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 ىلع نيد وهف ؛ هسفن ناسنإلا مزلأ امو { نيد وهف . همزل ام نأ لوقلا ىنعم

 الف . هنيمي ةرافكب نيدي ناك اذإ : لاق هنأ كلذو . مازلالاو موزللا ىنعم

 ال نمم } اذه ىلع الإ ةنونيدلا ىلإ دصقلا ىلع { هيف فلتخي امب نيدي نأ ينبجعي

۔ ٥ .



 . يأرلا نم نيدلا مكحب زييمتلا فرعي

 الو ٠ عامجالإ يف كلذ همزل اذإ ٠ همزلي ام لعفي نأ ٠ لاق اك هيلعو

 وأ © هيف فلتخم ام هسفن مزلي الو ٠ نيملسملا نم دحأ يار نم جرحي نأ بحن

 اذه يف همزلي امب ةنونيدلا دقتعا هنأ ولو { نيدلا داقتعاب نيدلا يف هنأ ملعي ال ام

 : نيينعم ىلع اندنع كلذ جرخ . رمألا

 { انيد همزلي امب ناد امنإ داقتعالا يف هنأل } ةمالسلا ىلع جرحي هنأ ىنعم

 . انيد الإ نوكت ال ةنونيدلاو

 هيف مزلي دق هنأل ٠ انيد كلذ يف مزل ام لك ىلإ دصق اذإ هعسي ال هنأ ىنعمو

 . يارلا هجو ىلع جرخيو ، ضعب لوق يف قالطالا ىلع

 باب

 تامف ثدحلا همزل اذإ ىلولا ةيالو ركذ
 دحلا هيلع ماقي نأ لبق

 برضف . ةيالولا هل تناك دقو ، دحلا هيف همزل اثدح ثدحأ نمعو

 الو ‘ ةيالولا يف وهف بات اذإف © دحلا هيلع ماقي نأ لبق ؛ تامف ضيرم وهو

 ف هل ناك . ةيالولا ماكحأ هب لوزت دودحلا نم بجي ام سيل : هريغ لاق

 ةيالولا ليزي امنإو . هريغ وأ ضرم نم ؛ رذع كلذ 1 هل نكي مل وأ ٠ رذع كلذ

 هرمأ نم كلذ عفري ملو { دودحلا نم ءيش هيلع بجو دقو بات هنأ ولو 74

 هيلعو } كلذ هسفن ىلع رهظي نأ انعم هل نكي مل ، هيلع حصي ملو ، مكاحلا ىلإ

 . هبر رفغتسيو } هسفن ىلع رتسي نأ

۔ ٦



 . مهعم هتيالو ىلع ناك .3 هنم باتف هثايلوأ نم كلذ ملع نمو

 الو . هسفن ىلع هرفك هب بجي ام راهظإ ىلإ دصقي نأ انعم دبعلل سيلو

 ةبوتلا هل زوجي امم } اهبكر ةيصعم لك هسفن ىلع رتسي نأ هيلعو & كلذب رقي

 دنع ةءاربلاو رفكلا هب همزلي ام ، هسفن ىلع رهظأ نإف { اهل راهظإ ريغب 3 اهنم
 اهبتشم انعم كلذ ناك © كلذ نم هيلإ دصقلا ىلع همزلي ىنعم ريغب & نيملسملا

 نم جرخيو ، علخني هب يذلا نيملسملل ةءاربلاو ، علخلاو ، فذقلا نم قأ امل

 راهظإ ريغب املسم ناك دق هنأل ،. هل هبشم هنأل ؛ ةءاربلا ىلا نيملسملا ةيالو

 نم ةءارب ؛ هسفن نم كلذ راهظإف . هريغ نم كلذ ملعب ايلسم ناك ايك ، كلذ

 وهو {. هسفن ىلع رتسيو . ةريرس هيلإ بوتيو { هبر رفغتسي نأ هيلعو © هسفن

 نأ الإ ، ةريرس كلذ هنم ملع نمم & هسفن ءعىربي نأ هيلع ناك ايك { ملسم

 هتءاربب ، هسفن نم ةءاربلا حابأ ايك نوكيف ، هسفن نم ءىربيف ، كلذ هنم رهظي

 . كلذ ىلإ دصق اذإ { ةنيبلاب هريغ نم

 انوذأام نكي ملو ، دصقملا اذه ىلع ؛ كلذ نم ةيوتلا هيلع نأ انعمو

 مل اذإ ، هسفن يف دبعتلا نم وه همزلي ام قلعت يف دحلل ىنعم الو . انعم كلذب

 نأ وه هيلع سيلو { وه هيلع سيل هيف ماكحلا ىلع دحلا امنإو } دحلا هيلع مقي
 ائيش ىأر نم لك سيلو . هلللا نيد يف لدعلا لوصأ ةقفاومب الإ & هسفن بقاعي

 . همسوتو هار ام ىلع كلذ ناك ؛ الضفو ادشر

 لصأ يف ايغ هيأر يف هل ناب يذلا ناكو . هل ناب اذإ يملا كلذكو

 هل سيلف . هكرت قفاوي ام امأو } هعدي نأ اباوص ناكو & كلذ هل ناك . لدعلا

 .ةي هبسحو هآر ولو هكرت

 هفوقو يف هلهج هعسي ام كلذ يف قفاو ايف ؛ هنع فقوو . هفرعي مل ام امأو

 وأ ، لاوقألا نم لوق وأ { لاعفألا نم لعف وأ . ةءارب وأ ةيالو نم 0 هنع
 . هفرعي مل اذإ هعسي ، كلذ نعو ، كلذ يف هفوقو نإف . داقتعا

۔ ٧ ۔



 اذإ هفرعي مل ولو { هفوقوب رذعي الف } هلهج هعسي ال ام قفاو اذإ امأو

 © اهزييمتب اهفرعي ملف ٨5 ةجحلا اه موقت يتل ا ، ةفرعملا ةجح هيلع تماق

 هبسح اب اوصو اقح كرت نمل رذع ال : ليق هنأل ؛ ةجح اهم موقت ال اهن أ بسحو

 دقو . اباوصو الدع هبسح اطخ وأ الطاب بكر نمل رذع الو 3 اطخ وأ الطاب
 ؟ لطابلاو قحلا ةفرعم هغلب دق هنأ كلذ ليواتو © رذعلا عطقناو ةجحلا تماق

 ., لطابلا نم قحلا فرعي ملف

 باب

 ثدحملا توم دعب ةبوتلاب ةداهشلا ركذ

 ةداهش ريغب ةيالو وأ

 ءيش يف لخد مث © نيملسملا عم هتيالو ف ناك اذإو ؛ باتكلا نمو

 ؛ كلذ نم بات هنأ هتوم دعب ةقث نيملسملا نم لجر معزف ©٠ كلذ نم هجرخأ

 مهيلو ةيالوب كلاهلا نوملسملا ىلوتو . كلذب هتداهشو هلوق نوملسملا لبق

 . يحلا

 . فالتخاب اذه : ليق هنأ ىعم : هريغ لاق

 ءيش لك يف ةبوتلاب دحاولا ةداهش هيف زوجت : بسحأ اييف لاق نم لاق
 وأ { املاع وأ الهاج وأ { امرحم وأ الحتسم بكارلا هبكر ناك ، يصاعملا نم

 دحاولا دهاشلا يف ٠ دابعلا قوقح نم وأ هلللا قوقح نم ناك . ارتتسم وأ ارهاش

 ةيالولا ىلإ عجريو . ةلوبقم كلذ نم ةبوتلاف ، كلذب هل نيملسملا نم

 . هتداهشب

 هوجول ا نم هجو ف © هدحو هتداهش زوجت ال : بسحا ايف لاق نم لاقو

 هدحو هتداهش زوجت : ليق هنأ بسحأو ، نينثا ةداهشب الإ لبقي الو ، كلذ نم

۔ ٨ ۔



 ۔ ىلاعتو كرابت هلل 5 هبنذأ يذلا بنذلا كلذ يف قحلا ناك اذإ . ةبوتلاب هل
 . هدحو

 . هدحو هتداهش لبقت ل ؛ دابعلا قوقح نم ناك نإ امأو

 هبنذ ناك ايف © هللا قوقح نم هدحو هتداهش زوبحت ال : ليق هنأ بسحأو

 تزاج 3 ةرهاش تسيل يتلا ، يصاعملا نم رهاش ريغ ناك ام امأو . ارهاش هيف

 . دحاولا نم ةداهشلا

 ناك اذإ ؛ دابعل ١ قوقحو { هللا قوقح يف زوبحت : ليق هنأ بسحأو

 نم هفلتأ ايف . ةبوتلا دعب بات اذإ . هيلع ةعبت ال هنأل ؛ الحتسم ثدحملا

 نع بات اذإ هورت ةبوتلاف ، هللا قوقح نم عيض اميف الو 9 سانلا لاومأ

 . ةنونيدلا ىلع . هللا قوقح نم عيض دق امب مايقلا نعو . هلك كلذ نامض

 ىلع وه : ليق . هل ةداهشلا لبقي مل اذإ ، لوقلا هيف فلتخا هنأ ؛ يعمو

 . ةءاربلا

 ٠ دحاول ا ةداهش ببسل © هنم أربي الو ىلوتي ال { فوقول ا ف وه :: ليقو

 دعب ؛ هل ةيالولا هنم ملع مث ، كلذ هبنذ نيملسملا نم دحأ هنم ملع اذإ امأو

 ئ اضيأ هتيالوب ىلوتي هنإ : ليق هنأ بسحف © هنم هملع دق يذلا بنذلا كلذ

 . ةبوتلا دعب الإ هلوتي مل هل يلوتملا نأ . اعيمج نظلا امهب نسحيو
 لوأل ا نأل ؛ هل يلوتملا ىلوتيو 6 لوأل ا هنم أربي : ليق هنأ بسحأو

 ىلع هل يلوتم او ، هيف حيحصل ا مكح ىلع وهو ." ةداهشب هتبوت حصت . ثدحملا

 وهف ٠ اذهو اذه هيف نكميو ئ لطابب هالوت ملعي ل هنأل ؛ هل تناك ىتلا هتيالو

 . هتيالو ىلع

 & هل ملسملا ةيالو ىنعمل ، لوألا ثدحملا نع فقوي : ليق هنأ بسحأو

 . كل تفصو يذلا ىنعم ىلع . هل يلوتملا ىلوتيو

۔ ٩ ۔



 لوخدب 0 هل ىلوتملا نع فقويو 3 لوألا نم أربي : ليق هنأ بسحأو

 ريغ ىلع . هل ىلوتملا ةيالو حصو .3 لوألا ثدح حص اذإ ؛ هيلع لاكشإلا

 ملو ، حص دق يذلا لصألا ىلع © لطابلاو قحلا هيف نكمأو . هتبوت ةحص

 . هيف لاكشالل هنع فقويف هلاوز حصي

 ، لوألا نم ةءاربلا نع فقويف ؛ اعيمج ايهنع فقوي : ليق هنأ بسحأو

 ردت ةءاربلاو ، ةهبشلاب هنم ةءاربلا يف لخديف . هل يناثلا ةيالو عضوم

 . ةهبشلاب

 3 هيف ثدحلا ةحصب لوألا نم ؛ اعيمج ايهنم أربي : ليق هنأ بسحأو
 يف ناكو . هتبوت ملع هنأ ملعي ملو 3 هثدح هعم حص دق نمل ، هتيالوب يناثلا نمو

 يف نيملسملا نم ةءاربلا هيلع اروجحم ناك ايك 0 ملاظلا ةيالو هيلع اروجح مكحلا

 نم أربيو { اذه ىلوتي نم عم { ملسملا نم ءىربتملاك ملاظلل يلوتملاف ©} رهاظلا
 . ملسملا نم ةءاربلاو ث ملاظلا ةيالو نم ، روجح هلك كلذ نأل . اذه

 هثدحب هملع ملعي نمم ؛ هل ةيالولا يفو ةداهشلا يف هلك اذه يف ينبجعيو

 ىنعأ ، هتيالوب ىلوتي نأ { ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم وهو . هالوت اذإ ناك اذإ هنأ

 ١ هب فورعملا هثدحأ يذلا ، هثدح نم ةبوتلاب هل دهش اذإ كلذك & ثدحملا

 ريصب كلذ يف نومأم ؛ تابوتلا ماكحأو { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ رصبي وهو

 ٨ هيف هللا قوقحو ، همارحو هلحتسم نم هقوقح بوجوو .3 هيوجوو هماكحأب

 قح نم . ناك ام انئاك { هتيالوب ىلوتيو {. هنم كلذ لبقي نأ . دابعلا قوقحو

 ايلوتي نأ . ارهاش وأ ةريرس .3 امرحم وأ الحتسم . دابعلا قوقح نم وأ هللا

 لثم ىلع انومام . هثدحب هنم ملع دعب ثدحملل يلوتملا نكي مل نإو 3 اعيمج

 ىلع نمؤي ال & فيعض وهو هالوت مث 0 هب اريصب ، كل هتفصو يذلا اذه

 يف فالتخالا هقحليو { لاكشالا هيلع لخدي نأ فاخنف . ماكحألا ةفرعم

 . لاح لك ىلع ينبجعي الف هنم ةءاربلا امأو ©، فوقولاو ةيالولا

۔ ١٠ -



 نم ةبوتلاب هل دهشي ىتح 0 هلوتي مل اذإ { ةبوتلاب هل دهاشلا نأ ؛ يعمو

 الو فوقولاب هيف لاق ادحأ نأ ملعأ الف 0 هنم ءىرب هب يذلا &ك ثدحلا كلذ

 . ثدحلا ناك هجو يأ نم ٠. ثدحملل ةبوتلاب دهاشلا ينعأ { ةءاربلاب

 هل دهاش وه امنإو ، رصبي ال وأ & كلذ ماكحأ رصبي ناك اذإ هنأ ؛ يعمو

 كلذ نم ةبوتلاب هل دهش اذإو . ثدحلا كلذ نم ةفورعم ةبوتلاو . ةبوتلاب

 هقحلي الو ، كلذ يف هلوق ىلع انومأم ناكو . ةبوتلاب هل دهش دقف & ثدحلا

 . فوقو الو ةءارب مهنم دحأ عم ۔ ملعأ اميف

 { ةءاربلاو { ةيالولا رصبي نمم ثدحملا اذهل يلوتملا ناك ول هنأ ؛ يعمو

 ملعي هنأ ملعي ال نمم وهو ، ثدحلاب هل دهشي ملو { هالوت مث هثدحب ملعي ملو

 هالوت نوكي نأ لمتحي هنأل ؛ لاح ىلع هتيالوب ىلوتي نأ يل نيبي ال هنإف {. هثدحب

 جورخ كلذ بجوي الو . ةزئاج هل هتيالو نوكتف & ثدحلا ثدحي نأ لبق

 ىلع بجت ةرهش . ارهاش ثدحملا ثدح نوكي نا الإ {} هثدح نم ثدحملا

 يذلا ؛ يلوتملا اذه هالوت مث { اذه ىلع ناك اذإف ؛ هرفك ةفرعم رادلا لهأ

 لوقب ةيالولا تبثي نم لوق يف يعم . هتيالو تتبث { ةءاربلاو ةيالولا رصبي
 نم نيمرحملاو نيلحتسملا نيملسملا نم 0 انعم ثدحملا ناك ام انئاك ، دحاولا

 يف { ءايلعلا ليواقأ اهيف افاكتتو ، عزانت كلانه عقي مل ام ؛ ةماعلا نم وأ ةمئألا

 ثادحألا لهأ نإف . ةماعلا نم وأ 3 ةمئألا نم رهاشلا ثدحلا بحاص

 الو . هثدح ةرهشب راصمألاو قافآلاو رادلا لهأ ىلع بجت يتلا { ةرهاشلا

 . رفكملا هثدح ةرهش نم اهيف فلتخي

۔ ١١ ۔



 باب

 رهاظلا مكح يف هتيالو تتبث نم ركذ

 لوزت فيك

 لوزي الو . هتيالو ىلع وهف } هحالص نم فرع امب هتيالو تتبث نمو

 . كلذ هب قحتسي ثدحب الإ اهنع

 مكحلا ين هتيالو تتبث اذإ اذه : ليق دق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 { ةوادعلا اهدض ةيالولاو . ةيالو اهنأل ؛ ةوادعلاب الإ لوزت نلف . رهاظلاب

 ةريغصل هتقفاوم وأ { ةريبكل هبوكر نم هيلإ لقنتي ، اذه ريغ مكحب مكحي نلو

 بتي ل نإف ، كلذ نم باتتسيف ، كلذ نم ةءاربلا قحتسيف .0 اهيلع رصي

 نم ليق ام ىلع باتتسي مث ٠ هنم أربي نأ ٠ كلذ لوقي نم لوق ىلع ٨ هنم ءعىرب

 هنع فقوي الو ‘ ةيالولا ىلإ عجر نإف ٨ هنم بوتي مادام اثدح قأ ايلكو © كلذ

 . لوقلا اذه ىلع ةوادعب الإ

 دبعلا اهيفطصي ةوفص يه امنإ ، رهاظلاب مكحلاب ةيالولا نإ : ليقو
 يف ةنايخ الو .3 ةمهت هقحلت ل نمم ، هلللا ءايلوأ ةيالو ىلإ دصقي امنإو ، هسفنل

 نأ دعب لزن نإ كلذكو 0 لوتي ل كلذ ثدحأ ناك ىتمف ؛ بير الو . لصالا

 نكي مل يتلا هتلاح ىلاي عجر ، بير وأ ةمهت اهيف هقحلت ةلزنمب ةيالولا قحتسي
 ٠ هل ناك يذلا فوقولا لاح نم . هنم هذه لاوزب الإ ةيالولا اهيف قحتسي

 . هنع بيرلا لاوزو . ةنامألا لاح ىلإ متي مل اذإ هتيالو نع فقيو

 هسفن تلقث اذإ } هتيالو نع فقي نأ هل نأ بسحأ اميف : لاق نم لاقو

 ف نسحتست الو . هل هبجعت ال يتلا . ءايشألا نم هنم ىري امل . هتيالو نع

 لقثي الو ، سفنلا هب بيطت ام ىلع يه امنإ ، رهاظلا ةيالو لصأ نأل ؛ ءايلوألا

۔ ١٢١ ۔



 . هيف باتري الو

 ام فوخ ةقفاوملاب فرع ولو ىلوتي نكي مل هنإ : مهضعب نع ليق دقو

 اذإف & توملا ىلإ هب رظتنيو ©، لاحلا فالتخا نم ةيالولا لاوحأ يف هيلع لخدي

 ٥ هرصبب هالوتيو {. هرظنب وه هيفطصي امنإ ناك اذإ كلذو ،& كلذ ىلع هالوت تام

 . هريغ نم مكحب كلذ هيلع تبثي ملو

 سانلا ىلع اولجعت ال : دوعسم نبا هبسحأو : مهضعب نع ليق دقو
 مك ؤوسي نم برو ٠0 ادغ مك ؤوسي مويلا مكرسي نم برف . مذب الو حدمب
 زاج دق ناك ولو ، دمحلا يف ةلجعلا كلتب رمأ فيك رظناف } ادغ مكرسي مويلا

 دكاتلا دعب الإ ، مذلا زاج دق ناك ولو { مذلا يف ةلجعلا كرتو } دمحي نأ

 ةيالولا نأل { ههجو ىلع رمأب يتأي ىتح { ةمالسلا هوجو نم رظنلاو 0 يناتلاو
 ىشخي ال هجو ىلع الإ انوكي ال نأ ىغبنيف . ناثدحي ناثدحو ناملع ةءاربلاو

 اذه ين نيبأ يدنع ةءاربلاو . هيلعو هل نادقعي نمل امهدقع دعب . هنم

 ىلع بكارلا رصي نأ وهو { هيف اهب مكحيو ث هيلع عطقي ادح اهل نأل & بجوأو

 كلذ ىلع ةوادعلاو ةءاربلا بجوتسا مث { اريبك وأ اريغص ، بونذلا نم بنذ

 فيك رظناف { رفكم هنأ كلذ فرع نم لك ىلعو ، كلذ فرع نم لك & يدنع
 { ةمالسلا بلط داقتعا ىلع فوقولا نأل ، هيف لجعي ال نأو . هيف يناتلاب رمأ

 يف وأ ، ةطيرشلاو ةلمجلا يف ةءارب وأ ، ةيالو يف مزلي امب ةنونيدلا عم جرخملاو
 ءايلع دنع ؛ ةءاربلا وأ ةيالولا هب بجت ام { هنم حص دق يذلا صخشلا اذه

 هنيعب صخشلا اذه يف هداقتعاف { مهنود وه نم ىلع كلذ هبتشاو 0 نيملسملا

 دق ناك نإ ةطيرشلا ةيالو وأ & كلذ قحتسا دق ناك نإ . ةطيرشلا ةءارب

 دق امم 0 هنم هل ايكح هيف هرظني ببسل وأ . هيف ةضراعل ؛ بيرلا كلذ قحتسا
 . هيف باتري ءيشب هيلع مكحي ال هنأل } هيلع بجو

 ناك اذإ ، فيعضلاو ملاعلل عساو ةطيرشلا هذه ىلع فوقولا اذهو

 يف مكحلا عطق يف فاخي امم . ةمالسلا بلط يف ةقيقحلا ةحص اداقتعا هبهذم

۔ ١٣ ۔



 . هيف هيلع هبتشي ام هل نيبي ىتح . ةمادنلا بقاوع نم . ةءاربلاو ةيالولا

 باب

 رهاظلا مكح يف يلولا ثدح ركذ

 نأ الإ ، اذه ريسفت نع ةيافك هضعب يف نأ وجرن ام ىضم دق : هريغ لاق

 تبثأ هنأكف ، ةرخآلا يف باذع وأ { ايندلا يف دح هيلع اهب بجي 7 ةريبك هلوق

 لوقلاو { ةرخآلا يف باذع وأ { ايندلا يف دح هيف تبث نإ الإ { ةريبك نوكت الأ

 وأ { ايندلا يف دح هيف تبث ام هنأ { اهيف فلتخي يتلا ةريبكلا نأ انعم كلذ يف

 نع نعل وأ . كلذ هبشأ ام وأ ، عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ؛ ةرخآلا يف باذع
 هبشأ ام وأ حبق وأ ةلي هللا لوسر نع نعل وأ ،“ بضغ وأ طخس وأ . هللا

 ىتح هنأ سيل ، يصاعملا نم رئابكلا مكحب محال ، ريبك هلك وهف ؛ كلذ

 بجي امهدحأب سيلو { ةرخآلا يف ديعو صن وأ . ايندلا يف دح مكح هيف عمتجي

 . ريبكلا مكح

 ، لوقلا هيف ىضم دقف .ريبكلا نم ةباتتسالا دعب ةءاربلا امأو

 أربي مث هبيتتسي ضعبو . هبيتتسي ىتح هنم أربي ال اضعب نأ هيف فالتخالاو
 . هنم

 هنأ عامجإلا توبثل { باتتسي ىتح مكحلاب هنم أربي ال نأ ينبجعيو

 ين ال لاملا يف كلذو ، كلذ نكمأ اذإ { هيلع جتحي ىتح مكحب هيلع مكحي ال

 ، هتيالو كرتتو هسفنب هيلع ةجحلا نوكتف 0 هسفن ين انهاه هيلع مكحيو { هسفن

 يف ةنسلا مكحل يعم قفاوم اذهو . هتباتتسا داقتعاو ث هرفك ةفرعم عم

 يضقي ال داقتعا وه امنإو ، هرمأ يف كش هنم ةءاربلا كرت سيل هنال ؤ ماكحألا

 نامضلا نم هثدح ين همزلي ام امأو ، ةجحلا دعب الإ همكح لوحب ءاضقب هيف
 نوكي هنأل ؛ ةيالولا قحتسي { كلذ نع هنم ةبوتلاب ليق هنأ يعمف ، تاعبتلاو

۔ ١٤ ۔



 يف سيلو { نيدلا ةلزنمب ، ثدحلا نم هنم ةبوتلا دعب هيلع قلعتي يذلا نامضلا
 ةجح هيلع مقت مل ام 0 هئادأ ىلع نومأم © ةمذلا يف وه امنإو { ةباتتسا نيدلا

 . كلذ نم ءيش يف لطبم هناب

 ءادأب ةنونيدلا هنم ملعي ىتح & بات اذإ ىلوتي ال هنإ : ليق دق هنأ يعمو

 همزلي ام ءادأب { ةنونيدلا ىطعأ اذإ ىلوتي كلانه مث 3 هناسلب يطعيو { كلذ

 . كلذ نم

 ةلاح يف وهف ؛ كلذ ءادأب ناد الو . دؤي ملو بات اذإ : ليق هنأ بسحأو

 ناك يتلا ؛ ملاظملا نم همزلي ام ءاداب { ةنونيدلاب الإ هتبوت متت الو { ةءاربلا

 لكلو 0 نيدلا جرحم كلذ جرخي الو { ةقلعتم هيلع ملاظملا نأل . ملاظم اهلصأ

 . ججحلا هذه نم لئاقلا اهيلإ بهذي . ةجح انعم كلذ نم يش

 ينبجعت الو . هتيالو تتبث ۔ همزلي ام ءادأب نادو بات اذإ هن أ ينبجعيو

 نأ ينبجعي الو © كلذ ءادأب ةنونيدلا هنم ملعت ل ولو & لاح ىلع هنم ةءاربلا

 اهبكر دق ةملظم هنأل ، كلذ ءادأ داقتعاب الإ . هتيالو ا عوجرلا ا عرسي

 © رهظ اييف هناسلب رافغتسالاب ةيالولا مكح ةقيقح يعم هل حصي الف { رفك اهبو
 . رسأ ام مكح يف كلذ يف همزلي ام ءادأب نئاد هنأب رارقإلاو

 باب

 كلذ ةفصو هرظنب ىلوتي نم ركذ
 امنإ ‘ ءايلوألا اهس ىفطصي يتلا . رهاظلا مكحب يدنع ةيالولا نأ ملعاو

 ةيالولا لوصأ فرع نمل رظنلا داهتجاب ، يأرلا مكح جرخ جرخت يه
 نم اهنم عدبلا مكحو ٠ اهماع نم اهصاخو . اهماكحأ فرعيو . ةءاربلاو

 عسي ام مكحو ٠ لالحتسالا مكح نم اهنم ميرحتلا مكحو © ىواعدلا مكح

۔ _ ١٥



 مكح نم . اهنم لاؤسلا هيف همزلي ام مكحو { هلهج عسي ال امو { اهنم هلهج
 رسلا مكحو ، نيدلا مكح نم اهنم يأرلا مكحو ، لاؤسلا هيف همزلي ال ام

 ©٠© ىواعدلاو فذقلا مكح نم اهنم ةداهشلا مكحو . رهجلا مكح نم اهنم

 . ايتفلا مكح نم اهنم ىوعدلا مكحو

 ؤ لوصألا ماكحاأبو . ةءاربلاو ةيالولا نم لوصألاب اريصب ناك اذإف

 ةوفصلا عضومو رشبلا زييمت نيب هب قرفي & كلذ عم رظن نسحب رصب هل ناكف
 نأ دارأ ام لك يف } رظنلا دوهجم كلذ يف لمعتسا . ردكلا عضوم نم 3 مهنم

 كلذ يف هقحليف ، قرخ ةلجع لجعي الو ، رذي وأ سانلا رومأ نم ذخأي

 ةفرعملا لهأ مهنع لأسيو { سانلا رابخأ نع طبنتسيو ديأتيو & قمحلا ماكحأ

 دق يذلا ؛ دحاولا رمأب هنم رصبأ { رظنلا يف هنود وه نم ناك امبر هنإف ى مهب

 ىلع رمألا يف لخدي ىتح . هب فراع وه نمع بغي مل ام { هرمأ نم هنع باغ
 هلو { اهرصبأوه ىتلا طورشلا هذهب ، سانلا يف ةفرعملا دحب ناك اذإو © ةريصب
 يف الإ كلذ ملع هعفني مل الإو ، سانلا رومأل زييمتلا ةفرعم ىلإ هيدؤي رظن
 رثكأ ىلإ هيدؤي ريظن هل سيل . ملعلا ريثك ناك امبرو 0 هب ايتفلا ماكحأ

 ٨١ فرع امب ايلع طيحي نأ 7 هرون ةلقو } هردص قيض نم داكي الو . ملع ام

 هل ، ملعلا ليلق ناك امبرو { اريحتم هرومأ ةماع ين هدجتو الإ ى ملع امل اناقتإو

 ىلإ هجرخي ملع بلط ىلإ ةداملا كلت هوعدت 5 هسفن تاذ نم رصب ةدام

 مل ام } هرصب ةوفصو هرظن ةدام عم هملع ليلقب جرختسيو 0 ملعي ال ام

 نم ىعو امل 3 رثكملا اذه ةرابع نم ىفشأو نسحأو ىفصأ وه امو } هظفحي

 يف جاتحاو دبعلا عجر اذإ هنأل ؛ رظن ةوفصو 3 رصب ةدام هل نكت مل اذإ هملع

 ءيش زييمت ىلإ ، هرصب ةوفصو 0 هرظن ةدامب ردقي ال نأ ىلإ { هرومأ نم ءيش
 افيعض الإ هدبحت مل ، نآرقلا ةوالتك ؛ هفورحب اصن هظفح ام الإ { رومألا نم

 ةوالتب رابخألاو ملعلا ظفحي نأ بلقلا عيطتسي ال هنأل ؛ ظفحو فرع اميف

 يتلا يناعملا ماكحأ { هلماح رصبي نكي مل اذإ . هسفن مالكلا ناقتإو ، فورحلا

 ٨ همربي يذلا هيأر وأ { اهلعفي يتلا هلاعفأ وأ 73 هب ملكتي يذلا همالك اهنم جرحي

۔ ١٦ ۔



 ، هسفنب هيف عفتني لعف ةوق الو . يأر نسح الو ، ملع ةقيقح هل دجن ملو

 3 ملسي ال نأ ققاشم وهو ملعي ال امب ملكتي امنإو . هب هريغ هنم عفتني الو

 ملعو } ةداملا ملع يف يناعملا مهفاف ، كلذ ريغ عيش هيفو هنمو هل نوكي فيكو

 . ةزيرغلا

 ملع نم ريثكلاو { ريثك ةزيرغلا ملع ريثك يف ةداملا ملع نم ليلقلا نإف
 ملعب الإ ةزيرغلا ملع عفتني داكي الو . ريسي ةزيرغلا ملع نم ليلقلا عم ةداملا

 ملع ريثك ناك امبر نكلو . هبحاصب الإ امهدحأ عفتني ال هنأ لاجم الو } ةداملا

 جرختسي ال ام { ةداملا ملع نم ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ماهلإب جرختسي ؛ ةزيرغلا

 نم ءيش يف ةقيلخلا نم دحأل قيفوت الو { ةداملا ملع ريثك ةزيرغلا ليلق

 معنو ىلوملا معنف . انرومأ عيمج يف انبسح وه ث نيملاعلا بر هللاب الإ ؛ رومألا
 . ريصنلا

 نم هدمأ ام ةدامب عفتنا 5 هل هللا ماهلإ نم رومألا نم ارمأ دبعلا رصبأ اذإف

 رثكأ هريغ ناك وأ ! هللا هيلإ هاده دق اميف هسفن نع روسأو ، تابستكملا كلت

 مل ولو ، هيف هرظن نسحل { هنم هل ادهاعت رثكأو 53 هنم انس مدقأو ٨ هيف ابراجحت

 دوقنلا كلت نم رثكأ الو & كلذ نيبت مدع الو ، رشبلا نم دحأ نم كلذ فرعي

 امرو { رظنلاب اهماكحأ جرختو ، لضافتت يتلا ءايشألا عيمجو زوربلاو فويسلاو

 ريثك ، نسلا ميدق نم رصبأ ؛ كلذ يف براجتلا ليلق نسلا ريغص ناك

 دهاعتلا ريثك نسلا ريبك تدجو امبرو ،} كلذ يف دهاعتلاو ، براجتلا

 نم نود رصبي هتدجو امبرو 0 هقئاقد نم ائيش هنم رصبي ال & كلذ يف براجتلاو

 هللا حتف نم ىلع ىفخي ال ام اذهو { هنم رصبأ هتلزنمب وهو & كلذ يف هتلزنم وه

 هلك رصبي امنإ اذهو . هيف مهفالتخاو {} سانلا رومأ يف ارظنو { هيف ارظن هل

 . كَرْذُي كلذ ريغب ال ، بلقلا رونو { نيعلا رصبب

 يذلا ملعلا لصأب الإ { اهزييمت الو 3 اهرابتعا كردي ال سانلا رومأو
 { رفاكلاو مهنم نمؤملاو & رجافلاو مهنم رابلا هب فرعي يذلا © كل هتفصو

۔ ٧١_۔



 نم ىصح ال امو ٠ قفانملاو مهنم كرشملاو . قداصلاو مهنم بذاكل او

 بلق رونو 0 رظن ةدام لوصألا كلت ملع نل نوكيو . مهتافصو مهئامسأ

 كرشلا» : لاق هنأ زا يبنلا نع تبث ذإ ٠ رذلا بيبد زييمت هب فرعي ٠ رصبو

 & رونلا اذهو بلقلا اذهب كل نياف «افصلا ىلع رذلا بيبد نم ىفخأ ىتمأ يف

 رون ىلإ جاتحيو { ريدق ءيش لك ىلع هنإف ؟ رومألا نم ءيشل هللا قفوي نأ الإ

 يبنلا نع تبث ذإ { ءاملا نم ءاملاو ٠ بارغلا نم بارغلا نيب هب زيمي ؤ بلق

 . «ءاملاب ءاملاو ، بارغلاب بارغلا نم هبشأ نمؤملاب قفانملا» : لاق هنأ ز

 ©٠{ تابستكملا ملعو { داوملا ملعب يدنع فرعي ال قيقدلا ملعلا اذهف

 ةمجو } بلقلا رون ةحص عم ، تابستكملا ملع نم هيلإ يدتهي امب فرعي امنإو
 ريمع ملو ٠ راحبلا تاقيمع يف ‘ قرغو راحو كلذ يف هاتف الإو ‘ ةلآلاو لقعلا

 . رافكلاو نينمؤملا الو ٠ رارشألا الو رايخألا الو ‘ راربألاو راجفلا نب

 لضافت نم رصبأو ، كلذل يدُه نم دنع رشلاو ريخلا يف الضافت ملعأ الو

 نأ لبق © رذحلاو مزحلاب مهيف كيلعف 0 رظنلاو مهيف ملعلا قئاقد نمو { رشبلا
 ‘ رصبل او ملعلاب هقيفوتو هللا لضف دنع عفتن او {. ردك يف مهرومأ يف لخدت

 تاحيحصو . ريسلاو بتكلا تامكحمو ٠ رثألا ماكحاب الإ ملعلا كردي الو

 وأ ةيالو يف 6 رمأ وأ هنع هللا ىخ ام كرتب كلذ تفلاخ اذإو . ربخلاو ةياورلا

 {©= ىمع هادأ كيلع هللا هبجوأ ام ءيش وأ © هاضريو هللا هبحب ام ريغ ىلع ةءارب

 هرض ةمكحلا ليلق هعفني ل نم : ليق هنإف ؟ |اكبو .3 ةواشغو .3 ايمصو

 . هللاب الإ قيفوتلا امو 3 اهريثك

۔ _ ١٨



 باب

 ةعيفرلاب ةيالولا لوبق ىنعم ركذ

 اهزاوجو اهتوبثو

 كلذكو . ادبع ناك نإو .{ ةقثلا دحاولاب ةيالولا لبقت هنإ : ليق دقو
 نيلجر ةداهشب الإ هتيالو لطبت الو . ةءاربلاو ةيالولا فرعت تناك اذإ ةأرملا

 ةداهشو 3 نيملسملا نع انظفح كلذكو . هتداهش هب لطبت امي . هيلع نيلدع

 . لودعلا نم نيتأرماو لجر

 لوق نم . ةعيفرلاب تبثتو زوجت امنإ : ليق دقف © ةيالولا امأ : هريغ لاق
 ةيالولل رصبملا { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب ريصبلا 0 هنيد يف ةقثلا ملسملا دحاولا

 . ةءاربلاو

 ©“كل تفصو نمم ،© نينئاب الإ تبثت الو زوجت ال : ليق هنأ ؛ يعمو

 : ليق هنأ ؟ يعمو ۔ كل تفصو نمم دحاولا لوقب زوجحم هنا, : ليق هنأ ؟ يعمو

 نمم دحاولاب ةيالولا لوبق يف ريغ وهو ، نينثا لوقب الإ هيلإ عوفرملا مزلي الو
 . هتيالو هيلإ عوفرملا ةيالو نع وه لأس اذإ : ليق هنأ ؛ يعمو { كل تفصو
 نع وه لأسي ل اذإو ٠ هالوتي نأ همزل © كل تفصو نمم دحاو هتيالو هيلإ عفرف

 نكي مل ام رايخلاب وهو { هيلإ عوفرملا مزلي الف { ةيالولل وه عفارلا ناكو ، كلذ
 . لئاسلا وه

 مل وأ لاس ؛ لاح لك ىلع مزلت دحاولاب اهنأ ىلإ بهذي هنأ ؛ يعمو
 ايتفلل اهبشم ليواأتل ١ يف يعم كلذ جرحي . رييختلا هل لعجي الو . لاسي

 هللا اهبجوأ ذق يتلا ©٠ ضئارفلا نم ءيش ىلع هلدو هاتفأ هنأكف . ةلالدلاو

 ف ةيالولا نم هللا دبعت دق ام ىلع ةجح . هيلع هتلالدو هايتف تناكف . هيلع

۔ _١٩



 ملسملا ةيالو ىلع هل ليلد وه يذلا ، ببسلا اذه تبث اذإف { رهاظلا مكح

 ملو { هللا همزلأ ام كرت هل نكي مل { هتيالو مكحلا يف هيلع هللا بجوأ دق يذلا

 & ةرحلا ةأرملا © ةلزنملا هذهب تناك اذإ ةأرملاف ؛ اذكه ناك نإف . ربيخت هل نكي

 يف هنأل ؛ ةجح اوناك . كل اهتفصو يتلا ةلزنملا هذهب اوناك اذإ 0 ةمألاو دبعلاو

 ىثنأ الو ، رح الو دبع نيب اهيف قرف ال ؛ ءايشألا نم ءيشلا ىلعو . ايتفلا

 5 هسفن ىنعملا ةباصإ اهمايقو ةجحلا غولب امنإو { رثك وأ لق نم الو {. ركذ الو

 . هدوجوو دبعتلا هيف تبث يذلا

 . رييخت الب ةيالولا هلوقب تباث هنأ ، دحاولا لوق يف جرخي ىنعم اذهف

 اذإ ريحم ريغو {© دحاولا لوق يف ريح هنإ : ليق هنأ يدنع ام ىنعم امأو

 نع ةلادعلل بوصنملا لدعملل مكاحلا لاؤس هلاؤس يدنع هبشيف 9 لأس

 لاؤسلا مكاحلا ىلع تبث دق يذلا مكحلا يف لدعملا هلدعيف {} دهاشلا ةداهش

 هريغ هحرط هلو ، هلدع اذإ ةجح هيلع هلوق ناك هلأس اذإف { هب لمعلاو 0 هيف

 نكي ملو { هل دهاش ةلادع تاقوألا رئاس يف لدعملا هيلإ عفر ولو { نيلدعملا نم

 ملو هزجي ملو ٠ لاؤس هيف نكي مل اذإ ، هب ينعي يذلا مكحلا تقو هل امزال كلذ

 كلذ يف دهش اذإ ملاعلا دهاشلا نع لأسي ىتح { ليدعتلا كلذب مكحي نأ همزلي

 اذهل اهبشم يدنع جرخي { ملاعلا اذهل دهاشلا اذه نع هلاؤس ناكو ، مكحلا

 دهاشلا اذه ةداهشب 3 هيف مكحي نأ دارأ يذلا مكح يف لدعملا اذهل { مكحلا

 . هيف دهش دق اذإ

 لاس امب هيف مكحيل ملسملا اذه نع . ملاعلا اذهل اذه لاؤس كلذكو

 . ملعأ هللاو اذه ىلع جرخي يدنع اذهف . هنع

 . هالوت نم ةيالو يف لاح ىلع دحاولا لوق يفريحت هنإ : لاق نم لوق امأو
 ةيالولا نأ ىلإ بهذي هنأ يدنع جرخي هنإف ، لأسي مل وأ لأس . هتيالو عفد وأ

 © مكحلا كلذ يف هتداهش زوجت نمم نيدهاشب الإ اهيف مكحلا مزلي الو ، مكح

۔ ٢٠ ۔



 ماكحأ نمو . هتيالو نم املاس ناك نأ دعب 3 هنيعب ناسنإ يف هل اهموزل ةيالولاف

 نمم نأ دهاش وهو { مكحلا هل همزلي امب الإ همزلي الف { هتيالو نم هيلع بجي ام
 . هب دوهشملا كلذ يف هتداهش زوبحت

 . هتيالو هيلع ببحت يذلا هخسن بجي ال يذلا دحاولا هيلإ عفر اذإو

 ةمرح نم هب مكحلا همزل هيف دهاشلا هقدص اذإ ء يش يف هيلع هتداهش ةلزنمب

 جرف وأ لام نم ى حابملا همكح امم هيف لخدي نأ ديري لالح وأ { هدي يف لالح

 5 اذه لثم نم ءيش يف { ةقثلا ملسملا لدعلا هعم دهش اذإف & كلذ هبشأ ام وأ

 نم الوسر وأ ايبن نكي مل ام & لاح ياب ملعلاو ، لاح ياب لضفلا يف ناك ولو

 هنكلو . ةجح هيلع نوكي الف 3 هلسرو هئايبنأ نم 3 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لبق

 ىتح هقدصي مل ءاش نإو © مكحلا كلذ هسفن مزلأو هقدص ءاش نإف { رايخلاب

 وأ كلذ نع هلأس ، كلذ يف يدنع ءاوسو { نيدهاش ةداهشب ةجحلا هيلع موقت

 هللا هدبعت اميف هيلع ةجح امه نئذللا نيدهاشلا لوق هيلع تبل اذإف . هلأسي ل

 عيمج يف . مكاح كلذب هيلع مكمي ملولو 3 ةجحلا هسفن مازلإ الإ هعسي مل 2 هب
 اهنانيبي ةفصب هنم هليزي امب وأ ، هلطابب وأ ةمرحب هيلع ادهش . هل احابم ناك ام

 اذإ هيلع ةجح ايهف { ايلاسي مل وأ ، كلذ نع ايهلاس ءاوسو ، تامرحملا نم اهنأ

 نأ دعب ايهلهجي نأ هل سيلو { ةجحلا ايهيف هتفرعمب ، هيلع موقت ةفرعم ايهفرع
 هل همازلإو ، اذه يف يلوتملا اذه كلذكف { ايهتجح عضوم لهج ولو 0 ايهملع

 غولبب ةجحلا هيلع تماقف 0 اذه هيلول ةيالولا ماكحأ يف هللا هدبعت اميف ةيالولا

 ةجح لهج ولو . ةجح اهنأ ةجحلا ملع اذإ هلهجي نأ هل سيلف { هيلإ كلذ ملع

 . ةجحلا

 هيلع تماق دقو 0 ايلوت نمل ، هتيالو الإ هعسي الو كلذ همزلي : ليق دقو
 . ةجحلا

 ءاملعلاو & نيملاعلا ةيالوب ةيالولا بوجو هجو رصبي مل نإ : لاق نم لاقو
 ىلوتو { ىلوتملا ةيالو نع فقوف كلذ نع فعضو . ةجح هيلع مه نيذلا

۔ ١٢_۔



 مهنم ءىرب الو © نيدب الو يأرب مهنع فقي ملو ، هولوت نمل مهتيالو ىلع ءايلعلا

 هولوت نم مكحلا يف ىلوت دقو 0 هيلع قضي ملو & كلذ هعسيو 0 نيدب الو يأرب
 لهأ نيب افالتخا هيف ملعأ ال يذلا رثألا ءاج هبو { هب هللا هدبعت ام ةلمج يف

 يف ، يلوتملا ىلوت دقف يأ { ىلوت دقف ، ىلوت نم ىلوتو فقو نم هنأ ، رصبلا
 . ىلوتي نأ هيلع هللا بجوأ ام لصأ

 نم ءايلعلا هيلإ غلب ام ىلإ هرصب غلبي ملو ٠٥٨ فعض اذإ هقحلي كلذكو

 دحاولا يف فالتخالا نم كل تفصو ام ماكحأ يف ةيالولاو { ةيالولا ماكحأ

 رصبي ل اذإ لاح لك ىلعف . هتيالو عوفرملا ةيالو يف هرييختو ١ كلذ هموزلو

 فقي وأ { ءايلعلا نم ىلوتملا ىلوتي نأ فالتخالل عسوأ يدنع كلذف 9، كلذ

 ةيالو نع فعض نإو 03 لاح ىلع هعسي الو ، كلذ هعسيو . ىلوتملا نع

 ٥ نيدب الو يأرب هنم أربي الو .0 ءايلعلا نم ىلوتملا ةيالو كرتي نأ . ىلوتملا

 . هللا ءاش نإ كلذ مهناف

 باب

 هيدلاو دحأ ةيالوب لفطلا ةيالو ركذ

 هدالوأو {. هتيالو ىلع وهف 0 هلقع بهذ مث { ةيالو هل تناك اذإ نونجلا

 بالا ناك اذإ كلذكو { اوتام اذإ نَلوَييو ، مهيلع محرتي نوملسملا راغصلا
 . ةيالولا ف هدحو

 رفعج وبأو انأ تبتك : لاق ٠ هدلو سابعلا يأ نع : دايز وبأ لاقو

 ىلع وبأ أرقف 9 هيلع محرتي هنأ 9 ةيالولا يف همأ تناك اذإ ، يبصلا يف اباوج
 . هريغي ملف باتكلا

 . الف مألا امأو { بالا نوكي ىتح : لاق نم لاقو

۔ ٢٢ ۔



 & ةيالولا يف وهف © حلصأو مهوبأ ملسأ اذإ نيكرشملا لافطأ كلذكو

 نإو © وت ةيالو هل تناك نإف ، كلذ هنع لاز 9 ريغصلا غلب نإف 9 هل عبت هنأل

 . هيبأ ةيالوب لوتي مل ؛ وه ةيالو هل نكت مل

 لافطأ ف امأف 0 اذه :: ليق دق هنأ ؛ يعم هلك اذه يف : هريغ لاق

 نيذلاو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق ليواتلا يف ءاج اميف هللا نع مهيف ءاج دقف نيملسملا
 ث ,۔۔٥ ب و { عي ہےو۔تيم ر ےث۔٢م .{ نومتي ه ء۔ ى ۔ م ۔۔
 نمم مهلمع نمك مهأنتلأ امو مهتيرذ مهب انقحلا ناميإب مهتيرذ مهتعبتاو اونما
 2 ۔ إ ۔۔,ى - 7

 . ١}0 نيهر تنك امب ءيرما لك ءيش

 نيذلا نم . ةلمجلا يف الإ كلذ حصي ل . اونمآ نيذلا يف تبث اذإف

 يف مهلك اندنع نولخاد تاهمألاو ءابآلاو { اونمآ نيذلا نع لوزت وأ { اونمآ

 نم جرخي مل ءابآلا نم ناميإلا مه تبث اذإف { مهتايرذو مهدالوأو { اونمآ نيذلا

 نمل ٠ مألاو بالا ءاوس مهنأب : لوقي نم بهذم اذه نأ 3 يعمف ٠ تاهمألا

 نوكي ىتح هنإ : لوقي نم لوق امأو 3 هدالوأ هب قحلأ ؛ ايهنم ةيالولا هل تناك

 . بالا

 نم . ماكحألا توبث يف ءابآلل مه امنإ دالوألا نأ بهذي هنأ ؛ يعمف

 بوجو نم مألا نود باللو . بالا ىلعو . بالا يف مكحلا مزلي ام توبث

 ىلع عاضرل ١ مكح بوجوو . همأ نود . هيبأ ىلع دلولل ةوسكلاو . ةقفنلا

 & مألا نود نم هسفن يف هحلاصم يف { دلولا لام يف بألا فرصتو { مألل بالا

 ةيالو ماكحأب انعم قلعتلا قحليف 9 لاجرلل رومألا هذه يف ةبطاخملا امنإو

 قلعتلا الإ انعم كلذ جرخي الو & بابسألا هذهب ايندلا ماكحأ نم ث رهاظلا

 . بابسألا هذه يف مألا نود . بالاب مكحلا تاصورصخع توبثل ٠ باوصلاب

 © فالتخا كلذ ف انعم ميقتسي الف { ةرخآلا ماكحأ يف كلذ توبث امأو

 تاهمألا نوكت نأ الإ مقتسي مل ؛ ءابآلاب ةرخآلا يف مهب قوحللا تبث اذإو
. _ 

 . روطلا ةروس )٢١( ةيآلا ١

۔ ٢٣ ۔



 ماكحأ ريغ ] رهاظلا ماكحأو ‘ ةرخآلا ماكحأ ريغ ايندلا ماكحأ نأل 7

 ايندلا ماكحأو ٠ قئاقحلا ماكحأ ةرخآلا ماكحأو ‘ ةءاربلاو ةيالولا يف قئاقحلا

 ءاش نإ كلذ مهفاف { دبعتلاب مزلت يه امنإو 0 قئاقحب تسيل 9 رهاوظ ماكحأ

 . هللا

 ةيالولا اعيمج مهدالوال تبثي نوكي نأ { ةيالولا يف لاح لك ىلع بحنو

 ىنعم نأل ، توبثلاب هبشأو { لوقلا رثكأ انعم وهو ، بالاو مألا لبق نم
 يف حلاصملاو { لاومألاو تاقفنلا نم ماكحألا ىنعمك سيل ةيالولاو ناميإلا

 ملو ، غلب مث ، رهاظلا مكح ين هيبأ ةيالوب ةيالولا يبصلل قحل اذإ امأو { ايندلا

 وهو }، هنع فقوي : ليق دق هن أ ج يعمف © ةءارب الو ةيالو هب بجت ام هنم فرعي

 اذه يعم جرخيو .© هيبأ ةيالوب ةيالو هل نكت مل نمم 0 اوغلب اذإ لافطألا رئاسك

 حصي مل نمم ، نيملاعلا عيمج يف ، نيدلا فوقو نوكي نأ اذه تبث اذإ فوقولا

 . سانلا رئاسك وهو ٠ ةءارب الو ةيالو هب بجت ام هنم

 وهو . هنع لحي مل ببسب ةيالولا هل تبث اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 مكح ف هل تتبث امنإ تناك دقو . اهضقني ام هنم فرعي نأ ىلإ هل يهو . اهيلع

 . هثدحي ببسب الإ هنع اهليزي الف ، ببسب رهاظلا

 نإ هيف دقتعيو {} هسفن ىلوتي نأ يأرل ا ةيالو هل تبثت : ليق هنأ ؛ يعمو

 نمم . هريغك هنع عطقي الو . ةيالولا هب هل بجي يذلا ‘ نيدلاو قحلا ىلع ناك

 ينبجعيو . ء يش هنم فرعي ل نمم هريغك هنع فقوي الو . ء يش هنم فرعي .

 ةيالوو } مكحلا ين هل تبث امم 0 هريغك مكحلا يف ىرعتي الئل { يأرلا ةيالو هيف

 يف ناك ام ىلع هتيالو دقتعي نأ وهو . ۔ هللا ءاش نإ ةمالسلا ةيالو يأرلا
 . هتيالو سفن ف اذهو ٠ مالسإلا ىلع ناك نإ هنإ ٠ ةطيرشلا

 ل نيبي الف تايالولا ماكحأ يف هيلعو هل مزلي امو . هتداهش مكح يف امأو

 يف دبعتلا لاح يف سانلا نم هريغك هيف هنأو & فوقولا مكح الإ هيف نوكي نأ

۔ ٢٤



 . هسفن ةيالو ريغ

 قحتسي نأ لبق نم 0 اراغص اوتام نيذلا هدالوأ يف : ليق هنأ ؛ يعمو

 هنم فرعي نكي مل وأ ، قافن رفك ىلع وأ { اوتام موي كرش ىلع ناك 0 ةيالولا وه

 دق نيذلا راغصلا هدالوأل بجت هنأ . ةيالولا بجوتسي لاح ىف راص مث ء ىش
 ے وو ً َ

 رهاظلا مكح يف ةيالولا مكح يف { هب امحل نونوكيو 3 هب هل بجي ام اوتام
 . مهتيالو بجتو

 تام ءاوسف . ةرخآلا ماكحأ يف مج قحل مهنأ تبث اذإ ؛ انعم كلذكو

 ماكحأ ف نم ؤم وأ © قفانم رفاك وأ { ايندلا ماكحأ يف كرشم هوبأو لفطلا

 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا مكح يف لوحتت ال ةرخآلا ماكحأ نال . ايندلا

 . فلتخت الو

 مهف ٠ دالوأ هدعب نم هل دلو مث ٠ ةيالو هلو دلاولا تام اذإ ‘ كلذكو رو ,

 تام . رهاظلا ةيالو ماكحأ ف مهلاوحأ انعم فلتخت الو ٠ ةيالولا يف هب قحل

 . دحاو تقو يف اعيح ةايحلا يف اوناك وأ 3 هلبق اوتام وأ مهلبق

 باب

 همكحو نونجملا ةيالو ىنعم ركذ

 دقف ث هوتعملا دحب راص دقو ، هلقع بهذ اذإ هنأ انعمف نونجملا امأو

 ماكحأ يف © هيلع دبعت ال يذلا يبصلا ةلزنم راصو . دبعتلا مكح هنع لاز

 ال ام . هيف هل ىجري ام ؛ لقاعلاو قهارملا يبصلا نم نوكي دق لب ٠ ايندلا

 هتيالو تتبث دقف ؛ ةيالول ادح ف وهو نج اذإ هن أ الإ { هنم الو هوتعملل ىجري

 . ةيالولا ىلع تام هنأكو . رهاظلا مكح يف

۔ _ ٢٥



 هماكحأو { ةيالولا يف هب قحل مهف ، () ههتمع ةلاح يف هل دلو ام امأو

 هل الو © ةجح هنم موقت ال هنأ الإ 0 ملسملا يلولا ماكحأ ةيالولا ماكحأ يف اهلك

 نلو ." هلام 1 الو هسفن يف الو . مالسالإ ججح نم اهريغ وأ ةداهش نم ةجح

 كرشلا رهظا ولو { هليحت ةءارب ىلإ الو 0 رهاظلا مكح يف فوقو لاح ىلإ لوحتي
 ملف { ةدياكملا ىلع سانلا لاومأ ذخأو لتقو ٠ تارفكملا عيمجو .، هب ملكتو

 لاح ىلا عجري ال ؛ هلاح ىلع رهف ٠ فوقولا دح ف ناك نإ كلذكو

 . ادبأ ةيالو الو ةءارب

 مكحلا يف هنم أربيو ٨ هلاح ىلع وهف 6 ةءاربلا دح يف ناك نإ كلذكو

 نأ الإ } ةيالولا الو فوقولا دح ىلإ عجري الو { هيلع تبث دق اييف 9 رهاظلاب
 هيلع ناك ام دح لا عجري هنإف } هنم كلذ حصيو . ههتع لبق ةبوتلاب هل دهشي

 يذلا هثدح نم ةبوتلاب هل دهش اذإ ، فوقو وأ ةيالو نم هيلع وهو } هتع يذلا

 . هنم ءىرب

 هنم ناك ثدحب هيلع دهش مث { ةيالولا وأ فوقولا دح يف ناك نأ امأو

 ىلع ةداهشلا يف فالتخالا كل تفصو دقو . تيملا ةلزنمب وهف {} هلقع ةحص ف

 نيملسملا نم ناك اذإ وأ { ةمئألا نم ناك اذإ ؛ هلاوحأ فالتخا يف ، تيملا

 يف ةوادع هل حصت الو . ةيالو هل سيل نمم مهريغ نم ناك وأ {. ةمئألا نود

 نم كل تفصو امم 0 هيلع وأ هل ؛ تيملا ف تتبث ةلاح لكو . رهاظلا مكح

 جاتحي سيلو كلذ مهفاف 7 هوتعملاف ٠ تارفكلملا ىلع ثادحألا ف ةداهشلا

 . كلذ راركت ىلإ

 نم هل تبثي ناك ام ىلع { هكرش ماكحأ تتبث اكرشم هوتعملا ناك ولو

 وهف ؛ ههتع لاح يف هل دلو امو . هل عبت راغصلا هدالوأو ، هيلع كرشلا ماكحأ

. 
 . هت هردصم هتع نأل ؛ تبثأ ام باوصلاو . (ههوتع) لصالا يف - ١

۔ ٦٢۔



 يف ةبوقع الو . هنم الو هيلع ةجح ال هنأ الإ 3 ايندلا يف رهاظلا ماكحأ يف هل عبت

 3 هلامكب هب رقأو مالسالا رهظأ هنأ ولو ، ةيزج هيلع نأ ملعأ الو 3 هلعف

 الو . مالسإلا يف هيلع وه امم كلذ هجرخي مل { هناسلب اهلامكب ةبوتلا رهظأو

 الو ؛ دجاسملا لوخد برقي الو {. ماكحألا نم هيلع الو كلذ نم هل تبثي

 يف كرشملا مكح ث رهاظلا ماكحأ يف اهلك هماكحأو . ةنيدملاو ةكم نيمرحلا

 ةلازإو ث ةيرذلا قوحلو . ةراهطلاو ةساجنلاو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ

 نم نوكي ام الإ {} نيملسملا لام نم سيل اهلصأ ناك اذإ 3 هلام نع ةقدصلا

 . هيلع ةتباثب تسيلف ةيصعمب هل نوكي امو . هل ةتباثب تسيل اهنإف © ةعاطلا

 باب

 همكحو مجعألا ةيالو ركذ

 نم يتأي ام ىلع 7 هنم أربي الو ىلوتي ال هنإ : ليق دق هنأ ىعم كلذكو

 ةجح هنم فرعت ال هنأل . ملكتي الو عمسي ال ايجعأ ناك اذإ © ةيصعملاو ةعاطلا
 مكحب هبشي يدنع وهف ؛ غلب كلذك وأ ، دلو كلذك ناك اذإف 3 هيلع الو هل

 بهذف ؛ مجعأ مث ةيالو هل تناك ول هنأ يعمو . ةءاربلاو ةيالولا يف هوتعملا

 & يعم ةيالولا ىلع ناك ، مجعألا ةلزنمب ايصأ ايجعأ راصو . هناسلو هعمس

 هلمع نم تفصو امم {. رهاظلا مكح يف هوتعملا قحل ام عيمج يعم هيف قحلو

 . هدالوأ يف ةيصعملاو ةعاطلاب

 يف يعم هتلاح ىلع ناك ؛ مجمغأ مث { ةءاربلا دح يف ناك ول كلذكو
 ناك ول كلذكو . هتلاح ىلع ناك ، فوقولا دح ىلع ناك اذإ كلذكو { مكحلا

 © ةجح هيلع الو ةجح هل موقت ال هنأل ، رهاظلا مكح يف هتلاح ىلع ناك اكرشم

 دح يف انعم ناك غلب اذإف ، اهوتعم وأ كرشلا لهأ دالوأ نم مجعألا ناك نإو

 لهأ دالوأ نم ناك دقو 3 هغولب دعب مجعأوأ هتع اذإ كلذكو 3 فوقولا
 ملو ، هنم أربي ملو ، فوقولا دح يف ناك . رارقالا لهأ دالوأ نم وأ ، كرشلا

۔ ٢٧



 ةيالو مكح نم . همكح نم هيف بجي ام هنم ملعي ىتح . رهاظلا مكح يف لوتي

 . هريغ مكح نم ال ، هسفن تاذ نم ةءارب وأ

 نأ لبق وأ ، ريغص وهو هتُع وأ مجغأف نيملسملا دالوأ نم ناك نإو
 نم لوق ىلعف ` ةءارب وأ ةيالو وأ ٠ ناميإ وأ رفك نم هغولب دعب هدنع ام فرعي

 حصي مل ام . ةيالولا يف وهف { رهاظلا مكح يف هدنع ام ملعي ىتح هتيالو تبثي

 . هسفن تاذ نم مكح هب بجي ام . هتحص دعب هنم

 فوقو هنأ يعمو { هنع فوقوم هنأ مهف ؛ فوقولاب لوقي نم لوق ىلعو

 . نيد

 فعضي لصفلا اذه لعلف {. يأرلاب ىلوتي هنإ : لوقي نم لوق ىلعو

 > هغولب دعب ناك اذإ امأو ‘ اريغص مجعأ وأ ناك هتع اذإ هنأ 96 هانعمو هلصأ

 تفصو امك ةطيرشلا ىلع هسفن ةيالو هل تبثي نأ 0 هيف لوقلا تبثي هنأ يدنعف

 . كل

 باب

 اهمكحو نينعالتملا ةيالو ركذ
 امهوحنو

 : فالتخا اهيفف نانعالتملا امأو ؛ باتكلا نمو

 ملعي ىتح . ايف تناك يقلا ةيالولا ف امه : لاق نم نيملسملا نمف

 . اهنم بذاكلا

 اذإو & بذاك امهدحأ نأ كش ال هنأل ؛ ايهنع فوقولاب لاق نم لاقو

 . ةأرما ةداهش يهو . دحاو ةداهش تناك ةداهش يف اعمتجا

۔ ٢٨ ۔



 دحاو لك لتقف { ةيالولا يف اناك اذإ نيلجرلا يف لاق نم لاق كلذكو

 . فوقولا ايهمزلي ام نوهأ نإ : هبحاص امهنم

 كلذكو . اهيف فالتخالا ركذب نيلتتقملا ف لوقلا ىضم دق : هريغ لاق

 . دحاو لصف اذه لكو © نينعالتملا لثم امهو { اهلثم نانعالتملا

 . كل تفصو ام ىلع تبثأ اعيج اهل ةيالولا : ليق دقو

 كل تنيب دقو . هزنأ ايهنع فوقولا نإو © فوقولاب : لاق نم لاقو

 ملو } اضعب ايهضعب نم ائرب مث { ةيالولا يف اناك اذإ كلذكو ، كلذ يف ةجحلا

 ايهضعب نم نآربي امهنأ الإ ، رخآلا لبق هبحاص نم ايهنم ءىدتبملا فرعي
 ةءاربلاو ةيالولاو & فوقولا نم فالتخالا يف اذه لثم ايهيف ليق دقف 3 اضعب

 6 دحاو لصأو ٠ دحاو لصف اذه لكو ض ذاشلا لوقل ١ نم كل تفصو ام ىلع

 الو ‘ دحاو اهمكح نإف © نانعالتملا امأو © هنم دلوتي امم هلثم وهف ههبشأ امو

 امهدحأ رقي نأ الإ ، قداصلا نم بذاكلا ايهيأ & مكحلا يف لاح لك ىلع يردي

 رقأ ام رقملا ىلع انعم تبثي هنإف & قداصلا هبحاص نأو }©. بذاك هنأ هسفن ىلع

 ىلع رقملا رخآلا يف بذكلا توبثل { هيلع يذلا همكح ايهنم رخآلل تبثيو .{ هب

 نود قحلاب امهدحأل جورخلا ىلع ةليحب ردقي هنأ ملعأ الف الإو 3 هسفن

 . هبحاص

 باب

 اضعب ايههضعب نم نيئربتملا ةيالو ركذ

 نم دنع ةءاربلاب هبحاص نم ءىدتبملاف ، اضعب ايهضعب نم نائربتملا اماف

 هملعي قحب هنم عرب امنإ ٠ هتريرس مكح يف ناك ولو 6 رخآلا ىلوتيو ٠ فذقلا

۔ ٩٢_۔



 ءىدنتبملا وهو . هفذقب عولخن وهو { هللا نيد ف كلذ هعسي ملو © هقحتسي هنأ

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، رهاظلا مكح يف لطبملا

 ايهنم ءىدتبملا ملع نإف ، هبحاص ايهنم دحاو لك لتق ىتح نالتتقملا امأو

 الو 0 لطبلا ايهيأ ملعي ملو ، لطبم وأ قحم هنأ ملعي ملو ، هبرض وأ هبحاص لتقب
 نإ : ليق دق هنأ ، يعمف ، هبحاص لاتقب ايهنم ءىدتبملا ملع دقو { قحملا ايهأ
 ةءاربلا وأ ، اعيمج ايهتيالو نم لوقلا نم ىضم دق ام ىلع وهو . ءاوس هلك كلذ

 . اعيمج ايهنع فوقولا وأ 9 اعيمج امهنم

 مكح يف ءادتبالا هنم ناك نم ايهنم لطبملا نإ : ليق هنأ ؛ ىعمو

 . هحيب هجوب الإ ، لصالا يف مرح وه يذلا روجحملا قاف أدب هنأل 3 رهاظلا
 . مكحلا يف رخآلا ىلوتيو . هنم اربيو 0 يدتعملا وهف ملعي مل اذإف

 امب كلذ لعف نوكي نأ لمتحي هنأل & كل تفصو امك لوألا لوقلاب ليقو

 ايهف نيملسملا نع باغ امم . مالسالا مكح ين هيلع هقحتسي امبو { هيف هل زوجي

 ةيالولاو ، هرمأ لاكشالپ ءىدتبملا نع فوقولاب : ليقو . ةيالولا يف اعيمج

 سيلف © هسفن نع نوكي ءادتعالا امنإو { ءادتعالا هنم رهظي مل هنأل } رخآلل

 ةءاربلاب فالتخالا امنإو { هنم أربي الو هنع فقويف ءعىدتبملا فرع اذإ لاكشإ هيف

 وأ ءادتعالا هبش وأ } لاكشالإ هبش هيفو { ءادتبالا هنم ملع نمم & فوقولاو

 . حيرصتلا

 ثدح هيف رخآلا نم نكي ملو ، رخآلا لتق امهدحأ نأ ول كلذكو

 هتلاح ىلع ةيالولا يف هنإ : ليق دقف { ريكن الو ۔ برض الو 0 لتق الو 3 لاتقب

 كل تفصو امك 7 ةءاربلاب : ليقو & فوقولاب : ليقو } كل تفصو ايك ىلوألا

 . هبحاص لبق ءادتبالاو لعفلا هنم ناك اذإ . ءادتبالا نم هيف

 ناك اذإ هيف فالتخالاك { هبحاص نود لعافلا وه ناك اذإ فالتخالاو

 5 لبق نم لوتقملا ىلع لعف رخآلا نم نكي مل اذإو ، هبحاص لتقب وه ءىدتبملا

۔ ٣٠ ۔



 هذه مهناف ، افالتخا كلذ يف ملعأ الو { هتيالو لاح ىلع وهف { دعب نم الو

 نم الإ 0 اهزيميو اهرصبم ليلقو { يعم ةءاربلاو ةيالولا قئاقد نم اهنإف يناعملا
 . كلذ ىلإ هللا هاده

 ءىدتبملا رمأو 3 ايهنم ةءاربلاب ءعىدتبملا رمأ قرتفا فيك : كل ليق نإف
 نإ : هل ليق ؟روجحم لصأب ناثدتبم لصألا يف امهالكو . ايهنم لاتقلاب

 يف ناك ولو } لاح لك ىلع ع ولح فذاقلاو & فذقلاب ءىدتبم ةءاربلاب ءىدتبملا

 عم هنم ةءاربلا رهظأ اذإف { هنم ءىرب نمم ةءاربلاو علخلا هب زوجي امب املاع هتريرس

 3 هل لمتحم الو } مالسالا يف هل رذع ال عولحم فذاقلاو ، فذاق وهف هيلو

 { هباوصو هؤطخو هلطابو هقح لمتحي امب ءىدتبم لتقلاو . لاتقلاب ءعىدتبملاو
 هللا نيد يف كلذف 0 هللا ملع يف ةريرسلا يف كلذ هل ناك وأ © اقحم ناك نإ هنأل

 ام كرت مهيلع سيلو ، كلذ مهل ناك اذإ نيملسملا نم نوكي دقو ، روجح ريغ

 نع سفن وأ ، لام يف مهملظ نم ىلع مهل يتلا ، قوقحلا يف راصتنالا نم مهل
 فذاقلاو & قح ةجح كلذ نيبو مهنيب ليحت نأ الإ { مهل بجي ام ذخأ

 امب كلذب ملاع هنأ هنم ملعي ال ناك ولو { رهاظلا مكح يف كلذ هل سيل ءىربتملاو

 يف روجحم كلذ نإف { علخلا علاخلا قحتسيو ، فذقلا فذاقلا قحتسي ال

 هل نأ نوعمجس انأل ، عامجالا ين اذهب لوقلا ريغ اذه يف لعفلاف 0 هللا نيد لصأ

 هقح ىلإ هلصويو هفصني نم ىلع ردقي مل اذإ © هيلع يدتعملاو هلاظ نم رصتني نأ

 نإو ، فذقلا رهظي نأ هل سيل هنأ نوعمجمو ، قحلا نم هل بجي ام سفن نم

 . هيلع روجح هنأو { راصتناب سيل كلذ

 اضعب ايهضعب نم ائرب دقو ، اعيمج ايهنع فذقلا مكح لاز ايف : لاق نإف

 امهو امهالوتي نمل زاج فيكف ؤ اضعب ايهضعبل نافذاق امهو { امهالوتي نم عم
 ءىربتملاو { هنيعب هنم أربيف فذاقلا ايهيأ ملعي مل ايهيلو نأل : هل ليق ؟ نافذاق

 لمتحا كلذ باغ ايلف & فذقلا مكحب هنم أربيف مولعم ريغ لصالا يف ايهنم

 نوكي نأ لمتحاو ، قحب رخآلا هنم ربيف الطاب فذق نوكي نأ ءىدتبملل

 لمتحاو . امهالك ايهلطاب لمتحاو ، لطابب رخآلا هنم ءىربو 0 قحب ءىرب

۔ ٣١ ۔



 نينعالتملا مكحب ايهقحلف ، لمتحملا لصأ يف كلذ رعتي ملو ، امهدحا قح
 . نيلتتقملا مكحو ، كلذ يف فالتخالا

 هنأ متلق يذلا وهو { هنيعب دحاو لجرل مكدنع زاج ثيحف : ليق نإف
 5 متلق ام ىلع ةءاربلا هيف زوجي : متلقف 0 ةيالولا يف اناك امهالكو { هيلو لتق

 نوكي ام } هنع فقاولا يف نولوقت ايف ، فوقولا هيف زوجيو { ةيالولا يف زوبتو
 هعسي الو 3 اعيمج ةيالولا يف نانوكي : هل ليق ؟ هالوتو ءىرب يذلا دنع هيلو

 نم ناك نإ نيدب الو 0 ءايلعلا نم ناك نإ ، يأرب الو نيدب امهدحأ ةيالو كرت

 قحلا لوصأ نم تباث لصأ هل لوقب لمعي . ايهنم دحاو لك نأل . ءافعضلا

 . هيلع لزانو . هيلإ لوقلا كلذ عجار . هيلع عمتجملا

 & هنيعب دحاولا يف ءىربتملاو ىلوتملا دادضألا نيب عمجيف : لاق نإف

 ءالؤه سيلو 0 نيدب مهالوتي لب 0 ال : هل ليق ؟ نيدب وأ يأرب مهالوتيو

 لصأ يف ، نوداوتم نوباحتم . نودعاستم نوقفاوتم ءالؤه نكلو ، نيداضتم

 . نيدتهملا نيرصبملا عم نيدلا قئاقح

 نيب عمجي نأ زوجي ال هنإ : نوملسملا لاق ؟ فيكف : لاق نإف

 3 ايه ىلوتملا كلذ لهج ولو { ايهه ةيالو لاحب ءىربتملاو ىلوتملا ، نيداضتملا

 نوكي نأ زوجي ال ام & ثادحألا نم قأ نميف كلذ : هل ليق ؟ روذعم ريغ وهو

 الو . فالتخالا هيف زوجي ال يذلا { نيدلا رومأ نم دحاو يف الإ & قحلا هيف

 ةءاربلا هيف زجحت مل اباوص كلذ ناك نإف ، دحاو يف الإ هيف قحلا نوكي نأ زوجي

 نإ اذه ىلعف { نيدلاب ةيالولا هيف زجت مل اطخ كلذ ناك نإو 3 نيدلاب ءىربتملل

 ام لصأ ىلع سانلا نم علطا نمف اعيمج نيقح اسيل هجولا اذه يف نيداضتملا

 نم . ايهنم قحملا عم نوكي نأ الإ هل زوجي الف { نيدلا لصأ نم هيف فلتخا

 يذلا ايهملعك لصألا ملع اذإ همزلي نوكي ام لقأو ، ءىربتملا نمو اهنم ىلوتملا

 نم قحملا ناك نإف ، قحملا ىلوتي نأ ، فالتخالا هيف زوجي ال اميف هيف افلتخا

 ريغ زوجي ال } يأرب وأ نيدب هالوت ءافعضلا نم ناك نإو . نيدب هالوت ءاملعلا

۔ ٣٢ _۔



 وأ نياع اييف مكحلا اذه لهج . ءىربتملا وأ يلوتملا وه قحملا ناك {، كلذ

 . لاح ىلع نيدب ايهنم لطبملا ىلوتي نأ هل سيلو 0 ملع

 . هيف مكحلا لهج اذإ هيلع قضي مل & يأرب امهالوت نإو

 ملو ثدحملا اذه ثدح نم ايلع ام لصأ ىلع فقي مل هنإف : ليق نإف

 اذإ ۔ هثدح لصا يف هيف نافلتخي اميف الو هثدح لصأ نم . هيف ايهملعك ملعي

 امهو .{ هنم أربي امهدحأو ك ىمسملا صخشلا اذه ىلوتي امهدحأ وأ ايهعمس

 يف قحلا هيف نوكي ايف { هيف افلتخا ام لصأ ناك امنإو { هعم ةيالولا يف اعيمج

 هنأ ، امهريغ يف نيملسملا نم هريغ ملعو { امهيف هللا ملع وأ { ايهملع يف دحاو

 الو & ثدحملا ثدح نم كلذ ةفرعمب هب ةجحلا هيلع موقت ايلع كلذ ملعي مل

 صخشلا اذه يف ةءاربلاو ةيالولا يف اهفالتخا الإ لطبملا نم ايهنم قحملا فرعي

 ةحص ةفرعم هنع باغ اذإ { اعيمج هييلو ىلوتي نأ هل نإ 3 انعم : هل ليق { هنيعب

 ىلع ؛ هييلو ةيالو كرت هعسي ال هنأل ، لطبملا نم ايهنم قحملا مكحو ، ثدحلا

 مكحو {، ىوعد يه امنإ ةءاربلاو ةيالولا نأل ©} اضعب اهضعب ىلع امهاوعد

 سيلو ، هبحاص نيعدملا نم دحأ ءيطخي مل ام ةيالولا اهيف مزلي هنأ ىواعدلا

 . نيذه هييلو مكح يف هب هللا هدبعت اميف دادضألا نيب اعماج اذه

 نم ةيالولا يف عمجلا هيف زوجي ال هنأ متلق يذلا وه اذه سيلأ : ليق نإف

 رهاشلا يفو ، نيملسملا ملعو 3 ۔ ىلاعتو كرابت هللا ملع يف ءعىربتملاو يلوتملا
 نم مكح يف نافلتخم ايهنإو © نيداضتملا نيذه نأ هنيعب اذه دنع الإ 3 رهاظلاو

 دابعلا فلكي ال ۔ لاعت ۔ هللا نأ لوقت ايك وه 0 معن : هل ليق ؟ نيدلا ماكحأ

 ٥ هدابع نم هريغ الو ۔ ىلاعتو كرابت _ هملع ىواعدلا ماكحأ نم ءيش يف انعم

 يف مهفلك نكلو { نيملسملا نم دحأ نم الو ، هلسر نم الو ، هتكئالم نم الو

 { نيبتسملا باتكلا هيف مهيلع لزنأ يذلا ، نيدلا مكح يف اوفلاخي ال نأ كلذ
 ةدابع هيف دهاوش مهيلعو مهل لعجو 3 نيقداصلا هلسر هيف مهيلإ لسرأو
 { نوملعي ال اوناك نإ ركذلا لهأ اولأسي نأ } قاثيملا مهيلع ذخأو { نيملسملا

۔ ٣٣ -



 نم ءىرب اذإ اذهو { نيدلا٬ثدحلاب هملع ىلع ءىربتملاو يلوتملا ىلوت اذإ لوألاف

 يف © ايهب فالتخالا ملع ريغب ، نيدب امهدحأ نع وأ ايهنع فقو وأ امهدحأ
 اذه نع باغو . ايهمزلأو ايهيلع هللا بجوأ دق ام ىلع . ايهتءاربو ايهتيالو
 © ايهلطاب ملعي مل ام { امهاوعد ىلع هييلو ةيالوو { نيدلل اضقان ناك 0 امهرمأ

 ةعيرش ماكحأ كلذب اقفاومو } نيدلا لصأ يف هيلع ةتباث امهدحأ لطاب وأ

 . نيدلا

 ءىرب هنإ : لاقو { ايهنم ءىربتملا نم ءىرب ايهنم يلوتملا نإف : ليق نإف
 مكدنع ايف يلو نم ءىرب دق هنأ & يعمو ، هسفن نم ةءاربلا حابأو 9 هييلو نم

 اذه ايهيلو مزلي اذام ةءاربلا رهظأ اذإ © هييلو نم ءىرب نمم يلوتملا ءىرب اذإ ايهيف

 وأ ايهتيالو يف هوجولا يأ ىلع امهفالتخا يردي الو { نافلتخي اهعمس دق يذلا

 ؟ هذه امهتعارب

 اذإ 5} ايهنم هيلو نم ءىربتملا نم أربي ايهيلو نأ ز انعم : كلذ لاق نمل ليق

 اذه ةيالوب ملاع ءىربتملاو 5 هتيالوب هربخأ وأ 0 هالوتي هنأ ملع ءىربتملا ناك

 بجي ام هيلع حصي نأ ريغ نم { هاوعد ىلع هيلول فذاق هنأل { هنم ءىرب يذلا

 { ةيلول فذاق وهف . ةءاربلا هب هل ببي ءيشب هيلو هل رقأ الو { ةءاربلا هب هل

 نم هيلو ءىرب نإف . اذه دنع هتيالو ىلع لوألا هيلوو ، ءىربتملا نم ربيو

 © كلذ ىلع هنم ءىرب وأ 3 هيلو نم ءىرب هنأ هاوعد ىلع هنم ءىرب ذإ ءىربتملا
 . لوألا هيلو وهو . هتيالو ىلع هنم أربي يذلا نم ءىربتملاف

 يذلا اذه نم ةءاربلا رهظأ اذإ ءىربتملا ىلع نوركنت سيلفأ : لاق نإف

 ركنتال : هل انلق ؟ هنم أربي اذهو .0 هيلو هنأ : لوقيو . مكترضحب اذه هالوتي

 هيف فلاح هنأ هيف ةجحلا هيلع موقت الو ، نحن هالوتن ال دحأ نم هتءارب هيلع

 امهالكو . انعم هتءارب يف عدم اذهو . انعم هتيالو ي عدم اذه امنإو {© قحلا

 ءيطخي مل ام انعم كلذ يف فالتخا ال ةيالولا يف ن ايعادتملاو 0 نايعادتم

 . ءيطخلملا وه ءيطخللا نوكيف . اضعب ايهضعب

۔ ٣٤ ۔



 نيذه نم هيلو هنم ءىرب نم أربي نأ هل متزجأ اذه لاب ايف : لاق نإف

 ليق ؟ هيلو نم أربي نمم أربي نأ نييعادتملا نم يلوتملل اوزيجحت ملو } نييعادتملا
 الو . ةريرس الطاب هنم ءىرب ناك اذإ ٦ هيلو نم عرب نمم أربي نأ هل زوجحم : هل

 ةءارب يف قحلا فلاخ اذإو { افذاق نوكيف ٠ هالوتي نم دنع . ةينالع هنم أربي

 ول ةءاربلا هسفن نم حابأو ، قحلا فلاخ دق ناك . ةينالع اهلعجو . ةريرسلا

 . هل ةجحلا هب هيلع موقت ام ريغب هيلو فذق دق اذه نأ هتريرس يف اقحم ناك

 باب

 نيدمهاشلا ةداهش ىنعم ركذ

 ةيالو هل نمم نيملسملا نم دحأ ىلع
 هالوتي نم عم

 دحأ نم أربي هنأ ٠ نيملسملا نم دحأ ىلع نيدهاشلا ةداهش نأ ٥5 يعمو

 نأ نيدهاشلا ةداهش نأ 0 يعمو . هالوتي نم عم ةيالو هل نمم نيملسملا نم

 نافذاق انه اه نيدهاشلا نأ { هل يلو وهو هنم أربي 5 هنيعب نيملسملا نم ادحأ

 . هالوتي وهو ٠ هنم أربي هنأ نالوقي يذلا ٠ هيلول

 هالوتي نمم نيريثك اوناك ولو { نيملسملا نم دحأ ىلع ادهش نإ كلذكو
 نافذاقو { هيلول يعم نافذاق ايهف ؛ هيلو نم نوأربي مهنأ ادهشو ث هيلول يلوتملا

 . هئايلوأ نم . هنم أربي هنأ الاق نمل

 ٥ ىعمف .3 اذكه هنم نوأربي نيملسملا نأ ، نادهاشلا دهش نإ امأو

 نم ىلع هلك اذه نم ءيشب نيدهاش نانوكي الو . هيلول نيفذاق نانوكي ايجنأ

 نافذاق ايهف © هنم نوأربي هنيعب نيملسملا نم ادحأ نأب ادهش نإو 0 هيلع ادهش
 فذاق وهف 0 مهالوتي هل يلوتملا ناك نإف { هنم ةءاربلاب هيلع نادهشي يذلل

۔ _ ٣٥



 الو ، ايهتداهشب ةجحب امه سيلف نيفورعم اوناك اذإ مهالوتي ال ناك نإو هئايلوال
 هنأ هنع نيدهاشلل الو . هيلول نيفذاق الو { هنم مهتءارب ىلع ايهتداهشب نيفذاق
 . هنم أربي

 3 هل فذاق هنإف { هنم نوأربي نيملسملا نأ { ةلمجلا يف ايهتداهش امأو
 ليوأت جرخي الو ، يعم رفكلاب هوفذق دقو { ارفاك الإ نوملسملا هنم أربي ال هنأل

 نم ءيشب هيلع ادهش نيدهاشلا نيذه نأ الإ ا قحلا ىلع الإ رثألا اذه
 هنم نوأربي نوملسملاف { هاتأ رفك لك نأل 0 هنم نوملسملا أربي يذلا { رفكلا

 نيدهاشلا ةداهشف ، ةطيرشلا يف هنم نوأربي مهاتأ اذإ ينو { ةلمجلا يف هيلع

 يف ايهيف ةداهش . ايهنم هب ةداهشلا زوجت امم & هب لمعلا هرفكي ام { رفكلاب هيلع

 { ليوأتلا ىنعم يف 3 هنم نوأربي نيملسملا نأ هيلع نادهشي ايهأ ةلمجلا ريسفت
 لهأ نع حص امم رثألا يف نوكي نأ اندنع زوجي الو ، كلذ ىلع هنم نوأربي مهنأل

 . قحلا يف جرخي ليوأت هلو الإ . ءيش رصبلا

 داكي الف {} لاح لك ىلع 0 رابخألا نم ءيش الو { راثآلا در زوجي الو

 فرع نم دنع حيحص ليوات هلو الإ عيش اهنم ذخؤي الو ءيش اهنم حصي

 { ايهفيعضت الو { رثألاو { ةياورلا در قحلا ليوأت لهاجلا لهجل سيلو ، قحلا

 © لطابلا بوكر نم ءيش يف هعابتا يف قحلا ليوات ريغ ىلع رثألا لمحي نأ الو
 ٥ لطابلا نم قحلا هل نيبتي ىتح هلك كلذ نع كاسمالا هيلعو } قحلا كرت الو

 ةنس وأ } ليوات وأ ليزنت نم مالسالا ماكحأ نم جراخلا مالكلا نم عيش لكو

 انعم هلكف ، رصبلا لهأ نم دحأ لوق وأ رصبلا لهأ لوق . ليوات وأ . رثأ وأ

 ةماع لب ، ليواتلا نع يفتكي هسفنب جرخي نأ داكي ال كلذ نم هللا ءاش ام الإ

 3 ليوات ىلإ هليوات اجاتحمو . ليوأتلا ىلإ اجاتحم هلك نوكي نأ داكيو & كلذ

 نم هليوات ةفرعم ىلإ جاتحاو . هليوات ىلإ جاتحا ائيش رصبي مل نم لك نال

 لكف ، لوصالا نم هريغ يف الو { انم قحلا ليوأت نم كلذ ناك ولو 53 هريغ
 لالضلا عقي امنإو ؤ ليواتلاب الإ هنم هللا ءاش نإ جرخي ال مالكلا نم عيش

 وأ ، عقي ليوات ريغب 5 ماعلاو صاخلا مكح ىلع هلمحف ليواتلا لهج نمم

۔ ٣٦ _۔



 نأل {} قحلا حيحص ىلإ هدري ال . هيف رمالا رهاظ ىلع لمحي لالض ليواتب

 نم هل دب الو . رومألا نم ءيش يف قحلا ىلع الإ جرحي ال . قحلل ليوأتلا

 جرخي نأ زوجي الو ، قحلا ىلع الإ المحي نأ زوجي الو & قحلا ىلع قحلا ليوات

 قحلا ليوأت هجو ىلع هيلع فقاولا فقي مل ولو ، لاحلا نم لاح يف قحلا نم

 هب لمعلا يفو ٠ هيف لوقلا ف هلك لطابلا نع هيف كاسمإلا الإ هل سيلف 6 هيف

 . هيف قحلا ةقفاوم ىلع الإ

 باب

 رهاظلا مكح ف ةءاربلا ىناعم ركذ

 نيد ف ثدح ثدحم لكف ٠ رهاظلا مكح يف ةءاربلا هب قحتسي ام امأو

 مكح نم وأ . ةنسلا مكح نم وأ & باتكلا مكح نم . ۔ ىلاعتو كرابت هللا

 رئابك نم ةريبكل بوكر نم هنم ءيشب وأ ، كلذ هبشأ ام وأ ، عامجإلا
 وأ كلذب املاع اهيلع رصأ ، يصاعملا نم ةريغص وأ { اهنم بتي مل ، يصاعملا

 مايق دعب . الهاجتم وأ ٠ الهاج وأ 6 امرحم وأ الحتسم كلذب انئثاد . هل الهاج

 ٨ بونذلا رئابك نم دحاولا بنذلابف ، هرذع هب عطقني امب هيلإ اهغولبو ةجحلا

 مكح ف ةءاربلاو ٠ ةوادعلا بكارلا قحتسي اهرئاغص ىلع رارصالا نم وأ

 هصخ نم هب نينحتمملا نم كلذ ملع ىلا غلب نمف .0 رهاظلا مكحب هللا نيد

 ةوادع همزل هثدح ناك هجو ياب ، ثدحملا ةلالض ملعو { هثدحم نم كلذ ملع

 . ثدحملا

 هبيتتسي ىتح . ةءاربلاو لالضلاب هيلع مكحي نأ هل سيل هنأ : ليق دقو

 الف هالوتي ال نمم وأ © ثدحلا لبق نم هالوتي ناك نم 6 ثدحملا ناك ام انئاك

 ىلع هرارصإو . هل هنم ةباتتسالا دعب الإ نيدلا نع 3 هعلخي الو هنم أربي
 . ةءاربلا يف مكحلا يف ةجحلا بجت اهب يتلا هل ةباتتسالا دعب 5 هثدح

۔ _ ٣٧



 . ةريغصلا ىلع هرارصإ وأ 7 ةريبكلا هبوكرب هنم أربي : لاق نم لاقو
 بات نإف ٠ كلذ دعب نم هبيتتسي مث ٠ هالوتي ال نمم وأ ‘ هالوتي نممبناك ام انئاك

 كلذ دعب 0 ةءارب وأ ‘ فوقو وأ . ةيالو نم اهيلع ناك يتلا هتلاح لا عجر

 . هنيعب ثدحلا

 نم دب الو } هباتتسا كلذ لبق هل ايلو ناك نإف { هنم أربي : لاق نم لاقو

 دعب وأ ةءاربلا لبق افالتخا كلذ يف ملعأ الو . ليق ايف . يلولا ةباتتسا

 . ةءاربلا

 باب

 ءادعسلا نم أربي نم ةءارب ةفص ركذ

 هعم حصت هجوب ءادعسلا نم ادحأ نأ ملع نم لك نأ اوملعاو

 ولو { ةنحلا لهأ نم هنأو © ءادعسلا نم هنأ ملعي نأ الإ هل لحي الف { هتداعس

 نأ هيلع نإف؛بوتي نأ الإ ةءاربلا هدنع هب قحتسي قسف ثدح هنم هعم حص

 . مالسإلاب رفكي ناك ولو {© هتداعس هعم تحص ذإ دعب ديعسلا كلذ ىلوتي

 نم لبقي نأ هل لحي الو . ديعسلا اذه ةيالو كرت هل لحي الف . مانصألا دبعيو

 نم هلل طخسي نأ هيلع بجي لب } قحلا نم هجرخي اثدح ث ديعسلا اذه

 نم كلذ نأ هعم حص دق اذه نكلو © هب ءاج امم لطابلا نم هلل أربيو 6 لطابلا

 نمم أربن نأ انل لح ولو . انفصو ام ىلع ادبأ هنم أربي نأ هل لحي الف { ءادعسلا

 نم أربن نأ انمزلل {. انعم هتداعس تحص دقو . قسف ثدح هنم انعم حص

 : لوقي ثيح . هللا ىصع هنأ انعم حص دق ذإ ةنيكي مدآ

 ٥, ٠ ۔ ۔ ۔م 77 ىه م, ۔ ذ ۔ 777 7 _-

 كلمو دلخلا ةرَجتم لع كلأ لهآ اي لاق . ناطيشلا يلإ توسو » .
 س.۔ں ۔ -٠ ہ ٥ م , ۔ 2- إ 2وو- ر,۔و ؤ ۔ ه۔۔ ۔ے ۔۔, ۔ ,مه م

 ةنجلا قر نيم اهيلت نافصخي اقفط امهتاوَس ايل تدبف ابس الكاف . ىلبي ال

۔ ٣٨ ۔



 . ١}0 ىتشو ريل بق هبر هبام . ىوق هبر حآ ىَصَعَو
 ٨ هللا ىصع دق هنأ انعم حص دق ذإ { مدآ نم ربن نأ انل لحي ال نحنف

 الو هللا ةيصعم ىلع هبّرصن الو {. هللا ةيصعمب مدآل ىضرن نأ انل لحي الو

 هلل أربن نأ انيلع بجي لب { هتداعس انعم حص دق ذإ ، صعي مل مدآ نإ : لوقن

 . ىصعي نأ ىضرن ال نأو } ةيصعم لك نم

 نم انئرب نإو ، بوتن نأ الإ انكله دقف . هللا ةيصعمب مدآل انيضر نإف

 لب . انكله هللا مكحب هيف مكحن ملو 3 هللا ىصع هنأ انعم حص دق ذإ مدآ

 انحلاخمي ال { ءادعسلا نم مدآ نأ دهشنو . مدآ هلل لوتن نأ مدآ ف انيلع مكحلا

 نم قحلا لبقنو ، هريغو مدآ نم ةيصعملا هلل طخسن نأ انيلعو & كلذ يف كش

 نم ىلع دودرم لطابل او ٠ ايقش ناك ولو {& هب ءاج نمم لوبقم قحل او ٠ هريغو مدآ

 . اديعس ناك ولو 3 هب ءاج

 نم لطابلا زاج ولو . هللا ءاش نإ انبرل هب نيدن يذلا اننيد اذهف

 اولعفي نأ سانلل زاحلو ٦. هب ءادتقالا زاجل . مهنم هب ىضرلا وأ © ءادعسلا

 38 بوقعي مهيبأب ۔ مهيلع هللا ناوضر _ بوقعي ونب لعف ام مهناوخإو مهئابآك
 عاب ايك مهناوخإ اوعيبي نأ سانلل زاجو ايهيلع هللا ناوضر - فسوي مهيخأو
 لب 3 ءادعسلا نم اهب ىدتقي ةودق كلت تناكلو & فسوي مهاخأ ءادعسلا

 نمم قحلا لبقن نأ انيلع كلذك ، كشلا اهيف انطلاخي ال { ةقيقح ةيالو بوقعي

 نم هلل أربن نأ انيلعو . مهيلع هدرن نأ انل لحي الو . ءايقشألا نم هب ءاج

 . مهنايعأو مهئامسأب مهنم انملع نمم & ءايقشألا

 نأ ايك } مهيلع قحلا درن نأ انل لحي الو ى ءايقشأ مهنأ دهشن نأ انيلعو

 نب ريمع نأ هعم حصو 4 رانلا ف ريبزلا لتاق نأ هعم حص نم زومرج نب ريمع

 لحي الو . ءايقشالا نم زومرج نب ريمع نأ ملعي نأ هيلعف { ريبزلا لتق زومرج
0 

 . هط ةروس ١٢٢( ۔ )١٦٢٠ تايآلا - ١

۔ ٣٩ ۔



 هبيوصتو 9 مهبرح يف نيملسملل هترصن { زومرج نب ريمع ىلع دري نأ هل

 ىلع رانلا لهأ نم زومرج نب ريمع نأ { ملع دق يذلا اذه در نإف { مهايإ
 نأ دعب اذه يف كش نإف & كله مهايإ هبيوصتو © مهبرح يف نيملسملل هترصن
 نأ هعم حص مث 7 رانلا يف ريبزلا لتاق نإ ةلي هللا لوسر ناسل ىلع هعم حص

 لحي الف ، كله زومرج نب ريمع ةلالض يف كشف . ريبزلا لتق زومرج نب ريمع
 . اقح يقش ىلع دري الو 0 الطاب ديعس نم لبقي نأ دحأل

 لهأ نم هنأ دحأ يف ةي هللا لوسر ناسل نع هعم حص نم هنأ اوملعاو

 & قسف ثدح ديعسلا اذه نم رهظ نإف ؛ ةلاحم ال ةنجلا لهأ نم وهف . ةنجلا

 كلذ نأ ملعي نأ هيلعو { ادبأ هنم أربي نأ هل سيلو { هثدح نم هلل أربي نأ هيلعف

 يذلا ، ديعسلا اذه نم ءىرب نم طحي نا هل سيلو . هبنذ نم بئات ديعسلا

 نم ءىرب نإف } نيملسملا نيد مكح يف { ةءاربلا هب بجوتسا اثدح ثدحأ دق

 ديعسلا اذه نم ءىرب يذلا اذه نم ديعسلا اذه ةداعس هعم حص دق يذلا اذه

 . كله هثدحب

 هل لحي الو ، ديعسلا سفن ىلوتي نأ مكحلا اذه ىلع بجو فيك اورظناف
 نيملسملا ىلع ركني نأ هل لحي الو { هتداعس هعم تحص دق ذإ 0 هنم ةءاربلا

 ملو } ديعسلا اذه نم مهتءارب ىلع نيملسملا قفاوف ، ديعسلا اذه نم مهتءارب

 . مهتي الو كرت هل لحي

 باطخلا نب رمع نأ ةلي هللا لوسر نع هعم حص الجر نأ ول كلذكو

 نأ مث 9 ةنجلا لهأ نم بلاط يبأ نب يلع نأو { رانلا لهأ نم۔ هنع هللا يضر -

 8 طسقلاب مهنيب مكحو 0 لدعلاب هتيعر يف راس ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع

 لح ام ، سانلا يف هتريس يف لدعلا هنم رهظو 5 نيملسملا ىلع هتيالو تبجوف
 هعم حص نم ىلع بجولو ث ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع ىلوتي نأ لجرلا اذهل
 نم ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نأ ملعي نأ { ةلي هللا لوسر ناسل نع كلذ

 يذلا قحلا هيلع دري نأ هل لجي الو { هتعاطب هلل نيدي نأ هل لحي الو . ءايقشألا

۔ ٤٠١ ۔



 نب رمع نم هلل أربي نأ هيلع بجولو 3 هتيعر يف هيدي ىلع رهظو { هب ءاج دق
 رهظي نأ اذهل لحي الو { هنم ةءاربلا يف كشي الو { ةريرس ۔ هللا همحر ۔ باطخلا

 ةيالو كرتي نأ هل لحي الو { هتكلمم لهأ عم باطخلا نب رمع نم ةءاربلا

 { هلدع نم رهظ ام ىلع هولوتو ث هتعاطب اوناد دق ذإ ،} راصنألاو نيرجاهملا

 نب رمع ةيالوب ناد ام عيمجو ، راصنألاو نيرجاهملا ىلوتي نأ هيلع بجولو

 همد يف باطخلا نب رمعل ةعاطلاو عمسلا هيلع بجولو . ۔ هلللا همحر _ باطخلا

 نأ كلذ ملع يذلا اذهل لحي ملف لدعلاب باطخلا نب رمع مكح ذإ 0 هلامو

 نب رمع ىلع قحلا دري نأ هل لحي ملو ، باطخلا نب رمع نم ةءاربلا يف كشي
 ةعاطلا نم عنتمي ملو ، باطخلا نب رمع ىلوت نمم أربي نأ هل لحي ملو ، باطخلا
 . كله همكح نع افلاخم كلذ نم ائيش لعف نإف { باطخلا نب رمع مكح نم

 مكحو هللا دهع ضقنف & سانلا ىلع فلختسا بلاط يبأ نب يلع نإ مث

 3 هتيعر لهأ يف روجلاب راسو & نيملسملا لتقو ث هللا باتك مكح ريغ رادلا يف

 نب ىلع هلل ىلوتي نأ & بلاط يبأ نب ىلع ةداعس هنم تحص دق يذلا اذه ىلعف

 مكح ريغ ءامدلا يف هميكحت ىلعو . نيملسملا ءامدل هكفس ىلع ، بلاط يبأ

 هلل أربي نأ هيلعو ث هتيالو يف كشلا هل لحي الو { ةحيبقلا هتريسو 0 هللا باتك

 نيملسملا ىلع ركني نأ هل سيلو & كلذ ىلع ردق نإ همد كفس نمو 0 هلطاب نم

 يف اذه كش نإف { هنم ةءاربلا ىلعو 0 هلتق ىلع مهالوتي نأ هيلعو 0 هنم ةءاربلا

 ىلع ركنأ وأ 3 هلطابب بلاط يبأ نب يلع نم يضر وأ & بلاط يأ نب يلع ةيالو
 . كله هايإ مهلتق وأ & بلاط يأ نب يلع نم مهتءارب نيملسملا

 نميف مكحلاو ءادعسلا نم ىلوتي نميف مكحلا ۔ هللا مكمحر ۔ اوربدتف

 { هتداعس تحص نم عيمج ينو { ةباحصلا يف هولمعتساو { ءادعسلا نم أربي

 . اقح يقش ىلع اودرت الو ، الطاب ديعس نم اولبقت الو

 ناسل نع هتداعس تحص نمم اوأربت نأ مكل لحيفأ : لئاق لاق نإف

 : هل انلق 5 ةي هللا لوسر ناسل نع هواقش حص نم اولوتتو 5 ةلل هللا لوسر

۔ ٤١ ۔



 دهشن نحنو . ةلي هللا لوسر ناسل ىلع هتداعس تحص نم أربن نأ انل لحي ال

 اك { ةلاحم ال ةنحلا لهأ نم وهف ٠ ةنحلا لهأ نم هنأ . هلللا لوسر لاق نم هنأ

 للم هللا لوسر ناسل نع انعم حصي انكلو ، قحلاب هللا هلسرأ ادمحم نأ دهشن

 نأ انمزلف © قحلل هفالخو 03 هقسف انعم حص مث © بلاط يأ نب ىلع ةداعس

 هنإف © ءادعسلا نم بلاط يبأ نب يلع ناك نإ هنأ هلل نيدن نحنو .0 هنم أربن

 . ةنحلا لهأ نم هنإو 3 هبنذ نم بوتي

 انلق 4 ةنحلا لهأ نم هنإ : لاق رايم هللا لوسر نإ : اولاق دقف : لاق نإف

 مأ انعم حصأ ؛ قحلا وه ناك نإو ؤ انعم حصي مل اذإ هفلي هللا لوسر لوق : هل
 ۔.,۔-, .و۔۔۔ وم 2 ۔۔ ے۔۔۔, 2 ٥هو ٣ . _ ٥٥

 اهينرادلاخمنهجج ُهؤاَرْجَق ادمعتم انمؤم لتقي نمو : لاق ذإ ىلاعت ۔ هللا لوق
 . )١' يبظ اباذع هن ةمعاو نعلو ملع هلا بضمتو

 : لاعت لاقو

 و ,: ۔ َ مےد ۔ ,2ه۔ % ه | ے ه |, . ۔ .هك ێ۔٠ه 7 ت
 اوملسأ نيذلا نوينلا اهي مكحي رونت ىده اهيف ةازؤتلا انلزنأ انإف .
 - ى ّ , - و ى مه م ه ۔ه ٥ ر 7 ى ح ِ ّ .

 تلخ اوناكو هلا باتك نم اوظفحَتسا امي رآبخألارر يناب لاو اراك نيذللا
 مكحيڵ نمَو ليلق نمم يآيآب اورتشت الو ِنَوَقحاَو سلا اوَتخت الق . ءادهش
 . ١}' ه«تووفاكلا مه تئلواق ةفا لزنأ ام

 انيلعف ، نيملسملا لتق دق & بلاط يأ نب يلع نأ { انعم حص دق نحنف

 تحص نإ نيملسملا لتق نمم أربت نأ كيلعو 0 بلاط يبأ نب يلع نم أربن نأ

 . بلاط يأ نب يلع هلل 7 ٠ بلاط يأ نب يلع ةداعس كدنع

 دق ام 0 ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع يف نحن . انعم حص ول كلذكو

 انيلوتلو .0 ةءاربلاب باطخلا نب رمع نم هلل اندل هرمأ نم تنأ كعم حص

 ىلع نيملسملا انيلوتلو ٠ ةءاربلاب باطخل ١ نب رمعل مهتيالو ىلع نيملسملا

_ _ 

 . ءاسنلا ةروس (٩٣) ةيآلا ۔ ١

 . ةدئاملا ةروس )٤٤( ةيآلا ۔٢

۔ ٤٢ ۔



 ركنن نأ انل لحي مل } هلدع نم مهيلإ رهظ دق امب باطخلا نب رمعل مهتيالو

 قحلا ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نم لبقن نأ انيلع بجولو { كلذ مهيلع

 . هيلع درن نأ انل لجي الو 0 هب ءاج دق يذلا

 يبا نب ىلع نم اوئرب دق ذإ نيملسملا نم أربت نأ كل لحي ال & تنأ كلذك

 . هتداعس ةحص نم مهنع باغو ؤ هثدح نم مهيلإ رهظ دق امب ك بلاط
 38 قحلا نم ناهرب هانفصو يذلا نإف { مكل انفصو ام هللا مكمحر ۔ اوربدتف

 . نودتهت مكلعل هوعبتاف

 همحر باطخلا نب رمع نأ اوملعي نأ سانلا عيمج ىلع سيل نأ اوملعاو

 نع اقساف امامإ ناك بلاط يبأ نب يلع نأ الو نيملسملا نم الدع امامإ ناك هللا

 ملع نم ملعك ملعن نأ انيلع نكي مل ايك & كلذ انملع دق نحن انك نإو ، قحلا

 لوسر ناسل ىلع هؤاقش انعم حص دق ۔ هللا همحر _ باطخلا نب رمع نأ

 . ةلي هللا لوسر ناسل نع بلاط يبأ نب يلع ةداعس هعم حص امكو . ةلي هللا

 يلع ىلوتي نأ ءادعسلا نم بلاط يبأ نب يلع نأ & هعم حص دق يذلا كلذ ىلعف

 . ةقيقح ةيالو بلاط يبأ نبا

 رمع نم أربي نأ هيلعف ءايقشألا نم باطخلا نب رمع نأ ملع اذإ كلذكو

 باطخلا نب رمع انيلوت نحن كلذك . ةيقيقح ةءارب ۔ هللا همحر _ باطخلا نبا

 نم انيلإ رهظ امم بلاط يبأ نب يلع نم انئربو هلدع نم انيلإ رهظ امب ۔ هللا همحر ۔

 . هروج

 نأ نحن انمزل نمم أربي نأ اذه مزل اذإ نامكحلا فلتخا فيك اورظناف

 ملعن ل لثملا اذهو ؛ هنم أربن نأ نحن انمزل نم 3 ىلوتي نأ وه همزلو . هالوتن

 نب رمع نأ . ؤي هللا لوسر ناسل ىلع هعم حص هنأ ىعدا دحأ الو . ناك هنأ

 نب رمع يف قحلا نأ اوملعتل لثملا اذه انبرض امنإ نكلو . ءايقشألا نم باطخلا

 يف قحلاك ۔ مالسلا هيلع ۔ مدآ يف قحلاو ، بلاط يبأ نب يلع يف قحلاك باطخلا

۔ ٣٤۔



 لحب ال ٠ ءاوس يقشل او مهنم ديعسل ا سانلا عيمج يف مكحلاو 6 زومرج نب ريمع

 مهنأ اندنع حص وأ ، ءادعسلا نم مهنأ اندنع حص 3 قحلا ريغ مهيف عبتن نأ انل

 ىلع درن نأ انل لحي الو ] الطاب ديعس نم لبقن نأ انل لحن ال { ءايقشألا نم

 . ۔ هللا ءاش نإ ۔انبرل هب نيدن يذلا اننيد نم اذهف . اقح ىقش

 باب

 هريغو لحتملا نم ةباتتسالا لبق ةءاربلا ىنعم

 نئادلا نأ الإ ، كلذ يف لوقلا ىضم دقف ؛ ةباتتسالا لبق ةءاربلا امأو

 لبق هنم ةءاربلا نإف ، كلذب ةنونيدلل الحتنم ناك اذإ ؤ لالضلا نم ءيشب
 هب برقتي انيد هلحتني ماد ام هنم بوتي ال هنأب فورعم هنأل 0 آ بحأ ةباتتسالا

 ٠ مرح ام لالحتساو ٠ لحتسا ام ميرحتل هلاحتنا نع عجر اذإف © هللا ىلا

 نع عوجرلا هيلع نأل { هيلعو هريغل ايك هلو { ةبوتلا يف يعم هيلع مكحلا ناك

 ةعجرلا هيزبحت الو . لحأ ام ميرحتو {. مرح ام لالحتساو . كلذب ةنونيدلا

 ةبوتلا طئارش يف ءاج كلذك هنأل { ناسللاب رافغتسالاو ةبوتلاب الإ كلذ نع
 عقو امب & ةيصعملل كرتلاب الإ رهجلا ةبوت هيف تبث اييف تبثت ال اهنأ } حوصنلا

 كرتلا عم رافغتسالاو . ناسللا وأ . حراوجلا نم يشب نايصعلا نم

 نأ ةينلا داقتعاو {، نايصعلا نم ىضم ام ىلع بلقلاب مدنلاو 0 ناسللاب

 . ادبأ كلذ ىلإ عجري ال

 بونذ نم نيبنذملا عيمج اهب الإ ىنعمب عفني ال يتلا ةبوتلا طئارش هذهف
 انعم ةبوتلا مئاعد نإف { نايصعلاب ةينلا داقتعا وهو ، رسلا بونذ امأو ©} رهجلا

 : عبرأ

 داقتعاو . ىضم ام ىلع مدنو { هنم هيف كش امب نيقيو ، هكرتل داقتعا

 . ادبأ كلذ ىلا عجري ال نأ

۔ ٤٤ _۔



 ناك رفغتسا نإو 0 ناسللاب رافغتسا كلذ يف هيلع سيل هنأ : ليقو

 { ناسللاب لحأ ام ميرحت ىلإ عجري نأ انعم هيلع لحتسملاف . انيلإ بحأ

 مزال كلذ عم رافغتسالاو { ناد وأ { هب لهاجت امم { ناسللاب مرح ام لالحإو

 لبق هنم ةءاربلاف 3 ةنونيد نع هعوجر لبقف ،رهجلا نم هنأل . انعم هل

 لوق ىلع اندنع فالتخالا هقحل { ةبوتلا هتينو كلذ نع عجر نإف " ةباتتسالا

 . باتتسي ىتح هنم أربي ال هنأ لوقي نم

 يف جرخي امنإف ، باتتسي نأ لبق هنم أربي هنإ : لوقي نم لوق يفو
 لاح يفال . هلالحتسا نع هعوجر دعب لحتسملا يف انعم فالتخالا
 ةباتتسالا نوكت الو { اهدعب وأ ةبوتلا لبق كلذ تبث امنإ هنأل { هلالحتسا

 { ةبوتلا وأ ، ةعجرلا دعب هنم ةبوتلاو ، لحأ ايع ةعجرلاب الإ لحتسملا يف حصت

 كلذ ناك اذإ هيزجي هنأ وجرأف ، ناكو هنم تبث كلذ يأف . ناسللاب ةعجرلا وأ

 . هللا ءاش نإ هتبوت نم ىزجأ رخأو كلذ نم مدق امو 3 ناسللاب هلك

 { نيملسملا نم هتءاربب هملع دعب {} نيملسملا نم ءىرب نمل هتيالو امأو

 نإ كلذكو 0 كلذ يف هل رذع الف ، نيدب انعم نيملسملا نم ءىرب نم ىلوت نإف

 دعب همزل ام عيضو 3 نيدب وأ يأرب مهالوتف ، مهنم ةءاربلاب هيف مكحلاف ، ملع
 مل ام امأو ض هانعم همزلي ام عييضت يف هل رذع الو ، هيف كش ال يذلا ملعلا

 3 نيدب الو ، يأرب مهنم دحأ نم ءىرب نم ىلوتف ، كلذ يف مكحلا فرعي

 أربي ملو ، نيدب الو يأرب هنم ءىرب الو {} هنع فقي ملو { ملاعلا ملسملا ىلوتو

 مهنم دحأ نع فقو الو } نيدب الو يأرب نيملسملا ءافعض نم دحأ نم

 دحأ هنم نكيت مل ام هعسيو ، كلذ هيلع قيضي ال : ليق دق هنأ ؛ يعمف 3 نيدب
 . هعسي ال يذلا انفصو يذلا اذه

۔. ٤٥



 باب

 ةءاربلاب ءاسنلا ةداهش ىنعم

 هنأ كلذ ليق دق هنأ انعمف . ةءاربلا يف ثادحألا ىلع ءاسنلا ةداهش امأو

 يف تبث اذإ هنأ الإ ، لاجرلا تالاح نم انفصو ام ةلزنمب انعم نك اذإ { زئاج

 نم لوق ىلع ، كلذ يف ةلولعم نهتداهش تناك 3 دودحلا لثم اهنأ ةءاربلا

 نهتداهش نأ : لوقي نم لوق ىلعو . اهلك دودحلا يف نهتداهش زوهت ال : لوقي
 ةزئاج نهتداهش نأ لاق ادحأ نأ ملعأ ال ينإف { انزلا يف الإ { دودحلا يف ةزئاج

 . ملعأ هللاو ث انزلا يف

 رئاس يف اهتبثيف 7 انزلا يف نهتداهش طوقس بجوت ةلع دجأ الو
 كلذ هبشأ { انزلا ين عامجإلاب نهتداهش طوقس يدنع تبث اذإف 0 دودحلا

 دح ي نهتداهش طوقس تبجوأ ىتلا ةلعلا فرعأ الو . دودحلا عيمج يدنع

 مكح نع . دودحلا نم هريغ نود انزلا يف نهمكح قرفي ىنعمل 7 انزلا

 اذه انركذ امنإو . دودحلا ةهج نم هنأ يدنع هبشي ام قيرط نم الإ ٦ لاجرلا

 . هعضوم رخآ يف ادح نكي مل هنأل لصفلا

 باب
 نيلوأتملاو ةمئألا ىلع ةءاربلا يف ةداهشلا

 ، مهتوم دعب لالضلا ةمئأ ىلع ةداهشلا لوبق يف ؛ لصف زجي مل كلذكو
 زوجحم ال هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعم هنأ كلذو ٠ ةءاربلا مهيلع بجوي ال اييف

 . نيرئاجلا ةمئألا الإ 3 هب ةءاربلا قحتسي رفكم ثدحب دحأ ىلع ةداهشلا

۔ ٤٦ ۔-



 لبقي ال اضعب نأ بسحاف . نيعدتبملا لالضلا ءايلع يف هنأ بسحأو

 8 مهاوس ام امأو 0 ءالؤه ىلع الإ ث ةءاربلا ىلع ثادحألا يف ةداهشلا

 . هيلع ةداهشلا زوبحت الف

 دعب ةداهشلا لبقت ال نأب ، عامجإلا يف ةلباقملا هبش اذه نأ بسحأو

 نيملسملا ةمئألا نم دحأ يف الو { نيدلا يف ءايلعلا نم دحأ يف 0 توملا

 5 نيملسملا ليبس هب فرع يذلا ، لصألا لاوز كلذ لوبق يف نأل & نيلداعلا

 كلذ ضقن زوجي الو ،. فلس دعب فلخ نع . هليبس نم هنع مهنيد اوذخأو

 . مهل لصأ وه يذلا

 { اهتلباقمو اهلثم نسح . يدنع ةلمجلا هذه نم ةلعلا هذه تتبث اذإو

 3 نيرئاجلا ةمئألاو & نيعدتبملا ءايلعلا نم مهدادضأ ىلع ةداهشلا تبثت ال هنأل

 ةمئألا يف قلطأ دق نوكي نأ الإ {، زاجو قلطأ اذإ & كلذ رصبأ ال ىنكلو

 نمومه هيلع دهش يذلا اذه نأ دهاشلا نم لبقي نأ زاج اذإ ، نيقحملا نيلداعلا

 . كلذ هنم لبقيو . نيعدتبملا ءايلعلا نم وأ ©، نيرئاجلا ةمئألا

 برل انئاخ . نيملسملا ءايلعو 0 نيدتهملا ةمئألا يف كلذ لاق اذإف

 ةداهشلا لوبق ىنعم سيلو 3 اقلطم ناك اذإ هنم كلذ لوبق زاج . نيملاعلا

 نم نوموصعم مهنأ ىلع اليلد 0 ةجح هيف مه اميف مهنم لبقت يتلا ةزئاجلا
 ناك اذإ ةداهشلا هنم لبقت امنإ لب ، اودهش اذإ كلذ يف هلل ةنايخلاو بذكلا

 ةجح هنكلو {، كلذ نم أربم ريغ هنأ ىلع ، هنم ةجحلا لوبقب هل اديلقت { الدع

 ين اقيدنز ناك ولو ، همكح رهاظ يف الدع ناك اذإ ، مكحلا يف هتداهش يف

 . ةداهشلا لوبق نوكي هجولا اذه ىلعف آ هتداهش يف ابذاك 3 هتريرس

 هتريرس قفاوم هنأ ملعي ىتح الإ هتداهش دهاشلا نم لبقي ال ناك ولو

 ٥ لاحم وهو . ادبأ كردي ملو ، مكحلا اذه لطبل { هتداهش يف اقداص . هتينالع

 قدصب ملاعلا ملع نأل 0 هتداهشل ىنعم ال ناك { اذه ىلع الإ عسي ال ناك ولو

۔ ٤٧ ۔



 نم لبقت امنإو 0 هتداهش نود هيلع ةجح وأ 0 هتداهش نع هل فاك 0 دهاشلا

 كلذ لوبق مزال زئاج حابم ، كلذ يف ةجح هنأ تبث اذإ ؛ هتداهش دهاشلا

 هيف فلتخي ال ام اذهو { هتريرس يف ابذاك ناك ولو { ةعيرشلا مكح يف ، هنم

 . يدنع اميف © لدعلا لهأ نم الو روجلا لهأ نم ؛ لقعلا لهأ نم دحأ

 { هانفصو يذلا اذه زاج ، دهاشلا لوقب قالطالا ىلع اذه زاج اذإو

 لصأ يف { نيقحملا ةمئألاو . نيقداصلا ءايلعلا ىلع . ةداهشلا لوبق زاجو

 ةمئألاو } نيقداصلا ءايلعلا ملعي نأ دحأ لك فلكي نأو . نيدلا يف ةحابإلا

 ءاملعلاو نيرئاجلا ةمئألا ملعيو { اذه مهنم لبقي ال ىتح . مهلك نيقحملا

 اذه تبثو ؛ اذهو اذه ملع اذإو ، مهنايعأب كلذ مهيف لبقي ىتح ، نيعدتبملا

 ةداهشلا نوكت امنإو { ملاع وه عيش يف هل الو ، هيلع ةداهشلل ىنعم الف 0 هيلع

 بجوي احضاو اقرف دجن الف . ملاعلا ملع حصي الو لهاجلا ملع حصن

 { هتجح تتامو تام دق ضام لجأ نم 7 ةءاربلل ةبجوملا ثادحألا يف ةداهشلا

 3 هيلع عمتجم ليق هنأ 9 انعم ام هجو نم ةلعلا هضراعتو الإ ، هوجولا نم هجوب

 دوهشملا ءايحألا يف الإ ثادحألا ىلع ةداهشلا يف ةءاربلا يف اجرخم دجن الف

 ضعب يف كلذ يف زوجي اميف . ةداهشلا دعب مهيلع جتحملاو 3 مهترضحب مهيلع
 . ليق ام

 © هيلع ةداهشلا نوكي . هيلع دوهشملا ةرضحب الإ سيل : ليق دقو

 . مزليو زوجي هنأ 7 افالتخا هيف ملعن ال يذلا لصألا وه كلذو

 انعم هيف تافالتخالاو { هيف فلتخي انعم اميف هلكف & كلذ ىوس ام امأو

 3 هركني الو هب لوقي نم هيف قفاوي ام ، كل تركذ ام هوجو نم . ةلولعم
 نأ وه . زئاج مزال تباث هنأ ، ةداهشلا توبث نم { افالتخا هيف ملعن ال يذلاف

 يف ةداهشلا زئاج هنأ ، كل تفصو ام دحأ نم ، نادهاش ثدحملا ىلع دهشي

 . هيلع دوهشملا ةرضحب مهتفص نم ٠ كل تفصو ام ىلع . ثادحألا

 ، رصبي ناك اذإ هنيعب هتنياعمو & عمسي ناك نإ ، هينذأب ةداهشلل هعامتساو

۔ ٤٨ ۔



 نم نارسفي الف { اعطق هيلع ناعطقي وأ ، هنم هاعمس وأ © كلذ هنم انياع ايهنأو

 . هيلع كلذ ايلع نيأ

 نم ناك اذإ هاعمس وأ © كلذ انياع ايهنأ ارسفي ىتح : ليق دقو

 . هب هيلع دهش امم هؤّربت © ةجح كلذ يف هنم نوكي ال مث © تاعومسملا
 © رذع هيف هل سيل ام هرمأ نم كلذب حص اذإ 3 هيف ةجحلا مزلت كلانهف

 هدنع دوهشملا يف ةجحلا مزلي كلانهو { هوجولا نم هجوب هيف لمتحم الو

 لوبق ماكحأ همزل ، كلذ يف مزلي ام هجوو ، كلذ يف مكحلا رصبأ اذإف ، كلذب

 ىلوتو & كلذ نع فعض نإو } هعمس دق امب ‘ مكحلا ذافنإو هعم حص دق ام

 ملو ، نيملسملا نم ءايلعلا نم دحأ نع فقي ملو 0 هنم مهتءارب ىلع نيملسملا

 نم ، نيملسملا نم ءافعضلا نم دحأ نع فقو الو 9 نيدب الو يأرب هنم أربي
 ٥ نيدب الو يأرب هنم ءىرب الو ، نيدب هيلع مهتداهش وأ © هنم مهتءارب لجأ

 يف هيلع اودهش نم ىلع اودهشو . نيدلا مكح يف هنم اوثرب دق نمم ءىرب دقف
 ةيالوو { هللا رتس يف وهف نيدلا مكح يف همزل ام لبقو 3 نيدلا مكح

 © ةءاربلاو ةيالولا ماكحأل نيرصبملا ، نيملسملا ءايلع نيب ملعن ال } نيملسملا

 . افالتخا هتيالو الو هتقفاوم الو اذه رذع يف

 اريبك وأ اريغص اثدح ثدحأ مث ةيالو هل تناك نم لكو ؛ باتكلا نمو

 الكو } هثدح نم بيتتسا ثدحأ اذإو { هتيالو ىلإ عجر بات مث { هنع اهليزي

 . رباج يبأ ىلإ جرعألا باوج يف انغلب كلذكو . هتبوت تلبق باب رم

 3 باتكلا اذه يف اذه لبق { اذه يف لوقلا ىضم دق : هريغ لاق

 ماد ام هنأ { حيحص لصأ انعم اذهو ، هب لدتسي ام حرشلا يف نأ وجرن امب

 نم . ةءاربلاو ةنامألا نم ىلوت اهيلعو هل تناك يتلا 5 هتلاح ىلإ عجريو بوتي

 ىلإ هتلاح تلاح نإو ، لبق نم هل تبثت يتلا هتلاح ىلإ عجر بيرلاو ةمهتلا
 . اهيلع ةيالولا هل دقتعي ال نأ زاجو ، نسحل هتيالو داقتعا لبق اهب ناك ول لاح

 ، تريغت ةلاح ىلع 0 رهاظلا مكحلا يف ىنعم هل ةيالولا داقتعا بجوي سيلف

۔ ٤٩ -



 ىلع هل فوقولا ٠ عامجإلا يف هيلع بجومب ةلعلا ةلخادم تريغت ةلاحلو

 . ةرصبت رصبلا لهأ دنع هنأ وجرأ اذهو ٠ ريغتت ل ةلاحب الإ ٤ ةيالولا

 ةيالو ف كعم لجر ناك اذإ : هللادبع وبأو دايز وبأ لاق ؛ باتكلا نمو

 { ةيالولا يف امهدنع وأ . حلاص لجر انالف نأ : امهدحأ وأ الاق مث ، ةأرما وأ

 اناك نإو { ةءاربلاو ةيالولا رصبي امهدحأ وأ اناك نإ { امهدحأ وأ ايلوت نم تيلوت

 . هرصبي ال نم لوقب هالوتي الف قارفلاو ةءاربلاو ةيالولا رصبي ال نمم

 . ءيش قحل هيف ل نبب الو {} اذه يف لوقلا ىضم دق : هريغ لاق

 هنيدو ، نيملسملا لوق هيف هلوق : لجر يف لاق ريشب نعو ؛ باتكلا نمو

 ‘ اوئرب نمم ع اربل او ‘ اولوت نم ةيالو ىلع مهالوت ا ذإ ىلوتو ءىرب دقف . مهنيد

 وهو . هيف سانلا فلتخي اميف . يأرلا هيلع فلتخي يذلا يف اندنع كلذكو

 . هنم لبقي كلذ نإف نيملسملا يأر كلذ يف ييأر لوقيف & باوصلل سمتلم

 باب

 هوحنو يأرلا ةزاجإ عضوم

 [ ةلزنم هعم لزني ل ام نيدب وأ يأرب اولوت نم اوئرب نإ امأو

 فذقلا ةلزنمب لزن نمم الإ 0 انعم يأرلاب زوجت ال ةءاربلا نأل & كلذ هل سيلف

 نإف ، ىلوت نمم دحأل رفكلا نم ءيشب وأ . انزلاب رارقإلا لهأ نم دحأل . انزلاب

 نأ ليق اميف انعم هنإف { نيدلا ةءارب نع ماكحألا رصب نع فعض نمم ةءاربلا

 هفذقب قحتسي نم فذق نممو 0 هيلو نم ءىرب نمم ،} عضاوملا هذه يف أربي

 . رفكلا

 اذإ ، عضوملا اذه يف الإ يأرب اصن 0 قحم نم أربي نأ هل زوجي سيلو

 هركني ءيش للع وأ ٠ ءيش يف هئايلوأ نم دحأ نم فيعضلا قحللا ءىرب

 عضومب فيعضلل سيلو 3 هيف مكحلا رصبي مل هنأ الإ 3 هنم اذه ملع دق . هيلع

. ٥٠ ۔



 نم ءىرب نمم ءىرب اذإ هنإف 0 ءايلعلا ةلزنمب هلهج عسي اميف " ايتفلا يف ةجحلا
 ءىرب نمم هيأرب هنم ءىربف هيلو نم هتءارب ف امح ناك ولو ٠ هجولا اذه ىلع هيلو

 ىلع هريغ يف زوجي الو ، عضوملا اذه يف زئاج : ليق هنأ ؛ يعمف .0 هيلو نم

 قح لهج لهج ولو {} قحلا نطاوم نم نطوم يف ث نيقحملا نم لاح
 ىلع نيدب هنع فقي الو { نيدب الو يأرب هنم أربي نأ هل سيلف . فيعضلا

 . ليق اييف هل رذع الف كلذ لعف نإف ،} لاح

 نم قفاوي ملو ، لاح لك ىلع فيعضلل ةزئاجف يأرلاب ةيالولا امأو

 ملع اميف { هدنع ةءاربلا قحتسي ىلوتملا ناك ولو 5 ةيالولا هب بجت ام ، ىلوتمل
 هنم ىرب ولو ‘ هلهج هعسي امم ناكو . هيف مكحلا رصبي ل اذإ {© هثدح نم

 ءافعضلاو . نيدلاب مهنم ءالعلا نيملسملا ىلوتو ٠ يأرب ىلوتف هيلع نوملسملا

 نيدب الو يأرب هنم ءىرب الو 6 ملاع ءالعلا نع فقي ملو ٠ نيدب وأ يأرب مهنم

 . كلذ لجأ نم

 فقو الو . نيدب الو يأرب كلذ لجأ نم قحم فيعض نم ءىرب الو

 . ةيالولا يف وهو هيلع قيضي الو نيدب هنع

 باب

 ةءاربلا يف ثادحألا يف ةداهشلا ىنعم

 . ماكحألا نم مكح اهنأ الإ يدنع جرخت الف ةءاربلا امأو

 . ماظعلا ماكحألا نم اهنأ ؛ يدنعو

 علخ» : لاق دق هنأ { افالتخا هيف ملعن ال ايف زات يبنلا نع يور دقو

 . «هلتق دقف انمؤم علخ نمو . هلتقك نمؤملا

 وأ { ةءاربلا رمأ يف لاق هنأ هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع نع ءاجو

۔ ٥١



 ٠ ةءاربلا ىنعم لع هل لوق نم ليواتلا جرخ وأ ٠ ةءاربلا رمأ هب ىنعو الوق لاق

 ١ متعطتسا ام دودحلا اوأردا : كلذ يف لاق هنأو 0 ةءاربلا يف جرخي هنأ

 . هليبس اولخف اجرح نيملسملل متدجو امو

 . تاهبشلاب أردت دودحلا نأ رثألا ءاجو

 ل نم هنإ : هلوق بهذم ىلع بهذي . ملعلا لها نم رسف نم رسف دقو

 ليوات نم اندنع هيلع عمتجم هنأ ىنعملا ناكف . رفك تاهبشلاب دودحلا أردي

 فلتخي ام ضعبب ذخأ اذإ مكاحلا رفكي ال هنأل } رصبلا لهأ لوق نم . كلذ

 © هيلع عمتجملا نم نكي ملو © رظنلا يف همكح جرحي امم } رثألا ماكحأ نم هيف

 دودحلا مكاحلا ردي نأ ؛ مزال كلذ نإ هلوق نمو ، هعم تبث هنأكف

 . عامجإلا ىنعم ىلع هل مزال كلذ نإو ، ةهبش للع هلمحم ال هنأو ٠ تاهبشلاب

 لتقلا ملعن الو { لتقلا ةلزنمب اهنأ ةلق يبنلا نع ةءاربلا يف تبث دقو

 .. مالسإلا لهأ يف الو { رفكلا لهأ يف دوقلا رمأ يف ماكحألا يف زوجي

 لثم اهنأ اهيف تبث دقو { هيف اودهش يذلا يف هتداهش زوجت نمم نيدهاشب الإ
 ٠ نيدهاش ةداهشب الإ ةداهشلا هيف زوجت دودحلا نم ادح ملعن الو 03 دودحلا

 ٨ اركب وأ انصحم ناك . انزلا دح وهو 0 دوهش ةعبرأب الإ زوجت ال هنأ تبث دقو

 وأ ، رمخ برشو فذق نم ناك امو { دوهش ةعبرأب الإ انزلا يف دحلا يف زوجت الف

 ةداهشلا زوبحت نمم ، نيدهاشب الإ هيف مكحلا زوجي الف ©} دودحلا نم كلذ ريغ

 . لدعلا لهأ رظن يف كلذ يف ايهنم

 زوجت ال اهنأ ، دودحلا نم اههبشأو هتهبشأ ام انعم ةقحال ةءاربلا كلذك

 لقاب ال ، نيدهاشب الإ ةءاربلا ماكحأ نم رهاظلا مكح ين ةداهشلاب مكحلا يف

 نم هيلع هتداهش زوبت نم ىلع ، ةءاربلا يف هتداهش زوبحت نمم انعم كلذ نم
 . كلذ مهفاف { انعم كلذ نودب ال 0 هيلع دوهشلملا

 ةداهشلل ةءاربلاو رفكلل ةبجوملا ثادحألا يف زوجت ال : ليق هنأ ؛ يعمو

۔ ٥٢ ۔



 نم زوجي الو { نييلولا نيملسملا ةءاربلاو ةيالولاب نيملاع نيدهاش ةداهشب الإ

 ةيالولا يف ءايلعلا نم الإ تبثي ملو © ءايلعلا نم الإ ةيالولا زجحت مل ايك ءايلعلا ريغ
 ةيالولا رصبأ نمب الإ ةجحلا اهيف موقت ال نأ & ىرحأو ىلوأ ةءاربلاف 0 ةءاربلاو
 . ةيالولل نيقحتسملا نيملسملا نم . ةءاربلاو

 ثدحلا ارسف اذإ 0 نييلولا نيملسملا نم زوجت : ليق هنأ ؛ يعمو

 ماكحأب نيملسملا دنع { رفكلا بجوي اريسفت ارسفم هب ادهشو ث هيلع نادهشي

 نيفيعض اناك اذإ هنأل ؛ بتي ملف ، كلذ نم هاباتتسا ايهنأو 3 ةءاربلاو ةيالولا

 ايهنم لبقت الو {. هيلع ادهش يذلا ثدحلل ينعأ ؛ ةءاربلاو ةيالولا نارصبي ال

 نيفيعض اناك اذإ هنأل ؛ بتي ملف كلذ نم هاباتتسا ايهنأ ادهشي نأ نود ةداهشلا

 { ةلمجم ةداهش مهتداهش نم مهنم تبثي مل { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نارصبي ال

 نم ةءاربلاو رفكلل بجوم هنأ 5 ءايلعلا هب مكحي اريسفت ارسفم الإ ايكح بجوت
 ملع يف هتفصب ريسفتلا ىلع الإ فيعضلا نم نمؤي ال هنأل ؛ ثدحملا

 ، دهاشلا فيعضلا لوق يف الإ ءايلعلا رظن يف رفكلا بجوت يتلا ، ماكحألا

 . ىنعملا مهفاف

 مكح يف ةداهشلا يف نييلولا نيملاعلا نم لبقي هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 وأ {} قساف هنأ وأ { رفاك هنأ وأ { هب رفك اثدح ثدحأ هنأ ادهش اذإ 0 ةءاربلا

 ىلإ ايهتداهش يف ناجاتحي الو ، رفكلا لهأ ءايسأ نم مساب ىمسيو . قفانم

 كلذ هابشأو { رفكلا هب قحتسا ام الو { هب قسف ام الو 3 هب رفك ام ريسفت
 هاباتتسا ايهنأ ادهشي نأ نافلكي الو ، لالضلا ءايسأ نم هيلع هب ادهش يذلا

 ةيالولاو ث رئابكلاو رئاغصلا ماكحاب ناملاع ايهنأل ؛ بتي ملف 93 هثدح نم

 هب قحتسي امو .3 ةيالولا هب قحتسي امو . رفاكلاو نمؤملاو . ةءاربلاو
 يف ةجحلا موقت يهب ناك ذإ ، ريسفتلا نع فاك مسالاب هيلع ايهتداهشف { ةوادعلا

 ربعملا وهف ، رفكم مكح هنأ هريسفت يف مكح مث ارسفم هب ادهش ول نأ { ريسفنلا
 نومأمو ، رسفمو دهاش هنأ رظنلا كلذ يف ، كلذ ةلمج يفف رسفملاو ، كلذل

۔ _ ٥٢٣



 . كلذ عيمج ىلع

 ثدحلاب اضيأ ريسفتلا الإ نيملاعلا نم لبقي ال هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 ةداهش مسالاب ةداهشلا تسيلو . ةءاربلل بجوملا مسالإ هب قحتسي يذلا

 ىتح هافذق ايهنأل ؛ فذقلا ةلزنمب ايهنم كلذ امنإو { ةداهش نوكي الو & ثدحلاب

 { ةءاربلاو علخلا ةلزنمب ايهنم كلذ ناك ، قساف وأ ، قفانم وأ رفاك هنأ الاق

 وهف فذاق لكو & فذق وه لب ةجح نوكي الو { ةءاربلاو علخلا لوبق زوجي الو

 ةداهش الو . عيلخ ةداهش زوجت الو .{ ةيالولا هل نم فذق اذإ عيلخو مصخ

 ىلع افالتخا ملعأ الو } ماكحألا نم مكح يف الو ، لاحلا نم لاحب عدم

 هنأ ةداهشلا لبق علاخلاو ءىربتملا نم راثآلا ليوات ةحص نم حص ام ةحص

 ناك { ايعدم افذاق ناك . ءىرب اذإ هنأ اذه تبث املف { ةيالو هل ناك نمل فذاق

 كلذب لاق نم دنع 0 رفكلا ءايسأ نم كلذ هابشأو ، قافنلاو رفكلاب هل هتيمستب

 ايهيف تبثي هنأ يل نيبي الو 7 افالتخا نيفيعضلا يف ملعأ الو & فذقلا ةلزنم

 ريغ ىلع ةءاربلا بجوي يذلا مسالاو ، قسفلاو رفكلاب ادهش اذإ } فالتخا

 ايهنم ربسفتلا نود { لاحب ةجح ايهنم كلذ نوكي نأ © ثدحلل ريسفت

 ريغ ةداهش ثادحألا يف زوجي هنأ يل نيبي الو & كل تفصو ام ىلع 0 ثدحلل

 تبثت دق تناك نم ىلع اودهش . نيدلا ين مهتي الو . ةتباثلا نيملسملا ءايلوألا

 ريغ ةداهش زوجت الو { ءاوس كلذ لكف . هتيالو تبثت مل نم ريغ ىلعو . هتيالو

 لهأ الإ ةجح اهيف نوكي ال ةءاربلا نأل ؛ ةءاربلل ةبجوملا ثادحألا يف ءايلوألا

 . ةيالولا

 ءايحألا ةمئألا الو ءايلعلا ىلع ةداهشلا زوجت ال : ليق هنأ ؛ يعمو
 كلذكو ، هسفن بقاعي نأ هل نوذأم ريغو { نيدلا يف ءايلعلا نم الإ نيرضاحلا

 بقاعي امب أي نأ هل نكي مل ايك & هب بقاعي ام هسفن ىلع رهظي نأ انعم هل سيل

 . وه همزلي ال هيف ماكحلا مزل ، دح هيلع حص اذإ كلذ امنإو { هيلع

 : ليقف . ةيالو هعم هل لجر نع ملسملا لئس اذإو ؛ باتكلا نمو

۔ ٥٤ ۔



 . هيف هملع متكي نأ هعسي ال

 ليوات ىلع كلذ يعم جرخيو اذه : ليق دق هنأ ؛ يعمو : هريغ لاق

 ىنعمل وأ ، ناميإلا نم همسا ةلازإ ىنعمل هيف كلذ هنامتكب دصق اذإ هنأ ، قحلا

 كلذب همالعإ نوكيف . اهب دهش دق ةداهش لثم & كلذ يف هب داري قح ةلازإ

 ءيش ىلإ دصقف 0 كلذ لطبي هنامتكو { رهاظلا مكح يف ةداهشلا هب موقت امم

 دحأ ىلع هرمأ يف نامتكلا ىلإ دصقلا هعسي ال هنأ ؛ ىعمف { ههابشأو اذه نم

 . . يناعملا هذه

 ناكو ، الطاب بجوي الو { اقح ليزي ال هيف هملعل هنامتكب ناك اذإ امأو

 نيعأ دم فاخي وأ { ةنتف هيلع حتفنت نأ فوخ نم ةمالسلا ىلإ هجرخي جرحم هل

 انركذ امم عيش كلذ يف نكي ملو . ةنتفلا هيف فاخي ام رومأ نم 7 هيلإ سانلا

 ملعلا نامتك ةلزنمب كلذل هنامتك سيل هنأل ، كلذ هيلع قيضي ال هنأ وجراف

 © عامجإلا يف ملعلا سفنب ةجح ةيالولاب همالعإ سيلو ، هسفنب ةجح وه يذلا
 فاخي يتلا باتعألا دلوت هتيالو راهظإ يف فاخي امم دحاولل ةيالولا يف ناك امبرو

 ىلع كلذ نامتك نوكيف . ةملكلا يف قرفتلا اهب بجيو { نيدلا يف نتفلا اهنم

 عقي مل ام ، لضفأ انعم اهضعب نم وأ 3 رومألا هذه نم ةمالسلا بلط داقتعا

 . هتدارإو هدصق نم انفصو يتلا { لزانملا دحأب هنامتك

 لهأ نم ةيطع نب بيبش يف فلتخا نم فلتخا امل هنأ انغلب دقو

 نب ىسوم وأ 3 رباج يبأ نب ىسوم نأ بسحأو 3 هالوتي ىسوم ناكو { نامع
 رهظأ ، فالتخالاو ةقرفلا هنم فاخي ام دلوت فاخ لتق امل هنأ : ليقف ، يلع

 يف نوكي ال نم ةيالو هنامتك نم دشأ اندنع اذهو { هنع فقو وأ ، هنم فوقولا

 8 يدنع اذه دشأو . قح لاوز هنامتك يف الو & قح بوجو هتيالوب همالعإ

 هنأ اهب هنولزني © ءافعضلا عم ةلزنمب فيعضلا نوكي نأ ، كلذ ةزاجإ ىلإ هبرقأو

 هنم لبقي هنأ ؛ هعمو ، لاؤسلا اذه نع لاسيف 0 ةيالولا هنع ذخؤت نم ةلزنمب
 هنظي اميف مهوتي امنإو 0 ةيالولا هنم لبقي نأ فيعضلل زوجي ال نمم وهو . ةيالولا

۔ ٥٥ ۔



 نأ تببحأ ، ةفصلا هذه ىلع لاؤسلا عقو اذإف { ةلزنملا كلتب هنأ 3 هيف
 عقي ال نأ ،} دصقلل كلذ نع عفادي نأ ينبجعيو ز اذه يف باوجلا قلطي ال

 3 هيلو قح نامتك ىلإ سيل . هنيد رمأ ىلع هل ةنوعم { هعسي ال اميف لئاسلا

 هللا ءاش نإ ‘ يناعملا هذه مهناف ٠ هتيالو هعسي امب ‘ هتيالو هعم تبث دق ىذلا

 . ۔ ىلاعت

 نم فاخ اذإ هلامو © هسفنو 0 هنيد يف ةيقتلا هعست نأ ة كلذ نم هجوو

 كسمتي نأ هل بحأو © ةيقتلا هعست لاح ىلع اذهف ، كلذ نم ءىش راهظإ

 دنع 7 اهنم هسفن ىلع ىشح يتلا ةيقتلا مايأ يف ‘ رومألا هذه لثم يف ةيقتلاب

 جرخيف ، تاضراعملا نم هيلع ردقي ال ام هسمي نأ { هراهظإ همزلي ال ام راهظإ

 باب

 ةءاربلا نم هلهج عسي ام

 هللا مرح ام ثدح ةمرح ةفرعم نم هلهج سانلا عسو ام لك نأ اوملعاو

 مئاق ناك اذإ ، ريزنخلا لكأو ، رمخلا برش لثم هبكري نأ ىلإ هباكتراو ، كلذ

 لهج عسي امم اذه هابشأ وأ ، مراحملا تاوذ حاكن وأ . ةتيملا لكأ وأ ، نيعلا

 ، كلذ ةمرح ةفرعم ىلإ هتفرعم غلبي مل نإف { هبوكر لهج عسي الو { هتفرعم
 ثدحم ثدحأ اذإف ‘ هبوكر لهج هعسي الو ؤ} هتمرح ةفرعم لهج هعسي رهف

 ثدحملا كلذ نم ملع نمف ؤ ثدحلا كلذ ةفرعم لهج سانلا عسي امم اثدح
 كلذ نم هلل أربي نأ هيلعف ؛ رفكم ثدحلا كلذ نأ ملعو ، ثدحلا كلذ

 نم ىلعو ٠ ارفكم اثدح هنم ملع ذق نمم ةءاربلا يف كشلا هعسي الو {} ثدحملا

 هعسي الو & ثدحلا كلذ ثدحأ نمم هلل أربي نأ { رفكم ثدحلا كلذ نأ ملع

۔ ٥٦ ۔



 ملو } رفكم كلذ نأ ملعي مل نم امأو ، رفكلا ةفص لهأ نم ةءاربلا يف كشلا

 دق اهلهأ نأ ملعي مل © ةفص نم أربي نأ هيلع سيلف { اثدح ثدحم نم ملعي

 كلذ نأ هتملعاف ؛ ةجحلا هتيقل اذإف © ةجحلا هاقلت نأ الإ { قحلا نم اوجرخ

 نأ ملع دق ناك نإف & ثدحلا كلذ ثدحأ نمم هلل أربي نأ همزل { رفكم ثدحلا

 ٨ هنيعو } همساب هنم هلل أربي نأ هيلعف & ثدحلا كلذ ثدحأ ثدحملا كلذ

 5 هللا باتك ةجحلاو { هنم ةءاربلا يف كشي نأ ، ةجحلا ىقلي نأ دعب هعسي الو

 ثدحأ نمم اوئربو ثدحلا ةمرح اوملع دق نيذلا ءالؤهو 3 نيملسملا ءايلعو

 3 مهنايعأو ، مهئامسأب ءالؤه نم اوأربي نأ مهيلع سيلو & ثدحلا كلذ

 اذه نم ناك ثدحلا كلذ نأ { ةلداعلا ةنيبلاب ةجحلا مهيلع موقت نأ الإ

 اوملعي مل يذلا ءالؤه ىلع مهثدحب نيملاعلا ءالؤه مكح نإف ، ثدحملا

 اومكحي نأ & ثدحلا كلذ ثدحأ نمم ةءاربلا ىلع مهوقفاو دقف 93 مهثدحب

 . اوكله دقف {} كلذ يف مهعسو دق امل مهورذعي ملو ةءاربلاب مهيلع

 مث { مهنم ةءاربلا يف اوكش مهثدحب اوملع دق نيذلا ءالؤه ناك نإو

 الالض اولضو كلذب اوكله .3 هثدح اونياع نمم اوأربي مل اذإ 3 مهنم اوئرب

 3 هلهج عسي ام مكح عضوم يف { هلهج عسي ال ام مكحل اومكح اذإ 3 اديعب

 . نوملعي امب الإ هلهج مهعسي اميف اونيدي نأ سانلل سيلو

 نأ ، هلهج هعسي اميف لهاجلا ىلع لمحي نأ هلهج عسي امب ملاعلل سيلو
 { ملاعلا رذع هللا عطق دقف كلذ لعف نإف { هتءاربك أربي وأ © هملعك ملعي

 نإف ، هلهج ةلزنم ىلإ عجري نأ 0 ملاعلا ىلع لمحي نأ لهاجلل سيل كلذكو

 . لهاجلا رذع هللا عطق دقف { كلذ لعف

 نيد فلاخ نمم ةءاربلا ىلع { ملاعلا قفاو اذإ ثدحلا ةمرحب لهاجلاو

 ةءاربلا ىلع ملاعلا قفاو دقف ك ثدحملا نم هتءارب ىلع ملاعلا ىلوتو . ةلي دمحم

 كلذ ةمرحب لهاجلا اذه ناد دقو . هنيد ةعيرش يف ٠٥ ثدحملا كلذ نم

 اذه مزلي نأ ملاعلا اذه سيلو .لي دمحم نيدب هيف ناد اذإ ؤ، ثدحلا

۔ _ ٥٧



 3 ثدحملا كلذ نم أربيل لاؤسلاب انئاد ةمرحلا كلت نع لاسي نأ ، لهاجلا

 ، لاؤسلا هيف مزلي ام مكحب هيلع مكح هنأل ؛ كله دقن ملاعلا كلذ لعف نإف

 لهاجلا مزلي ال عضوملا اذه يف هنأل ؛ لاؤسلا هيف مزلي ال ام مكح عضوم يف

 هنأ وه ملعي مل اثدح هل يلو نم ىأر اذإ لاؤسلا مزلي امنإو ، لاؤسلا ةمرحلاب

 هيف هنيد نأ ىلع & لا ؤس فوقو هيلو نع فقي نأ عضوملا اذه يف هيلعف { رفكم

 ىلإ نيملسملا دنع هب غلبي ام هيلو نم ىأر يذلا كلذ نكي نإف {، نيملسملا نيد

 ىلإ هب ام هنم ىأر يذلا كلذ نكي مل نإو { هيلو نم ةءاربلاب هلل نادو { ةءاربلا

 . هتيالو ىلع هيلوف ةرفكم

 امنإو ث انفرع اييف عامجإلا عقوم عقي ال انهاه لاؤسلا : ديعس وبأ لاق

 . فالتخالا عقوم عقي

 ؛ هيلو ةيالول هنم كرت ريغ نم هيلو يف هداقتعا نوكي اذه ىلعو ؛ عجر
 اومهفاف ، نيدب ال يأرب فوقو هنع هفوقو نوكي امنإو ، ةفصلا هذه ىلع الإ

 نوكي دقو ، لاؤسلا هيف مزلي ال ام عضوم نم { لاؤسلا هيف مزلي ام عضوم

 يأرب نوكي امنإ ؛ لاؤسلا فوقو لك هنأ الإ { اذه ريغ ىلع لاؤسلا فوقو

 ريغب ناد دقف ، لاؤسلا فوقو عضوم يف فوقولاب ناد اذإ هنأل ؛ نيدب نوكي ال

 . كله دقف نيملسملا نيد ريغب ناد نمو ، نيملسملا نيد

 ٥ كلذب أربيو 0 انيد لا ؤسلاب انهاه نيدي نأ هل سيلو : ديعس وبأ لاق

 © فالتخالا عقوم عقي لاؤسلا عضوم ناك اذإ . ةنونيدلا ريغ ىلع دقتعي امنإو
 . نيدلا عقوم ال

 ريغب ناد دقف { نيدلا فوقو عضوم يف لا ؤسلاب ناد اذإ كلذكو ؛ عجر
 مزلي امنإو ؤ بوتي نأ الإ كلهو { كلذ يف قحلا فلاخ دقو 0، نيملسملا نيد

 دق { ائيش ناعزانتي نيلجر عمس هنأ لثم } اصوصخ يلولا يف لاؤسلا فوقو

 ريزنخلا وأ { هنيعب رمخلا فرع هنأ لثم هتمرح ملعي ملو 0 همساب ءيشلا وه ملع
 وأ رمخلا يف ناعزانتي نيلجرلا نيذه عمسو . ايهتمرح فرعي ملو { هنيعب

۔ ٥٨ ۔



 دقف { مارح اذه : امهدحأ لوقيو ، لالح اذه : امهدحأ لوقيف . ريزنخلا

 ىلع ابذاك امهدحأ نوكي نأ دب ال هنأل { هلقع نم اذه لثم يف ةجحلا هيلع تماق

 فوقولا همزلو ، نييلو هل انوكي مل ولو & بذاكلا نم أربي نأ هيلع بجوف { هللا

 نكي مل اذإ & كلذ ىلع لا ؤسلاب هنم ةنونيد ريغ نم ، كلذ نع لأسي ىتح ايهنع

 هلل ناد ث امارح ايهنم هعمس يذلا كلذ نكي نإف . هييلو نالجرلا ناذه

 ةءاربلاب هلل ناد ؛ الالح اهنم هعمس ءيشلا كلذ نكي نإو ‘ هلحأ نم ةءاربلاب

 {© هنيعب امهدحأ نم أربي الو {. اذه لثم ف هداقتعا نوكي اذكهو ٨ همرح نمم

 اهل ةفصلا هذه ىلع تبثب نأ هل لحي الو © انفصو ام ىلع هرفك هعم حصي ىتح

 لاحمو ، ربعم هل ربعي مل نإو © هلقع يف هلل ةجحلا هيلع تماق دق هنأل ؛ ةيالولا

 . هللا ىلع ايهئاعدا يف نيقداص امهالك انوكي نأ

 هللا ىلع هنيدي ميرحتلاو ايهنم ليلحتلا ناك اذإ اذهو : ديعس وبأ لاق
 . كلذ يف ناعزانتيو { همرح وأ هلحأ هنأ

 © قداصلا نم ايهنم بذاكلاب ةجحلا هتملعاأف ةجحلا هتيقل اذإو ؛ عجر

 . كلذ ىلع هالوت هل ايلو رخآلا ناك نإو {& بذاكلا نم هلل ءىرب

 عقوم عقي ال هنأل ؟ نيدب ال يأرب انه اه لاؤسلا : ديعس وبأ لاق

 . نيدلا

 كلذ يف هل سيلف .7 هنم أربي نيلجرلا نيذه دحأ ناك نإف ؛ عجر

 نم ىلع مكحي نأ هل لجي الو { هيلو ىلوتيو . هنم أربي ناك نمم ربيو ، لا ؤس
 امنإو . كله كلذب هيلع مكح نإف ۔ هجولا اذه : ءىطخلملا وه هنأب © هنم أربي

 . لاؤسلاب ةنونيدلا هنع طحنا

 ةنونيدلا : لاقي الو ، لاؤسلا هنع طحنا امنإو : ديعس وبأ لاق

 . لاؤسلاب

 لمتحاو ، لاؤس هنم أربي يذلا ف همزلي نكي ل اذإ اذه ف ؛ عجر

۔ ٥٩ ۔



 مكحي نأ هل لحي الف { الطاب قأ نوكي نأو 3 اقح قأ نوكي نأ هيلو نم هيلع

 هل لحي ملو ، لاؤسلاب ةنونيدلا هيف مزلي ملو ، ةفصلا هذه ىلع ، قسفلاب هيلع

 رهظ اذإ هنأل { هنم أربيل هتروع نع سيسجتب كلذ ىلع & لاؤسلاب هيف نيدي نأ
 الطبم نوكي نأ لمتحيو ، هوجولا ضعب يف اقحم نوكي نأ لمتحي { رمأ هيلو نم
 هنأل ؛ هتيالو همزلو & كلذ ىلع هيلو ةيالو كرت هل لحي الف ؛ هوجولا ضعب ف

 3 قحلا قأ هودعو { لطابلا قأ هيلو نوكي نأ { هجولا اذه يف هدنع لمتحا

 قأ هيلو نأ هدنع لمتحاو ، لطابلا اذه قأ هنأ هودع ىلع مكحي نأ هل لحي ملف

 لازو ، لطابلاب هيلو ىلع مكحي نأ هل لحي ملف ، لطابلا ىتأ هودع نأو { قحلا
 نم هلل أربي هنأ ةنونيدلا داقتعاب الإ ، بابلا اذه نم هجولا اذه يف لاؤسلا هنع

 © لاؤسلاب ةنونيدلا همزلل اعيمج هييلو نالجرلا ناذه ناك ولو 3 هيلع بذاكلا
 . هنم أربي وهف هللا ىلع ابذاك ناك ايهيأ هنأ هنم ةنونيدلا داقتعا ىلع

 عقوم عقي امنإو ث ةنونيدلاب لاؤسلا نأ انه اه لاقي ال : ديعس وبأ لاق

 نأل { ةنونيد داقتعا ريغب مزلي امل & فالتخالا عقي عضوم اذهو ، فالتخالا

 عقي عضوم اذهو { فالتخالا هيف عقي ام يأرلاو { هيف فلتخي ال نيدلا

 . فالتخالا عقوم هيف لاؤسلا

 ام ىلع يأر فوقو ايهتيالو نع فقيو ةيالولا يف هدنع رخآلاو ؛ عجر

 فوقولاب هلل ناد اذإ الإ © ايهنع فوقولاب هلل نيد فوقو هفوقو نوكي ال { انفصو

 الو & كلذب كله دقو { قحملا ةيالو كرت دقف { اقحم امهدحأ ناك مث 0 ايهنع

 وأ . امهدحأ ةيالو كرتي نأ هل لحي الو { اعيمج كلذ ىلع امهالوتي نأ هل لحي

 وه هالوت يذلا نأو & قداصلا وه هتيالو كرت يذلا نوكي نأ ةفاخم رخآلا ىلوتي

 . هجولا اذه يف لاؤسلا همزلي امنإو ، بذاكلا

 كرتي الئل درلا مث ، هجولا اذه يف لاؤسلا دقتعي امنإ : ديعس وبأ لاق

 نأ همزليف & كلذ يف قحلا فلاخيف © لطبملاو ايهنم قحملا اعيمج هييلو ةيالو

 ةيالو المهم نوكي الو ، لطبملا نم أربيو 3 ايهنم قحملا ىلوتيل امهرمأ نع لاسي

۔ ٦٠



 { هللا مكح يف | هنم ةءاربلا هتمزل دق نمم أربيو 5 هتيالو تمزل دق يذلا قحلملا

 . لاؤسلا فوقو اذهف

 عمس مث 0 هييلوب اسيل نالجرلا ناذه نوكي نأ وهف ؛ يأرلا فوقو امأو

 هيأر نأ ىلعو { يأرلا فوقو همزليف { ليلحتلاو ميرحتلا نم انفصو ام ايهنم

 وهف } كلذ ىلع هنم نوأربي نوملسملا ناك ايهياف ، نيملسملا نيد هنيدو { ايهيف
 ناد اذإ هنأل . هنيعب ثدحلا ىلع نيملسملل لا ؤس كلذ يف همزلي الو {. هنم أربي

 مزلي نأ دحأل لحي الو ، نيملسملا نيد ريغب ناد دقف ، لاؤسلاب عضوملا اذه يف

 ريغ نم ةجحلا لجرلا اذه ىقلت ىتح انفصو ام ىلع الإ ، لاؤسلاب ةنونيدلا اذه

 نم ايهنم بذاكلا هتملعأو . ةجحلا هتيقل اذإف ©، لاؤسلا ةنونيدب داقتعا

 يف هدنع ةلاحب ايهنم قداصلا نوكيو . بذاكلا نم هلل أربي نأ همزل & قداصلا

 . فوقولا لاح

 اذه يف هداقتعا نوكي الو ، جرخي هنأ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 هيف مزلي ال يذلا اضيأ يأرلا فوقو نمو { نيدلا فوقو الإ 0 قداصلا

 امهدحأو { هلحي امهدحأ 7 هيف ناعزانتي ارما نيلجرلا نم عمس نإ { لاؤسلا

 ال ءيش يف ناعزانتي ايهعمس امنإو . ءيشلا كلذ سنج فرعي ال وهو .3 همرحي

 يف ريزنخلا لثم كلذو . ةاقثلا نم هريغ عم هتفرعم كردي الو ، هسنجب هفرعي

 يف نيلجرلا نيذه يف هيلع سيلف 0 هسنجب ريزنخلا فرعي الو { لثملا برض
 لأسيف { وه ام فرعي ال هنأل ؛ نييلو هل اعيمج اناك ولو } لاؤس عضوملا اذه

 كلذ دعب هعم حصيو . ريزنخ هنأ ، نادهاش ريزنخلا ىلع دهشي نأ الإ هنع

 ىلع ايهنم بذاكلا نم هلل أربي نأ نيذه هييلو يف همزلي امنإف { ريزنخ هنأب سنجلا
 . فقي نأ همزلي الو فقي الو . هللا

 . فقي نأ همزليو دارأ هنأ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 ناك ايهأو . يلو هل وهف قداصلا ناك ايهأ هنأ يأرب امهالوتيو ؛ عجر

 ةجحلا هتيقل اذإف 5 داقتعالا اذه ىلع 7 هيأرب هنم أربيو 3 ودع هل وهف بذاكلا

= ٦١ _



 . لاؤسلاب ةنونيدلا كلانه همزل © سنجلا ةفرعم

 هدقتعي الو ، لاؤسلا دقتعا كلذ يف ةجحلا هتيقل اذإ : ديعس وبأ لاق

 . يأرلا عقوم عقي هنأل ؛ ةنونيدلا ليبس ىلع

 كلذ ناك نإو 0 هعم حص دق ام ىلع نيذه هييلو يف همزلي ايع 4 عجر

 هييلو عمس هنأ لثم كلذ هيلع هبتشا دقو . ادبأ هتفرعم كردت ال ءىشلا

 ليلحتلا يف ايهنيب عزانتلا الإ همساب نايمسي الو 9 رمخ ساك يف ناعزانتي
 الإ هتفرعم كردت ملو { هنيعب هنع ، ساكلا كلذ باغ مث . ميرحتلاو

 © نيقيلا ررقت دعب الإ لاؤسلا هيف همزلي الو ، يأرب فوقولاف 0 ةيمستلاب
 دودحلا ةماقإ زوجي ال هنأ رثألا ءاج هنأل ؛ هبلق نم ةهبشلاو كشلا عافتراو

 . ةهبشلاب

 . دودحلا دشأ نم ةءاربلاو ةيالولاف

 تسيل اهنأل ؛ دودحلا نم ىمست ال انعم ةيالولا : ديعس وبأ لاق

 اهب جرخي مكحلا نأ الإ { ةبوقع اهنأل ؛ دودحلا نم اهنإف ةءاربلا امأو { ةبوقعب

 يه اهنأل ؛ ادح اهيمسي نأ ملكتملل ىنعملا يف زاج كلانه نمف 3 دودحلا جرح

 مكح عضوم يف ، نيدلا فوقو مكحب مكح نم هنأ اوملعاو : عجر
 فوقو مكح عضوم يف لاؤسلا فوقو مكحب مكح نمو ، لض لاؤسلا فوقو
 فوقو نأ اوملعاو 7 هللا دابع يف قحلا ريغب مكح نمل رذع الو } لض نيدلا

 ىلع { هللا مراحمب مهنم لهج ريغ نم هب اونادو { ءايلعلا هلمعتسا يذلا نيدلا

 ىلعو { ةءاربلا فوقو عضومب نوملاع مهنأ ىلعو 0 هللا نيد عيمجب نوملاع مهنأ

 ةفلك هللا همزلأ نمم اوأربي نأ مهل لحي ملو 5 ةيالولا بوجو عضومب نوملاع مهنأ
 همزلأ نم اولوتي نأ مه لحي ملو ، كلذل قحتسم هنأ هنم اوملعي ىتح 7 دبعتلا

 قحتسا زم نوملسملا أربيف & كلذل قحتسم هنأ هنماوملعي ىتح دبعتلا ةفلك هللا

۔ ٦٢ _۔



 اولوتي نأ الإ مهعسي ملو ٠ ةيالولا مه دنع قحتسا نم اولوتيو . ةءاربل ١ مهدنع

 نيذلا سانلا عيمج يف اونادو ، يغلا هنم رهظ نمم اوأربيو ، دشرلا هنم رهظ نم

 امتإو ث مهفوقو يف مهنم لامهإ ريغ نم فوقولاب ، ايغ الو ادشر مهنم اوملعي ل

 يف ةءاربلا قحتسا نمم نوأربي مهنأ ىلع فوقولاب ةنونيدلا يف نيملسملا داقتعا

 مهنيد اولمهم ملو ٨ هللا نيد ف ةيالولا قحتسا نم نولوتي مهأ ىلعو 3 هللا نيد

 . فوقولا يف

 . رفاك لك نم هلل نوأربيو ‘ ملسم لك هلل نولوتي مهفوقو ف نوملسملاف

 حص نم الإ } هنيعو همساب سانلا نم دحأ ىلع كلذب اومكحي نأ ريغ نم

 مهعم حص دق نيذلا مهئايلوأ نم هلل نوأربي نوملسملاف ؛ هنم كلذ مهدنع

 حص دق نيذلا مهءادعأ نولوتيو 3 مهتريرس يف هللا نونوخي مهو 3 نوقحم مهنأ

 نأ الولو . مهبنذ نم نوبئات . مهتريرس ف نوقحم مهو ‘ نولطبم مهنأ مهدنع

 ىلع بجي ال هنأل ؛ قانخلا مهيلع قاضل { فوقولا اذه اولمعتسا نيملسملا

 مهيلع م ارحو ‘ قساف لك نم هلل اوأربي نأو ٠ ملسم لك هلل اولوتي نأ نيملسملا

 دحأ كردي نأ لاحمو { ملسملا نم اوأربي نأ مهيلع مارحو { رفاكلا اولوتي نأ

 اوأربي نأو ٠ مهن ايعأو مهئامسأب نيملسملا عيمج ىلوتي نأ © اذه نيملسملا نم

 : هيبنل لوقي - ىلاعت . هللاو ٠ مهنايعأو مهئامسأب نيرفاكلا عيمج نم

 2 - .. ٥. ۔ ۔ ه إ2۔ ى و٥ ۔ ٥2, ر ے۔ وو ۔٥ .كو ۔۔۔

 هل نم مهنم َكيلَع انصح نمت مهنم يلبق نمت السر تلز دقلو
 فلا رمأ ءاج اذإف وا نذإب آلإ ةيآب قأ نأ لوسرل تاك امل . تيلع صصقن

 . ١ هليل ةيلقم ريحتو ةحاب يضق
 و

 لاقو } ضرألا يف نيدسفملا ىلإ اولسرأ ءايبنألا ءالؤه نأ انعم حص دقف
 : ۔ ىلاعت ۔ هلللا

 رفا برت ىف مناَصا انموق ةبك ةورم لتاق ةين نمت ناكول 2 ٠ث۔¡رأ ا امبو ۔ثي و۔۔ إ ۔۔ر, ح ب -
 ١ ةيآلا ۔ )٧٨( رفاغ ةروس .

۔ ٦٣ ۔



 ال نويبرلاو ءايبنألاو . 0 «تيرباصلا بج هاو اؤناكتشا امو اوفع ام

 نيملسملا عيمج اوملعي نأ نيملسملا ىلع سيلو 0 نيدسفملا الإ نولتاقي

 . مهنم اوأربيف نيدسفملا عيمج اوملعي نأو 9 مهولوتيف

 عيمج نوملسملا ملعي نأ لاحم هنأ دارأ هنأ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 نيقسافلا عيمجو . كلذ ىلع مهولوتيف . مهنايعأو مهئامسأب © نيملسملا

 . كلذ ىع مهنم اوأربيف

 : ۔ لاعت ۔ هللا لاقو

 آل انر ثبتتكا اماهْيَلَعَو تبسك ام اه اَهَعْسَر آلإ مقتنا كلك الإ
 نم نيذلا ىلع هتلَح يك اضر ةنيلَع لمحت الو انبر اناطخ ا انيت نإ انحاو
 ۔ت ر ۔۔ه,۔ه۔ه ۔۔ ٥ راوه إ ۔۔۔۔۔ ه ] ۔هبيرو ؤ ۔ ۔ ي ۔ ح
 انالؤمم تنأ انمحراو انل فغارت انت فعاو رب آنل ةقاط ال اَم انلمحت الو انبر انلبق

 . (}" «قيرفإكلا موقلا لَع ًانرصناق

 يف اولوتي نأ ىلع فوقولا اذه نوملسملا لمعتساف . (اهتقاط) الإ يأ

 مهاقلت ىح ٠ رفاك لك نم اذه مهفوقو ف اوأربي نأو ٠ ملسم لك اذه مهفوقو

 دحأ يف ةجحلا مهاقلت وأ . هولوتيف . ملسم هنأ هنيعب سانلا نم دحأ يف ةجحلا

 . هنم اوأربيف ٠ رفاك هنأ هنيعب سانلا نم

 نأل { لبالا يعارل ءانهدلا نم ءاملعلل عسوأ { نيدلا فوقو اذهف

 ةءاربلاب هلل نونيدي ءايلعلا نأل ؛ ماشه نب لهج يبأ نع فوقولا مهعسي ءايلعلا
 . نيكرشملا نم

 ؛ ريعبلا ةثج ىلع طايخلا مس نم لهاجلا ىلع قيضأ لاؤسلا فوقوو
 ،© كله كلذ ىلع ةيالولا هل دقتعا مث ؛ اثدح هيلو ثدحأ اذإ لهاجلا نأل

 __ 1 “ -- ٠ --- ٠ . لهاجلا فوقو وه امنإ لاؤسلا فوقوو
 . نارمع لآ ةروس )١٤٦( ةيآلا ۔ ١
 . ةرقبلا ةروس )٢٨٦( ةيآلا - ٢

۔ ٦٤ ۔



 ؛ ءايلعلا فوقوو ، نيدلا فوقو دارأ هنأ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 ءاملعلاف ، كلذ ىلع ةيالولا هل تبثيو ث هيلو هثدحي اثدح لهجي ال ملاعلا نال

 } اضيأ لهاجلا كلذكو ث انفصو ام ىلع نيدلا فوقو يف مهنيد يف نوعسوتم

 ،٨ لاؤسلا فوقو نم انفصو امم ءعيشب نحتمي مل ام ؛ نيدلا فوقو هل عساو

 3 يأرلا فوقوو © لاؤسلا فوقوو { نيدلا فوقو نم مكل انفصو ام اوربدتف

 ؛ مكل انفصو امم ، نولهاجلا هلهج ام لقث مكروهظ نع طح هل مكربدت يف هنإف

 ريغب هيف مكحي نأ دحأل لحي ال { اقراف ايكح هوجولا هذه نم هجو لكل نأل

 . هذه يف مكح نمف | همكح

 . هوجولا هذه دحأ يف دارأ هنأ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 نأ اوملعاو } نيرساخلا نم ناكو ، لضو كله همكح ريغ مكحب

 يف اكش وه سيلو { هب هلل نيدي نيد ، لهاجلاو ملاعلل عساو كشلا فوقو
 فوقو نوكي الو 3 هولمعتسا نيملسملا نأل كلذو .3 هنم اجورخ الو 3 قحلا

 نم هنأل ؛ هلهج عسي ال اييف كشلا لحي ال هنأل ؛ هلهج عسي ايف الإ ادبأ كشلا

 مكح يف هنم ءىرب دقف ث هنم ءىرب نم ىلوتو ، لجر نم ةءاربلا يف كش

 هنأل ؛ انيد كشلا دقتعي الو } هلهج عسي ال ايف كشلا لحي ال هنأل ؛ نيدلا

 ريغ وأ ، كلهم هنأ ، ثدحلا يف هكش نوكي امنإو & كش نيدلا مكح يف سيل

 اذه يف كشف . هثدح مل وأ ، لجرلا كلذ هثدحأ ثدحلا كلذ نأو }© كلهم

 ىلوتي نأ هعسوو } ثدحملا نم ءىرب دقف ، ثدحملا نم ءىرب نم ىلوتو

 . انعم يذلا ثدحملا

 هنأل } هتيالو كرتي الو & يأرب ثدحملا ىلوتيو دارأ هنأ : ديعس وبأ لاق

 هنم ءىرب نم باصأ دقف } قسف ثدح ثدحأ ثدحملا نوكي نأ لمتحم

 ملف ، قحلا نم هثدح هجرخي مل ثدحملا نوكي نأ لمتحمو . هتءارب ىلع هالوتف

 & هتءارب ىلع هيلو ةيالو كرتي نأ وه هل لحي ملو { اذه ىلع هنم أربي نأ وه هل لجي

 قفاو دقف ، لطاب مأ قحأ هيف كشو . هثدح هنم وه ملع دق اثدح ثدحأ نمم

۔ ٦٥ _۔



 ءىربتملل سيلو { ءىربتملل هتيالوب ، ثدحملا اذه نم ءىربتملا اذه وه هيف

 يذلا هيلو يف همزل هنأل ، ءىربتملل هتيالوب ثدحملا نم ةءاربلا هيلع لمحي نأ

 35 هثدح ىلع هنم ءىربتملا اذه هنم ءىرب مث } لاؤسلا فوقو { ثدحلا ثدحأ

 ملف الطاب نوكي نأ لمتحمو ث اقح نوكي نأ لمتحم رمأ اذه نم رهظف

 . () هل

 ىلع هتيالو كرتي نأ هل زجي ملف دارأ هنأ ؛ انعم يذلا : ديعس وبأ لاقو

 ثدحأ نم ةيالو لامهإ اذهل لحي الو { هتيالو ىلع تبثي نأ همزلو } هجولا اذه

 5 لاؤسلا فوقو نم انفصو ام ىلع { نيملسملا نيد هيف هنيد نوكيو & ثدحلا

 نمو ، لاؤس كلذ يف همزلي مل & كاشلل يلوب سيل ثدحملا اذه نوكي امنإو

 اذه نم ءىربتملا اذه ىلوتيو ، هثدح ميرحت يف هكشل نيد فوقو هنع فقو

 فوقو ثدحملا ىلع فقوو 0} ثدحملا نم ءىربتملا اذه ىلوت اذإف ك ثدحملا

 © قسف ثدح ثدحأ ناك نإ & ثدحملا نم ءىرب دقف 3 انفصو ام ىلع نيد

 دقو ، قحلا نم كلذ هثدح هجرخي مل ثدحملا ناك نإ { اذه هيلو نم ءىرب دقو

 . يلسم ثدحملا ناك نإ ثدحملا ىلوت

 لجر ةيالو يف كش نم كلذكو 3 نيدلا فوقوب هيبش كشلا فوقوف

 ايك ، ملسم هنأ ملعي ىتح ، هيف كشلا هعسي هنأل ؛ هالوت دقف { ىلوت نم ىلوتو
 . ةءاربلا هعسو

 9 ثدحملا نم ةءاربلا كرت هعسو دارأ هنأ ؛ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 نم ىلوتو ، لجر يف كش نإ كلذكو & قسف ثدح ثدحأ هنا ملعي ىتح

 ءىرب نمع فقوو كش نإو ، كلذ هعسو . هالوت نم ىلوتو 0 هنم ءىرب
 ، نيقح نوئربتملاو نولوتملا ناك اذإ & قحلا يف كش دقف 0 هالوت نمعو 0 هنم

 دق يذلا ثدحملا قسف يف هكش عضومل ، قحملا ةيالو يف كشلا هعسي الو

 اوفلاخ مهأ ملعي ىتح نيقحملا ىلوتي نأ هيلعو ،© هحالص وأ 0 هيف فلتخا

"" 
۔ ٦٦ =



 . لجرلا اذهل مهتيالؤ يف { قحلا

 اوفلاخ مهنأ ملعي ىتح ث نيئربتملا نم نيقحملا ىلوتي نأ هيلع كلذكو
 انفصو ام ۔ هللا مكمحر اوربدتف © لجرلا اذه نم مهتءارب يف ، كلذ يف قحلا
 نيملسملا راثا يف & قحلا وه انفصو يذلا اذه نأ اوملعاو & كشلا فوقو نم

 © معنو صخن نيللا ماكحأ نإف ؤ همكح لضف يف هولمعتساف 5 مهنيد يف
 تدجو دقو ۔ هللا ءاش نإ انبرل هب نيدن يذلا { اننيد هانفصو يذلا اذهو

 . حصو ‘ ديعس يبأ ىلع ضرع

 باب

 كلذ فالتخاو ةءاربلا ف ةداهشلا

 نيملسملا نم ءافعضلاو ءالعلا نم

 مكح يف الإ انعم حصي ال يتلا رثألا تالمجم نم اذهو : هريغ لاق

 علخلا ايهنم هجو : نيهجو ىلع جرخت قالطالل يف ةءاربلا نأ كلذو . ربتعملا

 امهالكو ةءاربلا اهب قحتسي يتلا © رفكلا ءايسأ نم مساب ةيمست ريغب 5 ةءاربلاو

 ءايسأ يهف ةءاربلا اهب قحتسيو { ةءاربلا قحتسي يتلا ءايسألاو ةيمستلا يف ةءارب

 ةلاد ءايسأ هذهو . ءايسألا هذه هابشأو . قسفلاو قافنلاو {. رفكلاو لالضلا

 اهب ىمس اذإ ةيمستلا يف ةءارب يهو . اهب نيمستملا نم ةءاربلا قحتسي نم ىلع
 ءىرب ، نالف وأ نالف نم تئرب دق : هلوقو © نعللا يه ةيمست ريغب ةءاربلاو
 وأ نالف نم أربأ انأو ، مالسالل نم عيلخ وأ 3 هللا نم ءىرب وأ ، مالسالا نم

 اهلك ظافلألا هذه يف انعم نوكي الو . ةيمستب سيلو علخ اذهف . اذه هابشأ

 ىمسملا نم كلذ ناك { اهب هفذق نم عيمج نم . اهب فوذقملا ىلع ةداهش ةحص

 ءيش جرخي الو ، فذقلا هجو ىلع وأ { ةداهشلا هجو ىلع اهب هل ىمس . اهب هل

 . مالسالإ نم عيلخ وأ . مالسالا نم ءىرب نالف هلوق الإ 3 ةداهش انعم اهنم

۔ ٦٧ -



 ةلادلا ءايسألا انعم هبشي هنإف & فذقلا هجو ىلع وأ { ةداهشلا هجو ىلع هوحنو

 . ةءاربلا نم حرصمو . هلك انعم جراخ فذقف اهرئاس امأو . ةءاربلا ىلع

 باب

 هنم أربي نم ىلوتي نم ىنعم
 نيملسملا نم دحأ

 ءىربتملا اذه يلوتملا اذه نأ { هليوأت جرخي انعم رمألا اذه : هريغ لاق

 ةءاربلا نع قاضو . هيف مكحلا ملعي ال يذلا هثدحب هملع دعب هنم أربي { هنم

 لبق هنم ءىرب نإف { انعم كلذ هعسي الف . ةريبك قأ دقف نيدب هالوت اذإف ؛ هنم

 هنأ : ليق دقف بيتتسا نإو & كل تفصو ام ىلع كلذ : ليق دقف . ةباتتسالا

 ام يأرب هالوت نإو ؛ كلذ ىلع هنم ءىرب بتي مل نإف } باتتسي ىتح هنم أربي ال

 هنم أربي وأ } نيملسملا ءايلع نم دحأ نع فقي وأ . ثدحلا مكحب ملعي ل

 ، نيدب نيملسملا ءافعض نم دحأ نم وأ . هنم هتءارب لجأ نم ، نيدب وأ يأرب

 امب هالوت اذإ انعم نوكي نأ زوجي الو { ةيالولا ين وهو {. كلذ هيلع قيضي الف
 ةئام ولو . ءافعضلاو ءايلعلا نم نيملسملا نم دحأ هنم ءىربف ةيالولا هل زوبحت

 هعم نونوكي مه لب 3 هيلول هتيالول ءيش هيلع لخدي الف } نوديزي وأ فلأ

 هب عطقني امب . هيلو ىلع ةجحلا اوميقي نأ لبق هنم اوئرب اذإ ، نيعولحم ةفذق
 نم هرذع عطق دعب مهف زوب كلانه مث { ةداهشلا نم هتيالو يف 0 يلولا رذع

 هنم اوئرب ولو & كلذ دعب مهيلع هل ةجح الو { هيلو نم اوأربي نأ هيلو ةيالو

 مهملع دعب . ةرثكلاو ةلقلا نم اوناك ام انئاك 0 ةجحلا هيلع اوميقي نأ لبق

 زوجت ال . نيعدم ةفذق انعم اوناكل { مهيلع كلذب ةجحلا مايق وأ .3 هتيالوب

 الو . ببسلا كلذ نم هيلع هنم اوثرب اميف الو . ادبأ هوعدا اميف مهتداهش

 هيلع اوماقأ نإف } كلذ نم مهتبوت الإ . علخلاو ةءاربلا دح نم انعم مهجرخي

 هعسي مل نيدب كلذ دعب ىلوتف ، كلذ نم هيلع تبثي امب هيلو رفكب ةجحلا
۔ ٦٨ ٠



 ةجحلا رصبي مل اذإ يأرب هالوت وأ هنع فقو نإو . اكلاه ناكو . كلذ

 كل تفصو ام ىلع 0 مهنم ؟ئ.رب الو مهنع فقي ملو نيملسملا ىلوتو { مكحلاو
 . ملسم وهو { كلذ هيلع قضي مل ، نيدب الو يأرب

 باب

 دحأ نم نيملسملا ةءارب ىلع نيدهاشلا ةداهش

 نالف نم نوءربي نوملسملاو

 هب موقت امم اذه سيلف . هنم نوأربي نيملسملا نأ نيدهاشلا ةداهش امأو

 ال ناك نإو } هعسي قحب لصألا يف هالوتي ناك اذإ { هل يلوتملا ىلع . ةجحلا

 عضوم نيملسملا ةءارب ىلع ةداهشلا سيلو & كلاه وهف & نيدب قحب هالوتي
 ءايلع مهو هنذإب 0 هنم نوأربي مهعمس ولو { نيملسملا ةءارب نأل ؛ ةجح

 ناك نإو ؛ هنم مهتءاربك أربي انعم هل الو & هيلع ةجح كلذ نكي مل { ءاهقف

 © كلذ رصبأ نإ مهنم ةءاربلا هيلعو 5 ةفذق هدنع مهف } لصألا يف قحب هالوتي

 ام } كلذ هعسو { يأرب مهالوت وأ مهوتي ملف ، كلذ يف مكحلا يف رصبي مل نإو

 ةءارب لجأ نم هيلو نع فقو نإف 0 هنم مهتءارب لجأ نم قحملا هيلو هنع فقي ل

 هنع فقو وأ هنم ءىرب دقو & ىضم اميف نيملسملا ءايلع اوناك ولو { هنم ءىربتملا

 ولو ، كلذ هعسي مل ؤ املاع وأ افيعض ناك { نيدب وأ يأرب هنم ءىرب وأ {، نيدب

 الو ةدئاز الو ، ةجح هيلع مهتءارب تناك ام لطابب لصألا يف هل ايلوتم ناك

 نيملسملا ةءاربب الو نيدب هالوت اذإ © لطابلا ىلع هل هتيالوب كلهي امنإو { ةصقان

 نوأربي مهنأ ةرهشلا ةحصب الو 3 هنم نوأربي مهنأ مهضعب نم ةداهشب الو 3 هنم

 هثدح يف هيلع مكحلا ىلع مهعامجإو 5 هعم ةرهشلاب حصي نوكي نأ الإ { هنم

 حص نإف ، هلطابب مكحلا نم هيلع مهعامجإ زوجي اييف ، هلطابو هقح لمتحملا
 يف ةجح نوكي ام عضوم يف هثدح نالطبب { قحلا ىلع مهعامجإ نم كلذ

 ةفلاخمب ، نيدب هالوتي ال نأ هيلع تبثو { لامتحالا مكح هنع لاز 3 مكحلا

۔ ٦٩ ۔



 جرخي اميف { هثدح لطابب هيلع نيملسملا مكح ةحصو . هيلع نيملسملا مكح
 ناك . مهمكحب ملع نم ىلع ةجح مهنم مكحلاف © هيلع اكح نيملسملا نم

 لطابلاب مهمكحو { لطابلاب مهمكح هيلع تبث دق ناك اذإ 3 اتيم وأ ايح هيلو
 نم اتباث اقح الإ مكحلا جرخي ال هنأل ؛ هتوم دعب هيلع مهتداهش نم حصأ

 . هعم كلذ حصت يتلا ةرهشلا

 هعم حصي ملو ، لطاب هنأ هتوم دعب هثدح ىلع عامجإلا ىلع ةداهشلا امأو

 ةلزنمب ، هثدح لطاب ىلع نيملسملا عامجإ ىلع ةداهشلاف { ةرهشلاب مهعامجإ وه

 {، المتحم هملع دق ناك اذإ هملع دق ناك ولو © لطاب هنأ ثدحلا ىلع ةداهشلا

 ىلع عامجإلاب هيلع ةداهشلاف & تام ىتح ةنيبلاب هنالطبب هيلع ةجح حصت ملو

 اييف ثادحألا ين ةداهشلا يف لوقلا ىضم دقو { هثدحب هيلع ةداهشلاك هثدح

 اذه نم ىضم اميف فالتخالا ركذ عم 0 كلذ نايبب توملا دعب ةءاربلا بجوت

 . باتكلا

 باب

 ةطي شل ١ ةءارب

 لك نم هلل اربي نأو ، ملسم لك هلل ىلوتي نأ ةطيرشلا مكح نأ اوملعاو

 مهنع باغ ؛ ديعس لك هلل نولوتي {} ةطيرشلا مكح يف نوملسملاف .ث رفاك

 مهو . هتواقش ةحص مهنع باغ ؛ يقش لك نم هلل نوأربتيو 0 هتداعس ةحص
 كلذ ىلع مهف ؛ هئادعأ ةوادعو هئايلوأ ةيالوب ؛ ةطيرشلا مكح يف هلل نونئاد

 كلذك . هتيالو مهيلع بجوو . نيملسملل ةفف اوملا هنم رهظ نمم نوأربي

 يف وهو 3 رهاظلا مكحب هنم اوثربف ، قسف ثدح هنم مهيلإ رهظ دق نم نولوتي
 دق نم ةيالو اوكرتي نأ مهل لحي الف 3 هبنذ نم بئات ديعس هنأ هللا ملع قباس

 اولعف نإ لب . هنيعو همساب ةطيرشلا مكحب هيف اوريسيو ، هدشر مهدنع حص
 . اوقسف دقف كلذ

۔ ٧٠ -



 {، رفكم ثدح هنم مهيلإ رهظ دق نمم ةءاربلا اوكرتي نأ مه لحي ال كلذك

 مهنيد يف نوعسوتم نوملسملاف 3 هنيعو همساب ةطيرشلا مكحب هيف اومكحيو

 يف مهمءاربب قحلا نع اغيز هنم اوملعي ىتح . دشر مهيلإ هنم رهظ نم ةيالوب
 ثدح هنم رهظ نم لك نم ةءاربلاب نوعسوتم كلذك {© قساف لك نم ةطيرشلا
 لكل ةطيرشلا ىلع هلل مهتيالوب {©“ ثدحلا كلذ نم ةبوت هنم اوملعي ىتح {. قسف

 . قحلا نع غاز اذإ 3 هنيعو همساب هنم ةءاربلاب هلل نونيدي مهف . ملسم

 اذه اوربدتف ، بات اذإ هنيعو همساب هولوتي مل نإو ، ةطيرشلا يف هنولوتيو
 . نيدتعملا نم اونوكت الو اودعست هوعبتاو ۔ هللا ءاش نإ - لصفلا

 باب

 هبحاص لتقي ايهنم دحاو لك نييلولا ةيالو

 دحاو لك لتقيف ٠ ةيالولا يف نانوكي . نيلجرلا ي ليقو ؛ باتكلا نمو

 فرعي ىتح ى اعيمج ةيالولا يف ايهف . ايهنم ملاظلا فرعي الو ، هبحاص ايهنم
 . ايهنم ملاظلا

 هبحاص ايهنم دحاو لك لتقف التتقا اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 تبث دق ناك يذلا لصألل .0 اعيمج ايهتيالوب : لاق نم لاقف . ةبراحملا ىلع

 لك مكح نألو ؛ رهاظلا ةيالو مكح نم هب دبعت ام مكح يف { هللا نيد يف امهيف

 وهف ث رهاظلا ةيالو نم هيف دبعت ام مكح يف تباث © هسفنب درفم ايهنم دحاو

 . لطبملا نم ايهنم قحملا ملعي ىتح اعيمج ايهتيالوب

 ماكحأ يف حصأ ايهتيالو نإ : لاق ملعلا لهأ ضعب نأ بسحأو

 . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم ؛ رهاظلا

 ايهف . لطبملا نم قحملا امهيأ فرعي ملف التتقا اذإ : ليق هنأ ؛ يعمو
- ٧١ ۔



 نابيصم ايهنأ ايه تبثي الو { امهالك وأ الطبم امهدحأ نأ لاحم الو {. ناداضتم

 لصأ يف اذه تبث اذإف ، هوجولا نم هجوب ملعي الو { ةبراحملل داضتلاب

 امهدحأ نيذللا ، نيداضتملا عيمجل اعيمج امهتيالو زوحت الف .3 ايهنم حص ام

 كوكشملاو ، ناكوكشم امهنم هالوتيف هنيعب ايهنم قحملا فرعي الو } لطبم
 افالتخا كلذ يف ملعن الو ، فوقوم كوكشملا نأ { رثألا ءاج كلذب ؛ فوقوم

 . رثألا توبث نم

 © هيف فلتخم ال اممو . هنم عامتجإلا يف هنم ريسفتلا اذه ريغ ىلع جرخي

 . ةءاربلا هب بجت ام الو { ةيالولا هب بجت امم { هنيعب دحأ نم ملعي مل اذإ هنأ

 3 كوكشملا لصأ نم اذهف .0 هنيد يف هللا دنع امهدحأ هيف مزلي هنأ لاحم الو

 يف لوصألا ىواست دقو . هلثم وهف {} ههبشأ امو فوقوم هنأ هيلع عمتجم اممو

 ،٥ فالتخالا هقحليف & ببسب ايهنم لصأ لك ىنعملا كلذ هبشيف ، دحاو ىنعم

 ٠ كوكشملا يف هبشلا لصألا اذه يف تبثف & لصألا هبش هيف تبث اذإ هيف زوجيو

 5، ههبشبو هلثمب لوقلا هيف دعبي ملف ، بيرلا نم ايهيف لخد يذلا اذه لجأ نم

 نم حصي مل يذلا . لصألا ةيالو نم هب قلعت ام مكح ةيالولا يف لخدو

 ىلع هالوتي وهف 0 لطاب هنأ هنيعب تباث مكح هلخادي ملف 0 هلاوز امهدحأ

 تبث دق ايك ، كش ريغب هل تبث دق يذلا مكحلا كلذ لزي مل ام { هنيعب دارفنالا

 . كش ريغب هل

 لهأ ضعب نهايهنم أربي هنأ 3 قلعتلاب ايهيف ليق دق هنأ بسحأو
 انعم ءيشلا نم ذاشلاو { انعم كلذك وهو 3 ذاش لوق اذه : لاق هنأ © ملعلا

 ههبشي ام ءيشلا نم تبثي امنإو { هنع ذاش وهف هنع دعب امو ، ههبشي مل ام

 . هنم برقو ههبشأ امو 7 انعم

 نم ىنعم الو ،.هوجولا نم هجو يف ةهبشلاب ماقت ةءاربلا نأ ملعن الو

 سيل & ثدح يه امنإو } ماكحألا نم مكحو . دودحلا نم دح اهنأل ؛ يناعملا

 .الصأ ثلاثلا لوقلا اذهل ملعن الف 0 ءايشألا يف نيعملا ثدحلاب الإ لصأ اهيف

۔ ٢٧_۔



 هبشي ل امو . ةءاربلاو ةيالولا ف نيدلا مكح يف هبراقي ىنعم الو 3 ههبشي

 . هيلع فقن مل اميف { هباوصب ملعأ هللاو ؛ هيلإ فضي مل ءيشلا

 باب

 ثدحلل ءاعدالا ةرهش نيب زييمتلا

 ثدحلا نم حصي ام ةرهش نبو

 & ثدحب بلقلا يف حصي نأ هلعل & ثدحلل ءاعدالا ةرهش نأ اوملعا

 . ةءاربلا يف ثدحلل ءاعدالا ةرهشب مكحي نأ دحأل لحي الو

 بلقلا يف حصي رادلا يف عقاولا ثدحلاب ةرهشلا نأ رثألا ءاج دقو

 راصف . كلذ يف نامكحلا فلتخا مث . سانلا ىلع ةجحلا هب موقتو “©٥ ثدحب

 الصأ اندجو } لصألا ىلإ حص اذإو ، ثدحلا كلذ عقي ال ، ثدح ةرهش

 مكح 7 {&©“‘ ثدحلا قيقحت بلقلا يف حصي ثدحلل ءاعدالا ةرهشو . اتباث

 ءاعدالا ةرهش نمو ثدحلا ةرهش نم مكيولق يف حصي ام اوزيمتف . قراف

 . ثدحلل

 لثمك . ثدحلل ءاعدالا ةرهش لثمو ثدحلا ةرهش لثم نأ اوملعاو

 لوقي دهاشلاو ٠ رانيد يل نالف ىلع : لوقي يعدملاف ٠ يعدلملاو ةداهشلا

 ناك ولو ، يعدملا لوقب مكح مكاحلا نأ ولف { رانيد هل نالف ىلع ؛ هلثم

 مكحي ملو ٠ دهاشلا ةداهش در ول كلذكو . كلذب مكاحلا كله اقداص يعدملا

 . كله هريغ هعم دهش اذإ هتداهشب

 . مكرودص نم قحل ا اوسمتل او . لصفل ا اذه ۔ هللا مكمحر ۔ اورب دتف

 دقو . سانلا نم دحأ ف ئ لطابلا نم ءيشب متمكح نإ ؛ مكل رذع ال هنإف

 هللا َنَم نمل ةيافك هضعب يف ام . ةءاربلاو ةيالولا نم باتكلا اذه يف انفصو

 . ةيادهلاب هيلع

۔ _ ٧٣



 قحلا قفاو ام الإ انلوق نم اوذخات الو 0 مكل انفصو ام اوربدتفا

 =©٠ باوصلا مكح هيف انفلاخ ام عيمج نم ةبوتلاب هلل نيدن انإف & باوصلاو

 . اميلست ملسو هلآو دمح هيبنو هلوسر ىلع هلللا ىلصو ‘ نبللاعل أ بر هلل دمحل او

 . هل رفغو هللا همحر 0 اندجو ام للع حور نب دمحم ؛ هللادبع يبأ ةريس تمت

 باب

 اهتقو عساولا مزاوللا يف لوقلا يناعم ركذ

 اذإف - 7 كرابت ۔ هللا نيد نم مزاوللاو ضئارفلا نم ناك ام امأو

 هابش و ‘ جحل او ةاكزل ١ لثم ؛ اهتقو توفي ال { اعساو اتقو اهموجول ناك تبجو

 يضقنيو © هيف توفي تقو هل سيل امم 93 هدابعل وأ هلل ىتلا قوقحل ١ نم كلذ

 . هوجولا نم هجوب ؛ هيلع قحلا كلذ بجوف « ةبجاولا مزاولل ا نم وهو . هتقو

 اذإ } هل ءادألا داقتعاو } هموزل لهج هعسي ال هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمف

 ىلع ؛ كلذ ءادأ داقتعا هيلعو ، كلذ ملعب هيلع تماقو 3 هب ةجحلا هتغلب

 مل & كلذ يونيو . هدقتعيو كلذ لعفي ل نإف . هتردق نم قحلا هبجوي ام

 . هعسي

 دقتعي ل اذإ ى عساو هتقو ذإ ، كلذب كلهم ال هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ةيصولا ىلع رداق وهو توملا هرضحي وأ 3 هركني وأ كلذ ىلع مزعلاب هئادأ كرت
 . رذع ريغ نم ٠ اه ركاذ

 هيلع سيل هنإ : ليق هنأ بسحاو 3 كلذب كلهي : ليق دق هنأ ؛ يعمف .

 تقول . اهتقو توفي يتلا مزاوللا نم هيلع ام 0 لاؤسلاو داقتعالا نم كلذ /

 زوجي الو ، يضقني تقو هل امم كلذ هابشأو 3 موصلاو الصلا 7 | زاملا
 هرهش ىف هيلع تبجو ول ةاكزلا نأل . هيف الإ هؤادأ الو © هيف الا هب

۔ ٧٤ ۔



 . هتقو يف هيلع ابجاو ىضق دق ناكو . اهادأ دق ناك 0 هريغ يف اهادأف { اذه

 زاج اذإو & كلذك ناك اهادأ مث ةنس اهكرت ول كلذكو . ابجاو اتقو كلذ ناكو

 . هعسي ال امم هيوني وأ هدقتعي ىنعمب الإ ، نينسلا يف هيلع قيضي مل 5 ةنس اهكرت

 دعب وأ © لباق نم جحو . جحي ملف هذه هتنس يف هيلع بجو ول & جحلا كلذكو

 ناك ايك ، كلذ هماع يف هيلع اتقوُم جحلا نكي ملو }© هجحل اتقو كلذ ناك ؛ كلذ

 يف راهنلا ةالصو ى هريغ ىلإ هادعتي ال نأ ،} ناضمر يف موصلا هيلع اتقوم

 ليللا نم اهتقو يف تاولصلا نم ةالص لكو . اهتقو يف ليللا ةالصو . اهتقو

 قوقحو . رطفلا ةاكز نم ؛ كلذ هابشأو . جحلاو ةالصلا تاعاسو . راهنلاو

 نم تيدأ ىتم . اهؤادأ اهيف عسيو ، فورعم تقو اهل سيل يتلا 0 دابعلا

 نم ءيش ءادأ يف ، ريصقت يف ررض كلذ يف تاي مل ام ، نويدلاو تاقفنلا

 نم ةجح هيلع بجت وأ ، كلذ ىلع مزعيو اهئادأ كرت دقتعي وأ { دابعلا قوقح

 ىلع رداق وهو ، مكح قييضت نم وأ ، مكاح مكح قيض نم وأ ، مكاح مكح
 هللا ءاش نإ ةعسلا لاح يف وهف { نيد الو سفن يف هيلع ررض ريغب ، كلذ ءادأ

 تناك اذإ 3 هقوقح مزاول نمو 0 هللا نيد نم اهتقو ، قوقحلا هذه نأل ىلاعت

 نويدلا نم ىمه امنإو . دحأل املاظ اهيف نوكي ال هجو نم هتمزل امنإ قوقحلا هذه

 . . كلذ لثم وأ تاقفنلا وأ

 ىلع هلهج عساو هنأ : عساو هتقو يذلا اذه لثم يف ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . هرذع اهب عطقني ةجح هيلع مقت مل ام { دبألا

 { اهب ملعلا موزل يف تناك . اهب دبعتلا مكح هيلع بجو اذإ هنإ, : ليقو

 & تامزاللاب ملعلا لهج مهل عسي الو ، تاتئافلا قوقحلا يف همزلي ام وحن ىلع

 { هب دبعتلا مكح مهيلع تبث دقف { مزاللا قحلا كلذ بجو ام نيح نم هنأل

 ؤ تقولا ةعسب & بجو ام نيح نم هب مايقلا نع ، كلذ ريخاتب نورذعي امنإو

 مهف 3 هوجولا نم هجوب مهرذع اهب عطقني { هتيدأت يف ةجح هيلع مقت مل ام
 بجت يذلا ، توملا روضح ىلإ { اهئادأ داقتعا عم ، قوقحلا كلت يف نوعسوم

۔ ٧٥



 ةيصولا كرت مهعسي مل كلذ مهرضح اذإف . ةمزاللا قوقحلاب ةيصولا هيف

 . هوجولا نم هجو يف رذع مهل نكي ملو { هيلع اوردق اذإ © كلذب

 لثمو ، اطخلا لتق لثم . مزلت يتلا قوقحلا نم مزلي ام هنأ ؛ يعمو
 يدنع وهف ، عامجإلا مكحل امزال كلذ ناك اذإ © تاماسقلاو ةمزاللا لقاوعلا

 ٠ نيدلا نم رثكأ كلذ هيلع قيضي الو . نويدلا جرحم جرحت يتلا قوقحلا نم

 هيف هيلع قلعتي امم ، سفن وأ لام يف اطخ اثدح ثدحملاو ، اطخلا لتاق نال

 وأ } اطخ ةنم ؤم اسفن لتق ولو . أطخلا هلعفب مثأي ال هنأ ؛ يعمف © نامض

 ملعأ الو { مثالا الو رفكلا هسفن لعفلاب هقحلي ل © ثادحألا نم كلذ هابشأ

 لعف وه امنإ ناك اذإ ، كلذ يف هنم نايصع ال هنأل { ةبوت كلذ يف هيلع نأ

 نم . همزل ام ءادأ يف © لدعلا هيف فلاجي اميف مثاي امنإو . كلذ هابشأو ، اطخ

 نم لعفلا سفنب مثأي سيل هنأل { ةرافكلا نم وأ . ةيدلا نم همزلي امب مايقلا

 باب

 هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام

 نآرقلا يف هللا لزنأ ام . ماكحالا لدعأو ‘ مالكلا قدصأ نأ ملعاو

 : رومألا نم مهل ثدحم ايف هدابعل لاق مث ٠ زيتي يبنلا هب رمأ ام مث ‘ ميركلا

 هنن نإ رذلا لمهأ اؤلاساق مهيلإ يجؤن الاجر آلإ تت انلسرا امَو»
 . 6 ١«توملُعَن ال

 مهف . راثآلا اهب اورصبأ يتلا 0 راونألا مهل هللا لعج يذلا ءايلعلا مهو

 . تامملاو ايحملا يف ىدتقي مهبو 6 تاملظلا دنع ءالدألا

 . ءايبنألا ةروس )٧( ةيآلا ۔ ١

۔٦٧۔



 { هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش وه . هلهج ساانلا عسي ال يذلا ناميإلاو

 هللا نع هب ءاج امب رارقإلاو { يي هللا لوسر ادمحم نأو ، هل كيرش ال هدحو

 نم لاح ىلع ادبأ هلهج سانلا عسي ال يذلا ناميإلا اذهف . ۔ ىلاعت -

 . لاوحألا

 نم هودع .« نيتم يبنلا اهيلإ وعدي ناك يتلا ةلمحلا هذه نإ : ليقو

 . نيكرشملا

 ؛ انعم لاق اك وهو . ةيافك هيف ام ريسفتلا لوأ يف ىضم لق : هريغ لاق

 اذإ هنأ ؛ انعم كلذ ليواتو ، لاحلا نم لاح يف اذه لهج عسي ال : ليق دق هنأ

 هب موقت ال هنإ : ليق هلك اذه نأل ؛ هب ةجحلا هيلع تماقو .3 اذهب ةوعدلا هتغلب

 قرفل اال . تافصلا لثم لوقعل اده اوش نم هب موقت الو ٠ عامسلاب الإ ةجحلا

 . هلوسر مساو 7 ىلاعت ۔ هلللا مسا ينعأ ٠ ءاسألا هذهو تايمسملا نب

 جرحم انعم جرحي كلذف . قدصو ققح هللا نع ني دمحم هب ءاج ام امأو

 . هب دارملاو هانعم فرع اذإ ‘ ةفرعملاو هل مهفلا دنع ةفصلا

 . عامسلاب الإ اهنيب قرفلاو اهتفرعم ىلا غلبي ال : ليق دقف ءاسألا امأو

 اهب كلهي نأ زاج ام ، لوقعلا دهاوش اهتفرعمب موقت امم ةلمجلا هذه نأ تبث ولو

 رئاسك ٠ اهرمأ هلابب رطخي وأ ‘ اهركذب عمسيو ، اهنأش هيلإ غلبي نأ لبق دحأ

 هلل تاذلاو لاعفألا تافص نم ؛ تافصلا نم 0 ديحوتلا ةلمج نم ءايشألا

 ةياده ىضم ام ضعب يفو © اذه ىلع اذه ليوات جرحم امتإو . 7 كرابت -

 ينغت الف الإو © هتداعس هللا ملع يف تقبسو ٠0 هتدارإ هل تحص نمل { ةيافكو

 . نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايآلا

 هللا نم نمل وهو 6 راثآلاو ةنسلاو باتكلا نم ٠ قحلا نم ءيش لكو

 ةلالض هتياده نع هلذخو . هتقباس هللا ىقشأ نملو & ىده ةيادهلاب هيلع

 ءافش َوُه ام نآرقلا نم لزنو » : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق كلذك . ىدرو

۔ ٧٧ ۔



 . 0١ اراتختالر يلاقلا ديزي الو نينمؤملل ةحرو
 م _ ه۔يُ م د 4 ۔ه, ء ۔ ۔ 2 ٥

 هتايآ تلضف الول اولان اًمَجعا انآوف هنلعج ولو : ۔ ىلاعت لاقو
 ه .؛٦ ¡ : 2. %٨ نك ۔- .",ه 2 { د 2 ه۔۔ إ 2 {,٠ ه ذ۔۔ ۔٥ [

 مهناذآ يف نونمؤي ال نيذلاو ءافشو ىدمه اونمآ نيذلل وُه لق يرو تمَجعأأ

 . «يهب ناكم نم دنب تيتوأ ىقح مهنع وُهَو رقو
 ام الم ترضيآ نأ يتش آل هل ا نإ ط : ۔ ىلاعتو هن احبس - لاقو

 » % ت,۔ذں يو ىش؟ , . و ة ه۔۔ ,و۔۔ إ ه مح ,۔۔۔هم۔۔2ے ۔ و
 اورفك َييذلا اماو ميتو نم قحل اها دوملع اونمآ َنيذلا اماف اهقو ف ةضوُع

 هب لضي امو ايع هب يبو اًيَِك هب لضي القم اذهب ةفا ةاَرأ ادام نولوعي
 . ">4«قتيقسيافلا آلا

 ٠ هليلد ليواتل ادصق لض نم لك ىلع ٠ هليبس اذه قحل ١ عيمج كلذكو

 يذلا قحلا ةقفاوم نع دادزا { اداهتجاو قحلا نع هب لض امب اكسمت دادزا ايلكف

 . اداعبإو ارصق هنع لض

 نم هودع ةي يبنلا اهيلإ وعدي ناك يتلا ةلمجلا هذه نإ : هلوق ىلإ رظناو
 نم رثألا اذه ليوأت حصي هبو هيلعو { نيبملا قحلا وه اندنع اذهف ، نيكرشملا

 لهأو 5 ةي هللا لوسر ودع ةلزنمب لزن نم لثم صخي امنإ هنأ 3 نيملسملا لوق
 يف هنم لبقي الو ؛ هيلع هل فيقوتلاو 0 هيلإ هل ةوعدلا يف نيكرشملا نم هبرح
 . راكنالا نم هلو ٠ هيف هنم حص دق اك ٠ رارقإلا ىرس كلذ

 نم وأ { ةعقب لهأ نم . رارقإلا مكح هبو هيلعو هل تبث دق نم امأو

 رهاظ يف تبث دق نمم ؤ© راطقألا نم رطق وأ ] راصمألا نم رصم وأ ٨ راد لهأ

 اذهف . هماكحأ رومألا عيمج يف هلو هيلع ترجو . همالسإو هرارقإ رمألا

 صوصنمل { راكنإلا هنم حص نم قحلي ام . ليواتلا ةحص يف هقحلي ال

 . ءارسالا ةروس )٨٦( ةيآلا ۔ ١

 . تلصف ةروص )٤٤( ةيآلا - ٢

 . ةرقبلا ةروس )٢٦( ةيآلا - ٣

۔ _ ٧٨



 . هريغ هللا عم دبع نممو ، لوسرلا ةلاسر قح توبثلو ض ليزنتلا

 ىلع الإ ،} قحلا رصبأ نم دنع ، توافتلا نع ديعب ءيشلا اذه نإ

 ، ليلدلاو ةجحلا نم هيفو هيلع تبث دق امو © ليوأتلا ةحص نم . انفصو ام

 ريغ ىلع { هيلع عمجأ ولو ، ليبس الو ةبراقم اذه يف اندنع هريغ ىلإ سيل امو

 اذه فالخب مهنم لك ناكو ى براغملاو قراشملا نم قئالخلا عيمج ليوأتلا اذه

 ىلع انكو ،. هدحو هللاب اذه يف انيضرل ؛ اقرافمو ايداعم هيلع انلو 3 اقطان

 يف انيلع ذخأ ام ىلع هللا انيطعألو { هدنع اندحو ولو ، قحلا ليوأت نم هانيب ام

 ليوأت ريغ ىلع كلذ يف ذإ ، هدعو كلذب انكسمت ىلع انيفوألو . هدهع اذه

 هدابعل هفيلكت نم ۔ ىلاعتو كرابت هللا ىلع زوجي ال ام ىلع تبث اذإ & قحلا

 عامجإو . هيبن ةنسو هباتك نم ؛ كلذ يف هللا ماكحأ ةفلاخملو {} نوقيطي ال ام

 اذه ىلع { دهاوشلا نم ىضم اميف هانيب دق امب ، لوقعلا دهاوشو 3 نيملسملا

 عستي كلذ ناكل 0 يقب امم { هب انللدتساو 0 هب اندهشتسا ول امو {، فرحلا

 . لوطيو

 . اهريثك نع ةمكحلا ليلق { لقاعلا يزجي : ليق دقو

 سانلا عسي ال ءايشأ ريسفت ةلمجلا هذه يف لخدي دقو ؛ باتكلا نمو

 ايك 0 اهريسفت ىلإ نوعدي ال مهنكلو . اهانعم فرعو 0، تركذ اذإ اهلهج

 : لثم ، ترسفو تركذ اذإ اهملع مهيلعو { اهتلمج نم انركذ ام ىلإ نوعدي
 8 لفغي الو ، ءيش ههبشي ال ، رهاق . رداق } دحاو ۔ىلاعت۔ هللا نأ

 هابشأو ©} تومي ال يح هنأو ، بيغلا ملعي هنأو ش مون الو ةنس هذخأت الو

 اذه مهل ركذي ال نأ سانلا عسي دقو . ةلمجلا يف هللا ديحوت ريسفت نم ؛ اذه

 . باتكلا ردص يف اهانركذ يتلا ةلمجلاب اورقأ اذإ ، ريسفتلا

 هصوصحم جرخي { اهلك ةقايسلا ليوات نأ رثألا ىنعم ىلإ رظنأ : هريغ لاق
 ةوعدلا مهل بجوي هنأو ، ةلمجلا هذه نوركني اوناك نيذلا ، دوحجلا لهأ يف

۔ _ ٧٩



 هنأو ةلي يبنلا برح لمهأ ةوعدل هنم ءاذتحا اهب الإ نوملسي الو . اهيلإ

 مهوعدي ةلي يبنلا نكي مل اذإ ، ةلمجلا هذه ىوس ام ىلإ ةوعدلا نع مهرذعي

 3 مهتوعد ةلمج يف هنيعب اهريغل راكنإ مهنم نكي مل اذإ ، ةلمجلا هذه ىلإ الإ
 . كلذ الإ هنم لبقي مل عيش يف { هنيعب مكح كلذ نم هصخ نمالإ

 املعابتا وه امنإو { اصن نيكرشملا نم هبرح لهأل يي يبنلا ةوعد هذهف

 مزلي هنأ 5، هيناعم هيلع دهشيو . هلوق ليوات يف جرحي هنال } لصألا يف ليق

 . هلوق يف ةلمجلا هذه ىلإ ةوعدلا

 ةحص ىلع ، سانلا ىلع سيل هنأ 0 ةلبقلا لهأ بهاذم نم عامجإلاو

 مهل تباث هنأو { اهنيعب ةلمجلا هذه ىلإ { ةوعد رارقإلا لهأ عيمج نم ث ليواتلا

 ماكحال افلاخم {، لصألا هسفنل امزلم ناك نإف . اهماسقأ مهل زئاجو { اهماكحأ

 يبنلا نع تبث يذلا & لصألل عبتم وه امنإ ناك نإو ، لطاب اذهف ك لصألا

 كلذك وهو { انفصو ام ىلع جرخي ، لدعلاب كلذ لواتف ، هبرح لهأ ين ةي

 وأ هانبراح نمم ةيتَي انيبن برح لهأ ةلزنمب لزن نم ىلع هيرجنو هب مكحنو 0 انعم

 { هيف لوخدلا هل حص دق نمم ‘ هنع هللا هعضو نمع هعضنو ٠ انبراح

 يف } هايإ همزلن ام الإ } هيلع انماكحأ يف ، ةينالع الو ةريرس كلذ همزلي الو

 لبق ال { همزلي ام نيح ين 0 هللا نيد نم همزلي ام رئاسك 7 هتيلب لوزن لاح

 { انفصو دق ام ىلع 0 هريغ يفو هيف دبعتلا ةلمج نم هايإ همزلن ام الإ ، كلذ
 تافصلا نأل ، اندنع قيضأ ىلاعتو كرابت هللا ةفص نم ةلمجلا هذه ريسفتو

 دهاوشب كردت ال ءايسألاو . لوقعلاب ةجحلا اهب موقتو ، لوقعلا دهاوشب كردت

 © هيلإ هيحو وأ 0 هل هماهلإ ةحص نم ؛ كلذ نم هللا هصخ نم الإ { لوقعلا

 3 ججحلا هب موقت ام ، لوقعلا دهاوش نم ءايسألا ، كلذ يف قرف الف الإو

 دهاوش نم ةمئاق اهتجح . لوقعلاب ةكردم تافصلاو . ةلالدلا هب حصتو

 . اهتلالدو لوقعلا

 ، هللا نم ءاج ام ريسفت نم ءايشأ ملع مهيلعو ؛ باتكلا نمو

۔ ٨٠ ۔



 اذإ ةلمجلا يف © ديحوتلا ريسفت لهج عسي ال اك . ركذ اذإ هلهج مهعسي ال

 ءاج ام ةلمجلا ريسفت نم كلذو 3 مهل ركذي نأ الإ ؛ مه اعساو ناك دقو 3 ركذ

 هلالحو . رانلاو ةنحلاو . باسحلاو ثعبلاو . ةمايقلا : لثم ؛ هللا نم

 هللا رمأ نم مهءاج هنأ اوفرع دق امم ۔ مهيديأ ف ف لقانلا ليلضتو ٠ همارحو

 . هنع مهاهن وأ ، هب مهرمأ امم

 يتلا ةلمحلا هيف مهنع ءىزجحمو . ركذ اذإ هلهج مهعسي ال هلك اذهف

 اذإف 03 هانعم اوفرعيو . ريسفتلا اذه مهئجي ام . باتكلا لوأ ف اهانركذ

 در نم لالض لهج مهعسي الو . هملع لهج مهعسي {. هانعم اوفرعو مه ءاج

 . مهيلع هضقنو ملعلا كلذ

 باب

 ةقفتملا مزاوللا نم هلمع مدقت ام ركذ

 ةبجاولا ناميألاو جحلاو ةاكزلا لثم ضئارفلا نم
 رثألا يف دجوي امل اليوات ربتعملا باتك نم

 . مزاوللا نم مدقت ام ركذو . رصبلاو ملعلا لهأ نم

 هوحنو قفتاو بجو اذإ

 تركذو : ملعلا لهأ ضعب نع دجوي امو : ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 تبجو ةلسرم نامأو & ةضيرفلا ةجح هيلع تبجوو . ةاكز هيلع تبجو نميف
 هيلع بجي لام هل يقب نإف { ةاكزلاو جحلاب أدبي ؛ ملعأ هللاو { اهترافك هيلع

 لاق ايك ، نيمي لك نع قتعأ وأ اسك وأ معطأ ؛ قتعلا وأ ةوسكلاو هيف ماعطإلا

 . ۔ لجو زع ۔ هللا

 لكل ماص قتعلا وأ ةوسكلا وأ ماعطإلا هيف هيلع بجي لام هل قبي مل نإو

 . مايأ ةثالث نيمي

۔ _ ٨١



 باتك يف ةبجاو اهلكف ؛ مزاوللا هذه يف انرظن دقو ، ملعأ هللا : هريغ لاق

 . ۔ ىلاعت ۔ هللا

 ردقي امب الإ ©} انعم قفتي نأ داكي الو { اهيف عقي عقاوم اندنع اه نأ الإ

 . ردق اذإ ، اهيف هيلع بجاولا
 هيف هيلع بجت ام كلام كلم ول هنأ انعمو © لاملا ءزجف ةاكزلا امأف

 5 اهجارخإب هيلع بجت ل ٨ ةاكزلا جرخأ اذإ ناكف { هيف هيلع تبجوو . ةاكزلا

 كلذ نأل ، تقولا كلذ يف ةمزاللا ناميألا نم هيف ثنح دق اميف ةرافك الو جح

 اذه ىلع كلذ بوجو دنع عقي الو } تارافكلاو . جحلا بوجو هنع ليزي

 . هجولا

 رج هكلم نم ةاكزلا نأ نم انركذ ام ىنعمل { اندنع بجوأو ىلوأ ةاكزلاو

 كرابت هلل ببحت يتلا ضئارفلا اندنع اهمحازت الو 0 هليحي نأ هل سيلو

 . ۔ ىلاعتو

 ين افالتخا كلذ يف ملعن الو ، يبصلا لام يف بجت دق ةاكزلا نأ ىنعمو

 . اندنع جحلا هيلع بجي الو . بأ هل وأ اميتي ناك . هلام نم كلذ بوجو ىنعم

 دعب هلام يف بجي الو . ةلبقلا لهأ نم قتعملا لام يف اندنع بجيو

 . اندنع اميف جحلا هيلع بجي الو ٦. ههتع

 جحلا هيلع بجي هنأ ملعن الو { هكلم اذإ دبعلا لام يف بجت دقو
 ٥ لاح يأ ىلع هلام يف ةبجاو ةاكزلاو . هديس نذإب الإ ماعطإلاب تارافكلا الو

 . ةاكزلا يف انعم اذهف

 بجي ام هلام نم ىقبو . هيف ةبجاولا هلام نم ةاكزلا ىدأ دق ناك اذإ امأو

 تقولا كلذ يف ، هيلع ةبجاولا تارافكلا هيلع ببحت مل ول نأ جحلا هيف هيلع

 كلذ قفتاو & جحلا هيلع بجي ملول نأ & كلملا نم تارافكلا هيلع بجتو { اعم

۔ ٨٢ ۔



 انعمف . ضعبلاب ماقو © ةيافكلا مدعل عيمجلاب يقابلا كلملا في ملو ٠ محازتو

 ملعلا لهأ نع عامجإلا وأ { هيبن ةنس وأ هللا باتك نم هل ةمزاللا تارافكلا نأ

 . كلذب كلذ أدبيو ٠ بجوأ ٠ نيملسملا نم

 تارافكلا نم هيلع بجو ام يضقي ىتح جحلا بوجو اندنع عقي الو

 وأ قتعلا نم ء لاملاب وأ موصلاب اهريفكت نيب ريخت اهيف هل سيل يتلا ‘ ةمزاللا

 طحنيو . ىلوأ اندنع يهف © تارافكلا هذه تبجو اذإف . ةوسكلا وأ ماعطإلا

 مدعب كلملا نم يقب ام في مل اهادأ نإ ناك اذإ عقي الو & جحلا ضرف اهب اندنع

 يف قلعتم تارافكلا يف انعم هجولا اذه يف مزاللا نأ ىنعمل & جحلل ةيافكلا

 . اعم نادبألاو كلملا يف قلعتم وه امنإ جحلاو & نادبألا نود { لاملاب ةمذلا

 هيلإ لصيأ يردي الو { ناسنإلا نع ةبئاغ ةضيرف جحلا نأ ىنعملاو
 { اهنع روذعم ريغ . اهب بطاح & تقولا يف ةمزال ةرضاح تارافكلاو 3 ال مأ

 نيكاسملاو & كلملا ىلع ردق اذإ ، هيلع بجت ام نيح نم ؛ اهريخاتب رذعي الو

 . قتعلا وأ ئ مهوسكي وأ مهمعطي نيذلا

 هغولب لبق { ةرافك يف هانفأ وأ هلام فلتف . كلذ هكلمب اجاح جرخ ولو

 . ججحلا بوجو اندنع هنع لاز .3 ةعاسب ولو جحلا ىلإ

 نكي مل ؛ فناتسملا كلملاب جحلا هيف هيلع بجي ال ام كلذ دعب كلم ولو

 . جحلا هب بجي فناتسملا كلملا نكي مل اذإ ، جحلا بوجو هيلع اندنع اقلعتم

 وأ كلذ هكلم لاز ىتح ؛ ردقي وهو تارافكلا نم همزل دق امل رفكي ل ولو

 نم لوق يف { هنم هل رذع ال ابجاو انيد هيلع اقلعتم كلذ بوجو ناك . هانفأ

 . نيدلا بوجو ةمذلا يف بجحت ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا قوقح نإ : لوقي

 ةمزال تارافكل ١ هيلع تبجوو . هكلم يف جحل ا هيلع بجو ول هنأ ىنعملاو

 نأ هانرمأل ، كلذ ذافنإ داراف ، كلذ عيمجل اعساو هكلم ناكو ث اعم كلم يف

 كلذ ذافنإ نع لغاشتي الو {} اذه ةبيغو كلذ روضحل 6 تارافكلاب أدبي

۔ ٨٣ ۔



 ٨ هلام لاز ىتح ناوتي ملف كلذ ذافنإ يف ماقو ناوتي مل نإف { هيلع ردقي امب

 هيلع تبجوو . كلذ عيمج اندنع هنع لاز . اهنم هل دب ال ةرافك يف هفلتأو

 بئاغلا جحلا بلط يف ذخأ ولو ، جح هيلع نكي ملو } موصلاب تارافكلا
 اندنع تارافكلا بوجو ناك .3 هلام فلت ىتح ةمزاللا تارافكلا كرتو 5 هنع

 مل اذإ ، كلذ عيمجل ةنكملا دنع ۔ اندنع ۔ هيلعو . جحلا هنع لازو . ةيقاب هيلع

 سيلو & جحلل جورخلا دارأ نإ & تارافكلاب يصوي نأ هنم عيش يف ىناوت نكي

 . بجاولا يف هيلإ جرخ اذإ جحلاب ةيصولا هيلع

 اذإ ، جحلا ىلع هل ةمزاللا تارافكلا ميدقت انبجوأ 3 اهلك يناعملا هذهلف

 لتق ةرافك يف اندنع كلذو .{ هيلع هيوجو دعب . رييخت هيف هل كلذ نكي مل

 . اطخلا نم دشأ دمعلاو .3 أطخلا

 عامجإلا ين وأ ةلي هلوسر ةنس يف وأ هللا باتك يف ةمزاللا تارافكلاو

 يذلا { راهظلا ةرافك لثم ، هسفن تاوهش نم . رييختلا هيف هل نوكي اييف الإ

 بوجو هنع لاز قتعلا كلذ قتعأ اذإو ، هتجوز كاردإ ىلإ غلبي قتعلا نم هب
 تارافكلا نم لصفلا اذه نأ ؛ انعمف & جحلا هيلع بجو هكرت اذإو ، جحلا

 ٨ هتجوز كردأو قتعأ انعم ءاش نإ نكل ، جحلا بوجو مكح هنع ليزي ال
 نأ۔انعم ۔ هل زجي ملو ، كلذ كرتو جح ءاش نإو 0 هتمذ يف بجاو جحلا هيلعو

 جحلا يف جرخي مل اذإ ، قتعلل دجاو هنأل ،} هتجوز كرديو هجولا اذه ىلع موصي

 . كلذ ىلع ةردقلا هدنع لوزت ىتح هءادأ ديريو ، كلذ نيح نم

 ىلع كلذب ردقي ال لاح يف ريصي ىتح ، كلذب ماقو اجاح جرخ نإف
 ملام ، تقولا يف هل ةعسلا كلذ يف نأل ، تارافكلا ىلع موصلا هل زاج & قتعلا
 . بجاو يف ناوتي مل اذإ . رهشألا ةعبرألا ضقنت

 نع يناوتو { هيلع انيد راصو كلذ لبق هيلع بجو دق جحلا ناك نإ امأو

 يهف ، ماعطإلا اهيف همزلي { ةمزال تارافك هيلع تبجو ىتح رصق وأ ، كلذ

 هيف هيلع بجت هب يذلا ، كلملا كلذ نم اهءادأ دارأ اذإ } ىلوأ ۔اندنع۔

۔ ٨٤ ۔



 بوجو هنع ليزي يذلا لاحلا يف & كلذ ءادأ دري مل اذإو } كلملاب تارافكلا

 وأ قتعلا وأ ماعطإلاب هجولا اذه يف رفكي نأ هل بجيف 0 كلملاب تارافكلا ءادأ

 كلملا كلذ كرتو { ماص امنإ ناكو رفك نإف ©} موصلاب رفكي الو { ةوسكلا

 نكي مل اذإ 0 اندنع هل زئاج كلذف ث هريغ يف وأ ماعلا كلذ يف جحلا هب يدؤيل

 تارافكلا هيلع هب بجت ام & كلذ نع لضف هيف ناك نإف ، جح نع لضف هيف

 ىتح ناوتي ملف جحلا هيلع بجو ناك نإ امأو & كلذ هيلع بجو ؛ كلملاب

 تاوهش نم الو مزال نم 0 رييخت اهيف هل سيل يتلا ، تارافكلا هيلع تبجو

 بوجو هنع طقست تارضاحلا نم مزاللا بوجو روضح نأ ؛ يعمف 3 هسفن

 هيف هيلع نوكي هجوب كلذ نع ناوتي ملف ، جحلا بوجو مدقي ملو & بئاغلا
 . مالسإلا مكح يف انيد

 تاوهش نم رييختلا هيف هل نوكي ، هجو نم تارافكلا تناك اذإ امأو

 دق يذلا جحلا نم مزاللا ءادأ يف جورخلا دارأ نإف ، هوحنو راهظلا لثم ، هسفن

 ىلع ةردقلا هنع كلذب تلازو 0 هيلع انيد نوكي ىتح هيف ناوتي ملو ، هيلع بجو

 هيلع راص ول كلذكو .{ اذه ىلع موصلاب ةرافكلا هل نوكي نأ بجيف 3 قتعلا

 دحب ريصيو . قتعلا ىلع ةردقلا مكح هنع هب لوزي ام تقو يف 0 هيف ذخاف نيد

 . اذه ىلع موصلا هل نوكي نأ بحنف 0 موصلا هل نوكي نم

 3 اذه يف اعيمج نيهجولا يف & قتعلا ىلع ردقي نم دحب ناك ام امأو

 5 هريغ وأ ماعلا اذه يف جحلا ءادأ يف ريخم هنأل © قتعلا هيلع نوكي نأ بجيف

 همزلي الو { هنم نيبت ىتح اهعدي وأ اهكردي ىتح هتجوز نع ةرافكلا يف ريخو
 سيل يتلا ناميألا ريغ { هوحنو اندنع اذه ناك . اذكه ناك نأ ايلف 3 ةرافك

 . ةلواحم الو رييخت الو رذع اهيف هل

 . ةاكزلا هيلع تبجو ىتح ناوتي ملف همزلو جحلا هيلع بجو اذإ امأو

 هنع ليزي كلذ نأ انعمف ۔ هنع جحلا بوجو لاوز اهجارخإو اهبوجوب ناكو
 '©} ةاكزلا تبجو ىتح اهئادأ يف ناوتي مل اذإ تارافكلا كلذكو . جحلا بوجو

۔ ٥٨_۔



 كلذف . كلملاب تارافكلا ءادأ نم هيلع بجع ام لاوز ةاكزلا جارخإ يف ناكف

 يف يتلا للعلا نم انركذ امل 0 موصلا هؤزبيو ؤ كلذ مكح هنع ليزي ۔ انعم

 . ةاكزلا

 كلذ همزل ىتح 4 كلم فالتإ وأ ئ ريصقتب انيد هيلع كلذ راص نإ امأو

 بهذلاو قرولا نم . هلام ف ةاكزلا هيلع تبجو مث 3 انيد هيلع راصو

 ىلع هنأ انعمف . هب مايقلا همزل دق بجاو هيلع كلذو & كلذ هابشأو . نيعلاو

 يف هل عوفرم كلذف 0 لاملا سأر نم نيدلا لثم ةمزاللا هللا قوقح لعجي : لوق

 لحم لبق نم .4 كلذ همزل دق ناك اذإ . نيدلا نم بجي ام ىلع . لصالا

 . ةاكزلا

 © هلام نم هتاكز تلح مث © هيلع بجوو هتاكز لحم لبق نيد همزل اذإو

 هنأ انعمف . دابعلا قوقح نم نيدلا كلذو . ةاكزلا هيف هيلع بيت ام عيمج نم

 . فالتخالاب لوقلا هيف يرجي امم

 وهف . ةاكزلا هيف هيلع بجت ام سنج نم نيدلا ناك اذإ : ليق هنأ انعمف

 ىلع كلذو 3 هلحم دعب نم ةاكزلا هيلع تبجو امنإ ناك اذإ . ةاكزلا هنع طقسم

 ناك & كلذك ناك اذإ هنأل { هللا قوقح لبق دابعلا قوقح نإ : لوقي نم لوق

 . هيلع نيدلا يف اكلهتسم هريغل هنأك لاملا كلذ

 ذق نيدلا ناك اذإ {. اذه لثم ف ةاكزلا هنع لوزت امنإ هنإ : ليق دقو

 هتاكز لحم لبق . هتنس يف هيدؤي نأ ديري ناكو { ةاكزلا لحم لبق هيلع بجو
 . ةيناثلا

 نم كلذ عيمجب ذوخأموهو ©٠© كلذ ةاكزلا هنع ليزي ال هنإ : ليق دقو

 يف اذه هسفنب مئاق كلذ نم ءيش لكو ‘ دابعلا قحو هلللا قح نم 6 هلام

 © هريغ كلذ نم اقح ليزي الو .} هتمذ يف اذهو . هلام ةلمح يفو © هعضوم

 يف ءامرغلا نم ىلوأ كيرشلاو . هل ام ةلمج يف هل كيرش اهنأل ىلوأ ةاكزلاو

۔ ٨٦ ۔



 هللا قح نأ تبثو ؛ اذه تبث اذإف { دابعلا نم كيرشلا ناك ول نأ . عامجالا

 يأو ©&©} تناك اهفيك . اهعضوم ف ىلوأ ةاكزل ا تناك ؛ ء اوس دابعلا قوقحو

 . اهيف يبت يتلا ءايشألا نم تبجو ء يش يأ يفو ] تلح تقو

 ناكو ، اهسفنب ةجراخ اهتقو يف ةمدقم ةاكزلا تناك 5، اذه تبث اذإو

 . اهنود هللا قوقح نم كلذ ىوس نم همزلي امو 0 هئامرغ يف هكلمو وه هلام

 بهذلا ةاكز نم بجي ايف نيدلا هل عفري امنإ : ليق دق هنأ يعمو

 . اهلك رامثلا نود ماعنألاو © ةضفلاو

 . ماعنألا ةاكز يف كلذ بجي ال : ليق دق هنأ يعمو

 نود . ريعلاو قرولا نم ةضفلاو بهذلا ف كلذ نوكي امنإ هنإ : ليقو

 . ةضفل او به ذلا نم كلذ ىوس امو 6 روسكل او يلحل ا

 هيف ىضم دق ام ىلع ةاكزلا نم ءيش يف كلذ بجع ال هنإ : ليقو

 . لوقلا

 بهذلا ةميقب ، كلذ عيمج نم ةميقلاب هل ام يكز نإ : ليق دق هنأ يعمو
 . ةفصلا كلت ىلع هنيد هل عفر © ةضفلا وأ

 ال ٠ ءازجالإاب ةعتمألاو ضورعلا نم هدي ف ام عاونأ نم ةاكزلا ىدأ اذإو

 . ةاكزلا هيلع ناكو . كلذ نم هنيد هل عفري

 ىقبي ىتح لاملا نم هدي يف ام نيدلا بهذف ليق ام دح ىلع ‘ ةاكزلا لبق { هلام

 الاقثم نيرشع وأ 3٥ مهرد يتئام نم لقأ وهو . ةاكزلا هيف غلبت ال ام هدي ف

 هيف بجت ٥ نيد هيلع نكي مل ول ناك دقو .0 ةميقلا ةلمح نم كلذ وحن وأ { ابهذ

 . هدي : ىقب ام ىكزي هنأ 9 ةاكزلا

۔ ٨٧ ۔



 وأ ‘ ةاكزلا هيف يربحت امم . كلذ ةميق وأ { امهرد نوعبرأ هدي يف يقب ولو

 دق ةاكزلا نأل ، ريساكتلا يف ةاكزلا هيف يرجت امم 0 كلذ ةميق وأ ليقاثم ةعبرأ

 يقب لاملا نم يقب ام ناكو . ردقلا نم صخ دق ام الإ { لاملا ةلمح يف تبجو

 . هتاكزب ىضم نيدلا نم ىضم امو . هتاكزب

 نم نيدلا يف هذافنإ هل بجي ام دعب نم هدي يف ىقبي ىتح : ليق هنأ هعمو
 دحأ ةميق وأ 9 الاقثم نيرشع وأ مهرد يتئام لثم ؛ ةاكزلا هيف بجت ام لاملا ةلمج

 بهذلا ريغ 7 ةعتمألاو ضورعلا عيمج نم ةاكزلا هيف يربحت امم 0 كلذ

 . ةضفلاو

 اذه يف ةضفلاو بهذلا ةاكز يف ، هجولا اذه ىلع اذه تبث اذإ هنأ ىعمو

 وحن ىلع 7 ةاكزلا هنم عفرت نأ بجي هنإ : ليق دق امم ، كلذ ريغ يفف ، بابلا

 . كلذ تبث اذإ ، فالتخالا نم ةضفلاو بهذلا يف ليق ام

 © اماعط هترابحت نم ةاكزلا هيف بجت يذلا ناك اذإ : ليق دق هنأ ىعمو

 يف ملعأ الو 3 ةنس ىلإ هتلاعإ همزلت نم ةقفنو هتقفن رادقمب هل عفري نأ هل ناك

 نأ هل نإ : ليق دق هنأ الإ ، ةوسكلا نم ةراجتلا تناك ولو { ليق اييف ةوسكلا

 نم اهنيبيو {© هئاكز لحم لبق ٦ هترابحت نم ةوسكل ا نم ءاش ام {}© هسفنل رخدي

 . هلايعلو هسفنل اهعنطصي وأ هترابحت

 عمج } ةاكزلا نم هلام سأر نم اهبسحي نأ هل يتلا ةقفنلا نأ يل نيبي الو

 . فالتخالا هقحلي امم كلذ نأ يدنع جرخي لب . اهيلع

 ريغ نم دابعلا قوقحو .{ ىلاعتو كرابت هللا قوقح يف ليق دق هنأ يعمو

 نأعامجالاو . لاملا يف اهتكراشم ىنعمب اهميدقت توبث نم اهيف انركذ امو { ةاكزلا

 يف دابعلل قوقحلا ببس نم اهيف لخد ام عم . ءامرغلا نم ىلوأ كيرشلا
 تمحازت اذإ . ءىرابلا قوقح نم كلذ رئاسف اندنع عامجالا يف ال فالتخالا

 قوقح نم مزلأو ىلوأ هللا قح نإ : ليق دق هنأ يعم تقفتاو 3 دابعلا قوقح

۔ ٨٨ ۔



 قوقحو . هلللا لبق نم هيلع تتبث يتلا { هيلع هللا ضئارف نم اهنأل 7 دابعلا

 لبق نم هتمزل يتلا هللا ضئارف نم هيلع بجو ايف { هسفن ىلع اهبستكا دابعلا
 . هكلم يف أ تحصو تتبث اذإ هللا قوقح مدقتف . بجوأو ىلوأ يه 7 هللا

 . دابعلا قوقح يف ةوسأ تناك ۔ ىلاعتو كرابت هللا قوقح نم دعب يقب امو

 . هنيد لصأ يف هللا قوقح ضرف مدقتل

 ءاوس اهلك دابعلا قوقحو . ةبجاولا هللا قوقح نإ : ليق دق هنأ ىعمو

 . هللا نيد مكح يف اهلك ةبجاو اهنأل 5 لاملا يفو لاملا نم تناك اذإ 5 هلام يف
 قفتاو تمحازت اذإ هلايح ىلع مزل دق اهنم عيش لك هلام يف اهلك اهب مكحيف

 نم لكف 3 يناعملا نم ىنعم وأ ، هوجولا نم هجو يف تمحازت نإ 5 اعم اهيوجو
 تناك ول نأ قوقحلا ةلزنمب & كلذ بوجو دنع .0 ةوسألاب لاملا نم هل بجي كلذ

 . دابعلل

 قوقح نم وأ . هللا قوقح نم هبوجو مدقتملا نإ : ليق دق هنأ يعمو

 قوقح نم وأ هللا قوقح نم رخآلا لبق مدقم وأ 0 موزللا يف ىلوأ وه . دابعلا

 هيلع ناكو . هتقو يف هيلع دبعتلا هب تبث هللا قوقح نم مدقت ايف 0 دابعلا

 يف هللا قوقح موزل دعب نم . دابعلا قوقح نم هيلع تبثي ام لبق . هموزل
 هللا قوقح لبق دابعلا قوقح تبجو دق ذإ { لاملا يف ةمدقتم هللا قوقحو 0 هتمز

 & دابعلا قوقح توبثل .0 هللا قوقح مكح ليزي اهميدقتو اهتوبثو 3 ةمدقتم

 قوقح موزل جرخي دابعلا قوقح دعب ، اعضوم كلملا يف نكي مل اذإ طقستو

 . هللا

 ايحملا يف ، لاملا يف مكحلا يف ةمدقم دابعلا قوقح نإ : ليق دق هنأ يعمو

 . دابعلا قوقح مكحلا يف لوزت الو . هلام نم ايحملا يف اهنأ مكحيو & تامملاو

 ميدقت نم تبث امل ، اهموزل يف هللا قوقح تمدقت ولو . هتمذ يف هيلع نوكيو

 يف تءاج ءايشأل ؛ ابجاو هنيد مكح يف مهل هللا هلعج امل 3 دابعلا قوقح
 هنأ : هنع ليق اييف & كلذ نم ةي يبنلا نع 5 اهتحص تتبث يتلا تاياورلا

۔ _ ٨٩



 اميف ۔ هيلع ددعو . انيدو اقوقح يلع نإ . هللا لوسر اي : هل لاقف لئاس هلأس

 ىتح 4 هللا ليبس يف هب تلتاقف اذه يفيس تذخأ ولف . ةريثك انويد _ بسحأ

 نأ ىوري اميف هنأ بسحاف 5 يل رفغي هللا ناكأ 9 ةياورلا يف اذه وحن وأ ، لتقأ

 { هللا قوقح نم هيلع ىنثتسي ملف { «دابعلا قوقح الإ معن» : لاق ةلي يبنلا

 ىنثتسا هنإف { دابعلا قوقح الإ ؛ اهنع هلأس دقو ، هقوقح نم الو هيضاقم نم

 . هئادأب الإ ىنعملا هل رفغي ال هنإف ، هيلع

 ضعب يف { ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نع ةياورلا يف هانعم تبث ييف بسحأو

 نيبو هنيب هنأ ىنعملا { هبتك ضعب يف لزنأ وأ ، هدابع ضعب مهلأ وأ { يحوأ ام

 يف ۔ ىلاعتو كرابت هلل ةدحاوف . اثالث اذه وحن وأ { هنيد يف همزلي امم وأ همزلأ ام

 يفف © هدبع نيبو هنيب ةدحاوو 0 هيلع هدبعل ةدحاوو { هدبع ىلع ۔ ةياورلا

 : ثالثلا يف ىلاعتو كرابت هللا لوق نم ةياورلا

 يتلا امأو . ائيش يب كرشي ال يندبعي نأ هيلع هنإف ؛ يدبع ىلع يتلا اماف»

 ينيب يتلا امأو . هل رفغاف ينرفغتساف يناصع نإف ينيصعي ال هنإف ؛ يلع يدبعل

 ل نإو { هنم تلبق اهادأ اذإف ؛ اذه وحن وأ ، هيلع يدابع قوقحف يدبع نيبو

 . «هنم لبقي ل اهدؤي

 ةبوتلل مكحلا يف ةجراخ اهنأ ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعم يف جرخف
 قوقحو هقوقح عيمج يف ، دابعلا ىلاعتو كرابت هللا ىجري كلذكو . رافغتسالاو

 نم ءيش يف هتبوقعب رتغي الو { رومألا نم عيش يف هتمحر نم سايي الو . هدابع

 لئالدو } اهمسق دق ماسقأو { اهمكح دق ماكحأ اهنأ الإ روجحملا نم © رومألا

 . هلدعو هلضف نم اهيلع لد دق

 سيلو { هريغ ىلع ال لدعلا ىلع جرخت ، تضم يتلا ليواقألا هذه لكو

 نإو ، قوقحلا نأب ، ليواقألا هذه نم ؛ ليق دق هنأ انعم ام عيمج اندنع ديعبب

 ام مهيفو اهيف لعفي { ىلاعتو كرابت هلل اهلك دابعلاو قوقحلاف { دابعلل تناك

 { دبعتلا مكح عيمج ين مهيلعف .3 ديري ام مهيفو اهيف مكحيو . ءاشي

۔ ٩٠ ۔



 مهرمأ ام عيمج يف فوخلاو ٠ مهاهن وأ مهرمأ ام عيمج يف ٠ هتعاطب مالستسالا

 عيمج يف ةمحرلاو {} هلدع يف مهبونذ مؤش نم كلذ عيمج يف فوخلاو مهاهن وأ

 نم هجوب اذه ريغ مهنم دحأل سيلو 5 هلضف نم هيلع مهد ام . حيحصلا كلذ

 هلآ ىلعو دمح انديس ىلع هللا ىلصو . يناعملا نم ىنعم يأل قح . هوجولا

 . ملسو هبحصو

 ىلع علطا نميف تركذو : هللا همحر ديعس يأ باوج ابوتكم تدجو

 ؟ هدنع هلاح ام 7 اريثك وأ اليلق ائيش قرس وأ . ةبذك بذك هنأ هيلو

 ، الطاب قحأ وأ . اقح _ هبذكب ۔ بذاكلا لطبأ اذإف & تفصو ام ىلعف

 مث ٨ هنيح نم هنم أربيو ٠ رئابكلا نم كلذف ؛ الالح مرح وأ امارح لحأ وأ

 . هنم ةءاربلا ىلع ىضم رصأ نإو . هتيالو ىلإ عجر بات نإف {}ك باتتسي

 يف لاق نم لاق دقف ۔ ثيدحلا نم يرجي اميف ؛ هثيدح يف بذك اذإ امأو

 . بوتي نأ الإ ؛ قفانم وهف ةبذك بذك نم نإ : لمجملا

 . ةريغص يهف ] كل تفصو ام ىلع هبذكل نكي مل ام : لاق نم لاقو

 كلذ ىلع هنم ءىرب بتي مل نإو 0 هتيالو ىلإ عجر بات نإف ، يلولا اهنم باتتسي

 . لاح لك ىلع

 يف الإ ؤ تناك ام ةنئاك ةريبك اهنإ لوقيف . قفانم هنإ لوقي يذلا امأو

 نم 6 حالصلا هجو للع هبذك يف جرحي ام وأ ٠ سانلا نب حالصإ يف وأ ٠ ةيقت

 . اقح لطبي الو الطاب قحي لاب } كلذ ىلع دامتعا ريغ

 . كل اهانفصو دقو . هوجو ةثالث ىلع بذكلاف

 وأ اليلق . ةبلاغملاو ةبراحملاو ةرباكملا هجو ىلع هذخأ ايف ؛ قرسلا امأو

 . رئابكلاو ةبراحملاب ةريبكل بكترم كلذب وهف . اريثك

 . اريثك وأ ناك اليلق { لايكم وأ نازيم سخب يف هذخأي يذلا كلذكو

_٩١۔



 . ةريبك كلذف

 . ةريبك ناك . اهقوف ايف ةبح ملظ ىلع ٦ ايدعتم املاظ ناعأ ول كلذكو

 نم جرخ ايك : ليق دقف & صصلتلاو سلختلا هجو ىلع ذخأ نم امأو

 الك : لاق نم لاق دقف ٠ دجوي ال هنألو 6 مارح هنأ سانلا نيب فراعتي ام دح

 وهف . لطابلاو مارحلا ىلع الإ جرحي ال هنأ . سانلا نيب فراعتلا دح نم جرخ

 © مارحلاو هيف لطابلا ىلع مزاع كلذل ذخآلا نأل { اريثك وأ اليلق ناك ؛ ةريبك

 . هللا ةيصعمب ماثآلا بكترم

 نوكي ال كلذف . اهتميق وأ مهارد ةعبرأ كلذ نكي ل اذإ : لاق نم لاقو

 . باتتسي ىتح هنم اربي الو 7 ةريبك

 . ملعأ هلللاو ٠ يدنع حصأ لوألا لوقلاو

 لثم نم اثيش وأ & شيشح ةقرو وأ 3 رب وأ { ةرذ ةبح ذخأ نم امأو

 بصخغلا ىلإ الو } دصقلا هجو ىلع سيل هنأ {، سانلا نيب فراعتي يذلا ؛ اذه

 دصقلا هحو لع هذخأي وأ كلذ ىلع ريصي ىح لاحب كلذ ىلع هنم أربي ال كلذف

 هنأ } هل لالحتسالا هجو ىع هذخاي وأ © كلذ نم بوتي ال هنأو ٦ مارحلا ىلا

 . قرسلاو بذكلا ف هللا ءاش نإ كتلأسم عيمج ىلع يتأي اذهف } لالح هل

 ام عيمج نم . هللا نيد يف ينمزلي ام عيمج نع لاؤسلا نئادو : هريغ لاق

 ىلع بجوي امو ٠ يقلاخ نيد ف ينمزلي ام عيمج سامتلاب نئادو © هب يندبعت

 نم هللا ىلإ عجار ينأ دقتعمو ٦. هئادأل دعولا ل بجوي امو . هبكترأ الأ ديعولا

 ؛ هكرتب يندبعت ام عيمج وأ ٥ هب لمعلاب يندبعت يذلا . هنيد نم هتكرت ام عيج

 . يملعب وأ يلهجب هتبكتراف

 ميحرلا نمحرلا هلللا مسب

 نب هللادبع ىلإ ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم نب ريشب نم باوج يفو
۔ ٩٢ ۔



 . ناطحق نب دلاخو {}©ك بوبحم نب دمحم

 اهلك اهيناعم يف ةمكحو © ةقداص تاداقتعاب & كل يخأ اي هللا ىضق

 . ةقفاوم اهب مئازعو { ةغلاب

 ١ ةبقاعو الجاع نيملسملا ةفاكلو انلو كل لضفأل .

 5 ةمرحملا ةقرفلا نأشب كيلي اميف هتحرش ام ركذت كباتك يف تأرقو

 ةلماشلا ةلمحلا ف لاحلا عاطقن او . ةملكلا بعشتو . ةعامجلا عدصو

 نم كلذ يف هيلإ كسفن كتعد امو . ةميقلا ةلحنلاو { ةمكحملا ةمصعلاب

 . ةفاكلا ةهبشلا نم لكشملا نايبو . ةفلألا ميوقتو ، ةجحلا حاضيإ

 هنمب ، كل هماقم يف كل ركشو . هقيفوتب كل دمغو . هنوعب هللا كدماف
 . كنعو هب ىضرلا يف 9 هلدعو هقدص ىلع كنم هلبقو } هلضفو

 ايف انرظنو ، هيف تمسر ام ىلع هل ارابتعا & كعيقوت يخأ تحفصت دق

 ةرماححو ٠ يدح لالكو - يريصقت ىلع ۔ كلذ تدجوف ٠ هيناعم نم تظحل

 سايقلا درطم 6 هلئالدل ريسلا يراج 6 هليصفت يف ماظنلا ةروشم لا يكوكش

 ف روهشم او } همكحو يكزإب ثدحلا ركذ نم كل هتلصأ ام . هللع ف

 . مهعم كلذ روهشملا يف هغلبمو . هنم مهتابوت لبق نيثدحملا لامعتسا

 تاذ ةلفغو ]} تالكشم تاموصخ يخأ اي ثادحألا هذه ينو

 قرفلل نيبملاو ٠ نيدلا ف جرحي ام اهنمو ٠ داهتجالا يف جرحي ام اهنم : تاهبش

 { هتجح تماق دق امو ةلمجلاب ماصتعالاف . ىرأ اميف هنامز يف ميدع اهنيب اييف

 ةوق الو مصتعاو اهب مزتلاف يخأ اهنإف { ىلاعت هللا ءاش نإ ةمالسلا هنايب حضوو

 . هللاب الإ

 لبق نيثدحم ا ل امعتسا ف روهشم او : هلوق ىنعم ام : ديعس يأل تلق

 ؟ هعم كلذ روهشملا ف هغلبمو . مهتابوت

۔ _ ٩٣



 ةيرسلا نم ىكزإب عقاولا ثدحلا ىنعم جرخي هنأ يعم : هريغ لاق

 هجو ىلع جراخ .7 رومألا هب ترهاظت ام ىلع ميمت نب نازع لتق نم ةلضافلا

 ةرهش ةحص ريغ ىلع هميرحتب نونيدي ام & نيكهتنملا هل نيثدحملاو { ميرحتلا
 يف رظنلاو فوقولا ىنعمل ، ةلاسرلا تناك امنإو ، لسرملا يأر نع كلذب تضق

 يعدت ىواعد تفتاكت هنأ ملعن الو . رابخألا هب تءاج ام ىلع 7 رومألا
 نأ كلذ ةرهش نأ الإ ، اصن مامالا رمأ نع ناك هنأ يعدي الو & كلذ باوص

 3 مهنم رمألا يلو نم ال ، مهماوعو مهئاغوغ نم { ركسعلا نم ناك ثدحلا

 أطخ ناك هنأ ىلع لدي هنأ ز رابخألا هب ترمهاظتو . رومألا هب ترهاظت اميف

 . هلعف نمم الطابو

 كلذ ناكو { هميرحتب نونيدي امب رادلا لهأ ضعب نم ثدحلا رهاظت اذإو

 ؤ ثدحلا كلذ روهظ دعب . نيثدحملا نم لامعتسا مامالا نم رهظو 3 ارهاش

 3 هللا تانامأ نم ءيش ىلع نامتئا نم ، نيثدحملا لامعتسا هيف زوجي ال اميف

 نأ ةيعرلا ىلع بجيو 0 نونئاخلا الو نومهتملا اهيلع نمتؤي نأ زوجي ال يتلا
 باغ اميف نمتؤم هنأل { ةبوت نع الإ مهلمعتسي ال هنأ © نظلا مامالاب اونسحي

 يلي وه يتلا . هتانامأ نم قحلا اهيف هل لمتحي ام عيمج يف { اهلك هرومأ نم

 ةغلاب كلذل ةرهشب . ةبوت ريغ نم نيثدحملل هلامعتسا رهشي نأ الإ { اهريبدت

 ىلع بجي كلانهف . ةيوت ريغ نم نيثدحملل لمعتسم هنأ نيينعملاب كلذ ةرهش
 يف مهيلع قيضيو {} كلذ يف لدعلاب هيلع مايقلاو 0 مامالا ةحصانم ةيعرلا

 . ةحيصنلاب مايقلا الإ & كلذ هنم فرع نمم ؛ هرمأ

 { ءانمأ اهيف مه اوسيل يتلا { رومألا ةماع يف ، نوثدحملا ناك نإ امأو

 وأ } مهريغ رمالاب مئاقلا برح ىلع { ةريس يف ءانمألا عم نولسرم مه اغنإو
 اهيف مه يتلا تانامألا نم عيش وأ ، سرح يف لاو عم لسر وأ } لاو عم ةارش

 3 ارهاش ةفصلا هذه ىلع مهل هلامعتسا ناك ولف 3 اذه هابشأو . ءانمألل عبت

 نم مهل نوكي ال ام ىنعم ىلع { ةللحملاو ةمرحملا ثادحألا نم ةبوت ريغ نم

 عيمج يف مهنم ءانمألاو { نيملسملل هيف عبت مهرمأو { لخدم نيملسملا تانامأ

۔ ٩٤ ۔



 . مامإلا ىلع بيعب كلذ نكي ل . نيملسملا رومأ

 ناك ولو ، نيثدحملل لامعتسالا رمأ يف يدنع جرخي ام ىنعم اذهف

 مامالا نأ الإ . رهاش ريغ وأ ارهاش ناكو { لالحتسالا ىنعم ىلع جرخي ثدحلا

 { ةبوت ريغ ىلع مهلمعتسا هنأ رهشي نأ ريغ نم نيثدحملا لامعتسا هنم رهظ

 © كلذ ىلع انومام مامالا ناك { ةبوتلا دعب نم مه هلامعتسا نوكي نأ لمتحيو

 يف مهلامعتساو مهثدح رهش ايك . ةيوت ريغ ىلع مهلمعتسا هنأ رهشي نأ الإ

 . ههبشأ امو انفصو ام ىلع . اهيف مهل هلامعتسا زوجي ال يتلا يناعملا

 مهسفنأ يف ؛ قوقح مهثدح نم مهيلع اقلعتم نوثدحملا ناك نإو

 { ةنونيدلاو ةبوتلا هيف مزلي امم ، ةبوتلا دعب مهلامعتسا كلذ عنمي الف 3 مهلاومأو

 حصيو مامالا ىلإ مهقوقح قوقحلا لهأل اولطبي مل ام . مهمزلي ام ءادأب

 نأ ىلإ & قوقحلاب مهذخأي نأ مامالا ىلع كلانهف 0 كلذ اوعنميو ، مهيلع

 بجي هنأ الإ ©٥ كلذ نيح مهلمعتسي ال } هسبح ف ىراسأ اونوكي وأ { اهود ؤي

 . مالسإلا ىلع دوعأ وه امو . لدعلا رظن ف كلذ نم ىلوأ وه اميف مهلامعتسا

 . ةجح نيملسملا ىلع الو مامإلا ىلع عقي الف . رظنلا هيف هعسي امم

 ةلفغلاو 5 ةلفغ ةلكشم ارومأ اهيف نأ ثادحألا يف هلوق ىنعم هنأ يعمو
 3 هيف فوقولاو { هعيقوت بجوي ام ةلكشملاو & هنع ثحبي الو هلافغإ بجوي ام
 يف مهلوق يناعم بجويو . فوقوم كوكشم لك نأل 9 هيناعم رهاظب ءافتكالاو

 . دحاو ىنعم يف قحلا الإ هيف زوجي ال { انيد همكح جرخي ام ثادحالا

 ىنعم بجويو . رييختلا ىنعم ىلع داهتجالا يف همكح جرخي ام اهيفو

 امو ٠ رايتخالا هيف زوجحم ال انيد جرحي يذلا ٠ كلذ مكح نيب قرفملا نإ : هلوق

 كلذ يف مودعم يأ ميدع قافتالاو . نيدلا هيف زوجي ال ام داهتجالا ف جرخي

 . هيف ناك يذلا نامزلا

 رومألا كلت نيب قرفي نم ؛ اميدع نامزلا كلذ ناك اذإف 3 اذه يف رظناف

۔ ._٩٥



 ؛ اهترضحب ملعلا لهأ لجو { اهم ملعلاو اهل ةدهاشملا دنع . اهماكحأ نيبو

 ٠ ملعلا ضقانلا ٠ اهتدهاشم نعو اهتفرعم نعو . اهنع بئاغلاب فيكف

 . قفوو هللا ىده ام الإ ؛ امهل نيدهاشملا اهلهأ نع ضنقانلا

 رمألا اهيلع ناك يتلا ةلمجلاب ماصتعالا نإ : هلوق ىنعم يف جرخيو

 ام ةمالسو ةيافك كلذ فكيو . رومألا نم باغ ايع فشكلاو ثحبلا رهاظلا

 ةيالو توبث يف ةمالس هيف لمتحي ال هجوب هلطاب انعم جرخي ملو ، كلذ عسو
 ٥5 كلذب ةملاس اهلهأو رادلا نوكت نأو 3 هالوت نم ةيالو وأ & كلذ ىلع مامالا

 يردي ال هنأل { ةمالسلا وه فشكلاو ثحبلا نع كاسمالاف كلذك ناك ايف

 . بلطي ام مدعو قيضل ا رومأ نم قف اوي ام هريغ بلطو {}© كلذ كرت دنع

 : باوجلا نمو

 نع ايخارتم كوخأ ناك نإو { هتكرتو باوجلا اذه ءالمإ يخأ اي تهرك

 . ةحيصن الو ةدئافب هيلع لخبي ال نم يخأ اي تنأف . هب يتلا ةلعلل . هلثم

 أيهتي ل نإف ‘ تفصو ام وحن ركذت ٠ فوحل ا نم بتك لا تلصو دقو

 . ايفاك كيلإ يباوج ناك دقو & باوجلا كلذل ءالمالا هركأ ينأل ، مهباوج يل

 . مهعيمجل بستحنو مهعم بتك نمل

 ثداحلا ىلع مكحلا تدمتعا تناك امنإ ةعامجلا نأ يخأ اي ملعاو

 يف هيلإ كلذ يناعم قاحلإو { هب ةنونيدلاو { هل ةرهشلاو ٠ هميرحت ىلع عمجلا

 . هيف انظحل ام ىلع تفقو تنأ تنك دقو ٠ هيلإ ةنوعملاو ث ةيالولا

 رهجلا مهنم دحأ ثدحي ال نأو & كلذ ىلع فوقولا عيمجلل هارأ يذلاو

 ىلع مهنم لك نوكي نأو { هيف فلتخم يف 5 ةءارب يف الو ةيالو ف ٨ ةنونيدلاب هيف

 نم كلذ حيبيف ، روهشملا مكح ىلإ جرخي ال نأو 5، هملعل هيف صوصخ وه ام

 . . هتجح هب هل تماق كلذب ماق هنأ ىتم . هدنع ناك ولو . لحي ال ام هسفن

 هفصو يذلا { عقاولا ثداحلا يف هلوق يف جرخي هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

۔ ٩٦ ۔



 نب ىسوم ثدح كلذب دصقي هنأ : هيف هلوق يناعم نم جرخي ام ىلع ةفصلا هذهب

 بهذ نممو " هتقبط ىلعو هيلع رهاظت امم هنأ كلذو {} رضنلا نب دشارو ىسوم

 مهجورخ يف تلصلا ىلع ةاغب اوناك ، مهنأ ىلإ نوبهذي اوناك مهنأ ، هبهذم

 ىلع عمتجم اهلك ثادحألا كلت نأ ملعأ ال يننأل ، رهشو رهظ يذلا ، كلذ

 لوأ نم . ةنونيدلاب ةفلاخملا ىنعمب . هيلعو هيف ىصعي رمأب الإ { اهلهأ نم دحأ
 امل لالحتساب ال ، هيعدي ىنعم فرح كلذ نم حصي الو 0 اهرخآ ىلإ نامع
 ىلع ، اهرومأ رهاظ يف اهلك جرخت امنإو . هللا لحأ امل ميرحت الو © هللا مرح

 وأ 5 هئاعدا يف ابيصم نوكي نأ مهنم دحاو لكل لمتحي امل } ىواعدلا ماكحأ

 . ةعدب ال ىوعد يه امنإف ، لاح لك ىلعو . هئاعدا يف ائطخم

 رصعلا كلذ يف & نامع لهأ نم قيرف ىلع { رهظ امم هنأ يعم ناكو

 رضنلا نب دشارو & ىسوم نب ىسوم ةئطخت ىلإ نوبهذي اوناك مهنأو { نامزلاو

 ايهجورخ يف ايل رذع ال ايهنأو ، كلام نب تلصلا ىلع نايغاب ايهنأ نومعزيو

 . اهمدقت الو

 ام ىلع ، كلذ ىلع ايهنم ةءاربلا ىلع عامجإ مهنم عقو دق ناك هنأ يعمو

 . كلذك هنأ ةرهشلا ىنعم هبشي امم ناك نإو لوقتلاو ، مهيلع ىوعدلا رهظي

 ام وحنب هيلإ فاضي باتك كلذ يف ۔ هللا همحر رذنملا يبأ نع رهظيو

 . هل نيرضاحلا نم ، كلذ ناوأ يف يدنع كلذ ناكف 3 هيلع ىعدي

 ىلع هلك هانعم جرخي ، هرخآ ىلإ هلوأ نم 3 نامعب عقاولا ثدحلا ىنعمو

 رصبأ نم دنع هيناعم نم عيش جرخي الو & لدعلاب رصبلا لهأ عم ىواعدلا

 3 هميرحتب لعافلا نيدي ام كاهتنا ىنعم ىلع الو ، ةعدب ىنعم ىلع ، لوصالا
 ءىربتمو نيلعافلا نم لعاف لك نأو © ىواعدلا ىنعم ىلع جراخ هلك وه امنإو

 ىلع كلذ جرخي امنإف © نيعدملا وأ نيلعافلا نم نيلوتملا نم لوتمو نيئربتملا نم
 لعفلا ىنعم يف حصي ملو ، اطخلا لامتحاو باوصلا لامتحاو { ىواعدلا ىنعم

 يهنأ ، ماكحألا رهاظ ىناعم يف ، رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نمرهاظلا

٩٧



 الو ، تارفكملا نم ءيشب هرذع اهب عطقني ةجح ، كلام نب تلصلا ىلع اماق

 يف حص الو { ايل ىنعم لمتحي ، ةجح ريغب تارفكملا نم كلذ لثم ابكر ايهنأ
 ليلحت ىوعدب الو ، هميرحتب نادي ام كاهتنا ىلع عقو ثدحلا نأ مكحلا رهاظ

 أربت قافتالا ىنعمب مكحلا رهاظ يف حص الو ، لالح ميرحتل الو . مارح

 عمتجا الو { هنم اهنولبقيو ، رصم مالعأ هيلع قفني ام ىلع ةمامالا نم تلمكا
 توبث دعب نامزلا كلذ يفو ، رصعلا كلذ يف نامع لهأ ءايلع رمألا رهاظ يف

 اهلعف يف عامتجالا ىنعمب ايه بيوصت ىلع . امهراصنأو دشارو ىسوم لعف
 رهاظت ام ىلع مكحلا رهاظ يف حص الو { ايهتئطخت ىلع عامتجا ىلع الو ، كلذ

 دشارو ىسوم مدقت نيح يف & كلام نب تلصلا نم رهظ هنأ رابخألا ةحص نم

 ام نيح يف { هيف فلتخي الو { هيلع عمجم ءيشب امهيلع ريكن 0 رمألا كلذ يف
 الو نيرضاحلا نم { رصملا مالعأ نم دحأ نم الو . مدقتلاو لوخدلا ايهنم ناك

 يف 9 رومألا هب ترهاظت يتلاو ، نيرزاؤملا نم الو 0 ركسعلا لهأ ءاس ؤر نم
 ۔ ىلاعتو كرابت هللا اهملع دق رومأل ةملاسملاو ميلستلا 3 انعم هلك كلذ ىنعم

 عيمسل هللا نإو 0 ةنيب نع يح نم اهيف ىيحيو 0 ةنيب نع كله نم كلهيل

 . ميلع
 ىواعدلا ىنعمو ، لاكشالا يناعم ىلع رومألا توبث دعب فلتخاف

 . لالضلاو كلذ ىف ىدهلل لامتحالا ماكحاب

 نم لاح يف وأ ، اهلك رومألا كلت نم حصي امم ربتعم حضاو رمأ ىلعو

 الو } نيفجرملا فيجارأ هرغت ملو ، هبل يفصو . هبلق رصبأ نم دنع { لاحلا

 ىلإ كلذ يف بهذو . نيلوتملا ةيالو الو 0 نيئربتملا ةئارب الو ، نيعدملا ىواعد
 نم ىواعدلا ترهظ ةفصلا هذه ىلع اذه تبث نأ ايلف . لوصألا عابتا ىنعم
 . نامع نم ملعلا لهأ

 . دشارو ىسوم ءىتطخيو ؤ كلام نب تلصلا بوصي قيرفف

 . تلصلا ءىّطخيو ، دشارو ىسوم بوصي قيرفو

۔ ٩٨ _۔



 . تلصلاو دشارو ىسوم بوصي قيرفو

 . تلصلا رذعيو دشارو ىسوم ءىطخي قيرفو

 يفو {. ماكحألا ىري نم دنع . ناهرب الو هيف مهل ةجح ال كلذ لكو

 هنألو ز ةلوبقم ريغ اهلك ىواعدلا نأل . ماكحألا رصبأ نم دنع ماكحألا رهاظ

 مهملعو مهنأش رطخ نإو ث اورثك نإو مهتداهش لبقي دحأ نيعدملا نم سيل
 مالسالا يف عدم لكو . دحاولاك فلألاو & فلألاك مهنم دحاولاف ك مهرطخو

 3 لامتحالا ىنعم ىلع مكحلا تبثي نأ دعب نم { ماكحلا نم سيلو ، عدم وهف

 8 ثدحلا ةحص ىنعم ىلإ لامتحالا ىنعم نم هجرخي مكح هيف يضقني الو

 لمهأ ءايلع نم عامجإب وأ ، ريكنلا هل تبث نمم ، نيرضاحلا نم ريكن راهظإب
 فلتي ال امب © هلطاب ىلع وأ © لمتحملا لعفلا بيوصت ىلع { مهماكحو رادلا
 ىلإ ادبأ لامتحالا لاح نع لقتني نلف { مالعألاو ءاس ؤرلاو ماكحلا نم ؛ هيف

 . هريغ

 نأل ، ىوعد الإ ناك امل ، مهنم فالتخالا دعب رادلا لهأ عمتجا ولو

 مكح يف فالتخالا مهنم تبث يذلا فلسلا مكحل ضقن مهعامتجا

 . لمتحملا ثدحلا مكح يف ، ىواعدلا

 ةحص يناعم يف } فالتخالا مهنم حص نأ دعب ، رصملا مالعأ نأ ولو

 دحأ ىلع عامجالا ىلإ اوعجر . هلطابو هباوص ىعادتو . ثدحلا ماكحال

 تناك ام 0 افلتخم مهمكح تبثو { المتحم همكح تبث نأ دعب 0 هيف نيينعملا

 مكحلا نأل ، ثدحلا مكح ينفو ثدحلا يف ىوعد الإ مهعامتجا ىلإ ةعجرلا

 زوجي الو } مكحلا هيف تبث ام لوأ نم ، لدعلا مكح يف هيلع تبث ام ىلع تبث
 مكحلا تبث ولو . مامإ الو ضاق الو مالعأ الو ماكح نم ؛ ماكحالا ضقن

 8 مهريغو مه ، كلذ يف اوفلتخا مث هيف لامتحالا توبث دعب ۔ هيلع اعمج

 دعب ۔ فالتخالا ىلإ ةعجرلا مهنم لبقت الو ، ىوعد مهنم كلذ ناك
 دعب عامجالا ىلإ الو ، هوجولا نم هجوب عامجالا باوص لمتحا اذإ عامتجالا

۔ ٩٩ ۔



 ءاج نمل سيلو هوجولا نم هجوب فالتخالا باوص لمتحا اذإ ، فالتخالا

 قحلا لهأ اشاحو { لطابب اومكح دق اوناك ولو . مهمكح ريغ مكح مهدعب

 مكحو . ةمايقلا موي ىلإ ادبأ هيف فلت }، هيف فلتخملا مكحف 93 لطابلا نم

 هرييغت الو ، كلذ ضقن لبقي الو { ةمايقلا موي ىلإ ادبأ هيلع عمج هيف عمجملا

 هاده نم يدتهملا بيصملاو { ةقيلخلا نم مهريغ نم الو نيمكاحلا نم دحأ نم

 . ماكحألا ةحص ىنعمل ماصتعالاو عابتالل هللا

 . ايندلا مكح رمأ يف۔ نيعدملا عيمج نم ىواعدلا لهأ نم حصي مل امو

 عسي ال امم ءعيشب هل مهنم افذق الو ، هيلع ىعدملل ةئطخت . نيدلا مكح وأ

 دنع { ةيالولا يف مهلك ، نيدلا وأ ايندلا لوصأ رمأ يف نيعدملا عيمجف 3 هلهج

 كرت زوجي الو ، فناتسملا يف مهتيالو هل تحلصأ وأ .« مهتيالو هيلع تتبث نم

 هباوص هيف لمتحي امل } هاوعد توبث لجأ نم . مهنم دحأل الو نيعدملا ةيالو

 عيمج نم هيلع ىعدا ام ىلع عدم قيدصت زوجي الو ، نيملاعلا عيمج نم . هلطابو
 دنع ، هيلع عمجملا مكحلا ءاج كلذب . نيدلا رمأ يف الو ايندلا رمأ يف نيلقثلا

 ملعن ال يذلا ۔ رثألا ءاجو ث مانألا نم ادحأ هنيد دلقي ملو ، ماكحألا رصبأ نم

 اهجورخ حصي مل ام { اهلك ىواعدلا ماكحأ نأ ، رصبلا لهأ نيب ۔ افالتخا هيف

 مكحلا اهيف زوجي ال . ةلكشم ةفوقوم اهلك اهنإف © ىواعدلا ىنعم نم
 كلذ { هاوعد رمأ يف ، لامتحالا لاح نم ىعملا لاح جرخي نأ الإ ، عامجإلاب

 كش ال لطاب ىلإ وأ ، هل ةجحلا مايقب { هيف كش ال باوص ىلإ { ايند وأ نيد يف
 ىواعدلا لاح نع لوحتيو 3 هلاح فشكني مل ام امأو . هيلع ةجحلا مايقب هيف

 هجارخإ الو } هيف عامتجالا زوجي الف { هيف لامتحا ال ام لاح ىلإ { ةلمتحملا

 وأ 0 ةءارب وأ ةيالو وأ ةداهشب كلذل لعافلا نأو ، همكح ريغ ىلإ ماكحأ ىلع

 ىلع يعدملا نأو { ليبسلا ءاوس نع لاض لطبم { هوجولا نم هجرب وأ مكحب
 نم همكح مالسالا يف هل تبثيو ، همكح هل لمتحي امم يعدي ام فالخ ىعدملا

 مكح الو { لالض مكح ىلإ ىده مكح نم هاوعد جرخت ال هناو } لامتحالا

 ىواعدو هيواعد تافاكت ولو ، كلذ نم ائيش هيلع ىعدملاف ، رفك ىلإ ناميإ

۔ ١٠٠١ ۔



 كلذ هيلع ىعدملاف ، هيلع ايكاح نوكي الو ، هيلع هتجح تبثت ال نمم ، هريغ

 © هل لجي ال ام هسفن نم ةحابالاو & فذقلا لاح ىلإ ىوعدلا لاح نع لوحتم

 اذه يف رذنملا يبأ لوق يعم جرخف . ايندلا وأ نيدلا رمأ يف ىوعدلا تناك

 دق هنأ ىلعو ، لطاب مارح هنأ يأ 5 هميرحت ىلع هعم عمتجا دق هنأ & ثدحلا

 ىنعم يف راهجالاو هب لوقلاو ، راهشالا ىنعم ىلإ هوجرخاأف مهعم كلذ رهش

 3 هيف كلذب ةنونيدلاو راهشالا ىنعم ىلإ جورخلاو 5، مهنم هب ىوعدلاو { هميرحت
 ىنعم ىلإ رسلا لاح نع هورهشأو . امرحم هب اونادو ، مهنم كلذ ناك دق هنأو

 هلك كلذ ىناعم نأ جرخيف { هيلإ هلك كلذ يناعم قاحلإو { ةيرهجلاب ةنونيدلا

 هيلإ كلذ يناعم اوقحلأو هب اوناد دق ، نيعمتجملا نم هراهشإو 3 هميرحت نم

 . هيف ةيالولا يفو {. هلوق ليوات نم جرخي ام ىلع مهرمأ نم ىضم اميف 0 هبو
 3 هل نيعملاو 5 هل يلوتملا ىنعم هب اوقحلا هنأ اذه ىنعم جرخيف . هيلع ةنوعملاو

 ةلزنم } ثداحلا كلذ يف نيعملاو ىلوتملا اولزنأ مهنأو © نيلعافلا نم هيلع نيعملاو

 هب اوقحلي نأ الإ زوج الف . كلذب مهدنع مكحلا حص اذإو ، ثدحملا

 . كلذ لثم هل نيعملاو هل ةيالولا هعست ال ام ىلع 3 يلوتملا

 بيغي هجو ىلع { لطابلا نم عيش ىلع ملعلا لهأ لوق ىنعم جرخي الو
 لوق نم لمتحي نأ هباوص لامتحال . هيلع ةنوعملا هعستو .3 هلطاب هنع

 . هلطاب ىلع نيعم كلذ نإ ؛ ءاهقفلا

 هيف لمتحي نوكي ام ىلع ىلوتي نوكي نأ زوبي ال ؛ يلوتملا كلذكو
 & لوقلا نم فانتم اذهو { لطبملا يلوتم هنأ نيملسملا لوق يف جرخيف 3 قحلا

 مكح يلوتملا قحتسي يتلا ةيالولا ىنعم جرخي امنإف إ ملعلا لهأ نم جرخي اميف
 { نيعملا نيعي نأ 0 ناعملا مكح نيعملا اهب قحتسي يتلا { هل ةنوعملاو ىلوتملا

 الهج ولو . ةنوعملاو ةيالولا نم ايهعسي ال امب . اهنم ملع ىلع يلوتملا ىلوتيو

 دودرم ريغو ، ملعلا صوصخم يف تباث هلك اذهو { ايهعسي ال الهج كلذ مكح
 ىنعم ىلع . هلك هانعم جراخ هنأ الإ { هنم ءيش يف الو { هيف لوقلا يناعم

 . كلذ يف رظناف 5 لوقلاو ةياكحلا هب تضم ام ىلع © هسفنل ىوعالا

۔ ١٠١ _۔



 تفقو 3 ىنعملا يف هيلإ بتاكلا كلذب تنأ ينعي تنك دقو : هلوق امأو

 هيف اوظحل اوناك ام ىلع © رمألا رهاظ يف كلذب ينعي { هيف انظحل ام ىنعم ىلع

 . ثدحلا ىنعمب

 رظن وه امنإ ظحللا نأل ، ارظن هيف اورظن اوناك امنإ : هلوق ىلإ رظناف

 . ظحللا ىنعم امم جرخي اذه ريغ ملعأ ال } يأرو

 يف داهتجالا ىنعم ىلع وه امنإف & ظحللا ىنعم ىلع وه امنإ رمألا ناك اذإو

 كلذك ناك اذإو & لكشملا رمألا نم هيف اونحتما اييف مكحلا ةباصإل 0 يأرلا

 مكح هيف زوجي ال رسلا مكح نال { رمألا رهاظ يف لدعلا ليبس اواطخأ دقف

 3© همكح رهاظ ىلع عامجإلا هيف زوب ال لاكشإلاو { لامتحالا مكحو رهاظلا

 فالخب . هيف رهجي نأ هرس مكح ملع اذإ هل سيلو . هرس مكح ملع نم الإ

 © همالك يناعم نم حيحصلا ىلع ليلدلاو . هرهاظ يف هب هيلع لومحم وه ام

 . اظحل وأ ايأر ناك هنأ ٠ هماكحأ نم يضتقي امو

 ىنعم جرخيف ©٠© كلذ ىلع فوقولا ٠ عيمجلل هارأ يذلاو ؛ نآلا هلوق

 نظلا نسح ىلع كلذ جراخو .0 قافتالا هيلع عقو ناك ام ىلع فوقولا هلوق

 . مج

 فوقولاب رمأ ام كلذ الول & قح كلذ ىلع فوقولا نوكي نأ : هلوق يفو

 رسلا مكح عقوم عقي ناك امنإ { هيلع قافتالا ناك يذلا كلذ نأو ، هيلع

 تاوفه نم ةوفهلا جرخم جرخي هلعل مهنم هب رهجلا ناك نإو ، رهجلا مكح ال

 { ةعامجلا ىلع مهل ميقتسي نأ ءاجرب { ةجح كلذ يف ناك دق هلعلو { ءايلعلا

 ناب املف © اوملع ام مكح مهل يضمي نوكيف {، فالتخا الو عزانت عقي ال نأو

 مكح ىنعم ىلع . هيلع فوقولا يأرلا بجوأ . هعضوم ريغ ف ناك كلذ نأ

 . رهجلا ىلع ال رسلا

 ين ةنونيدلاب رهجلا مهنم دحأ ثدحي ال نأو { هلوق نم كلذ ىلع ليلدلاو

۔ ١٠١ ۔



 ىلع الالدتسا هلوق ظفللا اذهب ناكف { هيف فلتحم يف 3 ةءارب يف الو ةيالو

 ىنعم ىلع ؛ هوأر يذلا يأرلاو © هوظحل يذلا ظحللا نأ . هعم حص ام

 وأ { ةوفهلا ىنعم ىلع مهنم جرخ . هب اوبات يذلا ثداحلا مكح يف داهتجالا

 عقو نأ دعب نم 7 هل هفاشكناو كلذ باسحب ال { ةجحلا هب موقت ام ريغ ىلع

 مكح باوص نم رهاظلا وه اذهو . هب رهجلاو راهشإلا ىلع عامتجالا
 ٥ كلذ ريغ حصي ىتح .0 رهجلاب ال رسلاب هيف مكحلا نوكي نأ ، ثدحلا

 زوجي ماكحالا توبث دعب نم سيل هنأل } هللا ءاش ام الإ ادبأ كلذ ريغ حصي الو

 يف الو ةوعد يف ال لدعلاب الإ ادبأ هتجح تبثت نأو { لدعلا ريغب الإ ؛ اهضقن
 . مكح يف الو ةداهش

 ٥ لطاب وهف قحلا فلاخ ام لكو ، روج وهف لدعلا فلاخ ام لكو

 مكح يف لاكشالا هب بجي ام ماكحأ يف ؛ ةءاربلاو ةيالولا يف رسلا ماكحأو

 لهأ نم لك نوكي نأو . ةنتفلاو ةقرفلا نم فوختي امم & ةمالسلا هب ىوعدلا

 فالتخالا ىنعم تبث اذإ 5 ةءارب وأ ةيالو بجوم نم مكحلا يف اصوصخ رادلا

 ىنعم ثداحلا اذه مكح يف تبث دق هنأ كلذ ىلع ليلدلاو & فالتخالا مكحو

 ىلإ جرخي ال نأو } هملعب هيف صوصخم وه ام ىلع مهنم لك نوكي نأو { هلوق
 ماق ىتم هنأ هدنع ناك ولو { هل لحي ال ام هسفن نم كلذب حيبيف ، روهشملا مكح

 ماكحأ توبث ثداحلا مكح يف ىضم دق هنأ رظناف ، هتجح هب هل تماق {، كلذب

 يناعم فالتخالا دنع زوجي ال هنأو 0 افالتخا هفالتخا نوكي نمم ؛ فالتخالا

 { ملعلا يف مهتلزنم يفو مهسفنأ دنع اوناك ولو } عامتجالا يف ةجحلا تماقأ
 اذكه نوكي الو { هتجح هب هل تماق كلذب ماق نمف } لضفلا يف مهترثكو

 ةجح نوكت ال هنكلو { ةجحلا مكح ي ةجح تناك ول نأ . ةمات ةجح نم الإ

 موقت ال اهنإف ؛ تربكو ترهظو ترثك ولو . ةيعدم هيف نوكي ام عضوم يف
 نيقيرفلا دحأ ةجح تماق نإف © ىوعدلا عضوم يف تناك اذإ ، ةجحلا ماقم
 مهضعب ىلع ةجحلا ةماقإل ، مهنم ةدهاشملا دنع اهبحاص ىلع نيفلتخملا

 مل ول نأ مهقافتا يف ناك اذإو 0 نوفلتخملاو ءيصخلا مه اوناك اذإ & ضعب

۔ ١٠٣ ۔



 يف لمتحا . اوفلتخا وأ اوقفتي مل ايلف © قافتالا ةجح يناعم توبث اوفلتخي

 5 ثدحلا لهأ يف لمتحا ام هلطابو هقحب } ثدحلا ماكحأ ىنعم يف مهفالتخا

 يف مهيواعد يف مهضعبل ةئطختلاو { ضعب مهضعب نم ةءاربلاب اورهاجتي مل ام

 . هيف مهفالتخاو ، ثدحلا

 نم . ةمالسلا يراجم ىلع ةيضام هللا دمحب ۔ رادلا ماكحأ نأ انعمو

 يف رهظي مل اذإ ؛ ثادحألا يف نيعادتملا يفو . ماكحالا يف ةقرفلا عوقو

 نم جرخيو ، هرذع عطقي ام مهنم دحأ يف الو { اهيف نيعادتملا يف الو ثادحألا

 اورهاجحت دق اوناك ولو ، رهجلا ىلع ضعب مهضعب ةئطخت ةقرافمب لامتحالا لاح

 ثدحلا يف ةءاربلاب رهاظتلا نوكي الو 3 نيثدحملا نم ةءاربلاب اورهاظتو

 3 ةجحلا عاطقنا الو { رفكلا رهاظ رفكب وأ . رهاظب هلطابو هقح لمتحملا

 ةءاربلاو ةيالولا ذإو { ءافعضلاو ءاملعلل زئاج كلذ ذإ © نيدلا يف ةقرف الو

 لمتحي ام ىلع كلذ راهظإ مهنم دحاو لكل ذإو & لصألا يف ركنم ريغ فوقولاو

 بجوت يتلا ىوعدلاب اورهاظتي مل ام هيف هلك كلذ قلعت نم ، ثدحلا مكح نم
 مهو هب اورهاظت ولو 3 اورهاظت مهنأ كلذ ملعن الو & ثدحملل فذقلا

 اضعب مهضعب ءىطخي ملو { هب نوفراعلاو ، همكحلو ثدحملل نودهاشملا

 كلذ قحب يعادتلاب مهفالتخا رهاظ ف ةئطختلا نم مهنيب ةمالسلا ترجو

 فرعي مل نمم رضح وأ مهنم باغ نم عم ةثداح مهرومأ تناك . هلطابو

 مل ام . هلك كلذ عيمج يف {} مهنم دحأ الو } مهبذك نم مهقدصو 3 مهلطاب

 مايق يف ةلوبقم ريغ ربتعت يتلا ىواعدلا ىنعم ىلع . هيلع ةقرفلاب اورهاجتي
 { ةيالولا ين مهلكو ث هلك كلذ لامتحال } رذع عطقب ةدودرم الو . ةجحلا

 ىلع ةجحلا مهلو { ماوقلاو ماكحلا مهنأل } ىواعدلا يف كلذب اورهاظت ولو

 لصالا يف مهنم دحاو لك لعلو 3 هتجح يعدي مهنم لكو ، ضعب مهضعب
 ملف & ضعب ايهضعب نم افرع ام لصأ يف اهفرعي ةجحب 3 هبحاص ىلع موقي
 هل مقت مل يلف © ةجحلا هب هل موقت نأ ىجر امنإو . ةجحلا هيف هل امب الإ هدنع رهجي

 عقت ملو ©} مهلطاب ملعن ملام ، ةعسلا كلذ لك يفف ، كلذ كرت ةجحلا هب

۔ ١٠٤ ۔



 مقت مل نمل . هكرت نمم ةجح هلك ريكنلا كرت يفو { ريكنلا عقيف © مهنم ةقرفلا
 © هلاح ىلع هبتنا نمل ، هيف ةمالسلاو ، رهاظلا مكحلا يف هل ةمالسلا يف هب هيلع

 هل رقي نأ الإ ، مكحلا يف ةجح اهيف هل سيل امم ىواعد هنم ترهظ ولو

 همصخ نم كلذكو 0 هروجو هلدع لمتحا همصخ هيلع ركني مل ايلف ، همصخ

 ةجح وه اميف . ريكنلاب هيلع ةجحلا مقت مل ولو } هيلع هيعدي امب هل رقي مل اذإ

 هنأ لمتحاو . هيلع ىعدا نم قداصو بذاك هنأو . جوجحم هنأ لمتحا ‘ هيلع

 لهجب همزلي ام عيضم قحم هنأ لمتحاو . ةجحلاب مايقلا نع فيعض قحم
 لصأ يف . نيعدملا نم دحأ يف ةقيقحلا ىلع كلذب مكحي الو . همزلي ام

 { ةملاسملا ىلع هلك كلذ ماكحأ جراخو ، همكح يف نيعادتملا يف الو & ثدحلا

 ؛ هدهاش نمك ام ، روجحملا راهظإ يف ةجحلا نم رمألا دهشي مل نمل سيلو

 هنع لطبيف { ةريرسلا مكح هنع باغ نم نأل { ملعلاب هيف ةجحلا هل تناكو

 ىوعدلا ىنعم يف ةداهشلا لوق سيلف . ةداهشلا ىنعمب الإ هقحلي ملو ، كلذ

 تبث امي اهلطبيو ةرهشلا بذكي الو ، مكحلا توبث ريغ ، ايلع بجوي ءيشب

 دعب نم ؛ امهل نيدهاشملا دوهشلا رابخإ اهنم ؛ رئارسلا ملع يف { اهماكحأ نم
 . هللا ءاش نإ كلذ يناعم مهفاف { اهماكحأ عيمج يف ، نيعدملا ةلزنمب اوراص نأ

 بتاكلا نم هيف عامتجالا ناك يذلا ثدحلا يف رومألا نأ ىلع لدي اممو

 ناب هيف ةمالسلا عستو 0 هيف رهجلا زوجي ال ، ةعامجلا كلتو هيلإ بوتكملاو

 نم ىلع ىعدا ام رئاسك هنأو © هملعب هيف صوصخع رادلا لهأ نم لك نوكي

 هيف تبث الو { عانق هيف فشكنا الو 0 ةنحملا هيف عقت مل نمم ةمئألا نم ىضم

 هلوق ىنعم تبث دقف ، رفيج نب انهملا وهو ، مكحلا روهظ يف ، فالتخالا ىنعم
 { ةثداحلا رومألا نم هعم رسيأ انهملا رمأ لعلو . ءاوس ىنعملا يف مهف رمألا نإ

 انهملل نيعلاخلا ةعامجلا نع يراوحلا نب لضفلا تلأس تنك ينإ هلوق دعب

 ةجحلا مهو . هل نيلماعلا مهئايلوأ ىلع كلذب اوموقي مل فيك 0 ثدحلاب
 هنم ةءاربلاب رهجلا نع اوكسمأ كلذكو . كلذ اولعف مهرأ مل : لاقف . ةماتلا

 يف ءىرب نمم ةءاربلل هنم اذه ناكف ، هدارأ نم كلذ نع اورجزو . هتوم دعب

۔ ١٠٥ ۔



 نب انهملا نم مكحلاو ىنعملاو لثملا يف ءعىربتملاك { هيف رمألا ةقاش ىلع ثدحلا
 نوركنيو هنم نوأربي اوناك ام كلذ الول . هب رهجلا امرحم ناك كلذ نأو ، رفيج

 هلامع نولوتيو 3 هتوم دعبو هتايح يف كلذ نع نورجزيو . هنم أربي نم ىلع
 دقف ،© كلذ ىلع هنولوتي مهو .3 هل نيعيطملاو { هنيد يف هل يلوتملاو 3 هتالوو

 نم ةيالو اونلعأو ، رسلا مكح يف اعيمج هنم ةءاربلاو هالوتي نم ةيالو اوعمج
 يف ةءارب الو ، هنع فوقو مهل زوجي الو } كلذ ريغ مهل زوجي الو 0 هالوت

 هلوق ؛ اعيمج اي هتياكحو { نيينعملل هتقايس يف واستم هنأ ىلع ليلدلاو ، رهجلا

 اوكرت امو ، نوعلاخلا لعف ام تفصو ام دعب © ةعسو رذع نيملسملا لعف يفف
 يف اوعسوتف ةماتلا ةجحلا مه اوناك دق مهلعلو & كلذ راهظإ يف هيلع مايقلا نم

 يف { رادلا لهأ عيمج نم ءافعضلا نمو ءايلعلا نم هالوت نم اولوت نأ مهنيد

 راغصلا نم رادلا لهأل اعبت مكحلا يف اوناكو . راهظإلاو رئارسلا مكح

 نم رصملا يف مهل نكي ملو { مهنامز يف ةمألا مالعأو ةمئألا اوناك مهو . رابكلاو

 . ريشب هلعل الإ مهرظاني

 5 هيلع هب اوماق ول نأ ، لهسأ ناك انهملا يف رمألا نأ ىلع ليلدلا نمو

 { ىنعملاو مالكلا هيف يذلا ثداحلا رمأ يف كلذب مايقلا نم ةمالسلا ىلإ برقأو

 ىكحو . مامإلا ىلع كلذب ماق ول هنأ ماكحألا رهاظتم يف كشي ال ام كلذف

 لهأ نم دحأ هضراع ام & ثدحلاب ملاعلاو ءىربتملا وه هنأ رادلا لهأ نم هنع

 5 ةلطاب ةضراعم ناكل ةجحلا وه نوكي نأ دعب هضراع ولو ، كلذ يف رادلا

 نأ بجيف . رادلا ىنعم يف عقت ملو 0 مهملعو مهنيد يف رادلا لهأ ةمئأ مهنأل

 اوماق ول نأ ىلإ . مهيف ءاعدالاو فالتخالا ىنعم مهقحلي © نيعدم هيف اونوكي

 هسفن ضرع نمم 7 هب اوماق ام ىلإ غولبلاو ةمالسلا ىلإ برقأ اوناكل © كلذب

 هيف راص دقو يعدملا ةلزنمب هيف ناك ذإ . عقاولا ثداحلا يف ؛ ثدحلا يف مايقلل

 . ايصخ

 ينعي & حضاولا رمألا يف اذهف هلوق ىنعم هقيقحتو كلذ ىلع ليلدلا نمو

۔ ١٠٦ ۔



 9 ثدحلا رمأ نم ينعي دوهشملا 0 هيف نوعزانتي اييف فيكف . انهملا رمأ
 رظنلا تاهبشو . ةصوصخملا تاداهشلاو . ةئفاكتملا تاياكحلاب هيف نولخديو

 . ةجحلا يف

 ةيالو نم دوهشملاو { هيف نوعزانتي مهنأ ثدحلا يف مهلعج فيك رظناف

 اذهو ، رهجلا ىنعم يف لك ةءاربو . مهنم دحاو لك ةءاربو { مهنم دحاو لك

 دقف { ةءاربلاو ةيالولا نيقيرفلا يف رهظي هنال روهشملاو { هيف عزانتلا عضوم
 . مهججحب مهمايق يف نيئفاكتم كلذ يف مهلعجو . روهشملا اوعزانتو اورهابت

 . ةئفاكتملا تاياكحلاب هيف نولخديو . هلوقل نيقيرفلا نم دحاو طقسي ملو

 ريغ نيقيرفلا نم © مهنم دحاو لك يكحي نأ اهانعم ينعي ةئفاكتملا تاياكحلاو

 نم ادحاو لعجي ملو ، هلطابو هباوصب ثدحلا يف مكحلا نم هبحاص يكي ام

 يف هل زجي مل كلذ الولو . ةئفاكتم تاياكحلا لعجي مل كلذ الول ، ايصخ نيقيرفلا

 ةموصخو . دحاو ىنعمو {} دحاو نيد لصأ مهلك مهنأل . رادلا مكح

 دق نيفلتخملا نم تاداهش كلانه تناك دق هنأ اذه هلوق دنع حصو . ةدحاو

 3 ةصوصخملا تاداهشلاو هلوق كلذو . هملع ةصاخ يف هريغ نود اهب ماق

 كلت ؤفاكت دنع هنأ رظناف . ةلدتعملا كوكشلاو { ةجحلا يف رظنلا هباشتو

 ٠ ةجحلا يف رظنلا ةداهشب بجوأ ، تاداهشلا كلت صوصخو . تاياكحلا

 تاهبشو : لاقف ، اضعب اهضعب جاحي ملف & تلدتعاف اهيف رومألا تلكتشاو

 . ةلدتعملا كوكشلاو ةجحلا يف رظنلا

 { ةصوصخملا تاداهشلاو 3 ةئفاكتملا تاياكحلاب مكحلا يف لوخدلابف

 تناكو 3 نيفلتخملا نمو نيعادتملا نم .ش هلك رمألا يف & كوكشلا تلدتعا

 يف رظنلا يف هبشأو . اضعب اهضعب ولعي ال 3 ةلدتعم ةكوكشم اهلك مهرومأ
 . ملعلاك سيل كلذ يف رظنلا نأل . ةجح كلذ يف رظانلل نبي ملف { ةجحلا
 & رادلا لهأ عيمج نم ةجحلا يف رظنلا هبتشاف {} ءاوس فيعضلاو كلذ يف ملاعلاو
 هنأل & فيعضلاو ملاعلا هيف لخاد ؛ كوكشملا وهو {. دحاو مكح مهمزلو

۔ ١٠٧ ۔



 ناك نإ { هملعب هيف دحاو لك مكحي نأ ىلإ هرقتسم ىلعو & فوقولا ىلإ عوجرم

 ملع هل نكي مل نإو 9 ارهج ال ارس هتريرس ملع ىلإ عجر ث ةريرسلا يف ملع هل
 5 ةجحلا يف رظنلا هبتشاف ، هملع قيرط نم ثدحلا يف رظن هل نكي مل هتريرس يف

 . ةلدتعملا كوكشلا ىلإ هلك عجرو .3 ءاوس هلك رظنلا ناكف

 ٨ ةفلاخملا يف ةجح هل ريكنلا نأ تملع دقو { هلوق هلك كلذ نأ لدي اممو

 ثدحلا نأ ] كلذ ىنعم جرخيو ، ةمالسلا يف ةجح هل ، ريكنلل ةفلاخملا كرتو

 هرمأ نيبت { هوركني ملو } هعوقو نيح يف ريكنلا هيف كرتف اكوكشم عقو اذإ
 كلذ كرت يف ناكو . هل كراتلا كلذ عسو ام { هعوقو نيح يف { هلاح فشكتو

 هيف لمتحملا كوكشملا يف لوخدلا ىلع مهالوتي نيذلا هئايلوألو كراتلل ةمالس

 ماكحالا عيمج نم كوكشملا كلذل ريكنلل ةفلاخملا كرت يفف ةمالسلا

 رادلا لهأ عيمجلو ، ريكنلل كراتلل ةمالسلا يف ةجح ربتعي ، ثادحألاو

 هيلع تميقأ اذإ ، كوكشملا كلذل ريكنلاب مايقلا يف رضاحلاو مهنم بئاغلا

 هقحب مكحلاو هتنابإ نم كوكشملا فالخب { مكحلا حضتيو اهفلاخي ىنح ةجحلا
 ريكنلا ناك ايك { رادلا لهأ عيمجلو ث ريكنلا كلذب ماق نمل ةجح هلطابب وأ

 لمتحي لصأ لك يف ؛ ةجح ريكنلا كرتو ريكنلا نوكي امنإو . ةمالسلا يف ةجح

 لصالا وهو . رومألا عيمج نم ىواعدلا ماكحأ نم ث لطابلاو قحلا هيف

 مئاق وهف ، احضاو ناكو ، كوكشلا عقوم عقي ال لصأ لك امأو ء كوكشملا

 نم { ادحاو قحلا هيف نوكي اييف كلذو { لدعلل فلاخم هيف فلاخملاو { هسفنب

 هيلع اعمتجم لصألا ناك اذإف ، نيدلا يف عدبلا مكح نم وأ ، لوصألا ىوعد

 هيف قحلاو . هيلع فالخلا يف الو هيطخت يف ريكنلا هرضي مل ،} همكح ىنعم يف
 نلف . قلخلا عيمج هضقن ىلع عمتجا ولو ، هيلع وه يذلا لصالا قفاو ام

 عمتجملا لصألا ضقن ين ، ةجح اوناك امل كلذ ناك ول نكلو ، كلذ نوكي

 نم بيوصت اهعفني ال 0 اهيلع عمتجملا لوصألا كلذكو . قحلاب هيلع

 ، مهلك قلخلا اهبيوصت ىلع عمتجا ولو { اهبيوصتب مكح نم مكحو { اهبوص
 قحلا لمتحي ام يناعم يف ةجح هكرتو ةجح ريكنلا امنإو . ادبأ اوعمتجي نلو

۔ ١٠٨ ۔



 ١ مكحلا تبث ريكنلا دنع مكحلا تبث اذإ ةجح نوكي ام نأ نيح يف ، لطابلاو

 ىلع مكحلا تبث ولو © ةجح ال ىوعد ؛ مكحلا توبث دعب ريكنلا راهظإ ناكو

 . لامتحالا ىنعم

 نيملسملا تاداهشو . ةنيبلا يعدملا ىلعو : ۔ باوجلا يف هلوق امأو

 لعافلا يف كش { مرحملا لعفلا يف كشلاو ةنونيدلا ىلإ اهيف لوحي مل ام { ةزئاج

 مرحملا نم ناك امو . ةنونيدلا ىنعم ناك ام ىلإ فيقوتلاب ةلوبقم تابوتلاو .0 هل

 . هللا ءاش نإ فاك ةلمجلا يف

 يعدملا ىلع نأ هيف كش ال ايمف { ةنيبلا يعدملا ىلع : هلوق ىنعم جرخيف

 هيف وه ام ىنعم ين ةجح عدم نم نوكي ال هنأو { ايعدم هيف ناك ام لك يف ةنيبلا

 . هاوس نم ةنيبب الإ © عدم

 ىلإ تلوحت اذإف . ةنونيدلا ىلإ اهيف لوحت مل ام ةلوبقم نيملسملا ةداهشو
 نوكت نأ ىنعم ؛ نيينعم ىلإ تلاحتسا ماكحألا ىنعم نم ءيشب ةنونيدلا ىنعم

 ، عدبلا عامجإ يف 5 ةنونيدلاب قحلا ةفلاخمل ، لطابب ةنونيد ىنعم ىلإ اهتلاحتسا
 ماكحأ يناعم ماكحأ يف لطبيف . مهموق ةداهش نيملسملا ةداهش نع ليحتسيف

 تلطب كلذك اوناك اذإف { ءايلعو الودع اوناك ولو ةءاربلاو ةيالولا يف { نيدلا

 ىلإ اوجرخي نأو { نيملسملل ةيمستلا ريغ ىنعم ىلع اوجرخو ث مهتداهش
 مل ولو يعدملا ةلزنمب نولزنيف { ىواعدلا مكح يف لصألا ةفلاخمب ةنونيدلا

 وأ بيوصت يف ؛ ةنونيدلاب نيعدملا ةلزنمب اولزن اذإف ، نيدلا يف نوفلاخي اونوكي
 عمتجم هنأب هيف فلتخم يف اومكحف 0 ىوعدلا يف لوصألا ةفلاخمب . ةئطخت

 لمتحي ييف نيعدملا ةلزنمب كلذ يف اوناكو { هيف فلتحم هناب هيلع عمتجم وأ . هيلع
 ؛ مهاوعد لصأ هيلع تبثي ام ريغ ىلع هنأ الإ © مهاطخو مهبذكو مهقدص

 اومكحي مل ام ةيالولا يف مهو . مهتداهش زوجت ال نوعدم كلذ يف مهف

 اوكرتي وأ 3 اهيلع اوأربي وأ اهيلع اوبراحيف ؛ مهاوعد لوبق مزليو { مهاوعدب

 ، مهئافعض نم وأ نيملسملا ءايلع نم ؛ مهنم اوأربي وأ { اهلبقي مل نم ةيالو

۔ ١٠٩ _۔



 5 اهلك مهيواعد ىنعم يف نيدب وأ يأرب هيقف وأ ك فيعض نم نيدب افوقو
 ةعدب ماكحاب مهنم ةنونيدلاب نيينعملا نيذه دحاب اوأربي مل ام مهتداهشف الإو

 . مهتداهش هيف زوجت ايف ةداهشلا وزئاج نوملسم مهف . ىوعد وأ

 يف كش هنأ هلوقو . هلوبقو هملع دعب مرحملا لعفلا يف كشلا امأو

 لعافلا يف كشلا جرخي دق هنأ الإ كلذب دارأ ام هنأ ملعأ هللاف ؛ هل لعافلا

 اذه نوكيو { مرحملا يف كش . هتمرحو هلعفل هملع دعب ؛ مرحملا لعفلل

 © هثدح ةمرحو هلعفب ملعلا دعب لعافلا يف كشلا نوكي نأ دارأ امنإو . الدب

 بجوي ال ناك نإو { مرحملا ةمرح يف كشلا عسي ال ايك . هيف كشلا عسي ال

 يف ؛ كلذ انعم مزلي ال ايك ، دوحجلاو كرشلا ىنعم ىلع . لعافلا يف كشلا

 ىللع } لعافلا يف كشلا زوجيو مرحملا يف كشلا زوجي ال دقو . مرحملا يف كشلا

 مل ام ، ءافعضلا نود ءايلعلا كلذ صخنف . هل لعفلا عوقو يف فالتخالا ىنعم

 رثكأ يفف ؛ مرحملل الحتسم ناك اذإف ، مرحملل الحتسم هل لعافلا نكي

 هيف كشلا عسي : ليق دقو ، هثدح ةمرح ملع نم هيف كشلا عسي ال هنأ لوقلا

 . همكح ىنعم ملعي ملام

 يف كشلا ىنعم هيلع لخاد { مرحملا يف كاشلا نأ ةلمجلا يف جراخو

 . هتمرح يف كش الب ؛ هل بكارلا يف اكاش نوكي نأ ىلوأو { هل بكارلا

 . ةنونيدلاب انعم ناك ام ىلع فيقوتلا ىلع ةلوبقم تابوتلا : هلوق امأو

 اهيف مرحي وأ امارح اهيف لحتسي ةعدبب 9 نيدب هنم رهظ نم هنأ ؛ كلذ ىنعمف
 نم فرح لك نم بوتي نأ هتباتتساف ؛ العف وأ الوق كلذ هنم رهظف 0 الالح

 وهو . ةلمجلاب ةبوتلا هنم تلبق اذإ هنال . ةلمجلاب ةبوتلا ازجت الو { هنيعب كلذ
 ةلمج يف بوتي امنإف { اهب نيدي يتلا هتلمج يف لطابلا قيقحتو قحلا ليطبتب نيدي

 اذإف ث هب هللا ىلإ برقتيو ث هيلع ةماقإلاو لطابلاب نيديو & قحلا نم كلذ
 يف ءيش نم وأ ، قحلا هيف تفلاخ ام عيمج نم ۔ ىلاعت هللا رفغتسأ انأ : لاق

 ايف نئادلا لحتسملا ةبوت لخدت الف . نايصعلا عيمج ىلع هب ةبوتلا يتأت ةلمجلا

۔ ١١٠



 . ةلمحلا هذه يف هتباتتسا نم مزلي

 ىوعد هنم هيف رهظي ال ءعيشل وأ } هميرحتب نيدي امل كهتنملا مرحملا امأو

 نوكي يتلا ، نيدلا لوصأ يف ىوعدب نوعدي . ةنونيد الو لالحتسا الب
 نم تناك ولو . نيدلا لوصأ ف مهيلع اضرتعمو نيملسملل اودع اهيف هاوعدب

 عيمج نم ةلمحلا ف بات اذإ مرحملا نم ةبوتلاف ٠ عدبلا نم تسيلو ىواعدلا

 عيمج ىلع يتأت ةبوت وأ © للا ءاضر فلاخ ام عيمج نم وأ { هب هللا ىصع ام

 امأو . هئزجت نيمرحملل ةلمجلا يف ةبوتلاف ك ترسف ول نأ . هللا ىصع ام

 نيملسملا نيد نم لوصأ ىلع اهيف اهب نوضرتعي يتلا ىوعدلاو عدبلاب نينيدتملا
 نوكي نأ الإ ، افرح افرح كلذ ىلع مه فيقوتلاب مهتبوتف ، نيدلا ليبس ىلع

 © نيدتلا نم تاباتتسملا نم رهظ ام عيمج اهيف لخدي رظنلا ف فورحلا نم ائيش

 لمتشيو هب نيدتملا ليبس رهظ ام اهيف لخدي يتلا & كلذ يف ةلمجلا نأ ؛ يعمف

 فيقوتلاب اهنم ةبوتلاو ‘ تامرحملا عيمج اهيف لخدي يتلا ةلمحلاك ٠ هيلع

 . اهيف لخد ايعو اهنع يزجم . اهيلع

 ججح اهيف يتاي ىتح ث مومعلا نع رابخالاو : باوجلا يف هلوق امأو

 . لمجلا ىلع ايضاق ناك صوصخلا تتأ اذإو ى اهنع ةبانإلاو . اهل صوصخلا

 ىلع ةذوخام 3 لاعفألا ىنعم يف ةرهاظتملا رابخألا نأ ، كلذك هنأ ىعمف

 يف همومع ىلع وهف ؛ هيلع اعمتجم ايكح اهنم ناك ايف ، اهمومع نم ترهاظت ام

 . لاكشإلا مكح نم ناك امو ٨ هيف كلذ ريغ حصي ىتح ب عامتجالا مكح

 . هيف صوصخلا ىنعمب ، هلطاب وأ هقح حصي ىتح همومع ىلع ناك

 كلذكو ٠5 همومع يف ناك . ارهاظتم لعفلا لاطبإب ربخلا قأ اذإ كلذكو

 ىنعم ىلع وهف رابخألاو ةرهشلا هيف تضق ىنعم لكو . ارهاظتم هقح قأ اذإ

 وأ فالتخالا وأ عامجالا وأ لطابلا وأ قحلا بجوي امم هب تضق ايف . ماعلا

 . ضارتعالا ىوعد وأ لوصالا ىوعد

۔ ١١١_۔



 ءاش ام الإ ءايعلا ءادلا وهف روهشملا يف يخأ اي فالتخالاو : هلوق امأو

 ةيالو وأ ةءارب يف روهشملاب فلتخي نأ كلذو . كلذك يدنع وهف © كلذ نم هللا

 3 لكشم هيف فلتخم مكح يف ىوعدلاب نورهاشتي ث هيلع عمتجم مكح ين

 ماكحو }. قحلا نيد لهأ مهلكو 0 مهنم رهاظتلا يف هلطابو هقح نوعادتيف

 كلذب طقست ىتح مهتداهش افاكتتو { مهيواعد رهاظتي نمو ءايلعلا نم . هيف
 يف ءايعلا ءادلا وه كلذو . موصخلاو نيعدملا ةلزنمب نوريصيو . مهماكحأ

 نوكي ال افالتخا نيملسملا ءافعض ىلع نيفلتخغ ءايلعلا نوكي نأ ؛ نيدلا

 بئاصملا مظعأ نم وه اذهو { نيعدم اموصخ مهلك نونوكيو {. ةجح مهدحأ

 . هلثم وهف اذه لثم نم دلوتي امو 0 نيدلا يف

 وهف ث عدبلا ماكحأ يف ميرحتلاو ليلحتلاب رهاظتلاو فالتخالا امأو

 افاكتت اييف ، نيدلا يف ىواعدلاب رهاظتلا لثمك وه سيلو . ةنتفلا ميظع

 نأل ججحلا هيف طقستو 0 ىواعدلاو تاياكحلا ىواستتو .3 هيف تاداهشلا

 بلاطلا هذخأ ثيح نمو ، هسفنب ةجح قحلا امنإ ، عدبلا يف تسيل قحلا ةجح
 نم ىلع هللا نيد يف ةجح هل ناك ، ريبك وأ ريغص وأ فيعض وأ ملاع نم ؛ هل

 . ضرألا لهأ عيمج اوناك ولو { كلذ يف هفلاخ

 هل دهش ولو ؛ رذعلا عوطقمو اجوجحم ناك لطابلا عبتا اذإ كلذكو

 . لالض ىلع عمتجت ال ةمألا نال كلذ نوكي نلو { قلخلا عيمج كلذب

 يف فالتخالا نم رسيأ يهف ۔ ةميظع تناك نإو عدبلا يف فالتخالاف

 يه كلذكو ، كلذ رصبي مل نم ىلعو ، كلذ رصبي مل نم دنع ، ىواعدلا

 ىواعدلا يف هلك ديلقتلا مارحو . عدبلا يف ديلقتلا ةمرح رظني مل نم عم ةميظع
 يف ةجحلاف . اهيلإ يدهو 3 اهرصبأو كلذ يف ةجحلا عبتا نم الإ ، عدبلاو
 يف همصخو . ةيلصألا ىواعدلا يف لوصألا ىوعد هلصأ ناك نم ؛ ىواعدلا

 ةقيقح ىلع دهشي مل ام ، ملاس ةجحلل عبتملاو © اضارتعا هيواعد تناك نم كلذ

 قحلل عبتملاو . لوصالا ىوعد قدص ةقيقح ىلعو ، ضارتعالا ىوعد لطاب

۔ ١١٢ ۔



 عبتملاو ، هعبتا نم عيمج نم بيصملا وه نيدلا يف عدبلا ماكحأ يف هب ءاج نمم

 . هعبتا نم عيمج نم ءعيطخملا وه لطابلل

 مكح يف طقست تاياكحلاو بتكلا نأ الولو : باوجلا يف هلوق امأو

 ىلع صوصخمب سيلو { رهاش يف هليبسل انك ام ضعب تفصول ؛ روهشملا
 . نادهاش اهب موقي . ةلداع ةنيبب الإ ةجح روسهشم

 الو لبقت الو اهانعم طقست بتكلاو تاياكحلا نأ كلذ جرخي هنأ يعمو

 ثادحالا يف رهاظلا مكحلا يناعم يف اهريغب روهشملا توبث دنع { ةجح نوكت

 . ةرهاشلا

 ناك } كلذ نم رهاشلا يناعم ريغ ىلع بتكلاو تاياكحلا تناك اذإو

 . اهاعدا نمم اقح لصألا يف تناك ولو لبقت ال ىوعدلاو } ىوعد هلك كلذ

 لامتحالا هيف زوجي ام ريغب قافتالا ىنعمب روهشم مكح نم تبث امو

 © لمتحملا يناعم ىلع هماكحأ توبثب ىلوأ روهشملا مكحف 3 لطابلاو قحلل
 لاوزل بجوملا ، نيينعملا دحاب تانايبلا ةحص كلذ ين صخي مل ام لامتحال

 ىنعم تبث تانايبلا تحص اذإف { هلطاب وأ ثدحلا باوص نم لامتحالا مكح

 نإف { اوفلتخي مل ام ثادحألا ماكحب ءايلعلا ةداهش نم كلذو . ةنيبلاب مكحلا

 مهتاداهش تافاكت {. هقدصو كلذ بذكو ؤ هقحو كلذ لطاب يف اوفلتخا

 هل رهظ نمم ۔ مالسالل لهأ ىلع ىوعدلا عقوم اوناكو . مهتاياكح تلازو

 ىنعم يف وأ { ىواعدلا نم مهنم روهشملا يف كلذ ناك . مهقدص وأ مهبذك

 ةلمتحملا ىواعدلا رمأ يف ، نيملسملا تاداهش تافاكت اذإف & تاداهشلا

 { ةلمتحملا اهانعم نع ثادحألا لقنت ةجح كلذب مقت مل } نيدلا ماكحال

 دق ثدح ليطبت ىلع مكحلاو ةداهشلا ىلع اوعمتجي نلو ؛ اوعمتجا ول كلذكو

 ىوعدلا لوصأ يف حص دق ثدح قيقحت وأ ، هقح ىواعدلا لوصأ يف حص

 تبث دق امل اليزم الو ، ةجح ةرهش الو ةداهش كلذ يف مهعامجإ نكي مل 3 هلطاب

۔ ١١٣ ۔



 لاح ىلع روهشملا يف تبث ام ليزي سيلو . كلذ يناعم مهفاف 3 ماكحالا نم
 لمتحملا وأ © ىواعدلا ماكحأ يف { اهلطاب وأ اهقح تباثلا ثادحألا عيمج نم

 ةرهش الو ، كلذ يف لوق عامس الو . ةني ةداهش } لاحلا نم لاح يف اهمكح

 تناك ايك ، لوصالا يف ىواعد ةرهش هدضب ةرهشلا نال .3 ادبأ كلذ لقنت

 موي ىلإ 3 ادبأ هتلازإ الو روهشملا هتبثأ ام ضقن يقتلي نلو ، ىوعد ةداهشلا
 اهتلازإ يف لوقلا لكف . ةعقاولا ثادحالاب ةحيحصلا ةرهشلا نم ؛ ةمايقلا

 . ةرهش وأ عامسب ةضراعم

 اهيف اومدقي نإو { ةقحملا ةباصعلا هذه يف يخأ اي هللا اوقتاف : هلوق امأو

 هل نيصلحغ؛هللو هللا ىلإ كلذب مكدصق نكيلو { اهتوبث دعب مادقأ لزتف ةقرفلا

 الوق اولوقو هللا اوقتاو ، ليبسلا ءاوس نع نولاضلاو نورفاكلا هرك ولو نيدلا
 . مكلامعأ مكل حلصي .3 اديدس

 بجوي ملو ، قحلاب ةعامجلا يمس نأ هلوق ريسفت نم اذه ىنعم جراخ

 مهنم دحاو لك صخ اميف الو ، ىواعدلا يف مهفالتخا ىنعم يف ةعامجلا ىلع

 مهنأو ز رخآلا ىلع بجوت ةجح ىنعم ىلع ، ثادحألا رمأ يف هسفن ملع نم

 مهاوعد تفلتخا ولو 3 مهنيد رمأ يف نوعمتجم نوقحم مهنيد تاذ يف مهلك

 نم . مهنم دحاو لكل بجو ام ىنعم ىلع 3 مهفوقوو مهتءاربو مهتيالوو

 ثدحلا يف فالتخالا توبث نم كلذ يف كسمتلا نم وأ ،} هملع صوصخم

 حدقي الأ ىلع بجو ةعامجلا نم رايتخالا ىلع كلذ يناعل بجوملا لكشملا

 نمو } رسلا عضوم يف رهجلا ماكحأ نم عسي ال ام راهظإ نم ةقرفلاب ةعامجلاب
 طاقسإو 9 نيعدملا ةداهش لوبق مازلإ نمو { ةعسلا عضاوم يف قييضتلا

 وأ . عدبلا ماكحأ عضاوم يف ىواعدلا ماكحأ لازنإ وأ © تانيبلا تاداهش

 ىلع اهتوبث دعب مادقأ لزتف ١ ىواعدلا ماكحأ عضاوم يف عدبلا ماكحأ عضاوم

 هيلع عستي ال امو { ةملكلا قرفتو ةنتفلا عوقو كلذ يف نوكيف . اهنيد لوصأ

 . ةلحتلا تيتشتو . عامجالا

۔ ١١٤ ۔



 وه ديدسلا لوقلاو . اديدس الوق اولوقت نأو .0 هللا اوقتت نأ رمأ دقو

 ٥ هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ؛ ةلمجلا ريسفت يف وهو 0 لدعلا

 . قحلا وهف هللا نع ةلت دمح هب ءاج ام عيمج نأو { هلوسرو هدبع ادمحم نأو

 { اهب كسمتلاو ةلمجلا وهو {} نيدلا لصأ يف ديدسلا لوقلا وه اذهف

 نم . اهيناعمل ريسفتلا نود { اهب كسمتلا عسي يتلا ، ةلمجلاب كسمتلا كلذكو

 كرت عسو ام ، ديشرلا رمألاو ديدسلا لوقلا وه {. ماكحألاو ثادحالا عيمج

 ءاعدلا سانلا مزلي ال نأ بجاولاو & لصالا وه كلذو . هيلإ ءاعدلاو ريسفتلا

 5 ةلمجلا ريسفت نم مهنيب ثداحلا رمأ يف ةلمجلاب اورقأ اذإ ، ةلمجلا ريسفت ىلإ

 رارقالاو { هتيب لوزنو ©، هملعب كلذ صوصخم يف هسفنب كلذ ىعدي هنإف
 . هتدارإ ىنعم يف كلذ مهفاف . ديدسلا لوقلا وهو ، فاك ةلمجلا يناعمب

 لامعتسا يف هتركذ يذلا فرحلا يف يخأ اي رظناف : باوجلا يف هلوق امأو

 مل هنأ : لاقف & كلذ نع ثحب مث 0 مهايإ هتباتتسا لبق . نيثدحملل مامإلا

 مهيلع كلذ هئاعدا لبق هنإ تلق اذإف . مهثادحأ نم مهتابوت دعب الإ مهلمعتسي

 3 مهيلع كلذ ءاعأا لوبقم ريغف { اهب هتنامأ تخسفناو { ةءاربلا هتمزل دقف

 هلامعتساو { هل مهلمع نم ضعب ىلإ مهضعب بوتي نأ مهيلعو هيلع ناكو

 . مهل هيلويو هل مهيلوي نم ، كلذ ىلع اضعب مهضعب كرتو .3 مهايإ

 نيهجو ىلع هنأ نيثدحملل مامإلا لامعتسا يف لوقلا ىضم دق هنأ يعمف

 الف } نيملسملا لامعتسا الإ اهيف زوجي ال يتلا تانامألا يف الامعتسا هنم ناك امف

 هيف يلوتملل عبت هيف لمعتسملا لامعتسا نم ناك امو . ةبوتلا دعب الإ كلذ زوجي

 ةرهشلاب كلذ حص ولو 3 هل لامعتسالا رضي الف ؛ هريغ مئاقلاو . نيملسملل

 مامالا لامعتسا نأ ةنيبلا وأ ةرهشلاب حصي مل امو { ةبوتلا لبق مهلمعتسا هنأ

 { مملامعتسا نم هيف لخد ام ىلع نومام مامإلاف ، مهف ةبوتلا لبق ناك . مهل

 مل ام ۔ ضروعو كلذ يف بطوخ نإ 7 ةبوتلا دعب الإ مهلمعتسي مل هنأ لاق اذإ

۔ ١١٥ ۔



 © نيملسملا نم الو ، ةيعرلا نم كلذ ملعي نم ىلع سيلو ، لوقي امريغ حصي

 وهو ، كلذ يف هرذع لمتحا اذإ { هيف هتضراعم الو ، كلذ نع هل ثحبلا

 امم كلذ ريغ هيلع ىعدا نمو { هرذع عطقي ام حصي مل ام } نومام روذعم

 9 كلذب مامالل فذاق وهو . ةنيبلا هيلعو { هيلع ايعدم ناك { هرفكي وأ همثؤي

 حصي مل ام ، نيثدحملل مامالا لامعتسا ناك 3 ةرهشلاب ثادحألا تحص ولو

 5 ةمهت ءوس الو ، لطاب مامالا ىلع بجوم ريغو { ةبوت ريغ ىلع مهلمعتسا هنأ

 نم هجوب ، قحلا هيف لمتحي امم 0 هنم حص ام لك يف { هنيد ىلع نومام هنأل

 . هرذع هب عطقني ام حصي ىتح هوجولا

 ةبجوملا مهنم ثادحألا ترهش دقو . هل مهيلوتو مه هيلوت حص ولو

 ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ناك اذإ © مهل مامالا ةيالو ناكل . ةءاربلاو رفكلل

 ٥ مهتيوت رمأ هنع باغ نم عم { ةرهاش مهثادحأ تناك اذإ } مهتيالول ةبجوم

 نأ لوقلا ضعب يفف ؛ ةبوتلا دعب الإ مهالوتي ال هنأو { هنيد ىلع نومام هنأل

 © مهتيالوو هتيالول ةبجوم ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ناك اذإ 0 مهل هتيالو

 بجوم ؛ ةيالولا لهال الإ { لامعتسالا هيف زوجي ال اميف هل مهلامعتسا كلذكو

 . نيملسملا لوق ضعب يف مهتيالوو هتيالول

 بجوم .3 اذه لثم يف مهل هلامعتساو مهل هتيالو نأ لوقلا ضعب يفو

 الو ةرهشب مهتبوت ملعي ملو ، مهل مامالا ةيالو عضومل مهنع فوقوللو هتيالول
 ٥ نيثدحملا ين لاكشالا لاخدإلو .3 مامالا ةيالو توبثل ٦ ةربخ الو ةداهشب

 . مهل مامالإ ةيالو عضوم

 3 مهل هلامعتساو { مهل هتيالو ىلع مامالا ىلوتي هنإ لوقلا ضعب يفو
 ىلع ةءاربلا توبثو 5 مامالا ىلع ةيالولا توبثل { مهلاح ىلع نيثدحملا نم أربيو

 حصي وا . ةربخب وأ ةنيب وأ ةرهشب نيثدحملا ةبوت حصت ىتح . نيثدحملا
 ةنيبلا عامتساو ، كلذ ىلع ةنيبلاب وأ { ةبوتلا لبق مهلمعتسا مامالإ نأ ةرهشلاب

 ، هنع لأسيو هلاح فشكي نأ دعب ، كلذب هنم رارقإ وأ ، هترضح يف هيلع

۔ ١١٦ ۔



 ىلع نومام هنأل { ةبوتلا دعب الإ مهلمعتسي مل هنأ ؛ لوبقم كلذ يف مامإلا لوقو
 لك نيملسملا عيمج كلذك { هلوق قدصو . رذعلا هيف هل نكمأ ام لك يف { هنيد

 مامإلا مهلمعتسا اذإو { رذعلا هيف هل بجوي ام عيمج يف ؛ هنيد ىلع نمتؤم مهنم

 كلذب ناك . كلذ ىلع مهالوت وأ ، ةبوتلا دعب الإ مهلامعتسا هيف زوجي ال اميف

 بوتي نأ دعب الإ هولوتي الو } كلذ نم مهتباتتسا هيلع ناكو { مهدنع اثدح

 مهيلع نأ لوقلا ضعب يفف 3 هرفك كلذ نم ائيش بجوأ نإو ، كلذ نم

 عجر بات نإف { ةءاربلا دعب نم هنوبيتتسي مث ©} مهايإ هلامعتساب ث هنم ةءاربلا

 © لدعلاب مهتيالو يف اوماق اذإ 3 هنم ةءاربلا ىلإ عجر بتي مل نإو . هتيالو ىلإ
 يف اوعربو ، نيملسمللو هلل 3 مامالا اهيلع مهنمتتا يتلا مهتنامأ اونوخي ملو

 الو . نيقحملا ىلع ناودع الو كلذ يف مهيلع نكي مل ، لدعلاب اوماقو ، كلذ
 . نيلماظلا ىلع الإ ناودع

 يف مهيلع ليبس الو ، مهلمعتسا اذإ ، كلذ يف مامالا ىلع ليبسلا امنإو
 نم ةبوتلا مهيلعو . مامالل ةرصنلاو مامالل لدعلا نم { هيلع اوردق امب مايقلا

 قحلاب مايقلاب الو ، نومثاي مهيلع ةبجاولا مامإلا ةعاطب سيلف { مهثادحا
 . لدعلاو قحلاب مايقلاب الإ مهثادحأ نم ةبوتلا مهيلعو { نوملظي

 نمم اهلوبق ىعدا اذإ ، ةكرتشملا ةدقعلا يف كلذ مزل نإو 0 هلوق كلذكو

 . اعيج اوطقس الإو { هيف كلذ مه اوعداو 0 هل هدقع متي

 اهيف مامالا ماكحأ جراخو . لدعلا ىلع ةمئاق رادلا تناك اذإ هنأ يعمف

 يف الإ جرحت ال اهنأ . ةمامالا ىنعم يف اهيف قحلا ةوعد صولخب { لدعلا ىلع
 يف تبث نيذلا ، ةعامجلا نم مامالا ةدقع تتبثف رادلا وأ رصلميا يف نيقحملا
 رمأ يف لدعلاب نيدي نمم نيثدحم ةدقعلل رضح نميف نأ الإ & مهلدع رادلا مكح

 نيرضاحلا يف ناكو { ةمامالا ىنعم يف كلذ يف هثدح ميرحتب نيدي { ةمامالا
 ىلع مامالل ةتباث ةدقعلا تناك . ةدقعلا هب موقت نمم ، نيثدحملا ريغ نيقحملا نم

 نم وأ ، نيثدحملا نم كلذ أدبم يف { هل ةعيبلا ترج هجو يأ ىلع & لدعلا

۔ ١١٧ -



 ىلع ةمامإلل هلوبق نأل ، دحاو دعب ادحاو مهنم كارتشالا ىلع وأ { نيقحللا

 نال & باوصو لدع . ةلبقلا لهأ عيمج نم كلذ ىلع هعياب نمم ، لدعلا هجو
 . هيلع اوردق ام عيمج يف لدعلاب مايقلاو { مهثادحأو مهبونذ نم ةبوتلا مهيلع

 ةمامإ لطبي نمم ©، لدعلا ىلع ةمامالاب مامإلل نيثدحملا ةعيب تسيلو

 ولو ©} لدعلا ىلع ترج امنإ ةعيبلا تناك اذإ نيثدحم مهلك اوناك ولو . مامالا

 ذئموي مهو { هفك ىلع مهفكأب هل مهقفص دنع نيقسافلا ةعيب نم ترج

 مهنم اهلبقو { امامإ لدعلا ىلع هوعيابف ، نيقسافلا نم كلذك وهو ، نوقساف

 نم ةبوتلاو هتمامإب كسمتلا هيلعو { امامإ ناكو ، الدع كلذ ناك } كلذ ىلع

 هتنوعمب مايقلاو ٨ هتعيبب هل كسمتلاو . مهقسف نم ةبوتلا مهيلعو © هتيصعم

 دح ىلا راص اذإ . هتمامإ نم مهناعتساو 0 هيف مهرصنتسا ام عيمج ىلع هترصنو

 . هتريسو هنيد ي ةمامالاو لدعلا

 ةعيبلا امنإو & نوقسافلا هعياب مث نيملسملا نم هعياب نم هعياب ول كلذكو

 هعياب ول كلذكو 7 ةكرتشملا ةعيبلاب كلذ سيلف 9 لدعلاو قحلا ىلع مهنم
 نمم عدبلا لها لدعلا ىلع هعياب ولو ، نوملسملا هعياب مث لدعلا ىلع نوقسافلا
 اوناك ، لدعلا ةمامإ ىلع هوعيابف نيملسملا ةعيب يف اولخدو . ةمامالاب نيدي ال

 ريغ لدع ةمامإ ةمامالا تناك { نيملسملل نيكراشم وأ . ةعيبلل نيصلختسم

 كسمتلا هيلعو {. لدعلا ريسو لدعلا ةعيبو { لدعلا ىلع تدقع اذإ ةكرتشم

 هتعاط لىا عوجرلاو 3 مهتعدب نم ةبوتلا مهيلعو { هتمامإب مايقلاو هتمامإب

 لطبي يذلا كارتشالا ةكرتشم هتمامإ نوكت الو . هترصنو هتيالو ىلع توبثلاو

 ام ىلعو ، عقي ام ىلع ةعيبلا ىنعمب كلذ نوكي امنإو 9 نيعئابلا ىنعمب هب اهمكح
 ىلعو لطابلا ىلع ةعيبلا تعقو اذإف { لطاب وأ قح نم عيابيو مامالل دقعي

 ترج ولو نيعيابملا نم ترج ثيح نم { ةلطاب ةمامالا تناك } لطابلا ةطيرش
 3 لطابلا نم ءيش ىلع مامالا عيابي هنأ لثم كلذو © نيقحملا ءايلعلا فكأ نم

 مهضارعتساو مهيرارذ يسو . ةلبقلا لمهأ لاومأ ةمينغو { ةرجهلا لاحتنا لثم

۔ ١١٨ ۔



 زوجي ال امم ، لطابلا نم عيش ىلع وأ ، كرشلاب ةلبقلا لهأ ةيمست وأ { لتقلاب
 عيمج نم هكرت نيدلا يف زوجي ال امم & قحلا نم ءيش كرت وأ ، هبوكر نيدلا يف

 ةكرتشملا ةمامالإو ، لطابلا ةعبتو ، لطابلا ةمامإ يه هذهف .3 اهلك ءايشألا

 طئارش ىلع . ةدحاو ةقفص نم دحاولا مامالا عيابي نأ ةكرتشملا ةعيبلاو

 نموأ ث دحاولا عيابملا نم طورشلا كلت يف دحاو لطاب طرش لاخدإف & لدعلا

 ائيش مامالا © مهلك مهتعيب يف نوكرتشيف ، كلذ ىلع نوعئاب مهلك ةعامجلا

 اهطرشو . افالتخا اهيف ملعأ ال } لطاب يف ةكرتشم ةمامإ هذهف } لطابلا نم

 يف كلذ يف مهل ةجح ال ، نوكلاه نولطبم اهل لئاقلاو اهل ميابملاو { لطاب
 © لدعلا ةحص هجو ىلع ناك لدعلا ىلع ةعيبلا اودارأ نإو . نيملسملا قانعأ

 . روجلا الو لطابلا نم عيش هلخدي نأ نود

 مامالا عيابي نأ ةكرتشملا ةمامالا نإ : لاق نم لاق دق هنأ يعمو

 وأ ، روجلا ىلع مهنم ةفئاط عيابيو & لدعلا ىلع نيعيابملا نم ةفئاط ، دحاولا

 5 لطابلا نم ائيش هتعيب وأ هطرش يف مهدحأ طلخي وأ ، لطابلا نم ءيش ىلع

 نم © حيحص يدنع كلذو ، ةلطاب ةكرتشم ةمامالإ هذه نإ : لاق نم لاق دقف

 لبحب هكسمتو ، لطابلا ةعيبو ،} لطابلا ةمامال, هلوبق يف مامالا ثدح هجو

 ، لطابلا ةعاط لوبقو ، لطابلا لوبق نم بات نإو قحلل هنم لاطبإ { لطابلا
 هذه هتمامإ نكت ل ةمامالا هتعيب تبثت نمم ترج دقو 3 قحلا ةعيبب كسمتو

 & لطابلا نم ةبوتلا لطبملا ىلعو ، قحلا لطبي ال لطابلا نال 0 ةكرتشم
 الو { اقحم ناكو لطابلا نم ءىرب قحلا ىلإ عجر اذإف ، قحلا ىلإ عوجرلاو

 الو ، لدعلا ىلإ عوجرلاو { مهلطاب نم ةبوتلا نيلطبملا ىلعو قحملا ىلع ليبس
 قحلا نأل { هعم لطابلا نم كسمتلاب الإ هوجولا نم هجوب لدعلا لطبي

 ماكحأ هقحلي { هعيب يف رمأ مامالل ىلع تبث اذإف 3 ادبأ ناعمتجي ال لطابلاو
 متت اهذخابو . هتمامإ لطبت اهذخأب يتلا عيبلا قارتفا نم ةكرتشملا ةعيبلا

 . لدعلا راد يف ناكو كلذ ىرج فيك فرعي ملو .0 هتمامإ

۔ ٩١١_۔



 © لدعلاب رادلا توبثل © لدعلاب لدعلا مكح يف هتمامإ تتبث نممو

 هيف هيلع بجو امم بات اذإ ، كلذ ىلع نومأم . لدعلا ىلع ةزئاج هتمامإ تناك

 . كلذ يف اقدصم ناكو هيلع هل لخادلا لطابلا نم ةبوتلا

 { ةمامالا رمأ يف لدعلا ةفلاخمل نينيدتملا يف طالتخا راد رادلا تناك اذإو

 الو . ةكرتشم ةعيبلا تتبثف ؛ اهمكح رهاظ يف لدع رادب تسيلو الطاب دارأ وأ
 توبث حصي ىتح فوقوم كوكشملاو ، ةكوكشم هماكحاف ، ترج فيك ملعي
 لوقيف }. نيقحملا نم كلذ ىلع نمتؤي نمم نوكي وأ { ةرهشلاب وأ ةنيبلاب هل كلذ

 نم هقحلي امو {} لاكشالا نم هيلع لخد امم توبثو هلهأ نم لدعلا لبق هنأ

 لمعو لدعلاب راسو نيملسملا نم ناك اذإ ، كلذ يف اقدصم نوكيف لاطبالإ

 لخد هنأ الإ ، ةمامالإ هل تتبث اهب يتلا هيف كشي ال امم ةعيبلا هل تحص اذإ . هب

 تبث دقف لطابلا نم باتو { لدعلل ناك هلوبق نإ لاقف & كارتشالا مكح هيلع

 لدعلا ةعبت ناك كلذ { ءاوس هنأل ، لدعلا نم هيلعو هل بجو ام . هيلعو هل

 ةعيبف ،} لدعلا ىلعو ، لدعلل ةصلاخ تناك اذإ . ةرجاتسملاو ةمدقتملا يه

 كسمتو لطابلا نم بات اذإ { ةبجاو ةتباث لدعلا ةعيبو © ةضقتنم ةلطاب لطابلا

 ةفلاخم ىلع { ناك ام انئاك قحلا عم اونوكي نأ قحلاو لدعلا لهأ ىلعو © لدعلاب

 3 قحلا ىلإ عوجرلاو 0 مهلطاب نم ةبوتلا نيلطبملا عيمج ىلعو . مهئاوهأ

 هيلع اوردق ام عيمج ىلع مهتنوعمو مهترصنو { لدعلاو قحلا لهأ عم ةنونيكلاو

 لصاب لدعلا مكح هل تبث دق نم ىلع لخد لاكشإ لكو { لدعلاو قحلا نم

 لاكشإ لكو ؛ هيلع لطابلا لوخد حصي ىتح هتابثو هلصأ ىلع وهف ، تباث
 هيلع لخادلا لكشملا لطاب حصي مل ام & تالكشملاو تاهباشتملا يف لخد

 لوبقم كلذ يف هلوقف . ماكحألا نم ءيش يف هيف هلوخدو هيلع هرهاظتب كوكشلا

 ةيالولا نم هنيد يف بجي ام رمأ يف { هيف لوخدلا هل زوجي اييف لخد هنأ & قدصم

 © مكحلا يف هاوعد لبقت مل رما يف نيملسملا ىوعد ىلع ةلزنم لزن نإو { ةءاربلاو
 مكح هنع هب لوزي اييف { هلوق قيدصت هل تبثو { هاوعدب ةجحلا هل تبث ام ىلع

۔ ١٢٠ ۔



 الب لطابو روجح يف هلوخد حصي مل ام . ةيالولا مكح هب هل بجو . ةءاربلا
 يف لوصالا ىنعم ىلع جرخت كلذ يف هاوعد نوكت نأ الإ } لاكشإ الو ةهبش
 هيف ةجح وه اميف نيملسملا ىلعو ، هسفنل هاوعد هل تتبث نإف ، مكحلا ىنعم
 هاوعد يف نوكيف . هلوق نم ماكحالا توبث نم مهيف هل هللا هلعج دق اييف مهيلع

 هباوص لمتحم ريغب هيف هيلع مكحلا رهاظتي روجح يف هلوخد ناك نإو 3 اقدصم

 نع أردي اميف هاوعد لبقت الو هيلع رهظ ام مكح هيلع تباثف { هوجولا نم هجوب
 ىوعد الو هريغ ىلع هل مكح توبث الو ةءارب الو ةيالو يف هلوقب ةجحلا هيف هسفن

 . لوق

 ىلإ بلطي امو & تاكوكشملا يف اذه لثم وه ام كلذكو : هلوق كلذكو

 ماكحالا يف صوصخملا رهاظلاو كوكشملا ءوسلاب سيلو . هيف ربجيف مامالا

 . هل رسفملاو هنع نيبملاك هل صيصختلاب رهظ اميف ىعدملا سيلو . اهلك

 مل ام لك كوكشملاو . ةيافك هيف ام اذه ريسفت نم ىضم دق هنأ يعمف

 هنع لئس اذإ كلذ يف مامالا لوقف 35 ةحصلا ىنعمب هباوص الو هلطاب حصي

 نمم مامالا ريغ كلذكو ، قحلا كلذ نم قأ اذإ هنأ هبذك حصي مل ام & قدصم

 نمم . لطابلاب هيلع ىوعد الو ، همصخل افذق كلذ يف هلوق جرخي مل هتلزنمم لزن

 جرحم ال نمم } ايههبشو نينعالتملا لثم كلذو ، لاكشالا يف هتلزنم لزن

 دحاولا لوقف . الطبم امهدحأ نوكي نأ دب الو ، لطابلا نم مهلك عيمجلل

 يف هل كلذ داري الو & مكحلا ىنعم يف & كلذ يف قدصم ريغ قحملا هنأ مهنم

 قحملا هنأ هلوق ين هنإف } هبحاص فذقي مل ولو ، ةيالولا ىنعم يف الو ، قيدصتلا

 فالتخالا ىنعم نم هلاح ىلع وهو . هنم كلذ لوبقم ريغ . قداصلا

 . لاكشالإو

 مهعيمجب ةيالولاب مهيف لاق نم لاق دقو

 . فوقولاب لاق نم لاقو

 ملو ، نيعلاختملاو نيبراحتملا نم مههبشأو مهتلزنمب لزن نم كلذكو

۔- ١٦١



 . رصتنملا نم ءىدتبملا الو ، لطبملا نم مهنم قحلملا ملعي

 هنأ } هيف هلوق لبقي ال نيكوكشملا نم وحنلا اذه لهأ نم لئاقلا لوقف

 لصأ ىلع هبحاصو {} قحلا لصأ ىلع وه نوكي نأ الإ ، هبحاص نود قحلملا

 كوكشملاو ، لطبملا هبحاصو قحملا وه نوكيف ، كلذ نيبيو ؤ هيلع ىوعدلا

 . هرمأ

 عيمج نم هدي يف 7 . لوالا ىوعد هرمأ لصأ ناك نمف

 هيلع ىعدملاو { هاوعد لصأ ىلع مهف 3 مهرمأ كوكشملا ، نيعادتملا

 نم ىوعد لبقتو . هاوعد يف هلوق لبقي الو { هاوعد يف هل ةجح ال } ضرتعم
 { ةدودرم اهنمو ةلوبقم اهنمف ، ىواعد كلذ لكو 0 نيدلا يف الصأ هاوعد تناك

 يف ةلوبقم ةلوبقملاو { هللا دنع ةقحملا يه تناك ولو ؛ مكحلا يف ةدودرم ةدودرملاف

 . ةريرسلا مكح يف هللا دنع ةلطبملا يه تناك ولو ؛ مكحلا

 مهنم دحاو لك ىوعد نوكي اييف 0 نيعادتملا نيب لاكشالإ تبث اذإو

 ىوعد هل لخدي دحاو لك ، لوصأ ىوعد مهلكو . ىنعمب هل تبث دق لصأب

 ىعدي اميف ؛ لوبقم مهنم دحاو لك لوقف ، الصا نوكي هوجولا نم هجوب

 ىوعد نم 3 همصخ هيلع قلعتي امم هؤربي اييف } هلصأ مكح نم هسفنل
 . لوالا ىوعد نم تبث امم ، همصخ ىوعد تباثل ليزم ريغو ، ضارتعالا

 ةءاربلا ماكحأ نم هؤربي امل { اهيف هقيدصتو هاوعد يف رذعلا عوطقم الو

 . ريفكتلاو

 ةجح مهنم دحاو لكل تبثي ال اميف ؛ ةئفاكتم ىوعدلا تناك اذإ كلذكو

 ريغو ، هاوعد يف لوبقم هلوقف { هبحاص نود الصأ نوكي الو ، هبحاص ىلع

 يف رذعلا عوطقم ريغو 7 اعيمج نيقيرفلا نم هاوعد يف همصخ هيلع قدصم
 امهدحأل موقت الو 3 هتلاح ىلع وهو . هاوس ىلع ةجح هلوق نكي مل اذإ { هاوعد

 دحاو لك ةجح لاوز ىنعم يف 0 هريغ الو هيلع هبحاص نود هاوعد يف ةجح

 { امهريغ الو هبحاص ىلع ايهنم دحاو لك ةجح تابثإ الو ، هبحاص نع مهنم

۔ ١٢٢



 الو . هاوعد لثم هريغ ىوعدو 0 هريغ ىلع ةجح وهو . هاوعد هل تباث ىعدملاف
 كلذكو }© ضارتعا هريغ ىوعدو . ةيلصأ هاوعد تناك اذإ هريغ ىوعد تبثت

 الو ريغلا ىلع ةجح اهب موقت ال ، ضارتعا ىوعد اعيمج امهاوعد تناك اذإ
 اهب موقت ال ؛ ىواعدلا يف ناثفاكتم ايهف ، ىعدملا لطاب تبثي الو ، امهيلع

 . ضرتعملا ىعدملا ةلزنمب اعيمج الزن اذإ ، هبحاص ىلع الو ، ريغلا ىلع ةجح

 لك ناك ؛ هاوعد يف ايهنم دحاو لك . لوالا ىوعد ةلزنمب الزن اذإو

 هاوعدو { هبحاص لصأ ىوعد ليزم ريغو ، هاوعد لصأ يف ةجح ايهنم دحاو

 يف ةجح ريغو هاوعدب لطبم عدمف ؛ هيلع ةجح وه نم ىلع 7 هل ةتباث ةيلصألا

 ىلع هاوعد يف ةجح ريغ هاوعدب ملاس عدمو . اقحم ةريرسلا يف ناك ولو { هاوعد

 رهاظ يف هاوعد يف قحم عدمو . هاوعد يف الطبم ناك ولو 3 هريغ الو همصخ

 هتريرس يف الطبم ناك ولو ، مهريغو موصخلا عيمج نم هريغ ىلع ةجح ؛ مكحلا
 . هاوعد يف

 اذه يف اذه ىنعم نم لوصف يف { وجرأ اييف اذه ريسفت ىضم دقو
 . باتكلا

 ناك نإو } هلعف نم رهظ امب ةءاربلا هسفن نم حيبملا يف اضيأ هلوق كلذكو

 . هدنع قحلا نيد ىلع هتقفاوم ىلإ فلاخملل يعادلاك سيل ، هتصاخ يف اقح

 ال ةلزنمب & ثدحملا هيف لزن ىنعم لك يف جراخ كلذ يدنع كلذكو

 مكحلا يف نوكيو { لعف وأ لوق نم .3 هوجولا نم هجوب قح اهيف هل لمتحي
 3 نيدلا نع علخنم 7 ةءاربلا هسفن نم حيبم وهف ث هلوقو كلذ هلعفب الطبم
 ىزلاب نينصحملاو تانصحملا فذاق لثم كلذو ، هسفن ةصاخ يف اقحم ناك ولو
 نموأ ، نيملسملا ةمئأ وأ ، نيدلا يف ءايلعلا نم ةمئالا فذاقو ؤ نيدحوملا نم
 عيمج نم . هنم ملعب . هعم هتيالو تتبث دق نم عم . رفكلاب هتيالو تبثت

 مكح يف اهب ضرتعملا ىوعدب هسفنل مكح وأ . نيدبعتملا نم نيرضاحلا
 نم مكحب { اهيف هسفنل مكحي وأ ىلوتي وأ { اربي وأ اهيلع براحيف 2 نيدلا

۔ ١٦٣ ۔



 ال ام لك نم . ثادحالا عيمج نم اذه هابشأو { ةجح هيف هل سيل امب ماكحألا

 مكح يف ؤ ثادحألا عيمج نم هتكرت اييف ، قحلا جراخم نم جرح هيف هل لمتحي

 هسفن نم حيبم ، نيدلا يف عولخم كلذ عيمجب وهف آ نيملسملا عم رهاظلا

 ىعدي امل لعافلاك { ءاوس كلذ سيلف ، هتصاخ يف اقحم ناك ولو . ةءاربلا

 تبثي ال امب ، هيلع باوصلا هسفنل ىعديو { هاوعد نم يتأي ام قح . هلعف

 ىنعمب جراخ لعف هل بئات لكف . هلعف عيمج نم ، بذك ةجح هيف هيلع
 هتقفاوم ىلإ عاد وهو" ةءاربلا هسفن نم حابأ نم { ءاوس وهف ، لوق وأ ىوعدلا

 وأ لوقب هنم كلذ ناك 0 رهاظلا مكح يف كلت هاوعد يف قحم . قحلا نيد ىلإ

 يف الطبم ناك ولو .3 هاوعد لطاب . مكحلا رهاظ ي دحأ لمعي مل ام © لعف

 . هتريرس

 تسيلو . فذقلا ماكحأو ، ىواعدلا ماكحأ نيب قرف وه لصفلا اذهو

 ماكحاك . اهقويض تعستاو اهيناعم تفلتخا نإو 3 اهلك ىواعدلا ماكحأ

 ، ديدشلا فالخلاو ديعبلا قرفلا كلذ نيبو ، هوجولا نم هجو يف & فذقلا

 . ةيافك اذه يفو ، ركذي نأ هديدعتو هفصو لوطي اذهو

 يف فذقلا ىلع دهاشلا الو 3 كراتلاك عنتمملا سيلو : باوجلا يف هلوقو

 لاؤسلا يف فقاولا الو ، ميرحتلا ةءاربك نيدلا ةءارب الو 3 هانعمو همكح

 . نيدلاب ةيالولاك يأرلاب ةيالولا الو } نيدلا فقاوك

 3 هثدح ىلع رارصالإ ىنعم هانعم جرخي عانتمالا ؛ كلذك هنأ يعمف

 مكح سيلف 4 هيف مزاللاب رارقالا نعو . ةبوتلا ىلإ ةعجرلا نع عانتمالاو

 مهنم حصي مل ولو 3 رارصالاو عانتمالل نيكراتلا مكحك هيف نيعنتمملا نيرصملا

 . ةعجرو ةبوت

 مهلزنأو } مهلهج عسي ال نيرصملا نإ ، نيملسملا نم لاق نم لاق دقو

 براحملاك وهف . ريبك وأ ريغص ىلع رصملا رادصإ ناك 0 نيلحتسملا ةلزنمب

 نم ؛ مزلي ال ايف هللا ىلع دارلا 0 هللا لحأ امل مرحملا { هللا مرح ال لحتسملا

۔ ٤٢١ا۔



 ريغ ٠ ةبوتلل كراتلا لثم رصملا سيلف ‘ مهماكحأ فالتخا مهيف مكحلا يناعم

 نيح نم ةبوتلا كرت نإ : ليق دق ناك نإو . رهاظلا مكح ىنعم يف رصملا

 . رارصالا مكحل بجوم ريغصلا بنذلا ةعقاوم

 . ةبوتلا كرت ىلع مزعي ىتح : لاق نم لاقو

 بجوم ةبوتلا نع عانتمالاب رارصإلا نأ ؛ قافتالا ىنعم ف جرخمو

 . اريثك وأ اريغص بنذلا ناك ؛ رفكلا ماكحأل

 بجوي ام ىنعم ىلع ٠ ةءاربلا ىنعم ف ثادحألا ىلع ةداهشلا كلذكو

 {. ةداهشلا توبث ىنعم ريغ ىلع فذقلاك سيل {© ةداهشلا توبث دعب . فذقلا

 ةلزنمب اولزن اذإ ٠ ةعومسم ةلوبقم دوهشل ا نم ةداهشل او } هانعمو كلذ مكح ف

 نمم اوناكو } اهعضاوم يف اهولعجو . اههجو ىلع ةداهشلا اوتآو . ةداهشلا

 . هيلع اودهش نم ىلع مهتداهش زوبت

 وأ اليلق اوناك ؛ ناك نم انئاك . هب قأ نم عيمج نم لطاب فذقلاو

 نأ ةداهشلاو ، نيرضاح وأ نيبئاغ اوناك © ءافعض وأ ءايلع اوناك 0 اريثك

 ىلع هب دهشيو . ةءاربلا مكح هب بجي يذلا ثدحلا ىنعم دهاشلا فصي

 نمل ؛ نعللاو علخلاو ةءاربلا مكح © هانعم تبث اذإ كلذ بجويف . ثدحملا

 مهنعل وأ مهعلخ وأ دوهشلا ةءارب كلذ نم فذقلاف & كلذب دوهشلا هيلع دهش

 فذقلا ىلع ةداهشلا تسيلف .ث هيلع نودهشي ةداهش ربغ نم . ثدحملل

 يف نيهباشتم اناك نإو ناتوافتم نالصأ ايهف هانعمو همكح يف فذقلاك

 فذاقلا سيلو ٠ ةموصخو فذق ةءاربلاو {&© ةجح ةداهشلا نأل . ىوعدلا

 ‘ ءاصخ نوفذاقلاو ماكح دوهشلاو ‘ مكاحلاك مصاخلملا الو {© دهاشلاك

 . افالتخا لصألا اذه يف ملعأ الو . كلذ نيب ام ناتشو

 وأ قوسفلا وأ رفكلاب ةيمستلاب ؛ ةداهشلا ىنعم هبتشا نإو فذقلا نمو

 5 هيلع كلذ بجوي امب هيلع اودهشي نأ لبق &© ثدحملل دوهشلا نم قافنلا

۔ ١٦٥ ۔



 نم ءاوس هلك كلذ نأ : لوقلا ضعب يفف . رفكلل بجوملا ثدحلا نع هيفو

 فذاقلاو فذق وهف 0 ريثكلا نم وأ ليلقلا نم وأ 7 .ءافعضلا نم وأ ءايلعلا

 يف عيلخ ةداهش الو عدم لوق لبقي الو عدم فذاقلاو ، ناك نم انئاك ؛ عولخ

 ؛ هثاعدا يف عردم ةداهش زوجت الو ، بوتي ىتح هعالخنا دعب الو . كلذ هاوعد

 . ادبأ لاح ىلع ىعدملا ةلزنمب هب لزن يذلا

 نمم اوناكو ض رفكلاب ثدحملا ىلع ءايلعلا دهش نإ : لاق نم لاقو

 ةداهش رفكلا وأ قسفلاب هيلع مهتداهش تناك . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نورصبي

 بجوي امو قسفلاو رفكلا ماكحأب ءايلعو ،} كلذ يف ةجح 2 { افذق ال

 فذقلاو ةداهشلا نيب ام قرف اذهو } هلصأ رادم اذه ىلعو هلصف اذهف . كلذ

 . ميرحتلا ةءاربك نيدلا ةءارب تسيلو . ءاوس اتسيلو

 نم هميرحتب نيدي ام ىلع ءىربتملاك نيدلاب ءىربتملا سيل هنأ يعمف

 يف نيدتلا ىنعم هقحلي نيدلاب ءىربتملا نأل . نيدلا ىنعم ىلع ال } فذقلا

 ىلع { رفكلاب فذاقلاك كلذ سيلو ، لالحتسالا مكح ىنعم هقحليو 0 هتءارب

 ىنعم يف { ءاوس كلذ مكح سيلف ث ةلاهجلا ىنعم ىلع الإ { نيدتلا ىنعم ريغ
 ءىربتملا يف بجيف . ةءاربلا يف نيمرحملاو نيلحتسملا نيب قرفلا نم بجي ام
 مرح نمم أربي نأ وهو ، كلذب لوقي نم لوق ىلع ، هلهج عسي ال نأ ةنونيدلاب
 هثدح مرح نمم هتءاربف { مايألا نم عقاو وأ { مارحلا نم لحتسا نمم ، هثدح

 ام ىنعم يف هثدح لالحتسال بجوم . مكحلا ىنعم يف ز هثدحل هنم لالحتسا

 ىنعم يف هثدح لهج عسي الف { ةبوتلاو ةءاربلا يف لالحتسالا مكح نم بجي
 فذاقلا كلذك سيلو ، فيقوتلاب الإ ةلمجلا يف ةبوتلا هيف ىرجت الو { ةءاربلا

 ةفرعم يف هلهج عسي امم كلذف { هميرحتب نيدي اييف 0 لهجلا ىنعم ىلع ءىربتملاو
 نم ىلع قيضي الو { ةلمجلا يف هتبوت ىرجتف . ةلمجلا يف هتبوت يفو . هرفك
 ىنعم كلذف . هملعب وأ كلذ ةفرعمب ةجحلا هغلبت مل ام 9 هرفك ةفرعم لهج
 ةءاربلاو مارحلا ليلحت وأ لالحلا ميرحت يف { عدبلا ماكحأ عيمجل لالحتسالا

 هجو نم اضيأ كلذف ، نيملسملا نم هيلع كلذ فلاخ نمم 7 هيف ةفلاخملا ىلع

۔ ١٦١٦ ۔



 يف هفلاخ نمم ءىرب اذإ ، لالحتسالا مكح بجوأ نم وهو . لالحتسالا ةءارب
 3 لعف وأ لوق يف هنيد يف هفلاخ نمم ةءاربلا هنيد نم هنأ ايك ، لالضلا هنيد

 © لطابلا لاطبإ يف قحلاب ةنونيدلا ىنعم ىلع ةجراخ لطابلاب هب ةنونيدلاف

 . كلذب ناد نمم قحلا قيقحتو

 يذلا ، ثدحملا يف ةءاربلا نع فقاولا ؛ نايوتسي ال نائيش كلذكو

 ةنونيدلا ليبس ىلع هرفك مكح نم مزلي امب هلهج دنع 7 هنم ةءاربلا الإ عسي ال

 فقاولا نم ؛ كلذ مزلي ايع لا ؤسلا داقتعا ريغ ىلع كلذ يف فوقولاب " كلذل

 ةجحب هيف ملعلا نوكي ال امم همزلي ام ملع لهج ذإ { همزلي ام عيمج نع لئاسلا

 ولو ، كلذ يف فوقولاب { ةنونيدلاب ملاس لاؤسلا داقتعاب وهف { اكردم لقعلا

 داقتعا كرت وأ { هيف فوقولاب نادف . هتفرعم لهج هعسي اييف ثدحلا ناك

 . كلذب كلاه وهف . هلهج هعسي ال يذلا ثدحلا يف ؛ همزلي ايع لاؤسلا

 ىلع فقو ولو ، فوقولاب ةنونيدلا ريغ ىلع كلذ يف همزلي ايع لا ؤسلا داقتعابو
 فوقو عضوم يف فوقولاب نئادلاف 3 ملاس ثدحلا ىنعمب ةءاربلاب مكحلا ذافنإ

 هب نيدي ام فالخل بكترم { نيدلل ضقان لا ؤسلا فوقو عضوم يفو { يأرلا
 نيد ريغب نئاد ، نيدلا فوقو عضوم يف لاؤسلاب نئادلا كلذكو . نوملسملا

 . نيملسملل فلاخم نيملسملا

 نمو . ةيالولاب نئاد يأرلا ةيالو عضوم يف زوجت ال نيدلا ةيالو كلذكو

 ين نيملسملل فلاخم كلاه وهف يأرلا ةيالو عضوم يف نيدلا ةيالوب ناد

 . نيدلا ريغ يأرلا نأل 0 نيدلا

 { نيدلا يف فلاخ دقف 0 مارحلاو لالحلا رمأ يف يأرلاب ناد نم كلذك

 . نيدلا ريغ يأرلا نأل

 نيدلا ةءاربو { نيدلا فلاخ دقف ؛ نيدلا يف يأرلا زاجأ نم كلذكو

 فوقو ريغ يأرلا فوقوو . نيدلا ةءارب ريغ يأرلا ةءاربو ، يأرلا ةءارب ريغ

 ريغ ىلع ، هلك كلذ ةفلاخم زوجي الو & يأرلا فوقو ريغ نيدلا فوقوو 0 نيدلا

۔ ١٢٧ ۔



 ليبس فالخ كلذ لكو . نيدلا مكح يف تبثو { نوملسملا هب ناد ام
 يأرلا بابسأ وأ & كلذ نم يأرلا بابسأب ةنونيدلا تعقو اذإ } نيملسملا

 نم فلسلا راثأ يف دوجوم اذه ريسفتو . كلذ عيمج نم نيدلا يناعم

 . نيملسملا

 رمع نب بوبحم نب رمعو رهزأ يلع وبأ لصو ناك دقو : باوجلا نمو

 تببحاف . مالك نامعب ةعقاولا ثادحألا هذه ي اننيب ناكو ؛ اعمتجا دقو

 ولو ، باوجلا هيلإ تبتكو . ةعقر كلذ يف رهزأ ىلإ تبتكو . مهنم ملستلا
 ٥ بيرق ذخاملاو & بلقلا رورسو ةينمألا يه تناكل قافتالا ىلإ اليبس اندجو

 ناك ام احلصأو 0 اذه يف ارظناف ، ليلق ربصلا نكلو . حضاو بطخلاو

 اطخ نم ناك امو { هلدع متفرع ام الإ ءيشب ينم اوذخات الف 5 هيف ادساف

 هتبتك ينإف هيف اورظناف { هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو 0 هايإ هللا رفغتسأ اناف { هيف
 ارهاظو . ارخآو الوأ هلل دمحلاو ، فالتخالا هيف ام انيب دقو . هأرقأ لو

 . ملسو هلاو دمحم هيبن ىلع هللا ىلصو { انطابو
 يف © ميلستلا عضوم يف الإ ميلستلا بجي ال هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 ، ميلستلا بجي ناك ام ةمالسلا عضوم نوكي ال ميلستلا ناك ولو { ةمالسلا

 5 لعفلا نود لوقلاب ةيقتلا عضوم يف الإ لطابلا ىلع هنم ميلستلا زاج ولو

 نب رمعو ، رفعج نب دمحم نب رهزألل رذنملا يبأ نم ةيقت عضوم ملعن الو
 ىتح هتجح نع لكن هنأ انعم الو { اهريغ الو ةكم يف رمع نب بوبحم نب دمحم
 هذهو رومألا هذه يف ميلستلل رصبأ ناك دق هنأ وجرن انكلو 3 لال نع ملسي

 نمريثكو { ةعزانملا ال ميلستلا اهيف هجولا نأل { نامعب تناك يتلا { ثادحألا

 يناعم يف هصخ دق هلعلو 3 احيرصتو اضيرعت كلذ يناعم ىلع لدي اذه هباوج

 { ةيالولا ىنعمب هيف ةقفاوملا عسي ال ام هتريرس يف هعم حص دق ام ىلع { مكحلا

 يف هل ةيالولا هتمزل دق نمم . ةءاربلا وأ ةريرسلا يف هنم ةءاربلا همزل دق نمل

 ةيالولا يف صيصختلا ىنعم ىلع ةقفاوملا هعست الف ثادحألا هذه يف ةريرسلا

 لدي امم كلذو ء كلذ نم ةريرسلا يف هيلع بجو ام فالخل 0 رهجلاب ةءاربلاو

۔ ١٢٨ ۔



 © بلقلا رورسو ةينمألا يه تناكل قافتالا ىلإ ليبسلا اندجو ولو : هلوق هيلع

 نوكت الو { نيدلا يف كلذ نم زوجي اميف الإ بلقلا رورسو ةينمألا نوكت الو
 ثادحأ رومأ يف بلقلا رورس الو نيملسملا عم قحلا فلاخي امم عيش يف ةينمألا

 تقفتا ولو . ىواعدلا ىنعم يف . ةمالسلا ىنعم ىلع ةجراخ ؛ اهلك نامع لهأ

 اهيف حصت مل هنأل © ىواعدلا ماكحأ يف اوفلتخي ملو لوصألا ىنعم ىلع ةملكلا

 مكح يف اهماكحأ رهاظ يف ؛ هيلع قافتالا عسي ال ام { اهماكحأ رهاظ ين اهلك

 نود ٠ رئارسلا يف هسفن يف هيلع بجي مكح اهيف هصخ ام الإ { ماعلا

 حضاو بطخلاو & بيرق ذخاأملاو { اهيف هلوق هيلع لدي امم كلذو { رهاوظلا

 ىنعم ىلإ عجر ول { ملعلا لهأ دنع وه كلذك .{ ليلق ربصلا نكلو 3“يلج
 { ةبترم هللا دمحب اهلك رومألاو ، لوضفلاو عزانتلا كرتو لوصألا مكح

 يف هعسي ال ام طاعتي ملو ماكحألا ىلع ربص نمل ، ؟ليج نبب حضاو اهيف بطخلاو
 عسي ام لزنأو ©، ىوعدلا عضوم يف ةجح هسفن لزنأ نم 0 مالسإلا ماكحأ

 عضوم يف . ىواعدلا ماكحأ لازنإو ، هلهج عسي الام عضوم يف هلهج
 ء نيبلا تاذ حالصإ ىلإ عوجرلا ملعلا لهأ ىلع بجاولاو . عدبلا ماكحأ

 مكح يف رذع هل ناك نم لكل رذعلا طسبو { روذعم لكل رذعلا لازنإو

 لدي اممو { ماكحألا يناعم يف نظلا ءوسو ، كلذ يف ةمهتلا لازنإو ، ةعيرشلا

 { هيف ادساف ناك ام احلصأو اذه يف ارظناف & باوجلا اذه يف هلوق كلذ ىلع

 ولو . هحالصإ بجي امم ، هملع دق داسف كلذ يف ناك دقو الإ حالصإب رمان الو

 حالصإو هيف رظنلاب امهرمأي ناك ام 0 داسفلا بجوي ام ريغ ىلع لصألا ناك

 . هنم ادساف ناك ام

 نم ناك امو ، هلدع متفرع ام الإ عيشب ينم اوذخات الف : هلوق امأو

 اوذخأي ال نأ ، مهيلع اهب جتحا ةجح هذهف ؛ هايإ هللا رفغتسأ اناف ؛ هيف اطخ

 فلاخي ام هلوق يف ناك نإ هنأ ؛ مكحلا ىنعم يف هل بجومو قحلاب الإ هلوق نم

 مثإ نم ءيرب وهو هنود مهيلع كلذ ناك هنأ اوملعو . هنم هولبقف 0 لدعلا

 . امهدحأ وأ مثإلاو نامضلا هيف مزلي اييف هنامضو 3 كلذ

۔- ._١٢٩



 كشلا فوقو وهف 0 فالتخالا هيف نيملسملا نيب يذلا فوقولا امأو

 اوفقو اذإ مهنأ ، فوقولا يف اولاق ةعيشلا نأ كلذو 0 نيدلا يف عسي ال يذلا

 ذإ 3 هنم رهظ دق يذلا ثدحلا لجأ نم وأ 3 هيف لاكشإلا لجأ نم ، دحأ ىلع

 هيف بجوي ام الو { ةيالولا هيف بجوي ام { مهنم فوقولا فقاولا عم حصي مل

 ، مهفوقوك فقو نم الإ نولوتي ال مهنأ فوقولا اذه يف اولاقف 7 ةءاربلا

 اذهو .© هنع نوفقي نم ىلوت نم الو { هنع نوفقي نمم ءىرب نم نولوتي الو
 نع وأ ثدحملا نع اوفقو اذإ مهنأل . زوجي ال كشلاو ؤ، كشلا فوقو

 يلوتملا ةيالو لجأ نم . هنم ءىرب نمع وأ . هالوت نمع اوفقوو ، ناسنإلا
 3 هيف ةءاربلاو ةيالولا مكح لطبأ دقف ؛ هنم ءىربتملا ةءارب لجأ نمو 7 هل

 5 قحملا ةيالو اوكرت دق نونوكيف ؛ اقحم نوكي نأ دب ال هنأل كشلا اوبجوأو

 ٨ هنم ءىرب نم ةيالو اوكرت دق نونوكيف ؛ الطبم نوكي وأ { هالوت نم ةي الوو

 فوقو هنكلو ، يأرلا فوقو الو ، نيدلا فوقو ال ، لطابلا فوقو اذهف
 . لطابلاو كشلا

 يلو لك ةيالوب نونيدي مهنأ نيملسملا عم ةمالسلا فوقوو نيدلا فوقوو

 © ةطيرشلا مكح يف . ةءاربلاو ةيالولا ةلمج يف { هلل ودع لك ةوادعبو . هلل

 نم نوأربيو 0 ةيالولا هب قحتسي ام هنم حص نم لك رهاظلا مكح يف نولوتيو

 صخش لك ين كلذب مهنم انيدت . ةءاربلا هب قحتسي ام هنم رهظ نم لك
 عيمج نم ائيش هنم اوفرعي مل نم لكو ، مكحلا رهاظ يف 0 مهعم كلذ قحتسا
 لحت ال ذإ . انيد هتيالو نع فوقولا مهيلع بجو . رهاظلا مكح يف نيملاعلا

 . هنم ةءاربلا قحتسي امب الإ انيد ةءاربلاو }\ كلذ قحتسي امب الإ هتيالو

 فرعي مل نمم ، نيد ايهقحتسي مل نمع فوقولاو { نيد ةءاربلاو ةيالولاف
 . ةءاربلا هب نيدي وأ 0 ةءاربلاو ةيالولا قحتسي ام هنم

 هيف لضفي ال ، دحاو عرش يف { اعيمج ءافعضلاو ءايلعلا فوقو اذهو

 زوجي ام الإ ؛ هيف مهنم دحأل زوجي ال { ءاوس هيف مهلكو {. فيعضلا ىلع ملاعلا

۔ _ ١٣٠



 اذإف { ةءاربلا وأ ةيالولا نم نيمكحلا دحأ هيف بجي ام حصي مل اذإو {} رخآلل

 مهيلع بجوو . ءافعضلاو ءايلعلا كلذ ىلع فقوف & كلذ دحأ هنم حص

 ملع نم . ءايلعلا هيلإ غلب ام ملع نع ءافعضلا فعضف .0 اوملع دق امب مكحلا

 يف بجحت اميف { ملعلا ةحص يف ءاوس كلذ يف مهملعو . اذه ةيالولا هب بجت ام
 نمم اوأربي نأ بجاو ءايلعلا ىلع ناك { مكحلا ملع مهنم فلتخاو { دحاو لك

 { انيد ةيالولا قحتسا نم اولوتيو .0 انيد هنيعو همساب ةءاربلا قحتسا
 ، لاؤس داقتعا الو { نيد وأ يأرب هنع فوقولا الو & كلذ كرت مهعسي الو

 دقو ؛ لهجلا الإ ملعلا دعب سيل هنأل ، لالضلاو لاحملا نم هلك اذه نأ الز

 ىدهلا دعب الو . اونقيتسا دقو ؛ كشلا الإ نيقيلا دعب الو .3 اوملع

 . اودتها دقو ؛ لالضلا الإ

 دقو 5 هملع هيلإ غلبي ملو } كلذ يف مكحلا ملع نع فعض نم امأو

 فوقو مكح هنع لاز دقف { ةيالولاو ةءاربلا نم مكحلا هب بجي ام هعم حص

 مكحلا يف هل بجو دق يذلا &۔ صخشلا اذه نع فقي نأ هل لجي الو { نيدلا

 { انيد هنع فوقولا هل زوجي الف كلذ يف همزلي ام لهجف { هنم ةءاربلا وأ هتيالو

 ةءارب وأ نيدلا ةيالو هيلع بجوو . هنع نيدلا فوقو مكح لطب دق هنأل
 ناك ولو ، يأرلاب ةيالولاو يأرلاب فوقولا هل زاج . اعيمج اهلهج اذإف { نيدلا

 . ةءاربلا قحتسا دق يأرلاب ىلاوملا

 © ةءاربلا قحتسي مل نمم وأ 5 ةيالولا قحتسا نمم يأرلاب ةءاربلا زوبحت الو
 اذه نم ةءاربلا هيلع تبجو دق تناك نإ ، ةطيرشلا ىلع ةءاربلا زوبت نكلو

 ، كلذب املاس نوكيو . هلعف نم هيلع فقو دق يذلا اذهب . صخشلا

 وأ لطابلاب هيلو نم هتءارب عضوم يف الإ نيدب الو يارب هسفن نم أربي الو

 . قحلاب
 دق هنإف . ايتفلا يف ةجحلا مهب موقت ال نيذلا ءافعضلا نم ءىربتملاو

 مكح يف ةءاربلا هسفن نم حابأ دق ذإ ؛ يأرب هيلو نم ءىرب نمم أربي هنإ : ليق

۔ ١٣١ ۔



 ولو ، نيدلاب قحملا نم ةءاربلا ؛ مارح كلذ نأل نيدب هنم أربي الو ، رهاظلا

 . ءافعضلا نم ناك

 نم ةجحلا هب موقت ام هعم حصي مل نم لك يف 0 يأرلاب ةيالولا هل زوجتو
 هثدحب قحتسا ثدحم لك نع يأرلاب فوقولا هل زوجيو . هرفك ةحص

 ةجحلا هيلع مقت ملو ١ هثدحب ملع دقو ؛ هثدح مكح اذه لهجف . ناودعلا

 هتيالو زوجتف . هثدح مكح ملع نم ٠ هلوبق الإ هعسي ال امب ءايلعلا نم

 نم هنم ءىرب نمع فوقولا زوبجي الو {} يأرلاب هنع فوقولا زوبيو 0 يأرلاب
 يأرب مهنم أربي الو ، نيدب الو يأرب رفكملا هثدح ىلع نيملسملا ءايلع

 هنع فقي الو } نيملسملا ءافعض نم هنم ءىرب نمم أربي نأ زوجي الو ، نيدب الو

 يأرب هنع فقي نأ هيف زوجي ال : ليق دقو ، يأرب هنم أربي نأ زوجي الو } نيدب

 . ةجحلا هب موقت ال افيعض ناك اذإ

 فعضو ، قحملا وأ فيعضلا فعضتسا اذإ ، قحملا ةيالو يف كلذكو

 نأ زوجي الو . يأرب هتيالو نع فقي نأ هل زاج } هفعض لجأ نم هتيالو نع

 نيدلا ةي الوو { نيدب هتيالو هيلع تبجو دق هنأل 5، نيدب هتيالو نع فقي
 . ناعمتجي ال نيدلا فوقوو نيدلا ةءاربو . ناعمتجي ال نيدلا فوقوو

 فقاولا كلذ لهج . نيدلاب فوقولا مرح ؛ نيدلاب ةيالولا تبجو اذإف

 وأ ملعب { نيدلاب فوقولا مرح ؛ نيدلاب ةءاربلا تبجو اذإو . ملع وأ

 نع فقو نمف . ملعب الو لهجب دادضألا قفتت الو . دادضأ اهنأل ، لهجب

 . هقح نم همزلي ام لهجو . هقح فعضتسا ولو كلاه وهف قحم

 لجأ نم . ءايلعلا نم دحأ نع فقو وأ ، يأرب هنع فقو نإ كلذكو

 نم وأ { نيدب وأ يأرب كلذ لجأ نم هنع فقو وأ ، نيدب وأ يأرب هل هتيالو

 { نيدلا يف كلذ هعسي ال كلاه وهف ؛ نيدب نيملسملا نم ءافعضلا نم دحأ

 . نيدلا يف ىلوت دقف نيملسملا نم هالوت نم ىلوتو ، يأرب هنع فقو نإ هنكلو

۔ ١٣٢ ۔



 كلذ ملع نع فعض اذإ ] ةءاربلا قحتسا نمع فقو نإ كلذكو

 ةءارب هنم ءىربو . نيدلاب هنم ءىرب دقف . نيملسملا نم هالوت نم ءعىربو

 هرفك ملعي وأ © اهيف كشلا هعسي ال يتلا © ةجحلا هيلع مقت ل ام . نيدلا

 كرت عسي مكحلا ملع اذإف . ةءاربلا هب قحتسي ام هرفكب ملعي وأ . اهيف

 . لاح ىلع مكحلا

 يف وأ { هنم ةءاربلا يف هيلع بجي اميف 0 ءايلعلا نم ايتفلا لوبق ىنعم امأو

 ٥ نيقحملا نم اولوت نمل مهتيالو لجأ نم ٠ ءايلعلا نم أربي ل ايف { هل ةيالولا

 لبق نإو ، نيدلا يف كلذ هيلع قيضي الف ، نيلطبملا نم هنم اوثرب نمم مهتءاربو
 نع قاض نإو } لضفلا لانو 5 ةيادهلا ليبس يده دق ناك ؛ اهب لمعو ةجحلا

 نيدلا ف © ايتفلا يف قحما يف هب اوماق ام ىلع نيملسملا ىلوتف ، لاح ىلع كلذ

 ] نيدلا ىنعم يف كلذ هيلع قيضي ال هنإ : ليق دقف . ةءاربلاو ةيالولا يفو

 يف ءايلعلا نم ايتفلا لوبق هيلع نإ : لاق نم لاقو . لوقلا نم هيلع عمتجي ايفو

 مهنم لبقي اذإ اكلاه ناكو . هيلع ةجح اوناك كلذب هيلع اوماق اذإو . كلذ

 . هيلع ةجح هنيقيو هملع ةلزنمب كلذب هل مهايتف نوكتو ، كلذ

 ملعي مل ام ةءارب الو ةيالو يف هيلع قيضي ال هنأ يدنع لوقلا رثكأو
 © ءايلعلا نع فقي وأ © هملع لهج عسي ال امم ثدحلا نوكي وأ © هيف مكحلا

 لجأ نم 0 مهنع فوقولا نم هل زوجي ال نمم & نيملسملا نم ءافعضلا نم وأ

 يف رئاس وه ام هبش كلذو .3 هلهج دق يذلا قحلاب مهتيالو وأ . مهتءارب

 اولوتي وأ . هوبكري ل ام . هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي هنإ ؛ مهلوق

 . مهنع اوفقي وأ . هبكار نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ 3 هبكار

 نمم ىلوتو فقو نمو © ىلوت دقف { ىلوت نم ىلوتو فقو نم : مهلوقو
 . ءىرب دقف . نيملسملا نم ءىرب

 © اهلقعو اهفرعو هيلع تدرو نيأ نم 6 ملعلا ةجح ججحلا بجوأو

۔- ١٣٣ ۔



 ىلع ‘ هل رذعلا عطق بجي الف ، هلهج عسي ام لك يف ملعلا دح ىلإ رصي مل امو
 هنأ كلذ تبثأف } فالتخالا ىنعم بجو نإو 3 قافتالا بجوي ام ىنعم

 عيمج ربدتف © ملعلا الإ لهاجلا رذع عطقي الو { ملعلا الإ لهجلا ليزي ال

 وأ ينع هتفرع ام عيمجو & باوجلا اذه ريسفت يف كل هتنيب امو & كل تفصو ام

 قحلا قفاو امب الإ دمتعت الو كلذ عيمج نم ذخات الو . باتك يف اموسرم هتدجو

 . باوصلاو

 ةبوتلاب هلل نئاد انأف ، باوصلا كلذ نم تفلاخ ام عيمج نإف

 وأ ملع وأ دمع وأ أطخب ينم كلذ ناك . هنع عوجرلاو . هنم رافغتسالاو

 عيمج نم ؛ هللا ىلإ بئات انأف ، هوجولا نم هجوب وأ ، نيدب وأ يأرب وأ ، لهج
 دمحم ندل نم . هتمأ نم ةماقتسالا لهأ نيدو ةلت دمح نيد كلذ يف تفلاخ ام

 هللا دنع هل بجوو . هتمأ نم ةماقتسالاو ىدهلاب ناد نمم { ةمايقلا موي ىلإ ةليلقو

 هلاو } دمحم انديس ىلع هللا ىلصو هدمح قح هلل دمحلاو ©، ةمالسلاو زوفلا

 . ليكولا معنو هللا انبسحو اريثك اميلست ملسو هبحصو

 : ۔ ىلاعت هللا هحر ۔ حور نب دمحم هللادبع يبأ ةريس

 ةيالولا نأ ۔ مكايإو هللا انمحر اوملعاو : ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 راثآ هتخسنو . ةنسلا هتدكأو © نآرقلا كلذب قطن دقو ، ناتضيرف ةءاربلاو

 ثئاك دقو : ىلاعت ۔ هلوق كلذ نمف { هنيد يف هللا ةجح مه نيذلا { ةمئألا
 مكنم ُءآرب انإ مهموق اولاق ذإ هعم نيذلارت ميهاربإ يل ةنسح ةوسأ مكل

 ادبأ ءاَضَعبلا ةوادعلا مكنيبو اننيب اذبو مكبرآنزفكوفا نود نم ةوبع آمو
 هخم كت يمأ امو ل ةرفَعَتَسالديبال عيهارتإ لوق آلإ هتحر رفاب اونمؤت قح

 ًةَف المت ال انبر .زيلا تنإو ابنأ تنإو نوت يذَع نهر ميك ني هفل

 علا ومه ةللا نإف ًلوَتي نمو رخآلا مويلاو هلا وجري تاك نل ةنسح تتأ يد معل ك ةقنكرلا يرتل تنا با زه وتك ل
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 . ةءاربلا يف اذهف { )هديمح
 ٠ . م2ے

 ۔۔ه - م ه ه ۔ , 2 و ك 2 , ّ 7 .

 تتفيابي تانمؤملا لاج اذإ يتلا اهيأ ايو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق { ةيالولا يفو
 7 ن ۔تد۔ نب ٠٢ - ٠۔۔ں۔۔ ؟ هر ب ۔.“2٥۔ ,, ۔ے ٥ ت .؟ -

 نيتا الو نهدالؤا نلتقي الو ينزي الك نقرشت الو اثيم هفاب كرشي ال نأ ىنع
 حو ٥ م 2 . و ٥ ث . 5 م _٭؟۔ 1 َ ,٥؟ ۔ ح ٥ - ٥ 4 م ٠. و

 نهميابف بورع يف كنيصعتالو نهلجزارك نهيديأ نيب هنيرتفي ناتهب
 . (١هميحَر رومع هلا نإ هنلا ةوك فغتشاوت

 . ةيالو رافغتسالاو

 رضعب ءايلو مهصعب تانمؤملاو نونمؤملاو» : _ ىلاعت ۔ هلللا لاق دفو د طآلإأ رط تانملا . نرلا .و . ِ : ة

 7 - ك 2 ٠و۔ د 4۔ ى - 7 - - < 9۔٥۔۔ ٥ ٠ ح ٥ ۔

 هاكزلا نوتؤي ةالقلا وُميقر رتتلا نمع نوهنيو يونرعملاب نورم
 , ۔ وو مح .. ح ,. و۔ هش -َ . ۔ے وم ۔۔ ري, ج 7 ۔

 . '}> ميكح زيزع ةفا نإ هنا هملهمحرَيَس تيلوأ هلوسرو ةفا تومعيطيو
 س ََ ع ةه ۔ , ,م ح ٥ إ ,مو 2 م, ََ 1

 نيملاظلا نإو ائيش رشا َنم َكنَع اونغي نل مهنإ» : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاقو ,
 .` )«نيقتملا لو هلاك ضعب ءايلوأ مهضعب ,٤١( : 5 , ثمد , ۔ .% ح ,: همح ث ۔

 ۔ه, ,ه ۔ ۔۔ , و ۔'۔۔ ,و۔۔ , . 2 ِ ِ
 "مهلاومأب اودهاجو اورجاهو اونما نيذلا نإ» : ىلاعت - لاقو ,

 ضعب ءايلوأ مهضعب كئلوأ او رصنو اوؤا نيذل او هلا ليبس ف مهسفنأو ,4 و[ ,ث, ومد٥۔ ۔ڵ .[ 1 , 224 =- ..۔7 .. ٦2: ش ۔ . ه ..{
 .ي و ]واة۔ ه( ه ن ۔ا ه د( ۔ و حوا و ح 2

 نإو اورجاه ىتخ ميش نم مهتيالرت نمت مكل ام اورجاه ؛لؤ اونما يذلاو
 ِ َ . و ٠2٭۔۔ں9 ٠ .42 ب - 7 وه- , 7 7 : . , ٥

 ةناو قاثيمس مهتيب مكنيب موق لع آلإ رصنلا مكيلعف نيذلا يف مكوُرَصنتما
 ح م ۔و9 هم م

 . 6ث}«ربصبب نولمعت امب

 ربغب دمعتلا ىلع مالسالإ ضئارف نم ةضيرف عيض نم لك كلذكو

 . قحلا ىلا لطابلا نع عجري ىتح . نيملسملا دنع هل ةيالو الف 3} رذع

 . ةنحتمملا ةروس ٦( ۔ )٤ تايآلا ۔ ١

 . ةنحتمملا ةروس )١٦( ةيآلا ۔ ٢

 . ةبوتلا ةروس )٧١( ةيآلا ۔ ٣

 . ةيثاجلا ةروس )١٩( ةيآلا _
 . لافنألا ةروس )٧٢( ةيآلا ۔٥
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 نم ةحراج كرت نمف . ةالصلاو ءوضولا ةلزنمب اندنع ناميالا امنإو

 . هلك ءوضول ١ كرت نم ةلزنم وهف . رذع ريغ نم .3 ادمعتم ءوضول ١ حراوج

 . اهلك ةالصلا كرت نم ةلزنمب وهف ، ةالصلا نم ةدحاو ةعكر كرت نم كلذكو

 ٥مو۔ ثح رو 4٥ ۔ و- م .7

 وهف 0 صضضعب ءايلوأ مههضعباورفك نيذلاو : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق دقو
 يف مهفلاخ نمم اوأربيو ، اضعب مهضعب نوملسملا لوتي مل ولو © يبر لاق ايك

 نيبو قحلا لهأ نيب زييمتلا نم ، مهيلع هللا بجوأ امب كلذ يف اوموقيو {، قحلا

 . اريبك اداسفو ضرألا يف ةنتف تناكل ، لطابلا لهأ

 رمأ يف باتكلا هب قطان وه امم هركذ لوطي امم 3 هللا باتك نم اذه ريغو

 : لاق هنأ ن هلللا لوسر ناسل نع . ةنسلا هب تءاج امم . ةءاربلاو ةيالولا

 . «دسجلا نم سأرلا لثم نمؤملا نم نمؤملاد

 ةعاط يف عداخ نم نأ انعم حص دقف { «انم سيلف انشغ نم» : ةلي لاقو

 . مهنيد ف نيملسمللو هلوسرلو هلل ةوا دع سانلا دشأ نم وهف ؛ هللا

 ‘ ةءاربلاو ةيالولا توبث حصي هب ام زنب هللا لوسر لاق امم اذه ريغو

 . هركذ نم ريثك انرضحي الو هفصو لوطي امم

 نيكسمتملا انتلبق لهأ نم نيقحملا نيملسملا عامجإ ةنسلاو باتكلا دعبو

 يف ةءاربلاو ةيالولا مكح تبث دقف . ةءاربلاو ةيالولاب ةنونيدلا ىلع { ةنسلاب

 { انتلبق لهأ نم نيعدتبملا ضعب الإ كلذ لطبي ملو باتكلاو ةنسلاو عامجإلا

 { ءاجرالا لهأ ريغ ةلبقلا لهأ رئاس امنإو ، لمع الب لوق ناميالا نإ : لاق نمم

 . ةءاربلاو ةيالولا ضرف توبث ين افالتخا مهنيب ملعن الف

 ضرفو ]} قحلا فلاخ نم ال } قحلا عبتا نم سانلا ىلع ةجحلا امنإو
 ىلع ايهضرتفا ايهنأب ۔ لجو زع ۔ هللا نأ دهشن © حيحص اندنع ةءاربلاو ةيالولا
 . ةلي ادمح هلوسر انيلإ لسرأ لجو زع هللا نأ دهشن نأ انمزلي ايك . هدابع
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 هنم در ريغ نم لالض ليوأتب ث ةءاربلاو ةيالولا يضرف يف كش نمف
 . هللا نيد نع قساف قفانم { ةمعن رفاك اندنع وهف ةنس فرصتمب الو { ليزنتل

 . بوتي نأ الإ ءآرب هنم هلل نحنو

 باب

 ثدحملا ثدحو ةعسلا يف قرفلا

 ثدحملا ين كشلاو هلهج عسي ال ايف

 ريسفت ملعو . رثألا ليوأت ةحص ىلع حيحص انعم هلك اذه : هريغ لاق

 هب صوصخلاب هتيلب تلزن اذإ هتافصو ۔ ىلاعتو كرابت هللا ديحوت نم ةلمجلا

 © هب دارملاو {. كلذ ىنعم فرعف ٠ هيلإ يعد وأ { هلابب رطخ وأ 3 هركذب عمسف

 : ليق هنأ انعم ام ىلع قحلا ةباصإ نود كلذ يف كشلا عسي مل هللا تافص نم

 ىلع ، ههجو ىلع كلذ ملع الإ هعسي ال وه هنأ يف { افالتخا كلذ يف ملعن الو

 9 كش الب كلذ يف لدعلا عابتاب هتجح هيلع تماقو { هتفرعم هيلإ تدات ام

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو 7 راكنإ الو

 نعو ، كلذ ملع نع قاض اذإف { هل دارلا وأ ، كلذ يف كاشلا يف امأو

 انعمف ؛ هيف كش ال امب كلذ ملع هل حضتي مل اذإ { هل دارلاو كاشلا ةلالض ملع

 لخديو . دحأ كالهب دحأ كلهي ال : ليق دقو ، فالتخالا هيف قحلي امم هنأ

 وأ ث هوبكري مل ام هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي : ليق ام اندنع كلذ يف

 لاقف . مهنع اوفقي وأ ، هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ © هبكار اولوتي

 نأ عسي الو ، لاضلا ةلالض يف كشلا هيلع قيضي ال هنأ : انعم اميف لاق نم

 يف ميرحتب ناد امم كلذ نأل ؛ كشلا الو { راكنالل نم لاضلا بكر ام بكري

 هللا ذخأ امم هميرحتب ناد ام ضقني نأ هل سيلف . قاثيملا هيلع هللا ذخأ ام لصأ

 { هميرحتب ناد ام ةلمج نم ليوات يه امتإ لاضلا ةلالضو . هتلمج يف قاثيملا هيلع
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 3 ليواتلا نع قاض نم ىلع قيضي الو { هليوات ملع الصأ ملع نم لك سيلو

 . لصألا ىلع قاض نم ىلع قيضي ايك

 لاضلا ةلالض لهج هعسي الف كلذ لهج هعسي مل اذإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 هيلع ايك ، هلهج هعسي ال امب ، كش وأ راكنإب لاضلا ةلالض ملع هيلعو . هب
 لهج هعسي ال كلذكو { هلهج هعسي ال هنأو } كلذ ملع نم هسفن يف وه

 . هلهجو لاضلا

 نم عسوأ هيف كاشلا ةلالض يف اذه لثم يف كشلا يف لوقلا نأ بسحأو

 هملع نم كلذ ملعب ةيلبلا هب تلزن نم ىلع . هل ضقانلاو { هل دارلا ةلالض

 لابلا روطخ دنع تافصلا يف همزليو ، هل ضقانلا وأ } هيف كاشلل هملعو . هل

 يفو { طئارشلا مكح يف كاشلاو { دارلا ةلالض نم اذه لثمب ركذلاب عامسلاو

 رطخ وأ . هركذب عمس اذإ ث هل دهاشملاو & كلذل نياعملا ىلع ام تافصلا

 ةنياعملا يف هيلع ايك ، ةفصلا يف هيلعف . هب دارملاو ، هانعم فرعو ٠ هلابب

 5 ةفرعملا يف هدنع حصأ اهنأل ؛ ةفلك هيلع بجوأ ةفصلا نكت مل نإ . ةدهاشملاب

 ىلإ مكحلا يف جاتحيو . ءايشأ هيلعو { ءايشأ مهل لمتحي ثدحملاو لعافلا نال

 وأ . هلابب رطخ اذإ . عطقلاب ةمزال تافصلا مكحو 3 ةجح ةحصو ةوعد

 نم كلذ يف همزلي امم مكحلا دنع تارفكملا تافصلا عيمج يف هركذب عمس
 © هتجح هيلع تماقو هتوعد هيلإ غلب دق ام ىلع ةيالو وأ . ةقرافمو . ةوادع

 . هتدارإو هانعم هعم حصو

 نم ركذ امو & باسحلاو ثعبلا لثم هللا دنع نم ءاج ام ريسفت كلذكو

 ةفص ىنعم يف جراخ انعم وهف ، باقعلاو باوثلاو باسحلا نم بابسالا كلت
 وأ كلذ نم ءيش هلابب رطخ اذإف { ديعولاو دعولا نم ناك ام عيمج نم ديحوتلا

 ۔ ىلاعتو كرابت هللا نم هانعم ةحص ىلع هب دارملاو هانعم فرعو 3 هركذب عمس

 . ليق اميف هيف كشلا هعسي ل
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 نم ديحوتلا ريسفت رمأ يف انفصو امك وه انعم هيف كاشلاو هل دارلا كلذكو

 ٠ ءاوس كلذ يف اندنع وه كلذك . لاضلا ةلالض يف كشلاو 6 راكنالاو كشلا

 . لوقلا هيف ىضم دقو

 هل نبي مل امهتأ وجرنو ز هتلالض يف كاشلا ىلع قيضأ اندنع راكنإلاو
 هنأ 3 ةرابع وأ لقع دهاوش نم هنيعب ةجحلا هب هيلع موقتو {© هرصبيو كلذ لدع

 ىلع ثدحملا لوتي مل ام { راكنإ الو كش يف 5 هتقاط قوف كلذ نم هللا هفلكي ال

 { نيدب وأ يأرب هنم اوثرب اذإ مهنع فقي وأ { ءايلعلا نم أربي وأ ، نيدب كلذ
 ىلعو } انفصو ام ىلع انعم نيدلا ليوأت نم يه امنإ نيدلل بكارلا ةلالض نال

 . ليق هنأ © انعم ام

 باب

 مزاوللا :كرتو مراحملا بوكرو ةعيبلا ف قرفلا

 ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم مهيلع هللا مرح اييف ؛ هكرت مهيلع ام امأو
 لهج مهعسي وهو . رانلا هلعف نمل دعأ امم ، هلللا مرح ام لكو . مارحلا جورفو

 . هلهج لاح يف هلعف الو هبوكر مهعسي الو هتمرح

 همرح وأ } هباتك يف ىلاعتو كرابت ۔ هللا مرح ام لك نأ انعم : هريغ لاق

 .© كلذ هبشأ امو . هتمرح عامجالإ يف تبث وأ ٨5 هتنس تباث 1 يم دمح هلوسر

 5، لهجلاب هبوكر زوجي ال مارح وهف { ةلثامملاو ةهباشملا ي هنم دشأ وأ هلثم ناكو

 ؛ الهاج ۔ هملعي الأ هعسي ائيش ملعي مل نم ىمسي الو .3 هل ملعلاب الو

 . لهجلا مسا هيلع عقي الف هنيد ي وأ ، هسفن هب لهاج هنأ انفصو ام ىلع الإ

 هيلع نأ . هب ناد ام لصأ يف هيلع تامرحملا يف : ليق دق هنأ انعمو

 ىلإ كلذ كرتي نأ ردقي هنأل ، كلذ ىلإ غلبي ملو © اهتمرح ملعي مل ولو اهبكري الأ
 كلذ كرتي نأ ردقي وه لب . ةقاطلا نم جورخ هل كلذ ةفلك يف سيلو © هريغ
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 . رايتخالا لاح يف 7 هل ام ىلإ © ةرورضلا لاح هب لزني ملام 3 هريغ ىلإ
 هللا ريغل لهأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم رارطضالا لاح يف هل هللا لحأ امم

 . هب ماصتعالا } رارطضالا دنع هل زئاج هنإف { هلثم وه امم كلذ هبشأ امو { هب

 وهف مرحملا نم هب مصتعي امم ادجاو هريغل ناكو رارطضالا لاح يف نكي مل اذإو
 ملع اذإ ، هقيطي ال ام تامرحملا كرت يف فلكم ريغف & تامرحملا كرت ىلع رداق

 ةفرعمب نيفراعلا عم { اهل ةمرحملا ةجحلا ةفرعم كردي يذلا مرحملا لصألا اهيف

 لاح نع اهريغب هئانغتساو ، كلذ ىلع هتردق لاحل . اهبكري الأ هيلعو

 مل ، اهبكرو اهكرتي مل نإف { اهكرت هيلعف . اهكرت ىلع رداق وهف { ةرورضلا

 . كرتلا ىلع ارداق ناك اذإ هل ةجح الو } كلذ هعسي

 { اهب لمعلل ملعب الإ اهل لماعلا ردقي الف & تالومعملل لمعلا امأو

 & اهب لمعلا نع ازجاع ناك { اهل لمعلا ىلع ردقي هب يذلا لمعلا مدع اذإف

 © كلذ بلط داقتعا يف رصقي مل اذإ ، هنع هرذع تبث ءيشل هزجع تبث اذإو

 . هنع بئاغ وأ هل رضاح نم هانفصو ام وحن ىلع

 ةجحب اهتمرح ةفرعم كردت نأ ريغ نم تامرحملا نإ : لاق نم لاقو

 ةجحلا هغلبت مل امو . ةرابعلاو عامسلاب الإ اهتمرحب ةجحلا موقت ال ، لوقعلا
 ءايشألا لالح نيب قرف الو ث هنيعب كلذ قرف ىلع ردقي الف {} كلذ ملعب

 يف همزل { اهمارحو الالح ملعي ىتح ءايشألا عيمج كرت همزل اذإف { اهمارحو

 يف همزلو { هلك لالحلا هيلع هرجح كلذ يف ناكو { حابملا لالحلا كرتي نأ كلذ
 { هقيطي ال ام اذهو { ماكحألا عيمجو ، مارحلا نم لالحلا عيمج ملعي نأ كلذ

 . هيلع قيضيو

 اؤلُك سانلا اه ايو : ۔ ىلاعت لاقف ؤ لالحلا لكأي نأ هل هللا زاجأ دقو
 . كن هن ناَطَتلا تاوطخ اوعبتت الو ابيط الالح ضرألا يف ي
 0١. نيت

 . ةرقبلا ةروس )١٦٨( ةيآلا - ١

۔ ١٤٠ ۔



 مهيلع هللا همرح ام الإ الالح ناك هلصأ نأل . حابملا وه لالحلاف

 ردق اذإ ىنثتسملا مارحلا بوكر الو ، لالحلا كرت هيلع سيلف . ءانثتسالاب

 تالوكأملا نم هل احابم لالحلا بكري نأ هلو 3 هب ةجحلا هتغلبو .3 هيلع

 نأ كلذ يف هيلع سيلو ، تاحوكنملاو تابوكرملاو تاسوبلملاو تابورشملاو

 ةجح نم مارحلا نم لالحلا ةجح مقت ملو } لالحلا قفاو اذإ لالح هنأ ملعي

 نأ حص اذإ { اهمارحو اهالح نم اهلك ءايشألل كرتلا هجو نم الإ ، لقعلا

 هنم حتم هنأ ىلع مارحلاو لالحلا نم بكر ام بكر نإف { امارحو الالح اهيف
 عيمج نم ةبوتلل دقتعم © كلذ ملع بلطل دقتعم 0 مارحلا هنم كرات { لالحلا

 نكي ملو ، كلذ هيلع قضي مل تامرحملا ىلإ تاللحملا نم هبكر امم فلاخ ام

 { ملعلا دعب الإ كاشلا نوكي الو & كلاه كاشلاو ملاس لئاسلا نأل ؛ اكلاه

 ملف هب لمعلا همزل وأ ؛ هبكرف { هكرت همزل دق امم ¡ هملعي امل لاؤسلل عيضملاو
 كلذ نم يتأي ام لصأ يف ةبوتلا داقتعا نم هيلع ردقي ال ام عيضو هملعب

 © هب هلللا هدبعت ام لصأ يف هبوكر هل زوجي ال اممو ، هكرت هل زوجي ال امم هكرتي امو

 هنم جورخلا ىلع رداق 3 هبنذ ىلع صم الإ انعم ۔ هنيد يف هللا دنع كلهي نلو

 اولع اذإ نيذلا : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل 7 هنم جرخي ملف 5 هنيعب
 بونذلا رفغي نمو مهبوتذل اورفَعَتَساق ةفا اورمكك مَهَشنا اوملظ ؤأ ةشحاف

 . 0_}١هوُمَلمغ مُهَو اولَعَق امح ىلع اورصي "او ةفا ل
 ءيشلا نم ةبوتلاك ، هملع ىلإ لوصولا ىلع ردقي ال امم ةلمجلا يف ةبوتلاف

 روذعم يشلا نع زجاعلاو ، هل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلاو .0 هنيعب

 هفلكي نلف . دوهجم يف ريصقت الو عادخ ريغب ةحصانملا قدصب دهتجملاو 5 هنع
 . هتقاط قوف هللا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بصت كلذ مهفاف

 . نارمع لآ ةروس )١٣٥( ةيآلا ۔ ١

۔ ١٤١ ۔



 باب

 عسي ال يذلا كشلا فوقو

 وأ ىلوتملا نع فقي نأ وهف نوملسملا هباعو . عسي ال يذلا كشلا امأو

 3 هفوقوك فقو نم الإ ىلوتي ال نأو { ءىربتملاو يلوتملا نع فقيو . هنم أربتملا
 نم هنيعب دحأ نع انئاد فقو اذإ لاحم ال هنأل ؛ انعم لالضلا فوقو وه اذهف

 دق لاحم ال اذهو . نيدب هنم ءىرب نمع فقوو هالوت نمع فقوو . سانلا

 ةنونيدلا فوقو ىلإ ةءاربلاو 0 ةيالولا ماكحأ نمو { قحلا ماكحأ نم جرخ
 يف كلذ هل تبث . هنيعب دحأ يف اذه هل تبث اذإ هنأل { دابعلا عيمج نع فوقولاب

 قلخلا يف فوقولا مكح ىلإ عجرو . ةءاربلاو ةيالولا مكح لطبأو ، لكلا

 دحأ ولخي ال نيدبعتملا عيمج نأو { ةءاربلاو ةيالولا مهيف تتبث دق نيذلا { مهلك

 . هنيعب ىلاويف هللا ءايلوأ ىداعيف هلل اودع نوكي نأ نم هنيعب مهنم

 أربيف ةءاربلا هيف هبجوي امم ، هنيعب صخشلا اذه يف فرعي مل نإ امأو

 أربي الو ، ملعب الإ ىلوتي ال هنأ هل تبثتف 5 ىلوتيف ةيالولا هل بجت ام وأ { هنم

 أربي وأ يلاوي نوكي نأ دب ال هنأ دبعتلا لصأ يف دب ال هنأ تبثو { ملعب الإ هنم

 ةيالولا ماكحال لطبم اذهف . هالوت نمع فقوو 0 هنم ءىرب نمع فقوف { هنم

 هيف فلتخا دق يذلا ثدحلا ىلع فقو دق ناك كلذ ءاوس . اعيمج هنم ةءاربلاو

 ٨ هعم حصي مل وأ هعم حص فقي ملو هيف هنم ةءاربلاو هتيالو يف نوفلتخملا

 هنأل ؛ هنم ءىربتملاو هل يلوتملا نعو هنع فقي نأ دبعتلا لصأ يف هل زوجي ال هنإف

 نأ زوجي الو { ةءاربلاو ةيالولا مكح طقسأ دق نوكي نأ اذه عيمج يف هل دب ال

 انعم اذهو { نيدلاب بابسالا نم ببسب هنم أربي الو ٌلوتي ال لاح يف نوكي
 . كشلا فوقو

۔ ١٤٦٢



 باب

 هتءاربك أربيو هتيالوك لوتي مل نمع كشلا فوقو

 3 هتءاربك ءىرب نم الو 3 هتيالوك ىلوت نم هلوتي مل نم لك انعم كلذك

 وأ ةءارب وأ ، ةيالو نم بجي امب هل يذلا همكح هيلع بجو نم لكل لعجي الو

 لوصأ اهلك . فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا نأل ؛ وه همزلي ام فلاخي امم فوقو

 موقت ةجحل الإ } هريغ ىلاپ هنع لقتنت نأ ، اهدحأ هيلع تبث نمم دحأل سيل

 ٥ ءيشلا كلذ مكح اهنم هل بجو نم دحأ لبقي مل اذإف إ هل بجت وأ 3 هيلع

 © كلذ همزلاف 5 هل ةزئاج ريغ وأ { هل مزال ريغ وه امم ، هلثم هيلع بجي مل نمم

 { روذعم ريغ وهو 0 كلذ هعسي الف ، وه همزل ام هسفن مزلي نأ الإ هنم لبقي ملو

 فقو نم الإ 0، لوتي ملو فقو يذلا يف قحل امب . ةهبشلا يف اندنع قح الو

 . هفوقوك

 كلذف ث هتءاربك عىرب نم الو { هتيالوك هالوت نم الإ لوتي مل نإ كلذك

 3 ىلوت وأ ءىرب نمو . هفوقوك فقو نم الإ ىلوتي نأ هعسي ال ايك } هعسي ال

 ىلع ءىرب وأ ىلوت وأ { فقو نمم مهنم دحأل تبثي نأ 3 انعم ءاوس كلذ لكف

 ءيشل ث هيلع كلذ بوجو نم قحلا يف همزلي ، ةجح ةلزنم ريغ يف نمم دحأ
 يفوأ . هتيالو يف اذه مزل ايك ، هصخي يذلا مكحلا همزليف حصيو . هيلع تبثي

 . دحاو انعم هلكو عسي ال كلذ لكف الإو .3 هفوقو يف وأ هتءارب

 يف ذوخاأمو . هملعب صوصخ ةءاربلاو ةيالولا يف سانلا نم لك امنإو

 مكح ةءاربو رهاظلا مكح فوقوو { رهاظلا مكح ةيالو مكح يف همكحب هملع

 امنإو { ديلقتلا ىلع جرخي ال ام هجو نم الإ كلذ يف ديلقتلا زوب الو 0 رهاظلا

 ىلع مهتيالوب ةيالولا نإف { ءايلعلا هالوت نمل ، ةيالولا نم قيدصتلا ىلع جرخي

 . ةلالدلا هجو ىلع جرخي امنإ ، ديلقتلا هجو ىلع جرخي ال ، كلذ زاجأ نم لوق

۔ ١٤٣ ۔



 مهيلا عفر اذإ ملاعلا وأ { هتيالوب فيعضلا لوتي مل اذإ ملاعلا نأ ول لاح لكبو
 هنع اوفقي ال نأ دعب ، كلذ لجأ نم مهتيالو نع فقوو { ىلوت نميف ةيالولا
 . هتيالو لجأ نم . يارب الو . نيدب

 لثم اولوتي ل ذإ مهنع فقوف هولوتو } نيدب الو يأرب هنم اوأربي ل كلذكو

 ، لوصفلا هذه مهناف ، عامجالا يف انعم هل عساو ريغ كلذ ناك { هتيالوب كلذ

 قحال وهف لوصألا هبشأ امو . انباحصأ لوقل } لوصألاب ةهبشم اندنع اهنإف
 . هلك كلذ باوصب ملعأ هللاو & لوصألاب

 باب

 زوجي ال امو ديلقتلا نم زوجي ام
 نم .© نيدبعتملا نم هقلخ عيمج نمو ٠ هللا دابع عيمج نم فذاقلاو

 عيمج نم ىواعدلا جرحم جراخ فيعض وأ ملاع نم ، سنإلاو نجلا نم نيلقثلا

 هيلع مهعابتا زوجي الو ، كلذ مهنم لبقي الو ، نيفذاقلا عيمج نمو ، نيئربتملا
 كلذ يف نوكي الو ، مهتءاربك أربيو ، مهعلخك علخي ناب ؛ هيف مهديلقت الو

 ارشبو نيريثك ءايلع اوناك ولو ، مهعمس نم ىلع ةجح الو 0 مهعبتا نمل ةجح

 مهلوق لوبقم مهنإف ۔ اييلست ملسو اعيمج مهيلع هللا تاولص ۔ ءايبنألا الإ نيريثك
 5 مهتءعاربك أربيو مهتداهشك دهشي نأ مزالو { ةداهشلا نم اولاق ام عيمج ف

 ام عيمج نم هب اوربخأ ام عيمج نم هولاق ام عيمج يف اوقدصيو & مهلوقك لوقيو
 يف مهل ديلقتلاف ، مهريغ نم ةداهشلاو { مهريغ نم ىواعدلا ليبس ىلع جرخ

 . زئاج بجاو ليق اييف كلذ

 جرخن جرخ ام عيمج يف مهل ديلقتلا زوجي ال هنأ انعمف قلخلا رئاس امأو

 لاقي الو . هنم عيش يف الو 0 مهتداهشك كلذ يف دهشي نأ زوجي الو } ىوعدلا
 يف مهدلق نمو . هيف مهل قيدصتلاو عطقلا ىلع مهتءاربك أربي الو . مهلوقك

۔ ١٤٤ ۔



 وأ نيرقم 0 نيرفاك وأ نيملسم .3 ءافعض وأ ءايلع 0 اريثك وأ اليلق اوناك كلذ

 . نيدلا مكح نع لاض ء يطخم وهف ،3 نيركنم

 اهب ىمسملا اهبحاص ىلع ةءاربلل ةبجوملا رفكلا ءايسأ نم ناك ام كلذكو

 اهب ىمسملا نم اهب ةيمستلا تناك اذإف ، تارفكملا ءايسألا نم علخلاو ةءاربلا
 علخلاو & فذقلا هب دارملاو & كلذ يف لصألا اهنم ءيشب وأ © اهب ىمستملل

 ىلعو { هثدحب هيلع ةبجاو اهنأ ىلع ثدحملا ىلع ةداهشلا هب داري الو { ةءاربلاو

 عيمجل اهب نيمستملا عيمج نم يهف © فذقلا ىنعم ىلع يه امنإو { ةداهشلا ىنعم
 ةلزنمب هعم كلذب يمس نم دنع ىضم اميف . اهقحتسي ال نمم اهب ىمست نم

 . دهاشلا ةلزنمب ال & فذاقلا

 ل اذإ ، ىعدملا جرخ جرخي انعم عامجالا يف قلخلا عيمج نم فذاقلاو

 نم عم الإ } قلخلا عيمج نم هفذقي هعمس يذلل ايلو هفذق يذلا فوذقملا نكي

 عم فذاقلاف الإو & كلذ ىلع هل قفاوم هنإف ءايسألا نم هفرع دق ام هنم فرعي

 زوجت ال هنأ ليق اييف ىعدملاو ، ىواعدلاو } فذقلاب ءىربتم عدم اذه

 . هتداهش

 ايعدم ناك ام عيمج يف هتداهش زوبحت ال يعدملا نأ عامجالا يف كلذكو

 & هيف ايعدم هيف ناك ايف هتداهش لبقي عجري هنأ افالتخا كلذ يف ملعن الو 3 هيف

 نم هعمس يذلا . هالوتي نمل اعلاخ افذاق نوكي وأ ايعدم همكح تبثيو

 & ةءاربلا هسفن نم احيبم ث ايعدمو اعولحم هعم هيلول فذاقلا نوكيف نيدبعتملا

 وأ ،“ كل تفصو اك ءايلع اوناك ءاوسو . ادبأ هيعدي اميف هتداهش زوجت الو

 هيف مكحلاو 0 ءاوس هلك لوقلاو & كلذ يف قرف الف { اريثك وأ اليلق ءافعض

 ماكحأ يف ءاملعلاو ءاهقفلاو . عيلخ ةداهش الو عدم لوق زوجي الو { ءاوس

 نم سانلا رئاسو ث ماصتخالاو . ماكحألا عيمجو فذقلاو 3 يواعدلا
 نيب قرف الو { نيرفاكلاو نيملسملاو ؛ نيركنملاو نيرقملا نم ءاوس ءافعضلا
 الو } ماصتخالاو ىواعدلا يف الو . ماكحألا يف مهريغ الو نيملسملا ءايلع

۔ ١٤٥



 . افالتخا كلذ يف ملعن

 رئاس ىلع نيملسملا ءاملعل لضف الو . عامجإلا مكح ؛ انعم كلذو

 لعج اميف وأ { نيدلا رمأ يف ايتفلا يف ةجحلا نم مهف هللا لعج اميف الإ ، نيملاعلا

 لوصأ عئارش نم نيملاعلا ىلع هيف اماكح مهلعج ايف © طيلستلا نم مه هللا

 يف ءايلع اوناك ءاوسو . ءاوس مهريغو مهف تاموكحلا رئاس امأو 0 نيدلا

 نيدلا يف & ماكحألا يف ءاوس مهلكف 0 نيملسملل نيبوصنملا ةمئألا وأ ، نيدلا

 . نيدلا ماكحأ يف مهيلع ىعدم وأ ٠ نيعدم وأ اموصخ هيف نونوكي يذلا

 تناك اذإف ههبشي امو كل تفصو اميف ةءاربلل ةبجوملا ءايسألا امأو

 هيلع بجوملا مسالاب هيلع ةداهشلا هجو ىلع ىمسملا نم ىمسملا اهب ةيمستلا

 هنأ : ليقو ٠ ةداهشلا ىنعم ىلع جراخ كلذ نإ : ليق هنأ ؛ يعمو . ةءاربلا

 امنإو . مسالاب نوكت ال ثدحلا ىلع الإ نوكت ال ةداهشلا نأل ، لاح ىلع فذق

 كرابت كلذب مهيلع دهشو { هباتك يف ءايسألا هذهب ىلاعتو كرابت _ هللا ىمس
 مث ‘ اهس مهيلع دهشو . اه ربخأو ‘ مهلعف مهنع صق نأ دعب .{ _- ىلاعتو

 . اهيلع ةثيبخلا ءايسألاب مهامس

 ءارصبلا ءايلعلا نم اهب دهش نمم ةداهش نوكت اهنأ : ليق هنأ ؛ يعمو

 هنأل ؛ هيناعم توبثو ، كلذ فالتخاو ، تابوتلاو 0 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب

 نوكيالو . هتنامأو هملع ين هعم اهقحتسي نم الإ هذهب ىمسي ال هنأ ىلع نومأم

 ماكحألا ةفرعم ىلع نونمؤي الو {} كلذ نوربعي ال نيذلا ءافعضلا ةداهش

 ىلع ةداهش نوكت اهنأ لوقي نم لوق ىلعو & ثادحألا لهأ ىلع ءايسألل ةبجوملا

 نمؤي ال ذإ ، فيعضلا يف ةلعلا هيلع لخدت ، قالطالا ىلع ةداهش نوكت اهنأ

 نميف ريسفتلا ىلع الإ هل كلذ تبثي الو . اهتفرعمو 0 كلذ يف ماكحألا ىلع

 نم رعتي ل ‘ ةتباثلا داهشلا هجو ىلع كلذ جرحي نكي ل اذإو { هنم كلذ جرحم

 . ايعدم افذاق نوكي نأ هتداهش نجت مل اذإ كلذب دهاشلا نوكي نأ

۔ ١٤٦ ۔



 اجراخ ءايلعلا يف كلذ ناك اذإ هنأ ؛ كلذ يف فالتخالا ىلع ىنبجعيو

 نأو } ريسفت ىلاي مهنم جاتحي ال نأ مهنم ةداهشلا هيلع زوجت نميف ةداهشلا جرخم

 مل ولو { ةءاربلل بجوملا مسإلاب هيلع دوهشملا ىلع مهتداهش يف مهلوق لبقي
 يف فيعضلا نم لبقي ال نأو ، ثادحالا نم مسالا كلذ قحتسي امب اومسي

 نوكيف " رفكم هنأ نوملسملا هاريف هثدح ناك ام ىمسي ىتح الإ كلذب ةداهشلا

 . ةءاربلاو مسإلاب هيف ماكحلا مه

 ىتح ارسفم يمس ولو ©٠{ كلذ فيعضلا نم لبقي ال : ليق هنأ ؛ يعمو

 8 بتي ملف كلذ نم هاباتتسا امهنأ ، ثدحلا ريسفت ىلع مهنم نادهاشلا دهشي

 . ايهتداهشب مكحيو . ايهنم لبقي كلانه مث

 ولو & ثادحألا ىلع ةداهشلا نيفيعضلا نم لبقي ال : ليق هنأ ؛ يعمو

 يف لبقي امنإو & بتي ملف . هاباتتسا نأ دعب بتي مل هنأ ىلع © ادهشو ارسف

 ةيالولا ف لبقي ال ايك ] ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم ةداهش ‘ ةءاربلا ماكحأ

 . اكح دشأو امرج مظعأ ٠ ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم لوق الإ ةءاربلاو

 انإ : الاقو ، مسالاب ادهش اذإ نيفيعضلا نإ : ليق هنأ بسحأو

 ىلع رارصالا نأل ؛ ارسفي مل ولو { ايهنم لبقي هنأ بتي ملف { هثدح نم هاباتتسا

 ةثيبخلا ءايسألاو ، قسفلاو رفكلل بجو . رابكلاو مهنم راغصلا ثادحألا عيمج

 الوق يف همكح ةحصب جورخلا اذه ىلع نانومأم ايهف ناثدحملا اهب يمسي يتلا

 . ثدحملا ىلع ايهتداهشب

 يردي ال فيعضلا نأل . كلذ للع نانمؤي ال اهنإ : ليق هنأ بسحأو

 اهيف لمتحملا 3 اهيواعد نم اهعدبو { اهلطاب نم اهقح ثادحألا نيب قرفلا
 لوبق يف نومام ريغ وهو . اهتامرحم نم اهتالحتسم الو . اطخلاو باوصلا

 . ريسفتلا ىلع الإ لاح ىلع هنم لمتحملا

 { ةداهشلا هجو ىلع رفكلا مساب ادهش اذإ ايهنأ نيفيعضلا يف ينبجعيو

۔ _ ١٤٧



 هل هيلع دوهشملا ناك 3 هيلع ادهش نم ىلع ايهنم لبقي ال نأ ؛ ثدحلا ارسفي ملو

 هب ادهشو & ثدحلا انيب اذإف & ثدحلا انيبي ىتح . ةيالو هل نكت مل وأ { ةيالو

 لوبق ينبجعا { نيملسملا نم نايلو امهو ، عامسلاو ةنياعملا ىلع عطقلا ىلع
 اهنأ : الوقي مل ولو {. هبكر نمل ارفكم ثدحلا ناك اذإ ، ايهتداهش نم كلذ

 ام وأ } رفك نإ ثدحملا رفكي هب ام ارسفو افصو دق امهنأل ؛ بتي ملف هاباتتسا

 يف هيلع بج ام هلو هيلع دومهشملا ىلعو { اريغص ناك نإ ثدحملا هنم باتتسي

 ةداهشب حصي يذلا . ريبكلاو ريغصلا نم هيلع دوهشملا يف مكحلا

 هنإف ؛ نيبوصنملا ةمئألاو & نيملسملا نم نيدلا يف ءايلعلا ىلع الإ ، نيدهاشلا

 ادهش اذإ ايهنم ينبجعي هنأ الإ { ءايلعلا ةداهش الإ مهيلع لبقي نأ ينبجعي ال

 لبقأ ملف . مامالإ وأ ملاعلا ىتأ اذام ؛ ارسفو احرشو . مامإ وأ ملاع ىلع

 © اهتيالو نع فقأ الو . ايهنم أربأ الو ةداهشلاب اماق دقو 5 هيلع ايهتداهش

 كرتأ الو ، مالسالا يف ايهقوف وه نم ماكحأ ىلع ةجح اهلعجأ ال ينكلو
 . مالسالا ماكحأ يف ايهيلع بجي امب ادهش اذإ ايهتيالو

 مل اذإ 5 هل ةيالو ال نم ىلع وأ ۔ فيعضلا ىلع مسالاب ادهش اذإ كلذكو

 مهتيالو كرتي الو & كل تفصو يتلا ةلعلل كلذ يف ايهتداهش لبقت ال { ارسفي

 يذلا مالسالا قح بجاول فوقولاو ةء اربلا أردأو 5 ايهنم ةداهش كلذ تبث اذإ

 ارسفي مل اذإ ، بتي ملف هاباتتسا امهنأ : الاق اذإ ايهنم لبقأ نأ ينبجعي الو . ايه

 اهيف دهش ةلزنم لك سيلو " ايهتيالو كرتأ الو = كل تفصو يتلا ةلعلل ثدحلا

 كرت كلذب قحتسا ، هسفن تاذ يف تضرع ةلعل هتداهش مقت ملف ، دهاشلا

 لجأ نم هتداهش لبقت مل هنأ الإ 3 ةداهشلا مكح هل تبث اذإ انعم ةءاربلاو ةيالولا

 . كلذ يف لدع الو ، نومأمب سيل هنأ

 ةداهشلا هجو ىلع اوءاجو انزلاب رقم ىلع لودع ريغ ةعبرأ دهش ول هنأ ايك

 نأل ؛ قيسفتلا الو دحلا ىنعم مهيلع بجو الو مكحلا يف نيفذاق اونوكي م

 ام ملع اومتكي نأ مهل الو { دبعتلا لهأ ىلع سيلو {، فذاقلا ريغ دهاشلا

- ٤٨ ١ -



 ؛ ةجح مهنأ اوملعي ىتح كلذ مهف زاج اذإ { هيلعو هب ةداهشلاب هللا مهدبعت
 لدعلاب مايقلا مهيلعو . انعم كلذ ملع مهيلع سيلو كلذ مهنم لبقي مهنأو

 . اهادأ دقف لبقت مل نإو اهادأ دقف & تلبق نإف © هيلع تبجو يتلا ةداهشلاب

 اودهش دق نم وأ ©} نيملسم اديبع كلذ ىلع دوهشلا ناك ول كلذكو
 انزب وأ & تارفكملا نم ثدحب دهشف ةداهشلا هجو ىلع ءاجف بات مث 0 روزلاب

 لبقتال نأ . مالسالا يف هل تضرع يتلا ةلعلل هيلع هتداهش زجحت مل نمم دحأ ىلع

 وه امنإو . اعلاخ الو افذاق كلذب انعم نكي مل ، اهلجأ نم ضراع امل هتداهش

 يف باوصلاو قحلا هجو هيدعتل سيلو {. هل ضراع امل & هتداهش لبقت ل دهاش

 . باوصلاب ملعأ هللاو ؛ هللا ءاش نإ كلذ مهفاف & كلذ

 هالوت نمم ءىرب نإو ، كلذ هنم لبقي الف دحاولا امأو ؛ باتكلا نمو

 يلو نع فقو اذإ كلذكو . هنم اوعرب الإو بات نإف 0 هوباتتسا نوملسملا

 . هنع فقو الإو }© بات نإف }، كلذ نع بيتتسا نيملسملا

 نم ليقف .3 اهب لمعو رئابكلا رهظأ نم رفك يف ءايلوألا نم كش نمو
 © مارح كلذ نم باصأ يذلا نأ رقي ث هل ميرحتلا ةلزنم يف مارحلا باصأ

 امارح كهتنا اذإ اذهف © مهودع هودعو ث نيملسملا يلو الإ يلو هل سيلو

 كردأو {} قحلا باصأ دقف 3 هكاله رصبأ نم . هللا باتك يف . ارفكو

 هنإف ؛ رفاك هنأ ، هرصب الو هملع غلبي ملو }، لهجو فعض نمو ، لضفلا

 يأرل بلاط لئاس وهو . مهيلو هيلوو ، نيملسملا يأر هيأر ناك اذإ هعسي

 رذعي الف { هب ةنونيدو { هل هلالحتسا ىلع مارحلا كهتنا اذإ امأو { نيملسملا

 مل ، لحتسم نئاد كلذل بكارلا نأ فرع اذإ هيف كشي ال نإو 3 هلهجي نأ دحأ

 . هكاله يف كشي نأ ادحأ عسي

 ةءاربلا ماكحأ هثدحت ام عيمج نم ةءاربلا مكح يف ةداهشلا امأ : هريغ لاق

 الو & كلذ ةداعإ ىلإ انعم جاتحي الو هرسفم هيف لوقلا ىضم دقف ش دحاولاب

۔ ١٤٩ ۔



 . ملعأ هللاو { هيف زوجي اهجو هل رصبن

 فذاق هنأ لوقلا هيف ىضم دقف . نوملسملا هالوت نمم ءىرب نم كلذكو

 امزال هتيالو مكح ناك وأ . هل مهتيالوب ملع اذإ ۔ نيملسملا نم هالوت نم دنع

 نإو {}© كلذ لبق دقف ؛ ةباتتسالا لبق هنم 7 نإف ش رئابكلا نم انعم وهو

 . نسحف بيتتسا

 ٥ كلذ نكمأ نإ اوباتتسي ىتح رئابكلا لهأ نم أربي ال هنإ : ليق دقو

 هعم حصي نأ هيلع حصي ال . ىنعمل نوملسملا هالوت نمم دحأ نم فوقولا امأو

 ةيالو الإ ، ساب نيملاعلا عيمج نع هفوقو يف هيلع سيلف { هتيالو هب بجي ام هنم
 مهئايلوأ نم ادحأ نوملسملا ىلوت اذإ امنإو ، قح ريغل { هتيالو هيلع تبجو نم

 هتيالو توبثب ةجحلا هب موقت ام مهيلو ف هدنع حصي ملو © هل ءايلوأ مه نيذلا

 هتيالو بوجوب ةجحلا هيلع موقت ام وأ © نيملسملا نم نيملاع ةيالوب © هيلع

 الو نيدب مهنع فقي ملو ، نيملسملا نم ءءايلوأ ىلوت اذإ هيلع سأب الف 0 هيلع
 يأرب مهنم دحأ نم ءىرب الو ٦ فيعض نع نيدب الو ٠ مهنم ملاع نم 6 يأرب

 . هولوت نمل مهتي الو لجال ؛ نيدب الو
 يف ماكحألا رصبي ملو فعضف . هتيالو هب بجت ام هعم حص نم كلذكو

 وأ © ةيالو نم كل تفصو امم « ءيش هنم نكي ملو ‘ هولوت نمع فقوف ٠ كلذ

 مايق دعب هفوقو نكي مل ام اولوت نم ىلوت دقو ، ايلسم ناك مهنم دحأ نم فوقو
 هيف بجحي ام ، هيف هدنع حص دق نمم اولوت نمع .3 نيد فوقو ۔ هيلع ةجحلا

 هنع فقو يذلا ‘ مهيلو هيالو هب بجت ام مهعم حص اذإف ٠ عامجإلا 0 هتيالو

 تفصو ام ضعب مهنم دحأ يف هنم ناك وأ { نيدب كلذ دعب هنع فقوف عامجإلاب

 يلوتملا نع فقو نإ هيلع قيضي الو ٦3 هيلع ةجحلا مايق دعب كلذ هعسي مل ©٠© كل

 هللا ءاش نإ كل تفصو ام ىلع ٠ هولوت نيذلا نيملسملا ىلوتف ‘ لاح ىلع يأرب

 . ۔ ىلاعت ۔

 ؛ يعمف مهيف فالتخالا مكحو نيمرحملا مكحو نيلحتسملا مكح امأو

۔ ١٥٠ _۔



 ىنعم ىلع هيف جاتحي ال هنأ وجرأ امب باتكلا نم ىضم اميف لوقلا ىضم دق هنأ
 . هللا ءاش نإ ريسفت الو .0 دازتسم ىلإ انركذ يذلا اذه ريسفت نم جاتحي ام

 بوتيوأ ، ناميالإ ىلإ عجري هنأ هللا ملع نم لك : ليقو ، باتكلا نمو
 هللا يضر ۔ رمعو ركب وبأ كلذكو ، يلو هلو نمؤم هللا دنع وهف © هرفك نم

 . هلل نايلو نانمؤم امهو 0 ايلسي نأ لبق كرشلا يف اناك - ايهنع

 كرابت هللا ملع دق يذلا ديعسلا يف : ليق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 © ةنجلا لهأ نم هناميإ ىلع تومي نمؤم هنأو { ةنحلا لهأ نم ديعس هنأ ىلاعتو
 هرفك ىلع تومي رفاك هنأو { رانلا لهأ نم يقش هنأ هللا ملع يذلا يقشلا ينو

 نع ، لاحلا نم لاح يف لوحتي ال يلو ، ديعس نمؤم اذه . رانلا لهأ نم

 نم يصاعملاب لمع ولو & كلذك هنأو { هنم نوكي هنأ هللا ملع دق يذلا كلذ

 ىقشلا كلذكو ۔ ىلاعتو كرابت هللا دنع ديعس نمؤم يلو وهف اهريغو كرشلا

 امو { ةعاطلا هنم نوكت رانلا لهأ نم هنأ هملع يف يذلا { هلل ودعلا رفاكلا
 © هللا ءايلوأل ةيالولا هب بجوتسي ام ‘ ةينلاو لمعلاو لوقلا نم هللا ىضري

 { رفاك ودع كلذك هنأ نينمؤم اوناك ول نأ ، ماكحألا يف ناميالا هب مهل نوكيو

 . ۔ ىلاعتو كرابت هللا دنع لوحتي ال يقش

 نم ائيش لمع اذإ هملع يف هللا دنع ديعسلا نإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 لح دق يذلا { رفكلاب ةوادعلا اهب قحتسا 0 رفكلا اهب بجوتسي يتلا يصاعملا

 لهأ نم ناميالا ىلع تومي ديعس هنأ هللا ملع يفو { هيف لح يذلا هتقو يف هيف
 هللا دنع يقشلا ودعلا كلذكو .0 ةوادعلا قحتسي هتيصعم لاح يفو { ةنجلا

 هب نوكي ام ةعاطلا نم قأ اذإ رانلا لهأ نم . ارفاك ايقش تومي هنأ هملع يذلا

 { هيف تلح يتلا ةعاطلاب ةعاطلا نم قأ امم يلاوي هنأ ك مكحلا يف ناميإلا

 يف ةيالولا هب بجوتسي امب يلو وهف { هللا نيد مكح يف ةيالولا اهب بجوتساو

 . ارفاك ايقش هللا ملع يف ناك نإو . هناميإ لاح يف نمؤم كلذ نيح

 رفكلا نم ائيش هللا ملع يف يلولا ديعسلا قأ اذإ : ليق هنأ 95 يعمو

۔ ١٥١ ۔



 5 ىلاوي ال ايلو لاحلا كلذ يف نوكي هنأ 7 رفاكلا هب رفكي يذلا 3 ةيصعملاو

 بجوتسي يذلا ناميالاو ةعاطلا نم ائيش قأ اذإ . يقشلاو ودعلا كلذكو

 هلللا ملع يف وه ذإ . ىداعي ال اودع نوكي هنأ . يلولل ةيالولا ةلاح هلامكب

 يف ىداعي الف مكحلا يف ايلو ةعاطلاب ناك نإو 6 ةعاطلا هذهم ىلاوي الف 6 ودحع

 دنع ديعسلا يلولا كلذكو { ىداعي ال ودعو ىلاوي ال يلو وهف ؛ كلذ نيح

 ةوادعلا هب بجوتسي ام هنم ناك اذإ ٠ ىلاوي ال ودحعو . ىداعي ال يلو { هللا

 هنأ ديعسلاب هملعو . ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هقلخ ف لوحتي ال هللا ملعو { ودعلل

 الو . ريغتي ال قباس ودعلا هب رفكي يذلا ةيصعملا نم يتاي هنأب هملعو . يلو

 ٠ لوحتي ال ةيصعملا يتأي هنأ هملعو . لوحتي ال ديعس هن أ هملعف . لوحتي

 ال ةرخآل او ايندلا : اهقحتسيو اهف قحتسملا هئامسأبو ٨٠ لوحتي ال هب اوثب هملعو

 . لوحتي

 باب

 ةمألا ىنعم توبث

 همكح هل تباثلا ، هريغ نود هب درفنملا ءايشألا نم ءيش لك يف ةمألاو

 { هب مئاقلا ءيشلا كلذ يف 9 (ةمأ) وهف ادحاو ناك ولو 0 ريثك وأ ليلق نم

 امنإو . ةريثكلا (ةمألا) ىنعم سيلو (ةمأ) مهف اريثك اوناك ولو ض هيف درفنملا

 : ۔ ىلاعتو كرابت هلوق كلذ نمف { ءيشلاب صولخلا (ةمألا) يف ىنعملا

 : { هو ۔۔ے۔ 2 إ ,2 ۔ے حإ ۔ 0 ۔, ت
 ناكف . 0١ نيكرشملا نمكيو افينح وف اناق َةَمأ ناك ميهاربإ تإ»

 . مهنم (ةمأ) ناك مهنود مهنم اقحم 0، هموق يف (ةمأ) هدحو

 وهف . ماع وأ صاخ ءيش لكو .3 نامزو رصع لك يف قحملا كلذكو

 رشحي هنإ» : ةدعاس نب سيق يف لاق هنأ 9 لي يبنلا نع يور دقو 0 هيف (ةمأ)

 . لحنلا ةروس نم )١٦٢٠( ةيآلا ۔ ١

۔ ١٥٦١ ۔



 ىوري 5 كلذك اذه دارأ هنأ بسحأو . هدحو هنامز يف اقحم ناك اذإ «ةدحاو ةمأ

 نبا نع ىوري كلذكو 0 لبج سأر ىلع ادحاو ناك ولو . ةمأ قحملا نأ هنع

 لطبملا كلذكو ، (لبج سأر ىلع دحاو ولو قحملا ةمألا) نأ اذه وحن سابع
 . ناتمأ ةمألاف { هيف (ةمأ) نوكي هريغ نع هلطابب درفنملا ءيشلاب

 . قح ةمأو { لطاب ةمأ كلذكو .3 قسف ةمأو ، قدص ةمأ

 مهفاف { هريغ نود } هب صلاخلا نم ءيشلاب صولخلا ةمألا يف ىنعملاو

 : ۔ ىلاعتو كرابت هللا نع ىوري كلذكو 0 (ةمألا) ىنعم

 بذعي ال هللا ناو قدصو قح وهف «منهج رانب دمحم ةمأ بذعي ال»

 هليبس ىلع هلثم ناكو . ةمأ نم الإ دمحم ةمأ نوكي الو © منهج رانب قحلملا

 . عوبتم مامالإ نأل { هيف همأ ايف هلثم وهف ادحأ مأ نمو { مامالا لثم مومأملاو

 . عبات هل هب متؤملاو

 اوناك اذإ . مهلك مهل عماج قحلاف { مومأملاو مامالل عامتجالا ةمالاو

 مهف هومأ مهلك مهنأل { هتمأ مهو مهلك مهمامإ لطابلاو { مهمامإ وهو نيقح
 نم اهيف حص ام عيمج يف اهيف لوقلا نإف { ةمألا ىنعم مهفاف . مهمامإ وهو هتمأ

 عمتجملا راثآلا نم وأ { هللا باتك نم و . هللا لوسر لوق نم ؛ تاياورلا

 ليوات ىلع ال & كل تفصو ام ىلع قحلا ليوأت ىلع كلذ جرخي هنإف 0 اهيلع

 هيف هل وأ ، ةجح هيف هيلع ناكف هللا نم قحب دحأ ىلع ماق نم لكو ٠ لالضلا

 ين ةما ةهَي ميهاربإ ناك ايكف 0 هل ةمأ وهو { مامإ هيلعو 0 هيف مامإ هل وهف ةجح
 ايف ةمأ هباحصأ ناك ايكو } هب صخ اميف ةمأ زي يبنلا ناك يكو { ءيشلا كلذ

 معتو صخت ةمألاو { ةمأ اريثك وأ اليلق اوناك محل نوعباتلا ناك ايكو { هب اوصخ

 . قيفوتلا هللابو كلذ مهفاف © تاماعلاو تاصاخلا ءايشألا رئاسك
 ةجحلا هب موقت الام عيمج نم كل تقصو ام ىنعم يف رظناو

 هب موقت امم كل تفصو ايفو { ٍةتزهللا هصخ ام الإ ههبشأ ام وأ { عامسلاب الإ
 لك لعجيو 3 ايهب ىتتقنو امهب ىذتحي نيلصأ ايهلعجاو 3 لوقعلا ةداهشب ةجحلا

۔- ١٥١٣ ۔.



 مكح رظنا مث © اهمكح كيلع طلتخي الو . هعضوم يف امهدحأ نم ءاج ءىش

 موقت هنأ هيف ليق فيك . عامسلاب الإ ةجحلا هب موقت ال ام لصأ نم ءاج ام ةلمج

 فرع ١ ذإ ‘ هركذ نم ع يش لك ركذ نمو ٤0 هربع نم لك ةرابع نم ةجحلا هب

 ردقي ال هنأ الإ { هللا ةفص مكحب قحال ليق ايف هنأل } هرصبأو هب ىلتبملا هانعم

 نم هللا ةفص مكحب قحال ذإ ، هيف ةجح هربع نم لك ناكو .{ ةرابعلاب الإ هيلع

 : ۔ ىلاعتو كرابت - هلوق كلذو ٠ لوقعلا

 \ مه ۔ن م 4ى و, ۔٥۔م2 7 % 7 ّ , _

 . ') يبخ نولمعت امهاو انلزنأ يذلا روتلارهلوُسَرَو هفاب اوماقو
 َ ۔ ٥ , ۔ ور ت ۔ 4

 يذلا باتكلا هلوسرو هفلاب اؤئيآ اونمآ نيذلا اهيأ اي : ۔ ىلاعت ۔ هلوقو
 مر ۔..کك۔۔ ذ, 2 2ِ ٥ِ ۔۔ ح 71 ٦ - ١ِ َ س

 هبتكت هتكئالمو فاب رفكي نمو لبق نم لَرنأ يذلا باتكلاو هلوسر تت نرت
 . 0هاديمت الال لض دقق رخالا مويلاو هليئرو

 -ه هو .ظ . ح 2 , - َ م ۔ -

 اوُملحتاف منيلوت نإ اورذحتاو لوسرلا اوحيطأو هللا اوميطاو» : هلوقو _ {
 . '}١«نيينا غالبلا يلوسر لآ اغأ

 مس ص . ك 2 ,  ۔ ۔ َ ح ۔٥ .هو ... 7

 اوُمَلظ ذإ مهتأ ؤلوتهفا نذإب ع اطيلرالإ لوسر نم انلسرا امو : هلوقو ,
 باوت هللا اوُدَجَوَل لوسرلا هم رتقغتشاوت ةفا اومرقْعتساَق ةوماَج مهسفنأ

 . اهي
 هب ءاج امب ناميالا بجوأو . هب ناميالا عم © هلوسرب ناميالإ بجوف

 . هلوسرل ةعاطلاو 3 هل ةعاطلاو هب قيدصتلاو 3 هب ناميالا عم هلوسر

 م ۔٥ هو ۔ م م ص -= ص 2٠ب 2 . و . - -

 كانلسزأ ايك لوت نمو هلا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم» : ىلاعت لاقو ِ

 . 6١ هيف مهنع
 . نباغتلا ةروس نم )٨( ةيآلا ١
 . ءاسنلا ةروس )١٣٦( ةيآلا ۔ ٢

 . ةدئاملا ةروص نم )٩٦٢( ةيآلا - ٣

 . ءاسنلا ةروس نم )٦٤( ةيآلا ۔٤
 . ءاسنلا ةروس نم )٨٠( ةيآلا ۔ ٥

۔ ١٥٤ ۔



 لمت امت ينعت امإف اولوت ناق لوسلا اوعيطأو ةفلا اوميلطأ لق» : لاقو
 . ١}‘' هنلا غالبلا الإ يوسلا ىلع امو اؤدتهت وعلطي نإو منت امت مكلو

 اونمآ يذلا تا اي» : هتعاط يف هئايلوأ ةعاطل ابجوم كلذ عم لاقو
 ىلإ هورف ينك يف مصْعَراََت نمك مكنم رمآلا ياو نوتسلا اوعيلطأوت ةفا اوعيطأ
 ئستحاو "ريح كيلك رخالا مويلاو هفاب نيوت مين نإ لوُسرلاوت هفلا
 . (}"هاڵيوات

 نم لدعلا ماكح مه رمألا يلوأ نأ { ةيآلا هذه ليوات يف ليق ييف تبثف

 مهلكو . نوفلتحم ءايلعلا نأ كل تنيب دقو { ةمألا نم نيقحملا ءايلعلاو ةمئألا

 ةقثلاو قيدصتلا هل تبث اذإف ©} ملعلا نم هب اوماق اييف ، نيقحم اوناك اذإ ءايلع

 نم هاوس كلذب هملعي مل ولو 0 هللا نيد يف ملعلا نم قحلاب هيلع ماقأ نم دنع
 مل ولو 5، ةرهش وأ ةربخب هللا نيد نم ءيشب { ملعلا هل هعم تبثو { ةقيلخلا

 وهف ‘ هنيعب ءىشلا كلذ يف هيلع ةمئألا نم وهف ةقيلخلا نم هريغ كلذ فرعي

 اذإ ، هنيعب ءيشلا كلذ يق هيلع ةمالا وهو { هنيعب ءيشلا كلذ يف هيلع ةجحلا

 نم كلذ ملعي مل ولو { ةرابعلاب هيلع ةجحلا هب موقت وه امم . هللا نيد نم ناك

 نكي مل ايك ، هيلع تماق اذإ هللا ةجح لهجي نأ هل سيلو . ءايلعلا نم هريغ
 امو قي دمحمل هيلع تماق يتلا ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةجح اولهجي نأ لاهجلل

 هعفني مل كلذ لهاج لهج ولو . ليزنتلل ليوات وأ 9 ليزنت نم هنع هب ءاج
 . رذعلا عوطقم اجوجحم ناكو . هلهج

 هللا تاولص ۔ هللا ءايبنأ مدعل سيلو . هللا نيد ماكحأ فلتخت الو
 نم ىلع هللا ججح دهاوش ماكحأ لوزن ىوس تارتفلا يف لسرلاو مهيلع
 ةلزنمب لزن اذإ 5 هيلع مئاقلا ناك ام انئاك هب ةجحلا هيلع تماق اذإ { هنيد لهج
 . ةجحلا

 . ءاسنلا ةروس نم )٥٩( ةيآلا ٢

۔ ١٥٥ ۔



 باب

 هثدحو مامالإ يناعم

 ةقفاوم نم ارفكم اثدح بكر اذإف . ةمامإلل بوصنملا مامالا امأو

 علخي الو {. هتحصانمو هتباتتسا نم دب الف {. ةريغص ىلع رارصإ وأ . ةريبكلا

 لاحب الإ هنم أربي نأ مامالا ي لاح ىلع ينبجعي الو & كلذ دعب الإ ةمامالا نم

 . ةباتتسالا دعب وهو . هتمامإ هب لوزت

 ٠ ارفكم اثدح بكر ولو أربي ال هنأ ةصاخ كلذ هيف ليق هنأ ؛ ىعمو

 بحاص عم {‘ سانلا نم مهريغ وأ { ءايلوألا نم هريغ نود ةباتتسالا دعب ال
 . لوقلا اذه

 { ةريغص ىلع رصأ وأ { ةريبك بكر اذإ هريغك هنأ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . كلذ نم دب الو } باتتسي مث & باتتسي نأ لبق هنم أربي هنأ

 نع علخنا بتي مل نإو ، هتمامإ ىلع ناكو . هتيالو ىلإ عجر بات نإف
 ةمئألا نم هريغ اومدقي مل نإف 3 هنم ةءاربلا ىلع نوملسملا ىضمو . ةمامالإ

 ٨ هريغ هيلع مدقي الو . مامإلا وهف . عجرو . كلذ هثدح نم بات ىتح

 وأ . هريغ امامإ اومدقي وأ ةمامإلا نع هولزعي ام } افالتخا كلذ ف ملعأ الو

 قأ ام عيمج نم كلذ هثدح نم بات مث {. اذه نكي ل اف } هتبراحم ىلع هولتقي

 { دودحلا نم ادح هثدح نوكي نأ الإ { هتمامإ ىلإ عجر ى ةبوتلا هنم همزلي امم

 لثم ءيش وأ > رمخ برش وأ انز وأ فذق نم { هللا دودح نم دح هب هيلع بجعو

 . هتمامإ لوزت هنإ : ليق دقف 0 هللا دودح نم ادح هثدح ناك اذإ هنإف ؛ كلذ

 : ليق دودحلا نأل ؛ دودحلا هيلع ميقي © هريغ مامإ هيلع مدقي هنأل ؛ بات ولو

 مدقيو باتولو ‘ لوزت هتمامإ نإ : ليق كلذ لجأ نمو ةمئألا الإ اهميقي ال

 . مامالا وه مامالا نوكيو . دودحلا هيلع ميقي مامإ

۔ ١٥٦ ۔



 ولو © ادودحم نوكي نأ دعب ةمامإلا لإ عجري ال هنإ : ليق هنأ بسحأو

 نوكي دودحملا اذه عجري الف . قحب لزع وأ ٨ هيلع مدق يذلا مامالا تام

 . نيملسملل امامإ

 اذإ & كلذ دعب نيملسملل امامإ نوكي نأ زوجي ال هنإ : ليق هنأ بسحأو

 . ىضرلا ةلاح يف كلذ ناكو . حلصاو بات

 لاق دق هنأ مامالا اذه ريغ ادودحم ناك اذإ هيف فلتخي هنأ ؛ انعم كلذكو

 . ادودحم امامإ ناك اذإ . امامإ نوملسملا مدقي نأ زوجي ال هنإ : لاق نم

 ح هتداهش زوبحت نم دحب راص دقو . حلصأو بات اذإ كلذ زوجي : ليقو

 هنأ ؛ يعمف © روز ةداهش هثدح ناك نإ كلذكو ، نيملسملا نم هتيالو تتبثو

 ةداهشب مكح دق ناك اذإ هتداهش زوهيت ال هنأل ؛ بات ولو هتمامإ لوزت : ليق دق

 { نيدلا رمأ يف الطاب هب قحي وأ { امارح هب لحي امم ، ماكحألا نم ءيش يف روز

 ىلع تبثيو { يأرلاب همكح زوجي نمم نيملسملا ماكحأ نم تبث مكح يف وأ
 . نيملسملا

 دهاش ناك اذإ ءادتبالا ىلع امامإ نوكي نأ زوجي ال هنإ : ليق كلذكو

 . روز

 ةداهشو . هتمامإ تبثتو هتداهش زوجتو ، كلذب ساب ال هنإ : ليقو

 نم نيبئاتلل ام هل ناك . اهبحاص اهنم بات اذإف . يصاعملا نم اهريغك روزلا

 . ةيالولا توبثو . ةداهشلا ةزاجإ

 { روزلا دهاش كلذب ينعي { هتداهش زوجت الو { هتيالو تبثت : ليقو
 بئاتلاو ، نيملسملا نم ىضرلا لهأل ةداهشلا ةزاجإب يضقي باتكلا مكحو

 لصاب الإ لوزي الف . لصاب باتكلا هتبثأ امو . هل بنذ ال نمك بنذلا نم

 . لوصألا نم

۔ ١٥٧ ۔



 عيمج هل نوكي نأو . حلصملا بئاتلا ةداهش زوجت نأ ينبجعيو

 نم ناك اذإ ةمامالإ موزلو { ةداهشلا ةزاجإو . ةيالولا توبث نم نيملسملل ام

 ٠ حلصأو 0 هنم بات دق يذلا بنذلا نم هنم ناك ام الإ } نيدلا يف كلذ لهأ

 نم تباث ليلدب الإ ٠ نيملسملا ماكحا ةلمح نم همكح جرحم الثلءملعأ هللاو

 ناك اذإ ٠ نيدلا لصأ ف > نيملسملا ماكح ف هقح تبثي اك ٠ نيدلا لوصأ

 هبنذ الإ همكح.لوزت يتلا { للعلا نم هيف مئاقلا نم هب سيل ش ايلسم ارح
 يف . هل بنذ ال نمك هنأ ، بنذلا نم بئاتلا مكح توبثل 0 هنم بئاتلا

 . اندنع تبثي ال ، هوجولا نم هجوب همكح ّضقنف { عامجإلاو ةنسلاو باتكلا

 . ةفورعم ةجحب الإ قالطالا ىلع

 باب

 ةءاربلاو لدعلا ةمئأل ةيالولا ةفص

 روجلا ةمئأ نم

 ٥ مهرصمو مهتكلمم يف ناك نم مهلهج عسي ال ةمئألا نأ اوملعاو

 © مهتيالوب هلل اونيدي نأ امإ ؛ نيرمأ دحأ نم مهيف مهتكلمم لهأ كفني الو

 ةيعرلا نأل ؛ هتيعر عم مامإ نع فوقو لحي الو ، مهتوادعب هلل اونيدي نأ امإو

 اك ‘ ةضيرفلا كلت هيلع تبجو نم ىلع ةضيرف © ةمئألل ةعاطلا مهمزلت

 باتك نم .3 اهدوجسو . اهعوكرو . اهئوضو مامتب رهظلا ةالص هيلع ضرف

 : لوقي ثيح ۔ ىلاعت ۔ هللا

 م م ه 7 ّ ١ - د .2 7

 نزق مكنم رمألا يراو لوزلا اوكيلياو ةفا اوميلطأ اونمآ نيذلآ اهيأ ايو
 رخالا مويلاو هفاپ نويم متنك نإ بوسرلا هفلا هورف ميك يف مغانت ه ,, 2 ه .٥ . 7 ۔ ,موب 7 .م ٥ِ

 . "_) هاليوات نسحاو ربح كلذ

 . ءاسنلا ةروس نم )٥٩( ةيآلا - ١

۔ ١٥٨ ۔



 هللا اوعاطأ ام ، لدعلا ةمئأل ةعاطلا سانلا مزليف ، لدعلا ةمئأ مهف

 3 ةيصعم ىلع ةعاطلا اوعدي ملو . اليوات 3 ملو 3 هباتكب اولمعو 3 هلوسرو
 مهعلخ سانلا مزلي لب ،} سانلا قانعأ يف مهل ةعاط الف هللا اوصع اذإف

 . ةلي دمحم هيبن ةنسو . هللا باتك مكح ىلإ اوعجري ىتح مهتبراحمو

 نيح هتبطخ يف لاق هنأ هللا همحر ۔ قيدصلا ركب يبأ نع ىوري كلذكو

 ينوعيطاف . مكريخب تسلو .0 مكتيلو ينإ ، سانلا اهيأ اي : سانلا رمأ لو

 . مكيلع يل ةعاط الف ؛ هلوسرو هللا تيصع اذإف { هلوسرو هللا تعطأ ام

 اذإف 5 هيبن ةنسو { هللا باتك مكحب مهيف ريسي نأ ؛ هلوسرو هللا ةعاطو

 هل ةعاطلا مهمزل . هيبن ةنسو { هللا باتك مكحب هتيعر يف مامالا راس

 . مهيلع هل ةعاط الف هيبن ةنس وأ هللا باتك مكح فلاخ اذإف { ةيالولاو

 ىلع مهلدع هعم حص نم ميلستلاو { مهتعاط مزلت امنإ ةمئألا ناك ولو

 دقع لبق 0 هالوتي ناك نم عم الإ لدع ةمامإ تبثت ام ، هلدع ةحص ليبس

 نم عنتمي نأ هل زاجلو . هتلادع ةحص هتمامإ دقع دعب هعم حصي ىتح { هتمامإ

 اذل ناكل اذإو ؛ هتلادع هعم حصي ىتح همكحل ميلستلا همزلي الو . هتعاط

 عنتمي نأ { ءايقشألا نم ۔ هللا همحر باطخلا نب رمع نأ هعم حص دق يذلا

 ىضرلا نم جورخلاو ، باطخلا نب رمع ةمامإ دقعب ىضرلاو ميلستلا نع
 نيملسملا ىلع بجول ، باطخلا نب رمع ةمامإ درو كلذ لعف ول لب 3 همكحب
 دنع وه رفك دقو ،& باطخلا نب رمع ةمامإ دقعب ىضرلا نع عنتمملا اذه لتق

 مكحو قحلاب هتكلمم لهأ يف راس اذإ هتعاطب هللا رمأ نم ةعاط نع عنتما اذإ هللا

 . لدعلاب

 نينثا اوناك اذإ ،} نيملسملا ءاهقف نم ةمامالا دقعل نيلوتملا نأ اوملعاو

 نم ةعامج هعم يذلا دحاولا ةأرملا يلوك ©} نيملسملا ركسع يف ادعاصف

 دحاو يلو مهنم جوز اذإف { اهيلإ بسنلاو ةيالولا يف دحاولا اذه لثم . ءايلوألا

 © اهئايلوأ نم نوقابلا هرك نإو ، جيوزتلا ةدقع تتبث { مهنم نيقابلا يأر نود

۔ ١٥٩ ۔



 نمف ، جيوزتلا ةدقعل ىضرلاو ميلستلا اوهرك نإو 0 اهئايلوأ عيمج ىلع ناكو
 اذإ كلذكو ، ارغاص كلذب هيلع قحلا مكح ©. كلذب ىضرلا نع مهنم عنتما

 اوعيابف © نيملسملا ركسع يف نيملسملا مالعأ نم ادعاصف نانثا ةمامالا دهش

 لهأ نم مامالا ةعاط ف لوخدلا نع عنتماو كلذ هرك نمف ‘ قحلا ىلع امامإ

 ءاهقف عمجأ اذه للعو ٠ هلهأو قحلل ابرحو اودع عنتمملا ناك . هتكلم

 هيبن توم دعب هدابع ىلع هلل ةغلابلا ةماتلا ةجحلا مهو .۔ راصنألاو نيرجاهملا

 توم دعب سانلا ىلع هلل ةغلابلا ةجحلا مه ناسحإب مل نوعباتلاو ٠ زب دمحم

 © لدبي ملو ريغي ملو راصنألاو نيرجاهملا ليبس عبتا نمف ، راصنألاو نيرجاهملا

 . ةمايقلا موي ىلإ ةجح هلل هللا دابع ىلع وهف ، سانلا نم دوسأو رمحأ نم

 ةدقع نأ مهعم حص اذإ {. ةفصلا هذه ىلع ةمامالا دقعل نودهاشلاو

 نع عانتمالا الو ٠ هتيالو ف كشلا مهعسي ل © ةفصلا هذه لع 2 ةمامإ

 ىلع مامالا ةدقعل نولوتملاو مامإلا ناك ولو ، كلذب اوملع ام نيح نم . هتعاط
 همزل . ةمامالا هذه دقع هعم حص نم لكف 5 مهتريرس يف ةقدانز ةفصلا هذه

 ملو . مامالإ اذه ةمامإ دقع هعم حصي ل نم لكو . هتيالوو مامالا اذه ةعاط

 هيلع ىرجو . هتوعد هتغلب اذإف 9، هتريسو همكح هيلع يرجيو هتوعد هغلبت

 . هتيالو لهج هعسب ٨ هتريسو همكح

 لدعب مهتمامإ ةدقع دهشي مل نممةمئألل سانلا ىلع ةجحلا تماق امنإو

 عنتمي ال نأ ةمامإلا دقع يف سانلا ىلع ةجحلا امنإو 0 مهتريس روجبو { مهتريس
 نيذلا راصنألاو نورجاهملا كلذ ىلع عمجأ دق ذإ { مامالا كلذ ةعاط نع دحأ

 نيرجاهملا ليبس فلاخي نأ دحأل لحي الف ؛ ناسحإب مهعابتا هللا ضرف

 مهخيب عقو زنل دمحم هيبن هللا ضبق امل راصنألاو نيرجاهملا نأل ٤ راصنألاو

 . ربمأ انم : نيرجاهملا نم مهناوخال راصنالا لاق ىتح 0 ةمامالا ةدقع يف مالك

 . ريمأ مكنمو

 ۔ هنع هللا يضر . قيدصلا ركب يبأ لي ىلع برض نم لوأ هنأ انغلب دقو

۔ ١٦٠ ۔



 راصنألاو نيرجاهملا نم ريثك ناك دقو 0 ۔ايهنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع

 عيمجلا مزل ٠ ركب يبأل ةعيبلا تقبس الف . يلع ميدقت ۔انغلب ام ىلع ۔ نوبحم

 ةمامإ ىلع اوعمجأو ‘ ركب يأل © ةعاطلاو عمسلا ف لوخدلا ۔ هريغو ايلع

 ىلع عامتجالاب مهيلع هللا نمف { نيفلتحغ اوداك ذإ دعب نم قيدصلا ركب يأ

 ىلع اهتوبث يف ركب يبأل كش ال ةمامالا اودقعف { ةقرفلا نم مهمحرو { قحلا
 هتريس لدع هتيالو ىلع هتعاطو مامالل سانلا ىلع ةمئاقلا ةجحلاو ٠ انفصو ام

 ىلع ةمئاقلا ةجحلا كلذكو © هتمامإ دقع هعم حصي نم ىلع & هتيعر ىلع

 ىلعو { هتمامإ دقع هعم حص نم ىلع هتيعر يف هتريس روج مامالا علخ يف سانلا
 مهيلع بجو لدعلاب هتيعر يف مامالا راس اذإف { هتمامإ دقع هعم حصي مل نم

 . هعلخ مهيلع بجو روجلاب مهيف راس اذإو هتيالو

 . لهج ةريس امإ : نيرمأ دحأ نم هتكلمم لها ف مامالإ ةريسل لب الو

 { هتيالو مهتمزل لدعلاب مهيف ةريسلا هنم ترهظ اذإف } لدع ةريس امإو

 {© هتعاط نم مهمزلي ام لهجب الو ٠ اهكرت الو ٠ هتيالوب لهج مهعسي الو

 ولو © لدعلا مكح فلاخم ام لهجلا نم يشب مهيف راس نإ كلذك اهكرت الو

 . بتي ل نإ . هتاداعمو هعلخ مهمزل ] روجلا باوبأ نم دحاو باب ف

 ةءاربلا لحت ال هنأ كلذ ليوأتو © اعم فيسلا دحو ةءاربلا ناب رثألا ءاجو

 عنتما نمو . هتبراحمو همد لالحتسا عم الإ روج مامإ نم الو . لدع مامإ نم

 نيملسملا ىلع بجو { قحلا نم دحاو باب يف ولو ، روجلا ىلع ماقأو قحلا نع
 يف هنم اوئرب كلذ ىلع اوردقي ل نإو } كلذ ىلع اوردق اذإ 05 هبرحو هتاداعم

 . ةيقتلل ةريرس

 هجولاو ، روجلل كفوخ لجأ نم ؛ اهنم هجو : نيهجو ىلع ةيقتلاو

 . نيملسملل كتاداعمو ، قحلل كتفلاخم لجأ نم ؛ اهنم رخآلا

 . نيملسملا ةوادعو . هلللا ةوادع هاتأ نم قحتسي يذلا هجولا امأو

 نم ةرفكملا كلت رهظت ملو © ةرفكم وه هنم ملع دق لدع مامإ نم ةءاربلا راهظإف

۔ - ١٦١



 ةعامجلا لهأو ٨ هتكلم لهأ نم نيملسملا مالعأ دنع حصي ملو . مامالإ اذه

 دقو ، هتريرس يف رفك دق يذلا مامالا اذهف ، لزان اهيف يتلا هتيرقو هضرأ نم

 ١ بوتي نأ الإ ةريرس يف هلل هنم أربي نأ هيلعف ث هنم ةرفكم ىلع اذه علطا

 ملع دق نم عم الإ {© هتكلم لهأ نم دحأ دنع ةينالع هنم أربي نأ هيلع مارحو

 دق يذلا اذه عم هنم أربي نأ هل لحي اذهف 5 ةرفكملا كلت ىلع هنم علطا دق هنأ

 اذه دنع ةرفكملا كلت نم بات دق مامالا ناك ولو . ةرفكملا كلت ىلع هنم علطا

 اذه نم ةءاربلا رهظملا اذه ىلع ركني نأ اذهل لحي الف ، كلذ هنم ملع دق يذلا

 © هنم باتو ٥5 هنم وه هملع دق يذلا ثدحلاب هنم ةءاربلا رهظ اذإ ‘ مامإلا

 نإف ، ثدحلا كلذ نم بات دق مامالإ اذه نإ & لدع يدهاشب هرضحي نأ الإ

 تمرح . ثدحلا كلذ نم بات دق مامالإ نأ ادهشف . لدع يدهاش هرضحأ

 نم ءىربتملا اذه نإف ٦. هتيالو هيلع تبجوو . مامالإ اذه نم ةءاربلا هيلع

 هيلع ماقأ دق يذلا اذه دنع هنم أربي عجرو . مامالا نم ةءاربلا كرتي مل مامالا

 نأ اذه مزلو & كلذ نم قحلا فلاخ دقف ، كلذ نم بات دق مامالإ نأ . ةنيبلا

 امم ثدحلا مامالإ نم ملع دق يذلا اذه ناك نإو ، بوتي نأ الإ { هنم هلل أربي

 ٠ مامالإ نم هتءارب هيلع ركنأ ٠ هترضحب مامالا نم ةءاربلا ءىربتملا اذه رهظأ

 . كلذ ىلع هنم ءىربو

 رهظأ دق يذلا اذه مزل & ثدحلا كلذ نم بات دق هنأ مامالا ىعدا نإو

 هنال ؛ قحلا ريغ ىلع هنم ءىرب اذإ { اضيأ هنم هلل أربي نأ هدنع مامالإ نم ةءاربلا

 نم ةءاربلا ءعىربتملا اذه رهظأ نإف { مامالإ ثدحب هملعب ةجحلا هيلع تماق دق

 مامالا نم ملع يذلا اذه مزل {. اثدح مامالا نم ملعي ل نم عم ٠ مامالا

 . ثدحلا

 نيملسملل زاج { قحلا لهأ ىلع مامإلا روج رهظ اذإف ؛ روجلا ةيقب امأو
 مزل امنإو ٠ هروج ساب مهسفن أ ىلع اوفاخ اذإ ٠ ةيقتلا عضوم هنم اوأربي نأ

 © مهنيد لدعو . مهتريس لدع نم رهظ امي ؤ ةمئألا ةالاوم مهنم ماوعلا سانلا

۔ ١٦٢ ۔



 مهتفلاخمو مهروج نم مهيلإ رهظ امي 0 ةمئالا نم ةءاربلا ةماعلا مزل كلذك

 . قحلل

 رمأ يف ، مهريغ الو ةمئألا يف سانلا يف اونيدي نأ سانلا ىلع سيلو

 ناك ولو . مهدنع حص دقو . مهنم مهيلإ رهظ امب الإ . ةءاربلاو ةيالولا

 ىلع مارحف . هتريرس يف اقيدنز هتيعر يف لدعلاب راس يذلا هلعل . مامالإ

 ةءاربلا رهظي نأ قيدنز هنأ ملع نم ىلع مارحو ، اهيف كشلاو هتيالو كرت سانلا
 هنأ ملعي ال مامالإ نم ةءاربلا رهظأ يذلا ناك ولو { هتيعر نم دحأ عم هنم

 . عيلخ هللا دنع وهف { نيدلا نع علخنم

 نع هتداعس تحص دق . ةنجلا لهأ نم ناك ول ؛ روجلاب رئاسلا كلذك

 { هعلخ نيملسملا ىلع بجول تحص نم عم .لي هللا لوسر ناسل

 نأ انغلب دقو ، قحلا ىلإ لطابلا نع عجري ىتح هتبراحمو { هلتقو 0 هتوادعو

 : لمجلا لهأ برح ىلإ نيملسملا جورخ يف لاق هنأ هللا همحر _ رساي نب رامع

 هللا عدن ال نكلو . ةنجلا لهأ نم اهنأو ، يبنلا ةجوز اهنأ ملعنل انإ هللاو

 ناك اذإ { اهلتق الإ اندنع دارأ امو { اهجدوه هب نعطف هحمرب دمعت مث } ىصب

 اثطخ اهيلع ردقي نأ دعب اهنيح يف اهلتق كرت ناكو . هلل ماقي ادح اهلتق
 . الالضو

 لازتعالاو ةيوتلا نع عنتماو { هتمامإ تلاز امل نافع نب نامثع كلذك

 تحص دق هنأ : لاقي ام ىلع ناك نإو ، نيملسملل هلتق لح . ةمامالا نع

 نافع نب نامثع ناك نإ هنأ هلل نيدن نحنو .{ ةلي هللا لوسر ناسل ىلع هتداعس

 . هنم انيلإ رهظ دق يذلا هبنذ نم بات دق هنإف ؛ ءادعسلا نم

 هللا لوسر ناسل ىلع هتداعس تحص نم لتق لحيف : لئاق لاق نإف

 ليلخ ميهاربإ نأ ايك . ةنجلاب هل دهشنو { هلتق لحي ؛ معن : هل انلق ؟
 نم يلوو ث ءايبنالا نم يبن حبذب رمأ امل ۔ هيلع هللا تاولص ۔ نمحرلا
 اهلو ًايمشأ يلف : هلوق ىلاعتو كرابت ۔ هللا باتك يف انعم حص دقف { ءايلوألا

۔ _ ١٦٣



 يزجت لذت آنإ ايؤرلا تقض دق مييهكزبإ اي تأ ايدانو نيجلل
 . « ينيملا

 نم قحسا نأ هعم حص دق ذإ ، "قحسإ حبذ كرت ميهاربإ نأ ولف
 ميهاربإ فلاخي نأ لاحم هنكلو ؛ ءايقشألا نم كلذب ميهاربإ ناكل ؛ ءايبنألا

١ 
 لتبا هنأ انعم حص دق نكلو ، ىنسحلا هبر دنع هل تقبس دقو .3 هبر رمأ

 . هللا ىلع هرجأ مظعيل { كلذب

 ةداعس مهدنع تحص دق تناك نإ ٠ راصنألاو نورجاهملا كلذك

 هجورخب اوثجتما مهناب كش الف { للقي هللا لوسر ناسل نع © نافع نب نامثع
 { هللا ملع نم قبس امب الإ كلذ ناك امو . نولمعي فيك رظنيل ٠ قحل ١ نع

 ۔ 2- ۔ڵظ ۔ہ ٥ِ إ ود

 تالخ مكاتلعج مث : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو © هللا ملع ايع لاحم الف

 . "} هولعت تب رظنل مهدب نم ضرآلا ي
 ملاعو { اهنوك دعبو . اهنوك لبق ءايشألاب ملاع هنأ ؛ انعم حص دقف

 نم مكل انفصو ام اوربدتف ، نوكي ناك فيك .0 ناك ول نأ ،} نوكيال امب

 قحلا هنإف ؟ مهتيعر لهأ يفو 6 مهتكلمم لهأ عم > ةمئألا يف ةءاربلاو ةيالولا

 باب

 مهنم ةءاربلاو ةمئألا نم فلس نم ةفص

 وهف هنامز كردي ملو { ةمئالا نم مامإ ةعاطب نحتمي مل نم هنأ اوملعاو

 . هتيالو هب تبثت ام هرمأ نم هعم حصي نأ الإ . هتوادعو هتيالو لهج هعسي
 سيلو ١٨5 هنم أربي نأ هيلعف 6 ةءاربل ١ هب بجت ام هعم حصي وأ 6 هالوتي نأ هيلعف

 . تافاصلا ةروس نم )١٠٣ . ١٠٤ . ١٠٥( تايآلا ۔ ١

 ةيدوهي ةلواحم قاحسا هناب ءاعدالا نأو ۔ مالسلا هيلع ليعامسإ حيبذلا نأ ريسافتلاو ريسلا يف دراولا - ٢

 . مهسفنا دنع نم ادسح . اهوثبي نأ اولواح

 . سنوي ةروس نم )١٤( ةيآلا ۔٣

۔ ١٦٤ ۔



 . هالوتيل لاؤسلاب انثاد هلدع رمأ نع لأسي نأ هيلع

 هل لحي الف . هنم لا ؤسلاب انثاد هقسف نع لأسي نأ هيلع بجي ال كلذكو

 & اياعرلا نم مهريغ يف مزلي ايلثم 0 نيفلاسلا ةمئألا يف مزلي امنإو ، كلذ

 نم ملع نم ىلع نيملسملا ةيالو تتبثف .{ اياعرلا نم ايسإ رهشأ ةمئألا نأ الإ
 نم ةءاربلا نيملسملا ىلع تبث كلذك .. مدع ةرهش عضوم مهنم نيقحملا

 . مهروجو مهرفك ةرهش عضومل ، مهنم نيلطبلا

 غلب نم . اياعرلا يف مهيلع ام { نيفلاسلا ةمئألا يف سانلا ىلع امنإو

 مل نم لك ىلع سيلو . هالوتي نأ هيلعف ، فلس نمم مامإ ةلادع ةفرعم ىلإ هملع
 . قحلا هجوب الإ 0 هالوتي نأ مامالا كلذ ةريس لدع ملعي

 دق ذإ 3 هنم اربي نأ فلس نمم مامإ قسف ملعي مل نم ىلع سيل كلذك

 يف سانلا ىلع امنإو & كلذ ىلع هنم اوثربو ، نيملسملا نم ملع نم هقسف ملع

 ءاج امنإو . مهنم ملعي امب مهيف مهنم دحاو لك نوكي نأ ث نيفلاسلا ةمئألا

 رمأ يف انفصو ام ىلع مامالا ةيعر لهأل صاخ اهلهج عسي ال ةمئالا نأ ؛ رثألا

 ملو { ةمئألا نم ىضم نميف سانلا مزلي ىتح ، كلذك كلذ الولو { ةمئالا

 ىلع نيمئاقلاو ، مهرمأل نيكلاملا مهنامز ةمئأ يف مهمزلي ايك 0 هنامز اوكردي

 نأ لاحمو ، كلذب ملسم ماق ام اذإ ك مهرصع يف مهل نيدهاشملاو . مهرصم

 ددع ىصحي ال ايكو } ملسم هب موقي نأ نوكي ال ام . ةعيرشلا مكح يف نوكي

 اوربدتف ، رجافو راب نم ةمئألا ددع ىصحي ال كلذك . راجشألا قرو

 ةمئألا يف . ةءاربلاو ةيالولا يف مكحلا نم مكل انفصو ام ۔ هللا مكمحر۔

 © لدعلاب سانلا يف اوريسو © نيفلاسلا ةمئألاو ، مهنامز لهأل نيدهاشملا

 . نيلهاجلا نم اونوكت الو

۔ ١٦٥ ۔



 باب

 مالسإلا مكح يف دبعلا قحتسي ام لزانم

 هيع كل ناب رمأو . هعبتاف هلضفو هدشر كل نارمأ : ثالث لزانم ىه

 . هيف باوصلا كل نيبتسي ىتح هنع فقف هفرعت مل رمأو . هبنتجاف

 نم عبتت نأ باوصو بجاوف هدشر كل ناب ام امأ ؛ معن : هريغ لاق

 يف كلذ نوكي الو ، لضفلاو دشرلا نم كلذ ريغ وأ ةيالو نم ؛ رومالا عيمج

 ءافعض نم مهنود وه نمم لاح ىلع زوجي الو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ
 ةمئألا الو نيفلاسلا ءايلعلا ىلع ، لاح ىلع ةداهشلا زوبحت الو ، نيملسملا

 ةداهش مهيلع لبقت الو { ملاع وأ فيعض نم 0 نيدلا يف ةمئألا نم ؛ نيفلاسلا

 مكح يف ؛ هيلع اوتام ىتح مالسالا مكح مه تبث دق مهنأل © مهتوم دعب ادبأ

 كلذ يف ملعأ الو . هيلع اوتام ام مكح ادبأ مهنع ضقني ملف ش رهاظلا

 . افالتخا

 نيدلا يف ةيالو مسا هل تبثي مل نمو ، كلذ نود اييف فلتخي هنأ ؛ يعمو

 ىلع رفكم ثدح مكحب ةداهشلا زوجت ال : ليق هنأ يعمف ؛ نيفلاسلا قوملا نم

 ةجح هيلع لبقت الو & كلذ مكح هيلع بجي نأ لبق تام دق } تيم دحأ

 تام يذلا همكح ضقنيو ، همسا لوحي امم 0 ةءاربلا يف هتوم دعب ةداهش الو

 فلأ هيلع دهش ولو ، فيعض وأ ملاع نمو دهاش نم ؛ لاحلا نم لاحب هيلع

 هعم اودهش نم ىلع ؛ هنم مزالب كلذ نكي مل 3 لقأ وأ كلذ نم رثكأ وأ { ملاع

 تبث دق امب الإ ، همكح لاوزو . هتوم دعب نم ةقيلخلا نم دحأ نم الو { هب

 3 ةرهشلا مكح قيرط نم دحأ عم هيلع حصي امم 0 هتايح مكح يف هيلع

 قيرط نم الإ 0 لاح ىلع ةداهشلا نم ءيشل { تيم نم ةءاربلا ىلإ لجؤي الو
 { ةرهشلا قيرط نم كلذ هيلع تبث اذإ هنإف { هل رفكملا هثدحب 3 ةرهشلا ةحص

 . ةنياعملا نم حصأ هنإ : ليق دقو . ةنياعملاو مكحلا يف ملعلا ماقم موقي كلذف

۔ ١٦٦ ۔



 حصي امم ثدحملا ثدحل ةرهشلا ةحص توبث يف فلتخي هنأ ملعأ الو

 مكح يف زوجي ال هنأل . عامجإلا عقوم عقي امم كلذ نأ ؛ يعمو . ةرهشلاب هثدح

 لقعلا ةجح نالطب زاج ؛ كلذ نالطب زاج اذإ هنأل & كلذ ريغ يدنع ةعيرشلا

 5 هريغ يف تبني نأ الإ زجي مل عيش يف تبث اذإو & تاحيحصلا نم دهاشي اميف

 يف زاج ،. نيثدحملا نم دحأ يف ثادحألا ةفرعم يف تبث اذإف ، هلثم ناك اذإ

 نييبنلا يف كلذ زاج ؛ نيملسملا يف كلذ زاج اذإو ، نيملسملا يف كلذ ةحص
 ةكئالملاو لسرلا يف كلذ زاج اذإو . نيبرقملا ةكئالملاو بتكلاو نيلسرملاو

 يف تحص اذإ ؛۔ ىلاعتو كرابت نيملاعلا بر ةفص يف زاج ، بتكلاو
 نم 6 ججحلا ىوقأو . ةلدألا تبثأ لوقعلا ةداهشو لوقعلا مكحف © لوقعلا

 . تانياعملاو تاعومسملا

 قيرط نم ءاملعلاو ةمئألا هيلع تام ام هنأ عامجالا يف تبث كلانه نمف

 نم جرخت امنإ ةداهشلا نأل { ةداهشلا نم كلذ ريغ هيف لبقي مل . ةرهشلا ةحص

 سيلو . ةدهاشملا ملعب حصت ةرهشلاو . ةداهشلل ديلقتلا مكح قيرط

 نوكي نأ لاحمو { هبذك وأ هقدص نم 0 هريغ ملع ىلإ عجري نأ ملعلل دهاشملل
 احيحص نوكيف دادضألا نم هريغ هضراعي نأ ؛ ةحيحصلا ةرهشلا هتدأ ام

 . هلثم

 ةحص دنع ةداهشلا نالطبو . ةداهشلا نود ةرهشلا ةحص قيرط نمو

 ءاملعلاو ةمئألا يف { هيف فلتخي ال كلذ نأ ىلع لوقلا عامجإو . ةرهشلا

 همسا ضقني الو ، نيملسملا نم ةمئألاو ءايلعلا ريغ يف يدنع هبشأ { نيفلاسلا

 هيف ضقنت الف ةرهشلا هبجوت ام مكحو . ةرهشلا مكح هل تبث دق يذلا نم

 © تبثت يتلا ةلعلل { ةرهشلل ةيواسم تسيل لصألا يف ةداهشلا نال . ةداهش

 رومألا نم عيش يف زوجي الو & بجوأو ةدهاشملا ملعل بجوم ةرهشلا ملع نال
 يفو 9 لصالا يف لطاب اذهو { هريغ نم هدض لبقي ءيش يف هملع ءرملا كرتا
 . لصالا مكح

۔ ٧٦١_۔



 3 ةرهشلا مكحب هيلع تام ايع همسا لوحي ال هنأ ملسملا يف تبث اذإو

 3 تام ىتح رفكلا نم اثيرب تبثو 3 رفكلا مسا هل تبثي مل اييف © هلثم كلذكف
 مكح الو . هريغ ملع ىلإ هملعو همكحب ملاعلا عجري نأ ملعلا دضب زب مل

 . مالسالا يف ةتباثلا ججحلاب الإ ماكحألا ضقنت الو 0 هريغ

 ةءاربلل بجوملا ثدحلا يف ةداهش مهيف لبقت ال نأ قوملا يف تبث اذإف

 نع بئاغلا يف كلذكف ، كلذ ريغ ىلع هتجح توبثو .3 هنع ةجحلا لاوزل

 . كلذ بجوي اميف © ةداهشلا دعب هيلع ةجحلاو ةداهشلا نم هيلع ةجحلا عامس

 ثدحلا يف ةداهشلا زوبحت ال هنإ : ليق ام ضعب يف تبث كلانه نمو

 عيمجل ليلعت اذه توبث يفف . هيلع دوهشملا ةرضحب الإ ةءاربلل بجوملا

 . قوملا نم دحأ ىلع ةداهشلا لوبق نم . ليق ام

 ريغ يف كلذ بجوي ةمئألاو ءايلعلا يف لبقي ال كلذ نأ ىلع عامجالا يفو

 هلك ايف } مالسالا ماكحأ نم ءيش يف ماكحألا فلتخت الثل { ءايلعلاو ةمئألا

 زوجي الو { هريغ ءيش يف كلذ فلتخي الو ، ماصتخالاو ىوعدلا جرخم جراخ

 38 ملسمل قح لجأ نم ، تاموصخلاو ىواعدلا يف ماكحالا يف فالتخالا

 . هيلع عمجملا رثألا يف ءاج دقو . فيحلا نم اذهو { ملاظ نع كلذ طوقسو

 اهيف يواست هذهو . هايإ انتيالوو انبح لجأ نم ملسمل فيح اننيد يف سيل هنأ

 3 عامجالا مكح يف تبثف ، فلتخت الو مانألا نم مهريغو مالسالا لهأ نيب

 هبشي كلذو 0 نيفلاسلا ءاملعلاو ةمئألا يف كلذ لبقي ال هنأ عامجالا توبث نمو

 لوبق ةمئألا ريغ يف قلطأ ىتم هنأل 3 نيملاعلا نم مهاوس نمف . عامجإلا

 هل قلطي هنأ امإ ؛ انعم نيهجو دحأ ىلع الإ & توملا دعب كلذ زجي مل ، ةداهشلا

 نم هيلع دوهشملا نأ ملعي ىتح . هعم هيلع دهش نم لك يف ةداهشلا لبقي نأ
 ؛ ةمئألا ملعي ال ناك اذإ هنأل 0 ةمئألا يف قلطأ دق نوكي نأ بجيف .7 ةمئألا

 . مهيف لبقي نأ هل سيل هنإ لوقلا لطبو 0 مهملعي ىتح مهيف كلذ لوبق هل زاج

 ثيح مهيف لبقيف مه مهنأ ملعي ىتح ٠ مهريغ ف لبقي نأ زاجأ مث ؛ ةداهشلا

۔ ١٦٨ ۔



 ءاملعلاو ةمئألا ملعي نأ هيلع نوكي نأ لوقلا لصأ يف مزلي وأ { ملعي ال

 ةفلكلا يف زوجيف . ةءارب يف ةداهش مهيف لبقت ال ىتح . مهلك نيفلاسلا

 . كلذب طيحت نأ لوقعلا يف لمتحي ال ام

 جرخ انهاه نمو . اذه لطب اذه تبث اذإو {© اذه تبث اذه لطب اذإو

 ناك نم انئاك ، قوملا ىلع ثادحألا يف ةداهشلا زوجت ال هنأ حيحصلا ليواتلا يف

 دعب نم هيلع جتحي وأ { هيلع ةداهشلا عامس مهنم رضحي مل نم ىلع الو ، مهنم
 . كلذ هيف زوجحم امي 0 ةداهشلا عامس

 نم هيلع لبقت ام لثمب الإ ةءاربلا يف ةداهشلا لبقت ال هنأ حضتي اذهبو

 ل © هرصم نم ابثاغ ناك ولو ، هتبيغ ف ال ةداهشلا نوكت هترضحبو . دودحلا

 ثيح ةنيبلا عامس نع باغ اذإو ‘ دودحلاب هيلع ةداهشلاك ‘ هيلع ةداهشلا زجحت

 هل ام مكح يف جورخلا وه امنإ كلذ نأل . هتجح هل ىنثتستو . ةجحلا هلانت ال

 مكجلا نوكي ةنيب عامس يف هتجح عطقت الو . ةءارب الو دح نم هسفن يف ال

 مهفاف ، هسفن يف مكحلا نأل { هسفنب ةنيبلا عامس ال ، هسفن تاذ يف اهب هيلع

 . هللا ءاش نإ كلذ

 بجي ةريبك ةرفكمب يصاعملا لمع مث هتيالو تتبث نمو + باتكلا نمو

 ©. اهاتأ ام نيح نم هتيالو تطقس . ةرخآلا يف باذع وأ ايندلا يف دح اهم هيلع

 كلذ نم همزل ام ىدأ نإف © هوبيتتسي نأ نيملسملا ىلعو . ةءاربلا قحتساو

 . هتلزنم ىلإ عجر ؛ باتو

 همزلي ائيش ناك نإ كلذ نم همزلي ام يدؤي هنإ : لاقو بات نإ كلذكو

 . هنم ةءاربلا ىلع وهف بتي ل نإو .0 هنم صالخلا

۔ ١٦٩ ۔



 باب

 نكي ملف قوقحلا نم هوحن وأ ةاكز وأ جح هيلع بجو نم
 كلذ ريغ وأ ةلاهج ىنعمب هب نيدي

 هرضح املف .0 هب نيدي الو جحل ا هيلع ابجاو ناك نمعو ؛ باتكلا نمو

 ؟ ةجحب ىصوأ توملا

 . هللا ةنعل هيلعو © هعفني ال : نيملسملا نم لاق نم لاق

 نع عجرو بات نإ بجيو ، هللا ىلإ هرمأو ، نعلي ال : لاق نم لاقو

 . هنم لبقي نأ ةجحب ىصوأو . هيار ءوس

 هذهو .{ ةاكزلاو جحلا لثم هيلع بجو نم : ليق هنأ يعم : هريغ لاق

 نأ ث هيلع ةبجاولا اه ؤادأ اهنم يرجيو . هيف توفي تقو امل سيل يتلا قوقحلا

 داقتعا نود هعحسب الو . كلذب ةجحلا هيلع تماق اذإ ٠ اهئادأب ةنونيدلا هيلع

 مل اذه ىلع ناك اذإف { ةنونيدلل اداقتعا ينعي ؛ كلاه وهف كلذ كرت نإف ، كلذ

 هعفنت ال ةبوت ريغب ةيصولاف ث ةنونيدلا كرتب اكلاه ناكو ، كلذب انثاد نكي

 دقتعي مل نإ 0 هكاله ىلإ هبحاص بهذي يذلا بهذملا اذه ىلع . انعم

 الإ ةيصولا هعفني ال هنإ 9 اذهب لاق نم عم انعم جرخ كلانه نمف . ةنونيدلا

 . ةبوتلا هعفنت ام تقو يف انعم ةبوتلاب

 وأ . توملا نياعي . ام هللا نيد مكح يف دبعلا عفنت ةبوتلا نإ : ليق دقو

 رارفالل نوعرف عيتي مل ايك . ةرت كلانه عفنت مل . توملا تول ارقالا نوعرف مفن { ةبوت كلانه مفنت - توملا ةكئالم
 رهب تنما يذلا الإ هلإ ال هنأ تنمآ» : لاقف ، قرغلا هذخأ نيح نامالاو

 . ") «ليئارشرونب

 إ سنوي ةروس )٩٠( ةيآلا ءزج ۔ ١

۔ ١٧٠ ۔



 اهاقل اريخ هيف وأ { اريخ هنم هللا ملع ولو & كلذ ىلإ الإ ىعدي ناك امو

 : اذه ىلع لدي امم ۔ ىلاعتو كرابت هلوق كلذو ، كلذ لبق
 .۔۔ و هر إ م؟م,.[ كر ؟. 2 هه وإذ؟۔ ے ت /. وه ه.۔

 تايآ ضعب ناي وأ كبر ياي ؤأ ةكئالملا مهيتأت نآ الإ كورظني لم
 دا نبت نم تمآ نكت اهئاَمَمفت ني ل تبر تيآ ضع ياب موي . تكب
 . ؤ»ه«نورظتنمم انإ اورظتنا لف اريحَح اهناميإ يف تمك

 تايآ ضعبب كالهلا رمأ هب لزنو ، كالهاب دبعلا ىلإ هللا رمأ ءاج اذإف

 بهذ ٠ ةرخآلا لا ايندلا رمأ نم لاقتنالاو توملا رمأ اهس نياعي يتلا © هللا

 . ةرخآلل هيلع مداق وه ام رمأ لصحو ايندلا ف لمعلا مكح

 و -٠ ه ہص۔ مح هم ۔و إ ے ..ح ۔٥۔ 71 .

 هنأ . «لبق نم تنما نكت ل اهناميإ اسقن عفني ال» : ليق هنأ يعمو

 آاهنايإ يف سك ؤأ» . كلذ نيح هناميإ هعفني الف ، نمآ نكي مل يذلا كرشملا
 ل ريبك وأ ريغص ىلع { نايصعلا نم ءيش ىلع رتملا ناميإلاب رقملا هنأ © «اّرّيَع 2 ر ,۔
 6 ةبوت ذئنيح هعفنت الف . هتايآ ضعب وأ ٠ تومل ١ تايآ نياع ىتح . هنم بتي

 5 اريخ اهناميإ يف تبسك وأ : ىلاعت هلوق ىنعم وهو & كلذ لبق ةبوتلا نكت مل اذإ

 دحاب الإ كلهي دبعلا نأ ملعن ال : ليق هنأ يدنع اميف «ةبوتلا» انه اه ريخلاو

 رارصالاو 3 ارقم ارصم تومي نأ امإو { ارفاك وأ اكرشم تومي نأ امز ، نيذه

 هللاب ريجتسن { رانلا اقيرط اهف . راكنإلاو دوحجلل كلاهملا يف هبشم رارقإلا عم

 . رانلا ىلإ يدؤت ةين وأ لمع وأ لوق لك نمو . رانلا نم

 نم اهيف يضقنت ةياغ اهل سيل ىتلا قوقحلا هذه نإ : ليق هنأ يعمو

 ام . اهئادأ كرتب نيدي وأ ٠ اهئادأ كرت ىلع مزعي ل ام دبعلا كلهم ال { لامعألا

 يذلا توملا هرضح ل ام } هقلاخ نيد ف همزلي ام عيمجب انئاد هتلمج ف ناك

 ىلع رداق كلذل ركاذو { اهب ىفوي نأ هيلع يتلا ، مزاوللاب ةيصولا هيف هيلع بجي

 ىلع هعسيو { هعسي ال : ليق هنأ يعمف © كلذ ناك اذإف & يصوي الف ةيصولا
_ _ 

 . ماعنالا ةروس )١٥٨( ةيآلا ١-

۔ ١٧١ ۔



 قيض هيلع يل نيبي الف ، اذه ىلع ناك اذإف ، مهلوق ضعب يف كل تفصو ام

 . كلذب ىصوأ اذإ ©}© فوقو الو ةءاربب

 هنع فقو يذلا فقاولل نأ & بهذملا اذه لهأ لصأ ىلع ىعم سيلو

 : لوقي نم بهذم ىللإ هيف بهذ هنأ الإ هبستحا الو . بهذملا اذه ىلا بهذ

 يف هرذعي الو . ةنونيدلاب الإ هريخأت هل سيلو ©٠© كلذ ءاداب ةنونيدلا هيلع نأ

 كلذب ىصوأ امل هنأ يعم هنكلو { هب ةجحلا هيلع تماقو } كلذ همزل اذإ ةلمجلا

 { ةنونيدلا كرت نم هيلع ناك ايك & ةعجرلا ىلع رهاظلا يف ةلاد ةيصولا تناك

 الو { هيلع قيضيل هنم أربي ملف ٠ هرمأ هيلع لكشاف ٠ هتبوت رمأ هنع باغو

 نكي ل اذإو ٠ روذعم ريغ بهذملا اذه ف لصألا ف هنأل . هل هتيالوب هل عسوي

 . ةحصلا يف هتلاح لوحتت مل هتبوت رهظت مل اذإو ث ةبوتلاب الإ ملسي مل روذعم

 يذلا كلذ نم . هتبوت تحص بات ول يدنعف ؛ اعيمج نيلوقلا ىلع امأو

 ريغت © نيملسملا عم حصي نأ لبق همزلي ام ءادأب ، ةنونيدلا كرت نم هيلع ناك

 دعب هنم اوعربي نأ نيملسملل زجم ل ٠ هلقع ريغي ام ءيشب وأ ٠ توملاب هلقع

 يف تبثي هنأ هملعي ال كلذ نأل . كلذب ةيصولاو هنايصع نم ىضم امم ةبوتلا

 نم بئاتلا نأل & بنذ نم بئات نم اوءربي نأ 0 رهاظلا مكح يف هللا نيد لصأ

 . رصبلا لهأ لوق نم رثألا تبئو ربخلا حص كلذب . هل بنذ ال نمك بنذلا

 ىسومو . ةيطع نب بيبش نإ 0 ناليغ نب مشاه لاق : باتكلا نمو

 ؟ هلتق مالع ردي ملف ٠ هبحاص امهدحأ لتق نيلجر ف افلتخا . رباج يآ نب

 . لطبم امهدحأ نأ ملعأ ىتح ةيالولا نم ايلاح ىلع يدنع امه : بيبش لاقف

 . هرذع ملعي ىتح لتاقلا نم أربي : ىسوم لاقو

 . ىسوم لوقب لوقأ انأو : مشاه لاق

 لهأ نم كتوخإ يأر اذه : هل لاقو { ةقرفلا ةفاخم بيبش هعباتف : لاق

 . قارعلا

۔ ١٧٢ ۔



 باب

 هباوصو هؤطخ لمتحي ام هنم رهظ نم

 دابعلا قوقحو هلا قوقح نم

 ىلع هب لدتسي نأ وجرأ ايبسح ." اذه ركذ نم ىضم دق : هريغ لاق

 . اذه يف ىنعملا

 ال مهعامجال ]. مالسالا ماكحأ يف تبثأ هل ةيالولا نإ : ليق هنأ انعمو

 هرمأ نم باغ ام عيمج يف } هنيد رمأ ىلع نمتؤم دبعلا نأ افالتخا مهنيب ملعن
 هلللا نيد نم ناك ام عيمج يف ٠ هيلع هؤطحخ لمتحاو . هل هباوص لمتحاو

 رهش يف لكأي الجر ىأرول هنأ لثم ٠ قح هدابع نم دحأل هيف سيل ٠ اصلاخ

 ف لكات كلذك ةأرما وأ ‘ ةلع هب ىرب نأ الإ رضاح ميقم وهو . اراه ناضمر

 نأ { انعم ليق اييف عامجإلا ف هيلع ناك . الاح ام ملعي ال 6 ناضمر رهش

 ايهعسي امب الإ ©٠{ كلذ العفي ل ايهأ نظلا ا نسحمو نيلو هل اناك نإ امهالوتي

 . اهسافن وأ ةأرما ضيح وأ . نايسنلا نم

 ريغب ادمعتم هكرت نم رفكم وه امع . اههبشأ امو ةالصلا ف كلذكو

 نم أربي نأ زوجي الف { هللا نيد مكح : هوجولا نم هجوب هرذع لمتحيو } رذع

 . نظلا ءوس ىلع هنع فقي الو {. اذه

 هل يذلا } رهاظلا لمعلاو لوقلا نم اذه لثم ناك ام عيمج كلذكو
 ملولو ، رذعب كلذ كرت هنأ فقاولاو ءىربتملا فرعي ملولو ، هللا نيد يف جرخملا

 لعج دق ىلاعت هللا نأل {. هللا نيد يف هرذع دجو الو ٠ نيملسملا عم هرذع فرعي

 هلسرو هئايبنأ نم هنيدب ءايلعلا عم رهاظلا مكح ف هنيد مكح يف جرخلا هل

 اذه نأل { نظلاب هيف مكحي نأ كلذ هعسو ام . رايخألاو ءاملعلاو { هباتك ةثروو

 نظلا نأل ، قحلا فلاخ دقف نظلاب مكح نمو ، نظلا ىلع الإ جرحي ال مكحلا

۔ ١٧٣ ۔



 ءيش يف ىلاعتو كرابت ۔ هلل قحلا ناك اذإ هنأ ملعن الو { ائيش قحلا نم ينغي ال

 ملعأ الو { افالتخا كلذ يف نأ . هنيد رمأ يف ةجح دابعلل سيل . هنيد رمأ نم

 هيف هل نوكي ام مكح يف هنم ائيش وأ ، كلذ قأ نميف لاق نيملسملا نم ادحأ نأ

 الو نيدب هنع فقي الو { هنم أربي هناب ، هوجولا نم هجوب ؛ لطابلا نم جرخملا
 . ملعلا لهأ نم يأرب

 انئاخ ۔ ىلاعتو كرابت هللا ملع يف كلذ يتأي يذلا ناك ول : ليق دقو

 كلذ باغو 3 هتريرس يف هنم كلذ هللا ملعي ، همثؤي امل ابكار 3 همزلي امل اكرات

 نيدب وأ يأرب هنم اذه ءىربف . هلوقي وأ كلذ لعفي 3 هدهاشو هنياع نمع
 مكاح هنأل . اكلاه كلذب ناكل ، ةطيرشلا هجو ريغ ىلع كلذب انئاد فقوو

 . نظلاب

 نيد يف جراخملا ملعب { هتفعض عضوم يف اجرع هل ملعي مل ول كلذكو

 الف . لصألا ف جرخملا هل وهو . انثاد فقو وأ نيدب وأ يأرب هنم ءىربف هللا

 نم فلتخا نم فلتخا امنإو & كلاه هنأو ليق هنأ يدنع اميف & كلذ يف هل رذع

 نم تآ قأ اذإ هنأ ، هدابعلو هلل قوقحلا اهيف نوكي ام 0 ءايشأ يف نيملسملا

 نم هل ناك ام الإ ، رهاظلا مكح يف ايلظ الإ جرخي ال امم كلذ نم ائيش سانلا

 نم . ههبشأ امو لتقلا لثم & كلذ نم لمتحي يتلا رئارسلا مكح يف رذعلا

 . ماكحألا يف ةروجحملا نادبألا يف ثادحالا

 مكح ين اهل عقاوملا هذه لثم نم ةروجحملا ءايشألا نإ : لاق نم لاقف

 هنم ةءاربلاو روجحملا بوكرب 7 ةءاربلا هسفن نم هب حابأ دق اميف ابكار { رهاظلا

 . كلذ يف قحم هنأ ملعي ىتح ةمزالو ، كلذ يف ةزئاج

 نم هجوب هللا نيد يف جرخملا كلذ يف هل لمتحا ام هنأ : لاق نم لاقو

 ةجح هضراعت مل ام {. دابعلا قوقح وأ { هللا قح نم دحاو هيف ىنعملاف { هوجولا

 . هرذع ليزت يتلا ةجحلا هيلع حصتو { هتجح عطقتو دابعلا نم

۔ ١٧٤ ۔



 اكو . هلل اهيف هلك قحلاو . هلل ةءاربلا امإو 3 دابعلل تسيل ةءاربلاف

 ناضمر رهش يف لكأيو { ةالصلا كرتي هانيأر اذإ 5 هنم ربن ال انأ ىلع انعجأ
 كلذ قأ هنأ ، رذعلا هل نكمي ام لاح يف { ريزنخلا محلو ةتيملا لكأيو { اراهن

 قحلا امنإو . قح دابعلل ةءاربلا يف سيل كلذكف . هلك اذه هبشا امو ةرورض

 لمتحملاو . جرخملا هيف هل ناك ام عيمج يف هنم أربن الو { هالوتن نحنف { هلل اهيف

 نانوكي } ادح وأ اقح هيلع بجوت 0 هللا نيد يف ةجح دابعلل حصي نأ الإ

 نأب بجوم اذه ىلع انعامجإف { هتوادع بجتو هتيالو لوزت 5 هيلع كلذ ةحصب

 قحلا قلعت يف قرفلا هيف امنإو 0 ةءاربلا يف قرف هيف سيل هنأل ، اذه يف فلتخي ال

 هلعفب نحنو . همزلي ام هانمزلأ كانهف هيلع ةجحلا دبعلا ماقأ اذإف { دابعلل

 مزلأ اذإف ، رهاظلا مكح نم هب انل نذأ ام ريغ ىلإ ىدعتن الو { هيلع نودهاش

 . ىلاعتو كرابت هلل يهو . ةءاربلا ىنعم يف اذه يف اذه

 قأ ام عيمجو ، ريزنخلا محلو { ةتيملاو مدلاو موصلاو ةالصلا يف كلذكو

 ريبكلا يف قرف الف الإو } ارذع كلذ يف هل نأ ملعي مل ام ريبكلا همكح امم دبعلا

 يف 3 رذعلا لامتحا يف قرف الو { دابعلا قوقح نم الو . هللا قوقح نم
 تسيل ةءاربلا نأل . ةءاربلا رمأ يف دابعلا قوقح الو هللا قوقح باكترا

 نم ث رذع هل لمتحا نم لك ةيالوب { ملعلا لهأ نم ةجحلا اندجوف { دابعلل
 لاق نمم ، لوقلا نم تبثأ دابعلا قوقح نم وأ هللا قوقح نم ءيشل بكار
 نم اهلك رومألا هذه يف ." هتيالو نم هيلع اوعمجأ ام ضعبل . ةءاربلاب مهنم

 هل لمتحملا ءايشألا عيمج يف هرذع عطقي ام هيلع حصي مل ام هنإو 0 هللا قوقح

 قحلا نأ دحأ لوقي ال اهسفن ةءاربلا يف قحلا نأل ؛ ءاوس وهف & باوصلا اهيف

 مهفاف ، كلذ ريغ لوقي ادحأ نأ ملعن ال { هلل اهيف قحلا امنإو { دابعلل اهيف

 . اذه

 كاخأ تيأر اذإ هنأ } مهلوق نم افالتخا هيف ملعن ال ام اندجو انأ عم

 . كل هللا رفغ : لقف 3 هريغ لام لكاي

 نإو : لوقي هناك ، لكات الف كمعطأ نإو هنإ : لوقلا ضعب يفو

۔ ١٧٥ ۔



 : لقو ش هدي نم هريغ لام نم لكات الف هريغ لام نم لكاي امم كوخأ كمعطأ

 قوقح نم اذهو . افالتخا اذه يف ملعن الو { ةيالو رافغتسالاو ، كل هللا رفغ

 . دابعلا

 نم ‘ انعم عامجالا هبشي ام ىلع جرخي امم اهنم رثكأو { اهلك يناعملا هذهلف

 هللا قوقح نم قحلاو ، لطابلا هيف نكمي ام ، هنم رهظ نمل ةيالولا توبث
 لاومألا يف كلذ هبشأ ش لاومألا يف دابعلا قوقح نم ريثك نمو . ةصلاخ

 © نظلا ىلع ضقني ال نأب ، كلذ هبشأ ةيالولا تناكو .{ ءاوس انعم نادباألاو

 { نيدلا يف اندنع اطخ وه سيلو ، نيملسملا نم هلاق نم كلذ لاق دق هنأ الإ

 . ىضم اييف كلذ كل ترسف دقو

 يف & تاروجحملا ىلع هيدعت يف جوجحم هنأ هيلإ اوبهذ يذلا لصالاو

 اذه لثم يف ةيالولاف & تامرحملا نم ايههبشي اميفو ، ناسنالا يف مكحلا رهاظ

 كلذ ليق دقو { انيلإ بحأ جرخملا نم هيف مهل لمتحي امم 0 هلثم اوتأ اذإ ءايلوألل

 . كل تفصو ام ىلع

 نم انيلإ بحأ فوقولاف { ةيالولا دعبو لاكشالل فوقولاب ليق دقو
 دلقت نم جرخي نأل ؛ تالكشملا يف فوقولا نسحتسي اضعب لعلو . ةءاربلا
 يف هيلع لخدي الف ؛ نيملسملا لوقب ءىرب نمو . ةءاربلاو اهلك انعم ةيالولا

 . هللا ءاش نإ بيع كلذ

 دق لوصأ ىلع ينبتو ، باوصلا ىلع ؤطاوت بابسأ اهلك انعم هذهو
 ضعب نم هبشأ ءايشألا ضعب نأ الإ & باتكلا نم ىضم اييف كلذك اهتفصو

 نم هريغ هرصبأ ام رصبي ال هلعلو . هيلإ ىضم ام هعم هيبش لكو ، ضعب دنع

 © بابحتسالا ىلع هريغ ذخأ ام هريغب ذخأيو { هنم رثكأ رصبي وأ ك بابسألا

 ةفاخم بيبش هعباتف لاق هنأل 5 انعم اذه يف قارتفالا زوجي الف & لاح لك ىلعو

 ىلع اوقرتفي نأ ، نيملسملا ءايلع يف نظلا نسح يف انعم نكي ملو { ةقرفلا
 ىلإ اذه لثم فاضي نأو { اوقرتفي ىتح اذه يف زئاجلا باوص اولهجي وأ 0 يأرلا

۔ ١٧٦ ۔



 ءايلع هللا ذيعي نأ وجرأو ، يأرلا يف اقرتفي نأ رباج يبأ نب ىسومو بيبش لثم
 . نيدلا يف ةقرفلا عيمج نم ؛ ههابشأو اذه نم نيملسملا

 فالتخالا هيف زوجي امم ، يأرلاب سانلا نم دحأ نم ءىرب نمو
 هنم ءىرب أطخلاب ءىرب دقو ، انعم كلذب نيدلا فلاخ دقف ش يأرلاب

 نم نأ ، انعم رصبلاو ملعلا لهأ نع رثألا ءاج دق هنأل ؛ نيدلابو ، باوصلاب

 ءيش ىلع الإ ، نيدلاب ةءاربلا نوكت الو ، نيدب هنم انثرب يأرب انم ءىرب

 . نيدلل فلاح

 راتخا اذإ {. اذه رمأ يف كل تفصو نيذلا ءالؤه نم فقاولا ىلعو

 نيدب اضعب مهضعب ةيالو عيمج ءىربتملاو يلوتملاو } هبوصتساو فوقولا

 ؛ دحاو اذه يف ءاملعلاو ءافعضلا فالتخاو . ءايلعلا نم اوناك اذإ & يأرب ال

 . نيملسملا لوق هيف مدقت دق يذلا { نيدلا فالتخا اذه نأل

 سيلو { ءاوس هلك ملاعلاو فيعضلاو 7 ءاملعلاو هيف ءافعضلا فالتخاف

 8 فيعضلاو ملاعلل عساو لب { مكحلا يف ملاعلا نع قرف هيف فيعضلل
 مهأو ث ملاعلا عم ملاعللو ك فيعضلا عم فيعضللو { ملاعلا عم فيعضللو

 اذإ انعم ثدحم وهف © كلذ لجأ نم نيدب هنع فقو وأ ، هبحاص نم ءىرب

 كلذب ثدحم : ليق هنأ ؛ انعمف { نيدب وأ يارب هنع فقو وأ 3 ملاع نم ءىرب
 ءايلع نيب زاوج امل سيل انهاه ةقرفلاف 3 افيعض وأ املاع كلذ هعسي ال

 . نيملسملا

 : لاق 0 ةيالو هل لجر هالوت { هنم أربي لجر نعو ؛ باتكلا نمو

 نيذلا نيملسملا ىلوتي نأ الإ 5 هنم اربي الاو بات نإف ، كلذ نم باتتسي

 لاجر هملعأ اذإو { هالوت نمم عىرب دقف مهالوت اذإف { هنم ءعىربتملا نم نوأربي

 لاسي ىتح ىلوتو فقو نإف ي هالوتي نأ هل زجي مل هنم نوأربي نيملسملا نم

 . كلذ هلف ؛ نوملسملا هنم أربي نمع فقوف هاملعأ نإو ، هعسو نيملسملا

_۔_١٧٧ -



 باب

 { رفكلاو ةيصعملا هنم نوكي هلا دنع ديعسلا

 ناميالاو ةعاطلا هنم نوكي هللا دنع يقشلاو

 مهضعب يف نيدبعتملا ماكحأ يف يعم قحلي .3 انعم يذلا فصولا اذه

 هب دبعت اميف - ىلاعتو كرابت هللا فصو اميفو 0 هب هللا مهدبعت اييفو ك ضعب

 عيمج ةيالو مهمزلا نأ 3 ۔ ىلاعتو كرابت هدابع هب دبعت اميف هنأل . هدابع

 نم . هملع يف هللا ءادعأو هللا ءايلوأ مه نيذلا . هئادعأ عيمج ةوادعو . هئايلوأ

 مهرذعي نأ ريغ نمو ث هيلع نوردقي ال مهنأل ؛ هملع كلذ يف مهمزلي نأ ريغ
 يلو لكل نيلوتم لاحلا اذه يف اوناكو { مهمزلي اميف هل كلذ يف ةنونيدلا نع

 ملع يف يقشو . رفاك ودع لكل نيداعمو . هللا ملع يف نمؤمو 0 ديعسو
 . هئايلوأل ةيالولا مهمزلأو ٥ مهطئارش ماكحأ يف 0 هللا

 هنوداعي نمم اوناك ولو { هئايلوأل ةيالولا هل مهيلع بجي ام مهنم رهظ اذإو

 ةطيرشلا يف مهيلوف . مهيلو نوداعيو { مهودع نولاوي مهف . مهطئارش يف

 نيذلا مهف 0 رهاظلا يف مهيلو ةطيرشلا يف مهودعو . رهاظلا ي مهودع

 ةيالو عم مهمزلاو ، مهل مزاللا قحلا يف مهودع نولاويو ، مهيلو نوداعي
 هنم اوملع نم الإ رهاظلا يف اولاوي ال نأ . ةطيرشلا ةوادعو ث ةطيرشلا

 هب قحتسي ام هنم اوملع نم الإ رهاظلا يف اوداعي الو 0 ةيالولا هب قحتسي ام

 3 رهاظلا مكح يف ةطيرشلا يف مهودع اوداعي ال نأ مهمزلاف .ش ةوادعلا

 يلاوي ال يلو وهف ؛ رهاظلا مكح يف ةطيرشلا يف مهيلو اولاوي ال نأ مهمزلأو

 اذهف . مهعم لاوم ودعو }. مهعم داعم يلوو { مهعم يداعي ال ودعو . مهعم

 & هب اودبعت ام كرت مهل سيل . نودبعتم مهنأل ؛ انعم نيقولخملا ماكحأ قحلي

 5 نيدبعتملا همازلإ نم هللا ةفص يفو ، نيدبعتملا ةفص يف جرخي ام هجو اذهف

 رهظأ اميف © مه هللا فيلكت يف نسحيو ، نيدبعتملا مزلي اميف كلذ انعم جرخيو
۔ ١٧٨ ۔



 . هنيد م اكحأ نم مهل

 نم هنأو . ديعس هنأ نيدبعتملا نم دحأ يف مهنم ادحأ مزل ول هنأ ؛ انعمو

 قحتسيو . اهب لمع نم اهب رفكي { ةيصعم هنم ملع هنإ مث 3 ةنجلا لهأ
 نأ نسحيف } فالتخالا نم ليق ام 0 انعم حلصيو . هيف نسحيف { ةوادعلا

 3 هتيصعم نم أربي نأو ، فوقو الو . ةءارب هيلع بجي الو {. هسفنب هيلاوي

 نم هدنع لوحتي ال ةلاحب وهو . اهيداعيو & هنم تناك ىلا هتيصعم هلل ضغبيو
 لوحتي الف ، كلذ هل حص دق هنأل ؛ ناميالا الو . ةداعسلا الو ةيالولا لاح
 هنأ ملعي نأ هيلع هنكلو . هيف كشي الو ، هملعي نأ هيلع بجي وهو . هنع

 نمؤملاو .0 ابثات الإ تومي ال ديعسلا نأل ؛ ةيصعملا كلت نم ابئات الإ تومي ال

 نم رهاظلا مكح يف دبعتلا نم هللا هفلك اييف حلصيو نسحيو . ابثات الإ تومي ال
 يف يلولا ىداع ايك {. هلل هتيصعم لاح يف هيداعي نأ هتيصعم ىلع { هئادعأ ةوادع

 هنأ ملعي وهو ةحابالاب هنم اهلحتسيو . اعطق هللا دنع اهب هل دهش يتلا هتطيرش
 عيضي نأ هل سيل هنال ؛ ةقيقحلاو ةطيرشلا يف هللا يلو رهاظلا مكح يف يداعيس
 هب قحتسي ام هنم رهظ نم عيمجل 3 رهاظلا ةوادع مكح نم هيلع هللا بجوأ ام

 هيداعي هنكلو {& يلو نمؤم ديعس هن أ هملع يذلا هملع يف كشي نأ الو . كلذ

 ميقي نأ هيلع بجي هنأ ايك . ةصاخلا هتعاط يف هلل اهنع عجري ىتح ةيصعملا ىلع

 يف ةبراحملا يف هلتقيو هلتاقي نأ هيلعو 3 ادودحم نمؤملا نوكي الو . دحلا هيلع

 انمؤم ايلو ةبراحملا ىلع لتقي الو ، دترا نم مالسالا نع ةدرلاو ، يغبلا ةبراحم

 نم ۔ ىلاعت هللا همزلي ام عيمج بجوتسي امم اذه هابشأو 0 رهاظلا مكح يف
 نم نمؤم هنأ هملع يف دبعتملا ملعيل كلذ هنع فرصي الو { دودحلاو قوقحلا

 . ايصاع كلذ يف ناك . هيف همزلي امم كلذ نم ائيش هيف عيض نإف { ةنجلا لهأ

 اذه يداعي نأ . دبعتلا يف ةلمجلا يف ۔ ىلاعت هللا همزلأ كلذكو

 . ةوادعلا عضوم يف هيداعيف هنم ملع ام ةقيقحب هل دهشيو { هسفن يصاعلا
 نأ هيف حلصيو نسحيو { لاحم ال كلذك هنأ ةقيقحلا نم ملع امي هل دهشيو

۔ ١٧٩ ۔



 هيف ملعلا نم هل تبث امل 0 اهيلع هيداعي ال نأ ةيصعملا هذه هنم ملع اذإ نوكي

 يف هيلع ةوادعلا اهب بجت يتلا ةيصعملا هنمو هيف تبث دق امل هيلاوي الو ، يلو هنأ

 هنع طقستو { ماكحألا كلذ ي افاكتتف 5 هنيد لصأ يف هل ةيالولاو } هنيد لصأ

 نع وأ 7 هللا باتك نم كلذ ملع اذإ كلذك هنأ كش ال هنأ الإ { ماكحألا
 كشي ال { ةرهش وأ عامسب . هللا ءايبنأ نم يبن وأ هللا لسر نم لوسر ناسل

 . لاح ىلع كلذ يف كشلا هل زوجي الف ؛ اهيف

 & رانلا لهأ نم هنأ ؛ نيدبعتملا نم دحأ يف كلذ لثم ملع ول ؛ كلذكو

 نم لوسر نع وأ { هللا بتك نم باتك نم ةقيقحلا يف يقش هنأ وأ { رفاك هنأ وأ
 لمتحي هنإف اهيف كشي ال 4 ةرهشب وأ عامسب ٨ هللا ءايبنأ نم يبن وأ ز هللا لسر

 نأ { رهاظلا مكحب ةيالولا اهب قحتسي ةلزنمب لزن نإ & كل تفصو ام اهيف

 هيف تبث دق امل { اهبحيو اهيلاويو هتعاط هلل ىضري نكلو 0 لاح ىلع هيلاوي ال

 ؤ كلذ ىلع هيلاوي ال نأ زوجيو . هيف لمتحيو 0 هئاقشو هرفك ملع نم هعم

 هللا بجوأ امب 3 هيلاوي نأ نكميو لمتحيو { يلولا يف ناك ايك 0 هيلع هيداعي الو

 عيمج هيفوي نأ .ء كلذك هنأ هيف هملع يف كشي ال نأو © رهاظلا ةيالو نم هيلع

 . قوقحلا

 قحب ةداهشلا لوبق نم ، كلت هتلاحو ، كلت هتلزنم قوقح نمو

 عسي اميف ايتفلا لوبق نم هتلزنمو هتلاح لهال ببي قح لكبو ث مالسالا
 امامإ ناك نإ هتعاط موزل نمو . ءايلعلا ةلزنم نم كلذ ةلزنمب لزن نإ © هلهج

 © ةءاربلاو ةيالولاب ملاعلا © ريصبلا ةلزنمب لزن نإ هنم ةيالولا لوبقو { نيملسملل
 همزلي امم كلذ نم ءيش عييضت عسي الو { هتلزنم ماكحأ ماكحالا عيمج هيفويو
 هللا نأل ؛ ملع دق امل هيف هعسي مل ، كلذ نم ائيش عيض نإو 3 رهاظلا مكح يف
 ماكحأ نم ائيش عيضي نأ هل سيل هنأل ؛ هتلزنم هيف كلذب هدبعت دق ۔ ىلاعت

 عيضي نأ هل سيلو 5 هريغ لاوزل الو ، هريغ توبثل هعضوم يف هللا نيد لوصأ

 ةثالث وه ةءاربلاو ةيالولا نم هب هللا هدبعت ام لوصأو © لوصألا ماكحأ نم ائيش
 : لوصأ

۔ ١٨٠ ۔



 . ةقيقحلا لصأو 0 رهاظلا مكح لصأو . ةطيرشلا لصأ هانعم

 . كل تفصو امك هنيعب دحأ نم ملعي نأ ؛ ةقيقحلاو

 عيمج ةوادعو . ءايلوألا عيمج ةيالو نم كل تفصو ام ؛ ةطيرشلاو

 . ءادعألا

 ذإ & هعضوم يف نهنم مكح لك مزليف ©٠{ كل تفصو ام ؛ رهاظلا مكحو

 انعم جرحم ام يناعم مهناف {} اعيمح دبعتم ذإو .3 هنم ءيش عييضت هل نوذأم ريغ

 . ةءاربلاو ةيالولا نم هجولا اذه يف ليق دق يذلا فالتخالا اذه ريسفت نم

 ٠ امهريغ ةلزنم اندنع ايهف ۔ هلللا اهمحر ۔ رمعو ركب يأ ف تركذ ام امأو

 اهنأ وأ 9 لتم هللا لوسر ناسل ىلع نانم ؤم وأ ناديعس ايهنأ ايهيف هعم حص نمف

 نم امهريغ يف تبث ام انعم ايهيف تبث كلذ مكح هصخو . ةنجلا لهأ نم

 ملع ايهيف هل الو ،} هيلع سيلف . ايهيف كلذ هعم حصي . نمو . ءادعسلا

 ةرهشب وأ . عامسب اهيف ةلي يبنل ا نع كلذ ملع دق هريغ ناك ولو © هريغ

 نيدهاشلا نم ةقيقحلا مكح يف ةداهشلا انعم حصي الو {. اهيف كشي ال } هنع

 مكح ةحص يف هنع ةرهشلا نع الو & هاعمس اجأ اعامس ةلي يبنلا نع كلذب

 نم ىلع كلذ ةقيقح تبثت الو { ةواقشلاو ةداعسلا يف ةءاربلاو ةيالولا يف ةقيقحلا

 . اهيف كشي الو 0 ةرهش ةحصب وأ وه هعامسب الإ 3 هيلعو هغلب

 اهلوق زوجي نمم & نيدهاش نع ةيالولا يف كلذ حص نم هنأ ؛ انعم نكلو

 نع وأ عامسب . لي هللا لوسر ناسل نع . كلذ ةحص نع نيملسملا نم

 هعم حص نمم رهاظلا مكح ةيالو ف اتب اث اندنع كلذ جرخ {. ةرهشب ةحص

 ملعب ةداهشلا نودلقي ال دوهشلا نأل ؛ ةقيقحلا مكح ةيالو ال } كلذ

 انعم ديلقتلا زوجحم الو . ديلقتلا نم كلذ نأل ؛ كلذ حصي الو . ةقيقحلا

 حص ؛ كلذب ةداهشلا تحص اذإ نكلو 0 انفصو ايك . نيلسرملاو نييبنلل الإ

 . هل دوهشملا يف رهاظلا مكح ةيالو انعم كلذب

۔ -_ ١٨١



 ٠ اصن هتداهشب نيملسملا نم دحاو لجر كلذ عفر ول ؛ كلذكو

 مكح ةيالو انعم بجوي كلذ ناك . ةرهش وأ عامس نع ريسفت ىلإ جاتحي ال

 نع . مهنم عامس نع ترثك وأ تلق ةداهشلاب لاح ىلع بجوي الو رهاظلا
 كلذب ةقيقحلا مكح هب نودهشي ايف 03 هنع كلذب مهعم ةرهش نع وأ ٠ يبنلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف { ةيالولا يف

 يلصي رصبي ناك ولو . هل ةيالو ال مجعالا نإ : ليقو ؟ باتكلا نمو

 . موصيو

 وجري امل كلذ ف ريسفتلاو مجعاألا ةيالو يف حرشلا ىضم دق : هريغ لاق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ريغ ىلإ هركذ نم اذه جاتحي ال هنأ

 باب

 ميرحتلاو لالحتسالا قرف

 كرابت ۔ هللا نيد نم ، تارفكملاو & تاركنملا نم ناك ام لكو

 وأ ، نيملسملا عامجإ وأ ، هلوسر ةنس نع وأ © هللا باتك مكح نم . ۔ ىلاعتو

 هل بكارلا هبكري نأ هلهج عسي ال يذلا نيدلا وهو { ءاوس وهف ، كلذ هبشأ ام

 ىلع ، كلذ ةفرعم سامتلاب ، هنم جورخلا ىلع ردقي وأ 5 هيلع ةجحلا مايق دعب

 ام بكارلاف ٠ اهيف مزلي امو ٠ تاروجحللا تامرحملا لصف نم كل تفصو ام

 : نيهجو ىلع

 هيعدي مارح ليلحتل وأ 6 لالح ميرحتل اهيف ءاعدالا رغ ىلع اهل بكار

 : نيلجر دحأ كلذ هبوكرب ملاعلاو ٠ ۔ لاعتو كرابت ۔ هللا ىلع

 . هثدح ةمرحب ملاعو هثدحب ملاع

۔ ١٨٢ ۔



 . هثدح ةمرح الهاج . هثدحب ملاع وأ

 3 ةجحلا هتمزل دق { هثدح رفكمبو { هثدح ةمرحب ملاعلا هثدحب ملاعلاف

 وأ {} الحتسم ناك هنم ةءاربلاو ث رفكلاب هثدحم ىلع هملعب ةداهشلا هيلعو

 امرحم ثدحملا ناكو 3 هثدح رفكب ملعي ملو 3 هثدح ةمرح ملع وأ . امرحم

 وهف لالح يف ميرحت وأ © مارح يف ليلحت يف هللا ىلع عدم ريغ وأ ، ثدحلل

 . ءاوس

 نم ملع امب هيلع ةداهشلاو هنم ةءاربلا هيلعف { هثدح رفكمب ملع نإف

 لوتي وأ ، هنم اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ هلوتي مل ايف ، كلذ ملعي مل نإو ث هرفك
 ثدحملا ناك نإو ث ملاس وهف لوألا يف كل تفصو ام ىلع نيدب هالوت نم

 ييف } ءاوس هيف لوقلاف ، ثدحلا ةمرحل الهاج هثدحب ملاعلاو ، هثدحل الحتسم

 ةمرحب انئاد ثدحملاو { هثدح ةمرحب املاع ناك نإو 3 ليق اييف كل تفصو

 ناد ام ميرحتب ناد نميف ؛ كشلا هعسي ال هنإ : ليق دقف .3 هثدح

 اذإ ۔ كلذ يف كشلا هيلع قيضيو . هميرحتب ناد ام لالحتساب وأ { هلالحتساب

 يف لاؤسلل داقتعا الو ء يأر فوقو اذه يف هعفني سيلو 3 هلالض فرعي ل

 . لوقلا ضعب

 هلوتي مل ام ، هرفكو هلالض ملعي مل ام } لحتسملا لهج هعسي : ليق دقو

 وأ نيدب هبكار نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ © نيدب هالوت نم لوتي وأ © نيدب

 وأ نيملسملا ءافعض 7 دحأ نع فقي وأ ، يأرب وأ نيدب مهنع فقي وأ . يأرب

 . هنم مهتءارب لجأ نم نيدب © مهنم ءىرب

 لهج عسي ال ايك . نيمرحملا لهج عسي ال : ليق هنأ ؛ يعمو

 ، نيلحتسملاك نومرحملاو . نيدلا لصأ نوفلاخي مهنأل ؛ نيلحتسملا

 لكلو . نيلحتسملا يف هيلع ايك نيمرحملا يف هيلعو 0 نيمرحملاك نولحتسملاو

 عسي ال هنإ : لاق نم لوق يف ةجحلا نمو } قحلا يف هانعم جرخي ليوات اذه

۔ ١٨٣ ۔



 نم ىلوتي وأ ، مهالوتي نأ كلذ نم نيلحتسملا لهج عسي ال ايك نيمرحملا لهج
 وأ يأرب مهالوتي نمم وأ { مهنم اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ © نيدب مهالوت

 فقي وأ { نيملسملا ءافعض نم أربي وأ ، يارب وأ نيدب مهنع فقي وأ { نيدب

 . نيدب مهالوتي نمم وأ ، مهنم مهتءارب لجأ نم نيدب مهنع

 عسي دق هنإ : لوقي يذلاف ، نيلحتسملا يف فالتخالا يف لوقلا كلذك
 ضقتنيلف { مهتلالض ملع بجوي يذلاو { اذه ةطيرش ىلع وه امنإ ؛ مهلهج
 3 هلالح ميرحت وأ ، همارح لالحتسا نم هللا ىلع ءاعدالاب هنيد نم هدي ي ام

 يف تبث هلعلف { نيدلا اوفلاخ اذإ نيلحتسملا يف هباحصأ عم اذه تبث اذإف

 اوبكرف ، نيدلا ةمرح اوكهتنا اذإ ، نيدلا يف ءاعدا ريغل نيبكارلاو { نيمرحملا

 يف هلهج عسي الو . لحتسملاك هنع مرحملاف . همزاول اوكرتو . هتامرحم
 . لصالا يف نيلحتسملا لهج عسي ال ايك ، لصالا

 باب

 نيمرحملاو نيلحتسملا يف فالتخالا يناعم

 بكر نمم & نيمرحملاو نيلحتسملا ماكحأ يف فالتخالا كل تنيب دقو

 { هماكحأ يف فلتخي دق هنأ 3 ميرحتلا ىلعو لالحتسالا ىلع ثادحألا
 ةمرح ملع نممو 3 اهملعي مل نمو & ثدحلا ةمرح ملع نمم اهماكحأ فلتخيو
 لك لعجاو . هيف رظناف ارسفم كلذ ىضم دقو . اهفرعي مل وأ © نيلحتسملا

 مكحب صوصخم لكو ؤ هعضوم يف ثدح مكح لكف ث هعضوم يف ثدح
 3 ماع عضوم يف صاخ مكح كلذ نم لمجي الو . هعضوم يف ثدح

 عسي ال عضوم يف هلهج عسي مكح الو ، صاخ عضوم يف ماع مكح الو
 هيف همزلي مكح الو { هلهج عسي عضوم يف هلهج عسي ال مكح الو { هلهج
 يف لاؤسلا هيف همزلي ال مكح الو ، لاؤسلا هيف همزلي ال عضوم يف لاؤسلا

۔ ١٨٤



 . نيدلا فوقو عضوم يف يأرلا فوقو الو . لاؤسلا هيف همزلي عضوم
 نإف . رومأل ا كيلع طلتختف . يأرل ا فوقو عضوم يف نيدل ا فوقو الو

 . لطابلا يف لوخدلا ىلاإ كب يدؤي 0 اهماكحأ طالتخاو } كيلع اهطالتخا

 . قحلا نم جورخلاو

 باب

 رئابكلاو رئاغصلا ف قرفلا ىنعم

 كلذ ف مكحلاو

 ىتح هنم أربي ملو هنع فقو . ةريبك ريغ ةريغص هتيصعم تناك نإو

 علخ ربكتساو يبأو رصأ نإو . هتيالوو هتلزنم ىلإ عجر بات نإف } باتتسي

 . هنم ءعىربو

 ةبوتلا ىلإ يعد اذإ { ةبذك بذك وأ .3 اهقوف ايف ةبح ملظ نم رفكيو
 . نيملسملا ةيالو نم علخلاو ، كلذب رارصالا هرفكأ 3 اهيلع يبأو رصأف

 مكح نم . ةلالدلا ضعب هيف وجرن ام اذه نم ىضم دق : هريغ لاق

 نود ام هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو . باتكلا نم ىضم اميف 0 رثابكلاو رئاغصلا

 {}© كلذ ىلع لدي عامجالإو ةنسلاو باتكل او . ريغص وهف ههبشأ امو ريبكل ١

 . رئابك بونذلا نم رارصإلا نأ ىلع ؛ اعيمج
 نم بتي مل ام : ليقف { هتفص ينفو رارصالإ يف فلتخا دق هنأ ؛ يعمو

 بكترا ام نيح نم بكارل ا بتي ل امو . رفاك رصملاو © رصم وهف هبنذ

 . هنم بوتي ىتح بنذلا ىلع ةماقالاب رصم وهف 0 ريغصلا

 { نواهتي وأ كلذ نم ةبوتلا كرت ىلع مزعي ىتح رصمب سيل هنإ : ليقو
 نيدي وأ ، كلذب هلل ةيصعملا رغصتسيو هللا نم كلذ ىلع ةبوقعلاب فختسيو

۔ ١٨٥ ۔



 نم ىلوتي وأ ، مهالوتي نأ كلذ نم نيلحتسملا لهج عسي ال ايك نيمرحملا لهج

 وأ يأرب مهالوتي نمم وأ . مهنم اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ 6 نيدب مهالوت

 فقي وأ { نيملسملا ءافعض نم أربي وأ 9 يأرب وأ نيدب مهنع فقي وأ { نيدب

 . نيدب مهالوتي نمم وأ 9 مهنم مهتءارب لجأ نم نيدب مهنع

 عسي دق هنإ : لوقي يذلاف { نيلحتسملا يف فالتخالا يف لوقلا كلذك

 ضقتنيلف 3 مهتلالض ملع بجوي يذلاو 3 اذه ةطيرش ىلع وه امنإ ؛ مهلهج

 © هلالح ميرحت وأ ٥ همارح لالحتسا نم هللا ىلع ءاعدالاب هنيد نم هدي يف ام

 يف تبث هلعلف 0 نيدلا اوفلاخ اذإ نيلحتسللا يف هباحصأ عم اذه تبث اذإف

 اوبكرف ، نيدلا ةمرح اوكهتنا اذإ ، نيدلا يف ءاعدا ريغل نيبكارلاو ، نيمرحملا

 يف هلهج عسي الو {} لحتسملاك هنع مرحملاف 0 همزاول اوكرتو . هتامرحم

 . لصالا يف نيلحتسملا لهج عسي ال ايك ، لصالا

 باب

 نيمرحملاو نيلحتسملا يف فالتخالا يناعم

 بكر نمم ، نيمرحملاو نيلحتسملا ماكحأ يف فالتخالا كل تنيب دقو

 { هماكحأ يف فلتخي دق هنأ ، ميرحتلا ىلعو لالحتسالا ىلع ثادحألا

 ةمرح ملع نممو { اهملعي مل نمو ، ثدحلا ةمرح ملع نمم اهماكحأ فلتخيو
 لك لعجاو . هيف رظناف ارسفم كلذ ىضم دقو . اهفرعي مل وأ ، نيلحتسلملا

 مكحب صوصخم لكو ، هعضوم يف ثدح مكح لكف ، هعضوم يف ثدح
 3 ماع عضوم يف صاخ مكح كلذ نم لمحي الو } هعضوم يف ثدح

 عسي ال عضوم يف هلهج عسي مكح الو ؤ صاخ عضوم يف ماع مكح الو
 هيف همزلي مكح الو ؤ هلهج عسي عضوم يف هلهج عسي ال مكح الو { هلهج
 يف لاؤسلا هيف همزلي ال مكح الو { لاؤسلا هيف همزلي ال عضوم يف لاؤسلا

۔ ١٨٤ ۔



 3 نيدلا فوقو عضوم يف يأرلا فوقو الو ، لاؤسلا هيف همزلي عضوم

 نإف ث رومألا كيلع طلتختف 3 يأرلا فوقو عضوم يف نيدلا فوقو الو

 ٠ لطابلا يف لوخدلا ىلا كب يدؤي 0 اهماكحأ طالتخاو } كيلع اهطالتخا

 . قحلا نم جورخلاو

 باب

 رئابكلاو رئاغصلا يف قرفلا ىنعم

 كلذ يف مكحلاو
 ىتح هنم أربي ملو هنع فقو . ةريبك ريغ ةريغص هتيصعم تناك نإو

 علخ ربكتساو يبأو رصأ نإو . هتيالوو هتلزنم ىلإ عجر بات نإف &“ باتتسي

 . هنم ءعىربو

 ةبوتلا ىلإ يعد اذإ 0 ةبذك بذك وأ { اهقوف ايف ةبح ملظ نم رفكيو
 . نيملسملا ةيالو نم علخلاو ٠ كلذب رارصإلا هرفكأ ٠ اهيلع يأو رصأف

 مكح نم . ةلالدلا ضعب هيف وجرن ام اذه نم ىضم دق : هريغ لاق

 نود ام هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو & باتكلا نم ىضم اميف { رئابكلاو رئاغصلا

 & كلذ للع لدي عامجالإو ةنسلاو باتكل او . ريغص وهف ههبشأ امو ريبكل ١

 . رئابك بونذلا نم رارصإلا نأ ىلع ؛ اعيمج
 نم بتي ل ام : ليقف {© هتفص يفو رارص الإ ف فلتخا دق هنأ ؛ ىعمو

 بكترا ام نيح نم بكارلا بتي مل امو ، رفاك رصملاو ، رصم وهف هبنذ

 . هنم بوتي ىتح بنذلا ىلع ةماقالاب رصم وهف 0 ريغصلا

 © نواهتي وأ كلذ نم ةبوتلا كرت ىلع مزعي ىتح رصمب سيل هنإ : ليقو
 نيدي وأ . كلذب هلل ةيصعملا رغصتسيو هللا نم كلذ ىلع ةبوقعلاب فختسيو

۔ ١٨٥ -



 همزلي الف . ههبشأ ام وأ اذه نم ءيش هنم نكي ايف © كلذ مارح هنأ لالحب

 مكحب هيلع مكحي ال نأ دابعل ا نيب مكحل ١ ف ينبجعيو . رارصإلا مكح

 هئربي داقتعا هل نكي ل ايف } هنيد ماكحأ يف هللا نم هيلع فاخأ اييف امأو

 ىنثي ، هتلمج يف هللا يصاعم نم بكر ام عيمج نم ةبوتلاب ، رارصالا نم
 © اهدهاعتو اهدواع اهنم أطبأ الك وأ . اهددح اهركذ الك وأ اهدقتعيو ٦. اهيلع

 يصاعم نم ءيش ىلع ةماقإلاب ملسي نأ الإ اذه هنم نكي مل نإ هيلع فاخأ ينإف

 . هب هلللا ىصع دق ام اهتلح ي لخدي هداقتعابو ‘ اهنيعب اهنم بوتي ىتح . هلللا

 ةيالو هل تناك اذإ هنإ ؛ رهاظلا مكح يف هيف مكحلاو هيف ليق هنأ ؛ يعمو

 هنأو © هيف ةباتتسالا تتبث نم دنع . اههبشأ ام وأ رئاغصلا نم ائيش قأ مث

 عقي نيح هنإ : ليقف . ةبوتلا كرتو ، رارصالا ىلع ةزعلاب الإ ارصم نوكي ال
 عقاو دق هنأل . اهيلع ناك يتلا لاحلا نع هتيالو نعو هنع فقوي هنأ & كلذ يف

 ،٥ صاع هلل ايلو نوكي ال ذإ 0 هتيالو ليزي ام ببس هققح دق ام يصاعملا نم

 أربي الو ةيصعملا ببسل رصأو هتيالو تلاز ىصع اذإف { يلوب سيل يصاعلاو

 هنم ءىرب رصأو بتي مل نإو . هتيالو ىلإ عجر بات نإف & باتتسي ىتح هنم

 . رارصإلاب

 عقاو امب 3 هنم أربي الو هنع فقي الو نظلا هب نسحي : ليق هنأ ؛ يعمو

 نم باتتسي وأ ٠ رارصالا هنم ملعي نأ لدعب الإ ٠ رهاظلا مكح يف ريغصلا نم

 . رارصإلا دقتعي ال هنأو . رصي ال هنأ ىلع نومام ملسملا نال } بوتي الو كلذ

 ىلع نومام ملسملاف { رئابكلا ربكأ نمو ، بونذلا رئابك نم رارصالا نال
 رارصالا هنم ملع نإف . باتتسي نأ لبق هتيالو ىلع وهو 4 رئابكلا باكترا

 . هنم ءعىربو رارصالا مكح هقحل . بتي ملف بيتتساو

 . هالوت نم ىلع ةباتتسا هيف سيلو 3 ةيالولا ىلع هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 هيلع تبثي ال ملسملا نالو همالسإ توبثل . ةتباث ةيالوو رارصإ هنم ملعي مل ام

۔ ١٨٦ ۔



 ىلع رصي ال هنأ { ةنامألاو ةيالولا هب هيلع تبث ام لصأ نأل . ةريبكلا بوكر

 { هلك كلذ يف ةنامألا هل تتبثأ امنإو . اهيلع ميقي ةريبك عقاوي الو { ةريغص

 ىتمف . رئابكلا بانتجا ىلع تائيسلا رفكي ، ملسملل هللا هلعج ام مكح يفو

 مكح لاز . ريبكلا ىلع ةماقالا وأ ، ريغصلا ىلع رارصالاب ةمهتلا هنم تبث

 . انيمأ نوكي ال مهتملاو ث ايهتم نوكي ال نيمألا نأل 9 هنع ةنامألا

 مكح لاوزو . هتنامأ رهاظب مالسالا مساو ةيالولا هل تبثأ ام لصاف

 نم ءىش يف ةمهتلا ةلاحب لزني نأ الإ ؤ نومأم كلذ ىلع وهف . هتنايخو هتمه

 لاوزو . ةنايخلا لاح نم ةمهتلاب أربي ملو { ةنامألا مسا هنع لاز اذإف ، كلذ
 . ةنامألا ةحصب هل تبث ام مكح

 َرِئاَبَك انبت نإ : نينمؤملا بطاخي { ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو
 تائيسلاو . 0)هامئرك المتذمم مكلذ مكنم مكنع هتكن هنع نوهن ام
 كرابت ۔ هللا لاق ايك . رئابكلا بانتجاب ةرفكم يهو . رئابكلا نود ام
 بانتجا هل تباث ملسملاف ، رارصالا رئابكلا نمو ، هلوق يف كش الو 0 ۔ ىلاعتو

 مظعأ نمو { هميرحتب نيدي ام ىلع ةنامألا هل تبثت ال ايلو نوكي الو رئابكلا
 روهظب { هتلاح ىلع يلو وه : اولاقف ، رارصالا هميرحتب ملسملا نيدي ام

 هداقتعا لصأ يف انعم هل هللا ءاجرب كلذكو { اهيلع هتنامأو رئابكلا بانتجا

 نم ائيش دقتعي ملو { رئابكلاو رئاغصلا عيمج نم رافغتسالاو 0 ةبوتلل
 دقتعا ام هل نوكي نأ { رئاغصلاو رئابكلا نم عيش ىلع ةماقالا الو } رارصإلا

 3 ةطيرشلا هذه ىلع هالوت نم ملسي هنأ وجرنو { هللا نيبو هنيب اييف ، ىونو

 هالوتي ال نأ وهو . هداقتعاك يلوتملا داقتعا نوكيو . ةتباثلا ججحلا هذهو

 عيمجل ءالتبا نم . رئابكلاو رئاغصلا عيمج نم ابئات نوكي نأ الإ 3 هنم رهظ امب
 يف ملسملا داقتعا يف اذهو . رانلاو رفكلاب هيلع دهاش وهف الإو ، رارصالا

 هعيضي مل ام 0 هب هللا هدبعت يذلا هنيد لصأ يف هل تباثو ، رارسالاو ةينالعلا

 . ءاسنلا ةروس نم )٣١( ةيآلا ۔ ١

۔ ١٨٧ ۔



 . فالتخالاب كلذ يف لوقلا ىضم دق هنأ ؛ ىعمف ٠ اريبك وأ

 باب

 مارحلاو لالحلا ىنعم يف لوقلا

 غلبت ملو ، لوقعلا نم هدهاوش موقت ال امم . مارحلاو لالحلا ةفرعم امأو

 هعسي ال ةجح ةرابعب وأ & كلذ ملع نم هيف كشي ال ام ىلع هملعب ةجحلا

 ملاعوهو { هنيعب كلذ ملع ىلإ غلبي مل ام ملاس وه : ليق هنأ انعمف 5 اهيف كشلا

 لوقتي مل ام {. هنيد يف لهجلا مكح هقحلي الهج هل لهاجب سيل . هتلمج يف هب

 ريغ هلك كلذ نم ءيش يف © هملع هيلإ غلبي ل ام لاح يف }٠ كلذ يف هلللا ىللع

 نم ودع ةيالو وأ ٨ هنيد نم مارح ليلحت وأ . هنيد نم لالح ميرحت نم © قحلا

 مرحم بوكر وأ بجاو عييضت وأ نيدب هل يلو نم ةءارب وأ ٥ نيدب . هئادعأ

 عييضت وأ } كلذ فالخب ةجحلا هب هيلع تماق دق ملع عييضت وأ 9 نيدب

 ءيش نم لهج امل ملع بلطب داقتعا كرت وأ & كلذ تقو يف هيلع ردقي لا ؤس

 . ملاس وهف كلذ نم

 بكر ولو © هرذعل ةعطاقلا ةجحلا دهاوش كلذب هيلع مقت ل ام اذهف

 3 مزال كرت وأ ، مرحم بوكر وأ 7 ةءارب وأ ةيالو نم هلهج لاح يف نيدب كلذ
 . كلذ مكحب ةجحلا دهاوش كلذب هغلب نكي مل ولو . كلذ هعسي الف

 داقتعا هعفني ل © هنع لاؤسلل ادقتعم كلذ ملع بلطل ادقتعم ناك ولو

 3 مرحمل بوكر وأ ، مزال كرت وأ ، لوق نم نيدب كلذل هبوكر دنع لاؤسلا
 ةيالولاو . لعفلاب نيدلا كلذ بوكرب ليق هنأ اندنع ايف رذعلا عوطقم وهف

 هلك كلذ ناك اذإف © همالسإو هقح لهج يذلا ملسملا نم ةءاربلاو ٠ لعافلل

 لاؤسلا داقتعا الو ، كلذ ملع لهج هعفني الو ¡ كلذ هعسي الف ٦. هنم نيدب

۔ -_ ١٩٠



 ، كلذ يف هنم لوقلاب لالحلا ميرحت وأ { مارحلا ليلحت يف لوقلا امأو

 لثم يف يأرلاب لعفلاو . نيدب الو يأرب كلذ هعسي ال : ليق هنأ ؛ يعمف
 © املاع كلذب نكي مل اذإ ، مراحملا بوكرو . مزاللا كرتلاو ةيالولا نم ؛ اذه

 ٠ كلذب كلهي ال هنإ : ليق هنأ ؛ يعمف ٠ انئاد هنع لاؤسلا داقتعا ناكو

 نم لالحلا ميرحت وأ ، مارحلا لالحتساو { يأرلاب هنم لوقلا يف كلذب هكالهك

 . نيدلا

 © يأرلاب ةيالولا زوبحت ال ايك ©} اعطق يأرلاب ةءاربلا زوجت ال : ليق دقو

 ءعىربف ، نيملسملا نم ءافعضلا نم ناك اذإ ،} فذاقلا ةلزنمب لزن نم الإ

 موقت نم 7 لوألا فيعضلا ءعىربتملا سيلو ، يأرلاب ءىربتملا يلو نم فيعضلا

 يأرلاب ةءاربلاف ، هيلو نم أربي هعمس نم ىلع . قحلا نم هب ماق اييف { ةجحلا هب
 © هسفن نم ةءاربلل هنم ةحابالل هجو ىلع ، ةصاخ عضوملا اذه يف قحملا نم

 ءىرب دق ناك ولو . ايتفلاب هلوق نم هب ةجحلا هل موقت ام ريغب اذه يلو نم هتءاربب

 يف ةجحلا هب موقت ال ناك نأ الف { ةءاربلا لوالا هب قحتسا دق عيش ىلع هنم

 ىلع عطق الب & فذقلا مكحب ةءاربلا قحتساو ، فذقلا هنم رهظو . ايتفلا

 ولو ، لطبملا نم أربي هنأ هنم ةءارب عم هنم ءىربتملا نم داقتعاب & فذقلا مكح

 يذلا فيعضلا نم ايتفلا ةجح دهاوش هيلع مقت مل اذإ 3 اندنع كلذ لهج

 هملع دعب هيلو نم هتءاربب ، هسفن نم ةءاربلا اذه حابأو 5 اهب هرذع اهب عطقني

 ، رادلا لهأ عيمج ىلع ، مكحلا يف ةيالولا بجاو نوكي نأ دعب وأ ، هيلو هناب

 . اهلهأ ىلع هتيالو توبثل { هنم ةءاربلا اهب مرحي يتلا { ةعقبلا لهأو

 لهج ولو . كلذ لجأ نم نيدب هنع فقو وأ ، نيدب هنم ءىرب نإ امأو

 هنأ حص دقو }. كلذ يف مكحلا لهجف هيلول افذاق ناك ولو ، كلذ يف همزلي ام

 هعسي مل نيدب هنع فقو وأ { نيدب هنم ءىربف 0 اذه هلهج قحب هنم ءىرب امنإ

 . افيعض ناك ولو . كلذ

۔ ١٩١ ۔



 باب

 نيمرحملاو نيلحتسملا يف مكحلا نيب قرفلا

 نمف { هللا لحأ امل نيمرحملاو { هللا مرح امل نيلحتسمللا لالحتسا امأو

 هيف اولاق ولو { كلا نيد نم اومرح ام لالح الو . اولحتسا ام مارح ملعي ل

 © هللا نيد نم ءايشألا عيمج نم ؛ كلذ ةمرح ملعي ال وهو . ةنونيدلاب

 . مارحلاو لالحلا عيمج نم . هلقع دهاوش نم . هملعب ةجحلا هيلع موقت ال ام

 . مئاملاو مزاوللاو

 لوتي وأ { نيدب هلوتي مل ام هلهج هعسي كلذ نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمف

 فقي وأ © كلذ ىلع هنم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ ٨ نيدب كلذ ىلع هالوت نم

 نم 0 نيدب نقحلا نيملسملا نم دحأ نم أربي وأ فقي وأ © نيدب وأ يأرب مهنع

 . كلذ ةمرح لهج ولو لاح ىلع هعسي الف ، كلذ ىلع هنم مهتءارب لجأ

 . كلذل نيلحتسملا يف مكحلا لهجو { كلذ ةمرح ملع نإ امأو

 لحتسا نم لالض هعسي ال هنإ : ليقف . افالتخا كلذ يف نأ ؛ يعمف

 ‘ لحتسملا نم كلذ ىلع ءاعدالاب هنيد ف لحتسا ام مرح وأ ٨ هنيد يف مرح ام

 ةلالض لهج نمف © انفصو ام ةلزنمب وهو 0 هب نيدي يذلا هنيد ةفلاخمب مرحملاو

 . ديعولاو دعولا وأ ، ةلمجلا ريسفت نم عيش يف كش نم

 ملع ىلإ غلبي مل ام : لاق نم لاقو . عسوأ فالتخا هيف لوقلا اذه لعلو

 ةجحلا هيلع موقتو . كلذ ملع لا غلبي ل ام هيلع قيضي الف إ هلالض مكح

 نمم ٠ انركذ نم ةلزنمب لوقلا اذه بحاص دنع اندنع اذه هلاح يفوهو ٠ هملعب

 . فيعضلاو ملاعلا يف . فوقولاو ةيالولا يف كلذ ةمرح ملعي مل

 يف هقيدصت هيلعو { ملاعلا لوق يف كشلا اذه هعسي ال : لاق نم لاقو

۔ ١٢٩١_۔



 اذإ فيعضلا كلذكو { كلذب هاتفأ اذإ { نيلحتسملا ماكحأ يفو { نيلحتسملا

 الت وأ &۔ فيعضلا نع كلذ ريسفت نع اهب ىفتكي ةرابع { هيقف نع كلذ هل ربع

 . كلذ مكح بجوي امب هللا باتك هيلع

 وأ ، نيدب كلذ ىلع لوتي وأ هلوتي مل ام هنإ 0 لوالا لوقلاب لاق نم لاقو

 دحأ نم أربي وأ & فقي وأ ، نيدب وأ يأرب هنم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي وأ فقي

 . نيملسملا ءافعض نم نيدب هنم اوثرب اذإ ، ءافعضلا نم

 هولحتسا ام ةمرح ملع اذإ نيلحتسملا لهج عسي ال هنأب لوقلا نأ وجرأو

 مهراثآ يف ءاج ام رثكأو ، نيملسملا نم ءاملعلا هلاق ام رثكأ هنأ ، نيدلا نم

 هب نيدي يذلا نيدلل نيضقانلا نيلحتسملا لهج عسي ال هنأ ؛ مهريسو

 وأ . ةنونيدلاب هدي يف ام ضقني نم ةلالض يف كشلا هل سيلف . نوملسملا

 نيدي امم امارح لحتسا وأ 0 هب نيدي امم الالح مرح نإو { هللا ىلع ىوعدلاب
 مكح رصبي مل اذإ عسوأ هنأ ؛ يدنع كلذف © كلذ يف هللا ىلع ءاعدالا ريغب

 كلذ مرحي نوكي نأ نكميو { يناعملا عيمج يف افالتخا كلذ يف نال ؛ كلذ

 مل نإف . يأرب هلالحتسا الو & يأرب كلذ ميرحت وه هعسي ال ناك نإو . يأرب

 كلذ نال ؛ كلذب لاق نم لوق يف اندنع كلذ هيلع قيضي الف كلذ مكح رصبي

 يعدي ال نمك هللا ىلع يعدي نم سيلو { ميرحتلاو لالحتسالا نم ليوات
 غلبي مل ايف لاح لك ىلعو ، كلذ مكح نورصبي ال نيذلا ءافعضلا دنع { هيلع

 ةيالو نم هيلع بجي ام فلاخي ملو ، هيف كشي ال امب كلذ ةفرعم ىلإ هملع

 3 لوالا يف انفصو ام ىلع ةءارب وأ مهنع فوقوب ثدحملا نم مهتءارب يف نيقحملا

 نم مهتءارب ىلع نيملسملا ىلوتي نأ & كلذ يف فيعضلل لصألا يف اوعسو دقف

 . نيعدتبملا نم مهفلاخ نم عيمج

 5 هللا نيد نم لالح ميرحتب وأ } مارح لالحتساب الإ نوكي ال ع دتبملاو

 هملع ليوات ىلع الإ مهالوتي نأ & طرشلاب نيملسملل هتيالو هيلع تبثي الو
 يف ةجح همزل ام { نيثدحملا ثدحب املاع نكي مل ولو . نيثدحملا ثدحب

۔ ١٩٣ ۔



 نع فوقولا هعسي هنأ ليواتلا يف كلذ ىنعم امنإو { نيئربتملا ةءاربب نيثدحملا

 ىلع نيملسملا لوتيو { مهيف مكحلا رصبي ملو 0 مهثدح فرع اذإ { نيثدحملا
 . هنم مهتءارب

 يف مهتيالو هيلع تبث اذإ نيملسملا ىلوتي نأ هيلع نأ ؛ اضيأ ةلمجلا يفو

 بجاوو ، مهيلع كلذ راكنإ هل سيلو ، هثدح ملعي مل نمم اوئرب ولو © نيدلا

 اوأربي مل ام © قحلا ريغب هنم اوئرب نمم اوثرب لصالا يف اوناك ولو © مهتيالو هيلع

 هيلع ةجح مايق الو ، وه هثدحب هنم ملع ريغ ىلع قحلاب هالوت وه هل يلو نم
 ريغب هيلو نم اوئربف ، ةرهش وأ { ةداهش نم ةجحلا هب هيلع موقت امب هثدح ملعب

 ةءارب نوكي الف . رادلا لهأ ىلع هيلول هتيالو بوجول وأ هيلول هتيالوب مهنم ملع

 بجي | قحب هنم اوملع دق اييفو ، مهدنع اميف هنم اوئرب ولو { هيلو نم نيملسملا
 هل الو } ةجحب هيلع ءايلع ءاهقف اوناك نإو مهتءارب تسيلف ةءاربلا هب هيلع

 كلذب عيمج مهو 7 افولأ اوناك ولو 0 هنم اوثرب نم مهتءارب ىلع مهعابتاب ةجحب

 كلذ يف مهتداهش زوبحت ال ، نوعدم نوعولحم ةفذق هيلو نم هنم اوئرب نم دنع

 مهتءارب نم اوبات ولو { ليق اييف { ادبأ هنم اوثرب نم ىلع هنم اوئرب يذلا ثدحلا
 هنم اوئرب يذلا ثدحلا كلذب هيلع اودهش مث { ةيالولا ىلإ اوعجرو . كلت

 ؛ اورثك وأ اولق { هيلع مهتداهش زوجت الو ، نيعدم كلذ يف اوناك 0 هب هيلع

 { دبالا ىلع عدم ةداهش زوجت الو ، نيعدم هيلع ليق اييف لصالا يف اوناك مهنال

 لاح يف نيعدم هيف اوناك ام لكو . اورثك وأ نوعدي ام ىلع دوهشلا لق

 يف ةموصخلا اوكرت ولو © نيعدم نولازي الو } لاح يف نيعدم نولازي الف

 يف نوعدم مهف ة كلذ مهعفني ملو © هوعداف اوعجر مث هوعدا دقو . كلذ

 . كلذ

 ءايلع اوناك ولو . هيلع اودهشي نأ لبق 3 هل يلوريغ نم اوثرب ول كلذكو
 ٥ ليق ايف هنم اوثرب نم ىلع نيعدم هدنع كلذ يف مهتءاربب اوناك . ءاهقف

 اودهش مث { مهتءارب نع اوعجرو كلذ نم اوبات ولو ، هيلع مهتداهش زوجت الو

 © ثدحلا كلذ يف مهتداهش زجت ملو { ليق اميف مهتبوت عفنت مل ، كلذب هيلع

۔ ١٩٤



 مهتءارب نم اوبات مهنأ ولو ` ةبوتلا ذعب ولو 35 هيلع ةءاربلا هنم اورهظأ يذلا

 هب زوجت امم . ثدحلا كلذ ريغ ثدحب هيلع اودهشو . هنم اوثرب نمم “ كلت

 عم هنم اوئرب يذلا ناك ولو { ادوهش كلذ يف اوناك } هيلع ثادحألا يف ةداهشلا

 ٨ هنم اوثرب يذلا ثدحلا كلذ ريغ ثدحب هيلع اودهشف هلوتي مل اذإو { هل يلو

 ةءاربلا كلت نم اوبوتي مل ولو ، كلذ يف ادوهش نونوكي : ليق هنأ ؛ يعمف

 كلذب مهتءاربب هدنع اونوكي ملو & ثدحلا اذه يف نيعدمب اوسيل مهنأل ؛ هنم

 ©٥ كلذ لجأ نم مهتداهش زوجت الف {} نيعولخم الو .3 ةفذق لوألا ثدحلا

 اودهش ولو . مهتداهش زوبحت } نيعدم هيف نونوكي ال يذلا ثدحلاب مهتداهشف
 . هالوتي ال نم عم هنيعب هنم اوثرب يذلا ىلع

 اوأربي ملو {& ناث ثدحب هيلع مهتداهش زوبحت ال هنإ : ليق دق هنأ ؟ يعمو

 اوئرب دق امم ةبوتب الإ ، ةداهشلا لبق {© هريغ ىلع هنم اوئرب دق اوناك اذإ هيلع هنم

 هنم اوئرب نمم هنم اوثرب يذلا نكي مل ام هنإ : ليق ام ضعب يف هنأل ؛ هيلع هنم

 نوملعي ال نم عم ةءاربلا اورهظأ اذإ مهنأل ؛ ةبوتلا كلذ نم مهيلع ناك { هعم

 نونمأي ، هجو ريغ ىلع ةءاربلا اورهظأ دقف ؟ ال مأ هالوتي وأ هنم اوثرب نمم أربيأ

 مهيلع ناك كلانه نمف . هنم اوئرب نم دنع مهسفنأ نم ةءاربلا ةحابإ نم هيف

 اوثرب اذإ كلذ امنإ : لاق نم لاقو : ليق هنأ يعم اميف ؛ كلذ راهظإ نم ةبوتلا

 نم اويوتي ىتح ث هريغ ثدح يف هيلو ىلع مهتداهش زبحت مل ، هعم هيلو نم
 دعب الإ ؛ عيلخ ةداهش زوجت الف { علخلاو فذقلا دح يف مهنأل ؛ كلت مهتءارب

 مهناف { ايعدم هيف نوكي ال اييف دهشي مث { علخلا هيف قحتسي امم 7 هنم ةبوتلا

 . لوصفلاو يناعملا هذه

 نأ الإ هلهج سانلا عسي 1 اذه ءارو ءيش لك : ليقو ٤ باتكلا نمو

 مهيلع بجوأ يتلا { لاحلا يف هنولعفي الف 3 هكرت وأ ءيش لعف هللا مهمزلي

 . هكرت اهيف مهيلع هللا بجوأ ىتلا { لاحلا يف هنوكرتي الو . هلعف

 نأو 6 فلتخم ال هماكحأو - لاعتو كرابت ۔ هللا نيد نأ انعم : هريغ لاق

۔ _ ١٩٥



 بجو اذإ ، مكح هللا نيد نم عيش لكلو 0 هللا نيد هنال ، دحاو همكح لك

 هب دبعتم ريغف © هب مكحلا بي مل امو 2 هيف مكحلا ةفلاخم عسي مل . هب مكحل
 مايق دعب الإ همازلإ مدقم انعم كلذ نم ءيش سيلو { هب مكحلا هيلع بجي مل نم
 نم يشب دبعلا ةيلب تلزن الكف . هللا نيد هلكو . هتيلب لوزنو © هب ةجحلا

 نم ؛ هنم هتيلب هب تلزن ام لكو . هتيلب هب تلزن ام مكح هيلع ناك 0 هللا نيد

 ٦ لوقلا هيف بجي اميف لوق وأ ©٠{ قيدصتو ةفرعمو ملع وأ كرت وأ لمع

 كلذ ةوعد غولب لعب الإ ٠ هللا نيد نم ءيش يف دبعلا رذع اندنع عطقني الو

 . هب هتيلب لوزت كلانهف 0 هيلع هتجح مايقو . هيلإ
 حرشلا نم ۔ ىلاعت ۔ هللا ءاش نإ 0 ةيافك هيف امب اذه لثم ىضم دقو

 ريسفت مكحل هبشم وه امم . هلللا نع ءاج ام ريسفتو . ةلمجلا 2 { نايبلاو

 ٠ هنيعب ءيش لك ريسفت كلذ ريغ يو 6 5

 نوملسي ال سانلا لعج ۔ ىلاعتو كرابت هللا نأ كلذو ؛ باتكلا نمو

 لعج مث { اهلهج سانلا عسي ال يتلا {} ةلمجلا ين انركذ يذلا ةفرعمب الإ ادبأ

 لاح ين ۔ ىلاعت ۔ هللا ىلع اولوقتي ل ام }۔ ادبأ اهلهج مهعسي ءايشأ ملع مهيلع

 ةجحلا اوقلي وأ ٨5 الالح هين نومرح وأ © امارح هيف نولحي ائيش . مهلهج

 اوعقي نأو . مهنوقدصي الو مهب نونمؤي الف © هللا نم تلزن اهنأ مهربخيف
 مهيلعف © هنع مهاهن امل الاهج اوناك اذإ 2 © هنع مهاهن امم مهلصي ام لعفب

 وأ امارح هيف نولحي { ائيش مهلهج لاح يف هللا ىلع اولوقتي مل ىتمو } فكلا
 يذلا لعفلا يف اولعفي ملو } هنع مهربختف ةجحلا اوقلي وأ ، الالح هيف نومرحي

 . ادبأ مهل عساو كلذف .3 هيف فكلا مهيلع

 هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام ليصفت يف لوقلا ىضم دق : هريغ لاق

 . هعضوم ي كلذ نم ءيش لك بوجو ليصفتو ©{}ه هكللا نيد لوصأ نم ، انعم

 ءاهتنالاو لمعلا موزل عمو . ءاهتنالاو لمعلا موزل لبق ايتفلا يف ةجحلا توبلنو
 ةجحلا نأ . هعضوم يف كلذ نم لصأ لك نم هتيلب لوزنو & كلذ ةجح غولبو

۔ ٦٩١_۔



 . هتجح مايقو هتوعد غولب عم . هتيلب لوزن دنع هموزل يف ةدحاو هيف

 هللا ءاش نإ هعضوم يف هلعجاف ٠ كلذ نم لصف لك يف رظناف

 . ۔ ىلاعت

 ؛ هللا نم هلعف مهئيجي ىتح هلهج مهعسي يذلا امأو ؛ باتكل ١ نمو

 مايصو © اليبس هيلإ عاطتسا نم ث مارحلا هللا تيب لاإ ججحلاو ةاكزلاو ةالصلاف

 هلهج مهعسي اذهف ، كلذ هابشأو { ةبانجلا نم لاستغالاو ، ناضمر رهش
 ةالصلا تقو بهذ اذإف {. اهتقو يف ةالصلا نم هب مهرمأ ام هللا نم مهئيجم ىتح

 . اورفكو اولص ٠ اهتقو باهذ لبق اهولصيو . اهوملعي ملو

 نأو { كلذ هابشأو ةبانجلا نم لاستغالاو ناضمرو ةاكزلا كلذكو

 . اهتقو بهذي ىتح ةالص ىلصي ال

 ، مزاوللا هذه لثم موزلب نحتما نميف صاخ اذه نأ انعم : هريغ لاق

 تقو ءاج وأ { ةالصلا تقو يف ةبانجلا نم لسغلاو { ةالصلل ءوضولا نم

 هذه موزل ربخ هغلب دقو } ناضمر رهش هيلع لخد وأ =“&٥ بنج وهو ةالصلا

 اهنم ءيشب لمعلا وأ 3 اهب لمعلا لهجو اهلهجف . اهماكحأ ملعو ضئارفلا

 3 كلذ ربخ هغلبي ل ناك نإو ٠ كلذ هعسب الف رذع رغ نم اهتقو تان ىتح

 تقو يف . هنم كلذ ملع بلط ىلع ردقي نم هترضحب نكي ملو 0 هب عمس الو
 هوجولا نم هجو ىلع ؛ هنم ائيش ملع الو © كلذ ىلع لدتسي ملو ٠5 كلذ

 دقتعاو . هيلع ردقي هجوب هيوجو الو ، كلذ ةيدأت هلقع : نسح الو . ملعلل

 ادقتعم ناكو دقتعا وأ © كلذ ملع لا ىدتها نإ ©٨ هنيعب كلذ ملع بلط

 ولو نيدب كلذ نم ائيش عيضي ملو {©ك هنع لا ؤسل او . همزلي ام عيمج ملع بلطل

 وأ هكاردإ وجري امم 0 هيلع ردق ايع لاؤسلا عييضت وأ { هملع دعب وأ { هلهج

 . هنع لاؤسلا داقتعاو كلذ بلط

 ريسفت ىضم دقو {. ةفصلا هذه ىلع } كلذ هيلع قيضي ال هنإ : ليق دقف

- ١٩٧ _



 هنأ قحلا ليوأت ىلع يرجت ةلمجم راثآ هذه امنإو { هيف رظناف ، ىضم دق اميف اذه

 هلهجي نأ هل زجي مل ، عيش همزل اذإ هنأ كلذك وهو . همزلي ام لهجي نأ هل سيل

 ردقي الو ، هيلع ردقي ال ام همزلي ال هنأ ليواتلا ةحص نكلو . هلهجل هعدي الو

 3 هبذع اذإ هللا نيد عيمج نم هنع زجع ام لك طوقسب 7 هيلإ غولبلا ىلع
 بوجو ملع اذإ © لمعلا ىلع هب لدتسملا ؛ ملعلا مدع نم دشأ مدع نوكي الو

 هبوجوو لمعلا ملع مدعو 3 لمعلا ىلع هب لدتسي يذلا ملعلا مدعو { لمعلا
 ليق اذإو 0 هل امزال نوكي ال هنأ ، هيلع ردقي مل اذإ اباذع حضوأو 5 امدع دشأ

 كلذ هيلع ؛ معن : لقف ، هلهج هعسي ملو ، هب لمعلا بجو همزل ام هنأ كل

 . ادبأ هب لمعلا ىلع ردقي ال ام { هب لمعلا هل امزال نوكي ال نكلو & تلق ايك

 ةالصلا نم .{ هب املاع ناك ولو ، هيلع ردقي ال ام 0 هل امزال ىمسي الو

 نم هجوب كلذ نع زجع اذإ 0 كلذ عيمجو لسغلاو ءوضولاو جحل او موصلاو

 كرابت هللا باتك مكح نم . هل امزال كلذ نكي مل ، تازجعملا نم هوجولا

 هل ابجوم كلذ لكو ث نيملسملا عامجإ نمو ةلي هلوسر ةنس نمو . ۔ ىلاعتو

 هنع زجاع الو ، هجوب هنع روذعم وه ام 7 هل امزال ىمسي ال هنأ ، نيبلا رذعلا

 & هيلإ غولبلا ىلع الو ، هيلع ردقي الو هجوب هل مزال ريغ اذه كلذك 0 هجوب

 ملع سامتلا نم ، هنيح يف هيلإ غولبلا ىلع ردق ام ، هلك كلذ نم همزلي امنإو
 نم هيلإ ىده ام ىلع ، هرضح نمم هدجي ل نإ ، هسامتلا داقتعا وأ ك هرضح نم

 نم وأ { هيلإ يده نإ ث مزاللا نم رضاحلا رذع سامتلا نم & كلذ ةفرعم

 فلكي الو & كلذ نم هيلإ ىدتهاو ، هيلع ردق ام هتلمج يف هل مزاللا عيمج ملع
 هل امزال ىمسي الو ث ةيرم الو كلذ يف كش الب ردقي ام الإ كلذ عيمج نم

 © بير الو هيف كش ال ام كلذو . هيلع ردق ام الإ ءايشألا عيمج نم هيلع ابجاو

 مكح لمحي ملو { ليواتلا لدع نع لضي ملو 0 لدعلا رصبأ نم عيمج نم
 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف ، صاخلا ىلع ماعلا الو { ماعلا ىلع صاخلا

 © ةالصلا تقو نم لوطأ اهتقو ناك نإف { ةاكزلا امأو ؛ باتكلا نمو
 مل ؛ دغلا دعب نم اهرخأ مث دغلا ىلإ اهرخاف { مويلا هتاكز تلح ول الجر نال

۔ ١٩٨ ۔



 راهنلا ةالصو . راهنلا ةالص يف ليللا ةالص لخدأ ول ةالصلاو ، رفكي ملو لضي

 بهذي ىتح ىسني وأ { مونلا هب بهذيف ماني نأ الإ ، رفكو لض ليللا ةالص يف

 اهنأ ملعي ملو اهلهج نم امأو 3 ركذو هبتنا اذإ يلصيو هيلع ساب الف .3 اهتقو

 ، اضيأ لض دقف اهعيضو اهملع نمو . لض دقف اهتقو بهذ ىتح هيلع

 . اهعايضب قسفيو

 هنأ انعمف 5 ملعلا دعب عيضملاو يسانلاو سعانلا امأ : هريغ لاق

 ؟ لوقلا ضعب يف هنأ بسحأ هنأ الإ } هيف ليوأتلا يف جرخي كلذكو ¡“ كلذك

 كلذ ركذي مل اذإ { اهموزلب ملاعلا { هل ةمزاللا ةالصلا يف سعانلاو يسانلا نأ

 ] هتقو ربغ ي كلذ ةداعإ هيلع بجوي ال اضعب نأ 9 تقولا تاف ىتح هبتني ملو

 . همونو هنايسنب كلذل دبعتلا مكح هنع الئاز © اروذعم ناك هنأل

 دق ناك ولو . هبتناو ركذ اذإ ، ةالصلا هيلع نأ لوقلا رثكأ نأ بسحأو

 . ةالصلا ريغ ةعبت الو } لاح ىلع كلذ ف هيلع مثا الو } تقولا تاف

 3 لاق ايك وهف .{ هيلع اهبوجوو اهب ملعلا دعب اهعييضتل دمعتملا امأو

 نإو . ةالصلاو رافغتسالاو كلذ نم ةبوتلا الإ } ارذع كلذ يف مهل ملعأ الو

 ةالصلا يف فالتخا هيف يل نيبي الو . ةالصلا هيلعف تفي مل وأ اهتقو تاف دق ناك

 . اهتقو تاف ولو ادمعتم اهكرت اذإ ©، هيلع اهنأ

 ةاكز جرخأ مث ٥3 لهاج اهلهج ولف . ةاكزلا امأو ؛ باتكلا نمو

 . لضي ل اهلهج هعسي ال يتلا ةلمجلاب ارقم ناكو 3 هتوم لبق هتاكز نم عيض ام

 . ةبانجلا نم .لسغلاو ةالصلا لثمف ناضمر امأو

 لهاجلاو . هلهجب كله دقف هللا نيد نم ائيش لهج نم : هريغ لاق
 ملع هغلبي ملف 0 انمؤم لاق ايك ةلمجلاب ارقم ناك نإو . انعم انمؤم نوكي ال
 هدبعي ام ملاع نمؤم وهو لهاج هنأ لقن ل { هلام يف ةاكزلا نم هيلع بجو ام

 جحلاو ةاكزلا رمأ يف ىضم دقو . همزلي امم ء يشب ةجحلا هغلبي مل ام 0 هب هللا

۔ ١٩٩ ۔



 5 هركذ ةداعإ نم ةيافك هيف وجرن ام 3 اهيف تقوب تقو اهل سيل يتلا قوقحلاو
 نم ائيش ملعي مل نم هنأ الإ ، الهاج ىمسي الو . الهاج نوكي ال نمؤملاو

 اذإ 0 الهاج رثالا بحاص هامس كلانه نمف .3 هب هلهج يف مسالا هقحل ءايشألا

 هغلبي مل اذإ { هنيد يف الهاج ال { هل هملعب الهاج ناك . هنيعب ءيشلا ملعي م

 نم همزلي ام كرتب ملعلا عيضيف { هوجولا نم هجو ياب ©٥{ كلذ ملعب ةجحلا

 روضح دنع ةبانجلا نم لسغلا وأ ، ناضمر رهش موص وأ كرت وأ داقتعا وأ لمع

 ركذ ىضم دقو اهتقو توفي . ةالصلا لثمك اندنع اهمكحف . ةالصلا تقو

 . ۔ ىلاعت ۔ هللا ةئيشمب ارسفم كلذ

 وأ ارفاسم نوكي نأ الإ رضحي ىتح ناضمر تقوو ؛ باتكلا نمو

 وهو . ةالصلا تقو بهذ اذإ ةبانجلا نم لاستغالا تقو باهذو ، اضيرم
 هلمعو هلعف مهيلع امم اذهف { ةلع هب تسيلو ءاملا دجي وهو . لستغي ل بنج

 . هتقو ءعىجم لبق

 يف ةبانحجلا نم لاستغالاو ، هركذ ىضم دقف ناضمر امأ : هريغ لاق

 هملع همزلي الو { هلك اذه ملعب روذعم هنأ انعمو ، هتقو توفي انركذ لمج

 نأ لبق 5 هل هموزل ىلإ بهذي ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعأ الو { ةلمجلا ين الإ

 هنأ ؛ يعم . ةبانجلا يف لمعلا تقوو هب لمعلا تقو ءاج اذإف 0 هتقو ءعىجي

 . ةبانجلا نم لاستغالا هيلعف بنج وهو . ةالصلا تقو رضح اذإ : ليق
 5 ءوضولا نع هئزجي ام & لسغلا يف مكح هيلع تاي مل نإ ةالصلل ءوضولاو

 عنام هعنمي ملو ، كلذ ىلع ردق نإ 4 ةالصلا تقو تقولا توف لبق يلصيو

 وهف ، كلذ نم عيش نع عنام هعنم نإف { هنم عيش نعو . كلذ نع هب زجعي

 . كلذ نم هقطي مل ايع روذعم

 & هب هتيلب تلزن اذإ ؛ كلذ ملع ىلع ردقي ال نأ اندنع تاعناملا دشأو

 ردقي ال وأ ، مدقتم ملعب كلذ ملع ىلع ردقي مل نإف { هب لمعلا تقو ءاجو

 هتقو يف هكردي نأ هتبحر هيف عقيو { هلوط هيلإ غلبي امم ، ملعم نم ميلعتب هيلع

۔ . ٢٠٠



 © لاؤسلا داقتعا هيلع نأ الإ ، هقيطي ام الإ كلذ نم هيلع سيلف . كلذ

 هيلع ناك الإو . هل كلذ موزل ىلع هعقوي ملع ىلع ردق نإ 0 كلذ نم همزلي ايع
 ةعاط نمو . هنيد نم همزلي ام ةلمج نم همزلي ام بلط نع لاؤسلا داقتعا

 نم هجوب هلوط هيلإ غلبي الو ، هيلع ردقي ال امب اندنع كلهي الو .3 هقلاخ

 ليق ام ضعب يف ليق دقف 0 هل نيربعملا نم كلذ ملع ىلع ردق نإف 3 هوجولا

 لمعلا هيلع بجي ءيش لك نم . هنيعب كلذ هل موزل ملع هيلع نإ : يدنع

 . هموزل ملع عم هب لمعلاو . هب

 ٨ اميلعت هتيدأت ىلإ هب غلبي يذلا هليوأتل ملعلا هيلع سيل : لاق نم لاقو

 ملعلا همزلي الو هب لمعلا همزلي امنإ هنأل { هنيعب عيشلا موزل ملع هيلع سيلو

 امنإو . هتلمج يف هب نئادو هب رقم هنأل { لاوحألا عيمج ي لامعألا عيمج نم . هل

 كرابت هللا هرمأ امنإ كلذكو . المع نيدلا نم ناك ام 0 هب لمعلاب هللا هرمأ

 نم هيلع ام نإف {} هكرت بجي اروجحم هللا نيد يف ناك اهيع ءاهتنالا نع ۔ ىلاعتو

 هملعب هدبعتو .0 هب هللا هرمأ امب ملعلاو ناميالاو { ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد

 ةلمحلاو { هلسرو هتكئالمو هللاب ناميالا لثم اناميإو 0 ايلع هب نيدتلا ناك امم

 قدصو لمعو نمآ اذإف { كرتلاو لمعلا نم هب هدبعت ام عيمج اهيف لخدي يتلا
 لمعو . ملعو قيدصت نم اهيف ام عيمجب . انمؤم اقدصم املاع ناك ةلمجلاب

 اقيدصتو ايلعو اناميإ نوكي { اهمكح نمو اهنم عيش يف هتيلب تلزن اذإف ، كرتو

 هتيلب تلزن اذإف ، هنجح هيلع هب تماقو . هتيلب هب تلزن اييف كلذ نود هزجي مل
 5 هب لمعلا هيلع امنإف ، هتجح هتغلبو . المع نوكي ءعىش يف هللا نيد نم

 هكرت هيلع امتإف ، هكرتب هدبعت امم اكرت هللا نيد نم هتيلب هب تلزن ام كلذكف

 © كلذ ملع هيلع سيلف 3 هتمرج ملع الو هكرت موزل ملعي مل نإو . هتبناجمو

 { هلمعب هللا رمأ ام لمع وأ ملعب هللا رمأ ام ملع هلك هللا نيد نم هيلع امنإو

 ىلع الإ جرخي ؛ هللا نيد نم ائيش ملعأ الو 5 هنع ءاهتنالاب هللا رمأ ايع ءاهتنالاو

 هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو { كرتلاو لمعلاو ملعلا . ةثالثلا لوصألا هذه دحا

 هنأل . هب لمعلا نع روذعم وهف & ضيرم وأ رفاسم وهو ناضمر تقو ءاج اذإ

۔ ٢٠١ ۔



 نع روذعم وه ضيرملا كلذكو { رفسلا يف راطفالاو موصلا نيب ريخم لصالا يف

 ىلإ غلبي مل ولو هنأل ، اريخ لصألا يف ناك ولو . ءيش نع رذع نمف 0 موصلا

 اضيأ انهاه نمو ، كلذ ريغ هيلع سيلف هل زئاج وه ام قفاوف { رييختلا ةفرعم

 موزل الو { هب لمعلا همزل ام موزلب ملعلا هيلع سيل هنإ : لاق نم ةجح تناك
 © مزاللا ةفرعم ريغب { ءاهتنالاو لمعلا ىلإ غلب اذإ 5 هنع ءاهتنالا همزل ام ملع

 كرتلا هيلع امنإو ث ءايلعلا اهملع ايك 0 مراحملا ةمرح ملع الو ملاعلا ملعك

 ءوضوللو ةبانحلا نم لسغلل ءاملا دجي مل نمو .{ هب ملعلا مزلأ امل هب لمعلاو

 ردق اذإ كلذب رذعي الو ديعصلاب مميتلا هيلعف { ةالصلا روضح دنع ةالصلل

 رذعلاو ءاملا مدع دنع { ديعصلاب مميتلاب لمعلا موزلو هيلإ هملع غلبو ¡ هيلع

 لسفغلاب دبعتلا ىلع لمعلا هيف مزل امو { ةالصلل ءاملاب لمعلا موزل ةلزنمب هيف

 الدب مميتلا ناك ، رذع هل ناكو ث ءاملا مدعف ءاملاب تاراهطلا نمو { ءاملاب

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو } تاراهطلا نم هنأ دب ال اييف ، تامزاللا يف هنع

 رثكأو ، فالتخاب اهيف ليق هنأ ؛ يعمف .0 اهيف مدع اذإ بايثلا تاساجن امأو

 مدع دنع . ةالصلل بايثلا ةراهط نم هيلع نأ كلذ نم قحلل هبشملاو لوقلا
 موزل يف اذهل هبشم كلذ نأل } ديعصلاب مميتلا نم هنأ دب ال ايف هيلع ام 0 ءاملا

 . ةراهطلا

 جرخي ال اذهف 3 هتقو عىيجم لبق هملعو هلعف مهيلع امم اذهف هلوق امأو

 ٨ هانعم لوح امم " هيف ةدايز وأ باتكلا نم طوقس وأ طلغ هنأ الإ يدنع

 9 لوقلا نم دساف اذهو . هتقو لبق هب لمعلا نوكي هنأ زوجي هنأ ملعأ الو

 هتقو عمجم لبق { اذه لثم ملع هيلع نإ لاق ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعأ الو

 يف مهمزلي مل ام ملع سانلا مزلي نأ اذه تبث ىتمو ث هيف لمعلا بجي يذلا

 عيمج يف كلذ مزل اذإو 0 هللا نيد عيج يف كلذ مهمزل ، دحاو فرح يف دبعتلا

 هقيطي ال ناك امو ، لاحب دابعلا هقيطي ال هنأو لطاب كلذ نأ حص هللا نيد

 مهفلكي ال هنأل { هب مهدبعت ام رمأ يف { هايإ هللا مهمزلي نأ زجي مل لاحب دابعلا

۔ ٢٠٦ ۔



 ةنسلاو باتكلا تبث كلذب مهلو قاثيملا مهيلع ذخأ كلذب . مهتقاط قوف

 و الوق عامجالإو . العفو الوق .0 انعم ا

 باب

 رئابكلاو رئاغصلا نيب قورفلا

 { اطخلا مكح ريغ ىلع وأ } دمعلا ىلع كلذ نم ائيش قأ اذإ امأو

 يف & ثادحألا يف اطخلاب قحال أطخلا هبشو دمعلا هبش نأل { دمعلا هبشي امم

 . قوقحلا ماكحأو يصاعملا ماكحأ

 سفن يف ، تاروجحملا نم كلذ عيمج نم قأ اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمف

 سانلا نيب لالحلل زئاجلا نم سيل هنأ . هل فراعتلا لاح يف جرخي ام 3 لام وأ

 هجو نم الو ٠ ةحابالا هجو نم هلثم جرحم ال يذلا . تاروجحللا نم حابملا

 . رثابكلاب قحالو مارح وهف ©، سفن وأ لام يف كلذ هبشي ام الو } فراعتلا
 ةبرضلا كلذك . الظ الإ اهانعم جرخي ال يتلا ٠ ناسنالإ يف ةرفدلا لثم الو

 {، دمعلا ىلع هذخأ سانلا لاومأ نم ناك ام كلذكو . ةيمرلاو كلذ هبشت يتلا

 . اروجحم امارح الإ جرخي الو ، سانلا نيب زوجي ام ريغ ىلع هيلإ دصقلاو

 . ليق ام ضعب يف رئابكلاب قحال هلك كلذف

 ٠ ةريبكل ١ جرحم كلذ جرخ .ه هل املاظ ةرعبب هامر ولو : ليق هنأ بسحأو

 يف ةعدسلا نم ايلظ نوكي ال ام لثم جرخي ام الإ ، ةريبك كلذ لثمي بكار وهو

 ىنعم هانعم جرحي ال امم . كلذ هابشأو نيتبحلاو ةبحلا ذخأ لثمو ٠ ندبلا

 © كلذ لثمب ريبكلا مكح هقحلي الو } املاظ كلذ لثم نوكي ال هنإف . ملظلا

 نم هنمضي امم { اريثك وأ اليلق ناك ام ىلع رارضالإ نإف & كلذ ىلع رضي نأ الإ

 بكار هرارضإب رضملاو ، كلذ هعسي الف ، مهنادبأو سانلا لاومأ يف قوقحلا

۔ ٢٠٢٣ _۔



 . ليق هنأ يدنع اييف ث ةريبكلا

 ناكو ملظلا جرحم جرحي ناك هنأ ولو : اذه لثم ف ليق هنأ بسحأو

 كلذ نم يتأي وأ ْ هيلع رصي نأ الإ هب رفكي 3 ةريبك هل هلعف نوكي الف } املاظ

 ىلع ، مهارد ةعبرأ نم لقأ قرس ولو ، قرسلا لثم 0 دحلا كلذ يف قحتسي ام
 يف ٠ ةريبكلا ابكار قرسلاو صصلتلا كلذب نكي ٠ قرسلاو صصلتلا هجو

 يف اديعو وأ ايندلا يف ادح هلعاف بجوتسي ام : ليق ريبكلا نأل { لوقلا اذه

 ةرفكم هلعفف .3 ةرخآلا يف ديعو وأ . ايندلا يف دح هيف امم قأ نمف . ةرخآلا

 3 ههبشأ ام وأ { اريبك ناك كلذ لثم قأ اذإف { هلعف يف عقي ام نيح نم ةريبكو

 قأ دحلا لثم دح هيف بجي ام سانلا لاومأ نم قرس اذإ : ليق هنأ بسحاف

 هيف بجي ال يذلا ررضلاو سالتخالا هجو ىلع كلذ ذخأ ول كلذكو ٠ اريبك

 هنأل 5} ةريبكلا لثم ناك .3 اهتميق وأ مهارد ةعبرأ كلذ نم ذخأ اذإ وهف & دح

 ‘ ةبعكلا ةوسك وأ دجسم نم كلذ ذخأ نإ كلذكو {© دحلا هب بجح ام لثم

 دحلا هيف بجي ام لثم باصأف . هيف دح ال هنأ { رثألا هيف ءاج امم كلذ هابشأو

 . مكحلا يف هب قحال ءيشلل لثملاو { ةريبكلا لثم قأ دقف } قرسلا يف

 نعل وأ ئ ةرخآلا 1 ديعو وأ ٠ ايندلا يف دح هب بج ام قأ نم : ليقو

 . ةريبكلاب قحال وهف ٠ هلوسرو هلللا نم

 قرسلا يف بهذ امنإ هنأ . لوقلا اذه ىلإ بهذ نم هنأ بسحأف

 لثم نوكي نأ الإ } قحلا ريغب ايلظ ناك ولو 3 اريبك نوكي ال هنال 0 هبشأ امو
 عيمج نم قأ اذإ هنأ 6 لوقلا اذه لا بهذ نم هنأ بسحأو . دحلا هب بجي ام

 ناودعلاو ملظلاب هنإف . اناودعو الظ الإ سانلا نيب جرخي الام . كلذ

 : ۔ ىلاعت ۔ هللا لوقل ، ريبكلا بوكرل اقحتسم ناك 3 هسفن

 لوقيو مهبر ىلَع توُضّرْي يلوا ابذك هللا ىلع ىرقا نم ملظا نموو ل ۔ إ ه ۔يے۔ 2ة۔ 2 2 هو ۔ م ٨ ة ., ؟ ۔ ۔۔م 2 و 2٥ ۔2

۔ ٢٠٤ ۔-



 . (_١“ةيليظقلا محم رفا ةنمت الا ٢هترت نح اوبذك نيزلا الؤمم داهندألا

 5 ايلظ ناك ءيش ياب 0 نيملاظلا عيمج ىلع ملظلا مسا لخدف

 : لاق هنأ ، ملعلا لهأ ضعب نع ليق دقو 0 ايلظ الإ سانلا نيب جرخي ال امم

 نوكي ال رفاكلاو ؛ رفاك وهف ؛ اهقوف ايف ةبح ملظ نم هنأ ؛ هب اند ام لصأ
 . ةريبك بوكرب الإ ؟ ارفاك

 نم هب ۔- لاعت ۔ هلللا ىصع ام لك : لاق هنأ مهضعب نع ليق دقو

 نم ىلإ رظنا نكلو 0 بنذلا ريغص ىلإ رظنت ال كنال { ريبك وهف يصاعملا
 “©٨ تيصع نم ترصباف { هتيصع اذإ هتيصع نم ىلإ رظنا ينعي ، تيصع

 ءيش ههبشي ال هنأل 3 ريبك ميظع هتيصعم عيمجف ٠ اريبك اييظع تيصع

 يصاعم نم “ يصاعملا نم ءيش اههبشي ال هتيصعم كلذك . ۔ ىلاعتو كرابت ۔

 . هقلخ نم هريغ

 بسحأ ةيقيرطلا نإ : ليق دق هنأل {} هيف فلتخي امم اذه نأ بسحأو

 كلذ باعف ى رئابك اهريبكو اهريغص اهلك بونذلا نأ ، كلذب اوناد مهنأ

 ىلع انعم نيدلا اوفلاخ امنإو © نيدلا فالخ نم هولعجو ، مهيلع نوملسملا

 ليق ام هجو ىلع هب اولوقي ملو { انيد كلذ اولحتن ا اذإ 3 ليق هنأ بسحأ ام ىنعم

 انعم نكي ل { هب اونيدي ملو ©٠ فالتخالا هجو ىلع هب اولاق ولو & فالتخالا نم

 مهتنونيد تناك ، يارلا هيف زوجي امب اوناد امل هنكلو ث نيدلا يف افالخ كلذ

 نمف . ايأر نيدلا هتبثأ دق يأرلا نأل ، نيدلا يف افالخ يأرلا هيف زوجي امب

 انعمف ، يأرلا يف نيدلا زاجأ نمو ، نيدلا فلاخ دق هنأ انعمف ؛ انيد هلحتنا

 هيف زوجي ال يأرلاو ث انعم يأرلا هيف زوجي ال نيدلا نأل ، نيدلا فلاخ دق هنأ

 . نيدلا

_ _ 
 . دوه ةروس نم )١٨( ةيآلا ۔ ١

۔ ٢٠٥ ۔



 هيف زوجي ال . اليوات وأ اصن باتكلا يفن تبث ام انعم نيدلاو

 وأ ، كلذك عامجالإ يف تبن ام وأ ، كلذك ةنسلا يف تبث ام وأ } فالتخالا

 8 يأرب الو نيدب هفالخ زوجي الو { نيدلا نم هنأ انعمف 5 اذه هبشأ ام

 لهأل {. يأرلا هجو انعم وهف كلذب هيف تأي ملو } ههبشأ امو اذه ادع امو

 وأ هنونف نم وأ ، نيدلا لوصأ نم عيش يف © يارلا ملع ىلإ غلب نمو 9 يارلا

 يذلا كلذ يف لوقلا هلو & كلذك وهف . ههوجو نم هجو نم وأ هباوبأ نم

 ملع ىلإ غلب نم لك سيلو { هيف يأرلا هجو رصبأو ، هملع ىلإ غلبو ، هرصبا

 نم وأ باتكلا نم ائيش ظفح نم لك سيل هنأ ايك 5 هيف يأرلا هجو رصبأ كلذ
 سيل كلذك 0 لدعلاب اليوأت نسحأ 0 كلذ هبشأ امو . عامجالا نم وأ ةنسلا

 هوجو هرصبب الإ ، يأرلاب لوقي نأ يأرلا هغلابل زوجي ،} لاح ىلإ غلب نم لك

 ناك نإو ، ريسفتلل هرصبب الإ { هنيعب فرع امل ريسفتلا هل زوجي ال ايك ، يأرلا

 دعبأ . هدنع يتلا هلئالدب ءيشلا هنع بلطي يذلاف .0 هنيعب ءعىشلا فرعي

 رصبي ، هدنع نم رظنو رصب ةدامب الإ هل زوجي الو ، كلذ هل تبثي ال نأ ىرحأو

 ءاش نإ كلذ مهفاف . يأرلا يف قحلا ةباصإ نم 3 هسامتلال دهتجي ام هجو هب

 . هللا

 . ةريبك اهنأ ملظلا هجو ىلع جرخ ام لك ىلإ بهذي يذلا نأ بسحأو

 اونَمآ يذلا اهيأ ي » : ۔ لجو زع ۔ هللا لوق توبثل 3 ةريغصلا هبشي ال امم
 مكنم ارت نع ةرامت توكت نأ لإ لابلاب مكنيب مكلاومأ اولكاتال
 فوسلو ًناوذُع كي َلَعَفَينَسَو اَمحَر مكب ناكا دإ مكسفنأ اولتقت الو
 . () «ارّيِي ولا َلَع كلد تاك اران هيليضن

 فراعتو ، ىضرلا هجو ىلع جرخي ال امل ناودعلاو ملظلا ةعقاومف

 هجو نم وه } ضعب مهضعب لاومأ يف . مهلاعفأ نم كلذ يف نينفراعتملا

 . ءاسنلا ةروس نم )٢٩ . ٣٠( ناتيآلا - ١

۔ ٢٠٦



 ؛ المح هيف تبث دقف . ملظلاو ناودعلا هجو نم ناك امو . ملظلاو ناودعلا

 ىلإ بسحأ بهذ نم بهذ كلذلف . ۔ ىلاعتو كرابت - هللا نم نعللاو ديعولا
 الصأ راصو 0 نعللاو ديعولا هيف تبث دق هنأل } ريغصلا ةلزنم هلزني ملو { اذه

 . هريغ ىلإ لمتحي ال

 يفف . اريبك هلعجي ال هنأ ، اذه لثم ىلإ بهذي يذلا نأ بسحأو

 . نادبألا يف كل تركذ ام وحن ىلإ اهيف بهذي لاومألا

 . نادبالا يف ةيانجلا نم . اريبك نوكي ال هنأ ىلإ بهذي هنأ بسحأو

 هبشي الف { نادبألا يف حورجلا يف اماف { نادبألا يف دحلا يف اهبتشم ناك ام الإ

 . كلذ هبشأ ام وأ ‘ هحراوج نم ةحراج عطق لثم الإ ٠ دودحلا ف انعم كلذ

 ولو . دحلل اهبشم كلذ نكي ل صاصقلا هيف تبث ولو : ليق هنأ بسحأ ىتح

 . صاصقلا هيف ناك

 { اهلثم وهف ةحراجلا هبشأ ايف & بهذملا اذه حص اذإ هنأ ؛ يعمو

 { ةحراجلا ةنابالر © هبشم وهف اهنم ءيش نم وأ ٠ حراوجلا نم نيبأو عطق امو

 نم ءيش وأ نئاب 0 اهنم عيش وأ عبصإ نم ٠ هلمأ وأ هعبصإ لثم وهو

 . هيف دحلا توبثل هبشم وهف هنابأف {، هحراوج

 بجي ىتح الإ اريبك نوكي ال هنإ : بهذملا اذه ىلع ؛ ليق هنأ بسحأو

 { ةحراجلا ةلازالپهبشم وهف }\ صاصقلا هثدح يف تبث اذإف & صاصقلا هيف

 مزال هنال } دحلا هبشي عيش صاصقلا نالو ، ندبلا يف لاحلا ريغ ليق دق هنأل

 يف دحلا نأل . دحلا هبشأ ام الإ ندبلا يف هبشي الو { لاملا يف ال { ندبلا يف

 . هلثم وهف ءيشلا هبشأ امو ناهبتشم ايهف ٠ ندبلا نم صاصقلاو ندبلا

 هيف تبثي ال امم ، كلذ ريغ وأ يمرلا وأ برضلا نم ناك ام امأو

 قحتسم ريغو . كلذ ف همزل امل نماض وهف . شرأ وه امنإو . صاصقلا

 . بوتي ال وأ ©٥ كلذ ىلع رصب نأ الإ . ريبكلا مكح

۔ ٢٠٧ ۔



 يف دحلا هبشأ ام الإ اريبك نوكي ال هنأ اذه تبث ولو جرخي هنأ ؛ يعمو

 © ركبلا ينازلا دح يف & طايسلاب ابرض ندبلا يف دحلا تبث دق هنإف ©، ندبلا

 كلذ لثم قأ اذإف ، ركسملا بارشلا نم } ناركسلاو رمخلا براشو فذاقلاو

 . دحلا هبشي ام قأ دقف ايلظ هريغ ين

 نم دشأ ءيش ناكو لضافت ول لثملاو ، دحلا لثم وهف ايلظ ناك اذإو

 ايك . ايواستم ناكو هماكحأ تقحالتو هبتشا دقف { ىنعملا يف هبتشا نإف ءيش

 دح نم دشأ فذاقلا دحو {} فذاقلا دح نم دلجلا يف دشأ ينازلا دح نأ

 . ادح ىمسم تباث دح هلكو ليق هنأ يعم اييف ناركسلاو ث رمخلا

 دحلل هبشمو } دحلا برضل هبشم وهف 0 ايلظ ناك اذإ برضلا كلذكو
 . دحلا يف هبشمو ، ىنعملا يف واستم هلك هنإف { ةرثكلا يفو ةدشلا يف لضافت نإف

 كلذكو ، دشأو طوسلا لثم اصعلاف ، ادح طوسلاب برضلا ناك اذإف

 برضلا لثم اهب ةبرضلاو ؛ ديلاب ةزكولاو & لضافت نإو اصعلا لثم بيضقلا
 وهو { نصحملا ينازلا دح يف { ةراجحلاب ايمر دحلا تبث دق كلذكو 0 طوسلاب

 ملو ، هحرج مل رجحلا ةيمر لوأ { انزلاب رقملا ىلع عقو ول هنال ، لضافت نإو دح

 هيلع عقو دق هنأل { هرارقإ نع عجر ولو { دحلا هيلع تبث دق ناك { هيف رثؤي

 تبث دقف يمرلا هيلع عقو اذإف ، يمرلا وه امنإ مجرلا يف دحلا نأل . دحلا لوأ

 مكح هقحل دقف ، لضافت نإو دحلا هبشي ام قأ نمو { ابرضو ايمر دحلا هيلع

 جرخي ام ىلإ مهلوق نم كل تفصو امم بهذي مهنم لكو . هباشتلا يف دحل
 نم ائيش باصأ نم اماف ۔ ىلاعت ۔ هللا ءاش نإ حصي ةلعلا لصأ ىلع ، يدنع

 ؛ ىعمف . اريثك وأ اليلق كلذ ناك . ةبراحملا هجو ىلع نادبألا نم وأ 0 لاملا

 هيلع عقاو ةبراحملا سفن نأل . ةبراحملا سفنب { اريثك كلذب ليق اييف قأ دق هنأ

 . ةاغبلا ةلمج يف ناكو { يغبلا ىلع براح نم كلذكو 3 دحلا بوجو اهب

 . قحلا ريغب يفبلاب ةريبك قأ دقف ك بصي مل وأ باصأ

۔ ٢٠٨ ۔



 ٠ نيملاظلا نم هريغ وأ اناطلس ةنوعملا نم ءيشب ملظلا ىلع ناعأ نمو

 ءيشب ريثك وأ ليلق ملظ ىلع . هملظ ىلع هنإف { هب رهقيو ملظلاب بلغتي نمف
 ةنوعملا كلذب ادصاق اباتك وأ ايلق يربي وأ اود يف هدمي وأ هملكي . ةنوعملا نم

 وأ اليلق ةملظملا تناك .ةيبك هلك اذه يف ليق هنأ ؛ يعمف } هملظ ىلع ملاظلل

 ليلق ىلع { روجب مكحي وأ روزب دهشي نم هنإ : ليق هنأ يعم كلذك . اريثك

 قأ دقف { اريثك وأ اليلق { نازيملا وأ لايكملا يف سخب وأ { ملاظملا نم ريثك وأ

 بيصأ اميف رظني الو { ريبكلا مسا اهنيعب تبثت يتلا ءايشألا هذهو { اريبك كلذب
 قأ ام ىلع } يدنع كل تفصو ام ىلع فالتخالا امنإو { ريثك وأ ليلق نم اهب

 كت الو كلذ قرف يف رظناف ، رفكلا مسا اهب تبث يتلا ، يناعملا هذه ريغ لع
 . قيفوتلا هللابو ، هللا ءاش نإ ، كيلع

 باب

 محرلا ةلصو امهيلإ ناسحالاو نادلاولا

 ىلإ ، نيكاسملاو ىماتيلاو يبرقلا يذبو © نيدلاولاب ربلاو ناسحالا امأو

 . هنيعب كلذ مكح صخ اذإ ©، بجاولا نم كلذ نأ انعمف 3 ىنعملا رخآ

 ءيش تبث اذإف { ايفتكم كلذب دبعت نم اهب رقملاو { اهب نئادلا ةلمجلا يفف الإو

 نم مهنم لك قحتسي ام ىلع بجو . هنيعب صوصخمب هتيلب تلزنو & كلذ نم
 قح مهنم لكلو . هماع وأ كلذ صاخ نم 3 هماسقأ نم تبث ام ىلع { هماكحأ

 { هب لمعلا توفي امم ، هيف مكحلا فلتخي ال امب { هب مكحلا صخ اذإ { تباث

 كلذ عسي مل ؤ مثآملا نم عيش باكترا وأ ، مزال عييضت يف ررض عوقو نم

 زوجي ال يذلا تقولا يف { هب لمعلا بجي ام مكحب اقحال كلذ ناكو { انعم

 عقي مل يف ، ةلصاوملاو ربلا نم وه امنإ كلذ نم ناك امو . هيف لمعلا كرت

۔ ٢٠٩ _۔



 ضعب يف ليق دقو ، كلذب عسوتلا زوجي امم هنأ وجراف { داقتعاب ةعيطق كلانه
 يرجت هنأ كلذ ليوات جرخي 0 اهب هللا رمأ يتلا كلذ عيمج يف ةلصلا نإ : ليق ام

 رهظت نأ الإ } ناسللاو نادباألاب لامعألا نود ، بولقلاب داقتعالاب ةلصاوملا

 . كلذ نم ءيشب ةعيطق

 ؤ كلذ نم ءيشب . ةعيطقلا يف رهظ اذإ ءىزجي ال هنأ يدنعف

 نم ةبوتلا توبثل كلذ نكمأ نإ ز لوقلا وأ لعفلا نم هلثمب هنم جورخلا الإ

 تتبث اذإ انعم اذه كلذك . ةينالعلاب ةينالعلاو ةريرسلاب ةريرسلا نأ &ك بونذلا

 5 هلثمب كلذ نع عوجرلاب الإ ةلصلا انعم تبثت مل ، لوقلاب وأ لعفلاب ةعيطقلا

 . نيد وأ سفن وأ لام يف { اهريغ وأ . ةيقت نم رذع كلذ يف نكي مل اذإ

 اذإ . عامجالا يف ةلصاوملا تبثت نأ يل نيبي الف ةعيطق عقي مل ام امأو

 تبل اذإف 0 هب هللا رمأ ام ىلع مهل ةلصاوملل داقتعالاب الإ { ةجحلا كلذب تماق

 هنأ ىلع انعم جراخ كلذف . لاقملاب وأ نادبألاب ةلصاوملا نم كلذ ريغ انعم

 املك هنأ . كلذ مزلي هنإ : ليق دق هنأ بسحأو 3 ةدحاو ةرم مزلي امنإ هنإ : ليق

 هب حرفلا عوقولا لصوي امنإو & نزح وأ حرف ةلصاوم مهنم ثدحي ال ثدح

 ميظعتل . هنزحو هحرف يف كراشيو . ةنزحلا يزعيو ةحرفلا ءىنهيف { نزحلاو

 ٨ هلامو هسفن عطق نم ليق هنأ بسحأو ،. هيلع رورسلا لاخدإو 3 هيف هللا قح

 امهدحأ وأ لاملا وأ سفنلاب هتلصاوم بجت نمل ، ةلصاوملا قح نم عطق دقف

 ٨ لاملا ىلإ جاتحي ال نمل كلذو & لضفأ سفنلاب ةلصاوملا تناك امبرو & فاك

 امهدحاب لصو نمو { لاملا ىلإ جاتحي نمل ، لضفأ لاملاب ةلصاوملا تناك امبرو

 ءالؤه قوقحو . هتلصاوم بجت نمل ةلصاوملا دارأ اذإ ؤ، لصو دقف . انعم

 نم بجوأ مهضعبو . مهيلإ ناسحالاو . مهتلصاوم هللا بجوأ نيذلا

 يذ لكل لعجيف 0 لوطي كلذ ريسفتو ، ضعب نم صخأ مهضعبو ، ضعب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةقدصب { كلذ ىلع هقح مهنم قح

 بجيو . ةيالولا تبثت اهب نأ لاق يتلا لامعألا هذه نم يقب ام رئاسو

۔ ٢١٠ ۔



 يقب امو } ارسفم اهنم ىضم ام ىضمو { المج اهيف لوقلا ىضم دقف 3 قحلا

 ريسفتو إ اهريسفت مودعم ريغ دوجوم وه امو { اهرومأ رهاوظ نمو رسفي مل امم
 عيمجو قوقحلا عيمجو . ةدارالإ نع هب لغتشي امم هلعل .3 اهنم فرح لك

 صاخ هل كلذ نم ءيش لك مالسالإ ماكحأ نم ماكحألا عيمجو ، دودحلا

 ماكحأ نم ائيش فلاخي نأ زوبي الو } قيضو ةعسو ليواتو ريسفتو { ماعو

 ءيش لك مكح لعجي نأ بجو 7 هريغل كلذ نم ائيش عيضي الو { هريغل كلذ
 وأ مهل دح وأ {. مهيلع وأ مهل قح نم هلهأب قحليو ،} هعضوم يف كلذ نم

 كلذ نم ءيش ءىزجي الو { ةلصاوم وأ ةعيطق وأ ةيالو وأ ةوادع وأ { مهيلع

 ةقفاوم الإ سيلو ث ريغلا لاز اذإ ، هريغل كلذ نم ائيش عيضي الو { هريغ نع

 باوبأ نم عيش تبثي الو 3 ةين وأ لمع وأ لوق نم . هنيعب عيش لك يف قحلا
 لماعل ىقبي الو ناميالا توبثب اهيلع ميقم {} ةيصعم ىلع لماع نم ةعاط

 . اهيلع ماقأ ةيصعم بوكر عم .آ ناميالإ توبث هجو ىلع هتعاط . ةعاطب

 . انلكوت هيلع { هللاب الإ دحال قيفوت الو {} هيلع رارصاللو هبوكر هرفكي امب

 . ريصملا هيلإو ث انبنأ هيلإو

 باب

 اتبث اذإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 نم ىلع ناتضيرف ايهف { ركنملا نع يهنلاو & فورعملاب رمألا امأو

 ىلع رداقلا ىلع نإ : ليقو { ايهب لمعلا قاطأ نم ىلع نالمع اهنإو { ايهقاطأ
 نكي مل اذإ ، كلذ هيلع تبث هديب لعفلا { ركنملا نع يهنلاو 8 فورعملاب رمالا
 هسفن ىلع قتي مل اذإف ؤ هنيد وأ هلام وأ ك هسفن ىلع ةيقت نم هعست ةيقت لاح يف

 يف ررض هيلع دلوتي ؤ كلذ هراكنإ نم شخي ملو .{ راكنالا ىلع ردقو { ةيقت
 رمألا موزل هيف رضحو . ةيقت لاح ىلإ هيف عجري 0 هلام وأ هسفن وأ . هنيد

 ؛ ردقي مل نإف { لعفلاب كلذ هيلع ناك ث ركنملا نع يهنلاو ، فورعملاب

۔ ٢١١ ۔



 { راكنالإ فعضأ وهو © بلقلابف ردقي مل نإف 0 ةيقت يقتي نأ الإ 5 ناسللابف

 وأ © هلابب رطخ اذإ ةفصلا ةلمج يف الإ } هلهج عسي امم انعم وهو . ليق اميف
 نأ هيلع لدتساو ، كلذ ىنعم فرعف . ركنملاو فورعملا ةلمج يف هركزب عمس

 بيوصتو . ركنملا راكنإ هيلعف . هللا ةيصعم ركنملاو ث هللا ةعاط فورعملا

 . ةلمجلا ين كلذو . هداقتعا يف فورعملا

 لزن اذإف ؛ انعم هلهج عسي ام وهف ؛ هنيعب ركنم وأ 3 هنيعب فورعم امأو

 { هيلع هنأ هيف فلتخي ال لاح يف { ركنملا نع يهنلاو & فورعملاب رمألا ةلزنمب

 هنأ هيف فلتخي ال { رماب لعف وأ لوقب كلذ همزل دقو & كلذ لهجف هل مزالو

 { ركنملا عوقوو { هتوف فاخي اركنم ناك اذإ اذه يف هيلعف ةنيب وأ 3 هل مزال هيلع

 نم هجولا اذه يف هيلعف .0 تامزاللا نم تاتئافلا عيمج نم ررضلا بوجوو

 ، لاؤسلا نم هل امزال ناك اذإ { انعم ركنملا نع يهنلاو & فورعملاب رمألا

 ءوضولا لهج نم ىلع ام لثمك 0 ملعلا بلط يف داهتجالاو . ةبوتلا داقتعاو

 نإف } تاتئافلا نم تامزاللا عيمجو { مايصلاو ةالصلاو ، لسغلاو ، ةالصلل

 . هيلع ردق نمم هيلع ردق ايع لاؤسلاو . ملعلا بلط داقتعا يف كلذ يف رصق

 هتقو توفي امم وهو . كلذ راكنإ همزلي نمم وهو 7 هنم ائيش وأ & كلذ عيض نإف

 كلذ ناك اذإو . انعم تاتئافلاو تامزاللا مكحب قحلو { كلذ هيلع قاض

 . هتقو توفي ال ، ركنملا نع يهنلاو { فورعملاب رمألا نم لصالا

 ل ام ؛ هنع لاؤسلا كرتب الو . كلذ لهجب كلهي الو . عسوأ انعم وهو

 نم لاحب كلذ نع زجعي مل ام { هل مزاوللا ةلمج ىلع وهو ، توفلا دح ىلإ رصب

 وأ 5 فورعم نع هني وأ { اركنم تاي مل ام وهف 0 هنع همكح لاز الو { لاحلا

 هل ةربعملا } ةجحلا لوق يف كشي وأ 3 ةجحلا هب هيلع تماق ايلع كلذ يف عدي
 © فورعملاب رمألا نم هتوف فاخي ام لعفو { ملاس وهف ، كلذ نم همزلي ام

 جرخي ام هجو نم . ايتفلا نم اهيف ةجحلا مايق انعم جرخي { ركنملا نع يهنلاو
 . كلذ يف لوقلا ىضم دقو ،. تاتئافلا تامزاللا نم

۔ ٢١٦٢



 . كلذ ريغ نم عيمجب : ليق دقو

 ءافعضلا نم ناك نمم نينومأملا قدصلا لهاب الإ نوكي ال : ليق دقو

 © ملاعلاو فيعضلا نم موقي هنأ } افالتخا لصفلا اذه يف ملعأ الو .{ ءايلعلاو

 همزل ام ةرابعب هيلع اوماق اذإ ءايلعلا نم نكي ل ولو & قدصلاو . ةقثلا لها نم

 رمألا نم اندنع لصفلا اذه كلذكو 6 تقولا كلذ ف لوقلاو ٨5 هب لمعلا

 . هجولا اذه ىلع المع جرخ اذإ ٠ ركنملا نع يبنلاو ‘ فورعملاب

۔ ٢١٣ ۔





 يناثلا ءزجلا هلا دمحب مت

 هيليو . ربتعملا باتك نم

 ثلاثلا ءزجلا هللا ءاش نإ

آ





 ةحفصلا مقر

 ٥ ةيالولا

 ٥ ةجح نيثالثب فلح نم ةيالو ركذ باب
 ٦ دحلا هيلع ماقي نا لبق تامف ثدحلا همزل اذإ يلولا ةيالو ركذ باب

 ٨ ةداهش ريغب ةيالو وأ ثدحملا توم دعب ةبوتلاب ةداهشلا ركذ باب

 ١٢ ؟ لوزت فيك رهاظلا مكح يف هتيالو تتبث نم ركذ باب
 ١٤ رهاظلا مكح يف يلولا ثدح ركذ باب

 ١٥ كلذ ةفصو هرظنب ىلوتي نم ركذ باب

 ١٩ اهزاوجو اهتوبثو ةعيفرلاب ةيالولا لوبق ىنعم ركذ باب

 ٢٢ هيدلاو دحأ ةيالوب لفطلا ةيالو ركذ باب

 ٢٥ همكحو نونجملا ةيالو ىنعم ركذ باب

 ٢٧ همكحو مجعاألا ةيالو ركذ باب

 ٢٨ اهوحنو ايهمكحو نينعالتملا ةيالو ركذ باب

 ٨ اضعب اهضعب نم نيئربتملا ةيالو ركذ باب
 نيملسملا نم دحأ ىلع نيدهاشلا ةداهش ىنعم ركذ باب

 ٣٥ ىلوتي نم عم ةيالو هل نمم
 ٣٧ رهاظلا مكح يف ةءاربلا ىناعم ركذ باب
 ٣٨ ءادعسلا نم أربي نم ةءارب ةفص ركذ باب

- ٢١٧ _



 ةحفصلا مقر

 1 هريغو لحتسملا نم ةباتتسالا لبق ةءاربلا ىنعم ركذ باب
 ٤٦ ةءاربلاب ءاسنلا ةداهش ىنعم ركذ باب
 ٤٦ لالضلا لهأ نم نيلواتملاو ةمئألا ىلع ةءاربلا يف ةداهشلا ركذ باب

 .. هوحنو يأرلا ةزاجإ عضوم باب
 ٥١ ةءاربلا يف ثادحالا يف ةداهشلا ىنعم باب

 ٥٦ ةءاربلا نم هلهج عسي ام باب

 ءافعضلاو ءايلعلا نم كلذ فالتخاو ةءاربلا يف ةداهشلا باب

 ٦٧ نيملسملا نم

 ٦٨ نيملسملا نم دحأ هنم آربي نم ىلوتي نم ىنعم باب
 دحا نم نيملسملا ةءارب ىلع نيدهاشلا ةداهش باب

 ٦٩ نالف نم نوأربي نوملسملاو

 7 ةعيرشلا ةءارب باب
 ٧١ هبحاص لتقي ايهنم دحاو لك نييلولا ةيالو باب
 حصي ام ةرهش نيبو ثدحلل ءاعدالا ةرهش نيب زييمتلا باب

 ٧٣ ثدحلا نم

 ٧٤ اهتقو عساولا مزاوللا نم لوقلا ىناعم ركذ باب

 ٧٦ هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام باب
 ضئارفلا نم ةقفتملا مزاوللا نم هلمع مدقت ام ركذ باب

 ٨١ ةبجاولا ناميألاو جحلاو ةاكزلا لثم

 عسي ال ايف ثدحملا ثدحو ةعسلا يف قرفلا باب

 ١٣٧ ثدحملا يف كشلاو هلهج
 ١٣٩ مزاوللا كرتو مراحملا بوكرو ةعيبلا يف قرفلا باب
 ١٤٢ عسي ال يذلا كشلا فوقو باب

۔ ٢١٨ ۔



 ةحفصلا مقر

 ١٤٣ هتءاربك أربيو هتيالوك لوتي مل نمع كشلا فوقو باب

 ١٤٤ زوجي ال امو ديلقتلا نم زوجي ام باب

 ١٥٢ ةمألا ىنعم توبث باب

 ١٥٠٦ هثدحو مامالا يناعم باب

 ١٥٨ روجلا ةمئأ نم ةءاربلاو لدعلا ةمئأل ةيالولا ةفص باب

 ١٦٤ مهنم ةءاربلاو ةمئألا نم فلس نم ةفص باب

 ١٦٦ مالسالا مكح يف دبعلا قحتسي ام لزانم باب

 ملف قوقحلا نم هوحن وأ ةاكز وأ دح هيلع بجو نم باب

 ١٧٠ كلذريغ وأ ةلاهج ىنعمب هب نيدي نكي

 قوقحو هللا قوقح نم هباوصو هؤطخ لمتحي ام هنم رهظ نم باب
 ١٧٣ دابعلا

 ىقشلاو رفكلاو ،} ةيصعملا هنم نوكي هللا دنع ديعسلا باب

 ١٧٨ ناميالاو ةعاطلا هنم نوكي هللا دنع

 ١٨٢ ميرحتلاو لالحتسالا قرف باب

 ١٨٤ نيمرحملاو نيلحتسملا يف فالتخالا يناعم باب
 ١٨٥ كلذ يف مكحلاو رئابكلاو رئاغصلا يف قرفلا ىنعم باب

 ١٨٨ ثادحالا نم اريبك نوكي امو اريغص نوكي ام ىنعم باب

 ١٩٠ مارحلاو لالحلا ىنعم يف لوقلا باب

 ١٩٢ نيمرحملاو نيلحتسملا يف مكحلا نيب قرفلا باب

 ٢٠٢ رئابكلاو رئاغصلا نيب قورفلا باب
 ٢٠٩ محرلا ةلصو امهيلإ ناسحالاو نادلاولا باب

 ٢١١ اتبث اذإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب

۔ ٢١4٩



 عباطمب عبط
 رشنلاو ةفاحصلل نامع ةديرج راد

 )٦٠٠٢( ب . ص ۔يور

 نامغ ةنطلس

١٩٤




