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 باب

 ايتفلا نامضو أطخلا نامض
 كلذ فينصت زو

 يف ءايلعلا ةفلاخمو ٠ عيمجلا يف قحلا ةقفاومو ٠ قحلا تابثإ نم دب ال

 : نيهجو ىلع الإ جرحي ال ؛ هلاثمأو اذه

 ٦ ملع امل فلاخم هنأ لصألا ف ملاع وهو { هب أطخأ أطخ هنأ هنم هجو

. َ . ٠ 

 ‘ نمثلا دلولا عم ةجوزلل نأ ملع نم لثم ©٠{ كلذ 8 قحلاب مكحلاب ملاع وهو

 دلولا ريغ عم هلو 9 عبرلا دلولا عم جوزللو { عبرلا دلولا ريغ عم اهلو

 ال : لوقي نأ داراف ٠ اطخلاب كلذ 0 ىنان ؛ هنيدو هبهذم اذهو ٠ فصنلا

 كلذكو ] جوزلا كلذكو . دلولا عم عبرلا امل : لاقف . دلولا عم نمثلا

 دلو هل نكي مل اذإ ثلثلاو دلولا عم سأسلا امل : لوقي نأ دارأ ؛ مألا

 وهف إ هلوق نم كلذب لمعف & ظفللا قيرط نم كلذ يف فلاخف . ةوخإ الو

 . نماض الو ملاظ الو كلاه ريغ ]} كلذ يف ملاس

 هب مكاحلا وأ { هب لماعلا وأ { هب نئادلاو 3 هل لباقلا & كلذب لماعلاو

 ليلقب كلاه وهو ، كلذ هل ذخأ نمل نماضلا كلاهلا ملاظلا وه قحلا فالخ

 . كلذ ىلع هزاح اذإ ، كالمألا يف ةميق هل نوكي امم . هريثكو كلذ

 ف باوصو قح هنأ ؛ اذه ىلع هنم هلوبقو {© هنم ةنونيدلاو © كلذ لوبقو

 . كلذ يف لطابف .0 هللا نيد

ي ملاعلا نأل . عساو وه امم كلذف . ةلاهجلا ىلع اذه ىلع هتيالو امأو



 . هنع اعوفرم أطخ أطخأ وه اغنإ هنأل 0 هللا نيد يف ملاس اذه

 نإ ملاعلا نأ { رثألا هب ءاج يذلا هنع عوفرملا ملاعلا اطخ وه هلثمو اذهو

 . باوصلا ةقفاومو باوصلا يف دهتجا اذإ ؛ مثأي مل اطخأ نإو ى رجأ باصا

 . باوصلا يف ملاعلا داهتجا نم اذهو

 كلذ يف دهتجاف . مكحلا اذه يف ملع هعم نكي مل نإ امأو : لصف

 ماكحألا ين لخد نم لك لهاجلاو ؛ لهاج اذهو . ملاعب سيل اذهف 5 اطخاف

 3 هجولا كلذ يف لوصألاب ملع ريغب . داهتجالاو يأرلاب مالسالا يف ايتفلا وأ

 . اهيف لخد دق يتلا ماكحألا هوجو نم

 ةلي هللا لوسر ةنس نم وأ هللا باتك نم كلذ ناب املاع ناك ول كلذكو

 يتفيو ، كلذ نم ءاش امم مكحي نأ هل زئاج كلذ نأ نظو 7 هيف هجولا ملعو

 يفو ، بالا مكحب مالا ينفو ، ةجوزلا مكحب جوزلا يف & كلذ نم ءاش امب

 ذإ } هنيد يف هللا مكح ين ءاج دق اميف لوقي نأ هل نأ نظ وأ 9 مألا مكحب بالا

 وأ 9 هيأرب كلذ يف لاقف } كلذ فلاخي اميف هيأرب لوقي نأ { هاعوو كلذ ملع دق

 ىلع اطخ هنم كلذ نكي ملو 3 قحلا ةفلاخمل هدامتعاب وأ { هلهجب وأ هتيامعب

 . هنم كلذ لوبق عسي ال 3 ملاظ كلاه كلذب وهف .ش انركذ يذلا هجولا
 يأرب ٠١ كلذ ىلع هنم ءىرب نمم ةءاربلا الو ، نيدب كلذ ىلع هتيالو الو

 { نيدب الو يأرب هنم اوئرب اذإ 5 ءايلعلا نم فوقولا الو { ءايلعلا نم نيدب الو
 & هلوق نم هب لمعلا الو 0 هيف هعابتا سانلا عسي ال يذلا ملاعلا أطخ اومهفاف

 © هنم هلوبق عسي ال يذلا هباطخو . ملعب الو لهجب هيلع هتيالو الو

 عسي الو لهجب هيلع هتيالو عستو { ملعب الو لهجب هلوق نم { هب لمعلا الو

 هركذو هانعم فرغ اذإف 5 هانعم فرعي ىتح ، كلذ يف هاطخ ملع نم ىلع هتيالو
 نإو . هتيالو عست مل ، ةركذتلاو ملعلا دعب & كلذ هئطخ ىلع ماقأف . هايإ

 كلذ يف ناك ، اطخلا كلذ نم انفصو ام ىلع { أطخب كلذ لاق امنإ هنإ : لاق

۔ ٦ -



 لوق نم عامجالإو ، ىدهلاو قحلاب لاقو 5 اطخلا لوق نع عجر اذإ 5 اقّدصم
 . هذه هايمب فلتأ اميف أ نامض اطخلا اذه يف هيلع سيل هنأ 3 لدعلا لهأ

 هذه ىلع . انفصو يذلا ، اطخلا اذهب مكح اذإ مكاحلا كلذكو

 يف لوقلاك . اذه يف مكحلا يف لوقلاو } نامض الو ةكله هيلع سيلف { ةفصلا
 هللا لوسر ةنسو . ۔ ىلاعتو كرابت هللا باتك نم مكحي ملاع لكو . ملاعلا
 دارأو ، كلذب ملع نيدلا نم كلذ هبشأ امم عيش وأ ، نيملسملا عامجإ وأ . ةةيتي

 اييف © هناسل أطخ نم كلذ ريغب لاقف . اطخاف } هلصأو ههجو ىلع هب لوقلا

 يف همزلي الو . هل كلهملا اطخلا نم كلذ سيلف . هناسل ىلع ناطيشلا هيقلي

 3 هيف أطخأ دق هنأ كلذ فرع اذإ & كلذ يف ةيصعم الو { ةعبت الو نامض كلذ

 ةعبت الو ، بنذ كلذ يف هيلع ناك ام ، تام ىتح كلذ فرعي مل ولو

 . نامض الو

 وه يذلا قحلا دارأ اذإ { ملاعلا اذه ةلزنمب وهف © مكاحلا كلذكو

 ولو 5 هنع عوفرم وهف { ماكحألا يف اطخلا نم هريغب اطخاف . هب ملاعو { هفرعي

 © نيدلا لوصأو ملعلا نونف يف ؛ ءايلعلا ريغ نم مكاحلا وأ يتفملا كلذ ناك

 يذلا & باوصلا كلذ ناك هجو يأ نم . هنيعب عيشلا كلذ فرع دق هنأ الإ

 هب أطخأ امم ، هريغب اطخاف كلذ داراف © يأرلا وأ نيدلا لوصأ نم هفرع دق

 : ةلي هلوق يف هتمأل روفغم هنإ ةلي يبنلا لاق يذلا اطخلا نم اذهو 7 هناسل

 . «مهسفنأ هب اوثح امو . هيلع اوهركأ امو 0 نايسنلاو اطخلا يتمأل يفع»

 وأ قاتع وأ قالط يف { هب أطخاف هريغ دبعلا دارأ ، لوقلا يف اطخ لكف

 ؛ لوقلا نم دارأ ام ريغب اطخأ ام لكف { قافن وأ كرش وأ رفكب لوق وأ . ايت

 ناك نإ & كلذ راهظإ هيلع ناك فرع اذإو ، هنع لوئسم ريغو 3 هل روفغم وهف
 نإ & كلذ فرعي نأ هيلعف 0 ايثإ كلذب ذخأ بكترا وأ & يكح كلذب تبثأ دق

 ريغ هللا نيد نم فرعي مل © مكاحلا كلذو يتفملا كلذ ناك ولو & كلذ ىلع ردق

۔ ٧ ۔



 { اهريغب أطخاف اهب لاقف . اهنيعب ةلأسملا كلت الإ ، هسفن تاذ يف همزلي ام

 أطخ ةلزنمب كلذ يف هؤطخ ناك ._ 7 كرابت ۔ هللا نيدل فلاخ وه امم

 همحر ۔ ديز نب رباج ءاٹثعشلا يأ أطخ ةلزنمبو ٠ أطخلا هيف هل ايف ٠ سابع نبا

 { اهيلع ام قحلا نم هيلعو .0 اهل ام كلذ ي رذعلا نم هلو . ايتفلا ف ۔ هلللا

 . اذه يف هيلع ام امهيلعو

 اهيلإو 0 ةملكلا سفن يف لوقلا وأ مكحلا ىلإ يتفملا وأ مكاحلا دمعت اذإو

 سفن نأ هعم ناكو . هناسل ىلع ناطيشلا ىقلأ ييف ك هعم باوص اهنأ ىلع دصق

 سواسو نم ، فرع دق اميف قحلا يه اهب مكح وأ اهب لاق يتلا {. ةملكلا

 نم ةلز هعم كلت تناك وأ ‘ نايدألا لهأ نم دحأ نع كلذ ذخأ وأ 6 ناطيشلا

 وأ كلذب مكحف . انفصو يذلا اطخلا كلذ ليبس ىلع { أطخأ دق ءعىطخغ اطخ

 ٥ نظيو مهوتي ايف ۔ أطخ الو ملع الو لهجب كلذ ي هل رذع الف .7 هب ىتفأ

 . مثا ملاظ كلذب وهو { نتفلاو اطخلا نم فرعو ظفح دق اميف الو

 نم كلذ لبقف . هنع فرع دق نمم هريغ نع ةياور كلذب ىتفأ ناك نإف

 3 هب مكح اذإ مكحلا ين امأو { ايتفلا يف كلذ يف هيلع نامض الف 7 هتياور

 & نيدلل فلاخملا اطخلا كلذب { الام فلتأ هنأل . كلذ يف نامضلا هيلعف

 . قحلا فالخب مكحي نأ هل سيلو

 : فالتخاب هيف ليق دقف يتفملا امأو : لصف

 لاملا فالتا دمعتي ملو 4 نيدلا يف اطخأ اذإ هيلع : لاق نم لاقف

 . كلذ بكر نم ىلع نامضلاو { هيلع نامض الو 7 ةبوتلا

 اعمج الالح مرح وأ 7 امارح لحأ اذإ نامضلا هيلع : لاق نم لاقو

 . هيلع

۔ ٨ ۔



 هعسي الو ‘ نماض وهف ‘ هيلع عمجلملا قحلا فلاخ اذإف ؟ مكاحلا امأو

 ريحم ىتفملا امنإو ، ربجلاريغ ىلع لوقلاك ، رمآلا ىلع ربجلا سيلو © انعم كلذ

 لوبق ىلع هل يتفملا هرب الو ، لطابلا لبقي نأ هل نكي ملو ئ عدي وأ لبقي نأ ي

 © هلبق يذلا لطابلا نع جورخلا هيلعو 0 لطابلا لبق يذلا وهف ، لطابلا
 لئاقلا ؛ هلوق ف ربجملا لئاقلا ىلع كلذ سيلو ٨ هيف لخد امم جورخلاو

 اعطقو 3 هيلع مكح نم ىلع ايتح هيف مكحلا امنإف & مكح اذإ مكاحلاو لعافلاو

 اضيأ كلذ عسي الو { هيلع موكحملا يأر نع كلذ سيلو {©“همصخ نع هتجحل

 وهف . لطابلا نم مكاحلا هل مكح هب يذلا لصألا فرع اذإ . هل موكحملا

 يف هيلع موكحملل رايخلاو } نماض ملاظ كلاه مكاحلاو } نماض ملاظ كلاه

 نم فلتأ يذلا هلام ذخأ ءاش امهيأ نمو ، هل ذخآلاو هلامل افلتملا يف كلذ

 . هدي

 كلذ ىلع ربجأو . هنع عفر يذلا اطخلا اطخأ اذإ لوالا مكاحلاو

 ماكحأ ف لاملا عيضي الف . لاملا كلذ كردي ملو © الام هب فلتأو . اطخلاب

 هقدص نإ مامالإ ىلعو 0 هللا لام تيب يف مكاحلا كلذ اطخ نوكيو . مالسإلا

 هلل نكي مل نإف ، هللا لام تيب نم هنع يدؤي نأ & كلذ ىلع هنمتئاو ، كلذ يف

 مث ‘ مالسالر لاوزل { هللا لام تيب لاز دق ناك وأ ] نيحلا كلذ يف لام تيب

 لتق ةلزنمب كلذ ناك & كلذ ىلع مكاحلا ربجأ دقو { اطخلا كلذ مكاحلا فرع

 © نامضلا نم لاملا فالتإ ىدعتي ال هاطخ نإف 0 هريغ دارأ يذلا اطخلا
 يف ةاكزلا نم ذخأي نأ هل نكلو . انعم ايف ، هنع كلذ لقاوعلا لقعي الو

 لام فلت انل نيبي الف & كلذ ىلع ردقي مل نإف { اينغ ناك ولو مرغيو ، كلذ
 ىلع ءيش الو ؛ هلام ي وهف . هل موكحملا ىلع كلذ حص نإو . هيلع موكحملا

 . مكاجلا

 . هلوق ىلع زئاج ريغ ملاعلا نأل . ةلزنملا هذهب انعم سيلف ملاعلا امأو

 هرمأ نم عم اعاطم نوكيو . هلوق ىلع ربجلاب رماي وأ { هلوق ىلع ربجي نأ الإ

۔ ٩



 امنإو ، اعيمج نيهجولا يف همكح ىلع رباجلا مكاحلا ةلزنمب ذئنيح نوكيف & كلذب

 3 هيفعاطيو كلذب يتفي وأ ، هلوق ىلع ربجلاب رمأي مل اذإ يتفملا يف انعم فالتخالا

 لوقي وه وأ ؛ هلوق وهو . ملاعلا نالف نع هنإ لاق وأ & هسفن نع كلذ لاق اذإ
 . باوصلا وأ نيدلا وأ قحلا وه كلذ نإ لوقي وأ ٠ كلذب رمأي وه وأ ٠ كلذب

 دق اموأ ، نالف هلاق دق اموأ ، نالف نع ىوري امم هنأ كلذ لاق اذإ امأو

 ملو كلذ ققحم ملو ٠6 ربخلا ي هب عمس وأ رثألا ي دجو ذق ام وأ . رثألا ف ءاج

 هيلع كلذ يف سيلف 3 هب ذخاي الو هب رمأي الو 3 هب لوقي هنإ لاق الو } هبوصي

 كلذب دصقي ملو {}© كلذ ي بذكي ملو ئ لاق اك ناك اذإ ‘ لاق دق ايف نامض

 .ناك اذإ © لاق اك قداص كلذ يف هنأل 6 هيلع لديو هب ذخ ؤيل لطابلا قيقحت ىلا

 ريغ اهيف قداص وه ةياور ىور امنإو } لاق ام بوصي ملو © لاق اميف اقداص
 سيل هنأ { افالتخا كلذ ي ملعن الو . هب لمع نم ىلع كلذ نامضو . بذاك

 . نامض هلثمو اذه يف هيلع

 فلتاأن ٠ لطاب ليواتو ٨8 هب نيدي نيدب اضيأ كلذ لاق اذإو : لصف

 عجرو هبر رفغتساو كلذ نم بات مث ٠ جورفلا وأ ءامدلا نم ائيش وأ الام كلذب

 . ةنونيدب كلذ لعف اذإ نامض كلذ يف هيلع سيلف 0 باوصلا ىلإ

 ىلع كلذ لاق اذإ ، فالتخالا يف ليق دق ايف 0 هيلع نامضلا امنإو

 اطخلا اطخاف ، لالض ليواتب كلذب ةنونيد ىلإ دصق ريغب & باوصلا يرحت
 لقف 0 هلوق يف أطخأو كلذ يف بذكو ٠ انفصو ام وحن ىلع ‘ هيف رذعي ال يذلا

 ةجحلاو كلذ يف لوقلا ىضم دقو هيلع نامض الو ةبوتلا هيلع : لاق نم لاق

 . هيف

 . هيف لوقلا ىضم دقو . انفصو ام ىلع نامضلا هيلع : لاق نم لاقو

 . ماكحألا يف حصأ انعم نامضلا هيلع ىري ال نم لوقو

۔ ٠١۔



 يذلا اطخلا اطخأ اذإ هنأ 3 انعم هيف فالتخالاف مثالا يف كالهلا امأو

 مرح وأ 3 عامجإلاب مارح وه ام لحأ اذإ { كلذب كلاه ملاظ مثآ هنأ هيف رذعي ال

 . عامجالاب لالح وه ام

 وأ الام كلذب فلتاف ، لالض ليوأت وأ نيدب كلذ لاق اذإو : لصف

 يف هيلع نامض الف {© كلذ فلت دقو ةبوتلا دارأ مث { كلذ هنيدو هلوقب .3 امد

 اذإ مكاحلا كلذكو { لدعلا لهأ لوق يف 3 افالتخا كلذ يف ملعن الو & كلذ

 ؛ عجرو بات مث .، هب نيدي يارب لالض ليوأتو نيدب كلذ يف مكح

 ٠ هدي يف وه نم كردأ وأ 6 هنيعب لاملا كردأ نإف ٠ كلذ يف هيلع نامض الف

 يف هيلع حص اذإ كلذل نماض وهف . هميرحتب نيدي اييف كلذ مرحي نمم ناكو
 فلت اذإف } اضيأ كلذ لالحتساب نيدي ناك اذإ امأو & لاملا فلت ولو .3 هلام

 . افالتخا كلذ ف ملعن الو } كلذ يف هيلع نامض الف

 قفاوف ٠ باوصلل هنم دصق ىلع ٠ باوصلا نم ءيشب يتفملا ىنفأ اذإو

 هيلع مثإ الو {. هللا هقفوو باوصلا قفاو دقف {} يأرلا وأ نيدلا يف باوصلا

 كلذ ملعب ٨١ تقولا ف كلذ باوص نم هل نيبي ام ىلع كلذ ناك اذإ 0 ةعبت الو

 . هوجولا نم هجو نم هل كلذ نايب وأ © هوجولا نم هجو نم

 قفاوف ، لطابلاو اطخلل هنم دصق ىلع ؛ باوصلا نم ءعيشب ىتفأ اذإو

 هيلع مرغ الو ، كلذ ىلإ اهب دصق يتلا هتين يف مثآ كلاه وهف ، باوصلا

 . هتدارإ نم ةبوتلا هيلعو 0 ةعبت الو

 ملعي الو 3 هب ىتفأ ام ىلإ هنم دصقلا ىلع باوصلا نم ءيشب ىتفأ نإو

 لاق ؛ يلابي ال هنأ وأ ٠ لطاب هنأ ىلع كلذ ىلإ دصق نإف ؛ ال مأ باوص كلذأ

 هيلع ةعبت الو { هتدارإو هتينب مثآ وهف & قدصلا وأ بذكلا وأ قحلا وأ لطابلا

۔ ١١ ۔



 . كلذ يف

 هريغب اطخاف ، قحلا نم هريغ ىلإ دصقي وهو } قحلا نم ءيشب ىتفأ نإو
 3 قحلا نم هب ىتفأ يذلا اذه ريغ ائيش دارأ امنإو 9 زوجت ىتلا قحلا هوجو نم

 . ةعبت الو هيلع ةيوت الو { هتدارإ ريغب قحلا نم قفاوم هتين يف بيصم اذهف

 كلذ نأ ىلإ الو ، لطاب ىلإ دصقي ال وهو 0 قحلا نم ءيشب ىتفأ نإو
 © هلقع يف نسحي امم هل نيبي امم ، هوجولا نم هجوب كلذ ملع هل مدقت دقو ؤ قح
 ىحلا لاق يلابي ال هنأ الو ، لطابلا ىلإ دصقي ال هنأ الإ 0 هرظنو هيأر يف نيبي وأ

 لوقي ال هنأ وأ ، طلغ وأ ةوفه وأ 9 هنم نايسن ىلع كلذ لاق امنإو ، لطابلا وأ

 هيف ليق دق اذهف © هوجولا هذه دحأ ىلع كلذ لاقف ، قحلا الإ رومألا عيمج ين

 ةبوتلا هيلع : لاق نم لاقف . نايسن الو طلغ ريغ ىلع كلذ لاق اذإ ؛ فالتخاب

 نم لاقو . ةعبت الو كلذ ريغ هيلع مثإ الو ملعي ال امب لوقلا ىلإ هدصق نم

 كلذ قفاوف قحلا لاق دقو { هتلمج يف قحلا ةين ىلع وهو 9 قحلا قفاو دق : لاق
 يف قحلا قفاو دقو { هتدارإ يف هب نئاد وه ام هتلمج يف باصأ دقف . هتينالع ين

 . نيلوقلا حصأ وه لوقلا اذهو . هتينالعو هتريرس

 ملو لطابلا نم هريغب اطخاف قحلا يف باوصلا ىلإ دصق اذإو : لصف

 كلذ دضب ملاع وهو { هتين يف قحلا دارملاو 3 هريغب أطخأ امنإو & كلذ دري

 لاوحالا يأ ىلع ، كلذ ملع دق ناك هوجولا يأ نم ، باوصلا نم لطابلا
 اذهف { هنم هملع هجو يأب كلذ ملع دق هنأ الإ { ملعلا نم لزانملا نم ناك

 يف كلذ هؤطخ هنع عوفرم . لطابلا نم هتدارإ ريغل قفاوم { هتين يف بيصم
 . كلذ يف هيلع ةعبت الو ، نامضلاو مارحلاو مثإلا

 هنأ ىلع هنيعب دصق كلذ ىلإو & باوص هنأ هعمو لطابلا ىلإ دصق اذإو
 ٨ هنيد يف كلذ مرحي وهو {©= باوص هنأ ىلع هيلإ دصق هوجولا يأ نم & باوص

۔ ٢١۔



 ، هبوصتسيو كلذ دض لحتسي امنإو ، كلذ يف لاق ام لالحتسا لواتي الو

 © هتدارإو هتينل فلاح هلوق يف كلاه وهو {. ميرحتلاب نئادلا ءعىطخملا وه اذهف

 . هنامض يف فالتخالا عضوم اذهو . هتينالع يف اهفلاخ اذإ هتين هعفنت الو

 وهف { لطاب هنأ ملعي وهو ، لطابلا نم عيش ىلإ دصق اذإو : لصف

 لاملا فالتإ ىلإ دصق اذإ هيف لوقلاو 03 هتدارال قفاومو . هتينو هلوقب كلاه

 هيلع وهف ©} كلذ يف عاطي نمم ناكو ، كلذ يف عيطأو . هتينو هلوقب مدلاو

 دق يذلا لطابلا كلذب . ءامدلاو لاومألا نم فلتأ امل ؛ ارغاص نامضلا

 يف اعاطم ناك اذإ ، فالتخا كلذ يف انل نيبي الو { هتينو هلوقب 3 هيلإ دصق

 ىلع درمتم . هفالتإ ىلإ دصاق وهو . هيلإ اعدو هيلع لد يذلا 3 رمألا كلذ
 فالخ انل نيبي الو ، ايغار ارغاص هيلع نامضلاف . هفالخب هنيد ىلع وأ { هللا

 . ملعأ هللاو كلذ

 هنأ ىري وهو لطابلا ىلإ وأ & باوص هنأ ىري وهو ، اطخلا ىلإ دصق اذإو

 كلذ لصأ يف بهذي وهو ، قحلل فلاخملا ليوأتلا هيف لوأتي امم وهو & قح

 بهذي امنإو ، كلذ اهنم قتشي يتلا لوصألا بّوصيو هبّوصي ©، باوص هنأ ىلإ
 3 قحلا نم هدض لطبي نيح يف ٦ هبّوصي ناك هنأ هيلع فقو ول نأ هلك كلذ يف

 يف ملاظو © كلذب كلاه وهو 3 لطابلاب نئادلا وه اذهف { اذه ىلع ناك اذإف

 ةبوتلا لبق هيلع ردق نإو . هب هللا هدبعت اييف ، هنم صالخلا هيلعو & كلذ نيح

 نم لوق يف ، لطابلاب هتنونيد نيحو ، كلذ نيح يف ارغاص نوملسملا هنم هذخأ

 نإف & كلذ بجو ث لدعلا ماكح وأ ، لدعلا مامإ هب مكح اذإف { كلذ ىري

 دي يف هنيعب دجوي نأ الإ & كلذ عيمج هنع ردهأ ، هيلع ردقي نأ لبق نم بات

 . هفلتأو هب نيدي ال نم ىلإ راص دق كلذ نوكي وأ ، اضيأ كلذب نيدي ناك نم

 ٨ نيملسملا نيد يف كلذ لصأ مرحي نمم ناك اذإ 0 هلام يف كلذك نماض وهف

 نامضلا امأو ، ملظلاو كالهلا رمأ يف ، يتفملا يف لوقلاك ماكحلا يف لوقلاو

۔ ١٣ ۔



 يف ىضم دقو { قحلا ةفلاخم نم { نامضلا هيف همزلي اميف انامض بجوأ مكاحلاف

 : . ةيافك هيف ام اذه

 ىلإ دصق اذإ ، لطابلل لئاقلا عىطخي الو ، لطابلل لباقلا ءىطخي دقو

 لوقلا ىلإ دصق امنإو { هب لاق ام سفن ىلإ دصقي ال وهو لطابلاب اطخاف { قحلا

 لهاجلا هنم لبقف ، لطابلاب لاقف هناسل تزف ؤ لوقلا يف اطخاف قحلا سفنب
 . لئاقلا كلهي ملو لباقلا كلهف ؛ لطابلا كلذ بوصو

 ملعي ل اذإ ‘ لطابلاب يتفملا لئاقلاو لباقلا كلهيو يوارلا ملسي دقو

 هب نيدي الو { هب لوقي هنإ لاق الو ٠ هبوص الو » لطاب كلذ نأ يوارلا لئاقلا

 ٨ هب ربخأ وأ هأر وأ {، هدجوو هعمس ام ىلع كلذ ىور امنإو ؤ اباوص هاري الو

 . الطاب لقي ملو بذكي مل هنأل 3 مثإ الو انعم هيلع نامض ال كلذف

 لئاق نم لطابلا كلذ لبق { لطابب لمع لماعل كالهلا نم ةمالس الو

 وهف {} فلكتم بذاك وار وأ كلاه لئاق نم وأ ملاس بيصم وار وأ 6 بيصم

 لهج ولو لطابلاب نئاذلاو } لطابلاب لماعلا ؛ انعم هل ةمالس الو كالاب قحأ

 . نوديزي وأ ملاع فلا ةئام وأ ملاع نم كلذ لبق ولو ١ كلذ

 ضعبو ©} ضعبل ضعب كلذب دهشيو ‘ ضعب نع ضعب كلذ يوري
 ةباحصلا لضافأ ىلإ وأ ةيم يبنلا لوق ىلإ هودنسي نأ ىلإ ، ضعب ىلع
 كلذل رذع الف . هباتك مكحو هللا مكح ىلإ وأ . ۔ مهيلع هللا ناوضر -

 كلذل قدصملا وأ & لطابلا كلذل بّوصملا وأ 9 لطابلا كلذب نئادلا ؛ لئاقلا

 ` . ةئيسلا كلتل وأ ةيصعملا كلتب لماعلا وأ © بذاكلا

 هذهو قئاقدلا هذه اوزّيمو ، لوصألا هذه ۔ هللا مكمحر اومهفاف .

 & ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد يف ، رومألا عيمج ىلع ايتفلا ين يتأي اذهو ، لوصفلا

 & نيلئاقلا عيمج نم هيف لوقلاو ، مالسالا رومأ عيمجو ، ماكحألا عيمج ينو

 : ماكحلا عيمج نم هيف مكحلاو

 ز

۔ ١٤ ۔



 باب

 نيدلا يف ججحلاو ايتفلاو ةعيفرلا نيب قرفلا
 رفكلاو ناميإلا مكح ف قرفلاو

 { نيدلا يف ايتفلا رئاس عقاوم اهيف مكحلا عقي ث ةءاربلاو ةيالولا يف ايتفلا

 عيمج ناك ، هلهج عسي ال امم { ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف ايتفلا نم ناك ايف

 مل ام هلهج عسي امم كلذ ناك اذإو ، كلذ هل اوربع نم ىلع ةجح كلذل نيربعملا

 مهنع فقي وأ { هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ هبكار ىلوتي وأ © هبكري
 هل حص دق امب ، نيمألا ةقثلا ملاعلا الإ اذه يف ةجحلا نوكي الف { نيدب وأ يأرب

 املاع نكي مل ولو { ةءاربلاو ةيالولا لوصأ عيمج نم ؛ هملع هل رهاظتو . هملع
 ةيالولا لوصأ نم ءيش يف ملع هل حص اذإف . ةءاربلاو ةيالولا لوصأ عيمجب

 كلذو } لصألا كلذ يف ايتفلا يف ةجح ناك 0 هنم حصو كلذ رهظو . ةءاربلاو

 ةيالولا لوصأ نم . انفصو ام عيمج نم ةءاربلاو ةيالولا باوبأ نم بابلا
 نيملسملا نم انيمأ ناكو ، دحاو لصأ يف الإ ملعلا هل حصي مل ولو 0 ةءاربلاو

 نم . هب ملعلا هل حص دق يذلا كلذ يف ايتفلا يف ةجح ناك نيدلا يف اهيقف

 يف ملعلا يف ةجحلاك ايتفلا يف ملعلا يف ةجحلا سيلو . ةءاربلاو ةيالولا لوصأ

 ةيالولا ملعب كلذ هصخ نم الإ ةجح اهيف نوكي ال ةعيفرلا نأل ؛ ةعيفرلا

 لاحمف . ةءاربلاو ةيالولاب املاع نوكي ىتح ةجح نوكي ال ناك اذإف 0 ةءاربلاو

 ايتفلاو ، الوصأ عيمجب املاع نوكي ىتح ةءاربلاو ةيالولاب املاع نوكي نأ

 نم لصأبو 9 ملعلا نم نفبو ملعلا نم ءيشب ملاع لك نال ؛ كلذك تسيل

 هدابع يفو هدابع ىلع هللا ةجح ةماقال .0 ايتفلا يف هيف ةجح وهف . ملعلا

 . ةريثك باوبأو ةريثك نونفو ةريثك لوصأ ةءاربلاو ةيالولاو 7 هدابعلو

۔ . ١٥



 نوكي الو { اهعيمجب املاع نوكي ىتح ةءاربلاو ةيالولل ملعلا دحأ قحتسي الو

 يف افالتخا هيف ملعن ال ام اذه . اهب املاع ناك نم الإ ةءاربلاو ةيالولا يف ةجح

 . ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ لوق

 فرع نم هنإ ءايلعلا نم لاق نم لاق دق سيلأ : لئاق لاق نإف : لصف

 وهو { ةءاربلاو ةيالولا يف ةعيفرلا يف ةجح وهف { هلهج عسي ال امم هلهج عسي ام
 ؟ ةءاربلاو ةيالولاب ملاع

 3 ماكحألا نم صاخلاو ، مالكلا نم رصتخملا نم اذه ؛ معن : هل انلق

 هلهج عسي ام لصأ ىلإ ث ةءاربلاو ةيالولا لوصأ عيمج عجار هنإ انلق دق هنال

 ةيالولا رصبي ناك اذإ هنأ انعم كلذ نم صخأو .3 هلهج عسي ال ام لصاو

 ناكو . ايتفلا يف ةجحو ةعيفرلا يف ةجح ناك ةءاربلاو ةيالولاب املاعو { ةءاربلاو

 . هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام رصبأ اذإ & كلوق نع باوجلا نم ايفاك اذه

 ةيالولا رصبأ نم هلوق قوف & كبهذم ىلع كدنع رسفي نأ دحأ جاتحي الو

 ملعب لوقي نأ ىلإ جاتحي الو { هتعيفر تزاجو { ةعيفرلا يف ةجح ناك ةءاربلاو
 { اباطخ هنم ملعأو . اباوج اذه نم زجنأو { هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام

 نيد عيمجب املاع ناك . ةلمجلا ماكحأو ةلمجلا رصبأ نم : لئاقلا لوقي نأ

 & اقداص كلذ يف ناكو . ةءاربلاو ةيالولاب اريصب هللا نيد عيمج يف ةجحو .ث هللا
 . مهئارآو مهبهاذمو مهنايدأ عيمج يف . اقفاوم ةلبقلا لهأ عيمجلو

 ناك { هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام رصبأ نم : لاق نم لوق كلذك

 عسي ام لصأ ىلإ ةعجار اهلك ةءاربلاو ةيالولا نأل { ةءاربلاو ةيالولاب املاع

 ةءاربو ةيالو اهلك ةءاربلاو ةيالولا تناك ايك } هلهج عسي ال ام لصأو { هلهج

 تناك ايكو . اهنم هلهج عسي ال امو هلهج عسي امب لاقي نأ ، ىنعملا يف ةيفاك
 عيمجو 7 مايصلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا نم هللا نيد عيمجو ةءاربلاو ةيالولا

۔ ١٦ ۔



 ىفتكي اميف { ةلمجلاب رارقالإ كلذ عيمج يف ىنعملا يف ايفاك ، مالسإلا ماكحأ
 . هللا نيد عيمجل ةعماج ةلمجلا تناكو . هب

 صاخلا مكح ةءاربلاو ةيالولا نم رصبأ نم : لئاقلا لوق كلذك
 عيمج جرخي ال هنأل { اقداص كلذب ناك ؛ ةءاربلاو ةيالولا رصبأ دقف 0 ماعلاو

 . ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف ماعلاو صاخلا نم ماكحألا

 ةيالولا نم رهاظلاو ةطيرشلاو ةقيقحلا لهأ رصبأ نم : لاق نم كلذك

 ةيالولا لوصأ ركذ نع ايفاك كلذ ناكو . ةءاربلاو ةيالولا رصبأ دقف ؛ ةءاربلاو

 . كلذ نم صاخلا مكح ف ةءاربلاو

 ، ةعيفرلا يفو ايتفلا يف ةجح ملاعلا : لوقي نأ اباوج كلذ نم زجنأو

 ءايشألا عيمجب ملاعلا نإ ملعلا لهأ لاق دقف } ريسفت نم كلذ ىوس ركذي الو

 دري مل هنأ لقع نم ىفتكا دقو . هب ملاع وه يذلا كلذب ملاع ىمسي هنأو . ملاع

 يف هللا ةجح هب نوكي ام عيمجب ملاع ملاعلا اذه نأ الإ {} ةجح ملاعلا : لئاقلا

 5 ةجح اهيف وه يتلا رومألا ماع يفو { ةجح هيف ناك يذلا { رمألا كلذ صاخ

 . ةماعلاو ةصاخلا ظافلألا نم عستي اذه يف مالكلاو

 ءاملعلا نم الإ ةعيفرلاب ةيالولا نوكت نأ اندنع زوجي الف : لصف

 لوصأ ماكحأ ملع نم الإ ةءاربلاو ةيالولاب ءايلعلا نوكي الو { ةءاربلاو ةيالولاب
 ةيالولا لوصأ عيمج نم .3 هماعو كلذ صاخ ىلع فقوو . ةءاربلاو ةيالولا

 © هيلإ عفر نم ىلعو 0 هيلإ عفر نمل ةعيفرلا يف ةجح نوكي كلانه مث { ةءاربلاو

 ماكحاب نيملسملا ءايلع نم دحاولا لوقب ىلوتي نأ ةيالولا هيلإ عوفرملل ةجحلاف
 هيلإ عوفرملا ىلوت ءاش نإ ريخف ، كلذ هيلإ عوفرملاو 0 ةءاربلاو ةيالولا لوصأ

 . هتيالو عوفرملا ةيالو نع فقوو .© عفارلا ىلوت ءاش نإو © عفارلاو هتيالو
 يف ةجحب سيلو { ءاش نإ هتيالوو هلوقب ىلوتي نأ { هيلإ عوفرملل ةجح دحاولا

۔ ٧١۔



 لوصأب نيملسملا ءايلع نم نانثالإ ىلوت اذإف هتيالوب ىلوتي نأ هيلع عاجالا
 نم ىلوتي نأ هيلع ناكو " كلذ هيلإ اعفر نم ىلع ةجح اناك { ةءاربلاو ةيالولا

 كلذ يف ملعن الو 7 هتيالو اعفر نم ىلوتي نأ هيلع ناكو . كلذ هيلإ اعفر

 . افالتخا

 . اتيم وأ ايح وأ { ابئاغ وأ ارضاح هتيالو عوفرملا ناك ءاوسو : لصف

 5 افالتخا الو اقرف كلذ يف ملعن ملو . ءاوس هلك كلذف { ارخاتسم وأ امدقتم

 ملعلا لهأ نم ؛ نودهاشلا هب دهشو . نوعفارلا هلاق ام بذك ملعي ىتح

 . ةءاربلاو ةيالولاب رصبلاو

 هيأرب ناسنالا ىلوتي الو . ةءاربلاو ةيالولل رصبلاب الإ ةيالولا زوجت الو
 ىلوتي نأ هل زوجي ال ايك . ةءاربلاو ةيالولاب اريصب نوكي ىتح ؛ هرصبو
 دوهشلا ةداهش زيجي ال مكاحلا نأ ايك { ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم ةيالوب الإ

 { ةلادعلا رصبي نكي مل نإ { نيلدعملا لأسي وأ { ةلادعلا رصبي نوكي نأ الإ

 { ةلادعلا رصبي نم رصبي وأ 0 هنم رصبب الإ مهلدعو دوهشلا ةداهش زيجي الو

 © ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم نوكي نأ الإ هرصبب ناسنالإ ىلوتي ال كلذك

 ىلوتيو هريغ ةيالو عفري وأ 0 هرصبو هيأرب ىلوتي نميف { انعم كلذ يف قرف الو

 وه دقتعي نأ زجي مل ، ةعيفرلا يف هرصبب ىلوتي نأ زجي مل نمو . هرصبب هريغ
 نمم ةعيفرب وأ ، هلوق نم اهب ىلوتي نأ هريغل زؤجحت يتلا هنم ةفرعملاب الإ 5 ةيالولا
 5 هيف كش ال لدع روهظو . ةماقتساو لضف ةرهشب وأ { ةءاربلاو ةيالولا رصبي

 ةيالولا ليبس اذهف © رخاتسا وأ هرمأ مدقت نمم ةمالسلاو قحلا ليبس ىلع هنأ

 . ةيالولا يف رهاظلا ماكحأ نم انعم ةعيفرلاب

 همساب ةأرما وأ لجر ةي الو 0 ةءاربلاو ةيالولاب ءايلعلا نم ملاعلا عفر اذإو
 نم ملاع نم 7 هلوقب هالوت نمل ةجح كلذ ناك هيلع لدتسي امب ، هتفصب وأ هنيعو
 وه نمم ةعيفرلاب ةيالولاو { نيملسملا ءافعض نمافيعض وأ ، نيملسملا ءايلع

۔ ١٨ ۔



 ملعي مل ام & فيعضلاو ملاعلل ةجحو ، فيعضلاو ملاعلل ةزئاج 5 ةعيفرلل ةجح
 ملاعلا ناك اذإ ، هلطاب وأ هتيالو يف . عفارلا لاق ام بذك فيعضلا وأ ملاعلا

 . رهاظلا مكح يف نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ نم { ةءاربلاو ةيالولا لوصاب
 . رئارسلا ماكحأ نم مهنع باغ ام ملع سانلا ىلع سيلو

 © ةءاربلاو ةيالولاب نيملسملا ءايلع نم { نانثا عفر اذإ كلذكو : لصف

 كلذ ةيالو هيلإ اعفر نم ىلع ةجح اناك . ليبسلا اذه ىلع ةأرما وأ لجر ةيالو

 نم ةجح هيف نانوكي ام ةلزنمب ملع اذإ ، كلذ يف هل رايتخا الو ، ناسنإلا

 ةفرعمب ةجحلا لهج اذإ ةجح امهنأ ملعي مل ولو 3 ةماقتسالاو ملعلاو لضفلا

 وأ ةجحلا ملع نم ةجحلا لهج عسي ال هنأل { ةجح هب نانوكي امبو { ةجحلا

 هنأو ، ةجح هب نوكي امبو ، ةجحلا ةفرعمب ةجحلا هيلع تماق اذإ { ةجحلا لهج
 موزل ةفرعم هنم هملع يف وه لهج ولو . ةجح هب نوكي امب ةجحلا ةلزنمب لزان
 دحاولاب نيملسملا ءايلع نم ةعيفرلاب ةيالولاو ، ةجح نوكي امو 3 ةجحلا

 . هرذع اهب عطقني ةجح هيلع كلذ نوكي الو { هلوقب ىلوت نمل ةجحو { ةزئاج
 هيلع ةجح اناك } نيملسملا ءايلع نم نينثالاب ةجحلا هيلع تماق اذإف { ريخ وهو
 عيضي الو } ةجحلا فلاخي الو ةجحلا لهجي نأ هل نكي ملو ، ةجحلا هتمزلو

 نم نينئالابو ءايلعلا نم دحاولاب ةيالولا هذه لكو {. ةجحلا مايقب همزل دق ام

 . نينثالاب ةجحلا مازتلابو ، دحاولا قيدصتب وه امنإ { ءايلعلا

 ولو . ماكحألا يف نيدهاشلا ةداهش لوبقب مكاحلا ىلع ةجحلا تماق ايك

 نم هنيد يف هللو { نيبذاكلا نم هللا دنع كلت ايهتداهش نم هيلع ادهش اميف اناك

 وهو } هيلع ادهش نمل اهب مكحيو ايهتداهش لبقي نأ مكاحلا ىلعف { نيبراحملا
 نم هللا دنع كلت ايهتداهشب امه اناك ولو © نيملسملاو نيملاسلا نم هللا دنع كلذب

 دهشي نأ اهب مكحلاو اهتداهش لوبق هيلع ناك نإو مكاحلل سيلو . نيملاظلا
 هلاق ام قدص دقتعي الو . نادهاشلا هيلع دهش ام لثمب . هيلع دوهشملا ىلع

۔ _١٩



 نم هل دوهشملل الو ، دوحجلاو ملظلا نم ، هيلع دوهشملا ىلع نادهاشلا
 8 كلذ عيمج نم مكاحلل سيل لب . هيلع ىعدملا ىلع هئاعدا يف قدصلا
 يف كلذب هلل مكحلاو 0 ةداهشلا لوبق نم همزل دق ام مزتلي نأ الإ هيلع الو

 نيدهاشلل ةداهشلا نم كلذ ريغ ىطاعت نإف © كلذ ريغ ىطاعتي الو 73 هدابع

 نم مكاحلا كلذب ناك ، ملظلاو بذكلا ةقيقحب هيلع دوهشملاو ، قدصلاب
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو { زاوجلاب نيمكاحلاو روزلاب نيدهاشلا

 عضوم { اهمايق دعب لودعلا نم ةجحلا ةداهش مكاحلا در نإو : لصف

 ناك . قحلاب كلذ نم هدنع لمتحاو . اهبذكو اهقدص نم .3 هنع باغ دق ام

 ناكولو { نيلطبملا نم هنيد يف هللا دنع كلذب ناكو } نيلطعملا نم قحلل كلذب

 نأ مكاحلل زوجي الف { ابذكو الطاب ادهش دق ايهتريرس يف هللا دنع نادهاشلا

 دوهشملا ىلع ةجحلا هب تدهش ام لثمب دهشي الو 0 هيلع اهمايق دعب ةجحلا كرتي

 يف يه ذإ ةجحلا لبقت امنإو ، كلذ ةقيقح الو دوهشلا قدص دقتعي الو 0 هيلع

 . ةجح هللا نيد

 . ةلادعلا رصبي ناك اذإ © لدعملا ليدعت لبقي نأ مكاحلا ىلع كلذك

 ولو { هليدعت لبقي نأ هيلعف {. هماكحأ يف الدعم هلعجو . ليدعتلل هتماقإ تقو

 يف نيبذاكلاو هدنع نينئاخلا ةلادع عفري ث هتريرس يف هللا ناخ دق لدعملا ناك

 3 هلطابو هلوق بذك ملعي مل ام } لدعملا نم كلذ لبقي نأ هيلعف { هللا نيد

 ةلادع نم هيلإ عفر ييف ، لدعملا قيدصت دقتعي الو هل دهشي نأ هل سيلو

 يف مكاحلا ناكو { نيقداصلا نم هللا دنع كلذ يف لدعملا ناك ولو 3 دوهشلا

 دريو ، ةجحلا لبقي نأ هيلع امنإو © نيقسافلا نم هللا دنع كلذ يف هقدص داقتعا

 نيد يف نكي مل اذإ ةجح سيلو { ةجح هللا نيد يف وه ذإ ، ةجحب وه سيل ام
 . ةجح هللا

 ٥ قيدصتلا لوبق وه امنإ & دحاولا ةعيفرب ةيالولا كلذكو : لصف

۔ ٢٠ ۔.



 ءايلع نم دحاولاب هتيالو عوفرملا ىلع الو } نيعفارلا نم قدصلا ةقيقح ىلع ال

 كلذ اعفر اذإ 0 نيملسملا ءايلع نم نينثالاب ةجحلا مازتلاو { نيملسملا

 هاعفر ام قدص دقتعي الو . هب ادهش امب دهشي نأ ريغ نم هب مايقلاو ، ادهشو

 دهشي نأ هل سيلف .3 ايهلوق يف نيقداصلا نم هللا دنع اناك ولو ، كلذك هنأ

 ين ديلقتلا زوب الو { امهل ديلقتلا نم كلذ نأل {} كلذ دقتعي الو . ايهقدصب
 . نيدلا

 زوجي ال . نينثالا نم ةجحلا ةلزنمب دحاولل قيدصتلا كلذكو : لصف

 هنأ ءاج امل { ةنامألا ىلع هقيدصت زوجي امتإو } هقيدصت الو دحاولا بيذكت .

 ماكحألا ذافنإ يف ماكحلا نم هقدص نمل ةجح لمعملا ناك ايك ، هقدص نمل ةجح

 . هليدعتل

 ةيالولا نإ لاق ادحأ نأ ملعن الو { دحاولا نم ةعيفرلاب ةيالولا كلذك

 ليق امنإو ، نيملسملا ءايلع نم نينثالاب زوجت امنإو ، دحاولاب زوجت ال
 هقيدصت مزلي هنأو 9 ةيالولا يف ةجح هنأ © دحاولا لوقب ةجحلا يف فالتخالاب

 ةعيفرلا ةيالو نألو { ۔ ىلاعتو كرابت هلل ةيالولا يف قحلا نأل { هلوقب ةيالولاو
 ، نيعفارلا لوق لبقي وه امنإ هنأل 5 نينثالا نم ةعيفرلا عقوم عقت دحاولاب

 اذإ ، هللا نيد يف ةجح دحاولا مكاحلا ناك دق ايك ، نيعفارلا لوق ىدعتي الو

 وه ام ىلع هتنوعمب ةيعرلا ىلع ةجح مكاحلا ناكو ، مكاحلا ةلزنم لزن دق ناك

 لدعملا نأ رثألا ءاج ايك 0 هريغلو هريغ ىلع ةجح وه اميف هقيدصتو 0} ةجح

 هيلعو { مكاحلا كلذل الدعم لعج دق ناك اذإ { ةلادعلا عفر يف ةجح دحاولا

 ءاملعلا نم ةلادعلا رصبي نمم . الدعم هل هلعج وأ الدعم هلعج يذلا وه ناك اذإ

 ةيالولا يف ةجحلا ةلزنم لزن اذإ ملاعلا كلذك . مكاحلا كلذ رمأب { نيملسملا نم

 يف ايتفلا يف هريغ ىلع ةجح ناك ايك . ةيالولا عفر يف ةجح ناك . ةءاربلاو

 لوق نم هللا نيد لصأل قفاومو & قح هللا نيد لصأ يف وه ام لاق اذإ 0 هنيد

۔ ٢١ ۔



 . هلهج عسي ال اييفو هلهج عسي اييف كلذ يف ةجح وهف . نيدلا يف قحلا

 ين ةلهألا يف ةاقثلا نم دحاولا لوق ناك ايكو { دحاولاب ةيالولا كلذك
 ، ةجح نوكيو ، دحاولاب موقي كلذ يف قوقحلا يف مزلي امو ، ناضمر رهش

 لوقب هيلإ عوفرملا ىلع ةجحلا اهب موقت اهنإ : لاق نم لاق دق 0 ةيالولا كلذك
 نأ هيلعو ، ةجحلا نع هقنع يولي نأ هل سيلو {} نيملسملا ءايلع نم دحاولا

 نم اذه نم رثكأو { اهانركذ يتلا للعلل } دحاولا لوقب هتيالو عوفرملا ىلوتي

 اهب موقت نأ ىلوأ ةيالولاف 9 دحاولاب هللا قوقح نم ةجحلا هب موقت اميف للعلا

 . دحاولاب ةجحلا

 نم عفارلا ىلوتي نأ هيلعو } دحاولا عفر يف بغ وه : لاق نم لاق دقو
 لجأ نم ث نيملسملا ءايلع نم عفارلا ةيالو كرت هل سيلو 9 نيملسملا ءايلع
 نم عفارلا لوتي مل نإف 3 عفارلا ةيالو همزليف هنع فقو نإو ث هالوت نمل هتيالو

 نم نيدب وأ يأرب هنع فقو اذإ & كلذب كله . هتيالو عوفرملا هتيالو لجأ
 مث كلذ ملعي مل نإف © قح ريغب هالوت هنأ ملعي نأ الإ { هالوت نمل هتيالو لجأ

 هتيالو عوفرملا نع فقو نإو 0 اكلاه ناك . اذهل هتيالو لجأ نم هتيالو كرت

 © نيملسملا نم زاجأ نم كلذ هل زاجأ دقف { نيملسملا ءايلع نم عفارلا ىلوتو

 كلذب همزل نينئالاب ةجحلا هيلع تماق اذإف & نينئالاب ةجحلا هيلع مقت مل ام
 . ةجحلا

 هيلإ عفرف . هتيالو عوفرملا ةيالو نع ملاعلا لأس نإ : لاق نم لاقو

 هل ناك هلأسي نأ ريغ نم هتيالو هيلإ عفر نإو 0 ةجح هيلع كلذ ناك . هتيالو
 هيلإ عفرف ، دهاشلا ليدعت نع لدعملا لأس اذإ مكاحلا ناك ايك ، كلذ يف رايخلا
 نأ ريغ نم دهاشلا ليدعت لدعملا عفر اذإو ، كلذب ةجحلا هتمزل { هتلادع

 لاعلا لاس اذإ لئاسلا كلذك 3 هلوبق يفو كلذ يف رايخلا هل ناك 3 مكاحلا هلأسي

۔ ٢٢ ۔



 هلأسي مل نإو ، ةجح هيلع ناك { هتيالو هيلإ عفرف .3 هتيالو عوفرملا ةيالو نع
 مل نإو ث افالتخا كلذ يف ملعن الو ، كلذ هعسو هالوت نإف ، كلذ يف اريخ ناك
 ضعب يف كلذ هعسي الو } لوقلا ضعب يف كلذ هعسو ملاعلا ىلوتو هلوتي

 . هنع لأس اذإ هتيالو عوفرملا ىلوتي نأ الإ { لوقلا

 ملاعلا لأس ، دحاولا لوق يف كلذ يف ريح وه : لاق نم لاقو : لصف

 نم قحلملا ملاعلا ةيالو كرت لاح لك ىلع هل سيلو ، كلذ يف ريح وهف هلأسي مل وأ

 قحملا ملاعلا ةيالو هيلعو . هلأسي مل وأ كلذ نع هلأس . هالوت نمل هتيالو لجأ

 . لاح لك ىلع

 اهلأس { ءايلعلا نم نينثالا لوقب الإ ةجحلا هيلع موقت ال : لاق نم لاقو

 ةعيفرلا يف ةءارلا ةيالولاب نيملسملا ءايلع نم نانثالا هيلع ماق اذإف © ايهلاسي مل وأ

 ايك كلذ لوبق هيلع ناكو { ةجح هيلع كلذ ناك . هنيعب ةأرما وأ لجر ةيالوب

 نيعفارلا قدص الو . هتيالو عوفرملل كلذ قدص داقتعا ريغ نم . انفصو

 ، كلذ يف نيبذاك ةيالولل نوعفارلا ناك ولو { ةجحلا لوبقل نكلو . كلذل
 ةجح دحاولاو } هيلع اماق نم ىلع ةجح نانثالاف & كلذ يف هنيد يف هلل نينئاخ

 لهأ لوق يف افالتخا كلذ يف ملعن الو { هنم كلذ لبقو © كلذ يف هقدص نمل

 . ملعلا

 نُم ةيالو ةءاربلاو ةيالولاب ءارصبلا نم نيملسملا ءايلع نم ملاع عفر ولو
 هللا باتك يف هنم كلذ ملع نم ىلع هئاقش ملع بجوأو . هءاقش هللا ملع

 ةءارب نيملسملا ضعب هيف مزلو ةلي هللا لوسر ناسل ىلع وأ 5 ۔ ىلاعتو كرابت -

 نم ىلإ . هنيدلو زي هلوسرلو هلل انئاخ هتيالو ملاعلا اذه عفرف ، عطقلاب ةقيقحلا
 ٥ كلذ يف هل ةجحلا قيدصت ىلع كلذب هالوتف ، نيملسملا نم كلذ فرعي ال

 عفارلا ناكو { نيملاسلاو نيملسملا نم كلذ ين هتيالو عوفرملا كلذل يلوتملا ناكل

 يف ةجحلا قدص نم كلذ رضي الو 0 نيملاظلاو نيكلاهلا نم ءايلعلا نم هتيالول

۔ _ ٢٣



 ول كلذك . اهتريرس يف هللا دنع ةبذاك ةجحلا تناك ولو { ةجح نوكي ام عضوم
 اناكل ةءاربلاو ةيالولاب ءايلعلا ، رهاظلا مكح يف نيملسملا ءايلع نم نانثا هالوت

 ايهتيالوو هتيالو هيلع ناكو . رهاظلا مكح يف كلذب هيلع اماق نم ىلع ةجح

 نم كلذب ملاعلا دحاولا قحملا ةيالو كرت ولو ، كلذب املاس ناكو ، كلذ ىلع

 ناك ث هيلإ عوفرملا كلذ ملعي ملو ث ملاظ هنأ هللا ملع يف يذلا اذهل هتيالو لجأ

 كرت اذإ © منهج رانب كلذ ىلع هللا هبذعو { هنيد يف نيكلاهلا نم هللا دنع كلذب

 عفرو هالوت دق ملاعلا اذه ناك ولو ؛ ةجح هل سيل ام عضومل ةجح هيلع وه ام

 ٨ ناماهو نوراقو نوعرف وأ ناعنك نب دورمن وأ ماشه نب ورمع لهج يأ ةيالو
 هللا دنع ماكحالا يف مهتلزنم امو مه ام ؛ مهتيالو هيلإ عوفرملا ملسملا ملعن الو

 ةيالو كرتب ناكو { املاس ةعيفرلاب مهتيالوب ناك . هنيد لهأو ةلي هلوسر دنعو

 كرتي نأ هل زوجي ال هنال ، املاظ ملع ريغب مهتيالو لجأ نم . ملاعلا قحملا

 همساب هالوت نم عيمجل هتيالو لجأ نم ؛ ملاعلا قحملا ةيالو نم هللا همزلأ ام

 قحلملا ةيالو هل مزال وهف الإو ، قحلا ريغب ادحأ ىلوت هنأ ملعي نأ الإ { هنيعو

 . ملاعلا

 8 مهريغ وأ مهلاثمأو ءالؤه نم دحأ ةيالوب نانثالا هيلع ماق اذإ كلذكو

 نم دحأ عم ةوادعلا قحتسا دق هنأ الإ } باتكلا يف هتوقش حصت مل نمم

 عم حصي مل نمم 3 ةمئألا ريغ وأ ةمئألا نم ©} رهاظلا مكح يف نيدلا يف نيملسملا

 يف ءاقشلاو رفكلاو لالضلا ةلزنم نم هب لزن دق ام . هتيالو هيلإ عوفرملا اذه
 { نيملاعلا ةيالو مزتلي نأ هيلعف ، رهاظلا مكح يف رفكلا الو ى ةقيقحلا مكح

 ةيالو كرت نإف {} ةجحلا لوبقو ، قيدصتلا مكحب هتيالو عوفرملا ةيالوو
 ناك . هتيالو عوفرملا ةيالوب ةجحلا مازتلا نم همزلي ام كرتو نيملاعلا نيقحملا
 ماشه نب ورمع لهج يبأ ةيالو نع هللا هلأسي الو ، نيكلاملا نم كلذب

 هلاق ام بذك ملعي مل اذإ ، ناماهو نوعرفو نوراق الو 9 ناعنك نب دورمن الو

 يف مهؤاقش حص نيذلا ءالؤه يف نآرقلا هب قطن ام ةقيقح الو 0 ناملاعلا

۔ ٢٤ ۔



 هتيالو هتمزل نم ةيالو مزتلا امنإو ، ناملاعلا هلاق ام قدصب دهش الو { نآرقلا

 ولو 9 نيدلا يف هللا نيد مكح يف ةجح ناملاعلا ناك اذإ ، نيملاعلا لوقب ةجحلاب

 ميرمو نوعرف ةأرماو نينرقلا اذ هتيالو اعفر نمم ناكو . هالاق ام قدصب دهش

 ىلع هللا تاولص ميرم نبا ىسيعو نارمع نب ىسومو 3 نارمع ةنبا

 . ايوق قدصب دهشف { الوق قيرط نم الإ هالاق ام قدص ملعي ملو { ۔ هئايبنأ
 ناكل ؛ نارقلا يف هتيالو تتبث نم ةي الوو { نارقلا قيدصت كلذ يف اقفاو دقو

 نوعرف ةيالو كرت ولو 0 ملع ريغب لاقو ملع ريغب دهش ذإ 3 نيكلاهلا نم كلذب

 هنع باغ ذإ ©} عضومل ماشه نب ورمع لهج يبأو ناعنك نب دورمنو ناماهو
 { نابذاك هيف امه امم اعفرو الاق دق انوكي نأ نمأي ملو 3 ايهبذك نم نيملاعلا قدص

 نم كلذب ناكو 3 نيدلا يف ةجحلا كرتو ، هيلع بجي ام كرت دق كلذب ناكل

 . نيكلاهلا

 ةيالولا لوصأب رصبلا 3 نيملسملا ءايلع نم ملاعلا عفر ول كلذك

 نم دحأ عم مهثدح حص دق نيذلا نيثدحملا نم دحأ ةيالو . ةءاربلاو

 { نيفلاسلا ةمئألا نم نيدلا يف هفالخ نيملسملا نم دحأ عم حصو ث نيملسملا

 { نيعدتبملا نيقسافلا جراوخلا ةمئأو © ةيطعو ةدجنو قرزالا نب عفان لثم

 نم ىلإ هنيد يف هلل انئاخ ؛ ءالؤه نم دحأ ةيالو نيملسملا ءايلع نم دحأ عفرف

 هيلإ عوفرملا مهالوتف هنيد يف هلل انئاخ عفارلا نأ ملعن الو ، مهنم كلذ فرعي ال

 هلاق ام قدصب دهشي نأ هل نكي مل وأ } نيدلا يف املاس كلذب ناك 0 مهتيالو

 ةجحلا تناك ولو } نيدلا يف ةجحلا قدصب نكلو { نيملسملا ءايلع نم عفارلا
 . نينئاخلا نم هللا نيد يف

 ءايلعلا نيملسملا ءايلع نم نانثا ؛ ءالؤه نم دحأ ةيالو عفر ول كلذك

 نم هولاق ام بذك هيلإ كلذ اوعفر نم ملعن ملو . ةءاربلاو ةيالولا لوصأب

 © ةجح هلو ةجح هيلع اناكو . هتيالو عوفرملا ةيالو هيلع ناك { مهقدص

۔ ٢٥



 دري الو ، ةجحلا قدصب دهشي الو ةجحلا هب تدهش امب دهشي نأ هل زوجي الو
 مايقب ةيالولا نم همزل امو {} ةجحلا هيلع هب تماق ام عيضي الو { ةجحلا

 . ةجحلا

 ١ بلاط يأ نب يلعو نافع نب نامثع ةيالو اعفر ول كلذك : لصف
 يف لوقلاو { نايفس يبأ نب ةيواعمو . ماوعلا نب ريبزلاو 9 هللادبع نب ةحلطو

 قيدصتلاو نينثالاو دحاولا نم 3 دحاو كلذ يف رمألاو ، دحاو كلذ

 فلتخي الو 7 هيفو هنم ةمزال يه نمم ةجحلا موزلو ةجحلا لوبقو 3 ةداهشلاو

 ، دحاولا لوق ين ريحم { ةيالولا هيلإ عوفرملاو ، هيف مكحلا الو اذه يف لوقلا
 © ةءاربلاو ةيالولاب ءارصبلا نيملسملا ءايلع نم نينثالا لوق لوبق همزليو

 ولو نيدلا مكح يف مهملعو { نيعفارلا نم رهظ ام هيلعو كلذ يف هل ةجحلاو
 ، نينئاخلا نم هنيد يل هللو ©& نيبذاكلا نم ةريرسلا ماكحأ يف هللا دنع اوناك

 ةجحلا هيلع تماقو . هتيالو هيلإ عفر نم عيمج ةجحلاب ىلوتي نأ هلو هيلعو
 يف هنم رهظي نأ ريغب { هلل انئاخ اقيدنز هتريرس يف هيلإ عفارلا ناك ولو { هتيالوب

 { ةماقتسالاو ملعلا نم رهاظلا مكح يف هب ةجح نوكي ام { هدنع رمألا رهاظ

 © نارينلاو مانصألاو ناثوألا ةدبعو ةقدانزلا نم اضيأ هتيالو عوفرملا ناك ولو

 & اذه يف ةيالولا لوبق يف هل ةجحلا نإف 0 وه ام يردي الو كلذ ملعي ال وهو

 دعب كلذ نم ائيش عيض نإف { اذه ين نينثالا نم كلذ لوبق ين هيلع ةجحلاو

 يف همزل ام عيضي نأ زوجي ال هنأل { اكلاه ناك رهاظلا مكح يف هيلع ةجحلا مايق

 © اهقحو اهلطاب هدنع لمتحاو { ماكحألا نم هنع باغ امل { رهاظلا مكح
 هدقتعا ام عضومل { همزال نم ائيش الو ، رهاظلا مكح عيضي نأ هل زوجي الو

 هللا َنَم نمل ةيافك هضعب يف ام لوقلا نم اذه يف ىضم دقو 0 ةطيرشلا مكح نم
 . ةيادهلاو رصبلاب هيلع

 نلف انركذ دق نم عيمج نم ث ةعيفرلاب دحأ ةيالو هيلع وأ هعم تبث اذإف
 دض هعم حصي ىتح } كلذ نم همزل ام كرت هل زوجي الو ، كلذ نع لوحتي

۔ - ٢٦



 ماكحأ هيف تحص نميف . ةقيقحلا مكح نم يلولا اذه ةيالو نم هيلإ اعفر ام

 هل تبثي ام قدص هعم حصي مل امو { هيف كشي ال امب رهاظلا مكح يف وأ ةقيقحلا

 هعم تحص دق يذلا اذه هيلو نم ءىرب نم اذه لكف .{ هيلو ةيالو نم هيلعو

 دعب نم 0 اذه هيلو نم ءىرب نمم 7 ةءاربلا هل حابم هنإف & قحلا مكحب هتيالو
 لمتحاو { قحلا ريغب هالوت هنأ ملعي الو { هالوتي هنأ هيلو نم ءىربتملا ملعي نأ

 هيف لمتحي هنأ 3 هيف انيبو هيف اندكأ دق امم اذهو & قحلا هوجو نم هجوب هتيالو

 © املاس ةعيفرلاب يلوتملا نوكيو 9 قحلاب ةيالولا هيف مزليو ، قحلاب ةيالولاب
 عوفرملاو عفارلا ىلوتي نأ هيلعو { املاظ هنيد ي هلل انئاخ اذه يف ةيالولل عفارلاو

 هجوب عفارلا هلاق ام بذك هعم حصيو ملعي مل ام ملسم ملاس وهو . هتيالو

 عفارلا نم أربي كلانه مث { ةكلهلا نم نيدلا يف جرحغ هل نوكي الو { زوجي ال

 3 اذه هيلو نم ءىرب نم لكف الإو ، قحلاب هتيالو عوفرملا نم اربيو © قحلاب
 اوحضوي نأ ربغ نم نوديزي وأ نيملسملا ءايلع نم هيقف فلأ ةئام هنم ءىرب ولو

 ءالؤه نم أربي نأ هل حابم وهو . هيلو ةيالو يف هرذع هب اوعطقي . ةجح هيلع
 يف هللا دنع مهيلع تبجو دق نيذلا ءادعألا ءالؤه نم مهتءاربل { ءاهقفلا

 اذه ىلوت دق يلوتملا اذه نأ اوملعي مل اذإ { مهنم ةءاربلاو مهتوادع هنيد مكح

 { ءادعألا ءالؤه ىلوت دق يلوتملا اذه ناك ولو } قح ريغب هانفصو يذلا ودعلا

 لمتحا دق هنأ الإ { هنيد يف هل انئاخ نكلو © ةعيفرب الو قح ريغب مهنم ادحأ وأ

 مهالوت نإ ؛ نيملسملا نم ءاهقفلا عم حصي ملو ؤ هانفصو يذلا قحلا اذه هل

 { ودعلا اذهل يلوتملا اذه دنع مهتءارب نم هللا ىلإ اوبوتي نأ مهيلعف ؤ قح ريغب

 نم . هتوادعب ةجحلا هيلع اوميقي مل ام 3 هتوادع هللا باتك يف حص دق يذلا

 لمتحاو { هالوتي هنأ اوملع اذإ ، رهاظلا مكح قيرط وأ . ةقيقحلا مكح قيرط

 يناعملا نم ىنعم وأ هوجولا نم هجو يف { قحب هالوت هنأ هتيالو يف مهدنع
 نم ىنعم وأ ، هوجولا نم هجو يف هرذع لمتحا اذإ كلذ ريغ وأ { هانفصو امم
 . ةيالولا يف هللا نيد يف هرذع نكمأ نمل ةمئاق ةجحلاو مئاق رذعلاف 0 يناعملا

۔ ٢٧ ۔



 كلانه مث { مالسإلا يف ةجح هل نوكي الو . قح ريغب هالوت هنأ ملعي ىتح

 . ودعلا اذه ةيالو نع قحلا ىلإ عجريو بتي مل نإ هرذع عطقي

 يف مهتوادع تحص دق نيذلا 0 هللا ءادعأ ةيالو زوجيف : لئاق لاق نإف

 نييناجلا نم دحاو لوقب نيملسملا ةماع دنع { رهاظلا مكحو ةقيقحلا مكح

 ؟ نيدلا يف هللا ىلع نيدرمتملا

 يذلا يلولا ةوادع زوبحت ايك {. ةجحلاب ودعلا ةيالو زوجي ؛ معن : هل انلق

 باتك يف وأ . هللا باتك يف وأ { ةلي هللا لوسر ناسل نع ؛ هتيالو تحص دق

 نم ةءاربلا هب بجت ام يلولا اذه ملع نم كلذ ملعي مل اذإ { هللا بتك نم

 مكح نم حص ام ملعي مل نم مزلي ؛ رهاظلاب مكحلا ةءارب هذه نأل & ثادحألا

 ةقيقحلا ةءارب هعم حصي مل نم مزلي ؛ رهاظلا مكح ةيالو هذهو { ةقيقحلا ةيالو

 . كلذ هيف حص نمم

 هنأ هيلإ عوفرملا ملع نمل الإ ةعيفرلاب ةيالولا زوبحت ال ناك ولو : لصف

 ناك ولو . ةعيفرلا نم هب ىلوأ هملع ناكو { ةعيفر ىلإ جاتحي ناك ام 0 يلو

 عفر ادبأ زوجي ناك ام اذإ ؛ يلو هنأ ةقيقحلاب ملع نمل الإ ةيالولا لوبق زوجي ال
 8 اذه هقدص ملعي ىتح ادبأ انومأام نوكي عفارلا ناك امو . ةيالولا

 لقع يف بهذملا اذه نسحي الو © لاحب ملعلا لهأ نم دحأ هيلإ بهذي ال ام
 اهلبق نمل ةجح ةعيفرلاب ةيالولا نأ ؛ هيف كش ال يذلا حيحصلا لب 0 لقاع
 يف هتريرس يف انئاخ ناك ءاوسو 3 هتريرس يف انثاخ عفارلا ناك ولو 0 هتمزلو

 . ادبأ ةجح ناك نإ ةجح وهف { هدحو هرفك وه ملع وأ هرفك هريغ ملع ، دحأ
 . ةيالولا هيلإ عوفرملا اذه الإ هتيالو عفر نم رفك قئالخلا عيمجو وه ملع ولو

 اذه ةيالو هيلإ عوفرملا ىلع ةجح قئالخلا عيمج ملع الو عفارلا ملع نوكي الف
 ىلع ةجح قئالخلا عيمج ملع نوكي نأ زاج اذإو © قئالخلا عيمج عم { ودعلا

 ىلع ةجح قئالخلا ضعب هملع ام نوكي نأ زاج 9 هملع نود كلذ ملعي مل نم

۔ ٢٨ ۔



 اذه يف دبعتلا نم دابعلا فلك هللا نأ تبث اذه تبث ىتمو { قئالخلا عيمج

 نع ىلاعتو هناحبس . ميكح هنأ هللا ةفص تلطب اذه تبث ىتمو . هنوقيطي ال ام

 هب ىفتكاو لقعلا ةجح نم لوقلا اذه نالطبب ةجحلا تماقو . اريبك اولع كلذ

 . راثكالا نع

 ةجح مه نيذلا اهلهأ نم تتبث ةعيفرلاب ةيالولا تتبث ىتمو : لصف
 ناكولو ‘ هتيالو اوعفر نمم مهتريرس ف ةقدانز اوناك ولو ئ رهاظلا مكح ف اهيف

 هيلإ عوفرملا اذه عم الإ ٠ هتينالعو هتريرس ف ةقدانزلا نم هتيالو اوعفر يذلا

 . هلطابو هبذكو كلذ دض ةيالولا هيلإ عوفرملا ملعي مل ام { هتيالو

 ملاعلا ناك اذإ هنإ متلق اييف مكعم ايتفلا لاب ايف : لئاق لاق نإف : لصف
 ناك امو . هنيد يف اقح هللا دنع ناك ام الإ هنم لبقي نأ زجي ل ٠ ايتفلا ف ةجح

 عسي مل 5 هنيدو هللا ملع يف قح وه ام فلاخ نإف . مهنيد يف اقح نيملسملا دنع

 . هنالطبب الطبمو هكاله اكلاه لئاقلا كلذ ناكو © هنم كلذ لوبق

 ماكحأ ف هللا نيد نم لبقي الأ هلا نيد ف هيلع قحتسا كلذك : هل انلق

 يف قحلا يف هللا ملع فلاخ امو { هنيد يف قحلا هللا ملع يف قفاو ام الإ © نيدلا

 وه يذلا {© قحلا ةقفاوم ف الإ ايتفلا ف ةجح نوكي الو . هلوبق زوجي نلف هنيد

 . هنيعب هنيد يف قح هللا ملع يف

 اذإ } هللا نيد مكح يف ةيالولا ةجحلا نم لبقي نأ هيلع قحتسا كلذكو

 نيد يف ناك ولو © هللا نيد يف ةجح نوكي ام هنم رهظو { هللا نيد ف ةجح ناك

 . ةيالولا كلتب همايق يف اكلاه هلا
 تدسفل اذكه اذه الولو { ةرهاظلا ةجحلا لوبق يف هللا هدبعت اذكهو

 . نينمؤملا ىلع لضف وذ هللا نكلو . ضرألا

 نم ملسي ال ٠ نيدلا ف ججح يه يتلا ججحلا عيمج اذكه تناك ولو

۔ ٢٩ ۔



 & نيملاعلا بر دنع ةقحم نيدلا يف ةجحلا نوكت ىتح { نيدلا يف ةجحلا عبتا
 . هدابع اهب هللا دّبعت يتلا ججحلا تلطبل اذإو 3 ادبأ دحا اذه ملعي نأ زاج ام
 اذإ ؛ ججحلا نم ةجح نأ ملعن الو { ةريرسلا يف ةلطبملا ةجحلا عبتا نم كلهو

 مكح يف ةجح يه ام ىلع عبتم اهعبتاف رهاظلا مكح يف ةجحلا ةلزنمب تلزن
 . اهل عبتملا باصأ الإ ش رثارسلا مكح يف ةلطبم ةجح تناكو . رهاظلا

 ةجح يه يتلا ةححلا ةلزنمب ملاعلا لزن ولو هنإف ‘ ايتفلا ةجح الإ ةجحلا تكله و

 نوكي امنإ هنإف ، رهاظلا مكح يف ءايلعلا ملع ناكو { هلهج عسي اميف { ايتفلا يف

 كلذ يف هنيدب ءاملعلا ملعو {&© هنيد يف هللا دنع قحلا قفاوي اييف ايتفلا ي ةجح

 ةنسلا مكح الو باتكلا مكح هلاق يذلا كلذ فلاخي الو { هب ىتفأو هلاق يذلا

 ءيشل . هقفلاو ملعلا نم ناك ام انئاك ؛ ملاعلا ىتفأ اذإف } عامجالا مكح الو

 © كلذ هبشأ امو . عامجالا مكح وأ ةنسلا مكح وأ باتكلا مكح هيف فلاخ

 ىلع اولوقي الأ ؛ هدابع ىلع هللا قاثيم كلذو . كلذ لبقي الأ هللا نيد يف ةجحلاف

 لوقو . اروفك وأ ايثآ مهنم عطت الو . ميثأ رافك لك عطت الو {. قحلا الإ هلا

 مكح يف هللا ةيصعم هذهو . «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال» : ةلي يبنلا

 ٩ هدابع هب دبعت يذلا هنيد مكح ي هللا ةيصعمو 0 هدابع هب دبعت يذلا . هنيد

 يف ةجحلا عضاوم ي ةءاربلاو ةيالولا ف ةجحلا نم ؛ هنيد ف بجو ام عييضت

 نم ائيش عيضي نأو ةطيرشلا مكح يفو ةقيقحلا مكح يف وأ ، رهاظلا مكح

 . اثآ ايصاع ناك كلذ لعف نإف ‘ هموزل عضوم ف كلذ

 موقت ةيالولا نأل } دحاو ايتفلاو ةيالولا نإف : لئاق لاق نإف : لصف

 يف اقحم يتفملا ناك اذإف ، دحاوب ةجحلا اهب موقت ايتفلاو © دحاولاب اهب ةجحلا
 . لباقلاو يتفملا كله ؛ الطبم يتفملا ناك اذإو ٠ لباقلاو يتفملا ملس ؟ ايتفلا

 اذإو ٠ هتيالوب يلوتملا ملس ؟ ةيالولا يف ةجح وهو اقح يلوتملا ناك اذإ كلذك

 كلذ لكف 0 دحاوب هيف ةجحلا موقت هنأل { هتيالوب يلوتملا كله ؛ الطبم ناك

 . ءاوس

۔ . ٣٠



 امنإو { انيد نوكيو نيدلا يف دحاوب ةيالولا يف ةجحلا موقت ال : هل انلق

 اذإ ، كلذ هيلع قضي مل هلوتي مل نإو ، هعسو هالوت نإف ؛ هيف فلتخي ام ىلع وه
 اذإ ، نيدلا يف ايتفلا يف ةجح دحاولاو { نيدلا يف ءايلعلا نم هالوت نم ىلوت

 نيدلا يف كلذب هيلع ماق نم ىلع ةجح وه كلذكو . هلهج عسي ال امب ىتفأ
 هتريرس يف الطبم ىلوت نميف 0 لوقي اييف كلذ هلوق الو & كلذ هنيد يف هفلاخي الأ

 ملع يفو . لطبملا كلذل هتيالو نم ملع نم كلذب ملعف { نيقحملا ءايلعلا نم
 هعسيأ { نيملسملا نم كلذ هنم ملع نم كلذب ملعي ملو ، الطبم ىلوت هنأ هللا

 وأ ، هتريرس يف الطبم ىلوت هنأ ملعي ىتح . هالوت نم ةيالو ىلع هالوتي نأ

 دق يذلا ، لجرلا اذه ىلوتي هعمس دق ذإ © هعم قحملا ملاعلا ىلوتي نأ هعسي ال

 ؟ قحلا ريغب هالوت هنأ هنم هللا ملع

 هنأ هللا ملع يف لطبملا اذه ىلوت دق يذلا ملاعلا ىلوتي نأ زوجي : لاق نإف

 . الطبم هالوت هنأ ملعي ىتح . هتيالو يف الطبم . هالوتي

 يف ىتفأ يذلا ملاعلا يف لوقت ايف . كنم هاندرأ يذلا قحلا وهو : هل انلق

 ملاع هنم كلذ ملعو { عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا مكح هيف فلاخ امب هللا نيد

 ٥ قح وأ لطبم هنأ الو . ملاعلا هلاق ام قرف ملعي ملو ، نيملسملا ءافعض نم

 ؟ لطاب هللا دنع وه يذلا لطابلاب ىتفملا ىلوتي نأ هعسيا
 . ال : لاق نإف

 ةيالو هيلع روجح هنأو . ةيالولا ربغ ايتفلا نأ تررقأ دقف : هل انلق

 يلوتملا ةيالو هل تحيتأ دقو & فيعضلا هلطاب ملعي مل ولو 7 ايتفلا يف لطبملا

 نأ زاج ايك هنإ لاق نم ىلع تركنأ ايف ، لطابلا ملع هنع باغ اذإ { لطابلاب
 ملعي ىتح ةجح ناك اذإ هتيالوب ىلوتي نأ 3 ةيالولا يف هلطاب ملعي ىتح هالوتي
 . ايتفلا يف ةجح يتفملاو ؤ ةيالولا يف ةجح تمعز يلوتملاو { هتيالو لطاب

 ىلع رججي لو . كلذ لهج ولو لطابلاب يتفملا ىلوتي نأ فيعضلا ىلع روجحمف

۔ _ ٣١



 . لطاب مأ قحأ كلذ ملع لهج ولو يلوتملا ىلوتي نأ فيعضلا

 ، هيلع هالوت ام لطاب ملعي ىتح ةيالولا عفر يف ةجح يلوتملا ناك كلذك

 هللا ملع يف قفاوي ىتح هنم لطابلا لوبق يف ةجح ريغ ايتفلا يف لطبملا ناكف
 يف نيفلتخملا ىلع ةجح نيملسملا عامجإو ةي هلوسر ةنسو هللا باتك نأل 3 قحلا

 هيلع تمكح نمو 0 قحملا وهف قحلاب ةجحلا هل تمكح نمف .0 نيدلا لوصأ

 ةجحلا تلزن اذإف { ايتفلا ةجح ريغ ججحلا رئاسو ٠ لطملا وهف لطابلاب ةجحلا

 { ةريرسلا ف ةلطبم تناك ولو . مكحلا رهاظ يف ةجح يهف ةجح نوكت ةلزنمب

 . ةريرسلا يف ةجحلا تلطب ولو قحم وهف ةجحلا عبتا نمو
 نم يتفملا هلاق ام لطاب ملعي مل اذإ هنإف : لئاقلا اذه لاق نإو : لصف

 ؟ ملاعلا هلاق ام لطاب ملعي ىتح هالوتي نأ هل زاج .0 ملاع وهو كلذ

 لهج سانلا عسي ؛ نيملسملا لوق نم هيلع عمجملا رثألا نياف : هل انلق

 نم اوثرب اذإ ءاملعلا نم اوأربي وأ هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام 0 هميرحتب اوناد ام
 ؟ لطاب هنأ هميرحتب نيدي امم الطبم اذه ىلوت دق سيلأ © مهنع اوفقي وأ هبكار

 ؟ نيلطبملا يف نيدلا ةيالو يف اذه هعسي نياف

 ىتح لطابلاب لوقلاف ٠ الطبم لطابلاب لئاقلاو يتفملا نوكي ال : لاق نإو

 . هب لاق يذلا نم هلطاب هنأ ملعي

 نم لطابلاب قحلا فلاخيو لطابلاب لوقي نم تعمس اذإف : هل ليق
 ؟ الطاب لاق هنأ ملعي هنأ ملعي ىتح وأ هثطخمو هنم أربيأ ٠ نيدلا

 . لطاب لاق يذلا نأ ملعي هنأ ملعأ ىتح هنم ربأ ال : لاق نإف

 ملعن ال يتلا ٠ اهلك ةعدبلاو ٠ اهلك ةلالضلا هذه كل نيأ نم : هل انلق

 هنيد يف همصخ نم ملع نم لك لب . اهب لاق تالالضلا لهأ نم ادحأ نأ

۔ ٣٢ ۔



 يف هفلاخ نم ءىطخي نأ هبهذمو هنيدو هلوق دايق يف هيلع ناك ؛ هنيد يف هفلاخي ام
 يف ملعن ال { نيدلا يف لاض وهف هنيد يف لطبأ نمو 3 هنيد يف لطبم هنأو 3 هنيد
 ي نيفلتخملا نيب فالتخالا يف قرف الف الإو & بهاذملا لهأ نيب افالتخا اذه

 نيدلا يف فلاخ نم ناك اذإ ، نيفلتخملا نيب هيف قرف الف فالخ لكو . نيدلا

 © ملعب فلاح هنأ ملع اذإ اذهف & فلاخ هنأ ملاع هنأ ملعي ىتح ، ءعىطخغ ربغ

 ملعب نيدلا اوفلاخ دق نيذلا نيكهتنملا نم اذهو { نينيدتملا نم اذه سيلف

 . نيدب ةفلاخم انهاه سيلو .© نيقيلا

 نم ءىطخي نأ ؛ كلذ زوجي ال هنأ تمعز اذإ : هل لاقيو : لصف

 يف هبّوصتو هالوتتأ . نيدلا يف فلاح هنأ ملاع هنأ ملعي ىتح نيدلا يف كفلاخ

 كدنع نوكيو . هئطخت الو هقرافت الو هيوصت الو هالوتت وأ ؟ نيدلا ةفلاخم

 ؟ بيصم الو ءعىطخحم الو ؟ قفاوم الو فلاخ ال

 8 نيلحتسملا نم الو نينيدتملا نم دحأ لوق يف هملعن الام اذه

 . نيلقاعلا نم دحأ هيعي الو

 ىتح . ايدتهم الو الاض الو { ائطخ الو ابيصم ال هعم نوكي : لاق نإف

 اذإو ، هئطخي ذئنيحف ؛ ءعىطخم هنأ ملاع هنأ ملع اذإف © ءعىطخغ هنأ ملاع هنأ ملعي

 كلذ هنم لبق نإف { ءعىطحع هنأ هملعأ ، لهجب أطخأ امنإو ءعىطخم هنأ ملعي مل

 . هأظطخو ذئنيح هنم ءىرب الإو

 بر ةجح نم نيدلا يف ةجح تبثأ كسفن تلعجأ : هل انلق : لصف

 هيلع اذه لاقف ، قحلا الإ هيلع اولوقي الأ قاثيملا هدابع ىلع ذخأ ذإ { نيملاعلا

 هلوقو ؤ نيدلا يف هيلع هللا ةجحب © كدنع نيلطبملا نم نكي ملف ، لطابلا
 ذئنيح ناك ، تمعز ةجحلاب هيلع تنأ تمق املف { نيملاعلا بر ىلع لطابلاب
 نأ امإ كل دب الو & ديدشلا فالخلاو ديعبلا لالضلا وهل اذه نإ ؛ اجوجحم

۔ ٣٣ ۔



 ناك ، قحلا هجو ىلع ةعيفرلاب ىلوت نمل ةعيفرلا ةيالو يف ةجحلا نم هانلق ام تبثت

 يتلا ةعيفرلا ةيالو لطبت وأ { اقداص وأ ابذاك { اقح وأ هتريرس يف الطبم عفارلا

 زوجت الو ، دحاولا لوقب اهموزل يف فلتخاو { نيدلا لهأ اهتزاجإ ىلع عمجأ دق

 لطبت نأ امإف . انيد نوكي نأ زوجي الف هيف فلتخا ام هنأل ى نيدلاب كلذ ةفلاخم

 نأ امإو ، ةيالولا نم لصألا اذه ضقنتو نينثالاو دحاولا نم ةعيفرلاب ةيالولا

 ؛ رهاظلا مكحب يه امنإ ةعيفرلاب ةيالولا نأ ، باوصلاو لدعلا لوق ىللإ عجرت

 . رئارسلا مكح يف الطبم عفارلا ناك ولو

 اذه ملعي ال سانلا نم ادحأ ىلوت اذإ ملاعلا نإ : لاق نإف : لصف

 هنأ ، لطبم الو قحم يلوتملا كلذ نأ ملعي الو ، لجرلا كلذ هتيالولو هل عماسلا

 نيملسملا نع فقي نأ زوجيو { هالوت نمل هتيالو لجأ نم يلوتملا ةيالو هل زوجي ال
 © بيغلا ملع ىطاعت دقف { قحب هولوت مهنأ ملعي ىتح 3 هولوت نم ةيالو يف
 ىأر املك هنأ ؛ هلوق دايق يف ناكو ، اهرسأب رهاظلا ين اهلك ةيالولا مكح لطبأو

 ىدهلاو { لطابلاو قحلا هيف نكمي اميف ةعاطب المع { نيملسملا نم دحأ نم
 كلذ يتأي هنأ ملعي ىتح هتيالو لطبت نأ {} تانيعملاو تابيغملا نم © لالضلاو

 3 دهاجو قدصتيو موصيو يلصي هآر نمع فقي هنأ ىتح { هيف لطاب ال قحب
 ضرع بلط الو ءاير الب {. ۔ لجو زع ۔ هلل اصلاخ كلذ يتاي هنأ ملعي ىتح

 ىلع الإ { ادبأ ادبأ اذه ميقتسي الو { ءايلوألا نم قداص هللا دنع هنأو { ةايحلا

 . هللا ءاش نإ انركذو انفصو ام بسح

 نم هترضحب ناك وأ ؟ الدعم بصن اذإ مكاحلا يف لوقت ايف هل لاقيو
 دهش ، دهاش ةلادع نع لدعملا لأسف . ءايلوألا نيملسملا نم ةلادعلا رصني

 لبقيأ {، دهاشلا ةلادع لدعملا هيلإ عفرف ، دودحلاو ماكحألا يف ةداهشب هعم

 ؟ لدعو قحب هلدع هنأ ملعي ىتح اهلبقي ال وأ ؟ لدعملا ةلادع

 . لدعو قحب هلدع هنأ ملعي ىتح هتلادع لبقي ال : لاق نإف : لصف

۔ ٣٤ ۔



 { هل لاؤسلا هعفني ال وهو ٠٥ لدعملل لا ؤسلا لإ هجوحأ ناك ف : ليق

 نم هلوقب لدعي نأ كمعز يف هيلعو هل امنإو & صقني الو هلمع يف ديزي الو

 . فلخو لوقلا نم لطاب اذهف . هتلادع رصبي

 دهاشلا ةداهش لبقيو ، لدعملا نم دهاشلا ةلادع لبقي نأ زوجي لاق نإو

 ةداهشب ماكحألا ذفنيو {} لدعملا لوقب دهاشلا ةداهش لبقيو . لدعملا نم

 . كلذب دحلا ميقيو {}© دهاشلا

 3 هتريرس يف هللا ناخ دق لدعملا ناك نإ تيأرأ : كلذ دنع هل ليق

 ةدبع نم وأ 7 ةقدانزلا نم هنيد يف هللا دنع هنأ ملعي وهو دهاشلا اذه لدعف

 مكحلا ذفنأو ةلادعلا لبق يذلا مكاحلا يف لوقلا ام { ةطمارقلاو ناثوألا

 ؟ ةداهشلاب

 . لدعملا نم لطابلا ملعي ىتح قحم : لاق نإف

 يف يلوتملاو ، لدعملا نم ةلادعلا لوبق يف مكاحلا نيب قرفلا ايف : هل ليق

 نأ دب الو ، اليبس ادبأ كلذ يف قرفلا ىلإ دجي نلف { عفارلا نم ةيالولا لوبق

 ةمألا تعمجأ دق ام لطبأ هلطبأ نإف © ليدعتلا لطبي وأ 0 هانلق يذلا اذهب رقي

 . هللا ءاش نإ ادبأ اذه ىلع ردقي نلو . هتزاجإ ىلع

 ٥ مكاحلا دنع ةداهشب ادهش اذإ نيدهاشلا تيأرأ : هل لاقيو : لصف

 نم لجرل قحب نيملسملا نم يلو ىلع ادهشف 3 ايهلضفو ايهتلادع ملعي وهو
 ، قحلا كلذ هيلع سيل هنأ يلولا كلذ ركناف } نيملسملا نم وأ ةمذلا لهأ

 وهو . يعدم ١ ةرضح يفو ههجو يف كل ذب هيلع دهشو .ا دوحج كلذ دحجو

 ؟ اهتداهش دري وأ ‘ نيدهاشلا ةداهش زيجمأ ؛ هيف لوقلا ام . كلذ ركني

 . اذه ريغ ىلع دحأ ردقي الو اهتداهش زيجأ : لاق نإف

۔ . ٣٥



 كدنع ناك ام بذكلاو روزلاب هيلع نيدهاش اناك ول تيأرأ : هل انلق

 ؟ املاظ مأ املاس ؟ كلذ يف مكاحلا

 . املاس نوكي : لاق نإف

 نيدهاشلا نأل كلوق يف روزلا ةداهش لبق دقو © املاس نوكي : هل انلق

 تناك اذإ ، اهعبتا نمل ةجح نوكت امنإ ةجحلا نإ كلوق دايق ىلعو { اروز ادهش
 هلثمو { ةداهشلا يف هلثمو ةلادعلا يف هلثمف . ةيالولا يف ةجح ةريرسلا مكح يف

 3 هيف هجولا ام ملعي ال مكحب {} مصخلل لدعلا مكاحلا مكح اذإ ، مكحلا ين
 نأ الإ اهعبتا نمل ةجح . ادبأ ةجح كعم نوكي الف . هيلعو هل مكح فيكو

 كلذ يف ملعن الو 3 هللا نيد مكح يف انعمو هللا دنع ةريرسلا يف ةجح نوكي
 يرجت يتلا ججحلا نم مالسالا يف تبثت ةجح لك نأ . هللا نيد يف افالتخا

 لك نإف {} مالسالا لهأ نم ءانمألا عابتاو . ماكحألاو ةداهشلا هجو ىلع اهارجم

 ىلع ةجح تناكو 0 الدعو اقح اهنم رهاظلا مكح ناكو } قحلا يف تبثت ةجح

 فلاح هللا نيد مكح يف ةجحلل فلاخملا نأ . هلوأ هيلع ةجح تناك نم

 رهاظ يف ةجحلل عبتملا ناو { ةريرسلا يف ةلطبم ةجحلا تناك ولو © قحلل
 يف ةلطبم . هدنع هللا نيد يف ةجحلا تناك ولو } قحلل عبتم قح 0 رمألا

 وأ ، نينثا وأ دحاو نم ةيالو عفر نم مالسإلا يف ةجح لك يف اذهو ى ةريرسلا

 دق ، لوبقم هلوق مكاح لوق لوبق وأ ، لودعلا نم ةداهش لوبق وأ ةلادع عفر

 وهف 9 راج الو هيف هيلع ىدتعا هنأ ملعي ال مكحب . هتيعر نم دحأ ىلع مكح
 ولو ، كلذ هلوق ىلع لدعلا لهأل ةمزال هتنوعمو لوبقم هيف هلوقو { هيف ةجح
 نم رهظي اميف { ةمامالا ىلع مامإلل اودقع اذإ ةعامجلاو { هتريرس يف الطبم ناك

 نمل اودقع دق اوناك ولو { ةيعرللو ةيعرلا ىلع ةجح مهف © قحلا ىلع مهنأ رمالا
 ةعيب ىلع ةريرسلا يف هوعياب ولو © مهتريرسو هتريرس يف يقيدنز هنأ نوملعي ال
 نومنتغيو . ةلبقلا لهأ نوكرشي مهنأ { ةمامالإ يف ضفاورلا ةعيبو جراوخلا

۔ ٣٦ ۔



 نوعيطيو هل نوعمسي مهنأو 9 ةرجهلا نولحتنيو 0 مهيرارذ نوبسيو مهلاومأ

 مث ، رهشو رهظ امييف لدع لهأ مه اورفك ولو . مهنيد هنودلقي 5 اورفك ولو
 ةجح اوناك . ةماعلا مامإو مهمامإ هنأو . ةمامالا ىلع هل مهتعيب اورهظأ

 كلذل ةعاطلاو عمسلا مهيلع ناكو ، نيدلا مكح يف مهيلعو ، نيملسملل

 . ةعامجلا كلتو مامالا

 نم هل هللا لعج اييف ةجح هلوق ناك . هتمامإ تتبث اذإ مامالا كلذكو

 نكمأ اذإ ةجح . لاتقلاو ثادحألاو دودحلاو ماكحألا يف لاوقألا قيدصت

 ين هل عبتملاو أ كلذ يف ةجح هلوقف . هلطابو هقحو هبذك نكمأو هلوقي ام قدص

 { الهاج املاظ هماكحأ يفو الطبم هتريرس يف ناك ولو ٦ هعابتاب قحم كلذ

 هقح لمتحي اميف هملع دق يذلا ، كلذ ىلع هل يلوتملاو & كلذ ىلع هل نيعملاف

 . ملاس 5 هلطابو

 تناك ولو ةجح يهف 3 تتبث مالسالإ يف ةجح لك كلذك : لصف

 . ةريرسلا يف ةلطبم

 يف ةجحلا تناك ولو ، ةجحلا ماقم تماق اذإ ةجح ايتفلا ةجح كلذكو

 هب نوكي امب ، ملعلاو ةماقتسالا هل تحص نم لثم كلذو . ةلطبم اهتريرس

 مكح يف ناكف { ةجح هيف ملاعلا نوكي اميفو } نيدلا ين هلهج عسي اييف ةجح
 وأ نيلطعملاو ةقدانزلا نم هللا دنع هتريرس يف وهو . ايتفلا يف ةجح رهاظلا

 اذإف ، ةجح هب نوكي ام هنم فرع نم ىلع ةجح رمألا رهاظ يف وهف { ةطمارقلا

 وه ملعو { نيدلا نم هلهج عسي اييف ةجح هب نوكي ام هنم ملع نم ىلع ماق
 كلهو { كلذ يف ةجح هيلع ناك . هملعو هلدعو هلضف رهاظتب هنم كلذ

 & رمألا رهاظ يف ةجح هيلع نوكي اميف 9 هيلع قحلاب ماق اذإ ، هلوق يف كشلاب
 ناك اذإ ، رهاظلا يف هيلع تماق يتلا هتجح عّيض اذإ 3 هللا دنع هل ةجح الو

 . رئارسلا مكح يف الطبم هللا دنع ملاعلا

۔ ٣٧ ۔



 3 ةجح هب ملاعلا نوكي امب هملع دعب { ةجحلا عضاوم لهاجلا لهج ولو
 لهج ولو . ةجح ةجحلا هب نوكت ام ملع اذإ 5 ةجحلا ملع لهج هعسي الف

 لضفلاو ملعلا نم ةجح هب نوكي ام هنم ملعي مل اذإ امأو ، ةجحلا عضاوم

 ةجح نوكي الف ، سانلا نم هريغ هنم كلذ ملعو { رمألا رهاظ يف ةماقتسالاو

 . افالتخا اذه يف ملعن الو { هفرع نم ىلع ةجح نوكي امنإو 3 هفرعي مل نم ىلع

 اذإ ءايلعلا نم أربي وأ هبكري مل ام ، هلهج لهاجلا عسي امم هب ماقو هلاق ام ناك اذإ

 . مهنع فقي وأ 0 هبكار نم اوئرب

 © ملعلا يف ةجح رهاظلا مكح يف وه يذلا ملاعلا لاق اذإ امأو : لصف

 امنإو ، فالتخالا هيف زوجي ال يذلا هللا نيد نم وهو 0 هللا نيد يف لطاب وه ام

 دنع لطبم جوجحم وهو {} كلذ يف هنم ةجح الف { نيدلا لوصأ فلاخي امم وه

 هيلع نيدهاش لطابلا كلذب ءايلعلا ناك اذإف { هللا نيدب نيملسملا دنعو هللا

 نم كلذ فلاخ نم ىلع ةجح مهلعجو . هنيد لهأ هللا هملعأ دقو { لطابلاب

 كردي هنأل . لطاب هنيد لهأ دنعو هلللا دنع وه ام لهج نم روذعم ريغف .7 هنيد

 © هريغ هب ءاملعلا دنع هتفرعم كردي ال كلذ ناك ولو { هلهج ولو كلذ ملع
 نيد ةعيرش يف { هنيد لهأ هللا هملعي ل اذإ ، هيف هللا ملع نع لوئسم ريغ ناكل

 وأ بسنلا نم هتنبا وأ هتخا وأ همأ جوزت ول لهاجلا وأ ملاعلا نأ ايك . ةلي هيبن

 يف حاكنلا ةنس ىلع نهجوزتف ، نهعاضر الو نهبسن ملعي ال وهو ، عاضرلا
 ىلع امو تامملا موي ىلإ نهلك نهنيب عمجو } كلذ ىلع نهئطوو 4 هللا نيد
 باسناب نوملعي ال مهو {© كلذ نه نهنم ملعيو ى كلذ هنم ملعي هللاو أ كلذ

 دلبلا لهأ ناك ولو . نيملاس نيملسم هللا دنع كلذب اوناك © اضعب مهضعب

 © كلذ نولهاج وأ ، كلذ نومتاك مهنأ ريغ . ءالؤه باستناب نيملاع مهلك

 يف ةجحلاب اوموقي ىتح { ءال ؤه ىلع ةجح سانلا نم كلذ ملع نم ملع ناك ام
 اذإف © ةلادعلا نم ةجحلا عضوم يف اونوكيو 0 كلذب مهيلع اودهشيو { كلذ

 يف ةجحلا مهتمزل . ةلادعلا نم ةجحلا عضوم ين اوناكو 9 مهيلع كلذب اوماق

۔ ٣٨ ۔



 مهيلع تماق اذإ 9 هوبكر يذلا بسنلا ةمرحب نيملاع ريغ اوناك ولو { كلذ

 هبكر يذلا صخشلا اذه نأل 0 هوبكر يذلا عاضرلا وأ بسنلا ةفرعمب ةجحلا

 ةمئاق الو & تاللحملا نم هتفص الو هنولب مولعم الو فورعم ريغ بكارلا اذه

 © هيف ةمئاقلا ةمرحلا هملعب هملع نم ىلع اروجحم نوكيف { اهنيعب ةمرح هيف
 ةمرحلاب ملعلا لهأو { هللا نيدب ملعلا لهأ دنع بسنلا اذه ةمرح فرعي امنإو

 ةمعلاو ةنبالاو تخألاو مألا نيب ام قرف دحأ ردقي ال ، بسنلا اوملع اذإ

 © بسنلا ةفرعم ىلع فقي ىتح { ةفصلاب الو صخشلاب الو نوللاب ةلاخلاو

 © ةجحلا هب هيلع موقي امب 3 كلذ هعم حصي الو بسنلا لصأ فرعي مل نم لكو

 يف ةجح نونظلاو هيبشتلاب موقت الو ، نونظلاو هيبشتلاب الإ ادبأ كلذ فرعي الف
 لهأ هتمرح هللا ملعأ دق يذلا بسنلا ةفرعم ىلع فقاولا فقو املف { هللا نيد

 هيلع تماق اذإ هتمرح لهج نم ىلع ةجح كلذ ناك } كلذب مهدّبعتو هنيد

 9 هللا نيد يف كلذ ةفرعم ىلع فقو {} هملع بلطو هنع لأس ول ام ملعب ةجحلا

 . هللا نيد لهأ عمو

 سفن وأ لوقلا سفن الإ { هللا نيد يف فرعي ال لطابلاب لوقلا كلذك

 ملعلا لهأ عم كلذ ريغب فرعي ال ، لطابلاب ةملكلا سفنو لطابلاب ظفللا

 © اهباوص وأ اهلطاب افورعم ةملكلا سفنو ةظفللا سفن تناك املف 0 هللا نيدب

 ةروجحم ةظفللا سفنو ةملكلا سفن تناك 0 هللا نيد يف كلذ ريغب ال اهسفنب

 وأ اهلئاق ىلوتي وأ { اهلبقي وأ اهلوقي وأ اهبكري نأ 5 اهلهج وأ اهملع نم ىلع
 مالكلا نم لطابلاو قحلا نيب ام قرف فرعي ال هنأل . اهيوَصُم وأ اهلباق

 ناك وأ © هسفنب ةجح مالكلا ناك ، اذكه اذه ناك نأ اهلف . مالكلا سفنب الإ

 ةجحلاب } هيلع ماق نم ىلع ةجح هللا نيد يف موقت يتلا ةجحلا سفن قفاو نم
 نم ناكو 3 ةجحلا عضوم ي ةجحلا ةلزنمب لزن نمم & ةجح هللا نيد يف يه يتلا

 نملو { ةجحلاب اهريغب لاق نم ىلع ةدهاش يهو ةجح يه يتلا ةملكلا فلاخ

 اهريغ نم ةملكلا ىلع ةجح الو . ةجحلا وه هنأ ةجحلاب اقح تناك . اهب لاق

۔ ٣4٩ ۔



 دهاش هيلع هللاو © ةملكلا سفن فلاخ نمف الإو . اهقفاوو لاق نم الإ { ادبا
 وهف هللا نيد يف ةجحلا ملع نم لكو . ةجحلا ةقفاومو ةجحلا ةفلاخمل هنيد يف
 لكو . اهقفاو اذإ ةجحلا ةقفاومبو { اهفلاخ اذإ ةجحلا ةفلاخمب دهاش هيلع

 لهج ولو {© ةجحلا ةفلاخمب هملع دعب ةجح هنأب ةجحلا ةفلاخم دنع هل دهاش

 اهسفن اهعبتي نأ ةجحلا هيلع نأل هنم ةجح الو & جوجحم وهف ةجحلل هتفلاخم

 نيدب لوقلاو { هللا نيد ىوس ام ةجح نم لكو هوجولا نم هجوب اهفلاخي الو

 نيد نم قحلا ةملكو & ججحلا نم هريغب ةجح نوكي امنإف ، لطابلاو قحلاب هللا
 اهتقفاومب الإ اهريغب موقت ال اهسفن ىلع ةجح لطابلا ةملكو { اهسفنب ةجح هللا
 ,{. لاحلا نم لاح يف

 يف ةجحلا تماق اذإف 8 ةجحلا هذه ىوس ججحلا رئاسو : لصف

 عيمج نم . رمألا رهاظ يف ةقحم ةجح نوكت نأ نكمي امم . ةجح يه ام عضوم
 يف رئاج مامإ وأ ، نيلطبم ةعامج وأ 5 روج مكاح وأ روز دهاش نم ججحلا
 مكح يف ةجح يهف 7 هللا نيد يف ةجح يه يتلا ، ججحلا رئاس وأ 5 ةريرسلا

 كرديو {، ةجحلا هب هيلع موقت امب كلذ لطاب ملعي ىتح & لهاجلاو ملاعلل رهاظلا
 كردي ام ىلع ةجحلا نم فقو اذإف 9 هللا نيدب ءايلعلا عم 0 هللا نيد يف هتفرعم
 هلعج يذلا لطابلا لعجو {. ةجحلا نم كلذ لهجف { هللا نيد يف هلطاب ةفرعم
 يف قحلا لهج ولو . املاظو اكلاه كلذب ناك 9 لطابلاب هلهج عضومل ةجح
 . رثكيو هيف لوقلا لوطي امم كلذو . كلذ

 ملسم ىلع ةداهشب لدع ادهاش هعم دهشي { مكاحلا لثم كلذ نمو
 هيلع نابذاك كلذ يف امهو { هيلع دوهشملا كلذ ركنأف . قحب ملسمل وأ يدوهيل

 يف اهتداهش زوجت نالدع امهو إ ايهبذكب ملعي ال مكاحلاو { اهتداهش يف
 اذه ىلع اهتداهش مكاحلا لبق نإف { مكاحلا ايهتلادع فرع دقو ؤ ماكحألا
 © ايكاح قحلاب ناكو . املاس ناك . هب مكحو ، نيبذاك هللا دنع هيف اناك يذلا
 در نإو . روجحملاو مرحملل نيبكارو © روز يدهاش هللا دنع امه اناكو

۔ ٤٠



 ايثا كلذب ناك ؛ ايهتداهشب ةجحلا هيلع تماق نأ دعب مكحلا لطبأو { اهتداهش

 مكحي ملو ، كلذ نم ابات اذإ اهنأ الإ ، اضيأ :نيمثآ نيملاظ امه اناكو 3 املاظ

 © اهب مكحو ايهتداهش زاجأ ولو . امهيلع مرغ الو ةبوتلا ايهتأزجأ 7 امهتداهشب

 ٨ نيمراغ نينماض كلذل اناك ابات نإو ، نيملاظو نيمثآ امه اناكو املاس وه ناك

 ؛ ةداهشلا هذهب ادهش ولو ، مكاحلا ملع يف نيدلا مكح يف نيلدع ريغ اناك ولو

 اناكو قدصلاب هللا ملع يف ادهش دق اناك ولو . ايهتداهش مكاحلا لبقي ملف

 يف ةجح انوكي مل اذإ { ايهتداهشب مكحلا هكرتب املاس مكاحلا ناك { نيقداص

 ةداهش كرتب مكاحلا ناكو { ةريرسلا يف نيقداص هللا دنع اناكو } مالسالا

 هللا ججح اذكهف ث املاظ نيبذاكلا نيلطمملا ةداهش دربو . املاس نيقداصلا

 . ىلاعتو كرابت

 3 نيبذاك هب نانوكي ام نيدهاشلا نم مكاحلا ملع ولو : لصف

 يف هدنع نالدع رمألا رهاظ يف امهو { هيلع دوهشملا ىلع نيروزم هب نانوكيو

 ين هلبقي نأ هل زوجي ال اميف { اهلوق لبقو ابذك دق هب نانوكي ام لهجف 0 مالسالا

 لوبقمريغ نانوكي ام عضوم يف ايهتداهش يف اروز دق امل ، هلهج عضوم هللا نيد
 اناك ذإ ايهتداهش لبقو كلذ يف مكحلا لهجف . هوجولا نم هجو نم ايهتداهش

 هللا نيد يف كلذ لهج هعسي الو {. هللا نيد يف اكلاه كلذب ناك {. نيلدع هدنع

 يف تماق ۔ ىلاعتو كرابت هللا ججح نم مالسالا يف ةجح لكف .3 هلهج ولو

 نمل ةجح يهف . ةلطبم وأ اهتريرس يف ةقحم تناك ةجح نوكي ام عضوم
 ناك اهملع اذإ يتلا ةجحلا لطاب ملعي ىتح . اهناعأو اهالوتو اهلبقو 0 اهعبتا

 لهج هعسي الف { ةجحلا لطاب ةجحلا نم ملع اذإف © ةجحلا نالطب ملع دق

 ةجح تناكو . هملع وأ لطابلا لهج . ةجحلا هب لطبت يذلا لطابلا كلذ

 ل ، ةجحلا لطاب ىلع لطبملا فقاولا فقو اذإ يتلا ججحلا عيمج يف ةلخاد ايتفلا

 لهأ دنع كلذ يف قرف الف اهلطابو ةجحلا لهج ولو { ةجحلا لطاب لهج هعسي

 ال لمتحي ججحلا رئاس نأ هجو نم لهجلا لهأ دنع كلذ قرتفا امنإو © ملعلا

۔ ٤١ ۔



 لطاب نم لمتحا امف 3 اهنم كلذ عمسو { اهنم كلذ نياع نم عم لطابلاو قحلا

 اذإو } اهلطاب ملعي ىتح 3 ةجح يهف ةجح هللا نيد يف تناكو اهقحو ةجحلا

 نوكت مث ، ةجح اهنأ ملعي ىتح ةجح ريغ يهف ؛ هللا نيد يف ةجح ريغ تناك

 سفنب الإ نوكت ال ايتفلا يف ةجحلا نالو 3 اهلهج وأ اهتجح ملاعلا ملع ةجح
 ماقو ، ةجح نوكي ام ةلزنمب لزن اذإ ةجح اهب يتفملا نوكي ىتلا { ةملكلا

 .ةجح نوكي الو 3 ةجحلا ةلزنمب لزني ىتح ةجح نوكي الو ا ةجح هب نوكي امي
 ايتفلا يف ةجح نوكي الو 5 ةجح هب نوكي امب موقي ىتح ةجحلا ةلزنمب لزن ولو
 مكح يف الطبم الو . ةريرسلا يف كلذب الطبم 9 رهاظلا مكح يف ادبا

 قحلا ىلع ةماقتسالا لهأ نيب ملعن الو { ادبأ ةريرسلا يف كلذب اقحم ، رهاظلا

 يف فعضلاو ىمعلا لهأ ضوخي امنإو . ةعزانم الو ةفلاخم الو افالتخا اذه يف

 نيدلا يف ججحلا لوصأو نيدلا لوصأب ةنطفلا ةلقو ملعلا ةلق قيرط نم 3 اذه

 ةريرسلا يف الطبم ةينالعلا يف اقحم نوكي نأ لمتحي دق { نيدلا يف ججحلا رئاسو

 نأ نكميو . هب ماقو هلمعو هلاق يذلا لمعلا كلذ سفن وأ { لوقلا اذه سفنب

 الطبم نوكي نأ نكميو & كلذ سفنب ةينالعلا يف الطبم ةريرسلا يف اقحم نوكي

 لمتحي الو . ةينالعلاو ةريرسلا يف اقحم نوكي نأ نكميو 0 ةينالعلاو ةريرسلا يف
 ناك ةريرسلا يف ايتفلاب الطبم ناك نمف 3 لطابلاو قحلاب ايتفلا يف ادبأ كلذ

 { ةينالعلا ين اهب اقحم ناك ةريرسلا يف اهب اقحم ناك نمو { ةينالعلا ين اهب الطبم

 هدارأو هيلإ دصق دق 5 قحلا نم ائيش يتفملا ديري نأ ؛ دحاو هجو نم الإ

 هنم حص دقف { هيلع كلذ حصو لطابلا نم هريغب لاقف هناسل زف . هدمتعاو

 ناكو ، اجوجحم نوكي ام ىلع هب لوقلا هنم رهظ اذإ ، لطابلا رهاظلا مكح يف
 هنيد يف اقح { لطابلاب الئاق نوكي اذه نإف { رهاظلا يف هب لطبي امم كلذ

 يلوتملاو كلذ هنم لباقلاو . هاطخأ يذلا اطخلاب كلاه ريغو . هتدارإو هتريرسو

 قحلا ةفلاخم زوجت ال هنأل إ لطبم نيدتلا ليبس ىلع هنم رهظ اذإ كلذ ىلع هل

 لطابلا ىلع هل يلوتملاو 3 هلهج ولو ,لطابلا هنم لباقلا ناكو ، نيدب الو يأرب

۔ ٤٢ ۔



 ٨ كلذب اكلاه؛هلهج ولو هلوق نم لطابلاب لماعلاو ، هلهج ولو ;هنم رهاظلا
 كلذ ركذي مل ام ، ادبأ كلذ يف اطخلا نم هنع يفعم هنأل { ايلسم املاس وه ناكو

 . هفرعيو

 خيشلا فيلات ؛ «نيبلاطلا جهنم» باتك يف دجوي هلعلو : خسانلا لاق

 ؛ ۔ هللا همحر ۔ ديعس يبأ خيشلا نع 3 يقاتسرلا ديعس نب سيمخ لجالا

 هل زوجي الف 5} هيلع عمجملا قحلا فلاخف لوصألاب ملاعلا اذه هاتفأ اذإ ىنعملاو

 وهو يتفي امب لمع وه نإو . همزلي ايع لاؤسلا دقتعا ولو 3 لطابلاب لمعي نأ
 نأ لبق تام ىتح لأسيو يتفي امب لمعي كلذ ىلع لزي ملف لاؤسلا دقتعم

 عيمج نم ةلمجلا يف باتو كلذ يف همزلي ام ءادأب ناد اذإف { قحلا بيصي

 عيمج نع لاؤسلاب نئاد وهو ، هبونذ عيمج نم وأ 0 هللا ءاضر هيف فلاخ ام

 بوكر ىلإ هنم دصق ريغ ىلع هب يتفي امم لمعو . هللا .نيد ةلمج يف همزلي ام
 لا ؤسلا دقتعم وهو كلذك نوكي نأ ىسع هنأ نظلاو { ايتفلا ببسل الإ لطابلا

 . كلاه هنإ لوقأ الف . همزلي ايع

 زوجت ال وأ { مزلتو ةعيفرلاب ةيالولا كدنع زوجتأ : لئاقلا اذهل لاقيو

 ؟ مزلت الو

 لهأ نم نيملسملا ةلمج هيلع ام لطبأ, مزلت الو زوجت ال : لاق نإف

 . ةماقتسالا

 لوقب زوجي امنإو 0 نينثالاو دحاولا لوقب مزلي الو زوب : لاق نإو
 . مزلي الو نينثإلاو دحاولا

 اهلبق ءاش نإ { اريغ اهيف دبعلا نوكي ججحلا نم ةجح ياف : هل ليق

 ىتح ، دح وأ قح يف مكح نم هيلع كلذب ةنيبلا تماق اذإ 3 اهمزتلا ءاش نإو

 { ةرهاظلا ماكحألا نم اهريغ نود .7 اهيف اريم دبعلا كدنع ةيالولا يف نوكي

۔ ٣٤۔



 ةيالولا توبث نم . ماكحألا نم اهريغ ي بجي ل ام ةيالولا يف بجو دق لب

 ؟ ماكحألا نم اهريغ يف كلذ تبثي ملو دحاولا لوقب

 . هيف رييخت الو { ةجح نوكي كلذ نإ : لاق نم لاقو

 . مالسالا قحلو ملسملا قحل كلذو ث رييخت نكي ملف نانثالا ماق اذإف { كلذ

 ولعيو . مهريغ ىلع مالسإلا لهأ ةجحلو ٠ هريغ ىلع مالسإلا ىح ولعو

 اذإ © ةعيفرلا ةجحب ةيالولا نالطبب لاق ادحأ نأ ملعن الو 5 هريغ ىلع مالسإلا

 . هللا ءاش نإ اذكه لوقي نأ اذه ردقي الو 3 ةماقتسالا لهأ عيمج نم تماق

 تناك نيأ نم كلذب بلوطو { ةجحلا هذه ىلع هل تبث اذه لاق نإف

 ليلدب كلذ ىلع تاي نلف 3 اذكه ماكحألا رئاس نم اهدحو ةيالولا

 . ةعيفرلاب ةيالولا ةجح تابثإ ىلإ عجري وأ ث ةرباكملاب الإ

 اذإف © نانثا هيلع ةجحلاو دحاولا لوق يف ربن وهف : لاق نإف : لصف

 ؟ نينثالا لوقب هتيالو لثم هتيالو نوكتأ 3 هيف ريخملا دحاولا لوقب ىلوت

 هتيالو تناك ، دحاولا لوقب نيملسملا لوق نم ةجحلا لبق اذإ : هل انلق

 يف دحاولاب هل ايلو اذه ناكو { هل زاجو ةيالولا نم هل تزاج دق امب يلولا اذهل

 يلولا ناك ايك ، مالسالإ قوقح نم هيلعو هب موقي ام عيمجو ، ماكحالا عيمج

 هتمزل ىلوت اذإف © ىلوتي ال وأ ىلوتي نأ ريحم هنأ كلذ يف قرفلاو نينثالا لوقب
 . اهتلمجب ةيالول ١ ماكحأ هل تبجور . اهتلمجب ةيالول ١ ماكحأ

 © دحاولا لوقب هالوت اذإ اذه هيلو فذاق يف همزليو هل زوجيف : لاق نإف

 ؟ نينثالا لوقب هالوت اذإ ؛ هيلو فذاق يف هل زوجيو همزلي ام

 ةيالولا تتبث اذإ 5 هيلو يف هيلع تباثو هل زئاج كلذ ؛ معن : هل انلق

۔ ٤٤



 هب بجت ام ماكحأ تفلتخا نإو . يلولا ماكحأ فلتخت الو ، هوجولا نم هجوب

 يلولا ناكو ، هماكحأ يف فالتخا يلولا يف نكي مل ةيالولا تتبث اذإف 5 ةيالولا

 بوجو يف { ةلزنمب دحاولا نم وأ نينثالا نم ةعيفرلاب وأ ةرهشلا ملعب وأ ةرّيخلاب

 تاضراعملا عفدو 3 هب ةجحلا مايقو { هل مكحلا تابثإ نم . ةيالولا قوقح

 اذإ مامالا نأ ايك . هجولا اذه يف كلذ يف قرف الو . همتشو هفذق ميرحتو { هنع

 ايلو ناك 3 مالسالل لهأ ىلع مهدقعب هتجح تتبثو . مالعألا هل دقع

 يف 3 ءاوس ةمامالإ كلت هل نودقاعلاو مه اوناكو 3 ةيالولا قوقحل المكتسم

 رهاظلا مكح يف كلذ تبث دقو & كلذ يف قرف الو ، هترصنو هتمرحو هتيالو
 دق امل } مامالل نيدقاعلا مالعألا نع اعوضوم كلذ نوكيو . ةيعرلا ىلع

 سيل هنأ نوملعي مهو . مالسإلا مكح يف مهتريرس يف مهو وه . هلللا اوناخ

 نونيدي مالسالإ لهأو . مالسالإ لهأ ىلع الو مهيلع هل قح ال هنأو { مامإب

 . مالسالا قح نم هل رهظ ام قحب هولوتي نأ الإ مهعسي الو . مامإ هنأ

 مايقلاو هفذق ميرحت نم .0 مامالإ يف ةيعرلا رئاس مزلي ال هنإ : لاق نإف

 3 ةجحلاب كلذ يف ذخأ ٨ مامالل اودقع نيذلا مالعألا مزلي ام 3 هتيالوو هقحب

 . اليبس كلذ نيب قرفلا ىلإ دبي نلو . ليلدلاب كلذ يف بلوطو

 هل دقع نمل زوجي ام هيف مهل زوجيو 0 مامالإ يف ةيعرلا مزلي هنإ : لاق نإو

 . ماكحالا رئاس يف مالعألا نم

 مامالإ ىلوتي نمك © مالعألا نع ةعيفرلاب ىلوتي نميف هلثمف : هل ليق
 دحأل يلوتملا نوكي ال هنأ هلوق ىلع ماد نإو & كلذ يف قرف الو { مالعألا دقعب

 هتيالو عوفرملا نوكي ىتح . ةعيفرلاب املاس نيدلا مكح يف هللا ءادعأ نم

 . انمؤم

 ؟ بئاغلاو رضاحلاو ، تيملاو يحلا نيب قرف كلذ يف لهف : هل ليق

۔ ٤٥



 . تيملا نود يحلا يفو بئاغلا نود رضاحلا يف كلذ زوجي : لاق نإف

 {} هصخشب نيعلا مئاق { ايح ارضاح الجر ناك ول تيأرأ : هل ليق

 ةيالولاب نيملسملا ءايلع نم لجر عفرف { هلاح نيملسملا نم لجر ملعي ال
 كدنع هتيالو تناكأ ٠ هتيالو مهئاملع نم نيملسملا نم نانثا وأ ٠ ةءاربلاو

 ؟ ةمزال ريغ وأ نينثالإ لوقب ةمزال

 . ةمزال : لاق نإف

 كلذ ملعن ال 4 ايقيدنز هتريرس ف هتيالو عوفرملا ناكول تيأرأ : هل ليق

 وه ام عفارلا عفر اذإ { عوفرملاو عفارلا لاح ناك ام { هيلإ عوفرملا الو عفارلا

 مكح ف ةجح وه ام هيلإ عوفرملا لبقو { رهاظلا مكح ي باوص هدنع

 ؟ نيملاس ريغ مأ كلذ يف نيملاس { رهاظلا

 . ناملاس امه : لاق نإف

 نم هنأ ايلعو 7 هنيد يف هللا اناخ دق هتيالول ناعفارلا ناك نإف : هل ليق
 ؟ هتيالو هيلإ عوفرملا لاح ايف . هنيد يف هلل نينئاخ هتيالو اعفرو . ةقدانزلا

 . ناكلاه ناعفارلاو ث هيلإ عوفرملا كلذب ملاس : لاق نإف

 ؟ نينثالا يف ايك اضيأ دحاولا يف كلذ : هل ليق : لصف

 . معن : لاق نإف

 ؟ كلذ يف لوقلا ام ، بئاغ هنأ ريغ 3 ايح كلذ ناك نإف : هل ليق

 . ابئاغ وأ ناك ارضاح } يحلا يف دحاو لوقلا : لاق نإف

 ؟ تيملاو يحلا نيب ةيالولا يف قرفلا ايف : هل ليق

۔ ٤٦ ۔



 . توملاب هتجح تباغ اذإ لجأ نم : لاق نإف

 يف ةجح ىوقأ تيملا نوكي نأ كلذ دكأف 3 هيلع وأ هل ةجحلاف : هل ليق

 تومي نأ دعب هنأل © ةجح ةيالولا نم ىوقأ تيملا نإ كلذ ليق دقو 3 اذه

 مكح هل بجي يذلا يف لوقلا فلتخي دقو ، هتجح توبثل . هماكحأ لوحتت ال

 ىلع تام اذإف © كلذ ىلع تمي مل ام { ليواقأب رهاظلا يف ةقفاوملا يف ةيالولا

 ردقي نلو . هتيالو عامجالاب تتبث © كلذ ريغ ىلإ لوحت هنم ملعي ملو . كلذ

 نم ىدهلا ماكحاب لاهجلا اذهب ملكتي امنإف © اذهب ملكتي نأ ملعلا لهأ نم دحا

 لب © ةعيفرلاب اهتيالو تابثإ يف { انعم ايهنيب قرف ال تيملاو ىحلاو } لالضلا
 . كلذ تابثإب ىلوأ نوكي ناب ىلوأ اندنع تيللا

 ةرهشلا تتبثأ نم هنأ ريغ ، ءاوس كلذ يف تيملاو ىحلا نإ : لاق نإف

 رئاس امأو 5 هالوت نمم ةعيفرلا يف هتيالو زجت مل ، نيثدحملا ةمنألا نم 3 هتلالض

 لهأ نم ةمئألا الإ ةعيفرلاب مهتيالو زوبتو 3 مهيف اذه زوجيف سانلا
 ىلع عمجأ اذإ 0 ةيالولا هب بجت امب ةداهشلا مهيف زوجت ال هنإف 0 لالضلا

 . ةمألا نم نومدقتملا نوملسملا مهلالض

 نم نيلطبملا ةمئألا نيب & كلذ يف قرفلا ملع ىلإ ليبسلا ايف : هل انلق

 كلذ ملع ىلإ لهو { نيفلاسلا نم نيلطبملا اياعرلا نم © مهريغ نيبو نيفلاسلا

 ةجحلا موقت لهو ؟ ءابآلاو ءايسألاب ةروكذملا عامسألا يف مالكلا قوذ يف ليبس

 دنع مهنم كلذ ةحصو مهثدح ملع نود { ةمئألا نم نيروكذملا ركذب كلذ يف

 ؟ هنيدب هللا هدّبعت نم

 ثادحأ ملع ىلع فقي نأ نود ، كلذ ملع ىلإ ليبس ال : لاق نإف

 . نيدسفملا نيلطبملا وأ نيدتهملا نيقحملا نم نيفلاسلا رابخأو . نيثدحملا

 ةجحب نيدبعتملا نم ، كلذ فرعي مل نمل ليبسلاو لوقلا ايف : هل ليق

۔ ٧٤۔



 نم نيثدحملا يف الإ ، سانلا رئاس يف ةجح اهنإ تلق اذإ 3 ةعيفرلاب ةيالولا
 عوفرملا مسالا اذهل 0 ةيالولاب ةجحلا هيلع تماق اذإ 9} نيفلاسلا ةمئألا

 هل زوبحت ال وأ . نيلاضلا ةمئألا نم هنأ ملعي ىتح هتيالو هعسيأ ٠ روكذملا

 ؟ نيلطبملا ةمئألا نم سيل هنأ ملعي ىتح 7 هتيالو

 ةمئالا نم هنأ ملعي ىتح ةعيفرلاب هتيالو مست : لاق نإف : لصف
 . نيلطبملا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو & كنم ديرأ ام وه اذهف : هل انلق

 سيل هتيالو عوفرملا نأ ملعي ىتح « ةعيفرلاب ىلوتي نأ زوجحم ال : لاق نإو

 . نيلطبملا ةمئألا نم

 هنأل { ادبأ اهتلطبأو { ةعيفرلا ةيالو عيمجلا نع تعضو دقف : هل انلق

 © نيدلا يف قح ريغ هل عفارلا نأ ملع دقف { نيلطبملا ةمئألا نم هنأ ملع اذإ

 يف هدنع مه نيذلا 9 نيلطبملا ةيالو عفري ذإ 3 نيملاعلا بر نيد يف ةجح الو
 كلذ يف ةيالولل عفارلا ناكو . كلذ يف وه هيلع ةجح الو { نولطبم نيدلا

 الإو ، هالوت يذلا كلذ هيلو لطابب ةجحلا هيلع ماقأ اذإ { نيدلا يف هل يصخ

 اذإ 5 ةريرس هلطاب هعم حص اذإ 3 هتيالو عوفرملا اذه نم أربي نأ وه هيلع ناكف

 عفارللف { نيدلا يف لدعو قحب اهعفر . هتيالول عفارلا نوكي نأ لمتحا

 يلوتملا وأ عفارلا نم ملعي مل ام دحاو كلذ يف قحلاو { ةعيفرلاب يلوتملل ام

 . هيف مهل رذع ال هجوب هيف اولخد ام & لطاب ةعيفرلاب

 ءالؤه يف ، كلذ يف هرذع امو عفارلل ةجحلا ايف : لاق نإف : لصنف
 ؟ مهتفصوو مهتركذ نيذلا ةمئألا

 نم كلذ لبقي نأ نكمي هنأ هجو نم ٠ طوسبم كلذ يف هل رذعلا : هل ليق

۔ ٤٨



 عفارلاو ، ةجح يلوتملل عفارلا نوكيف ، اضيأ ةعيفرلاب نيقحملا نم 3 هريغ
 © ةعيفرلا قيرط هجو نم اذه زاجم 5 عفارلل عفارلا كلذكو © ةجح عفارلل
 نيلوتملا نم ادحأ نأ ملعي ىتح 7 هل ةياغ ال ام ىلإ { ادبأ اذه يف لوقلا وه اذهف

 هتجح عطقنت وأ ، نيملسملا نم ناك اذإ هيف هل رذع ال ام قأ { نيعفارلا وأ

 يف هتيالو انركذ نمم دحأ ةيالو يف {} نيدلا يف هتجح اهب لطبي قح ةجحب
 . نيدلا

 حص دق نيذلا { نيلطبملا ةيالو يف ةجحلا هذه متيتأ ملف : لئاق لاق نإف

 يذلا امو { نيملسملا ةماع عم رهاظلا مكح يفو ةقيقحلا مكح يف مهلطاب

 ؟ هب متدرأ يذلا امو {} اذه ىلع مكلمح

 لامي ال نأو . ءاوسلاب عيمجلا يف قحلا نوكي نأ اذه يف اندرأ : هل انلق

 انعم تتبث ايكو ، ىوقتلا ماكحأ لصألا يف فلاخي نمم ىوهب سانلا نم دحأ ىلإ
 انعم تتبث كلذك 0 اهريغ ال ةعيفرلاب باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يأ ةيالو
 بذك فرعي مل اذإ ث اهريغ ال ةعيفرلاب ماشه نب ورمع لهج يأ ةوادع

 نم هجو يف ماكحألا انعم فلتخت ال انأل مهبذك نم مهقدص الو نيعفارلا

 تعمتجا اذإو } رخآ هجو يف هيف عمتجي ييف ، سانلا نم دحأ يف { هوجولا
 يف الإ 0 هوجولا رئاس يف مهيف تعمتجا {، سانلا نم هوجولا دحأ يف ماكحألا

 كلذ نوكي الو . ضعب نود اضعب صخي يذلا صاخلا مكح

 . نيدلا ماكحأ يف نيدبعتملا نم ملعلا تاصوصخجم الإ

 ىلوتي يذلا قحملا نوكي نأ ، قحلا نم هتابثإ اندرأ امو : اضيأ هل لاقيو

 ىلوتي نم ماكحأو هماكحأ فلتخت ال ، اهريغ ال ةعيفرلاب قيدصلا ركب ابأ

 ةيالو يف فلتخت ماكحألا نوكتف 5 اهريغ ال ةعيفرلاب ماشه نب ورمع لهج ابا
 © نيملسملا ءايلع نم عفارلا ةيالو يفو 9 يلوتملا ةيالو يفو { هتيالو عوفرملا
 يف زوجي الام اذهو ، لوصألا ضقانتتو . ةعيفرلا يف ماكحألا فلتختو

۔ ٤٩ ۔



 يضر ۔ قيدصلا ركب يبأ نم أربي نمم ملع نمل زوجي يكف { نيدلا يف لوصألا

 ريغ ال ةعيفرلاب الإ قيدصلا ركب ابأ لوتي ملو هيلع ركني نأ . ةءاربلا هنع هللا

 & ةءاربلا ماشه نب ورمع لهج يبأ نم ملع نمل زوجي كلذك 5، ملعلا نم كلذ
 ، هالوتي هنأ هنم ملع اذإ هتءارب هيلع ركني نأ 5 ركب ابأ هب ىلوت ام لثمب هالوت دقو

 ركب يبأ نم ءىرب نم ىلع ركني نأ ركب يبأل يلوتملا ناك ايك ، كلذب هملعأ وأ

 عقوو . ماكحألا اذإ تفلتخا دقف الإو ، كلذ هنم ملع وأ هالوتي هنأ هملعأ اذإ

 نم نيدلاب ملعلا لهأ عم ادبأ اذه زوجي نلو { مالسالا ماكحأ يف ضقانتلا
 . نيملسملا

 يف ةمئألاو لالضلا يف ةمئألا نم هركذن مل نمو انركذ نم رئاس كلذكو

 ضقانتت الو فلتخت ال } دحاو مهيف لصألاو © دحاو مهيف لوقلا ، ىدهلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 ةقيلخلا رئاس نم نيلطبملا نم ةمئألاو ، نبقحملا نم ةمئألا ريغ كلذكو

 { ةقيلخلا عيمج يف تتبث { ةعيفرلاب ةيالولا ةجح تتبث اذإف ، نيملاعلا عيمج نم
 يف ةجحلا ةلزنمب هعم لزن نمم { ةقيلخلا عيمج عم ةيالولا يف ةجحلا ةلزنمب لزن اذإ
 نيدلا لوصأ يف انعم كلذ يف فالتخا الو . ةءاربلاو ةيالولا يف ةعيفرلا

 ةوعدلا لهأ ةماع نم نوديزي وأ فلأ ةئام نأ ولو ، نيملسملا نيد ماكحاألو

 © قيدصلا ركب يبأ ةيالو ىلع اوعمتجا نيملسملا ءافعض نم وأ ك فالخلا لهأو

 ةنبا ةيسآ وأ نارمع ةنبا ميرم وأ { ةباحصلا نم دحأ وأ { باطخلا نب رمعو
 ةنبا ةشئاع وأ . ةلي دمحم ةنبا ةمطاف وأ ، دليوخ تنب ةبيدخ وأ 3 محازم

 مهتيالو تتبث نيذلا { ءايضرألا ءايقتألا ءايلوألا نم ناك نم انئاك وأ 3 ركب يأ
 عامسو باطخلا لصفب . ةلي هللا لوسر ناسل نع وأ باتكلا يف هللا نع

 موي ىلإ نيرخاتسملاو نيمدقتملا عامجإ نم روهشملا رهاظ يف وأ ، باوجلا
يف هلل يلولا اذهل ةيالولا } فولألا هذه نم ملع نم كلذ ملعن الو { نيدلا



 فولالا ءالؤه عمس يذلا اذه ىلوتف { هتيالو تتبث دق هجو يأ نم هنيد مكح

 3 نيملسملا ءافعض نم مهو مهتيالوب هالوتف 5 هنيعو همساب لجرلا اذه نولوتي
 & نينثالاب الو مهنم دحاولاب نيدلا مكح يف ةيالولا يف ةجح مهب موقت ال نيذلا

 ةئاملاو ةرشعلا يف كلذ لثمف . نينثالاب الو دحاولاب مكحلا يف زبي مل اذإف
 ةماع دنعو { يلو هللا دنع وه يذلا يلولا اذهل يلوتملا ناكو & فولألاو فلألاو

 هل موقت ةجح ريغب هالوت ذإ ، ليبسلا اذه ىلع هتيالوب الاض ؤ، يضرم نيملسملا

 وأ ةربخلاب الإ رهاظلا مكح يف ةيالولا يف ةجحلا موقت ال هنأل ، نيدلا مكح يف

 نمم الو ىوعد ةرهشلا نوكت الو { ةربخلا ماقم موقت ةحصب ةرهشلا حيحصب

 نوكي ام ىلع ةعيفرب وأ & ىوعدلا ماقم موقت هلوق يف وه نمم ىوعدلا ماقم موقت
 ءاملعلا { نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا ءايلع نم ةجح وه نمم ةجح

 © كلذ ىوس امو ءايلعلا نم ادعاصف دحاولا نم ةءاربلاو ةيالولا لوصأب

 هللا ودعل يلوتملا ناك ايكف 0 ةيالولا يف هل لصأ ال لطاب وهو هب ةجحلا موقت الف

 ، الطبم ةجحلا ريغب هللا يلول يلوتملا نوكي كلذك . اقح ةجحلاب هللا ملع يف
 . ملعلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا هيف ملعن ال امم اذهو

 نع دحأ ةيالو عفر اذإ نيملسملا نم فيعضلا نإ : ليق دقو : لصف

 ةيالولا زوجتو . ةيالولا يف ةجح نوكي كلذ نأ { نيملسملا ءاهقف نم هيقف

 يف ةجح نوكي ال : ليق دقو . ةعيفرلا يف ةجح وه نمع ةعيفرلاب هتيالوب
 & هريغ نع عفري مل اذإ هسفن نع ةعيفرلا يف ةجح ناك نمو . ءايلعلا الإ ةعيفرلا

 كلذ ناك . هلثم ملاع نع ةيالولا يف ةجح نوكي نمم روهشملا ملاعلا عفر اذإف
 عفر اذإ ءايلعلا نم دحاولاو 3 ةعيفر ريغبو هسفن نع ةعيفرلا ةلزنمب ناكو ةجح

 ، نينثالا ماقم موقي الو دحاولا ماقم كلذ ماق 3 نيملاع نع دحاو لجر ةيالو

 © دحاولا ةيالو ماقم كلذ ماق ، دحاولا ةيالو دحاولا نم نانثالا عفر اذإو

 نع دحاولا ةيالو ءايلعلا نم نانثالا عفر اذإو . نينثالا ةيالو ماقم موقي الو

 ةيالولا يف ةداهشلا نع ةداهشلاو { نينثالا ماقم كلذ ماق . ءايلعلا نم نينثإلا

۔ . ٥١



 . ةزئاج ةعيفرلا نع ةعيفرلاو 93 ةزئاج

 هيف لوقلاف 0 ملاعلا نع عفر اذإ فيعضلا لوق زيجي يذلاو : لصف

 { نينثإلا نع نينئالاو نينثالا نع دحاولاو } دحأ نع نينثالا يف دحاو

 كلذف ث ةيالولا يف ةجحلا نع عفري امنإ لصألا ناك اذإ ، دحاولا نع دحاولاو

 . كلذ زيجم نم بهذم ىلع زئاج

 هتيالو تتبث ولو { نيملسملا نم فيعضلا ةيالوب ةيالولا زوجت الو
 مل عامجالإ يف دحاولا ةيالو زجحت مل اذإف { ءايلعلا الإ ةيالولا يف ةجح نوكي الف

 © ةيالولا يف ةجح دحاولا هيف نوكي ال اميف ؛ ةيالولا يف ةجح نانثالا نكي

 يف هل ةياهن ال ام ىلإ كلذ قوف ام ىلإ 0 ةعبرألاو ةثالثلاو نانثالاو دحاولاو

 ءافعضلا نم ةيالولا كلذب زوجي الف ءايلعلا نم ةعيفر ريغ ىلع ناك اذإ { ةيالولا

 نوكت الو . ةيالولا يف ةجح نيملسملا نم ءافعضلا نوكي الو ، نيملسملا نم

 & ءاملعلا نم دحأ نع ةجحلا اهتعيفرب موقت ةداهش اوعفري نأ الإ ةجح مهتيالو
 كلذ بجوتسي مساب دحأل نودهشي . ريسفتلا نع اهب ىفتكي ةفص نع وا
 لقن ىلع نينومأملا نيملسملا نم ءافعضلا كلذب دهش اذإف ؛ ةيالولا { مسإلا

 . ةزئاج مهتداهشب ةيالولا تناك . ةيالولا فوصوملا اهب بجوتسي ةفصب كلذ
 . اودهش اميف ةجح اوناكو

 ةيالولاب نيملسملا نم ءالعلا نم الإ ةجح نوكت الف ةيالولا امأو

 دحأ ةفص نم . ةرسفم ةداهشب نيملسملا نم فيعضلا دهش اذإو ث ةءاربلاو

 © ةيالولا لهأ نم وهو ، فوصوملا ةفص نم ريسفت نع كلذ لقنو 3 هنيعب
 لهأ نم هنأو . ةيالولل قحتسم هنأ & فوصوملا نم ةفصلا كلت ىنعم فرعو

 نم كلذ رسفو . ةماقتسالاو لمعلاو لوقلا نم اهب فوصوملا ةفصلا كلت
 ةيالولا فرعي نمل كلذ رسف اذإ { ةيالولل ةعيفرلا ماقم موقي كلذ ناك 5 هتفص
 ملاعلا ىلوتي نكلو ، فيعضلا ةيالوب ىلوتي الو { هتريصبو هتفرعمب ىلوتيو

۔ ٥٢ ۔



 سانلا نم ادحأ فصوو دهش اذإ & فيعضلا ةفصب ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب

 { لمعلاو لوقلا نم ةيالولا ةفصلا كلت لهأ قحتسي ةفصب . هنيعو همساب

 ةجح نوكي الو 5 ةيالولا مفر يف ءايلعلا نم دحاولا ماقم موقي كلذ يف دحاولاو

 فصيف . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب ءارصبلاو { ةءاربلاو ةيالولاب ءايلعلا عم الإ

 اهب بجت ةفصلا كلت نأ ملاعلا ىري ةفصب اذهل دهشيو { ملسملا فيعضلا اذه

 © ةفرعملا يذ ملاعلا عم ةفصلاب فيعضلا ةداهش نوكتف { هنيعو همساب ةيالولا

 8 هعم حصو كلذ فرع نم اريحم نوكيو ، دحاولا لوقب ةيالولا بجتنف

 الجر اهب نافصي ةفص ىلع ادهش اذإ ةداهشلا كلت يف ةجح نانثالا نوكيو

 . هتيالو تبجو ةيالولا ةفرعملاو ملعلا لهأ عم ةفصلا كلتب بجحت 7 هنيعب

 فيعض ىلإ { نيملسملا نم نافيعض ةفصلا كلت عفر نإو : لصف

 عفري ىتح . هتفرعمب ةفصلاب هالوتي نأ هل بجي مل { ةيالولا هب بجت ام فرعي ال
 هب بجت امم كلذ نأ كلذ ملع ىلع هفقويف 0 ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم ىلإ كلذ

 كلانه ةجح ةفرعملاب ملاعلا ريسفت عم ةفصلاب نيفيعضلا ةداهش نوكتف 0 ةيالولا

 ريغ ةيالولا اهب بجت يتلا انهاه ةفصلاو ، ةفصلا كلت هيلإ عوفرملا فيعضلا ىلع
 ةيالولاب ءاملعلا الإ اهيف ةجح نوكي الو اهيلع نمؤي ال ةيالولا نأل . ةيالولا

 ىلع نمؤي ال فيعضلاو 0 فيعضلا ىلوت مالع يردي ال هنأل 7 ةءاربلاو

 هعضوم ريغ يف ماكحألا نم مكحب مكحي نأ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ فالتخا

 . اهانحرشو اهانفرعو اهانفصو يتلا لوصألا كلت نم

 زجي مل ، نيملسملا نم وهو ةفوصوم ةداهش ىلع فيعضلا دهش اذإو
 يتلا تافورعملا تافوصوملا نم لاق اميف ةجح ناكو . هلوق يف كشلا الو هبيذكت

 تفلتخا كلانه نمف 7 اهعفرو اهلقن يف ، هريغ ريسفت نع اهل هريسفتب ىنغتسي

 هنم ةداهشلا تناكف {، فيعضلا نم ةيالولاو فيعضلا نم ةداهشلا ماكحأ

 ةجح هنأل ؛ ةجح ملاعلا نم ةيالولا تناكو 5 ةجحب تسيل هنم ةيالولاو ةجح

۔ ٥٢٣ ۔



 ةيالولا هنم تناكو . ةءاربلاو ةيالولا ىلع نومأم هنألو 7 ةءاربلاو ةيالولا يف

 فوصوملا اهب بجوتسي هنإ لوقت يتلا ةفصلا ىلع ملاعلا دهش نإف 0 ةداهشلاك

 . ةيالولا يف ةجح ناك ةداهشلا رسفي ملو هالوت نإو } ةجح ناك ةيالولا

 فوصوملل ةيالولا بجوت اهنإ لاق مث { ةرسفملا ةفصلاب دهش اذإ فيعضلاو
 ءايلعلا عم تناك ولو . ةيالولا يف ةجحب سيل هنأل & ةجح كلذ نكي مل { اهب

 . لصفلا اذه اومهفاف & ةجح فيعضلا نم نكي مل ةيالولا بجوت ةجح

 يف موقي دحاولا ةيالولل ةبجوملا ةفصلا ىلع ةداهشلا يف فيعضلاو

 بجوت ةفصلا كلت نأ 3 هيقفلا ريسفت نم ةفرعملاب كلذ ةحص عم { ةداهشلا

 . رايخلاب دحاولا نم ةعيفرلا يف ناك ايك { رايخلاب وهو { ةيالولا يف ةجح ةيالولا
 نم كلذ ةحص عم . نيملسملا ءافعض نم ةفصلا ىلع نينثالا نم ةداهشلاو

 هب مزلتو ، رييخت هيف سيلو © ةجح ةفصلا يف ةيالولا بجوي هنأ ، ملعلا ريسفت
 . ةجحلا يف ةداهشلاب ةيالولا

 ةفصلاب ءاملعلا نم كلذ قوف ام وأ 3، نيملاعلا وأ ملاعلا ةداهشو : لصف

 8 ةجحب سيل ةيالولا بجوي كلذ نإ نولوقي الو 0 ةيالولا بجوت يتلا
 لهأ ءارصب نم ةيالولا بجوي كلذ نأو ، ريسفتلاب الإ هيف ةيالولا زوبحت الو

 . ةيالولا بجوتسي امب ملعلا

 مكح يف ةيالولا بجوت ةفص ىلع ءاملعلا وأ ءافعضلا نم نانثا دهش نإو

 اهلهأ بجوتسم ةفصلا هذه نإ ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم لاقو ث نيدلا

 ملاعلا نم ةيالولا تناكف . ةداهشلاو ةعيفرلا مكح يف كلذ تبث . ةيالولا
 اذإ فيعضلا نم ةداهشلا تناكو & كلذ رسفي مل اذإ 0 هنم ةداهشلا نم بجوأ

 فيعضلا ةداهشو ملاعلا ةداهش تناكو . هنم ةيالولا نم ىلوأ ملاعلا اهرسف

 مزلي الو ، ةجحلا اهب موقت الو { ءايلعلا نم هريغ وأ ملاعلا اهرسفي مل ام ؛ ءاوس

 9 كلذب هدنع دهشي نمم ةريصب وأ } كلذل ملعلا لهأ نم ريسفتب الإ ةجحلا اهب

۔ ٥٤ ۔



 هتفرعمب هيلعو ةجحلا هل موقت كلانهف { ةيالولل بجوتسم ةفصلا كلت لهأ نأ

 . ةفصلا ىلع هدنع دوهشلا ةداهش عم

 ىلع دهاشلا وأ يلوتملا ناك { ةيالولا يف ةعيفرلا لثم ةفصلا ىلع ةداهشلاو

 هيلع اماق نم ىلع ةجح ايهف { نيبذاك وأ نيقداص ةجحلا ةلزنمب الزن اذإ © ةفصلا

 نمل موقت يتلا وأ ث اهب موقت يتلا هللا ةجح ايهلطاب رضي الو . ايهعبتا نملو

 انفصو ام ىلع اذه يف لوقلا ىضم دقو { ايهتريرس يف نينئاخ اناك ولو 0 ايهعبتا
 انئاخ ىلوتملاو { اقداص وأ ابذاك دهاشلا ناك,ةفصلا ىلع ةداهشلاو { ةعيفرلا يف

 ايهقدص رمأ باغ اذإ كلذ رضي نلف . هنيد ين انيمأ هتيالو يف اراب 5 اقداص وأ

 . هللا نيد يف ةجحلا ماقم رمألا رهاظ يف تماق اذإ { امهتنايخو ايهتنامأو ايهبذكو

 ءاش نإ ةيافك هضعب يف ام اذه يف ىضم دقو } لوطي اذه يف فصولاو لوقلاو

 . هللا

 وأ ، نيملسملا نم انالف نأ نيملسملا نم فيعضلا دهش ولو : لصنف

 يتلا ءايسألا نم مساب هامس وأ ث راربألا نم وأ نيقتملا نم وأ نيحلاصلا نم

 هلوق لبق الو ، ةجح كلذ يف نكي مل كلذك ناك ول نأ { ةيالولا اهب بجوتسي

 نوكي مث 9 نيملسملا نم ءاملعلا نم ةيالولا رصبي نمم نوكي ىتح ، كلذ يف
 هالوت وأ 5 ةيالولا هب بجوتسي مساب هنيعب ادحأ ىمس اذإ { ةجح هلك اذه هلوق

 هيف دهاش .3 هلك كلذ ىلع نومأم هنأل { هنم ةجح هلك كلذ ناك 3 اعطق

 . هلدعو هلمعو هلضفو كلذ ىلع هتنامأل هلك كلذ يف ةجح وهو . هملعب

 اذإ يتلا ، ةفصلا ىلع ةداهشلا يف ةجح فيعضلا نوكي امنإو : لصف

 ةحص نم ، ةيالولا نوبجوتسم ةفصلا كلت لهأ نأ فرع . ملاعلا اهيلع فقو

 هنأ أ فوصوملا اهب نيدي يتلا ةلحنلا ةحصو . لاعفلاب قحلل ةقفاوملاو لاقملا

 { ةيالولا بجوتسي هلك كلذبف { مهتلاو طالتخالاو تالالضلا نم اهب ءيرب

 © ةفصلا كلت ىلع فيعضلا دهش اذإف 3 هلامعأو هلاوقأب ةيالولا بجوتسي ايك

۔ ٥٥



 . انفصو ايك ةجح كلذب ناك

 اهب يمستملا قحتسملا ةعماجلا ءامسألاب هتداهشو ريصبلا ملاعلا ةيالوو

 لكو 3 انرضح وأ انرضحي مل امم ، انكرت امم كلذ ريغو انفصو دق امم . ةيالولا

 & ةءاربلاو ةيالولاب هيقفلا ملاعلا ىمسف 5 هتعاط لهأو هءايلوأ هب هللا ىمس مسا

 ةلزنمب ةجح هنم كلذ ناك مسالا كلذب ادحأ نيملسملا نيد ىلع ميقتسملا

 كلذ هنم لبقي ال فيعضلاو { ةداهش الو ةفص الو اريسفت فلكي الو 3 ةيالولا

 ةيالولا } ةفصلا كلت نم هب بجي ام فصيو رسفي ىتح ، ريسفت ريغب هتيالو الو
 . ةءاربلاو ةيالولاب ملعلا لهأ ىلع

 اهب بجت ةفص ناسنالا نم فرع اذإ فيعضلا لاب اهيف : لئاق لاق نإف

 ةيالولا لهأل عمتجت يتلا تافصلا نم ةءاربلاو ةيالولاب ءايلعلا نع . ةيالولا

 كلذ نوكيف 0 نيملسملا نم ملاعلا اهملعي ايك ، نيملسملا نم فيعضلا اهملعي

 ةيالو يف ةجحلا هل نوكتو 9 ناسنالا كلذل ةيالولا هيلعو { ملاعلا ىلع ةجح

 © ملاعلا هنم ملع ام لثم ناسنالا اذه نم ملع دق فيعضلاو { ناسنالا كلذ

 نأ ملعي ىتح . ةيالولا نع فوقولا فيعضلا ىلعو ةيالولا ملاعلا ىلع ناكف

 ؟ ةءاربلاو ةيالولاب ءايلعلا ربسفت وأ هتفرعم نم ةيالولا اهب بجت ةفصلا كلت

 هيلع قحتسم . ةيالولل ةبجوم اهنأ ةفصلاب ملاعلا نأل : هل انلق : لصف

 ملع دق ذإ { هملعب ماكحألا ذفنيو {} هملعب لمعي نأ ملعلا نم هللا هاتا اييف

 مكح يف ىلوتي الأ هنيد لصأ يف هيلع قحتسم فيعضلاو { ماكحألا عضاوم
 املاع نوكي الو . ةيالولا بجت اهب يتلا لاصخلا هل تعمتجا نم الإ 0 رهاظلا

 املف 9 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب املاع نوكي ىتح . ةيالولا اهب بجت يتلا لاصخلاب

 ىلوتي نأ دارأ نم جاتحا ، دبعلا يف عمتجت لاصخب الإ بجت ال ةيالولا تناك نأ

 نم هريسفت نم دب ال امريسفتو . ةيالولا بجحت اهب يتلا ، لاصخلا كلت ملع ىلإ
 . ةيالولا بجت اهب يتلا لاصخلا كلت

۔ ٥٦ ۔



 كلذ نياع اذإ دبعلا يف دبعلا ىلع بجت ةءاربلا لاب ايف : لئاق لاق نإف

 ابطاخم ناكو . هالوتي نأ اجوجحم اهب ناك دبعلا يف اهملع اذإ ، ةدحاو ةلصخب

 ؟ هنم ةءاربلاب

 اهب ضقني ،. رفكلا لاصخ نم ةدحاو ةلصخب بجي رفكلا نأل : هل انلق

 3 ناميالا نم رهاظلا ماكحأ ين لاصخب الإ بجي ال ناميإلاو ث ناميإلا

 نأ الإ { ةدحاو رهاظلا مكح يف ةيالولا يف امهب ةبطاخملاف ملاعلاو فيعضلاو

 يف نامالا بجي اهب يتلا } لاصخلا كلتل ملعلا نم هللا هاتأ ايع لوئسم ملاعلا

 ىلوت اذإ ، رهاظلا مكح يف ةيالولا كرتب بطاخحم فيعضلاو . رهاظلا مكح

 نامالا اهب بجي يتلا لاصخلا نم ةيالولا هب بجت ام ملعي ىتح { ةطيرشلا ةيالوب
 فقو دق يتلا ةفصلا كلت لهأل لوتم وهف ، ةطيرشلا يفو رهاظلا مكح يف

 ماكحألا ذافنإو ماكحألا ىلع مدقي نأ هل نكي ملف 3 اهيف مكحلا لهجو اهيلع

 مهيف لهج يتلا ةفصلا لهأ نم أربي ملام ، ماكحألا هب بجحت ام ملعب الإ

 اذه هلهج يذلا . هنيد يف هللا دنع نامالا ةفصلا كلتب بجت ىتلا { ةفرعملا

 هنع فقي وأ {© ةفصلا كلت لهأ اولوت اذإ ءايلعلا نم دحأ نم أربي وأ { لهاجلا

 8 مهنم لهاجلا اهفرع يتلا ةفصلا كلت لهأل مهتيالو لجأ نم نيدب وأ يأرب

 ملعي ىتح ماكحألا ذافنإ ىلع مادقالا +حأل نوكي الف { مهنع هتفرعم ترصقو

 . ماكحألا مكح

 بجوتست ال ةيالولاو ناميالا نأ لهاجلا لقع يف ةجحلا هب موقت اممو

 يتلا ةلمجلاب رارقالا وهو نامالا نأ كلذ نم { هللا ةعاط نم عمتجت لاوحأب الإ

 ةفلتحم ناعمب الإ حصيو قفتي مل 0 اهب الإ ناميإلا نوكي ال هنأ { اهيف فلتخي ال

 ارقم رقملا نكي ملف ، دحاولا ىنعملاب حصيو نوكي دق رفكلاو { دبعلا اهب رقي

 ةيهلالا يف هل كيرش ال دحاو هنأ 7 هللاب رارقإلاب الإ عامجالا ىلع ةلمجلاب
 لوسر هنأ ي دمحمب رارقالاو 0 هيناعم ةفرعمو كلذ ملع دنع { ةيبوبرلا الو

۔ ٥٧



 ناميإلا نكي ملف { نيبملا قحلا وهف دمحم هب ءاج ام عيمج نأو . لي هللا
 ناكو 0 نهيفو نهب دارملاو نهيناعمبو نهب ملعلاو 0 يناعملا ءالؤهب رارقالاب الإ
 كلذ همزل اذإ ، هناسلب نهب رارقالا ىلع هتردق دنع نهدحأب رارقالا كرتب رفكلا

 كلذب رقأ ولو { هبلقب كلذ يف كش اذإ نهدحأ يف كشلاب اضيأ رفكلا ناكو

 3 نهدحاب دارملا لهج وأ & نهدحأ يناعم لهجب اضيأ رفكلا ناكو 7 هناسلب

 كلذ راكنإب رفاك وهف هبلقب كلذب رقأ ولو 3 هراكنإو هناسلب نهدحأ دريف

 راكنالاب اضيأ رفكلا ناكو & كلذ ىلع هاركالا ريغ ىلع ناك اذإ . هناسلب

 دبغتلا هيف مزلي اميف ةلمجلا يف حصف . هناسلب نهرقأ ولو 7 هبلقب نهدحال
 ىنعملاب نوكي دق رفكلا نأو { يناعمبو لاصخب الإ نوكي ال ناميالا نأ 3 ةلمجلاب

 { افالتخا مهنيب ملعن ال ةمألا تعمتجا اذه ىلعو { ةدحاولا ةلصخلاو دحاولا

 { اذه يف اضعب هضعب براقي مهفالتخا نأ ريغ & كلذ ىوس اميف اوفلتخا مث

 ةيصعملاو لاصخلاب ةعاطلا نأو إ ةلصخلاب رفكلاو لاصخلاب ناميإلا نأ

 يف ةجحلا هب موقت امم اذهف . ةلصخلاب ةءاربلاو لاصخلاب ةيالولاو { ةلصخلاب

 ريغ ةيالولا بوجوو . ةءاربلا ريغ ةيالولا تناك كلذ نمف 0 لوقعلا ججح

 . ةءاربلا يف ةجحلا ريغ ةيالولا يف ةجحلاو .{ ةءاربلا بوجو

 رصع لك يفو } لاوحألا نم لاح لك يف ةءاربلا كلذك : لصف
 فلتخت ةيالولاو ، دحاولا ىنعملاو ، ةدحاولا ةلصخلاب بجتو موقت } رصمو

 لوطي كلذ ريسفتو 5 لاعفلاو لاقملا يف لاوحألاو ةنمزألاو راصمألا يف اهماكحأ
 اهماكحأ يف ةءاربلا ريغ ؛ اهتوبثو اهموزل يف اهماكحأ ةيالولاف ، باتكلا هب
 يناعم لهجي الو ، نيملسملا نم ءايلعلا دنع فورعم كلذو . اهتوبثو اهموزلو
 . نيملسملا نيد ماكحأب نولهاجلا الإ كلذ

 بلقنت . ناسنالا لاوحأ يف ناميالا ةفصو ناميالا نأ كلذ نمو
 رارقالا لاح يف { اناميإ نيح يف نوكي الو اناميإ نيح ين نوكيف 9، فلتختو

۔ ٥٨



 جاتحي ال يذلا رارقالا وه رارقالا كلذ نوكيو { رارقالا كلذب ناميالا نوكي ام

 ضقانتت الو اهتافص لوحتت ال لامعألا تناك نإو { لاقملاب رارقالاب ةنحم ىلإ هيف

 تارمعلاو ججحلاو تاوكزلاو تاولصلا لثم اهلامعأ فلتخت الو . اهلاوحأ

 لاوحألاو فلتخي ال هيف لمعلاف 0 مالسإلا لامعأ نم كلذ رئاسو ث مايصلاو

 أربي يذلا رارقالا هب بجي ام ةفص نكلو ، هضقنو كلذ ةفلاخم نم فلتخت ال هيف

 قحلاو } لالضلاو ىدهلا لهأل ةكرتشملا ءايسألاو ، لالضلا ءايسأ نم رقملا هب

 نوكيف ، كلذ يف فلتخت لاوحألاو ، قافنلاو كرشلاو رفكلاو ناميالاو لطابلاو
 ايزجم } لاوحألا نم لاحو 0 تاقوألا نم تقو يف كلذ نم ءيشب رارقإلا

 كلذ نوكي ال لاح يتأي مث { ءايسألا نم هاوس ام ريسفت نع لحتنملاو هب رقملل
 ين ةيالولا بوجو يف هب يمستلل الو هب رقملل ايزجم 0 رارقالا كلذ الو مسإلا
 يف ثدحأ دق يذلا ، لالضلا لهأ ةلالض نم ةءاربلا هنم ملعي ىتح . رهاظلا

 كلذ طلتخاو . مهيف اوفلاخو ةلحنلا هذه لهأو 0 مسالا اذه لهأ ةلمج

 رارقإلا الو . مسالا كلذب يمستلا هعفني الف ، ىدلاو لالضلا لهاب مسإلا

 تارفكملا ءايسأو & تالالضلا كلت نم ةءاربلا هنم ملعي ىتح ، ةلمجلا كلتب

 مسا هيلع رهظ نم 7 ادبأ اناميإ لوحتت ال يتلا ، ةرهاظلا تالالضلاو ةرهاشلا

 . انمؤم ادبأ مسالإ كلذب نوكي الف { رفكلل ةبجوملا ءايسألاو رفكلا ءايسأ نم
 ةفورعملا ءايسألا لوحتت دقو { ناميالا ىلإ ماكحألا اهب لوحتت ال رفكلا ءايساف

 كلذ صلخت لاوحأ ىلإو { ماكحألا اهيف فلتخت لاوحأ ىلإ ناميالا ةلمج اهب
 ةمكحملاو ةارشلا مسا لثم ، رفكلا ىلإ هلهاب ريصيو 3 ناميإلا نم هلهأو مسإلا
 ةقرفلا ىلإ هلهأب عقي نأ لبق مسالا كلذب يمستلا هنم فرع نمب اريخ ناك يتلا

 ةارشلا مسا راص مث 3 لمعلا هب رظتني امنإو ، لوقلا يف ةقفاوملاب ةنحملا نع

 نكي ملف ىلا لهأ مهيفو ، لالضلا لهأ نم فونصل اكرتشم ميكحتلاو
 ضعب يف ابرجم ناك ايك ةنحملا نع لاوحألا ضعب يف ىرجم مسالا كلذ
 حصي ال . ةيبعشلاو ةيفيرطلا ةقرافم دعب ةيضابألا مسا كلذكو . لاوحألا

۔ ٥٩ ۔



 بهذم نم ةءاربلا & كلذب يمستملا نم ملعي ىتح ةنحم ةحص ةيضابالا مساب

 يف ةيالولا ماكحأ فلتخت دقو . هلاثمأو اذه نم ريثكو . ةيبعشلاو ةيفيرطلا

 مسا هيلع تبث نم ادبأ لوحتي ال . رفكلاو تالاقملاو ةنمزألاو لاوحألا

 © لالضلا لهأ ءايسأ نم كلذ ريغو . ةلزتعملاو ضفاورلاو ةئجرملاو ةيردقلا

 فرعي ماكحأ يف كلذ نع عجري ىتح ، ىَدُم ىلإ ادبأ مسإلا كلذ لوحتي نلف

 . هنم ربيو كلذب

 & ةءاربلا بوجوو ةيالولا بوجو يف لوقلا فلتخا كلذ نمف : لصف

 فالتخاو كلذ فالتخا نم هللا ءاش ام الإ ، ىصحي ال امم كلذ يف ماكحألاو

 . هلبسو هللعو هيناعم

 لامكتساب ناميإلا لامكب دبعلا اهبجوتسي امنإ ةيالولا نأ كلذ نمو
 © كرشلا لهأو قافنلا لهأ نم ناميالا لهأ اهب فرعي يتلا { ناميالا لاصخ

 نوكي الف ، هلك لطب ناصقنلا هلخاد اذإ هنأو ۔ صقني الو ديزي ناميإلا نأو
 لطب قافنلا وأ كرشلا لاصخ نم هريغ ءيش هلخاد ىتمف . هلامكب الإ اناميإ

 ةفرعم ىلإ ، رهاظلا ماكحأ ين اهلهأل ةيالولا دقتعي يذلا جاتحيف . هلك

 ناميالا اهب لطبي يتلا لاصخحلاو . ةيالولاو ناميإلا اهب تبثي يتلا لاصخلا

 . هب ملاعريغ كلذب الهاج ناكف الإو . ةيالولاو ناميإلا اهب صقنيو 0 ةيالولاو
 وأ هنيعب صخشلا ةيالو ىلع مدقي نأ هيلع اروجحم ناك هب ملاع ريغ ناك اذإو

 كلذ ةفرعم ىلإ لصي الو { ةيالولا لهأ نم هنأ ةفرعمب الإ . هتفصب وأ همساب
 رهاظلا مكح يف ةمزال ةءاربلا تناكف { ملعب الإ كلذ يف ةجح الو ملعب الإ

 ةرفكملاو دحاولا ىنعملاو ةدحاولا ةلصخلاب { فيعضلاو يوقلاو لهاجلاو ملاعلل

 نم . ةداعلاو كلذ يف فرعللو 3 لوقعلا ججح يف كلذ مايقل { ةدحاولا

 يناعملا هذه ةءاربلا بوجوو ةيالولا بوجو فلتخاف { كلذب نيدبعتملا لاوحأ

 ةءاربلا هب بجي يذلا ىنعملا لهج نإو ث زوجي ال هنأ عم ،} لاصخلا هذهلو

۔ ٦٠ ۔



 نإو © زوجي الو نيدلاب ةيالولا كلذ قحتسا نمل تبثي نأ ، هلهج هعسي امم

 نم ىلوتف كلذ لعف ىتمف ، كلذ لهج اذإ هنم أربي نأ ةيالولا هب بجت ام لهج
 نم يأرب هنم عىرب نمم ءىرب وأ ، نيدب ةءاربلا هللا نيد مكح يف هدنع قحتسا
 وأ فيعض نم نيدب ءىرب نمع فقو وأ { ملاع وأ فيعض نم نيدب نيملسملا

 وهف { نيملسملا ءايلع نم ملاع نم نيدب وأ يأرب هنم ءىرب نمع فقو وأ . ملاع

 . هنم عيش الو كلذ لهج هعسي ال كلاه كلذب

 ةفص ىلع فقوو ةيالولا هب بجتو { ةيالولا هب مزلي ام لهج اذإ كلذكو

 ةيالوب انفصو اك ةجحلا هيلع مقت ل ام ، روذعم وهف ؛ هموزل لهجو كلذ

 نمم أربي وأ ٠ هلهجب هللا نيد مكح يف ةيالولا قحتسا نمم أربي ل ام 0 ةطيرشلا

 نم نيدب هالوت نمع فقي وأ ٠ ل اع وأ فيعض نم نيدب نيملسملا نم هالوت

 ملاع نم نيدب وأ يأرب وأ فيعض نم نيدب هالوت نمع فقي وأ ى ملاع وأ فيعض

 كلذ لهج هعسي الو . اكلاه ناك كلذ لعف اذإف . نيملسملا ءاملع نم

 . هنم ءيش الو

 نيثدحملاو ءادعألا ءالؤه نم ادحأ ىلوت اذإف : لئاق لاق نإف : لصف

 هيلإ عفر هنإ لاقف . هجو يأب هل هتيالو نع لئسف ٠ نيملسملا فاعض نم لجر

 لجرل © نالف هالوتي ناك هنإ لاقو . نيملسملا ءاملع نم فورعم لجر هتيالو

 نوكي ال وأ { ملاعلل هنم افذق كلذ نوكيأ { نيدلا يف ءارصبلا نم نيملسملا نم

 اذه ةوادعو ثدحملا اذه ثدح ملع نم عم ٠ ثدحملا اذه ةيالوب ملاعلل افذاق

 عفر هنأو & ثدحملا اذه ةيالو هيلع يعدملا ملاعلا اذه ءايلوأ نم ث ودعلا

 ؟ هتيالو

 35 نيدلا مكح يف ملاعلا اذهل افذاق فيعضلا اذه نوكي ال : هل انلق

 نوكي نأ لمتحي هنأل ، هثدح ملع نم دنع ثدحملا اذه ةيالو نم هنع هاور امب

۔ ١٦۔



 ةعيفر وأ قح هجوب هالوت دق نوكيو . ءايلعلا نم هريغ هيلإ عفر اضيأ ملاعلا

 { ةيالولا ماكحأ يف فذقلا نوكي الو { افذاق ةيالولل يعدملا نوكي الو ، قح

 افذاق ءىربتملا نوكي امك هل افذاق نوكي ال { املاظ ىلوت نم افذاق نوكي ال هنأل

 . يلوتملا مكح ريغ ءىربتملا مكحو { هنم ءىرب نمل

 هنم ملعي ثدحملا اذه ةيالولا هيلع ىور يذلا نإف : لاق نإف : لصف

 نوكي ايف ، كلذ هنم ملعو ، ثدحملا نم أربي ناك هنأ ، نيملسملا نم ملعي نم

 نإ هلوقو 3 هذه هتيالو هنم ملع دق نم دنع ملاعلا وأ فيعضلا يلوتملا اذه ةلاح

 هنأ ملاعلا نالف نم وه ملع دقو . هتيالوب هالوت امنإو 5 هالوتي ناك ملاعلا انالف

 ؟ هلك ملعلا اذهب ملاعلا اذه دنع هتلاح نوكت ام { هنم أربي ناك

 . هتيالو ىلع لوالا نوكيو . هتيالو ىلع اذه نوكي : هل انلق : لصف

 اذهو { لطاب امهدحأ نم ملعي ىتح 3 اذه الو هتيالو نع لوألا لوحتي الو

 © هوجولا نم هجوب ثدحملا اذه ةيالو لوألا ملاعلل ثدحت نوكي نأ نكمي ام

 يف هللا ناخ دق نوكي نأ نكميو . هتيالو يف اقحم نوكيف . هتيالو عفريو هالوتيف

 نوكي نأ نكميو . نئاخلا ىلع كلذو هتيالوب يلوتملا ىلع كلذ سيلف .7 هتيالو

 ، هنم ىوعدو ‘ هللا نيدل هنم ةنئاخ كلذب ملاعلا فذقو { انئاخ هتيالوب اذه

 ةئطختب امهيلع الو امهدحأ ىلع عطقي الف © قحلا نم هجو كلذل لمتحا اذإف

 . هلطاب ملعي ىتح فينعتب الو

 3 ثدحملا اذه ىلوت اذامب هولأسي نأ يلوتملا اذه ءايلوأ ىلعو : لاق نإف

 نع اوكسمي نأ مهعسيو ؤ كلذ مهيلع سيل وأ ة ثدحم مهدنع وه يذلا

 ؟ هولوتيو هل لاؤسلا

 نم هجوب قحلا مهل لمتحا اذإ هتقفاوم مهعسيو كلذ مهيلع سيل : انلق

 هبيعل ثحبلا ىلإ مهنم ادصق ، كلذ نع هولأسي نأ مهل سيلو . هوجولا

۔ ٢٦۔



 نأ ىلإ مهنم ادصق . ةليسو كلذ نع هولأس نإ نكلو .3 هتروعل سسجتلاو

 هالوت دق يذلا اذه هيلو يف ، هأطخأ دق نوكي نأ نوفاخي يذلا قحلا ىلع هولدي

 هدنع ةءارب مهسفنأ نم اوحيبي الو { هفينعت مهل نيبت نأ لبق هوفنعي نأ ريغ نم

 مل نإو ، هللا ءاش نإ كلذ زاج { ههجو ىلع نم رمألاب اوتأي ىتح . هيلو نم

 نمل هتيالو يف هاطخو هلطاب اوملعي مل ام ادبأ هتيالو ىلع وهو ، كلذ زاج هولأسي
 . هالوت دق

 دق يذلا ثدحملا اذهل يلوتملا اذه نإف : لئاق لاق نإف : لصف

 رضحف . هتيالو هيلإ عفر ملاعلا انالف نإ لاق { هل هتيالو نع لئس امل & هومتركذ

 لزي مل وه هنإو ، ثدحملا اذه ةيالو يلوتملا اذه ىلإ عفري مل هنإ لاقف ملاعلا نالف

 3 يلوتملا يف اذه نم رثكأ هلوق نم دعتي ملو &، ثدحملا اذه نم ةءاربلا ىلع

 يلوتملا هنع ىور دق يذلا { ملاعلا هيقفلا ةلاح نوكت امو يلوتملا ةلاح نوكت ام

 ؟ ملاعلا كلذ ركنأو هتيالو هيلإ عفر هنأ

 © لبق نم ةيالولا ىلع اوناك اذإ © ةيالولا ىلع اعيمج نونوكي : انلق
 مهضعب فذقي وأ اضعب مهضعب بذكي مل ام ملاعلا الو يلوتملا ءىطخي الو
 جرح الو ، لطابلا نم امهل جرحم ال يتلا تارفكملا نم ءيشب .3 اضعب

 فذق وأ & ضعب نم مهضعب ءىرب وأ اوبذاكت اذإف لطابلا نم كلذب فوذقملل

 وأ © مهيف هبحاص نم ءىربتملا وأ فذاقلا نم أربي كلانهف } اضعب مهضعب

 لوقي اذه ؛ لوقلا اذه ىلع اماد ولف الإو {. هل ءعىطخملا وأ . هبحاصل بذكلملا

 اهنيب اذه ناك ، هتيالو كيلإ عفرأ مل لوقي رخآلاو 5 نالف ةيالو لإ تعفر تنأ

 هبحاص بذكي مل ام كلذ يف امهدحأ ءىطخي الو ، ىواعدلا مكح ىلع جرخي

 باوص وأ ايهباوص هيف لمتحي ائيش نايعادتي اناك امو { ةئطختلاو بيذكتلاب
 لمتحي هنأل ، سانلا نيب ىواعدلا ماكحأ نم اذهو { ةيالولا ىلع ايهف امهدحأ

 ، دوحجلاو بذكلا ىلع كلذ ركنأ مث ، كلذ هيلإ عفر دق عفارلا نوكي نأ

۔ ٦٣ ۔



 ابذاك يلوتملا نوكي نأ لمتحيو { نايسنلاو وهسلا ىلع هنم كلذ نوكي نأ نكميو

 يف رفكي افذاق هيف نوكي ءيشب هفذقي ملو هيلع اقداص نوكي نأ نكميو { هيلع

 ايهف ، ىواعدلا مكح همكح نوكي ام { هيلع عدم وه امنإو { نيدلا ماكحأ

 رخآلا امهدحأ بذكي وأ { امهدحأ اطخ وأ امه ؤطخ ملعي مل ام ةيالولا يف اعيج

 قحلا مكح يف وهف . هنم ءىرب وأ هبحاص بذك ايهيأف ، كلذ ىلع هنم أربي وأ

 وأ فذاقلا نم ملع دعب هترضحب ناك اذإ { امهالوتي نم عم هنم أربيو ، ءعىطخ

 ءىربتملا وأ فذاقلا ناك ولو { هنم ءىربتملا وأ فوذقملل يلوتملا ةيالوب ءىربتملا

 . كلذ يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا دنع قداصلا وه

« 

۔ ٤٦ا۔



 باب

 كالمألا نم تامرحملاو تاللحملا فينصت

 نم ضوعب كلذ هل تباثلا هقحتسي مل ولو ، لاومألا نم هليلحت تبث اممو
 ملعي مل ولو قوقحلاب رارقالاو &، يصوملا ثراو ريغل اياصولا ؛ ثاريم الو هلام

 لدعلا لهأ نم نيملسملا لوق يف قحلا هبجوي ام ىلع . هل قحلا كلذ نأ هل رقملا

 قوقحلا يف تباث ثراولا ريغو ثراولل رارقالاف . ثراولا ريغو ثراولل
 © ثراولا ريغو ثراولل تباث وهف ؛ لاملا سأر نم ناك ام نئاكو 0 نويدلاو

 . ثراولا ريغل الو ثراولل كلذ حصي الف ثلثلا نم ناك ام لكو

 ضارت نع سانلا لاومأ نم هيلإ تراص نمل تباث اهنم لالحلا عويبلاو
 هللا لوسر ةنس نم هليلحت تبثي امم ضورقلاو عويبلا نم ءارشلاو ، كلذل مهنم

 { ةراجتلا يف كلذ لخدي الو عويبلا نم وه سيلو ؛ لدعلا لهأ لوقو ةلي

 لدي امم ةنسلا يفو ، لدعلا لهأ عامجإ يف هليلحت تبث دق امم تابهلاو ةيطعلاو

 ىلع كلذ ناك اذإ لالحلا نم برض ةيركألاو تاراجالاو & كلذ ليلحت ىلع

 ، رجألا نم برض وهف نهجاوزأ ىلع ءاسنلا تاقدص كلذ نمو . ههجو

 هلالح تبث دق امم ةاكزلاو ، عضبلا ىلع ضوعلاو رجألا نم همكح جرخي امو

 هصخ نمل هلالح تباث كلذف 0 اهلهأ نم نيملسملا اهيف ماهسلا لهأو ءارقفلل

 زوجت ال ءايشأ لالحلا نم مهصخي دق ءارقفلا كلذكو . ةماعلا نود كلذ
 ريغو ديصلا تارافكو ث نامألا تارافكو . ءارقفلل ةيصولا لثم ؛ ءاينغألل
 يف لخدي ام هيف لخدي الو . ءاينغألا نود ءارقفلل هليلحت صاخ وه امم كلذ
 يف لخدي ام كلذ ف لخدي الف 0 هللا ليبس يفو نيمراغلاو باقرلا نم ةاكزلا

 . ةاكزلا

۔ ٦٥



 لدعلا لهأ هب لمع دق { لالحلا نم برضف ناطلسلا نم نيواودلاو

 كلذ جرحي دقو ٦. افالتخا كلذ يف ملعن الو { نيقداصلا ءافلخلاو ةمئألا نم

 لالح كلذ لكو ، تاراجالإ ليبس ريغ ىلع جرخيو تاراجإلا ليبس ىلع
 . زئاج

 عيب ريغب ؛ اهلهأ نم كلذ هصخ نمل ةحابم يناوصلا كلذكو

 وهو ، كلذ لالح صخي ام هجو ىلع هدابعل اهلعج هللا نم ةبه أ ضوع الو
 . ملعلا لهأ هيف كشي ال يذلا لالحلا نم

 ©٥{ كلذ ليلحت تباثف ؛ تاوملا نم تابوبرملا ريغ نم تاحابملا كلذكو

 . «هل وهف اهنم اتاوم ايحأ نمف . هلل ضرألا» : يقي يبنلا لوقل

 كلم اهيلع عقي ال يتلا ؛ تاوملا ضرألا راجشأ نم تاحابملا كلذكو

 هللا ةبه هذه . عيب الو ضوع ريغب حابم لالح وهف ٠ ةحابملا ضرألا تنتبنأ ام

 . مهيلع هنم ةمحرو هدابعل

 ىتح . كالمألا نم ةحاب الاب عامجإلا هيلع عقو ام كلذكو : لصف

 ‘ حابملا نزم برض كلذف ۔ مهلاومأ كرتب لاومألا لهأ نم يضارتلا ىلإ بصي

 تناك ايكف ، مكنم ارت نمت : ۔ ىلاعت ۔ هلوقل { هدابعل هللا هحابأ يذلا

 ريغو تابهلاو لحلا كلذك ،} يضارتلاب زوبتو يضارتلاب الإ زوجت ال ةراجتلا
 يضارتلا نع لالحلا مكح يف جراخ مهلاومأ ةحابإب سانلا ىضارت نم ، كلذ

 نم تالمجمب ضارت وأ ٨ هنيعب ءيشب ضارت ي كلذ ي قرف ال 6 مهنم

 كرابت - هلللا نيد يف لالحلا هوجو نم اهانركذ يتلا لوصألا هذهف

 يف لخاد وهو الإ لالحلا نم ائيش ملعن الو {. لالحلا عيمج ىلع يتات . ۔ ىلاعتو

 ‘ ملعن كلذ ريغ ال { اههبشأ ام وأ صنب اهنم وأ اهانفصو يتلا هوجولا هذه

۔ ٦٦ ۔



 ؤ فوصوم هلثم فورعم ءيش مارحلاو ، فوصوم فورعم ءيش لالحلاف
 هرمأ لكشأ امو © لالح وهف لالحلا هبشأ امو » مارح رهف مارحلا هبشأ امو

 ز يبنلا نع ىوري كلذكو ٠ همارح نم هلالح حصي ىح هب ىلوأ فوقولاف

 نم ريثك كله اهيف تاهبش كلذ نبو نيب مارحلاو نيب لالحلا» : لاق هنأ
 ٠ ىمح ءيش لكل نإو الأ ٠ هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح يعارلاك ٠ ساانلا

 . (١)مهمراحم هللا ىمحو

 . مارح هفونصب وهف 5 هل هميرحتو ابرلا نم هللا هركذ ام نيبلا مارحلا نمو
 عويبلا يف ةعيدخلا نم ههبشأ ام وأ ابرلا نم مارحلا عويبلا نم لالحلا دضو

 ذخأ لام لكف 0 مهلاومأ بذكلاب ربجي ىتح مهعويب يف سانلا ىلع بذكلاو
 نود هلعاف ىلع مارحلاب قحال كلذف {}© تاعيابملا يف بذكلاو شفلاو ةعيدخلاب

 6 عيبلا مامتإ ف كلذ ىلع فقو اذإ رايخلا كلذ هب لوعفمللو ٠ كلذ هب لوعفملا

 دقف ؛ كلذ ىلع عيبلا كلذ متأ نإف © هيلع هب بذكو شغو عدخ دق ام ىلع

 . كلذ يف شاغلا عئابلل رايخ الو هل كلذ نإ : ملعلا لهأ رثكأ لاق

 . يرتشملل ام اذه لثم يف اضيأ عئابلل : ليق دقو

 عئادخلاو بذكلاو شغلا قيرط نم ناك اذإ ؛ نيبأ لوألا لوقلاو

 . انعم يرتشملل كلذ يف رايخلاو © كلذ هبشأ امو تاسلادملاو

 هفرعي امم ابرلا ريغ نم تابيغملاو تالاهجلا قيرط نم ناك امو : لصف
 قيرط نم وه امنإو شغلاو بويعلا نم سيلو ‘ يرتشملا هفرعي الو عئابلا

 : اضيأ فالتخاب هيف ليق دق كلذف .3 هنم ءيش وأ ءيشلا ةبوبيغ

 . عئابلا نود يرتشملل كلذ يف رايخلا : لاق نم لاقف

 . انيلإ بحأو رثكأ لوقلا اذهو ٠ يرتشملل ام عئابلل : لاق نم لاقو

 . هيلع قفتم )١(

۔ ٦٧ ۔



 عئابلل كلذ تابثإ يف رايخالف ابرلا نم عويبلا يف ناك امو
 8 كلذ يف لوخدلا نم ةبوتلا مهيلعو دساف لطاب كلذو ، يرتشملل الو

 هيلع نوماتتي الو عيبلا كلذ ىلع نوميقي ال 3 مهلاومأ سوءر ىلإ ةعجرلاو
 هذه دحأ نم اهعمجأب عويبلا جرخت الف { افالتخا كلذ يف ملعن الو . ادبأ

 نم بكري نأ ملاع الو لهاجل زوجي الو . اههبشي امو اهيف لخدي امو هوجولا
 لوق نم هيف افلتخم كلذ ميمج نم قفاو امو 9 هللا نيد يف هلطاب ىلع اعمجم كلذ

 قح ةجح وأ 8 لدع مكاح نم هللا ججح نم ةجح هيلع مقت ملو ، لدعلا لهأ

 ملام . كلذب هلهج هرضي الو 3 ملاس وهف هيف فلتخملاب عسوتلا هنع ليزت
 . نيدلا لهأ ىلع تباثلا نيملسملا مكح نم اههبشي امو نيدلا لوصأ فلاخي

 ءارشلاو عيبلاب اوضارت ولو ، لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نمو : لصف
 ناصقنلاو هيف ةدايزلا يف ؛ نازيملاو لايكملا يف سخبلا اضعب مهضعبل اوملسو

 لهج ولو 0 نايصعلاو هللا نيد يف مرحملا لصألا ىلإ دصقلاو 0 دمعتلا ىلع

 هب ءايلعلا كلذ عسي الف 9 لالحلا نم هل كلذ نأ نظو ناسنإلا كلذ

 وأ ةرذ وأ زرأ نم ةبح سخب يفو & لالضو هلعاف نم رفك كلذو { لاهجلا الو

 كلذ ناصقنب . لايكملا يف تاروجحملا تاكولمملا نم كلذ هبشأ ام وأ 0 رب

 عيمجو ، كرشلا لها نم وأ مالسالإ لهأ نم هيلع & كلذ قحتسم ىلع هتدايزو

 وأ ةرذ لاقثم نازيملا يف سخب نإ كلذكو 3 هلحي الأ هلام هيلع هللا مرح نم

 وهف © نزوي ام عيمج نم ناك ام وأ ةضفلا وأ بهذلا نم لدرخ ةبح لاقثم

 نم روجحملا باكترا عضومل 3 ريبك هريثكو كلذ ليلقو ، يبنلل بكار كلذب
 . ملعلا ىلع هبوكر الو & كلذ لهج عسي الو { لايكملاو نازيملا يف سخبلا

 فقي وأ ، كلذب هنم ملعلا ىلع هبكار ىلوتي وأ { هبكري مل ام هلهج عسي امم وهو
 . كلذ لجأ نم مهنم أربي وأ ، نيدب وأ يأرب هبكار نم اوئرب اذإ ءايلعلا نع

 عاوناو رامقلاك ؛ كلذب اوضارت .نإو لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نمو

"- ٦٨



 نم لصأ الو ، عويبلا نم لصأ ريغ ىلع لاومألاب تارطاخملاو & تحسلا

 . لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم هلك كلذف ؛ ةعاطلا هوجو

 ىلع هدقع وأ هكلم وأ اريثك وأ اليلق تحسلا عاونأ عيمج نم لكأ نمو

 وأ ابرلا نم ائيش ذخأ نمل ةبوت ال : لاق نم لاق دقو ، كلاه وهف رامقلاب هسفن

 نم الو هلهأل كلذ نم لحلا زوجي الو { هلهأ ىلإ كلذ درب الإ تحسلا نم ائيش

 وهو © كلذب اوضارت ولو ضورعلا نم هريغ كلذب ذخ ؤي نأ زوجي الو {. هلهأ

 . همدع دنع كلذب ضورع ذخؤي نأ زوجي : ليق دقو . اندنع لوقلا رثكأ

 كلذ سيلو . ةبوتلا دنع كلذ نم لحلا زوجي : لاق نم لاقو : لصف

 8 يصاعملا نم عيش ىلع روجألا ذخأ تحسلا نمو . اذه يف هيلع عمتجي ام

 نم وهف ةيصعم ىلع ارجأ ذخأ نمف {، تربك وأ ترغص . ترثك وأ تلق

 ىلع ارجأ ذخأ اذإ ةريبك وهو & تحسلا نم هريثكو كلذ ليلقو ،ك. تحسلا

 ىلع رجأ لك نإ : لاق نم لاقف ؛ هللا ةعاط ىلع رجألا كلذكو . هللا ةيصعم

 . تحسلا نمو مارح وهف هللا ةعاط

 نم كلذ نم ناك ام هللا ةعاط ىلع رجألا نم تحسلا امنإ : لاق نم لاقو

 يف هب مايقلا هيلعو { هل مزال وه ام ىلع ارجأ ذخأ اذإف 3 هيلع رجألا ذخأ مزاللا

 وهف ارجأ كلذ ىلع ذخاف {. لدعلا لهأ عامجإ وأ ةلي هلوسر ةنس وأ هللا باتك

 { تحسلاو ابرلا ةلزنمب لزان وهو 9 مارح هريثكو كلذ ليلقو { تحسلا نم

 . صالخلاو كلذ نم ةبوتلا دنع كلذ يف لوقلا ىضم دقو

 نأ دهاشلا ىلع نأ فلتخي ال ثيح نم ةداهشلا نامتك رئابكلا نمو

 هيلع بجي يتلا تاداهشلا عيمج نم . مالسالا لهأو ماكحلا نم ؛ اهيدؤي

 © مالسالا ماكحأ نم كلذ ريغو جورفلاو لاومألا يف ؛ ماكحألا يف اه ؤادأ

 فلت دق يذلا كلذف ، دحأل الام هنامتكب فلتأ ىتح هدنع ةداهش متك نمف

 لكأ نم كلذو . اريثك وأ اليلق كلذ ناك { نامضلا هيف هيلع نامتكلا كلذب
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 يف هئزجتو { هلهأ ىلإ كلذ ءادأ هيلعف ةبوتلا دارأ نإف ؛ لطابلاب سانلا لاومأ
 كلذ يف ملعن الو ، كلذ نم هوأربأو هبابرأ هلحأ نإ { لحلا عم ةبوتلا كلذ

 . ءىزجيو زوجي كلذ يف لحلا نأ افالتخا

 8 كلذ ىلع روزلاب ةداهشلا ؛ لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم كلذكو
 كلاه وهف هتداهشب فلتأ ام عيمج وأ 3 اريثك وأ اليلق لاملا نم اوفلتي ىتح

 لحلاو كلذ نم ةبوتلاو ، فلتو كلذ كردي مل اذإ كلذ نامض هيلعو © كلذب

 . هئزجي هنأ كلذ نم لحأ اذإ هنأ افالتخا كلذ يف ملعن الو { هلهأ نم ءعىزجي

 ؛ هيف فلتخي ال لطاب مكحب مكح اذإ روجلا مكاح كلذكو : لصنف

 نم ةبوتلاو كلذل نامضلا ةبوتلا عم هيلعو ، لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم وهف

 . كلذ نم لاملا بر هلحأ اذإ ءادألا نع ءعىزجي لحلاو { كلذ

 نم دهاشلا ذخأو ، روجلا مكح ىلع اشرلا نم مكاحلا ذخأ ام امأو

 ىتح كلذ متكف اه ؤادأ همزلي يتلا ةداهشلا ةيدات ىلعو { روزلا ةداهش ىلع اشرلا

 مكحلا همزلي يذلا قحلاب مكحي مل اذإ مكاحلا كلذكو ث ارجأ كلذ ىلع ذخأ

 هنأ هيف لوقلاو ؤ، تحسلا نم كلذف { ةوشرو ارجأ كلذ ىلع ذخأ ىتح .7 هب

 دقف ، لحلا عم كلذ نم ةبوتلا امأو { هريثكو كلذ ليلق } كلذ عيمجب كلاه

 . ابرلاو تحسلا يف فالتخالا نم هيف لوقلا انيب دق ام وهو ، لوقلا هيف ىضم

 نم مهريغ وأ ةربابجلا نم ؛ هملظ ىلع املاظ ناعأ نمو : لصف

 ليلق نم ، لطاب ىلع ةنوعم وأ ةاود نم ةدم وأ ةملكب { مهملظ رهاظلا نيملاظلا

 يف مسا هل تبث نم ىلع راج مكحلاو { رئابكلا نم هلك كلذف 7 ريثك وأ
 همزلي مل نإو وهو ، كلذ هصخ نم صخي نامضلاو ملظلاو ةءاربلا نم ث ةنوعملا

 نم ىلع مهنم تباث نامضلاو ةءاربلاو ملظلاو ؤ مثالا همزلي ةنوعملابف {، نامض

 لكف .7 هرمأب لمعف عاطم وهو رمأ وأ © همسرب ذخأ وأ مسر وأ لد وأ ذخأ

 . نونماض ءالؤه

 ع
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 باب

 ميرحتلاو ليلحتلا يف نيلجرلا فالتخا

 مارح وه ام امهدحأ لحاف { نيدلا يف نيلجرلا نيب فالتخالا ناك اذإو

 نمم ملع نم ايهنم كلذ ملعو كلذ يف اعزانتو ، رخآلا همرحو هللا نيد لصأ يف

 ةيالو مدقتم هعم اهل ناك نإف } نيدلا يف فالتخالا نم ايهنم عمس ام لهجي

 ءايلع نم كلذ ملع نم ملعو { هللا ملع يف نيدلا نم وهو { اذه يف افلتخاو

 لاح لك ىلع ايهنم لطبملا ىلوتي نأ ايهنم كلذب لهاجلا عسي الف { نيملسملا

 نع فقي نأ هل زوب الو & لاح ىلع نيدب هتيالو يف هل رذع الو { نيدلا ةيالو
 . هب هللا هدبعت ام لصأ يف نيد فوقو ايهنم قحلملا

 وأ ، هلهج عسي اميف ايتفلا يف ةجحلا مهب موقت نيذلا ءاهقفلا نم اناك نإف

 ناكو { هلهج عسي اميف نيدلا يف ايتفلا يف ةجحلا هب موقت نمم ايهنم قحملا ناك
 ةجحلا تماق دقف { هلضفو هملع ةحص نم هنم كلذ فرع نم عم ةلزنملا كلتب

 هل سيل يتلا ةجحلا وه هنأل ، كلذ يف هقدصي نأ هيلعو 3 هنم كلذ ملع نم ىلع

 & هتلاح ىلع قحملا ىلوتي نأ هنيح نم هيلعو . اهريغ ىلإ اهنع هقنع يولي نأ
 ةيالو نم همزل ام كرتي نأ ةجحلا مايق دعب هعسي الو { هنيح نم لطبملا نم أربيو

 لجأ نم قحملا ملاعلا نع فقي نأ هل زوجي الو ، لطبملا نم ةءاربلاو قحملا
 هب لاق يذلا قحلا هلوقب { ةجحلا لهاجلا ىلع ماقأ دقو { لطبملا نم هتءارب

 نم ليق دق ام رثكأ يف . هنم كلذ لوبق نم دب الو 0 لطبملا لطاب نم { هنيبو
 نع فقوف © كلذ لوبق نع قاض نإ لاح لك ىلع هنأ ريغ 5 ملعلا لهأ لوق

 نم وأ ، ةجح هيف وه يذلا قحلا هلوق لجأ نم 0 نيدب وأ يأرب قحملا ملاعلا

 & ۔ ىلاعت هللا نيد مكح يف ةءاربلا قحتسا دق يذلا ثدحملا نم هتءارب لجأ
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 3 نيدب وأ يأرب قحملا ملاعلا نع فقو نإ هنأ كش الف © لهاجلا كلذ لهجو
 3 كلذب كلاه ثدحم هنأ كلذ لجأ نم . نيدب وأ يأرب هنم ءىرب وأ

 . كلذ يف انعم فالتخا الو

 فقوو {} قحلملا ملاعلا ىلوتو & ثدحملا يف كلذ لوبق نع قاض نإ امأو

 رثكأ يفف { نيدلاب هتيالو ىلع تبثي ملو { نيدلاب هلوتي ملف ، لطبملا ةيالو نع
 . اهيف هكشو ةجحلل هكرتب ثدحم هنأو كلاه هنأ لوقلا

 هنم أربي وأ ، نيدب وأ يأرب ملاعلا نع فقي مل ام كلهي ال هنإ : ليق دقو

 لك ءىرب ولو ، قحلاب لطبملا نم هتءاربو & قحلاب هلوق لجأ نم نيدب وأ يأرب
 ناك ولو { ملاعلا ةجح الو قحملا قح لوحتي الف ، هبحاص نم ايهنم دحاو

 ناك وأ ، ملعلا يف هلاثمأو هئارظن نم ، نوديزي وأ فلأ ةئام كلذ يف همصخ

 ٨ كلذ يف همصخ نم ىلع ةجحلا وه ناك ، ضرألا لهأ عيمج كلذ يف همصخ

 لوحتت الف {} هملع وأ هقح لهج نمم هل نيعماسلا نم هعمس نم ىلع هفلاخو

 ملعن ال ام اذه { اهلهج نم لهجب لوحتت الو 3 اهفلاخ نم ةفلاخمل هللا ةجح

 . ملعلا لهأ لوق نم افالتخا هيف

 نم يأرب وأ نيدب ملاعلا نع فقو وأ ، نيدب ثدحملا لهاجلا ىلوت اذإو

 كلاه هنأ افالتخا كلذ يف ملعن الف & ثدحملا نم هتءارب وأ { قحلا هلوق لجأ

 اذإو ، عامجالا يف لاؤسلاب ةنونيدلا هل مزالو ، كلذ لهج هعسي ال ، ثدحم

 نم انئاك ةجح هيلع ناك ، كلذ يف قحلا هل ربع نم لك ناك ةلزنملا هذه ىلإ راص

 ثدحملا لوتي مل امو 3 افالتخا كلذ يف ملعن الو { نيربعملا نم ربعملا كلذ ناك

 لطبملا نم هتءاربو قحلاب هلوق لجا نم ث قحملا ملاعلا نع فقي وأ نيدب
 ىلع الإ ةنونيدلاب كالهب هيلع مكحي الف ، قحلا كلذ وه لهج ولو 3 قحلاب
 . فالتخالا نم انركذ ام

 اذه نياع ام ىلع هنم ءيرب وه امنإف { ايتفلاب ةجحلا هيلع مقت مل اذإ امأو
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 مل ايف ، هثدحو كلذ هلطاب لجأ نم قحملا ملاعلا هنم ءىربف © لطابلا نم هنم

 هنع فقي وأ أ ثدحملا نم هتءارب لجأ نم ملاعلا نم أربي وأ نيدب ثدحملا لوتي

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو { ملاس وهف نيدب وأ يأرب

 نم كلذ فرعو ، ثدحلا لطابب ةجحلا هيلع ميقي وهو هعمس اذإ امأو

 نم هنياع دق يذلا ثدحلا مكح يف ملعلاب ةجحلا هيلع تماق دقف .{ ملاعلا ةرابع

 هيلع قاض كلانهف 0 هلهج هعسي اميف ايتفلا يف ةجح ملاعلاو {. هعمسو ثدحملا

 لوق نم هيلع ةجحلا مايقل 3 انركذو انفصوو انلق دق ايك ، لوقلا رثكأ يف كشلا
 . ةجح وه يذلا ملاعلا

 ماقأ ييف ايتفلا ملاعلا نم لبقي وأ ، هنيح نم ثدحملا ةلالض فردي مل اذإف

 ءىرب الو ، نيدب ثدحملا لوتي مل ولو ، كلذب ثدحم وهف { هللا ةجح نم هيلع

 مايق دعب ثدحملا ةلالض يف هكشبف {} يأرب الو نيدب هنع فقو الو ملاعلا نم

 . لوقلا رثكأ يف كلذب اكلاه اثدحم ناك { هيقفلا لوق نم هيلع ةجحلا

 يف & فيعضلا وه لطبملاو 3 ملاعلا وه قحملا ناك نإ كلذكو : لصف
 لوقلاف ، فالتخالا هيف زوجي ال يذلا {. نيدلا لصأ نم هيف افلتخا ام لصأ

 يف هيلع ماق نم لك ىلع ةجح قحملا ملاعلاو ، دحاو هيف ىنعملاو ، دحاو هيف

 نيفلتخملا نم كلذ ملع نم ىلع كلذ يف قرف الو { ءافعضلاو ءايلعلا نم ايتفلا
 نم انئاك ، ثدحملا ةلالضب ايتفلا يف ةجحلا ملاعلا هيلع ماق نإف 5 انفصو دق ام

 دق ام ىلع هيلع ةجح وهو 0 يلو ريغ وأ ايلو } افيعض وأ املاع ؛ ثدحملا ناك

 هعسي الو ، هنيح نم ثدحملا نم ةءاربلاو هنم كلذ لوبق هيلعو . انفصو

 وه امنإو { ايتفلاب ةجحلا هيلع ملاعلا مقي مل نإو ، نيع ةفرط كلذ يف كشلا
 ملع اذإ نكلو " هنم ملاعلا ةءاربب ةجح هيلع موقت الف { كلذ هثدحب هنم ءىرب

 هتءارب لجأ نم ملاعلا نم أربي نأ هل سيلف 0 هب ملاعلا هنم ءىرب يذلا ثدحلا

 ايتف نم ةجحلا هيلع مقت مل اذإف ، نيدب الو يأرب هنع فقي الو ، ثدحملا نم
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 ناك ولو & ثدحملا نم هنياع يذلا ثدحلا مكح وه رصبي ملو ، كلذب ملاعلا

 ملس نإف ، لوقلا رثكأ يف كلذ هل عساوف ، كلذ نع هلئاسي ملو ملاعلا ةرضحب

 3 ثدحملا نم هتءارب لجأ نم ملاعلا نم ةءاربلا نمو ، نيدب ثدحملا ةيالو نم

 { ملاس وهف & ثدحملا نم هتءارب لجأ نم نيدب وأ يأرب ملاعلا نع فوقولا نمو

 { ثدحملا نم هتءارب لجأ نم ملاعلا نم ءىرب نإف 5 افالتخا كلذ يف ملعن الو

 . اكلاه اثدحم كلذب ناك ، نيدب ثدحملا ىلوت وأ نيدب وأ يأرب هنع فقو وأ

 وه قحلا كلذ هل ربع نم لك ناكو & كلذ نع لاؤسلاب ةنونيدلا هيلع ناكو

 وأ ثدحملا ةلالضب ايتفلاب ةجحلا هيلع ماقأ اذإو ، نيربعملا عيمج نم هيلع ةجح

 لوقلاف ، يلو ريغ وأ رمألا مدقتم ين ايلو افيعض وأ املاع ثدحملا ناك 3 هرفكب

 كلذ نأ لوقلا ىضم دق هنأ ريغ 7 هيقفلا لوق نم ةمئاق ةجحلاو } دحاو هيف

 . عامجالاب سيل

 ىلإ ةنونيدلا مكح نم جرخ 0 فالتخالا ىلإ عامجالا ادع ام لكو

 © ثدحملا نم ثدحلا ةنياعم عم ، ثدحملا نم ملاعلا ةءارب نكت ملو } يأرلا

 ماقم كلذب امئاق الو ك ثدحملا نم ةءاربلا يف ةجح هيلع اميقم ثدحلاب هملعو

 . لهاجلا هلهج يذلا قحلاب مكاحلا ماقم كلذ يف موقت امنإو { ايتفلا يف ةجحلا

 ملعك ملعي ىتح 2 ملاعلا هب مكمي امب مكحي نأ هيلع الو لهاجلل سيلو
 اذهف © مكحلا ةماقإ كلذ عم هيلع ناك 0 ملعلاب ةجحلا هيلع ماقأ اذإف { ملاعلا

 هب مكح امب مكحي نأ دحأل زوجي الو { ملاعلا ايتف نيبو ملاعلا مكح نيب ام قرف

 هدهشتسا امب دهش { مكاحلا هدهشتسا نإ الإ ، مكاحلا هملع ام ىلع © مكاحلا
 ، ملاعلا هنم هنياع دق يذلا ثدحلا ثدحملا نم ملع ولو ، مكحلا نم مكاحلا

 هثدحأ يذلا اذه هثدح نإ ملاعلا لاقف 3 ءاوس ثدحلا ي اعيمج اهملع ناكو

 ملاعلا ناكو ۔ لصألا يف لطاب وهو هب لضي وأ هب رفكي امم 0 هب لاق وأ هب لمعو
 ناكو 7 ايتفلا يف ةجح هيلع كلذ ناك ، ثدحملا ىلع هللا نيد يف اقداص كلذ ين

۔ ٧٤ ۔



 . ثدحملا نم أربيو كلذ هنم لبقي نأ لهاجلا ىلع

 مكحب لهاجلل ةرابع ريغ نم ثدحملا نم ملاعلا ءىرب اذإو : لصف

 لهاجلا ىلع ناكو . ملاعلا ايتف نم لهاجلا ىلع ةجح كلذ نكي ل © ثدحلا

 هنع فقي الو } كلذ دحأ نم ملاعلا نم أربي الو © نيدب ثدحملا ىلوتي الأ

 هيلع ناكو . اكلاه اثدحم ناك .} كلذ دحأ وأ كلذ لعف نإف 5 نيدب الو يأرب

 نم كلذ هل ربع نم عيمج نم ؛ كلذ يف قحلا لوبق وأ & لاؤسلاب ةنونيدلا

 . نيربعملا

 ناك اذإ } لهاجلا نم كلذ ملع ىلإ ليبسلا فيكف : لئاق لاق نإف
 ىضم ايف ايهتماقتساو اهملعو اهلضف رهش نمم ، نيهيقف نيدلا ف نافلتخملا

 نم ةماقتسالا لهأ نم ايهب ةفرعملا لهأ نم . ايهنيدو ايهتلحن لهأ نم

 ىلع ايهنم قحملا هب قطني ، حضاو كلذ ىلإ ليبسلا : هل انلق { ؟ نيملسملا

 قطني ذإ ، قحلا فرع نم دنع اليبس كلذ نم حضوأ سيلو . ايهنم لطبلل
 عم ملاعلا لزن اذإ ، لهج عسي ام ملع نم هلمح ام ىلع { نيمأ هيقف ملاع قحلاب
 هعسب الف . اهملع وأ ةجحلا لهج ءاوسف © ةجح هيلع نوكي ةلزنم لهاجلا

 . هللا ةجح لهج

 نيد نم هلهج عسي اميف ؛ قحلاب قطني هعمس نم عم ملاعلا نكي مل اذإو
 ركب يبأ لثم ناك ولو © ةجح هيلع نوكي الف ‘ هتلزنم الهاج ناكو { هلللا

 يف اهتلزنم ملعي ل اذإ © ۔ايهنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمعو قيدصلا

 ةفص ملاعلا نم لهاجلا فرع اذإف { ايهب ءايلعلا اهفرعي يتلا اهتفصو . مالسالا

 ولو 3 هيلع ةجح كلذ ناك 0 ملعلا لهأ عم اهب ةجح هيلع نوكي يتلا ملعلا

 . ةجح اه ملاعلا نوكي يتلا ةفصلا مكح لهج

 اهب نوكي يتلا هتلزنم الهاج ناكو { ملاعلا نم ةفصلا لهاجلا لهج اذإو

۔ ٧٥ ۔



 . هلهج هعسي اييف ةجحلا كلذب هنع لاز © ةجحلاب ءايلعلا عم هيلع ةجح

 ةلزنم هعم رهش دق 7 امهريغ وأ ةنيدملا وأ ةكم لهأ نم الجر نأ ولو

 ةجح امهنأب ةجحلا هيلع تماقو { ايهتلزنمو ايهملعو ايهلضف يف رمعو ركب يبأ
 3 هلهج عسي امم عيش نع لأسيل ةنيدملا لخد 3 هلهج عسي اييف ؛ هيلع

 وهو ايلأسف ، دحاو عضوم يف اعيمج امهيقلف ايهنايعأب رمعو ركب ابأ فرعي الو

 رصبي ملو كلذب اعيمج هايتفاف 5 هللا نيد نم هلهج عسي امم عيش نع ايهب لهاج
 يف رمعو ركب يبأ ةجح ةرهشلاب هعم حص دقو 3 هباوص هل ناب الو { هلدع
 يف كشلاب كلهي الو { هلهج عسي اييف هيلع ةجح كلذب اناك ام 0 ملعلا
 نوكي هنإف 0 اهيلع هدري وأ هالاق يذلا قحلا لجأ نم ايهنم أربي نأ الإ ؛ اهلوق

 اذإ ، نيقحملا نم ناك نم انئاك 5 ةجح ريغب قحملا نم هتءاربب اكلاه كلذب

 هنم ءىربف 7 ايتفلا نم قحلاب لوقلاو قحلا نم هب ءاج ام ىلع هنم ءىرب
 . كلاه ثدحم كلذب وهف 3 هلهجب

 كلذ لجأ نم . ايهنيعو ايهيصخش نم رمعو ركب يبأ نع فقو ولو
 وهو . ايهنع فقوو ايهنيعب امهلوتي ملف ةفرعم امهيف هل مدقت نكي ملو 3 هالاق يذلا
 مكح نأل { كلذ هيلع قاض ام { ةرهشلا ىلع رمعو ركب ابأ لصالا يف ىلوتي

 امهرمأ يف هعم حصي ىتح ايهنع فقاو وهف ، فوقولا يف هعم نيصخشلا نيذه

 ىلإ لا ؤسلاب دصق امنإو 3 ةيالولا يف هعم امهو ةيالولا هب هيلع بجت ام © ايهنيعب
 نظ امنإو 9 امه ايهنأ ملعي مل هنأ ريغ رمعو ركب ابأ لأسيل جرخو 3 رمعو ركب يبأ
 مل } لاقملاب امه هاضرتعا وأ لاؤسلاب ايهضراعف { سانلا نم امهريغ يقل هنأ

 . هلهج عسي ايف ايتفلا يف ةجح هيلع انوكي

 نم ۔ ايهنع هللا يضر ۔ رمعو ركب وبأ اهب لزن يتلا ةفصلا هعم حص ولو
 ةفصلا كلت لهأ نأ ملعي ملو ث ةجح ملاعلا نأ لهجو { ملعلاو لدعلاو لضفلا
 ريكنلاب امهدحأ لأسف ايهنايعأب اهفرعي وهو . ايتفلا يف هدابع ىلع هللا ةجح مه

۔ ٧٦ ۔



 نم ءيش يف قحلاب لوقلاب ةجحلا كلذب هيلع اماقأف ، هلهج هعسي امم عيش يف
 ملاعلا هب نوكي يذلا .3 رمألا كلذ لهج ولو هيلع ةجح كلذ ناك . نيدلا

 لزان وه يذلا ملاعلا ملعو 3 ةجحلا ةلزنم يه يتلا ملاعلا ةلزنم ملع اذإ { ةجح

 . هلهج هعسي اميف هيلع ةجح يه يتلا ةلزنملاب

 هللا يضر ۔ باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ جرخ ول كلذكو

 اهلماع ملعي ملو { امهدحأ وأ نيمتكتم مهتكلمم نم ىرقلا ضعب ىلإ 3 -ايهنع
 ايهتعاطب نيدي وهو . ايجنايعأب اهفرعي ناك الو { دلبلا كلذ ىلإ ايهمودقب
 هيلع هللا ابنمتئا امل امهل اديلقت امهرمأب ءامدلا كفسي نأ ىلع ايهنمأيو .3 ايهتيالوو

 ودع يدوهي ىلع قحب ملسم امهدهشتساف 3 مالسالا قوقحو ماكحألا نم

 نم هجو نم وأ . هب هل رارقإ وأ & هل هقحل عيب نم ةضف نم طاريقب ، مالسالل

 وأ لماعلا كلذ عم 9 يلولا ملسملا كلذل يدوهيلا كلذ ىلع ادهشف { هوجولا

 وهو { كلذ ىلع ايهتداهش لبقف 0 ايهيديأ تحت نمو . ايل وه يذلا يضاقلا

 ناك . يدوهيلا كلذ ىلع ملسملا كلذل طاريقلا كلذب مكحو { ايهب لهاج
 ناكو . هيلع مكح امب هيلع مكح يذلا كلذل انماض ث روجلاب يكاح كلذب

 زاجأ هنأ هنم املع اذإ ، نيملسملا لمع نع هالزعي نأ اهيلعو 3 اعولحم ايهعم

 هيف ملعن ال ام اذه . امهرمأ نم زوجي امو 3 ايهب هنم ملع ريغ ىلع اهتداهش
 . افالتخا

 ، لضفلاو ملعلا ين رمعو ركب يبأ نود وه نم مكاحلا ةرضحب ناك ولو

 كلذب هدنع ادهش امل رمعو ركب يبأ نع مكاحلا هلأسف ؛ ةلادعلا رصبي نمم

 اهتئيه نم ىأر امل هنأ الإ { ملاع ريغ ايهب وهو لدعملا كلذ ايهلدعف ز طاريقلا
 ايثآ لدعملاو املاس مكاحلا ناك 3 لدعملا لدعب مكاحلا مكحو . امهتلزنمو

 انبرض امنإو . مثا ملاظ كلذ هرمأ يف لدعملاو مكاحلل ةجح لدعملا نأل { املاظ

 هللو ، لاوحألا نم ناك ايف لاثمألا ايهب برضت ايهنأل 3 لثملا رمعو ركب يباب
 . ميكحلا زيزعلا وهو ىلعألا لثملا

۔ _ ٧٧



 ةجحلا ةلزنمب اولزن دق نيذلا ث ءايلعلا نم ناك نم لك كلذكو : لصف

 ولو ، مالسالا يف مهتلزنم ملع نم عم 0 هيف هيلع اوماق نم ىلع 0 هللا نيد يف

 ملاظلا لهج عسي ال ايك ملاعلا لهج عسي الف { مالسالا يف مهتلزنم مكح لهج

 . ملاظلا مكحب هيف هيلع مكحي نأ الإ ، هملظ رهش اذإ

 نم عم . ملاعلا مكحب هيف مكحي نأ الإ ، هلهج عسي ال ملاعلا كلذك

 مكح لهاجلا لهج ايك { هتلزنم مكح يف ملاعلا ةلزنم لهج ولو ملاع هنأ فرع
 اذه لهجي الو ، لقعلا لهأ ىلع بيغي ال ام اذهو . هملظ ملع اذإ ملاظلا

 . لهجلاو ىمعلا لهأ الإ

 تماق ام { هللا ةجح اهنأ فرع نم ىلع الإ موقت ال هللا ةجح تناك ولو

 تناك الو & نيدحوملا نم الو نيكرشملا نم هللا قلخ نم دحأ ىلع ادبأ ةجح

 ، ةمئألا نم مامإلإالو ، لسرلا نم لوسرل الو ءايبنألا نم يبنل ةجح موقت
 & مامإ مامالا كلذو يبن يبنلا كلذو ، لوسر لوسرلا كلذ نأ ملع نم الإ

 نم عم } ةجح يه يتلا ةجحلا دهاوش تماق اذإ لب { لاحملاو لهجلا نم اذهو

 نم كلذ فرع نم ىلع موقت اهنإف & ةجحلا مكحب نيملاعلا نم ةجح اهنأ فرع
 اذإو ةجحلا لهج عسي الف { ةجحلا مكح ملع وأ ةجحلا مكح لهج . ةجحلا

 ناكولو . ةجحلا لهج نم رذعلا عوطقم ريغف { ةجحلل ةجحلا دهاوش مقت مل
 © ةجح ناكو كلذ هل زاج ةقيلخلا نم ةوبنلا ىعدا نم لك ناكل } كلذك كلذ

 لسرلا ةلاسر نم نكمي اميف ةي دمحم انيبن لبق ىضم اميف ايبن نوكي نأ نكمي هنال
 ةجح يبنلا نوكي ال لب ، ةجح ناك يبن هنإ لاق نم لك ناكو { ءايبنألا ةوبنو

 هل لعجيو هلسري ىتح هب ىضقو مكح اميف { - ىلاعتو كرابت ۔ هللا باتك مكح يف

 تايآلاو لئالدلا نمو تازجعملا نم ةجحلا هل اهب نوكت يتلا لئالدلاو تايآلا

 . ةمألا نم هريغ اهب يتأي ال يتلا

 اذإ كلذو مهيلع هنم انمو { مهب هنم افطل هدابع يف هللا مكح كلذكو

۔ ٧٨ ۔



 ىبنلا كلذ مهل هللا ةجحو هيلع مهف ؛ نيملسم ءايبنألا نم يبن نيد ىلع اوناك

 هللا لبق نم رخآ لوسرو يبن مهيتأي ىتح 0 نوملاس هب مه يذلا ٠ نيدلا كلذو

 © لسرلاو ءايبنألا نم الإ نوكت ال اهنأ نولقعي & تازجعمو تامالعو ةلالدب

 ةجح ١ نوكت امغ إو ٠ هكرشو هملظ لاح ف جوجحم وهو ةحح ملاظل نوكي الو

 ةجحلا هب هللا ميقي امب هضقني امب تأي مل يذلا © قحلاب نيكسمتملل ةمالسلاو

 ذإ دعب اموك ليل هلا ناكامو : - ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دق كلذك 8 هر ك 0 5 ه., -, ح , ۔ .
 . ٥00ه5وغتامت مم حك مح مهاده

 لضيف مه نيبيل هموق ناسلب الإ لوسر" نم انلسرأ امو : ىلاعت لاقو ث م “ر و صر ند ٥هص . , ى م م { ث ۔و ع « ِ

 . !)يميكحلا زيزعلا وهلو ءاشي نم- يدو ءاشي نمم هلل
 ۔م ت ‘م .ز ۔:٦ وس ,وح ى ۔ ۔ مءه .ذ ۔ ت ه ِ

 انلرنل نينئمطم نوم ةكئالم ضرألا يف ناك ول لق : ىلاعت لاقو
 . )}٢' هالوُسزن اكلم ءيشلا نم مهيلع ٤ » ح )& َ م .2 - ٥2

 نم هللا هاطعأ دقو الإ ءايبنألا نم ايبن الو لسرلا نم الوسر نأ ملعن الو

 ناك يذلا لوسرلاو { هلبق ناك يذلا يبنلا هب تأي مل ام ، تامالعلاو تايآلا

 . اييكح ازيزع هللا ناكو & لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئل 0 هلبق

 ةلع

 . ةبوتلا ةروس نم )١١٥( ةيآلا ءزج )١(
 . ميهاربا ةروس نم )٤( ةيآلا )٢(

 . ءارسالا ةروس نم )٩٥( ةيآلا ()

۔ ٧٩ ۔_





 باب
 و

 ريزنخلا ميرحت يف لوقلا

 هيلع هكسمأو . هنيعب ريزنخلا ىأر اذإ هنإف أ كلذ يف نيعلا رجح امأو
 هلهج ولو ، هفرعي نم دنع اهب فرعُي ىتلا هنيع كلذف ، ىتكذم ريغ وأ ىگذم

 فقو اذإ ريصي ىتح © هفرع نم دنع اهب فرعي ىلا هنيع تباغ اذإف { هب لهاجلا

 ٩ ال مأ ريزنخ هنأ كلذ ملع هنع باغ . ريزنخ هنأ لصألا يف هفرعي نم هيلع
 وأ هنيعب هفرعي نم هيلع فقو اذإ يذلا } دحلا كلذ ىلإ ريزنخلا راص اذإف

 ريغ نيعلا كلت تناك اذإ ، هلهجو ةمئاق تناك ول نأ هنيعب هلهجي ملو { هنياع

 اذإ هلهج وأ لصألا يف هملع نمل احابم راص ةلزنملا كلتب راص اذإف 3 ةمئاق

 دقو الإ 9 نياعملا اذه نم ملعلا اوكردي ملو 3 هتلاح لصألا يف مهنع تباغ

 دي يف ناك اذإ هل ةحابالا دح كلذف ك فصوي اهبو { اهب فرعي ىلا هنيع تباغ

 © هنيع تلاز دقو كردي نأ الإ { باتكلا لهأ وأ نيرقملا نم هتحيبذ زوجت نم

 ريغ ةميهب هنأ هيلع فقو نم كلذ فرعو © يكذم ريغ هدسج لصتم وهو
 مل ولو اضيأ روجحم كلذ نإف ، حوبذم الو يكذم ريغ هنأ كلذ نياعو { ةاكذم

 ناك اذإ { ةمئاق ةتيم هنأل رجحلا بابسأ نم اذه نأل 5 اهب فرعي نيع هل نكت

 لدتسي يتلا هنيع تباغ دقو . ةاكذلاو حبذلا رثأ هيف ناك اذإ امأو & ىكذم ريغ

 يتلا نيعلا لياز اعطقتم فئاوط ايحل راص وأ ؤ هفرع نم دنع هتفرعم ىلع اهب
 راص دق هنأل هلهجي وأ & لصألا يف هنيعب هفرعي ناك نمل حابم كلذف 3 اهب فرعي

 دحب راص ةلزنملا هذهب راص اذإو { هفرعي ال نمل حيبأف ، هفرعي نم هفرعي ال دحب

 محل هنأ ملع اذإف { ريزنخ هنأ هلصأ فرعي ىتح رهاظلا مكح يف تاحابلا

 لهج نم ىلع مرحم روجحم وهف . ايوشم وأ اخوبطم فئاوط ناك ولو ريزنخ

۔ ٨١ ۔



 ةمرح ملع نم ىلع مرحم وهف ريزنخ محل هنأ ملع اذإ 5 اهملع وأ ريزنخلا ةمرح

 ناك ولو ريزنخلا ةمرحل وأ ريزنخلا نيعل لهاجلا ىأر اذإف { اهلهج وأ ريزنخلا

 © مئاهبلاو باودلا نم هسنجو ريزنخلا نيعب لهاج هنأ ربغ ريزنخلا ةمرحب املاع

 يتلا هتفصب وأ { هنول وأ هسنجب افراع ناك نم لصالا يف هفرعي لاح ىف ريزنخلاو

 هعسي الف { هتمرحب املاع وأ هتمرحب الهاج ناك 7 هفرعي نمم هتفرعم اهب كردي

 وأ هارتشا وأ هلكأ نم ةيالو الو { هعيب الو هؤارش الو هلكأ الو هبوكر لهج
 يتلا نيعلا مئاق ناك اذإ } هملع وأ هلهج نم ىلع لصألا يف مرحم هنأل 3 هعاب

 . هب فراع وه نم هتفرعم ىلع اهب لدتسي

 مئاق هنأ الإ & هسنج نيع تلاز دق الصتم ناك نإ كلذكو : لصف

 عيب الو لكأب هبوكر لهج اضيأ هعسي الف 0 حوبذم الو ىكذم ريغ وهو ةثجلا

 نوكي نأ الإ } ءارش وأ عيب وأ لكأب كلذ بكر نم ةيالو هعست الو { ءارش الو

 ٥ كلذ نكمأ اذإ هيلإ ةرورضلا لاح يف هل لكألا نوكي نأ نكمي لاح يف

 هجوب هيلإ ةرورضلا هل نكمأ اذإو 0 ةرورض ريغ ىلع هلكأ هنأ هلكأ نم ملعي الو
 هلكأ دق لصألا يف ناك ولو . هتيالو زوجيو هلاحب هدنع هل لكألاف © هوجولا نم

 كلذ قأ نوكي نأ كلذ نكمأ اذإف ، ناودعلاو مثالا ىلع ادمعتم رارطضا ريغب

 نإ ةيالولا ين ملسم وهو { هنم كلذ فرع نم دنع ملاس كلذ يف وهف ؛ رارطضاب

 اهيلع ناك ىلا هتلاح ىلع وهف { لبق نم ةيالو هل نكت مل نإو { ةيالو هل تناك

 . ائيش هيف لكألا كلذ ديزي ال 5 ةءارب وأ فوقو نم

 © لطاب هعيبو ، هريغ الو رارطضا يف 0 لاح لك ىلع زوجي الف هعيب امأو
 كلذ هنم عيش ىلع ردقيو هسفن هب يحي ام هنم لكأي نأ ردقي ال نأ الإ زوجي الو

 وأ . ريزنخ هنأ فرعي نمل هنم عابف هدر كلذ در ىلع ردق اذإ هنأ © ةنونيدلاب

 ىلع دريو } تالوكأملا نم هسفن هب يحي ام ردقب هنمث نم ذخأي وأ هملعي

 ىلعف ، كلذ ىلع ردق اذإ ، هتميق وأ كلذ ىلع ردق اذإ هنم ذخأ ام هنم يرتشملا

۔ ٨٢ ۔



 هجو اضيأ هعئابل لمتحا نإف ، ليبسلا اذه ىلع هنم عابي نأ زوبجي هجولا اذه

 اجرحم لمتحي مل نإو . ىلوألا هتلاح وأ هتيالوو هتلاح ىلع وهف { رذعلا ىلإ جرخي
 8 كلذ نع ءانغتسالاب رومألا رهاوظ هيلع دهشي مل اذإو 5 هعيب زوجي الف

 نم كلذ ريغو {} ةحضاو هل ةجحلا هذهو {} لطابب هيلع قلخي نأ زوجي الف
 مل } لطابلاو رفكلا نم هل جرحم ال لاح يف لخدي مل اذإف { هل عيبلا يف لامتحالا

 بيغلاب مكحلا زوجي الو ، جرحم هل نوكي ال ىتح لطابلاب الو رفكلاب هيلع قلخي
 . هيلع موكحملا رذع عاطقنا دعب الإ لطابلاب الو

 لالحلا نم هسفن هب يحي ام ىلع رطضملا ردقي مل نإ هؤارش كلذكو

 نم كلذ ىلإ لوصولا ىلع ردقي ملو كلذ عنم وأ ، ةمعطألا نم هريغ الو ىكذملا

 ردقب مهنم يرتشي نأ هل زاج . اهلهأل لتقلاو لاتقلاب الإ اهلهأ عنمل كالمألا

 يف هيلع مرحي نمم اوناك نإف ، مهيديأ يف يذلا ريزنخلا نم هسفن هب يجي ام

 كلذ يدؤي نأ هل سيلف {. مهيلإ كلذ يدوي ال نأ ىلع ردقو كلذ نمث لصألا

 نم ناك نإو ، كلذ نمث مهيلع مارح هنإف ةلبقلا لهأ عيمج كلذو 5 مهيلإ

 لدعب مهعم كلذ ةميق مهيطعي نأ هيلع ناك ؛ مهنم هارتشاو باتكلا لهأ

 مل ولو هل يرتشملا رذع لمتحا اذإو { رارطضالا دنع عيبلا ناك اذإ { رعسلا

 اضيأ هتلاح ىلع وهف رذع هل لمتحاو } كلذ نع ءانغتسالا دهاوش هيلع رهظت
 . ىلوألا

 وأ هسنحجل لهجب هتمرحل ملعب وأ هتمرحل لهجب هسفن يف لكألل كلذكو
 يرتشي امنإو ، لصالا يف رارطضا نم كلذ لكأي امنإ ناك اذإف 0 هسنجل ملعب
 كلذف ، كلذب ملع نمل رذعلا هيف عسي يذلا ، رارطضالا لاح يف كلذ نم
 هنأ ؛ اهب ناد يتلا هتلمج ين هل حابم كلذ نأل { هيف لخد ام لصأ يف هل زئاج

 وهو © لهج وأ كلذب ملع نإ ؤ رارطضالا لاح ىلع ريزنخلا لكأ هل حابم
 لهج نإف ، _ ىلاعتو كرابت هللا نيد نم هب نادو هب دبعت ييف كلذ هل قلطم

۔ ٨٣ ۔



 © نيعلا ةبيغ الو رارطضالا لاح نم اهيف هل رذع ال ةلزنمب لزنو هلك كلذ

 وأ اخوبطم امحل كردأو هنيع تباغ دق ناك ولو { ريزنخ هنأ لصألا ةفرعم الو

 كلذ لهجف . ةجحلا هيف هيلع موقت امبو هيف كشي ال امب ريزنخ هنأ ملعف ايوشم

 ريغ ىلع كلذ لعاف ىلوت وأ { هل زوجي ام ريغ ىلع هارتشا وأ هعاب وأ هلكاف
 وأ & كلذ لعف نمم ءىرب اذإ ءاملعلا نم دحأ نم ءىرب وأ ، قحلا ين هل لامتحا

 ةجحلا كلذ يف هيلعو . اثدحم اكلاه كلذب ناك . نيدب وأ يأرب هنع فقو

 وأ نيعلا لئاز فئاوط امحل راص اذإو } كلت هلاح يف كلذ هل رّبع نم عيمجل

 نيعلا لئاز ةثجلا مئاق ناك اذإ هتاكذ ريغ وأ . هتاكذ ىلع اهب لدتسي يتلا ةثجلا

 نأ } لصألا يف حابم وهف اذه ىلع باتكلا لهأ وأ ةلبقلا لهأ دي يف ىكذم وهو

 نأ لبق ريزنخ محل هنأ هدي يف وه رمؤي نأ الإ ، هعيبيو هيرتشيو هنم لكؤي
 مرح دقف هدي يف وه نم كلذب رقأ اذإف ، هدنع نم هلكاي وأ هل هبهي وأ هيرتشي
 ، كلذب ةجحلا هيلع تماقو . هعيبو هلكأو هئارش نم ؛ هلك هنم كلذ هيلع

 الهاجو ريزنخلا ةمرحل الهاج ناك ولو { هعيبو هئارشو كلذ لكأب اكلاه ناكو

 ريغ ىلع هنم هارتشاو هدي يف وه نمم اذه ىلع هلكأ نإف { ريزنخلا محل ةمرحل
 محل هنأ هملعأ نأ دعب هدي يف وه نمم كلذ ىرتشا نم ىلوت وأ { رارطضا

 نأ لبق ريزنخ محل هنأ هملعأ هنأ اذه ملع دقو & كلذ دعب هنم هارتشاف { ريزنخ

 هلكآ نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم دحأ نم ءىرب وأ { اذه ىلع هلكا ىلوت وأ 3 هيرتشي

 يف يذلا ناك ولو اكلاه كلذب ناك ، نيدب وأ يأرب مهنع فقو وأ { اذه ىلع

 لصالا يف هل ناك . ةلبقلا لهأ قاّسف نم وأ .، اينارصن وأ ايدوهي كلذ هدي

 اذإ مئاهبلا نم وه ام الو © محللا كلذ ةاكذ نع هلأسي نأ هيلع سيلو . احاب
 ريزنخ محل هنأ ىلع هب لدتسي ام هيف سيل فئاوط © نيعلا لئاز ال ناك

 وأ ريزنخ محل هللا دنع لصألا يف ناك ولو ، كلذ لكأ هل زوجيو ث ةتيم الو

 لكآلا اذه ىلع مرحي الو ، كلذ يف هسفن هدي يف وه نم ناخ دقو . ةتيم

 لهأ لوق نم افالتخا كلذ يف ملعن الو ، ىرتشا ام الو لكأ ام يرتشملاو

۔ ٨٤ ۔



 . لدعلا

 هنأ ىلع هب لدتسي ام 3 هيف نيعلا مئاق ناك اذإ هرجح يف ملعن ال كلذكو

 هرجح يف ملعن الف كلذك ناك اذإف & لصألا يف ريزنخلا فرعي نم عم 0 ريزنخ

 يف كلذ ناك ولو {. اهملع وأ هتمرح لهج وأ هملع وأ هلهج نم ىلع ؛ افالتخا

 ىلع هل يرتشملا وأ هل لكالل كلذ ىلع دهشو { نيملسملا ءاهقف نم هيقف دي
 باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ لاثمأ نم نوديزي وأ فلأ ةئام ،“ كلذ

 مهلاثمأو . ۔ هللا مهمحر _ بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسومو ديز نب رباجو
 لاثمأ نم ، نوديزي وأ فلأ ةئام كلذ ىلع لكآلا كلذل دهش ولف {. مه ؤارظنو

 يف هتلا هلحأ لالح كلذ نأو 0 نأضلا نم سنج كلذ نأ ءاهقفلا ءالؤه

 يلطاب مهلك دوهشلا كئلوأ كلذب ناكلو { ةجح هل كلذ ناك ام { هباتك

 { هنيد يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا دنع هدنع دوهشملل ةجح ال . نيعولحم ةداهشلا

 يف ملعن الو { معطملاو لكآلاو عئابلاو ءايلعلا ؛ نيكلاه كلذب مهلك اوناكلو
 3 هلهج عسي ال امو هلهج عسي اميف نيدلا لوصأب ملعلا لهأ نيب افالتخا كلذ

 وأ ، باتكلا لهأ نم يدوهي دي يف هنيع تلاز يذلا محللا كلذ ناك ولو

 كهتني نمم { ةلبقلا لهأ قاسف نم قساف وأ ا باتكلا لهأ نم ينارصن
 ريزنخ محل كلذ نإ لقي ملو ، مهنيد يف نيملسملا يفلاخم نم وأ هميرحتب نيدي ام

 هدحجيي امم ءيشب هيف لدتسي ال { نيعلا لئاز ايحل راص دقو ءيشب هيف رقأ الو
 نم وأ ىراصنلاو دوهيلا نم ؛ نوديزي وأ فلأ ةئام كلذ ىلع دهش مث { نيعلاب

 نأ ملسملا ىلع كلذ مرح ام & ىراصنلاو دوهيلا ةاقث نم وأ 5 ةلبقلا لهأ قاّسف

 يف وه يذلا ةلبقلا لهأ نم رقملاو ينارصنلاو يدوهيلا دي نم هيرتشيو هلكأي
 . ريزنخ محل هنأ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم لثم كلذب اضيأ دهش ولو 3 هدي

 نم دي نم هيرتشيو هلكأي نأ هل زاجو ، كلذ هيلع رجح الو كلذ هيلع مرحي الف
 اذه ىلع هل لكآلا كلذ ىلوتي نأ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم ىلعو 3 هدي يف وه

 لجأ نم هتيالو كرت نإف { اهيف كشي الو هتيالو كرتي نأ هل زوجي الو 0 ليبسلا

۔ . ٨٥



 نأ ، نيملسملا نم نالدع ناتقث هعم دهشي ىتح هتيالو كرتب اكلاه ناك كلذ

 نادهاش هعم دهش اذإف { هلكأ هل زوجي ال محل نم وأ { ةتيم وأ ريزنخ محل كلذ

 ةجحلا هيلع تماق دقف {} كلذ ىلع مالسالا ين اهتداهش زوجت نمم نالدع

 اهنأ لهج ولو { ةجح هدنع اهب نانوكي ام ةلزنملا نم ايهنم فرع اذإ ، كلذب
 يف ةجحلاب نيملسملا ءايلع دنع هملع يف ةجحلا ةلزنمب اناك اذإف ، ةجحب تسيل

 وأ كلذ لكأو كلذ لهجف { نيملسملا ءايلع عم هيف هتداهش زوجت نمم ، كلذ

 وأ فلأ ةئام هدنع دهش ولو . اكلاه كلذب ناك © كلذب هملع دعب هارتشا

 كلذ نأ ث ۔ هللا ايهمحر ۔ بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم لاثمأ نم نوديزي

 هعم حص دق ناك ولو { مهنايعأب مهفرعي ءالؤهو . ريزنخ محل وأ مارح
 هيلع مرحي الو } ةجح هيلع كلذ نوكي الف { مهلضفو مهؤامسأ ةرهشلاب

 ةجح هيلع نونوكي الو . ةجحب الإ لصألا يف هل حابم وه يذلا محللا كلذ

 دوهشملا فرع اذإف { مهنايعأبو ةجح اهب نونوكي يتلا مههزانمب مهفرعي ىتح
 هيلع اناك نانثا مهنم كلذ ىلع هعم دهشف . مهنايعأو مهلزانم كلذب هدنع

 يف ملعن الو { هللا نيد يف لصألا يف ةجح اهنأ لهج وأ ةجح اهنأ ملع ، ةجح

 . افالتخا اذه

 هعم حصو . مهنايعأو دوهشلا لزانم لهج ول كلذكو : لصف

 مهف ث نيلدعملا نم هللا نيد يف ةلادعلا يف هيلع ةجح نوكي نمع مهتلادع
 نيلدعملا لزانم ملع اذإ كلذ ملع وأ { نيلدعملا ةجح لهج كلذ يف هيلع ةجح

 كلذ ين همزلي ام لهج { مهنايعأو ةلادعلا يف ةجح اهب نونوكي يتلا مالسالا يف

 يف هيلع تماق اذإ ةجحلا لهجي نأ هل زوجي ال هنأل ، هيلع ةجح وهف هملع وأ

 ملع هنع لازو اهلهج اذإ هيلع ةجحلا ربغ قدصي نأ هيلع سيلو } اهعضوم

 لهج نإو . هل زوجي الو افالتخا هيف ملعن ال ام اذهو { هيلع ةجح هب نوكي ام
 تدهشو تلاق اميف اهبذكي الو ةجحلا كلت نم أربي نأهمحللا كلذ لكأو ةجحلا

 لجأ نم . مهنم دحاولا نم وأ مهنم دحأ نم وأ مهنم ءىرب نإف ى كلذب هيلع

۔ ٨٦ ۔



 لهأ قاف نم دحأ وأ ينارصن وأ يدوهع كلذب هملعأ ولو كلذب كله دقف كلذ

 لوقي ايك سيل كلذ نأ } كلذ يف هبيذكت ىلإ دصقو كلذ يف هبذكف . ةلبقلا

 . اكلاه كلذ يف هبيذكتب ناك

 سيلو ، ةجح اهنأ ملعي نأ الإ اهلبقي الو ةجحلا دري ال نأ هل زوجي امنإو

 . كلذ يف تناك نم انئاك 3 اهل بيذكتلاب اهدري نأ ةجح اهنأ ملعي مل اذإ هل

 دقو { هللا نيد ف ةجح مه نيذلا ءاملعلا ءالو هل زوجيف : لئاق لاق نإف

 نم رثكأ ملعن ال { هللا نيد يف ةجحلا مهو . ةداهشلا هذهب اذه ىلع اوماق

 ىلع هولوتي نأ مهف زوجيف 5، مهلثم وه نمم نينثاب كلذ يف موقت ةجحلاو & نينثا
 . هنع اوفقي وأ هنم اوأربي وأ ٠ ةجح مهو كلذ ف مهقدصي نإ © كلذ

 اوملعي نأ الإ ، نوديزي وأ فلأ ةئام اوناك ولو هولوتي نأ مهيلع : هل انلق

 ةلزنملا نم مهنم ملع دق هنأ اوملع اذإف { هيلع ةجح هب نونوكي ام مهنم ملعي هنأ

 ةجح هيلع وه ام مزتلي ملف ٠ كلذب ةداهشلا ف هيلع ةحح كلذب نونوكي ام

 لهج ولو ةجح هملع يف هيلع اهنأ نوملعي يتلا ةجحلا يف كشو كلذ نم

 هنأ اوملع اذإ كلذو ، ةجحلا كرتو قحلا ةفلاخمب هنم نوأربي ذئنيحف { ةجحلا

 . ةجح هيلع اهب نونوكي يتلا مالسالا يف مهتلزنمبو مهنايعاب ملاع

 مكحي ةجح وأ هوجولا نم هجو يف هسفن لزني نأ دحأل زوجيف : لاق نإف

 . هريغ ىلع ةجح اهنب اهب

 هنأ هدابع نم هيف هللا هدّبعت نم دنع هرمأ رهاظ يف ناك اذإ ؛ معن : هل انلق

 هيلع ايك . هنم هللا ةجح هيلع تماق نم ىلع مكحي نأ هيلع ناك . هتفصب ةجح

 نكي مل زوجي ال اذه ناك ولو . هريغ نم هللا ةجح هيلع تماق نم ىلع مكح نأ

 نأ مامالل زوب الو } هللا نيد يف ةجح هيلع وه نم ىلع مكحي نأ مكاحلل زوجي

 دنع سفنلا يكاز هنأ ملعي ىتح 3 هيلع ةجح هللا هلعج نم ىلع دودحلا ميقي

- ٨٧ -



 يصاعملاو بونذلا نم هسفن نم ملعي امم ةبوتلا هيلع لب ، بيغلا ملع يف هللا

 ملعي ناك ولو ، هيلع تماق نمبو هيلع تماق نميف هللا ةجحب موقيو { رئابكلاو

 هل سيلف ةجح هيلع راص دق ام هنم اذه ىلع رهظ دقو { يقيدنز هنأ هتريرس يف

 3 هتريرس يف هلل صاع وه ذإ { اذه ىلع هب تماق دق يتلا هللا ةجح عيضي نأ

 بكر دقو ى هللا يصاعم نم ةيصعم ، هللا ضئارف نم ةضيرف عيض دق نوكيف

 ةكلهتلا ىلإ كيرب اوقلت الوف : لاق ذإ ۔ ىلاعتو كرابت هنع هللا هاهن ام
 . "هنيحلا ج ها نإ اوميخأرك

 هنم نوكت دبعلا كلذ نأ 3 ليوأتلا حصأب ملعلا لهأ كلذ لواتف

 كرتب امدق كلذ ىلع يضمي مث ، ةيصعملا هل ضرعت مث { ةئيسلاو ةيصعملا

 هديب ه ؤاقلإ وه كلذ ناكف {. ةيصعملل يصاعملا بكريو { ةيصعملل تاعاطلا

 نم اوبوتو يأ 3 اوئسيحأو» : ىلاعت لاقف هرمأو كلذ عم هثحو 5 ةكلهتلا ىلإ

 © ةيصعمل ةعاطلا نم ائيش اوكرتت الو ، ةرخآلاو ىلوألا 3 اهلك ةيصعملا

 . ةيصعمل ةيصعملا نم ائيش اوبكرت الو .

 نم هرومأ عيمج نم هب هللا هدبعت ام عيمج يف دبعلا ىلع سيلو : لصف
 هسفن كرتي نأ هل زوجي الو 3 دابعلل هسفن ىلع اهرهظي نأ & بونذلا نم رئارسلا
 ةعاطلاب هسفن ىلع مكحي نأ هيلع امنإو { داسفلا لهأ ةلزنمب رهاظلا مكح يف

 نم ، دحأ هيف كشي الو هيف فلتخي ال ام اذهو {. هدحو هلل هريغلو هسفنل اهلك

 يف هريغ الو هسفن لزني نأ دحأل سيلو 3 ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيدب ملعلا لهأ

 يف هللا رمأ فلاخي نأ دحأل سيلو ، ىلاعتو كرابت هللا هلزنأ ام ريغ هللا نيد

 اذه . هب موقي امنإ هنأ لجأ نم هب ماق هلل اقح كرتيف 5، هريغ يف الو هسفن

 لهجلا لهأ الإ اذه لهجي الو . انملع اميف ةلبقلا لهأ نم دحأ هب لتعي ال ام
 . نيدلا لوصاب

۔ ٨٨ ۔



 هيلع ماق دقو . ءاهقفلا نم دحاولا لوق اذه يف دري نأ هلف : لاق نإف

 نب دمحم نكي مل َمِلَف ، ةجح دحاولا هيقفلا نإ متلق دقو 3 مارح هنأ ةجحلاب
 ريزنخ محل كلذ نأ هعم دهش اذإ © هيلع ةجح متلق ايك هتلزنم فرع اذإ بوبحم

 يف كش اذإ هب رفكي هنم اثدح هيلع ةداهشلا دعب هبوكر نوكيو 3 هيلع ةجح

 . ةجحلا

 ١ كلذانلق دقو . ءاوس ماكحألا يف هريغو بوبحم نب دمحم نأل : هل انلق

 هيف نوكي امم 3 هب ماق اميف ةجح ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم لثم ناك امنإو
 يف حابم وه ام ميرحت ىلع ادهاش هيف نوكي اميف ال } ةعيرشلا ماكحأل القان ايتفم

 . هبكري نمل لصالا

 هبكري نأ هل بكارلل هيف زوجي ال اميف & ةجح دحاولا هيقفلا نإ انلق امنإو
 ٨ بوبحم نب دمحم كلذب هملعي مل ولو هلهجب هل بكارلا هبكر نأ ايلف 3 هلهجب
 احابم راص ةلزنملا هذهب راص اذإ اذه نإ كل لوقن نحنو . اكلاه كلذب ناك

 نمم نادهاش الإ حابملا مرحي الو © حابملا مرحي امم ةجحلا هيلع موقت ىتح 0 هبكارل
 ليق دق اميف الإ . ماكحألا عيمج ين كلذو { هيلع دوهشملا ىلع ةجحلا ايهب موقت

 ىلع همرحي ال حابم اذهو ، سانلا هيف فلتخي امم ، كلذ لاثمأو ةعاضرلا نم هيف

 . هيلع ادهش نم ىلع ، ةجحلا ايهب موقت نمم لدع يوذ ةداهشب الإ هل حيبأ نم

 ولو هتمرح لهجو هلهج ولو { هبكري نم ىلع اروجحم ناك نيعلا مئاق ناك اذإو
 عسي اميف 0 ايتفلا يف ةجح مهنأب مهفرعي نمم دهاش فلأ ةئام كلذ ىلع هل دهش

 هللا دنع وهو ، وه هفرعي ال يذلا نأضلا نم سنج هنأ وأ لالح كلذ نأ هلهج

 دوهشلا ناك ولو 0 هب نيفراعلا نم هفرعي نم دنعو . ريزنخ ۔ ىلاعتو كرابت -

 ةجح الو ، نوكلاهو نوبذاك هللا دنع مهف اودهش ايك هنأ نونظي اضيأ

 ىلع مهالوت هنأ ريغ . مهتداهشب هبكري مل ولو 0 كالهلا نم كلذ دنع دوهشملل

 5 هلهج هعسي ال امل ابكار 5 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا دنع اكلاه كلذب ناك . كلذ

۔ ٨٩ ۔



 يف اذه ريغ زوجي الو {& نيملسملا نم ملعلا لهأ دنع افالتخا هيف ملعن ال ام اذه
 . ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد لوصأ

 نأ نورت الأ ، هيلع تماق اذإ ةجحلا لهجي نأ دحأل سيلو : لصف

 محللا هدي يف ناك يذلا { ةلبقلا لهأ نم قسافلا وأ ينارصنلا وأ يدوهيلا

 3 لالحلا نأضلاو زعملا نم يوشم وأ خوبطم محلو ، ةعطقم ءاضعأ وه يذلا

 يف هيلعو هئلا ىلع نيبذاك . ريزنخ محللا اذه نإ هل اولاقو هلوسرو هللا اوناخ اذإ

 نم ؛ لصألا يف محل وهو كلذ دعب هلكاف ، مهكلم يفو مهيديأ يف وهو ، كلذ

 نم مهيديأ يف ام ىلع ةجح مهأل ارفاك نوكيو كلذب كلهي هنأ ، نأضلاو زعملا

 3 نولوقي ام بذك لمتحيو 3 نولوقي ام قدص اهيف لمتحي يتلا ، تاحابملا

 ملسم فلأ ةئام نم محللا كلذ ىرتشا ولو { مهيديأ يف ام ىلع ةجح مهف

 هوبهو وأ مهنم هارتشاف ةعطقم ءاضعأ وهو هل هوبهو وأ . محللا كلذ يف ءاكرش

 . ةتيم وأ قورسم مارح محل وأ { ريزنخ محل كلذ نإ كلذ دعب اولاق مث { هل
 8 كلذ نم ةبوتلا اودارأو نيقداص اوناك ولو ، ةجح كلذ يف مهلوق ناك ام

 اهمحر يلع نب ىسومو بوبحم نب دمحم لاثمأ اوناك ولو 0 ةجح هيلع اوناك ام
 ىلإ اوبوتيو ، نمثلا نم هنم اوذخأ ام هيلع اودري نأ مه مهيلع ناكو { ۔ هللا

 اييف مهقدصيو ءارقفلا ىلع كلذب قدصتي نأ وه هل بحنو . اولعف ام هللا

 هل ناك لعفي مل نإف 3 مهل زوجي ثيح هودري ىتح مهيلإ هملسيو 0 نولوقي

 نم هوطعأ ام ضبقي نأ هيلع سيلو ، محللا نم ىرتشا امب كسمتي نأ ، كلذ
 مهئربي وأ مهنم هضبقي نأ هيلع مكحي نكلو { كلذب هيلع مكحن الو ى نمثلا
 . كلذ يف ريحم وهف ؛ كلذ نم

 دقو . ريزنخ محل هومتعب يذلا محللا اذه ناك نإ : مه مهل لاقي مث

 هيلع متمقأو هومتملعأ نأ دعب نم هنم مكلحأو 3 هل يذلا هلام نم اذه مكأربا

 مل نإف { ءارقفلا ىلع هوقرفت نأ مكل بحنف . هنم مكلحأو هل هنأ هلام يف ةجحلا

۔ ٩٠



 . مكل هلعج هل هلام نم يذل ١ مكل ام متكسمأ امن اف هومتكسمأو اولعفت

 . فالتخا الب هكلم نم ريصي ىتح لاملا اذه مهنم ضبقي نأ هل بحنو

 نأ بلط اذإ هنم هب ىلوأ متنأو {& هنم هوضبقت نأ مكيلع : مه لوقن مث

 الئل كلذ هل انببحأ امنإو . هضبقي نأ لصألا يف هيلع سيل هنأل 0 هنم هوضبقت

 وهف هسفن كلذب ةبيط مكيلع هدر نإ مث { هيلإ هلام ريصيو 3 عامجالاب هنم اوأربي
 نوعدم مهنأل ٨ نولوقي اميف مهقدصي نأ لاح لك ىلع هيلع سيلو . مكل

 نأ مهل سيلو 6 هئاعدا يف نيقداصلا نم ناك ولو هلوق لبقي ال يعدملاو ٠ هيلع

 هعم ةلزنملا هذهم مهو ©١ كلذ مهنم لبقي ل اذإ ‘ هوفنعيو كلذ ىلع هتيالو اوكرتي

 . نيملسملا عمو نيملسملا نم

 هريغ دي يف وه وأ 3 هريغ دي نم هدي يف وهو 0 هيلع نانثا مهنم دهش نإو

 وهو هتمرح ىلع ادهش دقو ، هوجولا نم هجوب هيلإ راص وأ كلذ دعب هارتشا مث
 ٥ اهنم كلذ لوبق الإ هعسي ملو ، هيلع ةجح كلذ ناك ، فراع امهيف ةجحلاب

 عضوم ي مهلك اوناك نأ املو . نيدهاشلا عضوم ي ناك اذإ اجوجحم ناكو

 رهاظ يف الو }. ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا عم نيدلا يف ةجح مهلك اوناك . نيعدملا

 . نيملسملا ءايلع نم دحأ نيب افالتخا هيف ملعن ال ام اذه © نيملسملا عم رمألا

 فلتخا فيكف : نيسبلملا نم وأ ةامعلا نم وأ نيتنعتملا نم لئاق لاق نإف

 ل راص اذإ احابم ناكف ؟ مارح هللا دنع لصألا 1 وهو مارحلا ف مكحلا

 نأ اميلف 3 هتمرح فرعيو هنيع فرعي نمم هلهاج لصألا ين ناك ولو & فئاوط

 اذإ كلذ هعسي ال ؛ هتمرحو هنيعبو هسنجلو هل لهاجلاو { هلهج هعسو هلهج

 ؟ سنجلاو نيعلا مئاق ناك اذإ هنيع لهج

 ىلعو هملع نم ىلع هنيعب كلذ مرح ۔ ىلاعتو كرابت هللا نأل : هل انلق

 نم عسوأ لهجلا ناكل هلهج هبوكر هعسي مارحلل لهاجلا ناك ولو ، هلهج نم

۔ ١٩۔



 اروجحم ناك نأ اهلف . ملعلا نم عسوأ لهجلا نوكي نأ ؛ كلذ لاحمو . ملعلا

 . هنيعو هسنج لهج نم ىلع اروجحم ناك . هنيعو هسنج ملع نم ىلع

 ؟ هلهج وأ هملع نم ىلع همرح امنإ هللا نإ لوقتأ : هل لاقيو

 كلذ ين باوصلاب رقأ دقف هلهج وأ هملع نم ىلع هللا همرح : لاق نإف

 . كلذ يف هل جرح الو

 ىلع همرحم ملو © هسنج ملع نم ىلع هللا همرح امنإ : لاق نإو : لصن

 اهمرح امنإ هنأ ى تامرحملا نم هريغ نم اليلد كلذ ىلع تاهف : هل ليق

 . اهلهج نم ىلع اهمرحي ملو } اهملع نم ىلع هللا

 هدبعت ايف همرح هللا نأ ملعيو هتمرحب نئاد هنأ وه الإ ءىش ال : لاق نانف

 هل ءايشألاو { ماعنألا ةميهب هللا لحأ دقو & هسنج فرعي ال هنكلو 7 هب هللا

 . مرحم هنأ ملعي ىتح . ةمرحلاب هملع عضوم ةحابم

 حابم هنإ تلق اذإ سنجلا اضيأ هل لحيأ ةمرحلاب الهاج ناك نإف : هل ليق

 ؟ ةمرحلا ملع نمل الإ حابم ريغ وأ هتمرحب ةلمجلا يف نئاد هنأل ك لصالا يف هل

 ضقن دقف { اهفرعي مل نلو لصألا يف ةمرحلا ملع نمل حابم هنإ : لاق نإف
 ماعنألا ةميهب مكل تّلحا» : ىلاعتو كرابت لوقي ثيح هللا همرح ام حابأو هلوق

 . )هديري ام“مكحي هفلا نإ مر مفنأركرنيصلا ي بع كيلمت تيام لإ 1 ء زه .. ٥رس , ث ٠ » م .هي 7 ن مسإ حو ۔
 لاقف . «مْكيَلَع ليام ألإ : لاق ذإ مهيلع مرح ام ةوالت يفرلخا مث

 14:21 ة هك 2 ث ..ح٨ ١1 ١٦ :يذلا انآ اي ٠ !اعت
 يدهلا الو ٌمارحلا-رفنشلا الك هنلا رئاعش ولحت ال اونما نيذلا اهيآ اي : ىلاعت
 انا اااكاااككاااكاالاكااكاهاالالللت

 . ةدئاملا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ءزج )١(

۔ ٩٢ ۔-



 اذإو ناوضرو مهنرت نم الضف نوغتبي مارحلا تبلا نما الوك دئالقلا اڵوَ
 مر - ..و" 7 . ه% , 2 وهءا۔د۔ ٠, ۔ إ ه۔ ,., ه - , ۔ ٥.,

 نأ مارحلا دحسملا نحت مكودضص نأ موق نانش مكنمرجي الور اوداطصاف متللح
 هللا اوقتاو ناو او مئال ىلع اونواعت الَو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو اودتعت هن ٢ . َ . 4 نيع مك 7 م 7 م ر 7 ر 4 2 22 َ 2ِ

 , . .؟ م - ك م. :9 ۔إ ه إ سس م و ص ر 7

 هنا ربعل لهأ امو ريزنخلا ملو مذلاث ةتيملا مكيلع تمرح باقعلا ديدش ةفا إ
 حبذ اموتكم رر عبَملا لكأ امو ةحيطنلاو ةبذرتملاو ةدوقولار ةقيخنل ةنتاب
 :ے س . ۔ دم .٠!٥ ., ن 2- .ة . ه. ح۔
 نم اورفك نيلا سئي مويلا قسف مكلذ مالزألاب اوُمِسَقتَست ناو بصنلا ىلع

 يتمعن مثكيلع تممتأو مكنيد مكل تلمكا مويلا نونحو مهش الق مكنيد
 , ت ٤ - ٥ ۔ه. - . ۔ذص ۔ص ,ر ۔]ے۔ ن م, . ۔۔

 هللا تإ مثإل فناجتم ربع ةَصَمحع يف رطضا نمت انيد مالسالا نكل تيضرو
 ع ؤ} 3ً  َ هو + .-{
 . ١ )« ميحر روفغ

 حصو ٠ ماعنألا نم همرح هنأ هانثتسا ام الإ مهيلع ىلتي امم اذه ناكف

 هللا لاق ثيح ماعنألا نم جراخ ريزنخلا نأ اضيأ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نع
 تاوطخ اوعبتت الوا مكقزر اولك اشزمو ةلومح ماعنألا مو : ۔ ىلاعت ۔ مث ٠, ة۔ن 2 ءا . ۔۔م , ؟ دص 222 -.. ۔ ۔١ . ِ
 ِ , 77 ه ,ر , ر م هبل

 . هني ودح مُكَل هنإ ناطيشلا
 ه ٥ِ ُ ة ۔ 7 ٥ ث د م م ّ .

 نيرك نينثا ناضلا نم جاوزأ ةينامث : لاقف اهامسو ماعنألا فصو مث
 ينوبت ننتنألا ماحز هبلح تلمتكا امأ ننيتنألأ مأ مرَتع نيركذلآ لك نتنا علا ىه و.۔2 ٥ , ] 2 ۔ ر - ر 71 4 هت ۔ ٥ ے _ .» م ٥. ٨

 3 ٤ : 2 , هيمح
 . "'١«ّيقداصت مُئنك نإ ملعب

 ي _ ..ح 2 4 . . . ٤
 ةميهب مكل تلحأ : هلوق يف ىلاعت هللا اهلحأ يتلا ماعنألا ةميهب هذهف

 مهيلع الت من } 4 مكيلع ىلتي امت الإ : هلوق ماعنألا نم ىنثتسا من يماعنأل ١ آ ۔ _ .ُ ح و ّ . ٠ 7 . َ - ٧٨

 نم ىنثتسم اذه ناكف « . . ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا مكيلع تمرحو : لاقف

 ماعنألا نم سيل ريزنخلا نأ ةملكلا عامجإو ةغللا لهأ قافتا عم ماعنألا ةميهب
 7 ۔, ,{ > ت 4 . ٨

 ولو «ماعنألا ةميه مكل تلجأ : هلوق ي ىلاعتو هناحبس ۔ هللا اهامس يتلا

 نأ دب الف } مارحلا نم مهيلع الت اميف هانثتسا دقف ةرباكملا ىلع ماعنألا نم ناك
 ل 'ا -١ 'ا ة ...-ا _
 . ةدئاملا ةروس نم )٢ . ٣( ناتيآلا ()"

 . ماعنألا ةروس نم )١٤٢ . ١٤٣( ناتيآلا )٢(

٩٣ ۔



 وآ هملع وأ هلهج نمل هلحأ وأ ، هملعو هلهج نم ىلع كلذ مرح هللا نإ : لوقي

 لمتحي ال هنأل ، كلذ لوقي نأ ردقي الو { هلهج نمل هلحأو هملع نم ىلع همرح
 نوكي نأو . ملاعلا نم مارحلا يف رذعأ لهاجلا نوكي نأ ، لوقعلا يف كلذ
 ركذلا َلهكأ اولأساف : هضرف - ىلاعتو كرابت - هللاو © ملعلا نم عسوأ لهجلا

 . «َدوُملعَتال متنك نإ

 . نيلهاجلاو نيملاعلا نم نيدبعتملا عيمج ىلع عقاو باطخلاو

 مرحم هللا دنع لصألا يف هنأ عضومل اروجحم سنجلا ناك اذإف : لاق نإف
 نيعلا ليازو ءاضعأ ناك اذإ محللا نكي مل ملف { هلهج وأ هملع نم ىلع

 ؟ مرحم هملع يف هللا دنع وه ذإ هلهج وأ هملع نم ىلع 0 امرحم

 نم مهمزلأ اميف دابعلا ىلاعتو كرابت هللا دبعتي ملف : هل انلق : لصف

 هملع نوكردي امم مهدبعت امنإو ، هملع نم تابيغملا نم هملعي امم 9 ةفلكلا
 نم هل ةقرافم ريغو . هيف ةقلعتم ةمرحلا نوكت امبو & هيف هريغ نم ةلالدلاب
 مكل لحأ مولو ; ىلاعتو كرابت لاقو . تامرحملا نم ةفصلا وأ نيعلاب هلئالد
 تعمججاف . مهل لح مكماعو مكل لح باتكلا اوئوأ نيذلا ماعطو تايطلا
 نم موحللا وه انهاه ماعطلا نأ افالتخا كلذ يف مهنيب ملعن ال اهرسأب ةمألا

 مهدنع نم زئاجو 5 كلذ ىلع نونومام مهنأو مهحئابذ نمو باتكلا لهأ يديا
 ىلع تعمجأو 7 هب نونيدي ام لصأ يف ريزنخلا نولحتسي مهو موحللا ءارش
 ريغ ةحابم باتكلا لهأ يديأو { ةالصلا لهأ يدي نم موحللا نأ ةمألا كلذ

 مل وأ ةتيملاو ريزنخلا ملع نمل 3 اهنم ةمرحلا ىلع اهيف ليلد ال هنأو {. ةروجحم

 ىلع ٦ هباتك نم ۔ ىلاعتو كرابت هللا نم ةحابالا تعقو نأ املف { اهملعي

 3 اهرسأب ةمألا كلذ ىلع تعمجأو ، باتكلا لهأ يديأ نم موحللا لالحإ

 عيمجو { ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا ميرحت تبثو { افالتخا كلذ يف مهنيب ملعن ال
 مكحو ةمألا نم عامجالاب ، تف مكلذ : هلوق ىلإ مهيلع هللا الت ام

۔ ٩٤



 توبث عم لوقعلا يف حص 3 خوسنم ريغ تباث كلذ نأو { ةنسلاو باتكلا

 سنج يف اهملع وأ اهلهج نم ىلع ةقلعتم تعقو امنإ ةمرحلا نأ اعيمج ننسلا

 فقو ول هنأل ، هريغ نع هيف قرفي ةفصب كردي ال يذلا حابملا يف ال } مرحملا

 ملعلاب كلذ اوزيميف نيعلاب كلذ اوفرعي مل ؛ ريزنخلا محل ىلع ريزنخلاب نوملاعلا
 ميرحت ىلع عامجالاب عقوو كلذ عطتسي مل املف { ماعنألاو ريزنخلا نم كلذ نيب

 يديأ نم عامجالاو ةنسلاو باتكلاب موحلل ةحابالا تعقوو 0 ةيمستلاب ريزنخلا

 © ةفصلا ىلع عقو امنإ رجحلا ناب حص { نيدحوملا نم رارقإلا لهاو ةلبقلا لهأ
 8 ملع وأ لهج نم ىلع ةروجحم نيعلا نأو { نيعلاب الإ كردت ال ةفصلا نأو

 ناك ولو . هريغ نم اهيف ملعلا كردي ناك اذإ ملعي مل نمل حابي نأ زوجي الو

 لب ، ىنعم ريغل اقلطم هللا همرحي نأ زاج ام فوصوم ريغو فورعم ريغ ريزنخلا
 هللا همرح ام حابي نأ زوجي الف ، هفرعي نم عم فوصوم فورعم رهاش ريزنخلا
 ىلعو { ةمرحلا هب قلعتم وه يذلا رجحلا دعبأ اذإ ، هملع نمل الو هلهج نمل
 . اذه يف افالتخا مهنيب ملعن ال نيملسملا نم ملعلا لهأ عمجأ اذه

 3 هدي نم لحي نمم دحأ دي يف حابملا محللا اذه ناك اذإف : لئاق لاق نإف

 ريزنخ محل هنإ لاقف ، نأضلاو زعملا نم ؛ لالح هنأ هللا ملع يف ناكو حابم وهو

 مرحأ ©٥ كلذ مرح هجو يأ نم لصالا يف لالح وهو {. قورسم هنأ وأ ةتيم وأ

 لوقب لحي ال مارحلا نإ متلق دقو ، لالحلا وه مرحي نأ زوجيفأ { هلوقب لالحلا

 . دحأ لوقب مرحي ال لالحلاو . دحأ

 دهشتو 3 اهتاذ ىلع لالحلاب دهشت نيعلا نكت مل اذإ ؛ معن : هل انلق

 لاح ىلإ اهب فرعي يتلا نيعلا هنع تباغ دق كلذ ناكو .{ اهتاذ ىلع مارحلاب

 لاق نم ىلع ةجح هدي يف وه نم لوق ناك ، تاحابملا نم هريغ نم اهب فرعي ال
 لئاقلا ناكو } كلذب كلاه لطابلا ىلع امدقم كلذ ىلع مدقملا ناكو 3 كلذ هل

 محل هنإ هلوقب كلذ هيلع مرحي ال ، الالح لكأ هلكأ نإف {. هبذكب اكلاه كلذل

۔ ٥٩۔



 قحلا ريغب هبذك يذلا بذكلا هيلع مرحي نكلو ، قورسم الو ةتيم الو ريزنخ
 ملع هنع باغ نم هعم كلذب رقأ نم ىلع هدي ي ام ىلع موقت هنم ةجحلاو

 نم تاحابملا لالحلا نم يكذ محل كلذ نأ ملعو ؛ هبذك ملع نم امأو ، كلذ

 هل وهو هيلع ةجح كلذ نوكي الف ، لالحلا ديصلا نم اهريغ وأ ماعنألا
 ‘ كلذ ريغ وأ ةبحلا وأ عيبلا نم 6 لالح هجوب هدي نم هيلإ لصو اذإ {}&ك لالح

 هنم تباغ دق نيعلا تناك نإو { هلحي ال اك هلصأ فرع نم ىلع همرحي ال كلذو

 { لصألا يف مارح هنأ ملع دق ، كلذ هل لاق دق يذلا ناك اذإ ، لالح هنإ هلوق

 لالح هنإ هلوقو ٠ هيلع كلذ مرح ال لالح هنأ فرع نم دنع مارح هنإ هلوقف

 فرع دق يذلا مارحلا لصأ ىلع وهو ، كلذ هعفني ال مارح هنأ فرع نم دنع

 كلذ لصأ فرعي مل نم ىلع مارح هنإ هلوق يف ةجح نوكي امنإو & كلذب فراعلا

 . مارحلابو لالحلاب هيلع دهشت يتلا نيعلا بئاغ وهو . وه ام

 ريغ وأ ةتيم وأ ريزنخ محل نم مارح هنإ لاق اذإ هنإ متلق ملف : لاق نإف

 نمل هتيالوب اكلاه ناك . هارتشا وأ هلكأ نم ىلوتو الكأ هلكأف مارحلا نم كلذ

 هلوق نوكي الف ، لالح هنأ هلكأ يذلا ملاع هلعلف ©} ملعن الو هارتشا نملو هلكأ

 لمتحي نم أربي ال هنأ متمعز ايف هباوص لمتحي دقو ٠ هيلع ةجح مارح هنإ

 . قحلا جراحم نم اجرح هل ماد ام ةزئاج هتيالو نأو 9 هباوص

 مارح هنأ رقأ نأ دعب هنم هارتشاو هلكأ يذلا اذه نوكي نأ لمتحن دقو

 . لالح هنأ ملعي

 هنإ تلق ايك وهو { قحلا نم هب تئج ام كيلع درن ال : هل انلق : لصف

 ىلع هتيالو هيلع مرحت الف {} هجولا اذه ىلع هنم أربي هنإ لقن ملو 3 هباوص لمتحي

 كلذ قأ امنإ هنأ ملع اذإ هنم ةءاربلا همزليو هتيالو هيلع مرحت نكلو ، هجولا اذه

 ةجحلا موقت ال هنأو ، هدي يف وه نم لوق نم . هيلع تماق يتلا ةجحلل هلهجب

 ىتح لصألا يف حابم وه ذإ ٠ مارح هنأ هدي يف وه نم لوق هرضي الو ٠ هيلع

۔ ٩٦ ۔



 لهاج هنأو ، هجولا اذه ىلع كلذ قأ امنإ هنأ ملع اذإف & كلذب ةنيبلا هيلع موقت

 هيلع دهشي ىتح 7 هلوقب هدي يف وه نمم ةجحلا هيلع موقت ال هنأ.لئاقو { ةجحلا
 فيك الو & كلذ بكر فيك ملعي مل اذإ امأو ى حابم هنأل لدع ادهاش كلذب

 لحت الو هتيالو ىلع وهف ، قحلا جراخم نم جرحم هل لمتحيو ث هارتشا الو هلكأ

 نحنو اذه يف باوصلا ىلع تنأو { اذه ىلع هتيالو كرت زوجي الو 5 هنم ةءاربلا

 . هللا ءاش نإ اندرأو انلق اييف ؛ باوصلا ىلع

 نأ زوجي ال هنإ متلق فيكف { ةمئاق نيعلا تناك اذإف : لئاق لاق نإف

 هجولا فيك . مارح هنأ كلذ هل لاق نم ىلع ةجح كلذ هدي يف نم لوق نوكي

 . كلذ يف

 بوبحم نب دمحم لثم نيملسملا نم لجر دي يف ناك ول : هل انلق : لصف

 ءاجف © لصألا يف ةحابملا مئاهبلا:نم وأ نأضلاو زعملا نم ةميهب هلاثمأو هريغ وأ

 هللا همرح مارح ريزنخ اذه نإ : هل لاقف . هايإ هلأسي وأ هنم كلذ يرتشي لجر

 ةبادلا هذه نأ اودهشف 7 هلاثمأ نم دهاش فلأب كلذ ىلع هاتأو 5 ريزنخ هنأل

 . اهلكأو اه ؤارش كيلع مارح يهو . هباتك يف هللا همرح يذلا ريزنخلا يه

 نوكي ال وأ . مارح هيلع كلذ نوكيو & كلذ لهج نم ىلع ةجح كلذ ناك

 نأ لصألا يف هل زئاجو 5 كلذ يف مهنم هيلع ةجح ال لوقنف { هيلع ةجح كلذ

 اوناك ولو ، كلذ لئاق هنألو { هل لحي الو اهعيبيو اهلكأيو ةميهبلا كلت يرتشي

 ملعلا يف بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم لاثمأ نم نوديزي وأ فلأ ةئام
 دهش نم ةداهش الو { هدي يف وه نم لوق الو كلذ ى ديلا هرضت الف ك لضفلاو

 مهراب ، مهلك ضرألا لهأ كلذ ىلع عمتجا ولو { ريزنخ اهنأ كلذب هيلع
 ىلع ضرألا لهأ عمجي نأ لاحمو ، كلذ يف ةجح هيلع اوناك ام 3 مهرجافو
 هلهجي الو } ملعلا لهأ هلقعي الثم كلذ يف انبرض امنإو { هللا ءاش نإ كلذ
 3 هلهج عسي ال امو هلهج عسي امم . مارحلاو لالحلاو ماكحألاب لهجلا لهأ الإ

۔ ٩٧ ۔



 لهجو اهنيع ىلع فقو دق يتلا ةبادلا كلتو ةميهبلا كلت هدي يف نم لاق ولو

 نم هل لاقف 0 هللا نيد يف لالح يه ىتلا مئاهبلا نم لصالا يف يهو . اهسنج

 هدي يف يه امنإ اهنإو { ةقورسم وأ ةبصتغم اهنإ وأ © اهبصتغا هنإ هدي ين يه

 ٥ كلذ يف لصألا يف بذاك وهو . هل تسيلو قرسلاو بصغلا هجو ىلع هريغل

 وهو همئاهب نم اهجتنأ وأ © هدلاو نم اهثرو هنأ وأ هكلم نم لالح هل يهو

 هيلع مرحو ةجح هيلع كلذ ناك . ةلبقلا لهأ قاسف نم وأ ينارصن وأ يدوهي
 ءادأب { ةنونيدلا ىلع رارطضالا لاح يف الإ اهلكأي وأ اهيرتشي نأ ةميهبلا كلت

 ىلع ةجحلا وهو { لاق ايك نوكي نأ نكمي كلذ نأل { هلهأ ىلإ كلذ يف همزلي ام

 يذلا هبذكب ملاظ وهو لالح هل ةميهبلاو {. هتريرس يف بذاك وهو { هدي يف ام
 اهعضاوم نع سانجألا ةلازإ يف اقداص نوكي نأ لاحمو { اذه ىلع هروزو هبذك

 لحأ اذإ زوجي ءايلعلا نم كلذ يف لئاقلا لوق ناكل كلذ ين اقداص ناك ولو

 اذه لهجي الو } لالضلا دشأو لاحملا مظعأ نم اذهو ، لالحلا مرح وأ مارحلا

 . لاهجلا لهجأ الإ

 ز

۔ ٩٨ ۔



 باب

 كلذ ريغو حئابذلاو ةيكذتلاو ةتيملا ف لوقلا

 اهب ةفوصوملا ةفصلا نيع ريغ نم ةفصلاب هيف ةمرحلا نوكت ام امأو

 ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةتيملا كلذف ، حابملا لالحلا نم سنجلا ناك ولو 3 ةمرحلا

 عيمج نم ةاكذ ريغب توملا بابسأ هيلع عقو ام لكو 3 عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو

 ءامدلاو حاورألا تاوذ نم ربلا يف شيعت يتلا ةيربلا حاورألا تاوذ نم ءايشألا

 ايحتو شيعت امم حاورألا تاوذ نم ةتيم لكف . اهتاذو اهسنج نم اهيف ةيلصالا

 هللا همرح مارح وهف 3 هيف كله ءاملا يف مقو اذإو { ءاملا يف شيعت الو ربلا يف

 انركذ ام عيمج نم حوفسملا مدلاو . هةَنيلا هكبلح تمرح : لجو زع هلوق يف

 & ءامدلل ةبلتجم ريغ يتلا ةيلصألا ءامدلا تاوذو 3 ةيربلا حاورألا تاوذ نم

 شيعت ل ةيرب حور تاوذ نم حوفسم يلصأ مد لكف . ايلصأ اهيف مدلا سيلو

 ةتيملا مكيلع تمك : ۔ ىلاعت هللا لوق يف سجرو مارح وهف ث ءاملا يف
 . ةيآلا ه . . رينلا محلو ممدَلاو

 كلذف 9 هلتقي عيش هل ثدحي نأ ريغ نم تام ايف ؛ ةتيملا اماو : لصف

 ثدح ريغ نم تام ام تيملا نأ لوقعملا وه كلذكف { ةتيملا نم لوقعملا وه ناك

 ةتيملا هللا مرحف ، ضارتعا ريغ نم فورعملا توملا ريغ باودلا نم هل ثدحي

 تيم وه ام كلذ عم عبتاو { ةتيم اهنأ اهيف فلتخي ال يتلا ةفورعملا ةلوقعملا

 8 فورعملا برعلا مالك يف ةتيم وه سيلو 3 لوتقم هنأب لالتعالا هيف نأ الإ

 ةراجحلا نم هريغ وأ بشخلاب برضت يتلا يهو ؛ هةدوقوملاو» : لاقف
 نم ةميهبلا لتقي وه امنإو 5 ةاكذلا مسا هيلع عقي ام ريغف } كلذ ريغو ديدحلاو
 ينب لعف نم تالوتقملا عيمج ةذوقوملا نأ ىلع لدف { ماعنألا عيمج نم تاللحملا

۔ _ ٩٩



 . هب هللا اهامس يتلا ةاكذلا ريغ { نهب مدآ

 . لتق ريغ نم ةتيملاب ةقحال يهو ةلوتقملا ةذوقوملا هذهف

 وأ لبج ىلع نم طقست وأ فدهت يتلا يهو ؛ 4ةبذَرتلاو» : لاق مث

 ءايشألا نم عيش ىلع نم وأ { ءايشالا نم ءيش وأ رئب يف وأ رادج وأ تيب
 نم مهريغ الو مدآ ينب نم دحأ ثدحلا كلذ اهب ثدحي مل ولو ؤ} تومتف

 . ةتيملاب تقحلو ةيدرتملا نم فورعملا لوقعملا وه اذه ناكف ، باودلا

 حطنت مئاهبلا عيج نم ةميهبلا يهو ؛ «ةحيِنلاو» : لاق مث
 ايهضعب نالتقي وأ } ىرخألا ايهنم ةدحاو لتقت ىتح ناحطتنت وأ | ىرخألا

 ولو ، اضعب اهضعبل ضكرلا نم اهبورضو هذه يه ةحيطنلا نأ ىلع لدف اضعب
 . ةحيطنلا نم دلوتي وه امم كلذف حطني نكي ل

 نم مئاهبلا نم عابسلا تلكأ ام وهو ؛ ؛غنشلا 1 مر : لاق مث

 تاللحملا نم اضعب هضعب نم وأ ديصلا نم عبسلا لكأ ام كلذكو { ماعنألا

 ول كلذكو ، كلذب قحال وهف ديص وه امم هريغو بلعثلاو عبضلا لثم . هنم
 ٥ تالوكأملاب اقحال كلذ ناك 5 تتامف ةميهب ةميه وأ ، هلتقف المح لمح لكأ

 تناك ةتيم يأب تانيملا عبمج نا ىلع اذهب لدف { اذه يف هل اعبس كلذ ناكو

 لوقعلا يف حص دقف ؛ «متيكذ ام الإ» : لاقف كلذ نم ىنثتسا مث { مارح

 . ةيكذ توملا دعب اهتاكذب نوكت الو © ىكَذُن عجرت ال ةتيملا نأ رمألا رهاظ ىلع

 نم فصو ام ريغ نم 3 توملا اهرضح دق يتلا ةضيرملا يف اذهب دارأ امنإ نكلو
 ةذوقوملاو & تومت نأ لبق ةيدرتملا كلذكو ©، تومت نأ لبق تامرحملا رئاس

 ؛ كلذ نم هتاكذ كردأ ام الإ ينعي ؛ متيكذ ام الإ عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو

 لبالاو رقبلاو ، حبذلا الإ هيف زوجي ال امم حبذ وأ ، رحنلا هيف زوجي ام رنف

 . رخآلا نع امهدحأ يزجيو حبذلاو رحنلا هيف يرجي

۔ ١٠٠ ۔



 رحنلا هيف ءىزجي الف ناأضلاو زعملا امأو © ةنسلا تءاج كلذكو

 & للعلا هتضراع دق يذلا هانفصو يذلا اذه لكو 0 حبذلا الإ هيف ءعىزجي الو

 } بابسألا هذهب توملا ىلإ ةحصلاو ةايحلا نم هيلع ناك ام لاوحأ نم هل ةليزملا

 ناك دقو { رحنلا وأ حبذلا دعب كرحتي ملف رحن وأ كلت هلاح ىلع حبذ اذإف

 ٨ حبذت نأ لبق ةميهبلا اهنم تومت اهنأ لوقعلا يف يتلا ؛ للعلا هذه هل ضرع

 نأ دعب ةميهبلا كرحتت مل اذإف ، رحنلاو حبذلا لبق كلذ نم توملا اهيلع فاخيو

 كرحتت مل اذإف ، هب ةيكذ نوكت وأ رحنت هب يذلا { اهرحن وأ اهحبذ لمكتسي

 حصت ال اهرمأ الكشم تراص دقو . ةاكذلا اهل حصت الف اهل ةاكذلا ةحص دعب

 تومت نأ نكي هنأل ، ةيح ىهو ةرفشلا وأ نيكسلا اهيلع يرجأ ولو { ةاكذ اهف

 اذإ امأو } ةاكذم ريصت هب يذلا اهحبذ نم غرفي نأ لبق اهتضراع يتلا ةلعلاب

 وأ بنذ وأ نذأ ةكرح وأ نيع فرطب ءايشألا نم ءىشب اهتيويح تنابف تكرحت

 3 ةيكذ يهف ءايشألا هذه دحأب اهتيويح ناب اذإف . عبرألا حراوجلا نم ءيش

 هذه نم ءيش اهنم كرحتي مل امو { ةريبك وأ ةريغص ةريثك وأ ةليلق ةكرحلا تناك

 . اهتيويح هب حصي ال كلذف اهندب نم عيش ةكرح الإ اهانفصو ىتلا ءاضعألا

 هب نوكت ال كلذف . اهحراوج تنكس دق . ةتيم ىهو اهيف نوكي دق كلذ نال

 ١ .. ةتيم يه لب ةيكذ

 نم اهانركذ يتلا للعلا هذهو © ةحيحص يهو تحبذ وأ ترحن اذإو

 اهيلع يرجأ ىتح ةحيحص ةيح تناكو ، توملا بابسأ نم هريغ وأ ضرملا
 حبذلا اهحبذ وأ { هب لحت يذلا رحنلا اهرحنف . حبذلل ةرفشلا وأ نيكسلا

 دعب كرحتي مل ولو {، ةيكذ يهف كلذ لبق تتام اهنأ ملعي ملو ، هب لحت يذلا
 . رحنلا وأ حبذلا نم هغارف

 ةرفشلا وأ نيكسلا عضو دق وهو ؛ اذه يف قرفلا ايف : لئاق لاق نإف

 مل اهنأ الإ كلذ لبق تتام اهنأ ملعي ملو ، ةيح يهو حبذلا وأ رحنلل اهيلع

۔ ١٠١ _۔



 امنإ كلذكو . ةحيحصلا هذه كلذكو { ةيح يهو حبذلا وأ رحنلا دعب كرحتت

 ين امهالك انوكي نأ يغبنيف ؛ امهنيب قرفلا ايف . هذه ةايحب هملعك اهتايحب هملع

 هب نوكت امو . اهلثم هذه هب نوكت ةتيم هذه هب نوكت امب ، ءاوس توملاو ةايحلا
 . اهلثم هذه نوكت ةيح هذه

 © توملا بابسأ اهيلإ مدقت دق هذه نأل يانهم ءاوس اتسيل : هل انلق

 اهزومأ نم بلغألاو { اهتاكذ كرديل تحبذ امنإو 3 اهيلع هنم فيخ دق يذلا

 يحي ۔ ىلاعتو كرابت هللا ناك نإو 7 اهنم فراعتملا يف تتامل تكرت ول اهنأ

 اهنم ماعلاو اهنم بلغألاب رومألاف ، لعفي ايع لأسي ال 0 ءاشي ام لعفيو قوملا

 بلغألا هذهو ، حبذ ريغب تومت امنإ اهنم بلغألا هذهو } اهصوصحم حصي ىتح
 اهتمالسو كلت اهتحص لاح يف { حبذلاب الإ تومت ال اهنأ ماعلاو اهرومأ نم

 . لوقعلا هركنت ال ام اذهو

 اهرومأ نم بلغألل ةاكذلا غارف لبق تتام اهنأ تومب اهيلع مكحن انسلو

 هب موكحملا وهو . اهنم بلغألاب نهلك انعم ءايشألاو . ةاكذلا لبق تومت اهنأ

 كلذ نأل 5 ةاكذلا ةحيحصلل انمكحف }، كلذ نم صوصخملا حصي ىتح اهيف

 كلذ وأ حبذلا كلذب تتام امنإ اهنأ لوقعملاو { اهرومأو اهلاوحأ نم بلغالا

 3 اهرومأو اهلارحأ نم بلغألل ةاكذب هذهل مكحن نأ انسفنأل عسون ملو ، رحنلا

 ايفالت اهتاكذ كرادتب امنإو . ةاكذ ريغب للعلا كلت نم اهلاوحأ ةماع يف تومت اهنأ
 نأ رومألا نم صاخلاو { ةاكذ ريغب باهذلا اهلاوحأ ةُماعف الإو ، لاوحألا نم

 © حبذ ريغب هريغ وأ انركذ امم 0 اهل مدقتت ةلع ريغب مئاهبلا نم ةحيحصلا تومت

 اهرومأ نم بلغألل توملاب اهيلع مكحلاب انسفنأل عسون مل كلانه نمف
 . اهلاوحأو

 : ةثالث هذه ين اهلك ءايشألا : هل لاقيو : لصف

 حبذلا غارفتسا دعب ةايحلا ةفرعم وهو { ةلاحم ال ةاكذلا هب نيبتت رمأ

۔ ١٠٦٢ ۔-



 ةاكذ هنأو لالح هنأ ةلاحم ال كلذف { ايهب الإ ةاكذلا حصت ال يذلا 3 رحنلاو

 . لاح لك ىلع

 رحنملا ىلع نيكسلا ىرجي نأ لبق تتام ةميهبلا نأ حصي نأ امأو

 هنأو ىكذم ريغ هنأ هيف ةهبش ال ام كلذف ؛ ةلولعم وأ ةحيحص تناك ، حبذملاو

 نأ وهو ، توملا مكحو ةاكذلا مكح عامتجاب هرمأ لكشأ دق لاحو

 ةايحلا يف يهو حبذملا وأ رحنملا ىلع ةرفشلا وأ نيكسلا ترج ىتح ةايحلا حصت

 عقوو ةايحلا نم نيقيلاب كشلا لوزيف ، كلذ نم هغارف دعب ةايح حصت ال مث
 نم بلغألا ناك اذإف { لاكشالا دنع بلغألا دنع رومألاو رومألا نم لاكشإلا

 عقوو بلغألا هنع يمع اذإو ، بلغألاب هل مكح لكشملل حصي نيرمألا

 هيلع الو ،} ةحصب هل مكحي ال فوقوم كوكشملاو كوكشم وهف ، لاكشإلا

 نأ رومألا نم بلغألا يف حص دقو . رومألا نم هيف فلتخي ال ام اذه { مقسب

 { اهلاوحأ بلغأ يف هلجأ نم توت اهنأ اهب فراعتي امم اهل ةضراعملا للعلا تاوذ

 بلغاألاو ، اهرومأ نم صوصخلا ىلع اهتاكذ كردي نأ كلذ نم ىقالتلا امنإو

 كلذب الإ ةلع ريغ نم توت داكت ال اهنأ } ةضراعملا للعلا نم ةحصلا تاذ نم

 ءاشي ام لعفي هللا ناك نإو 9 اهل حص يذلا رحنلاو { اهب عقو يذلا حبذلا

 . رومألا نم بلغألا ىلع يربت ماكحألا نأ الإ

 . ارادج ءايحأ ءاحصأ موق ىلع حرط لجر يف لوقت ام : هل لاقيو
 موقلا ءالؤهو { اذه حرط نم هعضوم نم لازو رادجلا عقو هنأ دوهشلا دهشف

 اوجرخأف رادجلا عقو مث } مهيلع رادجلا عقي نأ لبق اوتام مهنأ ملعن ال ءايحأ

 هيلع مكحي ال وأ ؟ ةيد وأ دوقب ؟ كلذ يف هيلع مكحت تنك ام 0 اتاومأ هتحت نم

 ؟ ةيد الو دوقب

۔ ١٠٣ ۔



 ئ دوقل اب هيلع مكح ؛ كلذ حصو مهيلع هحرطل دمعت ا ذإ : لاق نإف

 38 مهيلع عقو يذلا رادجلا كلذب مهلتق ىتح . مهيف ةلع ال ءاحصأ مهنأل

 . دوقلا كلذ يف هيلعف

 لبق اوتومي نأ ىلاعتو كرابت هللا ةردق يف اونوكي نأ نكمي لهف : هل انلق

 دقو ،. رادجلا كلذب مهلتق هنأ دوهشلا دهشي ملو { رادجلا كلذ مهيلع عقي نأ

 © هللا ملع يف اوتام دق مهو { مهيلع عقو امنإ رادجلا كلذ نوكي نأ نكمي

 يف تضراع يتلا ةهبشلاب كلذ يف دوقب هيلع مكحي نأ كلوق دح ىلع زوجي الف
 . كلذ

 كلذب اوتام امنإ مهنأ فراعتملا وه اذهو { ةهبش اذه يف سيل : لاق نإف

 . لوقعلا هركنت ال امم اذهو . رادجلا

 تتام امنإ اهنأ لوقعلا ركنت ال ةحيحصلا هذه اضيأ كلذك : هل انلق

 ٠ اهرمأ نم ىقالت حبذلا امنإو ٦ حبذلا دعب اهتايح حصت ل نإو ‘ حبذلا كلذب

 ميرحتلا ىلع عامجالا عم لاكشالا نم اهيف ضراع ام عم بلغألا ىلع يهف

 لاوزب الإ رومألا حصت الو & تناك ايك ةتيم اهماكحأف الإو . ةاكذلا ةحصب الإ

 . نيلكشلا نيرمألا نم بلغاألاب وأ نيقيلاب بيرلا

 ىلع كلذ لحي نأ وهف ، لوقلاب اذه يف رجحلا بوكر امأف : لصف

 لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نأ قالطالا

 ىلع زوجي الف { مومعلا ىلع ميرحتلا نهيف هللا قلطأ يتاوللا { ةيدرتملاو عبسلا

 لجأ نم ىلوتي الو . داقتعالاب وأ لوقلاب مومعلا ىلع كلذ لحي نأ كلذب هلهج
 ىلع زوجي الف { مومعلا ىلع تامرحملا نم كلذ هبشأ امو © قالطالا ىلع كلذ

 نع فقي الو } نيدب كلذ لجأ نم ىلوتي الو 0 امرحم لحن نأ كلذب لهجل ا

 ةيمستل اب هميرحتو هرجح ا ذهو . نيدب الو يأرب كلذ لحأ نم اوئرب ا ذإ ءاملعل ١

۔ ١٠٤ ۔



 لهجلا ىلع زوجي الف 3 مولعملاو صنلا ىلع مرحملا عيمج كلذكو . لوقلاو
 © نيدب كلذ لجأ نم ةيالو الو . داقتعالاب الو ، لوقلاب كلذ لالحتسا

 نع فقي الو { نيدب الو يأرب كلذ لحأ نمم اوئرب اذإ ءايلعلا نم ةءاربلا الو

 . نيدب الو يأرب كلذب لحأ نمم اوئرب اذإ ءاملعلا

 وأ { نيدب وأ يأرب هنيد يف هللا مرح ام لحأ نم عيمج كلذكو : لصف

 لالح نم ائيش مرح نمف ، لالحلا نم ائيش وأ { هنيد يف هللا لحأ ام عيمج مرح

 كلذ ىلع نيملسملا عامجإ وأ 3 هيبن ةنس ي وأ هباتك يف هثلا هلحأ امم هنيد يف هللا

 يو هباتك يف هنلا مرح امم ائيش لحأ وأ ، كلذ هبشأ امو ، نيرخآلاو نيلوألا نم

 زوجي الف ، كلذ يف صنلا ىلع كلذ هبشأ ام وأ نيملسملا عامجإ وأ 3 هلوسر ةنس

 كلذ بكر نم ةيالو زوحت الو { نيدب الو يأرب ملعب الو لهجب هبكر نمل كلذ
 ملعب كلذ بكر نمم اوئرب اذإ ءايلعلا نم ةءاربلا زوجت الو ، نيدب هنم ائيش الو

 وأ ءايلعلا نع فقاولا نم لهجب ملعب وأ بكارلا نم لهجب { نيدب الو يأرب

 وأ لهجب هنم ائيش وأ كلذ بكر نمم اوئرب امل مهنم ةءاربلا كلذكف 3 ملعب

 . ملعب
 دعب هللا لحأ امم مئاهبلا نم ائيش نياع نم هنإف ؛ نيعلاب كلذ ميرحت امأو

 ةتيملا نم ؛ هللا ىمس ام فونص نم ، كلذ نم ءىش ىلع فقوف . ةاكذلا

 وهو كلذ نم نياع ايف ، عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو

 ريغ اتيم كلت هلاحب هار دق هنأ الإ { نياعي مل وأ لعفلا نياع ؛ كلت هلاحب

 رثأ هيف سيل هنأ الإ لئاز ريغ وأ هدلج هنع لئاز وهو ، ىكذُم الو حوبذم

 ةتيملا وه كلذف { ةاكذلا رثأ هيف سيلو } ءاضعألاو ةثجلا لصتم وهو . ةاكذلا

 تناك فيك اهيف لصألا ملعي مل اذإ 3 اهنياع نم ىلع اهب رجحي يتلا اهنيع

 عيمجو مئاهبلا عيمج نم ؛ ةفصلا هذهب كلذ نياع اذإف ءاوس كلذ لكو . اهتتيم

 3 ربلا يف شيعت يتلا حاورألا تاوذ نم ، تاحابملا تالوكأملا نم ريطلا

۔ . ١٠٥



 نم ربلا يف شيعت تناك ايف 0 اعيمج ءاملاو ربلا يف شيعت وأ 5 ءاملا يف شيعت الو

 نم مدلا تاوذ نم 5{9 تاحابملا نم ريطلاو باودلا نم حاورألا تاوذ

 3 هعم هتاكذ اهب حصت ةاكذ رثأ هيف سيلو & فقاولا اذه هيلع فقوف { كالمألا

 نم لكاب هيلع مدقي نأ كلذ لهج نإو هل سيلو ، كلذ يف رجحلا دح كلذف

 نأ الإ 5 ريزنخلا يف انفصو ايك اذه يف وهو { عيب الو ءارش الو رارطضا ريغ
 وهو { كلذ هعفني الف ، نيعلا مئاق سنجلاو ةاكذلا هيف تحص ولو ريزنخلا

 ةتيم لصألا يف تناك ولو انفصو ام عيمج نم ةتيملاو 5 كذُي مل وأ يكذ ؛ مارح
 لهأو رارقالا لهأ نم هدي نم اهلكأ هل زوجي نم دي يف { ةاكذم اهنياع هنأ الإ

 مل ام اهعيبو اه ؤارش وأ اهلكأ هل زئاج كلذف . ةاكذم تناك اذإف © باتكلا

 8 كلذ لهج هعسي الف ةاكذم ريغ اهنياع اذإو 0 ةتيم لصألا يف اهنأ ملعي

 يف ريزنخلا هب انفصو ام ةلزنمب ةلاحلا هذه يف يهو ، كلذ ىلع مادقالا هل لحي الو
 رارقالاو اهمحل ىلع ةداهشلاو 3 ةاكذم ريغ نيعلا ةمئاق يهو { اهيلع ةداهشلا

 ىلع ةداهشلا ةلزنمب ةاكذم يهو اهيلع ةداهشلاو { ةتيم اهنأب هدي يف يه نمم
 ريزنخلا محل ىلع ةداهشلا ةلزنمب ءاضعأ اهمحل ىلع ةداهشلاو { ءاضعأ اهمحل

 . نيعلا لئاز

 مئاهبلا نم يهف 3 ريزنخ اهنأ ةاكذم يهو اهيلع ةداهشلاو : لصف
 زوجي ال & سانجألا نم هب فرعي يذلا سنجلاو ، نيعلا ةمئاق يهو ؛ لالحلا

 كلذ يف لوقلا ىضم دقو { اورثك وأ اولق ، هريغ نم الو هدي يف يه نمم كلذ هل
 يف ةجحلاك { نيعلا لاوز دنعو نيعلا مايق نم . اهيف ةجحلاو ريزنخلا يف
 . هللا ءاش نإ اهيف ةجحلا , موقت ام انفصو دقو ءاوس كلذ لكو . ريزنخلا

 حصو . «مُكْلَع لكي ام آلإ ماعنألا ةميهب مكل تلحو : ۔ ىلاعت لاق دقو
 َنِمَو» : اهيف ىلاعت لاق يتلا يه ماعنألا نأ ىلاعت هلوق يفو عامجالا يف
 صنلاب ةللحملا ةحابملا يه ماعنألا هذهف . ةيآلا .. اشرفو ةلح ماعنألا

 & ةيدرتملاو ةذوقوملاو ةقنخنملاو ةتيملا نم ؛ اهنم هللا ىنثتسا ام الإ 0 ةنسلاو

۔ ١٠٦ ۔



 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو 3 متيكذ ام الإ عبسلا لكأ امو ةحيطنلاو

 .هور ٥ م ہ۔ ۔, ح ر.و حيم و. 2- . ى و

 ةمعطا ىلع مرح ل يحوأ اتف ذا ال لفل : ىلاعت لاق دقد _
 ريغل لهأ قشف وأ نئجرتهئإق ريزنخ محل أ احتوفسم امد وأ ةتيم نوكينأ الإ
 م م ؤ ً

 . ١ )ه هب هللا

 7 م ر _ َ

 ليوأتلا لهأ عمجاف ٠ «بصنلا ىلع حبذ امو : رخا عضوم ف لاقو

 ةهلآلا نم ءيشب اهيلع هللا مسا ركذي ملو } اهلصأ لالحلا ماعنألا نم حبذ ام هنأ

 هب لهأ امو . بصنلا ىلع حبذ امو . هلوقب ةقحال اهنأو مارح اهنا { هللا ريغ

 ريغ نم اوكرشأ نيذلاو ، سوجملا نم نوكرشملا هاكذ ام هنأ اوعمجأو هللا ريغل

 مسا ركذي مل وأ هيلع هللا مسا ركذف { ةهلآلا ريغل وأ ةلالل ناك & باتكلا لهأ

 ماَعطَو » : هللا لوقل باتكلا ا ميرحتب قحال 3 قفو مارح هنأ © هيلع هلل
 حئابذلا نم كلذ رئاسو } 4مف لح مكماعطو مكل لح اتكيا اوتوأ نيذلا

 . ةتيملاب قحال مارح

 ناك نم انئاك حبذلا دنع هيلع هللا مسا ركذي مل ام هنأ اوعمجأو : لصف

 مارح هنأ © رارقالا لهأ نم وأ باتكلا لهأ نم وأ نيكرشملا نم ؛ هحباذ

 هنإ يلع هلا مشا رحذيأآ ام اولكأت الو : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوقل قسفو

 . «قنفل

 كلذكو & تالوكأملا نم اهاوس ايع ةصاخ حئابذلا يف كلذ نأ اوعمجاف

 لهأ حبذ اميف نوملسملا فلتخاو . ةيمستلا يف كلذب قحال وه ديصلا يف

 3 لاملاو مانصألا لهأ رمأب ؛ ةهلآلاو مانصألا نم ءيشل باتكلا لهأو رارقالا

 كلذ نأل ؛ مرحي ال كلذ نإ : مهنم لاق نم لاقف ؛ هيلع هللا مسا اوركذو

 هللا مسا ركذو { هتيكذت زوجت نمم ةيكذتلا هل حص دقو ش مانصألل عقي ال

 )١( ةيآلا ءزج )١٤٥( ماعنالا ةروس نم .

۔ ١٠٧ ۔



 . ١ )ةينلا هذهم لالحلا مرحي الو © لالحلا يف هلل كيرش الو ٠ هيلع

 ولو ، ةهلآلا نم ءيشل هب ادصاق حبذ اذإ دساف كلذ نإ : لاق نم لاقو
 . هللا ءاش نإ حصأ لوألا لوقلاو 5 هيلع هللا مسا ركذ

 زج

 طورشل ايفوتسم نوكي نأ . انل لح باتكلا لها ماعط نوكي نأ طورش نم هنأل . رظن لوقلا اذه ف ))

 -كلذ { هدعاوقو هتاروصتل اعضاخو مالسالا ةيارب الظتسم باتكلا لهأ نم حباذلا نوكي نأو . اندنع حبذلا
 . هلعاف ناك نم انئاك انعرش فلامي مانصألاو ةمالل حبذلاو . انعرش قفاو امم انل ع رش انلبق نم عرش نأل

 . هققح

۔ ٠٨!



 باب

 ريطلاو باودلا نم هريغو ديصلا ف لوقلا

 د ع ذ, ,,. ]/ , . ةد ] ث3 ۔.
 مكل اعامس هماعطوت رخبلا دين مكل لجأ : ىلاعت لاق إ

 سانجأ نم ناك ام نأ ۔افالتخا مهنيب ملعن ال _ اوعمجأف ‘ ( ١١هةرايسللؤ

 كلذ نأ 7 ربلا باود الو ربلا ديص هبشي الو رحبلا ديصب فورعملا ديصلا

 ناتتيم مكل لحأ» : كلذ عم زتم يبنلا لوقل ئ ءاوس هتيمو هيح نأو لالح

 مدو محللا مدف نامدلا امأو ٦ دارجلا ةتيمو كمسلا ةتيمف ناتتيملا امأف ؛ «نامدو

 . كمسلا

 ادحأ نأ ملعن الو ٠ رصبلا لهأ لوق نع هانفرعو رثألا ءاج كلذك

 مهلوق نم كلذ جرخي الو & ليواقأ كلذ يفف نامدلا امأو { نيتتيملا يف فلتخي

 . هتافص يفو هيف اوفلتخا نإو لالح هنأ هيلع عمتجي امم كلذ نإ

 نم لاقف . هئامسأو ربلا باودو رحبلا باود نم هيف هبتشي اميف اوفلتخاو

 . ىكذي نكلو لالح كلذ نإ : لاق

 كلذو ] لصألا ف لالح وهو . ةيكذت هيلع سيل : لاق نم لاقو

 اريزنخ ىمسي ام امأو ، باودلا نم تاحابملاو ماعنألا سانجأ هبشي ام
 . مارح كلذ نإ : لاق نم لاقف ؛ رحبلا باود نم ههبشي امو

 . نيلوقلا حصأ وهو . مارحب سيل كلذ نإ : لاق نم لاقو

 لثم اههبشي ام وأ اهلثم رحبلا يفو الإ ةباد ربلا ف سيل هنإ : ليق دقو

 ©٥ كلذ هبش أ امو رحبلا لوغو رحبل ا بلك كلذ ىمسيو . هريغو بلكل ١
 ااال

 . ةدئاملا ةروس نم )٩٦( ةيآلا - ١

۔ ١٠٠4٩ ۔



 هبش ىلإ ؛ رحبلا ديص سانجأ نم ةجراخ رحبلا يف ىتلا باودلا نم ناك ايف

 هرك ايف { هتيهاركو هتيكذت ين هيف فلتخي يذلا كلذف ربلا ديصو ربلا باود
 ليق دقو ، رحبلا باود نم هيف ةيهاركلاب ليق دق هلثمف ربلا باود نم

 وهو . ائيش هنم نثتسي مل هللا نأل زئاح رحبلا ديص لك : لاق نم لاقو
 اعاتُم هماعط رخبلا ديص 4 لحأ : ۔ ىلاعت هللا لوقل ؛ لوقلا حصأ

 ولو { ربلا يف شيعي ال هنأو رحبلا باود نم هنأ حص ام لكف ةرايسلل مكل

 هللا مرح ام ميرحتب كلذ ىلع موكحم ريغف { ربلا يف يتلا باودلاو ريزنخلا هبشأ

 وهف { ائيش هنم نثتسي ملو ، المجم هلك رحبلا ديص حابأ هللا نأل ث ربلا يف هلثم
 كلذ سيلف ةنونيد ريغب هيف سانلا فلتخا امو & كلذ ىلع ليلدب الإ حابم

 . كلذب اونيدي ملو ٨ ةلعب هيف اولتعا اذإ كلذ يف اوئطخي الو ، حابملا عنمي امم

 ةهبشملا { باودلا نم هريغو ريطلا نم ءاملاو ربلا يف شيعي ناك ام امأو

 . ةاكذلاب الإ هلالح حصي الف { مدلا تاوذ نم ةهبشم ريغ وأ ربلا باودب

 وهف رثكأ ربلا يف شيعي هنأ هرومأ نم بلغالا ناك نإف { هيلع ربلا ببس لوخدل
 همدو اديص ناك نإ { ربلا ديصو ربلا باود مكح همكحو . ربلا باود نم
 نم هنأ هنأش رثكأو هنامز رثكأ ربلا يف شيعي هنأ هرومأ نم بلغاألاو { دسفم

 . ربلا تاوذ

 { ءاتلاو رحبلا يف هتشيعو هنامز نم بلغألا ناك ام امأو : لصف

 © ربلا يف شيعت ال ىتلا ءاملا باود اهب قرافي ةشيع ربلا يف شيعي دق هنأ الإ

 اضيأ هلالح حصي الف كلذك ناك اذإف إ تكله ءاملا تقراف ىتم اهنأو
 هرومأ نم بلغاألاب هيلعو هل مكحيو { هيلع ةيربلا ببس لوخدل . ةيكذتلاب الإ

 ديص مد همد ناكو ، رحبلا ديص نم اذه ىلع نوكيو {& ديصلا ةيمست ناش ف

 © ربلا ديص ةاكذك ىذي نأ لاح لك ىلع بحنو . هرومأ نم بلغألل رحبلا

۔ ١١٠ ۔



 ناك ؛ ربلا ي هتشيعو هرومأ نم بلغألا ناك امو . ربلا يف شيعي دق هنأل

 نم بلغ ألل 0 احوفسم ربل ا ديص مد همد ناكو ٠ ربل ١ ديص مكح همكح

 بلغألا هل فرعي ملو { ءاملا وأ رحبلاو ربلا ف شيعي هنأ هل حص نإف ٦ هرومأ

 طايتحالا ىلع ناكو . لاح ىلع ةاكذلاب الإ هلالح حصي ل ©٠ كلذ نم

 مرحملا هلكأي الو ٦ ةاكذلاب الإ لالحلا هل حصي الو ٨ دساف همد نأ ١) )هزنتلاو

 . لاكشالاو ةهبشلا نم جورخلل

 ناك اذإ كلذ يف مهملعو . هيلعو هيف ةجحلا مه كلذب ةفرعملا لهأو

 ىلع ما دقالإ زوج الو ‘ هفرع نم عم فورعملا ليبس ىلع وهف ]. ء يش ي افورعم

 . هلح ملعي ىتح لصألا يف روجح

 موحللا نم ث باتكلا لهأ ريغ نم نيكرشلملا يديأ ف ناك امو : لصنف

 ةروجحم لصألا يف يهف . تتام دقو اهتاكذ كردت ال يتلا ةكلاملا حئابذلاو
 كلذ نم مهيديأ يف ايف 0 مارح مهنم كلذ نأل {. ةاكذم اهنأ حصي نأ الإ لحت ال

 حئابذ نم هنأ كلذ يف مهلوق لبقي الو } اهلهج وأ هتمرح ملع نم ىلع مارح وهف

 نم لالح هنأ مهيديأ ف ام حصي الو } باتكلا لهأ حئابذ نم الو . نيملسملا

 لقأو . رارقالا لهأ وأ باتكلا لهأ حئابذ نم هنأ حصي نأ الإ { موحللا

 مكحلا ين امأو { رارقالا لهأ نم لوقي ام ىلع نومام ةقث لوقب كلذ نم زوجي ام

 . رارقالاو ةلبقلا لهأ نم ةقثلا لهأ نم نيدهاش لوقبف

 نم كلذ نأ . نيملسملل ةجح اذه ف باتكلا لهأ لوق نأ انل نيبي الو

 ريغ نم نيكرشملا يديأ يف ناك اذإ 3 رارقالا لهأ حئابذ وأ باتكلا لهأ حئابذ
 . باتكلا لهأ

 تققح يذلا يويسبلا نسحلا ياك ديعس وبأ اذكهو . تاهبشلا كرنو ع رولا باب نم دصقي - ١

 باب نمو «كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» باب نم . ىوقنو اعروت تاهبشلا نع دعبلا نابحي ۔ هعماج
 . «ساب هب امع ارذح هب ساب ال ام ۔ رذي ةياور يفو - عدي ىتح نيقتملا نم نوكي نأ دبعلا غلبي ال»

 . هققح . مها

۔ ١١١ ۔



 محللا ناكو ، كلذ يف مهنم ةقثلا لهأ لوق لوبقب : لئاق لاق نإو

 لالحلا نم اهريغو ماعنألا نم لالحلا سانجألا نم ةاكذم ةمئاق ةباد وأ ءاضعأ

 . ةجح كلذ نوكي الف

 هل ميلستلا عم باتكلا لهأ نم ةقثلا لهأ لوق لوبقب : لئاق لاق نإف

 غ هللا ءاش نإ نيدلل افالخ كلذ يف نأ لقن مل . هل هقيدصتو هدي يف كلذ نمم

 ٥ مهيديأ ين ناك اذإ ، هيلع نونومأم . كلذ ي نوقّصم لصالا ين مهنأل

 فالخ انل نبي مل . كلذ اولاقو كلذ ىلع مهقدصي نم دي يف ناك اذإ كلذكو

 . هللا ءاش نإ لوصألا يف كلذ

 ريغ نم نيكرشملا دي يف ناك اذإ هلهج نمل كلذ لهج زوجي الو : لصف
 ىتح هيلع مادقالا هل سيلو © هيلع فقو يذلا هتاكذ ملعي ملو & باتكلا لها

 ؛ اذه ىلع هبكرو كلذ لهج نإف . هبوكر هب هل زوبي يذلا ببسلا هل حصي
 فيك ملعي الو كلذ بكري نم ىأر نإ امأو ، كلاه وهو {} كلذ هعسي الف

 مرحت الف } مئاهبلا نم تاحابملا نم ىكذم وأ 3 ءاضعأ ايحل هنياع دقو } هلصأ

 { هتيالو كرت الو كلذ ىلع هنم ةءاربلا هل زوجي الو © كلذ ىلع هتيالو هيلع

 هبكر يذلا نأ ملعي وأ 3 هتاكذ زوجت نم ةاكذ نم ىكذم ريغ هنأ ملعي نأ الإ

 ايحل وأ ةيكذتلا نيع هيف ، نيكرشملا يديأ يف هملعك الإ هيف ملعلا نم هل سيل
 هل زوجي الف © اذه ىلع الإ كلذ يف هل ملع ال هنأ ملع اذإف © نيعلا لئاز اعطقم

 زوجي الو { هيلع مادقالا يف نيدلا يف هتيالو زوجت الو { هيلع مادقالا لصألا يف

 . هجولا اذه ىلع ناك اذإ ، كلذ ىلع ءاملعلا نم هنم ءىرب نم ةيالو كرت

 ملو } نيكرشملا يديأ يف محللا اذهل نياعملا اذه نياع ولو : لصف

 مدق نإف ث هيلع مادقالا هل سيلف ، لالح ريغ مأ لصألا ين وه لالحأ ملعي

 © هنم ةءاربلا الو هتيالو كرت هيلع الو هل سيلف هيف لصألا ملعي ملو هريغ هيلع

 ءاملعلا نم ملاع كلذ ىلع هنم ءىرب نإف { كلذ يف هقح نكميو هلطاب نكمي هنال

۔ ١١٢ ۔



 هنأ الإ . هنم اذه ءىرب فيك اذه ملعن الو كلذ ىلع هنم ءىربف 0 ملاع ريغ وأ

 هيلو هنم ءىرب 3 ةلعب الإ روجحم لصألا يف وه يذلا محللا كلذ لكأي هار امل

 يكذ هنأ ملع هنأ ملعيأ . هئايلوأ نم هنم عىرب يذلا نم ملعي الو 3 اذه ىلع
 ءىربتملا هيلوو { هتيالو ىلع لكآلا هيلوف & يكذ هنأ ملعي هنأ ملعن الو 3 ال مأ

 5 هنع فقي نأ هل سيلف املاع ناك نإف { هتيالو ىلع هنم نياع ام ىلع هنم

 نم ءىرب دقو افيعض ناك نإو ، يأرب الو نيدب نياع ام ىلع هنم أربي الو

 ملو لمتحي امم هيلع هنم ءىرب دق ام نياع دقو هنم ىري ام ىلع فرعي الو . هيلو

 ءىربتملا نم ءىرب نإف } ءىربتملاو لكآلا يف همزلي ام & كلذ يف مكحلا فرعي

 ءىرب ناك نإ هنأ 9 داقتعالاو يأرلا ىلع كلذ هل زاج ، هجولا اذه ىلع يأرب

 هيلع قضي مل كلذ لعف نإف 3 هنم أربي وهف ةءاربلا قحتسي ال امب ، اذه هيلو نم

 هفعض ةلاح ىلع هدنع همكحف . هيلو نم ءىرب دق هنأل & فيعضلا يف كلذ

 هنم ءىرب نإف ، نيدب هنم أربي نأ اذه ىلع هل زوجي الو ، هيلول فذاقلا مكح

 بكارلا هيلو نأل & كله دقف هجولا اذه ىلع هيلو نم هتءارب لجأ نم نيدب

 هنأ ملع هنأ لجأ نم إ اقحم هيف نوكي نأ لمتحي ام هدنع بكر دق كلذل

 قأ دق لصالا يف وهف 0 لكالل لصالا يف حابملاب كلذ سيلو ، ىكذم
 يف هل ناك نأ الف & لالح كلذ نأ هملع ب.س كلذ نم هئربي نأ الإ ، اروجحم

 نأ لمتحي ببس ىلع هيلو هنم ءىرب نأ املف { هتيالو هتمزل لمتحي رذع كلذ
 هيلو ىلوتي نأ هلف } لصألا يف اروجحم قأ هنأل هنم هتءارب يف اقحم هيف نوكي

 لمتحي هنأل ©} اذه ىلع هيلو نم ءىربتملا هيلو ىلوتي نأ ولو & كلذ هيلعو بكارلا
 ملع ريغ ىلع وأ ، هرجحب هنم ملع ىلع روجحملا قأ هنأ ملع دق هنأ نوكي نأ

 وأ { ءايلعلا نم املاع هنم ءىربتملا ناك ءاوسو ، كلذ ملع يف لالح هناب هنم

 اذه يف هيلو نم ءىرب نمم أربي نأ هل زوجي الف {} نيملسملا ءافعض نم افيعض
 نم نيدب الو يأرب ملاع نع فقي نأ هل زوب الو { ملاع وأ فيعض نم 3 نيدب
 . لدعلا نم هيلع ماق امب اذه هيلو نم هتءارب لجأ

۔ ١١٣ ۔



 مكحب هلهج ىلع هنم ءىرب امنإ ملاعلا نأ ملع اذإ كلذو : لصف

 هنم ءىرب فيك ملعي مل اذإ امأو } همكحب هلهج ىلع كلذ قأ امنإ هنأو ، كلذ

 3 نيدب هالوتي نأ هل زاج 7 هنم ةءاربلا نع قاضو { اذه يف فيعضلاو ملاعلا

 & ةيالولا هيف زوبت عضوم اذهو } فيعضلا كلذكو . نيدب ملاعلا ىلوتيو

 نم بكترا امب هنم ةءاربلا زوجتو 3 الطاب قأ هنأ ملعي ىتح هيلع تناك ام لصأب

 8 كلذ لكأ يف هدحو هلل هيف قحلا نأل ، روجح مكحلا يف وه يذلا روجحلملا

 هنأ هدنع لمتحا امل { هنم ءىرب نم ىلوتي امنإ نكلو . دابعلل قوقح هيف سيلو

 نوكي نأ لمتحاف 5 هلطابو هقح نم لمتحي امل 3 هنم هملع دق قحب هنم ءىرب

 دق يذلا ببسلا يف ةءاربلا هب هل زوت ام 0 هنم ملع دق هنم ءىرب يذلا هيلو

 مكح يف هيلع هرجح لصألا كلذو { لطابب هلكأ دق هنأ لمتحي امم ، هنم هنياع

 لاوحأ نم تانامألا ىلع كلذ يتأي هنإف ك فراعتملا نم كلذ سيلو 0 رهاظلا

 نم وه الو . اهيف نيمأ وه يتلا تانامألا نم هريغو ، موصلاو تاولصلا

 3 ةجح لاوز مهنم حصي الو 7 دابعلا قوقح اهيف قلعتملا ةروجحملا قوقحلا

 زوجيف ، بوكرلا لصأب فالتخالا هيف نوكيف } ةجح توبث مهيلع حصي الو
 ، روجحملا نم قأ امل ةءاربلا زوجتو ، هيلع تناك ام لصأ ىلع ةيالولا كلذب

 ناك نإو ، هعم رذعلا بكارلا هيلول لمتحا ايك نكلو { ةهبشلل فوقولا زوجيو

 ىلع هيلو نم ءىربتملا هيلوب لزنأ كلذكف 3 ملعب الإ هيلع روجح هعم لصالا

 قأ هنأ ملع دق نوكي نأ نكمي دق امل الطاب لمتحاو هنم هنياع دق يذلا ببسلا

 3 ةجحو ةحصب الإ هدي وه نمم لصألا يف حابم ريغ هنأل 5 لطابلا ىلع كلذ
 امل } اعيمج هنم هانياع دق امب بكارلا اذه نم ءىربتملا هيلول لزني نأ همزل ايكف

 رهاظ ملع ال كلذب هنم ملعب روجحملا ليبس ىلع كلذ قأ هنأ ملع دق هنأ نكمي

 اذه يف رظنيو { ملعأ هللاو هدحو هلل قحلا هيف نوكي اميف هنم ةءاربلا زاج هلعف
 . تافراعتملا تانامألا نم سيلو تاروجحملا نم هنإف لصفلا

 هيلع هيف نمتؤم وه امم 3 ائيش هيلو نم ىأر اذإ هنإ : لوقيو : لصف

۔ ٤١١۔-



 قح عم دابعلا قوقح اهيف عمتجت الو 9 هلل اهيف قحلا نوكي يتلا & ضئارفلا نم
 نم ىلوتي الو ، لاح لك ىلع هنم أربي الو هتيالو كرتي نأ هل زوجي ال هنإف © هللا

 هأر هنأ كلذو { هيلع نمتؤم وه اميف جرخملا هل لمتحا اذإ ، كلذ ىلع هنم ءىرب

 ىلصف . ةالصلا روضح دنع ىلصملا ىلإ ىتأ مث ، بهذيو يحيو يشمي
 كلذكو ، روذعم ربغ مأ كلذ يف روذعم وهأ فرعي ملو 3 امئان وأ ادعاق ةضيرفلا

 3 ميقم مأ وه رفاسمأ ملعي الو ، ندبلا حيحص وهو ناضمر رهش يف لكاي هآر
 نم ةأرما ىأر اذإ كلذكو . سان مأ وه ركاذأ ملعي ملف ميقم هنأ ملع ولو

 ضئاح وأ { ةرضاح مأ يه ةرفاسمأ ملعي الو ؛ ناضمر رهش يف لكات هئايلوأ

 نأ اهيف فراعتملا ضئارفلا نم كلذ ريغو . ءاسفن ريغ وأ ءاسفن وأ رهاط وأ

 علطي الو ، هسفن تاذ يف فلكم وه ام ىلع . اهئادأ ينو اهيف نمتؤم دبعتملا

 ىلع ةقلعتملا ضئارفلا نم ههابشأو اذهف 5 هرمأ نم مهنع باغ ام ىلع دابعلا

 هنأ حصي ملو ، لطابلا نم جرخملا هيف هل لمتحا رمأ لكف 0 هسفن تاذ يف دبعلا

 لمتحي امم هنم رهظي يذلا كلذ يف رمألاو & قح ريغب هبكر الو | قح ريغل هكرت
 هيف ملعن الام اذهف إ اكلهم الطاب نوكي نأ لمتحيو ، اقح نوكي نأ

 ىتح كلذب هنم ةءاربلا زوجت الو { هتيالو ىلع وهف كلذ قأ نم نأ 7 افالتخا
 ىلع هنم ءىرب نمل ةيالولا زوحت الو & تالطابلا نم قح ريغب كلذ قأ هنأ ملعي

 رهاظ يف فذاق كلذب هنم ءىربتملاو { رمألا رهاظ يف فيعض وأ ملاع نم كلذ

 نم ةءاربلا ىلإ برقي الو { هلثمو اذه يف فذقلا نم ةءارب هل حصت ال 4 رمألا

 . كلذب هل افذاق ناك ملسم ىلع كلذ ىعدا نإف . اذه ىلع سانلا

 ةيالولا مهل ةمدقتملا ءايلوألا نم بكارلا اذه قأ اذإ نكلو : لصف

 ةجح موقت نأ ريغ نم . دابعللو هلل قحلا اهيف قلعتي امم ، تاروجحملا نم ائيش

 8 كلذ نيح يف قحلا يذ ةجح موقت وأ هقح حصيف قحلا يذ ىلع بكارلا
 وأ بكارلا نم نيتجحلا ىدحإ حصت ملو } هذه ىلع ناك اذإف { هلطاب حصيف

 كلانهف . همارحو هلح لمتحاو هلحب الإ اروجحم لصألا ناكو & قحلا يذ

۔ _ ١١٥



 : انفرع ايف فالتخالا عقي

 حصت ىتح " روجحملا بوكر نم رهظ امب ةءاربلا زوجت : لاق نم لاقف
 هل زوجي الو 0 رمألا رهاظ يف هيلع ةقلعتم ةجحلا نأل ، اقح كلذ نم قأ هنأ

 رهظم . جوجحم وهف هرذع عطق ةجحلاب هيلع ماق ىتمف { ةجحلا يذ ىلع ىوعد

 . عولحم هب وه ام هسفن ىلع

 هل تمدقت دق تناك اذإ ، لصألا يف هتيالو ىلع نوكي : لاق نم لاقو

 . هنم بوتي الو الطاب ىتأ هنأ ملعي وأ ، ةجحلا هيلع موقت ىتح ةيالو

 هيف كلذ زاج اذإو ، هرمأ نم لكشأ امل ، فوقولاب اذه يف لاق نم لاقو

 فوقولاو هيف ةءاربلاو ةيالولاب رهاظتلا ناك { هيف مزل دق يذلا ىنعملا ف هلك

 ءىرب نإو © زوجي الف لطابلاب هيلع ىوعدلاو لطابلاب فذقلا عقي مل ام { زئاج

 دقتعي الو ، لطابلا هيف هيلع يعدي الف بابلا اذه يف هرمأ نم رهظ دق امب هنم
 روجحم كلذ لكو . هب فذقي الو . كلذب هيلع دهشي الو 3 لطابلا هيف هيلع
 ىلع هالوتي نم هنم أربيو & فذاق هريغ نم وأ كلذ نم لطابلاب هل فذاقلاو مرحم

 يف هنم ةءاربلا تزاج امنإو . هب هل هللا نذأي مل ام ىلإ عتم هنأل { هتيالو لصأ

 © نصحملا مجرو قراسلا دي عطقب مكاحلا مكحي ايك ، فذق ريغب رمألا رهاظ

 . ةجحلا هب هيلع موقت نم كلذب هيلع دهش اذإ

 هب مهيلع ماق دق ام اوعيضي نأ نيملسملا نم هريغل الو مكاحلل زوجي الو

 ٨ كلذ نع عجري مل اذإ ، كلذب رقملا رارقإب وأ ، دوهشلا ةداهشب كلذ يف ةجحلا

 هب رقأ ام الو { دوهشلا هب دهش ام ةحص اودقتعي الو اودهشي نأ مهل زوجي الو

 اذهو { هب مهل هللا نذأي مل ام ملع ىلإ اودعت كلذ اولعف نإف ، هسفن ىلع رقملا

 نكميو { روزلاب نودهشي دوهشلا نوكي نأ نكمي هنأل ، بيغلا ملع يطاعت نم
 دقتعي نأ زاج ام احيحص كلذ ناك ولو } روجفلاو بذكلاب رقأ رقملا نوكي نأ

۔ ١١٦ ۔



 نم اهيف باتري ال نايب ةرهشب وأ نايعلاب كلذ حصي نأ الإ {. هنيعب كلذ ةحص

 . اعطق كلذب دهشي كلانه مث . ملعل ا

 5 اقحم هيف نوكي نأ لمتجي ام هنم رهظ دق يذلا اذه كلذكو : لصف

 يف لوخدلا نم هيلع رهظ امب أربي نم هنم أربي امنإف { الطبم هيف نوكي نأ لمتحيو

 نإف © روجلاب كلذ يف لخاد هنأ هيلع دهشي نأ هل زوجي الو ، روجحملا رهاظ

 افالتخا هيف ملعن ال ام اذهو . روزلاو بذكلاب ادهاشو ايكاح ناك كلذ لعف

 . ملعلا لهأ نم دحأ نيب

 نأ لمتحي رمأ هنم رهظي نم رمأ يف { هيف فلتخملا اذه يف لوقلا حصأو

 نم لطابلاب ةجحلا هيلع مقت ملو 0 الطبم هيف نوكي نأ لمتحيو { اقح هيف نوكي
 دنع تافاكتو ، كلذ يف قحلا يلوأ ىلع ةجح هل مقت ملو ، كلذ يف قحلا يلوأ

 كلذ يف هريكن نوكي نمو ، كلذ يف ريكنلا هل نمم ريكنلا كرتب مهججح كلذ

 حصاف } مهتجح تباغ ىتح ريكنلاب ةجح ةجحلا يلوأل مقت مل اذإف { ةجح
 } لاح لك ىلع هتيالو ىلع وهف . ةيالو هل تناك نم نوكي نأ اذه يف لوصألا

 نوكت امنإ اذه يف هنم ةءاربلاو { نيقيلاو نيدلاب لصألا يف تناك هتيالو نأل

 نم ءىطخي الو { ريغلل ةجحلا هيلع هيف هنأ الإ ، هلطابو هقح لمتحي رمأ رهاظب
 فوقولا مث ةيالولا كلذ يف لوقلا حصأو . ةجحلا هيف هل لب ، كلذب لاق

 هنأ ةجحلاو } كلذ يف لوقلا نم ءاج دق ام ىلع ةزئاج ةءاربلاو ، لاكشالل

 دعب الو كلذ يتأي ام نيح يف ةجح هل هيلع مقت مل اذإ ةجحلا يذل جوجحم

 3 قحلاب هتجح كلذب تتبث هرمأ نم لطابلا لاوزب ةجح هل تماق نإف & كلذ

 . ملعأ هللاو

 دابعللو هثل قحلا هيف قلعتي اييف الإ هوجولا نم هجو يف جرخي اذه ملعن الو

 . كلذ ريغ ملعن الو

۔ ٧١١۔



 دي يف يذلا محللا رمأ بكر اذإ هنإ متلق ملف : لئاق لاق نإف : لصف

 هنم ءعىربو ، كلذ ىلع هومتيلوتو ، كلذ يف هرمأ فيك اوملعي ملو ، كرشملا

 مكدنع نكي ملو ، كلذ ىلع هنم ءىرب نم متيلوت كلذ ىلع { مكئايلوأ نم دحأ
 دابعللو هلل قحلا هيف قلعتي اميف الإ زوجب ال اذه نإ نولوقت ال ذإ . هل افذاق

 حيبم وهو هيلع هرجحي الو ، كرشملا دي ين هل حابم كرشملا دي يف يذلا محللاو
 متلقف . دابعلل هيف قح ال هلل روجحملا اذه يف قحلا هيلع قلعتي امنإو } كلذ هل

 مكئايلوأ نم ءىربتملا نولوتتو 0 اذه يف نظلا هب نونسحتو بكارلا نولوتت مكنإ
 نم اذه يف ةءاربلا مكدنع زوجي ال هنإ متلقو © نظلا هب نونسحتو ، كلذ ىلع

 ءىربتملا مكيلوب متنسحأ مكنأ الإ 5 رمألا رهاظ ين روجحملا نم قأ ام قيرط
 ءىربتملا مكيلوب اونسحت ملو } روجحملا ىلع كلذ قأ هنأ ملع دق هنأ © نظلا هنم

 كرتي وأ ، اراهن ناضمر رهش يف لكاي مكئايلوأ نم متيأر نمم 5 هتءارب يف نظلا
 مل ملف 3 هتاذ يف هب صاخلا هنيد رمأ نم اذه هابشأو . امايق ادمعتم ةالصلا

 اذه يف نكي ملو } رخآلا يف نظلا هب متنسحأ ايك 9 اذه يف نظلا مكيلوب اونسحت

 . افذاق امهوحنو ةالصلاو مايصلا يف مكيلو نم ةءاربلا يف ناك ايك { هل افذاق

 نم هلثمو روجحملا اذهل هبوكر يف انيلو نأل : هل انلق : لصف

 هيلع موقتو . هريغ نم ةجحلاب اهيف كردي نوكي نأ نكمي يتلا ، تاروجحملا
 . اعيمج كلذ نم انايإو هنم ءىرب نم ملع عم { هريغ نم هرذع عطقب ةجحلا
 يف اروجحم بكر دق يذلا ؛ اذه انيلو أطخب ءىربتملا انيلو ملع لامتحاو
 هلصأ نأ ملع دق هنأ هل رذعلا ناسحإب الإ هيف رفكلا نم هل جرحم ال . لصألا
 كلذ لصأ نأ . هنم ءىربتملا نم انيلو ملع نوكي نأ نكمي كلذكو ، لالح

 بكارلا نم ىواعدلا ىنعم تافاكتف . هبكار ىلع روجحم وهو . مارح

 ءىفاكتو . اعيمج هيف ايهباوص نكمي امم . هنم نحن انملع دق ام ىلع هنم ءىربتملاو
 ةجحلا كلذ يف كلذل بكارلا انيلو ىلع موقي نأ نكمي اممو ؤ اعيمج هيف اهملع

۔ ١١٨ ۔



 نم هرذع عطقب ةجحلا هيلع موقتو { هريغل كلذ يف يصخ نوكيو 0 هريغ نم
 { هلثمو اذه يف فذاقلا انيلول انلزنأ ام رذعلا نم ءىربتملا انيلول انلزناف ، هريغ

 نكمي امم ، وه هصخي رذعب الإ هرجح نم هل ةءارب ال لصالا يف اروجحم نوكي ام
 لعجن نأ انببحاف 3 هريغب هتجح هيف عطقنيو { هبذك هيف ملعي هريغ نوكي نأ
 كرت عم { انيلول فذقلل هكرت عم راكنالا يف رذعلا نم اذه يف ءىربتملا انيلول

 ولو ، اهيعدي يتلا هتجح حاضيإو ث هنم ءىربتملا ىلع بكارلا انيلو نم ريكنلا
 هيلع راكنالا نم . هل اهانلعج ىتلا هتجح ىعداو 0 ءىربتملا انيلو ىلع ركنأ

 بات نإف ، ذئنيح انيلو نم ةءاربلا نع هانيهنو © كلذ نم ةبوتلاب انيلو انرمال
 انيلو ىلع ايعدم لصألا يف ناك نإو . انيلو نم هتءاربل هنم انثرب الإو ىهتناو

 وأ ، ناضمر رهش يف لكاي هانيأر دق يذلا انيلو يف كلذ لعجي ملو { هنم ءىربتملا
 وأ رفاسم وأ هيف ميقم هنأ ملعي ال عضوم يف نيتعكر يلصي وأ امئاق ةالصلا كرتي

 ١ كلذ يف هنع ةجح هلوق نوكيو . هيف انمتؤم وه نوكي امم 5 هلاثمأو اذه هابشأ

 هناسل ةرابع نم اهب اهعفدي ةجح هنمو الإ اذه لثم يف ةجح هيلع موقت الو

 تاذ نم ضئارفلا نم يدؤي ام ىلع لاح لك ىلع نومأم هيف وهف . هلوقو
 اهيف هل يتلا تاينلا نمو ، رذعلا نم وه الإ كلذ يف هسفن نع ريغي الو 3 هسفن

 . رذعلاو ةجحلا

 هل تاحابملا ريغ نم تاروجحملا ىلع همادقإ اندجوف : لصف

 هيف عطقنيو ، هرذع عطقت هريغ نم ةجحلا هيف هيلع موقت هيعدي رذع ببسب الإ
 ىلع هيف نومأم وه ميف هاندجوف { ةجحلا هب هيلع تماق اذإ ، هرذع لاح لك ىلع

 هنع كلذ ةحص ىلع علطي الو { هترابع نمو هنم موقي هيف رذعلاو { هتيدات
 3 هيلع يعدملاو هل فذاقلاو كلذ يف همصخ ىلع ةجح . هنم رارقإب الإ

 ىعديو يعدي اميف ايصخ تاحابملا ريغ تاروجحملا ىلع همادقإ يف هاندجوو
 كرت دنع مصخلاو ةجحلا ريغ مصخلاف { رذعلا عطق ىلإ هب كلذ يف غلاب . هيلع

 © هرذع هيف عطقتي ام عضوم يف هرذع عطقنا امبر ، هيلع ىعدملا ىلع ريكنلا

۔ _١١٩



 . ةجح هيف وه اييف هرذع عطقني الف إ ةجح هيف وه ييف مكاحلاو .
 نم ةيالو زوحت الو { اذه ىلع هنم ةءاربلا زوجت ال هنإ : لئاق لاق نإو

 هنال ٠٨ فذاق اذه ىلع هنم ءىربتملاو هرذع عطق حصي ىتح ٦ اذه ىلع هنم ءىرب

 ف نوكي الو . دحأ نم هيلع هيف ةجح ال اذهو ٦. هنيد ىلع نومأم لصالا 2

 مصخ وه امنإف ` كلذ نم اببس هيلع ىعدا نم لكو ٠ دحال اجوجحم كلذ هلعف

 هلوقب ىوعد هل حصي ل نمو 6 هئاعداب ىوعدلا هل حصي الف مصخلاو هيف

 . فذاق وهف . هلوقب ةجح ناك الو

 انأ الإ اذه يف لصألا وهو & باوصلا ىنعم نم اذه جرحي ال : هل انلق

 حص نإف ۔ هتيالو مدقت عضوم ؛ رذعلا هجولا اذه يف ءىربتملل لزني نأ انببحأ

 © ءعىربتملا وهو . مصخ هنإ لوقت ايك هنأ لصالاف الإو . راثآلا مكح يف كلذ

 هيف نوكي اميف لخدي ملو 3 هنيعب دحأ نم اذه يف اجوجحم وه سيل بكارلا نإو

 اهيف يتلا تاروجحللا يف لخادلا ناك اك © ةجحلا وذ هيلع ماق ول اجوجحم

 هيلع ةجحلاب ماق ولف 9 كلذ يف هل ةجحلا نوكت نمم ، اجوجحم دابعللو هلل ةجحلا
 هيلع هل نمم جوج هيف وه اييف لخد نأ ايلف & كلت هتلاح ين رذعلا عوطقم ناك

 كلذ يف هل نكي ملو ، ةجح هيلع كلذ ناك ةجحلاب هيلع ماق ول ام { ةجحلا
 : ةلعلا هذه نمو . هيف جوجحم روجح ي لخد دق ناك . اصخ

 © للعلا نم هملعب كلذ ريغل ال 2 رمألا رهاظ يف هنم ةءاربلاب لاق نم لاق
 “©٥ همصخ نم لكل مصخ هيف وه امنإو . هيلع هريغل ةجح هيف نكي مل ام لك نال

 مصخ لصالا ف قأ ام ىلع نومام وهف { ةنيبلاب الإ هريغل ةجح هيلع حصت ال

 هب هل امع يعدي ام ىلع ةنيبلا حصت ىتح جوجحمب سيل {، كلذ يف همصخل

 هنم جورخلا هل حصي ال . لصالا يف روجح رمأ يف لخد نم لكف . رذعلا

 هيف نوكي ام وأ ١© هاعدا ول نأ هاوعدب الإ ةجحلا هيف هل جرخت ال 6 رذعب الإ

 اميف ةنيبلا وه هيلعو { هيلع ةجحلا وه كلذ يف هيلع ركنملا نوكيو { ايعدم

۔ ١٢٠ ۔



 . هيف فلتخملا بابلا وه اذهف يعدي

 . اروجح الامو اروجحم رهاظلا مكح يف امد بكر ول كلذو : لصف

 ملو لاملا ذخأو ، كلذ ىلع لتقف 0 هديب ذخألاو & كلذ يف هنم ةعزانملا ىلع

 كلذ يف ةجحلا يذ ىلع وه حضوي ملو & كلذ يف ةجحلا هل نم كلذ هيلع ركني

 ىلع كلذ لصألا يف هل نوكي نأ لمتحي اروجحم قأ دق ناك 3 هتجح ليزي ام

 ول هنأ الإ ، لصألا يف هل لالحب كلذ قأ دق نوكي نأ نكميو . ةجحلا يذ

 ناكو ، كلذ هنم لبقي مل لصالا يف هل ناك كلذ نأ لعفلا دعب كلذ ىعدا
 امرحم ناكف . ةلوبقملا يه لاملاو مدلا يف هيلع ةجحلا يذ لوق ناكو { ايعدم

 3 هلثمو اذه يف فلتخا كلانه نمف ، جوجحم هيف وه رمأ يف الخاد اروجح

 ول نأ ةجح سانلا نم دحأ هيف هيلع نوكي رمأ يف لخد نم لك هنأ هيف لصألاو

 { ةمامإ رمأ وأ لام وأ مد نم اجوجحم اهيف ناك {} ةجحلاب كلذ يف هيلع ماق

 . دابعللو هلل قحلا هيف نوكي هوجولا نم هجو وأ { ةجح اهيف نوملسملا نوكي
 لخادلا نوكيو { هيف لخادلا ىلع ةجح تاروجحملا يف دابعلا نم دحأ نوكيو

 ريغ نم اهميقي ةجحب الإ ةجحلا نم هل ةمالس الو لوق هل حصي ال } كلذ يف

 هسفن نم حيبي نأ هل رذع ال جوجحملاو . جوجحم اذه يف وهف . هاوعد

 . هريغ نم ةجحب الإ ةمالس هيف هل نوكي ال امم 7 ةءاربلا

 { رذعلا اهيف هل يتلا تامرحملا تاروجحملا نم ائيش قأ اذإو : لصف

 وأ رجاف وأ راب سانلا نم مصخ اهيف همصخ ول يتلا رومألا عيمج نم لمتحي اميف

 اردي هل ةجح هاوعدو هلوق ناكو . هل يصخ ناك . ريبك وأ ربغص وأ ريثك وأ ليلق

 زوجي ال يذلا لاحلا وه اذهف { هيلع ةنيبلا كلذ يف همصخ ىلعو & هسفن نع اهب

 زوجي الو ، باوصلاو اطخلا لمتحت يتلا رومألا رهاظب هنم ةءاربلا هيف

 نم دنع نيرمألا نيذه نيب قرف اذهو { افالتخا كلذ يف ملعن الو . هتيالو الإ

 ىوقأ اعيمج نيهجولا يف ةيالولا يف لصألا نأ عم ، كلذ يف ماكحألا رصبأ

۔ ١٢١ ۔



 ٠ بكارل ا رذع عطق هب حصي ال اييف ةءاربل ا تزاج فيك بجعل او 0 حصأو

 فلاخي ال نكلو © هرذع عطقب هيف ةجحلا هيلع موقت نأ لبق هباوص لمتحي ايفو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ عبت مهل نحنو . هولاق اميف ملعلا لها

 ل

۔ ١٢٢ ۔



 باب

 ديصلاو ريطلاو ماعنألاو مئاهبلا نم هليلحت ءاج ام

 ةنسلاو باتكلاب كلذ نم مرح امو

 مدلاو ةتيملا ميرحت نم صق دق ام عم { ميركلا هباتك يف۔ ىلاعت هللا لاق

 يف ةحابملا ماعنألا نم مرح ام التو 3 مكيلع ىلتي ام الإ ماعنألا ةميهب لحأو
 اًيِف دجأ ال لق» : كلذ عم لاقف . ةيلا رخآ ىلإ ةقنخنملاو ةتيملا نم ؤ لصالا
 ع وأ اًحوفسم امك زا ةني نوكينأ لإ همي مما لع ًامرَحت لإ يجوأ
 رف دام الو غاب ر َرطَضا نيعم هب هلا ربعل لهل اقش وا جنر ف ريزنج
 َُ . «)0١ ميجر روفغ كبرت

 نم تاروجحملا ريغ مئاهبلا كلذب دارأ امنإ هنأ ىنعملاو ةغللا يف حصف

 ردقي الو { موحللا ريغ نم ، براشملاو معاطملاو حكانملاو عويبلا نم مراحملا
 زوجيف { اذه الإ هباتك يف مرحي مل هللا نإ { هللا ءاش نإ كلذ ريغ لوقي نأ دحأ

 يف مّرح دق هللا نأ ، اذه ريغ ىلع عامجإلاو ةنسلاو باتكلا لب { هايإ هب ينع هنأ
 ريغ تاروجحملا مثآملا نم نيبو دودحلا نم دحو . مراحملا نم هيبن ةنسو هباتك

 ميرحتب هفالخ ىلع عامجالا عم ىنعملاو لوقعلا يف حص نكلو . اذه
 نم هللا ىنثتسا ردق ام ريغ ، مئاهبلا هب داري صاخ وه امنإ كلذ نأ 3 تامرحملا

 ًايفرنجأ ال لق» : لاقف ، عضوملا اذه ريغ يف ريزنخلا محلو { اهفونصو ةتيملا
 ضعب لاقف ، ةصقلا مامتو ؛ ةيالا «. . معطي معاط لع امح لإ يجوأ
 © امرحم مئاهبلا نم ءيش اذه ءارو سيل هنإ ؛ نيملسملا ةماع عم ةلبقلا لهأ

 )١( ةيآلا ءزج )١٤٥( ماعنألا ةروس نم .

۔ ١٢٣ ۔



 هحابأ دق هللا نأل . ريطلاو باودلا عيمج نم حابم وهف روجحملا اذه ىوس امو

 معاط لع مرحت زإ يحوأ امف دجأ ال لقو : لاق دق يذلا اذه دعب المج

 حابم كلذ ىوس امو مرحملا وه اذهف : لاقف اهمامت ىلإ ةصقلا صق مث همعط
 ىنعم ىلع لدي ليلدب ،عامجالإ وأ ةنسلا نم ءيش هصخي نأ الإ } للحم

 عامجالا وأ ةنسلل ىلإ فاضي امم قأ امو 0 اذه هدارم يف هللا باتك فلاخي ال

 نم حصي الو 3 ادبأ باتكلا فلاخي ام ةنسلا نم حصي الف © باتكلل داضم

 . لاحملا نم اذهو ةنسلاو باتكلا فلاخي ام عامجالإ

 نإ : اولاق مهنأ 5 افالتخا مهنيب ملعن الو { ةلبقلا لهأ هيلع عمتجا اممو

 © عابسلا نم بان يذ لك نعو . ريطلا نم بلحم يذ لك نع ىجن ةلي يبلا
 . يهنلا كلذ ين فلتخا مث 9 المجم اذه نع يهنلا ىلع عامجالإ عقوف

 ٥ يهنلا رهاظب رجحلا بجوي يهنلا كلذ نإ : مهنم لاق نم لاقف

 هللا لاق ايك { ةنسلاو باتكلل ادر كلذ نوكي الو ، يهنلاب ربخلا ىلع عامجإلل

 : ُراَهَتُأ : لع تمح : لاقف اهمرح ذإ حكانملا يف ۔ ىلاعتو كرابت

 . و : هلوق ىلإ .. 4١١ تو كناوخاو مكنأو
 . ؛َتحفاسم

 قحال هنأ ةلبقلا لها نم هيلع عمجم وه ام ةت يبنلا نع ءاج مث

 : هلوقو . «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» : ةلي هلوق باتكلاب

 ةريغصلا ىلع ةريبكلا ال } اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال»
 ملو ،} مهعامجإ يف باتكلل افلاخم كللذ نكي ملو 5 «ةريبكلا ىلع ةريغصلا الو

 ىلع هب مكحلا لاخدإب الإ ، عفدلا ضعبب ةلبقلا لهأ نم دحأ كلذ يف لتعي
 يبن الو لوسر نم ام» : ةيتَي هلوق يف لتعم كلذ يف لتعا امبرف 0 هريغ يف هتفلاخم

 مكاتأ ام اوضرعاف } يدعب نم لع بذكيسو الأ { هيلع بذك دقو الإ يلبق

۔ ١٢٤ ۔



 فلاخ امو . هلقأ مل وأ هتلق & ينع وهف هللا باتك قفاو ايف { هللا باتك ىلع ينع

 . «هلقأ ل وأ هتلق ؛ ينع سيلف هللا باتك

 © هللا باتك ةقفاومل اذه عضوم نياف : كلذ يف لتعي نم ضعب لاقف

 نأ دعب نم '١)«مكلز ءاروام مكل لحأو» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو

 ٨ هللا باتكلو هللا باتك نم اذه ةقفاوم نياف 0 مهيلع مرح ام مهيلع صق

 مهعامجإ عم هيف ماكحألا ين اوفلتخي ملو { هنع هنأ كلذ ىلع ةلبقلا لهأ عمجأ دقو

 ريطلا نم بلح يذو عابسلا نم بان يذ لك كلذكو { هل ةياورلاو ةيريخلا ىلع
 وذحت لوُسلا كاتآ امو : ۔ ىلاعت ۔ هتلا لوقل ، يهنلا رهاظب مرحم وهف

 نم كلذ ريغ حصي ىتح ميرحتلا ىلع يهنلاف ، ")اوهنأ هنع مكحاو
 . هل صوصخلا

 ىنعم امنإو باتكلاب حابم وهف ةيآلا هذه ادع ام هنإ : مهنم لاق نم لاقو

 نم مهل هللا لحأ ام عضوم ةي هتمأ هب بذأ ابدأ ، كلذ عيمج ين لقي يبنلا يهن

 شهاونلا ريغ نم هيلع عمتجملا حيحصلا ديصلاو ةعساولا ةكولمملا ماعنألا

 ةتيملل { ةرسان وهف ريطلا نم بلح يذ لك نال ، مئاهبلاو ريطلا نم رساونلاو
 ؛ شوحولاو عابسلا نم بان يذ لك كلذكو 0 لالحلل ةقرافملا ساجناألاو

 ةعس مهنم دحاولا عدي نأ ؛ هتمأ لي يبنلا بذاف { ةتيملا نم شهن ام وهف

 مهينغ { مهماعط نم هنأ مهعم هيلع عمجملا سفنألا يف غئاسلا بيطلا لالحلا

 كالمألا اهيلع عقت ال يتلا عابسلا عبتيو } مهرضاحو مهيداب 3 مهريقفو

 } هنم بيطأ وه ام دجي دقو . هءاذغو هشاعم هلعجيف . ةليحن ءاقبتسالا الو

 نيتاه لكأ نم» : لاقو { هتحئارل لصبلاو موثلا لكأ نع يي مهاهن دق ايك

 ايكو { ةلي مهل هنم بدألا نم كلذ ناكف ؛ «اندجسم نلخدي الف نيترجشلا

 . ءاسنلا ةروس نم )٦٢٤( ةيآلا ءزج ۔ ١

 . رشحلا ةروس نم )٧( ةيآلا ءزج )٢(

۔ ١٢٥ ۔



 ىنفت نأ هنم افوخو { مهيلع ءاقبتسا ةيلهالا رمحلا موحل لكأ نع مهاهن
 نم جراخ هنال حابم هنأ كلذ يف لصالاو { لاغبلاو ليخلا كلذكو { مهتلومح

 ىلت ارحس ةيإ يحوأ اميف ذجأ ال لق : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف . روجحملا مرحملا
 تاوذ نم الو بلاخملا تاوذ نم اضيأ كلذ سيلو . 0ا«همَعطَب معاط

 لفنو ضرف ةلي هتنس يف نوكي نأ زوجي دق هنأب . مهنم عامجالإ عم ؤ باينألا

 بدألا ىلع جراخ وه امم اذه ناك . اذه ىلع اوعمجأ ايلف 8 بدأو ميرحتو

 . ميرحتلا ىلعال

 مئاهبلا نم حابم وهف ةروجحملا ةيآلا هذه ادع ام لك نإ : لاق نم لاقو

 هباتك يف هللا مرح ام هبشأ ايف . هباتك يف هللا مرح ام هبشأ ام الإ } باتكلاب

 ميرحتلاب قحال وهف } صنلاب ةحابإ هيف تأي مل ام { نولب وأ ىنعمب وأ ةفصب
 وأ هليلحت وأ هميرحت باتكلا يف ءاج ام نيدلا نأ ىلع عامجالإف . هبشلاو للملاب

 ىلع عمجأ وأ } كلذ هبشأ ام وأ هميرحت وأ هليلحت ةنسلا يف ءاج وأ ، كلذ هبشأ ام

 كرابت ۔ هللا مرحي نأ زوب الو } كلذ هبشأ ام وأ هليلحت وأ ةمألا نم هميرحت

 3 ههبشو هلثم وهو لالح هنأ ىنعمل هلثم ميرحت نع فقيو ائيش ۔ ىلاعتو
 ةجح ين جرحم ال ام اذه . مارح هنأ ىنعمل هلثم ليلحت نع فقيو ائيش لحي الو

 كلذكو { عامجالإ الو ةنسلا مكح الو باتكلا مكح كلذ هبشي الو { لقعلا

 ىنعمل صنلاب هلثم ةحابإ حلصي ملو 3 هللا نيد يف صنلاب كلذ نم هميرحت حص ام
 كلذ نم لثملاف & قحلا ىنعم ىلع كلذ جرخيو . كلذب هدارأ هللا نأ حصي

 نم صنلاب هلثم هميرحت حصي ملو ءايشألا نم هللا نيد يف هليلحت حص امو . مارح
 اذهو . لصألا يف لوقلا عمجأ اذه ىلع } لالح كلذ نم لثملاف { هللا نيد

 لهأ نم لدعلا لهأ لوق رثكأ هيلع لعلو . اذه ين ليق ام حصأ وه لوقلا

 . هللا ءاش نإ انلوق وهو انباحصأ لوق ةماع هيلع هلعلو . ةلبقلا

 . ماعنألا ةروس نم )١٤٥( ةيآلا ءزج .)١(

۔ ٦٢١۔



 نم جرخو . مئاهبلا نم صنلاب ميرحتلا نم جرخ ام لكف : لصف
 . مكحلا يف حابم وهف ةيآلا هذه ادع امم . مئاهبلا نم صنلاب ليلحتلا

 للحملا نم لالحلا هبشأ وأ ©} كلذ دضب هللا نيد نم عيش هصخ ام الإ

 مل امو . ةنسلاب مرحم وهف صنلاب مرحملا هبشأ امو 9 ةنسلاب لالح وهف } صنلاب

 . هلللا نيد ف صنلاب تامرحملا هبشي ملو ‘ هلللا نيد ف ميرحتب صن هيف حصي

 رثرا ِ : 2 . . 1 ّ 7 ٠

 ىلع امرحم لإ يجوأ اييف.دجأ ال لق : ۔ ىلاعت ۔ هلوقب ، مئاهبلا نم حابم وهف
 ةحص ىلع جرخي ملامو ، ةصقلاو ةيآلا رخآ ىلإ 0١ . . ةمعطيَ معاط

 هبشلا ةحص للع جرخ الو . صنلاب ميرحتل ا ةحص ىلعو . صنلاب ليلحتل ١

 وه كلذ نأل { رطل او مئاهبل ١ عيمجل ةقلطم ةيالاف . مرحملل الو للحملل

 لهأ لوق نم { فالتخالاو لاكشالا هيف عقو يذلا وهو 3 هب دارملاو هب ىنعملا

 . ةلبقلا

 نم اينسم مئاهبلا نم حابأ ايف ۔ ىلاعتو كرابت , هللا لاق دقو : لصف

 . '{`ديري ام مكحي هلا نإ مرح مننأو ديملا لحي ريغ : لاقف { كلذ

 ةحاب هنم كلذ ناكف «٢١' . . اوُداطضاق متللح اَدإَو» : لاقف حابأ مث
 اونمآ نيذلا اهيأ ايو : -ىلاعت لاقف { مارحالا يف ديصلا نم رجج امل
 زا دع مكيلع مرحو : ۔ ىلاعت لاقو . ١260م متناو ديسلا اولقن ا م ء 20 .ن و ڵ م 7 - . ف ه . - 7 غ َ
 . 6ث}> همرح منم ام

 تاكولمملا ادع ام همحلو هلتق مرحملا ديصلا نأ ىلع ةلبقلا لهأ عمجاف
 هل لالحو 9 لكاي لحلاو مرحلا يف مرحلا نأ اوعمجأو 5 ماعنألا نم تابوبرملا
 فالتخا ال } تابوبرملا تايلهألا لبالاو رقبلاو ناضلاو زعملا نم ماعنألا حبذ
 اتاكلا

 . ماعنألا ةروس نم )١٤٥( ةيآلا ءزج ۔ ١

 . ةدئاملا ةروس نم ىلوألا ةيآلا ءزج ۔ ٢
 . ةدئاملا ةروس نم ةيناثلا ةيآلا ءزج ۔ ٣

 . ةدئاملا ةروس نم )٩٥( ةيآلا ءزج ۔ ٤

 . ةدئاملا ةروس نم )٩٦( ةيآلا ءزج ۔ ٥

۔ ١٢٧ ۔



 اكلم نوكي ىتح ناسنال هلهؤي ديصلا يف اوفلتخاو { انملع اميف كلذ يف مهنيب

 : هكلم ي هب الهاتم { هل

 . مرحملل لحي الو ، ديصلا نم كلذ نإ : لاق نم لاقف

 اك .ء كلملا مكح ىلا ديصلا مكح نم كلذ جرخ دق : لاق نم لاقو

 ةحابإب ديصلا ةحابإب © هكلام ريغ ىلع رجحلا دح ىلإ ةحابالا دح نم جرخ
 . حصأ لوألا لوقلاو { كلملا

 ريغ 3} شوحولا نم ماعنألا ادع ام ديصلا نأ اوعمجأو : لصف

 ريطلا نم بلاخملا تاوذ نم جراخ وه امم 6 مرحملاو لحلا ىلع ميرحتلا

 عيمج نأ ؛ ةلبقلا لهأ نم عامجالاف اذه ادع ايف ، عابسلا نم بانلا تاوذو

 ، ديصلا نم وهف ؛ تابوبرملا ماعنألا نم تاللحملا يف لثم هل جرخي امم كلذ
 2 رص ے2 د 7 مد 2۔ے . ه َ

 ارجف ادمعتم مكنيف نمو ط : هلوق ۔ ىلاعت ۔ هللا باتك نم كلذ قيدصتو

 . ٠0»ه .. متلا يم لتقام نف
 نمو ث ريطلا نم بلاخملا تاوذ نم جراخو معنلا نم لثم هل ناك ايف

 كردأ اذإ ؛ لالح ديص هنأ عامجالاف ، بلاخملا تاوذو عابسلا نم بانلا تاوذ

 اوفلتخاو ` لحي ىتح مرح ١ ىلع مارحو ٠ لحشلل ةاكذلا هوجو نم هجوب هتاكذ

 : ريطلا نم بلاخملا تاوذو ، عابسلا نم بانلا تاوذ نم ءايشأ يف

 ىتح مرحملا لع مارحو لحملل حابم لالح ديص هنإ : لاق نم لاقف

 . كلذ هبشأ امو ىشحول ١ رونسل او بلعثل او عبضل ١ لثمك كلذو . لحي

 نم وهو 0 ديصلا نم سيلف بانلا تاوذ نم ةزشان لك : لاق نم لاقو

 )١( ةيآلا ءزج )٩٥( ةدئاملا ةروس نم .

۔ ١٢٨ ۔



 يذ لكو ٠ عابسلا نم بان يذ لك نع يهنلا يف ؟ لوقلا ةلمجب تاروجحملا

 . ربطلا نم كلذكو ريطلا نم بلحم

 وهو { ديصلا نم يشحولا رونسلاو بلعثلاو عبضلا نإ : لاق نم لاقو

 باطخلا نب رمع نع رثألا ءاج دقو . مرحملا ىلع مارح لحملل لالح حابم

 ماعنألا هبشأ وه : لاقو ٠ حلمأ شبكب عبضلا ف مكح هنأ { ۔ هنع هللا يضر .

 عبضلا يف مكح هنأ ةلي يبنلا نع ىوث كلذ نأ بسحأو . اذه وحن وأ اهب

 . ديصلا نم اهلعجو شبكب

 لهأ نيب ملعن الو } عبض محل سابع نبا ةدئام ىلع ناك هنأ رثألا ءاجو

 اوهركو © ديصلا نم بلعثلاو عبضلا نأ 7 افالتخا ةلبقلا لهأ نم لدعلا

 ةلبقلا لها نم لدعلا لها نم ادحأ نأ ملعن الو ٠ عابسلا نم كلذ ىرس ام

 نم بانلا تاوذ نم الو ٠ ريطلا نم بلاخملا تاوذ نم ءيش ميرحت لإ بهذ

 : كلذ نع يبنلاب ةياورلا عضومل ، عابسلا

 كلذ نأو ، كلذ ةيهارك ىلإ اوبهذ مهنأ الإ هب ساب ال : لاق نم لاقو

 . بدألا نم

 سجن هنأ افالتخا مهنيب ملعن ال ۔ لدعلا لهأ عمجأ دق بلكلا كلذكو

 رؤس دسفأ هنأ ةلي يبنلا نع اضيأ كلذ ىوري دقو . سجن هر ؤسو دلجلا

 هترشب نأ وأ ٠ مارح هنأ ىعم الإ ر ؤسلا سجن نوكي الو . هسجن هنأو بلكلا

 وهو ةسجن هترشب نأ لع نيرقملا لهأ نم لدعلا لهأ عمجا دقو 3 ةسجن

 ادحأ نأ ملعن الو 3 ايكذ ناك اذإ همحل اوهركو & سجن هر ؤس نأو . هدلج

 ر ؤس ةساجن ف افالتخا ةلبقلا لها نيب ملعن الو . مارح هنإ لاق مهنم

 ةرشبلا سجن انعم وهو . ملعأ هللاف كلذ انع باغ نوكي نأ الإ . بلكلا

 ديصلا بلك يف اوفلتخا ام الإ مارح هنإ لوقن ال } محللا هوركم رؤسلاو

۔ ٩٢١_۔



 : مّلعملا

 . هر ؤس دسفم سجن هنإ : لاق نم لاقف

 . هب سأب ال : لاق نم لاقو

 تاوذ نم بلعثلاو عبضلا الخ امو بائذلاو دوسألاو رومنلا امأو
 : ةيهاركو © كلذ موحل ةيهارك ىلإ لدعلا لهأ بهذف ؛ عابسلا نم باينألا

 . بلعثلاو عبضلا رؤس اوهرك كلذكو . اهراوسأ

 كلذو . لدعلا لها نم هلك كلذ راوسأ ةساجنب : لاق نم لاقو

 . هيف فلتخي امم

 نم فلظ يذ لكو ٠ بنارألاو لاعوألاو ءابظلا امأو : لصف

 لالح وهو . ةلبقلا لها نم هيلع عامجالاب ديصلا نم كلذف ؛ شوحولا

 . مرحملا ىلع مارحو لحملل

 هلكأي ال هنإ : هيف لاق ةلي يبنلا نأ رثألا هيف ءاج دقف بضلا امأو

 يتي هقالخأ نسح ىلع لدي امم اذهو ٠ هموق ماعط نم سيل هنأل }. هنع ىهني الو

 قلختي ال هنأو ٠ لوقعلا يوذ نم برعلا عمو هعم هوركملاو مارحلا كرت هنأ

 . اهنم ةنسحلا برعلا قالخأ فالخب

 ديصلا نم ةللحملا مئاهبلا نم ةتيملا مرح نأ دعب ىلاعتو كرابت هللا نإ مث

 . هدابعل اهلحأ ءايشأ هلضفب ىنثتسا . ماعنألاو

 نم لحأ مث . ةلمج كرشلا لهأ حئابذ نم هنيد يف امرحم ناك ام كلذ نم

 حاكن امرحم ناك ايك } كرشلا ىلع مهتماقإ ىلع باتكلا لهأ حئابذ كلذ

 © ةيآ يف مهماعطو باتكلا لهأ ءاسن ىنثتسا مث { ةلمج نيملسملا ىلع تاكرشلملا

 . كلذب هنم الضفت

۔ ١٣٠ ۔



 ملو بّلكملا بلكلا لتق امم ديصلا نم هللا لحأ ام ۔ اضيأ كلذ نمو

 هحرج مل اذإ امأو حرجلا كلذب هلثم تومي احرج هحرج اذإ ؛ هتاكذ كردت
 ركذ امم لبنل او فويسل او حامرلاب لتق امو {© هتاكذ كردي نأ الإ {}© كلذ زوج الف

 هلك كلذف . اتيم كردأ وأ { هتاكذ كردت ملو لتق وأ حرجو 4 هيلع هللا مسا

 لوق كلذ قيدصتو . ىنعملا يف ةتيملا ماكحاب قحال وهو . ةتيملا نم حابم لالح

 تايطلا ُمَكل لحأ اك 2 حأ اذامم تنولاعيإ» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا
 2ِ 7 رت ۔ھرإ ا . م إ ن 1 ر و ,ش. ,.

 نمكسشا ا اولكف ها مكملع اي ةبتملمت يلكم حراوجلا نمت متملع امو
 . '_))يهبلع هللا منسا اوركذاو مكيلع

 ديصلا نم ءيشب ةلا مكنولبيل اونمآ نيذلا اهيأ ايا : ۔ ىلاعت لاقو إ
 . '")« . . بيغلاب ُهفافَ نم ةلا ملعيل مكخامَرَو مكيديأ هلانت

 يف مهل حابم هنأ ىلع اليلد ناكف { مارحالا يف ديصلا نع مهاهن امم كلذو

 . ملعأ هللاو انعم اميف ةلبقلا لهأ هيلع عمتجي امم كلذو } لالحالا

 لبالاو ناضلاو زعملا لثم ماعنألا نم تاكولمملا نم رقتسا ام امأو

 كلذ ىلع لتقف . حبذب الو رحنب ةاكذ ريغب لتقلاب الإ هيلع ردقي ملف ٠ رقبلاو

 { ةلبقلا لهأ كلذ يف فلتخا دقف . هتاكذ كردي ملو هيلع هللا مسا ركذو

 : كلذ يف نوفلتخي لدعلا لهأ كلذكو

 هيلع ردقي ل اذإ ، ديصلا ةاكذ ىرجم يرجت كلذ ةاكذ نإ : لاق نم لاقف

 . رافنتسالاب شحوتملا ديصلا ىلع ردقي ايك الإ

 . ديصلا يف كلذ امنإ : لاق نم لاقو

 مدعل ديصلا ي قلطأ اذإ كلذ نأل انيلإ بحأ كلذ زيجي نم لوقو

 . ةدئاملا ةروس نم )٤( ةيآلا ءزج )١(
 . ةدئاملا ةروس نم )٩٤( ةيآلا ءزج )٢(

۔ ١٣١ ۔



 نم تارفنتسملا يف هلثم كلذكو . هيف ةاكذلا ىلع ردق اذإ هيف رجحو ةاكذلا

 . انعم كلذ ين قرف الو { ماعنألا نم تاكولمملا تابوبرملا

 نم ةيشحولا رقبلاو ةيشحولا رمحلا نأ ةلبقلا لها عمجأو : لصف

 يف زوجي ام هيف زوجي © لحملا ىلع لالح مرخملا ىلع مارح كلذ ناو 9 ديصلا
 نأ ملعن الف ، نأضلاو زعملاو لبالا امأو ، ديصلا يف مرحي ام هيف مرحيو ديصلا

 نم عضوم يف ةيشحولا نم ءيش اهيف ناك نإف { ايشحو اهيف الو اديص اهيف
 ديصلا نم وهو } كلذ يف قرف الف ؛ هيف كشي ال ابب كلذ فرعو . عضاوملا

 رقبلا نم تابوبرملا ماعنألا نم اهلاثمأو ديصلا نم ةيشحولا رقبلا تتناك ايك

 . لحملاو مرحملل لالح ديصلا نم ةجراخ

 ناك امو ، كلذ فرع اذإ ديصلا نم وهف ايشحو ناك اذإف رونسلا امأو

 ىلع ديصلاو { تابوبرملا نم وهو لحملاو مرحملل لالح وهف الهآ ابوبرم
 اذإ هنإ ليق دقو 0 مرحملاو لحملا ىلع ريزنخلا محلو { ةتيملا ةمرحك مارح مرحملا
 تامرحملا نم ناك ام لكو { ريزنخلا محل وأ ةتيملا وأ ديصلا ىلا مرحملا رطضا

 ، ديصلا لكأ يف ءازجلا هيلع نأل ديصلا لكأي ملو ريزنخ محل وأ ةتيملا لكأ

 وأ ةنسلاب تامرحملا نم ناك ام لكو . ريزنخلا محلو ةتيملا يف هيلع ءازج الو

 محللاو نيعملا سنجلا يف ريزنخلا يف لوقلاك هيف لوقلاف . مئاهبلا نم عامجالا
 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو ؛ دحاو هلك كلذ يف لوقلاو . ءاضعالاو

 ةلزنمب يه 0 ةمرحملاو ةللحملا مئاهبلا عيمج نم ةتيملا كلذكو : لصف

 محلو ماعنألا نم ةتيملا محل ىلإ رطضا اذإ هنأ ريغ ، دحاو اهيف لوقلاو ث ةتيملا
 ذإ ؛ روجحم كلذ نأل { ىلوأ انعم ماعنألا نم ةتيملا تناك ، تامرحملا نم ةتيملا
 دق ايكذ ناك ولو لصألا يف مرحملاو 3 ةاكذلا دنع لصألا يف الالح ةتيملا تسيل

 كرتو { اتيم ريزنخلا محل نم لكأ نإ هنأ يل نيبي الو { ةتيملا ببسب رجحلا هلخد
 ةءارب كلذ يف همزلي الو ، ةنونيدلا هجو ىلع اينآ كلذب نوكي نأ ماعنالا ةتيم

۔ ١٣٢ ۔



 نم ارهاط امرحم ناك ولو . سجر مرحم هلك لصألا نأل 0 ةيالو كرت الو

 : كلذ يف فلتخا دقف . ةتيملا لثم اسجر امرحمو تابوصعملا

 ةقرسلاو بوصغملا نم تاروجحملا لكأي الو ةتيملا لكأي : لاق نم لاقف

 . نامضلا هيف هيلعو روجحم كلذ ناأل

 نم لكاي الو نامضلاب نيديو بوصغملا نم لكأي : لاق نم لاقو
 يرتشي نأ هيلع ناك { هبر نم ءارشب هيلع ردق ول ام عضوم اذه نأل { ةتيملا

 هءارش وأ ، كلذ لوئسم دجو اذإ عامجالا ىلع هل زوجي الو 3 هئادأب نيديو كلذ

 نم كلذ هبشأ امو 7 ريزنخلاو ةتيملا نم مرحملا لكاي نأ 9 لالحلا نم

 دي يف كلذ ناك اذإ { هبر مدعل كلذل ءارشلا مدع نأ ايلف ، تامرحملا

 زيجأ دقو { ءاوس كلذ لكف 0 هبر نع رفنتسم وأ هبحاص نمأم يف وأ © هبصاغ

 ١ نامضلا هيلع رجحت ةلع كانه سيل هنأل كلذ نم لكايو نامضلاب نيدي نأ هل

 وهو هل حابم وهو & بصغلاب مثأيف بصتغمب وه سيلو ، كلذ ىلع ردق ول نا

 ةلعلف }“ سجر رارطضالا دنع حابم ريزنخلا محلو ةتيملاو ، رهاط لالح
 & سانلا لاومأ كرتو { ةتيملا هل حابأ نم حابأ ؛ سانلا لاومأ رجحو نامضلا

 لكأ حابأ نم هل حابأ نأ رارطضالا ريغ ىلع تاروجحملا نم سجرلا ةلعلو

 لوقلا اذهو & لصألا يف سجرلا نم تاروجحملا كرتو ةنونيدلاب سانلا لاومأ

 ةتيملا نم لكأي الو ، سانلا لاومأ نم رهاطلا لالحلا نم لكأي نأ ؛ انيلإ بحأ
 محل نم لكأ نإو 0 حابم اهلصأ هذه نأل ايكذ ناك ولو . ريزنخلا محل نم الو

 . '١)فالتخا كلذ يف ملعن الو ، كلذ هل زاج ىكذملا ريزنخلا

 بلاخملا تاوذ نم عيش ميرحتب لاق لدعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو

 & ةنونيدلاب ميرحتلا هجو ىلع ، عابسلا نم بانلا تاوذ نم الو ، ريطلا نم

 لهأ رئاس نم كلذ ىلإ بهذ نم بهذ ايك 3 كلذ نع ةلي يبنلا يهن عضومل
 م لكاي ذأ بحتو : ل . ةيطلا ةملكل كنب شا ف لوقلااذه لع ۔ ةا هحر۔فلؤل نلع ( .

 . هققح . ها . ملعا هاو ا طوحاأو ىلوأ وهو «ايكذ ناك ولو ريزنخلا محل نم لكاي الو { اهتلبق نإ ةتيملا

۔ ١٣٣ ۔



 . ةيهاركلل كلذ ىلإ مهنم بهذ نم بهذ امنإو { ةلبقلا

 ملعن ال كلذكو { ةنونيدب ميرحت هيلع عقو مئاهبلا نم ائيش نأ ملعن الو

 رجح اهيلع عقي ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم تناك اذإ ةيربلا باودلا نم ائيش نأ

 عبضلا نأ مهعامجال . لدعلا لهأ بهاذم يف كلذ غاسني الو 3 ةنونيدب ميرحت

 لتق يف ءازجلا كلذ يف نأو © ديصلا نم عابسلا نم باينألا تاوذ نم بلعثلاو

 © ديصلا نم هنأ كلذ نم عيش ىلع مهنم عامجالا تبث اذإف 3 مرحملا نم كلذ

 . ةنونيد كلذ يف حصي الف إ عابسلا نم هريغ اوهرك اهب يتلا ةلعلا هيفو
 فالخب ناد دقف انعم كلذب ناد نمو { مارح ةروجحم كلذ ميرحتب ةنونيدلاو

 عامجإ وأ ةنس وأ باتكب صنلاب روجح نم لثملاب ةلع هيف تبثي ال هنأل 3 قحلا
 يف عبضلا ءازج ناك اذإ ، معنلا نم مئاهبلا نم لالحلل هبشلا هيف تبث دق لب

 حصي الو 9 ةيتَي يبنلا بسحأ اميف اهب هلمو اهيلإ كلذ هبشو { حلمأ شبك اهلتق
 © ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نع انعم كلذ حصي ايك . ةياورلا يف انعم كلذ

 { ةيآلا ي كلذ قالطإب ىفكو . كلذ يف باطخلا نب رمع نع حص امم ىفكو

 « . . همعطي معاط ىلع امرحم يلإ يحوأ ميف دجأ ال لق» : ۔ ىلاعت ۔ هلوق يف
 . ةيآلا رخآ ىلإ

 لهأ نيب ملعن الو . عابسلا نم بانلا تاوذ نم وه بلعثلا كلذكو

 بانلا تاوذ يف حص اذإف ، ديصلا نم هنأ افالتخا كلذ يف نيملسملا نم لدعلا

 ٨ لالحلا هيبشت يف ماعنألا نم تاللحملا نم لثملا هيلع لخدي ام ، ةلمجلا نم
 3 ميرحتلا هجو ىلع ال 3 بدألا هجو ىلع كلذ نع يهنلا ناك امنإ هنأ حص دقف

 © هنيعب عيش يف ضرتعي هنيعب ىنعمل اهنيعب ةياورب لحب قالطالا يف زوجي الو
 نمعابسلا ضعب ميرحتب ةنونيدلا عقت نأ انعم زوجي الف ، بانلا ةفصب وه امنإو
 يف حص دقو 3 عابسلا نم بان يذ لك نع ةلي يبنلا يهن ىنعمل « بانلا تاوذ
 تاوذ ضعب ليلحت صنلاب حص اذإ لب 0 بانلا تاوذ ضعب ليلحت صنلا
 حص دقف . هل عابسلا نم بانلا تاوذل ليلحتلا ناك © عابسلا نم بانلا

۔ ١٣٤ ۔



 اهيلع يتلا ةفصلا دوجو ىلع عابسلا نم بانلا تاوذ ضعبل صنلاب ليلحتلا

 كلذ لثم ‘ همرح نم عم كلذ نم مارحلا ميرحتو {}© كلذ نم لالحلا ليلحت عقو

 بانلا تاوذ هيلع جرحم ام ىنعم ىلع كلذ جراخف ٠ بلاخملا تاوذ نم ريطلا

 . هللا ءاش نإ انعم كلذ يف قرف ال . عابسلا نم

 ميرحتب لاق نيملسملا نم لدعلا لهأ نزم ادحأ نأ ملعن الو : لصف

 دق هنأ الإ ؤ مرح ام ميرحت نم ؛ هباتك يف هللا ىنثتسا ام ريغ مئاهبلا نم عيش

 . ريزنخلا ةمرحك مارح درقلا نأب : نيملسملا نم لدعلا لهأ نم لاق نم لاق

 لكأ نم ةلزنم 6 ةريبك بكترا هنإ لوقن الف هلكأ نم نإ : لاق نم لاقو

 هريغ ةلزنم هلزنأ الو . لالح هنإ لاق ادحأ نأ كلذ عم ملعن الو . ريزنخلا محل

 . باودلا نم كلذ ريغ الو عابسلا نم وه الو . مئاهبلا نم

 نم نإ لوقن ال : لاق هنأ لدعلا لهأ ضعب لوق نم هيف انفرع ام لقأو

 ىلع فقي ل ذإ ؤ عضوم هنع افقوت كلذ لاق نوكي نأ نكميو ٨ ةريبك قأ هلكأ

 . هيف ميرحتلا عضوم نم ملعلا لهأ نم هريغ هيلع فقو ام

 لوسر نع يهنلا نم هذخأ امإف هميرحتب ذخأ نم نأ هيف انفرع يذلاو

 . زهي للا
 انعم يه يتلا ةي هللا لوسر نع يهانملا باتك يف اندجو كلذكو

 نعو ‘ درقلا عيب نعو 0 درقلا محل لكأ نع ىجن ةلي هنأ ؛ ةحيحص ةضورعم
 نع ىجن ام وحنك ‘ درقلاب ةراجتلا نعو . درقلا نمث لكأ نعو . درقلا ءارش

 تبثف © ريزنخلاب انعم اميف درقلا قحلاو ، يهانملا باتك يف رمخلا نعو ريزنخلا

 ريغب هيف لاق ةلبقلا لهأ نم ادحأ نأ ملعي ملو ةلي هنع ىجن اييف درقلا ميرحت

 قأ هلكأ نم هنإ لوقي ال هنإ : لاق دق لدعلا لهأ ضعب ناك نإو

۔ _ ١٣٥



 هنأ ؛ ادمعتم ضيحلا يف هتأرما اطي يذلا يف ملعلا لهأ ةماع لاق دقف . ةريبك

 عضوم ال . اهيف لوقلا نع فقوت عضوم اذهو { هيلع اهمرحي الو هل اهلحن ال
 اومّرحي الو 5 هب مهل ملع ال ام اولحي نأ مهيلع سيلو { لوقلا يف ةدايزو هقف

 . هب مهل ملع ال ام

 . اهنيب ق ارفل او ٠ امهيلع كل ذ ميرحتب ملعل ١ له أ نم لاق نم لاق دقو

 . انيلإ بحأ قارفلاو : لوقي مرحت الو لحت ال لوقي يذل او

 هيلع اهميرحت نع فقاولا نأل 3 هيلع اهميرحت ىلع ليواقألا تاطاوت دقف

 ىنوت الو . هل اهلحأ لدعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو 9 هيلع اهمرح نم ىلوتي
 . هل اهلحأ نم

 كلذ ىلع ماقأ نإ هنأ هيلع كلذ مَّرح نمم لدعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو

 نم ءىطخي مل ام ، كلذ ىلع هنم أربن ملو كلذ ىلع هلوتن مل ؤ اهقرافي ملو اهنم

 ىلع هنم ءىربو ةءاربلا هب تعقو هيلع اهمرح نم اطخ اذإف 5 هيلع اهمرح
 . كلذ

 & درقلا ميرحت ىلع ءىطاوتم لدعلا لهأ نمو ةلبقلا لهأ نم لوقلاف

 هنيعب صن هيف تاي مل هنأ ىلع عامجالاف 3 هميرحت ىلع عامجالا نكي مل نإو

 نع ضعبلا نم فقوتلاو ، ضعبلا نم ميرحتلاب لوقلا هيف قأ اذإف ، ليلحتب
 نم ع يشلل ميرحتل ا عقو ىتمو 0 لوقل ١ نم ع ىط اوتل ١ يف مرح وهف هميرحتو هليلحت

 هبشأ ام وأ نيدلا يف ليلحتلا باب نم صن هيف تأي مل ام ، نيملسملا ضعب

 . كلذ

 © ميرحتلا عقو دقف 3 همرح نم ةيالوو ضعبلا نم هميرحت نع فيقوتلاو
 تاي مل اميف نيملسملا نم لدعلا لهأ ضعب نم ءيشلل ليلحتلا عقو اذإ كلذكو

 ملعلا لهأ رئاس نم هنع فقوو & كلذ هبشأ ام وأ نيدلا نم ميرحتلاب صن هيف

۔ ١٣٦ ۔



 هللا تبثأ دقو { هليلحت ىلع ؤطاوتلا عقو دقف هللح نم اولوتو } نيملسملا نم
 هنيعب همرحي مل نإو 9 ميركلا هباتك يف ميرحتلا ببس درقلا يف ىلاعتو كرابت

 ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو : ىلاعتو كرابت هللا باتك يف لاق ذإ ، اصن
 . - ١١«توغاطلا دبعو

 5 ىنعملا ةأطاوم يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا باتك يف ريزنخلاب قحال درقلاف

 ، عضوملا اذه يف همسا هب أطاوم هنإف { ميرحتلا ين هعم اصوصنم نكي مل نإو

 . عامجالاو ةي هللا لوسر نع يهنلا يف هب قحالو

 3 درقلا محل لكاي مهريغ الو ةلبقلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو

 لهأ هكلمي دق ريزنخلاو ، كلذ ريغ ال ةبعالملاو يهالملل الإ اكآمت هذختي الو

 . نيكرشملا نم مهريغ هلكأي هلعلو . هنولكايو ىراصنلا نم باتكلا

 & ماعنألا نم سيل هنأ عامجالا يف ماعنألا ةميهب نم انعم درقلا جرخف

 دح نم جرخو } ديصلا عاونأ نم ، ديصلا نم هنأ هيلع عمجأ ام دح نم جرخو

 جراخ هنأ ليواقألا تاطاوتف ، عابسلا نم بانلا تاوذ نم هنأ هيلع عمجأ ام

 هيف اولاق دق اييف لدعلا نأ عم {. هلك اذه عم ريزنخلاب قحال هنأو { هلك اذه نم

 مهلوق يف ةالصلا عطقي امم هنإ اولاقف © مهلوق يف ةالصلا عطقت يتلا باودلا نم
 مهلوق نم هيف ملعن الام اذهو . درقلاو ريزنخلاو بلكلا ؛ باودلا نم

 نمع مهلوق نم رثكألا لب ث ةالصلا عطقي ال هنإ ضعب لوقي هنأو . افالتخا

 © بنجلاو ضئاحلاو ريزنخلاو بلكلا نم تارمملا اهدسفي ةالصلا نإ : لوقي
 مهنم ادحأ نأ ملعن الو ، ةالصلا عطقي ريزنخلا لثم درقلا نأ اصن مهلوق رثكاف

 تارمملا اهعطقت ةالصلا نأ بهذي نمم . ةالصلا عطقي ال هنأ اصن درقلا يف لاق

 { ةالصلل هعطقب لوقي ال نم نيبو ةالصلا عطقي هنإ لئاق نيب مهف & تاسجنلا

 . ةدئاملا ةروس نم )٦٠( ةيآلا ءزج )١(

۔ ١٣٧ ۔



 ريزنخلا ماكحأب اقحال باودلا نم درقلا اندجوف ةالصلا عطقي ال هنإ لوقن الو

 انعم حصي الو ٠ مارح هنإ لوقي نم لوقب لوقنو ٠ هرومأ ةماع يف باودل ١ نم

 نم ةلع الو رارطضا ريغ ىلع ؛ انعم هلكأ نم مزلي ام لقأو : لصف

 هانيلوت كلذ ىلع هنم ءىرب نمو { هالوتن ال انأ © نيب رذع وأ ` نعلا لاوز للع

 بهذي ل نمو 0 هايإ هتيالو ىلع هلوتن ل كلذ ىلع هالوت نمو . هنم هتءارب ىلع

 ملو ، اصن هميرحتو اصن هليلحت نع فقوو { هميرحت لهج هنأ عضومل هميرحت ىلإ

 ىلع هبكار نم ءىرب نمو 0 هبكار لوتي مل ام كلذ ىلع هانيلوت ؛ هبكر نم لوتي

 ىلع هتيالو ىلع مدقن مل اصن هلحأ نمو . هنم هتءارب ىلع هانيلوت هايإ هبوكر

 ةنسلاو باتكلا يف ةلزنملاو ةيمستلا يف ريزنخلا ةلزنمب لثملا يف انعم هنأل ، كلذ

 . اهانفرع يتلا

 دبعو ريزانخلاو ةدرقلا مهنم لعجو : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو
 . "١توغاطلا

 © مايأ ةثالث دعب َنتم ريزانخلاو ةدرقلا كلت نإ : لئاق لاق نإف : لصف

 . ريزانخلاو ةدرقلا كلت ريغ ريزانخلاو ةدرقلا هذه امنإو

 لثم تثدح ىلا ةدرقلا هذهف © هلك تام دق كلذ ناك نإ : هل انلق

 © تتام يتلا ريزانخلا لثم تتام يتلا ةدرقلا تناك ايك & تثدح يتلا ريزانخلا

 دقو . كلذ يف قرف ال 4 ةدحاو هتلزنمو دحاو كلذ ىنعمو 0 كلذ ي قرف الو

 ءيش انعم ريزنخلا قحلي الو { هنيعب صن كلانه نكي مل ولو لثملاب ميرحتلا عقي
 . ةلزنملاو ىنعملا يف انعم قحال هنإف 6 درقلا لثم ىنعملاو ةلزنملا ف باودلا نم

 نم عم . هنيعو هسنج ةل اهجو هتل اهج ي درقل ا ي لوقل او : لصف

۔ ١٣٨ ۔



 انعم هبوكر عسي الو ٨ هيف لوقل ١ ىضم دقو 0 ريزنخلا يف لوقلاك هملع وأ هلهج

 . ةلزنملاو ىنعملا يف انعم ريزنخلا لثم هنأل . نيدب الو يأرب لهجب الو ملعب

 نيعلا لاوزو نيعلاو سنجلا مايقو محللا ةحابإو ايتفلاو ةجحلا يف هيف لوقلاف
 {© هب نيملاعلا نم هملع نم عم فورعم هنأل . ريزنخلا لثم سنجلا ةبوبيغو

 . ملعأ هلل او . انركذ ام باسح ىلع هلهج م الو هملع م هبوكر عسي الو

 ذ

۔ -_ ١٣4٩





٠ 

 باب

 اهفينصتو ءامدلا يف لوقلا

 ةلمج يف ةيآ ريغ يف اصن ؛ هباتك يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا همرح اممو

 كلذ ميرحت ءاج ةيآ ريغ يفف { مدلا ؛ تابورشملاو تالوكأملا نم ميرحتلا

 دقف . ©١«ريزنجلا مخلو دلاو ةنيللا مكيلع تمرح : ىلاعت هلوقك { المج

 : متا ةيآ ف لان لاق م . ءيش هنم يتس رمغ المج مدلا مير ءاج
 امد ؤأ ةتيم نوكي نأ آلإ همعط معاط ىلع امرحم لإ يحوأ اميف دجأ ال لق

 . (٢!)ي ريزنخ ل وأ اتوم

 ف ءامدلا نم اهريغ نود ةصاخ .3 ةحوفسملا ءامدلا يف ميرحتلا تبثف

 كلذ ىوس امو © ءامدلا نم تامرحملا يف هيلع عمجلا وهو . تالوكأملا

 مدلا نم هيلع عمجللاف © هنم ساجرألاف ليلقل او هنم ريثكلا 1 ؟ هيف فلتخمنف

 نم اهنم حوفسملا مدلا نأ ؛ هيف فالتخا ال يذلاو { ةحيبذلا نم حوفسملا

 ملعن ال ۔ ةلبقلا لهأ لوق نم هيلع عمجملاف { ةيكذلا ةللحملا ةحابملا ماعنألا

 نم ةحبذملا مد وه ةاكذلا عم كلذ نم مرحملا حوفسملا مدلا نأ افالتخا مهنيب

 مد طلاخ مد لكو © ةحبذملا لسغت ل ام ءامدلا نم اهنم كلذ عبت امو . ماعنألا

 هليلق سجر وهف . ةروحنملا وأ ةحوبذملا ةللحملا ةيكذلا ماعنألا نم ةحبذملا

 نم } تابورشملاو تالوكأملا نم هريثكو هليلق مارح ، بايثلاو ندبلا يف هريثكو

 ريغ يه يتلا ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم كلذ نم لالحلا ريطلاو باودلا عيمج

 . اهريغ نم ةبلتحم

 )١( ةيآلا ءزج )٣( ةدئاملا ةروس نم .
 )٢( ةيآلا ءزج )١٤٥( ماعنألا ةروس نم .

۔.١٤١ ۔



٠٥ 
 لهأ نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو - هريثكو هليلق سجر مارح مد لكف

 تايكذلا باودلا نم رجانملاو حباذملا ترهط اذإو ۔ لدعلا لهأ الو ةلبقلا

 نم هيف فلتحم اهيف مدلا نم كلذ ىوس ايف ، لالحلا ىكذملا ريطلا نم لالحلا

 : لدعلا لهأ لوق

 هليلق سجرلا مارحلا حوفسملا نم جادوألا مد نإ : لاق نم لاقن

 . تابورشملاو تالوكأملا ي مارح دسفم . هريثكو

 هنم دسفت الو ٠ تابورشملاو تالوكأملا يئ مارح هنإ : لاق نم لاقو

 لهجلا ىلع امأو ، نايسنلا ىلع { رفظلا ردق ىلع داز ام الإ ساجنألا يف بايثلا

 ليلق نم تاراهطلا هنم طلاخ امو { ةالصلل دسفمف كلذب ملعلاو دمعلاو

 . ةبرشألاو ةمعطألا نم تاراهطلا يف عام اذإ ؤ دسفم سجر وهف ريثكو

 نموهو . هريثك الو هليلق دسفي الو موحللا ءامد نم هنإ : لاق نم لاقو

 تناك يتلا مدلا ةساجن نم هيلع تناك ام مد ةحبذملا نع لاز دق هنال محللا مد

 مدلا كلذ لازو . ةاكذلا ىلع توملا نم ةاكذلا دح ىلإ تراص اذإف ، هب ةيح

 حوفسملا دسفملا وه كلذف .7 ةايحلا ماكحأ هيلع عقوو © ةيح هب تناك يذلا

 تناك امو . ةيكذ هجورخب تراص ام اهنع لاز مث ايكذ ال تراص اذإف 0 اهنم

 ىوس ام راص دقف . ةرحنملا وأ ةحبذملا رهطت نأ ىلإ هطلاخو هعبت امو ةيح هب

 بايثلا يف ةالصلا رمأ يف ٨ هريثك الو كلذ ليلق ي هيف داسف الو محل مد كلذ

 : وال يبنلا لوقل . لكألا ف لالح وهو سم ام دسفي الو 0 ندبلا ف الو

 امأو { دارجلا ةتيمو كمسلا ةتيمف ناتتيملا اماف ؛ نامدو ناتتيم مكل لحأ»

 . ١) ١؛كمسلا مدو محللا مدف نامدلا

 ةنسلاب لالح وهف محللا ماكحأ ينو محللا يف لصح دق محل مد اذهف

 . !لاحطلاو دبكلاف نامدلا امأو . . . ه : فيرشلا ثيدحلا اذه يف دراولا روهشملا )١(

۔ ١٤٦ ۔



 اسجر ءايشألا نم هللا ىمس امنإو { ادبأ اسجر نوكي ال لالحلا نأل {. رهاط

 هيبن ةنس وأ هباتك يف هللا مرح ام ، سجر هنإف ؛ مرح ايف هلوق وهو { همرح ام
 . هدابع نم لدعلا لهأ عامجإ وأ

 طلاخملا قلعلا نم محللا طلاخ ام محللا مد امنإ : لاق نم لاقو

 امئاق ناك مد كلذو {. محللا مد نم سيلف قورعلا مد نم ناك ام امأو . محلل

 ىلإ لوحتي ال وهف اهتايح يف امد ناك ام لكف . اهتايح نيح يف ةميهبلا يف
 محللا يف لخادلا مدلا نم ناك ام ةراهطلا ىلإ لوحتي امنإو .3 اهتاكذب ةراهطلا

 8 براشملاو لكآملا يف مارح دسفم وهف قورعلا مد امأو © قورع ريغ نم

 . دسفم هريثكو هليلق ةالصلا يفو ، تاراهطلا نم هطلاخ ام دسفمو

 ىلع داز ام الإ & كلذ نم نايسنلا ىلع ةالصلا دسفي ال : لاق نم لاقو

 . هريثكو هليلق دسفي ملعلاو لهجلا يف دمعلا ىلعو & ندبلاو بوثلا يف رفظلا

 ءامدلا نم اضيأ كلذ نإ ؛ داؤفلاو ةئرلا مد يف : لاق نم لاقو

 مدلا نم كلذ سيلو { اهتايح يف ةميهبلا يف دارفنالا ىلع مد كلذ نأل { ةدسفملا

 ءامدلا نم ناك ام ناكو { ةميهبلا موحل رئاس نم } محللا ماكحأ هيلع لمتشملا

 دسفمو ، تابورشملاو تالوكأملا يف مارح وهف { ةالصلا يف هريثكو هليلق دسفم

 نم لدعلا لهأ نم افالتخا كلذ يف ملعن الو & تاراهطلا نم هطلاخ امل

 نأ الإ زي مل ، تاراهطلا نم هسم ام دسفي مدلا كلذ نأ حص اذإف { نيملسملا

 . تابورشملاو تالوكأملا يف امارح نوكي

 وأ رحنلا وأ حبذلاب ةاكذملا ، لالحلا باودلا ءامد نم اذه ىوس ام امأو

 رحنملاو حبذملا مد ادع ام اهموحل مد نم اذه ىوس ايف 0 ةاكذلا نم امل حص ام

 ةيكذلا موحللا ءامد نم ءامدلا هذه ادع ايف { داؤفلاو ةئرلاو قورعلاو جادوالاو

 { ةالصلا يف هريثك الو هليلق دسفم ريغ 0 هلكأ لالح رهاط وهف 3 لالحلا

۔ ٣٤١۔



 تالوكاملا نم كلذ هطلاخ امل مرحم الو & تاراهطلا نم هطلاخ امل دسفم الو

 . ةلي هيبن ةنس يف هللا هلحأ يذلا ماعطلا نم لالح وهو } تابورشملا نم الو

 فلتخمف ، كرت وأ رهط اذإ رحانملاو حباذملا ءامد ادع امو : لصف

 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو . هيف

 تاوذ نم ةيربلا ريطلاو باودلا عيمج نم { حباذملاو رحانملا ءامد امأو

 ىلع . ةالصلا يف هريثكو هليلق دسفم حوفسم مارح وهف .0 ةيلصألا ءامدلا

 كلذ ليلق & تاراهطلا نم هسم امل دسفم © بايثلاو ندبلا يف نايسنلاو دمعلا

 © تادسفملا تاساجنلا اهتطلاخ اذإ هايملا رمأ نم هيف فلتخا ام الإ . هريثكو

 نم لدعلا لهأ عامجإ وأ ةيتي هيبن ةنس وأ هللا باتك يف هسجر حص سجر لكو
 لكو . اهنم كلذ طلاخ امو تابورشملاو تالوكأملا يف مارح وهف . نيملسملا

 تالوكأملا يف مرحم هنأ الإ حصي الف 7 هريثكو هليلق ي ءامدلا نم هداسف حص ام

 . تابورشملاو

 هنأ & مهعامجإو حوفسملا مدلا يف لدعلا لهأ ضعب لوق نم بجعلاو

 ىوس امو {} لهجلاو ملعلاو نايسنلاو دمعلا ىلع هريثكو هليلق ةالصلا دسفي
 وأ رفظلا رادقم الإ نايسنلا ىلع ةالصلا اهنم دسفي ال © ةدسفملا ءامدلا نم كلذ
 : ندبلا يف هيف مهفالتخاو . رانيدلا

 ىلع ، دمعلاو أطخلا ىلع ندبلا يف هريثكو هليلق دسفي : لاق نم لاقف

 ؛ لهجلاو نايسنلا ىلع دسفي الف بايثلا يفو ، لهجلاو ملعلاو نايسنلا
 اذإ هنأ ؛ افالتخا مهنيب ملعن الو { رانيد وأ بوثلا يف رفظ رادقم ناك ام الإ

 ريغ وأ احوفسم . ءامدلا دحأ نم ادسفم امد هندب وأ هبوث يف نأ ملعي وهو ىلص

 اهفصو لوطي ناعم/ىلع { مهلوق يف كلذ جرخيو هتالص دسفي هنأ حوفسم

 . هللا ءاش نإ تامرحملا يف ةجحلا تابثإ نم كلذ ريغ دارملاو { اهللع رثكتو

۔ ١٤٤ ۔



 5 مارحلا ريغ لالحلا ةاكذملا ماعنألا مد يف لوقلا ىضم دقف : لصف

 ٠٥ فالتخالاب لحيو هيف فالتخالاب مرحي امو . عامجالاب كلذ نم مرحي امو

 تاحابملا لالحلا نم تايكذملا عيمج نم . عامجالاب لحيو عامجالاب مرحي ال امو

 نم مد لكو © تايلصألا ءامدلا تاوذ نم 4 ريطلاو باودلاو مئاهبلا نم

 تامرحملا نم ميرحتلا هقحل امو درقلاو ريزنخلا لثم ؛ هسنحل ميرحتلاب روجح

 ناك اذإ ؛ يكذ رغ وأ ايكذ ناك . سجر حوفسم مارح همدف . مئاهبلا نم

 تحصو انفصو امم يكذ اذإ احابم الالح همحل ناك ام لكف . امارح همحل
 عيمج نم هب هتاكذ لإ غلب يذلا همدف {} تايكذملا نم هريغ وأ ديص نم ۔ هتاكذ

 وهف هيف ءامدلا نم كلذ ىوس امو . حوفسملا مارحلا سجرلا وه ؛ ةاكذلا

 . هيف لوقلا ىضم دقو ، هيف فلتخم

 مهسب هل دئاصلا هلتق وأ ] ملعم بلك هلتقف ةقدصلا ةاكذ كردي ل اذإو

 وهف ٠ كلذب الالح ايكذ راصو هتاكذ ىلا غلبو © كلذ ريغ وأ حمر وأ فيس وأ

 حوفسم مد كلذف . رهطي نأ لا هطلاخ امو هب تام يذلا كلذ همدو ىکذم

 . هريثكو هليلق ةالصلل دسفم . تاراهطلا نم هطلاخ امل دسفم مارح

 ةحبذملاو رحنملا عضاومو ٠ ةبقرلا مد نم مدلا كلذ ىوس امو

 ىكذملا نم جادوألا مد ةلزنم وهو . هيف فلتخم كلذ لكف ‘ جادوالاو

 مدلا عضوم لوحت دقف . لوقلا هيف ىضم دقو { ماعنألا نم رحنلابو . حوبذملا

 ديصلا ةاكذ دنع جادوألا مد لاح ىلإ ؛ رحنلاو حبذلا دنع عامجإلاب حوفسملا

 . هل حبذلا ريغب

 لتقلاب الإ اهتاكذ ىلإ غلبي مل يتلا 0 ةرفنتسملا ماعنألا نم ناك ام كلذكو

 . ديصلا ةلزنمب وهف

 6 ديصلا مد يف لوقلاك اهئامد ف لوقلاف ‘ اهتاكذ كلذ نإ لوقي يذلاف

۔ ١٤٥ ۔



 . هتاكذ ىلإ هب غلبو هب ايكذ راص ام . هيلع عمجملا مارحلا هنم حوفسملاو

 دنع رحنملاو ةحبذملا ةلزنمب وهف } لسغي وأ لزعي نأ ىلإ ءامدلا نم هطلاخ امو

 . حبذلاو رحنلا

 نم ىمكذملا مدك داؤفلاو ةئرلا مدو ، ىمكذملا ديصلا نم قورعلا مدو
 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو 0 رحنلاو حبذلاب ماعنألا

 اذإ ، رحنلاو حبذلا ريغب ةاكذملا ماعنألاو ديصلا مد نم محللا طلاخ امو

 مد يف كلذ يف لوقلا ىضم دقو { محللا مد ةلزنمب وهف & كلذ ةاكذ تحص

 . ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا باودلا نم ريطلاو ، باودلا عيمج نم ةتيملا

 دسفم } تاراهطلا نم طلاخ امل دسفم تابورشملاو تالوكأملا يف مارح وهف

 ، لدعلا لهأ لوق يف . ةالصلا يف لاح لك ىلع بوثلاو ندبلا يف هريثكو هليلق

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو

 نم عيش لكف ؟ ناك فيكو ناك نيأ نم ةتيملا نم مدلا كلذ ءاوسو

 قحال وهف هل ةكلهتسم اهمكح هقحل دق 3 اهيف لاح وأ اهلثم وه امم ةمرحملا ةتيملا
 وأ اهشاركأ يف هتلمتحا امم اهتاذ ريغ نم ناك ولو ، سجرلاو ميرحتلا يف اهب
 . اهماكحأ يف اهب قحال وهف اهيفو ةتيملا نم ءيش لكف . اهرعابمو اهئاعمأ
 ىوس امو 7 اهل اعبت نوكي الف { ايح هتاكذ كردتو تومت جاتن اهيف نوكي نأ الإ

 . هريثكو هليلق دسفم سجر مارح وهف اهنم كلذ

 اهيف ةلاحلا اهموحلل عبتف { ةطلاخملا ةظيلغلا ةصلاخلا ءامدلاو : لصف

 نم هلكأ لحي ال وهو 3 هوجولا نم هجوب اهتقراف اذإ ، ميرحتلا يف اهنم ةجراخلاو
 ريطلاو { باودلا نم ةيح حور تاذ نم جرخ مد لكف . لالحلا باودلا

 حاورألا تاوذو ، هعضاوم قرافو حفسف 0 ةيلصالا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا

 يف روجح مارح مدلا كلذف . اهنم مدلا كلذ ناك عضوم يأ نم ةيح

۔ ١٤٦ ۔



 © تالوكأملا تاراهطلا نم هطلاخ امل مرحم دسفم ، تابورشملاو تالوكأملا
 . هريثكو كلذ ليلق

- 
 ماعنألا نم تاللحملا تاحابملا نم ، تايربلا تايحلا نم حورلا تاذ تناك

 وأ مئاهبلا نم تامرحملا نم تناك وأ . ةاكذلا نم هجوب تيكذ اذإ & تاحابلا

 وأ ث ةيربلا حاورألا تاوذ نم كلذ ريغ وأ ، سنالاو نجلا نم نيلقثلا وأ ريطلا

 5 ةيرب حور تاذ نم جرخ صلاخ طيبع مد لكف . ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم

 نم هب جرخي ام ىلإ لوحتم ربغ ةيح ةمئاق يهو . ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم

 يف ةيمستلا ين هب جرخي امم ، كلذ هبشأ امو سبيلاو حبقلا نم دساف 0 مدلا مسا

 ، تاراهطلا نم هطلاخي امم { هتاذ نم هيف جرخ ام ىلع بلاغ وأ } مدلا لاح

 ليلق ، تاراهطلا نم هسم امل دسفم . تابورشملاو تالوكأملا يف مارح وهف

 . هترثكو هتلق نم هسجني ام دح امو . ءاملا نم هيف فلتخا ام الإ هريثكو كلذ

 © دسفملا دسافلا حوفسملا مدلا هنم جراخلا لصألا ىلع دبعتملا فقو اذإف

 هعسي ال ام بكر نم ةيالو الو { هبوكر هعسي ال ايف هبوكرو كلذ لهج هعسي مل

 وأ برش وأ لكأ يف لهجب هبكر نإف ى ملعي مل وأ كلذ ةمرحب ملع . هبوكر

 امل هتلاهج ىلع كلذ لهج هعسي الف { ةالصلا نم ضئارفلا ءادأ يف هعسي ال امم

 ةءاربلا الو } نيد ةيالو هبكر نم ةيالو هعسي الو } لصألا يف هبوكر هعسي ال

 اذإ كلذو ، نيدب الو يأرب مهنع فوقولا الو { هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم

 هنم ملعب هبكر نم نياعو ، حوفسملا مارحلا مدلا هنم جرخ يذلا لصألا نياع

 بكر اذإف 5 هيف فلتخي ال امم لصألا يف مارح وهو . هنم جرخ يذلا هلصاب

 هملعل هبكر نم ىلوت وأ هتمرح لهج ولو 3 هنم جرخ يذلا هلصاف { هملعب كلذ

 فقو وأ هبكر نمم اوئرب اذإ { ءايلعلا نم ءىرب وأ هتمرح لهج ولو ، هلصاب
 وأ . مهنع فقو وأ هبكر نمم اوئرب اذإ ، نيدب وأ يأرب مهنم دحأ نعوأ ١ مهنع

۔ ١٤٧ ۔



 هعسي ال اييف لحو © كله دقف هتمرح لهج ولو } هلصاب هملعب مهنم دحأ نع

 كلذ هل ربع نم لك ناكو 3 هيف لخد ايع لاؤسلاب ةنونيدلا هيلع ناكو { هلهج

 . كلذ يف هنيد يف هيلع ةجح نيربعملا نم

 . اهلح نم اهتمرحب هلهجب 0 اهيف فلتخملا ءامدلا نم ائيش عقاو اذإو

 وهو ، كالهلا نم هيف ملاس وه ام عقاو دقف ، هنم تمرح يذلا اهلصاب هملع عم

 كرتي وأ © نيملسملا نم هيأرب همرح نمم أربي وأ ، هلالحتساب ندي مل ام هب ملسم

 لصأ يف وهو 7 هيأرب كلذل هميرحت ىلع { نيدب وأ يأرب ءايلعلا نم دحأ ةيالو
 ةقفاوم ىلإ { هنم دصقلا ىلع كلذ عقاوي نأ الإ { هتلمج يف همزلي امم نئاد كلذ

 نمالالح كلذ ىلع بكر ولو ، كلذ ين هتينب كلهي هنإف مارحلا باكتراو مارخلا
 3 مارحلا باكترا ىلإ دصقي مل اذإ امأو 3 ءاملعلا عامجإو { هيبن ةنس وأ هللا باتك

 يف هللا مرح ام ميرحتب نئاد وهو 3 مارح مأ لالحأ ملعي ال ام بكر امنإو
 هللا لحأ ام ءايشألا نم عقاوي امنإ هنأو { هتلمج يف هللا لحأ ام ليلحتو 3 هتلمج

 هيف فلتخي ال الالح اذه ىلع عقاوف } هنع هللا هاهن امع ءايشألا نع يهتنيو { هل

 هعسي ال هنإ لوقلا ضعب يفف 0 هنيعب كلذ ملعي ال وهو . هيف افلت الالح وأ

 ملع دقو { ملعي ال ام ىلع مدقأ اذإف ، هملعب لالح هنأ ملعي ام الإ بكري نأ

 كلذ ىلع مدقي مل هنأ الإ { ملعي ال ام ىلع مدقاف ، مارحو لالح ءايشالا نأ

 : امارح وأ الالح ناك هبكري هنأ ىلع الو ، مارح هبكر يذلا نأ ىلع

 ىلع همادقإ نم ةبوتلا هيلعو كلذ يف ءاسأ دق هنإ : لاق نم لاق دقف

 هداقتعا يف ةبوتلا هيلع امنإو ، لالحلا كلذل هبوكر نم ةبوت هيلع سيلو . كلذ

 ملعي ملو ، مارح امإو لالح امإ كلذ نأ ملع اذإ 0 ملع ريغب كلذ نم بكر ام
 ىلع مدقأ اذإ © ماثآلا ةعقاوم نم هذه هتينب رعتي ملف مارح مأ لالح وهأ

 . مارح مأ لالحأ يردي ال ام

 بكري مل ام ، ةبوت الو مثإ كلذ يف هيلع سيل : لاق نم لاقو : لصف

۔ ٨٤١۔



 هبكر اذإف { امارح وأ الالح ناك ؛ يلابي ال هنأ ىلع وأ مارح هنأ ىلع لالحلا كلذ

 هيلع مئإ الف امارح وأ الالح ناك ؛ يلابي ال هنأ ىلع هبكري ملو لالح هنأ ىلع
 نئادو } هتلمج يف ةبوتلا هيف همزل ام عيمج نم بئات هنأ ، هداقتعا يف الإ ةبوت الو

 يتأي هنأ يتاي ام عيمج يف أرجتي امنإو } هتلمج يف هنع ءاهتنالا همزلي ايع ءاهتنالاب هلل

 اميفوأ } هللا نيد يف الالح قفاوف اذه ىلع ناك اذإو 3 هتلمج يف هل هللا هلحأ ام

 ملعأ هللاو اذه يف نيلوقلا حصأ وه لوقلا اذهو . ملاس وهف هيف فلتخا

 . باوصلاب

 مل ام كلذ هل عساو ةحابم اهلك ءايشألا نم هيف افلتخم بكر نمل هتيالوو

 هنأ ىلع وأ { ارفكم امارح هاتأ يذلا كلذ نأ ىلع 0 هالوتي هنأ هداقتعا ىلع هلوتي

 ىلوت اذإف ، رفكم ريغ وأ ارفكم امارح وأ الالح ناك كلذل 3 هبوكر ىلع هالوتي

 وهف { ةينلا هذه ىلع هيف افلت وأ ، نيدلا يف حابملا لالحلا نم ائيش بكار

 هنأ ىلع رهاظلا مكحب هالوتي نأ هيلعو 3 كلذ هيلول هتيالوب ال هتينب كلذب كلاه

 هيف همزلي امل ابكترم وأ { هللا ودع هيلع باغ اميف ناك نإ ، ةطيرشلا يف هنم أربي
 . ةءاربلا

 لهأ نم دحأ يأرب هنيد يف لحأ وأ نيدب هللا لحأ امل هبوكر كلذكف

 ملع ريغب لالح هنأ كلذ يف ندي مل ام { زئاج كلذف { نيملسملا نم يأرلا

 نوكي يتلا هوجولا دحأ نم ملعلا كلذ هل نيبي ملع ريغب { اعطق كلذب دهشيو

 ءيش ليلحت نم ملعي ال ام دقتعي الو ، ملع ريغب لوقي نأ هل سيلف { املاع اهب

 لاقف ، تاحابملا عيمج نم ، لالحلا نم ائيش ىأر نإ نكلو ، نيدب لالحلا نم
 نأ يعم نسحي اميفو { حابم لالح اذه نأ يل عقي امو يسفن يف ىرأ هسفن يف

 كلذف { داقتعالاب الو لوقلاب ةداهش هب عطقي ملو ، كلذب ندي ملو ، لالح اذه
 . هل زئاج

 تاللحملا نم ائيش قفاوف هلقع يف نسحي امب كلذ لاق نإ كلذكو

۔ ١٤٩ ۔



 . لالحلا عيمج يف زئاج كلذف } فالتخالاب

 نأ ىرأ : لاقو . مارحلا قفاوف هلقع يف نسحي امب كلذ لاق نإ كلذكو

 نوكي الف ، هبكري ملو هب تب ملو كلذب ندي ملو ، يسفن يف عقي اميف لالح اذه
 وأ ملعب هبكري وأ {، نيدب وأ يأرب هنم عطقلاب هلحي وأ . هبكري ىتح اكلاه كلذب

 هنإ لوقأ لقي ملو } لالحلا قفاوف مارح هنأ ىرأ يذلا : لاق اذإ امأو

 وأ ، مارح هنإ لوقأ لقي ملو مارح هنأ ىرأ : لاق امنإو { كلذب عطق الو مارح

 ضعب يف كلذ هل اوزاجأ دقف { مارح هنإ لوقأ الو } مارح هنأ ىرأ : لاق

 ناك ولو ، اذه ىلع مارحلا ليلحت يف كلذكو {. لدعلا لهأ لاوقأ نم بهاذملا

 . باوصلاب ملعأ هللاو كلذ مهفاف { نيدلا نم مارحلا كلذ

 يذلا مدلا كلذ هنم ءاج يذلا لصألا هنع باغ اذإ امأو : لصف

 ءامدلا نم يهآ . ءامدلا نم وه ام مدلا كلذ فرعي ملو 0 هب يلبو هيلع فقو

 ليلحتلاب اهيف فلتخملا ءامدلا نم وأ . فالتخا الب نيدلاب ةمرحملا

 كمسلا مدو } صلاخلا محللا مد نم ةللحملا ةحابملا ءامدلا نم وأ 3 ميرحتلاو

 هدجو امنإو { هنم ءاجو هنم جرخ يذلا هلصأ ىلع فقو الو ، كلذ فرعي ملو

 8 روجحم مرحم مدلا نأ لصالا يفف 9 وه ام فرعي ال ، نيعلا مئاق امد

 يف وه هب دبعتلا امأو 5 هتاذ يف هنيعب امئاق ناك اذإ 9 هنم جرخو هنم ينثتسا ام الإ

 نم هنأ ملعي ىتح ، لصألا ين هيلع مادقالا زوجي ال روجح مدلاف { هسفن تاذ

 هنأ انل نيبي الو . ميرحتلاو ليلحتلاب اهيف فلتخملاو ، عامجإلاب ةللحملا ءامدلا

 مأ وه لالحأ ملعي ملف هيلع فقو اذإ 3 مارحلاو كلذ نم لالحلا لامتحال

 تاكوكشلملا يف دبعتلاو & كوكشم هنأ ةجح ريغب هيلع مادقالا زوجي نأ ، مارح

 نم املالحو اهلطاب نم اهقحو { اهئطخ نم اهباوص ملعي ىتح . اهنع فوقولا

 باودلا ءامد يف لصالا وه اذهو } كلذ دعب ملع ىلع مدقي مث 0 اهمارح

۔ _ ١٥٠



 ءامدلا نأل © تارهطملاو تارهاطلا نم اهريغ يف لحي ال يتلا { اهنم ةمئاقلا

 ملعن الو { اهنم للحملا لالحو . حابملا ةحابإ حصي ىتح ةروجح مارح اهلصأ
 . ملعأ هللاو ىنعملا اذه يف فالتخا عضوم انل نيبي الو { افالتخا كلذ يف

 ىلع } هيف مكحلاب لهجلاو هلصأب لهجلا ىلع بكار هبكر نإف : لصف
 امي هنيعب اذه يف ندي ملو . ةلمجلا يف هنيد يف هللا هلحأ ام كلذ يف يتأي هنأ

 كلذ يف قفاوف { هل داقتعالا هعسي ال ام هيف لقتعي الو © هب ةنونيدلا هعسي ال

 كاله ىلإ هب غلبي الو {، ةمالسلا قفاو دقف ، فالتخالاب وأ عامجالاب احابم امد

 . ةبوتلا هيلعو } لوقلا ضعب يف رصقم وهو لصالا يف

 نم همزلي ام الإ 0 هنيعب كلذ نم هيلع ةبوت ال هنإ لوقلا ضعب يفو

 { هتلح 1 هلللا نيد نم ءيش ةفلاح وأ {. هتلح ف هللا نيد ةفلاخم نم ةبوتلا

 . ةجح ريغب هيلع مدقأ ناك ولو ، بوكرلا اذه ىلع يتأت ةلمجلا يف ةبوتلاف

 اذه ملعي ملو } هيف فلتخمو مارحو لالح اهنم ءامدلا نأ ملع نإ كلذكو

 يأر ين كلذ نأ هلقع يف نسحف ، هلصأ ىلع فقي ملو { ءامدلا يأ نم مدلا

 , ث هل زئاج كلذف ؛ هيلإ مدقتم ملع ريغ نم كلذ ىلع هبكرف 0 حابم لالح

 . لالحلا نم حابملا قفاو اذإ افالتخا كلذ ف ملعن الو

 ‘ مارحو لالح كلانه نأ ملعي وهو كلذ ىلع مدقأ اذإ امأو : لصف

 فلتخللاب وأ عامجالاب ةلمجلا يف هنم لالحلا قفاوف مارح هنأ ىلع هيلع مدقأف

 كلذ نم ةبوتلا هيلعو ، هلهجب حابملل هبوكرب ال هتينب صاع مثآ وهف { هيف
 . احابم الالح قفاو ولو كلذ الإ هعسي الو © هنيعب داقتعالا

 ناكو امارح وأ الالح ناك } لاح لك ىلع هبكري هنأ دقتعا نإ كلذكو

 بكر ولو . داقتعالا كلذب كلاه { كلذب صاع وهف هتين هذهو هداقتعا اذه

 . ةينل او لمعل او لوقل ا نم احيحص الإ بكري نأ هل سيل هنأل احابم الالح

۔ . ١٥١



 ملعي الو { مارحو لالح اهنم ءامدلا نأ ملع نإ كلذكو : لصف
 وأ ، لالح هنأ هلقع يف نسحي ام ىلع هجولا اذه ىلع اذه بكرف .3 هيف فلتخملا

 ولو ملاس وهف ، لالحلا قفاوف هيأر يف هل ازئاج الإ رومألا نم بكري ال هنأ ىلع

 . ةينلا هذه ىلع هللا ءاش نإ كلذ يف ملاس وهف . ءامدلا نم هيف فلتخي ام قفاو

 & امرحم اروجح ءامدلا نم ةفصلا هذه ىلع هذه هرومأ عيمج يف قفاو نإو

 دنع ةحابملا ءامدلا نم هريغ نم فرعي ال هنأ الإ نيعلا مئاق وهو هيف فلتخي ال

 هلصأ ىلع فوقولاب الإ هنم مرحملا فرعي ال هنأل لصألا يف مرحم هنأ فرعي نم

 ىلع مدلا اذهل بكارلا اذه بكر اذإف ، هجورخ ناك نيأ نمو ، جرخ نيأ نم

 الالح هاري هنأ داقتعا وأ لهجب هبكر هنأ الإ © لطاب داقتعاو ةدساف ةين ربغ

 ىلع ةماقالا انعم هعسي الو اكلاه كلذب نوكي نأ انفخ 3 الالح الإ بكري الو

 نم هلالح فرعي نم هفرعي ال ناك نإو 0 هنيعب كلذ نم ةبوتلا انعم هيلعو كلذ

 نوكي وأ . امارح هنم مارحلا نوكي يذلا لصألا ىلع فقي ىتح 0 همارح

 مئاق وهو . هب ىلتبملاو هب نحتمملا نع كلذ هينغي سيلف { الالح هنم لالحلا

 فقي مل اذإ اهب هفرعي الو ، هلصأ ىلع فقو اذإ هفرع نم هفرعي اهب يتلا نيعلا
 لصألا ىلع فقاولا فقي ىتح { حابم ريغ لصألا روجح انعم وهف هلصأ ىلع
 رجحلا نأل ، الوهجم لصألا ناك اذإ مارحلا نم هنم لالحلا فرعي هب ناك يذلا

 انعم نيعلا روجح وهف هنم ىنثتسا ام الإ ؛ لصألا ميرحتبو نيعلا مايقب عقو دق

 © كلذ هنم ناك يذلا لصألا ىلع هفوقوب هنم ينثتسا امو هنم حيبأ ام ملعي ىتح

 نيعلا كردي هنأل 9 انعم كلذ يف هيلع لاؤس الو ، كلذ نم هل ةمالس الو

 هيلع روجح وه ام عقاو نم امنإو كلذ نع لأسيف { مرحملا نم اهنم للحملاب
 ناك اذإف { ةللحملا ءامدلا نم 3 هريغ نم اهب فرعي ةفصب كردي الو { هنيعب
 مد لكف 7 اهيف فلتخملا وأ عامجالاب ةللحملا ءامدلا نم هريغ نم فرعي ال

 فلتخي ال مد لكو . هيف فلتخملا محللا مد نم انركذ ام ةلزنمب وهف هيف فلتخغ

 حابم مد لكو . ةمرحملا ةدسافلا ءامدلا نم انركذ ام ةلزنمب وهف مارح وهو هيف

۔ _ ١٥٦٢



 بكار يف انل نيبي الو أ كمسلاو محللا مد نم انركذ ام ةلزنمب وهف انركذ ام ريغ

 نم ةمالسل اهروجحمل ةقفاومو 0 اهلصأب هلهج عم ةمرحملا ةروجحملا ءامدلا
 وأ تاراهطلا نم هريغ يف لاحب سيل . هنيعب امئاق مدلا كلذ ناك اذإ كالهلا

 نوكي نأ لصألا ةفرعم لاوزل فالتخالا هيف زوجي هجو انل نيبي الو ، تارهطملا
 مارحلا بوكر زاج كلذ زاج اذإف { هل هبوكر عم ةمالسلا هل لامتحالا يف جرخي

 لالحلا باوبأ نم باب نم تؤي مل ذإ وه نيأ نم هلصأ ملعي ال ذإ ، لهجلاب
 . هيلع ةينبملا

 فقو اذإ تارومعملا لاومألا نم تاروجحملا انعم كلذ لثمو : لصف

 ةرامعلاب هللا نيد لصأ يف ةروجحم يهو . اهب ىلتبملا اهب نحتمملا فقاولا اهيلع

 يفو } اهرجح لهج وأ اهرجح ملع نم ىلع ةروجحم يهف { اهيلع ةقلعتملا
 كالمألا نم لالحلا هوجوب تاحابملا لاومألا نم تارومعملا يف نأ لصألا

 © كلذ لهأ نم وهو ةيلصألا يفاوصلا نم اهب عافتنالا زئاجلاو {} اهيلع فقاولل

 لاملا اذه نأ ملعي ال وهو . اهلهأ نم اهب عافتنالا هل حابملا لاومألا كلذكو

 يف هل ةحابم وأ لصألا يف هيلع ةروجحم ىه ىتلا لاومألا كلت نم هنيعب رومعملا

 وأ .© هلام يف كلذ هل زاجأ دق نمل كلم وأ هنع باغ اميف {. هل كلمب لصألا

 & اهبوكرب ةمالسلا هل نكمي يتلا لالحلا هوجو نم كلذ ريغ وأ © ةحلاص ةحابإب

 انل نيبي اميف انعم لثم هل قحلي ال . اهلصأ لوهجملا ءامدلا لثم وه انعم اذهف

 نإف { هبكار ىلع روجح هنأ افالتخا هيف ملعن ال امم اذهف & لصألا اذه الإ

 ىلع هبكري هنأ ، روجحملا رومعملا لاملا كلذ يف دساف داقتعا ىلع كلذ بكر

 الالح قفاو ؛ ةينلاب كلاه وهف هيلع مارح هنأ ىلع وأ & لالح وأ مارح لاح لك

 يف كالمألا نم كلذ ريغو { ناويحلاو ضورعلا نم لاومألا كلذكو امارح وأ

 دبعتلل نايسن ىلع هلصأل لهاجلا كلذ بكر نإو . اذه ىلع ىهف ،} لصألا

 هنأ هلقع يف نسحي ام وأ ، لصألا يف هل لالح هنأ ىري ام ىلع وأ أطخ وأ 0 هيف
 كلذب عافتنالا هل زوب امم كلذ نم لالحلا قفاوف } لصألا يف هل لالح

۔ ١٥٣ _۔



 ىتح ، لاؤسلا اذه نع هيلعو هعمو كلذ هل حص اذإ ملاس وهف 0 هل كلمتلاو

 {، هتفصبو هنيعب كردي اذه نأل & تاروجحملا نم هيف لخد ام مكح نم جرخي

 هنألو & تافصلاو نويعلا نم هريغ نود نيعلا ةفرعمو ةفصلاب كردي ناك اذإ

 3 رهاظلا مكح يف هب دبعت ام مكح يف إ كلذ برل نامضلا مكح هيلع قلعتم

 نم ملاس وهف ث احابم لصألا يف هل ناك . هاتأ يذلا كلذ نأ هعم حص اذإف

 يف حابم هل وه امم قفاوو 0 ةدساف ةين ىلع ناك اذإ 0 ةينلا هذهب مثالاو نامضلا

 . هتين نم ةبوتلا هيلعو { هيلع نامض الف © لصالا

 ةمرحلا فرعت ال يتلا نيعلا مايق عم اهفوصأ ةفرعم بيغي يتلا ءامدلاف

 © لصألا لاوز ةفرعم مدع دنع نيعلاب رجحلا عقيو 3 نيعلا كلتب الإ اهيف
 ةلزنمب مئاق وهو { لطابلا نم قحلاو { مارحلا نم لالحلا فرعت هب يذلا
 اهل نأ ةجحلا مايقب هللا نيد مكح يف رجحيو { كالمألا اهل حصي يتلا لاومألا

 اذإ ، اهتحابإ هجو ملعي ىتح ةروجحم اهنأو { هللا نيد يف لصألا يف كالمألا

 لصألا ناك اذإو . تاروجحملا نم اهيف لصألاو } رجحلا اهيف مكحلا ناك

 3 كالمألا هل حصي ىتح ةحابالا ىلع وهف لصألا يف احابم تاللحملا نم اهيف

 ٥ تاحابملا لاح يف بحاص هعقاو اذإ ؛ تاحابملا نم هريغو ديصلا لثم كلذو

 ملعي ىتح كلملاو ميرحتلاب ةجحلا هيف مزلي الف كلام لصألا يف هل ناك دقو
 كلذف { كالمألاب هللا نيد يف روجح وه امم هريغو ماعنألا نم ناك امو { كلذ

 ةمئاق تناك اذإ 3 انعم ءامدلا كلذكو لالح هنأ ملعي ىتح هبكر نم ىلع روجح

 امد مدلا راص نيعلا كلتب نأ . اهيف مكحلابو اهب فراعلا فرعي اهب يتلا نيعلا

 نم لالحلا ةفرعم هب عقي ام لصأ . ةقفاوملا ةعقاولا نيعلاب فرعي نكي مل ولو

 يذلا مارحلا ىلع ةلادلا يه نيعلا كلتب هنأ فرع دق هنأ الإ { مارحلا نم كلذ

 ؟ وه نيأ نم ، كلذ لصأ ةفرعمب الإ 0 هنم لالحلاو هيف ةمرحلا فرعي ال

 { ءامدلا نايعألو ءامدلل نيفراعلا نم لوقعلا ةداهش عم ، لصألا ناك فيكو

 نم عم لوصألا ةفرعمب فرعت امنإف { نايعألاب اضعب اهضعب نم فرعت ال اهنأو

۔ ١٥٤ ۔



 وأ ةمرحلا فرع نم ىلع روجح وهف 0 ةمرحلا فرعي مل نم عمو { ةمرحلا فرع
 . هبكر وأ مرحملا عقو اذإ ةمرحلا لهج

 مارحلا نم كلذ نم لالحلا ملع نمم لوقعملا نإف كلذ عمو : لصف

 هنأو ، هيف كش ال 3 مارحو لالح ةمئاقلا نيعلا كلت يف نأ دهشي نأ ؛ دهاش

 غلبي الو ، كلذ يف لصألا ةفرعمب الإ لاحلا كلذ نم لالحلا ةفرعم ىلإ غلبي ال

 هنمو لالحلا هنم يذلا ، كلذ يف لصالا ةفرعمب الإ كلذ نم مارحلا ةفرعم ىلإ

 ريغب { هللا نيد يف امرحم بكري ال نأ لهج وأ ملع نم كلذ يف مزليف 0 مارحلا

 ين انل نيبي يذلا اذهو { هللا نيد يف هعسي رذع وأ 7 هللا نيد يف هل موقت ةجح

 . هللا ءاش نإ مهنيد هيف اننيدو . نيملسملا لوق هيف انلوقو 3 اذه

 هب يذلا هلصأ لوهجملا 3 هنيع ةمئاقلا مدلا اذه ناك اذإ امأو : لصف

 نم ىلع كلذ باعف 3 همارح نم هلالح فرعي هبو { هفراع ىلع ةجحلا موقت
 يف الاح هتمرح فرعي هب يذلا لصألا لهجو . هتمرح ملع وأ هتمرح لهج

 ةوسكلا نم تارهطملا وأ &ك تابورشملاو تالوكأملا نم تاراهطلا نم 0 عيش

 هوجو نم هجوب سجن هنأ ملعي ىتح إ رهاط هلصأ امم © كلذ ريغو

 : هيف فلتخي امم كلذ نإف & تاساجنلا

 يذلا لصالا يف اهتراهط ةحيحصلا تاراهطلا نإ : لاق نم لاقف

 ةدساف ةسجن اهنأ ملعي ىتح 7 ةرهاط نيقيلاب هتراهط فرعتو 0 هيف كشي ال

 هكرتب هيف دبعتلا مزلي امنإ اهيف لاحلاو 5 ةرهاط اهنأ نيقيلا نأل ، هيف كشي ال امب
 © نيقيلا الإ نيقيلا ليزي الف ، رهاط هنأ نيقيلا نم هريغ يف لح اذإف 3 هنيعب

 © بير الو هيف كش ال امب سجن هيف لاحلا كلذ نأ ملعي ىتح ةراهطلا نيقيلاو

 دبعتلاو تاراهطلا نود هبانتجا مزليف ، تاراهطلا يف ةمئاقلا نيعلاب سيل هنالو

 . تاراهطلا نود هب

 ىلع ناكو { ةحابملا ءامدلا نم هنأ ملعي مل اذإ كلذ نإ : لاق نم لاقو

۔ _ ١٥٥



 ٨ ادرفتم ناك ول نأ هيف مكحلا ناكو 3 هل باكترالاو هيلع مادقالا روجح لصأ

 كلذكف . روجحملا لصأ نم رجحلا نم جراخ هنأ } ملعلاب الإ هباكترا زجحم ل

 مكح همزلي امم هطلاخ امو وهف ©٨ هب طالتخالا ماكحأ همزليو هدسفي امم طلاخ ام

 اذه هلاح ىلع وهف ©، دساف هنأ احيحص ناك ول نأ . هدسفيو هب طالتخالا

 هتراهط حصت ال هنأل . حابم ره اط هنأ ملعي ىتح « هطلاخ ام دسفمو . روجحم

 . نيقيلاب

 نأ نيقيلاب الإ هتراهط حصت الو . هتلزنم لزن دقف هطلاخ ام كلذكو

 لوقلاو ، ماكحالا يف حصأ لوألا لوقلاو 0 هب ساب ال رهاط طلاخملا لاحلا

 . زئاج كلذ لكو . ةهبشلا نم طوحأ رخآلا

 كلذ ىلع كلذف ، تاولصلا رمأ يف بايثلاو نادبألا يف امأف : لصف

 ريغ ءامدلا يف رخآلا فالتخالا هيف يرجي هنأ الإ ؛ هيف فلتخملا لصالا

 ةرهاطلاف ئ ةرهاطلا ءامدلاو ةحوفسملا ءامدلاو 3 ةسجن يهو ةحوفسملا

 وأ ةالصلا لبق كلذب ملع ، بايثلا يف الو ندبلا يف اهريثك الو اهليلق دسفي ال

 . ةالصلا دعب

 وأ ناك اليلق ،.بايثلاو ندبلا يف تاولصلل ةدسفم ةحوفسملا ءامدلاو

 . نايسنلاو ملعلا ىلع ةالصلا دعب وأ ةالصلا لبق كلذب ملع . اريثك

 رمأ يف دسمقت يهو ةحوفسمب تسيلو ةدسفملا ءامدل او : لصف

 سيل مدلا كلذ ناك اذإ {;© ةالصلا لبق وأ ةالصلا دعب كلذب ملع اذإ { ةالصلا

 ماهبالا رفظ ردقب بوثلا وأ ندبلا يف مدلا كلذ ناك اذإف ، دسفم وهو حوفسمب

 . ةالصلا دعب وأ ةالصلا لبق كلذب ملع اذإ ٠ ةالصلل 7 وهف ٤ رانيدلا وأ

 . نايسنلا ىلع وأ ملعلا ىلع ناك

 وأ رفظ نم لقأ ناكف { ندبلا يف مدلا كلذ ناك اذإ : لاق نم لاق دقو

۔ ١٥٦ ۔



 هندب يف وهو هب ىلص هنأ ةالصلا دعب ملع مث هب ىلص اذإ دسفي الف { رانيد نم

 اذإ ، ندبلا يف رفظ نم لقأ ناك ولو هتالص دسفي هنإ : لاق نم لاقو

 . هندب يف وهو هب ىلص هنأ ملع

 ، رفظ نم لقأ وهو { مدلا اذه نم ائيش هندب وأ هبوث يف ىأر اذإ امأو

 ىلع هب ىلصو مدلا كلذ يسن مث رفظلاك ناك عمج اذإ اعئاش وأ اعمتجم ناك

 . نايسنلا

 . هتالص كلذ دسفي : لاق نم لاقف

 يف رفظلا رادقم ناك اذإ امأو { هتالص كلذ دسفي ال : لاق نم لاقو

 مهنيب ملعن الف . هب ىلصو هيسن مث {© ةالصلا لبق هرصبأو ٠ بوثلا وأ ندبلا

 . لدعلا لهأ لوق نم هتالص دسفي هنأ افالتخا

 ريغ نم وهو ىلص ىتح يلصي نأ لبق هبوث يف مدلا كلذ رصبي مل اذإ امأو

 © هتالص دسفي ال هنأ افالتخا ملعن الف } رفظلا رادقم نكي ملو ، تاحوفسلملا

 . ةالصلا لبق هرصبي مل اذإ

 ، رفظ نم لقأ وهو 3 ندبلا يف وهو حوفسملا ريغ رصبي مل اذإ كلذكو

 . فالتخا كلذ يفف ؛ مدلا كلذ هيفو ىلص هنأ ملع مث ىلص ىتح

 كلذ ف ملعن الو {}©}= دسفم كلذف رانيد وأ رفظ رادقم ناك اذإ امأو

 وهو تاراهطلا نم ةسجنلا ءامدلا طلاخ اذإ امأو ، ةالصلا رمأ يف افالتخا

 ريغ نم ةسجنلا ءامدلا نم ناك وأ يرط حرج نم احوفسم ناك ءاوسف ، سجن

 نم تاراهطلا طلاخ ام لكف 3 رحنملاو ةحبذملا ريغ نم وأ } ةيرطلا حورجلا

 ةراهطلا طلاخ ف ٠ نيدلا لهأ اهيف فلتخح تح يتلا وأ ٠ نيدلا ف ةسحنل ش ا ءامدلا

۔ ١٥٧



 { افالتخا كلذ يف ملعن ال { هل دسفم وهف ۔ اريثك وأ ناك اليلق ۔ ةساجنلا نم

 مدلا مكح ناك اذإ اماف { اهتراهطو ءامدلا ةساجن يف لصألا يف فلتخا ام الإ

 ندبلا ريغ يف . تاراهطلا نم ائيش سجنلا طلاخو “،٨ سجني هجوب اسجن

 ليلقو . ريثكلا يف الو ليلقلا 1 كلذ يف قرف الف { ةالصلا رمأ ف بايثلاو

 نيذه ريغ ٠ تاراهطلا نم كلذ ربغو تابورشملاو تالوكأملا يف هريثكو كلذ

 رمأ نم هيف فلتخا دق ام الإ هطلاخ امل دسفم وهف . ةالصلا رمأ يف نيهجولا

 . اهترثكو اهتلقو اهتساجن يف لوقلاو هايملا

 وأ حوفسم ؛ مدلا كلذ ام ملعن الو بوثلا وأ ندبلا يف مدلا دجو اذإف

 : ليواقأ ىلع كلذ جرخيف ؤ سجنب سيل وأ ، حوفسمب سيل سجن

 هنأ ملعي ىتح بوثلاو ندبلا ةراهطل رهاط مدلا كلذ نإ : لوقف

 . حوفسم ريغو حوفسم ؛ هوجولا نم هجوب ، سجن

 كلذ نم ىرعتي ال هنأل . هريثكو هليلق ؛ لسغي حوفسم مد هنإ : لوقو

 رغ يه يتلا © ءامدلا نم كلذ ريغ هنأ ملعي ىتح . انفصو ام ىلع ماكحالا يف

 . ةرهاط وأ ةحوفسم

 امل حوفسم هنأ ملعي ىتح « رهاط الو حوفسم ريغ سجن مد هنإ : لوقو

 . كلذ نيبي هجوب لدتسي امب رهاط وأ ©٠{ كلذ هوجو نم هيلع لدتسي

 ءامدلا رومأ نم ، بلغألا ىلع بوثلاو ندبلا يف مدلا كلذ نإ : لوقو
 كلذ رمأ نم بلغألا ناك نإف { هب دبعتملاو هب ىلتبملا هدجي يذلا تقولا كلذ يف

 . هرومأ نم بلغألا اىلع وهف 0 ءامدلا نم هنم هنأ رومألا دحأ ىلع حصي مدلا

 يف ليق ام حصأ وه اذهو . هيف فالتخالا ىضم دقف . بلغأ هل نكي ل نإف

 كلذ ناب الو بلغأ هل نكي مل نإف { هرومأ نم بلغالا ىلع وهو { انعم اذه

 كلذ نم ، طسوتلا هيف لمعتسي نأ اذه يف بجيف . هيلإ بولقلا نئمطت رمأب

۔ ١٥٨ ۔



 . تاساجنلا نم وهو حوفسم ريغ امد نوكي نأ

 ةهبش ال نيب لصأ ايهنم دحاو لكلف ؛ نيرخآلا نيلوقلاب هيف لاق نمو
 . كلذ رصبأ نم عم ؛ هيف

 يف هريثكو هليلق دسفم ندبلا يف سجنلا مدلا نأ هبحن يذلاو : لصنف

 8 ةسجنلا ءامدلا نم حوفسم ريغ وأ احوفسم كلذ ناك . ةالصلا رمأ

 نم دحأ لوقب هيف ذخاف & فالتخالا هيف ءاج امم . ءامدلا نم هيف فلتخي ام الإ

 فلتخي امنإو 0 هللا ءاش نإ عساو كلذف { فالتخالا هيف زوجي اييف © ملعلا لهأ

 يف ءامدلا يف { ةالصلا رمأ يف ةيرطلا حورجلا نم حوفسملا ريغو حوفسملا يف

 5 هيف لوقلا ىضم دقف تاراهطلا نم كلذ ريغ امأو {، اهب ىلصي ىتلا بايثلا

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو

 ءامدلا نم يتأي اييف ، لدعلا لهأ نم نيملسملا نم ملعلا لهأ فلتخاو

 نم جرخت يتلا ءامدلاو فاعرلا مد لثم ، يرط ثداح عطق الو حرج ريغ نم

 ضيحلا مد كلذكو { ةحارج ريغ نم كلذ نم صلاخلا & سورضلاو مفلا

 تاوذ نم حور تاذ لك نم ةثداح ةحارج ريغب جرخت يتلا ءامدلاو { سافنلاو

 : ةيربلا ريطلاو باودلا نم . ةيلصألا ءامدلا

 بوثلا يف هريثكو كلذ ليلقو ، حوفسم هلك كلذ نإ : لاق نم لاقف

 رقعلا حرجلا نم جرخي يذلاو ، حوفسملا مدلا ةلزنمب ؛.ةالصلا رمأ يف ندبلاو

 وأ طيبع مد نم 3 ميدق حرج نم جرخ ايلك حوفسملا ريغ مدلا امنإو ، يرطلا
 طيبع مد نم ميدق حرج نم حرج ام لكف . اثداح نآلا جرحم مل { ةميدق ةفش

 { ةالصلا رمأ يف بوثلا يف دسفي الو حوفسمب سيل يذلا كلذف ، صلاخ

 ملعن الو ، كلذ يف لوقلا ىضم دقو 0 ملعلا ريغ ىلع رفظ رادقم ناك ام الإ

 يف اهيف فلتخا دق ناك نإو . انركذ يتلا ءامدلا كلت نأ افالتخا كلذ يف مهنيب

۔ _ ١٥٩



 هلك كلذ نأ لدعلا لهأ نم عامجالاو ، حوفسم ريغو احوفسم اهنم نوكي يذلا

 هطلاخ ام دسفمو {. تابورشملاو تالوكأملا يف هريثكو هليلق . مارح دسفم مد

 يف حوفسملا ريغو حوفسملا يف مهفالتخا امنإو . اريثك وأ ناك اليلق تاراهطلا نم
 نم ةحابالا يف نيمد ءامدلا نم نلقي هللا لوسر نشتسا امنإو . ةالصلا رمأ

 ؛ اضيأ هيف فلتخا فيك محللا مد انيب دقو } كمسلا مدو محللا مد : كلذ

 اييف كلذ فالتخا انركذ دقو ، لوقلا رثكأ يف هب ساب ال هلكف كمسلا مد امأو

 . هلللا ءاش نإ ةيافك هضعب يف امم & باتكلا اذه نم ىضم

 ايهيف زوجي الو ةلي هللا لوسر ةنسب ناحابم نامدلا ناذهف : لصف
 . ايهنم ءيش ميرحتب نيدتلا

 © كلذ نم يش ىلع اهلخدي للعب كلذ يف لاق نم لاق امنإو

 . كلذ يف لخدي ملعلا لهأ نم عامجالاب الإ

 تاذ يف بلتحم مد يذ لك يف نيملسملا نم لدعلا لهأ فلتخا كلذك

 : تايربلا نم رئاط وأ ةباد نم ، حور

 باودلا نم حورلا تاذ ف لصاب سيل بلتخم مد لك نإ : لاق نم لاقف

 هلاح نع لوحتملا تيللا مدلا ةلزنم مهعم هنأل { رهاط وهف تايربلا نم ريطلاو

 هريغ لا هلصأ نع لوحت دقف . ادساف هلصأ 1 ناك ولو . هريغ لاح ىلا

 . هيف مد ال امم هريغ تاذ يف هلامتحاب

 وهف لوحت امثيحو { هنيعب مد هنأل دساف هلك كلذ نإ : مهنم لاق نم لاقو
 . طوحأ رخآلا لوقلاو ٠ عسوأ لواألا لوقلاو ٠ زئاج كلذ لكو . دساف مد

 دسفيو ؛ هيلإ ةرورضلا دنع دسفي ال هنإ : ثلاث لوق كلذ يف ليق دقو

 . نسح لوق اذهو . هريغ لإو هريغب ةعسلا دنع هب

۔ ١٦٠ ۔-



 يذ لك نأ افالتخا مهنيب ملعن ال { لدعلا لهأ نم ملعلا لهأ عمجاو

 © ريطلاو باودلا نم ناك ام انئاك هيف مد ال امم ةيربلا ريطلاو باودلا نم حور

 ةنس نم دارجلا لصأ ىلع جراخ كلذو ، لالح كلذ نأو هتتيم دسفي ال هنأ

 . ةنسلاب هتتيم تلح دقو { ةيربلا نم حاورألا تاوذ نم دارجلاو ةلي يبنلا

 هلثمف . ءامدلا تاوذ ريغ نم تايربلا ريطلاو باودلا نم كلذ ىوس امو

 . كلذ ي افالتخا مهغيب ملعن ال . لدعلا لها عامجإ ف ههبشو

 تاوذ نم حور تاذ لك يف © لدعلا لهأ نم ملعلا لها فلتخاو

 : ةيربلا ريطلاو باودلا عيمج نم ةيلصأب تسيل يتلا { ةبلتخملا ءامدلا

 . همد ةلزنمب وهو 7 هتتيم دسفي ال هلك كلذ نإ : لاق نم لاقف

 نم دسفي ل ام لكو © هتتيم مارحو دسفم هلك كلذ نإ : ل اق نم ل اقو

 . ن هللا لوسر ةنس ف دارجلا ةلزنمب حابم لالح وهف ٠ ةتيملا

 ىلع دسفي الو ؤ هنع ةينغلاو ةعسلا ىلع دسفم كلذ نإ : لاق نم لاقو

 . اهداسفو اهتمرح ىلع عمجملا ةلزنمب سيلو .0 هيلإ ةجاحلاو هيلإ ةرورضلا

 ة

۔ ١٦١ ۔-





 باب

 اهفينصتو ةبرشألا ف

 © ةنسلا ف هميرحت حصو ٠ هب اتك ف ۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هللا همرح اممو

 كلذ يف ملعن الف 9 هنم ركسملا رمخلا ذيبن ؛ هميرحت ىلع ةلبقلا لهأ عمجأو

 عمجملا رمخلا نأو { مارح رمخلا ذيبن نأ 5 ةلبقلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا

 بنعلاو لخنلا نم بطرم ريغ ربتعي يذلا ، رسبلا ذيبن هنأ هيف فلتخي الو هيلع
 مارح 6 انم هنم ركسملا امهذيبن ناعونلا ناذهو ٠ اذيبن رصي ل يذلا بطرلا

 ، سجر مارح امهو { ةيعوألاو ةينآلا نم هيف المُع ام عيمج يف 3 هريثكو هليلق

 رفكيو . ةءاربلاو رفكلاو دحلا ؛ اريثك وأ اليلق ايهنم برش نم ىلع بجاو
 نم كلذ نيح ذيبنلا هب ديرأ اذإ كلذو ، كرش رفك ال ةمعن رفك كلذ برشب

 . هيف ةدارالا

 : كلذ نم . هنم عضوم ريغ ف هللا باتك يف رمخلا ميرحتو

 ه ن ٥, . ٥ ِ 9 , © ر ._ ء 27 .

 مالزألاو باَصنألاو زيلو رمخلا امنإ اونمآ نيذلا اهأ اي : ىلاعت هلوق
 ۔ , 2 ه ت إم " م . ٩, د

 . "نوحلفت مكلعل هوُبنتجاف ناطيشلا لمع نم سجر

 : نيهجو نم انهاه هتمرحخو {© ةدحاو ةيآ ي هنع ىهنو همرحف

 امنإ» : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلللا لاق اك ٠ مارح ناطيشلا لمع نم هنأ هجو
 ۔ ىم ..ا . ر . .٥ م. ى , 0 ۔ ص ۔ ,رم / ر 5 ٠

 . '"«“نوّملعن ال ام هلا نمع الوقن نأوكءاشخفلاو ءوسلاب ٌمكرماي

} _ 

 . ةدئاملا ةروس نم )٩٠( ةيآلا )١(
 . ةرقبلا ةروس نم )١٦٩( ةيآلا )٢(

۔ ١٦٣ ۔



 ةيصعم هنأل ٠ ءاشحفلاو ءوسلا نم وهف هلمع وأ ناطيشلا هب رمأ ام لكف

 . ناطيشلا ءاضرو نمحرلا

 : ىلاعت هلوق يف سجرلا هلللا مرح دقو 0 اسجر هللا هامس هنأ رخآ هجوو
 % | نه 2٠ ّ 4 ىع ,, .. م إ . ِ 4 .۔ ر

 اًمد ؤأ ةنيم نونكي نأ ألإ هممعطي مبعاط لع امترحن إ يحوأ ايف دجأ ال لنو
 غاببربت رطضا نمف هب هللا ربغل لهأ اقشف وأ سجر هلإك ريزنج مع وأ اخوفتم

 7 ١ \ 7 ح وه ء. .ص = ر ,. ٢ً

 . ١0}١«ميحرت زوفحت بار إف داع الو

 يف ىلاعت لاقف اسجر رمخلا هللا ىمس دقو . هللا همرح دق مارح سجرلاف

 عفانمو زيبَك مثإ اهيف لق ريئيلاو رمخلا نعإ كنولأسي : رخآ عضوم
 . ايثإ هللا امهامسف « . . سانلل

 ...رسف فأ :م. ة ,ت ك -. ,
 اهنم رهظ امم شحاوفلا يبر مرح امتإ لف : رخآ عضوم يف ىلاعت لاقو

 ملعن الو } مارح مثالاو مثإ رمخلاف . . 4قحلا ريغب ينلا مثالا نطب امو
 باتكلاب مارح رمخلا لب { مارحب سيل هنأ رمخلا ميرحت يف ملكتي ادحأ نأ

 . عامجالاو ةنسلاو

 هيف لؤات نايدألا لهأ نم ةلبقلا لهأ نم ادحأ نأ اضيأ ملعن الو

 . لدعلا لهأ هيلع عمجأ ام { هميرحت يف فلاخي . اليوات

 ىلع فقو نم . اهب نيفراعلا نم اهفرع نم عم اهنيعب ةفورعم ةرمخلاو
 نم عم فورعمو ، هلصأ فرعي مل ولو ، رمخ ذيبن هنأ هفرعو هفرع نمم رمخلا ذيبن

 مارح يهف اهنيعب ةفورعم رمخلا تناك اذإف . هنولو هنيعب نيفراعلا نم هفرع

 . اهفرعي نم اهفرعي اهب يتلا نيعلا ةمئاق تناك اذإ 0 اهنيعب

 هنأب هفرع نم هفرعي يذلا { ركسملا ذيبنلا لاح نع رمخلا تلاز اذإو

 تلاز اذإف ٠ هبوكر لهج عسي ال يذلاو ‘ هيلع عمجملا مارحلا وهو { رمخ ذيبن

 . ماعنألا ةروم نم )١٤٥( ةيآلا )١(

۔ ١٦٤ ۔



 ذيبنلا لاح نع لاز دق هنأ { هب نيفراعلا دنع فرعت لاح ىلإ ، لاحلا كلت نع

 نم دنع . الخ ةرمخلا تناكو ، لخلا لاح ىلإ ، عامجالاب لصألا يف مرحملا

 امارح اذيبن نوكي ام لاح نم الخ تراص اذإ . اهب نيفراعلا نم اهفرعي
 دق اهنأل { اهلهج وأ اهملع نمل الخ تراص اذإ لصألا يف تحيبأ دقف { اركسم

 ، الالح لصألا يف تراصو . حابملا لاح ىلإ مرحملا ريغ لاح نع تلاح

 نم هنيعب هفرعي نم عم راص اذإ { هفرعي مل وأ هنيع فرع نمل حابم لالحلاف
 هب نيفراعلا نم هفرعي نم عم راص اذإو } لالح وهف لالح هنأ هب نيفراعلا

 . مارح هفرعي مل وأ هفرع نم ىلع وهف . امارح

 ركسملا ذيبنلا هب ديرأ دق © ركسملا دح يف ناكو اذيبن رمخلا ناك اذإف

 نعريغتو ، كلذ ىلع الغ اذإ { اركسم اذيبن راصف الغ كلذ ىلعو ، بارشلاو
 بنعلا نم ناكف { ةيعوألاو ةينآلا نم ناك اميف ارمخ راص دقف . ركسلا ىلإ هلاح

 نأ هيلع عمجملا & مارحلا رمخلا ذيبنلا كلذف { لخنلا نم رسبلا وأ بطرلا
 كلذب رقكيو } ركسي مل وأ كلذ نم ركس 3 دحلا هيلعو كلاه كلذ ىلع هبكار

 . ادحج رمخلا ميرحت دري ل ام ةمعن رفك

 مئاق ناك ام © لاحلا نم لاح ىلع كلذ بوكر لهج لهاجلا عسي الو

 نعريغتي ملو ، رمخ ذيبن هنأ هل ةفرعملاو هب ةربخلا لهأ دنع اهب فرعي يتلا ، نيعلا

 وأ 53 هتمرحب هنم ملع ىلع هبوكر هنيع ةفرعمب لهاجلا عسي الف } كلت هلاح

 . هتمرحل نم لهج

 . اهتمرح لهج وأ اهتمرح ملع { اهملع وأ اهلهج نم ىلع مارح رمخلاو

 اهبكري مل ام . اهبكري نم نياعو اهنياع ولو ، رمخلا ةمرح ةفرعم لهج عسي دقو

 دنع اهب مرحت يتلا لاحلاب تناك اذإ ، ملعي مل وأ اهتمرحب ملع { اهنيعل لهاجلا
 يهو . اهب هلهج لاح ين اهبكري مل ايف 3 اهب لهاجلا اهلهج ولو { اهنيعب نيملاعلا
 دحأ نم وأ 7 ءايلعلا نم أربي وأ اهبكار ىلوتي وأ 3 اهنيعب اهيف ةفورعملا لاحلا ف

۔ -_ ١٦٥



 اهبكار نم اوثرب اذإ مهنع فقي وأ ، نيدب وأ يأرب اهبكار نم اوثرب اذإ مهنم
 لحو . هنيد يف كله دقف انفصو يذلا اذه نم ائيش لعف ىتمف {& نيدب وأ يأرب

 نيعلاب افراع ناك اذإ ، كلذ نع لاؤسلاب ةنونيدلا هيلع ناكو } كالهلا لح

 فرعي ال ناك نإو { اهنم جرخي ىتح اهنع ليسيف { ةفصلا وأ اهيلع فقو يتلا

 نم ةبوتلاب ةنونيدلا هيلعو كلاه وهف اهنع ليسيف 0 نياع يتلا نيعلا ةفص

 هنم ةبوتب كلذ نم جرخي مل ام كلاه وهو . كلذ يف همزلي ايع لاؤسلاو . كلذ

 يتلا هتفص ةفرعمو ©، كلذ ملع مدع دنع ةلمجلا يف هب جرخي امب وأ { هنيعب

 اهنأ اهب ةربخلا لهأ هل ربع اذإ اهتمرح ءايلعلا ملعيو . اهب ملعلا لهأ اهفرعي
 اذإ © ةجح هيلع ناك ، كلذ نيربعملا نم ناك نم انئاك 3 مارح اهنأو رمخلا

 نم هتءاربل ملاع نم ةءارب وأ ك بكار ةيالو وأ بوكرب كلذ بكر دق ناك

 . بكارلا نم هتءاربل نيدب وأ يأرب ملاعلا نع فقو وأ ، بكارلا

 اهب ةربخلا لهأ عم ةفصلا هذه ىلع ، نيعلا ةمئاق ةرمخلا تناك اذإو

 اهليلحت ىلع ةداهش زوبحت الو . انفصو ام ىلع اهلهج عسي الف . اهب ملعلاو

 ىلع دهش ولو { اهب ةربخلا لهأ عم اهب فرعت يتلا { اهنيع نع اهتلازإ نع الو
 قيدصلا ركب يبأ لاثمأ نم دهاش فلأ ةئام اهلصأ لاوز ىلع وأ اهليلحت

 نأ كلذ ىلع هعم دوهشملا عسو الو {. مهلوق نم كلذ زاج ام باطخلا نب رمعو

 ىلع مهالوت وأ { هيلع مهعبتاو كلذ مهنم لبق نمو نوكلاه مهو 0 مهنم لبقي
 لوقلاو { نيعلا مئاق ناك اذإ } هلك كلذ لهج هعسي ال كلاه رهف نيدب كلذ

 ريزنخلا يف ةجحلاك اهيف ةجحلاو هسنجو هنيع مايق يف ريزنخلا يف لوقلاك كلذ يف
 نوكت . اهيلع بلاغ لالح لاح ىلإ تلقتناو ، تريغتو اهنول تباغ اذإ

 تناكو . اهلهج عسو كلذك تناك اذإف 0 لالحلا مكح يف ةكلهتسم اهماكحأ

 © رارقالا نم كلذ يف لوقلاو ، ءاضعأ امحل ناك اذإ ةتيملاو ريزنخلا محل ةلزنمب
 ايك . كلذ عيمج يف نيتقثلاو دحاولا ةقثلا نم هيلع ةداهشلاو { هدي يف وه نم
 ولو ،. ةدهاشملا يف حابم هنأل { ةتيملاو ريزنخلا نم ءاضعأ راص اذإ محللا يف انلق

۔ ١٦٦ ۔-



 . كلذ يف لصألا فرع نم ىلع اروجحم لصألا يف ناك

 لصالا هل لهاجلا نياع اذإ 0 عامجالإ يف مرحملا مدلا كلذكو : لصف

 يف رمخل ١ ةلزنم وهف . كلذ ىلع هبكرف كلذ ةمرح لهج مث © هب مرحي يذلا

 ىلع فقو دق وهو { نوديزي وأ دهاش فلأ ةئام كلذ ىلع هل دهش ولو 0 اذه

 © كلذ ليلحت ىلع مهتداهش زوجت الف } هتمرح ملع لإ غلبي هب يذلا لصالا

 { مهعمس نم دنع كلذب نركلاه مهو . هريغ لإ كلذ مس ١ ليوحت ىلع الو

 اوناك ولو & كلذ ىلع مهتداهشو مهايتف عضومل هلهجب كلذ بوكر هل لحي الو
 © هبكري ل ولو ، كلذ ىلع مهتيالو عسي الو . اعيح مهلك ضرال ١ لها

 . كلذ اومهفاف . ادبأ نيدب هلجأ نم ةيالو هعسي الف

 فرعي هب يذلا لصألا ىلع هتمرحلو هل لهاجلا فقو اذإ مرحملا مدلاو

 لوقلاو هملع وأ هلهج نم ىلع رمخلاو ريزنخلا ةلزنمب وهف { هتفص فرعتو هتمرح
 . دحاو هيف

 يذلا لصألا للع فقو اذإ هتمرحبو هب هلهج ىلع هعسي ال كلذكو

 نيدب هبكر نم ةيالو الو . هبوكر لهج هعسي الف . مرحم هنأ هب فرعي

 مهنم ةءاربلا الو ، نيدب الو يارب هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نع فوقولا الو
 . نيدب الو يأرب كلذ ىلع

 اذإف 7 ريزنخلا محلو ةتيملا يف عسي ام هيف عسي رارطضالا لاح يف مدلاو

 عيمج يف مدلاو ةتيملا يف لوقلاف ، رارطضا هجوب هبكري نأ لمتحي بكار بكر

 محل يف لوقلاك هلك كلذ يف لوقلاف { هيف هبشي اميف ريزنخلا محل يف لوقلاك كلذ

 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو . ريزنخلا

 : رمخلا امأو

 3 دحلا اهيف بجي هنأل ، رارطضالا يف زوبحت ال هنإ : لاق نم لاق دقف

۔ ١٦٧ ۔



 مدلاو ةتيملا يف ىنثتسا ايك ، رطضملل هيف ۔ ىلاعتو كرابت هللا نثتسي مل هنألو

 . ريزنخلا محلو

 مرح ام لثم وهف { ةكلهملا نم مصعي رمخلا ناك نإ هنإ : لاق نم لاقو

 . هللا ءاش نإ حصأ انعم لوقلا اذهو © كلذ نم هللا

 مارح هنأ هب ملعلا لهأ هفرعي هب يذلا مدلا نم لصألا ىلع فقي مل اذإو

 يف فرعي الو ، كلذ بكري نم نياعو كلذ ىلع فقي مل اذإف ، ةفصلاب هنم

 اذهف ، ةمرحملا وأ اهيف فلتخملا وأ لالحلا ةحابملا ءامدلا نم كلذأ لصألا

 © لطابلاو هيف قحلا لمتحي امم كلذ نأل ، كلذ بكر نم ةيالو هعسي ال

 5 هلهج لاح ىلع وه هبكري ملو لطابلاو قحلا هيف نكمأ اذإ هنأ هيف لصالاو

 نوكي نأ لمتحيو ، قحم هنأ هيف قحلاب ءاملعلا دنع لمتحي لصأ يف هبكار ىلوتو

 . هتيالو ىلع وهف ، لصالا كلذ نياعي مل ولو كلذب ءايلعلا دنع الطبم هيف
 يف هلعف نأل . كلذ بوكرب وه هعسي مل ولو { ةزئاج هجولا اذه ىلع هتيالوو

 . هيلو لعف ريغ كلذ

 فرعي ال وأ . هيلو ربغل هنأ فرعي ال ام لكأي هيلو ىأر اذإ كلذكو

 ىأرف ، ائيش لاملا كلذ نم لكأي نأ وه هعسي ال لاح يف لاملا كلذ لاح ام

 يف امارح لكأي هنع باغ اميف ناك ولو . هتيالو ىلع هيلوف ، لاملا كلذ لكأي هيلو

 هالوتف ، هقحو هلطاب ءايلعلا دنع لمتحي هنم نياعملا ناك اذإف { هلهجب وأ هملع
 كلذ يف هل ملعلا لهأ دنع نوكي هجوب هنم أربي نأ هعسي الو ؤ هعسو كلذ ىلع

 اهيف لمتحي يتلا لوصألا يف هلهجب ارذع كلذ يف وه هل ملعي مل اذإ { رذعلا

 سيلف ، نيملسملا دنعو هللا دنع نيدلاو قحلا وه كلذ نأل .{ ءايلعلا دنع رذعلا

 اذهف هبوكرو . نيملسملا نيدو هللا نيد فلاخي ءيش ىلإ هلهجب ىدعتي نأ وه هل

 ءايلعلا دنع نيدلا يف لمتحاو هنع باغ يذلا لصألل هل هيلو بوكر ريغ مدلا

 نوكي نأو . هيف افلتخم نوكي نأو { هيف فلتخي ال { احابم مدلا كلذ نوكي نأ

۔ ١٦٨ ۔



 هنم يذلا هلصأب الإ } كلذ لاحلا نم لاح ىلع نوفرعي الو اروجحم امارح

 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو ش جرخي

 كلذ ىلع هالوتف ، لصألا ي اروجحم امد هجولا اذه ىلع يلولا قفاو نإف

 اذإو ، لطابلاو قحلا هيف لمتحي لصألا نأل . هل عساو وهف ، لهاجلا اذه

 مدلا كلذ بكرف 7 ةفرعملا لهأ عم ةمرحلا فرعي هب يذلا لصالا ىلع فقو

 وأ { هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم ءىرب وأ هبكار ىلوت وأ © هلصأب هتفرعم دعب

 لاؤسلاب ةنونيدلاو & كلذ نم ةبوتلا هيلع ناكو & كلذب كله ؛ مهنع فقو

 نم لدعلا لهأ ةيالوو . ةبوتلاب هنيعب كلذ نم جرخي ىتح ةفصلاب كلذ نع

 اذه اومهفاف ؛ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد يف لدعلا نم هب اوماق دق ام ىلع ءالعلا

 . لاوحألاو لوصألا يف كلذ فالتخاو لاومألاو ءامدلا يف قرفلا

 لصأ ةفرعم نم قيضأ .اذه يف مدلا لصأ ةفرعمو : لصف

 & وه نمل ملعي الو ، كالمألا ماكحأ هيلع عقي لام ىلع فقو ول هنآل ؤ لاومألا

 ىلع كلذ ناك . هيعدي وأ هسفنل هيعدي الو { لاملا كلذ لكأي هل ايلو ىأرف
 ملاس هل يلوتملاو 3 امارح ابصغ هتريرس يف كلذ لكأ دق ناك ولو © نيدب هتيالو

 . كلذب

 اذه ىلع وهف ‘. هنم جرخ يذلا لصالا فرعي مل اذإ ، مدلا كلذكو

 . ليبسلا

 فقو دق يتلا لوصالا نم جرخ هنأ { مدلا يف لصألا ملع اذإ امأو

 هعسي الف ، كلذ ىلع هبكار ىلوتف ، هرجحو هتمرح فرعي اهب يتلا . اهيلع
 لاحلا كلتب لزن اذإف 5 هيلإ رارطضالا قيرط نم . رذع هل لمتحي نوكي نأ الإ

 { رذعلا نم نيدلاب ءايلعلا دنع بكارلل لمتحا ام لكف . نيدلاب ءايلعلا دنع

 . !)بجاو لهاجلا دنع هلثمف

۔ ١٦٩ ۔



 يف نيدلاب ءايلعلا دنع ، قحلا مكح ريغب مكحي نأ لهاجلل زوجي الو
 { هل حابم هنأ ملعي الو . هيلو ريغل هنأ ملعي ال ام لكأي هيلو ىأرولو . نيدلا

 نم دحأل وأ ٠ بئاغ وأ ميتيل لاملا كلذ نأ ملع دقو . وه هملعي هجوب

 دنع نيدلا يف قحب كلذ يتأي نأ ‘ نيدلا ف لاحلا نم لاح ف لمتحم ٠ سانلا

 هتيالو نع فقي الو . اذه ىلع هنم أربي نأ هل زوجي الف © نيملسملا ءايلع

 يف { ءامدلاو لاومألا نيب ام قرف اذهف { املاع وأ افيعض كلذ هيلو ناك { نيدب

 . ءامدلاو لاومألا نم لوصألا ملع

 {ج

۔ ١٧٠ ۔



 باب

 رسبلاو بنعلا نم رمخلا ةمرح ف لوقلا

 ةدارالا لصأ يف نينثالاو دحاولا لوق لوبقو هيف ةينلاو

 نم رسبلاو بنعلا نم رمخلا لح يف لدعلا لهأ نم ملعلا لهأ فلتخا

 : لخنلا

 . ةيعوألاو ةينآلا نم عضو اثيح . لالح زئاج كلذ نإ : لاق نم لاقف

 كرابت ۔ هلللا لوق كلذو . ركسملاو بارشلل هب ديرأ اذإ الإ كلذ مرحي الو

 اقزرو اًَرَكَس ةنم توخ بآغالاو ليخنلا تارمث نيو : ۔ ىلاعتو
 © ةبطرلا بنعلا نم رمخلا نم بارشلل ذختاو هب ديرأ ام ركسلاف } پانشتخ

 ٠ هيلع عمجملا مارحلا رمخلا وه كلذف ٠ بطري ل ام لخنلا نم رسبلاو

 زوجي يذلا ، سبايلا بيبزلاو رمتلا نم لخلا زوجي امنإ : لاق نم لاقو
 ذيبنلا زوجي ال ايكف ، بيبزلاو رمتلا نم ةذبنألا اهيف زئاجلا ةينآلا يف ذيبنلا هنم
 نم لخلا زوجي ال كلذكف . ةيعوألاو ةينآلا عيمج ف رسبلاو بنعلا نم ركسملا

 هيلعو ‘ هللا ءاش نإ رثكأو حصأ انعم لوألا لوقلاو 6 بارشلا زوجي ال ثيح

 © كلذ ىلع انعم ةلبقلا لهأ رثكأ ةماع هيلعو ، نيملسملا نم لمعلا رثكأ

 . هملع انع باغ ام الإ

 راص اذإ حابم قلطم انعم لوقلا رثكأ ىلع رسبلاو بنعلا نم لخلا لصاف

 لك ىلع وهف بارشلل ذيبنلا هب دري ملو ، لخلا لصألا يف هب ديرأ ناك اذإ الخ
 . زئاج لوقلا رثكأ ىلع لاح

۔ ١٧١ ۔



 هلهجو { هنولو هتاذ يف هب ملعلا لهأ دنع لصألا يف ازئاج ناك ام لكو

 9 هللا نيد يف حابملا لاح يف هل ملعلاو هب ةربخلا لهأ عم وهو هل بكارلا

 بكري هنأ ىلع هبكري مل ام 0 هبكر ثيح نم نمؤم ملاس لاح لك ىلع هل بكارلاف
 يف حابم لخلا لصاف 7 امارح وأ ناك الالح 7 هبكري هنأ ىلع وأ { هتين يف امارح

 نم لوقلا رثكأ يفو { افالتخا كلذ يف ملعن ال } بيبزلاو رمتلا نم هللا نيد

 . لالح حابم وهف رسبلاو بنعلا

 ملع يفو . هتفصو هتاذ يف هب نيفراعلا دنع لصألا يف الالح ناك ام لكو

 هنيع نأل 9} هنيع لهج نيملسملا نم لهاجلا رصي الف { نيملسملا نم هملع نم

 ءاملعلا عمو { اهب ءايلعلا عم لصألا يف احابم فرع اهيلع فقو اذإ اهفرع ولو

 نم ىلع روجح { مارح لصألا ين وه امل هبوكر يف لهاجلا كلهي امنإو 0 نيدلاب

 نم لهج ام ىلع مدقي نأ هل سيلف هلهج نمو { مارح هنأ فرع نمو . هفرع
 ةلزنمب لزني ناك نإ رمخلا نم ذيبنلا دحب راص اذإ رمخلا نم لخلاف { مارحلا

 وهو لوقلا ضعب ينفو } رجحلا لاح ين هب لزان } لاحلا نم لاح يف بارشلا
 دارملا هنيعب رمخلا نأل { هريثكو هليلق اركسم نوكي ام لاح يف ں برشلا روجح
 . ركسملا دح يف ناك اذإ ؤ برشلا عنم هنم

 ، ركسي مل ام هنم بارشلا رجحي الو لصألا يف لالح هنإ : لاق نم لاقو

 يف اذه ىلع كلذ ءاوسو ، لصألا يف ركسلا هيلع مرح © هنم براشلا ركس اذإف
 امنإ هنأ { انيلإ بحاو حصأ وه رخآلا لوقلا اذهو 3 ناك ةيعوالاو ةينآلا يا
 اهب داري يتلا ةينلا دح ىلع وهف { ةينلاب لخلل حلصو { ةينلاب بارشلا دسفي
 تاي ل م }.لصألا يف حابم بارش يف رجح الو . حابم لالح وهو 3 لخلا

 { ذيبنلا دح يف لخلا كلذ راصف 0 رمخلا نم لخلا دارأ اديرم نأ ولف

 هتفصب رمخ هنأ فرع نم عم رمخ نيعلا مئاق وهو } لصالا يف كلذب ملاع وهو

۔ ١٧٢ ۔



 هنياع نم ىلع اروجحم كلذ ناك . هملعل لالح لصألا يف هعم وهو . هنيعو

 هلصأ لهجب بكار كلذ بكري نأ زوجي الو ، وه هملعك هيف ملعي ىتح 3 هريغ
 لصأل ا نأل { لصالا يل كلذ ملع نم ملعك هنم ملعي ىتح ‘ هيلع ينب يذلا

 تباغ يتلا ةينلا هتحلصأ امنإ ، رمخ هناب ةفصلاو نيعلا مئاق هنأل . روجحم انهاه

 8 يه هجو يأ نم فرعي مل اذإ ءامدلا ةلزنمب اذهو 3 هيلع فقو نم ىلع

 . هيف لصألا ملعي ىتح هيلع روجحم كلذو } كلذ ىلع مادقالا هل يغبني الف

 يتلا رمخلا كلت نإ لاقف .3 هنيد يف نومأم ةقث دي ين ناك نإف : لصف

 هل زوج نأ وجراف & بارشلا هب دري ملو 3 هب ديرأ لخ اهلصأ يه امنإ اهنياع
 ، لوقي ام قدص لمتجي هنأل {} نومأملا ةقثلا دحاولا لوقب { هللا ءاش نإ كلذ

 هلوق نكي ملو ، لوقي ام لمتحي لصألا ناك اذإ { هلوق زوجب اذه لثم يف ةقثلاو

 . اروزو ابذك لصألا يف

 يف ناكو ؛ الخ وأ ارمخ هلصأ ملعي ال وهو . اذه ىلع بكار هبكر نإف

 . هللا ءاش نإ كلذ هل زاج كلذ ىلع هالوتف { لخلا هب داري لصألا

 5 هيف هلوق زوب لاح يف وأ هدي يف وهو لخلا هب دارأ هنأ هقدص نإ كلذكو

 كلذ زاج 0 هيف هلوق زوجي نمم وهو & لخ هلصأ هنأ كلذب هنم ملعب هيف دهشيو
 نانثالاف كلذ يف ةجحلا امأو ، دحاولا لوقب ، لالحلا نم حصي ايف هللا ءاش نإ

 نيد يف اهتداهش قدص لمتحي لصألا يف نوكي امب ادهش اذإ 5 هللا ءاش نإ
 ىلع ، هللا نيد لصأ يف ايهفدص لمتحي امم اذهو { امهرمأ نم باغ اميف { هللا

 نأو ، لخنلا نم رسبلاو ، بطرلا بنعلا نم زوجي لخلا نأ لوقي نم لوق
 . هللا ءاش نإ زئاج وهف { زئاج كلت هلاح يف اذيبن ريصي ام نيح يف هبرش
 نكمي امم ادهش اذإ ، كلذ يف ايهلوق لبق نمل ةجح وهو 3 اذه يف ايهلوق لوبقمو
 يف نابذاكأ ملعي ملو ، كلذ يف هدنع دوهشملا نع كلذ باغو . هيف ايهقدص

 . هللا ءاش نإ كلذ يف نوقدصم نيملسملا نم ةقثلا لهاف . ناقداص وأ كلذ

۔ . ١٧٣



 ديرأ ةرمخ ىلع ايهقدص لمتحي اميف ناتقثلا نادهاشلا دهش ولو : لصنف

 يف لخلا هب ديرأ امنإ اذه نإ الاقو ، ايهنيد يف هللا اناخف { ذيبنلاو بارشلا اهب
 3 كلذب هعم ادهش نمل ةجح كلذ ناك . كلذ يف هقدص لمتحاو ، لصألا

 نيد يف لمتحاو ، هقدص ىلإ هعم دوهشملا بلق نأمطا اذإ دحاولا كلذكو

 نأ وجرأو ، هسفنل هللا نيد يف زئاج وهو { هجولا اذه يف هل ةجح وهف 0 هللا

 { هقدصف هبذكو هقدص لمتحي هجو نم هنع هذخأ هنأل هل قدصملا كلذ عسي

 اذه ىلع انعم ةداهشلا هيف زوبحت امم اذهو . اذه هلوق يف هدنع اقدصم ناكو

 . هجولا

 اهنأ لصألا يف بارشلا اهب ديرأ رمخ ىلع رثكأ وأ نادهاشلا دهش اذإ امأو

 قدص لمتحي ام ىلع نادهشي الو ، اعطق لالح اهنأ وأ { ءام اهنأ وأ 3 نبل

 لمتحي الو { اهلوق ين ايل موقت ةجح ريغب لصألا يف نابذاك ايهف 3 ايهتداهش

 نم ىلع .0 هللا نيد يف ةمرحملا ةرمخلا ىلع فقو نم دنع ، كلذ يف ايهقدص

 ءيشب ادهشي مل اهنألو 0 الاق ام ريغ اهنأل { ادبأ هذه ايهتداهشب اهنيعب اهفرع

 ملع نم دنعو . اهب ءايلعلا نم اهنيعب رمخلا فرع نم دنع ايهقدص هيف لمتحي
 مهنأل ©} اهبذك ىلع لصألا يف نودهشي اهيف مكحلاب ءايلعلا نأل 3 اهيف مكحلا

 هعم ادهش نم ىلع نابذاك ايهف & كلذب دهشي هللاو { مارح اهنأ نودهشي
 © لالحب تسيل اهنأ ، رمخلا مكحب ءاملعلا دنعو هللا دنع نابذاكو 0 كلذب

 . نوديزيوأ فلأ ةئام اوناك ولو { هجولا اذه ىلع اذه يف دوهشلا نم ةجح الف

 وأ ، رمخ وأ لخ وأ ءام وأ نبل اذه نإ مهلوق ين مهنم ةجح ال كلذكو

 ذيبن رمخ هنأ دهشي نمم كلذ نيعأ ىلع فقو نم دنع 3 نوبذاك هيف مه امم عيش

 بذاك هنأو } رمخلا نمو لخلا نم نيعلاب ةفرعملا لهأ دنع لخب سيلو ، ركسم

 اهلصأ نع نيعلا ليوحت ىلع دوهشلا دهش اذإف 3 رمخلا نيع فرع نم لك دنع
 نكمي امم هب نودهشي ببسب الو ةجح ريغب لصالا يف ةمرحم يهو اهليلحت وأ

 هذه ىلع اودهش اذإ هنأل ، اهفرعو نيعلا ىلع فقو نم دنع مهقدص لمتحيو

۔ ١٧٤ ۔



 لهأ اهيلع فقوو ، لصألا يف لخلا هب ديرأ امنإو ، لصالا يف لخ اهنأب ةرمخلا

 لصا يف مهبذك ىلع اودهشي مل } اهتفصو رمخلا نيعب ةفرعملاو ملعلا
 الخ نوكي نأ ، مهدنع نكمم كلذ ذإ مهدنع كلذ لمتحي لب 5 هب نودهشي ام

 ةين ىلع يهو { هلاح ىلإ ذيبنلا دح نم هيلإ ريصي ام لاح يف لوحيو ، لصالا يف

 ؛ يهو كلذك اهنأ الإ اهملع نم ىلع هللا دنع ةمرحم لصألا يف يهف { رمخلا

 لمتحاو { هقدص نم هبذك هنع باغ نم عم { لخلا اهب ديرأ اهنإ لاق نم لوقي

 اورظناف & كلذ يف هبذكي كلاه وهو } كلذ يف هل ةجح هقدص هللا نيد يف

 فيك : لئاقلا قدص لمتحي امب لصألا ةلازإ ىلع تاداهشلا نم ةجحلا عقاوم

 لوق نكي مل س كلذ ملع نم ملع يف لئاقلا قدص لمتحي مل اذإو & ةجح ناك

 مهقيدصت عسو الو ، كلذ يف ةجح اورثك وأ اولق ، كلذ يف نيلئاقلا

 مهعسي ملو {} هعمو هيلع اودهش نم دنعو هللا دنع نيبذاك اوناكو { مهعابتا الو

 عضاوم لهج ولو نيدب هللا نيد يف مهالوتي الو } مهقدصي نأ كلذ عم
 عضاومو ، ةجح هيف نونوكي ال ام .عضاوم نم .3 ةجح هيف نونوكي ام

 سيلو ، نيقدصم هيف نونوكي ال ام عضاوم نم ، نيقدصم هيف نونوكي ام

 اهنأ ملعي مل اذإ ةجحلا عضوم لطبي الو . ةجح ةجحلا ريغ لعجي نأ لهب دحال

 ، هقيدصت زوجي ال ام عضوم لهج اذإ هقيدصت زوجي ال نم قدصي الو . ةجح

 نم لدعلا لهأ نيدو هللا نيد يف ، قحلا ةقفاومب الإ زوجي ال كلذ لكو

 هنأ الإ ، هملع يف ارمخ رمخلا نيعل ملاعلا وأ لهاجلا نياع ولو { نيملسملا

 ىلع مدقي ال : هل انلق 3 ابارش وأ الخ اهب داري تناك } لصألا يه فرعي ال

 ين لصالا ملعي ىتح هيلع روجحم وهف الإو } كلذ يف لصالا ملعي ىتح كلذ
 هنأ ةين ريغ ىلع وأ } الالح هعم ام بكري هنأ ةين ىلع كلذ ىلع هبكر نإف ، كلذ

 اهملع نم عم { نيعلا روجح ىلع همادقإب ائيسم كلذ يف ناك { مارحلا بكري
 تناك نإ 5 مارح اهنأو رمخ اهنأ ملعي نمم اهيلع فقاولا فرعي الو 3 اهلهج وأ

 انعم كلذ نوكي الو } لخلا اهب ديرأ تناك نإ لالح اهنأو ، بارشلا اهب ديرأ

۔ ١٧٥



 يف احابم هلهج لاح يف عقاو دق هنأل ، لخلا اهب ديرأ لصألا يف تناك نإ اكلاه

 نم 4 انعم ةبوتلا هيلع هنأ ريغ { نيملسملا نيد يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد
 © تناك لوصألا يأ ىلع 3 اهيلع فقو يتلا رمخلا لصاب هلهج ىلع همادقإ

 فرعيو . اهنيع فرعي يذلا فقاولا اهيلع فقو ول لاح لك ىلع اهنألو

 تسسأو تينب ام لصأب هملعب الإ اهليلحت نم اهميرحت ملع ىلإ غلبي مل } اهتفص

 . هل

 تناكو ، لصألا يف بارشلا اهب ديرأ ارمخ كلذ ىلع قفاو نإو : لصف

 نوفرعي ال .7 اهنيعبو اهب ءايلعلا دنعو 3 ةمرحم مهنيد يف نيملسملا دنعو هللا دنع

 لصالا يف هل يغبني دقف } لصألا ةفرعمب الإ للحملاو اهنم مرحملا نيب ام قرف
 نيدو هللا نيد يف ةحابم تراص هب يذلا ، لصألا ةفرعم ىلع الإ مدقي الأ

 هلهج هبوكر هعسي الو ، كلاه وهف ملع ريغب روجحم ىلع مدقأ اذإف } نيملسملا
 يف تناك اذإ { نيعلا هذه نم احابم ائيش هللا نيد لصأ يف نأ ملع ولو } هلصاأل

 لصألا يف قفاو اذإ اذه هملع هينغي الف } لخلا نم لالحلا اهب داري لصألا

 . هللا نيد يف امرحم

 نيد يف نأ ملع { ةفصلا هذه ىلع هللا نيد ين اللحم لصألا يف قفاو اذإو

 وأ يه ام نيعلا هذه فرع وأ { ملعي مل وأ نيعلا هذهو ةفصلا هذه نم اللحم هللا

 5 حابملاو اهنم روجحملا لصأبو اهتمرح لصأبو اهنيعب الهاج ناكو ، فرعي مل

 نم مرحملا ةحابتسا ةينب هبكري مل ام 3 ملاس وهف هللا نيد لصأ يف احابم قفاو اذإف
 ةينلا هذه ىلع بكر اذإف ز اللحم وأ امرحم ناك 7 هبكري هنأ ىلع وأ 7 هللا نيد

 . احابم اللحم لصألا يف قفاو ولو . اكلاه ناك ؛ ةدسافلا

 :عم لصألا يف ناكو ، روجحمل ابكار ةفصلا هذه ىلع ىلوت ولو : لصف

 © حابملا الو روجحملا ةفرعم نيب نوقرفي ال مهنأ & روجحملا اذه نيعب نيملاعلا

 نم نوكي نأ هللا نيد يف ءايلعلا دنع لمتحاو 0 هب ديرأ يذلا لصألا ةفرعمب الإ

۔ ١٧٦ ۔



 ىلع نيعلا كلت بكر نم ىلوتف ، روجحو حابم اهيلع فقو يتلا نيعلا كلت

 وهف 0 هتمرح نيعلاب ءايلعلا ملعي هبو ، مرحم وه يذلا لصألا ةفرعمب & هلهج
 عم بكارلل لطابلاو باوصلا لامتحال . ةفصلا هذه ىلع هالوت نم ةيالوب ملاس

 اهميرحت ةفرعم ىلإ نوغلبي ال مهنأل ، رمخلا نيعب ءايلعلا عمو { نيملسملا ءايلع

 فالتخاو ، حابم وه ام نيعلا كلت يف لصالا يف ناك ذإ نيعلا ىلع مهفوقوب
 . نيدلا يف نيملسملا ءايلع دنع نيب كلذ يف بكارلل يلوتملاو بكارلا يف مكحلا
 هل لمتحا ام نومأم هلعف ىلع ىلوتملا نأل { ىلوتملا لعف ريغ يلوتملا لعف ناك ذإ

 سيل ءيشلل بكارلا نألو ، هوجولا نم هب ملسي قح هجو { نيدلا مكح يف
 . افالتخا اذه يف ملعن الو ، جرخملا هيف لمتحي امم ناك اذإ ، بكارلل يلوتملاك

 & رومألا رهاظ يف تاروجحملا نم بكارلا هبكر يذلا لصألا نوكي نأ الإ

 يف لوقلا ىضم دقو { دابعللو هلل هيف مكحلاو { دابعللو هلل هيف قحلا نوكي امم

 . باتكلا اذه

 ملع الو } هلصأ ىلع فقي مل مد ىلع فقاولا فقو ول ؛ مدلا كلذكو

 فلتحم مأ ، عامجالاب حابم مأ عامجالاب مدلا كلذ روجحمأ . ءامدلا نم وه ام

 نيملسملا نم ةقثلا هل لاقف . لصألا ةفرعمب الإ كلذ ملع ىلإ غلبي ال وهو 3 هيف

 يف ناكو { هلوق هيف زوجي اميف وأ { هدي يفوهو ؛ ةحابملا ءامدلا نم مدلا كلذ نإ

 ضعب يف هنم كلذ لوبق يف ةجح اذه يف ةقثلا لوق ناك & كلذ لمتحي لصألا

 نأل ؛ افالتخا هيف ملعن ال ييف ، كلذ يف ةجح نيملسملا نم نيتقثلاو { لوقلا

 ةفرعم ىلإ غلبي الو ، هوجولا نم هجوب مهقدص نكمي اييف نيملسملا تاداهش

 هللا نيد يف اهتلازإ ىلع وأ { اهليلحت ىلع اودهش يتلا نيعلا ىلع فوقولاب مهبذك
 © هجولا اذه يف ةجح اناك ، كلذ ىلع نادهاشلا دهش اذإف { ۔ ىلاعتو كرابت

 يف هللا اناخ نإو © كلذ قدص امهلف نيقداص اناك نإف © كلذ نيدلقتم ام اناكو
 يف مدلا ناك ولو © ايهبذكب ناكلاه ايهف امهنع كلذ ذخأ نمل ةجح امه اميف كلذ
 يه يتلا ءامدلا نم هنأ ادهشي ملو ، لالح هنأ ادهشو ؤ هيلع اعمج امارح كلذ

۔- _ ١٧٧



 ىلا ادصق امنإو 0 اهيف فلتخم ىتلا ءامدلا وأ محللا مد وأ كمسلا مد لثم لالح

 لصألا يف الحأ امهنأل نيبذاك اناكو ، ةجح كلذب انوكي مل لالح هنأ ايهلوق نأ

 . مرحملا مدلا نع اهب القنتم هتافصب مد هنأ ادهشي نأ ريغ نم 3 امارح

 نم وأ ةبرشألا نم ءيش اذه نكلو . مدب سيل اذه نإ الاق ول كلذكو

 كلذب انوكي ل ٠ هعضوم نع مدلا مسا اهم نالقني يتلا ؟ لالحلا ةمعطألا

 . لصفلا اذه اومهفاف نوديزي وأ فلأ ةئام كلذ يف اوناك ولو & ةجح

 ةه

۔ ١٧٨ ۔



 باب

 ذيبنلا ركذ

 ‘ تفزملاو ريقنلاو ابدلاو رجلا ذيبن ميرحت ؛ ةنسلا هب تءاج ام كلذكو

 زعملا نم ههاوفأ ىلع ثالملا ميدألا 1 اقلطم هتحابإو ` المحم ذيبنلا رجحو

 نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو { ةلبقلا لهأ نم ريثك عمجا كلذ ىلعو . نأضلاو

 . نيملسملا ءايلع نم لدعلا لهأ

 ميرحتب قحال مارح انعم وهف اذه ي ةنسلا هب تءاج اممو : لصن

 . هريثكو هليلق 6 رجحلا يف رمخلا

 3 هبراش ركسي مل ام ريزعتلا الإ هيف بجاو هنأ ملعن الف هيف دحلا امأو

 رمخلا لح ؛ دحلا هيلع بجو ةذبنألا نم مارحلا بارشلا نم هبراش ركس اذإف

 . ةدلج نونامث وهو

 . ريقنلاو تفزملاو ابدلاو رجلا ذيبن برشب انعم رفكي هنإف رفكلا امأو
 3 نأضلاو زعملا نم ههاوفأ ىلع © ثالملا ميدألا ريغ يف ةذبنألا نم ناك امو

 . هب قحال وهف كلذ هبشي امم نإ ليق دقف كلذ هبشأ امو

 هيلع عمجملاب سيلو { ذيبنلا برش اهميدأ يف زئاج ءابظلا نإ : اولاق دقو
 هميدأ ف حابملا ماعنألا لثم هنأل { زئاج هنإ هيف ليق ام هبشب انعم وهو ٠ لوقلا نم

 ءيشلل هبشم وهو {، ميرحتب صن هيف تأي ملو ءيشلا هبشأ امو 0 ذيبنلا برش

 . ليلحتلاب قحال وهف صنلاب للحملا

 اهيف ةروجحملا ةامسملا ةينآلا يف ةمرحملا ةذبنألا ىلع فقاولا فقو اذإف

۔ ٩٧١_۔



 كلذكو ، كلذ لهج هعسي الو كلاه وهف 3 هملعب وأ هلهجب اهبرشف ." ةذبنألا

 لصالا ىلع هفوقوو { هل هبوكرب هملع ىلع كلذ بكر نم ةيالو لهج هعسي ال
 . بكر ام ةمرح هب ملع دق يذلا

 وأ ذيبن ىلع } كلذب ملاعلا وأ ، رجلا ذيبن ةمرحل لهاجلا فقو اذإ امأو

 كلذف ، رسبلاو بطرلا بنعلا نم رمخلا نم سيل ذيبنلا دح يف عيش ىلع
 . رجحلا عقو اهب يتلا ةينآلا لياز اذإ ؤ فالتخالا هيف ءاج دق ام

 مدقي نأ كلذب لهاجلل سيلو ، كلذ زوجي ال هنإ : لاق نم لاقف

 ةبرشألا نم هنأ وأ & بارشلا اهيف للحملا ةينآلا نم هنأ ملعي ىتح الإ 0 هيلع

 ملع ىلإ اهب غلبي ال اهيلع فقو يتلا نيعلا نأل { هوجولا نم هجوب ةحابملا
 ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف نأل { هيلع لاكشالا عقو دقو { مارحلا نم لالحلا

 وه ام هيفو ، روجح مارح وه ام ذيبنلا نم بارشلا يف نأ © نيملسملا نيدو
 3 هيلع مادقالا زجي مل كلذ ناك نأ اهلف ٦3 هيف فلتحم وه ام هيفو ، حابم لالح

 هبشأ امو ، نأضلاو زعملا نم ههاوفأ ىلع ثالملا ميدألا نم هنأ ملعي ىتح
 . هنيد يف نومأم ةقث دنع نم نوكي وأ ، كلذ ىلع فقاولا فقيو ©، كلذ

 حابملا ءانالا ىلع فقي ىتح الإ كلذ هل سيل : لاق نم لاقو : لصف

 هنأ ©} ةقث ربغ ناك ولو } كلذ ىلع هنمأي نم هدي يف نوكي وأ & بارشلا هيف
 . كلذ هل زاج كلذ ىلع انومأم ناك اذإف { امرحم هبكري الو بكري ال

 وه يذلا ءانالا ىلع فقو الو { مارح هنأ ملعي مل اذإ : لاق نم لاقو

 هنأ ملعي ىتح زئاج وهف ، بارشلا هيف زوجي ال امم وهو { هيف لمعتسمو هيف ذبنم

 نأل ، نومام الو ةقث ربغ ناك ولو 3 ةينآلا نم مرحملا يف لمعتسم وأ ذبنم
 روجحملا ةفرعم ىلإ ادبأ اهب غلبي ال نيعلاو ، عساولا حابملا لالحلا هيف لصألا

 بحاص عم سانلا رومأ نم حابملا وه بلاغلاو {. حابملا هيف لصالاو ، حابملا نم

۔ ١٨٠ ۔



 يتلا ءايشألا نم ةمعطألا ةلزنمب ، مهنيد ىلع هيف نونومأمو 3 لوقلا اذه

 نم لك ناك ، كلذك كلذ ناك ىتمف . مراحملا لاخدإ يف اهيف سانلا نومهتي

 اذهو } هيلع نومأم وه ام هنم نيعلا ىلع رجحي ملو . هدي يف ام ىلع انومأم سانلا

 & ميرحت ةفرعم ىلإ هب ادبأ غلبي ال هاندجو انأل & مكحلا يف حصأ انعم لوقلا

 . نيعلا ىلع هفوقوب

 ملو ، ةقث ناك اذإ هدي يف وه نم . هيلع نومأملا نأ مهعامجإ اندجوو

 اروجح قفاو ولو . ةنامألا ىلع بكارلا هبكر اذإ هنورجحي عامجالا ىلع مهدجن

 . افالتخا اذه يف ملعن الو & روجحملا لصألا ملعي مل ام { هايإ هبكرأ نم ىلع

 ةقث ناك اذإ إ هيلع انومأم هدي يف وه نم ناك نأ ايلف : لصف

 نع لأسي امنإف ؛ لأسو لاؤس هيلع ناك نإو ، لاؤس هيلع سيلو 3 عامجالاب

 مل ، هدي يف وه نمم ، كلذ لاق نم ءامتداب الإ { هقدص ةفرعم ىلإ غلبي ال عيش

 هب يذلا لصألا ةفرعم مدع اذإ } ةحابم نيعلا نوكت نأ لصألا يف انعم رعتي

 لهأ دنع فورعم وه يذلا . ذيبنلا اهيف ىلا ةينآلا ىلع فقو اذإ امأو . رجح

 يذلا 3 لخلا دح ىلإ ذيبنلا دح نم جراخب سيلو & ركسم ذيبن هنأ 5 هب ملعلا
 & اذيبن سيل هنأ ذيبنلاب ةفرعملا لهأ دنعو لخ هنأب لخلاب ةفرعملا لهأ دنع وه

 ةينآلا يف { ذيبن هنأ ةفرعملا لهأ دنع وه يذلا ذيبنلا نيع ىلع فقو اذإف

 هيلع عقو دقف . ذيبنلا كلذ اهيف ذبن هنأ ملع دقو 0 ذيبنلا برش اهيف روجحملا

 هليلحت ىلع دهش ولو & كلذ مرح هب يذلا لصألا كلذ ملع اذإ ك رجحلا ليبس

 ادبأ كلذ هل زوجي الف } نيملسملا ءايلع نم ، نوديزي وأ فلأ ةئام كلذ ىلع

 . اضيأ كلذ ىلع مهتي الو هل زوجي الو

 يف { ذيبن هنأ هب ةفرعملا لهأ عم وه يذلا ذيبنلا ىلع فقو اذإو : لصف

 هنأ كلذ وه لهج ولو ، نيملسملا نيدو هللا نيد يف برشلا اهيف حابملا ةينآلا

 ين هدجو هنأ الإ . ملعي مل وأ ةينآلا كلت يف ذبنأ هنأ ملع دقو { مارح وأ لالح

۔- ١٨١ ۔



 هجوب مارح هنأ ملعي ملو سانلا نم ناك ام عم . ةيعوالا كلت يفو ةينآلا كلت

 ةينا يف لمع لصالا يف ناك ولو ، كلذ هل حابم وهو { هنع باغ اميف هوجولا نم

 نم لوقي نأ الإ 5 اذيبن راص نأ دعب نم 5 ةحابملا ةينآلا ىلإ لوح مث ، ةروجحم
 يف دعب وهو كلذب رقأ اذإف ، ذيبنلا بارش اهيف روجحم ةينآ يف ذبن هنأ هدي يف وه

 لهج ولو كلذ ىلع مادقالا هعسي الو ، كلذب هعم رقأ نم ىلع ةجح وهف هكلم

 . هلك كلذ لهج هعسي الف 0 هلهأ نم كلذب لاق نم ةجح لهجو كلذ ةمرح

 ذيبن هنأ هب ةفرعملا لهأ عم وه يذلا ذيبنلا ىلع فقو اذإ امأو : لصف

 ةينالا نم اهريغ نم اهيف لقتني امنإ هنأو 5 اهيف ذيبن ال اهناب 9 ةفورعملا ةينآلا يف

 عضوم انعم عضوملا اذهف ، كلذ فراعتم تقولا يف اهنم برشي يتلا

 ىلع فقي ملو { ذيبنلا ىلع فقو دق هنأل & فالتخالا هيف نسحيو ، فالتخالا

 ىلع مدقي ال نأ ليبسلا ىلع اذه يف بحنو . ذيبنلا لصأ هيف ناك ام ىنعم

 . ةفصلا هذه ىلع نومأمو ةقث دنع نم الإ ذيبنلا برش

 ةفرعم هنع لاز دقو ، نومأم الو ةقث ريغ دنع نم ناك نإو : لصف

 برشف { هلصأو هنيعب هيلع فقي ملو { ذيبنلا كلذ هيف ذبنملا ءانالا يف لصالا

 نم انركذ دق ام الإ ، احابم برش دق انعم ناك { ةفصلا هذه ىلع ذيبنلا اذه

 . كلذ انيب دقو فالتخالا

 ملعي ملو { ذيبنلا برش هيف روجحملا { ءانالا يف ذيبنلا ىلع فقو اذإ امأو
 وه اماف . ءانالإ كلذ يف اذيبن هيلع فقو امنإو . ءانالا كلذ يف ذيبن هنأ

 هريغ يف ذبنأ هنأ ملعي ىتح } لصألا ين ءانالا كلذ نم هبرش هيلع روجحمف

 © هيلإ لوح نأ دعب نم هيف داز هنأ ملعي ملو ، فقو ام دعب نم . هيلإ لوحو

 ريغ يف ذبنأ هنأ ، هيفو هيلع هلوق زوجي نمم وأ 3 هدي يف وه نمم ربخم هربخأ نإف
 ةجح كلذ يف انعم نكي مل ، بارشلا اهيف زوجي يتلا ةينآلا نم ءانالا كلذ

 روجح وهف هيف هيلع فقو يذلا لصألا نأل { ةقث نوكي نأ الإ هيف اقدصم الو

۔ ١٨٢ ۔



 { اهيف برشلا لالحلا ةينآلا يف هيلع فقو اذإ هنأ ايك © مارح ريغ هنأ ملعي ىتح

 نم لوقو 0 مارح هنأ ملعي نأ الإ { ةلبقلا لهأ نم لكلا يديأ نم احابم ناك

 . ناك نمم انئاك هيف هيلع كلملا بوجول مارح هنإ لاق اذإ ، ةجح هدي يف وه

 ليبس نم هل هقلطي الف . هرجح بجوي ام ىلع فقو اذإ اذه امأو

 نم ءانالا اذه ريغ ي ذبنأ هنأ هقدص يف كش ال نومام ةقث لوق نم الإ { رجحلا

 يف دري مل نإو ، كردأ نأ دعب نم ءانالا اذه ىلإ لوح امنإ هنأو { ةحابملا ةينآلا

 . هميرحت بجوت ةدايز ءانالإ اذه

 ةينآلا يف هيلع فقو دقو . هبرشو ذيبنلا اذه برشي نم ىأر نإف
 { اهيف ذبني مل وأ ةينآلا كلت يف ذبنأ هنأ ملعي مل هنأ الإ } اهيف برشلا ةروجحملا

 اذه نم هنع باغ هنأ الإ } وه هعمو ذيبن هنأ فرعي نم عم نيعلا مئاق ذيبن وهو

 هذه ىلع . هبرشيو كلذ بكري هل ايلو ىأرف هتين لصأ ناك فيك . ذيبنلا
 ىلع هنيد يف نومأم وهو { هنم ةءاربلا هل زاج الو 3 هتيالو كرت هل نكي مل ةفصلا

 . كلذ

 نأ ملعي نأ الإ } ةفصلا هذه ىلع هيلو ريغ نم أربي نأ هل سيل كلذكو

 لمتحي امماذه نال & برشلا هيف مارح ءانإ يفوأ { ءانالا اذه ي ذبنأ ذيبنلا اذه

 برشلا لجي يتلا ةينآلا نم ءانالا اذه ريغ يف ذبنأ هنأ هجو نمو . همارحو هلالح

 الكو } لالح وهو براشلا اذه هبرشو { ءانالا اذه يف اهلوحت كردأ اذإف

 هجولا اذه ىلع هنم ةءاربلا لحت الف ، قحلا هوجو نم هجوب بكارلا رذع نكمأ

 هلل هيف قحلا ناك نم لك . هنيد يف هيلع نومأم هيف وه امم } ىنعملا اذه ىلع الو

 ىلع فقو اذإف . دابعلل ةجح الو دابعلل قح هيف سيلو ث - ىلاعتو كرابت -
 اهيف دسافلا ءانالا كلذ يف ذبنم هنأ ملع دقو { ذيبن هنأ هنيعب فورعملا ذيبنلا

 اذإ ، هبكر نم ةيالو لهج الو هلهج هعسي ال يذلا عضوملا وه اذهف { بارشلا

۔ ١٨٣ ۔



 هنال © هليلحت نم ذيبنلا ةمرح ذيبنلا نيع ىلع فقاولا ملعي هب يذلا لصألا ملع

 ذيبنلا ميرحت ىلع فوقوو . ذيبنلا نيع فرعي نمم { نيعلا ىلع فوقولاب سيل
 هنأ ذيبنلا نيع ىلع فقو نم ىلع موقت ةجحلا نكت مل كلانه نمف . هليلحت نم
 مل ، هميرحتب ءايلعلا عم مارح هنأ هب ملاعلا هيلع فقو ول هنأل } لالح وأ مارح

 & هنيعب امارح نوكي هب يذلا لصالا ىلع فقي ىتح 0 مارح وأ لالح هنأ هفرعي
 ىلع فقي مل اذإ & لصألا يف احابم ذيبنلا ناكف { ذيبنلاو مدلا انعم فلتخا انإو

 نم غلبي الو { هنيعب نيفراعلاو هب نيملاعلا عم امارح هب نوكي يذلا لصالا

 { مارحلا نم ايهنم لالحلا فرعي يذلا لصألا ةفرعمب الإ اعيمج اهيلع فقو

 لاعفأ نم لعفب لقتنم ريغ مارح لصألا يف مدلا نأل & روجحملا نم حابملاو

 لعفب الو هريغ ةينب ال هسفنب مارح وه امنإ هنألو } هريغ لاح ىلإ ، نيقولخملا
 3 نيميب اكلم نوكي الو كلم ادبأ هنم مارحلا ىلع عقي ال هنألو .3 هريغ

 ىلع عقاو كلملاف 0 اهيف وهو ش لالحلا ةحابملا ماعنألا يف امئاق ناك ام الإ

 نم هقحلت ةلعب الإ & لصألا يف مارح اذهف 0 مارحلا كلم ىلع ال { ماعنالا

 اذإ ، هيلع مدقملاو هيلع مادقالا لحي ال لصألا يف روجح وهف . ريغلا لاعفأ

 حصي نمم ةداهشلا نم انركذ امم ، هعسي ةجح ريغب هيلع عمجملا مارحلا قفاو
 نم اندنع هل جرح الف . هللا نيد يف هقدص نكمي ام ىلع قيدصتلا هتداهشب

 . كلاه انعم وهو كالهلا

 يتأي امو ، هنم وه جرخي امم كالمألل لالحلا هيف لصألا نإف ؛ ذيبنلا امأو
 ةينآلا يف ذيبنلا هب داري نأ الإ ، تابورشملا نم رجحلا هيلع عقي ال هنالو ث هنم

 اهيلع عقي الو } رجحلا اهيلع عقي نيعلا لك سيلو 5 ةبرشالا اهيف روجحللا
 يف ذيبنلل ةدارالا ىلإ اهب دصقلا دنع اهيلع عقي امنإو ، نيعلاو تاذلاب رجحلا
 نمل كالمأ لصالاو رجحلا اهيلع عقي كلانه مث . بارشلا اهيف روجحملا ةينآلا

 فقاولا ملع لاوزل لالح وهو { هل اكلم ناك ريغلا دي يف ناك اذإف © هدي يف وه

 يف وه نمم هيلع كلملا بوجولو . هميرحت ىلع فقي هب يذلا لصالا نع هيلع

۔ ١٨٤ ۔



 لصفلا نم ىضم اميف كلذ انيب دقو . ذيبنلا يف لوقلا فلتخا كلذلف . هدي
 عوقو كلانه ناك نإو 0 مدلا ىنعم نم ذيبنلا ىنعم كلذ يف انعم فلتخاف

 . باوصلل قفوملا هللاو { انفصو ام ىلع فالتخالا هيف ءاج دقف 0 هيف ةهبشلا

 اهيف روجحملا يناوألا يف ذيبنلا هب داري لصألا ناك نإف : لصف

 مارح وهف . اذيبن راصو ةينآلا كلت يف ذيبنلا كلذب ديراف 0 ذيبنلا لامعتسا

 ركسلا ماد ايف ، هنم بارشلا ىنعم عضومو { هب لزانلاو هيف لاحلا ركسلا ىنعمل
 3 لاحم ال ذيبنلا اذه نم هجولا اذه ىلع مارح ركسملاف {، اركسم ناكو هيف ايئاق

 ىلع ينب دقو . اركسم ناك هنأ لدعلا لهأ نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو

 هب عفتني ال سجر دساف مارح كلذ نأ { ةروجحملا ةينآلا يف ةدسافلا لوصألا

 ةمعطالا نم تاراهطلا نم ذيبنلا سم ام سجرو . ماعط الو بارش يف
 ىضم دقف .7 ءاملا نم هيف فلتخا ام الإ &، تاراهطلا نم كلذ ريغو ةبرشألاو

 لمتحت يذلا ، هريثكو هليلق يف لدعلا لهأ فالتخا نم كلذ ءانثتسا يف لوقلا

 هذه هلاح يف هل دسفم وهف ، كلذ رئاسو { هدسفي ال وأ هدسفيو تاساجنلا هيف

 5 ةينآلا هذه يف ركسملا دح يف راص نأ دعب لخلا هب ديرأ اذإف { اهانفصو يتلا

 مكحو ركسملا نيع هنع لازو { لخلا لاح ىلإ ركسملا لاح نع لوحتف
 نم هيلع فقو نم عم نيعلا ي الخ راصو . هانعمو هتلعل روجحملا { ركسملا
 لهأ لوق نم كلذ يف فلتخا دقف . ذيبن الو ركسم سيل هنأو لخ هنأ نيفراعلا

 : لدعلا لهأ نم ملعلا

 ةينلاب ارهاط الالح ريصيو {. لخلا ىلإ لوحتي كلذ نإ : لاق نم لاقف

 ةروجحملا ركسملا مكح هنع لاز اذإ اه هديرأو هيف اهب ديرأو } هيلع تعقوأ يتلا

 لصالا يف هب ديرأ ول نأ عامجالإ يف حابملا لالحلا دح ىلإ لوحتو { هتلعل هانعمل
 هب يذلا ببسلا لصح نأ ايلف & كلذ يف فالتخا ال { الالح احابم ناكل

 لخلا لاح ىلإ لوحت امنإو ، ركسملا وهو رجح هب يذلا ببسلا لاز ؛ حيبأ

۔ ١٨٥ ۔



 رمتلا نم امارح لصالا ينوه سيلو . ةينلاب ركسملا ذيبنلا ىلإ لوحت ايك { ةينلاب
 & ذيبنلا اهيف روجحملا ةينآلا يف { ةينلاب ذيبنلا هب داري نأ الإ 0 بيبزلاو
 تاساجنلا تاوذ نم هتدسفأ ةساجن هيف لحي ملو لالح كلم لصالاف الإو

 ةدسافلا ةينلا هتدسفأ ام لكف 5 ةدسافلا ةينلا نم هضراع ام الإ 0 هيف ةعئاملا

 ةينلا ريغ تافآلا نم هيلع تاي مل يتلا نيعلا مئاق وهو { الالح اكلم ناك نأ دعب

 اذإ كلذكو الالح ناك . ةينلا كلت لاح نع لاح نإ كلذكف . هتدسفأ يتلا

 ىلإ لوحت لخلل اهب دارملا ةينلاب لخلا لاح ىلإ ، ركسملا روجحملا لاح نع لاح
 هلوحت هتجلاعمب داري امنإو . حلملا وأ ءاملا وأ سمشلاب جلاعي : ليق دقو { لخلا

 ةينلا عم ةجلاعم ريغب لخلا لاح ىلإ لوحت نإف { لخلا لاح ىلإ ركسملا لاح نع

 . لالح وهو حابملا دح ىلإ راصو روجحملا دح هنع لاز دقف {& كلذب هل

 اهيف ةدسافلا ةينآلا يف ذيبنلا دح ىلإ راص اذإ هنإ : لاق نم لاقو

 انعم حصأ لوألا لوقلاو ، لالحلا ىلإ لوحتي ال { مارح وهف ذيبنلا لامعتسا
 . هللا ءاش نإ انلوق وهو

 . ذيبنلاو برشلل هب دارملاو ركسملا مرحملا هنم روجحملا نال

 زوجي ال ىتلا ةينآلا نم اهريغو رارجلا نم ةينآلا يف لوعجملا كلذ نأ ولو

 يف ةين ريغ ىلع لعجو { لخلا الو بارشلا هب دري ملو { اهيف ذيبنلا لامعتسا
 اذإ كلذكف . افالتخا كلذ يف ملعن ال 3 احابم الالح كلذ ناك . ةينآلا كلت

 © هيف ركسلا لولح عم مارحلا ةينب رجح امنإو © حابم لالح وهف لخلا هب ديرأ

 تارمث نمو : ىلاعت لاق دقو . هنم ركسلا مرحو ركسلا ىنعمل عنم امنو
 . ركسلا روجحملا امنإف . «اًَسَح اقزرو اًركس نس نودجت باتعالاو ليخلا
 َ . روجحمب لصالا سيلو

 } روجح الو ركسمب سيلف هب رجح يذلا لاحلا ريغ ىلإ لاح اذإ كلذكو

۔ ١٨٦ ۔



 هب ديرأ ام لاح نع تلاز اذإف { ةينلاب الإ لصألا يف ةمرحم تاذ كلانه سيلو

 . هنع ةينلا ماكحأ تلاز تاروجحملا نم

 مارحلل اليزم الخ راصو ركسملا لاح نع لاح اذإ هنأ انعمو : لصف

 سيل لخلاو ٠ لخلا نم رهف 6 تاكولمملا نم للحملا ةلزنمب الزان ٠ روجحملا

 هب هيلإ دصقو هب ديرأ امم اروجحم هب راص ام لاح قراف اذإ هنإ لوقنو . مرحمب

 هنال } لالحلا حابملا دح ىلإ راص دقف ، رجحلا كلذ نع لازف ٤7 هل ذختاو

 مل ولو ،} اذه ىلع انعم كلذو { ملعأ هللاو ، لصألا ين مارحب سيل كالمأ

 نم ةبوتلا ذيبنلل هدارأ نم ىلعف ٠ الخ راص دق هنأ الإ ٠ لخلا هب دري ملو جلاعي

 انعم لخلا اذه قراف دقو { ةيصعملا كلت نم هلللا ىلإ بوتي نأو . ةينلا كلت

 { باوصلاب ملعأ هللاو ، اذه يف انل نيبي يذلا اذهو ، روجحملا ركسملا لاح

 . نيملسملا لوق هيف انلوقو

 ةلزنم لزنو ٠ الخ رمخلاو ذيبنلاو رمتلا نم ركسملا راص اذإف : لصنف

 © ةلبقلا لهأ لك دنع نم انعم هل حابم وهف { هفرعي نم عم لخلا نيعو { لخلا
 عقي كلانهف كلذ ملع اذإف ، اروجحم هيف ناك لصألا نأ ملعي نأ الإ

 : فالتخالا

 هريغو رمخلا نم كلذ عيمج نم لخلا لاح ىلإ عجر اذإ : لاق نم لاقف
 . حابملا لاح ىلإ عجر دقف { لخلا هب دري مل ولو { ةذبنألا نم

 . كلذ ريغ : لاق نم لاقو

 انعم وهف الخ راص دقو ‘ لصالاب هلهج ىلع بكار هبكر نإف : لصف

 مث { امارح ارمخ ناك دقف } لخلا اذه يف لصالا ناك ولو & كلذ هل حابم ملسم

 لهج لاح يف ءاوس انعم هلك كلذف . ةين ىلع وأ . ةين ريغ ىلع الخ راص

 . كلذ لصأب بكترملا

۔ ٧٨١_۔



 وأ ارمخ ناك نأ دعب لخلا ىلإ كلذ لوحتو ، كلذ لصأب هملع ىلع امأو

 . كلذ انيب دقو . فالتخالا كلذ ي يرجي دقف . ادساف ا ذيبن

 هانعم ركسمل ا مكح لئ ازو . لخل ا دح لا راص ١ ذإ حابم هن ! انلوقو

 فلتحم ىلع مدقأ دقف ، هلصأ نم ملعب كلذ ىلع مدقأ نإف { هببسل روجحملا

 ريغ يف هب لهاجلا هيلع مدقأ اذإ هيف فلتخملا ين انلوق ىضم دقو { ملاس وهو هيف

 ٠. هلل ١ ءاش نإ هلثم أ ذهو 6 عضوم

 ه

۔ ١٨٨ ۔



 باب

 ءالطلا ركذ

 عيمجو ٠ بنعلاو رمتلاو بيبزلا نم : ءايشألا عيمج نم ءالطلاو

 هيلع عمجملا رثألا ءاج دقف { رمتخا اذإ ارمخ نوكيو { اذيبن لعج اذإ ركسي ام

 راص دقف ؛ نيعلاو ةفصلاو ةيمستلاب { ذيبنلا لاحو لخلا لاح نع لوحت اذإ هنأ

 نم ريصعلا ىلغي هنأ كلذو ث ةبرشألا ريغ نم ةيودألاو ةمعطألا ةلزنمب احابم

 بهذيو ثلثلا لإ عجري ىتح رانلاب خبطيو © الطلا هب داري يذلا © هلك كلذ

 : ثلثلا ىلإ عجري ىتح ليق امنإو { ليكلا وأ نزولا يف ناثلثلا

 نم ةرشعلا عجر اذإف 6 ةثالث لا ةرشعل ١ عجري ىح : لاق نم لاق دقو

 ثيح . حابم لالح اذه نأ كلذ دعب افالتخا ملعن الف . ةثالث ىلإ كلذ

 ناثبخألا هنم جرخ دقو ، اذه دعب اركسم نوكي ال هنأو 5 ةينآلا نم لعج ام

 هيلع عمجي امم كلذ لعلو ٠ نيت يبنلا نع رثألا ءاج كلذكو . بيطلا يقبو

 . افالتخا مهنيب ملعن الف لدعلا لهأ امأو { ةلبقلا لهأ عم لوقلا نم

 نم رسبلاو بطرلاو بنعلا ريغ نم ةبرشألا نم ناك ام عيمجو : لصف

 ةرذلاو ريعشلاو ربلا نم ةبرشألا اهيف حابملا ةينآلا يف ذيبنلا هب ديرأ © لخنلا

 انعم ةحابالا يف قحال وهف لالحلا عاونأ نم كلذ ريغو ، ركسلاو لسعلاو
 اهيف ةروجحملا ةينآلا يف كلذ نم ناك امو ، بيبزلاو رمتلا نم ذيبنلاب

 ىضم دقف { اهيف بيبزلاو رمتلا ذيبن قحال وهف اهيف ةبرشألا ذاختاو { ةبرشالا
 فالتخالا كلذ لكو . كلذ نم ءايشأ ي سانلا فلتخم دقو } كلذ يف لوقلا

 نإو ، كلذ ريغ ىلع ال { انفصو ام ىلع رجحلاو ةحابالا هجو نم جرخي ال

۔ _ ١٨٩



 . هللا ءاش نإ دحاو هيف لوقلاو دحاو هلصاف ، كلذ يناعم فلتخا

 ة

۔ ١٩٠



 حاكنلاب اهليلحتو اهميرحتو جورفلا ركذ

 ملعن ال ةلبقلا لهأ هميرحت ىلع عمجو { هيبن ةنسو هباتك يف هللا همرح اممو

 ىلع جورفلا نم كلذ ريغو باودلاو ءاسنلا نم جورفلا © كلذ ف افالتخا مهنيب

 كلذ سيلو ، لاجرلل ءاسنلا نم نيميلا تكلم امو جاوزألا نم الإ ، لاجرلا

 : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوق كلذ نم ، نهناميمأ تكلم امم لاجرلا نم ءاسنلل
 مهنإف مهناميأ تكلم ام : اوزا لع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو 8 : : . ٥ ح ٠ 3 : 1 2 ب . .. , م . ٥ ۔. ..

 . ١١0«دوداعلا ممم تينَواك كيد ءارب ىغنبا نمف تيولمربغ

 فنغتشتلو» : ىلاعت لاقف . اضيأ اذه لثم رخآ عضوم يف كلذ لاقو ..
 باتكلا نوعني نيذلار هلّصَك نمرفا مهينشي يح احاَكن دودج ال نيذلا
 . «١٢!0 . . اريخأ مهيف متَملَع نإ ُموبتإكك مُكنامنأ تكلم ام

 نع ففعتسيو ربصي نأ 9 نيمي كلم الو احاكن دبي مل نم ىلع ضرفف

 . ميلع عساو هنإ . هلضف نم هللا هينغي ىتح . مثاملاو مراحملا عيمج

 لعجي ملو { مهنم هيلع ةردقلا دنع حاكنلا يف مهل زئاج وه ام ىلع مهلد مث
 ىلإ اهتزواجم عسي ال !دودح كلذ يف مهل دحو ، مهرمأ نم ةريخلا كلذ يف مهل
 ىماتيلا يف اوطسقت الأ متفخ نإو / ىلاعت لاقف . ملعب الو لهجب ال اهريغ
 اولدعت آلأ متفخ نإف عابزؤ ثالثو ىتنم ءاسنلا م مكل باط م اوحكناف

 . '")هاولؤمت آلا نذأ فلت مكنامأ تكلماممؤأ ةتجاوف

 . نونمؤملا ةروس نم )٥ . ٦ . ٧( تايآلا ١

 . رونلا ةروس نم )٣٣( ةيآلا ءزج - ٢
 . ءاسنلا ةروس نم )٣( ةيآلا - ٣

۔ ١٩١_۔_



 عبرألا وهو هنوزواجي ال افورعم ادح جيوزتلل ةبغرلا دنع مه قلطاف

 تكلم ام وأ ةدحاوف { عبرألا ىلع اولدعت الأ متفخ نإف : لاق مث . ةوسن

 مكيلع امل بجي اميف { ءاسنلا نم ةدحاولا ىلع اولدعت الأ متفخ نإ { مكناميأ

 . ةبجاولا قوقحلا نم

 مرحي امو ٠ كلملاو جيوزتلا يف ءاسنلا لح نم مهل زوجع ام ىلع مد مث

 . كلذ عضاوم اوفرعي ىتح هلك كلذ ىلع مهلدف ، كلملاو جيوزتلا يف مهيلع

 . فلص ةم ام الإ اسنلا نمس مكؤابآ خكنامَاوحكنمت الوف : ىلاعت لاقف
 3 هنولعفت ال اضيأ مارح وهف فلس دق ام اذه يف ىنعملا ؛ ليوأتلا يفف

 اذه جرخيو { لبقتسي اميف مك ؤابآ حكني ام الو { مك ؤابآ حكن ام اوحكنت ال
 ىنعملاو ، فلس دق ايع هللا افع دقف ؛ فلس دق نم الإ هنأ ىنعملا ىلع اضيأ

 . مهحاكن نم فناتسملا يف ةبطاخملا امإ هنأل . حصأ وه لوالا

 لهأ عمجاف . «مكتاهمأ مكيلع تمرح : ىلاعت لاق مث : لصف
 . مألا ةمرحك مارح ، نولعو نك ام اهتاهمأو مألا نأ ملعلا

 اوناك ام نينبلا تانبو تانبلا تانبو تانبلا كلذكف ؛ «مكتانبو»

 . نيملسملا نم عامجالا يف مارح ٠ اولسانتو

 لبق نمو . مالاو بالا لبق نم تاوخالا عيمجف ؛ «مكتاوخأو
 . باتكلاب مارحف مألا لبق نمو . بالا

 كلئابآ تامعو ٠ مارح نهف نك نيأ نمف ؟ > مكتألاخو كنامَعو»

 ٠ كلملاو جيوزتلا ف مهيلع مرحي امو . كتالاخ كتاهمأ تالاخو . كتامع

 «تخاألا تانبو خألا تانبو & كلذ عضاوم اوفرعي نال هلك كلذ ىلع مهلدف

 . عامجالاو باتكلاب مارح مهف اولسانتو اوناك ام نهينب ونبو نهونبو نهف

۔ ٢٩١۔



 © كتعضرأ يتلا ةعاضرلا نم مالاف ؛ «مكنعتزأ اللا ْمكناهماو»

 ةنسلاب نؤلعو نك ام كتاهمأ اهتاهمأو ، باتكلاب حاكنلاب كيلع مارح يهف
 . عامجالاو

 هيلع عمجأ اميف ةلي يبنلا لاقو ةعاضرلا نمأ مكتاوخأو» : لصف
 كلذ قحلف { «بسنلا نم مرحي امعاضرلا نم مرحي هنإ» : هلوق نم ةلبقلا لها

 يف الو لوقعلا يف نسحي الو ، باتكلل اقفاوم كلذ ناكو ، باتكلا مكحب

 هنال {، بسنلاب تامرحملا ءاسنلا رئاس نم ، عاضرلا يف كلذ ميرحت الإ يناعملا

 تانبو خألا تانبو تالاخلاو تامعلاو تاوخالاو { تانبلاو تاهمألا مرح امل

 نم تاوخألاو ةعاضرلا نم تاهمألا قحلا مث } اّضن بسنلا نم تخالا

 رئاس نوكي نأ الإ زب مل . تاوخالاو تاهمألا نم بسنلا تاوذب { ةعاضرلا

 نهلثم نهنأل } عاضرلا نم ميرحتلا يف كلذب تاقحال باسنألا تاوذ

 ةلمج يف نيتمرحملا تخالاو مألا يف اصن ميرحتلا حص اذإو © نهل تاهبشمو

 {. ليلحتلاب صن عاضرلاب تامرحملا رئاس يف تأي ملو أ بسنلا يف تامرحملا

 تامرحملا رئاسو صنلاب مرحملا نم كلذ هبشأ املو . ميرحتلا مكح كلذ قحل

 5 كلذ يف قرف ال عاضرلا نم تاوخألاو تاهمألا لثم &، بسنلا يف صنلاب

 بسنلاب تامرحملا عيمج كلذ قحل تاهمألا يف عاضرلاب ميرحتلا حص املف

 وه امل اريسفت { يي لوسرلا لوق نم كلذ ناكف {} اضعب هضعب كلذ هبشأو
 . مرحم وهف صنلاب مرحملا هبشأ ام هنأ ؛ عامجالا يف باتكلا مكحب قحال

 تامرحملا رئاس ىلع باتكلا مكحب لخاد عاضرلاب ميرحتلاف : لصف

 يف نايوتسم امهو } عاضرلا يف تاوخألاو تاهمألا يف زاج اذإ رهصلاو بسنلاب

 «مكتاهمأ» : ىلاعت هلوق يف رهصلاو بسنلا تاوذ نم تامرحملا ةلمج

 بسنلا ناكو . هفل ذق امتآلإ نيتخألا نيب اوعمجت ناو «مكتارحاووط
 نم تاوخألا يف الخاد باتكلا مكح ناكو { تامرحملا يف نييواستم رهصلاو

۔ ٣٩١۔



 { رهصلاو باسنألا تاوذ نم باتكلاب تامرحملا تاهبشلملا عيمج عاضرلا

 تخالاو ةعاضرلا نم مألا ميرحت باتكلا يف تبث ايك { ةنسلاب عاضرلا ماكحأب

 تبئاف ، كلذ يف قرف ال 0 ءاوس ميرحتلا يف هلك كلذ ناكو ، ةعاضرلا نم

 هيف ةلي يبنلا نع تاي مل ول نأ باتكلا مكح يف تباث وه ام كلذ نم ةلي يبنلا

 تامرحملل هبشملا ىلع لخاد ميرحتلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم عامجالاف ، صن

 باتكلا مكحب كلذ تبثف } ليلحتب صن كلذل ةنسلا يف تاي مل ام ، صنلاب

 . اعيمج كلذ ماكحأ يف تباث وه امب عامجالاو ةنسلاو

 لخدي مل ولو مالا نم مرحم كلذف ؛ مكئاسن تاهمأو » : لاق مث

 هيلع مَّرح اجوز هب تيضرو ةنبالاب جوزت اذإف © مهبم كلذ نأل 7 ةنبالاب

 . عاضرلاو بسنلا نم اهتاهمأ تاهمأو . اهتاهمأ

 نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يإلا مكيارو : لاتو .
 دعب ةطيرشلا ىلع كلذ ناكف . «مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف
 لوخدلا لبق اهقلط مث اجوز هب تيضرو . ةأرملاب لجرلا جوزت اذإف ، لوخدلا

 اهتانب هيلع كلذ مرحي الف { هجرفب وأ هديب هسمي وأ ، اهجرف ىلإ رظني نأ لبقو
 ىلع اهجرف ىلإ رظن وأ ءعىطوف © كلذ دحأ هنم ناك اذإف { نك ام اهتانب تانب الو

 مرح دقف إ اهجرف هديب وأ هجرفب سم وأ ، جيوزتلاب هيلإ رظنلل لالحتسالا

 اولسانتو اوناك ام ، عاضرلاو بسنلا نم اهينب تانبو اهتانب تانبو اهتانب هيلع

 نم نيجراخ نيلزتعم هنع اوناكو . هرجح يف اونوكي مل وأ هرجح يف اوناك

 ، روجحلا يف نك بئاب رلا نأ هب لدتسي ام ىلع كلذب هللا بطاخ امنإو ، هرجح

 نوكي دقو & تنابو تجوزت دق ةبيبرلا نوكت دقو ، روجحلا ريغ يف نكي دقو

 ناكو . هرجح ريغ يف تبرو . كلذ دعب تجوزتو اهقلط نأ دعب ةأرملل دلوي

 تدلو امو . جيوزتلا كلذ لبق تدلو ام هيلع مرح دقف . اهيبأ رجح يف كلذ

 لهأ نيب ملعن ال ، عامجالاو ةنسلاو باتكلاب { عاضرلاو بسنلا نم هدعب

۔ ١٩٤ ۔



 . افالتخا كلذ يف ملعلا

 اصاخ اذه ناكف ؛ 4مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو» : لاق مث

 باغ نم لوقل { ۔ ىلاعتو كرابت هللا نم ادر ، بالصألا نم ءانبألا لئالح ين
 يبنلا نم ديز ناكو { ارطو اهنم ديز ىضق امل ديز ةأرما جيوزت ةلي يبنلا ىلع
 {& سانلا نم ظافلألا نم ءاعدالا ي هنبا ىمسي ناك ىتح 0 نيكملا عضوملاب زنت

 : ىلاعت لاقف ، همكح نم عضوم زيغ يف كلذ هللا نيبف { هبلصل هنبا نكي ملو
 وهو قحلا لوقي هناو مكهاوفأب مكلوق مكلذ مكءانبأ مكءايعدأ لعج امو
 . ١ ليبسلا يدهي

 { بالصألا نم ءانبألا جاوزأ مرحو { ءايعدألا جاوزأ هناحبس حاباف

 ءاسنل ةحابالل اعضوم بالصألا نم ءانبألا جاوزأ يف اذه هؤانثتسا نكي ملو

 يف { ءايعدألا نم ءانبألا موزلل هنم ايفن اذه ناك امنإو ، عاضرلا نم ءانبألا

 يف ةنس ةلق يبنلا نع تاي مل ولف ، مارحلاو لالحلا نم ءيش يف ماكحألا

 نم نبالا نوكي نأ الإ نسح ام & باسنألا نم مرحي ام عاضرلا نم ميرحتلا

 يف ةقحال عاضرلا نم ةنبالا تناك اذإ ، بسنلا نم نبالاب قحال عاضرلا

 . بسنلا نم ةنبالاب ميرحتلا

 نم نبالا ةجوز مرحم ايك 9 ةمرحم عاضرلا نم نبالا ةجوز كلذك
 © تامرحملا يف بسنلا نم نباللو ةنبالل اهبشم ىمسم انبا ناك اذإ {، بسنلا

 عاضرلا نم هنبا اهجوزت اذإ ۔ بسنلاو عاضرلا نم نبالا ةجوزف { مسالا يفو
 نم هيبأ ىلع تمرح دقف اهب لخدي مل ولف ، اجوز هب تيضرف ، بسنلا وأ
 © مسالا يفو تامرحملا يف بسنلا نم هنبا اهجوزت اذإ { بسنلا وأ عاضرلا

 اهب لخدي مل ولو ، بسنلا وأ عاضرلا نم اولعو اوناك ام هدادجأو هيبأ يبأ ىلعو

 . ةمهبم ةلسرم اهنأل { جوزلا

۔ . ١٩٥



 س ر 7 - . 7 ّ

 اذإف ؛ «ماَسنلا نم مكؤابآ خكن امكاوحكنت الو :.ىلاعت هلوق كلذكو
 بسنلا نم هينب ىلع تمرح دقف { اهب لخدي مل وأ اهب لخد { ةأرما لجرلا جوزت

 { بسنلاو عاضرلا نم اولسانتو اوناك ام { هتانب ينبو هينب ينب ىلعو ، عاضرلاو
 ؛ ءاسنلا َنمس مكؤابآ خكن امم اوحكنت الو : هلوق مهبم قلطم كلذ نال
 كلذ لصح اذإف ٠ ةأرملا ءاضر عم حاكنلا ةدقع وهو . جيوزتلا انهاه حاكنلاف

 اكو ٠ اهنع تام وأ تتام ول نأ ٠ ثيراوملاو ماكحالا ي رجحلاو كلملا عقو لقف

 ىلعو {} كلملاو ةيجوزلا مكح عقو دقف قلط ول نأ قادصلا فصنو قادصلا نأ

 { ةأرملاب لجرلا جوزت اذإ هنأ 9 افالتخا مهنيب ملعن ال { ةلبقلا لهأ عمجأ كلذ

 . ثاريملا هنم اهل نأ تتام وأ تام مث . ازئاج اجوزت اجوز هب تيضرو

 ؛ «ًمكجاورأ كرتام فضي مكلو : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو
 وهو . ةيجوزل ا بجوي ءاضرل ١ عم حاكنلاو {© ةجوز الإ ثاريملا قحتسي الف

 . جيوزتلا ةدقع

 مك اذإ اونمآ يذلا ًاهيأ ايو : ۔ىلاعت۔ هللا لاق دقو : لصف
 ب ث ةت ه ۔ رورم ة. .تو طاح ,< -٠ .ن ووواض3ة ! _ .

 ةذع نم نهيلع مكل ايف نُهوّسَت نأ لبق نم نهوملتقلط مث تانمؤملا
 نم لوخد ريغب حاكنلا مساو ٠ حاكنلل بوجولا حص دقف ىا ١«انودتعت

 . افالتخا اذه يف ملعن الو ، اهحكن نمل ةحوكنم تراص دقو 3 جوزلا

 نأو ينعي ؛ «تَلسَدَق ام آلإ نيتخألا نيباوعمْجت نأو : ىلاعت لاق مث
 حكتنام اوُخكنت الو : ىلاعت هلوق قسن ىلع { نيتخألا نيب حاكنلا يف اوعمجت

 مكل اط ام اوحكناف : ىلاعت هلوقو ؛ «تَفلَس دق ام آلإ ءاسنلا نمالمكؤابآ
 دقعلا وه حاكنلا نإف { حاكنلاب هلوقل اقسن اذه ناكف ؛ ءاسنلا نم

 اوجوزتي ال نأ يأ 9 مه ؤابآ حكن ام اوحكني نأ مهيلع مرحو { جيوزتلاب
 مرح ذ مهنم ةدقعلا ميرحت انهاه حاكنلا رجح ناكف ٠ مه ؤابآ جوزت ام

 . بازحألا ةروس نم )٤٩( ةيآلا ءزج ۔ ١

۔ ١٩٦ ۔



 ؛ «ءاستلا نمت مكؤابآ كنام اوحكنت الول : ىلاعت لاق ذإ 0 هحاكن مكيلع
 هللا مرح نمم اروجحم كلذ ناكف . هيلع دقعلاو { جيوزتلا وه حاكنلا ناكف
 ايك ، رجحلا هب عقي هسفن دقعلا ناك نإف 3 جوزتملا حكانلا اطي مل ولو . هحاكن

 . لالحلا دقع هب عقو

 ةيجوزلا هب بجي ناك الالح ناك ول هنأل . لالضلا بوجو هب عقي كلذك

 هيلإ دصقلاو دقعلا سفنب كلذكو . تاقدصلاو ثيراوملاو ءطولاو رجحلا نم
 تاوذ نم هيلع تامرحملا نم هيلع رجح امب ملعلا ىلع اروجحم © حاكنلاب

 ؛ «نيتخالا شب اُعَمْجت نار : ىلاعت هلوقب ؛ عاضرلاو رهصلاو بسنلا
 هل دقع ول هنأ { افالتخا كلذ يف ملعن ال ، جيوزتلل ةدقعلا سفنب عقي عمجلاف

 هب تيضر وأ اتيضر ولو . نيتعيمجلا حاكن لطبل نيتخاب اعم جيوزتلا
 عقاو كلذك ليلحتلاو ، ميرحتلا يف دقعلاب اعقاو مكحلا ناكف . امهادحإ

 دودحل يدعتلاو ، مثالا نم لحي الو زوجي ال ام ىلع . هيلع دوقعملاو دقاعلاب

 نيي اوعمجت نأو : ىلاعت هلوق ناكو 9 ملعلا ىلع كلذ اولعف اذإ . هللا
 هجو يأ نم بسنلا نم تاوخالا عيمج نم { نيتخألا يف اقلطم ؛ نيتخألا
 لوقو ؛ «ةعاضرلا نم مكتاوخأو» : ىلاعت هلوقل ، عاضرلا نمو 9 ناك
 ميرحتلا ىلع عامجالا عم ، «بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» : ةلي يبنلا
 . بسنلا نم اذه يف عاضرلا جرخي ال هنأ حيحصلاو . ةنسلاب

 مرحم وهف ، فلس دق امو ينعي ؛ 4فلس دق ام الإ» : ىلاعت هلوقو

 نأ هل زاج ام نيتخأ نيب عماج دحأ ةيآلا لوزن نيح يف ناك ولو ، اضيأ مكيلع
 ىلع مارحلا يف مكحلا لوزن دعب ماكحألا يف اذه زوجي الو }، كلذ ىلع رقي

 اذهف ،} قالطلا وأ توملا الإ ةياغ حاكنلل نأ ملعن الو { ةياغ ريغ ىلإ ديباتلا

 ليواتلا لهأ ضعب لاق كلذك . فلس دق امو نوكي نأ الإ اذه زوجي نأ لطاب

 . حيحص زئاج وهو

۔ . ١٩٧



 نم ©} مهرمأ نم فلس دق ايع مهنع افع دق نوكي نأ ىنعملا يف زوجي دقو

 قبس دق امل ، لبقتسملا يف لعافلا ىلع همرح دق يكح مهل تبثي نأ زوجي نأ ريغ
 يف الو هلوسر ةنس الو { هللا باتك ماكحأ يف زوجي هملعن ال ام اذه { هلعف نم

 . ملعأ هللاو ، نيدلا يف عامجالا

 مهبقاعي ال نأ ىضم امم مهنع اوفع نوكي نأ الإ انعم اذه جرخي الو

 كرابت هللا لاق دق ايك { ام ماقم موقت آلإ نأ بارعالا يف ىنعملا ىلع وأ { هيلع

 ىلع ىنعملا ؛ ملظ نمت آلإ بقلا نم ءوسلاب زهجلا هلا بي ال : ۔ ىلاعتو
 ؛ اضيأ ملظ نمو ينعي ملظ نم الإ . حيحص وهو . ليوأتلا يف ليق ام

 هيف ليق دق امم هلاثمأو اذهف ، ملظ ولو لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هنم هللا بحي الف

 . الإ ماقم موقت نمو . الإ ماقم موقت ام نإ ؛ ليواتلا يف

 اوناك امم مهنم ناك ايع ؛ «ايجر اروفغ تاك هللا نإ : ىلاعت هلوقو

 حاكنلا يف ميرحتلا لزني نأ لبق ، مالسالا مايأ ضعب يفو مهلهج يف هنوتاي

 . اييحر اروفغ كلذ نع مهل هللا ناكف ، ليلحتلاو

 مرحو ينعي ؛ « ءاسنلا نم تأنضخماو» : ىلاعت لاق مث : لصف

 نه . انهاه ءاسنلا نم تانصحملاو {. حاكنلا يف ءاسنلا نم تانصحملا مكيلع

 مكح اهيلع عقو دق ةجوزتم ةحوكنم ةأرما لكف & تاجوزتملا جاوزالا تاوذ

 هريغ ىلع مارح يهف { هحاكن مكح اهيلع بجوو { اهجوزب تيضرو ةيجوزلا
 لعب تاذ حاكن زوجي الف } نيميلا تكلم امب وأ ، حاكنلاب لاجرلا نم

 3 اهجوز كلم يف تماد ام نيمي كلمي اه ؤطو الو 3 ةرح وأ ةمأ نم ؛ ةجوزتم

 حاكن ريغ حاكنلا اهيلع مرحمو { نيميلا كلمب اهأطي نأ اهديس ىلع مارح يهو

 مارح ءاسنلا نم ةلوعبلا تاوذ حاكنف . اهل جوز وهو هل ةجوز يه يتلا { اهلعب

 . نيملسملا نم لدعلا لهأ عامجإو ةلي هلوسر ةنسو هللا باتكب

۔ ٨٩١۔



 كلذ يف ليق دقف ؛ «مكنامنأ تكلم ام ألإ» : ىلاعت هلوق اماو
 : فالتخاب

 ؛ ةلوعبلا تاوذ يأ ؛ ءاسنلا نم تانصحلماوإ : لاق نم لاقف

 وهف . ةلوعبلا تاوذ نم اضيأ مكناميأ تكلم امو يأ ؛ مكناميأ تكلم ام الا

 دق ام الإ» : ىلاعت هلوق ؛ هلثم اذهو { ليوإتلا يف حيحص وهو مكيلع مارح
 نم اضيأ مكناميأ تكلم امو ينعي ؛ «مّكناَمأ تكلم ام الإ» هلوقف ؛ 4فلس
 توم اهجرف لحب ىتح . نيميل ا ءطوب مكيلع مرحم وهف . تالوعبل ا تاوذ

 ءامالا نم جورفلا رجح يف دارفنالا ىلع جرخي ليوات اذهو { قالطب وأ اهجوز
 لهأ نم . عامجالا يف اهيلع هحاكن تباث ، لعب تاذ تناك ام ديسلا ىلع
 . ةلبقلا لهأ عيمج نم لدعلا

 ؛ ْمُكنامأ ٹكلم ام الإ» : ىلاعت هلوق يف : لاق نم لاقو : لصف
 : ىلاعت هلوق ىلع فطع مث . هلك مهيلع هصن امم ، مرح دق امم كلذ يف ينعي
 اهلمكأ دق لمج يف ، تامرحملا نم مرح امل امامت ءاسا نم تانصحملاز»
 حاكنلا يف تامرحملا نم مرح ام رخآ اذه ناكو ، حاكنلا يف ميرحتلا نم

 قوف رجحلا نم مهيلع صق دق امو ، ميرحتلا اذه دعب قلطأ مث ، جيوزتلاو
 قلطاف 0 اولدعي الأ اوفاخ نإ مثالا يف ةدحاولا حاكن يفو ©} حاكنلا يف عبرالا

 مل قلطأ كلذك 3 مهناميأ تكلم ام جيوزتلا يف اولدعي الأ مهفوخ عم مهل

 حاكنلا نم تامرحملا هذه نم ْ مهيلع هللا مرح ام ريغ نم مهناميأ تكلم ام

 مهل لحأ هنأ يأ 4مكناميأ تكلم امألإ» : ىلاعت هلوقب داراف ، تاكولمملاو

 مهل نيبو } مهيلع مرح ام دعب مهنم حاكن كانه نكي مل ولو ، مهناميأ تكلم ام
 . حاكنلا ف مهيلع مارح هنأ

 كرابت كلذب داراف ، نيميلا تكلم اميف مهيلع مارح هنأ مهل نيب كلذك

۔ _١٩٩



 نم ؛ حاكنلا يف مهيلع مرح ام عيمج { نيميلا كلم يف مهيلع مارح هنأ ىلاعتو

 ةلوعبلا تاوذو . نيتخألا نيب عمجلاو عاضرلاو رهصلاو بسنلا تاوذ

 مرح وه ايك ، نيميلا كلمب ءطولا يف مهيلع مرحم كلذ لكف { مهناميأ تكلم امم

 مهل ماق ، احاكن نكي مل ولو { مهناميأ تكلم ام مهل لحاف 0 حاكنلا يف مهيلع

 مهيلع مرح هنأ مهل نيب امنإو 0 جيوزتلاو حاكنلا ماقم مهناميأ تكلم امل كلملا

 اذهو {} جيوزتلاو حاكنلا يف مهيلع مرح ام لثم ، تامرحملا نم كالمألا يف
 مرحي هنأ ، لدعلا لهأ عيمج هيلع عمتجي 3 ليواتلا نم حيحص ىلع جرخي لوق
 عاضرلاو رهصلاو بسنلا نم ؛ حاكنلا نم مرحي ام ءطولا يف كلملا نم

 . عمجلاو

 نم مكيلع مرحو : لوقي ؛ «مكناميأ تكلم ام الإ : لاق نم لاقو

 نم تانصحملاو ، مكيلع مرح ام عيمج { نيميلا كلمب ءطولاو حاكنلاب ءاسنلا

 نم ٠ ايابسلا نم مكناميأ تكلم ام الإ . هريغو مكناميمأ تكلم امم ءاسنلا

 تلحو نيملسملل تراص اذإ هنأل . كرشلا يف ةلوعبلا تاوذ نم نيكرشملا

 ، كرشلا لهأ نم جيوزتلا ةمصع اهنع تعطقنا ؛ نيميلا كلمب نيملسملل

 اذهو {} نيميلا كلمب نيملسملل الالح تناكو ، كرشملا اهجوز اهيلع مرحو

 اذإ كرشملا نأ مهعامجإ ينو ، لدعلا لهأ عم هجولا ىلع اضيأ حصي لوق
 اهجوز ةمصع تعطقنا {. نيملسملا كلم مكح يف تراص وأ هتجوز تملسأ

 جراخ ةزئاج ليواقألا هذه لكف . نيملسملل تلحو . اهنع كرشلا لهأ نم
 ليواقألا هذه نم لوق لك تحتو 7 هلوقب دارفنالا ىلع & باوصلا ىلع اهنم لك
 . هللا ءاش نإ اهمكحب دارفنالا ىلع اهانعم يف عامجالا يف جرخي { ةدئاف

 اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال» : ةلي يبنلا لاقو : لصف

 © مهنيب قرفم مرحم كلذو «ةريغصلا ىلع ةريبكلا الو ةريبكلا ىلع ةريغصلا ال
 © نيتخألا نيب عمجلا ميرحت ىنعمب . ةنسلاب هللا باتك يف همكح حصي امم كلذو

۔ ٢٠٠ ۔



 © عاضرلاو بسنلا نم اصن تخألا ميرحت حص نأ ايلف ، تخالا ميرحت ىنعمو

 عمجي نأ زوجي ال ، كلذك عاضرلاو بسنلا نم اّضن ةلاخلاو ةمعلا ميرحت حصو

 ىنعمب 7 عاضرلاو بسنلا نم همراحم تاوذ نم .3 وه هيلع مرحي ام ءاسنلا نيب

 يف يتاللا مكبئابرو مكئاسن تاهمأ ميرحت ىنعمو & نيتخألا نيب عمجلا ميرحت
 هنأ حص هلك اذه حص نأ ايلف & رهصلا قيرط نم مكئاسن نم مكروجح

 3 مراحملا تاوذ جوزتي نأ هل زوجي ال ايك { مراحملا تاوذ نيب عمجلا هل زوجي ال

 كلذ قيدصت عم . هب دارملاو { هانعم يف كلذ هبش ىلع هللا باتك نم ةلالدلاب

 مهنيب ملعن ال { ةلبقلا لهأ نم كلذ ىلع عامجالا عم . ةايم هللا لوسر لوق نم
 . افالتخا كلذ يف

 © صنلاو قالطالاب ، نيدلا لوصأ نم هيلع عامجالاب اذه حس نأ ايلف

 اهيبأ ةمع نأ عامجالا يف حص { اهتلاخ ىلع الو اهتمع ىلع ةأرملا حكنت ال نأ يف
 . اهتاهمأ تناك ايك اهل ةمع يهف . اهئابآ تامع نم ناك امو { اهدج ةمعو

 اهئابآ تالاخو اهتاهمأ تامعو اهئابآ تامع كلذك . اهل تاهمأ نولعو نك ام

 تامع نأ ايك . اهل تالاخو امل تامع نهف ، وحنلا اذه ىلع اهتاهمأ تالاخو

 ، تالاخو هل تامع هتاهمأ تالاخو هئابآ تالاخو هتاهمأ تامعو هئابآ

 ةنسلاو عامجالاب مارح كلذ لكو . عاضرلاو رهصلاو بسنلا نم هيلع تامرحمو

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو & باتكلاب ناقحال عامجالاو ةنسلاو } باتكلاو

 يف ىنعملا ؛ مكيلع هلا باتك مكناميأ تكلم ام الإ» : ىلاعت هلوقو
 يف تامرحملا ميرحت نم {} مكيلع صق يذلا اذه مكيلع هللا بتك كلذ

 يف مهيلع ضرفو ث جورفلا ةحابتسا نم مهيلع مرح ام نيب دقو { حاكنلا
 نأ مهيلع بتك مث { مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ & مهجورف ظفح
 © نيميلا كلمو جيوزتلاب كلذ ناك ولو } مهيلع مرحم مهيلع هصق يذلا اذه

 . هريغ الو نيمي كلم الو حاكنب { كلذ مهل لحي ال مهيلع مرحم وهف

۔ ٢٠١ ۔



 اوغتبت نأ مكل ءاز ام مكل لحأو : ىلاعتو كرابت لاق مث : لصف

 5 هللا لحأ امم جيوزتلا وه ناصحالاف | «نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب

 . كلملا ريغو كلملاب مهيلع هرجحو 9 هصقو هنيب دق يذلا اذه ادع امم

 حاكنلاب هللا هلحأ امج . نيميلاب كلملاو حاكنلا ادع ام لك حافسلاو

 انزلاو 3 انزلا وه حافسلاو . حافس وهف كلم الو حاكن ريغب يتأي ايف & كلملاو
 . ةرخآلا يف باذعلاو ديعولاو © ايندلا يف دحلل بجوم وه

 نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا م : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاقو
 . ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتاو : ىلاعت لاقو ةضيرف

 نأ يبنلا دارأ نإ يبنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو : ةيتي هيبنل لاقو

 يف مهيلع انضرف ام انملع دق نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ اهحكنتسي

 هللا لحي ملف } ©٠يجرح كيلع نوكي اليكل مهناميأ تكلم امو مهجاوزأ

 نيد ةعيرش يف مهسفنأل نهنم تابهلاب { رئارحلا نم جورفلا ىلاعتو كرابت
 جوزتي ةلي ناك امنإف كلذ رئاسو 3 اهريغ ملعن ال ةدحاو ةأرما ي هل الإ زي انيبن

 . جيوزتلا ف كلذ بتي هتنس تناكو ‘ دوهشلاو قادصلاو يلولاب

 مهخيب ملعن ال لاعتو كرابت ۔ هللا لوق ف ملعلا لهأ لاق دقو : لصف

 يتلا مهيلع ةضيرفلا نإ : مهجاوزأ يف مهيلع انضرف ام انملع دقو { افالتخا

 ةرضحب هسفنب هجيوزت وأ جيوزتلا يف يلولا نذإ ؛ حاكنلا يف مهيلع هللا اهضرف
 دقعب هل كلذ لبقيو { هيلع جوزتي نم وأ 3 هلبق نم ليكو وأ ، جوزتملا جوزلا
 هب داري امج . هنولقعيو جوزتملاو دوهشل او جوزملا هفرعي ظفلب ٠ جيوزتلا

 © كلذ يف قلخلا ظافلأ تعستا نإو . جيوزتلا يناعم هب تبثيو . جيوزتلا

 نم ضوع ريغ ىلع عقي الو . ةأرملل اضوع نوكت ، قادصلا نم ةضيرفب

 . بازحألا ةروس نم )٥٠( ةيآلا ١

۔ ٢٠٢۔



 جوزلا ىلع همكح تبثي يذلا ٠ نيدلاب رارقالا لهأ نم نيدهاشب ٠ ضئارفلا

 زوجي الو ©٠ كلذ لقأ ٠ ناتأرماو لجر وأ مهنم نالجر كلذ ي هلقأو ٠ ةأرملاو

 دعاوقلا هذه عم ‘ ةأرملا ءاضرو ٠ جيوزتلا ف عبرالا دعاوقلا هذه نم لقأ

 . لوقلا رثكأ يف جيوزتلا دعب } جيوزتلاب عبرألا

 كلذ اهيلع تبث . جيوزتلا لبق تيضر ولو : لاق نم لاقو : لصف

 . جرخيو زوجي هلكو . انعم حصأ لوألا لوقلاو 3 زاجو

 نادهاشلا رضحم الو © دحاو دعب ادحاو نيدهاش عم جيوزتلا كلذك

 : كلذ 1 فلتخا دقف . اعيمح

 . كلذ زوجي : لاق نم لاقف

 ف اعيمح نيدمهاشلا عم جيوزتلا نوكي نأ الإ زوجحم ال : لاق نم لاقو

 ، نهب الإ جيوزتلا زوجي ال يتاوللا عبرألاو ، زئاج كلذ لكو ٠ ايهترضح
 هب داري ام يف ظفلو ©٨© هماقم موقي نم وأ جوزتمو ٠ هنذإ نع وأ يلولا جيوزت

 نيدهاشل ١ ةرضحو ٤03 هب تبثيو . كلذ ىنعم لقعي امم . هب دقعيو جيوزتل ١

 هسفن جرفلا ةبه نأ اوعمجأو . عامتجالا وأ دارفنالا ىلع جيوزتلا كلذك

 هجو ياب ةكولمملا كلم هل راص اذإ امأو . ةكولم الو ةرح نم زوجي ال . مارح

 يتلا هوجولا نم هجو وأ يبس وأ ةبه وأ ءارش وأ ثاريم نم 0 كالمالا هب عقي

 ءاسنلا نم ٤ هيلع هللا مرح ام ةلمج نم ةجراخ تناكو 3 كالمالا اهب عقي

 نم اهنأ ملعي ملو ، تامرحملا تالمج يف { ۔ ىلاعتو كرابت هللا ىمس يتاوللا

 ءاربتسالا هنس لامك دعب 9 نيميلا كلمب لالح هل اهنإف 3 هيلع تامرحملا
 اذهف . نيدلا نم هيف فلتخي ال امم . ءاربتسالا هيف هيلع بجي اميف . اهجرفل

 . مهناميأ تكلم امو مهجاوزأ ف مهيلع هللا ضرف ام

 ريغ ىلع اجرف قأ اذإف © لدعلا لهأ لوق نم افالتخا اذه يف ملعن الو

۔ ٢٠٣ ۔



 لهأ عامجإ هيلع اييف } انعم كلذ زوجي الف . حاكنب وأ كلمب . طئارشلا هذه

 . لدعلا لهأ نم انعم ملعلا

 © ةامسم ةضيرف الو . ضوع ريغ ىلع جيوزتلا دقعو جيوزتلا عقو نإو

 بجو لوخدلا لبق قلط نإف }، ضوعلا توبثب الإ هماكحأ تبثي ال هنإف

 يف ضوعلا تبث {. ةضيرفلا ىلع قافتالا لبق ءعىطو نإو { ةعتملاب هيلع ضوعلا
 ©٠ ضوعلا توبث ىلع عامجالا نإف & ضوعلا نم تبث اميف فلتخا نإو عامجالا

 دعب ضوعلا ف فلتخا دقو . عامجالا يف ثاريملاب ضوعلا تبث تام نإو

 1 ملعن الو 0 ثاريملا جوزللو . ةثرولل ضوع الف يه تتام نإو ، ثاريملا

 . افالتخا كلذ

 ع

۔ ٢٠٤ ۔



 باب
 فذقلاو حاكنلاو جورفلا ركذ

 جورفلا نأ ، نيملسملا نم لدعلا لهأ لوق نم هيلع عمجملا رثألا ءاجو

 ملعي ل ام ، هب كلملاب اهل زئاجلا تباثلا كلملاو . لالحلا حاكنلاب ةقلطم ةحابم

 حص وأ حاكنلاب هقحتسا دق يذلا جرفلا كلذ نأ هعم حصي وأ اهل بكارلا

 عامجإ وأ { هيبن ةنس وأ هباتك ي هللا اهمرح يتلا هوجولا نم هجوب مارح © كلملاب

 تامرحملا نم مرح ام _ لاعتو كرابت ۔ هللا نأل ٠ لدعلا لها نم نيملسملا

 . لعبلا تاذو عاضرل او رهصلا نم نهتفصو نهباسناب

 . ك . ,7 .إ .إ ٤ س /

 ، كلملاو حاكنلاب ؛ مكلذ ءارو امَمكل لحأو» : ىلاعت لاق مث

 حاكنل ١ مرحم يف كلذ زوجحم الو ‘ بصفل او انزل او حافسل ١ نم كلذ ريغب ال

 حاكنلا يف كلملاب مرحملا بكترملاو 3 ادبأ حاكنلاو كلملاب قلطم يف الو كلملاو

 مرحملا باكترا امهالك . نيمرحم نيرجحل بكترم ؛ حافسل او انزلاب هلللا نيد يف

 هب لح ام > احيحص احاكنو احيحص اكلم ناك ول نأ 1 كلمل او حاكنلاب

 ىلع . حاكن الو كلم ريغب كلملاب الو حاكنلاب لحي ال ام بكرف . تامرحملا

 . كلذب ملعلل دمعتلا

 مرحم تاذب ىنز اذإ ، حاكنلا يف هللا اهمرح يتلا مراحملا تاوذب ينازلاو

 ملع وأ كلذ يف همزلي ام لهج ولو © هنم مرحم تاذ اهأ كلذب هنم ملعب © هنم

 لتقي نأ . افالتخا مهنيب ملعن ال } ملعلا لهأ لوق يف كلذ يف هدحف 3 كلذب
 لاح ىلع هل لحي الو لمتحي ال ام بكر هنأل { اركب وأ ناك انصحم ؛ فيسلاب
 . لاحلا نم

۔ _٢٠٥



 ول نأ جيوزتلاو ٠ كلملاب كلذ هل لحب دق 0 هنم مرحم تاذ ريغب ينازلاو

 . كلذ ناك.

 اهئطوو اهجوزت اذإف 5 هيلع عمجي امم هنم مرحم تاذ جوزت اذإ كلذكو
 © هيلع مرحت هب امو © رهصلاو بسنلا ةفرعمب هنم مرحم تاذ اهنأ كلذب ملعي وهو

 ملعاذإ ؛ ةمرحلاب ملع اذإ { ةمرخلاب ملاع وأ لهاج وهو 3 كلذ ىلع ءىطو اذإف
 لتقلا كلذ يف هيلع دحلاف } اهئطوو كلذ ىلع بكرف ةمرحلا هب بجت ام

 . فيسلاب

 مهنيب ملعن ال ، لدعلا لهأ لوق نم هيلع عمجملا رثألا ءاج كلذك

 . كلذ يف افالتخا

 بسنلاب كلذب ملعي وهو ، هنم مرحم تاذب جيوزتلا هسفن ىلع دقع اذإو
 كلاه وهف ٠ كلذ ملع وأ كلذ لهجو ٠ ةلوعبلا وأ عاضرلا وأ رهصلا وأ

 اطي مل ولو كلذ لهج هعسي ال ، كلذب ملاظ ، حاكنلا دقع يف لوخدلاب
 دق © هسفن ىلع دقعلا سفنبف ، هجرفب الو هديب هسم الو هيلإ رظن الو ، جرفلا
 . مارحلا روجحلا ف عقو

 رهصلاو بسنلا نم تامرحملا نم كلذب ملع اذإ حكنملا كلذكو

 وأ ٠ زاب هيبن ةنس وأ هباتك يف هللا مرح ام عيمجو ‘ ةلوعبلا تاوذو ٠ عاضرلاو :

 ىللع دوهشلاو جوزملا وأ جوزتملا ملع اذإف ٠ نيملسملا نم ملعلا لهأ عامجإ

 مهنم ملعب ، جيوزتلا دقع يف اولخدف { حاكنلا هب مرحي ام لصأب { جيوزتلا
 نيح نم كلذب نوكلاه مهف 3 حاكنلا ةمرحب مهنم لهجب وأ { حاكنلا ةمرحب

 . هيف نولخدي ام
 ىلع جيوزتلاب تيضرف حاكنلا هب مرحي ام لصأب تملع اذإ ةأرملا كلذكو

 تملع اذإ ٠ حاكنلا ةمرحب اهنم لهجب وأ . حاكنلا ةمرحب اهنم ملعب كلذ

۔ ٢٠٦ ۔



 لخدي مل ولو 3 اهنيح نم كلذب ةكلاه يهو { كلذ يف اهل رذع الف } لصالاب

 كلذب اهنم ىضرلاو { اهسفن ىلع هتتبثأو ، حاكنلاب تيضر اذإ جوزلا اهب
 وه هيف اولخد دق يذلا دقعلا نأل { افالتخا اذه يف ملعن الو . ال كلهم

 بوجوو جرفلا ةحابإ نم ، حاكنلا ماكحأل بجوملا ، لالحلل لحملا لصالا
 نأ لحي مل ام { امارح دقعلا اذه ناك نأ ايلف & ثيراوملا وأ ةعتملا وأ قادصلا

 ملاعلاو لهاجلاو . هتمرحل ملعب الو هتمرحل لهجب امارح ادقع هللا نيد يف دقعي

 ىدعت اذإ {. امرج مظعأو امثإ دشأ ملاعلاو { نئاب زئاج كلذ لكو 0 ءاوس كلذب
 . نيقيو ملعب هللا يصاعم ىلع

 وأ جوزمو جوز نم ةمرحلا عقت هب يذلا لصألا لهج نم لكو : لصف
 3 رهاظلا مكح يف هللا نيد مكح يف ، حيحص دقع يف لخدف . ةأرما وأ دوهش

 كلذ ريغو ، عاضرلاو راهصألاو باسنألا نم ةمرحلا هب عقت ام ملع هنع باغو

 لهاجلا رضي الف ، كلذب نيملاع ، نيلخادلا رئاس ناك ولو { تامرحملا نم

 اذه يف لوئسم لكو { دوهش وأ جوزم وأ ةجوز وأ جوز نم نيملاعلا ملع كلذب

 هعسي ال ام ملع ىلع فقو اذإ هلهج هعسي ال امب هلهجب كلاهو {. هملع نع

 . هلهج

 لدعلا لهأ عم هللا نيد يف مكحلا رهاظ يف حابم يف لخد ولو : لصف
 باغ ام عضومل الالح قفاوف 0 ال مأ كلذ لالحأ ملعي ال وهو ، نيملسملا نم

 جوز نم حابم هل وه ام قفاو هنأل } قحم ملاس وهف ةمرحلا هب بجحت ام ملع نم هنع
 عيمج نم تاللحملاو تامرحملا نم كلذ ملع نأل { دوهش وأ ةجوز وأ جوزم وأ

 وأ { ميرحتلا هب بجي يذلا لصالاب هملع دعب هبكري مل ام هلهج عسي امم حكانملا

 هبكار نأب هملع دعبو { ميرحتلا هب بجي يذلا لصالاب هملع دعب هبكار يلوتب
 اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ ، ميرحتلا هب بجي يذلا لصالاب ملاع هبكر يذلا

 اذإف ، ةفصلا هذه ىلع نيدب وأ يأرب مهنع فقي وأ ةفصلا هذه ىلع هبكار نم

۔ ٢٠٧ ۔



 ةنونيدلا هيلع ناكو 0 كالهلا لحم لحو اكلاه ناك . كلذ دحأ هنم ناك

 كلذ هل ربع نم عيمج ناكو ، كالهلا نم هيف لخد دق امم جورخلل ، لاؤسلاب

 غلبي مل ام 3 هنم ءيش الو كلذ ملع هيلع ةجح نكي مل كلذ لبقو هيلع ةجح

 نم كلذ ملعب ةجحلا هيلع موقت وأ ، هملع ىلإ غلب هوجولا ياب كلذ ملع ىلإ
 ةنونيدلا هيلع ناك الو ، هلهج عسي اميف ةجحلا مهب موقت نيذلا نيملسملا ءايلع

 لاؤسلاب ةنونيدلا نم همزلي ام الإ ارسفم الو المجم كلذ نم عيش نع لاؤسلاب

 نع هتلمج يف لا ؤسلل هداقتعا نإف 0 هنيد رمأ نم هنع لاؤسلا همزلي ايع ، المج

 ةلمجلا يف لخد ايع لا ؤسلاب ةنونيدلا عيمج هيف لخاد هنع لاؤسلا همزلي ام عيمج

 هملع ناك امكو . هللا نيد عيمجب ارارقإ ةلمجلاب هرارقإ ناك ايك 0 هنيد نم

 همزلي مل ام ، هملعب هدبعت يذلا هللا نيد عيمجب هنم ايلع 3 ةلمجلا ين همزلي امب

 © مزاللا كلذ عيضيف © هنع ءاهتنالاو هب لمعلا همزلي ، هنيعب كلذ نم ءيش

 هنيعب كلذ نع لا ؤسلا هصخي كلانهف { مراحملاو مثاملا كلت نم ائيش بكري وأ

 فصولا اذه يف ىضم دقو .3 هنيعب هيدؤي ىتحو 7 هنيعب هنم جرخي ىتح ةنونيدلاب
 . هللا ءاش نإ ةيافك هضعب يف ام

 دق الجر ؛ يلع نب ىسوم وأ بوبحم نب دمحم لثم ىأر ولو : لصف
 كلذ لبق هدنع وهو { نهدنع ماقأو 5 ةدحاو ةدقعب اهتنباو اهمأو ةأرما نيب عمج

 فقي الو ، كلذ ىلع ، هنم أربي نأ هل زاج ام فوقولا دح يف وأ { ةيالولا يف
 بسنلاب ملاع هنأ كلذ ملع اذإف ، نهبسنبو كلذب ملاع هنأ ملعي ىتح هتيالو نع
 هنم عيش وأ { حاكنلا اذه ىلع كلذ دعب ماقأ مث ، كلذ يف ةمرحلا هب عقت يذلا

 ةيالو هل تناك . هنم أربي نأ كلانه همزلي هنإف ، نهلك هنيح نم نمهقرافي ملو
 . ةيالو هل نكت مل وأ ةمدقتم

 بكارلا نم كلذ انياع امل بوبحم نب دمحم وأ يلع نب ىسوم نأ ولو
 ناك ، هملع يف هيلع هللا همرح امل بكترم هنأ وه ملع وأ { هنم اءرب ، كلذل

۔ ٢٠٨ ۔



 هنأ ملعي وهو هاتأ دق هللا ملع يف كلذل بكارلا ناك ولو . ةريبك كلذب قأ دق

 كلذ ىلع هنم ءىربتملاو ، هللا نيد يف اكلاه كلذل بكارلا ناكل 0 هيلع مارح

 نيد يف اكلاه نوكي 3 كلذ ىلع نيدب هتيالو نع فقاولا كلذكو . اكلاه
 . هللا

 & هبكار نم كلذ نياع نأ امل بوبحم نب دمح وأ يلع نب ىسوم نأ ولو
 ماقأو ، كلذ ىلع هقدصي ملف . اهتنباو اهمأو ةأرما نيب غماج هنأ كلذب هملعأو

 هنأ الإ بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم ةلزنم ملعي نمم وهو . هئاسن حاكن ىلع
 زاج ام ، ةجحلا ةداهشلا يف دحاولاب موقت ال ذإ . ايهنم دحاولا قدصي مل

 أربي الو ، كلذ هيلو ةيالو نع فقي نأ ، بوبحم نب دمحمل الو يلع نب ىسومل

 . كلاه وهف نيدب كلذ ىلع هنم ءىرب وأ هتيالو نع فقو نإو 0 كلذ ىلع هنم

 نأ ملعأ مل ينكلو كلذب ملاع انأ ؛ لاق كلذب هملعأ اذإ هنأ ولو : لصف

 بكار هنأ رقأ دق هنأل { ةءاربلا هيلع هب بجي امب رقأ دق ناكل . مارح لع كلذ

 . كلذ يف قرفلا اومهفاف ، هتمرحب هلهجب امرحم

 نم لدع يوذ نيدهاش ةداهش الإ { ةداهشلا ي ةجحلا اذه يف موقت الو

 يتأي هنياع ولو ، نيملسملا نم وأ هنيد لهأ نم بكارلا كلذ ىلع ز هتداهش زوجت

 ملاع اهب جوزتم سيل وأ اهب جوزتمأ ملعن الو . هتخأ وأ همأ انايع ءطولاب

 ملعي ىتح هنم أربي الو { هتيالو نع فقي نأ هل زاج ام ملاعب سيل وأ 3 اهبسنب
 دق هنأب ةجحلا هيلع تماق دقف كلذ ملع اذإف { اهبسنب هنم ملعب كلذ يناي هنأ

 ملع اذإ 5 هنم ةءاربلا كلانه همزل دقو } حاكن ريغب وأ حاكنب هل لحي ال ام بكر

 مل ام ، حكانملا عيمج يف هرفك لهج عسي امم كلذو . ةءاربلا هيف همزلي كلذ نأ

 نم اوثرب اذإ ءاملعلا نم أربي وأ © ملعلا دعب انفصو ايك هبكار ىلوتي وأ هبكري
 . هنم كلذب مهنم ملعلا دعب . يأرب وأ نيدب هبكار

۔ ٢٠٩



 هلزنمب سيل عضوم يف وأ { قيرطلا يف ةأرما اطي هنياع ولو : لصف
 هتأرما ةأرملا كلت نأ ملعي ال وهو ، كلذ يف هب أربتساو 0 هنم عضوم الو

 أربي الو هنع فقي نأ هل لح ام 7 اهفرعي ال وأ ةأرملا فرعي وهو 7 هتيراج الو

 يتأي هنأ ملع اذإف . جيوزت وأ كلم ريغب كلذ يتأي هنأ ملعي ىتح ، كلذ ىلع هنم

 هلوتي مل ايف ، نيدلاب هتيالو هيلع مرحت كلانهف { جيوزت وأ كلم ريغب اهنم كلذ

 ملعب كلذ لجأ نم مهنع فقي وأ ز هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ نيدب
 . هللا ءاش نإ كلذب ملسم ملاس وهف نيدب وأ يأرب كلذب مهنم

 هلهج سانلا عسي ام ، هتمرح ةفرعمو انزلا لهج ول كلذكو : لصف

 ملع ىلع فقوي هب يذلا هلصاب مهنم ملع ىلع هبكار اولوتي وأ ، هوبكري مل ام
 3 نيدب وأ يأرب مهنع اوفقي وأ هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ © هتمرح

 ينازلا ناك ولو ، هتمرح فرعي هب يذلا هلصأب مهملع دعب هبكار نم اوئرب اذإ
 ملعي مل ولو ، هنم هنياع نم كلذ نياعو 3 مارح هنأ ملعي امل هللا ملع يف ابكترم

 كلذ هنم ملاعلا عسي الف ، كلم الو جيوزت ريغب مأ جيوزتبأ { كلذ يتأي فيك

 فقاولا ناك ، افيعض وأ املاع بكارلا ناك { نيدب هنع فقي الو { هنم أربي نأ

 كرابت هللا نيد يف كلذ عسي الف { الهاج وأ افيعض وأ املاع ينازلا ىلع

 نم كلذ ملع اذإف & كلم الو حاكن ريغب كلذ يتأي هنأ ملعي نأ الإ ، ۔ ىلاعتو

 حاكن ريغب هنم مراحملا تاوذ نم سيل وه يذلا . جرفلا كلذ يناي هنأ

 اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي الو ، نيدب هالوتي نأ ذئنيح لهاجلا عسي مل ، كلم الو

 ٨ هنم مراحملا تاوذ نم جرفلا كلذ ناك اذإف & كلذب مهنم ملعب كلذ ىلع هنم

 3 نيدب هالوتي نأ ذئنيح هعسي مل ، هنم مراحملا تاوذ نم ملاع هنأب ملاع هنأ ملعو

 وهو . ءاوس كلذ يف حاكنلا نأل © كلم الو حاكن ريغب هيتأي هنأ ملعي مل ولو

 . هيلع مارح

 ٨ كلم الو حاكن ريغب كلذ يتأي هنأ ينازلا انزب ملاعلا ملع اذإو : لصف

۔ ٢١٠ ۔



 يتأي نأ هنم نوملعي مهنأ ملعي الو ءايلعلا نم كلذ ىلع هنم أربي نم عمس مث

 مهنأ ملعي ملو © كلذ هنم وه ملع اذإف . نوملعي ال وأ . حاكن ريغب كلذ

 هنم ءىربتملا ىلع ركني نأ هل سيلف كلذ ىلع هنم اوئربف ، هنم كلذب نولهاج

 كلذ يتاي هنأو ©٠© كلم الو حاكن ريغب كلذ يتاي هنأ وه ملع اذإ ؤ ةءاربلا كلت

 هفرع يذلا لثم هنم اوفرعو . هنم هنياع يذلا كلذ هنم اونياع اذإ . امارح

 ملع ام لثم هنم اوملع دق مهنأ ملع دق هنأل ، كلذ ىلع هل ايلو ناك ولو { هنم

 وأ . كلم وأ حاكنب كلذ يتايأ نوملعي ال مهو . كلذ ىلع هنم اوثرب ولو {© هنم

 حاكن ريغب كلذ يتأي هنأ ملعو ٠ كلذ وه هنم نياع دقو . كلم الو حاكن ريغب

 نيدب مهنع فقي نأ هل سيلو ٥ كلذ ىلع مهالوتي نأ هيلعف {} كلم الو

 3 ملع ريغب هنم اوئرب اذإ مهنيد يف هللا اوناخ دقو .{ ءايلع اوناك اذإ ، يأرب الو

 حاكن ريغب كلذ يتأي هنأ وه ملع دقو ‘ مهنم ءىرب وأ كلذ 1 مهنع فقو نإو

 نونومأم مهنف © نوملعي ال وأ هملع لثم نوملعيأ مهنم ملعي الو } كلم الو

 وه هعم حص دقو { ملع دق يذلا لثم هنم اوملعي نأ نكمي هنأل & كلذ ىلع

 هدنع ع ولخ هنأل ، كلذ هملعب ةجحلا هيلع تماق دقو .3 هنم ةءاربلا هب بجت ام

 . رهاظلا يف هملعك ملع نم ىلع هل ةجحالو . هب نيدي ييف مكحلا يف

 حاكن ريغب امارح كلذ يناي هنأ ملع اذإ وه هل سيلو : لصف
 نمم هتيالو ىعدا نم عم وأ ٠ هالوتي هنأ ملع دق نم عم هنم أربي نأ © كلم الو

 هنأ ملع دق نم عم هنم أربي نأ هل سيلف { هوجولا نم هجوب قحب هالوتي نأ نكمي
 كلذ هنم اوملع دق مهنأ ملع ولو { مهعم هنم أربي نأ هل زوجي كلانهف . هالوتي

 ٥ كلم الو حاكن ريغب كلذ يتأي هنأ اوملع دق مهنأ ملعي ىتح هنياع دق يذلا

 ريغ ىلع مهعم هنم ءعىرب نإف ٦ هتيالو ىعدا نم عم وأ ‘ امارح كلذ يتاي هنأو

 يف هملعك هنم اوملع دق مهنأ ملعي ىتح ، هللا نيد مكح يف كلاه وهف ، كلذ

 . ةءاربلا بجت هب يذلا لصألا ملعو 5 بوكرلا ةنياعم نم . اعيمج نيهجولا

۔ ١١٢.۔



 ريغ ، بوكرلا ةنياعم ىلع نيفقاولا هنم نيئربتملا نأ ملع نإ كلذكو
 مهنأ ملع اذإف © بوكرلا اونياع ولو 9 رفكلا بي اهب ينلا ةمرحلا لصأب نيملاع
 كلذ ىلع مهالوتي نأ هعسي مل ، رفكلا بجي اهب يتلا } ةمرحلا لصأب نيملاع ريغ

 ىلع مهفوقوب هنم اوثرب اذإ مهنأل { الاهج وأ ءافعض وأ ءايلع اوناك { نيدب

 اوتأ مهنأ ملع دقف ، هتمرحبو هنم ملع نمم ملعب هتمرح نوملعي ال امل هباكترا

 ىلع مهلمحي نأ هعسي الو { اروزو ابذك اولاقو . ارفكو لصألا يف اروجحم
 هنم مهتءاربب هللا نيد يف اوعلخنا دق مهنأ ملع دقو { هيف مهل ةجح ال اميف هملع

 وأ حاكنب وأ © كلم الو حاكن ريغب كلذ يتاي هنأب ملاع ريغ وه ناك نإو

 نم دحا هعم كلذ هنم نياعو ، كلذ هنم نياع مث ، كلذب لهاج هنأ الإ كلم
 ريغ نم وأ نيملسملا نم ءافعضلا وأ ٠ ءاملعلا نم نياعملا مهالوتي نيذلا هئايلوأ

 هنأ ملعي ال وهو © اعيمج هنم كلذ اونياعف . ةيالو هدنع قحتسي ال نمم نيملسملا

 هنم أربي نأ هل زوجي الف ، كلذ ملع هنع باغ دقو { مارحلا هجولاب كلذ يناي
 دقو۔ بكارلا ينعأ ۔ هل يلو وهو © كلذ ىلع ه ؤايلوأ هنم ءىرب نإف 0 كلذ لع

 أربي نأ هيلعف .0 رادلا لهأ ىلع هنيح يف هتيالو بيت نمموهوأ . هالوتي هنأ اوملع

 يف اروجحم اوتأ مهنألو . مهل ةجح ريغب كلذ يف نومكاح مهنال كلذ ىلع مهنم

 © كلذ دعب اولاق ول مهنأل ٠ هالوتي نم عم هيف مهل ةجح ال امم ٠ رمألا رهاظ

 ريغب كلذ يتأيأ ، كلذ ىلع هنم اوثرب نأ دعب نم © نوديزي وأ فلأ ةئام مهو
 ىلع هالوتي نم عم نيعولحم اوناكو . كلذ مهنم لبق ام 3 هوجولا نم هجوب قح

 هنيد يف هللا دنع اوناكل { نيقداصلا نم كلذ يف هللا ملع يف اوناك ولو & كلذ
 اومكحو . هللا نيد 1 حصت ةجح ريغب اومكح ذإ . نيقسافلا نم كلذب

 اذه نأل . مالسالا مكح ي كلذ زوجي الو 6 مهمصخ ىلع مهاوعدب مهسفنال

 { هنم كلذ اونياعي نأ الإ {© هيف هيلع دحأل ةجح الو هنيد يف هيلع نمتؤم وه امم

۔ ٢١٢۔



 ركنتو هعزانت يهو ةأرملل هنم رسقلاو . جورفلا ىلع هنم بلغتلا هجو ىلع

 كلم الب ، ةجح ريغب اهنم كلذ يتاي هنأ هيلع يعدتو ، كلذ هنم عنتمتو { هيلع

 اهنأ وه ملعي ملو ١ كلذ هيلع تركنأو © كلذ هيلع تعدا اذإف . حاكن الو

 اذإ { هيلع اهنم ريكنلا راهظإب هيلع ةجحلا تماق دقف 3 ةقداص وأ كلذ يف ةبذاك

 نوركني نيذلا نيغلابلا نم هسفن نع ركني نممو . راكنالا هل نمم تناك

 بذك ملعي ملو كلذك ناك اذإف & كلذ نوريغيو {} مهسفنأ ىلع ماكحألا

 دعب © كلذ نع هتني وأ ك ةجح كلذ ىلع هيلو حضوي ملو ، هقدص نم يعدملا

 ىتح هنم ةءاربلا هيلعو ، لصألا يف اروجحم قأ دقف { ةأرملا نم هيلع ةجحلا مايق

 هل ةجح ال ام هيلع ربكنلا دعب بكر دق هنأل { ةءاربلا نم هجرخي ام كلذ يف أي

 . هيف

 هيلع تماقو 3 ريكنلاب ةجحلا هيلع تماق نأ دعب ىهتنا نإف : لصف

 يف هيلع روجح وه ام { هيلع ةجحلا مايق دعب تأي ملف 8 كلذ يف ةجحلا

 كلذ هنم نياع نم دنع كلذب رفكي الف كلذ لبق يتأي ناك ام الإ ۔ لصألا

 نأل ةجح وه يذلا . ريكنلاب ةأرملا نم ةجحلا هيلع موقت نأ لبق ، لوألا لعفلاب

 كرتو ، ةجحلا مايق دعب بكر اذإ { هيلع ةجح كلذ يف ةأرملا نم ريكنلا راهظإ
 كلذ يف هيلع يعدت الو . هعفادتو كلذ ىلع هعنامت تناك ولو ، ةجح ريكنلا

 يف ةجح كلذب هيلع مقت مل ، كلذ يف هنع عنتمت اهنأ الإ 5 ايثام الو امارح
 يف ةجح الو ، هل وه ام هعنمتو . هتيراج وأ هتأرما نوكت نأ نكي هنأل ى مكحلا

 عنتمت وأ ، حاكن الو كلمب اذه يف لع هل قح ال ؛ لوقت نأ الإ هيلع موقت كلذ

 . قحلا ةجح عفديف إ قح ةجحب كلذ يف هيلع جتحتف 7 هنم عنملا بلطتو هنم
 نأ دعب وأ { هيلع ةجحلا مايف دعب 0 هللا نيد يف ةجح هل سيل ام بكريو

 اقحم ناك ولو ، رهاظلا مكح ين اكلاه ابذاك كلذب نوكي هنإف ، هتجح ضحدت

 دقو . هتيراج وأ هتجوز اهنأ هللا ملع يف ةأرملا هذه تناك ولو ث رئارسلا يف

 دعب وأ { هيلع ةجحلا مايق دعب ىدعت مث 3 هيف هل ةجح ال امب ةجحلا هيلع تماقأ

۔ ٢١٣ ۔



 نم كلذب هيلع ماق نمم ، كلذب هيلع نيمئاقلا ةجحلا لهأ دنع هتجح تلطب نأ

 . هللا نيد مكح يف اكلاه كلذب نوكي هنإف { هيلع هللا ججح

 تعنتماو كلذ تركنأو 5 كلملا وأ ةيجوزلا اهيلع ىعدا ولو : لصف

 ةجحلا هنم بلطت ملو & كلذ ىلع اهئطوو . اهسفن ىلع اهبلغف & كلذ نع هنم

 هنأ الإ ، هيلع اهرصني نأ ةجحلا هلل هيلع موقت نمم امهرضح نم ىلإ كلذ يف
 ىلع اهئطو مث . هنم رصتنت ملو كلذ عنتمت ملف إ هتركنأو © كلذ اهيلع ىعدا

 3 اهلوقب هللا نيد يف اجوجحم هيف نوكي امم لصألا يف اروجحم قأ دق ناك & كلذ

 8 كلملا وأ ةيجوزلا يعدملا ناكو 0 الطاب هلوق ناكو & كلذ هيلع تعدا اذإ

 لوقت ام نكميو 3 وه لوقي ام نكمي هنأل 3 هنم ةءاربلا عامجالا يف حصي الف

 هنأ عدت ملو 3 هيف اهبذك نكمي ام يه تركنأو نكمي ام ىعدا دقو {} يه

 تسيل اهنأ يعدتو كلذ هعنمت امنإو { امارح اهنم كلذ يتأي الو } اهسفن اهبصغي

 هيلع تماق دقف 5 كلذ ركنت يهو ، كلملا وأ ةيجوزلا يعدي وهو 3 هتجوز

 فوقولاو ، هنم ةءاربلاو هتيالو انعم اذه يف لمتحيو { هاوعدب عفدلاب اهنم ةجحلا

 كلذ يف هلل ةجحلاب هيلع نيمئاقلا دنع & ةجحلا نم هيلع بجي ام عنتمي ىتح هنع

 . هنم رهظ دق يذلا . رمألا

 يذلا رمألا كلذ ين هللا نيدل نيرصانلا نم هلل هيلع رمألا كلذب ماق ولو
 © هورصني نأ هللا نيدب نيدبعتملا نم دحأ وأ { ينارصن وأ يدوهي هنم رهظ دق

 هللا نيد يف هل حصي ىتح كلذ كرتي نأ عنتماف © كلذ يف هلل ةجحلا هيلع ماقأف
 تماق نمل كلذ يف هيلع هللا ةجح تعنتماو ، كلذ يف هسفن مكحو . هاوعد

 ةجحلا مايق دعب كلذ ىنأ اذإ { رهاظلا مكح يف انعم اكلاه كلذب ناك { هيلع

 هتريرس يف ناك ولو 3 هنلا نيدب نيدبعتملا نم نيجتحملا نم هيلع جتحا نمم هيلع

 " .٠٠٠ اقساف اقفانم رهاظلا مكح يف هللا نيد يف ناك { اقداص

 هيلع مقت ملو 3 هللا نيدب دبعتم ريغ يبص كلذب هيلع ماق ولو : لصف

۔ ٢١٤ ۔



 كلذب نوكي نأ انل نبي مل ، هاوعد نم عفدي ام الإ ةأرملا راكنإ نم ةجحلا

 ةءاربلاو هل ةيالولا نم انعم لوألا مكحلا ىلع ناكو ، رهاظلا مكح يف اجوجحم

 مكاحلا دنع ةجحلا هيلع تماق ىتم 7 ةأرملا هلوق يف جوجحم هنأل 0 فوقولاو

 يف راصف . هيلع ةقدصملا يه تناكو 3 ايعدم ناك 3 مالسالا لهأ دنعو

 38 يعدي ام حصي ىتح 7 هيلع ةروجحملا رمألا رهاوظ نم يتأي امل ايعدم لصألا

 نوكيو . هلوق ىلع انمتؤم هيف نوكي ال { رمألا رهاظ يف اروجحم بكترا اذإو
 فالتخالا مكح هقحل {} هبذكو هقدص نكمأو 3 هيف لخد ام لصأ يف اجوجحم

 ةروجحملا رومألاو {} روجحملا لتقلا ةلزنمب انعم فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا نم

 قأ اذإف & قدصلاو بذكلاو لطابلاو قحلا اهيف نكمي يتلا ةروجحملا جورفلاو

 ىلع نمتؤم مكحلا يف وهو { هلطابو هقحو هقدصو هبذك هيف نكمي اروجحم ائيش
 لك امنإو ، ةجح هيلع كلذ يف دحأ نوكي ال ، يعدي ام ىلع نوكي ال يعدي ام

 ايصخ ناك ©، موصخم وأ لطبم هيف هنأ هيلع ىعداو { رمألا كلذ يف هضراع نم

 رومألا نم ناك ام عيمج يفو 0 هيلع ىعدملا وه ناكو { هيلع ايعدم كلذ يف هل

 هيلع موقت وأ { هلطاب ملعي مل ام 3 ادبأ هيلع نمتؤم وهف ، هجولا اذه ىلع
 ولو 3 هيلع ىعدا نمم عدم ةجح كلذ يف هقحلي الو 5 هيلع ىعدا نمم ةجحلا
 ىلع هل ةعواطمو .3 ركنت الو كلذ هيلع ريغت ال ىهو . ةأرملا هذه أطي هنياع

 تناك كلذ ىلع اهئطو دقو 3 اهسفن اهبصغ هنأ كلذ دعب تعدا مث ، كلذ

 يف ةجح اهل سيلف ، كلذ يف هل ةعواطم اهآر هنأل | مكحلا يف هيلع ةيعدم

 قادصلا قيرط نم ةجح اهل هقحلي الو ، رهاظلا مكح يف ةعواطملا دعب ريكنلا

 كلذ دعب هيلع كلذ تعدا نإف ، هنم كلذ نياع نم عم . قحلا مكح يف

 هيلع اهتعدا يتلا ىوعدلاو . راكنالا كلذ دعب اهئتطوو كلذ دحجف . ءطولا

 هللا دنع ناك ولو .3 اكلاه رخآلا ءطولا اذهب نوكي هنإف . هيلإ اهترهظأو

 . اقداص

 زوجي ام نيح يف كلذ هيلع ركني ملو { ابذاك لوألا لوقلا ىلع ناك ولو

۔ ٢١٥ ۔



 يف املاس كلذب ناك ، ربكنلا كرتب ةجحلا تلطب نأ دعب تركنأ امنإو { ريكنلا

 . املاظ ابذاك هللا دنع ناك ولو ، رهاظلا مكح

 ةلع

۔ ٢١٦ ۔



 باب

 لاومألاو جورفلا نيب قرفلاو ءطولا ركذ

 كلم نم هل لالح هنأ هعم وه ام عضوم يف اجرف ءىطو اذإف جورفلا امأو

 ريغ ملعن الو 3 هل كلم هنأ هيلإ بهذي ام عضاوم يفو { هشارف ىلع جيوزت وأ

 : كلذ يف فلتخا دقف . كلذ

 ف هعسي ام 6 اذه لثم ف جورفلا نم هعسي ال هنإ : لات نم لاقف

 اهنأل ٠ مارح هيلع ةثجلا كلت نأل ٠ ةثجلا كلت ةقفاومب كلاه وهو لاومألا

 نإو وهف ٠ كلذك تسيل كالمألاو ٠ مارح هيلع اهنأ هريغ دنعو هدنع ةفورعم

 ةثجلا كلت هللا تناخو } هلزنمو هشارف عضوم يفو هشارف ىلع ةثخجلا كلت ءعىطو

 . روذعم ريغ وهف كلذب وه ملعي ملو . ةنونجم وأ ةسعان تناك وأ ‘ نحت ل وأ

 3 اهفرع نم دنعو هلللا دنع يه يتلا ةثجلا كلت عقاوي نأ هل سيلو ، كلاه وهو

 عضاوم اذه يف هعفني الو 6 هيلع مارح اهنيعب اهيلع فقو ول نأ وه هدنعو

 { اهيلع هل ةجح ال لصألا يف تناك & تركنأو تعنتما ول اهنأل 3 كالمألا

 وهف ةلمجلا يف بوتيف هاسني وأ { هنيعب كلذ نم بتي مل ايف لوقلا اذه ىلعو
 عيمج نم ةبوتلاب انئاد { هللا نيد مكح يف ناك ولو كلذ ركذ امو ، كلاه
 يف بوتيف كلذ ىسني وأ ٨5 هنيعب كلذ نم بوتي ىتح كلذ هئزجحم نلف © هيصاعم

 . ةلمجلا

 وه ام تأي مل هنأ الإ { ةقفاوملا كلت يف كلذ هعسي ال هنإ : لاق نم لاقو

 . ةلمجلا يف ةبوتلا هئزجتف } هل شارف لصأ وه امنإو " لوصألا يف هيلع روجح

 كلذ يتأي ال هنأب نئاد وه ذإو 0 هلالح ةلمج يف الخاد هدنع كلذ ناك اذإ

۔ ٢١٧ ۔



 . ملعأ هللاو 3 جورفلا ماكحأ يف اندنع حصأ لوألا لوقلاو . الالح الإ

 نكس اذإ ، لالح هل جرفلا كلذ ةعقاوم نإ : لاق ادحأ نأ ملعن الو

 ماكحأ نأل ، هشارف ىلع يه ذإو 0 هل ةجوز وأ {. هل كلم هنأ كلذ ىلإ هبلق

 ريغو ، هكالمأ يف اهمكح ةلخادلا كالمألا ماكحأ ةلزنمب سيل اذه يف جورفلا

 جورفلا يف بابلا اذه اومهفاف 0 هكالمأ ريغ اهنأب هكالمأ نم نيعلا ةفورعم

 . لاومألا ريغ اذه يف جورفلا نإف ، كالمألاو

 مكنيب مكل اومأ اولكأت الو : _ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو : لصف

 متنأو مثالاب سننلا ,لاومأ نم أقيرف اولكأتل ماكحلا ىلإ اهب اولدتو لطابلاب
 َ َ . نوملعت

 لطابلاب مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونمآ نيذلا اهبأ ايو : ىلاعت لاقو .
 اييحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو مكنم ضارت نع ةراجت نوكت نأ الإ

 هللا ىلع كلذ ناكو اران هيلصن فوسف املظو اناودع كلذ لعفي نمو

 . (_ ٢)اريسي

 ضارت نع ناك ولو ابرلا لكأو { رئابكلا نم لطابلاب سانلا لاومأ لكأو

 © ةفلتخم هوجو ىلع لطابلاب سانلا لاومأ لكأو ‘ رئابكلا نم ٤ نيعيابتملا نم

 . لطاب وهف ؛ ةب هيبن ةنسو هللا باتك يف تاللحملا نم لالحلا هوجو ادع امف
 كرابت هللا نيد يف اهمكح تبث دق & سانلا لاومأ نم لالحلا هوجوو

 نم ملعلا لهأ يأرو 3 نيملسملا عامجإو ةلي هيبن ةنسو هباتك نم . ۔ ىلاعتو
 هماكحأل نونوكي لب { نيقرافم نيدلل مهيأر يف نونوكي ال نيذلا ؛ نيقداصلا

 . نيقفاوم

 . ةرقبلا ةروس نم )١٨٨( ةيآلا ۔ ١

 . ءاسنلا ةروس نم )٢٩ |. ٣٠( ناتيآلا ۔ ٢

۔ ٢١٨ ۔



 يي هلوسر ةنسو هللا باتك ماكحأ يف ةبجاولا ثيراوملا ؛ كلذ نمف

 © ثيراوملا ماكحأ يف تبث دق كلذ لك ، لدعلا لهأ يأرو { نيملسملا عامجإو

 ثيراوملا ملعو . هللا نيد يف عساوو ث هللا نيد يف لالحلا هوجو نم هجو وهو

 ةنس وأ هللا باتكل افلاخم كلذ نم اوبكري مل ام هلهج سانلا عسي امم اهعمجأب

 ماكحأ نم هوجولا هذه فلاخي ثاريم ةزايح يف نيملسملا عامجإ وأ ةني هلوسر

 ايف مكحلا ناك ولو ، كلذ يف لدعلا ماكح نم مكاح مكح وأ } ثيراوملا

 بجي نمم وهو . هيف فلت مكاحلا مكحف 3 نيملسملا يأر نم هيف فلتخي
 { نيملسملا قانعأ يف ةمامالا مهل ةتباثلا لدعلا ةمئأ نم 0 ةيعرلا ىلع همكح

 هلهجب دحأ فلاخي مل ايف ؤ مهرومأ ةالو نم يأرلاب نومكحي نيذلا مهماكحو

 هذه دحأ فلاخي ال ام زاج اذإ ملاس وهف 0 ثيراوملا يف هوجولا هذه دحأ

 يف ، فاصنالا هنم بلطي هل اعزانم همصخ هيف نوكي لاح تأي مل ام ، هوجولا

 © ثاريم الام زوحي نأ هل سيلف { لدعلا لهأ ماكحأ ىلإ نيملسملا فالتخا

 يف هل ام ، نيملسملا يأر ضعب يف هيف هريغلو ، هريغ ىلع هيف فلتخي
 ىلإ كلذ يف هاعد اذإ هسفنل همصخ ىلع يكاح كلذ يف نوكيف & فالتخالا

 . لدعلا لهأ مكح

 هل نكي مل } عنملاب كلذ نيبو هنيب لاحو كلذ هعنام اذإ كلذكو : لصف

 3 هدي يف لاملا نوكي نأ الإ } نيملسملا يأر يف هيف فلتحم ىلع لتاقي نأ

 اهيف كهتني وأ { امد اهيف كفسي ةبراحم ريغب عنامي نأ اذه مكح يف ةزايحو

 نم دبعلا ملس اذإف 5 هل زوجي امب لصألا يف هل زوجي همصخ نأ ملع اذإ 3 امرحم

 بكري مل ام ، كلذ لهج هل عساو وهف ، ثيراوملا ماكحأ يف هللا نيد ةفلاخم

 ءايلعلا عم هتمرح فرعي اهب يتلا هتمرح لصأب هنم ملع ىلع © هللا نيد يف امرحم

 بكار نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ & كلذل ابكار ىلوتي وأ 3 هللا نيدبو هب

 لوقتب وأ ، كلذ لجأ نم . نيدب وأ يأرب مهنع فقي وأ ، يأرب وأ نيدب كلذ

 يف دحأ ىلع مكحي وأ { هللا نيد ماكحأ فلاخي ام ، كلذ هلهج نيح ي هللا ىلع

۔ _ ٢١4٩



 ناك اذإف { كلذ لصأب هنم ملع ىلع كلذ ىلع نيعي وأ 5 هللا نيد ةفلاخمب كلذ

 يف همزلي ايع لا ؤسلاب ةنونيدلا هيلع ناكو { اكلاه ناك ؛ هوجولا هذه دحأ هنم

 اذإف & كلذ يف هيلع ةجح . نيربعملا نم كلذ هل ربع نم لك ناكو ، كلذ

 نيد ماكحأ يف ةتباثلا & ثيراوملا نم هل وه ام ذخاف { كلذ نم لدعلا قفاو

 كلذ هل ناك ‘ هللا نيد مكح يف هل زئاج وه ام هجوب ءاملعلا يأرو ث هللا

 يبص كلذب هربخأ وأ ، هلقع يف نسح امو } هسفن يأرب هذخأ هلو 3 اعساو

 نم قساف وأ { راكنالا لهأ نم كرشم وأ © لاهجلا نم لهاج وأ ، لافطألا نم

 © ثاريملا اذه يف هل هبجوأو 3 هل هللا هضرف دق يذلا هقح ذخأف 0 رارقالا لهأ

 يف هل ةجح كلذ ناك { انفصو نيذلا ءالؤه نم دحأ لوقب وأ © هسفن يأرب

 هفلاخي نأ دحأل سيلو 0 ةعاطلاو هل عمسلا قئالخلا عيمج ىلع ناكو 0 هللا نيد

 كلذب هتفي مل ولو ، كلذ يف فالتخا ال امب ذخأ اذإ مصخ وأ مكاح وأ ملاع نم

 نم وهو . ملعلا ىلإ بسني نمم كلذ فالخب ىتفأو ، ملعلا لهأ نم يتفم
 ناكو ، ةجح كلذ ين اوناك ام ، لدعلا يف مهنامز لهأ عم نيروهشملا ءاملعلا

 { اكلاه كلذ مهلطاب ىلع مهعبتا نم ناكو ث زوجي ال الطاب كلذ يف مهلوق

 وأ فلأ ةئام اوناك ولو 5 هللا نيد ماكحأل افلاخم } كلذ يف مهلوقب ذخأ امل انماض

 . كلذ نم مهاشاحو {} بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم لاثمأ نم ، نوديزي

4 

۔ ٢٢٠ ۔



 باب

 فذقلا ركذ

 نم مارح . انزلاب ءاسنلاو لاجرلا نم ةلبقلا لهأل فذقلا كلذكو

 أربي وأ ابكار ىلوتي وأ ، لهاجلا كلذ بكري مل ام عساو كلذ لهجو 0 رئابكلا

 . نيدب وأ يأرب مهنع فقي وأ كلذ بكار نم اوئرب اذإ 0 ءايلعلا نم

 مل ولو & كلذب رفاك وهف . انزلاب ءاسنلاو لاجرلا نم اغلاب فذق نمف

 لهأ عيمجل . ةلبقلا لهأ لك عم روجحم انزلاب فذقلاف ةيالو فذقملل نكي

 رارحألا نم نصحملا فذاق نأ 7 افالتخا كلذ يف مهنيب ملعن ال . ةلبقلا

 ملع دق نم عم الإ هفذق نم عيمج عم 4 كلاه هنأ ةلبقلا لهأ نم نيغلابلا

 . ةلبقلا لهأ نم هيف هملعك

 مل نم دنع فذق امنإ 3 ةلبقلا لهأ نم رحلل فذاقلا ناك ولو : لصف

 رارقالا لهأ نم هنيدب هللا هدبعت نم عيمج وأ 3 ديبعلا نم هيف هملعك ملعي
 لهأ نم رارحألا ءاسنلاو لاجرلا نم تانصحملل فذقلا ميرحتب ٠ ةلمحلاب

 . رارقالا

 كلذ يف ليق دقف . رارقالا لهأ عم رارقالا لهأ نم ديبعلا فذق امأو

 : فالتخاب

 . هنيح نم هنم أربيو كلذب كلهي هنإ : لاق نم لاقف

 { هنم ءىرب الإو بات نإف ، كلذ نم باتتسي : لاق نم لاقو

 كلذ يفف 0 رارقالا لهأ نم رحلا رارقإلا لهأ نم دبعلا فذق اذإ امأو

۔ ١٢٢۔



 : فالتخا اضيأ

 . هنيح نم هنم أربي : لاق نم لاقف

 . هنم ءىرب الإو بات نإف 6 باتتسي : لاق نم لاقو

 وهف . انزلاب ةيالولا لهأ نم . دبعلا وأ رحلا دبعلا وأ رحلا فذق اذإو

 وأ ٠ هالوتي هنأ ملع اذإ كلذ ف فالتخا الو . هالوتي نم عم كلذب كلاه

 . رادلا لهأ ىلع كلذ هنيح يف ةبجاو هتيالو تناك

 : كرشلا لهأ نم دبعلا وأ رحلا رارقالا لهأ نم رحلا وأ دبعلا فذق اذإو

 : فالتخاب كلذ يف ليق دقف

 . هنيح نم هنم أربي : لاق نم لاقف

 . هنم ءىرب بتي مل نإف {© باتتسي : لاق نم لاقو

 ادحأ نأ حصي ىتح . مكحلا يف رارقالا لهأ مه رارقالا لهأ ضرأو

 رادلا لهأ نم ، هسفن عم مهل فذاقلاو © مهفذق لحي الو { راكنإ لهأ مهنم
 . كللذ ريغ هعسب الو ٠ هنيعب كلذ نم ةبوتلا هيلعو ٠ ءىطحم

 ٦ رارحألا رارقإلا لها نم وهأ ٠ فرعي ال نم هفذقي نم عمس اذإ امأو

 رافكلا مكحب هيلع مكحي نأ زوجي الف { راكنإلا لهأ نم مأ ديبعلا نم مأ
 نأ لمتحي هنأل } هيف كشي ال امب كلذ هعم حصي ىتح . رارقالا لهأل نيقرافملا

 لهأ رئاس نم ةمذلا لهأ نم وأ ٠ اينارصن وأ ايدوهي وأ ادبع فوذقملا نوكي

 نم هسفن ىلع مكحي امنإ ، اذه لثم يف هريغ ىلع مكحي نأ زوجي الو ، كرشلا

 اييف لخدي ىتحو . رارصالإ دعب الإ رفكلا نم اجرح هل لمتحا اذإ 0 رفكلا

 ؛ نينصحملا الو & تانصحملا نم دحأ ين انزلاب فذقلا زوب الو { هيف فلتخي

۔ ٢٢٢۔



 . ۔ لاعتو كرابت ۔ هلللا نيدب نيدبعتملا عيمج نم 6 ءاسنلاو لاجرلا نم

 نم رفاك وهف . ةيالولا لهأ دالوأ نم نايبصلا فذق اذإو : لصف

 ف ةبجاو مهئابآ ةيالو تناك وأ . مهفذق نم دنع ةيالو مهل نأ ملع اذإ } هنيح

 { ادبع وأ ارح فذاقلا ناك 0 ادبع وأ ارح يبصلا ناك 3 رادلا لهأ ىلع هنيح

 : كلذ يف فلتخا دقف همأ امأو . هيبأ لبق نم ةيالو يبصلل تناك اذإ

 ةيالوب ةيالولا هل تبثت اك . همأ ةيالوب ةيالولا هل تبثي : لاق نم لاقف

 . هيبأ

 للع هيف فلتخا لمحب الو ٠ همأ ةيالوب ةيالو هل تبثي ال : لاق نم ل اقو

 لهأ نم افالتخا كلذ يف ملعن ال أ هيبأ ةيالوب يبصلا ةيالوو . عامجالا مكح

 . لدعلا

 دالوأ نم 7 هيبأ لبق نم ةيالو هل نكت مل اذإ { انزلاب يبصلا فذاق امأو

 : هيف فلتخي امم كلذف . راكنالا لهأو رارقإلا لهأ

 . لاحم ال بذاك هنأل هنيح نم كلذب رفاك هنإ : لاق نم لاقف

 . بوتي الو ، كلذ ىلع رصي ىتح : لاق نم لاقو

 . انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 وأ } رارقالا لهأ نم ديبعلا عم { انزلاب رارقالا لهأ فذقو : لصف

 8 فذاقلا ملعك فوذقملا نم ملعي ال نمم رارقالا لهأ نم نيغلابلا رارحألا عم

 ةينالع ف هلللا نيد ي عولحم ] بذاك كلذب هنإف ى هتريرس يف اقداص ناك ولو

 لهأو نايبصلاو ديبعلا 1 فذقلا ي انعم فالتخالا كلذكو . بوتي ىتح

 كلذ ميرحتب نيدي نم عم ، كلذل فذاقلا فذق اذإ اذه انل نيبي امإ ى كرشلا

۔ ٣٢٢٢۔



 ميرحتب نيدي ال نمم 0 ةمذلا لهأ عم فذقلا ناك اذإ امأو { ةلبقلا لهأ نم

 فذاقلا ناكو . هللا نيد يف كلذب نودبعتي ال نيذلا نايبصلا عم وأ ، كلذ

 ةلزنمب لزني مل هنأل } كلذب رفكي هنأ انل نيبي الف 5 هتريرس يف اقداص كلذب

 رفكيف لصألا يف بذاك وه الو ، كلذل نيمرحملا عم مالسإلا نم اهب علخني

 لهأ نم . كلذ ميرحتب نيدي نم عم انعم فذقلاب رفكي امنإو 0 هبذكب
 نيدي لصألا ين هنأ الإ أ كلذ ةمرح ملعي هدنع فوذقملا نكي مل ولو { رارقإلا

 هلحي الو & كلذ ميرحتب نونيدي ةلبقلا لهأ عيمج نأل { هتلمج يف كلذ ميرحتب

 . ملعأ هللاو انملع اييف مهنم دحأ

 اذإ ز ةريرسلا يف اقداص ناك ولو ةينالعلا ين ابذاك نوكي امنإو : لصف

 كلذ لهج ولو ، كلذب نينئادلا نم انزلاب فذقلا مرح نم عم انزلاب فذق
 كلذ ميرحتب هب ةنونيدلاب رقأ امم هب هللا هدبعت ام لصأ نأل . هدنع فوذقلملا

 3 هدنع فذقلا ميرحت ماكحأ لوزت هنيد يف همزلي امل هلهجب سيلف { هراكنإو

 امأو ، هب نودبعتي اميف . هميرحتب نونيدي الو ، كلذ نوركني ال راكنالا لهأو

 كلذب رفكيو ، لاح لك ىلع كلذب بذاك وهف 0 هتريرس يف وه ابذاك ناك اذإ
 © لاح لك ىلع بذاك هنأل { ةقيلخلا نم كلذب فذق نم ميمج يف 5 هنيح نم

 ، رصي ىتح هيف كلهي ال يذلا بذكلا نم كلذ سيلو & لطابلا هب ققحي ابذك
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو

 ةرفكمي يلاوي الو يداعي ال نمم { رارقالا لهأ نم ادحأ فذق نم امأو

 نوكي نأ نكميو ، كلذ يف اقداص نوكي نأ نكمي امم 0 انزلا ريغ تارفكملا نم
 : هقدص نم هبذك هعم فذاقلا ملعي الو 0 :كلذ يف ابذاك

 بات نإف & كلذ نم باتتسيو هبونذ رئاغص نم كلذ نإ : لاق نم لاقف

 3 هعم فذاقلا عم هرفك حصي ال نمم ةءاربلا ىلع مدقأ هنأل ، هنم ءىرب الإو

 © هنم ءىربتملا عم هرفك حصي ال نمل " فذقلاب الو ةءاربلاب قالطالا هل سيلو

۔ ٢٢٤ ۔



 نم عم ، كلذ قحتسا نمم فذقلاو ةءاربلا قلطي امنإو ، رفكلاب هل فذاقلا وأ

 . فوذقملا يف هملعك ملع

 هنيح يف رادلا لهأ ىلع هتيالو بجت فوذقملا نكي مل اذإ : لاق نم لاقو

 ءىرب وأ هيف فذق يذلا عضوملا كلذ يف ؛ هتيالو لهج عسي الو { ةفاك كلذ

 فذاقلا ملعي نأ الإ { ةعبت كلذ يف فذاقلا الو ءىربتملا قحلي الف . هنم

 { هنم أربتملاو فوذقملا ىلوتي هعم هفذقي وأ { هعم هنم أربي يذلا نأ ءىربتملاو

 ٨ هلللا نيد يف كله دقف 0 هعم رفكب هفذق وأ © هعم هنم ءعىربف كلذ ملع اذإف

 هنم ءىربتملاو هدنع فوذقملا كلذ لهج ولو .} هتريرس يف اقداص ناك ولو

 مكحل يلوتملا لهاجلا لهج ليزي الو .3 ةءاربلاو فذقلا مكح يف { هدنع
 هنم ءعىربتملا الو } رفاك كلذل فذاقلاو ك بجو دق ام . هللا نيد يف بجي ام

 . هنيد مكح يف هللا دنع رفاك

 هعمس دقو 0 هالوتي نأ كلذل نيلهاجلا نم هعمس نمل سيلو : لصف

 ملع اذإ ث هللا نيد يف قحلاب هالوت دقو . هنم أربي وأ { رفكلاب هيلو فذقي

 ةيالوب اهلهأ ىلع اموكحم رادلا نوكي : نأ وهو ، فذاقلا رفك هب بجي ام

 رادلا لهأ نكي مل ولو { هالوتي هنأ ملعي هنأ ملعي وأ كلذ نيح يف فوذقللا

 لصأ ىلع لهاجلا فقو اذإف 3 هنم أربتملا وأ فوذقملا ةيالوب مهيلع اموكحم

 عسي مل } مالسالا يف فذاقلا كلهي اهب يتلا ماكحألا نم & فذاقلا هب رفكي ام

 اقداص ناك ولو . هتينالع يف كلذب اكلاه وه ناكو ، كلذ ىلع هتيالو لهاجلا

 . هتريرس يف

 وهف { رهاظلا يف هللا نيد يف مالسالا نع اهب علخني ةلزنمب لزن نم لكو
 ادبأ نوكي نأ زوجي الو ، رئارسلاو ةينالعلا مكح يف { رفاك هنيد يف هللا دنع

 اذه ث ةريرسلا قداص ةينالعلا بذاك الو { ةريرسلا نمؤم ةينالعلا رفاك

 . ارجاف اراب الو { ابذاك اقداص الو ، ارفاك انمؤم نوكي نأ ادبأ زوجي ال ام

۔ ٢٢٥ ۔



 نيد يف ناميالا مكح هنع لاز ©، هجوب هللا نيد ي رفكلا مكح هقحل ثيح نمف

 . روجفلاو ربلاو بذكلاو قدصلا كلذكو { هوجولا عيمج نم هللا

 يذلا هنيد يف كلذب دبعتلا هيلع بجو نم كلذ لهج ءاوسو : لصف

 & ملاع ملعل الو { لهاج لهجل لدبتت ال هللا ماكحاف ، كلذ ملع وأ 3 هب رق
 دقف . هللا نيد يف هوجولا نم هجوب ، ثدحملا ةيالو لهاجلا ىلع مرح اذإو

 . ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف ثدحملا كله

 © هللا نيد لهأ عم هللا نيد يف ةيالولا لهأ نيملسملل فذاقلاو

 نم كلذ ريغ يف نيفلاحم اوناك ولو { هميرحتب نونيدي امب كلذ يف نومئاقلا
 . باوصلا نم هميرحتب نونيدي امب هجولا كلذ يف نورقم مهنأ ريغ 3 قحلا

 نيد يف قحب هالوتي نم عم . هللا نيد يف هللا ءايلوأ نم دحأل فذاقلاو

 وأ قحلل افلاحم وأ اكرات { هب نيدي ام رئاسل ناك ولو ؤ قحلا هوجو نم هجوب هللا
 ءىربتملاو ، هعم كلذ هيلو نم ءىرب نم ىلع هلل ةجح 0 هجولا اذه يف اكهتنم

 ىلع هل يلوتملا ناك ولو ، هللا نيد ين هالوتي نم عم { هللا يلو نم هتءاربب رفاك وه
 ريغ يف { هميرحتب نيدي ام كهتني نمم اقفانم اقساف { هوجولا نم هجوب هللا ةعاط
 . هللا نيد يف يلولا اذه ةيالو نم . هب ماق دق يذلا هجولا اذه

 يف ناكو . ةئجرملا وأ ضفاورلا نم فالخلا لهأ نم ناك ول كلذكو

 هعسي يذلا { رمألا رهاظ يف قح مكحب . هالوت دق يذلا اذه ىلوت دق لصألا

 يتلا } قحلا هوجو نم هجوب هالوت اذإف ، هوجولا نم هجوب هتيالو هللا نيد يف

 عم يلولا كلذل فذاقلاف { هللا نيد ي هب هتيالو هيلع تتبث { هب هتيالو هل زوجي

 راجفلا نم . قاثيملا اذه ىلعو ، ةفصلا هذه ىلع قافنلا لهأ نم هالوتي نم
 قداصو 9 يعدي هب ام ىلع علطا دق هتريرس يف هللا ملع يف ناك ولو 3 قاسفلا
 بذاك كلذب هللا دنع هنإف ، يلولا كلذ هب فذق دق اميف ؤ هملع يف هللا عم

۔ ٢٢٦ ۔



 هيلع مكحي ال هنأ ، يلولا ىلوتي نم كلذ لهج ولو ، بوتي نأ الإ ، يقش
 يذلا اذه نم ءىربتملا وأ فذاقلا ملع اذإ امأو . هالاو دق نمم هتءاربل ةءاربب

 وأ نيدب & لهجب وأ ملعب ، قح ريغب هالوتي يلوتملا اذه نأ {، يلوتملا اذه هالوتي

 فذاقلا كلذب ملعو ، قحلا ريغب لجرلا اذه ىلوتي هنيد لصأ يف وهو { يأرب
 نيد ي ةبجاو ةيالو كلت تسيلو .0 هللا نيد يف لطبمل ةجح الف 3 ءىربتملاو

 ةجح نوكي فيكو { كلت هتيالو نم بوتي نأ يلوتملا كلذل يلوتملا ىلعو 0 هللا
 { ةيالولا كلت يف هللا نيد يف قحلاب ماق اذإ امأو { هللا نيد يف قحلاب ماق نم ىلع

 دق اييف ةجح وهف ، الطعم هللا قوقح رئاسلو ، الطبم هلللا نيد رئاس يف ناك ولو

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو { اذه هعضوم يف هللا نيد نم هب ماق

 هوجو نم هجوب هللا نيد يف لمتحي يلوتملا اذهل يلوتملا اذه ةيالو تناك اذاو

 وأ ءىربتملا كلذب ملعف إ قحلا مكح يفو هللا نيد يف اباوص نوكي نأ © قحلا
 زوجت هل هتيالو تناكو 3 فذاقلا وأ ءىربتملا عم يلوتملا كلذ ىعداو فذاقلا

 3 نيدلا مكح يف زوجي ال ، لطابب هالوت هنأ حصي ملو ، قحلا هوجو نم هجوب
 ءىربتملاو فذاقلاو 5 هلوق لوقلاو { يلوتملا ةجح ةجحلاف كلذ يف حصي مل ايف

 يلوتملا نأ ؛ فذاقلاو ءىربتملا عم حصي نأ الإ { هللا نيد يف عولخم جوجحم

 ءىربف . هل ةيالولاو ةءاربلا هنم زوجي ام ىلع هل ايلوتمو ، يلوتملا ةيالوب كلاه

 ثدحملا بوكر نم {، كلذل يلوتملا نم ملعب رفكلاب هفذقي ملو { ءىربتملا هنم
 هنيب اييف ةجح هيلع يلوتملا نكي مل { هملعب هعم كلذ حص اذإف { ثدحلا كلذل

 3 نيملسملا عم هفذق هيلع ركنيو . هالوتي نم عم هفذقي نأ زوجي الو 3 هللا نيبو
 هللا ةجح هيلع ركنأ اذإ 3 راهظالا كلذل راكنالا هيلع نوبجوي نيذلا

 . قح ريغب هالوت يلوتملا نأ كلذ نم يعدي ام ىلع حصي ىتح . ةرهاظلا

 دنعو { مهدنع هنم ءىرب يذلا هنم أربي نمم نوأربي نوملسملا ناك ولو

 دنع مهدنع هنم أربي نأ هل زوجي الف ، لوقي ام قدص نوملعيو . يلوتملا اذه

۔ ٧٢٢۔



 3 هيلع هتيالو هعسي الف ز لطابب هالوت نأ هيلع حصي الو { هتيالو يعدي نم

 يلوتملا كلذ هيلع ركنأ اذإ 3 هؤايلوأ كلذ هيلع ركني ةلزنمب لزني هنأل

 اوموقي نأ نيملسملا ىلعو { ريكنلاب هللا ةجح هيلع ماقأ دق هنأل & فوذقملل

 عم ث هلللا نيد يف افذاق هب نوكي اميف هوعدي نأ مه سيلو { رييغتلاب كلذ يف هيلع
 مكح يف نيقح هيف نونوكي اييف { هللا نيد لهأ كلذ هيلع ركنأ اذإ هللا نيد لهأ

 ايكاح نوكي نأ هل سيل هنأل هللا نيد مكح يف ةجحلا مهل نوكيو . هللا نيد

 هيلع اوركني نأ هملعك ملعي نمم هئايلوأ ىلعو همصخ ىلع يعدي اميف { هسفنل

 ةجحلا ميقي نأ الإ . هللا نيد يف ةجحلا كلذ هيلع ركنأ اذإ { هسفن ىلع رهظي ام

 يلوتملا نأ فذقلا وأ ةءاربلا دعب هلوق سيلو ، يلوتملا ىلع يعدي اييف هسفنل

 يلوتملا هيلع ماق دق ام مكح هنع ليزمب الو { هل يلوتملا ىلع قح ةجح ريغب هالوتي

 اذه اومهفاف { هللا نيد مكح يف { هللا يلو نم هتءارب يف هلل ريكنلا نم . هب

 . بابلا

 لطبي امم . قحلاب ايلوتم نوكي نأ زوجي اميف قحلاب لطبملا ةيالو سيلو
 بجاو { هل حابم وه امم هلاقو هب ماق يذلا نأل ، كلذ ريغ يف لطبملا لطابلا

 . هب هيلع ماق نم ىلع هلل هيف ةجح وهو { هلل هب موقي نأ 3 هللا نيد يف هيلع
 ةجح وه امنإو { ملسملا هب رفكي اميف هلوق لبقي الف { دهاشلا ةلزنمب وه سيلو
 هذه هللا ةجح تناك ولو { ملسملا اذه ىلع ۔ ىلاعتو كرابت هللا ججح نم

 5 مالسإلا ين اهل زوجي ام تعدا دق اهنأ الإ & مهنيد يف نيملسمللو هلل ةنئاخ

 ىتح } يلوتملا ىلع مكحلا يف راكنالا زوجي الو 4 ماكحألا يف ةجح اهل نوكي امو

 نم انئاك { هيلع كلذ يعدي نمم ةنيب وأ هنم رارقإب ، لطابلاب ىلوتي هنأ حصي
 . نيعدملا نم ناك

 لجرلا اذه ةيالو رهظأ دق ائجرم وأ ايضفار لجرلا اذهف يلوتملا ناك ولو

 5 هلللا نيد يف قح هجوبو قحب لجرلا اذه ىلوتي نأ نكمي امم كلذو 3 اهاعداو

 اذه رفك هعم حص دق نممعو مالسالا لهأ نع بيغي اميف { هوجولا نم هجوب

۔ ٨٢٢۔



 ءاهقفلا نم فلأ ةئام لجرلا اذه نم ءىرب مث ، مالعألا نم يلوتملا لجرلا

 بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم لثم ث رايخألا هللا نيد يف نيقداصلا 3 رايخألا

 اذه نم ءالؤه ءىرب ولف 3 ايهلثم نوكي نمم كلذ لقأو { ايهلثم وه نمو
 قح هجوب هالوت هنأ ىعداو { ةئجرملاو ضفاورلا نم هالوتي نم عم ، لجرلا

 زاج ام { مالسالا لهأ عم قحب هتيالو لمتحاو { مالسالا يف كلذ هل نكمي
 هالوتي نم دنع لجرلا كلذ نم مهتءارب نم اوبوتي نأ الإ مالعألا كلتل

 نوكي هجوب هالوت هنأ رقأ نإف أ قح ريغب هالوت هنأ رقي الو قحلاب هتيالو لمتحي امب

 لهأ نم كلذ هدنع حص نم دنع كلذ يف هل ةجح الف ث الطبم هتيالو يف

 عيمج هيف ناك ، ةجح لدعلا لهأ نم مالسالا لهأ هيف ناك ام لكو . مالسإلا

 نيعدم رارقالا لهأ نم فالخلا لهأ هيف ام لكو ، ةجح هب رارقالاب نيدي نم
 ةداهشلاو ، مالسالا لهأ عيمج نم مهلثم كلذ يف لدعلا لهاف { ماكحألا يف

 مكاح ةقيلخلا عيمج نم مكاحلاو 8 عدم ةقيلخلا عيمج نم يعدملاف © كلذك

 نيد يف ماكحألا فلتخت الو { دهاش ةقيلخلا عيمج نم دهاشلاو ، ةجحو

 . فاخي الو دحأ ىلع هللا نيد ين راجي الأ فاصنالاو لدعلا اذكهو . مالسإلا

 يف هاوعد تناك ، قحلا جراخم نم جرحم يلوتملل نكي مل اذإف : لصف

 يف ةجح هل سيلو . هل ةجح الو اجوجحم ناكو . زوجت ال ةلطاب ماكحألا

 ىعدملا ىلع هاوعدب مكحي نأ هل سيلف يعدملا ةلزنمب لزن نم نال 3 هاوعد

 اهنأ ىعداو ةجح اهنأ نظ ولو } ةجح هللا نيد يف اضيأ لطبمل سيلو 3 هيلع
 . ةجح هللا نيد يف نوكي ىتح ةجح نوكي الف © ةجح

 هدنع لزن نم عم ، هلالضو هرفك يف فلتخي ال ةلزنم ثدحملا لزن اذإف

 لهج كلذ رضي الو ، كلذ ميرحتب نيبرقملا نم ، كلذب نيدبعتملا نم
 ملعل هللا مكح لدبتي الو ©} لهاج لهجب هللا مكح لوحتي الو { لهاجلا
 الهاج وأ املاع ناك { ةجح هللا نيد ين وهف ةجح ءيش يف ناك نمو . ملاع

۔ _٢٢٩



 هللا ججح لوحتت الف ، يعدملا كلذكو دهاشلا كلذكو { ارفاك وأ انمؤم

 ماكحالا تفلتخاو . ضرألا تدسفل كلذك كلذ ناك ولو © هللا دابع لوحتل

 . نينمؤملا ىلع لضف وذ هللا نكلو { مالسإلاب رارقالا لهأ يف

 زغ

۔ ٢٣٠ ۔



 باب

 تاللحملاو تامرحملا نم هريغو ابرلا ى

 عمجاو . نايتت هللا لوسر ةنس هميرحتب تءاجو ٨٩ هب اتك يف هللا همرح اممو

 نوعمحم مهغ إف ٨ هين اعمو هفونص يف اوفلتخا نإو ٠ ةلبقل ١ له أ عيمج كلذ ىلع

 . ابرلا وهو {© هب ىمسملا همساب هميرحت ىلع

 ملع نم هللا حتف ام الإ ىصحي ال هلعلو { اباب نونامث هنإ ليق دقو

 يتأي يذلاب لّعُمو ليق امنإو 3 همأ يتأي نأ لثم كلذ رسيأو كلذ نهوأ 9 كلذ
 هريغ ءيش ىلع دعاوي ل ام ابرلا ىلع هللا دعاو دقو ٠ كلذ ةمرح ميظعتل 6 همأ

 ّنم ئقب ام اورد هللا اوقتا اونمآ نيذلا ايأ اي : ىلاعت لوقي ذإ . ةدعاوملا نم

 . 2_)هلوُسَرَو هفلا نم برخي اونذآك اولعفت هل نإف نينمؤم مننك نإ ابرلا
 ناك الكأ ابرلل ناك نمو . هلوسرو هنم ةبراحملا ابرلا لكأ ىلع دعاوف

 . ابرح نينم ؤمللو هلوسرلو كلذب هلل راص دقف 3 الهاج وأ هتمرحب املاع

 . ابزحو ايلو هئايلوأو هناوعألو ناطيشللو

 هبتاكو هلكومو ابرلا لكآ هللا نعل» : لاق هنأ ةي يبنلا نع رثألا ءاجو

 لهأ عامجإ يف كلذ يف ملعلاو . هب ملعلا دعب كلذو . «هيلع نيدهاشلاو

 وأ هل معطملاو هل لكآلا فقو اذإ هنأ { افالتخا كلذ يف مهنيب ملعن ال ، لدعلا

 يفو 0 هنيد يف هللا دنع يه يتلا ابرلا ةفص ىلع { هيلع نادهاشلا وأ هل بتاكلا
 هلهأ هيلع عمجي امم مارح ابر هنأ نيقحملا نيملسملا عامجإ يفو للم هيبن نيد

 يه ىتلا ابرلا ةفص ىلع ءالؤه دحأ نم فقاولا فقو اذإف { هيف نوفلتخي الو

 . ةرقبلا ةروس نم )٢٧٩( ةيآلا ءزجو )٢٧٨( ةيآلا )١(

۔ ٢٣١ ۔



 ىرتشاف 9 ملعلا لهأ عامجإ وأ 9 هللا لوسر ةنس نم وأ 5 هللا باتك نم مارح

 نمم هنمث لكأ وأ ز هارتشا نمم هلكأ وأ { هيلع دهش وأ هبتك وأ هعاب وأ كلذ

 8 كلذب لكألا نم ملعلا دعب ، هلك كلذ نم ائيش لعف نم ىلوت وأ 3 هعاب
 نم دحأل وأ & كلذ ىلع دهاشلل وأ ، كلذ ىلع لكآلل يلوتملا نم ملعلا دعبو

 كلاه وهف ، كلذب مهنم ملعلا دعبو كلذب هنم ملعلا دعب { مهلك ءالؤه

 . مارح هنأ لهج ولو كلذب

 دحأب {. كلذ بكار نم اوئرب اذإ { ءايلعلا نم دحأ نم ءىرب نإ كلذكو

 هذه ىلع كلذ ىلع { هنمو مهنم كلذب ملعلا دعب 3 اهانركذ يتلا هوجولا هذه

 اذإف & كلاه كلذب وهف يأرب وأ نيدب مهنم دحأ نع وأ مهنع فقو وأ {، ةفصلا

 كله دقف { ملعب وأ لهجب كلذ نم ائيش بكر وأ ، كلذ نم ائيش لعف

 امم جرخي ىتح ، كلذ نم هيف لخد دق ايع لاؤسلاب ةنونيدلا هيلعو 0 كلذب

 . هبر رفغتسيو هنيعب كلذ نم بوتي وأ 0 هيف لخد

 © هلصأب ملعلا دعب هوبكري مل ام } هلهج سانلا عسي امم ابرلاو : لصف

 ىلع هبكار نم اوئرب اذإ ءالعلا نم أربي وأ هبكار اولوتيو ، هتمرح فرعي هب يذلا
 . كله كلذ لعف اذإف { نيدب وأ يأرب كلذ لجأ نم مهنع اوفقي وأ ك كلذ

 عيبب ، كلام دعب كلام هلوادت مث 3 ابرلا كلذ لصأب لهاجلا ملع ولو

 يف هيلع مارح وهف { هنيعب وه كلذ نأ ملعي وهو ، ثاريم وأ ةبه وأ حيحص
 ثراو دعب ثراوو ، كلام دعب كلام نم كلمب كلذ هيلإ راص ولو } لصالا
 اذإ ةفصلا هذه ىلع كلذ لهج هعسي الو { هيلع مارح كلذف { عئاب دعب عئابو
 وأ هتمرح لهج هلصأ فرعو 3 هيلع فقو دق ناك اذإ ابر هنأ هلصأ ملع
 . اهملع

 وأ هريغ هل هارتشاف 7 ابرلا نم دسافلا ميبلا كلذ ملع هنع باغ اذإو

۔ ٢٣٢ ۔



 ىلع كلذف كلذ يف هلو هيلع يراف ءارشلاو عيبلا ىلع نمؤي نمم 3 هريغ هل هعاب

 . هملع وأ ىرملا كلذ لهج .3 هنع باغ نم كلذ رضي الو }، كلذ لعف نم

 ادساف ءارش ىرتشا نأ دعب 3 هدي يف لاملاو عئابلا وأ يرتشملا رقأ نإف

 هارتشاف 3 هل عيبي وأ ، هل يرتشي نأ كلذب هرمأ دق هريغل ءارشلا ناكو { امارح

 : لاملا بر ىلإ نمثلا وأ ءارشلا ملسي نأ لبقف 3 هل عاب وأ هل

 . كلذب رقأ ٠ هوجولا نم هجوب ابرو ادساف ناك عيبلا نإ : لاق

 ةعلسلا نمضيو . كلذ يف لاملا بر ىلع ةجح هنإ : لوقلا ضعب يفو

 . امارح ءارش لاملا كلذ هب ىرتشا يذلا نمثلا وأ اهعاب يتلا

 ىلع دمعتي مل اذإو ، سانلا هلعفي امم كلذ نأل نمضي ال : لاق نم لاقو

 . هيلع نامض الف سانلا هلعفي ام لعف ىدعت الو مارحلا

 نإو { هلام نامض هيلع ناك هقدص نإ هنأ 7 انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 هنأ رقأ اذإ هقدصي ال هنأ مكحلا ي انعم جرخيو { هلام نامض هيلع نكي مل هبذك

 نامض يعديو . هنالطبو لاملا داسف ىعدم هنأل 3 هل هعاب وأ هل هارتشا دق

 دريو نمثل ا ىلع انيمأ نوكيف ٠ رفوأ نمثل ١ لعلو {}©ك ةعلسلا همزلت هن و { لاملا

 نم لوق ىلع رفوأ ةعلسلا نوكت كلذكو {} هسفنل كلذ ىعديف 3 ةعلسلا
 يف نمثلا هل نوكيف {} نصشثلا نم رفوأ ةعلسلا نوكت دقف © كلذ هنمضي

 لوألا لوقلاو ، لاملا بو ىلع ةعلسلا دريو ، ءاشي ام هيف لعفي ، مكحلا

 ىلع رقيو ، هريغ لام نالطب يعدي هنأل ، مكحلا يف حصأ انعم يناثلاو طوحأ
 . باوصلاب ملعأ هللاو { هلام يف هريغ

 هل تبهو وأ اهثرو وأ هريغ نم ةعلسلا كلتو لاملا كلذ ىرتشا اذإ امأو

 ملع هنع باغ دقو ٠ لالح هجوب اهزاحو ٠ لالح ا هوجو نم هجوب اهلكأ وأ

۔ ٢٣٢٣ ۔-



 ناك هنأ كلذ هل بهو وأ ، كلذ هل عاب يذلا رقأ مث . ءارشلا كلذو ميبلا كلذ

 نكي مل 3 امارحو ابر اهب نوكي يتلا ةفصلاب رقأ وأ ، هيف هيلع ىرأ وأ هابرأ دق

 8 كلذ يف هفدص ءاش نإ رايخلاب وهو ، هل بوهوملاو يرتشملا ىلع ةجح كلذ

 ةبهلا يف كلذكو . هلام ذخأو هبذك ءاش نإو ، نمثلا نم هتيزر هنم ذخأو

 ءاش نإو } بوتيو اهلهأ ىلع اهدري هيلع اهدرو هقدص ءاش نإ ؛ ةقدصلاو

 . هلهأل كلذ نم همزل ام نامض وه هيلعو .5 كلذب كسمت

 وأ فلأ ةئام هل هبهو وأ لاملا كلذ هل عاب يذلا ناك ولو : لصف

 هيلع زوجي الو & ةجح كلذ يف هيلع مهلوق ناك ام & نيملسملا ءايلع نم نوديزي

 يف مهلوق لبقي الو نوعدم مهنأل ، مهنم دحأ لوقب الو ، مهلك مهلوقب كلذ
 نأ مه ناك ام ، مهلوق كرتو لاملا كلذب كسمت ولو 0 اورثك وأ اولق كلذ

 نم ةجحلا هيلع موقت ىتح { اورثك وأ اولق هتيالو نع اوفقي الو كلذ يف هوئطخي
 هيلع دهش ولو ، كلذ يف هتداهش زوجتو هتلادع حصت نمم نيدهاشب مهريغ

 نب دمحم وأ ، يلع نب ىسوم لثم 0 نيمأ ةقث دحاو لجر مهريغ نم كلذب
 كلذب هيلع دهشي ىتح ، ةجح كلذ يف هيلع ناك ام { ۔ هللا ايهمحر ۔ بوبحم

 . كلذ يف مالسالا يف هتداهش زوجت نمم & لدع ادهاش

 هنأ رقأ وأ 9 ابرلا ةفص بجوت هيف ةفصب لاملا كلذ هدي يف نم رقأ نإف

 نم مهريغو ىراصنلا وأ دوهيلا نم وأ 3 رارقإلا لهأ نم وهو { هدي يف وهو ابر

 وأ ةقدص وأ ةبه وأ عيبب هقحتسي يذلا اذه ىلإ لصي +

 وهو لاملا كلذ ذخاي نأ هل لجي الف ، قحلا هوجو نم كلذ ريغ وأ ، ثاريم
 ةماقالا هعسي ال . مارح هيلع روجح وهو . هنم عيش هل لحي الو ، مارح هيلع

 نم لكو ، كلذ يف همزلي ايع لا ؤسلاب ةنونيدلا هيلعو ، كلذب هملع دعب هيلع

 . كلذ يف ةجح هيلع وهف هيف هلوخد دعب كلذ هل ربع

 5 ةميق هل نوكي امم { اريثك وأ ناك اليلق { ابرلا نم عيش يف لخد نمو

۔ ٢٣٤



 كلذ ليلقب كلاه وهف . هبتك وأ هيلع دهش وأ هلكأ وأ هارتشا وأ كلذ عابف

 هلوخدل اريثك كلذ ناكو كله امنإو ، نمثو ةميق هل نوكي ام لك يف ؤ هريثكو
 هنم عيش سيلو 7 رئابكلا نم وهو 3 ءاوس هريثكو هليلق ابرلاو 5 ابرلا روجحم يف
 . رئاغصلا نم

 © سالتخالاو قرسلاو بوصغملا نم 3 مارحلا نم ناك ام لك كلذكو
 . ةلي هللا لوسر ةنس وأ هللا باتك مكح ين هللا نيد لصأ يف مارح وه ام عيمجو

 لصأ ىلع كلذ ةمرحل لهاجلا فقو اذإف © نيملسملا نم لدعلا لهأ عامجإ وأ
 لعفي نأ وه هل لحي الف { مارح وه يذلا { هنيعب لاملا كلذ هنم بستكا ام

 نم كلذ ريغ وأ ثاريم وأ 3 ءارش وأ عيبب كلذ باكترا هل لحي الو & كلذ

 لصأ ىلع فقوو . ناك هجو ياب كلذ بوكر لهج هعسي الو ، لالحلا باوبأ
 نم انفصو ام ةلزنمب وهف كلذ لصأ هنع باغ اذإو ، كلذ نم هيلع مرحي ام

 هل لحي الف & كلذ لصأ ملع اذإو 3 هبكار نع كلذ هنيع وأ . ابرلا ماكحأ

 . اهلهج وأ كلذ ةمرح ملع {} كلذ لهج هعسي الو . كلذ

 هوجو نم هجوب هل هتزايح تناكو & كلذ لصأ هنع باغ اذإو : لصف

 فقو ول نأ ، كلذ ةمرحب املاع ناك امارح كلذ ناك ولو { ملاس وهف قحلا

 . ملسم ملاس وهف 3 الهاج وأ 3 هيلع

 ابرب & ماكحألا رهاظ يف مارحلاب هيلع روجح وه امم هيف لخد هجو لكو
 هللا دنع لصألا يف قفاوف { مارحلا هوجو نم كلذ ريغ وأ ، قرسب وأ بصخغب وأ

 لصأ ىلع كلذ يف لخد دقو ، لصألا يف لالح هل وهو . هل لاملا كلذ نأ

 يف ناكو . اهلحب الإ تاروجحللا عيمج نم { رهاظلا يف هللا نيد مكح يف دساف

 وأ روظنم وأ سوبلم وأ بورشم وأ لوكأم وأ جرف نم ، لالح هل كلذ لصألا

 كلذ ناكو ث هللا ملع يف هل زوبي الصأ كلذ يف قفاوف 5 ةين دقع وأ ى عومسم

 ةبوتلا ريغ ةعبت الو & كلذ يف هيلع نامض الو } كلت هتينب كلاه وهف الالح هل

۔ ٢٣٥



 عم ، هللا نيد مكح يف روجحملا لصألا يف عقو اذإو 3 هيلع مدنلاو كلذ نم

 ىلع هبكرف هملع وأ كلذ لهجف 3 ةعيرشلا مكح يف مهنيد يف نيملسملا ءايلع

 نم لصألا يف هل زوجي ام قفاوف 0 رهاظلا مكح يل هللا نيد يف روجح وه ام

 ةعبت الو ، كلذل هبوكرب كلاه وهف ، هنع باغ اميف { هل هللا ملع يف تاحابملا

 دبعتم وهف كلذب ملعي مل ام امأو ، كلذب ملع اذإ ةبوتلا نم رثكأ كلذ يف هيلع

 نم صالخلا عم ةبوتلا هيلعو ، رهاظلا ماكحأب هللا نيد يف رهاظلا مكح يف

 الالح لصالا يف ناك ولو ، كلذب ةنونيدلاب الإ هل ةمالس الو {. هئادأو هلك كلذ

 ٨ لالح هل كلذ نأ هللا ملع يف ناك ولو { ملعي ال ثيح { هل اكلمو هل

 كلذب ملع اذإ ۔ كلذ نم هجرخي ام لقأو 3 هلالح ملع الإ كلذ نم هجرخي الو

 هل حصي الف مكحلا يف امأو ، دحاولا ربخ نم 0 هبلق هيلإ نئمطي ام قيرط نم

 نم ةبوتلا هيلعف الإو & كلذ يف هتداهش زوجت نمم لدع يوذ ةداهشب الإ كلذ

 ريغ وأ جرف وأ لام نم ؛ بكتراو فلتأ ام ةيدأتو صالخلاب جورخلاو . هتين

 حصي ىتح 7 ةروجحملا هوجولا ىلع كلذ بكر اذإ كلذ ريغو 7 ءامدلا نم كلذ

 . احابم الالح لصألا يف هل ناك كلذ نأ

 تاروجحملا بوكرب كلاه وهف {. هملع وأ كلذ يف مكحلا لهج ءاوسو

 لوصألا ىلع فقاولا فقو اذإ { مارحلا باكترا لهج عسي الو & تامرحملا

 . كلذ ىلع اهبكرو . ةمرحملا

 هدابعل هحابأ اميف هللا نيد مكح يف تاحابملا هوجو نم دبعلا هبكر ام لكو

 كلذ لالح مل زئاج هل وهف . لالحلا نم هنيد يف اهلك تاحابملا عيمج هوجو نم

 مارح رهاظلا مكح يف هبكر يذلا حابملا كلذ نأ هللا ملع يف ناك ولو { هلهج وأ

 . تاروجحملا نم كلذ ريغو قرسلاو بوصغملاو ابرلا نم 0 روجحم
 8 تاحابملا نم هللا نيد مكح يف لالح هجوب دبعلا هبكر ام لكو

 زوجت نمم ، لدع يوذ ةداهشب الإ هميرحتو كلذ كرت يف ةجحلا هيلع موقت الو

۔ ٢٣٦ ۔



 نم باتري الو هيف كشي ال يذلا ريخلاب وأ } تامرحملا يف هيلع هتداهش

 . كلذ ىف هللا نيد يف قدصم وهو ، هقدصي يذلا دحاولا ربخلاو ، تاروهشلملا
 ىلع ىضم ءاش نإو هقدص ءاش نإ ؛ رايخلاب هلوق يف وهف { هلوق يف كشي مل ولو
 نمم لدع يوذ ةداهش نم كلذب ةجحلا هيلع موقت ىتح . هل هللا هحابأ ام لصأ

 . كلذ يف ةجحلا هب هيلع موقت

 يف وه امم هكلم ماكحأ يفو . هلزنمو هكلمو دبعلا ةزايح يف ناك ام لكو

 كلت يف نأ ملعي ملو { هعاتمو هثاثأو هلالح هيف لعجيو ، هنكسي يذلا هلزنم

 يف ناك ام لكب عتمتيو لكأي نأ هلف } عيش هريغ دحأل لزنملا كلذو ةزايحلا

 نأ ملعي مل ام ، هكلم مكح هيلع لمتشي امو 0 هكلم ماكحأو هكلمو هتزايح

 وأ 3 هريغل هنأ هعم حص اذإف 5 هلثم كلمي ال هناب كلذ ركني وأ { هريغل كلذ

 هيلع تماق دقف . هتزايح يف هعم ةفورعملا هكالمأ يف هلثم كلمي ال هنأ كلذ ركنأ

 هريغ ىلإ هيف لخد امم جورخلاو كلذ كرت هيلعو { هل كلمب سيل كلذ نأب ةجحلا

 { سانلا رومأ ةماع ىلع لمتشي مكح اذهف { هكلم نم لالحلا نم تابيطلا نم

 قفاو ولو ، كلذ مارح مهعم حصي مل ام 0 هللا ءاش نإ قحلا يف عساو مهف وهو

 3 هعم ةفراعتملا كالمألاب ، هل هحابأ يذلا هللا نيد مكح يف كلذل بكارلا

 بكرف ، كلذ هابشأو بورشملاو سوبلملاو بوكرملا نم كالمألا نم هريغل وه ام

 نكي مل ام { هتزايحو هكلم يفو هل هنأ هدنع مكحلا اذهب هل هنأ ةينلا هذه ىلع كلذ

 ةداهش نم انفصو دق امم هجوب 0 هريغل كلذ نأ ملعي ىتح ةعبت كلذ يف هيلع

 ، قداصلا دحاولا لوق وأ ، رهاشلا ريخلا نم هيف كشي ال ام وأ & لدع يوذ

 نم كالمألا يف اذهف { رهاظلا مكح يف قداصلا دحاولا نم ربخلا يف رايخلاب وهو

 . نيملسملا نم لدعلا لهأ لوق يف افالتخا اذه يف ملعن الو { لاومألا

 زع

۔ ٢٣٧ ۔





 باب
 رارصالاو بونذلا نم رئابكلاو رئاغصلا

 اهيف مهلاوحأو دابعلا لامعأو

 مثالا نم كلذ ناك ام انئاك { رئابكلا نم ناودعلاو مثالا ىلع نواعتلا

 وأ رئاغصلا نم ناك ، كلذب نونيدي هيلع نونواعتملا ناك اذإ { ناودعلاو

 . هباقعو همثإ نم نواهتب كلذ اوبكترا وأ & كلذب اوناد اذإ .0 رئابكلا

 نم اريبك قأ دقف هباقعبو هب نواهتلا ىلع وأ نيدتلا ىلع كلذ قأ نمف

 وه همثإو هباقعب فافختسالاو نيدتلا ىلع هلك ركنملا رمألا كلذكو . بونذلا

 . رئابكلا نم

 ىلع كلذب رمآلا ناك اذإ رئابكلا نم فورعملا عيمج نع يهنلا كلذكو

 ةنونيدلا ىلع رئاغصلا عيمج باكتراو ، كلذ باوثب فافختسالا وأ نيدتلا

 رئابكلا عيمج باكتراو ] رئابكلا نم وه هباقعو كلذ باوثب فافختسالاو

 8 كلذ نم بوتي نأ الإ ١ كلاهملا نم وه { يأرلا وأ ةنونيدلاب لهجلاو ملعلاب

 . نوملاظلا مه كئلوأف بتي ل نمو

 لهجلاو ملعلا ىلع اهم اهبكار كلهم ىتلا بونذلا نم رئابكلاو : لصنف

 كلذ يف ملعن الو 3 هنيح نم اكلاه نوكي اهتقفاوميو . نيدلاو يأرلاو

 ي اباقع وأ اديعوو . ايندلا يف ادح هبوكر ىلع هللا دعوأ ام لك وه . افالتخا

 وأ ةةيتَي هللا لوسر هيلع نعل وأ 3 ۔ ىلاعتو كرابت هللا هيلع نعل وأ © ةرخآلا
 هبشأ امو 6 كلذ ىلع يي هللا لوسر مهنم ءىرب وأ 6 هيلع هلهأ نم هللا ءىرب

 هبشأ امو } كلذ هبشأ امو . رئابكلا نم هنأ ملعلا لهأ هيلع عمجا امو . كلذ

۔ _ ٢٣4٩



 . ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد يف ريبك وهف ريبكلا

 وأ { ايندلا يف ادح هبوكر ىلع هللا دعأ يذلا ريبكلا هبشي مل ام ريغصلاو

 { يصاعملا نم رئاغصلا نم وهف اههبشأ امو رئابكلا نود امم ، ةرخآلا يف اديعو

 هبشأ امو تاعاطلاب ةفورعملا ءايشألا نم اههبشأ امو تاعاطلا نم جرخ ام لكو

 يف اهلك ولخت ال ؛ لامعألاو تاينلاو لاوقألاو ٦ ةيصعملا يف لخد دقف } كلذ

 : ناعم دحأ نم اهلهأ

 . ةضيرفلا ةعاطلا نم نوكي نأ امإ

 . ةضيرفلاب قحال وهف ، ةضيرفلا هبشأ امم نوكي نأ امإو

 يف لفن هنأ وأ . لئاسولا نم فرع دق امم ةليسو © ةعاط نوكي نأ امإو

 ةليسوو ةعاط وهف . ةليسو هنأ صن هيف تاي ل امم ، كلذ هبشأ ام وأ ٨ هلللا نيد

 . تاعاطلا نم ةليسولا هبشأ اذإ

 : ةيصعملا ىلإ جراخ وهف ٥85 هوجو ةعبرألا هذه ادع امو

 باتك نم رئابكلا يف اهمكح تبث دق { ةريبك ةيصعم نوكي نأ امإف
 . كلذ هبشأ ام وأ عامجإ وأ . ؤي هلوسر ةنس وأ 3 هللا

 . ةريبك وهف رئابكلا هبشأ امو

 ؛ اههبشأ امو تاعاطلا دح نمو . ههبشأ امو ريبكلا دح نم جرخ امو

 ةلزنمب لزان وهف © كلذ هبشأ امو لئاسولاو مزاوللاو لفاونلاو ضئارفلا نم
 . يصاعملا نم رئاغصلا

 ةدارإ الو لاقم الو ةين ف الو . لاحلا نم لاح يف دبعلا جرحي الف

 اراب وأ 5 ارفاك وأ انمؤم وأ ، اعيطم وأ ايصاع ؛ اهيف نوكي نأ نم 3 لاعفأ الو

۔ ٢٤٠ ۔



 نم 5 طق ةلاح هل نوكت الو 0 اكلاه وأ ايجان وأ 3 انئاخ وأ انيمأ وأ & ارجاف وأ

 دحاب لزني ال لاحلا نم لاح يف الو . تاقوألا نم تقو يف نيدبعتملا لاوحأ
 . هادي تمدق امو هادي تبسك امب الإ كلذ نوكي الو 3 لزانملا هذه

 اهيف ايدؤم لاح يف دبعلا ناك اذإف { ۔ ىلاعتو كرابت هللا مكح كلذك

 هبشأ امو } ةمرحملا رئابكلا نع اهيف ايهتنمو { اههبشأ امو . ةمزاللا ضئارفلا

 هللا دعو نم كلذو {} اههبشأ امو رئابكلا نود ايع هل هللا افع ، هللا نيد يف كلذ

 مكلخدنو مكتائيس مكنع زقكن هنع نؤُهنتام رئابك اوبنتجت نإ» : لوقي ذإ
 . '١)ياميرك الخدم

 نم رئابكلا نود يتلا رئاغصلا هل روفغم اههبشأ امو رئابكلل بنتجملاف
 مل ام هنع يفعم ؛ لئاسولا نم قأ ام هنم لبقتم ضلئارفلل يد ؤملاو { هيصاعم

 . رئابكلا بانتجاب { ناك ايك مزاوللاو ضئارفلا ىدأ اذإ ، لئاسولا نم تأي

 لئاسولا نع هل يفعم ، ضئارفلاو مزاوللا ءادأب كلذك رئاغصلا نع هل يفعم

 رئابكلا نم عيشل بكترملاو { هب قأ اذإ كلذ هنم لبقتمو { اهتأي مل ولو لفاونلاو
 نأ هللا مكح امنإ هنأل ، ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف 0 رئاغصلاو رئابكلاب ذوخأم

 ىلع ميقملا نم ريغصلاو 9 كلذ ريغب ال { رئابكلا بانتجاب رئاغصلا رفكي
 5 عيطم ريغ هنألو 7 هللا نيد يف رئابكلاب هللا نيد مكح يف قحال رئابكلا

 تناك ايك { ةبجاو ةيصعم ريبكلاو هنم ريغصلاف &، ىصاع هنألو 5 هنم ةعاط الف

 ٠ . ةعاطب تسيل اهريغو ةضيرفلل هنم ةعاطلا

 قأ اذإف & كلذ هلاحو كلذ همكح يف يصاعم يصاعملا عيمج كلذك

 ضقتنا دقف & يصاعملا نم اريبك رئابكلل بنتجملاو ، ضئارفلل يدؤملا عيطملا

 نكي ملو { ةعاطلاب هلمع طبحو {. همسا ةيصعملا يف تبثو {} همكح ةعاطلا نع

 ، ةعاطلا مكح نم اهب جرخ يتلا ، كلت هتيصعم نع عجري ىتح ادبأ ةعاط هنم

۔ ٢٤١ ۔



 ابنتجم ، مزاولل ايدؤم ناكو اريبك تأي مل امو {} ةيصعملا مكح يف اهب تبثو

 يصاعملا نم رئاغصلا نع هل يفعم 0 ةعاطلا مكح ىلع وهف { مراحملاو رئابكلل

 نم كرت ام هنع زواجتم .3 لئاسولا نم قأ ام هنم لبقتم . هللا نيد يف

 فوخلا ىلع يصاعملا نم اريغص قأ اذإف ، مزاللاو ضئارفلا ءادأب ، لئاسولا

 ارصم اهيلع مقي ملو { اهيف هنع هللا زواجتل هنم ءاجرلاو { اهيلع هللا ةيوقعل هنم

 كلذ هنع رفكي ۔ ىلاعتو كرابت هللاو } ةعاطلا لاح يف وهف .ش اربكتسم

 نواهتو هنم فافختسا ىلع تائيسلا وأ ىصاعملا نم ائيش قأ اذإف © هلضفب

 © قاثيملا هضقنب ريبكلا عقاو دقف ىلاعتو كرابت ۔ هللا ةيصعم نم كلذ باقعب
 هنم ءاجرلاو . اهلك هلل هيصاعم نم . هنم فوخلا ىلع ةعاطلاب ملس امنإ هنأل
 ةيصعملاب ةنونيدلا كلذكو ، كلذ ريغل ال ؛ اهيلع هل ۔ ىلاعتو كرابت هللا وفعل

 نم ءيشب هلل نادي نأ ىلع نارفغلا سيل هنأل قاثيملل ضقنو 0 ةعاطلل ةفلاخم

 نم ءيشب هل نادي سيل ، نايصعلا عيمج بانتجاب هلل نادي امنإو ى نايصعلا

 . نايصعلا

 عيمج ىلع رارصالا ةلي هللا لوسر نع اهنايب حص دق يتلا رئابكلا نمو
 ، لدعلا لهأ عامجإ يفو { ىلاعتو كرابت هللا باتك يف كلذكو 4 يصاعملا

 ريغ يفف { هللا باتك يف كلذ مكح امأو 9 كلذ الإ لوقعلا ججح يف جرخي الو

 : لي يبنلا لوقو . نوملاظلا مه كنلواف بتي مل نمو : هلوق عضوم
 ةبوت عم ربكي ريبك الو { رارصإ عم رغصي ريغص ال» : هلوقو «نورصملا كلهد
 يعدي الو { هب اونادو هيلع اوعمجأ ام لصأ يف لدعلا لهأ عامجإو . «رافغتساو
 وأ ترغص 3 ترثك وأ تلق ، بونذلا ىلع رارصالا ىلع هللا نم نارفغلا

 داقتعاو { اهيلع ةمادنلاو اهنع لوحتلاو .ث اهنم ةبوتلاب هلل نيدي لب { تربك
 . هيف ريخ وه سيلو 7 هب ةنونيدلا هيلع ام كرت نمف . اهيلا عجري ال هنأ ةينلا
 لب 3 رئابكلل بنتجمي وه سيلف امزال اضرف كرت نمو . امزال اضرف كرت دقف
 عّيض دقو { ةيصعملا ىلع ةماقالاب ريبكلا عقاو دق هنأل 0 رئابكلا سارل عقاوم

۔ ٢٤٢ ۔



 رئاغصلا ىلع ماقأ نم رئابكلل بنتجمي سيلو 4 ةبوتلاب ةنونيدلا نم ةضيرفلا
 ةلزنم رارصالاو ةبوتلا نيب سيلو ث رئابكلا مظعأ نم اذه .{ اربكتسم ارصم
 © اريبكوأ اريغص ناك . هب هللا ىصع دق امل اركاذ بنذملا نوكي نأ دعب . ةثلاث

 كلذب هل هللا نوكيف ارذح 3 هادي تمدق امل افئاخ ارفغتسم امدان نوكي نأ امإف

 نم انمآ هتعاسو هنيح يف نوكي نأ امإو 3 اركاش هناسحإلو . ارفكم هتائيسل

 يتأي نأ دعب انعم كلذ يف قرف الو . اربكتسم اهيلع اميقم ارقحتسم . هتيصعم

 نوكي نأ دعب ، نيع ةفرط هللا ةيصعم ىلع ماقأ اذإف { اركاذ هل نوكيو ، كلذ

 افئاخ { ارفغتسم ابئات هبنذ نم نكي ملو { ارداق اهنم ةبوتلا ىلعو { اركاذ اهف
 هنيح نم رئابكلا ماكحأ هتقحلو { ارفاك ارصم هنيح نم كلذب ناك . ارذح

 . لدعلا لهأ عم هيف فلتخي ال ام ىنعم اذهو ث ارغاص

 نم هب هللا ىصع ام لك : لدعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو : لصف

 . هربكو بنذلا رص يف رظني ال هنال 7 رئابكلا نم ريبك وهف { ريبك وأ ريغص
 دق ام ىلع جرخي كلذ ليواتو 5 كلذ يف لوقب ١ تيصع نم ىلإ رظني نكلو
 رئابكلا مكحب قحليف 3 هنيح نم اهنم بوتي الو ةيصعملا ىلع ميقي نأ { انفصو
 مكح يف زوجت ال { رابجلا ميظعلا ةيصعم ىلع رارصالا نأل ، رارصالا نم

 لاح يف ، رئاغصلا يتأي نأ ىلع جرخي وأ رئاغصلا نم نوكت وأ ، لوقعلا
 ىدأو رئابكلا بنتجا نم نوكي نأ ىلع جرخي الو { رئابكلل ابكترم نوكي ام
 . رئابكلا بكري مل ام لاح يف . هنيد يف رئاغصلا نارفغ هللا هدعوو ، ضئارفلا

 8 لدعلا لهأ عم نيب كلذ يف قرفلا لب . ريبكلل ابكترم كلذب نوكيف

 لوقلا نكلو ، باتكلا مكح فلاخي مهنم ادحأ الو لدعلا لهأ نإ لوقن الو

 ىمسي ءيش ىلع اميقم نوكي نأ زوب الو ، ليواتو ريسفتو { ماعو صاخ هيف
 © ريغصلا بنذلا دبعلا يتأي نيح نمف . افئاخ ىمسي هنم انما الو 5 القتنم هنع

 وأ ، لاعفلا وأ لاقملاب كلذ ناك نإف 3 هنم ةبوتلا هيلعف هرمأ نم كلذل اركاذ

۔ ٢٤٣ ۔



 ىلع مدني نأ هنيح نم هيلعف . ةينلاب نكي ملو لامعألا ىلع نواعتلا نم ءيش

 ناك اذإ هنم بات دق هنأ 0 هبلق يف هنم ةبوتلا دقتعيو { هنم ناك يذلا كلذ

 بنذلا كلذ ناكو 3 ناسللاب رافغتسالا ىلع ردق نإف { اركاذ لقعلا حيحص

 هنم بنذلا ناك ايك & ناسللاب نالعالاب كلذ نم ةبوتلا هيلعف ، نالعالا نم

 كلذ يف هئزجي الف نادبألاو حراوجلا لاعفأ نم ءيش وأ 9 ناسللاب نالعالاب

 كلذ ىلع ردقي ناك اذإ 3 ناسللاب ةبوتلاب مالكلاب & كلذل نالعالاب الإ ةبوتلا

 ابثات نوكي ىتح 0 نالعالاب ةيصعملا نع ناسللاب ةبوتلا هئزبت الو { ناسللاب

 لاقملا نم سيل ىأ يذلا بنذلا كلذ ناك نإو { ناسللاو بلقلاب كلذ نم

 كلذ نم ةبوتلا نإف 0، نادبألاو حراوجلاب لامعألا نم ءيشب الو 0 ناسللاب

 ناك . ناسللاو بلقلا داقتعاب كلذ نم بات نإف } بلقلاب داقتعالاب هئزبحت

 . لصفلاب كلذ يف قأ دقو ، لضفأ كلذ

 ؛ لبج نب ذاعم اي» : لبج نب ذاعمل لاق هنأ ةي يبنلا نع ليق دقو

 ةريرسلاف { ةينالعلاب ةينالعلاو { ةريرسلاب ةريرسلا . ةبوت بنذ لكل ثدحا
 كلذ نأل { نادبألاب لمع امو ناسللاب نلعأ ام ةينالعلاو ؤ بلقلا رسأ ام
 . «ةريرسلا ماكحأ نم جراخ

 ضرألا يفو تاومسلا يف هنا وهو : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو

 . رودصلا هتنكأ ام رسلاف } ١0“نوبسكت ام ملعيو مكرهجو مكرس ملعي
 كلذ لك جرخيو 3 حراوجلا هتلمع ام نوبسكت امو 3 نسلالا نم رهظ ام رهجلاو

 كلذب هللا هدبعت ام عضومل ، رهجلا يف ىنعملا ريغ رسلا يف ىنعملا نكلو ١ ببسك
 . ةبوتلا نم

 ملعي هنإف لوقلاب رهجت نإو : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو : لصف
 دق ام رسلا نم ىفخأو { رودصلا هتنكأ ام رسلا : ليقف (")“ىفخأو رسلا

 . هط ةروس نم )٧( ةيآلا )٢(

۔ ٢٤٤ ۔



 ملعي نكلو ، رودصلا دعب هنكت ملو كلذ دعب يايو { هنم هكمس اهنأ هللا ملع
 ملو نكت امو ، تنكأ ام نيح يف هنكت يه امو & ىضم دق امب رودصلا هتنكأ ام
 هنوك دعبو هنوك يفو هنوك لبق 5 ءاوس هلك كلذب هملعو 3 هلك كلذ دعب نكت

 ةلوحتملا لاوحالا هب لقتنت ام الإ ، لاح ىلإ لاح نع هللا ملع لوحتي ال
 ريغ اهنوك لبق ءايشألا يف هملع نأل ىلاعتو كرابت هملع لوحتي ال 0 لاحلاب

 اهلاوزو { اهنوك دعب اهب هملعو . ةنوكم اهنوك نبح ءايشألا يف هملعو { ةنوكم

 لبق نوكتس اهنأ ملع دقو & تناك نأ دعب تلاز دقو ، نكت مل نأ دعب تناك دق

 نع ةلقتنم اهنأ ملع دقو { نكت مل نأ دعبو تناك نأ دعب تناك ايك ، نوكت نأ

 مل نأ دعب تناك نأ دعب تلقتنا ايك ، نكت مل نأ دعبو & تناك نأ دعب اهتنونيك

 ةنوكملا ءايشألا عيمج نم هيلع ةلزانو © هيلإ ةلقتنم اهنأ هللا ملع دق ام ىلإ & نكت

 . نكت مل نأ دعب { ةثدحملا

 ىلع نأو ض ريبكلاو ريغصلا نم ةبوتلا ةلي ىبنلا نع ةنسلا يف تباثلاف

 يف لخد ناسحإلاو ةعاطلا ادع امو . هنم ةبوت بنذ لكل ثدحي نأ دبعلا

 ابئات ابنذم نوكي الو . اثلاث ادح كلذ يف ملعن ال . نايصعلاو بونذلا ماكحأ

 ىلإ بونذلا نعو ، ناسحإلا ىلإ ةءاسالا نع لوحتي ىتح . انسحم ائيسم الو

 . لدعلا لهأ نم دحأ عم كش الو ، كلذ يف فالتخا ال ، بوتلا

 يدؤملا نم ‘ ريبكلاو ريغصلا باكترا نيب قرفلا ايف : لئاق لاق نإف

 هباكترابو ، هنيح نم رفك كلذ نم بتي مل اذإ وهو { رئابكلل بنتجملا ضلئارفلل
 مكلوق يف قرف رئابكلاو رئاغصلا باكترا نيب سيلف 5 هنيح نم رفك ريبكلل
 ؟ مكمكح يف ءاوس رئاغصلاو رئابكلاو 0 اذه

 قرفلا كلذ يف لب } ماكحألا يف ءاوسلاب كلذ سيل : هل انلق : لصف
 ملعلاو لهجلا ىلع ريبكلل ةقفاوملا سفنب ناك اذإ ، ديدشلا فالتخالاو ديعبلا

۔ ٢٤٥ ۔



 ةفرط كلذ يف سفنب ال 5 هنيح نم كلذ يف فالتخا الإ رفاك نيدلاو يأرلاو

 ةينالعلا مكح يف رفاك وهف الإو 0 عجريو كلذ نم بوتي نأ نود 3 نيع

 باكترابو 3 هنيح نم بتي مل ام . اعم قارفلاو علخلاب هيلع موكحم 0 رئارسلاو
 هنم ةبوتلا عم رئاغصلل لهجلا ىلع { رئابكلا بانتجا ىلع بونذلا نم رئاغصلا
 ريغ هنألو 5 رئاغصلاو رئابكلا عيمج نم ةبوتلاب نئاد هنأل ، كلذب ملاس ةلمجلا يف

 ىلع رصي ىتح كلهي ال هنألو & رصي ىتح ريغصلا ةعقاوممب 0، كلاه الو رفاك
 يلوتلاو رارصالا مكح هيلع مقي ىتح 0 هنيحو هتقو يف ملسم هنألو ؛ هنيعب كلذ

 نم كلذك نوكي الو . رابكتسالاو بنذلا ىلع ةماقالاو رابدالاو { ةبوتلا نع

 ملو ، هريغصو هريبكو . هتائيسو هيصاعم عيمج نم ؛ ةبوتلاب هتلمج يف ناد

 ماقاف ريغص هنأ هب ملع ريغص ىلع رصي ملو 0 لهجب الو ملعب اريبك بكتري
 اذإ لهجب ملسو ملعب نمأ نمو ، ملعو لهجب رفك نم ؛ ءاوس اسيلف { هيلع
 & اهل نارفغلا هللا هدعو دق يذلا رئابكلا نود اميف ناك 3 املاس هملع يف ناك

 بنتجا اذإ رئاغصلا بوكرب ملسملا ملس انهاه نمو { اهنيعب اهيلع رصي مل ام
 عيمج نم ةبوتلاب نادو { رئاغصلا نم ملع ام رئابكلا ىلع رصي ملو 2 رئابكلا
 . يلسم املاس كلذب ناكف إ اهلهج وأ اهملع . هللا يصاعم

 اهعقاوي نأ هل رذع ال هنأل } لهجلاب وأ ملعلاب رئابكلل عقاوملا كلهو

 ٨ لهجب الو ملعب رئابكلا عقاوي نأ هل سيل ناك نأ ايلف ، لهجب الو ملعب

 باكتراب ال رئابكلا بانتجاب تائيسلا نم رئاغصلل نارفغلا هللا هدعو امنإ ناكو
 نم بوتي ىتح رئاغصلاو رئابكلاب هللا هذخأ 7 رئابكلا بنتجي مل املف رئابكلا
 ىلع رارصالا نأل رئابكلا بنتجي كلانه مث . اهبكر دق يتلا رئاغصلاو رئابكلا

 نيد يف هيلع موكحم رئابكلا عم رئاغصلل بكارلا نألو { رئابكلاب قحال رئاغصلا
 © هللا نيد مكح يف رئابك هنم هلك كلذ نأ رئابكلا عم رئاغصلا بوكر يف ث هللا

 هللابو لصفلا اذه اومهفاف { رئابكلا بانتجاب رئاغصلل نارفغلا هدعو امنإ هنأل

 نم ملعلا لهأ عم & لهج الو كش الو بير الو ةهبش هيف سيل هنإف ، قيفوتلا

۔ . ٢٤٦



 هللا نيد نم قئاقحلا ماكحأو طئارشلا ماكحأ ين اذهف © لدعلاو ةماقتسالا لهأ

 . ةطيرشلا هذه ىلع مهيف داقتعالاو هدابع يف

 ةءاربلاو ةيالولاب اهلهأ اهيف دبعتملا رهاظلا ماكحأ يف امأو : لصف

 بكر اذإ هنإ ليق دق هنإف رئاغصلاو رئابكلا باكترا يف & رارصالاو ةبوتلاو
 مكح يف ةمدقتم ةيالو كلذ لبق هل تناك دقو 7 رئابكلا نم ةريبك دبعلا

 كلذ ناك وأ . ريبك هنأ ريبكلا كلذ يف مكحلا ملع نم دنع هنإف { رهاظلا
 هبشأ اموأ اريبك بكر اذإ هنيح نم هل بكارلا نم أربي نأ هل نأ هلهج عسي ال ام
 ‘ هتيالو ىلا عجر بات نإف © كلذ نم بيتتسا مث هنيح نم هنم ءىرب . ريبكلا

 . هنم ةءاربلا ىلع هنم ءىربتملا يقب رصأ نإو

 بوكرب هنيح نم هنم أربي هنإف } هل ةيالو ال نمم ناك نإو : لصف

 . ريبكلا

 . ةباتتسا هيف بجت ال : لاق نم لاقو

 & كلذ نم دب ال . باتتسي هنأ الإ افالتخا ملعن الف }. ةيالو هل نم امأو

 نكلو ، بكر امل هبوكر يف كش ريغ نم هنيح نم هنم أربي ال هنإ : ليق دقو

 قأ نم نأ وأ اريبك قأ هنأ هنم ملع نم ملع دقو ۔ قأ اع لأسيو باتتسي ىتح

 ةبوتلا بوجول . هبيتتسي ىتح هنيعب هنم أربي الف وه امأو ، لاض وهف ريبكلا
 لبق ةبوتلا تناك . باتتسي نأ هل لب ال ناك الف ٠ باتتسي نأ لب ال هنأو © هيف

 هنأ هيف اهيلع عمجملا ةنسلا تءاج دق مالسإلا نع دترملا نأل ى مكحلا عوقو

 ناك اذإو ٠ ةءاربلا عضاوم 0 هلتقك ءرملا يف ةءاربلاو ٠ باتتسي ىتح لتقي ال

 بوجو يف كشي الو . ةءاربلاب هيلع مكحلا لبقف { ةمزاللا ةبوتلا نم دب ال

۔ ٧٤٢.۔



 ىلإ هلقنو { هنيعب ثدحملا ىلع ةءاربلاب عطقلا نكلو & ثدحملا نم رفكلا

 موكحملا ىلع جتحي نأ دعب الإ مكحب مكاحلا مكحي الو } ناث مكح ةوادعلا

 اذه نم ةءاربلا عقوأ دقو { مكحلاب هيلع مكح اهاتأ نإ {} ةجحب هيلع

 هيلع جتحاو { ةجحلا لبق هنيعب ةءاربلا ىلإ هنيعب ةيالولا نع هلقنو & ثدحملا
 نيملسملا راثا يف رثكأ وه لوألا لوقلاو { رهاظلا مكح يف هتجح عطقي نأ لبق

 هللا نيد يف لصأ هلو } مهراثآ يف دوجوم رخآلا لوقلا اذهو { لدعلا لهأو

 { ةجحلا دعب الإ عقت ال ماكحألا نأل } عقومو هللا نيد يف ةجحو ، عضومو

 لبق ةبوتلاب لاق نممو . ةبوتلا لبق ةءاربلاب لاق نمم عامجالاب ةبوتلا توبثلو
 © مكح عطقب الإ كلذ توبث نكي مل ، عامجالاب ةبوتلا تتبث املف 2 ةءاربلا

 { رفكلاب هيلع قلخيو ناميالا نم مسالا لقتني الئلو { ةمدقتملا ةيالولا بوجوو

 مكحلا رقتسيو 3 لاقتنالاب مكحلا تبثي اهب يتلا ةجحلاب هيلع جتحي نأ لبق نم
 . لاحلا كلذ يف هيلع موكحملا ىلع

 ثدحملا رفك يف كاش ريغف { ةءاربلا عطق لبق ةبوتلاب لوقي يذلاو

 ردق نإ ةجحلا دعب الإ {. ةيمستلاب هنيعب دلقتي ال همسا نأ الإ } هتلالض الو

 8 ثدحملا ىلع جاجتحالا ىلع ردقي ملو & كلذ ىلع ردقي مل نإو ، كلذ ىلع

 هتباتتسا ىلع ردقي ملو ثدحملا تام نإف { ثدحملا ةجح نم ىلوأ هللا ةجحف

 قلعتو هتجح تباغو . ةريبكلا بوكرب همسا لقتنا دقف . هتباتتسا مدعو
 { ةبوتلا نع تباغ دق نآلا هتجح نأل ، كلذ نيح نم هنم أربيو 3 هتبوت

 هيلع بجو ول هنأ اك } توملا دعب هل ةجح الو 7 ادبأ ةبوتلا ىلإ لوحتي الو

 © هيلع ةجحلا ىلع ردق اذإ 5 هيلع جتحي ىتح هيف هيلع مكحي ملو 5 هلام يف مكح
 ٨ هتجح تتامو { هلام يف هيلع مكحلا تبث 3 هيلع جتحي نأ لبق تام نإف

 ةجح ال نم ةلزنمب نآلا راص دقو 3 ةيح هل ةجحلاف ةيح هيلع ةجحلا تماد امو

 عيمج نم . ماكحألا نم هيلعو هل حص دق امب ، هلو هيلع مكحو هيلع الو هل
 ةثرولا ىلع ةجحلاف 0 هدعب ةثرولا ىلإ لقتني لاملا نأ الإ ، مالسالا ماكحأ

۔ ٢٤٨ ۔



 هريغ ىلإ هنع لقتنت ال } تايالولاو تاءاربلا يف هيلع ةجحلاو { هتوم دعب مهلو

 يف تبث دق ناك ام هيلع تبث { هتجح تتام اذإف { ةثرولا نم الو ءايلوألا نم

 هيلع بجو الو هتايح يف هيلع تبث نكي مل امو ، كلذ هنع لوحتي الو . هتايح

 تاداهشلاب رهاظلا مكح يف كلذ هيلع حصي الف } رهاظلا مكحلا يف ةيويح يف

 يتلا & تاحيحصلا تارهاشلا رابخألاب كلذ حصي نأ الإ ، تادلقتملا

 3 هيلع تدروو هيلإ تغلب نم عم اهيف كشي الو } ةجح ىلإ جاتحت ال
 هبيتتسي ىتح هنع فقي نكلو © كلذ زوجي الو & نيدب لوقلا اذه ىلع هالوتي الو

 . هيف ةتباث ةبوتلا تناك نأ امل ، بكر دق امع

 ملو { ةيالو هل مدقتي مل نمم رئابكلا نم ءيشل بكارلا امأو : لصف

 نم باتتسي هنإ لاق ادحأ نأ ملعن ملو 5 هنيح يف هنم أربي هنإف { ةوادع هل مدقتت

 5 هنم ةءاربلا نع فقوي نأ كلذ نسحي دقو 7 هنم ةءاربلا لبق ث هنيعب كلذ

 { ةبوتلا ىلإ هل ةوعدلاو هيلع ةجحلا لبق 5 هنيعو همساب رفكلاب هيلع قيلختلاو

 كرت سيلو { هتبوت نم سيآو 0 ةوادعلا هل تمدقت نم الإ ، كلذ ناك نم انئاك

 رفكلا ىلإ همسا لقني ال نكلو } ةلالض الو هرفك يف اكش رفكلاب هيلع قيلختلا
 فالتخالا نم كلذ جرخي الو ، ةعجرلاو ةبوتلاب هيلع ةجحلا دعب الإ هنيعب
 3 هنيعب مكحلا هيلع عقي ال نكلو . هتلالضب ملاع هنع فقاولا نأل 7 انعم

 هنيح نم هنم ءىرب نإو هللا ءاش نإ نسح وهو 3 ةجحلا دعب الإ همسا لقنيو
 5 هل ةبوت هنم ءىرب نم ىلع سيلو ، باتتسي ال هنإ ليق دق هنأل ك نسحف

 هنم قتي ملو & كلذ نكمأ اذإ انيلإ بحأ ةبوتلاو ، ةمدقتم ةيالو هل نوكي نأ الإ

 ةنحم ال كلذف ةءاربلاو رفكلا مسا هل مدقتملا امأو . هلام وأ هسفن وأ هنيد يف ةيقت

 هيلع دقتعي الو { ةوادعلاو ةءاربلا لاح يف وهو 0 ةريبكلا هذه بوكر يف { هيف

 ، قرافم ميلخ ودع هنأل & قحتسا امم رثكأ ةوادعلا نم ةريبكلا هذه بوكر يف

 . قحلاو لدعلاب رئابكلا نم قأ ام لكب هيلع دهشي هنأ الإ هنم أربم

۔ ٠ _ ٢٤4٩



 نمم { اههبشأ امو رئابكلا نود امو ، ههبشأ امو ريغصلا بكر نم امأو

 دقف ، رهاظلا مكح يف هالوتي نم عم 9 رهاظلا مكح يف ةيالو هل تمدقت دق

 : لدعلا لهأ لوق نم . هيف لوقلا فلتخا

 ىلع نومأم رهاظلا مكح يف هنأل ، نظلا هب نسحي هنإ : لاق نم لاقف

 هنأو { رئاغصلا نم عيش ىلع رصي ال هنأو رئارسلا يف هرمأ نم باغ ام مكح

 بانتجا دنع هل هللا مكح دقو . رئاغصلا نم بكر امم مكحلا يف تباث وه

 مكح يفف . رئابكلل بنتجم رهاظلا مكح يف وهو { رئاغصلا ريفكتب رئابكلا
 كلذ نع لأسي الو 0 هبكر يذلا كلذ ىلع رص أ هنأ ملعي ىتح ىلوتي رهاظلا

 . رصأ هنأ ملعي ىتح مكحلا يف ةباتتسا هيف سيلو ، باتتسي الو

 هتيالو نع لقني الو & تناك ىتلا هتلاح ىلع ىلوتي : لاق نم لاق دقو

 ملف كلذ نم بيتتسا هنأ حص وا ٨ كلذ هيلو هباتتسا اذإف } رصُيف بتتسي مل ام

 ملو & كلذ ىلع تام ىتح بتتسي مل نإف . رارصالا كلذ ىلع هنم ءىرب بتي

 نم لكشأ دق امل ، الوأ تناك يتلا هتيالو نع فقو . رارصإ الو ةبوت هنم ملعي
 هيلع هرارصإ الو 3 هالوتيف هنم هتبوت حصي ال يذلا ريغصلا اذهل { هبوكرو هرمأ
 . يداعيف

 3، باتتسيو هتيالو نع فقوي ريغصلا يتأي ام نيح نم : لاق نم لاقو

 هبتتسي مل نإف ، رارصالإ ىلع هنم ءىرب رصأ نإو . هتيالو ىلإ عجر بات نإف
 نإو . هيلع ناك يذلا فوقولا دح ىلع وهف ، تام ىتح كلذ ىلع هالوتي يذلا

 . كلذ ىلع هنم ءىرب بتي مل نإو . ةيالولا ىلإ عجر باتف هباتتسا

 رئاغصلا نم ائيش ةوادع الو ةيالو هل مدقتت مل نم بكر اذإو : لصف
 بوتي ىتح ىلوتي الو هنم أربي ال } رهاظلا مكح يف ةلاح ىلع وهف ، بونذلا نم
 © ةيالولل الهأ ناكو ، لمعلا حلصأ اذإ ىلوتيف 3 هبكر يذلا ريغصلا كلذ نم
 مكح يف اذه ريغ اذه يف ملعن الو ، كلذ ىلع هنم أربيف كلذ ىلع رصي وأ

۔ ٢٥٠



 . رهاظلا

 : ههبشأ امو بونذلا نم ريغصلا يتاي نميف فلتخاو

 . رصأ دقف هنيح نم بتي مل ام : لاق نم لاقف

 هنأو ، رارصالا ىلع مزعي ملو ةبوتلا ىلع مزع اذإ : لاق نم لاقو
 رارصإلا ىلع مزعي وأ رصي ىتح رارصالا مكحب هيلع مكحي الف ، بوتي ال
 اذه بحنف . ةيالولاو ةءاربلا يف رهاظلا مكحلا يف امأف & كلذب راهظالاب

 بوتي الف ، باتتسي ىتح ، رارصإب رهاظلا مكح يف هيلع مكحي ال هنأ { لوقلا
 ميقم هنأ وأ 3 هيلع ميقي هنأو © كلذ نم بوتي ال نأ ىلع مزع دق هنأ فرعي وأ

 رهاظلا يف هيلع مكحي كلذف كلذ ملع اذإف 3 هنم ةبوتلا ديري الو هيلع

 ْ رصأ هنأ ملعي وأ ٨ باتتسي نأ الإ رهاظلا مكح ي انل نيبي الو . رارصالاب

 3 هنيح نم بتي مل اذإ هنإف ، ةطيرشلا يف ةداهشلا مكحو ةطيرشلا مكح يف امأو

 لوقلا كلذ يف بحن انإف ، نيب رذع كلذ نع هعنمي ال 0 ةبوتلا ىلع رداق وهو
 هل سيلو . ةبوتلا هيلعف بتتسي ل نإو هنأل . رصم وهف بتي ل ام هنأ { لوألا

 : رصملا يف انعم اميف لدعلا لهأ فلتخاو : لصف
 ناك ٨ ريبك وأ ريغص ىلع رصأ © رصملا ةلالض لهج عسي ال : لاق نم لاقف

 هنأ هل لهاجلا ملع اذإ © هيلع رصأو هنيدل امرحم وأ هيلع رصأو هنيدل الحتسم

 كلاه وهف 3 هلالضو هرفك لهجف { اهنم بتي ملو بونذلا نم بنذ ىلع رصم
 . ةلالض لهج الو رصملا لهج هعسي الو

 مكحلا ملعي مل ام رصملا ةلالض لهج نم ىلع قيضي ال : لاق نم لاقو

 وأ يارب مهنع فقي وأ 7 هنم اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ 7 هلوتي مل اذإ 0 هيف

 . مارحلل لالحتساا ىلع رصملا نأ الإ . زئاج انعم كلذ لكو ٥ نيدب

۔ . ٢٥١



 نم لحتسا ام ةمرح ملع نم . هتلالض لهج عسي ال انعم لالحلل ميرحتلاو

 لحتسملا ةلالض لهج عسي الف 3 هللا نيد نم مرح ام لالح وأ 7 هللا نيد

 . هلالحتسا ىلع رصملا

 وأ ةريغص وأ ةيصعم وأ ةئيس رصملا هاتأ يذلا نأ لهاجلا ملع اذإو

 نم ملع مث ‘ ةريبك وأ ةريغص اهنأ ملعي الو {. ةيصعم اهنأ ملع اذإف } ةريبك

 يذلا بنذلا كلذ ىلع } رصملا يف فالتخالا كلانهف & كلذ بوكر ىلع رصأ

 مكحلا ملعي ل ام ۔ ملعي مل وأ ريبك هنأ ملع ءاوسو ©}© ةيصعم هنأ لهاجلا ملع دق

 ف فالتخالا عقي كلانهف كلذ ىلع رصأ نم ملعو { رفكم كلهم هنأ 5، هيف

 ٠ هرمأ

 ةفرعم لهج نإف ٠ هتلالض الو هرفك لهج هعسي ال : لاق نم لاقن

 . كلاه وهف ةريبك وأ ةريغص هللا ةيصعم ىلع رصأ هنأ ملع نم 6 هتلالض

 . كلذ ريغ لاق نم لاقو

 وهأ ؛ كلذ يف مكحلا ملعي الو } ةيصعم قأ يذلا نأ ملعي مل اذإ امأو

 لب { انعم فالتخالا هقحلي ال كلذف . ةريبك وأ ةريغص . ةيصعم وأ ةعاط

 ملعي ل ام 0 هللا نيد نم مارحلا لحتسا ولو ، رصملا كلذ لهجب كلهي ال

 نم أربي وأ ، نيدب رصملا لوتي مل ام اذه يف لهاجلا ىلع قيضي الف 0 همارح

 . نيدب وأ يأرب مهنع فقي وأ "٨5 هنم اوثرب اذإ ٠ ءاملعلا

 وأ ةمرحم 7 ةريبك وأ ةريغص ةيصعم ىلع رصأ رصملا نأ ملع اذإ امأو
 هعسي الأ بجيف لالحتسالا ي امأف . فالتخالا يرجي كلانهف 3 ةلحتسم

 لالحتسالا ريغ ىلع وأ ميرحتلا ىلع امأو ٠ ريبكلاو ريغصلا نم كلذ لهج

 نأ نسحمو . كلذ لهج هعسي الأ انعم نسحف & لالحلل ميرحتلاو مارحلل

 نم ريغصلاو ريبكلا ركذو ٠ هللا ءاش نإ زئاج انعم كلذ لكو ٠ هلهج هعسي

۔ ٢٥٢ ۔



 © كلذ ماكحأ ةلمج نم اركذ اندرأ امنإو & هفصو لوطي ام & بونذلاو يضملا

 . قيفوتلا هللابو

 ةزع

۔ ٢٥٢٣ ۔



 باب

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 © هللا ضئارف نم ناتضيرف ايهف ، ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو :

 هيلع موقي نمم & هلامو هسفن ىلع نمأي نأ ةردقلا دحو ؛ كلذ ىلع ردق نم ىلع

 ىلع ةردقلا دحب ناك اذإف & كلذ نم دلوتلا نم هنم فاخي ام داوم نمو { كلذب

 { فورعملاو تاركنملا ملعب روذعم وهف { ركنملا نغ يهنلاو فورعملاب رمألا

 . ةعساو هل ةلاهجلا تناك ام

 وه هعسي ال يذلا ٠ نيحلا نم نيح ي هلهج عسي ال امم ناك ام اماف

 { هل يبنلاو هل رمألا نم هريغ يف كلذ لمع لهج هعسي ال كلذكف ٠ هلهج

 & ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم كلذ لهج نإف 3 هيف هيلع ةضيرف
 اييف كلذ لهج نإو { اكلاه كلذب ناك ، هلهج عسي ال اميف هلهجب كلذ عيضف

 نم اوثرب اذإ ءاملعلا نم أربي وأ 53 هبكار لوتي وأ هبكري مل ام 3 هلهج هعسي
 وأ © ىأ ام ميرحتب نيدي كلذل ثدحملا ناكو { مهنع فقي وأ 3 هبكار

 3 هنيد ي هللا همرح ام لالحتسا نم " ركنملا نم قأ امل لالحتسا هنم حصي ال

 ةماقإ مهمزلت نيذلا ماكحلا نم وه نكي ملو 3 هنيد يف هللا لحأ ام ميرحتو
 اقح لطبي وأ . ادح لطعي وأ اكح هلهجب عيضيف . ماكحالا ذافنإو {، دودحلا

 وأ هبكري ل ام . ميرحتلا هجو ىلع ناك اذإ كلذ لهجب روذعم وهف 8 همكح يف

 همزل دق ادح لطعي وأ 3 هبكار نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ هبكار لوتي
 كلت ذافنإ هل مزاللا ماكحلا نم وهو ٠ اكح عيضي وأ اقح لطبي وأ . هتماقإ

 ١ . ماكحالا

۔ ٢٥٤



 يبنلاو فورعملاب رمألا ىلع ةردقلا دح ىلع ناك اذإ هنإ : لاق نم لاقو

 يذلا كلذ ف همزلي ايع لا ؤسلا داقتعا هيلع ناك ٠ كلذ لهجو ٠ ركنملا نع

 نم كلذ نأل { ةيعرلا نم وأ يكاح وه ناك . الحتسم وأ امرحم ناك {. هلهج دق

 { هيلع ضئارفلا نم يهو اهلهج يف هرذع امنإو . اهتلازإ ةردقلاب هل تامزاللا

 لطبي وأ ادح لطعي مل ايف . هجولا اذه يف لاح لك ىلع كلذ نع لاؤسلا هيلعف

 يف هلهج هعسي اميف هيلع ةجحلا نوكت الف { كلذ همزلي ، ايكح عيضي وأ اقح

 وأ { هعم حص هجو يأ نم كلذ ملع هعم حصي ام قيرط نم الإ ٠ كلذ ملع

 © ادعاصف دحاولا نم ةحح كلذ يف هيلع ءاملعلاو . نيملسملا ءالع نم

 هيف همزل دق اميف الو { هيلع تماق اذإ ةجحلا ف كشي نأ كلذ ف هل رذع الو

 . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم 6 ةضيرفلا هذه ءادأ

 لثم يف ةجح كلذ نم هيف نيملسملا نوقفاوي ايف انموق ءاهقف نم ةاقثلاو

 نيملسملا نوقفاوي يذلا نفلا كلذ ف ءايلع ٠ مهنيد ف ةقث اوناك اذإ © اذه

 ح ليطبت وأ مكح عييضت وأ لح ليطعت ىلا كلذب لهاجلا راص اذإ امأو . هيف

 نم قأ دق ايف قحلا هل ربع نم عيمجو . كلذ نم ةبوتلا هيلعف 3 هلهجب

 ملاسلا فقاولاك لطعملا بكارلا سيلو & كلذ يف هيلع ةجح هبكر وأ { لطابلا

 لطبلا وأ }© ادح هلهجب لطعملا ىلعو 6 عييضتل او ليطبتل او 6 ليطعتل أ نم

 كلذ يف ملعن الو ، لاح لك ىلع لاؤسلاب ةنونيدلا ، يكح عيضملا وأ ، اقح

 روذعم ريغ الطعم ابكار ناك اذإ قحلاب هيلع موقت لكلا نم ةرابعلاو { افالتخا

 اعقوتم ناكو 03 اقح لطبي وأ ] اكح عيضي وأ © ادح لطعي ل ام امأو ©٠ كلذ ف

 . ةلمجلا يف همزلي امب انئاد

 يف رمألا ناك اذإ اذه نع لا ؤس داقتعا هيلع سيل : لاق نم لاق دقف

 بكارلا لوتي مل ايف ، لوقلاب رمألاو عنملاو ، هنم عفدلا هجو ىلع عقي امنإ & كلذ

 38 عساو هل كلذف مهنع فقي وأ هنم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ ثدحملا

۔ ٢٥٥ ۔



 ةاقثلاو ، نيملسملا نم ءايلعلا نم الإ ، لاح ىلع اذه يف هيلع ةجحلا موقت الو

 . نيملسملا هيف نوقفاوي اميف انموق نم 0 مهنيد يف نينومأملا

 اذه ناكو ، ركنملا نم بكر امل الحتسم كلذ ركنملل بكارلا ناك اذإو

 مرح ام لالح وأ 0 هللا نيد نم لحتسا ام ةمرحب املاع ، كلذ ةلازإ ىلع ارداق

 يف ةجحلا هيلع موقت لب ، كلذ لهج هل عساو ريغف { ةنونيدلاب هللا نيد نم

 كلذو ، تاركنملا نم هنأو { هنيد يف هفلاخي امم كلذ ذإ هسفنو © هلقع نم كلذ

 مل اذإ امأو ، كلذ لهجب كلاه وهو .} كلذ لهج هعسي ال هنأ ، لوقلا رثكأ

 ٨ هللا نيد نم مرح ام لالح وأ .7 هللا نيد نم لحتسا ام ةمرحب املاع نكي

 ؛ لالحلل ميرحتلا وأ 9 مارحلل لالحتسالا ليبس ىلع بكارلا نم كلذ ناكو

 دحاو هيف لوقلاف { مرحملا ثدحلل لهاجلاك هيف لهاجلاو { دحاو هيف مكحلاف
 ةمرح فرع نم دنع الإ كلذ يف قرف الو ، ليطعتلا ريغ وأ ، ليطعتلا يف

 3 نيدلا نم كلذ ناك نإ { ةنونيدلاب مرح ام لالح وأ & بكارلا لحتسا ام

 هللا لحأ ام مرح اذإ } نيدلا مكحب كلذ قحليو { لاح ىلع كلذ هل زوجي الف
 . هنيد يف هللا مرح ام لحتسا وأ هنيد نم

 هل نبي مل ام ، نيلحتسملا ين كاشلا ىلع قيضي ال : لاق نم لاق دقو

 اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ ابكار لوتي وأ ، بكري مل ام هملع يف مهلطاب ةحص
 ةمرح فرع اذإ لحتسملا يف همزلي ام لقأو ، مهنع فقي وأ ©،ك بكارلا نم

 لقاف هيلع قاضو } كلذ لهجف } هللا نيد نم همرح ام لالح وأ & لحتسا ام

 اذه ىلع كلذ هيلع قضي مل اذإو 3 كلذ يف همزلي ايع لاؤسلل داقتعالا همزلي ام

 © مكح عييضت وأ ، قح ليطبت وأ ، دح ليطعت ىلإ كلذ يف لصي ملو ، لوقلا
 نم هملع ةحص نم الإ } ةجحلا هيلع موقت نأ لوقلا اذه دايق ىلع يل نيبي الف

 ي ةاقثلا ملعلا لهأ وأ { نيملسملا نم ءايلعلا نم وأ 0 كلذ هل ناب هجو يأ
 . هيف نيملسملا نوقفاوي اميف { انموق نم مهنيد

۔ ٦٥٢_۔



 ٠ نيملسمل ا ءالع نم دحأ نع نيملسمل ا نم فيعضلا ةرابع نإ : لوقنو

 اذإ هل رذعلا هل عقو امنإ هنأل ؛ ةجح اذه لثم يف ، نيملاعلا بر باتك ةوالتب وأ

 هملع نم هيلع مدقت ام عم كشلا لاز نيربعم ا نم ن ايبل ١ عقو اذإف ى هل نبي ل

 نع لا ؤسل ١ يف سفنم ريغ هن و © كلذ ف كشلا هعسي ال هن : ليق دق ام عم

 . كلذ

 وأ © مكح عييضت وأ ، دح ليطعت ىلإ كلذ يف كاشلا راص اذإ امأو

 ٠ ل اح لك ىلع ل ١ ؤسل اب ةنونيدل ١ هيلعو © هكاله يف كش الف . ىح ليطبت

 . نيربعملا عيمج نم ةجح هيلع ناك { لاحلا كلت يف كلذ هل ربع نم لكو

۔ ٢٥٧ ۔



 ةغاخ

 ٠ هللا ناوضر ابلاط © هسفن ىلع قفشم ربدت هربدتيلف اذه انباتك هغلب نم

 عيمج نم هللا ىلإ نوبئات انإو ، باوصلاو قحلا قفاو ام الإ هنم ذخأي الو

 دمح انديس ىلع هللا ىلصو ٠ اريثك هلل دمحلاو ‘ باوصلاو قحلا فلاخ ام

 بر هللا دمحل او هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو . الست ملسو هلآو ,يبنل ١

 . نيملاعلا

۔ ٢٥٨ ۔



 : ابوتكم دجو باتكلا ةياهن يف

 يضرلا خيشلا فيلات ةمامالاو ةءاربلاو ةيالولا يف ةماقتسالا باتك مت

 ديعس نب دمحم ديعس يبأ يلملا هيقفلا ملاعلا ٠ يلولا لدعلا ةقثلا . لجألا

 . اريخ هللا هازجو { هل رفغو هلللا همحر . يمكلا

 رهش نم نؤلخ لايل تيلي نينثالا حاور هخسن نم غارفلا عقو
 ىلع { ةيدمحملا ةيوبنلا ةرجهلا ذنم فلأو ةئامو عست ةنس روهش نم ةدعقلا يذ

 يجارلا 6 هبونذ روحب 1 قيرفلا ئ ربصقتلاب فرتعملا ريقحلا ريقفلا هلللا ديبع دي

 يلوعملا سحلب نب دمحم نب دمحأ نب هللادبع نب دشار نب ناميلس هبر وفع

 . نيمآ مث هل نيمآ . يواربجلا {© هديب

 بيوبتو قيقحت ۔ ىلاعت ۔ هلضفب مت آ هنم ةياعرو قيفوتو هللا دمحب
 . ديفملا سيفنل ا باتكل ا اذه حيحصتو فينصتو

 لوبقملا حلاصلا لمعلا نم هلعجي نأو هب عفني نأ هناحبس ۔ هللا لأسنو

 . باوثلا هل لزجأو ۔ هنع هللا ىضر ۔ هفلؤمل

 ه ١٤٠٥ ةنس رونألا عيبر نم ٥ سيمخلا : ءاضقلا دهعم

 م ١٩٨٤ ةنس ربمفون نم ٢٩ قفاوم

 هققح

۔ ٢٥٩ ۔





 سرهفلا

 ةحفصلا نايبلا

 ٥ ... ... ...... . . كلذ فينصتو ايتفلا نامضو أطخلا نامض

 مكح يف قرفلاو نيدلا ين ججحلاو ايتفلاو ةعيفرلا نيب قرفلا

 ١١ ....................... ...... رفكلاو ناميالا

 ٦٥ .. .... ..... .. كالمألا نم تامرحملاو تاللحملا فينصت

 ٧١ ......... ...... ميرحتلاو ليلحتلا يف نيلجرلا فالتخا

 ٨١ ......................... رمخلا ميرحت يف لوقلا

 ٩٩١ ............. كلذريغو حئابذلاو ةيكذتلاو ةتيملا يف لوقلا

 ١٠٩ ....... ..... .. ريطلاو باودلا نم هريغو ديصلا يف لوقلا

 نم مرح امو { ديصلاو ريطلاو ماعنألاو مئاهبلا نم هليلحت ءاج ام

 ١٢٣ ......................... ةنسلاو باتكلاب كلذ

 ١٤١ ..................... . . اهفينصتو ءامدلا يف لوقلا

 ١٦٣ ......................... . اهفينصتو ةبرشألا يف

 ١٧١ ..... ..... هيف ةينلاو رسبلاو بنعلا نم رمخلا ةمرح يف لوقلا

 ١٧٩ ............................... . ذيبنلاركذ

 ١٨٩ ............................... ءالطلاركذ

 ١٩١ ................ حاكنلاب اهليلحتو اهميرحتو جورفلا ركذ

 ٢٠٥ ..................... فذقلاو حاكنلاو جورفلا ركذ

٦ 
٢٦١ ۔



 ةحفصلا نايبلا

 ٢١٧١ . ..... ...... .. . لاومألاو جورفلا نيب قرفلاو ءطولا ركذ

 ٢٢١ ............................ ... فذقلاركذ

 ٢٣١ . . . .. . . . . ...... تاللحملاو تامرحملا نم هريغو ابرلا يف

 دابعلا لامعأو ر ارصالاو بونذلا نم رئابكلاو رئاغصلا

 ٢٣٩ .............................. اهيف مهلاومأو

 ٢٥٤ .................. . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 ٢٥٨ ................................ ةمتاخ

۔ ٢٦٢۔_۔





 ,امم عط
 رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد

 )٢ ٦٠٠) ب . ص ۔ يور

 نامع ةنطلس

١٩٨٥




