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 . ةالص لكل تاتوت ةرفص تناك نإو

 مدلا دوجو تقو يف اهجوز اهيتأي نأ هركي ۔ هنع هللا يمر 7 عيبرلا ناكو

 . مدلا عطقنا اذإ نكلو ٠ لئاسلا

 ريغ يف هتوهش ئيضقي نأ اهجوز رذق نإ : لوقي روصنم اب ا نأ تعمسو

 لثم اهجوزل فيظنتلا نم هيف ةأرملا عنصتلف جرفلا دارأ نإو ، لعفيلف جرفلا

 . ةضاحتسملا عنصت ام

 . ةضاحتسملا نايتإ نع هّةنتلا ىريف هريغ امأو

 سيلف { ةالصلا تقو يف رهطلا تأر ةأرما امئأ:هنأ ىري روصنم وبأ ناكو
 . اهيف رهطلا تأر يتلا ةالصلا كلت الإ؛ءاضق اهيلع

. . ٥



 ترهط اذإو " رصعلا لصت اهنإف ، رصعلا دعب ترهط اذإ : هريغ لاق

 . ةمتعلا تلص حبصلا لبق

 تقو اهل نكي ملو ٠ مدلا اه لواطت اذإ ءاسفنلا : لوقي عيبرلا ناكو

 ناك نإو 0 ندعقي ايك دعقتف,ندعقي اهتاهمأ تناك ام ىصقأ ىلإ ترظن ؛ هفرعت

 ضئاحلاو . لسغت مث ةثالث وأ نيموي تداز . مدلا اهنع عطقني ملف تقو اهل

 . مدلا عطقني مل اذإ © نيموي وأ اموي ديزت

 : لوقي نم تعمس دقو ٠ نارهش ءاسفنلا تقو ىصقأ : لوقي ناكو

 . مايأ ةرشع ضئاحلا تقو ىصقأو ٠ اموي نيعبرأ

 ؛ هيف ءاهقفلا فلتخا دق : بوبحم لاقو

 وأ اموي رظتنت مث 5 مايأ ةرشع نم رثكأ ةأرملا دعقت ال : لاق نم مهنمف

 . ةضاحتسم يه الإو ترهط نإف ©} نيموي

 انفرعو اندجو ام رثكأف ؛ ضئاحلا يف انباحصأ فلتخا : ديعس وبأ لاق

 ءاش نإ لمعلا بجع كلذكو . رشعلا دعب راظتنا ال هنأو ٠ مايأ ةرشع هرثكأ نأ

 . هلللا

 يف ةدايزلا امنإو { دزت مل اهرهط تقو يف ةرفص تأر اذإ ةأرملا يف لاقو

 . يلصتو لسغت مدلا

 امنإو ، ديزت نأ اهل ىرأ الف اهضيح مايأ ءاضقنا دعب امد تأر نإو

 نإ٬مدلا عطقني ملو نيموي وأ اموي تداز نإ ىريوءالصتتم“مدلا ناك اذإ ةدايزلا

 . اهيلع ءاضق الف رهطلا تأرو عطقنا نإو © تداز ام يضقا

 يف اهب مدلا لاصتا عم { نيموي وأ اموي ترظتنا اذإ : ديعس وبأ لاق

۔ ٦ -



 مدلا اهنع عطقني ل نإو ,اهيلع ةداعإ ال : ليق دقف . مدلا اهنع عطقناو . رشعلا

 اهيلع نوكي ال نأ بحنو . اهتالص ةداعإ يف فلتخا دقف ، نيمويلا وأ مويلا يف

 . راظتنالاب اهانرمأ اذإ ٠ ةداعإ

 تبهذف { ةالص تقو يف } اهضيح مايأ ين رهطلا تأر اذإ ةأرملا يف لاقو

 ؟ ةالصلا كلت ءاضق اهيلع له ،} ضيحلا اهدواعف لستغتل

 ءاضق اهيلع سيلف &“ تضاحف نيتعكر ةضيرفلا تناك ولو ؛ ال : لاق

 نكلو . رهطلا رت ملو اهضيح مايأ ءاضقنا يف لاقو { ناوتت مل اذإ ةالصلا كلت

 مث ةدايزلا دعب ةرفصلا يف امايأ تلص نإف . امايأ تلصو تلستغاءةرفصلا

 تأرو مدلا عطقنا ةالصلا تقو اهءاج املف { ةالص تقو ريغ يف امد تأر

 ؛ ةرفصلا لعب رهطلا تأر نإف { امد تأر اهنأل ٠ لستغت : لاق . ةرفصلا

 . ضيحل ا نم تلستغا ىتح رهطلا تأر نكت ل اهنأل . اضيأ لستغتلف

 مث ©} ادحاو السغ لستغتلف ةرفصلا اهب تلصتا اذإ : ديعس وبأ لاقو

 اهيلع : ليق دقف ، ةرفصلا نم ترهط اذإف { ةالص لكل ةرفصلا يف أضوتت

 دعب مدلا نم تلستغا اذإ لإ بحأ اذهو . ةرفصلا لاصتا بابسأل ؛ لسفلا

 . اهضيح ءاضقنا

 تلستغاف ارهط رت ملو . مدل ا اهنع عطقن او اهضيح مايأ تمت ةأرما نعو

 ؟ ىرخأ ةرم لستغت ملف رهطلا تأر مث مايأ ةثالث تلصو

 . رهطلا ىرت ىتح لستفت نأ ىرأ : لاق

 . ءاضقلا اهيلع لهنف : تلق

 . لضفأ وهف تضق نإ : لاق

 مث تلستغا 0 رطاقلا وأ لئاسلا مدلا اهنع عطقنا اذإ : ديعس وبأ لاق

۔ ٧ ۔



 ترهط اذإف { كلذ هابشأو ةرمحلاو ةَرذكلاو ةرفصلا نم كلذ ىرس 51 أضوتت

 اهيلع بجي ال نأ بحأو } لسغلا بوجو يف ، فالتخالا يدنع اهقح

 اهقحل | كلذ ىلع تلصو لستغت ملف لسغلا اهيلع بجوي يذلاو ؤ لسغ
 اهمزلي نأ بحأ الو } لسغ ريغل لسعلا اهمزلو ، تلص امل لدبلا هدنع

 . لسغلا اهمزلي نأ بحأ ال يننأل 0 لدبلا

 تأر رشاعلا مامت ناك املف/مايأ ةرشع اهضيح يف دعقت تناك ةأرما نعو

 له { عطقني ملف لاستغالا دعب مدلا تأر مث تلستغاف . ةادغلاب رهطلا

 ؟ ديزت
 . نيموي وأ اموي دزتلف اهتدع نم ئقب ناك نإ : لاق

 مايأ ةرشع اهضيح مايأ دعقتو 3 اموي رشع ةسمخ يلصت تناك ةأرما نعو

 ؟ عنصت فيك ]}“1تتضاحتساف

 ١ لصتو لستغت مثءاهيلع ديزت الءةرشعلا اهضيح مايأ دعقت : لاق

 . ةضاحتسملا عنصت اك عنصتو

 . امد رت مل تلستغا اذإ ةضاحتسملاف ؟ لسغلا اهيلع ىرت له : تلق

 . ىرخأ ةالص تقو ءاج ىتح

 َيهقأ رهطت مل نإف 3 اهرهطل لستختلف { انيب رهطلا تأر تناك نإ : لاق

 يف الإ ؛ لسغلا لبق ءاضق اندنع ةضاحتسملا ىلع سيل : ديعس وبأ لاق

 رئاس نم .3 دعب اهيلع لسغ الف ال اوز نع تلسغ اذإف . رطاقلاو لئاسلا مدلا

 مد الو اهلستغم نم تجرخو . اهب رطاقلا وأ لئاسلاو تلستغا نإف } تأر ام

 . لسغلا دعب اهعجار هنأ هب ملعت ملو { اهب

۔ ٨ ۔



 دعب ناك اهلسغو . اهنع عطقنا هنأ ملعت ىتح لسفلا اهيلع : ليق دقف

 . هعاطقنا

 كلذ يأو ، تلستغا امنيح اهب ناك هنأ ملعت ىتح اهيلع لسغ ال : ليقو

 اذه يف لإ بحأ لسفلاف {. لإ بحأ هزنتلاو ، لصأ هلف هللا ءاش نإ تلعف

 . عضوملا

 يف الإ رهظت ال تراص مث مايأ ةتس اهضيح يف دعقت تناك ةأرما نعو

 ؟ ىرت ام 7 مايأ ةرشع

 . لصتو لستغت مث نيموي وأ اموي مايألا ةتسلا ىلع ديزت : لاق

 ناك نإف { ءورق ةثالث اهل ةداع مايألا ةرشعلا ريصت ىتح : ديعس وبأ لاق

 . لا بحأ وهوليق ام ضعب ي اهتقو ناكو . عبارلا ءرقلا يف هتلمعتسا كلذ

 اهعماجف ‘ تلصو تلستغاف . اهضيح مايأ ف رهطل ١ تأر ةأرما نعو

 ؟ ةدعلا يف دعب يمهو مدلا تأر مث ٠ رهاط يهو اهجوز

 مايأ يضقنت ىتح اهنع فكي نأ كلذ لضفأو ٨ ائيش اهيلع ىرأ ام : لاق

 رمات نأ ةأرما ىلإ بتك هنأ زيزعلا هللادبع نب رمع ركذ : رجاهم وبأ لاق
 تمت تناك نإف © مهولا نم دعبأ هنإف ، نيموي وأ اموي اهنع اوفكي نأ سانلا

 . ائيش نديزت الف } رهطلا تأر نأ دعب تلستغاف اهتدع

۔ ٩ ۔



 ؟ دلو هنإ ءاسنلا لاقف ؛ امد ناك اذإ طقُسلا نعو

 . دلو هنإ ءاسنلا تلاق اذإ ؛ ءاسفنلا ةدع اهيلعو . سافن طقسلا : لاق

 ؛ طقتلا يف انباحصأ فلتخا : ديعس وبأ لاق

 . امد ناك ولو سافن وه : لاق نم لاقف

 . هلت نيبتي ىتح اسافن نوكي ال : لاق نم لاقو

 وهو {} سافن وهف ةقلحم ريغ وأ ةقلحم ةغضم ناك اذإ : لاق نم لاقو

 . لإ بحأ

 اهمأ تناكو {} نيرهش مدلا يف تثكمف اهسافن لوأ تدلو ةأرما نعو

 : اموي نيعبرأو ةسمخ دعقت

 . اهمأ ةدع ىلع ديزت ال : لاق

 . اهتاوخأو اهمأ ةدع فرعت ال تناك نإف : تلق

 . اموي نيعبرأ : اولاق دقو ، نارهش اهتقو : لاق

 ؛ مدلا اهب دم اذإ ركبلا سافن يف انباحصأ فلتخا : ديعس وبأ لاق

 . اموي نوعبرأ هرثكأ : لاق نم لاقف

 . اموي نوتس هرثكأ : لاق نم لاقو

 . اموي نوعست : لاق نم لاقو

 . اهتاهمأ سافن : لاق نم لاقو

۔ ٠١.۔



 . ركبلل كلذ يف طسوتلاب ‘ اموي نيتس نوبحم انب احصأ ان دجوو

 ؟ ةرفص ىرت وأ,ارهط رت ملو { اهضيح مايأ تمت اذإ ةأرملا نعو

 . اهرهطل اضيأ لستغتلف ]} اهضيح مايأ تمع اذإ : لاق

 . اذه لثم يف لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ لاق

 ٠ نيموي وأ اموي ترظتنا مايأ ةرشع نم لقأ اهضيح ناك نإ : ليق دقو

 . اهضيح مايأ دعقت امنإو ،“ كلذ دعب رظتنت ال مث . مدلا اهب رمتسي ام لوأ ف

 . ةضاحتسم اهنأ تملع دق اهنأل

 3 اموي نيرشع اهرهط مايأو { مايأ ةرشع اهضيح مايأ تناك ةأرما نعو

 ؟ ةضاحتسم تراص مث ٨5 انامز مايأ ةرشع اهرهط مايأ تراصف

 . لصتو لستغت مث اهضيح مايأ دعقت : لاقف

 ٠ مايأ ةرشع يلصتو لستغت مث ٠ اهضيح مايأ دعقت : ديعس وبأ لاق

 . اهضيح مايأ ةالصلا كرتت مث \ ليق ايف حبصل ا ةالص رشع دحأ موي يلصتو

 اموي تدازف ٠ مدلا اهنع عطقني ملف اهضيح مايأ تقمع ةأرما نعو

 ؟ ارهط رت ملو مدلا عطقنا مث ٠ ادحاو

 مويلا ضقتلف {©: ةضاحتسم يهف ٠ مدلا لا ترظن يذلا ناك نإ : لاق

 تلستغا ارهط تأر نإو {. ةالص لكل اضوتتلف ةرفص تأر نإو ، تداز يذلا

 . ىرخأ ةرم
 { راظتنالا يف اهيف لوقلا ىضم دقف . اهتالص ةداعإ امأ : ديعس وبأ لاق

 نم اهيلع : لاق ايك وهف ، اهضيح مايأ ءاضقنا نيح لستغت مل تناك نإ امأو
 . هتفرع ايف انباحصأ لوق رثكأ يف ٠ اهيف راظتنالاو ٠ ةردكلاو ةرفصلا كلذ

۔ ١١۔



 اهنع عطقنا مث ، مدلا نم ةعفد اهءاجف 3 لطلا اهبرض ةأرما نعو

 7 عنصت فيك

 . يلصتو لسفت : لاق

 لسغلا اهيلع : ليق دقف . ةعفدلا دعب رهطلا تأر نإ : ديعس وبأ لاق

 اهيلع : ليق دقف . مدلا اهمدقت دق ةرمخ وأ ةرد وا ةرفص تأر نإو . ةالصلاو

 . لإ بحأ وهو ، رهطلا ىرت ىتح اهيلع لسغ ال : ليقو 9 ةالصلاو لسملا

 ىلإ ضحت مل مث ةضيح تضاحف ، ضيحت نمم يهو هتأرما قلط لجر

 ؟ ةنس

 تماد ام اهتقفن هيلعو & ضيحلا نم سايت نأ الإ ضيحلاب اهتدع : لاق

 . ةدعلا ضقنت مل ام ناثراوتي امهو 3 اهتدع يف

 مدلا عطقنا مث { مايأ ةسمخ رهطلا تأرف 0 مايأ ةرشع اهتدع ةأرما نعو

 ؟ رشاعلا موي الإ رهطلا رت ملو

 مايأ ين رهطلا تأر تناك نإف { مدلا ىرت ىتح اهيلع ةالص ال : لاق

 . تكرت ام ضقتلف ‘ لصت ملو لستغت ملف 8© اهضيح

 ؟ تثدحاف ةالصلا يف تلخدو { نيتالص نيب تلسغ ةضاحتسم نعو

 نم غرفت ملام ، امد ناك نإو لسغ اهيلع سيلو © اضوتت : لاق

 تلستغا ، نيتيرخأ نيتالص تقو اهءاج اذإف © اف تلستغا نيتللا نيتالصلا

 . ايل
 ؟ ةتئاف تاولص لدب اهيلع ةضاحتسم نعو

 ةالصلل ىرخأ ةلسغ تلستغا . ةضيرفلا نم تغرف اذإ : لاق

۔ ١٢ ۔



 3 اضيأ نيتالصلا نيب لسغت مث ©} ةالصلا تقو ءيجي ىتح لصتلف . ةتئافلا

 . يضقت وحنلا اذه ىلعف

 السغ نيترضاحلا نيتالصلل لسغت اهنأ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 . اديدج

 ارهط رت ملف اهنع عطقنا مث © نيتالصلا نيب تلسغ ةضاحتسم نعو

 {} ةالص لكل اضوتتلف ةرفص تأر نإف ، الجآ ارظن ةنطقلا رظنتلف ، ةرفص الو

 موي لك يف تارم ثالث السغ ةالص لك نيب لسغتلف . مدلا ىلإ ترظن امنإو

 . ةليلو

 مدلا نم الإ اهيلع لسغ ال ةضاحتسملا نإ ليق دق : ديعس وبأ لاق

 ىلع . هيف اهيلع لسغالف محرلا ف نمكملا امأو . رطاقلا وأ لئاسلا

 . ءوضولا هنم اهيلعو . انفرع ام

 اذإ لسغت ايك فظنت له ؟ لسغت فيك ، تتام اذإ ضئاحلا نع هتلأسو
 ؟ ةرهاط يهو تتام

 . نالسُع لمعت تتام اذإ ضئاحلا ىلع : ليق دق : لاق

 ٥ بنجلا كلذكو 0 لإ ايهبحأ وهو 3 ادحاو السغ : لاق نم لاقو

 . ليق ام لثم & ضئاحلا لثم ءاسفنلاو

 بورغ دنع كلذو لستغت نأ تداراأف ٠ اهضيح مايأ تمع ةأرما نعو

 له . رهاط يهو تحبص اف © لسغت ملف امد تأرف © برغملا لبق سمشلا

 ؟ ءاضق اهيلع

 . لإ بحأ ةرخآلا ءاشعلا ةالص يضقت : لاق

۔ ١٧٣ ۔



 ىتح ، نيموي وأ مويل ةرظتنم هتكرتف الئاس امد ناك اذإ : ديعس وبأ لاق

 ؛ ةرهاط تحبصاف . رهطت ل وأ ليللا يف ترهط فرعت ملو ، ليللا اهيلع نج

 جرحي الو ٥8 نسح كلذف تطاتحا نإف ليللا ةالص امأو ٠ رجفلا ةالص اهيلعف

 . مزاوللا يف اهيلع يدنع كلذ
 ؟ اهعماجي ن أ اهجوزل لهف ٠ تحكيتف ءام دبت ملف ترهط ةرفاسم نعو

 . ءاملاب لستغت ىتح اهعياب الو . لعفت ال : لاق

 كلذ هركو {. اه 7 زيجأ دقن ءاملا مدعل تمميت اذإ : ذيعس وبأ لاق

 . ءاملا مدع دنع لشلا ماقم موقي مميتلا نأل . حصأ هتزاجإو . همكرك 7

 اهضيح ناكو . ةثلاثلا ةضيحلا تضاحف . اهجوز اهقلط ةأرما نعو

 ؟ اهعجاري نأ اهجوزل له . مايأ ةسمخ دعب رهطلا تأرف . مايأ ةرشع

 . ةرشعلا اهضيح مايأ يضقنت ىتح جوزتت نأ بحأ الو ؛ ال : لاق

 ملف ١ ترهظف ضيح ثالث تضاحف .7 رفسلا ي هتجوز قلط لجر

 ؟ اهعجاري نأ اهجوزل له . ةالصلا ءيجت نأ لبق تمميتف ءام دبت

 نإو ، اهسفنب كلمأ يهف تقولا يف تمميت نإ ؛ ملعأ هللا : لاق

 . اهعجاري نأ ىرأ الف {} اهجوز اهعجاري يكل مميتلاو لسفلا ترخأ

 اهكردي ال هنإ : ليق دقف تمميتن ءاملا تمدع اذإ : ديعس وبأ لاق

 ريغ اهنأل } رضحت ةالصل مميتي ملام اهكردي : ليق هنأ بسحأو ث اهجوز
 اهجوز نإف مميتلا تجرخأ نأ املو . ةالصلا الإ نآلا مميتلاب ةبطاخم
 ليق هنإف . اهتقو ءاج ةالص روضحب مميتلا موزل تقو ضمي مل ام { اهكردي
 . اذه ىلع اهكردي ال

۔ ١٤ ۔



 ىتح اهجوز اهبرقي الف ضايبلا تأرو مدلا نم ةأرملا ترهط اذإ : لاقو

 . ةالصلا اهل لحتو ءاملاب لسغت

 نأ ىرأ الف ، نيبلا رهطلا تأر تقو لسغت نأ لبق اهعماج نإف : تلق

 . اهقرافي

 . ضئاحلا ةلزنمب كلذ يف ءاسفنلا : لاقو

 مث ‘ مايأ ةنال ةرفصلا تأر اذإ ةأرملا نع ديعس ابأ تلأسو : هريغ نمو

 مدلا كلذ دعب تأر مث ٠ ةليلو اموي اهنع عطقنا مث {© ادحاو اموي مدلا تأر

 اضيح اذه نوكيأ ث اهنع عطقنا مث 3 مايأ ةينامث اه ؤزق ناكو 3 مايأ ةتس

 ؟ هب دتعتو

 مويلا امأو ۔ ضيحب تسيلف ةرفص نهيف تأر يتلا مايأ ةثالثلا امأ : لاق

 نهيف تأر يتلا مايأ ةتسلاو { اهنع عطقنا يذلا مويلاو مدلا هيف تأر يذلا

 . ضيحلا نم كلذ لكف . مدلا

 لعب رهطلا تأرف ٠ نيرهش اهسافن ةدع تناك ةأرما نعو : هباوج نمو

 ناضمر رهش تماصو . تلصو تلستغاف . مايأ ةرشع اهتدع نم ىضم ام

 زوجحم له ٠ نيرهشلا اهتدع مايأ تقمع ىتح اهنع عطقني ملف اهدواع مث {© هلك

 ؟ اهمايص

 . معن : لاق

 نأ لبق ناضمر رهش مت اذإ © اذه ليق دق هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 . اهتدع يف مدلا اهعجاري

 تماص دق اهنأ انملع دق انأل { اهموص لطب ؛ مدلا اهعجار اذإ : ليقو

. ١٥_.



 . سافن مايأ ين

 مث مايأ ةعبس تلصف ؤ ضيحت مث اموي نيرشع يلصت تناك ةأرما نعو

 ؟ مدلا تأر

 مدلا ىرت 0 مايأ ةرشع ىلإ ةضاحتسملا عنصت ايك عنصت مث لستغت : لاق

 يهن ءاد هنإ نلق نإو © تدعق ضيح مد هنإ نلق نإف { ءاسنلا ىرت يذلا

 . نيرشعلا غلبت ىتح ةضاحتسم

 اهنإف مدلا تأر مث مايأ ةرشع ةأرملا تلص اذإ : لاق هنأ عيبرلا نع ركذو

 . ضئاح

 . اموي رشع ةسمخ : هريغ لاقو

 ؛ هب نولمعيو نورمأي { انباحصأ هيلع اندجو ام رثكأ : ديعس وبأ لاق

 . ضيح وهف { لماوك نهيلايلو مايأ ةرشع رهط دعب ءاج مد لك نا

 يف ةرفصل ا ىرت تناك امبرو . ةرفص ىرتو مدل ا اهنع سبح ةأرم ا نعو

 ؟ اهرهط مايأ

 وهف ؛ اهرهط مايأ ين هتأر اذإف أ ضيح اهضيح مايأ يف ةرفصلا : لاق
 . ةالص لكل أضوتتو { ءادلا نم

 ةرفصلا نأ ؛ انباحصأ لوق رثكأ نم انفرع يذلا : ديعس وبأ لاق

 . ضيحلا مايأ يف مدلا اهمدقتي ىتح اهضيح نوكي ال

 كلذ ناك .، ءرق لك يف ةرفصلا اهيتأت نأ اهتداع تناك اذإ : ليق دقو

 ٥۔ ضيحلا مايأ يف تءاج اذإ .3 لاح لك ىلع ضيح هنإ : ليق دقو

۔ ١٦ ۔



 . لاح لك ىلع لإ بحأ وهو { رثكأ يدنع لوألا لوقلاو

 ٨ رهطلا تأر مث 9، ادحاو اموي اهضيح مايأ يف مدلا تأر ةأرما نعو

 مايأ يف تلستغاو ، رهطلا تأر مث } ادحاو اموي اهضيح مايأ يف تلستغاو

 ةضاحتسم يهف ، ضيحلا نم مدلا هيف تأر يذلا ، دحاولا مويلا ريغ اهضيح

 ؟ هدعب تأر اميف

 . اذه يدنع اميف ليق دق : ديعس وبأ لاق

 ف اضئاح هب نوكت ام & مايأ ةثالث وأ اهضيح مايأ اه متي ل اذإ : ليقو

 . اهضيح مايأ ي مدل ا اذه لمعتستو }، ضيحب كلذ سيلف . اهضيح مايأ

 ملو ةرفصلا ىرتو مدلا اهنع عطقناف اهضيح مايأ تمع اذإ : لاقو ؛ هنمو

 رهطلا تأر اذإف { ةالص لكل اضوتتو لستغتلو . ائيش ديزت الف { ارهط رت

 . تلستغا

 نأ اهجوزل له { اضيأ هلك اهرهط مايأ اهب ةرفصلا تماد اذإف : تلق

 ؟ اهعماج

 . كلذك أاضوتتلو ؛ معن : لاق

 ؟ اهل زوجيفأ : تلق

 {. اهعماجي نأ اهجوز دارأ اذإ ةلزنملا كلتب ةضاحتسملاو ؛ معن : لاق

 . زئاج اهمايصو تلستغا

 . كلذ يف لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ لاق

 . ايب اًوُهط رهطت ىتح ةضاحتسملا نايتإ نع هزنتلا ىرن : هريغ لاقو

۔ ١٧ ۔



 مث ‘ اموي مدلا تأر ةثلاثلا ةضيحلا تضاح الف تقلط ةأرما نعو

 ؟ اهعجاري نأ اهجوزل له ، اهضيح مايأ تلصف ترهط

 مث ٨ ةثلاث ةمات ةضيح ةثلاثلا ضيحت ىتح جوزت نأ ىرأ الو ؛ ال : لاق

 . تءاش نإ جوزت مث لستغت

 ٠ تعفتراف ٠ ضيعحت نمم يهو ‘ اهضيح - عفترا ا ذإ ةقلطملا نع لئسو

 ؟ اهتقفن اهجوز ىلع له

 . ضيحلاب دتعت ؛ معن : لاق

 ؟ ةنس ىلإ اهضيح عفتراف آ ضيحت نمم يهو . ةَمأ ىرتشا لجرو

 . ةضيح ضيحت ىتح اهبرقي ال : لاق

 اهأربتسا عئابلا نوكي نأ الإ نيتضيحب ةمألا أربتست : لوقي عيبرلا ناكو

 . ىرخأ ةضيحب اهأربتسي نأ يرتشملا ىلعف } ةضيحب

 تأر مث { امايأ ةرفصلا تأر مث © ارهش ضيحلا اهنع سبتجت ةأرما نعو
 ؟ عنصت فيك إ اهب لاطف آ ةرفصلا دعب امد

 امأو ك ضيح وهف ، اهضيح مايأ يف ةرفص وأ مد نم ناك ام امأ : لاق

 . يلصتو لستغتل مث ةرفصلا تأر ام لوأ نم . اهضيح مايأ ريغ يف ناك ام

 : ليق دقف ، رطاقلا وأ لئاسلا مدلا ةرفصلا مدقت اذإ : ديعس وبأ لاق

 اذإو ، اهضيح مامت دعب وأ اهضيح لبق نم ةردكلاو ةرفصلا نم كلذ دعب ام هنإ
 مامت ىلإ ادعاصف مدلا نم لستغتو ؤ اضيح نوكي ال نأ بحاف ، اهمدقتي مل

 . تناك يتلا اهمايأ

۔ ١٨ ۔



 نيتالصلا نيب ةضيرفلا دعب اعوطت يلصت نأ تدارأ اذإ ةضاحتسملا نعو

 ؟ هريغ وأ ناضمر رهش يف

 ةرفص تناك نإو . عوطتلل تلستغا ةضيرفلا نم تغرف اذإ : لاق

 . اضيأ عوطتلل تأضوت

 . اذه ليق دق : ديعس وبأ لاق

 يف تناك ام ةرضاحلا ةالصلل اهلسغب لفنتت نأ اهئزبي : لاق نم لاقو

 . اهماقم

 ةالص رضحت ملو اه ءوضو تظفح ام : لوقي اضعب نأ بسحأو

 لقتنت مل ام ، لإ بحأ اهماقم يف تمادام امأو . اهل لسغلا اهمزلي ، ةضيرف

 . يناعملا نم ةالصلا ريغل الاقتنا هنع

 ؟ ةرفص الو مدب تسيل . ةلب ىرت لماحلا نعو

 ةلبلا يف اضوتت نكلو . مدلا يف الإ السغ اهيلع ملعن ال ؛ ال : لاق
 . ةرفصلاو

 تأر مث ، سداسلا مويلا يف ترهطف . مايأ ةتس اه ؤرق ناك ةأرملا نعو

 ؟ مدلا يف ديزت ايك ديزت له . ةرفص

 .لصتملا مدلا يف الإ ةدايزلا نم سيل : لوقي روصنم وبأ ناك : لاق

 دعب وأ موي ذعب مدلا تأر مث ٠ رهشلا مامتل رهطلا تأر اذإ ءاسفنلا يئو

 ؟ ثلاثلا مويلا

 يلصت ال دعقتف كلذ نم رثكأ اهتقو نوكي نأ الإ ٠ ءيشب سيل : لاق

۔ ١٩ ۔



 . لصتلو لستغتلو .3 اهتقو

 مدلا نكي مل اذإ رظتنت الو ، سافنب سيل دارأ هنأ يعم : ديعس وبأ لاق

 يلصتو لسغت مث { اٹالث وأ نيموي رظتنت اهنأ ىنعم ىلعف ٠ سافنلاب الصتم

 اذإ © ةضاحتسم يهف ٠ اهتفص اذكه نكي اذإ اذهو © ةضاحتسم نوكتو

 . ليق اف يدنع مدلا اهءاج

 لواطتنف . نطب لوأ تدلوف ، برحلا ضرأ نم تّيبُس ةأرما نع هتلأسو

 ؟ ةالصلا كرتت اموي مك . مدلا اهب

 ذعق مك ٠ هتدلو دلو لوأ فرعت نكت ل اذإ يدنع هذه : ديعس وبأ لاق

 نأ طايتحالا اهل بحأو ٠ يدنع ركبلا ةلزنمب يهف ‘ برحلا ضرأ يف مدلا اهم

 نيتس ىلإ اهديس الو اهجوز اه ؤطي الو 3 اموي نيعبرأ نم رثكأ ةالصلا كرتت ال

 . نيتسلاو نيعبرألا نيب اييف يلصتو لستغتو { اموي

 جوز الو ٠ اه ؤطي اهديس نكي ملو ٠ لجرلا اهجوزتي ةمألاف : تلق

 ؟ ساب اهيلع له . اهف

 . ال : لاق

 رت مل مث اهبرقي ملو ى رثكأ وأ ةنس اهكرت مث اه ؤطي اهديس ناك نإف : تلق

 ؟ ءاربتسا اهيلع له . اهجوزتي نأ

 . معن : لاق

 تقو ءاج املف { مايأ ةرشع اهتقو ةأرما نع لئس : رفعج نبا باتك نمو
 ةسمخ اهب مادف ، كلذ دعب لئاس مد اهءاج مث { مايأ ةسمخ ةرفص تأر اهضيح
 ؟ مايأ

۔ ٢٠



 نإو ، نلق ايك وهف ؛ ءاد هنأ نقفتا نإف ، ةوسن كلذ يف رظنتل : ياق

 . نلق ايك وهف & ضيح مد هنأ نقفتا

 وهف } عامجلا عضوم نم جرخي الئاس اطيبع امد ناك نإ : ديعس وبأ لاق

 . اهب كلذ سيل وأ ، لماح اهنأ حصي نأ الإ ، ليق ايف ضيح

 لهأ عم افورعم كلذ ناك نإ ينبجعيو {. اذه لٹمب بسحأ : ليق دقو

 مد ءادللو فورعم مد ضيحلل نأ ٠ براجتلا تابحاص ‘ ءاسنلا نم ةقثلا

 لسفتو . مدل ااذه يف ةالصلل طيحتست نأ اهيلع نكلو . ضيحل اربغ فورعم

 بحأ الو { اعيمج ةالصلا ىلعو جوزلل اطايتحا اهجوز اه ؤطي الو ، يلصتو
 3 اهجوز اهكردي نأ بحأ الو { اذه ىلع ناك اذإ . ةدعلا هب يضقنت ءاربتسا

 هلخدي يذلا ليبسلا اذه ىلع تضاح امو & ضيح ثالث اذه ىلع تضاح اذإ

 . بيرلا

 مد نم ةضاحتسالا مد فصي هنإ ءاهقفلا ضعب نع دجوي دقو

 رمحأ مد ةضاحتسالا مدو ‘ ظيلغ دوسأ ضيحلا مد نإ : لاقف . ضيحلا

 . قيقر

 مد نم نتنأ هنأ ىلإ بهذي هنأك ك كلص ضيحلا مد يف لاق هنأ بسحأو

 دحاو لك . ايلامعتساو نيمدلا نيب ام قرف ىلإ بهذي هنأكو {} ةضاحتسالا

 {}©}1 ةضاحتسالا ف كل تفصو ام ىلع ال امعتسا بحأ ان و ٠ هعضوم ف انم

 كلذ ةفرعم يف 0 ءاسنلا نم ةقثلا لهأ لوق يف ةدعلاو جورفلاو ةالصلا ىلع

 . نيمدلا نوكي

 ؟ مدلا اهنع عطقنا مث ، نيموي وأ اموي تضاح نإف : تلق ؛ هنمو

 . اضيح اذه سيل : لاق

۔ ٢١ ۔



 ؟ نيمويلا وأ مويلا كلذ يف ةالصلا تكرت نإف : تلق

 ةثالث نم لقأ نوكي ال : لوقي نم لوق وهو ، تكرت ام يضقت : لاق

 . مايأ

 عطقنا مث ، نيموي وأ اموي تضاح نإف : تلق ؛ مكحلا يبأ باتك نمو

 ؟ مدلا اهنع

 . اضيح اذه سيل ؛ ال : لاق

 ؟ نيمويلا وأ مويلا كلذ يف ةالصلا تكرت نإف : تلق

 نوكي ال ضيحلا نإ لوقي نمم وهو ، تكرت ام يضقت نأ اهيلع : لاق

 . مايأ ةثالث نم لقأ

 لوأ كلذ ناكو .اسمخ اسمخ ؛ نينس ةأرملا تضاح نإف : تلق

 ؟ ةالصلا ع دت مك 85“تتضاحتسا مث © اعبسو اتس ضيحت تراص مث . اهضيح

 . يلصتو لسغت مث دعقت تناك ام لقأ ى مايأ ةسمخ : لاق

 تسلا يف اهؤرق اهيلع فلتخا اذإ اذهو ؛ معن : ديعس وبأ لاق

 ىلع ءورق ةثالث اه قفتا نإف ٠ امهدحأ ىلع ءورق ةثالث اهل قفتي ملو ٠ عبسلاو

 هاوس اييف نوكتو . هب دتعتو هيلإ عجرت اهنإ : ليق دقف 0 نيلاحلا دحا

 ىلإ اهتعجرو ، لاح ىلع لاق ام ىلع ، لوألا اهلاح ىلع اهنإ : ليقو

 يف هتلمعتسا ©} دحاو لاح ىلع ءورق ةثالث اهل قفتا 3 لإ بحأ اهل قفتا ام

 . لبقتسي اميفو عبارلا

 تضمو . ةثلاثلا ةضيحلا تضاحف اهجوز اهقلط نإف : تلق ؛ هنمو

۔ ٢٢ ۔



 ؟ اهضيح لوأ ءاضقنا ةعاس جوزت لهو ؟ ةعجرلا كلمأ 3 مايأ ةسمخ

 امأو .3 اهمايأ رخا يضقنت ىتح . جوزت ال ةقثلاب تذخأ اذإ : لاق

 اضيح ناك نإو { لاحلا كلت يف ٌلصتلو . ةقثلل اهيلع اهتلعج ينإف { ةالصلا

 . ةقثلاب اذه ف ذخأ ارهاط نوكي نأ ىسعو . ةالصلا عدت نأ نم لا بحأ

 ؟ دلت نأ لبق ةرفص وأ ةردك وأ ةرمح تأرف قلطلا اهبرض نإف : تلق

 امد ناك نإف ، سافن الو ضيحب سيل اذه نأل ؛ لصتو اضوتت : لاق

 . تلستغا الئاس

 تأرف قلطلا اهبرض اذإ هنإ ليقو { اذه ليق هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 . يلإ بحأ وهو ةالصلا تكرت رطاقلا وأ لئاسلا مدلا

 ؟ يلصتأ ٠ رخآ اهنطب يفو . ا دلو تدلو نإف : تلأسو

 . ءاسفن هذه ؛ ال : لاق

 ؟ اهضيح نوكي ام لقأ نوكت مك ةأرملا : تلق

 . اموي رشع ةسمخ : لاق

 امأو { مايأ ةرشع هلقأ : لوقي ميبرلا ناك : لوقي مشاه ناك : لاقو

 . اموي رشع ةسمخ : لوقيف هريغ

 وأ اموي امد تأرف ئ مدلا اهنع عطقني ملف ٥8 اهضيح مايأ تقمأ ةأرما

 وأ مويلا ين اهمايص زوجي له ، ناضمر رهش يف مدلا اهنع عطقني ملو © نيموي

 ؟ نيمويلا

 نأ اهيلع ىرنف 0 ةالصلا امهيف تكرت تناك نإ انيلإ بحأ امهديعت : لاق

۔ ٣٢۔



 . ةقثلاب كلذ ذخات

 يف ةالصلا ةداعإ اهيلع ىري نم لوق ىلع ايهتداعإ اهيلع : ديعس وبأ لاق

 كرتب اهترمأ اذإ ينأل ، يلإ بحا وهو © ضئاحلا ةلزنمب اهنأل © نيمويلا وأ مويلا
 تدازف © ناضمر رهش ي يهو مدلا اهنع عطقني ملف ٠ اهمرص تلطبأ ةالصلا

 اهمايص زوجحم له ‘ نيمويلا وأ مويلا كلذ يف تماصو . نيموي وأ اموي

 ؟ اهتالصو

 3 ةالصلا يضقتو كش الب نيمويلا وأ مويلا ءاضق اهيلعف هذه امأ : لاق

 . ضئاحلا ةلزنمب يهو . تكرت تناك نإو

 ةرفصلا ىرت يهو 3 مدلا اهنع عطقناف اهضيح مايأ تمتأ ةأرما نعو

 ؟ اهمايص زوجحم له © ناضمر رهش 1 كلذو . نيموي وأ اموي ةردكلاو.

 يف ةدايز ال :; لوقي روصنم وبأ ناكو . يضقت نأ لا بحأ : لاق

 يضقتو . موصل او ةالصلا عدت الو . انيلإ بحأ ةقثلاب ذخأل او . ةرفصل ١

 ةرفصلا دعب رهطلا تأر اذإف . اهيلع ةداعإ الف ةالصلا امأو 3 مايصلا

 7 إسغتلف تلف

 لوق رثكأ يف راظتنا الف ، اهضيح مايأ تمتأ اذإ : ديعس وبأ لاق

 . هيف لوقلا ىضم دقف ، ةرفصلا نم اهرهط دعب لسخلا امأو . انباحصأ

 . رهطلا تأرو . مدلا اهنع عطقناف © اهضيح مايأ تمع ةأرما نعو

 مث . مايأ ةرشع تماصو تلصو تلستغاف } ناضمر رهش نم رشعلا يف كلذو

 ؟ ةالصلا عدت له ©٠{ ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا يف مدلا اهدواع

 مايأ مت اذإ رهطلا تأر ةأرما اميأ:لوقي ناك هنأ عيبرلا نع انغلب : لاق

 . ضئاح يهو ةالصلا عدت اهنأءمايأ ةرشع تلصف .3 اهضيح

۔ ٢٤ ۔



 . اموي رشع ةسمخ : هريغ لاقو

 رهش ىضم املف ، لدبلا اهيلع عقوو ناضمر رهش يف تضاح ةأرما نعو

 وأ اموي موصلا نم اهمزل ام ترخأ ، رطفلا موي سانلا رطفأو ، ناضمر

 ةلعريغ نم كلذ تريغ اهنأل ؟ كلذ زوجي له . اهئاضق يف تذخأ مث © نيموي

 ناضمر رهش اهيلع كلذ دسفي له . اهل زئاج كلذ نأ تّنظو } ضرم الو
 ؟ هلك

 . رخؤت نأ اهل يغبني ال ناك نكلو دسفي ال : لاق

 لجأ نم . لدبلا اهيلع عقوو ، ناضمر رهش يف تضاح ةأرما نعو

 ترخأ ناضمر رهش ىضم املف ، ناضمر رهش يف اهضيح مايأ يف ترطفأ ام

 ؟ زوجي له ‘ ةلع الو ضرم ريغ نم 0 نيرهش وأ ارهش اهمزل يذلا موصلا
 ؟ اهزجع نم ناك امل . هلك ناضمر رهش لدبت نأ اهيلع لهو

 ناضمر رهش اهيلع دسفي نأ امأف ، هرخؤت نأ امل نوبحتسي اوناك : لاق

 . الف 3 هلك

 يف ضيحلا اهنع بهذ ىتح ، ناضمر رهش يف اهسفن تجلاع ةأرما نعو

 3 اهمايص زوجي لهو ؟ ءيش اهيلع له . لدبلا اهمزلي ال يك ناضمر رهش

 ؟ لدبلا اهيلع لهو

 مايص لدب اهيلع نإف ناضمر رهش دعب تضاح اذإ : هللادبع وبأ لاق

 تسيلو ، جالعلاب اهنع عطقنا امنإ ضيحلا مد نأل } ناضمر رهش يف اهضيح

 . ضيحلا نم نئي دق نمم يه

 ضيحلا اهنع عطقني ىتح اهسفن تجلاع اذإ : ليق دق : ديعس وبأ لاق

 هلللا نأل . ضحت مل وأ تضاح . اهموص يف اهيلع لدب ال هنأ . رهطلا تأرو

۔ ٢٥ ۔



 سيل ءاش امم ضيحلا نم هب هللا اهدبعت ام مكح اهنع لاز اذإو { ءاشي ام لعفي

 ةجلاعملاب ةالصلاو موصلا ناك ولو { جلاعملا الو ةجلاعملا كلمت الو 3 ةجلاعملاب

 . موصلاو ةالصلا كرت نم لضفأ

 اذإ } اهعجاري مل وأ مدلا اهعجار } ناضمر رهش لدب اهيلع : ليق دقو

 . ضيحملا اهءاج ام دعب نم هتحلاع تناك

 . اهءاج نكي مل ولو 3 اهنع عطقناو تجلاع اذإ لدبلا اهيلع : ليق دقو
 وه مدلاب ءاح يذلا نأل ٠ هوجولا هذه نزم يش يف لدبلا عضوم يل نبي الو

 . لاعتو كرابت هفرص يذلا

 ةسمخ ىضم الف . مايأ ةرشع اهتقو ناكو &‘ تضاح ةأرم ا نعو ؛ هنمو

 تأر نح تماصنف . ناضمر رهش يف كلذو ٠ نيموي وأ اموي رهطلا تأر مايأ

 ؟ اهمايص زوب له . مايأ ةرشع متت نأ لبق اهدواع مث . رهطلا

 . ةداعالا اهيلعو 0 زوجي ال : لاق

 ، ناضمر رهش مامت لبق اهمايأ يف ضيحلا اهعجار اذإ : ديعس وبأ لاق

 رهش مت نإو ©} كلت اهضيح مايأ يف تماص امل ةداعإلا اهيلع : ليق دقف

 نوكي ال نأ بحأو ، فالتخاب كلذ يف ليق دقف . مدلا اهعجار مث ناضمر

 . هجولا اذه ىلع اهضيح مايأ رهاط يهويتماص امل لدبلا اهيلع

 { يناثلا مويلا ين رهطلا تأرفءمايأ ةثالث اهتقو ناك ةأرما نعو ؛ هنمو

 ؟ اهمايص زوجي له . ناضمر رهش يف اهنأل موصلا يف تذخأو

 . اهضيح مايأ يف اهدواعي مل اذإ ؛ معن : لاق

 لدبلا ترخأ رهشلا ىضم الف © ناضمر رهش ي تضاح ةأرما نعو

 انظ } هتضقف لدبلا يف تذخأ اذإ { كلذ زوجي له . مايأ ةرشع اهمزلي يذلا

۔ ٢٦ ۔



 ؟ ةلع ريغ نم ناضمر رهش فنأتست نأ اهيلع لهف ؟ اه زئاج كلذ نأ اهنم

 . نيموي وأ اموي ترخأ ىتلا لثم هذه : لاق

 مث تضاح مث تماصف . ءاضقلا ين تذخأ اذإ : (}نسحلا وبأ لاق

 رهش ءاضق نم تماص تناك ام اهيلع دسف 3 نيموي وأ اموي ترخأو ترهط

 . ناضمر مايص نم ءيش دسفي الو . هديعتو ناضمر

 مايأ يف رهطلا ىرت ضئاحلا ةأرملا نع ديزي يبأ نعو روصنملا يبأ نعو

 . لاستغالا هيف اهيلع بجي يذلا نيبلا رهطلا نع ينربخاف ، اهضيح

 . نطقلا لثم وأ ةّضصقلا لثم نيبلا رهطلا نأ اوركذ : لاق

 ىرتف ث مدلا اهنع سبتحا . اهتدع متت نأ لبق تضاح ةأرما نعو
 ؟ رهطلا نوكي فيكو . ارهط كلذ نوكيأ { لهاونلا لثم وأ ، اضايب وأ ةسوبي

 وهف اهضيح مايأ يف ةردك وأ ةرمح وأ ةرفص وأ ةسوبي تأر اذإ : لاق

 . ضيبألا نطقلا لثم وأ ةصقلا لثم نيبلا رهطلاو ، ضيح

 . اذه ليق دق : هريغ لاق

 اهيلعف ٠ ةردكل او ةرمحل او ةرفس ١ اهنع تعطقنا ا ذإ : لاق نم ل اقو

 . ةالصلاو لسملا

 رهش يف مدلا اهدواع مث ، نينسلا رثكأ يف ضيحلا اهنع عطقنا ةأرما نعو

 ؟ اهمايص زوجحم له ٠ لاحلا كلت ىلع تماصف . ناضمر

 8 نسئي دق اهبارتأو ، ربكلا نم ضيحلا نم تسيأ تناك نإ : لاق

 . اهرهط مايأ يف ةضاحتسملا ةلزنمب يه امنإ . اهيلع لدب الو اهمايص زئاجف

 . ضيحلا لئاسم ىلإ هدشرأ هنأكو (لصاألا نم ٥١ صر فلؤملا هركذ )١(

۔ ٧٢۔



 يف ةرفصلا اهتدواع مث ، نسلا ربك نم ضيحلا اهنع عطقنا ةأرما نعو
 ؟ اهمايص زوبي له ، لاحلا كلت ىلع تماصف ]. ناضمر رهش

 . اضوتت اهنكلو زوجي ؛ معن : لاق

 تلستغاف . طيبعلا مدلا اهنع عطقناو ٨8 اهضيح مايأ تقمع ةأرما نعو

 نأ اهل زوجي له . اهمايأ ةرفصلا اهنع عطقنت ال اهنأ ريغ { ةالصلا يف تذخأو

 ؟ دحاو ءوضوب نتالص يلصت

 نوكت نأ الإ ، ةالص لكل اضوتت ، ةرفصلا ىرت يتلا نأ انغلب : لاق

 . نيتالصلا نيب عمجتف ةضيرف

 3 لئاسلا طيبعلا مدلاب ةضاحتسملل الإ عمجلا : ليق دق : هريغ لاق

 . نيتالصلا عمجتو . لسغلا اهيلع ناك } ةضاحتسالا اهف بجو تناك اذإف

 . اهتقو يف ةالص لك يلصتو { نيتالصلا عمجت ال : لاق نم لاقو

 . لسغ ةالص لكل لسغتو

 . ةضاحتسملا ىلع لسغ ال : لاق نم لاقو

 اهيلع لسغ الف ةرفصلا امأو { لمعلا هيلعو انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 . انفرع اذكه 6 عمج الو

 تلستغا اهتدع تضم املف . اهتدع مايأ يف تضاح ةأرما نعو

 . زوبحت له ‘ لوبلل دعقت نيح ةرم موي لك ةرفصل ا ىرت اهنكلو © تلصو

 ؟ دحاو ءوضوب ناتالص

 . ةضاحتسملل الإ نيتالصلا عمج زوب ال : لاق

 لثم تأر امبرف ، اهضيح مايأ يف رهطلا رمأ اهيلع هبتشا ةأرما نعو

۔ ٢٨ ۔



 اهيلع طلتخاف 9 رهط ريغ مأ كلذ رهطأ يردت الو © ةرفصلا لثم وأ قازبلا
 ؟ ةالصلا لاحلو ناضمر رهش يف كلذو { موصلا لاح يف عنصت فيك 3 كلذ

 اهيلع هبتشا اذإ ، اهضيح مايأ يف ةالص الو موص ةأرملا ىلع سيل : لاق

 . هيف ةهبش ال انيب ارهط ىرت ىتح إ رهطلا رمأ

 امبرف ؟ اهدح فيك ث نينسلا رثكأ يف ضيحلا اهنع عطقنا يتلا ةأرملا نعو

 ينربخأف ، كلذ نم رثكأ وأ 3 ةنس نيعبرأو سمخ وأ ةنس نيعبرأ ةنبا تناك

 ؟ مدلا تأر اذإ ، ةالصلا عدت نأ اه يغبني ال يذلا اهغلبم ام

 ظفحأ الف نونسلا امأو 5 اهبارتأ نعو ، ضيحلا اهنع عطقنا اذإ : لاق

 . اددع اهل

 . نسلا يف اهبارتأ دعقت ام دعقت اهنإ ، اذه ليق دق : ديعس وبأ اق

 نم سأيت نم دحب يهف { ةنس نوتس نينسلا نم اهل الخ اذإ : ليقو
 . ضيحلا

 . ةنس نوسمخو سمخ : ليقو

 . ةنس نيسمخب : ليقو

 نم تجرخف ، ناضمر رهش نم رخاوألا رشعلا يف تضاح ةأرما نعو

 ؟ ضيحلا يف يهو ناضمر رهش

 تلستغاو نيموي وأ اموي رهطلا تأر نإو . اهتدع متت نأ اهيلع : ليقف

 مويلا يف موصلا يف تذخأ مث 0 اهمزل يذلا لدبلل مويلا كلذ مصت ملو تلصو

 نوكي فيك . لاحلا كلت ىلع كلذ دعب تماصف . مدلا عجري ملو ٠ يلاتلا

 مايأ يف رهطلا هيف تأر يذلا دحاولا مويلل موصلا نم تكرت اميف اهنأش

۔ ٢٩ ۔



 ارهشو ادحاو اموي مويل ا كلذ يف اهمزلي امو . مويل ا كلذ مصت ملو {} اهضيح

 ؟ ناضمر رهش موص ٠ رخأ مايأ ةدع نم

 ملف ٠ اهضيح مايأ ف ٠ ادحاو اموي رهطلا تأر يتلا هذه ىرأ ال : لاق .:

 . اهرهط مايأ يف رطفت يتلا لثم مصت
 مايأ يف اهضيح مامتإ لعب رطقت ىتلا نم نوهأ يدنع هذه : ديعس وبأ لاق

 لدبلا لصت الو ئ اهرهط مايأ 1 رطقت ىتلا ىلع يدنع ءيش الو . اهرهط

 . ربصقتلا الإ ناضمر رهشل

 يغبني 0 ءاجنتسالا يف تذخأو ءاملاب تأضوت اذإ ةأرملا هذه نع لأسو

 ؟ ال مأ ءاجنتسالا يف اهجرف يف اهعبصإ لخدت نأ اهل

 . كلذ يف غلابت : لاق

 لخاد لسغتو اهعبصإ لخدت : لاق روصنم يبأ نع نسحلا وبأ لاق

 . زواجت الو دلولا هنم جرخي يذلا عضوملا يذؤت الو ، جرفلا

 اهعبص لخدتو ءاملاب يجنتست تلعجف . ءوضولل تدعق ةأرم ١ نعو

 اهمايص ناك نإو ؟ ال مأ اهموص دسفي له . ارهط كلذب تدارأو 3 اهجرف يف

 { ةراهطلاو ةفاظنلا كلذب تدارأ امنإو { ةوهشل كلذ لعفت مل اذإ : لاق

 . اهمايص كلذ دسفي الف

 جرحي ال يكل اهجرف ىلع ةقرخب تكسمأو ءاملاب تجنتسا ةأرم ١ نعو

 ؟ ناضمر رهش يف كلذ زوجي له { جرفلا لخاد ةقرخلا ضعبو © لوبلا

 { ةقرخلا ضعب لخدف رذع نم هتلعف نإف } لعفت الأ ىرن : لاق

۔ ٣٠ ۔



 . اهمايص دسفي الف

 مامتل © اهنع ةساجنلا ةدام عطق كلذب تدارأ اذإ : ديعس وبأ لاق

 يف اهلك ةقرخلا تلخد ولو } عيش كلذ يف اهيلع سيلف { اهتراهطو اهئوضو
 . عامجلا عضوم

 {© ةريغص ةقرخب اهجرف ىلع تكسمأف ءاملاب تجنتسا ةأرم ا نعو

 يتلا ةقرخلا كلت سأر اذإف ترظن تلص اهلف ، جرفلا يف لخاد ةقرخلا ضعبو
 ؟ ال مأ ةالصلاو ءوضولا ةداعإ اهيلع له 9 ةبطر جرفلا لخاد تناك

 . ملعأ هللا : لاق

 غلبت ثيح . ةراهطلا عضوم يف كلذ ناك نإ هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 يف ةيقاب ةراهطلا نوكت نأ لمتحت ال ةبوطرلا تناكو ث اهجرف نم ةراهطلا

 ءام ثدح نوكي نأ لمتحا نإف ةالصلا امأو ، ءوضولا ةداعإ اهيلعف ث ةقرخلا

 يف ناك هنأ ملعت ىتح . اهيلع لدب ال هنأ يدنع جرخيف {. اهتالص تضقو

 نإو { ةالصلا دعب نم ثدح هنأ ملعت ىتح لدبلا اهيلع نأ جرخيو } ةالصلا

 اذه اهيلع لمتحا . ةثداح ةساجن وأ ةراهط نم ةبوطرلا كلت ملعت ملو تباترا

 . اذهو

 . هتراهط ملعت ىتح هتساجنب ليق دقو

 نأ ينبجعيو . يدنعو يل عقي ملف { اهتساجنب ملعت ىتح اهتراهطب ليقو
 . اذه يف بير ىلع اهسفن لمحت الو } بلغألا ىلع اهسفن لمحت

 تأر مث ْ لسغب ةادغلا تلصف © ناضمر رهش يف تحبصأ ةأرما نعو

 ف اهمزلي يذلا ام . مويلا كلذ ترظتناف © ةالصلا نم تغرف ىتح مدلا

 ؟ مويلا كلذ ريغ ءيش اهيلع له ؟ كلذ

۔ ١٣۔



 تناك امو 0 اهموي لدب اهيلع امنإو ، كلذ ف اسأب اهيلع ىرن ال : لاق

 رهطت يذلا مويلاو 3 هيف ضيحت يذلا مويلا يف لكات نأ امل ىرأ الو © اضئاح

 اموي لكأت مل ولو } هيف تضاح يذلا مويلا كلذل موصلا ديعت نأ ىرأو 0 هيف

 . هيف رهطت يذلا مويلا كلذكو ٠ ادحاو

 3 هيف تضاح يذلا مويلا يف تلكأ نإ اهيلع سأب ال : هللادبع وبأ لاقو

 . اهضيح نم هيف ترهط يذلا مويلا يف تلكأ نإ اهيلع سأب الو

 . اذه ين انيلإ بحأ هللادبع يبأ ىلإ فاضي يذلا لوقلا : ديعس وبأ لاق

 رخآ ناك الف ٠ اهضيح مايأ تمتف ناضمر رهش ي ترهط ةأرما نعو

 اهيلع له { مويلا كلذ تلكأ . هيف نوكي رهطلا نأ نظت يذلا اهتدع نم موي

 ؟ اهضيح مايأل لدبلا ريغ عيش

 لكات نأ اهيلع سأب الف ؛ ضيحلا لجأ نم ةالصلا اهل لحت مل اذإ : لاق

 . رهطت مل ام اهضيح مايأ ةدع يف

 موصل ا ديعتو لستغتلو كسمتلف . نيل ١ رهطل ١ تأر ١ ذإ : هريغ لاقو

 . ادحاو اموي ، مويلا كلذل

 هيف رهطت اهنأ نظت اهنأل } اهضيح مايأ يف كلذ ناك اذإ : ديعس وبأ لاق

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، رهطت مل ام اهيلع ساب الف ، تلكأف

 . كسمق : ليق دقف . هيف ترهط اذإف

 . لا بحأ وهو . تءاش نإ لكات ليقو

 تراف ، ناضمر رهش نم ءاضق ةيقب اهيلع ناك ، سورع ةأرما نعو
 يف اهمزلي يذلا امو ؟ كلذ اهل زوجي له . اهجوز لاحل مايأب رطفلا دعب كلذ

۔ ٣٢ ۔



 ؟ كلذ

 . اهجوز لجأ نم كلذ رخؤت ال نأ اهل يغبني : لاق

 اهل زاج هل ةاضرم تدارأو ، اهجوز ربل كلذ ترخأ نإ : ديعس وبأ لاق

 ‘ ةرضاح ةضيرف هتعاطو هرب نأل ©٥{ كلذ يف فباثت نأ وجرأو ٠ يدنع كلذ

 . هيف ةعسوم موصلا نم اهيلع ام لدبو

 تأر نكلو امد رت ملف ٠ اهضيح مايأ لوأ ةباش يهو تغلب ةأرما نعو

 © ةنس نم رثكأ وأ ارهش اهنع عطقنت ملف . ةرفصلا كلت اهب تماد مث ، ةرفص
 ؟ عنصت فيك

 ؟ لأسي ملعأ هللا : لاق

 لك يئ اهتداع تناك اذإ : ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق

 سلجت اك هل سلجت & ضئاح يدنع يهف 3 ةرفصلا اه ؤيجت امنإ اهضيح تقو

 3 هيف اهيلع لسغ الو { يلصتو أاضوتتو ضيحب سيل هنإ : ليقو

 . لوقلا اذه ىلع اهتداع كلت تناك اذإ 3 اهجوز اهأطي ال نأ ينبجعيف

 . مايأ ةعست الوا تضاح نيح اهضيح تقو لوأ ناك ةأرما نعو

 ناضمر رهش ف تلخد اهنإ مث ٠ لسغتو مايأ ةتس ضيحت كلذ دعب تراصف

 ةردك وأ ةرفص تأر اهنأل مصت مل مث { مايأ ةتس دعب تلستغاف { ةتس تضاحو

 ىرت ال مأ ٠ ءيش اهيلع له . لوألا تقولا . مايأ ةعبس اهل مقتسي نأ لبق

 . اهرهط دعب رطفتف رهطلا ىرت نأ الإ اهنع لأس ؟ مايأ ةعبس ىلإ ائيش اهيلع

۔ ٣٣ ۔



 اهضيح هنإ : ليق دقف ٤0 ءورق ةثالث مايأ ةتس اهل مت اذإ : ديعس وبأ لاق

 ةرفصلا يف رظتنت الف © مدلا اهنع عطقناو اهضيح مايأ تضقنا اذإف { هب دتعتو

 عب اس موي ف ةرفصلا ف كلذ تلهج نإف . موصتو يلصتو لسغتو 0 ةردكلاو

 & مايأ ةعبسلا هذه قوف ءورق ةثالث مايأ ةتس ىلع اهل مت نإو . اهداعتسا امل

 . اهضيح مايأ نم اهنأل . عبسلا يف لكالا ف اهيلع ءيش الو

 تأر من ٠ مايأ ةرشع تلصو تلستغاو اهضيح مايأ تمع ةأرما ١ نعو

 ؟ ةالصلا عدت ن امل زوجحم له ٠ ةردكل او ةرفصل ١

 . ةالصلا عدت ال : لاق

 3 ةرفصلا تأر مايأ ةسمخلا تمت يلف . مايأ ةسمخ اهتقو ناك ةأرما نعو

 كلذ يف ةالصلا ع دتو ٠ نيموي وأ اموي رظتنت نأ اهل زوجحم له ٦ اطيبع امد وأ

 ؟ نيمويلا وأ مويلا

 ةالصلا عدتلف طيبعلا لئاسلا مدلا يف امأو . الف ةرفصلا يف امأ : لاق

 يهف اهنع عطقني ل نإف . يلصتو تناك اهفيك لستغت مث © نيموي وأ اموي

 رهطلا تأر نإو ؤ} تداز ىتلا نيمويلاو مويلا ةالص يضقتو © ةضاحتسم

 . اهيلع ةداعإ الف . نيمويلاو مويلا كلذ ي مدلا اهنع عطقناو

 ؟ ةرفصل او مدل ا اهنع عطقني ىتح يلصت الف . تدلو ةأرماو

 ‘ نيرهش وأ ارهش ةرفصل ١ تأر امبرو {© ةنس نيسمخ تغلب ةأرم ا نعو

 ؟ اهمايص زوجي له ؟ ناضمر رهش يف منصت فيك . ةرفصلا اهنع عطقنت الف

 © اهبارتأ سأيتو ۔ ضيحلا نم سأيت تناكو 3 ءاد كلذ ناك نإ : لاق

 . زئاج اهمايصف

۔ ٣٤ ۔



 باب

 ابوتكم تدحو

 . اهيف ضيحلا لئاسم ، كل لوقيو مالسلا كؤرقي (٢»نسحلا وبأ

 هنع لقني امدنع ءافيتسا نود اذكه همسا ركذي وهو {} هرصاع هل اليمز ۔ هللا هحر ۔ فلؤملا دصقي امبر )١(

 . ٣٧( ص رظنا)

۔ ٣٥ ۔





 باب

 ضيحلا لئاسم

 ةساركلا هذه لثم انباحصأ عيمج بتك يف سيل : روصنملا وبأ لاق

 . ةضاحتسملاو ضيحلا يف ملع اندنع سيل هنأ كربخأو 0 اهيف يتلا لئاسملاو

 هذه ين اهنم اهسمتلاف }©. ةضاحتسالاو ضيحلا يف ةلأسم يف تيلتبا اذإف
 . هللا ءاش نإ كيفكي هنإف © ملع ةساركلا هذه قوف اهب كدنع نإف . ةساركلا
 . باتكلا اذه ةريهظت ىهو

۔ ٣٧ ۔





 باب

 اهعماجو ‘ تلصو ترهط اموي نيعبرأل ا تلخ الف ‘ تدلو ةأرم ١ نعو

 { ةعماجملا دعب نم اهموي نم اهعجار مدلا نإ مث ، يلصت رهاط يهو اهجوز

 اهعماج مدل ا ةرثك نم ترهطو يلصت اهار الف ٦ اهنع عطقنيو هارت موي لك يهو

 نظتو ؛لصت اهآر ثيح اهقدصي ملف . مدلا ف نإ : هل تلاقف ، نيعبرألا دعب

 ىضم نإف ٤ اموي نوعبرأ انعم سافنلاو . نيعبرألا لعب ءاسفنلل راظتنا ال هنأ

 السغ نيتالص لكل لسغتف . ةضاحتسملا عنصت ايك تعنص ٠٤ مدلا اهب

 لسب ةرخآل ا ءاشعل او برغملاو {}©ك دحاو لسغب رصعل او رهظل ١ عمجتو {© ادحاو

 . تلستغا اذإ ءاش نإ اهجوز اهعماجيو 3 ادحاو السع ةادغلا ةالصلو ، دحاو

 نع تكسمأ 3 نهيف ضيحت نأ تدوعت ىتلا اهضيح مايأ ناك اذإف

 مويب هدعبو اهئارقإ ةدم مدلا يف اهتعماجم نع اهجوز كسمأو . مايصلاو ةالصلا

 . نيموي وأ

 . تلصو تلستغا اذإ هيلع ساب الف نيعبرألا دعب اهايإ هؤطو امأو

 3 ءيش الف { ةعفد وأ ةقلع نكي نإف & موي لك هارت يذلا مدلا امأو

 لصت نأ نمأت ملو 3 مايأ ةرشع تضمو مدلا اهب دتما اذإف ، [حلصتو أضوتتو

 اهئورق دعب ةالصلا نع تكسمأ ث البقتسم اهضيح نم مدلا ىرت يهو
 . كلذ ءانثأ اهجوز اهعماجي الو

 تنابو ] قارف هتأرما نيبو هنيب ىرج . ةلأسملا هذه بحاص نإ : تلق

۔ ٣٩ ۔



 تعجار : هل لاقف لجر هيقلو . نمتنثا ىلع اهعجار مث © ةدحاو ةقيلطتب هنم

 ؟ كتقلطم

 : ۔ ةعجارملا نع هلأس يذلا لجرلا نع ارتس كلذب ديري - لجرلا لاقف
 هلوق يف هيلع ىرن الف ، ۔ تناك يتلا ةقلطملا ينعي ۔ ةقلطملا كلت ركذب ىنمغت ال

 . هللا ءاش نإهاسأب تفصو ام ىلع ائيش اذه

 . لاق ام ىنعم ىلع هيف ليق دقف : ديعس وبأ لاق

 اذإف { اهتضاحتسا مايأ ين اهيتأت يتلا ةعفدلا امأو { ةضاحتسملا كلذكو

 : ترطق وأ تلاس

 . ةضاحتسالا مايأ يف لسغلا اهيف : ليق دقف

 نوكيو . اضئاف مدلا هيف نوكي ام ضعب يف : كلذ ليق دق هنأ بسحأو

 ىلع تراصف تجرخ اذإ ةقلعلاك ، لسغلا اهيفف . رطاقلا لئاسلا مكح

 . مدلا نم هنأل . ليق ام

 هيف بجو دقو . اريثك وأ اليلق ناك ءاوسف ؛ رطق وأ مدلا لاس اذإو

 لكل { الصتم السرتسم نكي مل اذإ لسغت اهنأ الإ { ةضاحتسالا مايأ يف لسغلا

 . دعب لسغت مل مث © مدلا اهنم جرخي ناك اذإ 9 اهترضح ةالص

 لئاسلا عطقني ال يذلا ، لسرتسملا مدلا يف نيتالصلا عمج لبق اهل امنإو

 . دحاو لسغب رطاقلا وأ

 له 6 رهطلا تأرف ٠ تارم ثالث لسغت تناك ةضاحتسم ةأرما نعو

 ؟ عمجت تناك اك نيتالصلا نيب عمجت نأ اهل

 يف ةالص لك تلستغا . اعاطقناو مدلا نم افوفك تأر اذإ : لاق

۔ . ٤٠



 . رهاطلا يلصت اك . اهتقو

 نيب وأ { امد رت ملف تحبصأ مث 9 ليللا نم تلستغا ةضاحتسملا نعو

 ؟ يلصت مأ لسغت له ؟ عنصت فيك 9 رخا ةالص تقو يف امد رت ملف نيتالصلا

 . لستغت ىتح اهجوز اهعماج الو . يلصت مث لسغت : لاق

 مث ث ليللا نم تلستغا ، ةضاحتسم ةأرما يف ىرخأ ةلأسم يفو

 ؟ اهجوز اهعماج ىتمو ؟ يلصتو لستغتأ ؛ مدلا ىرت ال يهو تحبصأ

 . اهأطي نأ اهجوزل زئاجو ، يلصتو مدلا رت مل اذإ ةدعلل اضوتت : لاق

 اضعب نأ { ةضاحتسملا دحب ةأرملا تراص اذإ : ليق دق : ديعس وبأ لاق

 اه أطو هل هركي اضعبو . ةالص لسغ ربد يف وأ هل لستغت ىتح اهاطو هل هركي

 . لسغت مل وأ تلسغ ، ريثكلا لسرتسملا مدلا يف ؛ لاح ىلع

 . اهرذعي نأ الإ ‘ اسأب ةضاحتسملا ءطوب ىرب ال اضعبو

 عفتني مل اعونمم ءطولا ناك ول هنأل | يدنع حصأ وه لوقلا اذهو

 نأ ملعأ ملف ٠ ةضاحتسملا مكح : يهو 7 نإف لاح لكبو ٠ لسلاب

 . هيلع اهداسفب لوقي ادحأ

 ؟ اهنع عطقني ال } ليوطلا نامزلا يف مدلا ىرت ةأرما نعو

 عدتلو ، اهضيح نامز يف ضيحت تناك امم اهئرق نيح رظتنت : لاق
 . تلص اذإ اهعماج اهجوز ءاش نإو ٠ يلصتو لسفتل ةالصلا

 ١ ضيحت مث اموي نيرشع يلصت تناكو . مايأ ةعبس تلص ةأرما نعو
 ؟ عنصت ام { مايأ ةعبس دعب تأرف

۔ ٤١ -



 مدلا يرت مث ٠ مايأ ةرشع متت ىتح . نتالصلا عمجتو لسغت : لاق

 اهنإف ؛ ضيحب سيل ءاد هنإ نلق نإو ©¡©& تدعق ضيح هنإ نلق نإف ؛ ءاسنلا

 . نيرشع متت ىتح ةضاحتسم

 . باتكلا اذه يف اذه لثم يف لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ لاق

 رهطلا تأر مث ، ادحاو اموي اهضيح تقو يف مدلا تأر ةأرما نعو

 ؟ الئاس امد كلذ دعب تأر مث ، اهضيح مايأ تلصو تلستغاف

 . ةضاحتسم يه : لاق

 . اذه ليق دق : ديعس وبأ لاق

 مامت دعب يه مأ ، اضيح همكح نوكي 7 مايأ ةثالث اهل متي ىتح : ليقو

 . اهفرعت تناك يتلا ةضاحتسم اهضيح

 ؟ مدلا عطقني ملو ، رهطلا رت ملو 3 اهؤرق مت ةأرما نعو

 اهئرق ىلع داز ام ةداعإ اهيلعو ، رهطلا ىرت ىتح ةضاحتسم يه : لاق
 عنصت نأ اهيلعو {© ديرت ال اهنإف 3 ةرفص هارت يذلا نوكي نأ الإ © تداز نإ

 يهف ؛ مدلا ىلإ ترظن ام ترظن تناك نإف ث ةرفصلا ىرت يتلا عنصت ام

 ةالصلا يف تلخدو 3 نيتالصلا نيب تلستغا اذإ ةضاحتسملا ةأرملا نعو
 ؟ تثدحأف

 لسلا دعب مد ءاج نإو { اضوتت اهنكلو ا لسغ اهيلع سيل : لاق
 تقو ءاج اذإف { ايل تلستغا يتلا نيتالصلا نيتاه نم غرفت ىتح .& كلذكف
 . تلستغا ىرخأ ةالص

۔ ٤٢ ۔



 ؟ اهيلصت فيك . ةتئاف ةالص اهيلع ةضاحتسم نعو

 ةالص تقو ءاج اذإف & يلصت مث ، ادحاو السغ اهتاف امل لستغت : لاق

 ةالصل لستغت مث ، ايهيلصتف ادحاو السغ نيتالصلل تلستغا . غرفت ملو

 . وحنلا اذه ىلع يضقتف آ اهيلع يقب امل ىرخأ

 نأ اهجوزل له { تمميتن ءام دبت ملف ئ رهطلا تأر ةرفاسم ةأرما نعو

 ؟ اهعماج

 . ءاملاب لستغت ىتح اهعماجي نأ بحأ ال : لاق

 ؟ هيلع مرحت تناك له . اهتِطرا ولف : ديعس يأل تلق

 . ليق دق اميف هيلع مرحت ال : لاق

 : كلذ يف فلُمخا دقف رهطلا دعب ءاملا دجت مل اذإ : هريغ لاق

 . اه ؤطو هل سيل : لاق نم لاقف

 . ةدحاو ةرم اهاطي : لاق نم لاقو

 . ادبأ اهوطي : لاق نم لاقو

 ؟ لسغ اهيلع له . مد فرغ وأ 3 ةرطق تأر ةأرما نعو

 نكي مل نإو ، ةالصلا نع تكسمأ اهضيح تقو يف تناك نإ : لاق

 لئاس وأ طيبع مد اهءاج نإف { تلصو ةالص لك دنع تلستغا اهضيح تقو
 . نتالصلا عمجتو لستغت نأ اهيلعف

 اهيلع امنإو } لسغ هنم اهيلع سيل جرفلا مد رهظ اذإ : هللادبع وبأ لاقو

 . ءوضولا هنم

۔ ٤٣ ۔



 هنم اهيلعو © لسغ هنم اهيلع سيل جرفلا مد رهط نإ : ديعس وبأ لاق
 اهيلع سيلف ، هجراخ وأ جرفلا لخاد مدلا ناك ءاوسو { ةالص لكل ءوضولا

 اهجرف نم جرخي اهنأ تمعزو 3 احرق اهجرف يف نأ تمعز ةأرما نعو

 ؟ ةالص لكل اضوتت وأ ، ةضاحتسم نوكت له . مد

 لسفت نأ اهل يغبنيف ، طيبع وهو اهلبق نم جرخي مدلا ناك نإ : لاق

 . ةالص لكل تأضوت ةرفص ناك نإو ، تارم ثالث

 جرفلا مد يف سيلو ٠ جرفلا مد يف لوقلا ىضم لق :0 ذيعس وبأ لاق

 نم ء يش ةلزنمب وه امنإو 3 ةضاحتسالاو ضيحلا ماقم موقي الو . لسغ

 ةرفصلا نم نوهأ وهو . ضيحلا ماقم ضيحلا مايأ يف موقي الو . تاساجنلا

 . ضيحلا يف دبعتلا نأش يف ةرمحلاو ةردكلاو

 يف تمادام ةالصلا كرتت الو مدلا تأر اذإ ؛ لبخلا ي عيبرلا نعو

 ةادغللو 3 ايهتعمجو نيتالصلا نيب تلستغا الئاس امد تأر نإف .3 اهلبح

 . ةالص لكل تأضوت ةرفص تناك نإو 3 السغ

 ؟ مد الو ةرفص هيف سيل ءام اهنم لاس اذإ ىلبحلا نعو

 تأرف اهتدع تمت ةأرما الإ ؛ مد نم الإ السغ ةأرملا ىلع ملعن ال : لاق

 لسغت نأ اضيأ اهيلعف { ةرفصلا دعب نم رهطلا تأر مث تلسغف 3 ةرفص

 . اهرهط

 . لسغ اهيلع سيل ؛ ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 تناك ام ىصقأ ترظن . مدلا اهب لواطت اذإ ءاسفنلا يف : عيبرلا لاقو

۔ ٤٤ ۔



 ردق دعقتلف . هفرعت تقو اهلو كلذ لبق تدلو تناك نإو ، دعقتف اهتاهمأ دعقت

 وأ اموي تداز عطقني مل نإو ، لستختلف مدلا اهنع عطقنا نإف { دعقت تناك ام

 . يلصتو لستغتل مث 6 مايأ ةثالث

 . باتكلا اذه يف لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ لاق

 ؟ دلو وه : ءاسنلا تلاقف . هقلخت متي ل ناك اذإ طقسلا نعو

 . ءاسفنلا ةدع اهيلع : لاق

 . هقلخت نيبتسي ىتح : مهضعب لاقو

 ٦ رثكأ وأ نيرهش مدلا اهنع عطقني ملف {© اهسافن لوأ تدلو ةأرما نعو

 ؟ عنصت اذام . ةليل نيعبرأو ةسمخ اهمأ ةدع تناكو

 . لقأ وأ نيرهش مامت يف عطقني نأ الإ اهمأ ةدع ىلإ درت : لاق

 تقو فرعت ملو ٠ مدل ١ اهنع عطقني ملف ٦ اهسافن لوأ تدلو ةأرما نعو

 ؟ دتعت فيك 7 اهتوخإو اهمأ

 . نيرهش دتعت : لاق

 ٠ اموي نيرشع لعب رهطلا تأرف اهداليم لوأ ف تدلو ةأرما نعو

 ؟ اهموي نم مدلا تأر مث © تلستغاف

 ؛ ةيناثلا اهداليم يف ناك اذإف { اهل اتقو اذه راص دقو 5 ديزت ال : لاق
 وأ اموي تداز مدلا اهنع عطقني مل اذإف ، اهسافن لوأ يف تناك يذلا اهيف دعقت

 مث ‘ كلذ وحن وأ اموي نيسمخ وأ اموي نيتس اهسافن لوأ ناك اذإ نكلو ٠ نيموي

 لوأ يف تأر يذلا نود يف . عبارلاو ثلاثلاو يناثلا اهتقو يف رهطلا ىرت

۔ ٤٥



 ؛ اهيلع طلتخاو رخآلا تقولا اهيلع ريغت اذإو 3 اهئزجي كلذ ناك ؛ اهداليم

 . لوألا اهتقو ىلإ اهم عجري ىتح مدلا عطقني ل اذإ دعقت نأ اهل نإف

 . مايأ ةتس ىلإ تعجر مث . مايأ ةرشع اهضيح لوأ ناك ةأرما نعو

 تزواج ىتح اهنع عطقني ملو { اهتقو يف مدلا تأر مث مايأ ةتس ىلع تناكو
 ؟ مايأ ةرشع

 . نيموي وأ اموي ديزت مث ٠ لوألا اهأرق دعقت : لاق

 & ءورق ةثالث مايأ ةتس ىلع اهل ماقتسا اذإ : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق

 . عبارلا ف هلمعتستو . اه ؤرق هنإ : ليق دقف

 نإف ٠ اذه ىلع لإ بحأ تسلاو 6 اه ؤرق رشعلا وه لوألا نإ : ليقو

 دقف . رشعل ا تلمعتسا نإو {. اه لعب نيموي وأ اموي رظتنت تسل ا تلمعتسا

 ءارقأ ةثالث مامت لعب مايأ ةتسلا لامعتسا يفو ٠ راظتنا رشعلا لدعب سيل : ليق

 . انباحصأ لوق يف رثكألا هنأل . لا بحأ

 { اهجوز اهعماجي له . مدلا اهنع عطقناف اطقس تطقسأ ةأرما نعو

 ؟ اهمد عاطقنا دعب

 . اهتعجارم يف سأب الف مدلا رت مل اذإف { مايأ ةثالث اهعدي : لاق

 ةرفص الو . مدلا نم ءيش اهل نكي ملو رهطلا تأر اذإ : ديعس وبأ لاق

 . سافنلل لستغتو ةالصلا اهيلع : ليق دقف 0 نيبلا رهطلا تأرو ةردك الو

 هماكحأ نوكت امم 0 هئانثأ يف اهبرقي الف كلذ تقو يف طاتحي نأ اهجوز ىلعو

 . ةردكلاو ةرفصلا نم سافنلا ماكحأ

 . لعف نإف . هزنت يدنع اذهو . مايأ ةثالث اهأطي ال نأ رم ؤي : ليق دقو

 . اهسافن لوأ ي مدلا اهعجار اذإ ؛ ليق ايف ساب هتأرما ي هيلع نكي

۔ ٤٦ ۔



 اهتدع نم ىضم ايف نيرهش اهتدع تناكو ٠ ةيناثلا تدلو ةأرما نعو

 تأر مث © ناضمر رهش تماصو تلصو تلسغ مث رهطل ا تأرف ] مايأ ةرشع

 ؟ اهمايص زوجحم له ٠ اهتدع ف مدلا

 . رهشلا تمأف رهاط يهو تماص اذإ ؛ معن : لاق

 هذه ىلع نكي اذإ } اهرهش ةداعإ اهيلع . ليق دقو : ديعس وبأ لاق

 . يدنع ةفصلا

 ئ عسات موي مدلا اهنع عطقناف ٠ مايأ ةرشع اهتدع تناك ةأرما نعو

 ةالص تقو وهو . رهطلا هيف ىرت تناك يذلا نيحلا ناك املف { ةرفص تأرو

 تقمعأ يدنع يه نإو 0 ةضاحتسملا عنصت ام عنصتو لستغت تذخأف ، رهطلا

 أضوتتو ، يلصتو لستغت نأ اهيلع نإف ، ةرفص ىرت يهو رهطلا رت ملو اهتدع
 {. اهرهطل اضيأ لستغتلف رهطلا تأر نإف ، ةرفص تأر ام ةالص لكل

 . ةرفصلا يف ةدايز الو

 مامت لبق لسرتسملا رطاقلا وأ لئاسلا مدلا اهعجار اذإ : ديعس وبأ لاق

 اهضيح مايأ ي اهل تبثت نأ دعب 0 ةردك وأ ةرفص وأ رهط نع ناك } اهضيح

 : اضئاح هب نوكت ام

 {}© اهضيح مايأ مامت تقو ءاج اذإف ، نيموي وأ اموي رظتنت : ليق دقف

 لعب لئاسلا مدلا اهعجار مث ٠5 نيع ةفرط ةدحاو ةعاس ولو لئاس مد اه سيلو

 : ريثك وأ ليلقب تقولا كلذ

 وأ اموي ديزت نأ اهلف لصتملا مدلا وه امنإو ، كلذ يف راظتنا ال : ليق دقف

 لستغت نأ اهيلعو . ديزت نأ اهل سيلف ةدعلا دعب مدلا اهءاج اذإف { نيموي

 ةضاحتسم كلذ ىوس اميف يهو . اهضيح مامت دنع ةضاحتسملا عينص عنصتو

۔ ٤٧ ۔



 . اهعجار يذلا مدلا اذه يف

 يف كلذو تماصو تلصف . ةرفصلا نم اهرهطل لستغت ل ةأرم ا نعو

 ؟ ناضمر رهش

 اهيلع ملعن الو ، رهطلا تأر نيح لسفت نأ اهل يغبني ناك : لاق

 . لضفأ وهف تداعأ نإو . ةداعإ

 تلستغاف ، ةرفص تأر وأ 0 ارهط رت ملف اهتدع مايأ تمت ةأرما نعو

 تقو ناك الف ، ةالص تقو ريغ 1 مدلا تأر مث © ةالص لكل ًأاضوتت تلعجو

 ؟ لستغت له ٦ ةرفص اهتدواعو ٠ مدلا اهنع عطقنا ةالص

 دعب تأر نإو { ةرفص تأر مث امد تأرو ةرفص اهنأل ؛ معن : لاق

 . اضيأ اهرهطل لستغتلف ؛ ةرفصلا

 لسغك لسغت . يدنع مدلا عضوم لسغلا اهيلع : ديعس وبأ لاق

 . ةضاحتسالا

 ؟ اهرهط مايأ يف هتأر اميرف ٠ اهضيح مايأ ف ةرفصلا ىرت ةأرما نعو

 مايأ ين اهتأر نإو ، ضيح وهف اهضيح مايأ يف ةرفصلا تأر اذإ : لاق

 . ةرفصلا تمادام يلصتو ةالص لكل اضوتتف ، ضيحب تسيلف اهرهط

 ةرفصلا ىرت اهنكلو ث مدلا اهنع عطقنا مث اهتدع متت ةأرما نعو

 زوبت له .3 اهرهط مايأ تضقنا ىتح ةرفصلا لزت ملف {، تلصو تلستغاف

 ؟ اهأطي نأ اهجوزل لهو ؟ اهمايصو اهتالص

 ةضاحتسم تناك نإف } تأضوت اهتعماجم دارأ اذإ هنأ ريغ ؛ معن : لاق

 . كلذ بحتسي هنإف . اهجوزل تلستغا

۔ ٤٨



 . اهجوزل لسغ اهيلع سيل : مهضعب لاقو

 ءاضق اهيلعف . لصت ملف اهضيح مايأ يف رهطل ١ تأر ةأرما امأو

 . ةالصلا تكرت اهتدع يف ةرفص وأ مد اهدواع نإو ، تكرت ام

 © ةرفص نهيف ضيحت ىتلا مايألا يف تأرف 5 مايأ ةسمخ اهتدع ةأرما نعو

 ؟ اطيبع امد مايأ ةسمخلا دعب تأر مث .3 مايأ ةسمخ ةرفصلا يف لزت لو

 لستغت مث نيموي اهيف ديزت 5 اهمد عطقني مل اذإ مايأ ةسمخ دعقت : لاق

 . يلصتو

 وأ لئاسلا مدلا ىرت ذنم مايأ ةسمخ دعقت : ليق دق : ديعس وبأ لاق

 هلمح لسغلا يف رمألا نوكي دق هنأل & ءيشب ةمدقتملا ةرفصلا تسيلو . رطاقلا

 . ضيحلا لسغ ىلع هلك لمحي الو } هوجو ىلع

 ىتح عطقني ملف مدلا تأر مث ، نيموي اهتدع يف رهطلا تأر ةأرما نعو

 ؟ رهطلا ايهيف تأر نيذللا نيمويلا ديعت له . اهتدع مايأ تمت

 . اهئورق نم كلذ نإف ؛ معن : لاق

 يف اضيح هب نوكي ام وأ مدلا اهمدقت اذإ © كلذ ليق دق : ديعس وبأ لاق

 ضيحلا نم رثكأ رهطلا ناكو لقأ ناك نإو ، رثكأ وأ نيموي اهضيح مايأ

 . يناثلا مدلا نم اهضيح ىلع تتبثو ضيحلا ماكحأ تلطب ٠ مدقتملا

 ؟ نيموي وأ اموي ديزت له : تلق ؛ هنمو

 . اهئورق ي لعب يهو مدلا اهءاج اذإ ٤ معن : لاق

 ٠ رهظلا اهيلع سيلف . رصعلا ةالص تقو يف رهطلا تأر ةأرم ا امأو

۔ _ ٤٩



 تقو يف رهطلا تأر نإو ، رصعلا اهيلع سيلف برغملا تقو يف رهطلا تأر نإو

 . برغملا ةالص اهيلع سيلف ءاشعلا

 ؛ ارهط رت ملو ليللا اهتج اذإ : لوقي - هنع هللا يضر ۔ عيبرلا ناكو

 رحسلا يف رهطلا تأر نإو .{ اهيلع رتو الو حبصت ىتح ةالص اهيلع سيلف

 رصعلا دعب رهطلا تأر نإو { ةبجاو ةنس رتولا اهيلعو ءاشعلا اهيلع سيلف
 . رصعلا لصتلف . ةيقن ءاضيب سمشلاو

 دعب كلذ اهل نيبتو ليللا يف اهضيح نم ترهط اذإ : ديعس وبأ لاق

 سيلو دارأ هنأ يعم امنإو 5 رتولا يلصتو لسعلا اهيلعف ؛ ليللا فصن ءاضقنا

 . بتاكلا نم افيرحت نكي ل نإ . لسغلا اهيلع

 ٠. يعم كلذك وهو ٠ ةمتعلا ةالص يه ملعلا لهأ عم ءاشعلاو

 ةالصلا اهتتاف ىتح غرفت ملف لسفت تماق اذإ : عيبرلا لاقو ؛ هنمو

 . ةالصلا كلت ءاضق اهيلعف تعيض يه امنإو 0 ةرافك اهيلع سيلف

 لسغلا بابسأ يف طرفت ملف ةالصلا تقو يف تماق نإ : ديعس وبأ لاق

 لوأ يف تطرف تناك نإو . اهيلع ءيش الف 0 هب الإ ةراهط اهل موقت ال يذلا

 . ةعيضم يهف لسغلاب تلغاشت مث ةالصلا تقو

 نم ىضم دقو ترهط امنإ تناك نإو . ةرافك اهيلع سيل : ضعب لاقو

 ةالصلا اهنكمي ال السغ هب تلغاشتف { لسغلا ىلإ تماقف ءيش ةالصلا تقو
 دقف 0 لسغلا نم اهغارف لبق ةالصلا تقو ىضقناف . نيملسملا لوق ي هب الإ

 . ةالصلا كلتل لدب الو { اهيلع ءيش ال : ليق
 . دحاو هانعم لاح ىلع اهيلصت : ليق دقو

الف ٦ اهئرق مايأ 1 يهو ٠ ةالصل ١ تقو يف رهطل ١ تأر ةأرما نعو



 ؟ ةالصلا كلت ءاضق اهيلع له . مدلا تأر لسغلل تأيهت

 . ال : لاق

 ول ام ردقب ةالصلا تقو ف ةرهاط يهو . طرفت ل اذإ : ديعس وبأ لاق

 نإو . اهيلع ةداعإ الف اذكه ناك نإف {“تتلصو تلسغ لسغلا ىلإ تماق

 . ترهط اذإ ةالصلا كلت لدب اهيلع : ليق دقف ؛ ةفصلا هذه ىلع تطرف

 رتولا اهيلع له { رتولا يلصت نأ لبق تضاحف ةمتعلا تلص ةأرما نعو

 ؟ ترهط اذإ

 . ملعأ هللاو اسأب كلذب ىري ال رتولا تلص ول : لاق

 تماصو تلصو تلستغا مث ٠ اهت لدع يف رهطل ١ تأر ةأرما نعو

 ؟ ةدعلا يف دعب يهو مدلا تأر مث { اهجوز اهعماجو

 وهف ةدعلا مايأ يف اهجوز اهنع فك نإو . اسأب اهيلع ىرأ ال : لاق

 نم تغرف نكت ملو اهتدع مايأ مدلا اهدواع اذإ دسف دقف اهمايص امأو & لضفأ

 . اهموص
 اهنع عطقني ال مايأ ةرشع تراص مث مايأ ةتس اهتدع تناك ةأرما نعو

 ؟ مايأ ةرشع دعب الإ

 . يلصتو لستغت مث نيموي وأ اموي مايأ ةتس ىلع ديزت : لاق

 : ليق دقف © ءارقأ ةثالث مايأ ةرشع ىلع اهل ماقتسا اذإ : ديعس وبأ لاق

 . ليق اييف رشعلا دعب راظتنا الو اهتقو وه

 رشعلاو 6 نيموي وأ اموي ترظتنا هتلمعتسا نإف . لوألا اهتقو : ليق دقو

 . عبارلا يف هتلمعتسا ءارقأ ةثالث ىلع اهل ماقتسا اذإو . يلإ بحأ

۔ ٥١ ۔



 اهيلع تمرح دقو تظقيتساو ةرهاط يهو ةمتعلا دعب تمان ةأرما نعو

 ؟ ةالصلا

 نإف 0 اهتقو بهذ ناك نأ دعب ةالصلا كلت ةداعإ اهيلع : لاق

 اهيلعف تعيض نإو 5 ةالصلا كلت ةداعإ اهيلع ىرأ الف تقولا لبق تظقيتسا
 . دوعت الو هللا رفغتستلو 3 ةداعإلا

 3 ةرهاط يهو اهتقو لبق ةالصلا نع تمان اهنأ اهعم : ديعس وبأ لاق

 نإو ، ترهط اذإ ةالصلا اهيلعف . اهتقو يف ضئاح يهو تظقيتساو
 اذإ ةالصلا لاح ىلع اهيلعف ؛ ةالصلا تقو تاف دقو ضئاح ىهو تظقيتسا

 يف مدلا اهءاج اهنأ ملعن نأ الإ ؛ ظقيتسا اذإ ةالصلا هيلع مئانلا نال ٨ ترهط

 ١٨ تلصو تأضوتنف اهتقو لوأ ذنم ةالصلا ىلإ تماق ول ام { ةالصلا تقو لوأ

 ول ام تقو ناح ام نيح نم تقولا نم ىضم امنإو عضئاح يهو تظقيتسا نإو
 ناك نإف & تقولا كلذ يف يلصتو أضوتت مل ةالصلا ىلإ تماقو ةظقيتسم تناك

 . عوطتلا ليبس ىلع الإ ةالصلا ةداعإ اهيلع سيلف اذكه

 اموي رهطلا تأر مث اهتدع تمت مايأ ةعبس اهتقو لوأ ناك ةأرما نعو
 اموي مدلا يف تثكمف مدلا اهدواع مث مويلا كلذل تلصو تلستغاو ادحاو

 ىلع اهرمأ ناكو ، تلصو تاضوت اهنكلو لستغت ملف رهطلا تأر مث { ةليلو

 ؟ اهعماج اهجوز ناكو . انامز وحنلا اذه
 ريغ اهيلع سيلو { مدلا اهيف اهيلع اهرمأ ناك يتلا مايألا دتعت : لاق

 . كلذ

 تأر نيح لسغت مل اهنأل . اهلك اهرهط مايأ اهيلع لعجت مل إ : تلق
 مل مث } رهطلل تلستغاف اهتقو ين رهطلا تأر اهنأل ، مدلا مدعب يناثلا رهطلا

 ملف اهتدع ءاضقنا دنع رهطلا رت مل يتلا لثم ، بسحت ال مايألا كلت اهيلع لعجي

۔ ٥٢ ۔



 . اهرهطل لستفت

 .رهطت تعجر مث ، لوأ يف مايأ ةعبس اهضيح ناك اذإ : ديعس وبأ لاق

 © ةضاحتسم ةثلاثلاو ، دتعت ةرم لوأ يف يهف © عبس موي مدلا اهعجاري مث اموي

 مكخ وهف هيف اهجوز اهئطو نإو ، ةضاحتسالا لسغ مدلا كلذ نم اهيلعو

 لاقتنا ىري نم لوق يف ؛ ةباثإ هذه نإف عبارلا ءرقلا يف امأو & ةضاحتسالا

 ماكحأب اهماكحأ يف ةقحال مهدنع ةباثالاو { انباحصأ لوق رثكأ وهو { ءارقألا

 اميف وأ عبارلا يف اهجوز اهئطو نإو { ءطولاو لسغلاو ةالصلا يف ؛ ضيحلا
 ءىطو نم ةلزنمب لوقلا اذه بحاص دنع يهف ٠ ةباثالا هذه يف لبقتسي

 . اضئاح

 ٠ ةرافكلا هدنع اهيلعف لبقتسي اےف وأ عبارلا ي تلصو لسغت . نإو

 اهيلع ىري اضعب نأ ذإ . ضعب لوق يأر ىلع ةالصلا يف كلذ لهج اهعسي الو

 & ءارقألا لاقتنا توبث ىلع افالتخا لدبلا ين ملعأ الو { اهيلع ةرافك الو لدبلا

 نأ ىلإ كلذ ىلع تلص ايف لسغلا تلهج اذإف } ثلاثلاو يناثلاو لوألا يف امأو

 . لدبلا اهيلع : ليق دقف 4 لستغت

 . ةرافك اهيلع ملعأ الو . اهيلع لدب ال : ليقو

 يهف كلذ دعب داز ام اه ؤرق لوألاف ؛ ءارقألا ىري ال نم لوق ىلعو

 ةالصلاو ءطولا يف ةضاحتسالا ماكحأ هدنع اهماكحأو 3 هيف هعم ةضاحتسم

 . اهتالصو اهئطوو اهلسغ يف ةض احتسال ١ ف لوقل ا ىضم دقو ٠ لسفل او

 ىلع تقفتا اذإ 5 اهتوبثو ءارقألا لاقتنا انيلإ بحأو اندنع لوقلا رثكأو

 نود اميف { ءارقأ ةالث ىلع تقفتا اذإ ةباثالا كلذكو . ةرشعلا نود اييف 3 ةثالث

 نب يذلا رهطلا نكي ل اذإ ‘ ضيحلا قحلم تقحل . دحاو تقو ىلع رشعلا

 . ضيحلا نم رثكأ ضيحلا نيبو ةباثإلا

۔ ٥٢٣ ۔



 تارف ترظنف 0 ليللا لوأ يف لسغت نأ تدارأف اهتدع تمت ةأرما نعو

 ؟ ءاشعلا ةالص ءاضق اهيلع لهنف ٠ رهاط يهو تحبصأ مث تمانف امد

 تحبصأ مدلا تأرف ليللا ثلث دعب ترظن تناك نإو ؛ معن : لاق

 رتولا تقوو ليللا نم ترهط نوكت نأ ىسع اهنأل { رتولا لصتلف رهاط يهو

 . حبصلا ىرت نأ ىلا

 مد اهيفو ليللا اهنج اذإ امأو ، طايتحا اذه نأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 سيلو . ضئاحلا ماكحأ يدنع اهمكحف . اهنم اراظتنا كلذ تكرتو . لئاس

 وأ ترهط اهنأ ملعت ىتح مدلا اهب يهو . ليللا يف اهسفن سكنت نأ اهيلع

 لدب مكحلا ي اهمزلي الف . حبصت ىتح رهطلا رت ل نإو . كلذ ىلع َنقيتسا

 © هيف راظتنا ال امم سيل مدلا ناك نإو ، رجفلا يلصتو لستغتو . ليللا ةالص

 ةالصلا تكرتو تلهجف . اذه هابشأ وأ ةردك وأ ةرفص وأ محرلا يف انكمم ناكو

 . لاحلا اذه ىلع ةالصلا نم تكرت امل لدب اهيلع نوكي نأ بحأف

 تثكمف 3 ىلبح اهنأ اهل نلق ءاسنلا نأ ىرتو ىلبح اهنأ تنظ ةأرما نعو
 نم هنأ تنظف امد مايألا كلت ضعب يف تأر تناكو . رثكأ وأ رهشأ ةتس كلذل

 تملعنف . مايألا كلت ي مدلا عاطقنا دنع اهجوز اهعماج ناكو٬ماحرألا ضيغ

 اهمايأ ضعب ي هتأر يذلا مدلا نم كلذ نأو ٠ ىلبحب تسيل اهنأ كلذ لعب

 ؟ عنصت فيك ، اضيح

 . اذه لثمل كلذ ذعب دوعي الو ٠ هتأرما هيلع مرحت ال : لاق

 ٨ مد نم ةعفد تأرو } ضيحملا نم تيأ يتلا ةأرملا نم تركذ ام امأو
 ؟ امد كلذ دعب رت ملو

 . مدلا اذه نم لسفلا اهيلع ىرن انإف : لاق

۔ ٥٤



 لك نيب تلستغاف مدلا تأر مث اهرهط دعب مايأ ةسمخ تلص يتلا امأو

 مث نيموي مدلا تأرف {،| تدعق مث ترهط موي ذنم { مايأ ةرشع ىلإ نيتالصلا

 ؟ نيمويلا ةالصلا ديعت نأ اهيلع له ] ترهط

 . ديعت نأ اهيلع ىرن انإف : لاق

 ءاضقناو ، مدلا اهتأي مل ام ةالص لكل اضوتت ؛ ليق دق : ديعس وبأ لاق

 ةالصلا كرتتف ٠ رطاق وأ لئاس مد اهيتأي ىتح ةياغ كلذل سيلو ٠ رهطلا مايأ

 . اهضيح مايأ

 تأر مث اموي مدلا تأرف ؛ ناضمر رهش يف تضاح ىتلا امأو ؛ هنمو

 © اهضيح مايأ ف يهو ءاج ناك نإف . مدلا اهدواع مث © نيموي تماصف رهطلا

 . ةداعالا اهيلع نكي مل اهرهط مت ولو ث نيمويلا دتعت اهنإف

 وأ ةرفص تأرو يناثلا موي مدلا اهنع عطقناف ] مايأ ةينامث اهتدع ىتلا امأو

 ؟ ةرمح

 . ةدايز ةرفصلا يف سيل مث يناثلا مويلا متت ىتح لستغت ال اهنإف : لاق

 ةرفص اهب تيقبو . ايناث اموي مدلا اهنع عطقنا مث 5، ارطاق وأ الئاس امد اهضيح

 ٠ اهضيح مايأ ءاضقنا ىلإ نماثلا موي ءاضقنا لإ ٠٥5 ضيح هلك كلذف ةردك وأ

 اذهو { ةردكلاو ةرفصلا يف ةدايز الو & تلستغا اهضيح مايأ تضقنا اذإف

 تأر مث ٠ ماي أ ةرشع تلصو سافنل ١ نم ترهط يتل ١ امأو ؛ هنمو

 ؟ عنصت ام . ةرفص

 . اهرهط مايأ ىتح ةالص لكل أضوتت : لاق

۔ ٥00٥ ۔



 مايأ ترم ىتح اهل مادف ؛ ةرفص تأر مث ضيحلا نم ترهط يتلا امأو
 ؟ ةرفصلا كلت يف يهو اهضيح مايأ تءاجو . اهرهط

 . اهضيح مايأ يف دعقت : لاق

 . ةالصلا عدت ال امد ىرت ىتح : مهضعب لاقو

 مدلاب الإ ةالصلا عدت ال اهنأ { انيلإ بحأ لوألا لوقلا : ديعس وبأ لاق

 وأ ةردكلا وأ ةرفصلا تلصتا مث ، ةعفد ولو كلذ ءاج اذإف { رطاقلا وأ لئاسلا

 . اهضيح مايأ مامتل ةالصلا تكرتو اضيح كلذ ناك . ةرمحلا

 اهسفن تمتخو تاأضوتو ضايب نم ء يش اهنم لاس ةأرم ١ نعو

 ؟ ةموتخم لاح ىلع يهو ىرخأ ةالص تقو رضح املف {“ تلصو

 . ةالص لكل اضوتت : لاق

 اهدهعو تشتحاو تأضوت نإ يتلا كلذ ىلع تناك اذإ : ديعس وبأ لاق

 . ةيناثلا ةالصلل ءوضولا اهيلعف & كلذب

 . ةالص لكل رهطتو ىجنتست يهف اذه ىلع تناك ام كلذكو

 ملعت تناك نإف { اهضيح ام ردت ملف اهمد رثك يتلا ةقلطملا امأو

 ٥85 اهضيح مايأ ملعت هبو . ضيحت مث كلذ نم رثكأ وأ رهشلا يلصت تناك ام

 نإف {. اهضيح مايأ يف ديري مدلا نإ لاقي هنأل . اهتدع كلذ نإف } اهضيح

 : كلذ يف سانلا فلتخا دقف اهضيح مايأ الو اهرهط مايأ فرعت ال تناك

 ؟ نضحو نرهط مك اهتاوخأو اهمأ ىلإ رظنت : لاق نم مهنمف

 . كلذ ريغ : لاق نم مهنمو

۔ ٥٦ _۔.



 يف اهرمأ اهيلع هبتشاو { مدلا اهب رمتسا اذإ ةقلطملا يف : ديعس وبأ لاق

 : ضيحلا مايأ

 ىلع ىضم ا ذإف {© ارشع يلصتو اهضيح م ايأ ةالصلا كرتت : موق لاقف

 . اهتدع تضقنا ءارقأ ةثالث كلذ

 تضقنا اذإف { اموي رشع ةسمخ يلصتو اهضيح مايأ كرتت : موق لاقو

 . اهتدع وهف كلذ ىلع ءارقأ ةثالث

 اذه ىلع اموي نيرشع يلصتو اهضيح مايأ ةالصلا كرتت : لاق نم لاقو

 . ليبسلا
 ىضقنا اذإف ٠ ارهش يلصتو اهضيح مايأ ةالصلا كرتت : لاق نم لاقو

 . اهتدع كلذف ءارقأ ةثالث كلذل

 يتلا اهضيح مايأ كرتتوءاهيف لصت تدوعت يلا اهتدع : لاق نم لاقو
 . اهتدع كلتف ءارقأ ةثالث كلذ ىلع ىضقنا اذإف . اهكرتت تناك

 ذ مدلا اهب رمتسم ناك اذإ 0 ةبيرلل رهشأ ةثالث اهتدع : لاق نم لاقو

 . 0١ رهشأ ةنالن ةرهئَعَك-مثبترا نإ : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل

 يدنع رهشأ ةثالثو ى مايأ ةسمخو رهشأ ةعبرأ اهتدع : لاق نم لاقو

 ةثالث : ىضم دقف اهضيح كلذ ناك نإ اهنأل ٠ ةبارتسملا هذه ةدعب هبشأ

 . ضيحب سيل كلذ ناك نإو } ةضيح رهش لك ث رهشأ

 و ّ

 ذ اهضيح ام يردت ال ىتح تعفتراو اهضيح صقن يتل ١ امأو ؛ هنمو

 سيل كلذ ناك نإ4(ضيحت ال يتلل روهشلا ةدع تضم دقف & ضيحلا اهلياز دقو

 : كلذ يف اوفلتخا دقو . ضيحب

 )١( ةيآلا ءزج )٤( قالطلا ةروس نم .

٥٧ ۔



 . روهشلاب دتعت مث رهشأ ةعبرأ صبرتت : لاق نم مهنمف

 . ارهش رشع ينثا دتعت : لاق نم مهنمو

 . روهشلاب دتعت مث ضيحملا نم سأيت ىتح : لاق نم مهنمو

 سأيت نم دحب ريصت ىتح ةدعلا يف رخآلا لوقلا بحأ : ديعس وبأ لاق

 كرابت - هلل ١ لوقل ٤ روهشلاب ذتعت ذئنيح مث 6 ربكل ا نم ضيحملا نم

 ةنال نهنع تبنأ نإ مگئاَسَت نم ِضبحلا قمي نكي يئاللاو» : - لاعتو
 هللا قتي نمو نهنمح نمضي نأ هلجأ لامحألا تالوأ نضحي ل يئاللا رهتشأ

 . '١)ارتشي هرمأ نم هل لعجي

 مدلا عطقنا مث ارهش مدلا تأرف ٠ اهداليم لوأ تدلو يتلا امأو ؛ هنمو

 ؟ عنصت ام . ةرمح تأرو اهنع

 . اهمأ ةدع ىلإ رظتنت : لاق

 نأ ةرفص اهم يقبو ٠ لئاسلا مدلا اهنع عطقنا اذإ بحأ : ديعس وبأ لاق

 اميف الإ ةردكلاو ةرفصلا يف نيعبرألا دعب رظنت الو { اموي نيعبرأ مامت ىلإ رظنت

 . دلو لوأ يف لصتملا رطاقلاو لئاسلا نود

 ةثالث مدلا تأرف 3 مايأ ةرشعلا ترهط ام دعب تدعق يتلا امأو ؛ هنمو

 ؟ عنصت ام . مايأ ةعبس اهتدع تناكو . رهطلا تأر مث مايأ :

 . يلصتو لستغتلف ] رهطلا تأر مث ٠ مايأ ةثالث تدعق اذإ : لاق

 يف اهضيح مايأ يف ةرفص تأرف مايأ ةينامث اهضيح تقو ناك يتلا امأو

 يف تثكمنف ٠ مدلا اهءاج مث تلصو تلستغاو رهطلا تأر مث ٠ مايأ ةينامثلا

 )١( ةيآلا )٤( قالطلا ةروس نم .

۔ ٥٨ ۔



 يف ةرفصلا تأر اذإ : لوقي ناك روصنم ابأ نأ كربخأ ينإف ى مايأ ةينامث مدلا

 . فالتخا هيفو ٠ مدلا ىرت ىتح ةالصلا كرتت الف . اهضيح تقو

 اهيلعو تلصو تلستغ او ، اموي اهضيح مايأ يف رهطل ١ تأر يتل ١ امأو

 رهف اهتدع مايأ يضقنت نأ لبق مدلا اهدواع مث ‘ اهيلع امم موي ةالص ءاضت

 . مايصلا يف كلذ يف اوفلتخا امنإ { زئاج

 . فالتخالا نم جرحي ال

 مويلا اهل مت اذإف ؛ دارفنالا ىلع عقي موصلا نإ : لوقي نم لوق ىلعو
 . كلذ لوقي نم لوق ىلع & يدنع همكح تبث دقف . رهاط يهو هتماصو

 اهعجاري ىتح متي مل اذإ دسفي هنأ ينبم هلك نإ : لوقي نم لوق ىلعو

 . مدلا

 ةسمخ اهضيح مايأ تراص مث . مايأ ةرشع اهضيح ناك يتل ١ امأو ؛ هنمو

 ؟ مايأ ةسمخ يف ترهط نإ . اهعماج نأ اهجوزل له . مايأ

 مايأ ةرشع ةأرملا هذه ةدع نأل ؛ ءاهقفلا هنع ىهنيو 6 هوركم اذه : لاق

 يهف رهطلا رت مل ام ةسوبي وأ ةرفص مايألا ةسمخلا دعب تأر نإو © يقب ام

 . ضئاح

 . ءارقألا لاقتناب اذه يف ىضم دق : ديعس وبأ لاق

 وأ ةرفص مايأ ةعبرأ اهضيح مايأ تأرف مايأ ةينامث اهتدع ىتلا امأو ؛ هنمو

 ملف نيموي وأ اموي تدازو © عطقني ملف اهتدع مامت ىلإ اطيبع امد لحت مث,ةرمح

 نيتالص لك نيب لسغت ء ةضاحتسملا عنصت ام عنصت نأ ىرنف . مدلا عطقني
 1 اهتدع ىلع تداز ىتلا نيمويلا يضقتو ] حبصلا ةالصلو

۔ _ ٥٩



 ىلإ فناتست اميف مدلا اهيتأي نأ دعب ليق اميف ةالصلا كرتت : ديعس وبأ لاق

 . اهضيح مامت

 لجرلا ملعي الوهتمتكو ضئاح يهو اهسفن نم اهجوز تنكمأ ىتلا امأو

 ؟ اهاتأو

 كسمي ال نأ بحأو ٠ اهيلع مثالا امنإو لجرلا ىلع ايثإ ىرن ال : لاق

 . عجريو بوتي هنأ الإ } هذه وحن ةأرما لجرلا

 ةلز ناك اذإ امأو { اذهب اهفرع اذإ ؛ لاق اكف هزنتلا امأ : ديعس وبأ لاق

 مثالإ كلذ وه هيلع سيل : ليق دقف ,ةزرتحع تسيل وأ 3 ءورق لك نم اهنم

 امأو ٠ اهيلع روجح نم هتنكمأ اهنأل ةملآ اهغإ : ليق دقف يه امأو ٠ ةمرحلا الو

 . نيملسملا نم اذهب هيلع اهدسفأ ادحأ نأ ملعأ الف داسفلا

 . تبكر امم تبات اذإ هترشاعم يف ةمثا اهنإ : مهضعب لاقو

 لبق نإ 0 اهل هيلع امب هنم يدتفت نأ اهيلع نإ : ليق هنأ ؛ يعمو
 يهو هترشاعم اهيلع ناكو ،}“ كلذ هيلع نكي ل اهتيدف لبقي ل نإو ٦. اهتيدف

 . هعنمت نأ ريغ نم { اهجوزل ةأرملا لعفك هل لعفت الو هل نيزتت الو 5 ةمثآ

 ف مثأت ملو ؛ اهنم هعسي ام هنم اهعسو اهتيدف لبقي مل نإ : ليقو

 & ضرعتلاو نيزتلا نم اهجوزل ةأرملا لعفت ايك هل لعفت نأ اهل ناكو { هترشاعم

 . اهتيدف لبقي ال نأ دعب اهنم هعسي ام هنم اهعسيو

 نإف {} اهيلع كلذ سيلو يدتفت نأ بحتسي هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . فالتخالا نم ىضم دق ام اهيف لوقلا ناك اهتيدف لبقي ملف لعف

 هيلع يه دسفت الو { اذه يف ةيدف اهيلع سيل هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 يه اهدمعت سيلو . ضيحلا يف ءطولل وه هدمعتب الإ . اهيلع وه دسفي الو

۔ ٦٠ ۔



 مهنإف { هنيح يف كلذ باكترا يف ةمثآ اهنأ الإ ١ هلعفك اهلعف الو وه هدمعتك

 ضئاح يهو احيحص ائطو اهئطو ول هنأ ۔ افالتخا مهنيب ملعأ ال اوعمجأ دق

 ايسان ناك نإ كلذكو . اعيمح اهيلع مثإ الو ٦ اهدسفي ال كلذ نأ ‘ اطخ

 دعب ضيحلا يف ادمعتم اهل هئطوب هيلع دسفت اهنإ اولاق امنإو ، ةيسان ىهو

 . هلعفك سيل اهلعف وأ 5 ملعلا

 لوقلا رثكأ ناك نإو . انباحصأ بهاذم حصأ لوقلا اذه نأ ؛ يعمو

 . مهلوق

 ةسمخ ةرمو ٦ ارهش ةرم ىلصت فلتحع اهرهط مايأ ىل ا امأو ؛ هنمو

 مث ، اهمايأ ىصقأ غلبت ىتح يلصت اهنإف & اموي نيرشع ةرمو اموي نيرشعو
 . ضيحت تناك ام ردقب ةالصلا كرتت

 يلصت مث اهضيح مايأ ةالصلا كرتت : لاق هنأ روصملا يأ نع اوركذو

 رشع ىنثا ناك نإو 9 اموي نيرشع تلص مايأ ةرشع اهضيح ناك نإ رهشلا ةيقب

 نينثا تلص مايأ ةينامث ناك نإو { اموي رشع ةينامث رهشلا يف تلص اموي
 . ةضاحتسم تراص اذإ وحنلا اذه ىلع اموي نيرشعو

 تضيحتسا اذإ اهنإ : ليقو ، اذه ليق هنأ ؛ ىعم : ديعس وبأ لاق

 مث مايأ ةرشع نم رثكأ ةالصلا نع دعقت الو ، ةالصلا نع اهضيح مايأ تدعق

 . يلصتو لسغت

 . اموي رشع ةسمخ : مهضعب لاقو

 اندجو ام رثكأ هنأل . انيلإ بحأ ةرشعلاو ْ مايأ ةرشع : ضعب لاقو

 . لمعلا هيلع

 هرثكأو مايأ ةثالث ضيحلا لقأ هنأ نوبهذي مهنأ انباحصأ نم لوقلاو

۔ ١٦_۔-



 نم لقألا لمعتسا ةنحملاو لمعلا مزل اذإو مايأ ةرشع رهطلا لقأو ى مايأ ةرشع

 هنأ نايل ينلا نع تبث الو { ةالصلا كرت بابسأ اهيلع لواطتي الئل . رومألا

 مايأ يلصتو لستغتو اهضيح مايأ ةالصلا عدت نأ اهرمأ هنأ أ ةضاحتسم يف لاق

 : . اهرهط

 نم لقأ نكي مل ام { امايأ رهطلاو امايأ ضيحلا ناك اذإ هنإ انباحصأ لاقف

 موي لوقت كنأل ث «مايأ» : ةلي هلوقل ا مايأ ةرشع نم رثكأ الو مايأ ةثالث

 مايأ ةثالث لوقتو { ادعاصف ةثالثلا يف مايألا مسا يف تبثف . مايأ ةثالثو نامويو

 مسا طقسف . اموي رشع ىدحإ : لوقت مث { مايأ ةرشع ىلإ مايأ ةعبس ىلإ
 وأ مايأ ةثالث ضيحلا لقأ نأ مهدنع تبثف © ادعاصف اموي رشع دحأ مايألا

 بطاخ اميف مايأ ةرشع رهطلا نأ مهنع تبثو { هزواجي ال مايأ ةرشعو . رثكأ

 اهيلع عقوو . اهتداع كلت تناك اذإ ةنس يلصتو لستغت نأ 5 ةارملا ةلي يبنلا

 يف رارقألا نم هللا لعج املو ©} فراعتلا دح نم كلذ جرخو . قالطلا

 رثكأ لعجت اهنكلو . رثكألاو لقألا يف رهطلاو ضيحلا نيب يواست الو ، رهشألا

 . ايهنيب يواست ال { رهطلا لقأ ضيحلا

 رهطلاو مايأ ةرشع ضيحلا متلعج اذإ ايهغيب متيواس دقف : لئاق لاق نإف

 . مايأ ةرشع

 ةرشع رهطلا لقأ انلعجو { ارشع هرثكأو اثالث ضيحلا لقأ انلعج : انلق
 ىلا ةنحملاو ةفلكللف ايهغيب انيواس نإف ٠ رهطلاو ضيحلا نب واسن ملف ٠ مايأ

 ىلع رسعلاو ةقشملا هيف ثدحت يذلا ةالصلا يف لاستغالا نم رهطلا مايأ يف مزلت
 قيضللو ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد نم رسعلا لاوز ةحصبو ، اهنيد رمأ يف ةأرملا

 ملف ، اهضيح مايأ يف ةالصلا كرتت اهنأ ضئاحلا يف ةنسلا توبثلو {} جرحلاو
 مايأ يف ةالصلا كرتب اهدبعت نم بجوأ اهرهط مايأ يف ةالصلاب اهدبعت دجن

 كرتب اهرمأ ذإ 5 هيبن ةنس ينفو هلللا نيد ف نيئفاكتم امهاندجوو .3 اهضيح

۔ ٦٢ -



 مدلا ين هدنع ائفاكتم كلذ ناكو . لإ بحأ رشعلابو ، اهضيح مايأ ين ةالصلا

 هب اهدبعت ام لوأ يف اهضيح مايأ فرعت مل اذإ ، ةهبشلا دنع رشعلا اهل انلعجف

 لي يبنلا ةنس توبث ىلع انم اطايتحا { اهرهط مايأ فرعت نأ لبق ضيحلا نم

 ف كلذ ةحصو ضيحلا نم رثكال ١ يف كلذ ةحصب رهطل او ضيحلا ي رشعلاب

 . رهطلا نم لقالا

 امد تأر مث مايأ ةرشع تلصف اهسافن نم تلستغا يتلا امأو ؛ هنمو

 : اطيبع
 ٠ ضيح وهف مد ءاج مث مايأ ةرشع تلص اذإ : لوقي ناك عيبرلا : لاق

 مايأ ةرشع ىلإ نيتالص لك نيب لسغت اهنإف امد تأرو مايأ ةسمخ تلص اذإ امأو

 . دعقتلف عطقني مل نإف

 هيقف . مايأ ةثالث دعب رخآ تطقسأ مث انيس اطقس تطقسأ ىتلا امأو

 ةالصلاو ةدعلا ءاضقنا يف لإ بحأ كلذ يف ةقثلاب ذخألاو ؛ فالتخا

 . ةعجرلاو

 ىتح الإ 3 ةتيمم وأ ةقلطم تناك نإ يضقنت الف ةدعلا امأ : ديعس وبأ لاق

 لوألا يف ليق دقف سافنلا امأو . افالتخا كلذ يف ملعأ الو { يناثلا عضت

 مايأ ةالصلا كرتت نأ كلذ يف ينبجعيو 4يناثلا نم ليق دقو 5 ةالصلل هبسحب

 ىتح اهجوز اهاطي الو } يلصتو لستغت مث لوالا عنصت ام نيح نم { اهسافن

 دكواألاب اذهو { ةالصلا ىلع كلذ يف اطايتحا ، يناثلا نم اهسافن مايأ يضقنت

 . ةهبشلا نم .دعبأو هزنتلاب ءطولا ف

 دقف . ةثالث وأ نيموي وأ مايأ ةرشع دعب امد تأر يتلا امأو ؛ هنمو

 : كلذ يف اوفلتخا

 . ضيح وهف . مايأ ةرشع دعب مدلا تأر اذإ : مهضعب لاقف

۔ ٦٣ -



 . اموي رشع ةسمخ دعب : مهضعب لاقو

 ناك نإو & تدعق ضيحملا مد ناك نإف ى مدلا ىرت : روصنملا وبأ لاقو

 . باوصلاب ملعأ هللاو { ةضاحتسملا ةلزنمب تلصو تلستغا اناد

 ىتح ضيحب سيلف ترهط مث نيموي مدلا تأر اذإ : مهضعب لاقو
 . ةمات مايأ ةثالث مدلا نوكي

 هللاو ، مايأ ةثالث نم لقأ ضيحلا : لوقي ناك ديزي ابأ نأ ينغلب دقو

 . ملعأ

 دعقت نأ اهلف ةضاحتسملا امأو . اذه يف لوقلا ىضم دق : ديعس وبأ لاق

 . مدلا نم مايقلا عطتست ل اذإ ةدعاق يلصتو

 دعقت مدلا اهيلع رثك اذإ ةرفح رفحتو ئ لجرلا ىلع دعقت اهنإ : اولاق دقو

 . يلصتو اهيلع

 عطقني ال اهمد ناك اذإ ةضاحتسملا نإ : ليق ديق : ديعس وبأ لاقو

 اهنكمأ نإف . ىلصم الو دجسم ريغ ي يلصت اهن أ تشتخا ا ذإ 5 كسمتسي الو

 تلعف اهندبو اهبايث نع هناليسو مدلا اهنع يقتتو 3 اهتحت هلعجت ةينآلا نم عيش
 نأ تفاخ اذإ ، ةدعاق يلصتو اهيلإ اهجرخم تلعجو ةرفح ترفح الإو " كلذ

 نأ الإ {}© كلذ فرعأ الف اهلجر ىلع دعقت امأو ‘ اهندب يلو اهمايث ف ليسي مدلا

 كلذ يف ةرظانلا يهف اهبايث ىلإ وأ اهيلإ مدلا غولب نم هب عفتني امم كلذ نوكي

 ءاج مدلا نأ تملعو . مدلا تأرف تحبصأ مث هتأرما عماج لجر نعو

 . هللا ءاش نإ ايهيلع سأب الف كلذ العي نأ انيأرف ، اهجوز اهعماجي نأ لبق

 نم يقب ىتح اهضيح تقو يف يهو { مدلا اهنع عطقنا ةأرما نع لئسو

۔ ٦٤



 ةرفص ال © اثيش رت ملف ترظن مث ، ةرفص يف مدلا اهنع عطقناف ، موي اهئرق
 ؟ ارهط الو

 . رهطلا ىرت ىتح يلصت ال : لاق

 ةرفصلاو مدلا اهنع عطقنا اذإ ضئاحلا نإ ليق دق : ديعس وبأ لاق

 . ءالؤه دحأب ضيحلا امنإو & تلستغا ةردكلاو ةرمحلاو

 ىتح ضئاح يهومةالص اهيلع سيلف { نيبلا رهطلا رت مل ام : ليق دقو
 . اهضيح مايأ يضقنت

 © همامت دنع لسغتو ٠ تلصو تلستغ او اذه تلمعتسا نإ ينبجعيو

 جرحي ىتح ٠ اهيف هزنتلاو جورفلا يف ةقثلاب ذخألا بحأ لاح لك ىلع ينأل

 . هيف ةهبش ال امب فالتخالا لاح نم اهيف ام

 ؟ اهلمع ام . تدلو ةأرماو

 . ةرفصلاو مدلا اهنع عطقني ىتح يلصت ال : لاق

 ىرت وأ عضت ىتح ةالصلا كرتت الف . ةرفص وأ امد تأر ىلبح ةأرماو

 ؟ ىلبح نكت مل ام وحن ىلع اهلبَح ىلع ضيحت تناك ةأرما الإ 5 ةدالولا مالعأ

 . ةالصلا كرتت نأ اهيلع : لاق

 الئاس امد تأر نإف {. اهلبح نابتسا اذإ ةالصلا كرتت ال : عيبرلا لاقو

 ةالص لكل تأضوت ةرفص تناك نإو 3 نيتالص يف ةالص لكل تلستغا

 . تلصو

 . انيلإ بحأ عيبرلا لوق : ديعس وبأ لاق

 و مد تأر مث ائالث وأ نيموي تلصو ترهطتن اه أرق تلمكتسا ةأرم او

۔ ٦٥



 . ةرفص

 لك دنع تلستغا امد هتأر يذلا ناك نإف { ةالصلا كرتت ال : لاق

 وأ مدلا اهب ماد نإف & تلص مث تأضوت ةرفص تناك نإو ، تلص مث نيتالص

 ناك نإف ، كلذ لبق يلصت تناك يتلا اهمايأ ةدع لبت ىتح يلصت اهنإف ةرفصلا

 رشع ةتس ةرمو . اموي رشع ةينامث ةرمو . اموي نيرشع ةرم يلصت افلتخم اه ؤرق

 اهب ماد نإف { مايأ ةثالث دعب ةالصلا كرتت مث اهئرق ىصقأ غلبت ىتح يلصت اهنإف

 . اهئرق نم كلذ لثم غلبت ىتح تلص

 وأ اموي ةالصلا كرتت مث . اهئارقأ ىصقأ ىلإ يلصت : عيبرلا لاقو

 . مايأ ةثالث وأ نيموي ةالصلا كرتت ءاسفنلاو ، نيموي

 تاأضوت ةرفص رشعلا يف اهيف ناك ايف { مايأ ةرشع ىلصت : ديعس وبأ لاق

 عطقني ناك نإف }“ تلصو تلستغا رطاق وأ لئاس نم اهيف ناك امو . اهيف

 نيتالصلا تعمج السرتسم ناك نإو . اهتقو يف اهتلصو ةالص لكل تلستغا

 اذه ىلعف ٨8 اهضيح مايأ ةالصلا كرتت مث © السغ ةادغللو } دحاو لسغب

 . هللا ءاش نإ كلذ ىلع تومت وأءاهنع هللا جرفي ىتح نوكت

 اموي نيرشع يلصت © فلتخي ال اميقتسم اه ؤرق ناك ةأرماو ؛ هنمو

 غلبت ىتح يلصت اهنإف 3 امد تأر مث مايأ ةرشع تلصف . اهيلع فلتخم ال

 يف دعقت افلتخم اه ؤرق ناك نإف 0 اهئرق ردق ىلع ةالصلا كرتت مث نيرشعلا

 مث { اهئارقأ رثكأ ةالصلا كرتتلف 3 ةينامث ةرمو ؤ ةرشع ةرمو ةعبس اهضيح

 . ىلصتو اضوتتلف ةرفص تناك نإو . مايأ ةثالث كلذ دعب دعقت

 ناكو . اهئارقأ ءاضقنا ىلإ دعقتو ، نيموي وأ اموي دعقت : عيبرلا لاق
 وهف رشعلا نود ناك امو ‘ ضيح وهف رهطلا دعب مايأ ةرشع تضم اذإ : لوقي

 تلستغا امد ناك نإو 5 ةرفص ناك اذإ يلصتو اضوتتو 0 ماحرألا ضيغ نم

۔ ٦٦ ۔



 . السغ ةادغللو نيتالص لكل

 تناك نإف ، اهضيح مايأ دعقتو مايأ ةرشع موصت اهنإ : ديعس وبأ لاق
 دحاو تقو يف ءارقأ ةثالث كلذ ىلع ماقتساو {} اهتضاح ةضيح لوأ ؤهو هفرعت

 هنأ هفرعت اهنأ الإ © هدمعت اهتقو كلذ نم فرعت مل نإو 3 هلمعتستو اه ؤرق وهف

 فرعت الو . ارشع ةرمو اتس ةرمو اسمخ ةرمو اعبرأ ةرمو اثالث ةرم اهيلع فلتخي

 اطايتحا اهتاقوأ نم لقأ ةالصلا نع دعقت هذه نإف { وه ام كلذ نم لصألا

 اهجوز اهعماجي الو . اهتاقوأ رخآ ىلإ لصتو لستغت مثرةالصلا يف اهتقو ةالصلل
 ةرشع نم تناك نإو 3 اهتاقوأ فالتخا يف هفرعت تناك يذلا,اهتقو ءاضقنا ىلإ

 لستغتو تلستغاو 3 اهجوز هيف اهؤطي الو . نيموي وأ اموي اضيأ تطاتحا

 "موصتو نهيف يلصت ةضاحتسم نهيف يهو 3 مايأ ةرشع تلصو مث اهيف يلصتو
 دحأ موي ةادغلا ةالص تلصو مايألا تضقنا اذإ زاج اهأطي نأ اهجوز دارأ نؤم

 تلستغا مث اهتاقوأ تلصو ، كل تفصو ام ىلع ةالصلا تكرت 3 رشع

 لستغتو 3 ليق اميف لبقتسي اميف الو اذه يف رظتنت الو . اهتاقوأ ىصقأ تلصو

 وأ . اهنع هللا جرفي نأ ىلإ اهليبس اذه ىلع نوكيو { اهتضاحتسال يلصتو

 . كلذ ىلع توق

 اهنع عطقنا مث ىحص هتأر © ةرفص وأ امد تأر اهئرق يف ةأرماو ؛ هنمو
 . ريفع اهنأ تمعزف«رهطلا تأرف

 لاقف ةديبع يأ ىلإ تتأف دغلا نم ناك ىتح اهتليلو اموي تثكم ةأرما نإو

 . يلصت ال اهل

 مايأ يف رطاق وأ لئاس مد نم ةعفد تأر اذإ اهنإ : ليق دق : ديعس وبأ لاق

 ، اضئاح هب نوكت ام وأ ةردك وأ ةرمح وأ ةرفص اهل ماد نإف ں ضيح وهف اهضيح

 كرتت الو اهضيح نم ولو تلصو تلستغا ترهط نإو . اهضيح ىلع تضم

۔ ٦٧ ۔



 لوق يف فرعأ الو ، ليبسلا اذه ىلع ةداعالإ اهيلع تناك اهتكرت نإف ةالصلا

 . ةديبع يأ نع انعم

 3 اهيلع هبتشا ائيش تأرف ترظنف اهأرق تلمكتسا مث تضاح ةأرماو

 . ةرفص ةنيبلا تسيلو { ةرفص ةرمو ارهط ةرم لوقت

 . ةهبشلا ىلع ةالصلا كرتت الو يلصت : لاق

 . يلصت ١ : عيبرلا لاق

 يف عيبرلا لوق فرعأ الو ، ليق اميف يلصتو لسغت هذه : ديعس وبأ لاق

 ةردك الو ةرفص نكت مل اذإ هنإف ، ىنعم ىلع انباحصأ لوق يف جرخي عضوملا اذه

 . ملعأ هللاو { اراظتنا اذه ريغ يف نإ : لاق ادحأ نأ ملعأ تسلف 3 ةرمح الو

 ةعبس ةرمو اموي رشع ةين امث ةرمو اموي رشع ةسمخ يلصت تناكا ذإ ةأرملاو

 . امد تأر مث مايأ ةرشع تلصف . اموي رشع

 مايأ ةثالث دعب دعقت مث اهئارقأ مايأ دعقتلف اهب ماد نإف © يلصت ال : لاق

 مث أضوتتلف ةرفص ناك نإو { نيتالص لكل لستغتلف امد ناك نإف © يلصت مث

 نوكت نأ الإ & ضيح وهف مايأ ةرشعلا ىلع تداز اذإ : عيبرلا لاق

 تناك يتلا اهمايأ دعقت مث & كلذ لبق يلصت تناك ايك لصتلف ، ةضاحتسم

 لسغت مث نيموي وأ اموي رظتنت مث { مايألا كلت ين رثكي مدلا ناك نإف هدعقت

 . يلصتو

 . ريثك اذه لثم يف ىضم دق : ديعس وبأ لاق

 هتأر نإو © رصعلا اهيلع سيلف برغملا تاقيم يف رهطلا تأر اذإ ةأرملاو

۔ ٦٨ ۔



 . برغملا اهيلع سيلف ةشعلا تاقيم يف

 ىتح ةالص اهيلع سيلف ارهط رت ملو ليللا اهنج اذإ : لوقي عيبرلا ناكو

 يهو . ءاشعلا اهيلع سيلف رحستل ا ف ارهط تأر نإو . رتو الو حبصت

 . ملعأ هللاو ةبجاو ةنس رتولاو © رتولا اهيلعو 3 ةمتعلا

۔ ٦٩ ۔





 باب
 اهتبانجو ا ح نم نا ٠ ١

 ؟ ةبانج نم لسغ ىثنخلا ىلع له : تلق

 أضوت ضيحلا ىأر اذإو ، ضيحلاو ةبانجلا نم لسفلا هيلع ؛ معن : لاق

 . لستغا رهط اذإف ٠ 7 ةالص لكل

 تبث اذإ } ىثنخلا رمأ ىنعم يف اذه ىنعم نسجي هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 ايف } ركذلا مكح ىنعمو ىثنألا مكح ىنعم همزلي هنأل { ىثنخ مكح همكح

 قلخ نم ينملا هنم جرخ نإف { اعمتجم هانعم تبثي امم ايهمكح نم هيلع عمتجي

 عامج ىنعم ريغب ةظقي وأ مانم ي مالتحاب ىننألا قلخ نم ىثنخلا ينعأ ىشنألا

 . عامج ريغ نم ىثنألا ىلع كلذب لوقي نم لوق ىلع لسفلا هيلعف

 ىنعمل ، كلذ لثم ىثنخلا ينعأ { اهيلع كلذ سيل : لوقي نم لوق ىلعو

 . نبالا مكح نم ىثنالا قلخ نم هيلع بجي

 { ناك هجو يأب ركذلا قلخ نم ينملا نم قفادلا ءاملا هنم جرخ نإو

 ٠ هيلع لسفلا توبث يدنع جرخيةسمالم رغ وأ ةسمالمبةظقي وأ مانم مالتحاب

 كلذ ف ملعأ الو {©؟ كلذ هنم ناك هجو يأ نم ركذلا ىلع تباث كلذ نأل

 . افالتخا

 عضوم ي ركذلا مكح نم هصح ام مكحب يدنع كلذ نم همزليو

 عماج نإف . فلتخم وأ هيف عمتجي ام عضوم ي ىشنألا مكحو 35 هيف عمتجي ام

۔ ٧١ ۔



 تباغ ىتح ىثنخ وأ ركذ يف { هنم ةفشحلا تباغ ىتح ركذلا قلخب ىشنخلا

 كلذ نأل © ءطولاب لسغلا مكح يدنع هيلع بجو . ربد وأ لبق يف ةفشحلا

 ٥ باودلا نم ءىش وأ ةفشحلا تباغ ىتح ربدلا ي ركذ هئطو نإ كلذكو

 ءطولا مكح هيلع تبث ىتح ٥ ربد وأ لبق نم باودلا نم ائيش هسفن أطوأ وأ

 هيلع تبث نإ ةبانجلا نم هلسغو ٠ يناعملا هذهس لسغلا مكح يدنع هيلع بجو

 . هركذ ىضم ام عيمج يف ءاوس ركذلا وأءىثنألا قلخ مكح نم

۔ ٧٢ ۔



 باب

 اهثاريمو اهجيوزتو ىثنخلا ضيح

 نم بنجت ملو/ءاسنلا قلخ عضوم نم تضاحف ىثنخلا غلب نإ : ليق

 ؟ ركذلا

 . ةأرما مكح لاحلا كلت يف همكح : لاق

 . لجر مكح همكحف } ضحت ملو ركذلا قلخ نم بنجأ نإو

 ءاسنلا قلخ نمو . ةبانجلا لاجرلا قلخ نم بنجأو ضاح نإو
 أضوت ضاح اذإو }© لسغلا هيلع ناك بنجأ اذإف ، ىثنخ وهف ، ضيحلا

 كرتي الو ] ىلصو ادحاو السغ لستغ ١ ضيحل ١ نم رهط ١ ذإ ىتح . ىلصو

 . ضيحلا يف ةالصلا

 ضيحي ال ركذلا نأل ، ىثنألا مكحب اهل مكح تضاح اذإ هنإ : ليق دقو

 . ةبانجلا اهنم جرخي ال ىثنألاو

 . صيح الو ةبانجلا هنم جرخت يذلا كلذكو

 نأ اعيمج نيلوقلا نيذه نم لبق ام ىنعم لمتحي هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 نم تبثي ام اماف . ىثنألاو ركذلا مكح نم لمتحي امب ضيحلا يف هيلعو هل مكحي

 رهطلا دعب ةالصلاو رهطلا دنع لاح لك ىلع لسغلا بجوف ىثنألا مكح

 كلذ ناك ىثنأ نكي مل نأ ايلف ، ضيحلا يف ةالص ىثنألا ىلع سيلو © رهطتلاو

 تبثف ئ لاح ىلع ةالصلا كرتي نأ ركذلل سيلو {© ةالصلا يف هرمأ نم لاكشإ

۔ ٧٣ ۔



 لسغلا ماكحأ يناعم هبشي دقو . ءوضولاو رهطتلاو لاكشإلل ةالصلا مكح

 مايأ ريغ يف ةضاحتسالا يف ىثنألا مزلي دق كلذ نأل 3 ةالص لكل هيلع

 © دارفنالا ىلع اهمزلي امو ىثنألا ماكحأ رابتعالا يف هيلع تبثيف ، ضيحلا
 3 اهل رهطتلاو اعيمج اهيلع ةالصلا توبث عضوملا اذه لثم يف ركذلا ماكحأو

 نم كلذ هبشي ام ءاج اذإو ، ىثنألا ىلع تبثي امو ركذلا ىلع تبثي ام يناعمب

 هيلع تبث هنم ضيحلا مايأ ءاضقناو ضيحلا نم ىشحلا رهط اذإو ٠ هرمأ

 مايأ ريغ يف لئاسلا مدلا نم ءاج امو أ ضيحلا نم ةأرملا ىلع هتوبثل ، لاستغالا

 مزلي ام همزلي نأ يدنع هبشأءةضاحتسا ىثنألا نم نوكي امم ضيحلا

 هنكلو {©ك ةضاحتسملا ىلع لسفل ا : لوقي نم لوق ىلع ٠ لسنفلا نم ةضاحتسملا

 نم رهطت ىتح ءوضولا اهيلع امنإو &، ضيحلا مايأ يف لسغلا اهيلع تبثي مل اذإ
 لسغلا اهمزلي نأ هبشأ ةضاحتسالا مايأ يفف { ادحاو السغ لسغت مث ضيحلا

 . لسغلا اهيلع ليق دق ةضاحتسملا نأل } ىثنخلا ينعأ

 نأ برقأ يدنع ىثنخلاو ىثنألا يف اذهو { ءوضولا اهيلع امنإ : ليق دقو
 ءوضولا اهيلع امنإ : ليق دق ناك اذإ & ةضاحتسالاب لسغلا طاطحنا اهيف هبشي

 دعبي نمو ، ضيحلا مايأ يف نوكتو © ةضيح نم رهطت ىتح ضيحلا مايأ يف
 تبثو اضيح كلذ ناك اذإ هنأل ، ضيحلا نم رهط اذإ لسغلا اهمزلي ال يدنع
 ضيحلا تبل اذإ هنأو & ضيحي ال ركذلا نأ عامجإلا يف ناك ضيح مكح همكح

 . رخآلا لوقلا ىنعم ىلع ءىثنأ مكح همكح ناك

 نأل } ىثنأ هنأ لاجم الف ؛ هنم ضيحلا مكح تبثو ىثنخلا ضاح اذإو

 نوكي ام ىشحلا نم ناك اهلف . ىثنألاو ركذلل ةبانجلاوهرصلاخ ىشنألل ضيحلا

 عيمج ف ىٹنأ مكح همكح تبثو } ضيحلا وهو قافتالا ىنعم يف «وثنألا نم الإ

 ناك ادلو ىثنخلا دلو اذإ هنأهقافتالا يناعم هبشي امب ليق دق هنأل ، هماكحأ
 نم ادلو ىثنخلا دلو اذإو . عامجإلا ين دلي ال ركذلا نأل ، ىثنأ مكح همكح

۔ ٧٤ ۔



 نأ ايلف ، قافتالا ىنعمب دلو اهل دلوي ال ىثنألا نأل ؛ ركذ مكح همكح ناك, ثنأ

 هنأل } ىثنألا نم الإ نوكي ال هنأ/قافتالا ىنعم يف ضيحلا ناكماذكه اذه ناك

 نم نوكي يذلا اضيح كلذ ناك نإف ، ىثنألا نم الإ لاح لك ىلع نوكي ال

 . ىثنخلا

 مكح همكح نوكيو ، صلاخ ىثنألل ضيحلا نوكي نأ لاوحألا هبشاو
 ، رهط لبق الو رهط دنع هيلع لسغ الف ضيحب سيل كلذ ناك نإو ، ىثنأ

 رئاس ةلزنمب هنأل { مدلا كلذ نم ةالصلل ءوضولاو ءاجنتسالا هيلع امنإو

 ين اولاق دق مهنأل } ىثنخلا نم ىثنألا قلخ نم هجورخ تبث ولو ، ثادحألا

 . ضيحلا مد ةلزنمب رهظيو لاسيف محرلا نم ةأرملا نم جرخي جرفلا مد

 ةضاحتسالا مايأ يف كلذ يف اهيلع لسغ ال هنأ ةضاحتسالاو

 كلذكف ، ثادحألا رئاس ةلزنمب ءوضولا كلذ يف اهيلع امنإ هنأو آ ضيح الو

 اهمكح تبث اضيح تبثأ نإوااضيح تبثي مل اذإ ىثنخلاو & كلذ ىنعم هبشي
 . ىثنألا مكح

 مدلا هنم جرخو ، ركذلا قلخ نم قفادلا ءاملا هنم جرخ اذإ هنإ لاق نإو

 ؟ ىثنخ ناكو ايوتسا ىثنألا قلخ نم

 اذإو ، اعيمج لجرلا نمو ةأرملا نم نوكي دق قفادلا ءاملا نإ : هل ليق

 نم ىثنخلا نم نوكي نأ دعبي سيلف ، لجرلا نمو ةأرملا نم نوكي دق هنأ تبث
 نوكي ال ؛ ضيحلا مكح نع كلذب لقتني الو 5 اعيمج ىثنألاو ركذلا قلخ

 . ىثنألا نم الإ لاحب

 ناك نإو ، ىثنألا الإ ضيحت الف اضيح ىثنخلا نم مدلا جورخ ناك نإف
 رهط دنع اضيح نوكي ال ثدح نم هيلع لسغ الف ؛ ضيحب سيل اثدح

 نيينعملاب ةتباث ىثنخلا يفف ، ركذلاو ىثنألا نم نوكت دق ةبانجلا نألو 3 هلبق الو

۔ ٧٥



 اعيمج اهيفو اعيمج ايهنم تباث اهمكحف ركذلاو ىثنألا نم نوكت دق اهنأل 3 اعيمج

 . ةبانجلا مكح نم بجي ام مكح هيف تبث ايهنم جرخ قلخلا يأ نم

 نم ؛ ناك نيقلخلا يأ نم ىثنخلا نم قفادلا ءاملا جرخي هنأ ؛ يعمو

 نم نوكي ال هنأل {، ىثنخلا غولب مكح هنأ يدنع ث ىثنألا وأ ركذلا قلخ

 نوكيو { ىثنألا نم ضيحلا نوكي ال دقو . غلاب نم الإ ركذلا نم الو ىثنألا

 مكح توبث يدنع نوكي هب لدتسي ىنعمب اهنم قفادلا ءاملا جورخب ضيحت ال

 : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوقل ، غلاب نم الإ نوكي ال هنأل ، ضعت م ولو اهغولب
 . ١ )بارتلاو بلا نبب نم رخ قفاد ءامت نم قلخل

 اهقافتالمةأرملاو لجرلا ءام نم الإ نوكي ال دلولا نأ اذه ىلع قاةتالاو

 اذإ هنأو ، ىثنأو ركذ نيعلاب نم الإ دلولا نوكي ال هنأ قافتالاو © ايهطالتخاو

 هل تبثو لجرلل دلو اذإو ؤ ضحت مل ولو اهغولب حص دقف تلمح وأ ةأرملا تدلو

 كلذ ىنعم هل نيبي الو ملتحي مل ولو ، هغولبب مكحو هغولب تبث دلولا مكح هنمو

 هنأو © اعيمج ىثنألاو ركذلا نم قفادلا ءاملا مكح تبثف . هنم دلولا توبثب الإ

 ةصاخ ىثنألا نم الإ نوكي ال ضيحلا نأو ، غلابلا نم الإ اعيمج ايهنم نوكي ال
 ىثنخلا يف هبشأ يدنع رخآلا لوقلا ناكو ، كلذ يف فلتخي ال { قافتالا ىنعمب

 مد هنأ حصي نأ الإ ، ىننألا مكح هل تبث ، ضيحلا هنم جرخو ضاح اذإ هنأ

 نم كلذ نوكي دق هنأل ، ركذلا قلخ نم قفادلا ءاملا هنم جرخ ولو ، جرف

 ىثنخلا نم ناك ولو ، ةصاخ ىثنألا نم الإ ضيحلا نوكي الو { ركذلاو ىثنألا

 . ةوهشلا روضحو ةسبالملا دنعو مالتحالاب كلذ

 ىثنألا نم نوكي دق كلذ نأله ةوهشلا روضحوادارأ هلعل : هريغ لاق

 قافتالا ي دلوي ال هنأل . ركذلا مكح همكح تبث . دلو هل دلوي نأ الإ . هلك

 ناك ىثنخلا دلو اذإو ، لاح ىلع اركذ همكح ناك ىثنخلل دلو اذإف ، ىثنألا الإ

 7 قوطلا ةروس نم ٢( . هو ناتالا ()

۔ ٧٦ ۔



 . اذكه الإ نوكي ال اذه نآل } لاح ىلع ىثنأ همكح

 ٨ ىثنألا نم الإ نوكي ال هنأ قافتالا ىنعمب هبشأ ضيحلا كلذكو

 هنم جرخو ملتحا ولو ىثنألا ضاح اذإ هنأ ، ىنعملا اذهل لوقلا اذه ينبجعيو

 ءاج دق هنأل ، ىثنأ مكح همكح ناك 0 ركذلا قلخ نم قفادلا ءاملا

 امم تأي مل ، ركذلا قلخ نم هنم قفادلا ءاملا جورخ يفو { ىشنألا هب ءيجي ال امي

 3 ىثنألاو ركذلا قلخ نم ىثنألاو ركذلا هب يتأي دق كلذو { ركذلا الإ تأي مل

 هيف تبث نوكي نأ ينبجعأ ، ضحت ملو ركذلا قلخ نم قفادلا ءاملا جرخ اذإف

 ناك نإو { ىثنألاو ركذلا قلخ نم هنم قفادلا ءاملا جرخ ولو ، ركذلا مكح

 ملف إ اعيمج ركذلاو ىثنألا نم كلذ نوكي دق هنأل ةلعلا نم جراخ ريغ يدنع

 . ىثنألاو ركذلا هب يتأي ال امب ءاج اذإ لاكشالا نع ةقيقحلا مكحب يدنع لقتني

 نم هنم جرخي امنإو ىثنألا قلخ نم قفادلا ءاملا هنم تأي مل ول كلذكو

 هنكلو ركذلا هب يتأي دق كلذو . ركذلا الإ هب تأي مل امم تأي مل هنأل ، ركذلا قلخ

 ملو ، ىثنألا قلخ نم ركذلا مكح نم بلغألا هب نوكي ام مكح هنم ىأ امل

 همكح نوكي نأ ينبجعأ ؛ ضيحلا وهو ىثنألا نم الإ نوكي ال ام هنم تأي

 . كلذب لاق نم لوق ىلع ركذلا مكح

 همكح ناك } ضيحلا وهو ةصاخ ىثنألا مكح هب نوكي ام هنم ءاج اذإو

 نوكي دق هنأل ركذلا مكح نم بلغألا نوكي ام هنم ءاج ولو { ىثنألا مكح

 كلذ يناعم مهفاف ىثنألا نم الإ نوكي ال ضيحلاو © ىثنألاو ركذلا نم كلذ

 . هللا ءاش نإ
 يف ىئانخلا يف ثيراوملا مكح يف نوكي امنإ هنأ قافتالا ىنعم يف جرخيو

 ابأ نوكي نأ ماكحألا يناعم يف تبثي الو & تابصعلا يفو ةوخالاو نينبلا

 . ىشنخلا ثاريم هل نوكيف ، ىثنخ

 يف بأ مكح همكح ناك ىثنألاو ركذلا قلخ هيف ناك ولو ابأ تبث اذإو

۔ ٧٧ -



 . لاكشالا مكح نع لقتناو دوقلاو لقاوعلا رمأ يف ك تابصعلا يفو ثيراوملا

 هل ناكو دلو اذإو 3 ىثنألا مكح ىلإ لقتنا ادلاو ىثنخلا تبث اذإ كلذكو

 يف لاكشالل مكح نع لاحتساو 3 هدلو دلوو هدلو نم ثاريملا يف ىثنألا مكح
 مألل ام اهل نوكيف { ةدجلاو مألا ثيراوم نم ىثنألا مكح ىلإ ماكحألا عيمج

 نوكي الو ، ىثنخ ةجوز الو ىثنخ جوز الو ىثنخ ةدج نوكت الومةدجلل امو

 يف ، اهلك ثيراوملا يناعم يف ىثنخ ةدج نوكي الو ؛ىثنخ مأ الو ىثنخ دج
 تبث ثيراوملا ماكحأب لاوحألا هذه دحاب تبث نمو ، ثيراوملا ماكحأ يناعم

 ..ىثنخلا مكح ال همكح

 مكح لاح يف ناك اذإيىثنخلا ماكحأ مهقحلي هنأ يعمف ءالؤه ءاوسو

 ةثرولا عيمج نم نيمكحلا دحأ هيلع بلغي ملو } ىثنألاو ركذلا قلخ نم موثنخلا

 ىوس ام 7 اوناك ام تابصعلاو,اوناك ام مهينبو,ةوخالاو نينبلا ينبو نينبلا نم

 عيمجو, تابصعلا عيمجو مهينبو مألا لامعأو { مهينبو مامعألا نم دادجألا

 . .ماحرألا

 ىثنأب ىثنخ جوزت ول هنأ لاكشالا ماكحأ يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 هنأ لوقلا ضعب يف هنأ امهدحأ تام مث 3 زجي مل وأ { اهب زاجو اجوز هب تيضرو
 حصي ال هنأو لاكشالا ىنعمل ةيجوزلا ثاريم هلو ثاريملا مكح يف اجوز نوكي

 فصن هل نوكيف ىثنخ اجوز نوكي الو { ةيجوزلا نم ةءارب مكح كلانه
 ةيجوزلا تتبث اذإ ميقتسي ال اذهف { جوزلا ثاريم فصنو ث ةجوزلا ثاريم

 تام اذإ هنأ امهنيب ثاريملاف ىثنألا ىلع ىثنخلا & كلذب لوقي نم لوق ىلع

 ثاريم اهنم هل ناك هنع تتام اذإو { ةجوز ثاريم هنم اهل ناك ىثنألا نع ىثنخلا

 . ةيجوزلا مكح ليبس ىلع ناك اذإ عبرلاو فصنلا نم ، جوزلا

 سيلف 5 ىثنألا ىلع ىثنخلل جيوزتلا تبثي ال هنإ لوقي نم لوق ىلعو

۔ ٧٨ ۔



 ىثنألا دلت مل ام ، ضعب ايهضعبب ايضر ولو امهنيب ثاريم الوءعيشب كلذ

 مكح يف تبث دقف هشارف ىلع هنم اهلمح حصو ادلو هل تدلو اذإف } ىثنخلا

 دلوي ال ذإ مكحلا يف اركذ راص دق هنأل & فالتخا ىنعم الب اجوز ناكو 0 ركذلا

 ةيجوزلا ثاريم ناكو { قافتالا ىنعمب ةيجوزلا كلانه تحصو . ركذلا الإ هل

 . اجوز راصو كلانه

 نع امهدحأ تام مث اجوز هب تيضرو اركذ ىثنخلا جوزت ول كلذكو

 . ركذلا نم ىثنخلا دلت مل ام } لاكشالا مكح ىلع ثاريملا امهنيب نكي مل هبحاص

 مكح اهل تبثو { ذئنيح ةجوز اهنأو ىثنأ اهنأ حص ركذلا نم ىثنخلا تدلو اذإف

 هنأل & مكحلا ي امهنيب ةيجوز الف الإو 0 اهل جوز وهو هل ةجوز تناكو 0 ىثنألا

 لاكشالا مكحو . ىشنألاو ركذلل ةيجوزلاب ةنسلاو باتكلا مكح ءاج امنإ

 . حصي ىتح ماكحألا توبث نع فوقوم لكشم

 ركذ جوزلا نأ حصي مل ايف ، ىثنأ ىلع ركذل الإ دقعنت ال ةيجوزلاو
 لقن يدنع كلذ يف نأل } ثاريملا يف ةيجوزلا مكح دقعني مل٬ىثنأ ةجوزلاو

 ةهبشلا مكح ىلع . اهلهأل ثيراوملا توبث نمءاهعضاوم نع لاومألا
 مكح توبث ىلع الإ«يدنع اهعضاوم نع ماكحألا لقن زوجي الو ، لاكشالاو

 . . لاحم ال كلذك هنأو ، لاكشإ الو ةهبش هيف سيلو هلثم

 ىثنخ الو ، ىثنخ ىلع ىثنخلا ىلع ةيجوزلا يف قالطالا يدنع زوجي الو
 كلذ يف نأل ، كلذ يل نيبي الو { ايتف الو مكح يف ركذب ىثنخ الوءىثنأل
 همكح ناك امو ، فوقوم كوكشم لك هنأل ، ماكحألا نم فوقوملا قالطإ

 ىثنأب ىثنخ نم جيوزتلا عقو نإف } مكح الو ايتف يف هقالطإ يغبني الف افوقوم
 مكحلا هجو ىلع يل نيبي الو ، قالطلاب كلذ كرت ينبجعأ 3 ىشنخب وأ ركذب وأ
 مكحلا جرخي ال } مدآ ينب نم عيمجلا يف مكحلا ىنعم يف هنأل { مهنيب قارفلاب
 كرابت هللا لزنأ امم مكحلا توبث يف كلانه سيل { ىثنأو ركذ الإ مهيف

۔ ٧٩ ۔



 ءاشي نل بهي : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، ىٹنأو ركذ الإ نيبتو { ۔ ىلاعتو

 ءام نمت لعو ثانإو ةنارك منهجوَري وأ مرحنا ةاقيّني يو نان
 . ١ ١«يقع

 كرابت ءاشي ام قلخي هللا نأ الإ ، ىثنأو ركذ وه امنإف مهنم دولوم لكف

 ركذلا يفو ، ىثنألاو ركذلا قلخ هملع يف ىثنألا يف قلخي نأ زوجيو 3 ۔ ىلاعتو

 كلذ امنإو ، ركذو ىثنأ دحاو قلخ نوكي نأ ميقتسي الو ، ركذلاو ىثنألا قلخ

 هذه ىلع دولوملا اذهو { مهب يلتبيو ءاشي امب هدابع يلتبي © هاولبو هللا بئاجع نم

 يدنع كلذك وهو ، ىثنخلا ىمسي الو لكشملا يناعملا ضعب يف ىمسي ةفصلا

 . فورعم مكحب هل مكحي ال يذلا هرمأ لكشملاو { هرمأ لكشم هنأ

 ثاريملا نم هل بجوي الو 0 دولوملا اذه مكحي ال هنأ بهاذملا ضعب ينو

 هقحتسي هنأ لاحم ال هنأل ، هعضوم يف ىثنأ ثاريمب الإ 3 ايتف الو مكح ىنعم يف

 . ةدايزلا نم كلذ ىوس ايع فقيو

 نأ دب الأ رابتعالا يف ناك اذإ ، ماكحألا نم لكشملا نإ ليق ام ةماع يفو

 3 اذهب لاح يف هل مكحي نأ نيمكحلا نم امهنيب لزن نيذللا نيلاحلا دحأ يف نوكي

 هانعم موزلو هيف كلذ ناكمإ يف نيمكحلا يف قحتسي ام عيمج نم اذهب لاح ينفو

 جورخلاو طايتحالا ىنعم ىلع يدنع جرخف . هل اعيمج نيمكحلا ىنعم تابثإب

 توبثبو ، لوصألا هبشي امب ماكحألا توبث يف ديعبب كلذ سيلو ث ةهبشلا نم
 فوقولاو { هلاوحأ ءاوتسا وهو نيينعملا دحأ يف هقحتسي هنأ دب ال امب هل مكحلا

 ةهبش ال يذلا نايبلاب هيف فلتخي ال يذلا مكحلا لصأ وهو ، كلذ ىوس ايع

 ىنعم تبثيو 7 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ىلإ لاكشالاو ةهبشلا ىنعم ىجريو . هيف
 © لاومألا يناعم يف لحيو حلصلا هيف زوجي اميف ، نيقولخملا نيب اييف ةحلاصم
 جورفلا يف الو نادبألا يف مكحلا يف { نايبلا ىنعم ريغ ىلع حلصي نأ زوجي الو

۔ ٨٠ ۔



 انهاه نمف ث لاومألا يف يرحتلا يناعم هبشي امنإف أ يرحتلا ىنعم هيف هبشي الو

 ضعب ين ءىثنخلا ىمسي يذلا وهو ، لكشملا جيوزت ةحابإ نع فوقولا مزل
 35 عامجإلا ىنعم هبشي صن هيف تأي مل هنأل ، ركذب وأ ىننأب وأ هلثمب لوقلا يناعم

 وهو هلثم لكشمب وأ . ركذب وأ ىشنأب لكشملا جيوزت نإف © الكشم هرمأ ناكو

 مكح بجوي امي ى ميرحتلا نم تبثي ام ىلع مكحلا يف ل نبي ل . ىثنخلا

 نم جيوزتلا كلذ ىلع ةماقالا ىلع ايهنم أربي الو ث ايهنيب قرفي نأ عامجإلا
 يدنع اناك . هتيالو ال تناك نإو امهرمأ يفو ٠ اهيلع لخد يذلا لاكشإلا

 نأ دعب © مكحلا ىنعمب اعيمج اهتيالو نع فوقولا يل نيبي الو { اهتيالو ىلع

 نينعالتملا ةلزنمب ، لاحم ال ءعىطحم امهدحأ نإ لوقأ ال ينأل 0 ةيالولا تتبث

 هبشأ امو ، لطبملا امهيأ الو قحملا امهيأ ملعن الو 0 نيلتتقملا نم امههبشأ امو

 ةلزنمب ، يدنع ركذب وأ ىناب الوءهلثمب لكشم حاكن سيلف لصفلا اذهب
 انم دحاو لك يدنع اهنكلو ] ةءاربلاو ةيالولا ىنعم يف ايههبشأ امو نينعالتملا

 ؛قالطلاب جيوزتلا اذه كرتب اأ رمأو ٠ هل تناك ىتلا هتلاح ىلع دارفنالا ىلع

 ملوأ ، ايههضعبب الخد جيوزتلاب ايضر دق اناك اذإ ، قالط ريغب امهنيب قارفلاب الو
 هب اضرلا اودقعف ٠ دقعناو عقو اذإ ٠ جيوزتلا ف لخدي يذلا لاكشإلل الخدي

 لكشملا اذه نأ هيف كش ال اميف } مكحلا نم حيحصلا هنأل جيوزتلا هجو ىلع

 ىلع مرحيو ، لاحب ىثنأو ركذ وه سيلو 0 ىثنأ وه امإو ركذ وه امإو . هرمأ
 ءاسنلا هل لحيف لجر وأ ، لاجرلل لحتف ةأرما وه امنإو © لاجرلاو ءاسنلا

 حيرصتلا مكح ىنعم نع لزعو لاكشالا جرحم جرخ امنإو . لالحلا جيوزتب

 هرمأ لكشم ادبأ وهف ، لاكشالاو ةهبشلا ىنعمل لاجرلا مكح وأ ءاسنلا مكحب

 يف هل تبثي ل مهدحأ تام نإف ٠ لاكشإلا نم ةءارب هل حصي ل ام ۔ يدنع

 مكحلا يف دقعني مل ، لكشم هجيوزتب الو . جيوزتلاب ثاريم يدنع مكحلا

 كلت يف . ىلاعت ۔ هللا لا كلذ ملع ىجريو . مكحلا يف لامتحالا هلخديف

 يف لاملا ىنعم يف . ةريثك ءايشأ يف ليق ام ىنعم ىلع دعبي الو ، لاوحألا

۔ ٨١



 فصن هل نوكيف 3 نيلاحلا نم ضعب ايهضعب نم اثروي نأ 8 ثيراوملاو اياصولا

 نأ نكمي هنأل ، ةجوزلا ثاريم فصن هنم ةجوزلل نوكيو ، جوزلا ثاريم

 . ةأرما ةجوز هعم تناك اذإ اجوز نوكي

 نأ يدنع دعبي الف { الجر جوزت اذإ ةجوز نوكي نأ نكمي كلذكو

 اجوز هب تيضرو اهجوزت دقو هنع تتام اذإ 5 ةحيرصلا ةأرملا نم هل نوكي

 . جوزلا ثاريم فصن

 هنأل 5 نيلاحلا نم ىثنخلا ثروي نم لوق ىلع يدنع جرخي لوقلا اذهو

 يف ادساف الو احيحص تبثي ملف جيوزتلا توبث يف رمألا لكشأ جيوزتلا عقو امل

 اذه بسح ىلع ثاريملا يف لاكشإلا يناعم هقحلف الكشم ناكو«مكحلا يناعم

 اركذ ىثنخلا توبثب مهيف مكحلا حصي مل ام ثاريملا يف مهرمأ بيترت يعم جرخي

 . لاكشالا لطبيو مكحلا توبثو نايبلا ىنعم ىلإ رمألا ليحتسيف { ىثنأ وأ

 ناك ول نأ ، هعضوم يف ىثنألا ثاريم لكشملا ثروي نم لوق ىلع امأو

 مهل نإ هلوق ىنعم ىلع جرخي الو .{ ايتفلاو مكحلا يف كلذ ىوس ايع فقيو ىثنأ

 نأل 9 هنم مهل دب ال لاح ىلع مهل حصي ال مهنأل ، لاكشالا مكحل ثيراوم

 ةدالولا نم هوثرو يذلا ببسلا حص امك } هيف كش ال امب حصي مل جيوزتلا
 ركذ امإ نيتلزنملا دحأ يف هنم نولبقي مهنأ لاحم ال كلذ نأل ، ةبصعلاو ةوخألاو

 نم انهاه لكشملا هنأ هنم لاحم الو هيف كش ال امو لاوحألا أوسأو 3 ىثنأ امإو
 اذإ لاح لك ىلع كلذك ةيجوزلا يف مه سيلو { لاملا قاقحتساب ىثنألا مكح

 ىلع لاجرلل دقعني جيوزتلا سيل ذإو { لاجرلا نمو مهنم ءاسنلا حصي مل
 ىلع ءاسنللو ءاسنلا ىلع لاجرلل دقعني امنإو . ءاسنلا ىلع ءاسنلل الو لاجرلا

 هلك هانعم جرخي امنإو © لاح لك يف عيش لك كلذ نم حصي الو ، لاجرلا

 يذلا لاحلا يف هتحص لطب الف لاح نم الإ همكح جرخي ال لاكشالاو لاكشإ

 توبث نع اليحتسم ناك { اتباث لاح لك ىلع همكح جرخي ملو { اهنم هل دب ال

۔ ٨٢ ۔



 . لاح لك ىلع ماكحألا

 تبث اذإف ، لاوحألا تابثإب لاكشالا ىلع ثيراوملاب لوقي نم لوق ىلعو

 3 اعيمج جيوزتلاب نايضريو ، رخآلا هيلو نييثنخلا نم دحاو لك جيوزت
 هنألو } لكشم امهالك اهنأل 3 هيلو نم رخآلاب امهدحأ جيوزت يدنع حصي الو

 امهدحأو لجر امهدحأ نأو 3 ناتأرما ايهنأو نالجر امهنأ امهرمأ نم لمتحي

 جيوزتب الإ لاكشالا جيوزت توبث كلانه انعم عقي مل كلانه نمف 7 ةأرما

 يلولا اهجوزت نإ رخآلا نييلولا دحأ لكو نإف © رخآلا نم هيلو نيعيمجلا
 اذه يف لاكشالا ىنعم يدنع عقو جيوزتلاب ايضرو 0 ةدحاو ةدقعب دحاولا

 . لاحم الب حاكنلا

 ، لاكشإلا ثاريم ىلعف ناقرتفي وأ امهرمأ نيبتي نأ لبق امهدحأ تام نإف

 ثاريم فصنو ةجوزلا ثاريم فصن ايهنم يحلل نوكي ال نأ يدنع جرخي

 يف ةدعلا ايهنم يحلا ىلعو 0 ىشنألا امهيأو ركذلا اهيأ يردأ ال ينأل ، جوزلا

 اهنم أطوملاو ، كلاهلا هب لخد ناك اذإ ، قالطلا الو ةافولا الو ةدع طايتحالا

 ىلع كلذ سيلو 3 طايتحالاب قالطلا ةدع يدنع هيلع بجي يذلا وه

 . ءعىطاولا

 هنأل ؛لطاب اذه نأل ، هبحاص ايهنم دحاو لك أطي نأ لاح ىلع زوجي الو

 ركذلا ءطو زوجي امنإو 0 ىثنألل ىثنألا الو 0 ركذلل ركذلا ءطو زوجي ال
 اذإف } اضعب ايهضعب اعيمج أطي نأ,هريغ الو لاكشإ يف ميقتسي الو ، ىننألل
 يدنع لطبو 5 لاح ىلع عسي ال امم لاح ىلإ يدنع اجرخ دق اناك كلذ العف

 نم ءاربتسالا اعيمج امهيلعو ، لاح ىلع ميرحتلا مكح ىلإ لاكشالا مكح
 هلاح ىلع انيب ثاريم الو . ةقلطملا ةدعب ءطولا ىنعمب ايهنم دحاو لك 5 ءطولا
 لالحلا مكح لطبو & يدنع ةمرحلا تعقو دق هنأل { دمعتلا ىلع كلذ العف اذإ
 ثالثلاب نيبتو 9 ةنسلا قالط حاكنلا اذه يف يدنع قالطلاو 5 لاكشالاو

۔ ٨٢ ۔



 ةجوز نيبت ايك قالطلاب يدنع تناب ةأرملا ةيجوز ىثنخلا قلط اذإو

 ناك نإو { قالطلا عقوو لط دقف الجر ناك نإ هنأل ، لاح ىلع هنم لجرلا

 . لصألا يف حاكن الف ةأرما

 ] ةيجوزلا هلو أطي هنأ ىلع جوزت يذلا ؛ىثنحلا قلط اذإ يدنع كلذكو

 . قالطلا عقو دقف ةأرما يهو الجر ناك نإ هنأ لاحم اليعىطو دق ناك اذإ

 ٠ حاكن الف نيتأرما اتناك نإو ٠ حاكن الف لجر يهو الجر ناك نإو

 هقالط نأ يل نيبي الف أطي مل امو © يدنع حاكنلا نيب نب ايهنم ءعىطاولا قالطو

 يردأ الو لجرلا امهيأ يردأ ال ىنأل ، رخآلا ايهنم دحاو لك قلطي ىتح امهنيب

 نوكي ىتح أطي مل ام هنأ الإ ، هريغ يف الو عضوملا اذه يف لاح ىلع ةأرملا ايهأ

 جوزلا وه اذه نوكي نأ الإ ميقتسي الو ، رخآلا ءطو رجحب مكح عقو دقو

 وه نكي ملو ئ امهدحأ ء ىطو اذإ قالط الب حاكنلا لطب دقف الإو ] ءطولا نيح

 . لصألا يف لجرلا

 ايهنم دحاو لك أطي نأ حصي مل اذإ ىسوم نب هللادبع نب دمحأ لاق

 . ملعأ هللاو ٠ اےهييلو نم نذإب انم دحاو لك جوزتي نأ ي ةدئاف الف . رخآلا

 هيلو ايهنم دحاو لك جوزتي نأ ريغ نم ءىنخلاب ىثنخلا جوزتت نأو

 نم انعم برقي يذلاءلاكشالا ىنعم نم اديعب كلذ يدنع ناك ث رخآلاب

 اكسمي نأ ينبجعيو . لاح ىلع جيوزتلا توبث نم يدنع دعبأ وهو & لالحلا
 ةيالولا ماكحأ ين نينعالتملا مكح ىنعم اهقحلي نأ هيلع اهأطوو جيوزتلا اذهب

 . ةءاربلاو

 “ثاريملا ايهنم هل نوكي نأ يل نبي مل جيوزتلا اذه نع امهدحأ تام نإو

 ةجوز ثاريم فصن هل لعجيف {} نيهجو نم لاكشالا ثاريم لصأ ىلع

۔ ٨٤ ۔



 3 لاكشالاب ثروي ال نم لوق ىلع يدنع جرخي هنكلو © جوز ثاريم فصنو

 ثاريم عبر هل نوكي ث لاكشالا ثاريم ىلعو لاح ىلع ثاريم هل سيل

 ؛لاح ىلع جيوزتلا يدنع دقعني ال هنأل ، جوزلا ثاريم عبرو ث ةجوزلا

 © لالحلا ىنعم نم برقيو لاكشالا ىنعم دقعني مثءاعيمج نييلولا جوزتب ال
 ىثنخلا نأ ىلإ اهيف لوقلا صيخلت نكميو " ةلأسملا هذه يف مالكلا عستا دقو

 ةثونألاو ةروكذلا نيب هيف هبتشي هنأل 5 هتافرصت مكح يف طاتحن نأ نكمي

 نيركذ اناك اذإ ام ةلاح يف رضت دق ىلاءتافرصتلا ءارجإ نع فوقولا همكحف

 نم برقي ىثنخلا نأب مزجي ام ةروكذلا تامالع نم ترهظ اذإ امأ { نييثنأ وأ

 ةثونألا تامالع نم رهظ اذإو 3 ركذلا ةلماعم لماعيف 3 ركذلا هبشي نأ

 دقو ، ىثنألا ةلماعم لماعيف ىثنألا هبشي نأ نم برقي هنأب مزجي ام ضيحلاك

 لطابلا نم { هاضر هيف انفلاخ ام عيمج نم هللا رفغتساو اذه يف مالكلا لاط

 قحلا قفاو امب الإ ءاهريغ يف الو اهيف انلوق نم ذخؤي الو & لالضلاو
 . بايترا الو كش الب كلذ هبشي ام وأ باتكلاو ةنسلا ماكحأ نم {| باوصلاو

 يعدرجورع

۔ ٨٥ ۔





 باب

 اهماكحأو تاراهطلا

 ولو 0 هنع هتبيغ يف هوجولا نم هجوب اهتراهط نكمأف ةساجنلا باصأ اذإ

 هسم . ةبوطرب هبايث وأ هندب نم :عضوملا كلذب هنم هسم ام دسفي ال هنأ ملعي ل

 اهنأ ىلع لدي ام وأ { اهنيعب ةمئاق ةساجنلا نكت مل اذإ يبصلا وه سم وأ يبصلا

 ؛ ناسنالا نم ةراهطلا لصأ توبث ىنعمل هيف باتري ال امب لسغت ل اهنيعب ةمئاق

 ىتح هتراهط لصأ ىلع وهو { هيف كش ال امب هتساجن ملعي ىتح هبوث وأ هندب نم
 . هيف كش ال سجن هب يبصلا هسم يذلا نآ ملعي

 اودبعت دق نيذلا ةلبقلا لهأ نم نيغلابلا ىنعم يف اذه جرخي هنأ ؛ يعمو

 هبايث وأ هندب يف نيغلابلا دحأ نم ىأر اذإف © ةساجنلا نم ريهطتلاو ةراهطلاب

 ل وأ ةساجنلا بحاص كلذب ملع { اهلسغي ام ردقب هنع باغ مث ةسجن

 مل ، هندب وأ هبوث نم عضوملا كلذ نم تابوطرلا نم ءيشب هسم مث 3 ملعي
 . وه هيف ةراهطلا لصأ عضومل ملعي ىتح هرضي

 وأ هبون يف ةساجنب ةساجنلا بحاص ملع ول هنأ جرخي هنأ ؛ يعمو

 ىتحممكحلا ف اهلاحب ةساجنلاف ملعي ل نإو {© هانعم جرحي اذه ىلع ناك . هندب

 نأل . لاحب يبصلا يف كلذ قحلي الو ] ةنينأمط وأ مكحب اهتراهط ملعي

 نم هيف تبث امو ث هيلع ةراهط الف ، ةساجنلا نم ةراهطلاب دبعتم ريغ يبصلا

 . اهتراهط ملعي ىتح سجن مكحلا يف وهف,ةساجنلا
 نم عضومب . ةساجنلا عضوم مكح ملع ام ثيح نم جرخي هنأ ؛ يعمو

 ىلع هلاحب وهف 3 ةلبقلا لهأ نم يبص وأ غلاب يف ، بوث وأ ندب نم عضاوملا

۔ ٨٧



 بحاص كلذب ملع . ةنينأمط وأ مكحب هتراهط حصت مل امءهتساجن لاح

 . ةنينأمط وأ مكحب كلذ ةراهط حصت مل ام & ملعي مل وأ ةساجنلا

 امإو ، مكحلا يناعم ريغ ىلع جرخي امنإ هلك فالتخالا اذه نأ ؛ يعمو

 يناعم ين يدنع جرخت اهلك يناعملا هذهو . ةهبشلا وأ نانئمطالا يناعم ىلع وه

 يف سجن دساف وهف/دساف سجن هنأ حص ام لك هنأ ىلع وه امنإو ، مكحلا

 اذإ © نانئمطالا مكحب هيف كش ال امب وأ مكحب هتراهط حصت ىتح . مكحلا

 . كلذ ةراهط نم مكحلا يناعم ىلعءنانئمطالا مكح بلغ

 حصت ىتح رهاط مكحلا ي وهف 3 هيف تتبثو هتراهط تحص ءيش لكو
 نأ لصألا نأ اذه تبث نأ ايلف ©، نانئمطا وأ مكح نم هيف كشي ال امب هتساجن

 نانئمطالا مكح برقي اميف رظنلا ىنعم ين امهنيب ةلخاد اهلك ليواقألا هذه تناك

 هذهب ملاعلا ةراهط تتبث اذإف 5، اهيف ماكحألا داضتو ءاضقلا مكحب ال { هدعبيو

 ردقب كلذ باغ مث ، هريغ وأ بوث يف 3 هريغ وأ يبص نم هريغ نم ةساجنلا
 وه هسم وأ { ةبوطرلا نم ءيش كلذ نم هسم مث ؤ مكحلا يف هتراهط نكمي ام

 بابسأ يناعم هل تبثتو ، كلذ سم نم هعسي اميف ةبوطرلا نم عيش كلذ نم
 يذلا نأ ملعي ىتح مكحلا ين اهلاح ىلع & ندب وأ بوث وأ ءوضو نم وه هتراهط
 اذهف . هتراهط نكمي ام ردقب هنع كلذ باغ دق ناك اذإ & سجن كلذ نم هسم

 ثيح نم اهلاحب ةساجنلا نأ ىلع هب موكحملا لصألا ىلعو ، لصألا ىلع

 وهف اهتراهط ملعي مل ام ؛ ةراهطلا نم ءيش اهعضوم سم ىتمف & تناك ام

 امهيلع ناذللا نالصألا امه ناذهف { مكحلاب كلذ ةراهط ملعي ىتح سجن

 جرخي كلذ لك ملعي مل وأ } غلابلاو يبصلا يف كلذ يف فالتخالاو . لمعلا

 . اهنع دعبيو ةنينأمطلا ىلإ برقي ام يناعم ىلع

 ملع دق يذلا { هنيعب بوثلا كلذ ىلإ جاتحا ول هنأ جرخي هنأ ؛ يعمو

 نم هنأ الإ ، ةقث ريغ وأ ةقث ؛ غلاب وأ يبص ىلع هنع باغ دقو 5 ةساجنلا هنم

۔ ٨٨ ۔



 رهطي مل وأ 9، بوثلا كلذ رهط هنع باغومةضيرف ءادأل وأ سابلل 0 ةلبقلا لهأ
 نأ هل سيل هنأ جرخي يعم اذه نأو { ناث لصف اذه نأ © ةساجنلا هنم ملع دقو

 هلامعتسا وأ ةضيرف ءادأ نمدارفنالا ىلع ةراهطلا بابسأب :كلذ لمعتسي

 ىلع يدنع ولخي ال ناك نإف { نانئمطا وأ مكحب هتراهطب ملعي نأ الإ؛ةراهطب

 3 اهلصأ ىلع اهنأ تاراهطلا مكح توبثل 3 هيف فالتخالا لوخد نم لاح

 { ةقيقحلاب الإ ةهبشل ضئارفلا ءادأ عدي ال نأو . اهب ضئارفلا ءادأ موزلو

 مكح نمصنم اذه ملع دق يذلا/بوثلا اذه الإ دجي مل اذإ هنأ اذه يف ينبجعيو

 هيلعو .{ هب ةالصلا هل نوكت نأ ، هوجولا نم هجوبومعتبيغ يف هتراهط لامتحاو

 هل لمتحي ال ةقيقحلا ىلع سجن بوثب يلصي الو 0 ايراع يلصي ال نأو هب ةالصلا
 ,يلإ ةرورضلا لاح نم هجولا اذه ىلع ناك اذإ هنأو © هوجولا نم هجوب ةراهط

 هتبيغب هيف ةراهطلا بوجو لامتحاو,ةضيرفلا ءادأ توبثل ةزئاج هب ةالصلا نأ

 نوكي نأ لمتحي ناك نإو { هيف ةساجنلا نم نياع ناك ام لاوزو {© كلذ ردقب

 ىلع ، هب ةالصلا يعم ناك ىنعملا اذهل هنإف ، هرهطي ال امم ةراهطلا ريغب لاز دق

 اذه يف هل مميتلا توبث يف سجنلا مكح همكح يدنع جرخي الو © هجولا اذه

 ةراهطلا لامتحالو { رهاطلا ضرفلا بوجو لصأ يدنع هبشأ امل ، ىنعملا

 نانئمطالا مكح ىلإ برقي امو . طايتحالا ىلع لإ بحأ ناك هممي نإو . هيف

 ملع دق هنأ هبحاص نم ملع دق هنأ هبحاص نم ملع ول نأ ،& بوثلا اذه يف

 كاهتناب مهتي ال نمم وه وهو . هرهطي ام ردقب هنع باغ مث . هتساجن
 {© ةساجنلا كلت هيف ري ملف ، بوثلا اذه هاطعاف هسبلي ابوث هلأس مث { ةساجنلا

 ؛ نوكي نأ برقأ يدنع اذهف . هايإ هاطعاف هيف يلصي نأ هلأس ناك نإف

 . هتراهط نانئمطالا مكح يف جرخيو 0 هيف يلصي ابوث هيطعي ال

 ىنعم يف جرخي دقف . هايإ هاطعأف هسبلي نأ هلأس اذإ سابللا يف كلذكو

 يناعم نم عقي ام بسح ىلعف 3 هملعي الو اسجن ابوث هيطعي ال هنأ نانئمطالا

 يناعم هنع دعبت ام رادقمبو & كلذ زاج . هيلإ برقيو 3 اذه يف نانئمطالا

۔ ٨٩ ۔



 ىتح مكحلا لاح ىلع وهف © سجن هنأ لصألا ملع دقو إ كلذ يف نانئمطالا
 . نانئمطا وأ مكحب هتراهط يناعم تبثت

 هتراهط مكح جرخي الف هتساجن هعم حص دق ناك اذإف : لاح لك ىلعو

 هيف يلصي ابوث هيطعي نأ هلأس ولو ، كلذ ملعب الإ بابسألا هذه نم ءيشب

 هتساجنب ملعي نأ نكمي دقف ۔ بوثلا بحاص ىنعأ 7 انومأم وأ ةقث ناكو

 ةساجنلاب وه ذإ 3 ملاس وهو ةساجنلا ليبس ىلع بوثلا هيلإ ملسيو 3 .اهاسنيوا
 . . ملاع ريغا

 هيلإ هملس ولو مكحلا يف سجن هنأ بوثلا اذه يف جرخي يدنع كلذكو

 مكح نم اذه هجرخي الف { نومأم وأ ةقث وهو رهاط هنإ لاقو { هيف يلصيل

 ايسان نوكي نأ نكمي هنأل . ةقثلا لوقل نانئمطالاب الإ مكحلاب ةساجنلا

 { رهاط هنأ مكحلا ين هدنع امل رهاط هنإ هل لاقو & اذه اهملع دق يتلا ةساجنلا

 ةراهطلا مكحب ةساجنلا مكح نم يدنع جرخي الو { هتساجن لاح ىلع نوكيف

 يتلا ةساجنلا كلت نم رهط دق هنأو } ةساجنلا كلت نم رهط دق هنأ ملعي نأ الإ

 . انومأم ةقث نوكي وأ 3 اهملع دق

 ةقثلا دحاولا لوق نأ انباحصأ لوق يناعم ةماع يف جرخي هنأ ؛ يعمف

 . اهتراهط نكميو تسجنت دق ةساجن ةراهط يف هلوق يف ؛.ةجح نومأملا

 . اهتساجن نكمي ةراهط ةساجنو

 ةجح نوكي الو { ةساجنلا ةراهط يف ةجح نوكت نأ جرخي هنأ ؛ يعمو
 نم ىلوأ مالسالا نألو © ةساجنلا نم ىلوأ ةراهطلا نأل { ةراهطلا ةساجن يف

 نم ةساجنلا نألو { اهتساجن حصت ىتح ةرهاط ءايشألا لصأ نالو { رفكلا
 . ةيلصأ ةراهطلاو ةثداح تاراهطلا

 نوكي الو دحاولا لوق لبقي ال هنإ : ليق ام يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

۔ ٩٠ ۔



 ٠ مكحلا يناعم يف ةراهط سجنت وأ ةساجن ريهطت يف كلذ نم ءيش يف ةجح

 . كلذ عيمج يف نيدهاشب الإ كلذ نوكي الو

 يف دحاولا لوق لبقي ال هنإ : ليق ام يناعم ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 تاولصلا لدب نم مزلي ام :ىنعمب © رهاوطلا ةساجن نم ىضم ام بابسأ
 ريهطت نم لبقتسي اميف دحاولا لوق لبقيو . ىضم اييف تاراهطلا سيجنتو

 ىتح رهاط وهف . ارهاط هلصأ ناك ام عيمج يف يدنع جرخي اذهف { تاساجنلا

 امنإو { هتراهط ملعت ىتح سجن وهف ؛ اسجن هلصأ ناك امو 3 هتساجن ملعت

 سيجنت وأ تاساجنلا ريهطتب لوقلا توبث نم 3 اذه نود ام يدنع جرخي

 فالتخالا يناعم يف مكحلاب ةجحلا اهب موقت يتلا 9 ةداهشلا نود امب تاراهطلا

 . اهفالتخا عسي ال يتلا ءاضقلا ماكحأ يف ال ةنينأمطلا ماكحأ يف

 لسغب ث متغلا مدخلا لوق لوبقب لوقي نم لوق يدنع جرخي كلذكو
 اذإ ؛ كلذ ليق دق هنأ يعمف ، ةسجن تناك اذإ ةاقث ريغ اوناك ولو ، بايثلا

 . هتراهط ةفرعم ىلعو كلذ لثم ىلع اونمآ

 اذإف ، ةساجنلا ةراهط ةفرعم ىلع اونمؤي مل ولو : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 كلذ يف مهلوق َلبُف ، كلذ لثم ةفلاخم يف اومهتي ملو . مه فصوو كلذ اوملع

 ىلع ةساجنلا نم هولسغ دق مهنإ اولاقو ، سجن بوثلا نأ اوفرعو هب اورمأ نإ
 ملعا دق ناك اذإ ، كلذ لثم يف مهنم دحاولا لوق لبق © هيف اونمؤي ام بسح

 ملع دق ناك اذإ { ةساجنلا نم هلسغ دق هنإ لاقو ، سجن هنأ كلذب

 هلسغ دق هنأ بلقلا هيلإ نئمطي ام ىنعمب إ لسغلا راثآ هيلعو هب ىتأو { هتساجنب
 . ةساجنلا نم

 دق ناك اذإ . ةساجنلا نم لسغ دق هنإ لقي مل ولو : ليق هنأ ؛ يعمو
 دق هنأ بلقلا هيلإ نئمطي ام ىنعمب لسفلا راثآ هيلعو هب قأو {. هتساجنب ملعأ

 . ةساجنلا نم هلسغ

۔ ١٩۔



 ملولو ، كلذ زاج رهطي ام يناعمب هلسغ هنإ لقي مل ولو : ليق هنأ ؛ يعمو

 . هيلع نما دق يذلا كلذ يناعم يف ايهتم نكي مل اذإ ، ةقث ريغ ناك ولو لأسي

 ملعأ نكي ملو 3 انومأم ناك ولو 5 ةقث ريغ ناك ول هنإ : ليق هنأ ؛ ىعمو

 لبقي مل ؤ مهتقث نيع ناك نإو ، ةساجنلا نم هلسغ دق هنإ : لاقف هتساجنب

 . ةساجنلا نم هلسغي نأ هل ليقو ، ملعأ دق نوكي نأ الإ هلوق

 نمم ناكو ، كلذ يف مهتي مل اذإ هنإ ليق ام يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 فالخ لوقي ال هنإ هلوق يف ئ ةنامألاو ةفرعملا يف ٠ هريهطت يف هلثم ىلع نمؤي

 . لوبقم هلوق نأ كلذ لثم يف لعفي ام

 هنإ لقي ملو هتساجنب ملعي مل ولو هنإ ليق ام يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 كلت لثمل عقو دق يذلا هلسغ نأ نانئمطالا يناعم يف جرخي هنأ الإ ؛ هلسغ

 ىلع تتبثو ©} كلذ هلسغ نم فراعتي ام ىنعم ىلع ‘ رهطمو ليزم ةساجنلا

 كلت لثم رهطي هنأ نانئمطالا يناعم يف جرخي يذلا لسغلا تامالع بوثلا

 هتراهط جرختو ءىزجي كلذ نأ ملعي مل وأ كلذب لسغلا ملع دق ناك 3 ةساجنلا

 . نانئمطالا ىنعم يف

 نم ءيشب تاساجنلا نم ضرع ام ريهطت عيمج يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 وأ ريغص يبص ي وأ ‘ ةرهاطلا ءايشألا نم ءيش وأ ءانإ وأ ندب ي تاراهطلا

 يف بوثلا يف ىضم دق ام ىنعم ىلع جراخ,كلذ ريهطت يناعم يف لوقلاف ١ ريبك

 تفلتخا نإو ، نانئمطالا عضوم يف نانئمطالا يفوهمكحلا عضوم يف,مكحلا

 . نانئمطالا جرح جراخ وهف مكحلا ادع امم كلذ لكف . اهيناعم

 مكحلا يف اهحزن يعم جراخ ، تسجنت اذإ رئبلا حزن نأ يعم كلذكو
 . بوثلا ةراهط نم ىضم اميف ليق ام ىنعم ىلع/نانئمطالاو

 مهنم ةقثلا لوق لبقيو 5 ءاوس اذه لثم يف دبعلاو رحلا نأ ؛ يعمو

۔ ٩٢ ۔



 يف مهنم يل نيبي الو . نانئمطالا يناعم يف دحاو ىنعمب مهتيالو نمو . نومأملاو

 . مكحلا يناعم

 نانئمطالاو مكحلا يناعم يف ، ءاوس كلذ يف ىثنألاو ركذلا نأ ؛ يعمو

 مهنم يعم نانثالا لوقي نأ بجيو { ناركذلاو ثانالاو ديبعلاو رارحألا يف

 . نانئمطالا يناعم دحاولابو & مكحلا يناعم

 تبثي 0 اذه يناعم يف دحاولاب هنإ : ليق ام ضعب يف جرحي هنأ ؛ ىعمو

 . كلذ يف لوقل ١ ىضم دقو 35 ةجح يبصل ١ نوكيو ٦ مكحل ١ يناعم يف

 كلذ يف غلابلاو يبصلا نوكي نأ ليق ام يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 . ةقثلاو ملعلاب كلذ ىلع انومأم ، كلذ يناعمل القاع يبصلا ناك اذإ © ءاوس

 يميع

٩٣ ۔





 باب

 تسحنت اذإ تاراهطلاو تاخوبطملاو بارجلا رهطت

 لإ هل باوج هنأ . يلع يبأ لإ اهيف لوقلا فاضي . راثآلا ضعب يفو

 نأ ملع نإف ٠ بارج ىلع لاب ءيش وأ رشب وأ ةباد يفو © ةدعسم نب ديلولا

 . لكؤيلف . ءاملاب هرمت لسغو بارجلا قش . رمتلا ىلإ راص دق لوبلا

 . زنك نيح رمتلا هب نجُم ناك وأ 3 ةتيم هيف عقو { ءامب زنيك بارج نعو
 . رمتلا كلذ نم باط دق هنأ هب نوري السغ رمتلا كلذ لسغي هنأ لوقلاف

 هيلع حضنيو لسغي ةتيملا هيف يذلاءءاملاب حضن يذلا رمتلا كلذكو

 . سجن رمتلا نيجعو .« ءاملا

 مث ئ ةمرب يف كمس يف عقو زانخ يف مشاه نب دمحم ىلإ هل باوج يفو

 هيف اوغلبأ نإف كمسلا امأو . قارهيف ؛ ةرجلا يف يذلا ءاملا امأف ؛ تام

 امنإ هنأ مكحلا رهاظ يفف لوبلا هيلع لاس اذإف بارجلا امأ : هريغ لاق

 يف كلذ نكمأ نإ { رتتسا ام كلذ نم ائيش سم هنأ حصي ىتحؤرهط ام لسغي

 نأ ليق دق هنأ يعمف . رظنلا يناعم يف رمتلل هسم الإ نكمي مل نإو ى ربتعملا

 غلبي ام ردقب ءاملا نم هيلع بصي مث ٠ بارجلا نم هلسغ نكمأ ام لسغي

 ةرورضلا عضوم هبشي امم اذه نأل هتراهط كلتو . رابتعالا يف لوبلا غلب ثيح

 . اذه لثم ىلإ

 ةراهط ىنعمب جرخي هنإ ليق دق ام يناعم ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

۔ ٩٥



 ةراهط ناك . رتتسا امب لصي كلذ نأ رظنلا ي جرخ اذإ ٠ بارجلا نم رهط ام

 غلبي 3 رظنلا يف ءاملا كلذ لثم ناك اذإ { رتتسا ام ةراهط ىلع يتأي رهط ام
 اذإ ريصحلاو ةمسلا يف ليق ام ىنعم ىلع ٠ لوبلا وأ سجنلا ءاملا غلب ثيح

 ثيح غلب ىتح ءاملا لاسف كرعو ، رهاط لسغف لوبلاب كلذ رهاط ، سجنت
 هتراهط كلت نإ : ليق ام ضعب يفف ٠ رخآلا بناجلا نم ةساجنلا تغلب

 . هنم نطب امو رهظ ام . هلك

 { ةساجنلا وا لوبلا غلب ثيح لسغي ىتح هنإ : ليق ام ضعب ينفو

 ماقم موقي بصب وأ ، ديدج لسغو ديدج ءامب الإءهيلإ ءاملا غولب هئزج الو

 . لسغلاو كرعلا

 ين بارجلا رهاظ يف تناك امنإ ةساجنلا تناك ول : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 نم هب لوسغملا ءاملا جلوأف { بارجلا رهاظ نم ةساجنلا تلسغف . رظنلا

 ةراهط وه رهظ ام ةراهط نأ ٠ رظنلاو رابتعالا يف ٠ بارجلا يف ةساجنلا

 . افالتخا رخآلا اذه ىنعم يف يل نيبي الو 0 رتتسا ام

 . هوذحو هبسح ىلع هيف لوقلاف ‘ هلثم وه امم اذه هبشأ ايف كلذكو

 لسغي هنأ اذه لثمب بارجلا سجنت اذإ هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ىتح ؛ فرظلا نم هعضوم 7 رمتلا نم سجنلا عضوملا نع عطقي مث { هرهاظ
 رظنلا يف غلبيو,ةساجنلا نم رثكأ ءاملا نوكي ىتح ءاملا هيلع بصي مث { رهظي

 . ةساجنلا تفلب ثيح

 كلتف؛فشكنا اذإ رمتلا نم رهظ ام لسغي : ليق دق هنأ ؛ يعمو
 . ررضلا زونكملا رمتلا يف عقي هنأ بسحأو ٠ هتراهط

 ريغب ليبس نم كلذ ةراهط ىلإادجو ام عم ررضلا لاخدإ يبجعي الو

 هنأ ىعمف } سجنلا ءاملاب زنكو ىحض اذإ زنك دق يذلا رمتلا امأو & ررض

۔ ٩٦ ۔



 تغلب ام اغلاب { ءاملا هيلع بص اذإ غلبي هنأءىجري ام بسحب تتفي : ليق

 غلبيو ةساجنلا نم رثكأ نوكي ىتح,ابص ءاملا هيلع بصي مث 3 ةساجنلا هيلإ

 . رابتعالا يف تغلب ثيح

 نم بارجلا يف ليق ام وحنك,السغ لسغ تتف اذإ : ليق هنأ ؛ ىعمو
 امأو } مكحلا يناعم يف ررض هيف لخدي ام لك كلذ نم ينبجعيو | فالتخالا

 © رمتلا يناعم يف جرخي يدنع كلذكو 3 هبحاص ىلإ كلذف هزنتلاو طايتحالا يف

 بصلا ةراهط هيف ىرجي هنإ ليق دق هنأ { زونكم ريغ رمتلاو ةساجنلا هتباصأ اذإ

 . رابتعالا يف تغلب ثيح غلبو ، ةساجنلا نم رثكأ ءاملا ناك اذإ {، ابص هيلع

 . اهلك بوبحلاو رمتلا نم حملا يف كلذو

 © كرعلاب لسفلاب الإ كلذ يف ءىزجي ال هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ىلع ررض هيف نكي مل اذإ كلذ يف ينبجعيو 3 كرعلا ماقم موقي يذلا بلقتلاو

 وأ ررض مث ناك نإو ، السغ لسغي نأ ررض ىلإ يدؤي /هقوقش الو رمتلا
 هنأ ءاملا يف ءاج دق ام يناعمل٬ررض ريغب عسو ام ينبجعأ ، ررض ىلإ يدؤي ام

 ملعأ الو } رهطملاو انعم روهطلا هنأل رثأ الو ريغ مك قبي مل اذإ ؤ هسم امل رهطم

 اهيف مزلي نأ } اهرهاظ نم ةساجنلا اهيلع تعقو اذإهبرجلا يناعم يف جرخي هنأ

 بجوي ام 3 هوجولا نم هجوب دهاشملا ىنعم يف كلذ جرخي نأ الإ 3 اهرمت لكن
 هصوصخم يف ] هيناعم يف همزل مكح هصخ ءيش لكو . رابتعالا يف كلذ مكح
 . ةفرعملا ىلع لدت يتلا ةفصلاو { ةدهاشملا مكحب همومعمو

 يف ليق ام يناعم يف يدنع جرخيف ، سجنلا ءاملاب نجع اذإ رمتلا امأو

 8 لسغ الو ةراهط ىلإ هب غلبي ال نأ هيف ىنعملا نأكف & سجن هنأ لوقلا ضعب

 ةساجنلا تاذ ىلإ لقتنمو 0 دبألا ىلع ةساجنلا هيف تباثلا كورتملا ىنعم هانعمو

 . لوقلا اذه ىنعمب

 ردقب & سمشلا ين لعجو تتفو لكن نإ هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

۔ ٩٧



 ماكحأ هنع لوزتو فجي ىتح سمشلا يف اقرفم . اهومح وأ سمشلا هغلبت ام

 ىنعم حيرلاو سمشلا بهذتو ‘ رظنلاو رابتعالا يناعم يف ] ةساجنلا تابوطر

 هلسغ ىلإ غلبي ال هنألءهتراهط ةراهطلا كلت نأ 3 هنم ةساجنلا تابوطر

 لوزت تارورضلا دنعو .« مالسالإ ف رارض الو ررض الو 6 ةرضملاب الإ

 يناعم تبثت ل اذإو » رارطضالا رغ رايتخالاو © ةعس قيضلا لدبتيو ٠ ماكحأ

 ىنعم تبثي ملو ٠ محازتلا دنع لبالإ لوب ذ رجاوزلاو ساودلا يف ليق ام لثم

 ىنعم تبثي الو } كلذ هابشأو سمشلاو حيرلاب ضرألا ةراهط نم ليق ام

 يناعمب بحلاو قيقدلا وأ سجنت دق نيجعلا ناك اذإهزبخلا ةراهط نم ليق ام

 . دحاو انم هلك اذه نأل {، تاوذلا ربغ نم ةساجنلا نم ناك ام

 هيف فالتخاب } نيجعلا سجنت اذإ زبخلا ىنعأ : كلذ يف ليق دقو

 ماكحأ هماكحأو كورتم وهو . لاح ىلع رهطي ال : ليق هنأ يعمف . ليصفتو

 . ةساجنلا

 السغ همزلي مل } يدنع هلسغ يناعم تبث اذإ لكؤيو لسغي هنإ ليقو
 هلخاود © هلك هيلع يتأي ام ردقب :ابص ءاملا هيلع بص اذإ ناكو . هرضي

 . هتراهط يعم كلذ ناك هجراوخو

 يف هعيمج ىلإ لاملا غلبي ام ردقب؛سجني ال يذلا يف سمغ نإ كلذبو
 . هتراهط ىنعم يدنع كلذ ناك . رابتعالا

 وأ خباط وأ رونت يف زبخ ام عيمجب هتراهط رانلاب هزبخ نإ ليق هنأ ؛ يعمو
 ىصحلا نود رونتلا زبخ يف وه امنإ كلذ نإ : ليق هنأ ؛ يعمو ك ىصح
 ةبوطر لاوز ىنعم تبث اذإو { ءاوس هلك كلذ نأ ؛ يعمو ى ههابشأو خباطلاو
 ىنعم تبثو . ءاوس وهف رانلا بابسأ نم تابهذملا نم هجو يأب ةساجنلا

 اذإ : ليق هنأ ؛ ىعمف روقمملا كمسلا امأو ©، يدنع ىنعملا اذه ىلع هتراهط

۔ ٩٨ ۔



 تاساجنلا نم فشني ال ام دحب راص نأ دعب تاساجنلا نم ءيشب سجنت

 ٠ سجنلا ءاملا نم ةدايز لإ جاتحي ال ام رهاطلا ءاملا نم برش دق هنأل 3 ائيش

 كلذب هتراهط يناعم جرختو هنيح نم لسغي هنأ " هيف لوقلا يناعم يف جرخي هنإف
 ءاملا نم برش دق هنأ هل رابتعالا يناعم يف جرخي ناك اذإ امأو © لسغلا

 © تقولا يف لسغلا كلذ رابتعالا يف هغلبي ال ام ردقب هيف جلو ام } سجنلا
 مث لسغي نأ =©١{ هلسغ يناعم ي جرحي هنإف © هلسغ دنع رهاطلا ءاملا هغلبي الو

 مث { ةساجنلا تابوطر يناعم هنع لوزت ىتح رانلاب ىوشي وأ &© سمشلاب ففجي

 نم جرخي ام ضعب يف هتراهط كلتو لسغ هلسغ يف ةرضم ال كلذ نإفيكلذ دعب

 . لوقلا

 ناك هنأل . رهاطلا ءاملا يف لعجي هنأبلوقلا نم اضيأ جرخي ام ضعب يفو

 . رابتعالا يف ةساجنلا تغلب ثيح رهاطلا ءاملا غلبي ام ردقب.هيلع ةرضم ال

 . ءاملا كلذ هنم بص اذإ هتراهط كلتو

 . هتراهط كلت مث لسغيو ءاملا كلذ هنم بصي هنإ لوقلا ضعب يفو

 تابوطر يناعمب بهذت ىتح٫هرانلاب ئوشي نأ نكمأ نإ هنأ ؛ ىعمو

 ىلع هتراهط يناعم جرختو . يؤشلا نم ةدحاو ةرمب كلذ ناك 3 هنم ةساجنلا

 نم خوبطملا ةلزنمب اذه نأ ؛ لوقلا ضعب يف جرخي هلعلو . ليق دق ام بسح

 لوقل او {. اهفشنت ةساجنب سجنت دق ناك ا ذإ ٠ كورتم سجن وهو كمسلا

 عيمج نم اذه يف نكمأ ام هيف نكمأ اذإ . اذه يف لوقلاك خوبطملا يف يدنع

 نم جراخ يدنع اذهف . ةساجنلا اهتضراع امنإو ، رهاط اهلصأ يتلا ءايشألا

 نم بوبحلاو كمسلاو موحللا نم - يناعملا هذه تلمتحا اذإ ءايشألا عيمج

 يدنع هانعم اذه لكف . اذه جرخم جرخ ام ميمجو { زرألاو جايبوللاو ءالقابلا

 هذه نم هيف ليق دق ام يناعم دحأب هريهطت يو ههيف رظنلا نسحأ اذإ ٠ دحاو

 هذه ف جرخيو ٠ هجرحم جرحي ء يش ف يدنع كلذ فلتخي الو . ليواقأل ١

۔ _ ٩٩



 نم وأ هنم خيبطلا يناعمب { تاسجنتملا تاخوبطملا عيمج يف يدنع اهلك يناعملا
 هقحلي زبخلا كلذكو ، هل الو هنم ةراهط الو © هتساجنب كورتم كلذ نأ . هريغ

 اههبشأ امو تسجنت اذإ اهلك ءايشألا هذه نإ : ليق ام زثكأ هلعلو ©٨{ كلذ ىنعم

 نم ائيش معطي الو { نفديو اهريهطت ىلإ هجو ال هنأءاهانعمب جرخ امو

 يف جرخي هلعلو ث عابي الو اريبك الو اريغص سانلا نم ادحأ الو ©، باودلا

 اهعيب لطب 0 هجوب اهب عفتني ال هنأ تبث اذإ هنأ الإ ؤ بهوي ال هنأ كلذ يناعم

 . ةكورتم لطاب يهو 3 كالمألا اهيلع عقت ال تناكو . اهتبهو

 . اهتراهط ىلإ هجو ال هنأ تبثو تسجنت نإو اهنأ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ناك ولو باودلا معطي هنإ : ليق دقف . هتراهط ىلإ هجو ال اهنم ناك ام وأ
 . ةمثآ الو ةيدعتم اهلكأ يف يه تسيلو { اهيلع مثإ ال باودلا نأل 3 اسجن

 . ناودع الو مثإ ىلع نيعم ريغ كلذ ىلع نيعملا كلذكو

 نإ هلوق ىنعم نم جرخي & باودلا معطت ال اهنإ لوقي يذلا نأ ؛ يعمو
 ةبادلا تناك نإو هنأو ، قلخلا نم ادحأ مرحملا معطي الو 0 مرحم مثإ كلذ

 مثالا هيلع روجحم ناسنالا نإف 3 ةمرحم اهيلع ةساجنلا الو { ةمثا تسيل
 . هب عافتنالا ىلع نيعي نأ وأ هب عفتني نأ ؛ مارحلاو

 باودلا كلذ معطي نأ زوجي هنأ ، لوقلا يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 ٠ عفنلا عقوم مهل عقي كلذ نأل ي هيلع مثإ ال نم لكو ٠ سانلا نم لافطألاو

 هنمثب عفتني الو غل ابلا هعيبي الو { هيلع مثإ الو } ةرضم هيف مهيلع يعم سيلو

 ةمذلا لهأل هعيبي الف ٨ هعيبي ال هنأ تبث اذإو ٠ هتساجنبو كلذب ربخأ ولو

 لالحلاو مارحلا ميب زوجي الو ، مارحلل طلاحم كلذ نأل 9 مالسإل لهأل الو

 . مارح هلك ةدحاو ةقفص ي مارحلاو لالحلا عيب نالو . ةدحاو ةقفصب

 كلذ امنإو ، يرتشملا كلذب ملع اذإ عابي نأ زوجي : ليق هنأ ؛ يعمو

۔ ١٠٠ ۔



 هل ةساجنلا امنإو & تامرحملا نم لصألا يف وه سيلو ، لالحلا ضراعم بيع

 © كلذ زاجو ، لافطألاو باودلل همعط تبث اذإ هب عافتنالا زوجيو ، ةضراعم

 يف لصألا يف زوجي الو ، لالحلا هوجو نم هجوب هب عافتنالا زوجي ال ناك ولو

 ۔ يرتشملاو عئابلا - كلذ ىلع ايضارت ولو © لاحب هعيب زجي مل 3 هيناعم رابتعا

 نم عيش لكو ، هسفن ىلع يرتشملا نم ررضلا لاخدإ كلذ يف نأل { هب ايلعو

 & تحسلا نم وهو ٦ هعيب زوجي الو & لطاب وهف ررغ لكو 0 ررغ وهف ررضلا
 يف كرديو لصألا يف زوجي امم عافتنالا هنم قحلي هنأ هيناعم يف جرخي ناك اذإ امأو

 عافتنالا قحليو { لافطأ وأ باود ماعطال هب عفتني وأ 3 هريهطت لوقلا ضعب

 زئاج هل عيبلاف ، ملعلا لهأ لوق نم زوجي ام ضعب يف برش وأ لكأ يف هب
 تبث اذإ يدنع جرخي اذهو { ءاوس هيف يرتشملاو عئابلاو 5 زئاج هل ءارشلاو

 نم ءيشل وأ باودلا نم ءيشل 385 برش وأ لكأ يف هب عافتنالا يناعم

 نم اهنأ ةرذعلا يف ليق دق ايك ، لاحلا نم لاحب يناعملا نم ىنعمل وأ ، لافطألا

 اذإ اهنأو ،. فالتخا كلذ يناعم يف جرخي الو ، ةساجنلا تاوذ نم مارحلا

 نم ءيش وأ رعب وأ ثور وأ دامر نم رهاوطلا نم هريغ وأ بارتلاب تطلتخا

 يف تباث اهب عافتنالا ىنعم نأل { زئاج لالح كلذ ةلمج يف اهعيبي نأ 3 رهاوطلا

 امإو ، لاملا ةعاضإ الو عايضلا عقوم عقي ال اهل ءارشلا نألو ث رابتعالا يناعم

 . لالحلاو زئاجلا يناعمب اهب عافتنالا يرتشي
 نم هيف ةطولخم ءيش يف لاح ىلع اهعيب زوجي ال هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 سجرو مارحو لالح ىلع ةعقاو اهنأ ى عيبلا نم ةقفصلا ىنعمل } رهاوطلا

 تبئ اذإ هنأ ؛ يعمو . قفتا اذإ لطاب هلك اذهو { ةدحاو ةقفص ىهو . رهاطو

 قافتالا يناعم نأو ، اهريغ يف ةطولحت اهب عافتنالا ىنعمل ةرذعلا عيب ةزاجإ يناعم

 'ناك اذإف ، اهريغ عيش اهطلاخ ولو & تباث دارفنالا ىلع لالحلاو زئاجلا يف اهب
 تبث اهدحو اهب عافتنالا زئاج 3 اهدحو اهب عافتنالا داري ام يناعمب اهب اعفتنم

 اكلم ناك اذإو . اروجحم اكلم تناك . اهب عافتنالا يناعمل تكلم اذإ اهانعم

۔ ١٠١ ۔-



 ىنعمل اهدحو اهعيب زوجي نأ دعبي ملهلالحلاو زئاجلا يف اهب عافتنالا تباث اروجحم

 يف تناك اذإ ، اهدحو وأ اهريغب ةطولخم اهب عافتنالا زئاج { ةعفان اهسفنب اهتوبث

 عيلاوبلا نم كلذ اوذختي نأ سانلا هيلع لزي مل اذهو ، كالمألا يناعم

 هذختم ريغل ةحابالا يناعم ىلع كلذ جرخي الو . اهب نوعفتنيو ، فنكلاو

 . كرتلا وأ ةحابالا جرحم هنم جرخي ىتح مهنيب فراعتلا يناعم ي ءهكلامو

 يناعمب الإ تامرحملا نم اهب عفتني ال هنأ ءايشألا نم هانعم جرخ ام امأو

 روجحم كلذو 3 هؤارش الو هعيب زوب الف & تارورضلا لاح يف وأ { مثإلا
 سجرلا سيلو ، اسجر وأ امارح هلصأ ناك ام لك نم قافتالا يناعمب ئعم مرحم

 كلذو 3 افالتخا هئارش الو اذه عيب يف ملعأ الو ، هريغ سجر نم هل اضراعم

 يناعم هب عقت ال ، اسجر امارح هلصأ ناك ام لكو { ةتيملاو ريزنخلاو رمخلا لثم

 كلذ لثمل رطضا هنأ ول هنأل ، مثالا وأ ةرورضلا يناعمب الإ 3 زئاجلا ين عافتنالا

 . ةلبقلا لهأل هيف كلمتلا زوجي ال ام 3 اههابشأو ةتيملا نم هسفن هب يحيل
 هل زوجي رطضملا هدي يف ناك ولو ، كلذ نم ائيش عيبي نأ مهنم دحأل زاج ام

 زوجي ال ةرورضلا ىنعم ىلعو 0 زوجي ال ، ةرورضلا ريغ ىلع اهنأ الإ هريغل الو
 مارح هلصأ ءيش لك يف اذهف هعيب زجي مل ، كلانه نمف . هعنم الو ، هرجح

 دق ام الإ { زئاجلا ىنعم يف كلذو . عافتنالا هب عقي ال ام عيمج نم ، سجر

 لئاق نمو . اهب عافتنالا زاوجب لئاق نمف } فالتخالا نم ةرذعلا يف ءاج

 عقوو ةرذعلا هبشأ ام كلذكو . اهريغب اهطالتخا طرشب عافتنالا زاوجب

 نم اهيف جرخي ام يناعم نم اهقحلي ام هقحليو . اهلثم يدنع وهف . اهعقوم
 . فالتخالا

 هجرخم جرخي ملف 3 ةساجنلا هتضراعف رهاط هلصأ ناك ام لك امو

 جرخيف . اهيف مكح هل نوكي ال ىتح اهماكحأ هيلع بلغتو . اهيف اكلهتسم
 باودلا ماعطإ نم . هب عافتنالاو كلذ عيب يف فالتخالا ىنعم هانعم يدنع

 لثم نوكي نأ يدنع زوجي الو كلذ عيمج نم زوجي اميف 5 هب عافتنالاو لافطألاو

۔ ١٠٢ ۔



 معطي نأ ههبشأ امو . ريزنخلا محلو ةتيملاو رمخلا لثم يف فالتخالا نم كلذ

 يف الإ لاحب هب عفتني الو عابي الو ، لافطألا نم ائيش الو باودلا نم ائيش
 نم ءيش اهضراع رهاوطلا نم عيش لكو ، تارورضلا نم هصخ ام لاح

 نم اهلصأ نأ الإ قافتالا يناعم ين اهتساجن مكح اهب تبثي نأ ىلإ { تاساجنلا

 ءيش ىلإ © ءاسنلاو لاجرلا نم نيغلابلل ةرورضلا تمزل كلذ ىلعو { رهاوطلا
 مارح اهلصأ يتلا تامرحملا نم ءيش ىلإ وأ 3 هسفن هب يمحي نأ كلذ نم

 . سجر

 ريغ مسا هل يقب ام ، لاح لكب لصألا يف رهاطلا لالحلا نأ ؛ يعمو

 هب يحيو ں لصألا يف تامرحملا نم ىلوأ هنأل كلذ 5 ةساجنلا يف كلهتسم
 بلغي مل ام \ يدنع لصألا يف تامرحملا نود ، هسفن كلذ نم رطضملا هسفن

 هانعم هيلإ لقتنيو ، همكح همكح ريصيف هكلهتسيف { للحملا ىلع مرحملا

 ، هسفن ىيحأ ءاش اهيأبف هلثم راص اذإف ، هلثم يدنع نوكي كلانهف ، همساو

 يجي ال امم ناك اذإ امأو & تاساجنلا نم وهو مصعيو يحي امم ناك نإ

 فالتخا مهدنع دجوي الوهاهيلع اوعمجأ يتلا تاساجنلا نم وهو . مصعي الو

 عافتنالا زاج امنإ هنأل 5 هريغ الو رارطضا لاح يف زوجي الف . اهتساجن يف

 وهف ، يحي الو مصعي ال سجنلا اذه ناك اذإف { هب سفنلا ءايحالو مرحملاب

 . ةصخر ةيأ هئزج الو & ميرحتلا نم هلاح ىلع

 8 تامرحملا نم ائيش رطضملا دجو اذإ هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 نم هجوب هل لحي ال يذلاءمارحلا سانلا لاومأ نم ائيشو يحيو مصعي ام

 حابملا مرحملا نم هسفن ييحي هنأ ىلع ليلد الوءةبه الو عيب نم ، لالحلا هوجولا

 اذه نأل } سانلا لاومأ نم لكأي الو ، ههبشأ امو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا نم

 ناروجحم اهعيمجو {© نامضلا هيف همزلي اذهو ، نامضلا هيف همزلي الو . حابم

 اذهوءمكح هيف هيلع قلعتي الهحابم ةرورضلا دنع اذهف © ةرورضلا دنع الإ
 . نامضلاو مكحلا هيف هيلع قلعتي

۔ ١٠٣ ۔



 ةعبت الو } اذه نم هسفن ىيحأ ءاش نإ ؛ ريح وه : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 8 نامضلا نم همزلي امب نادو { هلك اذه نم هسفن ىيحأ ءاش نإو 3 هيلع

 مكحلا هيلع عقي ال ىتح . مكح هيف هيلع قلعتي ام راتخي نأ هل لضفألاو

 . اعم نامضلاو

 اذإ ةلاح يف ، مرحملا سجرلا لكأي نأ هل سيل : ليق دق هنأ ؛ ىعمو

 هرفكتو هعنمت ةجح الو ءضراعم يف هضراعي ملف ، لالحلا رهاطلا دجو ام
 ، هسفن هب يحي ام مهلاومأ نم هل اوعابف لاومألا بابرأ دجو ول هنأل { اهتفلاخم

 نأ هل نكي مل ، رعسلا لدع نم رثكأب وأ رعسلا لدعب ةرورضلا نم هب ضوعتيو

 8 هسفن هب يحي ام ردقب يرتشي نأ هيلع ناكو & سجرلا تامرحملا نم لكأي

 يف عئابلا هيلع طتشا ولو ، رعسلا لدع الإ ؤ ةرورضلا لاح يف هيلع تبثي الو
 ادودرم كلذ ناك 3 ةئيسن وأ دقنب رعسلا لدع نم رثكأب هعابف & ةرورضلا لاح

 لاح يف طتشي نأ عئابلا ىلع اروجحم كلذ ناكو { مكحلا يف رعسلا لدع ىلإ

 3 هنم ذخأي نيح هلام ركتحي نأ هل زوجي ال هنألو { مارح اذه نأل © ةرورضلا

 راكتحالا نع يهنلاب لي ىبنلا نع رثألا يف ءاج دق هنألو & رعسلا لدع نم رثكأب

 لالغتساو ، لطابلاب سانلا لاومأ لكأ نم هنأل ، راكتحالا ميرحتب كلذكو
 © يداعلا عضولا فلاخي امب . هتجاح ءافيتسا ىلع هرابجإو ، رطضملا ةجاحل

 رظتني ركتحملاو ، قزرلا رظتني رجاتلا نأ ةلت ىبنلا نع رثألا يف ءاج دق كلذكو

 عيمج يف ةلخاد ةمرحملا ةركحلا نأ رثألا يف كلذك ءاج دقو . هللاب ذايعلاو ةنعللا
 ىلإ ءاجلالا زوب ال هنأو ث رارض الو ررض ال هنأ ةدعاقلاو ، ررضلا

 ةدايزلا يناعم اهيف تبثت الو { ةركحلا اهيف زوبحت ال ةرورض لكو © ةرورضلا
 ىلإ ةرورضلا ىلإ ءاجتلالا دنعو { كالهلا فوخ دنع ث رعسلا لدع قوف

 بولطم ، بوكرم وأ بورشم وأ موعطم نم كاكفلا هب ىجري امع يش ءافيتسا
 نم ءىش ىلإ ةرورضلاو } كالهلا فوخ دنع سيلو { ةئيسن الو دقنب هنمث ءادأ

 . كالمألا نم ءيشب الو لاملاب راكتحالا زوب ، هلثم وأ اذه.

۔ ١٠٤ ۔



 توق لضف نم هدوهجو هلام لذب ءاش نإ . رايخلاب كلذ ىلإ جاتحملاو

 كرت نم اهيلع هنمأو . هسفن ءايحإ دعب نم هكلم لدب لضف نمو . هتقاطب هندب

 . اندنع رجحلاو ةركحلا يف هيلع لخاد ةفصلا هذه ىلع كلذ دعب مث { هكلم

 نأب يناثلا راتخي نأ هيلعو . هب راكتحالاو هعنم يف { نعللاو ةياورلا هيف هقحلتو
 هللا ىلعف ، هناحبس هللا دنع هرجأ ىقلتيو 0 ۔ ىلاعت ۔ هللا هجول ءاش نإ هلذبي

 لدعب هل هعيب نوكي نأ راتخي نأ هلو . هللا ىلع هرجأ ناك نمل يوطو هرجأ

 لذب نم هيلع ردقي ام وأ ، ديبع وأ بوكرم وأ سفن نم ةرجاب هئارك وأ ، رعسلا
 8 رشبلا عيمج نم اهلتق مرحملا كالهلا اهيلع فوخملاءسفنلا ءايحإ يف دوهجملا

 ؛كرشلا لهأ نم ةمذلاو دهعلا لهأ نم وأ 5 رارقالا لهأ نم وأ ةيالولا لهأ نم

 لتق زوجي الو 3 ءاوس ءالؤه لكف ، كرشلا لهأ نم نامأ هل تبث نم عيمج وأ

 ريغب كلذ لعفي مل نإف © ةمزاللا لاحلا هذه دنع ةمرحملا سوفنلا هذه نم عيش

 وأ مهنم نما نمم رشبلا نم سوفنلا هذه عيمج يف مالسإلا يف هل نوكي رذع

 لهأ نم وأ { ةلبقلا لهأ نم يغبلا لهأ نم برحلا لاح يف نكي مل ام 0 رفك
 8 مهيلع ردق ام ثيح مه ؤامد ردهتو مهلتق لحي نيذلا { نيكرشملا نم برحلا

 { هقوف ايف فيسلاب مهلتق زوب نيذلا لطابلاب قحلا نع نيعنتمملا كلذكو

 ريغ ىلع ناك اذإف { هب مهيلع ردق امب وأ & شطع وأ عوج نم فيسلا نود امو
 يتلا ةمزاللا كلاهملا نم عيش نم هسفن هب يجي ام ىلإ رطضاو 3 ةفصلا هذه

 قرحوأ عوجر وأ قرغ نم كالهلا كلذ نم هئيجي نأ ىلع رداق ردقو { كالهلا اهب

 هصخ مزال كلذ مزلو {} كالهلا اهيف عاطقنالا يف ةزافم يف عاطقنا وأ أمظ وأ

 كلذ ردقو ، كلذب مهنم ملعي 3 ريثك وأ سانلا نم ليلق نم ، كلذ مكح
 ىتح اهيحي ملف } سفنلا كلت ءايحإ ىلع هيلع كلذ مكحب صوصخلا

 { اهلتق مكح قافتالاو ؛ ةنسلاو باتكلا ماكحأ يناعم نم ىنعم همزل & تكله

 نأ 7 افالتخا هيف ملعأ ال اميف مثالا مكح يناعم يف همزلو اهلتق يذلا وه هنأو

 . اهنيد همزلي نأ هيلع مكحلا توبث.دنع كلذ هئربي الو { اهلتق نم مثإ هيلع

۔ . ١٠٥



 دصق نإو 3 اهلتق بابسأ نم مكحلا يف مزلي ام عيمج يف ؛ اهلتق نع ةرافكلاو

 :نم يدنع دعبي مل ، كلذ اهل ديري ، كلذ ىلإ ادصاق 3 تومت ىتح اهكرت ىل
 مكح يناعم كلذ يف همزلو .3 اهب دوقلا همزليف أ بجي امم ناك نإ اهيف دوقلا توبث

 يب لَع انبتك كيذ لجأ نم : ميركلا هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لاق ام

 اميم سانلا لتق ًمأكف ضرألأ يف داسف وأ رشت ربع سفن ت نم ةنأ ليئارَشا

 ازيليك نمت تنلا نفَسر منهتاج دقلو اميم قسنلا ىيش اناك امايخا نمو
 . 0)«ؤفرتنك ضزالا ي كي دمب منت

 يف ، مكحلا ي اهل اييحم ناك ، كالهلا اذه نع سفنلا ىحأ نم نأ ىنغم

 اذه بسح ىلعو 3 اعيمج سانلا ىيحأ امنأك كلذب ناكو 5 ماكحألا توبث ىنعم

 مكح يناعم يف تباث وهو . هللا نم ليئارسإ ينب ىلع مكحلا تبث 0 هوخنو
 هللا لوق ليوأتو ، نيملسملا لوق نم قافتالا يناعمو ةلي هلوسر ةنسو هللا باتك

 بئات ريغ سفن لتقب هللا يقل نمف 3 اعيمج سانلا لتق امنأكف 3- ىلاعتو كرابت

 نم قحتسم وهف 7 هل هللا ةبوقعو هيلع هللا طخسو هللا ةوادع يف وهف { اهنم
 هذهب ءاوس مهنإف فعض لكل ناك نإو 3 اعيمج سانلا لتق هنأ ول ام لثمك كلذ

 .: يناعملا

 نم اهنسحأ دق يتلا ةنسحلا هذهب ىلاعتو كرابت هللا يقل نم كلذك

 نم ءيشب هناميإ سبلي مل نمؤم وهو 3 ىنعملا اذه ىلع سفنلا هذه ءايحإ
 ىمحأ امنأكف ، كلذ ىلع رصأ مرحم ءيش بوكر وأ مزال عييضت نم ث ملظلا
 ناك نإو . هباوثو هتيالوو هيلع هللا ناوضر نم بجوتسي امب { اعيمج سانلا
 . نولمعي امع تاجردو فعض لكل

 © تاساجنلا هتضراعف 9 رهاوطلا نم هلصأ ناك ام لك هنأ ؛ يعمو

 ةعتمألا نم ©، تابورشملاو تالوكأملا نم هريغ وأ ءام نم اسجن تبثف

۔ ١٠٦ ۔



 هتراهط هكردت ام عيمج نم فالتخالا يناعم هيف يرجي هلكف .3 ةمعطألاو

 ىنعم نع مكحلاو مسالا نع اهلقن تبلي مل ام 3 هتراهط كردت ال وأ 7 ةليحب
 هنأو 38 همكحو همسا لقتنيف { ةساجنلا ماكحأ هيلع يلوتست نأ ىلإ . ةراهطلا

 نم ، عسوتلاو فالتخالا يف ليق دق امو } لاحلا هذهب رضي مل ام كلذ يف زوجي

 هب عسوتي .نأو © لافطألاو باودلا نم 0 مثإ هقحلي ال نمل هماعطإو هيقس

 . لصألا يف تامرحملا نود هيلإ ةئجلملا ةرورضلا دنع نوغلابلا

 ىلإ ةرورضلا ىنعمب يه يتلا . ةحلملا ةجاحلا تمزل نإ هنأ ينبجعيو

 زوجي هنإف } لصألا يف تامرحملا كلت & باودلا ماعطإ ىلإ وأ لافطألا ماعطإ

 كرت وأ ، كلذل مهماعطإ يف ةرورضلا نم مهيلع نوفاخي ام ىنعمب ، كلذ

 مهعم ناكو {} مهسفنأ تاذ يف ةرورضلا يف كلذ مهمزلي مل ولو { هل مهيقس

 . لافطألل ةعس هيف سيلو ، لالحلا نم مهتوقي ام

 8 لالحلاب ضوعلا مهيفكي نوغلابلا نوكي نأ كلذك ينبجعاو

 اذإ ، لصألا يف تامرحملا نم لفطلا ماعطإب نوعسوتيو لالحلا نم نونيعتسيو

 تاساجنلا هتضراع ام امأو ، لافطألاو لاجرلا نم مهل لضف لالحلا يف نكي مل

 باودلاو لافطألا معطي هنأ لوقلا هيف جرخي كلذ نأ ؛ يعمف { رهاوطلا نم

 كلذ سيلو . رهاطلا لالحلا نمو ، لالحلاب ةعسلا لاح يف ةرورضلا ريغ ىلع

 . هيف فلتخي ال ام يدنع كلذ عقيف ةرورضلا لاح ين امأف ، ةرورضلا لاح يف

 نم ينعي ، تامرحملا نم مصعي ناك ام لك هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ردقب & برشي وأ هنم لكأي نأ 9 هترورض لاح يف رطضملل لاح ةرورضلا
 عقوم يدنع عقيف ، كلذ هبشأ امو ريزنخلا محلو ةتيملا اماف ، هسفن هب يجي ام

 يف ۔ ىلاعت ۔ هللا باتك مكح يف ، رارطضالا لاح يف زئاج هنأ { هيلع عامجالا
 زر ه , 4 ت وو ۔۔ ۔ ' ۔ ۔]آ۔ ررم ح۔ % ه ةو س و

 نوكيّنأ الإ همعطي ماط لع امرحم لإ يحوأ اييف.ذجأ ال لق : ىلاعت هلوق
 نموي هفلا ربعل لمحأ امتف وأ نئجنرنإم ريزنخ مت وأ اعوفشم مك وا ةت

۔ ١٠٧ ۔



 . ٠2هميجزت زفق ةنر ةرك والو غاب هن
 ةنس نم الو 0 هللا باتك نم صن هيف تأي ل امم ۔ كلذ ىوس ام امأو

 هيف تأي مل اذإ ، روجح هنإ هلك هيف ليق دق هنأ ؛ يعمف . ةي هللا لوسر

 يف الو ةرورض يف هيف اينئنتسم سيلو © ميرحتلا ةلمج ىلع وه ذإو & صيخرت
 تامرحملا هذه هابشأو . ةرذعلاو لاوبألاو رمخلا لثم كلذو . اهريغ

 : سجرلاو

 وأ عوج وأ ٠ اهريغ يف الو ةرورض ي ال ٠ كلذ زوجحم ال : لاق نم لاقن

 . امظ

 هب ىحو هب مصتعي نأ ٠ كلذ نم رطضم ١ هاجر ام لك : لاق نم لاقو

 وهف ج ةايحلا هسفنل هيف وجريو كالملا هسفن ىلع هنم فاخم امظ وأ عوج نم

 . تامرحملا لثم

 دق ىنعم ىلع الإ ٠ اعروتو ةهازن كلذ نم ءيش ىلع مادقإلا ينبجعي الو

 . ميرحتل او رجحل ١ ىنعم ىلع وهف الإو ٦ مصتعيو ىح هنأ فرع

 نم ةتيملا ىنعمب تامرحملا نم ىمكذي يذلا نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو
 هل تلحأ تناك اذإ هنأ يأ © هنم هسفن ىيحأ رطضملا ءاش مهيأبف & تاللحللا

 ةلاح يف هل حيبت يتلا ةرورضلا هل عقت كلذكف /تاللحملا ةتيم ةرورضلا دنع

 يعم نكلو 7 امهنيب رايخلاب وهو ، تامرحملا نم ىگذملاب هسفن ءايحإ ةرورضلا
 يف صنلا اهيف درو هذه نأل . تالحملا ةتيم نم دشأ تامرحملا ةتيم نأ

 ٠ تامرحملا ةتيم نم لكأي نأ رطضملل زوجحم ال هنإف كلذلو ٠ ةحارص باتكلا

 لصأ ىهف . اهيف باتكلا هل صخر يتلا هذه نأل & تاللحملا ةتيم دجو اذإ

 اذإ مرحملا نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو . ينبجعي كلذكو ث اهيلع عقت ةصخرلا

___ 
 )١( ةيآلا )١٤٥( ماعنألا ةروس نم .

۔ ١٠١٨ ۔



 لكأي كلذكو 3 ديصلا محل نم لكأي ملو } ةتيملا نم لكأ رارطضالا لاح همزل
 هيف همزلي اذه نأل { ديصلا محل نم لكأي الو ، اتيم ناك ولو ريزنخلا محل نم

 هيف همزلي الف ريزنخلا وأ ةتيملا وهو يناثلا امنيب & ءادفلا موزلو مرحملا باكترا
 . هلكأب اهيف هل صخر يتلا رارطضالا ةلاح رفوت دنع يأ ةرورضلا دنع ءيش

 . تامرحملا رئاسو ديصلا محل نم لكألا نيب هل ارايتخا كلذ يف ملعأ ملو

 هنع لزي مل ، هريغ دجي ملو ديصلا لكأ ىلإ مرحملا رطضا ول هنأ ؛ يعمو
 ، ةرورضلا لاح يف ديصلا محل لكأ هيلع قيضي ملو ، ءادفلا نم همزلي ام مكح

 دنع حيب أو قلطأ دق ام يدنع هبشي امم اذهو . مصعيو ىيحيو ضوعي هنألو

 نإ ماعنألا نم تاللحملا ةتيم نوكت نأ ينبجعيو . ةتيملا نم ةرورضلا

 اهريغو لاغبلاو ريمحلاو ليخلا نم ، باودلا نم اهريغ ةتيم نم ىلوأ & تنكمأ

 . اههابشأ نم

 لاغبلا ةتيم ىلع ديصلا نم اههبشأ امو 3 ماعنألا ةتيم مدقي نأ ينبجعيو

 ةتيم نم هسفن ىحأ نإف 0 اهنود وأ اهلثم وه امم اههبشأ امو { ليخلاو ريمحلاو
 منغلاو لبالاو رقبلاك ماعنألا ةتيم كرتو ©. اههبشأ امو ليخلاو ريمحلاو لاغبلا

 هنأ ؛ يعمف إ اهوحنو نجاودلاو رويطلا ةتيم نم اههبشأ امو نالزغلاو زعاملاو

 هذه ةتيم كلذكو ، براقتم هيف ىنعملا نأل 0 هل زئاج كلذ ربتعي ةلاحلا هذه يف

 ةتيم اهعم دجوو تنكمأ اذإ { اههبشأ امو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا نم باودلا

 3 عابسلا ةتيم ىلع ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ةتيم مدقي هنأ ؛ يعمف 9 عابسلا

 ماعنألا ةتيم نود . اههبشأ امو عابسلا ةتيم نم هسفن ىحأ نإ رطضملا نكلو

 يدنع كلذ نإف ، ريمحلاو لاغبلاو ليخلا ةتيم نودو .© منغلاو رقبلاو لبالإك

 باودلا نم عابسلا عيمج نم ةيكذلاو . ايدعتم ربتعي الو ٦. اثإ همزلي ال

 . ةتيملا عيمج نمو { ماعنألا ةتيم نم يدنع زوجأو لوأ هريطلا نم رشاونلاو

 عقوم كلذ يكذ عقي هنأ قافتالا يناعم يف كلذ جرخي هنأ ؛ يدنعو

۔ ١٠٠٩ ۔



 تاوذ نم . ةيربلا حاورألا تاوذ نم ةتيملا عيمج نم قافتالا يناعم يف؛ميرحتلا

 هذه عيمج ةتيم نم لؤأ 9 اههبشأ امو درقلاو ريزنخلا ىوس ام ةيلصألا ءامدلا
 ءايشألا عيمج نم اهيكذ نم ناك ايف ، ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا باودلا

 عيمجو ، تاللحملاو تامرحملا نم ةتيملا عيمج نم ، مرحملا ىلع ديصلا نم

 . تارورضلا دنع تاضوفملا ساجرألا

 قافتالا يناعب تارورضلا يف ةعسلا ىنعم كلذ لك يف يدنع جرخيو

 موحل ىوس ام هيف فالتخالا يناعم توبث يف هلك ولخي الو ، فالتخالاو

 ررضلاو ةعسلا لاح يف اهميرحت يناعم يف ءاج دق رشبلا موحل نإف ؤ رشبلا
 يف ملعأ الو } رثألا تامكحم نم تباثلاو ربخلا تاصوصنم نم حيحصلا

 نمأ نمم ، ةرورض يف الو ةعس يف ال رشبلا موحل لكأ زوجي هنأ افالتخا كلذ

 ءاوس . رابكلا وأ مهنم راغصلا نم وأ 3 رقأ وأ مهنم ركنأ نمم وأ ، رفك وأ مهنم

 اميف ءالؤه عيمج موحل لكأ اقلطم زوجي ال هنإف { اروجحم وأ هلتق احابم ناك

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، رارطضا يف الو ةعس يف ال ۔ ليق

 ىنعمب نوبطاخملا مه مهنأ ، هميرحت ىلع كلذ يف ليلدلا ماكحأ يناعمو

 زوجي الو } مهاوس اييف تامرحملاو تاللحملا عيمج يف { ميرحتلاو ليلحتلا

 نم هجوب { اضعب مهضعبل نيدبعتملا قالطإ لوقعلا يناعم يف لمتحي الو
 روجحو هسفنب بطاحم مهنم دحاو لك ناك اذإ { يناعملا نم ىنعمب الو © هوجولا

 ىنعم يف 3 ۔ ىلاعت ۔ هللا بجوأ ام ريغب هريغل الو ، هسفنل هسفن يف رظنلا هيلع
 . ةتباثلا قوقحلا

 نم الو نايدألا لهأ نم دحأ عم الو { نايدألا نم عيش يف ملعأ الو
 نإ لب 9 ناسنالا موحل لكأ زاجتسا 0 ناميالا لهأ نم الو ؤ كرشلا لهأ
 لكأ اهنأك ةبيغلا ينآرقلا صنلا هبش ذإءاقلطم ميرحتلا ديفت ةينارقلا صوصنلا

 دهاوش نم قافتالا يناعمو 5 القع الو اعرش لوبقم ريغ هنأ هنيب مثءيونعم

۔ ١١٠ ۔



 © لوقعلا لهأ عيمج عامجإو ةأيَق لوسرلا ةنسو باتكلا ماكحأو 3 لوقعلا

 ةروجحم تاومألاو ءايحألا نم رشبلا موحل لكأ نأ وهو { اذه ىلع يعم اطاوتي

 8 تناك ةلاح يأ ىلع ةلوبقم ريغو ، تارورضلاو تاعملا عيمج يفءةمرحم

 مهفاف ، رصبلا لهأ نم دحأ لوق نم 3 اغاسم الو ةعس كلذ يف ملعأ الو

 يف هل مدقتم يف 9 دبعلا هقحتسي امب الإ هلضفو هنمب قفوملا هللاو ، كلذ يناعم
 . هلدعو هللا ءاضق مكح

 دوجوم

۔ ١١١ ۔





 باب
 ةراهطلاو ءاحنتسالا

 اذإ ناكو . هبوث دسفأ دق هنأ نظف { اراشتنا وأ هركذ يف اللب دجو نمم

 ملف كلذ هانعف . ائيش ري ملف رظن امبرو . جرخ دق ائيش دجو . رظنف كللذ هانع

 هنأ ملعي ىتح ؛ سأب الف هنم جرخي ملوأ ٠ ةرملا هذه ف ءيش هنم جرخأ ؟ ملعي

 ىلع رومألا هذه ف يغبن اننأل كلذ ى هيلع دسفأ دق ام ةرملا هذه ي هيلع جرخ

 . كلذ ين كشلاب دتعي الف ءيش هنم جرخي مل وأ ائيش ري ملو رظن اذإف © نيقيلا

 ةبوطر هب تناك نمو : ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نع اندنع كلذكو

 دق نوكت امبر اهنأ كشف 0 يه م ملعي مل ةبوطر دجو مث ءاجنتسا وأ لسغ نم

 . دعب نم هنم تجرخ اهنأ ملعي ىتح { ىلوألا ةبوطرلا كلت نم يهو تجرخ

 لاحل ادمعتم بطري ناك هنأ ٠ ملع هدنع ناك نم ضعب نع انغلب دقو

 تبطرت ىتح ءيش هنم جرخف هركذ ف نطقب يشتحي ناك نم كلذكو . كشلا

 ناك نإو ، هنم جرخي امم عيش رهظي ىتح هيلع ساب الف { هركذ يف يتلا ةنطقلا

 ىتح هيلع سأب الف 5 اهلخاد تبطرتو بطرب سيل ارهاط ةنطقلا نم ءيش
 . اهنم رهظ يذلا يف تلخد دق ةنطقلا كلت نطاب يف تلا ةبوطرلا كلت نأ ملعي

 تجرخ ةبوطرلا نأ ملعي ىتح { قباسلا نيقيلا ىلع ينب كلذ هل رهظي مل اذإ هنأل

 . العف هنم

 لاوقألا هذه يف ليصفت ىلع . هقفلا لهأ نم لاق نم لاق كلذكو
 ينبيواهدهج ردق هسفن نع كشلا عنمي هنأ افالتخا مهنيب ملعن ال اعيمح اهدافمو

 اذإ ناك ءاهقفلا دحأ نأ انغلبو . ءيش هنم جرخ هنأ ىريف ملعي ىتح هنيقي ىلع

۔ ١١٣ ۔



 ؛يشتحي وهو هركذ لسغ نمل ةصخر كلذ يفو ، اضيأ هركذ سأر لسغ ىشتحا

 نم رمأ وه امنإو هيلع كلذ نكي مل هنأل ، كلذ يف هيلع سأب الف هلسغي مل ولو
 . ةطيحلا باب

 ىلع نقيتسي ملو { هليلحإ نم جرخي ءعيشلاك دجي يذلا امأو : هريغ لاق

 دجو نإف { دجي مل امرو 5 رظن اذإ دجو امبر ناك دقو ، كلذ نم عيش جورخ
 ىلع ارهاط ناك اذإ هنأ مكحلا يناعم يف يدنع جرخيف ؛ كلذ لثم ائيش

 3 هيلع هنأ نقيتي نأ بجي يذلا لصألا اهنأل © ةراهطلا كلذ مكح نأ 3 ءوضو

 نم ائيش دجو اذإ ناك ولو { ءيش هنم جرخ كلذ نأ هوحن وأ رظنب ملعي ىتح
 مل هنأ الإ 5 هتالاح يف وأ هينعي ام رثكأ ىلع جرخ . ائيش دجوف رصبأو كلذ

 كلذب وهف ، هيف كشي ال للب دوجوب ءيش جورخ ىلع { اذه هلاح يف نقيتسي

 ملعي ىتحراضيا ةراهطلا مكح ىلع هبوثو © لصألا اهنال ةراهطلا مكح ىلع
 . مكحلا ىنعم ىلع اذهو { اهيف كشي ال ةقيرطب 3 هتساجنب

 رظني نأ هيلع : ليق دق هنأ يعم هنإف ، طايتحالا ىنعم ىلع جرخي ام امأو

 دوجول ليللا يف كلذ ناك وأ { رذعل رظنلا هنكمي مل نإف ، اذه لثم دجو اذإ

 © رظنلا نم اهعم نكمتي ال ةالص يف ناك وأ { ةي ؤرلا نم نكمت ال يتلا ةملظلا

 هيلع دلوتي نأ سملاو رظنلا نم يشخ وأ 7 ةهباشملا تالاحلا نم كلذ ريغ وأ

 ٨ ةالص ي ناك وأ ، سملا وأ ةروعلا ىلع عالطالاك 3 هتراهط ضقن نم ءيش

 ىلع وأ } هذخف ىلع هب حسميف {، بوثلا قوف نم ركذلا ىلع هديب برضي هنإف
 هيلع نقيتسا اللب دجو نإ هنإف & كلذ لمع هل نكمأ ام 0 هندب نم هيلي ام

 ةراهط نم سيلو ثداح هنأو ، هركذ نم جراخ للبلا اذه نأ هدنع كش ال

 . دجي مل نإو ؤ بيرلاو ةهبشلا نم جرخ دق نوكي لمعلا كلذب هنإف 0 ةمدقتم
 هسفن نع كشلا ىفنو طاتحا دق ناكو { ءيش هيلع نكي مل ، للبلا نم ائيش
 . نقيتساو

 كلذ ناليس دجي نأ الإ { اذه هيلع سيل هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

۔ ٤١١۔



 نم هنكمت ةرتف يف الإ هركذ نم للبلا عطقني مل اذإ هنأل . هيف كشي ال امب هجورخو
 نطقلاب يشتحيو ، هركذ نم للبلا بفجي نأ دعب يشتحي هنإف { هيف يجنتسي نأ
 ىنعم ىلع لوألا مكحلا ىنعم ىلع جرخي يدنع لوقلا اذهو ش يفاصلا

 اعيمج امهب لاق نم دنعو { اعيمج نيلوقلا ىنعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو { طايتحالا

 ىلع ىضمو . رومألا هذه نم انفصوو انركذ ام وحنب سمي ملو رظني مل ول هنأ

 3 جراخ للب دوجو نم . هيف كشي ال امب كلذ ملع هعم حصي ملو هيلع وه ام

 ءيش ىلع نقيتسي ىتح هبوث وأ هندب نم عيش هساسمب ةراهطلا عضوم ىلإ ضفم
 . ةالص يف ناك نإو ةالص الو بوث الو ءوضو يف داسف هيلع سيل هنأ كلذ نم

 ، كلذ دجو دق ناك نأ دعب & كلذ دعب رظن نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 مل ، اجراخ ائيش دجوف كلذ دعب رظن مث ك ىضمو هدجو ام تقو يف هرظني ملف
 دعب ثدح هنأ مأ © لبق نم كلذ ناك له ملعي ملو {، هنم كلذ جرخ ىتم فرعي

 سمللا الو رظنلا هيلع سيل : لوقي نم لوق ىلع مكحلا ىنعم يفف 0 رهطت نأ

 هيدل تبثي ىتح ةمئاق ةراهطلا نأ لصألا نأل . ءيش هنم جرخ هنأ نقيتسي ىتح

 ناك { اجراخ هدجو يذلا كلذ جورخ نكمأ اذإف { ءيش هنم جرخ هنأ رظنلاب

 همكح نع ليحتسم يناعملا نم ىنعمل وأ ، ةالص يف ناك نإ هتالص مامت دعب

 ، ءيش ىضم ام مكح نم هيلع سيلف ، هرصبأو هنياع ام ىلع هتقو نع جراخ
 اذهو ، هدجو ام نيح يف جرخ دق ناك كلذ نأ نقيتسي ىتح ةمات هتالصو

 . مكحلا ىنعم يف حيحص
 أ سملاو رظنلا هيلع نإ : لوقي نم لوق ىنعم ىلع جرخي هنأ ؛ يعمو

 ىتح . هليلحإ نم لزني وأ جرخي 3 هدب ناك ام تقو يف سمي مل وأ رظني مل اذإف
 ٨ هتالص داسف هيلع نإ : ليق هنأ ؛ يعمف { جراخ وه اذإف & كلذ دعب رصبأ

 نكمأ ولو . هتالص مامت دعب نم جرخملا امنإ هنأ ملعي ىتح 0 ةالص يف ناك نإ

 نم غرف املف ، كلذ دجو نكي مل ولو ، هيلع كلذ لوخد نم مدقت دق امل كلذ

 نكي مل كلذ ىلعو . ىلوألا ةلأسملا ىنعمك ، هنم جراخ وه اذإف ؛ رظن هتالص

۔ ١١٥ ۔



 يف جرخ كلذ نأ ملعي ىتح 7 هتالص يف ةداعإ هيلع ۔ نيلوقلا يف ۔ يدنع

 جرح الف الإو © سمللاب وأ رظنلاب نيقي ىلع نوكي ىتح كلذو 3 هتالص
 هيف لوقي يذلا ، لوقلا اذه بحاص قرف دقو ، اهتحص ىلع هتالصو } هيلع

 . ائيش دجي مل اذإ ةلاح نيبو 0 ىنعملا اذه يف كلذل هدوجو نيب طايتحالاب

 نال ءاوسف مكحلا ىنعم يف امأو 0 طايتحالا ىنعم يف يدنع كلذ جرخيو
 عم ناسنالا لاغتشا هب ديري امم ، ناطيشلا رمأ نم ةضراعملا نم جرخي كلذ

 اهداسف ملعي ىتح هتالص مامتو اهتساجن ملعي ىتح 3 هتراهط مكح توبث

 . هيف كشي ال امب

 داسف ىنعم يف طايتحالا مكح ىنعم يف لوقلا اذه تبث اذإ هنأ يعمو

 هنأ نيب كلذ يف قرفلاو { هدوجو ىنعمب دعب نم هجورخ لمتحا ولو { ةالصلا
 فالتخالا ىنعم يدنع كلذ ق { لامتحالا دنع دمجي مل اذإ نيبو ؤ دجو اذإ
 ٨ كلذ دجو ام نيح يف { ةساجنلا هتسامم نم هل جرخم ال ناك اذإ ، بوثلا يف

 هيلإ راص اذإ يذلا ، ةساجنلا جرحم عضومل اسامم جورخلا نيح دجوي مل ولو

 نم عضوملا كلذل جرحم ال هنأ جرخي يدنع كلذف 0 ةالصلا هب تدسف للبلا

 كلذ يف قرف ال هنأل ، ةالصلا هب تدسف ام ىنعمب & ةساجنلا هتسامم نم بوثلا

 © ةساجنلا عضوم هيف دجوي ملف & بوثلا ىلع لوقلا كلذ تبث اذإو © يدنع

 ىنعمب هيف باتري ام ىلإ لاكشالل هيلع لخد ام لسغ ىلع طايتحالا يف جرخ

 زرحتلا اعرش هنم بولطم هنأل كلذ 3 ةالصلا يف كلذ بجو ايك ، طايتحالا

 نإف ، هرمأ نم بلغألا مدقي نأ ىلع ينبم لوقلا اذهو & سجنلا نم يقوتلاو

 بلاغ نكي مل نإو { دكأتلل رظنلا هيلع بجوف { ائيش دجي هلاوحأ بلغأ يف ناك

 وهف لوصألا ىلع حص امو . هيلع الف ائيش دجي ال هنأ يأ 5 كلذك هلاوحأ

 . رايتخالا دنع نوكي طايتحالاو . لوأو ىوقأ يدنع

 ملعي ملو ، ىرخأ ةبوطر دجو مث ةرهاط ةبوطر هب تناك اذإ هنأ ؛ يعمو

۔ ٦١١۔



 ىتح ةراهطل ١ ىلع اهم أ يدنع اهمكحف ٥5 هنم تجرخ اهن أ كشي لب 38 يه ام

 ىلع كلذب ىوقتيل ههجوو ، كلذ هيلع بجوي مكحلا نأل 5 ةسجن اهن أ ملعي

 مهليلدو . ص اوسول او كشل اب هسفن فرعي ناك نمل كلذ ىنبجعيو ن اطيشل ا

 . مكحلا اذهب رثألا يف درو ام كلذ بابحتسا ىلع

 ىلإ لاكشإلا هيلع لخد بوثب ةالصلا داسفب لاق نم ضعب نأ ؛ يعمو

 هسم هنأ ملعي ىتح اداسف ةلاحلا هذه لثم يف بوثلا يف بجوي ال 3 هيف باتري ام

 همزل . اذه يف قرفلا هدنع تبث اذإو ©٠ كلذ لمتحا اذإ ةساجنلا نم ءيش

 يف ةرظن كلانه جرخي نأ الإ & بوثلا يف همزلي ايك & كلذك ةالصلا يف يدنع

 . ةدهاشملا دنع كلذ نيب قرفلا

 ©٠ كلذب نيقيلا هبشي ام كلانه عقي ل ام اذه يف مكحلا ىنعم ينبجعيو

 يف جرخي يدنع كلذكو . نيقيلا ةعفادم مكحو ىنعم ىلإ كلذب ىلتبملا ريصيو
 اضيأ اذه هبشأو 5 هفنأ يف هفرع وأ 3 هيف يف مدلا معط هبش دجو اذإ اذه لثم

 نقيتسي ملو ٠ هريغ وأ هب كاتسي ناك كاوس ىنعمب وأ © هربد نم حيرلا جورخ

 وأ لجرلا لبت نم وأ ربدلا نم جرخ ام هبشي اذه نأ يدنع كلذكو
 ذخألاو ٠ نيلؤقلا ىنعم هيف جرخي يدنع وهو . ءاوس يعم كلذ لكف . ةأرملا

 فخي مل ام طايتحالاب ذخألاو { ناطيشلا ةضراعم يف يدنع ىوقأ مكحلا ىنعمب
 مكحلا ىنعم نم هجرخي ام ىلإ .0 هي ساوسولاو وحد د يف :عم ٍ ، هيلع ساوسولاو كشلا لوخد كلذ ين

 بلطو مكحلا كرت نم ناك امير هنكلو . طوحأ هنأل هب سأب الأ { طايتحالاو

 يذلا ساوسولاو كشلا هسفن ف هدنع دلوت {}© اذه لثم نم جورخلا يف ةغلابملا

 ىف ضئارفلا كرت نم . طايتحالاو مكحلا ةقرافم يناعم ىلإهكلذ بحاص جرخي

 كلذ عبتت ول اييف ، جرحلاو ةقشملا نع الضف تاعامجلا روضح كرتو 3 اهتقو
 © ةلاحلا هذه ف هنأ يدنعو . اهم فرع ةداع هدنع تنوكت ىتحمةرم لك ف

 نيقيلا ساسأ ىلع ينبي يذلا . مكحلا عبتي هنإف هسفن نع كشلا عطقي ىتحو

۔ ١١٧ ۔-



 روضح هيلع عاضل سواسولا هذه عاطأ ول هنأل } ناطيشلا ةضراعم داعبتساو

 ذخأو مكحلا مزتلا نمم هريغ كردأ ام ةذل كلذ عم هتافو { اهلهأ عم تاعامجلا

 © قييضت هيف طايتحالا ىلإ مكحلا كرت نأ يدنعو . هيلع ماقتساو ماكحألاب

 لك يدنع جرخيف . راهن ين ناك وأ ليل يف كلذ ناك ءاوس { كلذ ىلع انيقي

 ماكحألا ين لصألا نأل { هتراهط ىلع هنأ كلذ عيمج يف مكحلا ىنعم ىلع كلذ

 ىنعم ىلع هنإف كلذ ىلعو ، كلذ ريغ رظنلاب تبثي مل ام اهتراهط ىلع ءايشألا نأ

 كشي ال ام كلذ نم هعم حصي ىتح 7 هريغ وأ ءوضو نم . ةراهطلا مكح

 نقيتسي ملو ، كلذ لثمي ناطيشلا ةضراعم كلذ نم سحأ اذإ هيلع سيلو " هيف

 ىلع يضمي نأ بحأو ، سم الو رظنب & كلذ يف هسفن لغشي نأ ءيش ىلع

 . نقيتسي ىتح هيلع وه ام

 بلطي نأ طايتحالا لامعتساب & كلذ يف لوقي نم لوق ىنعم ىلعو

 ناطيشلا ةضراعم نم جرحي ىتح ، وجري ام بسحب كلذ نم جورخلا هسفنل

 . اهنم ةءاربلا ىلع نقيتسا امب

 يف ، ةحسفلا هيف ىجرت ام عضاوم يف طايتحالا يناعم لمعتسم لمعتسا نإف

 { رايتخالا دنع طايتحالا لمعتسي نأ ، راضب كلذ سيلف . رايتخالا عضاوم

 نع اهريخأت وأ ضئارفلا كرت اررض اهرثكأ نم يتلا ، راضملا دلوت فخي مل ام

 ارارضألا دلوت فوخو رارطضالا دنع مكحلاو & تاعامجلا روضح كرتو اهتقو

 8 لوصألا مكحب ذخأ نمو . لوصألا مكح كردأ دقف مكحلا لان نمف

 ٨ ۔ ىلاعت ۔ هللا ءاش نإ هرومأ نم ريثك ءادأ ىلع هب ردقي نأ داك ,اهيلع ماقتساو

 ىلع ةدعاسمو ةعسوت © لوصألا مكح كاردإ يف قحلا هيطعي نيدلا رسي نالو
 . باوصلل قفوملا هللاو { هيلع هللا هضرتفا ام ءادأ

 & هنم جرخ ائيش نأ نقيتسيو { هبوث يف للبلاو ةبوطرلا دبي يذلا امأو

 ءوضو نم للب ةمث ناك دقو { نطاوملا هذه لثم يف هدجو يذلا للبلا نأو

۔ ٨١١۔



 لمتحاف { ةراهطلا كلت نم هوجولا نم هجو يأ نم وأ ، لسغ نم وأ 3 قباس
 { تاساجنلا نم عيش نم اثداح نوكي نأ ، هدجو يذلا للبلا كلذ نوكي نأ

 . مدقتملا للبلا كلذ نم نوكي نأ كلذك لمتحاو . رب وأ لبك نم ناك ءاوس
 دق هنأ هيف كش ال امب ملعيو نقيتسي ىتح { ةراهطلا ىلع هنأ مكحلا ىنعم يفف

 كلت نأ نقيتسي ىتح وأ . ةمدقتملا ةراهطلا ريغ نم تقولا كلذ هل ثدح

 نكمي مل نإف ، تقولا كلذ ىلإ اهتوبث نكمي ال لاح ىلإ ةرهاط ريصت ةبوطرلا
 دجوو . هوجولا نم هجو يأب ةراهطلا ىلع اهنأ ش ةبوطرلا كلت توبث
 8 تاساجنلا جراخم عضاوم نم ةجراخ هيف ةبوطرلا نأ 3 هيف كش ال امب

 هذه عضاوم نم جرخي نأ لمتحي مل ام & ةساجنلا ةلاحلا هذه يف اهمكحف

 نم ةجراخ نوكت دق يتلا ةبوطرلا نم 0 هوجولا نم هجو يأب ةراهط ، جراخملا

 يف هب ىلؤأ ةراهطلاف & كلذ لمتحا اذإف { ةراهطلا عضوم نم هجرح ءيش

 هيلع لخدي مل ام { ةراهطلا لصألا نأ مكحلا عابتا ىلع ايرج {} مكحلا ىنعم
 ةبوطرلا نم كلذ نأهنانئمطالا ىنعم نم هجرخي ام كلذ ىنعم يف لاكشالا نم

 . ةضراع تاساجنلاو لصألا اهنأل تاراهطلا نم اهتعيبطب يتأت ىتلا

 وأ حيق وأ ءام نم ركبلا نم جراخلا نإ { ةأرملا يف ليق دق هنأ ؛ يعمو

 هنم جرخت لحم ىلع هرورم هتساجنب مكحي هنأ ؛ يعمف 8 تاراهطلا نم هوحن

 جرخ دق جراخلا كلذ ناك نإف ، بيثلا ةأرملا لبق نم جراخلا امأو . تاساجن

 جرف لخاد هنأل ، ةراهطلاب هل مكحي هنأ يدنعف 7 ةراهطلا هلانت عضوم نم

 توبثل } دسجلا نم ةرهاظلا ةحراجلا مكح يف هنألو & لسفلا هلاني يذلا بيثلا

 نم نوكي نأ لمتحاوبعام لسغلا دعب اهجرف نم جرخ ولف . هلك كلذ ريهطت
 هلانت ال اعضوم باصأ هنأ رهظي ل ام . رهاط همكح نأ يدنعف 7 رهاطلا ءاملا

 . ةراهط

 ءاوس ، بيثلا ةأرملا جرف نم جرخي يذلا ءاملا نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 8 ضيح نم اهلسغ وأ ةبانج نم اهلسغ دعب ناك وأ 3 اهئوضو دعب كلذ ناك

۔ ١١٩ ۔



 لخدي يذلا رهاطلا ءاملا نم وه . جراخلا ءاملا كلذ نأ اهل رهظ اذإ هنأ يدنعف

 دقف . هفرعت ال يهو . اهنم ءاملا كلذ جرخيف ٠ رهطتلا دنع اهجرف ي

 : كلذ يف مهلاوقأ تفلتخا

 تناك نيح ، لصألا رهاط ناك نإو ءاملا اذه نإ : ليق ام ضعب ىفف

 ٠ ةساجنلا جرحم عم اطلتخ نوكي دق هنإف ‘ رهاط وهو جرفلا لخدف هب رهطتت

 ءاملا نم يقابلا ءاملا نم ناك هنأ نقيتسن مل ام ك سجن وهف كلذ ىلعو

 . رهاطلا

 ءاملا نم ايقاب ءاملا كلذ نوكي نأ لمتحا ام نإ : لوقلا ضعب يفو

 باحصأ نأ يدنعو { اريغتم جرخي ىتح 0 رهاط ىنعملا اذه ىلع وهف { رهاطلا

 اريغتم جرخي ال بلاغلا يف هنأل & ثكملاب ريغتلا لاح هيف اوربتعا لوقلا اذه

 يذلا ءيشلا اذه نأ بلاغلاو & هسنج ريغ نم ءيش هريغ دق ناك اذإ الإ

 ببسب 53 ةس اجنلا مكح هل كلذب تبثف . سجنل ١ عضوملا ي ايع جتن . هريغ

 نع جرخي ال ءاملا اذه نإف لوقلا اذه ىلعو . هريغ سجن نم هيلع لخد ام

 جرفلا يف نقتحملا { رهاطلا ءاملا نم نوكي نأ نكمي ال وأ & رهاطلا ءاملا لاح

 . هب ترهطتو هيف تاأضوت دق يذلا . ءوضولا كلذ نم ةراهطلا غلبت ثيح نم

 يف لصأ ىنعم يدنع هبشي ايهنم دحاو لك ؛ يدنع نالوقلا ناذهو

 وهو 3 ةساجنلا ىرجم عضوم نم هجرخم هتساجنب لاق نم لوقف © مكحلا
 ىرج هنإف عضوملا كلذ نم جراخلا لاوحأ نم بلغألا ىلع ينبم مكح

 لاق نم لوق امأ 4 مكحلا ي سجن ةساجنلا نم جراخلا مكح نأو ٠ سجنلا

 هجوأ ضعب نم دكاتيو ، رهاطلا ءاملا اذه دسفي ام حصي ىتح ؛هتراهطب
 ةراهط رثأ ىلع ءاملا اذه جورخ ناك اذإ؛يدنع لوقلا اذه جرخيو } نيقيلا

 ةراهطلا هوجو نم هجو يأ يف عضوملا ترهطو { جرفلا اهيف تلسغ دق { اهنم
 عضوملا ترهط تناك اذإف ، ضيح نم لسغ وأ ةبانج نم لسغ وأ ءوضو يف

۔ ١٢٠ ۔



 نم كلذ ريغ ىلع امأو . رهاط ءاملا اذه نإف ، جرفلا لخاد يف اذه ىلع

 جرفلا يف اهدي لخدت الو } لوب وأ طئاغ نم يجنتست اهنأ لثمك 5 ءاجنتسالا
 برقأ يدنع اذهف 3 ءاملا اذه اهنم جرخ مث ، ىنعمل ءوضولا كلذ ين هتراهطل
 كلذ نم لخد دق } رهاط هنأ ملعت ىتح٫لاح ىلع ةساجنلا ىنعم هيف تبثي نأ

 . رهاط ءام نم ءاجنتسالا

 ، بيث يهو هتجوز جرف يف هدي لخدأ الجر نأ ول : ليق دق هنأ يعمو
 هلانت ام عضوم يف هدي لخدأ امنإ ناك اذإ هنإف . عضوملا نم ةبوطر هتسمف

 همكح همزل دق امم ، رهط دق هنأب هيلع موكحملا ضيحلاو عامجلا نم ؛ ةراهطلا

 ىتح وأ ، ةسجن اهنأ ملعي ىتح ةبوطرلا كلت نم ةرهاط هدي نإف ، ةساجنلا نم

 ةنوخسلا نم ةراهطلا ةيوطر نوكي ال ام ىنعمب ؛ ةبوطرلا كلت ةساجن نأ ملعي

 اذه تبث اذإف { ةساجنلا نم وه امنإ كلذ نأ ىلع نالدي ناذللا 3 نيللاو

 ىنعم ىلع جرحي هنأو {©= فالتخالا ىنعم ىلع الإ يدنع جرحي الف . ىنعملا

 {}© كلانه نم سم امل سجن هنأو { ةساجنلا ىرجم نم جرحم هنأ . همكح

 هنأ رابتعا ىلع همكح نإف ، جرفلا جلاو نم عامجلا عضوم ادع اميف كلذو

 اهنم سم اميفو ، ةبوطرلا هذه يف . اذه يف فالتخالا ىنعم تبث اذإف

 نم ثدحم ام هباشتل ءاملا نم جرحي ايف كلذ يواست يدنع دعبي ل . جوزلا

 نيح هتلخداف هتذخأ { ارهاط ءام ءاملا كلذ نوكي نأ لامتحاب ، لجرلا سم

 هبشي يدنع كلذو 35 جرخ ىتح كلانه يقب مث . رهاطلا ءاملا نم تجنتسا

 . هجولا اذه ىلع لاح ىلع فالتخالا ىنعم

 هيف لخدي يذلا عضوملا نأ نم . هنايب ىضم ام ىلع اسايق هنأ يعمو

 نم ءاملا اذه لثم جرخ ول هنأ يدنعف ،} عضوملا مكحب هيف رثأتي ، رهاطلا ءاملا
 8 سجن ءاملا كلذ نإف ، مكحلا ىنعم يف ناك . هيف ناك يذلا ناكملا

۔ ١٢١ ۔



 ىرجم نم جرخ ول هنأل ، نوكي هجو يأ ىلع ةراهط ىنعم يدنع هل جرخي الو
 8 سجن مكحلا يف وهو ، مكحلا يف ةراهط مكح هيلإ غلبي ال يذلا ؛ ةساجنلا

 © رهاطلا ءاملا نم لخد ناك ول هنأ 3 ءاملا اذه يف رابتعالا يناعم يف جرخي هنأل

 نأ نكمي ال يتلا ؛ ةساجنلا ىرجم عضوم ىلإ هلوخد ناك 5 هفشني نأ لمتحاو
 ىنعمب ةجراخ يهف { مكحلا ي ةراهطلا اهغلبت الو { رابتعالا يف ةراهطلا اهغلبت
 ناك وأ ، رهاطلا ءاملا نم الخاد ءاملا اذه ردصم ناك ءاوس © يدنع ةساجنلا

 38 يدنع ةساجنلا مكحب & نيهجولاو نيلاحلا ىلع وهف © محرلا نم اجراخ
 نإو ةساجنلا عضوم يف ثكلملاب هنأل ، فالتخا عضوم يأ هيف يل نيبي الو

 امل مت امنإ هريغتو { ريغتي معألا بلاغلا يف هنإف - جرفلا لوخد لبق ارهاط ناك

 يف ام بلغأ ناك املو ، محرلا لخاد نم 0 هسنج ريغ نم ءايشأ نم هب طلتخا

 . يدنع ةساجنلا مكح هل تبثي كلذ ىلعف { ةساجنلا مكح هيف عضوملا اذه

 ةرهاط اهنأ & بيثلا جرف نم ةبوطرلا هذهو ءاملا اذه ىنعم تبث اذإو

 اذه ىلع تبث ولف 03 هنم ةجراخلا عضوملا ةراهطب ةرهاط يه ذإ . ةراهطلا ىنعمب

 نوكت دق ةحرق نوكي نأك . ةراهطلا عضوم نم ، تاراهطلا نم عيش جورخ
 وأ ، سبي وأ حيق جرفلا نم جرخ ولف . هتراهط كردت ثيح ث محرلا يف

 اذه ناكل 5 ندبلا يف اجراخ هجرف نم جرخ ول نأ اسجن همكح نوكي ال ام

 نم ءيش هسم هنأ ملعي مل ام ارهاط جرخي اذه نمو { ةحرقلا هذه نم يدنع

 . ةراهطلا هغلبت ال ثيح نم .3 ةساجنلا عضوم نم ءاج وأ . ةساجنلا

 عضوم يف يتلا ةحرقلا هذه نم«سبي وأ حيق هنأ حص اذإ يدنع اذه هبشي الو

 { رهاطلا ءاملا نم نوكي نأ لمتحي ءاملا نأل . ءاملا جورخ ىنعم { ةراهطلا

 8 محرلا لخاد نوكي دق يذلا ، سجنلا ءاملا نم اجراخ نوكي نأ لمتحيو

 وأ { ايفاص سجنلا ءاملا اذه ناك ءاوس &، سجنلا ءاملا ةأرملا نم جرخي دق هنأل

 هب تءاج اميف 0 رابتعالا يف ءاملا اذه جورخ نوكي الو 3 ردكألا ءاملا نم ناك

 ةدعل محرلا نم ءاملا يتأي دقو . ةراهطلا هلانت ثيح نم ى رابخألا يناعم

۔ ١٢٢ ۔



 © محرلا جلاو نم يتأي ام هنمو .7 دلولا عضوم نم يتأي ام هنمف ؛ بابسأ

 دق يتلا ةحرقلا تناك اذإ يدنع هنإف كلذ ىلعو . ةراهطلا هلانت ال كلانهو

 نم ناك هجورخ نأو 5 ةراهطلا عضوم يف ةحرق اهنأ تبث اذإ 3 ءاملا اهنم جرخي
 اذإ ندبلا رهاظ يف اهنأك اهانعم يدنع جرخي امنإف { ةراهطلا عضوم ىلإ ةحرق

 جلاو نم عامجلا عضوم نوكي نأ دب الو ، اذه ىنعمب محرلا ةراهط حص

 يذلا ندبلا حراوج ةلزنمب يدنع وهو ، بيثلا نم ةراهطلا كردت ثيح محرلا

 يف هتساجن ملعي ىتح رهط اذإ ةراهطلا همكح نوكيف هيلعو { ةراهطلا هيف تبثت
 حصت ال يذلا ندبلا لخاود نم نوكي دق وأ . هيف هسجني امم { ائيش ثودحلا

 اذإ ، ارهاط هريهطت ىنعمب نكي مل رهط ولو { ةراهط هيف مزلت الو { ةراهط هل
 لك ىلع اسجن هجو يأ نم هنم جرخ ام نوكيو { ندبلا لخاود نم همكح ناك

 مكحو . ةراهط هيلع سيل يذلا { ربدلا ةلزنمب عضولا اذه ىلع وهو 3 لاح

 . سجن ةقلحلا ادع امم هنم ءاج ام

 لخاد يف هعضوم ، حرق نم سبي هنأ وأ ، حيق هنأ كلذ ىلع حص اذإو .
 يناعم جرخي هنأ يعمو 3 هب ىلتبملاو هنم جراخلا كلذ ىلع نقيتسا دقو ، جرفلا

 : اهيلع بيثلا جرف لخاد لسغ يف ، فالتخالا

 ىلع هلسغ يف غلابتو جرفلا لسغت نأ بيثلا ىلع نإ : لوقلا ضعب يفف
 عضوم يذؤيو رضي مل ام . ةراهطلا تدكأت هنأ اهنم نقيتست يتلا ةروصلا

 ؛ هانعم اهمزل لسغ لك يفو .{ ةبانجلا عضوم وأ ، ضيحلا عضوم وأ . دلولا
 موقتف } سافنلا نم اهلسغ وأ ك ضيحلا نم اهلسغ وأ { ةبانجلا نم اهلسغك
 . اهندب رئاسك اهلسغ ةلزنمب لسغلا كلذب

 نم جرفلا يجنت نأ اهيلع امنإ هنإ : لوقلا ضعب يف هنأ ؛ يعمو

 8 ضيحلا يف كلذ اهيلع سيلو 0 اهجرف ي ءاملا لزن نأ ثدح اذإ { عامجلا

 نموأ ءطولا نم ، لسغلا يف اضيأ كلذ اهيلع سيل هنأ لوقلا اذه ىنعم جرخيو

 ناك اذإ ؤ يه اهئام نم الو قفادلا ءاملا اهيف لزني مل اذإ © هريغ وأ ضيحلا

۔ ٣٢١۔



 8 ضيحلا ةلزنمب يه اهنم ءاملا اهلازنإ ىنعمف ، ضيحلا يف كلذ اهيلع سيل
 دق لب { هتساجنو ضيحلا نم لسغلا توبث يف 3 ايهنيب يدنع كلذ يف قرف ال

 تلزنأ اذإ اهنإ : لوقي نم لوق ىلع دشأ ضيحلا نأل . يناعملا ضعب يف جرخ

 اذإف ، ههابشأو مالتحالا لثم اهيلع لسغ ال هنأ ز عامجلا ريغ نم قفادلا ءاملا

 لاخدإب { اهيلع ءاجنتسالاو ضيحلا نم تباث لسغلاو { هنم لسغ ال ناك

 نوكي ال نأ 8 ىرحأ لسغلا هيف اهمزلي ال يمف أ ضيحلا نم جرفلا يف اهدي

 يف كلذ اهمزلي نأ ، يدنع هل ميقتسي ال لوقلا اذه بحاصو { كلذ اهيلع

 عضوملا لكو ، ضيحلا يف كلذ اهمزلي الو { اهيف لازنالا عم 0 عامجلا
 ىنعمب ناك نإ هتساجن تبث دقو ، دحاو جرخم نم ءايشألا هذه عيمجو { دحاو

 نيهجولا نم سجن هنأل لسغلا ىنعمب ناك نإ هلسغ تبث دقو . ةساجنلا
 وهف لسغلا ىنعم نم ناك نإو { ءاوس وهف ةساجنلا ىنعم نم ناك نإف { اعيمج
 يف عامجلا نم لسغلا اهيلع بجي هنأ يعم كلذ بجوتسي يدنع هنأل { ءاوس

 مالحألا نم وأ عامجلا نم قفادلا ءاملا تلزنأ ءاوس 3 هوجولا نم هجو يأ

 بجي هنأ ايك { ءاسفنلا وأ ضيحلا يف لسغلا اهيلع بجي هنأ ايك 0 اههابشأو

 . ءاجنتسالا يف رهطتلا اهيلع

 . ةبانج الو ضيح نم جرفلا يف اهيلع لسغ ال : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ةدبعتم ريغ يهو © ندبلا لخاود نم هنأ ىلإ بهذي لوقلا اذه بحاص لعلو
 . ربدلا ةلزنمب سيل وهف ث ربدلا عضوم مكحلا يف عضوي ال وهف 3 هلسغب
 ضيح يف اهيلع لسغ ال . قافتالا يناعمل يدنع كلذ دعبي الو

 امنإ لخادلا يف جرفلا نأل ، جرفلا جراخ يف مدلا ضفي مل اذإ ، ةضاحتسا الو

 . افالتخا لصفلا اذه يف ملعأ الو ، جرفلا جلاو يف محرلا يف انمكم ناك

 نأل { اهيف ةفشحلا بغت مل اذإ عامجلا يف اهيلع لسغ ال يدنع كلذكو

 3 ةوهشلا تدجو ولو اهيلع لسغ ال : ليق كلذكو ، لسغلا بجوم وه كلذ
 نم جرخ دق ناك ول هنأ ىنعملا ينفو ، جرفلا ىلع ارهاظ قفادلا ءاملا لزنت مل ام

۔ ١٢٤



 { لسغ اهيلع نكي مل كلذ ىلع هنإف & جرفلا جراخ رهظي ملو ، عامجلا عضوم

 اجراخ ضفي مل ايف { مالتحالا يف لسغلا اهمزلي : لوقي نم لوق ىلع
 3 هلثمب ضيحلا نم لسغلا اهيلع بجوي ال ايك { هب لسغلا اهيلع بجوي الف
 عضوملا ناك ولو { ةيواستم ماكحأ يعم هذه لكو . جرخيو مدلا ضفي مل اذإ

 هيف اهيناعم فلتخت ملو { اهلك ءايشألا هذه يف همكح موزلل & ندبلا نم اجراخ

 مدلا ناكل .3 اهنم كردأ ام اهلسغ مزلي ندبلا نم لخاودلا تناك ولو . هنمو

 . ةرضم ريغب هيف ديلا لاخدإ كردي دق هنأل ، هلسغ مزلي

 : نيينعم دحأ الإ هلك اذه يف يعم جرخي الو

 لك نمو { ةساجن لك نم جرفلا لخاد لسغ ةأرملا ىلع نوكي نأ امإ

 مزاللا لسغلاو { ةبانجلا نم مزاللا لسغلاك ، مكحلا ىنعم يف ، مزال لسغ

 { لسغلا مزاول نم كلذ ريغو ، ضيحلا نم مزاللا لسغلاو ، سافنلا نم

 ةأرملا جرف ىلع عقيف { اهندب نم رهاظلا مكح ىنعم هلك كلذ ىنعم نوكيو

 . دسجلا رئاس مزلي ام همزليو ، ماكحأ نم ندبلا رئاس ىلع عقي ام

 . ةساجنلا ىنعم نم ءيش يأ يف { هيف اهيلع لسُع ال نوكي نأ امإو

 بابسأ نم ببس يأل اهمزلي لسغب وأ { اهب سجنتي هوجولا نم هجو يأ ىلع

 . يلإ بحأ هلسغ توبث ىنعمو ، ضيحلاو سافنلاو ةبانجلا نم لسغلا مزاولو
 . مكحلا ىنعم ىلع ال } طايتحالا ىنعم ىلع يدنع جرخيو

 ةلزنمب هيف اهيلع لسغ ال هنأ يناعملا هابشأ يف يدنع مكحلا ىنعم جرخيو

 لخاود نم هنأ كش ال هنال 3 هيف اهدي لاخدإ اهنكمأ ولو . ربألاو لبلا
 3 ىنعملا يفو ، مسالا يف ؛ نايوتسم ۔ ربآلاو لبقلا ۔ ناجرفلا امهو 3 اهندب
 عامجلا ايهب بجي امهالكو 3 جرخملاو لخدملا يف كلذكو { نطابلاو رهاظلا يفو

 ضقنتني امهالك كلذكو {. عامجلا دنع دحلا ايهب بجي امهالكو ، لسغلا يف

 . ايهنم جرخي امب ءوضولا

۔ ١٢٥ ۔



 هيف ثكم ام لك ناك 7 اهندب لخاود نم ةأرملا جرف نأ تبث اذإو

 وأ ضيح مد كلذ ناك ءاوس ز اجراخ عامجلا عضوم نم ضفي ملو ، َنكتساو

 عامج ءام وأ ؤ ضرم نع ةردك وأ ، ةضاحتسا نع رفصأ امد ناك وأ © سافن

 قافتالا ىنعمب { ةراهطلا ضقني امع ثدح اذه لك سيلف 0 هريغ وأ مالتحا وأ

 هوجولا نم هجو يأ ىلع {. ركذ امم ائيش الو & ةضاحتسا الو اضيح نوكي ال هنأ

 . اجراخ جرفلا نم مدلا جورخب الإ

 هذه يواستل { هجولا اذه يف لوصألا يناعمب هبشأ يدنع لوقلا اذهو

 ناكو رهظ ولو . ةساجن عضوم ناك اذه ىنعم تبث اذإو 3 اهقافتاو هيف يناعملا

 ءام نم 7 ةراهطلل ضقان سجن وهف جرفلا جراخ يف رهظو 3 هنم جرخ ام لك
 هروهظ مدع دنع هنأل 3 رهظي مل ام ةراهطلل اضقان نوكي الو . ةردك وأ ةرفص وأ

 ءازجأ ةيقب نم هريغو ربذلاك هيف ام ضعب وهو © جرفلا لخاد يف نكتسم وهف
 . مسجلا

 حص ول 5 سبي وأ حيق نم ةأرملا جرف نم جرخ ام اسجن نوكي كلذكو
 ىلع اهلك يناعملا كلت نم انركذ ام جرخي امنإو 3 ةراهطلا غلبت ثيح وه انإ هنأ

 اهيلع تبثي نأ مكحلا ىنعم يف هنأ ميقتسي ال هنأل 5 هلسغ اهيلع تبثي نم لوق

 سافنلا وأ ، ضيحلا لسغ وأ ةبانجلا لسغك ، لسفلا مزاول نم بجومب هلسغ
 نم اثبع كلذ نوكيف سجن وهو . هيف هلسغ اهيلع بجي امم كلذ ريغ وأ
 ىنعمل الإ هلسغ اهيلع تبثي ال لب & ثبع هقفلا يف نوكي نأ زوجي الو ، لوقلا

 3 ةراهط عضوم هنإف هلسغ تبث اذإو 0 ةراهط عضوم هنأو 3 رهطي هنأ

 ةساجنلا نم ناك امو . ةساجنلا نم هنأ حص ام الإ هيف ناك ام دسفي الف

 9 هللا ءاش نإ يناعملا هذه مهفاف { هريغو جرفلا نم هتساجن نوكت امم ةيلصألا

 هنأ حص ولو . هريغ وأ ءام نم اهنم جرخ ام ركبلا يف بجوي افالتخا ملعأ الو
 ىلإ جرفلا جلاو نم جرخ ام سجن هنأ الإءرهاطلا ءاملا نم لخد امم ناك

 . هجراخ

۔ ٢١!٦۔



 لخد وأ { رهاط ءام ربدلا يف لخد هنأ حصي ىنعم تبث ول يدنع كلذك

 كلذ يف يل نيبي ال ، اسجن ناك ، جرخ مث ةراهطلا عضوم ىدعتي { ركذلا يف
 . ةراهطلا هيلإ غلبت ال ام عضومو ةساجنلا عضوم هنأل . فالتخا

 ولو ، ءام وأ سبي وأ حيق نم ربدلا لخاود نم جرخ ام : ليق كلذكو

 ماعطلا عضاوم نم فوجلا نم الو ، طئاغلا ىنعم نم سيل هنأ نقيتسا

 هلقني ال ، ءاوس يدنع ناكل هعضوم رهطو ديلاب كلذ كردأ ولو & بارشلا الو

 اهجرف لخاد ءاملاب ترهط نإ لوقلا اذه ىلع كلذكو . هيلع تبثي ام مكح

 نم هنأ حص ولو . اسجن هنم جرخي ام ناكو ، لاح ىلع ةساجن عضوم ناك

 ىضم ام يناعمل ، ندبلا نم جرفلا لخاود نم ةساجن عضوم هنأل { ةراهطلا

 . هلك اذه نم انلق ام يناعم يف رظنيف٬جراخب سيل لخاد هنأءهماكحأ نم هركذ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هلكشمو هلطاب عديو 3 هباوص بسحب لمعيو

 عضاوم نم مث ث ءاملاب حضنلا ىلإ لساغلا وأ ءعىضوتملا دمعت امأو

 ضعب نع ليق دق هنأ يعمف . هندبو هبوث نم اهيلي امو ةساجنلا نم جراخملا

 ىلع هب ىوقيل كلذ يف ىنعملاو . هب رمأيو كلذ لعفي ناك هنإ { ملعلا لهأ

 دجوتو . ةساجنلا نم هنم جرخي هنأ 3 همهوت ام هتضراعم دنع ناطيشلا

 نم دجي ام كرتيو كشلا هنع عفدت امياهمدق يتلا ةبوطرلا هذه نوكتف ةبوطرلاك

 ىتح ةبوطرلا دجو ولو 3 ةرهاط ةبوطرلا كلت نأ ربتعي ىتح 0 كلانه ةبوطرلا
 . هيلع دسفت امم ةبوطر هنم جرخ هنأ ملعي

 نوكت نأ نم افوخ 3 اذه ىلإ دصقلاب كلذب رمأي ال اضعب نأ ؛ يعمو

 لوقلا اذه جرخيو { اهيلإ دصق يتلا ةبوطرلا كلتل اهعديفءةحيحص هتساجن
 ىنعم ىلع طايتحالاو . مكحلا ىنعم ىلع لوألاو } طايتحالا ىنعم ىلع يدنع

 ساوسوو كشلاب هسفن فرعي ناك نمل ، كلذ ينبجعيو 3 مكحلا توبث
 نمل كلذ كرت ينبجعيو 3 هل ةضراعم كلذ لعفيف . هتاضراعمو ناطيشلا

۔ ٧٢١۔



 ىلع ىوقي ام ىلع هجو وهف/لاح ىلع كلذ لعف نإو & كوكشلاب هسفن فرعي ال

 8 ىوقأ يدنع وهف { اههبشي امو لوصألا يناعم ىلع حص امو ، ناطيشلا رمأ

 ىنعم ىلع نوكيو & طايتحالا ىنعمو مازلالا ىنعم يف ، لؤأو دكآ هيلإ ليملاو

 . رايتخالا

 ىشتحا ول هنإ : لوقلا نم المج هيف ليق دق هنأ ؛ يعمف ءاشحألا امأو

 هنأ ؛ يعمو . كلذ هل نإف 3 ءاشتحالا جرخي ملو ىجنتسا مثملوبي نأ دعب

 ىشتحا اذإ هنأل & ىشتحا ىجنتسا اذإف & ىجنتسي ىتح كلذ هل سيل : ليق

 هلانت ام عضوم ىلإ غلبي هنم ءيش وأ ءاشحالا ناك ؛ ىجنتسي نأ لبق

 ثيح وه امم ناك نإو ، كلذ زوجي الو 0 ةراهطلا نيبو هنيب لوحيف " ةراهطلا
 يف ناك نإف {. ءاجنتسالا دعبو ءاجنتسالا لبق كلذ هل ناك . ةراهطلا هلانت ال

 نيبو كلذ نيب لاحف ، بجتو ةراهطلا غلبت ثيح نمءةراهطلا عنمي عضوم

 نأ الإءءاجنتسالا لبق هعنمب لوقي نم ىلع يدنع كلذ ىنعم جرخ . ةراهطلا

 . ءاجنتسالا دارأ اذإ هجرخم

 نيبو ةراهطلا عضوم نم ءيش نيب ؛ زوجي ال هلك ءاشتحالا ناك نإو

 3 سجنت دق هنأ ملعي ناك ولو ، مكحلا ىنعمب هجارخإ هيلع سيلف ، لسفلا
 عضوم يف وه سيلو { هعنم بجوي عنام ال هنأل ، هجارخإ ىلع ردقي ناكو

 . ةراهطلاب دبعتلا هيف بج ام

 ذإ ، مكحلا ىنعم يف لوبلا ىرجم ةلزنمب ناك ، كلذك رمألا ناك اذإو

 دبعتم الو ، هلسغب دبعتم ريغو ةراهطلا هغلبت ال ذإو ، ةساجنلا عنمي ال

 ةراهطو هتراهط رمأب ةساجنلا نع هب عنتمي ام ىنعمل هلعجي امنإ ناك اذإو 0 هتراهطب

 . هبايث
 يف ءاشتحالا ناك اذإ هنإ : ليق ام ىنعم ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 يف هجارخإ هيلعف & سجن هنأو سجنت هنأ ملع دقو { هجارخإ ىلع ردقي عضوم

۔ ١٢٨ ۔



 ىنعم الب هيلع ردقي امم اهلك ةساجنلا ةلازإ هيلع بجوتي هنأل 3 لاحلا اذه
 3 هجرخي ىتح لوبلا نم جراخ ريغ وه امم ءىربتسي نأ هيلع نأ ايك 0 ةرضم
 يف كلذك { هجرخي ىتح لوبلا نم ينملا نم جراخ ريغ وه امم ءاربتسالا هيلعو

 { ةرضم ريغب اهجارخإ ىلع ردقي يتلا ةساجنلا هذه جرخي نأ هيلع مكحلا ىنعم

 هذه هيلع تبثي ايكو 0 هندب نم رهاطلا ةلزنمب هوجولا نم هجو يأ ىلع اهنأل

 امأف ، كلذ يف ةراهطلا يف يناعملا هذه هيلع تبثت 3 هندب يف ةراهطلا يف يناعملا

 لوبي نأ هيلع نأ ليق هنأ ملعأ الف ، لوبلاب الإ هجارخإ ىلع ردقي ال ناك اذإ

 يف ، هجارخإ هيلع ناك نإ ؛ يدنع كلذ جرخي امنإو { ءاشتحالا جرخي ىتح

 تبث اذإو ، هرهاظ نم ةجلاعملاب هجارخإ ىلع ارداق ناكو & سجنت اذإ ام ةلاح

 نأ هيلع هتوبث نم يدنع كلذ جرخي ملهسجنت اذإ هيلع ردق نإ هجارخإ هيلع نأ

 نم هجارخإ همزل ام ىنعمب هجارخإ هيلع اميف هيلع تبث دق هنأ ايك ، لوبلاب هجرخي
 عضوم يف ءاشتحالا اذه نكي مل نإ املو ، كلذ يف قرف الو { لوبلاو ينملا

 ىنعم هل نكي ملو { هتراهط بجت ام نيبو عيش نيب لوحي نكي ملو " ةراهطلا
 يف لوبلا ىرجم ءيجمك . ء يش هن أ كلذ ىنعم ناك هنأ ءاشتحالا عنمي ام

 هندب ين لخاودلا جارخإ هيلع سيلو { هندب لخاد نم سجن وه ذإ ، هعضوم

 اذإف اذكه ناك اذإو ، كردتو هتراهط بجت ام عضوم يف نكي مل اذإ © ةجلاعمب

 . كلذ دعب ءاشتحالا سجني مل ةراهط ىلع ىشتحا دق ناك

 3 هجارخإ هيلع نإ لوقي نم لوق ىلع ؛ لوقلا ضعب يف هنأ ؛ يعمف

 3 ىلصو هجرخي ملف 9 هتراهط ضقني يذلا لوبلا ىنعم ريغب هجرخأ ول ناكو
 اذه ىلع يدنع اذه جرخيو . هتراهط ضقني ام هيف ةساجنب لص دق هنأك ناك

 . جراخ نم وأ لخاد نم ةنطقلا تسجنت ءاوس هنأ 5 هانعم تبث اذإ لوقلا

 رهظت ملو لخاد نم اهتساجنب ملع ولو هيلع سيل هنإ : لوقلا ضعب يفو
 3 اهجارخإ هيلع سيلو ، نطب امل رتس اهنم رهظ ام نأ اهجراخ ىلع ةبوطرلا
 عقي امنإ ةراهطلا ضقن نأل { ةراهطلا عضوم ريغ يف تناك اذإ هيلع دسفت الو

۔ ١٢٩ ۔



 يف اهجارخإ هيلع ناك نإ { ءاوس هلك ىنعملا نأ يعمو { ركذلا ىلع رهط ام

 نم اهجارخإ ىلع ردق { اهضعب وأ اهلك تسجنت ءاوسف { اهتساجن عضوم

 ناب 9 هجارخإ بجي امب مكحلا ىنعم اذه نأل 3 هريغب وأ لوبب ، نطاب وأ رهاظ

 هجوب هجارخإ بجي الف هجارخإ بجي ال امو 0 هيلع ردقي ام لكب هيلع لاتحي

 لمعلا همزل { هيلع ردقي ام لك هنع هللا طح ام لك سيلو { ردقي مل وأ هيلع ردق

 ىنعم ىلع الإ ، مكحلا ىنعم يف لضف ىنعم هيف ناك ولو ١ بوجولا ىنعم ىلع هب
 ىنعم الو { اهنم لضفأ وه ايع وأ مزال نع ةليضفلا لغشت مل ام © ةليضفلا
 . ءاجنتسالا دعب وأ ءاجنتسالا لبق ناك ءاوس { ءاشحأآلا جارخإ يدنع بجوي

 ءيش وأ ةراهطلا نيبو اهنيب لوحيف . ةراهطلا عضوم ىلإ غلبي مل ام سجنتف

 ةراهطلا ضقني ام عضوم ىلإ ةساجنلا رضت مل ام ، هجارخإ ىلع ردق ولو { اهنم
 تراص دق اهنأل & لاح ىلع اهجارخإ بجو ةسباي تناك نإو { ةبطر تناك نإ
 رهاوظ نم ءيش يفو يلصي نأ يلصملل زوب الو { هندب رهاظ نم عضوم يف

 سيلو . ىنعمل وأ رذع نم الإ { ةسباي وأ ةبطر تناك ءاوس 3 ةساجن هندب

 يف يدنع ةراهطب هلني مل اذإ ةجلاعمب ءاشتحالا جارخإ نم يشتحملا هيلع ردقي ام
 نأل { اهجرف جلاو لسغل اهدي لاخدإوهبێثلا ةلزنمب هنم ةساجنلا جارخإ ىنعم

 ءاملاب كلذ ةراهط ىلع ردقي ال اذهوءءاملاب وأ اهديب كلذ ةراهط ىلع ردقت بيثلا

 . بيثلا ىنعم مكح نع هانعم فلتخي“مكحلا يف اذه نأ يعمف ، هعضوم يف

 ةبطر ةساجن اسجنتممةراهطلا عضوم ىلإ ءاشتحالا غلب ول هنأ ؛ يعمو
 لوب ريغتب ةبوطر نم جرخي امم كلذ سجنت دق ناك اذإو { ةراهطلا كلذ ضقن

 { ةراهطلا عضوم نم سم ام لسغل ءاجنتسالا هيلعو هنم وأ يدو وأ يذم وأ

 ىنعمب هجارخإ يدنع هل سيلف ةراهطلا هتلانو ءاشتحالا نم رهظ ام لسغو

 . هيلإ لصي الو هلسغ هنكمي ال هنأل ©} اسجن هنم يقب ام ناك ولو 0 قافتالا

 هنكمأ ام جارخإ هيلع سيلو ، هلسغ هنكمي مل ام جارخإ يف موزل هيلع سيلو
 هنم جراخ نم هلسغ ىلإ غلب امو 3 هلسغ هنكمي ام لسغ هيلع بجي امنإف © هلسغ

۔ ١٣٠ ۔



 هلعج امموأ { ارهاط هلعجي نأ ىلإ هنم جرخ امم وأ { وه هلعج امم ، هيف لخاد وأ
 نم وأ ةساجنلا تاوذ نم { هلسغ هنكمأ ام لسغ ةلاحلا هذه يف هيلعف { ريغ هيف

 , ، هتراهط نكمأ اذإ كلذ جارخإ هيلع سيلو { ةراهطلا تاوذ نم تاسجننملا

 لسغ هيلع امنإف ، ادحاو ائيش ناك ولو ، كلذ نم ء يش ةراهط ىلع ردقي مل اذإو

 ردق اذإ هجارخإ هيلع ناك ولو ، هجارخإ هيلع سيلو { هنم هلسغ ىلع ردق ام
 سيلو ‘ هيلع ردق اذإ كلانه ام لسغ وأ هلسغ ىلإ غلبي مل اذإ { هجارخإ ىلع

 دهشيو © هديب هلاني ناك ولو رهظ ام لسغ هيلع امنإو ، قافتالا ىنعمب كلذ هيلع
 3 هموزل الو هبوجو نسحي الو بجي ال امم اذهو ، رهظ امب لصتم هنأ لقعلا

 ، طقف هنم ءىش ناك وأ هلك ناك } هلسغ كردأ ام لسغ يدنع هيلع امنإ كلذك

 وأ ، هيلع ردق ام هنم لسغف اسجن ءيشلا ناك ءاوس ١ يدنع كلذ يف قرف الو

 هلك ناك ءاوس 0 هل هيلع لسغ الف هلسغ ىلع ردقي مل امو { هلك هلسغ ىلع ردق

 جارخإ بجوي الو { هلك هلسغ بجوي هضعب لسغ بوجو سيلو 3 هضعب وأ
 وهو ةراهطلا عضوم ىلإ غلب دق ءاشتحالا ناك نإو ، هلسغ ىلع ردقي مل ام

 يدنع هيلع سيلف & تاساجنلا نم هيف جرخ دق امب سجنت نأ دعب ، سباي

 اذإ هسجنف ءاشتحالا عضوم ىلإ ، ليلحالا نم جرخ ام جورخل ءوضولا ضقن
 { ركذلا ةمس بطري ال ام ردقب كلذ هنم فجو {}© سبي ام دعب ءاشتحالا جرخ

 سجنلا سبايلا ءاشتحالا جرخأ ءاش نإف 9 هيف ةراهطلا بجت ثيح نم

 نإو ©} هتراهط تضقتنا الو ءاجنتسا هيلع سيلو ، ليلحالا يف هيلع لسغ الو

 هنكمأ نإ ، رهظي مل ام نود } سجنلا ءاشتحالا نم رهظ ام لسغ هنكمأو ءاش

 سجني الو ، سجنتي امم ههبشي ام وأ راج ءام يف هركذ سمي نأ ريغب هلسغي نأ

 . رهطي ىتح
 تشتحاف هيف اهيلع لسغ ال هنأ بيثلا جرف ىنعم تبث اذإ يدنع كلذكو

 نم ؛ اهيلع هداسفإ فاخت ام اهنع كسميل 0 جرفلا رهاظ ىلإ رهظي ال ءاشتحا

 بجي يذلا جرفلا رهاظ ىلإ كلذ رهظي مل ايف 3 اهدي رهاظ وأ اهبايث وأ اهئوضو

۔ ١٣١ ۔



 .نم ركذلا نم ءاشتحالا ةلزنمب كلذ يف وهف ‘ قافتالا ىنعمب هلسغ اهيلع

 'نم هيف ام لسغ اهيلع بجي ال ذإ هعضوم يف هلسغ اهيلع بجي مل اذإو ؤ لجرلا

 ىلإ غلبت مل ام & هضعب وأ هلك سجنت ولو ، هجارخإ اهيلع بج الف { ةساجنلا

 بطر وأ سباي سجن ءيش هنم مغلب نإو ، جرفلا جراخ نم ةراهطلا هعضوم

 سبايلا ركذ نم ىضم ام وحن ىلع ‘ ركذلا يف ءاشتحالا جرحم يدنع جرخ

 . بطرلاو

 لجرلا ءاشتحا لثم كلذ يف اهنأ الإ ؛ اهرمأ نم يل نيبي الف ركبلا امأو

 . فالتخا كلذ يف ل نبي الو ١ هركذ ي

 هجوجرم

۔ ١٣٧٢ ۔



 باب

 كلذ ماكحأو اههبشأ امو ماعنألا رؤس

 هريغو ءاملا نم { منغلاو ريمحلاو رقبلاو لبالاو ليخلا ر ؤسب ساب ال

 . اهؤيقو اهلوب الإ ، ةيح تناك اذإ كلذ نم دسفي هنأ ملعن الو . اهثاورأو

 يف امو ، تحبذ اذإ ةحبذملا مدو { اهئيت يف صخر نم صخر دقو
 . دسفم ناصي الو سبحي ال يذلا ريمحلاو لامجلا قرعو .3 اهشرك

 . هقرع دسفي الف ريمحلا نم ناصي ام امأو

 قرع يف الو { اسأب هب ري ملو اهأيق زاجأ نم زاجأ دق : يراوحلا وبأ لاق

 . ريمحلا فرع الو لامحلا

 ديعس نب رشبم كلذب ينربخأ 3 ريعبلا ءيق يف صخر نم صخر دقو

 . رجشو ءام لاقن ٠ ءيق يف ناليغ نب مشاه نع

 . ءاعمألا الإ دسفت ال ، شركلا يف صخر نم صخر دقو

 . ءوضولا ديعيو دسفي هنأ ةاشلا عسدو ريعبلا مسد نإ : ليقو

 ريعبلا عسدو { قرخلا نم دشأب عسدلا سيل : حبسملا نب دمحم لاقو
 . ضقني ال ةرجلاو

 . دسفم ناصت الو سبحت ال يتل ١ رمحل او ل امحل ١ قرعو : ليقو

 مل ام اهلوب نم ريطي يذلا هررشلاو لامجلا يف صخر نم صحر دقو

۔ ١٣٣ ۔



 ةدوربلاك دجي نأ الإ ةدسفم لبالا لاوبأ نإ : حبسملا نب دمحم لاق

 اولاق مهنأل ٠ بضحخ هفكب هحسم اذإ ءيش ىلع نقيتسي ىتح«كلذب سأب الف

 ف بوبحم نب لذدمحم هاور ام عيبرلا نع يور ٠ ٤ رارش بلاغ لك : ريشب نع

 . كلذب كسمتي هرأ ل ام بضخلا

 . هلك هبطري يأ مدقلاو دسفم كلذ لك : لاق نم لاقو

 . ررشلا هيف نبي نأ مدقلا : لاق نم لاقو

 قيرطلا يف اهنم سانلا عنتمي ال يتلا ةعساولا لفاوقلا يف كلذ امنإ : ليقو

 . كلذ وحنو { ةكم قيرط لثم

 ريغو كالمألا نم اههبشأ امو ماعنألا نم باودلا ر ؤس امأ : هريغ لاق

 لثم نم اههبشأ امو ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو © ةيشحولاو ةيلهألا نم كالمألا

 نم اهتابوطر نم جرخ ام عيمجو { اهرودصو اهرخانمو اههاوفأ نم جرخ امو

 { اهنم هلك اذه رهاط هنأ قافتالا يناعم يف جراخ هنأ يعمف 3 ههبش وأ اذه لثم

 لوق نم الو انباحص أ لوق نم هملعأ الو }“ فالتخا كلذ ي ل نيبي الو

 لاغبلاو ليخلا نم ماعنألا ريغ نم ءيقلا هجو ىلع اهنم جرخ ام امأو 3 انموق

 شوركلا تاوذ ريغو . ةرحلا تاوذ ربغ نم كلذ هبشأ امو 3 ريمحلاو

 رئاس ىنعمب رهاط هنم كلذ نأ 3 هيف قافتالا يناعم جراخ هنأ يعمف { ثورفلاو

 لاوقأ يف فالتخا كلذ يف يل نيبي الوماهرخانمو اههاوفأ نم 7 اهنم جرخي ام

 . اهئاعمأ يف امم الو اهثاورأ نم اهنم ائيش نودسفي ال مهأل . انباحصأ

 نم اهتاكذ دعب نم الو 7 اهلاوبأ الإ اهتايح يف اهفوج نم اهنم جرخ ام عيمج الو
 . اهمد ريغ بابسأ نم اهفوج يف ام يناعم

 ماعنألا نم ثورفلاو شاركاألاو ةرجلا تاوذ نم ناك ام اماو

۔ ١٣٤ ۔



 . اهفوج نم ثرفلا ىنعمب ةجراخ يهو اهترج كلذكو

 وهو . اهترجو اهثرف يناعم هبشأ امم اهؤيقف ؛ كلذ تبل اذإ هنأ ؛ ىعمو

 داسف ىلإ بهذي يذلاف { ءاوس هبشلاو ىنعملا يف يدنع هيف قرف الو الوب لثم

 نأ هل زوجيو همزلي اهثرف دسفي ال يذلاو 5 اهأيقو اهترج دسفي نأ همزلي اهثرف

 . اهنم عيمجلا داسف همزلي امهدحأ دسفي يذلاو ٦ اهترج الو اهأيق دسفي ال

 بهذي يذلا نأ بسحأو { هتساجن يف فلتخي هنأ ؛ ىعمف اهثرف امأو

 اًمئاسَ اصلاخ انبل مد ثك نيب نم : ىلاعت هللا لوقب جتحي هتساجن ىلا
 . ١ هنيب راشلت

 اذه يف نيهبتشم اناك اذإ مدلا لثم ثرفلا نإ : لوقي هنأ ؛ يعمف

 . ىنعملا

 امنإ : لوقي شركل ١ ف امو ثرفل ١ ةراهطب لاق م لوق نم هنأ ؛ يعمو

 نيئيش { يموت ترف نيب ني» : -ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعم ناك

 اهقورع يف امد ةامح ىه امنإ نبللا تاذ نأل ، نول ايهنم دحاو لك . نيفلتخم

 ندبلا نم ثرفلا رثك ايلك & كلذ نيب نم جرخي امنإ نبللاو 3 اهفوج يف اثرفو
 صاخ نبل جرخ . اهنول فلتخم نيئيش نيب نمءنبللا بلتجاو مدلا رثكأو

 كرابت همعن نم هللا مهركذي امم كلذ امإو ٠ معطلاو نوللا ي ال فلاخم

 . ىلاعتو

 هل طلاخمو هنم هنأل } ثورلا دسفي نأ ثرفلا داسفب لاق نم مزليو

 نم جرخ ام نوكي نأ رابتعالا يف مزليو © هيلإ هلاح نم لقتنمو { هب لصتمو
 نإ قتعأو ةساجنلا لاح يف أطبأ هنأل ، مفلا نم جرخ امم دشأ ثورلا نم ربدلا

 . لحنلا ةروس نم )٦٦( ةيآلا )١(

۔ ١٣٥ ۔.



 لاح يف هب رهطي نأ ، لاح ىلإ لاح ين هلاقتنا يف ىنعم الف الإو © اسجن ناك

 يضفي قافتالا يناعم لاح اندجو انأل «ىنعملا اذهو ، هجولا اذه نم لاقتنالا

 قافتالا يناعم يف تبثأو { هربد نم هنم جرخ ام دسفأ ؛ هيف دسفأ نم لك ىلع

 . هحرش لوطي امم انموقو انباحصأ لوق يف

 يف اهيف ام عيمج نآ انباحصأ لوق يف اهماكحأ يناعم هبشي انعم ماعنألاو

 يناعم هبشي اهتاكذ لعب كلذكو ز اهمدو الوب الإ ‘ رهاط اهنم جرحي امع اهتايح

 . اهيف كلذ

 الإ اهعيمج ةراهط ىلإ بهذي هنأ { هنم هللا ءاش اميفو انموق لوق يف امأو

 . اهيف ام عيمج يف اهثرفو اهلوب نم اهتاكذ دعبو { اهتايح يف اهنم حوفسملا مدلا

 . ةدسفم اهلاوبأ نأ قافتالا يناعم ىلع جرخيف انباحصأ لوق امأو

 . هل هللا مهقفو دق باوص ىلع الإ نوقفتي ال مهنأ انعمو

 نم ،© الوب دسفي باودلا نم ائيش دجن ل انإف ؟ رابتعالا ي جرحي ام امأف

 نم قافتالا يناعمب اهثور دسفأو الإ ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا حاورألا تاوذ

 هنأ فلتخا نإو © مهلوق يناعم يف ماعنألا يف ام عيمج نأ تبث دقو {} عيمجلا

 . راتت هلوسر ةنسو هللا باتك يف مدلا ميرحت ءاج دقو . لوبلاو مدلا الإ رهاط

 كلذكو . ناسجن هطئاغو ناسنالا لوب نأ قافتا مهعامجإ يناعم جرخيو

 نم اههابشأو عابسلا نم اهثور سجنم قافتالا يف اهلوب سجنلا باودلا عيمج
 . اهيلع عمجملا باودلا

 3 .7ِ ٥٤ . . . ۔ ى _ ه اق -

 اهيف مكل اهقلخ ماعنألاو : ماعنالا يف ىلاعتو كراب ِ شا ل :77

 ةوخر نمحر ةورث نييلام اهيف مكلو نولكات بتيرت عفان ءفد
 ةتؤنرل مكمر ةر يتنالا ةيآل ميهلا اونوكت م لب لإ مكلاقنا لمحنو
 ِ 55 4١ميحر

 . لحنلا ةروس نم )٥ . ٦ . ٧( تايآلا )١(

۔ ١٣٦ ۔



 قافتا يف انباحصأ لوق نم قبس دق ام الولو 3 اراضم عفانملا نوكت الو

 اهتاكذ دعبو اهتايح يف اهلك نوكت نأ هبشأل ؛ ماعنألا لوب داسف ىلع مهلوق يناعم

 ف هللا باتكب الإ عامجالإ يناعم يفءاهتراهط توبث يناعم ف ةرهاطو . عفانم

 ,اهريغ نم اعيمج ايهنذإب اهنم ةراهطلاب هيلع اوقفتا ام هبشمو . مدلا وهو ايهعيمج

 نم لوبلا نودسفي مهاندجو امنإو 5 اهريغ يف اذه هبشي ام مهلوق نم دجي ملو
 لوبلا نودسفي ام عضوم نم ثورلا نودسفيو ، ثورلا نودسفي ام عضوم
 يتلا باودلا هذه يف الإ {، ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا باودلا عيمج نم

 اماوبأ نيب قيرفتلا ىلع اوقفتا دق مهاندجوف { ةيكذ رحبلاو حايرلا يف نوكت
 ماعنألا نم اهلاوبأ اودسفأو ءهاهثاورأو اهراعبأ اورهطف ءاهراعبأو اهثاورأو

 . اههبشأ امو لاغبلاو ليخلاو { اههبشأ امو

 تاوذ نم باودلا نم اهريغ الثم نوكي نأ مزلي دقف سايقلا يف امأو

 ادع ام { ةيكذت حبذلاب نوكي ام عيمج نمءةيلصألا ءامدلاو ةيربلا حاورألا

 نم مهقافتا يف اهقحل ام هبش يف ةيكذ ريغ وأ ةيكذ تناك ؛ ةيلصألا تامرحملا

 قافتالاب باودلا نم اهريغ نيبو اهنيب قرف ال ايك 3 ءاوس اهثاورأو اهلاوبأ داسف
 . ةرهاط اهلك هذه نوكتف . اهثاورأو اهلاوبأ داسف يف

 ايأر نيدلا تابثإ يف دايقنالا ىلع مهقافتا يناعم عبتنو سايقلا عدن انكلو

 . هب هللا نذأي مل ام كلذ نأل & كلذ لهج هوجولا نم هجوب { انيد يأرلا الو

 ٨ لوقلا نم قافتالا ىنعم ىلع جرخي هنأ يعمف ؛ باودلا قرع امأو

 باودلا نم داسجألا نم دسج لك نأ { ةهبش الو فالتخا هيف يل نيبي ال امو
 ناك اذإف ، ةساجن وأ ةراهط يف؛هل عبت هقرع دسج لك نأ مهريغو رشبلا نم

 ىتح 7 هتاذ نم ءيش هنأل ، سجن هقرعف اسجن ناك اذإو { رهاط هقرعف ارهاط

 ؛ قافتالا مكح ىلع لالدتسالل { رهاط هنأ بنجلاو ضئاحلا قرع : ليق هنأ

 نمءاههبشأ اموءماعنألا نم اهتراهط ىلع عمتجي يتلا باودلا هذهل يضقي هنأ

۔ ١٣٧ ۔



 ناسنإلل ةهبشمو ناسنالا ةراهط ىنعمب ةرهاط اهنأ { اههبشأ امو لاغبلاو ليخلا

 اهثاورأ ةراهط يف ناسنإلا ىلع ةدئازو ٠ رثكأو ةراهطلا يناعم يف نأش لك يف

 يل فالتخالا يناعم جرخي ال هنإفءاهئيق يف فالتخالا ىنعم جرخ نإو { اهئيقو
 تسجتنت اذإ باودلا هذه عيمج ةراهط نأ قافتالا يناعم تبثو © ناسنالا ءيق

 نم تناك اذإ اهنم ةساجنلا لاوز { تناك ام انئاك ، ةساجنلا نم ءىشب
 ىلع لسغ اهتراهط يناعم يف جرخي هنأ ملعأ ال . كلذ رثأ ريغتو } باودلا

 . اهرمأ يفو اهيف كلذ ي نيدبعتملا

 اهقارعأ يف { انباحصأ لوق نم فالتخالا يناعم جرخي هنأ ؛ يعمو
 : اهنم ءيش قارعأو

 . هداسفب لاق نم لاقف

 ىرج يذلا عضوملا ي هتساجن ملعي ل ام . رهاط هنإ : لاق نم لاقو

 . ةساجنلا ىنعمب اسجن قرعلا نوكيف . اهندب نم قرعلا هيلع

 تاساجنلا عضوم . اهقارعأ داسفب لاق نم يناعم نم هنأ ؛ يعمو

 ةضراعملا ةساجنلا نم اهتراهط نأ كلذ عم قفاوم وهو { اهنادبأ يف اهل ةضراعملا

 دح كلذ ي سيل © ناك هجو يأب اهرثأو اهنيع لاوزو ةساجنلا سوبي 0 اهل

 هيلع عقي ام يناعم ف تبثف ( ءيش نود ءايشألا نم ءيش ال | هب لوزي دودحم

 اهقرع داسف جارخإب حلصي لوقلا اذهو { ةساجن اهيف ري مل ام ةرهاط اهقارعأ
 سبحو ن اصي ام لك هن ال ٠ هزنتل أ ليبس ىلع لوق { انعم جراخ اهليح نم

 دعب هيف ةساجنلا ثودح نم هريغ مكح سوبحم او نوصم ا قحلي دقو . ره اط

 اهريغ قحلي ام اهقحليو ئ اهيف قرعل ا ثودحو . اهفوفجو ةن ايصل او سبحل ١

 . اهقرع داسف نم ناصي الو سبحي ال امم

 توبث جرخي مل 3 اهنم ءيش قرع يف داسفلا يناعم تبث اذإ هنأ ؛ يعمو

۔ _ ١٣٨



 تاضراعم يف ةبارتسالا يف ءاوسو ةراهطلا يف ءاوس اهنأل اهعيمج نع كلذ

 وهف طيبع مد اهنم جرخ ام ثيح نمف اهتايح يف اه ؤامد امأو 3 اهل ةساجنلا
 ايف كلذ ركذ ىضم دقو { هحوفسم ريغو هحوفسم يف ناسنالا مد ينعي { دسفم

 . اهريغو ةحوفسملا ءامدلا ركذ يف ءزجلا كلذ نم ىضم

 هنأ قافتالا يناعم ف جراخف ٠ اهلك باودلا هذه نم ةحبذملا مد امأو

 6 اهتاكذ لعب اهئامد نم كلذ ىرس امو 6 ءامدلا نم حوفسملا ىنعمب سجن

 عبن ام ادع ام . لوقلا ضعب يف هلك هداسفب فالتخالا يناعم هيف جرخيف

 ىضم دقو ، كلذ ركذ ىضم دقو {}© هسفنب مكح هل نكي ملو اهئامد ي محلل ١

 فالتخالا يناعم اهراعبأو اهثاورأ يف جرخي هنأ ملعأ الو { اهراعبأو اهثاورأ ركذ

 نم رهاط هنأ قافتالا يناعم يف جرحي لب ٠ سجن هنأ ثورلاو رعبلا تاوذ نم

 نيبو ىثنألا رقبلا وثخ نيب قرفي هنأ مهلوق ضعب يف هنأ الإ { انباحصأ لوق

 يناعم يف كلذ جرخي الو ٦ لوبلا عضوم ىلع كلذ ىرجم ىنعمل ٦ ركذلا

 ىثنألا ةرقبلا يف كلذ تبث اذإو ةبارتسالا فوخلا نم دعبي الف ، مكحلا

 . اهاوس امف

 سم ىنعمل دسفم هنإف هحلس ريعبلا بنذ سم ام نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . ليق هنأ بسحأ ايف لوبلل بنذلا

 ىتح هتراهط لصأل . رهاط هلك كلذ نأ مكحلا ىنعم يف يدنع جرخيو

 . كلذ هتقو 1 ةساجن هنم ءيش ف ملعي

 بنذلا رهاط هنأ هيف ليق ام ضعب يف اذه لثم يف ءاج دق هنأ ؛ يعمو

 . هتساجن ملعت ىتح هريغو

 يذلا ملعي ملف { ةراهطلا نزم ائيش هنم سم ام هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 نم هسم هنأ ملعي ىتح ةراهطلا ىنعم ىلع وهف . هريغ وأ بنذلا نم هنم هسم

۔ ١٣٩ ۔



 . بنذلا داسفإب لوقي نم لوق ىلع بنذلا

 نم كلذ ملعي ملو كلذ هسم مث بنذلا يف ام داسف تبث اذإ هنأ ؛ ىعمو

 هقحلو © هيف بنذلا توبثل ةبارتسالا يناعم نم جرخت ل ٠ هريغ نم وأ بنذلا

 . هلسغل طايتحالا يناعم

 جرخي هنأ يعمف ٠ هلثم وه امم كلذ هبشأ امو ريمحلاو ليخلا لاوبأ امأو

 3 انموق لوق نم هنأ وجرأو . انباحصأ لوق نم دساف هنأ قافتالا جرحم

 لوق ىلع كلذ نأ بسحأو . اهثاورأ داسف ىلإ بهذي انموق لوق يف هنأ بسحأو

 لكأ نع ىهن هنأ هنع ىوري ةي يبنلا نأ كلذو 5 اهموحل ميرحت ىلإ بهذ نم
 & ميرحتلا ىنعم ىلإ ةياورلاب بسحأ ييف ضعب بهذف . اهنم ةيلهألا اهموحل

 اهثاورأو اهقارعأ ؛ اهنم ءيش لك ةساجن تتبث اهموحل يف ميرحتلا تبث اذإف

 . تابوطرلا نم اهنم جرخ ام عيمجو { اهرائسأو

 بسحأ 7 اهموحل لكأل ةيهاركلا ىلإ ةياورلاب بهذ اضعب نأ ؛ يعمو
 يف قافتالا ةلزنمب يهف 3 هجولا اذه ىلع تبث ،ريخلا يناعم جرخي اذه

 . اهماكحأ عيمجو لاوبألا نم اهريغو { (ا)رائسألاو ثاورألا يف ؛ ماكحألا

 بدألا عضومل ، اهموحل لكأ ةيهارك ىل ةياورلا ىنعمب بهذ هنأ ؛ يعمو .
 اهرائسأ ةيهارك يناعم تبث 3 اذه ىنعم تبث اذإف {} مهل كلذ هاركتساو

 . هنم جرخ ام عيمج هوركمف هوركم لك نأل ٠ اهثاورأو اهقارعأو

 8 اصيخرت اهيف انباحصأ لوق نم ملعأ الف ماعنألا لاوبأ امأو

 & رجاوزلاو رساودلا لوب يف ليق ام وحنب 0 ةرورضلا ىنعمب هانعم جرخي امب الإ

 لاح يف 9} كلذ وحنب جرخ ام يناعم يف لبالا لوب نم ررشلا يف ليق امو
 غبسي مل ام { هيف مهفالتخاو كلذ ركذ ىضم دقو . تاجاحلاو تارورضلا

 )١( (راثسأ) هعمج (رؤس) نال احيحص سيلو (راوسألا) لصالا يف .

۔١٤٠ ۔



 لثم الإ نكمي ال ام يناعم يف٬كلذ لثم ىلإ ةجاحلاو ، ةرورضلا يناعم يف مدقلا

 ٠ هاوس ام لقنيو كلذ

 ىنعمب ةبوطر هرهاظ ملعي ل ام هنإ : مدقلا غابسإ يف ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . ءوضولا غابسإ
 تيرجأ اذإ فكلاب دجو ولو ] لوبلا هيف نبي . ام : ليق هنأ ؛ يعمو

 . هيلع

 دح كلذف هتبوطر دجو هرهاظ نم فكلا هيلع ىرج اذإ هنأ ؛ ىعمو

 . هغابسإ
 © كلذ هل نبيو هيلع عقو هنأ حص ولو © كلذ نود امو هداسفإ ىنعمو

 . هغابسإ ىنعم ف ليواقألا هذه دحأب غبسي ىتح الإ رضي الف

 تبث اذإو . ريثكو ليلق نم هلك كلذ داسف ىلا بهذ اضعب نأ بسحأو

 ٠ هوجولا نم هجوب وأ يناعملا نم ىنعمب ‘ وحنلا اذهم لبالا لاوبأ يف كلذ نم

 يف ءاوس اهلك اهنأل ماعنألا لاوبأ رئاس يف {©=تيدنع هلثم ناك اهريغل وأ ةرورضل

 8 ضعب نع اضعب جرخيو ضعب اهضعب ماكحأ نم جرخي الف ، ماكحألا عيمج

 لاحب { اهريثكو اهليل اهلك ماعنألا لاوبأ داسف يف لوقلا ضعب يف جرخنو
 يف ٠ هريثكو هليلق تاساجنلا نم هريغك نوكيو ٠ تارورضلا ريغو تارورضلا

 يف قرفي الو { هريغو سايدلاو رجزلا لاح يف ، نطاوملا عيمج نم لاوحألا عيمج
 ىنعمب هتراهطف ، لاوحألا عيمج يف سجنت اذإ هتراهط الو هتساجن نيب كلذ

 . اهريغو تارورضلا نم هريغو رجزلا يف دحاو

۔ ١٤١ ۔





 باب

 باودلا نم اهوحنو ةلالجلا

 فلتعت يتلا يهف ©، باودلا نم ةلالجلا يف ليق دق هنأ ؛ ىعم

 نم ءيش ىنعم تبث اذإف ٦ تاراهطلا نم اهريغ اهعم طلخت ال . تاساجنلا

 ؛ باودلا نم تامرحملا ىنعمب هماكحأ ىنعم جراخ هنأ ؛ يعمف ةلالج باودلا

 . هب عافتن ال او هنبلو همحل لكأو هئارشو هعيب يف

 اهقارعأو اهراوسأ يف ؛ باودلا نم ةلالجلا ىنعم جرخي هنأ ؛ يعمو

 نم باودلا نم تامرحملا ىنعمب ؛ سجن هنأ اهنم جرخي ام عيمجو { اهثاورأو

 اهتضراع امو ٠ تابوطرلا كلت نم اهنم ناك ام لك دسفمو ٠ ريزنخلاو درقلا

 وأ ماعنألا نم ةلالجلا تناك . تاراهطلا كلت نم اهتدسفأ ٠ تابوطرلا نم

 5 الالح همكح تبث امف { اهلثمو اههبشو { لاغبلاو ليخلا نم وأ { اهلثمو ريغ

 . هلك اذه نم جرحي ام يناعم يف { انعم دحاو ىنعمب وهف

 وأ ناك اليلق ةساجنلا ماعنألا نم ةبادلا تلكأ اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . لكأ زوجي الو ، اهنم كلذ يضقني ام ردقب سبحت ىتح اهمجحل لكؤي الف { اريثك

 . لاحلا كلت يف اهنبل

 كلذكو . محلل ا داسف توبث عم يعم ميقتسي الو { اهنبل لك ؤي : ليقو

 يف تناك اهمحل داسف تبث اذإف ٨5 هيف اهمحل دسفي ىتلا ةبادلا نم نبللا دسفي

 عيمج داسف يف إ يدنع ةلالحلا جرخم ةجراخ . هيف اهمحل دسف دق يذلا لاحلا

 ةلزنمب رخنم وأ مف نم جرخ ٠ ءام وأ قرع وأ ثور وأ نبل وأ محل نمياهنم ناك ام

۔ ١٤٣ ۔



 ةلزنمب ريصت ىتح ث هريغ الو محللا نم ءيش اهنم دسفي الف الإو { ةلالجلا
 هتابوطر نوكت لاح يف امرتع نوكي ىتح عيش يعم ميقتسي الو 3 ةلالجلا

 & هتبوطر نع هزنتلا هقحلي كلذلف همحل نع هزنتلا نم هجو ناك نإف { ةرهاط

 . اهتابوطر يف هلثمف همحل يف ميرحتلا يف مكحلا دح يف ناك نإو

 هنأك ، صيخرتلا يناعم يفف ، ررش بلاغ لكل : هلوق ىنعم امأو

 رضي مل ةساجنلا نم بلاغ نم جرخ ررش لك ؛ صيخرتلا ىنعم يف : لوقي
 ىنعم يف { غابسالا ىنعمب كلذ نيبتيوؤ ةراهطلا ىنعم ىلع بلغي مل اذإ ررشلا

 . هلك كلذ يف صيخرتلا ىنعمب جرخي هلعل 0 لبالا لاوبأ يف ليق ام

 جرخي كلذ لعلو 0 دسفي ال حوفسملا مدلا ررش نإ : ليق دق هنأ يعمو

 . تارورضلا ىنعم ي

 دعبت الف ؛ ىنعمل وأ } عيش تاساجنلا نم يناعملا نم ىنعم يف تبث اذإو

 جرخيف .0 هيف زاج ام عم هلعل . جرخ اذإ تاساجنلا عيمج نم كلذ ةزاجإ

 مل ام : دسفي ال ءاملا يف ناك اهيلع بلغي مل ام هنأءتاراهطلا ىنعم يف كلذ

 سيلو . اهريغو ناهد نم جرخت يتلاك & تاعئاملا نم ةراهطلا نالوهيلع بلغي

 رثكأ نوكي وأ ى مدلا هيلع بلغي مل ام هنأب فالتخالا يناعم يف كلذ يف جراخب

 هنأ قافتالا ىناعم عم اذه يف اذه تبث اذإف { هيف اكلهتسم ناكو ، هدسفي مل هنم

 . ءاملا هبشأ ام وه امنإو ءاملا نم الو ءامب سيل

 نم تاراهطلا ىنعم يف اذهو . ىنعملا اذه يف ءاملل هبشي اذه كلذكو

 ليق دق ام ندبلا يفو { هريغ يف اذه هبشي ام هيف تبث دق & تاعئاملا عونلا اذه

 ةساح تبث اذإو ، كلذ ةفص يف فالتخالا نم ىرجي امو ، مدقلا غابسإ يف

 تاساجنلا نم اهريغ نم نوكي نأ دعبي مل لاح يف اهنم اذه تبثو © لبالا لوب

 ٨ مدقلا يف كلذ تبث اذإو 3 اهانعم يف تباثو { اهجرخ اجراخ ناك ام اهلثم

۔ ٤٤١۔-



 بوثلا يفف ندبلا يف كلذ تبث اذإو . مدقلا ريغ يف كلذ قارتفا يف ىنعم الف
 لاح يف كلذ تبث اذإو . هلك كلذ هبشي نأ دعبي الو ، كلذ ىنعمب برقأ

 جرخ امو ، ةرورضلا لاح ريغ يف هلثم نوكي نأ دعبي مل ، موزللا ىلع ةرورضلا

 يف لعلو ث ةرورضلا لاح يف ماد ام هنأ اطرش كلذ يف طرشي مل هنألمهجرحغ

 ىلع هنأ ضعب كلذ طرتشا امنإو ، لاسرالاو كلذ يف قالطالا لوقلا ضعب

 . ةطيرش ريغ ىلع ةياورلا ىنعمو 0 ةرورضلا

 هنأو ، رهاط هنأ قافتالا يناعم يف جرخيف ناسنالإ ماوه نم بوصلا امأو

 . اتيم الو ايح هب ساب ال

 لاح يف حاورألا تاوذ نم سيل هنأ هتايح يف هيناعم جرخت هنأ ؛ يعمو

 دقو { اهنم كلذ ىنعملاو ، لمقلا نم ةضيبلا جرخم جرخي هنأ بسحأو 3 هتايح

 حاورألا تاوذ نم الو . ءامدلا تاوذ نم سيل هنأل .7 اتيمو ايح هتراهط تبث

 هنأ هيناعم توبث ىلع لمقلل اضيب ناك نإو . ءامدلا تاوذ نم اهلصأ ىتلا

 هنم رهظ اميف ع يشلا ضيب نأل 5 ةلمقلا قرذ هبشي هنأ رظنلا يف جرخيف { رهاط

 . هقرذ ةلزنمب

 اسجن هضيب ناك هقرخ دسفأ ام هنإ هضيب يف ريطلا يناعم يف ليق كلذكو

 ىنعم تبثف 0 ارهاط هضيب رهاوظ ناك ارهاط هقرخ ناك امو 3 هقرخ ىنعمل

 . قرخلا ىنعمب ضيبلا

 جرخي ام الإ & دسفم هنأ ناسنالا نم ةلمقلا قرذ يف ليق دق هنأ بسحأو

 . ندبلاو بوثلا يف هيف لوقلا فالتخا يناعم نم

 اهنم نوكت يتلا باودلا نم هلوب دسفأ ام لك هنأ يعم جرخي كلذكو

 نيح يف هدلو ارهاط ناك ادساف هلوب ناك ام عيمجف ؛ داليملا هبش ىلع دالوأ

 جرخ ام لكو . هلوب ىنعمب دساف هلك كلذف ةبوطر نم هيلع جرخ امو ، كلذ

۔ ١٤٥



 توبثلا اهلوب ىنعمب دسفم وهف ءايشألا عيمج نم الوب دسفملا باودلا ماحرأ نم

 اهثاورأ عضوم نم جرخ امو 7 هلوب دسفملا ناسنالا يناعم نم هيف هبشلا

 وأ اطيبع امد نكي مل ام ةراهطلا يف ثاورألا ىنعمب وهف . اهرابدأ نم اهراعبأو

 نكي مل نإ ةساجن عضوملا كلذ نم اهنم جرخي ملعأ الو ، تاساجنلا نم ائيش

 دسفت ال يتلا باودلا رابدأ نم جرخ ام عيمج نم مدلا ىوس ايف © مدلا الإ

 نم وأ اهفوج جلاو نم جرخ { ةراهطلا مكح ين اهثاورأ نأ ىنعمب وه . اهثاورأ
 ةساجن نكت مل ام ، دحاو ىنعمب كلذ لكف . اهرابدأ نم جرخ ام ىلإ هجراخ

 . ةمئاقلا تاساجنلا نم ةمئاق اهنيع

 همو وم

۔ ٦٤١۔



 باب

 لبالا حلس

 ل ام الوب نم ريطب يذلا ررشلاو ٠ 25 ءيق يف صخر نم صخر دق

 راط نمو دسفم وهف ، اهحلس نم اهبانذأب لامحلا هب تبرض امو . مدقلا غبسي

 . ملعي ىتح هيلع داسف الف اهبانذأب تبرض امم هنأ ملعي ملو كلذ نم ءيش هب

 هنأ ملعي ىتح اهبانذأب تمع ام دسفي ال هنأ راثآلا ضعب يفو ؛ هريغ نمو

 ©} دسف دق هنأ ملعي ىتح سجن ريغ رهاط كلذ لصأ نأل . لوبلا كلذ سم

 هلو ٠ قحلل فلاخم هنإ لوقأ ال ينإف {© اذه يف رظنيو 6 رثكألا وه لوألا لوقلاو

 . صقني ال مدلا ىوس لمجلا رخنم نم جرحي امو © قح ةجح

 . الالج نوكي نأ الإ : هريغ لاق

 برض ثيح الإ دسفي ال لمجلا قرع : حبسملا نب دمحم خيشلا لاقو

 تنيص اذإف 3 اهلاوبأ يف اهغرمتب تدسفأ امنإف ريمحلا امأو ، رطخ اذإ هبنذب

 . اهقرع دسفي ل تسبحو

 . هبنذ برض غلب ام ينعي . هرطخ غلب ام هقرع نم دسفي ربعبلاو : لاق

 رهلا نم اهبانذأب لبالل تبرض اميف لوألا لوقلا ناك نإ : هريغ لاق

 رخآلل يضقي مكحلا نإف { انباحصأ لوق رثكأ 3 اهبانذأ نم اهحلس نم سمف

 هتراهط ىنعم ىلع وهف رهاط هلصأ ءيش لك نأل ٠ لوصألا يناعم هتقفاومب اهنم

 ىلع وهف ههاط هلصأ ءيش لك نأل ى لوصألا يناعم هتقفاومب © هنم ءيش لك ي

 رمعبل ١ حلس لص و © هتساجن حصت ىتح مهنيعب هنم ء يش لك ي هتراهط ىنعم

۔ ١٤٧ ۔



 ىلع كلذ حصي نلو { قافتالا يناعمب هتساجن حصت ىتحي قافتالا يناعم يف رهاط

 . هنيعب عيش لك يف الإءةبارتسالا ليبس

 غلب ثيح دسفم هنإ لبالإ قرع يف لاق نم لوق ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 هنم دساف كلذ نأو {، هدسفي هنأ كلذ ىنعم جرخي امنإف ، هبرضو هبنذب هرطخ

 ' . ةبارتسالا ىلع هتساجنب لوقي نم لوق ىلع كلذو & سمو .غلب ام ثيح نم

 ينعأ ، دجو ام ثيح نم هتساجن حصت ىتحف مكحلا ىنعم ىلع امأو

 ماد ايف ؛ سجن هنإ لوقي نم لوق ىلعو ، كلذب ليق ام ىنعم ىلع ريعبلا حلس
 ىنعمب جرحي امنإف © هبنذب هبرضو هرطخ غلبي ثيح نم عضوم يف نيعلا مئاق
 وه امنإو ، بنذلا ريغ نم كلذ هسم نوكي نأ نكمي دق هنأل . ةبارتسالا

 اذه بحاص هصخو اذه يف ةبارتسالا مكح هقحل { ةبارتسالا نم برقامل

 دق ةبارتسالاو 3 هندبو هرهظ رئاس نود عضوملا كلذ نم هقرع داسفب لوقلا

 يف نياعي مل ام . هلك هندب ةراهطب هل يضقي دق مكحلاو 3 هلك هندب يف هقحلت
 دسف كلذ تبث اذإف { اهل ةساجنلا موزل نم اهل جرحم ال ةساجن هيف كلذ نيح

 . ريعبلا قرع ىنعمل ال ، ةساجنلا كلتل ساملا هقرع

 كلذكو . اهلاوبأ يف اهغرمتل اهقرع دسفأ امنإ هنأ ريمحلا يف هلوق كلذكو

 اهبطاعمو اهطبارم يف اهلك اذه اهقحلي دقو . منغلاو رقبلاو لاغبلاو ليخلا
 نم ةبارتسالا يف ىرعتي ال اهريغو ماعنألا نم باودلا عيمجو اهتورذو اهسوردو
 لوقلا هيف ىضم دقف © باودلاو اهلك ماعنألابءاهرخانم نم جرخ ام امأو ، اذه
 عيمج يف ةساجنلا مكح اهقحليو انعم لاق يكف ةلالجلا امأو { اهانعمب رهاط وهو
 . اهنم جرخ ام عيمج اهثاورأو اهقارعأو اهمفو اهرخنم نم جرخ امم اهتابوطر

 هوجو

۔ ١٤٨ ۔



 باب

 اهتسانكو اهقزخو ريطلا رائسا ةراهط

 دقف يلهألا مامحلا الإ { اداسف هيف رظني ال { اهقزخو اعيمج ريطلا ر ؤس

 نم صخر نم صخرو لا دجألاو باقعلا قزخو هقزخ يف ءاهقفلا رثكأ ددش

 . لإ بحأ كلذو ، باقعلا يف ءاهقفلا

 لجرلا هيلع ءىطو اذإ ٠ هلوب ي باقعلا ثدحب سأب ال : لاق نم لاقو

 . عىضوتم وهو

 باقعلا الو يلهألا مامحلا قزخب سأب ال : لاتق نم لاقو ٤ هريغ نمو

 ئ لاح لك ىلع هب سأب الف يلهألا مرحلا مامح امأو ٠ ذخأن هبو . لادجألا الو

 رهاطلا هنم رئاطلا امأو . جاجدلا لثم ىعدي امل هقزخ هرك يلهألا مامحلاو
 . كلذ نم لهأ يلهأ الف ٠ همرح هللا هنكسأ دقو ٠ هقزخب سأب الف

 عيمج نم يلصألا مدلا تاذ نم يربلا ريطلا عيمج نأ يعم : هريغ لاق

 هيف تأي مل ام . ريطلا نم شهاونلاو رشاونلا نود ام 0 الالح اديص جرخ ام

 عيمج نم بلاخملا تاوذ نم رشاونلا نم هنأ هيف تبثي الو 0 ةلي هللا لوسر يجن

 نم هنأ هلعلو .3 انباحصأ لوق نم قافتالا يناعمب يدنع جراخ هنإف 9 ريطلا

 ماعنألا هبش ىلإو { اههبشأ امو ماعنألا نم ةرهاطلا باودلا ةلزنمب هنأ مهريغ

 قحلي دق هنأل 3 اهتراهطو اهتاكذو اهموحل لالحإ نم قافتالا يناعمل ، حصأ
 {© ةهبش ىنعم هقحلي ال ريطل ا نم سنجل 7 رمحل ا

 1 باودلا نم ماعنألل ةراهطلا نم هتالاح عيمج نم هبشم هنأو كلذ هبشي ام الو

 ٨ هقزخو هندب رئاس نم هرقانم نم هتابوطر نم جرخ ام عيمجو . اهرائسأ

۔ ١٤٩ ۔



 نم وحنلا اذهو { افالتخا كلذ يف ملعأ الو 3 اهراعبأو ماعنألا ثاورأ ةلزنمبف

 تبث نإو . اهلاوحأ عيمج يف ضرألا ىلع باودلا نم وحنلا اذه هبش وه ريطلا
 ماعنألا لوب ةلزنمب يدنع ناك 9 لوب هلو لوبي ناكو لوب ريطلا نم سنجلا اذهف

 . هل ههبشل

 هقزخ دسفي مل امو © ريطلا نم وحنلا اذه لوب نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 عضومل ماعنألا يف نوكي نأ كلذ ينبجعي ناك دقو . هقزخ ةلزنمب رهاط

 لوق نم هنأ يعم امم ، ريطلا نم سنجلا اذه يف ليق دق ذإو . اهتراهط

 يف انباحصأ نع ءاج ولو 3 هتراهط عضوم هيف ينبجعي امم كلذ ناك . انباحصأ

 . هتساجنب ليق امم لإ بحأ كلذ ناكل اهوب يف صيخرت ماعنألا

 لوب ىنعمل دسفم هنأ ,هلوب يف ريطلا اذه يف لوقلا جرخي هنأ ؛ يعمو

 سجن هنأ لوقلا ضعب يف هنأ بسحأف { هضيب يف فلتخي هنأ كلذكو { ماعنألا

 . جاجدلا ضيب ةلزنم

 ناك ام عيمج نم هلك ريطلا اذه ضيب ةراهط ىلإ بهذي اضعب نأ ؛ يعمو

 ىلع ، رشاونلا ريغ نم ةفصلا هذه ىلع جرخي امم هبشلا اذهب اجراخ ريطلا نم
 رهاط هنأ { هلوبو هتبوطرو هضيبو هقزخ نم هنم ناك ام عيمج نأ هركذ مدقت ام
 . هلك لصالا يف هتراهط ىنعمل

 نم بيرلا هيلع لخدي امم جاجدلا ىعرم ىعري يذلا يلهألا مامحلا امأو

 ىلع يدنع كلذ جرخيو 3 هقزخ دسفي اضعب نأ يعمف . هتيعر يف ساجنالا

 . ساجنألا نم ةبارتسملا عضاوملا يف هتيعر عضومل { هل ةبارتسالا هجو

 هنأ هيف لوصألا مكح جرخي ام يناعم ىلع هرمأ نم لصأ ي هنأ ؛ يعمو
 اذإف © ةراهطلا نم اهريغ ةساجنلا عم طلخي ال الالج هانعم تبثي مل ام 3 رهاط

 ىنعم يف همحلو هتابوطر نم جرخ ام عيمجو هقزخو هر ؤس ناك هيف كلذ تبث

۔ ١٥٠ ۔



 . يعم ةساجنلا نم دحاو

 ماعنألا ىنعمب جراخ وهف { ةساجنلا نم ائيش لكأ هنأ حص اذإ امأو

 كلذ يف ناك كلذ ىنعمل اهمحل داسف تبث اذإو 3 ةلالج نكي مل ام ، باودلاو

 نكي مل ام هلثم يدنع ريطلا اذهو . بئاجعلا نم وهو { اهمحل ادساف لاحلا
 نوكي ىتح«سانئتسالا مسا ايشحو نوكي هلصأ يذلا ريطلا نم قحل امو ,الآلج
 . مامحلا لثم يدنع وهفءلصألا يف رهاطلا ريطلا اذه لثمب مامحلا اذه لثم

 يف فلتخي هنأ يعمف { ايههبشو ايهجرحم جرخ امو باقعلاو لدجألا امأو

 ماكحأ ىلإ ريطلا نم سنجلا كلذب بهذ اضعب نأ بسحف . امهر ؤسو ايهقزخ

 يف وهو ,بلاخملا تاوذ نم الو . رشاونلا نم سيل هنأل { رهاطلا رطلا اذه

 . رهاط هر ؤسو هقزخف رشاونلا نم سيل هنأل ، رهاطلا ريطلا ىنعم

 نم سيل هنأل . رافلل هيبشتلا ىنعم لاإ هر بهذي اضعب نأ ؟ يعمو

 3 هلثم وهف ءيشلا هبشأ امو رافلا ىلإ ههبشو 3 ريطلا ةلزنمب 0 ريقانملا تاوذ

 نإ ليق ام ضعب يفو & سجن هنأ ۔ هيف ليق ام ضعب يف هرعبو رأفلا ر ؤسو
 نم وه الو رافلا ىعارمك لدجألاو باقعلا يعارم سيلو . رهاط هلك كلذ

 . رافلا هبشت يتلا باودلا

 ¡تساجن ملعت ىتح هب ىلوأ ةراهطلاف { رهاط هلصأ ءيش لك نأ ؛ يعمو

 نم ماعنألا ىنعمب ةرهاط هماكحاف { رشاونلا يف جرخي مل ام هلك ريطلا اذه يناعمب
 لاعوألاو ءابظلا نم ماعنألا هبش ىلع جرخي ام يشحولا نم ديصلاو باودلا
 . كلذ هبشأ امو

۔ ١٥١ ۔-





 باب

 اهنم جرخي امو لعجلاو جاجدلا ةراهط
 كلذ ماكحأو

 ىلع ملعي ىتح اسأب هب ىرن الف هر ؤس امأو © دسفم جاجدلا ثبخ
 . لعجلا كلذكو . اهلكأو ءاملا نم اهبرش دنع .! رذق اهراقنم

 نم همحل لكؤي ام قزخب اسأب ءاهقفلا ضعب ري مل : يراوحلا وبأ لاق
 . ريطلا

 نإف © هنم رشاونلا ا دسفم ريغ ريطلا قزخو : آ نب دمحم لاقو

 تناك اذإ نسحأ اهنم هزنتلاو ، ةصخرلاب اهيف اوذخأ ةجاجدلاو ، دسفم اهقزخ

 . راذقألا ىعرت ةلالج

 قافتالا هبشي يعم انباحصأ لوق يناعم & ديعس يبأ ةخسن يف : هريغ لاق

 هيف ملعي ىتح رهاط هنأل اهر ؤس ىلعو { دسفم هناب يلهألا جاجدلا قزخ ىلع

 دسفي الف © همحل لك ؤي يذلا ريطلا نم ءيش لك نإ مهلوق يناعمو . ةساحن

 ملعأ الو ، هقزخ دسفي الف همحل لك ؤي يذلا ريطلا نم انعم جاجدلاو { هقزخ

 . افالتخا كلذ يف

 ىعرت اهنأ لجأ نم كلذ ىلع مهلوق قافتالا يناعم جرخي هنأ ؛ يعمو

 فاضت الو ، فيجلا رشنت يتلا رشاونلا نم اهنأ ملعأ الو { تاساجنلاو راذقألا

 عضاوملا ةرهاطلا باودلاو ماعنألا ىعرت لقو . يعاورلا نم يه امنإو ٠ اهيلإ

 يه ذإ اهثور الو اهمحل دسمي الف ةلالج نكت ل امو ‘ رذقلا لكاتو ةرذقلا

۔ ١٥٣ ۔-



 يف تناك ام اهمحل زوجي الف ةلالج ةجاجدلا تناك نإو ، لصألا يف ةرهاط

 تسيل تناك نإو . اهنم ناك ام عيمجو اهر ؤسو سجن اهمحلو . ةلالجلا لاح
 زئاجلا ريطلا رئاس نم اهمحل لكأ صلاخلا ماعنألا رئاس نم اهجرخي الف ةلالجب
 نم ناك نإو { اهريغ نود اهيلع بجوي ليلد الإ اهقزخ يف اهلثم ، همحل لكأ
 . ماكحألا ليوحت بجوت ال ةبارتسالاف ةبارتسالا ةهج

 هيف نأو دسفي ال اهقزخ نإ مهلوق ضعب يف دجوي دق هنأ بسحأو
 يعارم نع تسبح ول اهنأ اهيف ملعلا لهأ ضعب لاق دق هنأ يعمو ، اصيخرت

 نم اهقزخ دسف امنإ هنأ اهيف ىنعملا اذه تبث اذإو { ارهاط اهقزخ ناك راذقألا

 ابارتسم ماعنألا نم ءيشلا نوكي دق كلذكو . هيف اهل ةبارتسالاو ىعرملا ةهج

 هعم طلخي ال هنأ الإ { ماودلا ىلع كلذب فرعيو 0 ةرذعلا لكأو راذقألا هيعرب

 نوكي ىتح هر ؤس الو هثور يف همكح كلذب لوحتي الف ، تاراهطلا نم هريغ

 نم هلصأ ىلع ءيش لكو { تاراهطلا نم اهريغ ةساجنلا عم طلخي ال الالج
 هلصأ ناك امو . هتراهط حصت ىتح ةساجنلا نمو هتساجن حصت ىتح ةراهطلا

 . دبألا ىلع سجن وهف اسجن

 رشنلا نع سبح & سجن هثبخ سجن هلصأ امم عابسلا نم ائيش نأ ولو
 دسألا نم اهريغ اهعم طلخي ال ماعنألا معطت ام معطأو { ساجناألا لكأ نعو

 . هلصأ ىلع ادسفم اهثبخ ناكل { كلذ هابشأو رومنلاو

 الوحم كلذ نكي مل } ةشيعملا نم تاراهطلاب ىذغت ولو ريزنخلا كلذكو

 . هثبخ ةراهط ىلإ الو ليلحتلا ىلإ ميرحتلا نع همكحل

 همحل لكأ ةزاجإ ىلع عمتجم ريط وهو . ريطلل هبشم انغم جاجدلاو
 دهاشب الإ رهاطلا ريطلا رئاس نع همكح لدعن نأ بحن الف 0 هتراهطو
 يناعم هبشي ام ريغ ىلعف { ةبارتسالا قيرط نم هقزخ داسف هقحل نإو { ليلدو
 ريطلا ةلمج يف هتابثإ لوصألا يناعم نم ههبشي امو 0 انعم همكح يف لوصألا

۔ ١٥٤



 الك قحليو شهاونلا نم الو رشاونلا نم سيل © يعاورلا نم همحل رهاطلا
 مهبراشم درنو مهبه اذم يعارن امنإو ٠ نيملسملا لوق انلوقو ٠ همكحو همسا

 قحلا قفاو امم الإ انلوق نم ذخؤي الو اذه يف رظنيو . قيفوتلا هللابو

 وأ رئاطلا نزم هيف مد ال امم اهلثمو سفانخلا نم اههبشأ امو نالعحللا امأو

 نأ هبشلا هبشي ام ىلع قافتالا يناعم ىلع ةجراخ هماكحأ يناعم نإف © باودلا

 لمحب فرع ولو { اتيم الو ايح ، سم امي الو هر ؤسب سأب ال رهاط كلذ لك
 يعارملا نم عضوم الو ] اهريغ لكاب فرعي ل ولو ز اهلكأو تاساجنلا

 اهنيعب ةساجن هيف نياعت ل ام همسا لقني الو همكح لوحم ال كلذ نإف ؛ اهاوس

 { هنيعب مئاق هيف ء يشل هتساجن ملعي ىتح مكحل ١ يف رهاط وهو . هرهاظ ف

 نم جرحي ام يناعم يف ناك هجو يأب هنع اهلاوزو ةساجنلا نم هتراهط ىنعمو

 . ةرهاطلا باودلا يف انباحصأ لوق يف همكح

 ٨ هل مد الو هيف مد ال هلصأ امم باودلا نم اذه لثم نم ناك ام كلذك

 . لكألاو ىعرملا نم ليبسلا اذهب فرع ولو ىنعملا اذهب وهف

 هعم

۔ ١٥٥ ۔





 باب

 ريطلا نم شمهاونلاو باودلا نم عابسلا

 . بارغلاو مخرلا ر ؤس يف نيملسملا نم ددش نم ددش

 . هب اسأب ري ل بوبحم نب دمحم نأ انغلبو

 . هوركم : هريغ لاقو

 بطر وهو اهسم نمو .3 اهر ؤس دسفمف ديصلا ريغ اهلك عابسلا امأو
 . بطر وهو هسم ام الو هر ؤس دسفي ا : ليق هنإف . بكم بلكل ١ الإ

 هنإ : ليق ‘ ريزنخلاو درقلاو بلكلا ىوس ام عابسلا ر ؤس : هريغ لاق

 . ريطلا نم بارغلاو مخرلا ةلزنمب وهو سجنب سيلو هركي

 ةجراخ اهنأ اهلك باودلا ماكحأ يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 وأ هلوسر ةنس وأ هلللا باتكب مرحم اهنمف رشبلا ىرس ام . فانصأ ةثالث ىلع

 مرحمف ريزنخلا اماف ، بلكلا دلجو درقلاو ريزنخلا انعم كلذو ، عامجإلاب

 ماكحأ باتك ضعب يف هل واسمو ريزنخلا هبشي هنأ انعمف درقلا امأو 5 هللا باتكب

 . هللا

 دلجو . يتي هللا لوسر ةنس نم تبث درقلا ميرحت نإ : ليق هنأ ؛ يعمو
 اذه ماكحأ يناعم جرخيف سجر هنأ قافتالا يناعمب جراخ هنأ انعم بلكلا

 نم هنم جرخ ام عيمجو . هقارعأو سجرو هر ؤس دسفم هنأ باودلا نم فنصلا

 . هثابخأو هل اوب و ‘ رخنم وأ مف نم ةبوطر

۔ ١٥٧ ۔



 نم هنم جرخ ام عيمجف بلكلا امأو . هلك هميرحت ريزنخلاو درقلا امأف

 هلوب امأو © قافتالا يناعم يف هداسفو هدلج ةساجن ىنعمف ، رؤسو ةبوطر

 عابسلا نم هنأو ، اهنم بانلا تاوذ نم عابسلا ةلمج يف هتوبث ىنعملف هثبخو

 تاوذ نم عابسلا نم شمهاونلا عيمج نأ قافتالا يناعم يف جرخيو شمهاونلا

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو هثبخو هلوب دسفم هنأ بانلا

 درقلاو ريزنخلا نم هبشأ امويهركذ ىضم دق يذلا فنصلا اذه ادع امو

 ماكحأ يناعم جرخيف؛بانلا تاوذ نم شهاونلا عابسلا رئاس نم بلكلاو

 ةبوطر نم ناك امو } فنأ وأ مف نم ةبوطر وأ قرع وأ ر ؤس نم اهنم نوكي ام

 وأ لاوحأ ةثالث ىلع مد وأ ءيق وأ ثبخ وأ لوب نم 7 اهنم جرخ ام ىوس ام

 : لاوقأ ةثالث

 . اهميرحت تبثي م اهنأ } اذه عيمج يف رهاوطلا ةلمج ي اهنأ اهنم لاحف

 يحوأ يف دجأ ال لم : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعمل لصالا يف لالح يهو
 ريزنخ نح وأ اوفص موأ ةتيم نوكي نأ إ همعط معاط ع ًامّرت و

 تبر ةرك ماحم الو غاب َربَع دما نمم هب ملا ربل لهأ قتف ؤ نتجر هوق
 َ . ١١0مميحروقَع

 ريغل لهأ امو ريتخا مو مدلاو ةنيل كل مرح تإ» : ىلاعت هلوقو

 َ . (! ميحر كفع هللا نإ دام الر غاب رع 7 نمف هب للا

 مل هنأل سيل معاطملا نم باودلا ي هليلحتو اذه ميرحت ىنعم ناك امنإو

 ريغو 0 ابرلاو حكانملا نم اذه ريغ مرح دقف ، تامرحملا نم اذه الإ هللا مرحي

 باودلا ميمج نم ىنثتسملا اذه ميرحت ين ىنعملا امنإو & تامرحملا نم كلذ

 تاوذ نم ةيربلا باودلا عيمج نم موحللا نم كلذ ىوس امو { مرحم هنأ ريطلاو

 اهتاكذ حصت يتلا { هوجولا نم هجوب ةيكذ ةحوبذم تناك اذإ ةيلصألا ءامدلا

 . لحنلا ةروس نم )١١٥( ةيآلا )٢(

۔ ١٥٨



 هيف ناك ام عيمج ناك الالح هلصأ ناك ام لكو . حبذ وأ ديص وأ رحن نم . هب

 ةحص لاح نم هجرخي هجوب 3 هتساجنو هميرحت حصي ىتح ارهاط هتاذ نم

 . اهنم جورخلاو {، تامرحملا نع ءانثتسالا

 هذهو عابسلا نم باودلا هذه راوسأ نإ : يعم لاق نم لوق ىنعم اذهف

 باودلا رئاسك اهنأ & بانلا تاوذ نمو بلاخملا تاوذ نم ربطلا نم رشاونلا

 { ةتيملا نم تامرحملل شهنلاو رشنلا ىنعمل اهيف تبث ام الإ تارهاطلا نم

 رهاوطلل اهتقرافمل اهيف تبثف كلذب فرعو . ةاكذ ريغب باودلا لكأ نم اهلثمو
 { اهثبخو اهلاوبأ داسف { اههبشأ امو لاغبلاو ليخلاو { اههبشأ امو ماعنألا نم

 . باودلا هذه نم رهاوطلا رئاسكف اهيناعم نم كلذ رئاسك امو

 يناعم نم ريطلا نم رشاونلاو باودلا نم عابسلا هذه قحلي هنأ ؛ يعمو

 نم ائيش لكأي نأ مدعي ال ناك نإو { تاساجنلا لكأ ىلع اهنم نامدإلل بيرلا

 داكي هنأ الإ & اهدحو اهلك تاساجنلا لكأ يناعم اهيلع حصي الو ، تاراهطلا

 اذه نم ةبيرلا اهتمزل الف & تاساجنلا نم اهلكأ نوكي نأ لاحلا رثكأ ىلع

 مكح اهمزلل اهريغ اهعم طلخي ال,ةساجنلا لكأ ىنعم اهيلع حص ولو 0 هجولا
 . اهتابوطر نم اهيناعم نم اهيف ام عيمجل سجرلاو اهمحلل ميرحتلاو 3 ةلالجلا

 ٨ لاكشالا مكح همزلي بارتسم لكو 0 تابوطر نم اهسم وأ تسم ام عيمجو

 كش ال ةراهط ىلإ لاكشالا لاح نع هجرخي ام ملعي ىتح فوقوم لوكشم لكو

 هذه مزلف { هيف حصي ام مكح هل تبثيف } اهيف كش ال ةساجن وأ .3 اهيف

 لاحلا هذه يف ريطلاو ، باودلا نم نيفنصلا نيذه نم ريطلا اذهو باودلا

 ىلع اهتابوطر عيمج يفو . اهموحل لكأل ةيهاركلاو فوقولاوءلاكشالا مكح
 نأ ريغ نم ، ليلحتلاو ةراهطلا لاح يف هيف حصأ وه ام ىلإءهل كرتلا يناعم

 اذه دجوو هنيعب لالحلا رهاطلا دجوي مل اذإف ، ميرحت الو ةساجنب هيلع مكحي

 ىلوأ فوقوملا اذه ناك . اهنيعب تاساجنلا تامرحملاو ، لاحلا اذه يف لكشلملا

۔ ١٥4٩ ۔



 تامرحملا نود هيناعم ف لمعتست نأ لوأو بيطأو ‘ تامرحملا نم

 . تاساجنلاو

 © ريطلا نم رشاونلاو عابسلا نم باودلا هذه يناعمب جرخي هنأ ؛ يعمو
 : نيهجو نم ةساجنلاو ميرحتلا ىنعم

 دقو . مارحلاو ةساجنلا اهلكأ نأ هرثكأو اهلاوحأ بلغأ يف اهنأ هجو نم
 ؛ ةساجنلا نم ائيش ماعنألا نم عيش لكأ ول هنأ ملعلا لهأ لوق ضعب يف تبث

 ميقتسي الو } كلذ نع ةراهطلل سبحي ىتح اسجن اهمحل ناك . اريثك وأ اليلق

 ميقتسي الو } ارهاط تابوطرلا نم اهيف امو } اسجن اهمحل نوكي نأ يناعملا يف

 نم اهلاح أربتسي نأ ىلإ } اسجن اهمحل ناك اذإ ٠ ةسجن اهلك نوكت نأ الإ

 اهر ؤس ةراهط تبث اهمحل ةراهط تبث اذإف { ةراهطلا لاح ىلإ ةساجنلا

 نم فيكف { ةدحاو ةساجن لكأ يف اذهو .{ اهتابوطر نم ناك ام ميمجو { ذئنيح

 . هجو نم اذهف . ةساجن الإ لكأي نأ داكي الو & تاساجنلا هلكأ نم بلغألا

 نم بلحم يذ لك لكأ نع ةي يبنلا نع يهنلا ءاج دق هنأ ؛ ناث هجوو
 ىلإ يهنلا اذهب ليق اييف بهذ نم بهذف { عابسلا نم بان يذ لكو . ريطلا
 . هنع ميرحتب يتك يبنلا يهنل مارح هنأو ٠ ميرحتلا

 تبن اذإف ، ميرحتب سيلو 0 بدأ يهن هنإ ليق اييف بهذ نم بهذو

 اهيف ناك ام عيمجو ٠ ةسجن اهلك تناك . يبنلا رهاظ ي اهيف ميرحتلا يناعم

 . ريزنخلاو درقلا لثم تسم امو

 يعابسلا هذه نم ءايشأ نيب قرفي لوقلا اذهب لاق نم ضعب نأ ؛ يعمو

 نوكي ال ديصلا نإف . ديصلا ي همسا توبث يناعمل امارح هارن الف . ميرحتلا

 اذه يف ادك ؤم ملعأ الو { اذه ريغ هلعلو بلعثلاو عبضلا كلذ نمو . امارح

 . اذه الإ هركذ رضح اميف لوقلا

۔ ١٦٠٠ ۔



 3 هنع يهنلا يف هيف ةياورلا توبثل ءاوس هلك نإ لوقي اضعب نأ ؛ يعمو

 نم هتيهارك ىلإ ربطلا اذهو باودلا هذه يف جرخي انباحصأ لوق ةماع نأ يعمو
 مهنم ادحأ نأ ملعأ الو { ةبارتسالا ىنعمل هر ؤس ةيهارك ىلإو & بدألا قيرط

 اهتابوطر رئاس امأو ، اهنم كلذ نم ءيش الو اهثبخ الو اهقزخ ةراهطب لاق

 كلذ يناعم هبشو اهيف لوقلا نم فالتخالا يناعم ىلع جرخيف اهراوسأو

 اهر ؤسل سجنت الو اهل ميرحت الب انباحصأ لوق رثكأ يف ةيهاركلا
 ديصلا نم كلذ نم زوجي ام ىنعم ىلع ديص وأ حبذب تيكذ اذإو 5 اهتابوطر الو

 ريغو ادئاص بلكلا محل يدنع كلذكو ، بدالا ةيهارك اهوركم اهمحل ناكل

 هتابوطرو هر ؤس ةساجن امأو . محللا يف ليق ام ضعب يف اهلثم وهف . دئاص

 امأو }© ةساجنلا يف تامرحملا ةلزنمب هنأ ىعم هنإف ايكذ ناك اذإ همحل ىوس ام

 ، ةالصلل هعطقو هتساجن يف فلتخي هنأ يعمف دئاصلا بالكلا نم بلكملا

 هلكأ ىنعمل ال } هدلج داسفب رثألا ءاج امنإ هنأل 5 ايهنيب قرفي ىنعم ملعأ الو

 نم تركذ ام لاح يف عابسلا ةلمج يف هلوخد ىنعم ىلع ال { ليق اميف ةساجنلل

 . لوقلا

 ناا

۔ ١٦١۔





 باب

 امهوحنو ةرافلاو رونسلا ةراهط

 ا كلذ كرت بحأوهمكرك ضعبف ٠ رأفل او رونسلا ر ؤس ف فلتخا دقو

 نع دجويو { زئاجف ءاهقفلا يأر نم هب ذخأ امبو { اسأب هب ري مل ضعبو 5 هريغ

 عابضلا نم امأو ٠ هكرت بحأ هنأ ءاملا نم رونسلا ر ؤس يف ۔ هللا همحر _ يلع يبأ

 . هزاجأف ماعطلاو

 سم نم ىلع ضقن الو هلك كلذب سأب ال : لاق نم لاقو ؛ هريغ نمو

 . هنم ةمطخملا

 . ضقني رونسلا ةمطحم { ةمطخملا سم نم نإ : لاق نم لاقو

 تجرخأو لخ ف تعقو ةرأف ي ۔ هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم نعو

 . ميرحت ىلع مدقتأ الو ةرذقلا اهغإ : لاق ٠ ةيح

 اهر ؤس لعلو ةيح تجرخو ءاملا ي تلخد ا ذإ : هنع ليق كلذكو

 . اهر ؤس لثم وهف بوثلا تضرق اذإ كلذكو . دشأ مهدنع

 . هب سأب ال كلذ لك : هريغ نمو

 اذإ امأو ى بايثلا هضرق الو رأفلا ر ؤسب سأب ال : حبسملا نب دمحم لاق

 وأ لسع وأ نمس لثم ؛ دماج ءيش يف تومت نأ الإ { هتدسفأ ءيش يف تتام

 . يقابلاب ساب الو هسم ام علقي هنإف { هريغ
 اهنأ 5، رئب يف وأ ءانإ يف تعقو ةراف نع لئس هللادبع ابأ نأ ةقثلا ظفحو

۔ ١٦٣ ۔



 . اهنم لوبلا عضومل دسفت

 هريغ يف وأ ءام يف ةرأفلا تعقو اذإ هب ذخان يذلا نإ : يراوحلا وبأ لاق

 . دسفي ال ءيشلا كلذ نأ ةيح تجرخو

 جورخلا اهل تباثلا باودلا ةلمج نم يعم رافلاو رونسلا : هريغ لاق
 انركذ ال باودلا رئاس ةلزنمب رهاوطلا ةلمح يفو ] تامرحملا ةلمح نم ءانثتسالاب

 عيمج نم عيش لك ضراع ام الإ كلذ يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا باتك ديكأت نم

 بجوي اببس هبش وأ ميرحت هقحلي ىنعم نم . باودلا عيمج نم تاينشتسمل ١

 هللا هامس ايع جرخ ام عيمجف الإو ، عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا مكح هبشي ام

 { ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم . ةيربلا حاورألا تاوذ نم باودلا عيمج نم امرحم

 . ايكذ ناك ١ ذإ تامملاو ايحملا ي ةراهطلاو ليلحتل ١ مكح همكحف

 عاتم نم» : لاق هنأ وني ينلا نع ىوري اميف رونسلا يف ءاج دقو

 . ارهاط الإ نوكي ال تيبلا عاتمو {. «تيبلا

 نمو مكيلع نيفاوطلا نم هنإ» : هيف لاق هنأ ىوري اميف ةلي هنع ءاجو

 اهثأ اي : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق ىنعمل ، لايعلا نم هنأ ينعي «تافاوطلا
 مكنم ملحلا اوغلبي نيذلاو مكنأ تكلم نيذلا مكنؤاتسيل اونمآ يذلا 2 ,2ْ 2.٥ ۔ .؟ ۔ ت » -۔. ه ::| إ .م م2.. َِ و- .
 دعب نيو ةريهظلا نمث مكباينوَعَضَت نيحو رجلا ةالص لبك نمت تارم تال
 مهدعب حانج مهيلَع الو مكيلع ييل مكل تاروع ثالث ءالا .ةالص
 هييل هللاو تأيآلا مكل اللا هتبث كلذك ضغب لَع مكضعب مكيلع َنَوفاَوَط
 . ١ ١«هيكَح

 يف لايعلا يف تبث دقو {| ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاّوط : لاق دقف

 ىوريو { مهتساجن ملعت ىتح ةراهطلا ىلع نيملسملا دالوأ نأ عامجالا يناعم

 يتأي هنأ الإ 0 ةالصلل ءوضولل رهطتي وهو هيلإ يتأي ناك هنأهرونسلا ين ةي هنع

 . رونلا ةروس نم )٥٨( ةيآلا ١ )١(

۔ ١٦٤



 ؛ ءانالا هيلإ ليمجت ناك ةلي هنإ ليقف,ءاملا ضرتعي هلعلءءانالا نم رهطتي وهو هيلإ

 مث ةلي هئام نم رونسلا برشيفءهيلإ لصيو هنم برشلا لانيل هيلإ هفرحي يأ
 ؛ باودلا عيمج يناعم يف تباثلا وهو رونسلا يف اذهو { ءاملا كلذ نم رهطتي

 ءيش هيف ءاج امم هملعي الو { عامجإ وأ ةنس وأ باتكب تامرحملا الخ ام

 نم شهاونلل اهبشم هاندجو انأ الإ . ميرحتب هوجولا هذه دحأ نمكرصوصنم

 ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا حاورألا تاوذ نم هريغو رافلا نم ةتيملا يناعم يف عابسلا

 { ةتيم اهل هلكأك ةيح اهل هلكأ { ةيكذ نكت مل اذإ © ةدسافو اهتتيم مارح يتلا

 . عابسلا ىنعمب هتاداع نم فورعملا هبش هنم اذه اندجوو . دساف سجن كلذو

 نم ةتيملا تلكأ نإو عابسلا نأل ، هجولا اذهب اجرح عابسلا نم هل دجن ملو
 لثم اهراغصو . اهراغص لكأب فورعم رونسلا نإف & كلذب تفرعو اهرابك

 وهف اهل تويبلا يف ذختت امنإو ©} اهودجو اذإ كلذ ىلع نامدالابو 0 اهرابك

 عابسلل هبشمو عابسلا يناعمب تبث دقف 0 نامدالا هبش ىلع كلذب فورعم
 عم لالحلاو {. سجنلا عم رهاطلا طلخي هنأ فورعم هنأ الإ ©، شهاونلا

 لب ، هدحو كلذ فلتعي هنأ فورعمب سيلو . هلاوحأو هتاداع رثكأ يف { مارحلا

 لقأ اهنأ يف ةبارتسالا ىلإ برقأ ةيربلا عابسلاو © هريغ هعم طلخي هنأ حيحص

 وهف {} اهمكح نم بئاغ كلذف تطلخ نإو { اهتشيعم يف رهاطلا نم طلخت ام

 يناعم يف اههبشي ال هنإف 0 ةتيملا لكأ نم شهنلا ىنعم يف عابسلا هبشأ نإو
 ةبارتسم تناك نإو { عابسلاو تاساجنلا عم تارهاطلل طلخلا ةلقل اهتبارتسا

 عم الو { لالحلا نم ائيش مارحلا عم طلخت ال اهنأب مكحلاب اهيلع ضقي مل امف
 يف تاينثتسملا ةلمج يف ةراهطلا اهلصأ نإف ث ةراهطلا نم ائيش ةساجنلا
 ٥ باودلا نم اهريغ نم رثكأ ىنعملا اذهب ةبارتسالا نم اهقحليو & تاراهطلا

 هجو يأ نم اهتراهط يف ةلعلا توبثو فالتخالا توبثو عابسلا ركذ ىضم دقو

 . ةيهاركلا اهتقحل هجو نمو .3 اهيف بهذ نم بهذ ام ىلع ةساجنلا اهقحلت

 كلذ لثم قحلي نأ انعم دعبي مل 5 للعلا هذه اهيف كلذ يناعم تبل اذاو

۔ ١٦٥ ۔



 هبشلا قحل اذإ هنأل { اهيناعم نم اهقحل امو اههبشي امو هيف تبث امل 3 رونسلا
 اهنم هب جرخي امم هيف انركذ دق امل اهنم برقأ انعم وهو { هريثك لثم هليلقف ىنعمب

 رثكأ يف هل دهشي امب { ةراهطلا نم اهريغ ةساجنلا عم طلخي هنأب فراعتلا نم

 فراعتلا يف هل دهشي ايك ى انعم عابسلل كلذ لثمي دهشي الو 0 هتاداعو هلاوحأ

 اهنم نوهأ ناكو . اهتلمج يف عابسلا ىنعم نم انعم جرخ لاحلا اذهلف 0 رونسلل

 يبنلا نع ءاج املو { ةيهاركلاو ةساجنلاو اهلثم ةراهطلا مكح ىنعم هقحلي ام

 نأ انببحأ هجولا اذهب عابسلل اهتقرافم عم 0 ةراهطلا يف اهل لصألا توبث عم ةلي

 . اهنم هتساجن تتبث دق ام الإ اهلك ةراهطلا ىنعم يف نوكي

 هقرعو 5 هيرخنمو همف نم جرخ ام عيمجو هتابوطرو انعم رونسلا ر ؤسف

 ىنعمب وهف 3 هثبخو هلوبو هؤيق امأو & هرمأ نم هبحن اميف ةراهطلا ىنعمب انعم
 مكحلا اهقحلي ام يناعم ين اهل اههبشو عامجالا يناعمب اهيف كلذ توبثل عابسلا

 ريمحلاو لاغبلاو ليخلاو 0 اههبشأ امو ماعنألا يناعم نم اهجارخإب

 ةصاخ انباحصأ لوق ضعب ي اهيف ءاج دقف رونسلا ةمطحم امأو { اههبشأ امو

 . ةراهطلا ضقني اهسم نأو ةسجن اهنأ

 اهنأو ، اهلاوحأ ةماع يف ةبطر يه ذإ كلذ يف نوبهذي مهأ بسحأو

 ىنعم اهقرافي الو سبيت ال اهنأل ةسجن لازت ال اهنأ ؛ تسجنت اذإ بيرلا اهقحلي

 رونسلا ةمطحم نأ انعمو 7 دبألا ىلع اهتبوطر عضول تسجنت اذإ ةساجنلا
 ىنعم ىلع هلعل انباحصأ لوق يناعم نم جرخي هنأل كلذكو { همفو هندب رئاسك

 يأب هنم ةساجنلا لاح ريغت هتراهط نأهباودلا نم عيش سجنت اذإ هناب قافتالا

 وأ ائيش لكات ام ردقب بيغت نأ تسججنت اذإ اههاوفأ ةراهط نأو & تريغت هجو

 لكات نأ اههاوفأ ةراهط نإف ، ةرضحلا يف ائيش برشت وأ { ائيش لكات وأ برشت
 مهنيب اذه يناعم يف ملعأ الو ، برشت وأ لكأت ام ردقب بيغت وأ برشت وأ

 نم ءيش نكي مل رهطت ىتح باودلا نم رهطت ال ةساجنلا تناك ولف . افالتخا

۔ ١٦٦ ۔



 اهنم ةساجنلا لاوز تسجنت اذإ باودلا ةراهط نأ تبث اذإو ، ارهاط باودلا

 اهنم ةبطرلا عضاوملا نم ولخت نأ باودلا يناعم جرخي ال { رابتعالا يف ناك

 نم همكح يناعم يف رابتعالا يف يتأي ةساجنلا لاوز نأو { ةسبايلا عضاوملاو

 تاوذ نم اهنأ ةبوطرلا ىنعم توبثل ةسبايلا ىلع يتأي ايك 5 اهنم ةبطرلا عضاوملا

 رونسلا نم ةمطخملا يف ةبوطرلا ىنعم نكي ملو ، ةساجنلا تاوذ نم الإ ةراهطلا
 امنإو ، ةساجنلا بابسأ نم الو ةساجنلا ماود نم الو & ةساجنلا تاوذ نم

 نم ةساجنلا نيع لاوزف {} رونسلا تاوذ نم ةيلصألا ةراهطلا ىنعم نم كلذ

 عضوملا نم ةساجنلا نيع لاوز ناك ايكءاهتراهط وه ةبطر تناك ولو ةمطخلملا

 كلذل بجوي ىنعم الو كلذ يف قرف الف . هتراهط وه رونسلا نم سبايلا

 رئاس نم ةراهطلا ىلإ برقأ ةمطخملا نكت مل نإ ةقيقحلا يناعم ىلعو © ليلدب الإ
 ىنعم ىلعو ، رونسلا تاوذ نم دبألا ىلع اهيف ةراهطلا توبث ىنعملرندبلا

 قيرلا نم تاساجنلل ءاضم هنأ تبث دق {. تاراهطلا نم باودلا نم ةراهطلا

 رهطي هنأ ؛ لوقلا ضعب يف كلذ توبثل هل مدلا ةطلاخم يف ، طاخملاو

 ناكف { تاساجنلا نيع هانعم ليزي تاراهطلا نم برض وه ذإ تاساجنلا

 نوكي نأ ىلوأ 5 دبألا ىلع اهيف ةراهطلا ىنعم هتلعل رونسلا نم ةمطخملا ىنعم

 © كلذ لقأ ءاوس رونسلا رئاسو & يه نكت مل نإو رونسلا نم نوكي ام رهطأ

 هلوق نم ءيش يف ءعىطخن الو & فعضن الو نيملسملا نم دحأ لوق نهون الو
 تبثت بيرلا نم هقحلي ام يناعمل هرؤس داسف ىنعم توبث عمو ، فنعن الو

 { ةدسفم هر ؤس دسف اذإ هنم ةبوطرلاو ةبوطر اهنأل & همطح داسف ىنعمل هيوقتو

 5 ةبوطرلا سمل توبثب اهسم ىنعمف .3 ةبوطرلا نم فجي نأ داكي ال هنأل

 ةساجنلاو ةسبايلاو { اهنم ةدسفم ةبطرلا تاراهطللو ءوضولل ةدسفم ةبوطرلاو
 اهسمي نأ الإ ءعىضوتملا ءوضو ضقني الو . ةبطرلا ةراهطلا الإ دسفت ال

 ةبوطرلا ىنعمب همطخم سم ضقنيو { هر ؤس دسفي نأ ميقتسي الو 5 ةبوطرب

 سم ءىضوتملا ءوضو داسف يف قلطي مل هنكلو ، ةدسفم هتابوطر رئاسو الإ

۔ ١٦٧ ۔



 { ةبطر يهو اهسم ام لك هنأو 3 ماودلا ىلع اهتابوطر ىنعمل الإ ، ةمطخملا
 ابطر ناك ءعىضوتملا ءوضو ضقنتو ، سبايلاو بطرلا دسفت ةبطرلا ةساجنلاو

 ءوضولا ضقن اصوصخ . رونسلا ةمطحم ىلع عقو يعم ىنعملا اذهلف { اسباي وأ

 مومعلا يف هيلع مكحي ال وه ذإ © هسم مومعلاب ضقني ال ذإ ، رونسلا رئاس نم

 ةمطخملا يف مومعلا ىلع اذه نوكي الو { مومعلا ىلع ضقنيف . ةبوطرب
 3 لوقلا اذه يناعم ىلع © رونسلا ندب رئاس يف صوصخم يف كلذك وهو الإ
 ؛ هتبوطرب هبطري ام رادقمب ابطر ءعىضوتملا نوكي وأ هتبوطر ملعي ىتح هنأ الإ
 ىلع عابسلا نم شهاونلا يناعم ماكحأ هيلع تبثت الف رافلا امأو { هنم ذخأيو

 هقحلتو ، هقلخ هبش ىنعم يف رونسلا هبش قحلي هنكلو . هتاداع نم بلغألا

 . اههبشو ةتيملا نم تامرحملا لكأ قيرط نم ال يعارملا قيرط نم ةبارتسالا
 ريغو ، رونسلا لثم هلاح نم بلغألا سيل هنإف كلذ نم ىرعتي ال ناك نإو

 3 هب فرع دق امم اهلكأو تاساجنلل يعارملا ءوس نم بيرلا لاوحأ نم جراخ

 ءوس نم ؛ قالخألا نم ءيشو قلخلا يف هل ههبشل رونسلا هابشأ نم لخي ملف
 نم شمهاونلا ريغ نم تارهاطلا رئاسل هبشلا لاح نم جرخي ملو ، ىعرملا

 عابسلا نم رشاونلاو ، مومعلا يف شهاونلا لاح نم هجورخب ث ريطلاو عابسلا
 نأ هقحليف 0 هيف لوقلا قلعت يف اذه هبش نمو اذه هبش نم لخي ملف ، ريطلاو

 | همحل مارح هنأ ىلإ ةفاضالاب اذه 0 هرعبو هلوبو هر ؤس دسفم اسجن نوكي

 امل ، ميرحت ريغب ةيهاركلا هقحلت نأ ولخي الو ، كلذ هيف تبثي امل ههبش ىنعمل
 . هرعبو هتابوطرو هر ؤس عيمج يف انركذ دق

 . هرعب لثم هنإ : هلوب يف ليق دقو

 دقو 3 ماعنألا نم نوهأ نوكي ال هنأل &" لاح ىلع دساف هلوب نإ : ليقو

 . هلك كلذ ةراهط يناعم هقحلي نأ ولخي الو 5 ماعنألا يف لوقلا يناعم ىضم
 هلوب الإ ، ةرهاطلا باودلا ةلمج يف هتوبثل هتساجن ملعت ىتح انعم هب هبشأ وهو

۔ ١٦٨ ۔



 . فالتخالا ىنعم هقحلي هنإف . هرعبو

 تبث دق املو . ماعن ألا ثور ىنعم ةراهط ىنعمل هرعب ةراهط ىنعم انبجعيو

 ف رهاط لك كلذكو ٨8 اهتساجن ملعت ىتح لصالا ف ةرهاط يه ذإ اهيف

 نأ انبجعأ 3 رشاونلاو شهاونلا ىنعم مكح هقحلي مل ريطلاو باودلا نم لصألا

 امأو {، ارهاط ناك يكذ نإو 3 ريطلاو باودلا نم اهريغو ماعنألل اهبشم نوكي

 نم نوكي ام عيمج نم اهثاورأو اهلاوبأ يف ةرهاطلا باودلا نم ناك ام عيمج

 لك انعم دسفم كلذ نإف ٦ ةتيملا ةلزنم اسجن ناك . يكذ نإو ٠ ريطلاو باودلا

 . تامملاو ايحملا يف هنم ناك ام

 دسفي ال هنإ : لوقي نم مهنم 0 رافلا رعب يف نوفلتخي نيذلا نأ ؛ يعمو
 . هريثك الو هليلق 3 هسباي الو هبطر

 ماعطلا نم ةراهطلا لثم ناك اذإ { هسبايو هبطر دسفي : لوقي نم مهنمو

 ابطر ناك ؛ كلذ نود ام دسمي الو ٠ تاراهطلا نم ناك امو ٠ ءاملاو نهدلاو

 . ةراهطلا لثم نكي مل ام 0 اسباي وأ

 نم رثكأ نوكي ىتح هسباي الو هبطر دسفي ال هنإ : لوقي نم مهنمو
 . هريثك الو هليلق دسفي الأ انبجعيو . ةراهطلا

 ماعطلا نم ةراهطلا لثم ناك اذإ هسبايو هبطر دسفي : لوقي نم مهنمو
 ابطر ناك . كلذ نود ام دسمي الو ٦ ةراهطلا نم ناك ام وأ ] ءاملاو نهدلاو

 . ةراهطلا لثم نكي مل ام اسباي وأ

 لاوحألا هذه يف ةنكملاو رايتخالا ماكحأ دنع دسفي : لوقي نم مهنمو

 ذخأو هزنتم هزنت نإو ؤ تارورضلا دنع دسفي الو . اهيف داسفلا فالتخاو

 ليعب ريغف ] لوقلا نم هريغب لاق نمم ، دحأل ةئطخت ريغ ف كلذ نم ءيشب

 ينعأ هتراهط تتبث اذإو { هيف لوقلا نم ىضم دق ام يناعمل 3 هلك ليق ام

۔ ٩٦١_۔



 نم هر ؤس عيمجو ، بوثلا هضرقو هتابوطرو هر ؤس نم ؛ رهاط هلكف ۔ رأفلا

 . ١) )تاسوبيلاو تابوطرلا نم ءايشألا عيمج

 سجن هلك هنأ تبث ،اايح جرخ اذإ ٠ ةراهطلاو ءاملا ف هعوقو دسف اذإو

 اهيف ماعنألا كلذكف © هنم لوبلا يراجم قيرط نم ناك نإو ٠٨ هر ؤس دسفو

 تدسفأ ةراهطلا نم ءيش يف تعقو اذإ اهنأ اهانعم كلذ قحليف لوبلا يراج

 . لوبلا عضوم

 & اه ؤام دسفي يتلا رئبلا يف تعقو اذإ ةاشلا يف كلذ ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ىتح اهدسفي ال : ليقو . اهيف لوبلا يراجم عضومل اهدسفت اهنإ ليق دق هنأ

 اذإف 3 هنيعب مئاق ةساجنلا وأ لوبلا نم ءيش تعقو نيح اهيف ناك هنأ ملعي

 يف فالتخالا عضومل كلذ ىلإ برقأو ث اهلثم رافلا لعلف ةاشلا يف اذه تبث

 رأفلا رعب يف فالتخالاو 7 ةاشلا رؤس يف فالخال هنألو 3 اهر ؤس

 يف تعقو اذإ داسفلا يناعمب هبشأ يدنع ةرأفلاو . ةاشلا رعب يف فالتخا الو

 نمسلاو نبللا لثم ٠ هريغو لخلا نم ةعئاملا تابوطرلا نم هريغ يف وأ ءاملا

 فلتخي الو . اهنم هيف فلتخم يذل ا كلذ ىنعمب ةيح تجرخ ولو ، كلذ هابشأو

 ةيح تجرخو اهيف تعقو اذإ رئبلا دسفت اهنأ ةاشلا يف تبث اذإو ، ةاشلا نم هيف

 . اهيف تعقو اذإ رئبلا لثم تاراهطلا نم رئبلا ريغف ٠ لوبلا يراجم ىنعم عضوم

 كلذ نأ قافتالا ىنعم نم جرحي كلذ نإف ٠ رأفلاو رونسلا ةتيم امأو

 ءاوسو ، ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ةيربلا تاوذ نم اهنأل { مارح سجن دساف

 نم اسم امب نادسفم ايهف . ةراهطلا يف اعقو مث ةيحان اتام وأ تارهاطلا يف اتام

 . تاعئاملا تابوطرلا نم هيف اتام وأ ناتيم امهو { ةراهطلا

 ءيش هيف تامف . ةعئاملا ريغ ةدماجلا تاراهطلا عيمج نم ناك ام امأو

 نم دسفي امإ هنإف 3 ةتيم ىهو هيف تعقو مث تتام وأ © ةدسفملا باودلا نم

 هرؤس الو هلك رهاط ريغ هنأل . اهلتق بولطملا قساوفلا نم رافلا نأ (هريغو) يملاسلا مامالا هاري يذلا )١(
 . ةراهط امهيف هتابوطر الو

۔ ١٧٠ ۔



 ي اهترشب ىلإ لصيو ةتيملا سمي مل ام امأو . اهب قصلو ةتيملا سم ام ةراهطلا كلت
 وأ ، تادماجلا نم اهلصأ ةراهطلا تناك داسف مكح هيلع عقي الف . اهتسامم

 ضعب هضعب نم ذخأيف ، عنمي ال ادومج ادماج ناك اذإف 5 اعئام ناك نأ دعب دمج

 ىلع ةراهطلا نم عيش جرخ ولو . ةتيملا سم ام كلذ عيمج نم دسفي امنإ هنإف

 انعم كلذ نإف . ةتيملا هتلمتحا دق ةدماجلا ةراهطلا نم تجرخ اذإ . ةتيملا

 دسفي الف هريغ امأو . ةراهطلا نم ةتيملا ةرشبلا سفن سم ام الإ هنم دسفي ال

 ؤ عضوملادسفم ةتيملا ىلع جرخ ايلك ناك ولو ، جرخي نيح ةتيملا ىلع لمتحا ولو
 مأ جرخي رابتعالا يف ناكل . ةتيملا سفن تسجنت دق يتلا ةساجنلا سم امم وه ذإ

 ةلصتم ضعب اهضعبل ةسام اهنأل ، ةسجن ةتيملا اهيف تعقو يتلا ةراهطلا عيمج
 طقف ةتيملا سفن سم ام ، ةساجن رظنلاو رابتعالا يف جرخي امنإ نكلو 0 ضعبب

 املاهعم جرخ ام ةساجن تبثأ اذإو { اهعم جرخي ملوأ اهعم جرخ ، كلذ ريغ ال
 3 ةسامملا ىنعمل هلك كلذ داسف تبث & ضعبلا كلذ ضعب هتسامم ىنعمل اهسمي مل

 . كلذ ىنعم مهناف

 ءاج دق هنأ ؛ ىعمف ، دماجلا لسعلاو دماجلا نمسلا يف كلذ تبث اذإو

 . دماجلا نمسلا يف عقت ةرافلا يف ةلي يبنلا نع ةنسلا كلذ هبشي ام يناعم يف
 . ةتيملا ةرأفلا سم ام ، دماجلا نمسلا نم دسفي امنإ هنأ اهيف اذه يناعم توبثو

 { هب هيبش هلعلو { دماجلا نمسلا لثم دماحلا لسعلا يف رثألا يف ادكؤم ءاجو

 نوكي نأ امإ هنأل { ةدماجلا هماكحأ ىنعمف { اعئام لسعلاو نمسلا نكي مل اذإو

 امنإف ادماج ناك اذإو {. هلك دسف اعئام ناك اذإف ، اعئام نوكي نأ امإو ادماج

 هبشي ام وأ ث ةتيملا هبشي امم 0 هيف ةلاحلا ةساجنلاو ةتيملا سم ام هنم دسفي

 . ةساجنلا سم ام كلذ نم دسفي امنإف { اهتاذب اهطلاخي الو اهيف عيمي ال ام

 ادماج همكح حصي مل امم { رابتعالا يف كلذ نم لكشأ ام هنأ ؛ يعمو

 نم هلصاف . ةفصلا هذه يناعم ىلع ةساجنلا هذه هتسم دقو . اعئام وأ.

۔ ١٧١۔



 ىلع جرخي هنأ يعمف 9 دومجلا ىلإ هماكحأ يناعم يف ليحتسي ىتح تاعئاملا

 يف هب هبشأ ةساجنلاو { دمج دق هنأ ملعي ىتح عئام هنأ هماكحأ لصأ يناعم

 هنأو ، هدومج لاح ىلإ بلقلا نئمطي يناعم ىلإ جرخي مل ام ، همكح لصأ يناعم
 ىلوأ هماكحأ لصاف {© تادماجلا نم هلصأ ناك اذإو أ ضعب هضعب يف عنمي ال

 لثم يدنع نبللاو ، عئاملا دح ىلإ راص وأ عام هنأو 3 عئام هنأ حصي ىتح هب

 { دحلا كلذ ىلإ هنم راص امو { دومجلا دح ىلإ راص اذإف ى عئام هلصأو نمسلا

 . همكح هقحلو هلثم ناك هدومج يف نمسلا هبشأو

 لكف . ةدوربلا يف دماجلا ءاملا نم ناك ولو همكح هقحل ام عيمج كلذكو

 نم ناك ام كلذكو .0 ههباشتو هيواست ىنعمل ، دحاو هانعمو دحاو همكح كلذ

 نيحطلاو نوجعملاو زونكملا رمتلا نم ةدماحجلا ةبطرلا ةراهطلاو ةمعطألا

 ةمعطألا نم ناك ام كلذكو . عئامب سيل ادماج انيجع ناك اذإ ، نوجعملا

 ؤ بطرلا دماجلا خوبطملا زرألا نم كلذ ريغو ، ىولحلا نم ةبطرلا ةدماجلا

 كلذكو . اهريغو تاوالحلا نم رانلاب تالومعملا ةمعطألا نم ههبشأ امو

 توتسا اذإف { اهعاونأ تفلتخا نإو }\ بابسألا هذه نم ناك ام لكو ديرثلا

 كلذ عيمج نم هلصأ ناك امو { ءاوس ىنعملا اذه يف اهمكحف دومجلا ين اهيناعم

 . انركذ ام عيمج نم عئاملا لاح ىلإ ليحتسم وه امنإو ث رابتعالا يف ادماج

 هلصاف 9 كلذ رصبي نمم هل رابتعالا رظن مكح يف هناعم حصي مو هانعم هبتشاو
 { هنايب هيلع بايترالاو ةهبشلا بلغت نأ الإ . عئام هنأ ملعي ىتح هب ىلوأ

 3 ةهبشلاو بيرلا نم جورخلاوعطايتحالا مكح يف نؤا نيرمألا نم بلغاألاف

 ءيش هيفو دماج ءيش هيف } دحاو وهو هلك اذه نم ءيش يف ةتيملا تعقو نإو

 سم ام دسفي امنإو ؤ دحاو لوقلاف هنم دماجلا يف تعقو نإف { هلك سامتم عئام
 3 هيف عيمي الو دماجلا سمي يذلا عئاملاو 3 دماجلا نم يقب امو كلذ نم ةتيملا

 يف وأ دحاو ءانإ يف هلك ناك ولو . رابتعالا يف انعم كلذ عيمج رهاط هسمي الو

 هيلع عقي امم هنيعب ةتيملا سم ام وأ { ةتيملا هنم عئاملا سي مل ام ، دحاو عضوم

۔١٧٧٢ -



 عئاملا دحب دماجلا نم ةساجنلا هتسم ام ريصيو 3 دماجلا نم ةساجنلا مكح

 . عئاملا هتساممل

 نم ىنعمب كلذ دعب دمج ولو 5 دساف وهف اسجن عئاملا مكح تبث اذإو
 ركذ يناعمو { يناعملا نم ىنعمب ةراهطلا ىلإ همكح لحتسي مل ام ليق اميف يناعملا

 ركذب كلذ ركذ & سجن عضاوملا نم عضوم يف يتأي هلعلو & لوطيو عستي كلذ

 . هنيعب عيش لك سجنت اذإ“هتراهط يناعم

 يجورح وع

۔ ١٧٣ ۔





 باب

 كلذ هبشأ امو ريزانخلاو يحامألاو تايحلا

 كلذكو { هيف تتام امو اهر ؤس دسفم ريزانخلاو ىحامألاو تايحلا

 . دسفم ةرأفلا ثبخ لثم اهثبخ

 زرألا عم خبط اذإئسبايلا رافلا رعبب سأب ال : ءاهقفلا نم لاق نم لاقو
 !! هريغو

 وحن رعبلا نوكي ثيحب نهدلاو رأفلا رعب ناك اذإ هنأ ةقثلا انل ظفحو

 . دسفي ال هنإف فصنلا نهدلا نوكيو ، كلذ نم فصنلا

 نم هلثم وه امم كلذ هبشأ امو . يحامألاو تايحلا : هريغ لاق

 تاغل يف كلذ ءايسأ تفلتخا نإوءباودلا عيمج نم كلذ هبشأ امو { ريزانخلا

 . دحاو ءيش يف ةقفتم يهف © سانلا

 تبثي مل امم 3 هلثم وه امم باودلا نم كلذ سانجأ تفلتخا ول كلذكو

 باودلا ةلمج نم جراخ وهف & عامجإ وأ ةنس وأ هللا باتك يف ميرحتلا ةلمج يف

 ىلإ هيدؤت { ةبارتسالا مكح اهنم كلذ نم هقحل ام الإ . تارهاطلا تاللحملا

 اذإ هانعمل هيلع كلذ جراخو 0 همكح كلذ نم ءيش لكلف 3 ةيهاركو ةساجن

 : همسا ىنعمو همكح نم هيف بجح ام 0 هيف ركذ

 هبشتلا يف يدنع جرخي كلذ نإف ى كلذ هبشأ امو يحامألاو تايحلا اماف

 عابسلا ىنعمل © كلذ هابشأو ةتيملا نم ٠6 تامرحملا شهاونلا باودلا يناعمل

 اهنأ ؛ اهرمأ نم بلغألا نم 0 انعم فرعي ام يناعم يف عابسلا ىنعم ةجراخلا

۔ ١٧٥ ۔



 . عابسلا مكح ىنعمب هجولا اذه يف انعم ةجراخ يهو 3 شهنت اهنأو ؤ عبس
 نع انعم ىنعملا اذه لاح يف جرخت اهنأ الإ 9 هجولا اذه يف عابسلا ىنعم اهقحليو
 ف شيعت امم يأ . ءاملا تاوذ نم اهنأ { اهيناعم توبث ف ٠ عابسلا هبش

 جرخي هنأ يعمف { ءاملا يف شيعي امم الو ءاملا تاوذ نم عابسلا تسيلو { ءاملا

 . اهب اههابتشالو . ءايشألا هذه يناعم مكح قحليو

 اذه قحليو . اهتابوطر داسفو اهرؤس ةساجنب لوقي نم لوق ىلعف
 . امل اههبشل اهقحلي ام باودلا نم سنجلا

 ةفلاخمب امأو ٠ عابسلا ثبخ هبشي لغلا اذه ىلع اهرعب يناعم كلذكو

 اهانعمف . عابسلل ةفلاخم اهنإف اههابشأو يحامألاو تايحلا نم سانجألا هذه

 { ءاملا يفو ربلا ف شيعت اهنأو . ءاملا تاوذ نم اهنأو { ءاملا يف شيعت اهنأ

 ةراهطلا نم دصقلا ناك امل هنأل . اهيناعم نم ءيش ف ئ عابسلا كلذك سيلو

 عيمج اهقحلي مل باودلا هذهل اذه تبث نأ الو ، ساجناألا ةلازإ لصألا يف

 . اهماكحأ نم ءايشأ يف عابسلل اهيناعم عيمج يفاهبشلا

 7 ال اهلاوبأو باودلا هذه رعب نإ ليق ؛ بسحأ ايف يدنع كلذكف

 تاوذ هبش ىنعمو ٠ اهراعبأو اهثاورأ هبش ىنعم ف ةرهاطلا باودلا رثاس ىنعمب

 . اهيف كلذ يناعم ىلع اهلاوبأ يف ءاملا

 وأ هحير وأ هنول وأ همعط ةساجنلا تريغ يذلا ءاملا ناك امل هنأ ؛ يعمو

 دسفت هنأ اذه يف يدنع جرخيف . هتراهط نع هجرخي كلذ نإف هفاصوأ رثكأ

 اهراعبأو اهلاوبأ نم اهنم كلذ لك دسفي هنأ جرخيو . اهراعبأ دسفت الو اهلاوبأ

 نم . كلذب لوقي نم لوق ف رائسألا ةرهاط نوكت اهنأو ‘ اهراثسأ دسفي الو

 . ريطلا نم رشاونلاو باودلا نم عابسلا

 ىلوأ وهو { اهر ؤسو اهلوبو اهرعب دسفي هنإ لوقلا يناعم ضعب يف جرخيو

۔ ١٧٦ ۔



 . اهاياقب نم هب لماعتت ام لك نم ةبارتسالا عضومل يدنع لاوقألا

 رئاس جرخيو اهراعبأو اهلاوبأ دسفي هنأ لوقلا يناعم ضعب يف جرخيو

 . ةبارتسالا ىنعمل ةساجنلا نود ةراهطلا نع ةيهاركلا ىنعمب اهراوسأو اهتابوطر

 مل ءاملا يف اذه لثم تام ول هنأ ليق ام يناعم ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 ذإ ، عدافضلا يف ليق ام بسحب اعيمج رئبلا يفو ءاملا يف شيعي وه ذإ هدسفي

 يردخلا ديعس يبأ ثيدح كلذ دضعيو ٠ اعيمج ءاملاو رئبلا يف شيعت يه

 رئب يهو ةعاضب رئب نم ىقسي هنإ : هل لاقي ةي هللا لوسر تعمس : لاق
 نإ» : لي يبنلا لاقف & سانلا ةرذعو ضئاحملاو بالكلا موحل اهيف ىقلي

 وه ايكءءازجالإ ىلع كلذ ثيدحلا حارش لمحف .3 ©١ءءيش هسجني ال ءاملا

 نأ رابتعا باب نم " ريثكلا ءاملا يف تعقو انه ةساجنلا نأ ىلعو ثيدحلا رهاظ

 ةساجنلا نايرس مدع مهوتي ناك اذإريثكلا ءاملا يف ةرثؤم ريغ ةريسيلا ةساجنلا

 رئاس يف امأو . ءاملا يف عاونألا هذه ةتيم يف يدنع فلتخيف . هئازجأ عيج يف

 هبشأ امو يحامألاو تايحلاو عدافضلا نم هلك اذه لثم ي اهتتيم نإف تاراهطلا

 كلذ يف ملعأ الو { هلثم تاراهطلا عيمج كلذ عيمج دسفمف { هلثم وه امب كلذ

 . افالتخا
 زارتحالا عم { هماكحأ يف محلل ر ؤسلا ةيعبت اذه يف يدنع لصيفلاو

 توم نإف كلذكو {} تالالجلاك سجنلا ىقوتي ال يذلا ناويحلل ةبسنلاب

 . اعرش هتساجنل ببس ةاكذ نودب ناويحلا

 اهرائسأو عابسلا موحل ةيهاركو { اهترشبو بالكلا رائسأ ةساجن اندنعو
 مليغلاو ريزانخلا نم كلذ هبشأ امو يحامألاو تايحلا ىوس ام لكو . اقلطم

 نم تاراهطلا ىنعمب جراخ هانعم هلك كلذ نإف ، باودلا نم كلذ هابشأو

 كلذ نم هقحل ام الإ ، تاراهطلا يف ىنثتسملا نم جراخ وه ام ةلمج يف باودلا

ا گ



 . مارحلاو ةتيملا نم عيشل شهنلاو ىعرملا قيرط نم هوجولا نم هجول ةبارتسالا

 باودلا ةتيم اهلثمو ، لصألا يف ةرهاط مدلا تاوذ ريغ ةتيم نأ اندنعو

 { ماعطلا ين عقو اذإ بابذلا لقمب رمأ ةلي هلا لوسر نأ كلذ ليلدو { ةيرحبلا

 افالخ ملعن ال هنأ ايك . مد يذب سيل هنأل كلذو بابذلا ةراهط ىلع لدي وهف

 مدلاو ، كمسلا مد يف درو فالخلا نكلو ، سجن يربلا ناويحلا مد نأ ىلع
 8 رهاط كمسلا مد نأ انبهذمو ، تاناويحلا نم يرحبلا ريغ نم ليلقلا

 هذه نأ بسحأو ، سجن ناويحلا كلذ نم هناكم نم جراخلا مدلا نأ انتدعاقو

 { ةتيملا باودلا لكأ قيرط نم يحامألاو تايحلا هابشأ ىنعم اهقحلي ال ءايشألا

 كلذ هبشو { اندنع يعارملا قيرط نم ةبارتسالا اهقحلي امنإو ، اههبشي امم الو
 نم ةبارتسالا ماكحأ نم هقحلي ام يناعم نم دعبي الو { بارتسم كلذ لكو

 . تاساجنلا

 وأ ناويح وأ ةبوطر وأ ةلضف نم لبق وأ ربد نم جرحي ام لك نأ ؛ يعمو

 نم جرخ ام لكو .3 هلاح نع ةفصب ريغتي ملو جرخف فوجلا لخد ءام وأ ماعط

 مسج لكو { حيقلاو عيجرلاو ءيقلاو سلقلاك همعط دجوف قلح وأ موشيخ

 ؤ سجن وهف لفسأ وأ ىلعأ نم ناك ءاوس ، جرخ مث فوجلا لصو بيرغ
 عيمج يف يحامألاو تايحلا ىنعمب هلك كلذ هابشأ لوقلا ضعب يناعم نم جرخيو

 عيمجو . اهموحلو اهلاوب أو اهراعبأو اهرائسأ داسف نم لوقلا نم ىضم ام

 8 ضعب اهضعبل اههابشأو ةبارتسالا نم انركذ ام ىنعمل عيمجلا { اهتابوطر
 . دحاو اهيناعمف تاساجنلا تفلتخا نإو تاساجنلا يناعمل

 تاذ يف بلتجم مد لك يف نيملسملا نم لدعلا لهأ فلتخا هنأ ؛ يعمو

 : تايربلا نم رئاط وأ ةباد نم حور

 نم حورلا تاوذ تاذ يف لصأب سيل بلتجم مد لك نإ : لاق نم لاقف

۔ ١٧٨ ۔



 لوحتملا تيملا مدلا ةلزنم مهعم هنأل . رهاط وهف تايربلا نم ريطلاو ‘ باودلا

 ىلإ هلصأ نع لوحت دقف } ادصاف هلصأ يف ناك ولو . هريغ لاح ىلإ هلاح نع

 . هيف مد ال امم هريغ تاذ يف هلامتحاب هريغ

 مد وهف لوحت ايثيحو هنيعب مد هنأل . دساف مدلا كلذ نإ : لاق نم لاقو

 . زئاج كلذ لكو © دساف

 . طوحأ رخآلا لوقلاو ٠ عسوأ لوألا لوقلاو

 دسفيو 0 هيلإ ةرورضلا دنع هب دسفي ال هنإ : ثلاث لوق كلذ يف دجويو
 . ملعأ هلللاو . نسح لوق اذهو . هريغ ىلإو هريغب ةعسلا دنع هب

 يف جرخيو ٠ اهراعبأو باودلا هذه لاوبأ دسفت : ليق هنأ ٤ يعمو

 © كلذ هابشأو يحامألاو تايحلا يف جرحي ام فدالتخالا يناعم نم اهعيح

 ءاملا نم تسم ام لكل دسفم باودلا نم اذه ةتيم نأ افالتخا ملعأ ال هنأ الإ

 دسفت اهنأ الإ } ةصاخ اهتتيم مكح يف فالتخالا يناعم اهقحلي الو 3 هريغو

 اهيف لوقلا قحليف . اهماكحأ نم كلذ رئاسو .3 هريغو ءام نم تسم ام عيج

 يف لوقلا ىنعم يدنع ىضم دقو . يحامألاو تايحلا ف لوقلا قحلي ام

 . كلذ يناعم يف فالتخالا نم صخ ام ركذو } كلذ

 ةنكملا ىنعم يفف ©٠{ هلك اذه لثم داسف يف بهذي اضعب نأ ؛ ىعمو

 ةنكملا لاح يف جرخ امو رارطضالا هبشي ام يناعم دنع هيف عسوتلاو رايتخالاو

 . رارطضالا ىنعمب هيناعم ضعب يف هل هبشم وهف رايتخالا لاحو

 لهأل لحأ هنإ : لاق نم لاق دقو & باودلا كلت ةساجن ىلع عمجيو

 © ةصخرلا قح مهتلاحل سيل نمم مهريغ ىلع ةمرحم ءايشأ كلذ نم ردملا
 . اهيلع ساقي ال صخرلاو

 دهتجملا عطقي مل ام رذعلا اهيف عطقي ال داهتجالا لئاسم نأ اندنع يذلاو

۔ ١٧٩ ۔



 درو دق ؛ ةيرحبلاو ةيربلا تاناويحلا نيب ةكرتشملا ءايسألاف .0 اهبابسأ ىلع

 يربل ١ ىلع عقي امنإ اقلطم ريزنخ ١ مسا دورو نكلو ٠ امومع اهميرحتب عرشل ١

 يف تام نإ رحبلاو ربلا يف شيعي يذلاو . هريغ ىلع لدت ةنيرق تدرو اذإ الإ

 . اهريغو عدافضلاك هدسفأ ماعطلا ف تام نإو هدسفي ل ءاملا

 الف ةمرحم هدنع تناك نمف باودلا هذه ةتيم دولج يف اوفلتخا دقو

 . ملعأ هللاو . عابسلا دولج مرح ةلص هللا لوسر نأ يور

 هع

۔ ١٨٠ ۔



 باب

 عدافضلاو يدلاو براقعلا

 ةيح دسفت الف اهل مد ال ةباد لكو . بابذلاو بابدلاو براقعلا

 نأو ةرهاط اهنأ مهدنعف هيف مد ال يذلا ناويحلا رئاسو بابذلا امأ . ةتيم الو

 لاق : لاق سنأ قيرط نم ةلي هللا لوسر نع يور ام { اهتراهط ىلع ليلدلا
 يفو «هوجرخأ مث هولغماف مكدحأ ءانإ ف بابذلا عقو اذإ« : يت هللا لوسر

 مدقي هنأو . ؟١ ءافش رخآلا يفو ءاد هيحانج دحأ يف نإف هولغمأف» : ةياور

 ةلئاس سفن ال ام لك اذه ىلعو . هيف مد ال هنأ كلذ ةلعو ءافشلا رخؤيو ءادلا

 . هبشأ امو توبكنعلاو لعجلاو روبنزلاو برقعلا لثم هل

 ثيدحلا نأ ىري هيف مد ال يذلا ناويحلا ةتيم ةساجنب لوقي نم لوق يفو
 ماوهلا نم ةمرحملا هباش ام نأ اندنع يذلاو . ةصاخ بابذلا يف صيصخت هيف

 هباش امو . عابسلاك ودعتو محللا لكات اهنأل اههبشأ امو يحامألاو تايحلا لثم

 وه امنإ هبشل ١ عضومو ٠ سوفنل ا اهثبختست يتل ا تارشحلا لثم هنم وهف لالحلا

 مه لحيو : ىلاعت هلوق لوقلا كلذ ىلع ليلدلاو . اهلكام يف رثكألا يف

 . 00}تيابا مهنع رتو يلا
 اولاق دقو ، هراذقتسا ىلإ رظنلاب سيلو ع رشلا همرح ام مارحلا نأ اندنعو

 مكح ف ليحتسيو { ةرهاط ءاملا يف ما د ام هتالضفو .3 نالوق عدافضل ا ف

 اهرعب دسفم عدافضلا نأ يدنعو . ءاملا قراف اذإ : ليق { ةيزبلا عدافضلا

 دسفي الو اوب دسفي الف ءاملا نم تءاج اذإ امأو ‘ ربلا نم ت ءاج اذإ املوبو

 . دمحأو يراخبلا هاور (٢) ١(

 . فارعألا ةروس نم (٥١ا٧) ةيآلا ءزج )١(

۔- ١٨١ ۔



 ماعط يف تتام نإ امأو . ءاملا تاوذ نم اهنأل . ءاملا نم هيف تتام ام

 يهو ءام هيف ءاعو يف وأ يوط يف تعقو مث ربلا يف تتام نإ امأو } هتدسفأ

 نإو . راذقألا نم تءاج نوكت نأ الإ دسفت ال : حبسملا نب دمحم لاق { ةتيم

 . لخلا تاوذ نم تسيل اهنأل ، دسفت ال اهنإف لخ يف تتام

 هيف مد الو لصألا يف هيف مد ال ام لكو يدلاو براقعلا امأو : هريغ لاق

 بلاخملا تاوذ نإف } كلذ يف ليصفت ىلع ، باودلاو رئاطلا عيمج نم بلتجم

 لكاتو رقعتو داطصت اهنأل شحولا عابسب اهوهبش ريطلا عابس يهف ريطلا نم
 . ةمحرلاو بارغلا رفظك هل بلحم الو رفظ هل ام اهنم ناك امبرو ، محللا

 تاوذ مرح ي هللا لوسر نأل ميرحتلا يف لخدت ال اهنإ : ليق نإف

 . بلاخملا

 وه امنإو؛بانلا ببسب الو بلخملا ببسب ميرحتلا نكي مل : هل ليق

 . شوحولا عابس اهب زيمت ةمالع بانلا لعج ايك 3 ريطلا عابس اهب زيمتت ةمالع
 تاوذ نكت مل نإو/محللا لكأتو رقعتو داطصت اهنأ ببسب ميرحتلا دصق امنإ

 فيجلا ىلع عقتو ةَرذعلا لكات اهنألعةمعط ريطلا رذقأ ةمخرلاو . بلا

 بحلا معطي معألا بلغألا يف هنأل؛ةمخرلا ىلع ساقي ال جاجدلاو 3 نابرغلاك

 ريطلا عابس هبشي اضيأ هنإف روفصعلا لثم كلذو ، بلغالاب ىضقُي امنإو
 بلغالاف كلذ عموادارجلا ديصيو محللا لكأيو قزي الوههخارف مقلي هرابتعاب

 . بوبحلا طقل هيلع
 رهاط هنأ ةنسلا هبشي امو قافتالا ماكحأ يناعم يف جرخي باودلا كلذكو

 { دارجلل هبشم هنأ كلذ يف ةنسلا نم تبثي امل عيش هنم دسفي الو { اتيمو ايح

 نم ريطلا نم ءيش وه امنإو . دارجلا ةتيم لحأ هنأ ةلق يبنلا نع حص امو

 ماكحأ يف حصي ام يناعم يف ميقتسي الو { ءاملا تاوذ نم ال 7 ربلا تاوذ

 وأ ر ؤس نم 7 ةايحلا يف ةساجنلا نم عيش هقحلي اتيم ارهاط نوكي نأ مالسإلا

۔ ١٨٢ ۔



 نم قافتالا يناعم هبشيو ، هنم جرخ امم ءايشألا نم ءيش وأ 3 رعب وأ لوب
 ةيربلا رويطلا نم ةيربلا حاورألا تاوذ نم عيش لك نأ ةنسلا هبشأ امو لوقلا

 . عيشب ةبلتجم نكت مل ةيلصألا ءامدلا تاوذ ريغ نم باودلاو

 اضيأ هركو © همحل ةيه ارك نكلو هترشبو بلكل ار ؤس ةساجن نأ ان دنعو

 هوركم محللا لالح ايهف بلعثلاو عبضلا الإ انم موق اهرائسأو عابسلا موحل

 . امهر ؤس

 نب رمع ثيدح اولمح دقو . اقلطم اهرائسأ ةساجن ىلإ نورخآ بهذو

 لوسر لئس هنأ هيفو هيبأ نع هللادبع هنبا هاور يذلا هنع هللا يضر ۔ باطخلا

 مكلو اهنوطب يف تفغلو ام اهل « : ل اقف ٠ عابسل ١ نم هبوني امو ءاملا نع زنيك هلل ا

 ضايحلا ةساجنب لهجلل ناك امنإ وفعلا اذه نأ ىلع كلذ اولمح دقو .7 ربع ام

 وفعلا بترتل ، اقلطم اهرائسأ ةراهط ىلع اليلد سيل اذه نكلو . ةقشملل اعفد

 © لزانملا يف تافاَوَطلا نم اهرابتعاب ةرهلا ر ؤس نع يفع ايك ، ةقشملا عفد ىلع

 . ابلاغ اهنع زارتحالا رسعي كلذلو

 . نيتلقلا قوف امب ۔ هنع هللا يضر ۔ رمع ثيدح ضعب ديق دقو

 : مدلا تاوذ ريغ ةتيم يف اوفلتخا دقو

 : ىلاعت هلوق يف ميرحتلا نأل ، حجرألا اندنع وهو . اهتراهطب موق لاقف

 ضعبلا ىنثتساف . صاخلا هب ديرأ ماعلا باب نم « .. ةتيملا هكلع ترح

 . رحبلا ةتيم
 رويطلا نم ةيربلا حاورألا تاوذ نم ءايشألا هذه عيمج نأ ؛ يدنعو

 { ةايحلاو تامملا يف ةرهاط اهنأ { ةيلصألا ءامدلا تاوذ ريغ نم باودلاو ةيربلا

 هبشأ ام وأ رعب وأ لوب نم ؛ ربد وأ مف نم ؛ اهل عبت وهف اهنم جرخ ام عيمج نأو
 ىنعم انعم حاورأل ا تاوذ نم عونل ا اذه ف ميقتسي الو تبثي الو ٨ كلذ

۔ ١٨٣ ۔



 . فالتخالا

 باودلا عيمج نم ؛ مد لصأ هل سيل امع كلذ عيمج نم ناك ام امأو

 هنم كلذ يناعم يف جرخيف ، بلتجم مد اهيف ناكف امد تبلتجاف . ريطلاو

 رئاس ةلزنمب هماكحأو { ةتيم هنأ لوقلا ضعب يف هنأ يدنع لوقلاو . فالتخالا

 . ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم باودلا

 ليق ام لثمل هبشم هنأل ، هقرذ نم جرخ ام دسفأ هيف كلذ يناعم تبث اذإو

 . هيف فدالتخالا يناعم ىلع باودلا نم هيف

 يف فالتخالا يناعم هيف هبشأ لوب كلذ نم ءيشل تبث نإ كلذكو

 ٠ ههبش لع ١ ذه جرخي ام ٠ باودل أ ف كلذب لوقي نم لوق لع ‘ هلوب

 ءامدلا تاوذ نم 0 ةيربلا باودلا عيمج نم ديدشتلا يناعم ىلإ برقأ لاوبألاو

 . انباحصأ لوق يف ماعنألا لوب داسف توبثل . ةيلصألا

 امأو { ءاملا يف اهنم شيعي ام الإ اقلطم ماعنألا لاوبأ ةساجن اندنعو

 . 0١ )ةرورضلا لجأل كلذف . اهنابلأو لبالا لاوبأ برشب نيينرعلل ز هتحابإ

 لثم يف سيل نمم مهريغ ىلع ةمرحم ءايشأ مهل لحي ةرضملا لهأ نأل كلذ

 . ىلاعتو هناحبس هللا نم ةصخر . مهتلاح

 © ةرهاط اهلك ماعنألا ثاورأ نأ ۔ هللا مهمحر۔- انئاملع ضعب دنعو

 مهل لاقف { مهداز ةلق ي هلا لوسر ىلإ اوكتشا نجلا نأ نم يور ام مهليلدو
 فلع وه ثور لكو ، ضيرغ محل وهف هيلع هللا مسا ركذ مظع لك» : ةلي

 أي هللا لوسر ىهن كلذ دنع . انيلع هنوسّجني مدآ ينب نإ : اولاقف ، «مكباودل

 . ثورلاو مظعلاب ىجنتسي نأ

 نم ناك ايف { اهموحلل اهتيعبتل مهترظن ببسب ثاورألا ي اوفلتخا دقو

۔ ١٨٤ ۔



 ةسجن هثاورأف ةمرحم هموحل تناك امو 5 ةرهاط هثاوراف ةحابم هموحل ناويحلا

 نإ : مهضعب لاقو 3 ةهوركم هثاوراف ةهوركم هموحل تناك امو . ةمرحم
 { ساجنألاو فيجلاو محللا لكأي ناويحلا نم ناك امف ى اهلكآمل ةعبات اهثاورأ

 نم ناك امو . جاجدلاو مئاهبلا نم ةلالجلاو عابسلاك . ةسوجنم هثاوراف

 لاوبألا نأب لوقلا ىضم دقو . رهاط هقرزف بحلا طقليو بشعلا لكأي ناويحلا

 . اندنع اقلطم ةسجن

 تبث اذإو ، كلذ نم انركذ ام يناعم يف اذه لثم ريركت ركذ ىضم دقو

 نم اهتتيم دسفت يتلا باودلا ماكحأ رئاس هقحلي نأ رعتي مل اذه لثم ةتيم داسف

 اييف سجنلا مدلا نم هتشيعم قيرط نم ةبارتسالا هقحلي هنأل ؤ كلذ عيمج

 قحلي اذهو . كلذ يناعم يف تابارتسملا هبشي ام وهف { اذه يف هرمأ نم فراعتي

 ثيغاربلا نمو ريطلاو باودلا نم حاورألا تاوذ عيمج هيفو هنم هابشالاو همكح

 { هلك كلذ هابشأو {. كتكلاو ضوعبلاو بابذلاو كلذ هابشأو ملحلاو نادرقلاو

 . كلذ مكح هيف جرخيو ءامدلل بلتجم هنأ همكح جرخي امم

 لاوقألا حصأ { لممقلاو نادرقلاو ةملحلاو ثوغربلا مد نأ اندنعو
 بوثلا وأ ندبلاب هنم لصتي ام ةصاخ هتراهط ضعبلا ىأرو . هلك كلذ ةساجن

 اعفد ايهعضوم يف ثوغربلاو قبلا نم هنع زرحتي ال ام وأ {} لمقلا نم

 مد لك نأ لوقلا ىضم دقو ، جرح نم نيدلا يف هللا لعج امو } جرحلل
 تاذ يف لصأب سيلو . تايربلا نم رئاط وأ ةباد نم حور تاذ لك يف بلتج

 ولو { هريغ لاح ىلإ هلاح نع لوحتملا مدلا ةلزنمب هنأل رهاط وهف حورلا تاوذ

 هريغ تاذ يف هلامتحاب هريغ ىلإ هلصأ نع لوحت دقف 3 ادساف هلصأ يف ناك

 . جرحلا عفر هيف نأل عسوأ لوقلا اذهو . هيف مد ال امم

۔ _ ١٨٥



 باودلا نم ءامدلا فالتخا نم كلذ يناعم مكح هيف قحلي ال ام امأو

 ] تامملاو ايحملا يف رهاط هنأ هماكحأ يناعم تباث كلذف ٦. هيف مد ال امم ريطلاو

 . هبابسأ عيمجو هنم جرخ ام عيمجو

 ؛هيعدحوع

۔ ١٨٦ ۔



 باب

 اهوحنو عدافضلا

 حاورألا تاوذ نم اهنأ يدنع اهماكحأ يناعم جرخي هنإف عدافضلا امأو

 دقو . اهماكحأ ةماع يف ةيربلا باودلا ماكحأ اهقحلتو ش ةيلصألا ءامدلاو

 هبشي دقو { ةرهاط ءاملا يف تماد ام اهتالضفو عدافضلا رعب ناب لوقلا ىضم

 { ةيهاركلاب الوق هيف ملعأ الف اهر ؤس اماف { ةيئاملا باودلا ماكحأ يناعم اهيف

 اهقحلي ربلا يف اهنأل ز ربلا نم ءاج اذإ ةبارتسالا لاح يف يدنع ةجراخ اهنال
 نوكت نأ دعبي الف ربلا نم تءاج اذإف { راذقألا يعارم نم ةبارتسالا يناعم

 يناعم نوكت ذئدنعو ، همكح اهقحليف ةساجنو ثبخ هيف ائيش تمعط
 يناعم ىلع { هتيهاركو اهتابوطرو اهر ؤس داسف كلذل اعبت اهقحلي نأ اهماكحا
 © عابسلا نم موحللا ةلكاك ةبارتسملا ةيربلا باودلا نم اهريغ يف فالتخالا

 نجاودلا نم وأ طراخملا تاوذ وأ بلاخملا تاذ ريطلا عابس نم فيجلا ةلكأو

 . ةيلصألا ءامدلاو حاورألا تاوذ نم اهريغو عدافضلا قحل اذإو . ةلالجلا
 ىنعمل اهتابوطر عيمجو اهمحل يف فالتخالا يناعم اهقحلي نأ دعبي مل كلذ يناعم

 . ةبارتسالا ىنعم يف باودلا رئاس يف اهل هابتشالا

 . ءاملا نم تءاج وأ ءاملا يف تناك اذإ رمألا فلتخيف اهلاوبأ امأو

 جرخي كلذ نإف ءاملا نم برقي ام يناعم يف وأ ءاملا نم تءاج اذإ اهنأ يدنعف

 ٥ ىعرملا يف ةبارتسالا يناعم اهقحلي ام دحب ءاملا ين رصت مل ام { اهيف يدنع

 وحنب ءاملا نم وأ ءاملا برق يف وأ ءاملا يف تناك اذإف { ءاملا تاوذ نم اهنأل

 ماكحأ نع اهلقني 5 ةبارتسالا مكح هيف يه يتلا عضوملا نم كلذ اهقحلي ال ام

 اهماكحأ يف ةفصلا هذه ىلع امل مكحي نأ ينبجعيف ءاملا مكحب اهتراهط

۔ ١٨٧ ۔



 مكح اهقحلي مل ام ءاملا ىلإ ربلا نم وأ © ربلا ىلإ ءاملا نم اه ؤيجم ناك { ةيئاملا

 . كلذل ةهبشلا نم بلغي امب وأ { ملعي امب ةبارتسالا

 هذه يف اهلوب يف ليق دقف {. ةفصلا هذه ىلع كلذ مكح يناعم ا تبث اذإف

 : فالتخاب اهلزانم نم ةلزنملا

 . دسفم هنإ : ليقف

 . ادسفم سيل هنإ : ليقو

 . اهلاوبأ يف باودلا رئاس ةلزنمب فالتخالا يناعم اهقحلي هنأ ؛ يعمو

 . دعبأب تسيلف اهريغ نم كلذ يف برقأ نكت مل نإو

 { اههابشأ نم كلذ ريغو يحامألاو ةيحلا لوب ةراهط يناعم تبث اذإو

 3 تءاج هجو يأ نم اهلوب ةراهط مكح اهقحلي نأ برقأ يدنع عدفضلاف

 . فالتخالا ىنعمب هيف تناكو

 هلوق ىنب 5 ءاملا يف مادام ةرهاط هلاوبأو عدفضلا تالضف : لاق نمف
 . ةيربلا باودلا نم هنأ ىلع

 ثالثب ءاملا قراف اذإ يربلا عدفضلا مكح يف ليحتسي هنإ : لاق نمو

 . تازفق

 . لاح ىلع دسفم هنإ عدفضلا رعب يف ليق دق هنأ ؛ يعمو

 عضوم يأ نمو ، تناك عضوم يأ نم لاح ىلع دسفمب سيل هنإ : ليقو
 . تءاج

 . راذقألا عضاوم نم يتأت نأ الإ سجنب سيل : ليق هنأ ؛ يعمو
 . كلذ اهنم فرعيو

۔ ١٨٨ ۔



 نم تءاج اذإ اهنأ كلذ ليق دق هنأو ، اهلوب كلذ قحلي هنأ يدنع جرخيو

 يناعم كلذ قحليو ، كلذك نكي ملام دسفي الو .دسفم وهف راذقألا

 نم ىضم دق ايكو { ءاملا تاوذ نم اهنأ ىنعمل كلذ هبشو اهلاح نم انفصو ام

 تبث ام الإ { رهاط اهنم ءاج ام لك كلذكو 0 رهاوط ءاملا تاوذ نأ ماكحألا

 نم درو ام كلذ لثمو { عامجإب وأ هيلع صوصنم ةنس وأ باتكب امرحم همكح

 رحبلا ىلإ اوهتنا ايلف 0 مهداز ىنف ةلي هللا لوسر باحصأ نم ةعامج نأ
 : لاق ةلي هللا لوسر نأ يور ام اندنع ليلدلاو . هنم اولكاف اتوح اودجوف

 لاحطلا نامدلاو كمسلاو دارجلا ناتتيملاف {& نامدو ناتتيم مكل لحأ»

 لحلا هؤام روهطلا وه» : لاق ةي هللا لوسر نأ يور ام كلذكو .3 «دبكلاو

 . «هتتيم

 وأ مكح ىنعمب ةراهطلا لاح نع لقتنت مل ام اهلاح ىلع اهنأ اندنعو

 دق اهنأ تبث اذإف { ةراهطلا لصأ ىلعو ةراهطلا لاح ىلع اهنأ يأ 7 ةبارتسا

 3 كلذب ةبارتسالاو اهيلع راذقألا مكح توبث ىلإ ةراهطلا لاح نع تلقتنا

 مكح اهمكح عجريو ٠ ءاملا ىلإ لقتنتو لوحتت ىتح كلذ مكح اهقحل
 . ةيئاملا

 اذه يف كلذ هبشأ امو يحامألاو تايحلا نيبو عدافضلا نيب هنأ ؛ يعمو .

 اهل نأ لوقلا ىضم دقو 3 ءاملا تاوذ نم يه امنإ عدافضلا نأل ؛ قرف

 نم فراعتملاو اهمكح نأو . ةيربلا باودلا نع اهيف فلتخت يتلا اهماكحأ

 اهنأو } ءاملا يف شيعت اهنأو 9 ءاملا يف اهتايح ءادتبا ىنعم نوكيو ايحت اهنأ اهرمأ
 يفو فراعتملا يف تكله ءاملا تقراف ىتمف . ءاملاب الإ كلذ نيح يف شيعت ال

 . ةيلصألا ءاملا تاوذ نم اهلصأ يفو اهيلع ءاضقلا مكح

 { لاحلا هذهب تمادام اهنأ اهيلعو اهل ءاضقلا مكح يف يدنع جرخيف

 دسفت ال رظنلا اذه ىلع اهنأل ، لاحب ربلا يف شيعت ال اهنأو ، ءاملا دص ةلزنمب

۔ ١٨٩ ۔



 نم اهنم ناك ام عيمج الو اهلوب دسفي الو { ةيح الو ةتيم لاحلا كلتب تمادام
 مكح يناعم يف هريغ يف الو ءاملل اهتتيم دسفتو 5 ءاملا دص مد ةلزنمب اهمدو رعب

 . فالتخا ريغب ءاملا تاوذ نم اهنأ اهيف مكحلا ةحصب اهرمأل رابتعالاب رظنلا

 فالتخالا مكح اهقحل { ءاملاو ربلا يف شيعت ام لاح ىلإ تلقتنا اذإف

 يفو اهتتيم يف ؛ اهرومأ لك يف . ءاملا تاوذو ربلا تاوذ قحلي امب يدنع

 اهقحلت نأ ريغ نم . ربلا يف ةشيعملاو ربلا تاوذ مكح اهل تبث اذإو { اهمد

 . هيف كش ال امب كلذ نم جورخلاو كلذ اهل حصي امب ، ىعرملا ءوس يف ةبارتسا

 . ةبارتسالا لثم ىلإ اهلاح يف غلبت ال اهنأ نم

 راعبأ يف عامجالإ ىنعمب اهرعب دسفي ال نأ اهنم لاحلا اذه يف ينبجعأو

 ةلي هللا لوسر نأ وه انه ةراهطلا ليلد نأو 3 ةرهاط اهنأ اهثاورأو ماعنألا

 . كلذب مهل حمس ام ةرهاط نكت مل ول ذإ { مهباودل افلع نجلل اهلعج

 اعبت ماعنألا لاوبأ نأ ىري ضعبف . اهلاوبأ يف فالتخالا توبث ينبجعأو

 نأ ىري ضعبو . فلتخي اهريغو { مارح ريطلاو ناويحلا عابسف . اهتمرح

 نأ لإ كلذ بحأ ناكو ، يمدآلا لوب ىلع اسايق ؛ سجن ماعنألا لاوبأ
 هبشت ال اهنأو 3 ةبير مكحب ءاملا تاذ نم لقتنت مل اهنأ ىنعمب { اهلاوبأ دسفت ال

 ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم ماعنألا نأل . اهلاوبأ مكح يف ماعنألا ةيقب كلذ يف

 ةشيعم يناعم نم حاورألا تاوذ ىلإ لقتنت نأ دعب نم اهتشيعمو ةدسافلا
 . ةيربلا باودلا نم ةيلصألا ءامدلا تاوذ نم يهو - اهتاهمأ

 هذه نع تلقتنا اذإف & فلتخت اهيناعم نأ وحنلا اذه ىلع يدنعو

 يناعم اهقحلي ثيح نم ربلا لاح نم تءاجف 3 ىعرملا ةبارتسا لاح ىلإ لاحلا

 دقو { ةهبشلا نم كلذ هبشي ام الو ملعب كلذ مكح اهقحلي الو { ةبارتسالا
 ين هاندروأ يذلا وحنلا ىلع { اهراعبأو اهلاوبأ داسف يف فالتخالا يدنع جرخ

۔ ١٩٠ ۔-



 وأ اهلح وأ اهموحل ميرحت بسح اهتساجن وأ اهتراهطب لئاق نم ءاهقفلا فالتخا

 عضوملا اذه يف ينبجعأو لب { اهتساجنب لوقلا اندنع حجر دقو . اهتيهارك

 نم يتأت نوكت نأ الإ ئ اهراعبأ دسفت نأ ينبجعي الو . اهل اوبأ دسفي نم لوق

 نم تبث اذإف ، ةهبشلا نم هيلع بلغي امب وأ ، كلذ نم ملعب راذقألا عضاوم
 يدنع لح ل ٠ ةهبشلا نم ههبشي امي وأ ملعب راذقألا عضاوم نمو كلذ لاح

 . اهلاوبأو اهراعبأ دأسف ف فالتخالا نم

 برقأ اهراعب و ٠ عضوملا ١ ذه يف امل اوب و اهراعبأ داسف ىنبجعيو

 . ةلالجلا يناعم ىلإ رصت ملام ، يدنع

 يف كلذ داسف توبث يناعمل { ةيرب ةيعار تتبث اذإ دشأ يدنع اهلاوبأو

 . كلذ يناعم مهفاف { ةرهاطلا ماعنألا

 ، ربلا يف اهتشيعم تتبثو ةيرب اهيف نوكت لاح ىلإ عدافضلا تراص اذإو

 نأل . اهمكح ريغتي كلذ ىلعو { ءاملا يف الإ شيعت ال ام لاح نم تجرخ

 تاراهطلا عيمجل ةدسفم اهنأ ؛ اهماكحأ يناعم نم جرخي ام ىلع يدنع اهتتيم

 وأ رئب يف { اريثك وأ اليلق ءاملا ناك ءاوس ؛ ءاملا يف اهتتيم نإف { ءاملا ىوس ام

 داسف يف فالتخالا يناعم ىلع يدنع جرخي هنإف } عضاوملا نم هريغ يف وأ ءانإ

 ءاملا ريغ امأو ءاملاو ربلا يف شيعت ؛ ةيرب ةيئام تتبث اذإ 3 ءاملل اهتتيم

 دق اهنأل & فالتخا هجو الو فالتخالا يناعم . ةتيم هل اهداسف يل نيبي الف

 . ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا حاورألا تاوذ نم اهنأ اهمكح تبث

 ربلا رثكأ يف اهشيع تبث ولو ، يعارملا يف بيرلا اهقحلي مل ام ينبجعيو
 . ىعرملا ءوس نم بيرلا اهقحلي مل ام

 بيرلا اهقحل اذإف } لاح ىلع هيف تتام اذإ ءاملا دسفي ال نأ ينبجعيو

 نيح ىن راذقألا نم تءاج اذإ ةصاخبو { ءاملا يف اهتتيم دسفي نم لوق ينبجعأ

۔ ١٩١ ۔



 نكت مل ام © يدنع اهداسف توبث يف برقأ كلانهف 5 ءاملا يف تتام مث كلذ
 ةيح ةدسفم ةدساف تناكو ، لاح ىلع تدسفأ ةلالج اهانعم تب اذإف { ةلالج

 وأ ةبوطر نم اهنم جرخ ام عيمج دسفمو 3 تتام ايثيح 0 اهتتيم ةدسفمو . ةتيمو
 تاوذ نم .ث الالج باودلا عيمج نم همكح تبث ام كلذكو . رعب وأ لوب

 ، همكح ىنعم يدنع جرخ ةباد وأ رئاط نم ؛ ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا حاورألا

 هر ؤسو همحل دسفم ؛ مارح ةلزنملا هذهب هنأ الإ ، ةلالج همساو هانعم تبل اذإ

 . ناك ام ثبخ نم ناك ام عيمج يف هتتيمو هثبخو هتابوطرو

 جرخي كلذ ادتبم لصأ نأ يعمف © كلذ هابشأو يحامألاو تايحلا امأو

 تاوذ نم ريصي نأ دعب هقحلي امنإو 3 ربلا يف كلذ ةشيعمو { ربلا يفو ربلا نم
 رهاوطلا باودلا ةلمج نم ةيلصألا ءامدلاو ةيربلا باودلا يناعم مكح حاورألا

 يناعم هل تبثت نأ لبق هماكحاف تامرحملا ريغ لالحلاو & تاساجنلا ريغ

 كلذ يف ءاملا يف تام ولو { هماكحأ عيمجب باودلا ماكحأ ءاملا يف هتشيعم

 اذإف } فالتخا كلذ يناعم يف يدنع جرخي ملو 3 ءاملل ادسفم ناكل لاحلا

 نأ كلذ يدنع دعبي مل كلذ يناعم هقحلو { ربلاو ءاملا يف هيف شيعي لاح يف راص

 & ءاملا تاذ لاح نم عدافضلا تلقتنا ايك فالتخالا يناعم هقحليو هيلإ لقتني

 تاوذل تبثي مل امو ث ربلاو ءاملا يف اهتشيعمب ةيربلا مكح يناعم ىلإ اهمكحو
 كلذ يناعم توبث نم هيف باتري ال امب ءاملا يف ةشيعم مكح ةيربلا حاورألا

 ىلع ءيش لكف { اهماكحأ لاقتنا يف كلذ مكح عدافضلا ىلع تبث اك . هبرقو

 هيلع يتأي { رمألا نم بلاغ وأ ملع مكحب هنع لقتني ىتح همكح هلصأ

 . هيف ةبارتسالا وأ هيلإ ةنينأمطلا نم هيف كش ال امم

 ءاملل(‘كلذ هابشأو يحامألاو ةيحلا ةتيم داسفإ لاح لك ىلع ينبجعيو

 . يئام ال يرب كلذ لصأ نال & تاراهطلا عيمج يف تاراهطلا عيمج نم هريغو

 نم ءاملا دسفت ال اهنأ ءاملا تاوذ ةتيم يناعم تبث اذإ هنأ ؛ يعمو

۔ ١٢٩١۔.



 ف فالتخالا يناعم هيف قحليو ء;ءاملاو ربلا ف شيعت ام اههبشأ امو عدافضلا

 . كلذ

 ءاملا يف تتام اذإ اهنإ : ليق هنأ بسحاف . ءاملا ي اهتتيم يف كلذكو

 . .7 ةساجنلا نم ءيش اهيف نكي ام . هدسفت ل لاح يأ ىلعو لاح ياب

 ةيرب اهمكح توبث يف إ لاح لك ىلع دسفت اهنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 . ربلا يف اهتشيعمو

 © هتدسفأ هتريغ اذإف ٠ هريغت نيبتي ىتح هدسفت ال : ليق هنأ ؟ يعمو

 مل هريغت مل امو ، هتدسفأ حير وأ معط وأ نولب تريغت اذإ ىنعملا اذه ىلعف

 . هدسمفت

 هتدسفأ ءاملا يف تعقو مث ءاملا ريغ يف تتام اذإ اهنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 يناعم ىلع © ءاملا دسفت ربلا ةتيم ربلا ةتيم نم ةتيم اهناك اهنأل ں لاح لك ىلع
 . هريغت ل ام كلذب لوقب نم لوق

 هيف تعقوو هريغ يف تتام ولو {}أ لاح ىلع هدسفت ال : ليق هنأ ؛ يعمو

 . فالتخالا يناعم ىلع الإ

 جراخ هل اهرييغت امنإو هتريغ نإو لاح ىلع دسفت ال : ليق هنأ ؛ يعمو

 نوكيو ءاملا مسا نع همسا لقتني ل © تازاهطلا نم يشب هرييغت ىنعمب

 . افاضم

 ي اهتتيم ىنعم يف اهيف فلتختو 0 اذهب لوقي نم لوق ىلع هنأ ؛ يعمو
 ٠ ةمعطألا نم ءيش هب خبطي ءام ف تعقو اهنأ ول : لوقيف { ءاملا

 لثم فاضملا ءاملا نم هنأ الإ همساب ادرفنم نوكيو . ماعطلا هطلاخي ال امم

 يفف © هيف تتامف . ءيشلا كلذ ف تعقوف ٠ هوحن وأ جايبوللاو ءالقابلا

۔ ٣٩١۔



 © كلذ هبشأ امو جايبوللاو ءالقابلا نم ءاملا يف ام دسفت اهنإ : ليق ام ضعب

 . اسجن كلذ عيمج نم هيف امو ارهاط ءاملا نوكيو . ءاملا دسفي الو

 يف ءاملا نم سيلو ماعط هنأل سجن كلذ عيمج نإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 ةراهط ماكحأ يدنع قحلي مل ىنعملا اذهل ءاملا ةراهط يناعم تبث اذإو © عيش

 ءالقابلا يف تتام ول اهنأل ؛ هانعمب سجنت امنإو { رهاطلا ءاملا يف ام ةساجنلا

 هنم اهسمي ام وأ اهتاذ نم ةبوطر اهنم هسمت نأ الإ هدسفت مل ةسباي يهو سباي وهو
 هيف ام يدنع قحلي مل ةلعلا هذهب ءاملا اذه ةراهط ىنعم تبث اذإو ، هسجني ام

 ءاملا ةسامم ىنعم ريغب هدسفيف اهنم ءيشب هنم درفتي نأ الإ { ةساجنلا مكح

 . اسجن هلك وأ ارهاط هلك نوكي نأ الإ ميقتسي ال يدنع اذهف . رهاطلا

 باود هبشي الو رحبلا باود نأ افالخ كلذ يف ملعن ال اوعمجأ دقو

 باود نم هيف هبتشي اميف مهفالتخا نكلو { رهاط وهف الالح ماد ام هنأ { ربلا

 هبشت ىتلا باودلا نم هريغو ريطلا نم ءاملاو ربلا يف شيعي ناك ام امأو . رحبلا

 هنأ هرومأ نم بلغألا ناك نإف ؛ مدلا تاوذ نم اهل ةهبشملا ريغ وأ { ربلا باود

 . همكح ذخأ رثكأ ايهيأ يف شيعي

 نم ءاملا نع لوحتملا ىنعمب وأ ، ماعطلا ىنعمب يدنع جرخ ام امأو

 لثمو { اقيقر ناك ولو ذيبنلاو لخلا لثمو . اقيقر ناك ولو ءاسحلا لثم ءايشألا
 ريغ وأ فاضملا ءاملا مسا نع لقتناو لوحت ام عيمجو ,اقيقر ناك ولو جوسلا

 داسف يدنع قحليو 93 فالتخالا يناعم مكح نم يدنع جراخف . فاضلملا

 ءاملا مكح نع هلاقتنا ىنعمب ءيش اههبشي ناك نإ 3 اههابشأو عدافضلا ةتيم
 مل امو { هيف فالتخالا هابشأو فالتخالا مكح لاح نم يدنع جرخ 0 همساو

 نع يدنع ىرعتي الف 0 هيلإ فاضملا ءاملا مسا زرألا لقنيف ءاملاب زرألا طلتخي

 زرألا ءام نإ لوقت كنأل . ءاملا ةفاضإ يدنع هقحلي هنأل ، فالتخالا هبش
 ءىشل الو ءام ءاسحلل لوقت الو & شاملا ءامو جايبوللا ءام الو { ءالقابلا ءامو

۔ ١٩٤ ۔



 هقحل ام يناعم هبشي امنإو © لخلا الو ذيبنلا ءام الو 3 اقيقر ناك نإو ماعطلا نم

 . ةفاضملا هايملا نم

 3 اذه لثم يف تتام ول نأ ، اذه لثم يف فالتخالا يناعم يدنع هبشيو

 توم هلك ناك نإو . رانلا ريغب توملا ىنعمب يه اهتوم ىنعمل ال رانلا ىنعمل كلذ

 رانلا ىنعمب اذه نم ءيش يف تتام اذإ اهنأ ، فالتخالا يناعم يف جرخي هلعلف

 ءاملا تاوذ نم تسيل اهنأل { ةلعلا هذه هريغو ءاملل لاح لك ىلع تدسفأ

 3 ةتيم يهو ءاملا اهب يلغأ مث ءاملا يف تتام ولو . رانو ءام اذه نألو { رانلاو

 لوحي الو 7 رانلا ىنعم ريغب ةتيم تتبث دق هنأل | فالتخالا ىنعمب يدنع تناك

 .. توملا دعب رانلا ىنعم

 ءاملا يف تتام . ايهيف قرف ال هنأ يناعم نم فالتخالا جرخي هنأ ؛ يعمو

 ين اهتتيم تناك اذإ كلذ ريغب وأ ، يلغملا ءاملاو نخاسلا ءاملاو رانلاب اهتوم ىنعمل

 نم ؛ ءاوس هلك ءاملا يف اهتوم نأ كلذ يناعم يدنع جرخيو 0 هيف قرف الف ءاملا

 يعم كلذ عيمج نأل ، تارفلا نم وأ رحبلا نم وأ ، حلاملا ءاملاو بذعلا ءاملا

 8 فراعتلا ين اهانعم جرخت نأ الإ ءاملا تاوذ نم يهو { دحاو ىنعمب هايملا نم

 تاوذ يناعم نم ةجراخ اهنأو ك كلذب تفرع دق ىنعمل رحبلا ءامب شيعت ال اهنأو

 ايف كلذ مكحب اهقحلي نأ ىنعملا اذه ىلع يدنع ىدعتي الف { رحبلا نم ءاملا

 . كلذك هنأ هيف كشي ال ام كلذ ناك نإ ،“ كلذ نم اهصخ

 نات

۔ ١٩٥





 باب

 ريطلاو ءاملا تاوذ نم هوحنو مليغلا ركذ

 ضعب يف هقحلي هنإ : رحبلا تاوذ نم مليغلا يف ليق دق هنأ ؛ يعم

 . ربلا تاوذ ماكحأ هيناعم

 سجنلا رت مل ام ، رهاط ريطلا نم ربلا تاوذ ر ؤس نأ ىلع اوقفتا دقو

 عدفضلا رعب سجن يف اوفلتخاو & سجنف يحامألا ضرق امأ . اهراقنم ىلع

 اهتساجن يدنع ىلوألاو ، ءارحصلا نم تءاج ىتلا وأ ءاملل ةدعابملا ةيربلا

 . ةيئاملا اهتفص نع تلوحت اهنأل

 3 هئامسأو ربلا باودو رحبلا باود نم هيف هبتشي اميف اضيأ اوفلتخاو

 يف سيل هنإ : ليق دقو . ماعنألا سانجأ هبشي امم كلذ نأ لوق يف ضعبلا ركذو

 كلذ ىمسيو ث هريغو بلكلا لثم { اههبشي ام وأ اهلثم رحبلا يف الإ ةباد ربلا

 رحبلا يف يتلا باودلا نم ناك ايف & كلذ هبشأ امو رحبلا لوغ وأ رحبلا بلك

 : ليق دقو © ربلا ديصو ربلا باود هبش ىلإ ، رحبلا ديص سانجأ نم ةجراخ

 . رحبلا باود نم ةيهاركلاب هيف لاقي هلثمف ٠ ربلا باود نم هرك ام نإ

 وهو . ائيش هنم نثتسي مل هللا نال { زئاج رحبلا ديص لك : لاق نم لاقو
 م 2 ه..ذ. حم ب . ۔ ى . . . ٣

 ماعطو رخبلا دين مكل لحأو : ,لاعتو كرابت ۔ هللا لوقل ! لوقلا حصا
 ٠ , ء ب ِ . و مم » َ ر ٥٧ /. ١ 2 ي ح - ؟ةَاسّال .م اعاتم

 ,هيلإ يذلا هقلا اوقتا امرح متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو ةرايسللو مكل اعاتم
 ناك ام نأ افالتخا مهنيب ملعن ال اوعمجأ دقف كلذ ىلعو . ١0«نو رشحت

 ٠ ربلا باود الو ربلا ديص هبشي الو 6 رحبلا ديصب فورعملا ديصلا سانجأ نم

 . ةدئاملا ةروس نم ٩٦ ةيآلا )).

۔ ١٩٧ ۔



 مكل لحأ» : كلذ عم ةلي يبنلا لوقل 0 ءاوس هتيمو هيح نأو لالح كلذ نأ

 كانه نإف نامدلا امأو 5 دارجلاو كمسلا ايهف ناتتيملا امأف . «نامدو ناتتيم

 . ليواقأ

 ةهبشملا باودلا نم/هريغو ريطلا نم ءاملاو ربلا يف شيعي ناك ام امأو

 نإ ؛ هيلع ربلا ببس لوخدل ارظنف { مدلا تاوذ نم ةهبشم ريغ وأهربلا باودب

 همكحو . ربلا باود نم وهف رثكأ ربلا يف شيعي نأ هرومأ نم بلغألا ناك
 ، هرومأ نم بلغألاب دسفم همدو اديص ناك ولو { ربلا ديصو ربلا باود مكح

 . ربلا تاوذ نم هنأ هنأش رثكأو هنامز رثكأ ربلا يف شيعي هنأ

 دق هنأ الإ ، ءاملاو رحبلا يف هتشيعو هنامز نم بلغألا ناك ام امأو

 ىتم اهنأو 7 ربلا يف شيعت ال يتلا ءاملا باود اهب قرافي ةشيع ربلا يف شيعي
 كلذو 3 ةيكذتلاب ال هلالح حصي الف ، كلذك ناك اذإف ، تكله ءاملا تقراف
 دق هنأل } هرومأ نم بلغاألاب هيلع وأ هل مكحيو 3 هيلع ةيربلا ببس لوخدل

 مكح همكح ناك 7 ربلا هتشيعو هرومأ نم بلغألا ناك ايف 3 ربلا يف شيعي

 ربلا يف شيعي هنأ هل حص نإف ، احوفسم ربلا ديص مد همد ناكو . ربلا ديص

 . دساف همد نأ طايتحالا ىلع ناك . ءاملا وأ رحبلاو

 . ةاكذلاب الإ لحت ال كلذلو رحبلا تاوذ نم (١مليغلا نإ : ليق دقو

 تاوذ ليبس ىلع { ةاكذلاب الإ اهمحل لحي ال هنأ افالتخا هيف ملعأ ال ام كلذو

 ةدساف اهتتيم تناك ، يلصألا مدلا تاوذ نم يهو اهيف اذه تبث اذإو { ربلا

 اذه يف اههبش يناعم جرخي اهنأ الإ ، ىكذت مل ام ، هنم تسم ام عيمجل ةدسفم

 يدنع هقحلي هنإف ث ءاملا ين الإ ءايشألا عيمج يف اهتتيم يف عدافضلا ةلزنمب

 اهيناعم فالتخاو { ربلاو ءاملا تاوذ نم يه ذإ © كلذ ىنعمب فالتخالا

 عدفضلا ىنعمب رحبلا يف شيعت ايك هيف شيعت نكت مل نإ بذعلا ءاملا يف يدنع

۔- ٨٩١۔



 ءاملا يف شيعت ايك رحبلا ءام يف شيعت ال تناك نإ . انركذ ام بسح ىلع

 . هيف فالتخالا يناعم اهقحلي الو { هيف تتام اذإ ةدسفم هل يهف ، بذعلا

 يف شيعت ايك © بذعلا ءاملا يف شيعت ال تناك نإ ةمليغلا كلذكو

 ىنعمب ، هيف تتام اذإ هل ةدسفم اهنأ يدنع جرخيف . ربلا يف شيعت ايكو رحبلا

 . هتاوذ نم تسيل اهنأل ةتيملا

 يف شيعت ىتلا ةيربلا ءاملا تاوذ نم 0 عدفضلا هبشأ ام عيمج كلذكو

 ين اهتتيمك رحبلا يف اهتتيمف ؛ رحبلا ءام يف شيعت ال تناك نإ & بذعلا ءاملا

 . فالتخالا يناعم اهقحلي الو ، تاراهطلا رئاس

 تاوذ نم ربلا يف شيعت يتلا رحبلا تاوذ نم مليغلا هبشأ ام كلذكو

 شيعي ال كلذ نم ناك ام عيمج امأو & ةمليغلا ىنعمب قحال يدنع وهف .0 ءامدلا

 كمسلا ةلزنمب وهف { ربلا تاوذ هبشأ امو ربلا تاوذ قحلي ناك ولو { ربلا يف

 قلخ هبشأ ولو رحبلا يف ناك ام عيمجو { هيلع الو هيف ةاكذ الو 3 رحبلا ديصو
 ريزنخلاو درقلا هبش ناك ولو . ميرحتلا ىنعم هقحلي الف . ربلا باود

 3 رحبلا يف اهبش ربلا يف ةباد لكل هنإ : ليق هنأل عابسلا هبشأ امو { بلكلاو

 ةلزنمب هنأو دحاو ىنعمب كلذ عيمج نإ : ليقف 3 اهنولب اههبشيو اهمساب ىمسي

 مد يف ليق ام يناعم ىلع الإ همد دسفي الو . ميرحت الو هيلع ةاكذ ال رحبلا ديص

 . هنم حوفسملا كمسلا

 مد عيمج نأ لوقلا رثكأ نإ لب { هيلع عمجم لوق كلذ نأ ملعأ الو

 تاوذ عيمج نأو © هب ساب ال وهو { انحضوأ نأ قبس ايك { رهاط كمسلا

 هماعطو رخبلا ديص مكل لحأ : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، لالح رحبلا
 هيلإ يذلا هللا اوقتاو ارح متمد مسرلا ديص مكيلع مرحو ةَراَكلو مك اعاتم

 . هنورت

۔ ١٩٩ _۔



 نم ءيش يف الو 9 هوجولا نم هجو يف ءانثتسا كلذ يف ملعن الو
 . ءايشألا

 هبشأ امو هريزنخو رحبلا درق نإ : هابشألا ىنعم ىلع ليق دق هنأ ؛ ىعمو

 كلذ ناك نإو { مسالاو هبشلاب ميرحتلا هقحل } ربلا تاوذ نم تامرحملا هنم

 . ديصب سيل

 35 ةيهاركلا ىنعم هقحل 7 هنم ربلا تاوذ نم تاهوركملا هبشأ ام كلذكو

 هذه يف لوقلا اذه تبث اذإو © اللحم ناك ربلا تاوذ نم تاللحملا هبشأ امو

 دنع هقحل { ليلحتلاو ةيهاركلاو ميرحتلا يف هبشلا يناعم هقحلي امتإ هنأ يناعملا

 ىنعمب هباشت ام نأل { ةتيملا يناعمو مدلا داسفو ةاكذلا يف هبشلا يناعم نم كلذ

 . هاوس اميف ماكحألا يف هباشت اذه

 لك يف ماعنألا ماكحأ مكحو ىنعم يف ماعنألا هبشأ ام ناك كلذ تبث اذإف

 وأ تاللحملا نم باودلا رئاس هبشأ امو هنم جرخي امو هقرعو هر ؤسك هنم ءيش

 لك يف ، اضيأ اهماكحأ لك يف اههبشي كلذك هنإف ؛ تاهوركملا وأ تامرحملا

 . هنم جرخ ام عيمجو هراعبأو هلاوبأو هر ؤسك هنم ء يش

 ءاملا يف شيعي يذلا وأ { ربلا يف شيعي يذلا ءاملا ريط نم ناك ام امأو

 يف فالتخالا ىنعمل { هيف فالتخالا يناعم نم جرخي يدنع هنإف } بذعلا

 . مرخملا ىلع ديصلا يف ربلا رئاط ةلزنم مكح ذخاي هنأل إ يدنع ربلا باود
 فالتخالا يناعم جرخي يدنع هنإف ءاملا يف الإ { هتتيم داسف ينو هلتق ين كلذكو

 8 دسفم دساف هنأ كلذ مد يناعم جرخيو { عدافضلا يف فالتخالا ىنعمل { هيف

 شيعي امنإو ، لاحب ربلا يف شيعي ال نوكي نأ الإ ، يربلا ريطلا رئاس مد ىنعمب

 وهو . مد هل ناك نإ همد الو هتتيم دسفت الو . ءاملا ديص ةلزنمب وهف ءاملا يف

 نم ناك نإ ء بذعلا ءاملا ديص نم هماكحأ عيمج يفو همد يف ءاملا ديص ةلزنمب

۔ _ ٢٠٠



 . بذعلا ءاملا تاوذ

 وأ رحب يف شيعي ناكأ ءاوس 3 ءاملا يف الإ شيعي ال ناك ام لك كلذكو
 لثم كلذو { رحبلا ديص ةلزنم مكح ذخاي يدنع هنإف { بذع ءام يف شيعي

 ,هنم ائيش هبشأ نإ ربلا ديص مكح ذخأيو } كلذ هبشأ امو ناتيحلاو كمسلا

 اهبشم كلذ نم عيش تبث نإ & تاهوركملا وأ تامرحملا نم هريغ وأ ريط وحنك
 ءامو نويعلا ءايك هؤام يرجي بذع ءام يف ناكأ ءاوس ؛ ربلا تاوذ نم ءيشل

 نم ناك اذإ يدنع كلذ ءاوسف ، رحبلا هايم نم بذع ءام نم ءيش وأ © رابالا

 ءاملا نم هلكف ، باودلا وأ ريطلا هبشأ امم ءاملا يف الإ شيعي الو 0 ءاملا تاوذ

 يناعم هيف قحليو & دحاو ىنعمب اندنع جراخ 7 رحبلا نم حلاملا وأ بذعلا

 ٥ يربب سيل هنأل } ةلمجلا يف كلذ ليلحت ةحصبو { ةهبشلا توبثل فالتخالا

 رحبلا ديص نم الإ هل هبشم ام وأ ىمسم نم . ربلا باود يف ميرحتلا عقو امنإو

 ريغ الو } لويغلا الو رحبلا الو حلاملا الو بذعلا ءاملا يف قرف الو . هماعطو

 . ءاوس هلك كلذ ىنعمف . راهنألاو رابآلا نم هايملا نم كلذ

 وأ ريط نم ى ربلاو بذعلا ءاملا يفو ربلاو رحبلا يف شاع ام لك امأو

 وأ اهوركم وأ امرحم ناك ءاوس همكح يف كلذ نم يدنع ءيش هبشاف إ باود

 توبثو هبشلا قوحل نم هل جرحم ال هنأ ؛ يعمف . ةيربلا باودلا نم ث اللحم

 ءامدلاو ةيهاركلاو ميرحتلاو ليلحتلا نم قحلي اييف & كلذ يناعم يف مكحلا

 { هيواسيو ههبشي ام يناعم يف ههباشتو كلذ ءاوتساو ،ك كلذ نم ةتيملاو

 ي الإ 5 هبتشا اذإ ، يدنع هوجولا نم هجو يف اذه نم ءيش يناعم فلتخت الو
 ءاملا وأ رحبلاو ربلا يف شيعي هنأ تبث اذإ ؤ، ةصاخ ءاملا يف كلذ ةتيم يناعم

 عدافضلا يف ليق ام ىنعمب ، فالتخالا كلذ قحلي هنإف 9 ربلاو بذعلا

 ءاملا يف هتايح يف هفالتخاو كلذ يناعمو { ههبشأ امو مليغلاو 5 اههبشأ امو

 هنأ تبث ايف ، ءاملا نم بذعلا نود رحبلا ءام يف امو { رحبلا ءام نود بذعلا

۔ ٢٠١ ۔



 ءاملا نم بذعلا ي هتتيم تناك رحبلا ءام نود ءاملا نم بذعلاو ربلا يف شيعي

 . جاجألا رحبلا ف هتتيم يف فالتخالا يناعم هقحلي الو . فالتخالا ىنعمب

 . هيف شيعي ال ناك اذإ . هل دسفم هنأ الإ

 ف شيعي الو ٠ ربلا يفو ٠ جاجاألا رحبلا ءام ف شيعي ناك ام كلذكو

 هباشتم وهف . ريط وأ ةباد نم {. رحب وأ رئب وأ ليغ نم 6 تارفلا بذعلا ءاملا

 هنإف ٠ هيف شيعي ال يذلا بذعلا ءاملا يف هتتيم الإ ٠ ربلا تاوذب مكحلا ف

 ىلع كلذ يف هماكحأ جرخت ام يناعم يف ،“ تاراهطلا رئاسل هداسفك هل دسفم

 . هانركذ ام بسح

 . ةيربلا باودلا مد ىنعمب ؛ دسفم هنإ : مليغلا مد يف ليق هنأ ؛ ىعمو

 }©١{ كمسلاو رحبلا ديص ةلزنمب ، دسفي ال همد نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 داسفلا ىنعم نم جرخي هن أ يل نيبي الو ، نيهجو نم كلذ ىنعم هقحلي ذإ

 لقأو . ةيربلا باودلا يناعم اههابشأو اهيف ةيكذتلا توبث عضومل ميرحتلاو
 يتلا اهتحبذم مد نم اهلثم وه امم اههبشأ امو اهمد نم يدنع دسفي نوكي ام

 فالتخالا هيف ىرجي امم ، اهمد نم كلذ ىوس ام امأو . هب الإ ةيكذ نوكت ال

 قوحلو } كلذ ف فالتخالا نم ىرعتي الف .{ ةيربلا باودلاو ماعنألا مد نم

 . ضعب ريغل اهضعب اهل ةهبشلا

 سجن وه امنإو حوفسملا ةلزنمب الزان اهمد نم عيش سيل هنإ لئاق لاق نإو

 فالتخا ىنعمل كلذ ينبجعأو { يدنع كلذ دعبي مل } حوفسملا ىنعم ريغل

 شيعت الو } لاحب ءاملا يف شيعت ال يتلا تايربلاو اهدعاوقو كلذ يف اهماكحأ

 . ربلا يف الإ

 ةيربلا ريطلاو ةيربلا باودلا ةلزنمب كلذ يف اهنإف : لئاق لاق نإف
 مكح توبث دعبي الو كلذ نم دعبي ملو . حوفسملا ريغو حوفسمل ا ؛ اهقحلي امم

۔ ٢٠٢۔



 رهظ امو اهانعمب كلذ جرخو © باودلاو ريطلا نم اههبشأ امو اهيف ةيربلا يناعم
 هطبنتسا امم اهتلدأ ىلع ةلومحملا لاوقألا يف فالتخا نمو ماكحأ نم اهيف

 ساقي امو هنم ههبشي امو هماكحأو هيناعم يفو اذه يف رظناف ، كلذ يف نولئاقلا

 . هللا ءاش نإ هنع فلتخي امو هيلع

! 

 يجوعوع

۔ ٢٠٢٣ ۔





 باب

 هوحنو ءوضولا ركذ

 عيب رلا نع ءايضلا باتك نع ربتعملا باتك نم

 ايسان ناك نإ نكلو { هديلف ضعب ىلع ءوضولا ضعب ميدقتل دمعت نم
 . هيلع سأب الف

 . ءوضولا تمتأ اذإ } تأدب ءاضعأ ياب يلابأ ام : ىلع نعو

 أضوتي ال ناك ۔ هللا همحر ۔ ديز نب رباج نإ : ليق . لئسو ؛ هريغ نمو

 . ههني الف بوثب ههجو حسمي ال اءوضو

 فقوف إ أضوتي وهو لجر ىلع فقو عيبرلا نإ : ليق دقو : لاق
 & ايههضفن مث ؛ هيفكب ءاملا نم لمح ، هسأر حسمي نأ لجرلا دارأ ايلف 3 هرظني

 نع تعجرو روهطلا تددر مث أضوتتل ءاملا تلمح ؛ اذه اي : عيبرلا هل لاقف

 . كئوضو

 كلذ ف ىرجمو . لوقل ا هيف ىضم دقف ءوضول أ حسم امأ : هريغ ل اقو

 اذإ اضقن كلذ يف ملعأ الو 3 ةيهاركلاب كلذ يف ليق ام ىصقأو ؤ فالتخالا

 . ةرهاطلا بايثلا نم ءيشب اهنم ائيش وأ {} هئوضو عضاوم حسم

 لسغ نم ءيشل وأ 6 هسأر حسمل هذخأ نأ دعب هيدي نم ءاملا ضفن امأو

 عقوم عقي امنإ هنأل يدنع كلذ لثمب عقي الف ءوضولا امأف ، هئوضول هحراوج

 ايقاب ناك نإف حسملا ف امأو . لسفلا يف ءوضولا ماقم موقي ال حسلملاف . حسملا

 ءام هسأر حسم كلذ : تبثيو . هسأر هب حسمي امب ءاملا نم ءيش هدي يف

۔ . ٢٠٥



 كوردم ءام مث نكي مل نإو & كلذ هئزبحي نأ وجرأو ، هرصق دقف هدي يف دوجوم

 ىتح سأرلا نم هتسم ام وأ { اهسم ام لبت ةبوطرلا تناك نإف { ةبوطر الإ
 هنإ ليق ام ضعب يف جرخي هنأ وجراف ث ءاملا ماقم موقي ام وأ {. ءام مث نوكي

 اهنم دجوي ال ةبوطر يه امنإو ، لبن ةبوطر الو ءام مث سيل ناك نإو 3 هئزج
 حسملا هئزج هنأ كلذ يف يل نيبي الف ، ءيش اهنم لحني الو . ءيش

 . ءعىزجحي الو ءوضولاو حسملا يف الطاب يدنع كلذ جرخيو ، ءوضولا الو

 نم غرف اذإف { ةقرخب ههجو حسمي نأ { ةالصلل ءعىضوتملا دارأ اذإو

 ةبانجلا نم لسغ اذإ هنأ ايك ، يدنع كلذب ساب ال هنإف لعفيلف هئوضو

 . غرف اذإ بوثب هدسج حسمي نأ هرضي الف

 ههجو حسمي ةلي هللا لوسر تيأر : لاق هنأ لبج نب ذاعم نع انغلبو

 ٨ ةفينح وبأو يرصبلا نسحلا كلذ ىلع انقفاوو 0 هئوضو راثا {، هبوث فرطب

 . أضوت اذإ ههجو لجرلا حسم نإ سأب ال : لوقي ميهاربإ ناكو

 فوخ وأ ديدش درب وحنك هيلإ ةسام ةجاح تعد اذإ اذه امنإ : هريغ لاق

 ةمايقلا موي نزوي ءوضولا نأل ، حسملا مدع لضفألا نأل : ليق ، دلجلا ققشت

 ءوضو نم اهيف مادام ءاضعألا يف حبسي ءاملا نأ ركذ دقو . ءاضعألا رئاس عم

 راثآ {} هبوث فرطب ههجو حسم امنإ ةلي هللا لوسر نإ : ليقو . لسغ وأ

 يبنلا نأل فيشنتلا كرت بحتسي : ضعبلا لاق دقو { زاوجلا نايبل ؛ هئوضو
 . ةمايقلا موي رون ءوضولا ءام نألو ۔ لاوحألا بلغأ يف ۔ فشنتي ال ناك ةلي

 اذختم ناك ةلي هللا لوسر نأ ينغلب : لاق ديز نب رباج نع عيبرلا دنسم ينو

 نيرمألا زاوج مكح ىنعم ىلع يدنع وهف ث ءوضولا دعب هب حسمي اليدنم
 بلغأ ناك هنأل هيف حسملا مدع ينبجعيو ةعسوت يعم وهو 3 ۔ همدعو حسملا .

 هلعاف نأو حسملا ةزاجإ باب نم ىضم ايك حسملا لعف دقو ةلي يبنلا لمع

 . هؤوضو ضقتني ال

۔ ٢٠٦ ۔



 باب

 ايراع وأ ادعاق وأ امئاق ءوضولا ركذ

 هيلع ضقن الف لعف نإف { مئاق الو نايرع وهو ءعىضوتملا أضوتي الو
 . سأب الف ٦3 هيف أضوت ءام يف ناك نإو ث دوعقلا هنكمي ال نوكي نأ الإ

 نإو نسحأ وهف ادعاق أضوت نم هنإ : ۔ هللا همحر ۔ يراوحلا وبأ لاق

 . زئاج وهف امئاق أضوت

 { ةالصلا ءوضو امئاق ناسنالا اضوتي ال هنأ دارأ هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 يدنع جرخيف {}© هتروع ارتاس ناسنالإ ناك اذإ ائاق ٥ ؤوضو امأو ٨ ايراع الو

 اندنع دوعقلا نأ الإ ؤ اضقن الو ارجح هيف ملعأ الو . بدألا يهن كلذ نأ

 نع هلأسيل ٠ ملعلا لهأ ضعب قأ اضعب نأ انغلب دقو . ءوضولا ف نسحأ

 © هنع هلأسي نأ دارأ ايع هلأس هنأ وجرأو . امئاق أضوتي هدجوف . امئاق ءوضولا

 . اذه وحن وأ ؟ ينلأستو امئاق ينارت : هل لاقف

 يف نوكي نأ الإ ةيهارك دشأ هنأ ؛ يعمف انايرع ةالصلل ءوضولا امأو

 . هيلإ رظنلا هل زوجحم ال نم هاري ال ىتح . هسفن ىلع هيف ارتتسم عضوم

 كلذ ف ناك اذإ مات هءوضو نإ 6 ليق ام يناعم يف جرحي هنأ ٤ يعمو

 هل زوجي ال نمم دحأ هيف هاري ال هنأ هسفن ىلع هيف ظفاحي يذلا { رتتسملا عضوملا

 نمم هتروع رصبي مل هبايث سبليل ماق اذإ الو } هئوضو عضوم يف هيلإ رظنلا
 ىلع ناك ايثيح مات هءعوضو نإ : ليق هنأ ؛ يعمف اذه ىلع ناك اذإف . كلانه

 . راهن يف وأ ليل يف {} ةفصلا هذه

۔ ٧٠٢۔



 كلذ يف هيلع يضمي ال نمأب هنأ الإ فشكنم عضوم يف ناك اذإ امأو

 يف وأ ىرقلا يف & بهاذلاو يئاجلاو راملا ةرثك نع هلازتعال دحأ تقولا

 : كلذ ف فلتخم هنأ ؛ يعمف ] يراربلا

 ايراع ناك نإ راهنلا يف دقعني الو هؤوضو زوجي ال هنإ لوقلا ضعب يفف
 وأ نكس نم نكل٫تفصو ام ىلع رتتسم نمأم يف نكي ل اذإ ؛عضوملا اذه يف

 . نكس ريغ يف ةرتس

 هل زوجي ال نمم عضوملا اذه يف دحأ هرصبي مل ام هنإ : لوقلا ضعب يفو

 لاح ف دحأ هرصبأ نإو {} هؤوضو مت دقف 93 رتتساو أضوت ىتح هيلإ رظنلا

 تفصو ايك نوكي نأ الإ هل متي الو ، هئوضو يف ةداعالا هيلع ناك 3 هئوضو

 نمأي عضوم يف سيل ةرطاخم عضوم يف ناك اذإو { هبايث سبليو أضوتي ىتح كل
 : راهنلا يف هيف أضوتي يذلا تقولا يف هسفن ىلع

 ايراع كلانه ه ؤوضو كلذ دنع زوجي ال هنإ ليق ام رثكأ يف هنأ ؛ يعمف

 . نمام رغ يف ناك اذإ ‘ دحأ هرب ل ولو ‘ راهنلا يف

 هل زوجي ال نم .احأ هرصبي ل ام هنإ : ليق ام ضعب ي جرحي هنأ ؛ يعمو

 8 كلذ يف رصقم وهو مات يدنع هءوضو نإف { هءوضو متأ ىتح هيلإ رظنلا
 . كلذ يف يدنع ةرورض يف نوكي نأ الإ

 عضوم يف وأ 0 ليللا يف ناك اذإ هنأ قافتالا ىنعمب جرخي هنأ ؛ يعمو

 وأ راج ءام يف ناك اذإ ، اذه ىلع أضوت ايثيح مات هءوضو نأ 7 راهنلا يف رتتسي

 اذه ىلع أضوت ايفيكو ، راع وهو { يراجلا ءاملا بناج ىلع ناك وأ { ءانإ نم

 نمم دحأ هرصبي ملف 3 هريغ وأ نكس نم . رتسلا يف وأ ليللا يف ، عضوملا
 لاحلا كلذ يف هيلإ رظني نأ هل زوجي الو 5 مات هءوضو نإف 0 هيلإ رظنلا هل زوجي ال

 كلذ يف ةأرملل زوجحم الو . اهاطي ىتلا هتيرس وأ هتجوز الإ ؛ اذه ىلع

۔ ٢٠٨ ۔



 . ءاوس ءوضولا رمأ يف هجولا اذه يف يدنع لجرلاو ةأرملاو ، اهجوز الإ

 يف ناك اذإءايراع قافتالا ىنعمب دقعني ءوضولا نأب ىنعملا اذه تبث اذإف

 ليبسلا اذه ىلع وه امنإ كلذ نأ ؛ يعمف ، سابل وه ذإ ليللا يف وأ رتس عضوم
 قيرط نم ناك ولو . ايراع ءوضولا تبثي ال هنأ قيرط نم الإ مثالل قيرط نم
 ةالصلا زوجي ال هنأ ايك 3 اهريغ يف الو ةرتس يف راهن يف الو ليل يف زجي مل هيرعتلا

 مريغ الو رتس ين { راهن الو ليل يف زوجي الف ، تاروعلا رتس يذلا سابللاب الإ
 عضاوملا نم اهريغكرتاسملاو نكاسملا يف راهنلا يف همكح ليللا يف كلذ مكحو

 نم ث هجولا اذه نم ءوضولا زوجي ال امنإ هنأ؛لصفلا اذه يف يدنع جرخي هنإف

 ىنعملا اذه لجأ نم الإ هيف يدنع حصي الو اذه تبث اذإو { يرعتملا مثإ لجأ

 هرظن زوجي نم دنع وأ { راهنلا يف رتسلا عضوم يف وأ ، ليل يف زئاج هنأ قافتالا
 متأو ءعىضوتملا اضوت اذإف { مثالل قيرط نم دسف امنإ هنأ تبث . اذه هيلإ

 ىتح هيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم ، دحأ هري مل نإ عضوم يأ يف اذه ىلع هءوضو

 ىلع هيلإ هرظنب مثأي نم هرظني مل ام { مات هءوضو نأ يدنع جرخ 3 هءوضو متي
 كلذ يف هدوعق يف ةين هل نكت مل ام & نمأم ريغ يف ناك ولو { ىنعملا اذه

 ين فالتخالا ىنعم يدنع جرخ كلذك ناك اذإف { اهب مئايو هعسي ال . عضوملا

 . هئوضو

 هعسي ال نمم هيلإ رظنلاب مثإلا قيرط نم هؤوضو ضقن امنإ هنأ تبل اذإو
 لوق نم فالتخالا هيف ىرجي امم كلذب هئوضو ضقن يدنع جرخ . هيلإ رظنلا

 رظن ريغب مثالإ ىنعمب مهلوق يف ءوضولا ضقنب ىنعم ملعأ ال ينأل 3 انباحصأ
 { فالتخالا يناعم كلذب هئوضو ضقن ينو الإمعىضوتملا نم ههابشأو جرفلا
 دوحجلاب كرشأ اذإ كرشلا الإءهب مئاي امم ناك ام انئاك قافتالا ىنعم هقحلي الو

 اذه يف ملعأ ال ينإف ، كرشلا ىلإ هب ديري امم ، لعفلا وأ مالكلا نم ءيشب

 نم قافتالا يناعم يدنع جرخي لب 3 هئوضو ضقن ين افالتخا مهلوق نم لصفلا

۔ ٢٠٩ ۔



 وأ لوق ريغب هسفن يف ديرأ نإ امأو . لصفلا اذه ىلع هؤوضو ضقني مهلوق
 . كلذب هئوضو ضقن يف فلتخي هنأ ؛ يعمف 0 لعف

 لتقلا نم ناك 0 كلذب ءوضولا ضقن يف هنأ يدنع اميف مثأملا رئاس امأو

 دمتعملا بذكلا وأ رئابكلا نم كلذ رئاس وأ عطقلا هب بجي امم ، قرسلاو سفنلل

 لنباحصأ لوق يف فالتخا هب ءوضولا ضقن يف هلك كلذ يناعم يفف آ هيلع

 نم ءيشب ءوضولا ضقتني ال هنإ«مهلوق رثكأ وأ انموق لوق نم قافتالا لعلو

 ريغل مثالا قيرط نم الإ اههبشأ امو تاساجنلا رمأ يف ثادحألا نم الإ ، كلذ

 دمتعي الو ، ةسمالملاو نيجرفلا رمأ نم ثادحألا نم ههبشي امو كلذ ىنعم

 عيمج نوكي نأ يغبني كلذكو 0 لدعلا قفاو ام الإ هنم لبقي الو انموق لوق

 نم نيلئاقلا لوق نيب قرف الو { لدعلا قفاو ام الإ هنم لبقي ال ءاج ام
 هيلإو ذخان هبو دمتعن هايإو ، لدعلا وهف لدعلا هلوق قفاو نمف 0 عيمجلا
 هنم مدقت امل © هيف لدعلا ريغ لوبق زوجي الف لدعلا هلوق فلاخ نمو 3 دنتسن

 نم ادحأ نإ لوقن الو ، لدعلا ريغ نم هلاق يذلا ، كلذ ريغ يف لدعلا نم

 لدعلا قفاو ام ريغب نيدلا يف لوقي ؛ نيدتهملا ءايلعلا نم ث نيملسملا

 © اهنم بوتي ةلز وأ طلغلا هجو ىلع كلذ هنم نوكي نأ الإ لدعلا فلاخي ام الو

 يف هنع ءاج يذلا رثألا يف وأ ك كلذ هنع لقن نمم هنع ليق ام ىنعم فوخت وأ

 هيف نوقفاوي امو 0 لوقلا نم حيحصلا انموق ءايلع نم نوكي دقو ث كلذ
 نم ائيش ةقيلخلا نم دحأ ىلع دري الو ، يأرلاو نيدلا ىنعم يف . انباحصأ

 ١ لدعلا فلاخي ام ةقيلخلا نم دحأ نم لبقي الو كلذ زوجي الو 3 لدعلا

 ميرحتو مارحلا ليلحتبو عدبلا ماكحأ هماكحأ زوجي اميف نيدلا نم كلذ زوجي الو

 لطاب لوبق زئاج ريغ كلذ لكف } ىواعدلا مكح همكح نوكي امو لالحلا

 اذإو } لهجب وأ كلذ لطابب ملعب لدعلا مكح فلاخي امب قح در الو 0 هنم

 قافتالا يناعمب زوب ام عضوم يف .7 ايراع ءىضوتملل ءوضولا ىنعم تبث
 نأ الإ . امئاق وأ هيف ادعاق ءاملا يف أضوتي ناك يدنع ءاوسف ، فالتخالاو

۔ ٢١٠ ۔



 ناك ءاوسف مزاللا ىنعم يف امأو ، رتسلاو بدألا ىنعم يف نسحأ يدنع دوعقلا

 . زوجي ام عضوم يف هءوضو مكحأ اذإ؛ايئان وأ ادعاق وأ امئاق

 عضوم يف ناك اذإ : لوقي نم لوق ىلع ، لوقلا ضعب يف هنأ ؛ يعمو
 اذإ هترس رتسي ءاملا ناكو/ءاملا يف ناك اذإ هنأ ؛ انايرع هؤوضو تبث رتسلا

 نأ كلذ يف بهذي هلعلو { رتس ريغ يف ناك ولو . مات هيف هءوضو نأ 3 دعق

 لاجرلا رظن يف 0 ءاسنلا يف ال لاجرلا يف لوقلا اذه جرخيو ، رتس ءاملا
 8 مهيلإ لاجرلا رظن نم { لاجرلا يف هانعم تبث اذإ يدنع كلذكو . نهيلإ

 نوكي دقو {. لاجرلا نم نهمراحم تاوذ نمءءاسنلا نم ءاسنلا يف يدنع هلثمف

 هنم برقت اذإف 5 ءاملا يف دعاقلا ىلإ رظانلا برقتي مل ام ، ةرتس يدنع ءاملا

 نم الإ اهرتسي الو ةروعلا فصي يفاصلا ءاملا نأل { هيف دعاقلا ءاملا فصو

 يدنع ناك ، هنم رصبت الو ةروعلا فصي ال اردك ءاملا ناك اذإ نكلو . ديعب
 رتسي ناك اذإ اقلطم يدنع لوقلا اذهو ، لوقلا اذه يف ليق ام ىنعم ىلع ةرتس

 { اهسبليل هبايث ىلإ عىضوتملا مايق يف ريسفت هيف ركذي الو ، هيف دعاقلا نم ةرسلا

 دقف ، رتتسم وهو ه ؤوضو دقعني نأ ىلإ 0 هرتس عضوم يف ناك اذإ هنأ هانعم ناك
 . هبايث سبل ىلإ همايقو هؤوضو تبث

 ملو اهسبلف هبايث ىلإ ماقو اضوت نإف ، ءوضولا ىنعم يف لخدي ال رخآ لاح
 ريغب جربتلا نم هيلإ روظنملا هيف مثأي ارظن هيلإ رظنلا هل زوجي ال نمم دحأ هيلإ رظني
 دق هنأل } لوقلا اذه ىلع هئوضو ضقن يف فالتخالا ىنعم يدنع هقحل ارذع

 ثدح كلذ امنإو ، هئوضو ىنعم ريغ هبايث سبل ىلإ همايقو 3 رتتسم وهو أضوت

 بايث سبلي نأ ىلإ هنم ملس نإو . هنم ملسي مل نإ ، هئوضو ىلع لخدي
 اذهو { لوقلا اذه ىنعم ىلع هؤوضو مت { همثؤي ام كلذ يف هيلع لخدي الو

 يف مثأي مل اذإ دقعني هنأ ، ءوضولا داقعنا ين لوصألا ىنعمب هبشأ يدنع لوقلا

 اذإف ، هلف ثدحلا لجأ نم ءوضولا دقعني مل امنإ هنأ تبث اذإ ، ءوضولا نيح

۔ ٢١١ ۔



 هبايث سبل ىلإ همايقو ، ءوضولا دقعني هانعمف {} ءوضولا مامت ىلإ ةرتس ءاملا ناك
 ىتح الإ هل ءوضولا دقعني ال هنأ ، لوألا لوقلا يف يدنع جرخيو ، رخآ لاح

 نم اهب ملسي يتلا هبايث سبلي نأ ىلإ اهئوضو لاح يف ةرتس عضوم يف نوكي
 هل زوجي ال هنأ ، ناضمر رهش يف ليللا يف عماجملا يف ليق ام ىنعم ىلع 0 مثإلا

 رهطتيو ؛ هيف عماجي تقو يف ليللا نم نوكي نأ الإ 9 ليللا رخآ يف عماجي نأ
 تقو يف ءطولا مكح نم جرخي ال ذإ ىنعم ءطولا عنم © حبصلا لبق ةبانجلا نم

 جرخي ىتح ءطولا ماكحأ نم اجراخ نوكي ال ءطولا نأ 0 ءطولا هل ةحابالإ

 ؤ ضيحلا مكح نم ةجراخ ضئاحلا نوكت ال ايك ، ءطولا ماكحأ نم ةراهطلاب
 . ةدعلا ءاضقنا ىنعم يف ضيحلا نم رهطتلاب الإ ضيحلا نم ترهط ولو
 ماكحأ يناعم يف اهرهط دعب ضئاحلاو ةالصلا مكحو . ءطولل جرفلا قالطإو

 . رهطت نأ لبق اهتلزنم & ضيحلا يف حصي ال امو اهنم حصي ام

 هيف جرخي ال يذلا تقولا يف ، يهنلا ىنعم يف ءطولا رجح ىنعم كلذكو

 عامج نم هيف جرحي مل اذإ © هانعم هبشم وهو { رهطتلاب ءطولا ماكحأ نم ءطولا
 { رهطتلا ضيحلا لامكإ ناك ايك 0 رهطتلا عامجلا لامكاپ نأل ، حبصلا لبق

 لاح يف ةروعلا رتس الإ ءوضولا متي ال هنأ يف ليق ام ىنعم هبشي كلذك

 وهو كلذ ىلإ لصيو سابللاب هتروع رتسي نأ ىلإ كلذ لامكب الإ } ءوضولا
 تبث اذإو ، ىنعملا اذه ىلع رتسلا مكح ىنعم توبث هل نكي ملف الإو { رتتسي

 رتسي هيف أضوتي يذلا ءاملا نوكي نأ لوقلا اذه ىنعم ىلع جرخي امنإف ىنعملا اذه

 . هبايث سبلي ىتح هتروع هل رظنت ال ىتح 7 هبايث سبلل ماق اذإ © هترس

 سيلف ءوضولا دقع نيح يف ارتتسم ناك اذإ هنإ : يناثلا لوقلا ؛ يعمو

 دقع نيح يف ارتتسم ناك اذإ هنأ © قافتالا ىنعم يف كلذ دعب ام هرضي

 يف جرخي ام كلذ نمو . ءوضولا ىنعم ريغ يف اثدح ثدحي نأ الإ ، ءوضولا

 & ءوضولا هل دقعنيو هرتسي يذلا رتسلا عضوم يف أضوت ول هنأ ؛ قافتالا ىنعم

۔ ٢١٢ ۔



 عضوم يف 7 هيف جربتلا هل زوجي عضوم يف ءوضولا نم هغارف دعب جربت هنإ مث
 ىنعم يف © هءوضو رضي ال جربتلا اذه نأ هيف مثأي ارظن دحأ هيلإ رظني ال

 لخدي ل اذإف . هجربت ىنعم يف صعي ملو ه ؤوضو دقعني دق ذإ . قافتالا

 & ناك هجو يأب ثدحلا هضقني امنإف { دقعنا ىتح ، نايصعلا لاح يف ءوضولا

 دقعنا اذإ & هضقن مكح هيلع لخدي امم همامت دعب ءوضولا نم هجورخ سيلو

 . ءوضولا ضقني امم ثدحب الإ

 اذإ ، نمأم ريغ يف ناك ولو ، دحأ هيلإ رظني ال ام عضوم يف هجربت سيلو
 ٠١ كلذ هجربت تقو يف هعسي ال ارظن كلذ هجربت تقو ف © دحأ هيلإ رظني

 اذإ { بدألا ىنعم يف ال 6 مثالا ىنعم ف نيدلا رمأ ي رضب هيلع كلذ سيلف

 لاح لك يف هتروع ءادبإ بدألا ىنعم ف ناسنالل هركي لقف . رذع ريغ يف ناك

 . رذع ىنعم هيف هل جرحي ىنعمل الإ ٠ ايلاخ ناك ولو

 { هبايث سبليل هلستغم نم ابصتنم ناسنالا موقي نأ ىهني هنإ : ليق دقو

 نم ءيش ءادبإ نع ىهغي كلذكو . كلذ الإ هنكمي ال رذع نم الإ ايراع ىنعمل وأ

 ىنعم ىلع يدنع جرحي هلك اذهو ٠ رذع نم الإ هلزنم يف ايلاخ ناك ولو ‘ هتروع

 . مثاملاو مراحملا ىنعم ىلع ال بدألا

 ؛موجوج

۔ ٣١٢۔





 باب

 تاراهطلا هذه هب تبثت ام ىنعم

 تاراهطلا نم اهنأ تاروكذملا ءايشألا هذه يناعم جرخي امنإ هنأ ؛ يعم

 بتك تيمس امنإف }“ تاساجنلا اهعمو اهيف ركذي ناك نإو . اهتيمستو
 نيب قرفلا ىنعمل تاساجنلا باوبأ مست ملو { تاراهطلا باوبأو تاراهطلا

 ركذ انعم تباث ، كلذ نم ةساجنلا ركذي هنأ تبثيف . اهنم ةساجنلاو ةراهطلا

 ميدقت نسحي ال ايك 0 ةراهطلا ىلع ةساجنلا ميدقت نسحي ال هنأل { ةراهطلا

 دقو ، تباثلا وهو مدقملا وه ناميإلاو مالسالا ركذ ناك ايك ، ناميالا ىلع رفكلا

 ركذ هيف ىرجيو ، مالسالا بسن لاقيو ، رفكلا ةفصو رفكلا كلذ يف ىرجي

 لالحلا ماكحأ نع قرفيل مارحلا ركذ امنإو مارحلاو لالحلاو ، مالسالاو رفكلا

 . رومألا رهاوظ مالسالاو ناميالا نع لزعيل 3 رفكلاو
 ٨٥ حيبقلا ىلإ كلذ نم نسحلا ىلإ تاعمتجملا يف فاضي امنإ كلذ نم

 8 تاروكذملا تاساجنلاو تاراهطلا نم اهلك ءايشألا هذه ركذ انعم جرخيف

 . هجولا اذه نم تاراهطلا نمو تاراهط اهناب

 ناسنالا يف ةراهطلا ىنعم نم قتشم . هرسأب انعم هلك كلذ جرخيو
 ةراهط ناميالإ نأل . ناسنالا نم ءاملاب نادبألا ةراهطو { ناميالا ىنعمب هتراهطل

 نم هبابسأو هنم ناك امو ، سجرمو سجر رفكلاو ، رهطمو رهاطو

 يناعم يف & تادسفم تاراهطلا عيمج نم هبابسأو ناميالا يهف { تامرحملا

 راكنإلاو رارقالا نم هرسأب رفكلا نم ناك امو ، تامومعملاو تاصوصخللا

 ةنجلا نم دعابي امم هبابسأ نم ناك ام عيمجو { رئابكلاو رئاغصلا ىلع رارصالاو
 3 ناسنالإ يف ناميالا يناعم يف ، سجرلا ةلزنمبو سجر وهف رانلا ىلإ برقيو

۔ _ ٢١٥



 8 نادض دحاولا ىنعملا يف قفتي ال هنأل ، نامالا بابسأ عيمجل دسفم هنأو

 نم رخآلا لطب امهدحأ مكح تبث اذإف ، ناداضتم ايهف ناميالاو رفكلاو

 . ناكمالاو عضوملا ىلع ناسنالإ

 يف تبثو .{ ءاملاب هتراهط ىنعم تبثي امم ةراهطلا ىنعم يدنع كلذكو

 {، داضتملا لامتعالا يناعم يف حصي الو { ةالصلل ءوضولا ةراهط نم ناسنال

 توبث دعب وأ ةساجنلا كلت تناك { ءوضولا لبق نادبألا يف ةساجنلا نم عيشو

 لامكب الإ ةالصلل ءوضولا لامكب ةراهطلا يناعم تبثت الف ش ءوضولا
 هنم تناك ،. تاساجنلا عيمج نم ناسنال يف ةثداحلا تاساجنلا نم تاراهطلا

 ركذ أدتبم نم هركذ ىضمو انركذ ام عيمج نم اسجن تبث ام عيمجو { هريغ نم وأ
 هانعم جرخي امم 3 هلثم وه امم ههبشأ ام وأ ، هركذ ىرج امم ءوضولا ضقني ام

 هعضوم يف كلذ هبش لدع يأر وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم هتساجن ىلع اعمتجم

 ءوضولا ةراهط تبثي الف { ندبلا كلذ نم عيش سمف ، تاساجنلا عيمج نم

 هب تءاجو ليق ام يناعم رثكأ يف هيلإ دصقلاو دمعتلا يناعمب هيلع ةالصلل
 . راصبألا يوذ نع حصو . راثآلا

 © تاساجنلا نم ههبشأ امو & كلذ عيمج نم ندبلا ضراع ام كلذكو

 ىلع كلذ يناعم جرخيو ، ءوضولل ضقان كلذ هنأ انركذ ام بسحب هانعم جرخ

 رهاوظ بسح ىلع 7 انباحصأ لوق نم فالتخا هيف هبشي ال امب دصقلاو دمعلا

 8 مهضعب نع وأ مهنع يتأي دق ناك نإو } مهلوق رثكأ نم مهنع ءاج ام

 هنأ نانئمطالا بسح ىلع يتأي امم 7 راثآلا يف يتأت ءايشأ مهيلإ فاضي امم

 كلذ نم . انموق راثاو يتات ءايشأ يف غوسيو برقي امم مهيلإ فاضي امم 0 مهنع

 بسح ىلع . ۔ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع ىوري ءاج ام
 هلعلو هنع ىوري نمم وأ 0 ۔ هلللا همحر _ بوبحم هدلاو نع هعفري هنأ هدنع دجوي ام

 دحأ يف ناك ول هنأ 5 هيناعم وحنو هوحنب انباحصأ راثآ يف دجوي امم هريغ نع

۔ ٦١٢۔



 ىلإ قأ ىتح هيف ةساجنلا كلتو أضوتف ، ةساجن ناسنالا نم ءوضولا حراوج
 اهريغ وأ رجحب وه هلسغ وأ هريغ هل هلسغ ٠ هحراوج نم ةساجنل ١ عضوم

 ركذي الو } هئوضو ىلع يضميو ضام هءوضو نأ © هلسغ نيح هسمي ل هنأ الإ

 . اهرخا الو هحراوج لوأ يف ناك هنأ كلذ يف

 عضاومو اهلك هحراوج لسغ ىضم ول نوكي نأ زاج كلذ تبث اذإو

 هئوضو يف اهلسغ نوكي يتلا رسيألا همدق يف ةساجنلا تناكو . اهلك هئوضو

 بسح ىلع ؛ هلك مت دق هؤوضو نوكي نأ زوجيو ميقتسي ناك . ارخؤم
 كلذ ف دمع ريسفت هنإ لوقنو ، كلذ يوري نم ركذي الو هندب ف ىتلا ةساجنلا

 هيف لوقلا نم رعتي ل اهب لوقلاو همكحو هب رثألا يناعم تبث اذإو } نايسن الو

 . هب رثألا ميلست ىلع(دمعتلا ىلع

 تناك ول نأ؛هب لوقلا يناعم ىلع كلذ هبش نم هبش دق هنأ ؛ ىعمو

 هريغ هل هلسغو ءوضول ا لعب كلذ هيف لعفف ٠ ءوضول ١ عض اوم رغ ف ةس اجنل ١

 متيو ء اوس كلذ نأ ٠ لسفل ا دنع هحراوج نم ع يشب هسسمع ملو {© وه هلسغ وأ

 يف قرف ال . ةيآلا هذه يف لوقلا يناعم توبث دنع ديعب ريغ كلذو 9 هؤوضو
 يف وأ ءوضولا عضاوم يف ةلعل ةساجنلا تناك ءاوس { ءوضولا عضاوم يف كلذ

 دسفي نأ ، لوأو ىرحأو دشأ ءوضولا عضاوم يف لب { ءوضولا عضاوم ريغ
 برقأ ءوضولا عضاوم نأل 3 ةساجنلا نم ءوضولا حراوج سم ام ءوضولا

 . اهتساجنب ءوضولا ضقن توبثو اهتراهطب ءوضولا توبث ىلإ ندبلا نم ءايشألا
 سم ول هنأ { انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم ىلع جرخي امم ليق اييف ءاج دق هنأل

 هسم ا ذإو 6 هءوضو كلذ ضقني ل هئوضو عض اوم رغ نم ء يشب هجرف لجرل ١

 . هءوضو كلذ ضقن هئوضو عضاومب

 جرف سم ول هنإ : ۔ مهلوق نم هنأ يدنع ام رثكأ يف ليق دق كلذكو
 هنإف © ةوهشلا يناعم ريغ ىلع { هندب نم ءوضولا عضاوم ريغب هتيرس وأ هتجوز

۔ ٢١٧ ۔



 اذإو ، اعماجم اهجرف يف ةفشحلا بغت مل ام هجرفب هسم ولو } هءوضو ضقني ال

 نأ ىلع لدي امم اذهف ، هؤوضو ضقتنا هئوضو عضاوم نم ءيشب اهجرف سم

 5 ءوضولا ضقن عضاوم يف برقأو نوهأههنم ءوضولا عضاوم ريغ هندب رئاس
 عضاومل ةساجنلا سم كلذك . هل ةدسفملا ءايشألا نم ءوضولا ضقني ام سم

 . ءوضولا داسف ىلإ برقأ كلذ نوكي نأ هبشأ/ءوضولا

 اندبلا يف ةساجنلا نم عيش ىلع تبث ءوضولا نأ { اذه يناعم تب اذإو

 اذإ كلذك نوكي نأ دعبي ملو رعتي مل ، ءوضولا عضوم ريغ يفو ءوضولا عضوم ين
 يف قرف ال هنأل } اذه لثم نوكي نأ { هندب يف ةساجنلا نم ائيش ءعىضوتملا سم

 هحراوج نم ءىش وأ 3 هنم ةحراج وأ ةساجنلا ىلع ءوضولا تبث اذإو & كلذ

 هل هرهطي نأ كلذ ىنعمب جرخ اذإ 3 ءوضولا دعب هل ةضراعملا هيف كلذ ىنعم تبل
 ءام ين وأ . اههبشأ ام وأ رجحب } هحراوج نم ءيش ريغب وه هرهطي وأ . هريغ
 ائيش لسغ اذإ عىضوتملا نإ : ليق ام يناعم ضعب يف سجني ال ءام يف وا اج
 هءوضو نأ؛ةساجنلا نم عيش هب قصلي ملف /يراجلا ءاملا يف ةساجنلا نم

 . ضقتني ال

 امنإو ، ةبطر ةساجنلا سم دق هنأل ك ضقتني هنإ : ليق هنأ بسحأو

 ةساجنلا كلت نأ لوقلا ىنعم ىلع/ضقتني ال هءوضو نأ يدنع اذه ىنعم جرخي

 اذه ىلع امأو 0 هندب نم ائيش سجنت الو هسجنت ال اهنأ يراجلا ءاملا يف هنم

 هرهط اذإ ، هءوضو ضقني ال هندبل ةساجنلا هتسامم ىنعمب هنأ جرخي هنإف ؛ لوقلا

 ٨ كلذ هبشأ امب رجحب هلسغ اذإهندب نم عىش هسمي نأ ريغب وه هرهط وأ٬هريغ هل

 وأ 7 هل هريغ هلسغ نم } كلذل هبشم يراجلا ءاملا يف هلسغف كلذك ناك اذإف
 . اههبشأ امب وأ رجحب هل وه هلسغ

 هنأ ناليغ نب مشاه نع ىوري امم { هيلع لدي اممو اذه وحن دجوي دقو

 لالدتسالا يفف { هريغ هل هلسغف هئوضو عضاوم ريغ يف امد عىضوتملا سم ول

۔ ٨١٢۔



 تبث اذإ ديعبب كلذ سيلو & كلذب هؤوضو ضقنتني ال هنإ : هلوق ىنعم ين هب
 . اذه

 ءوضولا عضاوم يف نوكت ةساجنلا نأ ؛ لوألا اذه ىنعم تبث اذإو

 يف ةساجنلا ثودح نم اذهف 3 ءوضولا نم عيش وأ ءوضولا اهيلع دقعنيو

 اذإ ، اذه هيف زوجي نأ ىرحأو برقأ ءوضولا مامتو ، ءوضولا دعب نم ءعىضوتملا

 يف ليق دق هنأل ، كلذ هبشأ اب وأ رجحب وه هلسغ وأ .3 هريغ هل هلسغ

 نم وأ ءوضولا عضاوم نم هندب نم عيش نم مد هنم جرخ اذإ هنإ : عىضوتملا
 وأ اليلق مدلا نم ناك ام هنأ رثكألا هلعلو - لوقلا ضعب يفف 3 المج اهريغ

 نإف { اريبك وأ اريغص حرجلا ناك ، ضفي ملو هريغ وأ يرط حرج نم 0 اريثك
 كلذ ىوس كلذ هءوضو ضقتني مل ام مات هنأو & كلذب ضقنتني ال هءوضو

 همزل { ةالصلل ءوضولا همزلو ، مدلا كلذ ىوسب هؤوضو ضقتنا اذإف { مدلا

 اضوت اذإ هؤوضو تبثي ال هنأو { مدلا كلذ لسغي نأ يدنع ليق ام ضعب يف

 لوألا ءوضولا كلذ دسفأ نكي مل يذلا مدلا كلذ لسغي نأ لبق . اديدج

 هدنع هنأكف { ءىدتبملا ديدجلا ءوضولا اذه هدنع دسفيو ضيفي ىتح & يدنع

 ةمدقتملا ةساجنلا ىلع ءوضولا ديدجت نأ ، دحاو ىنعم يف نيرمألا يواست دنع

 . مدقتملا ءوضولل ادسفم نكي مل ولو 7 اهتراهط دعب الإ زوبجي الو ، دشا
 اذه ىلع مدقتملا ءوضولا ىلع ةثداحلا ةساجنلا وأ ثداحلا مدلا اذه كلذكو

 هنأل {} هريغ نم هسم اذإ ، ءوضولا دسفي ال نأ ىَرَحأو لوأ 7 ىنعملا

 ضقن بابسأ يناعم يف٬هريغ نم الو هنم تبث اذإكةساجنلا ىنعم يف فالتخا ال

 . انباحصأ لوصأ يف ءوضولا

 { احوفسم ضئافلا مدلا نكي مل اذإ هنإ : لوقي نم لوق ىلع كلذكو
 . رفظ نم لقأ ناك اذإ © ءوضولا هب دسفي ال نم دنع رفظ نم لقأ ناكو

 موقي الو { ءوضولا دسفي ال هنأ اذه وحن ىلع لوقلا ىنعم يف يدنع جرخيف

۔ _٢١٩



 . انباحصأ نم كلذب لاق نم لوق يناعم ف ٥ رهطي ىتح ديدحلا ءوضولا هيلع

 يناعم هيف كردي مدقتملا ءوضولل ةساجنلا ةضراعم نأ 3 لوقلا يناعم يف تبثف

 ‘ موهفم ءيش كلذو . ديدحلا ءوضولا لبق ةساجنلا مدقت نم رثكأ رصيخرتلا

 ءانبو © دسافلا ىلع لوصألا ءانب نم برقأءءايشألا ةماع يف ضقنلا يناعم نأ

 ةدسافلا تاضراعملا نم رثكأ { هداسفب عامجإلا يناعم قحلي داسفلا ىلع لصألا

 هلعل ىصح ال ايف كلذو . هرومأ نم لبقتسمل ا ىلع هب لمعل او هتوبث دعب 0 هل

 نم لبقتسي ام مكح نم رثكأ ، صيخرتلا نم هيف كردي ىضم ام مكح هنأ

 نم ةعاطلاب لماعلا نإ . انباحصأ لوق نم قافتالا يناعمب عقي امم هنأ كلذ

 بجوي ام ماكحأ نع لوحتلا نم اهرابكو اهراغص 93 يصاعملا عيمج

 بانتجال ماكحألا يف هل ناميالإ توبث ناك ث دبعلل ناميالإ تبث اذإف { اهرارصإ

 بانتجاب ناميالا هل اتبثم & يصاعملا تائيس نع ارفكمو 7 هل ايفعم ماثآلا رئابك

 نم يتأي ام ماكحأ توبثو . رئابكلاو رئاغصلا نم ةبوتلا داقتعاو هرئابكلا

 رفكم الو هل ىفعم ريغف رئابكلا بانتجاو ٠ ناميالإب هنع ارفكم ناك امم تائيسلا

 ذوخأم وه لب . رئابكلا بانتجاو ناميالا لامك ريغ عم تائيسلا كلت هنع

 بنتجم ل نم هنأل ؟ نيملاعلا بر لوق يناعم يف ٠ نيدلا مكح ي كلذ عيمجب

 نم تائيسلا ريفكت ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق يناعم يف هل تبثي مل رئابكلا
 . رئاغصلا

 لامعألاو تاراهطلا مدقت نأ ؛ اهيناعم جرخت ةريثك ءايشأ كلذك

 هبشي امم ةهوركملا ءايشألل باكترالا نأو { مزاوللاو ضئارفلا نم ءايشألاب
 يفعم رومألا نم ىضم ام هنأ ؛ اهبو اهيف لوقلا يناعم يف تبثيو . مثاملا

 رثك يف لبقتسملاك يضاملا سيلو ٥ كلذب لمعلاب لبقتسي اييف رم ؤي الو . هنع

 دجوت يضم ام بابسأف { فالتخالا هيف يرج امم ، مالسالا ماكحأ نم

 ضقني ام ةضراعم يناعم جرخي اندنع اذه كلذك ش لبقتسي امم برقأ هيناعم

 يناعم جرحي امم لهسأو برقأ . ءوضولا مدقت دعب ءايشألا عيمج نماءعوضرولا

۔ ٢٢٠ ۔



 . هيضتقيو كلذ هبشي امم انركذ دق ام يناعمل هيلع ءوضولا لابقتسا

 يذلا ثداحلا مدلا نم ءوضولا ضقني ل ام لك يف : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ءوضولا لابقتسا عم هيف لسغ ال هنأ ؛ كلذب لوقي نم لوق يف ، ضفي مل

 ضقن بابسأ نم كلذ يناعم ريغب لوألا ءوضولا ضقتنا اذإ | ءوضولا ديدجتو

 يف ءاملا رميو ءوضولا حراوج ءعىضويو { ءوضولا عضاوم يف ناك ولو { ةراهطلا
 ال

 ناك ، دسجلا رئاس نم مدلا كلذ عضوم نم ءاملا نم هيلع ىرج ام دسفي الو

 ءاملا كلذ جرخي نأ الإ ، ءوضولا عضاوم ريغ نم وأ ءوضولا عضاوم يف
 راصو . هنول ىلع تبلغو ةساجنلا هتريغ دق 5 اريغتم مدلا عضاوم ىلع يراجلا

 لعلو ، ءاملا كلذ سم ام دسفي ليق ام ىنعم ىلع يدنع كلانهف ٦ ريغتملا دحب

 { هب ةراهطلا ضقتنتو هلسغ مزليو ريغتملا ءاملا كلذ سم ام لسغ تبثي كلانه

 . لئاقلا اذه لوق يضتقي ايف لوقلا ةلمج ىلعو ، كلذ نم ليق ام يناعم ىلع
 لسفلاب اهنع لقتنا دق وأ 3 اهب وهو مدلا اهنم ضفي مل يتلا مدلا عضاوم نأ

 يناعم رظناف . ضئاف ريغ ايقاب اهب مدلا ناك ولو ، لسع اهيلع ءاملا ىرجو
 بجو } ضئاف ريغ وه يذلا { مدلا اذه نم ريغت اذإ ءاملا دسف فيك : لوقلا

 لسغ ال ءاملا كلذ هنم دسف يذلا مئاقلا مدلا اذهو 9 ةراهطلا دسفأو هلسغ

 ! ءوضولل هيف داسف الو هيف

 ةساجنلا سم يف يدنع قرف الف .3 اهلك ءايشألا هذه يناعم تتبث اذإو

 . هئوضو حراوج نم وأ 3 هئوضو حراوج ريغ نم عىضوتملا ندب نم ءيشل
 نم نوهأو برقأ هنأ انركذ دق املو & كلذ يواست ىنعمل } دحاو كلذ يف ىنعملاو
 نع ىوري هنأ انلق يذلا { انباحصأ ضعب نع روكذملا لوقلا ىنعمو { مدقتملا

 3 ءوضولا عضاوم نم ءيش يف نوكت ةساجنلا يف © هدلاو نع بوبحم نب دمحم
 هلسغ وأ 5 هريغ هل هلسغ كلذ ىلإ قأ ىتح هحراوج نم ائيش ناسنإ عىضويف

۔ ٢٢١ ۔-



 ىلع ةحراجلا كلتو { لبقتسملاو مدقتملا ءوضو متو ، كلذ هبشأ ام وأ رجحب

 جرخمب ةجراخ هئوضو لامك دعب عىضوتملل ةساجنلا ةضراعم نأ انعمف . اذه

 . هبشأو رسياو برقأ انركذ ام ىلع ضراعملا نوكي نأ 3 ءوضولا لبق اهمدقت

 . تركذ ىتلا يناعملاو ءايشألا هذه تتبث اذإ كلذك انعم وه لب

 هلسغ نوكي نأ كلذ نم دعبي مل { هانعم نسحو هلك اذه تبث اذإو

 هلك كلذ نوكي نأ 3 هدي ريغب هل هلسغو هل هريغ لسغو 3 هديب كلذ هسفنل

 اذإ ةساجنلا نأل ، ءوضولا توبثو ةساجنلا ةراهط كلذ رخآ ناك اذإ { ءاوس

 يهو,ءوضولا عضاوم ريغ يف الوعوضولا عضاوم يف ءوضولا دسفت ال اهنأ تبث
 حراوج ضعب يف وأ ، ءوضولا حراوج ريغوءءوضولا حراوج نم ءيشل ةسام
 عيمج نم ناسنالا ةراهط مامتتسا دنع 0 مات هنأ ءوضولا يناعم تتبث { ءوضولا

 ةسام نم ءيش هرضي الو { ارهاط ةالصلا ىلإ موقي نأ دعب & تاساجنلا

 ىرحأو لؤأ لسعلا لب ، لسغ ريغ الو لسغل ، هحراوج نم ءيشل ةساجنلا
 نم هندبلو هل ةساجنلا ةسامم هءوضو دسفي مل اذإ هنأل & كلذ هل اعسوم نوكي نأ

 نيهجو نم هدسفي مل اذإو { دحاو ىنعمب ناك اذإ { نيهجو نم هدسفي مل ، هجو

 كلذ يف يناعملاو { رثكأ نم الو ، ةرشع نم الو ةعبرأ الو ةثالث نم هدسفي مل

 . انعم ىنعملاك يهو يناعملاك

 نأ تبث { هئوضو حراوج نم دحاولا عضوملا يف تبثو اذه لمتحا اذإو

 3 ةحراج يف تبثي مل اهلك هحراوج يف تبثي مل اذإو { اهلك هحراوج يف نوكي
 يف تبثي مل ءوضولا حراوج نم ةحراج يف تبثي مل اذإو © كلذ يف قرف ال هنال

 اذإ كلذ نم ءيش يف تبثي مل اذإو 3 ءوضولا حراوج ريغ نم . هندب نم ءيش
 كلذ © هديب هلسغي مل اذإ تبثي مل ، ءوضولا دسفي امم لصالا يف وهو هديب هلسغ
 نم ءيش يف تبثي مل ، ءوضولا حراوج ريغ يف هندب نم هديب هلسغ اذإ هنأل

 هلسغ وأ 9 هريغ هل هلسغ ولو كلذ نم ءيش يف تبثي مل اذإو } ءوضولا حراوج

۔ ٢٢٢ ۔



 اهلك ءايشألا هذه يف راج ءام يف هلسغ وأ ۔ ءايشألا نم هريغ وأ رجحك ۔ هدي ريغب

 ، لوقلا اذهو نيرمألا نيذه انعم اهيف تبث اذإف & ضعب نم اهضعب اندنع

 نإو . ضعب نم اهضعب اهلك تجرخو . اهانركذ ىلا اهلك يناعملا كلذ تبثأ

 دلوتيف هانعمب رثألا اذه توبث عمو { رثألا اذه لطب يناعمل هذه نم ءيش لطب

 نم ارهاط ةالصلا ىلإ يلصملا ماق اذإ هنأ ايك ، يعم هبابسأو هيناعم نم

 ىلع لسفلا ءارجإب لمعلا ىنعمب ، ءوضولا مكح هل تبث دقف . ةساجنلا

 ءىضوتملا يف ثدح . اهمدقتي مل وأ ةساجن كلذ مدقت ءاوس ، ءوضولا عضاوم

 ىلع ءوضولل ضقان هنأ عامجإ هيف تأي مل امم ، ثدحي مل وأ كلذ دعب ةساجن

 . فالتخا هيف يرجي ال امم & لاح

 تتبث دقو © ةساجنلا نم ءيش هب سيلو ةالصلا ىلإ عىضوتملا ماق اذإو

 تبثي مل اذإو . ةمات هتالصف ؛ ةمات هتالصو مات هءوضو نأ { ءوضولا ماكحأ هل

 عيمجب لطاب لوقلا اذهف 5 هنم عيش ضقتنيو هجولا اذه ىلع ىنعملا اذه

 ةضمضملا عضوم نوكي نأ وهو 3 هوجولا هذه نم دحاو هجو نم الإ ؛ هيناعم

 ناسنالپ نم اسجن ةضمضملا عضوم ناك نإ هلعل هنإف { اسجن ناسنالا نم

 ناكو ، مفلا ةراهط توبثب ةضمضملا مكح تبث دقف { هاف ىقنأف ، ضمضمتف

 نم هئوضو عضاوم نم عضوملا اذهل هلسغب ناكو ، اضمضمتم همفل ارهم

 يف لخد ولو . ةساجنلا هيف ناك ولو ، ءوضولا مكح هب هل اتباث ةساجنلا

 { ةراهطلاب هئوضو عيمج هل تبث { ةساجنلا ةراهط لامكتسا ىنعمب هنأل ءوضولا

 اذإ 9 ةراهطلاب هئوضو عيمج هل تبثف { ارهاط هئوضو حراوج رئاس هلبقتسا اذإ
 8 ةضمضملا عضوم نم ةساجنلا توبثب ةضمضملا هل تبثتو { ارهطتم هلبقتسا

 مث كلذ ىلع ءعىضوتملا ضمضمتف قاشنتسالا عضوم يف ةساجنلا تناك ولو

 نم ةراهطلا هل تتبث دقف 3 ةساجنلا نم قاشنتسالا عضوم رهطف قشنتسا

 ادماع ناك نإف ، ةضمضملا كرت نم ةلزنمب وهو ةضمضملا تبثت الو { ةساجنلا

۔ ٢٢٣ ۔



 ةلزنمب وهف كلذل ايسان ناك نإو ، ادماع ةضمضملا كرت نم ةلزنمب وهف & كلذل

 هنأل ، اذه ىلع هئوضو نم ةضمضملا هل لصحت الو { ايسان ةضمضملا كرت نم

 ءيش الو ةضمضملا حصت الو ، قاشنتسالا عضوم يف ةساجنلا هيفو ضمضمت

 . لوقلا اذه لصأ ىلع ةساجنلا نم عيش ىلع ءوضولا نم

 وأ نايسن ىلع قشنتساو ضمضمتف ههجو يف ةساجنلا تناك نإ كلذكو

 يناعم يف هجولا لسغ كلذب هل تبث دقف فظن ىتح ههجو لسغ مث دمعت
 ىلع وأ دمعتلا ىلع قاشنتسالاو ةضمضملا كرت نم ةلزنمب وهو ، ءوضولا

 ىلعو دمعتلا ىلع قاشنتسالاو ةضمضملا كرت يف لوقلا ىضم دقو 0 نايسنلا

 . كلذ يف فالتخالاو نايسنلا

 هيلع حصي ام رثكأ يناعم يف بيترتلا ىلع ءوضولا يف اذه يف لوقلا عقيف
 ندبلا يف هلبق تناك ءاوس 0 ةساجن ىلع حصي ال ءوضولا نأ { انباحصأ لوق

 نأ امم ، مهلوق يناعم هبشي نأ هبشأ نايسنلا ىلعو ، نايسن ىلع الو دمع ىلع

 مهضعب نأ ىوري هنأ ، مهلوق نم انفصو ام يناعم تتبث اذإو ، دمعلا ىلع تبثي

 تناك اذإف ، نايسن الو دمع يف قرف كلذ يف سيلو 0 مهضعب نع ءاج وأ

 ضئارفلا نم ةضيرف تلطب اذإو ، هجولا لسغ لطب نيديلا دحأ يف ةساجنلا

 كلذ يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي سيلف 0 اهماكحأ تلطبو 3 ءوضولا يف
 ءوضولا عضاوم لسغ نأ دعب عجر نإو { اذه يناعم يف } دمع ىلع فالتخا

 حسمو نيديلا لسغو . هل ةراهطلا توبث دعب 3 ةرم هلسغف هجولا ىلإ اهلك

 لسغ وأ { نيديلا لسغو ةساجنلا دعب ةراهط نم وأ { نيلجرلا لسغو سأرلا

 ٨ لطب دق يذلا ههجو لسغ ىلإ كلذ دعب عجر ولف { هئوضو حراوج نم ائيش
 ىلإ عجر وأ . هئوضو مامت ىلع ىضمو 3 هلسغف { ةساجنلا ىلع عقو ذإ
 متأ ناك . هدعي ملو هئوضو ىلع ىضمو ههجو لسغو . قاشنتسالاو ةضمضملا

 هئوضو نم عقو دق ام وأ ، ههجو لسغ ىلإ هتعجر دعب همتأ وأ © هلك هءوضو

. ۔ ٢٦٢٤ ۔



 دق ام ليبس ىلع © فالتخالا عضوم يدنع كلذ يناعم عقو © ةساجنلا هيفو

 { ةنسلا ةفلاخمو دمعلاو نايسنلا يف بيترتلا ىلع وأ بيترتلا يف ءوضولا يف ليق

 هيفو عقو دق ءوضو نم ناك ام ىلإ عجري نأ هئزجيف ةنسلا ةفلاخم دارأ نكي مل اذإف

 ىلع ينبي نأ هئزجمو . همتأ ناك نإ هئوضو نم ىضم ام هل متيو . ةساجنلا

 . هلك هئوضو نم ىضم ام

 هئوضو ةداعإ ىلإ عجري نأ الإ هل زيجي الو كلذ ءىزجي ال نم لوق ىلعو
 . ةراهطلا دعب نم أضوت ام هل عقي الو هلك

 توبثل وضعلا يف ءوضولا توبث انعم جرخي هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ةراهط تناك وأ ٠ اعم ةساجنلا نم هتراهط تتبث اذإف ٠ ةساجنلا نم هتراهط

 يف هتراهط توبث انعم كلذف !وضعلا رئاس لسغ لبق وضعلا نم ةساجنلا

 ٠ ءوضولا يف ةراهطلا ماقم موقت ةساجنلا ةراهط مكح نأل ؛ ءوضولا ماكحأ

 ماكحأ يف وضعلل لسغلا ضرف تبثي ةراهطلا ىنعمبو {، هلك كلذ مزال هنأل

 . ةبانجلا ضرفل هلسغ تبل اذإ 5 ةبانجلا نم وضعلا لسغ ناك ايك ، ءوضولا

 اذإو ، مزال اذهو مزال هنأل } ءوضولل هب دصقي مل ولو ، ءوضولل اتباث كلذ ناك
 © هعمو هيف هلاح رابتعاب هانعمب ماق اذإ © هبحاص هماقم ماق نممزاللا دحأ عقو

 نأل ، لسغلا ةلق نم ، ءوضولا ضرف موقي امم رثكأب ةساجنلا لسغ ماق امرو

 يناعم يف دحاولا لسفغلاب رابتعالا يف موقي ةبانجلا لسغو ءوضولا ضرف

 مل امبر ةساجنلا ةراهط نأل 3 ةساجنلا ةراهط كلذك نكي مل امبرو 3 قافتالا

 لسغو & تاوذلا نم . تاساجنلا عيمج يناعم ف دحاولا لسفلاب حصت

 يناعم يف ، دحاولا لسغلاب قافتالا يناعم يف جرمجي؛ةبانجلاو ءوضولل وضعلا
 ةبانحلاو ءوضولا لسغ ماق امبرف . دحاولا لسفلاب حصتو =©٥ تاساجنلا عيمج

 عيمج نم لصح اذإ ةساجنلا لسغو ٥5 كلذب مقي ل اميرو } ةساجنلا لسغب

 ةبانجلا لسغو ءوضولا لسغ ماقم ماق ، تاوذلا ريغو تاوذلا نم تاساجنلا

۔ ٢٦٢٥ ۔



 ء يش نع مزاولل ١ نم ع يش لسغ حصي ل ١ ذإ ‘ قافتال ١ يناعم نم جرحي ام ىلع

 لعلو © هيل ١ دصقل اب ال إ ء يش نع هنم ء يش مقي ملو {©ك دحاو ىنعمل ا يف هلك ناك

 ٨ ليق ام رثكأ ىلع هلعل يدنع اذه جرخيو 0 ليق ام ضعب يف ليق دق كلذ

 . هيناعم يفو كلذ يف رظناف

2 

۔ ٢٢٦ ۔



 ةغاخ

 ةفلتخملا باودلاو ماعنألا موحل نم عاونألا كلت ةسارد ةيمهأ رهظت

 اهقزخو اهرائسأ ةراهطو اهموحل لح ةيحان نمءاههبشأ امو تارشحلاو ريطلاو
 "تادابعلا نم عاونأب هلك كلذ طابترال ، هتساجن وأ ز اهنم جرخي امو اهقرعو

 يف همكحو اهنم جرخي ام رثأو ، مرمكملل ةيرحبلا عاونألا كلت نم ديصلا لحك

 نم هايملا عاونأ ىلع اهرائسأ رثأو ‘ ءوضولاب رهطتملاو دبعتملا ىلع تاساجنلا

 { ءاملا ةراهط ىلع هلك كلذ ريثأتو ٠ اهتحئارو اهنولو اهمعط ريغت ةيحان

 تارثؤملاب عاونألا كلت يف ةراهطلا مكح توبثو ةساجنلا مكح لاوز ماكحأو

 { ناكملاو بوثلاو ندبلا نع ةساجنلا ةلازإ كلذكو . لاوحأو .تافص نم

 اعنم اهيف صخر امو . اهفخأو تاساجنلا لقثأ ةفرعم يف اهتيمهأ رهظت كلذكو

 هلكأ يفإرم ؤملا دبعلا ىلع كلذ ريثاتو ى حوفسملا مدلا ررشك ؛ ةقشملاو جرحلل

 . كلذ نم ءيش همحل بوث يف ةالصلا وأ هب لاستغالا وأههئوضو وأ هبرش وأ

 لك يف ةراهطلا ماكحأ دعاوق ءزجلا اذه يف ديعس وبأ مامالا عضو دقو

 . ةالصلاو ءوضولا ماكحأ نع هللا ءاش نإ همدقيس امل اديهمت ٠ عورفلا هذه

۔ ٢٢٧ ۔



 اذه فينصتو قيقحت ىلاعت هلضفب مت ، هقيفوتو هللا دمحب

 نب دمحم ديعس يبأ مامالل ربتعملا باتك نم ثلاثلا ءزجلا

 ىلاعت هللا ءاش نإ هيليو ، تاراهطلا نع يمكلا ديعس
 نم لسفلا ماكحأ نايبب أدبيو تادابعلا يف عبارلا ءزجلا

 . ةبانجلا

 هققح

 ه ١٤٠٥ ةنس رخآلا عيبر رهش نم ٢ نينثالا موي يف ءاضقلا دهعم

 م ١٩٨٥ ةنس رياني نم ٤ قفاوملا

۔ ٢٢٨ ۔



 سرهفلا
 نايللا

 ٥ | .............. ...... ... ةضاحتسملاو ضئاحلا يف

 ٣٥ | ................ ...... .... . . ابوتكم تدجو

 ٣٧ | ....................... ... ضيحلا يف لئاسم

 ٩ ....................... ةضاحتسملاو ضيحلا يف

 ٧١ | ................. اهتبانجواهضيح نم ىثنخلا لسُغ

 ٧٣ | ......... ...... ... اهثاريمو اهجحيوزتو ىثنخلا ضيح

 ٨٧ ) ............... ...... . . . . اهماكحأو تاراهطلا

 ٩٥ | ... . . . . تسجنت اذإ تاراهطلاو تاخوبطملاو بارجلا ريهطت

 ١١٣ | ........... ...... ..... ... ةراهطلاو ءاجنتسالا

 ١٣٣ | .. ...... ..... . . كلذ ماكحأو اههبشأ امو ماعنألا ر ؤس

 ١٤٣ | ............ ...... ... باودلا نم اهوحنو ةلالجلا

 ١٤٧ | .............................. لبالا حلس

 ١٤٩ | ........ ...... .. اهتسانكو اهقزخوربطلا رائسأ ةراهط

 ١٥٣ | ...... .. كلذ ماكحأو اهنم جرخي امو لعجلاو جاجدلا ةراهط

 ١٩٧ | ... ..... .... . . ريطلا نم شهاونلاو باودلا نم عابسلا

 ١٦٣ | ........... ...... . .. اهوحنو ةرأفلاو رونسلا ةراهط

 ١٧٥١ | ... ...... . . . . كلذ هبشأ امو ريزانخلاو يحامألاو تايحلا

 ١٨١ |............... ...... عدافضلاو يدلاو براقعلا

 ١٨٧ | ....................... ... اهوحنوعدافضلا

 ١٩٧ | ...... .... ..... . ريطلاو ءاملا تاوذ نم هوحنو مليفلا

٢٠٥ | ............... ...... ..... . . هوحنو ءوضولا



 ٢٠٧7 |... ..... ...... .... . . ايراع وأ ادعاق وأ ايئاق ءوضولا

 ٢١٥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاراهطلا هذه هب تبثت ام ىنعم

 ٢٢٧ |......................... ...... ةمتاخ

يجحت





 عباطمب عبط
 رشنلاو ةفاحصلل نامع ةدي رج راد

 ٦١٠٠٢ ب.ص يور

١٩٥




