم لايكملا ىف نوكي ناكو ةطاحإلا عنع هنود لئاح ال رمثلا اعمتجم امهنأ امهيفو بنعلاو

 نم لئاح هنم ريثك قوف نق لايكملا ىف عمتي ناك نإو « هريغو هاوس ءىثث هيناعم دحأ عمخم ال ناعم هل ناك هتنن

 كلذكو لايكم ىف عمتجم الف همظعأ وه ىدلا جرتألا امأو « هريغو ىرثنكللا كلذكو « هب رصبلا طيح الو قرولا

 «بنعلاب هتطاحإ رصبلا هب طي الو لايكملا ىف عمتجم مل كلذبو امهببشيال قلخلا فلتخم وهو « ءاثقلاو ؛ زبرحلا

 كلذلف ءاليكم نوكي نأ نع هتقلخ ىفاحتو هظلغل هرجش سوءز ىف اب صرخ اليكم نوكي ءىثث هنم دجوي الو رمتلاو
 (مهوعم)



 ف كش

 110 6 د 1 ك2 لكفأ لكك كفاوح ةقضارفب فلس وأ هطنخ ةاريع رع .ةريصأ وأ ءالك ةنويقم ةطنحم لمحت

 هذه كل نمضأ هل رمت ةريص هدنعو لجرلل لوقي لجرلا لمأف ( لاق ) سأب الف دبب ادب ضعب ىلع هشعب ىف لضفلاب

 ىلعف نيرثع ند تصمن نإو كل ىبف نيريشثع تناك نإف ىلف اعاص نيرسثع ىلع تداز نإف اعاص نيرسسعب ةريصلا

 ةرطاخملاب اذهو اذه لبق تفصو ىذلا لطابلاب لاملا لكأ نم هنأ لبق نم لحم ال اذبف كلل اعاد نيرسشع ماعإ

 فاك وهو « هعاج اذهو ( لاق ) هزواجم ال تفصو ام الإ ةنبازملا سيل ليبسب ةنبازملا نعم نه سنلو هبشأ راهتلاو

 ةئام ن٠ صقت اف عومجملا اذه كخبطب وأ كءاثت دع لجرال لجرلا لوق نأ امأف تفصو ١٠ هعيرفتنمو ؛هعبرفت ند

 | 1! !ذك نم صقن اف ءاذك ردق ىلع تاليوارس وأ سنالق اذه كيوث عطقا وأ ىلف داز امو هلثه ةئام ماهم ىلعف

 هلك اذبف ىلحف صقن اهو ىلف ققد ده ىلع داز ام هذه كتطن> نحطا وأ ىلف داز امو ىلع ليوارس وأ ةوسنلق

 لاملا كللام هاطعأ ءىش وه الو ء ضارت نع ةراجت وه ال , لطابلاب لاملا لكأ هنأ نم مرحمو ةنبازملل فلاخم

 00000 3و لعرألو هلم .اهدحاف ةعفنم لع هانإ هاطعأ ءىث وه الو دمحم وأ هلق رجؤلف .هقرعب وهو ىطعملا

 ا دي و ريع وا ةنع ربك هلخخ رمثب ساب.الو لاق ملا هوجو نم وه ىذلا ةريغ نوذ.هنف نوذألا. هحولا

 ا 0 2 لح لخفلا ناكو هنلاخ اذإ ضرألاب اعوذوم هضع وأ هرحشف وأ ضزألاب اعوضوم كلذ ناكتناط دف

 سأبال كلذكو (لاق) عيبلا.دسفاضباقتي نأ لبق علا دعب اقرفت وأ دسف ةئيسنلا تلخد نإف دبب ادي ناكو الاح ضعب

 وأ ضرألا ىف عوذوم كسرفب اهسأر ىف ةلخم ره عسب وأ اهسأر ىف كسرف ةرجش رمثب اهسأر ىف ةلخم رم عيسي نأ

 فيك ديادي هفنص ريغب ءىشا عيبت نأ هعامجو ( لاق ) افازج ضرألا ىف عوضوم كسرفب ضرألا ىف اطر عيب
 00 ناكر الو دب ادن نزوي انزو لكي الك .لثع الثم الإ لحب مل ةدحاو ةفصب ناك اهو ( قفا: ةلالاف ) تئش

 زوجب ال كلذكو ( فا ةلالاك ) ةصاخ ايارعلا الإ بطرب سبب بطر الو سبابي بطر هنم عابب الو اضباقتي
 رع ةرضش ىرشل نأ كلذ نمو دب ادن ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا ىف ابرلا هيف ىذلا نم ايش ةقفص ىف لخدي نأ

 ةطنحلا ىف ةقفصلا نأ كلذو ريثك وأ ليلق رمتلا نه ةطنحلا عمو افازج وأ ةليكم ةطنح ةربصب افازج وأ ةليكم

 رمتلاو اهتميقب ةطنحلاو اهتميقب نوكت امتإ اهنأ لبق نم ةفورعم ريغ رمتاا ةصحو رمتب ربو ةطذح ىلع عفت

 . ©20ليكب اليك اهولعم الإ زوجي ال رمتلاب

 هكا 1 ونا
 أَ

 هلوأ ن٠ لكؤي نأ رجشلا رم نم لكؤي ام عيمج عب تقو هللا هر( قفانتلالا ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 ةرء٠ هيف ةجراخلا هترمأ عبب لح اذكه ناك اذإف ضعبل هضعب لخنلا رع ب راقماو هلو أ 10 راق نك ردنا نوكم و اوشا
 ىرثكلا هلوأ باط اذإ ابي هركذأس ءىش ىف الإ هنم ءىث ىف هفلاخم ال لخنلاك لصألا تباثلا هنم رجشلاو ةدحاو
 ىنغلب دقو لاق اهلك كلت هترك تعب جضني نأ غلبف دحاولا ءىثلا هنم باط اذإ هريغو زوملاو جرتألاو لجرفسلاو

 ءاثقلاو ارآرم كلذ نوكي ىتح دعب ءىشلا هنم تبني مث مايألا مقي مث مويلا ءىشلا هنم تبني نادابلا ضعب ىف نيتلا نأ

 )١( الك قرع ,انللا نم ىنج ةنبازلاو ىتفاشلا لاق هيقو ةنباؤما باب حلصلا لق مجرتو 121 00017
 هلع هلل ىلص ىنلا نآل رك لور 0

 ها ابرلاب قلعتت لئاسم كلذ دعب ركذ مث . نزوب انزو الو ليكب اليك الو لثم الثم .

 وه سلو هيف ريخ الف الوب ناك اذإو لثم الثم الإ اذه نع ىهن دق



 أ

 انريخأ ) معأ ىلاعت هللاو هنود وه نم ةباور ىلع نوكا نأ لكحو معأ لاق ناو اصورعن مسو هيلع هللا

 هلا ىلص هللا لوسر نأ رباج نع ءاطع نع جيرج نبا نع ةنيبع نبا انربخأ لاق ىعناشلا انريخأ لاق ( عيرلا

 ةئازملاو ةطنح قرف ةئامب عرزلا لجرلا عيسي نأ ةلقاحلاو ةنبازملاو ةلقاحلاو ةرياخلا نع ىجن سو هيلع

 لاق ( عيرلا انربخأ ) عبرلاو ثلثلاب ضرألا ءارك ةرياخلاو قرف ةثاع كحتلا 'سوءراف ركب عيسي نأ

 لوقي هعمس هنأ للا دبع نب رباج نع هربخأ هنأ ريبزلا فأ نع جيرج نا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 انربخأ ) رمثا نم ىمسملا ليكلاب اهتليكم لعت ال رمتلا نم ةريصلا عب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبم

 اري هللا دبع نب رباج نم تعمس ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ لاق ىعناشاا ربخأ لاق ( عبرلا

 ( عيراا انربخأ ) هنع ىهتف ؟ كلذ ىف تنأ ىرت ف5كف“ لاق“ تنسح لاق ةربصلا ىف'ةنعار لا 212 -

 ةريص عابت نأ هركي ناك هنأ هببأ نع هربخأ سواط نا نع جيرج نا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انريأ لاق

 دل هده امج ا[ بلكف معت وأ قرخألا ةلكم ملعت الو امهادحإ ةلكم عت وأ ال ملعت ال ماعط نم ةريصب

 نبا نع ديعس انريخأ لاق ىعفاشلا انربأ لاق ( عيرلا انربخأ ) دن آدي ليكب الك الإ ال لاق هذهم هذهو

 لاق معن :لاق؟لعت مل وأ رختلا ةليكم تملع نإ تلقف رمتلاب عاني لخنلا ىف نمتلا/لاق'؟ ةنباوملا امءاطتل لة أ

 لوقن اذمو ( قا ةلالاث ) ةنبازم كلذ بطرااو رمتلا ءاوس لاق : بطرلابفأ ءاطعل ناسنإ لاقف جيرج نا

 هضعب ىف لضفلا ام هعب تدقع ام لك رظنت نأ ةنبازملا عامحو لاق اذه لبق اهانركذ ىلا ايارعلا ىف الإ

 فازجم هنم فازج الو هلك فرعي ال , افازج هنم ءىشب هلك فرعي ءىش هيف زوجي الف ابر ديب ادي ضعب ىلع

 ليكلا ىف ايوتسي مل فازحم افازج ناك اذإف ديب ادي نزوب انزو ليكب اليك الإ هذحَأب نأ هيلع مرح هنأل كلذو
 نأ لصألا نأل :زوحم ال اندنعامهف مرحم كلذو رثك [ امهدحأ نوكي نأ" دب الف لكم انارح نإك اذ

 افازج وأ ليكب افازج اعيابت ولو ( لاق ) خوسفم اذه ىلع دقع ام لكف نزوب انزو وأ ليكب الك الإ انوكي ال

 ( لاق ) ليكب ليك هنأ مولعم ريغ .دقع هنأل اخوسفم عببلا ناك ءاوس اناكف الياكت مث هسنج نم فازحي

 نيبوتشم اناكف هالياكتف لايك الاكم امهنابعأب اعيج نيماعطلا نيذه النكت نأ ىلع اهيعن [َدَنَع لَو

 لك عي هنأل عييلا در ىف راخلا هر تضف ىذلل لإ اهدحإ نو اهمفف نيلضافتم نك زاح

 هضعب ءىش ىلع عقو هنأل خوسفم عيبلا نأ ىناثلا لوقلاو عيبلا دروأ هذخأ هل لب الهنأل ©"33ول مسإ ملف ءىش

 اهف رابخلا هل نوكي امنإ سايقب سيل فيعض تيكح ىذلا لوقلاو لوقأ اذمو خوسفم عيبلاف لالح هضعبو مارح

 نأ امرحم :ضعبلا دجوف لكلا ىلع عببلا دقعنا دقق ابرلا هيف ام امأف ضعب ىلع هضعب ةدايز ىف اير ال امم صقن

 ةئبازملا نم تفصو امو ( لاق ) ؟ مارح ابفو ةعب ضعب ذخأي نأ ىف راخلا هل نوكي فيكف ةدقعلا هذه كلمي

 لقأ وأ رثك أ وأ ىل ةلخ ةئام رمتب رم عاص ةئام كنم عاتبأ نأ اهعيرفت نمو « اهعيرفت نم فاك اهعيمج عماج

 ارم كنم ذخآ نأ كلذ نمو هسنج نم ليكب فازجو رمتب بطر هنأ امهدحأ نيهجو نم خوسفم اذبف

 د ل هنأو ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا مرح هنأ لصألا نأل اليك فرعأ ال رمت ةربصب وأ رم عاصب هلك فرعأال

 رمث امأف ( لاق ) ابرلا ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا ىف ام لكو ةطنحلا ىف اذه اذكهو ( لاق ) ديب ادي لثم الثم الإ

 اسنلا نم اطقس ةرابعلا ىف لعلو انيديأب ىلا « لوصألاب اذك « عببلا دروأ هذخأ هل لحب ال هنأل : هلوق .(1)

 . هححصم ها , هررحف
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 ةقدصلاف اهعاب 3 ةقدصأا اهم تب>و اذإ ةرمثلا نإ : 0-0 اذه ف لو دقو ) لاق ( هوحولا نم هجوب 2

 امأو ( لاق ) عيبلا دروأ نما نم هتصح ةقدصلا ريغ ذخأ ىف نيك اسمال امو هلام هعاب هنأل ريخم عاتبملاو:ةأرمتلا ف

 باتك ىف بوتكم هلك اذبف بحت مل وأ ةةدصلا اهف تبجو دقو دحأ نع ةرمثلا ثرو وأ اهب قدصت وأ اهو اذإ

 ( لاق ) عاتبمال اهلك ةرمشلاو زئاج عيبلاو عئابلا ىلع ةقدصلا هلوق تفصو نم ريغ لاق دقو ( لاق ) هعيرفت تاقدصلا

 دقف اهلثد 19 طئاطلا تر هطخ لاق نإو اهلك هل ةرمثلا صل مف ةرمثلا نم ةقدصلا دا نأ ىلاولل ناك اذإو

 وه لوي امعإف لوقلا اذه لاق نمو ( لاق ) هدوحوم نيعلاو ةقدصأا ابق تصحو لإ نيعلا ريغ ىف ةقدصلا لا

 ةقدصلا فونصو ةيشاملا ىف هلوق كلذكو اهريغ نم هلثم ارانيد ىطعي نأ هل ناك رانيد ارانيد نيعبرأ ىف هلع بجو ول

 اعإف ةقددلا نم طرشلاو ةقدص لاملا ىف ناك اذإ هنأ ىلع لدن « ةقدص محلاومأ نم ذخ » لجو زع هللا لوق ( لاق )

 هيف امف مزال ريغو هيف ةقدص ال امف مزال عبلا نأ نم لوألا لوقلا |ترتحأ اذج و.« لوقأ اذهف هريغ نم ال هنم ْذْخْوي

 ةقدصلا .ىرتشمال عئابلا نع |ذإو ( لاق ) اذه ىرتشيو اذه عيب ام ىرتشملاو عئابلا فرع تفرع اَذإ ةقدصلا

 نُف بصاخن !ىفلوقلاك اهيفلوقلا وةقدصلا زواج امف بصاغلاك ىلاولاف اذه نم رثك أ ذخأف ىلاولا هلع ىدعتف اهافرعو

 ناك ةحم اجلا عضو نمو 0 ١ ضف دقو هريغ لظ ىف هعئاب ىلع بنذ الو هلا٠ لظ لجر اذه لاق ةحعالا عض مل

 در ىف ناودعاا دعب هريحنو هيلع ناودع'ا رذعب هنع عض, نأ ههزلي نأ هبشإ ضبقلا ةمات ريغ اهنأ ىنعع ابعضي امنإ

 ليق ةحئاجم تسيل ةماظملا لئاق لاق نإف ( ىف: لالا ) هعاب اك هيلإ مسي مل هنأل نمثلا نم هتصحب هذخأ وأ عببلا

 تأرفأ لبق ءاملا نم باصأ ام لق لاق نإف فالتإ ةماظملاف ؟ لجرلا لام ن. فلتأ ٠١ سرلأ ؟ةحاجلا ىنعم امو

 انأف نيبمدآلا نم هباصأ نإف لبق ىلب لاق نإف ؟ عبيبلا خسفني سيلأ هفلتي ءىث ءامملا نم هباصأف هضنقأ مف تعتبا ام

 135 11 ق الا نم" باصأ ام تلعج.دقف لبق يعن لاق نإف:هتملقب ىمدآلا عبتأو هذخآ وأ عيبا خسفأ نأ نيب رابخلاب

 اذإف هضبقت مل نإو كنم وهف هتكلم اذإ لاق نإو عيبلا هب تخسف كنأل هلثم وأ نييمدآلا نم باصأ ام ىنعم نم

 ٠ اهاصأ فلتب ىنع عضوت ال نأ ىلوأ ىبف اهتضبتو اهتعتبا دق ةرمثلاف كنم كله كله

 ةنبازملا ىف باب
 هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلا» انرب>أ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ )

 ( عيرلا انربخأ) الك بيبزلاب مركلا عبدو اليك رمتلاب رمتا عب ةنبازلاو ةنبازملا نع ىهن ٍلسو هيلع
 ديعس ىنأ نع دمحأ ىنأ نبا ىلوم نايفس ىنأ نع نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا :انربخأ لاق

 رمتلاب رمتلا ءارتشا ةنبازملاو ةلقاحلاو ةنبازملا نع ىهن ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأ وأ ىردحخلا

 نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) ةطنحلاب ضرألا ءاركتسا ةلقاحلاو لخناا سوءر ىف

 رعشلا ءارتشا ةنبازملاو ةلقاحلاو ةنبازملا نع ىهمن لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نبا نع بابش نبا

 ءاركتسا نع تلاسف ,بابش نبا لاق ةطنحلاب ضرألا ءاركتساو ةطنحلاب عرزلا ءارتشا ةلقاحلاو رمتلاب

 انريخأ ) رمتلا ىف ةنبازماك عرزلا ىف ةلقاحلاو ( قفا: ةلالاف ) كلذب سأب ال لاقف ةضفلاو هذلاب ضرألا

 ىف ةلقاحلا لاق ؟ ةلقاحملا ام ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ملاس نب دعس انربخأ لاق ىعفاشاا انربخأ لاق ( عدرلا

 ةلقاحملا ىف رباج كل رسفأ ءاطعل تلقق جيرج نبا لاق حمقلابو عرزلا عيب ءاوس لخناا ىف ةنبازملا ةئيبك ثرحلا

 عب ا) ١ ىلا نع نوكي نآ لم ثيداجألا ىفةنبارملاو ةلقاحلا'ريستتو ( ىلا هلإلا] ) مت + لاق ؟ ىتربخأ اك



 كهقكاح

 ةفلاع نادبألا ىف بوبعلا نأل هكاسدإ وأ عببلا خسف ىف رايخلا هلف عطقب وأ هنم ذخأ اع ع>ريو عيبلا حيشفنبف

 ةحاَص ءاش نإ نمثلا نم ةتصحخ ذدحأ ليكلا ىف اضقان ناك اذإ اذكه ناك انعم ذلك ىرشملا ناك ولو ددعلا سف

 دسفي سيلو مولعم ريغ ىلع عفو دق غيبلا نال. زجم مل نهراتخح تالخم رع كعبأ لاق ولو عيبلا هيف خسف ءاش نإو

 هتكلو هل بجي ملام عيب فيكف ءىث هل بحب مل وف « هنم رثك أب رمث عب نوكي نأ امأف ©2)هجولا اذه نم الإ علك .

 . ؟ امولعم الإ حلصيال

 رمثلا ةقدص باب

 زاجهعببف هيف ةقدص ال ىذلا رمثلا امأف هيفةقدصالرمثو ةقدص هيفرمت نارمت عابب رمثلا هللا همحر ( ىف[ نةلالان )

 اده ىطئاح رك نم لضفلا كعدأ لوس نأ ع عييبلاف ةهةئم ةقدص هق 1 عسب 5 امأو هارتشا نا هلك هنآل هيف ةلع ال

 راشعأ ةعسن هعاب هنأك ءانثتسالا ىف انفصو 5 نوكف حضن, قس ناك نإ رشثعلا فصن وأ ريثعلا هتقدصو ةقدصلا نع

 نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق ىعناشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) هرم رمثع فصنو هرم راشعأ ةعسن قأ طئاخلا

 اعإ كل تسيل ةقدصلانأل معن لاقف ةقدصاا نع الضف رانيد ةئاعب رأت لذه 'ىطئاسرع كدبأ ءاطعلا لك جيرج نبا

 نالوق هيف ناك اهردق كوةقدصلا ءازجأ نم تفصو امع تكسو هطئاح رمت هعاب ولو (قناتشلالا ) نيك اسملل 1

 ةعست وأ لكلا راشعأ ةعسن كلذو لكلا نمت نم هتصحب ةقدصلا زواج ام ذْحأ ىف رابخلاب ىرتشملا نوكي نأ امهدحأ

 ةقدصلا نع لضفلا ذَحأ ءاش نإ ىناثلاو ىرتشا ام لك هللإ مسي ل هنأل عيبلا درب وأ لكلا نقع تفصناو ازاغعأ

 كلم ام هعاب هنأ لبق نم ةلظاب اهلك ةقفصلا نإ ثلاث لوق هيف ىعفاشللو ( عيرلا لاق ) كرت ءاش نإو نمثلا عيمجم

 طئاحلا عئاب لاق ولو ( ىف لال[ ) اهلك ةقفصاا تلطب عيبا لالحو عيبلا مارح ةقفصلا تعمج اماف كلمي ملامو

 سيلو هدي ىف ىتلا ةرمثلا نم ةقدصلا ذخأ ناطلسلا ىلع نأ كلذو ءاشي نأ الإ ىرتشملا عيبلا مزلي ل « ىلع ةقدصلا

 نإف بطرلا رشع ذِجَأي نأ ناطلسلل نأل ار نوكي ال ىطرلا كلذكو لاق اهريغ نم ارم اهلي 110

 نأ توجر اهدعب ىرتشملا ىرتشا وأ ارمت نوكي ناك ول هبطر لثم ارمت هبطر ريثع نمضي نأ ىلإ ناطلسلا راص

 هريشع ذخْؤي نأ نم تفصو امل ريشعلا هبف طئاح رم نم ئرتشا نك وهف اذه لبق ىرتشا نإ امأف ءارشلا زر

 لكلا ىلع عقو عيبلاف اذكه اذه ناك اذإف هيف هل كيرش هنأل بطرلا نمت ريع َدْحَأِب لوقي نم ساناا نم نإو ابطر

 نمو ( لاق ) هلك هدروأ نمثلا راشعأ ةعستن .هراشعأ ةعر د نأ نيب رايخلا نياوقلا دحأ ىف هلو هل لس ملو

 اذه عابو اذه ىرتشا امتإف ةرمثلا ىف ةقدصاا نأ اعم ناعيابتلا فرع دق ناك نإ « امهنيب عيبلا زاجأ نم انباحصأ

 جي رج نبا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) امهدنع ةفورعم ةقدصااو ةقدصلا نع لضفلا

 لاق طئاحلا ىلع ةقدصلا امبإ لاق عاتبملا ىلع ةقدصلاف كعبب الو تنأ ةقدصلا ركذت ملو كرم تعب نإ لاق ءاطع نأ

 ( عيرلا انربخأ ) معن لاق ؟ صرخم ام دعب وأ صرخم وأ لبق هتعب نإ : هل تلقف جيرج نبا لاق عاتبملا ىلع ىه

 لوق لثم كلذ لثم ىف لاق ةكيلم ىبأ نب هللا ديبع نب هللا دبع نأ جسي رج نبانع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق

 لوحم اميحف هنيعب ءىثلا نيع ىف ةقدصلا امنإ الاق اك اذه نم الاق امو ( ىتفا_:لللاف ) عاتبلا ىلع ىع انِإ ءاطع

 هيلع هب قدصت وأ هرمث هل بهو ول كلذكو طئاحخلا نم ةقدصلا تذخأ ثرو ول الجر نأ ىرت الأ ةقدصلا هفف

 )١( هححصم هبتك . هلمأتو ءانيدبأب ىتلا لوصألاب اذك ثلا هنم رثك أب رمث عبي نوكي نأ امأف : هلوق ,



 هلا ع

 أينثلا باب
 ةطئاخ رع عسب ناك دمحم نب مساقلا نأ ةعيبر نع كلاه انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 نأ ورمع نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيراا انربخأ ) هنم ىنثتسيو

 انآ ارمت وأ ارمث مجرد ةئامتاثي هنم ىتثتساو فالآ ةعبرأب قارفألا هل لاقي هل اطئاح عاب ورمع نب دمحم هدج

 عيبت تناك اهنأ ةرمع همأ نع لاجرلا ىنأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ ( عيبراا لاق ) كشأ
 لاق هنأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) اهنم ىتثتستو اهرام

 نم .ىه تلق نإف جيرج نبا لاق ء ال لاق ؛ ناكام ىمسم اليك وأ اقرف نيسمح الإ ىطئاح كعببأ ءاطعل تلق
 هنأ جيرج نبا نع ملاس نب دعس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) ال لاق بطرلا داوس داوسلا

 هذه لوقت عييبلا لبق ىه نهتيأ ىنتثتست نأ الإ ال لاق نهرات>أ تالخم ريثع الإ ىلخ كعببأ ءاطعل تلق « لاق

 لجرلا عيبيأ ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) هذهو

 كلذدب شأبال لاق ؟ كلذ نم, ناك امو عبرلاب كلك ر 5 ىأ لع تناك ام ةعلسا وأ, ةديعوأ هر وأ ةينع وا لح

 رمي كعيأ ءاطعل تلق لاق هنأ جيرج نبا نع ديعس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 03 © نق كفو ال سيل,ةلورح ققرلا .ةقفن نأ لبق نه ال لاقف ؟:قيقرلا ةقفن نع الضف راثيد ةئادف ئطئاح

 امهلع سايقلاو عاججإلاو ةنسلا ىنعم ىف وهو هللا ءاش نإ لاق امك هلك اذه نم ءاطع لاق امو ( قف[ ئلالاث )

 ىمس» نمثلاف ققرلا ةقفنو رانيد ةئاع اطئاح ىرتشا نإو لورجم نمش عب زوحب ال هنأ كلذو امثهدحأ ىلع وأ

 ادم ىنثتسي نوكي دقو مولعمب هنم عاب ام سيلف هنم ةليكم ىنثتساو هطئاح رم عاب اذإو دساف عيبلاو مولعم ريغ

 ىرتشا امنكي مل اليك هنم ىنثتسا اذإف رثك 1 مأ لقأ مأ مهس ةئام مأ مبس فلأ نم مهسأ طئاخلا نم دملا ؟ىردب الو

 0 دكر لئلا رحخ فصت دلا نوكف'ةفآلا ةبضت دقو مولعم الو نومضم لكالو مولعم فازحم هنم

 رابخلا ىف نوكي دقف نهررشتي وأ نهراتخم تالخم هدع ىنثتسا اذإ اذكهو هعاب نيح هنم مهس فلأ نم امهس

 ايئاللا ى ىتتسإ نأ زوجت الف زمثلا :ةدوجو للا ةرثكي هنم .اريخو ضعب ن.ءانم رثك أ هضعب لخنلا نارمثلاو

 هفصنوأ هعبر الإ طئاخلا هعاب نإو (لاق) امولع.الخمالإ الم الو امواع٠ ءزجالإ ًاءزجالو لاح لك الو ددعال الخ

 ةئامهيف طئاخلا ناكف نئتسي ملام ىلع ةقفصلا تعقو امتإف نهنابعأب نملإ ريشي تالخم الإ طئاحلا وأ هعابرأ ةثالث وأ

 ىلع ةقفصلا تعقو امتإَف طئاخلا عب ر ىنثتسا اذإو نهنايعأب نيعست ىلع ةقفصلا تعقو اهنإف تال رمشع نب ىنثتسا هل

 اورتشا ٠١ ردقب طئاحلا نه اورتشا امف ءاكرمش عم اطئاح اورتشاول لاج رنوكي مكعب رلاب كي رش عئابلاوطئاخلا عاب رأ ةثالث

 عاب رأ ةثالث هعاب امعإف اذه ىلع عييبلا دقع ناك نإف ا همه ىناتساو فال آ ةعب 1 هطئاح ع لجر عاب ولو (لاقر 1

 امهنم دحاول الوىرتشملا الو عئابلل مولعم ريغ عقو عببلا نأل « زحي مل ههوي رعس فلألاب ارم ىنثتسأ :لاق نإفطئاحلا

 ىرتشملاف اهن٠ ةقدصلا تذخأف البإ وأ ارقب وأ لوحلا الع لاح دق انَغ الجر عاب نم اذكهو ( ىقفانتلالاف )
 ةسمح نود البإ هعاب نإ نكلو نمثلا نم هتصحم قب ام ذخأ وأ الءاك ىرتشا ام هل مسي مل هنأل عيبلا در ىف رامخلاب

 ( لاق ) اهبف ىرتشملا ىلع ةقدص الو هدب ىف لوحلا اهلع لاح ىتاا ليإلا ةقدص عئابلا ىلعو زئاج عسيبلاف نيرمشعو

 3 ةكرسإا ف 4 و و : ل ١ ا 2 قف ةقاس ف ليش لإ لق لح وأ دمع" لتق ؤأ ةدر هدنع ةءد لج لق دنعلا لحزلا لحرلا انشا ل



 تل 6 َح

 نأ عقم ايما كفلت نإ ىرشلا ريم و اهفلتأ ريكو للك لك ن٠ اهبعضي نأ ةحاجلا عضو نا ىغبنيو ( لاق )

 اهدادج هنكمي ىتح ةماع هبطرأ اذإف ةماع لخلاا بطري ملام نمثنا نم هتصحن قابلا دْحَأِب وأ ملا د

 "5 هللا هع امض ال نأ ىقنا ةحباج. اهتاضاق هلع تطرالا 1 117 ( لاق ) اثيش ةحئاجلا نم عضيال ٠

 ىتح اههق هدحن نأ هنكممي نأ دعب هكرت اذإ هكرتف دادخلاب  ضّقلا ىلإ ليبساا دجوو امضبق نيبو هنيب ىل>

 ركلات ىرتشملا كا اماسي نأ ناتاصخ اههف عمتجم ىتح عئابلا نم ةنومضم ةرمثلا نأ معزي نأ اف هلوق ل اك 1

 دعب اهم تبيضأ ام امو اذه فا ص د فطر ةغلاب , ابضبق ىلع ارداق ىرشملا

 هعطق ول هنأ لبق نم بطربي ملنإو عاق ىلع رداق ضراق 0 أ هلخدب اذهو ( لاق ) ىرتشاا لام نم هباطرإ

 . هنت عيمج همزلو هلام عطق ناك بطري نأ لبق

 ةحتاجلا ىف باب

 فج ام دعب وأ فحم نأ لبق نم ءاوسف ةعاج هتباصأف هضبقف رمثلا لجرلا ىرتشا .اذإو ( ىنانتلالاف )

امإ نيلوق نم دحاو الإ ابف زوحم ال لاملا عي ىلع تتأ و أ ةدحاو ةرمث ةحاجلا تناك ءاوسو هدحب مل ام
 5 وكي نأ 

 ىرتشل ا الإ نمضي الف ضبق نه ىنعم ريغ ىف ناك دادجلا كك! ا امنولعم نو اعدل

 هضشقن ملاهنأل كاله ام نمضي الق هضيقب نأ لش هضعب كلمو هضصعب ضبقيف الك ماعطلا لجراا نم ىل>ر |

 ىف كله اف ابكرت ءاش نإو ابعطق ءاش نإ ابلع اطلسم ناك ةرمثلا ضبق اذإ نوكي .نأ امإو ضبق ام نمضو ٠

 ثلثلا عئابلا نمضي لامي نأ زوحم الف ىنعملا اذه نم جرم امامأف عئابلا لام نمال هلام نم كله امتإف ةيدب

 ادحاو اضبق ابضيقو ةدحاو ةعبب اهاربشا وه امنإو ثلثلا نم لقأ نمضي الو رثك أف. ةحاح هتباصأ نإ

ىتح نمضر ال لحر لاق ول تن ءأزأ ؟ اضعب هل نمضي الو ضبق ام ضعب هل نمضي فيكف
 هنأل هلك لاملا كله 

 نم ةحاجلاو ( قفا: ثلالاف ) ؟ انفصو ام الإ امهيلع ةجحلا له مبس فلأ نه مبس كله اذإ لاق وأ ةحاجلا ذئنح

 رابلا نم: ىرتشا ام لك ىف ةعاجلا,( ىنئغلززن1) نيباالا نم ذآ ا تناك اهلك بئاصملا

 نُث هناوأ نود ةحاجلا هتاصأق هناوأ غلي ىح كرتيف ىرتشا ءئت لك ىف ىع كلذكو شب الز[ نسلم اع ناك

 ذاذجلا ىلإ اهكرتي نأ ىلع ةرمأ لجرلا لجرلا عاب اذإو ضبقلا لاكب ضبقي مالك نأل , هعضو ةحاجلا ع

 نأ نيبو نمثاا عيمجم ةرمثاا عيمج دحأب نأ نيب رابخلاب ىرتشملاف هب الإ امل حالصال تناكو ءاملا عطقنا مث

 نر ةنصحبلا نم دا ام ناك اثنش ام ذآ دقو املخد ىذلا بعلاب اهدر نإف الخد ىذلا بعلاب اهدري

 بر ىلع ىقسلاف طئاح رم لجراا نم لجراا عاتبا اذإو ىرتشاا لوق لوقااف هيف افلتخا نإؤ نمثلا لصأ

 0ك 1 رشم دارأف ىقسلا ىف افلتخا نإ ءىث.هنم ىّرتشلا ىلع سيلو هب الإ ةرمشلل حالصال هنأل لاملا

 تربح انكالا سلا ”'هحلص ل اوليقا إف ةيازتلا لهأ لاس امش انو لو ىلإ رظني مل عئابلا ىقسي امم

 اذإو هحالص ىلع ةدانزلا ب ىلع, غئابلا نيحأ مل :هحنالض(ق ديزأ ناك نإو هحالص اذه ىف اولاق نإو هيلع عئابلا

 ءانلطبأ امولعم ناك ولو لوج# ىقسلا نأ لبق نم دساف عيبلاف ىقسلا هيلع نأ ىرتشملا ىلع عئابلا طرتشا

 5 ةراجإو عب هنأ لبق نم
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 هنع عضوي الوهلإ لصي مل هنآ ىنعي ريثكلا هنع عضوي نأ زوحب الو ء هللإ لصي ملام نمت ةمزلي مل هكلهتساف ةضيق الإ

 تبهذاف كتاصأ دق وأ ةحاجلا كمصت مل عئابلا لاقف ةحاجلا ىف افلتخاف ابعضو ىلإ ترص ولو هانع» ىف وهو ليلا

 الو ىرتشال مزال نمثلا نآل هنيع عم عئابلا لوق لوقلا ناك قرف فلأ ىل تبهذأ لب ىرتشملا لاقو اقرف كل

 تهذأ ام لك حئاوجلا عاجو ( لاق ) هل بهذ ام ةنيبلا ىرتشملا ىلعو هلوقب هنم ةءارباا ىلع ىرتشملا قدصي

 ةرمثلا ضقي مل ىرتشملا 5 لبق نم ةحم اجلا عضو نم ىلع لخديو ( لاق ) ىمدآ ةبانح ريغب اهضعب وأ ةرمثنا

 تخذقاذإ الإ نمثلا قدتسال عئابلا نأ تر ةعئاذلا تفصو اذإ ىنأل عضوت ةحمتاج نيمدآلا هلاك نأو معز

 ةمقب ةرمثلا كلل عاتبا عئابلا ناكو ىدي ىف ىو رادلا ىف ةدو>وم ةمالسلا ا ام الإ ركل قحتس ال 3

 هل نوكي اك انه كلهأ اب هترك كله» عيديو عذويال وأ هنع عضوي نأ نيب رايخلا ةرمثلا ىرتشمل نوكي وأ هترمث

 لهف لاق نإف ىلاعت هللا همحر ( ىف: ل/]( ) هفام هيف لوق اذهو هضبق, نأ لبق هلع ىندف هعاتبا دبع ىف رابخلا

 نع مسو هيلع هللا ل هللا لوسر ىهن نه لعأ هللاو ىور امف معن لق ؟ةحساجلا عضوتال نأ ىلإ بهذ نمل ةجح نم

 لاع كدحأ ذخاي ميف ةرمثلا هللا عنم نإ تيأرأ » هلوق ن٠ هنع ىهن امو هحالص ودببو ةهاعلا نم وجني ىتح رمّثلا عيب

 اعلط اهعب لخم ناك اذإ ىنعم ابعيدي نأ هعنمل ناك ام نارك نو حيتجا ام نمت كلعال ةرمثلا كلام ناكولو « هخأ

 ىرعدملا لخدي الث ةهاعلا نم وجنت نأ اهبف بلغألا ىذلإ نيحلا ىف ابعيبب هرمأ هنأ الإ عطقيو طقليو احلبو

 ىلع همزلي -هنأ ىلع عيبلا زاجف ةحاجلا هتاصأ ام نمت همزلي مل ولو ةهاعلا نم وجني نأ بلغي ل عب ىف

 ةجح اذه ىف نكي مل ةحاجلا عضو ىف ثيدحلا تبث ولو ( لاق ) ىرتشملاو عئابلا كلذ رض ام ةمالسلا

 ؟ ءابقفلا ضعب نع ءىش ابعضو كرت وأ ةحساجلا عضو ىف ىور لهف لئاق لاق نإف ههجو ىلع ثيدحلا ىضمأو

 وره نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لبق هنبأف لبق نإف سانا مزلي مل لوق الإ ابف نكي مل ول معن ىلق

 عئابلا ىنعي ديعس لاق ؛عضي مل ءاش نإ هنأ الإ ىرأ ام لاق ةحناج هتاصأف آر عاب نميف رانيد نبا

 ىردأ الو هنم نمثلا ا ةحلا اهي رشم تناصاف هل اطئاح عاب هنأ صاقو ىنأ نب دعس نع ىورو ( قفا تل الاف )

 باصأ نإ همزاو ةمالسلا تناك نإ ضبق ابضبق نأ ىنعم ىلع الإ امعضي الف ةحساجلا عضو نمو لاق ؟ ال مأ تبأيأ

 ق راخلا قيصملل لعب 3 بولا م كلذ ريغ وأ هلاني حج وأ هرمضب شطع لم عيج هلحدب ءىش لخنلا رك

 هل نكي مل نإ هتميق وأ لثم هل ناك نإ هلثه هءزَل تاف نإو هدر هلع ردقف ائيش هنم ذَ>أ ناك نإف هدروأ ابرعم هذخأ

 نإف اسعم هذخابي 9 راتخحم نأ اذ نمثلا نم همز اع قب ام درو نمشا جرم هتصخ حا ام هلع بسلا لاقو لكم

 لبق هترمت بصغ ول همزاي هلعلو ( لاق ) بيعاا ريغ ةحئاجلا نأل نمثلا نم هتصحب عجر بيلا دعب ةحئاج هتباصأ

 ًادبع هعاب ول امك هل مسي مل هنأل عئابلا ىلع عجرب نإ ةفلص ندسكا1 ذخاف لاو هلع اهيف ىدعت وأ ابعطقي نأ

 ناك ءامدلا نم اتوم تام وأ هبصغ وأ هلتقف دبع ىلع داع ادع ىتح اضعب ضبقي ملو ممضعب ضبق اديبع وأ هضبقي مل

 مئابلا لام نم تملا دبعلا تامو هبصغو هتيانجب ىناجلاو بصاغا عابتا عئابلو عيبلا خسف ىرتشمل

 عئابلا نامذ ن. هعاتبم ىلإ عوفدلا هرجش ىف عيبا رمثا نوكي نأ هيف لوقلا ةلبجج نوكي نأ اهببش ناكو

 هرحش نم ا دحْؤي وأ ىرشلملا حلات ىح هام ءىث ند عئابلا أرب ال هنم ىرشا ام قرمشملا قوتسل ىقىح

 1 امو عئألا هنم "ىرب ىرتشملا فوتسا ان. مولعف لك ىلع هلك ةنيفس وأ تبب ىف اماعط عاتبا نم نوكي امك

 هدروأ هذخأ َْق راخلاب قاتسملاف بع نه هباصأ امو عئئابلا لاه ند وهف ةفآ هدصت 3 قرعس ىح فوتسإ
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 ىلإ أف « لالا بر كلذب عمسف اريخ لعفي ال نأ ىلأت مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هل كلذ تركذف ملسو

 نع رباج نع هثيدح ىف نايفس لاق ( ىف[: ل/ل[ك ) هل وه : هللا لوسر اي لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ن٠ نايفس هظفحم مل ىذلا مالكلا نوكي نأ زوحجم دقف تيكح ام حئاوجلا عضو ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اضح اعوطت ةقدصلاب هرمأ لثم ىلعو فصناا ىلع حلصلاب هرمأ لث» ىلع ابعضوب هرمأ نأ ىلع لدب دمج ثيدح

 هب ىلوأ امهمأ ىلع ةلالد هيف نكي لو اع. نيدعملا ثيدحلا .لمتحا اماف هريغ زوجي و كلذ هبشأ اهو امحال ريخلا ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخ الب ممل بجو ١١ عضوب سانلا ىلع ملعأ هللاو محم نأ اندنع زحب مل

 السرم تبثن ال نحنو. ٠ ثيدحلا لهأو .لسرم ةرمع نع .كلام ثيدحو ( ىنا:ةلالاف) هعضوب تش

 : لاق املوقل ةحماجلا عضوتال نأ ىلع ةلالد يعأ ىلاعت هللاو هيف تناك ةرمع ثيدح تبث ولو ( ىنانشلالاف )

 لو. نأ هبشأ ناكل ةح اجلا عضي نأ هلع كلا ناك ولو .اريخ لعفيال نأ ىلات حسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 قد نم تعتسما اذإ هيدون نأ كنزا ذك للق قح هيلع ناك ن 6 نأ كلذو فاحم مل وأ فاح هل مزال كلذ

 2 الف ا ؛اصأق اهندو هند ىل>ف ةرمثلا لح رآإ ىرتشا اذإو ( لاق ) لاح لكب كنم ذخأف

 ةحاجلا عضوب ةنسلا تتبثو تفصو امب هثيدح نهو نايفس نكي مل ولو ( لاق ) ائيش اهنعأ نء هنع عضي نأ

 عضوي الو ادعاصف ثلثلا عطو# نأ :امأف هيلع دخأ ةيان> ريغي ءامسلا ند فص ريثلا و للف كا تو

 الإ انف ةيللا تناك اه هاذا عنو يل لإ كر ول ( لاق) لوقت الو سايق الو ريال اذهف ثلثلا نودام

 مو رادلا مدهنتف ءار را ىلع ايضقأف لفأ وأ ةنس اهاراكت اذإ رادلا ىلع .اسايق لوقأ الو تبث ول ريخلا عابتا

 نأ كلذو موي الإ ةنس ةراجإ ىلع بحب وأ موي ةراجإ الإ ىلع بحب الف « موي الإ تضم دقوأ موي الإ ةنسلا نم ضع

 ملام“ ءازك" قل ثحم اهماذهماب ”رادلا ةعفنم تفطقلا ااذإف ىدب ىقارادلا تنك 4 110 -- ىلإ لص. ىذلا

 تنأو رادلا ءارك "نم تفصو ام ىلع اسايق لختلا ةرمث لمحت نأ كعنم اف لئاق لاق نإف هذحأ ىلإ للا

 هل م اكسو رادلا ضبقي نأ زي امك هلخن ىف ةباغ ىلإ كرتف لخنلا رم عبي ريح

 سيل اهانكس نأ لبق نم ضبمت ةرمثلل ةفلاخع ةنسلا مام لبق نم مدهنت مث ةنس ىرتكت رادلا ىلاعت هللا ءاش نإ

 اهنكسي مل نإو هيف 1 هءزلي ىرتكملا ديب ىهو هيف ام ىضمب اهبنم موي لكف ىتأت ةدع ىهامنإ ىرت نيعب

 ةصام قم انك اهذحا نأ لع ردع شل 1 ق املكو تضبقو تعّدبا اذإ ةرمثلاو اهنيبو ةنيب ىلخ اذإ

 هذخأ هنكمي ابطر نوكي دقو البق هذخأ ايف هل نوكي ةياغ غلبتل ارايتخا اهايإ هكرت ىري امبإو هل كلذ نوكيو

 تمعز ولف هلهأل مودأَو مانألا ىف هقرف اذإ ةم.و 05 نراك ادطرو مود مزون هذال هكرتف هسيبتو هعدو

 كلذ ناك نإو اطر عابيف هلك عطقي نأ هنازكمو 0 وأ هلك لطئاخلا بطر نأ دعت ةحاجلا عضأ ىنأ

 دقوا رع رهو ةحم اجلا هنع عضأ ىلأ تمع ز هكللام ىلع صقنأ كلذ ناك نإفاارع سن وأ بط را كلل 02

 هؤارك همزل :ةنس اهانكس كرت اذإ ىت كل رادلا نيبو هني تفلاخو هزاز >!| هيف ةنكمي تقو ىف هّريعو هعطق كرت

 هام كلذ زا ثفصو امي رادلا ىلع ساقب نأ زاج ولو ( لاق ) هيلع ارداق ناك ام كرت هنأل اهنكس ول همزلب اك

 ادهو ( لاق ) نافلتخيف بطريام دعب امأو هنف رمت, نأ حلصيال ىذلا نيحلاو اهتعفنم تقو سيل كلذ نأل بطرب

 5 بهذ ول اريس وأ ابطر ةضق عصو نم تفصو ام ىلإ ترص 4 لوقلا ىلإ ترص ولو هيف هللا ريختسأ مم

أ كا هلبق تمدهما ول رادلا نم موي ءارك عضو ىلإ ريصأ
 هاقوتس ساف اع اعاص لحجر عاتبا ول ةطنح ةضبق عضو ىلإ ريص

 هي
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 ليقو هتاكز ذخأيل هصرخم الو نولك أي مهارب ام ردق مبطئاح نه تيبلا لهأل عدب نأ صراخلا رفآي طئاحلا قدصم

 3 صرخلا تاثك قف هريسفتل عوض وم اذهو هصرخ الف نانا ملل قىرعأ م عدي هنأ كلذ ىلع اسايق

 ةيرعلا باب

 ىلإ اوكش اموق نأ ابعبب ىف ٍلسو هلع هللا لص هللا .لوصر. صخر ىلا ةبرعلاو دق همز ( قفاتشلالاف .)

 لوضف مثدنعو قرو الو بهذ نم هب نورتش ام مثدنع سلو رضحم بطرلا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر

 ابطر اهنولك اي ارمت' اهصرخم ةيرعلا اورتشي نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر محل صخرف مهتلس توق نم رع
 صقشسو مكانكم لاميف ابطر عر نأ ل هلع هللا ىلص هللا لوسر نساك الإ اهصرح ناش الو

 000005 اك 28 نإف افرق نأ لق هللإ هعفديو رمتلا كلذ لكك لثع امل. .ئىريشلا 'اهمزتشتق ارع راض اذإ اذك

 ةسمح نم لقأ ناك اذإف ناكام ءىثب قسوأ ةسمح نم لقأ الإ ايارعلا نم ىرتشي الو دساف عيبلاف اضباقتي

 عب نع ىمن امل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسز نأل ايارعا ءارش ىف ريقفلاو ىنغلا ءاوسو عببلا زاج قسوأ

 اا1] إ] لع انللدكسا تطرب رعو لك .فازح األ ظفللا ةلج ىف لخدت ايارعلاو ةئبازملاو رمتلان”بطراا

 ةالطا نك ىه اكو صاخلا هب ديري جرخلا ماع ةلج اهف همالك ناك نكلو ريقف الو ىنغ هنع ىهن امم “تسيل

 ىسن نم رمأو راهنلاو لللا تاعاض ىف فاوطلل ةالصلا ىف نذأ او جرحخلا ماع ناكو رصعلاو حبصلا دعب

 02 10 كوكل نأ صاخلاو ٠ ضاخلا ىلع وه اعإإ ماعلا كلذ هبه نأ ىلع انللدتساف  'اهركذ اذإ اهملصي نأ ةالص

 ىضقو « هيلع ىعاملا ىلع نيملاو ىعدملا ىلع ةنيبلا » لاق اكو هنع هني مف هتءزل ةالص لك اهأف لجرلا عوطتي نأ

 عم نيميلا نأو اداخ هيلع ىعدملاو ىعدملا ةلمجمب دارأ امبِإ هنأ ىلع انللدتساف دهاشلا عم نيملاب ىضقو ةماسقلاب

 فاح دهاشلا عم ىعدملاو ةنيب الب فا ةماسقلا ىف ىعدملا نأل دارأ امن ءانثتسا ةماسقلاو :دهاشلا

 ىف الإ ايارعلا نوكت الو ( قفا ةلالاو ) ءاوس امهريغو عيبلاو ةيرعلا ىف ةجاحلاو امهقوقح نابجوتسيو

 ادحاو عبي ال ناك اذإ ايارع هلك هطئاح رمه عبي نأ سأب الو هريغ ءىث صرخ طبضي ال هنأل بنعلاو لخنلا

 1 . قسوأ ةسمح ّنم لقأ الإ مهنم

 ةرملا ىف ةحن اجلا باب
 نب رباج نع قيتع نإ ناملس نع سبق نب ديمح نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ )

 تعمس ( ىفاةغلالاو ) حئاوجلا عضوب رمأو نينسلا عب نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا دبع

 000 0 اا هل9 ةترتكا نما هثدح ةتعسام ىصخأ ال هل ىسلاجت لوط قاريثك ثيدحلا اذه تذحم نافس

 حئاوجلا عضوب رمأو كلذ دعب داز مث نينسلا عيب نع ىبن ممسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع ديزي ال حئاوجلا عضوب

 تكشف هلا ال حئاوجلا عضو لبق امالك نينسلا عب دعب اكن ديلا ناك ناسا ( قنانتلالاف )

 انريخأ ) حئاوجلا عضوب رمأ ثيدحلا ىفو مالكلا ناك فيك ىردأ ال ىتأل حئاوجلا عضو ركذ نع فكأ

 ملَسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع رباج نع ريبزلا ىنأ نع نايفس انربخأ لاق ىمفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا

 هلأ نع نمر لا دبع نب دمحم لاجرلا ىنأ نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيراا انربخأ ) هلثم

 هل نيبت ىتح هف ماقأو هجلاعف سو هيلع هللا ىلص هللا لور نار ىف .طئاخ رك لح عاتبا لوقت اهبعمس هنأ ةرمع



 مو

 دحاو ريغ نم طئءاحلا بحاص عيبب نأ سأ الو ( لاق ) زوجي الامو زوحم ام ىلع تعقو اهنأل اهلك ةدقعلا تخيسف

 هل صخرتلل قارتفالا ىلع مرح مل مهنم دحاو لك نآل قسوأ ةسمخ نود نوعاتبي عبلك ايارع
 ةليكملا هذه عاتب نأ

 عيمج ىلع كلذ ىنأ و ولو هعاما نأ الالح ناكو هلام عيدي نأ طئاخلا برولع مرحب مل مهم دحاو لكل كلذ لح اذإو

 نم ةرهاظ ةرمت لكو ( لاق ) اعم ناصر امهنأل نافلتخم ال رمتلا ني يي علا نو ايارعلاو ( لاق ) هطئاح

 قرفتل صرحت ال انأل بنعلاو رمتلل ةفلاع كلذ وو صاخالاب ينك شءشملاو كسرفلا لثم تباث لصأ

 صخر دفق صرخت مل نإو ىه لجر لاق ولو تفصو امب زوجت ال نأ ىلإ بحأو اهنود قرولا نه لئاخلاو اهرام

 نوزو“ وأ لكع ًايارعلا تعب اذإف ( لاق ) , رعأ هللاو ايهذم ناك هزيِجأَف ىرحتلاب عابي نأ اهريغ نم مرح اهف ان

 لكلا ةلزنمب ىدنع بورشملاو لوك ألا ن« دوذعااو اضياقتب تح اقرفت ن نأ رع رايس

 ضورعلا نم ضرعب تعب اذإو هليكيو هنزي نم دوجومو هلك وأ هنزو لحم نؤزومو لوك ام هنأل نوررلار

 بورشلاو لوك ًالادعاملكورفصو نزوي فوصوم ديدحو عرذي سنجنم ةبش>و عرذي سنج ن مبوث لثم فوصوم

 زاج عيبلاو الالح ناك نمثلل الحأ ىعسو ةيرلا كلا سفر ناويح وأ قرو وأ بهذ ن. ةقفصلا هيلع عقت ام

 هعد نم هضبق هبحاصأ ناكف الاح ناكامإ ضرعلا ضبقي ملو ماعطلا ضيقو ضرع عيتبا عوضوم ماعط ىف وبك اهبف

 هفنص نم ءىثب ايارعلا عابت الو ( لاق ) لجألا ةد٠ ءاضقنا دنع هنم هضبق هل ناكف لجأ ىلإ ناك اكو اه

 ةصاخ ايارعلا الإ ليكب اليك الإ مرحم اذه نأل رثكأ الو اهلثم ةلختر متت الو افازج هرمتب لخنلا ةيرع عابتال افازج

 اهريغ ةرجشو ةبنعرمش افازج ةلحع رع عاب وسو هيلع هللا ىبد كانا نعربخلاب ليكلا ماقهموقي اهبف صرخلا نأل

 لجرلا عاتي نأ سال 00 ثتهذأ ىذلاو ضرألاب اعوضو» ضع. ىلع اذه ضعب ىف لضفلاب سأي ال هنأل افازح

 لحم اهنأ اف نكتسي مف اهلحأ ذإ سو هيلع ىلاعت هللا ىلد ىنلا نأل ارسوم ناك نإو قسوأ ةسمخ نود مف ايارعلا

 دحأ لع هرظحم ملو اهلالحإ قالطإب ءاج مسو هيلع هللا ىلد هنع ريخلاف تفدصو اب اميس ناك نإو ا

 ةتيلا لجو زع هللا مرح اكو ك رع ىرح الو كي ةعدجلاب ةيحضلا ىف لاق اك كالثم ناك ٠ ناو كل لحم لوقنف

 مرحب ملف ارفاسم سو هيلع هللا لصاتما كوصَر حسم ْذِإ هيشأ نيفخلا ىلع حسااب ىهو رطضال الإ اف صخرب مف

 لجو زع هللا نيب ام الإ ةماع سانللو ممل ناكف موق بابسأب تلزن دق'ضئارفلا نم ريثك و « حسم نأ مق» ىلع

 اكرع كل دف هنأل عبو | أهنم معطي نأ ةيرع لجر ىرتشا اذإ سأب الو ( لاق ) ةصاخ وأ ةرورص ىعل لكل نأ

 ماع لالحإلا نأل اهءرق وأ ابلضف وأ اهترمي ةقفاوا عضوملا كلذب طئاح هل نه عضوملا ىف اهءرتشي نأ سأب الو

 اهراخداو ابعب و اهماعطإو اهتبه هل لح اهؤارمث ةيرعلا تبحاصل لح نإو ( لاق ) مزال ربح صخب نأ الإ صاخال

 ( لاق ) الالح ةيرعلا تكمله تنأو هيف هلك اذه كل لح الالح تكلم اذإ كنأ كلذو هلام ىف لاملا نه هل لحم امو

 ن. عيبلا ةلج ىف نكي لو ةصاخ هلك أِلدرفأ ١ لك ايارعلا عاجو اهدحأ انفصو ىذلا اذه فانصأ ةثالث ايارعلاو

 ريو ةلخنلا,رع لجرلا ىطعيف موقلا طئاخلا بر صحم نأ ىناثلا فنصااو دحاو ن.. هتلج تعن اذإ طئاخلا رك

 ترشبل رثكا 1 نإ نيتانثلا وأ ةاشلا لحرلا كرا حنمي منغلا نم ةحنملا ىنعم ىف هذهو اهلكأي ةيرع رثك أو نيتلخناا

 لاق فئضلاو ( لاق ) هكسلم دق هنأل هلام ىف عن عنصي ام هيف عنصيو هرمتيو اهرمأ عيب نأ ىرعمللو هب عفتنيو اهنبل

 بحأ ام هيف لعفيو هرمتيو هيدهعو اه رك لكأي هطئاح ٠ نم رك ا ةلخالا لحرلا لخرلا ىزعي نأ ةيارتلا

 نأ يور دقو هللا 4( قفل ) ةلج هنه عببملا نه ةدرفم 0ك نؤكي هطئاح 7 نه يق: ام عدبو



 كلب

 قسوأ ةسمح نود امف ايارعلا عبب ىف صخرأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىبأ نع دمحأ ىنأ نبا ىلوم

 لاق وأ دبل نب دومحل ليقو ( قفا: لالا ) قسوأ ةضم نود وأ ىدموأ ةشمح لاق دواد كش «قسوأ ةّنسمح قوأ

 نالف لاق ؟ هذه كايارع ام هريغ امإو تباث نب ديز امإ ٍلسو هيلع هللا ىل< ىنلا باحصأ نم لجرل ديبل نيدومحم

 مهديأب الو نا تطرلا نو ملسو هيلع هللا ىلد ىناا ىلإ اوك راخنالا ١ نيام الاخر ىسوا نالفو

 ايارعلا اوعباشإ أ م صخ رو رمتلا ن ٠ مم وق نع لوضف مثدنعو سانلا عم هنولكأب اطر هب نوعياش

 كدا اذه لثم' لع لدن نايفس ثيدحو ( لاق) ايبطر ا 0 ىف ىذلا رمتلا نم اهص 1

 لبس تعمس لاق راسي نب ريشب نع دبعس نب ىحب نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عمر ١!, انزيخأ )

 عابت نأ ةيرعلا ىف صخر هنأ الإ رمتلاب رمتلا عب نع سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىبهن لوقي ةمثح ىبأنبا

 ءاطع نع جيرج نبا نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) ابطر ابلهأ اهلك أي ارم اهصرخم

 ايارعلا ف صخرأ هنأ الإ رمتلاب رمثا عبب ةنبازملاو ةنبازملا نع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رباج :نع

 ةنبازملا ىف هنع ىهنم وهو رمتلاب بطرلا عبب ىف ةلخاد ايارعلا تناك اذإ هيلع لدت هلبق ثيداحألاو ( ىفانلالاث )

 نأب امإ 2ك فالح ةدرفنم هنم ةجراخ اياك امنع ىهنم ناعم ىف ةلذاد تناكف لكل اب لثم الثم عابس نأ ن هةَح 0 5

 نأ هل لحن ال نمل نذأ نوكي نأ اهيف لوقعملاو هنع ىهن ام ةل+ نه انف صخرأ نأب امإو اهدصق ىهلاب دصقي ل
 مارحلا ىنعم ليازي وأ لالحلا ىنعم ىف لخديف مهاردلاو رياندلاب هعاتبي اك ابطر هينجتس ام لخنلا ند رمتب عاتب

 اهعضوم ىف هل بطرال هنأ ىلع لذي اهلك أيل اهعاتبي ةيرعلا عاتبم نأ ربخ ابطر اهلهأ اهلكأي ملَسو هيلع هللا ىلح هلوقو

 ايارعلا نم رثثك أ ابعم هطئاح هل ناك اهلك أيل ةيرعلا عاتبي نأ هل صخرملا وه طئاحلا بحاص ناك ولو اهريغ هلكأي

 ( لاق ) ىهنلا نم تفصو ام ىنعم ىف ةلخاد ىه ىتلا ةيرعلا عاتبي نأ ىلإ ررض هيلع نكي ملو هطئاح نم لكأف

 اذإو اذكبطر ىهو نآلا اهيف لاقيف رمشعلل صرخ امك ةينرعلا ص رخخ نأب الإ ةيرعلارمتلاب ةيرعلا ىرتشي ىذلا عاتبي الو

 عييبلا دسف هعفد لبق اقرفت نإف اقرفتي نأ ل ابق هللإ كلذ ىدؤي ار اهزرح ةليكم رمتلا نه عفديو اذك ناك سيت

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف مرحت اذهو رضاح رخآلاو باغ [مذحألا رمي رك دكلج نوكي هنأ كلذو

 قسوأ ةسمح ىف الإ ايارعاا عابت نأ نع ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنو ( لاق ) نيداسملا ءابقف رثك أ عامجإو

 ةسمح عب ناك هريغ عوببلاك ناك ول هنأ كلذو هل لحم ال نم ابف صخر امتإ هنأ نم تفصو ام ىلع ةلالد اهنود وأ

 هنم رُثك أ وه ام عنمو هلايعلو هل عسوتلا ىلع ه1 نر انيةفدل ضع رااةبكشلو ار ا( رك 1 انكر

 ىَذأ ناك ىذألا ةبحنتل هل صخرأ امتإ ناكو هارعأ ىذلا هلع لخادلا ىذأل ةصاخ هل صخرملا طئاخلا بحاص ناك ولو

 ىرتشي نأ هيلع رظح اذإف قسوأ ةسمحخ نود امف هاذأ نم رثك أ وأ لثم قسوأ ةسمخ نم ريك | هلع لخادلا

 رثك أ نع ظفحأ ىذلاو ةئسلا ىنعُ ( لاق ) قسوأ ةسمح نم ربك أ ىرعأ دق ناكاذإ ىذألا ةمزل قسوأ'ةسح الإ

 زوجم ال هنأو ارمت اهصرخم اهلثم اهعضوم ىف هل لح ال نمت ابعاتبا نم ةزئاج اهنأ ايارعلا عسب زاجأ نمم تقل نم

 ن« فازحي اهعيبي نأ حلصي الو ( لاق ) هليكب رمتلا ةلخنلا بحاص ضرقيو اهرمشب ةلخنلا ضبقي ىتح اهبف عيبلا

 000 0 1| ع تورشلا وأ لوك الازم ءىثب ةيرعلا تعب اذإو فازحلا نفع هّصيِب ىف زوحنال سنج ةنأل رمتلا

 الو ةرذلاب ةطنحلاو ةطنحلاب ' 1طن وهو اقرفتب نأ لبق اضاقتب ى> اهعب زوحب الو افازج عا نأ

 سيل هنأل اهنود عببملا نوكي نأ ىلإ بحأو اهنود وأ قسوأ ةسمخح الإ ايارعلا نم ةيرعلا بحاص عبي نأ زوجي

 قسوأ ةسمح نم رثك أ عاتبا ناو هل طسقأ ملو عيبلا خسفأ مل قسوأ ةسمخح عاتبا اذإو ( لاق ) ءىش هنم سفنلا ىف

 ١0 و سا 9



 مآ ب 0 ١

 اعاق عرزلا عبي ىف فالملا باب
 ىلع اوعمتجاو سانلا ضعب اهانعم ىف ناك امو اهلبنس ىف ةطاحلا عب ىف انفلاخف هللا همحر ( قفانةلالاف )

 هيلع تزجأ اه. ىلع اهزيجتأ 0 اهتزاجإ ىف ةلعلا نم هنع مهانلأس ام ضعب ىف بوبحلا ىف اوقرفتو اهتزاجإ
 بارجوأ ةرارغب ىرتشلا رظن نع ةبئاغ عضوملا كلذ ةرضاح وأ هيف اهتيرتشا ىذلا عضوملا ىلع ةماقلا ةطنخلا عد

 ؟اهتزجأ ىنعم ىأبف تلق اهآر اذإ رابخلا هل تلعج ىنعملا كلذل اهتزجأ ول ىنأ كلذو ال لاق ؟ ؛قبط وأ ناك ام ءاعو وأ

 ةيراجلا كلم  ببعم ريغو ابيعم لاح اول ام قلخ اهمذ ناك نإ اذ اقولحم ناك ام هلفةلبنسلا كلمدهنأب لاق

 تلققءارايخ هللعجأ ملو ءىشثب هدرأ مل ابيعم وأ اصقان ناك وأ نكت ل وأ دلو تاذ تناكو اهيف ناك نادلو هل نوك

 رجشلا ىفو تفصو اك نهدالوأ ىف تفصو امو نهم عفانملل نيرتشي نهنادبأ دصق عيبلاب دوصقف دالوألا تاوذ امأ هل

 ةرجشلا ىف ةرمثلاو دلولا تاذو داولاك هل مسح اال بغا نوكف._بسقملا ريغ ىزتشي ءىث ةليتسلا ف 225

 نملمحت اذ كلذكف ؟اهدلونودابملع ةقفصلا عق عقت اعإس يل دلوتاذ تيرتشا اذإ تيأأ تلق ؟ اذهم ىنعتاهولاق ؟ال مأ

 نم داو ةمح الو ريش الإ شا لو. هنأ مح الإ ف محلب كن أل ثلاووأ تيل ف رشا

 كدنع ةطنحلا اذكرفأ ىرتشمللف اببعم وأ نكي مل دآايسو امك سندا ل مل انوكي ل نإونمثلا نم

 نأ ىنمزلي لاق ايش ىرأ امف دجأ ل نإف تلق ؟ ىرتام تلق نيف لاق* ميلا اف تلك س تلت 1

 نافلتخم امهف هماكال بحلا ىرتشملاو ابلمح ال ةمألا ىرتشملا نألىبكس يلو دلو اهنطب ىفنكي مل اذإ ةيراجلاك همزلي لوقأ

 هلخدي اذبف هرشقب ههبشو زوللا راخداو هماكأ نم هجورخ دعب بحلا راخدأ نأل هببشأ امو زوحلل فلاخمو انه

 . هل عبتأ انكل حص ول :تلق ءرثألا انعبتا انكلو اذه نم ءىشب ساقن سيلو تفصوام

 أيبارعلا ص باب

 ملسو هيلع هللا ىلص .ىنلا نأ هيأ نع ملاس نع ىرهزلا نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبيرلا انربخأ

 هللا ىلص ىنلا نأ تباث نب ديز انثدحو هللا دبع لاق رمتلاب رمتلا عب نعو هحالص ودبي تح رمثلا عب نع ىبن

 رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ : لأق ىعفاشلا انري>أ : لاق عيرلا انربخأ : ايارعلا ىف كرا حسو هيلع

 ٍلاقفر مع نبا تلاسفا مهملغق صقت نإو مبلف داز نإ قسو ةئاع نا سوؤر ىف ام تعب لاق هريغ وأى ابيشلاليعمسإ نع

 ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) ايارعاا عبب ىف صخرأ هنأ الإ اذه نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 5

 بحاصل صخرأ ملَسو هيلع ىلاعت هلل لص هللا لوسو نأ تراثا كير نع رم نأ نَ عفان نع كلام انربخأ لاق 1

 نايفس ىبأ نع نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخألاق ( عدرلا انربخأ ) اهصرخم اهعيبي نأ ةيرعلا

 ديب ادي ضعي ىلع اهضعب ىف لضفلاب سأب الو ضبقي ىتح مايال تلق © لون انإف ضان 0 0
 ىتح عاببال هنأ ممحز لاق ؟ نبأ نمو تلق لوقلا ضعب ىف ٍةئسلا فالخ اذه ( قناه تلالاف ) ةئيسن هيف ريخ الو

 7" هنأ معز مث ةطتحخلاو رمتاا نم ماعطلا يح ىف اذهو ةئيسن ضعبب ايضعب عاسال هنأ متهع زو ضبقي

 ةجراخ نوكت نأ امأ ساناانم دحأ نم لبقي اللوق اذهو ماسطلا 2 فالخ اذهو دس ادب ضعب ضل لضفلاب

 زوجي الف اماعط نوكت وأ ةئيسن هفنص نم ةريشعب دحاو اهنم عابرو ضبقت نأ لبق عابت نأ كدنع سأب الف ماعطلا نم

 . دب:ادي:هفئص نم رخآلا ىلع اهتم فْنطلا قال

 . هححصم ها هررحف « اندب ىذلا لصألا ىف ثيدالا نيم ركذي (1) ٠



 هل ه 6

 ناو تبث هفرعن مل انكلو هانعبتا تبث ولو نيريس نبا نه ىلعأ وه نم هلثه تبدي ال اثيش هذ ىورو هزاجأ هنأ

 هرخدي ةرسثق ىذلكو جنارلاو زوالاو زوجا عب زوحيو لاق معأ ىلاعت هللاو هلك هلاطبإ الإ سايقلا ىف زجب ملودعأ ىلاعت

 هروشق ىف زوملاو ضيبلا لثم هِيلإ داسفلا عرسيو همعط ريغتو هتبوطر تبهذ ةريثقلا هنع تحرط اذإ ام هتريشت» سانلا

 اروخدم هل حالص ال اذه نإ ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ هنم زجت مل امو هروشق ىف تزجأ ام نيب قرف ام لئاق لاق نإف

 رصع وأ هلك أ نوديرب ام دنع هترشق هنع سانلا حرطي اإو رخدي نأ حلصي مل هترمثق هنع تحرط ولو هرششقب الإ

 ريثكلا بحلا عمجم ماكألا نم بحلا ىلعام نأو دحاول امأوت ىأ هنم ةدحاو الإ هترمشق عمجم تسدلاف هم رضع اك

 بحلا اهفو ىرت ىرخألاو ابق بح الو ىرت اهنم ماكسلا نوكتف اهتبحاص ماك ريغ ماكيف اهنم ناتبحلاو ةبحلا نوكت

 0000000 2 لب نوكس ىلا ةضيلا ةفرعم طبضت 4 هضرعم طبضت نوكي نأ نع قدي وأ افلتع نوكيا مث
 00 01 و1 ط رح هداسف نوكي اعإ ادهو اهالتءال اهترشق نم لصفت املق .قلا ةزوللاو اهترسشق ءلم نوكت

 دسفت ذك ةطنحلاو طبض, هنم دسف.ام ناكو هعب ىلع هنم ًادساف ناك اب هيرتشم در اذكه ناك اذإو'هف ءىث ال

 صه نم ةطنللا ضعب صلخأ لو هطبضأ مل اذهب هدرأ تلق ولو ةفشحتسم نوكت نأب داسف امل نوكيو تفصو اعب

 ةطقللا ل داسف فرعي الو ؛هناكم دريف هدحو. الإ هداسف فرعي دحاو اذه نم سيلو ةطلتخم نوكت اإ اهنأل

 . ©0تفصوام هلخدي امو رب ملام عبب هيلع تزجأف دسافلا بحلا نم ريثك كيلع ىنخ طلتخا اذإو اطلتخم الإ

 تلاس لاق ( عيرلا انربخأ ) جمانربلا ىلع عيبلا باب ءانثأ ىف هللا امرمحر ىعفاشلاو كلام فالتخا ىفو 01(

 ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رهع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاقف هحالص ودبي نيحرمثلا عبب نع ىعفاشلا

 هللا لوسر 0 اهنم ةنيس لئالد هفو دخان اذهمو (قثأ 0 الا ) ىرتشملاو عئابلا ىهن هحالص ودس قحرمثا عب نع

 ىناتدق ةفآلا نآلةرفصلا وأ ةرخخلا هيف ىرت نأ هحالصو لاق هحالص ودب. ىتح رمثلا عبب نعىمهن ذإ ملسو ةلع هللا ىلص

 هنايري اناك اك ىرتشملاو عئابلا هاري رهاظ اهنع ىهن ىتلا لاحلا ىف وهو ارسب دج وأ هغولب لبق هضعب ىلع وأ هيلع

 غابت نأ لحم ال هلثم ةرم لك تناك هتصقن وأ هتعطقف تناك امير ةفآلا نأ ىنعم نم انفصو امب ةرمخسا هيف تثير اذإ

 قح مظعو رهظ نإو زبرحلا الو ءاثقلا عسب لحم ال انلقو ةلماب مللق دقو انلق اذإو كلذ اهنم جضنيو ىهزت ىت> ادبأ

 زبرخلاو ءاثقلانمجرخم ملام عسب ناك ضناا هيفىري حزب رخلا و ءاثقلا عس لحمل اذإفانلقو (ىثاذشلللاف ) جضتلاهيفىرب
 نأ لح ءاثقلا نم ءىمثباط اذإ لوقن نحنف هللاهمحر ىعفاّكللتلقف نوكي الهلءاىردي الوقلخم لو هحالص دب مل هنأل مرحأ

 شئنا َح ع ملسو هلعاللا لصةللا لوس رىهندقوهللاهمح ر ( قفا 53 اللا ) هلصأ تبن امءاثقلا نم قلخامو كلت هترع عابت

 نينسلا عبو نينسلا عب نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهنو دعب قام مل ءىش عب متزجأ مف هحالص ودبي قح
 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور ام متفااخ دقف الباق هترم عابت نأ ماعلا تباط اذإ لخنلاىف روجم هنأ 22)نمثثا عقو

 19 اعلا ف اولوقت نأ ىشتن ناك كلذكف لحم ال تات مل ةرمثلا عسب نأ متمعز نإو نيبجولا نم

 ا لاك [ كش نأ لق ةعدب نأ ةيرتشل نوكأ ىرتشي لجفلاو زيرخلاو ءاثتلا نع ( هللا هحر ىعفاشلا تلأس )

 تح نع عفان نع كلام انربخأ لاقف ؟ كلذ ىف ةجحلا امو تلق دب ادب الضافتم هنم ءىثب هنم ءىش عاب الو

 ”ةسسم مإ هر . لعاللب اذك علا زوجم هنأ نمثلا عقو : هلوق )١(



 د 0

 ةسحم اهنكلو ابفجعو اهتنامس ىلع لدت ةسجم ةاشلل نوكي دقو هفجع ضع نع ءىحن امإ محللا دلجلا بييغت نأ
 داوسلاب هنبع ىلع الو فجعااو ةناملاكه يف كلذو هرمّضو هئالتما ىلع لدت هماكأ ىف نحلل ةسجم الو نابعال

 ريغت نود ةلئاح اهف ىلا ةاحلا نأل ةاشاا مل ىف اذه نوكي الو بلا ىف نوكي دق .اذهو هءاكأ ىق هرفصلاو

 0 رلا لمي ماكنا نوكي دقو« اهماك قى .ةفاك داردلا لإ ت11 هدا لوح اك هلي اع محللا

 امهندب قرفي ال نايري امهو هيلي ىذلا رخآلا ىف ةبح الو ةبحلا نرقلا توب نم تيبلا ىف نوكيو ليلقلاو بحلا
 نافرعي ال امب اعبابت دق نيعيابتملا نم دنحاو لك نوكيف ريختاو ءالتمالاو ءراخلا 2

 ماك ألا تاوذ بوبحلا رمثع الو اهماك أ ىف ةطنحلا رمثع اوذخأي نأ معلا لهأ رمأ نم دجأ ملو ( قفا: لالاث )

 ماكألا فالتخال انزو ًالو اليك اهلبنس ىف ةطنحلاب ةطنلا اوعيابتي نأ نوزيحم مهدجأ ملو ابماكأ ىف

 بحاص قحو ريثعلا هل لعج نم ةمساقم رشثعلا امنإو اهماكأ ىف اهريثع ذخأ نم اوعنتما اذإف اهيف بحلاو

 نوزيجم مثدجأ ملو عيبلا ىف هب اوعنتع نأ هبشأ اهلبتس ىف ابلهأ نيب امتمسق نه اوعنتماو ىنعملا اذ عرزلا

 هوزاجأ ولو بحلا ري ملو ةيؤرلا رايخ هبحاصل اولعج الو رتارغااو برجلا ىف بحلا عبب الو هتيعوأ ىف كسملا عيب

 عيا زاجأ نمو هآرااذإ راخلا هارتشا نمل نولعجمو هناك[ هنود لا لثك هنود لوحت ال رئارغلاف افازح

 ابعي زاجأ نمو ةدوصحم نبتلا ىف ةطنحلا عب اوزاجأ مهرأ ملو ببع نءهالإ رابخلا“ هل لعجي مل هماك أ ىف بحلا

 ٍنِإف ةرارغ ىف نيتو ةطنخ عب زيحم نأ ىغناو « ةاقنم ريغو ةسورد»و ةدودحم نيتلا ىف ابعب زيحم نأ ىغنا ةمئاق

 ىف ةطنحلا عب زيِجْأَف لاق نإف اهلبتس ىف فرعتف ةمئاق زيمتت ال كلذكف نبتلا نم فرعتف ةطنحلا زيمت آل لآق

 اذه هاشأو ثارت ىف ةظن>و اهنيت ىف ةطنح عب زحي نأ همزا املينسو اهنتو ةطنحلا كلع هنأل ايعالزو اهلبتس

 ملو هنود لئاج الو هرورظل صرخم لخناا لمح ةاكز ذخأ جسو هياع هللا ىلص ىنلا تدجو ( قفاششلال اللا (

 ابطر هلهأ لإ جاتحا ولو صرخم هتاكز ذخؤت بولا نم ائيش نأ ملعلا لهأ نم دحأ نع الو هنع ظفحأ

 نم زئاج ىونلا هيف رمتلا عبو ( ل ا ءايشأ عم بنعلاو لخنلا ةرمث ملع كردي انك هماع كردي ال هنأل

 رمتلا نم ىونلا جرخم نأ دحأ نأش نم سيلو عفنت ةاونلا نأو رهاظ رمتلا نم لوك أملا ىرتشملا نأ لبق

 داسفلا اهبإإ عرسأو اهنول صقني احتف تحتفف رمضلاو خانسلاب تريغت ىونلا ةعوزتم تينج اذإ ةرمتلا نأ كلذو

 تابنلا ةبوطر ناتبوطر اهفف اهروشق ىف تعفر اذإ اهنأ كلذو ةسبيملا ةيكاملا نه ”كطرلاو 10

 اهتلياز اذإف اهروشق الإ اهياع ةبوطرلا كلل: كسمم ال عابطلا نيل نم اهليازت ال ةبوطرو غولباا لبق نوكت ىتلا

 لكلاب اهلاعتسا دنع الإ امنع روشقلا كلت حرطت سيلو.ءاقبلا ةلقو حيرلاو معطلاب داسفلاو سيلا اهلخد اهروشق

 تحرط نإ .الو ديفو هذ هناي تح رط نإ يدل يسلك ملكا عفانملا ليجعتو نهدلا جارخإو

 هنوعيابتي كلذكو هب الإ هل حالصال هنأل هاون هيف رمتلاو هريثقف مهسفنأل اذه نوعفرب امبإسانلاو دسفت مل جضنم ىعو

 بوبحلا ىلع داسفب سيلو مهارق الو مهقاوسأ ىف هنوعيابتي كلذك الو اهماك أ ىف بوبحلاو ةطنحلا نوعفري سيلو

 هداسفو هريغت عرس ههشأ امو جنارلاو زوللاو زوجلاو هاون جارخإ رمتلا ىلع اداسف نوكي اك اهنع اهروشق حرط

 رششقلا هيلعو هعب زوجي الو , هيلع سانلا ابعفرب ىتاا ةرمشقلا قوف ةرمثق ناترمشق زوجلا ىلعو رخداو هنع كلذ قلأ اذإ

 جنارلا كلذكو « ىلفساا نودب حلصي الو ايلعلا ريغب حلصي هنأل هيلع ىهو عفرب امنإ تلا ةرشقلا هيلعو زوجمو ايلعلا

 نيربس نبا نع هيف وربو « هلبنسف سب اذإ اذه نم ءىثلك عب زوحجم ىريغ لاق دقو «ناترمثق هيلع تناك ام لكو



 كا لا

 عجرر نأ هل نوكي الو ربظ ام ةمزلي نأ سايقلا ىف لاق ؟ اديعب انيابت هلمح ىف نابتيو فره. ناك اخ لقف

 هيف تدجو نإف .ريناندب قاؤالا هيف افدص تيريشا ول لوقت كلذكو تلق هلوقأ معن : لاق ؛ هلوقتفأ تلق ءىشب '

 هيف قلخ ام ىلع هرهاظ تيرتشا اذإ قواخم لك ىف لوقأ اذكه معن لاق ؟ مزال عيبلاف دحت مل نإو كل ىبف ةؤلول

 ناك ثيح لبنسلاو معن لاق ؟ ًاديصج نبتلا ىف لبنساا اذه هعاب نإ اذكهو تلق ىل ءىش الف هيف نكي مل نإو

 هلوقأ ال لاق ؟ هل وبف ادج وأ ادساف ناك نإف هيف اع كلذ ىرتشا احنارو اضس هنم ىرتشا اذإ اذكهو تلق

 000 كقلاو تلف لاق ؟ فعلا نم لبنسلا ىف زاخلا هل لعجأ تلق نإف لاق كلوق لضأ كرت. اذا تلق

 00 ك1 لتسلا ىرتشا نملا نوكي اذإف تلق ناخلا هل لعجأ لق نإف (لاق ) هيفو هلبق تفصو اهف

 ىف ىلع تناك ىلع ةراجإلا تناك نإف ةراجإ امل ةنؤمي الإ كلذ ىلإ لصي الو هترثك نم لجا ةفخ هف فرعي ال

 ملام تعتي ها[ هك ردو هدحأ ى ةنخلا تن اذإ راخلا لاو ا لع تناك ناو ةفر . ملعب

 اذه ىف تطلغ دق هقفاو نمت هرضح نم ضعب لاقف ( لاق ) تفصو اك هلبنس ىف هعب ًاديأ هل زوحب ةلقاارأ

 ىوتست ال ىلا ةماكدارأ هارتأ رانثد فلأب لبتسلا ' ىرتشا نم تيأرأ لاق ؟ نيأ نمو لاق أطخ اذه ىف كلوقو

 كلل لوقنف لاق معن لاق ؟ اسغم دارأ كل لوقنق لاق بحلا دارأ لوقأ لاق ؟ اذام دارأ لوقف لاق ؟ ايلك ارانيد

 نإف كل لومتف لاق ىرشملا ىلع لاق ؟ هساردو هداصح نم ىبعف كل لوقنف لاق معن لاق ؟ هآر اذإ رابخلا هلفأ

 هتباصأ نإف كل لوقنتف لاق بيع ريغو بيع نم هدر هلو ال لاق ؟ ساردلاو داصحلا نم ءىشب عجريأ هدر راتخأ

 هالخ نإف افازج ماعطلا عاتبي اك هذخأ ءاش ىتم فازج هنآل .ىرشملا نه نوكف لاق ؟ ةذصخم لبق كتله ةقآ

 عاتبا اذإ راخلا هل نوكي اك رايخلا هعاتبل نأب تمكح كارأ هل تلقق ( قفانخلالا ) هنم ناك كلبف هاإو

 010 1 هلي لح دقؤ,ةيراخلا تتام وأ لدعلا.قرتحا ول تبأرأ اهري مل تيب ىف ةيراجو هرب مل لدع ىف ازب

 ىلعف. هل تلمق لاق هاضربو ىرتشملا هاري ىح عئابلا ن نم هنأ معزأف عجرأو هلوقأ الف لاق ؟ ةميقلا وأ نمث كا هلع

 0 اا هلع لكلا ا[قم ىرشا نإ تأرأ تلق ؟ ئريشملا لع تلق نإ لاق ؟ ىرشملا هاري يح هتتوم نم

 قد وأ هنازغ, ق حم نم هبف ةنؤم الام لعجتفأ تلق ؟ هتلق نإف لاق ؟ بيغم لدع اذهفأ تلق ىلب لاق ؟ هربظي

 000 و اذ تلك هلوقأ قلل لاق ؟ ساردلاو داصحلا ةنوم هنق ام لثك بئاغ دبع رافخإو لدع

 تنشيأ تلق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىوري لاق ؟ رثألا امو تلق ردألاب هانزجأ امنإو وبك سيل مهنم هريغ

 ديرت !؟سيل كلام نب سنأ نع وهو انلق كلام نب سنأ نع هتبثث انكلو لاق ةجح تبش مل امف سيلو ال لاق
 ؟ تبتي تناك ةرم لكو لاق اهآر اذإ رابخلا هل نوكي ةبيغلا نايعألا عيبك نوكي نأ لمتحال اتباث ناكولو

 ازال تاذلا ندرمتي ل اذإ اذبأ اهعم زل لوألا ىلع ىوي نأ لبق رخآ ءىث اهنم تبنأ ىح قحم الف ءىثلا اهتم

 عدزو ةركأ لكو عببلا ةقفص هيلع عقي مل امم هريغب طلتخم نأ لبق ذْحْؤي نك عييبلا ةقفص هيلع تعقو ىذلا

 0 هربشق نم اهوجرخأ اهبكلام ىلإ تراص اذإ تناكو « ماك وأ رسشق نم لئاح اهمنود

 نم ةجح امو لئاق لاق نإف اهنود لئاحلل ةعوضوه الو اهرحش ىف ابعد زوحن ال نأ اف راتخأ ىذلاف اهوجرخأ

 تحبذ نإو ةاش محل لجر ىرتشي نأ زيجم ادحأ ٍلعأ ال ىنأ هيف ةجحلا ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ هيف عببلا لطبأ

 ةطنحخلا .بح نم لئاح هنيب ىذلا قرفتلا بحلا ماكلا بييغتو هنم بيغت ام لبق نم اهدلج الع ناك اذإ

 كلذو محللا دلجلا بييغت نم رثك أ بحلا نم لئاح ءىش هنيبو بح هنم نرق ىف ناكام لكو نخدلاو لوفلاو

 0 بد7اببور سا و ب »اس يي

 700 اللب وص



 دل كث كح

 نإ كس رشا حبتفتو «ةمش ثأ امو لصقلاو ني-ايزلاو لوقلاو بضقلا لثهكلذو ؛كلذ نع هرْخؤيال هعطق دنع الإ

 ماك هل نأك ام زير كرت ىنعم ىلع لدي ىدنع رهو ةهرعاسلا ماك هل 0 الو يس رولا رهظي ىح هثاومثق هنع قشنت

 دمف لش نإفلاق هحالص ودد هدارصف ؟ةما رص دنع الإ بضقلا عام نأ زوحبال ل تكلف نإف «ةرمثلا نم مرسلا

 نم ءىش همم جرح هل هحالص ادب اذإ نمثلا نوكف عضوملا اذه َّق هفلاخ ةرمثلا لق هحالص ودم نأ دعب رومثلا كرتي

 00 نم ر رحمت ءىش هنم جرخ كرت اذإ يسمو ا ىف ديزي اعإ جر> نخب كي مل هترجش لصأ

 ناك ىرتىهو اهحالص ودس نأ ل لف ةردكلا عسب عسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح اذإو «ىري ارهاظ نكي ملو عببلا

 هلوط ايضق ىرتشا ىرشلا نركف هحالص دس مل نإو ىري ال نأ اهملع ديزي هنآل مرحأ هحاللص ديب 0

 5 لدرألا ' نم جرخم مل امم ىرتشاام لثم لْختأ ىرتشملا ريصف ريك ( وأ هلثم اعارؤ لاوطف هعدف ذا [5 0

 (لاقز ة هضَع تل اذإ ءىح م ةردشلاف سيلو هعفش ام همم مر ناك كرت اذإو عسيلا 3 ةقفص هلع عمتت مل جرخ اذإ امو

 كلذ نأل لطبأ نيتءرص وأ رأ 5 ١ ولأ 1 بضقلا عابي نأ ناك انفصو ام ىلع بِضَقلا ىف عيبلا انلطبأ اذإو

 زوح نأ عرخاف كك رخو هيلع ل ىلص هللا لوسر 3 دقو ةمواعم لخنلا 6 ةمالا نينح ع لثمو قلع ماع 2

 يظن زب رخللف هحالص ادب اذإ ا عب ا (لاقز ةهاعلا نم وجنت نأ لإ ١ اذإ تبّؤر دق قرب ةرمثلا نم هنم

 نأ هحالص ودبف ابيط اراغص لكؤف ءاثقلا امأو لاحلا كلت ىف هزبرخ عب زاج هيف كلذ ىؤر اذإف بطرلا جضنك

 ءاش نإ هراغص جضنت ىتح زيبرا كريب 1 ءاش نإ هراغص قحالتت ىح كرت, مث هضعب مظع وأ همظع ىهانتب

 وادي ىح ءاثقلا الو نيرخلا .عابب ال لاق نم وقل هجو الو بطراا ذخأ اك”ضاو دس نجار

 امن: جرح ام لك ذخاي امبلصأ تبني ٠م امهيحاصل نوكيف امهءرتشي نأ اميحالص ادب اذإ زوو امهحالص

 ىتلا هوحولا نم ملعأ ىلاعت هللاو ىدنع اذهو ( لاق) ىارتشالا نع عضو ثلثا غلب ءىش ةفآ امهلخد نإف

 ودع ىح هرمُثا 0 نع ملخأو هيلع هللا ىلص هللا ىوس ر ىهمن دقو« اهلثم ىلإ :طلغي ادحأ تسحل أ نك 1

 لوأ ىف هيلعو هرجش ىلع ةهاعلا ىنأتامو طق قلخم ملام عب نع ىهني ال فيكف ةهاعلا اهبيصت الثل اهخالص

 ه>و ريغو هيحاص نيمضتو كلع ملام 2 نمو نينسلا حب نءو اذه ند عضاوم نم مرح اذهو ه>ورد

 دقو هحالص ودس ىح رغتلا 0 لحال 71 اميحالد ودم ىح زيرخلاو ءاثقلا ع ا لع الل كك

 تش ا رك كك نك نإ الوان رك مأ نوكل يرد الولف امهم را اربظ

 نأ دعبو 2 1 الإ زو ال ناك نإف هل 0 نيئس ثالث هحالص ادب دق لخنلا ل 0 نأ زوحبأ

 كعل لوح نك مو نى هل 2-2 ل هرم ءاثمل 1 سيلو كلذ الإ زيرخلاو ماكل قزح مل اه>الصو و دك
| 

 اهلك أ, .ةلقب هلصأ نك ىذلا ءاثقلا لمح نه برفأو شطعت ال ىتنا مضاوملا ىف فلم ال نأ ىلوأ لخنلا لجو

 0 لكو منغلا دالوأ ءاريش زاج اذه زاج ولو المح فلت#و ةيشاملا اهلك ًاتاو دربلاو مومسلا اهدسفيو دؤودلا

 لوأ ءاثقلا ىنح اذإ .تبأر وأ زوحب ال اذهو هرب ملو ةيناث اهدلو ىرتشي نأ زاج هآر دق ةاش دلو ىرتشا اذإ ناكو

 ىل

 للي ف اهني ريحا ( سل ف تينإ ناكف ةتان:(كلسلا |: تاذ وأ؟ ب اكو ب نقأ وأ لوألا لدم ةئاح|

 هلمح ريثك هازتشا نمل ؛انلعج نإ ففكو ؟ هف ةحماخلا ندقت١فك ؟زارم دلب' هنم كك ١ ل

 هئطخب و هلبق ناكام فاعضأ هلمح غلبف ءاملا هلخدي دقو ؟ فلتخم هلم ناك نإ ىرخأ ىف هلم لئلق همزلبأ ةرم

 ل

 ثلث ىلعأ ؟دعب قلخ مل امف ةحباجلا ردقت فيك هلصأ عطقنا مث افلأ ةثلاثو ةئامسمح ةيناثو٠ءاثق فلأ ةرم



 دع خد

 را نأ هعب د هلع هللا ىلد هللا لاوس لح ىدلاومتلا 0 ودب نأ 0 و هيلع للا ىلص

 ةباغ غلبت هرتت ىلا ةرمثلا ع عسا رع ىهن اعأ هنأ « ؟هخأ لام 5دحأ نحل مث ةرمثلا هللا عنم اذإ »لاق ذإ ةلالدو

 ةفآلا اهف نوكت ةده كرتي ام عنم اعإ هعنع هيلع قات هناا ال ام عطقي ام نأ كلذو اهنم عطقي امع ىبن هنأ ال اهنابإ

 نم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن امع جراخ هنأل هناكم عطقيل هعب لح رسبلا نود ام لكو حلبلاو

 ىف لخاد هنآل هنانإ غلبي ىتح كرتيل هحالص ودبي نأ لبق هعبب لحم الو ( لاق ) عبلا ن» هللا لحأ مف لخاد عوببلا

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) هغابي ىتح عابي ال نأ سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هب رمأ ىذلا ىنعملا

 هل تلقف جيرج نبا لاق ريثك وأ ليلق بطرلا نه لكك 3 حا عاب ال لاق ءاطع نع جرح نبا نع ديعس انريخأ

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) هنم لك أ اذإ انعمس معن لاق ؟ريثك حلب بطرلا عم نا نإ تيأرأ

 3 هبسح لاق حلب طئاحلاو طئاحلا لبق اهنم ل 5 وف ىهزف ةلخنلا هيف نوكت ل طئاخلا ءاط طعل لاق هنأ جب رج نبا نع ديعس

 لكو ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيدرلا انربخأ ) عسيلف ةنمالك ١ ا[!

 جيرجنبا لاقمعن لاق ؟كسرف وأ 'انروأ بنع ند تلف 0 نبا لاق معل لاق 5 اهنملكؤت ىح عابتال كلدك رع

 ءىشالو ال لاق ؟ هنم لكؤي نأ لبق عاتبيأ هنم لك وب نأ لبق لوحتيو صاخم كلذ نم ءىث ناك اذإ تيأرأ هل تلقف

 هتنذت ءىش لك لاق ءاطع نأ < نبا ع لوعس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انريخأ 1 هج لك ىح

 ةمرص ةمرص لقبلا عاب امنإ دعس لاق ٍلخنلا ةئيبك هنم لك, ىتح عاببال لقبوأ ءاثقوأ زبرخنم لكؤب :ام نكرألا

 2 نع لضأو هلع للا ىلص هللا لوسر ىهع * اذإف اهريغ [نماركذ ام ل كرم اهم تكي ةنسلاو ) قنانعلالاف )

 جضنلا هيف ادب اذإ هيف نذأ دقف رفصأ وأ رمحأ هنم راص اذإ هيف نذاف ةلك اضع 'نوك نر جرم نأ ىلإ رمثلا

 رهاظلا ىف عنم ادادتشا دتشيإ نأ ىتلا لاحلا كلتو هنم هتماع راصو احلب هلك نوكي نأ نم اجراخ هلك أ عيطتسا و

 هلثه ىبف لصأ نم ةرع لكف دحلا اذه غلبي مل نإو ةدشلا غلبم هنم كلذ غلب, مل نإو هماع ىف هتاون ظلغل ةهاعلا نم

 ةرمثلا كالت 2 لح جضنلا لوأ هيف ىرد نأ املوأ غلب لخلا ةردخكا] اهعم قى ةدحاو نء تحرح اذإ هاا ال

 ا ذل انا تدك تفصو اك تناك اذإ لخناا زع ىنع٠. ىفاهنأل تنش.ال وأ تبث لصأ نم ةرم لك ءاوسو اهلك

 هللا ةرمثك ىرت نأ نم اهعنمع اهنود ماكال ةرهاظ تناكو ربظ نكي مل ءىث تقولا كلذ ىف اهدعب تبني ال مث

 فسركلاو ءانحلا هنم لكؤيال اه ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 جيرج نبا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) هحالص ودبي ىتح عابيال معن لاق ؟ بضقلاو

 ةهاع ىرخألا ةمرصلاىف هبيصت هلعل ىرديال هنإف ابحالص دنع ةمرص لك الإ ال لاق ؟ هنم عابب بضقلا ءاطعل لاق هنأ

 . ىف ىني فسركلا لاقف ءاطع لأس اناسنإ نأ جسي رج نبا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ

 نأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عي رلا انربخأ ) ةءانجإ ل اك دنع الإ ال لاف ؟نيترم ةنسلا

 ةءانحإ ةدحاو ةقلق لوعي لاق ةدحاو ةقلف ةكرت كيسارككللاق لوشي نك هنأ هنأ نع سواط نب ١ ىع هربخأ ادابز

 ةدحاو ةءانجإ كلت لاق هاوسام عبي ملو عب زوجلا حتق اذإ هيلع انلق ىذلاو دايز لاقو جسيرجنبا لاق حتف اذإ ةدحاو

 ملعأ ىلاعت هللاو ةنسلا ىنعم وهو ىلاعت هللا ءاش نإ الاق اك اذه نه سواطو ءاطع لاق ام ( ىف: لا ) حتف اذإ

 نه عطقام لكو لاق ء عيب عزني نأ حلص, نأ غلب اذإف لك وِ ملام لكو اهنم ل الأ اذإ لوك أملا نم عانت ةره لكف

 عابي نأ زوحم ال هلصأ نم عطقي ام ل زك كلذكو همارص دنع ةزج الإ عابي نأ حلصي ال كلذك وهف بضقلا لثم هلصأ

 ااا 7ك ©
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 نيطو ءام نه ضرآلا ىف قل ام ضرالا كلم اعإ ايش هنموىرتشملا كلعال جئابلل هلك عوضوملا كلم نإ ةينبع تع

 هنع هلقني نأ هعئاب ىلعو“ هعئامل وبف اهم مث عدوتسم وأ تاك ريغ ناك او ءاش وأ سرغ نم تاث لصأ نم امف ناكامو

 هعلقدا| رأ مث هنم هعلق كرت نإو ( لاق ) ارفح ابعديال ةيوتسم دوعت ىتح ضرألا ةيوسن هيلع ناك هنع هلقن نإف ( لاق)

 ءراكح قاب شح ضررألا قءهل ناك نإو و « ءاش نإ هعلقي مث عرزلا دصحم ىح هل كلذ نكي مل هعرز نم ٌضْرألا نم :

 وأ ةراجللا تناك نإف « ر لحن نإ اهم 6 لا هز راححلاب قرشلا معي ل مث لصألا هعاب مث كلذ ىلع ضرألا سرغ مث ةنوفدم

 ناك نإو همر ء اضع 2 5 درلا ذأ ذل و رايذلاب ىرتشل م ناك هقورع عنمتو سارغلاب رضت بشخلا

 هب رضاه رجشلا قورع م عطق ضرألا نم كلذ جارخإ دارأ اذإ عئابلا اكو هقورع ع الو سارغلا صقن.ال

 كلذئم عتممأ نإ و ماسلا  ىرسمل 51 دك نافع عسلا دز نسو اذه عدتنأ نس رادخلاب تأ لا عئابل لق
 2 ء- 5 20 3 5 2 . -

 « ةمبق هل تناك نإ هتمىق هلغف « رجشلا نم كِيلع دسفأ امو ضرألا نه ةعلقب: نأ نيب داخلا كل ىرشلل لق

 م عييبلا دروأ
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 ملَسو ةيلع هللا ىلص ىنلا نأ هيأ نع ملاغنع ىرهزلا نع نايفس انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق (عسيرلا انربخأ )

 هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع عفان نع كلام انربخأ ( قنانتلالا ) اهحالص ودبي ىتح راهلا عسب نع ىبن

 نايفس انربخأ ( قئان_ةلااف ) ىرتشملاو عئابلا ىهن اهحالص ودبي ىتح راعلا عبب نع ىبن ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انربخأ ) هلثم لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع

 ىهزت ىتحراملا عبي نع ىهن سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع لءوطلا ددمح نع كلام انريخأ

 مبف ةرمثلا هللا عنم اذإ » تيأرأ لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاقو رمحت ىت> لاق ؟ ىهزت امو هللا لوسراي لبق

 هللا لوسر نأ سنأ نع ديمحنع ىيقثلا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عسدرلا انربخأ ) « ؟ هيأ لام كدحأ ذخاي

 ا ىح لاق ؟ ردات لفارفر لخنلا ةرمث عب نع ىهن سو هيلع هللا ىلص

 ىتح راّعلا عيب نع ىهن لس لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةرمع نع لاجرلا ىبأ. نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا

 هللا, دبع نب ناثع نع سئذ ىأ ناننغ كندف فأنا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) ةهاعلا نم

 نامع لاق « ةهاعلا بهذت ىتح راعلا عيب نع ىهن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع ةقارس نبا

 رانيد نب ورمتنع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) ايرثلا عولط لاق ؟ كاذىتم هللا دبعل تلقف

 نيبو هنيب ىرب ال ناكو « معطي نأ لبق همالغ نم رمثلا عيبي ناك هنأ سابع نبا نع هنظأ عيبرلا لاق دبعم ىنأ نع

 نإ رباج نع ءاطع نع جب رج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) ابر همالغ

 م رجنبا لاق هحالص ودس ىدرتتلا عسب نع ىهن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هللا ءاش

 نع ةنيبع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عي :رلا انريخأ ) هلثم الإ ةرمث لك ىرن الو لخنلا لب لاق ؟رمثلا وأ

 ىح ةرمشلا عابت ال لوقي سابع نبا انوعسمو هحالص فاكس (ىح ارمثلا عاتبيال لوقي رمع نبا عمس هنأ سوواط نع ورمع

 راج نع قيتع ني ناملس نع سيق نب ديمح نع هنيبع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا ائربخأ ) معطت

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) نينسلا عيب نع ىهم ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ هلا دبع نبا

 هللا لوسر نئس ىفو « لوقتن هلك اذهبو هلثم ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا نع رباج نع ريبزلا ىنأ نع نايفش انربخأ
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 ةكرالا دلال نأ رشا ملعأ دق عئاملا ناك نإو (لاق) اهايإ هداسفإو ضرآلا ىف ه١اقم ق ءرزلا قالتخال راخلا

 تش ام ناك نإف مرصي قح هعدب نأ هلعو ىرتشال رابخ الف كلذ ىلع ىرتشاف هعد ىف لحديال هام ارذب هعاب ىتلا

 لبق هعلقق عئابلا لجت نإو ( لاق ) هعطق الو هعلق عئابلل نكي ملو هلصأ ىرتشملل ناك مث همرصي ىتح هكرت عرزلا نم

 نكي مل نإو هنأل غلبت ىتح ىرخأ رظنني نأ هل سيلف ةضغ ةرمأ دج نك وهو هفلختسيل هعدب نأ هل نكي ل هلثم غولب

 الإ مرصيال امت اهريغو ةطنحلا نم عرزلا ىف لوقلاو لاحم اهريغ ىف هقح لوحتي الف اهلجعتف ةرم الإ هنم جرخ امث هل

 0 00 اع اكوام لصألا نوكق لصألا فلان هنأ الإ ةّسلا'ق ةذحاو ةره. ةرمثلا ىلع اساق نوكي نأ ةبشأ ةرم

 وهف ارارم رمثي رجشلا نم ناك اهو ( لاق ) ابف تباثب سيل هنأل ضرألا هب كلمت امب اكوامت اذه نوكي الو ضرألا

 عاتبملا اهطرتشي نأ الإ عئابلل هرمثف هيف هرم رهظ دقو حلص دقو هعاب نإو ضرألا هب كلمت امي كلل تباثلا لصألاك

 ققشت اك عئابلل 2 اعلاف هلع ةفس رك زوج ققشت دقو هعاب اذإ كيم ركشلا لكم كلذو ( لاق ) حقلملا لختلا نر

 نه 0 ا ف اعلا هردتلا تق هفسرك زوج نم ققشت» نأ لبق هعاب نإف حقلي نيح كلذ عئابلل نوكف ةعلطلا

 زوحو علطلا ةدقعك هحوارجم ةرمثلا تحرخ اذإف هلاحم ىقسس ناك امو لختلا لثم حلصيل 26 قست انك رجشلا

 اهدحو عئابلل ىبف ةرم هيفو عيبف ارارم ةئساا ىف هنم رعأ امو ( لاق ) ىرتشما طرتشي, نأ الإ عئابلل وهف فسركلا

 جر ناكف ةرمثلا نم فنصو ضرألا عم لصألا ىرتشاللف عييبلا ةقفد هيلع عقت مل ام اهدعب جرخ ام تضقتا اذإف

 عيبلا ةقفص هيلع عقي ملام عئابلل ناكف هرجش ىف وهو عيبلا ةقعفص هلع تعفوام لصفنبال ىح ءىشثلا دعب ءىبثلا هنم

 لسن ناب الإ هيف عيبلا زوحمال امهدحأ نالوق اهفف زيمتي ملو رتشي ل ام ىرتشا ا طاتخا نإف ثدحام ىرتشملل ناكو

 ا ل كل ١ د قوكلق ةردثلا هده هل ىرتخملا كرب وأ ةدانزو هقح هافوأ دق نوكف ايلك ةرمثلا ئرتشملل عئانلا

 عيمج ىرتشملل عئابلا ٍلَس مث هريغ اماعط هيف عئابلا ىقلأف افازج اماعط ىرتشا نك اذه لاق اذه زاجأ نمو ( لاق )

 نع. هنم عيبا فرعي مل نإو طلخ ىذلا هدازو هعاب امت ايش هدصقني ملو هماظي لق هماعط ىف ءاعلااف هذازاو ةنم يرش

 اماعطهيف ىرتشملا قلأف افازج اماعط لجر نم عاتبا لجرك اذه هقح عاتبملا هيف كرمي ىذلا هجولا ىف لاقو عيبملا ريغ

 ةقفصلا نإف هنم ذخأ امف هقح هل كرتيو نمثلا عيمجم ماعطلا نم قبام ذخأي نأ ىرتشملا ىضرف ايش هنم عئابلا ذأ مث

 عيبلا دسفي هنأ ىناثلا لوقلاو هراخم اهدر كرت ىرتشملا نوكيو اهزيجأف ىرتشملل اراخ اهف نأ الإ ةححص تعقو

 ةقفص هيلع عقت مل ام عيلا ةقفص هيلع تعقو ىذلا هنم حيحصأ زيمتي ال ىد لها | 0 اححص عفو نإو هنأ لبق نم

 آ00 اا ث اك كلم قرتتملف لوصألا نم'ئرخألا دعب ةرم مرصي ناكام لكو ءاثقلاو بصقلاو ( لاق ) عيبلا

 ةمرمص لوأ عئابالف بصقلا أكف « ىرتشمل اهذعب امو عئابلل ةرمثلا كلتف ةرم ةرع نم هيف جرخ امو لضألا" ئردشا

 اهنم عئابللف ضرألا ىف تناك اذإ اهلك لوقبلا اذكهو هسايقو هلك بالا اذه ء اذه ىلعف ىرتشملل اهدعب قب امو هنم

 تازج اهدعب تبنت مث ةدحاو ةزج زحم تناك نإو املوصأ ن. ابعلقي نأ عئابلل سيلو ىرتشملل قب امو ةزج لوأ

 ةرم نوكي اعإف تابن نه ناك امو (لاق) ضرألا ةبقر ءارمش نم « لوصألا هب كلمت امب كلمت لوصألا <> ارركحف

 اهتداعإ فلك ضرألاب رضي هعلق ناك نإف ءاشنإ هعلقي نأ ضرألا عئابلا هبحاصل مث غلبي ىتح كرتي عرزلاكو بف ةدحاو

 هبحاصلف .ءاملا ىلع تدني ناكو سانلا هتنني مل امم ضرألا تابن نم ضرألا]ق ناك ام لك كلذكو ( لاق) تناك 57

 ةزج دعب عفنبال ناك نإ هلصأ نم هعلقيو اهدعب تدنت تناك نإ هنم ةزج لوأ ةرمت 01 لضألاو.؛ عرزلا ىف هلام هف

 ةنوقدم ةراحح وأ نوفدم بشخ اهيف هل ناكف اراد وأ اًضرأ الجر لجر عاب ولو ( لاق ) كلذ فلتحم ال ةدحاو
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 هل سيلو هعب لبقزوملا نم جرخا» هلف جرح دق زوم ايف اًضرأ هعاب اذإو (لاق ) هفلاخ ال جرخام رمثلاو لصألا ىف

 عطقتف عبرأ اهبنج ىلإ تبنيو ةرم لمحت اندنع زوملا ةرجشنأ كلذو زوملا بنحي ىذلارجشلا نه ىرخأ ةرم جرخام

 ادغ ىرخألا ىفو مويلا ءىثلا هنم زوما ىف جر ناكو اريثك زوملا رجش ناك اذإف (لاقز املو- ىذلا ىف جرخبو

 ابيف لوقلاف ةعباتتم مايأوأ ةعاسب هدعب جرخ ام عيبلا ةدقع دنع اجراخ هنم ناك ام زيمتي ال ىح هدعب ىرخألا ىفو

 نوكيو قرفتي ىلوملا ةزوملا نأ كلذو ادبأ هعبب حلصي ال هنأ دحاولا لصألا ىف هترمت عباتت امو نيتلا ىف لوقلاك

 نه موي لك ىف جرخمو غلبيل كربيف جراخ زوه هلثم ىلوحلا ىفو عابيف ضعب نم فشأ اهضعب هدالوأ هنبب

 ةدقع ىف لخدي ملو اهدعب ثدحامت عيبلا ةدقع هيلع تعقو ام هنم قرفتي الف « اءباتتم هك اردإ ردقب هدالوأ

 هعد حصي الو ( لاق ) هقح نيعبابتملا نم دحاو لكاس اسف عييبملا يح للم هيف عييبملا فر ءام ا

 نم هانعم ىف ناكام لك كلذكو بيصيو *ىطمعو فلتخم اهرامم.نأ لبق نم هتمازوم ةردش ةثاكة 2 ا

 ذكي ةرع هل امم :تفصواه لصالا_ ور لضألا نم اقام عيج امرتشماف اهدودم تعب ضرأ لكو (لاق) عدزو 0

 بشخلاب ءانبلا لثم ناينبلا ند فخم امت ناك امو.نايذبلاو رجششلا ند تنشاه لكو ةرمثم عوززو رش لك نم هرم
 اذه لكو (لاق ) ءاريثلاب هل نوكيف عببلا ةقفص ىف ىرتشملا هلخدي نأ الإ هعئابل وهف ديزرجلاو تابنلاك زيمت اذه امبإف

 ةبئاغ ضرألا تناك ْنِإف ( لاق ) عرزلا نم ضرألا مدأ ىفو رمثلا نم ضرألا رجش ىفام عئابلاو ىرتشلا فرع اذإ

 ىرتكللاف علط دق اعرزو أربأ دق ارم اهرجش ىف دجوف عئاباا نود ىرتشملا نع وأ ىرتشملاو عئابلا نع عسبلا دنع

 كلذ هماع هنع ةرمثلا عاطقناب اصقن هيلع اذه ىف نأل اههضرو ءارشلا لبق ضرألا ىأر دق ناك نإ اذه ملع اذإ رايخلاب

 هلعلوخدلا هعنع نأ هلإسيل هنأل اهترمث هل تناكاذإ هلع اف لخادلاب و عرزلاب هضرأ لغشو ةرمثلاب هرحش سبحو

 اذإو (لاق) هدر بحأ نإو عببلا زاجأ بحأ نإف هل لمع نم هضرأ هل حلصي نم عنمب الو هترع دهاعتل هْضْرأ ىف

 ىرتشملا ملعي ملو هرذب دق بح اهف اضرأ لجرلا لجرلا عاب اذإو هل رابخ الف اهرع نم جرخ امب ملع وهو ىرتشا

 وهو عئابلل وهف ةقفصلاب ىرتشملا هكسلمي ملامو ضرألا تح هنأل ىرتشملا هكلعال ضرألا نم جرخ دق عرزلاك بحلاف

 نإو عرزلا عدت كدصحيف غلبي قح بحلا عدو عيبلا رخأف تئش نإف رابخلا كل ىرتشملل لاقيف عرزلا ءامث ىمن

 مس نأ عئابلا ءاشن نأ الإ ةلوحد كنلع سيل نم هباهمف كلع لخديو كضرأ لغشب, ناك اذإ عييبلا ضقناف تس

 |ارح دير دف هللا راج ىرتشملل نس مل كلذ ءاش نإف ناب رم ريغ هعلق نوكيو هنع هعلقي وأ ىريشمل عرزلا

 وعلا رعبامأ < ىلاعت هللا ءاش نإ هلال ؟ةيراخلا دالوو_ردشلا رك نم جرخم ملا اذه لعح مل فيك لئاق لاق نإف

 ابف نكي مل رجشلا نويمدآلا هعدوتسا ءىثال ؛ ءاش فك لجوازع هللاهتلحخ ءىم وه نيددلل 1

 هاك[ ضرالا قررت ردلاو كاذك رجشلا ةفلخا نال لب ل3 ماوعأ ىف جرخ هماع ىف هنم جرخ امو اهيف هولخدأف

 لام نم ضرألا ىف انوفدم ناكام تيآراملو هريغ اهنق داعب نأ الإ دوعي الف دصخو ضررا نويمدألا هعدوة سا ءىش

 عئابلا نأ ىف رذبلا نوكي نأ زحي مل ضرألا ريغ ضرألا ىف هعضو ءىثث هنأل عئابلل ناك ةينبم ريغ بشخو ةراجحو
 نم ضرألا ىف نفدام جر اك هعرز جرخال فيك لئاق لاق نإف ضرألا ريغ عئابلا هعضو ءىش هنأل هلثم الإ هكلع

 مل هجرخأ ولف تقو بحلا نم نوفدملاب رم اذإو نفدلاب ىمنتل ال اهنفد اك ابجرخيل اهف كلت نفد لبق ؟ بشٌجوأ لاه

 هدصق دصقي الو قتعت اهنأ ىرت الأ هءأ مح الإ هل محال ءىثف ةيراجلا دلو امأف اهماقتال كلتو هل ضرألا ىلقل هعفني

 يرتشملل ناك همسي مل نإو اهنم وضع مح عيبلاو قتعلا ىف هنكح نأو ىريشملا هكلميف عاب الو عابتو قتعيف قتعب
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 لق 11 ا اهلل كا نكد اف لخلل رض ىوشلا رسقلا دا ءقو لكلا ىف ةرمثأا ءاه.ناكف ءاملا عطقتا

 بواقب رضأ الإو هنع هرمأ عطق الإ ءاملا عاطقنا نم اذه لثمف حاصي سيل اولاق نإف ءاملا كلذ هب ىذلا ىداولا كلذ

 00 دك [ لجل[ اناس ةيصأو تنصأ دق لقو اعوطتم هفسإ نأ الإ ةعطقي ةحاض دعا امق انيب اررض لختلا

 نكي مل اذإ كرت امل اريخ هعطق ناك نإو اههف كرت نإ حلصي رمثلاو « انيب اررمذ اه رضي ال وه اولاق نإف كتبيصم

 15 دلل هيف لولوقت ائذلا تن ةولا غلب اذإ ىتح امايأ كرت امايأ كرت نإ الإ رمثلا دس ال اولاق نإف ء نيب ررض هيف

 يال نع بحئاص لاق نإو ءاانيت 00 للاب رمي ل اذإ هكرت هلو ابو ناك كىحاصلو كل ريِخ هنأل هعطقا ىلق

 ظاقللاو , فاطقلا ناك اذإ كلذ هل نكي ل« هريغ وأ حافت وأ ؛ لجرفس وأ هل قبأ قرا هنف ىنع عدأ هلصأ هل

 (لاق) طاقللاو « ذاذجلاو ؛ فاطقل 20 نأ دعب هيف هرع كرتي الو , هطاقاو « هفاطقو هرمث ذاذحب ذخأ ذاذجلاو

 قس امو « هب الإ هل حالص الو « رمثلاب ىنغ ال ١١ ىلع قسلا ىف المح ىتسلا ىف ىرتشملاو طئاحلا بر فلتخا نإو

 ممل تناك اذإ لاومألا لهأ هيقسن ال امت هيف ديزبام الو ٠ رمثلاب رضيام ال ةماع راما ىف ملا ومأ لاومألا لهأ هيلع

 ةرعأ ةجراخلا غابت نأ 0 : 00 عر د وا رع واسع علا ناكنإف (لاق) راْلا

 زلاج عيلاف'عببلإ اهياع عقي مل ىلا ثدحم ىتلا ةرمثلا نهد زيمب هارتشملا ةجراخلا تناك نإف « فنصلا كلذ نم اهريغ

 عييلاف « ةرجشلا ةرمأ 70 جرخم ام 200 غلبت ىتح اهكرتي ىرتشا ىتلا ةجراخلا ذرمثلا ىرتشملل

 عويبلاو ةقفصلا ىف ةلحادلا ةرمثلا ئه زيمت» ريغ عييبلا ىف لخدت مل ىلا ةرمثلا نم ةقفصلا دعب جرح اه نأل خوسف

 الإ زيمتي ال جراخلا ناك اذإ خوسف» عيبلا نإ رخآ لوق اذه لثم ىف ىعفاشللو ( عببرلا لاق) ةمولعم الإ نوكت ال

 مسي نأ طئانخلا تر ءاشأ نأ

 ىتح اهعطقي وأ ةرمثلا طقلي نأ ىلع هعاب نإف ( ىف: لالا ) اهم عوطت ىتلا زيت ال ةجراخلا تناك اذإ ةدايزلاو

 ىرتشما ةرمثب ةطلتخع تناكف هترمع كزت اذإ عيبلا دسفي اعإو عئابلل عئابلا كله ىف ثدح امو زئاج عيبلاف اهم نيبتي

 00د ذاع ذك نوكيف ىرشلل هباسي ىرتشاا رمثب:تاظلت>ا ىلا ةرثلا نم دازام

 0 كاع د زولو « نامر رجش اهمذ اضرأ الجر ىلجر عاب اذإو (لاق) اهنم نكح اذ

 اهطرش نأ الإ عئابلل - هترع تربظ اذإ هيراوي هل رمثق ال ىذلا ا مك وهف لاح لك

 ءىثلا هنم قشنب نامرلا نه افنص نأ

 لكلا ريغ رجلا رع ىق 0 لوقلاو « هل قبأ هنأل قشني ال نأ هل حاصألا نأل هكلام ىلع صقنأ نوكيف

 غولب نع هكلا.. لجعيال لخنلا رم ىفو اهف لوقلاك هغولب ىلإ هكرت ىف لوقلاو هفلاخم ال هريغو جرتألاو بنعلا نم

 الإ هئاقب ىف هحالدو هفاوحأ ىف اع قشني ال اذه رشق نإ كلذو «٠ عاتبملا

 17 ناك نإ ءقث ىف لوقلاو طقكي وأ اهلثم فطقي نأ غلب اذإ هكلاملا اريخ كلذ ناك نإو « كرتي الو هحالص

 تاك ىذلا رجشلا ن٠ هريغو ناحيذابلا ف لوقلا اذكهو رجش لك رمث ىف كاذكو فلتخم ال نيتلا ىف لوقلاك اهيف

 اذكه ناك امث ء هترم عطقت مث ءىرخأ رمش, مث « هترمت عطقت مث ٠ ةره رمش نأ تبثي ىذلا لصألا ةمالعو هلصأ

 00| نإ ت16 ارم هترظاءاعإ ناك امو ءءريغو فسركبلاو زبرخلاو ءاثقلا لثم كلذو لصألا نف ويف

 هذخأ هبحاصلف دصح اذإف عاتبملا هطرتشي نأ الإ عئابلل عدزلاف“« ضرألا نم جرخ دق عرز اه ه اض رأ عاب نمو (لاق)

 لاقءضرألا بر ءاش نإ ضرألا ب برنع اهعز عرزلا بحاص ىلعف اهدسفت ضرألا ىف لوصأ هل قس امث عرزلا ناك نإف

 ضرألا نه جرخ دق بصق اهيف اًضرأ هعاب اذإف بصقلا امآف (لاق ) ةدحاو ةرم دصحم عرز ابيف اضرأ هعاب اذإ اذكهو

 بصقلا لثم عرزاا نم ارارم زجم ١ لكو (لاق) لصأ هنأل هلصأ نم هعلق هل سيلو ةدحاو ةزج بصقلا نم هكلاملف
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 2 اءافرمحم ىتح ابعب لحم ل اهنأ ىرت الأ عيبلا ىف اعبت تزاج اعإ اهنآل

 ندا لكل ةطورل ها عبب لب ىذلا هلو طئاخلا ةبقر ؟ح اهبركح ناك اهعب لج ظئاخلا

 الحر عاتبا نإف « هنم ةيبصملا تناك اهضيقي 01 دعب لحتلاب بيصأأ ول ىرتشملاو ؛ لخنلاب ةييصملاك اهم ةييصملا تناكو

 بيصأ ىتح هضيقي لف لخناا ع اب هل نكف دعا طا عم هل ناك ريؤي مل رع هيف اطئاح 1 هضش رق لختاا عم طرشلا هل ناكنف © ريآ امادها ةطرتشا وأ لحلا عمادل ناك را 0

 0 نمثلا نم هتصحب هدحأ وأ ١ ىلتشا كهل مسي مل هنأل عييبلا در ىف راخلاب هنأ امهذدحأ نالوت انف رد

 ةئام نمثلا ن 7 نإف »2 هردش نمثلا لص د رشا نع حرطيف ؟ اهنم باصلا ة ةصح كرظنيف ةرمثلا وأ لك ص

 عييبلا ةدهع نم عر 3 نال باصملا ةميق نمال نمثلا لصأ نم رانيد هنع حرط ىرتشا ام سةعلا ردع كاسل

 ةقفصلا دعب ءىبغ هنم تبصارا  ءرغ وأ :لخ ق2 تان د عيبلا ةقفص هيلع تعقو لك اذكهو ةبيصملاب
 ِِع

 نمثلا نم هتصحم قب اه ذأ وأ هلكي ىرتشا م هلإ جس 1 هنآل عسييبلا در ىف رابخلاب ىرتشملاف ؛ ىرتشملا ضيق لبقو

 لا نكت الو ىمسملا نمثنا نم دتصحم هنم دحاو ل اك نأ كلملاا لصأ ىف ناكو ادبحص اكمله هكلم دق هنآل

 ىفو ةحاجلا عضو نم لوق ىف ةحساجلا هبديصتق ضرمتيو , طئاحلا ةبقر عم عاتبي رمثلا اذكهو (لاق) رابخ هجواا اذه

 صقنلاب عيبلا در ءاش نإ ىرتشملا نأ ىناثلا لوقلاو « نافلتخم ال ءاون هفلاخب الوق هيف تنكح ىذلا ردالا لرقلا

 نإف ) لاق 0 ةدحاو ةةفص اهنأل ءىث هنم هنع صقن.ال نمثلا عيمج هنم هذخأ ءاش نإو ضرقلا لبق هلع لخد ىذلا

 ؟دارفتالا ىلع اهوزيجت ملو نمثلا نه ةصح امل متاعجو طئاخلا عم اهحالص دبي مل ةرمثلا عب متزجأ فيكف لئاق لاق

 لبق ؟ مولعم ريغ كلذو اهتينفأو اهئام ليس»و اهقرطب رادلا عب متزِحأ يكف لاق نإف ةنسلا نم انفصو امب لبق

 لاق نإف « زج مل دارفتالا ىلع ءىش اذه نم عب ولو عيباا ىف عست اهخالص دبي مل ىتاا ةرمثلا ىنعم ىف هنأل هانَرِجأ

 لبف لاق نإف ؛ كل انفصو امب لبق ؟ دارفنالا ىلع هعبب زحب مل اضعب نأ وهو عببلا ةلج ىف الحاد نوكي فيكف لئاق

 اديعكانعب اذإ لبق ؟ هيف هب لدي ىذلا ىنعملا ا لاق نإف ءرخآ ىف هفلاخو ىنعمىف معن تلق ؟ عابي دبعلا اذه ىف لخدب

 اذإىبف « عيبلا زجم مل اهعطقتال وأ ابعطقت هحراوج نء ةحراج كانعب ولو « هرصبو « هعمسو هحراوج لاكي هك انعب

 عضوملا اذهو عطقت مل ولو هيرتشل ةعفنم اهبفسيلو هيلع اناذع امفنأل اهعبب لحن مل هنم تدرفأ اذإو ,« تزاج هفتناك

 ةحراجلا عطقل الو قرطلا عطقو رمثلا قي رفت لحب هنأ' كلذ ىفو ءرمثلاو قزطلا نم انفصو ا« دسلا ها 1 ١

 نززاب 00 و « هرخآ عبب لح جضنلا هلوأ ىف ءىر اذإ لخناا ركىنعم ىف رجشلا رام عيمجو (لاق) اهنكحم الإ

 لك نوكتتف لختلا اهريغو بانعألا نم راملا فلاختو (لاق ) جضناا املوأ ىف ىري ىتح امنه دحاو عنب لحب الو اعم

 ازرابنوكي ىري وهو ابيغمنوكي ةعلطلا فلخنلارمملثمال هرخآىف ىرت اك جرام لوأ ىف ىرت ةزراب تجرخ ةركأ

 نوكي نأ قزاف دق رمثلا نأل عاتبملا طريشي نأ الإ عئابلل رمشلاف ارمث» ارجش هعاب اذإف ازراب لخنلا ةرك ىنعم ىف وبف

 ناك عئابلل ةرمثلا تناك اذإ ةنساا ىف لوقع.و (لاق ) ىلا تاذ ةمألا ىف اعدوتس٠ لا نوكي اك ءرجشلا ىف اعدوتسم

 قساا الإ امحاصي ال ناك اذإو (لاق) رجشلا ن٠ طاقالاو فاطقااو ذاذإلا غلبت نأ ىلإ اهرجش ىف عاوكرت ىرتشملا 1غ

 ىرتشملا ىلع ءىث الف ءاملا عطقنا نإف مطقيو طقليو دحب نأ ىلإ قسلا/نهرجشا| ىنكي امو 3 ةيلخل ىرتشملا' ىلعف

 ءاملا عطقتا نإو(لاق) هعابام ياست هلآسف اعيش هعبي مل هنأ كلذو« ةحئاج هتباصأنإ كلذكو « هرمثف عئابلا هب بيصأ امف

 « هعطق ولو « وه ام ءاملا ناك ول الو هعطق نم هبحاص هعنع مل حاصيال ناك نإو « غلب ىتح « كرت حلصي رمثلا ناكف

 نإو ( لاق ) ءاملا ىف هل ق> الف هر بهذ اذإف هر حالص هيف ام ءاملا نه هل نوكي امنإ هل كلذ نكي ملءاملا دارأ َنِإَف



 دف د

 تدلو دقو اهعاب نمو « اهليازي مل هنأل نمثلا نم ةص> الب عببلا ىف لخاد اهو وضعك امل عسبت اهلمحف تعب مئاهبلا

 فلا ونمثلا نم ةصح هل تاكو « ةمفصأا هيلع تعقو دق نوككف عاتبملا هطرتشيإ أ ال عئابلل وهو« اهريغ دلولاف

 هللا لوسر نع ءاج ام الولو رهاظ ريغ هنأل نينحلل تسيلو رهاظ هنأل نمثلا نم ةصح هل نأ ىف نينجلا ان

 هني قيرفتااو « هعطق ىلع ردقي دق هنآل همأ نب داني لثم علط دق رمثلا ناك امل كلذ ىف مسو هيلع هللا ىلد

 اعإو هجا 0 ده ى> هارد ىلع ردقي ال نينجلاو هنه احابم كلذ نوكيو هرجش نيبو

 امم انعمجف عاجإلا 38 نينملا ىقعم 1 ١ رهثلا ْق تءاح ةنساا نأ 0 ضعه ف اعمت>ا ث تح امهندب انعم

 هعمس نم هيقفيل الثع هيف انلثم امنإو ةمألا نينج ىف عاجإلا حك رب قيال رقاب هللا 2 اندجو ذإ اسايق ال اريخ

 اعبت هل نوكست ءايشألا لب ءىث ىلع ساقي نأ ىلإ جاتحم سو هلع هللا دانا لوس نع را درك نأ

 هلاح للعم هلاح نم هريغ 5 دقو هرانإ رخأف هم عىل وأ هثانإ عاط ققشلا دقو »ع المك لضأ لحر عاب ولو (لاق)

 ا ![) لاق (00إلا ىف ايببغت دعب تثيرو ةارمألا ترمظو رابإلا تقو هلع ءاج دق هنأل ربأت ام 2 ا

 لح ةرفصاا وأ ةرخلا طئاخلا نم ءىث ىف تثير اذإ ن رك < قايل ب ابا رع عج نكد

 هزوج نم جرخ اذإ لخنلاك هلصأ عب اذإ كرك 6 (لاق) رفصيوأ رمح مل هرثك وأ هضم نك نإو هر كا عيب

 امتإف لئاق لاق نإف ( لاق ) هدعبو رابإلا ىلق عاطلا نوكي اك عئابلل ورف هزوج قشنا اذإو « ىرتشملل ومف قشني مو

 هللا ءاش نإ هل لبق ؟ ربوي ل نإو ران اذا هل نورك تن 8 تك أ اذإ عئابلل ة هرم هلأ م هلع هلل ىلد ىنلا لعد

 وه فاتخاف 3 ميرا نإ | مهدةسإب امتإ نورك نأ عئابلل ةردثأا تحوإ ىذلا ناك ولو هتقو الإ رابالل ىنعم ال ىلاعت

 نأ اقداصت نإ ىغذاو ىرتشملا ىلإ هنم جرخ دق الش 1 ةئانلا نذل ىرتشا | لوقا لرالا نوكت نأ ننال

 عسب ىف ةنساا ىف دوجوم وه اذه نه تاق امو ( لاق ) اهرب أي مل ل رعدل نوك الو اهريأ ةلخخ لك رع هل نوك

 امحالص ادب اذإ راملا 2 ق رو ىل اذهو 0 هيلع نا تقو كلذو 2 هضعب وأ رمحا اذإ كلذو هحالص ادب اذإ رمشلا

 ىلع عاب الحر نأ هريخأ ءاطع نأ 6 نبا نع حلاس ْس كديعس انربخأ لاق ىعفاشأا انريخأ لاق ) عيرلا انريخأ 0

 تبث اماق اد مو رع عئابلا ا لو رمثا عاتبملا طرتشي و ارمثم اطئاح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دبع

 (عييراا انربخأ) عئابلل لخنلا حقل ىذلل رمثلاب ىضقف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنناا ىلإ هيف مكتحاف رمثلا ىف افلتخا عبيبلا

 لاملا هل دبعلا ىف لوقي ناك هنأ هبأ نع سواط نبا نع جي رج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق

 ديعس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عببراا انربخأ) عئابلل وه هرم الو هلام نارك ذي الو ناعابب رملا لخنلا ىفو

 'عئابلا ال عببلا دنع ةردثلا ان ل رمشم طئاح ةبقر عاب اناسنإ نأ 1 تيأرأ ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ملاس نبا

 3 نبا نعو زئاح عسبلاو قدص ال لاق رمبلا تدرأ نإ عاتبملا لاق م ١ تنث املؤ كلذك لام هإ ادع وأ ىئزشأاا الو

 هلام هعم ق تعب ال هلام نأ هشقن ىف ىو ناك نإ كلذ ىف هتنن لاق ؟ لاه هل اذنعا قتعا الجر نال لاق هنأ جيرج

 لختاا كلذ ةرمثف هلك نم ءىث ربأ دقو طئاخلا ةقر تعب اذإو (لاق) درعااو ةردثا ىف 1 اذهمو هدسل هلك

 اذإ 03 اك دحاو 1 كلذ هماع ْق لحتاا كلذ 00 2 نآل علطي مو رؤي ملا هام ناك ولو 2 عئابلل كلذ هماع

 نوكي الف هذ» لع وأ هلع ىنأت ةحم ا طئاطا ةبقر ىرتش٠ ىدب ىف ةرعثاا تبصأ ولو (لاق ) ربؤي لو هحالص ادب

 لق ؟ةصح نمثلا نه املو ام عجربال مو لئاق لاق نإف » عئابلا ىلع امنه ءىش الو ةباصخأ ةرمثلاب عجل نأ ىرشلل

 . هدصم هأ سوءهاقأا َّق 7 علطلا ءاعو 2 مج لا مضغب  :فجلا )١( 2 2 |



 هل سيلف 1 نأ ىلع لاق نإف عئابلل كك ملو درلا اًضرلا هل طرش ىذلل ناك هريغ اضر ىلع ةعلس

 ةبادلا كلحرأا ىرشلا نأ ّق رح الو د ( قئانشلالا 0 درلاب ترماف ثرماتسا دق لو يح درب نأ

 8 - كا 32 .ِى . ع

 ا دم هلا ل نأ ىف ريخ الو فاتتو ةنس ىلإ .ريغتت دق اهنآل ةنس دعب اهضيقي نأ ىلع امنه

 لاق ولو ©02اهقاقع طرتشيو ةبادلا ١ لجرلا عِس نأ ىفاريخ الو (كاق.) ربك نا'كلد ند 12

 ةنس ةهتنؤمو هعاضر هلع نأ ىلع هتراج دلو لدحارلا عاب اذإو ساب كلذ 1 م كلذ" طرق و قوقع

 ع م عا 1 » عسب فرعبال عقو هنأل زخ ل عاضرلا لضف ىرئشمال انومضم ناك ولف ةنس لبق توع ني هندل لطأأ عييبلاف لقأ وأ
 نركلاو و ةنرس دعبالإ ايمن تصف ىلع ردقي الو ايضيق ىلع ردقي انيع ناك عئابلا نم انومضم ناك ولو عيباا ةصح نم هتصح

 ةراجإو عبو اهنود

 ل عاب, طئاخلا رمث باب
 ع

 ا ىلد هلأ لوسر نأ هيأ نع لاس نع ىرهزل هل نع نايفس انريخأ لاق هللا ةمرا فقالا انريخأ

 ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) عاتبملا طارق نأ الإ عئابا اهمترمثف ربؤت نأ دعب الخ عاب نم لاق سو

 اهترمثف تربأ دق الخ “-عاب نه لاق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق

 سو هيلع هللا ىلد هلا لوسر نع اندنع تباث ثيدحلا اذهو ( قفا غلالاف ) عاتبلا طرتشي نأ الإ عئابلل

 ابطرتشي نأ الإ هعئال ةرمثلاف هل ربأ دقو عيب اذإ طئاحلا نأ ىف لكشي ال اهادحإ تالالد هيفو ذخان هبو

 عب اذإ طئاحلا نأ ةيناثلاو ( لاق ) نمثلا نه ةصح امل نوكيو عيبلا ةقفص هيلع تعقو امم نوكيف هعاتبم

 نأ ربخأ دقف « عئابلل هترمثف ربأ اذإ » لاف دحاذإ سو هيلع هللا لص هلا'لوسر نآل ىرتشملل ريشا 12 7 و

 مل اطئاح عاب نق افوقوم الو امهريغل ال ىريشملل وأ عئابلل الإ هيفام نوكي الو ربأ اذإ همكح ريغ ربؤي ملاذإ ةمكح

 أ دعب لؤحف وأ ل لحف لع عاب نهود ( لاق ) ةنسلاب ادوحوم الالزتسا طرش ريغب ىرتشماا ةردثلاف ربؤؤب

 ضل ةرمثلاف لحتلا ثتانإ رب وت نأ ليق الدو عاب ن هو عاتبملا طرقا ل الإ عئابلل اهرمثف ل احلا تانا إرؤت

 نم ىلاعت هللا ردق امو اهدربو اهرح رد دلب لك رابإ رحاتسيف فمسااو دحنو ةماهن امل نال (لاق)

 ىَح ءىش اهنم عاب الل كلك هربغب ال هب 71 نال هريغ ربأ نإو عاتبملل هرم ربو م اهنم اطئاح عاب نم اهنابإ

 ةكشا ذأ 9 راظح ىف ناك اذإ اريثك وأ اليلق لجرلا لحم ناك ءاوسو هريغ حالص ادب نإو هحالص ودبي

 عواض ادنف هر وأ رخآ هأ ل ةشد كك ناك ولو ةعد لح + همم ةدحاو حالص ادبف راظح ريغ ىف ةدحاو

 هم لش 7 ىري نأ كلذ لقأو هبتج ىلإ ىذلا عيب لواحم هطئاح رمت عب لحم ل هبنج ىلإ وه ىذلا هريغ طئاح

 ءىش حالص ادب اذإ هنأ اكربأ دق هنأ مسا هيلع عقيف رابإلا هنم ءىش ىف نوكي نأ رابإلا لقأو ةرفصلا وأ ةرخخلا

 هلوأ ْق كلذ ىرت نأ دعل ه را رظتني الو هعد لحذف 00 دق أ مساو هحالص ادب دق ل مسا هيلع عفو همم

 هل نرككف لحخالا نم ثانإلا علط ىنار مظ نيد هل هل>دف لحفأاا علط ن. ائيش ذخاي نأ وهو حبملت ا رابإلاو ( لاق )

 نو مدآ ىنب نم لمح تاذ لك نأ ىف اوفلتخم مل سانلا نإف « متاهباا نم ا تاذو ةمألا نينج ىف عاججإلاب ةلالدلا

 . هححصم 1 سوءاقلا ىف م« دض . لئاح وأ لكاخ رودس قوت سرفو . لجل : تاتكو باحسك :قاقعلا )00(
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 لام نم نومض٠. وهو زئاج ءاريثلاف هنيعب هفرعي ىرتشملاو هنع ابئاغ هريغ وأ ناودلا نم ائيش لجرلا عاتبا

 ذل كعطَو ءاوسو بيع ريغ نمو تيع ند 5 اذإ رابخلاب وق هرب مل ىرشملا ناك اذإف ىرشملا هضشن ىح عئابل

 م اذإ ةفصلا ىلع هب ءاح ولو نيع ءارش وهو ءاوس ويش هحاص ىلع نومضم ريغ ةليعب ايش اذإ فص وب مل وأ

 تلا ةفط لع ءارشأ ةنأ ولو. ةتم وأ ةحةتملاب اهتكردأ ءاوسو ءاشنإ نأ الإ ذحاي نأ همرلب مل ءاز نك

 3 ى ةفصلا فللت دِحو ولو ناع نيكل :هءارش:نأ: كلذو : ءركوأ تحأ ىريشملا تّمزل ةفصلاب هءاجف ماعم لخأ. ىلإ

 تافصلاو ناعألا ءارش نيب قرف اذهو اهريغ ةفد هاطعأ اذإ اهايإ هعنم نأ عئابلل ناك اهذخاي نأ داراف عئابلا

 اهريغ ىف ةفص لوح نأ زوجي تافصلاو عاتبلا ىضري نأ الإ اهريغ ىف اهثم ءارسثلا لوحم نأ زوحم ال نايعألا

 فلسو عب نم اذه سيلو رابخلاب ٌرضاحلا :ءىشاا ىفو بئاغلا ءىشلا ىف دقنلا زوحمو ةفص ىندأ ىفوأ اذإ

 دقتب وهف الجأ مس ملو ىرتشا اذإو سأب الف دقنلاب عوطت مث لجأ ىلإ ءىثلا لجرلا ىرتشا اذإو ليبسب

 - هنع ٍبئاغ وهو هآر دقو دبعلا وأ ةيراجلا لجراا ىرتشا اذإو ىرتشا ام هيلإ عفدي ىتح نمثلا عفدي نأ همزلأ الو

 ةيئاغلا ةعلسلا عادت الو هنيع عم ىريشملا لوق لوقلاف بيع داز دق لاقف هب هاتأ مث هب بيع نه عئابلا ًاربأو

 00 ]0| واع لجأ ىلإ نيدب تئاغا ءىثلا .ىرتشي نأ سأب الو ايلثم اهحاص ىعف تفلت نإ اهنأ ىلع

 هموي ىف ابضيقي دق هنأل لطاب ءارششلاف ةعلسلا ضقأ موي نم رهش ىلإ كنم اهءريشأ لاق نإف ةقفصاا عقت موي

 ارك أو نبش ده اشف

 . 0 لجا ىلإ فئاغلا عيب ىف باب

 هنع ةبئاغ وأ رخآ ىلع هل انيد ثهذب ايئاغ هل اذبع لجرلا نم لجرلا عاب اذإو هللا همحر ( قناتلالات )

 لجر ىلع ةلاوحن رآلا ىضريو .هللإ هعفدي نأ الإ هيلإ هعفدو ادبع هعاب ول كلذكو ( لاق ) لطاب عيبلاف دلبب
 . - - - ال س0 . . * (- .

 لحأ اذه نآل .لطاب عييبلاف امل نماض ىرتشملاف اهدحب مل نإ هنأ ىلع ةيئاغلا ىهذ ْدَخ لوقيو هابإ هع نأ امإف

 هجسنم ىلع ابو هنم ىرتشاف اكئاح ىفأ نمو ( قفاه تلالا ) ىرخأ ةمذ ىف الوحمو ةدم ريغي عبو مولعم ريغ

 اهارب نيع عيب ال اذهو بوثلا ىقاب جرم فيك ىردي ال هنأل « هدقتني ل وأ هدقت « هيف ريخ الف هضعب هنم قب دق

 ( لاق ( ةعرامم ربغو ةعرادمو ابنت دقنو ةيشاغو ةرضاح رادلا ءارتش ا ل لاق ةنومضم ةريص الو

 دري ىتح نماض ىرتشملاف ىرتشلا ضبقو رايخلاب لجرلا ىرتشا اذإو ( لاق ) رايخلا عيب ىف دقنلاب سأبالو
 سيلف رابخلاب وهو ةعلسلا لجرلا عاب اذإو اعم | ىو ف عئابلل رابخلا ناك ءاوسو اهذخأ ام ةعلسلا

 اهضيق ىرشمللف ةيراج عاب نه زئاج رابخلا عبو ( لاق ) راخلا هل ىذلا دري امعإ دري نأ رابخلا هيلع ىذلل

 اذإو هكلم ىو هنامض نم ىبف ىرشملا اهضبق اذإو هدنع ىرشملا امتريتسإو ءاربتسالل امعضو هيلع سيلو

 نوكي مث ىرتشملا اهضبقي ىتح عئاباا نامض نم ىبف اهتربتسإ لدع ىدي ىلع ابعضو اهنيبو هنيب عئابلا لاح

 نمو عيلا اخسافتي وأ, ىرتشملا اهدري قح عئاباا عب زوج الو اهف ىرتشملا عب زوجمو اهبعذي ىذلا وه

 اضر ىنثتساو لجرل ةعلسلا لجرلا عاب اذإو هءاق» نوموقي هتثروف رات نأ لبق تامث راخلاب ةيراج ىرتشا

 ىلإ درلا لعج نإو درلا هلف درلا دارأ نإو زئاج عيبلاف هل عيبلا ىضر نإف ثالث نيبو هنيب ام هل عببملا
 7 يياوووُييرررربل خلال 67 و7 وومص7ط#7»ا عاب نمو ( قناتئلالاف ( هرمأ نع ةلكولا زوجت ةزاجإ وأ درب الكو هلعجم نأ الإ هل كلذ سيلف هريغ



 كد 3 3-6

 "ادع تسل ةأرما ثردحم جتحمو ةأرما ثيدح لوقت نأ لغفلاب ةفورعم ةرحاهم ناوفص تشب ةرسب

 ار رثك 1 ناك له ةئدح تش نم تيدح نمااذه- ناك ولو نع ىو ( در كأ نم فة

 تمعزو امارح ةشئاع هتأرو هل الالح هارب ام الإ عيببال اديز نأ ملعت كنأل افلتخا ةشئاعو مقرأ نب ديز نأ الإ اذه

 ضعب ىف سايقلا ىلإ بهذت تنأو سايقلا هعمو ديز لوق .ىلإ بهذت مل فيكف ديز لوق عم سايقلا نأ
 هنأ ىف هتفلاخ اعإ ايلعل ىردت ام لبق ؟ ديز لوقل افلاخم ةشئاع لوق سيلفأ لاق ؟ ةتباثلا ةنساا هب كرتتف تالاحلا

 مل اهلعلف اهم هعاب ام لقاب اهاريشا نإ اماف مولعم ريغ لجأ هنأل عضوملا اذه ىف هفلاخم نحنو ءاطعلا ىلإ عاب

 عاب ام كالمع مل هتأرف زوجي ال ءاطعلا ىلإ هعي تأرو اخوسفم ءاطعلا ىلإ عيبلا تأر اهلعل طق هيف هفلاخم

 اف كحن رأو هذه رتشا لاقف ةعلسلا لجرلا لجرلا ىرأ اذإو هلصأ هدنع سيل مذ لجرلا فلس, نأ ىف ساب الو

 هكرت ءاش نإواعب ابق ثدحأ ءاش نإ رابخلاب اهيف كحمرأ لاق ىذلاو.زئاج' ءارسثلاف لجرلا اهاريشاف اذكا

 عيبلا زوجي ءاوس اذه لكف هيف كحبرأ انأو تئش عاتم ىأ اعاتم وأ هل هفصوو اعاتم ىلرشا لاق نإ اذكهو

 هيرتشأو هعاتبأ لاق ناك نإ تفصو ام اذه ىف ءاوسو رانخلاب هسفن نم ىطعأ امن اذه نرككك 030

 ىلع هب اعيابت نإو زاج هاددج نإف رخآلا عيبلا ىف رايخلاب نانوكيو لوألا عيبلا زوحم نيد وأ دقنب كنم

 ىتاثلاو عئابلا هكلمب لبق هاعيابت هنأ امهدحأ نيئيش لبق نه خوسفم وهف لوألا .رمآلا امهسف 1 اكلأ ذآ

 الق هضبقف لجأ ىلإ اماعط لجرلا ىرتشا نإو اذك هف كح رأ اذك ىلع هترتشا نإ كنأ ةرطاخم لع هلآ

 لحرلا عاب اذإو 0010 نينيعملا ريغو نينيعملا اذه ف ءاوصو لحأ ىلإو دعني هريغ نمو هنم ةاارتشإ نع ةعبش نأ ساب

 نأ عئالا لاف هلي نك كسل أ عضوب اهعاب وأ هيلع ترابف عاتبملا اب موستف لجأ ىلإ وأ دقنب ةعلسلا

 نإف مزال هل نمثلا نأ لبق نم لعفي مل ءاش نإو لعف ءاش نإ عئابلا ىلإ كلذف اهلك اهبمم وأ ائيش ان: نم هنع عضي

 1 ءاوسو ةداع ربغ وأ اهداتعا ةداع نع اذه ناك ءاوسو كرت ١ ءاش نإو مزاللا نمثلا نه هل كرت ءاش

 كلذكو همرحم الو ائيش لح ىنعم "اهداتعا ىتلا ةداعلل سيل, ةعب ةئام' دعب ىأ هل اعلان ة كذآ > |

 وس عيبلاف هنع عصو عيبلا ىف عضو نإ هنأ دعوم ىلع عيبلا دقع نإف هذعب وأ دقعلا لبق ناك نإ « دعوملا

 اححص دقع دفع اذإف دقعلاب الإ ذك الو حاكنلا الوا دبأ عويبلا كسقفت سلو مولعم ريغ نمثل نأل

 دقع ديدحتب الإ هنع ل الو همدقت ءىش هحاصب مل ادساف ادقع دقع اذإ اك هنع 2 الو ههدقت ءىش هد.سفب مل

 كلذ لبق ماعطلا عيب نأ الإ ربش ىلإ هيلع رانيدلا نأ ىلع رانيدب اماءط لجرلا نم لجراا ىريشا اذإو حيحد

 نم 2 ايش دقعلا ف طرعش ملو رهش ىلإ هعاب ولو مولعم ريغ لجأ ىلإ هنآل هف ريخ الف ماعطلا ن٠ عاب ١١ ةيطعيف

 ا هل هل 20 ١ ءاش نإو هل ىو ءاش نإ 03 ادعوم ناكو نا ناك ءرعقلا لبق كانم أ هتع نإ هل لاق مث كلذ

 نأ سأب الف ماعطلا ضو دقن ماعطاأو لجأ ىلإ ندثلا ىمس اماعط لجر عاتبا اذإو دقعلا ىف نر

 هاك ىلإو دةناو هريغ ندهو همم 2 ىذلا ند هنامذ ند راص اذإ ناهز دعبو ضيقلا ةثادحب ماعطلا ا

 هلع سيلف لجأ ىلإ ريغتب ئذلا ماعطلاو ضورع'ا ىف لجر فاس اذإو ىلوألا ةعببلا ريغ ةرخآلا ةعبلا نأل

 ةعاسب لجألا لحب نأ لبق هلع هضرع ءاوسو هضق ىلع ربج هلجأ لح اذإف هلحآ لح ند ا |

 اذِإو ةعانس وأ ةنسب لجألا لحن نأ لبق كلذ ناك ءاوسو سأن الق هضيتب اضرلا لخاعمسسا نإ 0

 , هةححصم هك ررحو ( نيعملا ريغو نيعم لا 2 هلعلو لصألاب مك نينيعلا اذه ف ءاوسو 0 هلوق )0(
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 دحاو سنج كلذ نأل اضارت اذإ هطرش ن٠ ىلعأو ةطرش نم ىدأ هضقي نأ هل. هريغ وأ ضرع وأ ماعط

 ذخأي الو (كاق ) هفوتسإ نأ لبق ىرشا ٠١ عيب ذكنيح هنأل هف فلس ام سنج ريغ نم ضبقي نأ هل سيلو

 ا كر فل | ذو دو ا دحابو هدير نأ'ىف ةلكلاك قا ةلعااو انيس داد ١ نإ لفاتدر دح ىف فلس اذإ

 اذإف كلذ تهرك هضبقيو هسفنل هيرتشإ نأ ىلع ضرعلا كلذ نمث فلسملا ىلإ فاسملا عفدف ضرع ىف

 ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) اقداصت اذإ ةنيب ريغب وأ ةنيبب كلذ ناك ءاوسو فاسملا هنم *ىرب هضبقو هارتشا

 ل 2 2 31 ل لح] لإ ةنه ىربش نأ كحااتإ لجأ ىلإ وأ الاح هق كفلسأ اما لك ىف فلشلاب ساب الو

 هيف فلس نأ زج مل فوص ىف لجر فلس اذإو هنع ءاطع عجر مث ءاطع نع جيرج نبا اذه لاق دقو ادقن

 'ا115 ةعلس لجر ن4 ىرشا نمو .هفالتخال اددع هف فاس نأ حاصي الو ةمولع» ةفصو مولعه نزوب الإ

 لاحب صقت الو دايدزا ىلع ةلاقإلا ىف ريخ الف لجأ ىلإ وأ ادقن ىرتشملا هيطعي وأ ائيش عئابلا هيطعي نأب اهيف هليقي

 ىف ريخ الو دايدزا ةرظنلا ْنأل زجي ل نمثلاب هرظني نأ ىلع هلاقتساف اهايإ هعاب ول اذكهو عيب خسف ىه اهإ اهنأل

 نأ هلأسف لجأ ىلإ ةعاس هعاب نإ اذكهو هريغ الو عب الو ءارك ىف ريخأت الو ناصقت الو ةدايز ىلع ةلاقإلا

 نأ ءاش نإ هنكلو ضرقي ملاه عبب اذهو عب هكرملا نآل هيف ريخ الو عئابلا كرش نأ ىلع الإ هلقب مف هليقي

 امهماقم نم اقرفتي لاه رابخلاب هريغو فاسلاب ناعيابتلاو هل كرش نوكي نأ زوج الو ا هلق

 ىف فاس نءو رايخلا عطقنا دقف علا راتخاف عيبلا دعب رخآلا امجدحأ ريخ وأ اقرفت اذإف « هيف اعبابت ىذلا

 كلذكو سأب الف قابلا نم عئاباا لاقأو .هف فاس ٠١ ضعب ذخأ لجألا لح اناف لجأ ىلإ هريغ وأ ماعط

 ةدابز الب هحَقو فصنلا نه ىرشاا هلاتأو هلا سأر فصن هاطعأف لجأ ىلإ اهاعط وأ اناوح عاب ول

 عيبو ةرضاح اهنعب نيع عب ةئالمث الإ عوبلا نه زوي الو ( لاق ) سأب الف هصقني ناصقن الو اهدادزا

 اهنأل لجأ ىلإ الو ةفصب ةبئاغلا نيعلا عابت نأ حاصي الو اف راخلاب وبف ىرتشلا اهآر اذإف ةئئاغ نيع

 كردت نأ لبق فلتت دق اهنأو هضبق ىلع ردقي وهو هه عنع ١١ لجرلا عاتبف لجألا لق كردت دق

 نأ فاكيو اهيريش٠ تهزل ةفصلا ىلع اهبحاص اهب ءاج اذإ ةنومض٠ ةفد ثلاثلا عيبلاو ةنومضم نوكت الف

 نيع عيب ناعبب عيبلا نأ هب لمعيو ىعفاشلا هب ذخأي ناك ىذلا ( بوقعي وبأ لاق ) ءاش ثيح نم اهب ىتأب
 رابح عب نع ىعفاشلا عجر دق ( عيراا لاق ) امل ثلاث الو مولع» لجأ ىلإ نومضم عيب وأ ىرت ةرضاح

 ىرشملا اهضبقو لاجآلا نم لجأ ىلإ علسلا نم ةعلس عاب نهو ىلاعت هللا همحر ) قفا: ةلالإ ) ةيؤرلا

 لوألا ةكللا ريغ ةعب اهنأل دقتو نيدو رثك 1 وأ نمثلا نم لقأب اهارتشا ىذلا امعيس نأ سأب الف

 عبتا معز هنكلو زئاج كلذ ىف سايقلا نأ معزو نمثلا نم لقأب عئابلا اهيرشي ال سانلا ضعب لاق دقو

 تنب ةيلاع هتأرءا نع قدسإ وبأ وه اذإ رثألا نع لئس اف حيحصلا رثألا عبتي نأ هن» دومحمو رثألا

 عاب مقرأ ن ديز نأ ةثئاعل تركذف اهنع هللا ىضر ةشئاع ىلع رفساا ىنأ ةأرها عم تلخد اهنأ ©20عفنأ

 هداهج لطبأ دق هللا .نأ مقرأ نإ ديز ىربخأ ةشئاع تلاقف هب هعاب امت لقأب ل مث ءاطعلا ىلإ ائيش

 ةشئاع نع ثيدحلا اذه تبث هل لبقف ( قفا ةلالاف ) بوت نأ الإ ٍمسو هيلع 0 هللا ىلص هللا لوسر عم

 ثتددح درت تلقف ايش لاق هتماع ا ايدح هب تنك ءىتل ةتارما"فرعتف ليقف هتأرم نع هاور قدحسإ وبأ لاقف

 . هححصم هبتك . ةعجارملا دعب هب رفظن ملو : انيديأب ىفا لوصألاب اذك عفتأ تنب : هلوق (1)

 000 أرجللبوببب



 كسب دارا

 نع كلام انربخأ ( قفا: ةلالاؤ ) لجأ ىلإ اريعب نيرشعب ريفيصع هل لاقي اريعب عاب هنع ىلاعت هللا ىذر
 ةلبحلا لبحو حقالمللاو نيءاضلا نع ناويحلا نه ىهن امإو ناويحلا ىف: ايز ال لاق هنأ بيسملا نبا نع بابش نا

 هب سأب ال لاقق لجأ ىلإ نيريعي .ريعب نع لثس هنأ بابش نبا نع كلام انربخأ ( قفانةلالاث )

 ن دمحب نع تكاككشا ةيقلع ىب اتش ع عبرا كش نا ءاش نإ ةيلع نبا انربخأ ( قفا الاف )

 (قنانتلالاف )عا اردألاب عردلا ن نوعياش اوناكف مث امأ ملعأ هللا الان ديدحلا عي نع ل 5 نبريس

 الظفلا روع الام ىعم ىف نوك نأ نع نحمس د تشو .اظ ردآ ا ل ل نشا ماكل

 تهرك امنإو دئالولا الإ هلك ناوبحللا فالستسا»-.سأب الو ءاوس نيدلاو .هنم دقتلاف ضن لع 20

 اهل اكلام هتلعجو اهنيعب اهدري نأ هل ناك اذإف اهنعب اهدري نأ هل ناك ةءأ فلستسا نم نأل دئالولا فالستسا

 جورفلا نوماسملا مث سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلوسر مث هؤانث لج هللا طا- دقو اهدريو اهؤطي هتلعج فلسلاب
-- 

 مع ولحن نأ ل هلع ىىاعت هلل ىلد هللا لوسر ىبمنو دوهشو ىلوب الإ لالح حاكنلاو حكت ال ةأرما لعجو

 ةنيب ريغب ةعبمو ةنوهره لاودألا لعج اهريغ هللا قاخ ا ءىش ىف كلذ مرح ملو رفس وأ رضح ىف ل م١

 هللا قرف امي اهريغو جورفلا يح نيب انقرفذ دومثلاو ىلولاب ا هللا لحأ مف اهطاح ىتح اذكه ةأرملا ل

 همنغ. فنص نم اع اهب هاطعأف ريئاندلا تلحف لجأ ىلإ ريناتدب انغ لجرلا عاب. اذإو (نْيب نودَسلل 00

 نم هب عيتبا ٠١ ىنع» ىف مهاردلاو ريناندلا نوكت الو اريضضاح نوكي نأ الإ زوجي الو ءاوس وهف اهفنص ريغ وأ

 فلسلاو موله» ىلحأو ةمولعم ةفضب هلك ناوحلا ىق فلسلاب ساب الؤا ضد قح هك رش ا

 ىلع انومضم نوكي نأ الإ فاسلا ىف ريخ الو فئالولا ف كلذ َرَوَكِف اهفالتسإ : ريغ هوا رخو اذ ار اف

 اذه نآل اهنيعب ةشام جاتت الو هنيعب طئاح رمأ ىف فاسإ نأ ىف ريخ الو دوعي نأ رهاظلا ىف انومأ٠ فاسأاا

 د31 نأ هنثاب هلأس هلأ لك اذ نا نم ءىش وأ ضورعلا .نه ضرع ىف كاس نو: نكن 8

 عيب هنأل لاحم هعبب نأ ىف ريخ الف هلثم وأ هل افلاخعغ ضرع كلذ ناك ض رعب وأ رثكأ وأ لقأ وأ هن لثمب هنم

 أبا الف لجألا لح لبق فلسملا هل لوعف.لكأ ىلإ ضضورملا ند اضرب ف لس ك0 ضي ملا

 عببلا ريغ هناثدحم عيب اذه نآل فلسا ك0 . نأ ىف الو هنع عضي نأ ىلع هل هلجعي نأ ىف ريخ الو

 هطعب نأ زوحب اعإو هثدحع عسب انك نال هيلع هفلس ىذلا فنصلا ريغ نم هيطعي نا ريخ الو لوألا

 هطرش ند لقأ فنصلا كلذ نم هاطعأ نإو اعوطتم نوكف رثكأ وأ امهطرش لثمدنش شكا 00

 هلحعي نأ ىلع هصقني هنأل هيف ريخ الق طرشش ىلع هاطعأ نإو زا> هلحم دعب ل ول الف طرش ريغ ىلع

 ءانإكا مدع ىف كفلطاا نمو هش ضرقي ملا عيب كلذ نأل هريغ اضرعو ةف هفلسام شب 0 د

 هديزب نأ زو الف هتدوج ىلع ةدايز هلأس نإو هن. هضيق هلف ةطرمش نه عفرأب فص كلذأ نك فال

 عاص ىلع هفاس هنأك لعي لاه ءارش وهف لعفي مل اذإ هنأل اديدج ءارش اذه ىرتشيو لوألا عببلا ثسافتي نأ الإ

 ال ةءولعم ريغ ةدايزلاو ةدايزلا هنم ىرتشاف اًئيش ىندز لاقو ديلا ن. ةياغلاب هءاحذ ددلا ىندأ هلف ةدج ةوحع

 دقو ملي الام ىفوتساو ملعي الام ىرتشا هداز اذإ نوكيف لوألا عيبا نم ةلصفن» ىه الو هديزيف هداز ليك

 نأ لبق ىناحيصلاب ةوجعلا عب اذه نأل زحب مل ةوجعلا ناكم ايناحيض هيطعي نأ دارأف ةوحع ىف هفلسأ ول هنأ لبق
 3 _ . 5 ' ا 1 5
 نم هيف فلس بنص لك ادكهو , ضد ىت> ماعطلا عب نع ميسو هلع للا ىلص هللا لوسر ىهن دقو ضيقت



 سل

 ورعلا عيب ىف باب

 هللا ىلص ها لوسر هنع_ ىهن ىذلا امأ امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق هللا هتحر ( قنانتلالا )

 اذهو هلثم الإ ءىش لك بسحأ الو هبأرب سابع نبا لاقو ضقي ىح عابي نأ ماعطلا وهف ملسو هيلع ىلاعت

 الإ فرعي ىنعم الو عويبلا نم هريغ ىف سيل ىنعم ماعطلا ىف سيل هنأل لعأ ىلاعت هللاو سابع نا لاق اك

 تسيلف انومضم هنم تعتبا اذإو ءانومضم وأ انيع هنم عاتبأ اعإف ائيش لجرلا نهم تعتبا اذإ ىنأ وهو دحاو

 افا035 ىف رش نأ لق هعن اعإو هنم هترتشا نم ىلع هتامض اعيش تعب دق نوك اف سلفي دقو نيه

 نيعلا كلت تكله ولف نبع هنم هتيرتشا ىذلا ناك نإو امات كلملهأ الام عيبأ نأ زوج الو اهات ىكلمو

 0 متي ملام هتعب ىنم اهناض نوكي نأب ىلإ ابكلم متي ملو اهتعب اذإف هنيبو ىنيب عيبلا ضقتنا
 انومضم ائيش تعب تعب اذإف هنم هتيرتشا نم ىلع نومضم هنأ اذه عمو هكل» ىل مني ملام عيب زوحم الو

 عسي نأ تتككرا روع الو نمضأ ماك نأ نإ تع را لكم !نماضب تسل .قأ تعز: نإف ىربغا

 ىف كلذ اله نإ تأرأ هنم تدريشا نم نود ىلعام نامفلا نم ىلعف نماض ىلأ تمعز نإو نمضال ام

 نمضأ ال ام عيب زوحم الو نمضت الام تعب دقف ليق ء ال لاق نإف ؟ ءىش ىنم ذخؤيأ هنم هتيرتشا ىذلا ىدب

 اراك6 5 كل ل ولو ؟ ىريغ ىلع هل هتتمض دق ايش نمضأ كنك هعب اذكه سنلف نماض تنأ ل٠ لبق نإو

 عيبلا هللا لخأو » ىلاعت هللا لاق ( قفا ةلالإُو ) ماعطلا ىنعم ىف ةنأو ةنسلا هلع تلد تفصو امت ءىش

 عبي لكف 4« تنم ضارت نع ةراحن نوكست نأ الإ لطابلاب منيب ملاومأ اذلك ال 7 كاتل 4 انرلل لش

 0000 80 ]هلأ لوسر ةمرخ اعد الإ عويبلا عيمج ىف ةدايزلا نم زئاج نيعيابتلا نم ضارت نع ناك

 00د 21 ا5 لكف لوك املا ىعم ف بورشلاو: لوك ًالاو دب اذن .قرولاو تهذلا الإ رسو هلغ
0 

 : 2 نِإَو نزف انزو. ناك نإ لثع' الثم الإ هفنص ئم ءىش هنم ءىث عابب نأ زوج الف اوبرشو

 عيبلا دسف اضباقتي نأ لبق اقرفغت نإف نوت مالا عيمجو قرولاو بهذلا كلذ ىف ءاوسو ديب ادي ليكف

 فلتخا اًذِإو امهنيب عيبلا دسف اضراقتب نأ لبق اقرفت نإف لوك ألا ن٠ اهنأل ايارعا'ا عيب: كلالكو :امبني

 اذإو ةئيسن هبف ريخالو ديبادي رثكأ وأ نينثاب هنم دحاوب سأب الف ابراا ضعبب هضعب ىف 0 ام نافتصاا
 ءاود نوسدآالا هلك أ ام لكو مولععإ فازجو فازجب هنم فازحب نأ الف ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا زاجح

 هلك اب ملو ملاببلا هتلك أ امم اذه ادع امو (لاق) ةيودآلا عيمجو ءافثلاو جليلهألا هل لوقا علا قا

 باثلاو سيطارقلا لثم لك وت ال ىلا ضورعا لثمو شيشحلاو ىونلاو بضقلاو ظرقلا لثم نويمدآلا

 0 | ]5 لآل تفراقت وأ تدعات ةئيشنو دس ادب [ضعبا ىلع هضعب لضفب نعأب الف ناوخلا لثمو اهريغو

 هضعب ىف لضفلا نم ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر مرح ام ىنعم نم جرا عويبلا نم هللا لحأ ام ىنعم

 انربخأ ( ىفا: علللاف ) هدعب نم هباحصأ مث ٍلَسو هع هللا ىلص هللا لوسر لالحإ صن ىف لخادو ضعب ىلع

 ندبعب ادبع ىر لسو هيلع هلا ىلع ىتلا نأ هللا, دبع نأ ر ,ا> نع رييزلا ىنأ نع ثيللا نع ةقتث :١ ,ضَأ 5 :ا نأ هل لا ساحل !آ : |

 ةدبرلاب هيلع ةنومضم ةرعبأ ةعبراب هل اريعب عاب هنأ رمع نبا نع عفان نع كلا٠ انربخأ ( ىف|نةلالاف )
 بلاط ىنأ نب ىلع نأ ىلع نب دمحم نب نسحلا نع ناسيك نب حلاص نع كلا٠ انرخأ ( قفانئلالاف )



 2 لا ا

 هل اة

 امبعب دسف اضباقتي نألبق اقرفتنإف اقرفتي نأللق دم ادي دحىصقأو دب اديو لثع الث. الإ بهذلاب بهذلازوحم الو

 نإف ىطعأو ذخأ نازيملا لدتعا اذإف ةفك ىف هبهذ اذهو ةفك ىف هبهذ اذه عضي نأ ةنزاوملاو لثم الثم اعيابت اناك نإ

 هسحأأ الو 0 و همك بهذو 2ك و بهذ فالتداك الإ فلتخال كلذ 0ك اهم ا ةديدحب هل نزو

 دخأ مث لايكم هل ليك اذإو الايكمي الايكم زيجأ اك ليق ؟ هتزجأ مل لبق نإف زحي مل انيب افالتخا فلتخم ناك نإو فلتخم

 ءاشام وأ مثار رد هضعب اوأ هكا ذخأ اب هنم ىرتشي أ الف بهذي ابهذ لحجر نم لجر ئرتشا اذإو رخآ هنم

 نأ الإ لقأ الو ابنم رُثك أ هل سيل دارفأ ليقاثم رانيد ةئام هلف ليقاثم رانيد ةئاعب ةعاسلا لجرلا لجرلا عاب اذإو

 اهتزو وأ اهددع نم ربك أ اهنم ارش هاضقف قتع رانيد ةئام لجر ىلع لجرل تناك اذإو كلذب اضرلا ىلع اعمتجت

 اذه ناك نإو هبهذىلع هبهذ نزو لضفب هل عوطتم اذهو هبهذىلع هبهذ نورعلضفب هل اعوطتم اذه ناك اذإ سأيالق

 لجرلا عيب نأ سأب الو ابنم رثك أ بهذب بهذ ذئنيح اذه نأل هيف ريخ الف ءاضقلا دنع وأ عيبلا دنع طرش نع

 عابرأ ةثالثب بوثلا ذئنيح هعاب هلال 1ك ١ أ كذآ د ثلث وأ عبر مولعم بهذلا نم انزو الإ رانيدب بوثلا لجرلا

 الو لوهحم ذعتح نمثلا نآل ةطنح دم الإ رانيد الو مثرد الإ رانيدب بوثلا هعيب نأ ارح الو ا

 ابهذو ايوث هعاب اذإ هنأ رخآ لوق هيف ( عسرلا لاق ) رانيدب هاري رمت دمو ابوثو هاري امهردو ابوث هعببي نأ سأب

 رانيدب رمت دمو ابوث هعاب اذإ امأف فرصلا ةص- نم عببلا ةصح ىردبال اعببو افرص هسف نأ لق نم د دا

 صقني ارانيد لس نكلو مثردالإ ارائيد هيلإ رسب نأ ىف ريحالو ( ىن(نتلإلات )هلك تام 00

 علسلا نم ةعلس'وأ ةضف هنزو لثم همحرد رسكي ذخأف ائيش مرد رسكب ماتبا نم ( لانكا | 0

 نم ةعلس وأ ايهذ هنزو لثم هرانيد لضف ذخأو .ارانيد عفدف اعاتم رانيد فصنب عاتبا نم كلذكو كلذب سأب الف

 ىذلا ءاوسو رخآ دلب ىف مرحم دلب ىف كلذ نم ءىث ل الو ءاوس نادلبلا :عيمج ىف اذهو كلذب سأب الف علسلا

 هتراجإ هيطعيو ةلومعملا ةضفلا ىللاب ةضفلا غئاصلا لجرلا فراصي نأ ىف ريخ الو ريثك وأ رانيدلا نم ليلق هب عاتبا

 كيطعأ ىتح امتاخ ىل هلمعا هل لوقيف غئاصلا ىلإ صفلاب لجرلا ىنأي نأ ىف ريخ الو الضافتم قرولاب قرولا اذه نأل

 ابلثم هيطعي نأ ىلع ةنيدملاب رانيد ةئام لجرلا لجرلا ىطعي نأ ىف ريخ الو ( قفا: خلاف ) كلام هلاتو كترجأ

 ثيحو هلوبق كيلعو هب هذخأ كل ناكام فاسلا عبب الو فلسال اذه نأل لجأ ريغ وأ ىمسم لجأ ىلإ ةكمنب

 تدك" نإف اهو ةنلسلف هل اذه حص, نأ دارأ اذإف اقرفتي نأ لبق امهناكم هاضباقتي ام بهذلا ىف عسبلاو دك اطغأ

 ءاوسو عنتع نأ هلإ عوفدملل نكي مل هيلإ عوفدملا نم اهذخأي نأ دارأ امبمأو سأب الف اهضبقف لبقف عضوم ىلإ اهم هلا

 كلذب سأب الف اعم نزولاو ددعلا ق كلذ نم لضفأ ىضقف افلس فلسأ نمو نكي ملوأ قفرلا فل 01

 مث دحجم مرغلاو فلم ملو ادهاش هب ماقأو الام لجر ىلع ىعدا نءو فلسلا دقع ىف امهنبب اطرش كلذ نكي مل اذإ

 هل لاملا نأ معي نأ الإ هل كلذ تهرك ريخأت ىلع الإ هب كل رقأ ال لاق نإف ةنس ىلإ لاملاب هل رقي نأ ميرغلا هلأس

 . مجرغال ههركأو لاملا بحاصل كلذ هركأ الف هيلع



 دك ع

 ىذلا ىضرف رائيد,ف صن وأ ارانيدهنعىضقي نأ الجر رمأ نمو ( ىف لالا ) فلسو عب بنسب اهنأل ةنومشم

 نمو هنع ىضقام ةميق وأ رانيد نم لقألا هنع ىضقملا ىلع ىضاقالف مهارد وأ ماعط وأ رانيدلا ناكم بوثب رانيدلا هل

 اهانعم ( بوقعي وبأ لاق ) كلذ ىف ريخ الف ثيملا ىلع هل ناك نبد نم هوصاقي نأ ىلع ثاريملا لهأ نم ايلح ىرتشا

 وأ بهذب ايلح الوأ ىرتشا هنأل زوجم الف دعب هوصاقي مث ةقفصلا دنع هوصاقتيال نأو ثاريملا لهأ هعس نأ ىدنع

 ريخ الف هنع دقنيو هفدكر ثيل ةضف ىرعشي نأ الجر لأس ن.و ( ىتفإ: اال ) دمحم ىنأ لوق وهو لجأ ىلإ قرو
 امهلحب عوببلا نم ناعيب ةلوتلاو ةكرشلا ( قنا: ةلالاؤ ) كلذ ريغ وأ فورعملا هجو ىلع هنم كلذ ناك كلذ ىف

 هانزاوتنو ىلوملا هضيقيام دعب هيف هكرشأ وأ اغوصم ايلح الجر لجر ىلو نإف عوببلا مرحن ام امبمرحنو عوببلا لحام

 لجرلا ىلع لجرلل تناك اذإو دسف اضياقتي نأ لبق اقرفت نإو ا ىف زوج ا زاج اضباقتي نأ لبق اقرفتي ملو
 00 ال را ىلسلا لع ةعانب نأ شأن الو ىطعمل ةنبس نأ الإ ىطعتللا لضفلاف اهنم رثك ['ءاظعأف رز اندلا

 ااا ا اق الو 1 نع رع نم دلع اند كاك ول هدحاب نأ هل زوغام هنم هب دخان وأ ءاش ىم هم هذا

 نإو « هلع هنيدب هيطعي نأ زوحم ام ءاش ام ايش هب هيطعي 26 06 نأ ا الو نيد هيلع قابلاف هيلع هل امم لقأ

 ظ ايفاو الإ هدا 3 عئابلا ىلع سيلف اصقان هرانيد دجوف رانيدب هريغ وأ ماعطلا نم ةعلسلا لجرلا نم لجرلا ىرتشا
 : لع كلذ نكي مل ءردقب هصقني نأ ىلع عببلا هارلي نأ دارأ نإ وا سأب الق هنزو فرعيام دعب هعابو عببلا اضقانت نإو

 ظ اهنم نزو وأ هاطعأت بهذ لجر ىلع لجرلل تناك اذإف عيبب سيل ءاضقلاو ( قثاةغلالاف ) ىرتشملا الو عئابلا

 | لجر نم ىرتشا نهو عويبلا ىف لحال اذهو اهنم صقنأ هنم لبقف قحلا هل ىذلا عوطت نإ كلذكو سأب الف اعوطتم

 ٠ لكل لك هلا ناك نمو هب سأب الف نخآلا ففصنلا ىل رقأو كل افصن ضبقا لاقف ارانيد هنلإ عفدق رانبد فصنب ابو

 000 ا 00 نأ لك ةقرصرم ةراتم ةنلس ىف رحألا فضتلا لعحو افضن هاضقف:نانذب هاتأف راندا تضت

 نيرهش ىلإ ةامسم مارد هب دَحأ رانيدلا لح اذإ هنأ ىلع رهش ىلإ رانيدب بوثلا ىرتش, لجرلا ىف ( قفانثلالاف )

 لطار نمو لجأ ىلإ مثاردب بهذو طرشىف نيطرشو ةعب ف نيتعد لبق نم هوجو ةئالث نم مارح وهو هيف ريخ الف

 ظ ا 0007 نإ دع ارحاتم وأ ادقن ضرعلا نم ءاش امي هنم لاقثملا كلذ ىرتشي نأ سأب ذاف الاقثء دازف اههذ الحر

 كرتي نأ سأب الف نيبهذلا ىدحإ تحجر نإو اقرفتي نأ لبق هنم اهضبق اذإ ادقن محاردب هنم هعاتي نانسي الو

 هلضف لضفلا بحاص كرتف نيبهذلا 1ك صقن نإف لوألا ةقفدلا ريغ اذه نآل هحاصل هلضو امهنم لضفلا تبحاص

 اذه نم عاصو رغ ىعاصب اعم اعب ةوجع رعو ىدرب رمت لثم ةميقلا نلت نيئيش عيبلا ةقفص تعج اذإو سأب الف 000 ا ا اا

 اذكهو رشثع ىنثالاسدس ةوجعلا ةمشو رشع ىنثالا سادما ةسمح ىدربلا ةميقق مثارد ةرشعب اذه ند عاصو نيمح ردب

 سرد ةسمخ ىدرلا ناكف نوالا نم هتصخ اههنم دحاو ل اك نول ىعاصب ةوحعلا عاصو ىدربلا عاص ناكر

 بهذ اذكهو اهلك نم لقأب ةوجعلاو هلك نم رثك أب يدربلا نأ لبق نم لحب الف نيعاص سدسب ةوجعلاو نيعاد

 ةيناورملا ميق نأ ل ابق نم هف ريخ الف ةيعئاه ةرمثعو رانيد ةئاعع 20)( ةيدحم ) ةرمشعو ةناورم رائيد ةئام ناك بهذب

 تاك الو الضافتم بهذلاب بهذلا ىف اذه ىف ىذلا ىن ىنعملا نآل الضافتم بهذلاب بهذلا اذهو ةيدحملا | مق سا

 اهنوع لضف هذهو اهنزو لضف 5 هذمل ناك نإو نزولا ىف لثمي الثم ةصقانلا قتعلاب ةماتلا ةصقاملا ريناندلا لطارب

 اهنم اددع رثك أ اهنزوب دخأب نأ نسأب الف نزون بهذ لجر ىلع هل تناك نمو نزوب انزو ناك اذإ كلذب شاب الف

 هيج هس رر>و ع« نيمع 0 ةيدمجم » نع فرح هلءلو لوصألاب اذك ( ةيدحم ) هلوق )١(

- 
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 عوطت نإ لذكر للا ةنهع هإ عوطتم هنا ساب اللف لقأ هند ىضتقام امش 2 نإف ةعملشلا اهاف ( قناتتنالاف)

 ىرتشاف ايهذ فلس هيلع ناك ول كلذكو «عوببلا قاعم نم سيل اذه نأل سأب الذ هبهذ نزو نم رثك أب ضضاقلا هل

 هع اقكضقأ هل لاةفل> أىلإ بهذ هيلع هلناك اذإ اماف ءالاحناك اذإ هلك اذهو « اقرفت نألبق هاضباقتف اقرو نم

 000 هءاحق مثار ردوأ ريناند لخر نم فلست غ نمو (قئانتلالاف ) هن ريخالق سقى كات نأ لع

 اهاحراطتو لع : 1 وأ تلحف ريناند هلع لخرالولج 0 مثتارد هيلع تناكنمو « ةداع ريغوأ ةداع كلذ ناك«هب ا الف

 زوج الف لحب 1 ”اذإو »ع راحو لح اذإ ىلاعت هلأ همح ر كلام لاقو 3 نيدب ند كلذ 0 00 الق 3 افرص

 ع سيلف تبهذلا نم ىوسم -_ 1 مثار ردد هاط 2 "لاح بهذ لحر ىلع هل ناك ٠ ندهو ( قنانتلالان )

 هاض اقف نيرانبد وأ امنم ر راندي ما رد هأ كا نإو نم حا ىلا مثاردلا كلكم مارد اذه ىلعو هيلع وه م'بهذلاو

 كلذو هب هارك أ امهقح ضعب هيطعي نأب ىرتكملا هل عوطتف لجأ ىلإ الْرَم لجر نم ىركأ نمو « هب ساب الق

 لحجر ىلع هل ل> نمو . هف ريح الق بهذا ل احم ملو بهدلا نم ةضف ه ة هيطعي نأب هل عوطت نِإو « هب ساب الق بهذ

 نم تناك ءاوسو دعوم كلذ نأل همم اها نأ ءاشا ىم هلو 2. هل سا الف لاحا وأ لح | ىلإ هيلع اهرخآق ريناد

 همهارد وأ هسولف لثم الإ هل سيلف ناطلسلا اهلطبأ 2 اهم عاب وأ مثارد وأ ا 01 عب 0

 نءو ايرلا هيف ام سيل كلذ نآل لجأ ىلإ سولفلا ىف فلسلاب ساب الو ) قنا تلالا ) اهم عاب وأ فاسأ ىتلا

 رانيد فصن الو رائد هيلع هل شيلو همحا زد لثم الإ هيلع سيلف راند فدن 31 رانيدب 6 ىلع متارد الحر كا

 فص هيلع هل ناك كلذ لعفف مثار دب هفصن كَ 0 هفصن كَسمنل 1 لاّقف ارانيذ لت رانيد تمصن ةقلتستسا نإو

 هفلسأ امعإ دن هنآل مثارد هيلع هل تناك هفصن ىلع درو هفصن كافل دج مما ردي ةعب هل لاق ناك ولوءفهذ رائبد

 راند امحهرد نب رشع فرص 0 نب رشد هكعبب أ لاقف ابو الحر عاب ندو ) قف 93 7 (اَ ( رائيد فصن جا مارد

 ريناند هلع تناك نمو ) قثأ 5 7 اال 0 نيع ال ةفصد م ربغ 3 ني رشع فر لأ ف نم سا عيبلاف

 بهذ ريغ هل ةعشب 6 2-0 اكو بهذ لَخَر لع هل ناك نمو ء هل كلذف هل اهضقب نأ 0 مارد وأ ةمجمم

 نم بحأ اهو ىل عييت نإ الإ كضفأ ال لوقي نأ الإ ءئشهوركملا نم اذه ىف سيلف ةهذ لك 0 27

 راص اذإ ىح ةقراصد رجب هذنع 0 مثاردلا هيطعب ناكف رانيد هيلع لحرا ناك نمو 1 ىضخاقلل طايتحالا

 هعاب مث هلإ اهعفدف اهانإ هرضحأ نإو نيدب نيد اذه نأل هيف ريخ الف هفراصي أ ا راند فرص ردق هدنع

 دكح نه اكعإو رانبدلا نم عسب اهنأ ىلع اهانإ هاطعأ ع نكي مل اذإ مهاردلاب عفتني 3 5 الو « 0 الف اهانإ

 فحصموأ فيسلل ةياح وأ ةضف وأ صف هبف ام اخاهربغب ةنورةمةضفلا تناك اذإو مارد اهب د نأ ءاش نإ هل فلس

 بهذلا اذكهو نزولاو ةميقلا ةلورجم ةضفب ةضف ذئبح اهنأل لاحم رثك وأ لق ةضفلا نم ءىشب ىرتشي الف نيكس وأ

 راشلا , ةضفو بهذ هش اكان ةضفد ىرشا بهذ هيف ناكاذ نإو و تهدد ىرتشا فيس 2 ةضفلا تناكااذإ نكلو

 فحصد للعم ةضق هف ءىش ىريشلا نأ زوحال هنأ 0 لوق هفو ) عيرلا لاق ضرعلاب ىرتشاو ةضف الآ بهذي

 فرصلا ةصح نه عيبلا ةصح م ىرديال اعدو افرص ةعببلا هذه ىف نأل قرو الو بهذي هبيشأ امو فيس وأ

 بارتو ىرتشملاالو عئابلا اهفرعيال, ره 5 ىرديال ةضف هيفنأل لاح نداعملا بارت ءارسش ىف ريخالو ( قئانةل الا (

 ل الحر ا ل ءىا هؤارش زو+ء الو نيموي الو اموب هنم ا ءارش زوج ا ءاوس ةغادلاو ندعم ا

 هيلع رائيدلا ةئاملاو نادارتيو هنم هعيدب نأ ىلع هفلسأ نيح دساف عييبلاف العفف رانيد ةئاع هنم اهفرصي نأ ىلع مثرد

 هيا



 دو ل

 نأ ايضارتف انهر لجرلا دنع لجرلا نهر اذإو ( قفا: ةلالاف ) فرعهلا لطبيف تقولا كلذ كله نوكي نأ نكع

 ادبع هناكم هاطعأف ادبع وأ مارد اهمئاكم هاطعأف زيناند نهرلا ناك نإ سأب الف هريغ هناك هيطعيو نهرلا كلذ خضفي

 مرحلا نم وأ ابرلا هلام رثكأ نم ةءرابد بحت الو : عويبلاف هركيا هيف هركيف 0 ف ساو

 نركللع ٍدقءالؤه نأل علا خدفأ مل ءالؤه ن هالحر لجر عباب نإو هلكمرحلاو:بصغلا نم لاملا باستك ١ وأ ناك ام

 ءاوسو . ةقرعي مارح نحب وأ 6 هقرعي امارخ لجرلا ىرتشي نأ الإ انيب امارح مرح الو عيبلا خسفي الف الالح

 هلا ريغ ءقث نيبهذلا دحأ عم بهذب بهذ عاببال ( لاقو ) مارح هلك مارحلا ؛ ىبرحلاو ىمذلاو عساا اذه ىف

 0 لآ ىرتقي نأ ضأن الف قرضلا نالحرلا دغاوت اّذإو .( قانشلالا ) مهاردب بوثو بهذ عابي نأ ا

 اهيف كريشأ مث ةضفلا امهدحأ ىرتشا ولو"( ىف(: لازؤ ) اءاشام اه اعنصيو اهاعيابتيىح امهدحأ دنع اهنارقيمث ةضفلا

 زجب مل اهعيبن ى> ىدبىف ا لع كرش لاق نإو ٠ سآب الف ضرقلا دعب هابإ ابعدوأ مث كرتشملا امضبقو :رخآ الجر

لع هلف دحاو لجأ ىلإ وأ نيلاح ر رانيد._ فصنب را ايوث هعاب مث رانيد فصنب ١ ايوت داحر عاب نعد ( قنات الات )
 ه

 نكلو نيفصن هطعب ال ارانيد لاق نإو زئاج طرشلاف ًارانيد هلع هل نأ ةرخآلا ةعباا دنع هلع طرش :نإف رانيد

 عيبلاف ايفاو ارانيداءاطعأ مث طرشلا اذه طرتشي مل نإو « ةيناثنا ةعيبلا زن ملو ىلوألا ةعيبلا تزاج ادخاو هيطعي

 لثم وأ هنزوي رخآلا بيصن امهدحأ ىرتشي نأ ايضارتف عونص» بهذ نيلجرلا نيب ناك اذإو ( ىف: لالاؤ) زئاج

 عفدرو هضعب ةنم ندمت نأ 7 الق اقرص لحر نم فرص 0 عما الف اقرفت نأ لبق هناضياقتي اههذ هنزو

 اههنيب ام عيمج اضبقي تح امهماقم نم اقرفتي مل اذإ هريغ ىلإ هبقاب عفدي نأ فارصلا رمأب وأ هريغ ىلإ هنم ضبق ام

 اليك تأت الق.« اقرفشي نأ لبق : ةرضع اهدعب هنم ضيق مث « ةرسثع هنم ضنقو نيرمث»ب ارانيد هنم فرص ول ثيأزرأ

 ىدنع ىذلاب فصنو ةسمح لاقو ةتس هلإ مدكور ,ن اند ةسمخم ةضف ل حر نم ىرتشا غ ند ( قئانشلالات )

 رك اي ةسفت قم هعابش هعيدم وأ اًعيِشِ:هل قرص» نب لجرلا لجرلا لكو 0 سلا اق ةعيدو شط

 لاقول م هسفن نم هل ع نأب هلكوي ف هلع ذأ الجر لكو نم 0 الوقعم نال زوخي الق هنملقأ وأ هلثم وأ دحو امن

 نم لجرلا فرص اذإو ( فا ةلالإو ) هريغب هلكوب ملو نالفب هلكو هنأل عيبلازجم مل هريغنم هعابف نالفنم اذهوب هل

 طرشلا ريغ هعب ىف ناك اذإ ةضف فصن فصنلا ناكم هيطعي نأ ا الق افصنو ةرسشع هل نزوف ةرسءعب رانيدلا لحرلا

 سأب كلذب نكي مل ابهذ رانيد فصن بولا بحاص هاطعأو ارانيد هاطعأف رانيد فصنب ابوث هعاب ول اذكهو « لوألا

 رادذلا قآل اذساف ناك رانيدب نانبذ فصنو بوث لإ ء عييلا ةدقع دقع ناكولو لوألا عيبا ريغ ثداح عب اذه نأل

 فلستف مهاردلا تزجعف ريناندب مهارد لجر نم فرص نمو ( قنا ةلالاف ) بوثلاو رانيدلا فصن ىلع موسقم

 ريغ وأ ايورضم افازج قرولاب بهذلا عاب نأ سأب الو ( ىف: ةلالاث ) سأب الف هفرص عيمج هعأف مارد هنم

 نم مهاردلا را نا ١ الو هي سابا ال انهو رجآلا نم اريك 1 اهدا ٌنوك نأ: هيف اس زثك 1 نأل بونرشأم

 ريغ نيتعسلا نم ةدحاو لكنأل ةصقان وأ ةنزاو بهذب هريغ نم وأ هنم مها ردلا كلت عينت من ةنزاو ب بهذب فارصلا

 هللا ىلص هللا لوسر مرح ( قفا: لالا ) امهنس عيبلا مث سس لوألا ةطانل ا ىف هبحاص قرافي ال عيبرلا لاق ىرخألا

 عم دحاو فنص نم لكملاو « ديب ادب نزوب انزو لثم الثم الإ 'هعم مرح امو. بهذلاب ثتهّدلا ٍلسو هيلع ىلاغت

 فورعملاو فورعم ريغوأ ناك افورعم عببلا هجوىلع انزو هنم لقأر انش هئط دخان نأ ىف:ربخ الف لك, اليك ب هذلا

 ؛ساب الف صقنأ وأ هنم نزؤأ ارانيد رخآلا هباثأو اراد هل بهو ناك نإف ء همرحم الو اه. لحب سيل



 ب

 نزونم اذه نزو 5 لبحم وأ . نزولا ىف نافلتخو ؛لاكم ن العا دق انهما داك بقال بهذا عابالا 0

 قتلا نناالوخ نانؤكو « ل ايكلا ىف ًادحاو اهنزو ناك اذإ ؛ نافاتخم دق امهنأل « انزو رمتلاب رمتا الو ؟ اذه

 الو ء اضياقتي قح هق ناعبابتي ىذلا امهءاقم نم”فانضألا هذه ندع ىش ناعئاسما قارتش نأ,ىف ريح الو : لوك

 « هسفنل ايرتشم ىرتشملا ناك ءاؤسو , دساف عييبلاف ؛ ءىش هنمقب نإف « ءىش عيبلا نم هبحاص لبق امهنم دحاول قس

 قروب ابهذ ناكو « اذه نم نافنصلا فلتخا اذإف « عيبلا داسف ىف ادماع وأ ايسان هكرت ءاوسو ٠ هريغل اليكو ناك وأ

 ايات ىّتلا اميماقم نم ناقرتفيال دب ادن « ضعبا ىلع ةضعب ىف لضفلاب سب الف « ريعشب ةطتحن وأ تيزي ارك ذأ

 لاا سان الو هلك ع عببلا دسق ؛ عيبملا عيمج اضياقتي نأ لبق قرفت اذه نم ءىش ىف لخد نإف « اًضاقتي ىح هيف

 نأ ةقرفلا دحو ٠ اقرتفي مل ذئنيح امهمآل . هب وبل هريغ ىلإ اميسلع ا نك احلفصل نأ نأ الو : امهسلجم ىف اميماقم

 اسايق فنصلا اذه نم بورشمو لوك أم لكو . اضياقتي نأ لبق اقرفتي نأ ءأعببلا داسف دحو . امهتادبأب اقرفتي

 ١  1فازجلاب ةلالح ناك اذإ عييبلا لصأ نأل « افازج رخآلاب امهدحأ عابي نأ نسأن.الف ناقتصلا تتلتخا اكو «

 رخآلا نم رثك 1 امهدحأ نوكي نأ نم رثك أ ىتعم فازحلا ىف سلف « الالح ناّقنصلا فلتخا اذإ ةذانزلا تناك

 رخآلاب امهدحأ ىف فارجلا, سأب الف“. رثك 1 ناك اه ىلابأ ال نأ تدم اذإف»؟ ركال] ا[ 3

 وأ اليلق هعم ىذلا ناك « بهذلاب هريغ ءىش هعم الو « وشح هيف بهذ ىرتشي نأ زوحب الف : ( قفا: ةلالاف )

 نمدحاو لك نم مارح وهو « لضافتم.وأ لورحع فهذلاب بهذلا نأ ءدئلإ لهذلا ىنلا لسا ف

 عمو « رخآلاب امهدحأ ىرتشي. نأ سأب الف « نافنصلا فلتخا اذإو . ةضفلاب ةضفلا اذكهو . نيبجولا

 بهذلاب لضافتاا نوكي نأ اذه ىفام ر مك نال زرحم ةموظنم ةضف تهذلاب ىرتشل : نأ نسال ءماوخألا

 لجرلا فرص اذإو : ( قفا: ةلالاؤ ) نمثلا نم هتصخ نيعببملا نم دحاو لكو « امهيف لضافتلاب سأب الو « قرولاو

 سأب الو « مهردلا ضبقي نأ لبق اقرفتي نأ ىف ريخ الف , امه رد دجب لو « رثع ةعست ضبقف « امهرد نيرثعب رانإدلا

 رانيدلا لضفب هنم ىرتشي نأ ءاش نإ مث . رانيدلا نم مهردلا ةصحب هصقانيو رانيدلا نم اهتصحم ريشع ةعششتلا ذأ نأ

 لاق : ( عيبرلا لاق ) ءاش ىم هذخأب « مدنع رانيدلا لضف كزتب نأ سان'الو ءاقرفتا نأ لس اا و ا

 ارانيد لجرلا نم لجرلا فرص اذإو : ( ىف[:ةلالاث ) ارضاح رانيدلا ذخأي نأ سأب الو : ىطيوبلا بوقعي وبأ

 ىلع سأب الف « ةضفلا حبق وأ ةكسلا لبق نم فاز ناكن إف افئاز امعرد اهيف دجوف « متاردب ريئانداوأ ؛ متارذ ةرشعب

 زلاج عيبلاف ء هدر هل نأ هيلع طرش نإو . ةدحاو ةعبب اهنأل , هلك عيبلا در هدر نإف . هدر هلو « هلبقي نأ ىرتشلا

 ( لاق ) عيبلا ةدقع اذه ىلع دقع اذإ « لطاب عيبلاف فرصلا درب ال هنأ طرش نإو . هطرسش, مل وأ هطرسش « هل كلذو

 ء ىرشا اه زيغهنأ لبق نم < هلئقن' نأ ىرتشاللا نوكي الق"  .ةضف ريغ ءئش وأ سام هنأ لبق نم فاز.ناك نإو

 اذإو . اهايإ هعدوأ , اقرفتو ابضبق اذإف « مهارد فارصلا نم لجرلا فرصي نأ سأب الو . اههنيب ضقتنه عبلاو

 مث علا خسفي نأ الإ هريغ هب لكوي الو هنم ضبقي ىح هنم فرص نم قرافي نأ هل نكي مل ًائيش لجرلا فرص

 ىلع وه بهذي نأ سأب ال كلذكو مهاردلا نزيف ابهذي نأ اضياقتو هنم فرص اذإ سأب الو هفراضي نآب اذه لكوي

 نأ سأب الف هنم اهضبقو ماردب رانيدلا هعاب مث مهاردلاب لجر دنع رانيدلا لجرلا نهر اذإو « اهئْريف دارفتالا

 هنأ ريناندلا هدنع ىذلا رقي لو ابف هفراصف ةعيدو ريناند لجرلا دنع لجرلل ناك اذإو , اهضبقي نأ دعت اهم هطنقب

 دقو رضاح الو نومضم ريغ هنأل فرصلا ىف ريخ الف اهيف هفراص نيح هدي ىف اهنأ الو انماض نوكي ىتح اهكلبتسا
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 انمزخ اعإو : ( قناخ لالا / حضوأو رثك أو "اه اعم لكك ممسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع ةدابع 1 قو

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىعسا٠ ىنعم ىف هنأل « ليكملاو لوك أملا نم مسو هلع هللا ىلد هللا لوسر ىمسام ريغ

 »ع ىرشملاو عئابلا دنع مولع 0 نحل ( نزولا ىدم 0 ل ككل 1 نوزوم او نك الل انهرح كلذكو هي

 الل لكلا ىف دحر دله ©290لكلا نم هطاخإلا ن...برقأ نزولا نأل ؛ ٌرثك 1 وأ لكلاب لعام لثع

 اا 4 قالوكا ام امجأو 4 نيمواعت انوك نأ امهم ديرأ هنأ ىلع اعمتجاف « امهنم ةطاحإلا نه برقأ ىنع»

 هانعم ق 1 الل نس قم ان يعم لع 0 ا امو 3 م 0

 '000 ]9 ٠ ةلخ ةسرفن نأ انكار ا هتم دعأ ىلع انسق كوك أملا لبكملا 3 و ةلع ةانسق 0

 0 هربع هل ادبأ ماعط ند نوزوو ق ًارانيد مسن ال نأ انهزاو 3 ترقألا كرشو دعبألا ىلع ساب نأ معاا لهأ دنع

 1 لك ىف ناماسي ماردلاو ريناندلا نأ اوفلتخا نيماسملا ٍلعأ الو ء ةضفنه نوزو» ىف ار :انيد لسن نأ زوج ال اك

 . ©0ههرك نم مهنم نإف سولفلا ىف الإ قرو ىف قرو الو ,« بهذ ىف بهذ ال « رخآلا ىف يسال امهدحأ نأ الإ

 2 101 يال حاط كاب

 « لاكت امت ناك نإو . نزوب نزوف «٠ نزوي امث ناك نإ . دس ادب « ءاوسب ءاوس الإ هفنص نه ءىش « بورشملاو

 ةئط نم ءىعب لكلا هلصأ ءىث الو . الك هفنص نم ءىنب ٠ نزولا هلصأو ,ىث عابس نأ زوحجب الو « ليكي ليكف

 دارآ « امادختسا مالكلا ىف لملو .. انيديأب ىلا لوصألاب اذك علا نزولاو ليكلا ىف دجوي الف : هلوق )١(
 . هححصم ها رظناو ٠ ىردحملا قعملاب امهماع ريمضلا داعأو « نوزوملاو « نيكفلل « نزولاو ليكشلاب

 لخد اماسم نأ ول : ةفينح وبأ ( لاق ) برحلا ضرأ ىف نيمهردلاب مردلا عيب ىعازوألا ريس ىف مجرتو (؟)

 هو فاق مهبلع ىرجن ال نيملسملا ماكحأ نأل ٠ نسأب كلذب نكي مل ء نيمعردلاب مجردلا مهعابف ناعا ظنا

 , ىلص هللالوسر نأل ٠ هو كرشاز راد ىف مارح هلع ابرلا : : ىعازوألا (لاقو) زئاج وهف « مهنم اضرب محلاومأ ذخأ

 نبا ساصاا ابر , هعضو نر الوان نكو « كلذ نم مالسإلا هكردأ ٠١ ةيلهاجلا لهأ ابر عضو دق ملسو هيلع هلا

 مسملا ناك دقو « مهلاومأو محءامد مهيلع لجو زع هللا مرح لق موق ىف ايرلا 1 مسملا لحتسا تلكيف 6 نلطملا دبع

 لاق ام لوقلا : كمْسْوي ونأ ( لاق ( كلذ لحتس الق «, مسو هيلع هلل ىلص هللأ لوسر دهع ىف رفاكل عياس

 ؛ اذه ةفضح وبأ لحأ اعإو « ابرلا ف ىعازوألا ركذ ىلا راثآلا انتغلب ء زوحم الو اندنع اذه لحم ال . ىعازوألا

 لاقو. « برحلا لهأ نيب ابر ال ) لاق هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع لوحكم نع انثدح ةحشملا ضعب نأل
01 

 سه ونأ
 ناك هنكلو « هلطبأ مالسإلا راد ىلإ اوجر ىتح كلذ اوضباقتي مل مهنإ : مهلوق ىف مالسإلا لهأو : فس 2.

 : هللا ةمحر ىعفاشلا ( لاق ) مقتسم وهف « مالسالا راد ىلإ اوجرخم نأ 000 ا

 سيل »ع ةفنح ىنأل فسوي وبأ هب جتحا اهو « ىعازوألا جتحا اك ةجحلاو « فسوي وبأو ىعازوألا لاق 6 2 لوقل

 . هأ هيف ةحح الق « تراث

- 

١ 
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  ؟8

 نإف ؟ ناللا ع 0 هاك كملف كح رك لعأ اف دنا ا نأ عاأ تا ا عبر تحاص ىلع ناكأ

 هنث داش ايقو ةنثلا نود 1 ايلك ماغلاو املاء ةلآسملا 0 تان وأ ىالصلا لع ادبف لبق ال لاق

 اهذخأي قدصللاف لبق هعفترمو مندا ضفخنم ىف اكيرش نوكيو .ةميقب ةاش الإ دحأي ال' لاك نإف ؟اهذحانا

 لاكي ام نوكي نأ الإ ادبأ مماقي امه ءىش ل 5 مساقملا مسقلا الو“ عويبلا نم ءىش ةقدصلاب ساقي الو

 نزو» وأ لاكي 'امف اكيريشش نوكيو نزود الو لاكي ال امت فانصألا تفلحا اذإ ين نإ ككل ٍفنص نم

 2 ل ابطرو ارسب الو اعلط الو احاب ةرمثلا نالجراا مسقي الو « رثك_ وأ هم لد اع

 : لاق . هنامستقيو هدر . كلبتسا ام ةحق امهنم دحاو لك قشف,, احلي: وأاسب وأ اعلط تناض 2

 : لاق . لثم هل نكي ملام  ةميقو لثم هل ناكام لثم هكلبتسا نم ىلع عجري دساف مق لك اذكهو

 : لاق ٠ ليكلاب اكنيب اتمسق اتش نإ 'ال لق ايماستقا ىلإ اوعدف.ةرمثم لحم نيلحر نك 5 0

 ' !ايديغ نت رازحر لحب : عب نأ زوجم الف « ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا زوجم ال “ ءاوس هلك لوكا الل لئلا

 « ريجرج بيكر و « ريجرج بكر « ابدنه بكر نكلو « لثم الثم الإ حلصي الو .« رثك اب الو ءابدنه بكد

 سأب الف « ناسنجلا فلتْخلا اذإ « ريجرج بكرب ء« ثارك بكرو « ثارك بكر + قلس بِكارو ؛ كش د7

 عابي نأ امأف « هناكم زج الإ ءىش هنم عاب نأ زوحم الو ٠ ةئيسن هنف ريخ الو « دب ادب « ضعب ىلع هضعب ىف لضفلاب

 عابي الو عبي مل ىذلا تدان: نم هنم عيبملا زيمتي ال هنأ لبق نم « هنف ريخ الف « ابلثم ىف لوطي ةذم كرد نأ لع

 بصقلا ىف انلق «٠ اهزازح دنع ةزج ةزح الإ

 فَرشلا ىالاخلا كا

 هنأ هريخأ هنأ ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع باهش نبا نع سنأ نب كلام انربخأ : هللا همحر ( قفا:ةلالان )

 ىف اهلقي بهذلا ذخأو « ىنم فرطصا ىت> انضوارتف « هللا ديبع نب ةحلط ىتاعدف : لاق « رانيد ةئاع افرصصي سمتلا

 رمح لاقف ء عمسي باطخلا نب رمعو 6 هلأ هلا نم ىتزاخ ىنأت ىتح وأ « ةباغلا نم ىزاخ ىتآي ىح : لاق مث« هدب

 : ذل 1 0 0 2-لا 0 ا
 اهو ءاه الإ ابر قرولاب تهد ( م 0 علا لس ر لاق : اق مل « هنم دخات ىتح هقرافتال هللاو ال »

 )»ع ءاهو ءاه الإ اير ريعشلاب ريعشلاو 0 ءاهو ءاه الا اير رمتلاب رمتلاو ؛ ءاهو ءاه الإ اير ربلاب ربااو

 قنزاخ ىف تككشف « اظفح ظفحأ ملو نامزلا ىلع لاط مث هيف كش ال احيحص كلام ىلع هتأرق ( قنات لالاف )

 نع كان دلك نب سوأ نب كلام نع باش نبا نع ةئينع نبا ( انربخأ) ىزاخ : هنع لوقي ىريغو , ىنزاخ وأ

 « ةباغلا نم ىتزاخ ىنأي قح » : لاقو ٠ كلام ثيدح ىنعم لثم , ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع باطخلا نب رمت

 هلأ لص هللا لرسر نأ : ىردشملا ديعس ىنأ نع عفان نع كلام انربخأ : ( ىفا*:لالاو ) هيف كشال هتظفحف

 قرولا اوعيبت الو « ضعب ىلع اهضعب اوعيبت الو , لثع الثم الإ « بهذلاب بهذلا اوءيدتال ) لاق مسو هلع

 © ثيدحف ( قفا“ لالا ) « زجانب ابئاغ اهنم اوعيدت الو ء« ضعب ىلع اهضعب اوعيدت الو « لثمب الثم الإ قرولاب
 بهذلاب بهذلا مر اهنم « ناعم ىلع نالدب « سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىردخلا ديعس ىنأو باطخلا نبا

 ىذلا نأ « ىردخلا ديعس ىنأ ثيدح ىلع ديزي رمع ثيدحو زجانب بئاغ اهنم عابي الو , ديب ادي , لثمي الثم الإ
 نافلتخمال ءاوس  قرولاو بهذلا ىف مرح ىذلاك ليكملا لوك أملا نم ىمتش امف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرح '



 ها

 ادقن هب تيرتشا ىذلا نإللا نه هتصح 5 ىردأ ال انبل ةاشلا ىف نأ لبق ن٠ ءارمثلا ىف ريخ الف كلت

 ؟ نمثلا نم" ةصح ”سبغم وهو نال تلعج فكو لئاق لاق نإف عيبلل دسفأ وهف ةئيسن نبللا ناك نإو

 زوللاك عورضلا ىف نبللا امإو نمثثا نم ةصح ةارصملا نبلل لعج سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نإف لبق

 0 ا هكا 0 يل ردع ال دولوك_ نسلو ءاش اذإ ةشاضا ةحرشست ةردقا ق عئارلا زوجلاو

 للعم لاك ؟ نبللا اهنم نوكي دقو ةاشلاب ةاشلا نبل تزجأ فيك لئاق لاق نإف ابجارخإ ىلع ىمدآ ردقال

 حذلا دعب لكؤت ان اق عابب ىلا هلاح ىق لوك أَ سيلو ناودلا نم اهنأل اهيف ايرالراهسفن ةاشلا نإ

 مادآلاو لاق : ناويح اهنأ ىلإ بسن: امتإ ةلوك أم نوكت نأ ىلإ منعا بسنت الف فيفجتلاو خبطلاو خاسلاو
 .فنص نم ناك اذإ ديب ادب ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا لحن ال هريغو تيزااو قريشااو نبللاويزمسلا ءاوس اهلك

 000 اال ل وأ لك ون ةرحش لك .نهدو: ةريغ تفنص  لجفلا "تيتنو فنص نوتيزلا تزف دحاو

 000 ا لكل ناككلا كلخا اذإو .ديادب . ضعي, لع هضعب ىف لضفلا هنثم ءىث ىف لخالادَحاَو

 دي ادي الضافتم قريشلا نهدب رضخألا بحلا نهدب سأب الو ةئيسن زجم لو ديادب ضعب ىلع هضعب ىف
 ٌروللا نددو عورخلا نهد ةفصلا هذه ىف ىدنع ءاودلل برت" ىلا ناهدألاو لاق ةئيّسن هيف ريخ الو

 وهو ايرلا دح نم جراح وهف لاحب اكردقل الو كك ال ناهدألا نم 00 امو ناهدألا ند هريغو ال

 هق تناك اذإ عام نأ لحبو ةئيسنو ديبادب ضعب ىلع هضعب ىف ابر ال بوريألاو لوك ألا ريغ ىنعم ىف

 ظ رهاظ نم عضوي نوكي نأ الإ هعب الو هئارش ىف ريخ الف هريغ وأ مس هف اه امأف امرحن نكي ملو ةعفنم

 ضش لكلا ةاكوا لع العم لإ عاتبس نأ زحم ملام لكو' لاق هيف 'ةدفانلل ؟ىرتشزف تفلتلا, ةنم" فاح الف. راق

 ظ 001١ اللا الو اطر ةرمش ىف لحن رع مق نأ زوجم ال عيللاك هْنق ملقلاف نزوي انزودينادب

 ش ضعبب هضعب ىرش ال كلذكو انرلا ضعب ىلع. هضعب ىف لضفلا ام هريغ الو هلبتس ىف ةطنح بحاالو مرك

 اا | امام نإايتش ال كلذكو ناق“ءارثلا“-ىنعت ىف هلك اذه نألا ضعلب هّضعن لداش الو

 لجر ةجاح ىلإ كلذ ىف رظنأ تساو لاح ؟كلذ ريغ هيف زوحم ال نزولاو ليكلاب هامستقي ىتح رزحلاب

 مق ىلإ جاتحا نمو ةجاحلل ضرألابو ةجاحلل ًآسباي هتزجأ ةجاحلل ابطر هتزجأ ول ىنأل بطر رمت ىلإ

 فقوح نم .تارورضلا ىف الإ مرحم ةجاحلاب لحم سيلو هلصأ ىف هل لحم الام ةجاحلاب هل للم مل ءىش
 ارا (لْثأَك لاق نإف'ءاوس ةجاحلا رغو هف ةجاحلاو .ةجاحل لح هلعأ الف كلذ ريغ امأف سفناا تفلت

 ' هللا ءاش نإ هل لبق ؟ صرخلاب مي نأ زيحن الو اليك هتقدص ذخؤت مث لخنااو بنعلا ف صرخلا تزجأ

 تيأآرأ تلق اهريغو تاقدصلا نيب قرفاف لاق نإف مسقلاو عويبلاو تاقدصلا هب ذِخؤت ام قارتفال ىلاعت

 00007 ذحأب نأ رعلا بحاص دارأف هراشعأ ةعست رخآلاو ةرشغ اهدحألا طئاح رك امهنب نيلجر

 ءىدر هنم ءىش لك رح هكضمو ال لاق نإف ؛ كلذ هل ناوكلا] هئدرأ وأ هالعأ وأ ماعطلا طسو

 اذ دل الو رورعلا دأب ال" قدضلاف يق معن لاق نإف 1 كاناقإا نأ رم 5 وردلإف .انلق مسقلاب ديج ًٌ

 الإ تفلاو الك اهذخاب ابإ اصرخ ةقدصا 38 ناقل نكت الر كالو اذحال نأ هلا نوكو .ةراقلا

 00001 لسأو لكا دكياو جالا ذخا امن رك 1 اهدحأ دَحأِف أ اطرخل ؛امينم دخاو 0 ناذحاب
0 

 ةينث ةاشو انو نوثالثو عست امنه تناكو اهرمثع عبر امهدحأل منغ ن رملحر نب ناك ول ت ر وأ نككلا
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 ادبأ بطر نوكي ام بأب

 ليم نبك ل كرت :اَذإ اديآاايطر نوكب ىلا ورتكلاو كرك الإ“ سلا ل ( قنانتلالا)

 نأ الإ ادبأ هيلع تءاج ةدم ىف سيب ىبتنيال ام هريغو لخلاو نبللاو ناهدألاو قريشلاو نمسلاو تيزلا

 اذه ريصيف سباب هيلع لمحم وأ ران ىلع دقع. نأب تلقني نأب وأ ناك اك ائاذ دوعي مث هضعب دمجيف دربي

 نم سس. ام ةبوطر نأ اههدحأ نيشع :اطز نوكياام ىعم نم جراخ فنصلا اذهف ران دقعو هريغب اسباب

 لئاز اذإف هضرأو هرجش ىف هئاذتغا ةءارطكا ةءارط ةيوطر وه اعإ ادسحتسم قلخ ءىث ىف ةيراإ 01

 عرز وأ رجش رمت وأ ناويهلا ثانإ نم ةجرخم ةبوطر تفصو امو سبيلا ىلإ داع هتبنم نم ءاذتغالا عضو.

 نوكي لب هب كفحم الو هسفن هيق وه ىذلا لصألا ةلبازمب صقني ال وه ىذلا عرزلاو رجشلا لباز دقا

 تفصو امي الإ ةدم كرت اذإ هريغ دوعي اك اسباي دوعي ال هنأ ىناثلاو هتوطر عابط نم ابطر هيف وهام

 نكت مل نآب هفلاخ امف هنم دقع. ام ىلع رانلا دع .لاخدإو .هطلخم هلع مريغ لاحدإب فرم 0 3

 مكح انلعجو هيلع هسيقن نأ رحب مل نيبمدآلا لمع الب كرت اذإ هفوفج ىلإ ىضفت هتبوطر ىتلا ةبوطرلا هيف

 نيلب بيلح نيلب سأب ال .انلقف هريغ لقت, الإ القتنمال هلاوحأ لكى هدحم كاذك انأل هر. مكح هتبوطر |

 مل ام بئارب بيلح الو بيحب ضماح الو اضماخ وأ ابئار وأ ابيلحت ناك اك نيلب نك امن 1

 ولف زيمتي ال شغ ءاملا نآل امهالك وأ نينبالا دحأ ءاملا طلخ اذإ هيف ريخ الف ءام هطلخ اذإف ءام هطلخم

 نبللا نم ءاملا ةصح فرعت ال ناطلتتع نبلو ءام هنأ لبق نم زحي مل هب ايضارت ولو ررغلا انزجأ هانزجأ

 مل ضعب ىلع هضءب ىف لضفلا مرحب ناك امو امل اعماج وأ الضافتم وأ الوب نيللاب نبللا انزحأ نوكسنف

 ناك انيك زوجي هنأ نبللاب نبللا عيب مع .عاجف نزوب انزو وأ ليكب الك هلك امولعم الإ عاتي نأ رحب

 افنص نيللا ناك اذإ زوجي الو امهنم ادحاو وأ ءام امبطلخ نادريو ءام امهنم ادحاو طلخم ل نيللاب نبللا

 هقلاخم ىذلا فنصلاو هتئاضو هزعام منغلا نبل دحاولا فنصااو 15 اليك لثع التم“ دس | لا

 اممربمو اهيداوغو اهكراوأ لبإلا نبل اعم امبفلاخم ىذلا دحاولا فنصلاو هسيماوجو هبرعو هنايرد رقلا

 اهنأل لبإلا نبلب رقبلا نبلو رقبلا نبلب منغاا نبل عاب نأ زئاج ملعأ ىلاعت هللاو هارأو اهبارعو اهتم

 ريخ الو ةئيسن رخآلاب امهنم دحاو ىف ريخ ال ديادي ناعيابتلا ءاشام ففكو افازحو ايوتسمو الافتم هنت

 طقألا نأ لبق نم منغ طقأب منغ. نبل ىف ريخالو نإللا صقني ءالغإلا نأل هبجو ىلع نيلب لثم ْنَل ىف
 نإللا فلتخا اذإف اعم امهتعمج وأ الضافتمو الورع نللاب نبللا تزجأ طقألاب نبآلا تعب اذإف دوقعم نبل 2

 ريخ الو دي ادب نينبللا فالتخا ند تفصو ال منغ ا نبلو ' منغ د نيلب لسان ولف ف

 نالركالا ارا نماء ىقدولا منغ نبلب مغ نء ادبز ىرتشي نأ بحأ الو لاق ةئيسن هيف

 وأ الضافت» عيب ديزلا نه ”نمسلا نآل لاخم منغ, ديزب متع نمس ىف يخالو ايف نايات لآ |

 نمسلاو ديزلا فلتخا اذإو دحاو فنص نمو ناعبابتب ىتلا لاخلا ىف نانوزوم وأ نالكم انهو ل 2

 اذإ ناعيابتملا ءاش فيك اعاب نأب امبفالتخال سأب الف رقب ديز/ منع نمس وأ رقب ديزب متع ديز ناكف

 افوصوم امهنم نيدلاو ادقن امهد-أ ناك اذإ ةئيسنو دبادب ةاشب نبلب شاب الو لاق كرش أ لبق_اضباقت

 هتعاس ىف هبلح ىلع ردقي رهاظ نكا اعءان نيح ةاشلا ىفو مغ نبل ناللا ناكو انوبل ةاشلا تناك نإو لاق



1 
 فوفجملا ىلإ دوعي ت> ىدن نءابطر نزوب انزو عبي ل لقثي ق> بطر ىدنلا هبادأ مث سبب اذإ ناكف ةيدن

 ءادتالا ىف زجي ل اك هفوفج ىهانتي تح عام نأ زوم الو ىكوألا هلاك هنزو ىف دازف ىدنلا ثدح اذإ هلاحو

 فنص رقبلا مو فنص ليإلا مو فنص منغلا مل نأ امهدحأ نيلوق نه دحاو ةفلتخما نامحللا ىف لوقلاو

 باود هلكو ناوح هلك لاقيف فص ةعماجلا ءامسألا نود ءامسأ هب تقرفت ام لك محلو فنص ءابظلا محو

 مخل لاقيو رمي محلو لبإ محو منغ محل لاقيف هؤامسأ قرفت مث هلك هئامسأ عاج اذهف ماعنألا ةمسهم نم هلكو

 تايرابح محلو ىاارك محل اذكه ريطلا ىف لاقي مث بلاعث محلو عابط مهلو عيباري محو بارأ مملو ءابظ

 لاق نث ساقنيو حصي لوق اذهو زرأو ريعشو ةرذو ةطنح لاقي مث ماعط لاق اكو بيقاعي محلو لجح محو

 ريلا لثم نوكت اهنأ اهنكحو هلوحفو هئانإو هراكو كلذ راغصو اهازعدو اهنأض فنص منغلا لاق اذه

 ادي نزوب انزو الإ هلثم سابب سببلا ىهنم سباب هنم عابب الق افننص لضافتاا نءاتاا رمتلاو افنص لضافتاا

 ةثالث هنم انزوو نزوب انزو بطرب بطرو بطرب سباب رقلا محلب معلا مل 0 فلتح>ا اذإو دي

 ةق ابرلا امنإو دب ادب ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا ىف ابرال هنأ كلذو ةئيسن هف ريخالو دب ادب هلاثمأ

 ناعيابتملا فرعي نأ الإ ىنعم نزولل نكي مل نزوب انزو دبب ادب ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا زاج اذإو ةئيسنب

 ةلبللاو كيران, نامتلا ىف انلق اك ةئبسن هلخدن ملام ءاش فكو افازج هب سايب الوب (ءانو اتش

 نأ الإ ريط محلب ريط محل ىف ريخ الف هلك شحولاو سبنألا ممل ىف لوقلا اذكه مث كلذ فلتخم الو ةرذلاب

 بطرب ابطر بنرأ محلب ىظ محلب سأب الو منغلا مل ىف انلق م ديادي نزوب انزو سبيلا ىهتم سي
 000 ]لك ناتملا ؛ اذكهو ناقنصلا فالدخالا فازجت افازحو فازجت انزو. رثك ًابو'لثع الثم ىتاب اسانو

 ا 1 نأ ةيشحوا فنص هلك ضرألا نكاس نأ معز هتمعز ولو ءاملا نك ام هنأل فنص وه لوقأ نأ ةف

 سأب الف كال ريصيو هكلمت املكفق ناويحلا فلتخا اذإف ديصلا مسا همزلي هنآل هشحو ىف كلذ لوقأ نأ ىنمزليام لثآأ

 للرب انا رو فار افارجو دب ادي هيف سأب الو ةئيسن هنف ريخاالو دد ادب رخآلا نم لاطرأب امهدحأ نم لطرب

 هيف ريخ الو ساب رخآلاو بطر اهدحأ الو بطر هكلعأ م1 لطي نطار هكلعا كاوح مل لطر ىف ريخالو

 اذإف هفوفج ءاهتنا كلذف هؤام ليسيو حلع نأ هنم هل رثك ام فوفجو هناصقن ىهتنيو ففجيو حام قح

 ادي ضعب ىلع هضعب ىف لضفلاب سأب الف فلتخا اذإف فنص نم ديبادي نزوب انزو لطرب الطر عب ىهتنا
 هنابإ غلي ىح كلذ ىف ريخ الف اديدش افوذج فج عضو اذإ ناتيحلا نم هم قرامو ةئيسن هيف ريخالو ءدب

 ايطر عاس هلبق تفصو اك هيف لوقلاف فلتخا اذإو دب ادب نزوي انزو هلثع هند فنصلا عابو فوفحلا نم

 فلتخم ال هسايقو هلك بالا اذه اذه ىلعف نزولا ىف لضافتمو فازح نسبايو فازج بطرب ائازَح

 ىدنع همزا اذه لاق نمو فند هاك رمتلا نأ م فنص هلك محللا لامي نأ هجولا اذه ىف ىناثلا لوقلاو

 عاجب هذخأ اذإ هءزل بهذملا اذه بهذ نءو لرقلا اذمل عماج محللا ! ااا ىلا ناحكلا ىف لوقا نأ

 دحأل زوجي ال امم اذهو افنص راثلا نم هريغو رمتلاو بيبزلا لعجي رمثلا عاجك اذه لوقي نأ محللا

 هثنح لبإلا محلب ثنح ال لك أبال نأ فلح ول افلاح نأ ىلإ بهذ نإف ملعأ ىلاعت هللاو ىدنع هلوقي نأ

 ناعألا سيلو كسرفلاب هثجو رمتلاب هتخ بيبزلاب ثنح ارث لك يال نأ فلح ول كلذكف منغلا محلب
 ِء 7 يل 5 41 ت6 4 «ننكلا 8

 . ملعأ ىلاعت هللاو ةعماجلا ءامسالا نود ةصاخلا ءاممالاو فانصالا ىلع عوبلاو ارسال | ىلع نامعالا ليس اده نم



 "ه --

 نعم قى هاك نأل هب هلداس الو ةضرألا ىف نو ةنخ ف" ايطر دار لكن مساق نأ زو الف ”عيبلا

 2 : روح الق نسبي م ابطر .نوكي .ئذلا ماعظلا» خم كفنص لك اذكهو ةصراتخلا١ ايارعاا الإ انبه عببلا

 حافتو ©00كسزف اطر اكوام اذكهو كلذ فلتح ال ضعس ةيسفن بطرااو رمتلاب بطرلا ىف زاح اه الإ

 فازح الق ساب اهم سطر الو اطر عىل امو عءىش عابس ج ةبكافو 8-55 صاحإو تبنعو نيتو

 6 كفص و 6 اهركح نأل اهرحش ىف الو نزو الو لكل كرا ىلع اهبنم بطر مسقي الو لك اهنم

 تطر ك1 ادكشو صقنشف نجل ايطر كرت ول كرك لك اذكهو بطلاب بطرلاو رمتلاب بطرألا

 سوقفلاو راخلاو ءاثقلاو زيبرا لثم لاحم اسباب عفني ال كرترالا بطر لكو لاحم ارمب دوعي ال

 هرعت ند ةبوطرلا قام ىنعأ لك الك الو نزوي انزو ةهقنص ند ءىنثا ءىش ةنم عابب ال جرأألاو روت

 اذإو فحبو هب رمضف اهريغ لمحم ام ةلقو' مظغيو هبأ لقثبف ءاملا نه 'ايضعي لمحم ام ةرثكو سلا دنع

 نرولا ىق لضافتا تزجأ اذِإ ءاشاافكو :انزوو افرح تاصانس انك خبط نسا الفاةتم نافسكاا تاق

 رزح اذكهو حابم امهف لضافتااو لضافتلا الإ ع كاوضنلا أ سلا م عابب نأ تزجأ

 بيبزلاو ةردلاو ةطاخلا نم هفانصأ فلتخا امف انلق اماليكمو افازج اعوضومو هردش ىف فعب بطرو جرتأب

 ك1 11! هو لوكا نأ لا نم :جرخ ام لك ىو هفلاخم ال ىنءلا كلذ ىف ءاوس.رمتلاو

 ةنب نع هريغي نييمدألا لمع نم لمع الب كرتي مث اطر نوكي اههدحأ نابجو :بورشلاو لوك الأ نم

 ددقب محللاو 6 دوعت بطرلا ل هريعب و هتنوطر تهدف هريع هيلع لمحو راناا هصقاتف خبطي ام لكم هتقلح

 بطر هنم عابس نأ رجم مل ىنملا اذه .ىف بطرلا نة ناك ام لكف ريغ هيلع لمح ءىث لح الو 0

 رهتلاب بطرلا ىف تفصو كلكم اليك الو نزوب انزإو بطرب بطرالو ليكب اليك الو نزوب انزو هفنص نه سايب

 نم ةهتفصو امل اهقنص نم بطرب بطر الو ايفنص نم ساس بطر زوج الف نويمدآلا 0 ةبك اف لك هلثمو

 ٠ ةنسلاب لالدتسالا

 محلا 2 ىف ءاجام باب

 ساي امهدحأ لطري الطر نئاض مخلب نئاض مل عب هنم زوخم ال محللا اذكهو هللا ةمحر ( قنانةلالاث)

 ىلا هيعازمو هتقلخ| فالتخال ادحاو اناضقن . نصقن محللا نوكياال هنأل بطر امهالك الو طا 0

 فلتحب مث هصقن لقي ىذلا ظيلغاو اريثك اناضقن سبي اذإ صقنب ىذلا ضّخرلا اهم نوكف. ده ابنم كف

 نزوب انزو هس هانإ غلب دق اسباب الإ ادبأ مل زوجم الق هتقل>  فالتخاب ام.صخرو هتقلخ فالتخاب امهظلغ

 لهف لئاق لاق نإف اضياقتي ىتح ناقرتفي الو دب اديو دحاو فنص نم ليكب الك رمتلاك دحاو فّنص نم

 لق ناسع فيك افرع لتق | نإف نافلتحو ”ناعمتجم لق ؟ اننا عيب امف ليكلاو نزولا فلتخم

 اذإو ائيش ليكلا ىف صقني مل ليكب الك عييرف هسببب هانإ 'غلس ملو سيلا مسا هيلع عقو اذإ رمتاا لبق ؟ نافلتخم

 اعإف انزو عب اموارلاك هاني ىح لا رانا 1 هيف داز الك فوفجلا نأل نزولا ف ضقن انامز كرت
. 

الا هلحدي دق هنأل هفوفح ىهانتب قح عابس الل محللا 0 تاق
 دالس ناك نإو الور وأ نزولا لضافتم محللاب م 

 تمس

 ٠ هححصم هأ سوءاقلا ىف اك. هنم برض وأ . خوخلا « جرب زك: كسرفلا )0(

 ع
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 دهو 16 ىد# . ةطاح دهو ةرذ ىدع 1 ىدع ةطنح دلدو ريعش ىدع ةطنح دع 1 لاو هانعو لعد 3

 حلممسا هيلع عقوامو رحبو ل حلم فنص هلك حاملاو ةطنح ىدمي حلم دهو حلم ىدمي بيبز دمو بيبز ىدع 6

 ةضفلاب بهذلا لثم ةئيسن هيف ريخ الو دب ادي ضءب ىلع هضعب ىف لضفلاب سأب الف هسانجأ تفلتخا اهف لوقا اذكهو
 ضعبي هضعب عابي ادبأ لاحب برش اا لك 2. (عادنع تكبنام- لكو هسافو هك تالا اذه اذه ىلعف نافلتخال او

 نارك الو فرح ىف نافلت# ال قرولاب بهذلاك وهف هفلاحح فنصب فنص وأ تبهذلاب بهذدلاك ويف فئصب هنم فنص

 دحاو ملسو هيلع هللا ىلض هللا لوسر نه مرحو هعبي لح امف مالكلا جرخم نالاده لوفي ىح تي دحلل امزالا لذ راا
 دحاوب أب الفدحاو فنص هلك لسعلاو لاق امهنيب عيبلا ضقتنا اضياقتي نأ لبق ماعطلاب ماعطلا ناعيابتملا قرفت اذإو
 نه .نييفدصم الإ لسعب لسع عابي الو ةئيسن الضافتم الو ايوتسم الو دس ادب, الضافتم هبف ريخ الو دب ادب دحاو ةنم

 ىقو انزو هعاب ول كلذكو هنم لقأب لسعلا ناك عمشلا امهدحأ ىفو انزو اعبب ولف لسعاا ريغ عمشلا نأ كلذو عمشلا

 "7 لوبجمب لوبحم زوحي الف الوهجم عمشلا نزو نم لسعلا نم امهفام نوكي نأ نم اجرخم مل عمث امهنم دحاو 0

 7 وأ ةراجح اهف وأ لصق اهف ةطنح دم ىف ريخ الو ليكب الك اعبب ول كلذكو الضافتم لسعب لسع امهنأ امهلخدي دقو

 لسعلا ق تفصو ام ةلوهو ةلضافتم ةطنحلاب ةطنحلا اهنأل نيت .اهف وأ كلذ نم اهف ءىشالا ةطنح دع ©0ناوز اهف

 نألالإ هطلخم امن اصلاخ الإ ضع هضعب زجب مل هنم هزيع ىلع 1 هريغ هطلخ هذه نم فنص لك اذكهو لْشفلاَ

 امأف هلك ف ديزبال كلذف بارتلا لثم ناكف هنبت نم قد امو بارتلا ليلق لثم هلك ىف ديزبال ليكملا طلخمام نوكي
 نم دحاوب هنم دحاو عببف هريغ هباشام لك اذكهو نزولا ىف ديزي اذه لك نأل هيف اذه نم ءىش ىف ريخ الف نزولا

 ١ نم تفضوام لثمهف ريخ الف سنجلا ليك نه صقني هباشام ناكف ليكب الك عبي نإو هيف ريخ الف نزوب انزو هسنج
 اهلخدوأ هلخدام ردق فرعال هنأ كلذو هطلخم مل وأ ءام هطلخ نيلب ءام هطلخ نبل لثمىهو ةطنحب ءىث ابعم ةطنحلا

 ٠ الضافتم نيللاب نبللا نوكيف ءاملا نم اعم

 رمتلاب سطرلا باب

 بطرلان ع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرىب اماف بطرلا الإ رمتلل لصأ الو ارع دوعي بطرلا ( قا ثلالاف )

 أ لوك أل1نم هريغو رمتلاب رمتلا مرح هتنس ىف ادوجوم ناكوبقتعملا ىف رظن هنأ هنع هين نأ هنعربتلا ىف ناكو رمتلاب

 نم جرت الف بقتعملا ىف هيف رظن اذإ هنأل بطرب بطر زوجال انلقف هانعم انل رسفو هلاقام ىلع هب انلق لثم الثم الإ
 - وه لمس رعأ ى رع ع 0 و م نا فر ال ار [هك] هلو اهم لكلا 0 ع ف رح الو| ع داع اذإ لككلا لورحم ءام نأ ند اذنإ كطرلاب تطراا

 . هللا لوسر ىهن دقو رخآلا نء الك رثك أ امهدحأو رخآلاب نيرمتلا دحأ نوكف فلتخم ادبأ امهتاصقن نأل لوبحم
 ىلع اسابق تفصو امل بطرب كا هلم بطر عابي نأ رحب ل اذكه اذه ناك اذإف ( لاق ) اذه نع ملسو هيلع هللا ىلص

 1 كن تسل يح تل ا ا ل يي يي ام

 الو ضعن ىلع ه4ضعل ق لضفلا لحال هسنأو هراطو ه.شحو دحاو يَ هلك محللاو رمل رمتلاو رمتلاب بطرلا

 رثك أو نينثاب دحاو ريطلا محلب شحولا ملل نوكيف فلتخمو اسباي نوكيو نزوب انزو لثم الثم نوكي ق> لحب

 لثم ضوع هل ذأ ام لكو ةلدابلاو َمقلاف هريغ الو رحتب الو صرخم ةلخن بطرب ةلخم رمث ىف ريخالو

 )١( ربلا طلاخم بح وهو ءةناوز ةدحاولاءواولا عم ىازلا رسكب و هكر تو زمه اب نارشك نادر :هلوق 5

 .٠ هححصم ظأ مابصملا ىف ك٠ نيزك ليشلا هن ومسل مآشلا لهأو ةءادر
 أن هو 2 5



 فالتحاف 0 هج نه جرخناهدألا هذه ن٠ نهد لكف رولا ندهدو زوالا نهدو 'شءشملا ىون نهدو مسمسلا

 كفيص لك كد ادب لثعإ 2 الإ زوج الق دحاو فاص وف ةمدعا كل وأ ةيحلا كلت وأ ةرمثلا كلت نم جرح اه

 لدرُخ نهدب سأبال ةئيسن نكي ملام نينثالاب هنم دحاولا هفنص ريغ ىف هب سأب.الف ةمجع وأ ةرم وأ ةبح نم جرخ هنم

 هنم جرخام ناك اذإف هنم جرحام نإ هلك هلوصأ ددرا « زو> نهدب زول نهدو زول نهدب لدرح نهدو لجف نهدب

 عيمج اذه ىلعف رمتلاو ةطاحلاك ناقرتفم نافنص امبف نيقريفم نيلصأ نم جرخ اذإو فنص ةطنحلاك فنص وهف ادحاو

 ناهذدألا هذهنم ناك ن إف ءاوس ةطنحلاو رمتلاىف وركابف محلا فاتخعال ذذلتااو ءاذغال ةبورمشملاو ةلوك ألا ناهدألا

 ادب هنم ةرشع هنم دحاو عابس نأ سا الف ابرلا نه جراخ وهف هريغل الو ءاودأ ادبأ لاحم بريش الو لك 5 ءىش

 قرولاو بهذلاىفو لاحن برش وأ لك أ امف ابرلا امإ ةئيسنو دس ادينينثابو هريغ نم دحاوب هنم دحاوو ةئيسنو ديب

 لضفلا لح نيابت اماف حلا مسا نرالاو ةرذلاو ةلطللا عمج كرك ليق نهدلا مسا امهبعمجم دق لئاق لاق نإف

 نوكتام ىلإ بسنت اهنأ ىتاعع تيمس امبإ برعلا دنع عوضوم مسا لصأ ناهدأالل ىيلو دب ادب ضعب ىلع هضعب ىف

 رضخألا بحلاف لبق نإف ناعمال ةطندلا ءامسأك ءامسأ هل عوضوف هريغو رضخألا بحلاو مسمسلا نم املوصأ امأف هنم

 هنأ مع لسع هل تام الحر تهل اذإ ىذلاو عوضوملا مسالاب فرءبال ىذلا لسعلاو مطبلا هقرعب نم دنع هيماف ىنعمب

 تلاقو لوسعم ثيدح ولحلا ثيدحال برعلا تلاقو البسع اهب ىمست ةوالحلا نم ءايشأ تيمس دقو فنص لحنلا لسع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو لوسعم اذهو لسع اذه تذتلا امف تلاقو هجولا ةلوسعه هجولا ةواحلا ةأرمال

 لوسعمو لسع هولحتسا ام لكل اولاقف ةأرملازم ىلحتسملاوه عاملا نأل اهعماجمب ىنعي (هتليسع قوذتىح كل لحال»

 تفصوام ىلع تيمس اعإف ولحاا نم هاوسام نود مسالاب درفنملا لحنلا لسعف لاق لسعلا ءالحتسا ىلحّ:سب هنأ ىنعم ىلع

 امك ةبح وأ ةركك وأ بصق نم جرختسإ اعِإف واحاا نه هاوس امو هيف نييمدالل ةعنصال قلاخلا ةرطف لسعااو هبشلا نم

 بصق ريصع لاق امإف تفصو ام ىلع الإ السع ىمسإال هنأل ركسلا بصق ريصعب لسعلاب سأب الف ناهدألا جرختست ٠

 ناترجش نمو ناثدحم امهنأل ركسلابصقريصتي بنعلا ريصعب سأب الو بنعلا برب الو بنعلا ريصعب لسعلاب سأب الو

 هيلعتفصوام ىلع هلصأف اولحناكف ءىش نم جرختسا ام لك اذكهو الضافتم بنعلا برب رمتلا بر كلذكو نيتفلتم

 زوجم الو ليكب ليكلا هلصأ ناك نإ اليكو نزوي ناك نإ نزوب انزو ديب ادي الإ هلثم فنص هنم زو الو هساقو

 هنق لخدتف ؛صقن خبط |ذإ ىلإ خوبطمب اعين هنم تيطعأف اخوبطم رخدب اعإ ناكاذإ هنآل لاحم ءىنب خوبطم هلم

 ع 2 هةضعب نم غلبت رانلا نأل 0 اعم نيد>وبطم راب دحاو هنم عاب 0 3 الثم الإ 3 الق لا ىف ناصقنلا 7

 ءزج هنم بهذيف خبطي دقو اهملإ ىهتني ةياغ سيلا ىف رمتلل نوكي اكاهملإ ىهتني ةباغ خوبطملا سيلو ضعب نم غلبت

 تفصوامل خوبطع خوبطم ةنم عابس نأ زوحن الف اءزحر شع نك نئعد ءازد>أ ةرششع هلو بهذيف خبطيو ءزح ةئام نم

 01 لثع الثم هفاص عامي نأ - : هريغب أبوشم الإ ردعيال عى هام ناك نإف ىف 1 الإ زو+أ الو *ىن خوبطم الو 1

 ٠ ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا لحم ال ىذلا هنيعب عيبملا ءىشاا ةصح نم بوشملا ةصحام ىردبال هنألا
 7 ع ع 3-3

 رخآلاب (هدحبا بيش نيفتع نم لول |! تان

 هلع سابق هاوس امو « نيب تماصلا نب ةدابع ثيدح ىف كلذو ةئيسن هف ريخالو ديب ادب ضعب ىلع هضعب ىف لضفلاب ٠



 نزولا هلصأ ناك نإو الك عاتب نأ سأب الف نافنصلا فاتخا اذإو « اليك هلثع عاس نأ زو الف نزو لكو

 نإ هاعيابت فنك ىلابت الف لضافتلا هيف زوجي ام ناك اذإف لضافتلا ةيهارك لصألا ىلع هعيبب رمأن امتإ انأل « افازجو

 ٠ اقرفت نأ لبق هاضاقت

 لإ ىعم قام بأب

 ةطتحلا ىف تفصو اك هبف لوقلاف بورسشلاو لوك أملا نه سباب فنص لك اذكهو ( قفا ةلالاف )

 نحخدلاو تلسلاب تلسلاو ةرذلاب ةرذلاو ريعشلاب ريعشلا فلاخم 20©2كلذو هنم فرح ىف فلتخم ال رمتلاو

 للظللا ىح نم هريغو ©0ثفلا لثم اوتبني ملوأ نوتبني ام .سانلا لكأ ام لكو زرألاب زرألاو نخدلاب

 0ر01 شرما نم سب لوك ام لك اذكهو اوت ملو سانا لك أ امم هريغو ؟3نشلا ركششو

 فرصي مل الك هنم عيب امو لك لا فرصي مل هةفنص ند عىل انزو ةئنم 1 رتعص رتعص و ءافش ءافثو

 هحرخأ بورشمو ل لك اذكهو لاق هئافجو هتفخو هس ىف هفالتخحا نم تفصو امل ناو" لا

 هلاح نع هنولةنيف ائيش نويمدألا هيق ثدحم 5 3 ىلاعت هللا هج را ىلا هلاع ناكف ضر 0 رحش نم هلأ

 ةلع هنم فنصلا اذه ىنف ادبأ هلاغ ابطر لزي هوكرت ولاعب امافا اهريغ ىلإ اع ىلاغت هنا 'هحرشأ

 مل نِإو هحالص هب اولجعتسا ءىش وبذ رمثلا نم ا نرمدالا هه ثدحأ ام. امافاىلاعت هللاياش نإ اهات دا

 . أده هلشأ امؤ مح هدكرإو ناك

 اهورصعاملو تيز ابنم جرخم مل ةحيحص نويمدآلا اهكرت ول ةرمأ قولخم نوديزلاو هللا هحر ( ىفانةلالاف )

 جرخاه لكف نوتيز تيزلا اهنم ىتلا اهترجش ةرمن مساف نوتيز اهترجش نأب تيزلا مسا امل قتشا امنإف اتيز تجرخ
 0 نم دربام هنم دربو رمتلاب رمتلاو ةطنحلاب ةطنحلا ىف زوجمام هيف زوجمب دحاو فنص وهف نوتيزلا تيز نم

 همأي مسا هَل فرعف اندالب نوكي امم سيلو لاق لجفلا:تيز ىمس. نهد لجفلا نه رصءن دقو فلتخمال رمتلاو

 تيزلل نيابم وهوا تيزلا هيف لمعتسيام ضعب ىف لمعتسم هل مساال نهد هنأ ىنعم ىلع الإ اتيز ىمس, هفرعأ تسلو

 نأ ملعأ ىلاعت هللاو ىدنع هب قيلأ وه ىذلاف نيينعم لمتعو لاق لصأ نوةيزلاو عرز وهو هترجشو هحرو همعط ىف

 تيز نم' نينثالاب هنم دحاولا عاب نأ زوجيف ناهدألا نم انهد نوكي نأب مَع نكلو اتيز نوكي نأب معإل

 نود هل مسالا نأل « نوتيزلا تيز هب داري هنأ فرع اتيز تيرتشا وأ اتيز تلك أ لجر لاق اذإ هنأ كلذو نوتيزلا

 ©©9نالجلجلا نهد طيلسلاو لثم الثم الإ تيزلاب عابي الف تيزاا نم فنص وه لاقي نأ لمتحم دقو لجفلا تيز

 نهد كلذكو امهن٠ دحاو لك نه نينثالاب هنم دحاولاب سأب الف نوتيزلا تيز ريغو لجفلا تيز ريغ فنص وهو

 نىدو لدرحخلا نهدو رضخألا 'ّنحلا نهدو ربونصلا نهد هريغ نهد فلاخم هنه نهد لك« اهلك بوبحلاو رزبلا

 )١( اها رطل ارا اندر ىلا لوص الاب ا مق 0

 . هححصم ها بدجلا تقو ىف هبح زيت تنذ وه ؛ ُثفلا وق (؟)

 هححصم هأ ناسالا رظناو . هرهز عضومو هبعش نب « جرم ركس هلو ولح غمص هل ع ةتكرشلا هل 0

 هيك ب هأ ناسإلا الكب ةرازكسلا كيس لقو.- مسمسلا ؛ نيميجلا مضب +1 (:4)



 نضل

1 - 

 نعم هسسب نزولا و لكلا عبررفت عاج تأ

 هجرخعام ةلج نم هب درفني ىذلا عماجلا معألا مسالا ىلإ رظني نأ ناعألا ةفرتم (قناتخلالات ١
 قرش 22 نح اذه .لاقف ءامسأ هب قرفي مث تانثأ هلأ ضرألا تتننأام لك لصاف ندع كلذ ( 00 5

| 

 ريعشو ةرذو ةطنح لاقيو بيدزو رعب لاقف زريمتلا عامح نم بحلاب قرفت ىتلا ءامسألاو ءامسأ بحلاب

 ناك اذإ ضعب ىلع هضعب ىف ةدايزلا مرح ىذلا سنجلا نم وهو رييمتلا عاج وه ىذلا عاملا اذبف تلسؤ '
 قرفي مث ربت امه مث ابف وأ ضرألا نم ناقولخم امهو اذكه قرولاو بهذلا ىف وهو دحاو فنص َنِم
 يكحلاو هللا هحر ( قفا: كالا ) امهربغو ديدحلاو ساحنلا نم امهاوس ربتاو قروؤ بهذ ءامسأ امهب

 قرولاو بهذلاب بهذلا مكحك هيف فالتخا ال دحاو مكح ماعطلا فانصأ نم دحاو فنص نم اسباي ناك امف

 رمتلاو ريعشلاو ةطنملاو قرولاو بهذلا .ميرحن ركذ سو هيلع هللا لص هللا لوسز نأل قرولاب

 هللا لوسر ابعجج دقو لاح ابماكحأ نيب قزرفي نأ زوم الف ًادحاو كح اف مكحو ادحاو اركذ حلما

 ٠ ٍلسو هيلع هللا ىلص

 هلثع بورشملاو لوك ألا نم فنصلا عيرفت باب

 لضافتيو بهذلا نيابتي اك ءامسألا ىف تنيابتو تلضافت نإو سنج ةطنحلا ( ىف ةلللاث ) عيبرلا لاق

 ناكام لكو ليكلا ةطنحلا لصأو لاق دب ادب نزوبانزو لثمب الثم الإ بهذ بهذ زوحم الف ءايمألا ف

 "لو د انو لع التم ةظيطلاب نسا الو لاك لكتا ارد ال ؟ثفراد عاب نأ زحب مل اليك هلصأ

 بهذلاب بهذلا ىف كلذ نوكي اك امهنيب عبينلا دسشف اضيباقتب نأ لبق اقرفت نإو -اضباقتي قح ناقرتفي
 ةطنح الو رايد سدس اهدم ىوسي ال' ةكدر ةطتحم ازانيذ اهدم ىوس. ةديج ةطنحم شأآبالو لاا

 ىتح ناقرفتي الو دب ادب ليك الك لثع الثم ةحيبق ءادوس ةطنحم ةبفاَض ءاضد ةطنحالو ةعدق ةطخخم اة

 لثم الثم الإ زحب مل ام لكو ًادحاو افنص هعئاب ةطنحو ًادحاو افنص امهدحأ ةطنح تناك اذإ اضراقتي

 ىدممي مثردو ةوجع رع دم ىف ريخال رخآ ءىشب هريغ ءىش هعدو ءىش هنم عاب نأ ىف ريخ الف دي ادب
 امهم دحاو عم ءىّشال ماعطلاب ماعطلا نر ىح ةلومح ةطاح ىدعم مثردو ءادوش ةطنح دم لو ةوحع ع

 3 ءىش ةفنص نم هعم سيل هفنح ريغ ند يس ئرشل فآ امهربغ

 ردا رمتلا ْق بأب

 اًض اد َىَح ناقرف الو كيد ادب 0 عادب 0 عاص عاتدي نأ سا الو كفنض رمتلاو ) قنات اانا 1

 ةوحعو ىدر ناك نإو ا نأ اذحاو م رخآلا عاصو نحلاو انس عاص اك اذإ نشا الو

 رخآلا عاصو نيفلتح رع نم امهدحأ عاص 0 نأ قف ريح الو قىاحيصب قاحيصو ىدرب وأ هوجعب

 تحرط ولو كلذ ربع وأ ل وأ ناك لال ف انوزوم رختلاب ردتلا اعب اش لا ىف ريح الو دحاو 15 نم

 صو لاطرأ هنزو عاص نوكتف نيابي رمتلا نزو نأ كلذو انزو عابس نأ زي م برعلاو لالخلا هنع
|- 

 زو هلثمع عابب 3 زو ال ل لك اذكهو اليك عاص نم 0 عاص ناك اليك واف اممم

 ب مع

 ك1 هنزو رخآ
- 



 كلي نايك

 لهأ هرضح اذإ مامالل ىغبنيف هناصقن. نع بطرلاب ملعلا لهأ لأس هنأ اهند لئالد ٍلسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر

 اهلهأ نم لوبقلاو معلا لهأ لوقب لارمألا مق ىلإ انرص اذهبو هنع مهلأس نأ هلع دري امب معلا

 نم ارمتلا : نآل نمتلاب ' هعد زحم مل صقني ناك اماف بطرلا بقتعم ىف رظن ملَسو هيلع هلل ىلص هنأ اهنمو

 ناس. ةدايز اهنف تناكو :لثم : الثم الإ رمتلاب . رمتلا نوكي نأ مرح دقو دودحم ريغ هناصقن ناك اذإ بطرلا

 ادا لكلا فالبخال هتنح نم شاب بطر روح ال هنأ لع .تلدق كتطرأا نما قتعلا ىف نظنلا

 اميف ضعب ىلع اهضعب ديزي نأ نم افوخ بمتعملا ”ال ظن هنأل بطرب بطر زو ال هنأ ىلع تلد

 تيك فرعي الو تعقو ةقفصلا نأل بطرب بطر زحي مف بقتعلا ىف رظن اذإف دحاو ىنعم امهانعم نابطر

 نه نزولاو لكلاب نزولا الو لككلا# روغجالاو 1 ليكتلا الوهم لب قاكو ا تمتعلا قا نارك

 1 لثع الثم الإ هسنج

 عيبلاب ىضري وأ زجعي نأ لبق بتاكملا عاببال نأ ىف اوفلتخم مل اذإ 2)نيسلا نم انيقل نم نأ ملعتو اهاضر ريغب تح

 هنأ عم ءابقتفلا ماوع هيلإ بهذام امهالوأ ناك نيينعم المتحم ناكن إو « ٍلسو هيلع هللا ىلص دا لوسر ةنس نولهجم ال

 . لجأ لاق اهاضرب الإ عبت مل نأ تفصو اك ثيدحلا ىف نيب

 مجارتلا ىف سلو عيبا ةحصل عيبمل هبور رابتعا باب

 بنع وأ رابخب الإ عببلا دري ال هنأ ىعفاشلا لوق دنع ةيؤرلا رايخ ىف فالخلا ركذ عيبلا لوأ ىف قبس دقو

 لاقو ةيؤرلا رابخ.نع ىعفاشلا عجر دق (عييرلا لاق ) ةيؤرلا رايخ زاج نإ ةيؤرلا رايخ وأ هطرتشي طرش وأ هدم

 ةيؤراا راخ زوحب ال

 ىعقاشلاو كلام فالتخا ّق مجرتو

 جما: ربلا لع عيبا بأي

 وأ ةفصب بجاو هنأ ىلع جمانربلا ىلع لادعألا عبو" ةيطبقلاو جردملا جاسلا عبب نع هللا همحر ىعفاشلا تلاس

 ىبأ نعاو نابح نب ىحن نب دمحم نع كلام انربخأ لاق ؟ كلذ ىف ةجحلا امو تلق ءىش اذه نم زوحنال لاق ةفص ريغ

 هللا همحر ىعفاشال تلق ةذبانملاو ةسمالملا نع ىهمن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريره ىبأنع جرعألا نع دانزلا

 جمانربلا ىلع لادعألا عب نأ معزأو ةسمالملا ىعمىفامهنأل امهعب زوحجال جردملا ىطبقلاو جردملا جاسلا ىف لوقتن انإف

 هضعب ىري جاسلاو ةيطبقلا نم مرحلا رزغلا ىنعم ىف لخدأ ىرت ال ىلا لادعألاف هللا هحرإ[( ىف|: للان ) زوحم

 نيب قرفت' امبِإ ىعفاشلل تلق ةفلتخم تائيه ىلع امهنم عقت ةقفصلا نأو ءىث لادعألا نم ىري ال هنألو ضعب نود

 ىلع هانزجأ امنإ متلق نإف هزاجأ للعلا ىف هب ىدتقي ادحأ تماءام هلل همر ( قفا ةلالاف ) هوزاجأ سانلا نأل كلذ

 عب اذكه شيلو لاح لكب اهب ىنأي نأ هيلع نوكي ةفصب اهبحاص ىلع ةنومضم الإ زوحت ال تافصلا عويبف ةفصلا

 . ةفص عب الو نبيع عيال اذهف ءال : متلق نإف ؛ هلثم ةفصب ان ان نأ همئاب ىلع نوكيأ عيبل لا كله ول تبأزأ جمانربلا

 هية نك ها ررحو «نيئدلا»وأ « نيتفملا »نعفر رع هلعلو طقت نودب لصألاب اذكءنيسلا نم:هلوق )١(

 0 يب

 ادة تف يال يت

 0  رربسلواوبب"صط7 واب ١ ا



 هلا 14 هع

 شاع ابأ اديب نأ نآفس ن.دوسألا ىلوم دهر نب هللا كيك نع ,تالاك ا كا لف اخ 1

 ىهنف ءاضينلا لاقق ؟ لضفأ امهتيأ دعس هل لاقف تلسلاب ءاضيلا نع ضاقو ىنأ ا ا ل هريخأ

 ,ىلص هللا لوسر لاقف بطرلاب ردخلا هارخ لاش جسوا هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاقو كلذ نع

 دعس ىأر ثيدحلا اذه نق "90 كلذ نع ىهمنف معن اولاقف « ؟ سبي اذإ بطراا صقتيأ » عسو هيلع للا

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص. هللا لوسر ثيدحل قفاو» كلذف ةنسب اههبرك .ناك نإف <تلشلا: ءاضلا رك هنا

 0 لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نإف ةلضافتم اههرك ناك نإف كلذل ابهرك هللا.ءاش نإ هلعلو دَحا و
 ةنس ىلع ساي! وهو ٍلسو هيلع هللا ىلع ىنلا عم ةجح دحأ لوق ىف سيلو الضافتم ريعشلاب ربلا زاجأ دق

 ىف لضفلاب ساب الف ماعطلا :نم هفانصأو هؤامسأ'تفلتخا ام لك اذكهو ( لاق ) اضيأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةطنحو رمت سر )7 كاذكاو 0 وه فلتخال محا ردلاب رئاندلاك ةعاسل هف ريح الو كيد ادب ضعل ىلع هضعب

 هلك اذكه , ةنؤريشلا وأ 00 :.م هفاتصأ فلتحا اهو ندب ةرذو تلشت ريعش و ريعشل

 ع ولا اعإو « قثوأ هط 0 ءاضق طرمش ةئثام ناك نإو « لطاب وهف هللا باتك ىف سيل طرمث ند. ح 1

 ثيدحو ( قفانت لالاذ ) هشن ء نع ةرمع نع ديعس نب ىح نع كلام انربخأ هللا هنحر ( ىف[ ةلا] ) « قتعأ

 ةرمثيدح بسحأو (ع 0 رتشاو» هلوق ىف طلغ هسحأو ماشه تءدح نم تبثأ ةشئاع نع ةرمع نع ىحب

 للا لوسر ابماعأف زو كلذ نأ يرد ىغو ٍلسو هيلع ةقاب لط هللا لوس رمالرف 0 ٌكطرتشا تناك ةشناع نإ

 أ اهرمأ ىرأ الو 6 كيلر نش ايف ضال ان ءالولاف ايت ,تقتعأ نإ اهنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 اك ةطب نر طحبااف نك داس تحاك موق هيف بهذ دقو ء ذخأن اذهو ( قفا :االاو ) زوجي ال ام مل طرتشت'

 او لاق نيلاح ىف معن تلق ؟بتاكملا عب زوج ىأرلاو ثيدحلاب معلا لهأ ضعب لاقو ( ثا: .ةلالاث ) هللا ءاش نإ

 ىف دؤي مل اذإف لاق ءادألا ىلع ةباتكلا هل تا اعإ هنأل هئادأ نع زوعق بتاكملا موحم نم محن لح نأ تلق ؟ امه

 اذ ءىش ىلع اهدقع اذإ هنأل هعبب ىلوملل نأ ةباتكلا سفن
3 

 تلق ؟ هذه نياف لاق محم هل 0 هسفن نم زجعلاو عيبلاب بتاكملا ىضري نأ تلق ؟ ةيناثلا لالا امث اذه تماع

 دق لاق هديس ءاش نإ بتاكب لبق هلاحم دبعاا ناك هب تاب

 هنأل ىدأ ام دبعلل ىناثلا طرشلاو تلق لب لاق ؟ هفوي مل اذإ وهو امهدحأف هعبب ديسلا ىلإ ناطرش بتاكملا ف سيل وأ

 000 ) ةباتكلاب 1 ة هديس كال نم جورخلا امأ لاق ؟ هدرس كله نم ةباتكلاب جرخم مل

 ناكنم تيأرأ تلق ىلب.لاق ؟هدبع لعادسلللاو 10010 ديسلا كلم نم جرخب مل

 هل كارل بل لت« با فانه تركيا رض تلقا ندا لا سل

 ةطربق كرر اضرلا ىلع ههسو دسلا عمشسلا دق نللا تاك رس نذإب هافع نإف تلقاهل رحب مل هافغو لا
 اذإ زوجم ال ملف تلق ىلب لاق ؟ زاج هلام بم وأ هدبع بتاكملا قتعي نأ ىلع اعمتجا ولو تلق ىلب لاق ؟ ةباثكلا ىف

 ةشئاعل اهسفنب ةمواسم ابلهأ ىلإ ةريرب باهذهل تلقو ( قفا: لالا ) ؟ اهلطسي نأ ةباتكلا لاطيإ ىلع اعمتجا

 اضرو عابت ناب اهاضر ىلع لذي كلذ ةشئاعيلو.ةب اهعوجرو اهءالو اوطرتشا ناب ايلهأ باوح ةشئاعل ابعوجرو

 تلق نإف لاق هنع تلأس ام كيفكم ام اذه ىف ناك دق تلقف لجأ لاق اهبتاك نمت الإ ىرتشت ال اهنأل َكِلْذِب اهناك ىذا

 نإو ٠ زجعت مل اهنأ ىلع لدي اهئيدحف : تلق ء ال : لاق ؟ ازجعم ةباثكب ناعتسا نم ىرتفأ تلق« ترويع ابلغلف

 تلق كلذ لعل لاق ؟ اهاذر ريغب تلق ابعب اهلهأل لعلف لاقف ( قفا ةلالا ) اهديس اهزجعي يف تزجع تناك

 هحاه وعاب مهنأ كمهوت بهذي نأىغبنيف تلق معنلاق ؟ مهيلإو ابلهأل الوسرو اهسفنب ةمواسم تناك اذإ:ةيضار اهارتفأ



 تشخلاو كانلاو نآوبكلا نم لك لا ريغل عاتملا اهل ساقي نأ نم ىلوأ بورسملاو لوك ألاب ضاقت نأ

 هضعب .ىف ةدايزلا ىفابزال لوك ألا ريغل عاتم لصأو ابرلا هيف لوكأأم لصأ نيلصأ ءايش الل انلعجف كلذ ريغو

 عارذلاو  رئاتدلاب رتاندلا ىف لصألك ضعب هضعب ناك اذإ ثورشملاو لوك الا ىقا لضألاف ضعب ىلع

 ةلعب الإ فلتخم ال ريناندلاب مهاردلاو مهاردلاب ريئاندلاك ويف هريغ فئنصب فنص هنم ناك اذإو مهاردلاب

 |نكع6 هما ناي بطر هنم ءىثلا. نوك نأ كلذو لاحم مهاردلاو رينانذلا ىف نوكت ال, ةلعلا كلتو

 لإ للا ناو قرولاو تعذلا نيب 2 لقلكا لئاق“ لاق نات ( لاق ) ادبأ قرولا الو بهذلا لخدي ال

 زوي ال هنأو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ةنس نم هعم ةجحال ام هيف ةجحلا تلق ؟ لاخلا هذه ىف

 ساقي نأ زوحم الق ةضفلاو بهذلا ريغ ىف ةدوجوم ةبوطرلا تناك اذإف هل فلاخع ءىشب ائيش سيقت نأ

 عيرلا انربخأ ©0هللا ءاش نإ لبق هيف ةنسلا اندجواف لئاق لاق نإف هفلاغ ىذلا عضوملا ىف 'ءىثبا «ىش

 000 الا ني عرج ادع اذه © نياتيو فلتحت دقف « .هئلاثو ء رثك أ هناث نوكم دقف ؟ هلمح لوأبأ كل
 . هللا ءاش نإ ةيافك انيكح امفو « انيكح امت رثكأ هبويع نم نكمي ىذلاو ءكوقعملاو اًميلع شافلاو

 اهنم اهريغو ةباتكلا ىف صوصن هيفو ةباتكلا خسف لبق هاضر ريغ ةححص ةباتك بتاكملا 2 لاطنت .إ! ىف اهو

 نإف ء زجعي ىتح هبه الو هبتاكم عيسس نأ لجرل زوج ال ١ نا ههجر ( قناتتلالاف سير انامل دع

 قرشا ةلآأل اللطاب قتعلا ناك هارتشا .ىذلا هقتغأ ولو ء لطاب عيبلاف ءزجعلا راتخم وأ بتاكملا زجعي لبق هبهو وأ هعاب

 ١ ثدحم ىتح اخوسفم عيبلا ناك زجعلاب عيبلا دعب ىضر من . زجعلاب ا ا

 كلانا اضل سا

 نإو ُ ةىاثكتلا ىَدوَن لش ةنتاكم 1 هوعسف ىتاكم ءاش نإ لاق ولو 2 تتاكمال م اهنمو

 قىوعدت نأ تتش ذق ء لاق ىّح رجعت لق ملف هوعيش ى ٍتاكم ءاش نإ هتيصو ىف لاق اذإو 5 كلذ دعب لاقو » ا
.- 0 

 هعبب زوجال هنأل ةلطاب ةيصولاف « هب ضري مل نإو « عيب « هب تيضر دق : لاق نإف , زجعلاب كاضرب الإ عابتال لبق
 : هن ايككلا ىلع ناكام

 بتاكلا عيب هيدر ىف شي دلل قفالتخلا قو

 « اهنع هللا ىضر ةشئاغ نع هسأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ

 بح نإ : ةشئاغ امل تلاقق ٠ ىينبعأف ةققوأ ماع لك ىف قاوأ عست ىلع ىلهأ تبتاك ىنإ تلاقف ةريرب ىنتءاج تلاق

 اهلع اوبأق كلذ محل تلاقف « اهلهأ ىلإ ةريرب تبهذف تلعف ىل كؤالو نوكيو اهتددع ؟2.هل اهدعأ نأ كالهأ

 نوي نأ الإ اوبأف مهيلع كلذ تضرع ىلإ. ٠ تلاقق سلاج سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو اهلهأ دنع نم تءاجف
 . هللا لوسر لاقف « ةشئاع هتربخأف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا الأسف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمسف ممل ءالولا

 هك هللا ل هللا لوضر ماق مث ءةشئاع تاعفق «قتعأن ل ءالولا امإف ءالولا ممل ىطرتشاو اهذخ» سو هيلع هللا ىلص

 تناك ام ؟ هللا باتكى تسيل اطورش نوطرتشي لاجر لاب اف دعب امأ» لاق مث هلع ىنثأو هللا دمحف سانلا ىف لسو

 لحال ذإ خاسنلا ةدايز نم ةرابعلا هذه لعلو « خسنلا 0 1 ىعفاشلا انريخأ لاق عسب رلا انريخأ هلوق )١(

 1 . ىنحم ال اك انه امل

 7 ةدحاو ةدع اهدعأ نأ كلهأ بخأ نإ » دواد ىبأ ظفلو خسنلا ىف اذك « خا انوكيو اتددع : هلوق (؟)
 13 ل هلا ىلا . فاد
 .٠ هححضم هدذ ها « تلعف ىل كّوالو نوكدو كقةتعاو



 ا

 ىف انرظن 'واف « كفل آل ءاوس رشدي الو قبال !مو رحديو هن قب اما لكو لعأ للا اندتع تور كلاو كرك الا
 اندحوو ةياغ قبب اسباب هلك رمتلا اندحو رخدي الو قس الام نيبو هنيب انقرففا رخديو هنم قس ىذلا

 لاق نإف رخدي الو.قسال نبللا اندجوو ءاقبلا كلذ قبيال محللا اندحوو ءاقبلا كلذ قسال هلك ماعطلا

 قب الو قبب امف سيلو سيد هيف قضل اب جرتألا رشقو سبيت دق ةنوزوملا : ةبكافلا ةماع كلذكو ليق طقوي دق

 بوريشم الو لوك ٠١ ريغ ناك امو ملعأ هللاو دحاو فنص هلكف' ابورشمو الوك أم ناك اذإ هنيب قرفي ىنعم

 ةلوك ام دعت دقق :توقلا ىنعم ريغ تلكأا نإوأ ىهف 4 ايلك رورراإو ءاقثلاو 30ش سلا كا الو هكفتل

 ةيودالا م كس 0 3 ربغل هب جيمس ام هقراف ام ىلع اهسايق نم" لأ ثوقلا لو < ل ىلع اهساقو 0

 لك ائدجوو ( لاق ) لغأ هللا" ىنتملا اذنه ف الخد 0 اهتومقسو اهجالياو اهجليلهأ اهلك

 اكرلا 5 هعمجل اندحوو برمشلا وأ لك هب عاتملا نأ هعمجلا ا ورمثم وأ ال 1 0 دب ممل ام

 تناكف ماعط ماا 9 نم 0 هرقل اشف لب ةعفنما] برشتو 1 ةيودألا اند>وو ةعيتملا ب ارسدت كااو

 دا رأ نإ هنمضراهىن م اعإو 5 ىخذزأ هب ناك نيتاش رانيدلاب كلفر راندب ةاش كلع نأب ىضر نمو ( قئانثلالاف )ع

 هنمضي و ىرتشاا ىلع اكلم ءاش نإ عك هرقأ الب ةناثثا ىرتشملا هكلمو ةدحاو كلف دارأ اعإ هيأ لاملا كلاد

 ءبمجحم زوج ةدحاو ذَخَأ دقف نيتاش دخاف ناك ةاشا قرش نأ هيلع ناك اذإ لاق رايخ الب اعيمح هل امه لاق نمو

 رعأ ل ثيدحلا رهاظب نيلوقلا ه.شأ اذهو ؛ لك ىف هلام ىف هيلع ةنؤهال ةاش هرانيدب هل دادزاو هافوأف رانيدلا

 نإ نمو ©20ىرخألا ةاشلاو رانيد فصنب ةاشل كلام وه ةلأسملا هذه لثم ىف لوقي انفلاخم ىذلاو ( قفنئلالات )

 . رانيد فصنل نماض ىرتشملاو لوألا كلملاب ادبأ اهكسلع, نأ رمالل نوكي ال ىرتشمال ان ناك

 مجارتلا َّق نكلو عيبلا ةحص ىف اع رشو اسسح مي 2 استلا ىلع ةردقلا رابتعا باب

 صوصن هيفو

 ردا اذه نم ةرك عي كح إنا هر ها ”لالاث ) ةبك افلا عب تقو باب ىف اينم

 ؟كلذ ىف ةححلا ام لئاق لاق نإف « لاحب اهدعب ىأت ىلا ا 0 عابت أ مرضا

 ودبي تح رمثلا عيب ناي ىهمنو نين سلا عب نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ل انلازو

 نع « نايفس ان رب>أ لاق ىعف ا انريخأ لاق « عيبرلا | هر تأ .اذه ميج ىلوأ دعب قل مل ةرمأ عيب ناك« هحالص

 هلع هللا ىلد كل لوسر ىبن اذإف ( قنات *لالاؤ ) ةموا عد لحتلا 6 نع ريب زل نبا تيه لاق راح نع ورم

 00 طق ءىش هند 0 1 ام ع ناك هيلع قت دق ةهاعلا نأل ةرفص هف 3 م اديدش احاب رمثلاو لخشناا ب نع مو

 فكاو ةعدا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىهتق.« يؤر دق ام عانبال نأ ىلوأو « درقلا ىتناو لخدأ , زيرخ وأ ءاثق

 ل طف 5 قل 1 لد>و « ”قكرقو ءىش هنم بيطي لبق اذب نيح زبرخ وأ ءاثق عابب نأ مرحب

 برقأ دراشلا لمجاو « قبآلا دبعااو « ءامسلا ىف رئاطلا , عببلا اذه نم ررغلاب ىلوأ ادبأ عب نوكل'ال هنأ دحأ لع

 قلحب دقو « دعب قاحب ملاذهو « دحوب دقو « قاخا دق , ىث كلذ نالو؛ اذه نم فعضأ هيف ررغلا نوكي نأ نم

 ل ؟ لاك : نمىاب ةحاخلا هتاصأ نإ تار نأ نيتياغلا نيب امفو « ةلقاا ىف ةياغو « ةرثكلا ىف ةياغ نركف

 . هححصم هبتك . ةغللا بتك ىف اذك فرهلا وأ لدرخلا وه نامر نزوب ءافثلاو انوطقرزبلا وه شودسألا (1)

 . هححصم ةلكك رار نع امل ناك نإو» مالكلا هحو لعل و« خسنلا عيمج ىف أذك ال ناك نإ نمو : هلوق )0

 ن0



 تا

 011 11 0 و 1 ىرس !او عئابلا دنع امولعم عابب نأ نزولا نال انوزوم وأ اليكم

 0 افاواعما اكياو نيوز كفو نيلوك ام انوكي نأ ىف اعمتجاب الف للكل نم هتوافت دعبل ةطاحإلا ن

 ىف ليلحتلاو ميرحتلا جرخم ل حفلا بهذلا 1 لكم كلذأو ؛ 321954 ل [ كف احا و1 ىوم اهتانعم نك

 ءىث ىف فلاختم الو . فلتح ال دحاو حلملاو هب الإ هل حالصال هنآل هف ىونااو رمتلاو ريعشلاو ربلاو ةضفلاو بهذلا

 نيب فلاخت مل اهكح هنكحو اهانعم ىف وه امج اهلع اسايق ناكام لكو هريغ لوك أملا نم ةنسلا تصن ام ماكحأ نم

 كلذك و نوزولاو ليكم او بورسشملاو لوك ألان :.ه اهنكح هل انكح اهانعمف وه امم اب ماع اسايق ناكام لكو اه.اكحأ

 نر الد د راو تكل اير ور انآل « اددع عب « بورشمو و ليكم لك معأ هاو اندنع اهانمم ىف

 اذإ ودبلا لهأ اند>وو اناّرح عابب اعِإ محالا ةماع اندحوو « افاز> لالس ىف عاب اعإ ةكع بطرلا ةماع اندجوو

 الو مثريغدنع نزوي دقو « هريغو دب زلاو لسعلاو نمسلا نوعيابتي كلذكو .انازج الإ هوعبابتي مل انبل وأ ال اوعيابت

 0 8 ليكلا ئعم وف 61 وأ انا 0 امو ار هعاب 0 0 ف 0 لاو نزولا ن هه 6

 « هدقف هق ىدعت ىذلا لاملا لثد هيلعو ؛ هلع ناعقنلاو هل حا رااو دقنلاب دعتم وف لاما دقن 2 ةيساأل لاك

 عفادلا نم هذخأ بحأ نإ ريخم لاملا بحاصف لاملا فلت نإف هذخأي نأ عئابلا دي ىف هدجو نإ لالا بخاصاو

 ىطعأ نمو ( قفا ةلللاف ) (تاراجإلا ف اهنهو) : عئابلاوهو هدي ىف فلت ىذلانه هذخأ بحأ نإو ضراقاوهو

 ىلع اضارق ةعلسلا نوكن نأ بحأ نإ رابخلابلاملا بحادف اهارتشاف اهنيعب اهمرتشي ةعاسنع هاهنو اضارق الا: الجر

 اهنرعب ةعاس ىرتشي, نأ هرمأ اذإ هنأ رخآ لوق هلو ( عدرلا لاق ) هلا» سأر ضراقملا نمض ءاش نإو اهبطرش

 ءارسشلاف نيعلا ريغب ءارمثلا دمع ناك نإو 6 لطاب ءارسثلاف اهنيعب نيعلاب ءارمدلا دمع ناك نإف « اهريغ ىرتشاف ىدعتف

 ىف لاملا راص لالا نيع ربغب ىرتشا امل هنأل لامال نماض وهو هيلع ناصقلاو حبرااو نمثلا ىرتشملا مزاو مل دق

 لجر ىطعءأ نإو ) قناخ لالا ) كاملا 8 لاملا نماض وهو هياع ةراسخلاو حمرا هل رادو ىرتشلا ةمذ

 نيتاش ىرتشاف ةاش هل ىرتشي نأ هرمأ وأ « ءاطعأ ام هريغو ءىبدلا كلذ هل ىرتشاف هنعب اعيش هل ىرتشي ائيش الجر

 دَحأوأ هرمأريغ هل دادزا امو هب رمأام ذأ ىف راخلاب لاا بحاص نأ امهدحأ ؛ نالوق امفف نيدبع ىرتشاف ادبعوأ

 اكل 111 قتل ىرتشا ىتلا ةدانزلا:نوكن تو نمثلا نم قبب اي ىرتشملا ىلع عوجرلاو نمثا نه هتصحم هب هرمأ ام

 لشفأا ناك هلا٠ ىفو عاب هلابو هلك كلذ كلل هلاع هنأل لاملا بر ىلإ كلذ ىف راخلاف عابو ءىثلا كلذب ىرتشا نإ

 هبهو ءاش نإو هكسمأ ءاش نإف هل وهف اعيش هعم دادزاو هارتشات رانيدب ائيش هل ىرتشي نأ ىضر دق هنأ رخآلا لوقلاو

 هلام ىف هيلع ةنؤم ال ءىث ةدايزو ىضر ىذلاب هاج دق هنأل هريغ هعم هداز نه دعت, ملف رانيدب اًئيش ىضر نم نأل

 ةئيرع نب نارفس نإف سدح امأ مهل انلق ؟متدمتعا اهياعىتلا ثيداحألا افىعفاشلل لئاق لاقو « ىعئاشلالوق ىنعهوهو

 هاطعأ سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ دعجلا ىنأ نب ةورع نع نود ىملا عمس هنأ ةدقرغ نإ بيبش نع انربخأ

 هللاىلص هللا لوسر هل اعدف رانيدو ةاشب هاتأو رانيدب امهادحإ عابف 0 هل ئزتشاف ةيحضأوأ ةاشاهب هل ئرتشت اراك

 هنإف هل ىرتشا ٠١ عيمج هل لاق نف ( ىفإ_كالا ) هيف حبر ابارت ىرتشا ول ناكف ةكربلاب هعب ىف ٍلسو هيلع

 ملسو هلع للا ىلد هللا لوسرل 1 آدايدزا كلذ نه ةورع لءعف ام ناك امي إ لاق , هل كولم داردزا وف ىرتشا هلاع

 انا نا ير لوسر ىضر ىف ةلاعدو هلاع ةورع كلله ام كمل: نأو هنمشي ال نأ راةخاو هداندزاو هرظنب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا
 ا

 هس اعم نيه>ولا َق ايكلع مو اهلبقي و اهنع هاهم ةصعم ناكولو صاع ريغ انس كلذب ةورع ىأرو ةعبب

 ل



 ع ١ 5

 بهذا اوعيبتال») لاقإسو هيلع للا ىلص هللا لوسر نأ ت.ءاصلا نب ةدابع نعٌرَخآ لجرو راسي نب م« نع ٍتوأ نع

 نكلو دب ادب نيعب نبع ءاوسب ءاوسالإ حلملاب حلملا الو ريعشلاب ريعشلا الو ربلاب ربلا الو قرولاب قرولا الو 0

 « متتش فيك ديب ادب رمتلاب حلملاو حلملاب رمتلاو ربلاب ريعشلاو ريعشلاب ربااو بهذلاب قرولاو قرولاب بهذلا اوعبد

 ةاوء وهو ذخأت اذهبو هللا همحر ( قفا غال" ) حملا وأ رمتا امهدحأ صقنو لاق
 0 0 دعنا 0 4 لأ نأ تلاد 1 ةعسلا ف نييه>و نم أد رلا انلقو ةعلسلا قف لإ نارا نأ: ىور 0 لوق نك
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 ى ا ( لاق ) دقنلا ها ءداو لكألا عم نوكي دقو 2 لد >الا ةد دايزب ىلا ق نوكتتو:نزولاو نكشف كاك زلاب

 ريعشلاو ةطتخلاو قرول ولاو بهدلا ءدس ادب ضع ىلع هحع ىف ل اضفلا ٍلَسَو هيلع هللا قص هللا لوضو عرش ىدلاو 0

 01 ىف اميلع ساقن الو ءئىث لك ناعأ اع الروم لكل 5 ( لاق ) حاملاو رمتناو

 اندجوق ( لاق ) لوك 1 لكم نم ماءطلا نم امهعم مر حتلاف هللا همحر ( قنات الا ) هريغ ن لو ماعطلا

 اياوزنعم ناك اذإ كلذكو اعم .نالوك ًام-امهأل هانعم ق'اتورؤم' ناك اذإ لوك أناف الكم ني ا

 صوصن هيفو « مجارتلا ىف سيلو ىلوضفلا عيب باب -
 اهنأرعي ىرتشلاو لجرنم ابعابف ةيراجلالجرلانم لجرلا يصغاذإو هللا همحر ( قفا غلالاو ) بصغلا ف اهنم

 دحأل نوكي الف امرحم ناك عيبلا لصأ 7 لع نم اء لا نكي مل عيبلا ةزاجإ دارأد بوصخملا ءاج مث ةب وصمم

 هسفنل طرششو هل ةيراج عاب ًاءرما نأول تيأرأ لئاقلاق نإف « مارح ريغوه لالح عب ديدحم هل نوكيو مرحللا ةزاجإ

 نإف ىلب ليق ؟ عئابلا نود هل رابخلا نأ ©20ىرتشملا ملت هءاضمإ راتخحم نأ هل نوكيو عيبا زوجي ناك امأ راخلا اهف

 الو هلل صاغ ريغ ىرتشملا ناكو هطرش ىلع رابخلا هل ناكو الالح اعبب ايكئلام امغاب هذه لق. ؟ امهنس قرقلا اق لآَق

 سام الق هل لحال ام رتشم اذهو هل 0 اف عئاب اذه « هلل ناصاع ةب وصغم اهنأ رعي وهو ىرتشملاو صصاغلاو « عئابلا

 هّسقنل رافعا .ىرتشملا طرش ول هتيراج ةيزاجلا بر نم ئرتشملا لخرلا نأ ئار الآ < هدض هنأل لواللا لع ال

 ال لاق نإف ؟ اهدر وأ اهذَحأ ىف رابخلا ةبوصغملا ةيراجلا ىرتشمال نوكيفأ هطرش اذإ عئابلل نوكي اك رابخلا هل ناك

 لبق  ةيراخلا كللمم ال رابخلا هل طرش دق ىدذلا نأ لبق نم ال لاق نإ ؟ هسفنا رابخلا تصاغلا ىلع طرش ولو لق

 فيكتف ءىش لك ىف نافلتخم امهنأ ىرت الفأ هل لبق معن لاق نإف « زاج راخلا هل طرش ول ابكلمي ىذلا نكللو

 انريجأ «نيقارعلا فالتخا اهبقعيىتلا ضارقللارخآآ ةعاضبلا (ةلأسم اهنمو )دم ؟رخآلا ىلع ءىششلكىف نيفلتخلا دخأ ساق

 تكله نإف ًائيش اهب ىرتشاف ىدعتو ةعاضبب لجرلا عملجرلا عضتبا اذإو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملسنب عرأا

 ةعلسا!هدن ىف دجو نإف « هكرت ءاش» نأ الإ هلك لاملا بحاصل حبرلاف حبر نإو نماض وبف اهنف عضو نإو نماضوبف

 لبق ةءلسلا كلت تكله نإف « هلاع تكلم ىتلا ةعلسلاوأ هلام سأر ذخأ. نأ ىف راخلاب مق هلا .اهارتشا ىلا

 لوقلاو ابكلعال نأ هرايتخال اهكلعال بق ابكلع .نأ رت مل هنأ لبق نم لاملا سأر الإ هل نمضي. + اهذخأ رات

 تحوىرتشانإو ء دودر» عيببااو لطاب ءارسثلاف هيف حب رف هنيعب لاملاب ائيش ىرتشافىدعت اذإ هنأ هلوق دحأ وهو قىاثلا

 هجولاو خاسنلا نم بفيرحت هلعاو . بصغلا باب ىفو « انه لصألاب اذك عئابلا نوال نا هلوق )١(

 . هححصم ها حضاو وه ا «( قرتشملا نودادل رايخلا ناب (



)0 
 ماعطلاب ماعطلا باب - ايرلا باب

 ا ناثدحلا نب سوأ نب كلام نع باه نبا نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 « هدب, ىف القي بهذلا ذخأو ىنم فرطصا قح انضوارتف هللا دسع نب ةحلط ىناعدف لاق رانيد ةئاع اثرصح سمح هنأ

 هللا ىضر .باطخلا نب رمعو هيلع هتأرق ام دعب تككشاانأ ( قا: ةلالاث ) ىزاخ وأ ىتزاخ ىنأت ىح لاق مث

 ابر قرولاب بهذلا » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق مث هنم ذخأت ىتح هقرافت ال هللاو ال رمع لاقف عمسي هنع

 « ءاهو ءاه الإ ء ابر ريعشلاب ريعشلاو ءاهو ءاه الإ ابر رمتلاب رمتااو ءاهو ءاه الإ اير ربلاب ربااو ؛ ءاهو ءاه الإ

 كر تاطخلا نييرمع نع ناثدحلا نب سوأ نب كلام. نع ىرعزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشاا انريخأ

 رمتلاو ءاهو ءاه الإ ابر ربلاب ربلاو ءاهو ءاه الإ اير قرولاب بهذلا » لاق ٍلسو هيلع هللا لص نا لوسر نأ هع هللا

 ثتاهولا دبع انريخألاقىعفاشلا انريخأ لات عبرلا انربخأ «ءاهو ءاه الإ ابر ريعشلاب ريعشااو ءاهو ءاه الإ ابر رمتلاب
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 لا ربمو بلكلا نع ن رع ىهع مسو هلع هللا مح

 . بلكلا نم“ نع لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهنب ىراوشلا

 هلع هللا ىلص ىنلا ىهنل ابعدي نأ هل يجن الو ىراوضلا بالكلا ذختي نأ لجرلل زين نحنف ( قئانتلالاف )

 نك امل نوكي نأ لحم مل ٍدسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأل اعابتا هيف اهذاختا لعج ىت'ا لالا ىف اهنع“ انمرح اذإو : لسو

 هلأ لوسر ثيذح فالخ اذه ىعفاشلا لاقف « هنمت هل مرغ ايلك لجرل لجر لتق ول لوقن انإف ىعفاشال تلقف « لاحم

 هسفن اهيف ©20لوش ىتلا لاخلا ىق هنمث هومزغي نأ زوحب فيكو مملوق لصأ فالخو هيلع سايقلاو سو هيلع هللا ىل

 هضق ء لتق اذإ هنأ معز نه نيتفملا نه نإف لئاق لاق نإف اهمف هب عفتني نأ لح ىتلا لاحلا ىفرانمن هل واتم ا

 ةعلس بلكلا نأ نومعزبو هنمت نع ىبعل ؟ىف ىذلا ثيدحلا ن رودروو ايح ةعس نوزيجم كئلو 0 رثأ هف ىوراو هنت

 «لغأل هنأ نأ انمعز ول نولوقيو امهف ةعقنملل امهجل لكؤي مل نإو لغبلاو راما نمت لحم اك هن لع : علسلا نه

 خلسي نأ هل ناك تتام ول لجرل ةيشام نأ نومعزبف ةريثك اذهل اهابشأ ٍنولوة.و هلتق نم ىلع ءىش ال هنأ انمعز'

 ىح اهني لحم ال هنأل' اعيش اهبحاصل نمضي مل غابدلا لبق لجر اهكلهتسا ولو اهعيب: ل

 اهم لح الخ تراص اذإف الخ ايلعجبف اهدسفي نأب الإ هل لع ال هل بهوت وأ رخل ثر مساا ىف نولوقيو غب

 مرح اهلصأ اهنأل لاخلا كلت ىف اهنمأ نمضي مل الخ ريصتام ل رمال برا ل سل
 هللا لوسر نأ نم متنأو نحن هانين ىذلا ثيدحلا فالح نيجوجحم اوراص اعإو نولوقيام نولقعي مهنأل ال> رصت ملو

 > تغرد اذإف ايغبدف اهدولح

 بلكلل نولعجت الف هنوتبثتق هوعبتت مل يسنأب نوجوجح من :أو هنوتش ال مثو بلكلا نع نع ىبن ملسو هيلع هللا ىلص

 تبعذ دق هنأل لتق اذإ ان هل لعجأ ال ل ائاق يل لاق ول متيأر وأ« اتم ناك '[ذإ اع هق نولعحتو اح ناك اذ[
 ناكو كل: هل ناك ام لاق. نأ الإ هلع ةجحلا له ذختي نأ الالح ناكو هيف ةعفتملا تناك ام اح عابي نأ زريجأو هتعفنم 11

 3-0 ” ع رخالا فارع هلز ل نيلاحلا ىدحإ ىف نم هل نكي ملامو نمتهف ناك هتايح ىف نمك هل

 ةقلعتملا هدعب محارتلاو ماعطلاب ماعطلا باب هبقع ىلأو هتخسن ىف ىملللا جارسلا «ابرلا باب » ظفل انهمجر )١1(

 هححصم هبتك. ٍلعيلف «عوبطملا اذه اننوح هتحسأ بتر ىلعو ضوملا اذه نع ةرخؤم خسنلارئاس ىف ىعو تايوب رلاب

 : ةعجسم هتك . رر>و « هوحم وأ « ترغب ) نع فرح هلعلو طفت نودب لصألاب مسر اذك لوس : هلوق (؟)

 دج ذي 4
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 مرحع اهداحملا لصأ نكلو لاغلاو رجلا داما دحأ لكلا ل 15 ند لكل تلح دات اعدل لصأ ناك ول

 ,ضعب نود ضعبل حابب ام مرحلا نه دجأو دحأ ىلع رظ# لالحلا دجأ مل فأل يشاع حالصإل كا الإ

 لعب هلع نيم رخ ان وكت نأ داغ ةرورذلا,قزاغ اذإف هدو رخل ىذا نكاح مدلاو ةتيملا تلق ؟ اذام لثءو .( كاقي)

 اعإ ةزابطلا لضأنأل بارلاب ةرابطلا هيلع مرح هدجو اذإف ءام دحب ل نار فسلا ف ةحابم ٍبازتلاب ةرابطلاو اهعز

 دل كلكفلا اننا لحر قران !+!.كالذلو :ضرالا وأ هلو نا هءالاب ةرورشلا ىف الإ هفلاخ اع ةمرو ءءاملاب ىه

 اهنأ نم كل تفصو امل تلق ؟ اهذاخما ل+ ىذلا نيملا ىف 53 !+ ال مذ لاق اهذاخما هيلع مرح ةيشالا وأ عزا وأ

 لاق هل حيبأ نم صاخ هلال>إ نإف ةعفنم وأ ةرورضب هنالا> باق نإو لعألا'ىف مرحل نك الف لعألا ىلع ةعوجرم

 هل لخاتأ كله معن لاق ابلك 1 ىل لأ رش ايلإ لتكن تان ند 5 ةياد ثمار تاق ؛تقطو اهني

 تلق نإو اهعي ةبادلا كلام ىلع تمرح دقف تلق هل كلذ سيل تلق نإ لاق ؟| ا! ب طع قس نإ مهضعبل وأ مهنم اب عيب

 ءالؤهل حبأ ىذلا نيحلا ىف لجر اهةرحأ ولو تاق ابيب لم ال لوفأف لاق معن تلق مرحلا مب تالحأ دقق تلق معن

 كلدي نأ ىغبنا كل تفدو ام الإ باكلا نمي نع ىبنلا ىلع كلدب مل ولف تلق « ال لاق ان مرغي ل )هن ابلكأ

 حلمب اهدسفت نأ كل ل>و اهذاخما كياع مرح رمح كل ناكول هنأ تمعز معن تلق ؟ هلوفأ اذه ريغ ىندجوتفأ لاق

 اع اق هلع نك مل الخ ريصت نأ لبق اهدسغأ دقو اهقارهأ ول الجر نأ تمعزو الخ اهريصي ام كلذ ريغو ءامو

 اذإو اهدلج سبحو اهخلس كللح تتوم ول كتيش ام نأ تمعزو هريغ انيع ريصتف مرحلا نع دعب لحن مل اهنأل ءىش

 كاك اذإ لوقأ ىكحاو اذه لوقأ ال ىنإ لاق ؟ةمق اف هلعنكي مل اهغبدت نأ لبق لجر ابقرح ولو اع لا

 دلك معن لاق ؟ 2 لكلا الالخ اذ ع 85 امل تلق ةتمق رح نم لو نع امل ناك ةغوب ده تراضو الخ

 تلق مزلأ اهمف انل ةتبملاو هبشأ ةتمملاب بالكلاو ةعفملا باط وأ ةرورضلاب الإ ءال لاق ؟دحأ لكل الالح بالكلا ريصتفأ

 لجأ لاق انت. امل نيحلا كلذ ىف لمحت ال تنأف ٠ دواملاو رخلا .سح هيف كل لحم ىذلا نيحلا ىف كمزاي اذهو

 نع نع ىهمن مسو هلع هللا ىلص ىنلا نآل عرزا الو ديصلا باكل نء ال لاق,الئاق نأ ىح م (قنانتلالاف )

 نك ا ( قئانثلالاف ) هلام هلع دسنأ هنأل هنع مرغ ابلك رخآل ناسنإ لق نإو لاق مح

 هلوق,تيكح ١ نم ىلع ةجح .تفطو ١ لكو ايحب هن لثم'وأ .لطس ,نأ ىلوأ لتق اذإ همم نك ءرخ هع 1 | 00

 ىلص ىنلا حابأ ىتلا لاحلا ىف اهم لحب ل اذإ هنأ نم هلوق نم ةجح ةدايز هلعو لوقلا اذه لاق نه ىلع ةجحو

 لجر بلك لجر ىصخأ اذإف : لئاق ىللاقف لاق الال> اهم نوكي ال نأ ىرحأ تلتق اذإ ناك اهذاخما ملسو هيلع أ

 مرغ هيف هيلع نكي ملو ىلوأ لتقلا نو د ام بيصأ امف ناك ةميق هلق نم ىلع نك هلا نكمل :! تلق ؟ هعدج وأ

 . ©0داغ اذإ تدؤيو هنع ىهنو

 .هححصم هبتك. رظناو ماهفتسالاب (مرغيأ» هجولاو خاسنلا نم فير هلعاو خسنلا ف اذك اهنمأ مرغي مل:هلوق 00(

 ىعئاشلاو كلام فالتخا ىفو (؟)

 تلكلا نك باب

 ؟ كلذ ةجحلا اهو : تلقت « مرغ هلع سبل لاقف ؟لجرلل بلكلا لقي لجرلا نع هللا 4 رىعئاشلا تاس

 حىنلانأ ىزاصنألا دوعسم ىبأ ن ع ماشه ع نبا.ثرخلا,ني'نءم>رلا دنع مرد ركس ىلا نع بابش 2 | نع كلام ان ريخأ



 2 لاما < 5 اك

4 0 

- ١> 

 0 مح هتمقل اماعد هلق اماعد ةنم ناكامو 6 هق هدو ىذلا عع ُك هتمف هلعق هربغ هلتدف ركل نمو سانلا ىديأ

 رم لا لثمو ةماعلا حراوجلانم اه ريغو رقدااو نيهاشلاو ىزابااو ديصلا ملعب دهفلا لثم كلذو اماعم دبع ةموق نر

 ناعاسو نالكؤف كلعتاو عبضاا ا. (لاق) هَ لكؤي ل نإو ايح ةعفنم هيف امث اهريغو لغبلاو ئنألا راو

 كاطخلا نامألا انومأم امهيبف فلس ىذلا نيآا ىف اهبعاطقنا نك نإ فلساا امهمف زوي تفصو الل نافلاخم امهو

 امهريغ كولملا شحولا نه هرتغو ىظلا ع مري 2 مرغ رطل ل اهو ياك هو (سانلا دنع

 لكؤيال ىذلا ريطلا نه ديصيال امو ةئاغبلاو ةمحرلاو ةأدلا لثد ش->و نه هيف ةعننم الام لكو ( قفا: الاف )

 22 الو نيد. هعبءالو ءؤارش زوال نأ ملعأ ىلاعت لاو ىرأف اذه هشأ امو سانخلاو اطقلاو ءاكحالا لثدو هج

 ةقفشنلا نماال ةنأل ناغزولاو ناذّرطاو آغا كلذكو ةحق هل لجر هلتتف:هدنع لجر هسدح ول دحأ ىلع نوك الو

 نع لجو زع هللا ىهن دقو لطالاب لاملا 0 نأ هيشأ اذه ىرشا اذإف اتيم الو احوب1هالوا>هنف

 اعقوم عقت ةعفنا هتايح ىف هب اعتمتسم وأ ل1 0 اوعفتا ام عب نيدسملل .زمجأ ام هنآل لطابلاب لاملا لكأ

 ناك« ةعفنل كلمت نيعب تسيل اهنأل مت اذإ ةعفنم وهو لدفا بارض عب نع ىهن اذإو اعقو» عفت اذه ىف ةعفنم الو

 11 لاق هللاو ىدنع هنع' نع ىرْني نأ كو لاحم هذ ةعفنم الام

 نأ رولر تلي هع هلتق نه ىلع لعجو هءارشو بلكلا نم زاجأف سانلا ضعب انفلاخف ( ىف[ةغلالات )

 الك هيا كومو ردا ن1 روع 51 دز ا الع هل لع وتاكل نع مرح ملسو هيلع هللا ىل اد هنلإ كوست نك

 ه٠رغر 1٠١ لتقب مسو هياع هللا ىلد هنلا/لرسؤو 1 "0 اهاتاق اهدرغب نام او بالكلا 'لتقب سو هيلع هللا

 مثأع رمأي ال لسو هيلع هللا ىلد هللا لرسرو ملسمل الام نوكي ام كالهتسا هنأل هلتق نم مثأ هلتاق ههرغام لكو هلتاق

 انياحصأ ضعب ىنرخأ لاق ربا ا هل تلق اسا.ةو اري هع ورخ تلكلا نأ انذنأ اع انإف ( لئاق لاقو)

 3110 لاك ء ازتسيا نيرستع هلتق كلك نعالجر ءرغا ناع) نأ نأ ىنأ نار نعاوشإت مخ

 1 نابع نعاذنه تثول ترارأ هل تاقن ( لاق ) كلذ فف> ال نمت هلا> ناك « ةحق الوتقم هيف لهج

 هتالخ ناّمع نع تراثلاو مل-و هاع هللا ىلح هللا لوسر نع تراث ءىث ىلع كدجاحت>١ ىف اًئيش عماصت ل

 ' 11 لب رماإ وهو .بطخ نافع. نب نامع تعم لات نئسملا "نع سنوي نع ةسقثلا, انريخأ تلق 0 لاق

 هلعقا د هللا لودر نأ ىلع اساق هانذ>أف لاق ؟ هتميق هل: نم مرغي ام لتقب رمأي فيكف ( ىقفانتلالاف )
 نوكي نأ ف صخر اماف هنع هني لو هيف لاقف بالكلا دص هل 0 نع ةشاملا الو عرزا بحاص هني مل سو

 ىلد هللا لوسر حابأ أذإف هل تلف ( لاق ) هلتق نه ىلع هتميق تناك هن لح الو هنت لح راملاك اكولمم ببكلا

 ملس» لكبو كبو انب ىلوأ امهمأن هنع مرحو ديصلا بحاص هنع هني ملو ةيشاملاو ل بحاصل هذامتا سو هيلع هلل

 نا اهذاخعا حبت هبتو التقي رمأ 5 اهذاخما هل 6-9 ل ن٠ ىلع بالكلا لتقتو هنع مرح ام مرحتف نيل وة ىف هعبتي 3

 يدا اللتان مات هللا ءاشزإ قل الوقأ تلد لوقت اقلاق ؟داضت اف ثيداحألا نأ,عزتوأ هنع هلا و هل هحابأ

 تزحأ ام كلع زاج ضعل اهضعب حرط نه تلق ام زاج ولو ابلك تبث نأ تلمتحا اذإ تءاج اك تءاجام ىلع

 تح اهلتقأو اهذاختا دحأل لحأ ال اهدا ن.. اهب ملأ. ناك اذإ تلق ثيذاحألا فرعن ال لئاق لوقيف لاق كسفل

 هريغ اهنف زوجي ال لب تاق ؟ امل نم الو ذختم اهذختي نأ كدنع زوجرفأ لاق هنم باوصلاب ىلوأ نوكي ال مث اهتدجو



 لوك أملا ريغ ناويحلا نم اهريغو بالكلا عيب باب

 نب نمحرلا دبع نب ركب ىفأ نع بابش نبإ نع سنأ نب كلام انربخأ ( ىف .ةلالاف ) لاق عيرلا انريخأ

 ل 0-00 اكلا 0 نع ىهمن مل سو هلع هلأ ىلص هللا لوسر نأ ىراضألا دوعدسد» ىنأ نع ماشه نب ثرحلا

 لاق عيرلا انربخأ . ىراوضلا ريغو ىراوضلا بالمكلا عب هركأ كلذلف كلام لاق (لاق) نهاكلا ناولحو

 بلك الإ الك ىتتقا نم» لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ لاقىعفاشلا انريخأ

 نب ديزي نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ « ناطاربق موي لك هلمع نم صقن ايراض وأ ةشام

 هلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم هءوش نم لخراوعو ريهز فأن انس سةنأ رشا 07 نأ ةفيصخ

 تعمس تنأ اولاق « طاربق موي لك هلمعن ٠ صقن ابلك ىتقا نم» لوقي سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر تعمس لوقي ٍلسو

 انرعخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ . دجسملا اذه برو ىِإ : لاق ؟ ٍمسو هيلع هللاىلص هللا لوسر نم اذه

 لوقن اذهبو ( قثا* لالا ) بالكلا .لتقب رمأ لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام
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 نأ هل لحي ملالإو ةشام وأ ثرح وأ دص بحاص الإ هذختي نأ لحن مل هنمت لحم مل اذإو لاحم نمت بلكلل ل آل

 ىرتشي نع ةاملا ىف هل نوك نأ لحم ناك اذإ كلع امم لتق امف نمشثا نوكي اعإ نمت ذخأ هلتق نإ هل نكي لو هذختي

 هللا لوسر نع هف ءاج ال هانعم ىف ن داك ام وأ ةيشام وأ عرز وأ ديص بحاصل الإ هؤانتقا لحم الو (لاق ) عايو هب

 نامأ امل نوكي نأ تحلص ول اهنأ ىلع لدي بالكلا لتقب مسو هيلع هللا لص هللا لوسر رمأو سو هيلع هللا ىلص

 هنأل امف لسلا ل الو (لاق ) اهتينق هل ل نم ىلإ ريضتل اهناعأ ذخأنف ابعد اهكلامل ناكلو ابلتق زاخ ان لات

 لحم الو نامتألا نم نمت وهف توم وأ ةايح ىف هتميقب وأ ارخؤم وأ الجعم لاحم هيف كلم ءىث ىف ذخأ امو عن

 ىلا رهمو نهاكل ناوك لك هع ل ولو هلع نع مسو هيلع هللا ىلص ىننلا ىهم نم انفصو الل نع بلكلإ

 « ناطا ,ى هلمع نم مون لك ةيشام وأ عدزوأ ديص كلكالإ ابلك ىنتقا نم»4 اإسو هلع هللا ىلص ىنا ١: لاق دقو (لاق)

 ههرحو اس>ر هامف ريزحلا لحو نزع هللا تصن دقو ) لاق ) )»ع ةرود الو للك هف اتيب قولا ١ لحدت:ال لاقو

 كلع ام هنت لح الامو ةميق هبف نكي ل ناسنإ هلتق ولو لاحم ةمبق الو رخؤم الو لم نيد نأ لح الف

 ريزتحااو بلكلا ريغ سانا ن٠ عب هتايح ىف ةعفنم هيف ناك امو ( لاق ) نامألا نم نم ةميقلا نآل هتمنق لحن ال

 نء.عطقنبال ناك اذإ سأب هيف فلسلاب نكي مل هعابتباب سأب ١ ال ناك امو هعايتباب سأب الف هلك لحم مل نإو

 اندنع كلذل سيل لوقن انإف هل تلقف «رايخلا عبي الإ اقرفتي ملاة هبحاصىلع رابخلاب امهنم دحاو لك ناعيابتملا» لاق ح

 نم رذعاا متسمتلا ؟سحأ قكل ولو ات لإ حاتحمال نيب ثيدحلاىعفاشلا لاقف « هيف هب لومعم رمأ الو فورعم دح

 فرطصا نيح سوأ نبأ كلامل لاق رمع نأ متمعزدقف هيلع نه يف ءئشىأو ثيدحلا هجو تكلا جورخلا

 هقرافت ال هللاوال لاقف ةباغلا نم ىزاخ وأ ىتزاخ ىنأت ىح ىنرظنأ ةحلط لاقف « رانيد ةئامت هللا دبع نب ةحلط نم

 ام رابخلاب ناعيابتملا » لاق هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اوماعت ل فيكف نادبألا قارف قارفلا .نأ مت زف هنم ضبقت تح

 نم هعمس ىذلارمع نباف « هذعب هب ل نر نأءاندرأ ء اندرأ اذه سيل ممل نإف ؟ نادبألا قارف قارفلا نأ «اقرفت

 ةنيبع نب نايفس ( انربأ ) عجر مث اليلق ىف قراف هل بحب نأ هبجعي ءىتلا عاتبا اذإ ناك دسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 . اعيمج رمع نباو سو و هلع هللا ىلص ىنبا ميلاخ دقو رمش نبا نعي عيا نع هلا نع
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 اذه ناكولو : ىلاعت هللا همحر ( ىتفاخ لالا ) ؟ ةتباث ابلك هعم ثيداحأ هدشيو هسقنب تبثيام هب لازي فيكف

 لكف نمتلا ىف افلتخاو عيابتلا ىلع اقداصت نإ ناعيابتم نيذه نأ لبق نم ائيش اهنم فلاخم نكي مل اتباث ثيدحلا

 الإ رابخلا لعجم ملو هلصأ ضقنت ةفلتخم عبيلا هب دقعي امت امهاوعد نوكت نأ الإ عيبا ذفني نأ راتخم امبنم دخاو

 دحاو نم: ءاعدا الو نع ىف فالتخا ريغ نم اعم امل رابخلا ل ادح راخلاب عيبلا ثيدحو عدب رادخأب نأ ىف عاتبمل

 نإو هالعف اءاش نإ امهملإو اعم امل لعج ءىشب عيبلا ضقن ديدحم دارأ اععإ همني الو عيبلا لصأ دسفي ءىشإ اميدم

 هلا زج مل امهماقم نم اقرفتي مل نيذللا نيعبابتلا ىلع ثيدحلا نأ ىلإ لجر طلغ ولو ( قنا: ثلالاف ) هاكرت اءاشا

 بجو ول لبق ؟ ةقفصلا دعب قرفتلا وأ ةقفصلاب مزاللا عيبلا ىف ىنغي ام لاق نإف امهماقه نم امبقرفت دعب امل رابخلا

 اا دل (نرفلاو ةقفصلا عك ةقفضلا دش ةراتح ىحمو هيب الإحلال هنكلاو قرقتلا نع ىدتسا ةقفصلاب

 رهظ اذإ نامز دعبو قرفتلا لبقو ضبقلا دعب رابخلا هل نوكي اك رابخلا ىرتشملل نوكيف نمثلا ىف نافلتخيف

 بيع ىلع ُنَبظ اذإ راخلا هل نوكي نأ رحم ل نمثلا ىف افلتخا اذإ راخلا هل نوكي امتإ لوقن نأ زاج ولو بيع ىلع

 ناجرخم لمحم امل دجَو نإو هلثم ّنْخَأ فورحل دحاو فرح ىف اثيدح هبشأ ثيدح لك حرطي نأ زاجو
 ملسو هيلع هللا ىلح هللا لوسر ىبن اوناق مهنإف اذه نم زوجم نأ ىلوأ وهام نيبقرشلا ضعبل هيلع زاجف هيف ع

 ًانارعلا انمرحق رمتلاب ٍبظرلا نعو اهسنج نم ليكلاب فازجلا ىمو ةنبازملا نعو لثم الثم الإ رمتلاب رمتلا نع

 لالا انآرعلا نأ ًانباحصأ نم لوقلا اذه لاق نمو نحم انمعزو ىنعلا اذه ىف ةلخاد اهنأل رمقلا نم اهصرخت

 نم هلع ردقي ام 0 انلع اذه زاجلو هلع ناجرحب ىنعم نيثدحال اندجوو لسو هلع هللا ىلص ىنلا لالحإب

 اذإ رابخلا لاقق رابخلاو قرفتلاب بحب عيبلا نأ لصألا ىف انقفاو نه ضعب انفلاخو ( ىف|:_:لللاف ) ثيداحألا

 عيبلا دعب ريخ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نمتفضوام هيلع ةجحلاو عيبلا دعب ريخم نأ هيلع سيلف زاج عيبلا عم عقو

 نوكي ال نأ معأ هللاو هبشي عببلا دقعريغ ءىش امهقرفتو نيعبابتملا قرفتب الإ عيبلا متي الف اعب تناك اذإ سايقلا نمو

 نب كلام ثيدحو ( قفا لال ) هدعب رايخلا كلذكو عببلا دعب قرفتا ناك اك عيبلا دعب الإ رابخلاب بحي
 لدبو نادبألا قرفت نيعباتملا نيب قرفتلا نأ لع لدن ملسو هيلع هللا ىلد ىناا نع ىرصنلا 602ناثدحلا نب سوأ

 هنأ ىلع لدن « هبَحَأ عب ىلع كدحأ عسبال 2 ٍلَسو هيلع هللا ىل اص ىنلا ثيدحو لاق هعضوه ىف عوطضوم وهو هريغ ىلع

 فلأ ةئام ىوسن ةعلس الجر تعب اذإ تنكول ىنأل «رابخلاب ناعيابتملا» لاقلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ثيدح ىنعم ىف

 عيب نأ ههن ىف نكلو ةريشع, اهنم اريخ ةعلس لجر هعبد نأ ىلرض ام هضني ن نأ عيطتسي ال ىتح عببلا ىرتشملا مزل

 رضي الو عيبلا دعب الإ نيعيابتم نانوكيال امهنأل اقرفتي نأ لبق هخأ عيب ىلعع دي نأىلع ةلالد همخأ عد ىلع لجرلا

 عئابلا ىل إع دسفم الثل ا اد فد راخلا قيل نكت قح قرفتلا لق الإ هخأ عب ىف ىلع لجرلا عد

 اذإ عبيبلا نأل ادبأ ىنعم ثيدحال ن 5 مل اذه 0 ملولو أعد امهملع عب | سف. نأ راتع َّ عئابلا ىلع دسفي هلءعلو

 اذه ريغىلع ثيدحلا اذه لعجم نأ زاج ولو  هعب ىلع عاب نه عئابلا رضي الف هذعب وأ قرمتلا لق ىزتشملا لع نحف

 . 220هريغ ثيدح ىلإ مثريغ محلاحأ الإ ثيدح ىلإ سانلا ريصيال نأ زاج

 م 7 سرا نا ف نو د ىرصلا ()

 عيبلا بحب .ىت» ىلاعت هللا همحَر ىعفاشاا تلأس ( عديبلا بحب ىتم باب ) ىعناشلاو كلام فالتخا ىف مجرتو (؟)
 م

 يذلا ماقنأ نم عيبلا ةدقع دعب ناع.ابتملا قرفت اذإ لاقف ؟ : بيع نم الإ هضقن ىز :دسللا الو ضن عئابلل نوكي كك ٠ .٠ 55 تت

 -اسو هلع هللا لص هللأ لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ :لاقف ؟كلذ ىف ةجحلا امو :تلقف « هيف اعيابت



 نأ ظفالآ لمتحا كدنع اًذكه اذه ناك اذإق نيدب انيذ اذه ىرت الوااسأب هب ىرت الو ضااقتا لق ناكرفو ذاخأ

 نيد وه لب : لاقنيدب نبيع 1 « نزدب نيد ريغ "لاح نرككف ا عقد 5 نإو ةعاس طرشسإ مولعه لك كس

 « قرفتلاب عسبلا ضقتنا ض.امتتا لبق اةرفتف فلسلاىف اعيابت اذإ امهمنأ تفصو ام تاكو لف لئاق كلل لاق نإف تلق نيد

 ىنعملا اعإ ىنعم هل سيل عوببلا 0 كذتع قرع (! لنا اهيقرفت ةححصلا ةمدقتلا ةدقعلا تخسف دق كنأ كمزلاو
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 ملا 03 لاق ةنآ نك نع اذ 5 انإف 6 لاقذ ) ىثأ 7 2 االاث) اذه لوقت الو هعقشإ ىنعم 03 2

 ِِع

 نورك الأ هفلاح الوق هب هاج عءان احر لات 0 ول تفضوام لضو هلع هللا ىلد هللا لوسر نع عدا د تيارأ كلف

 نرده قرفغتل 0 يدعو ىنعم امهعادنا 1 كف قر فدل ك 6 رغد ملاه ر اجاب نيعبلاف ّ لوقت ك 0 وأ » مالكلا ف

 ّ رابح وأ ةّقفص ' ع
 09 أم

 تزعب دق لوةاو 05 ىلاعت هللا ءاش نإ هنلاخ 0 مسو هياع هللا ىلد هللا لوسر نع عم عمسول هنأ هف هلإ تهذت ىذلا

 د ةرصح نم ةماع لاقنإ  ةجح لشو 5 لا ىلع ىبنلا عم دحأ ىف ىرتفأ تلق ىلب : لاق ؛ نئسلا ضعب مهضعب نع
 « هعدق لاق « هنم ردعت ال كيلع لخدف ملسو هراع هللا ىل» ىن'ا نكس ةماع ن - ر> اده تّز>] ولو : تلق اعدق لاق. © هنم رذعت ال ١١ كللع لخدف لسو هلغ هللا ىلد ىتا نكس.ةماع نم ترد اذه - 1 111

 0 1 ىعشلا نع « ف رطم نع فسوب ونبأ معز ء انلوق لثم نع ميور دقو « رمت نع تراث سلق تلق

 عطقتم اذ 5 ٠ لاق « ملسو هلع هللا ىلد ىلا 0 انيورام لمد اذهو ) 3 * لالا 0 رايح وأ هقفص نع عيبا لاق

 نكل لاق كالا هن درت ام عسي عماج 00 2 عطقمم وأ « لوهجو« طلغ 0 *لع تدور ىذلا كشثدحو تلق

 تلقو ) قنا 3 2 اانا 0 ةفصخاا كَ هثدح نمو هثدح نع كتف رعد م 4ب كعاجحتحا ل 0 تشب ل هامل

 تمعز ذإ تيأرأ تلق ؟ نبأ نمو لاق ٠ هلك كلوق فالخج ناكو, هبشأ, انلود ىنعع ناك 2 تدور 5 نك و : هل

 كي : لاق ؟ راح امإو 3 ةقفع امإ »2 أ لح ا تحن ملا نأ 0 نحل راخ وأ ةةذص نع عببلا لاق 0 3

 3 كيزلي اه تلق ِ اذاد ديرت لاق 3 رارخلاب بحبو لق : مع كاف راح ريغب عسيباو رارحلاب عبلا بِحؤأ ل

 م نافلت<# 1 انماع ير دحاب بح 0 معز اذإ هنال ةقفص الب رابخلا بحي هنأ معزت تلق ؟ ىندزإي اهب لاق

 ايش راخلا عصي ٠ ٠ لاق ردا ريغ امين دحاو ل اكو ىدفي وأ امل 1 ىُع ديعاا ىو قلطي وأ ءىفب كول ق رت

 اهعم سيل وأ اهدعب وأ رايح اهعم تعقو أ 2 و 02 راخلا نع هن 9 هقؤصأ او ةعم نون مح وأ هةمدقت ةقفدصد الإ

 ءاش نإ كماعب معلا دعب معن تلق ادد عدف 0 قىءدال راح وأ هلود نأ تر كدر كلف معن لاق تمحو اهدعب الو

 ٌفسو. وبأ ىؤر الل اقاوم اذه هلوق ناكول تلق ؟ ©0كدنع انعم اهن:لاةلاحم هلإ تهذام نتحرك[ 00

 اهدعب ةقفص نع عبيبلا ناكف هلوق ىنءم ىف عبيبلا ل نكشف هلوق ىنءد لكم ناكو 4ع ىعشاا ع فراطم نع

 ٠ لاق ِ؟ هب 0 ملف ل ت0 هم لو 0 هنإ ايل لاق اهرغ 00 ىعم هله رصضح نم ضعب لاق رايح وأ قرفت

 ناهاشءا فاتحا اذإ : لاق مسو هلع هللا ىل ل ىورإ دوعم نأ نإ لوقاق لاق نا اذه ريغ انضراعف

 ىتا ثيداحألاو دوعس» نبا نع عطقنم ثيدحلا اذهو ( ىف لا ) رابخلاب عاتبلاو عئابلا لاق ام لولا

 هسفن وه تال هنآل امنه دحاو ىلع هب جت نأ تدل ملا ءال ز< مل امفلاع اذه ناك ولف ةلصتم ةتباث اعنا

 هه نإف « تلق د ظنا « ىهيذ » لبق طقس هلعلو « ادد ىتاا خلا ّق اذك « تعقو نإ كف : هلوق 0

 ٠ ةدجدع4د 7-5 ررحو « حضاو وه كد همحر ىعئاشلا مالك نه ةرابعلا

 ل ظل رظناو اندياب ىلا لود ا ) رايح وأ (( هلوق أ اقئاود اذه هلوق ناك ول تلق 0 هلوق )0(

 محلل



| 

 هتفرع اك ريخت ا وأ قرفتلا عببلا ىف رايخلا مطق نأ كءلع ىنمال ةئأف (تب دلع كرد تلمع انإ كنأب ىف لغلا دعب

 لاخلا ١ تكلا ان اهرب قا انآ كتعزو- .. اهم ىلإ راخلا نأ" فر نإ تيزرأ اهل تلقت, ء' هل كباوحف

 لق ع م تلق - وأ ءاتحوب لأ ّق عئابلاو 0 2 وأ درد نأ ف ماسلا 0 مع لاق ١ رامخلاب امنأ نيهواستمال

 نإ هلامل كلام هنأ دحأ ىلع نع وأ هلبق ا-دكح ريغ كح مواستلا امل ثدحأ ىلهف : تلق « ىلب لاق ؟ اذكه مواستلا

 كريغا اعيش هف تبحوت' 1 ىذلا كلأد ْق راخلاب تا ناسنإل لاقف - تلك ع لاق ؟ ةعئم ءاش نإو 03 الكا كا

 راخلاب تنال كلل لوعأ 2 ب لاك 03 موائسا نم هن تي ا. لاجتل كن! هربغل ا هلاو ق بجو 5 كدنع ماسلاف 1 3 5 17 2 5 3 -ك فل ١: عع . كانط الات

 هلا ناك نم نأ معزت تنأو تلق ؟ نيأو لاق « كلوق تكرت ةدم ىلإ كلذ تلق نإو « كل تفصؤ: ان تلق ؟كلاه ىف

 كلذكو لجأ لاق « رادخلا عطعقنا مويلاىذق « اهوي رايخلاب هتاعج اذإ تلق م عطقتنا راتخا اذإف ةدهىلإ راخلا

 رابخلاب تنأ لاقي نأ زاج ولو زاتخم هيف نركيف ائيش عيبلا باغ! لبق همزأ مل تلق « ةدم ىلإ وبف عبببلا بجوأ اذإ

 انإ هللا تلك ناك كاف ء اديب راخلاب تنأ + لاعت اعإ 4 ةد© ىلإ راخلاب .تنأ لاقي نأ زاخاام كلان ق

 ا! لاك ىف زاخلاب تادحخألا 6 لاقفأ « هريغل ورف ءهكللم نم هحرخأ اذإو تلق ؟ هكلم نم هجرخم

 مسأ امهملع عقب نامواستملا تلق دق لاقف ؛« كتجح لثع كضراع الهاج الجر نأول تيأرأ تلقف ) قفانعلالاو (

 قرفتلاو نادبألا قرفت لمت كدنع قرفتلاو اقرفتي ملامراخلاب امه ملسو هلع هللا ىلد هللا لوسر لاق دقو :؛ نيعياشم

 بحاح نلخو» < هم هل لذ أم ةعب ىطعي نأ لاما تبحاد ىلعو « مل رايد الق « ننال اقرفت نإف 2 مالكلاب

 مسي نأ ةعلسلا

 سيل وأ بيع ريغب درلا انم دحاو لكل نوكي مث ىلام كل: و كتعلس كللدأ نأ حبي سيلفأ لاق ( قفانتلالاف )

 انضياقتو مرد كل[ كلشي نإ[ هازإ تلف ؟ كلذ اهو « لاق , هنم مظعأ كيلع لخد الإ ؛ ءىث اذه ىف

 كلالو تلق ء هل كلذ سيل لاق « اقرفت اذإ هب املذب امع عوجرلا هل نوكي الو هيلع ماتسا اع هل هتعلس

 « هذقن علا ضقن انه دحاو ءاش ىتدو تلق « زئادف ء لاق ؟ ةنس نيثالث ىلإ رابخلاب اندحأ وأ « اعمج انأ انطراشتو

 د مك 1 ةقما لعشش ىذ دعلاب عاتبملا عفتنا اهروء لاملاب حابلا عفتاو « هدس هل عفتني ملو دبعلا ضرم اعرو

 معن لاق ؟ عئابلا لام عاتبلا ةعفنم تمظع دقو عاتبملا لاه نه ءىئثب عئابلا عفتني لو نيدب هذخأ ناك نإو هدري مث

 تلعج اعإف تلق معن لاق « زاج عئابا هقتعأ نإو زم مل ةنس نيئالثلا ىف ىرتشملا هقتعأ نإو ؛ تلق « اذهب ىضر وه

 الماك اموي غلي ال وأ  نيع ةفرط ىف نوكي كلذ لعلو « اقرفتي ملام ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةنسب رايخلا هل

 ؟ هحبقت ملف كلفن ىأرب ةنس نيثالث رابخلا هل تلعجو « هتحبقف كلذ ريغو ةالصلل مبقرفت وأ ءوضولا ىلإ سانلا ةجاحل

 عئاب هلل طرش نمت هطرمش هل تبث, نأ ىلوأ سو هلع هللا ىلد هللا لوسر هل طرشش نف تلق « امهظرشب كلذ : لاق

 كل الو ىل سيلو تلق ء زئأجف لاق ؟ مهرد ةئامب فوصوم ماذط ن. الك كنم تيرتشا ول تيأرأ :هلتلقو « رتشءو

 ىل بجو دق سيلنأ تلق معن لاق ؟ عيبلا ضنا ضباقتلا لبق انقرفت نإو تلق « ال لاق ؟ قرفت لبق عبلا ضقن

 نأ ةنسلاب الالدتسا هانضقن امنإ معن لاق ؟ هضقنب انم دحاو اضر ريغب ضقتنا مث هضقن كل الو ىل نكي مل ءىش كيلع

 ناكولو ثيدحلا اذه نوئهون ثيدحلا لهأ ء لئاق كل لات نإذ تلق ء نيدلاب نيدلان ع ىهن سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ال لاق ء هتدم ىلإ ماعطلاو الجأ كل مسأ مل اذإ ام كتتعب ىتلا ىمهارد كنم تذخأ تئش ىتء ىنأل انيد اذه نكي مل تبا“

 0و برحعحوللص



 دي

 مكنأ لبق نم قلطت الف لاق ؟ اهمف امعبابت امك نإ قلاط هتأرما لجر لاقف ةعاس تنأو انأ تمواسن ول تبرأ. هل

 تناأرأ تلق معن لاق. ؟ عبيبلا نع مالكلا ف ك5 قرفتلا ع بلا دقعو تلق « عبيبلا دمعب الإ نيعباشم ريغ

 .كطع نأ لبق كندس هتقراف نإ لاق ؛ تح ىته قح 0

 اذه- هلمتحم ال ناسللا نِإو لاحم :كلوق نأ ىلع كلداعأ اذه الإ ًائيش بزعلا. ناسل نم فرعت ل واف تلق « كقح

 هنأ نانا نس نسوأ كلام نع باهش نبا نع كلام اننربخأ 3 هل  تلمقف 3 'هريغ رك ذاف لاق ؟ هريغالو ىنعملا .

 هدب: ىف اهماقيإ بهذلا ذخأو:ىنم فرطصا تح انضوارتف هلأ كديسع ند ١ ةحاط قىاعدف لاق » رانيد ةثامع افرص سمتلا

 هللاو رمع لاقف عمس. .رمعو تككش انأ ( قفاز لالا ) ةباغلا نم قنزاخ ىنأت قح وأ ىزاخ ىتأي ىتح لاق مث
 هلا تلق ٠ داو اعلا ار ةدزلا بهذلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق مث  هنم ذخأت تح هقرافتال

 ؟ ضقتني مل اقرفتإ مل امو فرصلا ضقتتا هيف افراصت ىلا امبماق» نع نافرطصملا قرفت اذإ تنأو نحن لوقت اذهبفأ

 عيبلا نع قرفتلا ال عيابتلا دعب نادبألا قرفتوه قرفتلا نأ ثيدحلا اذه نم تفرعيو كل ناب اق هل تلك معن : لاقف

 ىتح فرصلا لحم ال لوقت نأ كِلع لخد فرصلا ضعبل ضباقتلا لق عيبا ن نع نافراصتلا قرفت تلق ول كنأل

 ال لاق . هعم وأ ضرامدأ | دعب فرصلا ق عببلا ابجوب مث ىطعيو 0 امهنم دحاو لك ف انزاوتو امضارت

 ترارأ هل تلق ( ىف(: لالا ) ناسللاب الهاجم وأ ةلاهج الإ مالكلا قرفت قرفتلا كلوق ىرأ الو تلق « اذه لوقأ

 قرد اذإ لوم تنأو مالكلاب قرفتلا كدنع قرفتااو اقرفتي ملام رابخلاب ناعيابتملا لوقت كعبسأف كدلقأ كل لاق الحر

 مالكلا نع اقرفت اذإو ناعرابت» نيفراصتنا نأل اهريغ نيعراش ا ىنعميف اهو ابر فرصلا ناك ضياقتاا لبق نافراضتملا

 ةحلط عمض ر مع نإ. لاق ؟ كلوق ضقن لإ اكرص كا كلب لوما تلف هل اذه سيل لاق فرصلا دسف ضراقتلا لبق

 0 اًسباَقَتِب ىح اقرفتنال وه اعإ (ءاهو ءاه» سو هيلع هللا ىلص ىن :1 لوق تثأ ار ,و فرصلا صقش مف افراصت دق اكلامو
 نم نوكي امأ كفلاخ نم لاق امو تاقام ناسللا لمتحا ول تيأرفأ كل لاقف تلق : معن لاق « مالكلا نع اقرفت تلق

 عمس امب ٍلعلاو عاملا لضف هلف ثيدحلا عمس ىذلا هناأل هلوق لإ راش .نأ لدأ تدلل عمس ىذلا لجرلا لوقب لاق

 رابخلاب ناعيبلا » ماسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ثيدحلا عمسوهو رمع نبا اذه طعت مل لف تلقىلب لاق ؟ ناسللابو

 وهو ةزرب ابأ اذه طعت لو عجر مث اليلق ىثف هحاص قراف هل بحب نأ هبجعي ًائيش ىرتشا اذإ ناكسف « اقرفتي ملام

 امهتليل ىف اقرفتي مل اعم ناك مث اعبابت امهنأب اقداصت دقو هب ىضقو رايخلاب ناعيبلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عمس

 تلق ؟لاحىبوق نإ لوقت ل ئاق لاق نإف ( ىثاةشلالاو ) ؟هعب در ىف رايخلا امهنم دحاو لكل نأ ىضقف هبلإ اودغ مث
 لاق « ال : تلقف تلقام لمتحم ناسللاف اهمإإ بهذن ةجح تلق اع كل تناك نإو تنأو تلق اك هارأ تساف لاق معن

 ٍلسَو هيلع هللاىلص ينلا لاقذإ تيأرفأ, تلق لسفلاق كلأسأو ترك ذ امب لقأب تيفتك ا دق:الإ 0 اه تلق هنيبف

 لاق ؟ناك امهعأ ىلإ راخلا عطقني نيتقو ىلإ !| رايخلا امهمإإ لعج دقسيلأ « رابخلا عيب :الإ:اقرفتي ملا راخلاب ناعبلا »

 تيأرفأ تلق « هعدف ابجو هل فرعأ ال لاق ؟ يناثلا ه>ولا ام تلق : مالكلاب اقرفتي نأ لاق ؟ ناتقولا اف تلق ىلب

 زتاجأ لبللا لبق عيبلا ةزاجإ رات نأو اذه كموي نم ليللا ىلإ رابخلاب هيف تنأ تلقف ؛ كيلإ هتعفدو اعبب كتعب نإ

 در رتخأ لو مولا ىضقتنا نإ لاق( كد كل نوكي الف عيبلا كمزليو كرابخ عطقني ىف تلق « معن لاق ؟ عيبلا اذه

 نإ فرت ا !ميكتت كلف ٠٠ درا ف. ناجل عطقنا عيبلا ةزا -إ ليللا لبق,ترتخا 0 عيبلا ىف رارخلا عطقنا عبيبلا

 معن أ تلف العد كاققأ( قفا لإ ,) ؟ هبحاص امهدحأ ريخم و اه اقرفتي نأ نيعبابتملا ىف رابخلا عطق اذه
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 عييبلا هب بحي امف فالحلا باب

 ريال نأ ىلابأ الو بجو عبببلا دقع اذإ لاقف عببلا هب بج امف سانلا ضعب انفلاخف هللا همحر ( قفانغلال)

 ءىش ىأ ىلإ لولا اذه لاق نم ضعبل ليقف ( قفا: لال( ) هدعب ناقرفتي:الو هدعب الو عب لبق ةبحاص امهدحأ

 فرعأ الو كلعإ نخي ملام فرش هنم لحو زع هللا ل>أ اعإو 0 ادهو عيبلا هللأ لحأ لاق ؟ لوقا اذه ىف تصهذ

 هللالحأ تلق ام لثم لاقذ كتجح لثع لهاج ضراعم كضراعول تيأرأ هل تلقف نادبألا قرفتبال مالكلابالإ عيبلا

 هللا لوسر ىبت ذإ لاق ؟:هللع ةجحلا ام عيبلا مسا همزلي امد دحاو لكو امارح رخآو الالح اعد فرعأ الو عيبلا

 هل تاق ( قا: .لالاف 0 دارأام ىتعم لحو زع هللانع ندبملا مسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رف عوس نء ملسوؤ هيلع هآلا ىلد

 رابخلاب ناعيابتملا» هلوق نم تبثأ عوببلا ىف ةنس نسرسو هيلع كا ىلص هللا لوسر نأ انماع ام ىهنلا ىف ةجح اذه كلو

 فرخ دحأ مهضراعي لو هنوورب صاعلاأ نس ور# نب هللا دعو مازح نبا ميكحو ةزرب انأو ل نبا نإف «اقرفت ملام

 ىلضىنل!نع ربخ ديز نب ةماسأ كلذ ضزاعف « نيرانيدلاب رانيدلا نعىهن دقو ٍلسو هلع هللا لص هللالوسر نع هفلاخم

 تححتحا املثم انفلاح نم ماو ثددحلاق ىوقأ اذه انلقو نيرانيدلاب رانيدلا نع تنأونح انهف «هفالخ سو هلع هللا

 اكو أ نب دعم نع اضأ هوورو هتورام فالخ ابرلا نع هيه نأو ابرلا مر>و عيلا نِخآ ىلا هنا نأ

 فلتخا نإو حجرألاو رثك ألا ىلإ بهذنف ثيداحألا نيب يمت انك اذإف نييكملا ءاهمف ةماعو ةورعو سابع نباو

 امث سو هيلع هللا بص ىنلا نع ىور ام نأ ىرن انثأ انفلاخ نم ىلع ةجح انل ىرنف ٍلسو هلع هللا ىلص ىنلا نع هيف

 هللالوسر نع هل اضراعم عت لبف لوقأ اكوبق تلق لوقت اك ناك نإ ىلب لاق ؟ تمشي نأ ىلوأ هنع ةياورب دحأ هفلاخم مل

 نكلو لوقأ هبو تلق اك لسو هيلع هنلاىلص هللا لوسر نع تباث هنإ لوقأ ىنكلو ال لاق ؟هفلا سو هيلع هللا ىلص

 تلقق لاق مالكلا ىف اقرفتي ملام زاخلاب ناعبابتملا لاق هيف هلإ تبهذ ىذلا ىنعملا ىل رك ذاف تلق تلقاه ريغ ىلع هانعم

 ريغ مواستلال بق نان وكي اإ تلق ؟ناسللا هلمتمال فيكو ؟هتلاحإ اهو لاق ناسللاىف زوحمال لاحم هيلإ تبهذ ىذلا هل

 تلقف ( ىف: _لالاو ) نآلا تلقام ريغ هفرعأ ءىثب تفصوا» ىلع ىنالداف لاقف (لاق) عيابتلا ىلع مالكلا ىف اقرتفيو

 نوكي نأ ضري ملو « لالحلا عيبلا ىف انماض نوكي الو ةنامأ هدنع نوكي نأ عئابلا ضر مل اذإ ةميقلل انماض هدنع ح

 ركل هل راش « اهحاص رمأب اهذخأو سرفب ماس هنأ هنع هللا ىضر باطخلا' نب رمع نع نويندملا ىور دقو « ةنانأ

 ةملاس اهذخأ 5 اهدرب ىح هيلع ةنماض ١2)اهنأ هيلع يحف « لجر ىلإ اهبحاص رمع اهيف ىاحف ترسكف امم ىلإ

 نم هنأ الإ نم ةيمت الو ةمواسم ىلع اذه.نأك اذإف ٠ هاضقتساو هيلع هقفاوو هءاضق ذفنأو هم رمع كلذ بجعأف

 نم' انومضم نوكي نأ ىلوأ رابخلا هيف لعجو نم هل ىمس اف هل نءاض هنأ هع ىضاقلاو رمع ىأرف عيبلا بابسأ

 ١ سعت امو هدر قرشا دنع ادشاف ءارش ىزتشلا ناوملشلا اذه تاصأ نإو."2اَذده

 . ها ةغللا بتك ىف اك . ةلوعفم ىنعع ةلعاف ىبف « ةنومضم ىأ : ةنماض )١1(

 . هوحن وأ «بيع» ظفل خسانلا نم طقس هلعلو ؟لعافلان يأ رظناو « خسنلا ىف اذك خلا باسأ نإو : هلوق (؟)

 : هيي دتكا



 كك (ء] -_-

 لكف اضباقتي ل وأ اضباقتو ةعلسلاناعيابتملا عيابت اذإو (لاق) هراتخيف عيبلا دعب هبحاص امهدحأ ريبخم وأ اه,ةرفت الإ

 نإو اقرفت اذإ هب بحم ا ع.بلا بجو هريخ اذإف . عيبلا دعب هحاص امهدحأ ريم وأ اقرفتي ملام رابخلاب امبنم دحاو

 3 رك 1 ئأ نقأ ناك غلب ام اغلاب اهتميقل نءاض ورف رايخلا وأ قردتلا نلف خلا ف قى. ةعلسلا تكلدو ءاكاق

 هدعب وأ قرفتلا لبقو امل ىرتشملا ضوق لق عئابلا دي ىف تكله نإو ( قفا: هلال ) اهبف متي مل عيبلا نأل هن

 نع 0 ف ةعيدو عئابلا لع'اهدر 3 امضق نإف « اهذيفب ى> ىرتشأا نام ند نر الو امس عبيبلا خسفنا

 لبق تتاهف ةعيدو عئابلا ىلع اهدرو اهضق نإو اهنم هيلعو ىرعشملا نامذ نه ىرف تتاف اقرفت نإو .: اهايإ.هعذوأ

 رابخلا وأ قرفتلا لبق ىرتشللا ابقتعأف اف ةمأ ىرتشلا ناك نإو ةمرقلاب ىرتشملا ىلع ةنومضم ئرف راخلا وأ قرفتا

 ناك عئابلا اهةتعأ اذإو هكلم هل متي ملاه قتعأ» هنأل الطاب ئرعشملا قتع.ناكو»كلذ هل ناك علا ضقن عئابلا راتخاف

 كللد هيف متي ملام لكنأو رايبخ وأ عببلا دعب قرفتب الإ اهنع لوألا كلا عطقي اكله هيلع كلت مل اهنأل ازئاج ةقتع

 لجع ول كلذكو : ىلاعت هللاهمحر ( قفا ةلالاف ) هل نك كما لصأ نأل ءاش اذإ هب قحأ عئابلاف ىرتشملا

 رم ىرتشملا ىلع: ناكو هخسف هل ناك عببلا خسف عئابلا رات>اف هنع عئابلا نه ةلفغ ىف قرفتلا لبق اهثطوف ىرتشملا

 انلع-و ةهمشلاب اهدلو انقتعأف اهلثمربم هلو هل دال تاك طار ناك عببلا در عئابلا رات اف اهلبحأ نإو ع ابلل اهلثم

 نإو ( ىقفا-ةلالاك ) عيبلا خسفل هنم رايت>الاك ءطولاو هتمأ ىبف عئابلا اهتطو نإو دلو موي هدلو ةحبق ىرتشملا ىلع

 آقرفتن» نأ لئق.,سرخ نإاو هلوناك ام عييبلا ىف رابخلا مل ناكو هماق» هتثرو ماق اقرفتي نأ ىلق نيعبابتملا دحأ تام

 رخآلا قافأ مث لعف امه-أف . هذخأ وأ عبيبلا در ىف رايخلا هل لعجو هل رظني نم هءاق» كاحلا ماقأ هلقع ىلع بلغ وأ

 ةمس وأ ١ تدلوو ةمآ ىرتشملا ناك نإو ( قفناتثلالا هب هءاع - 1 ىضع نأ هل ٠ 0 هلعف ام ضقن ذا

 وهو عقو عيبلا دقع نال 'ىزتشمل قارشللا هلق اف قأ عيبلا ذافنإ : راتذا نإف راخلا ىلع اهرف قرفتلا لبق تجتنف

 اذدقللا.لصأ ىف'ئا- ظرش راخ لك كلذكاو ل2

 لجرلا نه لجرلا عاتبا اذإو ) قنانتلالات ( ( دهاشلا عم نيملا ةمحرت ىلق دولا ىوعد باب ىف 5: )0 (

 تكليف ةعلسلا 0 ضيقو هريغل ارايخ عئابلا وأ عاتبلا طرشوأ اعد امل وأ عئابلل وأ رايخلا هل نأ ىلع «ناك ام اعد

 ناك هنأو اهيف طق متي ل عببلا نأ لبق نم 0 أ تلق تغلءام اهتميقا نماض وبف رايذأ هل ىذلا اضر لبق هيدب ىف

 ماقم تئافلا ىف موقت 00 هتم.ق نمض فلتف ه2 انودضم ءىش در هيلع ناك ن٠ لكو اهدر عبيلا مخ مث ملاذإ هلع

 هنأ ىلع هضبقو اع عاتبا نم لئاق لاق دقو « .رئألاو سايقلاو لعلا ىلهأ ن تقل نمت رثك ألا لوق اذهو لدبلا

 عييبلا لامكب الإ هيلع بجبال نمثلا نأ ىلإو هضبق ىلع هطلس عئابلا نأ ىلإ بهذ هنأك نيمأ ورف هيدي ىف فلق, رابخلاب

 فلتي مث هضبهيو دسافلا عببلا عاتي لجرلا ىف هنع ىور دقو « نامغلا عذوه نه ه+رخأو ؛ ةنامألا عض وم ىف هلءجف

 نيملسملا حو « هنكح ن.و « نمثلا هل بجويال رمأب ضبقا ىلع ىرتشملا عئابلا طلس دقو ةميقلا نهي هنأ هيدي ىف

 هبرتشإ عسيبملاف «دسافلا دقع'ا هفام تاف اذإ ةح.ق ريصيف لوحتي ادبأ انع' نو الام نأ معز اذإف ادبأ نع رغااذه نأ

 زاتحا وأ :ةعاس هلع ترمول اذه نأل انومضم نوكي نأ ىلوأ فلتف ةعاس وأ موه راخ طرشو الذل ء 3 ل

 نإف « زم مل هذافنإ عئابلاو ىرتشملا راتخاو دابآلا هلع ترم ول دسافلا عبيبلاو ء لالح هلأ نأل ذفن هذافنإ ىرتشملا

 « نما هل سي نآب قطر الو م ةنامآ نوكف ةلئدو ّىرتتملا ل اهل ملسإ نأ ضرب مل ادساف اعبب عئابلا نإ لاق

 ت مارحلا عيبلاف ناك فيكف نما هل لسإ نأب الإ ىضرامو ءةنامأ ا ىضرام ءرايخلا ىلع عئابلا كلذكف



 اي

 رايجلا 6 بأب

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللادبع نع عفان نع سنأ نب كلام انريخأ هللا هنح د( قئاتتلالا)

 عفان ىلع ىلعأ لاق جدرج نبا انرثخأ «رابخلا عي الإ اقرفتي ملام راخلاب هبحاص ىلع اههند دحاو لك ناعبابتملا ) لاق

 دحاو لكف عيبلا ناعيابتملا عيبابت اذإ »لاق لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هربخأ رمع نب هللا دبع نأ رمع نبا ىلوم

 اد ةلرآق علا عاجا اَذِإ هللا دبع ناكو حقان لاق :« رابخ نع امهعب نوكي وأ اقرفتي مل ام ةعب نم رانخلاب امهتم

 ن1 نع راثد نا هللا دبع نع ةنيع نب نايفس انريخأ ( قفا ةلالاف ) عجر مث اليلق ىثشم عيبلا بجوي

 مازحنب مكح نع ثرحلا نا هللا دبع نع ليلخلا ىنأ نع ةدانق نع ةماس نب دا نع ةقثلأ انربخأ ( قنات الاف )

 امكو ابذكن إو امبءبىف ةكربلا تبجو انبب و اقدصنإف اقرفتي ملام راحلاب ناعببلا »سو هيلع هللاىلص هلال وسر لاقلاق
 ةازغوف انكلاق ءىضولاىف أن ع©00ةره نب ليمج نع ديز نب دامح نع ناسح نبى ل نيحأ ماموعب نم هك لل ك2

 0 فا 12 الوعر تعمم زون وبأ هل لآقت ةزرن ىنأىلإ هيف ه.صاخلل>رلا اندرأ امافلج رن. اسرف انل بحاص عابف

 دقو هظفح ىتثدحىذلارضحم مل اضرأ اذه نيسام ثيدحلاىفو (قفانتلالاغ ) «اًقرفتي ملام رايخلاب ناعبلا >لوقي ملسو

 علا دعب ادحاو اناكم اناب اذإ رايخلا هل لعجو ا(ّقرفت امارأ ال لاقف هيلع اودغ مث ةملا اتاي امهنأ هريغ نم هتعمس

 نإ رتخا 0لوقي لاق هبوجو دعب هريخ عببلا بجو اذإ لاق هنأ ءاطعنع جيرج نبا نع ماسلا دعس انربخأ ( لاق )

 هلقتأ كلذ اه سلاح نم اقرفت نيل اق مدن 2 * دخأف عسبلا بودحو دعب هريخف هل تلقذ لاق « عدف تئش نإو كحد

 ةحأ ىنأ نب نو نع ىقثلا ةعادع نب باهولا دبع انريخأ مسيبلا بوحو دعب هريح اذإ هيس>أ ال لاق ؟ ديال هنم

 دعب هبحاص اكدحأ ريخ وأ عيب اضر دعب اعقرتنا مكنأ لدع اوذ نادهاش لاق هنأ حدرسش نع نيريس نب دمحم نع

 (لاق) نادلبلاب راثالا لهأ نم رثك آلاو زاجحلا لهأ نه رثك ألا لوق وهو ذخأن اذهبو ( ىفاةعاالاف ) عيبل
 اهسلحوأ امهماقم نع اقرفتي لو ايضارتو اعبابت هريغ وأ فرص وأ نيع وأ نيد وأ لجأ ىلإ فنس ىف نيعيابتم لكو

 رابخم الإ هدر هل نوكي ال ىح عيبلا امهنم دحاو لك ىلع بحب امتإو عييبلا خسف امبنم دحاو لكلف هيف اعيابت ىذلا

 نع امبعي ناك وأ هف اهات ىذلا امهماقم نع عببلا دعب اقرفتو ايضارتو هذ اعبايت اذإ تفصوام وأ رايخ طرش وأ

 نيينعم 6 رايخلا عب الإ » ملسو هيلع لا ىلص هللا لوسر لوق لمتحاو (لاق ) رابخلاو قرفلاب بح عببلا نإف رايخ

 ْذِإ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ سايمتاو اهب لالدتسالاو ةنساا ىن.مب امهالوأو ناسللاب معلا لهأ دنع امهربظأ

 دقع دع عطقن.ال ناك اذإ راخلا نإف راخلا عب الإ اقرفتب تح عبيبلا ادقع ناذللا ناعرا.تلاف نيعرابتما رالا لعج

 ادوحوم ناكو ريختلاب وأ قرفتلاب ناك هف اعيابت ىذلا اه اقنع اقرفتي نأ وه ام,قرفتو اقرفتي قح هةسلاا عييبلا

 امهدحأ ريخ اذإ نوكسف عببلا دعب ىاثلاب بحب نأقارفلا وهو عببلا دعب ءىثب بحب عملا ناك اذإ سايقلاو ناسللا ىف

 بهؤذاملثُت ةنبي ةنس هفنكي مل ولو هبجوي ءىث ديدن قرفتلا نت اك هبجوي ءىث ديدي رابخلا ناك عببلا دعب هبحاص
 قأ دع نع انربخأ ةيع نبأ نابفس نأ عم سايقلا نم تفصو امل هب دْحْوَب نأ نيعملا ىلوأ ائنفدوام ناك هلإ

 لاقف ؟'تنأ نمت هللا كرمع : لجرلا لاقف علا دعب الجر م

 دقو لوقت اذه و (لاق ) عببلا دعب الإ رايخلا ام فلح ىبأ ناكو لاق «شئرق نه ٌؤرما» ملسو هيلع هللاىبص هنا لوسر

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريخ لاق هيبأ نع سواط نبا

 كلل لجرلا لوقي.نأ كلذو زايخ ىلع ةقفصلا دمعي نأب بحي ةقفصلا دعب قرفتلاب عيبلا بحب انباحصأ ضعب لاق

 علا ٍتحبال : لوألا انلوقو اذه ذخأت يلو :( قفا ةلالاث ) علا ترتخأ دق لوقف ارابخ اهب اذك كتءاسب

 اةدعصم هتك ..ةضالخلا قا ارغتم سس ق/اداع ب هنأ ةمجعملاب وه  :ءىضولا ىبأ نع )١(

 فدضسفلا نست 5: سبي



 عب مسا همزل امو لجاعو لجآ عني لك ند رك اك عامجو ( قفا لالا ) ىلاعت هللا تانك 3 عبببلا ةحابإ

 د“( عويبلا باتكح انع-

 لطابلاب مكسيب مكلاومأ اولك أت ال » ىلاعتو كرابت هللا لاق : لاق : هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق .. عيبرلا انربخأ

 هلا ركذو ( قفا: ةلالاؤ ) «ابرلا مرحو عببلا هللا لحأو» ىلاعت هللا لاقو «مكنم ضارت نع ةراجن نوكست نأ الإ

 نورك نأ اهدخأ نيينعم عييلا لك هللا لالحإ لمتحاف هتحابإ ىلع لدي اع هباتك نم عطو» ريغ ىف عييبلا

 نأ ىاثلاو (لاق) هيناعم ربظأ اذهو امهنم ضارت نع هاعيابت اف رمألا ىزئاج ناعيابتملا هعيابت عب لك لحأ

 دارأ ام ىنعم لجو زع هللا نع نيمملا سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر هنع هنب ل ام ناكاذإ عيباا لحأ لجو زع هللا نوك

 هب دار مأ ىذلا ماعلا ن نم وأ « هين ناسل ىلع نه فك نيو اك اهضرف هللا ا أ ل هاذه نركف

 ىذلا ماعلا نه وأ « امبمف الخاد نوكي وأ « مرح اهو هنم هلالحإب ديرأ ام سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبف صاخلا

 ءىضوتم لك ىلع اضرف ءوضولا ناك اك هانعم ىف امو هند ملسو هيلع هللا ىلص هين ناسل ىلع مرح ام الإ هحابأ

 هللا لوسر ةعاط نم ضرف امم هقلخ ىلاعت هللا همزلأ دقف ناك ىتاعملا هذه ىأو « ةراهطلا لاك ىلع امهسبل هلع خال

 ىلص هللا لوسر ىبن اماف ( لاق ) لبق ىلاعت هللا باتكب هنأل لبق لجو زع هللا نعف هنع لبقام نأو ملسو هيلع هللا.ىلص

 لع لدي ملام هر نس ذارأ الجو رع هللا نأ لعل ذتسا قاعاسملا ا : عوبب نع( اسو هلع هللا

 اذإ محابم ايلك عويبلا اف ( قناخت لالا ( هناسل ىلع مر>ام نود مشو هلع هللا ىلص هين ناسل ىلع هعرج ١

 ىنعم ىف ناك امو اهن. ْلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهنام الإ اعيابت امف ردألا ىزئاجلا نيعيابتملا اضرب تناك

 نم انفصو مع هانمأ كلذ قراف امو « ةنع ىلا ىنعملا ىف لحاد هنذإب 0 مسوو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهنام

٠_- 

 ىلع الو هنع ىهنم رم 1 هادقعب الو هن عييابتلاب امهنم اضرب هاعباشإ نأ اعمجم قىح ىزتشلاو عشابلا مزايال 5 ه>وب

 اذه عمتجا اذإف : عبيبلاب ىضارتلا ىلع هيف اعبابت ىذلا امهماقم نع امهعيامت كعب اقرفت نأ هنع ىهنو رمأ 05

 قمو ةيؤرلا رايخ زاج نإ ةيؤر رايخ وأ هطرمش, طرش وأ هدحب بيع وأ رايخن الإ هدر هل نكي ملو عيبلا امهنم دحاو

 ةيؤرلا رايح نوح الل لاقو ةيؤرلا رايح نع ىعفاشلا 2 دق ( عيرلا لاق ) نيعيابتملا نيب عيبلا عشب 0 اذه نكي مل

  0مف ىراشسلل راح الف اهم ءاح اذإف 3 اهعئاب ىلع ةئومضم ةفص 2 امه تلي ال ناعم عييبلا لأ ) قثأ 58 م اال

 نيعلا ىوس نمضإ مل تفلت اذإف ىرتشملل عئابلا اهماسي اهنيعب اهعئاب ىلع ةنومضم نيع عبو « هتفص ىلع تناك اذإ

 . عوباا باتك ىف ناقرتفم ناذهو « نيبجولا نيذه ريغ عب زوحم الو عاب قلا
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