












ديارثي><خمتؤطوي —■فص 
الأعراضأن كا المنؤع، اكمك ي المشرؤعيرقع الؤك ص والعزوف 

المائ؛..الأغذية إل المدة,>ئي اكنعة الأغذية عن 

اكيالثنة بنص رك آحدا نجئ لا الجنح أنل )ينكدا ت تيب ابن يقول 
ركإلا بدع؛ صاحب ولانجد بدعة ي إلالغ والعتل ببما التضييق نجب 
الثنةمن ركوا إلا بدعة ثوم ابمح )تا ت الخدبث ل جاء كا اث ثن نثا 

ثعلدنن الخظور، بعص ثعز م)؛ معل آ تن وفز؛لن ظها(لأ،.. 

قدثغ الحق ثن ي عن أعرض ض كل أن الإلهية الم س وسْ 
•الهذص من عنه أ>ص لما ّقابل باض 

والغيث،يد للجد سررح وحفلوظها النفوس أعواء أن إل إضافة 
زتنآمثدممل النموس الشاطئ؛)ثإف نال كا المح تكاليف من وتتنئل 

^١ 'حمميدة، ي أنت يدئ!١ ءإذا وتة، الخاناُت، ض ١^^١٢ من 
يديدوئة(ل"'ظكز نثاطأخث... 

نحلفومن نجا، رمها من نوح سفينة بمنزلة عو الثنح لزوم ؤمحقى 
يدعان.ي اجتهاد من محر سنة ق واتصال هللت،، عنها 

رصثغهمحعف، إصناد• وتال الرسالة، د (، ١٦٩٧٠)الند ي آحد رراء )١( 
(.٦٧- )٧ اسة اليلأ ي ^٠ ١^١٧

(.١٧٣)أ(مح،معاكاوى)يم 
١(,٨ / )١ الملي رتميو (، ١ ٦ ٥ / )١ الالك؛ن •دارج يتفلرأ )٣( 

)؛(الأءمام>أ/\1(.







—مهارفين يخون —خص 
لكمةمنها وعنفت تعلو وهمهات خلط ورتمى ، وأدحنة بخور 

منمافنل ؤيشربون به، يتمثحون مارك الرجل *ذا ان بجردنك حي 
وصمتهكلمه أبشارهم، يريقه يمسسحرن طعامه، من مابقي يثآكلون شرابه، 

ضقره،محاالماسضنممهوعجاسه،

مهللهتتتفنرعم النذور صناديق الواني، تقام مولده ول القصاتل، نيه تدبج 
والبانيوالمaلالقات العوانز أمامه تقف أتوامم، من فمل ما لاسقبال، 

الشبح!برلكت من بركه ينالوا أن يرجون ادك؛ن؛ الشيبة وذو الفقير 

بحجةؤيريضها العاي مذه مح ق يغال من ثمه الأحرى الضفة عل 
الدروثة.

الأموال،ق الثرلكت فقيت، وبآهميتها؛ ببما جهلا عنها منشغل وتالئ، 
والأرزاق.والأولاد 

العالمتعة ويحجم دنتها بحجم عدتك تلتقطها الي الصورة هذه 
لتندمهالمرء ؤإن العظيم، المفهوم ط! ق وامع ضلال عن لتنبم؛ الإملامي 

اعليه الدالة الشرعية الصوص غزارة عل الغلال مدى 

اتجفاأأساس:
علوعر ثيء كل ملكوت بجده دبركة، حتر كل عوممدد تعال اه 

مبارك،ءْلاو0 كثير، عنده والقليل تصير، إليه التفومن تدير، ثيء كل 
بالإحسان.تفيض بل بالنفقة لاتغيض يال.ه عميم، ورزقه 





ميارخين—دفو0 ٍَثلأ-ءمح -

تظلهمبركه ال،اء ق للموعنين اه ؛ْ[،و-بمعل أكنءاآه]الأءراف: رب 
*نلآُ؟إ؛آ»اشايأئعدأروإلأن اض٠ت  ١٥١منهم بركة الأرض دق 

^١ْقاؤأدقيمتَةثيرأ،تنذقهم ثرةدي>ينألكث؛في عقؤم ست١ 
الباتالأرض دبركات اسمر، اب )مركات [، ٩٦(4]الأماف: ذيلأ 
وائلامتوالأس والأرزاق، والأنعام الخيرات ص مها ما لجمع داكار، 

عباد0(ُا،.عل ؤإحساته اه محل س ذلك، كل لأفات، اس 

[.٤٨ه^لمغأبليمامياووي^ أمطاطهنوحابيرى;ؤ 

فيرمابالة ور"ءتني مباركا اه جعله بأن عيسى.fi وأدل،أآ، 
[•٣١يم]سم؛ ^قتئ، 

ص.للخير" <"_0 >ثثاثة محنة: ابن قال 
وأرشد١^، عن وأبى بالمعروف، يم"آمُ ؤءج التنري: ُذال 
ُ'أ.الملهوف" وأءسث، اسملموم، وأمر المال، 

تتث،أئوومجئم.ئصلتل•ؤ لهم افه بماركة •٢ارضن وآلإبرامم 
[.٧٣يم]مد: أكي، 

(؟٢٦٦)ا(ت؛سدسن)آ/
يه.رازئحى اشم يكدات ئلأن أدل )٢( 

(.١٣٣/ ١ ) يطال لاين الخارى صجج ثمح 
(.١٠٣)؛(■فرامض)ا\/ 







٩٧٠مءارثء>ث< يفون —فص 
الU ت سرة كل ق واكوجمهات والوثرات والإمحاءات الدلولأت 

حننهأصعاف أنحعاف ل الئخام، الكتب *ذه من عشرات نحتويه 
بضمن غير، وعند نمه صد القول س مارس الذي ؤإن وحجمه! 

مماأممت لثدرك المولولات، عن بالألفاظ انمير محة وعالج الشر 
مذاأن النمير، يعالخون؛مايا ولا القول ثن يزاولون لا الذين يدرك 
يعيرأن ق امنحاله عنالكا وأن الاحٍة. حذ، من مبارك القرم النثق 
محملهما كل عن . أصعاثه اصعاف ق ولا الختز. مدا مثل ل الثثن 

وأنوموثرات! ومجوحيات ومفهومات مدلولأت من القرم التعبير 
الاستشهادمحعل  ١٠الخقاثق من وتقرر ١^١^ من تزلي الواحدة الأية 

لهنثلير لا متفردا شيئا والتوجيه القرير أوجه من ثش فنون مل بما 
البثر.لام كق 

بجلتهاالبشرية رالكثوثه الفطرة وعومحاطب أثرْ، ق لبارك يانه 
ركلمفذ كل س ؤيواحهها الدخل لعليف عجنتا ماشرا خطانا 

افهس به أن ذلك نائل، تول يفعله لا ما فيها مفعل ركن؛ وكل ينب 
أكرنممي أن نمللث، ولا ملطازا من القاظلن تول ي وليس لهنايا• '

شيثالومضينا ببالخن نحن وما الكتان، هذا بركة تمرير ل هذا من 
وتمديالخ■لابا تمل تفيها مبارك بأنه له اه شهادة من أكر 

آمحيىمحتنح<(ُا،.
١(.١ ، V آ/ المران) يللأل ز )١( 



—مجارقيص يفو0 فص "سمنته■ 

البارك:اثمنبي ٠ نعئن.٠٠ 
وانطفأالماء، إل اق؛ءآأ ءيسى رفع بعد طويلة بقرة الإنسانية مدبر 

الناسوبات الكون، أرحاء الغللأم عم حتى فثيئا شيئا رصالته نور 
دل('ممح،، ياي ل الظلم ينح  fcمري ابهل، محابات ف يتخبطون 

كتابأعل لغايا راجة تتاديل طيم، إلا وطرتاته الرالا ساحات ل يت3( 
الثقيل،وليله ايخيفا، التايثخ ذللث، ق ا-امال• رزوس إل C، نرعوا 

الليلوتراجع الفجر، نور بنغ الوت، أيادي تحنط؛جي'ءا والأرض 
الواتفة،الشرفات اهف، وتالقللم، أيائي فمطعت، الهزيمة، أذيال محؤ 

منالزمان هدا عد لدلك العبودية، نران وأطفثت، المهر، إيوان دير 
البشرية.عل وأ؛ركها الأزمان حير 

سسجينة لخه يكتفه دامس ظلام ق و١لعالم هو البي بمث لمد 
بقاياإلا الامتقاد وحئف ، الدين أص فيه اعتزت والعصيان، الكفر 

الكتاب.أمل من 

الثلوى;فيها وبجدون والأديان الأصنام يمدون الثركون كان 
أثبيأئ ه م تا ١^ درنيآ محت آنحقؤأ >تأمح 

توالنجوم مر والقوالثمن والأحجار الأشجار عيدت 

 yدلأثعثهزبمكرثم ثُ ^-١ يلب ين تثدةت< د





—مجارخين يقون -ٍَتلأ-قها 
ثيثشأئ؛ ص نآة ؤ بمص إئاف المع تسرني من الماء 
عنمثن ثيدادئثثأهرآئاَةسدت،تثؤدممثح ^٠^١ 

ووأقثموء يمله أن من لينج، و-تفظ ٩[، - ٨ ]ابن: ه لث؛د؛ا؛اهنئا 
[.٦٧]_؛: ه بمصثاشصآئاء0 

ؤثبمتنألإكت،لمعناه ايات لإوى القدس ييت أل به وآمري 
^ئأفيخمتحئاءثنٌ؛تّ

خو'هاJني ١[، ]الإ-را.: ه تي:ابجألةنويص 
وءرد'ي-همُاددحردثهم دآئوامم متايبهم ي لمكاي 

ثكراأإيأرت»آيرتم دءذىاثاكهم رإدمحبم< معه اللاثكة تانك 
ثاضأه]الآسل:أا[.

آل؛بمييتوثآثيديؤ يكتب لاتقرأولا يمحوأمي الكتاب وآناء 
الثامقرآيمثي له تصديئا يشق والقمر [، ١٠٧]الآءراف; ؛ه آمحك> 

ثأذثقآقثثيم]اكِ:ا[.

يايمحأبن ثم ئدآط ثاَثان بز اانوات< يه وحنت 
•،[.ا4]الآ-ءزاب: 

[.١ ٧• ]الآنا»: ه و رحمهبعث 

هجر()يار اتجري تمتر )١( 



مءارخء><"ٍَثلأ-يخون خص —
وبخلته، ٠٠٠ونشأ ولد الذي وسالد0 وبكتابه، بحياته، افه أمسلم 
وب>،ئ^[.. ٧٢لا-د<م: ه سهمن ي إقبمر تتثك ز العثليم، 

.)لآييثاآثثٍ-٣[.. ١ نستيص0لصص<تس: 
ي:ا-آ[..رهصشهميمم:،[.

رعيلالدثا وحكمة الآ؛رة حير أرائ )من ت اله رمه حزم ابن قال 
الفضائلنابثاق كليا تتامن عل والاحتواء الئةْ- 

الدأعانتا أمكته، ما وميرء أحلاته وليثنل يمحيهو، فالتقتتد بآمرها، 
ءلاضيه..آ.ين(لا؛.

اليارك،الدين ماوا عي واللام الملأ٠ عاليه بركاته أعفلم إن 
والهد.ى،اليتامت، من يه حاء وبإ هو، محمل. نبوة ببمركة الناس اه رفهدى 

حتىالعارفان، معرفة وفاتت، الوا^A_، وصف، عن حلن، هدايه 
العلممن حموصا، منهم العلم ولأول عموما، الومتين لأمته حمل 
ماالمتقيمة، والس العفليمة، والأحلاق المالح، والعمل الثاني، 

إلثرب، كل من الخالصة وعملا، عل، الأمم، ساتر حكمة حمت لو 
ييته،ا،الشبة تدر معرفة يمح تفاومحا لتئاوئا .ها، ثمث الحم، الحكمة 

ويرصى(أآأ.رينا بمب ك،ا الحمد فلله 

ينزمن، اناء كثبع الشريف حده ق حية وثركارّت، هو نبينا حمن وتد 
يالعاعامت، وذوي الرصى دليراؤْ ةوأ'أ، له الهلعام وتكثير أصا؛عهأ'أأ، 

،٢(.)ص: >•( لأبن الطرس تدارا؛ م، دالم الأ-بجلاق )١( 
السل.تحمق <، ٧٠نتب)ا/ ابن ادء_مصالإحم المراط اصاء )٢( 
٣(.• ر)-ا> (، ٢٢٧٩وملم)(، ٣٠٧٦و)١( ٦ ٩ > الخاوي روا. طق،ف: )٣( 

•٣(.(و)٢٧٩٣لم)وم، c٤١(و>٢•٢٧>٩•الخاوي با.اروا. ءد،د;ا ساش ي ( )٤ 



مبارخينففوز ٍِنلأءف؛ى "
نناه عند ونصة قرتتلاُ، عينه ي مل حقن طالب أي بن عل مة تي 

عتهعا.اض رصي عيها نثتح رجله كسرت ■من عتيلثا 

وث؛ايهريه يعرنه ديئقه بثعرء فترك ذاتية قو الّ؛ي ديركة 
كلمماته، دبمل- حياته ي وصوته، وباء شربه وبثنل أصابعه وبعواصح 

له.الصحابة فعل عل منصوص به الزك مثريع ذلك 

شيناعليه نقيق أن يمح مل ايارك لغينا العخليمة ١لمكة مذء د*ع 
وعزتهؤيقه ق فثدعى الصلاح بحجة رالخغرافيا اكاليخ متايات ل خاملا 

الفارق!مع قياس إنه لا، اللهم :١ الني •ع فعله ماسنغ بدنه من دمافنل 

1ما«سهان اءسريبمات ه اءذز،5ة إن 

ثرقدؤ،ةنآمحأ؛ؤإتتن،مم تع١لت تال ودوامه الخثر نوت ١" 
اك؛رك^.'ةزواالنوم وثأيقثأ تعال؛ وتال [• ٩٦ه وآيث؛؛ب> 

٤•افيبثزقاي؛ا دثكقيبثثا تنمشورى 
'.لأعلها١٣دانا الخيرثايثا فيها جعلها التي أي: " جريرتابن تال [، ١٣٧

(١٨٠٧(،بج)٣٧(و)٩••٣(و)٢•٢٩٤٢المuري))ا(في.راةفسد؛ائهااروا. 

و؛يك:ء؛تإق  JUربآ-؛مم، ؟)^؛٥رىِأو؛ؤدي، ؛ب،ِألإ*بمآسميِ^٣/؟,افيِتحآي 
^ا'' ' ءآمآئتيس". 

اتجري)آ/م،(.)٣(تسئ 



دءارخء><-سمتآلأ■فقوم —فص 
•ازإنأوئ؛يتومخممقايتعال: نوله ومنه وزيادته، اض ٢—كثرة 

لتفاعم،مٍاركا )جعله القرءل«يت قال [ ٩٦آه]آل<صرانت صاغ لإاتيد<قةه 
نتداهرث١ه١رئهممال:ر وتال الخ؛بى(ااأ، كثرة فالتك؛ن ب انمل 

ختنمه لأف والختداص ممرالركات، )أي: الثتقيض: تال [، ٥٠: ٠wل١لآ
والآخرة(ص.الديا 

تالالثيء، ق الإلهي الختد نوت، )دالركة: الأصفهاي: الراغب نال 
ونثي[، ٩٦]الأمراف: اب تعال: 
الخير،ذللث، تيه محا والتارك: اليزكة، ي اياء شوث، فيه الخير لشرت ؛ذللث، 

سها•٠[ ]الأنا٠: ه ^ق١وئو٦مىءئة ذللث،:ؤ عر 
هثثارك آويته ؤكشث« وقال: الإلهية، اهيرامت، من عليه يفيض  ١٠عل 

موضعأي: [، ٣١رر-بمتنيثجاعيملب؛ تعال: لقوله [، ١٠٠]الأنعام: 
الإلهية(ص.الخيرات 

عدةلناحي وشمولها وتنوعها اوكة موصؤع ي الصوصى كثرة إن 

ولكنبه، الاحتفاء وضرورة ورسوخه، الثرعي العص هذا بأهمية ثثي 
وضعفشرعل، كممهوم تداوله ليلة ذللث،آ يفد يشعر الواتع النافلرإل 

رانمل.النم ي البركات ئت، ذا ولأجل اي،اني؛ لوك ك ممارسته 
)ا(ظسدالضض)ئ/؟ما(.

(.OAU^)،/)أ(ادراء 
االأمنءابي)ا/ه ممراغب القران سرءات )٣( 















موارفي0•فقوى ■شى<  خمث^
آ4]الآنيا»:لأتيى ي ^0؛؛، آتي، ٢^^؛، إق وفيئأ يهوممة [.و  ١٣٧

كًًئبنهءا.؛؛٦ آي، أيؤو< اأمء؟؛لف ميم، عاؤق ثيثثثزآئ [.•^ ١٧ 
[.٨١]الأناء: ه إلإ،ثىءءدإآ، 

ويركمااللاثكة، رنهبط. الأساء ّقر نهي ودنيوة، دضة )رركتها 
والرزة،(أه.والخصب الث،اروالأتوات يكثرة الدنيوية 

فايارك قال:)اللهم عمر اين ص نقال: ياوكة الشي.سام ودعا 
قلما يارك اللهم نال: قال: نجدى؟ وق قالوا: قال: بممما. وق اما شق 

الزلازلدالضعناك قال: تال: وينجدنا؟ نالوا: نال: وقيمتا. شامنا 
■الشي3ل1ن(أأ، قرن يْدالح وببما 

وقددءادااكيةامحىوكةي-مدم.المن ٧- 

o3؛""
ا

وادطمنات<اتتمك 

وهياداتاسام

أخرى
_يبمضادوهفوءالأخهو 

""هره>غاصة اسمحن 1لاخرأسئي 

-ور؛مادبمدت 
-دد٠>الأثتهدادس 

ءاسمي 
(.٦١٢ا/يا(،رمداضي)T/ )0 تفراسري )ا(اتطر: 

•v(.٩٤•١(ر))٢(سحالمخاري)٧٣



^١٣يفون فص —
الأوثانوقمران الخيرات بموالأت بركتها يدرك الأزعان ب/ 

مها•

القدر،وليلة الأحيرء، وعشر• رمضان اياركة الأزمان أمظم ومن ~ ١ 
قام)من ذسه(.. من تقدم .١ له غفر انا راحتكانا رمضان صام )من 

القدرليإتأليلة تام )من ذسه(.. من تقدم  ١٠إيائاواحتاتأغفرله رمضان 
ذن؛ه(ُاأ.من ماتقدم واحتساباغفرله 

تمرنة يدم يخترعا الحجة ذي من دانمشر ٢" 
ا-أ[.ئشم؛ه 

يمثها آمحل أتام و الئثل ثاذت)ما هوأنت الني عذ عباس ابن عذ 
محينبجنيبما>فثن

قلم:>جغ.ني(ص.
عرفةيوم صوم عن قومثل اش رسول أن ه• الأنمادي قتادة أي عن 

)يكفرالستةالاصيةواواذة(ص.فقال: 

هاه رمول ء4تأن الأنصاري قتادة أي عن عاشورا►: ؤيوم ٣- 
الاضيت(ل،؛.)يكفرالة فقال: عاشوراء يوم صوم عن مثل 

(.٧٦• د) ( ٧٠٩يسلم)(، ١ ٩ د)ا٠ د)هآ( الخاوي)٧٣( سح ( ١> 
(.٩٦٩الخاري)صمح )٢( 
مالم)آأاا(.سمح )٣( 

(.١ \ ٦ )٢ مسالآ صحح ( ٤ ) 



—مبارخين ففوز -فبجبم سمنانلأ-
يومرحم • ٥٤اش رسول تال ت يقول ه مريرة أبو ا-ئمعةت ليوم ~ ٤ 

وبأديل وب ادم، حلى ب الخنتة، يوم الئنز عانته طالعغ 
أغرجذثا(اا،.

)بت فقال ا-بممعة يوم ذكر جؤ افد رسول أن أيمان ه هريرة أي وعن 
يثث،  ٥١بمآن >،، ٠٨تنبم، مد  ١٠٥١؛؛٠^تاص، 

نآشاتسثةمح1اآ/
تال؛ ٥٤الد رسول أن ه هريرة أي عن ت والخميس الاثتتن ينوعا ~ ْ 

يشركلا مد ممل ئثئمر الخثيس، ثيوم الأكغا، يوم ابة أتواب )تقثح 
حىأنظرواهدين •' كمال سغناء، آحٍه ديع، يتثه إلارجلاكائن سينا، باش 

بمطلحا(أم.لحى أنظرواهدين يصطلحا، لحى أنظرواهدين ينطلحا، 

فيكلممفيساشلالآخر؛ءنشهمرة
الثناءالدئثامحلنكاّاتكتتثادلكمحلل ه\0 

تنألتيتن ك؟ يأنتجيب ثدعوي، تن مولت لاحز ١ الليل ثالث يتمي ح؛ن 
ئأتجث؟سظفُيهمث؟(ل،د

)سأموا؛الني؛و: تال تال: ه مالك بن أنس عن اشحور: آكلة ٧— 
ثإنفيالثغور:ركئ(ل•؛.

(.٨٥سألم)٤ صحٍح )١( 
الم)مآهع(.رم(، ٩٣٥المخاري)رواْ  •_طق )٢( 

(.٢٥٦>٣(ص٠محد>ْ
(.٧٥٨ومسلم)(، ١١٤٥الخاري)أحرجه عليه؛ هتعق )٤( 
(١٠٩٥وملم)(، ١  ٩٢٣اليخاري)أخرجه طه•' متفق )٥( 





دءارثه0^يفو0 

الرث)كلوا هوت الض قال قال■ ييد أي ■ًن ١^٨^١• نين )٣( 
؛ت1تكت(لأأ.نجر؛ مذ قإئت وادمتوايه 

عندنغن تثا قال: صها اض رصي عمر بن اش عبئ عن اكمحل: )٤( 
1االشجر من )إن هو؛ الحمر ممال ننلؤ، بجار أي إدا يلدس ه الحم( 
٠^٠أئول: آي( ثآرذت النغLل٠، يننجر أثث ثظط النلم(. محركت ؛^^١٠ 

مكغ،أم أنا تثزة ^1؛^ أن! ثإدا -!، ٥١م ١^، نثول u الووو4 
اشمحلة(رى.)ص ثتالاي،هق: 

ز)اوكت اش رسول تال تال: ه مالك بن عنأنمر الخيل: )٥( 
الخيل(ر"آأ.نواصي 

غءقإزبما)انحلي لها: الير.وثال أن ثانئ، أم مر انمم: )٦( 
:>كث(اء،.

عذ■هترب، بتر وحثي والتسمين: الطعام عل الاجتاع )٧( 
تأمإدا اش رسوذ )يا ثالوا: قو الجمر أصحاب أف جدث، عن أيه، 
عقعاجثمئرا ع١ل: منم، ثالرا: مرتوق؟ ثلعلكم ئال: ثئغ، ولأ 

ف(اْء.5وا فث اض ام ناديوا ^1-^، 
(.٣٧٩)انمحيحة اليلة ل الألباي الشيخ وصححه (، ١٨٥٢)الترمذي سنن )١( 
(.٥٤٤٤)اليخاري صحح )٢( 
(.١٨٧٤)ملم وأخرجه (، ٢٨٥١)البخاري صحح )٣( 
انمحٍحهالللأ اننلر: سحا وهر (، ٤٢٣٠ رنم -  ٢٧٧٣; ) uجه ابن ثن )٤( 

(٧٧٣.)
(.٢١٢٨والترمب)الترغيب صحح ي وحنه (، ٣٧٦٤داود)أي متن )٠( 



م،ارقي><-ٍئآأغخو0 —فص 
قال:الض. أن ءثاس: ابن ءن الإناء: جواب س الأكل ١( )• 

رنط؛(راأ.ولائأكلوامن حاثب، ثكلوامن الطعام، ونط )اوكهئترل 
اياتط،ن:اللئتة وآكل إناءالطعام ولعن( بعدالأكل الآءاح لص آ ١  ١١

ثال:الثلاث، أصابعه لص طعاما أكل إدا كان الد. رسول أن ت أس عن 
دغيازلا زلتأكنحا، الأدى ^١ أخبكلمَثفيط كه تمطت ^١ نث١ل: 

أيي ثديين لا )ثإئكم ت تال الثنعه، ثنلت أذ دأ؛رّا إلئٍفان(، 
اوكت("ء.>دامكلم 

ui ^آخريباسونات اصوك انبمتة ؛؛
مالطي وهيئات والومئات رالغؤييات 

.اسةماص،«و 

-ادصوهمسامنق 
Iسالاأام'ءم 

-

,ش:
—اساءء،يُج؛ف 

الأهل
٠اسامة 

معح.١لألانيت الشح ريال (، ١٨٠٥)الترمذي منن ( ١ ) 
)مآ(سحدإ)؛"ا':آ(.



مءا>ِخي0^م>< 

تمنها ومعاشه، الإنسان حياة ق متعددة يامور الثترك ٤— 

يمولقال قال• ه حرام بن حكيم عن ت التعامل ل الصدق ( ١) 
ضيعا^جارتالممئءا،-أنئاو:شمئدا-لإن 

،;JLiه ثرام ين حكيم عن الالت ؤللب ق النص تناء )٢( 
خؤ ثاغطاف، نائ، تئر ثآقطاف، قو ^ ٥١رسرو )اث 
آغدهثنى حنوء، حضرء ا1او ^١ إئ حكيثر،  Ijماوت م ثآغطان 
نيه،لت يبارك لر مس يإئراف أحده وتى فيه، له بورك مى بثناوة 

الثقل.الثد ْن خم الثي1 الثد بجع، زلا ثأكل 

 Jآزدألأ بالخف ثتثك والذي ١>^، زحوذ ثا سنت: ككيثر: ثا
حكينايدعو ه بكر آبو ثكاذ ١^^،، أثارق حض ثّتثا تعدك أحدا 

ثأثىتعطثه دءا٠ ه عمن ون مثر منه، يفبمه آذ مأبى العطاء، إل 
عقالمنلث-يى معشر يآ أنهدكم آق عمر: سال ثتثا، مته يقتل أذ 

٠!؛؛يأحدء، آذ مأتى الشء ندا مى عمه علته آغرض أق حكيم، 
حتىوتلم علتي الله صل اطه رصول بمد الئاس ثى أحدا حكم يزرأ 

م-

ا ٠٣٢وسالم)٢(، • )٩٧ الخاوي روا، صيه: طق )١( 
،و.دإ)ْم•(، ١١٤٧٢لمخاري)روا، )آ(طقءد،: 



-ميا>ِغي><-يآلأنقوم —غص 
رسولنال نال: الخا.دى صخر عن الرزق: طي، ي البمود )٣( 

.٢١قو:)امأ.LركمقممورU(ل ٥١

ؤرتاتانمءِشت٠'الث ام قال وزكا•، صدته والإنفاق؛ الم )٤( 
وقال:[، ٣٩آب]الررم: 

رمآوقال:ؤ [، ٢٧٦؛ه]القرة: ينؤ،ألكثةديأ ن ؤ
رنتوقد [، ٣٩]سبأ: 

أنفقأتفق، ادم ابى )يا تعال: اش تول لم معند القدمي الحديث ن( 
٥١٤ ٥١رمرل أن مريرة أي حديث، عل الشيخان واتفق ٢، عليائ،(ل 

أحدهما:ممون يئزلأن، ملكان إلا ب،  ٥١٢٠١١ينج يوم مى )؛١ ^ ١٠
ةشا(لم.ئكا أث ^ ١١\خ؛.• ثمون خس تئفقا أغط امح؛ا 

وكبها،الدنا لأجل الناس ص ممر قشها ام الئ:؟م، صلة )ْ( 
تال:هو اش رمول أن ^، ١٠بن أنى حديث، س الصحيحتن ق ستا فقد 
ويسهيزتىن(ُ؛أ ثلثممز أثره، ل له ؤيئتأ رر؛ي، ي له يبمط أذ ألحب )_ 

فيه.أوالإتأقة وتكثيره توسيعه الرزق: 

سدلفا،لزء وتوحيده، التعلق؛< تمام س وهذا اف، عل التوكل )٦( 
يندىبل لها، سبتا افه جعله بمن أو حا يتعلق لا نم الرزق، أسابر 

معح. vUSfiالشخ رتال، <، ١ ٢ ١ الرذي)٢ )؛(ثن 
(.٩٩٣>آ(صمحطم)

١(.• ١ وسلم)• ؛(، ٤ الخاوي)Tأ ب )٣( 
(.YO٥٧(،وملم)٢.٦٧الخاوي))٤(روا، 





ديارغي><يثنلأ-يخون خص —
ثننمى يبيكب ١^٠ >اوغ؛ ، أجز قاذت ثمذره؟ كأئك حاليت ثن ثثال 

قووآيااض رثوو نثرب ثنن مى يإتاء يجيء نال؛ بل، ت ئثاو لنا؟ أئدئه 
•ياارن سئ ؤإذ لث الث.نبه ل؛ ثثال شنالي، عى رحابت مينه، يص 

الثهأغعمه من نمال: أحنا، عل بثورك لأريد محت، تا نثلت؛ حالأوا 
^١١^ تقاة زنن منت، ^١ نأبنا مه، تا تارك الم نلثتل: طثاتا 
العلثاممكان ينزئ ثيء ليس *انه ث، دزذثا ب لتا بارك اللهم محمل• 

نالثناب،ءتش(لأ/
طعاماثثرتاإثثه ت نال ش عل اه رسول ثزل ت بنرنال بن نداض عض 
إصبمته،تثن النوى يئلقم، يأكلن ^، ١٤٠يثنر أل ثم ^4؛، *آكل دوْلجئ، 
اطه،قاء إذ فيه، ومر ظي، مو ت شتيت ثال والوسطى الثثابه وةن»ع 

عىالذي ثارة ثم مقربه، بشراب أق ثم الإصتعين، بثن النوى إلقاء 
)اللهمثئالت ثا، اطه ائع دايتهت بلجام وأحد أق، ثقال قال يئن؛؛، 
ثلمنانتم(ءى.ئاغم دص تا ل م ثادك 

للردج؛نتالدعاء )٩( 

ئئالواتجثم، بتى س امآْ ثردخ أثث ه، طالب، أق بن عمل عن 
\جه.■كثآثالذلاحوتأ ^^١ ذلكن *كدا، لأتثرثوا ^3: ناكين، .الذم 

^^فينثاركنيلم(>م/
حسثهوكذا حسن، حالث وتالت ( ٣٤٥٥)والترمذي ( ١٩٧٨)أحمو أخرجه )١( 

رالأرنودط•
)مآ(أخرجه-الم)آئ-آا(.

الأيام•ومنحه ( ١٩٠٦ماجه)ابن أخرجه )٣( 





•مجارخي0 نخون -غص 
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ميارغيم^يخوى 

ظودفة<نييأ(سم
عدلأنعطة د. 

تلكوالتفكثر، التأمل وتضر التلر، تتلفت محلواهر —بحق— إتما 
ممدمنعن القلوب بمجامع وأخذها ؤرعجازها إبمارها ل تتل لا التي 

الساءلعتاالشرب ١لراعين من لكم الراتعة، الكونتة الايات 
اوالإعجاز؟ الإبمار النحومن مدا عل الأٌور مده مثل وقمت كتف 

ذلكوومعل فقط، محة وعشرين تلاث قوق ا،د رّرل، اصتْلاع كيف 
أرحاممثمن أمه يني أن - العادية العاتية الخاهليات من الضخم الحيط 
المثريةعد تولن لر حفارة يشيد وأن مثلها، تلد أن دالدمور القرون 
أالدنيا؟ الخياة هذه صفحة ت>لوى أن إل مولدها منذ يمثلها 

المحراءفلع من خرجت الي الأمية، الأمة هذه ا|ستهلاء>ت، ، وكيف
العتيقة،الإمثراءلوريا'ت، ستهل أن وعدة، ءدد١ الأرض أمم جيوش بأئل 
منالمعمورة، عل الزمان من ترن رح من اتل ل 'سلعلايرا نبذ وأن 

الأْللي؟!ثواض إل الْمين حدود 

العجزانهذ0 مثل يصنعوا أن الأمة سْ علعاء استطاع وكيف 
منامحتاج ما الولفات من يكتس، قصير— عمر ~في منهم الواحد آن حد إل 
!؟ فيها ما وتعلم لقراءما مديدة أمار إل 





مبارخه0—يغون -ءمح ٍَ؛لأ-
حصاعناثزكة وي ثدثا، وق وقبارئا، نويتثا، )ا1الهلمتارككاق نقول: 

أ.ء١ ائولدان مى محمز0 تن آصم ينف ثم تركت( 
الإناناه يستخلف أن نل الأرغى هده *عل حلت ١^١':^ ال>بتكة مده 

تعال•تال الين، بملايئن فيها 

ميهاين تتنحى يمتدبما ه أقمح؛ن تءث< دؤث أ،دادأ آث7 مبمثلؤن >رتتي 
[،١ • - ٩ ]سك: ممقبيير عه وم أيبمق و أثث؛، وقربمآ نينتقبما 

والذرواكراسُآ؛.جعلهاماركئتابلةللخثد أى؛ نها وتارك 

وعنزوماربهم اتقوا الذين الأرض عذء ي اش بثركات يتقى لكن 
ؤولووأنلآمحم؛ة،»ام؛وأتأثعنأتعالت ة١ل ه،  ٠٥١بمنهج 

هبماء٤اؤأذيزن هلتذكهم ^، ثثقدي<ءنآثقثمح؛٢٢٥
والإعراضواكديل انمي يإن مدا من العكس وعل [، ٩٦]\لأ.م\ف: 

الدمحن وتد الخير؛ وذهاب ١^^ لزوال سبب تعال اض منهج عن 
تالمحئا؛ والنإء الثركات بعد من أبدلرا الدين )صأ( نبآ عليتا تحال 

ينوشمافيكلوأ بميتغ عن جثثاءا ءامحة ّنحلإ؛هم ف، يجز دنم؛ان ؤ تعال، 
قأنتصمح0مح؛آنت0ي

صرسءين رأم حل- أًًض دم جني  ٢٢٤^تدتئهم تلآم 
(.١٣٧٣لم)س)ا(روا. 

 )T( ٩(.ممد)،/ ابن -ض•



ميارغء><خمت؛لأ•يثو0 
التيالأرض هذه أن وتعال تارك الحق يبع، [، ١٦-  ١٥]سأ: ئيز 
تبحانه خقال، العيال، أيدي اكثبت، ما يت، ئشادا ملثت قد خيها يارل 

دبجمبمصآثىم1وأم ؤ
[.٤١]الردم: ه دلثمم5ثزي 

الأرض؛عد. إل ان سالإنبمي بت قد الربانة الركات كانت يإذا 
كبي وتداركتهم تبمهم قد كل.للئ، فإما همادء، عل الول من إنعاتا 
تعالقال والرشاد، يالهداية النعمة عليهم كم الحكمة؛ وشراتحه النزلة 

محقوةأأصحولإأ١^٠ >:كقث، الكر.م: لةرآن اص 
ثئيإأآقىهتم؛ثادك< ؤدثداكقث،ينكث وتال،؛ [ ٢٩]ص؛ ا4  ٢٠٢٠٥٩^

ةئم.ثأتسأتاه آزلقث .^^١^، وتال،: [، ٩٢دنحيمتالآسم: 
أرالفواثدل١ ١،^[^ ممر ت أي مارك ومعنى [، ١٥٥]الأنعام؛ ^ م£ءرن ثلكأ 

.٢٢٠٠٧وعمل اتبعه من بجارك لأنه اطه,'ايإوفة وصفه وتل 

وآؤلرافالليل آناء ؤيتلونه به، ؤيعملون اله، كتاب، يتبعون فالذين 
^٥^٠،تعال: تال، واعالهم، يإيامم تلوحم ي لهم بجاوك لهم؛ النهارياره 

ئبمةيثيك، آيقديي ي، ^١ ؤثعأ؛ يكهآ تن متهلة ئد آلثاي، 
آ4^^هثابمتمن 

دلذأئمر تعال: قال، ومعايشهم، أرزاقهم ي لحم ؤبجارك [، ٠٨-  ٠٧ليوتر<؛ 
(.٢٣اكفي)T/)١(-ض 

(.١٨٠مداينممر)آ/)٢( 





د»ار،فه><-ٍئ؛لأ-يخو0 —خص 
اماق وما العد ؛؛^٠ محول كانت الي الأستار، رمحرق الحبمتا، 

كلس لينحير جانب، كل من يتدئق بالختر نإذا البركات، من له 
ئئتتت«،التؤ تال القران، صرره الذي النحو هذا عل صوب، 
3ةثنب-ذئه ْوؤ؛ذتإمأ ٥^-^،آلتا؛ ءث١د١ إثمحَغث ^٤؛؛ آنثثيثدأ 

جلينال ؛، ١٢~ '١ _؛ ؛ه يجبجتلءبجيابجثل،ءهما 
^۶^١^^^١^١^١^^ثانه: 

٣[.يم]موع: *شلتر قنز رهي<كلذك، 

لملالأسباب مراقرب اكعاء أن تيه لأشك تعإ يالركة: اوهاء ٣- 

١٠  Lدعاءه؛اش فاستجاب تعال اش دعا فمن الخير، من عندالمول
منةاقسليها اش رسرل كان لذلك ءلرت٠ا؛ احمر من الوكه محمل فإنه 

لأهلها:ءقاJئ، نلتم، أم من طلحه، لأي انن :)تاث ت١J أنى ض عب، 
أونهسئ:ت ثال: أنا؛خدتث ^ عش l:؛؛ سث ي محJئوا لأ 

ثتلئمح ، ^IjLما أحنن ته ثمنت م ثثال: وشرب، قأكل ^١؛، 
دللف،م؛ع:يا-

نوأنأرأيت، طنحه أنا يا دالت،ث ^١، رأصان> سبع *د آل رألم، *لكا 
ثال:أيترآذ *طلثوا ءارسه؛إأنلست،، آعاثوا ^؛١ 

انك.كان ب،ا ثاتشب ثانت: لا، 



مجارس—غثو0 شي حمي 
نقالغأ-محر0، غو اض رمحوو أتى حتى وانطلق طلحة أبو يغضب 

وأتجتقطف تال: مابرنلذي( ز اذثج ):انك  ٥١رسول 
القر1ناا،.مروون كلهم أيلاي عشره ذلك بعد 

الخلالالرزق يطلب والاضاح الكب الئويي الميل ملوك — ٤ 
رذتهف البمكه ينشد الملم كان فإذا الشثهات: وعن الحرام عن واسق 

كلعن ويالترفع التكسب، ق الحلال فعليه؛ت،مي ولده؛ وي صحته وق 
والصيانة،والعمة والأمانة بالصدق وعليه والتاع، المال من له بمل لا ما 

أكلفيها التي المحرمات من ذلك شابه أوما أوالغش ي ق وألايعص 
قسحل الإكة فإن اه مهج عل مار إن فإنه انس؛اuطل، لأموال 

وحياتهكلمها.ورزقه كيه 

الحقيقة:هذه تقرروتؤكد النبوية التموصحمر من متفرقة نٍاذج وهده 

لرما بالخيار )التتثان محال: قو اطه رمول أن ه حزام بن حكيم عن 
نإفمحيهنا، ق لها بورك وسا صد٠١ ٠إذ ~ بمرثا لخص أومحال: ~ سئرمحا، 

لإازكنتانحقفتتكهتجا(ا".

تمفآع3لاْ، . النم، فسأل برام بن، حكتم رجاء ^ ١٠ثوبان ن عو 
حضرهالاو< هدا إن حكم، )يا فقال: فأءعلاْ، ماله نم فآع3لاْ، سأله 

(.١٠٣٢•٢(،وطم)اوغ،دي)٩٧ )٢(



دءارثه0خمأعلأ-ففوز —خص 
لرثقس بإنراف أحد0 وتى غ؛ث، ثث بوة ثنى بنخارة أ-حد0 ئتى حلوة، 
الثقل(.التي ثن خت  iduUiالثد زلا:ثج، ;أم ، fjjisمث، لت يا3ك 

أحداأزرأ لأ ثاني يتثك واليي ؛^، ١١وصول يا صلئات ت حكم قال 
العطاء،ول آيويكره;داعوحكي، ثكاث ثا، iJJاأثارق حش ثقا يندك 
نيتا،ث أذيقتل قش ليغطيت ٥^١٠ عتره أئ يم ث، بجلث أن *؛آ؟ى 

IJ_ | علتهأغرض أي حكيم، عل النل٠ير^٠ تنثر يا إي عمزت
بندالغاس يى آحد! حكيم يزرأ قم يآحدة، أن مأتى ١^،^ ئدا ثن حئث 

دوو،(ُا،•حش وتلم الذعليث الدصل رسول 

ؤيؤياسىآق ؤ ت ليركن الرباومحقه عن وتعال تارك اطه وتال 
[.٢٧٦آب]الترث: ٢^٠؛.^ 

تالخالق •ع العاملة وحن اليروالصالة ٠— 

ردتي،ي سثثله أن أحث، )تى قال؛ قق اش رمحرل أن ه أنى عن 
أنت أثره ق له أ ينبقوله والقمري رمه(ر'أ؛، ثلثصز أثر؛، ل لّ يئثتآ 
ينفعهبجا اومحاته ولمارة للهلاءادت،، يوئق وان ءمر0، ق الإركه له محصل 

فيالآحرةمء

سررا.سمري)1هما(،رسلم)إماآ(.طو )١( 
(.YOOUوير)٢(،  ٠٦٧المياري)درا. س طق )٢( 
اتهم:كأابدي)«ا/بمآ؛(.)٣( 



—مارس دفو0 ٍلأيشص -
الوبم)صاق اث. رنون ئاو دالتت عنها اش رصي عاثشة وعن 
الآماد(أ*دي يتزيدان الدثار، تنثران امحار، يحنث الخلد يحنى 

مالرأص *و فالونت، اغتنامه; إل والماهر؛ الومت، تتفليم حنن ٦— 
الأمار؛فيها وتفتى الأوتامحت،، -بما تضيق الحياة س0 ق وموولياثه اللم، 

الواجماتمن واجما تقلمه دخن الوقت، اغممام إل المادرة كانت، لدلك، 
فهوبه إلا الواجب، بمم لا وما -بمدا، الأ ئر لا لم الواجايت، لأن الكبار؛ 

الكورمادرةإللأن ١ يكورعا ق و\ذإتفة لأمته الني. رنددعا واجمتذ، 
وداعتصخربن فعن وتنقله؛ اسغلاله حن إل ونكثت الونت،، اغتام 

إذادكان فيثكورثا(، لأم تارك تال:)١^ الم. ^أن الخامدي 
زكاذماجنا، ريلا صنت وكان( النهار، أول من تتثهم أوجيشا تريه تمن، 

.٢٢١وممرماله النهارثآثرى أول مى عبارته سعن، 

سرئهومن تعال;ورتاآستهم افه مول والتكافل; الحودوالكرم ٧— 
ينفعونؤمثلآلخ؛أث ويقول• [، ٣٩اه]سأ؛ ودرحلإرآؤزمحس، ؛ثينة' 
نأتهمسمين لإ ق سنايل سح أئيثت، حثة ككح آئه سخليل ؤ( آمن؛تهز 

بنعمر دعن [، ٢٦١]١^؛؛ ه علمئِ ويع ت؟قة ئثاء يثن ثآئث؛ضم ثؤ 
ضامقإن ذلاقئموا؛ ينا )كلوا قو: اض رمول قال قال: ه ا-كلاب 

الخامعصحح ق رصححه صحح، إمناده الأرنووط؛ وتال ( ٢٥٢٠٩أحمد)رواه )١( 
(٣٧٦٧.>

(،٢٣٣٦^^)(رئل:ضثسن، ١٢١٢،رمثي)c٢٦٠٦ض>
لغيره.صحح ١(ت ٦  ٩٣والترمب)الترغيب صحح ي الألماي وتال 



دءارخ0خمو؛هغفم>< —محآ 
جثكلوا والآنبمث، الثلاه بجي الامحن ذى؛ الأون، بجي اواحد 

)ثا.بمسواضسفلم،نمَاونحوسن(ءزوةاَل.: 
ب(>ى.محم تاتك خ، اق ام ناذمدا
تواصيهاj تنمود )اقو : ٥٤الغي تقول اث؛ سيل ي ابهاد ٨- 

محذْعل دبر'ةة -محثد يابهأد والئغم(ص، ١^ امحاتؤ؛ يذم إف الخ؛و 
الرزقدفته الخزيل، والثواب اليد الأجر ف؛ه القامة، يوم إل الأمة 

أشرفرزق عر والذي الأرزاق، أشرف >و الذي الشريف الواسع 
جانب~لل وفيه دنحي(ُ'أ، ظل تحث، درنج، ردجيل محمد. الخلق 

•الداؤين فٍ، العباد مصالح ونحقيى الدين، نيام ذلاث،~ 

والكئىاليم، الوامع من وثنحئ الوعاب،، نعم من الوكهتعمه إن 
منربه ٣، بالتاصه ليدخل الكريم، الول، من يكسها *والدك، الفطن 

لتحصلكأمباب بعضها ذكزنا والتي وشرمها، رضيها ام الأبواب 
الخاح،نيس ملغي الأزمان" عذْ ؤ، "وبخاصة لم الؤإن البركة، 

أنمرمحن والأخرة الدنيا خ؛دك، من يريد ما \ل ليمل الركايت،؛ نيل إل، 
وأخمرما.الهلرق 

 _____٠٠٠٠٠
سالأببيفياسماسءث)اهأأ(،وسحابأح

الأرندوط:لقال، (، ٣٢٨٦)س وابن ، ( ٣٧٦٤)يائي وابر (، ١٦•)٨٧احد ا-؛م-بم )٢( 
بئرامد•.حن 

(.١٨٧١)"وسالم (، ٢٨٥٢الغاري)روا. صب: مق )٣( 
٤(،• )٤/ مس محن اببماد ياب ي نطعا البخاري راودي• (، ٠١١٤)احد أخرج* )٤( 

١(. ٢٦٩رالإددا•)( ١٢٨٣ > الخامحع صحح ي الآلابي ومنم 



مبارغي0■م0 

محةهةأهمي؟سم<س

اههقثئامةيء:فيالال،أنزلها إذا والماء الخثد التك؛نءيوادة 
والداهوالدعوق، والعلم والزوجة، رالإنتاج والعمل، والومتا والولد 
•دا-بمار• دالمديق وا-بموارح، والعقل والدال 

سراني تئ•را إذ الأمن؛ ءد\ء من كوكبة حياة ي آثارها ستوذأ وتد 
حثتالتي اليركة مخل الماس، س  JJUجغ  ٠٠٠■عجز ما القليلة عثرعم 

فيأوتاءأموأءادم•

t- ابنشيةأنموذجا - يجماةءااماءاسق 
أنجزوهما وعظم لف الحال س العجب أشد ثعجب ؤإنك 
حصولس ممكنهم وعو حيامم ق مرا هناك أن نحد أنك إلا وصتنوه؛ 

منجعوا أمم حيامم ق التركة أنر فكان شئومم؛ جمع ق المكة 
تراءماق ءنت0 ألتى لو الإنسان إن نيل؛ حتى الكم الثيء العلم 

ارسجلوء؟ الملم سا درسوا يكيف منها، يتتهي يلن 

تالميدهعنه يقول إذ ثنمية ابن الإسلام شيح حال ذلك ومن 
صنتهق تيمية ابن الإملأم شخأ قوة من شا،مديت، )وتد القيمت ابن 

ماالممانيف من اليوم ق يكتب فكان عجيتا؛ أمرا وكتابه وكلامه 



ففو0—شي 
الحربق قوته من العكر شاهد وقد وأكثر، جعة ل الناسخ يكته 
ءظق(ان.أ>ا 

ئبميةابن الدين تقي الإسلام شخ ممفات )جعت، الذهبي: وتال 
،•٢١أحر، •مممايت، أينا له رأيت، ثم ممتف، ألم، فوحدت، 

العباسأبا الدين تقي الأئ، الشيخ أن )لاشك لحغر: ابن تال 
لكنالحشل الحرال ثبمية المشهوربابن اللام مد ابن الحليم تمد بن أحمد 
ولاصياكثيرة قتون ذا وكان باعفليم، جانمل والولع داليين العلم من 

صيماوكان شتى، مماتيم، وله وغيرذللث،، والفقه والتفسير الحديث، علم 
كثيرالن«كروالصوموكان حنة، مواتمد له وكانت، البندعقن، عل صارتا 

آخرق ونحج، النكر، عن تثاء بالعروق، أمارا وكان والعبادة والملأة 
،•ببماآرتكلم ائل مق أمور عليه وجرئت، نكيامتآ، عمره 

صاحنركان ؤإنإ الإسلام، شخ عند الوحيد هو العمل ا هاو يكن لر 
وحلم،عمره، آخر ق وسجن وجهاد، للمكرائت، ؤإنكار وتعليم تمادة 

الرفا عليه؛ تمالأ العلم وْلدة العناء يزال لا عقليا مشروعا وخانه بحد 
والعمل.الوقت، ق الإتكة من أنه لأيك، لأث،؟ا ذق 

)ا(سمافلأينام)ص:أ-اد
(.٤٣)ص; الكرس رص اركة الثهاد؛ )٢( 



مبا>ِ،فيني—دفو0 فص ~خمَ؛لأ 
■ات،ئامبئ سممي قال 

تماروصارمن التماسف وصنف سنة، نحوعشرين وله ودرس )أض 
•بماصارت التي الكار الصنفان من وله ميوحه، حياة ي العلياء 
وآممر(أا؛.كثاس ألاف آر؛عه تكون الوقت عذاق تصانيفه ولعل 

منسا أن ولاشك انمل؟! مدا كل ك ستقيم يف كم 
قل اسم، لون من فن كل ل البد ١سلم عذا >، اه بركات 

الخم•لجوء س دجه كل 

اتغقودامم<ذياتأساحب يقول 

راشعاالعلياء، حجور ق نشآ حين من نشأ يقد ونشأته آمره م1دا )أما 
غنلكل الخامعة الكتب ودوحات التفقه حياض ق راتثا الفهم، محوص 

الأمور،بمعال والأخذ والاشتغال المطالعة غم إل ثلوي لا الفنون، من 
عليزل ولر ولوازمها، البرية والسنة العزيز الكتاب، علم خصوصا 

عقيماورعا بآمه ١^١ تقثا صثا الدنيا، عن متأنا صالفثا صالخا خلما ذللث، 
حال،كل وعل أمر كل ل تعال، ه ذاكنا ماتا صوانا نامكا عابدا 

اثحدود عند وعاثا والقضايا، الأحوال ماتر ق تعال اش إل رجاعا 
البالمعروف، الكر عن نامتا بالمعروف، يا ونواميه، وأوامره تعال 
الاشتغالمن ثل ولا الaلالعة من تروى فلا الخم من تشبع ه نفتكاد 
منباب من الملوم' من علم ل بذحل أن وم البُث' من تم دلا 

٢٤■لرِ،امم)ص; الزنة (اكباد؛ 



-م»ارمحيْلأيفون —فص 
لمستدركات ؤيستدرك أبواب، الباب ذلك، من له ويفتح إلا أبوابه 
والمنة.الكتاب مقموده أعله، حداق عل العلم ذللث، 

واتيرءالنألة ي خاؤلري ليقم، إئه مول؛ أمره مالئ ل صمعته ولقد 
حصأوأتل أوآممتر مث؛ ألف، ئثال اه تأستغفر عل سكل اتحر آوالخالة 

آوالثوق ق داك اذ وأكون ت قال أشكل، تا إنكال ؤينحل الئذر ي-ثرح 
إلوالأنتئثار الدكر من دلك ين؛عنج، لا الدرنة أو أوالدرب أيبد 

أال.طالوبي(اا،.أن 

ؤإصلاحوخمعها، كتبه حققي ي العادة حرق من رأيت )دلقد ويقولت 
كلبه يعلم عجبا ثكاذ ذكرته لو ما مثها، ذم، ما ورد مئها، مد ما 

الغالنعوتحريفه نبيه ستة عن يدب لأثه وبكلامه؛ يه عناية آن ، منصف
الخاعالين،ُأ،.وتأؤيل ايطلن وانتحال 

والفهمالإدراك وقوة الحففل، وسرعة الكنس،، بكثرة الله مده وقئ 
غيرقال حش الميان، ويْدء والإخلاص، والمدق والتأمل، والتعمق 
ام.شيئافينخفظ يكن ل؛ إنه الناست واحدمن 

وكانفراسة ذا وكان الله، مييل ق الأحمال وقوة بالصبر عرف 
زاهلواورعا سخيا، كريعا، كان؛ مشهودة، كراما،ت، وله الدعوة، تجاب م

ئزرالعادة، وكثير فميحا محاميا، فانحلا حلرثا صابزا، متواضعا، 
 ١( C (.٢١الهائي)مى: ب. لأبن انمية العترد

(.٨٢ىبق)ص: )أ(اسر 



م»ارغي0^ففو0 ^٠٠ -^٤٧١
علوحص والياس، الطعام ل ه نفعل والحتاحى والماتمن الفقراء 

انتصارل بارز دور له وكان تتالم، عل الأمراء و-صض الغول جهاد 
السلمونمها وانتصر  ٠١٠٧ ٢ سنة رتعة التي ثمحب معركة ق السالمين 

مذءل إنكم والناسآنداكت للأمراء يقول ئنمثة ابن وكان !،، ٠٠انتصارا 
منصورون.الر؛ 

اه.شاء إن قل: الأمراء: له مقول 

نمالاسارا/اه شاء إن مقول: 

صنوفووحد للاقامم، الخمؤع تجتع التتار؛ لقتال سيفه جزئ لقد 
عليهم•افن وصرء العارك وحاض لخر-رم، السدين 

والتعلمال٠الم بمتاجإليه مما الرثانيتن العناء حياة ي دراسة إن 
وغيرهمالأموال وأصحاب الأعال، وأصحاب اش، والJاءيهإل والرق، 

العلم،ومحلله والعناء الدعاة وخاصه إليه محاجون الإسلامية، لأمة اس 

ماصضنذأمهنأئ وتتتؤلتارة تعال؛ اطة بقول يتمثلوا وحتى 
وزمان؛مكان أي ق [، ٣١]مريم: غ• ثا مادمت اذاوإيتإلزْكوغ 

والدعوةالثر، عن والنهي إليه، والدعوة الخثر تعليم ق اه جعلها فالتركة 
ومعدبركته، نالته به أواحتعع جالسه من تكل وأفعاله؛ أنواله ي الد إل 

حثه.مصا به 

اشم)آ/ا'هّأ(.لأبن الكين )ا(موارجال



مجارمحخمثْلأ-يخون —.خص 
تلاشتأر قلت ند اوكة تلك أن تلحفل س0 أياما ق اكاظر ؤان 

تالنادت مالك ين أنى عن مننه ق الترمذي روى فقد الناس، ياة حس 
كالئير،الئتث ٠ثكوق الرنان، يثادن، حش الثامئ )لاممرم :٠ اش رمول 

وئكونكالثاعي، ١^٢ ئيكون كاليوم، ابمته دئكون كا-ثنتة، والشيئ 
اوثاصكاثنممبالئار(لأ/

دلكمحل اه: ^ اشسس )ثال الأحرذي'": تحفة ل ينال 
يكئزةالغاس أن عق أز •^lji م ي ثانيته ودتاب الرنان ثركة تلة عق 

الالمظام بالغتن شم دنئل والئدس النوازل تذ دهمهم محا امحاثهم 
دثاليهم،•أياثهم نمقي محس يذروف 

الأزمةس زمان عنلو ولا دامع، تعال افه فضل فإل هذا، ومع 
المالحين،الثالف لواء لنحمل السايقين، جادة عل ير نطاتنة من 

منبركات عليتا يمح وأن ييرصى بمب لما يرقا أن تعال الد ونأل 
والأرضى.الماء 

٠٠٠٠٠

الأس j،(TTTT)،_I«__4يتحرامس،باب )ا(ررا.التردي،ممب 
(.٢٣٣٢)الترمذي، متن حح صي 
(n)(Y /ءددارالكبانملب-بيدين.٥١٤،)



ميأرغي0—يقو0 

بناربهاموط|ي(
عمانمارك أكرم 

اللبىيجود ، iiبمري الفامم من ممر ق الانحراف بواعث أهم من إن 
وتلسناالتحرق، ابتغاءضيرمعنا• اللغظ إُبمال الطلون فيركب لمعنى، اق 

وتدالحق، كمان اللبس هذا ؤينمر اكحح، يمعنا• تمله التي الأمن عل 
>ثة"مثدأصأصتحال: تال الملك؛ سا من القران حدر 

تعال:وتال [، ٤٢]الغر؛: ه تيمن تألم ألص إقمحزا 
[.٧١صران: ]fJ، ^ينآظثئمتدثونيم 

الباؤللأيل يستغلها مثلا والزهد القبور ونيارة والتيرك فالتول 
وآخرشرعي معنمح، عل احتوت وتد مضامينها، ي شركهم ؤيلبرن 

يثبونالتحرق، المعنى بما ؤيقمدون ف؛عللقوءرا ثركئ، وثالث بليي 
ومكذامرج، أمر ل الناس فشر الصحح، للمعنى الأدلة تول-، عليه 

نمدهملوافلهروا إذ مفاهيمهم؛ وماغت العامة، علر الباطل أعل لحل 
اف؛يشاء أن إلا أحن الشرك ق الوقوع يرمحى لا فإنه _، LJ|لكزعم 

المكر.هذا إل فيعمدون 

ئنيلأن نريد الذي التير؛ك مفهوم ق يج ا هنا البهن الخلْل- وس 
إلالفضية الدراتع وتند عليه، يحل الذي الانحراف عل الإشكال 

لوثته.من وهوبريء المثى، هذا نحت، باطه.لث الشرك 



خفون—فص 

نوصحأن ينا بجدر المتحرق المعنى عن الحديث ل نقيقي أن وتبل 
محيلتفاص لا حتى النصوص، توازرء الذي الصحيح ونمه معناْ 

تمْ*تمسهم كثه، رذوْ الثيء من الشيح الوجه رأيا إن الذين الغالط؛ن 
ردوابرمته ردو0 ح؛ن إئبمم إذ نتيمم ي البامحلل لأعل ؤيعليب علم، بض 

يينارقالإنكار، ل بمر من *ميل ومدا بمتويه، الذي الصحيح الض 
الجملة.الألفاظ ي هوالخال ي الإنصاف، 

التكةلأهلومنأ>ين;غالمحكعوطثالركة،وف 

مثرتاكمرص، عله دلئ، معلوم شرعي بأمر التزك تكون أن إما 
وئّزر[، ٩٢ه]الأن<<ام: مبمارك زش ١vؤوثئالإنت تعال اله تال القرTن، 

بالأشجاركالتترك مثرؤع، غم بأمر التنك يكون أن ؤإما ممدة، بركته 
منحقيقته، تٍ؛ن مما ذلك، ونحو والقلع والشاب دالشور والأحجار 

المكي للوتؤح الواعث، أه؛إ أولا نذكر ولكن المحاور، *ذْ خلال 
ومي:انحرف 

محق.اكعثدبينهوبثنالمثرؤعكإ -الخلعد 

ُلن،ايفعلونالنموص، عل لايلوون الدين لروبجه، الغلة أعل م، ت- 
شبهة•كل من تلويم أث-ربم  ١٠

الثركن.مضاهاة من بأنا الخهلة يرى تلا اش، بدين لجهل ا- 



مبار.في0^.يعتمون -ٍَةلأ—ءتمص 
حظلا من جرتكى به، للمتزك خير أو صلاح من محمل بجا لفتنة ا- 

الؤك.باسم الد غم عبادة ل الحق من له 

علبمانظ من يعص به يتحئل الذي والال الخاه من الخفية لشهوة ا- 
المكاكءرف.عدا 

اد«المعم الفلاعر ق رحودما إل اق الدواعي، هذه ذكر ويعد 
التالية:

اءقدآنسداممرانع:أولا؛ 
الكهف،أصحام، شأن ق الأمر عل الغالبون رآ0 ما الممنؤع الير_ك من 

ؤهآلآلومت\عاووأع؛آسدلمتعال: قال مجدا، عليهم بتوا حيث، 
الخهلوامت،إل دلالة فيه وهدا [، ٢١]الكيف؛ ^ مسجدا عقيم نثأءدع^• 

أصحاب،كون وعو المنؤع، التإرك من اللون هدا مثل إل تقود ادي 
الاسمن فته جعلت، فناهرة وآية كرامة لهم ظهريت، ند صالحتن الكهف، 

البدعة.هذه تتلع 

■قثأآق;يت• ءال ؤ >عالت قوله عند كشر ابن تقم وق 
^^راننجريرفيالخامح،دسممح،•

أعلم•٠اش منهم، الشرك أنل وال-انيت ينهم• النلموف لتأم أحد 
ئبنل نلكن ^١^. الكلثة أننالم، ئب دللث، ثالوا الذين ثالظا>أن 
ثاثنانى،l،2)محن ؟؟،،هوص: ١١لأن فيهث>؛ لا؟ ءد/0أم 



يفونفص —
ضزثدئئينا ثنلوا. محدثتا مدرآياتهم^-^؛؛؛١نناجد(اا؛ انحددا 

بالعناق،رناته ي مدداقال وجد آئه،١١ م الخطاب عتزنن ا1رمئ أعثر 
مهامندث، وجدو٠ا ايي الث؛تت يلك يدس وأن الثاس، عن بمي أن أنر 

ني:.ناضهنا(>م
حديث،:محل البخاري شمح ل الماري يتح و< رجب اس الحافظ ينال 

دل)رقد نتاجي(: مور انحدرا واشتارى، اليهود اش للس 
أصحابقمة ق ه اه وهوقول هداالحديث،، عليه مادل مثل عل، القران 

فجعلثنحدا،■ قغم تثتيدذى آميهم ■هلثإءث< اقيس" ءال •ؤ الكهف، 
ثثعئوذلك، الأمور، عل الئابة أعل فعل من اجد المعل القبور انحاذ 

العلمأهل فعل ُن ليس وأته الهوتم(، واميع والغية القهر متندم بأن 
اه.، ٣١الهدى( من له ر،عل اض أنزل ل( الممر والفضل 

علوالللث، الغلبة أهل قيام المنحرف الترك رواج عل الواعثخ فعن 
لهحفل لا ممن هم الخالفامت، هده يتول الدي أن ترى وهكدا يه، العنايأن 

تعفليمإل يفضى البناء هذا لأن الهوتم،، هواتلمع ؤإنا والهدتما، العلم من 
٠بامم ذلك، كل اليهم، العبادة وتزف بمم، والافتتان اكورiن، 

هوعناللمئر ش إنا الثلماء: )داو< لم: مشرح ل، النووي فال وقد بمم، 
(، ١٣٣العور)• عل اجد انحاذالمس باب.اتكر. ابمام، محاب الخاري، ررا. ءلمه، ض )١( 

(.٠٢٩الشرروانحاذانموريبما،)مل المجد بنا• ص الم، باب الماجد، محاب وطم، 
)أ(تفأداينممي)ْ/'ااا(.



مجارفين—■ثخون غص • -سمي-
ثرحبه والائثان ينظيمه ق اقاتثة من حوما تنجدا ءن0 رم مء انحاذ 

الخاِلإ(َلأء.١'^ أل؛نمء أثىَذوك 
كثترابن إليها أشار التي دانيال م اق التوحيد لخناب وصيانة 

أبوميتاك،ائال وقدوحدوء شرء، الؤك بحجة الناس يه لثلأينثن أما؛ 
يسوينايالاللدذاْ محاكان متفرقة، ^١ عثر حفرابالمهارثلاثة العالية: 

.٢٢يثوممءلا اكس؛ عل لث كلها القبور 

*تحجمينالعامة، إمحلأل ق لالغال؛ن بدا قد أمنا ولكن أبلج، والحق 
انموصك،الوعط فلاسمعون الهاوي؛ ي أسامهم ؤيزدرن نورالحق، 

الأول:قال 

نلجبماالعمم لوتمثى المم من أعرصغ حض صخرء أنادي كأي 

اتقوم:^٥ ٥١اسلثواموض ئاث: 
عليهاأسلحتهم ؤيعلقرن ببا، يؤكون سيره للمثرين كان لقد 

رصرلمع خرجنا تال؛ اللجم( واتل أي فعن أعيانهم، عل انمر رجاء 
يعكفونمدره وللمشركن بكفر، حديثوعهد ونحن حتئن، نل اش. 
نقلنا:بدرة نمررنا أنواط، ذات لها: يقال أسلحتهم بما ؤينوّلون حولها، 

كهماطماثلمذاثماط،فقالاضضاه

.( ١ ٣ / ٥ ) ملم صمم عل التروي ئمح ( ١ ) 
شإل صحيح إصادء وتال: (، ٤ ٠ y/ راكهاية،) الدائن ي ممر ابن القصأ ش ذم وتد )٢( 

وصحيحة.راتحة القصة أن تؤكد أخرى طرثا أشا لها وذكر العالية، 



مجارض><'ٍَةلأغخو0 —،^٠ 
لآ.)٢^، أدلط:ق\ون:و م مذا أكم، )اف وملم: وآل عاله تعال 

نتنلركثن [، ١٣٨؛•]الآماف: م*جتهوة تالأ'هدلقكم دتأ الهاَةا 
تنكانتاشا(>ا/

السلاحسوط أن أراد الإسلام ق مثن م ممن الفتح تلتة فهؤلأ»بعض 
منواللام— الملأ٠ —عيه ا يتعجللمشرين ك،ا زكا درة ب

للمثرين.مضامحاة وأنه التحرق، الزك ممهوم ي بالإسلام الجبمل هذا 

بالشورأوالتمك من النؤع مذا لجئ فمثا معلولها عع دائره والعلة 
الكموجد حاجاتمم بها يتوطون التي، الموز أد الأحجار أد الأشجار 

الاستدلالي الأعلام من كوك؛ة مشى الخالة مذه لعل أصحابه، عل 
اكال:الحر عل أنوالهم يكر الص حدا 

ُء

وجدتمأينا - اه رمكم - انثلروا الْلز'لوتيت أبويكر الإمام ال ت- 
منوالشفاء المء ؤيرجون ييعفلموما، الناس، بممدما أوشجرة محيرة 
فايلعومحارآ،.أنواط ذايت، فهي والخرق، سامم البما ؤمحضريون ملها، 

منالأيتلأء فدعقربه أيناما *ذاالمم ومن الحاففدأبوشامة: تال و- 
ءن3لهوصةمواصع وّرج والعمد، الح؛هلان نحليى للعامة الشيaلان محزي؛ن 

بالملاحس؛ر من أحدا  ١٢منامه ؤ، رأكا انه حاك لهم نجكي، بلد كل من 
رمس(، ٢١٨نلكم،)•كان س نن لتركض باب الفتن، محاب الترمذي، روا• )١( 

(.٢١٨٠)الترمذي، نن - حح صي 
(.٢١١>آ(إغا'ةاللهغانلأيني>ا/ 



ممارخيي^فقون -ثهبم ٍئإلأ--
اهراتص تضيعهم ْع عليه رمحافظون ذلك، نيفعالرن والولاية، 

ليعيعظم أن إل عذا يتجاوزون ثم بذلك، متئربون أبم ؤيظنرن وسننه، 
ومضاءلرصايم الشفاء ؤيرحرن فيعظموما قالو-رم، ق الأماكن نالك، 

وحجدرآدوحائط وشجر عيون بثن من ومي لها، بالنير حوائجهم 

الأملحةلتعليق الشجرة عاو0 انحاد ك1ن فإذا ااقيمت ابن العلامة قال وِ 
يألوماولا يعدو"|ا، لا أمم *ع تعال الد *ع إله انحاد حولها ، والعكوف

نسبةفأي عنده؟ والدعاء ودعائه به والدعاء الشر حول يالعكوف القلن فإ 
••• إيعلمرن والبدعة الشرك أمل لوكان، بالشر القتة إل بشجرة للفتة 

والبيعالشرك أمل عليه وبجا رسوله به تعال افه بث يا محرم له ومن 
منالخلوف مولأء و؛؛ز، الئلف بين، أن علم وغيره الباب هذا ل اليوم 
علوالئلما ثيء عل وأمم والمغرب، الثرق، بثن مما أبعد النعي 

ثل:ما 

،٢٠ومغرب مئرق شتان؛غ، ٠صتا وسرئا مئرثه ازث، ،

الصحيحةالتربية تعكم الم؟، لفح المحيره تأمل من أن نجد وهكذا 
يشه؛غرويا الرمحة بمواطن، يال ب محل، وبع، بينهم الشاسع الثون رأى 

الثترونم، من إزيب.,دم سلال العلم مس محا ذم ثم رال؛يع، الخوادثر )١( 
وادنرس،ءا إذ4ا، محض اوولد ض ّ تعير نمن العوام، بمائن - العاب من محى ت. 

.رآنا لها ترغ فلا س هدمتها إي اللهم ت تال نم  ١٠^-لفح 
(.٢٠٥)'آ(إءاممالالهغانلأينام)>/ 



يخون—فص 
عندالعكوف وأدام والزيارات، والتوابيت والقباب المشاهد فآقام 

باش.إلا قوة ولا حول ولا ساكنيها، 

اسنثأ:بقجرة اثتبره من الصحابة موقف ؟ ئاث 
تعال;قال القرآن ذكرها الرصوان، بيعة يالحدسة شجرة شهد.ت لقد 

[،١٨]الغتح: ه آشبميز هنث ماسوءك إة ءنآلثقيءث!مم- أثث ءةرت> د قؤ 
حفيتوقد للحج، ق بيا يمرون حنن يعرفوما الصحابة وكان 
حفاءهاحادتة منها اث رضي حمر ابن ووصف ذللثا، بعد الشجرة هده 

قالحكمة )وبيان حجر: ابى الخافثل تال اه(، من رحمه )كانت، بقوله: 

أمسثا ثلوميت< الخثر، من نحتها وغ لما افسان بما محمل لا وهوأن دلك 
أونقع قوة لها أن اعتماد إل بمم آنفى ربا حتى لها الخهال بعض تعظيم 

.٢١١دوبما( هو ي، تشاهدا الأن ترام كيا صر 

قال:عنهإ اه زضى عتل ابن عن صحيحه ي الخاري روى وقد 

مح4ا،ش:ا:تا الشيخ ء ١؛^ ^١ ا;قع امحل،C الثام ين ررجنثا 
اق(رآ،.من زحمه كائت، 

حاجا،)ائطلمث، قال: الرحمن همد بن طارق عن أيصا الخاوي وروى 
حنثالئجتْ، قده ثالرات اثن-جن؟ هدا نا هلئات مجترث بثوم نئررت 

ضحاكالثتب، ن تعيد محاتتت هوتعه اش رسول بايع 

(.١٣٦)١(فحاثباريلأبنحجر)ه/ 
٢(, ٩٥٨تفررا،)لا أف الحرب ي اؤثة باب باب رالسين.، ابهاد كتاب البخاري، رراْ رأ، 



—مجارغي0 يفوو< 

خزجناثالعا  ijL؛الشجرة، هومحغ اش رسول باح فيمي كاذ أيه ر حييني 
فأمتضنا.ت رواية ول عليها، ميز ثلم وس<يناما، الممل العام ثى 

أسلم؟ازءل٠ثثونا ثنأوموثا لر همثب. أصحاب )إل نعيد: ثقاو 
عىاأم!(را/

٠فثغها 

منهاقطعها؛ أمر عمره أن تفيد التي الروايات يعص لردت يند 
عطاء،تن عند١^٠١٢ ا-ئمو1 تال: الكبرى الطبقات سعدق ابن ماررا0 
مالالنج، الثجرة يأرن الثاس كاذ محال: يانع ص عون تن اف عند آحتيئ١ 

ا-ئطابتى عثر دلك ثغ ثال: عندثا. كئالون الئصوان سنم؛ لها 
ثثطعئر.ؤأتت؛ةا فيها و\ن-وأونلم 

ا.،درآ/إننادهصحيح الباري: نتع ل الخانثل قال 

ابنثنا تال: معاذ ين معاذ حدتتا تال الصنف: ق شيبة أي ابن ورواه 

بويعالتي الشجرة يأتون ناتا أن ا-ائطاب بن عمر ؛ع قال: ناني عن عون 
الصححُ'ا،.رحال ورجاله شلعت، فأمرببا قال: نحتها• 

٤(.١  ٦٣ا-ئويء،)غزو؛ ياب الغازي، محاب الخاوي، روا. )١( 
 T(اطراسغات١صرى)١٤٩٠; ١ ابري> يتح ١(، ٠ • / >٢.)

اخاري النامي الملأس الدواة ماي ُ:ةايمحن (. ٣٧٠شٍت)T/ ش ابن نمق )٣( 
ابنمحا يال: إبرامم بن وّماءيل محا ةالت الررزي حن بن حسين حدصا ناو؛ ( ٤٤٣ / )٧ عكة 

سلمت-٦١ وأمر ذلك ي فأوعي عندما يؤيع الش الشجرة أن صره ببغ تايات عون 



ميارقيزييهفقون -مص 
عنه-،ا،اض رصي عمر بن اف عبد بينها الواسطة يلعل الألبانيت محال 

لهداالرواة ض أشارإل وص 

ردائيب؛ن ا-بم»ع يشتدإل ما معد لابن الكندي الهلقات وي نيئا: 
رسولأصحاب من توم خرج تال؛ نايع سن وخفائها، الشجرة تطع 
فيها؛واختلنوا الشجرة، أحد،نهم عزذ ما بآعوام، ذللث، قوبعد اه 

.٢٢٠٥١من رخمت كانت، صر: ابن محال 

كانالقطع أن يبني لا حيشر الروايتثن، بض بجح منا محالتعبيريالأموام 
واهأعلم.أولاقتضت،، 

منللنيل الخثر هذا الشيعة يعص استغلال القام ماوا ق عجت، ومن 
معيتنال الخير هذا لأن محمله؛ من الحط. ق والعنز ه، الخطاب بن صر 

ذاكأن وطنرا بترابها، والتيرك ءنل.ما، والصلاة الشامي لتعظيم دمرنهم 
أنبارأراكم تال• عمره أن زعموا بزيادة وتئردوا هومدح، وإن،ا قدح، 

محتالثهإلا كلها عاد بأحد اليوم ئد أوي لا ألا ١^، ك رلخعتم الماص 
-هاأمر ثم الرند، يقتل ك،ا بالسيف 

قالتمن وصدق عارها، طهه صر المؤمنين أمحير ظاهرعن سكاة وJلالث، 

عار ٠٢٠ءمتب،ا ليتها لمللنار يالثنب ءثم.هم 
(.١١٢)ص;  Uubuاو.اجاو محز.ير < )١ 

٢(.• ٠ )T/ اصرى اسنات )٢( 
١(.٢ ٢ / )٣ _،،J اب وشردلأبن ٦(، • ، >، ٩ / )١ اللاغي نمح ثمح اظرسؤاي )٣( 



مءارخهن_يخون —ض 
التحرق،اكم_ك بوابة من الداخلة الثر مادة حنم لنا يت؛ئن وباذا 

يعلهذا كان يإذا ونش: المم كلامه ق المم ابى ناله مجا أجل وما 
المحابةنحتها وباع القرآن، ق تعال اه ذكرها الي يالشجرة ه عمر 

التيوالأوثان الأمام، هده من عداها فيط حكمه ماذا هو؛ افد رمرل 
.٠١؟!. 4JiJtواشتدمت، بما الفتة عقلت يد 

دليلط! ففي المرار؛ مسجال قوهدم افد رسول أف ذلاث،ت من وأبلغ 
حكمفإن القبور، عل البنية كالماحد منه فادا هوأعفلم ما هدم عل 

منبالهدم أول وعي بالأرض سوى حتى كلها مدم أن فتها؛ الإسلام 
لأبماكلها؛ هدمها محب، القثور عل التي القباب وكدللث، الضرار، مجد 

القبورك،اتقدم،عل البناء عن بمي هي. لأته الرسول؛ معصية عل ت، أمح
بناءمن بالهدم أول وهو همر.م، عير بتاء ومحافته معصيته عل أمن فبناء 

الغاصب،

ائبرك:ا1هماءءل،ادطتي،^١ تصدي رابنا؛ 
صيغومحي ومادته، للمشرك ^ ٠٠المنحرف ال>ؤك من الأمة تحذير إن 

وزادواوشروحها، الأحكام، متون ق التعاليم هذه الإسلام فقهاء 
فيه،التفصيل عن شهرته تغي مما والفتاوى والهمدع عليها، الحواثى 

غيرها٠عل بها يستدل سواهد إلقام وتحعلر 

٢(.١ ٠ اكم)آ/ لأبن 



مبا>ِمح><-ٍ؛نإتلأ■ثقون —خص 
اثنتثى ثيء ليس قال تن قول عذ محب اش رحمه فالشافص 

بهوهويطوف تنجزه وكتم، لاستا، هجرا انتلاته، يبع لر بآتا إ تهجورا 
^^لكهكانركاذساهجراَبممئمك

.٠١١ثاتزيه زلا ئيزالهإ الأركان نائ انتلأم 

ومنئزكا(، أر ئنلأ الثنه نبر )ومحنا الشانمر عبارة أجل وما 
دلكثإف بمثئ؛ زلا الثت )زلاتخ القاتل: أبوموس الفشت أصحابه 

النذارى(.

المثورينظٍم ض الثني قدصح لأئه صحخ؛ )ومايكنه النووي: تال 
إمحزنه امحنتة أزكان من \وئاهو ١^ انتلأم تم أ إدا ولأنه 
نز١^لاثنثثث ثلان الآ-محتين م انثلأم انتخاب تع نتن 
أءلم(ص.واه أول، 

بتحريمالقائل ابويتي أبومحثد الشيح الشانمرأيئا أصحاب ومن 
الرحال)لاتشد عملا ١^ الساجد محي ال الرحال شد 

الواضعؤإل القبور' لزيارة الرحال شد فيحرم  ٢٣(؛• • • اجد متلاثة الأول 
فيها.والصلاة ببا لقصد الفاضلة 

تيلتاأش«"ما هوةثلث< اطه رمرو رأيت ولولاآّبي ولا مر 
(.٣١١/ )٥ للروي الهذب ثمح رى 
(.١٣٩٧)رمالم ١(،  ١٨٩)مهتروا0ادخاري متفق )٣( 



—مبا)ِخيمح لخون خص حمي 
ملته)ؤيدل حجرت ابن الخاط تال ا-حثاره، إل الماضيوأناو 

ئروجهإلنارراْأصحابالثننثىإنكارثفزةالغماريعلشئنيرْ 
ا-نديث^١ و\تةو}أ حزجت •^١ نحئخ أن ٠؛^ نوآذرمحك له ومال الطور 

أنوئتتتة(راأ.وواثثه عمومه عق الخديث من، يرى آئه عن، ثدل 

والتتركالثرؤع التيرك ب؛ن القرنان أهميه سق مما ننفح دبابملة 
هنفعل، نائي ص بجنها مرى وس الإشراك، إل بمغي الذي النحيف 
تيه.يقع أن نوشك الشرك ثم، حول ويعير بابهالة، 

ؤ،اش ,حئ ابهلة من، الغنة أمل، سيل، انتفاء من، حدر فالقرآن 
القبورانحاذ خهلورة اله واوضعت، الكهف، أصحاب تبور سليم 

إيضاح.أتم اجد م

درة،بتئكون كانوا ا-بماعالة أهل، أف حهلآ الثنة أوضحت كا 
الأموروباذ٥ والؤك، والعكوف اكعتليم *ي،ت أمور ثلاثة 3، يضلوا 
نمنوالأبار، والأحجار الأشجار وسلم المور، اصحاب يمد اكلاثة 
لهمبجعل، أن موس من حنن'لنوا ل-رامحر، بنير كمثل نظه ١^^ طلب 

براء.سوا؛ أولتك كقالة مزلأء مقاله أن ه م فأتلذا، 
والعامة، لها يناور مما ونحوها والعيون والأحجار والأشجار فالقبور 

وشفاءحوائجهم قضاء ؤيرحون منهاشيثاتزكا، ييآحذون بمايرثا، يعلقون 
ءمر،أهر،اباعاليةوم،اٌباباكركباضّ

(.٦٥/ ِم)٣ لاين الماري م )١( 



دءا>ِقه0خمثةهنخون —قص 

اثتيوثد{على ادسق خاث 
الزكمدا رواج من شتى بلا؛ ي السلمين أمحاب ما إل ظر رنن 
المهالكجراء من البكاء ؤيدغ الأصى، يغالب أن يتهليع لا انحرف 

ممونثم حتتثا، إليهاما الإتيان إل ما ينعاطامحاا-امهلئ، التي 
،.١١٠١١علميها وعمدوا الحاجات، علميها علموا ^ما منها، 

بلاديه ا->ممث، ما بمدده نمن مما عليه الوقوف عالني ومما 
والزياراتالشامي سليم من باوكره، الكتب طمحت، مما مثلا حفرموت 

والعيون،القبور، وترات الaلريةة، خلوات شهدت الي والأودية 
التترك.عل يعلمونه مما وغيرذلك واثارالموتى 

وترببما،وأوديتها، تريم، ذكرشعاب ق الكتب مده من وو ومتدنم 
؛٠٢١٥١١ؤيمول، يزعمون، ك،ا بالتركة المشهورة ومقابرمحا وأساجادمحا، 

مالهدى شارسموس ساحة عديدة ألوف ضنهم بما 
محصللجلب نيع ثن لماششث، ا أيبمصغ منهم كل نيارة 

معضلكل شفا بغار رح نقي جربا سنداي ترياق، ثيل محإن 

تبورعند العامة الخموعات وبركة يفضل يتعلق فيا ضلا ؤيفردرن 
نيارةعن الحديث وما صراتحهم، عند المرك وقراء المشهوؤين، الأولياء 

إلأشرنا ولنء١ المنجم، بالحدث بحفزمزت المزعوم 3ةء محوي الشي قير 



مجارفيم—خفوص ~هثالأ-'ه 
منخلوا القام يئكون الشوامد، ذكر من ثعئلئ العالر تمر لا حتى مذا 

متمردناالأسزسالأا/وليس الموانئ، 

التوحيد،عل التحرق التيرك جرء يا يعلمون القوم *ولاء ليت فيا 
ومحعهاالتي القيود وعس به، بمرق نورا ليص قاف الحتا، إل يئغيتون 
إق IaJUjؤيتهللقون حلها، سهل فيو،تنتا، ند الأسيع أعناق ق الغاليون 
كز:تال رحاب 

•تهاليتغئ ضممخ بجل نلي>ث،تلوصذمةثدت 

أحد،لكل سن حتى \جح ق ايحرفض ميل بيان من إذن ولابد 
نلمعه كانوا أمم *ع اكبح ملمة بمغن عل الكير ق افه ثدرصول كا 

١^^^،وغمى التوحيد، كلمة عل كون إنا الكلمة توحيد إن إذ حت؛ن، 

المجتمع.أفراد إل اذ\د'\ لل يتبجعله الانحراف عن 
باطلا^، ٧١ؤيرتا اتاعه، ورزنا  iLالحق ثرتا أن ال تواشَ 
المال؛ن.رب الحمدش أن واحردعوانا اجتنابه، ليرزقنا 

٠٠٠٠٠

تراثس ومرئ ين الوالئواس الماز رالترر الروي المع الفمرل ممللب )١( 
بحضرموت.انموف 



•مبارثي><خمل؛نلأيقون 

اسمج
سلاهبملأ

ميلتحثي 

محهاثزخ لا اس >، -رمما حش الأض الرمق ث. ق خلط 
،.lUUإلا 

الصحٍحة.والثة اميم، التؤآن صرى الماث _، تكن رل، 

عنب بجرجون ام ابنة الغالأة ل السامة الأمم اتيع توم فم 
الإسلامية.السيدة ومطية 

مثس غرتا؛ الدين مدا ي يفرس يزال لا رحمته، بسلم اه، ولكن 
والدبلديته، الدعوة ي ستعطهم ؤيطاعته، ي تخدمهم يحلماعدوله؛ 

اباملثن.وئأؤيل التطلئ، وانماو الثالن، تنريف يمموذعته شرعه؛ عن 

هدامن برمته بجعلنا أن الثلأ وصفاته الخض، اصائه تعال سأله 
•الرام؛ن أرحم يا آمثن الدين. له ^٠^٠ ٥٤اليارك العليب الغرس 

سثيها^١ الغالون ابتدع التي القضايا س كغيدئ وقضية"٠" 
•الشروعة غير الصور 

مننحرج م كثرتما فع الؤكءيّالثروع مدا ق متمم.اترم وأما 
عليها.والخراب اختصارها، عل باش تستم؛ن أتريع؛ ستة 



مجارقين—يفون -يت؛نلأ-خص 

اولإ.سمصلأأئس:
"'لزلأبمرو: إذ \يج انن اض ورحم أصلا، ، J1ض لا نوع وسا 

الإنثأئلخاولكمفثلكئق;">ا/

فنابيع كل نمدنتا إذن هق؛ الرصول عن بقل أحي لكل فلوسمعنا 
لدء؛ته.تأسيا موص من ءنتالقا< 

ثاث.سوس
يالخدثاثمالحض ياثار الؤك جواز عل استتادمم ذلك: ومثال، 

جريذ الوضوء الدأ رنول يا ت )ثنت ثاوت عتت؛ اتن عن يروى الذي 
^^^مأئ،إثاكأميمالأام؟

الثنحث.الخنيب اه ديى مىاثابر'إف بل لا، ^ ١٠٠
 Jيزيومحئرثن، باتاث، موش ااطاهر، اهةاقسعث،إل رئوو :وكان ٠ا

اانمح(لآ/أندي 

دابى،، ءدي١٤وابن عئويةُم أبو أنكره ]موضؤغ[ الحدث وهذا 
والعلميال؛افّوءيّمم•، والثوكاق١٧٢والعراةياآُ، حثاذاْ؛، 

الغاض؛؛نالرادىدالواص)ا/آ'آ(•)ا(أسث 
وغثد•(، ٧٩٤الأوسي)ي اسدم روا. )٢( 
(.T®U/T)■الرجاو معنا. الكاري )٣( 

الرجال)؛(الكاضفيساء 
)0(.ءزانالأءتدال>أ/خبأ•(.
(.٦٩٠>آ-(نحرحّدثالإماء>ا/

(.١٢اييمرءة>١;)٧( 
١(.٢ / ١ > ايبموى الغواني )٨( 



د*ارثي0-ٍت؛نلأ-فخون —محا 
نكارته،عل وخلنا سلنا الحديث أهل كالمث انفث حديق وهر 
يه.الاحتجاج وصقوط 

سم.اممىذسسد:
تسناتأؤيلأ مه فنزعوا انمحح، الحديث عل تبمجموا بآن وذلك 

فطرة.ثثسته ولا منطق، 0 يرمحا ولا لغة، تمله ولا نمى، يؤيده لا 

وفضلاتبمم،ويابم، انمالحض، ياثار اكمك من موتمهم ذلك فعن 
الم،*ع ه الصحابة فعله لما اصغادا 

موضع>و إذ شيئا؛ منه تذكر نلن قق الشي •ع م الصحابة فعل أما 
مشروعيةعل أجعوا إذ وحلنا؛ محلنا الأمة ب؛ن عليه حلاف لا اتفاق، 
المحوصذللث، ي وردمتا وقد رميي، حثا هو الني بمتعلقامتا الإدلث 

الصحيحة.

٠،به الصحابة ت؛لث عل يأتارانمالحض الخك قيامحى الإنكارفعل أما 
باثارالئابما<.الوك "فيه الورى: تول ذللث،: فن 

ثملوانتننال الصالخى آثار اكرك فيه أيصا: الووي وتال 
•دثرا:أأادلثابهم"أ" دطناثبم ،٠٢-^ 

هبوو؛ذ4ة'.إلأأنالقومتدبالخوافيلإلثآثارضص 
)؛(محالمويءلطم)ا/إ،آآ(.

(.٢١٩^)،/مل.اكدري )أ(درح 



—مبارخين يفون —غص ٍ>؛؛تلأ —
5ارخنديل الثرءايى حكي ولقد ت الشاطئ حكا0 ما ذلك نمن 
كاثواحتى به، التيرسك ي بالثوا أصحابه آن ا-نلأجت عن الطير_ي 

اه5ثال الإلهؤث، ب ادعوا حتى يعذرنها. وقخرون توله، قتئحوذ 
ماتقولونَئزايا"راء.

وعقلا,شرعا باطل استدلال وهدا 

بمعلهلر كا بجحذلك. U الئنة ولا الكتاب j لرترد فلأنه شرها؛ أثا 
رأسهموعل يالخنة، اليشرين وحول محع هة؛ يعدء أحد •ع المحابه 

وغيرهمكثيدا.الخة، أمحل ثباب ومحيلا الشيخان، 

أنملالأمة ي بنده الحمر. لريرك الثا٠ليىسامحلأالقوم؛ وتال 
^ئاكانامح،ءشل

نرهماب,،ا،َولأ 
Jt^i'i ، ،^ركض ء أبمغ إذا فن ٠ فيثاَامح امحثوا ^^١

تيا''>أ/١^٠ تك 

منطقية؛نلأمجور عقلا؛ ذللئ، رد وأما 

العبديكون نقد ه. اه إلا للعبد به محتخثم ما يعلم لا أنه أهمها 
مرآتهتل عقبيه عل يتثلث، أن لايلثث، ثم العبادة، من حثنة طريقة عل 

باه.صادا 

)\(الأءمماملالتاض)ا/إخإ(.
سرق.( ٤٨٢لاشاطي)\/ الأعمام، )٢( 



—ميارض— ففوز —شي 

(،JUمن!،للدنيا؛ طلثا يعمل هر يينإ الملاح، ظاهرْ ق يكون أن أوت 
الوحد0 هو إلا العبد نية حقيقة يعلم ولا باه، عيادا سمعة والوالرياء، 
له■شريك 

أّنليتمامحوي ؟يئن، أعل ق أنه ييفلنون برجل، اكام، ب مبص 
باه.عيادا سا؛الين 

ه؛ئرئرة أي عى الخديحا ق ك،ا ه، الصحابة مع هذا -حديث، وقد 
والإبل،التقت، عنننا إنط ثضة، ولا دئثا يئثم دلر ح؛ير، )انتخنا ث١لت 

ينعهالئرى، وادي هواي اث رنول خ اننزئنا م دالخوائط-، داقيغ، 
رحنقوبجط. نج ١^١^،، ش أحد ته آغدا0 مدعم، ته يمال ته عتت 

العند.دللث، أصاب حتى ^؛_'^، نهم حاءْ اطه.^ رسول 

ياَلثاتيائةأ.>،: ١٥١ثتال 
آصانيايزمام الشنالة إف يثده، مي والذي ثل؛ هوت اش رصرل ثثال 

نازا.علته أتتثعل القاسم، ثصنها م الغائم، ثى حنت 
ثمال:,وحو\6تح أز ه؛^١١؛ ١^٠ ثن دللث، نمع ح؛ن ريل نجاء 

ثذانيتمحئ،أءنبم.
دار(ُآأ.مى — أوشراكان — شراك هوت اه رسول ثقال 

كابوسلم، (، ٤٢٣)،-تحم، غزو؛ ياب الغازي، الأخ1رى.رمحاب روا• ءب«: مضى )٢( 
(.١١٠)العلول، تحبيم غلتل، تاب باب الإيمان، 



ثقون

أسمد؟عد؟ قرف نال فهذالجو 
ا/شرفالإّلأم.

/T

 /r.شرفخدئمهو

•الدتعال سيل ق ابهاد شرف ٤/ 

تعال.اه مييل ق الشهادة شرف ه/ 

سبالعغ.اب؛ من معافاته ي ذلك، من تيء له يثضر ع سا كل ومع 
تونع.ان نل الغناثم من للعباءة ومرنته خيانته، 

لها'عشئا ءال٠وا: بط قالوا إذ الرحل؛ عل ه الصحابة حكم بان فقارن 
ا-افةا".

عيادا؛اه!.. الار" ق "أنه وإمخناض٠لخكماشحمليهاذأرصلليه: 

أمورتعدة يال.لاائ، رينا وليعلمنا 

بعبادهالعار لأن حازما؛ حكا أحد عل نحكم أن بجرز لا أننا • منها 
له!شريك، لا وحده خالقهم هو الحقيقة عل 

فعلما نحو عل بأحد ضرك أن لنا يجوز فلا كذللأ،ت نللأ٠ كان فإذا 
ه.بمتعلقاته التمك من ٠ اه برمحول ه الصحابة 



د*لرثه0حم؛ن؛تلأ-ففوز —فص 
احدمحيا المحاية فعل ولعدم ذلك، عل الدليل ورود لعدم أولا/ 

بالخة.لهم المشهود من 

التيرٍكخلاف محيا ينا اف، عند الع؛اد حقيتة معرئة لعدم / ثاثإ 
وصحتهم،؛، ٠٠٠١٠*ن والأخذ ءدادته»إ، خلال من بالمالخين اباثز 

الكتاب،ي الوارد المثرؤح المك أنولع من ذلك مر إل بي؛، رالأتتداء 
والمنة.

اسيحاراث.سلأوبمسماضصضاسدل 
؛٠؛أيوب، أي عن أرا شره ق أورد إن الخازن تعله ما ذلك وعثال 

أبويائنا صحيح، غريب حديث وةالت رواء قاثلأت ءأب< 
فهممحورها أصل ي ولئن سلنهليتية، ارض غزاها آخرغزوة ق أيوب 

،٠ر يه ؤهشقون يمثرء، يتثركون 

ألتة،له سند لا تدرجا لفظا عندْ من أصاف حيث الخازن ناتفلر؛نل 
يهؤستسقرن شره، يتثئكون ؛هم توله• وهو 

.٢٢وتثرك؛*'أحمد، قميص غثل الشايص أن ادعازمحم ومنذلك، 

منها؛وجوء، من باض ومحيا 

٢١٢١.

اكآُءل،)ا/'امآا(.)\(-فدنب 
^؛،31الثاب يتات (، ٣١١)؛،/يثق ;ايخ (، ٢٠٤)ا/الارس الأية .نازو )٢( 
١(.• • محرأ:ا-بمان)T/ (، ٣٦: ٣٠)آ/ 



ميارفين—فخ»< 
لكنذلك.U ولوفعل بخجة، ليس اض— ""رمه الشافعي فعل أولا/ 

فيه.مخطها ولكان الفعل، مثروب عل دليلا 

ابندم من الذنب براءة الأثر مذا من بريء اه- ~رمه الشافعي تانتا/ 
والذمي"،.سةلا،، ابن الإملأم شخ الأتن هدا كدب إذ يعقوب؛ 

امحفلالأس سادنا-الأملأو 
دليل.بلا أحكام ؛، ١٧٠^وذلك 

علالئربمن الأتاكن تميل "زأمأ انعراثي: الخافظ قاله ما ذلك: نمن 
محنودثهوحس وأرجلهم الئالخ؛ن أيدي مثيل وكدللئ، التبرك، نمد 

،.٢١نالمح" باغث1راكثو 

أحدتول ق حجة لا إذ عليه؛ تجيب، متتد الكلام ق وليي 
ؤبمامتئمفخدؤآ اؤثؤد ^٢ ؛١٥ ١٧•^يقول: إذ الذ وصدق ، ٥٤يعد.0 

٧[.محثآنئهوأه]ادر: 

انمحيحة.الأدلة به حاءت لما فهومتاقص ذلكا ومع 

بقومئثتزت> -حاجا، اتطلئئ، ئاذ.' الرثتن؛ عبي بن طارق عن جاء كا 
ء
ملمون!ُِ

)؛(اددركضسمعسدك،)؛/؛آ(.

•٢( ٤ ١ )ه/ الختم العيتي الدين يدر الخاري، صحح همح الغاري )"؟(صمدة 



يفون
ا1نجئ؟ئش:تاسا 

اللهوثثهوصول نائح حث اثصء، ئنذ، ثاثوات 
•ءآحةنت4 \ديأ نى تعيد ،آئتت 

محتهو الد رسول بايع محمى كان "آة ش؛ حدم تعيد: ثئال 
•ميز٤^١ قم سسائا، امحل التام ثى حرجثا ئإ ثال؛ اثترة، 
اأنتم؟ وءل٠ث٠و٠ا يغتثو*ا، هولر محمي أصحاب إن تعيدن ممال 

ثمحاأما(»/
محمممتوثمحمح:مآجم

١"•ضيناٌت''إئأتايخاثاسي؟ 
تديما،بمرقون الد؛ن الصحابة يعفلمها لر الحديثة شجرة أن يمض: 

تماتا*سومحا وتد نحتها، وبايعوا 

بويعاش الشجت٥ يأثون ثاثا أن الخطاب بن عنت 'آذغ نافع؛ قول وأما 
ءا،ثاو:همي1مح،(ثم.

الأثرق cf؛4 السيب ين سعيد تال كط الشجرة نثرا ند ه فاكحابت 
ولكنالبيعة، شجرة أثما بشجرة ؛وتا أوثم الشيطان ولكن الصحيح، 

٤(١٠ )٣٦ اثن،؟٠٠، بام،غزو• الغازي، كتاب الخاري، )١(روا• 
(.٤٤٧حم)؟/ لاين ^ ٧١محح )٢( 
(.١ « « _>T/ واين (، ٤٧٠ )>، يا اي ابن روا. ]سج[ )٣( 



مجارضن^يفء0 
الؤكمن الناس بمح التوحيد جناب عل حفاظا تهلعها قد ه عمر 

نحتها.بالصلاة 

ههاولإهص:لإص بمستتدات الأا،ملأو . ساث 

منمانع دليل وجود عدم التثرك جواز أدلة ثن ذلك؛ولهم• دمن 
.٢١١انمادة..." امم تحت مندرجا ١دؤك اعتار وعدم ذلك، 

اذك س ماغ دليل وجود عدم ت أماتوله يعملالادت نقول 

*وبعبادة الناس يأمر الذي أن بمعنى التوثق. العبادة ق ثالأصل 
مولها الناق وليس العبادة، هدْ سويت، عل الصحح بالدليل ادلال._، 

بدلك.اف جواز نفي بدليل اسماف 

جهلفهدا ، العبادة امم تحت محناJرجا التترك اعتبار عدم قوله• أما 
النفع،وطلب الضرة، ولغ المنفعة، طل-، يشتمل التأرك• أن وذللث، تام، 

اضدون س عبده فقد اش نمر ادعاهما فمن العبادة، صلب الضر ويبع 
ءيادا؛اأذ.

تولهمنها القران، من كثيرة بمواضع ذلك، عن ه؛ الحمح، أحثم- وتد 
ئدأق؟ دمولنى آثوب ثىثآلثهم رنين ؛ع١لت 

ضءئنيظقثخئ ثل آقيُقز ، ٤٥٥؟إن أش يزن ت1،منمن م١ أيبمم 
صبج•محول د• مرتع من الومائية(. تنشرها التي اياتل ي رجواب سؤال  ٥٢)راجع• ، ١١



م*ارقهمحخملألأ-يفون ^فم 
يرطقمحي ثل آرأر1دقهثء 

[.٣٨آب'لارم؛ آثثجبي 

غيرق القوم متتدات مجل عل صريعق فهذءإمحللاله ... ويعل 
وعقلا.شرعا عليها ابواب عل ياه الاستعانة »ع الثرؤع، 

حيلا،ردا للحق يردنا أن العلا رصناته الحستى، يأسإئه نأل واش 
عليه.والقادر ذلك فهوول 

ويعجمدك،اللهم سعحانلئا العا،ون، رب ه الخمد أن دعوانا وآخر 
1لك.ت نت« ١ ك __ أنت، الأ اله ألا نثمد 

٠٠٠٠٠



يفو0

محاداههحهةم اثقؤئف 
t•_ د4اص ماوف ^٠ض^تج١هةهماضي٠لآ' 

ميداصنيزاممكتمدم«ريى 

الأزمر(جاسة الدعوأالإصلأب يكلية متارتأالأديان لم )ريي 

امةم؛دما«راماسل

الأزمر(جاسة الإّلأب، \سمأ كلة والذامب الأديان 

اممةضوسسدامحام

يجامهةالشرعة السامحة وأستاذ اد،ااغة، أمثاء ءدس )رتٍس 
الأزهر(

الرمالدهضر•،■صدعيدالنعم 

الأزر(يجاسة الإصلأمة والثقانت الدعو؛ )أستاذ 

أيوصوفهبدالوحمن أعاراءتالأوةأ 

العمرواحيات من عنيا الشبهات وكشف الديانة حقاتق سثن يعد 

القضايامن عدد غموض لتجليه وذلك الأمة،  ٠٣عل انمن وفروض 
طتالم اياثل ومن واللفد، الغموص من نؤع شايا الم الإسلامية 

فجعلواأقوام فيها غال فقد ، مآلة'الت؛رك" الأوراق وخانمل الارتباك من 
آخرونوجما للهوى، داتاعا جهلا الثرؤع رنة ل به الجّك يمح لا ما 

مولأء•وجماء علوأوكلث، يتن الحق رضاع المعتى 7آذا يعرفوا فلم 



مءارثي><خمي-يفون —قاص 
معيناايالة ق مواء كالمؤ إل والوصول الغمونحى *ذا ولتجلية 
الفيومحول عقدت ندوة ي الإسلام عل،اء من كوكة رأي لأسفللاع 

الفيومإل دالعورج لم، الحياة ل معيله ورسائل للتمك الإبجاي 
الزك،مألة ي الأمة واتح عل الضوء ؤإلقاء السآلة، لهدم اكحرف 
وكذللثالالتيرك، انمحيح للمنهوم معاصر؛ شرعية إبجادمعالحان ومحاولة 
•الأتية الطور ق يالتغميل منعرصه وعوما لكزك، التحرق الفيوم 

الزائنةمن الأمر تأصل العزثز مد بن عمر الدكتور محاول لبداية اق 
عديدة،مواضع ق اكوك دكتكلمة الكريم القرآن أن اكآكيد عثر الشرعية 

يقولهتؤلنآدثييءدصعلإابج<ءك،بادزكة الحرام المجد وصف، ح؛ن 
لخدعدش ثث١ملوويئ تثن نو؛١؛^ . ؛^؛^ ٥٥نسى •؛؛؛١^١ ذقه 

دشَةثد۶٤آّّ»ايناوؤوءدألدايد^-ؤجآلجسيشآسجغإدوسءلآ حماث 
يءماأس ماضأس صنوة 

الأقصىبالجد يتعلق فيإ تكرر وعوما [، ٩٨—  ٩٦صرازت ^]TJ، ضلون 
المسجديلأ آلذكتأآمكق,لآٌجمحءم ٌبعثن حولهومن هو بالركة 

وقامت.التركة حفته ما إلا حوله يبارك ولا [، ١ ا4تالإ«مّاء؛ انصبن 

مريمابن الميح ومنهم الأنبياء من كبثدا متا كذللث، وطالت 
بجهمداسءاض(ءثتبمنييثاز ١^،- ق مملق من أول كان حتن 



ميارقيم—لثم0 
هثكآ ^ء،أعيئؤئزقثاسم 

[.-٣٠١٣]رم: 

رؤبمندالإبتعال؛ قتال بالركن، الكؤيم كتابه ه اه رصف وتد 

؛Tplودكرت [، ٩٢؛Vn :،Uبماهدن؛؛ب ق؛محنبمدمحامثنلايم أوبجغ 
بمبأيده-٠٣ أمهئناه اءالساءرةنداسأئء٤<^£^ مي 

قاه ناله مثل.ا اوكة >، ببها جغرانت يقاع حازت وكذلك ٩[، ]ق: 
ه^^بمبمكي ر الأساء: مرْ 

حولها.اكاموما ا،لتصودبلاد وعنا ١^١[، ]الأت—ا»ت 

تثدم*س>ععا
^^١يصعب الأديان. م قلرئيس مازال والكلام - التام محيا وي 

هذاإغلاق فلامحب تم ومن ومكان، زمان كل ي موجودة المكن إنكارأن 
الفلورغير ق أوامتممله أماءإليه تن هناك أن بحجة م بشكل الماب 

والصححوالمنؤع منه الشرؤع معرفة •٠^^١ بل ائْلا0، - الحيل الشرعي 
نتاجيثلاثة إلأإل الرحال لاتشد ) • رسولناالكئيم فمثلاحديث والخهلآ، 
انهج.ن ض الأض(لأ؛ نا1نجد ئدا زتنجدي الحزام انجد 

واعتكاثإوممر• حجا الحرام السجد بزيارة السجد من تنيرك ونحن 
و1لادثنءمحي ي الملأ؛ محل المملؤع أبراب كتاب اليخاري، رواء مليه، طق )١( 

،م.00سلأصارحاوألأإلأحطح،و،كتاب (،^، ١١٣٢)



دءارغه><"ٍثغلأ"تخون 
هذاوكل زمزم، ماء من والشرب للحجرالأسود، وتقبيلا ومحلواها وصلاة 

والأحاديثالكريمة عاليه دلت الذي الشريع التتئك أيولع من نهمع 
يٍإصلاة ألف عانة من بأكتر الخرام المجد ق الصلاة فثلأ الصحيحة، 

ءدا0ُآأ،يي،ا صلاة الق النبوي الجد ي تتكرر بركة وكيلك، ءدا0أا،، 
أيصاحبيه وعل عليه ونلمم قو، الني قر ونزور ونتعبد نمل حنشا 

اهءنهمأجعئن•بكردصدرصي 
والخريجعنالفات ق الوقؤع إل تدفعنا أن بجب لا اليوكة هدء أن غير 

ولكنتاالأقمى، المجد إل \دآح\د نشئ أن يشمع حيث، الأمة، إ"بماع عل 
أنعليتا إنإ عليه، المعتدين الصهاينة ووعتأة الاحتلال وعونحت، تزوره لا 

الأحرى؛عارمابالماجد نتمارك ونحن هم، دنمن يتْلهيره به نتبارك 
ءآتوءّلأس »اس^• تن آم مثرتثعد رإئما ت والاعتكاف والصلاة 

أنئنٍحؤخلق، أقن إث٠ عنس وؤ وءاثرألزءقؤ؛ ألتأو٠ \لآ-م_وم 
غ"]المة؛ها[.ألمهتفي؛؛ك^ يءفآين 

بالاثتداءوذلك، بالأنبياء العزيز، د.ءثد يؤكد ك،ا كذلك، والتيك 
ؤأذييىٌسك،آسن4ثلإأتعال: توله و كا r»( واكأتي 

آثرهآم ييؤلؤ ي، صم لثدكان ح به وشرك •٩[، لالآن،ام; ا4 آثتي؛ 
 ١٢٥^^ Jوءدا[، ٢١سب: ه نواس نيج

شرطعل صحيح إسناد• I الأرنورط شعيب وياو ألرسالة، د (، ١٥٢٧١)يرتم أحمى ند ع( ١ ) 
البخاري،

)أ<اسف.



ميأرثي0^غخو0 

ثوؤ تعال! لقوله •مداثا نته بوالاقتداء تعاليمه باتباع يكون الت^تك 
[،٣١صران؛ ]ال ه اش فائمؤ، إنكت،رخيونآق4 

الت؛نكباثءحإقأ
يسر أن بمكن - حوله يثار ما كل يرغم - بالأولياء الؤك إن بل 
بالأولياءشرك بأن يمكن حيث هو، اه رسول وسنة اه كتاب إ٠لار 

آوآثليثات ؤآلأ'اُك> الأنبياء بعد ا)؛4 حلق خير من قهم وتآئثا، تثئيا 
ثضءت؛>دًًقامأ ؛انرا آل؛بكت■ بم-رميتكه دلأنم ءقهتّ 

أته^٥٤^، لأ أٌتا  vjbآذنتا ٢تئتءافيآكوث لا ت. 
إمكانيةمحنا نقمي ولا [، ٦٤—  ٦٢]يوض: آلفليتره محوآلمن ليلك 

لنمه،ّلالم لمنهم معصرمتن؛ ليسوا نهم العنمت لرحلة •اأم الوصول 

تأثا:م اكأم إن بل الد، بإذن بالختدات سابي ومنهم مقتصد، ومنهم 
باب•>، 

يلاغالتنثه إن كدثهواإنَلمتكوبرابخم 

التزكمحذا فإن . العزيز د.عيد تأكيدات وحسب . محيا و*ع 
ولاالأعتاب، عل .ّجوثا ولا بالأبواب، تمثغا يكون لا بالأولياء 

ولا؛الأضرحة، طواثا ولا ؛التوابيت، تمتا ولا ؛الأخشاب، ;؛كا 
الفي،ا والسعلاء، والدهماء العامة يفعله نعحوما عل بالصناديق، ندرا 

فهداعبياء، اجتهاد ولا آتمة  ٤١٢أو؛•أومنة كتاب من دليلا عليه نحد 





—مبارقين يقون ٍَغلأاقص "
[.١١١؛•]اكرة: طنئن إن 

أسلقرم:
'كفهوم،اصيل حاول قد العزيز عبد عمربن الدكتور كان إذا 

علثع للشر باتا واعتثره المذموم، التترك بلرة خْلورة إل دمملرق 
بجامعةوالمدامب الأديان "أستاذ اليامل عامر الدكتور فإن الأمة؛ 

قوأحداث بآحاديث، استشهد و)ن الدرب، نمى عل صار قد الأزعر~ 
التتزكأن إل يإشارتم الثابعين، وتابعي التايعقن وعصور البوي العصر 

حْلآئهمت، دالي الحيف، ديننا ي عليه المنموصى الأصول من أصل 
•الدين ا مل• كليايت، عن بعيدا 

أماالأرض من بقيع عن وذكر مارك، كتاب الكريم القرآن أن فن•كر 
مجرور،هويوم ممل• سنا لسان عل اللون هدا ممرمن ويكر ماركت، أودية 

)انزلله: وتال •حاءل؛ه-بمييل ح؛ن حديقة بثر عل العمرة من عودته بحد 

محتمحا والتتكة واد فهدا ركعت؛ن وصل راحلتلث، عل س متا 
يوضحأن كان من كاتنا بشر أي ست،؛ليع ولا هو، إلا يعلمه ولا الذ وضحه 
الكان.الإrةفيددا أمرار 

)اسقنادقانك(،)،مْا(،بمممِباني،ابضلاضه: 
■حيت(.يرءنم« وتل؛ اثادك، تداالواءي ي صل ثئاذ: دل، ين آت افلق )ائام ينمه؛ 



ٍلأهم»ارخ0-يقون —ض 

فرفا:وسس مندوب 
أم٠ أن نذكد أن س التام مدا ي لأبد اياسل: الدكتور يتابع 
أيق اليرك؛ن *وطن أن لأسط صاحبه، يأثم واجثا شيئا وليس مندوب 

الُزيعة،وتأديب وعلوالهمة النفس راحة من نوعا محدث مكان أو زمان 
المتطة،لأسابه والوصول ممهه عل أوالوقوف تفستره بمب وهوأم 

ماركا،لكون حديقة بتر مثل الوادي 7أدا أدت اش الأسباب ندرك فلسنا 
ثمريبيتر الرور عند أصحابه أم حنن الد. لرسول الداح ئئعه نا ول

ممترمثل مصيرا لهم يريد لا وعو ملعونا، واديا باعتاره ريعا بالردر 
زمزم-ض ينطخا ما دمر ثمري، 

والجدالحرام السجد مثل• اه، أرض أبرك ئالساحد هتا دمن 
العاصيمن -٦١ ينأى ئا شرها والأسواق حوله، باركنا الذي الأتحى 
لدويعوذللث، الأبوابر بهده ضرك أن لنا فمندوب، لدا الفاسدة؛ والأي،ان 

اثبيت، من يدنوالملم عندما فمثلا -٩١، ضرك أن افه ١منا والتي نفسية، 
لارتيادهالقس براحة ؤيثعر مبارك، واد ي أنه الإحساس فينتابه الحرام 

خارجه.عن محلم، المجد ي السالم وحالة الكان، هدا 

أنضرورة عل بالشديد ١لؤك لهاوا شرعية معالخه البال وحلزح 
معانيهتدبر وحنن بتلاوته تتم وبركته مبارك، كتاب اه كتاب أن ؛ا«رك 

والصدور،النفوس ل المكة نقى حش بحدنا من لأ->يالا وتوريثه 



—مبارقيي لخون ،فمحا -^٠^٩ 
ب،يستمع لا الذي الست عن عنتلف القرآن ب ثقرأ الذي غالبت 

أنمبارك الكتاب ران اتتدكة معنى فليس مي، ثني له منا واكزك 
أوالعمل أو السيارة ق بوضعه الاحتفاء أو ممة، ديباجة ق أمحعه 
بلوالتوقثر. الاحترام من نوعا مد مدا أن رغم مميز، بشكل النزل 
تلاوته.ؤإحان >|ا وانمل معانيه يتدبر 

حشالقرآن من الكاملة اوكة لتحميل بالعي  ٠٣١لالب ه بل 
تلاوتهولااحن اقرأالقرآن "إذاكتت، فقال: بجدتلاوص، يكن ل؛ إن 

الإملاميهالقضايات أو الكريم القرآن إذاعة إل العودة من ماح فلا 
باعتبارماإليه، الأسيع بعن أذاننا ونشف تلاوته، نحن حتى 
حنقااظه بكتاب القادمة الأحيال ي؛ن الارتباط وتوثيق التربية محن نوعا 

عللباتا وأزواجنا أولادنا ونري سلوكياتنا نحن وان ؛<، وؤكا
العابي".■س،

تآركء«اني:
إلبالإشارة اثا عطاقا الثروع ٠ إعطا؛ د.الباّل وحاول 

أنماغ فلا القيمة، يالأماكن يتعلق فيط ال؛ؤك أسباب تتؤع ضرورة 
لدهالتجوال من الألوان ومده السياحة فهذء إليها؛ صياحه كا تكون 

لتللثرصياحة له تكون عندما فالإنسان بالفص، تعلر الباركة الأطكن 
لوثامحديث، بشكل الأماكن، هْ وأولادء وأعله ه نفير؛عل. فإنه الأماكن 

ومعرفةالساشن اثار عل الرترف عتر الهدى ومعال المضل كتايات من 













—مبارفهن نخون 

عاتثة1^،__ أم أن ثت بل ٢، أجادممُإ به مدلكون وصوئه ماء يآ-محدون 
ده؛أأ،.ج؛ك\ ه ييمه من أحذت عنها اه رضي 

تعلقواوآخرون التحي.، براك الزك عل الصحابة من عدد وأندم 
قوإذاالتحي ياثار مشريع زؤك ومدا النحو، ص عل تعره من بحملة 

علهاثنل الأمر كان إذا أما ويم، محتمل عثرإسناد اثاره أما شنا ثت 
تركه.فالأول واكخعvن الشك 

،والسنة بالكتاب التم؛ك أن السنة أمناء محلس رتيس يرى هدا وُع 
منرأينا فمثلا .، اش رسول سنة محل والسير القران تعاليم باساع يأق 

ليسفهدا حده، وتحنيك فمه، ق التمرة وضع عثر الولود يتحتيالث، يقوم 
الذيالنعل من.ا ق س.يه واساع قو، الحم، بسنة وكا إنا بالحنلث، تمكا 

نم،ءنهص.

.ناس ئد 

رجرلقان ت نالت محيا، ننفزاه ؛[؛^4 عن ٢( ١  ٩٢)رٌجّلمء ١^٥(، 0ُ البخاري اجمج )؛( 
:"'طأ\\\.بىغ اث .اآث:ُااُ-تئا  ٠٠٠١.؛ ٠٠أئام!ئ ء؛\ئ\ ت 1  ١٠٠١ا،بٌ;أ*م:'.َأ''١ صَ أ،بم  الديتتن< ترص ظا با.مداتا عاليه ثيث اخيه من آحد نرقس إدا وتنم ■ءل؛ه افه صل اطه 

وذزؤ•ري يذ؛^^١ أركئ أعظم ؛آمافائت يسه، ؤ وانثخت ئته امغ يثنت ييه، تآت 
ٍرملم. لقتل رسا يثتوذات. 

^أسشنحمحلإق؛س.لإ
.' ٣٣ي  Jijتنم  Jjiنلكن غش 



مءا>ِغء><خمَغلأ"يفون ئص —
يعد- لفية الأمناء محلى لرئيس محازال والكلام . منا عته شحدث رما 

 ،y يه،والسل مجه عل ند للالناس ندعو الذي الثرؤع اكؤك س
اديالفغلعة والكرات الستحدثة اليع من تهو الحرم؛ اليرك ونحب 
التمسحعن عرف ما الذموم التنك انولع من فمثلا العوام، يئن شاعت 
ركبالسيارة ق المحق أويوضع اليخاري أوبصحيح الكؤهم بالقران 

طرقأفضل ُن باعماده ذلك دالت٠لرلل والعمل والسيارة النزل ي العالم 
عته•رمم، مذموم ?نغك فهذا الثركة؛ نحمل 

عنه،مى ما والعدعن لأوامره يالامتجاية يأي الشريع الزك ولكن 
منباعتباره القرآن وقراءة اطه بكتاب اللم يتزك أن جدا العظيم وس 

الركة.تحصيل وسائل أفضل 

اسيوايش{1(لأحةالآ 
والثقافةالدعوء —أمناذ الري النعم عبئ محي الدكنثور القول وشاطره 

الانحدارعلامات س أن اعتنثر والذي الأزعر— ؛جامعة الإسلامية 
وأدعياءالدراؤيثى ملاحقة س العامة يشيع؛؛ن ما الهاوي والانزلاقاإل 

يليقفلا ك؛يرتحوالشرك، أومدخل أمورشركية وعي والوصال، الولاية 
والعزوالضار فاJانع التوحيد، أعمدة س عإد أعظم يبمدم أن بمؤمن 
الحميم،للمسلم يصح فلا ثم وس له، ثريك لا الواحد مواض والذل 
وأنالملوكيان، هذ0 مثل إل تدمه تنزلق أن اكقة المادق الإي،ان صال 



مدأ>ِ.قي0—لخون ٍلأؤ-فص -
أوأمله أو مكر0 ينزلق أو اض، غير ملادا أو ملجآ أو اض غير نافئا يرى 

عنها.العدول ينبغي أمرر وعده لد، إلا رجاته 

تماماسني أمحورشركثه، وبول أربمجد بثجرة وك من نراه ما إن 
واهالضارعواه، iالاغع أنثه، المع وضع الدي المريع التؤك عن 

حانةعل فهو ذس غير يتومحم ومن له، ريك لا الميل المعز *ر وحده 
والكوارثاليثة، المزالق ^٠ من يتجثنا أن اه أل ونوالهاؤة، الشرك 

الوالتي الإملأم، ولب الدين جومحر عن والعد ابهالأت أنتجتها التي 
اكيالمامة للشدة والشئعون المشركون ئها محي ط إلا مها محي 
دشق^،صلأؤ، إن *ل، ؤ تعال؛ لقوله مصداقا صورها، أنص الئتوحيد يعد 

لمملقدم سبض لا الي الشرعية القاعدة عي وهده [، ١  ٦٣- ١  ٦٢]الأنمام: 
يا.يتعرض الي رالضغومحل يعيشه الذي الواع كان مها إليها تنزلهم، أن 

أدوارنيستجلآا
الشرعيةالمعالخة قواعد وضع ق للءلاء تمثر دور وجود إل وتثه 

المدارسةأساه ما عثر الدعاة دور تفعيل عير الشركية الملوكيان لهذه 
والشبهاتالشوائب من العقيدة وتنقية واكوحيد الخق كلمة ؤإبلاغ 

اليدلم المطلي، أن الإسلام من نليس الوسائل، بكل الملمة ومحايية 
نمورعل تدل سلوكيات ومذه أوغيرذلك، حيوان أومن شجره من 



دمحارثي><خملألأ-نفو0 —فص 
القضاياتانحراف عل وتآكيد العقدة، بآمرر اعتامهم وعدم الدعاة 

الشركيةالكوارث أنتج بشكل الصحيحة الطريقة عن الإعلام اتل درّ 
.نحاصرنا" اكي والبدعية 

علالحرص عثر ذمحياالمدد، دورتمثر الإعلام يماثل عل وكذلك 

ضرورةالأعشار ل يضعوا أن عل والوعي، المهم أعل الطاء امتضاية 
علالرامحة الهم فمن لذا المحيح؛ الإسلامي بالمكر السلم؛ن توعية 
آصايتالش العوحالتا مده لتعديل الحادة الإسلامية القضاياُت، بعض 

بعيدةالعامة عل حاطئة مفاميم محيْلرة ومن عميدمم، ل يخلل الكمين 
الإسلام.حومر عن 

منامجإصلاح عل العمل الدكتورالثري" "بحبؤ كدللئ، الهم ومن 
علوالتركيز يدعية، وملوكاتا مرعية كوادُث، س ما ما ؤإزالة التعليم، 

تعليميةمنامج لانرى حتى الأول الدراسة سوايت، من الدءيا'ت> دء مض 
الأضرحة.لأصحاب، وتطرب، القيور بأصحابر للزك ملل 

التفوق•ع حياتنا عل اوسلوكيارت، ط0 تيهلر أن يصح لا أته إل ونبه 
-حاليتراث من تعتالكه ما قلل ق الأدي، والارتقاء العالمي التكنوترجي 

شريتمثحون يكونوا ب الصالح وسلفنا هو فبينا راقية، وُواييثا 
منمحاك إن بل الشركيان، إل مدحل أما باعتار يشجرة يطوفون ولا 



معارفهم^لخوى -ّتثلأءثص 
باش،إلا يكون لا غال؛ؤك والأولياء، بأعال ؤك أي يرفضون 

[.٧٩دآلأنه قلتآلك1ئئب ^ ونهت 

للتركيزالقصوى الأهمية عل التركيزكذللث، صرورة إل الثري ولفت، 
الرضط! شاقة استمال ق اكاثية للضاض العال،إء نوافل دور عل 

ذعتالعلياء من قوافل آن عنا وأتذكر ؛_؛_، جد من العضال 
كيثربعدد والعودة الفتن، عد0 مثل وأد ق ونجحت، ناتئة مجنامحلى إل 
أننرجو ما وهو النوال—،، من عقيدتم وتنقية الخالة، إل السلمين من 

العقائدلهد0 التصدي نستملح حش الدينية والمومامتا العلياء علميه يداوم 
المتتكرة.والبيع التركية 

٠٠٠٠٠





ميارغيم—ثفون ٍت؛لأ-خص -
بقوله;عاجله قد الرجل أن إلا قزمه، مر عن بسؤاله أحدوعم اصتقبله 
الكان.هذا من مرينا واهرب أموالك من خف وما زوجتك اصهلحب 

يارجل.تكلم حدث؟ الذي ما أمدت 

تصيبحفل حضر من اغتال عل، محمد الباشا وءرعت سرعة ئأجاب 
الدينالمالبك كل اغتال الخزيرة، ايازإل الحش عل >سون ولد، 

هثا.حضرو0، 

محدثلر لو منهم سأكون كنت إلي، يا ت حدقتاه انعت وتد احمد 
ولكن...الطارئ، الولادة >ف 

الأحياءبجوبون فالخرد وقت هناك ليس هيا قاتلات الرجل قاطعه 

عيا.محدونه، من ؤيتتلون الموت يتهثون 

فتغلرلهإ، راحلة بتجهيز أمر بعدأن زوجته حجرة إل أمدمرعا دخل 
كانولادتك وان متعبة أنك أعلم حسي، • دهريقول حنان ق زوجته إل 

واتكتينفك عل محامل رعة، بهنا من مرب وأن لأيد دلكن متعثرة، 
ّالمقنع الحدث لهدا بموجز أنمرها أن بعد وهن ق فقامت مل، 

وانحهاوليدها، ومعها التعب،ن زوجته فرمه عل وخلفه يلثا أمل. انهللق 
النجاة.ينشدان وعرا صحراؤيا طريئا وسلكا المعيد، قبالة 





قي0خممحتلأ-مح 
\i\iيا قوص صبي، يا مم نومي 

فقامولدم، صراخ سوى تلك حالته من ينتثله ولر ييتتب، يمرخ دمر 
احداسم نقش دالتي جولنا، تلادة ننح بعدأن ءلهرْ عل والغلام 

ا،لطاردة،فريق منه اقرب منها• الأحثر التذكار يآخذ أن يريل• وحولنار، 
الدمو جولنار جثان عل الوديع نتلرْ أش أن يعد اليح ابق يفانْللق 

أمالميت ق للوحوش طعمت أيكون الهلام، الخد ذللث، مصير ما يدرى 
التراب،.جيما ؤيواري رحيم تلب صاحب، يكرمها 

قاءر؟الأحزانا
الخزي،ملاحقة من بمآمن صار انه الركض من ماصات ج أحد أيقن 

منونزل ممر، جنوب، قنا ق القرى إحدى أؤلرانه إل صعيه به فانتهى 
بديتءشجيرة، محتضن الرمال من تلا واعتل الصم بمعل جوادء عل 

ووحدته.غربته ق تماما الرجل مثل وكأتما الغروب، لحذلات> 

صدرهإل الصم يضم وعو الصغيرة للشجرة يلهر، الرجل أسني• 
يه،حل الدي والشقاء اليوص لهدا نحييه علا وقل• دموعه عليه ؤيكبإ 
الحياة،فيد عل ليفلل ولل•® سلي ماذا و*ولايدري ماء جرعة وارتشغ، 

والد0اصبع يمص ششع والدي الرضيع، نم j ووضعه باتاء امعه ملل 
شديد.إعياء ق الشجرة إل رأصه الرجل فأسند بتهم، 

الدنيااكتنف وفد سباته من يميق أن مل ونت من عليه مر كم يدر لر 
ولدي،يا آْ والكاءت الحزن من وعويممقر الصم يكلم بل الفللأم، 



مجارغيزجهيخون 
ماإذا حولنار، يا آه الهيامر؟ حدها صار أين الحنون؟ أملث، كيف ترى 

ريكاوه.نصه وازداد نالها أحيه؟ بم •^iu، ولدك سألتي 

الشك،اورْ ءأة، أو صرحة منه نمير لر الصبي أن انتباهه أثار 
حراك،لا ثيء، لا أمامه، صوت< هع يعله اسل رجه من أذنه فقرب 

ونحيبمكتومة وصرحالتا متديج، عنف ق اسل يبز خلل نبضامحتا، لا 
الحياة.فارق ند لاثيء، مت؛نملحا 

متواصلةماعة إلا هي وما هستيري، بكاء ي صدره إل المجي صم 
وكمهمغايته، ي ماء من مح،اتبقى المسي سيل تغق تمئ حتى النحيب من 
دفناممان، ذلك، ق حياته دفن لقل الثجرة، أصل ق له وحفر باءته، عي 

تلادةودفن سنوامحت،، عشر انتهيار محعد كاملا يوما محه تثثأ لر الذي ولده 
ندأقبرحولنارذاتبا.وكأنه زوجته، 

الأرضعل فتعيد نواه وحارُت، الحنانة، صلاة الرصح عل صل نم 
تكتمل.لر المر الوءودة وفرحته معادنه أسكنه الل.ي الشر محجوار 

نحتهامالت، داش الشجرة، أصل ق المغير الشر عل خده وصع 
التدفئة.الأحزان يتالك، دروت|ا وكأنه دموعه 

اض؛
منالناس وأفاق ١^٠١)،، عل الذهبية أشعتها ناشره الشمز أشرنت، 

وهواكجرة، محجيع التصق ند الذي الغرم، ذللث، مرأى عل نومهم 
كانواولتكنهم منه، الدم عل متهم أحد بجترئ ولر وبممخ، ينتحب 









مجارغه><-ٍرنلأيخون 
معهمومحملرن أصلها، ق يتمرغون الشفاء، يلتمس وهذا الإنجاب، 

يذمونلكنوا العاتلأت بين الثأر معارك ق حتى بل أوراتها، من شط 
•والتمر التركت يلتمسون نبلها إليها 

اءد،ماراسهءت 

لبجتمعون اعارمم اختلاف عل الرحال من م كان القاعرة ري 
،وداءمامت يرتئي رجل الخنسث يتوسط سكتين، الالأبية لإحدى طايق 
حوله؛لن يقول 

نشرعل والعمل الصرب، احتراق إلا أ٠كارنا لسثا حل لتا يمذ ل! 
قاطعه.... يستلزم وهدا وعقاتدهم، أفكارهم بثا حلال من مذهبتا 
لهذا؟اللجوء دون مباشرة مذهبنا بتشر نقوم لا ولماذا ت أحدهم 

الرأيأصحاب، أوامر هده أولا السوداء؛ المامة صاحبا أجابه 
بصورةممر ق للانتشار يصلح لا مذهبتا أن التاريح أتبتج لقد ناتا هناك، 

حمةق ممر حكموا الفاطميون، إخواننا ذللمثا عل مثال وخثر ماثر؛، 

مذهباعل وبقيتا يبوعيا ق مذمهم فرض يتْلثعوا دلر الخئجا، من 
مي.كط التواصبر 

سدي؟يا المرق؛الذادت٠ ورالغكر آخئ؛ مال 

وتعتليمهم،الببتا آل محبة منها أمور ل نشترك يمم لأننا أجابا؛ 
مم،وعقناند أفكارهم نشر يستلزم وهذا بأفكارهم، أفكارنا حلط فيهل 









ذ>لإ-ش><'هثآلأثقون —قص 
والدييا نعم ت صلاح أجاب سمعيد، الثب^ تقصد لعالك الرالدت 

لهيومف فمإ صلاح، يا تقول خيط حق لدياك حديثه! الوالد ناع أنميه، 
الخرافاُت،.بمده متأترين أنمنهم العلم أهل يكون أن حقا 

علنحمل ب لو رأنحيل علمك، تعة عل أي يا اه أحمد صلاح! 
ماذا ٢٠١٠١١بآهل واحتكاككر القاهرة من والقانون الشريعة اني لي

الغرسث،.شجرة عل الثياب نعلق كنا ربط اليوم؟ حالنا محنكون 

وكأنهخجأة حواسه اشهت، والذي صلاح، عبارة بعد الاثنان صعحلثا 
جديداإماما هناك أن سمعت، أي يا ،الناسية قال! وبالفعل تذكرشيئا، ند 

الكبير.للمجد 

الرةعد0 الأوقاخؤ وزارة نمن أن وأتمنى أينا، بأدا سممت، الوالل■! 
فيه. ٢٠٥مما الناس ينتثل إماما 

قشاب تنا سحاففلان الأوقاف، وزارة مغ لحل ذاته الومت، وي 
بالعملنكثا حطاتأ ليشالم الوقار، محا، يفلهرعل محثرء، من اكلاثتن 

الدكر.الفأن الالقرية ل الكبير للمجد و-حهليج، كإمام 

وماأهلها وأحوال القرية تللث، شأن علمه إل تناهى قد الشيخ وكان 
محللببتقديم ماؤع الغور ومل الخرافات، ل وومع جهل من عليه مم 

بائأثر الوزارة ق الْليبة معته لوكان الكبير، القرية تلك لمجد لتقله 
صاحت،وإن،اكان التكسب،، لمجرد يص الرجل يكن فلم 'للبه، ول نق 







ميارقيم—يفون ٍإي-ضص -
جوس4 وسة اه كتاب ازباع الأتأاع، قضية عل الحديد الشيخ طرق 

بعدهما:محلوا لن شثن نكم )تركت، جو: اض حديث حول محوم 
اشوشي(ااء.كتاب 

القرية،ق الممشرة والأJا٠Jل الخرافاات٠ عن الحديث، إل يتطرق ولر 
الدعؤية،جهوده كل عليه رستي الذي الأساس حجر يضع كان ولكنه 

توللا وأنه وتعال، تيارك لد موالامتلأم الإسلام معش أن أوضح كإ 
إدارلأمحتي ت تعال توله من يممللق ررمرله، الد بعدتول 

وساقا"آء، تالآ-ءزاب؛ لتنجعم؛ه ين ائت؛ هؤزثم ئعأن ق-رمح 
 ،j ؛والحم، رصحابة تعال الد اسياء سر من عئليمة ناذج القام هذا

الأمة.عذه وصالحي بإحسان، لهم والتاب٠^ن 

ومودة،بحرارة باكيخ يرحبون الملون اقبل الصلاة وبعدالانتهاءس 
ك،االجد، لدا الحمعة خطة ق المعهود غثر المستوى ذللث، عل ريأتتونه 

بالحق.الناطق الفصيح لسانه ق اطه ييارك أن الكبار الشيوخ له دعا 

إلودعاْ بنفسه وءئته الشخ وهنأ فرحا، وجهه تملل فقد صلاح وأما 
لاحق،ونت ق الدعوة يلي أن عل بلطف اعتدر قد الشيح أن إلا منزله 

يدعل الخير افه بجري أن ق الأمل يجدوه فرحا منزله إل صلاح نانمللق 
الحديد.الإمام هلذا 

(،١٧٦١)انمحيحة الميالة واتظرت وصححه، نيا مرالخاكم هرصلأ مالك آحرجه )١( 
(.٢٩٣٧)اباع وصحح 



يقوى—فص 
•امداعس 

يثىيقنا القاري بالشهر الموظف الرحمن عبد الأصتاذ كان سريره عل 
الأل؛وطأة حفت إن وعا سنوات، عدة من أصابه والذي الكل، ألر من 

يطمئنلم، أتى شوقي وصل-يقه عمه ابن كان لشو زائر، أتاه حتى تلميلأ 
هذه.مرصه نوية ق عليه 

والأطاء،والعلاج المرض حول، بثا الخد أطرا؛، وتحاذنا بجانبه جلس 
اللماذا داترتهت به ثارت ما عمه ابن من يمعع الرحمن همد بالأستاذ يإذا 

الرحمن؟مد يا الغريب شجرة تحرب 

مننشط كأنه وهبذ الرحمن، همد رأس عف كالصاعقة الكلمة نزلت، 
أتليعولأءالخهلمه،أن ماذا؟ ت انزعاج ق وتال مرصه، وتناسى بثال 
والثقافةبالتعليم أرص حمينا؟ والناص وجتداف أبناتمح، عض سيقول ماذا 

شوني؟يا ءق\ك غقال-ت هل الترهات؟ لهل-ْ وأستجيب، الحاممل عرصى 

سبتحقن شل ممعت، لقل. ص-ويقي، يا روعاائ^ س هدئ ت موفي 
كآتالث،عؤك لا لكن مثلهم، تجربا أن أحببتا وأعماما، تربتها جربوا 

تسمعها.لر 

عليهدحلت، حش الرحمن همد الأستاذ منزل من شوني حرج إن وما 
عطييا الأمر ق وماذا فهتمتج: •حويثيعإ من طرثا التقهلت، والتي زوجته 

>ب،؛لننحرشثا؟الرحمن؟ 







_دبأرخيني_يقون 

نحنصنعنائ وهمية صورة أما يدركوا ولر الناس رآها اش انمورة أمر 
الزمم؟حا ^٣١ الم العالية الشية مضل 

اتتاه:ق الإصغاء وحويواصل الرجل حدتنا ائت 

منمزيد يضرنا لن ولكن ومرية د؛ة ننفذ تحن ممد، يا تعم مومس: 
يوكلولدللث، شكتنا، انكشاف حْلورة تعرفون أنتم رئة، والالخرصى 

ويدة•صغثدة م ل والخدر الحرص توحي عل القادة 

انمونيةالطرق إقامة بخصوص اكعلٍ،ات بعض هناك موص: وتابع 
خلالها.-محراتهاونشرأفكارتامن اثم ومن وتشجيعها، لقرية اق 

،تاذاستارا؟ الصوي الفكر شمحو ور ا-بمدد: المرنة أعضاء احد تدخل 
لأفكاري؟مباشرة لأدعو 

محليااكحمت، ند أنلث، بٍا حنا، ومويقول: أسنانه عل مرمى صغط 
تقبللا اكري الجتعع مليعة زملاوك: يعرفه ما ذكر ناعيي بالفرتة 

قلدينا الثراتح وأقرب بالنايخ، ثابت وهذا لأفكارنا، اياثر النثر 
الصوفيةوأعلام التصوف أستاب أن ذلك عل والدليل الصوفية، هم ممر 

آفكارنا؟لتشر خصيصا ممر جاءوا قد وغيرهما والدسوقي كالدوي 

موصعل يتنصت الذي ولرحل باكية أهميته تتصاعد الحديث كان 
سبىلءاكلومحاتامحلرة،ولكنفي*اوه





—ميارغيم يخون خمَنلأّمح 
٠إساره 

اكسرعن ت ^١ ٥١تعجز هوشيئا اف لرصول الصحابة حب كان )لقد 

تئخمؤإذا الوصرء، ماء من منه يتساقط ما إل اموا نتوصآ نإذا عته، 
آثارق اوكة يلتمسون احدعم، كم، ق بل إلأرض عل نخات مع لر 

اصغرغلام _؛< وعن فشربامنه الشي؛٥بمدح وأق اميم' الرسول 
الأشياخ(؟اععليه أن اتاذن غلام )يا ت سال، يساره عن والأشياخ القوم 

.٠١١لياءفاعطا• اه أحدايارصرل متالث، لأوثربمضل ماكنت، 

يلتمسله، حه زط هومن الضي آثار عل بمرص المتم. الغلام حتى 
منآثار ال؛رمح،، قدماه وهلآيتط من حير آثار من؟ آثار لأبا مها؛ الهاكة 
الركة(.فيه تعال اهله وصح 

الشحألقاها هو الرسول محة عن رامحة حطة من ^ ٠٠٠هذا كان 
الخطةح وتفاعلوا الدمحؤع، بعضهم وثرف الخميع،  ١٦٢تأثر وقل. ، بدر 

ايجل.يغادروا أن قيل ا1مالن الشح استوقف، الصلاة وبعد تفاعل، اي،ا 
•الخية موصؤع عل لكميسمإ 

لإك؛آثارصةهءام،سدأقر>ماضةهض)فلبمالمالخ٠ح 
غيره(.الصايض بآثار الت؛ك بجون فلا هو، ٩ خاص ذللئط ولكن ذللث،، 

ررًءتءالا»رب، ميتة رأى وس الشرب ي باب الشرب، - اتا؛ ايمحاب ال-خاري، روا• )١( 
.j;U.؛TTT،)،U_L.)









ٍَنلأّمح"
الحساباتبمراحعة يقوم اسبؤع كل مائة فا دلكن شهرى، براب شابا فيه 
الرمن.عد الأّتاذ أمرة إل الأرباح ليرسل ه، بنم

ل؛الأشرار من ثلة إلا الغطاء الثخص بدلك صعداء القرية أهل لكن 
اكاسصير إل 'لرينه ل الشيخ هذا بآن يشعرون لكنيا الأمر، لهم يرمح، 

نكيفاالخرافات محارب لكن فلتن ميمهم، نشر طريت، في، يقم، لهو؛دللث، 
السياسية.أبعاده له كمذمهم نشرمذب •ع صيفعل 

الرحل.ذلك من فعلا ينتابني القلق بدأ لقد محوّىت 

ت،لاكايية، الثقة يودعونه صاروا الناس أن والعجيب، ١ءوانهت أحد 
أدريطذافعل,م؟أ

الغريب،؟شجرة عن .طالما يتحديثر لر أنه تلاحظوا ألم ولكن آحر• 
لماذا؟برأيكم 

لدلك،يمهد أنه أو القرية، أهل •ع الصدام با يتجنأنه إما محومى• 
والأصرحة.الأولياء عن بآحائيته 

ولكنتاتملردت يو*و بخبثا عيناه التمعت، ثم برهة مرمى صكتا 
تمهله.لن 

منفعل؟ماذا أتياءهت أحد 



ميا>ِفءمح-ينأنلأ-يقو0 —قص 
الجدق الغريب شجرة موصؤع نفجر ّجزل؛ ل موصى أجاب 

تعنيهالذي ما جيدا تعلمون وأنتم الحمعة، اء ميعقده الذي رسه دق 
شعروقد صاحكا انهللق تم نالها القرية، مكان لدى الغريب شجرة 
٠بالشح خلفروا يأمم 

اممريات|اين 

حيث،صلاح، الدكتور داروالد ق الغداء مائدة عل بدر الشخ اجمع 
أمامووالده صلاح يكن فلم يعيد، حد إل تؤمليتا قد بيتهم العلاقة إن 

مثققاثابا فيه وجدوا ولكنهم وحس،، الماجد ق ودعوة علم رجل 
كافةمن الناس من أحد يشعر لا متحضرا، الأفق وامع معتدلا واميا 

بدئ•يبع، أدحاجزبيته نجوة بأية الشراتح 

وفاةيعد وحدك تقيم أنلث، ولدي يا كلأملث، معنى ت صلاح والد 
استالةإطلائا؟س لك،أجئ وليس والدتك،، 

جديكان لقد قنا، مكان محن لنا الأصل ي لأننا عم؛ يا نعم بدر• 
ينجبول( منها وتزلج إسلامه ؛عل• فناإل ونزح القاءرْ، من ٠—يحيا 

يوأنا تول نم أمي، *ي كانت، وحيدة، فتاة من تزوج والدي أم، موى 
ء\ؤقوا.منذ نومت، فقد والدم وأما عمري، من اكامنة 

ند؛عث،تعال اطه أن اشعر إنتي يا؛ل"ر، كفاحلث، نصه أرؤع  ١٠صلاح؛ 
الأيام•من يوم فٍ، بمثله أحلم أكن أيدل، حا ال 



برلج0—ثخون كمحنبج—خص -
كنتلو وأود أحسكم أنتي الد وعلم ملاح، يا عتادل شعور يدرت 

القرية.عده أبناء من 

رأساك،منذ تلوبتا يحك لتي بتي، يا منها بالنعل أنت تود؟ الوالد؛ 
وأس،.لأيك اصرتا 

*دأنه أءرت٠ طلثا متكم أطلب أن عل شجعتي قد عم يا حديثك بدر؛ 

ياأب؟ممولك، أليس يايدر، بالعلح صلاح؛ 

للث،بيدا ما امحللب ولدي، يا تآى. يكل الوالد؛ 

صلاحعل المعن حتم عناق، يدكريمتكم متكم أؤللب إنتي بدرت 
أؤيدلا صمنهعابقوله؛ ثق إلاأنه اس-،، لريتوقعاذللث، دكآئما يواليه 

مرموقةعاتلة من وك عتكم، ءريّ_ا أنتي أعرف عس، يا الأن ردا 
هداj، نثأ'ت، نعرة من أفضل فتاة أجد لن أنتي غثي بعصاهرتكم، تليق 

فأرجوألا,زثرذلك،ممالالأرتاط؛كم، لرمدراه السنانالطاعر،,)ذا 
أمل-بالفعل فأنتم بكم، علاقتيه عل 

للممكثر.امنحافرصة ولكن ولدي، يا بالفعل قاتلات صلاح والد ابتسم 

بدر.ءلاو_ج ق يتشاوران الوالدوولد.0 وترك بدر، الشيخ بعدها انصرف 

؛،؟L^uالوالد: 







ٍنتتلأ-دءارغء><-ثفو0 
المعيدإل ر  ١٦٠علم ولما حمالها، تضع زوجته كانتا حيتا الذبحت 
قا.إل وتحديدا 

الدكتورناصتهرد الخليلة، ادرالوم؛ن ،وذ0 إزاء الجميع ء؛ون انعتا 
بعدما*ر•عجثويصدعنيرباشاتريدالقضاءعليه، من زنة وتابمته احمدت 

يزوجته وماتتا واحد، حمان عل الولادة يوم نمى ق ووليدء زوجته 
بالأميرللحاق الخئود بعدماتركها جثتها عل نجاؤية نافلة وعثرت المرين( 

التارنحيه.اروايامح، أثارت، ك،ا بدكها القافلة رجال، وقام الملوم، 

عدا؟بلث، أمد مصير كان وماذا العمدةت مأله 

احمد؛لث،أن إل الياحتون توصل والتدهيق، بعداوح>ث، الدكتوراحمدت 
تبعاهم، والأخرتم، ملكم، تبع التي، القرية ثلاث، من دية إل وصل ند 

عذْ.وفريتكم هائلان الحاصرين عيون ق ونغر برعة، صممتا تم بمدكم، 

نزوله؟مكان تحديد إل ترصلتؤ ومحل ت صلاح الدكتور 

يالناص لأن المعؤبة؛ أمراباغ ندكان مرا، لاأ"؛ُني، الدكتورأمد• 
...ولكن القضية، لحلت، عنه شيئا يعرفرن لوكانوا القرى مذه 

لامثا:القرية عمدة ينادتم، ومحو الخفراء احد صوت حديثه 
ينشي، الغلال، نحزن j( حريق العمدة، ميدي يا ضخم حريق 

المجاورة.البيوت 





■دءارغه><متثلأ يفو0 —شص 
ه:نفبمدث وعر منزله در>ة ل ورتق فراشه من مصملفى قام 

م^1^، تكاد ولكنها تلاحقني أحلام العذاب؟ يذا سينتهي متى 
إليه.يداي تمتد لر أض •ع بالذات، أنا يأتيني الاذا أتحل، اعد 

ملءبمامون القتلة مدا؟ أيعقل ئ-تلرد: أنامله عل عص تم 
لرليتثي بوم؟ أعنآ أن عل لمحرم لل؛ب يداي ممتد ب وأنا جنوقم، 

علالالعنة المسوعة، المجمومة ط، إل اتضعمتا ما لينتي معهم، أكن 
نفيعل اعرف عل فيه، أنا مما نجي يارب، ووعولهم، لءراءا؛أم 

أمرقومتقبل مشل لا، لا دجزائي؟ ممري دألتى يعليهم 
أفعل؟ماذا أفعل، ماذا إذن، ميدمر، 

ناحيةمن صاعين التي النار تللث، التفكير ي الاستغراق من قطعه 
وقؤعمعكن يمرحون الناص صوت سمعه إل وتناص الغلال،، نحزن 

الناس.يذب حث إل مرعا فنزل، الحريق، 

الحريق،فيها نثب الم، الجاور؛ دالثيوتر الغلال، محزن وأمام 
اعلمعلرما والتعاون، والتلاحم التكاتف من عفليمة ملحمة كانت، 
بدرالتخ أبل رلقي. الحريق، ؤرؤلناء البيوت ماكني إنقاذ ي القرية 

معهمواشرك علميها، محدان جرأة ق حسنا بلاء ملاح والدكتور 
تؤطاياهمن ثيء عن يكئر وكأنه جهده، بدلي ؤ، نفاني والذي ممهلفى 

القرية.عن.ه يحق 









-دجا>ِغي0خمَنثلأدفو0 ثص —
بموثالهروب نل الخازندار بك أحد سمعت آما وصيفتها، عن الناص 
القلادة.ل الحجم صغيرة حربملة بإخغاء زوجته 

خربملة؟أي ت ومحويتول العمدة عينا انعتا 

نلخ؛آعا ند كان ام بك احمد لكترزوأموال خيبملة أمدت الدكتور 
باشا.محمدعل جانٍا الخْلرمن يتثعر حسثاكان المدبحة، 

محوالغرس، فلوكان أحمدت الدكتور كلام صمثهم فشق ابمى صت 
سكونواعنيا الشجرة، مكان ق القلادة خا قد يكون فإنه الأمير، 

المصير.الأميرمهول محميرذلك، نعرف، أن محاما تاربجيا كشثا 

ذلك،أرييع ثلاثة عقك أعرض لتني العمدة صعادة ت حماس ي أردف، ثم 
أحوال؛ريتك|.ق بعيدة نقلة ندبمويث، ذللث، أن ولاشلث، وجدناه، الكنزإن 

لا؟أم محوالأمير أنه سعرف، وكيف، ت لهفة ي العمدة تدخل 

الشجرة.أصل نحفري أمدت الدكتور 

تكررهذاأن ليالث تقول؟ ماذا واتئاث ومج كالملدؤخ العمدة محناانتفض 
وبعدعاأيام، ثلاثة الضيافة ص لك، شيثا، أسعع لر أنتي مأعتئر الكلام، 

للدكتورآحمداعدعا الم، تاركا العمدة قالها عندي، للث، ثيء لا 
والتفكير.الصمت، ق الثلاثة غرق س،ا فيها، للنيت، 







ميارقهى^يخون ٍت؛ثلأ—خمحه •
الأصنام،يعبدون المناطق هده ق الفراعنة أجدادكم كان لقد الشيخ؛ 

أجدادكم.عبل*ا ك،ا تعبدوها لا غل،اذا والشر، الخير كل بيدها أن يقرون 

خبيثج،من له يا مابل>ت رفيقه أذن ي بمس موصى كان الوقتا للث، ذي 
المثير.الكلام حدا النامحى ثورة يمتمى أن امتْللمع لقد 

أحدافه التوحيد، هودين وديننا ذللث،، دينناخاناعن لأن أجدالحضور؛ 
ياشيخ.إلااظه لأإله أعل نحن كفواأحد، له يولدولريكن الدالصمدلريلددل؛ 

الوين،إل نحتكم لأننا أجدادنا؛ عبدها بهاكط لاتعبالأحنتن،، الشخ؛ 
العكس.وليي والأباء الأجداد تقاليد عل هوالحاكم 

متهم،وأنا جئحا، متا كثير ذللمثر، أثيتنن، التجربة شيخ يا ولكن رجب،؛ 
الشجرةجرمتا وبعدما ؛جتع،، نحل ولر كاملا عاما زوجتي مكثت، لقد 

أشهر.بثلاثة حملته؛علوها 

مباشرة؟بعدها تحمل لر ولماذا الشيخ؛ 

اه.بقدر ثيء كل رجيا؛ 

زوجتنلشرفلعاذاميعادمل وهداكان تيءبقدراش، كل أحنت،، الشخ؛ 
للهليسبإ؟حا هب، تل. كنته هل ب،؟ كثالشجرة و؛ين اا؛ه فدر ربطته؛؛ن 

نعم.رجبؤ؛ 





—ميارخي يفون -بيتئلأ—ث؛ص 
التيالغريب صورة فا تقول وماذا بعصبية; صمتهم موصى تطع 
خرانات؟أينا أعذء الشجرة، عل يلهرت 

ولكنجديد، من الناس لدى الاعتراض ن؛رة الكليات تلك يجرن 
الصورةطلث، ل ممثل ند شيطانا يكون لا لماذا بالإحاة: باغتهم ند الشخ 

الاعتقاد؟هذا لدبمم ليؤكد الناس يلمم حك، 

منشاعا عترجون ندأوا يكفي، بجا لهم مرميا الرد ذلك يكن لر 
موروثدبئن الشيخ كليات بئن المريع نقومهم ف، نثب وتد السجد 

يوابتموا عيوتبمم، التمعت، يقد ورفاقه موس وآما والأجداد، الأياء 
مصملمى.إنه الرأس، سملرق كان منهم واحدا إلا جزل، 

^_والدكتورصلأحوالديقالأوءاادمليابدر؟
لأتءآس،صيجعلاهسدءسرسرا•التفك؛رت ي ومومتغرق، الشيح اجابه 

اترأى!

مهم"..خدارك باليات؟ d لماذا "يمحي، 

الكابوسنللث، س توسله مصْلفى زوجة كانتا مصطفى، مصطفى، 
ؤيتتحيا.لهويكي، فزعا، منه فقام يعميه، الذي 

حياتلث،ق مر عناك كان لو أخرل زدجتلثا، أنا ممعلفم، الزوجة• 
فهدأصدر، عل رثثت، نم الضر، للث، أرضى ولن أولادك، أم أنا نحفيه، 
مندالبداية.الحكاية عليها نص نم نمه، 









ميارقين^يخون -ٍَ؛لأ—خص 
صلاحشقة غير غارغة شقة لويتا بتي، يا صكنا تشري ولماذا الوالد" 

اثنان.صارل ثم ولد ق كان وتد المستقبل، ل ببما يتروج سوف ام 

مال.حئ من بكن أنم أن ق أسأذتك عم، ثا منوا بدرت 

وعدمأأيل، أص تقول؛ حقيمتك، سلهرعل *كذا مازحات صلاح 
الشيخ.فضيلة يا فيه رستا امحيار أول حاء 

بالتربتقيم أن شد لا لماذا بالنعل، اض أث ولدي؟ ا لماذا الوالد: 
لدي.مانع فلا رمتلث، مده كانت طالما حال كل وعل متي، 

الباب،إل صلاح والد واصهلمه الذ.محاب، ق ليستأذن يدر تام 
تأحدقأن أريأوك عمي، له: تال ثم ؛Jl>i^ ،iالخنون الوالد إل بئر فنتلر 

الم.للث؛اعيتاه دمعت، وتد بشدة، الواك الغورعاتقه وعل الدافئ، يحضلشا 

وامجهاعفاف الشهدندأبكى إن حش نحاءالشاب، تليه من يتدفق الن.ى 
الباب.حلمه من اليهيإ يتفلران وهما 

الوتفحيدللث، تآتر0 وعوتنفي الطويل انماق ذلك من صلاح انتشله،ا 
إل.تزللث،.أٍدءبلث، موف العلامة، فضيلة يا محيا iالت ثم بمزاحه، 

انممّمؤإن وما وأحوالها، القرية بشأن تحدثان وهما اكابان نزل 

سرهوامتكمل فودعه يرجع، بأن صلاح عل بدر ألح حتى الطريق 
مكنه.إل 







٧٧٠يبارخينيفون —خص 
أنوأشهد اش إلا إله لا أن أشهد ٤،، سم ارمن همد الأستاذ أرى إض 

٠اه رسول محمدا 

تطلقالخمح من ونظرات بمره، وشخص جاثا يداه وارتمتا نالها 
الدم.ليلة ق الدمؤع مزجته،ا ثد والخزن الدمثة يئن تمهع 

الأسياد'نهايات 

أهلونف للعدالة، وتقديمهم ورفاقه موصى محمومة عل وبعدالشص 
الغريجا،شجرة توجدفيها والتي الرتقعة الرملية النهلقة حول جينا القربة 

صلاح.والدكتور بدر والشخ أجي• اككتور من كل ناحيتها نندم وفد 

لتحقيقوفرصتي الخرافاتء هده لل.حخى فرصتكط إما الدكتورأخمدت 
الخهد.معهاممرامن نذل للحفرلن ءعد.ات لقدأحضرت كشفاناريتي، 

بالفعل؟تلادة مناك تكن لولر وماذا صلاح؛ الدكتور 

أمراروجود يعدم نحرا، لن يهول؛ وهو شفتيه احمد الدكتور مط 
حدق هذا يرددون، ك،ا والالJنة بالأذى إصابتكا وعدم كايقولون، دفينة 
الخرافات.هده يشأن تقولانه لما وإت؛ات لكط، انتصار ذاته 

عتك؟وماذا بدرت 

الأمرجديربالخاحنرةلكن القرية، أمل من جناتي ألقى ت الدكتورأحمل 
قيءوجود عن يشئ العادن عن ، الكشفجهاز حال كل وعل والغامرة، 

أمتار.أربعة عمق ق بالفعل معدل 















ميارغين-—يخون 

وصعقهعنها، اش رصي عاتثة عن ،، اكرر عوابن عنها، 
وئلالأبني:.وضعء،،.المءوٍليم، 

 ■__-y زئا،اوى تزف تلكا إنها ه اه بمث ايايئ دليت )إذا
^١٥٢فهافانإنىيومامحات• كم ءجعهمجمت،بخصمةة، تقووت 

ءئمحوىو:امحمحاضم(.
الرحنعد إلا شب عن يررء "لر وقال: أنى ص اسرانيلُأ أخرجه 

.ا،د" صد به مرد 

بهينلر لكن شيخه، من الأوسط ق اسراي رواه وتال 
مات.رجاله ومية أعرفها، ور المري، طليان بن اقه عد عن 

•الديلميُص أينا وأخرجه  (V)

لأينمام)'اا/ه>'أ(.)ا(تارخءدطدثق 
)؛؛ودت:١ ط (، ٠٧فوري«بنشيردأرالديلمي)T/ ابوسبميع الخدب، الغريدسبماتدر ، ٢١

اسب(.دارالكتب 
ائمءانمرد ٢(، ٩ ١ جلال١^.^اوءو.لي)١/ الدير، الضد اءاُ.ث س انممد ابا،ع )٣( 

(،٢٣٠(،الصانموصيالأحاءيثا.لودوءت،جلالاوينال_واي)آ/ ٨/١للمرض)
اسب.دارالكتب 

الأسالوين ناصر انممر: اباع يصعق صحح (، ٣١-' T'<</T)الخل أردا. )٤( 
الأراموانئلر (، ٣٩٦)ا/ اسة اليلت الجدفا، التمتات طلوا ؛رنا،ح ( ٣١ا/ )٤ 

الرحمنصد ت تحقيق (، ١٩٤/ )\ الثأركاني ص بن محل. الوصرمة، الأحاديث! ي ا1جرءة 
(،كثف١لخنا،سملوي٢٣•،اسافوئ)أ/ 

مجدبن ص الخن آيو الوصرمة، الثبة الأحاديث من الشريعة تتنيه (، ٣٠)ا/• 
العيب.الكتب دار الغاري، صداه اسلق، صد الوماب صد تحقيق: (، ٣٢٧اعابي)آ/

(؟٢٦٠)T/ لسدابي الأرّط انمبمم )٠( 
(.٢٨٥)A/مجمعالزوالأ )٦( 

(.١٣٢٠م()ا/أ'؟آ، 





ميارفيص—فقوى قص سكمحيس 
اهعبد بن نصر ين أحمد وذ٠ت بركة(، والقداحة بركة، والتنور بركة، 

بحجة.ليس والذارع الخطيبات منه تال، الدارع، 

لايصححديث هدا ^رجمابنالخوزيفياسلاكاميةلأأ،وتالت 
وداودبثيء، ليس محي؛ تال صغدي، ب احتمع قد هو، الد رمول عن 

عومحهول،وعب، وزنربن قيء، لا شجه عر دالخاريت أمد تال محر، بن 
الخاخ"،ق السيوطي ومحئفه يحال". كداب، الدارتيي: قال والدائ 

وقالالأواق:".رمحوع"ص.

ثلاثث1ا. ناكلأث ثاكاتان تزكه اكت، ي )الشاة ْ-حاث،: 

اوءقيلأْأ،وأحرجه مرفوعا، عل عن الآدب،أأأ ق الخاري أخرجه 
ممزتبن بمص قال ، الأزرق، أساعيل دم طان بن لّءاعيز، دب 
بشء•ليس 

تحنق:( ٦٦٣)T/الخيري بن ص ين رحن ءد ^، ٠١٢١٥١ي اكاب العلل )١( 
(،١٩١)م/ حم لأبن الزان لأن واتض: العلب(، الكب دار )ب؛درته: ط\ الس، خلل 
افبماويمجد ٠^٠ تحنق: ( ٣١٦/٢)ايومي احد بن محي سالر-بمار،، ي الاصدال مزان 

والشر(.ال،عرئةللهليامة دار )بيررمحث،: 
)آ(الخ1.عالمسد)أ/بما(.

(.٣٨٨الخ،.ع)ءا/ واتنلريعف ٢(،  ٠٣الست)M الياق )٣( 
الترحالأدب شمف اتغلر ، جدا خعم الأياق: رتال، (، ٢٠١)ا/النرد الأدب ي )٤( 

^ساري،صدنامرالوينامابي)ا/س(ءلا)دارسس(.
التبةالأ-ءادهثا م الرمءة الشريسة سنيع واتفلر (، ٠٢٤ )ا/ للعتلر امٍرّالمجاء )٠( 

(.٣٢٣اماي)r/ ابدالخن الويمع، 





—بحلج>< ثفون قص حمي 
ضإل التح اوكت: فيهئ )تلاث م-حدث: 

ديلفظ:امح.اضدمح 
محهول،صهيب بن صالح إمناده ي الزوائد: ول ماحهُآ/ ابن أخرجه 

المنديقال محقوظ. صر حديثه العميل: قال داود، بن الرحيم وعبد 
محهول.حديثه البخاري: قال قاسم: بن ونمر 

أبيه•عن صهيب بن صالح عن دالشل؛" اكدأص عابن وأخرجه 
،.٠١محفوظ" صر وحديثهما محهولأن إساده ل عوصهمع ^،: ٠١١تال 

وعبدالله. رمول عل *وصؤع حديث عدا اُبموزي: ابن وتال 
وتال،. ٦١ضرمحموظ وحديثها جهولأن بسطام بن وعمر داود بن الرجز 

متكرص،.وتال.وة: حدام،، ضعيف الألباف: 

ممئثاباهملإتمقوكطل:جم
الأسخ.بن واتلة عن ثدأيالإئاث( [، ٤٩تاكودى؛ ه بماءاننشا ين 
الغارية.ث القارصة )١( 

(.٢٢٨٩(رثم)٧٦٨/٢)٢(الز٠)
(.٢٦٣/٢١)٣(شخدثق)

(.A«/T)■اميسفي)ه/اآ،(،)ه/بميأ(، الضياء )٤( 
الومحرصةالآ-ءادث ي ايبموصة وانظر: (، ١٣٦)١; الرمحرس يكر؛ )0( 

(.T٢٣٦/ ) اروصة الثربمة مي4 (، ١ ٢ ٩ )T/ انمرصة الص 
س،بيالويرعات كتاب تلغص وانظر؛ (، ٢٤—٩ ٢ ٤ ٨ أ/ ) ابرزي لاين الوء-وءا'ت، )٦( 

(،١٠١)r/  ٩٣١ضياء (، ٦٠٠)r/ الاعتدال مزان (، ٢٨٦الزان)؛/ لسان ١(،  ٢٨/)ا 
النكر(.دار ط\)؛ثدوّت،: (، ٢٧٣ءمِ)أ/عربن احدبن ص-،، س.ب 

ماجهابن مس وضعيف صحح (، ٢٤٨)آ/٧^^١^ انمغمر ابامع وضعم صحيح ^٧، 
(.٢٨٩)ْ/للأس 

الدبة)ْ/خاا(.اليلة )٨( 





—مبارفين- لفوص 

الست،j اوكة فإن ضنتا؛ لمته نليرك أحدكم صل )إذا -حدث: ١ ١ 
الصلاة(.ب الذي 

يشت،'الأ الدارممي: وثال عمر. ابن عن الدارقaلي١١٢ أخرجه 
.صعيم،" الكن بن وبحى أحدمحهول، بن يإيرامم 

ثيارق(.الران، إن لها، أبمح فإنه صغثكم؛  ١٢٢١ر^وات "حديث ١ ٢ 
الدمنقيأحمد أبو إمائه وق جابر، عن ماجهأ'آأ ابن أخرجه 
اليدرص؛،يصعقه عدلأ، وابن عساكررْ؛ ابن وأخرجه مهول،أ"، 

وتالصسص، الأuف: وقال مكرص. والن دهمح٠ول اياوي: وتال 
١،.محنكرأ ت مرة 

بعضمحلى ق كنتا تال؛ ا-يبمي الوعاب، محي عن الخْلمت، وروى 
ل:تقال لأتربه ندمت، كتانا فكتٍت< جشي إل مع؛ن بن ويمي الحدص 

وانظر؛النرري، العار ابر المد رترسب،؛ م (، الدارممي)ا"؟/٤٣أض١لا محوصومأ )١( 
امحان)ا/هأ(.ان مل

التهايأانظر؛ التراب. عليه جعلته إذا التيءآ أئزتش ينال،؛ ترانا، عليه ئبمر أي رآ، 
)ا/ْهأ<.

(.١٢٤• سباعاب)آ/ باب اض:كتابالأدب، )٣( 
(.iwM)؛(اتظر:نح؛ةالآءهمذي 

)0(تار؛خُثق)«ا/م؛م(،)ا-ا-/ْ(.
)ا"(الكاعل)ا/ها<آ(،)آ/م(لأ

 _)U(ّ)انمغر)ا/يآ
الناوي)ا/ا'*ه(طم)امهاض؛الرزوف ب الدين نين انمسر، ابامع بثمح الهم ، ٨١

الماس(..كم؛نالإئم 
(،٤٢ا/ )٤ انمسر ابا،ع ومعٍف صحح (، ٢٧٤)A/ عاجه ابن ومعغا صحح )٩( 

ضعن،ّتنالتردي)ا/اأم(.
(١٢٢٤/٤٠سة)الت )•ا(الاد



ٍإنتلأ-م»ارثي><-فثوى ثص —
الني.عن الحدث له فقلت تال: إليه. ترع \لأذ>وة فإن ضل؛ لا 

إسنادهذاك تال: لاوءا->ة(، رموأنهيح مارك التراب فإن الكتاب، )تربوا 
م\-ووي كنم، )إدا بكظ: التر.ذىص واخرحه فاثا"لاء. ساوي لا 

جابر،عذ الئتتر، أي ص حرم، حديث من بماج أمحح ؛إئث 
الؤخه.ةال:محلأممرمحصأبمحأسسا وتال:"سا 

وتال. الحديب< ي ، صعيقوهو اشيي عنرو ابن هومئيي• دحرء 
سص.١^: 

وذكر، ٢٠١•نكر" أحد: "قال نحربجه: عقب الدرر ق السيوءلي وقال 
مممارية،بألفاظ اكر عوابن عدي وابن الديلمي، عتد عديدة طرقا له أن 

موضع>آأ.الكي: وقال ، ٢٠١"وّ^قال: 

بمدة(.والئصوث ثلث ١^^ اشام )تزكه -حدث: ١٣
بركةأن التوراة ق قرأمت، قال: طان محنريق من أبوداودرص أخرجه 

الطعام)بركه فقال: قو، للنم، ذلك فدكرت ِسده، إلطعاح؛لوص^ء
)؛(ممّااس)؛/ْآ(،ض:اسلاكأب)ا/ى(.

(.٦٦)>،/ الكتاب تشب باب الأسءنؤان، محاب السنن: )٢( 
(.TTirالست)(/لة سلال(، ٣٢إ التردي)ا/ سن محمف )٣( 
ابرحي احد الإمام ا،دال ص-رءت وانئلر: ٢(، )؛/ الثتهر؛ الآءاد،ث> ي اكر؛ الددو )٤( 

اؤدبؤ ين محي الشهور؛، الأحادت ي الثورة اللألى ٤(، • ْ )؟/ رالتمديل 
الآءاد.ثي الوضومة التوائو اسا(، الكتب ^ر انماغ ليي مد تحشق: ( ٩٥)؛/ 

العللانمع، سي بن صد نمق: ( ٩٢)ا/ الميمي اهرس يلد ءرءي ١^^٠٠، 
اكامة)ا/او(.

)ه(الدرراكرت)ا/أ(.
(.١٦٣/١الرضرئت))آ(تلكرة 

Xi'0/rاسام)نل الد غل ي باب الأيسة، كتاب الخن: )٧( 



دوارثه0—يثو0 

يكر0سفيان وكان داويت أيو وتال تندم(* والوصوم يتله الوصرء 

صعيف.ومو الحاJتت عن وتال الطعام، تل الوصوء 

حديثمى إلا الحدث ئدا لا رةالت أ الترمالي١١وأخرجه 
قالرقال: . الحديث،" ي بمثف ١^ بن دمس الربتع، بن مص 
غلثكرء الثديي صفيان كان سعيد: بن بمنى قال الديتي؛ بن عل 
الطعام.قل اليد 

بنبس حديث عن أحد ك ■أ 'هنا: وقال أمدُآ،، وأخرجه 
الطعام)yS؟ الشي عن ملمان عن زاذان عن هشام أي عن الربيع 

.مكرب اه: عيد أبو ق فةال بمدة(، والئصوث ملت 

قال!أته معيد بن خص عن بلغني ثلت،ث أحد؛ صألت، مهنا: وقال 
ذللمثف؟مغيان كرة لر قلت،: الطعام؛ محي اليد غل يكره منيان كان 

•٢٤١الربيع بن بس حديث أحمد وصعقا العجم، زي من لأته قالت 
الربح.بن قيس أجل من ضعيفا إصنادء الارنووط; ثبخيب وقال 

(•٢٨١ؤيعد•)،/ الطعام نل الوصو* باب الأطعمة، مماب الرمذي؛ ّتن )١( 
)آ(انم)ْ/ا،؛(.

اكاهيةالعلل راتفلرت (، ١٢٣ / الخرنية)١ نم ابن مشكلاته، ؤكضاح داوت■ أي منن مذيب )٣( 
١(. ٥٠الوضرض)ا/ الأحاديث، ي اييمرية (، ٦٠٢)٦! 
(.٢٣١>أ/ ابونة نم ابن تلاته، ياودطبماح ش سن مذبمي، )٤( 





دبارخين__يفون —فص 

عنالحارث عن الأزلي بزيع بن صري عن المهندسأاأ بن أحمل رداء 
ءفي.رمعا.

صمف"/الأس: وتال 

الحائ،زاشام زثول ا-ا-حاوثآضهثال:كان 
الحائلأتنكتق،ثكانشثمحاثادد،؛إةدوسمآلأنإة 
سنيوغاققملأّامحا(.

حرسايرتقحثق: بن عنداه طريق من الحليأأ٢؛ ل أبونعيم أخرجه 
مالك،بن خمأُ نمحم' بن صموان عث العزدمي، عن أنياط، بن 

منإلا ب؛فؤثآ تإك\0 حديث من عريب وتال: مرفوعا• فن*كرْ تالت 
شيخهلكن حفظه، وء لصعيف وهو الأيان* تال * يوثق بث، محي 

الحافظ:قال العرزمي، الد صد بن محمد واسمه منه، صعثا أشد العرزمي 

حدالْأ.س الأياي: وتال 

بركةالعدد ؛ن دالحواج، الريق طني، لبا؛روا ~حديث:  ١٧
(.١٣٢)T/رض."  LiU"حديث ي )١( 
يرن- ايوث سنى ص ٢(. ٦ ٠ انمض)٤ الخاسر رمحعف ٢(،  ٦٧٣انمبة)اليلت )٢( 

؛الغظ.;( ١٠٤٥)اثمسهة لة لالي الأيام >_ ي احرى ميرق س ثابت — ا-مل اسام 
والحور(.رالشيد الخإمات يثلاث; )١^^ 

(.٢٥٢)a/ الأصغيا. ريمان الأولياء حالية )٣( 
(١٠  ٠٣الأس)،/ ي المئ وارئ رالومحرصأ السة الأحا،ءث )،(طالت 

(.٤٦٠٦الخاسر)رنمف (، ١ ه انمسة)٨٩ للأ ال)٥( 

















—ممحارثين فثون 

YA __-.)،اوكةفيال،اب(
صآم •راسله ل داود وأبو ، ٨١المنف ق ثسة أي ابن أحرجه 

وقاص•أنج، بن سعل• بن - ممل 

.^١١٨صمن، الأuني; وتال 
اية(.بركت س عئامل يوم كل الغراُت، ق )ينزو ت حديث، — ٢٩

•عود مين افه حمد عن  ٢٠١بغداد تاؤخ ق الخيب، أخرجه 

،.الأuق١٧ JUوكدا _،. السوطي>آ،; وقال 

خلقتا ينعمحط ثلم جايية؛ له ولدت أم عن رجل من )ما حديثا: - ٠٣ 
ممسمنانيشمإمحابافيمح(.

•موضع حديث، ندا وتال،• الوضءاتر٨، ق ابوزي ابن أوردء 

مذكررآ،.وقال،: عدي ابن وأخرجه 

وصعهر-آ،.وأشارإل ١^^" ق"الغواني الثوكاق وأخرجه 
الرادؤكرن يإ»للأث< إءا1ه س مانع ولا ذكرر• ك،نا ايئ ي الماسآ اي : )\( 

•( ٠٢٢ f/ المدير مض )اتفلرت وتحويلك. الإخوان •لأنا؛ محي حمى الماسة 

١(. ٦٨داود)الأنانيلأم مع ازمحل )٣( 
(.٢٣٧١)ابامع ومحعف (، ٧١ ٠٣)افسة لة ايال)٤( 

>ه(تارخسداد)ا/اْ'ا(.
••١(.٢٤)٦(ابا.عانمسد)

(.٦٤٤١)ابامع ضعف )٧( 
(.A<UU(>؟/®

)ا<(الكا.لفيالدعن1.)بم/'آ(.
(.١٣٢•>ص: الوضوصة ١^٥.^، ي ايبموصة الغواني ١( • > 





ميآرخيم—يخو0 

يثن جاعل اض فإن ^١^ ثلثزيغ آحاوير^١ أزاث )إذا حديث: - ٣٣

قص وابن رانمدي>''<، \لأحلأقص مكارم ي الخراتطي روا، 
بنأرنم•صنئد ■معهم "تاربم"لم، 

صعيمال؛،.سد0 العرا؛ي• وتال 

موصوعلْأ.وتال 

شيتشن،ءإقلمبجننني~نيثء-حديث: ٣٤
يتمبماتيا؛نفيجبمااوممك

]١^٠عيتى تب[ وتال: الخسنه، القاصد ق الخاوي ذكره 
،.٦١فيه -؛ U_lحدا،ع صعق الهاشمي[ إتزاميم 

عيثيتنئه ي وقال: ،، ٧١الوصرعات تاوكرة ق ال٠تني وذكره 
.ثتضبح آثه جدا؛ع صعيقا 

،.٨١زامطاغ صنف تنئه "ي القاري: اللأ وقال 

)مآ(جوص)ا/ا<وأ،رلماخا>ك
.(٣٧٢/OU) (٣)

ءامع(، ٧٢٢/ الأمحار)١ س الإ-ماء ي ما ميع ي الآ،غادأ ي الأسنار حمل ص الغتي )٤( 
ص".حاض 

؛j،(>iYr.)___(<U)ه(اوواةاسة)
(.٤٠٠)ا-(التاسااذنياصضاس)ص: 

(.١٣٨\.فسمء\ت)ص: تاوم؛ )٧( 
(.٢٣٢الوفرص)ص: الأمحار الأمرارير*وء*في )٨( 



مءارفء><جلأ-يخون —فص 

اتمثابم(.من اوكت ونئ 
غيث"ئدا وقال: واداض"ل"، "الأباطيل j الخورتاف ذكر، 
:اطل"•

موضعحديث مدا وقال: ، ٢٣٠الومحوعات ل الخوزي ابن وأورده 

موضع.الاعتدال"'؛،: "ميزان j الدهم، وتال 

وتالالثوك1ني:مرمحوعرْ،.

الكثانئ(.ب إذاكان انبت ثن ٠ )رثع -^-^،: ٣٦
مريوعا.أنس عن الددِ،'أ، روا0 

سص،.الأس: وتال 

١^ين> ٠١)إذا ؟•ا-حدث: 
ئ1اث؛ئإنثطهوث(.

ثهوحانك،نتجه، وحثآكة حرلك بموكت الئوب حاك الخودؤ،؛ ثال جع)حانك(، الخاكزت رإ( 
أما.رحوكف حاكف رم.م 

(.٣٨٠)مآ(الآيادلرصرالساحواكامد>آ/ 
(.٢٢٤لأبناإمني>ا/ )٣(

)،(مزاذالأءممال>ا/،ا'ا(.
(.٢٧٦الاراتدالجمرض)ص: )٠( 
(.٧٣امحناب)U/ بمأثور امدُاص )٦( 
٢(.٤  ٢٣ابا،ع)رس (، ٢٤١١اسة)اليلة )٧( 








