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 نمم ضعبلا هبجوأ ام كلذ نم يدنع اذهو . هيلع ةداعإ الف ءيش هنم جرخي ل

 ٨ لوبلا قري ملو لستغا نإو . لوبلا نم ءعىربتسي ىتح لستغي ال هنإ : لاق

 ةداعإ هيلع بجو ؛ ةبانجلا نم ءيش هنم جرخ نإف .۔ ءادوس ةقرخ ىلع هقريلف

 . هنم جرخ امب ذئنيح همزل هنأل . لسفلا

 ةقارإب رمؤي لاجرلا نم بنجلا نإ : ليق دق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق
 ىرجم نمو هبلص نم ينملا ةدام فاظنتسا نم دكاتي ىتح ، لسعلا لبق لوبلا

 نأ دكأتي نأ ةراهطلا ف ةغلابملا نم هنألو © ةبانجلا ببسب كرحت امم . لوبلا

 ىنعم ف تاي ل نإو رظنلا يف كلذو . لوبلا ىرجم يف ينملا نم ءيش ىقبي ال

 تي يبنلا نع ءاج دق هنكلو . لي يبنلا نع ةتباث ةنس ۔ ملعأ ايف - كلذ

 يف ةغلابملاو زارتحالا باب نم ث لوبلا نم ءءاربتسالاب رمألاب كلذ هبشي امم

 هصرح نمف . هنأش يف ددشتلاو هيلع صرحلا يغبني امو { ةيعرشلا ةراهطلا

 يف كلذ ناك اذإ هنأ يدنعو . ركذلاب لوبلا ةساجن صخ هتمأ ةراهط ىلع نبت

 ىرجم يف ينملا نم ىقبتي ام جارخإ يف كلذك نوكي هنإف " لوبلا نم ءاربتسالا
 . ةراهطلا يف ةغلابمو ازرحت ، اضيأ لوبلا

 كلذ يف ديدحتلا هنع ءاج دق هنأ ىتح لي هنع اضيأ تبث دق هنأ ؛ ىعمو

۔ ٥ ۔



 ةراهطلا تبثت ىتح . راجحأ ةثالثب رامجتسالا ىلع اسايق ، تارثن ثالثب

 تبث ام ىنعمل كلذ نإ : ليقو 0 هب رمأ اميف هسفن نيمأ دبعلاو ، بلقلا نئمطيو

 توبث رابتعالا يناعم نم جرخي الو ، راجحأ ةثالثب طئاغلا نم ةراهطلا يف

 يف دبعتلا يف جرحي ال امم كلذ نأل . ليلحالإ يف وه ام ريغ يف يتأي امل ءاربتسالا

 ةغلابملا يف كلذ جرخف ‘، رظنلا يف ليلحالا يف يتأي امل ءاربتسا وه امنإف { ىنعملا

 . ةسجنلا ةداملا عطقل بولطم ديكات كلذك وهو آ رهطتلا يف

 نم ءاربتسالا ينعأ . ةلي يبنلا ننس لئاضف نم جرخي هنأ ؛ يدنعو

 لامكتسال ةيولطملا رومألا نم هنألو هب رومأم ءاربتسالا ناك اذإ هنألو ، لوبلا

 . هدض نع يهن ءعيشب رمألا نأل 5 هنع ايهنم ءاربتسالا مدع نوكيف { ةراهطلا

 نم لجرلا ءىربتسي مل ول هنأ ، يدنع قافتالا يناعم يف جرخي هنأ الإ

 دعب نم يقب هنأ ملعي ملو ، ىلصو اضوتو ىجنتسا دق هنأ الإ ث لوبلا

 { مزليو ءاجنتسالا غلبي ثيح . ليلحالا يف بقثلا رهاظ يف ءاجنتسالا

 ولو ةمات هتالص نأ & ىلص ىتح ، كلانه رهظي نأ ىلإ ، كلذ نم ائيش عبتأ الو

 يف ملعأ الو ةمات هتالصف . ةالصلا دعب نم لوبلا نم عيش هنم كلذ دعب جرخ

 . افالتخا كلذ

 جرح يف ةنماكلا ةيقبلا جرختل لوبلاب ءاربتسالا بحتسي هنأ ؛ يدنعو

 ةيقب لوبلا دعب جراخلا نوكي نأ نكمي هنأل هملعأ فالخ الب ۔ هارجمو لوبلا

 ةطيحلاب ذخأ هنألو { هارجم يف هفداص ام جرخت هنأل ، لوبلا اهلصاتسي مل ةبانج

 ' . نيدلا رومأ يف

 ننسلا لئاضف نم لاجرلا نم ءاربتسالا ىنعم جرخي اذه ناك نأ املف

 ناك اذإ رهظي ال ام ىنعم نم ءاربتسالا ىنعم تبث نأ املو } اهضئارف نم ال

 ىنعم ههبشيو هلثم ناك ، ليلحالا يف لوبلا لاصتا يناعم هب أربتسي امم ءاربتسالا

۔ ٦ -



 هبشأو . هل ةراهط نوكيو هجرخي امم ناك اذإ 3 لوبلاب ليلحالا نم ينملا ءاربتسا

 انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعمب يعم جرخيف ، يواسيو اضعب هضعب كلذ

 نيح الإ { هيواسيو ههبشي ام ىلع اذه ىنعمل & لسغلا لبق لوبلاب بنجلل رمألا

 لك ىلع يتأي ال افيعض هلوب نوكي ناك ؛ هنكمي الو كلذ ىلع ردقي نوكي ال

 مهلوق ىنعم يف روذعم هنأ يدنعف 3 هرضحي ملو كلذ هنكمي مل نإف ، بقعتملا

 . قافتالا يناعم هبشي امب

 جرخيف 5 ينم دعب هنم جرخ مث ىلصو لستغاو { لوبلا قري مل نإف
 هيلع نأ ىلع ، مهلوق نم قافتالا يناعم هبشي امب انباحصأ لوق يناعم يف يدنع

 رذعل كلذ كرت اذإ امأو & رذع ريغب لسغلا لبق لوبلا قري مل اذإ & لسفلا ةداعإ

 يناعم يف جرخي هنأ يدنعف } ىلصو لستغاو تقولا توف فاخو 3 هرضحي مل اذإ

 . هل لسغلا موزل يف ؛ فالتخالا كلذ

 ينملا هنم جرخ اذإ ، ىنعملا اذهل لسغلا هيلع بجوي يذلا نأ ؛ يعمو

 ةداعإ هيلع بجوي اضعب نأ ، لسغلا لبق لوبلا قارأ نكي ملو ، لسغلا دعب

 & ينملا جورخ ثودح ى لسغلا هيلع بجوي يذلا نأ يدنع امنإو { ةالصلا

 . ةمات هتالص نوكت اذه ىلعو

 ءيش هنم جرخي مل ول هنألو ، مهقافتال 3 ةمات هتالص نوكت نأ ينبجعيو

 يأ . كلذ دعب لوبلا قارأ ولو . ةمات هتالص نأو مات كلذ هلسغ نأ 3 ينملا نم

 نأ تبث اذإو ، هدعب الو لوبلا لبق ينم هنم جرخي ملف { ةالصلاو لسفلا دعب

 مل يذلا { لسغلا كلذ دعب نم لوبلا قارأ اذإف ، هل رهطم هنأو آ فظنم لوبلا

 دعب هنم جرخ مث { ينملا نم عيش هنم جرخي نأ لبق 0 لوبلا هلبق قارأ نكي

 اهب مزلي يتلا ةداملا ىنعمل اعطاق يدنع كلذ جرخ ء لوبلا دعب نم . ينم كلذ

 ١ لسغلا توبث .

۔ ٧ ۔



 نم ثداح هنأ تبث امنإ ، لوبلا دعب جرخ يذلا ينملا اذه نأ ؛ يدنعو

 ناك اذإ . لسفلا اهب بجي ىتلا ةداملل افظنم جرخ دق لوبلا نأل { ةتيملا ةفطنلا

 قارأ نأ دعب تءاج امنإ ، لسغلا دعب تجرخ يتلا ةفطنلا هذه نأل { اه أربتسا

 ىنعم يف يدنع جرخيو ، لسفلا لبق ينم نم لوبلا ىرجم يف نوكي دق ام لوبلا
 لوق كلذ يف ينبجعيو 3 هنم لسغلا موزل يف فالتخا هيف ىنملا اذه نأ { اذه

 رهاط لسغ دعب جرخ امنإ هنأل { اذه لثم يف هلسغ هيلع بجي ال هنا . لوقي نم

 . حيحص

 لوبلا كرت اذإ 0 هيلع لسغلا ين فالتخالا ىنعم تبث اذإ كلذكو

 { لسغلا دعب نم لوبلا قيري نأ لبق ، كلذ دعب ينملا هنم جرخ مث . رذعل

 ايك ينملا ءاربتسا يف طرفي مل هنأل ، السغ هيلع بجوي ال نم لوق اذه يف ينبجعيف

 دنع لوبلا دبي مل هنأ يف رذعلا هل ناك دق هنألو 3 هلوب يف لوبلا بحاص ءىربتسي

 نم هجو يأ ىلع ، طيرفتلا مكح همزلي الو ، هرذع لوبقم روذعملاو ، لسغلا

 ردق ىلع مت ةبانجلا نم هلسغ نأل { يناعملا نم ىنعم يأ يف الو { هوجولا

 هيف يلصي اعضوم دبي ملو ةنسلا ىلع ىلص دق هنالو 5 هنم طيرفت نود هطايتحا
 اذه ىلعو { ةيآلا ىنعم ىلع كلذ يف رذعلا هيف تبث دقو { رذعلا ىلع يلصملا

 يذلا لسغلاب اهولص يتلا ةالصلا ةداعإ يف فالتخالا ىنعم تبث اذإ {} ىنعملا

 ىنعم تبث اذإ & لوبلا هيف قري ملو هيف اولستغا يذلاو { هب مهيلع هللا لضفت

 لستغا نأ دعب ىلص نيح . ابنج نكي مل هنأ كلذ ىنعم تبث 5 ةالصلا يف كلذ

 اروذعم نكي مل ، ابنج نكي مل هنأ تبث اذإو ، طيرفت هنم عقي ملو 0 ةبانجلا نم
 . ةالصلا نع

 مكح لاحلا كلذ دعب هيلع بجي مل ، لاح يف ابنج نكي مل اذإ هنأ ؛ يعمو
 ءاربتسا ىرحت يدنع هنأل كلذ { هيف ةبانجلا مكح هنع لاز دق { ىنعمل لاستغا

 يدنع جرخي الو ، لسغلا لبق ينملا جورخ ىنعمو ، كلذ يف طرفي ملو ينملا

۔ ٨ ۔



 ٠ قفادلا ءاملا جورخ ىنعم ءاضقناو ةوهشلا روتف لدعب نم ينملا جورخ ثودح

 جورخ ىنعمب الإ تقولا يف هجورخ الصتم نكي مل ام 9 لوبلا دعب الو لوبلا لبق
 ٠ قفادلا ءاملا ىنعم ىلع ةجراخلا ةيحلا ةفطنلا نإ : اولاق دقو . ةتيملا ةفطنلا

 لوبلاب ءاربتسالا بابحتسا ىنعم ف تناك كلذلو ٠ لسفلا اهنم بجي ىتلا

 نم لوق يفو . ةفطنلا هذه نم هارحمو لوبلا جرحم يف ةنئاكلا ةيقبلا جرختل

 نأ ىنعم يف مهدنع وهو {، لسغلاو لوبلا دعب جرخي اب لسغلا بجوي ال
 أربتسا ول نأ ىنعم ف وهو . ةذلب جراخلا قفادلا ينملا جورخ وه لسغلل بجوملا

 دعب جرخي ام لاح يف نوكيو ،© بقعتملا لاصئتسا لامتحا يف كلذ ناك لوبلاب

 ريغل تجرخ اذإ ةتيملا ةفطنلا جورخ ىنعم نألا 5 ةتيملا ةفطنلا مكح يف كلذ

 . قفادلا ءاملا جورخ ىنعمل ةوهشلا عم اهجورخ ىنعمل ةلصتم وأ ٠ ةوهش

 . ةتيم اهمكح تبث اذإ 5 ةتيملا ةفطنلا نم لسغلا ميكح يف فلتخا دقو

 نم ث قفادلا ءاملا ىنعمب ةرضاح ةوهش ريغل تجرخ اذإ ةتيم اهمكح توبثو

 . كلذ هبشي امم هريغ وأ مالتحا وأ عامج

 يف ةنماكلا ةفطنلا يقاب جرخأو لابف لجرلا بنجأ ول : لاق نم لاقف

 ولو ، ينم هنم جرخ مث . ةبانجلا كلت نم لستغا مث . هارجمو لوبلا جرح
 ةيقب لوب دعب ولو جراخلا نوكي نأ برقل 3 هلسغ ديعي نأ بجوف . ةذل نودب

 . ةبانحلا كلت نم

 ىلع وأ ةبعالم وأ حاكن نم ةمدقم نودب ينملا جرخ اذإ : لاق نم لاقو

 ةفطن هنأب هيف ةهبش ال اذهف 0 ةذل الب اعفدنم جرخ امنإو ، يهشتلاو لايخلا

 . لسفغلا ةداعإ اذه بجوي الو . ةتيم

 © لسغ ةتيملا ةفطنلا يف سيل هنإ انباحصأ لوق نم ؛ يدنع لوقلا رثكأو

 & قفادلا ءاملا نم الاصتا عاطقنا دعب نم ةتيملا ةفطنلا جورخ اذه يل نيبي الو

۔ ٩ ۔



 لزني ام ىنعمب ةوهشلا دجو ول هنإ ، مهلوق نم قافتالا ىنعمل ةتيملا ةفطنلا ىنعمل ال
 ةوهشلا ترتف ىتح ، كلذ نيح يف قفادلا ءاملا لزني ملف { قفادلا ءاملا

 مكح يف يهف كلذ دعب نم تجرخ مث ، ليلحالا نم بارطضالا نكسو
 يأ ىلع ، اهجورخ كلذكو { ةوهشلا لاوز اهتومو ةوهشلا اهتايح نأل . ةتيملا

 ةفطنلاو ، قفادلا ءاملاب اهلاصتا عاطقنا دعب نم 3 هوجولا نم هجو يأبو لاح

 ءاربتسالا ىنعم جرحي ام لثمب كلذ لاح ءاضقناو ، ةوهشلا مكح لاوزو ةيحلا

 جرخي امنإف { رابتعالاو رظنلا ىنعم ين اهبو اهنم ليلحالا يف لصتي امم ، لوبلا نم
 يف يدنع تبثي الف 3 ةفطنلا يتبنم نم ث ةوهشلا عاطقنا دعب نم هل اعبت كلذ

 يتأي امل ، لاح يأ ىلع ةفطن نم الو لوب نم ءاوس ءاربتسالا ىنعم يف مكحلا

 . ليلحإلا يف ةفطنلاو لوبلا نم لصتم وه ام اهريغ نم

 نأ نكمي ةفطنلاو لوبلا نأ ، رظنلا يف جرخي ال يذنع كلذ نأ ؛ يعمو

 نأ يدنعو . كلذ عاطقنا نم رثكأ 0 ايهب لصتملا نم ليلحالا يف امودي

 جرخي الف كلذ دعب نم جرخيو ، تارثن ثالثب هعاطقنا دعب نم هنع ءاربتسالا

 دعب نم قفادلا ءاملاو لوبلاب ليلحالا يف لصتم ريغ ثداح هنأ ىلع الإ يدنع

 95 كلذ نم رثكأب ايهنع ءاربتسالا تبثي ال هنأ يدنعو . ايهئاضقنا توبث

 ريغ مكح هلو . امهريغ ثداحلا ىنعمب جرخ يدنع كلذ نم جرخ امو

 رخآ ءيش هنأل 7 ايهنم أربتسي امم اضيأ وهو 5 امهانعم نم سيل وهو { ايهمكح
 . امهريغ

 قري مل ول ةلاح يف ىتح ؤ لسغ هيلع بجي ال هنأ ينبجعي ناك دقو

 أربتساو كلذ دكأتو . قفادلا ءاملا ةدام تعطقنا دق تناك اذإ كلذو 0 لوبلا

 { هب ةلصتملا هداومو رظنلا يف كلذ دعب نم عطقناو { لستغا مث . اثالث هنع

 هنأ ملعأ ال يدنع لوقلا اذهو ] لسغ هيلع بجي ال كلذ ىلع يدنع هنإف

 دقف ، هيلع لسغ ال هنأ ، هب احرصم الوق كلذ يف انباحصأ لوق نم دجوي

۔ ١٠١ ۔



 لوق ةماع يف دجوي ام امأو { هيلع لسغلا بوجوب مهلاوقأ رثكأ يف اوحرص
 لوقل ةفلاخم ريغ نم كلذ ينبجعيو .3 هيلع لسغ ال هنأ اولاق مهنأ 3 انموق

 أضوتو ىجنتساو لوبلا نم ءىربتسي مل ول هنإ ، مهلوق قافتا ىنعمل 3 انباحصأ

 ول كلذكو & بقثلا رهاظ يف هب لسغلا بجي امم عيش يقب هنأ ملعي ملو & ىلصو

 بجي ثيح ، هلصأو لوبلا ىرجم يف ةيقبتم نوكت دق يتلا ةفطنلا نم ءىربتسي مل

 ول هنأ مهقافتا ىنعملا نأ ؛ يدنعو . ةالصلا يف هيلع ةداعإ ال هنإف & لسغلا

 كلذ دعب قأ دق نكي مل اذإ { ةمات هتالص نأ ؛ لوبلا قري ملو ىلصو لسغ

 نأ زوجي الو { رابتعالا ىنعم يف ثداحلا اذه دعب ينملا نوكي ال هنأ ىنعمب ، ينم

 اذه يدنع جرخي الو & بنجلا ىنعم يف وهو ةمات هتالص نوكتو ، يلصي نوكي

 لوقلا ىضم دقو { ةتيملا ةفطنلا مكح نم كل تفصو ام ىلع الإ ثداحلا ىنعم

 لوبلا نم ءاربتسالاو لوبلا ةقارإ دعب دجوت دق يتلا ةتيملا ةفطنلا نأ كلذ يف

 . هعضوم يف كلذ يف رظنيف © لسغلا ةداعإ بجوت ال { ةفطنلاو

 © لستغاو لوبلا قري مل اذإ لسغلا ةداعإ هيلع نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . يدو وأ ينم كلذ دعب هنم جرخ نإ

 ىنعم هيف قحلي نأ هبشأ وهو . ينملا يف هيلع لسغ ال : ليقو
 ىنعمل ، لوقلا نم ذاش هنأ يدنع جرخيف يدولاو يذملا يف امأو ، فالتخالا

 ببس نأ قافتالا ىنعمو ، انرشأ نأ قبس ايك ، كلذ يف لسغ ال هنأ قافتالا

 يف كلذو . مات هلسغ نأ { لوبلا قري مل ولو ؛ كلذ يف لسغلل بوجولا مدع

 نوكي الف ، هلسغ دسفي ءيش هنم جرخ نأب { عيش هنم ثدحي م اذإ ام ةلاح

 . قافتالا ىنعمب ةراهطلا نم هدض تبث دق اكح بجوي اببس كلذ دعب ثداحلا

 لازنإ ثدحي مل ولو ، ةفشحلا جولوب عامج نم انعم لسغلا بجي ناك نإف
 بجي انعم ناك نإو ث ةوهش ةيأ جولولا اذه عم رضحت مل ول كلذكو 3 ةفطن

 بجي انعم هنأل .0 ءاقتلا ثدحي مل ولو ىتح 0 قفادلا ءاملا لازنإ عم لسغلا

۔ ١١۔



 ولو نيناتخلا ءاقتلاب وأ قفادلا ءاملا وه يذلا ينملا جورخب امإ ةبانجلا نم لسغلا

 يل نيبي ال هنأ يعمو 7 اقلطم ينملا جورخب بجو لسغلا نإف } ةذل هبحصت م

 نم أربتسا نأ دعب . ءيش هنم جرخ ول هنأ الإ ، لوبلا ةقارإ اذهب بنجلا ىلع

 يدولا نم ةثداحلا { ةتيملا ةفطنلا مكح همكح نكي مل ، لستغاو ةفطنلاو لوبلا

 يذملا جورخ نأ انباحصأ ضعب هب لاق دقف { ايهنم لسغ ال امهو } يذملا وأ

 جرخي ابلاغ هنألو 5، ةتيم ةفطن هنم جراخلا نأو ةذل الو ةوهش هبحصت ال يدولاو

 ةذل ةهبش الب ىتح جرخ هنكلو 0 مالتحا وأ يهشت وأ ةبعالم وأ ةمدقم الب

 . هيف

 : ليق دق هنإ لب ، الوب يدولاو يذملا نم هيلع نإ : ليق هنأ ملعأ الو

 يذملا جرخيل لوبلا قيري نأ هيلع سيل هنأ ينعأ 5 كلذ يف هيلع ءيش ال هنإ

 هنإ : لوقي نم لوق ىلع ؛ ةتيملا ةفطنلا نم الو 3، امهدحأ نم الو ى يدرولا الو

 طقف هيلع بجوأو . ةذل ريغب هجورخ يف لسغلا بجوي مل هنأل 5 ايهنم لسغ ال

 ىلع هيراجم لصأ نم ينملا جورخ ةلاح يف لوبلا نم ءعىربتسي نأ دعب لستغي نأ

 . ةداتعملا ةهجلا

 يذلا وهو يذملا نع لئس ةي هللا لوسر نأ رثألا يف درو هنأ ؛ يعمو

 هركذ حضنيلف كلذ مكدحأ دجو اذإ» : لاقف .{ اقيقر هدعبو راشتنالا لبق جرخي

 ۔ هدعبو لوبلا لبق نوكيو يدولا مكحو 3 ©١ءةالصلا ءوضو اضوتي مث ءاب
 . ايهنم لسغلا بجوي ال ، يذملا مكح يف وهو { نوللا ضيبأ وهو

 توبث يناعم هبشي هنأ يدنعف { لسغلا ايهنم نإ : لوقي نم لوق ىلعو

 لوبلا ةقارإب رمؤي امنإ : ليق دق هنأ يعمو 0 ءاربتسالا ىنعم ىلع 0 هيلع كلذ

 عم ةكرتشم لاجرلا يف نوكت لوبلا ةقارإ نأل { ةبانجلا يف ءاسنلا نود لاجرلا

 { ةبانجلا ىرجم نم سيل نهنم لوبلا ىرجم نإف ءاسنلا فالخب .{ ةبانجلا ىرجم

, 

۔ ٢١۔



 نم هجو ياب ىنعم نهيلع كلذ توبثل سيلو ، عامجلا عضوم نم الو
 ، لاجرلا ةفطن نم اهيف جلي ام الو اهنم جرخي امم ءاربتسالاو ؤ هوجولا

 . ىنعم ريغب كلذ اهيلع بجوي الف

 . ناناتخلا يقتلي ىتح جرفلا يف ةفشحلا جلوأ نم لكو ؛ باتكلا نمو
 ءاقتلاب امإو ، قفادلا ىنملا لازنإب امإ ناسنالا اهب فصتي ةفص ةبانجلا نأ رابتعاب

 . ءاملا فذقي مل نإو لسفلا همزل دقف ، ةفشحلا ةبوبيغ ىنعمب { نيناتخلا

 حصي ال نيناتخلا ءاقتلاو ، «لسغلا بجو ناناتخلا ىقتلا اذإ» : ثيدحل

 جرخي اميف الو ، كلذ يف هيلع لسغ الف كلذ نود امو ، ةفشحلا بويغ دعب الإ

 . يدولاو يذملا نم هنم

 تباغ اذإ . عامجلا ىنعمب لسغلا توبث نأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق

 عم الو مدآ ينب عم ال 3 امارح وأ ناك الالح ، حاورألا تاوذ عيمج يف ةفشحلا

 لسغلا بجي كلذكو } لسغلا بجوي نأ ىلوأ دحلا بجوي ام نأل & باودلا

 وأ 5 ربد وأ لبق يف ، ركذ وأ ىثنأ { رشبلا نمع ون يأ يف ةفشحلا جاليإ ةرشابم

 يأ ىلعو ، لاوحألا هذه نم لاح لك يف عماجملا ىلعو { نيغلابلا وأ لافطألا

 اذه ىلع كلذ يف لاجرلا نم هب ماق نمم 0 ةفشحلا بايغ دعب هوجولا نم هجو

 . قفادلا ءاملا لزني مل ولو لسغلا هيلع بجو ىنعملا اذهل ، ىنعملا

 لوق نم قافتالا يناعم هبشي ام كلذ يف لسعلا توبث ىنعم يف ءاج دقو
 كلذ يف ملعأ الو . انموق لوق نم كلذك نوكي نأ وجرأو . انباحصأ

 نم هجو يأ ىلع ةفشحلا جاليإ درجمب بجي ةبانحجلا نم لسغلا نأ يف { افالتخا

 . لاوحالا هذه لك يف هوجولا

 ىنعمب لسغلا توبث بجوي ام ةلي يبنلا نع رثألا يف ءاج دق هنأ ؛ يعمو

 نيب ث ةأرملا نم لجرلا سلج اذإ» : لوقي ةي هللا لوسر ناك دقو ،© عامجلا

۔ ١٣ ۔



 ل ولو يأ ٠ «لزني ل نإو لسغلا بجو « ناتخلا ناتخلا سمو عبرألا اعاعش

 ناك ءاوسو © ىثنأ وأ ركذ نم عماجملا ناك ءاوس ث ةفطنلا عماجملا لزني

 نيناتخحلا ءاقتلاو ةفشحلا بيغم يف امأو . ىشنأ وأ ركذ نم ربد وأ لبق يف عماجملا

 صنلاب ادراو كلذ نكي مل نإف ربدلا يف امأو { رثألا يف دراولا لوقلا نم صنلاب

 ربدلا يف ةفشحلا تباغ اذإف {. هلثم وه امو {}© كلذ هبشي ام ىنعمف ٠ لوقلا نم

 كلذكو ٠ عامجل ١ توبث بوجوب لسغل ١ ىنعم بجو ناتخ مث نكي ل ولو

 ةنسو - لاعت - هلللا باتك نم 6 لسفلا بجوي عامجلا نأ قافتالا توبث ىنعم

 نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق وهو ز ملعلا لهأ لوق قافتاو . ةي دمحم هلوسر

 بنج الو نولوقت ام اومَلَعَت تح ىراكس ةئنأو ةالقلا اوبرقت ال اونمآ
 .7 ۔4۔ ۔ه: ۔ إ ه ۔هء ح ٠, ور . ذ, ۔هء۔ت ۔ ,. ع
 مكنُمدَحأ ءاج ؤأ رفس ىلت وأ ىقرم متنك نإو اولييتغت تح ليبيمت يرباغ الإ
 و ۔د0 م 2 ء ٥ - ٠ - 7 ٤ [. ۔ . ھ ٥ ۔( 7 ء . م .

 اوحَسماف ابيط اديعص اوُمميتف ءامم اودب ملف ءاسنل ١ متسمال ذا اطئاغل ا نم

 باتك تايا نم كلذ ريغو . (ا١اروفغ اوفح نام هللا نإ مكيديأو مكهوَجوب

 . هناحبس هللا

 ۔ رةه ِ » 2}۔ , . ۔م َ ِ 7
 ةالصلا لإ متمق اذإ اونما نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق كلذ نمو

 1 و سورب .د م ۔٥, ۔ ٥24 , 2 22٦. ر وه ۔ و , ٥

 لإ مكلجزاو مكسوعرب اوحسسُماوت يقفرملا ىلإ مكيديأ مكهوجو اولييغا
 ٤ ّ ے ه ىه م. ه . رت ج ع وو ىم ٠.١ ۔ .هم سإ

 دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإر او رهطاف تج متنك نإَو نيبعكلا

 ے ر ۔ ۔}.۔ .2 . 4 ش &,ءے ١٣. ٥ آ۔٩َ- ٠ 7 ت

 اييط اذيعض اوُمَسيتك ءام اودبت ملف َاَستلا مسسَمال وأ طئاقنلا َنم“ مكنم
 َ 1 ر"٦ اه ۔ ۔ه۔, هر ۔روه۔ و, ٥ ۔ِذه2د 7 ھ ۔٠,۔[{[

 نكلو جرخت نمت مكيلع َلَعجَيلهلا ديريام هتمس مكيديأ مكهوجو اوُحَماف
 1 ى 5 ۔ےرو . 7 ۔۔٥ه. َن ك ۔0 ح ۔ ۔ہم م, و

 . 0"اهتو ركشت مكلعل مكيلع هتمعن نيلو مكرهطيل ديري

 ةسمالملا نأ ليواتلا حص دقف ى اسنلا مُتسَمال وأ» : ىلاعت هلوق نمو

 ةسمالملا ىنعم ين جراخ قافتالا ىنعم يف بنجلا نأو { ةعامجلا وه انهاه
 . اهلك ةصقلا { «اوررّهطاف ابنج مئنك نإو : ىلاعت هلوقل 3 ةيمستلاب َ ٧ { 2 وو /و ح . ۔ ١. ۔ . .

 . ةدئاملا ةروس نم )٦( ةيآلا )٢(

۔ ٤١۔



 { ةبانج ناك ام لكل لسغلا ىنعم هيلع تبث انهاه بنجلاف { ءاسنلا متسمال وأ

 عامجلا ىنعمب الإ . ةبانج لوصح مث تبثي مل ولو لسغلا بجي ةسمالملاب كلذكو
 درو امم . ةنسلاو باتكلاب { لسغلا توبث يف بنجلل اهيبش ايكح راص دق هنإف

 درو امو ، سمالملا ىلعو بنجلا ىلع لسغلا © عطاقلا صنلاب بجوت تايآ نم

 : ةيم هلوقو © ةسمالملل ةبسنلاب ةفشحلا بايغب لسغلا بوجو نم ةنسلا يف
 يذلا { قفادلا ءاملا جورخ نم ثدحت ةبانجلا نأ ىنعمب ، (١»ءءاملا نم ءاملا»

 نأ ايلف { ءاهقفلا نم عامجالاب لسغلا بوجو توبث كلذكو { لسغلا بجوي
 بجوي يذلا هسفن وه لسغلا بجوي يذلا عامجلا نأ ؛ قافتالا ىنعم تبث
 اذهو . حاكنلاب ةعماجملا ىلع ةدعلا توبث بجوي كلذكو . انزلا يف دحلا

 . ةأرملا نم لبقلا يف ناناتخلا ىقتليو ةفشحلا بيغت نأ وه لسغلل بجوملا

 { اضيأ ربدلا يف عامجلا ىنعم لصحي ةفشحلا بايغب هنأ كلذ ىنعم نم تبثو

 ربدلا يف كلذ ناك ءاوس تبثي ىنعملا كلذو 5 لبقلا يف ةفشحلا بايغ ىلع اسايق

 ىنعم ال هنأل ، لسغلاو انزلا دح بجوي امب كلذو 0 ىئنألا وأ ركذلا نم

 يف كلذ ناك لبقلا يف ةفشحلا تباغ امل هنأ حص هنأو 5 نيناتخلل ءاقتلالا الإ

 امنإو & لجرلا نم ناتخلا هاقلي ال ةأرملا نم ناتخلا نأل ، نيناتخلا ءاقتلا مكح

 بيغت الو } عامجلا هسمي ال ثيح نم هنم هنأل {} هدحب ريصيو هيواسي وه

 بيغت ىتح ناناتخلا يقتلي الو } يواستلاب ناناتخلا يقتلي ىتح ةفشحلا

 ىنعمل ال } دحلاو لسغلا بجو ةفشحلا بيغمب هنأ يدنع تبثف ث ةفشحلا _

 . نيناتخلل ءاقتلالا

 نم هجوب ناتخلا ناتخلا سمل ول هنأ ، قافتالا ىنعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو
 ةفشحلا بيغت نأ ريغ نم اذه ىلع ايقتلاو ، نيجرفلا نم ةسامملا يف ، هوجولا

 يف لسغلل ابجوم نوكي الو عامجلا يف نيناتخلا ءاقتلا كلذ نكي مل ، جرفلا يف

 اذه تبث نأ الف { انزلا يف دحلل الو ةدعلل ابجوم نوكي الو . عامجلا ىنعم

۔ ١٥ _۔.



 {. راغصلا وأ نيغلابلا نم ىنأ وأ ركذ نم ، ربدلا يف ةفشحلا بيغمب ناك هلك

 مهنم نيغلابلا ىلع ابجوم نوكيو { عماجملاو عماجملا نم عامجلا توبثل ابجوم

 دح كلذ يف بجوي نم ىنعم ىلع . انزلا يف دحلا هيف مهيلع بجحو « لسفلا

 . انزلا

 لقعي نمم ريغصلا ناك وأ . اغلاب ريغصلل عماجملا ناك اذإف راغصلا امأو

 : فالتخاب هيلع لسغلا يف ليق دق هنأ يعمف . ةالصلا

 نوكت ال هنأو .© ةالصلل لسفل ١ توبثل ` لسغلا هيلع : لاق نم لاقف

 نم ىلع ال ؛ لقع نم ىلع ةالصلا نأ رثألا ءاج ذإ ، روهطو لسغب الإ ةالصلا

 . روهطب الإ ةالص الف . قاطأ

 دق هنأل كلذو } عامج نم لسغ ريغصلا ىلع سيل هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 . اعماجم وأ اعماجم ناك ءاوس {© تادابعلل فيلكتلاب نيدبعتملا نم سيل هنإ ليق

 ٠ غلاب ريغ اريغص عماجملاو اغلاب عماجملا ناك اذإ : ليق دق هنأ يدنع كلذكو

 نم غلابلا عماجملا قحلي هنإف ، فالتخالا يف لسغلا هيلع بجي نم دحب هنأ الإ

 غلابلا كلذ ناك اذإ ام ةلاحب طبترم عامجلا ىنعمف { فالتخالا ىنعم كلذ

 لاحلا فلتخمو . عامجلاب ةبانحلا مكح هيلع عقي . هل هبشم افلكم اغلاب عماج

 ىنعم عماجملا غلابلا كلذ قحليف اريغص عماج دق غلابلا كلذ ناك اذإ

 ..كلذل فالتخالا

 هنأل ، السغ ريغصلا عامج نم غلابلا ىلع بجوي ال نم لوق ينبجعيو

 { ةدعلاو دحلا بجوي اميف ؛ عامجلا ىنعم يف هعبصإك يبصلا ركذ نإ : ليق
 . سوسمملا يف حاكنلا دسفيو اثالث ةقلطملا لحتو

 يف هعبصإ لخدأ اذإ فلكملا غلابلا نأ ©} اضيأ قافتالا يناعم يف جرخيو

 ٠ ىثنأ وأ ركذ ف كلذ ناك ءاوسو { ربد وأ لبق نم كلذ ناك ءاوس ٦ غلاب جرف

۔ ١٦ ۔



 مكح هيلع بجوي امم نوكي نأ {، كلذب لاق نم دنع جرخي ال كلذ نإف

 نم ؛ عامجلا مكح بجوي ام ىنعم يف ٠ هوجول ١ نم هجو يأ يف ٦ عامج ١

 . ربدلا ف عامجلا ةلاح ف لتق وأ © ةدع وأ انزلا ف دح وأ لسغ

 ؛ جرفلا يف يبصلا ركذ لاخدالپ ىنعم ال ناك 3 اذكه كلذ تبث نأ املف

 راص اذإ هلعلو ، لوقلا ضعب يف هعبصإك ناك اذإ ، عامجلا بجوي ام ىنعم نم
 ةهبشلا لوخد يف فالتخالا ىنعم هقحل } كلذ قهارو عامجلا يهتشي نم دحب

 . كلذ بوجو يف

 وأ اركذ ناك ءاوس اريبك وأ 0 غلاب ريغ اريغص عماج اذإف لجرلا امأو

 همزل دقف ث ربد يف وأ هنم لبق يف كلذ ناك ءاوس ؛ هنم ةفشحلا تباغف { ىثنأ
 هوجولا نم هجو يأ ىلع . همكح هيلع اتباث حبص أو } كلذل عامجل ا ىنعم

 مايق نمو .© ةفشحلا بايغ ةهج نم . ةبانجلا نم لسفلا بوجو نم ؛ ناك

 لك يفو . حاكنل ا نم كلذ بجوي اميف ةمرحلا بوجو نمو . دمعلا ىلع دحلا

 وأ ادمع كلذ ناك ءاوس ث ةفشحلا تباغ اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . لسفلا بحو ذق نوكي كلذب هنإف ٠ اطخ

 يف ةدعلاوءحاكنلا؛نم لك ف داسفلا ىنعم كلذب بجع يدنع كلذكو

 لوقأ الف ؛ انزلا ف دحلا بوجو ف امأو {. اٹالث ةقلطملا لالحإو ٠ قالطلا

 يناعم بجوي ال اطخلا نأل 3 ملعأ هللاو اطخلا ءطولاب بجوي هنأ 35 كلذ

 يناعم ريغ يف ماكحالا نم هب تبثي ام يناعم بجوي ناك نإو . ةبوقعلا

 . ةبوقعلا

 لاجرلا نم ى ربدلاو لبقلا يف ةفشحلا بيغمب ءطولا ىنعم تبث اذإو
 ةفشحلا تباغ اذإ هلثم يدنع كلذ تبث ‘ رشبلا نم رابكلاو راغصلاو ءاسنلاو

۔ ١٧ ۔



 . ربد وأ اهنم لبف نم هنم كلذ ناك ءاوس ، باودلا نم ءيش يف عماج نمم

 وهف . «اهحكانو ةميهبلا اولتقا» : رثألا يف هنع ىوري اميف ةلي يبنلا لوقل كلذو
 تفلتخا نإو هنآل & باودلا نم ائيش عماج نم ىلع لسفلا بجوي يدنع

 بوجو توبث نم هل جرحغ الف ، دحلا يف كلذ مكح يف بجي ام ماكحأ يناعم

 & نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجو مكح توبث ىنعم نم . هيلع لسغلا مكح
 نم عامجلا توبثب هنأل كلذو { لزني مل وأ قفادلا ءاملا لزنأ دق ناك ءاوس

 . عامجلاب الإ ابجاو دحلا نوكي الو } دحلا بوجو تبث { كلذ

 كلذ ناك ءاوس ، نجلاو سنالا ةعماجم يف اذه ىنعم يدنع تبث كلذكو
 نيغلابلا ىلع 0 ةفرعملاو ةداهشلاب حصو كلذ تبث اذإو { مهثانإو مهناركذ نم

 نيغلابلا ىلع يرجي ايك ، مكحلا مهيلع يرب يدنع كلذ يف مهنإف ، نجلا نم
 اهلك باودلا نم وأ ، نيدبعتملا نم نيجرفلا يف نوكي امنإ كلذو ، سنالا نم
 لبقلا نم { اهيف عامجلا يف جرفلا ىنعم هل تبثو 3 ةميهبلا مسا هيلع عقي امم

 دحلا بجويو { نيدبعتملا ىلع لسغلا بجي هنإف & يدنع ةفشحلا بيغمب ربدلاو
 ىنعمب نوكي هنإف ، باودلا نم هلك كلذ ىنعم تبث اذإو { دمعلا ىلع انزلا يف
 مكح توبث ىنعم بجي هنأ كلذ يف مكحلا نوكيف 0 ىثنأ وأ ركذ نم مهتعماجم

 . دحلا مكح توبثو {} لسغلا

 ائيش { ىشنأ وأ اركذ ناك ءاوس ؛ نيدبعتملا نم هسفن اطوأ نم كلذكو

 كلذب هيلع تبث 3 ربد وأ لبق يف كلذ ناك ءاوس { ناركذلا نم مئاهبلا نم
 لاوز ىنعم جرخي دق هنإف كلذ يف رظنيو 0 هباشتلا ىنعم يف ، لسغلا يدنع

 ىنعمل كلذو ، هعبصإك يبصلا جرف نإ : لوقي نم لوق توبث ىلع 0 كلذ
 هيلع تبثي ريغصلل عماجملا نأ ، قافتالا ىنعم جرخو . دبعتملا هنع لياز ام
 . عامجلا مكح

 عامجلا كلذب ديري ، نيجرفلا ريغ يف ةفشحلا تباغ ول هنأ ؛ يعمو

۔ ١٨ ۔



 وأ ةجوز نم 3 ىشنأ وأ ركذ نم ءاوس 0 مسانملا نم عيش يف { ةوهشلا ءاضقو

 عامجلا توبث ىنعم كلذب نكي مل ، نكامألا نم كلذ ريغ نم وأ ، اهريغ نم
 بوجو نوكي امنإو ، نيجرفلا يف مكحلا كلذ نوكي ايك ، لسغلا هب بجوي اميف
 عامجلا لوصحب لسغلا توبث نأ يعمو { قفدتملا ءاملا جورخ ببسب لسغلا

 نم هريغ نم { مهيلع قافتالا توبثب هبشأ ، نيغلابلا نم ىثنألاو ركذلا ىلع
 يدنع كلذ لكف لاجرلا يف امأو { ءاسنلا يف ةبانجلا ىنعمب كلذ تبثي ام يناعم

 . فالتخا هيف هبشي ال ام هانعم توبثل كلذو 3 مهيف ىواستي

 هنأ ملعأ ال ينأ ىنعم ي هنإف © ينملا نود ام لكو 0 يدولاو يذملا امأو

 هيف بجوي مل هنأ ةي هللا لوسر نع رثألا توبثل ، لسغ كلذ لك يف بجي

 3 عامجلا توبث ىنعمب الإ لسغلا بجي ال هنإ : ليق دق هنأ يعم اميفو ، لسغلا

 هب بجي يذلا ينملا نم قفادلا ءاملا لوزنب وأ ،} نيناتخلا ءاقتلاو ةفشحلا بايغب

 . لسغلا

 هريغ وأ ، عامجلا نود امب اهجوز اهسم اذإ ةأرملا يف دجوي دق هنأ ؛ يعمو

 اهيلع نإ : ليق دقف { اذه وحن وأ للب وأ ةبوطر اهنم جرخيف 3 لاجرلا نم
 : نيينعم هبشي يدنع اذهو ، كلذب لاق نم لوق يف اذكه ، كلذ نم لسغلا

 قفادلا ءاملا يه ةبوطرلا نأ كلذ ىنعم نم ديري كلذب لئاقلا نأ امإ
 . ليق ام ىنعم هبشي ام كلذف . اهنم

 اذه يف هدنع جرخيف تابوطرلا نم ناك ام هنأ كلذب لئاقلا ديري نأ امإو

 ، قفادلا ءاملا نود وه ام اهنم ةبوطرلا نأل © لوقلا نم اذاش ىنعملا اذه ىلع

 ميلس مأ نأ رثألا يف تبث املو { لاجرلا نم يدولاو يذملا جرحم يدنع جرخي
 هللا نإ ؛ هللا لوسر اي : تلاقف ةي هللا يبن تلأس يراصنألا ةحلط يأ ةأرما

 : لاق ؟ تملتحا ىه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع له ؛ قحلا نم يحتسي ال

 . . )ءاملا تأر اذإ ؛ معن»

 7 ع قف (

۔ ١٩ ۔



 { ءاملا لوزن يهو ةبانج وأ عامجب الإ مزلي لسغلا نأ ملعأ الو

 ىنعم ىلع مئاقلا مكحلا ىنعم اضيأ كلذو { ءاملا تأر اذإ ةي هلوقب دوصقلملا

 ةبانجلا ىنعم تبثف " «اورَهطاق انحم متك نإو : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق
 نم وأ !قفادلا ءاملا نم هنأ ؛ افالتخا هيف ملعأ ال امب 3 هللا باتك نم

 متسمال وأ » : ۔ ىلاعت هللا لوقل قفاد ءام هنم نكي مل ولو ث عامجلا

 © قفادلا ءاملا نم ةبانجلا ةلاح يف بي لسغلا نأ ىلع كلذ لدف 3 ءا

 ‘ عامجلا نع ةيانك يه ىتلا 0 ءاسنلا ةسمالم ةلاح يف لسغلا بجي كلذكو

 وأ ركذ نم كلذ ناك ءاوس { نيينعملا نيذه دحاب الإ مزلي لسغلا نأ ملعأ الو

 نم مهيلع لسغلا توبث يف ملعأ الف لاجرلا يف امأو { ءاسنلاو لاجرلا نم ىثنأ

 8 نهف لسغلا موزل يف جرخي هنأ يعمف ءاسنلا امأو 3 افالتخا نيهجولا نيذه

 ءاش نإ هعضوم يف يتأي كلذ نأ وجرأو ، فالتخالا هبشي ام ةبانجلا يناعم نم

 . ىلاعت هللا

 هدي لخدي نأ يسنو ةبانج نم لستغا لجر نع هتلأسو ؛ باتكلا نمو

 ؟ هلسغ نم غرف ىتح هنذأ يف

 . لسغلا لدب هيلع سيلو هينذأ لسغي : لاق

 نأ ليق ام رثكأ يف يدنع جرخي هنأ ؛ يعم : ديعس وبأ لاق : هريغ لاق

 قيرفتلل ىنعم الو ، بيترتلا ىنعم مكح يف { ءوضولا ىنعم ريغ هانعم لسفلا
 عضوم يأ نم عقي لسغلا نإ : ليق دق هنأ يدنع ام لوقلا رثكأ عبتيو { هل

 ، هلسغ فج ىتح ، رذع ريغل وأ رذعل { ايسان وأ ادماع لسغلا كرت مث ؤ هنم

 ةيقب لسغف عجر مث 9 مني مل وأ كلذ نع مان برق وأ { كلذ دعب فجي مل وأ
 نم لسغ دق ناك ءاوس © ىقب ام لسغ هيلع امنإو 0 هئزجي كلذ نأ ؛ هلسغ

 رهط دق ناكأ ءاوسو . رثكألا هندب نم لسغ دق ناكأ ءاوس وأ { لقألا هندب

 . رهطي مل وأ هدسج نم ىذألا عضومو هجرف

۔ ٠٢۔



 هنأ ، لسغلا يف مكحلا ىنعم نم ليق ام ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 لسغ نإ هنأو ، ندبلا نم ىذألا لسغ دعب نم الإ ، رهطتلاب لسغلا عقي ال

 هلستغا دق ناك يذلا © لسغلا ةداعإ هيلع ناك ، رهطتي نأ لبق هندب نم ائيش

 بنج متنك نإو : ىلاعت هلوقل { رهطت همسا عقو اذإ كلذ لعلو { رهطتلل
 . «اونرًهطاف

 ادماع وأ ايسان كلذ لعف نإ هنإ : ليق ام ضعب يف جرخي هنأ بسحأو

 ايسان كلذ لعف نإ جرخي هنأ يعمو ، مكحلا فلتخي هنأ يدنعو { ءاوس وهف

 . ةداعالإ هيلع ناك ادمعتم لعف نإو . هيلع ةداعإ الف

 لامكإ نع لغتشا مث ٠ هحراوج نم ائيش لسغ نإ : ليق هز ؛ يعمو

 لوق ىلعف {© ءاضعألا نم لسغ ام فج ىتح . بابسألا نم كلذ .ريغب هلسغ

 عم . هحراوج نم فج امل لسفلا ةداعإ ىنعمب 0 ةداعال هيلع نإ : لاق نم

 © ءوضولاب لسملا هبشي لوقلا اذه بحاص لعلو 0 هدسج نم يقب امل لسغلا

 . مزاللا ىنعم ىلع بيترتلا ىنعم يف ءوضولاب لسغلا هبشي ادحأ نأ ملعأ الو

 . بدألا نم هب رم ؤي ام ىنعم ىلع كلذ نإ : ليق دقو

 لسغ نم ائيش يسن ول نإ : ليق ام يناعم ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 هيلع ةداعإ الو & يلصيو يسن ام لسغ ةداعإ هيلع نأ ، ىلصو اضوتو هدسج

 . ءوضولا يف
 ءوضولاو كلذ لسغ ةداعإ هيلع نإ : ليق هنأ جرحي هنأ ؟ يعمو

 . ةالصلاو

 ىلص دق ناك اذإ ةالصلاو ءوضولاو لسغلا ديعي هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 . ساسألا كلذ ىلع

۔ ١٢۔



 عقي لسغلا نإ : لوقي نم لوق .اذه يف يدنع نوكي ام تبثأو

 ءيش فج دق ناك ءاوسو { نايسنلا ىلع ناك وأ دمعلا ىلع ناك ءاوس . اقرفتم

 ل وأ ،“ لسفلا دعب ىلص دق ناك ءاوسو { اهنم ءيش فجي م وأ {. ءاضعألا نم

 ةداعإ وأ . ءاضعألا نم يسن ام لسغ ةداعإ طقف هيلع بجو امنإف & لصي

 مل ةلاحلا هذه يف هنإف ، ءوضو ىلع ناك نإو ، ىلصو هلسغ نم كرت ام لسغ

 . ةالصلا ةداعإو {} كرت يذلا كلذ لسغ الإ هيلع نكي

 هلسغ ىلإ عجر وأ ، كلذ ركذ ىتح ىلص دق نكي مل ول ؛ يدنع كلذكو
 وأ ، هلسغو ه ؤوضو فج دق ناك ءاوس { ءوضولا مكح هل تبث دقو { هلسغف

 نم يقب ام لسغ هيلع امنإف ، دعب وأ كلذ برق { هلسغو هؤوضو فجي مل
 دق ناك نإ ةالصلا ةداعإ هيلع نوكي وأ ، ىلص دق نكي مل نإ ةالصلاو 0 هندب

 حراوج نم ءيش وه هندب لسُع نم كرت يذلا نوكي نا الإ © كلذ ىلع ىلص

 عقي الو ، هئوضو نم ائيش كرت نم عقوم يدنع كلذ يف عقي ملف 0 ءوضولا
 . هئوضو نم ائيش كرت نم عقوم يدنع عقي كلذ نأل © لسغلا مكح هيلع

 ىتح 7 ادماع وأ ايسان ناك ءاوس © هئوضو نم ائيش كرت نميف ليق دقو

 دمعلا يف ةداعالا هيلع لب : ليقو {} ءوضولا ةداعإ هيلع نإ : هؤوضو فج

 دق نكي مل ام ، طقف كرت ام لسغ الإ & نايسنلا يف ةداعالا هيلع سيلو ، طقف

 ءوضولا ةداعإ هيلع ناك ؛ ةالصلا يف لخد دق ناك اذإف . ةالصلا يف لخد

 . نايسنلا يف ناك وأ دمعلا يف كلذ ناك ءاوس . هلك

 لسغ الإ هيلع سيلو ىلص ولو ةالصلا يف لخد ولو هيلع ةداعإ ال : ليقو
 . ةالصلاو كرت ام

 كرت ام لسغ يف الإ ث هيلع ةداعإ ال نوكي نأ نايسنلا يف ينبجعيو
 هيلع ناك ةالصلا يف لخد دق ناك اذإف { ةالصلا يف لخد دق نكي مل ام ، طقف

۔ ٢٢ ۔



 وه نإ & تقولا توف فاخيو ةالصلا تقو يف نوكي نأ الإ } هلك ضرفلا ةداعإ

 ، تقولا يف ةالصلا كردي نأ اهيف هنكمي ةلاح يف ناك نإف { هلك ءوضولا داعأ

 كرت ام لسغي نأ كلذ يف ينبجعي هنأ يدنعو ، ىلصو كرت ناك ام لسغ وه نإ

 . يلصيو

 ضرعي ىنعم ريغل ، دصقلا يف هكرت دق ناك نإ هنإف © دمعلا ةلاح ين امأ

 ديعي نأ ينبجعيف { هؤوضو فج ىتح 3 ىنعم هيف هل نوكي ام بابسأ نم . هل
 . بنج ريغ وأ ابنج ناك نإ يدنع كلذ يف ءاوسو 3 هءوضو

 ىلع اريثك وأ اليلق ، ءوضولا يف هئوضو عضوم يف كرت ول هنأ ؛ يعمو

 رادقم نم لقأ كرت دق ناك ولو . اهلك ةحراجلا كرتي مل ولو { هكرتل دمعلا
 ىنعم يف 0 ءوضولا حراوج نم ةحراج كرت نم ةلزنمب نوكي هنإف 3 رفظ
 ؛ يدنع ءوضولا حراوج نم ةحراج نم ءيشل كراتلاو { هيف فلتخي ام
 نم لقأ ، ءوضولا حراوج نم ةحراج نايسنلا ىلع كرت ولو ، ةحراج كراتلاك

 نم ىضم اميف هيلع ةداعإ ال : ليق هنأ ىعمف & ىلص ىتح ايسان رفظلا رادقم

 ىنعم تبث اذإف 3 اريثك وأ اليلق هكرتل ةالصلل ةداعالإ هيلع : ليقو ث ةالصلا

 نم ءيشل كراتلا ةلزنمب هنأ كلذب تبث ، اريثك وأ اليلق هكرتب ةالصلا ةداعإ

 . هيف ةداعالا موزل يف هركذ ىضم ام بسح ىلع 0 هئوضو

 نأ ، قافتالا ىنعم يف جرخي هنأ يعمف 5 ةالصلا لبق كلذ ركذ نإ امأو

 كلذب هنأ يدنعو . هكرت يذلا اذه ناك ام انئاك ، هكرت يذلا كلذ لسغ هيلع

 دق ناك يذلا لسغي نأ لبق كلذ ىلع ىلص نإو {} هلسغ دعب الإ ىلصي ال

 . ةالصلا ةداعإ هيلعف ٤ هكرت

 هكرتل ، ءوضولا ةداعإ يف فالتخالا ىنعم هقحل } كلذ ىنعم تبث اذإو

 فج ىتح كلذ يسن اذإ ، ءوضولا ةداعإ يف ليق ام ىلع . ريثكلاو ليلقلا

۔ ٢٣ ۔



 . هلك هؤوضو

 وأ 3 ابنج ناك ءاوس © ءوضولا حراوج نم ءيشل هكرت يف هنأ ؛ يعمو

 ةداعالا نم بجي ام ىنعم يف ءاوس يدنع هلك كلذ نإف © بنج ريغ ناك

 . بجي ال امو

 نإف ، ءوضولا عضاوم ريغ يف هندب لسغ نم ائيش كرت اذإ هنأ ؛ يعمو

 ةداعإ هب مزلت اييف © ءوضولا عضاوم يف كلذ كرت نم ةلزنمب نوكي يدنع كلذ

 كرت يذلا كلذ ناك نإف { ركذ ىتح لصي مل وأ كلذ ىلع ىلص اذإف . ةالصلا

 ناك نإ الإ . ةداعالإ هيلعف ، ىلص ىتح هيسنف © ادعاصف رفظ رادقم نم رثكأ

 نم لقأ ناك اذإ 0 افالتخا كلذ يف ملعأ الو ، ادعاصف رفظ رادقم نم رثكأ

 . فالتخا كلذ ىلع هتالصل ةداعإلا يفف } ىلص ىتح هيسنف رفظ رادقم

 كلذ لسغ ناك 0 ةالصلا لبق ، هندب لسغ نم ائيش كرت هنأ ركذ اذإو

 وأ ، تقولا توف فوخ رذع نم الإ هلسغ دعب الإ ىلصي الو ، قافتالا ىنعمب

 نم ءيش ةداعإ هيلع بجي هنإ لوقي نم لوق ينبجعي الو 0 ءاملا مدع فوخ

 هل تبث نأ دعب ، هلسغ نم ءيشل هكرت يف ، لسغلا نم ءيش الو ، ءوضولا

 ةساجنلا ةراهط دعب هئوضو نم ءىش هل تبث نأ دعبو ، هلسغ نم ائيش كرت هنأ

 هكرت دق ناك وأ ادماع كلذ كرت دق ناك ءاوس 5 هل لسغلا مكح عوقو يف { هنم

 امنإف ه ؤوضو تبث ايف & لصي مل ناك وأ ، كلذ ىلع ىلص دق ناك ءاوسو . ايسان

 ريغ نم هندب لسغ نم . ايسان وأ ادماع ناك ءاوس كرت ام لسغ يدنع هيلع

 كلذ لسغ يدنع هيلع امنإف { اريثك وأ اليلق ناك ءاوسو { ءوضولا عضاوم

 ةعمل هندب يف ىأرف ةبانج نم لستغا ةلي هللا لوسر نأ رثألا يف ءاج دقو { هدحو

 لسغي هنأ ىلع ليلد وهو { اهنم رطق ابب اهحسم مث هتمج رصعف { ءاملا اهبصي مل
 هب بجت امم ناكو ، ىلص ناك نإ ةالصلا ةداعإ هيلعو ©، هدحو هتاف امم كرت ام

 . ىلصو هلسغ دق ناك وأ 7 ةدابعلا

۔ ٢٤ ۔



 ءوضو أضوت مث © نيجرفلاو ىذألا عضوم لسغ دق ناك ول هنأ ؛ يعمو

 فج ىتح هلك هدسج كرت وأ { هدسج نم ءوضولا عضاوم لسغ وأ © ةالصلا

 ءاوسو إ ايسان ناك وأ ادماع كلذ لك يف ناك ءاوس ، فجي مل وأ هلك ه ؤوضو

 نأ هيلع نأ ىنعم يدنع هنإف ، رذع ريغل هلعف دق ناك وأ رذعل كلذ لعف دق ناك

 ديعي نأ هيلع وأ ] ىلص نكي نإ يلصي مث ‘ هحراوج نم هيلع يقب ام لسغي

 بيترتب رسفم ريغ المج لسغلا ىنعم توبثل كلذو ، ىلص دق ناك نإ ةالصلا

 . عمتجم الو

 لسغ هيلع نأ 7 هنذأ يف هدي لخدي مل لساغلا ناك اذإ هنإ : هلوق امأو

 . لسغلا ةداعإ هيلع سيلو . هنذأ

 اهنم رهاظلا ىلإ ءاملا غولب لسغ نذألل تبثي مل اذإ كلذك هنأ ؛ يعمف

 نم وأ ءاملا نم هتكرحب هيلإ ءاملا غولب نم ليق ام دحاب ، لسغلا هلاني امم

 دحأب وأ . كلذب لوقي نم لوق ىلع ؛ هوجولا نم هجو ياب وأ ] لسافغلا

 لوقي نم لوق ىلع {}ة ءاملل ةرشبلا هتساممل ءاملا نم للبلا هيلإ غلبي ال : ليق ام

 { روهطلا ءاملاب ندبلا لتبا اذإ { ةرشبلا ىلإ ءاملا غولب ءىزجي هنأ © كلذب

 نم ًانلرنأو» : ىلاعت هلوق يف { اروهط وأ ارهطم ۔ ىلاعت هللا هامس يذلا
 . ١) «ا روهط ءام ءاتلا

 تباثلا يناعملا دحاب لسملا مكح ندبلا نم هريغ وأ نذألل تبئي مل اذإف
 ىلإ وأ امهيلإ هجولا ىهتنم يف نينذألا يف مئاقلا فالتخالل كلذك وهف { اهمكح

 ام لسغ هيلع نأ يدنعو ٠ هجولا نم امه : لاق نم لاقف . اهنود هتياهن

 هلنت مل ولو ، هيلع لسغ الف هوجولا دحأب كلذ لسغ تبث اذإو ، هلسغ تبثي

 موقيو كرعلا هبشي امم هوجولا نم ليق ام دحأب لسغلا هل تبث اذإ ، كرعلاب ديلا

 . ملعأ هلللاو ؛ كرعلا ماقم

 . ناقرفلا ةروص نم )٤٨) ةيآلا ءزج )١(

۔ ٢٥



 3 هرهظ نم هكرع لاني ال { ةبانجلا نم لسغي لجر نعو ؛ باتكلا نمو
 ؟ هيلع اذامف . هدسج ضعب نم الو

 ٠ هدسج نمو هرهظ نم لان ام كرع يف يدنع ۔ دهتجي نأ هيلع : لاق

 ىلع ءاملا ةضافإ هئزبحت نأ توجر ٤3 هدسج ضعبو هرهظ كرع نم لني ل امو

 لسغلا متي ال هنأل ، ءاملا عم كرعلا موزلب لاق نم لاق دقو . عضوملا كلذ

 يفكت : لاق نم لاقو ث ءاملل ديلا ةبحاصمب الإ ققحتي الو . كلذب الإ

 نأ وجرأو هدهج ردق كرعلا ف دهتبجح نأ ينبجعيو . كرع الب ءاملا ةضافإ

 ءاش نإ ءاضعألا نم هكرع نم نكمتي مل ام ىلع ءاملا ةضافإب لسغلا هل ققحتي

 . هللا

 ىلع ةكرحلا نم هل ءاملا بص ناك اذإ : ليق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 وهف . لسفلا ىنعم يدنع تبثي هب يذلا . كرعلا عقوم عقي ام ردقب ، دسحلا

 فخ ولو ، كرعلا مسا هيلع عقي يذلا وه كلذب نوكيو ، كرعلا نم ناك ام

 عقوم بصلا عقو اذإف ، كرعلا مكح بجوي ةلاحلا هذه يف وهف { ءاملا عوقو

 وأ ديلاب هكرع نكمأ ولو ، لسغلل ءىزجم هنأ افالتخا ملعأ الف ؛ كرعلا

 . رايتخا ىلع هب لسغلا ىنعم تبث دحلا ىلع هانعم تبث اذإ هنأو 5 اهريغب

 يدنع جرخي امنإو ، لضفأ كلذ ناك ، كرعو ءاملا لساغلا بص اذإو

 ريغب ٠ ابص هيلع ءاملا بصو .! هدسج نم ائيش كرع لسافلا نكي ل اذإ ايزجم

 ىلع ارداق نكي ل اذإ { زجحم كلذ نأ يدنعف ٠ كرعلا ماقم موقت ةكرح ىنعم

 كلذ ي ملعأ الو ٠ كرعلا ماقم موقت ةكرح ىنعم بصلل تبثي مل ولو . كرعلا

 . كرعلا نودب دسجلا ىلع هبص ءىزججي ءاملا نأ ، كرعلا مدع دنع افالتخا

 وأ ٠ رذعل هدسج نم ءيش كرع ىلع ردقي مل نم ىلع سيل هنإ : ليق دقو

 سيلو 7 هلنت مل نإ هريغ هل لسغي نأ هيلع سيلو هئزجي بصلا نأ 0 هدي هلنت م

۔ ٦٢۔



 هنكمي ل اذإ ءيشب هكرعي الو ٠ هريغ وأ بوث وأ ةبشخك هدي ريغب هكرحي نأ هيلع

 ءاملا بص نكي ولو {} لاح ىلع هيلع ءاملا بص هئزجمو ©٨{ هديب هسفنب هلسغ

 يف كرعلا ماقم ةمئاق دسجلل ءاملا ةرشابم نوكتو ، كرعلا ماقم موقت ةكرح هل
 . لصفلا اذه

 دقو 3 ىنعم ريغل وأ رذع ىنعمل هئزج كلذ نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . ءزجلا اذه ف ىضم ايف هركذ ىضم

 ب

۔ ٢٧





 باب

 هوحنو لسغل ١ عم ءوضول ١ ف لئ اسم

 ثيدحل { أضوتي نأ هيلع ةبانجلا نم لسغ نم نإ : هيبأ نع ريشب لاق
 مث 9} هيدي لسب أدب ةبانجلا نم لسغلا دارأ اذإ ناك ةلي هنلا لوسر نأ ةشئاع

 © لسغلاو ءاجنتسالا نيب ءوضولا ةنسلا نأ يعمف { ةالصلل أضوتي ايك أضوتي

 . زاج اهمدق نإو { ةبانجلل هلسغ نم غرفي ىتح امهرخ ؤي هنإف نيمدقلا الإ

 لجرلا : تلق ؛ ۔ هتلا همحر ۔ هتلادبع يبأ نع هنأ دجوي اميف ؛ هريغ نمو

 ؟ هلسغ ه ؤوضو نوكي نأ ديريو { رهن يف ةبانجلا نم لستغي نأ ديري

 هاقن اذإف ٠ ةبانحلا عضوم لسغو ٦ ىجنتسا ءاملا لخد اذإ : لاق

 لعف اذإف ، هجرف سمي ال نأ هيلعو . كرعيو لسغي مث قشنتساو ضمضق

 . ءوضولا نع هأزجأ كلذ

 ؟ أضوتي مل نإف : تلق

 . هيلع نكي مل أضوتي مل نإ : لاق

 . هجرف سمي الو كرتعي ناك ثيح هنإف : تلق

 ضمضمتيلف دعيلف 3 هلسغب ءعىزتجي نأ دارأو هجرف سم اذإ : لاق

 لخدي ىتح ءاملا فوج يف لخدي وأ 0 هندب ىلع ءاملا ضيفي مث { قشنتسيو

 . يلصيو هجرف سمي الو موقي مث {© هلك هندب

 ؟ عنصي فيكف ٠ ءانإ نم هلسغ ناك نإف : تلق

۔ . ٢٩



 ءوضو أضوتيو ىجنتسي مث . امهلسغيف هيفك ىلع ءاملا ضيفي : لاق
 . هيلع ءوضو الو يلصيو © هجرف سمي الو لستغي مث آ ةالصلا

 ؟ هجرف سمي ملو لستغاو ىجنتساو أضوتي مل نإف : تلق

 . هلسغ نم غرف اذإ ءوضولا ديعي : لاق

 ملو لستغا مث ٠ هندبو ههجو لسفف ٠ أضوت مث ىجنتسا وه نإف : تلق

 اذه ىلع يلصي نأ زوجيأ { هيمدق لسغ هلسغ نم غرف اذإف ، هجرف سي

 ؟ وحنلا

 . معن : لاق

 وه . هيبأ نع ريشب ىلإ فاضي يذلا لوقلا نأ ؛ يعم : هريغ لاق

 نم لستغا اذإ بنجلا نإ : هلوق امأو 0 ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نب ريشب

 : نيينعم ىلع يدنع كلذ جرخيو ، أضوتي نأ هيلعف . ةبانجلا

 . لسفغلا لبق {© ةالصلا ءوضو . ءوضولا هيلع بجع هنأ ؛ امهدحأ

 رغصألا ثدحلا نم نيتراهطلا ضرف ءادأو { ةنسلا عابتا نم كلذ نأ يعمو

 هنأ يدنعو . ةروعلل هدي ةرشابم نم رذحلا عم نكل . ربكألا ثدحلاو

 . لستغمل ا هب رم ؤي ام ف كلذ ليق دقو . ةالصلا ءوضو أضوتي ىتح لستغي ال

 اذه بسح ىلعو 7 ءاجنتسالا دعب ةالصلا ءوضو اضوتي نأ هيلع بجي هنأ نم
 هبشي هلعلو ، ملعلا لهأ لاوقأ نم هب رم ؤي ام ةماع يف لسغلا ةفص يناعم جرخت

 يف بدألا ىنعم ىلع الإ يدنع جرخي لوقلا اذه دجأ الو ، لوقلا نم قافتالا

 زوجيو ‘ موزللا ىنعم يف يدنع جرحي هدجأ الو . ةراهطلا يف ةغلابملاو لسغلا

 نم ائيش لسغف ، لسغلا دارأ اذإ قافتالا ىنعمب همكح دقعنيو لسغلا يدنع

 امنإف ٠ جنتسي ملو ةالصل ١ ءوضو أضوتي ل ولو {&© ناك عضوم يأ نم 6 هن لب

۔ ٣٠ ۔



 ىنعمب لسغلا لبق لستغملا ءوضو يف يدنع ىنعملا اذه ىلع لوقلا اذه جرخي

 . طايتحالا نسحو ةراهطلا يف ةغلابملاو بدألا

 ءوضولا نع لسفلا هئزجي ال هنأ ؛ نيينعملا نم يدنع رخآلا ىنعملاو

 ٠ ةروعلل هدي ةرشابم نم يقوتلا عم ءاجنتسالا دعب نم لستغا ولو . ةالصلل

 كلذ ليق دق هنأ يعمو . هئوضو حراوج نم ءيشب كلذ دعب نم هجرف سمي الف

 : ليق دقو ، ةالصلل ءوضولا نع ؛ كلذب ةبانجلا لسغ لستغملا عىزجي ال هنأ

 دعب نم لسغلا مكح عقو اذإف © ةضيرف ةبانجلا لسغ نأل ، كلذ هئزج هنإ

 دقف { هيجرف دحأ هحراوج هلسغ دعب سمي ملو & هندب نم ةساجنلا نم ةراهطلا

 . دقتعي مل وأ لسغلا يف ءوضولا دقتعا ءاوس .© اعيمج ءوضولاو لسغلا عقو

 هئزجي ال هنإ : ليق هنأ يعمو { ربكألا ءوضولا وه لسغلا نإ : ليق دقو
 ىنعم يف هلك كلذ دقتعا اذإف { اعيمج ءوضولاو لسغلا دقتعي نأ الإ كلذ

 هل زاج { هجرف سمي ملو ةساجنلا نم رهطلا دعب ءوضولا ىنعم جرخو © لسفلا
 . لسغلاو ءوضولا هل تبثو } كلذ هل تبثو ، كلذ

 نأ هيلعو هئزبحم ل ‘ لسغل ١ ف ءوضول ا دقتعا ولو : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ضعب ىلع . ةضيرفلا يف لخدت ال ةضيرفلا نأل . دارفنالا ىلع أضوتي

 لسغ يف لخدي ال ضيحلا لسغ نإ : لوقي نم لوق ىلع كلذو . ليق ام

 . ضيحلل لسغو ةبانجلل لسغ 3 نيلسغ اهيلع نأو . ةبانجلا

 أضوت مث إ هندب نم ةساجنلاو ىذألا عضوم لسغ اذإ هنأ ؛ يعمو

 هنأ { ةبانجلا نم لستغاو هندب رئاس لسغ مث & كلذ ىونو ةالصلا ءوضو

 دحأ هحراوج دحأب سمي مل ام هئزجي هنأ {© قافتالا ىنعمب يدنع كلذ جرخي

 نم ىذألا لسغ اذإ ؛ رهطتم ريغ بنج وهو ةالصلل ه ؤوضو ناك ولو { هيجرف
 . رهاط هنأل هندب ةبانج هرضت الو } ىذألا لسغ دعب ه ؤوضو ناكو 7 هندب

۔ ٣١ ۔



 دمعتلا ىلع هئوضو نم بيترتلا ريغ ىلع هلسغ ىنعم تبث نإ هنأ ؛ يعمو
 عقي ال ءوضولا نإ : لوقي نم لوق ىلع ، ءوضولا كلذ هئزبي مل } كلذل

 . ءوضولا نع لسغلا هئزجي هنإ : لوقي نم لوق ىلعو © بيترتلا ىلع الإ

 ىنعمل لسغلا يف بيترتلا يف رظني ال هنإ : لوقلا ضعب يف هنأ ؛ يعمو
 ةساجنلاو ىذألا عضوم لسغي نأ دعب ةبانجلا لسغ لسمع اذإ هنأو ؤ ءوضولا
 لسفلا ين يدنع فلتخي ال هنأل ، ءوضولاو لسغلل هئزبي كلذ نأ 3 ندبلا نم

 . تباثو عقاو هنأ

 ف هنم حضوأ لسفلا ةراهط يف بيترتلا نإ : لاق نم لوق يف هنأ ؛ يعمو

 لسغ تبث اذإو 0 ةضيرف عقاو هنأو ئ بيترتلا ىنعم ىلع نكي ل ولو . ءوضولا

 لوقلا اذهو ، ةضيرف هنأل اءوضوو السغ تبث ءوضولا حراوج ىلع ةضيرف
 سمي ملو © ةساجنلا ةراهط دعب ةبانجلا لسغ عقو اذإ هنأل & لاح ىلع ينبجعي

 لسغلا ماقم موقي كلذ نأ 3 هئوضو حراوج نم ءيش لسغ دعب هجرف لستفملا

 بيترت ىلع لسفلاب قأ ء اوسو © هدقتعي وأ ءوضول ا دقتعا ءاوس ٠ ءوضول او

 . كلذب تاي . وأ ءوضولا

 نع لسنلا هئزبحي هنأو { رهنلا يف لسغلاو ءانالإب لسغلا نيب هقيرفت امأو
 ءوضو أضوتي وأ ٠ ءوضولا ديعب نأ الإ ءانالا نم هئزج الو ٠ رهنلا نم ءوضولا

 نيب قيرفتلا هجو ل نبي الف ۔ ةساجنلا نم ةراهطلا دعبو لسنفلا لبق ةالصلا

 . هجو يأ نم كلذ

 ىلإ برقأ رهنلا يف هنأ الإ ءانإ نم وأ رهن يف لستغا ءاوس هنأ ؛ يعمو

 موقي يذلا ءاملاف ى رهغلا نم لسفلاب ٥ ؤوضو تبث اذإو ٠ بدألا ىنعم ي رسيلا

 . كلذ نيب قرف يذنع هلثم ءانالاف { هبناج ىلع وأ هطسو يف هيف ناك اذإ هماقم

 ٨ فالتخالا يناعم نم لوقلا هيف ىضم ام بسح ىلع ءاوس هنأ ؛ يعمو

۔ ٢٣۔



 3 هبناج ىلع وأ رهنلا طسو يف ناك ءاوسو . ءانإ نم وأ رهن نم ناك ءاوس

 ايهيف قرف ال هنأو هئزجي كلذ نأو ث رهنلا يف هلثم ءانالا يف كلذ نم ينبجعيو

 لخد اذإ } ءوضولا يف لوقلا نم ىضم ام ىلع كلذ ىنعم تبث اذإ 0 اهنيب الو

 . رشبلا نم ءوضولا هيف تبثي عضومل لسغلا يف

 ضمضمتي عجري هنأ هحراوج لسغ دعب نم هجرف سم اذإ : هلوق امأو

 3 هندب عيمج لتبي ىتح ءاملا لخدي وأ 5} هندب ىلع ءاملا ضيفي مث {| قشنتسيو

 دق ناك هءوضو نأ يدنع هلوق نم لدي امم اذهف {} ءوضولا نع كلذ هئزبجيو

 موقي } هئوضو حراوج رئاسو هدسج ىلع ءاملا بص نإو ، هجرف سمي ضقتنا
 لخد اذإ هنأ يدنع هلوق ىنعم يف جرخي كلذكو . ءوضولا ماقم يدنع كلذ

 ليلد اذهو 3 ءوضولاو لسغلا ماقم موقي كلذ نأ 0 هندب عيمج لتبي ىتح ءاملا

 دجوي دقو { هئزبيو لسغلا ماقم موقي لتبا اذإ بنجلا ةرشبل ءاملا ةسامم نأ ىلع

 يف تبثي نأ دعبي سيلف {، ةضيرف وهو لسغلا يف تبث اذإو ، ادكؤم اذه وحن
 ىنعمو روهط هنأل ، ةراهطلل بجوم ندبلا ىلإ ءاملا غولب نأل . هلثمو ءوضولا

 35 ةساجن هيف سيل يذلا ندبلا ىلإ روهطلا ءاملا غولبف ، رهطم هنأ روهطلا

 وأ ةبانج لسغ وأ ، ءوضولا ديعي هيف لسملا امنإو ؤ هغولب دعب رابتعالا يف ىقبت

 . ىقبت ال ةساجن وأ ضيح

 ز

۔ ٣٣ ۔





 باب

 ةبانحلا نم لسفلا ةيضرف

 ةبانحلا نم لسغلا نإ : رفعج نب دمحم رباج يأ نع ليق هنأ ؛ ىعم

 ةنامأ يهو . اهلهج نمل رذع ال هنأو ، ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هتلا باتك يف ةضيرف

 . ةمايقلا موي دبعلا اهنع لأسي

 . ةبانجلا نم لسغلا ضرف موزل يف فلتخي ال هنأ ؛ يعمو : هريغ لاق
 7 .ه و . . َ : َ

 ابنج متنك نإو : هناحبس هلوق { ۔ ىلاعت هللا باتك نم هضرف توبثو
 هلوق يف ، ةالصلل ءوضولاب ىلاعتو هناحبس مهرمأ نأ دعب كلذو 3 هاورَطاف

 « ٥ے ,ه ۔ ح 2 .ودو . ۔۔ ,]| ٠, ۔ے . ۔

 مكيديأركمكموَجَو اؤلىيغان ةالصلا ىلإ متَمَك اذإ اونمآ نيذلا اهبأ اي» : ىلاعت
 اوهرهطاَق ابنج متنك نإرك نيبعكلا لإ مكلجمرأو مكسوءرب اوخَسماوت يفارملا ىلإ ر وو 7 . ّ .هم ِ 7 ۔,٠عء . ك م ۔2ے, ۔ .. ہ » م

 ل - ۔۔ ٤ ٢٣ .7 ] 2 ي 99 ۔ء ۔ ۔ هع ي ۔ < .. ّ ۔. ..م .ث . َِ
 متشمال وا طئافلا نم مكنم دحا ءاج وا رفس ىلع وا ىَضزم متنك نإو

 . ٦ 4 . . ءاتلا

 ىنعم ريغ 7 اتباث اضرف ةبانجلا نم رهطتلاب ىلاعتو هناحبس هرمأ ناكف
 . ءوضولا ضرف توبث

 7727 4 س . ” .4 ۔ م م۔ ت 77 < . . - ٠.

 متناو ةالصلا اوب رقت ال اونما نيذلا اهما اي : لاعت هلوق كلذكو

 ۔ے۔ ے' - > و ه م م 7ِ ت ۔ م ےس

 نإو اولسَتغَت تح ليبت يرباع آلإ ابنج الوت تولوقت اماملعت ىتح ىراكس
 2 م ٠ه۔<ے,َ۔.َ 7 ھ ر . ۔ے۔ مو جع ة ۔ 7۔ه٤ .., درت م م

 ملف ءاتلا مَسَمال وا طئافلا نم مكنمت دحا ءاج وا رمس ىلع وا ىضرم متنك

 77 و و , ] ۔ اتات ١ 1 7 ء ت 2 ءام ١ ء
 اومع ناك هللا نإ مكيدياو مكهوجوب اوحسماف ابيط اذيعص اومميتف ءام اوديع

 . 0٢١ اوفع
-_ _ 

 . ةدئاملا ةروس نم )٦) ةيآلا ) ( ١

 . ءاسنلا ةروس نم )٤٣( ةيآلا )٢ر

۔ ٣٥ ۔



 ةنس نمو اصن هللا باتك نم ؛ ةبانجلا نم لسغلا موزل كلذب تبثف

 لهأ عيمج نم ةمألا لوق نم قافتالا ىنعم يف تبثو 0 العفو ارمأ ةي هللا لوسر

 يف ةنامألا ىنعمو { لاق ايك ةنامأ يهو © كلذ ي افالتخا مهنيب ملعن ال { ةلبقلا

 رهاوظ نم تسيل يهو ث هسفن نيبو هنيب اميف اهيلع نمتؤم دبعلا نأ كلذ
 هللا ةنامأ هلك نيدلا ناك نإو ، هريغ لاوحألا ةماع ي اهيلع علطي يتلا لامعألا

 هنإف ، هبوجو هصخو هنم همزل ام 3 هلك دبعلا هنع لأسي .3 ۔ ىلاعتو كرابت -
 ارهاظ هكرتو . دابعلا ىلع رهظيو . ةعاطلا رمأ رهاظ هب لمعلا نوكي ام هبشي

 داقتعاب { ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلل كلذ لمعي ال امم داكيف . دابعلا ىلع رهظي امم

 ةقفاوملا ءاجرو . دابعلل ةقفاوملا هجو ىلع كلذو ، لمعو قحو ةينو قدص

 يف يه ةنامألا هذهو . دابعلا نم هللا تابوقع نم هسفن ىلع هنم افوخو { مهف

 نم تناكف . اهل هئادأب الو ، هيلع اهبوجوب ملعي نأ داكي ال يتلا 9، هرئارس

 رهشأو رهظأ نوكي نأ داكي ءوضولاو { رئارسلا نم ةالصلل هللا تانامأ رئارس

 نم ريثك يف ، هيلع هبوجوو هل هدهاعت يفو هلاوحأ ةماع يف { دبعلا لاعفأ نم

 . هلاوحأ

 نم دعبأ هنأل { ىلوأ ةبانجلا نم لسغلا ناك . رئارسلا نم هنأ تبث اذإو

 ةنامألا نم كلذ ناكف { هنمو دبعلا يف هتيدأتو ك كلذ بوجو بلغأ يف روهطلا

 . رئارسلاو

 رذع ال هنإ لوقلا يناعم يف جرخي هنإف ، اهلهج نمل رذع ال : هلوق امأو

 بلطو اهل لمعلا ىلع رداق وهو . اهب لمعلا لهجب نوكي نأ الإ . اهلهج نمل

 ملع مهل دقعني الو هب لمعي الو { هل هلهج عم كلذ ملع بلطي الف { اهملع
 اه ؤادأ همزلي امم نوكت اهنأ ىنعمب 0 ةرضاح ةالص تقو يضقني ىتح كلذ

 اهب لمعلا كرتي وأ ، كلذ ىلع اهتقو يضقنيو ةراهط ريغب اهيلصي وأ { ةراهطلاب
 . كلذ ملع ىلع ردقي وهو & كلذب هلهج اهتيداتو

۔ ٣٦ ۔



 ملع الإ هعسي مل 3 اهب لمعلا تقو هرضح اذإ هنإ : ليق ام ضعب يفو

 . اهبوجوب ملعلا دعب اهب لمعلاو اهبوجو

 ةدابع وأ { اهب هللا ةعاط ىلإ هنم ادصق اهب لمع اذإ هنإ لوقلا ضعب يفو

 اروذعم ناكو ، كلذ هل زاج . ةعاطلل دقتعم وه ام ةلمج يف اهب لمع وأ 7 هللا

 يف لوقلاف { ةالصلل ءوضولاو اذه ىلع ةالصلا كلذكو . اهموزل ملع نع

 . اذه بسح ىلع كلذ

 سنأ نب كلام لاق 0 ۔ هللا همحر _ ةيواعم يبأ ىلع ضورعم هنأ دجوي اممو

 قارعلا لهأو يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأو ةكم لهأو يعفاشلاو زاجحلا لهأو

 ىقتلا اذإ : ۔ راصمألا لهأ نم هملعأ ءايلعلا نيب فالتخا ال - ةرصبلا لهأو

 لوسر نع كلذب ربخي انركذ نيذلا ءالؤه لكو ، لسغلا بجو دقف ناناتخلا

 . فالتخا الو هيف مهنيب عزانت ال ةلي هللا

 اذإ هنأ افالتخا مهنيب ملعن ال 3 انباحصأ نع كلذكو : لاق هريغ نمو

 تاوذ عيمج نم { ةباد وأ ىثنأ وأ ركذ يف عامج نم ث ربد وأ لبق يف ةفشحلا تباغ
 وأ طّؤلت نم كلذكو . يعفاشلا لاق كلذكو 0 لسغلا هب بجي هنأ 3 حاورألا

 ةفينح وبأ اذهب لقي ملو & لسغلا بجو دقف & ةفشحلا ىراوتت ىتح ةميهب قأ

 بجو عامج نم ةفشحلا تباغ اذإ : ۔ هللا همحر ۔ ةيواعم وبأ لاقو ؤ فسوي وبأو

 . لسغلا

 امنإو . هنم عيش ركذ ىلإ جاتحي الو { اذه ركذ ىضم دق : هريغ لاق

 . اهعضوم يف اهتوبثو ةلأسملا ركذ اندرأ

 ةأرملاب ثبع لجر نعو ى هللا همحر يلع يأ نع بسحأ اممو : هريغ لاق

 ؟ لسغلا هيلع له .3 لزنأ هركذ نكس املف اهكرت مث 93 هركذ رشن ىتح

 . لزنأ ةوهش نع هنأل . لسغلا هيلع + معن : لاق

۔ _ ٣٧



 نم هجو يأب " هنم ةبانجلا جورخ ىنعم تبث اذإ هنأ ؛ ىعم : هريغ لاق

 نع هنم ةبانجلا جورخ ناك ءاوسو 0 مانم يف ناك وأ ةظقي يف ناك ءاوس { هوجولا

 يذملا نم يه تسيل اهنأو { ةبانج اهنأ حصت نأ الإ 3 ةوهش ريغ وأ ةوهش

 ةوهشلا روضح عم . قفادلا ءاملا نم كلذ نكي مل اذإف ، يدولا نم الو

 : هيف فلتخي هنأ يعمف ، نوكسلا لبق ركذلا بارطضاو

 ؤ لسفلا اهيفف ةتيم وأ ةيح تناكأ ءاوس ةبانجلا لك : لاق نم لاقف

 . اهيلع ةبانجلا مسا توبثل كلذو

 عم ةوهشلا عم قفادلا ءاملا نم طقف لسغلا هيلع امنإ : لاق نم لاقو

 ءاقتلاو ةفشحلا بايغ عم { ةبانجلا تابجوم دحأ وهو . راشتنالاو بارطضالا

 . لازنإ متي مل ولو { نيناتخلا

 ٥ اهجورخ يف ةوهشلا عم ةفطنلا جورخ . كلذ ىنعم هبشي هنأ ؛ يعمو

 كلذ ناك اذإ { راشتنا الو بارطضا ريغ يف وأ ، ركذلا نوكس دعب ناك ولو

 عم ‘ مانم يف ناك وأ ةظقي ين كلذ ناك ءاوس { ةوهشلا عم جرخ قفادلا ءاملا

 جرخ اذإف } مالتحا ريغ وأ مالتحا عم كلذ ناك ءاوسو ، ةجلاعم ريغ وأ ةجلاعم

 بوجو يف قافتالا ىنعم هبشي امم يدنع لصفلا اذهف ةوهشلاب قفادلا ءاملا ىنعم

 ٥ كلذ ريغ وأ بارطضاو راشتناب ناك ءاوسف { هانعم تبث دق هنأ الإ & لسغلا

 . ةوهشلا ىنعم وهو

 ةفطنلا جورخ وه . نيلصفلا نيذه دعب ؛ اذه رئاس دشأ هنأ ؛ يعمو

 ءاملا لزنيو اهعم تبثيو اهب متي يتلا ةوهشلا روتفو بارطضالا نوكس دعب
 روضح عم كلذ ناك ءاوس ، بارطضالا عم ثدحي اذه ناك اذإ ، قفادلا

 ءاملا ىرجم اكسمم بارطضا نكي مل ولو ، ةوهشلا روضح مدع عم وأ ةوهشلا

 هكاسمإ لمتحي ام كلذكو { هكسمي نأ هنكمي امم كلذ ريغب وأ 0 هديب قفادلا

۔ ٣٨ ۔



 كاسمالا كلذ لازأ ايلف ، هوجولا نم هجو يأ وأ ، سبح وأ دش نم . هديب

 ىرجملا ىلإ ةوهشلا عم ةفطنلا جرخي مل نوكي نأ لمتحيو { اعم ةفطنلا تجرخأ

 اذهو اذه لمتحي ناك نإف ، كاسمالا دنع ةفطنلا هيف سبحت يذلا 0 ركذلا نم

 ناك اذإ } ةهبشلا ىنعم ىلإ برقأ يدنع اذه ناك . ةداعلا هب يرجت اييف هدنع

 . اهنوكس دعب نمو 0 قفادلا ءاملا لزني اهب يتلا ةوهشلا روضح دعب كلذ

 هنأ - لاوحألا نم بلغالل هل لسغلا موزل عضوم اذه يف ينبجعيو
 نيبو هنيب لاح لئاح مث ناك دقو { قفادلا ءاملا لزني ةوهشلا روضح عم

 ةايح توبث ىلإ يدنع برقأ اذهف 0 جرخ لئاحلا كلذ لاز املف ى جورخلا

 نكي ملو ؤب بارطضالا عم ةفطنلا تجرخ اذإ يدنع اذه دعب نم مث { ةفطنلا

 . ةيحلا ةفطنلا جورخ ىلإ برقي ام كلذ عم ناك دق هنأل { ةوهش روضح كانه

 ليلحالا نكس . ةوهشلا روضح ريغ نم راشتنالاو بارطضالا دعب ناك نإف

 دعبأ يدنع كلذف ث ةفطنلا تجرخ هنوكس دعب نم مث ،“ بارطضالا نم

 ايدو ناك اذإ كلذكو . هيف لسغ الف ايذم ناك اذإف ى ةتيملا ةفطنلل هبشأو

 اهب يتلا ةفطنلا رضحت نأ ؛ ةهبشلا نم برقأ لصفلا اذه دعب نم مث

 بارطضالا نكسي مث ، هلك كلذ نوكيو & بارطضالا عم ةفطنلا لوزت

 برقأ يدنع اذهف © اعم ةفطنلا جرخت مث ، هلك كلذ لوزيو . ةوهشلا رتفتو

 { ةايحلا ىلإ برقأ اهنأل لسغلا توبث نم . ةهبشلا لوخدو ةايحلا ىنعم ىلإ

 . فالتخالا ىنعم يدنع هبشي امع يدنع هلك اذهو

 هب لزني يذلا بارطضالاو ةوهشلا روضح عم ءاملا لازنإ نكي مل اذإف

 ىنعم يدنع هيف جرخي يذلا وهف كلذك ناك اذإ هنأو 3 قفادلا ءاملا

 كلذ ناك ءاوسو . مانم يف وأ ةظقي يف ينملا كلذ جورخ ناك ءاوس . فالتخالا

 3 هوجولا نم هجو يأب كلذ ناك ءاوس وأ ، مالتحاب كلذ ناك وأ 3 ةجلاعمب

۔ ٣٩ ۔



 تبث اذإ هنأ عم ،} يدنع قافتالا ىنعمب لسغلا ىنعم توبث هيف يدنع كلذف

 كلذ يف ليق دقف 3 ةتيم تناك ولو هوجولا نم هجوب هيف ةفطنلا جورخ

 . لسغلا موزل ىنعم نم برقأ ناك ةهبشلا ىلإ برقأ ناك ام لكو . فالتخاب

 دقو ، ملعلا لهأ ضعب نع لوقلا يناعم ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو
 نم جرخي هنأ ريغ ةفطن هنإف يذملا امأ : لاقف . ينملاو يذملاو يدولا نع لئس

 ةوهش ريغ نم جرخت ءاضيب ةفطن يدولاو 3 راشتنالا نوكس دعب نم لجرلا

 امأو ، هلوق ىنعم ىلع تجرخ امفيك وأ { لوبلا لبق وأ لوبلا رثأ ىلع راشتنا الو

 نم جرخي © علطلا ةحئارك ةحئار هل ماوقلا ظيلغ وهو { ءاضيب ةفطنف ينمل

 هلك اذه يمس دقو { ينملا فذقو ةوهشلا روضحو بارطضالا دنع لجرلا

 ةفطنلاف ، ةفطن هنأ يعم اذه تبث اذإو {} ةوهشلا دجوت هب يذلا وهو 0 ةفطن

 ةفطن نم ناسنال قلح : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوقل . ةبانجلا يه كلذ ىلع

 قيح. قحم مي ةنانالإ رظنيلف : لاعت هلوقو . 0ا`« يب ميع وم اذ
 . '»«ييارتلاَو بلصلا نيب نمي جرخ يتفاق وام نم

 يف لوقي نم لوق ىلعف . ةبانجلا مسا يف عمتجي دحاو ىنعم يف هلك كلذ
 ةفطن هلك اذه نأ لوقلا اذه باحصأ دنعف ©، لسغلا اهيف نإ ةتيملا ةفطنلا

 ءامو ةبانجو ةفطن توبثل & كلذ عيمج نم لسغلا ىنعم هدنع تبثي نأ ىرعتي ال

 يدولا يف انباحصأ نم لوقلا رثكأ نأ عم . ءايسألا يف ةعمتجم اهنأل {} قفاد

 هيف درجم ىنملا نأو ، هيف لسغ ال هنإ هيف لوقلا درجم نوكي نأ زوجي } يذملاو
 ف فالتخالا ىنعم اهيف قحلي ةتيملا ةفطنلا نأو © لسغلا هنم نإ لوقلا

 تبل اذإو ، ىه ام ةتيملا ةفطنلا توبث ىنعمو ، هلك كلذ يف رظنيف { لسفلا

 يدنع كلذ ناك ى ةتيملا ةفطنلا نم رخآ لاحب ينملاو يدولاو يذملا نيب قرفلا

 اهبرق يناعم فالتخاو © لوصفلا كلت نم كل تفصو ام ىنعم ىلع اجراخ

 ١ . لحنلا ةروس نم )٤( ةيآلا )١(
 . قراطلا ةروس نم )٥ . ٦ . ٧١( تايآلا )٢(

۔ ٤٠ ۔



 بارطضالا روضح نم 0 لاوحألا نم اهيف فالتخالا يناعم توبثو {، اهدعبو

 . ةوهشلاو

 ةوهش روضح ريغ نم . ءاضيب ةفطن تجرخ اذإ يدنع كلذكو

 نوكي ام دعبأ يهو ، فالتخالا مكح كلذ يف يدنع .3 اهقحل بارطضا الو

 بابسأ ريغل تجرخ يأ . ةيداع تجرخ اذإ 3 ةهبشلا يناعم نم يدنع

 ةهبش الب ©. يدنع ةحيرصلا ةتيملا ةفطنلا يهو . ةوهش الو بارطضا

 { اهانعمب لسغلا توبث فالتخالا ىنعم اهيفو . اهلثم وهف اههبشأ امو

 ءاملا ةهبش قحلي { ظيلغب سيل ربغأ وأ ضيبأ نم كلذ دعب عيش نم جرخ امو
 يذملا يدنع وهف اربغأ ءىشلا اذه نم ناك ايف & ظلغلاو ضايبلاو ، قفادلا

 ءاملا هبشي امم ، ظلغلا ف ةفطنلا نود اضيبأ هنم ناك امو { هيف لسغ الو

 نأ يذملاو يدولا يف افالتخا ملعأ الو & يدولا وهف . جرخ هجو يأ يف قفادلا

 قفادلا ءاملا نود امه ناذللا يدولاو يذملا جرخ ولو { لاستغالا بوجو امهيف

 ابجوم كلذ نكي مل ةوهش وأ بارطضا رثأ ىلع لسغلاو ضايبلا نم ةهبشلا يف
 فالتخا يف الإ ماكحألا فالتخا حصي الو & يدو وأ يذم هنأ حص اذإ لسغلل

 اهيف لسغ الف } لاح يأ ىلعو اجرخ امفيك يدولاو يذملاو { يناعملا
 . لوقلا نم صنلا ىنعم يف افالتخا كلذ يف ملعأ الو .3 ايهنم الو

 لاوقأ يف فالتخالا ىنعم اهقحلي ةظيلغلا ءاضيبلا ىهو ةتيملا ةفطنلاو

 . . ءاهقفلا

 © ةرضاحلا ةوهشلا عم ةجراخلا ةظيلغلا ءاضيبلا يهو ةيحلا ةفطنلاو

 لسغلا بوجو اهب يتلا ةفطنلاو ةبانحجلاو & يدنع قفادلا ءاملا ةفطن يه كلتف

 هناولأو هتاقوأ يف هفالتخاو كلذ يف فالتخالا يناعم مهفاف 3 قافتالا ىنعمب

 نم جراخ كلذف لوبلا هبشي امم & تابوطرلا ىنعم ىلع جرخ امو { ههبشو

 كلذ يف ههبشي الو ، لوبلا هبشي ىنعم ىلإ يدولاو يذملا نعو { ةفطنلا ىنعم

۔ ٤١ ۔



 مدع هيف تبث اذإ كلذ ف مكحلا ىنعم نأ يدنعو . لسفلا بوجو يف يدنع

 ضقني وهف . هجورخ دنع لوبلا ةلزنمب ءاجنتسالا هيف امنإو . لسفلا بوجو

 ىنعم يف يدنع كلذو . ةتيملا ةفطنلاو . يدول او يذملاو لوبل ١ ةلزنمب ءوضول أ

 ءاجنتسالا اهيف مكحلا نإ لاق نم هلوقي ام ىنعمو .0 اهيف لسغ ال لوقي نم لوق

 © لاح ىلع لسغل ااهيف بجي ال تابوطرلا ىنعم نأ يدنع وهو . اهنم ءوضولاو

 لوبلا ةلزنمب ءوضولا ضقني وهف 0 هجورخ دنع لوبلا ةلزنمب ءاجنتسالا اهيف امنإو

 . قبس ايك يدولاو يذملاو

" 

۔ ٤٢ ۔



 باب

 ضيحلا نمو ةبانحلا نم لسفلا ةيفيك

 . ءاوس ةبانجلاو ضيحلا نم ةأرملا لسغ

 اهأزجأ ©٠{ كلذك اهتكرحو اهرعش رئافض ةأرملا ضقنت ل نإ : ليقو

 ةأرما نع زنت ينلا تلأس اهنأ ةملس مأ ثيدحل ٠ رعشلا لوصأ غلبيو

 : لاق ؟ ةبانحلا لسغل هضقنت له ٠ اهسأر رعش دشت ةأرما : تلاقف ٠ اهتءاج

 لك دنع كنورق يزمغاو {&© ءام نم تايثح ثالث هيلع يثحت نأ اهيفكي امإ»

 . «نيرهطتو كيلع ءاملا نيضيفت مث 3 ةيثح

 هلصيل هلحتلف طيخب اهرعش ةدقاع نوكت نأ الإ : حبسملا نب دمحم لاق

 . ءاملا

 3 اهرعش ةرفاض تناك اذإ . ةأرملا يف ليق هنأ ؛ يعمو : هريغ لاق

 اهيلع نأ & سافن نم وأ ضيح نم وأ ةبانج نم مزاللا لسغلا بجوي ام اهمزلو
 . لسخلل اهرئافض لحت نأ

 لخاد لا ءاملا غلبف ‘ ءاملاب هتكلد اذإ © كلذ اهيلع سيل هنإ : ليقو

 اذه ىلع اهئزجي كلذ نإف ٠ رابتعالا ىنعم يف رعشلا لوصأ لإو ٠ رئافضلا

 . هجولا

 لوقلا اذهو { ةفصلا هذه ىلع اهرعش كلدت مل اذإ جرخي لوألا لوقلاو

 . هجولا اذه ىلع اهعم جرخي ناك اذإ ءىزجي

 وأ طيخب اهتريفض ىلع ةدقاع تناك اذإ اهنإ : لاق نم لوق كلذكو

۔ ٤٣ ۔



 كلذ نم هغلبي ال ىتح رعشلا نيبو ءاملا نب لوحب رابتعالا ف ناك اذإف ٠ هريغب

 نأل {© دقعلا لحت نأ يدنع اهيلع ناك . لسغلا ماقم موقي ام {. ةسامملا نم

 ةرشب مزلي ايك ، هفارطأ ىلإ هلوصأ نم رصق وأ لاط ، هلسغ مزلي هلك رعشلا

 وأ رعش نم لسغلا ىنعم مزلي { هتاذ نم ندبلا لمح ام عيمج نأل 3 هلك ندبلا

 ضراعملا كلذ رذع نم ناك نإ هنأ الإ } هتاوذ ربغ نم هضراع ام الإ 5 هريغ

 ل نإ : ليق دقف ، ندبلا نم رعشلا وأ ندبلا نيب لوحي ناكو . هتاوذ ريغ نم

 ءاملا غلبي ام ردقب ، ضراعملا كلذ ىلع لسلاو ءاملا يرجأ ررضلا فخي

 ردق نإو { للبلا عم هيلإ ةكرحلا غولب ىلإ ردقي مل نإف ©، للبلاب لسغلا عضوم

 هنم دب ال هنأ هب لوقي نم لوق ىلع كلذ بجو ث للبلا عم هيلإ ةكرحلا غولب ىلإ

 . ءاملا غولب عم

 ىتح اهمون يف لجرلا ىري ام لثمك تأر اذإ ةأرملا نإ : لاق نم لاقو

 ةأرملا ؛ هللا لوسر اي : تلاق اهنأ ةملس مأ ثيدحل { اهيلع لسُغ الف ، تفذق

 ؟ لسغ اهيلع له ث لجرلا ىري ام مانملا يف ىرت

 ةحلط يبأ ةأرما ميلس مأ نأ ثيدحلو { «ءاملا تأر اذإ ؛ معن» : لاق

 نم ييحتسي ال هللا نإ ؛ هللا لوسر اي : تلاقف ةلي يبنلا تلأس يراصنالا
 تأر اذإ ؛ معن» : لاق ؟ تملتحا يه اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع له 0 قحلا
 . ءاملا رت مل اذإ لسغلا اهيلع بجي ال ، لئاقلا اذه لوق ىلعف { «ءاملا

 اقفو تفذق اذإ ، كلذ نم لسغلا اهيلع نأ دجوي : ليق دقو : هريغ لاق

 . الي هللا لوسر لوقل

 © كلذ ف سانلا فلتخا . ۔ هللا همحر _ ةيواعم يآ نعو ٤ هريغ نمو

 . لسغلا اهيلع سيل : لاق ضعبو . لسغلا اهيلع : لاق ضعبف
 وأ وه اهجلاع وأ ، جرفلا نود اييف اهجوز اهب ثبع نإو : لاق نم لاقو

۔ ٤٤ ۔



 دنع اهيلع بجي هنإف { قفادلا ءاملا تفذق ىتح اهسفنب يه تثبع وأ . هريغ

 يف لجرلا جلوي مل نإو لسغلا تابجوم نم قفادلا ءاملا نأل ، لسغلا كلذ

 . ةفشحلا بغت ملو اهجرف

 نم الإ اهيلع لسغ ال هنإ : لاق نم ضعب دنع دجوي دقو ؛ هريغ نمو
 ءاملا بصيف ابيث نوكت نأ وأ ، ةأرملا جرف يف ةفشحلا لجرلا جلوي ناب 3 عامج

 . اهجرف يف
 ايك ةأرملا يف نوكي ههبش وأ اذه نإ : ليق دق هنأ ؛ يعم : هريغ لاقو

 { مالتحالا يف اهنع لسفلا ةلازإب بهذي يذلا نأ بسحأو © لجرلا يف نوكي

 يبصلا يف مالتحالا نإف { مهغولب مكح ىنعم بجي هبو ، لاجرلل مالتحالا نأ

 يف تسيل ءاسنلا يف غولبلا ةمالع نكلو { هغولب تامالع نم ةمالع نوكي

 بهذيف } ضيحلا روهظ ءاسنلا يف غولبلا ةمالع نوكت امنإو 0 مالتحالا

 نع لسغلا مكح ؛ نامكح نهيلع عمتجي ال ءاسنلا نأ لوقلا اذه باحصأ

 نم صوصخم نيدبعتملا نم لكو ، ضيحلا نم لسغلا مكحو 7 مالتحالا
 نم هصخ امب بطاخ ايهنم لكو 0 ءاسنلا تناك وأ لاجرلا ناك ءاوس ،..لسفلا

 . هلاوحأ بسح ماكحألا كلتب فلكمو 3 ماكحألا

 { ةظقيلا يف كلذ مكح اهباصأ ام عيمج يدنع هبشأ ىنعملا اذه تبث اذإو

 عقو يذلا . عامجلا مكح اهيلع بجي مل ام { مالتحالا ىنعمب كلذ توبث ىنعمب

 { ةظقيلا يف اهنم ينملا جورخ لوصح نيب سيل هنأل ، عامجالإ مكح اهيف هيلع

 لاق دقو . ابنج اذهبو ابنج اذهب نوكت اهنأل ، قرف مانملا يف اهنم هجورخ نيبو

 لعف ياب اهنأ عفري دحأ سيلو . «اورهَطاق انج متنك نإو : ىلاعت هلل
 جورخب ةبعادملا وأ . مانملا يف ينملا جورخب مالتحالا امهو { نيلعفلا نيذه نم

 يف وأ ةظقي يف ءاوس ةبانجلا اهتباصأ اذإ ، بنجب تسيل اهنأ ، ةظقيلا يف ينملا
 ؛ ءاسنلا نود لاجرلا ىلع ةميركلا ةيآلا يف ةبطاخملا تبثت دق هنإ انلق نإف { مانم

۔ ٤٥



 يف مهيلع عامجالا عقو اذإو . «اوررتهطاق بنج "منم نإو : ىلاعت هلوقب

 مكح يف ةأرملا نيب قرفي ال هنأ يدنعف . اعم امهيلكل هجوم باطخلا نأب . كلذ
 ي اهتباصأ تناك وأ . ةظقي يف اهتباصأ دق ةبانجلا هذه تناك ءاوس . ةبانجلا
 يأب ةظقيلا ي ةبانجلا اهتباصأ اذإ ؤ كلذ مكح اهمزل دق كلذب نوكتو 0 مانم

 اهتوبثل ، اضيأ مانملا يف اهيلع هتوبث نم كلذ يف اهل جرحم الو { يناعملا نم ىنعم
 ةظقي يف كلذ ناك ءاوس 5 هوجولا نم هجو يأ ىلع . ةبانجلا اهتباصأ اذإ ابنج
 ينملا نم وهو اهنم جرخي يذلا نأ ؛ كلذ نم قافتالا ىنعمو 0 مانم يف ناك وأ
 ناك ءاوس ةبانجلاب هلك كلذ ةيمست يف ىلاعت هللا لوقل . ةبانجلا اهيلع بجوي

 : ىلاعتو كرابت لاق دقو ، دحاو ىنعمب ايهنم هنأو ، ءاسنلا نم وأ لاجرلا نم

 بلشلا نت نيي عرت ينإ امك نم قليح ليح متم ةناسنألإ ركنيلَو
 جرخي امو ، لجرلا ءام وه بلصلا نم جرخي ام نإ : ليقف . 0ا«“بئاَرتلاَو
 . ةأرملا ءام وه بئارتلا نم

 .د ٫ ّ ۔

 اتم ةفطن نم ناسنالا انلع انإ : - ىلاعتو كرابت۔ هللا لاق دقو
 ةفطن نم ناسنالا قلخ ىنعم يف ركذ دقو { اريصب ايمس انلعج هيلتبن

 يف وهو { طلتخملا جاشمألا نإ : ليق ام ىنعم يف ةطلتخم ةفطن نم يأ ؛ جاشمأ

 هلك هللا هامس دقو . ناوبألا امهو { ةأرملا ةفطنو لجرلا ةفطن طالتخا ىنعم

 ىنعم عقو دق كلذب هنأ ؛ يدنعو . اقفاد ءام هلك هللا هامسو . هقلخ

 ىنعملا اذهب { ابنج امهالك ناك ىنعملا اذهب ةبانجلا مسا قحلا امل هنأ { قافتالا

 هنأ ايكو ، ءاوس ىلع ةأرملاو لجرلا نم ىنعملاو مسالا يف قفتم وهو { هيلع قفتملا
 ةبانجلا مسا ةأرملا مزلي كلذكف . هنم ةبانجلا جورخب ةبانجلا مسا لجرلا مزلي

 ىنعم يف اهنم ينملا جورخب ةبانجلا اهمزلت تناك اذإو . اهنم ةبانجلا جورخب

 ىلعو { مانملا ىنعم ين اهنم ينملا جورخب ةبانجلا اهمزلت كلذك هلثمف ث ةظقيلا
 . ةظقيلا مكح يف اهقحل يك يدنع هلثم { مانملا مكح يف كلذ اهقحلي كلذ

 سس لا ةروس نم ٠ ٦١ ٠ ٧( ه) تايلا ()

۔ ٤٦ ۔



 . كلذ ريغ اهيلع تبثيو حصي مل ام

 مكح هيف ، لجرلا ىلعو ةأرملا ىلع همسا عقو يذلا عامجلا نأ ؛ يعمو

 كرابت هللا لوقل ، عامجلا نم لسغلا بجو امهيلع نأ ءاهقفلا نم عامجالإ

 ين نكي مل نإ © يدنع دحاو ىنعمب لكو . «ًءاَسَتلا مُتسَمال ؤأ» : ۔ ىلاعتو

 مكح يف ، لجرلا نيبو ةأرملا نيب قرفي نأ انزجأ اذإو { اه ارذع برقأ ةظقيلا

 ىنعم يفو ، ىنعملاو مسالإ يف ايوتسا دقو غاسي ال قيرفتلا اذه نإف . ةبانجلا

 هللا نأل زئاج ريغ اذهو . ةأرملا مزلي ال ام كلذ نم لجرلا مزلي هنأ كلذ مكح

 لوقلا اذهو «اوُرملتاقًابتحم مئنك نإو : لاقف ايهنيب ىوس ىلاعتو هناحبس -
 يدنع هلثم كلذف ، لاجرلا هب بطاح هنأ رمألا رهاظ يف جرخي ناك اذإ ميركلا

 هب بطاخ هنأ اضيأ لوقلا نكمي هنإف . هاسنا همتَسَماَلَوأ» : ىلاعت هلوق
 لك ماقتسا اذإو ، دحاو ىنعم يف اذهو اذهب بطوخ امنإ لوقن امنإو 0 لاجرلا

 ىلع مزلت امنإ اهنأ 5 ةالصلا يف ميقتسي هنإ لاقي نأ نكمي { ةبانجلا يف لوقلا اذه
 نع دبعتلا هضارتفا يف لطب ، لوقلا اذه ماقتسا اذإو 0 ءاسنلا نود لاجرلا

 : ىلاعت هلوق يف نينمؤملل ةبطاخملا نأل { ناميالإ نع نهمسا لطبو . ءاسنلا

 ةلوت ام اومَتْعن ىتح ىراكس تنأو ةالصلا اوبرق ال اونمآ نيذلا اهيآ ايف
 : ىلاعت هلوق يفو . ةيآلا ا . . اولمعت تح ليبس يرباع ال ًابتجب الو

 لإ مكيارو مكمتوجَو اوليمتف ةالصلا نإ منم اذإ اونمآ يذلأ همأ ايإ»
 اوُرتهطاَق ابنج عسك نإو نيبعكلا لإ مكلجنزأو مكسب اوحتماو يفارملا
 ءاتلا متسَماَلوأ طئامقلا َنمتمكنمتحا ءاج وأ رمس ىنع وأ ىضرم متنك نإو

 . ١00ذنمت مكيرتاو مكهوجو اوُحَسَساق ايت اديص اوُمَتَتف َءاَم اودجت مَلَك

 اذه عفدي نم دجأ ال هنأ يدنعف { اعيمج اونمآ نيذلا يف ةبطاخملا لصاف
 ادحأ نأ ملعأ الو { ءاسنلاو لاجرلا ، اعيمج نينمؤملل باطخلا نأ يف لوقلا

 . ةدئاملا ةروس نم )٦( ةيآلا ءزج )٢(

۔ ٧٤۔_



 تبثي نأ املو { ناميالا لهأ ةلمج نم ءاسنلا جرخيف { ىنعملا اذه عفد ىلع ردقي

 هنالطب تبث امل وأ { نينمؤملا باطخ نع ءاسنلا جرخي يذلا لوقلا اذه

 - ىلاعت ۔ هللا نم باطخلا ىنعم هيلع لد املو { ءاهقفلا هيلع عمجأ امل هتفلاخمل

 ةراهطلاو ةالصلا نم لك يف نيبطاخملا ةلمج يف نهنأ هلك كلذب تبث { نيسنجلل

 دحاو ىنعمب 0 ةبانجلا نم رهطتلاب نيبطاخملا نم نهنأ كلذب تبثو . ةالصلل

 3 مهلثم نهف كلذ نم لاجرلا صخ ام هنأو ، دحاو ىنعمب نهلو لاجرلل

 ىلع ناك دقو { ةبطاخملا لصأ ىنعمب ، مهلثم نهف كلذ نم لاجرلا مع امو

 هب لقي مل ام اذهو ،} عامجلا ين الو ءطولا يف لسغ نهيلع نوكي ال نأ اذه

 ريغ نك اذإو ؤ طقف لاجرلل باطخلا نأب لوقلا زاوج ضرتفا ولو { دحأ
 عيمجلا نيب قافتالا عقو املف ، دحأ هب لقي مل ام اضيأ اذهو ، كلذب تابطاحم

 تناكو . ءاوسب ءاوس لاجرلا ىلع وه ايك . عامجلا نم لسغلا نهيلع نأ

 يف ةبطاخملا نم جرخم نهل نكي مل { اعيمج امهيلإ ةهجوم عراشلا نم ةبطاخملا
 نأ مقتسي ملو { ةدحاو ةبطاخملا تناك نإ 3 ةبانجلا مكح نم ةلمجلا يف لسفلا

 © ةنسلاو باتكلا نم حضاو ليلد ريغب { ءيش يف نلخديو ءيش يف نجرخي

 نأ 9 اونمآ نيذآ ايأ اي : ىلاعت هلوق ىنعم نم تبث دقف باتكلا اماف
 يذلا عراشلا باطخ نألو ث ءاسنلا لمشي ايك لاجرلا لمشي ماع باطخلا

 ىلع ليلد دري مل ام ، اضيأ نهمزلي ، ةعيرشلا رومأ نم رمأب لاجرلا مزلي
 فح توُماوق لاَجّرلا» : ىلاعت هلوقك . ءاسنلا نود لاجرلل هتيصوصخ
 ة يانمو متحت ادإ اونمآ نيذلا اهمأ اي» : ىلاعت هلوقكو . ١ ءالا

 هوم امتونتمت نع نمب نهنع مكلا موصأ لبأ ني نمو
 . 0"ههاليمج انارت نمحر

 توص قوت مُكتاوتضأ اوعفرت ال اونمآ نيذلا اها اي : ىلاعت هلوقكو .

 مننأوت مكلامعا ات نآ رعب مكضعب رهجتك لوقلاب ةن اورهت الو جيل

 )٢( ةيآلا )٤٩( بازحالا ةروس نم .

۔ _ ٤٨



 تامملا مكءاج ادإ اونمآ نيذلا ًاهثأ اب : ىلاعت هلوقكو . «ناورعنشن ال
 تاتيؤم" ٌمموُسْتَملحع نإَق هناميإب ملعأ هفلا نهؤحتساف تازجاهُش
 . ةيالا اه . . ت تلمح مم الو مك لح نمك ال راقملا ىلإ نموو الف

 ٠ ميركلا باتكلا يف كلذك نهب صاخ ءاسنلل اباطخ كانه نأ ايك

 َْظْفَعَو رابا نم نضْضَت انيوملل لقو : لاعت هلو ىنعم يف كلذو
 نع نهرمخب ننريضيلك اتم رهن امنآلإ ةرهتنيزإ يدت الك َهجورف
 هللا لوسر نأ ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم تبث كلذكو . ةيآلا "" . . ّنهويج
 رثأ يأ © قفادلا ءاملا تأر اذإ ۔ لجرلاك ۔ لسفلا اهيلع ةأرملا نأ نيب ةلي

 . هوحنو للب نم قفادلا ءاملا جورخ

 ىلع نأ ث افالخ كلذ يف ملعأ ال & يدنع ايف عامجالا تبث نأ املف

 كلذ لثم ناك { لاجرلا ىلع ابجاو كلذ نوكي ايك ، عامجلا يف لسغلا ءاسنلا

 كلذ يف ملعأ ال۔ عامجالا تبث نأ املو . ةبانجلا يف مكحلا ىنعم يف مكحلا

 { قفادلا ءاملاو هنم ينملا جورخ ىنعمب ةبانجلا مسا هقحل امنإ بنجلا نأ ۔ افالتخا

 لوبلاو ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا نم ؛ ثادحألا نم كلذ رئاسك

 ناك ءاوس { ناك هوجولا نم هجو ياب هلوصحو ثدحلا جورخف .3 طئاغلاو
 ىنعم فلتخي ال ، همسا قحلو ، هانعمو همكح تبث 5 مانم يف وأ ةظقي يف كلذ

 وأ لاجرلاب اطبترم مكحلا كلذ ناك ءاوس ،. همسا الو همكح الو كلذ

 3 رغصأ ثدح وأ ربكأ ثدح نم كلذ ريغ وأ ةبانج نم ثدح لكلو . ءاسنلاب

 .يف ثدحلا عفر تبث نأ املو ، رهط نم همسا ىلع مزلي ام ىنعم يف همكح ناك

 . ةأرملا يف كلذ هبشأ { قفادلا ءاملاو ينملا جورخ هنم ناك لاح يأب ، لاجرلا

 . كلذ عيمجب نيبطاخملا ةلمج يف تناك اهنأل

 يف اهنم كلذ ناك اذإ ،} لسملا اهيلع نأ لوقلا رثكأ يف هنأ ؛ ىعمو

 . رونلا ةروس نم )٣١( ةيآلا )٢(

۔ ٤٩ ۔



 لوقلا رثك امنإو ، لاحلا نم لاح يأ ىلعو 5 هوجولا نم هجو يأ يف { ةظقيلا

 © مالتحالا هجو ىلع مانملا يف اهنم ءاملا جورخ ناك اذإ ، كلذ يف فلتخي ميف

 ىنعم ىلع يه اهدبعتو { مالتحالا ىنعمب لجرلا دّبعت نم هركذ ىرج ام ىنعمل
 مكحي ۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هللاو } ةجح ىنعمب يدنع اذه سيلو } ضيحلا

 ابنج هنك نإو بنج لكل لسغلا مازلإب هناحبس هللا صخ دقو . ءاشي ام
 ماع باطخلا نأل . ءاسنلا نم وأ لاجرلا نم كلذ ناك ءاوس . «اوررَهَطاَق

 لهأ ةلمج نم اهنأ ةأرملا تتبث دقو ، لاجرلل هتيصوصخ ىلع ليلد موقي ال
 كلذ ناكف } لسغلا بوجوب ضئاحلا هللا صخ دقو . نينمؤملا نم ةبانجلا
 مكح رهاظ ىنعمب ، هيف فلتخي ال امب & لاجرلا نود ءاسنلا ىلع اجراخ مكحلا

 لاح ياب بنجلا ىلع لسغلا بوجوب . هللا باتك نم ۔ ىلاعتو كرابت هللا

 وأ لاجرلا نم ناك ءاوس { لسغلا اهببسب هيلع بجيو { ةبانجلا بنجلا قحتسي

 نم عامجلا ىنعم هب مهيلع بجو يتلا هوجولا نم هجو يأب ث ءاسنلا نم
 مكحف 9 بنجلا مسا هيلع لصحي مل ولو © لوقلا عامجإب كلذو .0 نيدبعتملا
 يف نييواستمو نيهباشتم اناك نإو 0 مسالا ىنعم يف عامجلا مكح ريغ ةبانجلا
 نكت مل ولو } عامجلا ىنعمب انعم لسغلا هيلع بجو نمل سيلو 0 ىنعملاو مكحلا
 همكح تبثي ام عضومل دجسملا لخدي الو { ميركلا نآرقلا ارقي نأ ةبانج هنم
 مكح هيلع انتبثأ ابنج هيمست مل نإو 5 هانعمو بنجلا ىنعمل اهبشم . هانعمو
 . هلثم وهف ءيشلا هبشأ امو ث هل هبشم هنأل ، بنجلا

 3 عامجلا ىنعم ايهنم ناك الو ، لجرلا نم الو ةأرملا نم لصحي مل اذإو

 قافتالا مكح يف ايه دجن ال اننأ يدنعف . ةبانجلا بجوي امم ءيش الو

 نم لسغلا بجوي امم ءيشب الإ ، لسغلا هب امهيلع بجي اعضوم امهيلع الو
 . هلثم وهف ءيشل اهيبش ناك ام هنإف ، كلذ هبشأ ام وأ عامج وأ ةبانج

 نأ { ةأرملا ىلع ةبانجلا بجوي يذلا " عامجلا ىنعم هبشي امم هنأ ؛ يعمو

۔ ٥٠ .



 كلذ جلوأ اذإف ، اهجرف يف كلذ جليف { اهجرف ىلع قفادلا ءاملا لجرلا فذقي

 يف 6 عامجلا ىنعم هبشي يدنع كلذ نال { عامجلا ىنعم كلذ يفف ، اهجرف ف

 عضوم اهجرف يف تجوف ، اهجرف يف ةفطنلا لازناليدمعت اذإ هنإ ؤ ليق ام ىنعم
 اهيلع بجي هنإف { هيف عامجلا لوصح نوكي ثيح يذلا عضوملا يأ 3 عامجلا
 ىلع اعماج ناك اضئاح تناك نإو ، كلذ يف لسغلا هيلع بجي ايك ، لسفلا

 يناعم نم ىنعم يأ لامعتسا نم عنمي اهضيح ءانثأ هنأل {، دمعتلا ليبس

 عماجملا هنأو 3 اهل عماجملا ةلزنمب تناك هتجوزب تسيل تناك اذإو . عامجلا

 ىنعم يف اماف ، كلذ ىنعمب هيلع دسفت اهنأ انباحصأ لوق ىنعم يف جرخو . اهل

 يف ينرضحي هنأ ملعأ الف { اهيلع هموزلو اهيلع هتوبث ىنعمو { لسفلا مكح

 . كلذ ىلع ليلدلا ميقي امب لوقنم صوصنم لوقب فالتخالا ىنعم كلذ

 . هب ءطولا دسفي اميف هئطو مكح يف كلذكو

 } اضئاح تناك اذإ هيلع دسفت اهنأ ، لوقلا رثكأ يف جرخي هنأ ؛ يعمف

 اضعب نأ يعمو { دمعتلا ىلع ضيحلا يف ءطولا ين اهداسفب لوقي نم لوق ىلع

 هيلع عمجملا ءطولا ناك اذإ ، داسفلا ىنعم هب بجوي ائثطو كلذ ىنعمب بجوي ال

 ءطولا كلذف 0 ناناتخلا يقتليو { اعماجم ةفشحلا بيغت نأ وهو 3 ءطو هنأ

 ىنعم يف بجو اذإو . اثالث ةقلطملا لحتو & لسغلاو ةدعلاو دحلا بجوي يذلا

 © جرفلا يف ةفطنلا جولو ىنعمب ، اهريغو ضئاحلا مرحي ءطو اذه نأ لوقلا اذه

 يفو اثالث ةقلطملا هنم لحتو ةدعلا هنم مزلتو ، دحلا بجوي هنأ كلذ ىنعم تبث

 فالتخالا ىنعم يدنع هبشأ قافتالا ىلع كلذك نكي مل نأ يلف ، ماكحألا عيمج

 نأو ، هيلع اهداسفو { ةأرملا ىلع لسغلا بوجو ىنعم نم هماكحأ عيمج يف

 ين اماف | دحاو ىنعمب جرخي هلك اذه هابشأو 5، ةدعلا يف ةعجر هيلع اهل نوكي ال

 يف ليق امم هملعأ الف { اهيلع دحلا بوجوو . اثالث ةقلطملا لالحإو ةدعلا

 هبشأ نإ ةدعلا يف الإ هيف فالتخالا ىنعم كلذ هبشي الو ، فالتخا الو قافتالا

 ٥ كلذ هبشي الو & فالتخالا ىنعمب هبشي هنأ يدنع نسحي كلذ نإف ، كلذ

۔ ٥١ ۔



 اهكردأو . هنم ةدعلا اهيلع ناك كلذ ىلع هنم تلمح ول : ليق هنأ كلذ هبشي اممو

 نم كلذ ليلدو ، فالتخا كلذ يف يل نيبي الو { اهلمح عضت ملام كلذ

 نم ضيحملا نم نئي يئاللاو» : ىلاعتو كرابت هللا لوق صوصنلل
 لامحألا تالوأ ضيح ةل يناللاو رهشأ هالت ندع تتا رنإ كس

 . 0)مازتني هرمأ نمه لمملا يني نمو ةرمل نمض نأ نجا
 هنم لمحت ملف هنم لماح اهنأ تبث اذإف ، هنم لماح اهنأ اهانعم تبث دقو

 تبجوأ دق ام توبث ةفطنلا تتبث دقف اذه ىنعم يفو ث ةفطنلا كلت نم الإ

 ىنعمب كلذ تبث امنإ ناك اذإ 0 ةلعلا اهيلع لخدي ناك نإو { هبشلا ىلع ةدعلا

 . لمحلا

 اذإ ةفطنلا اذهب ههبشأ امو ، ضيحلا يف داسفلا يف فلتخي هنأ ؛ ىعمو

 ىلع كلذ ىنعم تبث اذإف ، صنلا ىنعمب ضيحلا يف دمعتلا ىلع جرفلا يف تجو
 كلذ يف ينبجعيو & صنلا يف يدنع كلذ هبشأ ز هيف مكحلا رهظو ىنعملا اذه

 ثدحملا عامجلا يناعم هبشي هنأل ، لسغلاب مكحلا ىنعم يف اهرمأي نم لوق

 & لسغلا توبث ىنعم يف عامجلا يناعم هبشي كلذف ، لسغلل بجوملا ةبانجلل

 بصف 3 جرفلا يف اهلوزنبو ، جرفلا يف ةفطنلا لازنإب لسغلا ىنعم تبث اذإو
 يف جلو ءاملا نأ يه ملعت ملف { اهجرف ىلع ءاملا ىرج وأ { اهجرف ىلع ءاملا

 : ليق هنأ يعمف { اهجرف ىلع ءاملا ىرج دقو ، جلي مل ءاملا نأ وأ } اهجرف

 اهيلع نكي مل اركب تناك اذإو & فشنت اهنأل لسغلا اهيلع ناك ابيث تناك اذإ اهنإ

 . اهجرف يف جلو هنأ ملعت ىتح & لسغ

 هلوقو {. اركب ةأرملا تناك اذإ فشنت ال اهنإ : كلذ يف لئاقلا لوق ىنعمو

 اهنأ ، كلذ يف لئاقلا اذه لوق ىنعم جرحي هنإف { ابيث تناك اذإ فشنت ةأرملا نإ

 يف جلو دق ءاملا نأ ملعت مل اذإ هنأل } جرفلا يف جلو قفادلا ءاملا نأ ملعت مل ولو

۔ ٥٢ ۔



 © مكحلا ىنعم ال ةهبشلاو ةبارتسالا مكح ىنعم يف اهمزلي كلذ نإف ، جرفلا

 ىنعم تبث اذإو ، جلوت ال نأ نكمي دق هنأ ايك ، ةفطنلا جلوت نأ نكمي دق هنأل

 يف هيلع تبثي كلذ ناك اذإ ام ىلع افقوتم مكحلا نكي مل جرفلا يف ةفطنلا لوخد

 مكحلا موزل ىنعم جرخي ملو ؤ كلذ ريغ الو ، فشنت اهنأ الو ، بيث الو ركب

 نم عامجلا عضوم ءاملا لخدي نأ { ةبارتسالا ىنعمب الإ ركبلا مزلي ال ال بيثلل

 . هيلإ عامجلا بوجوب لسغلا اهيلع بجيو ، عامجلاب دسفي ثيح نم 3 اهجرف

 ركبلا مكح رعتي مل { ةبارتسالا ىنعمل بيثلا يف مكحلا كلذ تبث اذإو

 ٥ ركب يهو ضيحلا اهنم جرخي دق هنأ رظنلا يف اذه ىنعم نأل ، كلذ نم يدنع

 نأ هبشأ امو ، هنم جرخي ام ردقب ءاملا هيف لخدي نأ جورخلا عضوم عنتمي الو

 فذق اذإ لجرلا نأ & كلذ ليق دق هنأ بسحأ ينأكو . هلثم وه امم هنم جرخي

 اذهو ، لسغلا اهيلع نأ كلذ يف مكحلا ىنعم يف ناك { هتجوز جرف ىلع ءاملا

 سيلو 3 اركب تناك وأ ابيث تناك ءاوس 3 اذه نم مكح لك ىنعم يف فلتخي ال

 . ةهبشلا لوخدو ةبارتسالا ىنعم دعبي يدنع كلذ

 مكحلا ىنعم يف اهيلع سيل هنإ : ۔ بسحأ اميف ليق دق هنأ ؛ يعمو

 سيلو ، قفادلا ءاملا اهنم جلو هنأ ملعت ىتح . ابيث وأ اركب تناك ءاوس 0 لسغ

 ي اهيلع ةبارتسالا ىنعم بلغي مل ام ، ماكحألا يناعم ىلع { ديعبب يدنع كلذ

 جورخلا ينبجعأ { ةهبشلاو ةبارتسالا ىنعم بلغ اذإف 5 اهرمأل اهنم ةدهاشملا

 . طايتحالاب اذخأو نيدلل ازرحت هيف بير ال ام ىلإ ، هيف بيرلا نم

 . باوصلاو لدعلاب الإ هنم ذخ ؤي الو { هللا ءاش نإ هلك اذه يف رظنيو

 لوخدب ركبلا مزليو بيثلا مزلي لسغلا نأ يدنعو ؛ باتكلا نمو

 { اهيف ةفطنلا لوخدب ۔ لوقلا ضعب يف اولوقي ملو & فشنت اهنأو . ءاملا

 ىلع ةفطنلا لازنإب ، اهجوز ىلع ةأرملا دسفي ال هنإ : لوقي نم لوق ينبجعيو

۔ ٥٢٣ ۔



 كلذ يف اهقحلي ال لوقلا اذه ىلع هنأو ى عامجلا عضوم ين ، اهجرف يف دمعتلا

 نأ يدنع جرخي دقو ، كلذب دسفت تناكل اعامج ناك ول هنأل } اضيأ لسغ

 ، جرفلا يف ةفشحلا بايغو جاليالإ ىنعم هيف عامجلا نأل & عامجب سيل كلذ

 دحلا مهيلع كلذب نكي مل ةفشحلا بغت ملو امارح اهب عامجلا لعف نإ هنألو

 جلوي ملو هتجوز يهو اهب كلذ لعف ول كلذكو ، اضيأ ايهيدحأ ىلع الو & يدنع

 اهيلع بجوي ال همكح ىنعم يف كلذ نإف { اهقلط مث ؛ هنم اهل ءطو لوأ يف

 . ابيث وأ اركب تناك ءاوس . اهيف اهكردي هل ةدع

 اهجرف يف ةفطنلا لازنالپدمعت ول لجرلا نإ : ليق دق هنأ ؛ ىعم كلذكو

 . اهيف اهكردي هل اهيلع ةدع ال اهنأ ىنعم ين هنإف { ابيث ةأرملا تناكو ؤ تلزنف
 هجو ىلع كلذ لعف ولو } دحلا كلذ بجول هنأ مكحلا ىنعم يف جرخي كلذ نأو

 & ءطولا ىنعمب دمعت الو } ءطولا مدع ىنعمب ةدعلا كلذ يف بجت مل اذإو . انزلا

 يقتلي وأ ، ةفشحلا جلوي نم نأ تبث دقو . امارح ءطولا ىنعمل دحلا الو

 مل اذإف { انزلا يف دحلا بجويو & حاكنلا يف ةدعلا بجوي كلذ نإف 3 ناناتخلا

 نم كلذ لثمب هيلع دسفت ال نأ دعبي سيلو اذه يف ءطولا ىنعم اذهب تبثي

 بجوي ام ىنعم يف ، ائطو نكي مل اذإ كلذل دمعت اذإ ©، سافنلاو ضيحلا

 . ماكحألا

 لسغ بجوي ام لعف هنأ يسن نأك . ةبانجب ملعي مل نمو ؛ باتكلا نمو

 { ةوهشب قفادلا ءاملا فذقت دق يتلا ةبعادملا وأ مالتحالا وأ عامجلاك . ةبانجلا

 ءاملا اذه نأ ىلع ليلد مقي ملو { قفادلا ءاملا كلذ هنم جرخي مل هنأ دقتعا وأ

 نإف 5 ةبانج ريغل اعيمج هرهط ىتح هندب لسغ ناك اذإف ، لوبلا يراجم نم كرحت
 لسغ نإف } كلذ ريغ هيلع لسغ الو { ةبانجلا هذه نع هل يفكي لسغلا اذه
 . اضيأ هئزج مكحلا ىنعم يف كلذ نإف 0 أضوتي ملو ىلص مث كرعو هلك هندب

 . لسغلا دعب نم نيجرفلا سمي مل ام : حبسملا نب دمحم لاق

۔ ٥٤



 نكي ملو ةبانجلا هتباصأ لجر نع يراوحلا يبأ نع دجوي امم ؛ هريغ نمو
 5 ةعمجلا موي لجرلا لستغي ايك لستغاو بهذف { هتباصأ نيح اهب ملع دق

 يأ ©} هباصأ رجل لاستغالاب دربت وأ } ةربغ هيلع ناك وأ ةعيض يف ناك ام لثمكو

 نم رهطتي نأ لاستغالا اذهب دصقي ملو ، هوجولا نم هجو يأ ىلع لستغا هنأ

 كلذ ىلع اضوتو . هتباصأ ةبانجلا نأ لاستغالا نيح ملعي نكي مل هنأل 3 ةبانجلا

 ؟ لعفي اذامف .3 ابنج ناك هنأ كلذ دعب ملع مث ، ىلصو

 نيح ملعي نكي ملو لسغ ناك اذإ © لسغلا كلذ هئزبي : اولاق دقف

 . ةبانجلا هتباصأ هنأ كلذ دعب ملع مث { هلبق ةبانج هتباصأ دق ناك هنأ لسغلا

 . لسغلا كلذ هأزجأ

 لسغلا كلذ هئزجي هنإ : بوبحم نب دمحم نع رثؤملا وبأ انل لاق كلذك

 هللادبع يأ باوج نم اضيأ اذه ناك رخآ عضوم يفو . ةبانجلا لسغ نع

 . ۔ هنع هللا يضر ۔

 ماقف ٠ حبصأ ىتح اهم ملعي ملو . ليللا ف ةبانجلا هتباصأ لجرف : تلق

 ل هنأ ىنعمب 0 ىرخأ بابسأ نم كلذ ريغ وأ ٨ دربتي نأ هب دارأ رح نم لستغاف

 ىلص مث ، لستغا ىتح اهب ملع دق نكي ملو { ةبانج نم هنأ لسغلا اذه نم وني

 { ليللا يف هتباصأ دق تناك ةبانجلا نأ ملع راهنلا ناك ايلف ، رجفلا ةالص اهب

 ركذ مث { ةبانجلل لسغلا كلذ نأ هوني ملو لستغاو ماق مث { اهيسن دق ناك هنأو

 ؟ ةبانجلل لسغلا كلذ هأزجأ لهف ث هتباصأ تناك ةبانجلا نأ كلذ دعب

 هيلعو . ةبانجلل هنأ ةينلاب لسغلا ةداعإ هيلعو . كلذ هئزجي ال : لاق

 . ةينلا الإ كلذ حلصي ال هنأل ةالصلا كلت ةداعإ كلذك

 له . ةلفان ةالصلا ءوضو هلعجي هنأ هب ىونو لستغا ناك نإف : تلق

 ؟ ةبانجلل كلذ هئزجي

۔ . ٥٥



 . ةبانحلا لسغ نع لسغلا اذه هئزجي ال ؛ ال : لاق

 هل اذإف رظن مث { ءارقفلا ىلع مهارد ةسمخب قدصت الجر نأ ولو : لاق

 . ةاكزلا نع هئزج كلذ نكي ل © الوح تلاح دق مهرد اتئام

 لجرلا يف هنع { ۔ هظفحو هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نعو

 . ةبانجلا هلسغب ديري الو لستغي مث { هتباصأ اهنأ اهب ملعي الو 3 ةبانجلا هبيصت

 ؟ كلذ هئزبي لهف

 يذلا لسفلاب ءعىزتجي لاق نم مهنمف ٠ ءاهقفلا نم فالتخا اهيف : لاق

 هب دري مل لسغ يأ هئزبجي ال لاق نم مهنمو { ةبانجلا كلذب ديري نكي ملو لستغا

 . ةبانجلا رهط

 ءاج دق هنأ ؛ يعم : ۔ ديعس وبأ هنأ وجرأو - فيضملا لاق : هريغ لاق

 ضعب يف هنأ يعمف . انباحصأ لوق يناعم ين فالتخالا ىنعم ي { اذه وحن

 ناك هنأ ول 3 ةبانجلا نم لسغلل هئزج ام لثم نم السغ لسغ اذإ هنإ : ليق ام

 ابطاخم ناك يذلا لسغلا هل لصح دق هنأل 3 هئزبي لسغلا كلذ نإف هيلإ دصق
 روذعم وهو ٠ كلذب ملعي ل اذإ ٠ لسفلا ىلإ دصقي نأ كلذ نم هعنم امنإو ©٨{ هب

 . ملعي مل اميف
 اذه لسغف .3 اهيسن مث ةبانجلاب ملع دق ناك نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 دقو ملع دق ناك هنأل . كلذ هئزجي يعم هنإف { ةبانخلا رهط هب دصقي ملو لسفلا

 دقو . ةبانجلا ملع نكي مل اذإ هئزجي الو } روذعم يسانلاو { .كلذب ابطاخم ناك

 . اهيسن مث اهب ملع نم نيبو هتبانجب ملعي مل نم نيب لوقلا اذه بحاص ىقرف
 . اهل هركذ ىضم ام ىنعمل

 اهنأل ، اعيمج نيهجولا ىلع لسغلا كلذ هئزج : ليق دق هنأ ؛ يعمو

۔ _ ٥٦



 . بجاولا ءادأ هب عقي يذلا لمعلا ايف لصح دقو 0 ناروذعم امالك

 امهدحأ . اعيج نيهجرلا ىلع لسفلا كلذ هئرجمي ال : ليق هنأ ؛ يعمو

 امل ، تاينلاب الإ لمعلا موقي الو ، لمع وه امنإ ةبانجلا نم لسغلا نأ هجو نم
 ءىرما لكلو تاينلاب لامعألا امنإ» : هلوق ةلي هللا لوسر نع رثألا يف درو

 . متي مل ةين ريغ ىلع لمعلا عقو اذإف . «ىون ام

 ملع دق ناك اذإ ، كلذ هئزجي ال هنإ : لوقلا ىنعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 يفو مميت نميف } ليق ام هبشي ام ىلع ملع نكي مل اذإ هئزجيو & يسن هنكلو
 يفف { ءاملا بلطي نكي ملو . ارضاح هلحر يف ءاملا دجو ىلص الف 0 ءام هلحر

 دبي مل هنأل هب املاع نكي مل وأ هيسن مث هب ملع ، نيهجولا ىلع هئزج لوقلا ضعب

 . ءاملا

 ، هدجول هبلط ولو هترضحب ءاملا نأل هئزجي ال هنإ لوقلا ضعب يفو
 . ديعي نأ هيلعو

 نكي ل نإو ۔ مميتلا هئزج ل هيسنف ءاملاب املاع ناك نإ لوقلا ضعب يفو

 هبشي ام يناعم ف ‘ رذعلاب يدنع هبشأ ملعي ل يذلاو ٠ مميتلا هأزجأ هب املاع

 هيلع نأ ركذ مث ث ةلبقلل ايسان ةلبقلا ريغ ىلإ ىلص نميف ليق دق هنأل 3 اذه

 ريغ قفاوف اهارحتف ةلبقلا لهج نمو ، تقولا ريغ وأ تقولا يف ةالصلا ةداعإ

 يف كلذ ملع ءاوس 3 هتالص تمت دقو .ث هيلع لدب ال هنأ ملع مث © ةلبقلا

 . افالتخا نيينعملا نيذه يف ملعأ الو ، تقولا ريغ يف هملع وأ { تقولا

 يف ةداعالإ هيلع اذه نأ . انباحصأ ضعب لوق يف يدنع جرخيو

 يف ال { ةداعإ هيلع سيل اذهو 0 تقولا ريغ يف وأ تقولا يف ءاوس 0 نايسنلا

 ول هنأ قافتالا ىنعمب انباحصأ لوق يف جرخي هلعلو ، تقولا ريغ يف الو تقولا

 هتالص متي هنإف ، لوحتو هتالص نم ىضم ام ىلع ىنب { ةالصلا يف كلذ ملع

۔ ٥٧



 . ةلبقلا ىلإ

 ةينب كلذ ناك ءاوس بنجلل لصح اذإ ، لسغلا يف هلك اذه يف ىنبجعيو

 نأل } هيلع بجو امب قأو © كلذ هل لصح دقو كلذ هئزجي هنإف ٨ ةين ريغب وأ

 ةبانجلا ريغ ىلإ ليحتست ال ةبانجلا نأ ايك ، لسغلا ريغ ىلإ ليحتسي ال لسفلا

 ىلإ ليحتست ال ةلعلا نإف ©، ندبلل ةضراعم ةبانجلا تناك ايكف ،} لسفلاب الإ
 تتأ دق تناك ءاوسو .3 اهيلع تتأ اذإ ةراهطلا كلذكف . ةراهطب الإ ةراهطلا

 ريغب وأ دصقب تتأ وأ 9 ةين ريغب وأ ةينب تتأ ةبانجلا نأ ايك { ةين ريغل وأ ةينل هيلع

 . تاساجنلا نم تاضراعملا رئاسك ندبلل ةضراعم يهف . دصق

 نم ءيش ندبلا ضراع ول هنأ . قافتالا يناعم يف يدنع جرخيو

 اذإف © عامجإ وأ ةنس وأ باتكب هلسغ بوجو تبثو هلسغ مزلي امم تاساجنلا

 ىلإ هنم دصق ريغ ىلع اهف هلسغ ناك ءاوس 0 اهلسغب تاساجنلا كلتب ىلتبملا ماق

 3 ملاع ريغ وأ هتساجنب املاع ناك ءاوسو . سان ريغ وأ هتساجنل ايسان © هلسغ

 { ةنياعملا يف اهرهطي وأ " رابتعالا يف ةساجنلا كلت رهطي امب كلذ ىلع قأ ىتح

 ىنعمب رهاط هنأ ةنياعملا يف وأ رابتعالا يف رهطتلا نأ مكحلا ىنعم يف هنأ يعمو

 ةضراعملاب لوزي ضراعملاو ۔ ضراعم هنأل افالتخا كلذ يف ملعأ الو } قافتالا

 . دصق ريغب

 كلذ نأ ىلإ دصاق وهو . اهلسغ ةساجنلا بحاص نأ ول هنأ ؛ يعمو

 لسغ ناك ءاوسو ، ثبعلا كلذب ديري اهلسغ ىلإ دصقي الو " هب اهلسغي ال

 ةليحتسم كلت هتدارإ تناك . اهنود هندب نم هيلع ام لسغ وأ هندب نم اهريغ

 . اهتراهط لوصحب اهعضوم ىلإ لسغلا توبثو { هريصقت نم اهلاحأ ام ىلإ
 نم كلذ ريغ وأ 7 هبوث وأ هندب يف كلذ ناك ءاوس . رابتعالا يف قافتالا ىنعمل

 هبشم يدنع ةبانجلا لسغ كلذك . ةساجنلا مكح اهل ، ةضراعملا ءايشألا

 اهلاقتناو اهلاوزو {. تاساجنلا ةضراعمل ةهبشم اهتضراعمو {} تاساجنلا لسغب

۔ ٥٨ ۔



 هلوصحب هريغ ىلإ كلذ ليحتسي الو . اهلاقتناو تاساجنلا مكح لاوزل هبشم

 هلسغل دصقف . ةبانجلاب ملعلا ىلع ريغلا ىلإ هب دصق ولو ، ىنعملاو مسال يف

 © ثبع وأ لسغ نم ءايشألا نم عيش ىلإ { ةبانجلا لسغ ماقم موقي يذلا كلذ

 هيفو { هيلع تبث اذإ لدبلل تبثي ةراهطلاو لسغلا نإف 5، يناعملا نم ىنعم يأ وأ

 دق ناك نإو ، هب هرهط دق ۔ ىلاعتو كرابت هللا نأل © رهطي اهب يتلا ةراهطلا

 { ةينب الإ حصت نأ هبشي يتلا يناعملا نم يدنع ةبانجلا لسغ نأ ؛ يعمو

 ليحتسم ريغف } لسغلا لوصحب ةراهطلا نم ىنعملا سفن ىلع عقي مكحلا نأل

 نوكت ةاكزلا نأل { ةاكزلا لثم ندبلا يف ةبانجلا نم لسغلا سيلو ث هريغ ىلإ

 احصي نلو 3 نيقرفتم هلايح ىلع ضرفلاو هلايح ىلع لفنلاف } اضرفو الفن
 اذإف ، ءيشلا سفن ىلع عقو دق لمعلا نكي مل اذإ 3 اعيمج ةينب الإ ايهنم يأ

 لاملا ةلمج نم هيف ةلخاد ةاكزلا نوكت ام هجو ىلع لاملا نم ةيطعلا تعقو

 ةاكزلا اهيف تلعج ول نأ عقوم يف تعقو ةيطعلا تناك ولو . ةاكزلا هيف يذلا

 ةاكزلا تناك ءاوس { هلك لاملا راص اذإ { ةاكزلا عقوم عقو دق كلذ ىلإ دصقلاب

 لاحي نأ الإ { ةاكزلا ريغ ىلإ كلذ لحتسي ملو 0 ةاكزلا عضوم يف اهريغ وأ

 ةلمج مضو . ةاكزلا عضوم ريغ يف لعجي نأ ىلإ هليحت انهاه ةينلا نإف { ةينلاب

 مكح ىنعم يف ةاكزلا نأ انعم سيلو 3 هلاح نع القتنم كلذ نوكيف . لاملا

 كلذ ركذ © ىرخأ ركذ كلذل ىرجأ امل امنإ نكلو . ةراهطلا ىنعم هبشي ام

 ةاكزلا هيف تبجو يذلا لاملا نم ىطعأ ولو . حصي ال امم هيف حصي ام ىنعمب

 بوجو دعب نم . ةاكزلا ىلإ هنم دصق ريغ ىلع 0 امهرد نيعبرأ اريقف هنيعب
 ريغ ىلع ريقفلا يف كلذ لعج اذإ { امهرد هتاكز نم ىدأ دق ناك ام { هيف ةاكزلا

 ةقدصلا ىلإ كلذب دصق ولو . ةاكزلا اهيف لعجي نأ زوجي ال نأ ليحتسي { ةين

 ريغ ىلع هل الصأ هب نوكي هوجولا نم هجو يأبو هربو هتلص وأ 7 ةبهلاو هيلع
 ةلصاوملل هب هديري امم وأ همزلي امم ں هسفنل وأ هلامل ةنج عقي كلذ نوكي نأ هجو

۔ _ ٥٩



 ةضيرف ىه ىتلا { ةاكزلا رمأ نع تافرصتلا كلت هليحت وأ © لاملاب ةأفاكملل

 ٦ هناحبس هريغ دحأل كلذ كرتي ملف اهفراصم ۔ هناحبس ۔ هللا نيب 3 ةددحم

 { ةاكزلا عقوم عقي هلك كلذ نإف 3 هتاكز رمأ نع ةنج كلذ لعف نإ هنكلو

 ةاكز . هلام ةاكز نم هيلع ةبجاولا مهاردلل ايدؤم لمعلا اذهب نوكيو

 مكح يناعم نم هيلع ام ىدأ دق نوكي نيح املاس كلذب نوكيو ، ىطعأ ام

 . ةضيرف نم اهنم همزلي اميف ةاكزلا

 لوصح درجمب ةبانجلا نم ةراهطلاو ندبلل لسغلا لصح امل كلذك

 هقحلت الو 0 هريغ ىلإ هنع لحتسي ملو هل لصح دق امم ىنعم هل تبث 7 اهببس

 لاحلا نم لاح يف يدنع كلذ ليحتسي نلو . هل لصح دق امم هريغ ىلإ ةلاحتسا

 نمف ، دصقلا ريغ ىلإ وأ ، هريغ ىلإ دصقلاب وأ هيلإ دصقلاب لمع 0 هريغ ىلإ
 ةضراعملا ةساجنلا لسغ لحتسي مل ايك 0 هريغ ىلإ ليحتسي نأ يدنع لاحملا

 هجوب اهتراهطو 3 هوجولا نم هجوب اهلسغ لصح اذإ ؛ تاراهطلا نم ءيشل

 ءيش ةراهط ىلإ دصقي ملو { اهريغ ةراهط ىلإ وأ اهتراهط ىلإ دصق هوجولا نم
 مكح هل كلذب تبث دقف . هب رهطو هل ةراهط نوكي ام ىنعم هل لصحي هنأ الإ

 . لاحلا نم لاحب هريغ ىلإ كلذ ليحتسي نلو . ةراهطلا

 ةينلا نأل { هيلإ دصقلاب الإ عقي ال نأب هبشأ ةالصلل ءوضولا نأ ؛ يعمو

 © تاينلاب لامعألا امنإ» : لاق ةي يبنلا نأ رثألا يف تبث دقو . هيف طرش

 ريغب تيدأ اذإ اهلاطبإ لعجو تاينلا ىلإ لامعألا رصحف «ىون ام ءىرما لكلو
 عقي ال هنأ كلذب تبثف . ةعاطلا لاثتما ىلع لدت يتلا يهو دصق الو ةين

 : لاق ةلي هنألو ، هبو هيلإ ةدارالإ هجوتو هداقتعا ىنعم ىلع هيلإ دصقلاب الإ

 ةضورفم يهو . ةالصلاب ابطاخ ملسملا ناك املو . «هل ءوضو ال نمل ةالص ال»

 ىنإ ممق ادإ اؤنمآ نيذلا ًاهثأ اي : ىلاعت هلوق © هللا باتك يف ءاج امب هيلع
 مكسور اوحتسا قفارملا ا مكيديأ هكموج اولمعا ةالصلا

۔ ٦٠ ۔



 هب ةبطاخملاب ادك ؤم ائيش كلذ ناكف . ةيآلا ١ .. نيبعكلا إ هكَنَجَرأَو

 ول هنأ . هللا ءاش ام الإ قافتالا هبشي ام ىنعم ىلع تبث دقو ،} ةضيرفلا ةالصل

 هب يلصي هنأ لئاضفلا نم جرخي امم لئاسولا نم ءيشل ءىضوتملا أضوت

 هللا ىهن امنإو ، ةضيرفلل ءوضولاب ابطاحم ناك دق هنأ قافتالا عم ، ةضيرفلا

 يف ىلاعت لاق نيح { ابنج ةالصلا مهدحأ يتأي نأ نينمؤملا ۔ ىلاعتو كرابت

 يح ىراكس عئنأوت ةالصلا اؤبرقت ال انمآ نيذلا اهيأ اي : ميركلا هباتك
 . ه . . اولميتفت يتح ليب يربامت آلإ ابنجت الو ولوقت امت اوملعت

 لسغ اذإ فيكف الستغم الإ ةالصلا تاي ملو بنجلا اذه لستغا دقو

 ةبانجلا لسغ نع لاق ام ىلع هئزجي ال هنأ . ةلفان ةالصلل ءوضولا هب ديري

 ، ةضيرفلا ءوضو نعو ةضيرفلا ةالص نع ةلفانلا ءوضو هأزجأ دقو .7 ةلفان

 اهريغ وأ ةءارق نم ، كسانملا نم ءعىش ءوضول وأ ةلفان ءوضول هلسغ ناك اذإو

 ةالص توبثل ، هلسغل تبثأ يدنع كلذ ناك 0 اهريغ وأ ةبانج نم ةراهطل وأ

 متي ال يذلا كسنلا نم ءيشل ءوضولل ناك امو . ةلفانلا ءوضوب ةضيرفلا

 لسغ ءوضولا عضاوم لسغ ول : ليق دق هنأ عم 0 ءوضولاب الإ موقي الو
 هئزجي هنإف © ءوضولا ريغ ىلإ هفرصي ملو ، ءوضو ىلإ كلذب دصقي ملو ؛ ءوضولا

 . ةضيرفلا هب يلصيو اءوضو هؤوضو كلذب نوكيو ، كلذ

 يف نيبراقتم اناك نإو { ءوضولا نم برقأ يدنع لسغلا نأ ؛ يعمو

 ءاضعأ لكل لسغ وأ { ندبلا حراوج ضعبل لسغ ايهنم الك نأ يفو { لمعلا

 ىلإ برقأ لسغلا نأ ريغ { ةنيب ايهيف ةصوصخم ةقيرط ىلع ث اهكرعو ندبلا
 & هيلإ دصقلاب ءوضولل ةبطاخملاب هيف ةينلا تبثتف ءوضولا امأ 3 ةين ريغب هتوبث
 نأ اذه يدنع جرخيف . اولستغي ىتح الإ ةالصلا نع يبنلا مكح ىنعم يف وهو

 يدنع ، ءيش ةبانجلا نم لسغلا هبشي ال هنأ يدنعو { ءوضولا ريغ لسفلا

 لسغ الإ يدنع ءيش ةبانجلا نم لسغلا هبشي الو ، ءوضولا ريغ هنأ اذه

۔ ١٦۔



 . تاساجنلا

 . «اورْهَطاف ابنج متنك نإ : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقف : ليق نإف
 لسغلا يف ءاوس هلك كلذ لهف «مكوُجو اولسغاَف» : ىلاعتو هناحبس لاقو

 ؟ ءوضولا ينو ةبانجلا نم

 سيلف ، طقف ظفللا يف ، ءوضولاو لسغلا ءاوس هلك ناك نإو : هل ليق
 : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو { ىنعملا يف رخآلاك ءاوس مهنم دحاو لك

 اذه يف ةالصلل بوثلا نم ةساجنلا لسغ انه تبثف . هطق َكبينو
 اضيأ هرابتعاو هانعم ةيحان نم كلذ مكح ىنعم يف تبث كلذكو ، باطخلا

 هلك بايثلا لسغو { بايترالاو كشلا نمو © يصاعملا نم بولقلا ريهطت

 يأب هنأ قافتالا ىنعم يدنع تبثو ، دحاو ىنعمبو دحاو ظفل يف رمألا ىنعمب

 نأ اهتراهط توبثو & بوث وأ ندب نم ناك ءاوس ، ةساجنلا لسغ لصح هجو

 جرخو 7 رمألا ىنعمب تجرخ دقو . اهتراهط ىلإ ةينلاب دصق ريغب زئاج كلذ
 © كلذب الإ نوكت الو . تاينلاو ةدارالإو دصقلاب بونذلا نم بولقلا هريهطت
 . دحاو رمأ كلذ لكو

 عئاض . هيلع ىمغم وأ نونجم وهو { ءام يف عقو ابنج نأ ول هنأ ؛ يعمو

 نم هجرف ةراهطو { ةكرحلاب ءاملا نم هلثم لسغ هندب ىلع ىرجف 9 لقعلا
 ناك ام رهط دق هنأل . ةبانجلا لسغ نع هل ايزجم السغ كلذ ناك . ىذألا

 8 لسغلا ةلاح يف هيلع ىمغملا وأ نونجملا نم عقي يذلا اذهو . هل اضراعم

 3 لاحلا اذه ىلع ءوضولا هل دقعني الو { ءوضولا يف كلذ لثم نم هيلع عقي ال

 ، قافتالا ىنعمب هءوضو هلقع باهذو ث نونجلا ضقنل ائضوتم ناك ول هنأل

 . يدنع ماكحألا ىنعم نم جرخي اييف الو رابتعالا ىنعم يف لسغلا كلذك سيلو

 ناك . اهريغ وأ ةجوز نم لقعلا بهاذ وهو لساغ هلسغ ول كلذكو

۔ ٢٦۔



 اذه يف يل نيبي الو ، كلذ ىلإ هل لساغلا دصق اذإو ، قافتالا ىنعمب السغ كلذ
 كلذك سيلو 0 هيلإ دصقلاب لعاف نم لعف اذه نأل ، فالتخالا قوحل عضوملا

 ىنعمب دقعني ءوضولا ناك امل ءوضو ىلإ دصقو . ءىّضَوُم هأضو ول . ءوضولا
 يف دقعني ال كلذف ]} هؤوضو لطبل ائضوتم ناك ول هنأل ، يدنع قافتالا

 ىنعم يف لسغلا سيلف 0 امدقتم هؤوضو ناك ول نأ 3 هيف لطبي وه ام عضوم
 . ءوضولا عقوم يدنع عقي بايثلا

 ىتلا لامعألا نم هريغك الو ءوضولاك سيل هنأ يدنع ليلدلا نمو

 م ءيش هلطبي الو & تاضراعملا نم عيش هدسفي ال هنأ ، تاينلاب الإ موقت ال

 نم تادب اييف بجي نأ دعب نم . ريخأت الو ميدقت نم ءيش الو 3 ةساجن
 ناك ولو . ةراهطلا هيلع تعقو ام تبثل ةساجنلا هيف ناك ولو ، ندبلا ةراهط
 يف ريخأت الو ميدقت اهرضي الو . هريغ وأ ةبانج نم ةساجنلا هيف انيعتم

 . حراوجلا

 طورش قفو روهطلا ءاملاب } ةصوصخم ءاضعال ريهطت هنإ : لاق نم لاقو

 نسحتتل ، حراوجلا هذه فيظنت دصقب 0 اهنايعأب ةساجنلا نم هولخل ةصوصخم

 ةيضرفلا قفو .{ ةدابعلا اهب حابتست نأ نكمي ىتح ، ثدحلا مكح اهنع عفريو
 اذإ» : ىلاعت هلوق يف ةالصلا دارأ نم ىلع ىلاعتو هناحبس ۔ هللا اهضرف قلا
 . رم نا قبس ايك ه . . اوسنا ةلملا نإ متت

 3 امومع ندبلا نع عفتري ۔ ربكألاو رغصألا - ثدحلا نأ ؛ يدنعو

 ينفو { هلك ندبلا معي امنإ ثدحي امدنع ثدحلا نأل { ءاضعألا صوصخ نع ال

 مسا ءعىضوتملاو لستغملا ركذي نأ مكح ىنعم يدنع وهو . ةبانجلا مكح ىنعم
 هلوقلو . ةبانج ةرعش لك تحت نأ ةنسلا يف درو املو . ۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هللا

 لخدف . ءوضولا نم معأ وه ام هب دارم وهو { «روهط ريغب ةالص ال» : ةلي
 . هريغو ءوضولا هيف

۔ ٦٣ ۔



 ائيش لسغي نأ هيف بترتي ال هنأ يف ءوضولاك سيل لسغلا نأ 4 يعمو

 تقو ريغ يف وأ ةالص تقو يف ناكف . هتاقوأ يف توافت ولو تقو يف ءيش دعب

 يذنع ءوضولا ةلزنمب سيل وهو { عيش هضقني الو ، عيش هعطقي الو { ةالص

 يف يدنع ههبشي الو هانعم جرخي الو { هلامك دعب الو هلمع ين الو هئادتبا يف
 نم لسغلا نم هلثم وه ام الإ ، ننسلا نم مزاوللا الو ، ضئارفلا نم عيش

 . اههبشأ امو تاساجنلا

 عاونأ عيمج يدنع جرخي ، كلذك لسغلا رومأ نم هبشأ هنأ ؛ يعمو

 ناك ولو 9 مزال لسغ لكو سافنلاو ضيحلا نم & تاساجنلا نم لسغلا

 يف لسغلا مكح ىنعم تاومألا يف تبثو عقو ام ، تاينلاب الإ عقي ال لسفلا

 ناك ولو ، تاينلا نود لعفلا لوصحمب عقيو . تاومألا يف لسغلاك ءايحألا

 تناكل . تابجاولا نم كلذ هيف مزاوللا نم ناكل . تاينلاب الإ عقي ال لسفلا

 ىنعمب اهيلع يتأ وأ ك تلسغ وأ تلسغف ضيحلا نم ترهط اذإ ةنونجملا ةأرملا

 :ليبس ىلع اهلاحب تناكو 3 اهاطي نأ اهجوزل لحن مل } لسغلا نم هب رهطت ام
 'نأ اهيلع نأ لوقي نم لوق ىلع . ةالصلا عطقت نأ اهيلع بجوف ، ضئاحلا

 . ضئاح ةباثمب اهنأل ةالصلا عطقت

 ىنعم يف اذه ميقتسي الو ، يدنع كلذك سيل لوقلا اذه نأ ؛ يعمو

 وأ ، لستغملا لعف نم هسفنب اعقاو نوكي لسغلا نأل كلذ 05 لسغلا مكح

 ابنج نأ ول : اولاق دقو 0 هيف عقاولا ءاملا نم وأ 3 هب هريغ لعفب اعقاو نوكي

 | لثم رطم هباصأ هنأ ول وأ { لسفلا ماقم موقي ام رادقمب . ةكرح هل ءام يف عقو

 هنم ةنمأ ساعنلا ُمكيكغي ذإ : ىلاعت هلوق هليلدو . هل السغ كلذ ناك كلذ

 رر مكنع بهذيو مب مكرم ءام ءاملا نمت مكيلَع لَرَتيو
 . «١' . . ناطتتتلا

 . لافنألا ةروس نم )١١( ةيآلا ءزج )١(

۔ ٦٤ ۔



 اهسفنب ةراهطلا نوكت نأ مزلتسي هنأ يدنعو . ةراهط وه امنإ لسغلاو

 لسغلا ناك ولو { ةيافك ىضم ام ضعب يفو 0 عستي اذه يف مالكلاو . ةعقاو

 ءيش هنأ هدجأ يعم اذهو { ةينلاب الإ عقي ال هلثم ناتخلا ناكل ةينلاب الإ عقي ال

 . ملعأ هللاو ث ةينلاب الإ لسغلا حلصي ال هنأ يدنع ديعب

 دصقلاو هل ةينلاب الإ موقي ال لسغلا نأ مكح ىنعم يف ، اذه تبث اذإو

 3 لوألا لوقلا بحاص لاق ايك { ةلفانلل ءوضولا هب داري لسغب موقي الو 0 هيلإ

 نوكي نأ الإ لسغلا نم عيش يف لخدي الو ، لسغلا نم عيش يدنع موقي الف

 . ضيحلا لسغ الإ ةضيرف لسغلا نم ائيش ملعأ الو © ةضيرف لسغ

 عمتجاو ، ضيح ةأرملا ىلع عمتجا ول هنإ : ليق ام ضعب يف ليق دقو
 كلذل لسغت نأ اهيلع بجي هنإ : ليقف . ةبانج تقولا سفن يف اهيلع

 3 هلاح ىلع ايهنم دحاو لكل لسغلا بوجو ىنعم يف كلذ نأ يدنعو ، نيلسغ

 . ةبانجلل رخاو ضيحلل لسغ

 يف ايهمكح قفتا اذإ 0 ةبانجلاو ضيحلل دحاو لسغ اهيلع امنإ : ليقو
 لوألا لوقلا لعلو ، لوصألا ىنعم يف حصأ يدنع لوقلا اذهو ، دحاو ىنعم

 هللا بجوأ امنإو ، سايقلا نم ىلوأ لصألا نأ يدنعو { اسايق جرخي ناك امنإ

 ولو } لسغلا بجي ام عضوم يف لسغلاو ، تلسغ دقو لسفلا اهيلع ىلاعت -

 نم ءوضولا بوجو ىنعمب 5 دارفنالا ىلع دحاو لك هيف بجي ام يناعم يف فلتخا

 دحاولابف كلذ ىلعو ، عامجإ وأ ةنس وأ باتكب ءوضولا ضقنت يتلا ثادحألا

 ولف 7 دارفنالا ىلع ءوضولا ةداعإ هيف بجيو { ءوضولا ضقتني ثادحألا نم

 ىلع ثادحألا تلاوتف ثدح نم ءوضولا هب بجو ام لك كلذك كلذ ناك

 ، احيبق ائيش اذه ناكلو ، ءوضولا نم ةراهط ثدح لكل هيلع ناك ثدحملا

 . عستي ملو اذه حصي مل اذإو © هب لوقلا غاسني الو اذهب لاق ادحأ نأ ملعأ الو

۔ ٦٥



 يف هلثمو هانعم يدنع نوكي 3 ءوضولا يف لوقلا اذه لثم نأ ؛ يعمو

 بجو ام لك كلذك ناك ولف ك برقأو نوهأ يدنع لسغلا نكي مل نإ ، لسفلا

 اذه ناكل {} هدحو السغ بجوتسي ةبانجلا بوجو هوجو هجو نم لسفلا هب

 اهيلع عمتجي نأ نكمأ وأ ، يدنع ةأرملا ىلع عمتجا ولو ، اضيأ احيبق ائيش

 ضيح نم لسغو ث مالسالا ىلإ هنم تجرخ كرش نم اهيلع بجو لسغ
 { ةدالولا دعب سافن نم لسغو 0.5 لسغلا هدعب اهيلع بجوو هنم ترهطت

 ىنعم يف ناك امل ، كلذ نم رثكأ اهيلع عمتجا ول ىتحو { ةبانج نم لسغو
 دق لسغلا بجو اذإ 5 اذكه اذه ناك ولو ، دحاو لسغ الإ جرخي لوصالا

 يدنع هنإف ، اضيأ لسغلا بجوي هلثم رخآ هجو ءاج مث { هجو نم بجو
 عماج املك ناسنالإ ناكل { ناث لسغ هيف بجو : لئاق لوقي دق هنأ هانعمب جرخي

 عامجلا نم ةرم لكل هيلع بجي ناكل . ةرم دعب ةرم ةبانجلا هتباصأ وأ ةأرما

 مالتحالا نمو لسغ عامجلا نم ؛ ةرم لك نم لسغي مل ام ، هب صاخ لسغ
 اذهو .3 هب صاخ لسغ ةبانجلل ببسم ءيش لك نم اذكهو 93 لسغ
 محازت نيبو كلذ نيب يدنع قرف الو . هانعم حيبق هنأ يعمو . غاسني ال

 ىنعملا نأل { اهلايح ىلع تناك ول نأ © لسغلل ةبجوملا ثادحألا نم فانصألا

 جرخي مل ، ةبانجلا لسغل ةينلاب الإ لسغلا حصي ال هنأ تبث اذإف } دحاو هيف

 دقو } ىنعم يف ضيحلا نم ةأرملا تلسغ ول نأ ؛ لوقلا اذه ىنعم ىلع يدنع
 وأ ، ضيحلا نم لاستغالا ءانثأ اهتبانجب ملعت ملو { ابنج تقولا كلذ يف تناك

 اهنم لكل نإ لوقي نم لوق ىلع ، ضيحلل تلسغ ىتح اهتبانج تيسن اهنأ
 السغ ةبانجللو 3 هب اصاخ السغ ضيحلل نإ لوقي نم ىنعم يف يأ . السغ
 ضيحلل نإ لوقي نم ىنعم يف يأ ، كلذ ريغ لوقي نم لوق ىلع وأ 3 اهب اصاخ
 ةعمتجم لسغلا بابسأ لكل نأ مكح يف ، ادحاو السغ ۔ امهريغو ۔ ةبانجلاو

 ىلا ، ةضيرفلا ىلإ هلسغب دصق دقو ، ةضيرف كلذ لك نأل {} ادحاو السغ

 هيلإ تدصق ايهيأو . لخادلا لك نع اهف ءىزجت ، ىرخأ ضئارف اهيف تلخد

۔ ٦٦ ۔



 - لوقلا اذه ىلع كلذ اهئزجيي هنإف ، هل نايسن ىلع وأ رخآلاب ملع ىلع ةينلاب
 ايهنع اهلسغ اهل تباثو زئاج هنأ الإ ، اذه ريغ يدنع جرخي هنأ ملعأ الو

 ةلازإ تونو تدصق اذإ اهنأ مكح ىنعم يف 3 امهدحأ ىلإ اهدصقب { اعيمج

 دصقل تلستغاو سافن وأ ضيح وأ عامج نم ناك ءاوس ثدحلا وأ ةبانجلا

 كلذ لك نع ءىزججي لسغلا اذه نإف & بابسألا هذه نم دحاو نم رهطتلا

 السغ ؛ لسغلا تابجوم نم دحاو لكل نإ : لوقي نم لوق ىلع امأو

 اهل حصي الف { ةينلاب الإ عقي ال لسغلا نإ : لئاقلا كلذ لوقيو 0 هب اصاخ

 اذإ ةأرملا نأ مكح ىنعم يف كلذ نأ يعمو .0 هيلإ تدصق ام الإ رهطلا نم

 اذإ اهنأو ث ةبانجلا نم رهطلا يف ءعىزجي كلذ نإف . ةبانجلا لسغ ىلإ تدصق

 كلذكو ، ضيحلا نم رهطلا يف ءعىزجي كلذ نإف & ضيحلا لسغ ىلإ تدصق

 . هوحنو كرشلاك هريغو سافنلا

 تفلتخا نإو ةبانجلا يف نإ : لاق ادحأ نأ ملعأ ال ينأ ؛ يدنعو

 ناك وأ ، هريغ وأ كرش وأ سافن وأ ضيح وأ عامج وأ مالتحا نم . اهتابجوم

 وأ © ملع دق نكي ملف ةبانجلا هتباصأ ولف } دحاو لسغ الإ { ةرم دعب ةرم كلذ

 هتباصأف عماج وأ & كلذ دعب ةبانجلا هتباصأ مث © يسن هنكلو ملع دق نوكي

 يدنع افقاو لسغلا اذه ناك . ةينلاب كلذ ىلإ دصقلاب لسغف & كلذك ةبانجلا

 لسغلا تابجوم لك نع لسغلا اذه هئزج نأ 0 لوقلا نم قافتالا ىنعمل

 ىنعمب الإ جرخي هنأ ملعن الف & لصفلا اذه يف اذه ىوس ام امأو ، ىرخألا

 هيلإ دصقف { ةليسو وأ ةنس وأ ةضيرف لسغلا ناك ءاوس ، لوقلا نم فالتخالا
 لسغ نع هل ايزجم ، لوقلا نم قافتالا ىنعمل يدنع جرخي مل ، هجولا اذه ىلع

 هلك اذه يف يدنع فالتخالا ىنعم ىلع الإ { ةبانجلا هجو نم الإ . ةبانجلا

 لسفلا توبثب لاق نم لوق الإ & نسحي ىنعم يدنع هل تبثي ال } هيلع لوخدم
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 . باوصلاب ملعأ هللاو ، عقوو لصح هجو ياب

 ىلإ لساغلا دصق ولو ، لسغلا سفنب ةبانحجلا لسغب ءوضولا توبث امأو

 © ءوضولا ىلإ كلذب دصقي ملو { ةينو كلذب هنم ملع ىلع } ةضيرفلا لسغ

 . ةبانجلا نم لسغ اذإ هنإ : لوقلا لمجم يف ليق ام يناعم يف جرخي هنأ يعم
 . ءوضولاو لسغلا ماقم هل موقي كلذ ناك

 . ةبانجلا لسُغ ينعي ربكألا ءوضولا هنإ : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 ىلع هبسحن الأ ، انباحصأ لوق ليوأت يف جرخي الو : ليق هنأ ؛ يعمو
 ناك اذإ ، ءوضولاو لسغلا ماقم ةبانجلا نم لسغلا موقي امنإ هنأ { هولاق ام رثكأ `

 مث ] هتروع نم اهّسم ةراهطلا ضقني يذلا عضوملا وأ ىذألا عضوم لسغ دق

 ىرج نأ دعب نم 3 ءوضولا ضقني امم ائيش سمي ملو ، كلذ دعب نم لسغ
 هسأر حسمو هندب لسغ نم } هدسج نم ءوضولا عضاوم ىلع لسفلا
 هلسغب الإ ءوضولا موقي الو ، ءوضولا نم هكرت زوجي ال امم 3 هيلجرو

 نم ائيش لسغ ام دعب { هئوضو عضاوم نم ائيش وأ هدي ىرجأ نإف ك هحسمو

 كلذ مكح لطب 3 هتروع نم ءوضولا ضقني ام عضوم سم . هئوضو عضاوم
 . هلوأ نم هديعي ىتح ءوضولا

 ۔ لسغلا يف ءوضولا حراوج نم ائيش لسغ ول هنأ لوقلا ضعب يف لعلو

 مكح لاز دقو 3 هئوضو حراوج نمو هندب نم يقب ام متأ مث هجرف سم مث

 نأ لبق اهلسغ يتلا ءوضولا عضاوم ىلإ لسغلا ىرجأف عجر مث . هنع ةساجنلا
 ىلإ هب امنإو ، ةالصلا عضوم ىلإ هب دصقي مل اذإ نوكي ال هنأ الإ ، ءوضولا هئزج
 ضرفلاو ةبانجلا لسغ نأل { لوقلا ىنعم ىلع الفن كلذ نوكي امنإف { لسغلا

 ريغ ىلع ءوضولا زيجي نم لوق ىلع هلك اذهو . لوألا يف طقس هلعل نوكي دق

 . بيترت

۔ ٦٨ ۔



 ٠ ءوضولل لسغل ١ هئزج ال هن أ ٠ مكحل ا ىنعم يف جرحي هن ا ؟ يعمو

 لسغلا ؛ نارمألا متي نا ىنعمب & لسغلا دقعني نأ الإ ءوضو هل دقعني الو

 ، ءوضولا ضقنت يتلا عضاوملا نم ائيش سمي الأ بجي هنأ يدنعو 3 ءوضولاو

 هنأ تبثي نأ ىنعم يف كلذو . هيلع لصحو ءوضول ١ لمكتس او أضوت نأ دعب نم

 3 هلك لسغلاو ءوضولا توبثبو . بيترتلا يف تبثي ام ىنعم ىلع ءوضولاب قأ
 لسغلا ضرف { اعيمج نيضرفلا ىدأ هنأ داقتعا عم & دحاو لعفب ماق دق نوكي

 . ۔ ءوضولا ۔ رغصألا ثدحلا ضرفو ۔ ةبانجلا ۔ ربكألا ثدحلا نم رهطتلل

 لسغلا ضرفب لسفلا موقي ال هنإ : ليق ام ىنعم ىلع جرخي هنأ ؛ يعمو

 لسغل ا موقي ال هنإ : ليق ام ىنعم ىلع جرحي هن أ يعمو ٠ اعيمح ءوضول ا ضرفو

 نوكيف ، السغ بجوم لكل نإ : لوقي نم لوق ىلع { اعيمج ءوضولا ضرفب
 لسغ امهب موقي ال هنأو ، السغ ةبانجللو ، السغ ضيحلل نإ هلوق ىنعم يف

 يفو © امهداقتعا عم اعيمج اهس موقي ال هنإف & نيلسفلا ي اذه تبث اذإو } دحاو

 اذإو ، هريغ يف لخدي ال نأ ىلوأ ءوضولا نأل . ءىزجي ال نأ برقأ ءوضولا
 {} اذه ىنعم يف ءوضول ا حر اوج هيف لسغت لمعب ءوضول ١ ىزجم الف اذه تبث

 . دارفنالا ىلع ناتضيرف اهنأل 7 ةبانجلا لسغ نع ءوضولا دقتعا ول نأ

 ناحصي ۔ ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولاك ۔ اعيمج نيتضيرفلا نأ ؛ يعمو

 { هنم ةساجنلا ةراهط ةحص دعب نيتباث نيند ؤم اعيمج نانوكيو ، دحاو لسغب

 ءوضولا ضرف ماقم كلذ ماق ،} ءوضولا ضرفل هحراوخجل ءوضولا دقتعا نإف

 ف هنكلو {}© دحاو لمعب نيتضيرفلل ايد ؤم كلذب ناكو . لسفل ١ ضرف ماقمو

 ةراهطلا دعب ةبانجلا نم لسغلا ىلإ دصق نإف { رمألا فلتخي لسغلا مكح ىنعم

 هب حصي ام ىنعم ىلع { ءوضولا حراوج ىلع لسفلاب قاف 9 ةساجنلا نم
 ول كلذكو ٦. هل ناتبثيو دحاو ىنعمل اعيح نيتضيرفلل ايدؤم نوكي ال هنأ ءوضول ١

 ماقم موقت يتلا ، مزاوللا ننسلا نم وأ ، ضئارفلا نم كلذ نم رثكأ هيلع قفتا
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 © دحاولا لعفلا ناكو ،} اضعب اهضعب يف ةلخاد اهلك تناك . ضئارفلا

 دحاولا لعفلا اذهب هنأ & كلذ مكح ىنعم يف ربتعي ، دحاولا لعفلا ىلإ دصقلاو

 ضئارفلا كلت ةيدأت باوث هل تبث دق نوكيو . اهلك ضئارفلا كلت ىدأ دق

 ؛ ةريثك صاعم۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هللا ىصع ول هنأ يك ، دحاولا لعفلا يف اهلك
 ، دحاو ماقم يف هرفغتساو هللا ىلإ بات مث { اهريغو لمعلاو لوقلا نم

 ناكو { ةدحاو هتبوت تناك . ةفلؤم افولأ هيصاعم تناك ولو دحاو رافغتساب

 اذإ ، اهلك يصاعملا كلت نم ۔ رافغتسالاو ةبوتلا نايتأي {، ادحاو هرافغتسا

 ةينلا داقتعا عم © هب هللا ىصع ام لك وأ . هللا يصاعم عيمج نم ةبوتلا دقتعا

 كلذ ةموادمو ةبوتلا كلت ديدجت هيلعو { ادبأ هتبوت دعب ةيصعم ىلإ عجري ال نأ
 يتلا ، ةيضاملا يصاعملا كلت نم ةيصعم هيف هلابب رطخت تقو لك يف رافغتسالا

 هللا ىلإ هنم باتف قبس امم ىضم ام لك يف دصقلا هاجتا نسحو ةينلا قدص

 . هيصاعم نم هرفغتساو

 بترتمو لب & ضعبب اهضعب ةطبترم ، ضعب اهضعب ةلخاد ضئارفلاو

 نمو ، ضعب يف اهضعب اهمكح لخدي كلذك اهنأ يعمو & ضعب ىلع اهضعب
 نأ ىنعم يف اهنأل } ةراهطلا ماكحأ ضئارفلا هذه ماكحأ نم يدنع كلذ حصأ

 لقعلا لهأ عم غاسني فيك هنأ بجعلاو { ىنعملاو مسالإ يف ةقفتم اهماكحأ
 . اهيف فالتخالا

 {. ةلفان ةالصل ءوضولا كلذب ديري وهو ةبانحلا نم لسغ ول هنأ ؛ يعمو

 قأف . ةلفانلا ةراهطل هب ديري 3 ةبانجلا نم لسغلا ىلإ دصاق تقولا سفن يفو
 © ضرفلا ماقم ءوضولا ماقو يدنع لسغلا ماق ، كل تفصو ام ىلع لسفغلاب
 ىلإ هنم مئاق دصق عم { ةلفان يلصيل ةبانجلا نم لسغلا ىلإ ناك هدصق نال

 سيلو ، ةضيرفلا ىلإ هنم دصق عم ةلفان ةالصلا ىلإ هدصق سيلو ث ةضيرفلا

 ىلإ هلسغ ليحتسي . ةبانجلا نم لسغلا ىلإ هدصق عم ةلفان ةالصلا ىلإ هدصق
 . ةلفانلا

۔ _ ٧٠



 هيلإ دصقي وهو دقتعا دق ناكو . ةبانجلا لسغ ىلإ دصق ول هنأ ؛ ىعمو

 ىلإ هب دصقي هنأ ىلإ ليق ام ضعب يف اليحتسم كلذ ناكل ى ةلفان هنأ
 ةبجاو ةضيرفلا نأل ، ةضيرفلا عقوم لسغلا اذه عقي كلذب ناكو ، ةضيرفلا
 نم هجو يأ ىلعو لاح يأ يف ةبانجلا ىلع عقاولا لسغلاو .3 اهسفن اهيف

 {، اهيف بجاولا وه كلذف وه هيلإ دصق ول نأ © ةضيرفلا لسغ لثمي ز هوجولا

 . ةينلا ريغ ىلإ ليحتسي نلو

 تباث يعم وهو 7 هيلإ دصقلاو لسغلا ةين مكح يف اذه ىنعم تبث اذإف
 لسغ لمي هنأل © ةضيرفلل ءوضولا ماقم اذه يف موقي لسغلا نإف ، نسح

 ةضيرفلا لسغ انعم ءوضولا حراوج يف ءوضولل ادقتعم كلذب ناكو 0 ةضيرفلا
 دصق ول هنأب لوقي نم لوق ىلع كلذ يف مكحلا ىنعم يف ، ةضيرفلا ةراهطو
 . ةضيرفلا لسغ لثمي كلذ ناك . ةبانجلا نم ةراهطلا لسفلاب

 ىلإ ماقف {} اهيسن مث هتبانجب ملعي ناك وأ { هتبانجب ملعي مل ول كلذكو

 يف ، ةضيرفلا ماقم موقي السغ © هندب لك ىلع لسغلا ىرجأو لسغف لسفلا
 لك يف ايدؤم ربتعي كلذب ناك ، كلذ ىلإ دصق ناك ول ةضيرفلا هلاح هبشت ةلاح

 ليحتسم هنأل ، ةضيرفلا ءوضوو ةضيرفلا لسغ هل ادقتعمو ، ةضيرفلل كلذ

 لسفلا ناك اذإ ، ةضيرفلا توبثب الإ لسغلا هئزجيو { الساغ نوكي نأ يدنع

 هانعم تبث 5 ليواقألا نم لوق ىنعم يف ايزجم ناك عقو هجو ياف © ةضيرف

 3 هيف الإ ءعىزجي ال دح هل نوكيف } تاقوألا نم تقو كلذل سيلو ، ةضيرف

 هيلع تبث { ةبانجلا مكح هيف تبث نيح نم وه امنإو { هل لمعي وأ هيف نوكي وأ

 ةضيرف ةراهط تحص هجو يأبف ، ةضيرفلاب الإ ليحتسي ال ، اضرف ةراهطلا

 . اهيناعم يف ةضيرفلا ماقم موقن
 ةلفان كلذ دقتعي ء ناضمر رهش نم اموي ايئاص حبصأ نميف ليق دقو

 اذامف { ةلفانلا ةينب مويلا كلذ موص ىلإ دصقف 0 ناضمر رهش نم هنأب ملاع وهو

۔ ٧١ _۔



 ؟ هتينو هدصق رمأ يف نوكي

 ىلإ ةلفانلا نع ةليحتسم نوكت هجولا اذه يف هتين نإ : ليق هنأ ؛ ىعمف

 يذلا ، مويلا كلذ ماص هنأل هيلع لدب الو 5 ةضيرفلا مئاص وهو ةضيرفلا

 متأ دقو 5 هب رمأ ام هجو ىلع هل هموص تبث دقو } ةضيرف همايصب رمأ دق ناك

 3 ةضيرفلا ىلع همايص ىلإ دصق دق ناك ول ايك حصت يتلا ةهجولا ىلع هموص
 . همايص متأ دق ماد ام ةضراعم ةين هلوحت نلو

 ةينب هماص يذلا هموي لدب هيلع نإ : لاق نم لوق يف ليق دق هنأ ؛ ىعمو

 لاق نمم لوقلا اذهو { ةضيرفلل هماص ناك ول هدصقو هتين نع فلتخم دصقو
 لوقلاو ، ةضيرفلا ىلإ ةلفانلا ةين ةلاحتسا مدع ىري نم مكح ىنعم يف . هب

 كلذ يف موصلا لاح نع هريغ ىلإ لحتسي مل هنأل ، تبثأو نيبأ يدنع لوألا
 هللا نأل { هللا مكحل الوحم نوكيف 0 ادبأ ةضيرفلا موص عقي نلو © مويلا

 5 ةضيرف مويلا كلذ موصلا نأب ىلاعت همكح ىنعم يف هيلع مكح دق ۔ ىلاعت

 هلللا اهبجوأ يتلا ةضيرفلا ماص دق هنأ تبثي امنإف { هماصف مئاصلا ماق اذإف

 . ةضيرف همايصب هيلع هللا مكحو . ۔ ىلاعت

 نأل { موصلا نم ةجح هيف تبثأ لاح ىلع يدنع لسغلا نأ ؛ يعمو

 نوكيف ، رفس وأ ضرم نم يناعملا نم ىنعمب راطفالا ىلإ ليحتسي دق موصلا
 3 مايألا نم هريغ ىلإ ناضمر رهش موص ليحتسيو 3 ناضمر رهش يف ارطفم
 ةراهط ىلإ ال هانعم نم هريغ ىلإ ليحتسي نل مزال لسغلاو ةبانجلا لسغ ضرفو

 دح نم جرخ اهب يتلا رهطلا هل تبث رهط وأ رهطت اذإف & رهطتي ىتح بنج وهو

 ، ةضيرفلا ي مزال اهمكح كلت هتراهطو & كلذ ريغ ىلإ ليحتسي نل . ةبانجلا

 . لاحلا نم لاح لك ىلع ةضيرفلا ىنعم ىلع اهانعم يف عقاوو

 نم لسغلا ىلإ دصق ول نإ : لوقلا يناعم يف تبث دق هنأ ؛ يعمو
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 عقي ناكل 7 هتين ةلمج يف ءوضولا كلذ ناكو ةلفانلل اءوضو أضوتو . ةبانجلا

 عقيو ةضيرفلا عقوم عقي دق ءوضولا نأل { ةلفان ءوضولا عقيو اضرف لسفلا

 دصق اذإف .3 ةضيرفلل الإ ةضيرف عقي ال هنأل . تاينلا هب عقتو { ةلفانلا عقوم

 يف الإ . ةلفان نوكي نأ هلاوحأ رثكأ كلذ نأل . ةلفان كلذ دنع عقو ةلفانلل هب

 ءوضو هدقتعي وأ { اهتقو ريغ يف ناك ولو © ةضيرفل هدقتعي وأ ةضيرفلا تقو
 ام ىلع الإ ةضيرف وأ ةنسل ابجاو ندبلا ىلع ناك اذإ عقي ال لسغلاو © ةضيرفلا

 اتباث ناك نإ ةيافك هيف ام اذه ىنعم يف ىضم دقو ٠ ليحتسي نل هيلع وه

 ثيغلا هبرضف ةبانجلا نم لسغلل ثيغ يف فقو نمو ؛ باتكلا نمو

 هللا لاق نيح ميركلا باتكلا نم درو ليلدب كلذو . هأزجأ دق ،} رهطت ىتح

 زجئر مين بهذيو هب مكَرَهَيِل ءاميشلا نمت مكيكمع نزتو : - ىلاعت ٥ ٠.٠ .2 _ و ۔ ے م :, ۔ مشت . ه۔ .و 7-ول -
 . ١4 ١ ناطشلا

 ردقب برضت ةكرح هل نوكت وأ 3 جوم هل ءام يف عقو نم نإ : ليق دقو

 . كرتعي مل نإو هأزجأ فظني ام

 يدنع كلذ ىنعم تباثو 0 اذه يف ليق دق هنأ ؛ ىعم : هريغ لاق

 ماقم موقت يتلا ةكرحلا عم ندبلل ءاملا ةسام توبث ىنعمب الإ ةراهطلا لوصحب

 . ءاملا يف ندبلا ةكرح نم وأ 9 ندبلا ىلع ءاملا عوقو نم لسغلا يف كرعلا

 هنم غلب اذإ ، ندبلا ةرشبل ءاملا ةسامم ءعىزجي هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 غولبل © لسغلا يف كلذ ءىزج ءاملاب هلك ندبلا َلُبو ، لسغلا بجي ثيح

 . ارهطم اروهظ ناك اذإ ندبلا نم روهطلا ءاملا

 اذإ كلذو ، لسفلا هب دري مل ولو هئزبي كلذ نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو
_ . _ 

 . لافنألا ةروس نم )١١( ةيآلا ءزج )١(

۔ ٧٣ ۔



 ٨ هب لسغلل اههجوتو ةدارالإ دوجو عم هانعم هل تبثو © كلذ هل لصح دق ناك

 نم لوق ىلع كلذو . ةين ريغ ىلع كلذ مقو اذإ هئزبجي الو © هب رهطتلا دصقو
 . هيلإ دصقلاو هل ةينلاب الإ لسغلا تبثي ال هنإ : لوقي

 يتلا ةكرحلاب & لسغلا ىنعم هل لصح اذإ هنأ يل نيبي افالتخا ملعأ الو

 لعف نم وأ هلعف نم كلذ ناك ءاوس 9 كرعلا ماقم ندبلا نم وأ ءاملا نم موقت

 لسغلا ةدارإ كلذ ىلإ هدصق عم . هيلع ءاملا ةكرح نم كلذ ناك وأ 0 هريغ

 وأ ةبانجلا نم لسغلا كلذب هدصق ناك اذإ 0 هئزج كلذ نإ : ليق دقف . هب

 . مزاللا نم هيلع بجو امم هريغ

 3 هب هيلإ دصق ول نأ } لسغلا عقوم كلذ عقو اذإ هيف فلتخي هلعلو

 يف يقلأو كلذ هب لعف ولو ، لسغلا ىنعم هل لصح اذإ كلذ نيب اقرف دجأ الو

 هب موقيو هئزجي ام هيف يقلأ نيح { ءاملا يف ةكرحلا نم هيلع تبثف اروبجم ءاملا
 ركذ ةداعإو هتداعإ نع ةيافك هيف نأ وجرأ ام اذه لثم يف ىضم دقو ، لسفلا

 . همكح

 ، هرهظ ضعب كرع لاني ال ةبانج نم لستغي لجر نعو ؛ باتكلا نمو

 هرهظ نم لان ام كرع يف دهتجيلف ، عضوملا كلذ ىلع ضيفي نأ هل زوجي له
 نإ هيلع ءاملا ةضافإ هئزبت نأ توجر هرهظ كرع نم لني مل امو ، هدسج نمو
 . هللا ءاش

 ىلع ةكرحلا نم هل ءاملا بص ناك اذإ : ليق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق
 هنأ ربتعي اذه نأ & لسغلا ىنعم تبثي هب يذلا كرعلا مقوم عقي ام ردقب دسجلا

 بجوم وهف هعوقو فخ ولو ، كرعلا مسا هيلع عقي يذلا كرعلا نم ناك ام وه
 ءىزجم هنأ افالتخا ملعأ الف ، كرعلا عقوم بصلا عقو اذإف © كرعلا مكح

 أ دسجلا ىلع هانعم تبل اذإ هنأو 5 اهريغب وأ ديلاب كرع نكمأ ولو ، لسخلل

۔ ٧٤



 كلذ ناك كرعو ءاملا لساغلا بص نإو ۔ رايتخالا ىلع هب لسغلا ىنعم تبث

 . لضفأ

 نم ائيش كرع لسافلا نكي ل اذإ } ايزحم بصلا يدنع جرحم امنإو

 كلذ نأ . كرعلا ماقم موقت ةكرح ىنعم ريغب ابص هيلع ءاملا بصف 3 هدسج

 . كرعلا نودب دسحلا ىلع هبص ءىزجي ءاملا نأ كرعلا ىلع ردقي مل اذإ يزجم

 لنت ملو { رذعل هندب نم ءيش كرع ىلع ردقي . نم ىلع هنإ : ليق دقو

 نأ هيلع سيلو . هلني مل نإ هريغ هل لسغي نأ هيلع سيلو ث هئزج بصلا نأ هدي

 هنكمي مل اذإ ءعيشب هكرعي الو { هريغ الو بوث الو ةبشخب ؛ هدي ريغب كرعي
 ءاملا بص نكي ل ولو 38 لاح ىلع هيلع ءاملا بص هئزجمو { هديب هسفنب هلسغ

 . كرعلا ماقم ةمئاق دسجلل ءاملا ةرشابم نوكتو . كرعلا ماقم موقت ةكرح هل

 ىنعم ريغل وأ رذع ىنعمل عىزجي كلذ نإ : ليق دق هنأ يعم لصفلا اذهو
 . ءزجلا اذه نم ىضم ايف هركذ ىضم دقو 3}رذع

 . ةبانجلا هبيصت لجر نع ىسومو مشاه لئسو ؛ باتكلا نمو
 ءاملا دجم ال وأ ٠ ولدلا عطقنيو {©“ هدسج ضعب لسغ دق وأ ٠ ولدلا فرحنيف

 ؟ لبق نم لسغ ام هئزبي له 8٨“فج ىح

 . ايندلا ضرع نم ءيش هلغشي مل ناك اذإ ؛ معن : لاق

 عطقنا مث هئوضو ضعب أضوت اذإ 0 ةالصلل ءوضولا يف معز كلذكو
 لبق نم لسغ ام هئزج لهنف ٠ لوألا ه ؤوضو فج ىتح ه ؤام قيرهأ وأ ] هولد

 ؟ هئوضو يف

 هيناوت ناك نإو ، ءوضو نم ىقب ام هيلع امنإف ءاملا باصأ نإ : لاق

 هيناوتب هنأل { ءوضولا نم باصأ ام هئزبي سيلف . ايندلا ضرع نم ءيشب

۔ ٧٥ ۔



 . همامتإ عاضأ

 ءرج يف اعيمح ءوضول او لسغل ا يف اذه ركذ انعم ىضم دق : هريغ ل اق

 دق امل . هركذ ةداعإ نع ءىزتجي امي . لسغلا ءزج يف لسغلا يفو ءوضولا

 يف نكي مل اذإ ، اهعضوم يف اهنيعب ةلأسملا ركذ انببحأ امنإو 5 هرمأ نيبتب ىضم

 ي انعم لوقلا رثكأو ، فالتخالا ىنعم عفر وه امنإو 3 ةلأسملا ىنعم ركذ لسغلا

 هلك كلذ ناك نإو دشأ ءوضولاو ، اذه لثم يف ءوضولاك سيل هنأ لسغلا

 . ملعأ هللاو . فالتخالا ىنعم هيف سحو هيف فلتخم امم

 ن

۔ ٧٦ ۔



 باب

 ) اسغي ملو ةبانحلا اسغ هنأ كش نم

 ىلصف ماق مث 3 ابنج لجرلا ناك اذإ : لاق نسحلا يبأ نع دجوي اممو

 { لسغ دق ناك هنأ ملعي نكي مل وه مث & تاولص ةدع ىلص وأ { ةدحاو ةالص

 ؟ كش نيح هتالص مكح ايف ، لسغي مل هنأ قثوتسي مل وأ

 مل هنأ انيقي ملعي ىتح لسغ ناك دق يدنع هنأ مكح يف وه : لاق

 بوجوب نيديو .ث ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ تاولصلا دوعت دق ناك اذإ & لسغي

 نم هجو يأ يف ةبانحجلا لسغ كرتي هنأ ةداع هسفن نم فرعي الو . ةبانجلا لسغ

 . لاحلا نم لاح يأ ىلع وأ هوجولا

 ناك ولو 3 نانئمطالا مكح ىنعم ىلع جرخي اذه نأ ؛ يعم : هريغ لاق

 يف ءوضولا لثم ةبانجلا نم لسغلا سيل يدنع هنأل { ةبانجلا لسغب نيدي نم
 ةيأ يلصي ال نأ ناسنالل تالاح رثكأ يف جرخي يدنع ءوضولا نأل & مكحلا

 © هئوضوب هنم ملع دق نكي ل اذإ هوجولا نم هجو ىلع هنأو ، ءوضوب الإ ةالص

 . يدنع كلذك ةبانجلا لسغ سيلو اضوتي ىتح ةالصلا يلصي ال هنأ

 ىنعم هيلع ءىزجحم هنأ لسغلا يف مكحلا ف يدنع جرحي كلذكو

 وهو ، لسغلا مكح همزلو هيلع بجو دقف ابنج ناك دق هنأ ملع اذإو ، نايسنلا

 ىتح . هلسغل اركاذ ناك دق هنأ ركذ اذإف { لسغ دق هنأ ملعي ىتح هيلع قاب

 ركذ وأ ، كلذب فرع وأ & لسغيل ىضم وأ ، لسفغيل هيف عقوف ءاملا ىلإ ىضم
 وأ ىلص دق ناك اذإ ، نانئمطالا ىنعم يف ديرت امم اذه ناك { اذه نم ائيش

 تقو هيلع ىضم اذإ هنأل . اهلصي ل هنأ ملعي ل © ةالصلا تقو هيلع ىضم

۔ ٧٧ ۔



 دقف ، اهلصي مل وأ اهالص وه له { اهيف كش مث { اهتقو مكح ناحو ةالصلا

 اهتقو يف ماد امو 7 اهلصي مل هنأ ملعي ىتح اهيلصي نأ هيلع سيل هنإ : ليق
 ؟ لصي مل وأ ىلص وه له ملعي ملف كشف

 ىنعملا اذه نأ وجرأو ، ىلص دق هنأ ملعي ىتح يلصي نأ هيلع نإ : ليقف

 لاوز يف ةالصلا تسيل هنأل ، نانئمطالا ىنعم ىلع ال « مكحلا ىنعم ىلع جرخي

 يف جرخي ال هنأ يدنعو & فورعم تقو لسخلل سيل هنأل ، لسغلا لثمك اهتقو
 جرخيف ث ءوضوب الإ يلصي ال هنأ ايك © لسغب الإ يلصي ال هنأ ةداعلا رثكأ

 اهالص ، كش مث ةالص ىلص ناك اذإ هنأ ، ةالصلاو ءوضولا ىنعم يدنع

 هنأ ملع دق هنأ الإ { اهتقو تاف دق وأ اهتقو يف ناك . ءوضو ريغب وأ ءوضوب

 © هيلع ةداعإ ال هنأ يعم كلذ هبشي امم مكحلا ىنعم يف يدنع جرخيف { اهالص

 مل وأ اهالص وه له كشف اهتقو تاف اذإو { ءوضو ريغب ىلص هنأ ملعي ىتح

 ل هنأ ملعي ىتح اهيف هيلع ةداعإ ال هنأ مكحل ا ىنعم ىلع يدنع جرخ 4 اهلصي

 . اهلصي

 هنأ يدنع جرخ ٤ ءوضو ريغب وأ ءوضوب اهالص كش نإ كلذكو

 ٥ لصي ل وأ ءوضو ريغب ىلص هنأ ملعي ىتح . مكحلا ىنعم يف هيلع ةداعإ ال

 نم كل تركذ امل } ءوضولا ىنعمو رظنلا هجو نم لسغلا ىنعم يدنع قرتفيو
 بهذم نم سيلو 0 نانئمطالا ىنعم يف كلذ يدنع نسحي ناك نإو 0 اذه
 لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو ، رذع نم الإ لسغي ىتح ةبانجلاب يلصي نأ يلصملا

 اذإف 5 هنيدل اكهتنم الإ ، نيدب الو يأرب ةبانجلا نم لسغلا كرتب لوقي ةلبقلا
 اذه ناك ، لسغ ريغب يلصي هنأو { ةبانجلا نم لسغلا كاهتناب هسفن فرعي ناك

 ىتح مكحلا ىنعم كلذ هبشي 3 هتالص رمأ نم هسفن فرعي ام لصأ ىلع يدنع
 { ةبانجلا نم لاستغالاب نيدي ناكو & كلذك نكي مل اذإ امأو ، لسغ هنأ ملعي

 ىلصي ال هنأ هلعل هتيسفن فرعي لب . ةبانجلا نم لسغلا كرتب هسفن فرعي الو

۔ ٧٨ -



 هتباصأ دق هنأ ملع نأ دعب ةالصلا تقو هيلع ىضمف ركذ اذإ © لسفلاب الإ

 ىنعم يف يدنع جرخيف } لسغي مل وأ لسغ ملعي مل مث عماج وأ . ةبانجلا
 { لسغي مل هنأو هتبانجل ايسان ناك هنأ ملعي نأ الإ لسغ هيلع سيل هنأ نانئمطالا

 . ملعأ هللاو مكحلا ىنعم ىلع يدنع كلذ تبثي الو

 . هل امزال ناكو همكح هيلع قلعت الك هنأل & كلذ يف رظني هنأ ؛ يعمو

 3 فورعم تقو يف كلذ لمع هيلع نكي مل اذإ 5 هادأ دق هنأ ملعي ىتح هيلع وهف

 عقي نيح وأ . هتباصأ دق نوكت دق ام نيح تقولا كلذ يف هكرت هعسي ال هنأو

 وه سيلو 0 هريغل هل لمعلا امنإو { همزلي ام مكح ىنعم يف نوكي نيح وأ 7 هيف

 لثم يف يدنع لسغلاو ، لاح لك ىلع تقو يف هب الإ لمعلا كلذ زوجي ال امم

 . جرخي اذه

 قوقح نم قوقحلا نم عيش بجو دق هيلع نأ ملع اذإ يدنع كلذكو

 تقو يف هنا دأ كرتب اكلاه نوكي الو }. همكح هيلع دقعني امم اههابشأو دابعلا

 ل هنأ وأ 3 هادأو هب ماق وه له ؛ هيف كشو كلذ دعب ملعي ل مث } تقو نود

 © هادأ هنأ ملعي ىتح هدؤي مل هنأ مكحلا ىنعم يدنع جرخيف { هدؤي ملو هيلع مقي

 جورخ نم ، بابسألا نم ببسب هئادأ ىنعم يف لخد دق هنأ ملعي نوكي نأ الإ

 اذكه ناك اذإف { هئادأ ىنعم ىلع هنم فارصناو هيف لوخد وأ هيلإ لوصو وأ هيلإ

 كرت هنأ ملعي وأ { هدؤي مل هنأ ملعي ىتح هل دؤم هنأ نانئمطالا ىنعم يف جرخ

 يئو { هللا قوقح نم ةاكزلاو جحلا يف يدنع كلذ جرخيو 3 هلامكب هد ؤي مل ائيش
 مكحلا يفف . هدؤي مل وأ هادأ هنأ كش مث هيلع بجو اذإ هنأ كلذ تبثأ جحلا

 هنألو . دحاو تقو يف هيلع سيل كلذ نأل { هادأ هنأ ملعي ىتح هد ؤي مل نأ هيلع

 جح الإ جحلا هيلع بجي ال هنأو ، جحلا ماع لك هنأ 3 ةداعلا هب يرجت امم سيل

 . كلذ هماع يف

 اذإ ، ماع لك يف يكزي هنأب هسفن فرعي ناك اذإ برقأ يدنع ةاكزلاو

۔ _ ٧٩



 © ةضف وأ ابهذ كلذ ناك ءاوس { قرولا نم ةاكزلا نم ه ؤادأ هيلع بجي امم ناك

 مث اذهب هسفن فرعي ناك اذإف { اهتقو يف ةاكزلا كرتي ال هنأو { رامثلا يف كلذكو

 رارمتساب هدنع درطي هنأ هتاداع رثكأ يف ناكو { هتقو ءاضقنا دعب كلذ يف كش

 يف كلذ نأ ؛ مكحلا ىنعم يف يدنع جرخ . اهريداقمو اهديعاوم يف ةاكزلا ءادأ

 ىنعم يف امأو 9 كرتي مل هنأ ملعي ىتح هيلع ءيش ال هنأ 3 نانئمطالا ىنعم
 تقوك سيل كلذ تقو نأل ، كلذ نم هل ةءارب يدنع جرخت الف مكحلا

 © هوجولا نم هجوب يضقني ىتح اهتقو يف اهكرت عسي ال ذإ ؛ ةالصلا
 نأل { ةاكزلا كلذك سيلو . اهتقو دعبو اهتقو يف اهل لمعلا هنع لوزي امب الإ

 زوجي دقو ، كلذ دعب نم اهؤادأ همزليو 0 مدعب اهريخات زوجي دق ةاكزلا

 حص اذإف { اهبوجو تقو دعب اهئادأل ةينلا داقعناب { مدعلا ريغ ىلع اهريخأت

 هملع ةحصب هموزل دعب اهبوجو مكحل لزي مل ملعلا ةحصو مكحلا يف اهيوجو
 . نانئمطالا كلذ مكح يف نانئمطالا يناعم نم هبشي امب وأ { ملعلاب اهئادأب الإ

 اذإ نانئمطالا مكح ىنعم يف برقأ يدنع رطفلا ةاكز نأ ؛ يعمو

 كلذ نورخ ؤي ال مهنأو ، بلغأ سانلا تاداع نم هنأ الإ { اهتقو يف اهجرخأ

 ناك دقو ، رطفلا موي ءاضقنا وهو اهتقو دعب اهتيدأت يف كش ولو . ةاكزلاك

 نوكي نأ ينبجعأ . اهجارخإ همزلي نمم وهو . اهيف همزلي ام ءادأب هسفن فرعي

 مل هنأ ملعي ىتح ، كلذ جارخإ هيلع بجي ال هنأ ، نانئمطالا يناعم بلغأ ين

 اهرفكي ال ذإ ، مكحلا ىنعم ين لاح ىلع كلذ يدنع جرخي الو { هجرخي
 كلذ نكي مل ، اهل رسعم وهو ىنعمل اهئادأ نع تقولا يف رذغغ ول ذإو 5، اهريخأت

 . اهتقو يف ةالصلا نع رذع ول ام لثمك . اهجارخإ مكح هنع ليزي امم رذعلا

 يف ناك اذإ ، تقولا توف دعب هيلع لدب ال هنأ ، اهل لمعلا مكح هنع لازو
 . رذع ريغ ىلع اهب لمعلا كرت هرفكي ال ناك اذإ وأ © روذعم اهتقو نيح
 . هنيد يف هكرت هرفكي ام اكرات نوكي نأ يدنع مكحلا يف هيلع تبلي الو
 . هتقو ىدعت اذإ هل نايسنلا مكح هيلع لمحي الو

۔ ٨٠ ۔



 هل ناك الو &، ضيرم ريغ اميقم هيف ناك اذإ ناضمر رهش موص كلذكو

 هيف كشف املاس هيف نوكيو { رذعلا هل نأ يدنع هيف لمتحيف ، هموص نع رذع

 اهيف ناك ةلاح لكف ، همصي مل وأ هماص دق ناك ءاوس . هتقو ءاضقنا دعب نم

 يف هل هموص ىنعم يدنع جرخ . هيف رذعب { رذعل هموص كرتي نأ هعم جرخي ال

 . ةالصلا ةلزنمب مكحل ا ىنعم

 ناك وأ ، موصلا اهيف لمتحي ةلاح يف ناك هنأ هسفن نم فرعي ناك اذإو

 مل وأ ماص وه له { كلذ يف كش اغنإ هنأ الإ ، موصلا كرت اهيف لمتحي ةلاح ين

 نمو ، ناضمر رهش ءاضقنا دعب نم & كلت هلاح نم هجورخ دعب نم 0 مصي
 {. مايصلا وأ راطفالا يف اهيف كش يتلا مايألا نم هنم ىضم ام ءاضقنا دعب

 موص مكح هل حصي نأ ينبجعيو { اذه لثم يف لامتحالا يناعم يدنع قحليف

 بوجو نأل ، بايترالا مكح هيلع بلغي نأ الإ } مكحلا ىنعم يف ىضم ام
 يف الإ قاتي ال يدنع اذهو 0 رذعل الإ هكرت هعسي ال هتقو يف ناضمر رهش موص

 { رذعلا حصي نأ الإ هراطفإب رذعل لاح هيلع يتأي ال ذإ . هل رذعلا ققحت ةلاح

 . اريم هيف ناك رذعلا حص ولو

 ملعي ىتح هضرف توبثل . اهلك تالاحلا يف ىلوأ موصلا نإ : ليق دقو

 رافسلا وأ ىضرملا نم ناك ولو { راطفالا ىون هنأ ملعُي ىتح وأ ، رطفأ هنأ

 رهش يف هل نوكي نأ ينبجعأ كلانه نمف . راطفالإ رذع مهل موقي نيذلا
 يفو } هتقو ءاضقنا دعب كلذ يف هكش دنع . ةالصلا يف هل نوكي ام ؛ ناضمر

 مكح هيلع تبل اذإف ، رهشلا يف ناك ولو ىضم ام اندنع همكحف ىضم موي لك

 دق ام تقو لاوز مكح وأ 0 ةالصلل لدبلا مكح وأ }© ناضمر رهشل لدبلا

 اذإ ، تابجاولا رئاس ةلزنمب كلذ ناك & يدنع اميف هب لمعلاو هلدب هيلع بجو

 ملعي ىتح 7 ايملدب نم هيلع بجو ام لدب هيلعو 3 ايهلدبي مل وأ اهلدب امهيف كش
 نانئمطالا ىنعم مكح كلذ ىلع بلغي وأ ، مكح ةحصب كلذ لدبأ دق هنأ

- ٨١ _



 . اهيف كشي ال

 نم هؤادأ بجوو مزل امم 0 دابعلا قوقح نم ناك ام نأ ؛ ْىعمو

 هعم حصي ام عيمجو } قوقحلاو تايدلاو تاعبتلا نم كلذ ريغ نمو © نويدلا

 تقو يف هؤادأ بجي ال امم وأ 5 هد ؤي مل وأ هادأ نوكي نأ يف كشي مث { هل هموزل

 يدنع وهف . هدؤي ملوأ هادأ وه له . هئادأ يف كشف 0 هكرت هعسي الو فورعم

 . اهيف باتري ال نانئمطا ىنعمب وأ مكحب هادأ هنأ ملعي ىتح { هلاحب مكحلا يف

 مث { هب ءادألا ىنعم ىلع كلذ نم هجورخ وأ هئادأ يف لوخدلا ىنعم هل تبث اذإف

 اذه يف هل نوكي نأ ينبجعيف { هماكحأ لهج هنأ وأ همكحي ل هنأ ءيش يف كش

 . مكحب هد ؤي ل هنأ هعم حصي ىتح ايد ؤم نوكي نأ نانئمطالا مكح ي عضوملا

 يف فراعتلا يف ةنس لك يف وأ رهش لك ين وأ موي لك يف ىدؤي كلذ نم ناك امو
 اعرش همزلت نمم & نهريغو ءاسنلل تاقفنلاو تاوسكلا لثم & بلغألا ىنعم

 يذلا هتقو ءاضقنا دعب هلك كلذ ءادأ يف كشف . نهتقفن هيلع بجوو نهتوسك

 3 هسفن هب مزليو هدقتعي اميفو } لاوحألا نم بلغألا يف هيف هيدؤي نأ هيلع بجي
 كلذ ناك . هئادأ تقو ءاضقنا دعب هئادأ يف كشف & مكحلا يف هيلع تبث دق امم

 ءاضقنا دعب اهيف كشيف هيلع بجت يتلا .ةاكزلا لثم 5 عونلا اذه نم يدنع

 ىتح كلذل ايدؤم نوكي نأ نانئمطالا ىنعم يف هل نوكي نأ ينبجعيو . اهتقو

 ماكحأ يف ه ؤادأ هيلع بجوي يذلا مكحلا كلذ ي هذخأي وأ ، هدؤي ل هنأ ملعي

 مكحلا يف امأو { هنم جورخلا هعسي الو مهمكح هيلع بجي نيذلا { لدعلا لهأ

 دق هنأل { هتقو ءاضقنا دعب هيف كش ناك ولو ، عونلا اذه يف ةءارب يل نيبي الف

 بلطي مل ام عسوتلا هجو نم هكرت نوكي وأ { لدعلا هجو نم هكرت هل نوكي

 . هنم همزل دق ام مكح هنع كلذ ليزي الو 0 هكرت هعسي ال ابلط كلذب

 كرابت هللا نيد يف رومألا نم رمأو { ءايشألا نم عيش لك نأ ؛ يعمو

 نم قح لكو { مرح ام ةمرحو هللا لحأ ام لالح يف مكح لكو 3 ۔ ىلاعتو

۔ ٨٢ ۔



 3 ةعيرشلا ماكحأ نم مكح لكو . ۔ هناحبس ۔ هللا عرش يف ةنيبملا قوقحلا

 ةنسلاو باتكلا نم هل ةحضوملا هيلع ةنيبملا هلوصأ ىلع راج هلك اذه عيمج
 { اهلثم لصأ اهليزي ىتح ةتباث يهف ماكحألا هذه تتبث اذإف { ةمألا عامجإو

 هلثم تباث مكحب الإ لوزي الو هلوصأ ىلع اتباث لظيف تبث اهنم مكح لكف
 اهتبثي ىتح ةلئاز هلوصأف 0 قوقحلا هذه ماكحأ نم مكح لاز اذإو 0 هليزي

 . اهلثم لصأ

 هبشي ام تاداعلا هب يرجت امو فراعتلاو نانئمطالا ىنعم يف جرخي دقو

 ىنعم يف فراعتلاو تاداعلا كلذب حبصتف ، لوصألا يف تباثلا مكحلا ىنعم

 8 كلذ اهلثم ىنعم ليزي نأ ثدحي امبر كلذكو . ةتباثلا ماكحألا هبشي ام

 لجر نيب تبث هنأ ولف & كلذ نم لوصألا هتتبثأ مكح لاوحألا نم بلغألا

 يذلا } جيوزتلا ىنعم هبشي ام اهنيبو هنيب ناكو { ةنكاسمو ةرشاعم ةأرما نيبو

 ةنكاسملا كلت نكاسي نأ زوجي ال هنأ فرعي هسفن وهو ، هجوزو ءرملا نيب موقي

 هل زوجي نم الإ { هنم ريثك يف الو كلذ نم ليلق يف ةرشاعملا كلت رشاعي الو
 كشلا هضراعف ، عاضر وأ رهص وأ بسن وأ محر وأ ةجوزب ةرشاعمو ةنكاسم

 ةأرملا كلت نيبو هنيب ناك ام نأ ، كلذ نيح فرعي ملو ، ةيجوزلا هذه مكح ين

 . جيوزتلا ناك فيك هنم ملعب ، مكحلا يف ةيجوزلا ىنعم هيف 3 مكحلا يف
 فرعي ملو { اهب هجؤز يذلا نم فرعي الو { مت هوجولا نم هجو يأ نم الو

 زوجت نم هعم دهش هنأ ملعأ الو { زوجي ال امب وأ زوجي امب هجوزت ناك فيك اضيأ

 هذه نوكت نأك . جيوزتلا اذه ضراع موقي ناك هنأب ، عاضرلا ىلع هتداهش

 ببسب همراحم تاوذ رئاس كلذكو ، عاضرلا نم همأ الو . عاضرلا نم هتخأ

 كش يدنع اذه ناك { مراحملا عاونأ نم كلذ ريغ وأ ك رهص وأ بسن وأ محر

 ءالؤه لازتعاب هيلع موكحم لصألا يف هنأل مكح عضوم ناك نإو { هتضراعم

 هل زوجي ام نهنم حصيو تبثي ىتح ، عامجلاو ةنكاسملاو نه ةرشاعملا يف ءاسنلا

 ىتح لاجرلا ىلع ةمرح نهنأل ، لصألا يف نهلك تاروجحم نهف الإو ، كلذ

۔ ٨٢٣ ۔



 بلغألا مكح ناكف . اهريغ وأ ةجوز لثم 3 نهنم ء يش هب لحي ام حصي

 وه اذه نأل كلذ . سانلا ةماع رومأ هب يرجت اميف نانئمطالاو فراعتلاو

 38 اذه لثم يف مهيلع ماكحألا توبث نود . هب لومعملاو زئاجلاو بلغألا

 يف يتلا لاومألا نم قوقحلاو ماكحألا عيمج نم هتلزنمب لزنو ههبشأ ام كلذكو
 يف نكت مل نأ دعب 3 اهباصأو اهبستكا نيأ نم اهتفرعم ىلإ هسفن صن اذإ 5 هدي
 لك هيلع روجح لصألا مكح ىنعم يفو ©٥ كلذ ناك نيأ نم فرعي ل ٨ هدي

 مكح يف تبثأ اذه لثم يف فراعتلا يف بلغألا ناكو ث هلحب الإ كلذ

 فرعي الو { اهيف لخد هنأ فرعت يتلا عويبلا كرت هيلع كلذكو . ءاضقلا

 امنإ هنأ فرعيو ‘ اهم لكأيو عتمتيو جورفلا اهم أطي وهو 4 اهمارح نم الالح

 ىنعم ف هلبق هريغل تناك اهنأ فرعيو ٠ ساانلا يديأ نم ءارشلاو عيبلاب اهبستكا

 لهو ٠ هيل 1 تراص فيك فرعي الو ©٠{ كلمتلا هجو ىلع هيل اهزاح مث مكحل ١

 دقتعاو هدي يف ناكو . بصغلا وأ ةيدهلا وأ ةيحلا وأ ةيطعلا وأ عيبلاب كلذ ناك

 مكحلا يف ملعي مل ولو { نانئمطالا ىنعم ىلع هسفن نع كلمتلا ىنعمب هزوحي هن أ

 . مكحلا نم ىلوأ هريغل ناك هنأ مكحلا ي ملع نأ دعب ، كلذ هيلإ راص نيأ نم

 ل © هنع باغو كلذ يسنو ٥ تباث ربغ ىنعمب هيلإ راص دق لصالا ي ناك ولو

 & بصغلا نم وأ ابرلا نم كلذ ناك ولو & لصألا يسن دق ناك اذإ كلذ هرضي

 دقع هيف لطب يذلا دسافلا جيوزتلا نم ةيعرشلا تافرصتلا يف كلذ ناك وأ

 . حاكنلا

 هيلع جوزت يذلا مكحلا نأ هنم هل تبثي يذلا لصألا ملع ول كلذكو

 هجو يأب هجوز هنع تناب مث ز زئاج لالح لصألا كلذ نأ هل دكاتو . هجوز
 اهنأ لصألا يف هدنع تبن امم " ةنونيبلا تالاح نم لاح يأ ىلعو { هوجولا نم

 تلاط ام وحنك كلذ هب لاط الف { اهقرافو اهكرت نأ تقو نم 6 هيلع مرحت

 هجو يأ ىلع هعم تناب يذلا ببسلا كلذ رمأ بقعت نإف ‘ هتجوز ةدم هدنع

 يف يدنع كلذ نكي ل { هنع باغو ببسلا كلذ فرعي ملف ، هوجولا نم

۔ ٨٤ ۔



 هكرتيو { هنم تناب يذلا لصألا ملعي مل اذإ هل اهزيجي ، روجحملاو زئاجلا مكح

 ملعي ملو ، جيوزتلا ةقيقح ملع اهيف رمألا بقعت اذإ ناك ولو . ةدملا لوطل اهل

 نم هجو يأ ىلع هنم هب تناب يذلا ببسلا ىنعم يف وهو . ةقرفلا ةقيقح

 { هيلع اهمرحي كلذ نأ هعم ام ليبس ىلع هنم تنابو اهكرت دق ناك اذإ { هوجولا

 نم نكلو . هيلع اهمرحي الو { هنم اهيفني كلذ نكي مل لصألا يف ناك ولو

 ارابتعا رثكأ ةبارتسالا مكح نوكي نأ ةلاحلا هذه يف ىلوألا نمو انه لضفألا

 . ءاضقلا مكح نم

 ملو ، بيرلا هيف هيلع لخدي امم ببس وأ مالك امهنيب عقو امنإ ناك نإ امأو

 فصو نم رهظي ايك رمألا كلذ ةقيقح الو ، لوقلا اذه لصأ يف مكحلا ملعي

 كلذ عقو امنإو { هيلع هب مرحت ام هجو ىلع اهكرت دق نكي ملو { هبقعت اذإ هتقيقح

 ، هيسنف كلذ ةيقب ملع باغف { هسفن نم كلذ ةفرعم سمتلا مث رمألا

 ىنعم يف هتجوز تناك دقو 3 لعف وأ لوق نم كلذ ةرورض ىنعم ىلع فقي الف

 ىنعم ىلع ،. هتجوز يف لصألا يف نانئمطالا ىنعم نم هيف كشي ال ام وأ مكحلا

 نأ كلذ مكح ىنعم ىلع هل زوجيو . هعسي ام ىنعم يف هيلع تناك يذلا لصألا

 وه لصألا يف ىنعملا كلذ ناك ولو & لصألا يف هيلع تناك ام ىلع ةقالعلا تبثي

 اهمرحي امم هلوق يف تناك وأ هلعف يف ةضراعملا كلت تناك ءاوس هضراع يذلا

 ايف هب ىلوأ ىنعملا اذه يف لصألاو ، هملع هنع باغو كلذ ىسن اذإ { هيلع

 مكح هب تبثي م امب 0 هلوق وأ هلعف نم تمت دق تناك يتلا 0 ةضراعملا نم هعسي

 توبثب اهمكح ىنعم تبثي امنإو ث ةبارتسا مكح هب تبثي مل امم كلذكو 3 ءاضق

 . لصألا مكح يف اهل كرتلاو اهب لمعلا

 ىلع ةزوحو ةبلع ريغ نم زوحلاو ميلستلاو اهل زوحلا يف لاومألا كلذكو
 لبق نكي ملو ، هلصأ ملعي ال ببسب وأ ؤ، ثاريم قيرط نم دي ريغ نم وأ هريغ
 . هدي يف الو هل كلذ

۔ ٨٥ ۔



 . اهأطي يتلا ةيراجلاو ةجوزلا ةلزنمب هنأ وهو ، دحاو هانعم كلذ لكف

 تفصو ام ىنعم ىلع ءاوس كلذ لكف {} مهمدختسيف مهكلم نيذلا ديبعلاو

 ليلحتب نانئمطالاو ءاضقلا ىنعم يف تبثت فيك ماكحألا يناعم يف رظناف & كل

 لح فيك مارحلا ىنعم يف لاكشالاو { ةبارتسالا مكح ىنعم يف وأ } لالحلا
 { مارحلا باكترا ىنعم ريغ ىلع 0 عضاوم يف لالحلا مرحو ، عضاوم يف مارحلا
 ىتأ اذإ ى مالسالإ ماكحأ ىنعم يف كلذ زاوجو 3 لالحلا ميرحت ىنعم يف الو

 يطعي اهضعبف { اذه ىلع ةلومحم رومألا لك سيلو 3 هانعم هجو نم هلك كلذ

 عسوأو نوهأ اهنايسنو لوصألا ملع لهجو ، ىرخأ ناعم ىلع هماكحأ ىنعم

 نم دشأ مكحلا لهج نأل 3 اهلوصأب املاع وأ اركاذ ناك اذإ اهماكحأ لهج نم

 . هللا ءاش نإ كلذ يناعم مهفاف ، مكحلا بجوي يذلا لصألا لهج

 ه

۔ ٨٦ ۔



 باب
 لسفلا تابجوم ف

 فذق له ردي ملف هبتناو & فذقي الو عامجلا ىري نميف ركذ هيفو

 ؟ اهفذقي مل وأ ةبانجلا

 ءاملا فذقف ةوهش هتنع وأ ٥ هركذب ناسنإ ثبع نإ ؛ ربتعملا باتك نمو

 نع ءاملل قفدلا اذه ناك ءاوس {، لسفلا همزل دق هنإ : ليق دقف © قفادلا

 . ةظقي يف وأ مون يف ةوهش

 اهيف ىأر يتلا هلاح يف ملعي نكي ملو ، عماجم هنأ همانم يف ىأر لجر نعو

 ىأر دق ناك اذإ الإ & كلذ يف هيلع لسغ الف 0 اللب ري ملو فذق هنأ ؛ عامجلا

 . هبايث وأ هندب يف كلذ نم ائيش ىري وأ ، اللب ىري كلذ دعب نوكيو { عامجلا
 . لسفغلا همزلي كلذ دنعف

 . ةتيملا ةفطنلا هنم جرخت نم لسغلا مزلي كلذكو

 هنم تجرخ نم ىلع لسغ ال هنأ © هقفلا لهأ ضعب نع ةقثلا انل ظفحو

 . راشتنا الو ةوهش الب ةتيملا ةفطنلا

 : لاق ۔ هللا همحر _ رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نعو : هريغ لاقو

 ف اهيف لجرلا ىري يتلا يه ةتيملا ةبانجلا نإ : لاقو ٠ ةتيملا ةبانجلا نم لسغ ال

 نكست مث ، ليلحالل برطضي نأ كلذ نم ثدحيف 0 عماجي هنأ اي ؤرلا

 ءام ةروص ىلع تسيل اهنكلو ةبانج كلذ نم جرحي مث ٨ دربيو ليلحالا تابرض

 . اهيف لسغ الف ةتيملا ةبانجلا هذهف ٠ قفاد

۔ ٨٧ ۔



 ليلحالإ راشتناب همانم يف عامجلا لجرلا ىأر اذإ : حبسملا نب دمحم لاق

 هنأ ىلع لدي © اللب ليلحالا بقث يف سمي ملو همون نم ظقيتسا مث {} هبارطضاو

 هبارطضا نم ليلحالإ نكس نإ هنأ ريغ { هيلع لسغ الف { قفادلا ءاملا فذق

 هنأك ةوهشلا دجو اذإ لسغلا همزل دق كلذب نوكي هنإف { ةبوطر هنم تجرخ مث

 © ندبلا نم اهب اقحال ةوهشلاب ندبلا شاعتراو . ليلحالا بارطضاب ةفطن

 ءاملا جورخ ديفي يذلا للبلا فذقو هدعب وأ هنيح نم ليلحالإ لزن اذإف

 . لسغلا هيلعف 93 قفادلا

 مكح هبشي ام ىلعو { قافتالا يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 نم ينملا هنم جرخ نم لكل ؛ ةبانجلا نم لسغلا مزلي هنأ 3 ةنسلاو باتكلا

 ٨5 ةجلاعم ريغب ناك وأ ةحلاعمب كلذ ناك ءاوس . مانم ي وأ ةظقي ي لاجرلا

 هللا لوقل . مانملا يف مالتحالا ىنعمب وأ { ةظقيلا يف هل ةوهشلا روضح عم كلذو

 كلذ ماكحأ يناعم نم تبثو . هاورهطاف بنجب متنك نوف : ۔ ىلاعتو كرابت ۔
 يف جرخي كلذ نأو {، ينملا يهو قفادلا ءاملا يه قافتالا يناعم يف ةبانجلا نأ

 عم وأ ٠ ليلحالإ نم بارطضالاو ةوهشلا ىنعم ىلع جرخ امم 0 قافتالا يناعم

 نم هجو ياب { مانم وأ ةظقي ين هجولا اذه ىلع ناك اذإف { ةوهشلا روضح
 نم قافتالا يناعمب ابنج اهم ىلتبملا ناكو . ةبانج ربتعت كلتف . تناك هوجولا

 . افالتخا كلذ يف ملعأ الو } لاجرلا

 ةبانجلا مكح توبث ىلع لدي اميف ؛۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو
 تذأتشا اك اؤنذاتشيلق ملحلا ملكن لافطألا لب اَدإَو» : مالتحالاب اهجورخب
 . ١١0«منيكح هميلحت ةفار هتايآ مكل ةفا نبي كلذك مهلبق نم نيذلا

 { ةفطنلا لازنإب ملحلا لافطألا ءالؤه غلب اذإ مهنأ كلذ ىنعم يف تبثف

 كلذ ناك املو . يبص وهو مالتحالا نم يبصلا ىرعتي ناك امل كلذ الولو

 )١( ةيآلا )٥٩( رونلا ةروس نم .

۔ ٨٨ ۔



 كلذ نأ تبث دقل لب ، ماكحألا توبث هيلع بجوي هنأ ىلع اليلد مالتحالا

 ناك ءاوس ةفطنلا لازنإب ، غولبلا نم ماكحألا هيلع بجوي يذلا وه مالتحالا

 . مانم يف ناك وأ ةظقي يف كلذ

 ىلعو هوجولا نم هجو يأب ، لاجرلا نم قفادلا ءاملا لوزن تبث اذإو

 جرخ ءاوسو ، مانم وأ ةظقي يف لازنالإ كلذ ناك ءاوس ، لاوحألا نم لاح يأ

 ناك وأ ، يهشتريغب جرخ وأ & ثبع ثباعلا نأ ةجيتن جرخ وأ { ةجلاعمب كلذ
 حضوأ امب بنج كلذ لك يف وهف . ينملا هنم جرخ ىتح هل ةوهشلا ةبلغب كلذ

 فصو هيلع ققحت دق نوكي ثيح . اهلك هتافرصت يف ۔ هناحبس ۔ هللا باتك

 قافتالا يناعم يف جرخ ام ىلع لسخلا هيلع مزليو © رهطتلا بجوت يتلا ةبانجلا
 . كلذ ليوأت نم

 نكس مث { ةوهشلل ليلحالإ بارطضا دجوو 3 ةوهشلا دجو اذإ امأو
 مث {، قفادلا ءاملا نم ينملا جورخ عم نوكت يتلا ةوهشلا تلازو بارطضالا

 يف ةبانجلا مسا اهقحلي دقو { ةتيم ةفطن كلتف } ةفطن كلذ دعب نم هنم جرخ

 اهنم مزلي هنإ : لاق نم لاقف ، اهنم لسغلا موزل يف فلتخيو . ةبانجلل ةهبشلا
 . لسفلا

 نإف 5 ةبانجلا تهبشأ نإو هنأل . لإ بحأ وهو همزلي ال : لاق نم لاقو

 مالتحالا توبثل ، ماكحألا هب عقت يذلا © قفادلا ءاملا نم تسيل ةتيملا ةفطنلا

 اهل بجي ال ةفطن كلتف . مانملا وأ ةظقيلا يف ةوهشلا لوصحل كلذ جورخو

 . قفادلا ءاملا هبشت دق اهبابسأو اهجورخ يف تناك نإو . لسفلا

 هنإف ، ضيحلا مد هبشي يذلا ةضاحتسالا مد مكح ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 كلذكو ، ضيحلا مد تهبشأ نإو ةالصلا كرت ةضاحتسالا مدب بجي ال ايك

 يتلا ءورقلا باسح يف لخدي الف { ةدعلا هب يضقنت ال ةضاحتسالا مد نإف

۔ ٨٩ ۔



 :كرتت ال اهنأ اضيأ ةضاحتسالا مد ىنعم يفو . هنم رهطلاب وأ ضيحلاب ددحت

 ةبانجلا كلذكف 0 ضيحلا مدك مد هنأ هلصأ يف ناك نإو © موصلا هببسب

 نكلو ، ضيحلا مد وه هب موكحملا مدلا نأ ايك ، قفادلا ءاملا يه اهب موكحملا
 هبش ةتيملا ةفطنلاو ، يناعملا عيمج يف ههبشأ هنأ ىنعمب { ءيشلا هبشأ ام لك سيل

 .. لسغلا توبث يف ههبشت ال اهنكلو ، ءوضولا ضقنو ءاجنتسالا توبث يف ينملا

 ضيحلا مد هبشي ةضاحتسالا مد نأ ايك . غولبلا يف ماكحألا موزل يناعم يف الو

 يف ههبشي كلذكو . هنم ءاجنتسالا يف اضيأ ههبشيو { ءوضولا ضقن يف

 ةضاحتسالا مد هبشي ال كلذ دعبو & كلذب لاق نم ضعب لوق دنع لاستغالا

 . ماكحألا عيمج يف ضيحلا مد

 قفادلا ءاملا جورخ نوكي اهب يتلا ةوهشلا روضحب ةفطنلا تجرخ اذإو

 اهب به يتلا ةبانجلا يه كلتف 9 ليلحالا يف بارطضالا نوكس دعب نم
 بارطضا ريغ ىلع كلذ اهب نوكي يتلا ةوهشلا ىنعب تجرخ ولو ، لسلا
 بارطضالاو راشتنالا يف تجرخ ولو . قفادلا ءاملا وه كلذ ناك . راشتناو

 يف تناك نإ { ةتيملا ةفطنلا مكح همكح كلذ ناك 0 ةوهشلا روضح ريغب

 . يدولا وأ يذملا نم يهف الإو 0 ةفطن اهلصأ

 قفادلا ءاملا نم الإ 5 ةبانجلا مكح بجوي يذلا ينملا جورخ نوكي الو

 قفادلا ءاملا ةئيه ىلع هجورخ ناك كلذ ءاوسو { ةوهشلل ابحاصم جرخي يذلا

 نوكي ىتلا ةوهشلا دجو اذإ { مانملا يف قفادلا ءاملا ةئيه ىلع جرخ وأ ةظقيلا يف

 مث ةوهشلا كلت تنكس مث ، ةظقيلا يف قفادلا ءاملاو ينملا جورخ ىنعم اهب

 ةوهش ريغب جرخ امم ، ةتيملا ةفطنلا نم كلذف . اهلاوزو اهنوكس دعب نم جرخ
 كسمي نوكي نأ الإ { مانملا يف وأ ةظقيلا يف كلذ ناك ءاوس ، هجورخ تقو يف

 مث إ نكستو ةوهشلا رتفت ىتح ليلحالا يف هب نقتحي امم ءيشب وأ 5 هديب كلذ
 لمتحيو ، بيرلا يناعم اهلخدت } مكحلا ىنعم يف يهف ةفطن كلذ دعب جرخت

۔ _ ٩٠



 هوجولا نم هجو يأ ىلع لاحو . ةتيملا ةفطنلا نم اهنأ لاح . نيلاحلا انه اهيف

 تجرخ نوكت دق اهنأ لامتحا موقي نأ نكمي هنأل { ةيحلا ةفطنلا نم اهنأ ىلع

 جورخلا ىرجم يف اهيلع طغضلاو كاسمالا ةجيتن تسبتحا مث .3 ةوهشلاب

 مزلو 3 ةيحلاب هبشأ تراصف . ةوهشلا لاوز دعب تجرخ ىتح اهب راظتنالاو

 يناعمب قحلت نأ ىرحأ كلذب ناكو . طايتحالا ليبس ىلع اهنم لاستغالا

 { ةوهشلل ابحاصم ناك امنإ اهجورخ نوكي نأو ، ةيح ةفطن نوكت نأ ، بيرلا

 ماكحأ نم ربتعي هارجم يف ليلحالإ ىلإ لضف امو 0 قفادلا ءاملا نوكي اهب يتلا

 سبح نإف كلذلو . اهب قفادلا ءاملا نوكي يتلا ةوهشلل بحاصملا ىنعمب ةفطنلا

 ىرجم يف هءاقبإو 0 ةوهشلاب بلصلا نم جرخ امنإ يذلا قفادلا ءاملا اذه

 . ةوهشب ناك هقفدت نأ تبث اذإ } يلصألا همكح هنع ليزي ال ليلحالإ

 نأو ، هتبحاص ةوهشل سيل ءاملا اذه جورخ نوكي نأ نكمي هنأ ؛ يعمو

 . اكوسمم جرخملا ناك نأ يلف } جورخ ريغ ىلع ترتف دق ةوهشلا كلت نوكت
 داقتعالا ةدايزو © ةبارتسالا يف بلغألا ىنعملا ةفطنلا قحلي نأ ينعي كلذ نإف

 قفادلا ءاملا جورخ ىنعمل ضراعم مث نكي ملو ةوهشلا ترتف نإ امأو 3 ةيح اهنأ

 تناك ول نأ انكمم ليلحالل بارطضا نوكي ناب ، هجرخو هماكحأ يناعم ىتح

 هب اكسمم نكي ملو © هعبطب هارجم نم جرخل قفادلا ءاملاب ةبوحصم ةوهشلا
 ناك ةوهشلل ةبحاصم ريغ كلذ ىلع ةفطنلا تءاج نإف { ءاملا جورخل اضراعم

 . اهلاوزو ةوهشلا تومل ةتيملا ةفطنلا ىنعم هانعمو كلذ مكح

 نوكي مانملا يف هنأ ريغ { مانملا يف ناك وأ ةظقي يف لمعلا كلذ ناك ءاوسو

 يف ةقيقحلا ريغ ىلع دجوي دق ةداع مالتحالا نأل { اذه لثم كردي نأ ىلإ برقأ

 انزلا نأل { ةقيقحلا ىلع ةوهشلاب تسيل نوكت دق اهنأ عم { ةوهشلا توبث ىنعم
 هبشأ كلذكف 5 ماكحألا ىنعم يف انزلا تبث نأ امل هنكلو 3 ةقيقحلاب سيل
 . ةفطنلا ماكحأ ىنعم ىلع هماكحأ تجرخ اذإ لاح ىلع ةظقيلا

۔ ٩١ ۔



 لسغلا توبث يف ماكحأ ىنعم ىلع يدنع جرخي هلك كلذ نأ ؛ يعمو

 ةوهشلا كردأو ى مانملا يف عامجلا ملاحلا ىأر اذإ امأو ى مانملاو ةظقيلا يف ةبانجلاب

 3 ههابتنا نيح يف اللب دجوف همون نم هبتنا مث اهدجي ملو اهكردي مل وأ & اهدجوو
 ائيش ناك وأ ايدو وأ ايذم ناك طقف هنأ وأ ةفطن ناك كلذ نأ ققحتي وأ ملعي ملو

 . كلذ ريغ

 هبشي ام وأ عامجلا ىأر دق ناك اذإ ، لسغلا هيلع نإ : ليق هنأ ؛ يعمف

 بسح ىلع هب لاق نم لوق ىلع مكحلا اذهو { اللب دجوف هبتنا مث ، عامجلا
 . كل فصوي ام

 قافتالا ىنعم 0 هيف لوقلا هبشي امم لصفلا اذه نإ : ليق هنأ ؛ ىعمو

 . عضوملا اذه يف { هيف هيلع لسغلا بوجوب

 نأ ملعي ىتح { مكحلا ىنعم ىلع ال طايتحالا ىنعم ىلع يدنع جرخيو

 ظقيتساو كلذ ىأر انيح كلذو { ةوهشلا لاح يف تجرخ ةفطن نع ناك كلذ

 هنأل } قفادلا ءاملاو ينملا جرخي ام مكح يف اهعم جرخي كلذو { ةوهشلل اكردم

 { ةوهشلا باهذ دعب نم جرخ للبلا كلذو ةبوطرلا كلت نوكت نأ نكمي

 . للبلا نم كلذ ريغ وأ ايدوو ايذم نوكي وأ ةتيم ةفطن نوكتف

 ةفطن اهنأ يأ ةوهشب ةبوحصم ةفطن اهنأ لمتحي نأ ناكمالإ يف ناك املف

 نأ اضيأ نكمأو { للبلا دوجوو ةوهشلاب ساسحالإ كلذ ةنيرق نأو 3 ةيح

 فرعن مل نيهجولا لامتحا ناك املو ، يدو وأ يذم اهنأ وأ ةتيم ةفطن اهنأ لمتحي

 وهو ، طايتحالاب ةهبشلا نم جورخلا ىنعم تبث { ايهنم ةقيقحلا ىلع وه ام هنم
 ملعأ ال يننأل & يدنع ماكحألاب هيبش وهف طايتحالا يناعم ىلع جرخي ناك نإو

 نإ ام ةلاح يف لسغلا همزلي هنأ الإ ؛ انباحصأ لوق نم افالتخا وحنلا اذه يف

 . ةوهشلا دجو

۔ ٩٢ ۔



 ةهبشلا لوخد نم برقأ نوكي هنأ كلذ نم طوحألا عم هنأ ؛ يعمو

 ةحئار هبشي اقرع كلذ عم دجو نإو ، بيرلا نم هل جورخلاب ىلوأو { هيلع
 مل امو . ةهبشلا لوخدو بيرلا نم برقأ نوكي كلذ نإف ، للبلا كلذل ةفطنلا

 ىنعم نم جرخي امبرو . مزاللا مكحلاب ةقيقحلا ىنعم لا جرحي الف ةقيقحلاب حصي

 اذهو 3 هباشتلاو يواستلا ف هعم هبراقت نم 6 مكحلا ىنعم هبشي ام طايتحالا

 . مانملا يف مالتحالا مكح ىنعم تبث اذإ } كلذ هبشي امم يدنع

 عامجلا لاوحأ نم لاح يأ ىلع مالتحالا نم ائيش مانملا يف ري مل اذإ امأو

 برقي رمأ يأ وأ { ةبعادملا هوجو وأ سمللا هوجو نم هجو ىلع 5 ههبشي ام وأ
 اذه ناك نإ فرعي مل هنكلو اللب دجو هبتنا نيح هنأ الإ } ةوهشلا يناعم ىلإ

 . اهريغ وأ ةفطن للبلا

 تسيل ةفطنلا كلت نأ ملعي ىتح لسغلا هيلع نإ : ليق دق هنأ ؛ ىعمف

 . ةيح تجرخ دق نكت مل اهنأو 3 ةبانج

 ف ةوهش دجو دق ناك الو . مالتحالا نم ائيش ري ل اذإ هنإ : ليقو

 ةبوطرلا كلت نأ ملعي ىتح لسغ هيلع سيلف & كل تفصو ام وحنب { مانملا
 . ةبانج اهنأو ةيح ةفطن نع تناك للبلاو

 ةفطنلا ةحئار هبشت ةحئار ةبوطرلا كلتل ناك نإ : ليق دق هنأ ؛ ىعمو

 ةهيبش تسيلو ةيحلا ةفطنلا ةحئار ام نكت ل نإو ‘ لسفلا هيلع ناك . ةيحلا

 . ةبانج اهنأو ةيح ةفطن تناك اهنأ ملعي ىتح ، لسغ هيلع نكي مل اهب

 هنأ ةفطنلا ةحئار اهل تناك نإو اهنأ مكحلا ىنعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 هنإف اذه عمو السغ بجوت الو ۔ ةتيم ةفطنلا نوكت دق هنأل ى هيلع لسغ ال

 . فدالتخالا ىنعم يف كلذو 6 ةيحلا ةفطنلا ةحئار اهيف نوكي دق

۔ ٩٣ ۔



 ىلع موقي هلك وهف . هلاوزب الو لسفلا ف كلذ نم ءيش موزلب مكحلا ىنعم ىلع

 . ةطيحلا باب نم هماكحأ يناعم يف بيرلا ةلازإ ىنعم

 هوجو نم هجو يأ وأ سملا عاونأ نم كلذ هبشي ام وأ عامجلا ىأر اذإ امأو

 ةوهشلا دجو دق ناك ءاوسو . عامجلا تامدقم نم 4 ةوهشلا ىنعم ىلإ برقي ام

 دعب هنم جرخ مث } ائيش دبي ملف سملف كلذ نيح يف هبتنا مث { اهدجي مل وأ

 : قفاد ءام نم للبلا اذه نأ ملعي ال ، للبلا نم عيش كلذ

 كلذ يف ملعأ الو ، هيلع لسغ ال هنأ لصفلا اذه يف جرخي هنأ ؛ يعمف

 يف سملف { ينملا جرخي اهب يتلا هتظقي دعب ةوهشلا كردي نوكي نأ الإ { افالتخا

 ةوهشلا ةيقب يف وأ ةوهشلا يف كلذ جورخ نوكي مث . ائيش دجي ملف كلذ نبح

 لصفلا اذه يف هيلع نأ يعمف . قفادلا ءاملا جرخي اهانعمب يتلاو اهكردأ يتلا

 . افالتخا كلذ ين يل نيبي الو {© لسفلا

 هيلع نأ جرخي هنأ يعمف ، سملي ملف كلذ نيح نم هبتنا نإ امأو

 ىنعم ىلع هيلع لخد دق اللب دجوف سمل ول هنأل 3 طايتحالا عضومب لسغلا

 جرخي ناك نإو لسلا هيلع نأو ، لوألا لصفلا يف لصألا يف قافتالا هبشي ام
 دق نوكي نأ لمتحا كلذ نيح سملي مل املف 3 انركذ ام ىلع طايتحالا ىنعمب

 دق هنأ وجرأو ، بيرلا مكح كلذ ةجيتن همزلف ، جرخي مل وأ ءيشب هنم جرخ
 اذهو ، لسغلا هب بجي ام دجي مل اذإ مكحلا ىنعم يف لسغ هيلع سيل هنأ جرخي
 دكآ دوجولا نأل {} دجوف سمل يذلا لصفلا نم هنم برقأ يدنع لصفلا

 . دجي مل وأ دبي هنأ ناكمالإ نم بجوأو

 جرخي نأ نكمي ام ردقب سملي ملف هبتنا ول نإ : ليق كلذك هنأ ؛ يعمو

 يدنع اذهو ، لسغلا هيلع نإ ليق هنأ ائيش دبي ملف سمل مث { فيو عيش هنم

۔ ٩٤ ۔



 هبشي ام يناعم يدنع هيف جرخيو سملي مل يذلا لصفلا ىنعم ىلع يعم جرخي
 . فالتخالا

 يدنع هلك اذهو { طايتحالا ىلع كلذ يف لسفغلاب رمأي نم لوق ينبجعيو

 ىنعمو } لصألا مكح ىنعمل اقيبطت سيلو { طايتحالا ىنعم ىلع جرخي
 هجو يأ ىلع ههبشي ام ىأر وأ . حضاولا هانعمب عامجلا ىأر اذإ هنأ طايتحالا

 ةوهشلا ركذتف هبتناو ةبعادملا تالاح نم ةلاح ةيأ وأ سمللا هوجو نم

 ءاملا قفدت ىلع لدي يذلا للبلا دوجوو ، قفادلا ءاملا جورخل اهتبحاصمو

 بوجو يف كشلا الو بيرلا موقي ال ةلاحلا هذه يف هنإف . ةوهشلل بحاصملا
 هتامدقم الو عامجلا ةروصب انيقي ملعي مل هنأ يف كشلا ماق اذإ امأ } هيلع لسفلا

 جورخ وأ ، قفادلا ءاملا جورخب ةوهشلا ةروص هنهذ يف طبترت ملو 3 ههبشي امم
 بيرلا نم هلك كلذ نإف { ةوهشلا نع لاصفنا ةلاح يف ليلحالا نم ءاملا

 نوكي انه لسغلا نإ لوقن امنإو & لسغلا هيلع بجون انلعجي ال يذلا كشلاو

 . كشلا ةلازإ باب نم لسغلا حبصيو 0 طايتحالا يناعم ىلع اجراخ

 8 فجي ام ردقب سملي ملف ظقيتسا اذإ هنأو ، اذه ىنعم تبث اذإو

 نأ نكمي انهف 0 اللب دبي ملف سملف هبتنا مث ءاملا جرخ ناك ول نأ دقتعي ثيحب
 نم جورخلل طايتحالا ىنعم يفو ث ةهبشلا ببسب لسغلا هيلع نإ لاقي

 . بيرلا

 كلذل هبتني ملو } ظقيتسي ملو همون يف ىضم ول نأ يدنع كلذ هبشيو
 ناك ول هيف نوكي يذلا تقولا ردقب سملي مل وأ سملف { مانملا يف ثدح يذلا

 هبشأ . ائيش دبي ملف ظقيتساف ، ظقيتسي نأ ىلإ هوحنب فج ءيش هنم جرخ

 ناكم يف هبشلا ىنعم هيلع لخد دق هنأل كلذو ، لصفلا اذه يدنع كلذ

 يف للبلا كلذ فافج نوكي يدنع كلذ ناك ءاوسو . هفافجو كلذ جورخ

 . مانم وأ ةظقي

۔ _ ٩٥



 نيح هب ظقيتسي ملو كلذ دعب مان هنأ تبث يدنع ىنعملا اذه تبل اذإو

 © اريثك الو اليلق كلذ دعب مان ام فرعي مل هنأ الإ سملي ال وأ سمليف 3 كلذ

 نم لقأ نوكي نأ نكميو ، جرخي ام فافج ردقب كلذ دعب مان نوكي نأ نكمي وأ
 © ةبارتسالا نم جورخلا بوجوو 0 هيلع ةهبشلا لوخد نم يدنع دعبي مل كلذ

 اههبشي وأ ةقيقحلاب كلذ توبث نم جرخي مل اذإ ؤ هيناعم توبثو كلذ ناكم ال
 هبشي اذه لثم يف يدنع مانملاو & كلذ دعب مان ام هملع عم نانئمطالا نم

 مكح توبثل { ةبارتسالاو ةهبشلا لوخد نم كل تفصو ام وحن ىلع ةظقيلا
 ةظقيلا يف كلذ لثم مانملا يف هبرقو كلذ دعابت ناكو { مانملا يف مالتحالاب ةبانجلا

 . نانئمطالا يف هجرخي ايفو ، كلذ يف هيلع بيرلا لخدي امل

 تابعادملا نم ههبشي ام وأ 7 هانعمب عامجلا ىأر اذإ يدنع كلذكو

 هيف جرخي نأ نكمي امم 0 هندب نم ءيش يف ةفطن هتظقي دعب دجو مث © تامدقملاو

 3 هيف مان يذلا هبوث يف وأ ، لامتحالا يف يناعملا نم ىنعمب © هنم مالتحالا نم

 وأ عامجلا ىأر اذإو © اذه لثم نم لسفلا هيلع نإ : ليق دق هنأ يعمف

 بوجو يدنع جرخ ةفطن اهنأ نيبتف . اسباي وأ ابطر اذه لثم ىأر مث ههبشي ام

 ماكحألا بوجو ىنعم براقي امل فالتخا هيف يل نيبي ال ام ىنعمب { هيلع لسلا

 هجوب كلذ لمتحا ام لاح ىلع طايتحالا ىنعم نم يدنع جرخي الو 0 كلذب

 . هتفطن اهنأ تبث ولو 3 ةتيم ةفطن وأ هريغ نم كلذ نوكي نأ { هوجولا نم

 نم ءيش يف ىأر مث © كلذ هبشي ام الو عامجلا يف همانم يف ري مل اذإ امأو

 ىفف ٦ هريغ نم نوكي نأ لمتحيو هنم نوكي نأ لمتحي ، هتفطن هبوث وأ هندب

 كلذ لثم نأ . ةداعلاو فرعلا ىنعم ىلع لسغلا همزلي نأ طايتحالا ىنعم

 .. مكحلا ىنعمب قلعتلا ي الإ ، هريغ نم نوكي ال

 لثم ىأر اذإ لسغلا هيلع نإ : لصفلا اذه لثم يف ليق دق هنأ ؛ يعمو
 اهمان ةمون رخآو { هندب يف ناك نإ 3 اهمان ةمون رخآ نم تاولصلا لدبو { اذه

۔ ٩٦ ۔



 ىنعم ىلع جرحي يدنع هلك اذهو © هيف اهآر يذلا ز بوثلا كلذ ف

 ٦ ماكحالا يناعم نم ضغب نم برقأ هضعبو ماكحألا ىنعم ال { طايتحالا

 ةبراقتم اهلك طايتحالا يناعم نأ كلذو & كلذب ىلتبملا عم رابتعالا يف جرخي ايفو

 ةبيرلا عفر مكح يف تبثألا نمو إ اهماكحأ يف ةهباشتم نوكت نأ نكميو

 . ماكحألا يناعم ىلع نوكت نأ ةهبشلاو

 ١ طايتحالا يناعم ىلع تجرخ نإو يناعملا هذه نأ يعمو : هلوق نمو

 مكح توبثف ئ هيلع لسغل ١ بوجوب قافتال ١ ىنعم هبشي اهيف لوقل ١ نأ يعمف

 نم نوكي نأب مكحلا ىنعم فعض الإ هنم نوكي ال هنأ كلذ يف ةداعلا يف فرعلا
 { لسغلا هيلع نأ قافتالا ىنعم هبشأف ، طايتحالا مكح هيلع ىلوتساو 3 هريغ

 . هللا ءاش نإ كلذ يناعم مهفاف

 ىتح لسغلا دحأ ىلع بجي ال : يعفاشلا هللادبع وبأ لاق ؛ باتكلا نمو

 ناك وأ امئان ناك ءاوس ظيلغلا ءاملا نم ىنملا ءعىجي ىتحو 0 قفادلا ءاملا ىري

 قفادلا ءاملا ةئيه ىلع ينملا لوزن هدنع لسغلا بوجو نوكي كلذبو ، اظقيتسم

 . ةوهشلل بحاصلا

 هيلع بجو . اللب دجوف ملتحملا ظقيتسا اذإ : دمحمو ةفينح وبأ لاقو

 بجوي امم قفادلا ءاملا نم ناك للبلا نأ ىلع ةنيرق ربتعي كلذ نأل ، لسفلا

 . بيرلل ةلازإ همزليو لسغلا

 ىأرف هبتنا مث مالتحالا مونلا يف ىأر اذإ : ۔ هللا همحر ةيواعم وبأ لاق

 كلذ نأل } ينملا ىري نأ الإ هيلع لسغ الف كلذ ري مل نإو ، لسغلا هيلعف اللب

 ٥ ىنملا وه يذلا قفادلا ءاملا ببسب ناك للبلا نأ ىلع اضيأ ةنيرق ربتعي اضيأ

 . ينملا كلذ ىري نأ الإ همزلي لسغ الف

 ءاملا عفدناو . هلهأ عماجي هنأ مانملا ف ىأر لجر نعو ؛ هريغ نمو

۔ ٩٧ ۔



 هيلع بجح له ‘ ةليلق ةلب ىأر هنكلو اقفاد ءام ري . ظقيتس ١ الف ٠ قف ادلا

 ؟ بجي ال مأ ةلاحلا هذه يف لسغلا

 ناك نإو ، لسغلا مزل هيلعف © قفادلا ءاملا نم ةلبلا تناك نإ : لاق

 . ملعأ هللاو السغ هيلع ىرأ الف يذملا نم

 ملو ةلب ري مل ظقيتسا املف { ءاملا عفدو هلهأ عماجي هنأ ىأر دق نإف : تلق

 ؟ هيلع اذامف . ائيش ري

 . لسغ هيلع سيل : لاق

 نأ للبلا دجوف ليللا يف هبتنا نم نأ ظفح هنإ : ةبقع نب حاضو لاق

 . وه ام ملعي ال هنأل لسغلا هيلع

 نم ائيش همانم يف ىأر ناك نإ : ءاهقفلا ضعب لاق : يراوحلا وبأ لاق

 لسغ الف 6 ءاسنل ا نم ائيش همانم ف رب ل نإو ٠ لسغل ١ هيلع ن اك . ء اسنل ١

 . ةبانجلا نم اهنأ ملعي نأ الإ هيلع

 همون نم هبتنا اذإ لجر نع ۔ هلللا همحر ۔ نسحلا ابأ تلأسو ؛ هريغ نمو

 ؟ ال م أ لسغ هيلع له . ركذل ١ س أر ىلع وه ام فرعي ال 6 اللب دجوف

 نبي امم مالك و أ عامج وأ سم لثم © ءاسنلا نم ائيش ى أر ناك نإ : لاق

 هيلعف اللب دجوف هبتن ١ مث ٦ ةوهشل ١ ىلإ برقي امم & كلذ نم ع يش وأ ةوهشل ١

 ةبوطرلا كلت نأ ملعي ىتح هيلع لسغ الف ائيش الو اعامج ري مل نإو ، لسفلا

 ؟ ةبانجلا هبشي احير امهل دجو نإف : تلق

 اهنأ ملع اذإ } لسغلا هيلعف { ةتيم ةبانج نوكت نأ نكمي مل اذإ : لاق

۔ _ ٩٨



 ملعي مل اذإف {. لسغلا همزل دقف © قفادلا ءالا ناك هجو يأ ىلع { ةيح ةبانج

 . هيلع لسغ الف

 مث ، بيضقلا رشتنا ىتح عامجلا نم ائيش ىأر دق ناك نإف : هل تلق
 كلذ ف هيلع له © ءام كلذ دعب نم ءاج مث { ائيش دجي ملف سملف هبتنا

 ؟ لسغ

 هبتني نأ الإ ، هيلع لسغ الف { ةوهشلا روتف دعب نم ءاملا ءاج اذإ : لاق

 لاح يف وهو ائيش دبي الف سمليف فذقي نأ لبق 0 ةوهشلا نيح ركذيف

 . لسغلا هيلعف كلذ ذعب نم فذقي مث فذقلا ةوهشو }© فذقلا

 هنأ امالتحا ري مل اذإ هنأ نظيف 5 هبوث يف ةفطنلا دب يذلا نع هتلأسو

 همايصو هتالص يف همزلي اذام } كلذ ىلع ىلصو ٠ لسغي ملو لسغ هيلع سيل

 ؟ ائاص ناك نإ

 ملو } نظلا اذه نظ اذإ امأو { هلهج عسي الف ةبانجلا لسغ امأ : لاق

 . لسغ هيلع سيل هنأ عامجلا ىأر نكي

 لدب هيلعف همايص امأو إ هيلع ةرافك الو لدبلا هيلع نإ : لوقاف
 . هموص نم ىضم ام

 سيلو ةتيم ةفطن اهلزني نأ هل له هبوث يف ةبانجلا ىأر اذإف : هل تلق

 ؟ لسغب

 3 عامج ريغب يتأت يتلا ةتيملا ءاضيبلا ةفطنلا : لاقو ، هيلع لسغ ال : لاق

 . ةتيم كلتو . لسغ اهنم سيل

 ةيافك هيف نأ وجرأ ام } لصفلا اذه يف ىضم دق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 . اهعضوم يف لئاسملا تابثإ اندرأ امنإو 5 هتداعإ نع

۔ _ ٩٩



 جورخ عم قفادلا ءاملا جورخو ٠ ءانمالا مكح تبثي ل ام هنأ ؛ يعمو

 مكح عقي وأ ٠ مانم ف ناك وأ ةظقي يف كلذ ناك ءاوس هيف كش ال امل & ةوهشلا

 يف طايتحالا يناعم هاوس امو كلذ ريغ يفف . اعماجم ةفشحلا بيغتو عامجلا

 . يدنع فالتخالا يناعم هقحليو ٠ لسفلا توبث

 ىلع وأ بوث وأ ندب نم اللب ةفطنلا نم دجو ام نوكي نأ لمتحا اذإو

 نكت مل وأ ةحئار هل تناك ءاوسو { اسباي ناك وأ ابطر ناك ءاوس ، ركذلا سأر

 . ةحئار هل

 يف هيلع لسغ الف ، هنم جرخت ةتيم ةفطن كلذ نوكي نأ لمتحا اذإو

 . اهيف لسغ ال هنإ لوقي نم لوق ىلع } كلذ

 ريغ عم وأ ةوهش عم هنم تجرخ لسغلا هيف هنإ : لوقي نم لوق ىلعو
 دوجوملا نأ لمتحي مل ام & لسغلا توبث ىنعم يف ىنعملا اذه يف دشأ اذهف { ةوهش

 وأ يدو وأ يذم نم ةفطنلا ريغ رخآ ءيش ٠ بوث وأ ندب وأ ركذ يف كلذ نم

 يأب كلذ لمتحا اذإف { ةبانجلا بابسأ ريغ نم كلذ ريغ وأ لوبلا نم & ةبوطر
 جورخ مكح حصي ل ام . مكحل ١ ىنعمب لسفل ١ يدنع مزلي ل هوجول ١ نم هجو

 اهلك تافالتخالا هذهو . عامج وأ مانم وأ ةظقي يف كلذ ناك ءاوس قفادلا ءاملا

 جورخ بوجو مكح ىنعم تبثي ل ام هن أ يعمو . تاطايتحال ١ ىنعم ىلع جرحت

 رهش يف كلذ ناكف { طايتحالا ىنعمب لسغلا موزل ناك امنإو { قفادلا ءاملا

 ىري هنأ لثم لسغ هيلع سيل هنأ نظي امل & كلذ هانع نم لسغي ملف ناضمر

 يف يدنع جرخيف { اعامج ىري نكي مل اذإ لسغي الف 0 هندب يف وأ هبوث يف ةبانجلا

 كرت نمك هنأ لامتحالاب ارذع كلذ يف هل لعجي الو } لسغلا همزلي نم لوق

 . ادماع لسفلا

 ىضم ام لدب هيلع نإ : مئاص وهو ادماع لسفلا كرت نميف ليق دقو

 . ةلاهجلاب رذع هل نوكي نأ الإ © هموص نم

۔ ١٠٠١ ۔



 نم ىنعمب ، لسغلا كرت يف ةلاهجلاب رذع هل نميف ليق هنأ ؛ يعمو

 نظي امب رذعي الو ، هموص نم ىضم ام لدب هيلع نإ : ليق هنأ يعمف 0 يناعملا

 . اذه لثم يف رذع اهنم هل نأ ذإ ،“ بسحت يتلا نونظلا نم

 نظلاو ليوأتلا هيف يذلا اذه لثم يئ امنإ هنإ لوقلا ضعب يف هنأ ؛ ىعمو

 لهاجلاك ناظلاو لواتملا سيلو 0 لهجب وأ ادمعتم كلذ كرتي مل ام © هموي لدب
 . لهاجتملا الو

 يف هيلع ءيش ال هنأ اذه لئم يف لوقلا ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 يف ةرافك هيلع نكت مل ةلزنم لكو 0 هتالص يف ةرافك هيلع نكت مل ايك ، هموص

 توبث يف موصلا ىنعم هلثم يف ناكف ، كلذب ىلص اذإ اذه لثم يف هتالص

 كرت وه امنإو راهنلا يف عماجي مل اذإ ، هموص يف لسغلل كراتلا نأل { لدبلا

 هيلع هنإ هيف ليق ام رثكأف ، مالتحا وأ عامج نم ، ةحيحص ةبانج نع لسغلا

 اميف ليق دقو 0 هموي لدب هيلع امنإ هنأ هقحلي دقو ، هموص نم ىضم ام لدب
 ناك نإو 9، لوقلا نم اذوذش ربتعي اذه لعلو . ةرافكلا هقحلت هنأ ىنعم هبشي

 يناعملا هذه نم كل تركذ ام لك }& كلذ يناعم قحليو لمتحي لب ذشي ال كلذ

 اذإ ، لهجلا ىلع ةالصلا يف ةرافكلاب لوقي نم لوق ىلع ، يدنع همزلي امم

 نوهأب موصلا سيلف 0 الهاج ابنج وأ { الهاج ةساجنلا ىلع يلصملا اهالص

 ىلع ةالصلا موقت ال ايك { ةبانجلا ىلع موقي ال هنأ تبث اذإ ةالصلا نم يدنع

 هيلع ناك 3 الهاج هيلع ةالصلا موقت ال امب ىلص اذإ ناك اذإو 3 ةساجنلا

 هيلع موصلا موقي ال ام ىلع ماص اذإ & موصلا يف يدنع كلذ هبشأ ةرافكلا

 . ةرافكلا هقحلت نأ الهاج

 عضوم ةالصلا همزلت ام عضوم يف ةالصلا كرت اذإ ناك اذإ كلذكو

 . هنظ ىنعمب لدبلا الإ كلذ يف هيلع نوكي الف © كلذ هيلع سيل هنأ نظي ام

 هعسي هنأ نظف 3 ليواتب كلذ ىنعمل موصلا كرت ول } موصلا يف هلثم كلذكف

۔ _ ١٠١



 اذإو ، موصلا يف كلذ لثم يدنع دعبي الف ، لهجلا الو لهاجتلا ليبس ىلع ال

 هدنع لمتحاف { ةفطنلا ةحئار اهلو { هنم ةجراخ ةفطنلا دجو اذإ نوكي نأ زاج

 لسغلا موزل نوكي نأ لوصألا مكح ىنعم يف تبث دقو { ةتيم ةفطن نوكت نأ
 هدنع لمتحي ةفطنلا ةحئار نأ هل تبث املف 5 ةيحلا ةفطنلا جورخ ببسب هبوجوو

 يف ايسان كلذ دوجول لسفلا كرت ىنعمي كلذ هل زئاجف . ةتيم ةفطن نوكت نأ

 زوجي نأ برقأ يدنع كلذف { ةتيم نوكت نأ لمتحا اذإ 3 هركذ وأ هندب وأ هبوث

 دجوف همون نم هبتنا اذإ : ليق دق هنأل { مانملا نم مايقلا دنع اهدوجو دنع هنم

 . ةبانجب سيل هنأ ملعي ىتح ، لسغلا هيلع نإ ليقف وه ام فرعي مل 5 اللب

 هبشلا هوجو نم هجو.يأ وأ اعامج ىأر نكي مل ام هيلع لسغ ال هنإ : ليقو
 ةحئار هيف كلذ نأ دبيو { قفادلا ءاملا نم ةبانج اهنأ ملعي وأ © عامجلاب

 ةفطن نوكي نأ هدنع لمتحاف { ةبانجلا ةحئار دجوف اذكه ناك اذإف { ةبانجلا

 كلذ لثمف { قفادلا ءاملا نم اهنأ ملعي ىتح رذع كلذ يف هل ناكف . ةتيم

 3 هذخف ىلع تناك وأ هركذ ىلع تناك ءاوس ةسباي اهدجو اذإ | نوهأو يدنع

 كلذ نوكي نأ لمتحاو 3 هبوث ىلع ةرهاظ تناك وأ { هندب نم عيش ىلع وأ

 كلذ نأ ملعي ىتح مكحلا ىنعم يف رذعلا هل نوكيو 5 كلذ مكح هقحلي نأ ةتيم

 . هنم جرخ قفادلا ءاملا نم

 هندب نم ءيشب وأ { هبوث يف كلذل هدوجو دنع لمتحا نإ يدنع كلذكو

 اذه جورخ ناك . هريغ نم نوكي نأ لمتحي هنأو 3 هريغ نم كلذ هبيصي نأ

 ىنعم يف هوجولا نم هجو يأ ىلع . لامتحالا يف كلذ ىنعم قحلو ث للبلا
 بوجوب هيلع مكحلا توبث نم رذعلا هيف هل امم يدنع اذه ناك { رابتعالا

 دوجو هعم غاسني يذلا كشلاو بيرلا دجوي لامتحالا كلذ نأل ، لسغلا

 . لامتحالا اذه مايق نيح هيلع لسغلا توبث نم رذعلا

 بوجو نع رذعلا هيف هل يدنع ناك هلثمب جرخو اذه هبشأ ام لك كلذكو

۔ ١٠٢ ۔



 مكحلا ىنعم يف هنأل ، طايتحالاو رايتخالا ىنعم ىلع الإ ، لسغلاب هيلع مكحلا

 بحصو . ةبانجلا ىلع ةلادلا ةوهشلا دجو اذإ الإ لسغلا هيلع بجي ال ىلصألا

 لهأ دنع رابتعالا يف المتحم دجو ام لك نكلو ث قفادلا ءاملا عافدنا كلذ

 كلذ نإف هورظنيو هوربتعي نح مهنأل . طايتحالاو رايتخالا ىنعم هيفف ملعلا

 . رابتعا الو رظن ريغ ىلع هكرتف رظنلا الو رابتعالا نسحم ال نمل ضرع اذإ

 سيل هنأل ، هعسي امل اقفاوم يدنع ناك . هتينب مثأيف { هيف لطابلل دمعت الو

 ملعك ءاملع اونوكي نأ هب لمعلا مكح مهمزلي ال امب اونوكي نأ سانلا ىلع

 اوبكري مل كلذب اوناك ءاوس ، مهعسي ال امب قحلا اوفلاخي مل ام ، كلذب ءاهقفلا
 مهعسي ال مراحملا نم عيش بوكرب ناك وأ 3 هكرت مهعسي ال مزال كرتب امرحم

 . هبوكر

 هع

 ا

۔ ١٠٣ ۔





 باب

 ءيش نم سم امو هتابوطرو هقيرو بنجلا قرع

 ]،١© بطرلا نم هاسم ام مكح كلذكو }© بنحلاو ضئاحلا قرعب سأب ال

 فحصملا سم اهيلع عنمي هنأ يدنعو { ىذألا نم ءيش امهيديأ يف نكي مل ام

 . ميركلا نارقلا ةءارقو

 املامعتسال ٦ ءوضولاو بارشلا نم امهر ؤسب اضيأ ساب ال هنأ ؛ يعمو

 امأو ٠ ءوضولل ضئاحلا ر ؤس هرك نم هرك دق هنأ الإ ‘ ءوضرلاو بارشلا ف

 . سأب الف بارشلا

 ءاج امل & بارشلاو ءوضولا ؛ دحاو يدنع هلك : حبسملا نب دمحم لاق

 «ىلصملا نم ةرمخلا ينيلوان» : ۔ اهنع هللا يضر ةشئاعل لاق ذإ ةي يبنلا نع
 يدنع اهب سأب الف «كديب ةضيحلا تسيل» : ةلي لاقف & ضئاح ينإ : تلاقف

 . كلذ يف رثألا ىنعمل

 ءاملا ناعزانتي . ةبانجلل دحاو ءانإ نم هتأرماو لجرلا لسغ نإو

 . سأب الف

 ءانإ نم نالسغي ةشئاعو لي هللا لوسر ناك : حبسملا نب دمحم لاق

 . دحاو

 ١ ذإ يدنع كلذو ‘ ءوضول ١ هيلعف ٠ بنجلا ضيرملا لسغ نم : ليقو

 هئوضو ءانثأ ىذألا نم ائيش سي مل ناك اذإف & كلذب همايق ءانثأ ىذألا سم

 . هيلع ضقن الف هلسغو

۔ ١٠٥ ۔



 وجرأو 3 انباحصأ لوق نم قافتالا ىنعم يف جرخي هنأ يدنع : هريغ لاق

 ايهسم ام عيمجو ايهقيرو بنجلاو ضئاحلا قرع نإ : انموق لوق نم كلذك هنأ

 3 ايهنم جرخي امم ناك ام عيمجو ، ايهفنأ نم جرخي امو { هاسم ام وأ ةبوطرلا نم

 اهنم هلك كلذ نأ { ءاسنلاو لاجرلا نم كلذ يف رهاطلا نيبو هنيب قرف ال هنأ

 وأ مد نم ةساجنلا نم ىذألا عضوم نم ائيش كلذ نم سم ام الإ رهاط

 جرخي ايهئوضوو ايهبارش نم رهاطلاف ث ءاملا نم امهر ؤس كلذكو . ةبانج
 ، لاستغالاو ءوضولاو هنم بارشلا زئاج رهاط هنأ قافتالا يناعم يف يدنع

 نم هرك دق هنأ يعمف © لسغلا وأ ءاجنتسالا دنع ءوضولا نم ضئاحلا ر ؤس الإ

 ايهبارش نم الإ ، هجولا اذه نم ايهئوضو لضفو امهرؤس لضف نم هرك
 . تاراهطلا نم كلذ ريغو بارشلل هركي ملو ، لسغلاو ءوضولل

 . هريغ الو ءوضولا يف كلذ نيب قرف الو ، كلذل يدنع ىنعم الو

 تناك اذإ يدنع كلذ جرخيو . هزنتلا هجو ىلع الإ يدنع كلذ جرخي الو

 كلذ نيح يف رهطت ال اهنأل } رهطت مل ضئاح يهو يجنتستو أاضوتت ضئاحلا

 ةلزنم يعم بنجلاو يه تناك ترهط اذإ امأو ، اضئاح تماد ام تأضوت ولو

 . لاوحألا عيمج يف نايواستيو ءاملاب ايهتراهط نوكت { ةدحاو

 ءوضولا نم امهر ؤس ةيهارك لضفلا اذه يفو ىنعملا اذه يف اهقحل اذإو

 نأ يدنع هبشي امنإ هنكلو . اهل اهبشمو اهلثم يدنع بنجلا ناك ، لسغلاو

 . ىنعملا اذهل رهطت مل اضئاح تماد ام لصفلا اذه يف هفلاخي

 اذإ ةغللا ىنعم يف اهنأل & ضئاح اهنأ ظفللا رهاظ يف جرخي كلذكو

 ىنعم جرخي داكيو & ضيحلا نم رهاط اهنكلو ، اضئاح ىمست ال ترهط

 اه كلذب جرخت اهنأل } ةردكلا ىنعم ىلإ اضئاح تماد ام اهئوضوو اهئاجنتسا

 ىنعم هبشأ نإف ، ترهط اذإ كلذ ىلإ اهدصقك رهطتلا ىلإ هيف دصقت الو ةراهط

 تبث هجولا اذهل هنم ةيهاركلا يف تبث اذإ هنكلو 0 هجولا اذهلف يدنع ةيهارك

۔ ١٠٦ ۔



 يف درفم هدرفأ نإو ،© تاراهطلا نم كلذ ريغو ءوضولاو بارشلا نم ءيش لك

 . ةالصلا رمأ ميظعتل 3 ديعبب كلذ سيلف ةالصلل ءوضولا ىنعم

 اهميظعتو هزنتلا رمأ يفو ، ةالصلا رمأ يناعم يف يتأي دق هنأ ؛ يعمو

 نم هجو يأ يف كلذ رئاس يف يتأي ال امو ، برشلاو لكألا رمأ يف يتأي ال ام

 هاعد هنأ ، ۔ هناحبس هللا همحر ىلع نب ىسوم يلع يأ نع يور دقو . هوجولا

 لثم نم } تابوطرلا نم ناك ماعطلا اذه نإ ليق هنأ بسحأ . ماعط ىلإ يمذ

 هنم ىحتسا هنإ ليق هنأ يعمف ، تابوطرلا نم اههبشي امب كلذ ريغو ةخبطألا

 جرخيو . هماعط لكأي نأ هركو .7 هل ازئاج ناك هنإ ليق هنأ بسحأو 3 هدري نأ

 مل هانعم هب سجنت ول هنأل © هب سجنتلا ىلع لمحي الو { هزنتلا ىلع كلذ يدنع

 ا ىحتسا ناك املو زئاج ريغ وهو هلعفي نأ هعسي ال هنأ ىري اميف هنم يحتسي

 وه بسحأ اميف هعبتا دقو هباحصأل لاق هنأ . هنع انغلب ايف انغلب دقو

 ةيقنت ىنعم جرخي هنأ بسحأو { مكبايث اوقتاو اولك : مهل لاقف { هباحصأو
 {. ةالصلا ىنعمل بايثلا ىلع ءاقتالاب دارأ هنأ ك ثيدحلا ليوأت ىنعم يف بايثلا

 ةراهطلا رمأو ةالصلا رمأ لعج هنأكف {، لكألا ىنعم يف ةزاجتسالاب دارأ هنأو

 نم ماعطلاك تاحابملا نم امهريغ يف يتأي ال ام اهئادأ رمألو امهل يتأي . ةالصلل

 مهبايثل ءاقتالاب اوزرتحي نكلو هنم اولكأي نأ مهعسي هنأ ىأر يذلاو ، يمذلا

 . ةالصلا رمأل

 نأ ربغ نم ىلصملا لخاد نم ءايشألا نم ائيش ضئاحلا لوانت امأو

 ؟ كلذل ةبسنلاب فقوملا وه ام . هلخدت

 لوقأ يلع ، فالتخا كلذ يف انباحصأ لوق يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعم

 : اهنم

۔ ٧٠١۔



 رثألا يف درو امل ، هلخدت نأ اهعنم توبثل كلذ اهل هرك اضعب نأ ؛ ىعمف

 ٨ «ضئاحل الو بنجل لحي ال دجسملا نإ الأ» : لاق ي هللا لوسر نأ
 اهدي لوخد نإف كلذكو ، هدضعي رثألا يف درو امم هريغ نم كلذ دي ؤي امو

 تفلح ول اهنأ نم ليق ام ضعب يف 3 هيف لوخدلا ىنعم هيف نوكي . هيف
 تفلح يذلا تيبلا كلذ يف اهدي تلخداف تماق مث تويبلا نم اتيب لخدت ال

 نوكت كلذبو . هتلخد دق اهنأ مكح يف نوكت كلذب اهنإف ، هلخدت ال نأ ىلع

 كلذب نوكتف اهديب دجسملا نم ائيش تلوانت ول كلذكف اهدي اهلاخدإب تثنح دق

 . هؤاوهو ىلصملا هزني نأ يغبني هنأ باب نم كلذو . هتلخد اهنأك

 ىلصملا نم ءيشلا لوانتت نأ اسأب هب ري مل اضعب نإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 ائيش هنم ذخات نأ وأ { جراخ نم ائيش دجسملا يف لعجت نأب كلذو ، دجسملاو

 نم ءيشب ايهسمت الو ، دجسملاو ىلصملا ينعأ ؛ ايهسمت نأ ريغ نم { هلخاد نم

 ةلي ىبنلا نع اذه تبث اذإف © امهئاوه يف اهدي لاخدإ وه دحاو ءيشب الإ اهندب
 . هنع تبث ييف لي هزاجأ امب ذخأن نأو هب لمعي نأ يدنع ىلوأ وهف 3 هزاجأ هنأ

 عنم ىلع اليلد دجوي ىنعم الف ، دحاولا ءانالاب اهجوزو ةأرملا لسغ امأو

 نم هجو يأ نم { زئاج هنأب قافتالا ىنعم يف يدنع جراخ كلذ لب . كلذ

 نم ىه تناك وأ . ةبانج نم كلذ يف ايهلسغ ناك ءاوس . ايهلسغ ناك هوجولا

 نم ترهط دق تناك اذإ ، دحاو ىنعمب ايجنأل { ةبانج نم وه ناكو ضيح

 ىنعم نم الإ ، ضعب امهضعبل جربتلا نع ايهعنمي ىنعم ال ايبنالو { ضيحلا
 امهالك اناك } رهطت مل مث اضئاح يه تناك اذإ امأف ، رتسلاو قلخلا نسح

 نم لوق ىنعم ىلع كلذو 3 ةيهاركلا ىنعم ىلع يدنع جراخ ءانالا ناعزانتي

 . طايتحالا باب نم هزنتلا ىنعم يف هركذ ىضم ام بسح ىلع } كلذب لاق

 نم ءوضولا ضقن ىلع ليلد دجوي ال هنأ يدنعف . ةبانجلا لسغ امأو

۔ ١٠٨ ۔



 { هنم اجرف لساغلا سمي نأ الإ ، قافتالا ىنعمب هتراهط توبثل كلذو { هلسغ

 ىلإ رظنلا هل زوجي ال نمم وه ناكو 0 اجرف هنم رظني وأ © ةساجن هنم هسمت وأ

 ىنعم هقحل نإف ، كلذ رظن هل زوجي ال نمم وهو { هريغ هتروع هنم رظني وأ هجرف
 بنجلل هلسغ ىنعم امأو ٠ اههبشأ امو يناعملا هذه دحأب ةراهطلا ضقن

 . لاوحألا نم لاح يأ كلذ نم هبشب الو يدنع كلذل ىنعم الف

 دز

۔ ._١٠٩





 باب

 كرشملاو ضئاحلاو بنجلا ىلع تاعونمملا

 نارقلا ةءارقو هوحنو دحسملا ف لوخدلا نم

 كلذ هبشأ امو

 مث مميتي له {8©“ لجسم ف الإ ءاملا دجمي ل بنج ف لوقلا ام : ليق

 ؟ لستغبو ءاملا جرخيل دجسملا لخدي

 هنإ : ۔ انباحصأ لوق نم قافتالا هبشي اميف ليق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 . رذع نم الإ دجسملا بنجلا لخدي ال

 ضئاحلا ىلع مكحلا اذه ىنعم يف نوكي 0 لوقلا اذه لثم كلذكو

 . مهلوق ىنعم يف بنجلا لثم ٠ ءاسفنلاو

 اهلخدي ال ، دجسملا ةلزنمب وهف { ةالصلل ذختي يذلا لصملا كلذكو
 . ضئاحلا الو بنجلا اضيأ

 بنجلا لوخدب سأب ال هنإ مهفوق ضعب يف وأ . انموق لوق ف هنأ ؛ يعمو

 . كرشملاو ضئاحلاو دجسملا

 ةلاح ةيأ يف دجسملا لخدأ» : لاق هنأ ؤي ىبنلا نع ءاج هنأ ؛ ىعمو

 . «ابنج نوكت نأ الإ تنك

 ” { .9 .! ر , - ِ .ء ۔ إ م .

 سحن نوكرشملا امنإ اونما نيذللا اهما اي» : ۔ لاعتو كرابت ۔ هللا لاقو

 نا ملكنمُب فونت ةليع نشخ نإو ادمع مهمإع دعب مارحلا دجنملا اوبرق الف

۔ ١١١



 . 0\١مبكح ميلم هفلا نإ ات نإ هليقفَ نم

 ىنعم يف لمشي ٠ مارحلا دجسملا لوخد نم كرشملا عنم٬نإ : ليق دقو

 ةمرح نم دجاسملا هذه ةمرح نأل ، دجاسملا عيمج لوخد نم عنمي نأ مكحلا

 { اهماكحأ ىنعم يف هب ةصاخلا ماكحألا نوكتف اهمامإ هنألو ى مارحلا دجسملا

 ىنعم نم همكح يف ام ىنعمل مارحلا دجسملا لخدي ال كرشملا نأ تبث اذإو

 نأ لالدتسالا ىنعم يف جرخيف 9 مارحلا دجسملا يف كلذب اعونمم ناكو { هسجر

 35 دحاو ىنعم هتوبثو هتوبثل كلذو © هلثم دجاسملا نم هريغو ٠ مارحلا دجسملا

 اكرابم ةكبب يزلل سانلل عضأ تيب لوأ تإ : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل ع ,3{و ۔ كا ,“2۔ ٨ِ . ه ,ت ت .
 . ( 4١َنبناَعلل ىدمو

 اهيف هل تس ةمئا اهيف ركذيو قرت نأ هفلا ذأ ويب يف : ىلاعت لاقو
 ةالصلا ماإو وا ركذ نع عيباَلَو ةراجت هيهن ال لاجر لاضالاو دعلاب

 . '})هراَصَبألاوت بولقلا هيف لقنت اموي توقاحت ةاكرلا ءاتيإو

 كلذ يف ملعن ال . دجاسملا اهب دوصقملا نأ تويبلا هذه يف تبثف

 اهانعمف دجاسملا نم هريغ وأ مارحلا دجسملا هب دوصقملا ناك ءاوس { افالتخا

 اهمظع امب ؤ انم دحاو لك ةلزنمب اهميظعت فلتخم ناك نإو ٠ ميظعتل ١ يف دحاو

 قافتالا يناعم يف جرخيف ٠ ةرهطم ةعوفرم ةدحاو اهلك اهنإف ئ اهم - ىلاعت ۔ هللا

 عونمم كرشملا نأ نم { ميركلا باتكلا يف ءاج ام ىلإ دنتسيو ةنسلا هبشي امو

 كرابت هللا لوقل ، دجسم هلك مرحلا نأو . اهلك دجاسملا لوخد نم
 مل هع ۔ 2 مإ وك سم ۔۔ ث . ۔ , ۔۔ مس ع۔ ۔ے ه ِ
 لوف اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءيشلا ي كهجر بلقت ىرن دق : _ ىلاعتو
 نيذلا نإو هرطش مكموجنو اولو متك امثيحو مارخلا دجملا رطش كهجو

 . ةبوتلا ةروس نم )٢٨( ةيآلا (١ر.
 . نارمع لآ ةروس نم )٩٦( ةيآلا )٢(

 . رونلا ةروس نم )٣٦ . ٣٧( ناتيآلا )٣(

۔ ٢١١۔



 . 0)“ولَمَعِت ت لفحي فا امو مهرت نمةحلا هتأ ومع باتكل اوثؤأ
 نأو ةبعكلا وه ؛ ۔ ىلاعت ۔ هللا لوق يف مارحلا دجسملاب دوصقملا نأ تبثف

 ةالص ال هنأو . مارحلا دجسملا لهأل ةلبق ربتعي ۔ ىلاعت هللا لاق ايك مرحلا

 مرحلا نأو { مرحلا لهأل هلك مارحلا دجسملا نأو { ةبعكلا لابقتساب الإ دحأل

 كرابت هللا لوق ليلدب & دجسم هلك مرحلا كلذ نأو { قافآلا لهأل ةلبق هلك
 ع وه }۔۔ ۔۔ذوووو روم إ ۔ .ه رور ٥۔ ي وح ۔ .3 ط . ِ

 ب لاب اي نم لدع اود هب مكحي معنلا نم لتف ام لثم ءازج م راتت يز زا صا ناقتا تا زيل عاو . ن
 تفلن مهفا امع هرمأ لابو ىوذل مايص كيذ لْذَعوأ نكاسم ماَعْعةرامكؤ
 . ٢ '«ماقتنا وذ يزمت هناو هنمرافلا مَقينيف داح نمو

 نأ تبثو © ةبعكلا غلبي هيده نأ ، ديصلا ءازج يف دوصقملا رهظ دقف

 يدهلاف ، ديصلا نم ءازخجلا رحني ثيح هنأو { هلك مرحلا اهب دوصقم ةبعكلا

 . ةبعكلا كلذب غلب دقف ، مرحلا نم عيش يف تمدق اذإ كسانملا يف اياحضلاو

 لوخد ىلإ نيكرشملا نم دحأ برقي نأ زوجي الف { ةبعكلا يف ابرقم حبصي هنأو
 ذعب مارحلا ةجتملا اوبرق الف» : ىلاعتو كرابت هللا لوق توبثل 9 مرحلا
 . دبألا ىلع مهيلع مئاق ميرحتلا كلذف { هگاذمك مهماع

 ليق دقو . ةنيدملا يف يوبنلا دجسملا مرح ةي هللا لوسر مرح كلذكو
 هللا همرح يذلا مارحلا تيبلا وه ةبعكلا مرح نأو 3 ةبعكلا مرح لثم هنإ هيف

 انيبن ىلعو هيلع هللا ىلص . ميهاربإ هليلخ ناسل ىلع ۔ ىلاعتو هناحبس ۔
 هيبن ناسل ىلع ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا همرح ةرونملا ةنيدملا ٌمَرح كلذكو { ملسو

 { امهديصو امهرجش ميرحت { كلذ يف ءاوسلاب اعيمج نامرح اهنأو ةت دمحم

 ءازج . ايهنم دحاو يأ ةمرح كهتني نم ىلع عقي يذلا ءازجلا نإف كلذكو

 . ملعلا لهأ نع ربخلاو ثيدحلا نم كلذ يف ءاج ام ىلع & كلذ يف دحاو

 .ةرقبلا ةروس نم )١٤( ةيالا ()
 . ةدئاملا ةروس نم )٩٥( ةيآلا )٢(

۔ ١١٣ ۔



 ناك ءاوس ث اعيمج نيمرحلا يف ءازج نم ناك ايف ، اذه تبث اذإ هنأ انعمو

 هيدهم هب غلبي يده ميدقت وه ءازحجلا نإف { امهدحأ رجش عطق وأ } ديص ءازج

 . هةبغكلا غلاب ايده : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق يف ءاج ام قفو . ةبعكلا
 ناك نإو ةرونملا ةنيدملا يف رحني الو ةرونملا ةنيدملا ىلإ نوكي ال يدهلا كلذ نأو

 غلاب يدم : ۔ ىلاعتو كرابت هلل لوقل . اهيف رجش وأ ديص نع ءازج

 هللا باتك يف دراولا ، ديصلا ءازج يف مكحلا ىنعم يف اذهو . ةبعك

 درو ثيح « ةيوبنلا ةنسلا يف درو دقف رجشلا ءازج مكح ىنعم امأ { ۔ ىلاعت ۔

 رجش يف ملعلا لهأ عامجإ نم درو اييف كلذكو ةي هللا لوسر ةنس نم رثألا يف

 . ةرونملا ةنيدملاب صاخلا مرحلا رجش يفو ، مارحلا تيبلا ةبعكلاب صاخلا مرحلا

 لك كلذكو . ةبعكلا ىلإ نوكي هلك ءازجلاو 0 مرحلل هبشم وهو همكح تبل اذإ

 تيبلا ةبعكلا ىلإ وه امنإف { ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد عيمج يف ايده تبثي ام
 مرحو مارحلا تيبلا مرح نامرحلا ناك اذإو © كلذ ريغ ملعن الو ى مارحلا

 يدهلا لكو ، همكحب صوصخم مرح لكف . نيمرح اعيمج ۔ ةرونملا ةنيدملا
 . ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق امل اقفو ةبعكلا ىلإ هعيمج نوكي

 نم لالدتسالا ناكو ، اعيمج دجاسملا لوخد نم نيكرشملا عنم تبث اذإو

 ةنسلا يناعم نم كلذ هبشأ امو 0 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا باتك نم ادراو كلذ

 سفن يف ءاسفنلاو ضئاحلا مكح ىنعم اضيأ كلذ لثم ناكو . قافتالاو

 ضيحلا ءانثأ ءاسفنلاو ضئاحلا نأل 3 ةالصلا نم ناعونمم ايهف ، دجسملا

 كرت امهيلع دبعتلا يف ةنسلا تناك اذإو ث ةالصلا ءادأ نم عنام سافنلاو

 3 ايهيف تبث اذإ ، كرشملا نم اذه ىنعم يف ناهبشي ايهف كلذ ىلعو 0 ةالصلا

 نأ ينعي كلذو { ءاملا امهرهطي ال هنإ ةلي يبنلا لوقل { ءاملا امهرهطي ال هنإف

 لسلا توبث عضوم ءاسفنلاو ضئاحلا يف تبث اذإو 5 اهلثم ءاسفنلاو ضئاحلا

 ةالصلا نم ناعونمم امه ذإو . ءاملا امهرهطي ال هنأو . اترهط اذإ امهيف

 لاجرلا نم ةلبقلا لهأ نم فلقألا ىنعم يف كلذ هبشأ 3 ايهف ضراعملل

۔ ٤١١۔



 ءاملا هرهطي ال هنأو ، نيكرشملا ىنعم هجولا اذه يف هبشي هنأ تبث اذإ { نيغلابلا

 نم ةراهطلا باتك يف هيلع لالدتسالاو هركذ ىضم دقو } كرشلا لهأب ههّبشل

 . هعضوم يف باتكلا اذه

 3 دجاسملا لوخد نيعونمم اونوكي نأ يناعملا هذهب ءالؤه ىف اذه تبث اذإو
 اذإ ، ءاسفنلاو ضئاحلا ةلزنمب لزان هنإف ءاملا هرهطي ناك نإو ، مهلثم بنجلاف

 دق ناك ، هجولا اذه يف مميتلا لمعتسا اذإو ، ةساجنلاب موقت الو ةراهطلاب ىأ

 مل ايلف { رهاطلا وهف ءاملا دجي مل اذإ ، مكحلا ىنعم ىلإ لاكشالا هوجو نم جرخ

 . ءاملا دجي مل اذإ مميتلا ىنعم تبث ، مكحلاو ةقيقحلا ىلع رهاطلا ءاملا نكي

 . ةقيقحلا ىلع هدوجو دنع هب مكحلا ىنعم همزل دقف ءاملا دجو دق ناك اذإف

 { رهاظلا مكحلا يف مه ةيالولاب ايههبشأ امو نينعالتملا يف مهضعب لاقو

 ليق ام ىنعم يف لوصألا ىنعمب هبشأ وهو 7 دارفنالا ىلع مهنم دحاو لك
 { كل تفصو ام وحن ىلع هايملا نم رهاطلا ىنعم جرخي اذه هبش ىلعو } حضاو

 ىلع ةطيرشلا يف مهقحم ةيالوو © مهلطبم نم ةطيرشلا يف ةءاربلا داقتعا ىلع

 . ةحيحصلا يناعملا هذه ىلع جرخت يدنع ليواقألا هذهف ، كلذب دصقلا

 اهنأ ملعي ىتح ايهعيمج يف ايهنم دحاو لك طلخي مل هنإ : لاق نم لوق امأو

 5 هجولا اذه يف ليق ام دشأ يدنع وهف ، كلذ دعب مميتيو } ةسجن اهلك

 نم رهاطلا دسفي نأ هيلع سيل هنأ الإ { لوصألا يناعم يف ليق اذه نأ يعمو

 ناك اذإ هسجني نأ هل سيل كلذكو . هل ةرهاطلا هايملا هذه تناك ولو .7 هايملا

 يف هتراهط جرخت دق هنأل ، هريغ ىلعو هيلع اسجن هلعجي نأ يف ببستيف { احابم

 ةراهطلا مكح لطبأ هلك هسجن اذإو ، ةرورضلا ريغو ةرورضلا يف مكحلا ىنعم

 . هنم

 ۔ طايتحالا مكحب ۔ قافتالا ىنعم يف جرخي نوكي نأ ينبجعيالو

۔ ١١٥ ۔



 يرحتلا موزل قافتالا ىنعم يف جرخي نوكي نأ الو } هلك كلذ لامعتسا

 لاكشالا عضومل مميتي نأ اسجن فالتخالا ىنعم يف تبث اذإو 3 اهنم ةراهطلل

 3 يرحتلا ةلع ىنعم { هسفن نع ليزي نأ يناعملا هذه ىلع احيبق نكي مل ؛ هنم

 . مميتلا مكح ةحص ىنعم لإ هلك كلذ نم جورخلاب ذ طايتحالا ةلع ىنعمو

 نأ احابم ازئاج هل ناك ايكو & يرحتلا مكحو هنع طايتحالا مكح ىنعم لوزيل

 مل ام { هفلتي ىنعم يف عيش ىلإ رطضي نأ ريغ نم . رايتخالا ىنعم ي هلام فلتي

 ْ لئاضفل ١ رومأ نم هسفن تاوهش ريغو ،} هسفن تاوهش نم ةيصعم نكي

 . رارطضالا نم لاحلا اذه لثم هيف همزلي ال ام ٠ ةعاطلا نم هيف وجري امو

 لاح ىلإ لحتسي مل اذإ { اذه هلام نم فلتي نأ حيبقب سيل هنإف كلذك

 ةزاجإ ةحصب طايتحالا مكحو يرحتلا مكح هنع لوزيل هغلبت ىتلا ةرورضلا

 ىنعم نم هيف نوكي دق حابملا ءاملا يف كلذكو © هدنع كلذ مدعل . هل مميتلا

 نع اهملع باغ اذإ وه هدنع هايملا داسف سيلو ٨ هلام يف نوكي ام لثم رايتخالا

 دقف إ اهتساجن حصت ىتح ةرهاط مكحلا يف تناك اذإ . هريغ ىلع ةجح ريغ

 دقو . هن الطب تبثي الو . حيبق ربغ انسح اقلعتم لوقل ا اذه ىنعم ي جرحي

 . يدنع هتزاجإ غاسنت

 ٠١ كلذ لعب مميتلاو ‘ اهنم رهاطلا ءاملل يرحتلا لامعتسا ينبجعيو

 رهاطلا ءاملا ةحص رمأ لاكشاو ٠ رهاطلا ءاملا مدع دنع مميتلا ىنعم توبثل

 . هجولا اذه يف

 ىضم ام بسح ىلع هايملا نم رهطتلاب طايتحالا لامعتسا كلذكو

 ين هايملا طلخي نأ ريغ نم مميتلاو 0 مميتلا عم طايتحالا يف هل جرخي امم ، هركذ

 . اهب رهطتلا يف طايتحالا عنمت هجو ىلع اهطلخ نم الإ ، ضعب اهضعب
 يناعم مهناف © كل تفصو ام ىنعمل هايملا طلخ يدنع حيبقب سيلو

۔ ٦١١_۔



 ةساجن ةحص ىلع اهليوأت جرخي امنإ يدنع ليواقألا هذه لكو { هذه يف ليق ام

 . هايملا اهب سجنت يتلا هوجولا نم هجوب اهسجني نم دنع هايمل

 سجني ءاملا نإ : لوقي نم لوق 7 هانعم هبشي امم يدنع امم اذه جرخيو

 وأ معط وأ نولب اهمكح يلوتسيو 3 هيلع بلغي نأ نود 3 هل ةساجنلا ةسامم

 . فرُملاب لوقي نم لوق ىلع 5 فرغ

 3 هيلع بلغ ام الإ عيش هسجني ال ءاملا نإ : لوقي نم لوق ىلع امأو
 ةرهاط مكحلا يف اهلكف { اهنم عيش ريغتم الو ةريغتم ريغ هايملا هذه تدجو اذإف

 ءاج دق هنأ ك ةجح هلوق نوكي نم لوقب اهداسف حصيو . ةريغتم دجوت ىتح

 هنإ لوقلا هيف نكمي امم { ءاملا نم رثكأ ةساجنلا نم اهنم ءيش يف وأ اهيف

 3 اهحير الو اهمعط الو اهنول اهل ريغي ال هنأو . اهنم رثكأ ةساجنلا نم اهطلاخي

 . ةنياعملا ىلع ال ةداهشلاب لوقلا هيف جرخي هنإف اذه لمتحا اذإف

 هيلع ابلاغ اهريغ نم وأ 0 هايملا هذه دحأ نم ءاملا جرخي مل ام هنأ ؛ يعمو

 8 كلذب لوقي نم لوق ىلع ،© فرغ وأ معط وأ نولب هكالهتسا يناعم دحأ

 نم ةاقثلا نم ةجح هلوق نم هيف لاق ولو ، قافتالاب ةساجنلا هيف حصت الف

 ىنعم نم هتساجن حصت هجوب هتساجن اورسفي مل ام سجن هنأ ادعاصف نينثالا

 هنأ ةاقثلا لوقي نأ نكمي دقو ث ءاملا ةساجن يف لوقلا فالتخال ، قافتالا

 عضومو { قافتالا يف سجني ال ام ، سجني هنأ هيلإ نوبهذي ام ىنعم يف سجن

 © فالتخالا ىنعمب سجن هنإ لاق نم عم ءاملا كلذ سجنتي نوكي نأ زوجي ام

 سيلو ، قحو هعم قدص سجن هنأ لئاقلا لوق نوكيف { قافتالا يف سيلو

 { هتساجن يناعم يف فالتخالاو 5، هتراهط لصأل قافتالا ىنعمب هيف ةجحلا مزالب

 وأ ك سجنتم وأ سجن هنأ حصي ىتح لصألا يف روهط قافتالا ىنعمب رهاط وهف

 ىنعم يف وأ ، كلذب سجن هنأ قافتالا ىنعم يف ةجحب نوكي سجنت
 يئ ةراهطلاب هل موكحملا ، تاراهطلا عيمج نم لصألا يف كلذكو ، فالتخالا

۔ ١١٧ ۔



 سجنيأ ، سجن هنإ لوقلا يف ةجحلا هب موقت نمم { هيلعو هيف ةداهشلاو لصألا

 لوقلا حصي ال ، تاراهطلا نم هنأ ةراهطلا مكح ىلع مئاق هلصاف سجتنتم وأ

 سجني وأ ، سجنتم وأ سجن هنأ هيف لئاقلا لوقب & سجنتم الو سجن هنإ هيف

 يف نوكي ال امب سجنت هنأب لئاقلا قدص لايتحا عضول سجر وأ سجن وأ

 ىلع كلذ توبثو ، هسجني اميف فالتخالا زاوج عضومو } سجني هنأ قافتالا

 عم ةساجن حصت ام ىنعمب جرخيف سجني امم لئاقلا رسفي ىتح قحلا يناعم
 ىنعمب جرخي وأ ، فالتخالا ىنعمب هداسفب بهذي امب ، هعم دوهشلا عم رسفنتلا
 مكح ةفلاخم مست الو { ذئنيح ةجحلا هب موقتف ، رسفتلا عم اسجن قافتالا

 نم لالحلا نم عيش لك كلذك { لهجب الو ملعب ذئنيح حص اذإ قافتالا

 نم ةنيبلا رسفت ملو ، مارح اهنأ اهيلعو دوهشلا اهيف دهش 0 لاومألاو جورفلا

 رذع عطقب © يدنع مكحلا ىنعم يف ةجحلا كلذب مقت مل ، مارح هجو يأ
 رسفت ىتح الإ 3 هدي نم هتلازإب الو هتمرحب هيلع موكحم الو ، هيلع دوهشلا
 ىنعم يف كلذ ةمرح لامتحالا مارح هجو يأ نمو . ةمرحلا كلت ام ةنيبلا

 كلذ نوكي نأ لمتحي ذإ عضومو .0 هيلإ نوبهذي امي ةنيبلا دنع {© فالتخالا

 كلذ نأ يدنعو ،ك صاخ مكحب داقتعالا ىنعم يف {، دهاشلا ىلع امارح

 عضوم نوكي هنأل كلذو . هيلع دوهشملا دنع مكحلا ىنعم يف امارح نوكي ال
 . ةمرحلا عضاوم يف نيدهاشلا لهج

 يأ ىلع ناك ءاوس ، همكح هيف تباث وهف هلصأ ىلع نوكي ءيش لكو

 سيل حبصي وأ هداسف حصي ىتح } لالح نم وأ رهاط نم 3 هوجولا نم هجو
 . لاحلا نم لاحب الالح

 ٦ مهتلاح نع دوهشلا مكح . ءايشألا هذه لك يف لقتني ال هنأ ؛ يعمو

 ىلع كلذ يف مهو 5 مهتيالو نم الو مهتقث نم هيلع اوناك ام ىلع مهلوحت الو
 هللا ءاش نإ هلك كلذ يناعم مهفاف { مهتداهشب ةجحلا موقت الو ، مهتلاح

۔ ١١٨ ۔



 . ىلاعت

 3 لجر ىلع نادهاش دهش ول هنأ لوصألا ماكحأ يناعم يف هنأ ؛ يدنعو

 هيلع نادهاشلا دهش وأ { مارح وه امنإ هدي يف رقتسي يذلا لاملا اذه نأ اتبثأو

 اهنيب تعقو تناك دق هنأ ادهش وأ 5 مارح هيلع ۔ اهوددحو ۔ هذه هتجوز نأ

 ميقي ملو { ةمرحلا هذه ديفت يتلا ةنيبلا نارسفي امهنأ ديفي ام اميقي ملو } ةمرح
 يف ةجح اذه لثم يف ةنيبلا كلذب نكت مل ، مارحلا اذه ىلع ةنيبلا رسفي ام

 . ماكحألا

 دوهشملا ناكو { ةداهشلا هذهب اودهش نم هيلع دهشو فذق ول كلذكو

 3 فذقلا نع دوهشملا جرحم هنم لمتحي امم ، ههابشأو اذه لثم يف دوهشلاو هيلع

 © هوجولا نم هجوب كلذ لامتحال 3 ةجحلا توبث نع هيلع دوهشمللو

 ناك ءاوس { هدي نم كلذ جارخإب الو . ةرفكمب هيلع دوهشملا ىلع مكحي الف

 ٨ لاحلا كلذ نوكي فيك . ةنيبلا رسفت ىتح . لام نم وأ ةجوز نم كلذ

 . نم ، ريسفتلا ىنعم ىلع هيف مكحلا نوكيو { ةرسفم ةجحلا مهلوقب موقت ىتحو
 . ماعلا وأ صاخلا وأ نيدلا وأ يأرلا مكح

 ةداهش يف تبث . اهرمأ لمتحملا ةمرحلا يف اذه ىنعم تبث اذإو

 هنأ وأ 5 اهقلط هنأ هيلع اهتداهش يف ارقأ امهنأو { اهقالطب هيلع نيدهاشلا

 عم . اهنم ىلآ هنأ ايهتداهشب اكردأ وأ 3 اهنم رهاظ هنأ نادهشي وأ . اهأراب

 ٠ مكحلا ي هانعم حصي يذلا ظفللاب كلذ رسفت مل اذإف { ءاليالا ىنعمل مهمهف

 كلذ داسف ديفي ام ميدقتو 3 هتجح عطق نم . هيف جرخي ام ىنعم ىلع

 . هتمرحو

 كلذ يناعم نم هنأ ، ماكحألا يف قافتالا يناعم ين جرخي هنأ ؛ يعمو

 ةرتف لاوط ضئاحلا مكح سفن ءايشألا عيمج يف اهمكح ضئاحلا نأ { قافتالا

 ةرهاط نوكت ىتحو 3 ةالصلا اهل حيبي يذلا لسعلا لستغت ىتح © ضيحلا ءاقب

۔ ٩١١۔.



 عيمج يفو { اهتدع ءاضقنا يف كلذ بستحم ىتحو . اهل اهجوز ءطو ي حيبي امب

 اهنم قبطي ال رومألا هذه نم رمأ لك يف ٠ ضئاحلا ةلزنم يه اهماكحأ يناعم

 . لستغت ىتح اهيف الو .0 ةراهطلا ماكحأ نم ءيش

 الف { انباحصأ لوق نم قافتالا يناعم يف ضئاحلا لثم ءاسفنلا كلذكو

 © ةدحاو ماكحأ يناعم مهيلع ىرجت ءاسفنلاو ضئاحلا نإف اذكه كلذ ناك نأ

 ةرتفو ضيحلا ةرتف ءانثأ امهو { ةدحاو امهيلكل ةراهطلا ماكحأ ساسأ نأل

 . امهرهط لاح ايهنم لك اهب موقت يتلا ءايشألا لك نم ناتعونمم & سافنلا

 اذه يف بنجلا مكحو اهمكح . ءاسفنلاو صئاحلل ةبسنلاب هنأ ؛ ىعمو

 لسغلا توبثل اترهط اذإ ‘ سافنلاو ضيحلا يتفص ءاهتنا ةلاح ي ٠ لصفلا

 ماكحألا يناعم يف كلذ ريغ نمو ةالصلا نم اعيمج مهعنمو ‘ مهلك مهيف

 مدع دنع مميتلا دعب وأ { ءاملا دوجو دعب لسفلا لدعب الإ ‘ مهنم لكب ةصاخلا

 ىنعم يف ةدحاو ةلزنمب لصفلا اذه يف مهلك اولزن مهنأ يدنعف { ءاملا دوجو

 ف نوواستي مهنإ لاق نم لوق يف اوناك ٠ ةلزنملا هذه ي اؤَواست الف ٦ قافتالا

 مهيف لسغلا مهيلع تبثي اعيمج مهن 1 ىنعمب } كرشملاو فلقألا مكح ىنعم

 نم الإ ٠ تباث رمأ دجسملا لوخد نم مهعنم نأ ىلع اليلد اذه ناكف ذ مهلك

 . قافتالاو ةنسلاو باتكلا مكح يناعم هبشي ىنعمب رذع

 هب لوقن يذلا لوقلا نم يه تسيل { ماكحألا هذه يناعم نأ ؛ يعمو

 يف ، ميركلا هباتك يف هلوقل ىلاعت همكح يناعم نم هلك كلذ نإ لب . اندنع

 اهيأ اي» : ىلاعت هلوق { مارحلا دجسملا نم مهبارتقا ةهج نم نيكرشملا مكح

 مهماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقي الف سجن نوكرشملا امنإ اونما نيذلا

 ىلإ مارحلا دجسملا نم بارتقالا نيكرشملا ىلع مرح دق هنأ كلذب تبثف 0 ياذه
 . دبألا

 مكح ىنعم يف نيكرشملا نأو 6 ىنعملا اذهل اتيبثت اضيأ لاعت لاق دقو

۔ ١٦٢٠ ۔



 انلعجإ : ىلاعت هللا باتك يف درو امم 3 مهسجر نم مارحلا تيبلا ريهطت

 ميهاربإ لإ اتذهمترت لصم ميهربأ ماقم نمراوئذختاو مأرت سانلل ةباتم تيلا
 . ١.0«دوجّسلا عكرلاوت نيفكملاو َنيفئاَتللل ينب رهط نأ ليعامشإوت

 تيبلا ارهطي نأ ، مالسلا امهيلع ليعامسإو ميهاربإ هللا رمأ دقف

 مهلك ءالؤهو { دوجسلا عكرلاو نيفئاطلل نيكرشملاو مانصألا نم مارحلا

 ضقن الإ اذه مهلاح يف دوجسلا عكرلا ريغ . مهريغو نيكرشملا نم نوعونمملا
 مهف كلذ مهفصو نوكي دوجسلا عكرلا نأل كلذ نم نوعونمم مهف . ةراهطلا

 . ةراهطب الإ ةالص الو 5 ةالصلا يف مهو

 فاوطلا نإف {. مارحلا دجسملا لوخد نم نوكرشملا عنمي ايك كلذكو

 نم ازئاج الو اتباث نوكي ال ةراهطلا ماكحأ ىنعم يف ، دجاسملا يف فاكتعالاو

 لك نم نوعونمم مهف 9 رهطتلاو رهطلا دعب الإ بنج الو ءاسفن الو ضئاح
 . دجاسملا ةراهط تابجوم نم هنأل } كلذ

 نمم مهريغو نيكرشملا نأ تبث دقف {، كلذ ماكحأ يناعم نم هنأ ؛ يعمو

 هنم رهطتلاو فصولا اذه ةلاح لوزت ىتح ضئاحلا مهو مهعنم صنلا درو

 & لسفغلاب ةبانجلا ليزي ىتح بنجلاو & سافنلا نم رهطت ىتح ءاسفنلا كلذكو

 ءالؤه لك 3 ةفصلا كلت هنع لوزت ىتح لاجرلا نم نيغلابلا نم فلقألاو

 لخدي ال كلذكو . ةراهطلا دعب الإ دجاسملا نم ادجسم مهدحأ لخدي ال

 ناهزنم ايهف & دجسملا ةلزنمب هنأل دجسملا مكح يف هنأل { ةالصلل ذختملا ىلصملا

 . مهلك ءالؤه عيمج لوخد نم نارهطم ۔ ىلاعتو كرابت هللا رمأب نارهطم

 كلذو ،} رذع نم الإ دجسملا لوخد نم اعونمم مهنم دحاو لك ربتعي كلذكو

 رطخ وأ 3 هلام ىلع عقي فوخ وأ هسفن ىلع عقي مهنم دحأ ىلع ررض نم فوخك
 . ةيقتلا زاوج عقوم عقي كلذ لك نإف 3 هنيد ىلع عقي

۔ ١٢١ ۔



 اذه نأ وه ، كلذ لك لثم يف لوخدلا حيبي يذلا رذعلا ين هنأ ؛ يعمو

 يف ءاملا كلذ نوكي نأ الإ بارشلل وأ لسغلل ءاملا دجي ال الثم بنجلا

 ىلع لوصحلل دجسملا لوخد يف رذعلا هل موقي ، هجولا اذه يف هنإف { دجسملا

 كلذكو 3 ديعصلاب مميتلا دعب الإ دجسملا لخدي ال يدنع هنكلو . ءاملا

 اذإ دجسملا لخدت ال اهنإف ۔ فصولا كلذ اهب قلعي ناك اذإ ام ةلاح يف ضئاحلا

 © دجسملا لوخد يف رذعلا دجت اهنإف } دجسملا يف الإ لسخلل ءاملا دبت ال تناك
 لخدت نأ اهل ازئاج حبصي كلذبو 0 ةرورضلا هيف اهمزلي عيش كلذ نأل

 نم اهتياغ ىلإ لصتل ديعصلاب مميتلاب الإ زوجي ال كلذ نكلو ، دجسملا
 . لسغلا امل متيل © دجسملا لخاد يف دوجوملا ءاملا ىلع لوصحلا

 هزاوج عقوم اعقاو اضيأ نوكي 0 ضئاحلا مكح ىنعم نأ ؛ يعمو

 اهمزلي ءعيشل نوكي وأ 3 اهيلع بجي ءعيشل دجسملا لوخد ناك اذإ 0 ءاسفنلل

 . بنجلاو ضئاحلا اهلاثمأل زوجي ايك اهل زئاج كلذ نإف { اضيأ ةرورضلا هيف
 مميتلاب الإ ءاملل ةراهطلاب الإ زوجي ال امم عيش ءاملا مدع دنع زوجي الو

 {، رذعل دجسملا لوخد ىلإ اوجاتحاو { ءاملا اعيمج ءالؤه مدع اذإف } ديعصلاب

 هنأو { رهطتلا عضوم هنأ تبث ام عضوم يف ديعصلاب مميتلا دعب الإ كلذ زجي مل
 هذخأ بنجلا دارأو دجسملا يف ءاملا ناك اذإف ، رهطتم الإ دجسملا لخدي ال

 لخديو مميتي ليق دق هنأ يعمف { هاوس ءام ىلع لوصحلا هنكمي ملو 0 هب رهطتيل

 . ةراهطلل ءاملا ذخأل دجسملا

 دجسملا ءاسفنلا وأ ضئاحلا وأ بنجلا لوخد مكح ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 لسفلل ءام دجي ال مهنم دحاولا نأو . دجسملا لخاد يف الإ ءاملا دجوي ال يذلا
 ىلا مهنم دحاولا غلب اذإ هنأ يعم هنإف { دجسملا لخاد ف دوجوملا ءاملا كلذ الإ

 لاق نم لوق ىلع مميتو ةرورض رذع هل دجو اذإ دجسملا لخاد دوجوملا ءاملا

 { هب لاستغالاو هب رهطتلا ىلع ردقو . هيلع ردقو ءاملا دجو اذإ هنإف 3 كلذب

 هيلع بجو اذإ . همميت ضقتنا دق نوكي كلذب هنإف { هعنمي عنام ريغ نم

۔ ١٢٢ ۔



 ءاملا ىلع ردق اذإ ، ةالصلل همميت ضقتني نم مكح ىنعم يف كلذو & لسفلا

 . ءوضولاب
 دوجوملا ءاملا ىلع لوصحلل { دجسملا لخد دق ناك اذإ هنأ ؛ ىعمو

 . ابنج دجسملا لوخد ىلإ هرطضا رذع دوجول مميت دق ناكو 3 دجسملا لخاد
 لخاد دوجوملا ءاملا ىلإ لصو اذإ } دجسملا يف لسغلا هنكمي ال ناك نإف

 ادئاع دجسملا يف عجري نأ جاتحاف { نيب رذعل عنام هنع هعنم نكلو ، دجسملا

 . هنم هيف رهطتي عضوم ىلإ دجسملا يف ءاملاب زاتجي نأ دارأ وأ { ءاملاب جورخلاب
 ضقتني ال همميت نإف كلذ ىلعو 0 همميت ىلع هنأ رذعلا دنع جرخي هنأ يعمف

 . ءاملا دجو نإو هب رهطتلا ىلع ردقي ال امم كلذ ناك . رهطتلا ىلع ردقي ىتح

 ايميتم ناكو { هوجولا نم هجو يأب 0 هب رهطتلا ىلع ردقي مل ءام لكو

 ثدحي نأ الإ همميت ضقتني الو ، همميت ىلع نوكي وهف { يناعملا نم ىنعم يأل
 اذإف © هنم رهطتلا ىلع ردقي ءام دجي وأ ، ءوضولا وأ ةراهطلا ضقني امم اثدح

 وأ { هل هب دارأ يذلا كلذ هانعمب ، همميت ضقتنا نيرمألا نيذه دحأ هنم ناك

 . هل هب بطوخ

 3 هيف امئان نوكي نيح ، دجسملا يف ةبانجلا هتباصأ ول : ليق هنأ ؛ ىعمو

 لخاد يف اهب ملع ىتح هتباصأ ةبانجلا نأ ملعي مل وأ { ةبانجلا هتباصأ نإف
 يزلا ، هوجولا نم هجو يأب ةبانجلا مكح هل تبث دق ناك اذإ وأ | دجسملا
 ىقبي نأ هل سيل هنإ : لاق نم لوق ىلع يدنع هنإف { هتباصأ ةبانجلا نأ هب دكأتي

 هتباصأ دق هنأ هل تبث نأ دعب هيف ماني نأ هل سيلو . هيف دعقي وأ دجسملا يف

 . ةبانجلاب هملع دعب دجسملا يف ثبلي ال نأ هيلع بجي هنأ يدنعو . ةبانجلا

 ١ هسفن ىلع فوخ وحن نم } كلذ ين هل نوكي رذع نم الإ هنم جورخلا هيلعو

 نم فاخي ررض وأ 7 هنيد ىلع ريثأت فوخ وأ 7 هلام ىلع ررض عوقو عقوت وأ

 . ةرورضلا هوجو نم هجو يأ وأ ، رطم وأ رح وأ درب نم كلذ

۔ ١٢٣ ۔



 ارطضم نكي مل ولو & هعضوم يف دعقي نأ سأب ال هنإ : ليق هنأ ؛ ىعمو

 دارأ اذإف ك دجسم يف يشمي نكي مل ام ۔ كلذ ىلإ هئجلت ىتلا راذعألا نم رذعب

 مل اذإ ، مميتي ىتح كلذ هل نكي مل هعضوم نع لوحتلاو {} دجسملا يف ىشملا

 ةبانجلا اهب ليزي يتلا ةقيرطلا رفوت نيحل راظتنالا ىلع ردقي ملو ءاملا دجي
 . لسفلاب

 لخاد ةبانجلا هتباصأ نإ } جورخلا دارأ ول : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 مميتلا هيلع نوكي امنإو 0 ءاملا دجي مل اذإ ، مميت هيلع بجي نكي مل . دجسملا

 ناك اذإ كلذ هيلع سيل نكلو ، دجسملا يف لوخدلا دارأ اذإ ءاملا دجي مل اذإ

 . هنم جورخلا دارأو ةبانجلا هتباصأو هلخاد

 دجسملا يف لوخدلا دارأ اذإ مميتلا هيلع سيل هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 هلوخد نم دصقلا ناك اذإ كلذو & ثكملاو هيف دوعقلا ديري ال ناك اذإ { ازاتج

 لستغي نأ ىلإ هقيرط ذختي نأ هنكمي ىتح 9 ليبس رباع هيف نوكي نأ دجسملا
 اونمآ يذل ابأ ايه : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق مكح ىنعم يف كلذو . هيف

 يريحلا ابنجت الو كوف ام اومل ىتح ىراكس متنأو ةلصلا اوبرقت
 . ةيآلا 0١١ . . اولستغت ىس ليب

 ؛ ةالصلا اَوبَرَقَت ال» : ىلاعت هلوق ىنعم نأ ؛ ليواتلا ضعب يفف
 { هيف ةالصلا ةلزنم هيف لوخدلا لزنأ هنأكف | دجسملا لوخد انهاه اهانعم

 دجسملا لوخد ناكف 3 اولستغي ىكل هيف ليبسلا يرباعل دجسملا لوخد لعجو

 نم هيف لخادلا نوكل سيلو { دوعقلل هيف لوخدلا ناك اذإ 3 ةالصلا ةلزنمب

 . هيف ليبس يرباع
 لوخد نإو } ةصاخ ةالصلا يف نوكي اذه نإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 ربغل وأ هيف دوعقلل ناك ءاوسو { ةالصلا ريغل وأ ةالصلل ناك ءاوس ؛ دجسملا

۔ ١٢٤



 الخاد ال ، هيف يشمي الو هيف دعقي الو هلخدي ال ناك ءاوسو . دوعقلا

 لوخد نم مهنم لك ةفص مهتعنم نيذلا ءالؤه نم دحاو يأ 3 هنم اجراخ الو

 يتلا ضئاحلاو } لسغلاب ةبانجلا نم رهطتلا موزل هعنم بنج نم 3 دجسملا
 { ءاسفنلا كلذكو { لاستغالاب رهطتت ىتح { رثألاب دجسملا لوخد نم تعنم

 فلقألاو { هللا باتك يف درو امب دجسملا لوخد نم اقلطم عنمي يذلا كرشملاو

 كئلوأ لك ث هب ةقصتلم ةفصلا كلت تماد ام دجسملا لوخد نع عنمي يذلا

 كلذ لاح نم مهنم دحاو لك رهطتي ىتح رذعل الإ دجسملا لوخد نم نوعونمم
 وه نمم ةراهطلا ىنعم ىلع مهنم دحأ ردقي مل نإف ، هلوخد نم مه عنام وه يذلا

 ضئاحلاو بنجلاك رهطتلا هعفنيو ةراهطلا همزلت وه نممو 3 ةراهطلاب مهنم دبعتم
 نع الدب مميتلا ىنعم هيلع تبثي { هتقو يف ةراهطلا نم هنكمت مدعف { ءاسفنلاو

 ببسب هيلع بجو هل مميتلا موزل ناك ءاوس { ءاملا مدع دنع 0 ءاملاب ةراهطلا

 هتباصإ تناك اذإ هنم هجورخل كلذ ناك وأ } دجسملا يف دوعقلا ىلإ هدصق

 ريغ دجي الو دجسملا لخاد يف ءام ىلع لوصحلل هيف هلوخدل وأ 7 هيف ةبانجلاب
 دجسملا لوخد يف يرارطضا رذع هل ماقو دجسملا لخاد يف دوجوملا ءاملا اذه

 هيف همون دصقل كلذ ناك وأ ، هريغ دجوي الو هيف دوجوملا ءاملا ىلع لوصحلل

 كلذ نم ءيش هل تبثي ال هنأو ، رذعب هوجولا نم هجو يأل 3 هيف هرارقتساو

 نع هعنمي رذع نم الإ كلذ هنكمأ نإ مميتلا الإ رذعلا عم الو رذعب الإ

 هجورخ الو هلوخد يف كلذ يف قرف ال ناك اذإ © هوجولا نم هجو يأب ، مميتلا
 هلخدو هريغ يف همزل نأ دعب الو { هيف كلذ همزل نأ دعب 5 هيف هدوعق الو ٦3 هنم

 ناك ، كلذ هيلع بجو ثيح نمو . هلخد ىتح هب ملعي نكي مل وأ 3 ايسان
 رذعلا عم همزل ، رذع هل ناك اذإف © رذع نم الإ هنم جورخلاب ابطاخم يدنع

 هنأ دجسملا يف لوصألا مكح ىنعم يف هنأل . ةراهطلل ءاملا مدع دنع مميتلا

 . ارهاط الإ ثكميو هيف رقتسي نأ زوجي ال

 ناك هنأ ملع نأ دعب { دجسملا نم جورخلا دارأ اذإ هنأ ؛ يعم كلذكو

۔ ١٢٥ ۔



 لخاد يف ةبانجلا هتباصأ نأب هيف كلذ هل ضرع وأ . ةبانجلا هتباصأ دق

 ىنعم يف هنأل ، مميتلا همزلي لاوحألا هذه نم لاح يأ ىلع هنإف { دجسملا
 . ارهطتم الإ هنم عيش يف كلسي ال هيف كلاسلا نأ & دجسملل ةراهطلا مكح

 يهو ثدح مث { ةراهط ىلع دجسملا تلخد ةأرما نأ ول هنأ ؛ يعمو

 {، ةراهط ىلع يهو هيف تلخد دق تناكو {} دجسملا يف تضاح اهنأ هيف ةرقتسم

 هيف لوخدلل تجاتحا اهنأ وأ ، ارهاط تناك دقو هيف تسجنت نأ امهل ثدح وأ

 . ءاقبلاو هيف دوعقلا يف رذع ايل ناك وأ ، هوجولا نم هجو يأ ىلع وأ 3 رذعل

 نم ناك هجو يأ ىلع تالاحلا هذه لك يف يدنعف 7 هيف كلذ ال ثدح نأ دعب

 اتعسوت نإف { هكرت ايل عساوو © مميتلا مكح ايهنع لئاز هنأ © هوجولا كلت

 3 هريغ يف وأ هيف ءاملا دوجولو ، رهطت ريغب رذعل هيف امهدوعقو رذعل هيف ارفوخدب

 ريغ اناك نإ { مميتلا ايهنكمأو ءاملا ايهنكمي مل وأ ، ءاملا كلذب رهطتلا ايهنكمأو

 مل اترهطت امهنأ ول ةلاحلا هذه يف ايهنأل كلذو & كلذ نيح يف رهطتلاب نيبطاحم

 وأ ، دجسملل ايفوخد يف رذع امهل ناك اذإف 3 ارهطت ملو ءاملاب رهطتلا ايهعفني
 نم ارهطت مل ام & ضراعلا رذعلل { رهطت ريغب كلذ امهل ناك { هيف امهدوعق

 يف بنجلا ةلزنم تناك سافنلاو ضيحلا نم اترهط اذإف © سافنلاو ضيحلا

 . هانركذ يذلا هلك ىضم ام يناعم

 © رهطتلا ايهعفني ال هنأ عضومل مميتلاو رهطتلا مكح ايهنع لاز امنإو

 ايهتراهطل ىنعم ال ناك نإو 3 ايهمكح لاح نع ءاملا امهرهطي الو
 اهل تبث اذإف ، رذع نم الإ دجسملا لوخد نم نيتعونمم اتناكو .3 ايهمميت الو

 . ايهعفني ال ذإ رهطتلا مكح اهمزلي مل رذعلا

 نم لوق ىلع ايهنم لك مكح ىنعم يف هنأ يعمف فلقألاو كرشملا امأو

 ةراهطل . ةراهطلا ىنعم ىلإ نالقتنيو { ايهلاح يف ءاملا هنأ امهرهطي هنإ : لوقي
 . ارهطت اذإ امهدسج

۔ ١٢٦ ۔-



 يذلا رذعلل دجسملا لوخد دنع رهطتلا ىنعم اهمزلي هنأ ؛ يعمو

 ةراهطلا توبث ىنعمل !! لسغلا ماقم موقي مميتلاف ءاملا اهنكمي مل نإو } ١0)اهل

 الخدي ال نأ ايهيلع بجي هنأو ، لوخدلا يف ايه رذعلا توبثلو . امهيف
 ! نيرهطتم الإ

 لوصألا يف مكحلا ىنعم يف ناك 7 امهيف لوقلا اذه ىلع ؛ اذه تبل اذإو

 ايهٹكمو ايهجورخو الوخد يف & يعم هركذ ىضم ام عيمج نم بنجلا ةلزنمب
 ؛ هيف امه امم جورخلاب نابطاخم اهنأل . ايهيلع كلذ ينبجعيو . امهدوعقو

 ناتخلابو { مالسالاب بطاخن لصألا ىنعم ي هنأل & كرشملل ةبسنلاب مالسالإب

 اهب مزتلي يتلا ةرطفلا ننسب بطاحمو بلاطم ملسأ دقو هنأل & فلقألل ةبسنلاب

 { ايلاح نع لاقتنالل © تقولا يف امهل ةمزاللا رومألا نم رهطتلا ناكو © ملسملا

 ىلإ هب نيلقتنم اناكل 3 ناتخلاو مالسالاب تقولا يف اهلاح نع القتنا ول اهنأل

 املاح نع امهلاقتنا دعب كلذو { ايهعفنت كلذب ةراهطلا تناكلو { ةراهطلا لاح

 كلذل ايهكرت نم كلذ نألو 5 ناتخلا ىلإ ةفلقلا نمو ، مالسالا ىلإ كرشلا نم

 . اهسفنأ يف ايهلعف نم

 يف كلذ نم هيف امه امم جورخلاب نابطاخم فلقألاو كرشملا نأ ؛ يعمو

 يف ايل رذعلا دنع اهمزلي نأ ث ايهيف كلذ توبث ىنعم كلذ هبشأف . اهنيد

 ءاملا اهنكمي مل نإ مميتلا مكح وأ { ءاملاب رهطتلا مكح اهمزلي نأ ، لوخدلا

 نم اترهط اذإ { ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا مهو ، لصفلا اذه يف امهابشأل

 اماقتنا دنع قافتالاب اهيف ةراهطلا توبث نم لاحلا كلذ نع لاقتنالاب ايهتبطاحم

 . كلذ نع

 © فلقألاو كرشملل ةبسنلاب ءاملاب ايهيترشب ةراهط يف فالتخالا ىنعمو

 ليزي ايثير ملسأ يذلا فلقألل امئاق رذعلا نوكيو . ليوأتلا لمتحي ال امب اقلطم دجسملا هلوخد مدعب ميركلا

 . اطورشم هيلع دجسملا لوخد لعجي يذلا ضراعملا

۔ ١٢١٧ ۔



 لاوز ىنعم يف { ايهنم ةراهطلا لاح ىلإ اهيلع اوناك يتلا لاحلا نم ايهلقن توبثو

 مل ام ءاسفنلاو ضئاحلا مكح ىنعم يف سيل كلذ نأ قافتالا توبثو { ايهسجر
 ضئاحلاو بنجلا يف هانعم هبشي امم فلقألاو كرشملا يف كلذ ناكف . ارهطي

 امهيف انركذ ام ىنعمل 3 ارهطي مل ام ءاسفنلاو ضئاحلا نود اترهط اذإ ءاسفنلاو
 تلخد دق ضئاحلا نوكت نأك . دجسملا لوخد يف ايل رذعلا بوجو دنع

 نم رمأ اهباصأ وأ ، دجسملا لخاد ىهو ضيحلا اهباصأو 3 ةراهط ىلع دجسملا
 كلذ عمو 0 رذعب دجسملا لخدت نأ ىلإ اهرطضا لاملا وأ سفنلا ىلع فوخلا

 رفوت نيحل مميتت نأ اهمزلي رذعلا مايق عم اهنإ : لاق نم لوق ىلع { انلق دقف
 يف ءاسفنلا كلذكو { رهطتلاو لاستغالا ىلإ اهمزلي يذلا لاحلا نم اهجرخي ام

 . ركذ ام لك يف ضئاحلا مكح ىنعم

 ءاملا نإ : لوقي نم لوق ىلع ؛ فلقألاو كرشملا يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 امهديزي الف كلذ تب اذإف } فلقألا نتتخيو ، كرشملا ملسي مل ام ، امهرهطي ال

 كلذ ناكو { هاسججن لسغلا ءام نم ايهسم ءام لك نأو { ةساجن الإ لسغلا

 يف ، لوقلا اذه ىلع لسغلا نع اعنم نأ بجيف { سجن ايهتسسامم نأ ىنعمب
 ، لصألا يف هلوخد نم ايهعنم عم & دجسملا سجني الئل دجسملا ايهلوخد نيح

 تبث لوقلا اذه ىلعو © نيهجوب كلذ نم نيعونمم انوكيف هاسجخني انوكي مل ولو
 { ةلعلا هذهل ءاملاب رهطتلا نود { رذعل دجسملا الخد نإ { مميتلا ىنعم امهيلع

 الخدي نأ لبق ةبوطرلا نع امهفافجو امهريهطت ناكمالا ين ناك نإ هنأ الإ

 . كلذب لاق نم لوق ىنعم ىلع امهيف هب رمؤي امم كلذ ناكو © دجسملا

 لوخد دنع امهيف تبث دق ناك هنأ يعمف ، رهاطلا ديعصلاب مميتلا امأو

 . ءاملاب ةراهطلا ماقم موقي مميتلا كلذ ناك اذإ هنأ قافتالا ىنعمب & دجسملا

 تبثو { قبس ام ىنعم هرهطي ءاملا نكي مل اذإف } هرهطي ءاملا ناك اذإ كلذو

 رهطتلا تبث ايف رهطتلا مكح لاح ىلإ ايهنم لوحتلاو رهطتلاف { ةبطاخملا ىنعم

۔ _ ١٢٨



 ىنعم يف { ءاملا نع الدب مميتلا ىنعم كلذ دنع تبث 0 رذعل الئاز ءاملاب

 نإ كلذ مهفاف { ارهطت نأ لبق ءاسفنلاو ضئاحلا يف كلذك سيلو 3 رهطتلا

 . ىلاعت هللا ءاش

 زج

۔ ٩١٧١_۔





 باب

 ءىش هب قلع وأ ائيش كرت نم

 ىلع قلع دق ائيش كرت دق ناك نإ 5 ةبانجلا نم هلسغ يف بنجلا نإ : ليق

 نم كلذ ريغ نوكي وأ 3 اراق عيشلا كلذ نوكي نأ لثم 3 هندب نم عيش

 ءاملا نيب عيشلا كلذ لوحي ثيحب كلذ ناكو 0 ندبلاب قصلت يتلا ءايشألا

 كلذ علقي نأ بنجلا ىلع بجو دق نوكي هنإف ، ندبلا نم عضوملا كلذ نيبو

 نإو ٠ ىلص دق ناك نإ ةالصلا ةداعإ هيلعو ٠ هعضوم لسغيو ٠ لئاحلا ءيشلا

 لصي ام ردقب نوكي نأ نكمي ثيحب { اقيقر ندبلاب قصل يذلا ءيشلا ناك
 قلاعلا ع يشلا كلذ نأ ىلإ نئمطي كلذب هنأل ، سأب الف عضوملا ىلإ ءاملا

 عيمج لسغ مت دق كلذب نوكيو ٠ عضوملا لسغ نيبو ءاملا نب لحن ل ندبلاب

 . ىطغملا عضوملا هيف امب ندبلا

 ناك دق . قصل يذلا ءيشلا كلذ ناك نإ هنأب ديفي ام راثآلا ضعب يفو

 . هب قلاعلا عضوملا ىلع ءاملا بصي نأ نم سأب الف } رفظ نم لقأ همجح ين
 لوألا يأرلا نأ ، كشلا ةلازإو ةطيحلا ىنعم يف هنأ يدنعو {} كلذ هئزبيو

 . ينبجعيو لا بحأ ربتعي 6 هعضوم لسغيو ء يشل ١ كلذ علقي هن لئاقل ١

 ةبانحلا نم لستغا دق ناكو ، كمس طقس ناك نإف : تلق ؛ هريغ نمو

 كلذ دعب مث ، ىلصف ماق ةالصلل اضوتو لسغلا متأ نأ دعبو { ةالصلل أضوتو

 ؟ال مأ هتالص يف ساب هيلع له {. اهدجو

 رهطتلا دصقب ناك . هب ماق يذلا هلسغ ناكو . ابنج ناك نإ : لاق

 لسغ هيلع بج هنإف 3 هندب نم ءيش ىلع كلذ دجو مث . ةبانجلا ةلازال

۔ _ ١٣١



 . عضوملا لسغ دق نوكي نأ دعب ةالصلا ديعي نأ كلذ ىلع هيلعو © اهعضوم

 سأب الف } ىلصو ةالصلل أضوت دق ناكو ،} لستغا نيح ابنج نكي مل نإ هنأ ريغ

 . ةالصلل أضوت دق ناك مادام ، ىلص دق ناك ام ديعي الو هيلع

 ابنج ناك دقو 5، ةالصلا لبق هندب ىلع اهدوجوب ملع دق ناك نإف : تلق

 ؟ ةالصلل أضوت وأ

 لبق ءيشلا كلذب ملعو . ةبانج نع لستغاو كلذك ناك نإ : لاق

 . لدبيو هعضوم لسغي نأ هيلع نإف 0 ةالصلا

 عضوم ناك نإ : ءاهقفلا ضعب لاق : ۔ هللا همحر يراوحلا وبأ لاق

 يف هيلع ضقن الو } هلسغي هنإف ، رفظلا نم لقأ كمسلا طقسو راقلا كلذ

 . بنج ريغ وأ ابنج ناك ءاوس 3 هتالص

 لوحي ءيشلا كلذ ناك اذإ : اذه لثم يف ليق دق هنأ ؛ يعم : هريغ لاق

 ناك ءاوس © رظنلاو رابتعالا يف كل تفصو ام ىنعم ىلع & لسغلاو ندبلا نيب
 { لسغلاو ندبلا نيب ةلئاحلا ءايشألا نم هريغ وأ كمس طقس وأ راق نم كلذ

 لبق ناكو ، عضوملا كلذل ايسان لسغف 0 لسغلا هب تبثي هنإ ليق ام دح ىلع

 لسغ نأ دعب مث © لسغلا نيبو هنيب لوحي امم ائيش هيلع نأ ملعي مل لسغي نأ

 كلذ ىلإ ءاملا لاصيإ نيبو هنيب لاح ءيشلا كلذ نأ كلذ دعب ملع لسفلا متأو

 ناكو ىلص دق ناك نإف ، لستغا نأ دعب كلذ ركذ دق ناك وأ { ندبلا نم ءزجلا

 ٨ رفظ رادقم نم لقأ هآر يذلا عضوملا كلذ ناكو ، لسغ وأ ءوضو نم كلذ

 دعب اهادأ دق ناك اذإ ،© ةالصلا ةداعإ هيلع سيل كلذب لوقي نم لوق ىلع هنإف

 عضاوم يف ةبانحجلا نم لسغلا نم كلذ ناك ءاوس . ةبانجلا نم لسغ وأ ءوضو
 5 ءوضولا عضاوم ريغ يف وأ ةالصلا نم لبقتسي امم اذه هيلع نأ 5 ءوضولا

 هيلع ةداعإ ال كلذ لك يفف ، بنج ريغ وأ ابنج ءعىضوتملا ناك كلذ يف ءاوسو

۔ ١٣٧٢ ۔



 لسغو رذع نم نكي مل نإ كلذ جارخإ هيلعو . اذه ىلع ةالصلا نم ىضم اميف

 . ةالصلا نم لبقتسي امل ابنج ناك نإ عضوملا كلذ

 يف ملعأ الو . ةالصلا نم لبقتسي اميف . ءوضولا ف رمألا نوكي كلذكو

 لدب هيلع نكي مل ولو { ةالصلا نم لبقتسي اميف اذه هيلع نأ افالتخا كلذ

 . رفظلا رادقم نم هردق يف لقأ ناك اذإ © هب ىلص امم ىضم ام

 وأ اليلق رادقملا كلذ ناك ءاوس 0 لدبلا هيلع نإ : ليق دف هنأ ؛ يعمو

 ءاوسو ، ملعي مل مأ لسغلا لبق ردقلا كلذب ملع دق وه ناك ءاوسو .3 اريثك

 اهيف هيلع مزلي لاوحألا هذه لك ث ءوضولا وأ لسغلا نيح يسن دق ناك

 . لدبلا

 اذه ناك ءاوس ، لدبلا هيلع نوكي نأ همزلي ال هنإ : ليق دق هنأ ؛ ىعمو

 يف هندب ىلع يذلا رادقملا كلذ ناكو { ابنج ناك اذإ الإ اريثك ناك وأ اليلق ردقلا

 . ءوضولا عضاوم ريغ يف ناك وأ ءوضولا عضاوم نم عضوم

 اذه ىلع أضوتو ءوضولا عضاوم يف كلذ ناكو ابنج نكي مل اذإ امأو
 نم لوق ىلع هنإف ، كلذ ىلع ىلص ىتح . هل ايسان وأ كلذب ملعي ملو { ىنعملا
 لثم ف كلذ ف قرف نايب يدنع جرحي الو ٠ ةداعإ هيلع مزلت ال كلذب لوقي

 أضوتو ءوضولا عضاوم يف كلذ ناك اذإ ، بنج ريغ وأ ابنج ناك ءاوس 3 اذه

 . دحاو يدنع كلذ ف ىنعملاو {}© كلذ ىلع

 عضاوم نم وأ “"©٨ بنج وهو هندب نم ءيش عضوم لسغ كرت نإ كلذكو

 {، ملع دق نكي مل وأ ، كلذل ايسان لسغلا هيلع رجي ملف ، ءوضولا يف ءوضولا

 يذلا لئاحلا ينو كلذ يف يدنع لوقلاف ، ىلص نأ دعب نم كلذ هل نيبتي ىتح

 وأ لسغلا متأ نيح كلذب ملعي نكي مل اذإ ءاوس ، لسغلا نيبو ندبلا نيب لوحي

 دحاو هيف فالتخالاو 6 ءاوس هلك اذه نإف 6 هل ايسان ناك ءاوسو ٤ ءوضولا

۔ ١٣٣ ۔



 . ماهبالا رفظ رادقم نم لقأ ناك اذإ ، يدنع

 ردق أطاوتي كلذ لعلو . مهردلا وأ رانيدلا رادقمب اذه يف ليق دقو

 ف توافتي ال هلعلف كلذ فلتخا نإو ٠ رفظلا ردقو رانيدلا ردقو مهردلا

 اذه لثمل ركذو ملع اذإ هلك كلذ نم طسولا ىلع يدنع جرحي ىنعملاو ٨5 هفالتخا

 . ةالصلل هئادأ دعب نم

 نم لاح يأ ىلع {، اذه لك نم ائيش ركذ دق ناك اذإ هنأ ؛ ىعمو

 1 لصفل ااذه يف هركذو هليصفت ىضم دق امم 0 هوجول ١ نم هجو ياب وأ { لاحلا .

 هلسغ ناك وأ 3 ةبانجلا نم لسغ دق ناكو { ةالصلا لبق نم هب ملع دق ناكو

 كلذ ناك ءاوسو .0 ةالصلل أضوت دق كلذ ءانثأ يف ناكو . ةبانجلا ريغ نم

 نم ةدحاو ةرعش ناك ولو . اريثك وأ اليلق { هريغ وأ راقلا نم ندبلا ىلع كورتملا

 كلت لسغ نيبو ءاملا نيب لوحت دق يتلا عضاوملا نم عضوم يأ ناك وأ 3 هندب

 فالتخا كلذ لك يفف ، كلذ نيب لوحي لئاح ريعب اكورتم ناك وأ ، عضاوملا

 . لاوقألا

 هيلع زجي مل هنأ ملعلا ىلع هب ىلص اذإ كلذ يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 { ةرافكلا يف فالتخالا يناعم هيف ، بنج ريغ وأ ابنج ناك ءاوس ، لسغ

 ىلع ال ىناعملا نم ىنعمل كلذ لواتي رذع هل نوكي نأ الإ يدنع كلذ هبشأ امو

 . دمعتلا هجو

 لبق كلذب ملع مث { مهردلا وأ رانيدلا وأ رفظلا ردق كلذ ناك اذإ امأو

 كش ال عضوملا اذهف ، كلذ ىلع ىلص مث هلسغي ملو هلسغ هنكمأو . ةالصلا

 ىلع ىنعم لوات كلذ يف هل ناك ولو 0 هيلع ةرافكلا يف فالتخالا يناعم هيف هنأ

 ىلع ، هل زئاج كلذ نأ نظي هنأ الإ & كلذ لثمب ةنونيدلا الو يأرلا ليبس ريغ
 ردق كورتملا عضوملا ماد ام ، يناعملا نم ىنعم يأب وأ ٠ هوجولا نم هجو يأ

 . انيب ايك مهردلا وأ رانيدلا ردق وأ رفظلا

۔ ١٣٤ ۔



 ناك وأ ، بنج وهو هندب نم عيش لسغ كرت اذإ ام ةلاح ي هنأ ؛ يعمو

 ، بنج ريغ وأ ابنج كلذ ءانثأ ناك ءاوس ، ءوضولا يف ءوضولا عضاوم سم دق

 يف ملعأ الف ، رفظلا نود ناك ام وأ { اريثك وأ اليلق عضوملا كلذ ناك ءاوسو

 3 هب ىلص اذإ هيلع ةرافكلا موزل يناعم هبشيو . ةداعالا هيلع نأ افالتخا كلذ

 لثمي هرذع عطقو ةرافكلا ىنعمو . هنيد يف كلذ لثم يف هلهج هعسي ال ام توبثو

 رفظلا رادقم نم لقأ ناك ام هيف فلتخي امنإ هنأ يدنع . هنيد يف كالهلا يف كلذ

 اذه ىلع ناك اذإف { ريداقملا هذه يف فالتخالا يناعم يف مهردلا وأ رانيدلا وأ

 لاوقأ فالتخا يناعم ىلع & همجح يف ريداقملا هذه دحأ ردق ناكو 3 ىنعملا

 ىلإ رظنلا نم ءاج لاوقألا هذه يف فالخلا أشنم نأ ببسب ، كلذ يف نيفلتخملا

 رادقم كلذ يف هيلع لوعملاف هعون ىلإ رظنلا ناك اذإف ، هتيمك ىلإ وأ لاحلا عون
 بعصي ثيحب هتفاثك رادقم وأ {، هلالخ نم عضوملا ىلإ ءاملا ذفني ثيحب هتقر

 نولئاقلا امأ . هلالخ نم ندبلا عضاوم ىلإ رظني نأ نكمي ءاملا نأب داقتعالا

 وأ مهردلا نم رثكأ وأ لقأ وأ رفظلا ردق نوكي هنأب نوردقيف هتيمك ىلإ رظنلاب
 . رانيدلا

 هعسي ال هنأو & كلذب هكاله توبث ىنعم ىلع قفتي ءاوس هنأ ؛ يعمو

 ةرافكلا توبثب لوقي نم لوق ىلع كلذو { ةرافكلا ىنعم توبثو & كلذ لهج
 ادمعتم ناك اذإ امأو ، كلذل الهاج ناك اذإ ام ةلاح يف كلذو . ةلاهجلا ىلع

 هيلع تبث . ريداقملا هذه دحأ ردق ناكو ، ىنعم الو ةلاهج ربغب كلذ كرتل

 ىنعمب ةرافكلا توبثب لوقي نم لوق ىلع ةرافكلا توبث قافتالا ىنعم يدنع

 . ةالصلا

 يف هيلع لاحلا نوكي امب ، هيلع مكحلا ىنعم يف حضتي كلذ نأ ؛ يعمو
 هجو يأ نم لئاح كانه ناكو 5 ةالصلل ءوضولا وأ ةبانجلا نم لاستغالا ةلاح

 ايسان ناك وأ { هلزي ملو لئاحلا دوجوب لاستغالا ءانثأ ملعي ناكو 3 هوجولا نم

۔ _ ١٣٥



 عضوم نأ كلذ ىلع بترتو 0 ةالصلل ءوضولا وأ لاستغالل هئادأ ءانثأ هل

 اذه دعب ىلص لق ناك نإف 6 ءاملا هسم ل ندبلا ءازجأ نم اءزج وأ ٠ ءوضولا

 نأ دعب ، ةالصلا ةداعإب مزتلي هنإف 5 ةبانجلا هب لازأ هنأ دقتعا يذلا ، لسغلا

 ةراهط ىلع هلسغ ناك اذإ امأ . ءاملاب ءوضولا عضاوم رمغيو لئاحلا ليزي

 . هيلع ةداعإ الف

 ناك لجر نع ۔ هللا همحر يراوحلا يبأ نع باوج نمو ؛ باتكلا نمو
 حرجل اا ذه ىلع ءاملا عضو ناكو ٠ ءوضول ا عض اوم نم عضوم يف حرج هدي يف

 هل زوجي له . هلسغي ملو هيلع ءاملا عضو حرجلا بنجف .3 ىذألا هل ببسي

 ؟ كلذ

 نم عضوم يأ ف © هدي ي دوجوملا حرجلا بنجي نأ هل زوجحم ؟ معن : لاق

 ٠ هلوح ام لسغي نأ هنكميو ز هرضي ءاملا لامعتسا ناك اذإ ٠ ءوضولا عضاوم

 . ءاملاب هسمي ال نأ هل زوجو َ

 ؟ اذإ رثابجلا ىلع حسملا ‘ كلذ ىلع ساقي نأ نكمي لهو : ليقو

 ؟ اهلك اهلسغي نأ هنكمي ال ناكو . ةمات ةجراخ

 اهلك اهلسغي نأ هنكمي ال ناكو . ةمات ةجراخ رئابجلا تناك اذإ : لاق

 ةحراجلا كلتل ديعصلاب مميتي نأ كلذ يف همزليو ، ندبلا نم كلذ رئاس لسغ

 كلتل مميتيو 0 حراوجلا رئاس لسغي كلذكف . ابنج نكي ل نإو ابنج ناك اذإ

 ةجراخ ةريبجلا هذه تناك اذإ ى ةريبجلا مكح ىنعم يف اذهو . ءوضولل ةحراجلا

 مميتي نأ هل عساوف { هندب رئاس لسغي ايك { اهلسغي نأ هنكمي ال ناكو . ةمات

 . ةحراجلا كلتل بيطلا ديعصلاب

 ردقي ال ناكو . حرج هدي يف ناك نمع هللا همحر نسحلا ابأ تلأسو

 لوقلا نوكي فيك . ةبانجلا هتباصأ نأ ثدحو . ءاملاب هسمي نأ هحرج ببسب

۔ ١٣٦ ۔



 ؟ كلذ يف

 نأ هيلع نإف 6 ءوضولا دودح ف ةحراجلا ىلع حرجلا ناك نإ : لاق

 ، يلصيو مميتي اهلك ةحراجلا ىلع حرجلا يتأي ناك نإو { هدسج رئاس لسغي

 ئ لىلصيو هنكمأ ام لسغيو ئ مميت هيلع سيلف ةحراجلا ىلع يتأي ال ناك نإو

 لسغيف { ءوضولا عضاوم ريغ يف حرجلا ناك نإف ، يلصيو هنكمأ ام أضوتيو

 نم رثكأ نوكي عضوم ىلع ىأ ولو ؤ هيلع مميتي الو يلصيو . هنكمأ ام
 ةحراج ىلع يتأيو ٠ ءوضول ١ دودح ف نوكي نأ الإ هيلع مميتي الو . ةحراج

 . ةمات اهلك

 عضاوم ريغ يف ةحراجلا وأ حرجلا ناك اذإ ؛ رخآ عضوم يف هنعو

 . مميتلا هيلع ناك ، ءوضولا حراوج نم ةحراج ردق ىلع يتأي ناكو 5 ءوضولا
 هلوق ىنعم ي اندنع مميتل ١ مزلي هلثميو ، هدنع ءوضول ١ حراوج رغص أ هن إ : لاقو

 . هلوق ىنعم ىلع ءوضولا حراوج نم اهنأل ، ىذألا يف اذه

 يف ءاضعألا نم وضع لسغل ةبسنلاب قافتالا ىنعم يف تبث دق : هريغ لاق

 هجو يأ نم هنإف ] ءاملا نم ىذألا هبيصي ناك اذإ ٠ ءوضولا عضاوم نم ندبلا

 ةبسنل اب ضيح نم رهطلل هلسغ ناك ءاوس لساغل ا اذهل مزلي هوجول ا نم

 اذه لسغ نم ةرضملا فاخي ناك اذإف { ةبانجلا نم لسغلا كلذ ناك وأ {. ةأرملل

 هنإف ، ىذأ وأ حرج اهباصأ يتلا ةحراجلا هذه هيف نوكت يذلا © عضوملا

 نأو ٥ كلذ ي روذعم هنأو ٠ ءاملا هنع طيمي نأ هيلعو . وضعلا كلذ لسغي ال

 دجو اذإ لسفلا كرت ف هل رذع الو { ءاملا دجو اذإ ةبانجلا نم لسغي نأ هيلع

 . ىلاعت هللا هرذع نم الإ .0 ءاملا

 ىلعو . لسفلا ىنعم ف ٥5 ةدحاو ةضيرف يدنع هلك ندبلا نأ ؛ يعمو

 نع هيف رذعي امم ءعىش هيف ناكف ث هلك هيلع لسغلا تبث اذإ هنإف ىنعملا اذه

۔ ١٣٧ ۔



 نع رذعلا هل بجيو 3 هيلع لسغلا توبث نع كلذ ليحتسي امم . هلسغ

 مميتلا ىلإ قافتالا ىنعمب لاحتساو © لسغلا مدع ىنعم هيلعو هل تبث ، لسغلا

 . ءاملا دجم ل نم ىنعمب ناكو . هلك

 عفتري هنإف ررضلا لجأل حيبأ ام لك نأ قافتالا ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 دوجوب اهمكح عفتري هنأ اهيلع قفتملا لادبألا عيمجو ، ررضلا عافتراب هلح

 يتلا ةحراجلل ءاملا لامعتسا مدع ىلع مئاقلا رذعلا ناك املو 7 هنم لدبملا

 حيبي يذلا وه لسغلا ناكمإ مدع نأ رابتعا لبق نم كلذ نإف ، ىذأ اهبيصي

 ةردق دوجو هب دوصقم انه ءاملا دوجو نأل . ءاملا دوجو مغر 3 مميتلا

 نم ةلاح ةيأ يف مكحلل ةطقسملا ةرورضلا مايق دنع هنأ يدنعو 3 ناكمإو

 لسغل ءاملا ةرشابم نم ررضلا ىشخيو حرق وأ حرج ديلاب ناك ولف 3 هتالاح

 رئاسل لستغي وأ أضوتي هنإ : لوقي نم لوق ىنعم يف يعمف 0 ةحراجلا كلت
 كلت ءوضو نع الدب مميتيو ، ءوضولا عضاوم نم عضوم لك يف حراوجلا
 . ةحراجلا

 لئاحلا اذه عزن ناك اذإ ، ءاملاو ةرشبلا نيب لئاحلا ناك اذإ هنأ ؛ يعمو

 نم هيلع عوضوملا وضعلا ءاملا رضأ وأ & عزنلا عضوم رضي اهوحن وأ ةريبج نم
 نم وضعلا ىلع ررضلا تداز وأ ، ةدمضألاو حورجلا ىلع ةباصع وأ رسك

 ليجأت وأ } وضعلا لصأ بيكرت جاجوعا اهعزن ىلع بترت اذإ ، ضارمألا
 طوحألاو 3 امئاق ارذع نوكي هلك كلذ نإف ، حورجلا روغ دادتشا وأ 5 هئرب

 رقشلا مكبف هليري» : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . مميتي نأ يدنع
 نيلا يف مُكيلَع لج امو : ىلاعتو كرابت لاقو . 0ا«رتنملأ ممكيرديري الوك
 ٢( , ٤ )؛جرَح نم

 نأ كلذ نم دافتسيو . ءاملا دجي مل نمك فئاخلا نأ رثألا يف ءاج دقو

 )١( ةيآلا ءزج )١٨٥( ةرقبلا ةروس نم .

 )٢( ةيآلا ءزج )٧٨( جحلا ةروس نم .

۔١٣٨--۔



 © ضعبلا نع زجعلل لكلا كرت هل سيلو ، هلعفي بجاولا ضعب ىلع رداقلا

 هنم اوتأف رمأب مكترمأ امو 3 هوبنتجاف رمأ نع مكتيهن ام» : ةلي لاق دقو

 أضوتي ءوضولا عضاوم نم وضع يف باصملا نأ ىلع لمعلاو . «متعطتسا ام

 لامعتسا نم ىذألا هيلع فاخ اذإ { ليلعلا وضعلل مميتيو حيحصلا وضعلل

 . هئرب ليجأت وأ ءاملا

 كرابت هللا لوق يف درو امب كلذو ، ضيرملا يف ىعم رذعلا تبث دقو

 منكهوجو اولسيمتاك ةالصلا ىلإ متم اذإ اونمآ نيلأ اهيأ ايف : ۔ ىلاعتو
 بنج مشك نإو نتبقكلا لإ مكنجرآو محكيسؤءرب اوُحَسَماوم قفارملا لإ مكيديأوت
 وأ طئاملا مت مكنمت لخأ ءاَج وأ رفس ىنع وأ ىضرم متنك نإو اتره
 مكهوجو اوُحَسماق اط ادّيمص اَومَسَتق ءام اودبت عل ءالا مننمال

 متو مره ديرك نكلو جرخ نمت مكلت لمجلا ديرام نممو
 . «١ ١ نوركشت مكلعل مكيلع هتمع

 ءاملل دجاولا ضيرملاف { ءاملا دجي مل يذلا رفاسملا ةلزنمب ضيرملا ناكف

 ةلزنمب كلذب نوكي هنإف ؤ،ك هضرم ببسب هلامعتسا ىلع رداقلا ريغ هنكلو

 اذإف ، رذعلا ىنعم يف وه ام كلذ يف هيلعو .0 هل مميتلا توبث يف { رفاسملا

 اذإف ، مميتلا هيلع بجي هنأ قافتالا ىنعم يفف © لسغلا مكح نع لاحتسا

 ناك هنم ءىش ىلع ردقو ، كلذب لوقي نم لوق ىلع لسغلا ىنعم هيلع تبث

 نكمي ال عيش ندبلا يف تبث اذإف ؤ قافتالا ىنعم يف همكحب امئاق لسخلا
 هماكحأ ناعم يف جرخي يدنع كلذ نأ رظنلاو رابتعالا ىنعم يف ناك ، هلسغ

 : نيينعم ىلع

 مكح هنع لاز ، هوجولا نم هجو يأب لسغلا هيلع تبث اذإ هنأ ؛ امهدحأ

 وه امنإو ، نامكح يعرشلا رمألاب فيلكتلا ماقم يف هيلع عمتجي ال ذإ ، مميتلا

۔ ١٣٩ ۔



 . دحاوب بطاخ

 ءاوس ، هندب نم هلك لسغلا مكح ىنعمب ابطاحم ناك نأ امل هنأ ؛ رخآلاو

 ءاملا دوجوو ، كلذ ىلع هتردق دنع كلذو { اريثك وأ اليلق ءيشلا اذه ردق ناك

 {© نكمتو ةردق دوجو ءاملا دوجو ىنعم يف { ءاملا لامعتسا ىلع رداق وهو .7 هل

 يف رذعلا هل تبث اذإف { ءاملا لامعتسا كرتب روذعم ريغ ناك اذإ ام ةلاح يو

 . ءوضولل لسغلا اهيف متي يتلا عضاوملا نم اوضع ناك ءاوس 5 هندب نم ءيش
 لامعتسا مدعب { رذعلا مايق ةلاح يف هنإف ، لسغلا يف ندبلا نم ائيش ناك وأ

 كرت هعسي مل ايك ، رذعب الإ اهنم هكرت هعسي ال امم ، ءاضعألا دحأ لسغل ءاملا

 صخر ام ءاملا نع ليدبلا ناكف 0 ءاملا دوجو مدع وه { رذعب الإ هلك لسفلا
 نم ريثكلا يف امئاق هل رذعلا ناك اذإ هنأ يعمو . مميتلا نم ۔ هناحبس ۔ هللا

 ىتح 7 هندب نم ليلقلا يف اتباث ربتعي رذعلا نإف { ءاملا دوجو مدع دنع 0 هندب

 وضعلا بيصي يذلا ررضلا ببسب هلامعتسا هنكمي مل اذإ { ءاملا دوجو ةلاح يف

 نم ليلقلا يف هيلع بوجولا ناك ، كلذك مكحلا ىنعم ناك اذإف { باصملا

 . هندب لسغ نم ريثكلا يف هيلع بوجولاك ث هندب لسغ

 يف هل تباثلا رذعلاك { هندب نم ليلقلا يف هل رذعلا نأ تبث نأ املف

 & هيف رذعلا هل بجوو ، هلسغ هيلع بجو رمأ لك يف همزلي نأ زاج { ريثكلا
 ايكو . هريثك وأ هندب ليلق نم هنع كلذ ناك ءاوس ث هنع مميتلا هيف همزلي نأ

 3 هندب عيمج كرت هل زوجي ال ام ىنعمب 3 ءاملا دوجوو ةردقلا دنع هكرت هل زوجي

 ىنعمل بنجلا مميت ناك اذإف ، ةلعلا لوخدو بوجولا ىنعم يف كلذ يف قرف الف
 دحأ ىلع يدنع همكح ىنعم جرخ ةالصلل رهطتلاف ، ةالصلا ىنعم ريغل ةبانجلا

 : نيينعملا نيذه

 همزلي ام ىنعمل ، هندب لسغ نم هيلع ردقي مل ام & مميتلا همزلي نأ امإ

 . هتراهط

۔ _ ١٤٠



 ، هحراوج نم ءيش يف لسغلا هيلع تبث اذإ مميت همزلي ال نأ امإو
 . هيلع تباثلاو هل بجاولا لسغلا ىنعمب

 هل متي ال كلذكو 3 ندبلاب ةساجن ةيأ مايق عم ءوضو حصي ال : لاق

 يسن نإ : ليق دقو { هندب ىلع ةساجنلا نم ءيش يقب ول ةبانجلا نم لسغلا
 نأ ينبجعيو 5 ديعي هنإف ادعاصف رفظ وحن ناك نإو ، سأب الف رفظ نم لقأ
 . ةلي هللا لوسر ةنسل مئالملا وهو لإ بحأ كلذو ءوضولا عضاوم لسغي
 ءوضو عضاوم نم عضوم ىلع ناك ءاوس هندب ىلع ام ليزي هنأب عيمجلا قافتالو
 فلكي ىتلا ءاضعألا ةراهط ءادتبا لبق كلذ ةلازإ نوكت ىتح . ةالصلا

 . . ملعأ هللاو 3 ةالصلل اهريهطتب
 نب بوبحم هيبأ نع بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نع درو دق هنأ ؛ يعمو

 اضوتيف ، سجنلا نم ءيش هندب ىلع نوكي لجر نع ۔ هللا مهمحر ۔ ليحرلا

 هسمي نأ نود ، ةساجنلا هيلع تناك يذلا ، ءوضولا نم عضوملا لسغ اذإ ىتح

 ىلع يدنع اذهو . امات نوكي هءوضو نإف 0 هريغ هل هلسغ دق ناك وأ 0 هديب

 هءوضو متأ اذإ ىتح ، هئوضو عضاوم ريغ يف سجنت نم ءوضو زيجي نم لوق
 © هريغ هل هلسغ وأ هسفنب هلسغ ءاوس 3 هؤوضو هل متيف { سجنلا لسغ

 كلذ نإ لب 3 ندبلا نم اهريغو ءوضولا حراوج نيب قرفلا مدعل يدنع كلذو

 ءوضولا حراوج سم ام ءوضولا دسفي نأ } ىلوأو ىرحأ ءوضولا عضاوم يف

 ءوضولا توبث ىلإ ندبلا نم ءايشألا برقأ ءوضولا عضاوم نأل ، ةساجنلا نم
 . اهتساجنب ءوضولا ضقن توبثو . اهتراهطب

 زوجي الو ، دشأ ةمدقتملا ةساجنلا ىلع ءوضولا ديدبت نإ : لاق نم لاقو

 ىلوأ { ةساجنلا هل تضرع اذإ ءوضولا دسفي مل ولو 3 اهتراهط دعب الإ ءوضولا
 تناك نإ ضقنلا مدعب لوقلا ىلع اذكو 0 هريغ نم تناك نإ دسفي ال نأ

 ضرع اذإ ءوضولا ءاقب يف صيخرتلا نأل ، دسفي ال رفظ نم لقأو © ةساجنلا

۔ ١٤١ ۔



 لوصألا نأ ىلع المح كلذو { ةساجن ىلع ءوضولا ءانب نم رثكأ ، سجنلا هل

 . دساف ىلع ينبنت ال

 نم لاق هنأ اذه نم وحن ىلع & فالتخالا اذه وحن ءاج دق هنأ ؛ ىعمو

 مكح هنع لاز همكح هنع لزي ملو ١ هجوب لسغلا هيلع بجو نم هنإ : لاق

 مميتلا مكح هيلع بجو نمو { يدنع ةدحاو ةضيرف اهنأ ىنعمل { مميتلا
 نيمكحلا توبث يناعم يف دعبي ىنعم اذه سيلو } لسفلا مكح هنع لاز ٨ هجوب

 هنكلو . اذه لاوز دنع اذه توبثل ؛ ىلاعتو كرابت هللا باتك يف © نيبجاولا

 كلذو ث ةالصلل ةراهطلا ىنعمب مكحلا توبث يف لاستغالا ىنعم جرخي امنإ

 © ةالصلل هنم ةراهطلل لسغلا بوجو ىنعم امنإ 0 ةبانجلا لسغ يف ةصاخب

 ىنعم ريغل ةبانجلا لسغ ىنعم جرخي دق ناك نإو . ةراهطلا نم اههبشأ امو

 ناك نإو . جحلل فاوطلا لثمو 9 ههبشو موصلا زارحإ لثمل } ةالصلا
 ىنعمب هنأ تبث املف ، ءوضولاب الإ موقي ال ةالصلا ةلزنمب وه امنإ جحلل فاوطلا

 ءوضولل اهبشم ناك ، كلذل الإ هب دبعتلا ىنعم جرخي ال { اههبشأ امو ةالصلا

 ىنعمل هبشأو ، قافتالا وأ فالتخالا يناعم هيف لخدي اميف هلثمو 0 ةالصلل

 . ىنعملاو مسالا يف ةراهطلا يف اهيواست

 حراوج نم ءيش يف ناك اذإ هنإ : ءوضولا يف ليق دق هنأ ؛ يعمف
 نم عضوم يف نوكي نأك 3 هوجولا نم هجو يأب {} اهلسغ نع عنمي ام ءوضولا /

 يأ ىلع ررض عضوملا كلذ لسغ ىلع بترتيو ، حيق وأ حرج حراوجلا هذه

 : ليق دق هنأ يدنعف إ هيلع ررضلا ةدايز وأ { هئرب ريخأتك { لاحلا نم لاح

 سيلو ، يلصي نأ هنكميو ، هلسغ هنكمأ ام هحراوج نم ءىضوتملا لسغي هنإ

 . مميتي نأ هيلع

 ىتح ءوضولا حراوج نم ٠ اهلك ةحراج ىلع قأ نإ هنإ : ليقو

 { اهلك تناك اذإ } ةحراجلا كلتل مميتيو ، هحراوج رئاس لسغب اهغرفتسي

۔ ١٤٦٢ ۔



 . هيلع مميت الو هلسغ ءيش اهنم يقب دق ناك نإو

 3 مميتلا هيلع ناك 4 ةحراجلا رثكأ ىلع قأ اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 & لقأ وأ ةحراجلا فصن نم . ةحراجلا رثكأ نود ايف مميت هيلع سيلو
 موزل ىنعم تبث اذإ اذه نم دشأب الوق اصن ملعأ الو . اهفصن ىلع داز ام الإ

 اهكرت يف رذع ال ايك 3 اهنم عيش كرت يف رذع ال هنأو 5 ةحراجلا عيمج لسغ

 كلذ نم ليلقلا موزل يف لخد ءاوس { هلك كلذ موزل يف ىنعملا ناكو 3 اهلك
 لسغ ىلع ةردقلا دنع ، ةحراجلا ىلع تأي مل ام ةحراجلا يف مزل ايك { مميتلا

 عضاوم ريغ ناسنالل ندب رئاس نإ : لوقي نم لوق ىنعم يدنع اذهو 0 كلذ

 يتلا ءايشألا نم ضقني ام سم ءوضولا عضاوم يف برقأو نوهأ ؛ ءوضولا
 ىلإ اببس نوكي نأ هبشأ ءوضولا عضاومل ةساجنلا سم نإف كلذكو 3 هدسفت

 متي ام دنع هنأ تبث دق نوكي هنإف © اذه ىنعم تبث اذإو { ءوضولا داسف

 عضوم ريغ يفو ءوضولا عضوم يف ندبلا يف ةساجنلا نم عيش ىلع ءوضولا
 نم عيش ءعىضوتملا سم اذإ كلذك رمألا نوكي نأ دعبي ال كلذ نإف ، ءوضولا

 . كلذ يف قرف ال هنأل { هندب يف ةساجنلا

 ٨ ةدحاولا ةحراجلا كرت يف كلذ نوكي نأ زاجو عسو اذإ هنأ ؛ يعمو

 تبثي مل وأ ءاملاب هؤوضو تبث امم ناك ءاوس 0 نيتحراجلا يف كلذك زوجي هنإف

 ناك نإو ، هضرفو مميتلا ىنعم قحلي ىتح 7 ءوضولا عيمج لاوزب هيف رذعلا

 يف ةدحاو ةضيرف ربتعي هنإف © بيترتلا ىنعم يف ةقرفتم ضئارف ربتعي ءوضولا
 تناكو { ءوضولل هلك ندبلا مزلت مل ةراهطلا نكت مل امل هنأ الإ { ةبطاخملا ىنعم

 كلت ىلع ةلالدلا نم دب نكي مل هنإف © ندبلا كلذ نم طقف عضاوم يف يه امنإ
 تناك اذإ اهيلع لدتسيل ةيمستلا يف تقرف امنإ اهنأو { اهنايعأو اهئامسأب عضاوملا

 { ةيمستلاو دارفنالا يف ضئارف ؛ كلذ ىنعم يف يهف ، دسجلا نم ةانثتسم

 . ةلمجلا يف ةدحاو ةضيرفو

۔ ١٤٣ ۔



 ةحئاحلا تات مل ام هيلع مميت ال هنأ ، ةدحاولا ةحراجلا ىنعم يف تبث اذإف

 مميتلا همزلي ال نأ دعبي مل 9 دارفنالا ىلع ةضيرف يهو ث ةحراجلا عيمج ىلع

 . ةلمجلا يف ةدحاو ةضيرف يه يتلا ةحراجلا عيمج ىلع ةحئاجلا تات مل ام

 وأ ءوضو ةحراج ةساجنلا تسم نإ . يدنع قرف ال هنأ ؛ يعمو

 مكحب هنألو } هديب لسغلا ءعىضوتملا رشاب ول ءوضولا مامت دعبي ال هنأل ، اهريغ
 قرف الف 0 ندبلا رئاس نم اهريغ وأ ءوضولا حراوج نم ةحراجل اهنم ةسامملا
 متت سجنلا لاوزبو ، ندبلا ءازجأ نم هب اهلسغي ام نيبو هتسمو هتقحل ام نيب
 لسغل اهريغ وأ ءوضو ةحراج ةساجن ةسامم هرضي الو ، ءوضولا متيو ةراهطلا

 ةساممب ءوضولا دسفي مل اذإو ، ةعسلاب ىلوأ لسغلا نإ لب 9 لسغ ريغ الو
 دحاو عضوم يف اذه توبثبو 3 اذكهو نيهجو نم دسفي مل هجو نم ةساجنلا

 . ءزجلا تبثي مل لكلا تبثي مل اذإو ، عضوم نم رثكأ يف اضيأ تبث ، ندبلا نم
 نم ءيش يف تبثي مل اذإو ، اهريغ يف تبثي مل ءوضو ةحراج يف تبثي مل اذإو

 نم اهضعب اهلك ءايشألا هذهف 53 هريغ وأ هسفنب هلسغ دق ناك ءاوس ، كلذ

 تبث دقف تاساجنلا نم ارهاط ؛ ةالصلا ىلإ يلصملا ماق اذإ هنأ يعمو & ضعب

 ناك ءاوس ث ءوضولا عضاوم ىلع لسفلا ءارجإب لمعلا ىنعمب ءوضولا مكح هل

 دعب ةساجن ءعىضوتملا يف ثدح ءاوسو . اهمدقتي مل وأ ةساجن كلذ مدقت دق

 لاح لك ىلع ءوضولل ضقان هنإ عامجإ هيف تأي مل امم & ثدحي مل وأ كلذ
 . فالتخا هيف يرجي ال امم

 هل تبث دقو { ةساجنلا نم ءيش هب سيلو ةالصلا ىلإ عىضوتملا ماق اذإو

 ىلع ىنعملا اذه تبثي مل اذإو ث ةمات هتالصو مات هءوضو نأ 3 ءوضولا ماكحأ

 . هنم عيش ضقتنيو . هجولا اذه

 ءاضعأ نم سيل هنأ الإ ةساجن هندب نم عضوم يف نوكي نم هنأ ؛ يعمو

 & ءاملا ىلع ةردقلا عم 0 ايسان وأ ادمعتم هلسغي نأ لبق نم أضوت مث هئوضو

۔ ١٤٤ ۔



 . هرمأ نم اذه ىلع هئوضو يف لوقلا ام

 وأ دمعت ءاوس ز ةراهطلا لعب نم الإ هل حصي ال هنإ هيف ليق لق : لاق

 . هئزجي الف الإو اهلسغ دعب هديعي نأ هيلعو {¡“ كلذك وهف يسن

 وأ هئوضو حراوج نم ءيشب اهسمي نأ نود اهلسغ اذإ هنإ : ليقو
 . هل متي نأ هل زاج .0 هريغ هل اهرهطب

 نم هيلع لدتسي ام ىنعمب ] اهلك ليواقألا يناعم يف تبث دق هنأ ؛ يعمو

 نأ دعبي ملف { هتلمجو هريثكو كلذ ليلق نم هلئالد ىنعمب { هبراقتو كلذ هباشت

 ءيش ىلإ غلبي ال نأو 9 هلك همدعب ءوضولا ضرف هنع لوزي ىتح مميت همزلي
 رذع الو هب بطاح وه امم ٠ هنم عيش مدع عم مميتلا همزلي نأ دعبي ملو & هنم

 بطاح ريغ نوكي نأ دعبي ملو 3 هريثكو كلذ ليلق نم 3 مدعب الإ هكرت يف هل

 نم ماهبالل نم رفظلا ردق نوكي نأ وهو ، ةحراجلا نم ربك ام دعب الإ 3 مميتلاب

 ناك اذإ هنإ : ليق ام ىنعمل طسولا كلذل هبشلل . رانيدلا وأ مهردلا وأ ديلا

 . ةبانجلا نم هلسغ نم وأ ءوضو نم . مهردلا وأ رانيدلا رادقم نم لقأ ءيش

 ىلع ىلص ىتح ] ملعي ال ناك ثيح لئاح ءيش ٠ هلسغ نيبو كلذ نيب لاح وأ

 8 مهردلا وأ رانيدلا وأ رفظلا رادقم كلذ ناك نإو { هيلع لدب ال هنأ ؛ كلذ

 ليق ام ضعب يف هيلع ةداعإ ال هنأ 3 ىلص ىتح كلذب ملعي مل وأ 5 ايسان هكرتف

 . هيلع ةداعإ الف هكرتف رفظلا رادقم ي كلذ ماد ام

 وأ رانيدلا وأ رفظلا رادقم نم لقأ ءيشلا ناك اذإ هنإ : لوقلا ضعب يفو

 ] هريثكو كلذ ليلق ف ةداعإلا هيلعف © هنم ديزأ وأ هرادقم يف ناك وأ ٠ مهردلا

 . كلذ نيب لئاحلا نم ملعلا ريغ ىلع وأ نايسنلا ىلع كلذ ناك ءاوسو

 توبثل ريثكلاو ليلقلا ف هيلع لدبلا توبث ف لاق نم لوق نأ ؛ يعمو

 نأو 5، هل عساو ريغ هنأ ©} دمعلا ىلع ريثكلاو ليلقلا كرت يف هنإ ؛ لوقلا ىنعم

۔ ١٤٥ ۔



 ناك ءاوسو . ةبانحلا نم لسغلاو ءوضولا يف ناينعملا ناذه ىواستو لدبلا هيلع
 ةبانجلا نم لسغلا عضاوم نم ندبلا رئاس يف ناك وأ { ءوضولا عضاوم يف كلذ

 يف هلمتحي مل ام ءوضولا ىلع سجنلا نم أرطي ام نأ يدنعو ، لصفلا اذه يف

 حصت ال ام عيمج اهضقني الف تتبث اذإ ءايشألا نأل 3 رمألا ءادتبا يف { سجنلا

 . ءعىراطلا ضقنلا نم دشأ ءانبلا نأل { هيلع ىنبت نأ

 يف كلذكف { هيلع لدبلا توبث يف افلتحم ىنعملا نكي مل اذإ هنأ ؛ يعمو

 همزلي ال نأ دعبي ملو { اهنم عيش دوجوو . اهنم عيش مدع دنع مميتلا توبث
 . اهرثكأ مودعملا نكي مل ام اهب مايقلاو ، ةضيرفلا نم ءيش دوجو دنع مميتلا

 نأو 5 هتلمج مكح ىلع همكح يتأي ءيشلا نم رثكألا نأ الإ ، جرخت ةريثك ناعمل

 ىنعم ريغل لسغلا تبثف اذه ىنعم تبث اذإف & همكح بلاغلا وه رثكألا

 ةدحاو ةضيرف هنأل 8 يدنع فالتخالا نم يناعملا هذه مكح هقحل { ةالصلا
 هنأ تبث اذإ © ةالصلا مزلي ايك { اهنم عيش لسغل 0 مدعلا ىنعم مزل اذإ

 نم يناعملا هذه مكح هقحل & لسلاب الإ هل لستغا ام مكح ىلإ اغلاب نوكي ال

 . يدنع فالتخالا

 ءاوس ،© لسغلا يف ندبلا رثكأ ةحئاجلا تأت مل ام نوكي نأ يدنع نسحو

 ندبلا رثكأ ةحئاجلا تأت مل ام هيلع مميت ال هنأ } اعمتجم وأ اقرفتم كلذ ناك

 نأ يدنع نسحي الو ، ةالصلا ىنعم ريغل كلذ ناك اذإ 2 رابتعالا يف سأرلاو

 رثكألا مكحب مميتلا مكح همزلي الو ، لسفلا رثكأ هنع لوزي نوكي

 . بلغاألاو

 عيمج نم ءوضولاب الإ موقي ال ام ىنعمو ، ةالصلا ىنعمل لسغلا تبث اذإو
 . اعيمج ءوضولاو لسغلا ىنعم هقحل 7 ءايشألا

 كلذ ىلعو 7 هبو هل داقتعاو هيلإ دصقلاب الإ ءوضولا عقي ال هنأ ؛ يعمو

۔ ١٤٦ ۔



 رئاس ىلع يتأت امنإ ةحئاخجلا تناك نإف & كلذ هيف بولطم حراوجلا لسغ نإف

 . يدنع كلذك وهف ز ةراهطلا اهيف ةلماك ءوضولا حراوج ريغ نم 6 ندبلا

 يدنع نسح ، لسغلا مكح هنع الئاز رابتعالا يف ندبلا رثكأ ناك نإو

 تناك . ءوضولا عضاوم ةراهط لامكو ٠ ندبلا رئاس لسغ عم مميتلا توبث

 . ةعمتجم وأ ةقرفتم تناك ءاوس ندبلا يف ةحئاجلا

 عضاوم ةراهط لامك عم ندبلا لقأ ىلع يتات امنإ ةحئاجلا تناك نإو

 ةراهط توبث عم ندبلل ةراهطلا رثكأ توبثل هيلع مميتي ال نأ نسح 3 ءوضولا

 . ءوضولا عضاوم

 3 هيلع مميت ال نأ ندبلا نم ءيش يف لسغلا توبث دنع يدنع حبقي الو

 لسغ عم مميتلا توبث نسحو كلذك يدنع حبقي ال اضيأو & لسغلا توبثل

 تبثي دقو . اريثك ناك وأ اليلق يقب ام ناك ءاوس ] ندبلا نم هلسغ نكمأ ام

 . كلذ يناعم كل

 تتأ اذإ اهنأ يدنع لاحم الف ، ءوضولا عضاوم يف ةحئاجلا تناك نإو

 هيلع نأ { ءيش اهنم ندبلا نم ءيش يف نكي مل ولو ، ءوضولا حراوج عيمج ىلع
 حئاوجلا تناك اذإ هنأل } هلك ءوضولا مكح لاوزل هندب رئاس لسغ عم مميتلا

 مكح ىنعم نإف ءيش اهنم هبصي ل ندبلا رئاس عم 6 ءوضولا عضاوم تلمش

 . مميتلا هيلع مزليو لوزي ءوضولا

 كلذ ناك ءاوس ث ءوضولا حراوج رثكأ ىلع كلذ ىتأ نإ كلذكو

 رثكألا مكح ىنعمل مميتلا توبث الإ يدنع نسحي مل { اعمتجم ناك وأ .3 اقرفتم

 . لقألا نع رثكالل

 ةحراج ىلع كلذ قأ ول هنإ : لاق نم لوق يف ليق دق هنأ ؛ يعمو

۔ ٧٤١_۔



 . مميتلاو ءوضولا ىنعم تبث دق هنإف © ةحراجلا هذه رثكأ ىلع ناك وأ © ةدحاو

 بطاخي امم ، ءوضولا حراوج نم ءيش يقب ام هنأ يدنع جرخيو
 ركذ ىضم دقو . مميتلا هيلع هنإ : ليق دقف } كلذ نع عنام هعنمف { هلسغب

 . قيفوتلا هللابو هيف رظنيف كلذ

 رثكأ يف جرخي هنأ يعمف 0 هزارحإو موصلا ىنعمل ةبانجلا نم لسفلا امأو

 هنإف ذ هندب نم ىذألا عضاومو ذ هسأرو هيجرف لسغ ذق ناك اذإ هنإ : لوقلا

 نم كلذ ناك ءاوس ، هموص هب زرحي يذلا © هلسُع ىنعم لمكأ دق كلذب نوكي
 لسغ ولو ٥ مميتي ل وأ كلذ عم مميت دق ناك ءاوسو { رذع ريغ نم وأ رذع

 هجرف الإ هلك هندب لسغ دق ناك وأ ، لوقلا اذه ىنعم ىلع {} هسأر الإ هلك هندب

 . هئزجحم كلذ نكي ل ؛ هنم ىذألا عضومو

 هب زوجت الست لسغي ل ام هنإ : لوقلا ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 دسفيو ، رذع نم كلذ نوكي نأ الإ ى لسغي ل نم مكح يف وهف 0 ةالصلا

 . لوقلا اذه ىنعم ىلع هموص

 اهسأرو اهجرف 3 اهرهط دعب نم اهضيح نم ةأرملا تلسغ اذإ كلذكو
 اذإ اهكردي مل اذإ ةنئاب اهجوز اهقلط نم ربتعتو { اهجوز نم اه ؤطو زاج دقف

 . اهجرفو اهسأر تلسغ

 نم جرخت مل ، ةالصلا اهئزجت مل ام هنإ : لوقلا ضعب يف يدنع جرخيو
 كلاسي : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، ءطولا ةحابإ نم هيف يه ام لاح

 ۔هو٥۔ ن ۔ دو ورو۔ ير , ۔٥ .. .رس ه ۔هس ے.. ,وهو - ۔۔
 ن رهطي ح َنهوبرقت الك ضيحملا يف ءاسنل ا اولزتعاف ىنا ومن لق ضيحلا نع
 تييؤ نيباوتلا يت ةفا ةنإ ةفا مكرمأ ثحت نمرترمؤتأك نرَهطت اذإف
 8 . ١4 ١ نيرهطتملا

 . ةرقبلا ةروس نم )٢٢٢( ةيآلا )١(

- ١٤٨ ۔



 هنأ كلذ رسفيو © هلك اهندب رهطي نأ ةميركلا ةيآلا ف دوصقملا رهطتلاف
 رن ۔رح و , . 7 .

 . «ازرهظاف ابنج مننك نإف : ىلاعت هلوق يف ءاج ايك
 اهندب تلسغ اهنأ ول : ليق هنأل 9 ةالصلا عطقي اهمكح كلذكو

 هيلع تعطق دق نوكت اهنإف . يلصملا مادق ترم مث { اهحراوج نم ةحراج الإ

 ءطو هيلع دسفي امنإو . ضئاحلا هتالص عطقت امنإف اذه تبث اذإف © هتالص

 . كلذب لوقي نم لوق ىلع © دمعتلا ىلع ضئاحلا

 هل

۔ ١٤٩ ۔





 باب

 نارقلا ةءارقو ضئاحلاو بنجلا

 ءاوس ، رهاط ريغ بوث هيلعو ، ءعىضوتم وهو نارقلا أرقي نمع لأسو
 ؟ فحصم ريغ نم وأ فحصم نم أرقي ناك

 يف ةءارقلا اولعجف نورخآ ههَّركو { كلذ يف ءاهقفلا ضعب صخر : لاق

 . بوث ةراهطو ءوضوب نارقلا

 هنأ _ اهنع هللا يضر ۔ رمع نب هللادبع نع عفان ينثدح ؛ هريغ نمو

 نارقل ١ أرقي الو ةزانج ىلع يلصي الو . ره اط وهو الإ لجرل ا دجسي ال : لاق

 . رهاط وهو الإ

 { امهريغو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمع نأ انغلب : ثيللا لاقو

 نأ الو ١ فحصلا سم اوزيجي ل مهنكلو ‘ ءوضو ريغ ىلع نآرقل ١ ةءارق اوزاجأ

 ميركلا نآرقلا ةءارق روهمجلا عنم دقو . ضئاحلا كلذكو 5 نآرقلا بنجلا أرقي

 : لوقي لع ناكو © نتيا وأ ةيا ىنثتسا سابع نبا نكلو ٠ اضيأ ثدحملل

 ملو ، محللا انعم لكأيو نآرقلا انئرقيف ءالخلا نم جرخي ةليلم هللا لوسر ناك

 انئرقي ةلي هللا لوسر ناك : لاقو . ةبانجلا الإ عيش نآرقلا نع هبجحي نكي
 . ابنج نكي مل ام لاح لك ىلع نارقلا

 : ليواقأ اذه يف انباحصأل : هريغ لاق

 . ءوضو ىلع الإ أرقي ال : لاق نم لاقف

 . تايآ عبس ليقو © نيتيآلاو ةيآلا الإ : ليقو

۔ ١٥١ _۔



 . زاج اهمتخيو ةروسلاب أدبي مل ام : ليقو

 ةءارقلا يف لوقلا فلتخاو . هلك اذه ءاج دق هنأ ؛ انعم : هريغ لاقو

 هنأ هنع عفري ام ضعب يف زات يبنلا نع ىوري امم هنأ بسحأو . ءوضو ريغ ىلع

 وأ ادجاس وأ اعكار الإ لاح لك ىلع نارقلا ةءارق زاجأ هنإ ليق ام لثم لاق

 . نارقلا أرقي ال بنجلا نإ : هنع لوقلا يناعم نم تبث دق هنأ الإ ز ابنج

 سم روهمجل ١ عنم دقف { فحصلملا سمل ةبسنلاب كلذك هنأ بسحأو

 ف زيجأ دق هنأ عمو 4 فحصملل ء ىضوتمل اريغل زوجي الف أ فحصملل بنجلا

 سم زوجي ال هنأ رهاظلا نأل ، عنملا حيحصلا نأ الإ ، كلذ لاق نم ضعب لوق
 نأ ىهني سابع نبا ناكو . كرشلاو :ضيحلاو ةبانجلا نم رهطتملل الإ فحصملا

 لي هللا لوسر نأ رثألا يفو . فحصملا سمو نآرقلا ةءارق نم كرشملا نكمي

 ىلإ هب رفاسي نأ ىهنو & نورهطملا الإ فحصملا سمي ال نأ نميلا لهأ ىلأ بتك

 يفو { اعيمج ءالؤه نع ميركلا نارقلا هيزنت بجي هنأ يعمو ، كرشلا ضرأ
 نإو ضرألا ىلع ولو رجح وأ حول نم نآرقلا هيف مقر عيش لك فحصملا مكح
 رئاسو ثيداحألاو ملعلا بتك ةءارق زوجي هنأ يدنعو . حصي ال كلذ ناك

 بنجلل زوجحم الف هسمو هتءارقو فحصلا ىوس اهسمو اهخسنو بتكل ١

 . ضئاحلل الو

 يناعم يف دشأ نكت مل نإ ، بنجلا لثم ضئاحلا نإف ، ضئاحلا يف هيلع لوقلا

 اهرهطي الف ضئاحلا امأ { ةبانجلا كلت نيح ين ءاملا هرهطي بنجلا نأل ، كلذ

 . بنجلا ىنعمب ىهف { (ا)رهطت نأ لبق ترهط اذإف ، رهطت ىتح ءاملا

 نأ لبق كلذو & ضئاحلا لثم اضيأ ءاسفنلا يف جرخي كلذ لثم نأ يعمو

 . ةلزنمب ةضاحتسلملاو ٠ اهسافن نم رهطت
 _ ٠ 7: ۔ ٢7. ر

 . رهطت الف ضيحلا مد اهنع عطقني مل ضئاح يهو ةأرما تلستغا اذإ اهمأ دصقي )١(

۔ ١٥١٢ ۔.



 عقاومب متأ الك : ميركلا هباتك يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو ,
 ح ۔۔۔ا ¡}8, ں ن حإ .. هو _ مم تك م ب و 2 ٥۔ ں حوور ء۔مصت ۔ وس

 7 ال نونكم بات يف يرك نازقل هنإ ميظع تملعت ول مسقل هنإو موجنلا

 . ١0ّيلاعلا تر" نت ليزنت تؤرهطللا الإ

 ليوأتلا ضعب يف هنأ بسحأو ؛ ليق اميف ميركلا نآرقلا كلذ لكب ينعي
 ةكئالملا الإ ةظوفحملا فحصلا يف هسمي ال يأ . ةكئالملا هب ىنعي اذه نأ

 : ميركلا هباتك يف ىلاعتو كرابت هللا لوق ، ههبشو كلذ ريظنو { نورهطملا
 ۔]۔ ۔ ٥ هل “ م .هدز لإ ,| و م . ٨۔۔۔ ۔ ۔ ,عمسإ تممش ت ۔
 ةرفس يدياب ةرهطم ةعوفرم ةمركم فحص يف هركذ ءاش نمف ةركذت اهنإ الك
 . (٢)ةررُبًماريك

 مه نورهطملا هلوق نإ انلق ولو { ةكئالملا يديأ يف ةمركملا فحصلاو

 انيلع قحف . ايلعلا ةبترلا كلتب هفرشو نارقلا نأش نم ناك اذإ هنإف ، ةكئالملا

 . رهطتم الإ هسمي الو ۔انبر انملع ايك ۔ دحوم الإ هسمي ال نأ نحن

 نورهطملا ، نورهطملا الإ هسمي ال هنأ ، ليوأتلا يف جرخي هنأ بسحأو

 برقي الو } لاح يأب كلذ مهقحلي الف ، رارقال لهأ امأو . كرشلا نم

 يناعمب هيلإ ةوعدلاو هيلع ةجحلا ىنعمل الإ ، نارقلاو فحصملا ءارش ىلإ كرشلملا

 نم كلذ رعتي مل © ةساجنلا ىنعمل كلذ نع كرشملا عنم ىنعم تبث اذإ { نآرقلا
 ءاهتناب كلذو ٠ رهطت ل ام دشأ ضئاحلا نأ يدنعو ‘ ضئاحلاو بنجلا ف هتوبث

 . اهب ةمئاقلا ضيحلا ةفص

 . فحصملا نالمحي ال اهنأ بنجلاو ضئاحلا يف ليق دق هنأ ؛ يعمو

 . هب قلعت يتلا هترتسب فحصملا المحي نأ ساب ال : ليقو

 ضئاح الو بنج نآرقلا أرقي ال هنأ لوقلا ؤطاوت يناعم ىلع جرخيو

 . ةعقاولا ةروس نم ٨٠( ۔ )٧٥ تايآلا )١(

 . سبع ةروس نم ١٦( ۔ )١١ تايآلا )٢(

۔ ١٥٣ ۔



 يناعم يف فلقألا ىنعم قحليو © دشأو مهانعمب يدنع فلقألاو 5 ءاسفن الو

 يناعم يف يدنع جرخيف بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا امأو ، هيف كرشملا هبشي ام
 هل مهتءارق جراخف الإو ، رذعل وأ رذع نم الإ نآرقلا نوأرقي ال مهنأ لوقلا

 ىنعم مهيلع تبث اذإ كلذ نم ةبوتلا مهيلعو { ةءاسالا ىنعمب دمعتلا ىلع

 . ةءاسالا

 ةيآلا مهنم دحاولا أرقي نأ ، كلذ يف مه رذعلا نم ليق امم هنأ ؛ يعمو

 رذعلا ناك اذإ هنأ يدنعو ، ةشحولا دنع كلذب سناتسي نيتيآلا وأ ، اهضعب وأ

 اروذعم سيل بنجلا نإف { ارهق لاحلا كلت ىلع اهئاقب يف ءاسفنلاو ضئاحلل

 ىتح ، لسغلاب ةبانجلا ةلازإ نم اهدعب نكمتي يتلا ةريسيلا ةرتفلا كلت الإ
 . فحصملا همرحي يذلا لاحلا نم صلختي

 ةوالت نم ؛ هملع همزلي ام ملع بلط دنع 0 كلذ هل نوكي نأ ينبجعيو

 غلبي مل اذإف { مزلي امم عيش وأ { ديعولاو دعولا وأ ، ديحوتلا ملع نم نآرقلا

 نمل كلذ ميلعت كلذكو { ارذع يدنع كلذ ناكو . ةوالتلاب الإ كلذ ملع ىلإ

 يدنعو ، رذعلا نم يدنع كلذ ناك . ةوالتلاب الإ هيلع ردقي مل اذإ هملع همزلي

 يف مثإ الو { مهتنسلأ كلذب اوكرحي ال نأو مهسفنأب هولتي نأ مهل نإ : ليق هنأ

 . ةءارقب سيلف نكي ل نإو . مالكب سيل كلذ

 فاخو 7 ةوالت ريغب كلذ ةركذت ىلإ اوغلبي مل اذإ هنأ جرخي هنأ ؛ يعمو

 كلذ يف ةوالتلاب هدهاعتي مل اذإ ، كلذ نم ملعي دق امم ائيش ىسني نأ مهدحأ

 اذإ هنإ : لوقي نم لوق ىلعف . هل ةوالتلاب كلذ ملع هكردي نأ اجرو ، تقولا

 ىلإ مثالا نم هجورخ ىنعمب { ةحابم هل هتءارقف { مأ هاسني ىتح كلذ كرت
 هيلع ردقي غيش همثؤي الو {، همث ؤي ءيش همزلي نأ ميقتسي ال هنأل { همزلي ام

 اذه ىلع نآرقلا ةءارق يف ءالؤه يناعم يف جرخي يدنع اذهف 7 همزلي الف

 . وحنلا

۔ ١٥٤ ۔



 لي يبنلا نع بسحاف ، تاياورلا يناعم ضعب يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 ةيأ يف دجسملا لخداو 0 ابنج الإ اهيف تنك ةلاح ةيأ ىلع نآرقلا أرقا» : لاق هنأ

 ىنعم لكو «ابنج الإ تئش ةلاح ةيأ يف فحصملا لمحاو { ابنج الإ تئش ةلاح

 . ابنج نكي مل اذإ ناسنالل يناعملا هذه قالطإ ىلع لدي ةياورلا

 ىلع روجحم كلذ نأ تبث هنأ وأ ، كلذ ةيهارك يناعم تتبث اذإو

 سيل بنجلا نأل 9.5 رهطتمب وه سيل هنأ ىنعمل الإ كلذ نوكي الف & بنجلا

 ىنعمل ال { دبعت هيلع رهطتلا امنإو ، رهطتمب سيل وه امنإو ، لصألا يف سجنب
 تابوطر نم ءىش تاراهطلا نم ائيش سم ول هنأ كلذو { ندبلا سجن هنأ

 اضيأ ةبسنلابو © هقرعل ةبسنلاب رمألا كلذكو ؤ اسجن كلذ نكي مل ؤ هندب
 جرحم جرخي ناك نإ . اهسم امو ةساجنلا ىوس ام 3 هنم تابوطرلا عيمجل
 دبعتلا ىنعم هقحلي يذلا رهطتلا رهطتم ريغ لصألا يف رهاط وهف . ةراهطلا

 . رابتعالا ىنعم يف كلذ ريغ ىلع ال { ءوضولاب رهطتلا همزل ام بسح ىلع 0 هب
 اذه ىلع رهطتلاب هل دبعتلا هقحلي امنإ هنأ ، قافتالا يناعم يف كلذك ناك نأ املف

 نم كلذ ىوس ام وأ © يدولا وأ ينملا وأ طئاغلاو لوبلل ثدحملا ناك 9 وحنلا

 يف هقحلي وأ { ارهاط ناك نإو ، رهطتمب سيل هنأ 9 هابشألا يف هانعل تاساجنلا

 سيل هنأو ك ثدحلا توبث ىنعم يف هقحل ام نأل { نآرقلا ةءارق يناعم يف هبشلا

 { هباشتيو قفتي ام يناعم يف 0 هنمو هلثم وهف ءىشلا هبشأ ام هنأل { رهطتمب

 تاساجنلا نم هيف يذلا { ثادحألا نم ءيشب ثدحلا ىنعملا اذهب هقحليف

 . رذع نم الإ نارقلا ةءارق نم بنجلا يف قحلي ام

 ٥ تاينلاب الإ لامعألا زوجت ال هنإ : لوقي نم لوق ىنعم ف هنأ ؛ يعمو

 نم تبث دقف { لمعلا عم ةينلا هيف مزلي يتلا لامعألا نم ءوضولا ناك امل هنأو.

 ؛ يدنعو . دبعت نآرقلل ةءارقلا نأل . ةبانجلا ةلازإ كلذب دصقي امنإ هنأ كلذ

 ةءارق نأ تبث دقف © دجسملا لوخد نم بنجلا عنم يف اولاق دق اوناك اذإ هنأ

۔ ١٥٥ ۔



 نم بنجلا عنم نم دصقلا نأ يدنعو ، كلذ ىنعم هيف فحصملا سمو نآرقلا

 نأ يهو ةدحاو ةلعلاو { نآرقلا ةءارق نم هعنمل ةبسنلاب كلذك نوكي دجسملا

 دجسملا بنجلا لخد اذإو { ادبأ ةكئالملا اهقرافت ال ىهو . هللا تويب دجاسملا

 اعنام كلذ نوكي اذهبو ، ةكئالملا هنم يذأتست نميف ريخ الو { هنم تذاتسا
 دجاَسَم عتم نم ملظأ نمو : ىلاعت لاق دقو © دجسملا لوخد نم ةكئالملل
 ةكئالملا برق نم هللا دجاسم عنم نمم ملظأ نمف ، هةمكا اهيف ركذَينا هفل
 هلوخدب بنجلاو ، نمؤملل ريخلا ماهلإ مهو 0 رونو ةمحر ةكئالملاو { اهنم
 مه ؤاذيإو دجسملا نع ةكئالملل داعبإو ةلي هللا لوسر رمأل ةفلاخم دجسملا

 نم دجسملل ليطعتو مهبرق نم لصاحلا ريخلل عنمو ، مهتكربل تيوفتو
 مهرافغتساو مهروضحب ةلصاحلا ةكربلا ةلاحل تيوفتو . مهترامع

 { هللا نيركاذلاو نيلصملل مهتحنجأب مهحسمتو مهئاعدو 3 نينمؤملل

 بنجلا لوخد ببسب هلك كلذ نوكيف . عفانلا ملعلا تاقلحل نيقلحتملاو

 ةبسنلاب هوجولا نم هجو يأبو لاح يأ ىلع كلذ لك يف لاقي امو & دجسملل
 ين هلك اذهف 5 هللا ركذو ميركلا نآرقلا ةوالت يف هنم دشأو كلذكف & دجسملل

 { فحصملا سمو نآرقلا ةءارق نم بنجلا عنم يف عراشلا ةمكح ليلد ىنعم
 . ءاسفنلاو ضئاحلا نع لاقي كلذ يف بنجلا نع لاقي امو

 ؛ نآرقلا أرقي نأ زوجي سيل امنإ هنإ : لاق نم لاق دق هنأ بسحأو
 8 تاساجنلا نم ءيش هيف يذلا ثادحألا نم ءيش هيف يذلا ثدحملا

 . رذع نم الإ نآرقلا ةءارق نم بنجلا يف قحلي ام

 ثدحملا أرقي نأ زوجي ال امنإ هنإ : لاق نم لاق دق هنأ اضيأ بسحأو

 }© كلذب اضقتنم ه ؤوضو ربتعيو & تاساجنلا نم ثادحألا نم ءيش هب يذلا

 . ميركلا نآرقلا ارقي نأ لاحلا اذه ىلع وهو هل زوجي ال كلذلو

 نم ءيش هيف سيل ناك اذإ هنإ : لاق نم لوق ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

۔ ١٥٦ ۔.



 ريغب هنأ مكح ىنعم يف هثدح ناكو & عىضوتمبب سيل هنأ الإ تاساجنلا

 ىلع نآرقلا أرقي نأ لاحلا اذه يف هل نإف ، هئوضو ضقن ىلع رث ؤي الو تاساجن

 . هيف لوقلا يف فالتخالا نم ىضم ام بسح

 ىلعو { مات رهط ىلع نكي مل ام هنإ : لاق نم لوق ىنعم ين هنأ ؛ يعمو

 هنأل ، ثدحملا ةلزنمب وهف ، ةالصلل ءوضولل هيلع نوكي يذلاك مات ءوضو

 هنأ ، بنجلا يف قافتالا يناعم ىلع جرخي اييف كلذ جرخيو ، رهطتم ريغ لولعم

 نم رهطتي ملو ، ةساجنلا نم ءيش هيف قبي ملو ، هنم ةساجنلا عضوم لسغ ول
 ىنعمو . ةبانجلا ماكحأ نم اجراخ نوكي ال كلذب هنإف { هتباصأ يتلا ةبانجلا

 نإو ارهطتم نوكي ال كلذب هنأ ذإ } هماكحأ يف بنجلا ىنعمب هنأ همكحو اذه

 روهط رهطتمي سيل يذلا كلذك 3 هندب نم ةساجنلا عضاوم لازأ دق ناك

 { نارقلا ةءارق ىنعملا اذهب هل زجحت مل } ةالصلل ةراهطلا ىنعمب هب دبعتملا ءوضولا

 نم رهطت ول بنجلا نأل { دبعتلا ىنعمل هيف ههبشأ ام ىنعمب ، بنجلل زجي مل ايك
 ىلإ هدصقب نوكي ةبانجلا نم رهطتلاف 3 ءوضولل رهطتلا ماقم كلذ هل ماق ةبانجلا
 . ةبانجلا نم رهطتلا

 رهطتلا ىلإ هدصقبف . هنم اهتلازإو ةساجنلا نم هلسغ دعب كلذكو

 ءوضولا حراوج نم رهطتلا هيلع ىرج امل رهطتلا نع هئزجي ، ةالصلل ءوضولل
 يف امهانعم جرخي هنأ ايهمكح لعجي كلذ نإف . ةبانجلا نم رهطتلا نع لسغلاب
 ىتلا نارقلا ةءارق ىنعم يف هباشتف & قافتالاو هابشألا يناعم يف ادحاو كلذ

 ةءارق تناكف { ءوضولاب رهطتلاب الإ ةالصلا زوجت الو { اهب الإ ةالصلا زوت ال
 ةالصلا تناك اذإ { ةراهطلاب الإ زوبت ال ىتلا ةالصلل ةهبشم كلذ يف نارقلا

 ١ بنجلا يناعمب ءوضولاب رهطتمب سيل يذلا يناعم هبشأ اذإو © اهب الإ زوجت ال
 دقو { هباشتلا ىنعم اهقحل دقف ، دحاو ىنعمب اهباشت اذإو ، هيلع رهطتلا توبنل

 نم ةحراج لسغب الإ ههبشي نكي مل ولو ، هدسج نم ةريثك يناعمب ناهباشتي

۔ ١٥٧ ۔



 اذه يف ايههباشتو ايهيف لوقلا قافتالا هبشأ دق ناكل 3 ءوضولل هحراوج

 هنع لزي مل - اهرهطي مل ةدحاو ةحراج الإ هيف قبت مل ولو بنجلا نأ ، عضوملا
 © ءوضولاب رهطتمم سيل يذلا ىواستف 5 اذه يف ةراهطلا ىنعم يف بنجلا مكح

 ولو { ةبانجلا نم رهطتمب سيل يذلاو { ةساجنلا نم ءيشل هيف سيل ناك ولو

 هنأل 5 ةالصلاو نآرقلا نم ةءارقلا قافتاو © ةساجنلا نم ءيش هيف سيل ناك

 كلانه نمف . ءوضولاب الإ ةالصلا زوجت الو .0 ةءارقلاب الإ ةالصلا زوبت ال

 . ءوضولاب الإ زوجت ال ةءارقلا نأ تبث

 يناعم يف ةءارقلاب الإ زوجت ال متلق ايك ةالصلا تناك نإ : لاق نإف
 ؟ قافتالا يناعمل مارحإلل ريبكتلاب الإ زوجت ال كلذكو ‘ قافتالا

 بنجلل زئاج هنأ قافتالا يناعمب تبث دق ريبكتلا نكلو & كلذك : هل ليق

 اذه لثمو ٠ مهلوق نمو مهل امعأ نم الضف كلذ نوكيو © ءاسفنل او ضئاحلاو

 يف ءاوس { مهلاوقأ نم الضف نوكيف 9 حيبستلل ةبسنلاب كلذك نوكي لوقلا

 تبث دق ةالصلا يف هلوقت ام كلذكو {| لاح يأ ىلع ٤ مهنم دحاو يأ كلذ

 نم مهلامعأ نم لضفو ث مهنم زئاج هنأ ةءارقلا ىوس ام قافتالاب لوقلا يناعمب

 نم لضفو مهنم زئاج هنأ ى ةءارقلا ىوس ام هريغو ديحوتلا نم ركذلا عيمج

 ىوس امم . هريغو ديحوتلا نم كلذ ناك ءاوس ‘ ركذلا عيمج نم © مهلامعأ

 اييف © ليق دق ام ىنعم يف ، رذعلو رذع نم الإ مهنم زوجي ال هنإف 0 ةءارقلا

 يواست نم انركذ ام تبث دقو 5 قافتالا يناعم يف جرخيو ةاقَق يبنلا نع ىوري

 . ءىضوتمب سيل يذلا كلذكو . رهطتم ريغ هنأ الإ ؤ سجن ريغ هنأ بنجلا

 جرخيف ‘ يواستل ١ ي دحاو هيف ىنعملاو 0 رهطتميب سيل هن أ الإ ؤ سجنب سيل

 اههبشأ امو . ةلعلا هذهل ءوضولاب رهطتملا نم الإ زوجي ال هنأ اذه يف لوقلا ىنعم

 لوقل . ةراهطلا يناعم يف ءوضولاب رهطتملا ريغو بنجلا هيف هباشتي ام ليوأت ىلع
 : ةلي يبلا لوقلو «اورَهَطاَك ابتج متنك نإ : ىلاعتو كرابت هللا - ورهن ح ے وو ۔ ؟ م . ِ ۔ د

۔ ١٥٨ ۔



 فكلاب الإ موص الو ٦ هل ءوضو ال نمل ةالص الو { هل ةالص ال نمل ناميإ ال»

 نم معأ وه ام هب دارملاو «روهط ريغب ةالص ال» : ةلي هلوقو 0 «هللا مراحم نع

 رطش روهطلا» : ةلي هلوقو 0 هنم ءوضولا ناك ىلوأ باب نمف ، ءوضولا
 نع رهطتلا ايهيف بجاو امهالكف 3 ناميالا رجأ فصن هيف رجألا نأ يأ «ناميالإ

 يف سجر لصأ ريغ نع { ايهعيمج يف دبعتلا ىنعمب الإ ايهتاذ يف سجر توبث ريغ
 ةبانجلا نم رهطتلا كلذكو . رئاغصلا نم هلبق ام بجي ءوضولا نأل 3 ايهتاذ

 . بونذلا هب طقاستت

 ىنعم يف هنأل { ةبانج ىلع اليوط لظي الأ ءرملا نم بلطي هنأ ؛ يدنعو

 باب نم حورلا اهب درت ذإ { ةبانجب وأ سجن عم مون هرك هنإ : لاق نم لوق
 تبثف . رهطتو ةبانجلا لازأ نإ الإ شرعلا تحت حاورألا عم دجست الف ءايسلا

 . ىنعملا اذهب نسحو ءوضولا يف اذهب لوقلا بحاصل

 ةلبقلا لهأ عيمج نم 0 ملسملل ةءارقلا زوجت هنإ : اندنع لاق يذلل زاجو

 ىوس امو { ليوأت ىنعم ريغ ىلع ، ثيدحلا رهاظل ابنج نكي مل ام { رارقالا
 نيذه نيب لخاد { نآرقلل ةءارقلا ىنعم يف 0 ةلبقلا لهأ يف ليواقألا نم كلذ

 . نيلوقلا

 نيذه عيمج نأ ، نالوقلا ناذه تبث اذإ نسحف كلذ لك نم ليق امو

 صيخرتلا يناعم قلعتتو 0 ايهيف لخاد ايهنود اييف لوقلا عيمج نأو ث نيلوقلا
 يناعم تبثيو . ءاسفن وأ اضئاح وأ ابنج نكي ملام } كلذ يف صخرملل

 . ةالصلا هب زوجت يذلا { ماتلا ءوضولاب ارهطتم نكي مل ام ، كلذ يف ديدشتلا

 & نآرقلا نم ءاش ام أرقي نأ زوجي هنإ : لاق نم لوق ىنعم نأ ؛ يعمو

 ليبس ىلع يدنع كلذ يناعم جرخيف . اهمتخي وأ نآرقلا نم ةروسلا حتتفي مل ام

 ملو ، متي مل هنأكف متتخي ملو هب أدتبي مل عيش لك نأل © نسحلا ىنعم طسوتلا

۔ ١٥٩



 يناعم يف ، ادعاصف ةروسلا نم نارقلا ىنعم توبث نأل { هانعم كلذب تبثي
 اوتأ لق هارتفا نولوقي أ : - ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوقل ، هب يمستلا تبلي ام
 . ١١0«تيقدلص تنك نإ هفلا نود نمت معطلا نيم اوعذاوت هليم نت ةروسب

 اغا رمن روش رمي ارأف لف ارا ةولرتي مأو . لاعت هز
 . ''١منيقداض متك نإ هلا نو نمت متغطتشا نت

 يف ةءارقلا يف قافتالا اهيلع عقي يتلا يناعملا مكح ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 يناعمب ، اهريغو تاعامجلا يف كلذ ناك ءاوس ، ضئارفلا عيمج نم ، ةالصلا
 مهلعف ؤطاوت نم { مومعلا لاحب كلذ يف سانلا نم لعفلاب قافتالا هبشي امب
 ةءارقلا اهيف نوكت يتلا تاعكرلا نم ةعكر لك يف { ةمات ةروسب الإ نوكي ال هنأ

 . كلذب لوقي نم لوق ىلع { ةبجاو

 ىلع سانلا قافتال كلذو { ةءارقلا نم يناعملا تبثأ يه ةماتلا ةروسلاو

 نذأ موقت لأ مع كبَر إ : خ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو !بابلا اذه
 نالاف ليا زةقي اا كم يذل ن ةاعوانوةشي ز ي ن
 نوكيس نأ ملت نآرقلا َنم رمست امم اوءرقا مكيلع اتف ةوُضحت نل نأ مليت

 نورخآو وف لضت نم دوعب ضرألا ين نوبرضي نورخآو ىرث 7
 اوض رقأو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوُميقأَو هنم رسيت ام اوءرقا فا ليبس ي نؤلتاقُي

 مظعأو ارتَح ومن هللا دنع هودحت ربخت نم"مكيَشنأل امَدَقت ام انسح اًضْرَق هللا

 . ٢}مليحّر زؤفمت هلا نإ هللا اورفغتسا ارجأ

 نإو 9 نيلعفلا نسحأ وه ام ىلع الإ اوعمجيل اونوكي مل مهنأ ؛ يعمو
 اهب ءىدتبي ملو ، اهطسو نم ةروسلا نم تايآ يلصملا أرق ول هنأ زئاجلا نم ناك

 ىلع لب { مهقافتا يناعم كلذ ىلع سيل نكلو { ازئاج كلذ ناك { اهمتخي ملو
 ىبنلا لعف نم تبثي ام ىلع مهقافتا يناعم يف } ةضيرفلا ةالص يف ةروسلا ةءارق

 . دوه ةروس نم )١٣( ةيآلا )٢(
 . لمزملا ةروس نم )٢٠( ةيآلا )٣(

۔ ١٦٠ ۔-



 نيعباتلا نمو ۔ مهيلع هللا ناوضر هباحصأ نم ةمئألا نم هدعب نمو . ةلي

 يي يبنلا نع يور دقو . ةلبقلا لهأ رئاس نمو © نيملسملا نم مهريغ نمو
 أرق ةيناثلا ةعكرلا يفو © ةعكر لوأ يف ةرقبلا ةروسب رجفلا ةالص يف أرق هنأ

 ركذ املف ، سمشلا قورشب مه هنإ : ليق ىتح۔ ةعكر رخآ ۔ نارمع لا ةروسب

 هنع يورف & سمشلا مهيلع قرشت نأ تمه دق هنأ ةالصلا مامت دعب كلذ هل

 . «نيلفاغب نكن مل تقرشأ ول» : لاق هنأ ةيتي

 تايآ تسب وأ ةرقبلا ةروسب ةءارقلا نوكت نأ زوجيو نسحي ناك دقو

 ةالص موقت نأ كلذك نكميو ث اعيمج نيتعكرلا يف رجفلا ةالص موقت { اهنم

 . اذه يناعم يف ةروسلا وه امنإ نارقلا نكلو © كلذ نودب رجفلا

 يي هنأ درو ، قبس ام ريغ رخآ تقو ين ةلي هنلا لوسر نإ : ليق كلذكو

 ةروسب ىلصو 0 ةعكر لوأ يف قلفلا ةروسبو نيتذوعملاب رجفلا ةالص يف ىلص
 مل امو ةروسلا ءىدتبي مل هنأ هب لدتسي امم 3 اذه هابشأو { ةعكر رخآ يف سانلا

 . ليق ام مكح ىنعم يف متي ال هنأ كلذ ىنعم ناك . اهمتتخي

 نيلوقلا ىنعم نإف © فيعض الو نهو ريغ هانعم ناك نإو لوقلا اذهو

 رذع نم الإ & رجحلاو ةيهاركلاو صيخرتلاو ةزاجالاب { حضوأو تبنأ نيلوألا

 . رهطلاو ءوضولا لامكب الإ

 لوق انعم هل ركذ دقو 3 انباحصأ نم ملعلا لهأ ضعب نع ىوري دقو

 أرقي نأ هل نأ ءوضو ريغ ىلع ميركلا نآرقلا ةءارق ةزاجإب انموق نم لوقي نم

 . ءاش ام

 زوجيو ، اهمتخي الو ةروسلا ءىدتبي ال هنإ : انباحصأ نم لاق نم لاقو

 زاج اذإ : لوقي هنأك & كلذ نم بجعتلا ىناعم هنع ىوريف & كلذ ىوس ام هل

 ءادتبالا كرت يف ىنعم ياف ؛ متخي وأ ةروسلاب ءىدتبي مل ام نآرقلا أرقي نأ

۔ ١٦١ ۔



 ىلع فالخلا اذه ىنعم نوبحي مهنأك اذه يف مهنإ هلوق ىنعم ناكو . متخلاو

 . اولاق ام ىنعمب مهوقفاوي الئل ©، مهموق

 نأ ث ةدئافلا نم رعتي مل ، ملعلا لهأ لوق نم كلذ يناعم تبث اذإو

 يف تبث دق هنأل ، لضفلاو باوثلا ىنعم مهل ةفلاخملا ىلإ دصقلاب مهل نوكي
 يف نيكرشملا ىلع فالخلا ىلإ اهب لمعلاب دصق هنأ ةت ىبنلا نع ىورت ءايشأ

 ىنعملا لصأ يف كلذ لعلو 3 ةنس كلذ تبثف . هنولعفي اوناك يذلا 3 مهلعف
 ملو ، ارمأ كلذب رمأ ولو ، اطخ نكي مل مهلعفك لعف ول هنأ 5 ةياورلا ىنعم ىلع

 نم ليق اميفو ةنسلا يف تبث ام نأ كلذ لك نم مهفو . رايتخا كلذ يف مهل نكي

 اميف ليق ايك هنأل كلذو { ميركلا نآرقلل ةءارقلا يناعم يف ةلبقلا لهأ يف لاوقأ

 يف ءوضولاو . ةبانجلل الإ ميركلا نآرقلا ةءارق نم عنتمي ال هنإ : رثألا يف يور

 ىلع ءاقبلاو & دجسملا لوخد يفو هئاعد يف ملسملا ةدئافل هنأ أ بولطملا هانعم

 ةينيدلا رومألا نم ريثكل لومعم وهو . ةراهط ريغ ىلع توملا ةفاخم ةراهط
 ىلع ءاقبلا ىنعم يف وه امم كلذ ريغو ] هددبحي نم هفيضي رون وهو © تادابعلاو

 . ةراهطلا

 افالخ كلذ دارأ امنإ هنأ تبثي نكي مل © رايخ كلذ يف مه نكي مل ناك اذإو

 قفاوي نأ هركي ناك هنأ ةلي هللا لوسر ةنس يف درو اميف هنأل ، نيكرشملا ىلع
 تادابعلاو لامعألا زيمتت نأ بحي ناك هنأو { نيدلا رومأ نم رمأ يف مهلاعفأ

 ةفلاخملا كلت نم تبثي نكي مل هنكلو . هيلع اوناك امب لصتت ال اهيدؤي يتلا

 اميف ةلي يبنلا نع تبث دق هنأل ، نيكرشملا ىلع افالخ كلذ دارأ امنإ هنأ مهلاعفال

 لهأ نم هيف نوكرشملاو وه عمتجي امم رمألا هب ءاج اميف ناك هنأ ةلي هنع درو
 { ةالصلل سدقملا تيب ةلبق لابقتسا ىنعم يف ، ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا

 مث ث ةرونملا ةنيدملا ىلإ ةرجهلا ةيادب يف كلذو ةليم هللا لوسر رمأ نيح كلذو
 لبق ةي هللا لوسر ناكو 0 مارحلا تيبلا ةبعكلا ىلإ ةالصلا تلوحتو كلذ خسن .

۔ ١٦٢ ۔-



 ةلي ناكو } كلذ يف مهتقفاول سدقملا تيب ىلإ ةالصلل اهراك كلذ ءانثأو كلذ

 نييبنلا عيمج ىلعو امهيلع هللا تاولص ۔ ليلخلا ميهاربإ ةلبق لابقتسال ابحم

 نع رمألا هءاج ىتح { هرك ايع بحأ ام ىلإ فرصني مل ةلي هنكلو ، - نيلسرملاو
 هللا هرمأ نيح مارحلا تيبلا ةبعكلا ةلبق ىلإ ةلي فرصنا مث { ىلاعتو كرابت هللا

 ايلا ىف كهجو بلقت ىرت ةن .: لاعت هلوق ىف .لاعتو هنجس
 اولوف مك امث يَحَو مارحلا دجنملا رط كهجو لوق اهلضرت ةلبق كتيلف
 هنا امو عمترتنمزوحلا هنأ كوملع اتكا اؤنؤأ قيدلا ةرو هَرَطَت مُكموَجو
 . ١ ١«نولمتتآمت لفاغب

 هيلع ميهاربإ ةلبقل ارايتخا { ىلاعتو هناحبس ۔ هللا نم كلذ ناكو

 هيلع ناك امل ةفلاخم كلذو ةلي هللا لوسر وجري ناك ام وحن ىلع 0 ۔ مالسلا

 . ىراصنلا نمو دوهيلا نم باتكلا لهأ

 اوناكو & جحلا لامعأ يف برعلا نم نوكرشملا ناك هنأ ةلي هنع ىوريو

 لوسر كسمأف ، مالسالا لبق كلذو ، سمشلا بورغ لبق ةفرع نم نوضيفي

 ىتح مهيلع افالخ ةضافالاب ماقف كلذ يف مهفلاخو {. مهلمع نع ةي هللا

 بورغ دعب الإ ةضافالإ متت ال هنأ ابجاو كلذ تبثف ،“ سمشلا برغت

 نيد يف كلذو { ليللا علطي ىتحو { نوكرشملا هيلع ناك امل افالخ ، سمشلا

 هب موقي ناك امل افلاخم تادابعلا لامعأ ءادأ يف كلذ نوكيل ۔ هناحبس هللا

 . مهتيلهاج يف نوكرشملا

 رعشملا نم نوضيفي اوناك نيكرشملا نأ ، اضيأ كلذ ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 يف مهفلاخ ايك اضيأ ةي هللا لوسر مهفلاخف ، سمشلا عولط دعب مارحلا
 & سمشلا عولط لبق نم ضافأف كلذ يف مهفلاخ { تافرع نم ةضافالإ

 رجفلا ىلص ىتح ةفلدزملا يف لظ ةي هللا لوسر نأ درو دقف ، مهيلع افالخ

 77 هوبا ةروس نس ٤ ةيال (

۔ ٣٦١۔



 كلذ ىلع لظو . لهو ربكو اعدف مارحلا رعشملا قأ ىتح هتقان بكر مث سلخب
 ةفلاخم سمشلا قورش ليبق مارحلا رعشملا نم ضافأ مث ادج رفسأ ىتح وعدي

 عولط دعب مارحلا رعشملاو ةفلدزملا نم نوضيفي اوناك نيذلا نيكرشملل

 نع كلذ يف ءاج دقو ، نيملسملل ةنس جحلا رئاعش يف كلذ تبثف & سمنلا

 حانج كلح ليلف : ىلاعت هلوق 9 ةيوبنلا ةنسلا هنيبو ، - ىلاعتو كرابت _ هللا
 رتنا دنع ةفا اونرمكذاق اقرع نم مضنأ اًدإَك مكبر نت لضم اوغنبت نأ

 نم اوُضيفأ مت . نيلاضلا َنكر لبآ نم متنك نإو مكادم مك ورركناو مارلا

 مككساَنم ممصف اذإف ممح َروفَع فل 7 ةنا اوُرْفْعَتْساوَ سانلا ضافأ ثيح

 ين انتآ انبر لوقيآنمم سأنلا نميف اركذ شأ ؤأ مكءابآ مكركذي هفلا اوركذف

 ايندلا ينرأ انت لوت نمث مهنمو يالح ىنم رقرجخآلا يف هل امتح ًاينذلا

 هناو اوبسكامت بيصن مك تينلوأ رانلا تاذع تقو ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح
 . ١ )هباجا عيرس

 هيلع نوكي نأ بجي يذلا روصتلا لصفيل 3 ينابرلا هيجوتلا !ذه لكو

 8 كلذ نم تبني هنأو 3 اهلامعأو ةيلهاجلا تاروصت نع فلتخي ، نوملسملا

 عولط دعبو سمشلا بورغ دعب الإ تافرع نم ضافي ال هنأ بجاولا نم هنأ

 نم نوضيفي اوناك نيذلا ، نيكرشملا ةفلاخم اضيأ بجاولا نم هنأو 5 ليللا

 عولط لبق اهنم ةت ضافأف & سمشلا عولط دعب { مارحلا رعشملاو ةفلدزملا
 . ىلاعتو هناحبس هللا رمأ ايك ، مهيلع افالخ سمشلا

 لهأ ناك هنأ ، كلذ يف هتلا باتك نم ءاج ام ىنعم يف ليق هنأ بسحأو

 دعب نوضيفي شيرق نم نوكرشملا ناكو { سمشلا عولط لبق نوضيفي نميلا
 قي يبنلا لعف ايكو } سانلا ضافأ ايك اوضيفي نأ اورمأف ك سمنلا عولط

 نيرقملا نم نيدلا يف فالخلا لهأو ةريثك ءايشأ لعلو ، نيكرشملا ىلع افالخ

 لهأل نيكرشملا نم فالخلا ىنعمب ، نيدلا يف نيملسملل نيفلاخم { نيلواتمل
 77777" ةرقبلا ةروس نم (٢٠٢۔ )١٩٨ تايآلا )١(

۔ ١٦٤



 ىلإ دصقلا ىنعمب مهتفلاخم ىلإ دصقلا عسو اذإف . راكفألا ىنعمب رارقالإ
 عسو ام عيمج يف نيع تمعن الو اوقفاوي ال نأو 0 مهضعبل هب مهتفلاخم

 ةلي يبنلا لعف ايك . ةنسح ةودق كلذ يف مهل ةفلاخملاب نيدت ريغ نم مهتفلاخم

 . اليبس مهتفلا ىلإ دجو ام { نيكرشملا نم هودع ةفلاخم ىلإ دصقلا نم
 قافتالا يناعم ىلع جرخيف ، لفن وأ ةنس وأ ةضيرف نم اهلك ةالصلا امأو

 نم هجو يأبو لاح يأ ىلع بجاو كلذو { ءوضولاب الإ كلذ زوجي ال هنأ
 ةالصل اههابشأو اهانعم جرخي ةالص لك يف بجاو اضيأ كلذو 3 هوجولا

 نألو { «روهطب الإ ةالص ال» : ةلي ىبنلا لوق توبثل كلذو 3 ةضيرفلا

 هنلا لاق دقف 3 عامججاللو ةنسلاو نآرقلاب تبث امب ةالصلل بجاو ءوضولا
 ةالّصلا لإ ممَمَق ادإ اونمآ نيذلا اهبأ ايف : ميركلا هباتك يف ۔ هناحبس -

 هلإ ممكنجرأومكيسؤءؤبراوختشاو يفارملا نإ مكيييأو مكهوجو اولسيغاق
 ريغ ىلع متنأو ، ةالصلا ىلإ مايقلا متدرأ اذإ كلذ ىنعمو . 0')« . . نيبعكلا

 ةهبشم يهف دوجسلاو عوكرلاب تناك ةالص لكو ، ءوضولاب اورهطاف ةراهط
 8 برغملا يتعكر وأ رجفلا يتعكر وأ رتو نم © ةضيرفلا ةالص قافتالا يناعمب
 لفاونلا عيمجو سمشلا فوسك ةالصو نيديعلا ةالص لثم ةنس ناك امو

 نمل ، ءوضولاب الإ هب لمعلا زوجي الو عسي ال هنأ جرخت كلذ لكو { لئاسولاو
 . ةمزالب تسيل لفاونلا تناك نإو . ءاملا دجي ال نمل مميتلاو 5 ءاملا دجي

 لوخدلاو كلذ ىلع ردقي ام عضوم يف { ءوضولاب الإ اهيف لوخدلا زوب الف
 كلذ يف اندنع ريخ ال ةيصعملاو مئال ىنعمب جراخ . ةراهطو ءوضو ريغب اهيف

 هجو يأب ، روهطب الإ ةالص ال هنأ ، يعم رسلا نم هيف ملسي الو هل لعافلل

 ىلصي ال نأ هعسي ناك دقو . ةلفان وأ ةضيرف ةالص تناك ءاوس تناك

 نإف روهطب الإ اهيلصي نأ هعسي ال هنإف © اهالصو ثدح اذإف 3 لفاونلا
 هلعف يناعم جرخ ث رذع الو ةلع ريغب كلذل دمعتلا ىلع روهط ريغب اهالص

۔ ١٦٥ ۔



 تناك ام ىنعم ف كلذو © ةنسلل افالخ هنم لمعلا كلذ ناكو ٠ ةيصعم كلذ

 اضيأ كلذ ربتعيو { ةيصعم ربتعي رجفلا ةالص دعبو رصعلا ةالص دعب هتالص

 ءاش امب هللا ركذي نأ هيلعو . انعم ةنسلل افالخ كلذ ناك املو 0 ةنسلل افالخ

 ٠ روهطب الإ يلصي الو © ءاعدلا روثأم نم ءاش ام دبعتيو } هديحوتو هركذ نم

 . رذع نم الإو روهطب الإ ءايشألا عيمج نم ةالصلا هبشي امب لمعي الأ هيلعو

 : نيلوقو نيينعم ىلع ةجراخ اهنأ يعمف ةءارقلل ةدجسلا امأو

 نم اهنأل 5 ةءارقلا يف زوجي ام اهيف زوجيو . ةءارقلا ةلزنمب اهنأ ؛ امهدحأ

 يف لوقلا نم ىضم دق امل اعبت تناك اهيف لوقلا اذه تبث اذإف 5 ةءارقلا ىنعم

 اهأرقي نأ هل زاج نم لكو ، فالتخالا يناعم يف اهدجسي نأ زاجو . ةءارقلا

 نم لوق ىلع هانفصو دق امو ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا الإ ؛ لوقل ١ ضعب يف

 . ءىراقلل كلذ زيجي

 اهنأ تبث اذإو 5 مات ءوضوب الإ نوكت ال هنإ لوقلا ضعب يفو ؛ اهيناث

 ال دجاسلا اهدجسي نأ زاجو 3 ةعاطلاو ركذلا ىنعمب تجرخ . ةءارقلا ىنعمب

 . ةلبقلا ريغ ىلإ وأ ةلبقلا ىلإ ههجو ناك ثيح

 . كلذ مكح ىنعم يف ليق دق هنأ بسحأو

 تجرخ اذإ يدنع نوكي كلذو . ةلبقلا ىلإ الإ اهدجسي ال : ليقو

 اهيناعم يف هبشأ اهنأل { ةالصلاك ةلبقلا ىلإ الإ اهؤادأ زجي مل ، ةالصلا ىنعمب

 يف هنأل ، ةضيرفلا ةالص يف قافتالا يناعم ىلع اهتوبثل كلذو { ةالصلا يناعم

 نم تربتعا اهنأ الولف } اهدجس ةضيرفلا ةالص يف يلصملا اهأرق اذإ كلذ سايق

 يف تلخد دق نكت ملو ١ ضئارفلا ي تتبث تناك ام . ةالصلا يناعم

 ضئارفلا يف لخدي ال هنأ كلذ يف مكحلا يناعم نم هنأل ©، ضئارفلا

 ةالصلا يناعم يف لخاد وه امبو ، تناك هجو يأب ةالصلا نم هانعم جرخ ام الإ

۔ ١٦٦ ۔



 . لامعألا نم

 ىلع اهنأ يأ © اعيمج لوقلا اهيف لخدي هنأو & لمع ةدجسلا نأ ؛ يعمو

 كلذ يف ملعأ الو { ةالصلا يناعم يف اهنأ تتبث دقو 5 ةينو لمعو لوق كلذ

 . اهيناعم هبشي ايف ةالصلا جرحم اهجرخم نإف كلذ ىلعو . افالتخا

 ىلع هجرحم جرخي سيل ام يناعم ضعب ةالصلا يف لخدي دق هنأ ؛ يدنعو

 وأ ريبكتلا يف كلذ ناك ءاوس ، ءوضو ريغ ىلع زوبيو { ةالصلا جرخ دارفنالا

 يفو . هب الإ زوجت ال ىتلا ةالصلا ننس نم هنأ الإ & كلذ هبشأ ام وأ . حيبستلا

 اهأرقي مل ول نإ ةدجسلا ريغب زوجي دقو ، ضئارفلا نم هلعل لوقلا ضعب

 . ىلصملا

 . ريبكتلاب الإ زوبحت الو ةدجسلا ريغب ةالصلا زوبت تناك اذإ هنأ ؛ يعمو

 ةالصلا زوجت دقو 53 ةالصلا يف اهلوخدل ريبكتلا ىنعم ريغ ةدجسلا ىنعمف

 ةالصلا نم وهو الإ هريغب ةالصلا زوجت دقو 3 ةالصب سيل ائيش رن ملف 5 اهريغب
 رخآ لاحب ةالصلا يف لخدي ال نأ زاجو لاح يأب ةالصلا يف هلوخد زاج اذإ

 سيل هنأ يأ {. ةالصلا نم سيلو ةالصلا ىنعم هيف ءيشلا نوكي دق هنأل كلذو

 لاح ف وهو . ةالصلا هبشي دبعتلا نم اعون نوكي دق هنأ عم اهننسو اهناكرأ نم

 نإف كلذ ىنعم يف هنأ يدنعو { هجولا اذه ىلع ةالصلا ىنعم هيف هلاوحأ نم

 اهيف نأو ، رخآ لاح ي اهنم نوكت دقف لاح يف ةالصلا نم نكت مل نإو ةدجسلا
 . ةالصلا هبشي ام اهيف نأل ةالصلا ىنعم

 ىنعم ف تناك وأ {. ةالصلا نم ةدجسلا تناك اذإف : لئاق لاق نإف

 لفن يه لهف اهلاوحأ نم لاح يف ةالصلا يف لخدت دق ةدجسلا نأل { ةالصلا

 ؟ ةنس وأ

 اهكرت نم نإو قي يبنلا ننس نم اهنإ : ليق دقو 0 ةنس اهنإ : هل ليق

۔ ١٦٧ ۔



 . الهاج ناك اهب فافختسالا وأ اهكرتب ةنونيدلا ىلع

 نأ كل زوجي لهف { ىنعملا اذه ىلع ةالص ةدجسلا تناك اذإف : لاق نإف

 ىتح رجفلا ةالص دعب دجست وأ { سمشلا برغت نأ ليبق رصعلا دعب دجست
 ؟ نيتقولا نيذه يف ةالص ال هنأ ذإ دجست ال وأ ك سمشلا علطت نأ ليبق

 نيذه يف اهب دجست نأ زوجي هنأ ديفي ةالص ةدجسلا نأ ىنعم نإ : هل ليق
 ناك ءاوس 0 ةوالتلل تاصنالا ىنعمل وأ { ةوالتلا ىنعمل ةتباث ةنس اهنأل ، نيتقولا

 دقو ، كلذ ناك هوجولا نم هجو يأ ىلعو } تاقوألا نم تقو يأ يف كلذ

 . اهتءارق هيف زوبحت ال تاقوألا نم اتقو نأ ملعن الو ، كلذك هب ةنسلا تءاج

 . اهيلإ تاصنالا الو ةءارقلا يف اهدوجس تقو يأ يف مرح هنأ تبث الو

 اهتءارق كرت دقف نيملسملا نم اهكرت نم نأ لوقلا ضعب يف هنأ ؛ يعمو

 اهنأب لوقلا يوقي امم اذه ىنعم نأ كلذو & اهدجسي ال هنأو 9 نيتقولا نيذه يف

 هنأ اضيأ هدنع تبثو 5 ةالص اهنأ كلذب لاق نم دنع تبث دق ناك املو { ةالص

 ىنعم يفو { اهدوجس كرتو امهيف اهتءارق كرت دقف © نيتقولا نيذه يف ةالص ال
 : ليق دقو & بنذ الو هيف بيع ال امم اذهو ، بيرلا نم جرخي نأ دارأ هنأ اذه

 نيذه يف اهتءارق كرتب لاق نمو 0 مارحلا ةفاخم لالحلا كرت اءرما هللا محر

 مل اذإ كلذو . مثالا فوخ ىنعم ىلع } هللا باتك نم ةيا ةوالت كرت دقف نيتقولا

 . ملع حيحص كلذ يف هعم مدقتي

 هبيري ام عيمج ءرملا كرتي نأ ، ىلاعت هلل انعم دبعتلا لضفأ نم هنأ ؛ يعمو

 غلبي ال» : لاق ثيح ةيم هللا لوسر نع يور امل اقادصم 4 هبيري ال ام ىلإ
 هب امم ارذح ، هب سأب ال ام۔رذي وأ۔عدي ىتح 0 نيقتملا نم نوكي نأ دبعلا

 ناك دقو «كبيري ال ام ىلإ كبيري ام عد» : هلوق ةيم هنع درو دقو . «ساب
 لالحلا نم اباب نيعبس عدن انك : لوقي - هنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع

۔ ١٦٨ ۔



 . مارحلا يف عقن نأ ةفاخم

 سمشلا عولطو رصعلا دعب سمشلا بورغ يتقو يف ةيآ ةوالتل كراتلاف

 كرت يف قفاوي مل امم هعسي ال اييف عقي نأ فوخ هللا ىلإ دصق امنإ ، رجفلا دعب

 . هلهج هعسي ال اممو . هكرت هعسي ال ام كلذ

 جرخت الو . ةالصلا ىنعمب ةحراج اهنأ انيد اذه دقتعن انسل اننأ ؛ يعمو

 { ركذلا ىنعم نم ليق ام اهقحلي نأ اندنع ىرعتي ال لب & ركذلا ىنعمب يدنع

 ربتعي ركذلا نأو { ركذ يه اضيأ ةالصلا نأ يدنعو ، كلذك اهيف ةنسلا توبثل

 ةالصلا يف ىنعملا كلذ اهقحل & ىنعمل اهيف ةنسلا تتبث اذإو ، ةالص هنأ ىنعم يف

 . ةنسلا عيضت الئل . اهريغو

 نم ةنسلا عييضت نإ لب { ةنسلا عييضت ةنسلا نم سيل هنأ ؛ يعمو

 { ةالصلا ريغ يف كلذ ناك وأ { ةالصلا يف كلذ ناك ءاوس ث ةنسلا ةفلاخم

 زوجت ال اهنأو © رجحلا ىنعم اهقحلي يتلا ةالصلا هبشت امم ةالصلا نأ ملعن الو

 امغإ نارقل ١ ةدجسو ك ةدحاو ةدحس يه امنإو © ةنس الو ةضيرف نم ءوضو ريغب

 دعب رجحلا يف اهانعم هانعم لخدي سيلف 3 ةدحاو ةدجس ةنسلا اهب تءاج

 . رجفلاو رصعلا

 تاولصلا كلت نم تسيل اهنأل { ةالصلا ىنعم نم ةدجسلا تتبث ولو

 ةنسلا تءاج يتلا تاولصلا نم لفاونلا الو ضئارفلا هبشت يتلا & تاروجحملا

 زوجت هنأ قافتالا جرحم جرخي هنأ يدنع ام يناعم ف تبث دقو ٠ اهنع يهنلاب

 جرخ كلذ جرخ ولو ، رصعلا ةالص دعبو رجفلا ةالص دعب وهسلا اتدجس

 . موزللا ىنعم ريغ ىلع طايتحالا

 ءيش نيتقولا نيذه يف لدبي نأ زوجي ال هنإ : انباحصأ لوق يف ليق دقو
 جرخم جرخي طايتحالا نأل { مزاللا ملع ىلع الإ ، طايتحالا ىلع تاولصلا نم

۔ ١٦٩ ۔



 يدنعو 0 نيتقولا نيذه يف ةالصلا نع يجن دقو 0 ةالص هرمأ يف وهو 0 لفنلا

 اهنأو ، ةنس اهنأ ىنعم يف ةدجسلا ذخأي هب لوقي نم نإف لوقلا اذه ىنعم يف هنأ

 دعب يتقو يف ةالصلا نع دراولا يبنلا يف لخدت اهنإف ةالصلا ىنعم يف تناك امل

 نآل ، اهعولطو سمشلا بورغ ليبق ىلإ رجفلا ةالص دعبو رصعلا ةالص

 عقي نأ كلذ نم مزلف نيتقولا نيذه يف لدبلا نوزيجي ال لوقلا اذه باحصأ

 . ايهيف ةالصلا ىلع دراولا رجحلا

 يتقو ي ةمزاللا ةالصلا لدب نأ وهو . رخآ ىنعم انباحصأ لوق يف ءاجو

 عولط ىلإ رجفلا ةالص دعبو & سمشلا بورغ ىلإ رصعلا ةالص دعب ام
 لدبأ ول هنأ ىنعم يف كلذو { ةمزاللا .ةالصلا ايهيف لدبي نأ زئاج ، سمشلا

 كلذ يف مهعم جرخي هنأل } مهلوق يف كلذ زاج نيتقولا نيذه يف رجفلا يتعكر

 رظني يذلا ، لدبلا ىنعم يف يه لب ، لفنلا ىنعم يف تسيل يتلا { ةنسلا جرحم
 اتعكر ىلصت ال هنإ مهلوق ضعب يف هنأ الإ ، مزاللا لدبك ةنسلا لدب نأ ىلإ هيف

 لبق ىنعمل 0 رجفلا يتعكر هب ينعي & رجفلا ةالص دعب . ةادغلا كلت رجفلا

 . ةضيرفلا ةالص كلذ

 © رجفلا ةالص دعب { دغلا نم ايهلدبأ ول نأ مهلوق يف زوجي هنأ ؛ يعمو

 سفنل رجفلا يتعكر لدبب 5 (١»رصعلا ةالص دعب مويلا كلذ ايدبأ ول كلذكو

 . مويلا كلذ

 رخآ لوق مهنع جرخي هنأ يعمف { انموق لوق ةماع يف هنأ ؛ اضيأ يعمو

 اذإ ث مويلا كلذ يف ةضيرفلا دعب ةنسلاو رجفلا يتعكر اولصي ناب . كلذ زيجي
 يلصيل ةعامجلا يف لخد دق نوكي هنأ ىنعمب ؛ ةضيرفلا ىلص دق يلصملا ناك

 ناك يذلا { رذعلا نم كلذ ريغ هل ماق دق ناك اذإ وأ ناك وأ © ةضيرفلا مهعم

 ببس يل نيبي الو & ةضيرفلا ةالص لبق & ةنسلاو رجفلا يتعكر ةالص نم هعنمي

 77٠77 ةرركم نوكت ةلمجلا نال ديعب وهو { رجفلا ةالص دمب ةخسن يف )١(

۔ . ١٧٠



 انموق نم كلذ لوقي نم زيجيو & رجفلا ةالص دعب مويلا كلذ ايهتالص عنمي

 مايألا نم هريغ يف اضيأ اهتالص زيبجيو ، ةضيرفلا ةالص دعب مويلا كلذ ايهتالص

 الدبي نأ زوجي ناك اذإ هنأ يدنع تبثيو ، لدب كلذ لكو ، رجفلا ةالص دعب

 ةلع ىل نيبي ال ذإ ، مويلا كلذ يف ؛ كلذ زوجي نأ دعبي الف { مويلا كلذ ريغ يف

 . كلذ قرف بجوت

 اذإ ةزانجلا ىلع ةالصلا نأ قافتالا يناعم يف جرخي هنأ ؛ يعمو

 سمشلا نم بيغي نأ الإ تقو يأ يف اهيلع ةالصلا تزاج دقف ، ترضح

 يوتسي ىتح ةزانجلا ىلع ةالصلا زبت مل كلذ ناك اذإف ، نرق اهنم علطي وأ نرق

 زوجت اهنأ ، ةعامجلا ةالص يناعم يف جرخي ال هنأ يدنعو . اهبورغ وأ اهعولط
 اذإ اماف ، رذع ريغ يف ءاملا نكمأ اذإ قافتالا يناعم يف ةالص اهنأل { ءوضو ريغب

 ٠ ءوضولاب الإ اهيلع ةالصلا زوجت الف . ءاملا دجي نأ نكمأو ةنكم كلذ يف ناك

 فوخ وأ ، توف فوخ كلانه عقو نإف هرذع عقو اذإ كلذ نكمي هنأ يدنعو

 هيف ىشخي يذلا تقولا قيض ببسب امئاق رذعلا ناك وأ ، تيملا ىلع عقي ررض
 وأ ، لاحلا نم لاح يأل بابسألا نم ببسل وأ ، تيملا يناعم يف ررضلا عوقو

 . هوجولا نم هجو

 دنع رذعلا ىنعمب مميتلاب ةزانجلا ىلع ةالصلا زوجت : ليق نإ هنأ ؛ يعمو

 اذإ & تيملا ىلع ةالصلا هتوفت نأ نم افئاخ دحاولا ناك اذإ كلذكو { ةدهاشملا

 رذعلا موقي كلذ يفف 3 ارضاح ءاملا ناك ولو 3 ءوضولاب لغاشتي دق هنأ دجو

 . مميتلا هل زيجي يذلا

 هنإف ، كلذ لثمب رذعلا هل ماق اذإ : ليق دق هنأ كلذ ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 كلذ لعفي نأ هل لضفألا نم هنأل كلذو { ةزانجلا ىلع يلصيو مميتي نأ هل زوجي

 . كلذ ءاش نإ 3 هتوفت اهعدي الو

 اهنأل ةزانجلا ىلع ةالصلا تماق اذإ ىنعملا اذه يف جرخي هنأ بسحأو

۔ ١٧١ ۔



 جرخي امنإو 0 ءوضولاب الإ اهيناعم نم ىنعم يأب ۔ ةالصلا نوكت الف } ةالص

 ءاوس © ررضلا نم هنم فاخي امم رذعلا ىنعمب مميتلاب اهتالص ةزاجإ يناعم يدنع

 بابسأ نم ببس يألو ، كلذ ريغ يف ناك وأ ، تيملا رمأ يف ررضلا كلذ ناك

 ، ررض كانه نكي ملو تاقوألا نم تقو يف ةزانجلا ةالص تميقأ اذإف } ررضلا

 ىلع عقي ررض يأ ناك وأ 0 تيملا لبق نم ناك ءاوس ؤ هعاونأ نم عون يأ نم

 35 هريغب اهمايقو اهمامت دعب ةعامجلا ةالص يف لخادلا ناك اذإو ، رخا ءيش

 . فالتخا كلذ يفف . ررضلا عضومب سيل ةليضفلاو ةليسولا ةلزنمب

 ىلع ةزانجلا ةالص نإ : اولاق نم لاوقأ ةلمج يف يدنع جرخي هنأ ؛ يعمف

 وأ ، تيملا ىلع ررضلا فوخ دنع 0 مميتلاب راذعألا دوجو ىنعم يف زوجت تيملا
 كلذك يدنعو . ءاملا دوجو يف ةنكملا مدع دنع وأ & تقولا توف فوخ دنع

 ىنعم ينفو ةالص تناك نإو اهنأل & سجنلا بوثلاب تيملا ىلع ةالصلا زوجت هنأ
 امنإو © دوجس الو عوكر اهيف سيل نكلو ركذلا ىنعمب جرخت اهنأ الإ {} ةالصلا
 ةالصلا لامكتسا لاجعتسا رثألا يف درو اممو 3 ةءارقو ءاعدو حيبستو ريبكت يه

 ٠ «ترضح اذإ ةزانجلا اورخ ؤت ال» : ةلي لاق دقف } رخأتت ال ىتح ةزانجلا ىلع

 ضحلاو تيملا قوقح ءاضق ىلع ثحلا ىنعم يف هنأ جرخي يدنع كلذ ىنعم ينو

 ٥ قوقحلا هذه ءادأ يف لقاثتلاو ؤطابتلا نع يهنلا كلذكو . ةردابملا ىلع

 ءاعدو حيبستو ريبكت اهنأ الإ اهانعم يف يه نإ ةزانجلا ةالص نأ يدنعو

 ةزانجلا ةالص داكت الو { ةلت يبنلا ىلع ةالصو تيملل رافغتساو . ةءارقو

 . رايتخالا يناعم ىلع جرخت

 نم لوق يناعم ىلع كلذ دنع دعبي مل ، قالطالا ىلع اذه يناعم تبث اذإو

 ىلع ةالصلا زوجت يعم اهنإف 3 رايتخالا يناعم ىلع جرخت تناك اذإ هنإ : لاق
 موقت تناك ولو ةليضفلا جرحم هنأ ىنعم يف جرخي كلذو .} مميتلاب ةزانجلا

 . ريغلاب

۔ ١٧٢ ۔



 مدع ةلاح يف 0 مميتلاب ةءارقلا ةزاجإ يدنع دعبي ال هنأ ؛ يعمو

 ءاملا نكي مل ولو كلذ زاوجب لاق نم لوق يفو . ءوضولل ءاملا داجيإ نم نكمتلا

 ، ررض نم الو فوخ نم هلامعتسا مدع ىلإ ةجاحلا نكت مل اذإو 3 امودعم

 © هوجولا نم هجو يأب ةمئاق ةقشمل هلامعتسا مدعل رذعلا نوكي نأ يفكي نكلو

 يف ليق ام ىلع . ركذلا رئاس نم لضفأ ةءارقلا تناك اذإ ام ةلاح يف اضيأ كلذو

 . لوقلا ضعب

 زوجت ةزانجلا ةالص نأ ؛ لوقلا اذه نم تبث دق ناك اذإ هنأ ؛ يعمو

 } ررضلا هوجو نم هجو يأب تيملا ىلع ررض فوخك رذعلا مايق دنع & مميتلاب

 { مميتلاب عوطتلا ةالص زاوج جرخي ال يدنع هنإف { ءاملا ناكمإ مدعل وأ

 وأ . هرذعتو ءاملا دوجو مدع نم يأ ، مدع نم ضرفلل كلذ زوجي ام ىنعمب الإ
 ريصقت وأ | تقو تاوفك رذع نم كلذ ناك وأ رذع نم وأ ، هنع ثحبلا ةقشم

 . ةليضف لين ي
 ديعلل ةالصلا زوبت ال هنإ : ليق دق هنإف ديعلا ةالص يف هنأ ؛ يعمو

 ةالص توف فاخ ول ىتح كلذو . ءاملا هرضح دق ناك اذإ كلذو {. مميتلاب

 { ءوضو ىلع نيتعكر يلصيو أضوتي ول هنأ يدنعو { ديعلا ةالص يف ةعامجلا
 . مميتلاب ةعامجلا يف نيديعلل هتالص نم يعم لضفأ

 تقولا سفن يف يهو . اهيف ةنسلا توف فاخ اذإ : ليق دق هنأ ؛ يعمو

 يلصيو مميتي نأ هيلع كلذ دنعف { ةعامجب الإ نوكت ال اهنأل ةعامجلا ةالص

 ءاملا ناك ولو ىتح يأ . ءاملا مدعي مل ولو { اهتوف فاخ اذإ ةعامجلا يف ةنسلا

 نأ فاخ اذإ كلذ ينبجعيو ث ةعامجلا هتوفت نأ أضوت نإ فاخ هنكلو ادوجوم

 ءاملا دوجو عم أضوت نإ فاخ اذإ وأ ، ةعامجلا كلت دعب اهيف ةعامج كردي ال

 ةالص نوكت نأ فاخ وأ { لدعلا مامإ ةالص يه يتلا ةعامجلا هتوفت نأ

 وأ ، نيملسملا ةالو نم لدعلا لهأ نم رمألا ولوأ اهيف يلصي يتلا يه ةعامجلا

۔ ١٧٣ -



 مهنم رمألا يلوأ نم وأ ، نيملسملا ةالو نم لدعلا لهأ نم مهنم رمألا يلوأ نم

 هذه نوكت دق 0 اهريغ ةعامج دجي ناك ولو ىتح 3 نيملسملا نم رمألا ىلوأو

 . مميتف اهتقو هعسي مل يتلا ةعامجلا لئاضف اهيف رفوتت ال ةعامجلا

 كردي الأ فاخ اذإ { ءاملا دجو ولو مميتي نأ هل زوجي هنأ ؛ يدنعو

 ربتعت يدنع هنأل كلذ 3 ديعلا ةالص نم لاح يأ ىلع ةعامج يأ . ةعامجلا

 { دارفنالا ىلع ال ةعامجلا يف ةنس اهنأل } لضفأ اهننسب مايقلاو مميتلاب اهتالص

 ةعماج ةالصلا نأ اهيلع ىداني كلذلو . ةعامجلاب الإ ةالصلا هذه موقت الو

 يدنعو . مهمامإو نيلصملا ةعامج يف اهتالص ىلإ مهتاين مهب هجتت نم عمجت
 يهو 7 ةعامج اهيف لصألا نأل { ةبجاولا ةنسلا يه ةعامج ي اهتالص نأ اضيأ
 ءيش يف مزلأ تناك نإو ةزانجلا ةالص نأ يعمو .{ اقلطم دارفنالا ىلع تسيل

 ضعب ىلع رذعلا ماقو ، ضعبلا اهب ماق اذإ اهنأل ث رذعلل الوبق رثكأ اهنإف
 ديعلا ةالص امأ { نيروذعملا نيقابلا نع ءىزجي اهب ماق نم لمع نإف © مهنم

 ةالص يف كردت نأ اهتقو توبث نألو { ةعماج ةنس اهنأل & كلذ نع فلتختف

 تقو ءاضقناب ه ؤاضقنا نوكي امنإف ، ىضقنا دق اهتقو ناك اذإ هنألو { ةعامجلا

 كردت الف دعب اهتقو يف ناك ولو & تقولا اذه يف اهلثم كردي ال يتلا ، ةعامجلا

 اهبجاوو ةعمجلا ضرف كردي ال ايك كلذو ث ةعامجلا يف الإ ديعلا ةالص ةنس

 . ةعامجلا يف الإ

 دنع مميتلاب نوكت نأ زوجي . يدنع كلذك ةءارقلا ىنعم ف هنأ ؛ يعمو

 { ةقشم لخدي ال يذلا ءاملا ىلع ةنكملا ربغ دنع ىتح وأ .3 ءاملا دوجو مدع

 هلك كلذ يف هنإف } ررضلا فوخ نم ائشان ءوضولا مدع نكي مل اذإ كلذكو
 رئاس نم ةعاطلا نم عيش يف ناسنالا طشني نأ الإ . ةءارقلا كرت نم لإ بحأ
 نايسن هيلع دلوتي هكرتو كلذ ىنعمل ببسب ةءارقلا كرت يف فاخي الو ©. ركذلا

 . هنايسن يف مثالإ فاخي يذلا ميركلا نآرقلا نم هملعت دق امم ءيش

۔ ١٧٤ ۔



 . هيلإ ءوجلل موقي رذع نكي مل ولو مميتلا زاوج ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 اذإ الإ © اهكرت هنكمي ال ةمزال ةءارق وأ ةالص وأ ةعاط ميدقت ةلاح يف نوكي

 جرخيو & كلذل بسانملا تقولا عايض وأ نايسنلا مثإ كرتلا اذه ىلع بترت

 ةالصلاك ، لمعلا موزل تالاح نم ةلاح لك يف ابسانم نوكي مميتلا نأ يعم

 روضح وأ ، ءوضولاب يلصملا ماق ول هيف ريخاتلا عسي ال تقو يف تيملا ىلع
 رذع كلذ لكف ‘ مزال درو يف ميركلا نآرقلل ةءارق وأ ،} نيديعلا يف ةعامجلا

 مميتلا ميدقت ىلإ رارطضالا لاح هدوجو عم ناكو ءاملا دجو ولو { مميتلا زيجي

 . ةدكؤم ةحلصم قيقحتل

 اهيف مزلي هنأ ملعأ الف ، ضئارفلا يف بولطملا ءادألا رئاس نأ ؛ يعمو

 كلذكو . اههابشأو ةالصلا ىوس ام رهطت ريغ ىلع موقتو 9 ءوضولاب رهطت
 فاوطلاو ةءارقلاك ةالصلا هابشأو 3 ةراهط ىلع هؤادأ مزلي امم ةالصلا بناجب

 هنأو كلذ هيف تبث اذإو ، ةالصلا ةلزنمب هناب رثألا يف ءاج دقف . مارحلا تيبلاب

 فاوطلا ناك ءاوسو { ءوضولا نم ةماتلا ةراهطلاب الإ موقي ال هنإف ةالصلاك

 لاح يأ ىلع حصي الف ، اعوطت هربتعا نم لوق يف وأ {، ةنس ناك وأ ةضيرف

 . رهطتلاو ةراهطلا يناعمب الإ حصي ال هنإف ©، هوجولا نم هجو يابو

 يف زوجي الو { ةالص اهتقيقحو امهانعم يف امه فاوطلا اتعكر كلذك

 ىلع الإ عوكر لكو فاوط لك نوكي نأ ، فاوطلا رئاس يف الو ةرمعلا وأ جحلا
 اذه يف نأ ملعن الو { ةالصلل ةراهطلا بجوي ام بسح ىلع رهطتبو { رهط
 نابجوتسي فاوطلا عوكرو فاوطلا نأ 3 ملعلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا

 . ءوضولا وه كلذو 0 ةالصلل ةراهطلا هبجوتست ام

 نأ ىلع يدنع جرخيف { اهلك كسانملا رئاس مكح ىنعم يف هنأ ؛ يعمو

 ةفلدزملاو تافرعب فوقولاو . ةورملاو افصلا نيب يعسلاو ، مارحالا نم كلذ

۔ ١٧٥ ۔



 موقي كلذ عيمجف ، ريصقتلاو قلحلاو حبذلاو رامجلا يمرو { مارحلا رعشملاو

 يف نوكي دقو . ءاسفنلاو بنجلاو ضئاحلا نم كلذ لك حصيو 0 ءوضو ريغب

 هنأ مكحلا ىنعم يف هنأو ، كلذ عيمج يف لسغلا بحتسي هنإ ءاهقفلا لوق بلغأ

 اعضوم هيف ملعأ الف ريصقتلاو حبذلا الإ ، ءوضولا هيف رهطلا لقأ كلذ عيمجل

 . نطوم لك يف ةنسح ةراهطلا نأ ىلإ يدنع جرخي هنأ الإ &، كلذ بجوي

 يناعم ، ةراهطلا ماكحأ يناعم يف هبشي دقو ، ةبجاو ةضيرف وهو موصلاو

 كلذ ىلعو ث ةالصلاو فاوطلا هبشي هنأ كلذو . ةراهطلاب الإ هؤادأ موقي ال

 ءاج دقو ، موصلا تقو يف ةبانجلا نم ةراهطلا ريخات نع يهنلا ةنسلا يف درو

 بوجو كلذ ىنعم يفو .0 «ارطفم حبصأ ابنج حبصأ نم» : ةلي يبنلا نع

 لولحب هيلع موصلا بوجو لبق رهطتيو ةبانجلا ليزيل ، بنجلا ىلع لسلا
 { ءاسفنلاو ضئاحلا يف صاخ مكح ىلع موقي كلذ نأ يعمو {، قداصلا رجفلا

 تباث الو مئاق موص ال هنأ قافتالا هبشي اميفو 5 ةنسلا ماكحأ يناعم يف ءاج دقف

 ناسنالا ماص امو { ايهيلع لاحلا اذه مكح ءاقب لاوط © سافن الو ضيح ىلع

 داقتعا دعب نم ةأرملا ىلع كلذ لخد ول هنأ يدنعو } لطاب وهف كلذ نم ايهنم

 يناعم يف ؛ اهمكح كلذ لطبأ ، حبصلا ىلإ موصلا ىلع ترمتساو { موصلا

 هفرص الو كلذ ةلازإ ىلع ناردقي انوكي مل ولو } قافتالا يناعمو ةنسلا ماكحأ

 ماكحأ يف تبثيو تبث امنإ كلذ نأ الإ { ايهيلع ماكحألا تتبث كلذبو { ايهنع

 ، دسف دق ايهمايص موي نأ ، كلذب لاق نم لك نيب قافتالا يناعمو { ةنسلا

 ناتروذعم ايجنأ ذإ © ايهضيجو ايهسافن لاح يف هيف اتناك ام مايص اضيأ دسفيو

 . اهلعف ريغ نم امهيلع كلذ لوخدب

 تبثي ام ماكحأ بنجلا قحلي ام يناعم نم ىنعم اهيف ةبانجلا نأ ؛ يعمو

 كلذ يواستل } سافنلاو ضيحلا يناعمل هبشم هنأل ، مايصلا يناعم يف هيلع

 يف كلذكو ث ةراهطلاو لاستغالاو نادبألا يف ؤطاوتلاو هباشتلا يناعم يف مهيف

۔ ١٧٦ ۔



 نأ ريغ ، هلثمو هنم وهف ءيشلا هبشأ ام لك نأ يدنعو . مهيف رهطتلا موزل

 كلت نكت ملو { هيف هل دي ال يذلا مالتحالا لبق نم ةبانجلا رمأ هاتأ اذإ بنجلا

 يف هل ثدح دق مالتحالا كلذ ناك ءاوسو ، هسفن لعف نم هل تثدح دق ةبانجلا

 ثدح دق نكي مل كلذب هنإف & ناضمر راهن يف هل ثدح دق ناك ىتح وأ . ليللا

 ةبانجلا ةلازإو لاستغالا نم ؛ هموص هيلع دسفي ام ةلازإ يف ، ريصقت هنم

 لوقلا ؤطاوت يناعم يف كلذب لاق نم دنعو يدنع جراخ كلذ لكو 0 رهطتلاب

 هل دي ال ءىش هنأل { هيلع ءىش ال هنأ لوقلا نم ذوذشلا ضعب يف الإ { هيف

 ولو . اضئاح وأ ءاسفن ةأرملا تماد ام سافنلاو ضيحلا ىنعمب هنأ هيلعو . هيف

 ماد ام ناكلو ث اهباشتم ايواستم مكحلا كلذ ناكل هيلع هيف مكحلا كلذ تبث

 تبث نكلو موص هل تبثي مل نم ىنعم يف نوكي هنإف ةبانجلا ىنعم همزليو 0 ابنج
 دسفي ام يناعم يف سافنلاو ضيحلل ةهبشم تناك نإو ةبانجلاو & كلذ مكح هل

 يف سافنلاو ضيحلل ةهبشم ريغ ةبانجلا نأ اضيأ اهمكح ىنعم يف هنإف ، موصلا

 ي امهو اترهطت ول ءاسفنلاو ضئاحلا نأل . اهتقو ضقني مل ام 3 ايهماكحأ توبث

 لك تماص اذإ كلذكو ، ايهعفنت مل ةراهطلا كلت نإف & سافنلاو ضيحلا يتلاح

 ىلعو ، موص ايل تبثي الف ، سافنلاو ضيحلا يتلاح يف امهو ايهنم ةدحاو
 يف قافتالا يناعم تبثت امنيب { ايهيف قافتالا يناعم تبثت ال كلذ بسح

 . بنجلا

 هل ارهطم لسغلا كلذ ناك ، لستغا اذإ بنجلا ةلاح يف هنأ ؛ يعمو

 رهطت ال اهنإف ضيحلا ةرتف ءانثأ تلستغا اذإ ضئاحلا فالخب { ةبانجلل اليزمو

 دنع بنجلا نأ يدنعو . ءاسفنلا كلذكو ، ضيحلا اذه ةرتف ءاهتنا دعب الإ

 هب دسفي امم ةبانجلا ماكحأ لاستغالا دعب هيلع ىيفتني ال هرهطتو هلاستغا

 نمف .3 هريغ الو جح الو ةالص نم . هتراهط ماكحأ نم ءيش الو } هموص

 بطوخ نأ دعب لسغي مل نإ هنأو 3 هتبانجب ملع اذإ لسغلا هيلع هنأ تبث كلانه

 . هيلع ةعبت هب بجوي امب لسغلا كرت يف هقحل { لسفلاب

۔ ١٧٧ ۔



 يناعم يف سافنلاو ضيحلا نم موصلا دسفي ام ىقبي هنأ ؛ يعمو
 وه ذإ هموص داسف نم 7 هيف ةبانجلا لوصح سفنب هيلع تبثي ملو 9 قافتالا

 هل تبثتف { ةراهطلا هل تتبث هب لسغ اذإ هنأو ، هنيح نم هنم لسغلاب بطاخ

 نم لسغلا ىلع ةردقلا دعب هيف اهكرتي هنأ ، مئاصلا ناسنالإ يف ةبانجلا يناعم
 يف كلذ هانع اذإ ، هموصل دسفم هنأ رذعلا بابسأ نم هل نوكي امم ، رذع ريغ

 ضيحلا رمأ يف قافتالا هبشي ام يناعمب & ليبسلا اذه ىلع هيلع حبصأ وأ © راهغ

 يدنع ليق ام رثكأو ، هموصل لطبم وهف رذع ريغ نم لستغي مل اذإف { سافنلاو
 نم هجرخي ببسب قلعتم الو رذع هل نكي مل اذإ هموص نم ىضم امل دسفم هنأ

 { بابسألا نم ببس نم قلعت ىلإ { هل لهجلاو لسغلا كرتب دمعتلا لاح
 { نيينعملا نيذه نم هجري قلعتم هب هل نوكي ليوات هل جرخي ىنعم هيف لواتي امم

 هموي داسف هيلع امب هنإ يدنع ليق ام رثكأ يناعم يف جرخ ببس هل تبث اذإف

 وأ ، لسغلا يف رصقي مل اذإ هنأ ، قافتالا يناعم يف يدنع جرخيو . هموي لدبو

 3 هيلع ءيش ال هنأ رذعلا دنع مميتف كلذ هبشي ام وأ ءام مدع نم رذع هل ناك

 . مات هموص نأو

 نم اترهط اذإ ايهنأ . ءاسفنلاو ضئاحلا يف لوقلا يدنع جرخي كلذكو

 رهطتلا دعب ايل تبثيو . رهطتلا هعفني نم لاحب اتراصو 3 ايهضيحو ايهسافن
 تكرت اذإف ، كلذ يف موصلا ايف تبثيف } سافنلاو ضيحلا ةفص لاوزو
 اتكرت وأ 7 هيف اتناك امم رهطتلل لسغلا امهالك اتكرت وأ © لسغلا امهادحإ

 اذه يف اهماكحأ يدنع قحلتف ، لسغ ريغب اتماصو لسغلا اتكرت وأ 9 موصلا

 اتكرت نإ ايهنأو ، بنجلا يف جرخي ام همتيو موصلا دسفي ام ماكحأ يف } لصفلا

 ، دشأ كلذف اموصت مل اذإف ، رذع ريغ نم اموصي مل وأ { اتماصو لسغلا

 ليوات يف جرخي ؤ كلذ يف ايل نوكي رذع نم الإ ىنعملا اذه ريغ ىلع هيف لوقلاو

 سافنلاو ضيحلا نم لسغلا كرت ىلع اتماص اذإ نكلو 0 قلعتم هيف ام قلعتي

 مزلي ام اهمزلي هنأ ايهيف اذه يف هابشألاو 0 قافتالاو يواستلا يناعم يف جرخيف

- ١٧٨



 بابسأ نم ببس ليوات ريغب ، لهجلاو ملعلا ىلع ةبانجلا نم لسغلا كرات
 رثكأ يناعم يف ، ايهموص نم ىضم ام لدب كلذ يف ايهيلع نوكي نأ لدعلا

 3 مويلا كلذ لدب امهيلع هنأ جرخيف ببس ايهف ناك اذإو © لوقلا نم جرخي ام

 وأ ايهيف كلذ تبث ىتمو { مويلا كلذ لدب امهيلع امن هنأ لوقلا ضعب يف هلعلو

 هب ايواست امهنأل بنجلا يف يدنع هلثمف . امهرمأ نم لصفلا اذه يف امهدحأ يف

 لوألا لصفلا اذه يفو ، لصفلا اذه يف ايههبشيو هناهبشيو . ايهب ىواستو
 كلذ لاوزو 3 ايهيف كلذ مكح ىقبيو { امهرهطت ريغو هرهطت يف مهفالتخا الول

 امهتقفاوف اترهطت ولو ايهيف مكحلا ىقبيو { رهطت اذإ رهطتلا مكح يف هنع مكحلا
 . هيف اوواستي مل اييف هنود ايههصخو ايهنود هصخ اميف الإ 0 هاتقفاوو

 لدبأ هتبانج نم لستغي مل اذإ ، بنجلا ىلع امنإ : ليق دق هنأ بسحأو

 رثكأ نأ ى يدنع اميف ايهيف لوقلا توبث ىنعم يف يدنع كلذ دعبي الو 3 هموي

 ايهموي داسف ءاسفنلاو ضئاحلا ينعأ ، لصفلا اذه يف اهيلع امنإ هنأ لوقلا

 نم موي لك هنإ : لوقي نم لوقل {} مهلك مهيف كلذ يدنع دعبي سيلو 0 كلذ

 هنأو ، ةدحاو ةضيرف هلك وه سيل هنأو ث دارفنالا ىلع ةضيرف ناضمر رهش

 هيف موصلا سيل هنأ كلذو ، رابتعالا يف ىنعملا يف تباث كلذو ، ةضيرف نوثالث

 بابسأ هقحلي الف لصفنم ءيش لكو © ليللا هعطقي لصفنم وه لب © لصتم
 مويلا موص دسف اذإ نوكي نأ مكحلا نم هقحل ، ىنعملا اذه تبث اذإو ، لصتملا

 . دمعتلا ىلع ناك ولو هدحو دسفي امنإف

 دسف اذإف ، ةدحاو ةضيرف هلك هنإ : لوقي نم لوق ىلع هنأ ؛ يعمو
 اذإ دعبي الو ىضم امم كلذ لقأو 5 هلك داسفلا قحل هضقني امم ىنعمل هيف مويلا
 يناعم نأل ، هرخاو هلوأ هنم عيشلا داسفب دسفي نأ ، ةدحاو ةضيرف هنأ تبث

 لامعألا نم دحاو ءيش ناك ام عيمجو ، ءوضولاو ةالصلا يف قحلي كلذ

 هيف فلتخي ال اذه لثم نأ يدنعو & كلذ هابشأو ةرمعلاو جحلا لثم 0 نادباألاب

۔ ١٧٩ ۔



 ، هنم بجاولا يناعم يف داسفلا هيف تبث اذإ © هلك دسفي اذه نم ءىشلا داسفب

 نأ هيف نسحو تبث . هنم دسف دق ام داسفب يقب ام هنم دسفي ال هنأ تبث اذإو

 دسفي ناك ول هنأ ىنعمب ، ةدحاو ةضيرف هنأ هقحلي ناك ولو & ىضم ام دسفي ال

 ءيشلا نم رخآلاك لوألا نأل { هرخا دسفي ملو هلوأ دسفي مل ،} ضعب هضعبب

 ةلي يبنلا نع ىوريو { ملعلا لهأ لوق نم ةريثك ناعم يف تبث دقو { دحاولا

 ثدحأ يذلا هموي ناضمر رهش نم موصلا نم ضقني امنإ هنأ وهو { كلذ يناعم

 ماجحلا رطفأ» : لاق هنأ لي يبنلا نع ىوري امم رثألا يف درو ام كلذ نم . هيف

 ز مويلا كلذ دسفي امنإ هنأو { ةبيغلا نم هنأ كلذ يناعم يف تبثف . «مجتحملاو

 يف تبث اذإو { ايسان عامجلاو برشلاو لكألا يفو { ادماع بذكلا يف كلذكو

 هيواستو مالسالا ماكحأل قافتالا ىنعم يف هقحل هموي دسفي امنإ هنأ يناعملا ضعب

 وأ ادمع المع ةالصلا يف لمع ول هنأل { دمعلاو نايسنلا بابسأب ءايشألا يف

 كلذ نم ءيش يف أزجتي ال داسفلا نإف 0 ءوضو وأ ةرمع يف وأ ةجح يف وأ ايسان

 3 هرخآو هلوأ } هضعب داسفب ادساف هلك ناكو ةضيرف ناك اذإ { عيش نود

 لاثمأو {، دحاو ءيش وهو هيف أزجتي الو } دساف وهف داسفلا هيلع عقو ام لكو

 . ملعأ هللاو { اذه يف هب ءىزتجي اذه لثم نأ وجرأو . ريثك اذه

% 

۔ ١٨٠ ۔



 باب

 اهماكحأو ةادصلا

 © هاضر هللا نم دبعلا بجوتسي اهبو 0 نيدلا دامع ةالصلا نإف ؛ دعبو

 عيمج يف هفاخو . هاهنو هرماوأ عيمج يف هعاطأو . هاقتاو اهب مايقلا يف هبقار اذإ

 عيمج يف هل ملستساو { هافتكاو رومألا عيمج يف هيلع لكوتو 3 هاجرو هرومأ

 عيمج ىلع هل ركشو . هاضمأو رومألا عيمج يف هسفن ىضرو . هاضقو ردق ام

 هيف هطخسأ ام عيمج يف ةبوتلاب هل نادو { هالتبا ام عيمج ىلع هل ربصو 7 هالبأ ام

 هللا عاطأ نم عيمج ةيالوب نادو . هادأب هدبعت ام عيمج هيلإ ىدأو . هاصعو

 نم عيمج ىلع هللا رمأ رثاو 5 هاداعو هللا طخسأ ام عيمج ةوادعو . هالاوو

 . هاونو هلاق ام عيمج يف هللا قدصو . هاضرأو ةعاطلاب هلل صلخأو 3 هاوس

 . هتقيقحو هلامكب ناميالا زاجو .3 هتعاطب لمعلا يف ةعاطلاب هلل دهتجاو

 . هتدارإو هبهذم عيمج يف هللا ىلإ هجوتو ث هتقيرطو قحلا هللا جهنم ىلع ماقتساو

 هطخس نم برهلاو . هتيشخو هللا ةبقارمو { هتفيخو هللا ىوقتب هبلق رعشأو
 هللا ناوضربو 0 هتنجو هللا باوثو {. هتعاطو هللا بحب هبلق قلعو . هتبوقعو

 هدمأو ، هتمصعو هرصنب هللا هديأو { هتدابعو هللا ةاجانم ىلإ غرفتلاو ، هتمحرو

 ىمعلا نم هادعو 7 ةلالضلا غيز نم هللا همصعو ث هتمكح رونب هللا

 نمو . ةمالسلاو زوفلا جاهنمو .{ ةماقتسالا ليبس هب كلسو . ةلاهجلاو

 هللا نم بجوتساو . ةمادنلاو ةرسحلا كلت نم ٠ ةمايقلا موي تاصرع

 { نانجلا لولحب هللا زوفو & ناسحالا ةقباس هللا نم هل تقحو © ناوضرلا

 ةياغب همركأو . نادلولاو فئاصولاب هفحتأو © ناسحلا روحلا ةناعمب همعنو

 3 ماركلا ةكئالملا هباوث لعج ذإ ، ماظعالإ ةياغب هرمأ هللا مظعاو 3 ماعنالا

۔ ١٨١ ۔-



 مظعأ هل هللا ءاطعو { مركأو لجأ هنع هللا ناوضرو . مالسلا ةيحتب هنويحي

 عيمج نم مهايإو انملسو {، كلذب نيملسملا عيمج ىلعو انيلع هللا َنَم ، رثكأو

 . كلاهملا

 . ريخلاب ءاعدلا ىنعم يف يهو . ةمزال ةضيرف هللا نم ةالصلا نأ ملعاو

 جاجوعا ميوقت نم ةقتشم يهو ٠ ةمحر هلل ١ نمو 3 رافغتس ١ ةكئالل ١ نم يهو

 اعرش اهب ربعملا ةمولعملا لاعفألا نع ةرابع اضيأ ىهو . هجارعم ققحتيل ىلصملا

 ءاعدلا ةقيقح رهظتو { ميلستلاب متتختو ريبكتلاب حتتفت يتلا } لاعفألاو لاوقألاب

 نيب ةلص يه وأ { هبرو دبعلا نيب ةلص يهو . ةين الب ولو يبلقلا هجوتلاب اهيف

 هللا باتك يف اهضرف دهاوشو {© هناحبس هللا لإ ةبرق ىه وأ ٠ دبعلاو هلللا

 غم اوَعكراو ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقأو» : ىلاعت هلوق كلذ نم . ةمئاق
 . ١ ١«نيعكارلا

 ٥. و 2- ى۔ ٥٧ ر ف 7 يفره ۔ ۔ ۔ ى ۔۔ ه ۔ م 1
 دنع هودجت ربخ نمت مكسفنأل اومدقت امو ةاكزلا اوئآو ةالصلا اوُميقأو»

 َ . '"4دنصَب نوَلَمَعَت اجلا دإ فلا
 ١ مر و ۔ه۔نر 9 م م م ر صس ر 3- ۔۔۔ در وس۔ 2 9 ۔ ٥

 هنا باتو اولعفت ذإق تاقدص مكاوجن يدي نبباوُمتقن نأ هتقَفَشَأء»
 كيح هناو هلوسر هللا اوُعيطأرت ةاكرا اوتآ ةلصلا اوكيف مكيلع
 . '٢)«نولُمْغَت ام

 ِ = و ۔ و, وو ٥ ن م . - ى.¡!1
 نيدلا هل نيصلخم هللأ اودبعيل الإ اوري امو : ىلاعت هلوق كلذكو

 . ‘٠)هَةَمّيَقلا نيد تللذو ةاكزلا اوتؤيو ةالصلا اوميقي افخ

 ىنعم تنيب ىتلاو - ىلاعت ۔ هللا باتك نم ةلماشلا ةيآلا يف ءاج ام كلذكو

 . ةرقبلا ةروس نم )٤٣( ةيآلا )١(
 . ةرقبلا ةروس نم )١١٠( ةيآلا )٢(

 . ةلداجملا ةروس نم )١٣( ةيآلا )٣(

 . ةنيبلا ةروس نم (ه٥) ةيآلا )٤(

۔ ١٨٢ ۔



 اولو نأ دبلا تمي : ىلاعت هلوق يف ، مالسالا ناكرأو ناميالا دعاوق يف ربلا

 ةكلملاو رخالا مويلاو هفاب نمآ نم ةلأ نكلو برغلاو وق نكملا بق مكهوجو
 بارت نيكاسملا ىماتيلاو برقلا يوذ متخ لع لال نآو نتنلا باتكلاو
 اذإ مهرمع نوفوملاو ةاكزلا نآو ةالصلا ماقأررباقزلا يف نيلئاسلا لبنلا

 اوقدص نيذلا تلوأ يبلا نيحو ءارضلاو ءاسأبلأ يف نيرباصلا اودمع
 . 0`ّوَعنا مه كيلوأ

 لك ىلع ضرف اهنأ تبثو . ةالصلا ماقإ ةيآلا هتنيب يذلا ربلا لمشف

 هبرضيو عبسل ةالصلاب هرمأي نأ يبصلا يلو ىلعو { لقاع غلاب ةملسمو ملسم

 رثألا يف درو ايك . اهثادأ يف الإ هتحار دجي الو اهدوعتي ىتح ةرشاعلا يف اهيلع

 ناب اوحصفأ اذإ يأ 0 «اورغثأ اذإ ةالصلاب مكءانبأ اورم» : ةلي هللا لوسر نع

 بغر دقو . اضيأ ثانالا لمشي وهف دالوألا ءانبألاب دارملاو { اعبس اوغلب

 ليعامسإ هللا حدم دقو . دالوألاو لهألا نم نيفلكملا ميلعت يف ميركلا نارقلا

 { ربلاب قحأ دالوألا نألو . ةاكزلاو ةالصلاب هلهأ رمأي ناك هنأل مالسلا هيلع

 بيغرتلاب مهميوقتو اهيلع مهديوعتو { نيدلا دامع ميلعت نم مظعأ رب الو
 . اهيلع اوميقتسي ىتح بيداتلاو ةظعوملاو بيهرتلاو

 امتثإ» : ىلاعت لاقف دجاسملا ةرامع ىلع نيمئاقلا ةفص هناحبس ركذ دقو
 و ةاكا 2زآو الملا ماقأو رخآلا مويلاو هلاب َنَمآ نمك , ا دجاسم رمعي

 . 0“يرتهلا نم اونوكي نأ يتوأ ىتق ةلا آلإ
 تابثإو نايب هيف امم ، هركذ نم ريثك انرضحي ال هلعل امم هلثمو اذهف

 { زيزعلا باتكلا عضوم ريغ يف كلذب قطن دقف 3 اهبوجوو ةالصلا ةيضرفل
 نبا نع درو دقف ث اهلضف ىلع لدي امم 0 ةيوبنلا رابخألا كلذب ترتاوتو

 . ةبوتلا ةروس نم )١٨( ةيآلا )٢(

۔ ١٨٢٣ ۔



 ىلإ بحأ لامعألا يأ : ةي هللا لوسر تلأس : لاق هنع هللا ىضر ۔ دوعسم

 نأ ةلي هللا لوسر نع درو دقو { «. . اهتقو ىلع ةالصلا» : لاق ؟ ىلاعت هلل
 يدبعلو 3 نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق» : لاق ۔ ىلاعت هللا

 اذإف & يدبع يندمح : هللا لاق نيملاعلا بر هلل دمحلا دبعلا لاق اذإف ؛ لأس ام

 موي كلام : لاق اذإف & يدبع لع ىنثأ : هللا لاق © ميحرلا نمحرلا : لاق

 : لاق { نيعتسن كايإو دبعن كايإ : لاق اذإف ك يدبع يندجع : لاق { نيدلا

 . «لأس ام يدبعلو يدبع نيبو ينيب اذه

 تاقوأ عضاوم ىلع لدي يذلا يآلا نم ريثكلا درو دق هنأ ؛ يعمو

 هيف باتري ال ام كلذو .3 اهل بدنلاو اهيلع ثحلاو اهب رمألا ىلإ ةالصلا ضرف

 هللا باتك يف يآ ريغ ي اهب لمعلا ضرف عضاوم هللا نيب دقو { اهضرف موزل نم
 يللا نم افلرركر اهنلا يف رط ةالضل مقو : ىلاعت هلوق كلذ نمو & - ىلاعت ۔

 هلوق كلذكو } ١2)«نيركاذلل ىركذ للك تائيسلا نبهذي تانسحلا نإ
 نآرق تإ رجملا نآرقو يللا سع ر يمشلا ول ككتلا مآ : لاعن
 . ٢ )«ادولهلشمم ناك رجقلا

 هلوق يناعم نم هنأ . افالتخا هيف ملعن ال يذلا ليواتلا ف ءاج دقو

 نم هنأو ، رصعلا ةالصو رهظلا ةالص يه «سممشلا رئولدل : ىلاعت

 ةالصو برغملا ةالص يهو . ليللا ةملظ وهو . «رثنآ قسغ » : يناعم

 هنأو © رجفلا ةالص وه . هرجلا نآرقو : يناعم نم هنأو رخآلا ءاشعلا

 ؛ ليواتلا يف ليق ام ىلع كلذو . ادوهشم تاك رجفلا نآرق نإ» : يناعم نم
 اذإف { راهنلا يف مهنوظفحي ةكئالمو { ليللا يف مهنوظفحي ةكئالم مدا ينبل نإ

 لزن راهنلا ءاج اذإو ى راهنلا ةكئالم جرعو ث ليللا ةكئالم لزن ليللا ءاج
 ةكئالم لزنت ىتح ليللا ةكئالم جرعت الو 9 ليللا ةكئالم جرعو راهنلا ةكئالم

 . ءارسالا ةروس نم )٧٨( ةيآلا )٢(

- ١٨٤



 . هباتك ليواتب ملعأ هللاو اذه وحنو . رجفلا ةالص اعيمج نودهشيف راهنلا

 زع ۔ هللا باتك نم كلذ نايبو . سمخلا تاولصلا ضئارف عضوم اذهف
 ِد 2 إ ۔ م رح ۔ م س و م ل , 2 , 7 4 ٥

 دمحلا هلو دوُحبْضت نيحو درتت بح هلا ناحبسف : ىلاعت هلوق ، ۔ لجو

 . '\«“نورهظت َتيحَو ايش ضرألاو تاومسلا يف

 لوقف 3 ةالص وهف ميركلا نآرقلا يف حيبست لك نإ ؛ ليواتلا يف ءاجف
 1 { ] ۔د, ۔ , -و "

 : لوقي نم لوق يف يه ، “نوُسنمت نيح وتا ناحبسف : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا

 نيحو : ىلاعت هلوق نأو ث ةرخآلا ءاشعلا ةالصو برغملا ةالص اهنإ

 . ةادغلا ةالص يه : كلذب لوقي نم لوق يف يه . «َكَوَحبصت
 ت 2ے صم ٥. : ر م ۔ ت , و ه۔٥ و ؤ < - .
 يه . «ايشعرت ض رألارك تاومسلا يف دمحلا هلو» : ىلاعت هلوق ينو

 . يشعلا ةالص

 حبضوت اذهف . رهظلا ةالص يه . «نرهظت نيحو : ىلاعت هلوقو ٠ . ر و م م -
 . اهعضاومو اهتاقوأ نايبو ةالصلا ضرف يف هلللا باتك 1 درو ام

 ةالصلا تاولصلا ىلع اوظفاح : ىلاعت هلوق ىنعم يف هنأ ؛ يعمو ,

 - ىلاعت ۔ هللا نإ : لاق نم لوق ىنعم يف هيفو . '"١«نيتنإق هن اوُموقَر ىطسولا

 هتبيه نم هعوشخو بلقلا راسكنا اهتيعورشم ةمكح نم لعجو ةالصلا ضرف

 هللا ىجن امع ءاهتنالاو { ۔ هناحبس ۔ هللا رماوأل دايقنالا ىنعم ققحتو ] ىلاعت

 . نيرادلا ف دابعلا حلاصم لمكتو ةداعسلا كلذب ققحتتل .3 هنع

 اهناكرأ ةياعر ىنعم ةالصلا ىلع ةظفاحملاب رمأ - هناحبس - هللا نأ يدنعو

 ةمات ةلماك اهناكرأ لكب نايتالاو ، ناكملاو بوثلاو ندبلل ةراهطلا نم اهطورشو

 © حراوجلاو ناسللاو بلقلا لامعأ نم اهتادسفم نع زارتحالاو 3 ةدهاجملاب

 . مورلا ةروس نم )١٧ . ١٨( ناتيآلا )١(

 . ةرقبلا ةروس نم )٢٣٨( ةيآلا )٢(

۔ ١٨٥ ۔



 قيقحتو لماكلا ءادألاب ةالصلا ظفح ىنعم نإ لاق نم دنع كلذ ىنعم يفو

 . ءاشحفلاو يصاعملا نعو نحملاو نتفلا نع ةالصلا هتظفح بولطملا عوشخلا

 ٥5 ىطسولا ةالصلاب دوصقملا ىنعم يف فالتخالا ءاج دق هنأ ؛ ىعمو

 نيبي ل ۔ ىلاعت ۔ هللا نإ : لاق نم لاق دقو } رصعلا ةالص اهنإ : لاق نم لاقف

 { تاولصلا لك ىلع ةظفاحملا ىلإ ةمهلا فرصن ىتح ، نوكت هجو يأ ىلع انل

 يف ردقلا ةليل ىلاعت ۔ هللا ىفخأ ايكو ، ةعمجلا موي يف ةباجالا ةعاس ىفخأ ايك

 لك يف لمعلا ةداجإ ىلع امزاع كلذب نوكي فلكملا نأل كلذو {} ناضمر يلايل

 ةالص نأ كلذ ىنعم يفو . حبصلا ةالص اهنإ : لاق نم لوق يفو . تاقوألا

 . راهنلا ءوض يف اهرخآو ليللا ةملظ يف اهضعب نأو & سلغلا يف ىلصت حبصلا

 برغملاو ، راهنلا يف رصعلاو رهظلاف ، تاولصلا نيب طسو اهنأ ىنعم يفو

 يف ناعمجي رصعلاو رهظلا نإف اضيأو 0 امهنيب طسو حبصلاو 5 ليللا يف ءاشعلاو
 رجفلاو { ليللا يف رفسلا يف ناعمجي ءاشعلاو برغملا كلذكو راهنلا يف رفسلا

 . ىلع اهيف لضفلا ةدايز ىلع ديكأتلل ركذلاب هللا اهصخ دقو . امهنيب ادرفنم ىقبي
 جرحأ اهنأ كلذ ىنعم يفو ، «اذَوهَتَم َناَك رجفلا َنآرك نإو : لاقف ؤ اهريغ
 تدرو يذلا رحسلا تقو يف دجسملا ىلإ جورخلاو مونلا كرت اهيف نأل تاولصلا

 ةيدوبعلا راهظإب دبعلا لغتشي نأب تاقوألا قيلأ وهو . رافغتسالا ةليضف هيف
 . رونلاو تاملظلا لعاج هناحبس هل ةناكتسالاو عوضخلاو { هقلاخل

 . حيحصلا وه رصعلا ةالص اهنإ : لاق نم لوق يف درو هنأ ؛ يعمو

 هللا مسقأ دقو . ؛هلامو هلهأ تو اناكف رصعلا ةالص هتاف نم» : ةلي هلوقل
 اونمآ َنيذلا الإ رشح يهل ناسنالا نإ رضَعلاو» : ىلاعت هلوق يف رصعلاب

 لمات ىلإ هتفرعم يف جاتحي رصعلا تقو ةفرحم نأ يعمو . هتلاتلا المعو
 . ةالصلا تاقوأ نم رخا تقو يأ نم رثكأ

 : قدنخلا موي لاق ةالقم هللا لوسر نأ رثألا يف درو دق هنأ ؛ يعمو

۔ ١٨٦ ۔.



 . «اران مهتويب هللا الم & سمشلا تباغ ىتح ىطسولا ةالصلا نع انولغش»

 اهنإو : لاق دقو { رصعلا ةالص» : ىطسولا ةالصلا نع لاق هنإ لوق يفو
 تراوت ىتح ۔ مالسلا ايهيلع۔ دواد نب ناميلس اهنع لغش يتلا ةالصلا

 . «باجحلاب

 نأ ، «َنيتناق هلل اوُمْوقَو : ىلاعت هلوق ىنعم يف ليق هنأ ؛ يعمو
 هلوق هنمو { ركذلاو ءاعدلا وه تونقلا نإ : لاق ايهنع هللا يضر - سابع نبا

 هبر ةثر وجب زيو ةرخالا رذج اناقو اداس للا ءانآ كيناق ونك نمأل : ىلاعت
 ووأ ح مإ وستنَب ك قيلي ةنومنم نيذلا يوتش لم

 نيت هنأ يور .7 يأ نيتناق ىلاعت هلوق ىنعم يفف . ١ 4١بابلألآ

 نم لوق يف يدنع كلذ دوصقمف . «ةعاطلا وهف نارقلا يف تونق لك» لاق

 { ةالصلا ناكرأ يف للخلا عاقيإ نع زارتحالاو ركذلاو ةعاطلا لامكإ هنإ : لاق

 نوكسو حانجلا ضفخو . ىلاعت هلل ةناكتسالاو عوشخلا يف ةدهاجملاو

 ايندلا رومأ نم رمأب هسفن ثدحي الو ءيشب ثبعي الو هبر فاخيف { حراوجلا

 . فرصني ىتح

 راهنلا يقر ةالصلا مقأ : ىلاعت هلوق ىنعم يف كلذك هنأ ؛ يعمو {

 . ''4١“تيركاذلل ىرذ كيك تاسلا نبهذي" تانسحلا تإ يليللا نم قرو
 رهظلا ةالصو رجفلا ةالص اهنإ } رانلا قرطو : ىلاعت هلوق ليوات يف ليقف
 برغملا ةالص اهنإ . ليللا نم افلز : ىلاعت هلوق نأو } رصعلا ةالصو
 ىلع لدي امم ، ۔ لجو زع هللا باتك نم اذه ريغو ، ةرخآلا ءاشعلا ةالصو

 كلذ يف ملعأ الو {} اهعضاوم يف اهتابثإو اهتاقوأ ضرفو 5 ةالصلا ةيضرف
 نيقحملا عامجإو ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا باتكلا نم كلذ توبث عضومل 3 افالتخا

 . ةمألا نم

 . دوه ةروس نم )١١٤( ةيآلا )٢(

۔ ١٨٧ ۔



 لي هللا لوسر نإ : كلذب لاق نم لوق ىلع رثألا يف درو دق هنأ ؛ يعمو
 يهو . اهتيلضفأو اهفرش يف ةدايز كلذو . «برلا ةاضرم ةالصلا نإ» : لاق

 ىنعمب ناميالا لصأ يهو 0 ةبجاولا مهتقيرط ىنعمب ءايبنألا ةنسو ةكئالملا ةبوبحم

 ةكرب يهو هللا دنع لوبقلاو ءاعدلا ةباجال_ببس يهو { ديحوتلا دعب هلصأ اهنأ

 اهنأ يدنعو ، توملا دنع اهبحاصل عفشت يهو آ ندبلل ةحارو قزرلا يف

 عيمج نم نيدهتجملا نيدبعتملا تاعاط عيمج نمضتت يتلا لئاضفلا ىلع لمتشت
 بلقلا روضحب اههجو ىلع اهئادأب مامتهالا كلذل بجوف . نيفلكملا

 ىلع باقعلا نم فوخلاو 3 لوبقلا ءاجر عوشخلا مامتو هلل ةينلا صالخإو

 نيدلا دامع ةالصلاو } هلضف ضحمب هدابع نم لبقتي هناحبس هللاو { اهعييضت

 . ريبك لضفو هناحبس هنم باوثو ، ميظع حبر اهل هللا لوبقو

 فلتخي الو باتري ال امب هلعف ي ةلي هللا لوسر نع تبث دق هنأ ؛ يعمو

 لوطي امب . اهلئاضفو اهبادآو اهناكرأ ليصافتو ةالصلا ةضيرف نع ، دحأ هيف

 تاقوأ يف كلذ توبث نم ةلي هللا لوسر نع ءاج امم . هب باتكلا عستيو هفصو

 . ةلي هنع نيدتهملا ةمألا نعو هنع هتابثإو

 3 نينمؤملا هب هللا بطاخ باطخ لوأ نإ : ليق ام ىنعم يف ؛ يدنعو

 روضح دنع ةالصلا رمأ يف نينمؤملا هب هللا بطاخ ام لوأو . ةالصلاب ةلي هنع

 كلذو { ندبلا نع ىذألاو تاساجنلا ةلازإ دعب اهل ةراهطلا 3 اهب لمعلاو اهتقو

 هكموُجَو اولسمغامك ةالتلا لإ متك اذإ اونمآ نيلأ اهبأ ايف : ىلاعت هلوق يف
 ابنج ميك نر نيبعكلا لإ مكلجا مكيسرمري اوحسماو قفأرملا لإ مكيديأ

 ا طئإعلا نم”مكنتدَحَأ ءاج ا رقس ق وأ ىضرت منت نإو اررَهَطاَ

 عيو مكو همرم نكل جرح نمت مكيل لتلا ديرم يرت مهوت رركا اع اديص اتيك اهن اهنك ز ةاتا عئتنإ
 . «١}« نوركشت مكلعل مكيلع هتمع

۔ ١٨٨ ۔



 تبثو 3 ۔ ىلاعت هللا باتكب ةالصلل ءوضولا ضرف يف رمالا تبثف
 هلوقب كلذ ىلع ثح ةلي هللا لوسر نأ درو ثيح لي هللا لوسر ةنسب كلذك

 موص الو .3 هل ءوضو ال نمل ةالص الو .3 هل ةالص ال نمل ناميإ ال» : ةلي

 { روهط ريغب ةالص ال» : ةلي هلوق كلذكو . «هللا مراحم نع فكلاب الإ

 ةالص الو روهط ريغب ةالص هللا لبقي ال» : ةلت هلوقو { ؛ناميالا رطش روهطلاو

 . «هل رهط ال نمل

 هيلع يتاي ىتحو هدودح غارفتساو ث هجولا لسغ ءوضولا يف ضرفلاف
 رعشلا تبنم داتعم نم هدحو 3 رهظو ناسنالا هب هجاو ام وهو { هلك لسغلا

 ىلإ نذألا نم هضرعو . ةيحللا لدسنم ىلإ ىلعألا نم هجولا ميمعت متيل

 يذلا ضرفلا وهو ةدحاو ةرم كلذ لقأو ، هلك هجولا لسغ ممعيو 0 نذألا

 نم هجولا ىلإ لبقأ ام لسغ كلذ يناعم يف جرخي هنأ يعمو . هنود هللا لبقي ال

 نع يعمو . ةيحللا هيف تبنت نأ لبق 8 يدنع هجولا نم كلذ توبثل ةيحللا
 نم لصتملا هرعش كلدي نأ هيلع لهف ، ههجو نم ائيش هتيحل تذخأ اذإ لجرلا
 هيلع نأ يدنعف ؟ رعشلا تحت يذلا دلجلا ىلإ ءاملا لصي ىتح ههجوب ةيحللا

 ، رعش هيف نكي مل وأ رعش هيف ناك ءاوس ، ههجو نم ناك ام عيمج يف كلذ

 نم هتيحل تحت نم دلجلا لبي نأ هيلع نإ : لوقي نم لوق ضعب يف هنأ يعمو
 بحأ لفسألا يحللا نم لبقأ ام ةيحللا نم هجولا دح نأ يعمو 5 هجولا ريغ

 . ءوضولا يف هجولا نم نوكي نأ

 ءوضولا عضاوم لسغف أضوت دق ةلي هللا لوسر نأ درو دق هنأ ؛ يعمو

 مث ز «هنودب هتالص هللا لبقي ال نم ءوضو اذه» : لاق مث { ةدحاو ةدحاو

 مث ، نيترم نيترم ءوضولا عضاوم لسغ مث ةيناث ةرم ةلي هللا لوسر اضوت
 ءوضولا عضاوم لسغف ةثلاث ةرم ةلت اضوت مث { «هلعف نمل فاك اذه» : لاق

 نم ۔ مالسلا مهيلع ۔ ءايبنألا ءوضوو يئوضو اذه» : لاق مث اثالث اثالث

 . ةلي هنع ةنسلا يهو . «يلبق

۔ ١٨4٩ ۔



 ءوضولا ءىزجي» : لاق هنأ الي هللا لوسر نع درو دق هنأ ؛ يعمو

 عبرأو ك فرش ثالثو { لجعتسملل ناتنثاو {} هؤام لق نمل ةدحاو ةالصلل

 ةلازإ دعب الإ ءوضو الو ءاملا دجو اذإ ءوضوب الإ ىلصملل ةالص الف { «فرس
 نإؤإ» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل { هندب نع تاساجنلاو ، هسفن نع ىذألا

 ىنعم يف ةمركلا ةيآلا دوصقم نأ ىلاعت هلوق ىنعم يف تبثف اورا انحم تك
 نم كلذ ريغو ةبانجلا ةلازإو { تاساجنلا نم ءاملاب ةراهطلا يأ ى 7"
 هلقعي امم ءوضولا نم نينمؤملا هب هللا بطاخ ام ىنعم هيفو ، سافنلاو ضيحلا
 © تاساجنلا نم ءوضولا لبق ءاملاب رهطتلا نم هب هللا رمأ ام يناعمب نوملاعلا

 ةبانجلا ةلازإ مكيلع بجو نإ يأ { آبئجم متنك نإو : ىلاعت هلوق كلذ نمو
 . ابيط اديعص اومميتف 9 هب نورهطتت يذلا ءاملا اودجت مل نإف . ءاملاب رهطتلاب
 هب اوحسماف بيطلا ديعصلاب مكيلعف 7 ءاملا دوجو مدع دنع هنأ ىنعمب

 ةراهطلاب تاساجنلا ةلازإ دعب ءوضولا هللا ضرف امنإف { هنم مكيدياو مكهوجو
 . تاساجنلاو ىذألا نم دسجلا ةراهط دعب الإ ءوضولا مكح مقي الو 3 ءاملاب
 ةنسلل مه نيذلا نيقحملا نيملسملا نم اهيلع عمجملا ةنسلا تءاج كلذبو

 فلاخ نم عابتا يف ىنعم الو { نيقرافم قحلاب قحلا فلاخ نملو 0 نيقفاوم
 . قيفوتلا هللابو قحلا ةقفاوم نود رصق نم الو { قحلا

 اًوليغاف» : ىلاعت هللا لوق نم تتبث ءوضولا ةيضرف نأ ؛ يعمو

 : ىلاعت هلوقو 5 انحرشو هيف انفصو ام بسحو هانركذ ام ىلع « مثكموجنو
 ةيلا دوصقم نم تبث دق هنأ ديفي هقفرملا لإ مُكيدِيأَو مُكَحوُجَو اوليغات»

 انباحصأ لوق ةماع نأ يعمو ، ةضيرف قفارملا ىلإ نيديلاو هجولا لسغ نأ
 . نيقفرملا غارفتسا وهو 0 نيقفرملا لسغب جرخا

 لسغ نأ . «نيعكلا ا هكلجراو» : ىلاعت هلوق دوصقم ىنعم يفو

 ' اوللخ» : لاق ةلي هللا لوسر نأ يعمو ، هجولا لسغ ىلع فوطعم نيلجرلا

۔ _ ١٩٠



 كلذ نم تبثيو . «ران نم ريماسمب للخت نأ لبق ءوضولا يف مكعباصأ نيب

 يف نوكي كلذ نإف عباصألا ليلخت كرت اذإف © ةحراجلا لسغ ميمعت بوجو

 ىنعم هيفف © مكيس اوُحاَو : ىلاعت هلوقو 0 بجاومل كرت ىمس
 نم اسيل نينذألا نأ يعمو ، ءوضولا يف ضرف سأرلا حسم نأ ىلع عامجالإ

 هنإف ، ادمعتم هينذأ حسم كرت نم هنأ يدنعو { ايهئوضو مكح يف سأرلا

 هللا باتك يف ةدراولا ضئارفلا نإف كلذ ىنعم يفو ، هتالص ضقن يف فلتخي

 هذه نأ 7 افالخ هيف ملعأ ال يذلا عامجالاو ةلي هللا لوسر ةنسو ۔ ىلاعت ۔

 اهكرت ةالصلل ءوضولا يف زوجي ال ، ضئارف عبرأ يهو ءوضولا يف ضئارفلا

 لمعلا بجو اذإ { اهنم عيش لهج الو اهلهج عسي الو . اهنم عيش كرت الو

 ةالصلا يف ءوضولا ضرف كلذ نم لقأو 3 اهب لمعلا تقو روضح ذنم . اهب

 لكو ش هجولا يف لوقلا نم انفصو ام ىلع & نيتنثالاو ةدحاولا نم انركذ ام دعب

 كلذكو . هيف لمعلا الو لوقلا فلتخي ال ، دحاو هيف لوقلاو 5 ءاوس كلذ

 اذه وهو {. هجولا يف ضرفلا كرت نميف لوقلا نم ىضم ام ىلع دحاو هيف رمألا

 ٨ كلذ يف هل رذع الف دمعب وأ لهجب ناك ءاوس { هنم ائيش وأ انفصو يذلا

 وأ ، ةضورفملا ءوضولا حراوج نم ةحراج اكرات ، كلذ ىلع ىلص اذإ هعسي الو
 ةلماك ةحراجلا نوكت ال امو { اهنم ريثكلا مسا هيلع عقي ام وأ ، اهنم رثكألا

 وأ نزاولا مهردلا وأ ماهبالإ رفظ لثم هيلع عقي ام وهو . اهنم هكرتب لسغلا

 ىلع كلذ كرت لهج عسي ال هنأ ، هيلع عمجملا رثألا ءاج دقف { لاقثملا رانيدلا

 . ةلاهجلا ىلع الو دمعلا

 ىلع كلذ كرت دق ناك وأ ، دمعلا ىلع كلذ كرت نإ هنأ ؛ يعمو

 هيلعو & ضرفلا لامكل كرات اذهو ، كلذ ىلع ىلص اذإ هل رذع الف { ةلاهجلا

 موزل نم قحلا هبجوي ام ىلع ةرافكلاو ءوضولا غابسإ دعب كلذو 5 ةالصلا لدب

 . ةرافكلا

 ىلع كلذ كرت هنأ ىنعمب ، انفصو ام نود كلذ نم ائيش كرت نإ امأو

۔- _ ١٩١



 هنإ : ليق دقف © لاثملا اذه ىلع عقي امم . ةلاهجلا ىلع هكرت دق ناك وأ 3 دمعلا

 نم ء يش كرت هل سيلو © هيلع ةرافك الو لدبلا هيلعو كلذب كلهم ال

 . ضئارفلا

 مكح ىنعم يف نوكي هنإف © ةحراجلا نم ء يش كرت زاج ىتم هنأ ؛ يعمو

 مكح ىنعم ناك ىتمو « اهلك ةحراجلا كرتي هنأ زاوج ىنعم يف نوكي هنأ كلذ

 ءوضولا كرت زوجحم كلذب هنإف ، اهلك ةحراجلا كرت زاوج ىنعمب 0 ازئاج كلذ

 . هللا ءاش نإ دوصقملا اذه ىلع ىنعملا اذهف ٦ هلك

 وهو . هنم ائيش وأ ضرفلا كرت دق ناك اذإ لاحلا فلتخي هنأ ؛ ىعمو

 ةحراجلا لسغ دارأ دق ناك وأ { نايسنلاو طلغلا دح ىلع لاثملا اذه هيلع عقي ام

 اذهف 3 لاثملا اذه هيلع عقي امم 3 انركذ ام كرتب اهماكحأ نود رصق هنأ هل نيبتف

 ىلع هئادأ دعبو ، ءوضولا ماكحأ دعب كلذ ىلع ىلص اذإ ةالصلا ةداعإ هيلع

 . هلامك

 3 انفصو امم لقأ طلغلا وأ نايسنلا ىلع كرت دق ناك نإ هنأ ؛ اضيأ يعمو

 ماق كلذ لعف نأ دعبو . انبو انحضوأ ام ىنعم ي ٠ لاملا اذه هيلع عقي امم

 . نيملسملا لوق ضعب يف هتالص يف هيلع ةداعإ ال هنأ يدنعف } ىلصف

 زوجحم ال هنأ ىنعم يف مهدنع هنأل © ةالصلا ةداعإ هيلع : لاق نم لاقو

 نم هكرت يذلا اذهو © نايسن ىلع الو دمع ىلع ضئارفلا نم عيش كرت

 أ ضرفلا لامك نم وهو ؤ اضرف ربتعي ضئارفلا مكح يف وه 9 ةحراج
 . قيفوتلا هللابو كلذ مهفاف & ضرفلا لامكتساب الإ ضرفلا مامت نوكي الف

 رمأ يتلاو ةي يبنلا نع ةدوجوملا ءوضولا يف ةتباثلا ةنسلا نأ ؛ يعمو

 مهلاوقأ يفو ، ننسلا يف اهركذ درو يتلا يهف اهب هنم لمعلا تبث يتلاو 3 اهب

 ءوضولا ىلع اهم رمألا ؤطاوت عم 4 ةيمستلا كرتب ءوضولا داقعنا ف فالتخا

۔ ١٩١ ۔



 8 هنع كلذ ةحص عمو ‘ هلعفو كلذب رمأ هنأ ةلي يبنلا نع ربخلا ةحصو

 دقف ابدأ ناك نإو ، ابوجو رمألا ناك نإ هكرت ىلع ءوضولا دقعني نأ دعبي الف

 لجأ نم هلعلف &،. بوجو رمأ هنأ ربخ هيف تأي ملو 3 هكرت ىلع ءوضولا دقعني
 نم كلذكو . لضفلا لينل بدنلا ىلع ةلومحم اهنإ ليقو { هيف فلتخا كلذ

 ىلع ال بدنلا ىلع يدنع يهو ىنعملا ةلوقعم يهو . نيديلا لسغ هننس
 . ضرفلا

 ىه ةضمضملاو ، قاشنتسالاو ةضمضملا ءوضولا ننس نم هنأ ؛ ىعمو

 لخدي نأ يغبنيو 5 هجمي مث هضخضخيف هيفب ءاملا ذخأي نأب مفلا نطاب لسغ

 نأب فنألا نطاب لسغي قاشنتسالا يفو . هنانسأ اهب كلديو همف يف هعبصإ

 لاح يف ناك اذإ كلذ يف غلابيو سقنلاب هرثني مث هميشايخ يف ءاملا لخدي

 ةمكح نإ : ليقو 3 ايئاص ناك نإ ةغلابملا نود ام ىلع رصتقيو ث راطفالإ
 هديجمتو هللا ديحوتب قطنلا لحم هنأل { مفلا عفانم فرشل ةضمضملا ميدقت

 . كلذل ةضمضملا ميدقت ثيدحلا يفو { ىلاعت همالك ةوالتو

 اهتداعإ مزليف ةبانجلا لسغ يف ايهيسن نإ هنأ ؛ باحصألا لوق يف يعمو

 نإ هيلع ةداعإ ال هنأ ءوضولا يف ايهيسن نإ هنإ مهلوق ةماعو { ةالصلا ةداعإو

 اهكرت نإ هنأ مهلوق ةماع يفو { ةالصلا ةداعإ بنجلا ىلعف دمعلا يف امأو ، ىلص

 وأ ةبانج نم قاشنتسالاو ةضمضملا كرت اذإ مهلوق يناعم يف جرخيو ، ءعىضوتملا

 . ءوضولاب امهديعي مهلوق ضعب يفو . ايهتداعإ هيلع نأ ةبانج ريغ

 فالخب { دمعتلا ىلع الو نيدتلا ىلع & كلذ كرت زوجي ال هنأ ؛ ىعمو

 وحنلا اذه ىلع كرات كلذ كرت نإف 0 ايهباوثب فافختسالا ىلع الو { ةنسلا

 وأ دمعتلا ىلع كلذ كرت نإو ، كلاه وهو ، كلذ هعسي الف . انفصو ىذلا

 كرت دقف ، فافختسالاو ةنسلا فالخ وأ نيدتلا نم انفصو ام ىلع لهجلا

 ىلص نإف © لبقتسي اميف هب لمعلا ىلإ عوجرلاو رافغتسالا هيلعو . هب رومأملا

۔ ٣٩١۔



 : كلذ ىلع

 . لدبلا هيلع نإ : لاق نم لاق دقف

 . هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . هللا ءاش نإ هب لومعملا وهو { رثكألا وه لدبلا هيلع : لوقي نم لوقو

 : نايسنلا وأ اطخلا ىلع كلذ كرت نم امأو

 © دمع ىلع كرتلا اذه ناك ءاوس 5 اقلطم ةنسلا كرت زوجي ال : ليق دقف

 نإف لوقلا اذه ىنعم يفف كلذلو ، اطخ ىلع ناك وأ نايسن ىلع كرتلا ناك وأ

 . ءوضولا ماكحأ دعب ةالصلا كلت ىلص دق ناك نإ { ةالصلا لدب هيلع

 . كلذ يف هيلع لدب ال : لاق نم لاقو

 . كلذ يف هيلع لدب ال هنإ : رثكألا لوقلاو

 ةلي يبنلا نع رثألا ءاج دقف { ءوضولا ننس نم ايهنأ نينذألا نأ ؛ يعمو

 وأ دمع ىلع كرات ايهكرت نإف { ايهكرت بحتسي الف . ايهحسم ىلإ بدنلاب

 يف ةنسلا فالخ دري ملو ٠ ا لمع نم ءىطخي وأ اهكرتب ندي ل ام . نايسن

 دقو . افالتخا هتالص مامت يف ملعن الو ٦3 ةمات هتالصو هيلع مثإ الف اهكرت

 © ةضمضملاك ادئاز ايهحسمي ناك هنأ ةلي هللا لوسر نع رابخألاو لمعلا رهتشا

 هب لومعملاو . ةنس هنأ ىلع ايهحسمب لالقتسالا نوكي كلذ ىنعم يف هنأ يدنعو

 نأ ايهحسم ةيفيكو & سأرلا ضرف نع يفكي ال ايهحسم نأ ليلد ىلع موقي

 ديدبت بحتسيو . ايهنطابو امهرهاظ حسميو هينذأ خامص يف هيعبصا لخدي

 . اديدج ءام ال ذخأي نأ ءىضوتملل بحأو ناتلقتسم ايهنأ ىلع ‘ ال ءاملا

 نم هب لمعلا بجو لمع الو .3 هب لوقلا بجو لوق عفني ال هنأ ملعاو

۔ ١٩٤ ۔



 { هب لمعي لماعلل مزال كلذب لمعلا نأ ملعب الإ ةالص الو { ةالصلا ءوضو

 نم همزلي امب لماعلا لمع اذإف ، لمعلا موزلب ملعب الإ لمع عفني الف الإو

 ملعلاب لماعلا نم لمعلا ءادأ يف ةين ريغبو © لمعلا موزلب ملع ريغب لمعلا
 نأ دبعلا ىلعف ةالصلا ترضح اذإف 3 ةين الو ملع ريغب لمعلا عفني الف 3 هنم

 اذإ {} اهلهجب الو اهكرتب رذعي ال هنأو 3 اهب لمعلا مزالو 5 هل ةمزال اهنأ ملعي

 . هللا رمأ ايك روهطلاب الإ زوجي ال هنأل { اهب ملعي نأو 3 اهب لمعلا هيلع بجو
 هب لمعلا هعفني الو { اهب لمعلا همزل دق يتلا ةالصلل هل مزال روهطلا نأو

 . هب لمعلا هل مزال هنأل 0 هنم ملعب الإ

 حاتفم» : لاق هنأ ةلق يبنلا نع ىوري اميف رثألا ءاج دق هنأ ملعاو

 هلخدي باب لواف . «ميلستلا اهلالحإو ريبكتلا اهمارحإو ث روهطلا ةالصلا
 ءوضولا لئاضف يف رابخألا تدرو دقو . روهطلا ةالصلا باوبأ نم دبعلا

 نم يتلا ةئيطخلل رفكم ريسيلا لمعلا اذه نأ ةلق لوسرلا ربخأ دقو } روهطلاو

 ةيسحلا ةراهطلاب نم ؤملل ميركتو فيرشت روهطلا يفو { ديعولا كلذ اهباقع

 هناحبس وه الإ ةينطابلا ةراهطلل اهريثأتو اهتماركو اهلضف رادقم ملعي ال يتلا

 هلوقو ، «!عءوضولا غلبي ثيح نمؤملا نم ةيلحلا غلبت» : ةلي لاق دقو { ىلاعتو
 ايك ةضيرف ءوضولاو ، «روهطلا ةالصلا حاتفمو 5 ةالصلا ةنجلا حاتفم» : ةلي

 ىلإ ماق { ءوضولل هغابسإ عىضوتملا لمكأ اذإف { ةينلاو ملعلا ىلع انفصو

 © ضئارف عبرأب اهيلإ موقيف © اهموزلو اهضرفب هنم ملعب 3 اهتقو يف ةالصلا

 نم.هتروع رتسي امبو ، هئوضو نم لامكو ، هدسج نم ةراهطب اهيتأي هنأ كلذو

 : ميركلا هباتك يف 3 ىلاعتو كرابت هلوق كلذ ليلدو ‘ ضرف وهو ث سابللا
 هنإ اوفرش الو اوبرشاو اوكرت دحيس لك دنع مُكتنيز اوذَح مدآ ينبايو»

 . 0ا«يفرتلا تحال

۔ ١٩٥ ۔.



 ىنعم يفو . ةالصلل سابللا هنأ ، ةميركلا ةيآلا نم دوصقملا ىنعم يو

 اهيف يلصي يتلا ةعقبلا ةراهط عم { ةالصلا يف اهسبلي يتلا بايثلا ةراهط كلذ

 لابقتسا موزلب 3 هنم ملعب ةبعكلا ىلإ هيجوتلل ةينلا داقتعاب ةلبقلا لابقتسا عم

 يف ةضيرف ةراهطلاو { اهمسا هل ربعي نم دجي مل اذإ اهانعمو اهمساب 3 ةبعكلا

 ةيآلا دوصقم ىنعم يف ةضيرف بايثلا سابلو { ميركلا هباتك يف هللا مكح ىنعم
 8 ةضيرف ةرهاطلا ةعقبلا يف مايقلاو ©، ةضيرف ةالصلا ىلإ مايقلاو 0 ةميركلا

 . ةضيرف ةلبقلا لابقتساو

 هنكمأ نإ ، ايئاق ىوتسا { ةالصلا حاتتفا يلصملا دارأ اذإ هنأ ؛ يعمو

 دقو ،} ةضيرف وهو مايقلا ىلع ردق نإ ؛ مايقلا الإ كلذ هئزجي ال هنإف ، كلذ

 : ىلاعت هلوق كلذ نمو ، عضوم ريغ يف ۔ ىلاعت هللا باتك نم هضرف ءاج

 لوقلا ضعب يف تونقلا نأ ، كلذ دوصقم ىنعم يفف . «نتناَق مف اوُمَوَقَو»
 ءاعدلا وه تونقلا نإ سابع نبا نع درو اميف ليقو . مايقلا لوط هانعم
 . «آناترادجاص لينلا ءانآ تاق رمك نمألا : ىلاعت هلوق يف ايك اذهو 3 ركذلاو

 يأ نيتناق نإ : ليقو { ركذلا نم ةالصلا يفام لك نع ةرابع هنإ ليقف
 وهف إ «ةعاطلا وهف نارقلا يف تونق لك» : لاق ةي هنأ يور امل ؛ نيعيطم

 يف ليقو . اهننسو اهناكرأ يف للخلا عوقو نع زارتحالاو ةعاطلا لامكإ نع ةرابع

 يف نوملكتي اوناك مهنأ درو ثيح . نيتكاس نيتناق نإ : اضيأ كلذ ىنعم

 . «ًنيتناقوف اموق : ىلاعت هلوق لزن ىتح هبحاص لجرلا ملكيف 9 ةالصلا
 1 . مالكلا نع اوهنو توكسلاب اورمأف

 امأو ، كلذ يف ةالصلا يف انهاه اضيأ مايقلا ىنعم يف درو هنأ يعمو
 : افالتخا هيف نإ ليق نأ قبس ايكف تونقلا

 & مايقلا وه تونقلاو تونقلا وه مايقلا نأل { مايقلا وه : لاق نم لاقف

 لوق كلذ نمو . ةالصلا يف اوموق يأ . نيمئاق هلل اولص : يأ اوموق ىنعم امنإو

۔ ١٩٦ ۔



 لني امو' نهيف مكيتفي هنا يلك ءاتلا يف نوتفتشيو» : ۔ ىلاعتو كرابت هلل
 نأ نبغرتو ةنم بت ام هتوت ال اللا ءينتلا ماني يف باتكلل يف مع
 اولعفت امن طشقلاب ىماتيلل اوموقت تأ ناذلولأ نم تيفَعْضتنلاو نوكنف
 . ١4 ١ انلع ,هب تاك ةلا ق ربخ نم

 ي مايقلا وه تونقلا ىنعم نوكيو ، لمعلا وه مايقلا نأ كلذ ىنعم يفف

 لضفأ : تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ۔ ةشئاع نع ىوري ام كلذ نمو . ةالصلا

 . امايق اهلوطأ دوصقملا نأ يأ . اتونق اهلوطأ ةالصلا

 نأ كلذو 3 ةعاطلا وه تونقلاو . مايقلا وه مايقلا نإ : لاق نم لاقو

 مهعفني الف { ةعاط ريغ ىلع مهو ةالصلا ىلإ نوموقي اوناك نايدألاو للملا لهأ

 لاقف ، نيعيطم ةالصلا يف هلل اوموقي نأ نينمؤملا هللا رمأف ، مهتالصب هللا

 © ةيصعم لك نم نيبئات نيعيطم هلل اوموقو يأ . « يتنا هف اوموق : ىلاعت
 لوسر نأ درو ام ىنعم يف كلذو . ةقباسلا للملا لهأ هيلع ناك ام اوفلاخي ىتح
 اوعشخو اولاطأف ، حلاصلا فلسلاو لسرلا رئاسو وه ىلص ةلي هللا

 عوشخلا نع ةرابع تونقلا ىنعم نأ كلذ يفو ى هللاب ملعأ اوناكو { اوناكتساو

 يف كلذو { نآرقلاب مايقلا يف هلل نيركاذ ، فارطألا نوكسو حانجلا ضفخو
 زع ۔ هللا لاق ايك ، مايقلا ريغ يف ىتح ركذلا هنأ كلذ ىنعم يف تونقلاو ةالصلا

 سابع نبا هرسف دقف 9 هايئاقو ادجاس ليلا ءانآ تاق وه نمأل : ۔ لجو
 ر اوُوتوإل ىنعم نوكي ىنعملا اذه ىلعو . مئاق يأ ؛ تناق وه مأ : ناب

 هللا لوق ىنعم رهظ كلذ نمو . اهيف اونوكو ةالصلا يف اوعرشا يأ «تيتناق

 . تونقلاو مايقلا يف ۔ هناحبس ۔

 ةالصلا ىلإ اوماق اذإ اوناك مالسالا ءدب يف نيملسملا نإ : لاق نم لاقو

 مهيديأ لامعتسا نم اهيف سيل ام اهيف نولمعيو 3 نوملكتي مهو اوماق

۔ ٧٩١۔.



 ىلع نيلبقم يأ نيتناق اونوكي نأب هللا مهرمأف { ةالصلا رمأ ريغب مهتنسلاو

 ىلع جرخي باوص ليواقألا هذه لكو . اهيف لامعألا عيمجل نيكرات . مهتالص

 . باوصلا ىنعم

 امنإو 0 ةالصلا يف مايقلا ضرف تابثإ يف ليواقألا ةلمج نأ ؛ يعمو
 مْتيْضق اذإف» : ىلاعت هلوق كلذ نمو 5 انفصو ام ىلع تونقلا يف فالتخالا
 ةالصلا اوميقافمتنتامتا اذإف مكب وتجج ىلعو ادوعو اماي ةفا اوركذا اللا
 . ١٠0`مائوُومت انتب ىيؤنا ىح كناك ةلتلا ذإ

 كلذ ىنعم يف «مكبوَنَح ىلحو ادوعفَو امايق هللا اوركذاف» : ىلاعت هلوقف

 نإف يأ . ادوعقو امايق اولص يأ 7 امايق ةالصلا وه هللا اوركذاف 0 انفرع ام ىلع

 ادوعق اوعطتست مل نإف يأ 0 مكبونج ىلعو ادوعق اولصف مايقلا اوعطتست مل

 . مكبونج ىلع اولصف

 لعو دعقو امايق هلل نوركذي نيذلا» : ىلاعت هلوق ىنعم كلذكو

 لاب اذمك تتلخامت بر رتلاو تاوملا ىلح ين َدوركَفتيو ميج
 . '!)“رانلا باَدمع انق كناحبس

 عضوم اذهف { ةالصلا يف هللا نوركذي ؛ انفرع ام ىلع كلذ يف ىنعملاف
 لوطيو { هركذ نم ريثك انرضحي ال هلعل امم كلذ ريغو { ةالصلا يف مايقلا ضرف

 . هانركذ ول نأ هفصو

 يهو . ةماقالإب ادبي هنإف © ةضيرفلا يلصم ةالصلل ماق اذإ هنأ ؛ يعمو

 . ةماقالإ كرتي الف } مامإ ريغ ناك وأ امامإ ناك ءاوس ىنثم ىنثم نوكت

 ىلع وأ نيرضاحلا عامسإ كلذل مزليو 5 ةالصلا ىلإ سانلا ةماقإ اهدوصقمو

 اذإ» : لالبل هلوق يف كلذو . ةماقإ ةلي هللا لوسر اهامسو . اهب مهبلغأ لقألا

 . نارمع لا ةروس نم )١٩١( ةيآلا )٢(

۔ ١٩٨ ۔



 ةنس يهو { ةالصلا نيبو اهنيب لصف الو { «ردخاف تمقأ اذإو لّسرتف تنذأ

 & اهكرتل هنم دمعلا ىلع لاجرلا نم كرات اهكرت نإف { اهب لمعلاب رومأم ةبجاو
 : فالتخا هيفف

 . ةالصلا ةداعإ هيلعو كلذ هعسي ال : لاق نم لاقف

 لوقلا اذهو {}©ك ةنسلا كرت نم هبر رفغتسي تسيو هيلع ةداعإ ال : لاق نم لاقو

 . انيلإ بحأ

 نود ايسان ةالصلل ةماقالإ كرت نم ىنعم يف امأ ، ادماع اهكرت نميف اذه

 : اضيأ كلذ يف فلتخا دقف 3 دمعت

 . هيلع ةداعإ ال : لاق نم لاقف

 . ةنسلا كرت زوجي الو ةداعالا هيلع : لاق نم لاقو

 . نايسنلا يف هيلع ةداعالا زوجت ال هنأ ٠ انيلإ بحأ لوألا لوقلاو

 عمسي ال ثيح وأ ٠ ءارحصلا يف ةماقالإ يسن اذإ : لاق نم لاقو

 ةداعإ الف ةالصلا ماقت ثيح رصملا يف اهيسن نإو . ةداعالإ هيلعف ةماقالإ

 . هيلع

 نب دمح نع رثؤملا وبأ هعفري نمم اذه اندجوو { نسح لوق اذهو

 . ۔ هلللا اهمحر ۔ بوبحم

 كلذ ف ليق دقف }٥ ءاسنلا مكح ىنعم ف هنأ يعمو . لاجرلا ف هلك اذه

 : فالتخاب نه ةماقالا نم

 ةالصل ىمه امنإ ةماقالإ نأل 3 ءاسنلا ىلع ةماقإ ال : لاق نم لاقف

 . ءيش كلذ ف نهيلع سيلو . لاجرلا ىلع تاعامجلا عضوم ٨ لاجرلا

۔ ١٩٩



 ادمحم نأ دهشأو : لوق ىلإ ةالصلل ةماقالإ نهيلع لب : لاق نم لاقو

 كلت دعب ةالصلل هجوت نأ ةماقالإ هذه ميقت نم ىلع مث ةي هللا لوسر

 . ةماقالإ

 هلإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا : لوقت نأ كلذ عم اهيلعو : لاق نم لاقو

 كلذو © تءاسأ دقف دمعتلا وأ نايسنلا ىلع ةماقالإ تكرت نإ امأو { هللا الإ

 . هانملع ايف اهيلع ةداعإ الو . ةماقالإ اهيلع نأ ىري نم لوق ىلع

 ةنس وهو ز هيلع صن اميف ةالصلا لوأب صخ ركذ وهف هيجوتلا امأو
 ةالصلا ف كرات هيجوتلا كرت نإف . ءاوس هيف ءاسنلاو لاجرلاو © ةبجاو

 : : فالتخا كلذ يفف © ادمعتم

 . ةداعالإ هيلع : لاق نم لاقف

 . رثكألا وه ةداعالاب لوقلا نكلو . هيلع ةداعإ ال : لاق نم لاقو

 هجوتلا هب ديرأ : ليقو ، عيش لك لبقتسم يف ازاجم لمعتسي نأ هانعمو

 ىنعمب } هدحو هللا ىلإ ةالصلا يف دصقلاو . ةحلاصلا لامعألاب - ىلاعت - هللا ىلا

 ىلإ . ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يتعاطو يقدابع تهجو : لوقي هنأك

 . هدحو هل ةيدوبعلا قيقحتل هتعاطو هتمدخ

 نم ةضيرف يهف { هتالص يلصملا اهب لخدي يتلا مارحالإ ةريبكت امأو

 كلذ ناك ءاوس ٠ هوجولا نم هجو يأ ىلع اهكرت زوجحم الو © ةالصلا ضئارف

 هعسي الف الهاج وأ ادمعتم اهكرت نمف © نايسنلا ىلع ناك وأ دمعلا ىلع كرتلا

 ءاوس . لدبلا كلذ ي هيلعو . كلذ لجأ نم رذعي ال هنإف اضيأو ٥ كلذ لهج

 . دمعلاو لهجلا يتلاح يف ةرافكلاو لدبلا هيلع وأ ، طقف نايسنلا يف لدبلا ناك

 كرابت ۔ هللا لوق لثم يف ميركلا باتكلا نم مارحالإ ةيضرف تءاج دقو

۔ ٢٠٠ ۔



 ةو كنللا يي رشك نكبةلو ادلو ذيتيإل يذلا وف دمحما لقو : ۔ ىلاعتو
 . ١0)ايبكت هزتكو ذلا نملو ةل نكي

 ظفلريبكتلا نع بوني الو . ةالصلا يف لخاد ريغ وهف يلصملا ربكي ل امو

 دعب ريصي 3 ةالصلا يف لوخدلل ةعورشملا ةريبكتلا ىلصملا ربك اذإف ، رخآ

 لاوقألاو لاعفألاو لامعألا هيلع مرحتو . ةالصلا مكح يف الخاد اهب ظفلتلا

 لخد يأ مرحأ دق كلذب حبصيو ٠ اهب ظفلتلا لبق هل الالح تناك يتلا

 كلذ ناك ءاوس رمأب لاغتشا وأ لعف وأ لوق لك كلذب هيلع مرحف . ةالصلا

 . ارهاظ وأ انطاب

 ريبكتلا ةالصلا ميرحت » : زنل هلوق ةنسلا نم اهتيضرف تءاج دقو

 دصقو ٠ اهم هللا ميظعت دصق . م ارحالإ ةريبكت ىنعم مامتو ذ ) ميلستل ١ اهليلحتو

 رعشتسي نأو { ةالصلا نع لغشملا ةمرح راعشتساو 5 ةالصلا يف اهب لوخدلا

 نم هب يتأي ام ربدتي نأو ٨5 هتريصبو هعمسو هحراوجو هبلقب ةالصلا يف عوشخل ١

 ناسحإ وه يقيقحلا هداقتعا نأ سحي هلعجي اذهو ، عوشخلاو للذتلاو ركذلا

 . اهكرت باقع نم رارفلاو اهلعف باوث ىلع لوصحلل ءادألا ف دصقلا

 اهربك اذإ هنأل 5} اهتيضرف مكح ىنعم يف ، مارحالإ ةريبكت تيمس امنإو

 © هلك لمعلاو مالكلا ميرحت وه انه اه مارحلا امنإو ٠ ةمرح هيلع تعقو يلصملا

 يلصملل زوب الف ، ةالصلا رمأ ريغ نم عيش لكو . ةالصلا رمأ يف يتأي ام الإ

 . ميلستلا اهلالحف ةالصلا مامت ىلإ ةالصلا يف ناك امو .{ هيتأي نأ

 : اهيف فلتخا دقف ةالصلا يف ةذاعتسالا امأو

 . مارحإلا ةريبكت لبق اهنإو ةنس اهنإ : لاق نم لاقف

 . مارحالا ةريبكت دعب اهنإو ةضيرف اهنإ : لاق نم لاقو

۔ ٢٠١ ۔



 يف درو دقو 9 مارحالا ةريبكت دعب اهنأو ةضيرف اهنأ انعم لوقلا حصأو

 دمتسا ناثلا تأرق ادك : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق اهتيضرف تابثإ ىنعم
 يف كلذ نوكي هنأ 3 اذه ليوات ىنعم يف ءاجو . ا«ميجولا ناطقلا نم هللاي
 ناطيشلا نم هللاب ذعتساف ةالصلا يف تلخد اذإف ىنعملا نأ يأ { ةالصلا رمأ

 . اهيف ميجرلا

 نم ةيامحلل هللا ىلإ ءاجتلالا وه ذؤوَعلا نإ : ليق دق هنأ ؛ ىعمو

 هللا ىلع لكوتلا يوذ ىلع ناطيشلل ناطلس الو 3 هديكو ميجرلا ناطيشلا
 ىلع ةوق الو { ۔ ىلاعت ۔ هللا ةمصعب الإ هللا ةيصعم نع لوح ال ذإ 3 هب ناميالإو
 أرقت نأ تدرأ اذإ ؛ ةميركلا ةيآلا ىنعم نإ : ليقو ؛ هللا قيفوتب الإ هللا ةعاط

 درو دقو ، ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف اهريغ يفو ةالصلا يف نآرقلا

 مث ، ربك ةالصلا ىلإ ماق اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع

 مث «كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو هللا كناحبس» : لوقي

 ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب ذوعأ» : لوقي مث «اريبك ربكأ هللاه : لوقي

 . «هثفنو هخفنو هزمه نم ميجرلا

 ظفل نم ردابتملا قفو ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتسي نأ رمأ هنإ : ليقو
 . ةميركلا ةيآلا

 هللا باتك نم ةالصلا يف ىلتي ام وهو {، ةالصلا يف ةءارقلا امأو

 هلو يف ميركلا آلا نم اهتيشرف تماج رو ,يرف يعوب _ هاحبس
 َش ةقئاطو هنلثو هقضنر ليللا يقلث ني دأ موقت كنأ ملعب كبَر نإ» : ىلاعت
 اورقا مكيلع بآتف هوئضحت نآ ن ملع راه ارك لل ا ردق هلاو كمتمت ديذلا

 يف وبصي دوُرَحآوح ىضرم كنم نوكيس نأ ملع نآرقلا تم رسيتام
 هنم رتت ام اومَرقاكوفا ليهس يف تولياقب دورحآورفا لضم نم دوعت ضَّرألا
 نم مكسفنأل اومدقت امو اسح اًضرَكهلا اوضرقأو ةارما اؤتآو ةلصلا اوميقأ

۔ ٢٠٢_۔



 روفغ هللا “نإ هللا اوُرفْغَنْشاَو ارجأ َمظغأوت ايح َوُه هللا دنع ةوذج بح

 . ١ )هميحر

 ىلإعوكرلا ريبكتو ، ةضيرف اضيأ وهو عوكرلا مث © ةالصلا رمأ يف اذهو

 نمل هللا عمس : لوقو ، ةنس عوكرلا يف حيبستلاو ؤ ةنس عوكرلا } دوجسلا

 { ةنس دوجسلا ي حيبستلاو ، ةنس دوجسلا ىلإ دوجسلا ريبكتو { ةنس هدمح

 كلذ ضرف تابثإو ةضيرف مايقلاو ؤ ةنس مايقلا ىلإ دوجسلا نم مايقلا ةريبكتو

 اودبغاو اوُدجَّسارل اوُعكرأ اونَمآ يذلا امأ ايو : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق

 يف دوعقلاو . ةالصلا يف كلذف . 0"١هّكوُحِلفت مكلعل ريخلا اولعفا مكبر

 3 ةنسلاو ضرفلا ركذ نم رضح ام اذهف { ةنس تايحتلاو ، ةضيرف ةالصلا

 . هعضوم يف ضرف كلذ لك . تابثإو ريسفت ريغب كلذ انرصتخاو

 8 دح مايقلاو ، دح مارحالإ ةريبكت نإ : ليق دقف ةالصلا دودح امأو

 هيف اميف نآرقلا ةءارقو ، دح باتكلا ةحتاف ةءارق : لاق نم لاقو ، دح ةءارقلاو

 دوجسلاو دح عوكرلاو ، دح ةءارقلا لك : لاق نم لاقو ، ناث دح ةءارق

 امهاتلك ناتدجسلا : لاق نم لاقو ، دح ةدجس لك نإ : لاق نم لاقو ، دح

 . دحاو دح

 . رثكألا وه لوألا لوقلاو

 . ي هلك عوكرلا ريبكتو } دح اهلك ةالصلا يف هلك دح تايحتلل دوعقلاو

 ف حيبستلاو ، دح اهلك ةالصلا يف هدمح نمل هللا عمس لوقو {} دح اهلك ةالصلا

 . دح هلك دوجسلا

 كلذ لهج هعسي الف ؛ الهاج وأ ادماع دودحلا هذه نم ادح كرت نمف

 لابو كلذ مهفاف 5 ادماع وأ ايسان ةالصلا دودح نم دح كرت زوجي الو

 . قيفوتلا

 . ةيمب دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو هدمح قح هلل دمحلاو

 )٢( ةيآلا )٧١٧( جحلا ةروس نم .

۔ ٢٠٣ ۔



 ءزجلا اذه رخآ يف ابوتكم دجو

 باتك وهو { باهولا كلملا نوعب باتكلا اذه اخوسنم مت

 يذلا ع رشلا نايب باتك نم هب ةقحلملا ةدايزلا عم ربتعملا

 ديعس يبأ هيبنلا ملاعلا هيقفلا خيشلا فيلأت هنم اهلصأ

 وهو . ىلاعت هللا همحر ينامعلا يمدكلا ديعس نب دمحم

 3 هب لمعلاو هظفح هقزر يصو رخلا يلع نب ناميلس خيشلل

 ديس نم تلخ رشع نماثو ةعمجلا موي هغارف ناكو

 ةيوبنلا ةرجهلا نم ١٣٧٣ ةنس ناضمر رهش وهو . روهشلا

 ريقفلا دبعلا دي ىلع { مالسلاو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع

 . ةينافلا هديب يرماعلا ملاس نب دشار نب دمح نب ملاس هل

 ٢٣ ص ةيضابالا ةعشأ نم ةيضرملا ةعمللا باتك يف ءاجو

 هب بقعتو راثآلا هيف ربتعا اضيأ ديعس يأل ربتعملا باتكو

 . تالكا حضوأو تالمجملا لضفف ]. رفعج نبا عماج

 يف رخآلاو لوصألا يف امهدحأ نادلجم مويلا هنم دوجوملاو

 . اخض ادحاو ادلجم هلعجي نم مهنمو . تاراهطلا

 ملعأ هللاو ءازجأ ةعست يف هنإ : لاقيو

 حيحصتو فينصتو بيوبتو قيقحت ىلاعت هلضفب مت هتياعرو هقيفوتو هللا دمحب
 نم ىقب ام ىلع روثعلا ىلإ قفوي نأ هللا لأسنو { هنا همحر ديعس يأل ربتعملا اذه

 هفلؤمل لوبقملا حلاصلا لمعلا نم هلعجي نأو هب عفني نأو 3 ةعستلا هئازجأ

 . هنع هلا يضر

 ه ١٤٠٥ ةنس ىلوألا ىدامج نم ٢٦ : يف ءاضقلا دهعم

 هتقح م ١٩٨٥ ةنس رياربف نم ٧

 نسحلا وبأ دمحم

۔ _ ٢٠٤



 سرهفلا

 ٥ |......... ...... ...... ..... ةبانجلا نم لسغلا

 ٢٩ ).... ... ...... ... . وحنو لسغلا عم ءوضولا يف لئاسم

 ٣٥ |.......... ...... ...... ةبانجلا نم لسغلا ةيضرف

 ٤٣ )........... ..... ضيحلا نمو ةبانجلا نم لسغلا ةيفيك

 ٧٧ )...... ...... .. . . . لسغي ملو ةبانجلا لسغ هنأ كش نم
 ٨٧ |............... ...... .. . . . لسغلا تابجوم يف

 ١٠٥١ |...... .... ءيش نم سم امو هتابوطرو هقيرو بنجلا قرع

 نم كرشملاو ضئاحلاو بنجلا ىلع تاعونمملا

 ١١١ |.. . . . . كلذ هبشأ امو نآرقلا ةءارقو هوحنو دجسملا يف لوخدلا

 ١٣١ |.................... ءيش هب قلع وأ ائيش كرت نم

 ١٥١٥١ |............... .... نآرقلا ةءارقو ضئاحلاو بنجلا

١٨١ |........... ...... ...... .. . اهماكحأو ةالصلا
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