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ةيكلازتاسل يب





 باب

 كلذ يف ةجحلاو اهموزلو ةلمجلا

 هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يهو ؛ ةامسملا اهيلع عمجملا ةلمجلا

 هلوسر دمح هب ءاج ام عيمج نأو { هلوسرو هدبع ةلي ادمحم نأو . هل كيرش ال

 . نيبملا قحلا وهف .3 هللا نع ةلي

 رطاخ نم ةجحلا اهيف موقت ال { اهتيمستو اهظفلب اهلك ةلمجلا هذه نإف

 ججح نم موقت ال ءايسألاو { ءايسأ اهنأل ز لابلا رطاخ نم الو ، بلقلا
 ةجح نم ةجحلا اهب موقت ال ءاسألا نأ ؛ افالتخا هيف ملعن ال ام اذه { لوقعلا

 ، لوقعلاب كردتو & تافصلا ةفرعم لوقعلا ججح نم موقت نكلو ، لوقعلا

 وه ايف { هفلك ام عييضتب روذعم ريغف ؛ دّعتملل تافلكملا نم لوقعلاب كردأ ايف

 & هدهاش نإ هتقاط هلمتحت ال ام فلكم ريغو . هل هتدهاشمب هيلع رداق

 فرعي الام ملع فلكي الو } تاروكذملاب الإ نيبي الو فرعي ال امم

 . روكذملا كلذ هعم ركذي ىتح ، تاروكذملاب الإ

 ىتح ، كلذ ملع فلكم ريغف ، تاروطتملاب الإ لقعي ال ام كلذكو
 & ءايسألا نيب قرفلا ىلع ةلالد عضوم لقعلا يف سيلف . روظنمب كلذ دهاشي

 تبث هب يذلا ىنعملا لقعلا لقعيف . ىنعم ىلع لدت ءايسألا نوكت نأالإ

 ىنعم لقعلا فرع اذإ & فرع هبو فرع هلو ، كلذ ناك هلو هيلعو } مسإلا

نأ زوجي ال لقعلا نأل { ءايسألا ةفرعم هيلع تبثي هنأ سيل ، مسالاب ديرأ ام



 مهيلع هللا ىلص ۔ ناميلسو دوادو ىسيعو ، دمحمو ىسوم نيب ام زييمت لمتحي

 ۔ اهنم ائيش وأ ءايسألا هذه لقعيف 0 ءايسألا نم مهريغ الو ۔ نيعمجأ ملسو

 مسالل نيع رظن نم 3 ههبشي ام وأ عامس ةجحب 0 كلذ ملع هيلإ غلبي نأ الإ

 ءايسألا ةفرعم كردي امنإو 0 ءايسألا ةفرعم اضيأ نايعلاب كردي الو ، بوتكملا

 موقي باتك يف رظن وهو } تاعومسملل ةهبشملا تاروظنملاو & تاعومسىللاب
 . اذه هبشأ امو . عامسلاو مالكلا ماقم

 هللا ءيسأ نيب ام قرف ، لقعلا ةجح يف موقي سيل كلذكو : لصنف

 © ةفصلا نم مسإلاب دارملا ريغ مسالا سفنب اهب يَمستملا ، ىلاعتو كرابت
 ىنعمل ال ةيهلالا ىنعمل الإ & مسال اذهب ىلاعتو كرابت هللا ةفرعم لقعلا لقعيف

 ماقم موقي ام وأ { عامسب هفرعي ىتح ركذي ركذب الإ } ىمسملا مسإلا

 3 مسالا اذهب ىلاعتو كرابت هللا مسا ةفرعم لابلاب رطخ نإو 3 عامسلا

 ةجح يف تبث { هاوس امل كلاملا وه هلالا نأو {. ةيهلالا هنأ مسإلا ىنعم فرعف

 كلذكو {. مسالا سفنب ال ، مسالاب دارملا ةفرعمل © مسالإ ةفرعم لقعلا

 ةجح نم ةجح هسفن مسالاب موقي الو كلذ حصي ال ، ميحرلا نمحرلا
 اذإ هنإف © هب فوصوم وه امو ، هتفص نم مسالإب دارملا ةفرعمب الإ ، لقعلا

 © تافصلا نم لقعلا ةجح قيرط نم كلذب ةجحلا تماق } كلذ ىنعم فرع

 كرابت هللا نع انلق ايك مسا وهو ةلي دمحم هب ءاج ام کللذكو . ءايسألا نم ال

 قيرط نم ةجحلا اذهب موقت ال ، قحلا وهف انلق ايك مسا وهو . - ىلاعتو
 كلذ ةفرعم كردي ام ىلع . هب دارملاو كلذ ةفرعم قيرط نم الإ 0 لقعلا

 كردي ام يناعم ىلع ، كلذ يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةفص توبث نم 3 لقعلاب

 كردي امنإف } ءايسألا نم ال تافصلا يف © تافصلا نم لقعلا ةجحب كلذ

 اهب دارملا ةفرعم ىنعم ىلع ، لقعلا ةجح نم . ةلمجلا يه يتلا ةلمجلا ةفرعم

 اهب ةجحلا موقت امنإو { اهتفص ةفرعم ريغب اهتفرعم قيرط نم ال { اهل ةفصلاو
 نأ . افالتخا مهنيب ملعن الو ؛ اولاق مهنأ كلذ نمو ، عامسلا قيرط نم

 . رابخألا هب لصتت ال . ةالف ضرابو . رحبلا رئازج نم ةريزج يف عطقنملا

۔ ٦ ۔



 اهّنلُك تمزل دق يتلا ةلمجلا ةفرعم هعم ركذي امب . رابخالا هيلإ ىهانتتف

 همزل نم ريسفت نم ، كلذ صوصخم ىلع اهموزل قالطإ ىنعم ىلع 0 مهعامجإب
 رارقالإ نع روذعم هنأ ، رابخألا هغلبت ال يذلا عطقنملا اذه نأو . اهيف كلذ

 اذهب ىفكف . رابخالاب نيلصتملا نم هريغ تمزل ام هجو ىلع { ةلمجلا هذهب
 هذهب رارقإلا هنع لثاز هنأ ، رابخالا لاصتا اهيف مدقي ةلزنمب لزن اذإ هنأ ، ةجح
 دبعتلا نأ حصف . رابخألا هب تلصتا نم 0 ةمزال يه ام ىنعم ىلع . ةلمجلا

 يه امنإو {. لقعلا ةجح قيرط نم . هب ةامسم يه ام ىنعم ىلع حصي ال اهب

 ربخ هغلبي مل هنأ الإ } رابخالا هب لصتت عضوم يف ناك ول كلذكف . رابخالاب
 دبعتم ريغ هنأل { دحاو هيف ىنعملاف { اهب عمس الو هل تركذ الو ةلمجلا هذه

 نوكيف ، لوقعلا يف ةجحلا هب موقت امع يه سيلو ، لطبيو توفي لاحب اهيف

 نأ زاج اذإف 0 اهانركذ يتلا ةفصلاو . اهيف ىنعملاب الإ ةجحلا اهب موقت رطاخلاب

 ةعاسلا كلذ يف هل زاج { هللا نيد يف كلذب اروذعم {، هرمع نم ةعاس هيلع يتات

 نيتنسلاو ةنسلاو ، نيرهشلاو رهشلاو 0 نيمويلاو مويلاو 0 نيتعاسلاو

 ةفص نم هتفص نم هتفرعم همزلي ام يناعم لهجي وأ كلذ ركني مل امو { ةئاملاو

 هل ةفرعملاو هب رارقالا نوكيف . هب عمسيو كلذ ربخ هيلإ غلبي وأ ، كلذ

 كلذ نم غلب اذإ ، نيدلا لهأ نم اهب ةفرعملا لهأ دنع لهجي ال يتلا { ةيمسنتلاب

 . هركذو كلذ عامس نم اوغلب ام ىلإ

 هللا ءيسأ نم يه يتلا © ةلمجلا ريسفت نم ءايسألا نم ناك ام لك كلذك

 ةجح نم همزلي الف ، كلذ لبق وأ { ةيمستلاب ةلمجلاب رارقالا دعب { هتافصو

 هنإف { هللا ةفص نم ءايسألا ىنعم فرعي نأ الإ } ءايسألا ةفرعم كلذ يف لقعلا

 عامسلاب الإ كلذ يف كلهي الف الإو ، لقعلا ةجح نم كلذ همزلي ذئنيح

 يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا ءيسأ ةفرعم نم . هيلع ةدراولا رابخألل © تارابعلاو

 ةفرعم لقعلا يف موقت نأ الإ { ةامسملا ءايسألا ريغ اذه يف تافصلاف . هتافص

 تبث اذإف ، تالوقعملا يف مسالا تبثي اهبو ، مسالا تبني اهب يتلا ، ةفصلا

 مسالا ةفرعم هيلع ناك ، مسالاب بلقلا رطاخ هيلع دراولا ، لقعلا ف كلذ

۔ ٧ ۔



 نم كلذ رظن نياعي ملو } كلذب عمسي مل ولو ، بلقلا رطاخ نم ةفصلاو

 . هيلإ يعد الو اباطخ هيف عمس الو } باتك

 رقي مل وهو { انمؤم ايلسم مكعم دحأ نوكيأ : لئاق لاق نإف : لصف

 ؟ اهب رارقإلاو اهب الإ كرشلا نم جرخي الو { اهنم ءيشب الو {} ةلمجلا هذهب

 . افالتخا مهنيب ملعن ال . عمجا ةلبقلا لهأ : لاق كلذك

 © صن مل ام اعيطمو . رفكي مل ام انمؤم يلسم نوكي معن : هل انلق
 لصأ يف قاثيملا هللا نع هلوبقو ، قاثيملا هيلع هللا ذخأي { ركني مل ام ارقمو

 كلذ خسني مل ام } هنامز لهأ ىلإ ةالقم هيبن ناسل ىلع . هنيد يف هب هللا هدبعت ام

 خسان ] هتعيرشو للقي دمحم انيبن نيدو . ءايبنألا نم رخآ يبن ناسل ىلع نيدلا

 نأ دعب دلو دولوم لكف . ةمايقلا موي ىلإ تباث وهو 0 نييبنلا عيج عئارشل
 . ةمايقلا موي ىلإ ةلي دمحم هيبنب 9 دابعلا ىلع ىلاعتو كرابت هللا ةجح تماق

 كلذو هللا دنع دهعلا كلذ هلو . ۔ ىلاعتو كرابت هللا دنع ةجحلا كلت هلف

 افلاخم نوكي هجوب . ةجحلا كلت ةفلاحم يف هل رذع الو { هلثم هيلعو 3 قاثيملا

 { هيلع هدابعل هللا نيد يف تبث يذلا قاثيملا كلذو دهعلا كلذ ضقني الو { اهف

 ةجحلا هيلع موقت نمم ، ةيصعملاو ةعاطلاب نيدبعتملا نم نيلقثلا نم دولوم لكف

 موي ىلإ ةلي ادمحم هلوسر هب ثعب يذلا هنيدبو ةلي هلوسربو هب ناميإلاب هلل
 كلذو . هللا ىلع دهعلا كلذ هلو { ةرطفلا كلت ىلع دولوم وهف . ةمايقلا
 عيمج نم . ةمايقلا موي ىلإ { قاثيملا كلذو . هلل دهعلا كلذ هيلعو 3 قاثيلل

 كلذ ىلع ناك غلب اذإف ، ةيصعملا يف لخديو ملحلا غلبي مل نم عيمجو نيدولوملا
 ءيش لهج نم . هل اضقان نوكي ءيشب هضقني نأ ىلإ ، قاثيملا كلذو دهملا

 اقيطم نوكي هجوب كلذ ملعب . هيلع ةجحلا مايق دعب { هلهج هعسي ال ام
 وأ . هب لمعلا هلل } قاثيملا كلذو دهعلا كلذ همزلأ امم عيش كرتب وأ } هلمعل

 دق يذلا { هنيد يف هلل كلذ كرت ، قاثيملا كلذو دهعلا كلذ همزلأ ءيش بوكرب
 هلابب رطخي نأ لبق كلذ ىلع تام ولو . ةمايقلا موي ىلإ اذه ىلع ادبأ وهف { همزل

۔ ٨ ۔



 موقت امم 0 هللا ةعاط نم ءيش ةيدات همزلي ملو © هلهج هعسي ال ام ملع نم ءيش

 ةجحلا مايق دعب ، طق امرحم هلل بكر الو ، عامسلاو تارابعلاب الإ ةجحلا هب
 3 هيلع ردقي الو ، كلذ ملع قيطي ال ناك اذإ ، عامسلا نم هتفرعمب هيلع

 { دهعلاو قاثيملا كلذ عيمج نم قأ اذإ . هتقاطب كلذ سامتلا ىلع ردقي الو

 لمتحت ائيش بكري ملو هعيضي ال هتقاط لمتحت ائيش عيضي ملو 5 هتقاط هلمتحت ابب

 { هبكري الأ هتقاط هلمتحت ال امب & كلذب ةجحلا هيلع موقتو { هنع ءاهتنالا هتقاط

 . اذه ريسفت نم باتكلا اذه يف ىضم دقو . مالكلا هيف لوطي امم اذهو

 يف روكذم ءيش لكو رسفم هضعبو . ةيافكلا هيف ام ىلع يتأي هنأ وجرأ ام
 . هعضوم

 نوكي نأ . ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف نوكي نأ زوجي الو : لصف

 نأ . ةلي هيبن ناسل ىلع . هنيد يف مزل ام عيمجب . دهعلاو قاثيملا دابعلا ىلع

 دق هنأو { ةلي هيبن ةعيرش يف تبث ايك تباث مهيلع وهو { هوضقني الو هوفلاخي ال

 امب ةجحلا مهل نوكي الو . هتفلاخمب نورذعي الو { ةجحلا كلذب مهيلع تماق

 . هنيد ةعيرش يفو ةلي هيبن ناسل ىلع ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد يف مه ةجح وه
 مكح يف هذه هاوعد هل زوبحت الو ، قحلا ريغ ىعدا دقف } عم اذه ىعتا نإف

 يف ناك ام لكو { لقعلا ةجح الو ، عامجالا الو . ةنسلا مكح الو . باتكلا

 يذلا قاثيملا مهنم دحأ ضقني مل ام . ةجح هدابع عيمجل وهف ، ةجح هللا نيد

 نيد ةعيرش يف ، هدابع ىلع ةجح هللا نيد يف ناك ام لكو 3 ةجحلا هب تبثت

 . هدابع عيمج ىلع ةجح وهف .3 قاثيملا هب مهيلع ذخأ امبو ، هيبن نيدو ش هللا

 ججح تدادزا 4 هوفلاخ وأ هوضقن ايلكو } هضقن الو كلذ ةفلاخم مه زوجي الو

 يف { هنيد ماكحأ يف مهيلع ديعولا تابثإو & بضغلاو هنم طخسلاب مهيلع هللا

 ين ناك ام عيمج يف ةجحلا مهل كلذكو . هوملع وأ كلذ اولهج . ةرخآلاو ايندلا

 3 اهولهج وأ ةجحلا اوملع . هيبن نيدو 0 هللا نيد ةعيرش يف {© ةجح هللا نيد

 مهل تبث يذلا ، قاثيملاو دهعلا كلذ ضقنب ، كلذ اوفلاخي ىتح مهل ةجح يهف

 . هيبن ناسل ىلع . هللا نيد يف

۔ ٩



 لجأ نم الو عاقبلا لجأ نم ، اذه يف ماكحألا فلتخت نأ زوجي الو

 { دنهلاو جنزلاو مورلا يف دولوملاو } راصمألا الو ءابآلا لجأ نم الو { ديلاوملا

 . هلللا نيد مكح يف { راحبلاو ربلا عيمج يف راصمألا عيمجو } جوجأمو جوجايو

 ٨ هتردق هيلإ تغلب اذإ { هتقاط هتلمتحا ام هللا ججح نم مهنم لك ىلع ءاوس

 يذلا . قاثيملاو دهعلا كلذل اضقان ناك كلذ دعب هعيض اذإف 3 هتفلك هتمزلو

 هرضي نلو 0 قاثيملا كلذ ىلع وهف الإو 0 ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف هل تبث

 هللا دهع ىلع وهو هسفن مكحب دبعت ، هلقع حصو هنس غلب اذإ ، هريغ ملع

 9 باوثلا نم قاثيملاو دهعلا لهأ ىلع ام هيلعو . دهعلا لهأل ام هل ؛ هقاثيمو

 هوجولا نم هجوب . هقاثيمو هللا دهع ضقني ىتح ، ىضرلاو مالسالاو ناميالاو

 دبعلا ضقن اذإف ، هيلعو هل تبث يذلا { هقاثيمو هللا دهعل اضقان اهب نوكي يتلا

 ضقانل رذع الف { هيلع مهلو هل دابعلا ىلع تبث دق يذلا 3 هقاثيمو هللا دهع

 ناك } هضقنف ؛ هضقني ال نأ ىلع هنم ةردقلا دعب هضقن اذإ { قاثيملاو دهعلا

 ضقني مل ىتمو & كلذ لهجب هل رذع الف & لهج وأ كلذب ملع { دهعلل اضقان

 { هقحتسي ام قحتسم ادبأ قاثيملاو دهعلا ىلع وهف { قاثيملا كلذو دهعلا كلذ

 وأ كلذ ملع { ةبحملاو ىضرلاو باوثلا وأ مثالا نم قاثيملاو دهعلا ضقني مل نم
 عاطأ دق هنأو . قاثيملاو دهعلا ضقني مل هنأ ملعي نأ دبعلا ىلع سيلو . هلهج

 ةعاطلا كلت يف ةجحلا هلو ، كلذ ملع قيطي هجوب .© هيلإ كلذ ملع غلبي مل ام

 اذإ ةيصعملاب اروذعم هريغ ناك ايك 3 اهب عيطم هنأ لهج ولو . اهب عاطأ اذإ
 . ملعي مل وأ ةيصعملا كلت وأ دهعلا اهب ضقنو . اهب ىصع

 هنأ ملعي مل ولو ، ىصع اذإ ةيصعملا ي ةجحلا هل نكي مل ايكو : لصف
 ملعي نأ هيلع سيل كلذك ، ىصعي ال نأ هيلع ذوخأملا قاثيملاو دهعلل ىصع
 اقيطم نوكيو . هتقاط هلمتحتو } كلذ ملع هيلإ غلبي نأ ىلإ ى عاطا هنأ
 . هتقاط هعسي نأ كلذ لمتحي ملو ، هعسو ام هلهج ولو © كلذل

 هلل ةيصعملاب دبعلا كلهي نأ زوجي نأ بيجعلا بجعلا نمو : لصف

۔ ٠١۔



 ينب يذلا لصالاو كلذ لهج ولو { هيلع تباثلا قاثيملل ۔ ىلاعتو كرابت
 هنم ةيصعملاو ضقنلاو 3 ةعاطلاو ناميالاو ةمالسلا وه هل تبثت الو .3 هيلع

 اعيطم نوكي نأ زوجي الو ، كلذ لهج هعسي الو . انوكي ل نأ دعب ناثداح

 رفكلا ةجح نوكتفأ © كلذ لهج ولو 0 ناميالإ ةقفاومب انمؤم {© ةعاطلا ةقفاومب

 ، ةعاطلا ةجح نم ىلوأ هللا نيد يف ةيصعملا ةجحو . ناميالا ةجح نم ىلوأ

 وهل اذه نإ ؟ قاثيملاو دهعلاب ءافولا ةجح نم ىلوأ قاثيملاو دهعلا ضقن ةجحو

 ؛ عاطأ نم نوكي نأ امإف . هنيد ىلعو هلوسر ىلعو هللا ىلع بذكلاو 0 روزلا

 هنأ ملعي ىتح هنم ةيصعم الف ىصع نمو . عاطأ هنأ ملعي ىتح هنم ةعاط الف

 وهف ىصع نمو { ملعي مل وأ ملع ؛ عيطم وهف عاطأ نم نوكي نأ امإو & ىصع

 . ملعي مل وأ ملع ؛ صاع

 هنأ ملعي ىتح 7 هللا ةيصعمب ايصاع نوكي الف : لئاق لاق نإف : لصف

 كلذ ملع }، صاع وهف ىصع نمو ث دحأ هيلع هقفاوي ال امب قأ دقف أ صاع

 . نوملسملا عمجا اذه ىلع . هلهج وأ

 قفاو اذإ © ملعي مل وأ ةعاطلاب ملع . عاطأ دقف عاطأ نم كلذكو

 هلهج عسي امم كلذف . ةعاط اهنأ كلذ ملع لهجو . اهلامكو اههجوب ةعاطلا

 . هلهج هعسي ال امم هب دارملا فرعي وأ ، كلذ ملع هيلإ غلبي مل ام 3 ادبأ

 3 ملعي مل وأ ملع ،} ىصع اذإ ةيصعملاب اكلاه نوكي : لاق نإو

 ؟عاطأ هنأ ملعي ىتح ، عاطأ اذإ ةعاطلاب املاس نوكي الو

 كدنع تناكف { ةيصعملاو ةعاطلا مكح كدنع فلتخا دق : هل انلق

 ، عيطي نأ عيطملا نم دارملاو ، ةعاطلا ماكحأ نم بجوأو ىلوأ ةيصعملا ماكحأ

 هنم ديرأ ثيح يصاعلا ىصع دقف {. ىصعي الأ يصاعلا نم دارملاو

 هنإ تلقف { ميطي نأ هنم ديرأ امب عيطملا عاطأو ٥ كلاه هنإ تلقف © ىصعي الأ

 هنأ ملعي ىتح كلاه كدنع وهف عطي مل وأ عاطأ ءاوسو { كلاه وهو هعفني ال

۔ ١١ ۔



 ماكحأ نم قيضأ ةعاطلا ماكحأ نإ ؟ لوقلا اذه كل نيأ نمف . عاطأ

 . لوقعلا هلمتحت ال امب ىأ كلذ لاق نإف . ةيصعملا

 هنأ ملعي نأ هيلعفأ ، صعي مل نإ تيارفأ : هل ليق ، كلذ ىلع تبث نإف
 كرت اذإف ، قاثيملا نم هيلع ذخأ اميف © ةعاط ةيصعملل هكرتب ناك ذإ صعي م

 ؟ هب هللا هدبعت اميف ©، ةعاط هنم نوكي ال وأ ةعاط هنم كلذ ناك ؛ ةيصعملا

 © ةيصعم ةيصعملا نأ ملعي نأ هيلعو { ةعاط هنم نوكي : لاق نإف

 . ملعب اهكرتيو

 يف هللا نيد نم اهلك ءايشالاب ملعلا نود كعم هعسي سيلف : هل ليق
 هنإ انلق دق ام ىلع الإ لصاحلاو رادملا سيلو ث زوجي ال ام اذهف . دحاو تقو

 نمؤم وهو هللا صعي مل ام { هللا نيد يف هيلعو هل ذخأ يذلا قاثيملاب { ملاس

 وهف ، هبلقب الو هناسلب اهنم ءيشب الو ةلمجلاب رقي مل ولو { ادبأ كلذب ملسم

 كرابت هللا نيد يف هيلعو هل تبث يذلا { قاثيملاو دهعلا ةلمج يف اهب رقم

 عامسب اهنم ءيشب وأ { اهب ةجحلا هيلع مقت مل ام ةلي هيبن ناسل ىلع 0 ۔ ىلاعتو

 . اهل ةيمستلا يناعمو اهيناعم ملع بجوي . رطاخ وأ رظن وأ

 كلذ ملع هغلبي مل ام ، عاقبلا نم ناك ةعقب ةيأ يف اندنع كلذ ءاوسو

 لهأ راصمأ نم . امهريغ وأ ةنيدملاو ةكم يف كلذ ناك ولو . هتفرعمو هب ربخلاو

 ، باتك يف موسرم كلذ هيلع ىرج وأ { هربخو كلذ ركذب عمس اذإف 0 رارقإلا
 دقف . هب دارملاو كلذ ةفص ةفرعمب ةجحلا هيلع موقت ام ، كلذ نم هلابب رطخ وأ

 ناك نإف & بيرلاو هيف كشلا هيلع قاضو . هلو هب قيدصتلاو كلذ ملع همزل

 نم هجوب راكنالا دح ىلإ هل ايزجم ناك يذلا قاثيملاب } رارقالا لاح نم جرخ دق
 كلذ نم رقي نأ نود هعسي الف 0 هوجولا نم هجوب اركنم ناكو . هوجولا
 نم ملعيو . هبلقبو هناسلب هبذك امب كلذ نم قدصيو . هناسل نم هركنأ امم

 ىلإ . هناسلب راكنالا نم جورخلا لاح نم عجريو ث هبلقب هيف كش دق ام كلذ

۔ ١٢ ۔-



 ةريرسلا ، بونذلا يف مكحلا ىنعم وهو ، كلذ الإ هيزجي الو { هناسلب رارقال
 ملو { اركنم نوكي لاح هيلع تاي مل ناك نإو . ةينالعلاب ةينالعلاو ةريرسلاب

 هيلع ىضم ىتح . اهتفص الو ةلمجلا ربخ هغلبي مل ولو رارقالا لاح ىلع لزي
 ءيش يف الو . ةلمجلا يف كشي ال نأ هيلعو ملسم وهف ، كلذ ىلع ةريثك نونس

 ءهلابب كلذ رطخ وأ { هربخو كلذ ملع هيلإ غلب اذإ ، اهريسفت نم الو { اهنم

 رارقالاو كلذ ملع هيلع امنإو ، رطاخلا يف كلذ ملع هيلع تبث ام هجو ىلع

 {. هناسلب كلذب رقي مل ولو } هيف بير الو كش الب كلذ ملع ققحيو . هتفرعمب
 وأ اركنم نوكي هجوب { هل يذلا قاثيملا كلذ ضقن دق كلذ لبق نكي ملو

 نوكي ال ناسللاب رارقالي نأل { ناسللاب رارقإ كلذب هيلع سيلف . ادحاج

 امنإو { ةنونيدلا يف رارقالا ةلمج ىلع وهف الإو { ناسللاب راكنالا بقع ىلع الإ

 ملو . هقدصو كلذ ملع نإف . هنم هب رارقالاو ، هملعو كلذ قيدصت ديرأ

 ، كلذ لبق اركنم ركني مل ام ، كلذ نم هثزجي امب قأ دقف ، هملعو هيف كشي

 . هناسلب كلذب رقأ ولو { ناسللاب راكنالا ىنعمل ناسللاب رارقالا هيلع بجيف
 كشي ملو كلذ ملعو هبلقب كلذب رقأ ولو ، كلذ هزجي مل 9 هبلقب كلذ يف كشو

 اركنم كلذ لبق نكي مل اذإ ، ناسللاب رارقالا نود هل ايزجم كلذ ناك { هيف

 . هناسلب

 نيركنملا عيمج نم راكنإلا لهال ةلمجلا ىلإ ةوعدلا تبجو امنإو
 مهنم جورخ هنأل ، ناسللاب كلذب رارقالا نود مهعسي ملو ، نيدحاجلا

 مل ، ناسللاب هبنذو ناسللاب ركنملا راكنإ ناك اذإ كلذكو 0 ناسللاب اوركنأ امم

 كش نإف 3 ناسللاب رارقالاو ، ناسللاب ةبوتلاب الإ ةعجر الو ةبوت هل حصت

 هل ايزجم داقتعالا يف هرارقإ ناك { هداقتعا يف اكرشم هب نوكي امم عيش يف هبلقب

 ليوات امنإو { ةينالعلاب ةينالعلاو ةريرسلاب ةريرسلا نأل { ناسللاب رارقالا نع
 ةلمجلا هذه ملع لهج هعسي مل ، هلقع حصو هنس غلب اذإ ملعلا لهأ لوق

 نوكي رارقإلا نأل 0 قيدصتلاب رارقإ انعم كلذ جرخي امنإ { اهب رارقالاو
 بولقللو لاقم ةنسلأللو لاقم بولقللو . بلقلاب نوكي راكنالاو & بلقلاب

۔ ١٣ ۔



 وه بولقلا رارقإو © ناميالا حصأ وه بولقلا ناميإف { ناميإ ةنسلأللو ناميإ

 هيزجي هبلقب ركنملا نأ الإ { راكنالا مظعأ وه بولقلا راكنإو . رارقالا حصأ

 هيز ال هناسلب ركنملاو { هبلقب نيقيلا هيزجي هبلقب كاشلاو . هبلقب رارقالا

 غلب دق ناك اذإف { هناسلب رارقالا نودب انمؤم نوكي الو { هناسلب رارقالا الإ

 مكح هيلع تبثو { هوجولا نم هجوب ادحاج وأ . هناسلب راكنالا دح ىلإ

 هيلإ لصوو . هلوط كلذ ىلإ غلب اذإ ، ناسللاب رارقالا الإ هزبي مل } راكنالا

 كلذ ركنا ولو { هبلقب كلذ أزجأ رذعلا بابسأ نم رذعب كلذ عنم نإو ، هلوح

 نم الإ» : ۔ ىلاعت ۔ هللا لوق كلذو 9 هل بجاولا رذعلل هبلق هب نمآو هناسلب

 كلذ ركنأ ولو © بلقلاب ناميالا هل حص دقف ("ا نايلاب نمم لقو هرا
 . مئاقلا رذعلل ، ناسللاب كلذ دحجو . ناسللاب

 كلذ لبق ادحاج ناك دقو & ناسللا يف ةهاعب مالكلا مدع نإ كلذكو

 لزن يذلا رذعلل . ناسللا نود كلذ هأزجأ } هبلقب ركنأ ام قيدصت ىلإ عجرف

 هنأ ىرت الأ { راكنالا لهأ يف لوقلا اذه انعم حصي امنإو { ناميالا مكح يف هب

 . هتلمجب ناميالا يف لخدو . هتلمجب كرشلا نم جرخ . اذهب رقأ اذإ لوقي

 مسا هيلع بجو نم ىلع كلذ امنإ هنأ ىرت الأ ، كرشلا نم جرخي الف الإو
 . كرشلا

 دهعلا نم هيلعو هل ذخأ ام لصأ يف { ناميإلا مسا هل بجو نم امأو

 كلذ ناك ولو { ربخلاو لوقلا مكح الو { رثألا مكح انعم هقحلي الف ، قاثيملاو

 ملعي ىتح رارقالا راد يف ناك ولو . رارقالا ماكحأ الو رارقإ هل حص ام كلذك

 ةحصو . هنس غولب دعب كلذ هنم لهجي ام لاح يف ناكلو .3 هناسلب كلذ هنم

 . هتحيبذ لكأ الو ةثراوم الو ةحكانم هنم زوجت ال | كرشلا لاح يف ؛ هلقع

 3 ناميالا ىلإ كرشلا نمو { رارقالا ىلإ راكنالا نم هب جرخي ام هنم ملعي ىتح
 ءاش ام الإ اهرسأب ةمألا لب . ةمألا عامجإ يف قحلا لصأ يف زوجي ال ام اذهو

۔ ٤١۔



 بوجو نم . رهاظلا مكح يف اذه ىلع عامجإلا ىلع هرمأ انع بيغي امم { هللا

 هنم تبثي مل ام ، ةرهاظلا ماكحألا يف كلذو . رارقالا لهأ عيمجل رارقالا

 مل ام ، ةريرسلا ماكحأ يف هلثم كلذك . ةرهاظلا ماكحألا يف راكنالا هب بجي ام

 راصمأ لهأ ين كلذ نوكي نأ زوجي الو { ةريرسلا ماكحأ يف كلذ فلاخي

 لهأ يف كلذ تبث امنإ نكلو . هدابع يف دبعتلا يف هللا ماكحأل افلاخم ، كرشلا

 يف اوناك ولو . راكنإلا مكح مهيلع تبث اذإ راكنإلا لهأ رود يفو { راكنإلا

 مكحب ال . رادلا مكحب مهيلع رهاظلا مكح توبثل رادتقالا ىلع ةريرسلا

 وهو الإ هملعن الو } فالتخالا هيف انعم زوجي ال ام اذهو .3 رارسألا يف دبعتلا

 . نيملسملا لوق نم هيلع عمجم

 يف ةعسلا نم هومتركذ يذلا اذهب عمسن مل انإف : لئاق لاق نإف : لصف

 لثم ‘ رارقالا لهأ ضراب ةلصتملا ضرألا نع عطقنا نمل الإ ، ةلمجلا ملع

 ىلع بلاغ ضرأ يف وأ " رافقلا نم ةرفق يف ةالف وأ } راحبلا نم رحب يف ةريزج

 . رابخألا ةحص الو ةلمجلا هذهب رارقالا ةفرعم اهيف كردي الو { راكنالا اهلهأ

 هربخ الو كلذ ملع هغلبي ملام ىنعلا سيل : هل انلق : لصف

 لزانلاو اهيف لاحلا ةعقبلا وأ ، كلذ ملع نع اندنع اروذعم ناك 3 هركذ الو

 . اهب

 . اهب لزانلاو اهب لاحلا ةعقبلا : لاق نإف

 { ةقدانزلا نم يقيدنز نم ةعقبلا كلت يف كلذ ربخ هاتأ اذإ هنإف : هل انلق

 مف يف باتك هاتأ وأ 3 هوتعم وأ يبص وأ كرشم نم وأ ، ةجحلا كلت هيلع ماقأ

 لوقلا ام . اهانركذ يتلا ةلمجلا هذه ربخ هيف اذإف هأرقف 0 هيلإ هاقلأ ىتح رئاط

 مدعل انم عامجإلاب كلذ لهجب . اهيف هانرذع يتلا ةعقبلا يفوهو ، كلذ دنع هيف

 ؟ ةعقبلا هذه يف وهو . هملع دق يذلا اذه دعب هيف لوقلا ايف 0 ربخلا

 رارقالا همزليو ، كلذب ةجحلا هيلع موقت هنإف : لاق نإف : لصف

۔ ٥١۔



 ىلاإ رذعلا لاح نع لوحتيو © كلذ ملع نم هيلع بجي ام هجو لع كلذ ةفرعم
 . هتفرعمب رارقإلاو كلذ ملع همزليو ٠ قيضلا لاح

 مكح هصخ دق ذإ { اهيف ناك يتلا رادلا الو ةعقبلا هعفني نلف : هل انلق

 ةالف وأ © راحبلا نم رحب ف هدحو وأ . رارقالا لهأ ضرأ ف ناك ولو . رارقإلا

 هلل ماقأو ‘ هيلإ هاقلأ رئاط مف نم باتكب كلذ ملع همزليو { رافقلا نم رفق 1

 كلذ ملع هيلع ناك ٠ رجح وأ قر ف رثأ ف اموسرم كلذ ىأروأ 3 هيلع ةجملا

 . كلذ لهج هعسب الو ٠ هتفرعمو

 . هركذب عمس الو هلابب رطخ الو { اذه ربخ هغلبي مل نميف لوقت اذامف
 عيضي ملو ث ةرونملا ةنيدملا وأ ةمركملا ةكم يف وهو { غلبي نأ لبق الو غلب نأ دعب

 اذه هغلبي ملو هيف لوقل اام . كلذ ىلع ىضمو 0 امرحم هلل بكر الو . اضرف هلل

 ؟ كلذ يف همزلت تنك ام . لاحب

 . لاصتالا ضرأ يف هنأل 9 لاح ىلع كلذ ملع همزلي : لاق نإف

 ضرأ ف مدع دقو ؟ لاصتالا ضراب كنم دارملا امو : هل انلق : لصف

 لوحتي عاقبلا نإ لوقيو { رارقالإ ةفرعم كلذ هلاح ين رارقالا ضراو لاصتالا
 هرذعت مل ملف | تمدع اذإ © ماكحألا اهيف تتبثو تمزل اذإ ، ماكحالا اهيف

 هذه ملع نع الزن نمل رذع عضوم اهأ © اهيلع اعمتجا دق يتلا ةعقبلا لاحب

 . صوصخلا كلذ هتمزلأ اهلهأ نم ادحأ كلذ صخ الف ` اهم رارقالاو ةلمجلا

 كلوق دح ىلعف © هملعك ملعي ىتح .4 ةعقبلا لهأ نم هريغ نود هل مكحلا

 يف ناسنالا كلذ ىلإ كلذ غلب ام نيح نم هنأ & فينعلا كبهذمو } فيعضلا

 ربخلا غولبب © ناكملاو ةعقبلا يف ناك نم عيمج ةجحلا تمزل دقف { ناكملا كلذ

 صاخلا مكحلا { عيمجلا معي ضعبلاب مكحلا ناك اذإ 9 ناسنالا كلذ ىل

 . هيلع هب ةجحلا مايقو 7 هيلإ كلذ غولب لبق ، ضعبلا نود ضعبلل
 دحاو ىلإ لصاولا كلذ ملع . ةعقبلا لهأ نم كلذ مزلي ال : لاق نإف

۔ ٦١۔



 ناك { مهغلبو كلذب مهربخأ اذإف { هغلب دق يذلا كلذب مهملعي ىتح 0 مهنم

 . مهيلع ةجح كلذ

 ملعف ؛ سفنأ ةثالث ضرألا نم ناكملا كلذ يف نإف : هل ليق : لصف

 . هعسي : لاق نإف

 ملو . ةعست كلذب ملعف ، سفنأ ةرشع ناكملا كلذ يف ناك نإف : هل ليق

 ؟ دحاو ملعي

 . ملعي ىتح هيلع ةجح ال : لاق نإف

 ةئامعست كلذب ملعف { ناكملا كلذ يف لجر فلأ اوناكف : هل ليق

 ؟ دحاو ملعي ملو © نوعستو ةعستو

 . اذه الإ هل زوجي الو همزلي ال : لاق نإف

 ملع نم همزلي . ام راصمألا يف ناك نم مازلإ يف كدارم ايف : هل ليق

 سيلأ 5 رافقلاو يفايفلاو راحبلا يف رئازجلا ريغ راصمألا يف ةجحلا امأو { رارقإلا

 ذوخام كلذ ف نيدبعتملا نم الك نأو رابخألا دوجوو رابخألا مدع وه امنإ

 ؟ اذكه الإ مالسالا مكح ف زوجحم الو . همدع ام هنع طقاسو . همزل امب

 سيلو ٠ راثآلا عابتا الإ مكل الو انل سيلو ‘ رثألا ءاج اذكه : لاق نإف

 . راثآلا فلاخت ءايشأ انسفنأ دنع نم ثدحن الو . راثآلا فلاخن نأ انل

 مم 6 راثآلا ىنعم وه اذه امنإو ٠ راثآلا الإ اذه ف انعبتا ام : هل انلق

 لاجرلا دلق نم سيلو ث رابخألاو ثيداحألاب ءايلعلاو ، راصبألاو ملعلا لهأ

 ولو { ملاس الو ةكلهلا نع جان الو 0 ملاعب ليوأت ةحص ريغ ىلع . هنيد راثآلاو
 © املاس امهنم رمألا رهاظب ةنسلاو باتكلا لوأت نم ناك ، كلذك كلذ ناك

۔ ١٧ ۔



 ةنسلاو باتكلاب ةنسلاو ‘ باتكلاب باتكلا ليواتب اهرسأب ةمألا تملس و

 ىنعم ىلع الإ كلذ زوجي ال نكلو . راثآلاب ةنسلاو راثآلاب راثآلاو 0 ةنسلاب

 3 هباشتملاو مكحملاو } لصفملاو لمجملاو . ماعلاو صاخلا يف قحلا ليوات

 . اذكه الإ زوجحم الو ‘ خوسنملاو خسانلاو

 مدع ث ةلمجلا يف ديقتلا نع دبعلا هب رذع ام لصأ امنإو : لصف

 هغلبو اهملع ةعقب يأ يفف { كلذ ريغ زوجي الو كلذ ريغ ال اهملعو اهربخ
 اهربخ مدع ةعقب يأ يفو ©٥© كلذ يف هيلع بج امب اهيف ةجحلا تمزل 8 اهمكح

 . اذه ريغ زوجي الو .3 ةعقب يأ يف اهمدعمل ام رذعلا نم هل بجو . اهملعو

 3 هنع لأسيو كلذ ملع بلطي نأ ضرالاب لصتملا ىلعف : لئاق لاق نإف

 . اهيف كلذ ةفرعم كردي ةعقب يف وهو . هلهجي لاح هيلع ياي ال ىتح

 ٨ هللا نيد عيمجب لصألا ف نئاد وهو { كلذ همزلي ةلع يال : هل انلق

 مل ام ةلمجلاب رقم وهف ث هيلع ام كلذ يف هلو { دهعلاو قاثيملا نم هيلع ذخأ اميف

 كلذ غولبو اهملعب هيلع ةجحلا مايق دعب 0 اهلهجي مل ام اهب ملاعو 0 اهركني
 - ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد 1 ٠ هتلح يف همزل ام اهلك هلاوحأ 1 يد ؤمو ٠ هيلإ

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو { ةرمعلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا نم { هيلع

 ملع هيلع يتأي ىتح 7 رارقالا ةلمج ىلع وهو { اذه نم هيلع قيضي يذلا ايف
 . اروذعم ناك نمم هريغ صخ اك هصح

 . هلطاب يف هيدامتو هلهجب لهاجلا اذه قأ نإف : لصف

 وأ ٠ ركذ وأ عامسب ةلمحلا ملعل مدعملا اذه تمزلأ ثيحف : هل ليق

 وهو ، لوهجم وأ فورعم ءيش نع لاسي نأ همزلي ايمف & كلذ ىلإ هيدؤت ةركف

 ذإ ٠ لالضلاو ىمعلا وهل اذه نإ ى لابب كلذ هل رطخ الو ٠ هركذب هفرعي ال

 عامس الو رظنب هتفرعم هتكردأ الو ٠ لقعي الو فرعي ال اع لأسي نأ همزلي

 ؟ لأسي اذام نعف ٠ ةركف الو

۔ ٨١۔



 . رثألا ءاج ايك . ةلمجلا نع : لاق نإف

 ىفك دقو ، كنم رهظ دق يذلا اذه ضعب نم لقاعلا يفكي : هل ليق

 ىتح ةلمحلا ىنعم فرعي دبعتملا ناك ولف { هللا ءاش نإ كتنؤم كمصخ

 هغلب اذإ . كلذ لهجب هكلهي لاؤس ريغ نم همزلي كلذ ملع ناكل . اهفصي

 كلذ ملع هيلع ناكف . لاؤس ي كلذ يف سفني ملو ٥ لاح ىلع هب عمسو هملع

 كلذ هصخ اذإ } رشبلا نم ذخأ هترضح يف نكي مل ولو © رصبلا حملك اعم

 نمم ناك نم عيمج كلذ هل ريغ وأ ٠ رثأ وأ باتك مسر نم ةءارق وأ ربخب هملعو

 ةميهب نم وأ ، كلذ هناسل نع لقع . رئاط ناسلب كلذب هللا هنحتما ولو 5 ريغ
 { اهم ملكت نم الو اهب قطن نم فرعي ال . معنلا نم ةمعن نم وأ . مئاهبلا نم

 هيلع نأ لوقت فيكف . هيلإ هربخو كلذ ملع غلب دق ذإ © هيلع ةجح هلك اذهف
 نأ هريعي الو 3 ائيش مهالوتي ال نم غلبي فيكو ، لأسي اذام نعف & لاؤسلا

 ؟ هنع لأسي فيكف . هنع لأسي

 . هنيد نع لأسي : لاق نإف : لصفن

 هلو & هنع لأسي نأ & هنع روذعملا > ءيشلاب لهاجلا ىلعو : هل انلق

 ؟ هيلع ةماقالا هعست ال وأ . هيلع ةماقإلا

 . هلهجب كلاه وهو . هيلع ةماقالا هعست ال : لاق نإف

 دابعلا فلكي مل ىلاعتو كرابت ۔ هللاو . قيطي ال ام هتفلك دقف : هل انلق

 نم ٠. اهلك ءايشألا عيمج نم هوقاطأ ام مهفلك امنإ } هنوقيطي ال ام هنيد نم

 { هيف هيلع لاؤس الف كلذ ىلع ةماقالإ هعست ناك نإف {. كرتلاو لمعلاو ملعلا

 تيطعأ اذإ هنأ عم . هقيطي ال ام فلك دقف . هيلع ةماقالا هعست ال ناك نإو

 لأسي نأ هيلعف ث اهنع لأسيل ةلمجلا فرعي مل اذإ تلق ذإ © اذه كلوق يف دايقلا

 . هنيد نع

۔ ١٩ ۔



 كلاس اذإ { هل كباوج نوكي ام . ىدتبملا ىلع هنيد نع دحأ كلأس اذإف

 ؟ هنيد نع

 . مالسالا اهب هل تبث يتلا ةلمجلا ىلع ةلدأو مالسالا هنيد نإف : لاق نإف

 3 باوج لا ؤس لكلو . هنيد نع لئاس لك نيد مالسالا سيل : هل انلق

 6 مالسالا هنيد نأ { هفرعن ال نمم هنيد نع لأس نم لك بيجن نأ انمزلي سيلو

 هبيجن نأ انمزل ، نيدلا نع لئاسلا لأس ولو ، مالسالا لهأ نيد مالسإلا امنإو

 هفرعن ال انأل ،“ باوج هل انمزلي الف هنيد امأو . مالسإلا وه نيدلا نأ

 وهأ . ملعن ال ام هل انتبثأ دق انك مالسإلا هنيد ناب هانبجأ اذإو.. هنيد فرعن الو

 . ليلج ميظع كلهج نأل { ليلق كطيلخت نم اضيا اذهو .3 ال مأ هل تباث

 جرخ دق نوكيف { هتقاط قوف همزلي نأ امإ لهاجلا اذهل دب الو : لصف

 همصخ هل تبثو { لوقي ام الإ هل سيلف قحلا ىلإ عجري نأ امإو { لوقعملا نم

 . هللا ءاش نإ كلذ نم انيب دق ام ىلع

 : نيلاح ىلع اهنأ { اهيف مسقلا ىلع ةلمجلا هذه يف لصالاو : لصف

 نم ةعقب ةيأ ين { اهركذو اهنأشو اهربخ هغلب نم لك ىلع اهلهج عسي نأ امإ

 ريغو { راكنإلاو كرشلا لهأو . رافقلاو ينايفلاو راحبلا يف رئازجلا نم ؛ عاقبلا

 همزل كلذ هصخ نمف . رارقإلاو مالسالإ لهأ راصمأ نم . راصمألا نم كلذ

 لهج عسيو . هتنيدم وأ هعضومو هتعقب يف وه نمم ، هريغ نود هب دبعتلا هلك
 قرف الو 3 عاقبلا هذه عيمج يف { هركذ الو هربخ الو كلذ نايب هغلبي مل نم كلذ

 لهج عسي ال نأ امإو { هاوس زوجي ال يذلا قحلا اذهو ، نيدلا يف كلذ يف

 نع كلذ يف عطقنا نم رذع يف ىنعم الف . هغلبي مل نمو كلذ هغلب نم كلذ

 { ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف اذه ريغ زوجي الو .{ رافقلاو راحبلا يف 5 رابخألا

 هللا ةفص نم لطاب كلذو { ةقاطلا قوف فيلكتلا هيفو 3 لوقلا نم لطاب اذهو

 . هنيد نم عيش يف ةقاطلا قوف دابعلا فلكي نأ . هنيد يف

۔ ٢٠ _۔



 ناك نمف . عاقبلا مكحب اهيف مكاحلا نوكي نأ ؛ ثلاث لاحو : لصف

 يف نوكي دق هنأل } اضيأ لطاب اذهو } كلذ نم اهلهأ مكح همزل ةعقب يف

 ، هسفن يف كلذ هصخيف . رارقالل لهجلاو راكنالا ىلع اهلهأ يتلا 0 ةعقبلا

 اذهف هعضومو هدلب لهأو هتعقب لهأ ش همزل ام مكح هنع عضي نأ لطابف

 هافاعو } كلذ ملع ىلإ اهلهأ غلب دق يتلا ةعقبلا يف نوكي دق كلذكو { لطاب

 ملع فلكي نوكي نأ زوجي الف ، هيلع ةجحلا مايقو & كلذ ملع نم وه هللا

 نم . هانلق ام الإ لمتحي ال لطاب اذهو . هريغ لهجل هملع هنع طحي الو . هريغ

 هيلع تبثي نأ مصخلل دب ال هنأ ريغ . عاقبلل ىنعم الو } هماعو كلذ صاخ

 ىتح . هيلعو هل ينب هيلع لصالا نأ معز اييف ، لوصألا هذه دحأب رارقالا

 . هللا ءاش نإ هتجح عطقي

 . رارقالإ لهأ ضراب لصتم وه نميف قرفلا ايف : لاق نإف : لصف
 ؟ ةلمجلا ريغو ةلمجلا يف رارقالا لهأ ضرأ نع عطقنم وه نمو

 ةفلكب هللا هدبعت نمم دحأ نيب ، نيدلا يف قرف ال : هل انلق : لصف

 لجأ نم الو . لاصتالا لجأ نم الو . عاقبلا لجأ نم الو . عاقبلا يف دبعتلا

 نم لكو . ناك عاقبلا يأ ين كلذ همزل . مكح هصخ نم لكو 0 لاصفنالا

 يف ةمالس الو . ناك عاقبلا يأ يف هيف هرذعو { هنع هعضو مكح نم هللا هافاع

 نم ىلع عاقبلا يف ةكله الو ، هنيد نم عيش يف هللا ةجح هيلع تماق نمل عاقبلا

 يذلا لصألا وه اذهو . هب هدبعت يذلا كلذ همدعل . هنيد نم ءيشب هللا هرذع

 لهأ ضرأ نع عطقنملل ةمالسلاب ملعلا لهأ لاق امنإو { رومألا رادم هيلع

 ١ كلذ ةفرعم مدع ماكحأ مهعم هماكحأ كلذ نأل { ةلمجلا لهج يف { رارقالا

 مومعو . هرمأ رهاظب هل مكح . ةلمجلا ملع مدع عطقنملا رمأ رهاظ ناك نأ املف

 هصخ اذإف © كلذ ملع مكح ث عاطقنالا لهأ نم ادحأ صخي ىتح . هرمأ

 ناك نم ةلمج يف اولاقو ، هنع عوضوملل مومعلا مكحو . هرذع لاز كلذ ملع

 رارقالإ لهأل كلذ ملع مومعل } كلذ ملع هيلع نأ .0 رارقالا لهأ ضراب

۔ ٢١ ۔.



 ٥ كلذ مدع مكح . رارقالاو راصمألا لهأ نم ادحأ صخي ىتح } راصمألاو

 الك مزلو } هل صوصخملا بوجو دنع مومعلا مكح همزلي مل كلذ هصخ اذإف
 نيرداقلاو ، هلهج امل نيملاعلا نم هريغ مكح همزلي ملو } هسفن تاذ يف همكح

 . هنع زجع ام ىلع

 هتالص عيمج يف ؛ هومتفصو يذلا اذه لاوحأ عيمج نوكي ايف : لاق نإف

 رمأ نم اذه هغلبي نأ لبق 7 هرومأ عيمجو . هترمعو هجحو هتاكزو هموصو

 . كلذب ةجحلا هيلع موقت نأ لبقو . ةلمجلا

 هلللا هدبعت يذلا 0 هنيد عيمج يف هل اوحأ عيمج نوكت : هل انلق : لصف

 ماكحأ يف ةلمجلا ملعو { ةلمجلاب رقأو ©، ةلمجلا ملع ىلإ غلب دق نم لاح . هب

 هيلعو { ةلمجلا يف تامرحملاو { ةلمجلا يف ةبجاولا لامعألاو { ةلمجلا ريسفت

 نع ءاهتنالا هيلعو ، اهملع ىلع ردقيو . اهمكح هصخي يتلا ضئارفلا ءادأ
 كرت يف ةجح هيلع نوكي يذلا ملعلا ىلع ردقو ، كلذ هصخ اذإ مراحملا

 نيربعملا ةرابع نم ؛ هملع ىلإ غلب وأ ، هلقع يف نسحي امب هنع ءاهتنالاو { كلذ

 لمع نم { كلذ هصخ اذإ هيلع ردق نم عيمجل لاؤسلا كلذ يف هيلعو { هل

 { راصمألا يف وه نم نيب كلذ يف قرف الو { امرحم كلذ نم بكر وأ . مزالب
 { نيدلا ماكحأ نم مكح ةقيلخلا عيمج نم هل صاخلاف { راحبلا رئازج يف الو

 فلكم ريغف 3 نيدلا نم عيش نع ةقيلخلا عيمج نم روذعملاو 4 مزال هل وهف

 هللا نيد عيمج يف هيلعو { لاحب وأ هجوب هيف رذعلا هصخ امو . هقيطي ال ام

 هتقاط قوف لمتحي نأ هيلع الو . هتقاط نود رصقي نأ هل سيلو { هتردقو هتقاط

 وأ هملع هللا نيد يف هيلعو { هل ذخأ يذلا دهعلاو قاثيملا كلذو { هللا نيد يف

 . هلهج

 كلذف { لقعلا ةجح قيرط نم ةجحلا هب موقت هللا نيد يف ناك ام عيمجو
 لهج نإو } كلذ لهج هل الو } كلذ ملع عطقنملا ريغو عطقنملا هيف فلكم
 ٥ كلذ هعسي الو هب دارملا فرعيو } كلذ نم لقعي ام يناعم ىلع كلذ

۔ ٢٢ ۔



 اعيضم ادبأ ةلمجلا كلت ملع نم صوصنملا هلهج لاح يف دبعلا نوكي الو

 موقت وأ { اهنم ءيشل وأ اهل راكنإب كلذ بكري مل ام } مرحم ابكار الو أ ضرفل

 ىلع هلدي رطاخ وأ { ةركف حيحص وأ } رظن وأ عامسب اهملعب ةجحلا هيلع
 ادبأ وهف الإو & كلذل ملعلل دبعتلا ةفلك هتمزل & كلذك ناك اذإف & كلذ يناعم

 ضئارفلا نوكت دقو { ةعاطلاو مالسالاو ناميالاو ، قاثيملاو دهعلا ليبس ىلع

 ءوضولا لثم إ اهتقو يضقني يتلا ةمزاللا ضئارفلا نم ةلمجلا يف ةلخادلا

 رهشل موصلاو { ةالصلا روضح دنع ةبانجلا نم لسغلاو 0 ةالصلاو ةالصلل

 مايقلا مزليو & كلذ ضرف هصخي هنأل 3 اهل لهاجلا ىلع الاح قيضأ . ناضمر

 ىلع ردق وأ { هلقع يف نسحي رطاخ ملعب كلذ ةيدأت ىلع ردق اذإ .{ هنيعب هب

 ىلع ردقي نمم وأ ، هترضحب وه نمم { ةقيلخلا نم دحأ نم كلذ ملع بلط
 وأ 5 هقلاخ نيد يف لمع روضح هلقع يف نسحو . هلك كلذ مدع نإو . هئاقلإ

 ءادأ © هتعاطب لمع تقو هل رضح دق هنأ { هل هتعاط نم هثدحمو هقلاخ همزلي ام

 © هيلع ردق نمل لاؤسلا داقتعا هيلع ناكف الإو { هتفرعم غلبمو هتردقب كلذ

 } هلقع يف نسح امو } هرطاخ ملعب همزل دق ام ةيدأت ىلع ةلالد هعم وجرن نم

 هقلاخل ةعاطلا داقتعاب 9 ملاس وهف كلذ ملع هغلب الو كلذ هلقع يف نسحي مل نإو

 . هيلع ردق امب هقلاخ ةعاط نم هلهج ايع لا سلا داقتعاو } هلهج وأ كلذ ملع

 مل ةلمجلا ملع مكح هغلبي مل نمو عطقنملا نأ الإ } اذه لثم يف لوقلا ىضم دقو

 ريغ وأ عطقنملا نم ةلمجلا هتغلب نمو . اذه يف ءاوس امهو { اهنيعب اركذي

 وأ ةلمج يف مكح هصخ نم لكف . راكنالإ راد يفو رارقالا راد يف عطقنملا

 نم ءيش يف رذع هصخ نم لكو . هتعاضإب الو كلذ كرتب رذعي مل } اهريغ
 ىلع ةجحلا تماق ولو . هل هريغ ةفلكل كلذ فلكم ربغف ٦. اهريغ وأ ةلمج

 غلبي امب مراحملاو ضئارفلا نم هللا نيد عيمج ةرابعل رارقالا ضرأ نع عطقنملا

 اذوخام كلذب ناك . ةلمجلا ملع هغلبي ملو ةجح هيلع نوكيو . كلذ ملع ىلإ

 كلذكو . هيف رذعلا هصخ دق ام مكح فلكم ريغو . همزل دق ام مكحب

 ىنعملاو { ءاوس هلك كلذ ناك { هللا نيد نم عيش ملعب ةجحلا هيلع تماق ول ام

۔ ٢٣ ۔



 . دحاولاك اهلك اهمكح يناعملاك © همكح دحاو

 مكحلا } راصمألا يف لزانلاو رارقالا ضراب لصتملا كلذكو : لصف
 رذعلا هصخ ام لكو ٨5 هنع روذعم ريغف هصخو همزل ام لك © دحاو كلذ ف

 هللا ءاش نإ ةيفاش ةفرعمو ةيفاك ةلمح هذهو . هريغ ةفلكل هل فلكم ريغف 0 هيف

 هضعب يفو هيف امي لوقل ١ ىضم دقو 6 باتكل ١ هب لوطي هريسفتو © اذه عيمج يف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ افصو هنهذ حص نمل ىفتكم

 ب

۔ ٢٤



 باب

 رهاظلاب ةءاربلاو رهاظلا ةيالو فينصت
 كلذ ريغو رودلا ماكحأو

 © ةعيفرلا وأ ةربخلاب ةقفاوملاب : هوجو دحاب حصت رهاظلاب مكحلا ةيالو
 ةحصب ةرهشلابو 0 ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا نم ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم

 يف مسالإ كلذب أربي ، مسا دبعلل حصي نأ كلذو ، لمعلاو لوقلا يف ةقفاوملا

 عدبلاو فالخلا لهأ ءايسأ نم 0 نينيدتملا ىلع ةعقاولا ءايسالا نم مكحلا رهاظ

 لهأ عمجت يتلا { ةكرتشملا ءايسالا نم مسالا كلذب ربيو ، نيدلا يف

 نيذه نم هتءارب عم ربيو ، نيدلا يف فالخلاو عدبلا لهأو ةماقتسالا

 هل بجوي مساب هدارفنال ، هل صلخي يذلا مسالا صولخو . نيمسإلا
 دبعلل حص اذإف ، نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ ءايسأب يمستلاو . ةماقتسالا

 حالصلا هنم فرعو . ةربخب وأ ةرهشب . هيفو هل حصي يذلا مسالا اذه

 ةلالضب نيد يف ةمهت كلذ عم همزلي ملو ، هرمأ رهاظ يف ةحلاصلا لامعألاو

 حص اذإف 3 هميرحتب نيدي امل ةنايخب ةمهت الو هميرحتب نيدي اميف 0 ةنايخ الو

 ةوادع هيلع زوجي الو { هميرحتب نيدي ايفو 3 هنيد يف نمت ؤاو مسالا اذه دبعلل
 يف تبجو نم ةطيرشلا ةوادعو رهاظلاب مكحلا ةوادع نم أربي امنإو 3 ةقيقحلا

 ايف هنم رهظو . هنيد يف هرمأ نم باغ اميف ةماقتسالا لهأ نيد وهو { كلذ هنيد

 نم رهظ امو هلامعأ يف . ةماقتسالا لهأ نيدل ةقفاوملا هنيد نم هنم فرع

۔ ٢٥



 هتيالو تبجو . ةماقتسالا لهأ نيد نم هب نيدي اييف ةمهتب مهتي ملو { هلاوحأ

 نيح نم هنإ : لاق نم لاقف ©} رهاظلا مكح يف هتيالو تتبثو 0 رهاظلا مكح يف

 نم ىلوتيو 4 اثيش هب رظتني الو . هتيالو الإ عسي الف 0 كلذ هنم ملعي ام
 هب هل بجي امو .{ ةقفاوملا هنم فرعي ام نيح نم هتيالو كرت عسي الو ، هنيح

 هيف مكح كلذ ىلع مقتسي مل نإو . هل ميقتسا كلذ ىلع ماقتسا نإف . ةيالولا

 ةفرط هتيالو كرتت الو 5 ةءارب وأ ةيالو نم هيف مزلي امب ، هلاوحا نم لاح لك يف

 . كلذ عسي الو & تبجو نأ دعب نيع

 رظني ىتح { نيرهشلاو رهشلا هب رظني هنإ : لاق نم لاقو : لصف
 ىلإ لاح نإو ث ةيالولا هل دقتعا } هيلع وه ام ىلع مت نإف { هتماقتساو هصرح

 ىلع . ةماقتسالاب فرعي ىتح هتيالو نع فقو 3 طيلخت وأ ةمهت وأ بير لاح

 يف ةيالو هل دقتعي نأ لبق تام وه نإف 0 رهاظلا مسالا نم هل حص دق ام

 ؤ توملا دعب هتيالو دقتعا هرمأ نم بتري ام هنم ملعي نأ ريغ نم . ايحملا

 ٨ بير الو رييغت الو ثكن ريغ ىلع تام اذإ هنأ . افالتخا كلذ يف ملعن الو

 . رهاظلاب مكحلا ةيالو هتيالو بجت هنأ . طيلخت الو ةمهت نم هرمأ يف لخدي

 ٠5 كشلاو بيرلا هنم لوزيو سفنلا هب بطت مل ام : لاق نم لاقو

 ولو . هتيالو نع كاسمالا زوجيف ، ببس الو فوخ هنم بلقلا يف ىقبي الو

 تباط اذإف ، ةهبشلاو ةنتفلا يف لوخدلا فوخ ةيالولا هب هل بجت ام هل حص

 دقو ، هتيالو تبجو ؛ لاح نم الو ، لاحب هيف هسفن عفادي الو 0 ةيالوب هسفن

 اذإف ، تومي ىتح ، بيرلاو ةنتفلا فوخ هتيالو نع كسمي نأ عسو نم هل عسو
 بير الو ليدبت الو ثكن الو ربغت هنم حصي مل ام . هتيالو الإ زبت مل تام

 يف هتيالو بجت ام ىلع تام اذإ هنأ ش افالتخا كلذ يف ملعن الو } طيلخت الو

 توملا دعب سيل هنأل ، كلت هلاح ىلع تام اذإ ىلوتي هنأ 0 رهاظلاب مكحلا

 . ةهبش الو بير هيلع لخدي الو . ةنتف يف لخدي نأ فوخ

 نيدتلا نم ث ماكحألا رهاظ يف هب أربي يذلا مسالا هل حص اذإو

۔ ٦٢۔



 { ةماقتسالا لهأو لالضلا لهأل ةكرتشملا ءايسألا يف لوخدلا نم } لالضلاب

 مسا هب هل بجي يذلا مسالا هل حصو . لالضلاب نيدتلاب ةمهتلا نم ءعىربو

 3 رش الو ريخ كلذ دعب هنم ملعي ملو . ةربخب وأ ةرهشب ةماقتسالا لهأ

 ةماقتسالا لهأ هب قفاوي ام هنم حص دق هنأ الإ { رشب الو ريخب لمع الو

 كلذب هنإ : لاق نم لاق دقف ، لمعلاب لوقلا قيدصت هنم فرعي ملو ، لوقلاب

 نم مهنع باغ اميف { ةقفاوملا سانلا ىلع سيلو { رهاظلاب مكحلاب هتيالو بجت
 هب نيدي امل ةفلاخم هنم حصت مل ام { رهاظلا يف ةيالولا ببحت لوقلابو {. لامعألا

 يف ةنايخ هقحلت وأ ، ةريغص ىلع رارصإ وأ 0 ةريبك بوكرب ، لمع وأ لوق نم

 ملو ، لوقلاب ةقفاوملا هنم حص اذإف 3 هنيد يف هميرحتب نيدي اميف ةمهت وأ 3 هنيد

 هنم حص نإف . هتيالو تبجو ةنايخ الو ةمهت الو } لعفلا يف ةفلاخم هنم حصت

 ثيح هثدح هلزنأ ، ةمهت وأ ةنايخ وأ لمعلاب لوقلل هتفلاخم نم } رمأ كلذ دعب

 لامعألاو . ةياهن الو هل ةياغ ال لمعلا نال لمعلا هب رظتني الو & لزن

 يلو هللاو . مملاعفأو مهلامعأ مهنم رهظي نأ: سانلا ىلع سيلو ، لضافتت

 . هللا ىلع مهباسحو 3 مهلاوحأو مهرئارسب

 ثأنمؤملا ُلَءاَج اذإ نلا تا اي : ۔ ىلاعت ۔ هللا لوقب كلذ يف اوجتحاو

 ةدالوأ َننقَي الو ن ينزي الو قرت الو اينع هفاب نرال نآ ع كتين
 يفوارمم يف تلئيمضي الوت هلجرأ نييدم نم هنيرتفي ناتهني نينأبالو
 . )هيحت ؤفمع فا إ هللا ك زفغتنساو ةرهاق

 ۔ رارقالإ هنم فرع نمل { رافغتسالاب ةيالولا هللا بجوأ دقف : اولاقف

 } لامعألا ةقفاومب الإ ةيالولا تبثي ال ناك ولو © لامعألا هنم فرعي نأ لبق

 . رارقالإب ةيالولا تتبث دقو ، لاح لك ىلع هلك رهظي كلذ ناك ام

 3 ةربخب وأ ةرهشب ةماقتسالا لهأ مسا هل تبث اذإ : لاق نم لاقو

 قدصي ىتح هب رظتنا . لمعلاب كلذ هل حصي ملو 0 لوقلاب نيملسملا هب قفاو امب

 . ةنحتمملا ةروس )١٦( ةيآلا )١(

کگ



 { هلامعأ يف ةنامألاو ، لمعلاب كلذ ةقفاوم هنم رهظيو . لمعلاب لوقلا

 قدصي مل نإو . هتيالو تبجو كلذ هنم رهظ نإف . ةنايخلاو ةمهتلا نم ةءاربلاو

 وأ ، مزاللا عييضت نم هب رقأ اميف 9 ةنايخ الو ةمهت هنم رهظي ملو { لمعلاب كلذ

 ىلع تام اذإ ىلوتي هنإ : لاق نم لاقف & كلذ ىلع تام ىتح مرحملا بوكر

 لامعالا هنم حصي ىتح كلذ ىلع تام ولو ز ىلوتي ال : لاق نم لاقو ، كلذ

 نم رهظ اييف & لمعو لوق ناميالا نأل . اهب نادو اهب رقأ ىتلا { ةحلاصلا

 مهضعب يف دابعلا فلكي ال اهنأ الإ ، نامالا نم يهف ةينلا اماو { دبعتلا
 دقف لمعلا امأو . دابعلا فلكي ال كلذ نأ } كلذ ىلع اوعمجأو { اضعب

 دبعتلاو } ةحلاصلا لامعألا دبعلا نم حص اذإ امأو { انفصو ام ىلع هيف فلتخا

 فرعت مل هنأريغ 5 هب نيدي اييف ةرهاظ ةنايخ هنم فرعت ملو . ةحلاصلا لامعالاب

 ىمستملا { هب أربي يذلا مسالا هب بجوتسي امب . ةماقتسالا لهأل ةقفاوملا هنم

 لهأ عمجت يتلا ةكرتشملا ءايسألا نمو ، لالضلاو عدبلا لهأ ءايسأ نم

 راد يف ناكو ٠. لالضلاب نيدتلاب مهتلا نم هب أربيو ، لالضلا لهأو ةماقتسالا

 عقاو وأ ، لالضلا لهأ نيدو ةماقتسالا لهأ نيد نم . نايدألا اهيف رهاظتم

 لهأو ةماقتسالا لهأ نيد نم . ةفلتخملا نايدألا يف طالتخالاب ةمهتلا اهيلع

 هذهو رادلا هذهب دبعلا ناك اذإف & لالضلا لهأ نيد اهيلع بلاغ وأ ، لالضلا

 نم اهب أربي ةلمجب نحتمي ىتح الإ { ةماقتسالا لهأ مسا هل حصي مل ، ةلزنملا

 ولو ، ةنحم ىلإ جاتحي الو { ةرهشلاب كلذ نم ةءاربلا هل حصي وأ ، كلذ عيمج

 وأ ةربخب كلذ هل حصف { راصمألا نم رصم وأ 0 رودلا نم راد يف هدحو ناك

 5 لوقلاب ةماقتسالا لهأل هتقفاوم تحص دقف ، كلذ هنم فرعو . ةرهش

 ىتلا . اهلك لالضلا لوصأ نم ةءاربلاب نحتمي مل ولو ، لوقلاب ةقفاوملا هل تتبثو

 اهب فرعي ةلمج تناك اذإ هنإف { ةماقتسالا لهأ نيد نونيدتملا اهب فلاخ

 ين ةنحم ىلإ جتحي مل . ةماقتسالا لهأ نيد يف اهب يمستلاو 5 اهب رارقالاب لوخدلا

 نم اهب جرخي ةلمج هنم حصي مل اذإ امأو 3 اهنم ةءاربلاو ، لالضلا لوصأ عيمج

 حصي الف . اهب نيدتلاو اهيف لوخدلاب ةمهتلا نمو { اهانفصو يتلا ءايسالا هذه

۔ ٨٢۔



 هيف فلاخ ام عيمج نم ةءاربلا هل حصي ىتح . ةماقتسالا لهأ نيدل ةقفاوملا هل

 نم ، ةربخلاب وأ ةرهشلاب ةءاربلا هل حضي وأ { ةماقتسالا لهأ نيد { ةلبقلا لهأ

 همزلي مل ©} نايدالا دحأ نم ةءاربلا هل حص اذإف ،. لالضلا لهأ نايدأ نم ءيش

 مل يتلاو } اهيف بيرلا هيلع عقاولا 0 نايدألا رئاس يف ةنحملا هتمزلو ةنحم اهيف

 ءايلع نم ةعيفرلا هنم حصي نمم { ةعيفر وأ ةربخ وأ ةرهشب اهنم ةءاربلا هل حصي
 ةماقتسالا لهأ نيدل ةقفاوملا دبعلل حص اذإف . ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا

 {} فالتخالا نم انركذ ام هتيالو يف لوقلاف . انفصو ام ىلع ةرهشب وأ ةربخب

 هل بجوي الف © لالضلاب نيدتلا نم ةءاربلاو لوقلاب ةقفاوملا هل حصي مل امو
 لهأ ؛ ةلبقلا لهأ هيف قفاوي امع ، هنم رهظت يتلا تاحلاصلاب لمعلا

 لامعألا نم كلذ هابشأو 3 ةرمعلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا نم ؛ ةماقتسالا

 لماعلل حصي الو . ةلبقلا لهأ عيمج اهب نيدي يتلاو { ةلبقلا لهأ اهيلع عمجملا

 . ةيالولا هب هل بجت الو { عدبلا لهأو لالضلا لهأ نايدأ نم جورخ اهب

 ، لامعالا كلت ىلع ةظفاحملا هنم رهظ ولو { لمعلاب ةقفاوملا هب هل حصت الو

 { لامعألا كلت يف ءانثلا نسح هيلع رهظو . لامعالا كلت يف هلاوحا تنسحو

 يف ةقفاوم وأ © هيلع ىداعيف لطاب هنم حصي ىتح ، فوقوم هرمأ كوكشم وهف

 جحو . رطفي ملف ماصو . تفي ملف دبعلا اذه ىلص ولو ، اهيلع ىلاويف نيدلا

 هراهنو هليل فكتعاو { مارحلا تيبلاب عوبسأ فلأ موي لك فاطو .3 ماع لك
 5 مارحلا تيبلاب فاطو 3 ململي نم ةرمع موي لك رمتعاو . ماقملا فلخ

 لبقأو ، هرمع كلذ ىلع ربدأو لورهو . ةورملاو افصلا نيب ىعسو ملتساو

 ايهيلع قحسإو ليعامسإ دلو نم . مالغ فلا فلأ موي لك قتعاو
 فلأ فلا موي لك زهجو . ةرذب فلا فلاب موي لك قدصتو . ۔ مالسلا

 موادو } مالسالا نم ةلمجلاب رارقالاب نادو ، ةرسعلا شيج لاثمأ نم ۔ شيج

 ةرطفلاو } تاعامجلاو عمجلا روضحو ٠ ماحرألاو ناريجلا ةلصاوم ىلع

 نم ىكبو . داهشاألاو قوملا زيهجتو . دايعألاو زئانجلا تاولصو 0 تاوكزلاو

 ةاروتلا ىعوو .ث ديدحلاو دافصاألاب هسفن لبكو ، ديدصلاو عومدلا هنيع

۔ ٢٩ ۔



 راصو ‘© املاع ةمألا عيمجل هتايح دقعو { ليوأتلاو ليزنتلا ظفحو . ليجنالاو

 3 هبهذم لصأ ىلع مهنم الك دشري 3 ايكاحو ايضاق نايدالا عيمج يف مهيلع
 3 نيدلا يف ةقفاوم كلذ هل بجوي ملف . هبلطمو هيار ىلع مهنم الك يتفيو

 يف ةيالو كلذب هل تبثت الو } نيدتهملا ليبس ىلع { ةماقتسا كلذب هل حصي الو

 يف هل حصي ىتح . رهاظ بهذم نيدلا يف كلذب قحتسي الو { رهاظلا مكح
 يف هل ناحتماب { ةماقتسالا لهأ نيدل ةقفاوملاو } ةمالسلا ليبس كلذ هدبعت

 وأ ةحيحص ةداهشب وأ . ةرهشلا حيحص نم كلذ يف بجو امنإو 3 ةربخو كلذ

 رهاوظب . تاءاربلاو تايالولا يف { ةعيسو ةحضاو مولع يوذ نم . ةعيفر

 نيبو تاعساولا نم قيضلا ملع نيب كلذ يف قرفو ، تانيب كلذ يف همكح

 ©٠ تامومعلا نم تاصوصخلملا نيبو } تامرحملا نم تاللحملا يف مكحلا

 ماكحأ نم كلذ يف رهجلا ماكحأو . رئابكلا نم كلذ يف رئاغصلا ماكحأو

 رهاظلا ماكحأ نيبو ، طئارشلا ماكحأ نم كلذ يف قئاقحلا ماكحأو 0 رئارسلا

 . ةقفاوملا طئارش ىلع الإ ؛ كلاهم الو ةاجنب اهقحتسمل دهشي ال يتلا كلذ ي

 هب ناد اييف {. قدصو رهظ هنم ام ليبس ىلع توملاو {. ةقداصلا ةرهاظلا ةينلاو

 لهأ ليبس ىلع ةماقتسالاو . ةءاربلاو ةيالولا لوصأ عيمجب ملعلاو رسأو

 هلاوقأو { ةقفاوملا هلامعأ عم . هوجولا هذه دحأ نم اذه هل حص اذإف . ةاجنلا

 . هتوادع رهاظلا مكح يف مرحو . هتيالو كلانه تبجو . ةقداصلا

 ىلع . ةماقتسالا لهأ مسا هيلعو دبعلل رهتشا نإو : لصف

 وأ { :كنإ راد وأ رارقإ راد نم {. ناك راد يأو . ناك ضرأ يأ ين . انفصو ام

 ةقفاوملا هل تبجو دقف . راصمألا نم ناك رصم يأ يف 0 راجف وأ راربأ

 ىلوتي هنإ : لاق نم لاق دقو . لمعلاب لوقلل ةقفاوم هنم ملعي مل ولو ، لوقلاب
 رهظ امل ةفلاخم هنم ملعي ىتح . ةماقتسالا لهال ةقفاوملا مسا نم 3 هل حص امب

 . لمع وأ لوقب نيدتلا نم هنم

 رهظت ىتح ىلوتي الو { لوقلاب ةقفاوملا هل تبثت : لاق نم لاقو : لصف

 لبق كلذ ىلع تام نإف . هتيالو بجت كلانه مث ؤ لمملاب لوقلل ةقفاوملا هنم

۔ ٣٠ ۔



 ولو . اضيأ هنع فوقولاب ليقو هتيالوب ليق دقف 0 لمعلاب ةقفاوملا هنم ملعي نأ
 . كلذ هنم ملعي نأ لبق تام

 رهاظ ٠ اهلك ةيرقلا وأ هلك رصملا وأ اهلك رادلا تناك اذإو : لصنف

 رهاظتت الو . رومألا رهاظ ف ةماقتسالا لهأ نيدب نيدتلا اهلهأ ىلعو اهيلع

 لكف ©٨٠ لالضب دبعت الو لالض نيد يف لوخدب . هلهأ مهتي الو نايدألا مهيف

 ٨ هنيد ف ةنايخ هقحلت ملو ٨ هنيد ف ةنامألاو ةحلاصلا لامعألا هنم ترهظ نم

 . هنم ةماقتسالا دح كلذ ناكو .3 هتيالو تبجو . هنيد ف ةمهت الو

 ؛ هنيعو همساب مهنم حص م ٠ مهلك رادلا لهأ نإ : لاق نم لاق دقو

 لهأ عيمجو هتيالو تبجو . ةنايخب هنيد يف مهت االو . ةنايخ هنم حصت نمم

 تاذ يف كلذب مهتا وأ . هنيد يف ةنايخ هنم ترهظ نم الإ . ةيالولا يف رادلا

 مل ولو ؛ ةماقتسالاب مهل موكحمو . ةيالولا يف مهلك رادلا لهاف الإو ، هسفن

 ةيالول او . لمع الو لوق يف ةنحم ىلإ نوجاتحم الو . لمع مهنم دحأ نم فرعي

 . ةبجاو ممه

 : ةيالولا يف رودلا ماكحأ يف ملعلا لهأ فلتخا دقو

 6 اهناطلس نم اهيلع يلوتسملا ٠ ا كلاملا راد رادلا نإ : لاق نم لاقن

 ناكو 6 ةماقتساو لدع راد رادلا تناك . الداع اقح رادلل كلاملا ناك نإف

 رادلا لهأ يف ةيالولا تبجوو { لدعلا لهأ راد يف انفصو ام ؛ اهلهأ يف لوقلا

 اهيف تبثت الو ٥5 روج راد رادلاف ارثاج رادلل كلاملا ناك نإو 6 ةنحم ريغب

 . مهنم دحال وأ ممه ةماقتسالا لهأ روهظ وأ . ةنحملاب الإ اهلهأل ةيالولا

 . هانفصو دق ام اهيف لوقلا نوكي كلانهف

 ةيراج رادلا تناك نإف 3 اهيف ماكحألل عبت رادلا نإ : لاق نم لاقو

 لهأ راد رادلا تناك { نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ ماكحأ ىلع اهماكحأ

 رادلا امنإو ث روجلا ناطلس الو روجلا كلام يف رظني الو . ةماقتسالا

۔ ٣١ ۔



 ملو ، لدع راد تناك ؛ لدعلا لهأ ماكحأ ماكحالا تناك نإف { ماكحألاب

 لهأ ماكحاب ةيراج ماكحألا تناك نإو . انفصو ام ىلع ةنحم اهلهأ ىلع نكي

 اهيف حصت الو } فالخ رادو روج راد يهف ، فالخلا لهأ ماكحأو روجلا
 . هنيعب مهنم دحأل ةرهشلاب ةقفاوملاو ريخلاب الإ اهلهال ةقفاوملا

 اذإو {. نيدتلاو ةلحنلا لهأ راد رادلا نإ : لاق نم لاقو : لصف

 رهاظتت الو . قحلا قيرط ىلع ةماقتسالاو ، قحلا ةلحن لهأ اهلهأ رادلا تناك

 نيد اهيف يهاضي الو . لالض نيد اهيلع بلغي الو {© لالضلاب نايدألا اهيف

 لدع راد رادلاف . ةنايدلا يف كلذب نومهتي الو { ةماقتسالا لهأ نيد لالض

 ٥ كلملا ىلع لدعلا لهأل بلاغلا اهناطلسو اهكلام يف رظني الو . ةماقتساو

 3 قحم ىلع لطبمل دي الو © لطابلا لهأ روج لدعلا لهأ مكح مدهي الو

 ٥ لدعلا لهأ ىلع رئاج كلملا ىلع بلغتم وه امنإ & ناك اذإ لداع ىلع رئاج الو

 مكح الو { نيملسملا نود اهيلع اوبلغت اذإ 3 نيرئاجلا ماكحأ يف اضيا رظني الو

 لهأ ىلع نونوكي الو } ايكح مهنم كلذ نوكي الو { هللا لزنأ امريغب مكح نمل

 رئاس ىلع نوبلغتم مهنأ ايك ، ماكحألا ىلع نوبلغتم مه امنإو { ايكح لدعلا

 رادلا لهأ نم ةلحنلا تناك اذإف } مالسإلا لهأل رهقلاو روجلاب كلملا لهأ

 ايفو { مهنيد يف اهلهأ رضي الف { ةماقتسالا لهأ بهاذم ىلع ةيراج ةحيحص

 نم الو كلملا نم روجلا لهأ هيلع بلغ امب { ةقفاومو ةيالو نم هنوقحتسي
 زوجي الو هللا ءاش نإ انلوق وهو . رادملا هيلع يذلا لصالا وه اذهو {. ماكحألا

 . هريغ انعم

 اهنأ متمعز نيذللا نيلوألا نيلوقلا نوديرتفأ : لئاق لاق نإف : لصف

 ؟ اهيف مكاحلا راد رادلاو اهل كلاملا راد رادلا نأ ©} ملعلا لهأ لوق نم

 ليوات ىلع جراخ حيحص كلذو {. كلذ ديرن ال : هل انلق : لصف

 . اذه ىلع الإ كلذ ليوات انعم جرخي الو ، ثلاثلا لصالا اذه نم . هانلق ام

 ىلع انعم جرخي كلذ نإف . اهل كلاملا راد رادلا نإ : لاق نم لوق امأف

۔ ٣٢ ۔



 ٠ لالضلا نيد رهظيف . لالضلاب نيدتي اه كلاملا نوكي نأ ،} باوصلا

 كلذ ناك اذإف } لالضلا ليواتب ةمامالاو } لالضلا ليواتب كلملا يعديو

 لهأ بلغ دقف ، رصملا ىلع وأ رادلا ىلع بلاغ كلاملاو ناطلسلاو كلذك

 لهأ هراصنأو هل رصملاو رادلا لهأو رصملا لهأو ، رصملا لهأ ىلع لالضلا

 ىلع يرجي هكلمو هتريس امنإ كلاملا نأ الإ { نيدتلا ريغب وأ نيدتلاب & لالض

 رصملا ناكو . انعم لوقلا اذه حص اذكه ناك اذإف ، لالضلاب نيدتلا ليبس

 © لالضلا لهأ نيد هيف رهاظلا نأل {. لدعلا لهأ بهذمل ةحصلا نم اجراخ

 هب نيدي يذلا هنيد يهاضيو هيهاضي ؛ لالضب نيدي ناطلس نوكي نأ لاحمو
 { رادلا لهأو رصملا لهأ ىلع رهاقلا رداقلا وهو { نايدألا نم هريغ لالضلا نم

 يذلا هنيدل هتنايخ حصو . هنيد يف نيدتم هنأ حصي مل ، كلذ هنم حص اذإف

 { اعدتبم رادلا يف يذلا مامالل وأ ؛ رادلل كلاملا ناك نأ ايلف . هب نيدي

 رفكلاو { اهلهأ ىلعو اهيلع بلاغلا وه اهيف رفكلا نأل . رفك راد رادلا تراص

 . كرش رفك ال قافن رفك وه امنإ رفكلا اذهو ث ناميالا دض وه بلاغلا

 يف مهنيد اورهظي نأ نوردقي لدعلا لهأ ماد ام هنإ : ليق دقو : لصف

 اذإ ؛ لدع راد رادلاف & لالضلا لهأ رادلا لهأ ىلع بلاغلا ناك ولو . رادلا

 اوعسوتو . مهنيد اورهظي نأ اوردقي مل اذإف © لدعلا لهأ ةلحن ةلحنلا تناك

 { ةيقتلا اومزلو { ةيقتلا مهتعسوو .{ ةيقتلاب ضئارفلا مهنع تطحناو { ةيقتلاب
 تلاز دقف } لمع الو لوقب مهيف هب نيدي امل ريكن مهنم بلاغلا ىلع رهظي ملو

 ؛ لالضلاب نئادلاو } لالضلا لهأ نم اهل كلاملا دي ىلإ مهيديأ نم رادلا

 . انهاه كلاملا راد رادلا تراصو

 هيف هيلع مهنم رهظيو 0، لالضلا نم هب نيدي ام هيلع نوركني اوماد امو

 راد يهو مهراد رادلاف { لعف وأ لوقب هرمأ نوهاضيو . لعف وأ لوقب ريكنلا

 رادلا يف نوفورعم مهنأ الإ ، لالضلاب ةنونيدلاب مهيلع ابلاغ ناك ولو ، لدعلا

 ، لدعلا لهأو لدعلا راد رادلاف نيدتلاب اه راكنالاو . هتلحن ةقرافمو هتقرافم

۔ ٣٢٣ ۔



 لوخدلا ؛ مهيفو مهيلع رهظي ىتح مهراد ىلع لالضلا لهأ ةبلغ مهرضي الو

 اذإف ، هتلحنو هتعدب يف لوخدلاو .7 هتلالض ىلع هتعاطب ةنونيدلاو هتعاط يف

 3 هتعاطب ةنونيدلا مهضعب نم وأ مهنم رهظو {. مهيلع بلغي مل وأ مهيلع بلغ

 دقف ؛ هتعدب ىلع هتعاطو 7 هتعدب يف لوخدلاو . هتيصعمو هتلالض ىلع

 ٥ لالضلاو لطابلاب نيدتلا اهلهأ نم اهيف رهاظتو & طالتخا راد رادلا تراص

 نوفرعيو . مهتوعدب اوزيمتي الو { ارهاظ كلذ مهيلع اوركني نأ ريغ نم

 ريغ رهظأ نم ىلع راكنإلا ىلع اوردقي مل اذإف { مهتفلاخم رهظأ نم ىلع راكنالاب
 مكح لطبو { طالتخا راد تراصو 3 مهنع رادلا تلاز دقف . نيدتلاب قحلا

 يف لطابلاب نيدي نم ىلع كلذ اوركنأ امو 0 اهنم لدعلا رادو 0 اهنم لدعلا لهأ

 اوفرعو 3 مهيلع ةعدبلا رهظأو مهنم ضعبلا كلذ ركنأ ولو 0 مهراد
 اذإ & لدع لهأ اهلهأو ،© لدع راد رادلاف ٦ راكنالا مهيلع رهظأو . مهتعدب

 ىلع رادلا لهأ تبنو { مهيف ةعدبلا تفرعو . ةعدبلا كلتل نيركنم اوناك

 . لدعلا

 بلغي ىتح لدع لهأ اهلهأ ناك اذإ & لدع راد رادلا نإ : لاق نم لاقو

 نأ اوردقي مل اذإف © مهنيد اورهظي نأ نوردقي الو ، لالضلاب نونيدتملا اهيلع

 © طالتخا راد ذئنيح رادلا تناك . اموتكم انيد مهنيد ناكو .، مهنيد اورهظي

 3 نورهاظ لطابلا لهأ اهيفو ©} نومتتكم لدعلا لهأ اهيف فورعم هنأل

 { هنيد ىلع دعقي نأ هعسي ملسملا ناك ام { رفكلاب رادلا لهأ ىلع مكحي الو

 متكي نأ ملسملا ردقي ال رادلا تناك اذإف { هنيد نامتك ىلع دعقي نأ رمؤيو

 لهأ نيدل ةعاطلاو عمسلاو ، لالضلا نيد رهظي نأ الإ ردقي ملو .0 هنيدت

 هنكمي الو ، لالضلا نيد رهظي نأ الإ هنكمي الو & لالضلا لهألو . لالضلا

 اذإف ، مهلالض ىلع لالضلا لهأ ةقفاوم وأ & لالضلا لهأ ةعاط راهظإ الإ

 اهيف رفكلا كلذ ناك اذإف . رفك راد ذئنيح رادلا تناك . ةلزنملا هذهب اوراص

 { ةمعن رفك نيدتلاب اهيلع رهاظلا رفكلا ناك نإو ، كرش راد تناك اكرش

 عسي ال ىتح ، رفك راد لوقلا اذه ىلع نوكي الو { ذئنيح قافن رفك راد تناك

۔ ٣٤ ۔



 راهظإب الإ رادلا يف دوعقلا ىلع ردقي الو . ايتتكم هنيد ىلع ميقي نأ ملسملا

 يف ردقي ملسملا ناك ام & لالضلا لهأ ةعاطب ةنونيدلا وأ } لالضلاب ةنونيدلا

 راد نكلو . رفك راد رادلا نوكت الف . هنيدب متتكي نأ ىلع رادلا هذه

 © قافنلا لهأ وأ كرشلا لهأ نم . اهيلع بلغ دق نم اهيلع بلاغلا & طالتخا

 ةعاطو } لالضلاب نيدتلا رهظي نأ الإ اهيف ملسملا ردقي ال رادلا تراص اذإف

 امإو كرش امإ رفك راد ذئنيح رادلا تناك { نيدتلاب لالضلا ىلع لالضلا لهأ

 . قافن

 ىلع بلغتم وه امنإ ©} كلاملا وأ ناطلسلا ناك اذإ امأو : لصف

 ىلع رادلا لهأل عماجم {. هميرحتب نيدي امل كهتنم { يتأي ام ةمرحب رقم ، كلملا

 نوكي ال اذهف { اطخلاب هسفن ىلعو . مهباوصب مهل فرتعي ‘ هرمأل مهتفلاخم

 راكنإ ىلع اوردقي ملو © اهيلع بلغ ولو . اهل اراض الو اهل اليزم رادلل هكلم

 . هسفن ىلع هبرقيو هيرتعي يذلا لطابلاب هل مهتيقتل ، لاح لك ىلع هيلع

 وه مكاحلا امنإو ، مكاحلاب مكحلا نوكي امنإ } مكحلا كلذكو : لصف

 وأ رادلا لهأل كلاملا وه مكاحلا ناك اذإف & دحاو ىنعمب نيلوقلا لكو ، كلاملا

 & لطابلاب ةنونيدلاب ةيراج ماكحألا تناكو . رادلا لهأل كلاملا تحت نم

 رادلا يف فرعي الو ، لطابلاب ةنونيدلا نم كلذ اوركني نأ رادلا لهأ ردقي ال

 ماقم انعم مكحلا ماق ، كلذك ناك اذإف . اموتكم الإ ماكحألا كلت لطاب

 ناك ولو ، كلاملا يدي تحت نم ناك ولو ، كلاملاك مكاحلا ناكو {، كلملا

 يف مهطلس دق نيذلا هماكح ماكحأ تناك اذإف { يتأي ام ةمرحب ارقم كلاملا

 نوردقي الو ، لدعلا لهأ كلذ ركني الو ، لالضلاب ةنونيدلا ىلع يرحت رادلا

 اذإف © نيدلا دامع وهو ، نيدلا نم مكحلا نأل ، كلاملاك مكاحلاف 3 هيلع

 نم مارحلاو لالحلا نم ماكحالاو ، قالطلاو حاكنلا نم ماكحالا تناك

 لاحتناو . ةنونيدلاب لدعلا ةفلاخم ىلع رادلا يف يربت } اهريغو ثيراوملا

 . اهل كلاملا ماقم كلذ ماقو { اهيلع بلاغلاو اه كلاملا وه كلذف { ةنونيدلا

 راكنالا مهنم رهظو لدعلا لهأ ركنأ اذإف & كلاملا ي انلق دق ام كلذ يف لوقلاو

۔ ٣٥ ۔



 اهلهأو لدع راد رادلاف . ريكنلاب مكاحلا اطخ رادلا يف فرعو . لعف وأ لوقب

 مهيلع ماكحألا ترجو 3 كلذ اوركني مل اذإف 3 ريكنلا راهظإب لدعلا لهأ

 ضعب يف مكاحلا راد نوكت رادلا نأ لوقلا ىضم دقف ش ريكنلا ةفلاخمل ةنونيدلاب

 ىلع نوردقي لدعلا لهأ ماد ام } طالتخا راد اهنأ لوقلا ضعب يفو " لوقلا

 تاذ ين مهماكحأب لامعألاو ةماقالا ىلع اوردقي مل اذإف } مهنيد لع ةماقالا

 3 لطابلاب ةنونيدلا راهظإب الإ كلذ ىلع ميقي نأ ىلع ملسملا ردقي ملو { مهسفنأ

 ىلع كلاملا ىلإو مكاحلا ىلإ رادلا لوحتت كلانهف ، لطابلا بيوصت .وأ

 ةبلغلاب اهلهأ ىلعو اهيلع مكاحلاو ، كلاملا راد رادلا تناكو . انفصو ام

 . هرمأ رهاظ ىلإ مهرمأ لوحتيو ؤ مف

 { رفك راد رارقالا لهأ راد نوكي ال هنإ : لاق نم لاق دقو : لصف .. . :

 . ةلزنملا هذهب اوناك ولو 3 نوفرعُي لدع لهأ اهيف ماد ام رفكلاب اهيلع مكحي الوب
 راد ادبأ نوكت الف رارقالإ لهأ راد امأو & برحلا راد يه امنإ رفكلا راد نال

 ىلإ مهلك اهلهأ لوحتي ىتح { قافن الو كرشب رفكلا رادب ىمست الو 0 رفك

 ، لدعلا لهأ نم فرعي دحأ مهيف ماد امو ، قافن وأ كرش نم دحاو لاج

 لها نيد اورهظي نأ الإ لدعلا لهأ ردقي مل ولو ، قافنو رفك راد ىمست الف
 رادلا يف ناك اذإو ، نوملسم لاح لك ىلع مهنإف قافنلا نم لالضلا
 يف نوكي ال ىتح . ةلمجلا يف قافنلا مسا مهيلع يرجي نأ ز مل . نوملست

 نم دحأ رادلا يف قبي مل هنأ فرغو ، كلذ حص اذإف { لدعلاب نيدي دجأ رادلا

 مل اذف ، لدعلا ىلع ميقم وهو لطابلا راهظإ هعسي نمم دحأ الو { لدعلا .لهأ
 رارقالا رهظو ، لدعلا لهأ نم لدعلاب كسمتي دحأ نم رادلا يف قاب هنأ رهظي

 ةريرس يف ، لدعلاب دحأ فرع الو لدعلا ىلع ميقي نأ دحأ ردقي ملو ، .لطابلاب

 مهمساب نيقيقحلا اوناكو ى اهلهأ راد ذئنيح رادلا تناك . رادلا يف ةينالع الو

 راهظإ يف ةيقتلا هعست دحأ ماد ام امأو.. اهيف هب نيضارلاو { اهيف هل نيلختملا

 كلذ رهظي امنإ هنأ فورعم وهو . ةيقتلل لطابلا راهظإ همزلو . رادلا يف لطابلا

۔ ٣٦ ۔



 ولعي مالسالا نال . هلهأو مالسالا قحل طالتخا راد رادلاف . ةيقتلاب

 . ىلعي الو

 ولو ن رارقالاب كسمتي دحأ رادلا يف ةيقتلاب ناك ام كلذكو : لصف

 راكنالا راهظإب الإ { رادلا يف ميقي نأ رقملا ردقي ملو { راكنالا لها اهيلع بلغ

 ؤ ةفصلا هذه ىلع رارقالا لهأ رادلا يف فورعم هنأ ريغ . راكنإلاب رارقإلاو

 { لطابلاو قحلاب طالتخا راد تناك ايك ، رارقإلاو راكنإلاب طالتخا راد رادلاف

 : . لالضلاو لدعلاو

 5 روجلا لهأ.اهيلع بلغ مث ، لدع راد رادلا تناك اذإ اذهو : لصف

 اهلك روج راد رادلا تناك اذإ وأ {. راكنالا لهأ اهيلع بلغ مث رارقإ راد تناكو

 اهيف ملولحو اهب مهلوزنو . مالسإلاو لدعلا لهأ ماكحأ اهيف عقو مث ، قافنو

 لهأ .نم مهطلاخ نم مهطلاخ مث راكنإ راد تناك وأ . ةفصلا هذه ىلع

 ؛ نيطلتحم اوناكو . رارقالا لهأ مهطلاخ دقف .، نامألا لهأ نم .0 رارقإلا

 وه انعم لوقلا اذهو ..ءاوس انعم كلذ لكو . طالتخا راد رادلا تناكو

 لهأ اهيف نأ ملعُي ال ىتح ، كرشو رفك راد رادلا ىمست الا حصالاو . رثكالا
 حبص اذإف ، مئانغلاو يبسلاو تابراحملا يف مكحلاو 0 تاءاربلا ةلمج يف رارقإ

 ةلمجلا يف ةمينغلاو يبسلا انعم حصي مل . مالسالاب رارقإلا لمهأ رادلا يف نأ

 لهأ رادلا يف نأ ملع اذإ ؛ ةلمجلا يف حصت ال ةءاربلا كلذكو . نايبلا دعب الإ

 تناكو كلذ حصي مل اذإ امأو { راكنالا وأ روجلا راهظإب ةيقتلا مهعسي لدع

 ملو روجلا هنم رهظ نمف 0 روجلا راهظإب الإ اهيف ميقي نأ دحأ ردقي ال رادلا

 هرسي هنأ هنم ملعي ىتح رهظ ام مكح هيلع يراجلاف ؛ كلذ يف ةريرس هنم ملعي
 مث ، كلذ هل تبثو ، اذه لثم يف كلذ ريغ هرسي هنأ هنم ملع اذإف & كلذ ريغ

 ىلإ لوحت هنم ملعي ىتح لوألا هلاح ىلع وهف } كلذ هل لمتحاو اذه هنم فرع

 . ةيقت الو مالسالا يف هل ةجح ريغب . هنم رهظ يذلا

 ةلمج نم ةءاربلا تناك ، هجولا اذه ىلع رفك راد اهنأ رادلا تحص اذإو

۔ ٣٧ ۔



 . ةزئاج ةبجاو قافنلاو كرشلا نم ؛ رفكلا مسا اهيلع لمتشملا رادلا لهأ

 ىلع ىرج دق ام هنيعب هنم فرعي ىتح 0 مهنم هنيعب دحأ نم أربي نأ زوجي الو

 ةلمج نم ءىرب اذإ { اذه يف ريسفتلا نع ءىزجت ةلمجلاو { رادلا لهأ مكح

 هيف كلذ موزل دعب الإ { رادلا لهأ نم دحأ نم أربي نأ زوجي الو { رادلا لهأ

 اهيف زوجي ؛ ةلمج يف لوخدلا مكح هيلع ىرج نم لك كلذك { هيلع هبوجوو

 لخد اذإ يردي ال نم ةلمجلا كلت يف نيوع مث { ةلمج مهنم ةءاربلا اهلهأ يفو
 ٨ ةلمجلا نم أربيو هنيعب هنم أربي نأ زوجي الف ؟ال مأ رفكلا يف ةلمجلا يف

 رفكلا مسا هيف بجو دق ؛ رئاج ناطلس دض كلذو ؛ ةهبشلاب ةءاربلا زوجت الو

 مأ رفكلا يف مهنم وهأ فرعي ال نم ناطلسلا اذه ةلمج يف ناك اذإف 5 هناوعأو وه

 { رذعلاو ةيقتلا هوجو نم هعسي هجول وأ ، رذع نم كلذ ريغل { مهيف وه امنإ

 نكلو { ةقبطلا كلت نم هنأ هنم حصي ىتح ؛ هنيعو همساب هنم ةءاربلا زوجت الف

 . رادلا لهأ كلذك . ةقبطلا لهأ ىلع ةءاربلا عقت

 ناطلسلا نم ةلمجلا هذه يف صخشلا اذه ىلع رهظ ولو : لصف
 نأ نكمي ناك اذإ حالسلاو سوبلملا نم ؛ رئاجلا ناطلسلا هب هبشي ام 0 رئاجلا

 تناك ؛ هنم كلذ نياع نم لابب رطخ اذإف } هوجولا نم هجوب كلذ هل نوكي

 رفكلا لهأ ةقبط نم ناك نإ ، ةطيرش ةءارب هنيعب صخشلا اذه نم ةءاربلا

 ةرهاظلا ثادحألا لهأ نم ةلمج وأ راد لهأ نم ؛ ناك نم انئاك قافنلاو

 . رادلا يف مهثادحأ

 يف هنأ الإ لدعلاب فرعي ال نمم & لدعلا لهأ ةلمج يف ناك نم كلذك

 ةيالولا هب بجت ام هنم ملعي ىتح هنيعب هيف ةيالولا زوبحت الو ، لدعلا لهأ ةعامج
 نكلو . هتيالو بجت ال نم مهناوعأو لدعلا لهأ ناطلس يف نوكي دق هنأل { هل

 راد لهأ عيمج ىلوتي كلذكو . لدعلا لهأ ناطلس ةلمحو لدعلا لهأ ةقبط ىلوتي

 مل تحص اذإ امأو © مهيلع يضقي لدع مسا مهل رهظ اذإ ةلمجلا يف لدعلا

 ين ةيالولا ةلمج يف وهف . ءيش هنيعب مهنم دحأ نم فرعي ملو © لدعلا لهأ راد

۔ ٣٨ ۔



 . لدعلا لهأ ةقبطو رادلا لهأ ةلمج ىلوتيو ، ةطيرشلا يف ةءاربلا يفو ةطيرشلا

 نم ةلح ف ناك ولو . ةيالو هل بيت الف هنيعب دحاولا امأو : لصف

 { ةيالولا هب ببحت ام هنم فرعي ىتح ؛ رهاظلا مكح يف ةيالولا هل تبجو

 لاق نم لاق دقف ؛ لداع مامإ اهيفو لدع راد رادلا تناك نإف ©{}© ةلادعلا كلذكو

 مامالا اذهل ةعاط هنم ترهظ نم هنأ { رادلا هذه لهأ يف ةيالولاب نيملسملا نم

 . ةنحم هيلع سيلو ةيالولا يف ناك . تاحلاصلاب لمعو ةلبقلا لبقتساو

 تناك دقو ، تاريخلاو تاحلاصلاب لمعلا هنم فرع نم : لاق نم لاقو

 لهأ نأل . مامالا ةعاط ةفرعمب نحتمي ملو ٨5 ةيالولا هل تبجو لدع راد رادلا

 سانلاو ٠ مامالا ةعاط نم جورخ مهنم ملعي ىتح مامالل ةعاطلا مكح ف رادلا

 . راكنالا نم كلذ ريغ مهنم ملعي ىتح ةلبق لهأ

 ةلبقلاب نحتمي الو ۔ مامالل ةعاطب نحتمي هنإ : لاق نم لاقو : لصنف

 . تاحلاصلا لامعألاب الو

 ملو } مامإ اهيلع بلاغ لدع راد رادلا تناك اذإ هنأ ؛ هبحنو انعم يذلاو

 لمعو مامالل ةعاط هنم فرع نمف . نايدألا يف طالتخا رادلا لهأ نم ملعي

 روهظ ىلع لوتم هالوت نإو . رهاظل ١ مكح يف هتيالو تبجو ؛ تاحلاصلاب

 رادلا تناك اذإ مامالل ةعاط هنم ملعي مل ولو ، لوق كلذف ؛ تاريخلاب لامعألا

 ؛ راد ىلع لدع مامإ رهظي نأ زوجحم الو ©٥٠ لدع مامإ اهيلع بلاغلاو © لدع راد

 يف اذه نوكي نأ زوجحم الو . هريغي الو هركني الف لالض نيد ىلع اهلهأ عديف

 نوكي نأ الإ الداع نكي مل . لداع مامإ كلم يف اذه ناك اذإف & لدع مامإ كلم

 ائيش نوكي نأ زوجي الف ؛ مامالا هنع زجعي ائيش ناك اذإف & كلذ ىلع ردقي ال

 نأ زوجي الو © هب هلهأ فرعيو . هلصاأب فرع ارهاظ نوكي ال مامالا هنع زجعي

 ايف ؛ يصاعملاو رفكلا نم دابعلا هرسأ ام مكح ؛ نيدلا مكح يف دابعلا مزلي

 ل اذإف }، لالضلا نم هميرحتب نونيدي ام كاهتنا ف وأ . لالضلا نم نونيدي

۔ ٣4٩ ۔



 هنم فرعي ملو ، تاريخلاب لمعلا هنم فرع نمل ةيالولا تتبث دقف ؛ اذكه نكي

 ةفرعملا دعب { تاماهتالا نم عيش كلذ يف هيلع ىرج الو { تانايخلا نم ءيش

 . هنم كلذب هب ةربخلا لهأ نم هب

 وأ ، لدعلا لهأ ةقبط نم هنأ هل حص اذإ هنإ : اضيأ ليق دقو : لصف

 مهتا الو ، تانايخلا نم ءيش هنيعو همساب هنم رهظي ملو لدعلا لهأ راد نم

 { ةربخلا لهأو ريخلا راد يف هنأل . ةيالولا يف وهف ، تاماهتالا نم ءيشب

 ريخلا راد يف رش هنم فّرعُي مل نمف ، روجلا لهأ رادو لدعلا لهأ راد يوتست الو

 نالو ، ىلعي الو ولعي مالسالا نأل ، رش هنم ملعي ىتح ربخلا لهأ نم وهف

 لهأ رهاظلا مكح ي راصمألا لهأ نأ ايك . ضعب اهضعب يف ةلخاد هماكحأ

 رئاسو © حئابذلا لكأو ةثراوملاو ةحكانملا مهيفو مهنم زوجيو . ةلبق لهأو رارقإ
 لهأ راد كلذك . راكنالا نم كلذ ريغ مهنم ملعُي ىتح ؛ ةلبقلا لهأ قوقح

 ايك . مهيف لدعلا مهل لماشو ، لدع لهأ مهنأل ةيالولا مهنم زوجت لدعلا

 مارحو } كلذ مهيف بجاو ؛ رارقالا لهأ راصمأ نم اهلك راصمألا لهأ تناك

 ٥ مهزئانج ىلع ةالصلا بجاوو 0 لاومألاو ةيرذلا يف ةمينغلاو يبسلا مهنم

 وهأ فرعي مل ولو { راكنالا لهأ نم مهنأ ملعن ىتح ةلبقلا لهأ رباقم يف مهنفدو

 لهال مسالا بوجوب ةيالولا كلذكو . رارقالا لهأ نم وأ راكنالا لهأ نم

 لهأ لوق نم جرخي ال لوق اذهو ، ضعب نم اهضعب اهلك ماكحالاو { رادلا
 © لدعلاب رارقالا دحأ نم فرع اذإ هنإ لوقي نم لوق ىلع زئاج وهو . قحلا

 هل ابجوم كلذب هرارقإ ناكو } لامعألا هب رظتني مل ةماقتسالا لهأ لوقو

 ةنحم همزلت الو { لوقلاب ةنحملا بوجو هل ةبجوم رادلا تناك كلذك . ةيالولا

 نع ةليزم لدعلا لهأ رود نم رادلاو { لوقلاب ةقفاوملا هل تبجو اذإ لامعألا

 رادلا ماكحأ مهل تحص اذإ { افالتخا كلذ يف ملعن ال { لوقلاب ةنحملا اهلهأ

 ماكحأ ينفو { رودلا ماكحأ يف اهانفصو يتلا لاوقألا هذه لكو . لدع راد اهناب

 نم ةماقتسالا لهأ بهاذم ىلع انعم جراخ . ةءاربلاو ةيالولا يف رودلا لهأ

 صاخ مكحو . لدعلا لهأ ريسفت نم حصي ام ىلع ، مهلوصأ ىلع نيملسللا

۔ ٤٠ ۔



 . ىلاعت هللا ءاش نإ قحلا هبجوي ام ىلع هماعو كلذ

 نأب ؛ نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ نم لاق ادحأ نأ ملعن الو : لصف

 ٨ تا ءاربلا ف هريغب ةجحلا موزلل ٠ همزلت ةجح ريغب هنيعو همساب دحأ نم أربي

 ٨ هيلع ةلمجلا مكح لجأ نمو . هيلع رادلا مكح لجأ نم هنيعب دحأ نم أربيف

 لوخدلا هب همزلي مكح ريغب اهيف دوجوملاو { رادلا كلت يف اهيف نياعملا ةلاح يف

 لوق يف ةءاربلا ريغ انهاه ةيالولاف 0 اهلهأ ىلعو اهيلع مكاحلا رفكلا يف

 . نيملسملا

 : نيبرض ىلع عقت رهاظلاب مكحلا ةيالو نإ مث

 . ملعلاو ةربخلاب ةيالو : امهدحأ

 . مكحلاو قيدصتلا هجو ىلع : رخآلاو

 : نيبرض ىلع عقي كلذ يف ملعلا نإ مث

 عامسو هلامعأل ةنياعمب 3 هتيالو هب بجي امل ةدهاشمو ةربخ ملع امهدحأ

 . هلاوقأل

 ٠ هرمأ نم هيلع لكشي ال امي هرصمو هراد ف كلذ ف ةرهشب : رخال او

 ةنياعملاو لاوقالل عامسل ا ةلزنمب هيف كشي ال امب 3 هعم كلذ هل حصيو

 . كلذب هيفو هنم هيلعو هل ضاق كلذف 6 لاعفألل

 : نيهجو لع عقي قيدصتلاو كلذ يف مكحلا كلذك

 . بوجرلا لع رخآلاو . رييختلا لع امهدحأ

 رصبي نمم { ةيالولا عفر يف هلوق لبقي نمم دحاولا عفرف : رييختلا اماف

 نإ 7 ريحم كلذ هيلإ عوفرملاف ، نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ نم ةءاربلاو ةيالولا

۔ ١٤۔



 عوفرملا نع فقوو عفارلا ىلوت ءاش نإو { هتيالو عوفرملا ىلوتو قتص ءاش

 . هتيالو

 اذإف ، كلذ رصبي نمم ادعاصف نينثالا عفر كلذ يف بجاولاو : لصف

 كلذ لكو . ةيالولاب مكحلا ذافنإو } قيدصتلا بجوو رييختلا بهذ كلذ عفر
 3 يأرلا رايتخاو { نيدلا ةجح يف مهلوق لوبقو نيعفارلا قيدصت ىلع عقي

 هل دوهشملاو هرمأ عوفرملل ةداهشلاو ، مهلاوقأ قدصب مهل ةداهشلا هجو ىلع ال

 . ملعلا عطق ليبس ىلع كلذك هنأ

 © كلذ نم رهاظلا ملع ةحص بجويف ةرهشلا ةحصو ةربخلا امأو

 هللا ءاش نإ ملعلا لهأ دنع نيب كلذ يف قرفلاو . كلذب هيلعو هل ةداهشلاو .

 . ىلاعت

 ةيالو هوجو نم هجوب رهاظلا مكح ةيالو قحتسا نميف لوقلا ىضم دقو

 نم لكف . ةعيفرو ةرهشو ةربخ : هوجو ةثالث يهو { اهانفصو يتلا رهاظلا

 مكح ةيالو قحتسي الف ، رهاظلا مكح يف هوجولا هذه دحاب ةيالولا قحتسا
 يف ناك نإ هنأ ةطيرشلا ىلع الإ { ةنجلا لهأ نم هنأ وأ | نمؤم هنأ ةقيقحلا

 ىلع تامو . ةرهشلا حيحص وأ ةربخلا يف هرمأ نم حص دق اميف هتينالعك هتريرس

 ؛ رهاظلا مكح يف ةيالو زوجت ال هنال . ةنجلا لهأ نم لاحم ال وهف ، كلذ

 ٥ كلذ ىلع تامو هتريرس ين اقداص ناك نإ { ةنجلا لهأ ليبس ىلع ناك نملالإ

 ةلزنمب ناك ولو ، ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلاب لاح لك ىلع اعطق هل مكحي الو
 © ۔ايهنع هللا يضر۔ ، باطخلا نب رمع صفح ياو قيدصلا ركب يأ

 دق امب ةنجلاب ايمل ةداهشلا زوجي الف { اهلثم ةلبقلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الف

 نع ةقيقحلا مكح امهيف سانلا نم دحأ عم حصي نأ الإ ، ايهلضف نم رهش

 قيرط نم كلذ هعم حصي . هللا باتك يف ليوأت حيحص وأ ةلي هللا لوسر ناسل

 يف وأ ايهيف تلزن ةيآلا كلت نأ هللا باتك نم ليزنتلا هعم حص ايك { ةرهشلا

 مكح امهنم هيف هعم حص نميف وأ { ايهيف همزل كلذ هعم حص اذإف { امهدحأ

۔ ٢٤۔



 نم دحأ عم هيف حص نميف اذهف ةطيرشلا مكح هيف لازو ، كلذ ةقيقحلا
 . ةرهش حيحصب وأ ةربخب ةيالولا هب قحتسي ام سانلا

 ٨ ةعيفرب وأ ةداهشب هتيالو تناك امنإو ، كلذ هنم حصي مل نم امأو

 نم الو نيملسملا نم هنأ رهاظلاب مكحلا يف يلو هنأ عطقلاب هل ةداهشلا نوكت الف
 نم حصي ام وأ . ةدهاشملاو ةربخلاب كلذ هنم ملع نمل دهشي ايك ، نيحلاصلا

 ةجح نم هيف تماق ام ىلع ةعيفرلاو ةداهشلاب ىلوتي امنإو { ةرهشلا ةحص قيرط
 يف دوهشلا ةداهش نم ةجحلا هب موقت ام ىلع نيعفارلا قيدصتو . دوهشلا

 ةيالول هعفرو { هلوق لوبق زوب يذلا دحاولا نم نيعفارلا قيدصتو & كلذ
 . هتيالو هب بجت امب هل دوهشملاو هتيالو عوفرملا ناك كلذ ءاوس 7 هل يلوتملا

 نم ةجحلا مايق هيف مزالو هيف زئاج كلذف . ابئاغ وأ ادهاش اتيمو ايح هالوتيو
 يف نإ لاق ادحأ نأ ملعن الو . هل ادعاصف نيملسملا ءايلع نم نينثالا ةيالو

 مدقتملا الو رضاحلا الو بئافلا الو . تيملاو يحلا نيب قرف كلذ

 ةجحلا هب هل تدهش امب هل دهشي نأ هلك كلذ عم ۔ زوجي الو { رخاتسملا الو

 قيدصتو ةجحلا مايقب ىلوتي نكلو ، كلذك هنأ كلذ ةحص هل دقتعي الو

 ةيالوو نيدهاشلا قيدصت داقتعا الو ، كلذب هل ةداهشلل عطق الب 3 عفارلا

 قيدصت نم هيلإ عوفرملا كلذ دقتعا نإف . ةقيقحلاب كلذك اهنأ نيلوتملا
 روزلا ةداهش نم كلذف ، كلذك اهنأ نيلوتملا قدص ةقيقحو نيدهاشلا

 نأ الإ اكلاه كلذب ناك كلذ لعف نإف & كلذ زوجي الو ، بيغلا ملع يطاعتو

 3 ةرهشلا ةحص وأ ةربخلا قيرط نم حصي امم رهاظلا ملع ناك ايك ، بوتي

 لهأ نم وأ ، نمؤم كلذك هنأ اعطق ةقيقحلا ةيالوو ةقيقحلا ةداهش هيف زوبت ال
 وهف }© كلذ ىلع تامو هتينالعك هتريرس تناك نإ ، ةطيرشلا ىلع الإ ةنجلا

 . ةنجلا لهأ نم نمؤم

 ةءاربلا هيف زوجت الو { ةقيقحلا ملعل ةبجوم ةقيقحلا ةيالو تناك ايكو

 ةحصب ةقيقحلا ةيالو ىلوتي امنإو ، رهاظلا مكحب ةيالولا الو 3 رهاظلاب مكحلاب

۔ ٣٤۔



 ةءارب وأ ةيالو ف رهاظلا مكح عضوم ي ةقيقحلا مكحب مكح نمف {© هتداعس

 ماكحأ عضاوم يف رهاظلا ماكحأب مكح نإ كلذكو . اكلاه كلذب ناك

 نيدهاشلا ةجح لوبق ماكحأب مكح نم كلذكو { اكلاه كلذب ناك ؛ ةقيقحلا

 ناك . ةرهشلا حيحصب وأ ةربخلاب ملعلا ةيالو مكح عضوم يف نيلوتملا قيدصتو
 ف ةرهشلا حيحص وأ ةربخل ١ ملع مكحب مكح نم كلذكو . اكلاه كلذب

 اكلاه كلذب ناك . نيلوتملا قيدصتو نيدهاشلا ةداهش لوبق ةيالو عضوم

 . هللا ءاش نإ كلذ اومهفاف . كلذ نم بوتي نأ الإ

 وب

۔ ٤٤ ۔-



 باب

 كلذ ف لوقلاو اهماكحأو رودلا

 : لزانم ةثالث دحأ نم نولخي ال سانلا نأ كلذ ةلمج

 ماكحأ اهيلع راج قح راد يف وهو ؛ رش هنم فرعي ال ريخب فورعم

 ةرهاظلا نايدألا نم رادلا كلت يف طالتخا ال } لدعلا لهأ ةوعدو 3 لدعلا

 رهشي ىتح { ةربخ ىلإ اهيف جاتحي ال لدع راد كلتف ، لدعلا لهأ نيد الإ اهيف

 هنم فرعي ملو ريخلا هنم فرع اذإف { هميرحتب نيدي امب وأ نيدب قحلل ةفلاخم هيلع

 هرش هلزنأ رش هنم فرع اذإو ز هتيالو تبجو لدعلا لهأ راد يف وهو ، رش

 راد وأ روجلا لهأ راد وأ لدعلا لهأ راد يف ناك هيف مكحلاو . هلزنأ ثيح

 { سانلا نم ةءاربلا هل بجوي ؛ ريخ هنم فرعي مل اذإو { نايدألا نم طالتخالا

 راد يف ناك ؛ هب ىلوأ فوقولاو لوهجم وهف { رشلا ماكحأ هيلع بجوي رش وأ
 لدعلا لهأ نيد نم نايدألا اهيف رهاظتت طالتخا راد وأ { روج راد وأ لدع

 اذإو & لالضلا لهأو ىدهلا لهأو { لطابلا لهأو قحلا لهأو ، روجلا لهأو

 نايدألا رادلا كلت يف رهاظتت ال © لدعلا ةلحن لهأو لدع راد اهلك رادلا تناك

 ولو ، قح راد تناك } لدعلا لهأ ةلحن ىلع رادلا لهأ ةلمج امنإو ، لطابلاب

 نم مهيف ناك ولو ، هميرحتب نونيدي ام نوكهتني نيذلا ةربابجلا يديأ يف تناك

 اهيف زوجي ال اهلهأ نيد ناك اذإو {. هميرحتب نيدي ام كهتني وه نم ةيعرلا

 قح راد يهف 0 لطاب ةعدب نيدب نيدتم اهيف رهظي الو ، لدعلا لهأ نيد الإ

 نم ريخ هنم رهظ نم ناكو 0 رادلا كلمي لدع مامإ اهلهأل نكي مل ولو لدعو

۔ ٤٥



 ةريخ الف ، لوقلاب ةريخلا الإ ةيالولا لمعلا كلذب بجوتسي ام . رادلا لهأ

 ١ تاريخلاو تاعاطلا موزلو تاحلاصلاب هنم لمعلا روهظو . هيف الو هيلع

 ناك ولو . قحلا نيد ريغ ىلع هنم كلذ نأ حصي ىتح { رادلا يف هتقفاول بجوم

 نيدب نونيدي نيذلا قحلا ةوعد لهأ نم قاسفلا اهلهأ ىلع بلاغلا راد ين

 © رادلا لهأ ىلع كلذب يضقي الو { هميرحتب نونيدي امب نوكهتني امنإو ، قحلا

 ةوعد ىلع اهلهأو رادلا تناك اذإو { نيدلا لهأو ةلحنلا لهأ راد رادلا لب

 . كلذ ىلع وهف لدعلا لهأو قحلا

 يف فلكي ملو { هتيالو تبجو تاحلاصلاب لمعو ريخب دبعت هنم رهظ نمو

 ليبس ىلع دبعتيو ، لالضلاب نيدي نم رادلا يف رهظي ىتح 0 لوقب ةنحم كلذ
 ؛ رادلا يف كلذ رهظ اذإف & لالضلا نيد ىلع تاحلاصلاب لمعيو . لالضلا

 كلذ يف لوقلاف . نايدألا اهيف تافاكت وأ لالضلا لهأ نيد اهيلع بلغ نإف

 ىلع رهش وأ . ةنحملا وأ ةربخلا عقت ىتح رادلا لهأل ةيالولا ببحت الو } دحاو

 لهأ قرافي يذلا {. لدعلا لهأ نيدب نيدتلا رادلا يف تاحلاصلاب يدتعملا

 نيدتلا مسا تاريخلاو تاحلاصلاب دبعتملا ىلع رهظ اذإف { نيدتلا ين لالضلا

 ٨ كلذ يف لالضلا لهأ نيدب نيدتملا ىلع رهظ ايك 3 ةماقتسالا لهأ نيدب

 وأ طالتخا راد يف هرمأ لكشأ نم لكف . ةرهشلاب اذه ةوادعو اذه ةيالو تبجو

 لهأ نم الو } هنيعب لالضلا لهأ نم سيل هنأ & لالضلا لهأ اهيلع بلاغ راد

 ىلإ ةعراسملاو تاحلاصلاب لمعلا هنم رهظ ولو ، هنع فوقوم وهف لدعلا

 هل رهشي ملو 3 ةماقتسالا لهأ نيدب نيدتلا مسا هل رهش نم لكو ، تاريخلا

 : نالوق هيفف رهاظ رش هنم ملعي ملو ، تاريخلاب لمعلاو لضفلا

 رهظي رش كلذ عم هنم ملعي مل اذإ ةقفاوملا مسا ةرهش ىلوتي هنأ : امهدحأ

 . ريخلا مسا هل رهظ ايك

 ىتح ةماقتسالا لهأ نيدب هنم نيدتلا ةرهش ىلع ىلوتي ال : لاق نم لاقو

۔ ٦٤۔



 لوقلاب نيدتلا هنم فرع ايك ، رهاشلا لمعلاب لوقلا هب قدصي ام هنم رهظي
 . باوصلل قفوملا هللاو انفرع اميف لوقلا رثكأ وه اذهو . رهاشلا

 رهاظ يف ةءاربلاو ةيالولا يف هدابع هللا دبعت اميف رومألا رهاظ يف ماكحالاو
 & رومألا نم ءيش يف رئارسلا مكح دابعلا فلكي الو ، رئارسلا ىلع ال رومألا

 نايدألا هيف ترهاظتو لالضلا لهأ هيلع بلغ راصمألا نم ارصم نأ ولف

 ةماقتسالا لهأ نيدب نايدألا رهاظت هيف تافاكت وأ 5 هيلع ءاليتساب لالضلاب

 كلذو ةعقبلا كلتو عضوملا كلذ افورعم ادحاو اعضوم الإ ، لالضلا نايدأو

 نيدب نيدت مهنم دحأ نم فرعي ال { ةماقتسالا لهأ نيدب كسمتلاب ." دلبلا

 هل يضقو { لدعلا لهأ مكح همكح دلبلا كلذو عضوملا كلذ ناك ، لالض

 هلهأ نم عضوملا كلذ يف هنم رهظ نم ناكو . لدعلا لهأ ماكحأب هيلعو

 هنم رهظو { لامعألا تاحلاص همكح مهيلع ذفانلاو & همسا مهيلع يراجلا

 نيدي امل كاهتنا الو ؛ لالضب نيدت نم رشلا نم ءيش هنم رهظي ملو ، ريخلا
 ، لدعلا لهأ نيدب ىمستلا هيلع رهش نم ةلمج يف الخاد كلذ ناك { هميرحتب

 يف لدعلاب يمستلاو 9 لدعلاب دلب لهال ةرهشلاو 5 ةنحم ريغب هتيالو تبجوو
 تضقو ةرهشلا تزاج اكف { دلب يف هنيعب لجرل ةرهشلا نم حصأ . مهنيد
 اذإ ةنحم هيف مزلت ملو 5 هيلعو هل ايضاق كلذ ناكو ، كلذ هل رهش اذإ هنيعب لجرل

 رش هنم ملعي ملو } لامعألا يف حالصلا هنم ملعو لدعلاب يمستلا هل حص
 يف وأ طالتخا راد يف وأ ، لالضلا لهأ اهيلع لوئسم راد يف ناك ولو . رهاظ

 { دلبلا لهأ عيمجل ةرهشلاب حص اذإ كلذكف } لدع مكح اهيف هل حصي ال راد

 سو ؤر ضعب يف ةقلعتملا يفاسملا نم ةافسم تناك ولو . مهف اراد دلبلا ناك

 نم رصم نم فورعم دلب وأ ك ضرألا نم يفايف يف ةعطقنم وأ . لابجلا
 وأ ، نيدتلا يف طالتخالا اهيلع لمتشي رصملا نم نادلبلا رئاسو ، راصمألا

 اهلهأ نأ حص دق يذلا دلبلا كلذ ناك ولو ، لالضلاب نيدتلا اهلهأ ىلع بلغي

 هيف فرعي نكي مل ةمألا نم ةماقتسالاو لدعلا لهأ ةلحن مهنيد يف نولحتني

۔ ٤٧ ۔



 نونيدي ام نوكهتني قاّسف مهلك مهنأ الإ { ةيالولا هل بجت نمم دحاو لجر

 نم مهل رهظ دق ام ىلع حلاص لمعو ةبوت مهنم هل رهظ نم لكف . هميرحتب
 هيف باتري ال ام اذهو { هيلع ةنحم الو ةيالولا يف وهف ، نيدلا يف بهذملا ةحص

 امنإو © رودصلا هنكت امب ملاعلا هللاو رومألا زييمتو رودلا ماكحأ رصبأ نم عم

 . روهشملا رهاظلاب دابعلا يف ماكحالا

 نم وهف رهجلا ىلإ راص ام لكو { رهج وهف رسلا ادع ام لكو : لصف

 . روهشملا ماكحأ

 مكاح اهيلع ىلوتساف . داسف راد وأ طالتخا راد رادلا تناك اذإ امأو

 دمخأو هدي تلعو . هماسقأ اهيف تذفنأو { هماكحأ اهيلع ترهظ ىتح لدع

 ىلإ سانلا عجريو 0 هيلإ لوحتت رادلا نإف ، قحلا رهظأو لطابلا روهظ
 نم لطابلا دومخو { اهلهأ ىلع لدعلا روهظب لدع راد رادلا نوكتف { لدعلا

 هنم رهظت ملو & تاحلاصلاب لمعو ريخ هنم فرعو رش هنم فرعي مل نمف { اهلهأ

 مكح كلذب هل حص . ماكحلا نم اهيلع رهاظلا مكاحلاو { مامالل ةفلاح

 . لدعلا ىلإ رادلا تلوحت اذإ { ةنحم ريغب مالسإلا

 يف هيلع ناك ام كرت امنإو لالضلاب نيدتلاب مهتي نم رادلا ين ناك اذإ امأو

 رهاظلا يف رادلا تلوحت دقو . كلذب ةمهتلا بابسأ هنم رهظي وهو { ةيقتلا لاح
 رادلا لهأ ةلمج ىلع عقي ال { هنيعب مهتا نم ىلع بيرلا عطقي امنإف ، لدعلا ىلإ

 اهلهأبو اهب ىلوأ لدعلاو . لدعلا ىلإ رمألا رهاظ يف تلوحت اذإ .3 ةمهت
 مكح دحأ ىلع حصي ىتح . رومألا ةلمج ىلع يضاقلا وه رومألا نم بلغاألاو

 { لدعلا لهأ يديأ يف تناك اذإ رادلا لهأ نم دحأ ملاسي الو ، صاخلا

 نيدتلا مهنم فرع دق ناك اذإ 3 رهاظلا لوقلاب لدعلل ميلستلا راهظإ ىلع الإ

 اطخ ىلع ةداهشلاو ، قحلا لوبق راهظإب الإ ةملاسم الو مهل ةيوت الف ، لالضلاب

 هنأ ، كلذ نم ءيشب مهتم لك كلذكو 3 لالضلاو اطخلاب هيلع اوناك يذلا

۔ ٤٨



 ترهاظتو . ةريرسلا يف هب لمعيو كلذ ريغب لوقيو . ةينالعلا يف كلذ لبقي
 . كلذ نع يهتني ىتح سبحلا عدوأو كلذ هنم لبقي مل ،} مهتلا كلذب هيلع

 راد رادلا نوكت اذه ىلعو . هلهأو مالسالإ نيد ىلع هتمهت نم بولقلا أربتو

 . قيفوتلا هللابو كلذ اومهفاف { ا كلاملاب لدعو نح

 هيج

۔ ٤٩ ۔



 باب

 فالتخالا يناعم يف نيدلا ف ةقفاوملا

 نامع لهأ ثادحأ يف

 لهأ نم ةيضابالا نيد لحتنا نمل ةقفاوم اذه انموي دعب ۔ انعم حصت ال

 ىلإ نيملسملا ءايلع نم دحأ وأ ، ليحرلا نب بوبحم هتيالو عم 3 نامع
 الك نأ } نامع لهأ ثادحأ يف ةقفاوملاب الإ 3 ۔ هللا همحر ۔ رقصلا نب نازع

 نم ةمالسلا دهاوش هنم ترهاظت نم الإ { هملعب اهيف صوصخغ رادلا لهأ نم

 يو اهيف نينيدتملا ينو اهلهأ ينو اهيف عدبلا ماكحأب & ثادحالا هذه يف مكحلا

 © كلذ نم هتءارب ترهاظت نمف 0 ةماقتسالا لهأ نم نيدلا لهأ نم .3 اهلهأ

 ٥ حلاصلا فلسلا نم ىضم نم ةلمج ىلع وهف ؛ كلذ يف ةمهتلا نم ءعىربو

 © كلذ يف ةهبشلا نم ةءارب هل هنم رهظي ملو هرمأ يفخ مامالا كلذ يف قرف ال

 نإو & ثادحألا هذه نأل { ملعب وأ لهجب كلذ يف لوخدلاب ةمهتلا نم ءىرب

 ةنحملا بجتو { دحاو يف اهيف مكحلا نوكيف { عدبلا ماكحأ ىلع عقت مل تناك

 راجو . اهملعب اهيف صوصخ اهيف نينيدتملا نمو اهلهأ نم لك ناكو . اهيف
 صوصخ اهيف نينيدتملا نمو اهلهأ نم لك ناكو . همسا هب لزانو همكح اهيلع

 نيملسملا نم ىضم نم ناكو 0 همسا هب لزانو { همكح اهيلع راجو هملعب اهيف
 ةمالسلا ماكحأ اهلهأ ينو . اهيف نينيدتملا ينو اهلهأ ينو اهيف هيلع ترهاظت دق

ضارقنا ىلإ هنم اهيف لوخدلاو هب عدبلا ماكحأ عوقو نع . ةكلهلاو ةنتفلا نم



 ©٥ فلخ حلاصلا فلسلا دعب نم فلخ دق هنإف © نيملسملا نم ملعلا لهأ

 مهيديأ يف نأ مهسفنأل اوعداو ، باتكلاو ةنسلا ةثرو لزانم مهسفنأ اولزنأ

 ٥٨ باوصلاب مهريغ نود مهسفنأل اوضقو . باطخلا لصفو . ةمكحلا

 حص دق اييف اهيف عامجالا مكحب اومكحو ‘ دحوتل ا عضوم يف ةقرفل ١ اورهظأو

 ءايلعلا نم ىضم نم ىلع نعطلا كلذ يف اولخدأو © فالتخالا مكح هيف

 نيب اهنم ريثك ين وأ { انركذ يتلا ثادحألا هذه لهأ يف اوقرفو . فالساألاو

 : سانلل اولاق من ٠ تاقرتفملا نب اهرومأ نم ريثك يف اوعمجو ٠ تاعمتجملا

 وأ احالص انرمأ ناك .3 اوعيطأو انل اوعمساو . ادابع هللا نود نم انل اونوك

 . اداسف

 ه ه [ ۔ ُ ا 7 ٥ }, -۔2 و ث و . .
 هرك ولو هرون متم شاو مههازناب هللا رون اوئفطيل نوديري ..

 . )١( «تورفاكلا

 يتلا لوصألا دعاوق اهل اندُمقو 3 اهانركذ يتلا ةفصلا لهأ مهو

 . اهانلصأ

 هذه لهأ ةيمست نع .- لجو زع ۔ هللا ءاش نإ ۔ كلذ عم نحنو

 . نوفصاو اهانحضوأ يتلا مهتافصو فورعملا مهلاقمب مهلو 0 نوفقاو ةفصلا

 مهفاصوأ ضرعتسنو ‘ مهلاوحأ نيبن _ لاعت ۔ هللا ءاش نإ نحنو

 حيرصتلا نود مهيف حيولتلاب هللا ءاش نإ نحن ماقملا اذه يفو ، مهلاوقأو

 عيمج يف قيفوتلا هلأسن هللاو ث ةمايقلا موي هللا ىلع مهباسحو .© نوفتكم

 . رومألا

 وب

 . فصلا ةروس ٨) ةيآلا )١)

۔ ٥١ _۔





 باب

 مهريغ ىلع مهنم ةجح وه نمو ءاملعلا

 قباس يف ناك ولو { هوجولا نم هجو يف هقلاخ ىلع قولخملل ةجح ال

 { هيلع اهميقي ةجح ريغب هيصعي هنأ ملعو ، هاصع نم بذعي نأ هللا ملع

 هللا نكلو { الداع كلذ يف ناك لب 0 اروج الو ايلظ همكح يف كلذ ناك ام

 هنأ نوملعي امب © هدابع ىلع اهميقي ةجحو ةفرعمب دبعتي نأ ءاش ۔ ىلاعتو كرابت -

 نم ضعبل مهضعب اهب يتأي الو ؤ ضعب مهضعب نم اهنوركني يتلا ججحلا نم
 لهأ ىلع ملاعلاو 3 هللا لبق نم ةيادهو 0 هللا لبق نم رمأب الإ 3 مهسفنأ تاذ

 لسرلاو ءايبنألا تناك ايك . مهيلع دهاشو ةجح ۔ ىلاعتو كرابت هلل هنامز

 تاحضاوو هججح ةفرعم نم ةجحلا مهيلع ماقأ امب 0 هدابع ىلع هللا ةجح

 مهيلع ماقأ ام وحن ىلع { ةماعلا نم هريغ نود مهنم ملاعلا اهملا يتلا 9 هنيهارب

 تازجعملا ق ؤي ال ملاعلا ناك نإو & لسرلا اهاتا يتلا تايآلاو لئالدلاب ةجحلا

 نم هريغ هب فلاخي ام هناسل نم هل رهظيو ، تابهلا ميظعب هللا نم صتخي هنإف
 لهأ عمو هنامز يف هباشت يتلا & تانيبلاو نيهاربلاو تاحضاولا نم . ةماعلا

 نم رصملا يف نوكيف ۔ مهيلع هللا تاولص ۔ لسرلاو ءايبنألا تازجعم هنامز

 اقاف دق امب © ايهيف نسلألا تقلطنا دق نالجر وأ لجر . رابكلا ماظعلا راصمألا

 رهظ دق امل { ايل بولقلا تحتفناو { امهيلإ عامجالاب نيعألا تدمو امهريغ هب

 ىتح . لدعلاو قدصلاو لضفلاو ملعلا نم ؛ امهريغل ايهتفلاخم نم ايهنم
 هسفن نع هافنو كلذ ركنأ ولو {} هسفن نع كلذ عفدي نأ ملاعلا ردقي ال

۔ ٥٢٣ ۔



 ىتحو 4 هنم كلذ ىلإ سوفنلا تناأمطا الو } كلذ ىلإ بولقلا تلبقأ ام

 قطنتو { هناكم الو هتلزنم ركني نأ نيدلا ريغ يف الو نيدلا يف هودع ردقي ال

 . ةرهاش ةنيبو ةرهاف ةجح اذهب هافكو ، رصملا يف همساب ةنسلألا

 ماجحلا ةرهش ةلزنمب ؛ دلبلا نم ةلحملا وأ رصملا وأ دلبلا يف ملاعلا ةرهشو

 يف ةجحلا تماق دق 9 عانصلا نم عناصلاو 3 دادحلاو جاسنلاو ببطتملاو

 ، ةلزنم ءالؤه نم لكل نأ . ةماعلاو ةصاخلاو ريبكلاو ريغصلا نم لوقعلا

 راجتلا ةرهش كلذك رخآلا عم دجوي الو { رخآلا ىلإ تسيل ةجاح سانلل هيلإو

 مهنمو ، رطعلاب افورعم مهنم نوكي نمو 5 ربلاب افورعم مهنم نوكي نم دلبلا يف
 رئاس عيبيو مادالاب افورعم مهنم نوكي نمو ، لدنصلاب افورعم نوكي نم
 هعم ام ةرثكل هلك رصملا يف رجاتلا رهشي دقو ، كلذ لوقعلا ركنت ال { ماعطلا
 نم سانلا دارأ ام لك ؛ هدنع دوجوم هنأ لوقلا ةلمجو ، تازاهجلاو لاملا نم

 . ءايشألا نم اهريغو روطعلاو زورينلا نم تاراجتلا

 نونف نم نف يف ، هلك رصملا يف رهشو مسالا هل رهظ امرو : لصف
 لهأ عيمج عم هركذ ارهاش ناكو . ةراجتلا نونف نم رخآلا نفلا نود ةراجتلا

 كلتب هنأ رصملا لهأ نم دحأ هركني الف ةراجتلا نونف نم نفلا كلذ يف رصملا

 ريبكلاو ريغصلا عم رهشي هلعلو . كلذ لقو هملع هيلإ غلبي نم الإ { ةلزنملا

 نم نورتشي الو هيلإ نولصي الو هنوري الو ، كلذ ةحص لوقعلا يف موقت ىتح

 فرطو رصملا نم رطق يف تاراجتلا نونف يف رجاتلا مسا رهش امبرو 0 ائيش هدنع

 {، نامع نم فوجلاو رسلاو برغلاو قرشلا لثم . هلك رصملا يف رهشي ملو © هنم
 قرشلا يف الو برغلا يف رهشي الو { هعمجاب فوجلا يف همسا رجاتلل رهشي دقو
 دوجوم هنأو { اهعيج ةراجتلا يف همسا رجاتلل رهشي دق كلذكو 0 رسلا يف الو

 هدنع نم مدعي نأ داكي الو { هللا ءاش ام الإ { هيلإ سانلا جاتحا ام لك هدنع

 ىه تناك اذإ ، راحص ةبصق نم الإ . اهلك نامع راطقأ نم مدقت رداون الإ

 ريغب ةفورعملا ةمعطألا ريغ تاراجتلا رئاس نم 3 نامعب ةراجتلا نونفل ةضرفلا

۔ ٥٤



 . ةضرفلا

 هدلب لهأ عمو © نادلبلا نم دلبلا يف هتراجتب مسالا رجاتلل رهشي دقو

 هنأو 5 ةراجتلاب مهدنع افورعم رجاتلا كلذ نوكيف 0 نادلبلا نم هريغ نود

 3 هيف وه يذلا دلبلا لهأ نم هريغ نم دجوي ال ام ةراجتلا نونف نم هدنع دجوي

 . بولقلا هيف كشت الو ، لوقعلا لهأ كلذ ركني الو

 نم دلب لك يف رهشي دق كلذك . سانلا بولق يف ةفلتحم ةراجتلا لزانمو

 دلبلا يف نوكيف } المع مهمكحأو 3 ةعانص دلبلا يف مهعانص نسحأ نادلبلا

 . ةءادرلاب هلمع ىلع عمج وأ { اضرلاب هلمع ىلع عمجم & جاسنلا نم دحاو

 لهأ عيمج ىلع ىفخت ال تداك دق . ةلزنمب لزن دق دحاو لك كلذك مهرئاسو

 دجوي دق ، عانصلا رئاسو نوماجحلاو ءابطألا كلذكو { هللا ءاش ام الإ هدلب

 وه يذلا هرصم ريغ راصمألا يف ةلعلاو ، هلك رصملا يف مسا هل رهش دق بيبطلا

 مهنم لك عم ادهاش عانصلاو ءابطألاو ةراجتلا يف ةرهشلا هذه عم دجويو 0 هيف

 ترثكو مهلزانمو مه ؤامسأ تفلتخا نإو { هتعانصو هترابت يف همسا ةرهش نم

 هتعانصو هترابت مسا نم هل رهش ام عم هيلع رهش دقو الإ مهرثكأ دبت الف

 عيمج ىلع فقن نأ داكن ىتحو { هيلع ءانثلا حبق وأ & كلذ نم هيلع ءانثلا نسح

 5 هروجف نم هربو . هتنايخ وأ هتنامأو {} هبذك وأ هترابت يف هقدص يف 3 هرومأ
 ءاضقو تاعانصلاو تاراجتلا نم هدنع دجوي ام دهاوش لوقعلا يف تماق دقف

 هيف مهتلاو { ءانثلا ءوس وأ هيلع ءانثلا نسحو 0 اهنم نونف وأ نف نم & جئاوحلا

 اهيلإ جاتحي يتلا رومألا نم عيش يف هفلخت مسا رهشي الو . ةنايخلاو ةنامألاو

 ايف كلذ عم هلاح فشكناو الإ ، نسلألا هيف قبطتو نيعألا هيلإ دمتو ©، سانلا

 امنإو . اذه ريغ نوكي الو . ةمهت وأ ةنايخ وأ ةنامأ نم 0 لزانملا نم هب لزن دق

 اذه . هيلع الو هل نسلالا قبطنت الف 3 هيلإ جاتحي ال يذلا لوهجملا ةلاحا لهجت

 . مهلاوحأو سانلا رومأ نم ركني ال ام

 نمم لزانم عبرأو لاوحأ ةعبرأ ىلع ، مهعمجاب رومألا عيمج يف سانلاو

۔ . ٥00٥



 ٠ بولقلاو عامسألا نم تالوقعملاو راصبألا نم ظاحلالا هيلع تعقوو فرع

 : لاوحأ ةعبرأ نم هرمأ لوقعم وأ هب عومسم وأ نياعم لك كفني الو

 دقف { مكحلا هيف هل بجوو . مسالا هيف هل رهظ اميف ةنامألا رهاظ امإ

 . ةنامألا ةحصب ةنايخلا هنع تلاز

 . ةنايخلا رهاظتب ةنامألا تلاز دقف . ةنايخلا هيلع رهاظ امإو

 ريغ وهو . ةنايخ هنم حصت الو ةنامأ هل حصت ال رمألا لكشم امإو

 {. ةمهتلا مكح همكح كلذف . لاوحألا ضقانتم هنأ ريغ ، لاحلا لوهجم

 ناك امبرو ، لاحلا هبتشم لكشم وهف . ةنايخلاب هيلع الو ةنامألاب هل مكحي ال

 ةنايخلا هنم فاخت تناك امبرو { ةنايخلا هنم فامت امم رثكأ ةنامألا هيف ىجرت اذه
 هرمأ نم رهظ اميف رمأ هل حصي الف لاح لك ىلعو . ةنامألا هنم ىجرت امم رثكأ

 . هل حص دق يذلا

 نأل } فصوي الو ىمسي ال كلذف 3 هلاح فرعي ال لوهجم عبارو

 . فصوي ال مودعملاو فرعي ال لوهجملا

 يتلا ، ةرهشلاب مهبهاذم ةحص عم مهلزانم فالتخا يف ءايلعلا لثمو

 ءىطاوت عم مهملع يف مهلزانم تفلتخا نإو . ةماقتسالا ةلحن اهب مهعمجت

 محل رهاشلا راجتلا لزانم لثمك ش ملعلا نم مهنم دحاو لك لمح اميف مهتانامأ

 نم رجات لك ةرهشو { انفصو ام وحن ىلع ؛ راصمألاو نادلبلا يف ةراجتلا مسا
 يف هبذكو هقدصو هترابت قيضو هترابت ةعسو { هعم همسا ةرهش نم عم راجتلا

 كلذو . هتراجت يف هتمهتو هتءاربو . هتراجت يف هتنايخو هتنامأو . هتراجت
 { نايعلا نم حضوأو نايعلا لحم لوقعلا يف لحي كلذ لب لوقعلا هفلكتت ال امم
 . ةرهشلا لحم ادبأ كلذ لح ام { ةدهاشملاو ةربخلاب الإ حصي ال كلذ ناك ولو

 لمح ايف نومأملا ملاعلا كلذك . ةربخلاو ةدهاشملا ىلع كلذ يف ةيضاق ةرهشلاو

 يف ءيربلا . ةنامألا كلذ ين هل رهاظتملا ملعلا نم لمح ام ىلعو { ملعلا نم

۔ ٥٦ ۔



 ناك ولو } هلضفو هملع هعم حص نم ىلع ةجح . ةنايخلاو ةمهتلا نم كلذ

 حصي ملو كلذ رهشي ملو { هيف نكسي يذلا هدلب لاحم نم ةلحم يف حص امنإ كلذ

 ىلع يهف { مالسالا يف ةجح هل تحص نم لك ةجحو { هدلب يف هلها عيمج عم
 نم كلذ فرع نم عسي الو . ةجحلا نم ةجحلا مايقب } هتفرعمب هيلع تماق نم

 لهأ نم هريغ عم كلذ حصي مل اذإ هنم ةجحلا يف كشي نأ . نومأملا ملاعلا اذه

 ةجح موقت الو ، رصملا نم ةروكلاو ،} رصملا نم فرطلا لهأ نم وأ .0 دلبلا

 ةداهشلا رمأ يف ةلادعلا نأ ايك 3 هتلزنم لهجو هلهج نمم هريغ ىلع ملاعلا كلذ

 مكاحلا ىلع موقت الو } دهاشلا ةلادع فرع نم ىلع الإ اهبو اهيف ةجحلا موقت ال

 كرابت هللا ملع يف الو { هريغ ملع يف لدعلا ةداهش لوبق هل الو } ةجحلا

 . هيلعو ةجحلا هب هل موقت ام هيف هعم حصي ىتح الإ { ۔ ىلاعتو

 هعم حصت مل اذإ ؛ بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم ةداهش مكاحلا در ولو

 & ايهتداهش درف هيف هعم ادهش يذلا مكاحلا اهفرعي مل دلب يف اناك امل 3 ايهتلادع

 ةربخلا لهأ نم هريغ دنع امه ذإ ، ملع ريغب ايهتداهش لبق ولو ابيصم كلذب ناك

 اهتداهش زوبجحت ام هجو ىلع هب ادهش ام عيمج يف { هللا نيد عيمج يف ةجح { ايهب
 وه يذلا هدلب ين ملاعلا ملع رهشي دق كلذكو . اكلاه اثدحم كلذب ناك { هيف

 ايف { ايتفلا يف ةجح نوكيف { هلهج يذلا هملع يف هقدصو هتنامأ حصتو . هيف

 نوكي الو . هقدصو هلضف هعم رهشو 03 هملع هعم حص نم ىلع ٦ هلهج عسي

 قحلاب ناك اذإ ، هنم كلذ هعم حصو مهنم فرع نمم هدلب لهأ ريغ ىلع ةجح
 نود ، رصملا نم فرط يف هملع ملاعلل حصي كلذكو . هيف فلتخي ال يذلا
 ريغ يف كلذ هل رهشي الو فرطلا كلذ يف هلضف رهشيو { رصملا فارطأ نم هريغ

 . هلدعو هلضفو هملع هعم حص نم ىلع هتجح موقتف {© رصملا نم فرطلا

 ، رصملا عيمج يف لدعلاو ةنامألاو لضفلاو ملعلا رهاش ملاعلا نوكي دقو

 كلذ نوكيف . هلدعو هقدصو هتنامأو هلضفو هملع يف رصملا لهأ هيف فلتخي الو

 هقدصو هلضفو هملع مهعم حص نيذلا ، رصملا لهأ عيمج ىلع ةجح ملاعلا

۔ ٥٧ ۔



 هملع مهعم حصي مل نيذلا ، راصمألا لهأ رئاس ىلع ةجح نوكي الو. هلدعو

 . هلدعو هتنامأو هلضف الو

 عيمج ىلع { هلدعو هلضفو هملع ةرهشب ةجح ملاعلا نوكي دقو : لصف
 سابع نب هللادبع وحنك ز راصمألا عيمج يف كلذ هل رهش اذإ 3 راصمألا لهأ

 يف نيروهشملا . نيملسملا ءايلع نم امهريغو { ۔ هللا ايهمحر ديز نب رباجو
 {} هلدعو هتنامأو هلضفو هملع ةحص هل رهاشلاب حص اذإ ، قافآلاو راصمألا

 © ةجحلا هيلع موقت يذلا لهاجلا هفرعو 3 هلدعو هلضفو هملع هعم حص ولو

 حص ولو .3 هلدعو هتنامأو ، هلضفو هملع ةرهش عم . هنيعب هلهج هعسي اميف

 ككس ضعب يف هيقلف { نايعلاب هفرعي الو ةرهشلاب هلدعو هلضفو هملع هعم
 عضوم يف وأ ، مارحلا دجسملا يف وأ { رافقلاو ينايفلا ضعب يف وأ } راصمألا

 هنأ الإ }، همساو هتلزنم ةرهشب هملعو ، هلضف هعم حص دقو ، عضاوملا نم

 هيلع كلذ نكي مل ، ملاعلا نم الإ ةجحلا هب هل موقت ال امب . هاتفأف هنيعب هفرعي ال

 هفرعيو ، ةجح اهب ملاعلا نوكي يتلا ةلزنملا ملعي ىتح كلذب كلهي الو ، ةجح
 دق هنأ © هب نيملاعلا نم هريغ عم املاع ملاعلا ناك ول كلذكو 0 هيقل اذإ هنيعب

 وحنك ةلزنملا هذه لهاجلا اذه هنم ملعي ملو } هملع نم ىلع هب ةجحلا تماق

 نم ملعف 3 مهيف ةماعلا ملع فالتخاو ءايلعلا ةرهش فالتخا نم .0 انفصو ام

 ملو هيلع ةجح هب نوكي ام 3 لدعلاو لضفلاو ملعلا نم ملع دق نم ملاعلا اذه

 نأ الإ . هلهج هعسي اييف ةجح هيلع كلذ نوكي الف { كلذ اذه هنم ملعي

 ناك نيأ نم ث هيلع ةجح ذئنيح هملعف . هباوص هل نيبيو كلذ لدع فرعي
 هل نابف رثألا كلذ ءىطو نيأ نمو ث ريخلا كلذ هيلع درو نيأ نمو ملعلا كلذ

 ىلإ كلذ دعب عجري نأ هل نكي ملو ، هيف ةجحلا هتمزل 5 هلدع رصبأو هباوص

 هيلع درو يذلا قحلا نع كلذ دعب كشلا ىلإ عجر نإف { نيقيلا دعب كشلا
 ملعو . افالتخا اذه يف ملعن الو ، نيكلاهلا نم كلذب ناك .0 هيلإ هبلق نأمطاو

 هل حرشناو . هباوص هل نابو ، هلدع رصبأو ، هملع هيلع درو هجو يأ نم ءرملا
 قئارط هل نابو ، هلهج نم بيرلا هنع بهذو . هبلق هيلإ نأامطاو 3 هردص

۔ ٥٨ ۔



 عجري نأ هل سيلف . هيف فلتخي ال يذلا هللا نيد نم لصالا ف وهو .4 هلدع

 ىدهلا كلذ دعب الو & كشلا ىلإ نيقيلا دعب الو ، لهجلا ىلإ ملعلا كلذ دعب

 لالضلا الإ هوخلا َدَعَب اَداَمف» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو © لالضلا ىلإ
 موقي يذلا ملاعلا ملع نم ةجح بجوأ هيلع ءرملا ملعف . () «نوُفرَصَت ناق

 © فالتخالا هيف ءاج دق هلهج هعسي اميف ملاعلا نأل ، هلهج هعسي امب هيلع

 هيف ملعن ال ام اذهو 0 نيدلا ماكحأب هيف مكحي الف فالتخالا هيف ءاج امو

 يبارعأ وأ كرشم وأ هوتعم وأ يبص ناسل نم كلذ ملع ناك ولو © افالتخا

 لقع ايك هلقعو كلذ فرعف . موهفم مولعم ظفلب موسرم رثأ نم وأ & فلج

 امهريغ نم دبعلا نب ةفرط ةيعبس نم سيقلا ؤرما ةيعبسك . راعشألا ملعتملا

 عمسيف ، سيقلا ؤرما ةيعبسب تسيل اهنأ ، راعشألا نم اهريغو تايعبسلا نم

 نإ لوقي وأ ، سيقلا ءىرما لوق نم يه دبعلا نب ةفرط ةيعبس نإ لوقي نم
 دق نأ دعب عماسلا اذه زجي مل دبعلا نب ةفرط لوق نم يه سيقلا ءىرما ةيعبس

 دهشي نأ الإ { هلوق يف بذاك لئاقلا اذه نأ } هيف كشي ال امب فرعو هعم حص

 .هعم نودهشي رابخألاو راعشألاب ءالعلا عيمج نأ ملعي هنأل . بذاك هنأ هيلع

 رمأ نم سيل اذهو {}© هسفن قدص ىلع هعم نودهشيو . لئاقلا اذه بذك ىلع

 نإ لوقي نم عمسي هنأ لثم ث ريثك هفصو لوطي امم اذه لاثمأو . نيدلا

 ةبراحم يف نينح موي اولتق ةعيبر ينبا ةبيشو ةبتعو ماشه نب ورمع لهج ابأ

 لوصأ نم كلذ سيلو { نينحب اولتق امنإو ردب موي اولتقي ملو ةي هللا لوسر
 مهلك ءالؤه نأ نيقيلاب هعم حص دق ايف بذاك اذه نأ ملع دق هنكلو ، نيدلا

 نأ اذح زوج ناك له { نينح موي لبق ردب موي اولتق امنإو ٨5 نينح موي اولتقي ل

 يذلا قدصلاو هفرع يذلا قحلل هتفلاخم يف { لئاقلا اذه بذك يف كشي
 نيدلا ماكحأ نم ائيش ملع اذإ فيكف 9 هعسي الو كلذ هل زوجي الو 0 هفرع

 نأ هل زوجي فيكف .3 هيف كشي ملو كلذ فرعف 0 نيملاعلا نم دحأ نم قحلاو

 . سنوي ةروس نم )٣٢( ةيآلا ءزج )١(

۔ ١ ٥٩



 زوجي ال ام اذه . نيبملا ملعلا دعب لهجلا ىلإو { نيقيلا دعب كشلا ىلإ عجري

 دقو ©} نيعدتبملا نم مهريغ الو نيملسملا نم نيملاعلا نم دحأ هيف فلتخي الو

 اهمايقو { هيلإ ةجحلا غولب نأ افالتخا مهنيب ملعن ال } اهرسأب ةمألا عيمج عمجا

 دعب هل نأ ، ناك هجو يأب قحلا ملعي نأ دعب سيل هنأ اوعمجأو 5 اهب هملع هيلع
 . لقعلا ةجح نم اضيأ جرخي ام اذهو ، هملع يف كش كلذ

 ارهاظتم { نيدلاب ملعلا نونف نم نف يف ملعلا روهشم ملاعلا نوكي دقو
 © نونفلا نم كلذ ريغ يف ملعلا روهشم . هريغو ملعلا ةحص كلذ يف هل

 ايتفلا يف ةجح اذه نوكيو . ءاوس ةنامألاو قدصلاو لضفلا يف امهالكو

 عسي اميف ةجح نوكي الو } ملاع هيف وه يذلا نفلا كلذ يف { هلهج عسي ايف
 نم هل حص اميف ةجح رخآلا نوكيو { ملعلا ةرهش هيف هل حصت مل اييف ؛ هلهج
 ىلعو ملاعلا اذه ىلع { هيف ملعلا هل حص يذلا نفلا كلذ يف 3 ملعلا ةرهش

 نونف يف ملعلا ملاعلا اذهل رهظ ولو { نيدلا نم هلهج عسي اميف © ةماعلا نم هريغ

 يف هل رهشي مل هنأ الإ 0 ةرهشلاب كلذ يف هملع حصو . هقفلاو ملعلا نم ةريثك

 © نفلا كلذ ين هريغل رهشو { رهاش ملع نيدلا لوصأ نم ث نونفلا نم نف

 يف ةجح نوكي هنإف ، كلذ يف هل رهشو . هب ملاع هنأ ملع هيف هل رهشي مل يذلا

 يف © ملعلا هل حص دق يذلا ملاعلا اذه ىلع { نيدلا يف ملعلا نم نفلا كلذ

 ضئارفلا نم دحاولا نفلا يف الإ ملعلا ملاعلا اذه حصي ملو ، ةدع نونف

 ء ويبلا وأ } هلهج عسي ال ام وأ هلهج عسي ام وأ ةءاربلاو ةيالولا وأ & ثيراوملاو

 هيف ةجح وهف نف يف ملاع لكو 0 نونفلاو لوصألا نم اذه هبشأ ام وأ { ابرلاو

 © كلذب هملع فرع نمم ةماعلا ىلعو { نونفلا نم هريغب 5 ءايلعلا نم هريغ ىلع
 . ءايلعلا نم لزانملا ةفص ىضم دقو .0 هتلزنم هعم تحص وأ

 ايكحم نوكيف نيدلا يف لوصألا عيمج ىلع ملاعلا يتأي نأ لاحملا نمو

 همحر ۔ ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نع ليق دقو & نيدلا يف ملعلاو نيدلا عيمجل

 اوطح ىتح مهعم تملعتف . ردب ءايلع نم املاع نيعبس تيقل : لاق هنأ هللا

۔ ٦٠ ۔



 جرخ هنإ ليقف ، ليق اييف سابع نبا ينعي رحبلا تيقل ىتح { ءاملا يف يقلح
 ليق وأ هل اولاقف ، ةنس نيعبس نبا { زاكع ىلع ءىكتي هباحصأ ىلع موي تاذ

 { ملعلا ملعتأ لقي ملو ، ينيد ملعتأ : لاق ؟ ءاثعشلا ابأ اي يضمت نيأ : هل

 ىمسي الف يأرلا نم نوكي ام ملعلا نم نوكي دقو { ملعلا ملعتي هنأ جرخيف

 ركنملا امنإو { لوقعلا لهأ هركني ال ام اذهو . ينيد ملعتأ : لاق هنكلو .{ انيد

 يف كلذ نظ وأ طاحأ وأ { ملعلا ملعت وأ 3 هنيد ملعب طاحأ دق هنإ لاق نم ىلع

 . هسمهب

 كسفن يف ىرت نأ كلهج نم هنإ : ۔ حيحص وهو ۔ ةمكحلا يف ليق دقو

 ناك ام ؛ كلذك هنأ الولو ، الهاج كسفن يف ىرت نأ كملع نمو . املاع

 هنأ فاخيو لهاج هنأ هسفن ىري ملاعلاو { ۔ هللا همحر ۔ ديز نب رباج لوق كلذك

 هتعسو ملعلا رصبأ نمو 0 ملاع هنأ نظيو املاع هسفن ىري لهاجلاو { لهاج

 { ملعلا رثكأب ةطاحالا نع لهاج هنأ الإ هلقع يف زجي مل { هفالتخاو هترثكو

 ملعلل هقفويو هدشريو هللا هدهي مل نإ 3 هنيد رمأب هلهجب كالهلا هسفن ىلع فاخيو

 ملاعلا ناك اذإو { مهفلاو ملعلا لهأ عم هيف كش ال ام اذهو .{ هددسيو

 { نيدلا لوصأ يف ملعلا نونف نم { دحاولا نفلاب ملعلا ةحص هل اروهشم

 هل رهاظتمو { اذه نف ريغ ملعلا نم نونف يف ملعلا هل رهاظتم ءايلعلا نم هريغو

 نف وذ هنأو هب ملاع هنأ 3 ملاعلا اذهل هعم حص دق يذلا نفلا اذهب ملعلا اضيأ

 ملعأ نينفلا وذو © نينفلا يذ نم ملعأ نفلا اذ نأ ربخلاو رثألا ءاج دقف { هيف

 نأ ىلإ ، نونفلا نم ىصحي ال ام ىلإ داز ام كلذكو . نونف ةثالثلا يذ نم

 رهاظتي ىتح 0 نيدلا يف ةروهشملا ةفورعملا . ملعلا نونف رهاوظل اعماج نوكي

 نم . ءايلعلا ىلإ فاضتو بسنت يتلا © نونفلا عيمجب هقفلاو ملعلا مسا هل

 ماسقألاو ماكحألاو ةءاربلاو ةيالولاو ، هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام ملع

 وهو ٠0 هيف هيلإ جتحا ام عيمج يف دقان هنأ هل رهظي ىتح . جورفلاو ءامدلاو

 ملعلا يصحي ال ناك نإو . هنع لئس ام عيمج } ملعلا نونف نم هدنع دوجوم

 { ةرهاظلا ملعلا نونف رصبي هنأ ، هناسل نم دهاوشلا هل رهظي نكلو . هللا الإ

۔ ٦١ ۔



 هيلإ جاتحملا { هئادعأ نم اهب ضراعملا ، هدنع نم ةبولطملا 3 اهيف هيلإ جاتحملا

 هذه هنامز لهأ عمو هنامز يف ملاعلل رهاظت اذإف . ةئايلوأو هباحصأ نم اهيف

 رهاظ يف تلازو . هملع يف ءانثلا نسحو . ةنامألا عم ةفرعملا هذهو { ةفصلا

 هيف فلكتي الو ، هعضوم نع ملعلا فرحي ال هنأ . هتنايخو هتمهت رمألا

 رومأ نم قحلا لهج نم ىلع ةجح وهف { هلوقو هيأر نم هلوصأ ىلع جرخي ال ام
 ايك . ءايلعلا نم لاوحألا تفلتخا ولو 0 هنامز لهأ عمو . هنامز يف نيدلا

 ىلعو { هيلع دوهشملا ىلع ةجح مهلكو . ةاقثلاو لودعلا نم لاوحألا تفلتخا

 مهريغ ناك ولو . ةقثلاو ةلادعلا ةلزنمب اولزن اذإ مهتداهش لبقي نأ مكاحلا

 بوبحم نب دمح ةداهش زوج ال ايكف . مهنم نيدأو مهنم لدعأو . مهنم لضفأ

 ةميق ىلع ناك ولو ، دحاو نع الإ ماكحألا يف ۔ هللا ايهمحر _ يلع نب ىسوم وأ

 ناك اذإو } هريغ هعم نوكي ىتح ةجح نوكي الو { يدوهي ىلع ملسمل طاريق

 ملعلا يف ةلزنملا يف هنود ناك ولو { ةقثلاو ةلادعلا ةلزنمب لزن نمم هريغ هعم

 يف ةجح نانوكي ذئنيح امهنإف { ةفعاضم افاعضأ فعضلاب هنودو ، لضفلاو

 يدوهي ىلع ملسمل دهشي ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم ناك ولو . ةداهشلا

 { ةنامألا ىلع نمتؤي نمم ةلادعلاو { ةقثلا يف هنود ناتقث نالجرو 0 طاريقب

 كلذ ىلع نأ دهشي { هميرحتب نيدي اميف ةنايخلا نم عيش ىلع رصم هنأ ملعي الو

 نب دمحم لوق لبقي نأ زاج ام } مهرد فالا ةرشع يدوهيلا كلذل ملسملا

 اذإ 9 هيلع ادهش ام ىلع نيتقثلا نيذه لوق لبقي نا بجولو ؛ هدحو بوبحم
 يف ت اضافت اذإ ةجحلا تناك ولو . هيلع ادهش اميف مالسالا يف ةجح اناك

 نيرجاهملا ةداهش تزاج امل ، لضفألا نود ناك نم ةجحلا يف طقس ءيشلا

 نونوكي ال كلذكو . مهنم لضفأ وهو ةلي يبنلا عم مهنأل ، عمجاب راصنألاو

 نكلو ، لاحملا نم اذهو { يي يبنلا مايأ يف ملعلا يف ةجح الو نيدلا يف ةجح

 ةجح لك موقتو اهلاحب ةجح يهو ، ضعب ىلع اهضعب قوفتو لضافتت ججحلا

 يف ضعب نم لضفأ اهضعبو ، ضعب نم ىلعأ ةجحلا ضعب ناك ولو { اهلاحب
 لك موقت نكلو . اهلضافتل ىلاعتو كرابت هللا ججح لوزت الو 0 ةرهشلا

۔ ٦٢ ۔



 . اهلهج وأ اهملع نم ىلع اهعضوم يف ةجح

 ىلع ةرهاظتملا ملعلا نونف عيمج ءايلعلا نم ملاعل حص ولو : لصف
 يف امهالك اناك ؛ نبنف وأ دحاو نف يف ملعل ا هنامز 1 لجرل حصو انفصو ام

 . ملعل ١ يف نونفل ا نم هيف ل اعلا اذه حص دق يذل ا كلذ يف © ءاوس ملعل ١

 انكلو ، لضفأ وهف ملعأ ناك اذإف ى ملعأ اذه نإ : لاق نم لاقو

 © نفلا كلذ يف ملعل ا نم هل رهش دق ايف } كلذ ف كش ال ملاع هنإ : لوقن

 هن و © فالتخا الو بير الو كلذ يف كش ال . ملعلل عم اجلا ل اعلا ملعك

 نم نونفلا نم هل عمتجا ايف ةجح عماجل ا اذه ناك ايك ، نفلا كلذ يف ةجح

 ملاع هنأو رابخألا هل ترهاظت اميف الإ ةجح ل اعلا نوكي الو { نيدلا يف ملعل ا

 هملع نم حص امب ملاعل ١ رمأ ملع ةحصو رومأل ا رهاظ يف كلذ حصو . هيف

 نم هيف كلذ حصي هنأ كلذ يف فالتخا ال { رهاشلا يف هلدعو هقدصو هلضفو

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو 9 ةرهشلا ملع قيرط

 ‘ ملعل ١ نونف نم ع يش ف مسا هل رهش دق نم اع لجر ل اق نإ امأو

 © هيف هيقف ٦ هب ملاعو هيف ةجح هن أو © هيف . اع هريغك انالف نإ هيف ملاع هن أو

 يف لاق اذإف ، كلذ لهج نم ىلع ايتفلا يف نفلا كلذ يف ةجح كلذ لاق يذلاو
 رصبي نمم وهو . ةع اربل او ةيالول ا رصبي هنإ و أ ى ةجح هنإ وأ . ل اع هنإ هريغ

 : كلذ هلوق ف فلتخا دقف . ةءاربلاو ةيالولا

 زوجمو . هلوق نم كلذ حصيو . ةحح هلوق كلذ نإ : لاق نم لاقف

 هيلع ماق نم ىلعو هيلع ماق نمل ، هيف ةجح هنإ هيف لاق دق اميف هلوق لوبق مزليو

 . ةيالولا عفر يف ةجح نوكي ايك ، كلذ عيمج يف ةجح نوكيو . كلذب

 وأ ` ةرهشل اب الإ كلذ حصي الو ةجح كلذ نوكي ال : لاق نم لاقو

 حصي ال هنإ لوقلا ضعب يف لعلو & كلذ لهأ نم نانثا هرمأ نم كلذ عفري

 لوق لبقي نأ كلذ يف بجيو . ةرهشلاب الإ حصي الو } نينثالا لوقب كلذ

۔ ٦٣ ۔



 قيرط نم ةيالولا يف هلوق لبقي ايك . ةنامألا قيرط نم كلذ يف ةجحلا دحاولا

 . ةنامألاو قيدصتلا

 نوكي الف اورثك وأ اولق ، فاعضلاو نيملسملا نم فيعضلا لوق امأو

 رصبي وأ ملاع وأ هيقف انالف نأ ةجح كلذ يف مهلوقب موقي الو { مهنم ةجح كلذ

 هيف كشي ال اب كلذ حصي نأ الإ ملعلا نونف نم ائيش وأ . ةءاربلاو ةيالولا

 هب موقت نمو {، كلذب ءايلعلا كلذ لوقي وأ هيف باتري الو { هنم كلذب ملاعلا
 . كلذب لاق نم لوق ىلع } كلذ يف ةجحلا

 ىلع ءانمألاو مهئافعض نم نيملسملا نم نانثا لاق نإ : لوقن انكلو

 رصبي وأ { اذكو اذكب ملاع هريغك انالف نإ : لاق روهشملا هيقفلا انالف نإ الاق ام

 ريسفت نع ةيفاك ةرابع هنع هناربعي 5 هلوق نم عيشب ادهش وأ { ةءاربلاو ةيالولا

 نم ةجح كلذ نإ ؛ لوقي نم لوق ىلع ايهنم ةجح كلذ نإف { هلوق نم كلذ

 عقي الو © كلذ انيب دقو ى عامجالا ىلع كلذ جرخي الو . ءاهقفلا نم دحاولا

 موقت ال هلهج عسي ييف ةجحلا كلذك . ةرهشلاب الإ ملاعلا ىلع ملعلا

 . هيف باتري ال امم . لهجلا لهاجلا هيف عسي ال امي الإ

 وأ { انالف ىلوتي هنأ ءانمألا نيملسملا نم فيعضلا لاق اذإ هنإ :ليق دقو

 انالف نإ : لاق نإف . كلذب هتيالو تزاج الو ةجح كلذ نكي مل 3 هتيالو عفر

 نعالقن {. هعفرو كلذب دهشو هعم هالوت وأ { هالوتي ناك ةءاربلاو ةيالولاب ملاعلا

 ضعب ىلع ؛ كلت هتيالوب ةيالولا تزاج . ةءاربلاو ةيالولا رصبب فورعملا ملاعلا

 قيدصتلا ىلع كلذ عيمج نوكي امنإو ، عامجالا ىلع كلذ زوجي الو { لوقلا

 ةداهشلا ىلع هب اولاقو هب اودهشي امم ملعلا لهأ لوق لوبقو . ةنامالاو

 لاق ايك ؛ كلذك هناب ملعلاو ديلقتلا هجو ىلع اولاق امم لوقلاو 53 اودهش امب
 ١ قيدصتلاو ةنامألا ىلع كلذ امنإو ، كلذ زوجي ال هنأل ، دهاشلا وأ ملاعلا

 يف بيرلا لاوزو 0 مهتالاقم قيدصت نم ةرهاظلا ةجحلا يف مهنم لوقلا لوبقو

 ىلإ كلذ عفري ءانمألا نيملسملا فاعض نم دحاو لاق نإ كلذكو . مهتانامأ

۔ ٦٤ ۔



 ين هيقف ملاعو ، ةءاربلاو ةيالولا رصبي انالف نأ } ملعلا حيحص ملاع روهشم هيقف

 ‘ عامجإلا هجو ىلع ال فالتخالا هجو ىلع الوبقم انعم كلذ ناك . اذكو اذك

 © نيملسملا ءافعض نم فيعض لاق ول كلذكو 3 لوقلا قيدصت نم كلذ امإو

 زوجت ام عضوم يف هتلادع ىلإ جيتحا نمم الجر لدع هنأ نيلدعملا نم لدعم نع

 . عامجالا ىلع ال فالتخالا ىلع ةجح كلذ ناك . هتلادع

 ويه

۔ ٦٥ ۔





 باب

 نيكسمتملا ءافعضلا ىلع ةسبلملا نم تاضراعملا

 لهأو © فلسلا نم ملعلا لهأ نامع لهأ نم ضرقنا الف : لاق

 نيقباسلا لضفب رقأ نمم ، مهنم ةيلاتلا ةقبطلاو ۔ فلخلا نم كسمتلاو رئاصبلا

 مهنم ةجاح ىلع هدقفب نيملسملا نم ءافعضلا نم يلب نم رخآو { فرتعاو

 { رثؤملا يأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ؛ هيلع مهنم لوعمو ٠ هيلإ

 نب دمحم نب ناسغ كلام وبأو ٠ ركب يأ نب ديعس نب ذدمحح ميهاربإ وبأو

 ماكحاب مهنم ملعلا لهأ دقفل ةنحملا ءافعضلاب لزن املف 3 ۔ هللا مهحر رضخلا

 يف اوحبصأ . فولخلا نم عبارلا فلخلا مهيف فلخو . ةنسلاو باتكلا

 روهظ نم ،} فوخم مهرومأ نم شحوم رمأو ، فونصو لزانم ىلع مهرومأ
 مدعاف . تاروعلا كتهو روتسلا فشك ىلع ضيرحتلاو نحالاو نئاغضلا

 ةلحنلاب نوكسمتملا راصو ، تاعناصملاو تاحضاولا قئاقحلا بهاذم مهنم

 ٥ لاجرلل ديلقتلا هبشي ام مهرومأ نم بلغالا راصو . تاقبطو ةريثك افونص

 فلسلا هيلع ىضم ام اوكرتو . لالض وأ ةياده نم هب اورمأ ام عيمج ف

 ناك ولو هب ءاج نمم قحلا لوبقب . حئاصنلا لذب يف هلل داهتجالا نم . حلاصلا

 لهأ مهو . ابيرق ابيبح ناك ولو هب ءاج نم ىلع لطابلا درو . اديعب اضيغب
 هللا ءاش نإ مهرومأ نم ركذنسو { اهاندروأ يتلا ةلزنملاو { اهانركذ يتلا ةفصلا

 كرت ىلع فاخن امو .7 اباوثو هللا نم ارجأو 5 اباستحاو اعفن هركذ يف نأ وجرن ام

 يف © قيفوتلا هلأسن هللاو {. باسحلا ءوسو هللا نم طخسلاو ، باقعلا هركذ

۔ ٦٧ ۔



 . باوصلاو لدعلاب انرومأ عيمج

 . هانيبو هيف اندهتجاو ؤ هاندصق يذلا اذه ىلإ اناعد امنإو : لصف

 نم نيملسملا ءافعضل . نامزلا اذه لهأ نم تاضراعملا نم رهظي ام ةرثك

 مهرومأ ي هيتلا نم هيلع مه يذلاب اوضري ل ذإو 0 نيفلكتملا ةامعلا ءالؤه

 ءافعضلا اوضراعي ىتح ، فلكتلاو لهجلاب مهرومأ ةماعل ماشتغالاو فسعتلاو

 مهوتأيف ، نيدتهملا نم ىضم نم ليبسل نيعبتملا } نيكسمتملا نيملسملا نم
 نوبلطي مث } تاهباشتملاو راثآلا نم تاصوصخملاو ، تاسبلملاو هيوامتلاب

 © تالزلاو مه ةنتفلا ءاغتبا & تارظانملاو لدجلا مهمعزب كلذ ىلع مهنم

 نإف ، تاروعلاو بويعلا راهظإ ىلع صرحلاو ، تارثعلاو تاوفملا مانتغاو

 هل تهجوت نإو . هوللعو هوفرح قحب كلذ ىلع نيكسمتملا نم فيعضلا ءاج

 هب كسمت دق ام ىلع ةجح هرضحت مل نإو . هولزنتساو كلذ نع هوعفد قح ةجح
 دق اييف مهعم لز نإو { هولهجو هيلع اوعداو كلذ هنم اومنتغا { باوصلا نم

 3 هوللضو كلذ ىلع هوقرافو © هورصني ملو اهنع هودري مل ةلزب رظانملا نم هوفلك
 هيف مهعم ناكو هيلإ هورطضا يذلا رمألا كلذ نم هيلع يمع دق ايع مهلاس نإو

 كلذ ين رمألا نم هيلع اوسبل كلذل ةريصب ىلع هنم اوفرشأ نإو 3 هومتك ملع

 نع نوهني مهنأو { نوهان هنع مهو فورعملاب نورمأي مهنأ نورهظيف 3 هومعو
 هنع مهو هللا نيد ىلإ ةاعد مهنأ نومعزيو .3 نوتآ هلو نورمآ هب مهو ركنملا

 مهبولق يف ، نورعشي امو مهسفنأ الإ كلذب نوكلهي نإو 0 نوعفديو نواني

 مهتريح يفو 0 نوددرتي مهبير ي مهف . هومزتلاو هيف اولخد امم كشو ضرم
 ايك نيكسمتملا نم نورصبملا نوملسملا يمع ول اودو {} نوهمعي مهكوكشو

 اولخدو . اومدق هيلع يذلا لثم ىلع رومألا تالكشم نم اومدقو .0 اومع

 عيمج يف مهعم اوناكف . اومحقأو اهيف اولخد يتلا رومألا تاهبشم يف مهعم

 مهسفنأ دنع نم ادسح . ءاوغلاو ةلالضلا يف اعيمج اوكرتشاو . ءاوسلاب كلذ

 زعيو 0 هرمأب هللا يتأي ىتح اوحفصاو اوفعاف ، ىدهلاو قحلا مه نيبت ام دعب نم

 ايلو نيدلا يف ةفصلا هذه لهأ نم اوذختت الو {} هرصنو هديياتب هنيد هللا

۔ ٦٨



 هبهذم ىلع مهنم دحأل اونوكت الو { اريشم الو هيلع اراشمن الو { اريصن الو

 اوملعاو ، ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا نبيصت ال ةنتف اوقتاو ، اريهظ الو انوع

 ةفصلا هذه لصأو . اهلهأو ةعدبلا هذه اورذحاف {} باقعلا ديدش هلللا نأ

 قئاقد مهنم اوزرتحاو . ةفصلاب ةلزنملا هذه لهأ اوفرعاو .، اهلهجو اهلالضو

 مكئاملع نع قحلا نم متفرع ايع مهءاوهأ اوعبتت الو 3 ةفرعملاو ملعلا
 ، نيدلا نم هيلإ هللا مكاده ام ضعب نع مكونتفي نأ مهورذحاو . ةفلاسلا

 نع مكودصي ناو ث نيبتسملا باتكلا مكح نم ائيش مكيلع اوسبلي نأو
 اودهتجاو { رذح ىلع مهسيبلتو مهعئادخ نم اونوكف . ميقتسملا طارصلا

 مكنيد اودلقت الو { رثألاو ةنسلاو باتكلا مكح اومزلاو { رظنلا يف مكسفنأل
 هعم اوريصو ث راد ثيح قحلا عم اورودو { رشبلا نم الو لاجرلا نم ادحأ

 مكلانزحم كلذ ناك . اراب وأ ناك ارجاف مهلزانم يف سانلا اولزنأو } راص ثيح

 ةعدبو ، ءايص ةنتف اهنأ اوملعاو { اراض وأ ايندلا راد يف مكب اعفان وأ { اراس وأ

 اودادزاو ، ىمع اهب اودادزا مث © اومصو اهلهأ اهيف اومع دق . ءامد ةملظم

 5 نولمعي امي ريصب هللاو مهنم ريثك اومصو اومع مث 3 ايمصو الهج اهتنتفب
 كبرو الف ، نودتهم كلذ يف مهنأو { اومصو اومعف ةنتف نوكت الأ اوبسحو

 5 مهنيب رجش اميف اومكحي ىتح نودشري الو 0 ليبسلل نوقفوي الو نودتهي ال

 نم ٠ رايخألا نيقباسلا ىدهب كلذ يف اودتقيو . راثآلاو ننسلا تامكحم

 يوذ نم ناسحإب مهوعبتا نيذلاو { راصنألاو نيرجاهملا نم نيلوألا نيفلاسلا

 & رايخألاو ءايلعلا نم ةمايقلا موي ىلإ مهل نيعباتلا عباتو © راصبألاو ملعلا

 قحلا لهأ ىلع ولعلاو . راثيالاو ءاوهألا ىلإ ليملا كلذ نيب اميف اولزعيو

 مهدودخ اوعضيو { راثكتسالاو ةعفرلا ىلإ مهسفنأب باهذلاو 3 رابكتسالاو

 مكح يف اوواسيو 0 رارحألاو سانلا نم ديبعلاو { رابكلاو راغصلل قحلا يف

 يناسملا لهأ نيب قحلا مكح يف اوواسيو { رابكلاو راغصلا نم عيمجلا نيب قحلا

 نيبو نيروحألا نيبو ، راحص ةبصق نم يلالعلا لهأو & فوجلا لاجر نم

 عيمج نوكي ىتحو . رافرج ينكاس نيبو بيسلا لهأ نيبو ش راجه ناكس

٦٩ ۔



 لثم مهنيب قرف ال ، نيوتسم طسقلاو لدعلاب قحلا ماكحأ يف مهعم سانلا

 اريكن الو . اميثات الو كلذ نم اجرح مهسفنأ يف نودجي ال مث { طشملا نانسأ

 5 اييلست اوملسيو كلذ عيمج ف اوضري ىتحو . اييظعت الو مهسفنال كلذ نع

 ىلعو ، تاركسو اذه نع لغشو 3 تارمغو اذه نمةلفغ يف مهبولق لب

 { تامهلدم تاملظو ، تامطالتم جاومأو & تامكحم لافقأ اذه نم مهبولق

 3 اهاده نم اهلالض هسفنل رصبي الف 0 اهاري دكي مل هدي مهدحأ جرخأ اذإ

 ، نولماع اهل مه هدضب كلذ نود نم لامعأ مهلو { اهامع نم اهتريصب الو

 ةغباسلا ةمعنلاو 0 ةماتلا ةغلابلا ةجحلا هللو { نولئاق امل هدضب اذه ريغ لاوقأو

 ليبس الو هل ةنم الف ىدتها نمو . ةمئاقلا ةجحلا هلل هيلعف لض نمف . ةماعلا

 هذه نم مهنيد يف ةرضم ىهدأ نيملسملا ءافعض ىلع ملعن الو { ةمئال الو هيلع

 مهيلع ةيزر مظعأ الو . ةنحملا هذه نم مهنيد يف مهيلع ةفا دشأ الو { ةنتفلا
 هذه نم نيدلا تاذ ينانتو مهل ةبقاع حبقأ الو ©، ةعدبلا هذه نم مهنيد يف

 لدعلاب نيمستملا لاوحأو { ةسيرد ةتيم مهنيب قحلا راثآ تحبصأ اذإ { ةعنشلا

 نيدلا نع لأسي فيعض فوهلم مهءاج اذإ 3 ةسيسخ ةحيبق مهمعزب

 مهسيبلتب هيلع اولاتحا { نيكسمتملا نم فيعض رصبتسمب اوعمس نإو 5 هولضأ

 هنيد رومأبو 3 امزالم تاريخلا ليبسلو مراحملا نع افعتسم اوأر نإو . هولذأو

 ١ حئاصنلا دض هل اورهظاف 7 هيلإ مهنيطايش اولسرأو هيلع اوعمجت . ايئاق

 بئاجع كلذ يف هل اوبلقو ، حئاضفلا كلت نم هيلع مه ام ىلع هيفقوأو

 كلذ ةفلاح يف هيلع اوبجوأو ، روجألا ميظع كلذ ىلع هللا نم هزنمو { رومألا

 مهتعدب لالض هرّضبو . مهتنتف نع هللا همصع نإف © روجفلاو قسفلا

 نم ائيش دري مل ولو ، اضرعم مهتعدب نع ىلوو ، ىضمو مهنع شمكناف
 مدنت يف مهكرت { مهلاعفأ نم ءيش ةيادهلا عم هرضي مل ذإ ث ممحلاوقأ

 فذقلا نونف هيلع اورهظأو . تاربعو مهتاف ذإ فهلتو } تارسحو

 ٨ لاقو ليق نم هيف اورثكأو {© كاكشلاو ةئجرملا نم اذه اولاقو . تارفكملاب

 ءارتفا الإ } العف هيلإ اونيضي الو 5 الوق هيلع اورهظي نأ ريغ نم . كاذو كاذو

۔ _ ٧٠



 . هلاقب مهتجح ضحدي ال هنأل ىواعدلاب هل ايمرو افذق } بذكلاب هيلع

 كلذب هيلع مهنأ ، مهيلع باوصلاب قحلا هل دهشيف { هلاعفب مهاوعد فلاخيو

 5 هبناجو هعضوم اونهوتساو . ةبراقم مهلوق ىلإ هنم اوأر نإو . بذكلا نم

 عم هوحبذو {، كلاسملاو قرطلا قيضأ هومميو { كلاهملاو ايانملا ضايح هودروأ

 حيحصل هوده دق مهنأ هل مهينامأب هوطعأ ذإ ، نيكس الو ةرفش ريغب كلذ

 يفو ، عرهي ادبأ هتلالض يف وهف { نيدتهملا ليبس مهمعزب هورصبأو 0 نيدلا
 هتينم لوزن فاخو . همايأ نم ءيش بهذ ايلك { عكستي هتيامعو هتاملظ

 سانلا نم هيلع ردق نم كلذب رمأو } اصرح كلذب هكسمت يف دادزا { همامحو

 هئاضرو هللا نع دادزا ؛ اداهتجا كلذب هللا ىلإ هبرقت يف دادزا ايلكو & ىصوأو

 كلذ نم دصحيف . هتينمو هلجأ هب لزنيو 3 هتيضق هؤجفت ىتح .{ اداعبإ كلذب

 . رانلا يف كلذب ههجو ىلع بكيو . راوبلا راد كلذب لصيو 0 راسخلاو ليولا

 هنم اوأر نإو ، عجريو كلذ نم هبر رفغتسيو { علقيو كلذ نم بوتي نأ الإ

 رضح نمب هيلع اودهشتسا . اقفوتو مهتعاط نع اكاسمإو . اقرحت مهرمأ نع
 هيلع اودعرأو . مهريفاذحو مهيصايص نم هيلع اوبلأتو . مهرباكأ نم

 فئاطل هل اوفطلو 3 اوفرخو مهبذك قئاقد نم هيلع اوهومو { اوقربأو مهفيجاراب

 3 اوقرفأو كلذ يف هيلع اوظلغأو { مهتعدب ةفلاخم هورذحو { اوقفرو مهعدخ
 اومدق { مهاوهو مهتينم كلذ يف مهاطعأو . مهتياوغو مهلالض ىلع مهعبت نإف

 نم هتيالو مهسفنأ ىلع اوبجوأو . هناكمو هردق هولجاو 3 هناشو هرمأ كلذ يف
 ، مهنع هلضفب هاجنو مهنم هللا هحصع نإو ، هتوادعو هضفغب اوبجوتسا ام نيح
 ةريحلاب هوفذق © اكلاس نيدتهملا ليبسلو ، اكسمتم ةيادهلا نم هللا هاتآ امب ناكو

 مل نإو 9 كوتهملا هللا ىلع درمتملاو 0 “')كوفألا عدتبملا اذه اولاقو { كوكشلاو

 { سابتلالاو ملظلا نم هيلإ هنوعدي ايف مهعطي ملو {، سايالإب هنم مهعطقي

 نمب هرمان انكلو 0 هيلع ةجحب انسل نحن انإ اولاقف مهسفنأ ىلع كلانه اوعجر

 . (باذكلا) : كافألا يأ ؛ كفالا لوق نم : كوفالا )١(

۔ ٧١ ۔



 كل دب ال هل اولاقو © لاؤسلاو ثحبلا يف جورخب كلانه هومزلأو { هيلإ جرخي
 ٥ لالضلاو ملظلا ىلإ رونلاو ةيادهلا نم جرخت ىتح ، لاح لك ىلع جورخلا نم

 هونمو { ربصلاو كلذل مشجتلاب هورمأ { رقفب وأ فعضب كلذ نع رذتعا نإف

 © رذع كلذ يف مهدنع نيكسملل نكي ملو 9 رجالاو باوثلا ميظع كلذ ىلع
 كيلع انسل نحن انإف هل اولاقو { رفكلاو لالضلا وأ كلذ يف جورخلا الإ

 ١ كرذع هللا دنع هب عطقني امو & ةجحملاو باوصلا ىلع كلذب انكلو { ةجحب

 ، اجوجحم نوكت نأ نود هللا دنع دعسي ال هنأل ، كرمأو كلاح هب فشكنيو

 نياف ؛ كلذ دنع نيكسملا مهل لوقيف 0 اجولفمو هللا دنع ةجحلاب كيلع اماقمو

 ىلإ جرخأ : هل نولوقيف ؟ هجتأ نم ىلإو دصقأ نم ىلإو { هجوتأ نياو جرخأ
 كلو ةجح كيلع امنإف { اذكو اذك دلبب نالفو { اذكو اذك دلبب نالف نب نالف
 هذهو ةلالضلا هذه نيبأ امو { ةنحملا هذه مظعأ ام هللا ناحبس ايف { ةجح

 { ةجحب سيل هيلع اودهش دق امب هيلع دوهشلا ةداهش نوكت فيكف . ةنتفلا

 لئاقلا لوق نوكي ال فيكو ؟ مهلوقل هيلع ةجح انالفو انالف نإ مهلوق نوكيو
 © ةرخآلا ةلملا يف اذهب انعمس ام ؟ ةجح انالف نإ هلوقو © ةجح هسفن تاذ نم

 محلوق ناك نإف 3 ةرخآلا تاذ ماكحأ الو ايندلا تاذ ماكحأ يف اذه زوجي الو

 كلذكف 3 ةجح هيلع نكي مل نإو 0 ةجحب اوسيل مهنإ { اوبذك دقف ةجح هيلع
 مهف زوجي ال ام هومزلأ دقو 5 هيلع ةجحب سيل هيلع ةجح انالفو انالف نإ مهلوق

 جورخلا نع روذعم ريغ ناك نإو ، ةجحلا مايق نع اروذعم ناك نإ 3 هومزلي نأ
 3 قحلا مكح ين اذه ريغ انعم زوجي الو & ةجح رضح نميفف ةجحلا سامتلا يف

 كلذ مكحب نيبرقملا نم نيرضاحلا نم دحاولا ةرابعب ةجحلا هب مقت مل ام لكو
 هلهج ىلع ةماقالل هل عساوو { نيدلا يف هبلط نع روذعم هل لهاجلاف ، ءيشلا

 وه اميف ةجحلا هسفن ىلع بلطي نأ هيلع سيلو { ةجحلا هيلإ لصت ىتح ادبا
 5 هلهج هعسي ال امم وهو . هيف جورخلا هومزلأ دق ام ناك نإف 0 هنع روذعم

 مه 3 ةجحب هيلع اوسيل مهنإ مهلوقو . ةجحلا هيلع تماق كلذ هل مهترابعبف

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو ، كلذ يف نوبذاك

۔ ٧٢ ۔



 مارحلاو لالحلاو نيدلا نم هنع لا ؤسلا هومزلا يذلا نكي نإف : لصف

 . هوجو ىلع كلذ يف هيف مكحلاف ، ةعيرشلا هب تقطن امو { مالسالا ماكحأو

 : نادبألاب لمعلاو داقتعالا نم هلهج عسي ال ايف : لصف

 5 ديعولاو دعولا قيدصتو ديحوتلا ةفرعم نم هلهج عسي ال ام لكو

 اذإ وأ ، هركذ نمم كلذ ركذ دنع هيف موقت ةجحلاف { هنم دلوتي امم اذه لاثمأو

 ربعي مل ولو اعم كلذ ملع هيلعف { هلاوحأو كلذ يناعم فرع اذإ هلابب كلذ رطخ

 هانعم فرعيو هلابب رطخي وأ هل ركذي ام نيح نم كلذ ملعي مل نإف { ربعم كلذ هل

 كلذ ادع امو . لهاج الو ملاعل كلذ نع لاؤسلا يف سفني ملو & كلذب كله

 قاض . هب لمعلا مزلو كلذ تقو رضح اذإف ، ةمزاللا ضئارفلا ملع نم

 ربعي نمل ةلصتم ضرأب ناكو & كلذ ملع هل ربعي نم دجو اذإ هلهاج ىلع هلهج
 يف كلذ بوجو ملع دقو ، كلذ ملع هل ربعي نم هرضحي مل نإف ، كلذ ملع هل
 ةرابع ملع نع لاؤسلاب ةنونيدلا هتمزلو { كلذ ريسفت ملعي الو هبوجو تقو

 ملو ، ةجح هيلع ناك كلذ هل ربعي نم يقل اذإف ، ههجو ىلع هيد ؤي ىتح 0 كلذ

 تقو فرعي مل نإو ، كشلا ىلإ عجري الو هملع دعب كلذ لهجي نأ هل زجي

 هريسفتو هروضح تقو نع لا ؤسلاب ةنونيدلا داقتعا هيلعف ضرفلا كلذ روضح

 يذلا هتقو هنأ هلقع يف نسحي امب & هضرفب ملع اذإ كلذ يدؤي نأ هيلعو ٦. اعم

 © كلذ ىلع هلدي نم هيقل اذإف 5، هيلع ردق نم لك كلذ نع لأسيو .0 هيف بجي
 تاقوأ لثم كلذو © ةجحلا هتمزل كلذ ىلع هفقوأف & سانلا نم ناك نم انئاك

 ةالصلا بوجو لهج نإو ، كلذ يف لمعلاو . مايصلا تاقوأو { ةالصلا

 كلذب هربخي نم دجي ملو { ايهب لمعلا ريسفت لهجو . ايهتقو لهجو ث مايصلاو
 نيد يف هيلع نأ هلقع يف نسح نإف 0 هيلإ كلذ ملع مدقت نكي ملو { هل هربعيو

 هللا هدبعت اميف هقلخ ىلإ هلسرأ يذلا { ةلي هلوسر نيدو . ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا

 لهجب اكلاه نكي ملو ، هلقع يف نسحي ام ىلع كلذ ىدأ .0 نادبالاب المع هب

 رضحو . هتقو بجو ىتح كلذب عمسي ملو ، كلذ ملع هيلإ مدقتي مل اذإ ، كلذ

۔ ٧٣ -



 كرابت هللا نيد يف المع هيلع نأ هلقع ين نسح نإف { هب لمعلا تقو

 هيلع سيلف { هلقع ين نسحي امب كلذ لمعف ، تاقوألا نم تقو يف { ۔ ىلاعتو

 هدبعت ام عيمج نم 7 هقلاخ نيد يف همزلي ايع لاؤسلاب نيدي هنأ الإ كلذ ريغ

 نم دجي هنأ هلقع يغ نسحو { كلذ ملع بلط يف جورخلا ىلع ردق نإو 8 هب
 نم ةحصو ، قيرطلا نم نامأب ، جورخلا ىلع ارداق ناكو ، كلذ ىلع هلدي

 نم هسفن ىلع اهب نمأي ةلحارو & بطعلا نم هسفن ىلع هب نمأي دازو 5 ندبلا
 اييف جورخلا هيلع ناك . هتعجر ىلإ مهب موقي امو هلوعي نمل عدي امو & بعتلا
 داقتعاب الإ املاس نوكي الو { هنيد نم هملعب الإ ملسي الو ، هلهج هعسي ال
 نم انئاك هل ربعي نم دجو اذإف © هترضحب هل هربعي نم دجي مل اذإ ، هنع لاؤسلا
 . ةجحلا هب هيلع تماق ناك

 يتلا تابجاولا ين ، نيدلا سامتلا يف جورخلا هيلع امنإف : لصف
 نكي مل ام لك امأو 7 اهل نيربعملا مدع دنع اهنع لاؤسلاب ندي مل اذإ اهب كلهي

 مل ام لكف . هيف جورخلا نع رذعلا عوطقم ريغف { ةجح هيف دحاولا ةرابع هيلع
 لئاسلاف ، رفاكلاو نمؤملاو © رجافلاو رابلا ؛ دحاولا ةرابع نم ةجحلا هب مقت

 همزلأ نمو . هيلإ الو هيف جورخ هيلع سيلو { ادبأ لاؤسلا يف سفنم هنع
 سانلا مزل أ نمو 7 همزلي ال ام همزلأ دقف ؛ هيف جورخلا همزلي ال ييف جورخلا

 ول ام تقو يف هموزل هلقع يف نسح دق ام ىدأ اذإف ، رفك دقف مهمزلي ال ام

 لا ؤسلاب نادو . هلقع يف كلذ ريسفت نم نسحي ام ىلع } هبوجو هلقع يف نسح
 & ريخ نم الو رثأ نم كلذ ملع هيلإ مدقت نكي ملو ، تقولا كلذ يف كلذ نع

 سامتلا هيلعو 0 ملاس وهف ؛ رخاتسم الو مدقتم الو ، رجاف نم الو راب نم

 ىدأ دق ناك نإف كلذ ملع اذإف ، ههجو ىلع كلذ ةيدأتل ، جورخلاب كلذ ملع

 ىدأ دق ناك نإو . هللا هقفو دقو ةبقاع الو هيلع لدب الف & ههجو ىلع كلذ

 ةيدات هيلعو ، لاح لك ىلع كلذ يف ةكلملا نم ملاس وهف { ههجو ريغ ىلع كلذ

 نم لبقتسي اميف 3 هل نيربعملا ةرابعب كلذ ملع دجو اذإ ، ههجو ىلع كلذ
 هيلع عمجملاب سيلو ملعلا لهأ لوق رثكأ يف ىضم يذلا كلذ لدبو { هرمأ

۔ ٧٤ ۔



 { مزالف ههجو ىلع كلذ ملع دعب لبقتسملا يف كلذ ةيدات امأو 3 لدبلا يف كلذو
 نمؤم وأ رجاف وأ راب نم ، هملع ام ثيح نم كلذ ملع نع عجري نأ هل سيلو

 هل رقأو ، نادباألاب المع هيلع نأ هقلاخ نيد يف هلقع يف نسحي مل نإو . رفاك وأ

 رقأو ، ديحوتلا حيحص نم هلابب رطخ ام حيحصب هللا دحوو نادو { ةيبوبرلاب
 هيلعف © ةيصعملاو ةعاطلا لهأل { ديعولاو دعولا ماكحأ نم هلابب رطخ امب

 نيد يف هيلع بجي امو ، هقلاخ نيد يف همزلي ام عيمج سامتلاب ، ةنونيدلا داقتعا

 دج ملو { داقتعالا اذه دقتعاو {} نيدلا اذهب ناد اذإف ، هيد ؤيل دعولا هقلاخ

 هلل كرتي ملو ، ةضيرف هلل د ؤي مل ولو ملاس وهف ، ةجحلا هب هيلع موقت ائيش هل اربعم
 روجع هنأ } هلقع يف نسح ام ءايشألا نم كرتي نأ هيلع كلذكو ، طق امرحم

 هللا ىلإ عجار هنأ هداقتعا يف هيلعو { هقلاخ هب هدبعت يذلا { هقلاخ نيد يف هيلع

 هكرتب هدبعت ام عيمج وأ 5 هب لمعلاب هدبعت يذلا 3 هنيد نم كرت ام عيمج نم

 عم ندي ملو ٥ لاؤسلاب هلثمو اذه يف لهاجلا ناد اذإف { اذه هلهجب هبكتراف

 ولو هللا ةيصعم ىلع هداقتعا يف رصي ملو ، لالض نيدب هرومأ نم ءيش يف كلذ

 نادبالاب لامعألا نم 0 هلهج هعسي ال يذلا بابلا اذه يف ملاس وهف . اهلهج

 ولو ، امرحم هلل كرت وأ ، ةضيرف هلل يدؤي نأ ريغ نم كلذ ىلع تام ولو . ادبا
 ضئارفلا عيمجل عماج & حيحص نسلا غلاب ، ةنس فلأ ةئام كلذ ىلع شاع

 يناعمو اهيناعم يف فلتخت دقو { نادبالاب هدابع اهب دبعتملا ، هللا نم ةبجاولا
 بجو نإو اهضرف بوجوو . اهتقو بجو نإو 3 اهملع بوجوو اهيوجو
 نم هضرفب هب لمعلا همزل لاح لك نأ ريغ ، لوطي كلذ ريسفتو 3 اهملع

 كلذ يف هل لمعلا عم ،. هملع لهج هعسي ال الاح قأو ث نادبألا ضئارف

 كلذل ايدؤم هب نوكي ال يذلا ، لهجلا هوجو نم هجوب كلذ لهجف 0 تقولا

 مدعو ، ملعلا كلذ لهجف ، ضرفلا كلذل اعيضم هلهجب نوكيو ، ضرفلا

 ىضم دقو .3 هليبسو هلاح اذهف { نادبألا لامعأ نم ملعلا كلذ هل نيربعملا

 ماكحاب ءارصبلا { نيملسملا ءايلع نم افالتخا كلذ ين ملعن الو & كلذ ريسفت

 . نيدلا نم هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام

۔ ٧٥



 اهباكتراو مراحملا نع كرتلاب كاهتنالا نم هلهج عسي امم : لصف

 نم نادباألاب ةمزاللا ضئارفلا ادع ام 0 نيربعملا نم كلذ يف ةجحلا مايق ةفصو

 لهج هل عساوف { نادبألاب اه باكترالا نم مراحملا نع ءاهتنالا ىلإ لامعألا

 لاح يف هداقتعا يف ارصم نكي وأ { هميرحتب ملعلا دعب هبكري مل ام كلذ ملع
 ملو ، مراحملا نم قأ ام ىلع رصي مل اذإف ، بكترا ام ىلع 0 مارحلاب هلهج
 هيف هللا ىلع عذي ملو © ناك ام انئاك ، سانلا نم دحأ نم كلذ ملع ىلإ مدقتي

 هل نيربعملا مدع اذإ { مارحلا بكر نإو ملاس وهف & لطابب هيف ندي ملو 3 ابذك

 كلذب هتربخاف ةجحلا هتيقل اذإف { مارحلاو لالحلا نم هيف قرفي امو ، كلذ
 يف ناكو ، لمع وأ لوقب لهجلا ىلع مارحلا نم ائيش قأ دقو { ناك نم انئاك

 & هل ربعملا قلي مل ام ملاس وهف . هل ةرابعلا مدع قيرط نم الإ روذعم ريغ كلذ

 هيف نوكت ال امم ، هل نيربعملا دجو اذإ }۔ لصالا يف هعسي ال امل ابكترم ناك ولو

 نم ناك نم انئاك كلذ هل ربعف { ةجحلا هتيقل اذإف ، عامسلاب الإ ةجحلا

 اذإف © موسرم رثأ يف كلذ دجو وأ 3 هوتعم وأ كرشم وأ يبص نم ؛ نيربعملا

 هيلعو & كلذ نيح يف كلذ ملع هيلعف { هوجولا هذه دحأ نم كلذ ملع دجو

 نأ مراحملا نم هلل بكر اييف ةجحلا هيلع تماق دقو } ىضم اميف هنيعب هنم ةبوتلا

 نم مدقت دق امم ، هنم ةبوتلا يف هيف هيلع عضوملا اذه ناكو { اهنيعب اهنع عجري

 ضئارفلا ةيدأت يف ةجحلاب اقح ال ، مئاملاو مراحملا نم بكر ام باكترا

 ملع هيلع نوكي الف لبقتسي اميف امأو . ناكملا ىلعو تقولا يف نادباألاب ةبجاولا

 دقو ، لبقتسي اميف هنع ءاهتنالا هيلعو . داقتعالا يف هميرحت ملع يف ةجح كلذ

 ايبف ملعلا ةجح هيلع موقت ال تناك نإو 3 كرتلا يف ةرابعلاب ةجحلا هيلع تماق
 ميرحت هل نيربعملا مدعو هل لهجلا يف هبكر نأ ايلف 0 هبكري مل ام ، هلهج هعسي
 ةنونيدلا عم 3 هل ةيزجم ةيصعملا عيمج نم ةلمجلا يف ةبوتلا تناك 90 كلذ

 نم هنيعب هبكر دق يذلا كلذ نع هئزج 7 همزلي ايع ةلمجلا يف لاؤسلاب

 نم انئاك ربعم كلذ هل ربع اذإف ث هنيعب ةبوتلاب هنم جرخي مل ولو ىتح . مارحلا
 مل نإو 3 هبكر دق يذلا بوكرلا كلذ نم همزل دق اييف كلذب ةجحلا هتمزل & ناك

۔ ٧٦ ۔



 مقت مل ام ، هلهج هل اعساو لصألا يف ناك يذلا & كلذ ملعب ةجحلا هيلع مقت

 داقتعاو ملعلا ةجح ريغ ءاهتنالاو راكنالا ةجح نأل { نيملسملا نم ةجحلا هيلع

 هيلع ناك هنيعب هبكر نإف 0 هنيعب كلذ بكتري الأ لبقتسي اميف هيلعو © ملعلا
 يف هل اعساو ناك دق ايك ، ةلمجلا يف هنم ةبوتلا هئزبحت الو { هنيعب هنم ةبوتلا

 يف ةكله هيلع سيلو . هل هريغ نمم كلذ ملع مدع دنع . ةلمجلا يف ةبوتلا

 ملع هعم حصي وأ ، كلذ دعب هبكري مل ام ، لبقتسي اميف كلذ ملع ين كشلا

 هعسي اميف هيلع ةجح وه نمم { نيملسملا لوق نم ةجحلا هيلع موقت وأ ، كلذ

 ءايلع نم دحاولاب موقي ، نيدلا نم هلهج هعسي ام ملعو { نيدلا نم هلهج
 نم هيف مه اميف ث ةنامألاو قدصلاو ةرهشلاب ملعلا مهل رهاظلا ©} نيملسملا

 سيلو 3 نيملسملا نم لوقلا رثكأ اذه ىلع . هللا ةجحب مايقلاو ، ملعلا

 نم ناك نمم 7 ةرابعلا ةجح هب هيلع مقت مل امو ، نيدلا يف هيلع عمجملاب
 هرارقإ يف هميرحتب ناد امم هملع لهج هعسي امم ائيش بكتري ملو ، نيربعملا

 © ةكلهلا نم اهب ملسو اهب رقأو اهب ناد يتلا هتلمج يف لخدي امم 3 هتلمجب
 هنع لاؤسب ةنونيد همزلي الو } كلذ نم ءيش لهجب قيض هيلع عقي الف

 كلذف { هملع همزلي ام عيمج نع ، لاؤسلاب ةنونيدلا يف همزل ام الإ 0 هنيعب

 ناد اذإ 0 ادبأ دارفنالا ىلع هملع همزلي ال امم } هلهج يذلا اذه هنم جراخ

 ملع هعم حصي وأ ، نيملسملا نم ملعلا لهأ ةجح هيلع مقت مل ام 3 ةلمجلاب

 تماقوأ 3 هجو ياب كلذ ملع ىلإ غلب اذإف ، ملعلا ةحص هوجو نم هجوب كلذ
 { ملعلا دعب كشلا ىلإع وجرلا هعسي ملو ،} كلذ ملع همزل نيملسملا ةجح هيلع

 . نيملسملا ءايلع نم ةجح يه يتلا ةجحلا مايق دعب وأ

 ءيش نع الو . هلك هجولا اذه نع لاؤس ةنونيد همزلي الو : لصف

 هنم نيدلا داقتعاب اذه نع لاؤسلاب ةنونيدلا هسفن مزلأ نإف 7 هنيعب هنم

 مزلأ نإ كلذكو . ةنونيدلا هل زوجت ام ريغب ناد اذإ اكلاه كلذب ناك . كلذب

 كلذب ناك ؛ هنم عيش نع وأ ؛ هلك هجولا اذه نع لاؤسلاب ةنونيدلا ادحأ

 لأسي نأ الإ هل عسوي ملو ، كلذ نع لاؤسلا دحأ همزلأ نإ كلذكو 0 اكلاه

۔ ٧٧ ۔



 رمآ هرمأ نإو 3 اكلاه كلذب ناكو 3 همزلي نأ هعسي ال ام همزلأ دقف ، كلذ نع
 ىلوتي وأ هبكري ام ، هلهج هعسي يذلا هجولا اذه نم ءىش نع لاؤسلاب

 ىلع ال { ةليسولاو ةليضفلا هجو ىلع كلذ نع لاؤسلاب رمآ هرمأ نإف © هبكار
 نإ كلذكو . هل ازئاج كلذ ناكو {} كلذ هعسو . ةضيرفلاو بجاولا هجو

 نم هلهج هعسي ايع لاؤسلا يف دهتجاو 5 هنع لاؤسلا بلطو كلذ نعوه لأس
 روجأم وهو { هل زئاج كلذف ، كلذب ةنونيدلا هسفن مزلي نأ ريغ نم 0 نيدلا

 ءيش لك يف ةجحلا هيلع موقت الو ، رجألاو كلذ يف لضفلا هلو ، كلذ يف

 هيلع موقت امنإو { اورثك وأ اولق { نيملسملا ءافعض نم دحأب ، هلهج هعسي

 © نيدلا عيمج نم هلهج هعسي اميف ، نيملسملا نم نيدلا يف ءاملعلاب ةجحلا

 ءاهقفلا نع نيملسملا نم فيعضلا ربعي نأالإ . نيملسملا ءافعضب ال

 ربع اذإف ، هلهج عسي اييف ةجحلا مهب موقت نيذلا { نيدلا يف نيروهشملا

 ءاهقفلا نم دحأ نع 0 نيدلا يئ هلهج عسي امم ائيش ؛ نيملسملا نم فيعضلا

 ءيش كلذ رسفي ال { ريسفتلا نع ةيفاك ةرابعب ؛ نيدلا نم اثيش . نيملسملا

 يذلا كلذ ىلع نومام ةقثوهو . ملاعلا نع اصصق كلذ صقي امنإو { هدنع نم

 . هعفر

 كلذب موقتو .0 هل هربع نم ىلع كلذ يف ةجح هنإ : لاق نم لاقف

 . ةجحلا

 كلذ ي هلوقب ذخالا مزلي الو ، ةجح كلذب نوكي ال هنإ : لاق نم لاقو

 همزل ، لاق ام لدع رصبأ اذإف { لاق ام لدع { كلذ هيلإ عوفرملا رصبي نأ الإ

 . هنم كلذ لوبق هل زاجو كلذ

 نم ةقث ناك ولو هلوق لوبق مزلي الو ةجح نوكي ال هنإ : لاق نم لاقو

 نم لك سيل هنأل . نيدلاو ملعلا لقن ىلع انومأم نوكي ىتح { انومام نيملسملا

 ءايلع نع هل ظفحلاو ، نيدلا لقن يف رصب هل ناك ، نيملسملا نم ةقث ناك

 يف مهتي ال هنأ لمح ام ىلع انومأم نيملسملا نم ةقث ناك اذإ نكلو { نيملسملا

۔ ٧٨



 امل فيرحتب مهتي الو ظفح نم هنوري ام حالصال الإ } هدنع نم فيلكتب كلذ

 ةجح كلذ يف ناك فيلكت الو كلذ يف فيرحتب مهتي مل نإف ؤ هظفحيو هيوري

 . ةجح وه يذلا فورعملا هيقفلا نع كلذ ىور اذإ ث هيقفلا ملاعلا ةلزنمب

 نم الإ هلوق لوبق مزلي الو . ةجح نوكي ال : لاق نم لاقو : لصف

 نم ةجح هل نوكيو ، نيملسملا نم ةقث انومأم نوكي ىتح . هلوق لدع رصبأ
 ناصقن نع للزلا نم ، هسفن تاذ نم رظنلا كلذب قرفي ، هسفن تاذ

 ةدايزلا نع هزجحي هسفن نم يأر هل نوكيو . اهيف ةدايزلاو اهعفدي يتلا فورحلا

 ، ملاعلا ةلزنمب وه اذهو ، لطابلاو قحلا نيب هب قرفيو © كلذ يف ناصقنلاو

 هذه ين ايتفلا ين هلهج عسي ال اييفو هلهج عسي ايف ةجحلا نم انفرع يذلا اذهف

 وأ نادبألاب ءاهتنالاو لمعلاب هيف ضرفلا نوكي اميف امأو } نيربعملا نم هوجولا
 عبضي مل ام . هلهج هعسي اميف ، ناسللاب لطابلاو بذكلاب هيف هللا ىلع لوقنلا
 وأ كلذ بكار لوتي وأ & كلذ ملعب ةجحلا هيلع مقت وأ امرحم بكري وأ امزال

 وأ كلذ نم هبكار نم اوئرب اذإ { نيملسملا نم ملعلا لهأ نع فقي وأ هعيضم

 جورخ مزلي الو ، مزاللاب الو ةنونيدلاب لاؤس هجولا اذه يف مزلي الف © هعيضم
 ٨ ةنونيد ريغب الو ةنونيدلاب هملع سامتلا يف & لاح لك ىلع هجولا اذه يف

 { ةليسولاو ةليضفلا هجوب كلذب هرمأي نأ الإ ، كلذ همزلي نأ ادحأ عسي الو

 اهب رمآلا ةكله نم ، قحلا جراخم نم اجرح ةنتفلا هذه الو ةعدبلا هذه دجي ملف

 جراخلا عسي ال اييف جورخلاب كلذ يف هرمأي ناك نإ هنأل اهب رمألا لالضو

 ةجحلا ماقأ دق هيلع ةجح وهو { هيلع ةجحب سيل هنأ هلوقب بذاك وهف {، هلهج

 كلذ يف هيلع نوكي الف . هلهج هعسي اميف جورخلاب هرمأي ناك نإو . هيلع

 كلاه وهو . همزلي ال ام مزلي نأ زوبي الو ، مزال جورخ الو مزال لاؤس
 ملع همتكو .3 هلهج هعسي ال امع ناك نإو . همزلي ال ام همزلأ اذإ كلذب

 كلاه وهف { ةجحلا هيلع ميقي نم ىلإ جورخلاب هرمأو { هلهج هعسي ال ام
 هلل ةجح هنأل { هلوق نم ةجحلا هيلع موقت امو } هلهج هعسي ال ام ملعل هنامتكب

 نإو } هيلع هلل ةجحلا ةماقإو هلهج نم هترابع نم كلذ كرتب كلاه وهف 3 هيلع

۔ ٧٩ ۔



 هعسي ال ميف هيلع ةجح وهف { هلهج هعسي ال اميف جورخلاب هرمأي يذلا اذه ناك
 هيلع سيل هنإ لاق ذإ & بذك دقف ةجح هيلع سيل هنأ هل لاق اذإو ، هلهج

 ةنتفلا هذه بحاصو . ةعدبلا هذه بحاصل جرحم الف { ةجح وهو ةجحب

 انسفنأ انمزلاو 0 اتوكس اهيلع انسفنأل زجن مل كلذلف 3 ةكلملا نم اندنع

 5 هيلع هلل ةجحلا ةماقإو كلذ همزلأ نميف هللا هجول ءاغتبا اهبحاص ىلع اهراكنإ

 لهأ نم اهيلعو { نامزلا لهأ نم بلغألا راص اميف انعم ةعدبلا هذه تراصو

 نم جراوخلا نم ةرجهلا لحتنا نم عيمجو { قرزألا نب عفان ةنتف يهاضت ةنتفلا

 تناك نإو ، هعضوم ىلإ هيلإ ةرجملا نود مهرذعي ملو { هتلحنو هنيد لهأ

 اهنأ ريغ . يتي يبنلا مايأ يف ةمزال تناك اهنأل 3 ةلغ حضوأ اهلعل ةرجملا

 هملع ىلع اهلاحتنا ىلع دمعت نمل الو { اهخسن لهج نمل رذع الو ةخوسنم
 نم نيملسملا ىلع ةيزر دشأو اررض دشأ ةنتفلا هذهو ةعدبلا هذهف { اهخسنب
 نيملسملا راثال ،} لالضلا ليوأت باب نم قؤي اذه نأل . ةرجهلا لاحتنا

 ةفرعم بلط يف جورخلا هيلع نأو . هنيد ةفرعم بلطب جرخي نأ هيلع لواتيو

 ز هتفرعم هتمزل دق امم ، هنيد بلط يف جورخلا هيلع نأ حيحصلا رثألاو ٩3 هنيد

 مدع اذإف ، كلذ هل نوربعي نيذلا نيربعملا مدعو { هملع نود هعسي ال ام

 هجو يف انفصو ام دح ىلع . ةردقلا ىلع جورخلا همزل كلذ هل نيربعملا

 ىلع هل نيربعملا مدع دنع لاؤسلاب ةنونيدلاب الإ ، هلهج هعسي ال امم 0 انركذ ام

 هنم لهجلا ىلع { ةريبكل ابكترم وأ ، ةضيرفل اعيضم هيف نوكي امم 0 لاح لك
 . افالتخا هيف ملعن الو & كلذ ريسفت ىضم دقو 4 اهميرحتو اهموزلب

 هنأ ، هنع هللا يضر ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نع حيحصلا رثألاو

 وأ ث هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام ، هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي : لاق

 . هبكار نم اوئرب اذإ ءايلعلا نع اوفقيو 0 هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي
 دعولاو ديحوتلا ادع ام لك نأ . ملعلا لهأ لوق نم هيلع عمجملا رثألاو

 ةجحلا نإف 3 هب قحال وه امو ، هريسفت نم كلذ يف دلوتي امو ، ديعولاو

 هللا عطقي الو ، عامسلاب الإ هيف ملعلا كردي الو ، عامسلاب الإ هيف موقت ال

۔ ٨٠ ۔



 . لوطي ريسفت اذهلو عامسلاب هيلع ةجحلا مايق دعب الإ هلو هيف لهاجلا رذع

 هلهج عسي ال ام مكحب لالحتسالا مكح قحل دقف : لئاق لاق نإو

 . ريبعتلاو لا ؤسلا نود . لقعلا نم ةجحلا هب موقتو

 ملاعلا نم عامسلا دعب { هلهج عسي ال ام مكحب كلذ قحل امنإ : هل انلق

 مرح يذلا لالحلا نأو ٠ مارح ةنونيدلاب لحتسا يذلا مارحلا نأ ٠ كلذب

 عامسلاب الإ هيف ةجحلا هيلع مقت ملف ، نيدلا قيرط نم لالح ةنونيدلاب

 كلذ نأ عم { نيدلا يف الالح مرحملاو نيدلا يف امارح لحتسملا نأ & ملعلاو

 ملع هيلإ غلبي مل ام } كلاه هل لهاجلا نأ ، نيدلا يف هيلع عمجي امم سيل

 اضيأ كلذ قحلي ملو ٠ ملعلا دعبو عامسلاب الإ كلذ قحلي ملف © كلذ

 كرابت هللا ةفصب قحالف ديعولاو دعولاو ديحوتلا امأو ، نيدلا يف عامجالاب

 عمس وأ 0 لابلاب كلذ رطخ اذإ هتفص الو هللا ديحوت لهج زوجي الو . ۔ ىلاعتو
 . هركذب عماسلا وأ هلابب رطاخلا كلذ يناعم فرعو كلذ ركذب

 هيلع تماق دق ايف جورخلا نم هب هنورماي يذلا ناك نإف : هل لاقيو

 دق ناك نإف . ةنونيدلاب نيثدحملا نم لالحتسالا مكح قيرط نم هب ةجحلا

 نأ نومعزي مهو { ةجحب هيلع اوسيل مهنأ نوبذاك مهف © ةجحلا هيلع تماق

 قيرط نم كلذ يف ةجحلا هيلع تماق اذإف ، لقعلا قيرط نم هيلع موقت ةجحلا

 مهو . ةجحلا هيلع اه موقي نأ ردجأو ىلوأ نيربعملا نم ةرابعلاف . لقعلا

 ضقني امم اذهف ، ةجحلا بلطي جرخي نأو 3 ةجحب اوسيل مهنأ نوبذاك كلذب

 ةجحلاو {. ةجحلاب كلاه وهو { ةجحلا بلطي اجوجحم نوكي نأ ؛ اضعب هضعب

 . هيلع تماق دق

 ىلع بلطي نأ { هللا نيد يف ادحأ مزلي نأ لوقعلا يف زوجي ال كلذ عمو

 ملع بلطي نأ هيلع امنإو ، لاح لك ىلع اجوجحم نوكي ىتح ةجحلا مايق هسفن

 نم ةمالسلا ىلإ ةجحلا نم جرخيو ، هلل هتمزل دق يتلا ةجحلا نم هب ملسي ام

 اذه 0 ةجحلا هب هيلع موقت ام ىلإ ، ةجحلا نم ةمالسلا نم جرخي ال ةجحلا

۔ ٨١ ۔



 نم اضيأ اذهو ، لوقعلا ججح ماكحأ يف الو قحلا مكح يف زومي ال لطاب
 نمو ةنتفلا نم هللاب ذوعن ، نيملسملا ءافعض ىلع هنولواتي يذلا لالضلا ليوات

 نوكي اميف ، نيملسملا نم ملاعلا هيقفلا لوق هيلع ةجح نوكي امنإو ، لالضلا

 هيلع موقت ىتح 7 هللا نيد نم هلهج هعسي ام لهجب ٠0 هللا دنع املاس هيف

 باب نم جرخو { ةجحلا قدصي نأ هيلع ناك ةجحلا هيلع تماق اذإف { ةجحلا

 ىلإ قيضلا نم جرخ دقف قحلا لبقو ةجحلا قدص نإف ، قيضلا ىلإ ةعسلا
 يف لخدو كله ؛ هيلع موقت نأ دعب ةجحلا يف كش نإو {، ةجحلا لوبقب ةعسلا

 نأ { همزلي نأ _ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف وأ لوقعلا يف موقي فيكف { قيضلا

 & هب مقي مل اذإ هيلإ لوصولا عم 0 ةكلهلا هب هسفن ىلع فاخي امم هسفنل بلطي

 : لاق ۔ ىلاعتو كرابت هللاو © هيلإ لصي مل ام هللا نيد يف ةعسلا هل ناك دقو

 هللا فلكي ال» : ىلاعت ۔ لاقو . جرح ن نيدأ يف مكيل لعج امو

 َ . اهمسو الإ لفن
 3 هلهج مهعسي ام بلط يف جورخلا سانلا مزلي نم لثمو : لصف

 فلك نم ةلزنمب ، لوقعلا ءاحصألا نيغلابلا نيدبعتملا نم ، كلذ مهفلكيو

 نإ : مه لاقو ، ةعاطتسا ريغ نم مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا ىلإ جورخلا سانلا

 ىلإ اوجرخت نأ مكيلعو { مارحلا هللا تيب جح سانلا ىلع بجوأ ىلاعت ۔ هللا

 تيبلا جح هللا ضرف امنإو ، ةعاطتسالا مهل ركذي ملو { مارحلا هللا تيب جح

 مهمزل ام ملع دابعلا ىلاعتو كرابت هللا مزلأ كلذك 5 اليبس هيلإ عاطتسا نم

 3 اذه ريغ لوقعلا يف زوجي الو .{ هيلإ هتيدات مهمزلا دق يذلا ، هنيد نم هملع

 ملعي ىتح ناميالا مسا هل بجو الو لاحب دحأ ةيالو زجت مل كلذك كلذ الولو
 وه اذهو { عامجالاو ةنسلاو باتكلا ماكحأ نم { هللا نيد عيمج ملع دق هنأ

 عامجالا لب ؛ لالضلاو روزلاب لاق دقف اذه لاق نمو ، لاحملا نم حيحصلا

 نمؤم ملسم ديحوتلا نم ةلمجلاب رارقالا سفني هنأ نيملسملا نم ملعلا لهأ نم

 كشلا هعسي ال اييف ، كشب كلذ ضقني ام هنم تاي مل ام { هللا ةيالول قحتسم

 عييضتب وأ ز ةين وأ لمع وأ لوق نم هباكترا هعسي ال ام باكتراب وأ 3 هيف

۔ ٨٢ ۔



 هتمالس ىلع عامجالإ عقو اذإف { ةين وأ لمع وأ لوق نم هعييضت هل زوجي ال ام

 نم لوقلا اذه هللا دمحب ضقتنا ث ةلمجلاب رارقالا سفنب . هتيالوو هناميإو
 انركذ دق ام ىلع هيف ةقايسلا هذه تناكو 3 ةعدبلا هذهو ةلالضلا هذه لهأ

 3 هلهج عسي ال امم هلهج عسي اييف © ملعلا لهأ راثآ هب تءاجو { انفصوو

 . نيملسملا نم ملعلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا هيف ملعن ال انركذ يذلا اذهو

 يفو . ةضيرف ملعلا ميلعت نأ ةلي يبنلا نع حيحصلا رثألا ءاج دقو

 كش ال حيحص كلذو { ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا بلط نأ رخآ عضوم

 عضوم يف الإ هل ملعلا مزلي الو . هل ملعلا مزلي ام عضوم يف كلذ نأ ريغ { هيف

 ليواتلا يف اذه لثمو . داقتعا وأ ةين وأ لمع وأ لوق نم ؛ هب دبعتلا مزلي ام

 ، ةضيرف ةالصلاو ، ةضيرف جحلا نا : رصبلا لهأ لوق نم رثألا هب ءاج ام

 در كلذ در نم نأو } احيحص كلذ ناكو ، ةضيرف مايصلاو ، ةضيرف ةاكزلاو

 نم صخي جحلا ضرفف ؛ ماعو صاخ كلذ نكلو 9 لطابلا لاقو قحلا

 ةضيرف ةالصلاو & كلذ عطتسي مل نم ىلع ةضيرف سيلو ث اليبس هيلإ عاطتسا

 . الي هللا لوسر ةنس يف ضئاوحلا ىلع مارح ، رهاوطلا ءاسنلاو لاجرلا ىلع
 نيملسملا ىلع ةضيرف مايصلا كلذكو . ءاسنلا نم ءاسفنلا ىلع مارحو

 ضيرملا كلذكو . نادبألا ءاحصأ نم نورفاسملا هيف ربخمو } نيرضاحلا

 . ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع مارحو { مايصلاو راطفالا يف ريغ رفاسملاو رضاحلا

 نم قالطال يف ءاج دقو . هلام يف هيلع تبجو نم ىلع ةضيرف ةاكزلاو

 هصخ نم ىلع ةضيرف وه امنإو . ةضيرف هلك كلذ نإ : لاقي نأ عامجإلاو رثألا

 . هصخي ام نيح يف كلذ

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو

 اهيف يرب دقف & ضئارفلا عيمج نم مالسالا يف ةضيرف لكو : لصف
 { نيرخآلاو نيلوألا نم نايدألا لهأ عيمج كله امنإو { ماعلاو صاخلا مكح

۔ ٨٢٣ ۔



 مكح قيرط نم { تالالضلا ليواتب نيدلا موي ىلإ مهنم كلهي نم كلذكو
 وهو الإ ؛ نينيدتملا نم ادحأ نأ ملعن ال انأل . كلذ ريغ ال { ماعلا نم صاخلا

 هلمحي مث { هل ةصاخلا هوجولا نم هجوب 5 لدعلا هيلع هقفاوي لصأب قلعتي

 ماكحأ لمحت نأ زوجي الو 3 مومعلا ماكحأ ىلع لالضلا ليوات لواتملا
 ىلع مومعلا ماكحأ لمحت نأ زوجي الو { مومعلا ماكحأ ىلع تاصوصخللا

 نم افالتخا اذه يف ملعن الو { قفاوي ام عضوم يف الإ تاصوصخللا ماكحأ

 . قحلاو نيدلاب ملعلا لهأ نم دحأ لوق

 حيحصلا رثألا اذه يف نيفلكتملا ءالؤه نم سيبلتلا لهأ لوات كلذكو

 3 المج اصاخ هنيد ميلعت بلط يف جرخي نأ ناسنالا ىلع نأ 0 هيلع عمجلل

 & ةمزال ةضيرف هيلع كلذو { هنيعب ملعلا كلذ همزل نم قحلا يف كلذ ليواتو

 نأ همزلي الو . هنيد نم هملع همزل ام ملع ملعتي نأ ةمزال ةضيرف هيلع كلذكو

 مسا عامجالا يف هل لصح دقو . هلك نيدلا نع لأسي الو . هلك ملعلا ملعتي

 عضوم يف كلذف { ديحوتلاب رارقالا يف ، المج هنيد مسا هب هل تبث يذلا هنيد
 © هيلع ةردقلا دنع هبلط يف جورخلاو ، عامجالا يف هملع بلطو هملع همزلي ام

 نم مارحلا هللا تيب ىلإ جحلا همزليو 5 مارحلا هللا تيب ىلإ جراخلا ردقي ايك
 هللا نيد نم عيش يف ةعسلا نم هل زوجي امو 3 ةلحارلاو دازلاو نامألاو ةحصلا

 املف { افلتخم ضرفلا نوكي نأ هللا نيد يف اذه ريغ زوجي الو . هريغ يف هل زاج

 . هنيد ملعتي نأ هيلع تبثو 3 هنيد نع لأسي نأ هيلع تبث نأ

 هنيد ملع مسا هل تبثو { ديحوتلا ةلمج ين هنيد مسا هل تبث دق كلذكو

 نم هملع هيلع هللا بجوأ يذلا ملعلاب املاع كلذب ناكو { ديحوتلاب هملع يف

 نأل { افالتخا كلذ يف ملعن ال . ةغللا زاجم يف املاع كلذب ناك كلذكو . هنيد

 سفنب انعم حص دقف . «ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا» : لاق دق ةي يبلا

 عيضم وهو . املسم ناك ام املاع نكي مل ولو ، املاع راص دق هنأ 3 ةياورلا
 هملعل هنكلو . هيلع ةضيرف هنإ ةلي هللا لوسر هلاق دق يذلا ملعلا ضرفل

۔ ٨٤



 هيلع ضرف ام ملعل ايدؤم ناكو .© ايلسمو املاع ناك . هب هرارقإو © ديحوتلل

 ملاع ريغ ناسللاب دحوملا ناك ولو 3 ديحوتلاب هملع سفنب 9 ملعلا عيمج نم
 ناكو . ايلسم الو املاع كلذب ناك ام & ديحوتلا نم هملع همزلي ام يناعمب

 { ادبأ يلسم نوكي ال ضرفلل عيضملاو 8 ملعلا نم هيلع هللا ضرف امل الطعم

 حصف . هنيد يف هملع هيلع هللا بجوأ يذلا ملعلل الهاج نوكي ال ملسملاو

 رارقالا سفنب هنأ 5 ةلبقلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا هيف ملعن ال يذلا عامجإلاب

 وأ لمع وأ ملع نم . هنيد يف هيلع هللا بجوأ ام عيمجل ايدؤم ناك . ةلمجلاب

 ىلع تام ولو { رارقالا كلذب نيحلا كلذ يف هللا يلو كلذب هنأو ، لوق وأ ةين

 يف هللا دنع ناك كلذ ىلع تام ولو ، نيدلا ماكحأ يف نيملسملل ايلو ناك كلذ

 ةيالولا لهأ نم نوكي نأ زوجي فيكو . ةنجلا لهأ نم نيملسملا نيد مكح

 هبجوأ لمعل وأ { هيلع هللا هبجوأ ملعل اعيضم نوكي نأ زوجي نم ؛ ةنجلا لهأو
 رارقالا سفنبف © هيلع هللا هبجوأ لوق وأ ، هيلع هللا اهبجوأ ةين وأ 5 هيلع هللا
 عيمجل ايدؤم ناك { ديحوتلا ملع نم كلذ نيح يف همزلي ام ىنعمب هنم ملعلا عم

 باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ ناك ايك 0 ملعلا نم هب هللا هدبعت ام
 هب هللا مهدبعت امل نيد ؤم 0 هلللا ةعاط لهأ عيمجو ءاملعلا عيمجو { ۔ هللا ايهمحر

 هنأل © تاعاطلا عيمجو تاقدصلاو جحلاو داهجلا نم { لمعلاو ملعلا نم

 اولمع امع تاجرد لكلو . هوقحتسا ام مسالا نم قحتسم ملسم عيطم

 قداص ملاع يقت ملسم نمؤم رارقالإب وهف ، نوملظي ال مهو مهلامعأ مهيفويلو

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع هللا معنأ نيذلا عم ، ديعس قيدص

 كلذ هنع لوزي الو . اقيفر كئلوأ نسحو . ةنجلا باوث يف { نيحلاصلاو
 هعسي ال ايف ،۔ كشب كلذ صقني نأ الإ مكحلا كلذ هنع صقني الو } مسالا

 وأ 5، هعييضت هل زوجي ال ام عييضتب وأ هملع لهج هعسي الو 0 هيف كشلا

 هنع لاز ، كلذ هنم ناك اذإف 3 ةين وأ لمع وأ لوقب هبوكر هل زوجي ال ام بوكرب

 . ةلمجلاب هل تبث دق ناك ام عيمجو { ملعلاو ربلاو ىوقتلاو ناميالا مسا

 ناك { املاس هنيد يف اهيف ناك ةلزنم لك هنأ لوقلا نم عامجالإ كلذكف

۔ ٨٥ ۔



 هقحلي الو { املاع نيحلا كلذ يف هنيد يف ملعلا نم هيلع هللا بجوأ ام عيمجل

 3 املاع نيحلا كلذ يف { هنيد يف ملعلا نم هيلع هللا بجوأ امل لهج مسا

 هب نوكي ام لاح يف { هنيد ملع نم هيلع هللا بجوأ امل لهج مسا هقحلي الو
 هب ملاع هنأ { هل هللا بجوأ دق ام ملع همزلي نأ زوجي الو { هنيد يف انمؤم املاس

 نم ناك امل هللا نيد يف كلذ ملع همزلي ناك ولو 3 هيلعو هب ملسم هنأو 3 هنيد يف
 نيب افالتخا هيف ملعن ال ام اذهو { هملع همزلي ام ملعي ىتح . هللا نيد لهأ

 نم جرخي اذه ةفلاخمو ، نيملسملا نم نيدلاب ءايلعلا { ملعلا لهأ نم دحأ

 عسوأ ملعلا» : لاق هنأ ةاقَي يبنلا نع حص دق ناك نإو هنأل ، لوقعلا ةجح

 ؛ ةياورلا رهاظ ىلع ناك نإف { «هنسحأب لوق لك نم اوذخف © ىصحي نأ نم

 © هلك ملعلا ملعتي نأ هيلع نأ ىنعملاف ©} ملسم لك ىلع ةضيرف هلك ملعلا نأ

 كلذب طيحي الو } لقعلا يف زوجي ال ام اذهف . هيناعمو هنونفب 0 هلك نيدلاو

 نم مين نوطيحي الو : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق ايك © هللا قلخ نم دحأ
 كرابت هللا باتكل اداضم . لوقلا نم الطاب اذه ناكو . ياش اَ آلإ همل
 لطاب اذهو {} «ىصحي نأ نم عسوأ ملعلا» : قي يبنلا لوقو 3 ۔ ىلاعتو

 زاج ام . هيلع ةضيرف كلذ ناك ولو { انملع ييف ةمألا نم دحأ هيلإ بهذي ال
 ءاداب الإ يلسم نكي مل اذإو ث هيلع هللا ضرف ام ءادأب الإ ايلسم نوكي نأ

 هللا مكح يف ناك 3 هيلع هللا ضرف ام يدؤي نأ ردقي ملو 5 هيلع هللا ضرف ام

 ين زجي مل اذإو ، نوقيطي ال ام هدابع فلكي نأ زوجي نأ ؛ الطاب ىلاعتو كرابت

 هفلك ام قوف دحاو ىنعم يف زجي ل ٨ هللا نيد نم ملعلا نونف نم اهلك يناعملا

 هللا بجوأ اميف الإ زجي مل اذإو ، كلذ هنيح يف هب هللا هدبعت ام ملع نم 0 هللا

 عيمج نم { ةجحلا هب هيلع موقت هملع هيلع هللا بجوأ ام ناك . هملع هيلع

 كلذب ةجحلا هيلع موقتو ، نيملسملا ءايلع نم ةجح هل بلطت الو ، هل نيربعملا
 احورطم ناك ولو ، روطسملا نونكملا باتكلاو ، كرشملاو هوتعملاو يبصلا نم
 . نيملسملا نم نيدلاب ملعلا لهأ لوق نم افالتخا اذه يف ملعن الو { اروثدم

 ناكو . ةالصلا لهأ نم ناك . ةلمجلاب رقأ اذإ هنأ ىرت الأ : لصف

۔ ٨٦ ۔



 حئابذلاو ةداهشلاو ثيراوملا نم . ةالصلا لمهأ ماكحأ يف نيلصملا نم

 لهأ مسا رارقالاب قحتسي هنأ . افالتخا كلذ يف ملعن الو { ةحكانملاو

 تناك ولو . تام ىتح ةالص لصي مل ولو ،} نيلصملا نم هنأو 3 ةالصلا

 نم تناك . ةالص طق لصت مل اضئاح تتام مث ديحوتلاب ترقأ مث ؛ ةملسم

 . اهلهأ صخت يتلا ءايسألا كلذكو 3 نيلصملا نمو . ةالصلا لهأ

 3 كلذ ريغ ملعي نكي مل ولو { ملاع مالسالابو ديحوتلاب رقملا كلذكو

 ناك ىتح ايلسم نكي ملف { «ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلا» : ؤي يبنلا لوقل
 3 ملسم ريغ وهو املاع نوكي الو ، ايلسم ناك ىتح املاع نكي ملو ، املاع

 { رفكلا هدض مالسالا نال ، لاحملا نم اذه ث ملاع ريغ وهو ايلسم نوكي الو

 اذه { ارفاك ملاعلا نوكي الو ، الهاج ملسملا نوكي الو ، لهجلا هدض ملعلاو

 مكمحر اولمحت الف } لالضلا هيلع حص دقف ؛ لاحملا بلط نمو لاحملا نم

 . صوصخملا ىلع ةماعلا راثآلا اولمحت الو { مومعملا ىلع ةصاخلا راثآلا هللا

 رفكلا نيبو دبعلا نيب ام» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع رثألا ءاج كلذك

 مث ، نيملسملا ءايلع نم دحأ نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو 0 «ةالصلا كرت الإ

 ىجن هنأ { ةلبقلا لهأ عمو . نيملسملا عم هيلع عمجملا ةلي هنع رثألا ءاج

 عمجملاو 3 اترهط اذإ ايهتالص الدبي نأ امهاهنو ، ةالصلا نع ءاسفنلاو ضئاحلا

 { اهرمأ نم طايتحا ريغل اهضيح مايأ يف تلص اذإ 5 انعم ضئاحلا نأ هيلع

 ةالصلاب ةيصاع اهنأ ، رذع ريغب ضيحلا مايأ يف ةالصلا ىلإ اهنم ادصق
 رفكلا نيبو دبعلا نيب ام هنأ ، مومعلا ي ةي يبنلا لاق دق يتلا ، ضئارفلل

 كلذ ناكف 7 ءاسفنلاو ضئاحلا الإ كلذ عم ةلي لقي ملو ، ةالصلا كرت الإ

 ىلع ةالصلا دبعلا كرتي دقو ،} رذع ريغ نم دمعتلا ىلع كلذ نأ هنم الوقعم

 يبنلا لقي ملو 3 ارفاك كلذب نوكي الو ، لاجرلا نم لقعلا عايضو ث نايسنلا
 لاق امنإو ، دمعتلا ىلع ةالصلا كرت الإ رفكلا نيبو دبعلا نيب ام : هلوق عم ةي

 رفكلا نيبو دبعلا نيب ام : المجم لاق هنأ ةحيحصلا هنع ةياورلا تءاجو

۔ ٨٧ ۔



 . ةالصلا كرت الإ

 يف مومعملاو هعضوم يف صوصخلاب مكحي نكلو ، صوصخملا ين جرخي ال
 كرابت هللا لوق ىلإ نورت الأ ، لاهجلا نابو لالضلا عقو الإو © هعضوم

 نمو ءاشي مل كلذ نود ام رفيو هب كرم نأ رفغيال ةفا نإ : ۔ ىلاعتو
 . 0_)اًديب الال لص دقف هفاب ارشب

 هنم بات اذإ كرشلا رفغي ال هللا نإ ، هلهجب سانلا نم دحأ لاق لهف

 رفغي آل هلا نإ» : المج هللا لاق دقو © سانلا نم دحأ كلذ ىعداو ، كرشملا

 اذإ هنأ ةمألا تعمجأو { هب كرشلا رفغي ال هنأ ةيآلا رهاظ ىفف . هب كرش نأ

 ريغ يف عضوملا اذه ريغ يف ىلاعت لاق دقو . هيلع هللا بوتي هنأ هكرش نم بات

 . ةيآ

 رخآ امنإ هلا عم توُعذي ال نيزلاو : ۔ ىلاعت هلوق اضيأ كلذ نمو _ .
 اماثأ قلي كيذ لعفي نمَو َنَونرَي الو يحلاي آلرهفا مرح ينلا سفنلا تولتقيالو
 المحت لمو نمآ تات نمم آلإ اناهمكهيف ذَلْتَوةَماَنقلا موي باذملا هل فعاضي

 . '_)«اًكحم اروَممت هفا تاحتر تانسح مهتاتيت هنا لذيي“كيلواف احلاص

 هللا َنإ» : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف نثتسي ملو © اهريغ يفو ةيلا هذه يف ىنثتساف
 2 مه .٠۔<ح

 تعججاف { مهل رفغي مهنأ اصن نيكرشملل اهيف نثتسي مل هي كرتشي نأ رفغي ال
 . افالتخا مهنم كلذ يف ملعن ال ، هكرش نم بتي مل نل صاخ اذه نأ ةمألا

 ؛ ءاي نمل كلذ تُ ام رفغيو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف ةمألا تفلتخاو

 هتئيشم لهأو ث ءاشي نمل رفغي هنإ : نيملسملا لوق كلذ يف لوقلا حصأ ناكف

 . بات نم

 )١( ةيآلا )١١٦( ءاسنلا ةروس .

 )٢( تايآلا )٦٨ . ٦٩ . ٧٠( ناقرفلا ةروس .

۔ ٨٨ ۔



 ةث ياص لمعَو نمآو تات مل رطعل زإ َو» : ۔ ىلاعت هللا لاق كلذك

 . ( يىدتمما

 م مو٥ م 29٥ ,إ . ٠ م, ِ حو .
 نيكريثملار تاقيانملارت نيقفانملا هنا بذعيل : ۔ ىلاعت هللا لاق كلذكو

 . 0}) «امتحَرناروَمَع هنا ناكو تايؤملاو نينيؤملا ىلع هفلا بوتيو تاكرتلاو
 . يصاعملا نم كلذ ريغو هكرش نمو بنذلا نم بئاتلا نمؤملا : ليق

 . } «نوملاظلا مه يتوا جسَي٣ل نمو : -ىلاعت هللا لوقل (٣) ر د مه ۔ 7 ي 2 ِّ .. . " 7

 . «} هوللظلا مه تورفالاو» : - ىلاعت لاقو
 ح ٥, ك ٥ , ه إ ةبق

 تام نمل اصاخ «هب كرشت نأ رفغي ال هلا نإ» : ۔ ىلاعت ۔ هلوق ناكف
 ةمأ رايخأ نأ حص دق هنأل & كلذ يف فالتخا الو { هنم بتي ملو هكرش ىلع

 ، نيملسملا رايخ نم امهريغو رمعو ركب يبأ لثم } نيكرشم اوناك ةلي دمح

 . كلذ يف فلتخي الو . ةمألا نم دحأ كلذ ركني ال

 اصاخ ناك . ءاي ل كلد تود ام وفعيو : ۔ ىلاعت هلوق ناكو
 ارصم تام نم ىلع باذعلاو ٠ بات نمل اصاخ نارفغلا ناكو ‘ اضيأ بات نمل

 . كرشلا ىلع

 ةنحلا يلعفا عرت دق هفاب ريق نم هتإ» : - ىلاعت هلوق كلذك
 . ۔..,.ي.. ..و وح
 ملو 3 هكرش ىلع تام نمل كلذ امنإ . 6})« راصنأ نم يلظ امو رانلا هاوأمو
 نم ائيش هللا نيد ف ملعن الو {. هكرش ىلع تام نمل ةيآلا هذه ف هللا نثتسي

 يأر نم الو { رابخألا نم الو عامجالإ نم الو ننسلا نم الو باتكلا ماكحأ

 . هط ةروس )٨٦٢( ةيآلا )١(

 . بازحالا ةروس )٧٣( ةيآلا )٢(
 . تارجحلا ةروس )١١( ةيآلا )٣(

 . ةرقبلا ةروس )٢٥٤( ةيآلا ءزج )٤(

 . ةدئاملا ةروس )٧٢( ةيآلا )٥(

۔ ٨٩ ۔



 صاخلا مكح هيفو الإ ائيش ملعن الو { ماعلاو صاخلا هلخدي دقو الإ ءاهقفلا

 دمحي نوحتسي ةكئالملاو : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق ىلإ نورت الأ { ماعلاو

 . 0}١«يضزالآ ين ن توَرغتسيَو م
 يف نيرفاكلاو نيكرشملا عيمجو 9 نوراقو ناماهو نوعرف ناك دقف

 ةكئالملا رفغتسي نأ زوجيفأ ، ضرألا يف وهف سيلبإ كلذكو ، ضرألا
 : ۔ ىلاعت ۔ هللا لوقل .0 نيقفانملل اورفغتسي نأ زوجي ال كلذك . ءالؤهل

 هي نونمؤيو متر دمح دوحم هكوتح مو شرعلا نولم يذلاو
 اؤبامت يذل زفيئاف ينعو ةمحر ميك لك تمسو نبَراوتمآ نيذلل تورفس
 . () ميجلا باذع مهقو كليبس اوعبت

 َنوُمَمشيالَو ُههَقلحخ امو مهيديأ ن ام هنيو : ۔ ىلاعتو كرابت هلوقو {

 . () دوقفم هنيتتخح نم" مهو ىضترأ نإ
 ةكئالملا نأ { نينمؤملا نم ضرألا يف نم ةمارك ىلع لدي كلذ هلوق ناكف

 يفو ، لوطي اذه يف فصولاو . ماعلاو صاخلا عيمج كلذك . مهل نورفغتسي

 ىلع لدت دهاوش هذهو { ةيافك ةلأسملا سفن يف ةجحلا نم ىضم دق ام ضعب

 لأسي نأ ملسملا ىلع نأ ز رثألا سفن يفو ةلأسملا سفن يف ماعلاو صاخلا قيقحت

 كلذ لكو © ملسم لك ىلع ةضيرف ملعلاو 3 هنيد ملعتي نأ هيلعو { هنيد نع

 ةفلاخمو ، دهاوشلا هيلع اندهشتساو & ججحلا هيف انيبو انلق دق اميف ماعو صاخ

 . افالتخا كلذ يف ملعن ال ، ةعدبو ةلالض اذه

 نإف ©، ماعلاو صاخلا ماكحأ نم لالضلا نم نيملسملا رشاعم هللا اوقتاف

 انلكوت هيلع . هللاب الإ قيفوتلا امو ، ماوعلاو قئالخلا نم بلغألا كاله كلذب

 رشاعم ايو نيدلا لهأ رشاعم ايو نيملسملا رشاعم ايف { ريصملا هيلإو انبنأ هيلإو

 . رفاغ ةروس )٧( ةيآلا )٢(
 . ءايبنألا ةروس )٢٨( ةيآلا )٣(

۔ ٩٠



 ءالؤه ةلالضو . نيسللا ءالؤه ةعدب اورذحاو هللا اوقتا 5 نيكسمتملا

 { نيبتسم باتك نم ، نيبم ناهربب هذه مهتعدب ىلع اوتايلف الإو { نيفلكتملا

 نعوأ 5 نيدتهملا نم دحأ نع عامجإ نم وأ ، نيمألا لوسرلا ننس نم ةنس وأ
 هللا ءاش نإ كلذ ىلع اودجي نلو ، نيملسملا ءايلع نم دحأ نع حصي يأر

 . اليبس هيلإ اودبي نلو . اليلد

 اوناك مهنأ © فلسلا نم ىضم نميف نيملسملا رشاعم اي متعمس لهف

 ىلع اوناك نامع لهأ نأ انعم حص دقو 3 نيملسملا نم ةماعلا جورخلا نومزلي

 مهيف ملعلا ناكو 3 () ةيرفصلا نيد ىلع اوناك مهنأ بسحأو { ةماقتسالا ريغ

 يف نوجرخي ءاملعلاو ءاهقفلا ناكو . ءايلعلا الو اهيف راثآلا دجوت ال { اتيم اليلق
 ملو 3 مهنيد نم اولهج ام سانلا نوملعيف نوتأيو {. قارعلا ىلإ ملعلا سامتلا

 لهأ نم مدع يف كلذ ناكو . ةرصبلا ىلإ اجورخ سانلا نم ادحأ اومزلي

 . ملعلا

 نب ىسوم ؛ ةعبرأ نامع ىلإ ةرصبلا نم ملعلا ةلقن نإ : اولاق دقو

 نأ عمسن ملو { العملا نب دمحو { رينلا نب رينمو ث رذنملا نب ريشيو { رباج يأ

 { ملعلا نم هوملعت ام بلط يف جورخلا الإ ، كلثلوأ هنإ لاق نيملسملا نم ادحأ

 . دمحب نامعب نيملسملا ةوعد نإو فيكف 0 نامزلا لهأ جورخلا مزلي ناك الو

 نمم اهفلاخ نم الإ ةميلس ةحيحص اهلوصأو . ةميقتسم مهب ةفورعملا هللا
 لك لزنيو ، بيعب ةلحنلا ىلع كلذ سيلو . ليوأت لالضب وأ لهجب اهيعدي

 ضقني نلو ، همكحب هيلع مكحيو ، همساب ىمسيو { هتلزنم ةلزنمب لزن نم
 وه كلذو لوصألا ىلإ عوجرلا لب 0 نيدلا لوصأ الو قحلا لوصأ كلذ

 . راثآلاو ةنسلاو باتكلا ىلع هبهذم حص نمف } لوصحملا هيلعو بجاولا

 لوصأ ىلع ناك ، هعضاوم يف كلذ نم ماعلاو ، هعضاوم يف كلذ نم صاخلا
_ 

 هنا بسحأو . صاخ ب ٩٧ و ماع ٢٥١٤ مقر ٥٥ ص انيديا نيب ينلا ةخسنلا ين اندجو اذكه )١(

 . هضحدي فلؤملاو } ضعبلا يأر

۔ ٩١ ۔



 ءىطخي نلف دحاو فرحب ولو كلذ فلاخ نمو . ةماقتسالا ةلمح لهأ

 لاق امي هيلع مكحو ، لزن ثيح قحلا هلزنأو ، هسفن الإ رضي نلو ، هظح الإ

 التق دمحم نيدو . نيدتهملا نقحلا نيد وهو نيملسملا نيد كلذك . لعفو

 . مسا قباس مالسالا يف هل ناك نم ىلإ تفتلي الو . نيلسرملاو نييبنلا متاخ

 . ريحتو ثكنو ، ريغو لب اذإ { مكح ىضم ام الو

 هللا نوعيابي متا كنوع يذلا ةل : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذك

 ةفا يع ةماع ام قوأ نميف ع كبام كرم ميا قوفا ه
 . 0١ هاًيظحت ارجأ هيتؤيَسف

 © نيلوألا نم ثكانلا نم بجعاب نيرخآلا نم ثكانلا سيلو

 نم لاضلا الو { نيلوألا نم ثكانلا نم بجعأب نيرخآلا نم لاضلا الو

 لك يف قحلا عابتا الإ زوجي الو } نيمدقتملا نم لاضلا نم اقح بجوأب نيرخآلا

 نايذه ىلإ الو . لالضلا ملع ةرثك ىلإ تفتلي الو 0 هيف وه نامزو رصع

 . هباشتملا ربغ كلذ نم مكحملا رثألاو © ةنسلاو باتكلا عبتي امتإو . لاهجلا

 مل اذإ ، لالضلا لهأ ملع ةرثك ىلإ تفتلي الو . دارأ هلعل : رظانلا لاق

 ريغ كلذ نم مكحملا رثألاو { ةمكحملا ننسلاو مكحملا باتكلل اقفاوم نكي

 © هعضوم يف كلذ نم صاخلاو ٠ خوسنملا ريغ كلذ نم خسانلاو ٠ هباشتملا

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو } هعضوم يف كلذ نم ماعلاو

 نم مهتجحب موقي نم مهنم دحأ وأ ٠ نيفلكتملا ةسلملا نم دحأ لاق نإن

 ملع ميلعت بلط يف جورخلاب رمأ ادحأ نأ ملعن ال انإف © نيفسعتملا ةامعلا

 نيربعملا مدعي ال هلهج عسي ال ام نأل . هلهج عسي ال امم الو } هلهج عسي ام

 . بلط الو جورخ هيف هيلع سيلف هلهج هعسي امو . هعضوم ف كلذ هل

 . حتفلا ةروس )١٠( ةيآلا )١(

۔ ٢٩۔_



 يف لسوتي نأ الإ ، كلذ ملع بلط يف جورخلاب هرمان مل انإ : اولاق نإف
 ةحص بلط يف جورخلاب رمن نم رمان امنإ انكلو . ةليضفلا بلطو هللا ىلإ كلذ
 رضنلا نب دشارو كلام نب تلصلا رمأ نم ث ةفلاسلا نامعب ةعقاولا ثادحألا

 3 اوضم نيذلا كئلوأ رمأ نم همزلي ام نع لأسي ىتح ، ىسوم نب ىسومو
 . لطابلاو مهيف قحلا فرعيو

 ىسوم نب ىسومو {} كلام نب تلصلا رمأ اضيأ جرخي الف : هل انلق
 دحأ نم مكنيعأ هيلع تعقو دق يذلا صخشلا اذه دنع ؛ رضنلا نب دشارو

 : نيرمأ

 تماق دقف 3 هلهج هيف هعسي ال ام ىلع مهيف هرمأ نم متعقو دق هنأ امإ

 جوجحم كلاه وهف . هنم هومتفرع دق يذلا . مهيف هملعب ةجحلا هيلع

 نم متنأ هومتدرأ اذإ فيكف 3 ةجح هسفن ىلع وهو ، جورخلا هعفني الو
 نع لأسي هنولسرتو ، كله دق ذإ هنم نوأربيو هرذع نوعطقيف © مكججح

 ، ملسي وأ هقيرط يف كلهيف ، جرخي ىتح كله دقو . هنم نوأربي الو هنيد

 يذلا هجورخ يف هيلع ةجحلا امنإو {} ةجحب هيلع متسل مكنإ : نولوقتو

 3 هملعب ةجحلا هيلع تماق دق ناك اذإ ، نوبذاك اذه يف متناف { هب نورمت

 دق هملعو { ةجحلا ىلإ هنولسرت امنإو ، ةجحب هيلع متسل مكنأ نولوقت متنأو
 وهو . نوبذاك متنأف 0 مهيف هملعب كله دق هنأو 3 هيلع ةجح هنأ متملع

 . نوملاسم هل متنأو كلاه

 5 هلهج هعسي ال ام مهنم ملعي مل هنأ هنم متملع دق هنأ نوكي نأ امإو

 هل مهمازلإو . نيدلا ماكحأ يف هلهج هعسي امم وهف مهنم كلذ لهجب ملاس هنأو

 نيكلاهلا نم كلذب متنأو نيملسملا نيد يف همزلي ال امل مزاللا جورخلا

 هملع نم هنم اوفرعت نأ امأو © نوملسملا هيلع ىضم ام فالخب 0 نيفلكتملا

 ةجحلا هيلع هب مقت مل ام { املاس هب نوكيو . هيف مكحلا لهج هعسي ام مهيف

 دقف .7 ايتفلاب ةجحلا هيلع متمقأ دقو ءايلع متنك نإف { ءايلعلا نيملسملا نم

۔ ٩٣ ۔



 نإو 0 جورخلا يف ةجحلا نأو } مكعم ةجحب اوسيل مكنأ متلق ذإ © متبذك
 دقو © هلل ةجح هيف متنأ ام نامتكب متكله دقف {} ةجحلا مكب موقت ءايلع متنك

 هيلع تماق اذإف © نيع ةفرط هوعدت الو ةجحلا هلل هيلع اوميقت نأ مكيلع ناك

 ملو } مكيلع الف الإو ايلو مكل ناك نإ { هومتبتتسا مث هنم متئرب { هلل ةجحلا
 اذهو {} مكعم ةرضاح هتجح ربتعت امم { همزلي ال ام هومزلت نأ مكل نكي

 ةرضاح ةجح هذهو . هلل اهوميقت نأ مكيلع يتلا { ةجحلل مكنم عيبضت

 نم بجوأ ةرضاحلا ةضيرفلا نأل ؛ كلذ مكل سيلف { ةبئاغ ةجح ىلإ هنوعدتو

 © كلذ نود توميو لصي ال وأ ةجحلا ىلإ لصيأ نوردت الو . ةبئاغلا ةضيرفلا

 . كلاه مأ ملاس وهأ ؟ نولوقت ايف كلذ نود تام نإف

 © املاس هنودب ناك امو همزلي ال ام هومتمزلأ دقف ملاس هنإ : متلق نإف

 . مزلي ال ام مازلإ اذهو { هنيعب طيلختلا وه اذهو

 3 هومترمأ ثيح ىلإ لصي نأ نود كلاه هنإ : متلق نإو : لصف

 نأ ىلإ هومتكرتو } كالهلا نم مكب ملسيو 0 هل ةجح متنأو هومتكرت فيكف
 . ةضيرفلا متعيض ذإ اضيأ نوكلاه كلذب متناف { هكاله ىلع تام

 هعسي امم وهو ٦. هيلع ةجحب متسل هب هومتملعأ يذلا كلذ يف متنك نإو

 مهيلإ جرخي يذلاو { نيملسملا ءايلع نم ةجحلا هيلع مقت مل ام ، هملع لهج

 اضيأ دومتمزلا دقف . مهلوقب ملاس وهو . ءاهقفلا نم هيلع ةجحلا مهب موقت نمم

 ولو . هنيعب هانركنأ ام وه اذهو . ملاع هنودبو ملاس هنودب وهو { همزلي ال ام

 هعسي اميف هيلإ جورخلا هيلع ناك ام . ايتفلا يف ةجح هيلإ لصي يذلا نأ وه ملع
 ةءاربلاو ةيالولا يف لوقلاو هيف لوقلا ىضم دقو 3 كلذ همزلي الو هنودب هلهج
 قرف ال . ءاوس لامعألاو لاوقألا نم نيدلا ماكحأ رئاسو & ثادحألا ماكحأو

 هنم نوملعت ال متنك نإو & نيملسملا ءايلع نم دحأ عم نيدلا مكح يف كلذ يف

 يتلا مهثادحاب ملاع هنأ هب حصي ارمأ هنم اوملعي ملو ، مهيف هملع نم ائيش

 . اهيف مكحلا نع لأسي نأ هومترمأ

۔ ٩٤ ۔



 باب

 نامعب عقاولا ثدحلا يف ةقفاوملا لصأ

 نم . هنوفرعي ببس ىلع عامتجالا ىلإ اضعب مهضعب اعد نأ ثدح
 نم هللا ءاش نم عمتجاف 6 رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم رمأ ف ةقفاوملا

 رضح هنأ ‘ انركذ نم عيمج كلذ يف ةعامجلا يف ناكو ٠ ةوعدلاو ةلحنلا لهأ

 رضحم هنإف ديمحلادبع نب نامعنلا دوعسم ابأ الإ ٠ ديلولا نب دشارل ةدقعلا

 { ةوعدلا لهأ نم كلذ نم رثكأو . انركذ نم رئاس نكلو . ةدقعلا لبق كلذ

 تيب ف اوعمتجاف ٠ مهنم فافعل او لضفل ١ لهاو ‘ مهنم مهيلا روظنملا نمو

 ٠ مهيف هنم عومسملاو مهيف مدقملا ناكو ، ىوزنب ديلولا نب دشار هيف لزني ناك

 . رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ وه

 نب دشارو ىسوم نب ىسوم نع فقاولا نأ ىلع اعيمج اوعمتجاف

 يف ايهنيد ىلع نانمتؤم اعيمج امهنأو . ةيالولا يف اعيمج ايهنم ءىربتملاو ، رضنلا
 ٥٨ قح ريغب فقو وأ {©=“ قح ريغب ىرب هنأ مهنم دحأ نم ملعي ل ام } كلذ

 اذه نأ الإ صقن وأ ظفللا نم داز ام الإ ، وحنلا اذه ىلع مهنيب رومألا ترجو

 . هيلع اوعمجأ يذلا ىنعملا وه

 وج

۔ ٩٥ ۔





 باب

 عافدلا مامال ةعيبلا

 هللا ةعاط ىلع ٠ امامإ ديلولا نب دشار مامالإ اوعياب كلذ لعب نم مث

 ليبس يف داهجلا ىلعو { ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلعو ©} هلوسر ةعاطو

 . الدعو اطسق . هلبق لدعلا ةمئأ ليبس عابتا ىلعو ، عافدلا ليبس ىلع هللا

 لزني ناك يذلا لزنملا يف ، دمحم نب هللادبع دمح وبأ هعياب اذه ىلعو

 تعيابو ، دمحم وبأ هعياب ام وحن ىلع دوعسم وبأ هدعب عياب مث { ىوزن نم هيف
 ءاحطبلاب سانلا لإ اوجرخو ٠ ةعيبلا مهنم لبقو {}© كلذ نم وحن لع ةعامجلا

 © ىرقلا لهأ رئاس نمو ىوزن نم ملعلا لهأ نم سانلا نم ةعامج يف ىوزن نم
 مهنم لضفلاو . هاجلاو مهنم فافعلا لهأ نم ٠ اهبرغو نامع يقرشو

 ةيهارك مهنم دحأ نم رهظي ال . نوعيطم كلذل نوعمتسم ٠ ةسايرلاو

 . ريكن الو

 نيب هسأر ىلع ابيطخ ةخيش نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ماق مث

 ىلع هل تعياب دق ةعامجلا نأ سانلا ربخأو . ةمامالاب هل بطخف . ةعامملا

 كلذ ركني ال { ارهاظ ارهاش هل سانلا عيابف { هل ةعيبلاب سانلا رمأو { ةمامالإ
 مويلا كلذ هل عياب نم ناكو . ريغم مهنم كلذ ريغي الو ركنم سانلا نم

 عيابي ةخيش نب دمحم نب هللادبعو 0 رثؤملا يأ نب دمحم نب هللادبع هترضحب

 نم مهريغو 6 سانلا نم ةيحان هل عيابي ناك دوعسم ابأ نأ وجرأو ٠ ةيحان

۔ ٩٧ ۔



 ذخأو ، دوفولا كلذ ىلع هيلإ تدفوو { اجاوفأ هتعيب يف سانلا لخدو { سانلا

 نيبف ، ىضرلا هب رصملا لهأ نم مهنم لك رهظأو { دوهعلاو قيثاوملا مهيلع

 نم نيبو . ةمامالاب هيلع همودق دنع هل بطخي نم نيبو © كلذ ىلع هل عيابم

 مكحب مهيف الو سانلا ىلع مكحي سيلو 0 رهاظلا ىضرلاب ميلستلا رهظي
 دحأ مهيلع ضرتعي ملف { نادلبلاو ىرقلا ين ةالولاو لامعلا ثعبو { رئارسلا

 © ريكن الو ةيهارك رصملا لهأ نم دحأ نم رهظ الو ، رييغتب رصملا لهأ نم

 دقعو شويجلا زهجو & تاقدصلا هلامعو وه ضبقو ، تاعملجلا ىوزنب ىلصف

 قبي ملو ، ماسقألا رصملا يف هللا ءاش اميف هل ترجو 3 ماكحالا ذفنأو ، تايارلا

 كلذو مايألا كلت يف هنع ىأن وأ ، ناطلسلا هيلع بلغي مل نامع نادلب نم دلب

 رمألا رهاظ يف رقأو } هماسقأ مهيلع تتبثو { هماكحأ هيف ترج الإ 0 نامزلا

 ةظلغ الو ةدش هتينالع الو هتريرس نم ءيش يف هنم رهظي نأ ريغ نم 7 همامإ هنأ

 نع عناصيف 0 يجتريو كلذب هنم عمطي ليم الو ةداوه الو { يقتيو اهب فاخي

 اراب { اقيفر انيه هتيعرل ۔ هللا همحر ناك لب { ةيجرو عمطمل عدخي وأ { ةيقت

 نع بضغلا ديعب 0 مهتارثعل اليقم مهتاروع نع اضيضغ ٠ اقيفش مهب

 . مهنَدو مهفيرش نيب قحلا ين ايواسم 9 مهنسحم نع ىضرلا بيرق ، مهنيشُم
 مهرومأل ادقفتم ، مهلزانم مهل الزنم { مهتريشعو مهديعبو مهينغو مهريقفو

 ملف ، هنورمأي ام مهترواشم نم الباق { هنود وه نمل مهنم ارواشمو { مهلاوحأو

 ةقرافمو & بوركلا ىلع ربصلا هتيعر نم مشجتي . كلذ ىلع ۔ هللا همحر ۔ لزي

 انخلا مهنم عمسيو ، ىذألاو متشلا ىلع مهنم ربصيو ، بوبحملاو رورشلا
 ريثكو { رودت نأ هللا نم ةرئادلا وجريو 0 رومألا كلذ يف ىناتي وهو ، ىذقلاو

 & رئارسلا حبق هل رتسيو . رئاودلا هب صبرتي هلعل هتكلممو هرصم لهأ نم

 دسحلاو لغلا نم مهرودص يفخت امو { ركنملا اورفك نيذلا هوجو يف فرعت

 { نآنشلاو ودعلا مهيلع بلغو ، ناطيشلا مهيلع ذوحتسا دق 5 ربكأو مظعأ

 هللا حتف نإف ، ةرهاظلا رومألا يف ةدوملا رهظيو { ةرئادلا هب صبرتي نم مهنمو
 هنم ترهظ & بيصن ودعلل ناك نإو & ىرشلاو رورسلا هيلإ رهظأ ؛ احتف هيلع

۔ ٩٨ ۔



 3 هناسلب هللا ةعاط ىلع نيعي نأ هتوادع نم ردقي ال } ىرخأ ةحيبق رومأ

 ةقاط هب ناك ولو . هلذخ نالذخلا هنم لبقي نأ وجري ول 0 هناكمو ههاجب الو

 يف لذغيو . رهاظلا يف هناسلب نيعي نم مهنمو 3 لتاقل قحلا لهأ لاتق ىلع
 ريخ هباصأ نإف { ءايرلاو اهيف عمسلاو ايندلا بلطل نيعي نم مهنمو { رئارسلا
 ريسلا يف مهفونصو مهدادعأو { ههجو ىلع بلقنا ةنتف هتباصأ نإو { هب نأمطا

 ىجري الو . ءافولاب هل ةرصنلا نع زجعي نمم ءافعضلا نم اليلق الإ ، ىصحت ال

 . رومألا هب تلا ىتح ، ىفتكم الو رمألا يف ةيانع الو { ءافش ىلإ غولب هب
 هنع فلختلا هتيعر ةماع نم رهظي نأ . رودقملا هللا نم هيلع ىرجو

 هيلع ةنهادملاو { نايصعلاو هل ةدناعملا هصاوخ ةماع نم رهظو 3 نالذخلاو

 ناطلسلا ىلإ اوجرخو . ناسللاب لوقلاب كلذب هل ةرشابملاو {} ناطلسلل

 مهرهقو { اريخ كلذ نع مهعنمف { نيرظانتم كلذ ىلإ اوبلأتو 0 نيرهاظم
 ةوادعلا كلذ يف مهتماع نيبو مهنيب عقوف ، ارسق كلذ نع فلختلا نع

 كلذ ىلع هل نيدناعم ،& نيبصتعم الهب هتيرق نم كلذ ىلع هوقرافو { ءانحشلاو

 { البقم رشلاب ناطلسلا راص دقو 0 نيتنعتم كلذ يف هيلع نيدجوتم 3 نيبراحمو

 هعم تحصو ٠ مهتعامج هنع تضقنا دق . القأ فاعضلا نم رفن يف وهو

 برح يفو ، كلذ مهجورخ نع مهدر يف ىوزن نم جرخ امنإو { مهتوادع
 ةوادعلا نم هل نابو ، نالذخلا نم هب لزن دق ام ىأر ايلف 0 هيلإ لبقملا ودعلا

 هومهدي نأ فاخو { ناطلسلا ءاقل نع هعم نمو هسفن فعضتساو © نايصعلاو

 قثوتسا دق نوكي نأ اجرو 0 مدك ىلإ الهب نم هعم نمب زيحتف 0 ناكملا ىلع
 فوجلا اولخد دق مهنأ هعم حص نأ ىلإ مدكب لزي ملف ، مزحو كلذ يف هسفنل

 نم اوزاحناف ، فوخلا مهتلقل ءافعضلا نم هعم نمو هلخادف ، ىوزن نم

 ةنوعملا ءاجر 9 نيملسملا ءافعضل هنم ءاقبتسا 0 رجتلا يداو ىلإ كلانه

 . )رجتلا يداوب لزنف ، رصنلاو
 زم نييربملا دلب برقب فورعم داو وه رجتلا يداود : ةحفصلا شماه لع ةرابملا هله سالا ركذ (1)
 دنع نم هنا وآ فلؤملا لوق نم اذه له ملعن الو . ىوزن يه فوجلا نا ارسفم هتدجو . ملعأ هاو نامع
 . هققح ه .ا . هسفن

۔ ٩٩ ۔



 هيلع ردق نم هيلع رصنتساو ، هرضح نم ناطلسلا برح ىلإ اعدو

 كلذ يف حارو ، رصنتساو كلذ ىلإ اعدو ، ربصو كلذ يف دهتجاو . هرصنو
 { هدهجو هتقاط مهب ىلباف ، هدم نمب هللا هدماف 9 ربدأو كلذ يف لبقأو ، ركبو

 ٨ هناوخإو هتصاخ نم هنع هل ةيانع ال نم الإ . هناوعأو هراصنأ مهيلا شّجف

 نع هفلخت ناكو © نيلزان ىوزنب هدنجو ناطلسلا ناكو . هناكم يف مهل دعقو

 ءاجرو 7 هناوعأ نم ةقفشلا لهأو { هناوخإ نم هترضحب نم يأر نع برحلا
 هفلخت ناكو { هلدعو هرصنل ةوقو { هلهأو مالسالا نع فلت هفلخت يف نوكي نأ

 مل حنم ةبقع ىلإ ةزاجملا نم ابيرق ، ىوزنب ناطلسلا ىلإ هثعب يذلا شيجلا نع
 هنأ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ملع دق امو { رودقملا هللا قاف 0 ديعبب مهيلع نكي

 كلذ عم هنع اولوو { اوبلغو كلذ عم هراصن أ اومزهف 0 رومألا كلت هيلإ ريصت

 نم جرخو .0 مهتيار كلانه تلازو { مهتعامج كلانه تضقناف { اوبرهو
 ملف . راهنلا ةوحض كلذ ناكو ، ابولطم بقرتي افئاخ ابولغم الوذ كلانه

 ةبلغلا تعقوو 0 هعم ناك نم عيمج هنع ضفنا ىتح كلذ هموي نم ايشع نكي

 ىلع رئاجلا ناطلسلا ىلوتساف ، سانلا ةرصن نم كلذ عم سيأو ، سايالاو

 لبقأو ، تاعناصملا يف سانلا لبقأو ، نادلبلاو يحاونلا عيمج نم نامع عيج

 عيمج مهل تناد ىتح . تانهادملاو تايرخسلاب رئاجلا ناطلسلا مهيلإ

 ناطلسلا نم قفشم . يناسملاو لابجلا سوءر يف فئاخ وهو ، يحاونلا
 هنمأم نم هدقرم نع همهدي نأو { ةينملا لوزن عضوم لك يف بقرتي 0 ةيعرلاو
 عيمج حبصأو ٨ هلايعو هراد نم ابراه . هلامو هسفن ىلع افئاخ حبصاو ٨ ةيلبب

 مهناطلس اوعناصو اونكسو . مهلزانم يف اونامطاو اونمأ دق رصملا لهأ

 اليبس هريغ ىلإ دجي مل ذإ . ادب مالستسالا نم هل نكي ملف . اونهادو

 يف عبتاو . راصبألا يوذ هل ريشتساو ، راشتساو هرمأ يف علاطف ©، ادهج الو

 . رايخألا لوق نم ةصخرلاب ذخأو { راربألا مكح هنم رهظ اميف هرمأ

 اذإ 5 ةيقتلا هعسي عفادملا مامالا نأ افالتخا هيف ملعن ال امو : لصف
 كلت نم نيبأ الو . نالذخلا كلذ نم حصأ انعم نكي ملو 0 ةيعرلا هتلذخ

۔ ١٠٠ ۔



 ىلع هللا لعج امو . نانملا هدابعب فوءرلا وه هللاو & نايصعلا كلذو ةوادعلا

 رمأ نم لخدم لكل لعج دق هنأ انعم حيحصلا لب ، جرح نم نيدلا يف هدابع

 3 جرف بابو ارذع هضئارف نم ضرف ءادأ نع زجاع لكلو { اجرو اباب هنيد

 هديب ىقلأف ، ةيضقلا مكح هيلع راج مهنم لكو ث ةيعرلاو مامالا نيب قرف الو

 لوسر هيلإ لصوف 3 ملسي نأو هيف رتتسي نأ ءاجرب ملستساو 0 هلزنم ىلإ
 © هناسلب كلذ هاطعأ هنأ انغلبف { هنامأب قاثيملا هنم هيطعي 0 هناكم ىلإ ناطلسلا

 نم ناطلسلا باب ىلإ ناك الو ،& نيميل هضرع هنأ هللا دمحب انغلبي ملو
 © هيلإ لصو يذلا ناطلسلا امنإف ، نيلصاولا هيلإ نيمداقلا نم الو ، نيدفاولا

 رذعلل تتبثو . هتمامإ كلانه انعم تلازف 9 هيلع هربخو كلذ ىلإ هرطضاو

 مامالا رمأ نم هيف فلتخا اميف الو © ماكحألا يف ملعن الو { هتيالو هل حضاولا
 يف بيع الو نعط الو 0 لاقم هتمامإ يف هقحلي . ۔ هللا همحر ۔ ديلولا نب دشار

 كلذ نم بيرق نع تامو . الومحم اليلق كلذ دعب ثبلف ، لاحلا نم لاح
 . ادوقفم نيحلا

 هراصنأ عمو . هناكمو هعضومو هنامزو همايأ يف ديلولا نب دشار ناكو

 ابيرغ ناك { هرومأ ةماع يفو . هناوخإو هباحصأ نم هل نيدقاعلا { هناوعأو

 3 امومذم الو امولم هرومأ يف هب ةربخلا لهأ نم دحأ دنع نكي ملو 3 امودعم

 عيمج نعو انع ۔ هلدعو هقح نم هيف ماق دق امل 3 هلهأو مالسالا نع هللا هازجف

 اخأو 5 هتيعر نع امامإ ىزج ام لضفأ } هلضف حيحص فرع نم ۔ نيملسملا
77 

 . هتوخا حيحصب

 وجرن امو رهظ دق امل { ديلولا نب دشار رومأ نم انركذ امنإو : لصف

 ناكو { ربكأو اذه نم رثكأ انعم تناك هلئاضفف الإو { ركني نلو عفدي نل هنأ
 قاتسرلا نم بشفلا ةعقو يف لتق دق ؛ رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمح وبأ

 نب دشار مامإلا رمأ لاوز ناكو 3 هتعاط يو ديلولا نب دشار مامالا ةريس يف

 نالذخ نابو 0 هتعامج تضقناو 0 هتيار تلاز اهنعو {© ىوزن ةعقو يف ديلولا

۔ ١٠١۔



 نأ 5 ةيعرلاو ناطلسلا نم كلانه هسفن ىلع فاخو . ةيقتلا هتمزلو . هل هتيعر

 نم نامع نم عضوم يف ارقتسم هسفنل جري ملو ، ناطلسلل اضر لتقلاب هودصقي
 نادحلا ضرأ يف الو ةلاطع لابج يف الو { (")ناوعر دح ىلإ ()رافرح دح

 كرابت هللاو & رشأو ودع لك نم هيلع ىدعأو . رمأو هيلع ىداف ، قاتسرلاو

 رذعي نأ بجاوف 3 هنيد ين هللا هرذع نم لكو ، رشبلا نم رذعلاب ىلوأ ىلاعتو

 همحر ۔ ديلولا نب دشار ناكو ، رصنيو هب لزن دق اييف 0 هللا تاذ يف ناعيو

 لضفلا دهاوش هيلع ارهاظ ، ناميالا رهاظ هرمأ نم انيلإ رهظ اميف 0 ۔ هللا
 نع اعرو { لاعفلاو ناسللا قداص .0 ناتهبلاو رشلا نع ايهان {} ناسحالاو

 اعضاوتم 9 مزلو هب لزن ايع الئاس ، ملع امب الماع مثآملا نع ابنتجم 3 مراحملا

 عيرس ، بضغلا ديعب ، ظيغلل ايظاك { هنود وه نمت ىلع افطعتم 3 هقوفوه نم
 اييحر افوعر ، نيملسملا حالصإ ىلع اصيرح . ةمئألل المتحم } ىضرلا

 ادصاق . ةقيقحلا ىلع اييقتسم 9 قالخألا مئاركب احشوتم ٤ نينمؤملاب

 محرف } لاقملاب هفصو نع نوفصاولا زجعيو 0 لاثمألا هب برضي { ةقيرطلل
 © لاضفألاو هنم نملاب هيلعو انيلع لضفتو ، لاصوألا كلتو ةجهملا كلت هللا

 هباوث نم ليزج ىلع هايإو انعمجو ، هتمحر نم رقتسم يف هنيبو اننيب فرعو
 . نيمحارلا محرأ هنإ { ةنمؤمو نمؤم لكل كلذ لعفو . هتماركو

 ويج

 . ناعضوم امهو . «لاوعر» ةخسن ي )٢(

۔ ٢٦٠١۔



 باب

 نيدلا رمأ ىف نافيعضلا نافلتخملا

 فالتخالا هيف زوجي ال ىذلا

 هيف زوجي ال يذلا { نيدلا رمأ يف ةيالولا لهأ نم نافلتخملا ناك اذإ

 © نيدلا نم هلهج عسي اميف ايتفلا ةجح هب موقت ال نمم ، نيفيعض فالتخالا
 ايهنم ملعو ٥ نيدلا نم فالتخالا هيف زوجي ال امم وهو ، قحلا يعي امهالكو

 يأرلاب اهيف ةيالولا نإف . هدنع ةيالو امل تمدقت دق نمو امهالوتي نم كلذ

 لطبملا نم ةءاربلاو 5 ايهنم قحملل ةيالولا داقتعا ىلع يأرلاب ايهنع فوقولاو
 { نيدلاب ايهنم قحملا نع الو .0 ايهنع فوقولا زوجي الو } ةطيرشلا يف ايهنم

 اهل ةيالولاو يأرلاب ايهنع فوقولا امنإو 3 نيدلاب ايهنع فوقولا زوجي الو
 ةيالوو . ةطيرشلا يف ايهنم لطبملا نم ةءاربلا داقتعا ىلع اهتيالو وأ ] يأرلاب

 ايك امهفالتخا يف امهدحأ لوق نم ةجحلا موقت الو } ةطيرشلا يف ايهنم قحلملا
 فالتخا ف كلذ 1 لوقلا ىضم دقو . نيملاعلا فالتخا ف ملاعلا نم موقت

 . ةيافك هيف امب نيملاعلا

 ال تناك اذإ اههين لا ؤسلا موزلو نيفيعضلا نيذه نع لا ؤسلا امأو

 لاؤسلا داقتعا همزلي : لاق نم لاقف ؛ كلذ يف فلتخا دقف . ةمدقتم هتيالو

 . نيدلاب هنم ةءاربلا ىلإ ايهنم لطبملا ةيالو نم .جرخي ىتح امهرمأ يف همزلي ايع
 . يأرلا فوقوو ةيالو نع فقي الو { نيدلاب ايهنم قحملا ىلوتيو

۔ ١٠٣ ۔



 اينع فوقولا هل عساو هنأل } لاؤس اذه يف همزلي ال : لاق نم لاقو
 كل ب نوكي الو ‘ قحما ىلوتيو لطبملا ةيالو نع كلذ جرخيف ‘ يأرلاب

 ي كلذ عسي ال امنإو . ملاع نع افقاو الو مرحم ابكار الو . مزالل اعيضم

 3 قحلاب هلوق لجأ نم نيدب الو يأرب ملاعلا نع فوقولا زوجي ال ذإ & نيملاعلا
 لوصأ ىلع حصأ وه لوقلا اذهو ‘ قحلاب لطبملا نم هتءارب لجأ نم الو

 . هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام

 . طايتحالا ىلع زئاج لوألا لوقلاو

 اذإ يلولا وأ ، نيفيعضلا نييلولا يف لوقلا اذه ىلع لاؤسلا همزل اذإو

 ، لصالا ين هنم أربي ال ناك اذإ يلولا ريغ يف وأ ، لطابلا نم هلهجي ام بكر

 اذه نإف © فالتخالا ىلع لاؤسلا همزلف {} هلهج هعسي الطاب هنم ملعو

 ىمسيو ، يأر فوقو ىمسيو 0 لا ؤسو يأر فوقو هيف فوقولا نوكي عضوملا

 فوقو مسا هقحليو ، لوقلا ضعب ىلع 0 هيف لاؤسلا همزل اذإ ، لاؤس فوقو
 . يارلا فوقو مسا هقحل لاؤسلا همزلي مل اذإو ، لاؤسلا

 نأ زوجي الو نيدب نوكي الو . يأرلاب الإ نوكي ال لاؤسلا فوقوو

 يارلا فوقو هئزج دقو } لاؤسلاو يأرلا فوقو عضوم يف نيدلا فوقو فقي

 همزلي نم لوق ىلع لا ؤسلا فوقو هئزبيو ، لاؤسلا فوقو نع عضوملا اذه يف
 . يأرلا فوقو نع كلذ

 هبج

۔ ١٠٤



 باب

 ملاعلاو فيعضلا نم نيدلا ف فالتخالا

 لطبملا وه ملاعلا ناك اذإ

 ملاعو فيعض نيب نيدلا يف فالتخالا ناك اذإو

 ةلزنمب اذه يف وهف ملاعلا وه لطبملاو & فيعضلا وه لصألا يف قحملا ناكو .

 لوق نم هلهج عسي اييف قحلاب ةجحلا موقت ال هنأل ، نيفيعضلا فالتخا

 مصخ وهو 3 لطابلا يف لطبملل ةجح الو { لطبملا وهف ملاعلاو فيعضلا
 { نيدلاب لاح ىلع هتيالو زوجت الو & لطابلا يف هنم الو هل ةجح ال جوجحم

 مصخ اذه يف وهو © لاؤسلاب فوقولاو ، اذه ىلع يأرلاب فوقولا هيف زوجيو
 لطبملا نم هتءارب يف ، نيدب الو يأرب هنع فوقولا زوجي ال امنإو 0 ةجحب سيل
 لهج نإف 3 نيدلا لصأ يف الطبم هيف نوكي ال يذلا قحلاب هلوق يفو ، قحلاب
 مكح لهج اذإو ث هيقفلا لوق نم ةجح هيلع مقي مل اذإ { ملاعلا لطاب لهاجلا
 يف املاع ناك اذإ 0، يأرلا فوقو هيف زوجي ال هنأ نظو { ةموصخلا يف ملاعلا

 ةءارب داقتعا الو يأر ريغب هتيالو ىلع تبثو 0 نيدب هالوتف هعم لصالا

 عضوملا اذه يف ملاعلاو } كلذ لهج هعسي الو { اكلاه كلذب ناك ، ةطيرشلا

 هتجح نأل & فيعضلا يف زوجي امو فيعضلا ىلع زوجي ام هيفو هيلع زوجي مصخ

 ملعلاب ةجحلا هنمو { ةجحلا هل حص اذإ ةجح نوكي امنإو ، تلطبو تلاز دق
 قحلا نع لوحت اذإف © لطاب ىلإ هنع لوحتي ملو هيلع ماد مث } رهاشلا رهاظلا

 نم هل حص دق ناك ام مسا . نيدلاب ءايلعلا ملع يف هنع لاز ، لطابلا ىل

 نيدلاب ءايلعلا ملع ينو { هللا نيد لصأ يف هللا ملع يف راصو .{ ملعلاو ةجحلا

 لطابلا نم هب لزن دق ام ةلزنم لهج نإو لهاجلل زب ملو ، مصخلا ةلاح ىلل
 اهب لزن يتلا هتلزنم ريغب لزني نأ ملعلاو ةجحلا مكح نم هنع لازو {} ةموصخلاو

. ١٠٥ ۔



 اهب لزن يتلا هتلزنم لهجي نأ هل زوجي ال ايك 3 هنم كلذب ملع اذإ 9 اهلهج نإو

 هنأل } فالتخا الو هيف ةهبش ال قحلا اذكهو . ملعلا يف ةجحلا نم اهملع اذإ

 يف ايصخ ناك قحلا مكح نع لاز نأ ايلف & قحلاب ملعلا يف ةجح ملاعلا ناك امنإ

 هيف ةجح ءيش يف ايصخ نوكي نأ زوجي الو { قحلا ةجح هنع لازو { قحلا
 نوكي نأ زوجي الو ©} لقعلا ةجح الو نيدلا ةجح ف اذه موقي الو . ادبأ

 ىلإ ةجحلا ةجح . مالسالا مكح ف لوزن ةجحلا نم مصخلل لهاجلا لهجب

 { ةجحلا ىلع ةجح نوكيو . ةجحلا ةلزنم ي مصخلا لزنيو . مصخلا ةلزنم

 © مكحلا ىلع الو ةنيبلا ىلع ةجح لاحلا نم لاح يف مصخلا نوكي نأ لاحو

 . لاَهجحلاو ةامحلا كلذ لهج ولو 0 لاحملا نم اذه

 همصخ لوقب هنيح نم ملاعلا اذه نم ةءاربلا لهاجلا اذه نع لاز امنإو

 ةجحلا هلوقب موقت ال فيعضلا نأ قيرط نم قحلاب هيلع ماق اذإ { فيعضلا اذه

 موقت املاع ةلأسملا لوأ يف همصخ ناك نأ الو ٠ هلهج عسي ايف ٠ ايتفلا يف

 ، هنيح نم هيف ملاعلا لوق لوبق لهاجلا ىلع بجو . ايتفلا يف ةجحلا هلوقب

 اهمصخو . اهلثم الإ اهل دجوي ال يتلا ةماتلا ةجحلا هنأل . كلذب ةءاربلا هتمزلو

 . هل الو هنم ةجح ال نيدلا لصأ ف لطبم

 : نيرمأ دحأ ايتفلا يف انعم ةجحلا ودعت الو

 . هلهج عسي اييف قحملا دحاولا ملاعلا نم ايتفلا يف ةجحلا موقت نأ امإ

 كلذ لدع لهاجلا رصبي نأ الإ هلهج عسي اميف ةجحلا موقت الأ امإو ٍ
 ةثالثلا الو نينثالا يف ءايلعلا نم دحاولا كلذ دعب ىنعم الو { هباوص هل نيبيو

۔ ١٠٦ ۔



 حاضيإ ىلإ كلذ جرخي نأ الإ ىصحي ال ام ىلإ ، كلذ قوف ام الو ةعبرألا الو
 . ايتفلا ةجح نع كلذل هعم ملعلا

 يف لوقلا ىضم دقو ، كلذب لاق نم ءىطخي الو ، كلذ ليق دقو
 هلهج عسي ال امو هلهج عسي اميف © هلو لدعلا لهأ لوق نم لوق كلذو & كلذ

 3 هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هنأب رثألا ءاج دق هنأل & لصألا نم يوق

 كلذكو . هبكار نم اوئرب اذإ 0 ءايلعلا نم اوأربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام

 © مهنع اوفقي وأ 3 هب اولاق اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ ، هوبكري مل ام هلهج مهعسي

 اذإ ، قحلا نم لاق ام لجأ نم ملاعلا قحملا ةيالو كرت هل مهبوكر نم كلذو

 هقحب نيمئاقلا هلهأ ةيالو عييضت عم هلهج مهعسي الف { هب نيلهاج اوناك
 نم هب لاق امو قحلا نم لاق ام لجأ نم ملاعلا قحملا ةيالو كرتو 3 هلدعو

 © فيعضلا قحملا ةيالو كرتو { هلهج مهعسي ال امم & نيدب وأ يأرب لدعلا

 { نيدلل مهنم ضقن نيدلاب لدعلا نم هب ماقو & قحلا نم لاق ام لجأ نم

 . هلهج مهعسي ال امم اضيأ كلذو . هبوكر الو هلهج مهعسي ال اممو

 ملاعلا نم نيدلا يف نيمصخلا نم قحملا فيعضلا ءىرب نإف : لصف

 نم لاق ام ىلع فيعضلا نم ملاعلا عىربو لطبم هنأ لهاجلا ملعي ملو 2 لطبملا

 ةءاربلاب اءدب ملاعلا ناك نإف ، لطبملا نم ايهنم قحملا ملعي ملو ، لدعلاو قحلا

 اهنم ءىدتبملا نم اربي نأ . امهرمأب ملاعلا ايهيف لهاجللف ، فيعضلا نم

 . نيد ةءارب ال يأر ةءارب { لصألا يف هيلو نم ءىرب امب } هبحاص نم ةءاربلاب

 هفذقو 3 هيلو نم ءىرب هنأ لجأ 7 يأر ةءارب أربي نأ هل زاج امنإو

 ءىرب مث . يأرب هيلو ىلوتي ناك اذإف ، كلذ ثدحأ نيح . يأرب هالوتي وهو

 امنإو ، يأرب هيلو فذق نمم أربي هنإف © مهريغ نم وأ هئايلوأ نم ءىربتم هنم

 اذه هيلو ناك نإو & قح ريغب هنم أربي ناك نإ { يأرب هنم أربي هنأ هداقتعا نوكي

 ةءاربلاب اءدبو ، هدنع هفذق يذلا اذه نم أربي وهف ، هتيالو ىلع هنم ءىربتملا

 نكي مل اذإ هل نكي ملو { ايتفلا يف ةجحلا هلوقب هيلع مقت مل هنأل افذاق راصف . هنم

۔ ٧٠١_۔



 فذق املف { هيلع ةجح نوكي ىتح . هالوتي يذلا اذه يلو نم أربي نأ ةجح

 ايلو فذق دق رهاظلا مكح يف ناك { هتيالو هب لوزت ام هعم حصي مل وهو هيلو

 يذلا { هيلو نم ءىرب نمم يأرلاب أربي نأ هل ناكو 0 هل يلو نم ءىربو . هل
 . عضوملا اذه يف الإ يأرلا ةءارب زوبحت الو ى لصألا يف يأرب هالوتي

 يف هنإف { هنم ءىرب امل ، هنم ءىرب نمم هنم ءىربتملا ءىرب ول كلذكو

 أربي ال ، هيلول رهاظلا مكح يف فذاق هنأل 5 ةءاربلاب أدب نمم أربي رمألا رهاظ

 انوكي مل اذإ 3 ايهنم ةءاربلاب ءىدتبملا امأو 5 داقتعالا يف الإ رخآلا نم يأرلاب

 . ةءاربلاب ءىدتبملا نم يأرلاب أربي هنإف © هيف افلتخا اييف ةجح

 ملو } هبحاص نم امهدحأ ءىربف { نيدلا يئ افلتخا اذإ نافيعضلا كلذك

 فذاق هنأل 5 ايهنم ةءاربلاب ءعىدتبملا نم أربي هنإف & لطبملا نم ايهنم قحملا ملعي

 هيلو ىلوتي هنألو .ث ايتفلا يف ةجحلا هب موقت ال هنألو 7 هيلول رمألا رهاظ يف
 رصبي الو { نيدلاب قحملا نم أربي نأ زوجي الو ، نيدلاب ال يأرلاب فوذقملا

 هفذق نمم أربيو يأرب هيلو ىلوتي نأ زوجي الو { نيدلاب لطبملا نم اربيف لدعلا
 ول هنأل ، يلولا نم اقح دشأ فذاقلا نوكي الو ، يأرب هيلو ىلوتي امنإو © نيدب

 . نيدلاب هل فذاقلا نم ةءاربلا تناك 0 نيدلاب ةيالولا تناك

 يف لطبملا وه ملاعلا ناك اذإ ملاعلاو فيعضلا ينو ©، نيفيعضلا يف اذهو

 لطبملا لطاب رصبأ الو & كلذ يف مكحلا ايهثدحب ملاعلا ملعي ملو ى لصألا

 . قحملا قحالو

 ناكو . ةيالولا لهأ نم افيعضو املاع نامصخلا ناك ولو : لصف

 مل ؛ اعيمج يهثدحب لهاجلا ملع دقو { لطبملا نم ءىرب مث { ملاعلا وه قحملا
 3 فيعضلا نم هتءارب لجأ نم © نيدب الو يأرب ملاعلا نم أربي نأ لهاجلل زجي

 نأ لبق & فيعضلا هنم ءىرب ولو ، فيعضلا نم ةءاربلاب ءعىدتبملا وه ناك ولو

 { يأرب ال نيدب انهاه فيعضلا نم ةءاربلا تناك &، فيعضلا نم ملاعلا أربي

۔ ١٠٨ ۔



 . فذقلاب لطبم فذاق انهاه فيعضلا نألو { ملاعلا نم تماق دق ةجحلا نال

 أربي نأ لهاجلل زجي مل ، هلطاب ىلع ةءاربلاب فيعضلا نم ملاعلا أدب ولو
 يأرب هنع فقي الو { نيدب الو يأرب كلذ لجأ نم قحلملا ملاعلا نم

 وأ يأرلاب هنم ةءاربلا نألو ، ةجح هنأل فيعضلا ريغ اذه يف ملاعلاو ، نيدب الو

 سيلو ةجحلا هنأل ، نيدلل ضقن نيدلاب وأ يأرلاب هنع فوقولاو { نيدلاب
 . اهمكح ليدبتو اهقح عييضتب اهمايق دعب ةجحلا لهبي نأ دحال

 ةءارب اضيأ ايهنم قحملا ملاعلا يف زجي مل © اعيمج نيملاع نامصخلا ناك ولو

 © لطبملا نم ةءاربلاب أدب ولو ، نيدب الو يأرب فوقو الو { نيدب الو يأرب
 ملاعلا نم موقت ايك { ملاعلا ىلع ملاعلا نم موقت ةجحلا نأل لهاجلا كلذ لهجو

 لهجل ، لوحتت ال ۔ ىلاعتو كرابت هللا ججحو } فيعضلا ىلعو لهاجلا ىلع

 . اهنع فعض نم فعضو اهلهج نم

 نم عضوملا اذه يف الإ © هوجولا نم هجو يف يأرلاب ةءاربلا زوبحت الو
 ىتح ، لاؤس فوقو وأ يأر فوقو { هنع فوقوملا يلولل فذقلل ةءاربلا قيرط
 & فذاق هفذق مث ةلزنملا هذهب يلولا ناك اذإف & لطبم مأ هنع فقو اميف قحمأ ملعي

 هفذاق نم أربي نأ زوجي الو ، مهنع فوقوملا نم هريغك هرمأ لامهإ زوجي الف
 اذه يف هفذاق نم أربي نكلو 0 ال مأ نيدب هتيالو ىلع وهأ ملعي ال وهو ؛ نيدب

 هنيد لصأ يف . هعم هتيالو ىلع هنم ءىرب يذلا هيلو ناك نإ . يأرلاب عضوملا

 هعم ةيالولا مكح هنع لاز دق فذاقلا اذه هفذق يذلا هيلو ناك نإو { نيدلاب

 فذاق نم هتءارب دنع هداقتعا نوكي 5 اذه نيقحملا نم هل فذاقلاف & نيدلا يف

 فذاقلا نكي مل ام ، لاؤس فوقو وأ يأر فوقو هنع فقاو وه يذلا { هيلو

 ملاعلا هب ىري ام ىلع فقو دق لهاجلا نوكيو . اقحم املاع كلذ يف قحلاب مئاقلا

 . يأرب هالوت يذلا اذه هيلو نم

 هنع فقاو وه يذلا . هيلو هثدحأ يذلا ثدحلا لهاجلا ملع اذإف

۔ .١٠4٩



 3 هلهج عسي اميف ايتفلا يف ةجحلا هب موقت نمم ملاع كلذ ىلع هنم ءىربف { يأرب
 هيلعو { نيدب الو يأرب عضوملا اذه يف ملاعلا نم أربي نأ لهاجلل زوجي الف

 ناك ام ىلع هل هتيالوب هل ميلستلا هيلعو ، كلذ يف قحلاب هاتفأ نإ هلوق لوبق

 . كلذ لهج هعسي الو {. هلهجب هنع كلذ ضقني الو . هيلع

 فوقولا هيف هيلع بج ام هل يلو نم ىأر ماكحألاب الهاج نأ ولو
 © ريصب ملاع هيقف نم ملع مث ، لاؤس فوقو وأ ، يأرب هنع فقوف { يأرلاب
 نأ ملعي ملو ، يأرب ثدحلا كلذب { هنع فقو دق يذلا اذه هيلو نم أربي هنأ

 ثدحلا كلذ © فوقولا اذه هنع فقو يذلا اذه { هيلو نم ملع دق ملاعلا اذه

 ناكو ث اييصخ بابلا اذه يف ملاعلا ناك 7 هنم هَملَعو هيلو نم هار دق يذلا

 يذلا اذه هيلو نم هتءارب لجأ نم ث زئاج يأرب عضوملا اذه يف هنع فوقولا

 ائيش الو ثدحلا كلذ هيلو نم ملع دق ملاعلا نأ ملعي مل اذإ ، يأرب هنع فقو

 يف ملاعلاو ، لطاب اهنأ اهملعي وأ اهيف مكحلا لهجي وأ اهلهجي يتلا ثادحألا نم

 ايف هل ةجح ال هنأل ، فذاقلا ةلزنمب ناك اذإ ، ءاوس سانلا نم هريغو اذه

 . املاع هماكحأب ناك اذإ ايكاح هيف نوكي اميف هل ةجحلا امنإو ، ايصخ هيف نوكي

 بجي اثدح هنم ملعي ملو نيملسملا ءافعض نم فيعض يلو لجرل ناك ولو

 فلأ ةئام عمس مث ، هنم ةءاربلا هب بجت ام هنم ملع الو } يأرب فوقو هب هيلع

 & ۔ هللا ايهمحر ۔ بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم لاثمأ نم نوديزي وأ ملاع

 هدنع كلذب اوناك & قحب هالوت دق يذلا فيعضلا كلذ هيلو نم نوأربي

 باغ اميف & قحلاب فيعضلا كلذ نم اوثرب دق اوناك ولو & نيجوجحم نيعولحم

 نسحأ نإف ، هجولا اذه يف نظلا مهيف نسحي نأ هل زوجي الو © مهرمأ نم هنع

 اكلاه كلذب ناك { قحلاب الإ كلذ هيلو نم نوأربي ال مهنأ هعم ذإ نظلا مهب

 كلذ ىلوتي هنأ مهملعأ وأ 0 هالوتي هنأ نوملعي مهنأ ملع اذإ كلذو . اثدحم

 © هرصع ىن رادلا لهأ هتيالو تمزل دق هنم اوئرب يذلا ناك وأ { هنم اوثرب يذلا

 اذه ىلع نظلا مهيف نسحي نأ هل زوجي الف { لزانملا هذه دحأ ىلع ناك اذإف

۔ ١١٠ .۔



 مهو 3 مهريغ ىلع مهل ةجح ال ، نوجوجحم نوعولحم هيلول نوفذاق مهنأل
 دق ام & مهيف عضي نأ هل زوب الو ، ةموكحلا نم ءاوسلاب كلذ يف مهريغو

 نسحب مكحلا زوجي ال هنأل . مهيف هنظ نسحل ، هللا نيد يف قحلا نم مهمزل

 زوجي ال كلذكف © نظلا ءوسب مكحلا زوجي ال ايكو ؤ نظلا ءوسب الو نظلا
 ماكحأ ةفلاخم ىلع ، قحلاب مكحلا مزليو زوجي امنإو ، نظلا نسحب مكحلا
 . نظلا

 ةجح ءاملعلل نوكي الو ، ءاوس قحلاب ماكحألا يف مهريغو ءاملعلاو

 نم الو ، ماكحألا نم اهلك هوجولا نم هجو يف مهريغ لزانم اهيف نوفلاخي
 يف مهلوق يف قحلا اوفلاخي مل اذإ 9 قحلاب مهلوق عضوم يف الإ { مالسالا لزانم
 جرخي الو ةعيرشلا نم وه يذلا 0 نيدلا يف قحلاب لوقلا نم 0 هريغو ايتفلا
 . سانلا نيب مكحلا جرحم

 8 لهاجلا هلهج يذلا لطابلا ىلع لطبملا نم مهتءارب يف كلذكو

 نيذه يف نيدب الو يأرب مهنع فوقولا الو . ءايلعلا نم ةءاربلا زوجت الف

 نم مهريغ هلهج يذلا لدعلاو قحلا نم هب اولاق ام عضوم يف ، نيعضوملا

 لهجو { هثدحب لهاجلا ملع دق يذلا لطبملا نم مهتءارب يف الو 3 لاهجلا
 لهاجلل سيل ام .0 ايهيف ملاعلل ناذللا ناعضوملا امه ناذهو { هثدح ةمرح

 لهأ نيب تاموصخلاو ماكحألا نم كلذ رئاسو { نيملسملا نم فيعضلل الو

 فالتخا ال ، ءاوس فيعضلاو لهاجلاو ملاعلا نيب اهيف مكحلاف ، مالسإلا

 . كلذ يف مهنيب

 ملع دق هل يلو نم مهفاعضأو ءايلعلا ءالؤه ءىرب ول كلذكو : لصف

 اوملع ءاملعلا نأ ملعي ملو ، لا ؤسلاب وأ يأرلاب هنع فوقولا همزل { اثدح هنم

 هنأ اوملع دقو 3 هعم اذه ىلع هنم اوئربف ، هريغ ثدحب الو ثدحلا كلذب هنم

 . عضوملا لهأو رادلا لهأ ةمزال هتيالو تناك وأ & كلذب مهملعأ وأ 3 هالوتي

۔ ١١١۔



 ، ءايصخلا نم مهريغك اوناكو { يأرلاب مهلك مهنم أربي نأ هيلع ناك

 نم ث نيقحم مهتءارب لصأ يف اوناك ولو 0 ءاملعلاو ءاهقفلا ةجح مهنع تلازو
 ةيالولا ماكحاب ملعلا لهأ نيب افالتخا اذه يف ملعن الو { هنم اوثرب يذلا اذه

 . ةءاربلاو

 اذه ىلع اوعمجأ دقو . مهفاعضأو مهلك ءايلعلا ءالؤه ىأر ول كلذكو

 هللا باتك مكح ، فرحلا كلذ فلاخي امم ، لطابلا فورح نم فرحب لوقلا

 وهو { لطاب هنأب فرحلا كلذب اولاقف { ةمألا نم نيقحملا عامجإ وأ هيبن ةنس وأ

 . لطاب وهو قح هنأ وأ قح فرح

 دحأ لقي ملو ، قحلا قفاوي امب كلذ يف مهفالخب ةكولمم ةمأ تلاقو

 هدنع مه نيذلا { ءايلعلا ءالؤه ىلوتي نأ لهاجلا اذهل لحي الف 0& مهفالخب

 . ءايكح ءايلع ءانمأ

 8 كلذ ىلع نيدب مهنم ادحأ ىلوت وأ ، نيدب ءايلعلا ءالؤه ىلوت نإف
 عضوم الإ مالسإلا يف هل زوجي رذع ريغلو { ةلمجلا يف مهنم ةءاربلا ةطيرش ريغب
 نم كلذب ناك . ةجح مهنأو ءايلع مهنأ مهيف هنظ نسحو . مهب هتنامأ

 همزل } ىضم اميف هءايلوأ اوناك اذإو ، ليبسلا ءاوس نع نيلاضلا 0} نيكلاهلا

 كلذ ملعل هللا هقفو نأ ، كلذ مهنم عمس ام نيح نم نيدب مهنم أربي نأ مهيف

 مهنع فقي نأ هيلع ناك ، كلذ نع هرظن رصق نإف © كلذ ملع هوجولا يأ نم

 © نيد فوقو عضوملا اذه يف فقي نأ زوجي الو ، لاؤس فوقو وأ يأر فوقو

 نيلوقتم وأ مهريغل نيتفم كلذب اوناك ، عضوملا اذه يف سانلا نم مهريغك مهف
 قرف الو ، مصخ كلذ يف مهل نكي مل وأ { مصخ كلذ يف مهل ناك { ايتف ريغب

 لوصأ ين فالتخالاب نيمصتحم اوناك اذإ { مهريغو ءايصخلا نيب كلذ يف

 . نيدلا

 نإف ، قحلاب تلاق دق { ةكولمم ةمأ مهلك ءايلعلا ءالؤه مصخ ناك ولو

 ىلع ةجح تناك . ايتفلا يف ةجح نونوكي نيذلا ءايلعلا ةلزنمب تلزن دق تناك

۔ ١١٢١ ۔



 وأ ز هنيحو هتقو يف ءايلعلا نم ةءاربلاب قحلا اهنم لبقي نأ هيلع ناكو { لهاجلا .

 ىلع كلذ لقأ ةكولمملا ةمألا ىلوتيو 0 لاؤس وأ يأرب مهلك ءايلعلا نع فقي

 مهلك ءايلعلا نم ةءاربلاو 3 قحلاب ةمألا لوق لوبق هيلع نأ انلوقو & فالتخالا

 ةمألا هذهو } هللا ةجح ي اكاش . اكلاه اجوجحم ناك الإو . هتعاسو هنيح نم

 رمأ يف ضرألا لهأ عيمج ىلعو } لهاجلا اذه ىلع هللا ةجح عضوملا اذه يف

 . كلذ يف قحلاب مهيلع تماق نيذلا ءايلعلا ءالؤه

 دحأ نم ءايلعلا ءالؤهو ةمألا هذه يف ضرألا لهأ عيمج كفني الو

 : نيرمأ

 . يأرب الو نيدب اهنع اوفقي الو ةمألا هذه اولوتي نأ امإ

 مهتعاسو مهنيح يف مهنم نوأربيو { ءايلعلا ءالؤه ين اهلوق اهنم اولبقي وأ
 لهأ نم ضرألا لهأ عيمج ناك ولو ، اعيمج اوكله الإو ، رصبلا حملك اعم

 . براغملاو قراشملا

 دق المع { ءايلعلا نم ةعامج نم وأ { ءايلعلا نم ملاع نم ىأر ول كلذك

 نيد يف هيف فلتخي الو { هللا نيد يف قحلا فلاخي يذلا لطابلا نم هيلع اوعمجأ

 نم اجرح لمتحي الو { لطابلا نم مهنم ىأر يذلا كلذل جرحم الو 0 هللا
 مهالوتي نأ هل لحي الو ، ماكحألا يف سانلا نم مهريغك مهف ، قحلا جراخ

 ريغب نيدب مهنم ادحأ وأ كلذ ىلع مهالوت نإف © ةطيرش ريغب ةنونيد ةيالو
 ىلإ هللا هادهو مهثدح رصبأ نإف { اثدحم اكلاه كلذب ناك . ةءاربلا ةطيرش

 يف هنيزو كلذ باوص هللا همهلا ام قيرط نم ولو { هوجولا نم هجو ياب كلذ
 مل نإو ، ملعلا دعب مهيف كشلا هل زجي ملو { اعم مهنم ةءاربلا هيلع ناك { هبلق

 نأ هل نكلو 5 نيدب مهالوتي نأ هل زوجي الف { مهتلالض الو مهثدح رصبي
 لوقي نم لوق ىلع لا ؤسلا داقتعا ىلع . يأرب مهالوتي وأ . يأرب مهنع فقي

 ةجح هيف ءايلعلا نوكي يذلا عضوملا انيب دقو {. هيلع عمجملاب سيلو 0 كلذب

 انيب دقو ، كلذ ريغ ال طقف لطابلا لهأ نم قحلاب ةءاربلا يفو ، قحلاب لوقلاب

۔ ١١٣ ۔



 يذلا قحلا مهنم لبقي نأ وهو . مهيفو مهل مهمزلي امو ، كلذ يف مهل ةجحلا ام

 هيلع مهنع فقوي الو {} نيد الو يأرب هيلع مهنم أربي ال نأ كلذ لقأو . هولاق

 . نيد الو يأرب

 5 لطبملا نم هنم فرع دق يذلا قحلاب لطبملا نم مهتءارب يف ليقو

 3 هملع نع هرظن رصقو ، لطبملا نم هملع يذلا ثدحلا مكح لهاجلا لهجو

 يأرب كلذ يف ملاعلا نم أربي الأ كلذ لقاف & كلذ ي ملاعلا لوق لوبق نع قاضو

 . نيدب الو يأرب هنع فقوي الو { نيدب الو

 & اهماكحأ نونف عيمج يف ، ةءاربلاو ةيالولا يف اهلك ماكحألا رئاس امأو

 يف 0 مالسالا قوقح عيمجو } ماكحألا عيمج يفو } سانلا نم مهريغك مهف

 © نيفذاق نونوكي ام عضوم يفو } نوعدم مهف ؛ نيعم نونوكي ام عضوم
 3 مهريغك ماكح مهف { اماكح نونوكي ام عضوم يفو { مهريغك نوفذاق مهف

 نونوكي ام عضوم يفو { مهريغك مصخ مهف ايصخ نونوكي ام عضوم يفو
 مهلزانم فالتخال ، كلذ يف سانلا نيب قرف الف ، مهريغك دوهش مهف ادوهش

 . مهنم ملعلا لهأ نيملسملا نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو { ملعلا يف

 هيف نوكي امب هاصع وأ . ايتفم هيف نوكي امب ملاعلا هللا ىصع ءاوسو

 ىلإ غلب اذإف 3 افذاق هيف نوكي امب وأ { ادبعتم هيف نوكي امب هاصع وأ ، ايعدم
 هنأ معزي امب ، لوقلا قيرط نم قحلا فلاخو . هلل ايصاع هيف نوكي ام لاح

 ةلزنم لهاجلا لهجي امو { ملاع هيف هنأ لهاجلا ىري امو 5 نيد هنأ معزي امبو قح
 ريغ نم كلذ يف ملاعلا ةلزنم لهاجلا لهجي امو { ملاعلا ريغ نم كلذ يف ملاعلا

 نم نوكي ام قيضأ وهو 0 كلاهملا تاميظع نم ميظع عضوم اذهو . ملاعلا
 . كلاهملاو نتفلا عيمج نمو } كلذ نم نيملسملا عيمجو هللا انملس {، كلاسملا

 يأرب ءايلعلا نع فوقولا زوجي ال هنأ المج رثألا ءاجو : لصف

 هيف نوكي اميفو ، ةجح هيف نوكي امم انفصو ييف صاخ وه امنإو 0 نيدب الو

۔ ١١٤ ۔



 يأرب ملاعلا نع فوقولا زوجي ال هنأ ، لواتم كلذ لوات ولو } قحلاب املاع

 ، ةميسج ةنتفو ©، ةميظع ةعدبو الالض كلذ ناك ، رومألا عيمج يف نيدب الو

 ذإ ، نيدلا يف مهتمئأ ةيالو مهل زوجي نايدألا لهأ ناكل & كلذك كلذ ناك ولو

 مهلهج يف 3 ملعلا لهأ لزانم يف مهعم اوناك امل مهنع فوقولا مهل لجي ال
 ءايلع مهنأ ملعلا مسا مهيلع رهظو . ءايلع مهنأ اونظ اذإ ءايلعلا ءايسأو ءاملعلاب

 يف ءايلعلا نم ادبأ هلل يصاعلا نوكي الو ، لاحمو لالض كلذو . ادبأ كلذب
 ليبس ىلع نيميقتسملا نيقحملا ءايلعلل مسالا اذه صاخ امنإو ، مسالا اذه

 . كلذ ريغ ال انفصو ام ىلع لدعلا نم هب اوماقو ؤ قحلا نم هولاق اميف قحلا
 لهج سانلا عسي نأ ىلع اوعمجأو . نوملسملا هب لاق يذلا لصألا وه كلذو

 بوكر ىلع ءاملعلا اولوت اذإف { هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام ، هميرحتب اوناد ام

 كلذب اوملع ءاوسو ، لطابلا لهأل ةيالولا مكح كلذ يف مهقحل 0 لطابلا

 لهجلا اوبكر دق مهنأل { اولهج وأ مهل كلذ نأ اوملع ءاوسو . اولهجو

 . ملعلا لهأ عم هيف كشي الو هيف فلتخي ال ام اذهو 3 لطبملل مهتيالوب

 3 مهئامسأو مهنايعاب لالضلا لهأ رمأ ريسفت نع ةيافك لوقلا سفن ينو

 قح مهنم كلذ نأ نونظي ام ىلع ث عابتالا نم كلذ ىلع مهعبتا نم ةيالوو

 نم ةفصلا هذه لهأ نم مكو { هب نونيديو كلذب هللا ىلإ نوبرقتيو & لدعو

 { هيلع مهتيالوو مهنم هلوبقو لطابلا مهل مهديلقتب 0 مهئاملع ةيالوب نيكلاهلا

 مهتيالوبو { نيلباق هب اوناك هيلع مهتيالوبو 3 نيلباق هل اوناك هيلع مهتيالوبف
 . نيلعاف هل نومسي هيلع

 اودخ ال اونمآ نيذلا اها ايو : ةجح ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقب ىفكو
 ةر نم نزك مكنم وي نمو ضتب٬تيلوأ مهضعب هايلؤا ى َراَصَت ا َةَوَهَيلا
 . ١}_( هيلالا موقلا يدنب ال هلا

 . ةدئاملا ةروس )٥١( ةيآلا )١(

۔ ١١٥ ۔



 ةلمجلا يف مهلخداف مه ةيالولابو { مهنم هنأب مهيلع هللا مكح دقف

 نُم هنأ ىنعملاو «مهنم وهف اموق بحأ نم» : لي هللا لوسر لاقو . ةيالولاب

 يف زوجي الو ، مهنم وهف لطابلا ىلع مهبحأ نمو { مهنم وهف قحلا ىلع مهبحأ

 هنم ناك ؛ ةبارقلا ةبحمل ملسملا هدلو بحأ اذإ يدوهيلا نوكي نأ © قحلا ليوات

 ةبارقلا ةبحم هتجوزو هدلاوو همحر بحأ اذإ ملسملا نألو 9 نيملسملا نم

 . لالضلاو لاحملا نم اذه هنيد يف هنم ناك .{ ةفأرلاو

 باتكلا لهأ رمأ يف هيبنل ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو : لصف

 ناَبرقب انيتاب مح لوسرل نمؤن آلأ ير دهمت ةفا ةإ» : اولاق دقو 3 مهبطاخبل
 يلبق نت لسر مكاج د » : ىلاعتو كرابت۔ هللا لاقف . «زانلا لكأت

 . 0}ّيقلص مك نإ مموتْتلَتك ميق متلق يذلاب بلا
 ايبن اولتقي مل مهنايعأب نيبطاخملا ءالؤه نأ لوقعلا يف انعم حص دقو

 مهليبس نوكلسيو مهنيد نوعي نيذلا نم ؛ مهفالسأ هلتق امنإو 3 الوسر الو

 لسرلا ةلتق اولوت ذإ ، لسرلل نيلتاق هللا مهامسف ، كلذ ىلع مهنولوتيو
 يعدي نمف . ۔ نيلسرملاو نييبنلا عيمج ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا تاولص ۔
 © لقأ وأ رثكأ وأ ةنس ةئامسمخ ذم لسرلا نولتقي نيبطاخملا ءالؤه نإ : لوقيو

 كرابت هللا مهامس دقو اولتقي مل مهنإ لقي نمو . لوقعلا هلقعت ال ام اذه

 يف مهل مهبيوصتو . ةلتقلل مهتيالول مهنإ ملعلا لهأ لاق امنإو . ةلتق ۔ ىلاعتو

 اوضري ملو . مهتنسلاب اورمأي ملو مهيدياب اولتقي مل نإو 5 نيلتاق اوناكف { مهنيد
 نيد يف ، لاحم ال نولتاق كلذب مهف ث مهنيد يف ةلتقلا اولوت مهنأ الإ ، لتقلاب

 يف «مهنيهَتزق مكنم نموي نمو : هلوقب ةيمستلا يف ىلاعتو كرابت - هلا
 { ةبوقعلاو هللا نم طخسلا نم مهقحل ام هقحل مهنيد يف مهنم ناك نمو { مهنيد

 © ايندلا يف ةبوقعلاو دوقلاو ةيدلا نم لتاقلا قحلي ام يلوتملا قحلي مل نإو

 . نارمع لآ ةروس نم )١٨٣( ةيآلا )١(

۔ ٦١١۔.



 اولمحت الو . باتكلاو ةنسلاو رابخألاو راثآلا ليوات ۔ هلللا مكمحر - اومهفاف

 كلذ يف نإف & صاخلا ىلع ماعلا الو { ماعلا ماكحأ ىلع كلذ نم صاخلا

 . نيملسملا نيدل ديدشلا فالخلاو { نيدلا يف كالهلا

 ت

۔ ٧١١_۔





 باب

 اهيف لوقلاو ةمامإلا

 ةعاط ً هباتك ف هدابع ىلع اتباث اضرف 7 لاعتو كرابت - هلللا بجوأ اممو

 اوُعيِطأ انمآ نيذلا اهبأ اي : ۔ لاعتو هناحبس ۔لوقي ثيح © مهنم رمألا يلوأ
 عيمج نم رارقالا لهأ ممجاف { (') ه مكنم رمألا يلوأ َلوُنسَرلا اوُكيطأو هللا
 مه عضوملا اذه يف رمألا يلوأ نأ . افالتخا مهنيب ملعن أل { ةلبقلا لهأ

 لوطي امب مهلاوحأ فالتخا ىلع ةمئألا ةعاط موزل يف اوفلتخا نإو . ةمئألا

 . كلذ توبثب هب دارملل هنودب يفتكيو 7

 هللا عاطأ ام ، لدعلا مامإ ةعاط ىلع ةمئألا نم ةماقتسالا لهأ عمجأو

 ملعن ملو © ةمألا نم نيقحللا عامجإو ٨ هيبن ةنسو هللا باتكب لمعو . هلوسرو

 ىلع رارصإ وأ ةريبكل باكترا نم لمع وأ لوقب كلذ يف دحال افالخ مهنم

 . ةمألا نم نيقحملا عامجإ وأ ةنسلاو باتكلا ماكحأ نم بونذلا نم ةريغص

 ماقاف عدج يشبح مكيلو ول» : لاق هنأ زنت يبنلا نع تبثو : لصف

 : لاعتو كرابت - هللا لاقو . _ اوعيطأو هل اوعمساف يتنسو هلللا باتك مكيف

 . ءاسنلا ةروس )٥٩( ةيآلا )١(

۔ _١١٩



 . يفالخ لك عطئ الو» : ۔ لاعت ۔ لاقو . افك زا بآ مب عمالو
 . (هنيهمت

 ءاجو . رفكلا يف رفاك الو 9 مثالا يف مثآ عاطي ال هنأ كلذ يف ىنعملاو

 مكيلع تيلو ينإ) : هتبطخ يف لاق هنأ هنع هللا يضر ۔ قيدصلا ركب يأ نع

 هلوسرو هلل ا تيصع ١ ذإف . هلوسرو هللا تعطأ ام ينوعيط ف ٠ مكريخب تسلو

 . (مكيلع يل ةعاط الف

 هتمامإ تتبث اذإ مامالا نأ ، نيملسملا نم ملعلا لهأ عمجاو : لصف

 ةنس وأ هللا باتك فلاخي مل ام ؛ ةبجاو ةمزال هتعاط نأ { قحلا هوجو نم هجوب

 اوعمجأ ييف هرصع يف نمم ملعلا لها عامجإ وأ { هلبق نيملسملا عامجإ وأ { هيبن
 . هتباث هتعاطف يناعملا هذه دحأب تاي مل ايف 3 اعامجإ همكح نوكي امم هيلع

 . نيملسملا عامجإو هيبن ةنسو هلللا باتك مكح نم لداعلا مامالا ةعاط تتبثف

 ةربابجلا ءارمألاو ةمئألا ةعاط ين ةماقتسالا لهأ ءاوس سانلا فلتخاو

 عامجال هركذ ىلإ جاتحي الو { هديدعتو هفصو لوطي امم كلذو 9 ناطلسلاو

 عامجإ تبثي امم هنأ ريغ . عامجالاو ةنسلاو باتكلا هتفلاخو . هريغ ىلع نيملسملا

 . لداعلا مامالا ةعاط ىلع نيملسملا

 ىلع هللا ةعاط ضرف .3 ۔ ىلاعتو كرابت هللا نع تبثت امتإو : لصف

 { نينمؤملا نم رمألا ىلوأل ةعاطلا تناك نأ اهلف . مهنم رمألا يلوأل نينمؤملا
 ۔ و َ َ

 رمألا يلوأو9 : ۔ ىلاعتو كرابت هلوقل { نينمؤملا ريغ نم رمألا يلوال ال

 . نينمؤملا نم رمالا ولوأ مهف } مكنم

 نم رمألا يلوأل ةعاطلا هللا بجوأ امنإف اذكه ناك اذإف : لئاق لاق نإف

 ايصاع وأ ارفاك ناك نم لكو ث نينمؤملا ريغ ىلع ال نينمؤملا ىلع ؛ نينمؤملا

 . ملقلا ةروس )١٠( ةيآلا (١ر)

۔ ١٢٠ ۔



 يلوأ نم نينمؤملا ةعاطب هللا بطاخ امنإ متنأ متلق ذإ { هيلع مامالل ةعاط الف

 ؟ رمألا

 3 مهنم رمألا يلوأ ةعاطب نينمؤملا هللا بطاخ امنإ كلذك : هل انلق

 نأو { ناميالا مهيلع ضرفو . نينمؤم اونوكي نأ ةفاك سانلا بطاخو

 ركني نلو ث هللا باتك نم يا ريغ يف ، نيع .ةفرط ناميالا ريغ ىلع اوميقي ال
 هنأل نينمؤملا هللا بطاخي امنإو { ةلعب هيف لتعي نلو . ةلبقلا لهأ نم دحأ كلذ

 هنمو ؛ اماع نوكي ام باطخلا نمف 3 نينمؤم اونوكي نأ عيمجلا بطاخ دق

 بطوخف . ةمألا تعمجأ كلذ ىلع ، ماع باطخ انعم اذهو {} اصاخ نوكي ام

 يلوأ» : ۔ ىلاعت هلوقب 3 نينمؤملا نم رمألا يلوأ ةعاطب نيدبعتملا نم عيمجل
 . مكنم رسالا

 . رمألا يلوأ نم مهيف نمب نونمؤملا هب بطوخ امنإ باطخلا كلذ ناك ولو
 كئلوأ ذافنل ىضمو ىضقنا دق كلذ ناكل ، رصعلا كلذو نيحلا كلذ نم

 يلوأ ةعاطب ةماعلل باطخ وه امنإو ، كلذ ريغ ىلع رمألا نكلو 3 نيبطاخملا

 يف ال ةعاطلا ين ةعاطلا نم رمألا يلوأل هللا لعج ام عيمج يف ، نينمؤملا نم رمألا

 تسيل ةيصعملا نأل { رمألا يلوأل ةعاطلا تتبث © ةيصعملا ىلع الو { ةيصعملا

 . نينمؤملا نم رمألا يلوأ نم نوكيف 0 ةيصعملاو ناميالا تبثف ، ناميإ اهعم

 ةعماجلا رومألاب بطاخي ال ۔ ىلاعتو كرابت هللا اندجوو : لصف
 َنيذلا اهيأ اي» : ۔ ىلاعت هلوق لثم ، ةفاكلا ىلع ناميالا توبثل { نينمؤملا الإ
 ! ةكيديأر ةكهوجو ولسغاَت ةلتلا لإ تمك اذإ اونمآ

 وأ ىضمت متنك نإو اوررق بنج هسنك نإو نيبغلا لإ مُكَلُجَرَاو مكيس
 ءام اودجت ْمَلَق ءاتلا منصال وأ طئاقلا نمت مكنمتلَحأ ءاج أ رقت َلَع
 لعجلا ديري امهنم مكيدياو مكهوجوب اوحساف تت اديعيت اومسق

 مكلعل كيلع هتمعن ميل كرتم ةبر نكلو جرخ تمت مكيلع

۔ ١٢١_۔



 . "نوركشت

 نأو ، ناميالا مهيلعو نيدبعتملا باطخ وهف نينمؤملا هب هللا بطاخ امو

 نُم هيف ضراعي ال هنأل راثكالا ىلإ هيف جاتحن ال اذهو ، نيبطاخملا نم اونوكي

 . راصبألا يوذ نم الو . رارقالا لهأ نم هتضراعم ه

 مامالا يف هلللا باتك نم اصن نكي ل نإف . مامالا ةيالو امأو : لصن

 تتبث نم ةلمح يف ةلخاد اهنإف ث هللا باتك نم اصن هتعاط تناك اك ةصاخ

 . نينمؤملا نيملسملا نم هتيالو

 تتبث ثيح ٠0 نينمؤملا نم هتيالو تتبث نم دارأ هلعل : هريغ لاق

 كرابت هللا ةعاط عم هتعاط تتبث اذإو { ميثأ رفاك لك ةعاط تمرحو . هتعاط

 كرابت ۔ هلللا ضئارف نم اےهعم ةتباث ةنورقم اي هلوسر ةعاط عم ۔ لاعتو

 ننم ؤملا ةيالوو © اصن هلوسر ةيالوو هلللا ةيالو كلذ عم تتبث ١ ذإو . لاعتو

 م۔ ._ ,“ . .و/ م رر م. 22 . ح .
 . ١}0 اونمآ نيذلاو هلوسرو فا مكلو امنإ : ىلاعت هلوقب

 . د ين , ر ر ۔۔ 7 م ح مم مد تڵ. - -

 وتا بزح نإف اونما نيذلاو هلوسرو هللا لوت نمو : ۔ ىلاعت لاقو
 . '} 4 توبلاغلا ه

 ٠ ه م ه ه و و . م۔2 ه ه -

 هنم حورب مهديأ ناميالا بولق يف بتك كيلوأ : ۔ ىلاعت 7
 ذ ه ۔ , 7 . ر . ِ ٥20. ۔ م84 .< ۔ ح ۔ .ه ٥ ۔

 اوضرو مكتَعفلا يضر آهيف يرذلاحم راهنألا اهتمع نم يرت تانج مهلخذيو
 . 0ُ}١هتوُحلفلا ممه ونا ترح إ الا هفلا بزح تئتوا هن

 صوصخل هتيالو تصخو . نينم ؤملا ةيالو ةلمج ي مامال ا ةيالو تتبثف

 ةطيرش نود كلذ اصاخ هلوسرو هللا ةيالو توبثل ٤ نينمؤملا نود هتعاط

 . ةدئاملا ةروس )٦( ةيآلا )١(

 . ةدئاملا ةروس )٥٥( ةيآلا ءزج )٢(

 . ةدئاملا ةروس نم )٥٦( ةيآلا )٣(

 . ةلداجملا ةروس نم )١٣( ةيآلا زج )٤(

۔ ٢٢١۔



 نأ الإ ميقتسي الف { هلوسر ةعاطو هللا ةعاط عم مامالا ةعاط توبثو { نينمؤملا

 ةعاطو هللا ةعاط عم نينمؤملا نم ةلمجلا اهب بطاخف هتعاط تمزل نم نوكي

 اذإ ، يلوتم ريغ اعاطم نوكي نأ لاحمو ، هتيالو كلذ ىلع تبثت الو ، هلوسر

 . نينمؤملا نم نيبطاخملا ةلمج اهب ابطاخم هتعاط تناك

 © هديسل دبعلاو اهجوزل ةأرملا ةعاط تتبث دقف : لئاق لاق نإف : لصف

 . ةيالو ريغب ةعاطلا تتبث دقف .3 ةيالو كلانه مهمزلي الو

 ىلع ديسلل ةصاخ ةعاط يه امنإو . ةماع ةعاط كلت تسيل : هل ليق

 ؛ ديبعلاو رارحألا نم ؛ نينمؤملا رئاس نود هتجوز ىلع جوزللو ث هدبع

 نم © ميقملاو رفاسملاو { ريقفلاو ينغلاو ، يدابلاو رضاحلاو ، لاجرلاو ءاسنلاو

 نم هتعاط هيلع تبثت دقف . هتوعد هيلإ تغلبو 3 هتيامح هيلع لمتشا نم عيمج
 ةعاط تقرتفا كلانه نمف .3 هتعاط نم هصخي ام مهنم لك . نيفلكملا عيمج

 يف ةعاطلا هل تبجوو امامإ ناك امنإ اذه نألو . مامالا ةعاطو ديسلاو جوزلا

 عيمج يف دبعلا ىلع هتعاط بجت ديسلاو © نينمؤملا نم ناك امو ، نينمؤملا ةلمج

 وأ ، لالضلا لهأ وأ ىدهلا لهأ وأ . لاجرلا وأ ءاسنلا نم ناك لاوحألا

 لاح يف ةيدوبعلا نم هل هيلع تبث نميف راكنالا لهأ وأ . رابكلا وأ راغصلا

 نم قيطي الام وأ . اهب هرمأ 5 هلل ةيصعم كلذ نكي ملام { هل همزلي ام

 امإ ةأرملا نألو { ةيرحلا ىلإ قرلا نم هجارخإو { هتبقر ةلازإ كلميو & لامعألا

 هللا ةيصعم ريغب هل اهسفن ةحابإ نم اهيلع هل هللا هلعج اميف ؛ اهيلع اهجرز ةعاط

 . كلذ يف ررض اهيلع عقي وأ ك ضيح وأ ربد يف اهنم دارأ نإ

 ىلع جرخت يتلا 5 هلل ةعاطلا يف هتعاط تبجو امنإ مامالإ نألو : لصف

 همزلي اميفو 0 هللا ةعاط يف هتعاط نم . هتيعر ىلع هل هللا لعج اميف { هللا ةعاط

 كلذ صخت يتلا ، مالسالا ماكحأ عيمجو 3 ماسقألاو دودحلاو ماكحألا نم هلل

 قح نم هب موقي اميف 3 هنم ةنوعمل وأ هسفن يف همزلي امم عيطملا سفن يف هللا ةعاط

 وأ سفن وأ نيد ىلع ةيقت ريغ نم .© هتعاطو هللا نيد ةرصن نم هيلع ردقيو هللا

۔ ١٢٣ ۔



 موزل ، ررضلا كلذب لوزي اموحن نم ، كلذ دحأ ين هيلع لخدي ررض وأ لام
 نم ةضيرفلا كلتب نحتمملا ىلع ررضلا كلذ رذع لخدي 0 ةبجاولا ضئارفلا

 عضومل 3 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا كرتو ، مميتلا ىلإ ءوضولا كرت
 رمألا كلذ يف هللا لبق نم رذع هصخ نمف © كلذب بطاخملل لخادلا رذعلا

 نع ارذع كلذ هل نوكي نأ ردجاف { اصن هللا ضئارف نم هصخ امم مايقلا نع

 3 مامالا ةعاط نم اجورخ رهظي ملو { هريغب موقي كلذ ناك امو { مامالا ةعاط

 وأ 5 ةعنامملا يف كلذ يف رذعلا عوطقم ريغف { هيف يذلاك هريغ يف ءاجرلا ناكو

 يف لماحتلا مامالل سيلو { مامالا ةعاط نم جورخلل حيرصت ريغ نم ةعفادملا

 ين هل اصاخ كلذ نكي مل ام ، هريغ دجو اذإ هيلع ررضلا فاخن نم ىلع ، كلذ

 مايقلا ىجري امم . هريغ ىلع ةنوعم وه امنإو ، دح وأ قح نم هلام وأ هسفن

 ي هريغو وه هنأ الإ { هل اصاخ هللا لبق نم كلذ يف هل رذع ال ناك ولو { هريغب

 هتاذ يف هلل ةعاط وه اميف مامالا ةعاط تبنت امنإف { هريغل مدقت دقو ، ءاوس كلذ

 هعفن اصاخ كلذ نوكي الو . هدابع حلاصمو هنيد حلاصمو ٠ هنيد تاذو

 يف ةصاخ يه امنإ 0 جوزلا ةعاط تناك ايك مالسالا لهأ رئاس نود . مامالل

 . هريغ نود هعمن

 ةعاط يف مامالا ةعاط نيب ام قرف اومهفاف . ديسلا كلذكو : لصف

 هللا ةعاطو هللا ةيصعم نكت مل ام 3 ايهعفن هصخي اييف ، ديسلاو جوزلا ةعاطو هللا

 ةعاط ين اهلك 3 نينمؤملا نم رمألا يلوأ ةعاطو هلوسر ةعاطو { ۔ ىلاعتو كرابت

 نيدو © هللا نيد حلاصم يف هللا ةعاط نم ةقتشمو . هللا ةعاط يه امنإو 3 هللا
 ةعاطو { همعيو كلذ صخي نميف 3 مهتصاخو نيملسملا ةماعو 0© نيملسملا

 ةصاخ يف ، هديسل دبعلاو اهجوزل ةأرملا نم ناتصاخ امه امنإ ، ديسلاو جوزلا
 { اهجوز ةعاط نم ةأرملا صخ اميف هلل ةيصعم نكي مل ام 3 هل عفنلا لوصح

 . هديس ةعاط نم دبعلا صخو

 نينمؤملا ةيالو تبثي ام ريغ نينمؤملا رئاس نود 3 مامالإ ةعاط صاخلف

۔ ١٦٢٤ ۔



 & نينمؤملا ةماع ىلع مامالا ةيالو تبثت 5 هلوسرو هللا ةعاط يف { نينمؤملا ةماعل

 3 هماعو كلذ صاخ نم ضعب ىلع مهضعبل نينمؤملا ةيالو تبثت ام ريغ ىلع
 نحتما نم رثألا هب ءاج اييف صاخ كلذو { هلهج عسي ال مامالا نإ ليق كلذلف
 دبعلا ىلع تماق اذإف { هترهش رهاظتب وأ هتربخب هلدع فرع نمل & هترضحب

 { هتيالو الو هلدع ةفرعم لهج هعسي ل . مامإلا لدع ةفرعم دهاوشب ةجحلا

 كلذ لهج نإف {} هرصمو هتكلمم لهأو هرصع لهأ نم ناك اذإ هلدع توبثل

 ةفرعم نع هفعضل هسفن مامالا لوتي ملف ، كلذ يف مكحلا فرعي مل نمم لهاج

 همزلي امم ائيش عيضي ملو ، مامالل مهتيالو ىلع ءايلعلا ىلوتو 3 هتيالو همزلي نم
 كرت نم ىلع . هتعاطو هقح بجاوب هلهج لجأ نم . مامإلا ةعاط نم

 يف كلذ هصخ اميف & همكحب اضرلا نع يلوتلا وأ ٨ هترصن همزلي اييف ، هترصن

 نم أربي وأ ، قحلا نم هب ماق ماق دق اييف مامالا ىلع نيعي وأ 3 هريغ وأ هسفن

 تحص دق نيذلا ءايلعلا نع فقي وأ ، هورصنو هولوت اذإ ءايلعلا نم وأ مامإلا
 هل مهتيالو لجأ نم ، نيدب وأ يأرب مهنم أربي وأ { مهملعب ةجحلا دهاوش هعم

 { هترصنو هتيالو نم كلذب مايقلا يف ةجح نونوكي اييف 0 هل مهترصنو
 نم همزلي ام كرت وأ مامالا ىلع ناعأ نإف & فيعضلا ىلع كلذ قيضي الف

 نم هب ماق دق اييف ، ةعاطلا نم هل همزل دق اميف هتعاط نم عنتما وأ ، هترصن

 نم نيدب هنع فقو وأ مامالا نم ءىرب وأ ، هترصن نم هب ماق نم ىلع لدعلا
 فقو وأ ، هورصنو هولوت اذإ ءايلعلا نم ءىرب وأ ، لدعلا نم هب ماق ام لجأ

 هتيالوب ةجحلا هيلع تتبث دق نمم فيعض نع فقو وأ 3 نيدب وأ يأرب مهنع

 . كله دقف ٤0 نيدب

 هترضحب ناك نم هلهج عسي ال هنإ : ليق دقف . روجلا مامإ كلذكو

 يف ماكحألاب ءافعضلا نم لهاج كلذ لهج نإف { هروج دهاشو 3 هرصعو
 ةجحلا دهاوش تماق دق نيذلا ةمئألا يف ةءاربلاو ةيالولا توبثو .0 ةمئألا

 ` © كلذ فيعضلا لهج اذإف & كلذ يف همزلي ام لهجف 3 هملعب هيلع مهتفرعمب

 نم قحملاو { هلطاب نم لطبملا ىلع هب اوماق ايف نيملسملا ءايلعل ميلستلا ىلع

۔ ١٢٥ ۔



 نم همزلي ام عنتمي ملو ، لطبملا نم مهتءاربو { قحملل مهتيالو ىلعو { هقح
 نمو ، كلذ ىلع ردق اذإ لطبملا ىلع ةرصنلا نم ، لطبملاو قحملا يف قحلا

 مامالا ةيالو يف ٠ مكحلا ةفرعم لإ هملع غلبي ل هنأ الإ قحملل ةرصنلا

 ىلوتو . هناكمو هنامزو هرصمو هرصع ف رئاجلا مامإلا نم ةءاربلاو © لداعلا

 وأ ةيالو وأ ةرصن وأ ةبراحم يف ، لطبملاو قحملا يف قحلاب مهمايق ىلع نيملسملا

 نيدب هنم أربي وأ ، نيدب هيلع هتيالو تبجو دق نمم فيعض نع فقيف { ةءارب

 لجأ نم 6 نيدب وأ يأرب كلذ لجأ نم نيملسملا ءايلع نم ملاع نم أربي وأ

 . ملاس وهف ؛ قحلاب مهمايق

 مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ رثألا ءاج دقو : لصف

 اوفقي وأ ، هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ 3 هبكار اولوتي وأ هوبكري

 . مهنع

 3 ىلوت دقف هتيالو تبجو نمم } ىلوت نم ىلوتو فقو نم هنأ رثألا ءاجو
 رصبي ملو مكحلا نع فعض اذإ 0 ءىرب دقف ءىرب نم ىلوتو فقو نمو
 . هنم ةءاربلا مزل نم ةءاربو ٠ هتيالو مزل نم ةيالو نم ءايلعلا هرصبأ ام

 ؟ لداعلا مامالا لهج سانلا عسي ال : متلق فيكف : لئاق لاق نإف
 ؟ هلهج نم مكعم عسي ال يذلا عضوملا امو

 هيف مزاي امل } هلهج دنع مامالا نم فيعضلا عسي ال هنأ انعم : هل انلق

 نأ نظ اذإ ، مامإلا مكح نم همزل دق ايع عنتميف لهجي نأ هتعاطو { هتيالو نم
 ناك اذإ ;٠ كلذ ىلع ردقي ام عضوم يف هترصن نع عنتمي وأ ٠ همزلي ال كلذ

 5 قحلا نم هل هللا هلعج امم رمأ يف مامإلا ىلع نيعيف } لهجب وأ عامجالاب همزلي

 © لداعلا مامإلا لهج نم عسي الام عضوم اذهف ، هيلع ىغبو هبراح دق نم

 تماق دق ام عنتمي وأ 0 عامجإلاب هيلع تبجو اذإ ." هيلإ ةاكزلا ءادأ نم عنتمي وأ

 نم عنتما اذإف } هسفن وأ هلام يف قح وأ هل دح موزل نم 5 ةجحلا هب هيلع

۔ ١٢٦



 لهج دق ناكو ]}“ كله هتعاط لهجو مامالا لهجب هنم جرخ وأ ©٠{ كلذ

 . هتعاط

 ٠ لبق نم هتلاح تناك دق ام ىلع هارجأو ٨ نيدب مامالا نع فقو اذإو

 وأ ءايلعلا نع فقو وأ ٠ هيلع هلدع ةلزنم ةفرعم قاقحتساو هلدع روهظ دعب

 نم هعسي ال ام مهتيالو هتمزلو ٠١5 هدنع مهتلزنم تحص دق . نيدل ١ مهنم ءىرب

 وأ ز نيدب نيملسملا ءافعض نم فيعض نع فوقو وأ نيدب وأ يأرب اهلهج

 ‘ مامالإ لهجو كله دقف . مامالل هتيالو لجأ نم نيدب وأ يأرب هنم ءىرب

 مكحلا ملعي ل اذإ مامالا رمأ نم همزلي امب ماق دقو . مامالا ةيالو لهج ملف الإو

 . مامالا ف

 هنم ءىربتملاو يلوتملا نع فوقولاب . ءافعضلا هيف رذع ام لاح نم اذهو

 كلذ رهش وأ © هنم أربتملاو ىلوتملا اونياعو اودهاش اذإ ٠ ءاملعلل مهتيالوب

 { نيرئاجلاو نيلداعلا ةمئألا نم ىضم نميف . هيف نوكشي ال امب مهدنع

 اربتملاو ىلوتملا يف ماكحألا عطق نع اوفعض اذإ ءاملعلل ةءاربلاو مهيف ةيالولاف

 . مهل زوجو كلذ مهعسي ‘ هنم

 نإ متلق ذإ ؟ ةمئألا نم اقح بجوأ مكدنع ءالعلاف : لئاق لاق نإف

 ؟ رئاجلا مامالا نم هتءارب نعو لداعلا مامالل هتيالو نع هئزبحت ءاملعلل هتيالو

 اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ رثألا ءاج كلذك : هل انلق : لصف

 نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ 5، هبكار اولوتي وأ 0 هوبكري مل ام هميرحتب

 اييف ٠ ملو ةمئألا ىلع ةجح ءايلعلاف ٠ كلذ لجأ نم مهنع اوفقي وأ ٠ هبكار

 مل ةجح اوناكف © للا نيدب مايقلاو © هللا نيد يف ةجحلا نم هيف مهيلع اوماق

 مهتعاط نع اوعنتمي الأ { هدابع ىلعو . هللا نيد يف ةمامالا نم مه اوتبثأ اييف

 ىلع ءايلعلا ججح نم ةجح مامالإ ناك امنإو ‘ ءالعلاب مهيلع ةححلا مايق دعب

 يف دِيفُي دق مامالا نال { ةماعلاو مامالا ىلع ةجحلا مه ءاملعلاو ث ةماعلا

۔ ٧٢١۔



 مالعالا ماق ام 6 ةوعدلا يف الو رادلا يف دسفي الف ءايلعلا هيلع هركنيو 6 هرومأ

 مكح لطبو ةوعدلا تدسنف ءايلعلا دسف 7 رهظ ايف ركنلاب مامالا ىلع

 اوبلغيو . رادلا لهأ نمو ءايلعلا نم ضعبلا كلذ مهيلع ركني نأ الإ { رادلا

 . ءايلعلا نم نيركنملا دي يف ةوعدلا رقتستو { ءايلعلا نم نيعدتبملا ىلع

 رادلا لهأ نم لك نادو { عابتألاو ءايلعلا نم ةوعدلا تفلتخا نإو
 ءالعلا داسفب ٠ طالتخا راد تراصو رادلا تدسف إ؛ تالالضلا نم يشب

 مهو { ةماعلاو مامالا ىلع هضرأ يف هللا ةجح مه ءاملعلاف 0 ءايلعلا ضعبو

 مامالاو { ةجحلا نم مه هللا لعج اميف ، بابلا اذه يف مامالا نم ةجح تبئثأ

 ىلع ةرصنلاو ٠ ماكحالا توبث نم هل هللا لعج ايف ۔ مالعالا نم ةجح تبثأ

 يف ةجحلا نم هل هللا لعج ام مامالإ نم لهجي مل اذإف { نيملسملا رومأ حلاصم

 . مامالا لهجي مل قحلا

 حلاصم عيمج يف ةجحلا نم مالعألل هللا لعج ام مامالا يف لهجي مل اذإو

 مامالا دمع لجأ نم مهتيالو كرتيف مالسإلا ججح عيمجب مايقلاو ‘ مالسإلا

 دقف . ماوعلا ىلع هيف هلل ةجح مه ام رومأ نم ءيش وأ 35 هترصن وأ هتيالو وأ

 نع قاض اذإ ىلوت دقف ءاملعلا ىلوتو فقو نم هنأل . ءاملعلا ةيالوب مامالإ ىلوت

 ءىرب دقف ؛ كلذ ىلع ءاملعلا ىلوتو 0 هنم اربتملا نع فقو اذإ كلذكو . ةيالولا

 ؛ اذه يف فيعضلا ىلع فيضي الو 0 هولوت نم ىلوتو { ءايلعلا هنم ءىرب نمم

 ىلع ، مهنم أربي وأ ءايلعلا نع فقي وأ ، قوقحلا نم همزلي ام عيضي مل ام
 . ملعأ هللاو © انفصو ام

 مامإو ‘ هتيالو لهج عسي ال لداعلا مامإلا نإ : ليق دقو : لصف

 ٠ ادعو امهروج رضحو امهدهاش نم ؛ هنم ةءاربلا لهج عسي ال روجلا

 يلوتملا نأ ىلع ٠ عامجإلا نم مدقت ام عضوم . ليوأتلا اذه ىلع الإ انل نبي الو

 ‘ ةيالو ؟ ةيالولا ىلع فيعضلا يلوتملاو . ةءارب ؛ ةءاربلا لع فيعضلا

 . افالتخا رثألا اذه ف ملعن الو

۔ ١٢٨ ۔



 مهعم حصي مل نميف . ءافعضلل اذه امنإف : لئاق لاق نإف : لصف

 مهل زوجي الف هروجو هلدع مهعم حص نم امأو 3 ةمئألا نم هلدع الو هروج

 . ةءاربلاو ةيالولا مهيلعو ، كلذ

 عسو . لداعلا نم لدعلاو رئاجلا نم روجلا ةجح حصت مل اذإ : هل ليق

 يلع نب ىسومو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ ناك ولو . هنع فوقولا
 3 هنع فوقولا الإ مهعسي ملو { ءاهقفلاو ءايلعلا عيمجو ، بوبحم نب دمحمو

 يف قرف الو 3 ءاوس كلذ يف روجلاو لدعلا مهنم حصي مل اذإ ءافعضلاو ءاملعلاو

 { روجلا الو لدعلا مهعم حصي مل اذإ ةءاربلاو ةيالولا يف ملاعلاو فيعضلا مكح

 اذإو ، هملعب ةوادعلا هتمزل { روجلا نم ةوادعلا هب بجت ام ملاعلا عم حص اذإف

 مل اذإو . كلذ كرتب كلهو . هملعب ةيالولا هتمزل ةيالولا هب بجت ام هعم حص

 هب بجحت ام ةفرعمب ةجحلا هيلع موقت ىتح . ادبأ هل عساو وهف كلذ هعم حصي

 هللا هصخ يتلا ةفرعملاب ، مكحلا ذئنيح هيلع مث . ةوادعلاو ةءاربلاو ةيالولا

 دنع فيعضلاو وهو { ةءاربلاو ةيالولا نم ماكحألا يف فيعضلا نود . اهب
 كلذ يف ملعن الو اهيف ايهنيب قرف الو { ءاوس ةوادعلاو ةيالولا هب بجت ام لهج

 . ةءاربلاو ةيالولا يف ملاعلاو فيعضلا يف مكحلا نيب فالتخالا امنإو 3 افالتخا
 { ةاداعملا نم ةوادعلا هب بجت امو . ةالاوملا نم ةيالولا هب بجت ام حص اذإ

 { مكحي نأ ملاعلا ىلع بجو . هملع ىلإ غلب اذإ هب مكحلا الإ عسي ال امو

 { ءايلعلا نم أربي ال نأ همالستساو 0 ملستسي نأ فيعضلا ىلع بجوو

 نع فقي الو 0 مهتءاربو مهتيالو لجأ نم نيدب الو يأرب مهنع فقي الو
 . هتءاربو هتيالو لجأ نم 3 نيدب الو يأرب هنم أربي الو نيدب فيعض

 هنأل } هنع باغ وأ كلذ دهاش ءاوسو ، املاس ناك كلذ لعف اذإف

 هب بجحت اميف فلاسلا نم ةرهشلا هتحضوأ امو ةدهاشملا يف ةجحلا مايق يف قرف ال

 { نيبئاغلا نود نيرضاحلا ءايلعلا لهج عسي ال هنإ ليق امنإو . ةءاربلاو ةيالولا

 هنيد يف دبعتم ناسنالاو ، مهتعاط مزلت ءايحألا نأل & تاومألا نود ءايحألاو

۔ ١٢١٩ _۔



 تيمل ةعاط الو ‘ دُكَبو كلذ مهنع باغ دق تاومألاو ‘ مهترصنو مهتعاطب

 . ةذفانلا هماكحاب كسمتلاو . هتعاط ذافنإ نم بجو دق ام الإ ىح ىلع .

 ةعاطلا موزل يف فلتحم ايهمكحو . هنم ملاسلا ريغ هنيح يف ءيشلاب دبعتملاف
 يحلا نم ةءاربلاو ٠ تيلاو يجلا ةيالو نب قرف الو ‘ ةءاربلاو ةيالولاو

 . تيملاو

 ءايحألا يف مزلت ةيالولاو ةءاربلا نأ ؛ نوملسملا عمجأ كلذ ىلعو
 نود دهاشملاو ، تاومألا نود ءايحألا يف مزلت ةعاطلا نأو ، تاومألاو

 يف ةمئألا اولوتي نأ نيملسملا ىلع نأ اوعمجأ دق مهنأ كلذ نمو . بئاغلا

 حص اذإ راصمألا يف ةمئألا نم اوأربيو { اهلدع حص اذإ اهعضاوم ينو راصمألا

 ءايحألا يف رئاجلا مامالإ الو { لداعلا مامالا ةكلمم يف اونوكي ل ولو ، اهروج

 . مهنم

 ناودعلاو روجلا نم هعنميو همح ل نم للع مامالل ةعاط ال هنأ اوعمجأو

 & هل كلذ هسفن مزلأو هل ةعيبلاب مامإلا ةعاط هسفن مزلأ دحأ كلذ صخي نأ الإ

 هيلع يلوتسملا عضوملا وأ { هيلع يلوتسملا رصم لهأ مامالا ةعاط مزلت امنإو

 يف ذفنأ ام عيمج يف مامالا ةعاط مزلي كلانهف { ناودعلاو روجلا نم هل عناملا

 ضبقو ماكحالا عيمج ذافنإو . دودحلاو ماكحألاو صاصقلا نم هتيعر

 . هيلع ةبجاولا هرومأ ىلع هل ةرصنلاو © تاقدصلا

 نأو 9 ةعاطلا نم تبثأ ةيالولا نأو 9 ةعاطلا ريغ ةيالولا نأ حصف

 ةيعر نم ادحأ نأ ولو . مامالا ةجح نم ةبطاخملاو ةدهاشملاب يه امنإ ةعاطلا

 نم ماكحألا عيج ذافنإ ىلع ردقيو . مامالا ةرصن ىلع ردقي نمم ، مامإلا

 هملس { مالسإلا عفانم رمأ نم مامإلا هيلإ جاتحي امل عماج { مالعألاو ءاس ؤرلا

 نم هرضح نج مامالإ ماقو ٠ هرمأ نم ءيشل هضرعي نأ مامالا نم هللا

 ملو لجرلا كلذ تام نأ ىلإ ، قحلا حلاصمو نيملسملا ةلود رمأب } نيملسملا

 همزل هنإ لقن ملو { املاس كلذب ناكل . رمأب هرمأ الو } اكح مامالا هيلع زجم

۔ ١٣٠ ۔



 نأ { مالسالا ةلمج ين هيلع هللا بجوأ ام الإ ، هرمأ صاخ يف مامالإ اذهل ةعاط

 3 ينغلا ملاعلا اذه ناكف { هل ةعاطلا نم هيلع هللا لعج اميف مامالا ةعاط هيلع

 ةعاطلا ةنحم نم هللا هافاع دق عفنلا لاصخ هيف تعمتجا دق يذلا سيئرلا

 . كلذ ملع ىلإ غلب اذإ مامالا ةيالو نم هللا هفاعي ملو { مامالل

 مامالإ ةعاط يف وهف { مامالا ةعاطب نيديو مامالا ىلوتي هتلمج يف ملسملاو

 هعسي مل ةيالولا هب بجت ام ملع اذإو { هل صاخلا يف اهنم ىفاعم ، ةلمجلا يف

 ؤ طق مكح هل هيلع ذفن الو ، طق الماع مامالإ هلوي مل ولو .0 ةيالولا الإ

 يف وهف . طق ةجح هتاضق الو هتالو الو هتاعس نم هلبق نم دحأل عمس الو

 هسفن صوصخ يف هتيالو هيلعو & صوصخملا ي اهنم ملاسو . ةلمجلا يف هتعاط
 ةدهاشملاو & ءاوس تامملاو ايحملا يف ةءاربلاو ةيالولاف { هيف كلذ هعم حص اذإ

 نم كلذ هصخ نم 0 ةرضحلاو ةدهاشملاب نوكت امنإ ةعاطلاو ، ءاوس بيغملاو

 ةقفاوملاو ةعاطلا قيرط نم تيملاو يحلا يف فالتخالاف } رصملاو ةكلمملا لهأ

 اذهو . تيملاو يحلا يف ةوادعلاو ةيالولا هب بجت ام ةحص عم ، تيملاو يحلا يف

 نم عسي ال امو مهنم عسي امو . ةمئألا ين لوقلا ليوات يف انعم حصي يذلا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ، تيملاو يحلاو { مهتيالوو مهتعاط

 ىلع مهنم ةنكملا دنع ؛ نيملسملا ىلع امامإ مامالإ ميدقت امأو : لصف
 موقتو { ةمامالإ هب موقت نم ةرضحو . ةيقتلا نم رذعلا لاوزو ةردقلاو & كلذ

 ىلع ناوعألاو راصنألاو مساوقلاو مالعألا نم . ةمامالا يف رمألا حلاصم هب

 ةردقلا دعب هكرت مهعسي الو ، نيملسملل مزال كلذ نإ ليق دقف . ماكحالا

 نم للعب كلذ يف اولتعاو ، كلذب مايقلا ىلإ مهغولب نم انفصو ام ىلع { هيلع
 تايارلا دقعو ، شويجلا ىلع ةداقلا ذيفنتو ، راصمألا ىلع لي يبنلا ةيالو

 : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، ضعب دعب ضعبلو ، ضعب نود ضعبل
 : ةلي يبنلا لوقلو { ركذم دحاو هنأل مامإلا يأ «تاذملا اهنع اردَبَو»

 بجي هنإ اولاقف ، اهفصو لوطي ءايشألاو «مامالإ ىلإ ةاكزلاو ةعمجلاو دودحلا»

۔ ١٣١ ۔



 . مالسالا رومأ حلاصمو . ماكحألا مامتل كلذب مايقلاو ةمامإلا يف لوخدلا

 ىلإ كلذو { نيملسملا ةفاكلو هلل داهتجالاو كلذ يف رظنلا نيملسملا ىلعو

 اوعمجأ ام ىلعف . هدالب يف هدابع ىلع هللا ةجح مه نيذلا © ءارصبلا ءالعلا

 ةرصنلاو ةعاطلاو مهل عمسلا ةيعرلا نم ةماعلا عيمج ىلع ناك { اوفلتخي ملو هيلع

 ركني نأ ءايلعلا عامجإ دنع عيمجلا نم رضاحلل زوجي الو . ةعامجلا كلتل

 دقف . هركني الو كلذ ريغي نأ ةعامجلا نع بئاغلل الو 0 هنم جرخي الو ، كلذ

 © مالعالا نم كلذ دهاش نم هيلع عمجأ ام ةماعلاو ةصاخلا نم ةعامجلا تمزل

 ردق اذإ كلذ كرتي نأ مالعألا نم كلذ رضح نمل سيلو { مامالا كلذ دقع نم

 . مزال هل وهو هيلع

 { هل دقعلا الو { هيف لوخدلا بجاوب سيل كلذ نإ : لاق نم لاقو

 اوناكو { هب مايقلا مهيلع ناك كلذ يف اولخد نإف © كلذ يف نوري مه امنإو

 اذإ ةضيرف كلذ ناكو ، كلذ نم مهسفنأ اومزلأ دق اميف ، هيلعو مامالل ةجح

 اولخدي نأ مهل مزال الو ك ضرف كلذ نكي مل هب اوموقي مل اذإو { هب اوماق
 مايقب ضرفلا مزل اذإف 0 مهمزلي نأ لبق 9 ةضيرف هيف مهيلع بجي اييف مهسفنأ

 مايقلاو هب ءافولاو ، ضرفلا ين لوخدلا مهمزل { ريغلاب كلذ توبثب وأ مهريغ
 بجي ال هنأ ةلي هيبن ةنسو هللا باتك ماكحاب هبشأ انعم وه لوقلا اذهو { هب

 رومأ عيمج يف ماكحالا عيمج نم لقن وه رايتخا لك نأو . رايتخاب ضرف
 نكي مل عقي مل امو ، اضرف ناك رايتخالا عقو اذإف } عقي ال اذه نالو ، مالسإلا

 . اضرف

 ، اضرف ناك اذإف ، لصألا يف ةليسو نوكي فيكف : لئاق لاق نإف

 ؟ هيلع ليلدلا امو ؟ كلذ يف ةجحلا امو

 عمتجا ول هنأ 0 هريغو هسفن نمو هنم كلذ ىلع ليلدلا : هل انلق

 ةيقتلا لاح يف اوناكو ، كلذ ىلع نيرداق هيف نونوكي ال لاح يف نوملسملا

 نم مهيفو { ادعاصف نيعبرألا نم نيملسملا نم ةعامج عمتجاف { فعضلاو

۔ ١٣٢ ۔



 عمجي لاح يف . مهنم مامالا اودقعو مهرمأ اورهظاف . ةمامالا دقع هب موقي

 ين مهو ، كلذب نيبطاحن اونوكي مل مهأو 5 ةليسو ناك ، مهنم كلذ نأ هيلع

 ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ عامجإ يف مامالإ كلذ نأ 3 هنع زجعلا دح

 نمل ةردقلا لاح يف هل دقع يذلا { مامالل ام قحلاو ةعاطلا نم هل نأو { امامإ

 اذه ةعاطو { ةضيرف ةفصلا هذه ىلع ةمامالإ هذه نأو & سانلا نم كلذ هصخ

 نأ عامجالإ ناك دقو ، ةبجاو ةضيرف هتيالوو ، ةضيرف كلذ هصخ نمل مامالإ

 لهأ لوق نم افالتخا هيف ملعن ال امم اذهو { ةليضفلاو ةليسولا دح يف ناك هرمأ

 ناك هل دقع امل هنأو { ةليضفلاو ةليسولا دح يف ناك 0 هل دقعلا نأ . ملعلا

 كلذكف } ةضيرف هرخآو ةليسو هلوأ عامجالاب ناك دق اذهف } ةضيرف كلذ
 ناك ول هنألو & ةضيرف هرخآو ةليسو هلوأ ىلوألا نوكي نأ ركني الو ىرعتي ال
 اضرف نوكي ال رايتخالا ماكحأ نألو .{ رايتخا هيف لعب نكي مل ةضيرف دقعلا

 لوخدلا ديري ءيشل امأو 5، هنم جورخلا دارأو دبعتملا هيف لخد دق ببس نم الإ

 . نيدلا لوصأ ماكحأ يف كلذ ملعن الف { هيف

 ين رايتخالا ناميألا ةرافك يف هللا لعج دقف : لئاق لاق نإف : لصف

 . كلذ ىوس هزجي ملو ، دب نمل ةوسكلاو ماعطالاو قتعلا

 جورخلا ديريو هيف لخد دق امم هنإ انلق دق امم اذه : هل انلق : لصف

 & ريخم هيف وه باب يف لوخدلا هيلع سيلف . هيف لخدي مل امم كلذو 0 هنم

 ءيش ىلع هرظن عقي مل ءاش نإف © كلذ يف رظنلا هل نأل & لخدي ال وأ لخدي

 ىلع هرظن عقو ءاش نإف ، ضرفلا هنع اليزم كلذ ناكو 3 احالص هاري ام

 لهو } اضرف رظنلا نوكي ىتمو ، ضرفلا ببس وه رظنلا كلذ ناكو ، عيش
 لطبيف 0 هل ةياغ الو { ةياغ هل رظنلا نوكي نأ نم ادب دجي الف { ةياغ كلذل

 . رظنلا مكح

 وأ ةعاس وأ ، نيموي وأ موي يف كلذ يف رظنلا عقي مل نإ تيأرأ : هل لاقيو

۔ ١٣٣ ۔



 نأل ، نيملاس ريغ وأ كلذ مهيلع ضرف ريغو .3 نيلاس نونوكيأ © نيتعاس

 ؟ رظنلا ضرف مهيلع

 نمم ، نيملسملا نم دحأ ىلع ةراشالا عقت مل ام ادبأ نيملاس : لاق نإف

 . هحالصو كلذ هجو اوريو . كلذل الهأ هنوري

 ؟ كلذ يف لوقلا ام ، نارهش وأ رهش كلذل ىضم نإف : هل ليق

 . رايتخا كلذب عقي مل ام كلذب نوماس مه : لاق نإف

 ؟ كدنع ادبأ كلذل ةياغ الف : هل انلق

 . كلذل ةياغ ال ؛ معن : لاق نإف

 ةياغ امهل كردي الو . اهل ةياغ ال ةضيرف مالسالا يف نياف : هل ليق
 . ضرفل ١ ماكحأ يف حصي ال ا ذهف ‘ اهب دبعتملا نم رايتخال ١ الإ

 . اوراتخمو اوضري نأ نود مهعسي الو © ةياغ امل : لاق نإو

 ؟ نيملاس ريغ وأ نوملاس هيف مه مهمايأ نم ىضم ايف : هل ليق

 . نوملاس : لاق نإف

 ؟ ال مأ نوملسي ءيش ىلع مهرايتخا عقي مل نإف : هل ليق

 . نوملسي ال : لاق نإف

 يف ريخملا نأ ؛ لوقعلا يف حصي ال اب تئجو كلصأ تضقن : هل ليق
 . هيلع هرايتخا عقي نأ لبق ، كلهي عيش

 . لاحلا كلذ يف مهدحأ تام وأ اوتام نإ لوقت ايف : هل لاقيو

 نم هنإ لوقي نأ نم ادب دجي الف ؟ ال مأ ضرف مهيلع قلعتمأ 0 نونوكي ام

۔ ١٣٤ ۔



 . اهنود رصقمو عامجالا يف هل ةمزال اهنأ ، ةضيرف هيلعو تام

 نإ { اهيف رييختلاو ناميألا ةرافك نم هب تججتحا ام تيأرأ : هل لاقيو

 نم اجراخ نوكيأ . هذفنيو ائيش كلذ يف راتخي نأ لبق كلذ يف ريخملا تام

 ؟ اذه نم هتركذ ام نياف { اقلعتم كلذ دحأ هيلع مأ ٠ رايتخالا مكح

 دبعللف اتبجو اذإف { ةضيرف ةاكزلاو ةضيرف جحلاف : لاق نإف : لصف
 كلذ ناك كلذ ىدأ ىتمف ، كلذب انئاد ناك اذإ امه ؤادأ ءاش ىتم { رايخلا امهيف

 ؟ كلذ يف اريم ناك دقو ، اضرف

 اذه نكلو { هب تللتعا ام اذه هبشي ال نكلو ٠ كلذك وه : هل ليق

 نأ لبق تام نإ تياأرفأ ٠ جورخلا هيلعو هيف لخد دق هنأ . انلق ام دكأ امم

 ؟ كلذ اذه هبشي الو هيلع قلعتم وه مأ ؟ كلذ نم جرخي وأ جحي وأ يكزي

 ‘ هوفعضتل للعلاب نيملسملا لوق متضراع اذإف : لاق نإف : لصنف

 ىلع لدتسي امنإ هنأل 5 هنم هب متللدتسا امريغ نم 3 ليلدب اذه مكلوق ىلع اوتأف

 . هب هيلع لدتسي الو . هريغب ءيشلا

 نيملسملا لوق ةيوقت ديزي امنإو & نيملسملا لوق فعضن انسل ال : هل ليق

 دجو اذإ ، ههبش نمو هنم ءيشلاب لالدتسالاو نيدلا يف لوصألا هل حصي ام

 هنيعب ءيشلا يف دجوي مل اذإ هنأل © ءيشلا ىلع ةلدألا حلصأ وهف ، كلذ

 نم جرخ ههبشي ءيش دجوي مل نإف { ءايشألا هبشاب هيلع لدتسا ، ةجح
 قحال عامجالا يف هبشلاو 0 هريغ يف ءايشألا ىلع سايقلا ىلإ عجرو 0 ةهبشلا
 نم ىفكن { افالتخا كلذ ي ملعن ال { هنم وهف ءيش هبشأ امو ٨5 هنيعب ءيشلاب

 . اذهب هملع ةلق

 وه ام ، هريغ نم اليلد هللا ءاش نإ كل دجون انإف اذه عمو : لصف

 هبشأ اضيأ وهو { افالتخا هيف ملعن ال امو 0 عامجالإ مكح ي هيلع اسايق جراخ

۔ _. ١٣٥



 ملعن ال . ةلبقلا لهأ نم عامجإلاف ؛ حاكنلا ماكحأ وهو . همكحب ءايشألا

 لوقعلا ءاحصألا رارحألا نم ىثنأ وأ ركذ نم دبعلا ىلع سيل هنأ افالتخا مهنيب

 اذإ هنأو ئ عامجإلا مكح يف جيوزتلا يف ريحم هنأو ٥ جوزتي نأ { مولحلا نيغلابلا

 ءيش هيلع اروجحم سيل هنأو 0 ءاسنلا نم هللا لحأ اميف ريخ وهف جيوزتلا دارأ

 عاضرلاو { هنم باسنألا تاوذ نم هيلع هللا مرح دق ام الإ . ءاسنلا نم

 كلذ يف ةأرمللو هل حابم قلطم وهف . كلذ ىوس امو ةلوعبلا تاوذو راهصاألاو

 نم ءيشب هللا ىصع نإ هنأو ، كلذ هرايتخا يف هل ةياغ ال هنأو © لاجرلا لثم

 ‘ جيوزتلا هكرتي ال . هاتأ يذلا كلذب كلاه وه امنإف ئ رظنلا لم وأ ٠ انزلا

 يف كلذ تبث . هب ةأرلا تيضرو 9 جيوزتلا هسفن ىلع دقعو جوزت اذإف
 تبجوو . ضرفل ١ عقوم عقوو { هللا باتك 0 اضرف كلذ ناكو ‘ عامجإلا

 وأ ةمرح وأ ٠ ههبشأ امو قالطب الإ لحني ال هنأ نم ،© ضرفلا ماكحأ كلذب

 هيف ملعن ال ام اذهف ماكحألا فانصأو ددعلاو ضئارفلا يف هب مكحو 0 توم

 . افالتخا

 وه امنإ حاكنلاو ، نيملسملا ىلع ةضيرف ةمامإلا : لاق نإف : لصف

 . ةجوزلاو جوزلا ىلع ةضيرف

 يف ضعبلا ىلع ةضيرفلاو لكلا ىلع ةضيرفلا كلذ ءاوسف : هل ليق
 هلوأ نوكي امم تدقع اذإ دقعنت ضئارفلا تناك اذإف } همومعمو كلذ صوصخ

 نأل & ضعبلا ىلع وأ لكلا ىلع تناك ءاوسف 0 هيلع دوقعملاو دقاعلا نم ارايتخا

 دوقعملاو اهل نيدقاعلاب ةصاخ اهماكحأ نوكت دقف { ةماع تناك نإو ةمامالا

 ةمامإلا نأل ، حاكنلا دقعني ام لقأب دقعنت ةمامإلا لب © حاكنلا وحنك . هيلع

 دقعني ال حاكنلاو { مهريغ ىلإ جاتحي الو ‘ هيلع دوقعملاو يلولاب دقعنت
 نم لقاب حاكنلا دقعني ال ‘ حاكنلا دوهش ادعاصف نانثا مهو جوزلاو يلولاب الإ

 نم الو ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا باتك نم الو ضئارفلا نم ائيش ملعن الو ، كلذ

 نأل { هبابسأو حاكنلا نم اههابشأو ةمامالاب هبشأ عامجإلا نم الو { هلوسر ةنس

۔ ١٣٦ ۔.



 ةمامالا يلوو ، يلولاب الإ تبثت ال ةمامالا كلذكو .0 يلولاب الإ تبثي ال حاكنلا

 { ادعاصف نانثا مهو {© مه ؤاملع رثكو نوملسملا رثك نإو 3 نيملسملا نم

 نأ ملعن الو { ةسمخلاب ليقو ةتسلاب ليقو ةثالثلاب ليق دقو دحاولاب ليق دقو

 وأ فلأ ةئام ءايلعلا ناك ولو © نيملسملا ةعامج يف ةتسلا نم رثكأب لاق ادحأ

 كلذ تبث ث ملعلا لهأ لوق ضعب ىلع هيلو دق نم مهنم كلذ يلوف ، نوديزي

 ةلزنمب مه ةعامجلا نأ الإ ، دوهش ىلإ نوجاتحي الو { نيملسملا ةلمج ىلع
 نم ةعامج يفو { نيدقاعلا نم روهظ يف الإ ةمامالا نوكت الو . انعم دوهشلا

 ، دحاو ءالولا يف مهلك ، يلو فلأ اوناك ولو ةأرملل ءايلوألا كلذك { نيملسملا

 ةوق مهفعضأو ةلزنم مهاندأ نم & دحاو اهحاكن دقعو ةأرملا نم كلذ يلوف

 عيمج ىلع كلذ تبث { كلذب ةأرملا تيضرو هعضوم يف كلذ لعجف . ةليحو
 ةدقعلا دعب مهلك اوهرك ولو ةعامجلا كلذك . مهلك اوهرك نإو . ءايلوألا

 © عجري نأ مهنم يضارلل مهنم دحأل ناك ام ، هعضوم يف كلذ عضوو مامالل

 نم عيش سيلف . افالتخا كلذ يف ملعن الو 0 هركي نأ مهنم بئاغلل الو

 . حاكنلا نم اهب سيقأ الو ةمامالاب هبشأ هللا باتك ماكحأ

 . حاكنلاب ةمامالا هبشت الو ؤ حاكنلا ةلزنمب ةمامالا تسيل : لاق نإف
 هتاوهش عضومل هيف دبعلا لخدي امنإ حاكنلاو ث ةمزال ةضيرف ةمامإلا نال

 . هتاذلو

 يف كلذ تامالعل . ةمامالا نم ضرفلا بوجوب هبشأ حاكنلا : هل ليق

 ؛ قالطالا ىلع وه لب ، ضرفلا ىلع كلذ نإ لوقن نأ ريغ نم 0 هللا باتك

 هنمث مكك باط اماوحِكناق يمتلا يف اوطت آلأ يتخ ًنإَو» : ۔ ىلاعت هلوق
 كنام تكنَمام وآ ةدحاو اولدعت آلأ عتفج َنإَك عابرو تالثو ىكم ءاسنلا
 . 2}١«اولوُعَت الأ ن كلذ

 ؤ ضرف هنأ } هيلع عامجالاو دقعلا دعب كلذ تبث . اذه هابشأو

 . ءاسنلا ةروس نم )٣( ةيالا ١١(

۔ ١٣٧ ۔



 هبشت نأ هبشأ ةمامإلاف ، ركذ الو هللا باتك يف ةمالع اهدقعل سيل ةمامإلاو

 نم عامجإلا هيلع حاكنلا نالو { ةمامإلاب حاكنلا هبشي نأ نم ىلوأ © حاكنلاب

 عيمجو كلملا عيمج هيلعو ٠ ةيلهاجلا يف اتباث كلذ ناكو . ةلبقلا لهأ نم ةمألا

 { انفرع اييف قلخلا نم دحأ حاكنلا ةزاجإ ي فلتخي الو ، كرشلا لهأ

 يف اوفلتخا نإو حاكنلا ىلع الإ عقي ال هنأو ، دحأ حافسلا داسف يف فلتخي الو

 دساف وهف حاكنلا ادع ام هنأ يف نوفلتحي الف 6 هتوبث بابسأو حاكنلا ظافلأ

 . زوجي الو

 سانلا ضعب زاجأف { ةرمإلاو ةمامإلا يف ةمألا تفلتخا دقو : لصف

 ىلع مه اوتبثأو ، هريغ نود هسفنل ايهب هدادبتساو 0 ةمامإلاو ةرمالا بصغ

 هب لاق كلذ نأ ملعن الو & كلذ ىلع رمألا ولوأ مهنإ : اولاقو © ةعاطلا كلذ

 . مهريغ الو ةلبقلا لهأ نم حاكنلا يف دحأ

 هب داري ضرفلاو ٠ اضرف بجوي رايتخا وه امنإ حاكنلا نإف : لاق نإف

 9 هللا ضئارف ءادأل اضرف بجوت رايتخاب ةمامالاو 0 ةذلو ةوهش ىلإ اغولب

 . هللا دودح ةماقإ ىلإ غولبو ث هللا مراحم ةلازإو

 لحي الو . هتجوز ىلع جوزلل اقوقح بجوي حاكنلا دقع كلذك : هل ليق
 عقو يذلا ضرفلا كلذ دقعب الإ كلذ غلبي ال 3 هيلع اهل قوقحو اهريغ نم هل
 اهم ماق نإ ٠ تارشاعملاو ةبحصلا نسحو تاقفنلاو ةوسكلا نم ، رايتخالا ىلع

 . اروجحم بكر اهفلاخ نإو ، ضرفب ماق

 هل رارحألا نم حصي ال ةجوزلا نم جوزلا هكردي يذلا نأ عامجإلاو
 لاح ريغ يفو هحاكن لاح يف { هيف فالتخا ال تباث عامجإ ، حاكنلاب الإ

 . هحاكن

 زوجت 3 ةمامالا نم ةدقعلا كلت مدع دنع هنأ نوملسملا عمجأو : لصف

 اذإ ، مامالإ هب موقي نأ زوجي امب اوموقي نأ { نيملسملا ءايلع نم ةدقعلا يلول

۔ ١٣٨ ۔



 نكي ل اذإ . مامالاب موقت يتلا رومالل ءايلوأ مهنأو {© ةدقعلا كلت هل تدقع

 اولاقو الإ ءايشألا نم ءيش يف اوفلتخا مهنأ ملعن الو ، ةمامإلا هل ادوقعم امامإ

 نم . هب اولمعو كلذب اوراسو { امامإ نكي مل اذإ هب اوموقي نأ ةعامجلل نإ

 ءاسنلا ضئارفو ٠ ماسقألا نم ماكحألا ذافنإو ٠ تايارلا دقعو تابراحملا

 نع يهنلاو فورعملاب رمألاو { ءاسنلا نم هل يلو ال نم جيوزتو . ماتيألاو
 . دودحلا يف اوفلتخا مهنأ الإ ، مهيواعد عيمج نم سانلا فاصنإو . ركنملا

 . مامإلا الإ اهميقي ال : لاق نم لاقف

 يف زاج امو ٠ ماكحالا نم برض يه دودحلا نإ : لاق نم لاقو

 © دودحلا ليطعت زوجحم ال هنأل & كلذ ريغ زوجحم الو . دودحلا ف زاج ماكحالا

 : ۔ ىلاعت لاقف كلذب نيملسملا هللا بطاخ دقو . قوقحلا ليطبت زوجي ال ايك

 نأ سانلا يبا مُنَمكَح اذإَو هلهآ لإ تانامالا اركَوَت نأ كرمأي هلا نإ
 71 ٥ ه ورم -٥

 . () هل دملا اومكحت

 يف اذهف 0١. «طنتلاي ملل اوموقت ناوه : ۔ ىلاعت۔ لاقو
 . قوقحلا يف ماكحألا

 اث دحاو رمك اوُدلججاك الاو ًةَيتازلا» : دودحلا يف ىلاعت لاقو
 . () «ةدلج ةئام

 ِه۔ ۔۔ .ح( ٠ ه ريه ۔۔٥ 9 ۔ ور ۔\ 2 . ٣

 ءادهش ةعبراب اوتأي مث تاتصحملا نومري نيذلاو : فذاقلا يف لاقو
 . ('«ةَدلج َنيناَمَك مموذلجاف

 ماكحألا 0 تبث نإف 6 ماكحألاو دودحلاب ةعامجلا هلللا بطاخ دقف

 . ءاسنلا ةروص )٥٨) ةيآلا ءزج )١)

 . ءاسنلا ةروس )١٦٧( ةيآلا ءزج )٢(

 . رونلا ةروس )٢( ةيآلا ءزج )٣(
 . رونلا ةروس )٤( ةيآلا ءزج )٤(

۔ ١٣٩ ۔



 يف هلثمف 0 دودحلا 1 كلذ لطبي نأ نود . دودحلا يف هلثم تبث ماعلا باطخلاب

 . باوصلل قفوملا هللاو ، ماكحألا رئاس

 ويه

۔ ١٤٠ ۔



 باب

 لوق هيف زوجي ام نيب قرفلاو ةمامإلا
 زوجي ال امو همكحو هاوعدو مامإلا

 ةماقتسالا هل تحص نم . هدالبو هضرأ يف هدابع ىلع هللا ججح نمو

 كلذ ملع . مامالل مهدقع نم ةفاكلا ىلع هبجوأ اميف { مالعالاو ءاهقفلا نم

 نمم ، ةفاكلا ىلع ةجحلا هب موقت ام رادلا يف مهنم رهظ اذإف { هلهج وأ هملع نم

 رمأ يف هيلع نوبلاغ مه نيذلا © رصملا يف ةمامالا ةحصو ةدقعلا رمأ هغلب

 نيدب هل رهظ نمم { ةنونيدلا يف هيلع نوبلاغ مه يذلا عضوملا يف وأ { ةنونيدلا

 { ةماقتسالا لهأ نم تحص وأ ةدقعلا ترهش اذإف { اهل لاحتناو ةمامالا دقعب

 هيف مهئفاكي ال ام عضو يفو . ةماقتسالا لهأ راد ي مامالا ةمامإ ترهش وأ

 نيدقاعلا رمأ يف لاكشالا مامالا يف عقويف { ةمامالا لحتني نمم 0 نيدتلاب دحأ

 مالعألا ناكو 3 مالعألا نع كلذ توبث عضوم مامالا ةجح تماق دقف . هل

 ىلع مامالا ةجح كلانه تبثتو { مامالل ةمامالا دقع يف ةفاكلا ىلع ةجح

 نم هل هللا لعج اييف { مالعألاو ةفاكلا ىلع ةجح ناكو { مالعألاو ةفاكلا

 ولو 0 ماوعلاو صاوخلا رمأ يف هيف انيمأ هللا هلعج ايفو ، ماكحألا يف ةجحلا

 يف 5 هلل انئاخ مامالا ناكو { مامالا دقع يف ةريرسلا يف هلل ةنئاخ ةجحلا تناك

 وأ { مالعألا نم دحأ وأ { ةفاكلا نم دحأ ىلع ماكحألا نم هنم رهظ ام لك

 وأ اهعفادو & ةجح ةجحلاف { مالسالا لهأ نم دحأ وأ { ةمذلا لهأ نم دحأ

۔ ١٤١ ۔



 اهريغ ىلع اهلطاب يعدملا وأ { اهلطاب اهيلع يعدملا وأ اهلعف فالخب اهفلاخ

 يف هللا دنع ناك ولو ، هتفلاخ يفو هئاعدا يف لطبملاو يعدملا وه ، نيملسملا نم

 . اقفاوم هتريرس يف قحلا مكحل ناكو . اقداص هتريرس

 ين هتيعر ين رادلا يف هنم رهظ ام لكف " مامإلا ةمامإ تتبث اذإف : لصف

 وأ لتق وأ قتع وأ جرف وأ لام يف ماكحألا قيرط ىلع اجراخ . ةماعلا وأ ةصاخلا

 نم هيلع هللا هنمتئا ام ليبس ىلع هلاعفأ نم جرخ ام لكف & صاصق وأ دح

 قوقحلا اماف { هيف هلعف وأ هيلع هاعدا نم ىلع كلذ يف ةجحلا وهف . ماكحألا

 ماكحأ يف قلعتم وه امم . كلذ هبشأ امو دودحلاو لتقلا نم نادبألا ريغ ين اهلك

 هيلع موكحملا كلذ ركنأ ولو 9 كلذ يف هتيعر ىلع لوبقم مامإلا لوقف 0 نادبألا

 هيلع ةنيبلا عامسب كلذ هعم حص وأ } كلذب هعم رقأ هنإ مامالا لاق اذإ

 يف هل ةجح الو هيلع تباث مكحلا نإف { هيلع موكحملا كلذ ركنأف 3 هترضحب

 نم لدعلا لهأ نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو 0 مامالا ةجح عفدت كلذ

 . نيملسملا

 موكحملا ىلع مكحلا ذفنأ دق ناكو { قوقحلا يف كلذ ءاوسو : لصف

 ماكحأ توبث يف لوقلاو { هيلع موكحملا ىلع لوبقم هلوقف هذفني مل وأ هيلع
 عيمجو . اياصولاو تارارقإلاو نويدلاو قالطلاو قتعلاو توملاو ثيراوملا

 كلذ لكف }، صاصقلاو لتقلاو دودحلا نم نادبألا ريغ نم همكح جرحي ام

 يف ةجح الو 7 هلبقو مكحلا دعب ؛ هيلع موكحملا ىلع 0 هيف مامالا لوق تباث

 تحص اذإف . ةنيبلاب لطبم هنأ كلذ يف هيلع حصي نأ الإ هيلع مصخل كلذ

 يف مكحلا ناكو & كلذب اثدحم ناكو ايصخ ناك { لطابلاب كلذ يف هيلع ةنيبلا

 ملوأ مكحلا ذفنأ دق ناك . ماوقلاو هيلع ماكحلا مه اوناكو { مالعألا ىلإ كلذ

 نم ذفنأ دق اييف © مكحلاب هيلع اوماقو © لطابلا ذافنإ نم هوعنمو 0 هذفني

 هبجوي ام ىلع نيملسملا لام وأ هلام يف كلذ يف همزلي ام نامض نم ث لطابلا

 . قحلا

۔ ٢٤١۔



 راكنإ ريغ نم هذفنأ ‘ ماكحألا جرحم هلعف نم جرحي مكح لك كلذكو

 مث {©“ دح وأ لتق وأ صاصق نم هيلع هب مكحي ام نيح ف { هيلع هذقنأ دق نمم

 وهو { كلذ يف هل لوق الف { هيلع مكحلا ذافنإ دعب هيلع موكحملا كلذ ركنأ

 يف لطبم هنأ ةنيبلاب كلذ حصي نأ الإ 8 نوعتم كلذ يف لوتقملا ةثروو . عم

 ٠ ءاصخلا نم هريغ مكح كلذ يف هيلع تبث ةنيبلاب كلذ حص اذإف ٠ هماكحأ

 مكح همكحو اثدحم ناكو ، نيملسملا نم قحلا لهأ كلذ يف هيلع مكاحلا ناكو

 دق هنأ حصي نأ الإ . لطابلاو اطخلا مكح كلذ يف هيلع بجع نلو ثدحلا

 . كلذ هبشأ ام وأ عامجإلا وأ تثلا وأ باتكلا ماكحأ فلاخي اب مكح

 نم دحب هعم رقأ هنأ 9} هتيعر نم دحأ ىلع مامالا اعد اذإو : لصف

 كلذ ذافنإ دارأو ، دوقلا يف لتقلا وف صاصقلا هيف هيلع بجي امبو { دودحلا

 ةيالو نم بجي اميف اقتصم كلذ يف مامالا ناك 3 هركنأو كلذ دحجف هيلع
 . مامالا نم كلذ ف فاصنالا بلط نإو ، كلذب هيلع مكحي الو . مامإلا

 . نيملسملا لوق رثكأ يف ايعدم كلذ يف مامالا ناك

 دودحلا يف © كلذ عيمج يف هرارقإ دعب هراكنإ زوجحم ال هنإ : ليق دقو

 كلذب هرارقإ تبث اذإف . هل ةعجر الو هيلع هرارقإ تبثيو . دوقلاو صاصقلاو

 هيلع تبث . كلذب رقي هنأ وه دحجو 4 دحلا كلذب هعم رقأ هنإ مامالا لاقو

 . كلذب هيلع اكاح مامالإ ناكو ٠ مكحلا عيمج هيلع ذفنأو ٠ مامالا لوق

 . ةنيبلا الإ هل ةجح الو

 مكح هنع لوزيو . هرارقإ يف ةعجرلا هل نإ : لوقي نم لوق ىلع امأو
 © كلذ يف مامإلا ىلع ةمهت الو ، رارقالا مكح لطب كلذ ركنأ اذإف ، كلذ

 كلذ ف مامالإ مزلي الو . كلذب مكحلا هيلع تبثي الو . كلذ ف وه هيلع الو

 3 هالوتي نم دنع ةرفكمب هل افذاق نوكي امب هفذقي نأ الإ هيلع ةبوت الو . ةعبت

 حرص اذإ ، كلذ يف ءايصخلا نم هريغك وهو { ةءاربلاو ةبوتلا كلذ يف همزلي هنإف

۔ ١٤٣ ۔



 . رئابكلا عيمج نم ارفاك فوذقملا هب نوكي امب فذقلا

 لوقي اميف عدم ماكحألا ليبس نم جرخ ام عيج ين مامالاو : لصف

 وهف . امرغم اهنع عفدي وأ اينغم هسفن ىلإ رجي ام هسفنل هئاعدا نم . هتيعر ىلع
 نمم ادحأ وأ هاخأ وأ هابأ لتق هنأ هتيعر نم دحأ ىلع لاق نإف . عدم كلذ يف

 فلأ هل هيلع نإ لاق وأ . كلذب هعم رقأ هنإ لاق وأ . هثراو وأ همد يلو وه نوكي

 نوكي ال ىتلا ءايشألا نم ائيش وأ اجوزت ىعدا وأ . مهرد فلاب هل رقأ وأ مهرد

 دحال وأ هسفنل كلذ يف مكحلا نوكيو 7 هريغل هيلع يعدي نم ىلع اهيف ايكاح

 كلذف 3 هدبعل وأ امرغم هنع عفدي وأ { اينغم كلذب هيلإ رجي اييف } هدالوأ نم

 اذإو & يعدي ام ىلع هتيعر كلذ يف ربجي نأ زوجي الو { ايعدم هيف نوكي هلك
 كلذف 3 هيف عدم هنأ عامجالا مكح هيلع عقي اميف 3 هتيعر ىلع هسفنل مكح

 بلطف } همصخ ىلع كلذ ذافنإ دارأ نإف } اثدحم كلذب نوكيو . هل زوجي ال

 ناك ولو ، كلذ نع عانتمالا هيلع ناكو { كلذ نم عنم فاصنالا همصخ هنم
 ناك ، عنتماو كلذ يف نيملسملا مكح نم جرخ نإف . هللا دنع هلوق يف اقداص

 . كلذ ىلع ابرح

 وأ . انزلاب هفذق هنأ هتيعر نم دحأ ىلع ما نإ كلذكو : لصف

 ٥ كلذ يف قدصي الو ايعدم كلذب ناك . تام دق نمم كلذ يلو وه نم فذق

 . كلذ يف مصخ وهو ةنيبلا هيلعو

 يف دودحلا ريغ ةبوقعلل اقحتسم هب نوكي ام هتيعر نم دحأ ىلع لاق نإو

 هل ضارتعا وأ . هراد يف هيلع روست نم كلذ ىلع هبقاعو . انزلاو فذقلا

 هتيعر ىلع بجي ام الإ ، مكح ذافنإ الو دح ةماقإ ريغب { ةبوقعلا هيف همزلي امب

 تابثإ الو مكح ذافنإ ريغ يف بدألا اهب نوقحتسي يتلا ، لاعفألا يف بدألا نم

 8 ىوعدلا جرحغ هيف جرخي ال امم كلذ نأل ، اقدصم كلذب ناك ، دح

 نوكي امنإو { رايخلاو رظنلا هيف هل امم كلذو ، عامجالإ افلاخم مكح هيف تبثي الو

 يف رذع هيف هل نوكي ال ييف . هتيعر نم هئامصخ نم هيلع ىعدا نم ىلع ايعدم

۔ ٤٤١۔



 . تباث مكح ذافنإ وأ دح ةماقإ نم هتيعر نم دحأ ىلع حص اذإ هذافنإ

 نجسلا هيف مهيلع بجي امب ، هتيعر ىلع ىعدا ام كلذكو : لصف
 اذإ ى كلذ يف هيلع ضارتعالاو { اقدصم كلذ يف ناك . هريغل وأ هل ةبوقعلاو

 . هيلع هلوق ين هفدص لمتحيو ، كلذ هيلع تبثي نميف لاق

 هيف هيلع بجي ام كلذ هقحلي امم ، هتيعر نم دحأ ىلع ىعدا نإ كلذكو
 نم دابعلا قوقح نود مامالا ىلإ هلتق نوكي امم { دوقلا ليبس ريغ ىلع لتقلا
 مكحلا نوكي ام هيلع يعدا اذإف { ءايلوألل هيف قحلا نوكي امم 0 ههابشأو دوقلا

 5 لوبقم كلذ يف مامالا لوقف 3 قوقحلاو دوقلا ريغ نم لتقلا نم هيلإ هيف

 كلذ ىلع حصت نأ الإ { هراكنإ الو كلذ نع هعانتما هعفني الو هيلع ةجح الو

 هب نودهشيو كلذ نونيبي لطاب هجوب كلذ يف هيلع مكحي مامإلا نأ ؛ ةنيبلا

 ةطايحلاو مالسالا حلاصم نم نوكي امم كلذ يف لوقلا تباث مامالاف الإو 5 انيبم

 ىعدملا رهظي نأ الإ ، مالسإلا نيدو مالسإلا لهأ ىلعو {& قحلا ةلود ىلع هب

 لطابلا نع هتفل اذإ & كلذ هابشأ وأ ةبوتلا نم لتقلا نم هجرخي ام ، كلذ هيلع

 . قحلا ىلإ

 كلذ يف هل هتيعر ىلع ناك اقدصمو ةجح هيف مامإلا ناك لاح لكو

 ىلع ايغاب ناك ولو 3 كلذ يف هرمأ نع عانتمالا مهل زوجي الو { ةعاطلاو عمسلا
 ©. هل ةرصنلا هتيعر رئاس ىلعو هتريرس يف كلذ هنم دارأو }، كلذ هيلع ىعدا نم

 ، كلذ يف مهلوق قيدصت مهل ةجح هيف هيلع وه اميف & هتعاط نم جرخ نم ىلع
 5 هيف هيلع ةجح وه امم كلذ يف هنع عنتمم عنتما نإف { هتيعر يف هب رمأ ام ذافنإو

 ارفاك ناكو { هبراح نم ىلع هترصن هتيعر لهأ ىلع ناكو { ابرح كلذب ناك
 . هتريرس يف اقداص ناك ولو ، كلذب

 لمحف . هتيعر نم دحأ ىلع ايعدم هيف مامالا ناك لاح لكو : لصف

 وه همصخ ناك ، كلذب هنع عنتماف { هيلع هسفنل ايكاح نوكي نأ همصخ ىلع

۔ ١٤٥ ۔



 35 قحلاب هيلع مكحلاو } قحلاب همصخ ةرصن نيملسملا ىلعو . هيلع ةجحلا
 © هسفنل ريخلا همصخ ىلع لمحي ملام { هتيعرل هيلع ماكحلا مه مالعألاو

 ول نأ { هيلع هريغل يكاح اهيف نوكي يتلا قوقحلا نم قحب هل همصخ هقدصو
 ىلع همصخ ربجي نأ مامالل نكي مل } هيلع ةنيبلا هل تماق وأ 3 هل كلذب رقأ

 نمم وأ ، هتكلمم لهأ نم ملعلاو ةقثلا لهأ نم هريغ مكحلا يلوي نكلو 3 كلذ

 هل ةنيبلا عامسل ىلتبملا وه مكاحلا نوكيو ، همصخ ايصخ نوكيو همكح زؤجي
 هل رقأ هنأ ©} هلوق يف الو هسفنل ةنيبلا عامس يف مامالا قدصي الو & همصخ ىلع

 ىلإ هوعدي نكلو ث كلذ هنم لبقي نأ مكاحلل كلذ زوجي الو . هقحب
 مكحلا هلو هيلع ذفنيو ةنيبلا هنم عمسيو © مصخلا ةلزنم هلزنيو . ةمكاحملا

 ناك ولو ، العف كلذ يف هل ذفني الو { الوق كلذ ي هدلقي نأ ريغ نم ، لدعلاب

 . قوقحلا نم هتيعر نم هريغل هيف مامالا لوق زوجي امم مكحلا كلذ

 ملو 3 هتيعر نم دحأ ىلع ايعدم اهيف مامالا ناك لاح لكو : لصف
 مكحلاو عدم وهف افذاق نوكيو . هب رفكي امب يعدملل فذقلا لاح ىلإ جرخي

 نم ىلوي نكلو { مالعألا ىلإ هنم مكحلا جرخي الو 3 هريغ مكحلا ىلويو 0 هيلإ

 3 هالو نمل كلذ زوجيو ، هيلع هيعدي يذلا كلذ يف همصخ نيبو هنيب مكحي

 لهأ نم هريغ ىلإو مالعألا ىلإ هجولا اذه يف هدي نم مكحلا جرخي الو
 مكحلا نكلو ، مكحلا نم جورخلا لاح ىلإ ةلزنملا هذه يف جرخي الو & مالسإلا

 ىلع ابجاو كلذ نوكيو . هلو هيلع ايكاح نوكيو 3 هقحتسي نم هيلوي هدي يف
 يلوي الو . همكح زوجي نم مكحلا ىلع ىلو اذإ 5 ةعاطلاو عمسلا هيف هل همصخ
 . همكح هل زوجي ال نم الو . هدلاو مكحلا كلذ يف مامإلا

 هرمأ نمت ريغ ايهنيب مكاحلا نوكي نأ مامالا مصخ بلط نإو : لصف

 قحتسي نم لو اذإ هيلع مامالإ مصخل كلذ نكي مل } مكحلا هالو نمو مامإلا
 ةمهت مكاحلا قحلي الو { مهنيد ىلع نونمتؤم نوملسملاو ، نيملسملا نم كلذ

 © مالسالا قوقح نم كلذ ريغ يف الو . ماكحالا يف هل ةيقتلاب الو مامالل فّيحت

۔ ١٤٦ ۔



 مامإلاو . ءاوس هريغ مكحو اهيف مامإلا مكح نوكي يتلا هللا ماكحأ نم اذهو

 . لصفلا اذه ف همصخ ىلع ةجح

 ربأو { انيلإ بحأ كلذ ناك .0 هيلإ هاعد نم ىلإ همصخ مامالا عبتا نإو

 نم دحأ الو مامالا قحلي نأ ريغ نم 7 اهنيب لخادلا مكاحللو مامإلا ةحاسل

 ةلزنملا كلت لزنيو ، دحأ ىلع كلذ يف بجي نأ الإ ، ماكحألا يف ةمهت ماكحلا

 . همكحب هيلع مكحيو & هسفن لزنأ ثيحب لزني نأ قحلاف 0 ةمهتلا نم

 فق نم © ادح هتيعر نم دحأ ىلع مامالا ىهتنا ول كلذكو : لصنف

 { ةنيبلا هيلعو {} دحاو كلذ ف هيف لوقلا ناك } كلذ يف هيلو نوكي نمل وأ هل

 لعجيو ، مصخلا ةلزنم لزنيو 0 هريغ اهنيب مكحلاو ايهنيب ةنيبلا عامس يلويو
 مامالا رمأ ؛ دحلا حص اذإف ، دحلا نم همصخ ىلع حص ام ةماقإل ايهنيب مكاحلا

 نم ىلإو 6 مامالإ ىلإ دحلا ةماقإو مكحلا ناكو ، هريغ همصخ ىلع دحلا ةماقإب

 ماقأ اذإ نكلو . هسفنب هب رمأي الو ، هديب دحلا ميقي ال هنأ الإ ؤ مامالا رمأ

 ميقي نوكي نأ انيلإ بحأف © همصخ ىلع دحلا حصو 4 كلذ يف اكاح اهنيب

 ىلعو مامالل ماكحلا مهنال ٠ نيملسملا مالعأ نم ادعاصف نانثا كلذ يف دحلا

 اذإف © مامالا يف لطعي ال دحلا نالو .، هتمامإ لوزت ال مامالإ نالو . مامالا

 ناك مامالإ الإ هميقي ال دحلا نأ تبثو . هذفني مامالا نأ تبثي ملو دحلا تبن

 نإف . مامإلا يأرب كلذ نوكيو . مامالإ ماقم موقي وه . مامإلا ىلع مكاحلا

 هنيب مكحلا كلذ ذافنإل مامالا هماقأ دقو ، نيملسملا نم لجر دحلا هيلع ماقأ

 هفذق نم هللا ءاش نإ ارئاج اكح كلذ ناكو . اباوص كلذ ناك . همصخ نيبو

 . مامإلا

 وأ يضاقلا مامإلا رمأ ول هنأ ؛ عامجالا يف تبث دق هنأ كلذو : لصف

 كلذ لعفو ٠ زئاج كلذ نأ ٨5 هتيعر نبب دودحلا ةماقإب ؟ ماكحلا نم هريغ

 هريغ دودحلا ةماقإب رمأ هنأ 0 ز يبنلا لعف نم تبث دق كلذ لعلو © ةمئألا

۔ ١٤٧ ۔



 رمأي نأ هل زوبي مامإلا نأ افالتخا مهنيب ملعن الف ملعلا لهأ امأو . هتالو نم

 يف دودحلا تّلطُمل كلذك كلذ الولو . ماكحألا ذافنإو دودحلا ةماقإب

 ىلإ دودحلا لهأ عفر ٠ راصمألا يف لامعلا وأ ءارمألا ىلع ناكو 6 راصمألا

 ‘ ايلاو مامالا ماقأ اذإ نكلو ٠ راصمألا ىلع رثكألا نينمؤملا ريمأ ىلإو مامإلا

 هب هرمأ ام همزلو يلاولل كلذ زاج ‘ دودحلا ةماقإو ماكحالا ذافنإب هرمأو

 مكحلا رصبأو كلذ هعم حص اذإ { ماكحألا ذافنإو دودحلا ةماقإ نم 0 مامالا
 . . هف

 يف دودحلا يف بحن انأ ريغ . ءاوس لصفلا اذه يف ماكحألاو دودحلاو

 رمأ عم © مالعألا نم ادعاصف نانثا هب هل مكحيو كلذ ىلوتي نأ & لصفلا اذه

 . دودحلا لطعتت نأ فخي ملو مامالإ ةرضحب اوناكو ، كلذ نكمأ نإ مامالا

 رئاس يف تبث ايك كلذ تبث مامالإ نم اهمكح زوجي نم هذفنأ نإو
 . ماكحالا

 هفذق نم مزلي نمم 0 انزلاب رارقالإ لهأ نم ادحأ مامالا فذق اذإو

 نم ةبوتلا هيلعو .3 ارفاك ناكو نيدلا نع علخناو ©٨ اصخ كلذ ف ناك . دحلا

 . كلذ

 دحلا ميقي امامإ مالعألا ميقيو ٠ بات ولو هتمامإ لوزت هنإ : ليق دقو

 نم بات ولو { هتمامإ ىلإ لوالا مامالا عجري الو 3 مامالإ وه نوكيو 0 هيلع
 . هفذق

 ؛ لوزت هتمامإ نإف ٠ ةنيبب وأ هنم رارقإب دودحلا نم هيلع تبثي ام كلذكو

 مامإلا نوكيو . همزل امو كلذ نم قأ ام دح هيلع ميقي امامإ نوملسملا ميقيو

 لإ عجري ال هنإ : ليق دقف ؛ حلصأو كلذ نم بات ولو . مامالا وه رخآلا

 اذإف ، دحاو رصم يف نامامإ نوكي نأ زوجي ال هنأل ، حيحص وهو . ةمامإلا

۔ ١٤٨ ۔.



 لإ عجري ال هنأ تبث . مامإلا نم رمأب وأ ٠ مامالإ الإ دودحلا ميقي ال هنأ تبث

 دح ذافنال مامإ ماقي نأ لدعلا يف تبثي الو { امامإ مامالا ناك ام ةمامإلا

 رظن ف اذه ميقتسي الو . كلذ هيلع طرتشي الو . هتمامإ لوزت مث © دحاو

 . ملعأ هللاو { ملعلا لهأ

 ةماقإ مالعألا دارأ نإف { مامإ رصملا يف نكي ملو 3 مامالإ رمأ لاز اذإ امأو

 : حلصأو باتو دحلا هيلع ميقأ دق يذلا { مامالا اذه

 نم امامإ نوكي نأ زوجي ال : لاق نم لاقف ، فالتخاب كلذ يف ليق دقف

 . دودحم دودحلا ميقي ال هنأل . دودحلا نم دح هيلع ميقأ

 نم عنمي يذلا ايف . هتداهشو هتيالو زوجت هنأل كلذ زوجحم : لاق نم لاقو

 ا

 ميقي ال هنأ تبث اذإ ١ تقولا كلذ يف هيلع دحلا ةماقإ توبثل ناك نإو

 ف ةلعلا هذهل هنع ةمامإلا لاوز نم دب نكي ملف ٠ مامإ رمأب وأ مامإ الإ دحلا

 نيملسملل ام هل تبثو ةلعلا هنع تلاز هنع لاز نأ ايلف 0 هب ةلزانلا لاحلا تقولا

 . باوصلاب ملعأ هللاو { انيلإ بحأ لوقلا اذهو . مهيلع ام هيلعو

 هتمامإ لوزت هنأ نم . رثألا هب ءاج دق امل ةفلاخملا ةهارك الولو : لصف

 املو ، قرف دحلا نيبو رفكلا نم يتاي ام نيب ناك امل ، ادح قأ اذإ ك بات ولو

 دحلا هيلع نوميقيو { دودحلا ين هيلع اماكح مالعألا نوكي نأ لصألا ناك

 مهخيب ملعن ال _ اوعمجأ دقو . ةيالولا ىلإ عجري هنأل . ةمامالإ ىلا عجريو

 رهاظلا مكح يف هتمامإ كلذب لوزت هنأ رئابكلا نم ائيش قأ ول هنأ افالتخا

 هنم ءىرب بتي ل نإو . هتيالوو هتمامإ ىلإ عجر بات نإف & كلذ نم باتتسيو

 . مهرمأب موقي نم اومدقي ىتح مهرمأ لازتعاب نوملسملا هرمأو { هتمامإ تلازو

 هنأ } عجرو كلذ نم مامالإ بات ىتح ةمئألا نم مهرمأب موقي نم اومدقي ل نإف

 . هريغ مامالپ دقعي مل ام هتيالوو هتمامإ ىلإ عجري

۔ ١٤٩ ۔.



 © مهيلع ايغاب مامإ ريغب نوملسملا هلتاقف لوالا مامالا براح ول كلذكو

 يذلا نم بات مث هيلع امامإ اوميقي ملو ، يغبلا ىلع ءامدلا كلذ ىلع كفسف
 وه هنأل . هتمامإ ىلإ عجري ناك همزلي ايف فصنأو ‘نيملسمل ١ لع هب ىغب

 . هريغ مامإل نوملسملا دقعي ل ام . مامإلا

 هيلإ هدريو ، ةيصعملا ىلع رارصالا ةمامالا توبث دح نم هجرخأ امنإو

 عيمج يف مامإلا ىلع ةجح مالعألا نأ تبث دقو . ةيصعملا هتجرخأ ايك 3 ةبوتلا

 ‘ مامإلا هرمأ اذإ مامإلا ريغ اهميقي دودحلا نأ تبثو 6 ماكحالا نم همزل ام

 . ةمامالا تباث مامإلا ناك اذإ افالتخا كلذ يف ملعن الو

 ماقأو . دودحلا نم قأ امم باتو ادح مامالا قأ اذإ هنإ : لثاق لاق ولف

 تومي وأ هلتق هيف نكي ل ام . كلذ دعب هتمامإ ىلا عجر 6 دودحلا مالعألا هيلع

 ميلستلا بجو . ملعأ هللاو {. اندنع قحلا لوصأ نع كلذ جرخ ام 0 هنم

 ىلع مدقن مل انئايلوأ نم رصبلاو ملعلا لهأ نم لعاف اذه لعف نإف { رثالل

 ريغ نم دودحلا ةماقإ ف للعلا نم انيب دق امل هتيالو كرت ىلع الو 0 هنم ةءاربلا

 . مامإلا ىلع مالعألا ةجح توبث نمو . مامالا لعف

 مامإلا لزع اودارأف 9 ملعلا لهأ نم رادلا لهأ فلتخا اذإو : لصف

 دحلا ةماقإ ضعب دارأو بات ولو { ملعلا لهأ ضعب هتمامإ لاطبإو اذه ىلع

 ةمامإ لاوزو . رثألا عابتا مهفالتخا دنع انببحأ . بات اذإ هتمامإ تابثإو هيلع

 تابثإ دارأ نم ةعزانم بحن الو { ملعلا لهأ رثكأ لوق هيلع نأل . مامإلا

 . هتمامإ لاوزو هلزع دارأ نمل ٠ اذه لع مامإلا كلذ

 وب

۔ ١٥٠ ۔



 باب

 جرخي ناب ءرملا رمؤي الف ، رشاو حبقأو 9 رمأو ىهدأ سسجتلا نإ

 نع سسجتلاب رمؤيف . اهيف ءايلعلا ملع نعو ، ثادحالا ملع نع لأسيل
 فرشيو هيلع علطي ىتح نيدلا يف مرحم وه امو ث مهتاروعو سانلا بويع
 ريغ فورعمب هومترمأ ولو ركنملا يف جورخلا هومتمزلأو . هنع هللا هاهن دقو 5 هيلع
 . ف جورخل ١ هومتمزلأ اذإ فيكف . مكنم أطخ كلذ ناكل . كلذ هومتمزلأو مزال

 مكنأ هجو : نيهجو نم ةعدبو نيهجو نم اطخ اذهف . مثاملاو يصاعملا
 متنكو همزلي ال هنأ ربغ « حابم ف ناك ول نأ جورخلا نم همزلي ال ام هومتمزلا

 . نيكلاه كلذب

 ةفرعم بلطو ‘ تاروعل ١ سسجت ف جورخلاب هومترمأ مكنأ : ناث هحوو

 هذهو عدبلا هذه نمو تاملظلا هذهو نتفلا هذه نم هللاب ذوعنف ٠ تارثعلا

 . تالالضلا

 جورخلاب انرمأ امنإ ٠ نيكسمتملا ىلع ةسبلملا نم لئاق لاق نإف : لصف

 مزلي مل كلذو { مازلإب كلذ همزلن ملو . ةليسولاو ةليضفلا هجو ىلع ؛ انرمأ نم
 . نيدلا نم كلذ سيلو ٠ ادحأ

 سسجتلاب اورمات الأ ‘ قحلا وهو مكنم هاندرأ يذلا اذهف : مل ليق

۔ ١٥١ ۔



 سيلو { مهتارثع ةفرعم ىلإ غولبلاو { اهيلع علطي مل نم سانلا تاروع نع
 نأ لئاسولا امنإو ، روجحملا نم كلذ امنإ { ةليضفلا نم الو ةليسولا نم كلذ

 { ةنونيد ريغب اهيف جرخ اذإ همزلت مل يتلا ضئارفلا ءادأ نم ءيش ىلإ غلبي

 هتينب دصقي الو ، ضئارفلا يف كلذف { ةروعل اسسجتم الو ةرثعل اسمتلم الو
 هعلخيو ، كلذ ىلع هنم أربيل ثدحملا اذه رفك ملعي نأ ىلإ ، لاح لك ىلع

 ىلإ اعيرس غولبلاو 7 راثآلا ميلعت نم باوثلا بلط يف جرخي امنإو . هيلع
 ليبس عبتيل { راجفلاو راربألا نم نيضاملا فلسلا نم . رابخألا تاحيحص

 هب هيلع تماقو { ؤرما كلذ لاح يف همزل نإف . راجفلا ليبس رذحيو راربألا

 نم هللا همزلأ امم ، هسفن ىلع مكح } نمؤم ناميإ وأ رفاك رفك نم © ةجح
 نم دحأ رفك ملع ىلإ دصقي نأ زوجي الو . هئايلوأل ةيالولاو هئادعأ نم ةءاربلا

 : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق كلذك 3رهعلخيل هلالض فرعيو هنم اربيل ةقيلخلا

 ناسنالا سسجتي نأ روجحو {. «اضتَب كضعب قي ال اوسسجت الوف
 نينمؤملا ىلع ةروجحم ةبيغلاو 9 ارجاف وأ ناك آراب { ةقيلخلا نم دحأ ةروع

 ليبس ىلع هل عقاو هل باتغملا نأل { هتبيغ زوجي الف هرفك ملعي مل نمو ، ةصاخ

 ي هيف وه امب هيلع دهشو . هيف وه امب هيف لاق اذإ هل ةبيغ ال امنإو ©} لهجلا
 هل سسجتي نأ {} لكلا نم روجحمف سسجتلا امأو 0 نيقفانملاو نيكرشملا

 . افالتخا هيف ملعن ال ام اذه } كنع ةبئاغ ةروع

 ةروعلا سسجتي الو : هيلع نوعمجملا { مهنيد يف نوملسملا لاق كلذك

 © رجاف الو راب ةرثع منتغي نأ زوجي ال ايكف . ةرذعملا دري الو { ةرثعلا منتغي الو

 . رفاك الو نمؤم الو { رجاف الو راب ةروع سسجتي نأ زوجي ال كلذك

 اقداص رذتعملا ناك { ةرذعملا در نم انم سيل» : للكي يبنلا نع ليق دقو

 نم ةروع ملعن الو { رجافلاو رابلا نم تامرحم تاروعلا كلذكو . «ابذاك وأ

 نم ابيع دشأ بويعلا نم سيل هنأ ايك ، تارفكملا نم دبعلا يف دشأ تاروعلا

 . رفكلا

۔ ١٥١٢ ۔



 رفكلا هباكتراب هسفن نم حابأ دقو ٠ ةروع رفاكلل سيل : لئاق لاق نإف

 . هيف ةروع لك

 ريغلل تحيبأ هسفن نم اهحابأ اذإف } اهبحاص ىلإ تاروعلا تسيل : انلق

 - لاعتو كرابت ۔ هللا ىجن دقو . ۔ لاعتو كرابت ۔ هللا مكح لا كلذ امنإو ©٨ هنم

 . تامرحملا تاروجحملا نم كلذف { تاروعلا سسجت نع

 دحال زوجيأ { اهادباف هتروع ءادبإ ىلإ دصق نم ىلإ تيأرأ : هل لاقيو

 اهحابأ وأ ادمعتم اهادبأ دق اهبحاص نأ فرع اذإ . هتروع ىلإ رظنلل دمعتي نأ

 ؟ هلهجب

 . معن : لاق نإف

 : لوقيذإ ، - ىلاعتو كرابت ۔ هللا ىلع درلاو { هنيعب اطخلا وه اذه : انلق ,
 ط :.- ه4 ه , ٤ و . .و٠ك ر

 يدبملا عييضتبف «مهجورُم اَوظَقْتَ مهراصبأ نم اوضغي ننمؤُملل لق»
 ؟! رظنلا ضرف رظانلا عيضي هجرف

 . معن : لاق نإف

 ٭ هل تحابأ نمل زاج 0 اهجرف ةينازلا تحابأ اذإ } اضيأ كلذك : انلق

 نأ هيلع امإو ؟ ةمرح الو اف ةروع الف ؟ اهجرفل ةحيبم اهنأل ‘ اهب انزلا © كلذ

 ؟ كلذ نع عنتمي

 . لوقعلا ةجح يف هلالض حصو . لوقعملا نم جرخ . معن : لاق نإف

 . ال : لاق نإو

 . ءاوس هلكف ءطولا لثم رظنلا كلذك : انلق

 . ءاوس هلك ؛ معن : لاق نإف

۔ ١٥٣ ۔



 هرجح ام اهنم كهتني نأ ريغلل سيل هتروعل يدبملا نأ تمعز دقل : انلق

 . اهيلإ هنم دصقلاب 0 اهيلإ رظنلاو اه سسجتلا نم هيلع هللا

 امنإو & ثدحملا نم ةءاربلا ةضيرف يدؤي نأ كلذب ديري امنإ : لاق نإف

 . ةضيرفلا ىلإ دصقلا ديري

 روجح ىلإ دصقي نأ هل سيلو ، ةضيرف ىلإ دعب كلذ هب غلبي مل : هل انلق

 ىلإ هلوصوب اضرف عيضيف . هيلإ لصي ضرف ىلإ كلذب غلبيل . رومألا يف

 يف لوخدلاو عييضتلا كلذ نم بات نإف & رفاك ضرفلا عييضتب وهو & ضرف
 هيلإ لصو يذلا ضرفلا يدؤيو . هل بنذ ال نمك بئاتلاف ، روجحلملا

 . روجحملا نم بكترا امم

 5 هنم دشأ بيع الو { رفكلا ةروع نم دشأب ةروع سيل هنأب انعمجأ دقو

 © نيملسملا تاروعل سسجتلا زوجي ال ايكف { نوملسملا عمجأ كلذ ىلعو

 . نيملاظلا تاروعل سسجتلا زوجي ال كلذك

 اهيف قرفلا امو . نيرفاكلاو نيملسملا تاروع تيأرأ : هل لاقيو

 ملو ، ملعلاب كلذ حيبأ دقو ، ةجحلا تماق دقف حص اذإف { اهنم حلص دق امب الإ

 نيب اقرف ملعن الو { ملعلاب مكحلا عقوو سسجتلا لازو سسجت كلانه نكي

 نم تاروعو رفيك الو ناميإ هنم ملعي ال نم تاروع نيبو { نيملسملا تاروع
 3 هب تايلف اقرف عدم ىعدا نإف ى هللا اهرجح ةروع هنم سسجتيف 0 هرفك ملع

 يف نيدلا رومأ نم ةرباكملا تسيلو ةرباكملاب الإ هللا ءاش نإ كلذ ىلع ردقي نلو

 ةنسلاو باتكلا نم ةجحلا ةماقإب ةجحلا امنإو ، نيجتحملا رمأ نم الو ءيش

 نأ ةجحلا انمقأ دقو ، لقعلا ةجح وأ حيحصلا يأرلا وأ اهيلع عمجملا راثآلاو

 نأ ايكو ، عيمجلا نم الوبقم رذعلا ناك ايكف ، عيمجلا نع روجحم سسجتلا

 يف قحلا نأ ايكو ، عيمجلا نم ةلوبقم ةبوتلا نأ ايكو } عيمجلل ةلاقم ةرثعلا

 & نيملسملا ةبيغلاب صخ دقو ، ةجح هجول هصخ ام الإ { ءاوسلاب عيمجلا

۔ ١٥٤



 نيملسملل ةبيغلا تناكو . اضعب مكضعب بغي لو اونسَتجت الو : لاقف

 نم ترجح امنإف ٠ ةبيغلاو ةلمجلا ف روجح سسجتلاو ٨5 ةروجحم مهنيب اييف

 يتلا قالخالا نم هب باعي ام هيف لاقي نأ ةوادعلا قحتسي مل نمو © نيملسملا

 ٨ هباتغا دقف همتش هب داري كلذ هيف ليق اذإو .3 هنمو هيف تناك ولو . اهب مذت

 نم وهو ٠ هتهب دقف هنم حيحصب سيل ام هيف ليق اذإو . مارح هنم كلذو

 ناعامجإلا حص كلذب ٠ رفاك الو نمؤم للع بذكلا زوجع الو ٠ اضيأ بذكلا

 . روجح روزلا نأو . روزلا نم بذكلا

 ؟ زوجت ال هتبيغ لاب ايف هناميإ حصي مل نمف : لاق نإف

 هلطابب لطبمل الإ متشلا زوجي الو ، همتش زاج هتبيغ تزاج اذإ : هل ليق

 { هناميإ الو هرفك نم حصي امل { هنم ةءاربلا نع اذه فقو امنإو . بذك ريغب

 © هنع فوقولا هيلع ضرفلاف 0 ارفاك وأ انمؤم نوكي نأ امإ مكحلا يف دب الف

 زوجت ال كلذكف .3 امهدحأ هنم هل زوجي ام هنم ملعي ىتح هحدم نعو همتش نعو

 مدقأ كلذ ىلع مدقأ نإف } هنم ةءاربلا الو همتش زوجي ال لوهجم وهو . هنم هتبيغ

 بيذلا ىلع مدقأ نُمو ٨ روجح مأ حابمأ هب هل ملع الو © هعسي ال ام ىلع

 . ملعأ هللاو { انعم رفكلا نم هل جرحم الف بيغلاب مكحو

 يدؤيل . هنم ةءاربلا ىلإ هدصقم نأ تمعز ذإ تيأرأ : هل لاقيو

 ءادال هدصقل هترثع نع ثحبلاو . هتروعل سسجتلا هل حابم وهف هتضيرف

 ؟ روجح يف الخاد وه سيلأ © ةضيرفلا

 . سسجتلا ميرحت نم لصالا يف هب رقأ ام لطبأ . ال : لاق نإف

 يدؤيل {. ةضيرفلا عييضت يف لخدي نأ هل زوجي ؛ معن : لاق نإو

 © لطاب اذهو { ملعلا لهأ نم دحأ لوق نم اذه نأ ملعن مل : هل انلق

۔ ١٥٥



 ةضيرفلا نأ نيملسملا نم عامجالاو ، ضئارفلا كرتب ضئارفلا يدؤي الف

 . ضرفل ضرف لطعي ال هنأ عامجالاو { ةبئاغلا ةضيرفلا نم بجوأ ةرضاحلا

 ضئارفلا لطعت لب : لاقو كلذ لطبأ نإو & قحلا وهف كلذب رقأ نإف

 © مزاللا نم عيش ليطعت يف ىنعم ال هنأل ، لقعلا ةجح نم جرخ ، ضلئارفلل

 روجحلملاو هب مايقلا بجاولا اذه ليطعتب الإ ؛ مزلي ال ءيش كلذب ماقيل

 . عامجالا ةجحو لقعلا ةجح لطبأ دق اذهف 0 هليطعت

 كلذب دصقي امنإ نكلو ضلئارفلل ضئارفلا لطعت ال ؛ معن : لاق نإو

 . اهيدؤيل ةضيرفلا ىلإ

 © سسجتلل ىنعم الف رفكلا ملعب ةضيرفلا هتمزل دق تناك نإ : هل انلق

 . قحلا بجوو رذعلا لازو مكحلا بجو دقو

 هتمزل دقف ، هلهج هعسي ال امم وهو رفكملا ثدحلا ملع دق ناك نإو

 . ةكلملا تعقوو . هرذع لازو ةجحلا

 رذعلا بجو دقف . هلهج هعسي امم وهو رفكملا ثدحلا ملع دق ناك نإو

 لاؤسلاو ،} جورخلا نم همزلي الام مزلي نأ مرح دقو . ةلاهجلا ةعسب

 . همزلي ال ايع

 ةروع سسجت ىلإ دصق ريغب ىضمف { ةليسولا ليبس ىلع كلذب رمأ نإو
 غلب اذإ 3 همزل ام ضرف يدؤيل هملع دق ام مكح نع لاسي امنإ { ةرثع مانتغاو

 © لصفلا زاوج ىلإ كلذب ريصي .0 هلهج دق يذلا لصفلا ىلإ كلذ نم

 لك ىلع روجح مرحم كلذو . ةرثع مانتغا الو ةروع سسجت ىلإ دصقي الو
 لوصولل ةيهاركلاو ، ضعبلا ىلع ماقت ةضيرف يه امنإ كلذ نال 9 لاح

 ل كلذ هموزل الولو 6 ينازلا مجرو قراسلا لي عطق مكاحلا هركي اك 6 اهيلإ

 هل وهو هيلعاف نم نوكي نأو ©٠ كلذ بحم نأ لاح لك ىلع هل زوجي الو . همقي

 لإ غولب الو ةءاربب ذذلت كانه سيلو ٠ اذه ريغ زوجي الو 8©“بحم هكرتلو ضخغبم

۔ ١٥٦ ۔



 ضغب ضرف دق هللاو { هللا نيد يف كلذ زوجي الو { رفاكلا رفك ملع نم ةرسم

 © هللا نيد يفو © هللا ىلع هضغبل هلعاف ضغب بجو امنإو ، هضغبأو كلذ

 . كلذ اومهفاف

 يف حابم وهف ؛ مزلي ال ام مازلإ ريغ ىلع ناكو سسجت ريغ ىلع ناك نإف

 هل زاج ؛ سسجتلا ىلإ هنم دصق ريغل كلذ ىلإ غلب اذإف 3 مزال ريغ هنع لاؤسلا
 دقو } ةجحلا هب هيلع موقت ام هسفنل بلطي نأ هيلع سيلو { ةءاربلا همزلو كلذ

 . ةيافك هيف ام كلذ نم ىضم

 ملع نع ثحبلا ىلإ كلذب دصقي امنإو ، ثدحلا ملعي مل ناك نإو

 ملع ىلإ دصقي نأ الإ روجحم وهو . هنيعب سسجتلا وه اذهف © ثدحلا
 دصقف ؟ال مأ عيش اهيف همزليأ ، كلذب لهج اذإ ثادحألا هذه يف همزلي ام

 ىلإ دصقي الو &، سسجتلا ريغ ىلإ دصاق اذهف ، كلذ نم همزلي ام ملع ىلإ
 هبتشا نإ & ثدحلا كلذ يف همزلي ايع لاؤسلا ىلإ دصقي امنإو ثدحلا ثحب

 {& سسجتلا ىلإ دصقلا نم هتءارب داقتعا ىلع كلذ ىلإ غلب اذإف { هرمأ هيلع

 3 هيلع بجو اذإ هيلع بجي ام ملع ىلإ راص دقف .0 همزلي ال ام هسفن مازلإ نمو

 سسجتلا مكح كلذ عم لازو ةجحلا تبجوو } بيرلا لازو قحلا بجوو

 لهأ لالض ةفرعم ىلإ ث هيلع هبتشا يذلا كلذ نم همزلي ام ىلإ ، هدصقب
 ملع ىلإ لاح لك ىلع دصقي الو { هيتأيل بيصملا باوصو . هبنتجيل ثدحلا
 . روجحملا وه كلذ نإف . هنم أربيل هرفك

 ناك 7 ةءارب داقتعا ريغل هنع ثحبلاو 0 هنيعب ملع ىلإ دصق ول كلذكو

 هب رمأي امنإ رمألا ناك اذإ كلذ عمو ، لاح ىلع كلذ زوجي الو ، اروجحم قأ دق

 ملعي نأ يغبنيو & كلذ نيبي نأ الإ ةليسولا ىلع مزلت ال لامعالاف ةليسولا ىلع

 يف جرخت نأ تدرأ نإف . ةليسو وه امنإو { هيلع سيل كلذ نأ جورخلاب رمأي نم
 نأ رمؤي نأ زوجي الو ، كلذ كمزلي الف الإو & كيلإ كلذف . ةليسولا بلط

 يساقيو 0 راضملاو قاشملا لمحتيو . رافقلاو ينايفلا ىطختي رافسالا يف جرخي

۔ ١٥٧ ۔



 قرشو فوخلا نم جرخيو راحبلاو ربلا يف كلذ هسفن مزليو { راطخألاو فوخلا

 هسفن ىلع فاخيو كلذ هسفن مزلي هلعلو ، راحصو لئامس ىلإ اهفارطأو نامع

 نإ © ةليضفلا هوجو نم هجوو .0 ةليسو كلذ نأ ملعن الو ، كلاهملا هفلخت ين
 ٠ جورخلاب رمألا نم ماعلا ىلع كلذ انعم زوجي الو { لعفي ل ءاش نإو لعف ءاش

 هيف مزلي رمأ نم ملسو لعف نإف { هنيعب هيف جرخي رسفم ىلإ دصقلا هب داري امنإو
 لضفلا زاج دقف 0 ةرثع مانتغا وأ ةروع سسجت يف لخدي وأ { همزلي ال ام هسفن

 موقي لام عيبضت وأ لايع رمأ نم ؛ هنيد نم هنم بجاو وه ام عّيضي مل اذإ
 رمأ يف ةرثع ناك نإ كلذكو . مهتوق يف ةرضم كلذ يف مهيلع لخديو . لايعلاب

 كلت نكت ملو كلذ هعسي مل ؛ ةليسولا يف جرخو كلذ عّيضف ش مزلأ هنيد

 . ةضيرفلا عييضتب ةليضفلاو ةليسولا عيض دقو . ةليسو

 3 هنيد بلط يف جورخلاب رمؤي هنأ رثالا ءاج دق سيلفأ : لئاق لاق نإف

 . هنيد بلط يف جورخلا هيلع نأ المجم كلذب رثالا ءاج دقو

 لاحلا يف { هنيد ملع بلط يف جرخي نأ دبعلا ىلع نأ رثألا ءاج : هل انلق

 يف جرخي نأ هنيعب لجر رمأي نأ زوجي الو & صوصخملا كلذ هيف صخي يذلا
 نم اجرح هل نوكي نأ لمتحا اذإ ، جورخلا هيلع نأ ملعي ىتح ، هنيد بلط

 رمؤي نأ زهجي مل ، جورخلا نم اجرح هل نوكي نأ لمتحا اذإف ، جورخلا
 { جورخلا رمأ هصخي ىتح جورخلا هيلع سيل نأ رمألا نم بلغالاو ، جورخلاب

 اورم : الو ں صوصخملا مهصخي ىتح مهرومأ نم بلغالاب سانلا رمؤي امنإو
 . كلذ مكح هنم ملعي ىتح صوصخلاب

 مكح ىلع ةوعدلاب رارقالا لهأ نم مهنيد ىلع نونومأم سانلاو

 8 كلذ مهنم ملعي ىتح ةلالضب الو لهجب مهيلع مكحي ال { ةمالسلا
 نع فقوي امنإو ، كلذ مهنم رهظي مل ام . ةماقتسا الو ةيادهب مهل مكحي الو
 مهيلع ةداهشلا نعو . كلذ ملعي ىتح ؛ مهل ةيادهلاب ةداهشلا نع مهرومأ
 . هلك كلذ نم فوقولا دح يف وهف ، كلذ مهنم ملعي ىتح لالضلاو لهجلاب

۔ ١٥٨ ۔



 اذإف } همزل ام مزلا كلذ همزلأ اذإف 0 هب مكحلا همزلي ام دحأ هنم ملعي ىتح

 ركني نم دح يف راصو { هنم هل جرحم ال قح همزل دق هنأ هريغ نم دبعلا عم حص

 هعييضت نم ؛ هللا دنع ةمالسلا ءاغتبا كلذب هرمأي نأ هيلع ناك . هكرت هيلع

 وأ همزلي - ملعي ال ام ادحأ مزلي الو ٠ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 . نيبلا لالضلا نم اذه . مزاللاب هضرتعيف ۔ همزلي ال

 وأ جحلا هيلع بجي هنأ ملعي ال 4 الجر سانلا نم دحأ ضرتعا ولو

 هللا تيب ىلإ جح جرخا وأ 5 مارحلا هللا تيب ىلإ جح : هل لاقف ، هيلع بجي ال

 نال . هيلع روجح ف لخد دقو . هل مزال هنأ ملعي ال امي هرمأ دق ناك . مارحلا

 . جحلاب وأ جحلا ىلإ جورخلاب هنيعب هرمأ اذإ { هنيعب اذهف صاخلا مكح نم اذه

 ٥ تيبلا جح سانلا ىلع نإ : هل لاق وأ . ةضيرف جحلا نإ : هل لاق ولو

 وه هرمأ دق نكي ملو ٠ ضرفلا ةلمجب هربخأ دق ناك . كلذ يف نايبلا هملعي ملو

 كلذ امنإو همزلي ال وأ همزلي هنأ ملعي ال وهو ، جحلا ىلإ جرخي وأ جحي نأ هسفن

 جحلا سانلا ىلع وأ ةضيرف جحلا نإ ؛ اذه لوقل رخآلا جرخ نإف } هصخي

 دق اذه نكي ملو {. هل لئاقلا ليوات نم ال جحلا ليوأت نم كلذ ناك {} ةضيرف

 ضئارفلا نمو قحلا نم لصأب هملعأ امنإو & كلذب هل لوقي يذلا صخ

 وأ جحلا ىلإ جرخأ : هل هلوقو ، كلذب هصخ اذإ } ةصاخلاو ةماعلا ىلع ةعقاولا

 . كلذ هل امازلإو هسفنب هل ارمأ كلذب ادصاق مارحلا هللا تيب ىلإ جح

 لس جرخأ ٠ همزلي مل وأ جورخلا همزل ٠ ملعي ال يذلا اذه هلوق كلذك

 هيلع بجوأو ٠ همزلي ال امب هرمأ دقو ٠ رومأملا اذهل هرمأب اصاخ اذكو اذك نحع

 . همزلي ال ام

 لأسي نأ دبعلا ىلع وأ { هنيد بلط يف جرخي نأ دبعلا ىلع : هل لاق نإف
 جراخلا كلذ جرخ نإف ، لمجم قحلا نم بابب هربخأ دق اذه ناك .ث هنيد نع
 دقو }، كلذ هسفن مزلأ هليوأتبو 3 جرخ ؛ هسفن نم لوقلا اذه ليوات ىلع

۔ ١٥٠٩



 نم هنم دارأ ام نامتك ىلإ كلذب دصقي مل ام { هب هربخي نأ هل زوجي امم اذه هربخأ

 وأ همزلي ملعي ال ام وأ . همزلي ال ام هنامتكب لئاسلا مزلي نأل 0 رسفملا

 . همزلي ال

 جرحي نأ همزلي ال ايف هرمأ نم عيطي نأ هيلع نوكي ملف : لئاق لاق نإف

 ؟ هعيطي الأ هل ناك دقف 3 جورخلاب اذه هرمأ دقو 0 هيف

 ، مزلي ال وأ مزليأ ملعي ال امب هرمأي الأ اضيأ اذه ىلع ناك دقف : انلق

 يف تاحابملا نم هيف سانلا رواشتي اميف رييختلاب ةفورعملا ةروشملا هجو ىلع الإ

 وأ { هيلع راشملا ريشيف { مهجورخ نم تاحابملاو مهشياعم رمأ يف ، جورخلا
 يف هيلع مزلي ال امم © اذكو اذك لعف نم هحصن يذلل ةحيصنلاب ضرتعملا
 ةروشملا امأو { رايتخا هلك كلذ امنإو ، لاحلا نم لاح يف } رومألا نم بلغألا

 © نايدألا رمأ يف الإ عقي ال هسفن لاؤسلا نإف } لاؤسلا يف جورخلاب رمألاو

 لبقي امم لاح ىلع ناك اذإ ؛ مهمزلي ال ام سانلا مزلي الف { اهرمأ نم مزاللاو

 كلت هنم لبقي نمم ناكو { نيدلا رمأ يف هتحصانمو هرمأب جرخيو ، كلذ هنم

 مزلأ اذإف © هلوقبو هتحصانمب جورخلا ىلإ دصقي هنأ فراعتي امنإو ، ةحيصنلا

 ايتفلا يف كلذ هنم لبقي نمم وهو . مزالب سيل هنأ عامجإلا هيلع عقي ام
 نمان الو . ملاظ مثا ءىطخخ كلذب وهو } كلذ نم هل ةءارب الف . ةحصانملاو

 وهو لصالا يف همزلي ال يذلا ، جورخلا كلذ يف جراخلا فلتأ ام نامض هيلع

 . كلذب قيقح

 فشك يف سانلل نودهتجي نيملسملا نأ 3 ةنحملا مظعأ نم اضيأ اذهو

 ىلع نوسبلي ةسبلملا ءالؤهو ، بويعلا ةيطغتو بونذلا رتسو ، بوركلا

 مومعملاو } مومعملا لاح يف صوصخملا رمألا مهنومزليو { مهنم دهجلاب سانلا
 © ةجح الو ملع ريغب مهيلع قييضتلاو { مهل ةنتفلا ءاغتبا صوصخملا لاح يف

 . ةلالضلا هذه نمو ةنتفلا هذه نم هللاب ذوعن

۔ ١٦٠ ۔



 نومزلي مهنأ مهنع لوقلا نم بلغاألاو { ةسبلملا هذه رمأ نم ةرهشلاو

 فوجلاب ناك نم نامع ىرق نم ؛ راحصو لئامس ىلإ جورخلا ةماع سانلا

 نكي مل نامع ريغب ناك نمع اوصحف ول مهلعلو { نامع فارطأ نم اهريغو

 تاروعلا سسجت يف راحصو لئامس ىلإ نامع ريغب ناك نم جرخي نأ الإ مهعم

 . راهشالاو رهاظلاب مهنم كلذ ىلإ ادصق . راتسالا كتهو

 ىلإ راحص بناجب ناك نم ىلع ناك اذإ هنأ الإ نيدلا يف انعم زوجي الو
 ناك } راحص نم ةلادجلا ىلإ نيدلا يف رومألا نم رمأ يف يشملا نم هيلع ردقي ام

 ةيرقب ناك نم ىلع ناكو ، كلذ لثم يف راحص ىلإ يشمي نأ زجمب ناك نم ىلع
 نم كلذكو { زجمب ناك نم { هيلع ردق نم ىلع ردق اذإ ؤ نامع ىرق نم ميرب
 ناك نم ىلعو { ميربب ناك نم ىلع ام اوردق اذإ مهيلعف . اهلك نامعب ناك

 . انعم كلذ يف فالتخا ال } نامعب ناك نم ىلع ام نيصلاب

 نم اوجرخي نأ سانلا ىلع صوصخلا عقو نيأ نم نيملسملا رشاعم ايف
 نيتيرقلا ىلإ ةرجهلا نأ الإ } لاحلا نم لاح يال { راحصو لئامس ىلإ نيصلا

 . هنيعب سانلا نم دحأ ىلإ وأ ، اعيمج قلخلا نم نيتيرقلاب نم ىلإ وأ اعيمج

 ىرقلا ىلإ جورخلاب سانلا رمأي نأ ىنعم يالف 0 نيتيرقلا ىلإ ناك نإف

 © ةكم ىلإ اوجرخي نأ سانلا رمأ ارمآ نأ ولو ، ىرقلا ىلإ جورخلا مهمزليو
 3 ةكم ىلإ هيف جورخلا مهصخي هجو ىلع الإ { رمآلا نم ةهافس كلت تناك

 وهو ادبأ هنوعدي ال اذهف { راحصو لئامس ىلإ جورخلا سانلا مزلي نأ فيكو
 ف دصقلاف { راحصو لئامسب ناك نم ةعامج ىلإ جورخلا ناك نإو . لطاب

 ةجح كلانه سيلو . راضملاو عفانلا نم عيش ىلإ وأ راشبألا ىلإ كلذ
 . اذه نوعدي الو

 { لئامسب نالف نب نالف ىلإ سانلا جرخي كلذ نم نأ لصاحلا نكلو

 رمأ يف تمدقت يتلا ثادحالاب مهيلع ادهشي ىتح راحصب نالف نب نالفو

.۔_١٦١ -



 ةجحلا موقت ىتحو ، رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسومو كلام نب تلصلا
 ءايحإ اندرأ امنإو ث رارقالاو رقتسملا هيلعو رادملا وه اذهو . كلذ ملعب مهيلع

 ةجح كلذ يف مهلوقب لوقي نمم وأ { ةسبلملا نم لئاقلا لخدي ال نأو . راثآلا

 . ثادحألا نم ربخب

 نم حبقأب ، نيملسملا رشاعم اي ۔ هللا مكمحر ۔ متعمس لهف : لصف

 ىلإ رافسالا يف جورخلا سانلا مزلي نأ } ةعنشلا هذه نم عنشأو { ةعدبلا هذه

 © نامع نم يحاونلا عيمج نمو . نالعجو بقسىنللا نم راحصو لئامس

 مهعمو مهيلع دهشي ىتح . راحصو لئامس ىلإ جورخلا الإ مهعسي ال
 مهتجح عطقنتو مهرذع لوزيو نالف نب نالفو 0 نالف نب نالف مهترضحبو

 : مهلوقب لاق نمو { ةسبلملا ءالؤهل لاقيف ك دشارو ىسوم نم ةءاربلا مهمزلتو
 جورخلا همزليأ } راحصو لئامس ىلإ جورخلا جراخلا اذه مزلأ اذإ { انوربخأ

 ؟ همزلي مل اميف وأ جورخلا همزل دق اميف

 . همزل دق ايف : اولاق نإف

 ؟ راحصو لئامس ىلإ جورخلا هل عسوي ملف همزل دق ناك اذإف : مهل ليق

 همزلت تناك نإ باتتسيو {} قحلا نم همزلي امب { هنكسمو هنمام يف ذخؤي الو

 مث { ةءاربلا هتمزل دق تناك نإ هنم أربي وأ 0 هنم ءىرب بتي مل نإف { ةبوتلا

 نكلو } باتتسي نأ عامجالاب سيلف ايلو نكي مل نإو . ايلو ناك نإ باتتسي

 مظعأ نم اهنأل { ةبوتلا هنم اجر اذإ لاح لك ىلع باتتسي نأ لوقلا حصأ
 كعيطي نأ توجر اذإ هيلع تردق نم فورعملاب رمأي نأ نم دب الو & فورعملا

 ايك كلوق لوبق نم ساي الو ، كسفن ىلع ةيقت كلانه رهاظنت ملو { هترمأ اميف
 لوبق نم نوملسملا سئي ايكو { مالسالا هنم يدوهيلا لوبف نم ملسملا سئي

 للع سيلف . هيلإ اوعدو هب اونادو هيلع اوعمجأ دقو ، قحلا نيد نايدألا لهأ

 امأو . سايلا دح ي هنأل . كلذب هيقل نم لك 0 اذه لثمب رماي نأ ملسملا

 نع ءاهتنالاو فورعملا لوبق نم سايالا رهاظتي ملو ةردقلا دح يف ناك ام

۔ ٢٦١۔



 هراتخنو هبحن يذلا كلذو . ةنونيدلا لصأ ف مزال كلذب رمآلاف ٠ ركنملا

 اريبك بكر وأ ريغص ىلع رصأ بنذم لك بيتتسي نأ ملسم لكلو { انسفنأل

 . فورعملا لضفأ نم انعم كلذو ٠ ةبوتلاب هرمأيو . هبكر امم

 وأ ةريغصل ابكترم ناك باتتسي هنأ الإ افالتخا هيف ملعن الف يلولا امأو

 ايف { ةبوتلا هيلع نأ يلولا يف عامجالا عقو اذإو { ةريغصلا ىلع رصأ اذإ { ةريبك

 نم يلولا ريغ ةلزنمب راص دق يلولا سيلأ ، يلولا ريغو يلولا نيب كلذ يف قرفلا
 . ةباتتسالا هل مزاللاو ٠ رفكلا

 كلذ ىلع ردق اذإ بونذلا نم باتتسي نأ مزلي يلولا ريغ انعم كلذك

 . لوبقلا هنم اجرو

 توبث قيرط نم . ةباتتسالا هل تمزل امنإ يلولا نإف : لئاق لاق نإف

 . ةيالو هل تبثت ل اذهو . مدقتملا يف هتيالو

 { نيدلا لصأ ف تبث دق اضيأ اذهو . لوقت ايك وه ؛ معن : هل انلق

 . رذعل الإ كلذ لوزي الو ٠ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 فورعملاب رمألا مازتلا نم ، هيلع نوعمجم نحن اييف حصأ لوقلا اذهو

 مظعأ نم رارصالاو ؟ فورعملا لضفأ نم ةبوتلا تسيل ؤأ { ركنملا نع يهنلاو

 مظعأ نم امهو { ةبوتلا ىلإ رارصالا نع ةعجرلاب رمؤي ال فيكو { ركانملا
 . كلذ بحن لب ٠ فورعملا لضفأو ركانملا

 ملايف ، جورخلاب رمؤي } راحصو لئامس ىلإ جورخلاب رومأملا ناك نإو
 هانركنأ يذلا وه اذهو ‘ همزلي ال امل هيف جرحي نأ زوجحم لاح ياف ‘ همزلي

 . هللا ءاش نإ هللا حتف ام اهنم ركذنسو ةريثك للع نم حبقأو هنم عنشأو 3 هنيعب

 . لصالا ف همزلي الو . جورخلا هيف همزلي ال ام مزلا هنأ كلذ نم

 دافتسا 7 اهيلإ جراخلا غلب اذإ يتلا } نيدلا لوصأو ملعلا داوق نم وه الو

۔ ١٦٣ ۔



 نوكيف . همزلأ يذلا مكحلا يف ، نيدلا لوصأ نم لصأ ىلع فقوو . ايلع

 ؤ كلذك ناك نإو وهف 0 عفنلا هيف هيلع دوعي رمأل اديفتسم هيلإ غلب دق ام

 . نيدلا لوصأل ةفلاخمو ةلالضو ةعدبو كلذ همازلإ لطابف

 سسجتلاو ، سانلا تاروع ىلع عالطالا ىلإ دصقي هنأ هجو نمو

 . هيلإ دصق اذإ روجح كلذو ث مهبويعل

 {} اورصبأو اورثأ اييف لدعلا لهأ ماكحأ كلذ يف فلاخي هنأ هجو نمو

 ىلع مكاحلا ةلزنمب وه امنإ 0 ةعقاولا ثادحالاب هدنعو هيلع دوهشملا نأو

 مه دوهشلاو & ثدحلاب نيملاع ريغ ثدحلا مكحب نيملاع اوناك اذإ {. ثدحملا

 ثدحلاب نوماعلا موصخلاو & ثدحلا مكحب ءايلعلا نم ثدحلاب نوملاعلا

 مه . ةداهشلاو مكحلاو ةموصخلا نم نوملاسلاو & ثدحلا مكحب نولهاجلا

 اذه ناك نإف ، ثدحلا عوقوب نوملعي الو ثدحلا مكح نوملعي ال نيذلا

 مزلي الف ، ثدحلا عوقوب لهاج & ثدحلا مكحب ملاع وه نمم جورخلاب رومأملا

 ىتح جرخي ناب مكاحلا مزلي نأ ، مكحلا رومأ نم ءيش يف زوجي الو مكاحلا

 بجعلا نمو . هيف فلتخي ال امم اذهو . هيف مكاح وه امب . دوهشلا هدنع دهشي

 ميقي ىتح { هعمو هيلع اودهشي ىتح { دوهشلا دلب ىلإ جرخي نأ مكاحلا مزلي نأ
 بدأل فلاخ هنأ هيلع عمجي امم اذهو . هيلع موكحملا ىلع مهتداهشب مكحلا

 . ماكحلا ليبسلو مكاحلا

 مزلي ايف ثدحلا مكح لهجو . ثدحلاب ملع دق نمم جراخلا ناك نإو

 نأ هميلستو .5 ملس نم مصخي سيلف 0 نيملسملل هيف ملسو 3 قحلا يف هيف

 نيماسلا نم كلذ دعب وهو { نيملسملا ءايلع نم ثدحملا نم ءىرب نم ىلوتي
 كلذب قأ دق ثدحملا ناك اذإ { نيدلا يف ةجح مهمزلت ال نيذلا نيملسملا

 يف هتموصخو 3 ةموصخلا نم ملاس وهو . ةءاربلا هب هيلع بجت ام } ثدحلا

 ءايلع نم أربي نأ ثدحملا نم ثدحلاب هملعو ، ثدحلا مكحب هلهج دنع كلذ

 نم مهتءارب لجأ نم مهنع فقوي وأ ©، ثدحملا نم مهتءاربل نيملسملا

۔ ١٦٤



 { نيدلا يف يصخ ناك كلذ لعف اذإف . هنم اوثرب يذلا قحلاب ك ثدحلا
 دق هنأل . جورخلا لاح لع مزلي الو . نيحلا يفو ماقملا ىلع ةءاربلا هتمزلو

 نإو ، هلاح ىلع عجر ؛ كلذ نم بات نإف ، هيلع ةجحلا تماقو هرذع عطقنا

 هتلزنمو ‘ ءىربتملا ملعب املاع ناك اذإ ، هنم ةءاربلا ىلع ىضم كلذ نم بتي ل

 ءافعض نم ءىربتملا نع فقي وأ 0 ملعلا يف ةجحلا ةفص اهب هل بجت يتلا

 نم ءىرب اذإف ©} هثدح ىلع ثدحملا نم مهتءارب لجأ نم نيدب نيملسملا

 وهف {. نيد فوقو مهنع فقو وأ ، ثدحملا نم مهتءارب لجأ نم نيملسملا

 كلانه نأ سيل ‘ نيدلا ف نيملسمللو هلل قحل أ نال 6 كلذب نيملسملل مصخ

 ماكحلا مه نوملسملاو نيدلا يف مصخ وه امنإو . هيلع الو ثدحملل ةموصخ

 ©٠{ ثدحملا نم مهتءارب لجأ نم نيملسملا نم دحأ نم اوأربي امو . موصخلاو

 وأ يأرب ، نيملسملا ءايلع نم ملاع نع وأ } نيد فوقو فيعض نع فقي وأ
 ف ملعن ال { ةكلهلا نم ملاس وهف {} ثدحملا اذه نم مهتءارب لجأ نم نيدب

 ملاعلا همكح لهج عسي امم ثدحلا ناك اذإ نيملسملا نم دحأ نيب افالتخا كلذ

 ماكحأ نم هلهج هعسي اييف نيملسملا ءايلع نم ةجحلا مقت ل ام . هب

 . ثادحألا

 مكحب لهاجو { ثدحلاب ملاعب سيل نمم جورخلاب رومأملا ناك اذإو
 ارمأ بجعأ,كلذف ثدحلا مكحب الو ثدحلاب ملاع الو { مصخلا وهو ثدحلا
 دق هنأل . مصخ وهو جورخلاب رومأملا نم & مكاح وهو جورخلاب رومأملا نم

 5٥ كلذ همزل اذإ هماكحأ ضعب حالصإ يف جورخلا مكاحلا مزلي تالاح لزنت

 ٠ هماكحأ ف مكاحلا جرحي نأ ظفللا ف قلطي دقو ‘ هريغ هب موقي نم مدعو

 كلذب لصفنم وهو . رومألا نم بلغألا الو {. ةداعلا هيلع يذلاب كلذ سيلو

 يف ماكحألا ةفص نم هفصو لوطي امم كلذو { لاح ف كلذ هل مزالو ٥ لاح يف

 بابلا اذه يف جورخلا يف كلذ لطب دقو } دودحلاو ثيراوملاو ءامدلاو لاومألا

 . عامجإلاب

۔ ١٦٥ ۔



 وأ ، ةمكاحملا يف جرخي نأ نسحيو ةلاح هيلع يتات دق مصخلا كلذكف

 سيل ام ماكحالا نم نوكي دقو ، مكحلا اذه ريغ ماكحألا يف مكاحي نم لكوي

 يف ةلاكو كلذ يف سيلف { اهيف ةموصخلاو دودحلا نم مزلي ام وهو . ةلاكو هيف
 مزلي ييف & ثادحألا ماكحأ يف ةموصخلا يف كلذ لطب دقو {. هيلع دودحلا ةماقإ

 3 نيملسملا لوق نم ةجحلا كلذ يف ىضم دقو { عامجإلاب ةءاربلاو ةيالولا يف

 ماكحالا يف جورخلا مزلي نأ لاح لك ىلع زوجي الو { ماعلاو صاخلا يف هانّيبو

 مسا الو مكحلا يف مصخ مسا الو ؤ مكحلا يف مكاح مسا هيلع عقي سيل نم
 { اهيف ماكحألاو ثادحالا نم ملاس ملسم ىمسي امنإو © مكحلا يف دهاش

 ةيالولا ماكحأب رصبلا لهأ نم دحأ هلهجي الو هركني ال يذلا رثألا ءاج اذكه

 ثادحالاب ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف انباحصأ راثآ يف رثألا اذهو . ةءاربلاو

 ماكحأ يف ةءاربلاو ةيالولاب ماكحألاب ملعلا لهأ عم حيحص . ةعقاولا

 تبت ، روسلا نم هل ءاظفحلا { نآرقلل ءارقلا عم حيحص هنأ ايك ، ثادحالا
 ماكحأب نيملسملا ءايلع نم دحأ هلهجي الو . رثالا اذه ركني ال بهل يأ ادي

 . سانلا نيب ةعقاولا ثادحألاب ةءاربلاو ةيالولا

 تايالولا رمأ يف وأ نيدلا رمأ يف جورخلا اذهب رمآلل هللا دمحب جرحغ الف

 رذع ، هلهج عسي ال اميف الو هلهج عسي اميف نيدلا ميلعت يف الو ، تاءاربلاو
 انرصع يف ةعدبلاو { ةلالضلا يف لوخدلاو 3 ةكلملا عوقو نم هوجولا نم هجوب

 ىلع الإ لاحلا نم لاح يف كلذب ملحن الو . انعم اذه اننامز يفو اذه

 ينو مهنيد بلط يف اوجرخي نأ سانلا ىلع نأ . ةيمستلا ةلمج نم هب صوصخلا

 جورخلا مسا هيلع عقي امو ، جورخلا بجي اييف كلذ انرسف دقو {. مهنيد ميلعت
 هللا َنَم نمل ةيافك هضعب يف امل 0 ملعلا يفو نيدلا ميلعت يف جورخلاو { نيدلا يف

 يذلا جورخلا اذه يف انرظنو انركنأو انحرشو انركذ دق ام يفو { ةيادهلاب هيلع

 هجو يف جري ال هنأ نيملاعلاو قئالخلل ةياو 3 نيملسملا ءافعض لع ةنتف راص دق

 دحأل نيدلا حصي ال هنأو . اهيلإ دصق ةرجهلا لاحتنا ىلع الإ هوجولا نم

۔ ٦٦١۔



 يناعملا نم ىنعمل الو ،} راحصو لئامس ىلإ لوصولاب الإ رفكلا نم ملسي الو
 تناك ةرجهلا نأل . ةرجهلا ىلع الإ نيملسملا راثا يف جرخي الو { هب داري

 ةرجهلاو لي يبنلا ىلإ جورخلا نود نيدلاب رارقالاو ناميالا عفني ال ؤ ةضيرف

 جحو قدصتو ماقو ىلصو ملسأو نمآ ولو ، دحأ كلذ ركني ال { ةنيدملا ىلإ هيلإ
 . ةرجهل اب الإ مالسالا ف ةقيقح الو هل ةيالو الو كلذ هنم لبقي ل ٠ ىلوتو أربتو

 موي الي هللا لوسر ناسل ىلع كلذ خسن مث احيحص كلذ ناك كلذك

 5 ةخوسنم اهنأ مهنيب افالتخا ملعن ال ةلبقلا لهأ كلذ ىلع عمجأو 3 ةكم حتف

 مهو { ةرجملا لاحتنا ىلع جراوخلا عباتي كلذ ىلع ىضمو 0 هللا هازخأ قرزألا

 نم ادحأ نأ ملعن ملو {© ةعدبو لالض كلذو . مهتلالض يف نوفلتخم كلذ يف

 دحأ ىلا الو ٠ قلخلا نم دحأ لإ جورخلا يف 6 جراوخلا لوقب لاق ةلبقلا لهأ

 هللا تيب ىلإ جحلا همزل نم الإ ، ىرقلا نم ءيش ىلإ الو ، نادلبلا نم
 © هيلع ةعاطتسالا دنع هيلع هللا هضرف يذلا جحلا ءادأ يف جرخي هنإف ، مارحلا

 . زجعلا دنع كلذ مزلي الو

 نم ىلع ةبجاو تناك ةلي هللا لوسر ىلإ ةبجاولا ةرجهلا تناك كلذكو
 عطتسي ملو جحلا ىلع ردقي ل نم ةلزنمب ردقي ل نمع ةلئاز ٠ كلذ ىلع ردق

 . كلذ يف رذع ةرجهلا ىلإ جورخلا
 و ۔ م ۔وہ ۔. وو تإ ه ح

 اولاق مهسفنأ يملاظ ةكئالملا مهافوت نيذلا نإ» : - ىلاعت ۔ هلوق كلذو
 ةميما هلا ضرأ نكت هلأ اولاك ضرألأ يف نيفَعِضَتنَم انك اولاق مك ميف
 0١. هايم تتاصر منهج مماوأم تيتوأ اهبف اورجاه

 : لاقف ۔ ىلاعت هللا صخر مث ، رجاهي مل نم ىلع ديعولا بجوف

 . ءاسنلا ةروس )٩٧( ةيآلا )١(

۔ ١٦٧ ۔



 ةليح ةنوعيطتنتال ناذللاو ءاتلاو لاجرلا نم نيفعضتننلاةل»
 هللا نم ىسعو «. .‘ممنَع وفعي نأ ها ىمع كيآوأق اليرت نودت

 نم ىلع ةبجاولا ةرجهلا ىلإ جورخلا ىلع ةليح دجي مل نمع هللا افعف ، بجاو
 . ردق

 © ندبلا ةحصو قيرطلا نامأو ةلحارلاو دازلا ىلع ردقي نأ ةردقلاو

 ةرجهلاو جحلا يف رذعلا هللا بجواف { ةرجملا ىلإ جرخي ىتح سفنلا ىلع نامألاو

 اليبس نودتهي الو ةليح نودجي ال نيذلا ءافعضلل ، ةضيرف تناك يتلا ةبجاولا

 نع فلخت نمل اوري مل نوفلكتملا ةسبلملا ءالؤهو { كلذ يف فالتخا الو { رذعلل
 لاق نمو قرزالا نب عفان ةلالض نم دشأ . اهولحتنا يتلا هذه مهتعدب

 نم لاجرلا الو ءاسنلا نم جورخلا نود ارذع دحال اوكرتي ملف 7 هلوقب

 مهنومزليو ءاسنلا نولمحي مهنأ رهش دقو { مهرقف نئابلا ءارقفلا ءافعضلا

 نم الو رفكلا نم اهيف مهل جرح ال يتلا { ةرهاظلا هذه مهتلالض ىلإ جورخلا
 اهماكحأ جرخت الو حصي الو 0 مالسالا ماكحأ نم انملع ايف . ةلالضلا

 { ةيرقلا سفن راحصو لئامس ىلإ ةرجهلا تناك نإف 0 ةرجملا لاحتنا نع الإ

 دق يذلا مارحلا تيبلا ةلزنمب ، راحصو لئامس ةسبلملا ةامعلا ءالؤه لعج دقف

 دازو & عطتسي مل نمو عاطتسا نم ىلع هيلإ دصقلاو { ةجح سانلا ىلع بجوأ

 { ردقي مل نمو ردق نم كلذ اومزلا مهنأ ةرجملا لاحتنا ىلع مهتلالض يف

 نبا نالف ىلإ ةرجهلا تناك نإو ، راحصو لئامس ىلإ جورخلا الإ هل رذع الو

 ءالؤه لزنأ دقف . راحص يف يذلا نالف نبا نالفو { لئامس يف يذلا نالف

 مايأ رخآ يف مايألا نم ناك دق لب { لي يبنلا ةلزنمب انالفو انالف ةسبلملا ةامعلا

 نودب املاس ناكو هي يبنلا ىلإ جورخلا نودب سانلا ملسي دقو لي ينلا

 اورذعي مل ءالؤهو ، كلذ نع فعض نم هيلإ ةرجملا موزل مايأ يف هيلإ ةرجملا
 املاع الو اينغ الو . اريقف الو ايوق الو افيعض نالفو نالف ىلإ ةرجملا نع

 الهاج وأ املاع ناك } مهتعدب يف طروتو { مهتنتف يف لخد نم الإ الهاج الو
 لهف ،} راحصو لئامس ىلإ نالفو نالف ىلإ رجاهي نأ وأ . ارفاك وأ انمؤم وأ

۔ _ ١٦٨



 اذهو روزلا اذه نم حبقو & بجعلا اذه نم بجعأب نيملسملا رشاعم متعمس
 . بطعلا اذه نم ةشحو دشأو .} بذكلا

 مكنأ نومعزت ايك ناك نإ : مهلوقب لاق نملو . ةلملا ءالؤهل لاقيو

 ةجحلا هب موقت امب هيلعو هعم اودهشي ىتح 0 نالفو نالف ىلإ جورخلاب نورمات

 ناك دقف { عامجإلاب موزل ريغب مكتلالض يف كلذ هومتمزلاو { هرذع هب عطقنيو
 ءارصبو . اهيف نيقداص متنك نإ ةلالضلا هذهو ةعدبلا هذه يف مكيلع بجاولا

 ىتح } هعضوم ىلإ مكاحلا ىلإ دوهشلا جورخلا اومزلت نأ هذه مكتعدب ماكحاب
 نال ، مهتداهشب ةجحلا هيلع اوميقت ىتح مصخلا ىلإ اوجرخيو هدنع اودهشي
 ماكحلا ىلإ ماكحألا ةماع يف نولمحي دوهشلا نأ ؛ ماكحالا يف مزاللا وه كلذ

 نأ هيلع اودهشي يذلا مصخلا ىلع سيلو . مامالاو يضاقلا نم ىرقلا يف

 اذهب ملعن ال } هرذع عطقنيو هيلع مكحيو ، هسفن ىلع ةنيبلا عمسي ىتح جرخي

 يف لكو وأ هيلع ةنيبلا عامسل جرخ ءاش نإ ؛ ريحي هنكلو ، هوجولا نم هجو يف
 هرذع عطقنا اذإ } هيلع مكحو ةنيبلا مكاحلا هيلع عمس ءاش نإو { كلذ

 هيلع موكحملا مصخلا مزلأ ءايلعلا نم ادحأ نأ ملعن الو . ةنيبلا عامسب

 مكح ملع نم ثادحألا يف مكاحلاو . دوهشلا ىلإ جورخلا { مكاحلا الو

 مكح ملعي ملو ثدحلاب ملع نم مصخلاو . ثدحلا ةحصب ملعي ملو { ثدحلا

 مكح ملعو ث هعوقو ةحصو ثدحلا ملع نم اذه يف دوهشلاو & ثدحلا

 مكح ملعي ملو ثدحلا ملعي مل نم كلذ نم ملاسلاو ، نيدلا يف هتلزنمو ثدحلا

 مكتلالضو هذه مكتعدب يف متفلاخ دقف . افالتخا اذه يف ملعن الو ، ثدحلا
 . اهتلالض ينفو اهيف لوصالا ماكحأ

 اذإ ، ةداهشلا ةيدأت يف ىرقلا ىلإ اوجرخي نأ دوهشلا ىلع امنإ : اولاق نإف

 هل دهشي ايصخ ثادحالا يف دجن الو . ةداهشلا اودؤي ىتح مهيلع قفنأو اولمح

 اوجرخي نأ مهيلع سيلو 9 اوجرخي ىتح 9 دوهشلل كلذ همزليف ، قحلاب هيلع وا
 . مهيلع قفنيو اولمحي ىتح

۔ ١٦٩ _۔



 حصت مل ييف جرخي نأ مكاحلا ىلع نأ تملع لهف { لوقت ايك وه : هل انلق

 ىلإ جورخلا هيلع نأ تملع لهف ، قحل اعيضم هكرت نوكيف . ةنيبلا هيلع

 . ماكحالا نم ةداهشب هعم اودهشي ىتح 0 دوهشلا ىلإ هسلج نم وأ ىرقلا

 . هرذع اه عطقنيو

 . معن : لاق نإف

 . اليبس كلذ لإ دبحت نلو ‘ مكح يأ يف كلذ حصأ : هل انلق

 . ال : لاق نإو

 لمح ريغب . دوهشلا ىلع جورخلا هيف يذلا عضوملا كل دجون نحن : انلق

 مهأ انعم فالتخا الف . نيرفاسم اونوكي ملو ةيرقلا ف كلذ ناك اذإ . ةقفن الو

 ةيدأت يف لوصولا مهيلع .ث نادلبلا يف مكاحلا ىلإ لوصولا ىلع اوردق اذإ

 ‘ هريغ الو كلبلا يف عامجإلاب مكاحلا كلذ مزلي ملو ةداهشلا نم مهمزل ام

 . افالتخا كلذ ف ملعن الو

 سيل هنإ : لاق نم لاق دقف ؛ رصملا يف مكاحلا نع نيبئاغ اوناك اذإ امأو

 . مهيلع قفنيو اولمحي ىتح جورخلا مهيلع

 نوردقي ام اود ؤي ىتح مهيلع ام ةيدأت يف ٥ كلذ مهيلع : لاق نم لاقو

 . جحلاب مهرمأ ايك ةداهشلا ةيداتب مهرمأ هللا نأل ث هيلع

 . ةلحارو دازب جحلا يف ةعاطتسالا نإ : لاق نم لاقف

 يف ليق دق كلذك . لايتحا وأ لامب جحلا بجي لايتحالاب : لاق نم لاقو

 . ةداهشلا

 كلذ امنإو ٠ مصخلا ىلع لمح مهل سيل ءاينغألا نإ : لاق نم لاقو

 . ءارقفلل

۔ ١٧٠ ۔



 ٥ كلذل الهأ ناكو & بوكرلا دوع نملوه امنإ لمحلا نإ : لاق نم لاقو

 هل امتإف & بوكرلاب فرعي ال نمم ىشملا ىلع ردقي نم ؛ سانلا رئاس امأو

 ىلع ةعساو هيف ةجحلاو { ريثك اذه يف فالتخالاو & لمح هل سيلو . ةقفنلا

 ىلعو { مكاحلا ىلإ مهتمزل دق يتلا ةداهشلا ةيدات ىلإ مهلوصو يف ، دوهشلا
 عضوم ىلإ لوصولا مكاحلا مزلي ال هنأ ؛ عامجالاو ةجحلا اوميقي ىتح ، مصخلا

 ةضيرم دلبلا يف ةنيبلا تناك اذإ : اولاق مهنإ ىتح { ةنيبلا عمسي ىتح دوهشلا

 فلكي ملو } مهريغ مهتداهش نع دهشي نأ زاج { لوصولا ىلع ردقي ال اضرم
 . نيملسملا ءايلع نم دحأ نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو ، مكاحلا كلذ

 ةموصخلا كرت ءاش نإو ، مصاخ ءاش اذإ هنأ مصخلا يف اوعمجأ دقو

 اليكو لكوي نأ هل ناك قحلا هيلع ناك اذإو ، قحلا هل ناك اذإ { اهنع ىفعتساو

 عامسل كلذ ىلع ردق ولو { ةيرقلا يف مكحلا ىلإ لصي الو . ةنيبلا هيلع عمسي
 ىلإ لوصولا ماكحألا يف دوهشلا ىلع نأ { افالتخا كلذ يف ملعن الو . ةنيبلا

 قحلاف { ةداهشلا نم مهمزل ام اودؤي ىتح ، همكح عضوم ىلإ دلبلا يف مكاحلا
 هذه مكتعدب ين ثادحالا ىلع دوهشلا اومزلت نأ مكحلا لوصأ ف مكيلع

 دلبلا يف عامجالا يفو & فالتخالا يف ماكحألا يف كلذ مزلي دق هنأل ، جورخلا

 . لمح اذإ رصملا يفو

 هنع لبقتو ، اجورخ هيلع نأ ملعن الف ، رصملا نع ابئاغ ناك اذإ امأو

 ضيرملا وأ رصملا نم ؛ بئاغلا يحلا دحاولا نع نينثالا ةداهش نع ةداهشلا

 . كلذك عيطتسي ال يذلا

 كلانه ةلعلا تناك امنإو { انركذ دق امب رصملا يف بئاغلا يف فلتخا دقو
 اذهو } ةموصخلا كرتو لمحي مل ءاش نإو لمح ءاش نإف ، مصخلل قحلا نأ

 ىتح اوجرخي نأ دوهشلا ىلع نأ مكلوق دايق يف يغبنيف ، نيملسمللو هلل قحلا

 اودهشي ىتح مهيلإ جرخي نأ مكاحلا ىلع سيلو { ةداهشلا نم مهيلع ام اودؤي

۔ ١٧١۔



 نأ هلو } هيلع الو هل ةنيبلا عمسي جرحي نأ ةليحب مصخلا ىلع سيلو ©٠{ هعم

 ىلوأ مه دوهشلاو ةنيبلاف ٠ ةنيبلا هيلع مكاحلا عمسيف ٠ لكوي ال نأ هلو لكوي

 سيلو © مكلوق يف نيملسملا قحو هللا قح نم مهيلع ام اودؤي ىتح ؛ جورخلاب
 ىلع الو . هوجول ا نم هجو ف © ثادحألا 1 قحلا مكح ف دوهشلل مزالب كلذ

 يف ملعن الو ٠ كلذ نم نيملاسل ١ نيملسملا ىلع الو 6 مصخلا ىلع الو مكاحلا

 ل امو . ةليحب كلذ ىلع اوردق امل دوهشلا ىلع كلذ ناك ولو . افالتخا كلذ

 اندرأ امنإو { ةعدبو لالض كلذل مهمازلإو 77 مهمزلي الف هيلع اوردقي

 . نيفسعتملا نم مهفوقب لاق نمو نيفلكتملا ةسبلملا هذه ىلع اجاجتحا اذهب

 ثادحألا ىلع دوهشلا ىلع نإ : نيتنعتملا نم لئاق لاق نإف : لصف

 ىلع اوميقي ىتح ،& رصملا لهأ ىلع ججحلا ةماقإ يف جورخلا } رصملا يف ةعقاولا

 . ةجحلا هسفن تاذ ف دحاو لك

 اوردق اذإ هيف جورخلا الإ مهعسي ملو كلذ مهمزل هجو يأ نم : هل انلق

 . هيف جورخلا ىلع

 مهعسي ال 6 مهيلع للا ةداهشب نوملاع مجن قيرط نم : لاق نإف

 هفلا امتمفا َنمهَدنِعةداهك متك نمي ملظا نمو : ۔ ىلاعت۔لاق دقو . اهنامتك
 . 0«١هنولمشتامت لفاغي

 وأ اودهشتسي نأ لبق 6 ةداهشلا نم جورخلا دوهشلا ىلع بجي : هل انلق

 . اودهشتسي ىتح

 . عامجإلا نم جرخ ٥5 اودهشتسي نأ لبق : لاق نإف

 . اودهشتسي ىتح : لاق نإو

 نرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 . ةرقبلا ةروس )١٤٠( ةيالا ءزج )١(

۔ ١٧٢ ۔.



 . مصخ ريغ وأ مصخ مهدهشتسي نمو : هل انلق

 . مصخ مهدهشتسي ىتح : لاق نإف

 مكحب لهاجلاو ثادحالاب ملاعلا وه ثادحألا يف مصخلاف : هل انلق
 ماكحابو {& ثادحالاب ءايلعلا ثادحألا يف دوهشلا لصو اذإف ، ثادحألا

 ةداهشلاو & ثادحألا ماكحأ يف مهملع دوهشلا مصخلا لأس اذإف & ثادحألا

 مكحب هوملعي نأ مهيلعو { ةجحلا مهيلع ماقأ دقف & كلذ يف مهملعب مهدنع

 ملع يف ءاوس مهو وه هنال هيلع مهتداهش كلتو ، كلذب هوتفيو & ثادحالا

 مهيلإ لصو اذإف { هيلع ثادحألا مكحب ادوهش اوناك مه امنإو . ثادحألا

 مكحب هل ايتفلا ةجح مهتمزل & ثدحلا مكح نع لا ؤسلا ةجح مهيلع ماقأو

 . مصخلا رمأ وه اذهف 9، مهلاسي نأ لبق هوتفي نأ مهيلع سيلو 0 ثدحلا

 . هيف ملاس وه ام هيلع نوركني الف & ثادحألا نم ملاس مكاحلاو

 ملاس وهف ثادحالاب لهاج & ثادحألا مكحب ملاعلا وه ثادحالا يف مكاحلاو

 نأ اوملعي مل ام نوملاس دوهشلاف { اهملع هغلبي مل ام ، ثادحالا ماكحأ نم

 اذإف } همكحب ملاع وهو ثدحلا هعم حص دق ؛ ثدحلا مكحب ملاعلا مكاحلا

 ةجح الف { قحلاب هعم حص اميف مكاح امإ ؛ نيرمأ دحأ نيب وهف كلذ اوملع

 ىلع نومأم وهف ، همكح امو كلذ ين هلوق ام اوملعي مل نإو ، مهيلع الو هيلع

 نم ةلاح ىلع وهو ، قحلا ريغب ملع اييف مكح هنأ اوملعي ىتح ، مهعم كلذ
 . فوقو وأ ةيالو

 ذئنيح اوناك ، ثادحألا هذه يف هللا لزنأ ام ريغب مكح هنأ اوملع نإو

 ةداهشلا يه هذهو © كلذ ريغ ال علخلاب هل نيقرافم رفكلاب هيلع نيدهاش

 تناكو ، كلذ ىلإ مهرطضاو ةعقاولا ثادحألا نع لئاس مهلأس نإو { مهنم

 لمتحي امم & ىوعدلا ماكحأ ريغ ىلع وأ ، هيف فلتخي ال ام ىلع ةعقاو ثادحالا

 . ثدحلا لطاب نم مهملعب اودهش . ةلحنلا لهأ يف لطابلاو قحلا

۔ ١٧٣ ۔



 نيثدحملا ىلوتي نمم رادلا يفو ىواعدلا ماكحأ ىلع ثادحالا تعقو نإو

 تناكو 0 لطابلاب ةداهشلاب كلذ عم نامتكلا بجو ، ىواعدلا ماكحأ رهاظب

 نم عم } ثدحملل فذقلل حيرصتلا ميرحت ىلعو & ثدحلا عوقو ىلع ةداهشلا

 ۔ هتيالو قحلا يف لمتحي هجوب هتيالو ىعدا نم عمو { رادلا يف هتيالو هيلع ببحت
 ىلع ةداهشلا دوهشلا لأس اذإو . فالتخا الب لالضلا ىلع هتيالو جرخت الو

 ةيقتلا يفو مهنيد ف مهعسي ام ىلع . كلذ نم ةداهشلا ذثنيح مهتمزل ثادحألا

 ثادحالا يف اودهشي نأ مهل زوجي امنإو ©، كلذ لعف مهمزلي الو & مهنيد ىلع

 هيلع عقي يذلا ثدحلا ةفصب ةوعدلا لهأ نيب & ىواعدلا مكح ىلع ةعقاولا

 وهو { قحلاو لطابلا ثدحلا لمتحي ناك اذإف { هعوقو حيحص هنأ . عامجالا

 هيلع مرح } ثدحملا نم لطابلا وه ملعو .3 مهنيب ايف ةوعدلا لهأ نم

 { هتفصو ثدحلا عوقوب دهشي نأ هل زاجو { هملع يذلا لطابلاب حيرصتلا

 ىتح { مكحلا رهاظ يف & ثدحملل ةيالو همزلت نم دنع كلذ هيلع مرحي امنإو

 نم دنع ، اضيأ كلذ مرحيو } ملع يذلا لثم لطابلا نم هنم ملع هنأ ملعي

 هتيالو تزاج اذإ © لطابلاو قحلا لمتحي يذلا ثدحلل ١ ثدحملا ةيالو ىعدا

 يف قحلل هيف لامتحالا جري ال لطابب هالوت هنأ حصي ملو { هوجولا نم هجوب هل
 يف وأ } نيدلا يف وأ ثادحألا يف مزلي جورخلا نإ مكلوق عطقنا دقف © كلذ

 كلذ مزلي الو ، كلذ زوجي الو ةجحب كلذب صوصخملا ىلع الإ نيدلا ميلعت

 ايصخو . ايكاح الو ادهاش هذه مكتعدب يف سانلا متنأ هنومزلت ام ليبس ىلع

 ماكحأ ىلع راثآلا ماكحأ يف هذه مكتعدب جرخت الو . املاس ايلسم الو

 ين ةنيبو حصت ةجحب الإ كلذ نم مكل جرحم الو كلذ يف قرف الو { ةرجهلا
 . حصت قحلا

 اضعب مهضعب سانلا رمأي نأ زوبي دق سيلأ : مهنم لئاق لاق نإف

 دحاولا رماي نأ زوجي دقو 5 ةليسو وه امنإو ، ةضيرف كلذ نكي مل ولو . ةعاطلاب

 . ةليسولاب هريغ

۔ ١٧٤



 ىتح ةليضفلاو ةليسولا ادحأ مزلي نأ لاح لك ىلع هل زوجي ال : هل انلق

 نعو نيدلا نع لاؤسلا ليبس ىلع ناك اذإ { ةليضفو ةليسو هنأ كلذ هل نيبتي

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو . ةليسولاو ةليضفلا ىلع لصألا نكي ملو 5 مزاللا

 مل اذإو ، لضفلا يف رمألا ىلع كلذ زاج لضفلا يف لا ؤسلا ليبس ىلع ناك اذإو

 ىلع الو ءادتبالا ىلع مهمزلي مل ام سانلا مازلإ زوجي الف ساسأ كلانه نكي

 . لاؤسلا

 اذإ ءاسنلا نم هتمرحل وأ هتجوزل لوقي نأ لجرلل زوجي سيلأ : لاق نإف

 له اذإ ؛ اهرمأي كلذكو { قالطالا ىلع يلصت موقت نأ . ةالصلا ترضح

 { رهاط مأ يه ضئاحأ ملعي ال وهو } ناضمر رهش موصت نأ ناضمر رهش

 . مزلي ال امب ارمأ نوكي الو ، كلذ يف رمألا هل زوجيو

 ةلعل الإ بجاو ءاسنلا ىلع موصلاو ةالصلا نأل ؛ معن : هل انلق

 ريغ ينو اهل ةيطو يف ك ضئاح اهنأ ملعي ىتح رهاط ةأرملا نأ مكحلاو ، ضيحلا
 & رهاط اهنأ اهمكحف { كلذ ريغو ىلصملا ةلبق يف اهرمم ي { ماكحألا نم كلذ
 & اهيلع امّرُح دق ةالصلاو موصلا نأ ملعي ىتح رهاطلا ىلع موصلاو ةالصلاو

 . هيلع اهنأ اهرومأ نم بلغالا وه امب اهرمأي وهف & ضيحلا ةلعب اهنع الازو
 3 موصلاو اهل ةمزال ةالصلا نأل . اهمزلي ال اب ال ارمآ كلذب نوكي الو

 . ضيحلا ثودحب الإ

 تناك ضئاح اهنإ تلاق نإف { رمألا رهاظ يف مزالب رمأ كلذب اهل هرمأف

 تناك ءاوس . اهنيد يف كلذ ىلع ةنومامو { ةالصلاو موصلا ين كلذ يف ةقدصم
 ىتح ةمدقتم ةيالو اهل تناك اذإ ةيالولا يف يهو . ةبذاك وأ ةقداص لصالا يف

 . مالسالا ماكحا يف { اهل زوجي رذع ريغل موصلاو ةالصلا تكرت اهنأ ملعت
 © ءارقفلاو ءاينغألا نم نيغلابلا نم ؛ لكلا ايب دبعتم ناضرفلا ناذهو

 نم الإ رضح تقو لك يف . رارحألاو ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلاو

۔ ١٧٥



 يف ضيح وأ رفس وأ ضرم نم . ةلعلا كلتب اهمكح هنع لوزي ، ةلع هتصخ
 هيبنتلا هجو ىلع ©٠© كلذ تقو يف موصلاو ةالصلاب رمألاف ٠ سافن وأ ءاسنلا

 © هيلع هنأ هرمأ بلاغ ىلع زجاعلل ضيرحتلاو ٠ يناوتملل ثحلاو . لفاغلل

 . كلذ هنع ليزت ةلع هصخت ىتح

 نم الإ . ةالصلا تقو يف يهب رمألا مزلي ال ةبانجلا نم لسفلاو ءوضولاو

 مهرومأ نم بلغألا ىلع سانلا نأل . بنج هنأو ءوضو ريغ ىللع هنأ ملع

 . ابنج سيل نوكي نأ نكميو { ةبانجلا نم ةراهطو { ءوضوب الإ نولصي ال
 تقو روضح دنع ةالصلاب رمألاب هبني امنإو & كلذ لبق أضوت دق نوكي نأ نكميو

 اذإ موصلاب رمؤي كلذكو {. ةالصلا تقو رضح اذإ لص مق هل لاقين { ةالصلا

 رمأ ةفص ىلع الإ مزالب سيلو ، لسفلاب رمألا نم برقأ ءوضولاب رمألاو
 . نيدلا

 لاومألا يف ةقلعتملا ضئارفلا نم كلذ ريغو جحلاو ةاكزلا كلذكو

 ٠ كلذ مزلي نأ زوجي الف ٤7 اهموزل ريغ لمتحيو اهموزل لمتحيو © نادبألاو

 فورعملاب رمألا نم الو مزاللا نيدلا نم كلذ سيلو . ءادتبالا ىلع هب رمؤي الو

 ملعي ملو ةاكزلا هتمزل دق هنأ ملع ولف كلذ عمو 4 ركنملا نع يبنلا نم الو

 { ةاكزلا هتمزل دق هنأ هنم ملع نأ دعب نم هنع باغ دقو .3 اهدؤي ملو اهءادأ

 هل لوقي امنإو . ةاكز نم هلام نم اذكو اذك ءادأب هرمأي نأ هيلع الو هل سيلف

 جحلا جح وأ } هيلع تبجو اذإ 5 هتاكز كيلع تبجو دق يذلا كلام تيكزأ

 ولو { رمآلا ىلع ةليسولا رمأ نم كلذو . جحف ججحلا كمزل اذإ وأ ، كل مزاللا

 ثيح نم 4 ءادألاب كلذ ف هنيد لع نومأم هنأل } هملع ف رومأملا مزل دق ناك

 ؛ نيهجو لع فورعملاب سانلا رمؤي امنإو 4 هتاذ ف رذعلابو 0 اذه ملعي ال

 هجو ىلع هجوو { كلذ نايبتب هيلع ةلالدلاو فورعملا ميلعت قيرط نم هجو

۔ ١٧٦ ۔



 نع نوهني كلذكو . رمألا كلذب ملعو رضح دق يذلا مزاللا ءادأل هيبنتلا

 نمل لاقيو ، رضاح لعفل عنم هجوو . ميلعتو ةلالد هجو ؛ نيهجو ىلع ركنملا

 باغ وأ هنع تباغ اذإ { نيثدحملا بويع نع ثحبلا ىلإ دصقلا نأ معز

 5 كلذ ىلع هعلخيو هنم أربيل كلذ نع لا ؤسلا ىلإ دصقف اهماكحأ ملع 0 اهنع

 هيلع ىضم دق ام عم كلذ ىلإ غلب اذإ ، اضرف ميقيل كلذب دصقي امنإ هنأ معزو

 . لوقلا نم

 © كش ال انز هنم كلذ نأ ملعو ٠ ةأرماب ينزي الجر لجر ىأر ول تيأرأ

 هتداهش بجوي ام ، ةلحكملا يف ليملاك هآر الو اهعماجي هنأ نقيتسي مل هنأ ريغ

 كلذ ناك .© امهيلإ رظنلل ادمعتم ةينازلاو ينازلا جرف ىلإ رظنلل دمتعاف . دحلا

 ؟ هيلع اروجحم مأ احابم

 ٥ ك ۔ ۔ ءو۔ے ر ِ ِ
 نم اوضع َينموُملل لق» :۔ىلاعت۔ هللا لوق نياو : هل لين ,
 : جورفلا ىلإ رظنلا يف ةلي يبنلا لوق نياو ، ضرفلا اذه ايف ١ « مهراصبأ

 © دمعتلا ىلع قحلا لهأ كلذ رسف دقل . «هيلإ روظنملاو رظانلا هللا نعل»

 لحأ نم الإ { هوجولا نم هجوب حابم جورفلا ىلإ رظنلا نإ اذه هلوقل ىنعم الو
 ناكو & سفنلا فلت فوخ نم . هنم دب ال لاحل وأ . جاوزألا نم كلذ هل هللا

 رظانلل سيلو ةرورضلل كلذف { ةكلهلا نم سفنلا دافنتسا يف فراعتلا كلذ يف

 . رايتخالا رمأ نم ةجراخ اهنأل ةرورض نعالإ

 . كلذ هل زوجي ال هنإ : لاق نإف

 ميقيو امهيلع دهشيل ينازلاو ةينازلا جرف ىلإ رظنلاب دارأ امنإف : هل ليق

 جرف ىلإ رظنلا هل ازيجم كلذ نوكيا ، دحلا امهيلع ماقيل ةداهشلا ضرف ايهيلع
 ؟ ةينازلاو ينازلا

۔ ١٧٧ ۔



 . كلذ هل زوجي ؛ معن : لاق نإف

 © اروجحم جورفلا ىلإ رظنلا نإ تلق يذلا كلوق تضقن دقف : هل انلق

 ةينازلاو ينازلا سفن باهذ ىلع كلذ يف ةرورض يأو © ةرورض ريغ ىلع ناك اذإ

 ، جورفلا ىلإ رظنلا يف هيلع ةكلملا لب . وه هنيد ىلع وأ 7 ايندلا تاذ يف

 دهشيل الو { ايهنم اربيل ةينازلاو ينازلا جورفل رظنلا ىلع دامتعالا هل زوجي الو

 ين اهب دبعتم ةرضاح هللا ضئارف نم ةضيرف ليطعت كلذ يف نأل . انزلاب اهيلع

 ليطعتب الإ همزلت ال ةبئاغ ةضيرفل 9 عامجالاب اهليطعت زوجي الف . هنيح
 . ةرضاحلا

 ىلإ رظنلا ةحابإ ىلع ةماقالإ وأ ، كلذ نم دب الف ؛ معن : لاق نإف

 . نيملسملا نم ، عامجالاو ةنسلاو باتكلاب ةمرحملا جورفلا

 تاروعلا سسجت ىلإ دصقلا زوجي هنأب تلق فيكو : كلذ دنع هل لاقيف

 ، لصالا يف روجحم كلذو { ةءاربلا ىلإ هدصقل ، تارثعلاو بويعلا سامتلاو
 ةدارإ ىلإ دصقلاب هنإ كلوق نياف { دمعتلاب جورفلا ىلإ رظنلا روجح وه ايك

 اهيلإ لصي الو . اهل عيضملا ةضيرفلل الطعم نوكي ال . اهديري يتلا ةضيرفلا
 ةرباكملاب الإ هللا ءاش نإ 3 اليبس كلذ ىلإ دبي نلو ، هذه عييضتب الإ

 . لهجلاو

 يف جحلا ىلإ جرخ ول ام { لاملا نم هعم ناك نميف لوقت ام : هل لاقيو

 ىلإ عجري نأ ىلإ فراعتلا يف لاملا كلذ هازجال { هدلب لهأ جورخ تقو نيح
 مهيزجي ام مهل عدي ال } راغص هدالوأو هتجوز نم مهنوع همزلي لايع هلو { هدلب
 لاملا نم دجو دق امب ، جحلا ىلإ جورخلا هيلع بجي ناكأ ، مهيلإ عجري نأ ىلا
 عديو { جحلا ىلإ جرخي نأ هل احابم ناك وأ { هل اكلام راصو . هكلم دق يذلا

 . هسفن ىلع انمآ احيحص ناكو ةلحارلاو دازلا دجو دق ذإ ، ءيش ريغب هلايع

۔- ١٧٨ ۔



 مهنأل ، ملعلا لهأ لوق يف ، عامجالا نم جرخ ؛ معن : لاق نإف

 ةضيرفلا هذه ليطعتب الإ . ةضيرف ةيدأتل ةضيرف لطعي ال هنأ نوعمحجم

 . نيع ةفرط ولو هتعاسو هنيح يف اهب دبعتملا ةرضاحلا

 . مهيفكي ام مهل عدي ىتح هلايع عديو جرحي نأ هل زوجي ال : لاق نإو

 زوجو . جورخلا همزلي ذئنيح مث © تقولا نم هيف مهيلا عجري هنأ فراعتي الا

 . كلذ هل زوجي الو همزلي الف الإو . هل

 ةيدات ىلإ هدصقل هنإ هل كلوق نياف { لدعلاو قحلا كلذك : هل ليق

 . لالضلاو لطابلاو لاحملا نم اذه دوحجم ف لخديو ٠ ةضيرف لطعت ةضيرف

 بجاولا ناكف ٠ دابعلا ىلع ةضيرف ناك اذإ داهجلا كلذك : هل لاقيو

 نأ ىلإ ؛ هب مهلوعي ام ىلع مه ردقي ال ةلَوع هل ناكو 3 داهجلا ضرف دبعلا ىلع

 ىلع ةضيرف داهجلاو . فراعتلا ف كلذ هبرح وأ هوزغ نم مهيلا عجري وأ لتقي

 توق ريغب هلايع عديو داهجلا يف جرخي نأ هلو هيلع نوكيأ . نامزلا لهأ

 . ةقفن الو

 ىلع ليلدب تألف © ايهنيب قرف الو ءاوس جحلاو اذهف ؛ معن : لاق نإف
 . ةرباكملاب الإ هيلع ردقي نلو } كلذ يف قرفلا

 مل لعجي ىتح هلايع ع ديو ٠ جرحي نأ كلذ هل سيل : لاق نإو

 نأ همزلي يقلا تافآلا نم مهيلع هنمأم يف مهلثم نكس ف مهلعجيو . مهتوقي ام

 . لدعلاو قحلا وه كلذف . اهنع مهظفحيو ١ مهنع اهب موقي

 هل زوجي ،} ضرفلا ةيدات ىلإ هدصقب هل زوجي هنإ كلوق نياف : هل لاقيف

 ماكحأ ىلإ كلذ ىلع دبي نلو ، ضورفملا عيبضتو ، تاروجحملا يف لوخدلا

 حصت نأ امإف ، اليبس قحلا ىلإ عوجرلاو ةرباكملا نع دجي نلو ث اليلد قحلا
 . بويعلا عالطاو تاروعلا سسجت نأ 6 قحلا لإ عجري نأ امإو 6 هترباكم

۔ ١٧٩ _۔.



 بذاكلاو رفاكلاو نمؤملاو ‘ رجافلاو رابلا نم روجح تارثعلا مانتغاو

 . قداصلاو

 هل نكت ل نميفو . ةمدقتم ةيالو هل تناك نميف حابم كلذ : هل لاقيو

 . ةمدقتم ةيالو

 . معن : لاق نإف

 فيسلاب هل ايلو لتقي هل ايلو ىأر نميف } قحلا يف كلوق نإف : هل ليق

 . هيلإ رظني وهو ©} هحور تضاف ىتح

 مارحلا كاهتنا نم روجحملا نم هسفن ىلع رهظأ امب هنم أربي هنإ : لاق نإف

 . هنم كلذ ملع دق هنأل هنم نياع امب ، رهاظلا

 نأل ] سسجتلا ف لخاد كلذ سيلو © كلذ ليق دق ؛ معن : هل انلق

 . رهاظلاب مكح امنإو ‘ هرمأ نم رهاظ كلذ

 ملعي ىتح هنم أربي الو {. نظلا هب نسحيو هالوتي هنإ : لاق نم لاق دقو

 نأ لمتحا اذإ ؤ لوقلا حصا وهو © كلذ يف كش الب امارح كلذ قأ امنإ هنأ

 . هوجولا نم هجوب قحب كلذ قأ نوكي

 © هنع فوقوم وهو } هل ةيالو ال نمم كلذ قأ يذلا ناك نإف : هل لاقيو

 ؟ هيف لوقلا ام

 هتلاح لع هنع فقوي الو { هسفن ىلع رهظأ امب هنم أربي هنإ : لاق نإف

 . تناك يتلا

 ؟ هيف لوقلا ام } نيملسملا نم فقاو هنع فقو نإف : هل ليق

 وه هنم أربيو قحلا فلاخ دقف . كلذ ىلع هنم أربي هنإ : لاق نإف

۔ ١٨٠ ۔



 ملسملا نيب كلذ يف قرف ال هنأل ، يرلاب نيملسملا نم ءىرب اذإ 0 نيدلاب

 هل سيل يذلاو . هتيالو ىلع نوكي 6 ةيالولا هل مدقتملا ملسملا نأ الإ . هريغو

 فالتخا الو . هتيالو ىلع يلولا نإ لوقي نم لوق يف ٨ هتلاح ىلع نوكي ةيالو

 . كلذ يف

 لمتحي امم وهو } ثدحملا اذه ثدحب ملاعلا اذه يف لوقت ام : هل لاقيو

 رهظ يذلا مكحلا رهاظب هنم أربيف ، لصألا يف هل يلو وهو { لطابلاو قحلا

 ؟ الطاب كلذ نأ هنأ ةقيقحلاب هيلع دهشتسا . هنم

 دنع هيلع دهشيو . ةداهشلا هيلع دقعي نأ هل زوب ؛ معن : لاق نإف
 عمجملا قحلا ماكحأ كلذب فلاخ دقف . ايلظو الطاب كلذ قأ هنأ مكاحلا

 ةداهشلا هذهب دهاشلاو { لطابلاو روزلاب بيغلا ىلع دهشي نأ هل زاجأو 5 اهيلع
 هداقتعا ف مكاحو ‘ روزلاب دهاش هيف كشي ال امي . هلطاب هعم حصي اذإ

 . روجلاب

 هيف نوكي ام لك يف ، دوحجملا نم ىأ ام رهاظب هنم أربي هنإ ليق امنإو
 وأ © قح ةجحب هيلع ثدحملا ةجح هل كلذ ف حضتت اذإ ©. دابعللو هلل قحلا

 . قحب هيلع ثدحملا ىلع وه هتجح هيلع موقت

 . رهاظلاب ةءاربلاب لاق نم لاقف

 . لوقلا حصأ وهو ةيالولاب لاق نم لاقو

 نال { ةهبش ليواقألا دحأ يف سيلو . ملسأ وهو فوقولاب لاق نم لاقو

 ءىربتملل زوجحم ال هنأ لاح لك ىلع عامجإلاو “©٨ نح لصأ هل . اهنم دحاو لك

 دقتعي الو . ةلاحم ال لطاب كلذ هلعف نأو . الطاب قأ هنأ لتاقلا ىلع دهشي نأ

 ٠ اروجو ارفك دقتعاو اروز دهش دقف كلذ لعف نإف ٦3 هداقتعا ف كلذ هيلع

 كلذ هعم حصي مل اذإ ؤ قحب هنم ناك كلذ نأ هل دهشي نأ يلوتملل زوجي الو

 نإف ، لطابلا نم هيف مكحلا نمو ، هنم ءيرب هنأ كلذ نم ةءاربلا هل دقتعي الو

۔- _ ١٨١



 دقتعاو اروز دهش دق ناك ‘ داقتعالا ةقيقحب كلذ هل دقتعا وأ كلذب هل دهش

 . كلذ نم ءيش اضيأ فقاولل زوجي الو . ابذكو ارئاج

 ٠ لوضفلاو لالضلا ف طروتم ‘ لوقعلل رباكم اذهف اذه ريغ لاق نإف

 هللاو © ملعي ال امب دقتعملا دقتعيو { ملعي ال امب دهاشلا دهشي نأ زيجي ذإ

 نم نا عامجالاو 0)«ََوُمَلْعَي مُهَو "قحلاب دهن نم آلإ» : لوقي ۔ ىلاعت
 دهش دق هنأ اعطق بئاغل دهش نم نأ عامجالاو ، روز دهاش وهف ملع ريغب دهش

 هيلع دهش اثناح ناك { هيلع فلح ول هنأل ، كلذ كلذك ناك ولو . ملع ريغب

 . افالتخا كلذ ف ملعن الو } روز دهاش ناك اعطق

 . لوقعملا نم جورخلاو ةرباكملا وأ كلذ نم هل دب الف قحلا لإ عجر نإف

 ىلإ دصقي نأ هل زوبيأ ، فقاولاو ءىربتملاو يلوتملا اذهف : هل ليق

 حصيل . لعفلا كلذ لعفي هوأر دق يذلا اذه لعف نع ثحبلاو 0 لاؤسلا

 . كلذ مف سيلو © هقح وأ هلطاب نم حيحصلا ملعلاب كلذ مهعم

 ءىرب امنإو 5 ةمدقتم ةيالو هل تناك اذه نال كلذ مهل سيل : لاق نإف

 هالوت نم هالوتو ، تاروجحملا نم قأ امب رهاظلا مكحب هنم ءىرب نم

 يتلا ةهبشلل فقو نم هنع فقو {} لصالا يف ةمدقتملا ةيالولا نم قحتسا امم

 سسجت ىلا دصقي الف { ةيالولا ىلع هماكحأ نم دج يف وهو 3 هرمأ نم تلكشا
 همسا تبث ايك ةقيقحلاب همسا لاوز حصي مل } ملسم ةروع اهنأل 3 هتروع

 . ةقيقحلاب

 نع ثحبلا زوجيأ © ةيالو هل سيل ٠ كلذل لعافلا ناك نإف : هل ليق

 . ةقيقحلاب هيلع اودهشي ىتح . هرمأ نم كلذ

 ؛ ةيالو هل نميف } فلتخت ماكحألا نأ معز دقف ؛ معن : لاق نإف

 سس 7 فرخزلا ةروس )٨5( ةيالا هزج ()

۔ ١٨٢ _۔



 اذهلو { اذه ىلع نوكي ال ام مكحلا نم اذه ىلع نوكيف 7 هل ةيالو ال نميفو
 ذوعنف © مالسالا ماكحأ فالتخاو ماكحألا عطق نم ؛ اذهل سيل ام مكحلا نم

 { ديعبلاو بيرقلاو ودعلاو يلولا يف فلتحم مكحلا نإ لوقن نأ نم هللاب
 عامجالإ ف الو . هلوسر ةنس يف وأ هباتك يف - ىلاعت ۔ هللا مكح ف ملعن الو

 . ءاوسلاب قحلا يف مكحلا لب ٠ ديعبلاو بيرقلاو ودعلاو يلولا نب افالتخا

 . هاوعد ىلع ليلدب تايلف كلذ ريغ ىعدا نمف

 هاتأ دق يذلا ثدحلا كلذ ةحص نع ثحبلا هل زوجي هنإ : لاق نإو

 هنم ةءاربلاو هتيالو يف اريخ ناكو . كلذب هتيالو هسفن ىلع بجوأ دقو . هيلو

 دقف 03 هنم بيغلا ةحص ىلا غلبيل كلذ نع ثحبي نأ زاجاف ‘ رهاظلا مكحب

 . نيملسملا نم تاروعلا سسجت زاجأ دقو { يلولا ريغو يلولا يف هلوق لطبأ

 تنأو اعيمج نيحوتفم ملسم تيبو يدوهي تيب تيأرأ : هل لاقيو

 ٥ يدوهيلا تيب فوج يف رظنت نأ كل زوجمأ © هباب حتف دق امهالكو } رهطتم

 ؟ ءاوس امهالك وأ . ملسملا تيب فوج يف رظنت نأ كل زوجحم الو

 . ءاوس امهالك : لاق نإف

 ؟ نكاسلاب وأ تيبلاب ؟ ةروجحم ةروعلا تناك ميف : هل ليق

 هللا باتك فلاخي امبو & سانلا هلقعي ال امب قأ ةعقبلاو تيبلاب : لاق نإف
 ۔ . 2 ۔إ٥ر إ مس ]۔ وم / ره ٥ه۔ ۔2وو ۔ و . ِ ٥

 اهيف ةنوكسم َربَع اتويب اولخدت نأ حانج مكيلخ صل : لوقي ذإ ۔ ىلاعت
 . "_١هدومئَكَاَمو ةدبتام ملعب هفاو مكل عانم

 ناك اذإ ، حابم وأ روجحم لزنملا فوج يف رظنلا سفن : هل لاقيو
 ؟ انوكسم

_ 

 . رونلا ةروس نم )٢٩) ةيآلا )١(

- ١٨٣ _



 نأ هنع حص ذإ ةلي يبنلا نع لوقلا كلذب فلاخ ؛ حابم : لاق نإف

 ولو هنيع ةلقم يبنلا ردهاف { هنيع روعف مهسب هامرف لجر تيب ةوك نم رظن الجر
 . لالض اذهو © هنيع از يبنلا ردهأ ام احابم ناك

 نكاسلا وأ . يدوهي نكاسلاو ملسمل لزنملا ناك نإ تيأرأ : هل لاقيو

 . اقرف كلذ ىلع دجي الف } يدوهيل تيبلاو ملسم

 عطقيأ } مهارد ةعبرأ يدوهيلا نصح نم قرس نم تيأرأ : هل لاقيو

 . قحلا وهف ؛ عطقي : لاق نإف

 . ةنسلا فلاخ دق وهف ؛ عطقي ال : لاق نإو

 . عطقي : لاق نإو

 نلو } روجحملا كلملا عم نصحلا ةمرحل سيلأ ، عطقي اذإ ميف : هل ليق
 وأ & سسجتلا ةجح لطبي نأ نود } اجرح الو اقرف لوقلا اذه بحاص دجي

 ةرباكملا ىلإ تفتلي الف .3 هترباكمو هنايذه ىلع موادي وأ ، قحلا ىلإ عجري
 . نايذهلاو

 اذإ © هنيد ةفرعم همزلي نم ىلع تبث هجو يأ نم ؤ انوربخأ : مف لاقيو

 رمأ يف هنيد نم ءيش بلط ف جورخلا © لاحلا نم لاح ف همزلي ناك

 هيلع تبث هحو يأ نمف . هنيد رمأ نم همزلي يذلا ف ةجح بلط وأ . لاؤسلا

 له ٠ راصمألاو نادلبلاو ىرقلا نم امهريغ نود راحصو لئامس لإ جورخلا

 ذلب لك ف نيالبلا ف فورعم صخش يأ نأ وأ ٠ نيتيرقلا ف هيلع تتبث

 ؟ فورعم صخش

 نلو ١ كلذ توبث ىلع ةجحلاب كلذ يف بلوط 0 نيدلبلا ىلإ : لاق نإف

۔ ١٨٤ ۔



 . اليبس كلذ ىلإ دجي

 . نيفورعم نيدلبلا يف نيصخش ىلإ : لاق نإو

 دلب يف ،۔ فورعم صخش ىلإ جورخلا هيلع تبث هجو يأ نمف : هل ليق
 . نادلبلا نم هريغ نودو . صاخشألا نم هريغ نود 3 فورعم

 . راحصو لئامسب نيذللا نالفو نالف ىلإ جورخلا همزلي امنإ : لاق نإف

 نم اصخش يقلف { هنيد مزال يف جراخلا اذه جرخ نإف : هل ليق

 لئامس ىلإ لصو اذإ يذلا ام هل ربعف { هيف وه يذلا هدلب يف صاخشالا

 هنع لاؤسلا همزل دق امع 6 ةرابعلا نم هلثم راحصو لئامس نم هل ربع راحصو

 نم هل ربع نمب ةجحلا هيلع موقتأ & هنع لاؤسلا الإ هعسي ملو © هنيد رمأ نم

 . نيربعملا يأ نم هترابعب هملع لهج الو {. هلهج هعسي ال ام نيربعملا

 هب هل موقت ٠ ءيش يف راحصو لئامس لا جورخلا همزلي ملف : هل ليف

 © كلذ نود نم هيلع موقت ةجحلا تناك اذإف 0 هنود نمو هنودب هيلعو ةجحلا

 عطقي امب هنورمأت متنأو ٠ هرفكل ابجومو هبتعل اعطق . اهريغ ىلإ ةجحلا هتدعتف

 . رفكلا هنع ليزيو . رذعلا هل بجوي امب وأ } هرفك بجويو هرذع

 . كلذ ف همزلي اييف كلذب هرمأن امنإ : لاق نإف

 هنع لاؤسلاب الإ املاس نكي ملو ؤ هنع لاؤسلا همزل ام لكف : هل ليق
 نم 6 ةجح هيلع وهف هنيد رمأ نم كلذ هل ربع نم لكف { هنودب ايصاع ناكو

 عوطقم ريغف . هلهج هعسو ام لكو ٠ كرشم وأ هوتعم وأ يبص وأ دلوو دلاو

 هيلع موقت ىتح . هبلط يفو هيف جورخلا كرتب الو ، هنع لاؤسلا كرتب رذعلا
 {. هبلط ف جورخ الو هنيعب هنع لاؤسب ةنونيد همزلي نأ ريغ نم ث هملعب ةجحلا

 نأ هيلعف & لالضلا نم لاؤسلل هكرت ناك لاؤسلا همزلي نم دح يف ناك اذإو

۔ ١٨٥ ۔



 اميف ةجح هيلع نيربعملا لك نال { نيربعملا نم هرظن هيلع عقو نم لك هنع لاسي
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو { هنيد نم هلهج هعسي ال

 لثامس ىلإ لصي نأ ىلإ لاؤسلل هكرتف لاؤسلا همزلي ناك نإف

 3 نيربعملا نم دحأ ىلع ردقي نأ دعب { نيع ةفرط فرطي ام نيحو . راحصو

 . لاؤسلا ضرفل عّيضم وهف

 لئامس ىلإ يقل نم لك هقيرط نم لأسي جرخي نأ هنومزلت متنك نإف
 هيلعف 9 هيف جورخلا ىلع ردقو } كلذ همزل اذإ مزاللا ىنعم كلذف { راحصو

 . هتمزل دق يتلا ةجحلا ىقلي نأ ىلإ { المج اماع الاؤس هنيد نع لأسي نأ

 ىلإ ةياهن الو كلذ يف هل ةياغ الو ةعاطلا ىلإو ةعسلا ىلإ اهنم جرخي نأ هيلعو

 { هتيب لهأو هلزنم يف كلذ هل ربعي نم هيقل نإو { امهريغ الو راحصو لئامس

 ىلإ لهجلا دح نم اهب جرخت يتلا ةجحلا قلي مل نإو { هلو هيلع هللا ةجح كلتف

 نم هيلع ردق ام ادبأ كلذ يف هل ةياغ الف ، هملع الإ هعسي ال يذلا ملعلا دح

 ملف } هملع همزلي امم هلهج دق ام هل ربعي نم ىقلي نأ ىلإ ، ضرالا يف ررضلا
 تسيل اهنأ هنظل { اهكرت وأ اهلهجف ةجحلا هتيقل اذإف } هملع لهج هعسي

 ىنعم الو . كلذ لهجب كلاه وهف ، راحصو لئامس ىلإ لصي ىتح . ةجح

 ىلإ ةبجاو ةرجهلا نأ الإ { هوجولا نم هجو يف { راحصو لئامس ىلإ جورخلل
 نم هنأ لاحم ال اذهو . راشبألاو ثثجلا نم ايهب نم ىلإ وأ ، راحصو لئامس

 ريصملا نمو ۔ رانلا نم هللاب ذوعن ۔ رانلا لهأ لبس نم ليبس هنأو . راجفلا لوق

 . راوبلا راد ىلإ

 يذلا هنيد رمأ نم ءيش نع لاؤسلا هل مزاللا ناك اذإف : هل لاقيو

 نع لاؤسلا يف ، اسفنم هملع بلط يفو . هنع لاؤسلا يف جورخلا الإ هعسي ال

 لئامس ىلإ لصو اذإ سفني ال هلاب ايف ، راحصو لئامس ىلإ لصي نأ ىلإ هرمأ
 . كلذ نود اهب رذعي كلانه هيلع عقت ةلع يال {© راحصو

۔ ١٨٦ ۔



 ىلع ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا نم ءايلعلا كلانه ىقلي هنأل : لاق نإف

 . كلذ نود ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ نم ادحأ ىقلي الو 4 نيدلا

 كنأل . اهنم كل جرح ال . بذكلاو روزلاب كنم ةداهش هذه : هل انلق

 مه نيذلا ءايلعلا لعلو ، ىقلت ال وأ كلذ نود اييقتسم املاع ىقلتأ 3 ملعت ال

 ملعت وأ . ابهذم حصأو راحصو لئامسب نيذلا نم ملعأ راحصو لئامس نود

 لهأ عيمج ملعتو ‘ قئالخلا نم هلللا هدبعت نمم ح رصلملاب ناك نم عيمج تنأ

 . راحصو لئامس لا جراخلا دلب نم وأ ‘ كدلب رمغ نم رصملا

 ادبأ كلذ يعدي ال هنأ عم . كلذ دلق مهلك مهملعي هنإ : لاق نإف

 . لقاع

 . ةجحلا هب موقت ادحأ راحصو لئامس نود ملعي ال هنإ : لاق نإو

 كملعو . ءايلعلا يف مهملعو . ءايلعلا يف كملع سانلا ىلعف : هل ليق

 ءايلعلا يف مهيلع ةجحلا امنإ وأ & مهتملع نيذلا ءايلعلا يف ةجح سانلا ىلع

 . كلذ يف كيلع ةجح تنأ كملع ناك ايك . مهملع

 نأ ‘ راحصو لئامس لإ جورخلا همزل نم ىلع ةجح هملع نإ : لاق نإف

 . مهنود ةجح الو ملعلا يف ةجحلا مه . راشباألا نم ايهب نم

 اذإ هيلعو هل ةجح راحصو لئامس نم نإ هل كلوق ناك فيكف : هل ليق

 هترمأ امب هل تنأ كلوق نكي ملو } ةجح مهنإ كلوقل جورخلا هتمزلأو ك لصو

 بجعلا نمل اذه نإ {. ةجح هرذع عطق ىلع ةداهشلاو ايتفلا نم كلوق لوبق نم

 لوق نم ةجحلا هب موقت هيقف نالف نب نالف نأ هيلع ةجحلا موقت نأ & بيجعلا

 اذه لثمب متعمس لهو { ةداهشلا ف الو ايتفلا ف ةجح هيلع هلوق سيل نم

 نإ كلوقب ةجحلا هيلع موقت تناك اذإف & ىمعلا اذهو سيبلتلا اذهو هيومتلا

 يف ملعن الو ، ةجح انالف نإ كلوق نم ةجح بجوأ تنأ كلوقف 0 ةجح انالف

۔ ١٨٧ ۔



 . افالتخا اذه

 . ايتفلا يف يناعملا نم ىنعم ف © لوقعلا ججح يف اذه زوجي الو

 ةجح الو . هنود ةجح الو ةجح هنإ ؛ لوقن ايك ناك نإف : هل لاقيو

 ءيش همزل دق يذلا جراخلا اذه جرخ نإف © راحصو لئامس لإ لوصولا نود

 لئامسب ةجحلا اهنأ تلق نيذللا انالفو انالف يقلف { هنيد رمأ نع لاؤسلا نم

 نأ هل زوجأ ، هدلب بناج يف ايهيقل وأ ، راحصو لئامس نود . راحصو
 لإ لصي نأ نود كلذ هعسب ال وأ 6 راحصو لئامس لإ لصي نأ نود مملاسي

 ٠. راحصو لئامس

 سيلف { ةجحلا كلذب هيلعو هل موقتو } ايهلاسي نأ هل زوجي هنإ : لاق نإف

 لئامس ىلإ جورخلاب هل كرمأ ناك دقف { راحصو لئامس ىلإ لوصولا هيلع
 لإ جورخلا هتمزلأ كنأل ‘ رايخألا لوقو راثآلا مكح ف . الطاب راحصو

 هل تماق دقو . هيلع الو راحصو لئامس ف هل موقت ةجح ريغب راحصو لئامس

 لئامس لإ جورخلا همزلي هلاب ايف ٠ راحصو لئامس نود هيلعو ةجحلا

 راحصو لئامس ىلإ جورخلا نأ مهتعدب هللا دمحب تضقتنا دقو 3 راحصو

 } راحصو لئامسب نيذللا نالفو نالف ىلإ ةرجهلا نأ حصو .0 مهلوق يف مزال

 . نالفو نالف ىلإ لوصولاب الإ هلل موقي نيد ال هنأو

 تلق اك راحصو لئامس لإ جراخ جرخ نإ تيأرأ : كلذ عم هل لاقيف

 دق { امهريغ نود ةجحلا ايهنإ تنأ تلق نيذللا انالفو انالف دجوف .7 هتمزلاو هل

 هل ناك ايك { امهيلإ جورخلا هيلعأ { رافلج وأ ماوت ىلإ راحصو لئامس نم اجرخ
 . راحصو لئامس نود ايلأسي نأ

 ىتح . هبهذم ىلع هل هانب دق ناك يذلا هلصأ ضقن 3 ال : لاق نإف

 . هيعدي ام تابثإ يف هعم انلخد ولو ، هسفن تاذ نم عطقني

۔ ١٨٨ ۔



 نالف لإ جورخلا هيلع نأ ىعدا ايك } قح هيعدي يذلا نإ : انلقو

 ميظع نم وهو . ايهعمو امهب الإ هللا ةجح موقت ال هنأو 5 امهريغ نود نالفو
 نأ هل ناك امهدلب نود امهيقل نإ هنإ لاق دق هنأل ، روجفلا حيحصو روزلا

 يف ىنعملا نأل ، راحصو لئامس ىلإ جورخلاب ةفلكلا ةجح هنع لوزتو . ايلاسي
 . راحصو لئامسب انالفو انالف دجي مل اذإ كلذكف 3 نالفو نالف ىلإ لوصولا

 نإ لوقي نأ نود كلذ نم هل جرع الو { رافلجو ماوت ىلإ ايهعابتا هيلع ناك

 هنم ارارقإ كلذ نوكيف { راشبألا نم ايهب نم نود راحصو لئامس ىلإ جورخلا
 {. راحصو لئامس ىلإ ةرجه اهنأو } طقف راحصو لئامس ىلإ مزلي جورخلا نأ
 جورخلا هيلع امنإ هنأ رقي وأ . راضملا نم ءيش عفدل الو { عفانملا نم ىنعمل ال

 ايهيقل نإ هنإ هلوق لطبيف 0 ايهب اناك اذإ ، نالفو نالف ىلإ راحصو لئامس ىلا

 ىلإ جورخلا هيلع نوكيو . هئزج الو كلذ هعسي ال هنأ راحصو لئامس نود

 دب الو ، لطاب اذه نأ رقي وأ & راحصو لئامسب امهاقلي ىتح راحصو لئامس
 كلذ همزل اذإف { رافلجو ماوت ىلإ امهرثأ ىلع جرخي نأ همزليو ، كلذ نم هل
 نأ نود كلذ يف هل رذع الو امهرثأ يف جرخيو ايهعبتي نأ هيلع بجي هنإ لاقو

 . امهاقلي

 اهنأ هعم حص . رافلج وأ ماوت ىلإ لصو امل هنإف كلذ عم : هل ليق

 نم ارصم وأ ، جحلا ناديري ، راحبلا نم ارحب وأ 7 رافقلا نم ةرفق اكلس

 ردق اذإ ايهكلسم كلسي نأ هيلع وأ { ايهب قاحللا نع سفنم وهو . راصمألا

 . كلذ ىلع

 . كلذ هيلع سيل : لاق نإف

 ةلحارلاو دازلاب ردق ايك كلذ ىلع رداق وه هجو يأ نم : هل ليق
 { هيف امهاقلي نأ همزل يذلا لهجلا نم هيلع ناك ام ةلمج ىلع وهو . نامألاو

 هللا عم هل ةجح الو © ةجح هل وه امم هلهج ام ميلعت نم هيلع اهلاحب ةضيرفلاو
 دقف 0 ايهب الإ هيلع ةجح الو {} سانلا نم امهريغب امهاقلي نأ نود كمعزب

۔ ١٨٩ ۔



 لئامس ىلإ ناك جورخلا نأ تعجرو نالفو نالف ىلإ جورخلا نأ كلصأ تضقن

 ماوت ىلإ راحص نم جرخي هنإ تلق ذإ اضيأ كلصأ تضقن مث { راحصو
 ملو ث رافلجو ماوت ىلإ راحص نم جورخلا هيلع بجو هجو يالف . رافلجو

 ؟ راصمالا نم امهريغ ىلإ وأ 0 امهرثإ ىلع ةكم ىلإ جورخلا همزلت

 جورخلا هنع لاز ؛ نامع رصملاو } رصملا نم اجرخ امل : لاق نإف

 ىلإ اعجر اذإف ، نامع ىلإ اعجري ىتح نامع يف دوعقلا يف اسفنم ناكو { امهيلإ

 . امهاقلي نأ هيلع ناك نامع

 ملع نم هب هللا هدبعت ام ةلمج ىلع وهو 0 اذه كل نيأ نمو : هل ليق

 ةلحارلاو دازلاو قيرطلا نم نامألاب كلذ ةيدأت ىلع رداق وه نمو 3 هلهج ام

 . ندبلا ةحصو

 يف جرخي نأ 9 نامعب ناك نم ىلع سيلو © رصملا نم ايهجورخل لاق اذإف
 نأ هيلع امنإو } راصمألا نم نامع ريغ ىلإ . هنيد يف هملع همزلي ام بلط

 كلذ ىلإ دجت نلو هذه كتعدب ىلع ليلدب تاتلف ؛ نامع نم هنيد سمتلي

 { راصمألا نم اهريغو ةكم ىلإ امهرثأ يف جورخلا همزلي نأ نود . اليبس

 دلب ريغ ىلإ مزاللا ملعلا بلط يف جورخلا نإ هلوق لطبي وأ & كلذ يف لاحم الو

 { راشبألا نم الو صاخشألا نم الو راصمألا نم الو . نادلبلا نم دودحم

 نم رذع هل عقي وأ . هملع همزل ام ملع ىلإ لصي نأ نود دح كلذل سيلو

 وأ . هسفن ىلع فوخ وأ { هندب يف ضرم نم كلذ سامتلا نع زجع نم 0 هللا

 نأو ، رذعلا اهب هل بجي يتلا ريذاعملا نم رذع وأ { ةلحارلاو دازلا نم مدع

 ريغ زوجي الو { ةلالضو ةعدبو لطاب هنيعب دلب وأ هنيعب لجر ىلإ جورخلا
 . ميقتسملا طارصلاو لدعلاو قحلا هنأل . كلذ

 نم اجرخ دق وأ . امهئاقل يف رذع هل ناك نإف كلذ عم : هل لاقيو

 هلزنمو هنطوو هدلب ىلإ عجري نأ هل زوجيأ 3 هرمأ نم هعسي يذلا ايف . نامع

۔ _ ١٩٠



 نامع ىلإ اعجري ىتح نامع يحاون يف طباري وأ نامع ىلإ اعجري ىتح ، هنكسو
 . امهاقلي مث

 هيلع مث } نامع ىلإ اعجري ىتح هنكسو هنطو ىلإ عجري نأ هل : لاق نإف

 . امهاقليو امهيلإ جرخي نأ

 نالفو نالف لإ جورخلاو 3©“كعم لاؤسلا ف سشفنم وه هارتف : هل ليق

 { راحصو لئامس نم نيبئاغ انوكي نأ نكمي دف هنأل } راحصو لئامس ىلاإ

 نأ كلوق دايق ىلع همزلي الف } راصمألا نم هريغ ىلإ هلك رصملا نم نيبئاغو

 ايهأ ملعي ىتح ، هملع الإ هعسي ال ام ملع نم همزلي اييف نالفو نالف ىلإ جرحي

 كلذ خسني نل © موي لك ةتباث رهظلا ةالص نأ ملعي ايك ٦. انيقي ايلع رصملا ف

 ريصي نأ ىلإ 3 ريثك وأ ليلقب سمشلا لاوز دعب { ةمايقلا موي ىلإ لوحتي نلو
 نم ةعاس يف كلذ ملعي نأ لاحملا نم اذهو 3 لاوزلا دعب هلثم عيش لك لظ

 ليللا نم ةعاس لك يف نكمي دقو 0 اهيف جورخلا هيلع بجع يتلا © تاعاسلا

 هنال . ال مأ رصملا يف ايهأ ملعي ال هنأ اهيف جورخلا هيلع بجي هنإ متلق { راهنلاو

 3 ال مأ رصملا يف امهأ وه ملعي ال يذلا تقولا يف جورخلا ايهف ثدحي دق

 } راحصو لئامس يف وأ رصملا يف ايهنأ ملعي ىتح امهيلإ جورخلا همزلي الف

 نأ هيلعو . هنكس الو هنطو ىلإ عجري نأ هعسي ال هنإ كلوق دايق ىلعف الإو

 تقو يف نامعب انوكي ال ىتح ايهجورخ نم امهقيرط ىلإ لحاوسلا برقأب طباري
 نأ تمعز امإو . امه ؤاقل همزل دق هنأل ايهيقل دقو 0 ايهعم وهو الإ تاقوألا نم

 ىلإ اعجري ىتح امهيلإ جورخلا ةلمج ىلع وهف & رصملا نم ايهجورخ هرذع يف ةلعلا
 دمحلاو لطاب وهو اذه هلوق نالطب وأ ، كلذ نم هل دب الو } امهاقليو نامع

 هلوأ لطاب ٠ هرباد عوطقم هلوقف الإو © هلعف نم هلوق عطقي نأ ديري امنإو { هلل

 . هرخآو

 . نامع يحاونب دعقي نأ هيلع نإ لاق وأ & كلذ ىلع ماد نإف : لصف
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 نم اجرخ ثيح نم وأ ٠ اهسرغ وأ نامع قرش ف © دعقي نياف : هل ليق

 © ةدئاف هيف لوقلا يف امم اذه سيلو ، كلانه نم اعجري ىتح كلانه دعقي نامع

 . ةجح مل ىقبي ال ىتح هنأ الإ

 {} نامع ريغب اماقأ وأ امهرفس يف نالفو نالف تام نإ تيأرأ : هل لاقيو

 . هلهج ىلع ةماقالاو هلهج يف سفنم وهأ

 ىلع الإ جرخي الو 0 القع هنم هلبقن ال امب قأ دقف ؛ معن : لاق نإف

 يف جراخلا تومي وأ . اتومي ىتح اناك ايثيح امهيلإ جورخلا نم دب الو { ةرباكملا

 . امهرثأ

 . كلذك : لاق نإف

 { رذعي الوأ هملع همزل دق ام لهجب © كلذ دعب رذعيأ اتام اذإ : هل ليق

 ؟ هملع الإ هعسي ال ام ملع نع لاؤسلا هيلعو لهجلا ةلمج ىلع وهو

 هنأل . لوالا هلوق نم عنشاب قأ © هملع همزل ام لهج هعسي : لاق نإف

 نأ الإ هلوق دايق ىلع زجي ملو ةي يبنلا ةلزنم نم مظعأ ةلزنم انالفو انالف لزني

 اذهو ةي يبنلا توم دعب هيلع ةجح ال هنإ لوقي وأ . قي يبنلا ىلع ايهمدقي
 . ديحوتلا لهأ نم دحأ هيعدي ال ام

 ايع لاؤسلا هيلعو 3 هملع همزل امل هلهجب كلذ دعب رذعي ال : لاق نإو

 . همزلي

 ؟ نالفو نالف توم دعب نم سانلا نم لأسي نمف : هل ليق

 هيلعو ةجح هل وهو ءاش نم لأسيف . نالفو نالف تام اذإ : لاق نإف .

 . قحلا قفاوو . هنيد نم هلهجي ام ملع ىلع هولد اذإ } ةجح

 نأ نودب دحأ ملسي نكي ملو زي يبنلل تناك ةلزنملا هذهو : هل ليق
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 . هنيعب همزل ام لك ملع نع هلأسيو هاريو هاقليو {} هسفنب وه هلأسي

 نود هرذع هللا عطقي نأ وجرأو { هلوقي نأ ردقي نلو 0 معن : لاق نإف
 ناك دق لي يبنلا نأل . مهلك ملاعلا هبذكي امب كلذ يف قأ 0 هرباد عطقيو اذه

 يف سانلا نم لك ملسي ةرجهلا لبقو ةرجهلا خسن ام دعب هنامزو هرصع يف

 3 جورخلا ةرجهلا يف همزل ولو ةلي يبنلا ىلإ جورخ همزلي الو { هنطوو هنكسم

 كانه نكي ملو { مالسالإ ضرأ ىلإ كرشلا ضرأ نم رجاهي نأ ةرجاهلا امنإف
 رودلا رئاسو { مالسإ راد يه ةنيدملا تناكو . ةنيدملا الإ مالسإ ضرأ

 ةرجماب دابعلا هللا نحتما امنإف ، كرشلا اهيلع بلاغلا { رفك راد راصمألاو

 ةجحلا نأ ىنعمل ال } مالسالا راد ىلإ كرشلا لهأ ينارهظ نيب نم جورخلا ىنعمل

 ةجح موقت الو } كلذك كلذ ناك ولو 3 مالسالا يف لقي يبنلاب الإ موقت ال

 ناك دق لب . هي يبنلا كردي مل نم ىلع ةجح هلل موقت تناك امل ةي يبنلاب الإ

 نوملسي { راصمألا يفو ةكم يفو { ةنيدملا يف سانلا اوملسي لي يبنلا نمز يف

 ، كلذ مهنم لبقيو مالسالا ىلإ مهاعد نمو { مهحاورأو مهئابآ يديأ ىلع

 ىلع { ةنيدملا يف نوتفي اوناك ءايلعلا نأ حصو { مهاري الو ةلي يبنلا نوري الو
 ريغب موقت ةجحلا تناكو ث ناميالابو مالسالاب نورماي مهناو ةلقو يبنلا دهع
 { نيملسملا رئاس ريغ هب ناميالاو زي يبنلاب مالسالإ ناك نإو لي ينلا

 دق امم رثكأ باتكلا لوط الول ، هوجولا نم هجو يف لوقلا اذه ىلإ برقي الو
 حتف ام كلذ يف ججحلا نم انحضواأل . ةّلعب اذه يف لتعي الأ هنأ ءاجرو لاط
 . ىوعد هللا ءاش نإ كلذ يف يعدي ال نكلو . هللا

 قحلاب موقت ةجحلا قو يبنلا مايأ يف ناك دق لب : لاق نإو : لصف

 . نيملسملا نم نيربعملا نم هريغب

 يبنلا ؛ ماكحالا يف اردق لجاو { مالسالا يف ةلزنم مظعأ ايف : هل ليق

 كلذريغ لاق نإ هنأل 5 لي يبنلا الإ لوقي نأ ردقي نلف ؟ نالفو نالف وأ ةلي

 . ملكتي نأ لبق لتقي نأ هسفن ىلع فاخ
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 . نالفو نالف نمو عيمجلا نم اردق مظعأ ةلي يبنلا : لاق نإف

 دبعلا ىلع موقت ايهنود ةجح ال هنأ نالفو نالفل صخ فيكف : هل ليق

 لوقع يف غاسني الو {} لقعي نمم دحأ هب ملكتي ال لطاب لصأ اذهو . هل الو

 نم كلذ نوكي نلو 0 ناطيشلا سواسو نم كلذ نوكي نأ الإ 0 نيناجملا

 دحأ نيناجملا عبتي نأ وجري ال هنأ هللا ءاش نإو ، نيناجملا نم اضيأ ناطيشلا

 الطاب لصالا ناك اذإو ، عنشلا عنشاو عدبلا مظعأ نم هذهو . ةعدب ىلع

 ثيح نمو 3 لطابلا تدسفاف قحلاب تئج ثيح نمف . ادساف ساسألاو

 نإ مهل لاقيو . هنيد ةياده ىلع هلل دمحلاو } دسافلا تلطبأ حلاصلاب تئج

 اومزلي وأ & باوصلا ىلإ اوعجريو كلذب اورقي ملو 3 هنم ائيش وأ اذه اوركنأ

 كرابت ۔ هللا نيد عيمج نع ثحبلاو لاؤسلا يف نالفو نالف ىلإ جورخلا سانلا
 كرابت ۔ هللا نيد نم وه يذلا ملعلا عيمج نع لاؤسلا يف وأ 0 ۔ ىلاعتو

 مهمزل دق امب ، هلمع مهمزلي ايع لاؤسلا يف جورخلا مهمزلي امنو 3 - ىلاعتو
 هوبكرو هولهج وأ . مزاوللا ضئارفلا نم . هوعّيضو هولهجف . هب لمعلا
 . مراحملا نم مهل هبوكر زوجي ال امم

 عيمج نعو . هللا نيد عيمج نع لا ؤسلا يف اوجرخي نأ مهيلع : اولاق نإف

 نأ الإ مهعسي الو { ناك ام ملعلا كلذ انئاك . هللا نيد نم وه يذلا ملعلا

 باتكلاو } لوقعلا هيف مهبيذكت ىلع دهشي امب اوتأ . هللا نيد عيمج اوملعي

 نأ نكمي ال هنأل { ةقيلخلا نم دحأ عم كلذ ىلإ نوبرقي الو { عامجالإو ةنسلاو

 هللا نيد ملعب الإ نوملسي ال سانلا ناك ولو { دحاولا مزلي ام عيمجلا مزلي

 نيرجاهملا عيمجو } باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ ملس ام 7 هلك
 هللا نيد نم نودبعتم مهنأل ةي يبنلا ملعك نيدلا نم اوملعي ىتح { راصنالاو

 اضيأ كلهي ةأقي يبنلا ناكلو © هملع مهصخي يذلا ملعلا نم هب دبعت ام لثمب
 هب هدبعت يذلا هللا نيد عيمج كلذ نيح يف ملعي ىتح . ملحلا غلب ام نيح نم

 هيحويو كلذ هملعي نأ لبق { هباتك يف هنع هاهنو هب هرمأ ام عيمج نم { هب هرمأو
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 كلذكو . هنيد لصأ يف هب هدبعت يذلا هللا نيد نم هنأل } هيلع هلزنيو هيلإ

 هنامز لوط يف ۔ مالسلا هيلع ليربج هب هاتأ ام عيمج ملعي ىتح زاق كلمي
 هللا هلسرأ ام نيح نم . كلهي ناك كلذك ناك ولو . همايأو هرمعو هتدمو

 يذلا هنيد نم هنأ هللا ملع يف ناك ام عيمج ملعي ىتح ‘ هتعاطب هرمأو هابنتساو

 نم هانملع نمم دحأ هيعدي ال لطاب لصأ اذهو . هيلع هلزنيو هيلإ هيحويو هرمأي
 { ءايلعلا نم دحاولا ملع عيمجلا فلكي نأ لوقعلا يف غاسني الو . ةلبقلا لهأ

 نم كلذ هعم حصو 7 هملع هيلإ غلب ام الإ ملعلا نم ةفيلخلا نم لك فلكي الو

 كشلا هعسي ال يتلا ةجحلا هب هيلع تماق ام وأ © ةحصلا هوجو نم هجو يأ

 دعولا يناعم ملعو 3 هانعم ةفرعمو ديحوتلا ملع نم هلهج هعسي ال امم 0 اهيف
 © رطاخلاب ةجحلا هب هيلع موقت ام كلذف { هلثمو كلذ نم دلوتي امو & ديعولاو

 يتلا ةمزاللا ضئارفلا نم هب لمعلا همزلي ام وأ ، ناك نم انئاك ركاذلا ركذ وأ

 ىلع . اهتقو يف اهيدؤي الو اهعيضي ىتح كلذ ملع لهجف ٠ اهتقو توفي
 ىلإ هريخأت هعسي ال يذلا } تقولا كلذ يف اهب لمعلا نم هيلع هللا بجوأ ام

 يتلا مراحملا نم ائيش لهجي وأ { هللا نيد نم مزاوللا نم ناك ام انئاك © هريغ

 يتلا ةجحلا هيلع موقتو . هللا نيد نم مراحملا نم ناك ام انئاك هلهجب اهبكري

 نم هملع لهج هعسي اميف ، نيملسملا ءايلع لوق نم مالسالإ يف ةجح اهدعب ام
 نم دحاولا لوق وهو ٠ هنع ءاهتنالاو هب لمعلا هرضحي مل ام 0 هللا نيد

 رثكأ لوق يفو { ةمألا نم نيدلا يف ةماقتسالا لهأ مسا مهل رهاشلا { نيملسملا
 ءايلعلا نم دحاولا نأو ، ةجح دحاولا هيقفلا نأ { نيملسملا نم ملعلا لهأ

 { ةعبرألا ماقم ماق نينثالإ ماقم ماق اذإو ، نينثالا ماقم نيدلا ين ايتفلا يف موقي

 ةئام ماقم ماق نيعبرألا ماقم ماق اذإو © نيعبرألا ماقم ماق ةعبرألا ماقم ماق اذإو

 ضرألا لهأ ماقم ماق نوديزي وأ فلأ ةئام ماقم ماق اذإو ، نوديزي وأ فلأ

 ملو } نيدلا ملع نم هدي يف قحلا ناك اذإ 0 مهيلع ةجحلا وه ناكو . مهلك

 اذه ىلع قحلا نأ الولو { نيملاعلا عيمج نم نيدلا يف ةجح هيلع دحال نكت

 رذع اهب عطقنيو موقت 3 ۔ ىلاعتو كرابت هلل ةجحلا تناك ام اذه ىلع نيدلاو
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 3 دحاولا رصعلا يف مهلك ضرألا لهأ ىلإ ، دحاولا لوسرلاب اهيف كاشلا

 نيفورعم سانلا نم ةعامجب الإ كلذ موقي ال ناك ولو { مهيلع ةجح نوكيف
 هللا نأ ملعن الو { نولسرملاو نويبنلا هب ىلوأ كلذ ناكل { نيدودعم ةدعو

 © نيلوسر تاقوألا نم تقوو ةنمزألا نم نامز لهأ ىلإ لسرأ ۔ ىلاعتو كرابت

 هاخأ هعم لسري نأ ۔ ىلاعتو كرابت هبر لأس لي نارمع نب ىسوم نأ الإ

 وه قي ىسوم ناكف . اريزو ۔ ملسو انيبن ىلعو امهيلع هللا ىلص نوراه
 ىلع ةجحلا موقت ال هنأ ال © هعم ادهاشو { هل اريزو هعم نوراهو { لوسرلا

 © مهيلع ةجحلاو مهيلإ لوسرلا وه ةلي ىسوم ناك لب 9 نينثاب الإ هلآو نوعرف
 هدابع ىلع هلل قحلا ةجح تماق نأ ايلف ، دحأ هب لتعي الو ، دحأ كلذ ركني ال

 نم مهريغ ىلع ةجحلا مه اوناكو { نامزو رصع لك يف لسرلا نم دحاولاب
 هيف مدع { نامزو رصعو تقو لك يف ةتباث ةجح كلذ ناك . دابعلا عيمج

 عيمج نم ةجحلا هب مهيلع ميقي امب اومدعي مل وأ ، هقلخ ىلإ هللا نم لسرلا

 . هنيد

 عم ۔ ملسو انيبن ىلعو هيلع هللا ىلص ۔ نوراه ةلاسرب لتعم لتعا ولو
 ةمأ لك ىلع ةجحلا نأل {} ةجح كلذ يئ هل ناك ام . مالسلا هيلع ۔ ىسوم

 تي دمحم انيبن ناك دقو . ةعيرشلاو ةجحلا نم مهلوسرو مهيبن هب مهءاج ام

 ىلإ هنيدل خسان الو ، نيلوألا عيمج عئارشل اخسان { نيلسرملاو نييبنلا متاخ
 نم نيلقثلا نم ةفاك ضرألا لهأ ىلإ هللا هلسرأ ادحاو تي ناكو ، نيدلا موي

 سنالإو نجلا نم نيلقثلا عيمج ىلع ةجحلا ؤي هب تماقف } سنالاو نجلا
 دحاولا ربعي امنإو { ةمايقلا موي ىلإ مهرخاتسمو مهمدقتمو مهبئاغو مهرضاح

 هب ءاج دق ام ، هلهج عسي امم ىلاعتو كرابت هللا نيد نم نيملسملا ءايلع نم
 لاق دقو { نيمدقتملاو نيرخاتسملا نم هتمأ ىلع هنع ةجحلا هب تماقو هي ينلا

 . ) دام موق ةركلرذتم تنأ امإ» : هيقي هيبنل ىلاعتو كرابت ۔ هللا

 سرلا ةروس نم ٧( ةيالا هزج ()
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 اميف {. ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا نم ملاعلا هنأ ملعلا لهأ كلذ رسفف

 هيلع ماق نم ىلع ةجح مه نيذلا ةرابع نم } هلهج عسي ال اييفو هلهج عسي

 . هب

 نمو هنم دهاَش ولتيو هبر نمي لع تاك نمفأ » : ۔ ىلاعت لاق دقو

 . 0}) ةر مامإ ىتوم باي هلبق
 نم هيلع وه ام هبر نم ةنيبلاف ؛ قحملا ملاعلا هنإ : ملعلا لهأ لاقف

 { هل هملع للع دهاشلا وه ملاعلا ناسلف . هناسل ؛ هنم دهاش هولتيو ٠ قحلا

 ةجحلاف © هملع وأ هيلع ماق نم هلهج قحلاب هيلع ماق نم ىلع هل ةجحلا وهو

 لهجي نأ دحأل سيلو { هدابع ىلع هنيد ف ةجح هللا هلعج امب ةماعلا ىلع ملاعلل

 دحاولا ناك نإف ٠ اهاوس ةجح لا اهودعي الو ٠ اهريغ لإ هيلع هلللا ةجح

 ٠ كلذك نانئالاف ةجح دحاولا نكي ل نإو . ةجحلا وهف هلهج عسي ايف ةجح

 ماقم ناموقي نينثالا نأل . ىصحي ال ام ىلإ كلذك ةعامجلاو كلذك ةعبرألاو

 نم نيملاس امهفالتخا يف انوكي مل افلتخا ول ايهنأل 0 نيدلا ةرابع يف دحاولا

 مكح ين . ابذاك نيدلا يف اكلاه نوكي نأ ايهنم دحاول دب نكي ملو { ةكلملا

 © نيلهاجلاو نيملاعلا نم ايف نيعماسلا لوقع يف نيملاعلا بر ىلع نيدلا

 هل فلاخملا نأو ، نيربعملا نم دحاو عم الإ نيدلا يف قحلا نوكي نأ زوجي الف

 هنأ لوقعلا يف موقي اييف 3 هريغ هعم بلطي نأ زوجي الف } نيدلا لصأ يف فلاخم
 : نيرمأ دحأ نم دب ال

 . ناصقن الو كلذ يف ةدايز الف ش لاق ام لثم لوقي نأ امإ

 5 نيملاعلا لوقع يف نيدلا يف هل افلاخم نوكيف { لاق امريغ لوقي نأ امإو

 © لوقعلا يف لمتحي الو 0 نيفلتخملا نم دحاو عم الإ نوكي ال ادبأ نيدلا نال

۔ _١٩٧



 اعيمج انوكي نأ نكمي دقو . هللا ىلع ابذاك نيدلا يف نيفلتخملا دحأ نوكي نأ الإ

 نأ نكمي الو { اقداص رخآلاو ابذاك امهدحأ نوكي نأ نكميو . هللا ىلع نيبذاك

 يف عقو . هب قلعتو لاحملا بلط نمو لاحملا نم اذه .3 اعيمج نيقداص انوكي

 نم عامجالإ نم وأ ةنسلا نم وأ باتكلا نم مكح هيف ءاج ام نيدلاو لالضلا

 وه امو كلذ هبشي امب وأ ءالؤه دحأب ملاعلا نم لوقلا ناك اذإف { نيملسملا ءايلع

 لاق نم عيمج ىلع قداصلا وهو . هفالخب هريغل لوقلا زوب الف 7 هلثم
 { نيدلا لصأ يف نوبذاكلا مهف & ضرألا لهأ عيمج افلاخم ناك ولو { هفالخب

 . نيدحوملا نم ةماقتسالا لهأ عيمجو { نيملسملا رشاعم هيلع عمجأ يذلا

 ويج

۔ _ ١٩٨



 باب

 هيناعمو دبعتلا هوجو

 كلذ يف ةجحلاو

 ىنعم ىلإ كلذ ودعي ال { ةثالث ناعم وه هنيد يف هدابع هب هللا دبعت ام عيمج

 : يناعملا ةثالثلا ريغ عبار

 . هنيد نم هملعب مهدبعت يذلا ىنعملا وه يناعملا هذه نم ىنعمف

 لهجب مهرذعي الو 0 هب مهدبعت ام ريغ مهنم لبقي الف { هيلعو هب ةداهشلاو
 قاضو . لهجلا عسي ل ملعل ١ بجوأ اذإف { هريغ ىنعمل هملع مهيلع بجوأ ام

 . رذعل ١ عاطقن اب ةكلملا تعقوو كشلا

 ‘ هتعاطب لمعلا نم هدابع هب هللا دبعت ام وهو . ناث ىنعمو : لصف

 اه لمعلا مهيلع بجوأ . مهلاومأو مهنادبأ ف المع مهيلع اهضرف ضئارف نم

 & ملعلا كلذب اويل إ اهيلع ةلالد اهيناعمو امل ملعلا لعجو ، كلذ ريغ ال

 كلذب غلبي نال 5 اهب ملعلا بي امنإو © اهب ملعلا سفنل بجي اهب ملعلا سيلو
 مث { اهب لمعلا نم هنيد يف هللا بجوأ ام ىلعو ، اههجو ىلع اهئادأ ىلإ ملعلا
 ليللا نم تاعاس يف ةتقؤم اتاقوأ ، هضئارفو هنيد يف لمعلا كلذل لعج

 اذإ } رهشألاو مايألا نم تاقوأ يفو }. هريغ ىلإ كلذ رخ ؤي نأ زوجي ال { راهنلاو

 يف الإ كلذل لمعلا عفني الو ، ىدعتي نأ زجي مل ،. تقؤملا تقولا كلذ ءاج

 كلذ لعج مث . تاعاسلاو مايألاو رهشألا يف ةدودعملا مايألاو ةتقؤملا مايألا

۔ _ ١٩4٩



 لمعلا عفني الو { اهيف لمعلا هل زوجي { ةفورعم تاقوأ يف وه ام { هنم ابورض

 { اهنم تقولا كلذ نع كلذ ريخات زجي مل & تقولا كلذ ءاج اذإف 3 اهيف الإ اهب

 امنإو { هب لمعلل كلذل ملعلاو ، هب بطاخملا كلذب لمعلا دبعلا ىلع ناكو

 سفنب نوكيف .{ ملعلاب بطاخي الو . ملعلا سفن ال ، لمعلا سفن هنم ديرأ

 لمعلا كلذ ناكو ، تقولا كلذ يف لمعلاب بطوخ امنإو 3 اكلاه ملعلل لهجلا

 مزلف ، هريغ ىلع ةلالد ملعلا ناك ولو 3 هريغ ملعب الإ دبعلا هيلإ لصي ال
 عقي ال كلذ يف ملعلا ناكف ، لمعلا بوجول . ملعلا مزلو لمعلا
 عقو لمع لكو . لاومألاو نادبألا لامعأ نم هريغ ىلع ةلالد هنأل 9 ميلعتب الإ

 ريغو { ةرابعلاو عامسلاب كلذ ملع ىلإ غلبي امإف لاومألا يفو نادبالا لع
 لاومألا يف ، تقولا كلذ يف مزاللا لمعنا ىنعمل الإ { ملعلاب هيف دبعلا بطاح

 هيلع هللا بجوأ ام ىلع } لمعلا نم هب بطوخ ام دبعلا ىدأ اذإف { نادبألاو

 © كلذب ملعلا لوئسم ريغف ، لمعلا نم ائيش كلذ نم عيضي ملو ، لمعلا نم
 نم هريغل ال ، ملعلا ىنعمل هب دبعت يذلا ملعلا سفن نع لوثسم هنأ ايك
 لصح اذإف ، كلذ ريغل ال لمعلل كلذ يف ملعلا بجوأ امنإو ، لامعألا

 لمعلا نوكي ال هنأ ريغ ، لمعلا نم لصح دق ام ملع تباث ريغف ، لمعلا

 كلذ لصح هجو يأ نم ملعلا لوصح كلذ يف ملعلاو 0 ملعب الإ ادبأ كلذب

 لع . حيبقلا نم نسحلا ىنعمو ، پلقلا رطاخب عقي ملعلا لواو . ملعلا
 نم كلذ ملع ىلإ دبعلا غلب اذإف ، ۔ ىلاعتو كرابت هللا نم ماهالإ ملع ىنعم
 نم 7 هيلإ لصو هجو ياب هملعو لمعلا كلذ ةفرعمل { هللا نم ماهلالاي ملع
 { موهفم مالك نم هنذإ عامس وأ موسرم رثأل { هنيع يأر وأ هبلق رطاخب ملعلا
 ىدأو ز دبعلا هيلإ غلب اذإ ةجحو ملع كلذ لكف 0 نيملاعلا نم هريغب ىسات وأ

 نأ لاحمو {. لمعلا هل حصو هنم ديرأ ام ملع ىلإ غلب دقف 0 هب مزاللا كلذ

 نم انركذ ام دح ىلع ملعلا نكلو ث ملعب الإ لقعلا لهأ نم لمعلا نوكي

 ٨ هلقع يف نسحيو . هاري يأر وأ هاطي رثأ وأ 9 هريغب سان وأ عامس وأ رطاخ

 دعب المع لماع لمعي نأ لاقي نأ لاحمو . ةبجاو ةجحو تباث ملع كلذ لكف

۔ ٢٠٠ ۔



 كلذ ملع دقف همزل دق ام ىدأ . ملعلا يابو . ملعب الإ هلقع حصي نأ

 هجو ياب كلذ ملع ىلإ غلب ىتمو & كلذ نم مزاللا ضرفلا ىدأو { همكحو
 اذهو . هافكو لمعلا كلذ هل حصو ش هاضرأو كلذب هللا عاطأ دقف . هادأف

 ىلع ةلالد ملعلا نأ ريغ { ملعلا ال لمعلاب هيف دبعلا بطوخ هللا نيد نم ىنعم

 . لمعلاب هيف دبعتلا امنإو 0 ملعلاب دبعتلا هيف نوكي الو ، لمعلا

 3 هدابع هب هللا دبعت ام عيمج وهو . هللا نيد نم ثلاث ىنعمو : لصف

 ءاهتنالاو كرتلا سفنب دبعتلا عقو امنإف ، مثأملاو مراحملا نم هتيصعم كرت نم

 هتضراع اذإ 0 هللا مراحم نع ءاهتنالا دبعتلا نم لصح اذإف { كلذ ريغو

 ، لمع وأ لوقب اهبكري ملف اهكرت اذإف 0 اهب يلتبا تافآلا يأ يف اهب نحتماو

 مل اذإف ، لطابلاب اهيف لمعي وأ ، لطابلاب اهيف لاقي الأ ضرفلا هيف امم تناكو

 بجو امنإو ، كلذ ملع يف هيلع ةجح الف ةين وأ لمع وأ لوقب دبعلا كلذ تاي
 ناك امنإو 9 هنع يهنملا كلذ كرتيو ، هيلع مرحملا كلذ نع يهتنيل ملعلا هيلع

 ملس اذإف ، لمعي وأ ، قحلا ريغب هللا ىلع لوقيف ، لهجي ال هنأل 0 انهاه ملعلا

 ملاس وهو . ادبأ هلك كلذل ملعلا هيلع بجي الف ، هلهج لاح يف كلذ نم

 وأ © هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ { هبكار ىلوتي وأ هبكري مل ام } هلهجب

 هعسي ال امم كلذ ناكو {} كلذ لهج هيلع قاض كلذ لعف اذإف } هنع فقي

 مل هبكر اذإف { ملعب الو لهجب كلذ بكري الأ 3 هيلع ذخأ قاثيملا نأل ، هلهج

 مل اذإ هكرت فلك اييف . هلهج عسي ال ام عضوم وه كلذ ناكو { كلذ هعسي

 هب لمعي مل اذإ هب لمعلا فلك اميف هلهج عسي ال ام عضوم ناكو .{ هكرتي

 عضوم يف هملعي مل اذإ هملع فلك اميف هلهج عسي ال عضوم ناكو . هعيضو

 هل بجو اذإ ، هلهج عسي ال هللا نيد لصأ يف كلذ لكو {} هملع فلك ام

 هب دبعتلا بجي ال امم هللا نيد نم هلهج عسي امم كلذ لكو { هيفو هب دبعتلا

 هللا نيد عيمج نأو { هللا نيد عيمجل لوصأ اهنإ انلق يتلا يناعملا اومهفاف 0 هيفو

 عضوم يف اهلهج عسي ال هللا نيد لصأ يف اهلك اهنأو . اهودعي الو اهنم ولخي ال

۔ ٢٠١ ۔



 اهيف دبعتلا لاح صخي مل ام اهلهج عسي هللا نيد يف اهلكو ث اهنم كلذ صاخ

 ءيش الو ، ءيش نم قيضأب اهنم عيش سيلو { ةقرفتم ريغ ةقفتم اهلكو { اهبو
 لوصألاو يناعملا هذه اومهفاف . اهقيض لاح ءاج اذإ . ءيش نم عسوأب اهنم

 نم مهيلع بجوأ ام ليبس ىلع . هوفرعي نأ هب هدابع هللا دبعت ام عيمجف
 هللا ةفرعم نم دبعتلا نم ءيش هصخ نمف } كلذ فالخ ىلع ال { هتفرعم

 بجوأ ام ىوس ءيش هعفني الو { ملعلا نم هفلك امب هللا هرذعي مل ، هملعو

 ىلع ، هللا ةفرعم نم هصخ يذلا ملعلا كلذ نع رصق ىتمف { هتفرعم نم هيلع
 رصقو عيض اذإ 5 هللا ةفرعم نم هملع دق امم عيش هعفني مل ، هيلع هللا بجوأ ام

 هعفني ملو { ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةفرعم لامك نم } هصخ دق امم عيش نع

 ١ طق امرحم هلل بكري ملو { هللا ةعاطب لمعلا لمكأ ولو { هللا ةعاط نم لمع ام

 هللا ملع نم ءيشلا كلذ ضافتناب ، لاقملا نم الو لاعفألا نم هنع هللا هاهن امم

 ضعب هعفني ملو { ملعلا ريغ هعفني ملف ملعلا هنم ديرأ هنأل {} ۔ ىلاعتو كرابت ۔

 . ةفرعملاو ملعلا نم ملع دق امم ، ملعلا نم هريغب ةنحملا دنع ملعلا

 دق امم & هملع يفو . هللا نيد يف هب هللا هدبعت يذلا لمعلا بجو اذإو

 تناك اذإ كلذ كرتب لمعلا الإ هعفني مل ، هب لمعلاب هنيد لصأ يف هيلإ مدقت

 لمكأ دق ناك ولو { اهملعو اهفرع دق يتلا ةفرعملا هعفنت ملو لمعلاب ةنحملا

 هللا همزلأ يذلا لمعلا نم ءيش عييضتب روذعم ريغف 9، اهمكحأو هللا ةفرعم

 دق ام ضعب نم ملع دق ام عضومل الو { هملع هفلك امم ملع دق ام عضومل
 كرتب ناكو . هفلك ام بسح ىلع هملع هللا هفلك ام عيمج ملعي ىتح . هملع

 . هملعي نأ هيلع ذخأ يذلا قاثيملل اضقان ، لمعلا نم ءيشلا كلذ

 عفتني مل 5 هتيصعم نم هنع هللا هاهن دق امم ائيش دبعلا بكر اذإف : لصف

 نم ائيش وأ هيهن هب بكر اذإ { هل لمعلاو هل هملع نم هفلك ام عيمجل هئادأب

 . هتعاطب لمعلاو . ةفرعملاب هيف هدبعت اميف ارمأ طق هلل عيضي مل ولو { هيجن
 ضقني هل كلذ موزل دنع . دبعلا اهفلك يتلا يناعملا هذه نم دحاولا ءيشلاف

۔ . ٢٠٢



 نم ى هلللا نيد رئاس نم هب قأ ام عيمج لطبيو . هيلع هذخأ يذلا هللا قاثيم

 عيمجل ةيداتو ةفرعم اهلك يناعملا هذه عيمجو { يناعملا هذه نم ءايشألا عيمج

 . ةينوأ لمع وأ لوق نم هنع ىهن امل كرتو . ةينلاو لوقلاو لمعلا نم مزلا ام

 يناعملا هذهو لوصألا هذه دحأ نم هدابع هب دبعت يذلا هللا نيدل ىدعم ال

 ارسفمو ث ةلمجلاب ءازتجالا دنع ث المج هل ةفرعملاو هب ملعلا وهو . ةثالثلا

 ىتح ريسفتلا نع ءىزجم ةلمجلا ملع ناك دقو } ريسفتلا ملعل ةنحملا موزل دنع
 نم رخالا لبق دبعلا ىلع درو كلذ ياو { ةلمحلا نم ءيشل ريسفتلاب ةنحملا عقت

 كلذ نم ءيش ملع يف روذعم ريغف 5 ريسفتلا نع يزجت يتلا ةلمجلاو ، ريسفتلا
 هئامسأ يف هللا ملع نم كلذ نع ريصقتلا هعسي الو 0 هنم ديرأ ام ىنعم ىلع

 ريسفتلا نم هب ةنحملا هيلع تدرو ام عيضي ل اذإو ، هتاذو هلاعفو هتافصو

 ةلمجلا تناك امنإو 0 ةلمجلاب نحتمي مل ام ةلمحلا لهجب كلهي مل 3 ةلمجلل

 ملع هيلع درو اذإف { اهب ةنحملاو اهملع نم دبعلا ىلإ مدقت امل ةيفاك هل ةيزجم

 درو اذإو ، ةلمجلا ملع هعفني ملو ، ريسفتلا ملعي نأ هيلع ناك ؛ ةلمحلا ريسفت

 هيلع درو ام ملعي نأ الإ ، اضيأ هئزجي مل ةلمجلل ملعلا لبق ريسفتلل ملعلا هيلع

 دقف { ةلمجلاب ةطاحالإ ىلإ ريسفتلا ملعب غلب نإف © ةلمجلا ريسفت ملع نم
 دقف { ءيشلا ريسفت فرع نم نأل ث ةلمجلا ريسفت ةفرعمب ةلمجلا نع ىفتكا

 طيحملا ريسفتلا ملع لامكب كلذ ناك اذإ { هريسفتل هملع يف ءيشلاب طاحأ

 ، ءيشلا ملع دق نوكي نأ الإ زجم مل عيشلا ريسفت ملع نمو 3 ءيشلا يناعمب

 ءيشلا ريسفت ملعي نأ زوجي الو { هريسفت ملعن الو ءيشلاب املاع نوكي دقو

 . هب املاع نوكي الو هلك

 ىلإ ةنحملا هب تقبس ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد نم ءايشألا ياف : لصف

 ىلع هب نحتمي ام لاح يف هب ابطاخم ناك . هب انحتمم نوكي ام هجوب . دبعلا
 ةعاطب لمعلا ةنحم دبعلا ىلإ قبس ولو ث هللا نيد نم ةفلكلا هيف يرجت ام بسح

 نم ءيش ىلإ ىعدي وأ هنذاب عمسي وأ هلابب رطخي نأ لبق 3 ۔ ىلاعتو كرابت هللا

۔ ٢٠٣ ۔



 ملو { اهيناعمو اهل ملعلا الإ هعسي مل 3 اهب هتيلب تلزنو ؤ اهب نحتما يتلا ةلمجلا
 بجو دق يذلا 3 هللا ةعاط نم ءيشلا كلذب لمعلا فلك ام نيح يف نكي
 دعب نحتمي مل اذإ ، ةلمجلا ريسفتل الو ةلمجلا ملعل افلكم . كلذ هتقو يف هيلع

 رظخي نأ هدح هل فيلكتلا مكحو . هل فيلكتلا مكح هيلإ غلب الو . كلذب

 هغلبي وأ } موسرم باتك يف هاري وأ هيلإ ىعدي وأ هركذب عمسي وأ . هلابب كلذ
 دح كلذف { اهنم ءيش ين وأ ةلمجلا ين كلذ ناك اذإف ، موهفم لاحب كلذ ركذ
 ملتحا ولو ، كلذب دبعتلا نع اروذعم كلذ لبق ناك دقو ، كلذب هل ةفلكلا

 هلابب رطخي مل ايف ، نينس وأ ةنس وأ رهش وأ موي وأ ةعاس نم لاح ياب كلذ لبق

 5 هوجولا نم هجوب كلذ ركذ هيلإ غلبي وأ هيلإ ىعدي وأ هركذب عمس وأ كلذ ركذ

 عومسم وأ لوقعم وه ام الإ هنيد نم ائيش هفلكي ال هللا نأل & كلذب روذعم وهف
 ملاس لقع هبو ، كلذ هلابب رطخ وأ هعمس وأ كلذ ركذ وأ رظن اذإف ، روظنم وأ

 ةجح هل لعجو . هب دبعت يذلا هلقع توبثل تاليزملا تاهاعلاو تافآلا نم

 اذه ريغب ملع نوكي نأ لاحمو ، كلذ ملعب دبعتلا همزلي كانهف { ةجح هيلعو

 تاسوسحملاو } تالوقعم تاعومسملاو تالوقعم تاروظنملا نأل . ادبأ

 لوقعم وهف روكذم وأ روظنم وأ عومسم لكو ، تالوقعم تامهوتملاو تالوقعم

 {، مهوتم وأ سوسحم وأ رطاخ وأ روكذم وأ روظنم وأ عومسم ريغ ادبأ لقعي الو

 ةفرعم حصي الو ، تارطاخلا مكح نمف ، تامهوتملاو تالوقعم ءال ؤه لكو

 ءيش يف دبعلا هللا فلكي نأ لاحمو { اذه ريغ قيرط نم اهنم ءيش الو ةلمجلا

 ردقي ال دبعلا نأ يكف { هقيطي ام قوف لاوحألا نم ءيش ىلع وأ { لاوحالا نم
 لقع ىلع ردقي ال كلذكف . تاقولخملا زئارغلا لقعي الأ تالوقعملا لقع ىلع

 ٥ تاقولخملا زئارغلا لقع ىلإ تالوقعملل تايد ؤملا ؛ بابسالاب الإ تالوقعملا

 دجو ولو & تاعومسملا ملع يف دبعلا نع ةفلكلا تلاز عمسلا مدع اذإف

 © رظنب الإ روظنملا رظني الو ، تاعومسمب الإ عمسلا عمسي ال هنال } عمسلا

 تاسوسحملاو تاروظنملاو تاعومسملا لكو ، تاروظنم الإ رظنلاب رظني الو

 تاروظنم تالوقعملا لك سيلو 0 تالوقعمف تاموتملاو تاسوململاو

۔ ٢٠٤ ۔



 برقب لقعلا نم رطاخف لوقعم لكو . تامهوتم تاسوسحم تاعومسم
 لك سيلو ٠ تامهوتملاو تاسوسحملاو & تاروكذملاو تاروظنملاو تاعومسملا

 رطاخ هيلع ىرجي ال ام لوقعمب سيلو ، لوقعم مهوتم لكو { مهوتم لوقعم
 هنامز لهأ ىلإ هيبن ةعيرش يف هدابع هب دبعت يذلا هللا نيدف } تالوقعملا
 تتبث يذلا لوصألا ىلع ، دحاو هيف لوقلاو دحاو هيف مكحلاو { دحاو

 35 ضعب هضعب نم وهو .3 ۔ ىلاعتو كرابت هملع يف اهيف هللا دنع هماكحأ
 هيلع ذوخام دبعلاو & ضعب ىلإ هضعبو ضعبب هضعبو & ضعب يف هضعبو
 دبعتملا ناك ولو ، هلقع حصو هنس غلبو { دبعتلا ةفلك هتمزل ذم هتلمجب قاثيمل

 نم وأ © نيقفانملا دالوأ نم ديحوتلا لهأ دالوأو ، كرشلا لهأ دالوأ نم كلذب

 ، ءاوس هدابع ىلع هنيد يف - ىلاعتو كرابت هللا دنع مكحلاف ، نيقداصلا دالوأ

 نم هصخ دق امب الإ { رخآلا فلكي ام قوف هنيد نم مهنم ادحأ فلكي الو

 . همزل دق ام كلذ نم همزل { ريغلا اهيلإ غلب ول { اهيلإ غلب يتلا لاحلل ةفلكلا

 نم هللا هفلك { هلقع حصو غلب ذم 0 دبعلا ىلإ ةنحملا مكح هل قبس ءيش لكف

 مكح هل رخأت املكو {} نيفلكملا نم هريغ هنيد يف ةفلكلا نم هلمتحا دق ام كلذ
 هنع لوئسم ريغف 0 هللا نيد عيمج نم هلقع حصو هنس غلب ذم دبعلا نع ةنحملا

 دبعلا ىلإ قبس نإف ، كرت وأ لمع وأ ملع نم ؛ هللا نيد عيمج نم هل فلكم الو

 هقاطأ ام . كلذ يف دبعتلا نم هللا هفلك 0 هللا نيد نم كرتلاو ءاهتنالا ةنحم

 © هكرتو هنع ءاهتنالا هيلع ناكو & كلذ قوف هفلكي الو { هتقاط هتلمتحا امو

 . هللا ةعاطب لمعلا ةنحم الو { هللا نيد نم ملعلا ةنحم هغلبي مل ولو

 هتاقوأ يف هللا ةعاطب لمعلاب ةنحملا مكح دبعلا ىلإ قبس نإ كلذكو

 نيد يف هب قاثيملا هيلع ذخأ ام مكح يف { ةعاطلا كلتب لمعلا اهيف هل مزاللا
 . هتقاط هلمتحتو . هقيطي ام كلذ نم هللا هفلكو ، كلذ هيلع ناك . هللا

 . كلذ قوف فلكي الو

 © هللا نيد نم ملعلاب ةنحملا مكح دبعلا ىلإ قبس نإ كلذكو : لصف

۔ _٢٠٥



 . هتقاط هتلمتحا ام كلذ نم هيلع ناك 3 هللا نيد نم لمعلاو كرتلا ةنحم لبق

 . هب قاثيملا هيلع ذخأ دق ام كلذ نم فلكو

 هتلمح ام كلذ نم فلك . اهنم ءيش وأ ةلمجلا ةنحم نم كلذ ناك نإف

 ، هعضوم يف كلذب ةنحملا هتمزلو 5 اهنم ضعبلا يف ناك نإ كلذكو . هتقاط

 . هتلمج نم هتنحم هغلبي مل ال فلكم ريغف

 يه يتلا ةلمجلا ريسفت نم ءيش يف هب تلزن ةنحملا تناك نإ كلذكو

 ين هيلعف 7 ريسفتلا كلذب ملعلا يف ةلمجلا مكحب اهلوزن دنع ةفلكلا يف ةقحال

 فلكي ال كلذكو } كلذ قوف فلكي الو . هتقاط هتلمتحا ام ةفلكلا نم كلذ

 . كلذ قوف فلكي الو { هتقاط هتلمتحا ام الإ ةلمجلا نم

 لوق نم الو نيملسملا لوق نم هفرعن ال امب متيتأ دقف : لئاق لاق نإف

 هيلع نأو { ةلمجلا لهج عسي ال هنأ ىلع نوعمجم ةلبقلا لهأو . ةلبقلا لهأ

 نم اهل لهاجلاو ، لاحلا نم لاح يف اهلهج هعسي الو لاح لع ةلمجلا ملع

 . لالضلا لاهجلا

 انيتأ نكلو ث ةلبقلا لهأ هيلع عمجأ امب الإ انيتأ ام : هل انلق : لصف

 لمهأ هيلع عمجأ امل ليوأتلا حيحص انلواتو . ةلبقلا لهأ هيلع عجا ام ريسفت

 تلواتو } كلذ نم هدابع هب هللا دبعت ام عيمج نم ماعلاو صاخلا مكح يف ةلبقلا

 © صوصخملا عضوم يف ةلمجلا يف مومعلا ليوات ةلبقلا لهأ ىلعو انيلع تنأ

 يف الو ةلمجلا يف صاخلا ىلع ماعلا الو { ماعلا ىلع صاخلا لمجي نأ زوجي الو

 لهج عسي ال هنأ ىلع نوعمجم ةلبقلا لهأ نإ كلوق ىلإ رظناف { ةلمجلا ريغ
 يف هب دبعتي ام لاح هغلبي نأ لبق ةلمجلا طق دبعلا اذه لهج لهف . ةلمجلا

 ملعل نوكيف . هل فلكملا كلذ ملعي وأ { الهاج نوكيف كلذ لهجيف { ةلمجلا

 كعم دبعلا نوكي لهو . الهاج وأ املاع نوكي ءايشألا يابو . ايدؤم كلذ

 روزلا وهل اذه نإ 3 هب كلهيو هعسي ال يذلا لهجلل ملسم وهو 3 الهاج

۔ ٢٠٦ ۔



 . نيملسملا نم هنيد لهاو هنيد ىلعو هلوسر ىلعو هللا ىلع بذكل او

 ةلمجلا نأو { ةلمجلا ريسفت مكح ريغ ةلمجلا مكح نإف : لئاق لاق نإف

 هللا هرطف دقو . اهيلإ عدي ملو هلابب رطخي ملو اهب عمسي مل ولو اهملع دبعلا ىلع

 . اهيلع رطف دق هنأل اهلهجي نأ هل سيلف . اهملع ىلع

 نمو . هنوقيطي الو هنيد نم ائيش دابعلا فلك هللا نأ ملعي مل : هل انلق

 . لقعل ١ ججحو ةنسل او باتكل ١ مكح نمو عامجإلا نم جرخ دقف اذه معز

 لقعب الإ ءايشألا نم عيش ملع ىلإ غلبي دبعلا نأ ملعن الو : لصف

 © تالالا نم حيحصلا لقعلا كلذ ىلإ يدؤي ببسو . تاهاعلا نم حيحص

 & هلقعي ام ملع هيلإ يدؤت ةلآ ريغب ءايشألا لقعي لقعلا نأ لقعلا يف موقي الو

 وأ رظن وأ عمس نم ، لقعلا لا يدؤت ةلآ نم دب الو ٠ هركني وأ هفرعي ام ملعو

 تالوقعملا نأل ى ةلآب الإ ادبأ ملعلا بسكي الو لابلاب رطخي رطاخ وأ ٠ ةركف

 ملعلا نأل . تالآب الإ بستكت نأ زوجت ال تابستكملا نألو تابستكم اهلك

 لقعي هب يذلا لقعلا رون وهو ةقولحغ ةزيرغ ملع ؛ نيملع نم ولخي ال هلك
 غولب نم تابستكملا مولعلل دب الو . تابستكملا نم ةداملا ملعو . تالوقعملا

 نم دب نكي مل هريغ ناك نأ املف { هريغ هنأل } قولخ ةزيرغ وه يذلا ملعلا ىلإ

 تابستكملا نوكت نأ الإ زجم ل بستكم بستكم هنأ حص نأ الو . هل هباستكا

 لا تاجاتحم تابستكملا نأ حص كلذك ناك نأ املو ٠ تابستكملا ريغ

 هقرافت ال كلذ نأل .& تابستكملا نع نهسفنأب تاينغتسم ريغ .3 هل نبستكا ام

 . مكح الو عنص هل نكي ل هب الإ موقت ال ام مدع ىتمف .0 هريغ ىلإ ةجاحلا

 تالآب الإ نبستكي ام ىلع نهسفنأب نمقي ال تارورضملا تاجاتحملا نأ حصو

 نأ ملعن الو . عامجالإ مكح ي هريغ زوجي ال ام اذه { تابستكملا ريغو نهريغ

 تاقولخملا عيمج يف { ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ نم اذه ريغ لاق ادحأ

 نود لاحلا نم لاح يف هسفنب موقي نأ ثدحم قولخمل حصي ال ةفص هذهو

ا ۔ ٧٠٢۔



 نأ اذه حصي امنإو ، تالآلا نم امهريغب الإ هريغ دنع هسفنب موقي الو ، هريغ

 هاوس امو { ىلاعتو كرابت ءايشألا عيمج ىلع رداقلا { هريغ ىلع ارداق نوكي

 ريغ تاردقمب الإ تارداق ريغ تارورضم تازجاعف تاثدحملا ءايشألا نم

 وهف . ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ىوس عناص لكف ش تارودقملا ريغو تارداقلا

 . عونصملا عنصي هب يذلا عنصلا مدع اذإف . هريغ عونصمل هريغ عنصي عناص

 . هريغ عنصب الإ ادبأ اعناص نوكي الو ، عنصلا ىلع رداق ريغ ناك

 عمس وأ رصب نم . هريغ نم ةدامب الإ تالوقعملا لقعي ال لقعلا كلذك

 نال ، هل بستكملا لقعلا كلذ هيلإ يد ؤي عيش وأ ، سمل وأ سح وأ رطاخ وأ

 بستكملاو . ةلآلا ريغب هل بستكملا ىلإ هسفن لصوي نأ نم فعضأ بستكللا

 ىلإ بستكملل هيلإ يدؤملا ريغو .{ هريغب الإ بستكملا ىلإ لصي نأب فعضأ

 ىلإ يدؤي وأ 8، بستكم ريغ ىلإ بستكملا يدؤي نأ زجاعف ، بستكملا
 ؛ اهريغبو اهسفنأب مايقلا نع ةزجاع ءايشألا لكف بستكم ريغ بستكملا

 . اهيفو اهبو اهل هللا عنص نم هيلإ تلصوو ، كلذ نم اهل ردق دق ام ىلع الإ

 ين دبعلا اهب رذعي ال۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ةفرعم نإف : لاق نإف : لصف
 اذه يف قحلا ليواتل هنكلو 0 لئاقلا نم دارملا وه اذهو ،} لاحلا نم لاح

 . لهاج

 نم ءيشب حيحصلا لقعلا ىلإ هللا ةفرعم تغلب اذإ كلذك : هل ليق

 وه ام الإ ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةفص نم فرعي نأ دبعلا رذعي مل { تاغلبملا

 كلذ نم فلكي الو .، كلذ نم فلك ام لاح يف هنع زجاع ريغ . رداق

 اميف قيطم ريغ لقعلاو 3 هريغب كلذ ةجح هيلع مقت مل ام { هتقاط هتلمح ام الإ

 { لاحملا نم اذهو { اقلخو ةزيرغ تابستكملا ملع ملعي نأ . هنيد يف هللا هفلك

 © تايدؤم تالآ ريغب تابستكملا ملع افلكم قلخو ةزيرغ ملع ادبأ نوكي الو

 امنإو ، لقعلا سفن لقعلا لقعي الو ، لاحملا نم اذه . هسفن ملع افلكم الو

 ف ملكتي الو . كلذ يف لوقلا ىضم دقو ، بستكملا ريغو 0 هريغ لقعلا لقعي

۔ ٢٠٨ ۔



 . رصبلاو ملعلا ليلق الإ اذه

 لحم ةلاح ، لوقعلا يف هتفرعمو ىلاعتو كرابت ۔ هللا ملع نإف : لاق نإف

 . تابستكملا ملع سيل ةزيرغلا

 يذلا لقعلا ريغ وأ هب لقع يذلا لقعلا وه هتفرعمو هللا ملعف : هل ليق

 ؟ هب لقع

 لقع دق يذلا لقعلا نأ معز دقف هب لقع يذلا لقعلا وه : لاق نإف

 . لاقي ال امو لاحملا نم اذه 3 هسفن

 . لاحب هنع بيغي نأ لمتحي ال هنأ ريغ ، هريغ وه لب : لاق نإو

 ةفرعم تناك نيأف { وه ءيش ال نيح امدعم لقعلا ناك نأ الف : هل ليق

 مدع عم ةمودعم هللا ةفرعم تناكأ . ائيش نكي مل يذلا مودعملا نم هللا

 ؟ لقعلا مدع عم ةدوجوم وأ ٠ لقعلا

 يهو . تناك دق اهنأ معز دقف . لقعلا مدع عم ةدوجوم : لاق نإف

 . بابلا اذه نم ذخؤيو لقعلا ريغ ةبستكم اهنأ لاحم ال © لقعلل ةليازم

 نأ زوجي الو ، ال فلكم لقعلا نأ ريغ لقعلل ةبستكم يه : لاق نإف

 . اهنم ىرعتي

 . باوجلا هيف ىضم دقو 3 لوألا لوقلا يف ةعجارم هذه : هل ليق

 نأ ةصاخ اهيف زوجي نكلو 3 لقعلا ريغ يهو ةبستكم يه : لاق نإو
 . اهريغو لقعلا ربغ ةلآ ريغب بستكي نوكي

 ؟ اذه يف اههبشي تالوقعملا نم عيش اهل له : هل ليقف : لصف

 . ال : لاق نإف

۔ _ ٢٠٩



 لقعي ال نوكي نأ { اذه ريغ ءايشألا ىلع عدم اذه يف كنإف : هل ليق

 ريغ ليلد الو ، ةلآ ريغب لقعت أذإ اهلك ءايشألاو © لقعلا ريغو اهريغ ةلآب الإ
 نود ءيشلا اذهه كرارقإو { ءايشألا ىلع كاوعد كل حصت الو { اهريغو لقعلا

 نمو لقعلا ريغ ليلدب الإ لقعت ال اهلك ءايشألا نأ رقت نأ كلذب الو { ءايشألا

 & لقعلا ريغو اهريغ ةلآ الو ليلد ريغب كلذك لقعت اهلك اهنأ ىعدي وأ { اهريغ

 9 تالوقعملا اهلك ءايشألا نأ حصو 0 هللا ءاش نإ اليبس كلذ ىلإ دبت نلو

 توبثل 0 هريغ ةلآو هريغ ليلدب الإ لقعي ال لقعلا نأو . لقعب الإ لقعن ال

 تاعونصملا نم هريغك هنأل ، هريغ ىلإ ةرورضلاو هنم ةجاحلاو { هيف زجعلا
 لطب دقف . تالوقعملا لقعي هب يذلا لقعلا مدع ام ىتم هنأ حصف ، تاثدحملا

 ىتمو © كلذب هعفنيو ةفلكلا نم هرضي ييف 5 هلقعب دبعتملا نع لقعلا مكح
 © تامودعملا لقع لقعلاب دبعتملا فلكم ريغف ؛ لقعلا نم تالوقعملا تمدع

 نأ لقعلا زجع دقف © تالوقعملل لقعلا باستكا اهب يتلا تالآلا تمدع ىتمو

 3 تالآ ريغب لقعلا ىلإ لصت نأ ، تالوقعملا تزجعو ، تالوقعملا لعفي
 . هللا ءاش نإ لصألا اذه اومهفاف

 تناك نإو 3 اهل لقعلا نم مدع ، لقعلل تالوقعملا ةليازمو : لصف

 نيينعم الو نيلوقعم ، تقولا يف لقعي نأ زوجي ال هنأل } لصألا يف ةمودعم ريغ

 ةليازم ىنعملا اذه هلقعلف { ادحاو ىنعم لقعي امنإو ، لاحملا نم اذه { نييفانتم

 اهلك تالوقعملا ليازم ريغ ناك نإو لقعلاف . اهلك ءايشألا نم رخآلا لقعل هنم

 يف ليازم هنإف ، ةعيبطلا حيحص رونلا مئاق نوكي ام تقو يف الو 3 هتاقوأ يف

 فلكم ريغف 7 هنيعب لوقعملا اذه ريغ { تالوقعملا نم هريغب لغتشا ام تاقوألا

 اذهو . اهلك تامولعملاو اهلك تالوقعملاو فيكف . نيلوقعم دحاولا لاحلا يف

 . رئاصبلاو ملعلا لهأ هيف كشي ال ام

 القع راص امنإ هنأل } تالوقعملا نم ولجي ال لقعلا ناك نإو : لصف

 ريغل القع الو { لوقعم ريغب القع رصي ملو 9 لوقعملا هلقع نيح يف لوقعمب

۔ ٢١٠ ۔



 نوكي الو ، لوقعمب الإ لقعل ١ مسال المكتسم لقعل ا نوكي الو . لوقعم

 نييفانتم دحاو تقو يف نيلوقعم لقعلا فلكي نأ زوجي الو { لقعب الإ الوقعم

 هنع باغ ام لقع ال هدهاشو هنياع ام لقع لقعلا فلكي امنإو ‘ هيلع نيليازتم

 فلكي الو . اعومسم الإ عمسل ا فلكي ال ايك . لاحملا نم ا ذهو . هليازو

 روظنملاو عمسلل عومسملا ةدهاشمب الإ كلذ نوكي الو ‘ اروظنم الإ رظنلا

 لصوي الو . لقعلا دهاش وأ لقعلا ةدهاشمب الإ لقعلا لقعي ال كلذك

 . لقعلا ريغو لوقعملا ريغ ليلدب الإ لقعلا ىلإ لوقعلل
 © لوقعملا ريغو لقعلا ريغ ليلدب الإ لوقعملا ىلإ لقعلا غلبي ال كلذكو

 امتإ & تاعونصملا ةفص ف زوجي ال امم اذهو . هريغب ال هسفنب القاع ناكف الإو

 . ىلاعتو كرابت تاعونصملا عيمجل عناصلا ةفص يف اذه زوجي

 ويج

۔ ١١٢۔





 باب

 نيدتلا نم هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام

 املاع ديحوتلا نم ةلمجلاب ارقم اهيف ناك . ةلاح دبعلا ىلع تتأ اذإ

 نم كلذب ملاس وهف & كلت هتعاسو ، كلذ هتقو يف همزلت يتلا { اهيناعمب

 لهج لع دوعقلاو . ةمافالا هل عساو ملاع ٥5 نمؤم ملسم وهو . ةكلملا

 لاؤسلا دقتعي نأ هيلع الو هل نكي ملو } نيدلاب ملعلا نم كلذ ىوس ام
 ىوس ام ملع بلط يف جرخي نأ هيلع الو . كلذ ىوس ام ملعل ةنونيدلاب

 هنود ايف الي يبنلا دنع هراهنو هليل ناكو ةلي يبنلا مايأ ف كلذ ناك ولو © كلذ

 اهيناعمو ةلمجلاب هملع دعب عيضي مل ام { راربألا نيقداصلا رايخألا ءايلعلا نم

 دحجب كلذ نم اثيش ٠ ديعولاو دعولاو ٠ ديحوتلا يناعم نم & اهيف لخدي امو

 توفي ىتح ء ضرف عيمضتو هيناعم ملعو © كلذ ملع ي كشي وأ © كلذل هنم

 ملعب الو { لهجب هريغ ىلإ هكرت هعسي ال . هيف هب هللإ هدبعت يذلا هتقو
 لاوز نم هعست ةجح ريغب ٠5 هنع ءاهتنالاب هللا هدبعت امرحم بكتري وأ ٠ رذعب الإ

 ةجحلا هيلع موقت وأ { هيلإ رارطضالا هيف هعسي اييف كلذ ىلإ ةرورض وأ 0 نيع
 يذلا ٠ نيدلا رمأ هل نيربعملا نم هيلع موقت يتلا ٠ ججحلا هوجولا نم هجوب هلل

 ةجحلا هيلع موقت وأ { هبكتريف هنع ءاهتنالا همزلي وأ 3 هعيضيف هب لمعلا همزلي
 . ةجح اهدعب سيل يتلا هيلع هللا ةجح ف كشيف . نيدلا نم ءيش ملعب

 هب رقأ ام مكحل اضقان اكلاه كلذب ناك . يناعملا هذه دحأ هنم ناك اذإو

۔ ٢١٣ ۔



 اهب ايدتهم ث ةلاهجلا نم اهب املاع ، ةكلملا نم اهب ايصتعم ناك يتلا { هتلمج نم

 نم اهب اقداص .ش رفكلا نم اهب انمؤم ، كرشلا نم اهب ادحوم ث ةلالضلا نم

 عم هللا هدبعتو ، آلاض الهاج ابذاك 3 ارفاك كلذ نم هاتأ امم راصو ، بذكلا

 نمو © ناميالا ىلإ رفكلا نم هيف لخد ايع عوجرلاو ، كلذ نم ةبوتلاب كلذ

 اذإف ، ىدهلا ىلإ لالضلا نمو & قدصلا ىلإ بذكلا نمو 0 ملعلا ىلإ لهجلا
 همزل امل لمعلا وأ ، هملع همزل ام ملع عجارو ، بكر يذلا كلذ نم بات

 ىلإ عجر . هللا نيد يف هب لمعلا ةعجارم همزلي امم كلذ ناك اذإ { هب لمعلا
 نم هتبوتب اهيلع ناك يتلا ةلمجلا كلت ىلع ناكو . اهيف ناك يتلا هتلاح

 نيد لوصأ يف افالتخا هيف ملعن ال ام اذه . اهيلإ هعوجرو . اهتفلاخم

 لوصأ نم عسي الامو . هلهج عسي اميف .0 هيلع اوعمجأ اييف ، نيملسملا

 . نيدلا

 3 نيدلا رومأ نم ائيش ملعتي نأ هيلع لهف : لئاق لاق نإف : لصف

 عم رضح الو } هرمع لوط يف } تاقوألا نم تقو يف همزلي نأ فاخي يذلا

 . هنيد لصأ يف هيلع اتباث ناك اذإ & كلذب كلهيف { كلذ هل ربعي نم هل هموزل

 ؟ هيلإ غلب اذإ

 هب دبعتو { هب هلسرأو ةي هيبن هب هللا دبعت يذلا نيدلا رمأ لكف : هل انلق

 & رقملا اذه هب رقأ يذلا لصألا يفو { نيدلا ي ءايلعلا عيمجو { نيملسملا

 رقأ دق ةلمجلاب هرارقإبو ، هنم جراخ ريغ هيف لخاد وهو { انركذ يتلا ةلمجلاب

 يف ملعلا نم ٠ هب هللا هدبعت ام عيمج ملع دق ةلمحلاب هملعبو . هلك نيدلاب

 يف هب هللا هدبعت ام عيمج نم } ةكلهلا نع هل ةمصاع ةلمجلا نكت مل اذإف . هنيد

 ميلعت هيلع سيلو { ملسم وهف ؛ انمؤم يلسم كلذب نوكي نأ زجي مل . ةلمجلا
 نوكي نأ زاج اذإو & كلذ ىوس ام همزلي ىتح ةلمجلا ريغ { هللا نيد نم ءيش

 هيف هثزبحت ملو © دارفنا ىلع هللا نيد نم هميلعت همزلي ل ام ضعب ميلعت هيلع

 نوكي نأ زاج اذإو 0 هللا نيد ملع عيمج ميلعت هيلع نوكي نأ زاج ؛ ةلمجلا

۔ ٢١٤ ۔



 نيد عيمج ملعي ىتح ؛ انمؤم نوكي ال نأ زاج ؛ هللا نيد عيمج ميلعت هيلع

 نم نوفلكملا دابعلا هقيطي ال ام هللا نيد يف نوكي نأ زاج ؛ اذه زاج اذإو 0 هللا

 يذلا { هنيد رمأ ريبدت يف ميكح ريغ هللا نوكي نأ زاج ؛ اذه زاج اذإو { دابعلا

 { نيلسرملاو نييبنلا رمأ ىلإ © لقعلا ةجح نم اذه جرخو . هدابع هب دبعت
 يف وه يذلا . هللا نيد ملع عيمج ىلإ نوغلبي ال مهنأل ، نيبرقملا ةكئالملاو

 ، نيح دعب انيحو { تقو دعب اتقو هنم مهملعي نأ ءاش امب الإ { هملع نونكم
 هدبعت ام نيح يف املاع 7 هنيدب هللا هدبعت نم لك نوكي نأ الإ زوجي ال ناكلو

 نأ هللا ملع يف قبس دق يذلا { هنيد رمأ نم هللا ملع دق ام عيمجب هب هللا

 كرابت ۔ هللا نيد يف نوكي نأ لاحملا نم اذهو . هب مهدبعتيو هدابع هملعيس

 . ۔ ىلاعتو

 ملعتي الو . ةالصلل ءوضولا ملع ملعتي ال نأ زاج اذإف : لئاق لاق نإف

 اعوضومو { مكلوق يف هنع اعوضوم كلذ ناكو 0 اهريسفت الو ةالصلا دودح

 رضح اذإف ، اهتقو رضحي ىتح إ اهرومأ عيمجو اهتقو يف اهبوجو ملع هنع

 ؟ امل ملعلا نم اهيف هنيد رمأ نم هل مزاللا ايف 3 اهتقو
 . اهتقو يف اهئادأب هللا هدبعت دق يتلا ةالصلا تقو رضح اذإ : هل انلق

 مهلثم وه نم ىلع ةجح مه نيذلا هنيد لهأ هملعأو . هللا هملع دق يذلا كلذ
 نسلا غلاب ، لقعلا حيحص كلذب دبعتملا اذه ناكو 3 هدابع نم نيدبعتملا نم

 هنم لدتسي وأ { ةرابعب ةالصلا رمأ يف هنع لقعي نمم نيربعملا نم دحأ هترضحب

 ٥ ناك نم انئاك {. هل رضاحلا كلذ لأسي نأ هيلع ناك ؛ ةراشإ وأ ءاميإ ىلع اهيف

 اهدودحو اهئوضوو اهتقو نيح نم . ةرضاحلا ةالصلا هذه رمأ يف همزلي ايع

 يذلا كلذ هملعأ نإف . اهرمأ يف هكرت الو هلهج هعسي ال ام . اهتماقإو

 ةالصلا هذه رمأ نم ءيشب هيلإ اموأ وأ . هيلإ راشأ وأ هل ربعف © هترضحب

 . ةراشالإو ءاميالإو ةرابعلا نم اهيف هيناعم لقعيو هنع هلقعي امم ةرضاحلا

 اهتقو ةفرعم نم اهنم ءيش رمأ وأ ، ةرضاحلا ةالصلا عيمج رمأ ىلع هلدي امم

 نم هلهج هعسي ال ام عيمجو . اهلو اهيف ءوضولاو اهدودحو اهيوجو تقوو

۔ _ ٢١٥



 وأ ، اعيضر وأ 3 اييطف الفط ناك ولو } ةجح هيلع كلذ ناك . اهدودح

 دجو وأ ، لقعلا غئاز اهوتعم وأ { اينثو وأ ، اكرشم وأ { اينارصن وأ 3 ايدوهي

 ريغ وأ ، رجح وأ & صاطرق يفوأ 0 قر يف نونكم باتك يف كلذ نيح يف كلذ

 ناكو . ةجح هيلع كلذ ناك ؛ اهب دبعتملا ةرضاحلا ةالصلا كلت ةرابع نم كلذ

 كلت يف همزلي ام عيمج نم ، كلذ نم هب هللا هدبعت ام تقو يف كلذ لوبق هيلع

 ةالصلا رمأ نم اثيش هترضحب هل هربعي نم دبي مل نإو . ةرضاحلا ةالصلا

 يذلا هدلب نم كلذ ملع بلط يف جرخي نأ ردقو 3 هلقع يف نسحو . ةرضاحلا

 ، ةرضاحلا ةالصلا كلت رمأ ىلع هلدي نمم 0 هيف وه يذلا هدلب ريغ وأ 5 هيف وه

 توف تقو ىلإ { ةالصلا كلت تقو هيلع ماد ام ، كلذ هتقو يف اهب دبعتمل

 نيدبعتملا نم هلثم وه نمم ، كلذ ةرابع كردي هنأ هلقع يف نسح نإف ؛ اهتقو

 هيلعو ، كلذ ملع بلط اموزلم ناك . نيربعملا نم مهريغ وأ 3 كلذب
 وأ دنلا ضراب وأ { مورلا ضرأب ناك ولو 8 كلذ ملع نع لاؤسلاب ةنونيدلا

 نم ودب يف وأ ، رحبلا رئازج نم ةريزج يف ناك وأ 9 ناك اذإ نيكرشملا جنزلا
 يف قرف الف ؛ رارقالاو ديحوتلا لهأ راصمأ نم رصم يف وأ { رافقلاو بسابسلا

 كلذ ملع مدع دنع الو ، كلذ ملع دوجو دنع { مهلو نيدبعتملا ىلع ماكحالا

 ولو . هملع همزلي مل امم عيش ملعب روذعملا كلهي الو ، هل نيربعملا ملع مدعو
 نم ديحوتلا لهأ راصمأ نم امهريغ وأ { ةنيدملاب وأ © ةكمب لهاجلا كلذ ناك

 ثيح وأ راحص ةبصقب وأ ، نامع رصم نم ىوزنب ناك ولو ؛ رارقالا لهأ

 ةجحلاو } دحاو رذعلاو } دحاو كلذ يف مكحلاف { راحبلاو ربلا نم ناك ام

 نم همزلي امب ةنونيدلا عم كلذ ملع مدع دنع كلذ يف قرف الو . ةدحاو

 . كلذب لمعلا همزلي ام تقو يف كلذ ملع نع ، لاؤسلا

 هيلع تعقو نم لكل . لاؤسلاو ثحبلاب كلذ يف داهتجالاو : لصف

 دق ام ىلع ةلالد هدنع نأ وجري نمم هنذأ هتعمس وأ 0 هبلق هيلإ نأمطا وأ 7 هنيع

 ملعاذإف . كلذ ريغو بتكلا نم كلذ ملع ءاجر هيلع عقو ثيح نم وأ { همزل

 نثاد وهو تقولا تاف ىتح كلذ مدعاف © كلذ ملع بلط ين داهتجالا هنم هللا

۔ ٢١٦ ۔



 هدبعت دق يذلا 0 هب لمعلا تقو تاف ىتح هل بلطلاو & كلذ نع لاؤسلاب

 دح يف راص دقف . هنيعب هيف هيد ؤي اتقو تئافلا كلذل عجري الو . هتقو يف هب هللا

 اذإف & ىضم ايع الدب فناتسملا يف لمعي وه امنإف 0 هنيعب تئافلا لمعلل مدعلا

 لاؤسلا هيلعو ، روذعم وهف ؛ داهتجالا دح ىلع وهو . الدب كلذ راص
 ليبس ىلع هناب لوقن ال . نيملسملا لوق ضعب يف كلذ لدب نم همزلي ايع

 . ةنونيدلاب عامجإلا

 فقي ايلع & ترضح دق يتلا ةالصلا تقو نيحي نأ لبق ملع هغلبي مل امو
 هل اربعم دجي ملو ؛ اهروضح دنع هيناعم ظفحو ، هظفحو هغلبم يف هانعم ىلع

 { اهنم ءيش وأ 3 اهلك اهدودح ةفرعمو { اهتقو نيح نم . اهيف همزلي ام هملعي

 . داهتجالاب كلذ بلط يف رصقي ملو { اهيف هب لمعلا الإ هعسي ال امم وأ

 . ةالصلل ءوضولل ءاملا بلطي ايك 3 دوهجملل لذبلاو ، لمعلاو ، ثحبلاو
 مل اذإ هيلع ردق نم هنع ثحبيو 0 عضاوملا نم هب افراع ناك اذإ هيلإ يشميو

 اذإف } ةالصلل رهطتيو . أضوتي ىتح هلايتحاو هلام هيف لذبيو & هعضوم فرعي

 مدعملا رصقي مل ايك 9 ةالصلا هذه رمأ يف مزاللا كلذل ملعلا بلط يف رصقي مل
 مدع دنع هلقع يف نسحي ملو } كلذ تقو تاف ىتح . ءاملا بلط يف ءاملل

 نم ، ةرضاحلا ةالصلل ةضيرفلا هذه ةيدأت نم هلقع ةجح يف موقي ائيش نيربعملا

 ايف . عوكر وأ ، دوجس وأ .3 دوعق وأ . مايق وأ { ةءارق وأ } ريبكت وأ حيبست

 كلذ ةيدات هيلع ناك . نيربعملا مدع دنع ، كلذ ةيدأت نم هلقع يف نسح

 ؛ ةالصلا هذه رمأ نم عّيض امم هللا ىلإ ةبوتلاب ةنونيدلا عم ، هلقع يف نُسح امب

 لدب ةيدأت نع . لاؤسلاب ةنونيدلاب عامجالاب هيلع عقي الو { ملسم ملاس وهف

 . اذه ىلع تاولصلا نم ىضم ام

 . كلذ يف نوفلتخم كلذ هنومزليي نيذلاو { همزلي كلذ نإ : ليق دقو

 . كلذ لدبأ ءاش ىتم ةياغ كلذل سيل : لاق نم لاقف

۔ ٧١٢۔_۔



 كلذ ملع اذإ { هيلع ردقي ام عرسأ يف كلذ لدب هيلع : لاق نم لاقو

 همزلي هنأ 0 هيلع عمتجملا نيدلا يف كلذ لخدي الو . عسوأ كلذل لدبلاف

 . كلذ ةيدات نع لاؤسلا

 نم دعب رضحي مل ايع لاؤسلاب ةنونيدلا همزلت ال كلذكو : لصف
 نم هيلع ناك { اهتقول ةالص لك رضح اذإف { اهتقو رضحي ىتح ؛ تاولصلا
 ةمالس الو { انركذ دق ام كلذ يف ةجحلا نم هيلعو 0 انفصو دق ام اهيف دبعتلا

 مدع ايك { نيربعملل كلذ مدع عم ، كلذ يف داهتجالا نودب كالهلا نم هل
 ىمعألا مدع ايكو . عمسلا ضئارف نعو ، عمسلا نع رذعف © عمسلا مصألا

 رذعف { مالكلا مجعالا مدع ايكو { نيعلاب رظنلا ضئارف نع رذعف ؛ رصبلا
 دبعتلا عيمج نع رذعف ؛ لقعلا هوتعملا مدع ايكو { ناسللاب لوقلا ضئارف نع

 نم نإ 9 نيدلا ماكحأ فرع نم دنع اذه يف كش ال كلذكو . ضئارفلاو

 © كلاه ريغ هنأ نيربعملا مدعف { ةرابعلاب آلإ هملع ىلإ غلبي ال ام ملع مدع

 ةجح ملع هيلإ غلب نمل رذع ال كلذكو ىلاعتو كرابت هللا نيد يف روذعم هنأو

 تسيل اهنأ هنظلو 3 اهب هلهج عضومل اهلهجي نأ ؛ ةجح هيلع هلل يه يتلا © هللا
 عيمج } تاولصلا رمأ نم انفصو يذلا اذه ملع ةرابع يف هيلعو { هيلع ةجحب

 عمسي وأ ، كلذ ةرابع مهعم دجي هنأ ؛ هوجولا نم هجوب هتيجر هيلع عقو نم
 دق يذلا كلذب ربخ هربخأ اذإف & كلذ همزلي ام تقو يف لاؤس ريغ نم كلذ

 نم ناك نم انئاك ربعم كلذ هل ربعو ، نيربخملا نم ناك نم انئاك همزل

 ةجح هيلع كلذف ؛ انع باغ دق امم كلذ ريغ وأ } انفصو دق ام ىلع 0 نيربعملا

 تاقوألا ين اهب بلاطملا . ةرضاحلا ضئارفلا ملع نم هلهج هعسي ال ام ملع يف

 . هنيعب اهب لمعلا توفيو اهتقو مدعيو ، توفت يتلا

 مل مث { اهتقو بوجو لبق كلذ ملعب ةجحلا هيلع تماق اذإو : لصف

 رضح ىتح ؛ مهنم ناك نم انئاك نيربعملا نم هيلع ماق يذلا ملعلا كلذ نيبتي

 يأ نم . اهب ملعلاو { اهل اهب ةرابعلا ملع دق يتلا ةضيرفلا هذهب لمعلا تقو

۔ ٢١٨ ۔



 . ةجح هيلع كلذ ناكو ، كلذ يف كشلا هعسي مل ، ناك هوجولا

 هيلع ناك ، كلذ ملع نيح نكي مل ولو { اهب لمعلا تقو رضح اذإو

 تقو رضح ىتح هملع هنع بغي ملو ، كلذ نيبتي مل اذإف } كلذ ملع ابجاو

 ناك نمم . ةمدقتملا ةرابعلا كلت ملعب ةجحلا هيلع تماق دقف 7 هب هللا هدبعت ام

 . انفصو ام ىلع نيربعملا نم

 يف رّضق الو { ايلع ءعىطو الو اربعم . ةلمجلاب مصتعملا اذه دجي مل امو

 نع هتلمج يف هيف ةبوتلا همزلت ام ىلع رصي ملو } لمعلا بوجو تقو يف داهتجا
 . هللا ءاش نإ ةكلملا نم ملاس وهف ؛ لالض نيدب كلذ يف ندي ملو ، كلذ

 كاشلاو { ملاس اهيف لئاسلا نأ ؛ رثألا اهيف ءاج يتلا عضاوملا نم اذهو

 & لقعلا ةجح نم هملع هيلإ غلبي ال ام عيمج يف كاشلا نوكي الو ، كلاه اهيف
 نم الإ اهملع كردي ال يتلا ءايشألا نم ناك اميف اكلاه عامسلاب الإ نوكي الو

 افالتخا كلذ يف ملعن الو } كلذ يف دهتجاو { لاؤسلاب ناد ام عامسلا قيرط

 . نيملسملا لوق يف

 اذإ هتقو توفي هللا نيد نم مزالو 0 هللا ضئارف نم ةضيرف لك كلذكو

 ءوضولا لثم ، فورعم تقو يفالإ زوجي ال ءاضقنا هلو 3 هب لمعلا مزل

 ترضح اذإف { ةالصلا تقو كلذ موزل تقوف . ةبانجلا نم لسغلاو . ةالصلل

 كلذ يف هيلعو .{ ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولاب دبعتلا بجو 0 ةمزاللا ةالصلا
 ةنونيدلاو } كلذ ملع بلطل داهتجالا نم . ةالصلا يف هيلع ام لثم
 هنع لاز ةالصلا تقو زواج اذإف { انفصو ايك وهو . ةبوتلا داقتعاو ، لاؤسلاب

 وهو ، تاولصلا نم اهريغ وأ ، ةالصلا كلت تقو عجري ىتح كلذب دبعتلا

 نأ زوب ال ؛ ناضمر رهش مايص كلذكو . ةالصلا يف انفصو اك ادبأ اذه ىلع

 هيلع َقشناو ، ناضمر رهش يف حبصأ اذإف ، رذع نم الإ هتقو ريغ يف ماصي

 ، ضيرم الو رفاسم ريغ رضاح وهو } ناضمر رهش نم موي لوأ نم حبصلا
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 هملع كردي ال ام كلذو { ناضمر رهش نم مويلا كلذ مايص همزل دقف

 © ثحبلاو ، لاؤسلا داقتعا نم ةالصلا يف لوقلاك هيف لوقلاو {. عامسلاب الإ

 هل ربع نم لكو . لاؤسلا ىلع ردق ام ثيح نم . داهتجالاب كلذ ملع بلطو

 هنع لاز دقف ليللا ءاج اذإف } ةالصلا رمأ نم انفصو ايك هيلع ةجح وهف . كلذ

 رجفلا هيلع علطي ىتح دغ ملع يف عسوم وهو . ليللا يف موصلاب دبعتلا هفلك
 بلط هيلعو } ناضمر رهش يضقني ىتح موي لك يف كلذك وه مث ، دغ نم
 كلذ نم ضرفلاو هتقاطو . هتردقب ضرالا يف برضلاو . جورخلاب كلذ ملع

 ىلإ هب هدبعت دق يذلا ث مويلا كلذ ملع بلط يف ةردقلا دنع جرخي نأ

 هيلع سيلف ليللا ءاج اذإف ، هلخد دق يذلا قيضلا نم جرخي نأل ، هثاضقنا

 عيمجل } لصألا يف لاؤسلاب ةنونيدلا عم هباد كلذف ©} كلذ ملعب دبعت

 ملعب ةجحلا هيلع تماق دق ام ىتمف . هداقتعاو هتطيرش يف هللا نيد نم همزلي ام

 { ةعاسلا كلت موصي نأ هيلع ناك ؛ مويلا رخآ نم ةعاس يف ولو ، كلذ

 عيمج لأسي نأ الإ 5 هلثمو اذه يف هعسي الو هل زوجي الو . كلذ لهج هعسي الو

 ربعي يذلا صاخشألا نم همهو وأ { هلقع وأ . هعمس وأ { هرظن هيلع عقو نم

 هاتفأ نم لكو . هب ءاميالاو { ةراشالاو ، كلذ ةرابع مهنع لقعيو . كلذ هل

 كلذ يف ملعن الو . هنم كلذ لوبق الإ هعسي الو { هيلع ةجح وهف ؛ كلذب
 . ملعلا لهأ لوق نم افالتخا

 هللا ديحوت رمأ نم هانعم فرعو ش هركذب عمس وأ 3 هلابب رطخ ام امأو
 تالوقعملا نم وهو { ليوات الو ، ريسفت ىلإ جاتحي ال يذلا ۔ ىلاعتو كرابت
 هاصع نمل هديعو بوجو وأ { هئامسأ نمو ۔ ىلاعتو كرابت هللا تافص نم

 ءيش وأ كلذ رطخ اذإف 3 هوحنو اذه نم جرخي امو ؤ هاضرأو هعاطأ نمل هدعوو

 58 كلذ لهج هعسي الف }© كلذ يناعم فرعو آ هركذب عمس وأ هلابب هنم

 ةجحو . ةقيلخلا نم ربعمل هنع لاؤسلا يف سفنم ريغ وهو . هيف كشلا الو

 كلذب ملعن الو . هنيح نم اهلهجب كلهيو { هلقع نم هيلع موقت هلثمو ، كلذ
 . كلذ ىنعم يف كش اذإ { افالتخا

۔ ٢٢٠



 ٨ كلذ ءايسأ هعم حصت مل ام هانعم فرعو © كلذ مسا يف كش اذإ امأو

 اهب ىمسملا هئامسأو . هتافصو هللا ءايسأب عمسي ال هنأ لثم { هل عساو وهف
 نم أرب املو .© ل كلام هنأ ؛ كلذ ىنعم فرعو هللاب عمسي ل اذإف {© هسفن

 عيمج ثدحمو هثدحمو ٠ تارودقملا عيمج ىلعو هيلع رداقو . تادوجوملا

 نأ هَّعسَو . هئامسأو هللا تافص يناعم فرع اذإف . اذه هابشأو { تاثداحملا

 كلذكو . اهب ملعلا لهأ نم اهملع نم عمو .3 هعم ةامسملا هئامسأب هللا يمسي

 لع ماقأو © هاصع نمل هللا نم باقعلا يناعم فرعو . رانلا مسا لهج نإ

 مسا لهج نإ كلذكو . كلذ فرعيو . اهمسإب رانلا ملع هغلبي ملو {© هتيصعم

 . هل مهتعاط ىلع هئايلوأل ۔ ىلاعتو ه ؤانث لج ۔ هللا باوث ىنعم فرعو . ةنحلا

 مهضعبل نيبيثلا نيثدحملا باوث ههبشي ال { هتعاط لهأو هئايلوال هباوث نأو
 نأ ؛ لثم ، اذه لثم نم دلوتي ام عيمج كلذكو ،} باقعلا كلذكو ، ضعب

 . روشنلاو روبقلا مسا فرعي مل اذإف © روشنلا هيلإو روبقلا يف نم ثعبي هللا
 هتيصعم ىلع هباقعل مهييحم هنأو ، ىتوملا يمحي نأ ىلع رداق هللا نأ ىنعم فرعو

 . همسإب كلذ ملع هغلبي ىتح كلذ هعسو . هتعاط ىلع هباوثو

 يف ةاكزلاو { همزل اذإ جحلا لثم ، هسفنو هلام يف هيلع مزاوللا ملع امأو

 يفو موصلاو ةالصلا نم عسوأ كلذف . كلذ هيلع بجوو .4 هتمزل ا ذإ هلام

 : نالوق كلذ

 هعسو نإو } هملع لهج هعسي الو كلذ ملعي نأ هيلع نأ : امهدحأ

 ىلع رداق .3 هل ركاذ وهو تمي وأ © هكرتب ندي ام هتقو ةعسل كلذ ريخات

 . كلذب يصوي الف © ةيصولا

 كرتب ندي ل ام . هتقو ةعسل كلذ ملع همزلي ال هنإ : لاق نمآ لاقو

 . كلذب يصوي الو تمي وأ ، كلذ

 . كلذ ةعسل حصأ رخآلا لوقلا اذهو
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 © همزلي امب انثاد ناكو ، كلذ ملعب ةجحلا هيلع مقت ملو كلذ لهج اذإف

 ةجحلا هيلع مقت ملو } موصلاو ةالصلاو ءوضولا رمأ يف انركذ ام بسح ىلع

 عيمج نم ةجحلا هيلع موقت نأ لبق كلذب هلهجل صوي.ملف ، توملا هرضح ىتح
 كلذ ملع نإ : لوقي نم لوق ىلعو ؛ ۔ هللا ءاش نإ ۔ ملاس وهف ؛ نيربعملا

 عيمج نم كلذ ين ةجحلا همزلت هنإف ، كلذ ريخات هعسو ولو ، هعسي ال
 . ةالصلا ين انركذ ام بسح ىلع هنع لاؤسلا هيلعو ث نيربعملا

 هرضحي نأ ىلإ ©، كلذ ملع لهج هعسي هنإ : لوقي نم لوق ىلعو
 ةجحلا مهايتفب موقت نيذلا ءايلعلا نم الإ كلذب ةجحلا هيلع موقت الف ، توملا
 كلذ ناك هوجولا نم هجو ياب 0 كلذ ملع هعم حصي وأ ٥ هلهج عسي اييف

 . ملعلا

 ةرابع نإف ، .توملا وهو { كلذ ملع لهج هعسي ال لاح ىلع قأ اذإ امأو
 مل مث كلذ لبق هل ربع وأ ، توملا دنع كلذ ناك 3 هيلع ةجح هل نيربعملا عيمج .

 نم لاخ لكو . اعيمج ةاكزلاو جحلا يف كلذو { كلذ ملع هيلع بغي ملو { هسني

 ايك نيربعملا عيمج ةرابع نم موقت هيلع ةجحلاف { هتقو تاوفل هلهج هعسي ال هنيد
 ناتخلاو } طئاغلاو لوبلا نم ءاجنتسالاو رتولاو ةالصلاو ءوضولاك { انفصو
 ءاجنتسالا تقوف { هندب يف توفت يتلا ضئارفلا ماكحاب تاقحال ، ننسلا نم

 © ةالصلا تقو روضح دنع ةبانجلا نم لسغلا ةلزنمب ، طئاغلاو لوبلا نم

 نأ الإ ملحلا غلبي ام نيح نم هتقوف ناتخلاو ، ضكئارفلاب قحال هتقو يف رتولاو
 © كلذ لهج هعسي الو 0 هريغ وأ درب نم هسفن ىلع فوخ نم " رذع هل نوكي

 { هيف لاؤسلاو 9 ةالصلا ةلزنمب هيلع ةجحلا اهب موقت عيمجلا نم هيلع ةرابعلاو
 اليل ادبأ هب دبعتلا هيلع هنأ ريغ {. ةالصلا ةلزنمب وهف ؛ داهتجالا دنع رذعلاو

 كلذ ىلع تومي وأ { هنم جرخي ىتح كلذ ملع بلط يف هل ةياغ الو { اراهنو

 توميف ةجحلا لهجيف . هل ربع نم عيمج نم ةجحلا هيلع موقت وأ {. اروذعم
 . اكلاه
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 باب

 هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام
 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم

 اهب يتلا لوصألا هذه دعب ةءاربلا يف ماكحألا نم هلهجب سانلا رذعي اممو

 عوقو دنع نيثدحملا ثادحأ اهنم جرخيو 9 نيثدحملا ثادحأ ةفرعم بجي

 © نيثدحملاب ةعقاولا ءايسألا ةفرعم دعب 0 هب ةنحملا دنع هتفرعم ىلع فيعضلا

 نامسإ امهو .7 هنيدب ءايلعلا دنعو . هنيد يف هللا دنع امهل ثدحملا قحتسملا

 ثادحالا هذه لهأ عيمج نم دحأ جرخي الو & ثادحألا لهأ عيمج ناعمج

 دحأ نم مهؤامسأ جرخت ال نيثدحملا عيمجف 0 قافنلاو كرشلا امهو { ايهنم

 لهأ نم دحأ ىمسي نأ زوجي الو ." ايهنع مهل ىدعم الو {} نيمسالإ نيذه

 عسي امم امهو { نيدب الو يأرب { ملعب الو لهجب رخآلاب نيمسالا نيذه

 لهأ ىمسي وأ 9 كلذب ةجحلا هيلع موقت وأ 9 كلذ ملع ىلإ غلبي مل ام & هلهج
 دوحجلا لهأ نم كرشلا لهأ ىمسي وأ ، دوحجلا قيرط نم كرشلاب قافنلا
 عيمج عمجيو ، كلذ لهج هيلع قاضو كلذ هعسي مل كلذ لعف اذإف 5 قافنلاب

 قسفلاو لالضلاو رفكلا نم ةحيبقلا ءايسألا عيمج ايههقحليو نيمسالإ لهأ

 ءيشلاب ةدرفملا ءايسألا ىوس ام { ةحيبقلا ءايسألا عيمجو { ناودعلاو ملظلاو

 هابشأو . رسلاو فذقلاو انزلاو قرسلا لثم { هنيعب لعفلا لجأ نم . هنيعب
 . ةحيبقلا ءايسألا نم اهنإف { هلعف مساب اهلعاف صخت يتلا ءايسألا هذه
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 ىلإ اهلك ةعجار ءايسألا هذه عيمجو { اهل نيلعافلا اهلهأب الإ قحلت نأ زوجي الو
 . قافن امإو كرش امإ ؛ نيمسا دحأ

 © ناودعلاو ملظلاو قسفلاو لالضلاو رفكلا اعيمج اهقحلي نامسالاو

 ةقتشملا ءاسألا نأل © لاعفألا نم ةقتشم ريغ نوكت يتلا ةحيبقلا ءايسألا عيجو

 لهأ نم الو كرشلا لهأ نم اهلهأ ريغب قحلت نا زوبي ال ؛ لاعفالا نم
 نأ زوجي الف { هريغ نود ءايشألا عيمج نم هب درفنم مكح هل مسا لكو ث قافنلا

 نمو ، قافنلاو كرشلا نم هل عماجلا همسا لهأ نم ناك ولو 3 هريغ هب ىمسي

 نأل ، كرشلاب قافنلا لهأ الو ، قافنلاب كرشلا لهأ ىمسي نأ زجي مل اذه لجأ
 ةمينغلاو يبسلا نم ؛ رخآلا يف زوجي ال { هللا نيد يف يكح ايهنم دحاو لك يف

 يف وأ امهدحأ نم زوجي امم كلذ ريغو . حئابذلاو تاداهشلاو ةثراوملاو ةحكانملاو

 هللا نم طخسلا ايهقحلي اعيمج اناك نإو { هنم الو رخآلا يف زوجي ال ام امهدحأ

 ريغ امهنإف © نيتينلاو نيلوقلاو نيلعفلا عيمجب ةبوقعلاو ةوادعلاو بضغلاو
 3 ماكحألا نم امهدحأ يف زوبي ال يتلا ، اهلك ءايشألا عيمجل نيقحتسم

 . اهلك ءايسألا هيف قفتت عيش يف ماكحألا فلتخت نأ زوجي الو

 دقل لب ث قافنلاو رفكلا نيب قرف الف } كلذ زاجو كلذك ناك اذإو

 الف & كلذ ريغو انفصو امم ماكحألا فالتخا لجأ نم انعم نامسالإ فلتخا

 يذلا مسالا صوصخم الإ صخي مكحلا نوكي نأ زجي مل ةفلتخم ماكحألا تناك

 نم كرشلا نيب قرف ال ناك ولو هيف موكحملاو ىمسملا كلذ يف مكحلا صخ هب
 فلتخت نأ لاحمو { ماكحألا هذه ين قرف كلانه ناك ام { قافنلاو دوحجلا

 هيفو { هيلع موكحملا ىلع لدتسي اهب يتلا ءايسألا اهتصخو الإ قرتفتو ماكحالا
 اكرشم قفانملا ىمسي نأ زجي ملو ث هللا نيد يف مكحلا هيف تبث دق يذلا

 لهأ لك يف { مالسالا ين ةتباثلا ماكحألا ليطبت لجأ نم . اقفانم كرشملا الو

 مسا لك يف مكحيو ، همساب ايهنم لك ىمسي نأ بجو } رخآلا نود اهنم مسا

 كلذ لهج نإف ©، نيمسالا نم هريغ نود هب صخ دق يذلا همكحب اهنم
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 . اهيف ناتباث امه يتلا ايهعضاوم نع امهلقنو { ايهئامسأ ريغب امهامسف ، لهاج
 تابثإب ايهتبثت يتلا ماكحالا هذهو يناعملا هذه لجأ نم ©، كلذب روذعم ريغف

 كلذب ناكو { هتلمج يف وهو هب نيدي اميف ، ايهيف هللا نيد ةفلاخمل } مسال

 . هلهجب بكر ام فالخ اهيف تبثي يتلا { ةلمجلا نم هب رقأ امل اضقان

 هملع رصقو 3 نيثدحملا نم نيمسالا نيذه عضاوم لهاج لهج نإف
 رفك وأ ، نيثدحملا ةلالض ملعف ، هعضاوم يف هعضوو هريسفت نعو 0 كلذ نع

 لهأ ءايسأ وأ ، مهتوادع وأ نيثدحملا ملظ وأ نيثدحملا قسف وأ 9 نيثدحملا

 كلذ ناك . لاعفألا نم ةقتشملا ريغ ةعماجلا ءايسألا نم ءىشب © ثادحألا

 رفكلاو ملظلا يناعم ملعي مل هنأ ريغ 5 هللا نيدل ثدحملا ةفلاخم ملع ولو هل ايفاك
 وأ هللا نيدل نيثدحملا فالخ ملعف ، اهانفصو ىتلا ءايسألا هذه ينفو { قسفلاو

 لاح نم وأ ، هطخس ىلإ هللا ءاضر لاح نم اوجرخ دق مهنأو 5 هللا ةعاطل

 هل كلذ زاج . هتفلاخم ىلإ هللا نيد ةقفاوم لاح نم وأ 0 هتوادع ىلإ هتيالو

 رصقو كلذ لهج اذإ 0 ءايسألا نم ءيشب ثدحملا مسي مل ولو { كلذ هعسوو

 مل ، كلذ يناعم فرعو ، هعضاوم يف هعضوو كلذ ملع اذإف { كلذ نع هملع

 كلذ ملعو . ماكحألاو ءايسألا نم هلهأ ىلع هللا هتبثأ ام تابثإ الإ هعسي

 . كلذ ملع ىلإ غلب اذإ هعضاوم يف هعضوو

 ةقحاللا ءايسألا لهجو .3 اهلك ثادحألا لهأ نم ىري ول كلذكو

 نونوكي هب يذلا نيدلا نع مهعلخ وأ مهقراف وأ 3 اهلهأ نم ىريف { اهلهأب
 هللا نيد يف هئزج ام ىأ دق ناك ، هاضرو هللا ةيالول نيقحتسم نينمؤم نيعيطم

 . كلذ ملع ىلإ غلبي مل ام

 ىنعم ملعو { قارفلاو علخلاو ةءاربلا ىنعم لهج ول كلذكو : لصف
 لهأل ماكحالا عيمجب هلهج ىلع تبثي ملو { هللا نم طخسلاو ةوادعلاو فالخلا

 نيدل ةقفاوملا الو { هللا نم اضرلا الو ةعاطلا الو { ناميالإ مسا ثادحألا

 انئاك ثادحألا لهأل فيعضلا تبثي مل اذإف { داقتعا وأ ةين وأ لوقب ث هللا

۔ ٥٢٢۔



 مهتيمستو . هللا نم اضرلا وأ ةعاطلا وأ ناميالا } ءيسأ ثادحألا تناك ام

 نيدل مهفالخ ملع وأ { ءايسألا ةلمج عيمج يف مهيلع عقت يتلا ءايسألا نم ءيشب

 نيد نم مهتءارب وأ 5 هللا نيد نم مهجورخ وأ 0 هللا نيدل مهتقرافم وأ هللا

 ةلمج نم وأ 7 هللا ةعاط ةلمج نم وأ { ناميالإ ةلمج نم مهجرخأ كلذ ياب 9 هللا

 نم كلذ ريغ ملعي مل ام ، همزلي امب نادو هئزج امب قأ دقف ، ناسحالإو مالسالإ

 ناميالاو ةعاطلا لهأ ءايسأ نم ءيشب ثادحألا لهأ ىمسي وأ . ماكحالا

 اهقحتسي الو ةعاطلا لهأ اهقحتسي يتلا ءايسألا عيمج نم ءيشب وأ 7 ةيالولاو

 لهأ وأ ، كرشلاب قافنلا لهأو قافنلاب كرشلا لهأ ىمسي وأ ©} ةيصعملا لهأ

 ناك نمم قرسلا لهأ وأ ، قرسلاب قافنلا وأ كرشلا لهأ نم ناك نمم انزلا

 وأ ، تبثت ال ءايسأ تبثي وأ ملعب وأ لهجب هللا نيد نم ائيش فلاخي وأ { انزلاب
 يتلا ءايشألا هذه نم ملس امو ، هعسي مل كلذ لعف اذإف { مزلي ال مكح مكحي

 ريغ وأ { انفصو دق ام ضعب مهيف تبثأو & ثادحألا لهأ عيمج ين اهانفصو

 ايلسم ناكو هل زاجو كلذ هعسو 0 تافصلاو ءايسألا نم انرضحي مل امم كلذ

 . كلذب

 ٥ قافنلا نم كرشلا ملع لهج هعسي ال هنإ : ليق دقو : لصف

 ةيمست هعست ال هنأ } ليوأتلا ىلع كلذ يف انعم ىنعملاو & كلذ لهج هعسي الو

 ملاظلا ىمسي نأ لهجلا ىلع هعسو ايك عسي ال كلذ بوكرف 0 ىرخالاب مهدحأ

 ىلع هعمج هعسي كلذف اهلك ءايسألا نم عمتجا امو { املاظ قسافلاو 3 اقساف

 : هلوق ليوات جرخي اذه ىلعف ، نيمسالا نيذه عيمج لهج هعسي الو { لهجلا

 دادضالل عمجلا زوب الو نادض امهنأل ؛ قافنلا نم: كرشلا لهج عسي ال

 اهقيرفتو اهلهج عسيف . ةداضتم ريغ ةقفتم ءايسالا رئاسو ، ملعب الو لهجب

 . لصألا يف ةقفتم اهنإف } ظافلألاو ءايسألا يف ترثك نإو اهلهأ يف اهعمجو

 بوكرلا ىلع وه امنإف قافنلاو كرشلا لهج عسي ال هنأ لوقلا اذه ريسفتو
 عسي الف هللا باتك يف ءاج ام لك هنأ رثألا يف ءاج ايك . لهجلا ىلع كلذل

۔ ٦٢٢۔-



 نم مكحلا هيف ام فالخ ىلع } هبوكر لهج عسي ال هنأ كلذ يف ىنعملاو . هلهج

 عسي ال وه امنإ عامجالإو © ةنسلا هب تءاج ام لهج عسي ال كلذك . هللا باتك

 . كلذك كلذ ناك ولو . هللا نيد ف ءاج ام فالخ ىلع هبوكر لهج

 نأ زوجحم ناك امل } قافنلا لهأ نم كرشلا لهأ ملع لهج مسي الو

 ءايشألا قدأ نم كلذ لعلو ٠١ كلذ ماكحأ فرع نم الإ ‘ انمؤم السم نوكي

 . دابعلا هللا هفلكي نأ زوجحم ال ام اذهو . ايسإ اهافخأو ٠ اكح

 هيلع امنإو ، كلذ قئاقد ملعي نأ هيلع سيل : لئاق لاق نإف : لصف
 . قافنلا ريغ كرشلاو كرشلا ريغ قافنلا نأ ملعي نأ

 نال { هلهج نم ىلع قيضي نأ هللا نيد مكح يف كلذل ىنعم ال : هل انلق

 عامسلا نم هتفرعم لا غلبي امنإو ٠ لقعلا ةحح نم هملع لا غلبي ال امم كلذ

 ىلوتي وأ ، هفالخ ىلع هبكري مل ام ادبأ هلهج عسي ام ةلمج نم وهف { ةرابعلاو

 3 نيدب وأ يأرب مهنع فقي وأ 3 هبكار نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ { هبكار
 . نيملسملا ءافعض نم فيعض نع نيدب فقي وأ أربي وأ

 اباوص كلذ ناك ولو 0 هللا نيد نم ءيش لهج عسي ال : لئاق لاق ولو

 . هلهج عسي ال هلا نيد عيمج نال ٠ هلهج عسي ال ام بوجو يناعم نم اصاخو

 لك ىلع هيلع عقو دقو . هلهج عمسي ال ام بوجو ف كلذ يناعم فلتخت نكلو

 : نيرمأ دحأ نم ولخي ال هللا نيد عيمج نال . هلهج عسي ال ام مسا لاح

 نود لوقعلا نم ةجحلا هب موقت هللا نيد نم ءيش نوكي نأ امإ

 . عامسلا

 اذإف © هديعوو هدعوو 0 هديحوتو ىلاعتو كرابت هللا ةفص نم ةرابعلاو
 ىنعم فرعو هيلإ اعد وأ هلابب رطخ وأ { كلا نيد نم ءيشلا كلذب دبعلا عمس

 لا ؤسلا يف سفنم ريغو { هيف كشي الأ هيلعو كلذ ملع هيلعف { هب دارملاو كلذ

۔ ٢٢٧ ۔



 دبعلا لابب ءيشلا كلذ رطخي نأ الإ 3 هللا نيد نم ءيشلا اذهل ةياغ الو 0 هنع

 هتيلب تلزن دقف كلذ ناك اذإف { هانعم فرعيو هيلإ ىعدي وأ { هركذب عمس وأ

 هلابب رطخي نأ لبق هملعل ةفلكلا يف هنم املاس كلذ لبق ناك دقو . هتنحم تعقوو

 نم ناك ام عيمج وه لصألا اذهو { هانعم فرعيو هيلإ ىعدي وأ هركذب عمسي وأ

 مسا هقحل دق ناك نإو وهف 3 هديعوو هدعوو هديحوتو ىلاعتو كرابت هللا ةفص
 ناك دقف 0 هيلإ ءاعدلا وأ نذالا عامس وأ لابلا روطخ نيح يف هلهج عسي ال ام

 نيد عيمج نم هتيلب هب تلزنو 0 هب نحتما دق يذلا كلذب اروذعم كلذ لبق
 وهو . هللا نيد لصأ نم ءيشلا اذه عيمج يف لاح دبعلا ىلع قأ دقف 0 هللا

 نم صاخلا لاح يف هب دبعتيو . دبعلا هب نحتمي مل ام لاح يف هلهج هعسي
 نيد عيمج لهج عسي ال هنأ ، دبعلا هب هللا دبعت ام لصأ ناك نإو . دبعتلا

 عسي هنأ هللا نيد عيمج لصاف ، كلذ لهج هعسو دقو لاح هيلع قأ دقف 0 هللا

 عسي ال هللا نيد عيمج لصأو . هيفو هل ةفلكلا دبعلا مزلي ال ام لاح يف هلهج

 هيف هدابع دبعت هنأ الإ { هيفو هب دبعتلا دبعلا فلك ام لاح قأ اذإ ، هلهج

 موزل ناكف . هب ةداهشلاو هل ملعلاب هيف هدابع دبعت ام هنمف { ةفلتخم لاوحأب

 { هب دهشيو هملعي نأ 3 هدبع هللا مزلأ يتلا { لاحلا كلت يحم هيف دبعلل دبعتلا

 هنيد نم ءيشلا كلذ ملع { اهيف هدبع هللا فلك يتلا لاحلا كلت هب تءاج اذإف

 نم هب هدبعت امم عيش يف هيصعي الأ ، قاثيملا نم هيلع هللا ذخأ ام ةلمج ىلع

 نأ ، هيف ةنحملا تقو ءاج اذإ . هنيد يف هايإ هللا همزلأ اثيش عيضي الأو } هنيد

 هيلع ذوخأملا . هللا نيد يف هايإ لوئسملاو هنم دارملا كلذو { هب دهشيو هملعي

 هيلعو { هلهجي نأ هب دبعتلا لاح ءاج اذإ هعسي الو هملعي نأ هللا نيد يف قاثيملا

 كلذ لبق هملع هيلإ قبس . هنيد ين هب هللا هدبعت ام لصأ ىلع .7 انيقي هملعي نأ

 مل ملعلا فلك نمو . كلذ ملعب دبعتمو كلذ ملع نع لوئسم وهف { قبسي ملوأ
 لصأ نال { ملعلا هيف فلك اييف ، لهجلا يف رذع هل ناك الو ، لهجلا هعسي

 © تادارملا نم كلذ ريغ ال ، كلذ ملعي نأ هنم دارأو { اذه يف هللا هدبعت ام

 نيد نم ءيشل لمعلا وأ ، هللا نيد نم عيش كرت ىلع ملعلا كلذب لدتسيل الو

۔ ٢٢٨ ۔



 هللا هدبعتي ملف . ء ىشل ا كلذل ملعل ا وه دبعل ا هب دبعت ام سفن امنإو . هلللا

 هيلع ذوخأم ا . هنم د ارم ا وه هن أل { هلهج يف هرذع عطق دقو الإ ؛ ء يش ملعب

 مل ام هلهجب ث دبعلا اذهل اعساو هللا نيد عيمج ناكو . هللا نيد لصأ هيف قاثيملا

 تقولا ءاج اذإف {} هللا نيد يف هل دبعتلا يناعم دحاب { هيف هل دبعتلا تقو رضحي

 ٠ قاثيملا نم هيف ذخأ ام ىلع هتفلاخم هعسي ل . هل دبعتل ا هيف بجو يذل ١

 . هتقو ءاج ا ذإ هنيد يف هب هلللا هدبعت ام لهج دبعل ١ عسي الو

 وب

۔ _ ٢٢٩





 باب

 هفينصتو نيدلا نم هلهج لهاجلا عسي ام
 تامرحملاو تاللحملا نم كلذ فينصتو

 ضئارفلا ادع ام ىلاعتو كرابت هللا نيد يف هلهج لهاجلا عسي ام امأو

 3 هب قحالو هلثم وه امم هركذن مل امو انركذ امم ث ةمزاللا قوقحلاو ةبجاولا

 وأ هباتك يف هللا مرح ام عيمج وهف . هل ابكار نكي مل ولو . هب دبعتلا دبعلا مزلي امم
 هميرحت ىلع عمجا وأ ، هميرحت ىلع راصنألاو نورجاهملا عمجأ وأ { يلقي هيبن ةنس يف
 هميرحت ىلع عمجأ وأ { نيدلاب قحال وه امم ، ناسحإب مهل نوعباتلا مهدعب نم
 ةجح هللا مهلعج { نامزو رصع لك يف نيدلا موي ىلإ ناسحإب نيعباتلا وعبات

 هذه دحأ نم هرجحو هميرحت تبث ام لكف . نيقداصلا نم هلهأ ىلع هيف

 . يأرب الو نيدب هفلاخي الو ، لهجب الو ملعب هبكري نأ دحأل سيلف 0 هوجولا

 كلذ تاليوأت يف مهفالتخا عم ةلبقلا لهأ نم ةمألا عيمج عمجأ اذه ىلع

 نأو ، نيدلا نم اهنأ نوعمجم لوصألا هذه ىلع مهو . هتامومعمو هتاصوصحغو

 نم ةماقتسالا لهأ نوملسملا اماف { افالتخا كلذ يف مهنيب ملعن ال { اهنم قحلا

 اهب ناد يتلا ةلمجلاب مصتعم لكف . اذه ىلع مهعامجإ يف كش الف . ةمألا

 وهف { ةين وأ لمع وأ لوق نم { هب لمعلا هيلع هللا بجوأ اضرف عيضي ملو { هلل

 وأ لهجب اهنم ائيش بكري مل ام 0 هللا نيد نم تامرحملا عيمج لهجب ملاس
 نيذلا ءايلعلا نع فقي وأ ، ملعب وأ لهجب اهنم ءعيشل ابكار ىلوتي وأ 9 ملعب

۔ ٢٣٠١



 أربي وأ } ملعب وأ لهجب نيدب وأ يأرب هلهج عسي اييف © لوقلا يف هللا ةجح مه

 نمم مهتءارب لجأ نم وأ ، قحلاب كلذ يف مهلوق لجأ نم يأرب وأ نيدب مهنم

 يف هللا ىلع لوقتي وأ ، ملعب وأ لهجب وأ 3 نيدب وأ يأرب كلذ نم ائيش بكر

 وأ ، كلذ يف هنم يأرب ملع ريغب لطابلا نم هب نذأي مل ام ، كلذب هلهج نيح
 وأ لهجب لطابلاب هل ةنونيدلا كلذ يف دقتعي وأ ملعي وأ © كلذل هنم لهجب نيدي
 يف هميرحتب ناد ام لهجب ملاس وهف هوجولا هذه دحأ نم ملس ايف { ملعب

 ءيشب كلذ ضقني ىتح . ةلمجلل هملعب هملع همزلي امب ملاع وهو 0 ةلمجلا
 لزانو . هيف لخادو هلثم وه امم . هركذن ل وأ انباتك يف انركذ امم هعسي ال امم

 . هتلزنم

 يف تناك نإو . ةفلتحم هوجو ىلع عقت { هرجحو كلذ ميرحت يف ةجحلاو
 © ةفرصتم ةضقتنم اهماسقأ يفو ةفلتخم اهماكحأ يف اهنإف { ةفلتم قحلا لصأ

 3 هرسيو هلضفب رسيو حتفو { هركذب هللا نذأ ام هللا ءاش نإ كلذ نم ركذنسو

 © نيعلاب اقلعتم نيعلاو مسالاب هيف اعقاو ميرحتلا نوكي ام كلذ نمف

 هل ةمرحلا ملع كردن مل نيعلا تباغ اذإف { نيعلا ةفرعمب الإ هل ةمرحلا فرعن الو
 ةمرحلا نأل { مرحم ىلع الإ هنم رظنلا عقي مل هنم نيعلا ترضح اذإو 0 ةيمستلاب

 نمو { نيعلا يف الو ةيمستلا يف كلذ لهج عسي الف 8 هسنجو هنيع يف ةقلعتم
 رجحلا عقي نإف { هلثم وه امم كلذ هبشأ امو { مدلاو ةتيملاو ريزنخلاو رمخلا كلذ

 لوقيو كلذ لحن نأ لهاجلا ىلع روجحمف ةيمستلا اماف إ نيعلاو ةيمستلاب هيف
 { ةيمستلاب هلجأ اذإ } هل كلهمو هيلع روجح كلذو { نيدب وأ يأرب لالح هنإ

 مرحم هنأ قالطالل يفف . هتفص ام الو وه ام فرعي ملو ، كلذ نيع ري مل ولو .

 لهاجل كلذ ليلحت قالطالإ يف زوجي الف { ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاو رمخلا .
 . كلاه وهف كلذ لحأ اذإف { نيدب الو يأرب ملاع الو

 وهف . ملعب وأ لهجب وأ نيدب وأ يأرب كلذ لجأ نم ىلوت نإ كلذكو
 يف مومعلا ىلع اذه يف ميرحتلاو { نيدب هل ةيالولا تناك اذإ كلذب كلاه

۔ ٢٣٢۔



 كلذ نم لحأ امو } رارطضالا لاح يف كلذ نم لحأ ام صخي ىتح ةيمستلا .
 مومعلا ىلع كلذ لحن نأ زوجي الو { مومعلا ىلع عقاو ميرحتلاو مومعلاب

 . كلذ يف ءانثتسالاو رارطضالا كلذ نم هللا لحأ ال & صوصخلا ىلع الإ

 ويج

۔ ٢٣٢٣ ۔





 باب

 هلهج عسي ال ام

 وأ ، هثدحأ هنأ ثدحملا ثدحب يلوتملا نم ملع ىلع ثدحم لوتم لك
 3 هلهج عسي ال امم وأ هلهج عسي امم ثدحلا كلذ ناك & ثدحلا كلذ هنم ناك

 مكح امم ةريبكل بوكر نم 0 تارفكملا ثادحألا نم ثدحلا كلذ ناك ام انئاك

 نمم ٠ نيملسملا ءايلع هتمرح ىلع عمجا وأ نبي هلوسر ةنس وأ هللا باتك هميرحتب

 ةريبكل بوكرو ٠ هتمرح ىلع هيف اوعمجأ دق يذل ا رصعل ١ لهأ نم وأ ىضم

 ىلع لوتم هالوتف ، لمع وأ لوقب اهبوكرب ةريغص ىلع رارصإ وأ لمع وأ لوقب
 ثدحم ، هجولا اذه ىلع ثدحمل لوتم لكف 0 نيدب كلذب هملع دعب كلذ

 . كلذ لهج هعسي ال هنأ لوقلا نكميو 6 كلاه

 ثدحملا بوكرب ٤ هنم ملعب امهدحأل وأ ال لوتم لكو : لصف

 ىلع ثدحلل هبوكرب هملع دعب & ثدحملل يلوتملا ةيالوب هنم ملعو ، ثدحلل

 . كلاه ثدحم وهف .3 اذه نم انفصو ام

 ثدحلاو { ايهنم اذه هملع دعب امهدحأ ي وأ اهيف كاش لكو : لصف

 . كلاه ثدحم وهف ٠ لقعل ا ةجح نم ةجحلا هب موقتو هلهج عسي ال ام

 ثدحلاو ةنونيدلاب ايهتيالول هكرت عم. امهدحأ ي وأ اهيف كاش لكو

 اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ هبكار ىلوتي وأ ، بكارلا هبكري مل ام ، هلهج عسي امم

۔ ٢٣٥ ۔



 ةيالولا كرتب اذه ىلع امهيف كاشلاف ، نيدب وأ يأرب مهنع فقي وأ { هبكار نم

 همرح امم 3 هللا نيد نم مرحملا ثدحلا ناك ولو { كلذب ملسم ةنونيدلاب اهل

 لقعلا ةجح نم ةجحلا هب موقت امم كلذ نكي مل ام ، عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا

 . عامسل او ةرابعلا نود

 هتفرعمب موقت ال امم انفصو امم & ثدحلاو امهدحأ يف وأ امهيف كاش لكو

 لهج . ةنونيدلاب ايل ةيالولا كرتب { ايهنم اذه هملع دعب { لقعلا نم ةجحلا

 نم وأ 5 هللا لوسر ةنس نم وأ 5 هللا باتك نم اهملع وأ ك ثدحلا كلذ ةمرح

 وأ ، كلذل مرحم ثدحملاو { هلهأب كلذ غلبي ام فرعي ال هنأ ريغ ى عامجالا

 كاشلاف { هللا نيد نم لالحل اميرحت وأ { هللا نيد يف مارحل اليلحت هيف عذم ريغ

 . ملسم هجولا اذه ىلع ايهيف

 ةمرحب هملع عم ايهيف اذه هملع دعب امهدحأ يف وأ ايهيف كاش لكو

 ميرحتب هللا نيد نم هثدحل ايهنم ثدحملا لالحتسا وأ هللا نيد نم ثدحملا

 يف وأ امهيف كاشلاف 0 هللا نيد نم مارحل لالحتسا وأ 3 هللا نيد نم لالحل

 لالض لهجي نأ زاج ىتم هنأل { ملعلا لهأ لوق رثكأ يف ثدحم اذه ىلع امهدحأ

 باوث يف وأ هللا نيد يف كشي نأ زاج ث هللا نيد نم هدي يف ام ضقنب نيدي نم
 . هتيصعم ىلع هباقع يفو ٦ هتعاط ىلع هللا

 مل ام كشلا هيلع قيضي ال هنإ ملعلا لهأ ضعب لاق دقو : لصف

 ءىرب نمم أربي وأ ثدحملل يلوتملا وأ ثدحملا لوتي مل ام ، كلذ ملع هل حضتي

 وأ يأرب نيملسملا ءايلع نم ايهنم عىرب نمع فقي وأ & نيدب نيملسملا نم ايهنم
 يف كشلا هيلع قيضي الو . ملاس وهف نيدب نيملسملا ءافعض نم وأ 5 نيدب
 كلذب ةجحلا هيلع مقت مل ام نيمرحملا يف كشلا هيلع قيضي ال ايك & نيلحتسملا
 كاشلا وأ نيملسملا ءايلع نم وأ © كلذ ملعب ةجحلا هيلع تماق هجو يأ نم

 نم ايهنم ثدحملا ثدح ةمرحب هلهج عم امهل ةيالولا كرتب { امهدحأ يف وأ ايهيف

 ملاعلا كلذ لهجو . هللا نيد يف مرحملا هثدحل ثدحملا لحتسا ولو 0 هللا نيد

۔ ٢٣٦ ۔



 ، هنيد يف هللا مارحل الحتسم ثدحملا ناك ولو ، كلذب ملسم امرمأبو هثدحب

 لهج دنع . ءاوس اذه يف ميرحتلاو لالجتسالاو . هنيد يف هللا لالحل امرحم وأ

 . ثدحلا ةمرحل ملاعلا

 هملعو . ايهنم كلذ هملع دعب امهدحأ يف وأ اهيف كاش لكو : لصف

 هيف زوجي امم وأ هللا نيد نم كلذ ةمرح هجو يأ نم ملعي الو & كلذ ةمرحب

 هنم ملعي ملو ثدحملا اهلحتساف & كلذ ةمرح ملع دق هنأ الإ 0 يأرلا

 هنم ةنونيد لالحتسا كلذ يف ءاعدا الو } كلذب هنم نيدب كلذ لالحتسا

 اذه ىلع امهدحأ يف وأ ايهيف كاشلاف ، هميرحت ملع امل لحتسم هنأ ربغ ، كلذب

 5 هللا نيد يف لالح مَّرح وأ ، هللا نيد يف امارح ثدحملا لحتسا ولو { ملسم

 ،٨ هنم فرع ام دض ملع امنإو 0 هللا نيد نم هنأ كلذب ملاعلا ملعي مل هنأ ريغ

 . نئاد ريغ وأ كلذب نئادأ يردي الف

 ثدحملا لحتسا ام ةمرح ملعو ايهنم اذه هملع دعب اهيف كاش لكو

 نم ملعي الو } هملع دق يذلا لالحتسالا كلذب ةنونيدلا هنم ملعو . ايهنم

 ، نيملسملا نيلحتسملا مكح يف كاش وهف . يأرلا قيرط نم وأ .© هللا نيد

 لالحتسالا نم ىضم ام هيف لوقلاو & لالحتسالا عقوم عضوملا اذه ي عقاوو

 . ثدحملا نم كلذب ةنونيدلا ملع اذإ

 ملعب . انيد هذختاو ثدحملا هب نادف يأرلا يف زوجي امم ثدحلا ناك اذإو

 © ثدحلاب ثدحملا نم ةنونيدلاب هنم ملع وأ { يأرلا نم هنأ ملاعلا اذه نم

 . كلذ يف كاشلا هيلع قيضي ال ملسم امهل ةيالولا كرتب اذه يف ايهيف كاشلاف

 ماكحأ هيف فلاخي يذلا نيدلا نم نكي ملو يأرلا يف زاج ام لكو

 © ملاع هنم ملعو ، كلذ نم ائيش بكر نم لكو ، عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا

 ، ملسم هل يلوتملاو كلذل بكارل هنم نياعو 0 هنم ىأر ام فالخ ملع دق

 . هتمزل دق هتيالو تناك اذإ { ةنونيدلاب هتيالول كراتلا { كلذ ىلع هنم ءعىرربتملاو

۔ ٢٣٧ ۔_



 © فالتخالا يف زوجي امم هنأ ملعي ملو ، ملع ام ريغ ملعي مل ولو ۔ ثدحم كلاه

 ولو يأرلا يف زوجي امب يأرلاب فالتخالا ىلع الو } يأرلاب ةءاربلا زوجت ال هنال
 . يأرلا مكح نم نيدلا مكح ام ردي ملو } لهاجلا كلذ لهج

 3 نيدب الو يأرب هتفلاخم زوجت الف نيدلا نم ناك ام لكو : لصف

 ، كلذل بكارلا كلذ لهج ولو ، كلاه نيدب وأ يأرب نيدلل فلاخملاو

 مكح نم كلذ لهج ولو كلاه وهف & كلذ هنم هملع دعب { نيدلاب هل يلوتملاو

 . نيدلاو يأرلا

 ثدعحي الو } دحأ كالهب دحأ كلهي ال : ملعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو

 بكار ىلوتي وأ ، هنيعب ثدحلا كلذ بكارلا بكري مل ام ثدحم ثدحب دحأ

 فقي وأ أ ثدحلا بكار نم اوثرب اذإ نيملسملا نم ءاملعلا نم أربي وأ & ثدحلا

 نع فقي وأ { نيملسملا ءافعض نم دحأ نم اوأربي وأ ، نيدب وأ يأرب مهنع

 ين كشلاب دحأ كلهي الو & ثدحلا بكار نم هتءارب لجأ نم نيدب مهنم دحأ

 { انفصو ام ىلع مهنع فقي وأ أربي وأ ، ةفصلا هذه ىلع محلوتي مل ام نيثدحملا

 . هلهج عسي ال امم وأ هلهج عسي امم ، ثدحلا كلذ ناك ام انئاك

 وأ 0 هللا نيد نم هلهج عسي ال اييف كشلاب كلاهلا كلهي امنإو : لاق

 نكي مل اذإف { هبكار نم ءىربتملا نم فوقولاب وأ ةءاربلاب وأ 5 هبكارل ةيالولاب
 كلذ ملعي مل ام ، مهلالض ملع لهجو 3 نيثدحملا يف كشلاب كلهي الف كلذ

 تماقو هملع دق ام لهجي نأ هل زبي مل كلذ ملع اذإف & كلذ ملع هل حضتيو

 . كلذب ةجحلا هيلع

 هنم لاقتنا وأ كلذ يف هنم عنص ريغب 0 هريغ كالهب دحأ كلهي ال : لاقف

 هسفن ثدحلا يف كش ىتمف 0 هعسي ال امم هريغ ىلإ همكح دق مكح نع
 يأرب ءايلعلا نم ءىرب وأ ، هل ثدحملا ىلوت وأ } هلهج هعسي ال امم . كلهملا

 لاح نع هيف لقتنا افوقو فقو وأ } هل ثدحملا نم مهتءارب لجأ نم 0 نيدب وأ

۔ ٢٣٨ ۔



 نم ةنونيدلا وأ يأرلا فوقو وأ ، ءافعضلا نم ةنونيدلا فوقو نم ، لاح ىلإ

 . ثادحألا نم ناك نم انئاك ثدحأ دقف { نيملسملا نم ءايلعلا

 ثدح ملع ينفو 0 نيثدحملا ين ءاوس ثادحالا لكو لاق : لصف

 اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ ، هيلع عمجملا رثألا ءاج دق هنأل { نيثدحملا

 5 هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام ، هميرحتب

 ليلحتبو { مارحلا عيج ميرحتب نيدي اهب يتلا ةلمجلاب رقأ اذإف { مهنع اوفقي وأ
 لهج هعسو دقف . اهنم عيش يف وأ اهيف كش نم ةلالض ملعو 0 لالحلا عيمج

 نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ ، هبكار ىلوتي وأ هبكري مل ام ، كلذ ىوس ام
 لقعلا ةجح نم موقت يتلا ةلمجلا ريسفت نم ناك امو 0 مهنع فقي وأ . هبكار

 هيلع قيضي ايك 0 هيف كاشلا ملع يف كشلا هيلع قيضي الو ، وه هملع هيلعف

 © لوقعلا نم ةجحلا هب موقت يذلا { ةلمجلا ريسفت نم عيشلا سفن يف كشلا

 عسي ال امو هلهج عسي اييف 0 ةماقتسالا لهأ بهاذم يف دعبي ال لوق اذهو

 ٥ كلذ هل نبي مل ام } نيلحتسملا لهج عسي هنإ مهنم لاق نم لوق نم . هلهج

 هنزو ىلع ملعلا لهأ تبثأ دق ، ةلمجلا ريسفت نم هلهج عسي ال يذلا اذه نال

 يف لوقلا نم الو نيلحتسملا مكح نم جرخي الو { نيلحتسملا مكح هلاثمو

 ةجح نم ةجحلا هب موقت امم هميرحتب دبعلا نيدي امل لحتسملا نأل { نيلحتسملا

 نمو وه نوكي نأ لقعلا ةجح يف ميقتسي ال هنأل { هللا نيد مكح يف لقعلا

 موقتو { هللا نيد ي ىنانتي اذهو { هللا نيد يف اعيمج لالحتسالاب هنيد يف هفلاخي

 نيدي امل نيلحتسملا يف اذه عسو اذإف ، لقعلا ةجح نم انعم ةجحلا هب

 هلهأ ةلالضو هيف مكحلاو ، كلذ يف قحلا هل نبي مل ام هتمرح ملعي ملو { هميرحتب

 لالض ةفرعم يف هلهج عسي الام رئاس نم كلذ دعبي مل . لالحتسالا يف
 . هنيد نم هيف كشلا هعسي ال ييف وه كشي مل ام . هلهأ

 دق ام ليلحت يف كش نإف { هنيد يف كشي نأ هعسي ال هنإ اذه يف انلق دقو

 ضقن دقف 0 هللا نيد نم هتمرح ملع دقو . مارح مأ لالح هنأ هميرحتب ناد

۔ ٢٣٩ ۔



 . اكلاه كلذب ناكو 0 هيف كشلا هعسي ال اميف كشو . عامجالإ ف ةلمجلا

 ريغ ىلإ لقتنم ثدحملا نأل . هيف كشلا ريغف هثدحم يف كشلا امأو

 . لعفلا يف لوقلا ريغ لعافلا يف لوقلاو & كشلا

 وأ . اهنم ءيشل وأ ةلمجلل دحاجلا نأ اوعمجأ مهنأ كلذ نمو :: لصف

 3 دوحجلا مكح همزليو ، دحاج كرش رفك رفاك اهنم ءيش يف وأ اهيف كاشلا

 كرشم ؛ دحجلاو هنم درلا ىلع هباتك يف هللا مرح امم ائيش لحتسملا كلذكو

 دعب ليزنتلا يف كشف { هيلع ةجحلا مايقو هب هملع دعب هيف كاشلا نأو ، دحاج

 . دحاج كرشم هنأ ، كلذ

 وأ دحاجلل يلوتملا نأ افالتخا مهنيب ملعن ال _ اوعمجأ مث : لصف

 ادحاج ناك ولو ،} دحاجلا يف كاشلا يف كاشلا وأ ، دحاجلا لالض يف كاشلا

 3 ملعب وأ لهجب هل يلوتملاو هتلالض يف كاشلاف { ةلمجلا يف اكاش وأ ةلمجلل

 رفاك هنأ هملعو © هب هيلع ةجحلا مايق لعب هيف كشي وأ ليزنتلا نم اثيش دري ل ام

 ف كاش وأ ٠ هوجولا ياب هكرش يف كاش وأ كرشم لوتم لكف ٠ كرشم ال ةمعن

 يف كشي نأ ريغ نم ثدحملا يف وه امنإ & هكش نوكي نأ دعب كشلا ياب هلالض

 . كرش رفك ال ةمعن رفاك كلذب وهف } هدحجي وأ ليزنتلا

 ةيالو نيبو نيدحاجلا نيب ءايسألا يف لوقلا فالتخا ىلع اوعمجأ مث

 © نيكاشلاو نيدحاجلا نيبو } نيكاشلا ةيالو نيبو نيكاشلا نيبو . نيدحاجلا

 . ثادحألا ي اهلهاب ةعقاولا ءايسألاب مهيف كشلاو مهف ةيالولا نيبو

 هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ اوعمجأو

 . مهنع اوفقي وأ هبكار نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ

 ليلحتو . ةلمجلا هتمرح ام ميرحتب رقم ةلمجلاب رقملا نأ اوعمجأو
 . ةلمجلا يف لخاد نيدلا عيمجو { ةلمجلا هتلخأ ام

. ۔ ٢٤٠



 : رثألا اذه ريسفت يف اوفلتخاو

 ةرابعلاو عامسلاب الإ هيف ةجحلا موقت ال اييف كلذ : لاق نم لاقف

 . راثآلاو
 بابلا اذه يف اذه نأ . افالتخا مهنيب ملعن ال & كلذ ىلع اوعمجأو

 ٠ عساو

 عيمجب انيدو ارقم نوكي اهب يتلا ةلمجلا يف كلذ لثم ىلع اوعمجاو
 باتك 1 رظن نم ههبشأ امو ٠ عامسإب الإ اهيف ةجحلا موقت ال اهنأ ٠ نيدلا

 كلذ ىنعم فرع نم الإ . لقعلا ةجح نم اهيف ةجحلا موقت الو . هوحنو

 . هب دارملاو

 يف ةلمملا جرحم جرحي ٠ ةلمجلا ريسفت نم ناك اييف اوفلتخاو : لصف

 : هلهج عسي ال ايفو ‘ ملعلا

 3 هيف كش ؛ هيف كشلا عسي ال اميف كاشلا يف مكحلا : لاق نم لاقف

 ءيشلا يف كشلا عسي ال اكف . هيف كش . هيف كشلا عسي ال اييف مكحلاك

 . هيف كاشلا يف كشلا عسي الف

 6 هيف كاشلا يف كشلا عسيو ءيشلا ف كشلا عسي ال : لاق نم لاقو

 ٠ هيف كشي الأ دبعلا هب دبعت يذلا ءيشلا ريغ هنألو . هريغ هيف كاشلا نال

 كاشلا مكح مزلي هيف كشلا عسي اييف { كاشلا يف كاشلا ناك كلذك كلذ الولو

 ناك نإو . مكحلاو مسالا ي كلذ ريغ هنأ ىلع عامجإلاو ٠ كرشلاو دوحجلا نم

 لوق نع اذه جرخي الو باوثلاو ةعاطلا لامكتسا يف هلثم هنإ : لاق نم لاق دق

 . هللا ءاش نإ نيملسملا نم لدعلا لهأ

 وه . ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ ةماع هيلعو { انعم لوقلا رثكأ امأو

 ٠ لقعلا ةجح نم هيف ةجحلا تماقو © هملع لهج عسي ال ام لك نأ ٠ لواألا

۔ ٢٤١ ۔



 هنأ ايك © كلذل هلهجب كلاه هنأو ، هل دحاجلا وأ هيف كاشلا لهج عساو ريغف

 . نيدلا سفن نم هلهج هعسي ال امل هلهجب كلاه

 وأ ، نيمرحملا ةلالض لهج عسي ال : لاق ادحأ نأ ملعن الو : لصف

 ريسفتلا هجو ىلع لالحلل ميرحتلا وأ مارحلل لالحتسا ريغ ىلع نيبكارلا

 مارحلا لهج عسي ال هنأ ملعلا لهأ ضعب نع رثألا ءاج دق ناك نإو { كلذل

 ءاج اذهب ، هلهج عسي الف هللا باتك يف ءاج ام لكف . هللا باتك يف ءاج امم
 لهجلا ىلع هبوكر لهج عسي ال هنأ ملعلا لهأ ريسفت يف كلذ جرخيو . رثألا

 يف ءاج ام لك ملع لهج عسي ال هنأ ارسفم { كلذ لاق ادحأ نأ ملعن الو { هب

 نم عسي ال امنإو 3 هيلع هب ةجحلا مايق وأ 5 هيلإ كلذ ملع غولب لبق هللا باتك
 { ليواتلا وأ ليزنتلا نم ناك { لوقعلا نم هيف ةجحلا تماق ام هلهج كلذ

 لهج اضيأ هعسي الف ، هلحتسي نم ملع مث ، كلذ نم هتمرح ملاعلا ملع امو

 . هنيد يف هل داضملاو { هب نيدي امل & نيدحاجلا ةلالض ملع لهج الو . كلذ

 . هيف لوقلا ىضم دقو { ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ لوق نم لوقلا رثكأ يف

 لهج عساوف ث ةرابعلاو عامسلاب الإ هيف ةجحلا موقت ال ام لك ملع امأو
 عيضي وأ 9 هيلع ةجحلا كلذ ملعب موقت وأ 0 هيلإ كلذ ملع غلبي مل ام 3 هملع

 كله كلذ هنم ناك اذإف { هلهجب كلذ مرحم بكري وأ ، هلهجب كلذ بجاو

 كلهو 3 كلذ هل نيربعملا مدع دنع لاؤسب ةنونيد ريغ ىلع & كلذل بوكرلاب

 . كلذ ملع نع لاؤسلاب ندي مل اذإ هل نيربعملا مدع نأو ، كلذ مزال عييضتب

 لهجلا ىلإ الو © نيقيلا دعب كشلا ىلإ عجري ال نأ هيلع ناكو : لصف

 لصأ نم هملع دق يذلا كلذ ناك ولو & كلذ نم ملع دق امل ؛ ملعلا دعب

 وأ 5 مزاللا نم هعيض دق يذلا كلذل نيربعملا مدع اذإ امأو . هلهج عسي ام

 نأ هيلع ناك دقف ، كلذ هل ربعي نم هترضحب نكي ملو ٠ مراحملا نم هبكر

 ةبوتلاب ناد نإف } كلذ لعف اذإ امأو { امزال عّيضي الو 3 مارح ىلع مدقي ال

۔ ٢٤٢ ۔



 يف ةبوتلاب نادو & كلذ ملع نعو 0 كلذ نع لاؤسلاب ةنونيدلاو & كلذ نم

 ملاس وهف ، هلقع يف نسحي ام ىلع كلذ حيبق نم هلقع يف نسجي ييف وأ 5 ةلمجلا
 © لوقعلا ججح نم ةجحلا هب هملعب موقت ال كلذ نأل { ةكلهلا نم هللا ءاش نإ

 ملع نع فقي وأ ش نيربعملا نم ةرابعلاو عامسلاب الإ ةجحلا هب موقت الو

 نأ هل سيلو { هملع اذإ هيلع ةجح ملعلاف {} هملع ىلإ راص هجو ياب ، كلذ
 دعب كشلا ىلإ الو { ملعلا دعب لهجلا ىلإ عجري الو هملعب همزلي ام عيضي
 . كلذ ملع هيلإ غلب هجو يأ نم نيقيلا

 هذه دحأ نم الإ ةيالولاو ةءاربلا رمأ يف ةكله دبعلاب عقت الف : لصف

 ءيش ىلع ارصم وأ 7 هللا نيد نم ءيشل ابكار 5 اثدحم نوكي نأ امإ { هوجولا

 وأ ، روجحملل هبوكرب كلهيف ، يأرب وأ نيدب ، ملعب وأ لهجب رئاغصلا نم
 بوكرب هنم ملعب ةريغص ىلع ارصم وأ هللا نيد نم ةريبكل ابكار اثدحم ىلوتي

 هنم ةنونيدلا ىلع ، ملعب وأ لهجب كلذب هملع دعب هالوتيف & كلذل بكارلا

 ريغ ىلع ةيالولا هل تبثأو { ملعب وأ لهجب نيدب اثدحم ىلوت اذإف { هتيالوب
 اثدح هنم كلذ ناك نإ . هنيعب هيف ةطيرشلا ةءارب داقتعا الو { يأر داقتعا

 عيمج نم ، لاعفلا وأ لاقملا نم كلذ ناك هلهج ولو & كلذب كله . ارفكم

 ةيالوب 5 هنم ملعب نيدب اثدحم ىلوت نم ىلوتي وأ 0 ىلاعتو كرابت هللا نيد
 وأ ، ثدحلل ثدحملا ثدحب هنم ملعو ، كلذ هثدح ىلع ثدحملل يلوتملا

 ةيالوو ثدحملا ثدح نم كلذ عيمجب هنم ملعلا ىلع ثدحملا ىلوت نم ىلوتي

 ملعلا ىلع } ثدحلل يلوتملل يلوتملا ةيالوو { هثدحب هنم ملع ىلع هل يلوتملا

 ىلع يلوتملل يلوتملا ةيالوو & كلذ ىلع هل يلوتملا ةيالوو ، ثدحملا ثدحب هنم
 لوتمل لوتم لكو } ثدحم هثدحب هملع دعب ثدحمل لوتم لكف 3 كلذ

 ملع دعب ثدحملل يلوتملا ةلزنمب يلوتملل يلوتملاف . ناك ام انئاك & ثدحم

 هل ةياغ ال ام ىلإ & نوديزي وأ فلأ ةئام ىلإ ناك ولو ، ثدح وهف كلذب يلوتملا

 ةلزنمب ثدح يلوتملا نأل & ثدحملل يلوتملاك يلوتملل يلوتملاف ؤ كلذ نم

۔ ٢٤٣



 يلوتل يلوتملاو & ثدحملل ىيلوتملاو ثدحملاف ، كلذ يف قرف ال ، ثدحلا

 عسي امم ثادحألا عيمج يف ةءاربلاو { هلل ةوادعلاو ةيصعملا يف ءاوس & ثدحملا

 ين افالتخا كلذ يف ملعن الو ، ءاوس كلذ لكف . هلهج عسي ال امم وأ هلهج

 . ثدحملا يلوتم يلوتمو ثدحملا يلوتمو ثدحملا ةكله

 ثدحملا يلوتم يف كاشلاو ةيالولا تابثإ ريغ ىلع ثدحملا يف كشلا امأو

 لثم ىلع ثدحملا يلوتم يلوتم يف كاشلاو 0 هل ةيالولا كرت نم & كلذ لثم ىلع

 ملع ىلإ وه غلبي مل ام ةرابعلا نم الإ ةجحلا هب موقت ال امم هلهج عسي اميف { كلذ

 ملاس هنأ افالتخا كلذ يف ملعن ال { ملاس وهف كلذب ةجحلا هيلع موقت وأ ، كلذ

 . ملسم كلذب

 يلوتل يلوتملاو & ثدحملل يلوتملاو ثدحملا يف كاشلا امأو : لصف

 3 لوقعلا ةجح نم هملع يف ةجحلا هب موقت امو هلهج عسي ال اييف ، ثدحلل

 لوقلا رثكأ يفف ، لوق وأ لمعب بوكر وأ كش وأ دحجب بكارلا كلذ بكرف
 © ثدحملا ثدح نم { كلذب هملع دعب كلذ لهج هعسي ال هنأو © كلاه هنأ
 دعب يلوتملل يلوتملا ةيالوو { هثدحب هنم ملعلا دعب & ثدحملل يلوتملا ةي الوو
 يلوتملا ةيالوو ، ثدحلاب هملع دعب ثدحملل يلوتملا ةي الوو & ثدحلاب ملعلا

 9 ثدحلا ملع نم كلذ لثم ىلع يلوتملا ةيالوو { ثدحلاب هملع دعب يلوتملل

 ملعب هيلع ةجحلا مايق دعبو & كلذ عيمج نم ملع ىلع يلوتملل يلوتملا ةيالوو
 . كلذ

 دعب اوناك ام اذه ىلع يلوتملا يلوتمو يلوتملاو ثدحملا كلهي : ليق دقو

 وأ ، كلذ ملع ىلإ غلبي مل ام ، مهنم دحأ يف الو مهيف كاشلا كلهي الو ، ملعلا

 نوكي اهب يذلا ، ةلمجلا نم ثدحلا الخ ييف ، كلذ ملعب ةجحلا هيلع موقت

 ةوادعو ءايلوألا ةيالوو ، لالحلا ليلحتو مارحلا ميرحتب انئاد نوكي اهبو ايلسم

 نأو ، هل كيرش ال دحاو هنأ 9 ۔ ىلاعتو كرابت هللاب رارقال يهو . ءادعألا

 وهف هللا نع هب ءاج ام عيمج نأو { هلوسرو هدبع ملسو هيلع هللا ىلص ادمحم

۔ ٢٤٤



 اهلهج عسي ال اهتدعب لاصخلا هذهو اهتلمجب ةلمجلا هذه نإف { قحلا

 نم . اهنم ءعىشل الو اهل دارلل الو { اهيف كاشلل لهجلا الو اهدارل لهجلا الو

 يف وأ ةلمجلا هذه يف ثدحملا يف كاشلا نأ ملعن الو ، ثالثلا لاصخلا هذه
 نم لاح يف كلذ ملع هعسي ايك & لاحلا نم لاح يف & كلذ هعسي هنأ اهنم ءيش

 هللا طخس نم املاس الو هلل اعيطم الو { هسفن دنع ايلسم نوكي الو ، لاحلا
 نم دحأ هدنع نوكي نأ زوجي الو نوكي ال كلذكو { كلذب الإ هتبوقعو هبضغو

 لخديو " هللا نيد عيمجب انئاد نوكي ةلمجلا هذهب نأل { اهب الإ املاس نيدبعتملا

 ةلمجلا مارح ميرحتب انئاد الو ةلمجلا يف الخاد نوكي الو { هللا نيد ةلمج يف

 اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ عامجالإ امنإو { اهب رارقالاب الإ الالح ليلحتو

 نم اوئرب اذإ { ءايلعلا نم اوأربي وأ © هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام ©، هميرحتب
 ةلمجلا نأ افالتخا اذه يف ملعن الو ، كلذ لجأ نم مهنع اوفقي وأ هبكار

 يف كاشلا الو اهنم ءيش يف الو اهيف كاشلا يف كشلا الو اهيف كشلا عسي ال

 ثدحملا الو كلذ يف كاشلا يلوتمل يلوتملا يف الو { اهيف كاشلل يلوتملا ةيالو

 اهيف ةجحلا موقت يتلا ةلمجلا ريسفت ماكحأب ةقحال نيلحتسملا ماكحأو . كلذل

 كلذ يف لوقلاو كشلاو . ةءاربلاو ةيالولاو ثدحلا رمأ يف لقعلا ةجحب

 امل لالحتسالاب كلذ نم ابكار هللا نيد نم كلذل لحتسملا ناك ولو ، دحاو

 اذإ ، عامسلاو ةرابعلاب الإ موقت الو & لقعلا ةجح نم هملع يف ةجحلا موقت ال

 كلذ ىلع هيف كشف ثدحملا هبكر يذلا هللا نيد نم كلذ ةمرح كاشلا ملع

 هلهج عسي ال ييف & ثدحملا يف كاشلا ين كاشلا وأ ثدحملا يف كاشلل يلوتملاو

 ناك اذإ ، ثدحلل يلوتملل يلوتملا ةيالوو &، ثدحملل يلوتملا ةيالو ةلزنمب وهف

 نم لالحتسالا ىلع ناك وأ ، لقعلا نم ةجحلا هب موقتو هملع لهج عسي ال امم

 يف كاشلا كلذكو { هللا نيد نم مارح هنأ هيف كاشلا كلذب ملعو & ثدحملا

 © هللا نيد نم ثدحلا كلذ ةمرح ملعو ، كلذب هملع دعب ثدحملا يف كاشلا

 . اوناك ام انئاك ، ادبا ثدحملل يلوتملل يلوتملاو ثدحملل يلوتملا ةلزنمب وهف

 كلهيو ، كلذ يف كشلا عسي ال هنأ لوقلا رثكأ يفو ، دحاو مهيف لوقلاف

۔ ٢٤٥



 يف كاشلا يف كاشلاو & ثدحملا يف كاشلاو ثدحملل يلوتملاو ثدحملا كلذب

 يف كاشلا ملعو الحتسم وأ ةلمجلا ريسفت يف ثدحلا ناك اذإ . ادبأ ثدحلل

 يلوتملا وأ ثدحملا يف كاشلا ملعي مل اذإ امأو 5 هللا نيد نم ثدحلا ةمرح كلذ

 يف عساو هيف كشلاف { الحتسم ناك ولو 3 هللا نيد نم ثدحلا ةمرح ثدحملل
 ةنونيدلاب ةيالولا تبثت مل ام ثدحملا يف كاشلاو ثدحملل يلوتملاو ثدحملا

 . ميرحتلا مكح ةلزنمب وهو 0 ادبأ ثدحملا يلوتمل يلوتملا وأ ثدحم

 ٠ لالحتسا ريغ ىلع نيبكارلاو نيمرحملا يف كاشلا كلذكو : لصف

 يلوتملاو ثدحملل يلوتملاو ثدحملا يف كلذ عساوف ، كلذ يف ىوعدالو

 ةنونيدلا ىلع مهدحأل ةيالولا تابثإ عسي الو زوجي الو & ثدحملل يلوتملل

 . ةطيرشلا داقتعا ريغب

 ولو ، لالحتسالا ىوعد ريغ ىلع نيبكارلاو نيمرحملا يف كشلا عسيو
 يذلا ثدحلا ةمرح هيف كاشلا ملعو . هداقتعا ين هنيد يف الحتسم بكارلا ناك

 نم مارح هنأو ثدحلا ةمرح كاشلا ملع ولو ، كلذ لالحتسا رهظي مل ام هبكر

 مأ { ناميإ مأ رفكأ ث هللا نيد يف هبكارب غلبي ام ملعي ال هنأ ريغ 0 هللا نيد

 هالوت نم ىلوت نم ىلوتي وأ هالوت نم ىلوتي وأ نيدب دلوتت مل ايف ، ىده مأ لالض
 مهنم ملع ىلع هل يلوتملل يلوتملاو هل يلوتملا ةي الوو ، ثدحلاب هملع دعب نيدب
 . كلذ ىلع ةمرحلا ملع ولو كلذب ملاس وهف أ ضعب مهضعبل ةيالولاو ثدحلاب

 مكح ملعي مل نم مهيف كشلا عسي هنأ نيمرحملاو ميرحتلا يف ليق دقو

 هيف دقتعاو هيلع ناك ام ىلع هالوتو { يأرلاب ةيالولا هل تبثأ ولو } مهثدح
 كلذ هيلع قيضي الو © كلذ هل زاج اثدحم كلذ هثدحب ناك نإ ، ةطيرشلا ةءارب

 يف كلذ هيلع قيضي الو 0 نيلحتسملا يف هيلع قيضي ال ايك 0 نيمرحملا يف
 دنع لالحتسالا ماكحأو { نيدلا يف مهثدح ةمرح ملعي مل ام ، نيلحتسملا
 ولو } نيمرحملا ماكحأب ةقحال ، نيدلا نم ثدحلا ةمرح ملع كاشلا لهج

 لاح لك ىلع عسي الف ، نيمرحملا نم ثدحلا ةمرح نيمرحملا يف كاشلا ملع

۔ ٢٤٦ ۔



 مهل يلوتملا لهج ولو { ميرحتلا ىلع الو لالحتسالا ىلع نيثدحملا ةيالو تابثإ
 يف ةطيرش وأ يار ريغ ىلع نيدلاب هل ةيالولا تناك اذإ ، مهثادحأ ةمرح

 اذإ عامجالا يف ثدحم ثدحملل يلوتملاو نيمرحملا وأ نيلحتسملا يف نيثدحملا

 كلذكو ©} ةطيرش الو يأرريغ ىلع 5 ةعاطلاو ناميالإ تابثإ ىلع ةيالولا تناك
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو &، ثدح يلوتملل يلوتملا

 ثدحلا ناك اميف يلوتملاو ثدحملا يف كشلا يف فالتخالا امنإو : لصف

 يفوأ 9 لقعلا قيرط نم اهيف ةجحلا موقت يتلا ةلمجلا ريسفت نم ةلمجلا ريغ يف
 ىضم دقو { نيدلا نمو نيدلا يف لحتسملا ةمرحب كاشلا ملع دعب نيلحتسملا

 . ةيافك هيف ام كلذ يف

 جرخي اثدح ثادحالا يف الو مالسالا ماكحأ ين الو مالسالإ يف ملعن الو

 : هوجو دحأ ريغ نم

 كشلا وأ اهنم ءيشل وأ اهل درلا نم ةلمجلا يف ثدحلا نوكي نأ هنم هجو

 انمؤم اهب ارقم اهب رقملا نوكي يتلا لاصخلا يهو { اهنم ءيش يف وأ { اهيف
 يف ثدحلا ناك اذإف { اهموزل دنع اهنود امب لاحلا نم لاح يف ملسي الو 0 ايلسم

 3٥ هيف ثدحملل يلوتملل الو { ناك نم انئاك كلذ يف ثدحملل رذع الف كلذ

 مهيف كاشلا الو {} هملع دعب مهيف كاشلا الو ثدحملل يلوتملل يلوتملل الو

 يلوتملاو ثدحملاو 3 مهل ةيالولاو &، ثدحلاب كاشلاو { يلوتملل يلوتملا ملع دعب

 يف كاشلاو & ثدحملا يف كاشلاو & ثدحملل يلوتملل يلوتملاو { ثدحملل

 يلوتملا يف كاشلا يف كاشلاو & ثدحملا يف كاشلا يف كاشلاو & ثدحملل يلوتملا

 نوثدحم مهلك ، ثدحملل يلوتملل يلوتملا يف كاشلا يف كاشلاو & ثدحملل
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو ، كلذ ين مهل رذع ال

 لقعلا ةجح الو عامجالإ الو ةنسلا مكح الو باتكلا مكح يف زوجي الو

 . اذه ريغ ثادحألا نم لصفلا اذه يف انعم

۔ ٢٤٧ ۔



 ريسفت نم ةلمجلا نود اييف ثدحلا نوكي نأ ثادحألا نم ناث هجوو

 هللا ءايسأب اقحال ناك امو 3 ديعولاو دعولاو ديحوتلا تابثإ نم . ةلمجلا

 يف كاشلا كلهيو ، لقعلا ةجح قيرط نم هيف ةجحلا موقت امم } هتافصو
 قحال وهف { هجولا اذه نم كلذ ناك اذإف { هنع لاؤسلا يف سفني الو . كلذ

 هل يلوتملاو ثدحملا كاله نم انفصو ام ىلع ةلمجلا ماكحأب لوقلا رثكأ يف

 يلوتملا يف كاشلاو { هل يلوتملل يلوتملاو } هل يلوتملا يف كاشلاو { هيف كاشلاو
 . ةلمجلا ريسفت يف كلذك انعم وهو . هل يلوتملل

 موزلو { ةءاربلا يف ةلزنم ضعب كلذ لزنأف } فالتخاب كلذ يف ليق دقو

 نيثدحملا يف كاشلل نبي ل ام . نيثدحملا نم هلهج عسي ام ةلزنم ثادحألا ملع

 يف نيثدحملل يلوتملل يلوتملا وأ ، كلذ يف نيثدحملل يلوتملا يف وأ ، كلذ يف

 ىلوت نم ىلوتي وأ . نيد ةيالو هثدح ىلع ثدحملا ىلوتي وأ & قحلا كلذ
 نمم وأ ، ثدحملا نم هتءارب لجأ نم ءايلعلا نم دحأ نم أربي وأ ، ثدحلا

 مهنع فقي وأ { ملعلا دعب مهيف { ةياغلا غولب نم ناك ام انئاك 3 ثدحملا ىلوت

 نيملسملا فاعض نم دحأ نم أربي وأ © نيدب وأ يأرب كلذ نم ءيش لجأ نم

 . نيدب هنع فقي وأ { مهنم دحأ نم هتءارب لجأ نم . نيدب

 مرح امل لالحتسالا هجو ىلع ناك ام وه & ثادحألا نم رخآ هجوو

 هيلإ غولبلاو هملعب ةجحلا هيف موقت ال امم ، هنيد يف هللا لحأ امل ميرحتلاو 5 هللا

 هدعوو ، ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةفص نم جراخ وه امم . ةرابعلاو عامسلا نم الإ

 يف هماكحأ فلتخت وهو ، ثادحألا نم ةثلاث ةلزنم هجولا اذه نإف 3 هديعوو

 هللا نيد نم كلذ ةمرح ملع نم امأف 5 ةمرحلاب ءايلعلا ريغو { ةمرحلاب ءايلعلا

 همارحل ليلحتب كلذ فلاخي نم ملع مث . عامجالإ وأ ةنسلا وأ باتكلا نم

 ٥ كلذ قأ نم قحتسي ام ىلإ هملع غلبي ملو ، كلذب هنم ملعب هلالحل ميرحتلاو
 { لالحلل ميرحتلا وأ مارحلل لالحتسالل هب نيدي امل هتفلاخم ملع دق هنأ الإ

 { ةلمجلا ريسفت مكحب قحال هجولا اذه ىلع هجولا اذه نإ لوقلا رثكأ يفف

۔ ٢٤٨



 كلذ ريغ هعسي الو & كلذ قأ نم ةلالض ملعي نأ كلذب ملاعلا اذه ىلع نآو

 . كلذ يف كشلاب كلاه وهو لاؤسلا يف سفني الو

 هل حضتي م ام & كلذ ين كشلا هعسي دق هنإ : لاق نم لاقو : لصف

 نم ىضم ام بسح ىلع ؛ هالوت نم وأ ، كلذ ثدحم ىلوتي وأ ، كلذ ملع

 رثكألا وه لوألا لوقلاو { ةلمجلا نود يه يتلا ، ةلمجلا ريسفت يف فالتخالا

 نم لحتسملا ةمرح هملع ىلإ غلب نمل لالحتسالا مكح يفو { ةلمجلا ريسفت يف
 ثدحملا يف كشلا هل عساوف 3 هللا نيد نم كلذ ةمرح ملعي مل نم امأو ، كلذ

 © نيدب مهنم ادحأ لوتي مل ام ۔ ثدحملل يلوتملل يلوتملاو ۔ ثدحملل يلوتملاو

 نمم دحأ نعوأ مهنع فقي وأ ، فيعض وأ ملاع نم نيدب مهنم ءىرب نمم أربي وأ

 ملاع نع فقي وأ } مهنم هتءارب لجأ نم فيعض وأ ملاع نم نيدب مهنم ءىرب

 . افالتخا هيف ملعن ال اذهو . كلذ لجأ نم نيدب وأ يأرب نيملسملا ءايلع نم

 ةلمجلا نود اييف ك ثدحلا نوكي نأ ثادحألا نم رخآ هجوو

 وأ ، ميرحتلا هجو ىلع لقعلا ةجح نم بجي ال هملع نوكي امو . اهريسفتو
 هنيد يف هلحتسا ولو كلذ راهظإو } لالحتسالا ءاعدا ريغ ىلع لمعلا هجو ىلع

 ةمرح ملع نمم ادبأ هلهأ يف كشلا عسي ثادحألا نم هجولا اذهف 0 هتريرسو

 هيلع موقت وأ & كلذ يف ثادحألا يف مكحلا ملعي مل ام اهملعي مل وأ ؤ كلذ

 نم وأ هالوت نم وأ ثدحملا ىلوتي وأ ، كلذ يف ثادحألا ماكحأ ملعب ةجحلا

 ةيالو ىلع كلذ هعسي الف كلذ لعف اذإف & ثدحلاب هنم ملعب هالوت نم ىلوت

 كلاه وهف & ثدحلا مكح لهج وأ ، ثدحلا ةمدخ لهج ولو . نيدلا

 3 نيدب هنم ءىرب وأ نيدب مهنم ءىرب نمم دحأ نع فقو نإ كلذكو & كلذب
 نيدب وأ يأرب نيملسملا ءايلع نم ملاع نع فقو وأ ءىرب وأ ملاع وأ فيعض نم

 . كلذ لجأ نم

 { اهملعي مل وأ كلذ ةمرح ملع نم ءاوسف ةلمجلا ريسفت يف ثدحلا امأو

 ثدحملا يف وأ هيف كشو هلهج نم ىلع كلذ قيض يف دحاو كلذ يف لوقلاف

۔ ٢٤٩ ۔



 يف لوقلا فلتخاف & ثدحملل يلوتملل يلوتملا وأ &، ثدحملل يلوتملا وأ { هيف

 يف ريسفتلا امأو ، هلهج وأ كلذ ةفرعمب لالحتسالا ماكحأ يفو ةلمجلا ريسفت

 © كلذ ةمرح ملعي ىتحف لالحتسالا وأ هرمأ يف الو هيف كلذ فلتخي الف ةلمجلا

 . ةلمجلا ريسفت مكحب قحلي كلانه مث

 عسي اييف ثدحلا نوكي نأ ، ثادحألا نم رخآ هجوو : لصف

 لوتي مل ام ، ةمرحملا ثادحألا عيمج نم هلهأ يفن كشلا عسي اممو { هلهج

 ىلع ثدحملا رِصيف {، ميرحتلا ماكحأ نم انفصو ام ىلع 7 هالوت نم وأ ثدحملا

 نم ©،© ثدحلا ةمرحب ملعي نم كلذ هنم ملعيو & كلذ نم بوتي الو هثدح

 . كلذ هثدح يف الو هرارصإ يف هب غلبي ام ملعي الو 3 اهريبك وأ بونذلا ريغص

 ىلع الو بونذلا نم ريغص ىلع نيرصملا لهج عسي ال : لاق نم لاقف
 نيد يف مرحم وأ { ةئيس وأ ةيصعم هنأ كلذ ةمرح كاشلا ملع اذإ 3 هنم ريبك

 كلذ يف كشلا هعسي الف & كلذ ىلع رصي نم نياعف كلذ ملع اذإف © هللا

 مهنمو هنم ملع ىلع . هالوت نم ىلوت نم الو 3 هالوت نم لك يف الو { ر
 هلهج عسي ال ام ماكحاب قحال نيرصملا مكح نأو ، كلذ ىلع رصملا نم كلذب

 . كلذ ةمرح ملع نمل لالحتسالا نم

 يف رصملا يف لوقلا نيرصملا لهج عسي دق : لاق نم لاقو : لصف

 ةلزنمب هنأو ، كلذ يف ةعسلا ىري نم لوق كلذ يف بحنو . ةمرحملا ثادحألا

 نأ بحن انأ ريغ 7 هللا ءاش نإ ةيافك هضعب يف ام اذه يف ىضم دقو 3 مرحملا

 اهلهأ قحليو .0 هللا نيد يف ةمرحملا ، هللا نيد نم رئابكلا ىلع رصملا نوكي

 نوكي نأ بحنف { رارصالإ نود . ةريبكلا بوكرب رارصإ ريغب لالضلاو رفكلا
 يذلا { ةريغصلا ىلع رصملا ريغ 5 هللا نيد نم تامرحملا نم ةريبكلا ىلع رصملا

 ةلزنمب رئابكلا ىلع رصملا نوكي نأ بحنو . هيلع رارصإ ريغب رفكلا هقحلي ال
 نأ بحنو 7 هللا نيد نم كلذ ةمرح ملع نم عم 9 مارحلل لالحتسالا ماكحا
 نوكي نأ . اهيلع رارصالإب الإ اهلهأ رفكي ال يتلا { رئاغصلا ىلع رصملا نوكي

۔ ٢٥٠ ۔



 نم كلذ يف مزلي ام لهجو . هريبك نم كلذ ريغص فرع نم عم كلذ مكح

 ريغب مارحلا باكترا ةلزنمب رئاغصلا ىلع رارصالإ نوكي نأ . ماكحالا

 يف ريغصلا ىلع رارصالا ين مكحلا نوكي نأ بحنو . رئابكلا نم لالحتسا

 ةعقاوملاو ، ميرحتلا ماكحا ةلزنمب هلهج عسي ال امم هلهج عسي ام ماكحأ

 ةلزنمب تامرحملا نم رئابكلا ىلع رارصالإ نوكيو 0 ميرحتلا ىلع رئابكلل
 . مهيف لوقلاو مهيف كشلاو { نيلحتسملا ماكحأ

 نأ عضومل كلذ نيب ام قرف انببحاف & فالتخالاب كلذ ةلمج يف ليق دقو

 باكترالا يف ادئاز اهيلع رصملا نوكيف { رارصإ ريغب اهبكار رفكي رئابكلا
 رارصالإب الإ هبكار رفكي ال ريغصلا نألو {} لالحتسالاب قحلي ناث مكحب

 مكح كلانه ىواستيو . رئابكلل ابكار ، رارصالا سفنب نوكيف . هيلع
 . هللا ءاش نإ كلذ اومهفاف .{ رئابكلا ىلع رارصإ ريغ ىلع رئابكلا باكترا

 عيمج ماكحأ لوصأ يه ةعبرألا ماكحالاو ةعبرألا هوجولا هذهف

 نم ايكح نأ ملعن الو & ثادحألا ماكحأ عيمج رادم اهيلعو ، ثادحالا

 لوصالا هذهو { هوجولا هذه دحأ نم الإ همكح جرخي & ثادحألا يف ماكحألا

 هل جرحم الف } اهلك ثادحألا نم مالسالإ ماكحأ يفو مالسالإ ق ثداح لكف

 ماكحأ نم لاح لك ىلع هلهج عسي ال امم 0 اهانفصو يتلا هوجولا هذه دحأ نم

 . اهيف ثادحألاو ةلمحلا

 ىلع ‘ اهيف ثادحألاو ةلمجلا ريسفت نم هلهج عسي ال امو : لصف

 كلذب يلتبا نم ىلع اهمكح يف كلذ ءاوسو { اهميرحتل لهج وأ اهميرحتب ملع
 . اهيف نيثدحملا ينو اهيف ماكحالا يفو اهيف

 ىلع كلذ ةمرح ملع نمل نيلحتسملا ماكحأ نم هلهج سانلا عسي ال اممو

 نيرصملا ماكحأ نم هلهج عسي ال امو ، هلهج نمع كلذ عضوو . هانرسف ام

 . هلهج نمع كلذ عضوو كلذ ةمرح ىلع فقو نمل 4 ميرحتلا ىلع

۔ ٢٥١ ۔



 رابك ىلع رارصإ الو لالحتسا ريغل ميرحتلا ماكحأ نم هلهج عسي اممو

 ٨ هوجولا هذه دحأ نم الإ انعم اهلك ثادحألا ماكحأ جرخت الو { راغص الو

 ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف لوصألا هذه ملع نمف 0 ثادحألا عيمج رادم اهيلعو

 عسي امم ريسفت كلذكو . هلهج عسي ال امم هلهج عسي ام لوصأ ىلع فقو دقف

 ماكحأ نم الوصأ هذهو . باتكلا كلذب لوطي هلهج عسي ال اممو هلهج

 . ةءاربلاو ةيالولا

 هبج

۔ . ٢٥٢



 باتك نم ناثلا ءزجلا هللا دمحب مت

 ةماقتسالا

 ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو

 يف ثلاثلا ءزجلا

 ةءاربلاو ةيالولا تاقيبطت

۔ ٢٥٢٣ ۔





 سرهفلا

 ٥ |)................ .. . كلذ يف ةجحلاو اهموزلو ةلمجلا

 ٢٥ كلذ ريغو رودلا ماكحأو رهاظلاب ةءاربلاو رهاظلا ةيالو فينصت

 ٤٥ |.......... ...... .. كلذ يف لوقلاو اهماكحأو رودلا

 ٥٠ |.. . نامع لهأ ثادحأ يف فالتخالا يناعم يف نيدلا يف ةقفاوملا

 ٢٣ .......... ..... مهريغ ىلع مهنم ةجح وه نمو ءايلعلا

 ٦٧ )...... ... . نيكسمتملا ءافعضلا ىلع ةسّبلملا نم تاضراعملا

 ٩٥ |...... ...... ... نامعب عقاولا ثدحلا يف ةقفاوملا لصأ

 ٩٧ ...................... ... .عافدلا مامال ةعيبلا ا

 ١٠٣ فالتخالا هيف زوجي ال يذلا نيدلا رمأ يف نافيعضلا نتافلتخلملا |

 ١٠٥ | لطبملاوه ملاعلا ناك اذإ ملاعلاو فيعضلا نم نيدلا يف فالتخالا
 ١١٩ |)......................... اهيفلوقلاو ةمامالا

 همكحو هاوعدو مامالا لوق هيف زوجي ام نيب قرفلاو ةمامالا

 ١٤١ ..... ..... ....... ...... زوجي ال امو

 ١٥١ |.................. ... اهنع يهنلاو سسجتلا ةفص

 ١٩٩ |........... ..... كلذ يف ةجحلاو هيناعمو دبعتلا هوجو

 ٢١٣ | ...... ...... . نيدتلا نم هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام

 ٢٢٣ ).... ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام

 ٢٣١ |........ ..... هفينصتو نيدلا نم هلهج لهاجلا عسي ام

 ٢٣٥ إ..................... ...... هلهج عسي ال ام

 ٩

۔ ٢٥٥



 عباطمب عبط
 رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد

 )!٦١٠٠( ب . ص ۔ يرور

 نامع ةنطلس
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