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 يتاتتااانلمم

 | ةم دقلملا
     ل ,

 «نوقتت مكلعل بابلألا يلوأاي ةايح صاصقلا يف مكلوإل
 عيمج ىلع هلضفو نايبلاو ةمكحلا هملعو ناسنالا قلخ نمل ادمح

 ةمالا نيب ةايح صاصقلا لعجو ناسللاو لقعلاب تاقولخملا
 ةيرشبلا فصنأو فيعضلا ىلع ءادتعالا نع يوقلا عنميل ،ةيمالسالا

 ادشر هلسر لسرأو { ةمحرو سانلل ىده هباتك لزنأف كاضعب اهضعب نم
 .ىدهلا ليبس ىلا ةاعدو قلخلل

 هقلخ نم هتوفصو نيلسرملاو ءايبنالا متاخ ةي ادمحم انديس ثعب
 ريخلا هيف ام ىلإ هتمأ ادشرم ،هلبق ةعيرش لكل اخسان هلسرأو نيعمجأ
 الف ث ءامدلا يف ةيساوس نوملسملاو نايدالا رسيأ هنيد ناكف . حالصلاو

 : دعب و ريغصو ريبك نيب الو ،دوسمو ديس نيب قرف
 ءاملعلاب ةرخاز يهو اذه انموي ىلا خيراتلا ذنم نامع تناك دقف

 ءارعشلاو ءايظعلا ءاهقفلاو بدألا داورو عقاصملا ءاحصفلاو ةذباهجلا

 نم ريثك ىلع ىفتخا دقلو .رابغ مهل قشي ال ةهجو لك نم مهو نيقلغملا
 بهاومو هتفاقث مهنع تباغو {هيف نمو دلبلا كلذ ركذ برعلا انناوخا
 هرومأو هلاوحأ نع ملعي الف { ةلزعلا ببسب الإ كلذ امو . . .ةرربلا هئانبا

 نامع نيب ةيمالسالاو ةيبرعلا طباورلاو ةلصلا قيثوت هنأش نم .ءيش يأ
.ريبكلا اننطو يف تايرخألا اهتاقيقشو ةيبرعلا نايع



 نم نطولا كلذ ف ام سانلل رهظنو . عانقلا فشكن نآلا نحن اهو

 ةماللو ةصاخ ةيبرعلا ةبتكملل اهمدقتف ةنونكم راثآو ةنيفد ايابخ

 . ةوجرملا ةدئافلا ميمعتل ىرخالا ولت ةدحاولا ةماع ةيمالسالا

 ينامعلا ركفلا رشن ليبس يف "عضاوتملا لمعلا اذهب موقن ذإ اننإو
 اننطول ةمدخ .ةيادهلاو قيفوتلا لجو زع هللا لأسن هثيدحو هميدق
 عبط ةلصاوم ةبسانملا هذهب ءارقلا دعنو ث ةفرعملاو ملعلل ارشنو ،بيبحلا

 فورعم ينايعلا نطولا ناو اييسال عيدبلا هثارتو ينايعلا ركفلا جاتن رشنو
 ةحاصفلاو ةغالبلا ىلع هصرحو .ةعيفرلا ةيمالسالاو ةيبرعلا هتفاقثب
 . ةديمحلا ةنسلاو باتكلا عابتاو

 .ميقلا فلؤملا ةيلاتلا تاحفصلا يف ميركلا ءىراقلا علاطيو
 وهو ،«ءامدلا ةيميم حرش ىمعلا ءالج» ىمسملا ليلجلا باتكلاو

 ءامدلا يف ةدراش لكل واحو ،رنألا يف ةلضعم لكل فشاك همساك

 .اهيف ءايلعلا لاوقأ نيبمو هنودب اهلح رسعي ةلكشم لكل لصفمو
 . ءامدلا يف ةدراولا لاوقالا فالتخاو

 بالطل عمجي نأ ليمج نب نافلخ لاضفملا هفلؤم انخيش عاطتسا دقف
 ءارقلا ىلع لهسيل ، يرعاش ىمظن بولسأب باتكلا اذه ،نفلا اذه
 لهسي مظنلا نأل هعتمو رسيب ضرغلا يدؤيلو 5 هباعيتساو هاوتحم ظفح
 قوذو 6 ليمج عقو نم كلذ يف ام رثنلا نم 1 ملعلا بلاط ىلع هظفح

 . . ةيرقبعلاو ةيحرالا عبانم ىلا ةشطعتملا سوفنلا يف قيمع رثأو ،ميلس
 .تاملكلاو تايبالا يناعم هيف انيبم ،يفاولا قيقدلا حرشلا اذه هحرش مث
 .حرشلا هجاتحي عورفو لوصأ نم ثاحبالاو ماسقالا صقني ام اممتم
 {| هنومضمو هلكشب جرخف ةدئافلا فاطتقاو { ىنعملا لإكتسال
 ذاتسالا قيلعت .ةجهبو الالج هداز مث ءاهفدص نم ةثعبنملا ةؤلؤللاك
 ثيح ،قشمد يف يملعلا عمجملا وضع يخونتلا نيدلا زع ريبكلا
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 اهليصفت رسعي ايبر صيوع لك لصفو ضماغ لك هقيلعتو هقيقحت يف حضوأ
 قحلاو ملعلا ةاعد نم |لاثمأو فلؤملا رمعو 8هرمع يف دمو .هلك ريخلا هللا هازجف

 . حالفلاو ريخلا هيف ايب ،اعيمج ةمألا عفنو ؤرونلاو

 اذه ةقيدح يف فاوطتلا لإ ٠ ءىراقلا يخأ اي انب لاعت ز رخآ ال اريخأو

 .ةرهز ضور لك نم فطقن .ءانغلا هضاير نيب لاوجتلاو ميظعلا باتكلا

 ةفرعملاو لدعل او يعول ا راشب انلالس ألمنو . . . ىذش ةرهز لك نم بعنو

 . بلقلا ءادعس ا لابلا يمعان ٠ نيعألا يريرق { لعب نم نوكنل 6 ةقيقحلاو
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 بهاوملا ضويف تداج هب باتك

 ىدملا هب جهن لك هايض ايرب

 ةرد لك هنونكم نم كييحم

 هلضفل ءانث :ث يصحأال ملعلا وه

 هنأ ملعلا بحصي مل ءرما لكو
 ىرولل دخلا رعص دق ءرما لكو

 هرمع مزحلا بحصي مل ءرما لكو
 هتايح يف ىدهاذ بحاصي ل نمو

 ىوه ىدرلا هيقي ايلع يعيال نمو
 هنيدل ارصن نمحرلل ماق نمو

 ىرولا ىلع اموي يغبلا فيس لس نمو
 مئال ةمول رابجلا يف شختالو
 هب قلتعاف ىدهلا ولجي الجلا كاهو

 بحاصالا نيب سانلل ىده ىلجت
 بقاوعلاو ىدرلا ليل نم ملستل
 بلاط لك ىلع ايندلا نم زعأ
 بتاك مالقأ رحبلا جوم يصحت لهو

 بطاصملا رشب راه فرج ىلع
 بمهايغلا ضيضح يف الذ ءوبت

 بسابسلا تايراض هيلع تواعت
 بهاوملا لجأ نم ةايح عاضأ

 يراقع داو رعق يف هسأر ىلع
 بتارملا يماس طسقلاب امئاق ادغ
 بجاو لك عم لالغألاب هدّمصف

 بئاونلا يف دجنم نم هكبسحف
 برآملا لين صالخالابف صلخاو

( رورس وبا )



 يكاتلااملتم

 يناعلا فلؤملا ةايح ةمجرت

 لضفأ ىلع مالسلاو ةالصلاو تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا
 هيلا لزن يذلا تانئاكلا ديس تادوجوملا لمكأو تاقولخملا
 ام هبحصو هلآو دمحم انديس باطخلا لصفو ةمكحلا هاتآو باتكلا
 ةايحل تاليلحتلا تحضوأو .ءايفوألا اهلاجر نع مجارتلا تبرعأ
 ابرعم اخمرات تناكف ٠ ءايقتألا دصاقم نع تالاقملا تفشكو ءايفصالا

 . ءايلوالا ةداقلا نع

 لكل ةعماج تسيلو ليمج نب نافلخ ةمالعل ١ انخيش ةمجرت هذهف دعبو

 هيدل ام نيبتو ،ايازملا نم خيشلا اذهل ام ضعب ديفت اهنكلو ررحي نأ مزلي ام

 : لوقأف لئاضفلا نم

 تم :كو هتب ٠

 نب ميلس نب يلع نب ليهم نب ليمج نب نافلخ ىحي وبأ انخيش وه
 .بيسملا لا ةليبقل يمتني لشيوه نب ملاس نبا رملا

 هأشنم و هدلوم

 يكزأ لامعأ نم اميت نزو ىلع اييس ةدلب يف هيزنلا هيقفلا ملاعلا اذه دلو
 يف ناميع ةيلخادب ةروكذملا اييس نم ةلافسلاب اهنم ةيقرشلا ةهجلا يف عقتو
 هنع هدلاو تامو ةدلبلا هذه يف أشنف ،فلالاو ةئاينالثلا دعب ةنماثلا ةنسلا

 شيعلا نم كنض ىلع همأ ةلافك يف شاعف لئايس يف ملحلا غلبي نأ لبق
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 ملاعلا خيشلا بعنلا نمو ةعاضق نم نطب بعنلاو ةيبعان همأ تناكو

 لآ مهنم ىلهب لامعأ نم يمدكلا ديعس وبأ بهذملا ةدمعأ دحأ ريبكلا

 . ىوزنب اوناك نيذلا دادم

 ةينابر ةيانعب ملعلا بلطب لفغتشا هنع مجرتملا انخيش غلب املف

 ايناو بدأو هقف ةبضح الو ملع ةنيدم ايس تسيل ذا ،يوايس ثعابو

 داوق دحأ يمراصلا دوعسم نب دمحم خيشلا لاثمأك لك لاجر اهنم جرخ

 ىط يف هللا نئازخو ءامادقإو ةلوطب اهلوحف ريهاشمو برعي لآ ةلود

 ملاعلا خيشلا هقيدصو هبحاصو ليلجلا ملاعلا اذه اهنم جرخف إهبيغ
 موق مه عئاشلا ىلع ةرباغالاو يربغالا ناخيش نب دمح نب فيس هيقفلا

 ملعلا بلط ىلع افلآتو راوجلا ةبسنل ناخيشلا ناذه ىخآتف روبجلا نم

 .رطقلا يف هب افرع ام هلضف نم امهيلع هللا حتف ىتح هيف داهتجالاو هسردو

 داهتجالاو سيردتلاو ملعلا سردب هنع مجرتملا اذه انخيش لغتشاو

 رهازلا مجنلاو رينلا بكوكلا ءالجناب هللا نذأ ىتح كلذ ىلع لزي ملو هيف
 كلذ ىمحي ال اك ناع ىلع يصورخل ١ ناملس نب دش ار نب ل اس مامال ١

 ديمح نب هللا دبع دمحم يبأ ديجملا ةمالعلا ةمهب ملاعلا اذه نم دحأ ىلع
 هلعج نامع ىلع روكذملا مامالا ةلود تلوتسا املف }هللا همحر يللاسلا
 ماقف هحالصال ءاجرو كهحالصل ارظن اميس هدلب فاقوأ يئ اليكو مامالا

 كرت ىتح هودياكف نيعطنتملا ضعب بولق يف كلذ رثأ ىتح مزل يب
 فلا ةنس يف كلذو هرذعأف اهضبق نم مامالا ىلا رذتعاو ةروكذملا فاقرالا

 . نيثالثو سمخو ةئامثالثو

 اسردم اهب ميقيل لخن ةدلب ىلا لاقتنالاب هيلا راشملا مامالا هرمأ مث

 اهب ماقأو اهيلا لقتناف سانلا نم هللا ءاش نم كلانه هب عفتني نا ىسع
 اهرصعو بيصعلا اهنمز ف اهنطوتساو هربغو هقفلاو بدأل ا يف اسردم

 بيطلا ددصلا كلذ يف اهاضق نيتنس ةدم كلذ ىلع يقبو بيهرلا

 ساسحالاو روعشلا ريثيو بولقلا يحي سيردتلا ناف روربملا لمعلاو
. ٨



 رونتت نا ىلا ةرحلا ممهلا كرحيو ةيماسلا لزانملاو ةيلاعلا رومالا ىلا اوعديو
 يف ءاضقلاب ارمأ ملاس مامالا هيلع ردصأ كاذ ذإ ،هايضب يدتهتو هاده

 ليلجلا يماسلا ماقملاو عيفرلا بصنملا اذهل ةيلهألا نم هيف هسرفتي امل لخن
 ىتح هيف هبجاو ىدأو رمألا كلذب ماقف ةماعلا حلاصملا نم هنم هوجري امو

 نب ديعس نب هللا دبع نب دمح مامالا هنع ماقو روكذملا مامالا لتق

 اهب نوكيل قاتسرلا ةدلبب مايقلاب ارمأ هيلع ردصأ اذهو يليلخلا نافلخ
 يف ةداهزلاو نيدلا يف ةبالصلا نم هيف هملعي امل ةمصاعلا هذهل ايضاق
 . .ايندلا

 نازع لآ نم ةداسلا لزنم ناك يذلا نرقلا تيبب لزنو اهيلا لقتناف
 ةيناعلا دالبلا ىلا ةبسنلاب كلم شرع ليق ايك قاتسرلاو سيق نب

 ربخلا نم هيف دهعي امل هنع ىضرو هللا همحر يليلخلا مامالا هراتخاو ىرخالا
 ةقئاللا ةياعرلا قح هوعارو ليلخلا لآ ةئيب ف اشنو ىبرت اذه انخيش ناف

 نيدخ انخيش ناكو . دحأ اهركنيال ءاضيب دايأ ليلخلا لآلو مهماقمب

 ىلع لبقأ ةمامالا شرع ءاقتراب هللا نذأ اذا ىتح هتمامإ لبق يليلخلا مامالا
 يأ اهب ناكف افصلاو صالخالاب فرع دقو مهنم خيشلا اذه ناكو هناوخا

 ءاضقلا نم ىفعتسا اهبو نيعبراو سمخو ةئاينالثو فلا ةنس ىلا قاتسرلا

 عرزلا ةماخك بلقو تقولا اهراثأ ةيسفن ثعاوبو لاحلا اهاضتقا لاوحال

 لضافلا ديسلا قاتسرلا يأ اهب ىلاولا ناكو ءاضقلا كرت نم هل دبال ىأرف
 .دماح نب ردب نب يلع نب لاله

 ةلودلا نوئشل اكرات رماوالا نع ايلختم هتيب امزالم خيشلا اذه يقبو

 عفرتيف هزوع دسي ام هعم سيلو اينغ ناك امو هسفن ةصيوخ ىلع الوعم
 ءاضقلا ةفيظو لوانت ىلا لاحلا هجوحاف ايندلا ينب ايالبو ءاضقلا ايازر نع

 يلاولا ناكو و حرطم ةيالوب لصيف نب روميت ناطلسلا هاضقتساف ىرخا ةرم

 ديعسوب لآ نم ماشغلا نافلخ نب رصان نب دمحا نب دمحم ديسلا اهب

 ىفعتسا انهو نيعبراو عستو ةئاثالثو فلا ةنس ىلا ايضاق حرطمب يقبو
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 ديعس نب يكرت نب لصيف نب دمح ديسلا ةيالو دهع يف ءاضقلا نم اضيا
 . لاحلا ماود لاحملا نمو كلذ تضتقا لاوحأل ناطلس نب

 نامع بلق لئايس احيفلا نطوتساو لخن نم لقتنا ءانثالا هذه يفو
 عبسو ةئاثالتو فلا ةنس ىتح ةصاخلا هنوئش ف اهس يقب و اهموقلحو

 ايلاو ناكو ردب نب يلع نب دوعس ديسلا هبلط ةنسلا هذه يفو نيسمخو
 لاجر لضافأ نم اذه دوعس ناكو روميت نب ديعس ناطلسلل روص ىلع
 فلطلتف لاصخلا لماك ناكو ناسحالاو فورعملا لهأ اياقب نمو ناطلسلا
 ناف انمدق ايك قاتسرلا يف لاله ديسلا هيخأل هتبحص قباسل خيشلا اذهل
 ناطلسلا عم اذهو مامالا عم اذه نيتموكحلا يف اكرتشا نيلجرلا نيذه
 صالخالا نم هيف هملعي الو ناهر اسرف لاجرلا بتارم يف امهالكو
 ةفيظو ىلع يقبو ،هقفلاو ملعلا نم هيدل امو ءافولاو ةنازرلاو ءافصلاو
 روكذملا يلاولا يفوتو © نيتسو نينثاو ةئانالثو فلا ةنس ىلا هعم ءاضقلا

 ىلا داعف ءاضقلا كرتف كانه هدعب مايقلا قئاللا نم خيشلا ري مل هتافوبو

 هضرحتو ىرخا ةرم هريثتست هللا ةدارإ تماق ىتح اهب يقبو لئايس هنطو
 وه يذلا ءاضقلا قانتعا ىلع هكرحتو ةمامالا بكرب فافتلالا ىلع
 . ةيمالسالا جهانملا يف عيفرلا بصنمل

 سمخو ةئامثالثو فلا ةنس لئايس ىلع يليلخلا مامالا هاضقتسا انهو
 .ايضام ايضاق الصاف امكاح ايهان ارمآ نيتنس ةدم هب يقبو نيتسو

 (لقتنت سانلاب لود وذ رهدلاور) تضتقا لاوحأل مامالا هرذع انهو

 اداج هقيقدتو هحاضياو هقيقحتو ملعلا رشن ىلع افكاع هتيب امزالم يقبف
 هسفن تكرحت انهو ،نيعبسو ىدحاو ةئاينالثو فلا ةنس ىتح ادهتجم
 اهرايخأ راوجب اهيف هلمأتي امو اهنع هعمسي امل رابجنز ةنيدم ةرايزل
 .اهنايعأو

 .نآلا ىتح نورق ةرشع نم رثكأ ذنم نيينامعلا حدتنم رابجنزو

 اهيلع فري ينايعلا ملعلا لازيالو ،ابعشو اكلم ةينايع دعت لاحلا ةعيبطبو
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 روكذملا انخيش ناكو ‘بلقتلا هعبط نم رهدلاف لاحلا ضعب لدبت ناو
 ةروكذملا ةنسلا هذه لوأ يف اهيلا هترجه تناكف هتحص ةبسانم اهب لمأتي

 ام ىلع مدن لاوحالا نم ىأر ام ىأرو اهب لزن ىتح دنهلا قيرط ىلع ارام
 .زيزعلا هنطو لئايسب يقبو هجاردأ عجرف لعف ام ىلع فسأتو عنص

 هللا هقفوف جحلا ةضيرف ءادأل ةمركملا ةكم ىلا رفاس ١٣٧٣ ةنس ينو

 ةحايسلل ةيلاتلا ةيناثلا ةحايسلا هذه تناكو ةنملا هلو هيلع ضزتفا ام ءادأل

 هنطو ىلا عجر مث 6رارسأ هقلخ يف هللو ؤرابتعا رظانم ايندلاو ةيرابجنزلا
 عفانلا ملعلا سابتقا ىلع افكاع هنأش ىلع البقم هناكم امزالم يقبو
 طبغي ىتلا ةلزنملا يه ةقيقحلا يف هذهو ءءاتفإو اسيردتو افيلأتو اذخأ

 وأ ائراق الإ هدجتال هترز اذاف لجو زع هللا نم قيفوت الإ كلذ امو اهيلع

 تالبعزخلاو بعللاو وهلل هسلجم دجت الو اثحاب وأ ايلصم وأ ابتاك
 . نيلماعلا ءاملعلا نأش تافارخلاو

 هلاصخو هتافص

 ريصقلاب الو نيابلا ليوطلاب سيل ةماقلا عوبرم نوللا ضيبأ هتافص
 اظفاح اققدم اققحم ايفص ايفو هدي يف ةلق ىلع اداوج احمس ، نماطتملا

 . مثلعت ريغب هب قطنيو قحلا لوقي }همدو همحلب طلتخم نآرقلا رثكأ ،ايعاو
 .اذه اننامز يف لضفلا لهأ ةيقب اميلع ابيدأ هلعفب رمأيو هيلا اوعديو
 هدالب يف ملع ةجح ،هلاصخ يف الماك ،هللا يف ىضريو هلل بضغي
 ىلعو هيلع ينثي يليلخلا مامالا انعمس مك }هرصعو هرطق يف ةدمع . هرصمو

 . هيواتف ةحصو هتاقيقحتو هتيمالع

 هتافلؤم

 اذهو ،رثألا ررغ يواحلا رردلا كلس اهنم .ةليلج ةنسح تافلؤم هل

 نونف يف تيب فلا نيرشعو ةيناهث هارحتي مظن هلك هنف يف ميظع باتكلا
 رهوج ،ةعماللا قئاقحلا نم عاونأو ةعزوم ةينيد نوئشو ةعونتم ةيهقف
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 تعفتراو . هحرشو لينلا ىلع هدعاوق تماق ردلا نم كلس ف موظنم

 ماكحالا نم عمج }هحرصو هشرعب لوقنملاو لوقعملا ءيس ىلع هناكرأ

 . نيبغارلا ةررضحو ءاهقفلا ةدمعو ءاملعلا ةيغب دعي ام ةيويندلاو ةينيدلا

 . نيبلاطلا لمأو

 يه ىتلا ةماهلا هدعاوقو هقفلا لوصأ يف ( لوصألا لوصف ) هلو
 نم هنف يف عيدب باتكلا اذهو ،ءاملعلا دنع ةجحلاو ءاهقفلا دنع عجرملا
 اشورأو تايد ءامدلا يف ةموظنم هلو اهعفنأو هقفلا لوصأ بتك عمجأ

 نب دشار نب رصان ةمالعلا خيشلا اهمظن هلأس ءامدلا ماكحأ نم اهريغو
 نم هيف ايفاو ايفاك احرش اهحرش دقو . هللا امهمحر ملاس مامالا خأ ناميلس

 هدعاوق حفصتو هعلاط نم هفرعي نفلا بتك نم ريثك يف سيلام قيقحتلا
 ةرهوجو احيف ةديصق يهف ©تيب ةئامعبراو اتيب رشع ةعبس اهتايبأ ددعو
 . ءايصع

 هعمجت مل ام عاونأ نم ةعماجلا ةليوطلا ( ةيماللا ةديصقلا هلو )

 اهلعج . ةيمكحو ةيبدأو ةيهقف رهاوج ىلع توتحا دقو ،بتكلا تادرفم

 نم توح اهتافصو اهعضو يف ةيرقبع ةردو ؤاهتايوتحم يف ةيرعش ةيآ
 بذألا ف ةرضح يهف افانصأ نونفلا نم تعمجو ةماه اعاونأ مولعلا

 بتك اهيف تلخد دقو اهسارغ فالتخاو اهرايثأ عونت يف ةضورو يهقفلا
 . بئارغو عئادب هراكفأ نم اهيف تعفدناو ةمهم

 الوأ يتلا ىرخالا ةيميملاو . ةيثيغلا ةرطقملاك ةمهم ىرخأ دئاصق هلو
 اهقف الفاح اناويد عمجت ةيمظن ةبوجأ هلو (مالعأ قحلا قح ملاعم ىلع)
 اب باجأ نونفلا فلتخم يف ةماع اهعفانمو دشارمو يكحو ،ابدأو

 هرد هللو ؤ ةرضاحلا هلاوح أ ىه هذه 0 مهقوذو مهورو مهروحب ىلع هيلئاس

.لاعفالاو لاوقالا يف هددسو 7" حلاصل هللا هقفو قأ رح لماك نم



 ِ ار فق . انه
 قيفوتلا لوئسملا هللاو هلئاضف ءاصقتسا نع ملقل 7 آ اضف ءاصقتسا . ا داوج انب فقو و

 ١٣٣٨٢ ةنس ج ٣٠ هديب دومح نب ملاس هلل دبعلا ملقب كلذ مت

 مجرتملا طخ نم فرحلاب القن ها
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 مظعلاو كالمالا كلم نم برقلاو ةيماس ريخلا يف ةلزنم مار نم
 ملعلا درفملاك ادغ دق نم نافلخ انتدمع ضرالا ثوغ بطقلا مزليف
 مرحل ١ ىمح يم اح هتليل داجس هتمأ حابصم هتلحن ةاكشم

 ملظلا كلولحم يف ةيادهلا رون هتريرس تحوأ هتريس هلل
 مكحا دحاولا ماسحو هءايهد تجد ثيح لهجلا ءادل ءاودلا وه

 ملقلاو فيسلا بر مراكملا رحب انتجح هللا يلو يضرلا وه
 ممغلا ثراك ولجيو نيملسملا ل مش عمجي ملعلا رشن ريغ همهام
 مدق نم ليق دق ايك ءامب ايش نبل نم ناعبقال مراكملا يذه

 يصورخلا فلح نب ديعس خيشلا

 ٠!ه !ث ء .م
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 ميحرلا ن ا ٠, نمحرل اهللا مسب

 . مارحلاو لالحلا حضوو . ماكحالا عرش يذلا اصالخإو اناميإ هلل دمحلا
 ف نيدتعملا نيدماعلا ىلع لعجو تايدلاب نيئطخلا ةانجلا ىلع مكحو

 ىلعو ، ىفطصملا هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو اصاصق حورجلاو لتقلا

 عيمج ىلعو ناسحاب مهيعبات ىلعو . ءافولاو قدصلا يوذ هباحصأو هلآ

 . نيدلا موي ىلا نيرخآلاو نيلوألا نم نينمؤملا
 اهتمظن ىتلا ةيميملا ةموظنملا ىلع هللا ءاش نإ هعضأ حرش اذهف دعب امأ

 تايلاو لتقلا ماكحأ نم اهب قلعتي امو ءامدلا ماكحأ ي تاونس ذنم

 يطاعتم هنع ىنغال امم كلسلا اذه يف طرخني امو . شورألاو صاصقلاو

 ينمهلي نأ ف بغرأ هيلإو لكوتأ هيلعو نيعتسأ هتلابو ،هسراممو نفلا اذه

 لوح الو ، ليكولا معنو يبسح وهو لعفو لوق لك يف باوصلاو قحلا
 روكذملا حرشلا يف عورشلا ناوأ اذهو ى ميظعلا ىلعلا هقلاب الإ ةوق الو

 : تلق

 مدلل التقو اتوم اهديبُم مسلا ءىدبُم هلالل دمحلا

 نيدراولا نيثيدحلاب المع ةلمسبلا "دعب ةلدمحلاب مظانلا أدتبا
 مسبب أدبي مل لاب يذ رم أ لك» ةي هلوق وهف ةلمسبلا ثيدح امأ ى اهيف

 وهف ىرخا يفو «عطقأ وهف» ةياور ينفو ارتبأ وهف ميحرلا ن نمحرلا هلا

 أدبيال لاب يذ رمأ لك» ةي هلوق وهف ةلدمحلا ثيدح امأو ى «مذجأ

 راشأ نيذللا نيثيدجلاب المعو . هعضول هقيفوت ىلع ةمعنلا هركش قحل ادأ دمحلاب رشلا اذه حتتفا )١(

 يضرلا كلذب حرص ايك (ًايسايق) ًافذح فذح ردقم لعفب بوصنم ردصم لصالا . (دمحلارو .اهيلإ

 . هريغ هيلا بهذ ايك (ًايعايس) وأ .هحُجرو
 ديفت ىلاعت همسا ىلع ةلخادلا ماللاو { ةيمسالا ةلمجلا نم دافتسملا ماودلا ىلع ةلالدلل عفرلا ىلا هب لدعو

 . توبثلا همزلتسي ايك رصقلا مزلتسي ال وهو .يابثالا صاصتخالا
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 ةريره وبأ امهاور «رتبأ وهف ةي هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هتل دمحلاب

 عرشلا ٢ نأش وذ لاب يذ ىنعمو "ةكربلا صقان لكلا ىنعمو )) ه

 ,= ليمجلا ىلع ناسللاب ءانثلا ةغل دمحلاو اضحم ًاركذ 7 1

 كرايتخاب نساحملا نم كنم ردصام يرايتحالاو 8 ميظعتلا ةهج ىلع

 ديز تلق اذاف اهوحنو ةعاجشلاو مركلاك كلذو ةلبج هيلع تعبطام نود

 رعشلا نسح هجولا نسح ديز تلق نإو .هتدمح دقف عاجش ميرك

 ىلوألا تافصلا نأل ادمحال ًاحدم ىمسي كلذف ريصق الو ليوط ال

 ميظعت نع ءىبني د لعف احالطصا دمحلاو . ةيرارطضا ىرخألاو ةيرايتخا

 دمحلا وه ةغل ركشلاو 5 هربغ وأ دماحلا ىلع اعنم هنوك ثيح نم" معنملا

 فرص احالطصا وه ركشلاو ركاشلاب دماحلا لادباب هنيعب احالطصا

 . هلجأل قلخ اميف هيلع هب هتلا معنأ ام عيمج دبعلا

 قارغتسالا وأ دهعلا وأ سنجلل نوكت نأ لمتحي دمحلا يف لأو

 تالامتحا اهلك &صيصختلل وا قاقحتسالل وا كلملل (هلالل) يف ماللاو
 ىلع ملع وهو ،هناحبس هللا وه (هلإلا) و ةعانصلا لهأ دنع ةلوبقم

 قلخلل دجوملا قلاخلا وه '"(ءىدبملا) و دوجولا بجاولا تاذلا

 وهو . ًادارفإ و ًاعمح نيسلاو نونلا حتفب ةمسن عمج (مسنلا) و .ءادتبا

 وهو . همدعأو هانفأ اذإ ءىشلا دابأ نم لعاف مسا (ديبملازو .ناسنالا

 هلوقو ،مسنلا ىلا عجار أ هيلا فاضملا ريمضلاو زعو لج هنلا ةفص
 )١( هظفلو ةثيتب هنع يقهيبلاو 3 نباو ةناوع يأو ةجام نباو يئاسنلاو دواد يآ دنع ةريره يبأ ثيدح :

 ينطقرادلاو يئاسنلا لاسرالا ججرف هلاسراو هلصو يف فلتخاو .(مذجاأ وهف دمحلاب هيف ادبيال مالك لكر

 دمحلاب هيف أدبيال لاب يذ رمأ لك ):ةفر هنع كلام نب بعك نع يواهرلاو ريبكلا يف يناربطلا جرخأو

 (عطقأ دمحلاب هيف أدبيال لاب يذ رمأ لكر ظفلب اعوفرم ةريره يأ نع نابح نبا اضيأ جرخاو .(عطقأ ٠

 .عطقا لدب رتبأ : ةياور يلو . ةجام نباو يئاسنلاو هنع دواد وبأ اضيأ هجرخأو

 حاملا جارخال ( (يرايتخال) 7 ميظعتلل يرايتخالا ليمجلا ىلع ليمجلاب فصولا وه دمحلاو )١(

 ةيرخسلا هب داري ام جارخال (ميظعتلاب) دّيقو ںناوخا امه ليقو اقلطم دمحلا نم معأ نوكيف يقافنلا
 ميظعتلا نال .اعم ناكرألاو نانجلا لعف رابتعا مزلتسي دمحلاف .ءانثلاو حيدملا ضرعم يف وهو ءازهتسالاو

 .اهنودب نوكيال قداصلا

 .يناثلا رطشلا يف (اهديبم) نم )٤( 3 .(مسنلا ءىدبم) هلوق نم )٢( لوألا تيبلا نم )٢(
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 ةدابالا ركذ يفو { لتقلاو توملاب يأ ضفاخلا عزن ىلع ابصتنا (لتقو ًاتوم)

 يف نذؤي ام همالك ردص يف ملكتملا ركذي نا وهو .لالهتسا ةعارب لتقلاو

 : مظانلا لاق . ها (مدعلا) هلوق ي اذكو . هدوصقم

 مدقلا وذ ىلاعت لهأ هل يك ىهنلا هيصحت سيل ا بثك ادمح

 ىلاعت هدمحأ لوقي . لقعلا يهو نونلا مضب ةيهش عمج رصقلاب (ىهلا)

 ةينيدلا معنلا فونص نم انالوأ ام ىلع روصحم الو هانتم ربغ اريثك ادمح
 عيمج نع ىلاعت لهأ هل وه ايك ىصحت الو دعت ال ىتلا ةيويندلاو

 وه (مدقلا)و . ميدقلا ي ءأ فاقلا رسكب (مدقلا وذ) وهو صئاقنلا

 .ةيتاذلا تافصلا نم وهف اقلطُم ىلاعت هل مدعلا قبس يفن نع ةرابع

 ملظلا فاشك ريللا هعرشب هملع نم انمهلأ يذلا ىلع

 يأ ى اريثك دمح هلوق نم (ًادمحب) قلعتي راجلا هرخآ ىلإ (ىلع) هلوق
 ملعلل هنيقلت دبعلا هقلا ماهلإو هرخا ىلإ ام ىلع ء اريثك ادمح هللا دمحأ

 رانتسا ىنعمب رانأ نم لعاف مسا (رينملازو .حلاصملاو تاربخلا رئاسو

 ةعيرشلا ناف قلخلل قحلا رينم ىأ 1 ىدم زم وأ حضوو و ءاض يأ مزاللا

 قلطم ةرانإلاو .ناميإلاو لوقعلا يوذ رئاصيل ةرينم اهسفن يف ةرت ةرهطلل
 فشكلا نم ةغلابم ة ةغيص لا عف وه (ملّظلا فانشك) هلوقو ١ ةءاضالا

 ةمجعملا ءاظلا مضب (ملظلا)و .هنع باجحلا ا عفر وهو . ءىشلا نع

 ةملظ انه دارملاو رونلا ضيقن يهو فرغو ةفرغك ةملظ ممج ماللا ح ا حتفو

 . لاسرالا زاجملا وا 6 ةيعبتلا ةراعتسالا قيرط ىلع لهجلا

 معنل ا نم برض ب انمو ىدف ا كلاسم ىلإ اندرأ

 روسلاب تايئرملا يفخت يتلا ملظلا هبش دقف ،ملظلا روتس فاشك يأ ةينكملا ةراعتسالا ليبس ىلع وأ )١(
 فشكلا يف ةيعبتلا ةراعتسالاو فشكلا وهو همزاول نم ءىشب هل زمرو هب هبشلا فذحو تآبخملا ىفحت يتلا
 هب هبش يذلا فشكلا ف ةيعبتلا ةراعتسالاو ؤفشكلا نم قتشا من ث ةلازالا ىنعمب ديدبتلا هب هبش يذلا
 ةراعتسالا قيرط ىلع ددبم ىنعمب (فاشكر ديدبتلا ىنعمب فشكلا نم قتشا مث ةلازالا ىنعمب ديدبتلا
 .لضافلا حراشلا ركذ ايك ةيعبتلا ةيحيرصتلا

 ۔ ١٨

 



 ىلإ انايإ ةداشرإ ىلاعت هدمحن نأ بجي يتلا معنلا ةلمج نم يأ
 ءارلا مضب دشرلاو ، هاده هللا هدشرأ : ةيادهلا داشرإلاو .ىدهلا كلاسم

 ىلع ةماقتسالا ةمجعملا نيشلا حتفو ءارلا حتفب دشرلاو ،نيشلا ناكسإو
 كلسم عمج (كلاسملااو ںسيماقلا يف هلاق هيف بلصت عم قحلا قيرط
 ىلإ (انصخور هلوق وهو ىدهلا وهو قحلا قيرط انه دارملاو ، قيرطلا وهو
 ىلع همعن نم برضأب انايإ هصيصخت ىلع ىلاعت دمحلا هلو يأ هرخآ

 كبر ةمعنب امأوإ ىلاعت هلوقب المع ةمعنلاب ثدحت هيفو هقلخ رئاس

 . ه4ثدحف

 ممج هتن معن ءانشلا اذإ اتلا يصحن ال هيلع هناحبس

 تافص نم هلالجب قيلي ال ايع ىلاعت هل ًاهيزنت يأ (هناحبس) هلوق
 . نيقولخملا

 وه وأ هل ردصم مسا وأ (ءابلا ديدشتب) حبسلا يعامس ردصم () وهف

 دق حباسلا نأل ءاملا يف ةحابسلا نم وهف . فقخلل حبسل يسايق ردصم

 ملع وهف نيريدقتلا ىلعو © ضلئاقنلا نع لعب هيف هيزنتلاو {‘٠“١هيف دعبي

 . ناحمس تحبس يأ ردقم لعفب بوصنم سيدقتلاو هيزنتلل سنج

 نأ نع روصقملاب فرتعن يأ . .هرخآ ىلإ (انثلا يصحن ال هيلع) هلوقو
 ءانثلا ماهلإو فيك ،هلالجب اقئال همعنل اقباطم ىلاعت هيلع ءانث يصحن

 نوكيو ،نودحاجلا لوقي ايع هتهزن هللا تحبس :لوقت سيدقتلاو هيزنتلل نوكي ام هنم حيبستلاف ))

 يأ (نيحبسملا نم ناك هنأ الولف) هنمو هثايساب هركذي يأ :هللا حبسي نالف :لاقي .ةالصلاو ركذلا ىنعمب
 ناحبس) :وحن ميظعتلاو بجعتلا ىنعمب حيبستلا يايو هيلع اهلايتشال اركذ ةالصلا تيمسو ,نيلصملا نم

 لايكب ميظعتلا ىنعمو .هب هدبع صخ يذلا لعفلا نم بجعتلا ىنعم هيف ذإ (اليل هدبعب ىرسأ يذلا
 ىنعمل ملع مسا (ناحبس) :ينج نبا لاق ،هدومجل فرصتم ريغ ردصملا ىلع بوصنم (هناحبس)و .هتردق
 نم عنمت ةلع امهالكو نونلاو فلألاو فيرعتلا ناحبس ين عمتجا نارمعو نايثع ةلزنمب هيزنتلاو ةءاربلا
 .فرصلا

 حبس ردصم وه امنإ حبس ردصمب سيل (ناحبس) نأ يدنعو ةغل حبسو :برعلا ناسل يفو )٢(

 . (فيفختلاب)

١١ 



 هركش عيطتسي ال كلذ عمو ٦ ك اردال او رصحل ا توفت معن هيل ا قيفوتلاو ا

 دومحم لاق اك ٠ اضيأ ًاركش بجوتست معن كلتو ‘ هتناعإو هقيفوتب الإ

 : قارولا
 3 كشل ا بجي اهلثم يف هل لع ةمعن هللا ةمعن يركش ناك اذإ

 رمعلا عستاو مايألا تلاط نإو هدمحب الإ ركشلا غولب فيكف

 يصحن ال يأ 7 هنم معن ءانثلا ذإ مظانلا لوق ىنعم وه كلذو

 . ه [{ ةرثك يأ ةمح عمج : م ىلاعت هنم معن ءانثلا نأل هيلع ءانثلا

 :لاق
 مجسنُل ا ءانغلاب نيعَيشُم الصتا مالسل او ةالصلا من
 ممال ١ ريخ ىلإ ١ توصعبم ريخو ىده ا رون ىفطصمل ا لوسرل ١ ىلع

 ثلو ةلدمحلاب ٣7 ةلمسبلاب ةفيرشلا ةموظنملا هذه مظانلا أدتبا

 ثيداحألاب هبحصو هلآ او ةني ىفطصللا لوسرل ا ىلع مالسل او ةالصلاب

 محل ة همحر نينمؤملا هدابع ىلع هللا . نم ةالصلاو انمدق اك كلذ يف ةدراولا

 ءالعإو تاريخلا ةدايزب ءاعد انمو رافغتساو ةعافش ةكئالملا نمو

 (نيعيَشم) هلوقو . تانآلا عيمج نم ةمالسلاب ءاعدلا مالسلاو ٠ تاجردلا

 ميدقتبو حدملا نونلا ىلع ةكلملا ميدقتب وهو . ءانثلاب نيبوحصم يأ

 (لوسرلا)و ] ليلق نوليس عم وأ رطاقلا .(مجسنملا)و ادض اهيلع نونلا

 هب دارملاو ،هغيلبتب رمأو عرشب هيلا يحوأ يبن انه وهو ةلاسرلا نم لوعف
 وهو راتخملا يأ ءافطصالا نم لوعفم مسا (ىفطصملا)و ةي دمحم انيبن

 ىلع ءابلا ىنعمب ةفاضالاف ىدهلا لجأل وأ ىدهلاب رينم يأ (ىدهلا رون)

 ريخ ىلإ ثوعبم ريخ) لوسرلا يأ وهو ،يناثلا ىلع ماللا ىنعمبو لوألا
 ريخ و وهو لسرملا ثوعبملاو ريخي راخ نم ليضفت مسا ريخو ى (ممألا
 الو مد آ دلو ديس انأ ل :اك هلوقل قااطال ا ىلع مهلضفأ او نيلسرم او ء ايبنال ا

 6ههك سانلل تجرخأ ةمأ رخ متنكإىلاعت هلوقل ممألا ريخ هتمأو ارخف

 ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخا ةمأ ريخ متنكو :اهصنو ١١٠١ نارمع لآ )١(

 «نوقسافلا مهرثكأو نونمؤملا مهنم ٭ مهل اريخ ناكل باتكلا لهأ نمآ ولو هللاب نونمؤتو
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 .{اهركذ ماقملا عسيال ةيلضفألاو ةيريخلا ىلع تلد ثيداحألاو تايآلاو
 : هباثأو هل هللا رفغ مظانلا لاق مث

 مكح الدع هبو صاصق الب هليبس ين ءامدلا قرهأ نم

 لعف (قرهأ)و لوسرلا تعن وهو يذلا ىنعمب لوصوم مسا (نم)
 ءارجالا ىنعمب هلثم ءارلا لعب فلا ةدايزب قارهإو . '"قارهالا نم ضام

 ميملا فيفختب مد -- ءامدلاو ٠ لوصوملا ةلص هلدعب ام وهو . ةلاسالاو

 ءامدلا ىرجأ يذلا يأ هللا ىلا عجار (هليبس) يف ريمضلاو ى لقثي دقو

 يف لب ، مثإ موزل الو لب اهئارجإ يف ؟ رماصت بوجو ريغ نم هللا ليبس يف
 الدع هبو) هلوقو {| ميمع باوثو ميظع لضفو ىلاعت هللا لإ ةبرق كلذ

 هبر ليبس يف سانلا نم قيرف ءامد قرهأ هنأ ايك ةلي وهو يأ (مكح
 بوجوب مكح كل ذكف اهيف ص اصق توبث ربغ نم هر ةاضرم ء اغتب ١

 لدع همكح نيفرطلا يفو .الدع اكح نيرخآ ءامد كفس 1 صاصقلا

 لك يف همدعبو هب مكحلاو صاصقلاو قارهالا ركذ يفو لصف هلوقو
 رعشي ام همالك ردص 1 ملكتملا ركذي نأ وهو . لالهتسا تاعارب كلذ

 :لاق مث د هدوصقمب

 مدب هللا 1 فكألا اوبّضخ نم ىرّشل ادسأ هبحصو هلآو

 نم سمخلا قاقحتسا يفو مهيلع ةقدصلا ميرحت ماقم يف ةلي (هلآ)
 يقت نمؤم لك ءاعدلا ماقم يئو 1 بلاط ونبو مشاه ونب : ءيفلاو مناغملا

 .بكار عمج بكرك بحاص عمج هبحصو انه ايك

 لاق نايفس انثدح :هظفلو ثيدحلا دنسو (ةيبيدحلا ةوزغ باب) يف )١٥٧/٥( يراخبلا هاورام اهنم )١(
 لهأ ريخ متنأ) :ةيبيدحلا موي ةني هللا لوسر لاق :لاق ،ايهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج تعمس :ورمع

 . ةئامعبرأو افلأ انكو (ضرألا
 تسيل اهنال ةكرحتم هلك كلذ يف ءاملا .قارهم ءاملاو قيرهت يهو اهءام ءايسلا تقاره :يرهزالا )٢(

 ، سايقلا يف اطخ وهف (تقرها) لاق نمو لاق ،تقرأ لثم تقرهو لاق ،قارا ةزمه نم لدب يه امنإ ةيلصاب
 . اهترنأو رانلا ترنهو اهتحرأو ةبادلا تحره :اذه مهلوق لثمو
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 حتفب دسأ عمج اعم اهمضبو نيسلا ناكسإو ةزمهلا مضب (دسالا) و
 . نيسلاو ةزمهلا

 ةرثكب فورعم عضوم رصقل ابو ةمجعم ا نيشل ا حتمب (ىرّشل , 9 ١

 . هب ًاصيصحت هيلإ تفيضأ كلذلف { دسألا

 اوبضخ نيذلا هبحصو هلآ ىلعو يأ هرخآ ىلإ (فكألا اوبضخ) هلوقو

 رافكلل نودهاجملا مهو مهبر ةاضرم اب ابلط ىلاعت هللا ليبس يف م دلاب مهفكأ

 ناك ناف لاتقلل مهترشابم ة ةرثكل ةغلابم مدلاب فكألا بضخي مهفصو

 : لاق اضيأ ةعارب اذه ينفو ءامدلاب ابوضح هفك لازيال هبأد كلذ

 مهبن ا دقام هتلا عرش مكح نم اوحضوو اودهتج او اوده اجو

 م اعلا فطع نم هيلع فوطعم هدعب امو اوبضخ ىلع فطع اودهاج

 وهو مدلاب فكألا بضخ نم معأ هدعب امو داهجلا نأل صاخلا ىلع

 عرش ام ةعيرشلاو عرشلاو . ةنابالاو راهظالا حيضوتلاو 71 ريسفتلاك

 . يهاونلاو رماوألاو ماكحالا نم :رم هدابعل هللا

 نم سانلا نم ريثكل رهظي ملو اهنم هبتشاو ىفخ ام (مهبنا امو) و
 :لاق .ه .أ ملظأو دوسا اذإ ليللا مهمأ نم وأ هبتشا اذإ رمألا مهب أ )

 مهألاو لجألاو قدألا وه امدلا ماكحأب ملعلاف دعيو

 لا بولسا نزم لاقتنالاو لصفملا ىتؤي ةملك - .7 امأو (دعب) و

 :رعاشلا لاق ةدسأمو ماجأو ضايغ هبو .هتيحانو تارفلا ىرش وه ليق )١(
 : مهناعجش حدم يف برعلا لوقت .دسالا ريثك ىملس يف قيرط :ىرلاو (ةيفخ وسأ تقال ئرش دوسأ)
 . هيلا دوسالا يوأت هنيعب عضوم ىرتف ىرشلا دوسأ الإ مهام

 بولسا نمو .رخآ ىلا عوضوم نم لاقتنالا ىلع لدت يهوء .ابلاغ ةباطخلا يف لمعتست ةملك دعب امأ )٢(

 تيبء اراعشإ ناك (دعب امأ) :ليق اذاف ةباطخلا يف يأرلا لوادت دعب اهنولمعتسي اوناك برعلاو .بولسا ىلا
 . باطخلا لصفن تيمس كلذلو مكحلا

 ٠ باطخلا لصفو مكحلا هانيتآو رعو لج لاق كلذلو ٠ الاق نم لوأ مالسلا هيلع وواد نأ اومعزو

 :لاقف مهبطخ ة هللا لوسر نأ مقرأ نب ديز ثيدح ينو ،يؤل نب بعك اهلاق نم لوأ نإ :بلعث لاقو
 وحن دعب امأ ثيداحأ تغلب يراخبلا حيحص ينفو .اذكو اذكف هلل ادمح دعب امأ :مالكلا ريدقت .دعب امأ

 .اهانعمب يهو (دعبو) نم ىوقأ (دعب امأ) باطخلا لصفب ريبعتلاو ءاثيدح ١٣ وحن ملسم يو .اثيدن- ٤
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 اهم) اهلصأو لاوقأ ىلع اهلاق نم لوأ يف اوفلتخاو { مالكلا يف بولسا
 طرشلا لعف (نكي) و طرش مسا امهمف (اذكو اذك وهف ءيش نم نكي

 ءافلا (ملعلاف) هلوقو هلك كلذ نع دعب تبانف ايهمل نايب (عيش نم) و
 نأ هنأش نم ام كاردإ يأ تامولعملاب ةفرعملا وه (ملعلا) و طرشلا باوج
 تركذ دقو ،تابكرملا كاردإ ملعلاو ،طئاسبلا كاردإ ةفرعملا ليقو كردي

 . ىصحتال عاونأ وهو (رردلا كلس) يف كلذ
 ءاش نإ هليصفت يتأيسو 7 ءامدلا ماكحأ ملع وهو هنم عون انه دارملاو

 ارظن اهقدأ وه مولعلا نم نفلا اذه يأ (قدألا وه) :هلوقو ،ىلاعت هللا
 ىرحأو ىلوأ هيلإ ةمهلا فرصب وهو ئرج عسوأو ةسراممو ةاناعم اهبعصأو

 : ءايلعلا ضعب لاق ىتح
 ىصحت ال هلضفف كلذ عمو ( ىصقأ هقفلل ناكل جورفلاو ءامدلا الول)

 ةيعرشلا ماكحألا رثكأ لوُعمو هيلإ ةجاحلا سيسم ةرثكل ىصقتسي الو
 ردق نأل (مهألاو لجألا) وهو مظانلا لاق اذلف ،هيلع ةيتقولا ثداوحلاو
 هللاو .ه .أ هعفانم ردق ىلع هفرشو هيلإ جايتحالا بسحب ءيش لك
 . ملعأ

 معت هب يتلا ىولبللو وعدت هل يتلا ةرورضلا ةثكل
 اهماكحأو ءامدلاب ملعلا نأ ينعي هلبق يذلا تيبلل ليلعت تيبلا اذه

 اضيأ وهو { مارملاو كولسلا ىلع بعص ماهفألا ىلع قيقد اهب قلعتي امو
 بصنلاو هيف قاشملا كولسو داهتجالاب ريدج بلطلاو هنع ثحبلاب قيقح

 رادم هيلع نأل }هيلع ةثعابلا ىولبلا مومعو ؤ هيلإ ةيعادلا ةرورضلا ةرثكل

 لك يف لب ث ناكمو نامز لك يف ماكحلا لج لاغتشا هبو ماكح ألا رثكأ
 ةرثكل ناع انرصم يف اييس الو .نامزلا اذه ىف صوصخلابو نآو ةظحل

 مهل ناطلس ال ذإ نايغطلاو لهجلا مومعلو .ناودعلاو مشّعلاو ملظلا

 . عرقت يغلا ةماه ىلع مكح ةوق الو { عدري رهاق
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 ‘ ًائشان فسعلاو لهجلا لع مهريغصو ايشاف ىاودمعلا دمعلا لتق ىرتف

 مهل عزاوال ، ًايشام سفنألاو : بالتساو قرطلا عطق ىلا مهريبكو

 ،ىوقي مهرهق ىلع مكاح ةوطس نم مهل عدارالو ،ىوقتالو لقع نم
 سبحو جاجششلاو حورجلا ا تاشيرأت ىلع ماكحل مايتها ىراصق ىرتف

 ًارودقم ناك نإ صاصق وأ ةيدب هيلع مكحلا مث 5 نامزلا نم ةهرب لتاقلا

 زيمتي ىتح ، مشنم رطع مهنيب نوقدي اوكرتو مهنع تكس الإو هيلع
 لدعلا ةمئأ نامز ف الإ مهللا 3 { ليلذلا نم زيزعلاو فيعضلا نم يوقلا

 ةدشب يدعتلاو ملظلا اوعمقو سأبلا ة ةوقب لهاجلا اوعدر نيذلا نيبوصنملا

 كلم نامز دادتما ىلا رظنلاب ًادج ةليلق ةنمزأ يف نكل ،سارملاو رهقلا

 .رمألا ىلع فسعلا لهأ ء ءاليتساو ةربابجلا

 عيمج نم انمصعي نأو ،ةرخآلاو ايندلاو نيدلا يف ةمالسلا هلا لأسن

 . ه . أ بيجع بيرق عيمس هنإ ‘ نحملاو ايالبلا رش انيقيو نتفلا

 مزع دق ا|ايف هايإ يتب اجإ تبجو نم ينلأ اس دق ن اكو

 ملقو فيسب نيدلا رصانو افصلا بابرأ ناوخألا ةصااخ

 .ها لج ًايواح نينبلاطلل ًايفاش ًاميظن نفلا يف نعضأ نأ

 ىضم رمأ نع اهم رح انه (ناكر)و ىرخا ىلع ةلمح ةفطاع واولا

 تسيل ةلعافملاف ، ينلءاس ىنعمب (ينلأس)و ‘ قيقحت فرح لقو 3 عطقناو

 ردصم يتباجإ هتلص هدعب امو ىذلا ىنعمب لوصوم (نم)و ؤ اهباب ىلع

 وهو . ةباجإ إ وه يذلا ردصملاب بصن لحم ف (هايإ)و ‘ ةماقإ ماقأك ب باجأ

 اهبيط نم اوُبيطت لاتقلا اودارأ اذا مهرجو ةعازخ تناكو .ةراطع ةكمب تناك ةأرما ميشنم : : يرهوجلا ) ( ١

 ءارعشلا رثكأ دقو .الثم راصف مشنم رطع نم ماشأ :لاقي ناكف مهنيب اييف ىلتقلا رثك كلذ اولعف اذا اوناكو

 , .:ىشعالا لاق ،مهراعشأ يف مشنم ركذ نم

 ًت_جأ نأ الإ قبي ملف ثنم قد اننيب ارمعو ينارأ ِ
 ابلكيو نجا نا الإ قبي ملف مشنم : : ريفز لاقو

 مشنم رطع مهنيب اومر اونافت امدعب نايبذواسبع امتكرادت

 نأ لا بهذي "ي مو رعشلا ءادتبا نم وه ءالعلا نب ورمع وبا لاق رعشلل ةأرما ملع وهو مشنم رم ا

 . ملعأ هللاو .هريغ لوفي اك ةارما مشنم
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 هجوو . ةزمهلا حتفت ت دقو ءايلا ففخت دقو ءايلا ديدشتو ةزمهلا رسكب

 دقو ةلعلا فرح يف ح الاقثتسا نيءايلا ىدحإ فذح فيفختلا

 :")قدزرفلا لوقك رعشلا يف كلذ ءاج

 هرطاوم تلهتسا ثيغلا عم علع اهيأ نيكايسلاو ًارسن ترظنت
 فاكلا نم هقحلت يتلا قحاوللاو ،بوصنملل لصفنم ريمض ابأو

 ملكتلاو ةبيغلاو باطخلا نايبل يايإو هايإو كايإ كلوق يف ءايلاو ءاهلاو
 ءاسأب تسيلو (كتيأرأ) ف فاكلل لحم ال اك . بارعالا نم امل لحمالو

 هيلعو فاشكلا بحاص لاق شفخألا بهذم اذه .ةرمضم
 ىلا فاضم مهبم رهظم مسا (اًأ) هوعباتمو جاجزلا لاقو 5،‘»نوققحملا
 ىلا ماعلا ةفاضإ ءايلاو ءاملاو فاكلا ينعي هدعب ةعقاولا تارمضلملا

 اولدتسا كسفن ىنعمب كايإ نأك هيلا فاضملاب نيعتي مهبم هنإف صاخلا
 اياو هاياف نيتسلا لجرلا غلب اذإ) مهلوق نم رهظملا ىلا هتفاضاب كلذ ىلع

 . (باوشلا
 ايأ : ليلخلا لاقو هيلع لوعيال ذاش اذهو : فاشكلا بحاص لاق

 نأل 6©فيعض وهو : مهضعب لاق ،ءايسالا نم هدعب ال فاضبم ريمض
 بهذو 6\فاشكلا نع قبس ايك ذاش كلذ نم هوكح امو فاضي ال ريمضلا

 )١( اهعلطم رايس نب رصن يف قدزرفلا اهلاق ةديصق نم :
 هرداقم ةاره نم رصنب انتتآ امدعب بيطاي رقفلا فاخن فيك

 رصن وهو (ارصن) باوصلاو (ارسن ترظنت) لصألا يف ءاجو ٢٤٧\ ةحفص (يواصلا ط) هناويد يف يهو
 :تيبلا دعب ءاج دقو رايس نب

 رصان فاخ اذا رصن نم زع دقو هل .فدنخ تبا ىباام اذإ

 .رعشلا نزول ءايلا ففخم رطضاف (اممأ) دارأ هناف (ايهيأ) يف دهاشلاو

 ىلا ةفاضم رئايض اهناو . ٦ ءامسا قحاوللا هذه نا ىلا اوبهذ دقف كلام نبا هراتخاو ينزملاو ليلخلا مهف )٢(

 يذلا اذه ناب مهيلع ذُرو (باوشلا اياو هاياف) :وحن يف قحاوللا هذه ريغ ىلا تفيضا (ايإ) نأ نيمعاز (ايأ)

 .رئايضلا ةفاضإ دهنت ملو ذاش هب اودهشتسا

_ ٢٥ 



 اهتاوخأو فاكلا نأ ىلإ ةرصبلا ةاحن ز نم ناسيك نباو ؤنييفوكلا ضعب

 اهببسب ةلصفنم ربصتل اهل ةماعد (ًايأ)و ةلصتم تناك يتلا رئاضلا ىه

 .ريمضلا وه هلاكب (كايإ) ةفوكلا لهأ نم موق لاقو

 ام ةرهظملا الو ةرمضملا ءامسألا يف سيل نأب اذه فيزو يناجرجلا لاق

 ليلدلاو بجاحلا نبا خيشلا لاق 5ءايو ءاهو فاك ىلا رخآ نع فلتخي

 دحاو هظفل ايب تلصتا ظافلأ اهنأ نيققحملا روهمجو شفخألا بهذم ىلع

 تنأ) يف نأب قحاوللاك افورح نوكت نأ بجويف هيلإ عجري ام اهب نيعتيو
 اهيلع ًاسيقم اهلعجف هيلا عوجرلملا لاوحال ة ةينبم فورح اهنإف (متنأ اتنأ

 ريمضلا ناب ءارفلا بهذم نع لقن مب دعي ملو ؤ ،يلحملا بارعالا ءافتنا يف

 : مهضعب لاق امب الو . هلايكب وه تنأ
 ةماعد (نإ)و ةلصتم ةعوضوم تناك يتلا رئايضلا يه قحاوللا نأ

 . اظفل لقتستل اهلاصفنا ديرأ نبح تمعد اهل

 : انامزعو ًامزعمو ًامزعو مزعي رمألا ىلع مزع لاقي (مزع دق اييف) هلوقو
 دج وأ هيلع عطقو هلعف دارأ هيلع منتعاو همز همزتعاو همزعو ؤ ةميزعو اميزعو
 . هيلع مسق ةا لجرل ١ ىلع مزعو هيلع مزع هسفن رمأل ا مزعو ، هيف

 (افصلازو خأ عمج ةوخالاو (ناوخالازو ةصلاخ ءيشلا ةصالخو
 ينغلاك يفصلاو هنم افص ام ءيشلا ةوفصو ردكلا ضيقن (وفصلا)و
 .انه دارملا وهو يفاصملا بيبحلا

 ٥©بقللا ءايسأ نم هنأ رهاظلا تيبلا رخآ ىلا (نيدلا رصان) و هلوقو
 لب ةقيقحلا ىلع بقللا ىنعم دارملا سيل نكل .ةقانلا فنأو ارش طبأتك
 ةفاضإ نم هب هترهشو ..ا نيدلا ىلا هفاضأو رصان لئاسلا مسا

 يف هماقم ىلعأو هل رفغو هللا همحر ناك كلذك هناف اهفوصوم ىلا ةفصلا

 اهيلع دمتعي ةماعد نوكيلو ريمضلل الصوت هب عىج فرح يه ينإو اريمض تسيل (ًايإ) نإ :ءارفلا لاق(١)
 . ةلصتملا رئاضلا نع قحاوللا هذه زيمتتل

٢٦ 

 



 ناميلس نب دشار نب ؤرصان ةمالعلا خيشلا وه لئاسلا اذه ناف ،ةنجلا

 نب دشار نب س دهازلا ملاعلا ديهشلا مامالا قيقش يصورخلا ةماهفلا

 كدي نأ نم رهش أ هلضفو نايع ف ةماقتسالا لهأ مامإ يصورخلا ناميلس

 ينم نسحتال نم ينلأس يأ ،نييلع ىلعأ هنكسأو ىلاعت هللا همحر

 روا 3 هتبغر قفاوأو هتوعد بيجأ ال نأ يب لمجنالو .هلاؤس ىلإ هتباجإ

 هتبغر ةقفاوم ىلإ ةعراسملاو هرمأ مازتلا ف ةغلابم ناسحتسالا نع بوجرولاب

 . نفلا اذه يف ةموظنملا هذه ءاشنإ يف

 ىلع مالكلا فيلأت احالطصاو ةغل (فيلأتلا)و 3 8 عمجلا وه (مظنلارو

 عمج (نيبلاطلا)و يفشي ىفش نم لعاف مسا (ايناش)و ةصوصخم ةئيه
 يوحي ىوح نم لعاف مسا (أيواحرو ملعلا بلاط هب دارملاو .

 مظنل تعنلا ىلع ايواحو ايناش باصتناو .هيلع لمتشا اذا ء

 عضأل ةيلوعفملا ىل اع 2

 نأ روكذملا خيشلا ينلأس يأ همظعم اهمضت - هلال ءيشلا ( لجرو

 يذلا هبلغأب طيحت نفلا اذه يبلاط ديفت ةموظنم ءامدلا ملع نف ى عضأ

 :بلاغلا يف هنع نونغتسي الو هيلإ سانلا ةجاح رثكأ وعدت

 مدنلاو هنم سأيلاب تبلقناف اجبلا تاحار تطسب املاطو

 يأ ةيردصم امو هدادتما ىنعمب ُيشلا لوط نم يضام لعف لاط

 يواحلا فينملا مظنلا هذه لثمل ىدصتأ نأ يئاجر تاحار طسب لاط

 لع هتبوعصل سأيلاب هنم يئاجر تاحار تيلقناف فيرشلا ملعلا اذه
 : اضيأ مظانلا لاق يك سارملا ميدع عالطالا ليلق ينوكلو ،سانلا رثكأ

 ةبيش دمحم ريشب وبأ خرؤملا ةمالعلا انقيدص ٤١٤( صر نايعالا ة ةضهن بحاص لوقي ايك رصان خيشلا )١(

 هدهج ىعس هناف دشار نب ملاس مامالا هيخال نيرزاؤملا مظعا نمو ناب ءالجألا ءايلعلا نم ناك : يملاسلا

 هيلع أرقو يملاسلا نيدلا رون ةمالعلا ذملتف ةيقرشلا ىلا ملعلا بلط يف رجاه 6 اهديياتو هتلود ديدست ف

 نافلخ يضاقلاو يصورخلا ناهثع نب نافلخ خبشلا مهنم نوريثك ةذمالت هنع جرختو ٠ هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلا

 مهريغو ملاس مامالا نب هللا دبع خيشلا هيخأ نباو ِلُه. ْلا رصان نبا ناييلس يضاقلاو يصورخلا دمحم نب

 . هللا مهمحر

_ ٢٧٢ 



 مهيلا رعلا هناسرف نم تسل ذل هكرعم نع داوجلا مجح

 ذاوحلاو هل ة 7 صكن وأ فكو هنع رخأت ء ءيشلا نع (مجحأ)

 تقو لاتقلاو برحلا عضوم ةكرعملاو (كرغملا)و 6 هيرج يف ديجلا سرفلا

 © لاوهألا ملظ ةلاليلسان لزنلاو ناعطلا عوقوو لاطبألا مادطصا

 لغبلا بكارل ًاضيأ لاقي ليقو ، ليخلا بكار وهو سراف عمج (ناسرفلا)و

 ضذاش هنكل سراوف ىلع اضيأ عمجيو » رفاحلا تاوذ نم سياف رامحلاو
 رمحأ عمج رمك رغأ عمج ةمجعملا مضب تلارو "!حابصملا يف لاقي اذك
 حتفف مضب (مهُبلا رو هموق يف ديسلل وا هجولا حيبصلا لجرلل كلذ لاقي

 نع يداوج مجحأ مك ىنعملاو "هعاجشلا وهو ةدحوملا مضب ةمهي عمج
 كلذ يف نيلئاجلا ناسرفلا كئلوأ نم تسل ينأ ثيح نم نفلا اذه كرغم
 .ناديملا

 :رعاشلا لاق .ةيسورفلا نيب ةبادلا ىلع سراف بيذهتلا يفو .تيكسلا نبا هلاق )١(
 لغبلا سراف وأ نوذربلا سراف ىلع ةيزم يدنع ليخلل ؤرما يإو

 :ديز وبأ لاقو

 راحو لاتب لوقأ ينكلو سراف راجلاو لغبلا بحاصل لوقأ ١

 لثم ةلعاف عمج وه امنإ لعاوف نال ذاش وهو : يعفارلل ريبكلا حرشلا بيرغ يف رينملا حابصملا يفف لاق )٢(
 الام عمج ناك وأ .ضئاوحو ضئاح لثم ثنؤملا ةفص لعافق عمج وأ ٨“بحاوصو ةبحاصو براوضو ةبراض

 سراوف الإ لعاوف هيف تأي مل :اولاقف لقعي نم ركذم امأو . طناوحو طئاحو لزاوبو لزاب لمج وحن لقعي

 ` مج اونو ةعج ان موقو فلختملا دعاقلا وهو . ةفل اخو فلاخ عمج فل اوخو ٥5 قب اوسو رصكاونو كل اوحو رسك اونو

 جئاوحو بئاوغو دهاوش رداونلا عومجلا هذه نمو تلق ،‘بحاوص ىلع بحاصلا عمجيو :ناطقلا نبا نعو
 . .جاح عمج
 يرديال يذلا وه بيذهتلا يئو .مهب عمجلاو ٠ هسأب ةدش نم هل ىتؤي نيأ نم ىردي ال ى رذلا رم ليقو 9

 نب ممتم لاق ٠ ةب اغ ثيلو ة ةم سراف نالف : مهلوق منمو ٠ ةمس شيجلل لاقب رو ١ ؟ هيلع لخدي ني أ نم هلتام

 اعت شت نم لع اهيحاون ديدش ةمهبلو اكلام يكباف برشل

 . ةمهبلاب ءاسنلا فصوي الو ٠مهلاتقل يدتهيال هنال ةمهب :مهف ليق ةايكلا مهو

٢٨ 



 ٢٠ مركو لضمب ًاقيفوتو ًانوع ينحنمي نأ هلا تلأ اس "

 ٢١ معنلا ضيف ف ىلع هلل دمحلاو هئاعن نم لومأللاب داجف

 ٢٢ مظتنا نيعلا هر ترق امو نسفن تهتشا لق اك ء اظن ) »هكاهنف

 تررك مكو تمجح أو تمدقأ ,مك : هل رفغو هلا همحر مظا انلا لوقي

 نأ هتلأسو ىلاعتو هناحبس هنلا ثنعتساو مزعلا تححص ىنأ مث ٦ تررفو

 داجف ،ةموظنملا هذه ءاشنإ ىلع همركو هلضفب قيفوتلاو نوعلا ىنحنمي

 ىلع هنل دمحلاو لوصولا ىلا لوصحلا ىلع ينقفو لومأملاب هناحبس نلع
 ًايفاو ًانسح ايظن بغارلا بلاطلا اهيأ هزخ ييأ هكاهف . اريثك ًادمح كلذ

 عرش مث ; ةبطخلا تهنا انهاهو نيعلا هب رقتو سفنلا يهتشت اك دوصقملاب

 :لاقف نفلا ماكحأ ىلع ملكتلا وه و تاذلاب دوصقملا يف

 .ذخ ىنعمب لعف مسا :كاه(١)

٢٩٢ 



 اهماكحأو اهعاونأو تايدلا فيرعت يف ةمدقملا
___ 
.-= 

 ٢٢ ملع ًاريدقت سفنلا يف ةيانج نع رذق يذلا لاملا ةيدلا
 ٢٤ ململا رسكلا وأ حرجلاكو وضع نم عفنلا تاوفك سفن نود وأ

 اهنودام وا سفن يف ةيانج نع عراشلا دق يذلا لاملا يه ةيدلا
 نذأ يف ممص وا نيع يف روعك اهنم عفن توف وا ةحراج يف رسك وا حرجك
 لاومألا سانجأ نم سنج لك ين امولعم اريدقت كلذ وحنو دي يف للش وأ
 نم نايب يف عرش مث الصفم هعضوم يف هللا ءاش نإ هركذ يتأيس ام ىلع

 : لاقف يعرشلا قاقحتسالا نايبو اهقحتسي
 ٢٥ مكح نم يأرب عرشلا هبجوأ ايبسح هيلع ىنجملا اهذخأي

 يف (ةيانجلا) تبلغو هب ذخاؤي ًابنذ بنذأ ةيانج هموق ىلع ىنج لاقي
 ايانج هيف لقو تايانج عمجلاو .عطقلاو حرجلا ىلع ءاهقفلا ةنسلأ
 .هريغ نم هيف ةيانحجلا تعقو نم وه انه (هيلع ينجملاب) دارملاو .اياطعك
 قحتسي يذلا وه ةيانجلا هيف عقاولا نا ينعي "ين ىنعمب تيبلا يف ىلعف
 نإ هليصفت ىتأيس اك فالخلا ىلع "هتلقاع وا ىناجلا نم ةيدلا ذخأي نا

 عرشلا مكح هبجوأ ام بسح ىلع اهذخأي يأ ،هلحم يف ىلاعت هللا ءاش
 ىلع ضاق وأ مامإ نم يعرشلا مكاحلا نم مكحو رظنب يأ يأرب فيرشلا

 سنج نم هدنعام بسحبو أطخ وا دمع نم ةيانجلا بسحب يناجلا
 : لاق ايك كلذ وحنو ًابايث وا ًامعن وا انيع تناك نإ لاومألا

 ةيمست القع ةيدلا تيمس :: ىعمصالا لاق . هتيد تيدأ ٠ القع ليتقلا تلقع ردصم لقعلا نم ةلقاعلا ) ( ١

 ناك البإ ةيدلا ىلع لقعلا قلطا ىتح لامعتسالا رثك مث .ليتقلا يلو ءانفب لقعت تناك لبالا نال ردصلل
 عمجلاو .لقاع ةيدلا عفاد و «ادبع الو , ىتح 7 ٨ , { اقاع ةيدلا فاد و «ادبع الو ادمع ةلقاعلا لقعتالو ثيدح يفو إ هتمهف ىتح هنع تلعو هتلقع نيب قرفي ملف كلذ يف ديشرلا ةرضحب فسوي ابأ ىضاقلا تملك : يعمصالا نعو .هنع تلقعو ادقن وا
 . لقاوع ةلقاعلا عمجو ٩ةلقاع



 هكلمي يذلا ي الك مزلت

 نكت نإو لبإ نم ةئايف

 تذخأ ءاش لهأ نم نكت نإو

 ىلع ربتلا نم رانيد فلأو

 نم نيفلأ عم فالآلا ةرشعو

 تذخأ نإ ةلح ناتئامو

 ٢٦ معلا نم وأ ناك دوقنلا نم
 ٢٧ ملتست ن ناتئاف رقب نم

 ٢٨ منغل ا يف ًامامت ناملأ كلتف

 ٢٩ مجع و أ ابرغ كلذ هلام نم

 ٠ متتست نيجلل ا نم مهارد

 ٣١ 77 |ابسح ب ايثلا للح نم

 ناك .( ,لبالا نم ةئام) اهنأ سفنلا ي ةيدلا يف تدرو ةنسلا نأ ملعإ

 ةيد يف نسلاف نانسالا يف اهنيب توافتلا اناو أطخ وا ادمع لتقلا

 اهبرض يت ةلا لماجلا ةقانلا تنب يهو . ضاحم تنب نورشع اطخا

 ةرشع تلمح ذنم اهل ىتلا ةقانلا تنب ليقو ،ةدالولا عجو يأ ضاخملا

 ةدملا هذه يف اهمأ نأل ةيناثلا ةنسلا يف ةلخادلا ةريغصلا ليقو رهشأ

 يهو نوبل تنب نورشعو الماح نكت مل نإو ،ضخاوملاب ةقحال
 0)ةقح نورشعو !ركذ نوبل نبا نورشعو . ةثلاثلا ةنسلا ف ةلخادلا

 8كةعذج نورشعو . ةعبارلا ةنسلا ف ةلخادلا يهو ةلمهملا ءاحلا رسكب

 .ةعساتلا يف ةلخادلا يهو لزاب ىلإ ةسماخلا يف ةلخادلا يهو

 6 نسلا اذه ىلع اهشرأ بسحب أطخلا ىلع ةعقاولا حورجلا كلذكو

 هللا يصر دوعسم نب ١ نع ثب لح يور ٠ أطخ ا ة هيد ف سيمختل ا يهو

 نورشعو }ةقح نورشع : سامخأ أطخلا ةيد» :لاق ةني يبنلا نع هنع

 نبا نورشعو ،نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشعو ةعذج
 .اضيأ دمعلا ةيد اذكه لوقي نم مهنمو اي نوبل

 تنب نوثالث دمعلا يف ىطعتف كلذ فالخ ىلع دمعلا نا ىلع رثكألاو

 هذه يف ةقانلا نبا وه يحلاو رردسو ةردس لاثم قح اهعمجو ةعبارلا ةنسلا يف تنعط ام لبالا نم : : ةقحلا )١(
 ٠ اهيف ء ءاحلا ركب (ةقحلا ة هنيب ةقج) : يه برعلا لوقيو ٠ هيلع لمجي نأ قحتسا هنال اقح يمس . .نسلا
 .ريظن اهل فرعي داكي الو ردصم ةيناثلاو ةقانلا ىلزراألاف

 لزبو لزاوب عمجلاو ، ىثنالاو ركذلا هيف يوتسي ةعساتلا ةنسلا يف هلوخدب هبان رطف اذا ريعبلا لزب نم لزابلا )٢(

_ ٢١ 



 يأ تافلخ نهلك .اهماع لزاب ىلا ةعذج نوعبرأو ةقح نونالثو نوبل
 .دمعلا ة هيد ف روكذلا لبقت الو ٠ دالوألا نهنوطب ف لماوح

 لاق الماح نوبللا تنب نوكت فيك ءالعلا ضعب ىلع لكشا دقو

 نيعبرالا ف ليقو © بلاغلا ريغ ىلع عقي اذه لعلو 2 هللا همحر بطقلا

 نم ناهثو ينثا نم نايثو عذجلا نم نايث :ماسقأ ةسمخ ىلع نوكت اهنأ
 لزب لّرَلا نم ناو 3 )سدسلا ننم ناثو ءابلا ءارلا مضب مضب . عبرلا

 .دمعلا هبش ةيد ي مهضعب لاق اذكو اهماع

 نورشعو سمخو ضاخم تنب نورشعو سمخ :دمعلا هبش ةيد ىن ليقو

 .'"ةعذج نورشعو سمخو ةقح نورشعو سمخو نوبل تنب

 وهو ؤ نينس ثالث اضيا لجؤت :ليقو ،اهيف لجأ ال ةلاح دمعلا ةيدو

 ف ةمجنم دمعلا ةيد :لاق هنا هللا همحر بوبحم نبا مامالا نع ىوري

 ءيشلا هبشأ ام نأل دمعلا ةيدك مهدنع دمعلا هبش ةيدو ، نينس ثالن

 "ض احم تنب نورشعو سمخ دمعلا هبش ةيد نإ :ليقو ،هلنم نوكي

 ةع ذحج نورشعو سمخو ةقح نورشعو سمخو ةنوبل تنب نورشعو سمخو

 .اهماع لزاب ىا
 يتلا نسلا ىهو هسيدس ىقلا امو ةسداسلا ةنسلا اهيلع تتا يتلا منغلاو لبالا نم سدسلاو سيدسلا )١(

 نم تذخا ةيد ركذي حاجسم نبا روصنم لاقو ںدسأو دسأ لثم سذس سدسلا عمجو { ة يعابرلا دعب
 : قدصملا اهربختي اك ةربختم لبالا

 سدسلاو لزاوبلا يف اهنم ريخي اهطسو قدصملا فاط ايك فاطف
 ىثنالاو ،اهرسكو ميجلا مضب ناعذجو لابجو لبج لثم عاذج عمجلاو ،ينثلا لبق ام كيرحتلاب عذجلا (:)
 عذجاو ةثلاثلا يف ةرقبلا دلوو .ةيناثلا ةنسلا ين ةاشلا دلو عذجو ٥ تاضبقو ةضبق لثم تاعذج عمجلاو ة ةعذج

 . عذج وهف ةسماخلا يف ةقانلا دلو

 اهدالو اند لماح لكو ةأرملا تضحمو .ةدالولا عجو :ةغل رسكلاو ،ميملا حتفب ضاخملا :ضاخم تنب )٢(
 : تلق لماح اهنا تدرأ ناف ۔ضخاومو ضح قونو ضخام ةاشو إءاه ريغب (ضخام) يهف قلطلا اهذخاو

 نبارو اهظفل ريغ نم ةقان لبالا ةدحاولل ليق ايك اهظفل ريغ نم (هفلخ) :ةدحاولا "ميملا حتفب ضاخم قون
 ةنسلا لمكتسي ىتح ضاحع نبا لازيالو .(ضامم تنب) ىثنالاو .ةيناثلا ةنسلا يف ذخاي ةقانلا دلو (ضاحم

 ماكحا مهف ىلع اهب نيعتستل تاحالطصالا هذه ظفحاف نوبل نبا وهف ةثلاثلا يف لخد اذاف .ةيناثلا

 .تايدلا

٢٣٢ 



 نإ» : ةليب يبنلا ىلإ ًاعوفرم ةدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نعو
 ليقف «اهدالوأ اهنوطب يف ةفلخ نوعبرأو ةعذج نوثالثو ةقح نونالن ةيدلا
 .أطخلا يف ليقو دمعلا يف هذه

 نإ الأ» ملسو هيلع هللا ىلص هنع صاعلا نب ورمع نب هقلادبع نعو
 اهنم : لبألا نم ةئام اصعلاو طوسلاب ناكام دمعلا هبش أطخلا ةيد
 سمخو ةقح نورشعو سمخ دمعلا ةيد : ليقو «اهنوطب يف اهدالو أ نوعبرأ

 لبق اذإ دمعلا يف اذهو ضاخم تنب نورشعو سمخو نوبل تنب نورشعو

 لتقلا هيف دمعلا لتق نأ لصألاف الإو .صاصقلا نم آلدب ةيدلا ةلولا
 هل بجي ليقف يلولل بجي ميف اوفلتخا دقو ؤ كلذ يف ريخملا وه لولاو
 رهظتو نيعم ربغ اهنم دحاو ةيدلا وأ صاصقلا ليقو ريغال صاصقلا

 ليقف ،ةيدلا بلط من : ًائيش بلطي ملو تكسيو يلولا افع اذإ فالخلا ةرمن
 كرتأ وأ ينلتقا يسفن هذه : لئاقلا لاق اذاو ،هل عيش ال ليقو ةيدلا هل
 اهيلع ربجي ليقف ةيدلا ديرا ايناو كلتقا ال : ىلولا لاقو يدنع ةيد الو

 نإ ةيكلاملا تلاقو ءاشام راتخي مدلا يلول رايخلا نأ بهذملاو ؤال ليقو
 ربجي الف تئش نإ ينلتقا لب كيطعأال :يناجلا لاقو ةيدلا يلولا دارأ
 يلولا لاق نإ امأو ى مساقلا نبا لاق هبو ،ةيدلا ءاطعإ ىلع مهدنع

 ةيدلا نيب رييختلاو ذئنيح ةيدلا هلف ةيدلا ذخأ طرشب لتقلا نع توفع

 ةاروتلا لهأ ىلع بجاولا ناكو ،ةمألا هذهب صتخم لتقلاو وفعلاو

 مرحو وفعلا ليجنالا يفو ةيدلا الو اهيف وفعلا زوجيالو صاصقلا
 اطسو ةمألا هذه لعج ذإ هلل دمحلاو انيلع هللا رسيف ث ةيدلاو صاصقلا

 نم لوأ وه هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىوريو .رايخلا وه طسولاو

 نب ةبيتق انثدح : هصنو (نيرظنلا ريخب وهف اليتق لتق نم باب) نم يناثلا ثيدحلا يف يراخبلا يف ءاجو )١(
 ليئارسا ينب يف ناك :لاق ايهنع هللا ىضر سابع نبا نع دهاجم نع ورمع نع نايفس انثدح ديعس

 ةيآلا هذه ىلا «للتقلا يف صاصقلا مكيلع بتكإ :ةمالا هذهل هللا لاقف 5ةيدلا مهيف نكي ملو صاصق

 عابتاف» :لاق .دمعلا يف ةيدلا لبقي نأ وفعلاف :سابع نبا لاق .4ءيش هيخا نم هل يفع نمف

 ناسحاب يدزبو فورعمب بلطي نأ فورعملاب
 ۔ ٢٢



 حورجلا تايدو هرم ك هلثم دمعلا ليقو .أطخلا ل يا لكف نخس ثلث ةل لمحي ءامسلا نو
 كلذكف أطخلا ىلع تناك ناو دمعلا ةيد نانسأ باسح ىلع اهشرا اهلف

 غلبي اطخلا نم عيش لك ليقو دمعلا هبش يف اذكو إطخلا ةيد نانسأ ىلع

 وهف سأرلا مدقم يف ةحضوملا ةيد رادقم كلذو .ةيدلا رشع فصن

 داز نإف 53 هتنس يف ىدؤي ةيدلا ثلث ىلإ هيلع دازام كلذكو {ةنس يف ىدؤي

 يناثلا ثلثلا نع داز اييف اذكو ىرخأ ةنس ىلإ لجؤت ةدايزلاف ثلثلا نع
 . ةنس يف ثلث لك نوكيل ةثلاث ةنس ىلإ لجؤي

 برعلا ا نأل كلذو . مدقت اك لبألا ف ةعورشم ةيدلا لصأ نأ ملعأو

 يف اوعسوتو ندللا ا .اونكسو راصمألا اوحتف امو ،لبإلا مهلاوما بلاغ تناك
 ٦ مهاردلاو رينانًذلاب لبإلا تموق مهلاومأ سانجأ تفلتخاف لاومألا

 نمف نيعباتلاو ةباحصلا نع ةرونأملا تاياورلا فالتخال كلذ ين اوفلتخاف

 لاق ًامهرد نوعبرأو ةينايث كلذو ريناند ةعبرأ ريعب لك ةميق :ليقف مهدعب

 ههجوو : هللا همحر بطقلا لاق .اندنع راتخملا وهو : زيزعلادبع خيشلا

 اوكسمتو تاياورلا فالتخال لبإلا نانسأب لضافتلا ءاغلاو طسوتلا

 رعب لكل ريناند ةسمخ ليقو ى لبالا نم ةئام طفل وهو ى هيلع عمجلاب

 هئام ليقو امهرد نورشعو ةئام يهو رين اند ةرشع ليقو ؤامهرد نوتس يهو

 . مهرد

 رثكاو لب © نايع لهأ يف لمعلا رثكأ هيلع امد نيرشعو ةئامب لوقلاو
 اهئالغ ردق ىلع لبإلا ةميق نإ : لوقي نم مهنمو ا نيققحملا ءاملعلا

 نع يوزو اهرابتعاو نانسألا ليصافت ةياورب بسنا اذهو . 'اهصخرو
 ةيدلا ةبميق تناك) :لاق هدج نع هيبا نع بيعش نب رمع ثيدح نم دواد وبا هجرخا ام كلذ ديؤي )١(

 نيملسملا نم فصنلا ذئموي باتكلا لهأ ةيدو مهرد فالآ ةينايث وا رانيد ةئامنامث ةي هللا لوسر دهع ىلع

 رمع اهضرفف لاق تلغ دق لبالا نإ الأ :لاقف ابيطخ ماقف رمع فلختسا ىتح كلذك كلذ ناكف .لاق
 ءاشلا لها ىلعو {ةرقب يتئام رقبلا لها ىلعو ،افلا رشع ىنثا قرولا لها لعو رانيد فلا بهذلا لها ىلع

 رمع رثا جرخاو { ةيدلا نم عفر ايف اهعفري مل ةمذلا لها ةيد كرتو 6(ةلح يتئام للجلا لها ىلعو ،ءاش يفلا
 .اضيا يقهيبلا اذه

 _ _ ٢٤



 نم يأ بهذلا لهأ ىلع ةيدلا لعج هنا هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع
 35 6١ مهرد فالا ةرشع قرولا لهأ ىلعو رانيد فلا بهذلا ءاطعا دارأ

 ئ ةنسم ةرقب يتئام رقبلا لهأ ىلعو {| ةنسم ةاش ىفلأ ءاشلا لهأ ىلعو

 نوكتال : ةفينح وبا لاقو ،ءادرو رازإ ةينايي ةلح ىتئام للحلا لهأ ىلعو

 بهذلا نم تناك نإ ليقو 5 ١ ةضفلا وأ بهذلا وأ لبإلا نم الإ ةيدلا

 ةرشع ريبعب لك رانيد فلا اهنا ىلعف 6 ةئامعبرا ليقو رانيد ةئاسمخف

 لكل ةئامعبرا اهنا ىلعو ريناند ةسمخ ريعب لكل ةئايسمخ اهنا ىلعو ريناند

 .ريناند ةعبرأ ربعب

 ناموقي :امناف ةضفلاو بهذلا امأو لبإلا لصألا :ةفينح وبا لاقو

 وأ ريناندلاب ةيدلا يف لوصألاو ضورعلا نم ىطعيام لك مقي ايك لبإلاب
 . مهاردلا

 بهذلا لهأو زاجحلا لهأ مه لبإلا لهأ نأ : ءايلعلا ضعب لاق

 يف لصألاو ،قارعلا لهأ ةضفلا لهأ و .برغملاو رصمو ماشلا لهأ
 لهأ دنع ةروهشم ىمهو هرذ ين بلطملادبع ةصق ريعب ةئام ةيدلا ةيعورشم

 . هنع هللا ىضر رمع اهموق ةضفلاو بهذلاو ئ خيراوتلا

 لك يف موجن ةثالث ىلع ميجنتلا اهئادأ يف نس دق إطخلا ةيد نأ ملعاو
 . ةيدل ا ثلث تغلب ١ ذإ هحورج كل ذكو ٦ مجن ةنس

 نم اهلجأ نإ الإ اهيف لجأ الف ههبشو دمع نم إطخلا ريغ اماو
 : يعفاشلا لاقو . مهرد فالآ ةرشعب ليتق يف ةيدلاب ىضق ةر يبنلا نا هنع هتلا يضر رمع نع يورو )١(

 ٣٠٤/٨(: راكفالا جئاتن) يفو ہكلذب ىضق هنا هنع هنلا يضر سابع نبا ىور امل انلا رشع انثا قرولا نم

 ةيا.الا ىلع ةيانعلا حرش يفو كلذك ناك دقو ةتس نزو اهنزو ناك مهارد نم ىضق هنا يور ام ليلدلاو

 يناثلاو ۔ضقانت كلذو .مهرد فالآ ةرشع رمع دهع ىلا ةيدلا تيقب ينعي (كلذك ناك دقو) :هلوق يتربابلل

 نا لوالا هجولا نع باوجلاو .احيحص كلذك ليوأتلا نوكي الف ءافلا رشع ىنثا هيلع ديزي ةتس نزو نا

 هدهع رخآ يف نوكي نا زوجي اذه ىلعو .ةعبس راص مث ةتس مهاردلا نزو ةت لوسرلا دهع يف ناك لوقنملا

 ةعبس نزو ةرشعلا يا (ةعبس نزو) هلوقو ؤريناند ةتس نزو مهارد ةرشعلا يا ةتس نزو مهاردلا نم ذخؤي ةنر
 . اذكهو ربناند

 س ٦١٥



 ىدؤت حلص ريغب تمزل ةيد لك ليقو هحورج كلذكو رم اك اهقحتسي

 ةيانحلا ف مزلا نإو ] اوحلطصا ام ىلعف اهيف حلطصا امو ماوعأ ةنالن ف

 نوكيل رهشأ ةعبرأ يف ثلث لك موجن ةثالث يف ملسي ليقف ةيدلا ثلث
 ليقو © ةنسلا رخآ ٢ هلك ثلنلا ىطعي ليقو ز ةلماك ةنس ف ثلنلا لك

 ىضر نإ الإ نيماع يف هيطعي ليق فصنلاو هيف لجأل ا ًارضاح هيطعُ

 روهشملاو هريغ وأ مامإ نم مكاحلا رظن ىلع ليقو ١ كلذ ريغ ليقو ا يناجلا
 ىطعي ليقو لج لجللاب مكاحلا هيف مكحي تقو ةنسلا لوأ بسحيو . مدقتام

 ناك نإو . فصنو ةنس يف يناثلا فصنلاو فصنو ةنس يف فصنلا

 عئرلا محل لجعي : ليقو . عبر ةن ةنس لك يفف ةيدلا عابرا ةنالث بجاولا

 ف ثلثلاف يناثلا . فصنلا بجو نإو ىرخألا ةنسلا يفف يقبامو لوألا

 ثالث يف إ اطخلا ةيدا) رنألا يئو ٥“فصن كلذف ىرخأ ف سدسلاو ةنس

 ىلإ هنع دازامو © («ةنس ٢ ةماتلا ثلث نم لقأ تناك نإ هحورجو نينس

 ناك نإ الإ نينس ثالث يف ةماتلا ىلإ اهنع دئازلاو ،نيتنس ىفف نيثلثلا

 .حلص كلانه

 ١" ٨ لجرلا فصن اهانركذ ىتلا ريداقتلا لك ىلع ةأرملا ة ةيد نأ ملعاو

 يبن لك ءايبنألا تايدو لجرلا ةيد فصنو ةأرملا ةيد فصن ىنحلا ة ةيدو

 اهيلع ايركز نب ىيحي اوحبذ ليئارسا ينب نإ :ليق رانيد فلأ نوعبس

 الجر نيعبس رصن تخب مهنم لتق ىتح همد ةكرح نكست ملف مالسلا

 .افلأ لتق ىتح ليقو
 ةيد هتيدف يمدآ س أر ناك نإ سأرلا ىلع ةهرشلل ةقلخلا ٢ ةيدلاو

 سأر هسأر يأ سكعلاب ناك نأو .ةميهب دسج هدسج ناك ولو يمدآ

 ايف كلذو 5اهريغ وأ همأ هتلتق ءاوس لودعلا مكح هيفف اهوحنو ةميهب

 ليقو “توح كلذو هيف ءعيشالف رحبلا نم جرخ نإ امأو .ربلا يف دلوي

 دقو «لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو» ٣٠٦/٨(: راكفالا جئاتن) يفف ةيفنحلا تبهذ اذه ىلاو )١(
 . بت يبنلا ىلا اعوفرمو .هنع هللا يضر يلع ىلع افوقوم ظفللا اذه درر
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 .رحبلا نم جرخ ولو ةمكح كلذك
 ىتلا دمعلا ةيد :انموق ضعب لاقو { ؤ يناجلا ةلقاع ىلع إطخلا ةيدو

 ءاوسو { هب لتقلا نكمي امم ناك اذإ ةلقاعلا ىلع لتقلا اهبحاص دصقي م
 .اهنود امف ةماتلا ةيدلا نم ةلقاعلا ىلع نوكيام ىف

 هلتق اذإ ةلقاعلا يلع ليقو ، يناجلا لام يف ليق يباتكلا ةيد يف فلتخاو

 3 هب لتقيال هنأل ًادمع ولو هنبا لتق اذإ لألا ف اوفلتخا كلذكو . ملسملا

 ًابدأ برضي يذلا اذكو ث ةلقاعلا ىلع ليقو هلام يف ليق "ةيدلا هيلع امناو

 كلذ ىرسف دحأ هجش نم اذكو هوحنو بعلب تومي نمف اذكو توميف

 دمعلا لقعتال ةلقاعلا نأ بهذملاو ، ةحراج وأ رصب صقن وأ ىمع ىلا

 ةلقاعلا تركنأ نإو ،اطخلاك كلذف نونجملاو يبصلا دمع الإ اقلطم

 اهلصتال ثيح اهنم وه يتلا هتليصف تناك ناف ل ةنيبلا هيلعف يناجلا بسن

 عم ًائيش يناجلا يدؤيالو { هلام يف هتمزل فاصنالا اهنم لانيالو ماكحألا

 نم ىلإ اهلصويو .ةلقاعلا نم اهعمجي اهعمج ريغ هيلع سيلو .ةلقاعلا
 لوقلا اذه ىلعو مهنم ًادحاو بوني ايك ىطعي مهدحأك وه ليقو .هل يه
 وأ ايبص يناجلا ناك نإو ،هسفنب هل يه نم اهعمجي لب اهعمج همزليال

 .لتاقلا ىلع ةرافكلاو ةلقاعلا ىلع ةيدلا هب ببحت اطخلا لتقو ٣٠٣/٨(: جئاتنلا) يفو )١(

 ركذ ايك ةعبرا وا دمع هبشو أطخو دمع :ةثالث وا ءاطخو دمع نيتبرض ىلع لتقلا نا ملعاو :ةدئاف

 كلام بهذ نيبرض هنوك ىلاو . أطخلا ىرجم راج يا (أطخ هبشور أطخو دمع هبش وا دمع :صاصجلا

 لتقلل وا لتقلل دصاق ريغ وا فلكم ريغ نم وا بابسالا نم ببسب عقو ام أطخلاف نوناقلا لهاو ثيللاو

 عامجالا رحبلا بحاص ىكح دقو إهيف دوقال اطخلا يأ لوالاو .هادعام دمعلاو .ةداعلا يف لتقيال هلثم ايب

 .دوقلا هيفو دمعلا يا يناثلاو .كلذ ىلع

 .دمعلا هبش يف الا فالخلل ةرمثالو : يحي مامالا لاق

 يعازوألا يلع نب ديزو ٣٤( تيبلا يف ءاج ايك) ةيضابالاو ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذ برضأ ةثالث لتقلا نا ىلاو

 .ةيدلا أطخلا يفو صاصقلا دمعلا ي اولعجف نيعباتلاو ءايلعلا نم ريهامجو روث وباو قحساو دمحاو يروثلاو

 (لتقلل ادصاق هنوك عم ةربالاو رجحلاو طوسلاو اصعلاك ةداعلا يف لتقيال هلثم امب ناك امم وهو) دمعلا هبش ينو

 .اهدالوا اهنوطب يف اهنم نوعبرا لبالا نم ةئام يهو ةظلغم ةيد

 .اطخ وهف الاو دمع وهف كلذ ررك نإف اصعلاب وا رجحلاب لتق نا : ىليل ىبا نبا لاقو
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 اهضبقيل هسفنب ةلقاعلا عبتي مدلا يلو ناف مجعأ وأ ًاهوتعم وأ انونجم
 مزلي هنا لوألا لوقلا اذه ىلعو نيلوتقملا ايلوأ اهعمجي ليقو .مهنم
 نودام لقعيالو ًادعاصف ةيدلا ثلث ةلقاعلا لقعت امنإو اهعمج يناجلا

 نم لوتقملا ناك نإ يسوجن وأ يباتك وأ دحوم ةيد تناك ء ءاوس . كلذ

 ريداقم ميمج ىلع نيكرشملا نم كئلوأ ريغ لوتقملا ناك نإ اذكو .انركذ
 ةيد ثلث كلذكو ، تايانجلا لئاس نم ثلثلا نودام لقعيال .تايدلا
 وأ ةيدلا ثلث رادقم ةيانجلا حرج ناك اذا يأ ىننأ لوتقملا ناك نإ ةأرملا

 "» ةلقاعلا ىلع كلذف لوق ىلع أطخ هبش وأ أطخ ناكو ،كلذ نم رثكأ

 ةلقاعلا لقعت امنا ليقو .هلام نزم ناجلا هيطعي تايانجلا نم هنودامو .

 ف ةحضوملا ناك نإ كلذو !رثكأف ةحضوملا شرأ غلبام تايانجلا نم

 شرأ لقعتال ةلقاعلا نإ ليقو . ةرعبأ ةسمخ اهل نوكتف سأرلا مدقم

 مزلي ليقو ى اليلق داز ولو كلذ نع دازام لب ةيدلا ثلئالو ةحصرلا

 .رثك وأ لق إطخ ك ةلقاعلا

 ةيد ةلقاعلا لقعتو : دمحم نب دمحا خيشلا لاق هللا همحر بطقلا لاق

 الافطأ نيكرشم وأ نيدحوم . اتاومأ وأ اوناك ءايحأ مهلك مدا ينب يف إطخلا

 فاقلا بلقت ةماعلا نال .ماشلا ةغلب ةلئاعلا يهو .ةيدلا عفاد وهو لقاع عمج فاقلا رسكب :ةلقاعلا )١(

 يلو باب ىلع لبالا نولقعي اوناك نيذلا مهو !(هتبصع) مهو بالا لبق نم هتابارق :لجرلا ةلقاعو .ةزمه

 رزت الو رهاظل فلاخ ةلقاعلا نيمضتو ،ملعلا لها عامجا وهو ةنسلاب ةتباث ةيدلا ةلقاعلا لحتو .لوتقملا

 نم كلذ يف امل ةيآلا مومعل ةصصخغ ةلقاعلا نيمضتب ةيضاقلا ثيداحالا نوكتف «ىرخأ زو ةرزاو

 كرت ولو . نمؤيال اطخلا عباتت نال إهلام عيمج ىلع ينات نا كشرال ةي دلاب ذخا ول لتاقلا نال ةحلصلملا
 6برقالا مهيلا ت اوزجع ناف } ىندالا هذخفب ادبيف هتريشع لجرلا ةلقاعو .لوتقملا مد ردهال ميوقت ريغب
 .لاملا تيب يف ببسلا مث بسنلا ةبصع نم رحلا ركذلا فلكملا برقالاف

 اهلعج رمع نال ةثرولا ىلع ءيش الو (ناطلسلا دنج مهور ناويدلا لها ىلع بجت اهنا ىلا ةفينح وبا بهذو

 . ثاريملا لها نود ناويدلا لها ىلع

 .ةلقاعلا مزلت الو .لتاقلا لام يف اطخلا ةيد نأ جراوخلا رثكأو ةيلع نباو مصالا نع رحبلا يف يكح دقو
 دمعو ،ضحملا اطخلا وه ةلقاعلا مزلي يذلا نا روث يباو ينبلاو ةمربش نباو ليل ي نباو ةمقلع نع يكحو

 ٦٩(. و ٦١٨/٧ راطوالا لين)ه .ا .لتاقلا لام يف اطخلا
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 سفنألا يف ءاوسو ،ءالقعلاو نيناجملا كلذ يف ءاوس اغب وأ اوناك
 ىلع نولقعيالو ةلقاعلا مهلقعتال مهن :اف ديبعلا الخام تاحارجلاو

 كلذو .ةلقاعلا مهلقعت ديبعلا ريغ هلك ءالؤه ةيانج كلذكو . مهريع

 .لاومألا ال سفنألا ةلقاعلا لقعت اينإو ،لام ديبعلا نأل

 أطخ لعي نونجلاب قحاللا هلبألاو نونجملاو يبصلا دمع نإ ليقو

 نإو .0 لقأ و أ امهرد ولو ةيدلا ثلث نود ولو \ ةلقاعلا ىلع مهتيانج نإو

 نع وفعلا عم ةيدلا هنم يدؤيل لام هل سيل ههبشو دمعلا ٢ يناجلا ناك

 يبصلل نكي ل نإو هتعمس دوجو ىلإ أنيد هيلع ىقبت اهناف صاصقلا

 نود اميف وأ ،اقلطم ةلقاعلا مزلتال اهنا لوق ىلع هيبأ لام يف هتيانجف لام

 علب ناف دجم ىتح هيبأ ىلع مزال نيدف لام هيبأل نكي ل نإو © ثلنلا

 نم نألا مزليال ليقو كلذ لبق هوبأ هدؤي ل نإ هيلع كلذ لقتنا يبصلا

 نم ةلقاعلا مزلي ل هدلو ةيانجب سألا فرتعا نإو © ؤ ءىشب هدلو ةيانج

 ىدأف يبص هحرج نم :دايز يبا نعو 5ةمات ةيد تناك ولو يش كلذ

 نإو ،اهيلع اهم عجري الف .ةلقاعلا ىلع ةيدلا نأ ملع دقو 3 هوبأ شرألا

 {ةلقاعلا ع عوجرلا هلف كلذ دعب ملع مث هنع ىدأ نيح ملعي ل ناك

 يفف . دحأ ىلع ىنج نإ ىلوملا يبصلا ةيانجو اهنم دحاوك نبالا نوكيو

 ىلع ريد : : ليقو .ءادألا دجمي ىتح هيلع ريدف الإ و لام هل ناك نإ هلام

 لوق ىلع ةيدلا ثلث نود ةيانحلا ناك نإ هلك كلذو .هقتعم يأ هالوم

 ةنالثلا ثيداحالا يف ءاج امك ائيش هدلو ةيانج نم دلاولا نمضي الو ائيش هيبا ةيانج نم دلولا نمضيال )١(

 ناج ينجي ال» : ةمق هللا لوسر لاقف 9ةَي هللا لوسر عم عادولا ةجح دهش هنا صوحالا نب ورمع 2
 .هححصو يذمرتلاو ةجام نباو دمحا هاور « . هدلاو ىلع دولوم الو هدلاو ىلع دلاو ينجال .هسسفن لع الإ

 ال ;لاق ،معن :تلقف ؟اذه كنبا : لاقف يل نبا هعمو يبنلا تيتأ :لاق يربنعلا شاخشخلا نعو

 . ةجام نباو دمحا هاور « . هيلع ينجت الو كيلع ينجي

 اذه : يبال لاقو ءانح ِع٥ت هسارب تيارف ةلي هللا لوسر تيتأ ىتح يبا عم تجرخ :لاق ةثمر يبا نعو

 «ىرخا رزو ةرزاو رزت الو : ةني هتبا لوسر أرقو } هيلع ينجت الو كيلع ينجال هنإ امأ :لاق .معن لاق ؟كنم

 .دواد وباو دمحا هاور
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 ىلع الو هيلع ال هقتغم ةلقاع ىلعف الإو رخآ لوق ىلع ةحضوملا نود وأ

 ليقو ،نونجم وهو هغولب دعب ىنج مث هرغص نم نج نم اذكو {هقتعم
 ديبعلا ةلقاعلا لقعتالو . ؤغولبلا دعب نج ولو لفطلاك نونجم

 هيلع دهشت نأ لبق يناجلا هب رقأام وهو ٦ افارتعا الو .ادمع لوتقملا الو

 عم يناجلا هيلع حلطصاام يأ '}» احلص لقعتال اذكو }ةلداعلا ةنيبلا

 .اقلطم لاومألا لقعتالو 5،هربغ يف كولمملا هانجام لقعتال اذكو . مصخلا

 ضعب نم دوهشلا ناك ولو { ةلداعلا ةنيبلاب هب ,مكحام ةلقاعلا لقعت امنإو

 أطخ ًانالف لتق هنأ ىعدا نمو كلذ مهنع طحتال مهتداهش ناف ةلقاعلا

 كلذ نم ةلقاعلا ىلعامو {هب لتقي وهف أطخلا ىعداو او لتقلا فرتعا دقف

 . ملعأ هتناو ءيش

 ٣٢ متم م أطخلاو دمعلا ةبشو دمع تمسق تالث ڵتايانجلا مث
 ٣٣ مكح ثيلثتب اهيف لبإ نم تعفد ام اذإ دمعلا ةيدف

 ٣٤ متت ادع اذ لثم نوبل تنب اذك قحلا نم نوثالث يهو

 ٣٥ مهف 7 اهارَد ماعلا لزابل اهقوف وأ ةعذج نوعبرأو

 ٣٦ مزتلم اذه دمعلا ف لماوح اهلك ٌتافلخ ثانإ يهو

 ٣٧ مكتحن فونلا ميوقتب تلق ولو ًادمع نإ حورجلا يف كاذك

 لبألا نم : ةئام يهو ؤ نانسأ ةنالث ىلع سفنألا يف تايانجلا نأ ملعإ

 لزاب اب ىلإ ةع ج نوعبر أو نوبل تانب نونالثو ةقح نونالث : اهن انسأ او

 تبهذو ةلقاعلا مزليالو .ايلام يئ نونجملاو يبصلا دمع نا ىلا هيلوق دحا ف يعفاشلا بهذ دقو )١(

 هنا يلع نع يور ايب رحبلا يف مهل لدتساو .اهتلقاع ىلع نونجملاو يبصلا دمع نا ىلا ةفينح وباو ةرتعلا

 .ركني ملو رهتشا داهتجا وا فيقوت مهو :اولاق (نيناجملاو نايبصلل دمعال) :لاق
 دبعلاو دمعلا» :لاق هنع هللا يضر رمع نع هلثم سابع نبا نع دمحا ىكحو . ينطترادلا هاور ال )٢(

 ©دمعلا ةيد نم. .اثيش لمحتال ةلقاعلا نا ةنسلا تضم : : يرهزلا لاقو «. ةلقاعلا هلقعتال ةفارتعالاو حلصلاو

 . أطوملا يف كلام هنع هاور ؤاؤاشي نا الا

 ةيد نم ةلقاعلا ىلع اولعبحتال) :لاق زنب هللا لوسر نأ يناربطلاو ينطترادلا دنع تماصلا نب ةدابع نعو

 . هتلقاع ىلع ةنومضم يناجلا سفنلا ىلع دمعلا ةيانج نا ىلا قحساو دمحاو يعازوالا بهذو إ(اثيش فزتعملا
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 هذهو .اهيف روكذ الو .دالوألا نهنوطب يف'» تافلَخ نهلك اهماع
 نم نامثو ينثنا زرم نايثو عذجلا نم ناف : ءازجأ ةنكل ىلع نوعبرألا

 .اهماع لوب نم نايثو سسا نم ناهو عبرلا

 نيملسملا ضعب اهيف دم دقو ؤ اهيف ةدُمالا"» ةلاح دمعلا ة ةيد نا ليقو

 ةيد ن أ هللا :همحر بوبحم نب دمحم نع ىوريام كلذ نمو 6 نينس ثالث

 : ليق دمعلا ةيدكف دمعلا هبش ةيد امأو نينس ثالث يف ةمجنم لمعلا
 تانب نورشعو سمخو ضاخم تانب نورشعو سمخ : هتيد دمعلا هبش نإ

 .اهماع لزاب ىلإ ةعذج نورشعو سمخو ةقح نورشعو ةسمخو نوبل

 يف ذخأ ةيدلا ثلث ىلع دازامو { ةنس يف ثلث لك" نينس ثالث يف ةيدلا

 هنيبام ىلإ ىرخا ةنس ىلإف دازامو .نيثلثلا نيبو هنيبام ىلإ ىرخا ةنس

 ناض وأ إطخلا ة هيد همزل نم لك نا :راثآلا ضعب يئو ] ةيدلا مامت نبو

 ىرأ الو حلص كلذ يف نوكي نأ الإ نينس ثالث يف هيدؤي هناف هجو ياب
 ىلا اهادعتي الف إطخلا ةيد يف عورشم وه امنإو ى تانايضلا رئاس يف اذه

 ضاخم تانب نورشع اهنانسأو 5٨ لبألا نم ةئام إطخلا ةيدو اهريغ

 ىلع ةارملا عمجت ايك اهظفل ريغ نم ضاخم اهعمجو لبالا نم لماحلا يهو ماللا رسكب ةفيلخ عمج تافلخ )١(
 } ةبعت لثم ةفلخ يهف تلمح اذا :بعت باب نم ًافلخ تفلخ :لاقي لعاف مسا ليقو .اهظفل ريغ نم ءاسنلا
 . تافلخ ليقف اهظفل ىلع تعمج امبرو

 دمعلا ةيد نا) : هلوقف بجو : يقح هيلع لحو برعلا ناسل يفو .اروف عفدت نا بجي لب لجؤتال يا )٢(
 . ليجأت نودب ءادالا ةبجاو يا (ةلاح

 هاورو إ هنع هللا يضر رمع نع يقهيبلاو قازرلا دبعو ةبيش يبأ نبا نع نينس ثالث يف ليجاتلا ىور دقو ( )٢
 نينس ثالث ين ةلماكلا ةيدلا لعج باطخلا نب رمع نا :لاق لئاو يبا نع جيرج نبا نع اضيأ قازرلا دبع
 ،يلع مامالا نع روكذملا ليجاتلا يقهيبلا ىورو .ةنس يف فصنلا نود امو نيتنس ين ةيدلا فصن لعجو

 آ نبا هدانسا ينفو عطقنم وهو

 لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع يئاطلا كلام نب فشخ نعريبج نب ديز نع ةأطرا نب جاجحلا نعو ) )

 نبا نورشعو نوبل تنب نورشعو ضاخم تنب نورشعو ةعذج نورشعو ةقح نورشع اطخلا ةيد يف :ةلي هتلا
 متاح وبا لاق ربج نب ديز انثدح :جاجحلا نع هدانسا ف هجام نبا لاقو ةسمخلا هاور ٠ اركذ ضاخم

 اضيا ثيدحلا اذه جرخاو .هب باتري الف نالف انثدح :لاق اذاف .ءافعضلا نع سلدي جاجحلا :يزارلا

 = قفتت كلذبو .(ضاحم نبا نورشع) هلوق ناكم (نوبل ينب نورشع) :لاقو .ينطقرادلاو يقهيبلاو رازبلا
٤١ 

 



 نورشعو ةقح نورشعو ًاروكذ نوبل ينب نورشعو نوبل تانب نورشعو

 يبأ نع ىوريو نينس يف ةمجنم يدؤت اهنأب ةنسلا تدرو دقو .ةعذج

 كلذو 3 ةنس يف ثلث لك ثالث يف ىدؤت ت كلذك دمعلا ةيد نأ يراوحلا

 هيف مكحي امم ناك ناو ،دوق هيف سيلو .ةيدلاب هيف مكح لتقلا ناك اذا

 اولعج ايك وهف لجأ ةيدلل اولعجو ةيد ىلع مهنيب اميف اوحلطصا مث دوقلاب
 امنإو ،نجس الو سبح بئاتلا ءعىطخملا ىلع سيلو .هيف لجأ الف الو
 كهسفن نم قحلا يطعي ىتح هيف يدعتملا قحلا ىلع رصملا ىلع كلذ

 هيلع سبحالف هسفن نم دوقلاب نعذأو هبنذ نم بات اذا دمعلا لتاق اذكو

 ملعأ هللاو

 ٣٨ مسق دن دقام نمهناف اهومُسق دق ةعبرأ ىلعف ) لمع هشو

 ٣٩ مزتلتف اهلثم نوبل تنب اذكو ًاضاحم نورشعو سمح

 ٤٠ ملع ايك يلزابل عذج نم اهلثمو . قئاقح إ اهلثمو
 ٤١ مزتلي اطرش نانسألا ةميقب تعبر اضيأ هيف حورجلا اذك

 ٤٢ مكحام اوقفنف لكلا ديس نع ىتأ دق اهيف سيمختلا اطخلا يفو

 ٤٣ ملتسيف ركذ نوبل نباو ةنوبل اذكو ضاخ تنب
 ٤٤ منتغاو مهفاف نورشع هتركذ ام لك نم ةعذجو هقحو

 مكح نا ملعاو ،اهلبقام ين تايبالا هذه حرش ضعب مدقت دق

 ىلع ةروكذملا نانسألا كلت يف ةماتلا تايدلا مكحك حورجلا شورأ
 هبش حورجو . دمعلا نانسا نم اهباسحب اهل دمعلا حورجف اهفالتخا

 ينعي) هيبا نع ةديبع يا قيرط نم كلذك ثيدحلا اذه يورو ٠ باتكلا اذه ف صنلا نانسا عم نانسالا ح

 . نسح دانسا اذه : لاقو ٠ افوقوم (دوعسم نب هللا دبع

 :لاق هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع ثيدح نم دواد وبا هجرخا اميف هنع هللا يضر رمع لعف ايك )١(

 فصنلا ىلع باتكلا لهأ ةيدو ، مهرد فالآ ةيناهث وا رانيد ةئاينايث ةلي هللا لوسر دهع ىلع ةيدلا ةميق تناك
 :لاق ،تلغ دق لبالا نإ الأ :لاقف ابيليخ ماقف رمع فلختسا ىتح كلذ ناكف لاق ،نيملسملا ةيد نم

 .ةرقب يتئام رقبلا لها ىلعو .افلا رشع ىنثا قرولا لهأ لعو .رانيد فلا بهذلا لها ىلع رمع اهضرفن
 .ةيدلا نم عفر اهيف اهعفري ل ةمذلا لها ةيد كرتو ةلح يتئام للحلا لها ىلعو ةاش يفلا ءاشلا لها ىلعو
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 اهل إطخلا حورج اذكو ،دمعلا هبش ةيد نم اهنانسا ىلع كلذك دمعلا
 مهريغو نيدهاعملاو سوجملا تايد اذك 5 إطخلا ةيد نانسأ نم اهباسحب
 وحنو ةيد ثلثو ةيد فصن هلامو ، ىشنخلاو ةأرملا ةيد اذكو . للملا رئاس نم

 اذكو 8 لبالا نم تعفد نإ نانسألا نم هانركذام باسح ىلعف . كلذ

 سيلف لبالا تموق نأ دعب ليقو ، لوق يف كلذ نم ةميقلاب تعفد نإ
 . هيلع تموقام الإ

 ةيدلا نولعجي وناك مهن :أ هيلع سانلا انكردأ يذلاو : رثؤملا وبأ لاق
 راثآ يف دجويام رثك ! لاق مهرد فلا رشع ىنثأ اوس اهأطخو اهدمع

 ')اهئالغو اهصخر ردق ىلع لبألا ةميقب ةيدلا نأ نيملسملا

 أطخلا ةيد نأ ىنعي تيبلا ىتأ دق اهيف 7 أطخلا يف : هلوقو
 مدقت ايك لبألا نم نانسأ ةسمخ ىلع نوكت اهنأ ردق ىلع ةنسلا تدرو
 نبا نع يذمرتلاو يراخبلا جرخأ ربلا دبع نب رمع لاق .3 ابيرق هنايب

 : '_٫لاق هنأ زنل يبنلا نع دوعسم

 نا» سابع نبا نع ةمركع نع دواد وا هجرخا يذلا سابع نبا ثيدح هنع هللا يضر رمع ضراعيو )١(

 يبنلا نع ةمركع نع ورمع نع هنييع نبا هاورو ،افلا رشع ينثا هتيد يبنلا لعجف لتق يدع ينب نم الجر

 .اعوفرم هجام نبا هاورو 3 يئاسنلا هلسراو ،السرمو اعوفرم يذمرتلا هجرخاو سابع نبا نع ركذي مل ةلق
 ملسم نب دمحو ىهتنا ملسم نب دمحم ريغ سابع نبا نع ثيدحلا اذه يف ركذي ادحأ ملعنالو يذمرتلا لاق
 .نيعم نب ىحي هقثو دقو ىفئاطلا وه اذه

 ىبعشلاو يرصبلا نسحلا بهذف ةئام اهنا ىلع قافتالا دعب لبالا نم اطخلا ةيد يف ءايلعلا فلتخا )٢(

 تانب اعبرو نوبل تانب اعبرو .اقاقح اعبرو ،اعاذج اعبر :اعابرأ نوكت اهنا ىلا مهريغو يعخنلاو
 هجرخاو ،هركذف اعابرأ اطخلا يف لاق ةزمح نب مصاع قيرط نم يلع ىلع افوقوم دواد وبا هجرخأ دقو ضاخ

 سمخ دمعلا هبش اطخلا يف : هللا دبع لاق الاق دوسالاو ةمقلع قيرط نم افوقوم دوعسم نبا نع دواد وبا اضيا
 بهذو ضاخم تانب نورشعو سمخو ،نوبل تانب نورشعو سمخو }ةعذج نورشعو سمخو }ةقح نورشعو

 ةيفنحلاو كلامو راسي نبا ناييلسو زيزعلا دبع نبا رمعو يروثلاو ثيللاو ةمركعو يرهزلاو دوعسم نبا

 ضاخم تانب اسمخو ،نوبل تانب اسمخو .اقاقح اسمخو .اعاذج اسمخ :اسمخأ نوكت ةيدلا نأ ىلإ ةيعفاشلاو
 .نوبل ءانبأ اسمخو

 . (دوعسم نبا ثيدح ىلع مالكلا .هيلي امو ٣٤ تيبلا ىلع قيلعتلا اذه انب رم)
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 .اروكذ ضاخم نبا نورشعو ضاخم تنب نورشع أطخلا ةيد يف)

 :دشر نبا لاق (ةعذج نورشعو ةقح نورشعو نوبل تانب نورشعو

 نبا نع كلام نب فينح نع ىور هنأب رمع وبأ ثيدحلا اذهل لتعاو
 هنأل يلع نع ةياورلا كلذ يف لإ بحاو : لاق لوهجم وهو : لاق دوعسم

 نع دواد وبأ جرخو ،دوعسم نبا ىلع فلتخا ايك هيلع كلذ يف فلتخي
 : ىضق ةلي هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع

 نونالثو ضاخم تنب نوثالث : لبألا نم ةئام هتيدف أطخ لتق نم نأ)

 : يباطخلا ناميلس وبأ لاق (ًاركذ نوبل ينب رشعو ةقح نونالثو نوبل تنب

 لاق امناو ، هب لاق نيروهشملا ءاهقفلا نم ادحا فرعأ ال ثيدحلا اذه
 . فانصألا ين اوفلتخا ناك نإو سامخأ أطخلا ةيد نإ ءاملعلا رثكأ

 يبعشلا مهو ى ءاملعلا ضعب نع (ةعبرم إطخلا ةيد نأ) يور دقو

 لك نم ،نيرشعو اسمخ اهولعج ءالؤهو ، يرصبلا نسحلاو يعخنلاو
 . "افنا هانركذ دقو دمعلا هبشا ةيد ين انباحصأ نع مدقت ايك عون

 . ملعأ هللاو

 ؛٥ ميقلا ىدل امارد ةئامو تتأ نورشع ريعبلا ةميقو

 لبق برعلا دنع ةررقم ةفورعم تناك ىربكلا ةيدلا نأ ملعإ
 ناك هنأ الإ { مويلا ةروكذملا نانسالا ىلع لبإلا نم ةئام مالسالا

 تايد رشع هلف ، لاجر ةرشع نم مهدنع وهف ةليبقلا ديس لتق ذإ مهدنع
 هللا ءاج املو 5 ءايلوألا مهراتخي نم ةرشع هب ديق الإو ،تايدلا ىلإ اولزن نإ
 نم ةئام لجر لك ةيد هيلع همالسو هللا تاولص عراشلا ررق مالسالاب

 يوق نيبو دوسمو ديس نيب قرفي مل هنا الإ ةيلهاجلا يف ناك ايك لبالا
 مهؤامد افاكتت نوملسملاف .لكلا نيب ىواس مالسالا نأل فيعضو

 )١( تايبالا يف هركذ ٣٦ و ٣٧ و ٣٧١.
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 نأل كلذو { ١ثيدحلا ى مهاوس نم ىلع دي مهو مهاندأ مهتمذب ىعسي ىعسي

 .مالسالا رشتنا الو ،ةيداب مهرثكا نأل لبإلا مهلاومأ بلغأ ناك برعلا
 ءارفصلا تضافو ندملا اونكسو مناغملاب اوعسوتو حوتفلا تعستاو
 فلتخاو اهنايثأ تلغف مهيديأ يف لبإلا تلقو لاومألاب اوعسوتو ءاضيبلاو

 ًانايثأ لبالل ررقي نأ هنع هللا يضر"باطخلا نب رمع ىأر سانلا لاوحأ

 ةئام نامثأ ررقف مهنع هللا ىضر ةباحصلا نم رظن ىلع كلذو ةمولعم

 ًارظن كلذو . ًامهرد نيرشعو ةئامب ربعب لك مهرد فلا رشع ىنئأب ربعبلا

 مهرد فالآ ةرشع اهررق لوقي مهضعبو سانلا فلتخي الئل ةحلصملل

 غلبام هن أ ايبرو ى عامجإلا دح ىلإ كلذ غلبي مل نكلو ، مهرد ةئامب ريعب لك

 6 كلذب لوقي نم مهنمف اهنامثأ ريدقت يف فالتخالا غاسي اذلف لكلا
 .ةعبرأ لوقي نم مهنمو } ًامهرد نوعبرأو ةيناهيث ربعبلا نمث لوقي نم مهنمو

 ل ٨ مهرد ةئام ربعبلا :ليقو دمعلا اذه ىلعو :بطقلا لاق ريناند

 صخرلاو ءالغلا ىلع ليقو امهرد نوتس ليقو ؤ امهرد نورشعو ةئام
 . طخ تلزن نإو عفر لبإلا تلغ

 نورشعو ةئام ريعبلا نأ قرشملا لهأ نم انباحصأ رثكأ هيلع يذلإو

 ةلئاشلا موقي رباج يبأ نب ىسوم نإ :رثؤملا وبأ لاق .افنآ هانركذ ايك امهرد
 ةيدلا نولعجي مهنأ هيلع مهانكردأ يذلاو لاق ًامهرد نيرشعو ةئام

 . مهرد فلأ رشع ىنثأ ءا ءاوس اهأطخو اهدمع

 لبالا ةميقب ةيدلا نأ نيملسملا راثآ يف دجويام ًاريثكو 3 رثؤملا وبأ لاق
 ريعب لك ناك ىتح) لبالا تصخر ولو لاق «لبإلا نم ةئام ةيدلا» :لاق هنأ ةي يبنلا نع ثيدحلا يف لاقو ؤ.اهئالغو اهصخر ردق ىلع

 :: يبنلا نا هنع هللا يضر يلع نع» : هظفلو هدنسو دواد وباو يئاسنلاو دمحا هاور ثيدحلا )١(

 ف دهع وذ الو رفاكب نمؤم لتقيال الأ ٠ مهاندا مهتمزب ىعسيو 6 مهاوس نم ىلع دي مهو . مواد افاكتت افاكتت

 .هححصو ثيدحلا اذه مكلا جرخأو «.ه ».

 . ٤٣ ثيدحلا ىلع قيلعتلا ين اهانركذ يتلا دواد يا ةياور يف هنع هللا يضر رمع رثأ ءاج ايك ( 0

_ ]٥ 



 ايك أطخلاو دمعلا يف ةنسم لبإب ةيدلا هيلع يذلا ءاجف امهرد نيرشعب

 مهرد فلا لبالا نم ةئاملا غلبت مل ولو ،هنم تلبقل (نوملسملا اهنس
 . ملعأ هللاو ىهتنا

 ٤٦ متسس ًادع نافلأ اهدعب نم ةرشع فولأ ىركلا ةيدلاف

 ٤٧ مع مكحلا اذهو ًاقلطم هاطعي ىتفلا ام فصن ةأرملا ةيدو

 ٤٨ مكح نم هارد ىثنخ لكشمل هب مكحاف اهفصنو ًةفصنو
 ٩ مرتجا نم عم ملسملا يوتسيال ملسم ثلن يمذلا ةيدو

 رثكأ دنع روهشملا هيدل راتخملا حيحصلا لوقلا ىلع مظانلا ءانب اذه
 ريعبلا ةميق نا نم بهاذملا ةمئا رثكا هيلعو قرشملا لهأ نم ءاهقفلا
 هيد يهو 5 ‘'مهرد فلا رشع انثا ىركلا ةيدلاف ى مهرد ةئامو نورشع

 ىربكلا ةيدلا ىطعيام هنم فلتا وأ هسفن تفلتف لتق ءاوس ملسملا رحلا
 عطقكو اهعفانم باهذ وا اعم نينيعلاو اعم نيديلاك ةفورعملا ءاضعألا نم
 . ىلاعت هتنا ءاش نإ ليصفتلا ىلع ركذ يتأيس امم كلذ وحنو ركذلا

 لك ىلعو لاوحألا عيمج ي لجرلا فصن يه ةأرملا ةيد نأ ملعاو

 نم اهريغ وأ ةيسوجم وأ ةيمذ وأ ةملسم تناك اهسنج نم ينعأ ريداقتلا
 تفلت نإ اهئاضعأ ةيد وأ تفلت نإ اهلك ةيد يف كلذ ءاوسو ؤ للملا رئاس
 ةملح الإ سايقلا اذه ىلع اهيعمج حورجلا يف اذكو { ءاضعألا ضعب
 يف لجرلاك ةأرملا ةيد نإ موق لاقو & كلذ يف لجرلا فعض اهنإف يدنلا

 تناك فانصالا ةيقبو ، ىعفاشلا هيلا بهذ يك بوجولا يف لصالا هنا لع لدي هيلع ميركلا باتكلا اذه يف راصتقالاو (لبالا نم ةئام ةيدلا سفنلا يف نإو) : هيفو .هركذانب رم يذلا مزح نب ورمع باتك يف ءاج امل )١(
 .ايعرش اريدقتال ةحلاصم

 ميق امه ذإ امييوقت نيدقنلا نمو ©صنلل (لبالا نم يه لب): هل لوف يف يعفاشلاو رفزو ةفينح وبا لاقو
 فلا رشع انثا اهنا ىلا :هل لوق يف يعفاشلاو كلام بهذف ةضفلا ين اوفلتخاو ،حلص امهاوس امو تافلتملا
 .مهرد
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 © ثلثلا غلب اميف اذكو { ةيدلا ثلث غلبي ملام اهحورجو اهئاضعأ تايد
 وه هانمدقامو'» لجرلا فصن ىلإ تدر ثلثلا ىلع ةيانجلا تداز ناف
 ةيد ةأرملا ة ةيد فصنو لجرلا ةيد فصن لكشمللو دمعلا هيلعو حجارلا

 ملسملا ثلث يمذللو ؤ هئاضعأ ةيدو هحورج اذكو .ثاريملا يف همكحك

 . ملعأ ىلاعت هتلاو كلذ عيمج ٢

 ٥٠ ْمثع وأ ء شرأك اهنود نوكي امو سفنلا يف ليصفتلا يف كلذو
 ىلع ةأرملا نإو ، حجارلا ىلع (مهرد فلا رشع انثأ رحلا لجرلا ةيد)

 لكشملا ىننخلا نإو ملسملا ثلث ممذلا نإو ث كلذ نم فصنلا
 مهئاضعأ تايد يفو ، مهحورج شرأ يف وه ةأرملا فصنو ؤ لجرلا فصن

 ٥ هيف ىركلا ةيدلا مكح كلذ عيمج مكحف ةيانجب تلطب وأ تعطق نإ

 . ملعأ هللاو اهنم هرانم هلو

 روسكملا مظعلا َمنَع ٢) سوماقلا ٢ لاق (مثَع وأ شراأك) هلوقو

 : ةدازملا ةأرملاو ٤ انا هتمثع : ءاوتسا ربغ ىلع رجت : ديلاب صختو

 أربي ملو َبَلجأو بتكأ حرجل او . "هاهتمثغأك ةمكحم ريغ اهتزرخ
 ىتح لجرلا لقع لثم ةارملا لقع) ةي هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع ثيدحل )١(

 دبع يبا نب ةعيبر هنع هاور ييف بيسملا نب ديعس ثيدحلو ، ينطقرادلاو يئاسنلا هاور (ةتيد نم ةثلاثلا غلبي
 نم نورشع :لاق ؟نيعبصا يف مك :تلق ،لبالا نم رشع لاق ؟ةارملا عبصا يف مك :هل لاق هنا نمحرلا
 نورشع :لاق ؟عباصا عبرا يف مك :تلق .لبالا نم نوثالث :لاق ؟عباصا ثالث يف مك :تلق .لبالا
 ملاع لب :تلق ؟تتأ يقارعأ :لاق !اهلقع صقن اهتبيصم تدتشاو اهحرج مظع نيح :تلق ،لبالا نم
 .هنع أطوملا يف كلام هاور . يخأ نبا اي ةنسلا يه :لاق .ملعتم لهاج وأ تبثتم

 ةيوبنلا ةنسلا دارا نإو } ةجح كلذ يف سيلو (ةنيدملا لها ةنس) دارأ اديعس نا يعفاشلا ملع دقو :اولاق
 . هب جاجتحالل ة ةنسلا قالطإ ضهتنيال لايتحالا عم نكلو .معنف ةلي هنع ةتباثلا

 ربج هب مهضعب صخو ،هربج :امهالك همعو همعو ،دعتمو مزال لعفلا اذه نإ يأ (انأ هتمثع) هلوقو )٢(
 وهو ميملاو ماللا نيب لدبلا ىلع اذهو :تلق ة }هلثم لتعتو ءاثلا مضب مثعت :ءارفلا لاقو .ءاوتسا ريغ لع ديلا
 اذا : هتمزجو ءىشلا تلزجو ،لاتقلا يف " سلجاو اتسعمتو هسفن تقلت لثم ةيبرعلا يف ريثك
 .( يملعلا عمجملا هرشنو هانققح يذلا يوغللا بيطلا يبأ برعلا ةجح لادبالا ب باتك رظنا) هتعطق

 لمعأ يناف اقذاح نكا مل نا ٢ (مشتعا يناف اعنص نكأ ار :لثملا يفو .مكحم ريغ ازرخ اهتزرخ اذا يأ )٢(
 ةرشقلا : ةبلحلاو همد سبي اذا حرجلا (بلجاو) هدلج ظلغو نخث اذا : :(حرجلا : 3 يتفرعم ردق ىلع

 . هربلا دنع حرجلا ولعت يتلا
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 , ءاوتسا ريغ ىلع مظعلا رابجنا وهو لألا نهدلاو . (ىهتنا)""ادعب
 3 مسب ١ تيقوت نود ىدؤت اروف ههبش أ امو دمعلا ةيدو
 0٢ مزتلم هيلا ڵوكوم كاذف اهذخا اهلجأ اذإ الإ

 هنود وأ تق ناك تايانجلا نم دمعلا هبشا امو دمعلا ةيد نا ينعي

 هل يذلا اهلجأ اذإ الإ لجأ الو اهيف تيقوت ال اروف ىدؤت كلذ ةيد ناف

 اهم هل مكحي نأ دعبام تقو ىلإ اهربخأتب هسفن تباط نإ يإ :ةيدلا

 نإ اذكو رصق وأ اهديدمت يف لوط نإ هيلا لوكوم رمأ كلذف مكاحلا
 نأل كلذو إهيلع اوحلطصاام ىلع وهف مولعم ءيش ىلع اهيف اوحلطصا

 افع ناف . ةيدلا ال صاصقلاو دوقلا هيف بجاولا امنإ يناودعلا دمعلا لتق
 ىلإو الوكوم هيلا اهميلست ناك ةيدلا مكح ىلإ لزنو صاصقلا نع يلولا

 الو تتبث اذإ ةرضاح ىدؤت نأ قوقحلا ف لصألا نأل اضوفم هيأر

 .هتفص ةفورعم دمعلا لتقو ،اهبابرأ سفن بيط نع الإ اهريخأت حصي

 باب يف هتلا ءاش نإ اهنايب يتأيس هوجو ىلع روصتي كلذ دمعلا هبش اماو
 . . ملعا هناو صاصقلا

 0٣ مجَتن دقام تلت ماع ؟ ز ثالث يفف اطخلا امأ

 ٥٤ مزل ثلث ةيانج يف ناك نإ هلك ىدؤي ماع يف ثلثلاو

 امأ ) يأ فاضم فذح ىلع وهف هرخآ ىلإ (فالث يفف أطخلا امأ) هلوق .

 ًازامم أطخ ةيدلا ىمس وأ هسفن أطخلا ال ةيدلا وه مجنملا نأل (إطخلا ة ةيد

 ةببسم ةيدلاو .ةيدلا توبثل ببس أطخلا نأل ةيببسلا ةقالعل فذحلاب

 امل دودعملا ركذ نع ىفتكاو نينس ثالث دارملا (ثالث يف) هلوقو , هنع

 ميجنتلاو تعطقو تمسق يأ (تمّجْن) هلوقو ؤقايسلا نم مهفي

 (ةيدلا مثع لع تربجنا اذاو . حلص مشع ريغ لع تيربجنا اذا ءاضعالا يئ) : يعخنلا ثيدح يئو 6(

 مثعلا عم تبجو كلذلو } هلكش نع وا اهيلع ناك يتلا هتوق نع ناصقنو مظعلا يف مثعلا ربج نال :تلق
 . حلصلا هداسف ريغ عمو 6 مظعلا داسفل ةيدلا

_ ]٨ 



 تيقاوم ىف يأ ًاموجن هادأ اذإ همجنو همجنأو لاملا مج ز لاقي عيطقتلاو

 يدؤي ةنس لك ف نينس ثالث ف اهتيدأت نسي إ ر اطخلا ة ةيد نأ ينعي : : ةفلتح

 . ةرمب ليق { ةنس ى هلك يدؤي وهف ةيدلا ثلث ةيانج ف بجو نإو .اهثلث

 فيرعت يف لاوقألا هذه ليصفت ىضم دقو ارنكأ لوألاو ًانالنأ ليقو

 ىلاعتو هناحبس هقلاو هللا ءاش نإ ةيافك كلذبو .اهماكحأو تايدلا

 .ملعأ

 لو ىا »

_ ]١



 لوألا دابلا

 اهماكحأو اهتاسايقو حورجلا ين

 ٥ مهد داوسب وأ ةرمحب نإ ريثأتلا اهتمدقم نمو

 زيزعلادبع خيشلا لاق { دلجلا قش وهو ى حرج عمج حورجلا

 بطقلا وهو حراشلا لاق 6 رشع ةسمخ حيرجلا (لينلا نتم) بحاص
 ةيمادو ىرغص ةيمادو شذخو ءادوسو ءارمحو ءارفص : ىلاعت هللا همحر

 ةفئاجو ةلبقنُمو ةمش اهو ة ةحضومو و ؤاحمسو ةمحالتمو ة ةعضاب !و ىربك

 عمج ةرابعلا يفف زاجم ًاحرج ىلوألا ةنالثلا ةيمستو © ةمومأمو ةذفانو

 نهاس هنأ لمتحيو زاجملا مومع نم وأ دحاو ددعب زاجملاو ةقيقحلا

 يف داوسلا وأ ةرمحلا وأ ةرفصلا ترهظ ىتح نهنطاب حرج رابتعاب ًاحورج

 يهو }طقف هقوف نهرنأ رهظي ىأ دلجلا قوف ىلوألا ةنالغلاف دلجلا

 .اهدعب يتلا نود ثالثلا هذه نم لكو {ءادوسلاف ءارمحلاو ءارفصلا
 يأ ٍ(ريعبلا نمث فصن اهلو) نتاملا لاق . عب ركذن يذلا ي اذكهو

 نمث (ءارمحلا) يهو ةيناثللو ريعب نمث فصن (ءارفصلا) يهو ىلوألل
 .ريعبلا حجرا (ءادوسلا) يهو ةثلاثللو 2

 ةئالث هنم فصن نوكي ًامهرد نوعبرأو ةينامث ريعبلا نأب لوقلا ىلعف
 ةيد يهو ،مهارد ةتس ريعبلا نمو { ءارفصلا ةيد يهو ؤ ) مهارد

 . ءادوسلا ةيد يهو امهرد رشع انثا ريعبلا عبرو ءارمحلا

 '" فصنو مهارد ةعبس ءارفصللف مهرد ةئامو نورشع ريعبلا نأ ىلعو

 ريعبلا نمث يهو امهرد رشع ةسمخ ء ارمحللو ريعبلا نمث فصن يهو ٠

 هنمث فصنو ريعبلا نمث وهو )٤٨+٨= ٦١( ةينايث ىلع ريعبلا نمث ةمسقب كلذو ةتس وه ريعبلا نمث نال )١(

 . ةثالث
 )٢( ةمسقب كلذو )١٦٠+٨=١٥( و )١٥( هنمث فصنو }نمثلا وه ٥, ٧.

_ ٥.٠ _ 

 



 لاوقألا رئاس يف اذه ىلع سقو ريعبلا عبر يهو امهرد نوثالث ءادوسللو
 .كلذ وحنو نوتس لوقي نمو مهرد ةئام ربعبل ١ نإ ١ لوقي نم لنحع

 ءام ولو هنم عمذامو ) ض ثلخ) يهو دلجل ١ سفن ف حورجل ١ نم ةنالثو

 هنم ضافو دلجلا ضعب تعطقام يهو ٠ مهدنع ( ىرغص ةيماد) هيليو

 8 محللا يف رثؤت لو دلحلا تعطقام يهو (ىربك ةيماد) اهيليو ،مد

 . ناريعب ةثلاثللو ريعب ةين اثللو رعب فصن ثالثلا هذه نم ىلواللو

 هجولا يف تناك ناف دحاو اهمكحو ةدحاو ةيمادلا نأ ليقو
 يف حورجلا هذه ىلتو ،ناريعب اهل سأرلا مدقم ةيماد ىلع تفعوض

 . محللا

 تلصوو دلحلا 7 يهو ٠ يشلا وهو عضَبلا نم (ةعضاب) ىلوألا

 . ةمحالتملا نود ةبراغملا دنع يهو." اليلق هيف ترنأو محللا

 . محللا يف تنعمأو ةعضابلا تزواجام يهو (ةمحالتملا) ةيناثلاو

 انه دارملاو ،مظعلا قوف ةقيقرلا ةرشقلا هلصأو (قاحمسلا) ةثلاثلاو
 .اهعطقي نأ نودب مظعلاو محللا نيب ةرشقلا كلت رهظاو محللا زواجام

 ) (٣ قاحمسللو ٠ ةتس ةمحالتمللو ٦ ةرعب أ ةعبر أ ةعض ابلل نولعجيو

 . ناتعذجو ناتقحو ناركذ نوبل انباو نوبل اتنبا : ةرعبأ ةينامث

"7 
 ىلع لمحلل لاجم الف حيحصلا يف ةيوغللا ةقيقحلا ىلع بترم جاجشلا يف مكحلا ةيفنحلا دنعو )٦(

 نع القن اهبيترتو جاجشلا نم ةعمادلاو ةيمادلا ريسفت يف ةغلل قباطملا حيحصلاو «ضحملا حالطصالا
 مدلا ليستو يمدت يتلا (ةعمادلا) و ، مدلا ليست الو هيمدتو دلجلا شدخت يتلا يه (ةيمادلا) نأ يواحصلا

 ام ببسل هانيع عمدتف اهبحاص ىلا لصي ملالا نال : مسالا اذهب تيمس اهناكف نيعلا عمد نم ذوخام .

 ٣١٢/٨(. راكفالا جئاتن) . ملالا نم دجي

 .ىربكلا لباقت (ةعمادلا) وا 5انباتك يف ىرغصلا ةيمادلا لباقت ةيفنحلا دنع (ةيمادلا) لعلف

 3 يمدتو دلجلا دعب هضعبت محللا قشتو دلجلا عطقت يتلا) : يه برعلا ناسلو حاحصلا يف (ةعضبلا)
 هب عضبي ام وهو طرثملا :عضبملاو . ةمحالتملا ةعضابلا دعبو }ةيمادلا يهف لاس ناف ،مدلا ليسيال هنا الإ

 . (ةيمادلاف ةمحالتملاف ةعضابلا) حاحصلا بيترت بسحبف .(ميدالاو قرعلا

 = نيب يتلا ةدلجلا قاحمسلا نأ :وهو انفيرعت قفاوي ام اهنم ةغللا بتك يف تافيرعت ةدع :قاحمسلل (؟)
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 نوكسو ميملا مضب (ةجضوم) يهو مظعلا سفن يف حورج : اولاق
 داضلا د عم واولا حتف تف زوجيو ديدشت الب داضلا رسكو واولا

 هرسكت ملو هنع" ت ةلازاب مظعلا ترهظأام يه ةحضوملاو

 ليقو لصف نودب هترسك ي أ مظعل ا تمشام : يهو ) ةمشاه ( مث

 . ةمشاه يهف ،هرسكت مل ولو هيف ترثأ اذا

 نع مظعلا اهلقنل كلذب تيمس لقن وأ لقنا نم يهف فاقلا ديدشتو

 .هلحم نع هلوحت مل ولو هتقش اذإ ةلقنم ىمست ليقو ،هرسك دعب هناكم

 دسجل ١ رئاسو هرخؤم يئو 3 ةرعب أ ةسمخ س أل ١ مدقم يف ةحضومللف

 رعش تبنم نم وه هجول او 6 ةرعب أ ة ةرشع هجولا ١ ف اهلو رعب فصنو ن اريعب

 مظع فرط ىلإ ىحللا مظع فرط نمو .الوط نقذلا فرط لإ سأرلا

 .ًاضرع رخألا ىحللا

 هقحتسي انإ تاحارجل ١ شورأ باسح نم يتأيسامو ركذام لكو

 : ليق ماهبالا ةبجارب ضرعلاو لوطلا ف (ةمات ةبجار) ناك اذإ حرجلا

 هجولا تاحارجو ٠ سانلا طسوأ ليقو حورجملا م اهباب ليقو مكاحلا ماهباب

 ًاضيأ فعضلا ىلع سأرلا مدقمو ئ سأرلا مدقم تاحارج فعض اهلك

 .دسجلا رئاس نمو هرخؤم نم
 قاحمسلا) نا ىلا هديس نبا بهذو ‘قاحمس مظع لكلو .محللا نودو مظعلا قوف محللا نيبو مظعلا =

 ةقيقر ةدلج قاحمسلا :ليقو 5 ةقيقر ةدلج :بيذهتلا يفو { ةقيقر ةرشق مظعلا نيبو اهنيب يتلا جاجشلا نم
 وحن اقاحمس ىمست اههبشت ةقيقر ةدلج لكو .افاحمس تيمس اهيلا ةجشلا تهتنا اذا سأرلا فحق قوف

 .نينجلا ىلع السلا قيحايس
 ف رثكي اهضعبو داصلا يف رثكي تاللكلا صضعب نأ الإ ءاخلاو فاقلا عم نابفاعتي داصلاو نيسلا ) ( ١

 بوثو ،قفّصل! يف ةغل قفسلاو داصلاو نيسلاب (هنيمي ةقفص هاطعأ) ةعيبلا ثيدح ىوري اذكهو انسلا

 خلسي يذلا دلجلا نود يذلا لفسألا دلجلا يعمصألا ركذ يك قافصلا وه قافسلاو ،قيفص يأ قيفس

 اهجوز يشناب تذخأ ةأرما نع لثم هنأ :هنع هللا ىضر رمع ثيدح يو .قتفلا هنم ناك قشنا اذا يذلا وهو

 قوفو ىلعالا دلجلا تحت ةقيقر ةدلج قافصلاف . ةيدلا ثلث فصنب ىضقف ؟قافصلا قرخت مو دلجلا تقرخف
 .محللا

. ٥٢ 



 ىلع هوحن وأ طيخب ريدي هناف سئاقلا ىلع ماهبإلا ضرع لكشأ اذإو

 هفصنو ، نيفصن همسقي مث اهيلع يقتلي ىتح اهطسو نم ماهبالا ةبجار
 رمحملا ليقو ،مفلا نم امه ليق ناتفشلاو ،مهفاف ماهبإلا ضرع وه ""
 . هجولا حارج يف بسحي هجولا نم ناك ايف مفلا نم اريذو هجولا نم يهنم
 هجولا فصن سأرلا مدقم :رئألا يفو هعم بسح دسجلا نم ناكامو

 فصن سأرلا رخؤم فصن دسجلاو ©سأرلا مدقم فصن سأرلا رخؤمو

 ا اندنع هب لومعملا : :تلق ،سأرلا رخؤم فصن دسجلاو ،سأرلا مدقم
 0}» نييدثلا ةملح الإ لجرلا فصن ةأرملاو ءاوس دسجلاو سأرلا رخؤم
 { هنودامو ةيدلا ثلث ف لجرلاك يه ليقو \ لجرلا فعض اهيف اهناف

 . ىهتنا .رم دقو كلذ ىلع دازام يف لجرلا فصنو

 : مظانلا لاق

 ٥٦ ْملَس ًامهد نورشع اهل ناك ههجو يف تيثأ دق نكت ناف
 ٥٧ مدعنم اهنم ريثأتلاو هجولا يف تتبث اهم طقف ةرشعو
 ٥٨ مكح دق طقف اهل ةرشعب تيثأام اذل هجولا ادعامو

 ٥٩ مدقلا ىلإ هسأر نم دسج يف انهاه روت مل نإ ةسمخو

 دسجلا يف حارجلا ماكحأ يف ءاهقفلا نيب فالتخالا رثك دق هنأ ملعإ

 لهأ نم انباحصأ بهذف ٠ .ةحضوملا نود ايف هيف ريثأتلاو برضلاو

 هانركذ ايك ةمولجم رادقاب ةموقم ةيمادلا نود اميف راثآلا نأ لإ برغملا

 ريعبلا نمث فصن رفصألا رئألل نإ :اولاق مأ كلذو افنآ مهنع

 وهو ح ًاضرعو الوط ةبجار مت ا ذإ كل ] هعبر دوسأللو \ هنمث : رمحأللو

 سايق يف هبجارلا لوط سايق يأ (سايق يف ًاسايق) مهفرع يف ىمسملا

 )١( هلصفم يا ماهبالا ةبجار ىلع ريدأ يذلا طيخلا فصن يأ :هفصنو .

 فالخب ،اهفصن امهادحا يفو ةعفنملا سنج تيوفت نم هيف امل ةيدلا ةأرملا ييدث يل نا ىلا ةيفنحلا بهذو ( )٢

 ةيدلا ةارملا يتملح يفو "لامجلاو ةعفنملا سنج تيوفت هيف سيل هنأل لدع ةموكح بجت ثيح لجرلا ييدث

 .هانيب امل .ةأرملا ةيد فصن امهادحا يفو نبللا كاسماو عاضرالا ةعفنم سنج تاوفل .ةلماك
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 ةيمادلا يهو حورجلا دعاوق ىلع هوساق مهنم رابتعالا اذه نأكو .اهضرع

 .اهقوف ام
 ةيمادلا نود ايف ًاسايق نوربتعيال مهن :إف قرشملا لهأ نم انباحصأ امأو

 ‘ مهارد ة ةرشعف هيف رثؤت م نإو 0 رد نورشع هجولا ي ةرنؤملل :اولاق لب

 ل نإو ى ارثأ تثدحأ نإ مهارد رشع اهلف دسجلا رئاس نم هجولا ادعامو

 اريغص رثألا ناك ي مهدنع قااطالا يلع كلذو . مهارد ةسمخ اهلف ر رثؤت

 يف كلذ نيب اوقرف ايك انهاه سأرلا مدقمو دسج نيب اوقرفي ملو .اريبك وأ
 .ادعاصف ةيمادلا نم حورجلا رئاس

 موسلا ىري مهنم اضعب نأ بسحأو \ نايع لهأ نم رثكألا دنع اذكه

 نم بهاذملا رئاس امأو رصبلاو لدعلا لهأ نم رظنلا وهو اهلك رانآلا ين

 رظنلا لب ةيمادلا نود امو رانآلا شورأ ف ادودحم ائيش نوريال مهنف انموق

 لب راصمألا ءاهقف لج هيلعو . مكاحلا ىلا لوكوم كلذ نأو .داهتجالاو

 لب . 0" دودحم دح حورجلا نم ةحضوملا نود اميف سيل هنأ ىلع مهرثكأ

 الإ : اولاق ا" امولعم ائيش كلذ ي ددحت م ةنسلا نأل طقف ةموكحلا هيف

 . لبإلا نم ةعبرأب قاحمسلا ٢ ىضق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع يوزام

 ، ةحضوملا ةيد فصنب اهيف ايضق اغأ نايثعو رمع نع اضيأ يور ر اذكو

 صاصقلاب ىضق مالسلا هيلع هنا هنع ىرر امل ادمع تناك نا صاصقلا ةحضوملا يئ) : : ةيفنحلا تلاقو )١(
 ةحضوم ىواستت يا ( صاصقلا ققحتيف نايواستيف مظعلا ىلا نيكسلا يهتني نا نكمي هنالو .ةحضوملا يف
 يهتني دحال هنال ،اهيف ةاواسملا رابتعا نكميال هنأل (جاجشلا ة ةيقب يف صاصق الو) إ هيلع ينجملاو يناجلا

 . ةفينح يبا نع ةياور اذهو هيف صاصق الو مظعلا رسك ةحضوملا قوفام نألو ٦ هيلا نيكسلا
 يفو لبالا نم سمخ ةحضوملا ينو» :لاق ةليقت يبنلا نا مزح نب ورمع باتك يف ءاج دقف ةحضوملا امأ )٢(

 تناك نا صاصقلا ةحضوملا يفف (. ةيدلا ثلث ةمومأملا ىوريو ةمآلا ينو ةسمخ ةلقنملا يو رشع ةمشاهلا
 ةيفنحلاو ةيعفاشلا ةحضوملا يف سمخلا بابيا ىلا بهذ دقو .دمعلا ريغ يف لبالا نم سمخ ةيدلاو ادمع
 الاو ةموكحف لفسالا ىحللا وا فنالا يف تناك نا ةحضوملا نا كلام نع يورو ٠ ةباحصلا نم ةعامجو
 .لبالا نم سمخ

 سأرلاو هجولا يف ةحضوملا يف الاق رمعو ركب ابا نا هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نع يقهيبلا جرخا : . 7 . !
 . ءاوس
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 ناريعب ةعضابلا ىفو ريعب ةيمادلا يف :لاق هنأ تباث نب ديز نع يورو
 نإ اولاقو 7 » ةرعبأ ةعبرأ قاحمسلا يفو "ةرعبأ ةنالث ةمحالتملا ينو

 لعلو ًامولعم ادح هيف ةنسلا تّدحام الإ ةموكحلا حارجلا يف لصألا
 نمو باطخلا نب رمعو تباث نب ديز لوقب اوذخأ هللا مهمحر انباحصأ

 نأكف ةيمادلا نودام راثآلا ريدقت يف امأو كلذ يف ةباحصلا نم اهعم

 كلت هقحتست اميف داهتجالا صلاخو مهنم رظنلا ضحم وه كلذ

 داهتجالا قبط ىلع دودحلا هذهب اهوددذح ىتح ندبلا يف ثادحألا

 ةموكحلاو موسلا نم بهاذملا لهأ هلاقام نيع وهف مهنم , رداصلا سايقلاو

 نوعلا هبو ملعأ هللاو ىنعملا اذه ىلع يظفل فالخلاف كلذ يف

 حورجلا ماكحأ ليضفت يف كلذ دعب عرش مظانلا نأ مث ،قيفوتلاو

 :لاقف اهعضاومو اهبتارم فالتخا أل اهنورأ
 1 5 مكح هصخ كو رشع :ع با , اهو حورجل مث
 ٦١ محتلا دق يذلا دعب اهقاحُمس اذك مجلمف عضابف ماد

 ٦٢ ملا مث ; فانف ئاجف نمف مشاهف حضومف
 ٦٣ ملعا : اهرابتعاب صتخي عضاوم هلف اهنم لكلاو
 ٦٤ مظنم ير ءاش نإ هليصفت ىلع هلحم ف ءيجي لك

 مكح امل بتارملا هذه نم ةبترم لكو شع يهو بتارم ١) حراوجلل يأ ,

 محلملا ثلاثلاو ،عضابلا وه يناثلاو ، يمادلا حورجلا 6 بتارم لوأف ۔اهصحت
 نيب يتلا ةرشقلا مساب ىمس قاحمسلا عبارلاو ى ةمحالتمو ةمحلم ةبرض ڵاقيو
 دعب نوكت قاحمسلا نا ىأ (محتلا دق ا دعب) هلوقو 8 محللاو مظعلا

 يليو } ةعضابلا يلت ةمحالتملاو ةيمادلا يلت ةعضابلا ناب جاجشلا بيترت ىلع لدي اذه تباث نب ديز لوقو )١(

 .اهيف ةرعبألا ددع ديازتل رظنلاب قاحمسلا ةمحالنملا

 نم ةحراج عمجف حراوجلا امأ حارج ىلع عمجيو ،حرج عمج ٥٨ تيبلا يف ءاج ايك (حورجلل) ديري )٢(
 سيفلاو ةيراجلا هذه : لاقيو راهنلاب متحرج ام ملعيو :ليزنتلا يفو ،هبسك :هحرتجاو ءىشلا حرج
 عابسلاو ريطلا نم حراوجلاو ،اهجاتن اهبابرأ بسكت اهنال .لاملا حراوج نم (ةرقبلاو) نانألاو ةقانلاو
 حراوجلا نم متملع امو» :ليزنتلا يلو . .مهل بسكت يأ اهلهال حرجت اهنأل ديصلا تاوذ :بالكلاو

 .«نيبلكم



 !مظعلل ةفشاك يأ ‘ ةحضوم ةبرض لاقيو . .خضل سماخلاو ةمحاللا

 نع ًايظع لقنام وهو ا" قل عباسلاو ٦ حض ذعب وهو" مشاهلا سداسلاو

 عساتلاو ٦ فوجلا ىلإ تضفأ اذإ ةفئاج ة هبرض لاقيو" فئاحلا نماثلاو 3 هلحم

 لاقيو مملا رشاعلاو رخآ لإ لحم نم وضعلا تذفن اذإ ةذفان لاقيو (٤) دقانلا

 !غامدلا يهو 6سأرلا مأ ىلإ يضفت ة يتلا يهو ةمومأملاو ةمألاو ز ةّئاللاو ماللا

 اذإ : اولاق ل وهو غامدلا نيبو سأرلا ب فحق نبب ةقيقر ةرشق سأرلا مأ ليقو

 (عضاوم هلف اهنم ٌلكلاو) : هلوق .أدبأ شيعيال اهبحاص ناف رقشلا كلت تبقث
 حضوم ا .. نم لكلو 6 دسجل ١ يف ينعي عض اوم ة ةرشعلا هذه نم لكلو يأ :تيبلا

 ىلع فعاضت اهناف هجولا ف ةحارجلا تناك اك كلذو ةدح ىلع هصخ مكح

 عضبي يذلا : ةعضابلاو عضابلاو © ةيماد ةجش وا ةحارج لاقيو . مدلا لاسأ ىذلا يذلا وه يمادلا حرجلا (٩٥ر)=

 عدصي الو محللا قشي يذلا :جاجشلاو حورجلا نم محلملا :ثلاثلاو .مظعلا غلبي الو هقشي يا محللا
 هجشف ،قاحمسلا غلبت ملو محللا يف تذخا يتلا ةمحالنملا :نيرحبلا عمج يو ى ٥ محتلي مث مظملا
 }ةحضوم ةجشلاف هفشكيو مظعلا حضوي يذلا حضوملا :عبارلا حرجلاو . ةمحالتملا دعب نركت قاحمسلا
 ينو ٠ ةحضوملا ف الإ جاجشلا نم ءيش ف صاصق الو : يعفارلل ريبكلا حرشلا بيرغ ل ؤ رينملا حابصلا يئو

 . ةيدلا اه

 سبايلا ء ءيشلا رسك ةغللا يف مشلاو ٠ حضوملا لعب ب وهو ةمشاهلا ةحارجلاو ٠ مشاهلا :سصداسلا حرجلاو :

 ةجشلا ةمشاملا وا مشاهلاو 6٥بلطر وهو ميشه هل لاقي الو ركتملا سبايلا تابنلا نم ميشهلاو ١فوجالاو

 .مظعلا مشهت يا
 6 ماظعلا اهنم جرخت يتلا ةجشلا يهو :حابصملا ينو إةلقنملا ةجشلا وا ةحارجلاو لقنملا عباسلا حرجلاو )٢(

 لوق هديؤيو تيكسلا نبا هطبض اذكهو جارخالا لحم اهنأل لعفلل مسا ةغيص ىلع نوكت نا ىلوألاو :لاق

 لحم اهناب حرصف .اهنم قرام وهو ماظعلا شارف اهنم لقنت يتللا ةلقنملا :ديبع وباو يعفاشلا لاق '. يرهزالا
 هعبتو يبارافلا هيلع صن ،لعافلا مسا ةغيص ىلع نوكي نأ زوجيو ءاضيأ سراف نبا ظفل اذهو . ليقنتلا
 . هلقنتو مظعلا رسكت اهنال ةبرضلا سفن ةدارإ ىلع يرهوجلا

 هتفاج نم لعاف مسا : ةفئاج (ةجشلاو) ةحارجلل ليقو :حابصملا يفو .فئاجلا وه نماثلا حرجلاو )٢(
 .افوجم دعيال مظعلا نال : ةفئاج نكت مل ذخفلا مظع فوج ىلا تلصو ولف فوجلا تلصو اذا هفوجت

 ةمهلاب ىدعتيو اهنم جرخو ةيمرلا قرخ :اذافنو برض باب نم اذوفن مهسلا ذفن :برعلا لوقتو )٤(
 .فيعضتلابو

 ىنعم اهيف نال ةمومأم : : لوقي برعلا ضعبو :حابصلا يو لعاف مسا ا همآلا مسالاو هجش : : همأ نم )٥(

 ىلا هلصت يتلا يهو تامومأم اهظفل ىلع ةموماملا عمجو ،باودو ةباد لثم مآ وا ةمآ عمجو ںلصالا ين ةيلوعفمل
 ةمألا بحاصو : : تيكسلا نبا لاق ٠ غامدلا عمجت يتلا (ءاشفلا) ةدلجلا يهو جاجشلا دشأ يهو غامدلا مأ

 .سمشلا ف زورلا قيطي الو لبالا ءاغرلو دعرلا توصل قعصي
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 يف تناك اذإ اذكو ك دسجلا رئاسو هرخؤم ىلع ًاضيأ فعاضت يهف ،سأرلا مدقم
 كلت نم ةلمُأ يف وأ نيلجرلا وأ نيديلاك ناوضع هنم دسجلا يف امم وضع

 عضاوملا هذه ناف ،ىلاعت هللا ءاش نإ هلحم يف هليصفتو هنايب ينأيس ايك ،لمانألا
 دنع عماجلا دسحلا نود يهف اهيف تاحارحجلا تعقو نإ ةصوصحع ماكحأ اهل

 .دسجلاو اهنيب قرفال لوقي نم مهنمو | مهضعب
 هنإ ةأرملا يدث ةملح يف ليق ايك ؤ ًاضيأ دسجلا نم عضاوم ا اوصخ كلذكو

 نطاب يف مهنالتخاك ردصلا راحو رهظلا راقف ينو لجرلا يدث ىلع فعاضم

 وأ هجولا نم امه له نيتفشلا ةمح يفو ؟ سأرلا نم وأ هجولا نم وه له نينذألا

 مكحلا عرش ةمكحو هصخي ًايكح عضاوملا هذه نم دحاو لكل ناف ؟ مفلا نم

 :لاق ىلاعت هللا ءاش نإ ًاحضوم هعضاوم يف : يتأيسو .اهلجأل

 ٦٢٥ مكح نيربعبب اولاق هجولا يف هو ماد حورجلا لوأف
 ٦٦ مد هنم يرجيف دلجلا ُبعوَتسي ال دلحلا ضعب عطقي يذلا وهو

 امو اهعضاوم فالتخا ىلع حورجلا ماكحأ نايب. يف 7 مظانلا عرش {

 فرشأ هزأل هجولاب أ لبف ٠ عضاوملا كلت نم عضوم لك ف رمألا نم هقحتست

 لوأ :لاقف دسجلا رئاس نم رثكأ هشرأو هربغ ىلع مدقم وهف ناسنالا ءاضعأ

 . نوبل انبا ناريعب هجولا يل اهلو 5 ةيماد ةحارج لاقيو يمادلا حورجلا

 .هلك دلجلا ; عرفتست مو و ٦ مدلا تلاسأف دلجلا تّمَئام يه ةيمادلاو

 ،محللا يف نع : ملو هلك هتقبش ىأ لحلا تعضرام يهو ةعضابلا ةيناثلاو

 . ةرعبأ ةعبرأ هجولا يئ اهلو

 يف اهلو ،هغرفتست ملو هيف تنعمأو محللا يف تلخدام يهو .ةمحاللا ةثلاثلاو
 . ةرعبأ ةتس هجولا

 ٠ محللا تحتو مظعلا قوف ىتلا ةرشقلا تغلبام يهو"» قاحمُسلا ةعبارلاو

 = تيمس ةجشلا اهتغلب اذا سارلا مظع قوق ةقيقرلا ةرشقلا نيسلا ركب :رينملا حابصملا يف قاحمسلا )١(
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 . ةرعبأ ةينامث هجولا اهلو

 هيف ثدحت لو هتفشك يأ مظعلا تحضوأ ىتلا يه يهو ةحضوملا ةسماخلاو

 :ةرعبأ ة ةرشع هجولا ف اهلو .ثدح

 مظعل ا رسكت يتل ا يهو ريعب نورشع هجولا ين ةمشاهللو

 هلحم نع مظعلا لقنت ىتلا يهو ٠ ريعب نونالن هيف ةلقنمللو

 يه ةفئاحلاو 3 ملسملا ل ركذلا ةيد يهو 6ىركلا ةيدلا تلب ةفئاجللو

 نم كلذ رحب ز وأ هركذ نطاب وأ هقلح وأ هنطب ف ناسنالا فوج لإ يضفت ىتلا

 ١) عطق ول نأ اهلك ةيدلا قحتسي وضع يف تفاج تناك ناف . فوجأ وضع لك

 ناك كلذ نود هنيد وضع ين تفاج نإو ، مدقت ايك ىركلا ةيدلا ْتلث اهل تناك

 . مهفاف وحنلا اذه ىلع ةذفانلا مكح اذكو وضعلا كلذ ة هيد ثلن اهل

 ٦٢٧ مسو ,عضابيف امحل سمي مو لحل عطق دق نكي نإو

 اذهو ٠ هتفص هذه تناك نإ (ًاعضاب) يمس ىأ مسو عضاببف هلوق

 اذ د ا همس همسو لوقت ةمالعل ١ يهو ةمل ١ نم قتشم مسال ا ن أ ىلع ينبم

 ولعلا ىنعمب ومسل ا نم هقاقتشا ليقو { ةمالعلا يأ ةمسلا هيلع عضو
 (}"هل ًابعوتسم دلجلا عطق اذإ اذإ حرجلا نإ تيبلا ىنعمو ٠ هبحاصب , ولعي هنأل

 نم انباحصأ حالطصا ف ًاعضاب ىمسي يذلا وهف محللا ف لخدي .

 نبإ لاق هبو . ناتقحو نوب اتنبا ةرعبأ ةعبرأ هجولا ف هلو \ قرشملا لهأ

 .اقاحمس تيمس اهيلا ةجشلا تهتنا اذا سأرلا فحق قوف ةقيقر ةدلج يه :يرمزالا لاقو 5اقاحمس

 .اضيا افاحمس ىمست اههبشت ةقيقر ةدلج لكو
 .ىربكلا ةيدلا ثلث اهل ناك هيف ةجشلا تفاج دقو وضعلا عطق ول اييف يأ )١(

 ءيشلا ذخأ وهو ىنعمب اهلك هتبعوتساو هتبعوأو دعو باب نم هتبعو :(بعو) ربنملا حابصملا ي ء ءاج (!)

 يلو ٠ هيف هلخدت يأ هلك هيلع يتات ىتح ءيشلا يف ءيشلا كبامعيإ :بعرلا : يرمزالا لاق .هعيج

 )٦١٥(: تيبلا حراش لوقف 5يش هنم كرتي مل اذا يا «ةيدلا اعدج بعوتسا اذا فنالا يف :ثيدحلا

 هيف نعمأو لخد اذا امأ .هيف لخدي ملو هتحت نم محللا غلب ىتح الماك اقش دلجلا قش اذا يا (هل ابعوتسم)
 ةعبرأ ال ةرعبأ ة ةتس محلملا ة ةيد تراصو . (محالتملاو محتلملاو محلملا) : :حرجلا يمس )٦٧( تيبلا ين ء ءاج اك

 .هحرشو )٦٥) تيبلا يف ء ءاج اك عضابلا ة هيد يهو
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 : يتآلا تيبلا يف هركذ ايك بوبحم

 ٦٨ ْمهَق نم الإ ملعي الف مهاف انه هل لب نم ةعبرأ

 اهتميقو لبالا يطعي نم ىلع لبالا نم ةعبرا هل هجولا يأ (انه) هلوق
 ٢) ةردقملا اهنايثأ ف يضاملا فالتخالا بسح ىلع ةميقلا يطعي نم ىلع

 سايق يف اهلوط سايقب "ةمات ًةبجار هجولا يف حرجلا ناك اذإ كلذو .

 ٦ سانلا طسوأ ليقو ٦ حورجملا ةبجارب ليقو ٠ 1 ةبجارب اهضرع

 :لاق بيترتلا اذه ىلع دعب يتأيس اميف اذكو

 ٦١٩ ممحَتلُملل ًارعابا ةتسو محلُم وهف محللا يف لخادو

 !ينالو ركذلا ىلع قلطيو فورعم رسكت دقو ءابلا حتفب ريعبلا
 ىلع عمجيو ٦ ًاضيأ هيلع لمحيام لكو راحلا ىلع قلطي هيولاخ نبا لاقو

 .سوماقلا يف هلاق اهرسك نارعبو ءابلا مضب ناربو ريعاب رعابأو ةرعبأ
 مجلا وهف هيف نعمأو او محللا يف لخد اذإ حرجلا نأ تيبلا ىنعمو

 وهو ،هجولا يف ناك اذإ ةرعبأ ةتس هلو ى ىضم ايك محالتلاو محتلاو

 . ناركذ نوبل انباو ناتقحو ،نوبل اتنبا :اضرع ةبجار يف الوط ةبجار

 انه هل نوكي مهرد فلا رشع ىتىاب ار ىربكل ا ةي دلا ميوقت ىلعو

 نايب ف ذخأ هر أ مث ٠ بت ارم ثاات هذهو 6 ًامهرد نورشعو مهرد ةئاعبس

 : لاقف ةعبارلا ةبترملا مكح

 )٤٣(. تيبلا حرش يل )١(

 لصافم يف تاجنشملا مكبجاور مجاربلاو : لاق {، مجاربلا نيب ءاسلملا ةعقبلا : ةبجارلا : يبارعالا نبا لاق )٢(

 دقع نيب ام يه ؟مكبجاور نوقنت الا :ثيدحلا ينفو .ماهبإلا الإ تامجرب ثالث ةعبصا لك يف .عباصالا

 ساقي ليقو ،حورجملا ماهبا ةبجار ةماتلا ةبجارلا نم هقفلا يف دوصقملاو 5 ةبجار ةدحاو لخاد يف عباصالا

 .هدعب امو ٩٧ تيبلا يف ةبجارلا سايق ةقيرط ءعيجتسو ؤسانلا طسوأ ليقو مكاحلا ةبجارب
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 ٧٠ ْمَت قاحمسلاف مظعلا قيوف ًارشق لصي ملام محلم لازي الو

 عضو مسالا اذه لصأو (قاحمسلا) يه حورجلا بتارم نم ةعبارلا
 تلمعتسا مث ،محللا تحت مظعلا قوف نوكت يتلا ةقيقرلا ةرشقلل

 يف اهلو ،اهعطقتالو ةرشقلا هذه نع فشكتو محللا عطقت يتلا ةحارجلل
 '}”ناتعذجو"”ناتقحو ،ناركذ نوبل انباو"انوبل اتنبا ،ةرعبأ ةينايث هجولا
 .انه "ضام يتنبا (نوبل يتنبا) لدب لعجي مهضعبو

 نأ ىلع اذه . ًامهرد نوتسو ةئايعست ال ناك مهاردلاب تموق ىتمو
 وه انه تركذامو . يدنع عألا وهو ، ًامهرد نيرشعو ةئامب ريعبلا ميوقت
 : يآلا تيبلا ف مظانلا لوق ىنعم

 ٧١ ْمَكَح دق كاذب ملاع لكف هل ْمُكْحاف ركبأ ناو
 ةينات نم ءاتلا فذح انإو ٠ مدقت اك ىننألاو ركذلا ىلع قلطي ريعبلا

 ق ىف ةروكذملا ثانإلل ًايلغت امإو ركذملا ددع ف اهفذح نم ةلقلا ىلع امإ

 تس ثانالا نأل ٠ ةحارجلا هذه ةيد ف ةبجاولا ىهو 0 هلبق تيبلا حرش

 يف ءاج امك نوبللا نباو ،ال ما ةريزغ نبللا تاذ ةاشلاو ةقانلا :ماللا حتفب ةغللا بتك يف نربللا )١(
 امل راصف هريغ تدلو همأ نأل كلذب يمس نوبل .تنب ىثنالاو .ةثلاثلا ةنسلا يف لخديةقانلا دلو :حابصملا
 . نوبللا تانب ثانالاك روكذلا عمجو { نبل

 قح اهعمجو ةقح ىثنالاو ،قاقح عمجلاو ةعبارلا ةنسلا يف نعط ام :حابصملا ين ءاج ايك لبالا نم قحلا )٢(

 لاقيو ،هيلع لمحي نا قحتسا هنأل كلذب يمس :ليق ،اقح راص اقاقحا ريعبلا قحإو ردسو ةردس لثم
 .ريظن هل فرعي داكيالو .ردصملا ةيناثلاو ةقانلا ىلوألاف امهركب (ةقحلا ةنيب ةقح)

 ىثنالاو .اهركو ميجلا مضب ذب ناعذجو .لابجو لبج لثم عاذج عمجلاو ىنللا لبق ام نيتحتفب عذجلا (٣)

 رفاحلاو ةرقبلا دلو عذجاو ٨ ةيناثلا ةنسلا يف ةاشلا دلو عذجاو ٥ تابصقو ةبصق لثم تاعذج عمجلاو ةعذج

 .عذج وهف ةسماخلا ف لبالا دلو عذجاو .ةثلاثلا ف

 (ةفلخ) ةدحاولا حتفلاب (ضاحم قون) :تلق لماح ةقانلا نا تدرا ناف .ةدالولا عجو :ةغل ضاخملا )٤(
 .ةيناثلا ةنسلا يف ذخأي ةقانلا دلو :ضاخم نباو ،اهظفل ريغ نم ةقان لبالا ةدحاول ليق ايك اهظفل ريغ نم
 ضاخ نبا لازيالو ،ماللا ةدايزب ضاخملا نبا :لاقي دقو ضاغ تانب هيف عمجلاو ضاخم تنب ىثنالاو
 .نوبل نبا وهف ةيناثلا يف لخد اذاف .ةيناثلا ةنسلا لمكتسي ىتح



 لك طفل ى (مكح دق كاذب ملاع لكف) هلوقو ررقت اك طقف ناركو انه

 .ذخأ مث ،ةلأسملا يف دوجوم فالخلا نأل ًابيلغت لب هقالطإ ىلع سيل

 : لاقف ةسماخلا ةبترملا نايب يف مظانلا

 ٧٢ مس حضوللابف مظعلا حضوأو ًاعطاق 7 ءشقلل نكي نإو
 ٧٣ مَرلُي طرش هجولا يف هئركذ ام لكو ةرشَع هل وهو

 8 مظعلا قوف ةنئاكلا حورجلا بتارم نم ةسماخلا ةبترملا ىه

 نم لعاف مسا ةمجعملا داضلا رسكو ميملا مضب شلا يهو

 ةروسكملا داضلا ديدشتو واولا حتف اهيف زوجيو ؤ هرهظأ اذإ ءىشلا حضوأ

 رهظتف قاحمشسلاب ةامسملا ةرشقلا عطقت تلا يهو ٍ فعاضملا حضو نم

 لبالا نم رشع اهلو ؤ ًارثأ هيف رثؤت الو نيعلاب رظنيو قربت ىتح مظعلا
 ١ ناتعذجو ناتقحو ٠ ناركذ نيبل انباو نوبل اتنباو رضاح اتنبا : : هجولا يف

 ةحضوملا اذه . مهرد اتئامو مهرد فلأ اهل ناك مهاردلاب تموق نإو

 ىف باسحلابف تداز نإو ى ًاضرع ةبجار يف الوط ةيجار تمت اذإ (هجولا

 2 نيرشعو ةئايب ريعبلا نأب لوقلا ىلع اذهو ڵآتصقن نإ اذكو دئازلا

 ةئام هنمث نإ :ليقو ى مهدنع لمعلا رثكأ هيلعو ةقراشملا روهشم وه ا

 وهو نوعبرأ او ةين امث : ليقو ًامهرد نوتس : : ليقو ئ مهنم لقألل وهو . مهرد

 وه امنإو مولعم نمثب موقي ال ليقو ،مهلوق نم رهظي اميف ةبراغملا رثكأل

 :لاق اهنانسأ فالتخا ىلع تقولا يف اهنمثب صخرلاو ءالغلا ىلع
 ٤ مَت روكذملا اهبف اضرعو الوط ةبجار ةل تمت نإ كاذو
 ٧٥ مسر ام مهفاف داز نإ اهقوفام اذكو باسحلابف اهنودو

 وه انإ ةروكذملا هبتارم' ف روكذملا شرألا قحتسي انإ حرجلا نأ يعي

 اضيأ اهب ةيجار ضرع عم ديلا نم ماهبالا ةبجارب ةبجار هلوط ناك اذإ

 ايك فالخ حورجملا ةبجارب وأ سانلا طسو وأ مكاحلا ةبجارب كلذو
 ءاشنإ دعب اميف (حورجلا تاسايق) ركذ يف كلذ ليصفت يتأيسو 5مدقت
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 . ىلاعت هتلا

 ع ايهنم رخا ام ليقو !اقلطم مفلا حارجك لبق نيتفشلا حارجو
 هللاو ] سأرلا مدقمك الو هجولاك ندبلا حارجك لعب مفلا حارجو ئ هجولا

 أ

 :لاقف ناعون وهو مظعلا ين عقاولا حا ارجلا نايب ف ذخأ هنأ من

 ٧٦ مش اهم اهل نورشع هجولا ف |اشاه ىمسي مظعل ا رس اكو
8 

 ٧٧ ْملَع دق ة لحت نع ًاظع لمت اذإ نونالن هل لقنمو

 اذكهو ،(مشاه) وهف ا يلق ولو ًارث هيف رثأو لصو اذإ حرجلا نأ ملعإ
 اذاف هعضوم نع هنم ًائيش لقني ملاس روسك ةدع هيف رسكو داز ولو همكح

 ةمشاه ةحارج لاقيو ،(لقنملا) وهف ليلق ولو ،هلحم نع ًائيش ل
 رسك عم اهحتف زوجيو نونلا نوكس عم فاقلا رسكو ميملا مضب

 : بوبحم نبا نعو .اريعب نورشع هجولا ف ةمشاهللو 3 :ددشا "

 تانب عبرأو ساح تانب عبرأ : لبالا نم, نورشع هجولا ف ةمشاهلل

 عبرأو تاقح - عبرأو نوبل نبا اهنم دحاو لك روكد ةرعبأ ةعبرأو نوبل
 نوبل تانب تسيو ,ضاحم تانب تس اربعب نوال ةلقنمللو ‘ تاعذج

 ليقو , ّ تاعَذَج تسو تاقح تسيو ركذ نوبل نبا دحاو لك ةرعبأ ةتسو

 ىطعيف ًابيعم موقي مث ملاس دبع هنأك موقي نأ يهو 30٨ ةموكح ةمشاهلا ين

 .ةبادلا درت اهنال ماجللا ةمكح تيمس هنمو :لاق }ملظلا نع لجرلا در ةموكحلا لصأ : يعمصالا )١(

 مكحلا ىنعم اذه لدعلاب ءاضقلا مكحلا يرهزالا لاقو .ةموكحو ايكح مكمي رمالاب هيلع مكح لاقيو

 ىطعيف ًابيعم موقي مث ملاس دبع هناك موقي نأ) : يهو عراشلا ركذ ايك اعرش ةموكحلا ىنعمو .ةغل ةموكحلاو

 تاحارجلا شرا يفه :ثيدحلا ينو :هلوقب يرهزألا كلذ رسف دقو (ةيدلا نم نيتميقلا نيب ام ةبسنب
 يف عضوم يف ناسنالا حرجي ناب :ةمولعم ةيد اهيف سيل يتلا تاحارجلا شرا يف ةموكحلا ىنعمو .ةموكحلا

 نشم ريغ ادبع ناك ول حورجملا اذه :لوقي نأب هشرا مكاحلا ساتقيف وضعلا لطبي الو ةنيش يقبي امم هندب

 نيشلا هصقن دقف .مهرد ةئايعست هتميق نيشلا عم وهو .مهرد فلأ هتميق تناك ةخارجلا هذهب ءيشلا اذه

 ىنعمب ههبشأ امو اذهو : يرهزالا لاقو ارح حورجملا نال رحلا يف هتيد رشع حراجلا ىلع بجيف !هتميق رشع
 . هملعاف تاحارجلا شرا يف ءاهقفلا اهلمعتسي يتلا ةموكحلا
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 سأرلا يف الإ ةلقنملا نوكتال ليقو .ةيدلا نم نيتميقلا نيبام ةبسنب

 .اهفصن دسجلا رئاس يئو سأرلاو هجولا يف ةرعبأ ةرشع ةمشاهلل ليقو
 8 سأرلا يف ىف ةرشع ةمشاهلل ليقو سأرلا يف الإ ةمشاهلا نوكتال ليقو

 رشع ةسمخ هجولا يفو { ةرشع سأرلا يف ليقو هجولا يف ًامهرد رشع انثاو

 ةسمخو إهيف نورشع ليقو سأرلا يف رشع ةسمخ ةمشاهلل ليقو
 رشع انثا هجولا يف :اهل ليق ةلقنملا يئ اوفلتخا اذكو ؤ هجولا يف نورشعو

 رم امك ًاربعب نوثالث ليقو ؤ نورشعو ةسمخ ليقو "رشع ةسمخ ليقو ًاريعب
 .اهلك لاوقألا ىلع ,ثجولا فصن كلذ يف سأرلاو ى ةقراشملا رثكأ هيلعو

 لوقلا ىلعو {ةرعبأ ةتس لوألا لوقلا ىلع سأرللف : سأرلا فصن دسجلاو
 ىلعو {ةرعبأ ةرشع ثلاثلا لوقلا ىلع و ،ريعب فصنو ةرعبأ ةعبس يناثلا
 ةسحخ سماخلا لوقلا ىلعو ريعب فصنو ريعب رشع ًانثأ عبارلا لوقلا
 ليقو ،ةروكذملا لاوقألا عيمج يف سأرلا فصن دسجلاو ى آم رشع
 . ءاوس ىلع سأرلاو هجولا ف ًاريعب رشع ةسمخ ةلقنملل

 ٧٨ منتسي ًاباسح ىركلا هتيد نم تلئلاف ههجو ف زفانو

 ٧٩١ مكح دت فصن ثلثب هيح ي لفسأ ني تذقن دق نكت نإو

 ٨٠ مظتنا سأرلا عمف ناسللا يف وأ اجلاو هيفب ,حرجلا كي ,نإو

 ٨١ مفو هجو ىدل اوقرفي مو ههجوك ةلعجي مهضعبو

 )١( محللا نود مظعلا ىلع نوكت روشق يهو ماظعلا شارف اهنم لقني يتلا ةجشلا يه سيوماقلا يف ةلقنملاو .
 ناف رسكت يأ مظعلا لقنت يتلا يه :ليقو إاهنكاما نع لقتنتو ماظعلا راغص جرخت يتلا اهنا ةياهنلا يفو

 .هرسك دعب الا لقتنيال مظعلا

 )٢( ،السرم يرهزلا نع سنويو يئاسنلا هاورو نميلا لها ىلا ةلي هللا لوسر هبتك يذلا باتكلا يف ءاجو
 .الوصوم يقهيبلاو مكاحلاو دوراجلا نباو نابح نباو ةميزخ نبا اضيا هجرخاو ليسارملا يف دواد وبآ هجرخاو
 لوسرلا ظفل صنو ةميزخ نباو يقهيبلاو نابح نباو مكاحلاو دمحا مهنم ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج هححصو

 :اذه هباتك ف زب

 ةقان ةرشع سمخ باجماب رحبلا بحاص ىكحو .ةرشع سم ةياور يفو «لبالا نم رشع ةسمخ ةلقنملا يفو»
 . ةيفنحلاو ةيعفاشلا ينعي نيقيرفلاو تباث نب ديزو يلع نع

_ ٦٢٣ 



 بتارم نم ةنماثلا ةبترملا نايب ىلع ملكتي انهاه مظانلا عرش

 يف ةذفانلا نأ ملعإ :اهلحم فالتخا ىلع (ةذفانلا) يهو تاحارجلا

 ّ هيف ىلإ ههجو رهاظ نم تذفن ىتلا يهو . ىربكلا ةيدلا ثلن اهل هجولا

 ًارعب نونالڵو ةنالث كلذو ى سأرلاك ناسنإلا دسج عمجن وه هجولا نأل

 وأ أطخ وأ ادمع برضلا ناك اذإ اميف كلذ يف نانسألا ىلع ريعب ثلثو

 ريناندلاب اهميوقت يف اذكو كلذ نيب قيرفتلاب لوقلا ىلع دمع هبش
 8 مهاردلاو

 6 هيف تذفن يذلا وضعلا كلذ ةيد ثلث اهلف رضع يف ذفان كو

 هجولا ىلع مالكلا انهاهو ىلاعت هتلا ءاش نإ هلحم يئ مالكلا تأيسو

 اهل ناك مفلا جلاو ىلإ لفسألا يحّللا نم ةبرضلا تذفن نإو ةصاخ

 ولو ةقيض وأ ةعساو تناك نإ ةذفانلا ءاوسو ىركلا ةيدلا فصن ثلن

 ةذفانلا ة ةيد نع ديعس وبأ لئسو . .ثلثلا املو {}ةذفان يهف .ةربإلا بقثك

 ةيد ةبقاثللو .وضعلا كلذ ةيد ثلث وضع ىأ يف ةذفانلل :لاق ةيقاثلاو

 ةعبس سأرلا مدقم يئ اهلف .هيف كلذ يف (ةحضوملا) ةيد نم فصنو

 : هريغ لاقو . ةرعبأ ةسمخ هيف ةحضوملل ناك اذإ ربعب فصنو ةرعبأ

 بناجلا نم ذفنت ملو هلقنت لو مظعلا تبقن اذإ امأو © ىنعم ةبقاثلل فرعأال
 . تناك عضوم يأ يف ةمشاهلا ةيد اهل ةمشاه يهف رخألا

 ف اوفلتخا مهغ ا ينعي هيلي يذلاو تيبلا (هيفب حرجلا كي ناو) هلوقو

 حارج مك اهمكح ليقف ؟ ناسللا يف وأ مفلا جلاو يف عقت ةحارجلا
 ٥هجوللام فصن اهل سأرلا مدقم ةحارجك ليقو 6هريبغو ذفان نم هجولا

 نم لك ف اه نأل سأرلا مدقمو هجولا نيب اهيف قرف الف ةذفانلا امأ

 سأرل ١ م دقم حورج م اكحأ ف عرش مث . .ه ا ىر ہكل ا ثلت نعصو هلا

 : لاقف
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 ٨٧٢ مَلَتسُي حارجلا سأرلا مدقم ىلع ناك نإ هجولل ام فصنو

 8هجولا شيأ فصن اهلف سأرلا مدقم ف تناك اذإ ةحارجلا نأ ينعي

 اذإ ريعب هلف ًابماد ناكو سأرلا مدقم ف حرجلا ناك اذإ :ديلولا و وبا ل اق

 وبأ لاق ٠ هراسحيف رثكا وأ لقأ ناك ناو ٠ 7 ةبجار ف الوط ةجار

 هيفو ٠ حرجب سيلف 3 'مدي لامو ٠ حرج وهف ايماد حرجلا ناك اذإ ذا

 بقثك ولو ١ هرئاس نود دحاو عصوم نزم ىمدأ ا نا إ و ؤ لدع ةموكح موس

 ابلق ولو ءىش هنم عصب اذإ عضابلا كلذكو : ًاضيا ماد حرج وهف ر . ل

 . شورألا ف اذهو حضوملاو قاحمسلاو محالتملا اذكو ٠ هلك عضاب وهف

 . حضومب حضوم ئ الإ صاصقلا نركي الف صاصقلا ي امأو

 وبأ لاق كاه طابضنا ال ذإ حورجلا نم حضوملا نودام ىف رصاصقالو

 ةمحالتمللو . ناريعب ةعضابللو 5"اريعب سأرلا مدقم يف ةيمادلل :رثزملا

 رشع سأرلا مدقم يف ةمشاهللو .ةرعبأ ةعبرأ قاحمسللو .ةرعبأ ةنال
 : ةيتآلا تايبألا يف مظانلا لاق ايك رشع ةسمخ ةلقنمللو .لبإلا نم

 ٨٣ مكتحن ريعبب طقف تمت ةبجار نكي نإ هيف يمادلاف

 ٨٤ ٨٤ متلا اذإ ةنالث محلم يف اذكهو ةعاب يف نانئاو
 . متتسيف حضوم ةسمخو هقاحمس يرف , ربألا ةعبرأ

 ٨٦ م مهناف ت تايدلا ف رم ام لع ىربكلا رشع فصن كاذو

 دآ رشع فصن وهو لبإلا نم رسمخ " مدقم ف ف فلا شزرا

 امو يمد يمدي يمد :لاقيو ،(يمد) برعلا ناسل يف ءاج يذلاو إ ميملا رسكب (مدي ملام) لصالا يف ( )١

 دعب لسي ملو تيمد يتلا :جاجشلا نم (ةيمادلا) :روظنم نبا لاقو .قرف وهف اقرف قرفي قرف لثم مد وهف
 . مدلا اهنم ليسي يتلا يه :(ةعمادلارو .مد اهنم

 ناف . مدلا اهنم ليسي ىتح دلجلا قشت ةجش : ةيمادلا (ريعب ةيمادلا يف) :تباث نب ديز ثيدح يفو )٢(

 كلذو :تلق .عمدلاك ارطق اهنم مدلا ليسي نا وه :ريثالا نب لاقو ،ةعمادلا دعب يهو (ةعماد) يهف رطق

 .دحاو ريعب امه يتلا ةيمادلا ةيد نم رثكا اهتيد نوكت نا بجوتسي

_ ٦١٥ 



 نم ةئام يهو ملسملا ركذلا رحلا ة ةيد يه (ىركلا ةيدلا) نأل ىركلا

 ف ةمش اهل ا نع رنؤمل ١ وب أ لئسو ٠ ةسمخ اهفصنو ةرشع اهرشو 6 لبال ١

 تلقن نإف ماظعلا لقنت ال ام لبالا نم رشع اهل لاق ؟ سأرلا مدقم

 لقنت مل ام لبالا نم سمخ ندبلا يف ةمشاهللو رشع ةسمخ اهلف ماظعلا

 : مظانلا لاق فصنو عبس اهلف اهتلقن نإو ماظعلا

 ٨٧ مشُه ام عم ةسمخ ز لقنو مشاه يليإ نم شو
 ءاوس ٠ ةرعبأ ةرشع اب اهل ناك سأرلا مدقم ف تناك اذإ ةمضشاهلا نأ ينعي

 كلذ دو . افنآ ١ رم اك ًاريعب رشع ةسمخ هيف ةلقنمللو ٠ اريثك و أ اليلق تمشه

 تناك امل هنأ ىرت الأ تناك ثيح ةحضوملاب فيعضتلا ف رابتعالا نأل

 نورشع هتمش اهل ناك ةبجار تمق اذإ لبالا نم ةرشع ال (هجولا ةحضوم)

 ) ندبلا ةحضوم) اذكو نونالث اهافعض هتلقنملو ةحضوم فعض

 فعض ةرعبأ ةسمخ اهيف ةمشاهلل ناك فصنو ناربعب اهل ناك امل رخؤملاو

 . كلذ مهناف اهيفعض فصنو ةرعبأ ةعبس اهيف ةلقنمللو } ةحضوملا

 مظانلا ذخأ هجولاو سأرلا يف ةعقاولا حورجلا ىلع انه مالكلا ناك الو

 : لاقف امهيف رلا ثادحألا ماكحأ عيمج ىلع مالكلا يف

 ٨٨ متح ولاح ىلع ىركلا نم اهلف تمأ سارلا يف نكت نإو
 ٨٩ متحنا دق ةيد ثلث :7 ذفانو ةفئاج اذكهو

 لاقيو همميتو همميو همئاتو همأو همتأك هدصق ءيشلاو ناكملا مأ لا لاقي

 مأ تغلب 6ةمومأمو مآ هجشو هسأر ا باصأ مومأمو ميمأ وهف امأ همأ

 اضيا ةماللا ىمستو غامدلا عمجت ىتلا ةقيقرلا ةدلجلا يهو سأرلا

 ةيدلا ثلث اهلو هجولاو سأرلاب صتختو نونلاب (_»ةيقانلاو . .ميملا ديدشتب

 ةفئاجلا يفو . ةيدلا ثلث ةمومأملا ينه :بتك نميلا لها ىلا ةي هللا لوسر باتك يف ءاج ةمومأملا ظفلو )١(
 « .لبالا نم رشع ةسمخ ةلقنملا يئو .ةيدلا ثلث

 نم ابقن هوحنو طئاحلا بقن :لاقيو ،ناك عيش يا يف بقثلا وهو بقنلا نم ةقتشم ةغللا يف ةبقانلا )٢(

_ ٦٦ 



 هفصن ىشنخلاو لجرلا فصن ةأرملاو ،ملسم ركذ رح يف تناك نإ ىربكلا
 ًاقلطم كلذو . فوجلاب صتخت يهو } ةيدلا ثلث ةفئاجلل اذكو .اهفصنو

 تقمع نإ ةيدلا ثلث قحتست اينإ : ليقو ] ةربإ إ بقثك تفاج وأ تمأ ولو

 .ضرع سايق يف لوط سايق يأ سايق يف اسايق
 محللاو مظعلا نم تجرخ اذإ ةمومأملا مكح ىطعت له : اوفلتخاو

 اهيف يتلا ةرشقلا ىلإ لصت مل ولو ، غامدلا نيبو كلذ نيب يذلا ءاوخلا ىلإ
 ولو ] غامدلا اهيف نئاكلا ةرشقلا اهوصول الإ اهمكح ىطعتال وأ غامدلا

 هلصو اذإ ءيشلا يف :لاقي هنأل هجوألا وه يناثلا اذهو ؟ اهشدخت مل

 يتلا يهوةلمهمل ءاحلاب'(ةصراحلا) حورجلا لوأ نإ :رثأ يفو }هيف لزنو
 ءام جرخت يتلا يهو ةلمهملا نيعلاب (ةعمادلا) مث ليلق دلجلا قشت
 يهو (ةمحالتملا) مث ث مدلا ليست الو يمدت يتلا يهو (ةيمادلا) مث ه عمدلاك

 مث قبس ايك محللا سمت مل يتلا :ليقو محل يف تذخأو دلج تعطقام

 لبق ةعضابلا :ليقو هنم ذخأتو محللا عضبت يتلا يهو (ةعضابلا)

 اهنيب ىقبي يتلا يهو (قاحمُسلا) مث د دلحلا عضبت يتلا يه ىهو ةمحالتملا

 مث ه اقاحمس ىمسي يذلا وه رشقلا كلذو رشقلاك قيقر دلج مظعلا

 مث }هتمشهام يهو (ةمشاهلا) مث ، مظعلا تحضوأام يهو (ةحضوملا)
 مأ تغلب يتلا يهو (ةماللا) مث ،هلحم نع هتلقنا يتلا يهو (ةلقنملا)
 .ةمجعملا نيغلاب ةغمادلا اهل لاقيو { غامدلا

 ةغمادلا اذكو اهل رثأ ال ذإ حورجلا نم تسيل ىلوألا ةثالثلا نإ : ليقو
 تغلب يتلا يه ةروكذملا ةغمادلاو بلاغلا يف اهبحاص شيعيال هنأل
 ةيدلاف اهبحاص تايف بقتنا نإو 5 ةمومأملل ةفدارم يهو هلقنت ملو غامدلا

 ىلع مجهتو بنجلا يف ذخات ةحرف :ةغللا يف ةبقانلاو كلذك ةبادلا نطب راطيبلا بقنو {. هقرخ :لتق باب =

 . لخاد نم اهسارو فوجلا
 هركذ ام يهو . ةجش ةرشع سمخ ال ةرشع اهيف جاجشلا نا .ةغللا بتكو برعلا ناسل يف ءاج اذك(١)

 صرحت يتلا يهو .اهلوأ ةصيرحلاو ةصراحلاو جاجشلا نم ةصرحلاو ، قشلا ةغللا يف صرحلاو .انه حراشلا

 يف تركذ دقو ةصراح ةجشلا تيمس هبو رشقلا صرحلا لص؛ : يرهزالا لاقو .اليلق هقشت يا دلجلا

 . ثيدحلا

 _ ٦٧



 يف ال هجولاو سأرلا يف يه امنإ (ةحضوملا) نأ ىلع ليق رثكألاو .ةمات
 . امهريغ

 وهو حاضيإلا نم اهنأل مظع هيف وضع لك ين اهنأ يدنع حيحصلاو
 ةغلاب يهو ةفئاجلا مث .هملعنانه صصخالو مومعلل مكحلاو .نايبل
 نطبلا نم كلذ ناك ءاوسو فوجلاب الإ نوكتالو .ةربإ سأرب ولو فوجلا
 بناجلا نم تذفنف رهظلا وأ نطبلا يف هبرض اذإ اوفلتخاو رهظلا نم وأ
 اهل ةدحاو ةفئاج ليقو { ةيدلا ثلث ايلو ،نيتفئاج بسحت :ليق ؟رخآلا

 .داهتجالا الإ تاحارجلا نم ةحضوملا نود ايف سيل ليقو { ةيدلا ثلث
 ةحضوملا نودام لك ليقو ] عراشلا نم صن كلذ نم ءيش ف دري . هنأل

 ةيانحجلا كلتب ًابيعم ادبع ردقي مث موقيف ًاملاس ًادبع هيلع ينجملا ردقي

 ًالاس هتميق تناك ناف ٠ هتميق نم نيتميقلا نيبام ة هبسنب هتيد نم ىطعيف

 ىطعيف ةميقلا رشع ةبسنلا نم جرخ ةعست ًابيعم هتميقو . ةرشع الثم

 .اذكهو ةيلا رشع

 ءاطعإ دعب ةيكلاملا نم مساقلا نبا دنع ءاودلا رجأ يناجلا مزليالو

 دروو 5 ءاودلا رجأ همزلي ةعبسلا ءاهقفلا لاقو . بهذملا وهو حرجلا شأ

 سفنلا يف نأ نميلا لهأ ىلإ ةلي هللا لوسر هب هجو يذلا باتكلا ين
 نينيعلا يفو ،ةيدلا ةعدج بعوأ اذإ فنألا يفو ©لبالا نم ةئام ةيدلا

 يفو { ةيدلا ركذلا يفو { ةيدلا نيتفشلا يفو .ةيدلا ناسللا يفو "ةيدلا
 رهو السرم يرهزلا نع سنوي هاورو ثيدحلا لها نم ةعامجو دمحا هححصو يئاسنلا هاور يذلا وع ()

 . (اباتك نميلا لها ىلا بتك ةلي هللا لوسر نا هدج نع هيبا نع مزع نب ورمع نب دمحم نع ركب يبا نع)
 بجي هنا ىلع ليلد اذه يفو 6هعيمج عطق يا لوهجملل ءانبلا ىلع ةزمهلا مضب (ععدج بعوأ) :هلوق )٢(

 نم لصؤتسا اذا ةيدلا فنالا يفو . ةثورو هبنراو نرامو ةبصق نم بكرم فنالاو .ةيدلا هعيمج فنالا عطق يف

 ةبدلا نراملا يف لب ءاهقفلا لاقو . ةموكح فنالا ءازجا نم دحاو لك يفو مهضعب لاق .اعامجإ ةبصقلا لصا

 نع يعفاشلا هاور ايب اذه درو ،فنالا يف ةيدلا امناو ،افنأ ىمسيال هدحو نراملا ناب ورو .هتصح هضعب يفو

 يقهيبلا جرخاو ٨ "لبالا نم ةئام هنرام .معطف اذا فنالا ينو» :ةبق هللا لوسر باتك يئ اندنع) لاق هنا سوواط

 فصنب فنالا ةودنث تعدج اذا) :ةني يبنلا ىضق :لاق هدج نع هيبا نع بيعش نب ررمع ثيدح نم

 يهو (فنالا ةثور) انه ةودنثلاب دارا : ةياهنلا يف لاق قرولاو بهذلا نم اهدعو لبالا نم نوسم : : لقعلا

 .ها همدقمو هفرط
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 فصن ةدحاولا لجرلا يو 0١ )ةيدلا بلصلا يفو ٠ ةيدلا نيتضيبلا

 ةلقنملا يفو ،ةيدلا ثلث ةفئاجلا يفو ،ةيدلا ثلث ةمومأملا يفو ،ةيدلا

 نم ةرشع لجرلاو ديلا عباصأ نم عبصأ لك يفو :لبإلا نم رشع ةسمخ
 ناو 0 لبإلا نم ةسمخ ةحضوملا يفو ى لبإلا نم ةسمخ نسلا يفو ى لبإلا

 . ه أ رانيد فلا بهذلا لهأ ىلعو ةأرملاب لتقي لجرلا

 ةعضابللو .نوبل تنب سأرلا مدقم يف ةيمادلل : بوبحم نبا نعو
 تنب قاحسمللو نوبل نباو نوبل ةنباو ةقح ةمحالتمللو ةقحو نوبل تنب
 نوبل تنبو ضاخم تنب ةحضومللو ذ ةعذجو ةقحو نوبل نباو . ضاحم

 ناتقحو نوبل اتنبو ضاخم اتنب ةرشع ةمشاهللو ةعذجو ةقحو نوبل نباو
 ثالثو ضاخم تانب ثالث :ةرشع سمخ ةلقنمللو ،نوبل انباو ناتعذجو
 ٥ تاعذج ثالثو تاقح ثالثو روكذ نوبل ءانبأ ةثالثو نوبل تانب

 ةي دلاف لقعل ا اهنم بهذ نإو و ؤ8ربعب ثلثو ا اريعب نوثالثو ةئالث ةمومأمللو

 . ه أ سأرلا مدقم يف كلذ لكود"ةمات

 ناو . عماجلا دسجلا يف تذفن نإ ةيدلا ثلث اهل (ةذفانلا) اذكو
 هيف تذفن يذلا وضعلا ةيد ثلث اهل ناك ةماتلا نم لقأ هتيدام يف تذفن

 :مظانلا لاق ايك
 -  3م م٥ ٥

 ٩٠ مرخني ال اهل ثلثلا هتيد نمف هيف تذفن وضع يأو

 اهلف ناسنالا ءاضعأ نم وضع يأ ي تذفن ةحارج وأ ة هبرض لك يإ

 ديزمل ناك اذإ راركتلاب سابالو ٠ حرشلا ف ًارارم اذه رركت دقو { هتيد ثلث

 .انه ايك ةدئاف

 نأ اهيف طرش له ؟ ةيدلا ثلثب اهل مكعحي يتلا ةذفانلا يف اوفلتخاو

 اهيف طرتشيال وأ ؟ ًاعم مظعلاو محللا نم ذفنتف مظع هيف وضع يف نوكت

 . ةيدلا نعنيعلا يو : ءاج (ةيدلا بلصلا يفو) دعب يئاسنلا ةياور يفو ) ( ١

 .ريعب ةئام يهو ةلماكلا ةيدلا كلذ يفف حورجملا لقع ةمومأملا ةجشب بهذ نا يا )٢(
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 بهذ ،ةذفانلا مكح ىطعتو هيف مظع ال محل يف تذفن اذإ يفكيف كلذ

 ادراو نوكي نأ الإ مهللا هجوألا وهو . نورخآ يناثلا ىلإو لوألا ىلإ موق

 غرف ال فنصملا نأ مث : ىلوأ صنلا عابتاف هملعنال نحنو صن كلذ يف

 افقلا حورج ىلع ملكتي عرش سأرلا مدقمو هجولا ماكحأ ىلع مالكلا نم
 : لاقف ندبلا رئاسو

 ١ ١ ج ر سأرلا مدقم يف ناك دق ام فصنف ندب عم ا افقلا امأ

 ْمَت ريعبلا انه اهف تعضب وأ ةيماد نكت نإ ريعب فصن

 ١ م قاحمسل نيريعببو مجنلل هفصن هيلع درو

 ٩٤ مهف نم هارد دق ربعب فصن ال نيربعبلا عم حضومو

 ٥ ٩ ملع اك لقنمل هفصنو س مشاه ةسمخو

 ٩٦ مت مكحلاف ةجار هل تمت نإ حرجلا ف هلك انركذ ا

 ٩٧ متي نإ هبانم هل ًاضيأ اذكهو دري نإ باسجحلابو

 ءاوس ىلع ندبلا رئاس حرجد © سأرلا نم (افقلا حورج) نأ ملعإ
 6نيينايعلا دنع لاوقألا رهشأ ىلع كلذ يف لضافتام ريغ نم شيرألا يف

 فعمض سأرلا رخؤم هنأ ىلع لضافتلاب لوق راثآلا ضعب يف دجويو
 ىلع ندبلاو افقلا نأ ءاهقفلا رثكأ دنع هب لومعملاو ليلق هنكل ،ندبللام
 ةعضابللو ريعب فصن |اےهيف ةيمادللف 3ةبجار اهيف حرجلا مت ر اذإف 93ءاوس

 ناربعب ةحضومللو ،ناريعب قاحمسللو ©بفصنو ريعب ةمحالتمللو ربعب
 نمف فصنو ةرعبأ ة ةعبس ةلقنمللو 5ةرعبا ةسمخ ةمشاهللو &تبفصنو

 لبإلا نانسأ نم اهطسق حورجلا بتارم نم ةبترم لكل ناك لبالا ىطعأ
 كلذلف أطخ ناك نإو دمعلا نانسا نم هطسقف ادمع حارجلا ناك نإ

 فصن ةعضابللو ،نوبل تنب فصن :ندبلاو سأرلا رخؤم يف ةيمادللف
 نوبل تنب فصنو ةقح فصن ةمحالتمللو ةقح فصنو نوبل تنب
نوبل نبا فصنو ضاخم تنب فصن قاحمسللو ،نوبل نبا فصنو



 فصنو ضاخم تنب فصن ةحضومللو 3 هةعذج فصنو ةقح فصنو

 ناريعب كلذف ةعذج فصنو ةقح فصنو نوبل تنب فصنو نوبل نبا

 ةعذجو ةقحو نوبل تنبو نوبل نباو ضاخم تنب ةمشاهللو 3 '١فصنو
 نوبل نباو ضاخم تانب نم فصنو ريعب ةلقنمللو 3 'ةرعبأ ةسمخ كلذ

 تاقحلا نم فصنو ريعب و نوبل تانب نم فصنو ريعب و نوبل نبا فصنو
 ةيد ىمل اريعب فصنو ةرعبا ةعبس كلذف تاعذجلا نم فصنو ربعبو
 : .ندبلاو رخؤملا يف ةلقنملا

 هيلع يذلاو : بوبحم نبا لاق ،مهاردلاب هلك كلذ يف ميوقتلا زوبيو

 سأرلا مدقم يف ًادمع حضوملا ةميق نأ اذه اننام ز يف يا انموي لمعلا

 رظن لبإلا تلغ اذإو 7 نورشعو ةئام اهنم ريعب لك مهرد ةئاتس

 .اهتميق صخر يف اورظنت تصخر اذاو اهتميق ةدايز يف لودعلا

 نانسألاب فلتخت نكلو . ءاوس لبإلا ددع ف أطخلاو ُدمعلاو : لاق

 نم هشرأ سمح فصنو هشرأ سمخ دمعلا نانسأ نم ىطعي دمعلا حرجف

 ةئالث كلذف ،نوبل تانب نم هشرأ سمح فصنو هشرأ سمخو تاقحلا

 سمخلا اسمخ عذجلا نم نوكي حرجلا كلذ شرأ اسُمكو .هشر سامخأ
 اسمخو ، عبرلا نم سمخلا اسمخو"ينثلا نم سمخلا اسمخو .ةعذج نم

 .سامخأ ةرشع كلذف ،لزبلا نم سمخلا اسمخو حسدسلا نم سمخلا

 سامخأ ة ةسمخ نوكت ةمدقملا سامخألا ةثالثلا عم ناسمخ اهعومجم سمخ

 .ادمع ناك اذا اذه رثك وأ هشرأ لق 6 ناك ثيح حرجلا شرأ

 )١ ( تيبلا ي ءاجام ريسفت وهو ٩١ ةثالثلا فانصالا نم فصن لك ليصفت عم .

 )٢( تيبلا ريسفت يهو ٩٢ ليصفتلا عم .

 )٣( تيبلا يف ءاج ايك ٩٣.

 يواسي عومجملاف فصنو نيريعبل فاصنا ةسمخ دئاز ةرعبأ ةسمخ ةلقنملل ناف ٥٩٣ تييبلا يف ءاج ايك )٤(

 .ربعب فصنو ةرعبأ ةعبس
 تاوذ نم نوكي هتينث يقلي يذلا اضيا ينثلاو .ةينث ةقانلاو ةسداسلا ةنسلا يف لخدي لمجلا : ينثلا )٥()

 رسكلاب ءانث عمجلاو ٦ عذجلا دعب وهو ةسداسلا ةنسلا ي فلا تاوذ نمو .ةثلاثلا ةنسلا ي رفاحلاو فلظلا

 . لعافلا ىنعمب ليعف ىنث وهف هتينث ىقلأ اذا :ريعبلا ىنث :أ :لاقيو .نافغرو فيغر لثم ناينعئو لاملاو

٧١ 



 .ةبجار تمت اذإ ريعب اهل سأرلا مدقم يف ةيمادلا لاثم :رثزملا وبأ لاق
 سمخ ةميقو ، نوبل ةنبا نم سمخ فصنو سمخ ةميق اهلف ًادمع ناك ناف

 ٠ ةعذج سمخ اسو رعب سامخأ ةئالث كلذف ةقح نم سمخ فصنو

 اسمخو . سدس سمخ اسمخو 3 )ةيعابر سمخ اسمخو 7ةينث سخ اسمخو

 كلذف لوألا سامخألا ةثالثلا عم ريعب اسمخ كلذف "ااهماع لزاب سمخ

 نوكي هيف ناريعب ةعضابللو ٠ مدقلل ف ةيمادلا ةميق هذهف . .مات ريعب

 .اضيأ اهباسح اذكه ةرعبا ةثالث ةمحالتمللو 5 ةميقلا هذه ىلع باسحلا
 ثلث اهلف ةذفان وأ ةمأ نوكت ىتح اهدعب ايف ةحضوملاو قاحمسلا اذكو
 هذه ىلع إطخلا ةيد نانسأ نم اهشورأ اهل إطخلا تاحارج اذكو .ةيدلا
 . مهناف طاسقألا

 ريعب ةعضابللو رعب فصن نيديلا ىدحإ يف ةيمادللو : اولاق

 ناريعب ةحضومللو ،ناريعب قاحمسللو فصنو ريعب ةمحالتمللو
 ديلاو لجرلا يف ةمشاهللو ،ءاوس هلك ندبلا رئاسو لجرلاو فصنو

 فصن دنزل ١ ةمشاهلو ٨“فصنو صئالق عبس ةلقنمللو . لبالا نم ةسمخ

 كلذك ،ديلا ةلقنم فصن دنزلا ةلقنمو}نيدنز ديلا يف نأل ديلا ةمشاه

 ةيدو وضعلا كلذ ةيد ثلث اهل وضع لك ف ةذفانلاو ءايهيف رسكلا اذكو

 ةحضوملا سمخ ةيمادلاو 6 هتيد رشع فصن وضع ف ةحضوم لك

 قاحمسلاو ةحضوملا سامخأ ةثالث ةمحالتملاو ،ةحضوملا اسمخ ةعضابلاو

 ةثالث ةلقنملاو ؤ ةحضمل ةيد فعض ةمشاهلا ا .ةحضلا سامخلا ةعبرأ

 نبتمضب عبر : ١ هيعابر ريعب تبكر : لاقي بصنلا ي ع ُايلا رهظتو ٠ صوقنم ه عابر وهف هتيعابر ىتلا

 يف فخللو .ةسماخلا ةنسلا ين رفاحلا يذو رقبللو .ةعبارلا ةنسلا يف منغلل كلذ لاقي ،نالزغ لثم ناعبرو

 .ةعباسلا
 هيف يوتسي لزاب وهف ةعساتلا ةنسلا يف هلوخدب إهبان رطف :دعق باب نم الوزب ريعبلا لزب :ةغللا يف )٢(

 .لزبو لزاوب عمجلاو . ىثنالاو ركذلا

 دنزلا فرطو ٥(عوك) ماهبالا يلي يذلا دنزلا فرطف ١ رخآلا نم قدأ امهدحأ دعاسلا ايظع :نادنزلا )٢(
 . نيدنزلا عمتجم غسرلاو (عوسرك) رصنخلا يلي يذلا
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 . ملعأ هللاو اذكهو . ةحضوملا فاعضأ

 عرش اهماكحأو اهتايدو حورجلا تافيرعت نم غرف امل مظانلا نأ مث
 :لاقف كلذ ماكحأو ساقت ىتمو ساقت فيكو اهتاسايق نايب يف ملكتي

 ٩٨ منَتغاو مهناف سبللا كنع ليزي ام حورجلا سياقم يف كاهو

 هب ساقي 1 0»١سايقم عمج (سياقم) و ذخ هانعم 7 مسا (كاه)

 ٠ حيتافمو حتافم ىلع عمجي حاتفمك سيياقم ىلع اضيأ عمجيو . يشلا

 ةيمست نم اسايق سيقي ساق ردصم سايق ىنعمب نوكي نأ انه حصيو

 (ام)و ٠ اهحتفو ميجلا مضب حر رج ي حورجلاو .ةلآلا مساب ردصملا

 سبللاو 6 ةلازالا نم هلوأ مضب ليزي هل لوقو ‘ هتلص هدعب يذلاو لوصوم

 رمألا هيلع سبل :سوماقلا يف لاق طالتخالا حتفلاب و ةهبشلا مضلاب
 طالتخا يأ حتفلاب سل هيار يو }كهاطغ كسلأو هطلخ هطلخ . ءابلا رسكب

 ءابتشالاو طالتخالا كنع ليزيام بطاحماي وأ ملعلا بلاطاي ذخ : يأ
 دصقلا ةقالعل زوجت ءاغصالاو مهفلاب ذخألا دارملاو ئ حورجلا تاسايق ف

 لعب حيرصتو ززجتلا دعب قيقحت (منتغاو مهفاف) هلوقو ] بلطلاو

 اهركذيس ىتلا ماكحالا يقلت ىلع ًاثحو ًاهيبنت قيس تيبلا اذهو . حيولتلا

 نايب يف عرش مث ،بقاث نهذو رضاح لقعو يوق مهفب هدعب اييف مظانلا
 : لاقن ماكحألا كلت

 ٩ ٩ مسنم لباق نم ههبشأ امو ساطرقك وأ ادوع ذخأت

 ١٠٠ متت ىتح اهلصفم نم ماهبإلا ةبجار ىلع لوطلا يف هق
 ١٠١ 7 هلزأ فان نإ رفظلاو نطاب نم ال عبصإلا رهاظ نم

 طسوأ نم ديلا ماهبإ "هةبجارب اهسايقف حورجلا سيقت نأ تدرأ اذإ
 . يئر مصلا سايقلا ىلع حاتفم عم مجح حيتافمك يسايقم عمج سيياقمو . . حتافمو حن ×تفنمك رسيقم عب ہمجح سياقم )١)

 لك يفو .لمانألا يلت يتلا عباصألا لوصأ لصافم :ةغللا يف يه يتلا بجاورلا ىلع عمجتو ةبجارلا )٢(

 . ةيناثلاو ىلوالا هتمحرب و ا هتلمنا نمب يذلا هطسو ماهبالا ةبجارو .ناتمحرب هيفف ماهبإلا الا تامحرب ٹالن عبصا
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 ةبجارب ليقو ، حورجملا ماهبإ ةبجارب ليقو ،هرصقو هماهبا لوط يف سانلا
 امو طيخك هوحن وأ ًاساطرق وأ ًادوع ذخأي نأ كلذو ،سيقي يذلا مكاحلا

 ذخأي وأ ،اهضرع ردق ىلع هريغ ذخأيو ،ةبجارلا لوط ردق لع ههبشأ
 هضرعو هلوط يف طقنيف ،اهضرعو اهلوط ردق ىلع هضرعو هلوط ًادحاو ًائيش
 نم ربكا ةدحاو سيل ايواستم لدتعم ًاطفن ةطقن ةرشع ىتنلا يهنم لك يف
 طقن نوكت نأو ،ةيواستم نوكت نيتطقن لك نيب ةفاسملا اذكو ىرخألا

 يف لدتعملا ماهبالا طسو ربتعيو ،لتمب الثم داوسلا طقنك ضايبلا
 ديدحت نإ مث ضرعلا ريثك لصفملا ةهج ىلإ طسولا نودام نأل ضرعلا

 ةهج ىلإ صقن ايبرو ،اهرهاظ ةهج ىلإ امب داز ايبرف رسع ماهبإلا ضرع
 ضيرع ءيش ىلع اهب سئاقلا دمتعي نأ كلذ ديدحت ف يغبنيف .اهنطاب

 ام لكف . هيلع دمتعا اذإ هيف ماهبإلا لخدي ال امم بشخ وأ ديدح حولك بلص

 .اهضرع وهف هماهبإ نم حوللا كلذ سم

 هفصنف نيفصن ىنني مث هوحن ز وأ طيخب ماهبالا طسو ىلع رادي : ليقو

 هيلع ماهبالا عضو زاج 3هضرعو حرجلا لوط رك اذإو ضرعلا وه

 .اضرعو الوط

 نعو حورجلا سايق نع هلا همحر يمدكلا ديعس وبأ لئس ليقو
 ةبجارلا لصفم سأر ىلع نم ةبجارلا سايق نإ :لاقف ؟ةماتلا ةبجارلا
 :لاقف ؟سايقلا يف اهضرع نع لئسو . ماهبالا ينعي ةريبكلا عبصالا نم

 .اهطسو نم ةبجارلا ف ريدتسملا عضوملا اذه نم نوكي سايقلا نإ

 لاق .هريغ وأ ساطرق نم ضرعلا هب ساقي ام يقتلي نأ لا هيلع روديو
 .يرضحب كلذو ىقتلا نا ىلا ساطرقب كلذ سيقي هتيأرو :لئاسلا
 اديدشال عبصالا ىلع ايقتلم ىوتسا نيح ساطرقلا ذخأ ناكو :لاق

 . نيب نيب ايخترمالو

 ةبجارلا سايق لوط يف طقني هنإ :لاقف طقنلا نع هتلأس مث : لاق
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 هنأ ريغ } طقنلا لثم طقنلا نيب يذلا ضايبلا نوكي ةطقن ةرشع اتنثا
 .سايقلا رخآ يف نيبناجلا دحأ يف طقنلا رخآ نوكي

 .ضرعأ نم ضرعلا ساقي : لاقف ؟ حرجلا ساقي فيك هل ليق
 رظنيف } طقنلا نم ذخؤيام كلذ نم ذخؤي مث ; .هلوطأ نم لوطلاو .حرجلا
 لوطلا نم ريثكف اريثك ذخأ نإ و . ليلقف اليلق ذخأ ناف ؟وه مك

 ىلع سيق اذإ عبصالا ضرع سايق ذخؤي هنإ :لاقو ،ضرعلاو
 عبصالا ضرع وهف كلذ فصن ذخؤيف ةبجارلا ىلع ءيش ريودتي يأ . هانفصو ام

 . هلاحب لوطلاو ةبجارلا ضرع يأ

 نم ضرعلاو هلوطأ نم لوطلا يف حورجلا سايق : هللادبع يبأ نعو
 نم ساقي حرجلا قمع يف ينعي ،هلصوأ نم لصولا ينفو ،هضرعأ
 . هقمعأ

 رفظلا يوتسي ىتح 3 رفظ نم علط ام صقي :رثؤملا وبأ لاق
 ا (مَلجلاب هلزأ فان نإ رفظلاو) : مظانلا لوق ىنعم وهو ،محللاو
 دجو نإو 0١ 'هوحنو ضارقم نم ع ءيشلا ر هب عطقيام نتحتفب (ملجلا) و

 وهو ةمالقك ةمالُج عمج نيتمضب وهف (ملجلا هنع لزأ) خسنلا ضعب ي

 .ءيشلا نم عطقيام

 ىلإ لصفملا لوأ نم اهنطب نم ال ماهبالا رهظ نم ةبجارلا سايقو
 ٦ ةبجار هضرعو ةيجار هلوط مت دق ة حرجلا ناك ناف . عبصألا فرط

 . ًاضرع ةطقن ةرشع ىتنثا يف برضت الوط ةطقن ةرشع اتنثا ةبجارلاف

 .ةماتلا ةبجارلا وهف ةطقن نوعبرأو عبرأو ةئام كلذ عومجم نم لصحي

 له هقمع تاجرد ينعأ :حورجلا بتارم نم ةبترم يأ يف حرجلا رظنيف

 ،ضارقملا :نيتحتفب ملجلاو ٠مولجم وهف هتعطق برض باب نم ايلج ءيشلا تملج :برعلا لوقت )١(
 نالعف ىلع ادرفم مسا نايلحلا لعجت نا زوبيو . ناضارقملاو ضارقملا :لاقي ايك هلثم ةينثتلا ظفلب ناملجلاو
 .نيملا تبرش : :لوقتف ىنملا بارعا ف هباب ىلع هيقبت نا زوجيو ٠ بارعا فرح نونلا لعمتو { ٠ ناطرسلاك
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 هبتارم بسح ىلع ؟ كلذ ريغ وأ قاحمس وأ محالتم وأ عضاب وأ ماد وه

 سأرلا مدقم يف وه :هلحم نيأ ًاضيأ هيف رظني مث ؟اهعضوم يف روكذملا
 نينيعك هنم نانثأ ندبلا ينام يف وه لهو ؟ ندبلا رئاس ين وأ هرخؤم ين وأ

 الك طغغأف ؟ اهوحنو ةرسو فنأك دحاو الإ هيف سيلام يئ وأ نيديو

 هللا ءاش نإ هعضوم ف همكحو لك ليصفت ىتأيس ك هعضوم ف هباسحب

 .ىلاعت
 افقلا يفنو سأرلا مدقم يف قيناود ةسمخ ةطقن لكل :رثؤملا وبأ لاق

 . قيناود ةعبرأو مهرد هجولا يفو ؤفصنو ناقناد دسجلا رئاسو
 مدقم فعض هجوللو قيناود ةتس مهردلا نأل ةرشع كلذف : تلق

 اهل ةيمادلا يف يدنع عبصالا ةطقنو :لاق ةيمادلل هلك كلذو 8سأرلا

 اهضرعو اهلوط هوحنو ساطرق يف ةبجارلا لاثم تلّنَم اذاف قناد فصن

 سايق ذخأ نإف 8 هضرع ىلع هضرعو حرجلا لوط ىلع سايقلا لوط عضف
 حرجلا ضرع نم ضرعلا سايقو 6 . تاطقن تس لوطلا نم لوطلا
 عبر وهو ء ةطقن نوثالثو ة ةتس كلذف تس ف ًاتس برضاف كلذ لثم

 . (_)ةبجارلا

 نم اهيف عيش ثادحإ لبق ةيرط ةديدج ساقت اهلك حورجلا نأ ملعاو

 مولعم قييضت دعب تسيق نإو ،هريغ وأ ءاودب قيمعت وأ قييضت وأ عيسوت
 نيبتيو أربت نأ دعب اضيأ ساقتو ؤ هللا دنع هقح نم يقب ايب ةحراج عبتا

 .ةبراغملا حالطصا ىلع دلجلا قوف ىتلا ةسمخلا حورجل ا يف الإ اهعضوم

 ذإو كرم ايك ىرغصلا ةيمادلاو شدلاو ءادوسلاو ءارمحلاو ءارفصلا يهو
 برضاف ،اهضرع يف اذكو اهلوط يف ةطقن ةرشع اتنئا ةبجارلا نأ تفرع

 ةئام كلذ عومجم نم حصيف ةرشع يتنثا ف ةرشع اتنثا ضرعلا ف لوطلا

 كلذ فصنو ةماتلا ةبجارلا عومجم وه كلذف ،ةطقن نوعبرأو ةعبرأو
  

 وهور اهعبرو ةطقن ٧٢ اهفصن ةطقن )١٦×١٢(=١٤٤ ةيواستملا طقنلا نم ةماتلا ةبجارلا ةحاسم نال )١(
 . ةطقن ٤ ١٤ يهو .ةماتلا ةبجارلا ىلع تلصح )٣٦×٤( تبرض اذاف .ةطقن ٧٢(=٣٦ فصن
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 عبر وه نوثالثو ة هتس هعبرو 6 ةبج ار فصن وهو: 6 نوعبسو ن اتنثا

 هٹلثو رشع ةتس هعستو ‘ ةبجارل ١ نمث وه رشع ةين اث هنمو ٠ ةبجارل ١

 سدُس وهو نورشعو ةعبرأ هسدسو . ةبجارلا ثلث وهو نوعبرأو ةينامث

 ز سمخ الو عبس الو حيحص رشع ةماتلا ةبج ارل ١ ي سيلو ‘ هبج رل ١

 نمثو }٥تاطقن تس سدسلا عبروم '١تاطقن عبرأ سدُسلا سدو

 سدلا فصنو 6 تاطقن ناث سدلا ثلثو '"تاطقن ثااث سدسلا

 ٥ تاطقن نايث هسدسو ،“تاطقن تس ثلثلا نمثو ةطقن ةرشع اتنثأ

 نمل ١ عستو رشع ةتس هثلثو ٠ نورشعو ةعبرأ هفصنو ٠ ةرشع اتنثا هعبرو

 ٠ ةعبرأ عبرلا عستو {©اةعست هفصنو { ةتس هثلثو 6 ةثالث هسدسو . نانثا

 عستو رشع ةينايث هفصنو رشع انث أ هثلثو {}كاةعست هعبرو ةتس هس دسو

 رشع ةينايث هعبرو رشع انثا هدسدسو ،ةعست هنمثو 5ةينايث فصنلا

 .هأ .نوثالثو ةتس هفصنو نورشعو ةعبرأ هثلثو

 لاثم صقانلا وأ دئازلا فرعاف صقن وأ ةبجار نع حرجلا داز نإو
 ةطقن ةرشع عبرأ ناكف هضرع يف نيتطقنو هلوط يف نيتطقن داز نإ : كلذ

 نيعستو ةتسو ةئام غلبي" رخال ا 1 اه دحأ برص اف ًاضرع اهلثمو الوط

 ةطقن نوعبرأو عبرأو ةئام يهو ددعلا اذه نم ةبجارلا تلزن اذاف ةطقن

 ٠ نوعبرأو ناث وهو « ةبجارلا ثلث نهغم ذخ ةطقن نوسمخو ناتنثا يقب

 ةبجار لكلا عومجم راص ةبجارلا نم سدُسلا سدس يهو عبرأ ىقبت

 وأ دازام باسح ف اذه ىلع سقو ٠ ةبجار سدس سدسو ةيجار ثلثو

 تبرض اذا كنال )٤( وه ميسقتلاب سدسلا اذه سدسو )٢٤( ةماتلا ةبجارلا سدس نأل )١(

 )٤×٦=٢٤ (. تبرض اذاو )٢٤×٦=١٤٤( ةبجارلا يهو .

 لهسلا باسحلا ةيقب اذكهو )٣×٨=٢٤(. تبرض اذا كنال )٣( اهنمث ةطقن )٢٤( سدسلا نال )٢(

 يا : ةطقن )١٢( اهفصنو )٢٤( ىلع لصحتف ٣ يف اهبرضت كنال (٨ر اهثلثف )٢٤( ةبجارلا سدس رابتعاب

 . سدسلا يمو (٤٢ر) فصن

 انحرط اذاف .ةطقن ٥٢ انعم ىقبي )١٩٦-٤٤!١( ةبجارلا حرطبو .ةطقن )١٤×١٤=١٩٦( برضا يا )٣(

 اهانيب ةبجارلا سدس نال { ةبجارلا سدس سدس يه )٥٢-٤٨=٤( } )٤( يا )٤( يقب ٤٨ وهو ةبجارلا ثلث اهنم
 كلدو ٢٤ سدسلا سدس نوكيو )٦(. ىلع )١٤٤( ةبجارلا ميسقت نم ةلصاخا (٤٢ر وه اننآ

 .د ل .اهسدس سدسو اهثلثو ةبجار لكلا عومجم رصي كلذبو )٢٤:+٦=٤(.



 , . صقن

 برض اف . عست هضرعو تاطقن رشع هلوط حرجك صق انلا لاثم

 © ةبجار نمثو ةبجار فصن وهو ،ةطقن نيعست غلبي رخآلا ين امهدحا

 نمث وهو ،ةرشع ةينامث نيعستلا نم ىقبت نوعبسو ناتنثا فصنلا نال
 . هيلع سقو كلذ مهناف ةبجارلا

 نأل سدسلا سدس عبر يه ةماتلا ةبجارلا عومجم نم ةطقن لكو

 . دحاو هسدس عبرو ئ ةعبرا هسدسو نو رشعو عبرأ ةبحارا سدس

 تربتعا نإ كنأ ملعاف قرولا نم ريعبلا نمث ذ ىف فالخلا مدقت دقو

 مهردلا ةئام نوكيف قناود ةتس مهردلاف 6 لوق ىلع ّااثم مهرد ةئام هنمث

 ينثا برضب همات ةبجار تغلب نإ سأرلا مدقم ف ةيمادللو ٠ قناد ةئ|رتس

 ةطقنل ا ن ا ذئنيح تملع س زاد ةئ اتس وهو ريعب رشع ينثإ يف رشع

 ةئاملا وهو باسحلا اذه نم اه حصي سأرلا مدقم ف ةيمادلا نم ةدحاولا

 مسقب كلذو قناد سدسو قناود ةعبرأ ربعبلا ةميق يه يتلا مهردلا

 6 ةبجارلا طقن ىهتنم يه تلا ةطقن نيعبرأو عبرأو ةئام ىلع قناد ا

 . ضرعلا يف لوطلا برض دعب
 اسدسو قناود ةينايث وهو : كلذ فعض ةعضابلا نم ةطقن لكلو

 . قناد ثلثو ناقنادو مهرد كلذو قناد

 يهو كلذ لاثمأ ةثالث اضيأ سأرلا مدقم يف ةمحالنملا نم ةطقن لكلو

 . مهرد فصنو نامرد كلذو ،قناد سادسأ ةثالثو ًاقناد رشع انثأ

 سادسأ ةعبرأو ًاقناد رشع ةتس وهو . هلاثمأ ةعبرأ قاحمسلا نمو

 . قناد ثلثو ًاقناد الإ مهارد ةنالث كلذو قناد

 سادسأ ةسمخو ًاقناد نورشع يهو ،هلانمأ ةسمخ ةحضوملا نمو 9

 ,(٠٩۔٨١+٢٧) )١٨( م )٧٢( ,هم ةبجار فصن يه هذه نوعستو (٠٩)-(٩×٠١ر) برضا ي 7

 بستو ةبجار هلك خرمحملا ,صي كلذبو (٤٤١ت٨× )١٨ تبرض لاذا كنال ةبجارلا نمث وه )١٨(
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 لكل اذه ٥قناد سدس الإ مهرد فصنو مهارد ةثالث كلذو ،قناد

 .ةحضوملا ىلإ ةيمادلا نم سأرلا مدقم يف ةطقن

 اذه ىلع هل زق هجولا ين حرجل ا ناك نإ هن أ ملعاف كلذ تفرع اذاف

 8 نيربعب هجولا ةيمادلو ى . سأرلا مدقم ةيمادل نأل هفعض باسحلا
 مدقملام فصن هلف ذسحلا رئاس ف : سأرلا رخؤم ف حرجلا ناك نإذؤ

 قناود ةعبرأ ةيمادلا نم سأرلا مدقم يف ةطقن لكل تيطعأ اذاف سأرلا
 . قناد سدسو نيقناد دسجلاو رخؤملا يف ةطقن لكل طعاف قناد سدسو

 ربعبلا نأ ىلع اذهو باسحلا اذه ىلع هلعجت ةيمادلا دعب اميف اذكهو

 مهدنع لمعلا رثكأو افنآ اهانركذ هذه ريغ لاوقأ هيفو ؤ مهرد ةئاب موقي

 نامع فرص ًايسنرفإ ا ًاشرق رشع انثا يهو ًامهرد نورشعو ةئام هتميق ن أ ىلع

 ًامهرد رشع ةتس هسدسف مهرد ةئام هتميق نأ ىلعو رضاحلا نامزلا اذه ف

 . ملعا هللاو ٠ مهرد اثلو

 ١٠٦ و ةنع دزي مل ءاوس ىلع اهضرع يف هضرع اضيأ كاذك

 ةبجارلا هب سيقت يذلا ء ءيشلا يأ سايقلا ضرع عضت كلذك يأ

 ةبجارلا لوط سيقت نأ زوجيو .ماهبإلا ةبجار ضرع ىلع هضرع عضت
 هسنح ريغ نم زاجو 6 لوأل ١ سنج نم رخ ا ءيشب اهضرعو ع يشب

 زوجيو ‘كلذ وحنو طيخك رخآلاو ديدح نم امهدحأ وأ ديدحو بشخك

 ةحيفص وأ بشخ ةعطقك ادحاو ًائيش ضرعلاو لوطلا سايقل ذخات نأ

 ف طقنتف ضرعلا طقنو لوطلا طقن عمجي امم كلذ وحنو ساحن و أ ةضف

 ينو ربكلا يف اهتاوخأل ةيواسم اهسفن يف ةلدتعم ةطقن ةرشع ىتنثا لوطلا
 طقن نيب يذلا ضايبلا طقن نوكي نأب نيتطقن لك نيب نوكت ىتلا ةفاسملا
 طقن كلذكو رغصأ الو هنم ربكأ ال مجحلا يف داوسلا لثم داوسلا

 ليلقلا ماهبالا طسو يأ هطسو ماهبالا ضرع نم ربتعي اينإو ضرعلا

 .اضرع رثكأ لصفملا برق هلفسأ نم هنأل ضرعلا
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 ١٣ مظتنم طقنب لوطلا ين نيتنث ىلل تاطقن رشعهيلع 7

 اهضرعو ةبجارلا لوطل اسايق هتلعج امم وحنو ساطرقلا وأ حوللا كلذ ىلع عض 7
 عضو ردق ىلع ةموسقم هتفاسم ردقت نأب هضرع ىلع ن هلوط ىلع ةطقن رشع ىتنث

 نوكيو { ءاوسب , ءاوس داوسلا طق لثم داوسلا ن نيب يذلا ضايبل نوك عم ةروكذملا 7

 لوط ىلع سايقملا كلذ لوط عضو ،سكعلاب وأ ضاي هرخآ يفو داوس سايقمل لوأ يف

 نم ذخأي مكو لوطلا طقن نم حرجلا ذخأي مك رظناو ،حرجلا ضرع ىلع ةضرعو .حرلا
 ميق هل ىطعيو 6حرجلا وه كلذف غلب ايف رخآلا يف امهدحأ برضيف ،ضرعلا طقن
 لوطلا ةلاح يف فلتحم حرجلا ناك ناف ،هيف وه ىذلا هعضوم ىف شرألا نم قحتسيام

 رم لوطلا تيف ةهج م ضرعأ ةهج يم لوطأ ناك ناب راسم نكي ي ضرعلاو
 .هقمعأ نم رتعي قمعلا يف كلذكو . هضرعأ نم ضرعلاو هلوطأ

 ىقبب يذلا ضايبل كلذكو "ضعب ىلع هضعب ديزيال واستم يأ (مظتنم طقنب ) هلوقو

 ةفص هذهو .افنآ اذه ركذ رم دقو .اضيأ ايواستم داوسلا طقن لثم نوكي ز نيتطقن لك نيب

2 
 طاربقلاو مهردلا باسحب حورجلا شوراو لبإلا نامنا : مهتافنصم ين اوربتعا لئاوألا ءاملعلا ن .7 0
 : تائيهلاو ءاسألا ةفلتغ مهتالماعم اهرمغ اوقن اوثدحأ ٥0000! لب ث كلذ ينا لماعتيال ا اننامز يفو ،كلذ وحنو
 تايمكلاو

:     
 لماعتي يذلا دقنلا ,مويلا راصو ،كلامملاو نادلبلا فالتخا بسحب
 مهردلا نوفرعيالو . ًايسنرفأ ًاشرق ىمسملا اذه نايع يئ اندنع هب سانلا
 ركذ ديعن نأ نآلا يغبنيف ز مهاردلا ريدقتب هوركذام بسح ىلع اهشورأو حورجلا سياقمو لبإلا نايثأ ىضم اف انركذ دق نحنو 6 طارقلاو رانيدلاو
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 ماهنالل ابيرقت اننامز لهأ هب لماعتي يذلا رضاحلا فرصلاب اردقم كلذ
 : لوقنف .ةدئافلل ايمعتر

 ؛ مهاردلاب هنمث ريدقت يف هانركذ يذلا فالخلا تملع دق ريعبلا نإ
 اذإو . مهرد ةئامو نيرشع هتميق نوكت نأ لاوقألا كلت نم راتخن نحنو
 ناك تقولا اذه فرص وه يذلا شرقلا باسحب ردقلا اذه انردق
 نورشع يه ىتلا ريعبلا ةميق نوكتف .دحاو شرق نع مهراد ةرشع

 ةماتلا ةيدلا يه ىتلا ريعبلا ةئام ةميقو اشرق رشع ىنثا نع مهرد ةئامو

 نحن اهنف . مويلا انلمع اذه ىلعو 0١ شرق ةئام ةرشع ىتنثا ىركلا

 ريدقتب هردقو ، هعضوم يف حرج لكل بجيام نايب يف هللا ءاش نإ نوعراش
 شورقلا ريسكتب الإ باسحلا قيقد عم كلذ نكميالو ٦ باسحلا اذه

 رشع انثا ريعبلا لوقنف 3 قيناود كلانه مهاردلا تلعج اك ًنايثأ اهلعجو

 نأ رم امم تملع دقو ٨ ""انُمُت نيعستو ةتس تناك ًانايثأ اهتلعج اذاف اشرق
 عبرأ يهو ،ةبجار تمت اذإ روهشملا ىلع ريعب اهل سأرلا مدقم يف ةيمادلا

 ينثا ضرعلا يف لوطلا برض نم ةلصاحلا ةطقن ةئامو ةطقن نوعبرأو
 مضب) انمث نيعستو ةتس ربعبلا ةميق تبسن اذاف رشع ينئا يف رشع

 "'اهيثلث اهتدجو ‘ ةئامو نوعبرأو عبر أ ةبجارلا طقن ددع ىلإ (ميملاو ةثلثملا
 نمث : يثلث سأرلا مدقم يف ةيمادلا نم ةطقن لكل نأ ذئنيح تملعف .
 تاطقن ثالثلاو . نمثلا ثلثو نمثب ر ناتطقنلاو (ميملاو ءاثلا مضب) شرق

 فصن وهو شرق نايثأ ةعبرأب تاطقن تسلاو 6 شرق عبر امهو نينمثب

 ةرشع اتنثالاو ، لماك شرق وهو شرق ناهثأ ةينايثب ةطقن ةرشع اتنثاو ،شرق

 )١( برضلا لصاح نوكيو )١٢×١٠٠=١٢١٠٠(.
 )٢( برضب يا )١٢×٨=٩٦( ناينالاب وهف اشرق رشع انثا ربعبلاو نايثأ ةينايث شرقلا نأل كلذو ؤانمث )٩٦(

 )٢ ( ةبجارلا ثلث نال ١٤٤ وه ةطقن ٤٨ ناثلثلاو ں )٤٨×٢=٩٦(. نوكت كلذبو ٩٦ ةبجارلا اثلث يه ةطقن
 اهطقن يتلا ١٤٤ ىفجيال ايك .

 . شيقلا عبر نانمثلاف نامثأ ةينامث شرقلا نال (٤ر
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 و هيمادلا ةبج ب يذلا ريعبلا وهو اشرق رشع ىنئاب اهلكو شورق ح 1همصه ,شيرق نانب ةبجلا عبن ةبجاولا نم عيرلا ثلث يه
 ىلع دازت اهناف ةعضاب سأرلا مدقم يف ةبرضلا تناك نإو "سأرلا مدقم
 لكل نوكيف طقنلا باسح فعاضتف ناريعب اهل نوكيف هلثم ردقلا اذه

 تاطقن ثالثلو { نمت اثلثو نانمث نيتطقنلو هنمُت ثلثو شرق مت ةطقن
 ةرشع يتنئالو . لماك شرق وهو نايثأ ةيناث تاطقن تسلو \ ناثأ ةعبرأ

 6شيورق ةتس ةبجارلا عُيرل نوكيف ،ناشرق وهو انمث رشع ةتس ةطقن
 . نيريعبلا نمث وهو اشرق نورشعو ةعبرأ ةماتللو رشع انثا اهفصنلو

 ةسماخلا ةجردلا يهو { ةحضوملا ىلإ ًاريعب ةجرد لك يف ديزت اذكهو
 لاثمأ ةسمخ اهنم ةطقن لكلو سأرلا مدقم يف ةرعبا ةسمخ اهل نوكيف
 . ةيمادلا

 نم مدقمللام فصن هلف دسجلا رئاس ف وأ رخؤملا ف حرجلا ناك نإو

 هجولا يف حرجلا ناك نإو ،اهنم ةطقن لكلامو ،ةبجار لكلام باسح
 نانسأ ىف هركذ رم ايك اضيأ هباسح ميمج ىف سأرلا مدقمل ام فعض هدزف
 نايثأ يف قيناودلاو ريناندلاو مهاردلاب اهميوقنت ينو . اهدادعأو لبإلا
 ٠ . :تلق هيلع سقو همهفاف ةبجارلا طقن

 ١٠٤ مسر امع رت مل ضاّيبلا نم ةطق نيتطقن لك نيبو

 نوكي نأ يغبني ،داوسلا طقت نيب ىقبي ىذلا ضايبلا نإ اذه مدقن

 نم اهيليام عم ءادوس ةطقن لكف }هنع ًدئازال داوسلا طقن ردق ىلع
 اذكهو ،هرخآ ىلإ ةبجارلا لوط نم اذكهو ةدحاو ةطقن بسحت ضايبلا
 : هلوق وهو ضرعلا يف

  

 ةطتن ) )٤ ١٤ ةبج ارلا نأل ) ) ١
 ثلث ةرشع اتنئالا نوكت كلذ ىلعو ٣٦)٢٣٦+٣(=١٢ عبرلا ثلثو )١٤٤+٤(=)٣٦( اهعبر .
 . هللا نذاب رسع رغ رغصلا لع رحو ` باسحا 8 يترجح لمعلاو ةبسنلا هذهيو }شورق ةتس اهفصنف شورق ةثالث ةبجارلا عبر ناك ناف © ةبجارلا عبر 77
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 ١٠١٥ مدلا تقو ىلإ ةكرتاو عنصت اذكه اضيأ ضرعلا نيايق يفو
 . ءاوسب ٌاوس لوطلا سايقك هتفصو همكح ضرعلا سايق كلذك يأ

 هانمدق انإو هتداعإب مالكلا ليطن الف ىوتسم قبس ايف هحرشو اذه نايب مدقن دقو

 .هدعب يتاتس ىتلا تايآلا يناعمل هيبنتلاو ةئطوتلاك نوكيل كلانه

 ًاسايقم يأ اسايق تعضو اذإ كنأ ينعي ملل تقو ىلإ هكرتاو) هلوقو

 كلذ كرتاف اهانفصضو يتلا ةروصلا ىلع هتروصو ،هوحنو دوعلاك ةبجارلل
 رمألا تقو ىلإ ًارخكنُم ًادّعُم كدنع هكرتا يأ سايقلا ةلآ وهو سايقملا
 ىلا جاتحتالف 5 هيلإ ةجاحلا تقو ىلإ يأ © ءىراطلا ثداحلا يأ ملل

 :لاق كىرخأ ةرم اهباسحو اهطقئو ةبجارلا ربتعت نأ

 ١٠٦ مظنلا سايقلا لوط هلوطأ ىلع مص حرج سا درت نإف
 ١٠٧ مك طيقنتلا ددع نم هذوخأم لا رظناو هضرعأ ف ضرعلاو

 ذخف . اهشيراتو حورجلا نم نم ءيش سايق لإ ةجاحلا تعد اذإ ينعي

 لوط ىلع هلوط عضو ٠ ةبجارلل هانروصو هانركذ يذلا ردقملا سايقلا كلذ

 طقن نم ذخأي مك هيف رظنا مث . هضرعأ ىلع ضرعلاو هلوطأ نم حرجلا

 ظفحاو ضعب يف هضعب برضتف ؟ ضرعلا طقن نم ذخأي مكو لوطلا
 هعومجم نم حصي ايف ضرعلا عم لوطلا برضتف مظانلا لاق اك غلبام

 : : مث هظفحف

 ٨ مسر ز , طقت نم نيتنثا عم ارشع ةبجار لوط ف نكي نإف

 ١٠٩ مت هنم سايقلا ر هضرع ف هلوط برضاف كاذك هضرعو

 ١١٠ ملع يك ةئام عم هددع نم نوعبرأو برأ كاذو

 هرسف اك ءىراطلا ثداحلا ره ململا رمالاف .مج لزن موقلاب او ٠ برق اذا ءيشلا ا نم لعاف مسا مململا ) ( ١

 .حر اشلا
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 حورجلا نم ءيش شيراأت تدرا ىتم كنأ :ةعبرألا تايألا لصاح

 .اهوحنو ديب هل حتف نود نم مدلا نم هتيقنتو ءاملاب هلسغ دعب هيف رظناف

 دعملا سايقملا كلذ ذخو ،هيلع هوحنو ءاود عضو لبقو .قالغإ نودو
 نم هلوط ذخأي مك رظنا مث هضرعأو هلوطأ يف حرجلا ىلع ةعضو كلذل
 يف لوطلا ددع برضاف كلذ تفرع اذاف .هضرع ذخأي مكو طقنلا ددع
 . حرجلا وهف كلذ نم غلب ايف ضرعلا ددع

 كلذك هضرعو ةطقن ةرشع ىتنثا هلوط ناك اذإ يك : كلذ لانم
 وهو { ةئامو نيعبرأو اعبرأ عومجملا غلبي اهلثم يف ةرشع يتنثا برضاف
 : لاق ايك ةمات ةبجار يأ ماتلا سايقلا

 ١١١ ملا دعب نم باسحلابف داز نإف تم ةبجار هذهو
 ةبجارللف ةطقن ةرشع ىتنثا ىلع دازو كلذ نم ربكأ حرجلا ناك يأ

 نم اضيأ هبانم هطعأو ؟وه مك هفرعاف اهنع دازامو ررقملا باسحلا كلذ

 هضرعو ، ةطقن ةرشع عبرأ هلوط حرج : دئازلا يف هلاثم ةبجارلا طقن ددع
 غلبي دحاو هلكف سكعلاب وأ "ضرعلاب لوطلا برضاف كلذك

 اذه نم تلزن اذا نوعبراو عبرأو ةئام ةبجارلاف نيعستو ةتسو ةئام

 ثلثلا لزن اذإ نوعبرأو ةينايث ةبجارلا ثلثو نوسمخو ناتنثا ىقبي ددملا
 ةبجار عيمجلا ربصي سدسلا سدس يهو ٠ تاطقن عبرأ ىقبت اضيا

 ركذ مث ههبشأ ام هيلع سقو دئازلا يف اذه سدسلا سدسو انلنو
 . ,{ : لاقف يآلا تيبلا يف صقانلا لاثم مظانلا
 !١١ متتسم لوط عم تس ضرعك هباسح يف صقانلا كلذك

 نم هطعاف ،امهالك وأ هضرع وأ حرجلا لوط صقن نإ كلذك يأ
 ناك اذإ ايب تيبلا اذه يف مظانلا لثمو ،هنم صقنام باسح ىلع شألا

 ناكف ضرعلا فصن صقنو } ةطقن ةرشع يتنا ًامات هلاحب حرجلا لوط
 عومجم نأو ،ايلمع اهباسح نايبو )٨٩( ةحفصلا نم ىلوألا ةيشاحلا يف ةدايزلا ةقيرط انب ترم دقو )١(

 .اهسدس سدسي اهثلئو ةبجار :وه زكلا
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 نيتنثا غلبي ةرشع ىتنثا يف اتس تبرض اذاف ،تاطقن تس هضرع
 : لاق اك')ةبجار فصن وهو 0©نيعبسو

 . ۔ . . 4 ب ,
 - 7 ١١٣ ملس نوعبسو ناتنث كا ذو اهرضت ةرشع ىنا يئ تسلا

 ١١٤ ْمْظََلا باسحلا اذه ىلع سقو ةبجار نم حص فصن كاذو

 وأ ليلق نم صقن وأ حرجلا داز اذإ اميف باسحلا اذه ىلع سق يا
 هلوط ناك نإو 6 نيثالثب رشع يف انالث هضرعو ارشع هلوط ناك نإ رثك
 "اذكهو ةبجارلا سدس وهو نورشعو ةعبرأ هنم حص اعبرأ هضرعو اتس

 ١١٥ مقو هجو نم حرملا لحم رظناو هعومجم نم حص دق امل ظفحاو

 نم مفل ١ ره اظ ليقو .هلك هجو حورج هحورج هجول ا نم مفل

 .دسجلا رئاسك هنطابو هجولا

 ىلإ نذألا نمو الوط ةيحللا فرط ىلإ سأرلا رعش ثيح نم هجولاو
 .ناريعب هجولا ةيمادلو ،ربعب مدقملا ةيمادلو مدقملا فعض هحورجو اضرع نذالا

 ٠ ة . م ٠ - . ٠

 مدقم يف ةمحلملاو ،ةعبرأ هجولا يفو ناريعب امه سأرلا مدقم يف عضابلاو
 سأرلا مدقم ف قاحمسللو . ةرعبأ ةتس هجولا يفو . ةرعبأ ةثالث اهل سأرلا

 فصن كلذو ةرعبأ ةسمخ سأرلا مدقم ةحضومو ث ةينامث هجولا يفو ةعبرأ
 ةيدلا نأل ةيدلا رشع كلذو ةرعبأ ةرشع هجولا ةحضومو .ةيدلا رشع
 تايدلا يف هلك كلذ فصن ةأرمللو رحلا ركذلا يف ريعب ةئام ةماتلا

 يفو ( ملسمل ا ثلث يمذللو حورجل او ١ ف ةيدلا ةلزنمب هتميق ربتعت دبعل

 مظانلا لاق اذكهو رحلا :

 )١( ةماتلا ةبجارلا سايقم نال )١٤٤( برض نم لصحت ةطقن )١٢×!٦!١( ةطقن ٢٧=ةبجارلا فصنو

 )٢( هنم حص (٣×٦ر) اثالث هضرعو اتس هلوط ناك ول ايك ١٨ تبرض اذا كناف .ةبجارلا نمث وهو

 )٨×١٨(=١٤٤۔ ةماتلا ةبجارلا كل تمت .
 )٢( رانيد ةئامنامث ةث هللا لوسر دهع ىلع ةيدلا ةميق تناك دواد يبأل ةياور يفو { يوونلا جاهنم يف ءاج ايك

 فلختسا ىتح كلذ ناكو :لاق ،ملسملا ةيد نم فصنلا ذئموي باتكلا لها ةيدو .مهرد فالآ ةيناينو
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 هہم۔ ٥

 مظتنت تاجرد يف هقيمعت لىلإ رظناو مدقم وأ افقلا يف وا
 سأرلا مدقو . سأرلا مدقم ىلع فعاضم هحورج ف هجولا نأ مدقت

 رركت لقو & ءاوس دسجلا رئاسو سأرلا نم افقلاو { هنم افقلا ىلع فعاضم

 اذهو دئاوف وأ ةدئاف نع ولختال ةداعإلو ‘ عضاوم ف ارارم مالكلا اذه

 اذإو ،مهنم رثكألا لوق وهو نيينامعلا دنع رهشألا لوقلا ىلع بيتزلا
 ةيمادل نأ فرعاف ةبجار تمت اذإ الثم هجولا يف ةيمادلل بجيام تفرع

 ام فصن دسجلا رئاسو افقلا ةيمادلو كلذ فصن سأرلا نم ؛ مدقملا

 يأ ين ةيمادلا قوف ناك نإ الثم حرجلا لاح يف رظن ا مث . مدقملا ةيمادل

 ًاعضاب ناك نإف } ةحضوملا ىلإ سمخلا تاجردلا نم قمعلا ي وه ةجرد

 ةعبرأ قاحمسللو & يمادلا لاثمأ ةثالث محلُمللو . ةيمادللام لثم هلف
 تاجرد نم ةسماخلا ةجردلا يهو هلاثمأ ةسمخ ةحضومللو ٠ هلاثمأ

 (مظتنت تاجرد يف) مظانلا لوق ىنعم وهو . مظعلا قوف يتلا حورجلا

 : لاق من ) ىلاوتت يأ

 ميقلا نم اهلام وأ لبإ نم هشرأ نم طسق الُك طعأو
 اهقمع تاجردو ناسنالا ف هعضومو حرجلا مس ١ رم امم تفرع اذإ

 ؟ ةجردل ا كلت يفو ٠ عضوملا كلذ يف 7 ١ نم 7 نوكي مك بسحاف

 حورجملا ىطعي 7 :7 وأ ناك ادمع حراجلا ىلع مكحأ يأ :هطعأو
 .لبإلا طعلف لبإلا لهأ نم حراجلا نا نإ 8 هحرج شيأ نم هل حصام

 وأ رقبلا لهأ نم ناك نإ اذكو .اهنم طعيلف منغلا لهأ نم ناك نإو

 لها ىلعو 6رانيد فلا بهذلا لها ىلع رمع اهضرفف :لاف .تلغ دق لبالا نإ :لاقف ابيطخ ماقف رمع

 يعتئام للحلا لها ىلعو .ةاش يفلا ةاشلا لها ىلعو .ةرقب يتئام رقبلا لها ىلعو .افلا رشع ىنثا قرولا
 ملسملا ة ةيد فصن يمذلا ة ةيد نأ ي ع ءاجو .ةيدلا نم عفر |يف اهعفري ل ةمذلا لهأ ةيد كرتو :لاق .ةلح

 :لاق ةنيت يبنلا نا هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نع هجام نباو يئاسنلاو دمحا هاور يذلا ثيدحلا

 لعفب ملسملا ة ةيد ثلث هتيد نإ لاق نم جتحاو ، يعفاشلاو كلام بهذ هيلاو ملسملا ة ةيد فصن رفاكلا لقع

 مهرد فلا رشع يتنثا ملسملا ةيدو مهرد فالآ ةعبرا هرصع يف تناك اهنأو ةمذلا لها ةيد عفر مدع نم رمع
 . ملعا هللاو
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 هلام سنج نم دحا لك طعيلف بايثلا لهأ نم وأ ريناندلا وأ مهاردلا
 .لوق اذهو هلومتام بلاغ وه ىذلا

 نم ةميقلاب الإ إ مكحت سيلف سانجألا ١ هذهو لبإل ١ تموق ن ا لعب ليقو

 ٠ ةيحانو دلب لهأ هب لماعت فرص لك اهانعم يفو ريناندلا وأ مهاردلا

 اهربغ وأ سانجألا هذه نم ًاسنج هشرأ نع هيطعي نأ ًايضارت نإ الإ

 . ملعأ هللاو ،هب ايضارت ايب سأبالف
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 ىناثلا بابلا
    

  

 ةدح ىلع هشرأو وضع لك ةيد ين
 ١١٨ مدقلا ىلإ هسأر نم اهتنالل هلوأ نم ناسنالا يف أدبت

 هحراوج لوأ نم ناسنالا ءاضعأ ركذ ف بابلا اذه يف مظانلا عرش

 نم اهنم ةحراج لكل ام نايب يفو .نامدقلا امهو اهرخآ ىلإ سأرلا وهو
 لع ناج ارج اهباصا نإ شيزألا نم اهلامو تنيبا نإ ةيدلا

 ىج 7 5 :لاقف كلذ ماكحاو

 ١١٩ رصنم أ ه لوحل تبني ملو فتن هباصأ اذإ سأرلا رعش
 ١٦٢٠ مدعني مل اذإ نيلدع . ةلماك .هل ىربكلا ةيدلاف

 ةيد يه ىربكلا ةيدلاو .ربكأ ى أ لعفأ ثنؤم ىلعف (ىربكلا ةيدلا)

 ةيانجب سأرلا رعش فتن اذإو ،تايدلا ركأ يهآ اهنأل ملسملا ركذلا رحلا

 نإو ةمات ة ةيد هلف ناك ايك دعيو تبني ل نإف .ةمات ةنس هل لجأ قلح وأ

 ،تبني ل امل ةيدلا تناك ضعب تبني ملو هضعب تبن نإو .وس هيفف تبن

 . موس تبن الو

 رعشلا نم ناك ايف ميدأب سأرلا سيقي ناك باطخلا نب رمع نأ ليقو

 ةهج ىلإ البقم هنم ناك امو»سأرلا مدقم نم هلعجي هجولا ةهج لإ البقم

 سأرلا رعش نم تبن نإ .رفعج نبا لاق ،سأرلا رخؤم نم هلعجي افقلا
 تبني ملام يفو © موس هنم تبانلا ف ناك ةنس لا ضعب تبني لو هضعب

 ًاضيأ صاصقلا هيفو :لاق ،سايقلاب هباسحب ةلماكلا ةيدلا نم هطسق

 ،نيبجلاو هجولا نم كلبقتسا ام ةمدقملاو هرخؤمو هسأر مدقم برض :لاقي .رخؤم ضيقن عيش لك مدقم )١(
 . هنم كلبقتساام هجولا ميداقمو
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 .فتن صاصقلا ناك فتن نإ :كلذ هيلع ينجملا بلط نإ ةرعشب ةرعش
 ذنم لوحلا مامت دعب هلك كلذو .اضيأ قلحلاب صاصقلا ناك قلح نإو

 لوحلا دعب ةلحب وأ فتن هيلع ىنجملا صتقا نإو . ةيانجلا هيلع تعقو
 ىلع ةلماك هتيد هلف هنم صتقملا رعش تبني ملو كلذ دعب رعش تبنف
 عرشل ا مكحب هقح هنم ذخأ هنأل صتقملا ىلع هل ءيشال ليقو ،©صقتقللا

 . يدنع راتخملا وهو 3 هقح نع دزي ملو

 !و قلح وأ سأرلارعش فتن اذا :رثألا يفو هلا همحر بطقلا لاق ا

 نم ردقب هضعبلو ،نيلدع موسف ا تبن نإو شةمات ةيدف ةنس ىلإ تبني

 7 ٥فنتنلاب فنتنلاو 3 ةرعشب ةرعش صاصقلا يفو :لاق . ةيدلا

 رعشو ،هلثم هل فتن ر هسأر وأ لجر ةيحل نم هفك الم نمو .هلثم قلحلاب

 دحأ سأر قلح نمو .مسلا الإ يف سيل قلح وا فتن نإ إ ءاضعألا رئاس
 .ملعأ هللاو .اعيجو برضيو هسأر قلحي هنإف ةيدعتب

 ١١١ رج ماب شعبلو انم رشعب . وناجأ دق صاصقلا يف لو
 وأ قلح نإ هيف ءايلعلا فلتخا يأ ، سأرلا رعش يف يأ (انه) هلوق

 © كلذ هيلع ينجملا دارأ نإ صاصقلا هيف ىري هضعب 5 يدعتلا ىلع فنتن

 هنإف هنم ضعبلا فتن يف اصوصخ ةيدلا الإ هيف ىريال مهضعبو

 يواستلا ناكمإ صاصقلا طرش نم نأ تملع دقو ث ةاواسملل طبضنيال

 مظانلا عرش مث ه. أ كلذ ركذ رم دقو هنم صتقملاو صتقملا ءاضعأ يف

 : لاقف هجولا ماكحا ركذ ي

 ١٢٢ ملَع دق لوط لفسألا نقذلل هسار رعش يصقمم نم مهجولا
 ١٢٣ مسو ديدحتب ىرخألا نألل يهتنيو نذأ نم هضرعو

 ىلعألا نم هدح لوطلا ىفف ،ةعبرألا هجولا دودح يف آلوأ انه عرش

 نم هرخاو ٥&بضغلا لاح ي ةهبجلا ضبقت دنع سأرلا رعش يهتني ثيح

 هحورج يف مكحلا رم دقو .ةيحللا طسو لفسألا نقذلا فرط لفسألا

 .روهشملا ىلع سأرلا مدقم فعض هنأ
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 لاق .اهيلع يوتحي ءاضعألا تايد ركذ انه ضرفلا مظعمو

 ةيماد اهيف حورجلا لواف ،ءاوس اهلك نيبجلاو ةهبجلا حورجو :رثؤملا وبأ
 ةمحالتم مث ،ةرعبا ةعبرأ اهلو ةعضاب مث { ةبجار تمت نإ ينعي ناريعب اهلو

 ةرشع اهلو ةحضوملا مث 8ةرعبأ ةيناث اهلو قاحمسلا مث ؤ . ةرعبأ ة ةتس اهلو

 يف 0 ريعب نوئالث ر ةلقنم مث ؤ .ريعب نورشع اهلو ةمشاه مث ؤ رعب

 ةثالث ةيدلا ثلث اهل تعستا وأ تقاض غامدلا تطلاخ يتلا يهو ةمألا

 هباشتت اك ةعضابلاب ةمحالتملا هباشتت دقو ريعب ثلثو ًارعب نونالثو

 يأ حورجملا ىطعأ مكاحلا ىلع كلذ هبتشا ناف {ةمحالتملاب قاحمسلا
 نأ مزليالو © نيقي ىلع ينبم 4 هنأل 6 نيتجردلا لقأب ىأ نوذألاب هل مكح

 .ةاباحملا ماهتا هيف مسوتو صقن هلقع ف ناك نإ الإ كلذب حورجلا رح

 : مظانلا لاق

 ١٢٤ مظن ايك هريغ نع ٌفعاضُم هلك هجو رأ هيف شرلا
 فنأل ا ف وأ نيبجلا وأ ةهبجلا ف ناك ءا ءاوس هلك هحورج شرأ ف هجولا

 هجو حرج دعي هلكف انددح اك كلذ وحرو ةيحللا وأ ةفشلا يف وأ

 هجولا يف ةبجارللف ،ةرم ربغ ركذ قبس ايك سأرلا مدقم ىلع فعاضم
 . نوبل انبا ناربعب ًاضرعو الوط ةجار تمق نإ هيف ةيمادلل ىأ

 نوبل اتنبا : ةتس ةمحالتمللو 9.ناتّقحو نوبل اتنبا : ةعبرأ ةعضابللو

 . ناتقتحو ناركذ نوبل انباو

 ناتقحو ناركذ نوبل انباو ضام اتنبا :ةرعبأ ةينايث قاحمسللو
 .ناتعذجو

 ناتقحو نوبل اتنباو نوبل انباو ضاخم اتنبا :ةرعبأ ةرشع ةحضومللو
 .ناتعذجو

 ىلإ تذفن نإ هجولا ىف ةذفانلاو ك هباسحيف داز وأ حرجلا صقن نإو

 قلحلا ىليام لفسأ نم ؛ نييحلا دحأ ف تذفن نإو \ 70 ثلن اهل مفلا
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 ال وضع يف ةذفان لك اذكو .ةيدلا فصن ثلث وهو يحل ةذفان اهل ناف

 وهف هجولا يلي امم هحرج ناك اذإ يحللا ي اولاقو وضعلا كلذ ةيد ثلث

 ىنع وهو دحاو يحل حرج وهف قلحلا يليامم ناك نإو .هجو حرج
 حرج هريغ وأ ناسمللا يف ناك لخاد نم مفلا حرجو & كلذ نم فصنلا

 سأرلا مدقمك ليقو هجو

 لفسالا يحللا يف تناك نإو هجو ةذفان مفلا ىلإ هجولا يف ةذفانلإو
 فنألا حرج اذكو ٤هجو حرج ةفشلاو بجاحلا ف حرجلاو ئ يحل ةذفانف

 صاصقلا اهيف اهلك ذفاونلا :لوقي يلع نب ىسوم ناكو .هجو حرج
 ثلث اهل يأ- ةيدلا فصن يف ةذفان قدشلا يف ةذفانلا : بوبحم نبا لاقو

 ةفش ةذفان هلف ذفن ناف هجو حرج ةفشلا يف حرجلاو :لاق فصنلا

 هجو ةذفان هيف ةذفانلاو هجو حرج يحللا حرج ب :راثآلا ضعب ينو

 6ندبلاك هناف لفسأ نم يحللا يف . ناك نإ الإ .اقلطم
 . ملعأ هللاو

 ١٢٣ مكح اهب ةلماك ةيدف اعطق دق امه نإ نآبجاحلاو

 سأرك دحاو هنم هيف ايهنم عون : ناعون ناسنالا حراوج نأ ملعإ

 بنذلا بجعو ةيحلو سأر رعشو فنأ ةبنرأو نرامو ناسلو لقعو غامدو
 نانثا هنم ناسنالا يف ناكام يناثلا عونلاو ،كلذ وحنو جرفلاو ركذلاكو
 نينفجلاكو ،كلذ وحنو نيتضيبلاو نيلجرلاو نيديلاو نينذألاو نينيعلاك
 . نينيعلا يف نيبجاحلاو

 .ةيانجب عطق نإ ةلماك ةيدلا هلف ًادحاو ناسنالا يف هنم ناك ايف

 © اهتعفنم تبهذ نإ اذكو ئ اعطق نإ ةيدلا ًاعم اهيفف نانثا هيف ناكامو

 محللا عم امه اعطق نإ نابجاحلاف .ةيدلا فصن ايهنم دحاو لك يو

 بجاحلا رعش فتن ز نإو { ةيدلا فصن هلف دحاو عطق نإو ،ةيدلا اهيفف "
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 تبني ملو حص نإو ،حرجلا ةيد هيفف رعشلا تبن ناف حصن حرج وأ
 ال نابجاحلاو : رفعج نبا عماج نمو 6 بجاحلا ةيد فصن هلف رعشلا

 فصن دحاو لكلو {© ةلماك ةيدلا رعشلا عم اهمحل عطق نإ اعيمج

 كلذب اعيمج اهلف ةنس ىلإ تبني ملو قلح وأ امهرعش فتن نإو .ةيدلا
 محللا ماتلا نإو إانيلا بحأ هذهو : لاق ،كلذ ريغ ليقو ةيدلا فصن

 لاق ،نيلدع موس رعشلا يف ايهلو { غلب ايك حرجلا ةيد اهيفف رعشلا عم
 نأ الإ ، تبن نإ ءيش رعشلل سيلو { غلب ايك اهحرج ةيد اهف رثؤملا وبا
 ةيد فصنف تبني مل ناو ، موس هيفف تبن ناف حرج الب فتن رعشلا
 . » هتيد فصن بجاح لكل يأ بجاحلا

 رك ءاوس ةرعشب ةرعش صاصقلا رافشألاو نيبجاحلا نم رعشلا يفو

 لكشأو فتن يذلا رعشلا ددع فرعي مل نإو :اولاق ءرغص مأ رعشلا
 صتقيف 6رثكأ وأ لقأ وأ هعبر وأ هئلث هنم بهذ مك رظنو بجاحلا سيف
 نم رصقأ يناجلا بجاح ناك ناف ،يناجلا بجاح نم كلذ ردقب
 فصن ذخأ ولو كهبجاح نم فتنام ردق هنم ذخأي هناف باصملا بجاح

 ,عبرب عبر الإ هل سيل : ليقو }هنم بهاذلا ردقب كلذ هلف يناجلا بجاح
 .كلذ وحنو ثلثب ثلثو

 رعش قلح اذإ :رثؤملا وبأ لاق ، الصأ رعشلا يف صاصق ال : ليقو
 تبني مل نإو ،نيلدع ٌموسف نيش نودب هتابن ىوتسإو تبن مث نيبجاحلا
 نم ايهيلع عقو حرجب |اےهقالحنا ناك نإو . هتيد فصن بجاح لك يمف

 سأرلا رعش يف يلوق وهو ،لدع ةموكح بجت هللا امهمحر ىعفاشلاو كلام دنعو . ةيفنحلا تبهذ اذه ىلاو )١(
 دالبلا ضعب يف ةيحللا قلحتو 6هلك سأرلا رعش قلحي اذهو ك يمدألا يف ةدايز رعشلا نال اضيا ةيحللاو
 نا) ىلا ةيفنحلا تبهذو . ةميقلا ناصقن دبعلا رعش يف بجي اذهو ؛قاسلاو ردصلا رعشك راصو .ةيمالسالا
 بجتف لامجلا ةعفنم تفي ايهقلحب هنال .ةيدلا تبنت ملف تقلح اذا ةيحللا يفو (ةيدلا سارلا رعش يئ
 تاوفل رحلا ةيدب ارابتعا ةميقلا لايك اهيف بجي هنا نسحلا ةياورب ةفينح يبأ نعف دبعلا ةيحل اماو .
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 غلب ام اغلاب "هحرجلا ةيد الا ايل سيلف اناك ايك اداعو اتبن مث بناجلا
 . ملعأ هللاو

 ١٢٦ مذج وأ ًافتن لاز نإ امرعش اذكهو دحاول 77
 ١٦١ مت دحاولل فصنلا فصنو فصن ايهيلك امهرعش يف ليقو

 همحل عطق نإ ةيدلا فصن هل نأ دحاولا بجاحلا ىلع مالكلا مدقت

 رعشل اضيأ كلذكف هلاحب محللاو قلح وأ هرعش فتن نإو رعشلا عم
 نإ ليقو ،لوق اذهو ةلماك ةيدلا ًاعم امهرعشلو ةيدلا فصن ايهنم دحاول
 نود طقف رعشلا ىلع ةيانجلا تناك نإ ةيدلا فصن هل اعم نينفجلا رعش
 ناكف ةيدلا عبر وهو فصنلا فصن اےهنم دحاوللو ، محللا عطق

 نم لكلف ،ةدحاو ةحراج هرعش عم نفجلا ربتعي لوقلا اذه بحاص
 داهتجا عضوم ةلأسملا نإ ةقيقحلا يفو نفجلا ةيد فصن رعشلاو محللا

 :لاق ٧ملعأ هللاو كلذ يف "صوصنلا نم ائيش ظفحنال ذإ

 ١٢٨ ,مدعنا دق هبنو ايهيلع لماك ماع رم ايهم كاذ
 ١٦٩ مكتجن هيف صاصقلابو ميس هل ناك هبن ىءارت نإو

 لماك ماع هل لجؤي نأ ىلإ جاتحي قلح وأ فتن اذإ رعشلا نأ مدقت

 موس هيفف هلاحب داع ناف ؟ال مأ لوألا هلاح ىلع دوعي له فرعي ىتح

 يف فالخلا كلذكو ،رم ايك ذئنيح ةيدلا هلف ناك ايك دعي مل نإو" نيلدعلا

 هل سيل ليقو ©كلذ هل :ليق هيلع ينجملا هبلط نإ امهرعش يف صاصقلا

 . ملعأ هئلاو ةيدلا الإ

 (ةيحللا) تتبن ناف :هصن ام )٢٠٩/٨( مايلا نب لايكلل ريدقلا حتف ةلمكت راكفالا جئاتن يف ءاجو )١(

 تتبن نإو ٠لحيالام هباكترا لع بدؤيو }ةيانجلا رثأ قبي مل هنأل عيش ببيال ناك ايك (رعشلا) ىوتسا ىتح
 . هتميق صقني هنال لدع ةموكح بجحت دبعلا يفو ؤالامج هديزي هنال رحلا يف ءىش بجيال هنإ : ةفينح يا نعف

 .. لضافلا حراشلا هركذ ايك روعشلا يف صن الو صنلاب الا تبثتال ةبوقعلا نال (٢ر

 خياشمر اولاق : هصنام ٣٠٩/٨ ناكنالا جئاتن) شماه ىلع يتربابلا مامالل ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش يلو )٢(

 تام ناف تابنلا روصتل ةنس لجؤي لب قحلا ةلاح ةيدلاب بلاطيال هتيحل وا ناسنإ سار قلح ول :(ةيفنحلا

 ريبكلاو ريغصلاو .ةارملاو لجرلا رعشو .ةموكح هيف :الاقو ،قلاحلا ىلع ءيش الف تبني ملو ةنسلا يضم لبق

 . ءاوس كلذ يل
_ ٩١٢ _ 

 



 : لاقف نينيعلا مكح يف عرش مث .
 ١٣٠ ,زج { هب ةلماك امهيتلك ينو فصن اهلف نيع لكو
 ١٣١ معناو هنم راصبإلا بهذ وأ ثداح ف اعلتقُ نأ كاذو

 عبر اهنم دحاو لكلو نانفج نيع لكل ةعبرأ نينيعلا نوفج نأ ملعإ
 نإ نيع لكلو .ةلماك ةيدلا اهلك ةعبرألا ينو اهفصن نيننألا ينو 5 ةيدلا
 .ةلماك ةيدلا امهيتلك يفو ةيدلا فصن اهرصب بهذ وأ ةيانجب تعلق
 نم نافرطلا امهو { نارفش نيع لكل : ةعبرأ رافشأ نينيعلا يف اذكو
 لك ىفف ،“بادهألا اهيف تبني ناذللا نيعلا ىلع ناقبطنملا نافجألا
 رم اك اهفصن ةدحاو يفو ٠( ةيدلا نيتفشلا ف اذكو ") ةيدلا عبر دحاو

 . ثلثلا ىلفسلا يفو ةيدلا نم نانلثلا ايلعلا ةفشلا ين ليقو

 يفو ©ناثلثلا ايلعلا ةحراجلل ليق 6رافشألاو نافجألا يف فالخلا اذكو
 رثكأ وأ مفلا يلي امم اتعطق ءاوسو ،ءاوس ىلع ليقو ثلثلا ىلفسلا
 نينفجلا نيب ثلثلاو ئ نبيلعألا نينفحلا نيب ب نيثلثلا نأ كلذ لصاحو

 نيرفشل ١ نيب ثلثل او 6 نييلعال ١ نيرفشل ١ نب نيشلثل او 6 نيلفسأل ١

 . ىلفسلل ثلثلاو إايلعلا ةفشلل ناثلثلاو ،نيلفسألا

 ايلعلا يفو © نيثلثلا ىلفسلا ةحراجلا يف نأ وهو اذه سكعب موق لاقو
 رافشألاو نافجألا ف لاوقألاف .ءاوس ىلع ايهغأب لوقلا مدقت دقو ثلثلا

 اهنأل : لاق ، ىلفسلا ةحراجلا ليضفتب لاق نمو ،تملع امك ةثالث ةافشلاو
 حيحصلا وه ةثالثلا يف لوألا لوقلاو ،ارهاظ اكرحت ةكرحتملا يه
 . بوبحم نبا ىلع ضرع اممو ،دمتعلملا

 ةئالث يفو ةيدلا عبر اهدحأ يف ناك .ةعبرا يهو ةيدلا لك لكلا يف بجاولا ناك اذا :ةيفنحلا تلاقو )١(
 .ةبصقلا عم نراملاك وهو دحاو ءيشك لكلا نال ةدحاو ةيد هيفف اهبادهأب نوفجلا عطق ولو .اهعابرأ ةثالث اهنم

 رئاسو) نيتفشلا نم ةدحاو يو :ةلت يبنلا نع هللا همحر بيسملا نب ديعس ثيدح يف يور اذك )٢(
 وأ ةعفنلا فصنل اتيوفت ايهنم ةدحاو تيوفت يف نال .ةيدلا فصن نيلجرلاو نيديلاو نينيعلاو (تاجودمل
 يفور : مزح ني ورمعل مالسلا هيلع يبنلا هبتكام هيلا ةيفنحلا بهذام ديؤي { ةيدلا فصن بجيف لامجلا لايك
 . (ةيدلا فصن امهادحإ يفو ةيدلا نينيعلا

- ٩١) 



 رعش يفو ،ةيدلا مبر دحاو نفج لكل ةعبرأ نافجألا نأ ملعإ

 .ةيدلا نمث نفج رعش لكف ةنس ىلإ تبني مل اذإ ةيدلا فصن نينفجلا

 ينجملا دارأ اذإ صاصقلا نفجلا عطق يفو ،لدع موسف رعشلا تبن نإو

 نيبجاحلا رعش ينو { ةرعشب ةرعش صاصقلا ًاضيأ هرعش يفو © كلذ هيلع

 رعشلا نم بهذام ة ةفرعم تقاضو كلذب ملعلا طحت ل نإف ٠ ةرعشب ةرعش

 هنم بهذ مك نورظنيف هرعش فتن يذلا اذه بحاص ىلإ لودعلا رظن
 ناك اذإ لعافلا بجاح نم هصاصق ىطعيف ؟ فصن وأ عبر وأ ثلث

 ثلثلا لعافلا بجاح يفو فصنلا باضللا بجاح نم بهذ ىذلا

 ًاربصق لعف يذلا نوكي نأ الإ باصأام لثم هنم ذخؤي هناف { هوحن وأ

 هنم ذخأي هناف لعافلا بجاح فصن باصملا بجاح نم ثلثلا هبجاح

 . كلذ ريغ هل سيلو هبجاح ثلث

 .ةيدلا فصنف ةدحاو تعطق اذاف ةلماك ةيد ال نيتفشلا نأ ملعاو

 مالكلا كلمت اهنال ىلفسلا نم ةيد رثكأ يلغلا : ملعلا لهأ ضعب لاقو

 تمرخ نإو 8٥فصنل اب لوقي نم لوقب ذخأن نحنو رثكأ نيشت يهو

 ءيش اهنم عطق نإو ٠ اهتيد ثلث اهلف سرفلا لا تدفنو ةفشلا

 نانثا هيفامو ،ةماتلا ةيدلا هيفف ةدحاو ناسننالا يفام رثألا يفو

 عبر دحاو لكل اهددع ردق ىلع ناف . ه أ ءازجألا ىلعف ادعاصف

 .ةيدلا ثلث هدنع لفسألا نفجلل نأ يلع نب ىسوم نع ىوريو .ةيدلا
 لك رعشلو ، نايس امهريغ دنعو كلذ سكع ناميلس نعو .اهاثلث ىلعاللو

 مل اذإ براشلا يفو 0 0» تبني تبني مو فتن اذإ اهعبر وهو ةيدلا فصن رفش

 . موسلا هيف ليقو ةفشلا ةيد فصن تبني

 )١( بدهلا تبنم نيشلا مضب نفج لك رفش .

_ ٩١٥ 



 تبن نإ رظنلا امهرعش لاز نإ نيبجاحلا يو :زيزعلادبع خيشلا لاق

 لاق رظنلا يف فلخلا رم دقو . ًاضيأ رظنلا ليقو 5ةمات ةيدف الإو ةنسلا

 دحاو رعش لاز نإو {ةمات ةيدف مظعلا وأ محللا وأ دلجلا هعم لاز نإو

 عم نيع تعطق نإ : ليقو ايهنم دحاو مظع اذكو { ةيد فصنف هدلجو

 هذه ةيد ناف ةدحاو ةبرضب بجاحو نيرفش وأ رفشو نينفج وأ نمج

 ةلماكلا ةيدلا فصن يهو نيعلا ةيد يه و 6 ةدحاو ةيد اهلك ءاضعألا

 اهلف نيرفشلاو نينفجلاو بجاحلا عم كلذ لدعب ىرخألا تعطق ناف

 ءاضعألا هذه نم وضع لكل ليقو ،ةلماك ةيد كلذف . ًاضيأ ة ةيد فصن

 نم اهعم ايب ،نينيعلا عم اعطق ولو ،نينيعلا ةيد ريغ ةدح ىلع هتيد

 ءيشالو ©نينيعلل ةلماك ةيدو نيبجاحلل ةلماك ةيد نيرفشو نينفج
 نيعو نابجاحلا عطق ولف ،نيعلا نم ءزجلاك اهنأل نيرفشلاو نينفجلل
 كلذ لكو { ةيد فصنو ةيد كلذ يف ناك دحاو بجاحو نانيعلا وأ ةدحاو

 نم عطق يأ ركذ لصؤتسا نإ فالخلا اذكو .ةدحاو ةبرضب عقو نإ

 وأ ةدحاو ةيد لكلل له ةدحاو ةبرضب هايثنأو ،هتفشح تعطق وأ هلصأ

 ؟ هضعب يهو ةفشحلل وأ ركذلل ىرخألاو نييثنالل امهادحإ ناتيد كلذ يف
 ةدحاو ةيد هيف مزلت لتقلاك ةدحاو ةبرضب كلذ عوقو نأ لوألا هجو نالوق

 هنأ يناثلا هجوو .ةددعتم تايد اهيف مزلت ةريثك ءاضعا ىلع هلارتشا عم

 وهو ،ةريثك تايد ناسنالا يف ددعتتو اهريغو ءاضعألا كلت تايد مزلت

 .ةدحاو ةرمب ةيانجلا اهيلع تعقو اذإ اهتايد ذخؤت كلذكف تمي مل يح

 وضع وأ ادعاصف نيتعفنم وأ ادعاصف نيوضع لك يف فالخلا اذكو
 لكلف برضلا ددعت نإو ،ةدحاو ةبرضب كلذ بهذ اذإ ًادعاصف ةعفنمو

 اذإو ةيدلا ةفشحلا يف :راثآلا ضعب يف ءاجو ،هتيد ةعفنملا وأ وضعلا نم

 .هلوح رعشلا تبنم وأ بنذلا مظع بيسعلاو .ةموكحلاف بيسعلا عطق
 نإو ،ةيدلاف هئاقب عم لسنلا عطقنا نإو .ةيدلاف ةرمب كلذ عطق نإو

 ةدحاو ةبرضب نييثنألا عم ركذلا عطق نإو .ةيدلاف ركذلا ظاعنإ عطقنا

- ٩١٦



 يناثلا يفو ةيدلا لوألا يف ليقف رخآلا دعب امهدحأ عطق نإو ،ناتيدف

 ةيدف ركذلا قبس نإ ليقو ،ةيدلا ايهنم دحاو لك يف ليقو ةموكح
 نيبجاحلا رعش فتن اذإ ايك ةدح ىلع ةيد لك ناتيدف رخأت نإو 3 ةموكحو

 فالخ ىلع ًاضيأ ةيد هلف كلذ دعب امهدلج عطق ناف 5 ةيد هلف تبني مو
 عبر كلذو ةفشلا ةيد فصن هلف تبني لو براشلا فتن نإو ،قباسلا

 نإ لوقلا ىلع ةيدلا ثلثو ةيدلا فصن ايلعلل نإ :لوقلا ىلع ةيدلا
 اذهو ،تبني مل اذإ فتنلاك هربغو براشلا ف رعشلا قلحو © نيثلن ايلعلل

 ذخأن لوألابو :بوبحم نبا لاق موسلا كلذ يف ليقو راتخملا وه

 . ملعأ هللاو

 ١٣٢ ملتسي ىربك فصنب ال مكحاف ثداح نم تروع نيع لكو

 عضوم يأ ين ناج ةيانجب ناسنالا ندب ين عقي ثدح لك نأ ينعي

 ةيدلا فصن اهلف ثدحلا كلذ نم هينيع ىدحا تروع نإ هندب نم

 نيعلا ين اولاقو { ةماتلا ةيدلا اهلف اعم نانيعلا هنم تروع نإو .ىركلا
 ةيدلا فصن اهلف ندبلا ي وأ .اهيف عقو ثدح نم اهرصب بهذ اذإ

 كلذ دعب ةلتلا تقف ناف . اهلاحب ة هحيحص ةلقملا تناك ولو © ةماتلا

 ءالشلا ديلاو ءاروعلا نيعلا يف اولاقو { ةيدلا ثلث اه ناك ىرخأ ةيانجب

 نم وضع لكلف ثدح ببس نم كلذ نهيلع عقو اذإ ءادوسلا نسلاو
 دحاو لكلف عطق وأ علقب كلذ دعب نبصأ ناف .ةمات هتيد ةثالثلا هذه

 ةيانج نود اهتقلخ لوآ نم ءادوس نسلا تناك نإو . اهتيد ثلث نهم

 نم سخ يهو .ةمات اهتيد اهل تناك ةيانجب تعلق نإ اهناف اهيلع ناج

 . نس لكل لبإلا

 اهرصب بهذ وأ ةحيحصلا هنيع تعلق اذإ نيعلا روعأ يف اولاقو
 ةيدلا فصن كلذ عم ذخأيو يناجلا نم انيع هنيعب صتقي نأ ةيانجب

٩٦٩٧(



 تناك نإ كلذو © نينيع نع روعألا نيع نال ث لبإلا نم نيسمخ ىركلا

 ىنجالو ة هيد الو ًاشرأ امل ذخأي لو © هللا لبق نم تبهذ اينإ ةبهاذلا هنيع

 يه سيلف كلذ نم ءيش ناك ناف .هنم صتقا وأ هنع ىفعف دحأ اهيلع

 يف تبهذ ةبهاذلا تناك نإ الإ طقف نيع ةيد اهل ليقو ةدحاو نيعك الإ

 اهنع صتقاف تئقُف هنيع تناك نإ :رثؤملا يبأ نعو .هللا ليبس ين داهجلا
 ماقم موقت ةحيحصلا هنيع ناف اهيلع يناجلا نع افع وأ ًاشرأ اهل ذخأ وأ
 نيميلا هلثمب وضع لك صاصقلا يفو ث ةيدلاو صاصقلا يف ةدحاو نيع

 يف الو ،ىرسيلا نع ىنميلا يف صتقيال ،لايشلاب لامشلاو نيميلاب
 ينجملا وضعلل لباقم وضع يناجلا يف نكي مل ناف ، ىنميلا نع ىرسيلا
 . ةيدلا الإ هل سيلف هيلع

 ىنميلا رخآ نيع علق ىنميلا نيعلا روعأ لجر نأ ول : كلذ لاثم
 .هنيع ةيد هل اينإو ىرسيلا علاقلا نيع علقي نأ هنيع ةعولقملل سيلف
 يفو : رفعج نبا عماج نمو :كلذ لاثمأو ، لجرلاو ديلا كلذكو
 ةيدلا ةعبرألا رافشأللو ،ةيدلا فصن نيع لكل ةلماك ةيدلا نينيعلا

 .هتيد فصن نفج لك رعشلو {ةيدلا عبر رعش عم نفج لكل ةلماك
 صاصقلا رافشألا رعش يفو ةنس ىلإ تبني ملو فتن اذإ ةيدلا نمث وهو

 .ةيدلا هيف اينإو ةرثكو ةلق هفالتخال هيف صاصقال ليقو ،تبني مل اذإ
 قلح وأ فتنب ليزأ نإ ناك ثيح هلك رعشلا يف دجوي فالتخالا اذهو
 . ملعأ هل هللاو

 ١٣٣ ْمنتغُي فصن لتف اهّئلفُم ْثئقُن اذه دعب نم نكت نإف

 باصملل مكحو ٠ بهذف ةيانجب نيعلا رصب بيصأ نإ هنأ ينعي

 .اهيتلكل اهلكبو . ةدحاولا نيعلا رصبل ةيدلا فصن وهو رصبلا ةيدب

 ةلقملا هذه ناك ىرخأ ةيانجب كلذ دعب اهتلقم يأ نيعلا تقف مث

س ٩٨



 وضع لك يف اذكهو . ًاضيا نيعلا ةيد ثلث اهرصب باهذ لعب ةءوقفلل

 عطق نإ هنإف هلاحب قاب وضعلاو ٨ ةماتلا هتيدب هل مكحو { هتعفنم تبهذ

 . هتيد ثلث هل ناك ىرخآ ةيانجب كلذ دعب

 ثلث كلذو !ةماتلا ةيدلا فصن ثلث اهلف يأ (فصن ثلثنف) هلوقو
 لاق مث ى تملع اك ةماتلا ةيدلا فصن ةدحاولا نيعلل نأل نيعلا ةيد لك
 : مظانلا

 ١٢٤ مرَع ذإ باصملا ءاش نإ دمعلا يف زئاج اضيا صاصقلا اهيفو

 .صاصقلا هيلع ينجملا داراف ادمع نينيعلا ىلع ةيانجلا تناك نإ يأ
 ناك اذإ كلذ نم عنامال دمعلا يف صاصقلا هل ناك ةيدلا دري ملو
 نينيعلا حيحص لجر ف اولاقو 6 هيلع ينجملا وضعل لثامم وضع يناجلل

 فصن هنم ذخأي مث ًاصاصق هنيع اقفي نأ روعاللف روعأ لجر نيع اقن

 ، نيتنثا نينيع نع "هغل نيع نأب لوقلا ىلع اذهو نيع ةيد يأ ةيدلا

 ذخأي لو ةلعب تبهذ ةبهاذلا تناك اذإ .نينيع ماقم يف نوكت اينإ : : ليقو

 ةحراج الإ هل سيل ليقو ٥ كلذ ىف فالخلا مدقت اك ًاصاصقالو ًاشرأ اهنع

 ناتمئاق امهو ةيانجب اعم نينيعلا رصب بهذ نإو ب لاح لك ىلع ةحراجب
 نإو ءاهفصن ةدحاوللو رصبلا باهذ نع ةلماك ةيدلا مهلف اهلاحب
 مالكلا ينأيسو .هنم صقنام باسحب ناك هلك بهذي ملو رصبلا صقن

 . هللا ءاش نإ همكحو هيلع لالدتسإلاو هسايقو صقانلا رصبلا مكح ىلع

 ١٣٥ ,ملع ايك ةعبرأ اهيفف امل نانفَج نيعلا نإ ثيحو
 ١٣٦ مرغ هيف عبر نفج لكل تعزو اهيلع ىرلا ةيدلاف

 نإف 0 نافجأ ةعبرأ يهف ناسنالا ف نانيع امهو ،نانفج نيع لكل ,

 كلذ عيمجل تناك بادهألا رعش نم اهيفام عم ةعبرألا نافجألا تعطق
 ناف { ةيدلا فصن اهلف ةدحاو نيع نم نانج عطق ن ناف ةلماكلا ةيدلا

 فتن ناف ،اهرعش عم نافجألا مكح اذه شةيدلا عبر ر هلف دحاو عطق

_ ٩١١



 ةعبرألا رعشل : ليق ؟فالخ انهاهف اهلاحب نافجألاو قلح وأ رعشلا اهنم
 ليقو } ةيدلا عبر دحاو لكلو ،محللا عم تنيبا ول ايك ةلماك آضيأ ةيدلا

 كلذ نم فصنلا ىلع وه اينإو 3 ؛محللا عم ناك ول ايك هدحو سيل
 ةعبرأللو اهعبر نينئاللو 5 ةيدلا نمث : ةعبرلا نم دحاولا رعشل نوكيف

 رعشلا لك يفو لب نافجالا رعش يف سيل ليقو ،اهفصن نينيعلا اتلك نم
 ماقملا قيقحت اذه لودلا موس الإ ناك عضوم يأ نم قلح وأ فتن نإ

 . ملعأ هللاو انهاه

 نفجلا رعشل نأ وهو ث هلبق نيتيبلا حرش يف تيبلا اذه ىنعم مدقت
 قلح وأ فتن نإ اهفصن ةعبراللو } 1 نينثاللو ث ةيدلا نمث دحاولا

 ةثالث ةلأسملا يفف هريغ ركذ مدقت دقو لوق اذهو { ةنس ىلا تبني ملو

 : لاق اهركذ ديعن الف تضم

 ١٣٨ مكح , هب ةيد نمث لوح ىلإ ث تبني و نفجلا فتن نإ
 ري مث

 ٩ مزتلي كانه موسلاف لولا يف ةضعب وأ هناب ذُعَي نإو

 نيدلا نمث دحاولا نفجلا رعشل نأ وه يذلا مكحلا كلذ نأ ينعي

 تبني ملو قلح وأ رعشلا فتن اذا اميف اهفصن ةعبراللو ،اهعبر نينثاللو
 : لوحلا يف هتابن داع اذاو .هلحم اذه يناثلا لوقلا اذكو { ةنس لوح ىلا

 ميوقتب جاتحي اك هنوردقي لودعلا موس هيف ناك هلك تبني و هضعب تبن

 ةدايز راركتلا ةدايز يفو ‘ ارارم مكحلا اذه رركت دقو ٨تبني امو تبن ام

.ملعأ هللاو { ةمكحو الع هندل نم كيتؤيو كدشري هللاو مهفاف ةدئاف



 )١٤٠( ملجن نا نوفجلا نود ةلماك ةيد اهنم راعشألا يف ليقو

 هلبق يتلا تايبألا حرش ف ,ركذ مدقت يذلا يناثلا لوقلا وه اذه

 اك ةدح ىلع ةمات ةيد هل قلح يأ ملج, نإ ةعبرألا نوفجلا رعش نأ وهو

 ةيدلا ةعبراللو فصنلا نبنثاللو . يرل دحاوللف محللا عم ملج ول

 تبن نإ امهرعش لازا نإ إ رظنلا نيبجاحلا يفو : زيزعلادبع لاق .ةلماكلا

 يف فلخلا رم دقو .اضيأ رظنلا : ليقو . ةمات ةيدف تبني ل نإو 0 ةنسل

 لاز نإو © ةمات ةيدف مظعلا وأ محللا وأ دلجلا هعم لاز نإو ث رظنلا

 تعطق نإ : ليقو دحاو مظع اذكو { ةيد فصنف هدلجو دحاو رعش

 ةيدف ةدحاو ةبرضب بجاحو نيرفش ث وأ رقشو نينمج وأ نمج عم نيع

 ناف !ةلماكلا ةيدلا فصن يهو (نيع ةيد) يهو .ةدحاو ءاضعألا هذه

 ةيد فصنف نيرفشلاو نينفجلاو . ًاضيأ بجاحلا عم ىرخألا تعطق

 ةثالث وأ ناوضع عطق ولو .هتيد وضع لكل : ليقو ،ةلماك ة ةيد كلذف

 ايب نينيعلا عم اعطق ولو © نينيعلا ةيد ربغ ىرخأ ةيد نيبجاحلل ادعاصف

 ةلماك ةيدو نيبجاحلل ةلماك ةيد نيرفشو نينفج نم اهعم امب يأ : اهيف

 عطق ولو نيعلا نم ءزجلاك اهنأل كنيرفشلاو نينفجلل ء ءيشالو نينيعلل

 نإ كلذو . فصنو ةيدف دحاو بجاحو نانيعلا وأ ةدحاو نيعو نابجاحلا

 وأ هلصأ عم عطق وأ ركذ لصؤتسا نإ اذكو © ةدحاو ة هبرضب عطقلا ناك

 : مظانلا لاق ملعأ هللاو هتفشح تعطق

 ١٤١ مت نينثال فصنلاو اهعبر ةل اذه ىلع نفجلا رعشف

 يف نأ مالكلا لصاحو 7 هلبق تيبلا حرش يف تيبلا اذه ىنعم مدقت
 .ةنس ىلإ تبني ملو رعشلا لاز نإ كلذو {. فالخلا ةعبرألا نافجألا رعش
 ى يدلا عير نفج رعش لكل ز ليقف ٥ ساب هقحلي مل حيحص نفجلاو
 نفج لك رعش نإ ليقو 5ةلماك ةيدلا ةعبرألا يفف تيبلا اذه يف ركذ

 هل اذه ىلع نفجلا رعشف .ةلماكلا عبر ر نفجلا ةيدو نفجلا ةيد فصن
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 رعشلا يف سيل : ليقو اهفصن ةعبراللو اهعبر نينئاللو ةلماكلا نمت
 . ملعأ هللاو }‘كلذ مهناف موسلا الإ الإ احيحص نفجلا ناك نإ هدحو

 ١٤٦ معنلا نم هل رشَع اهّخضوُم اذكه هجو حرج اهيف حرملاو
 هذه لك نيبجاحلا يفو نينيعلا رافشأو نافجألا يف حورجلا نإ يأ

 ةبجار تمت نإ ناريعب اهيف ةيمادللف { هيف اهلك اهنأل هجو حورج عضاوملا
 ةحضومللو . ةينايث قاحمسللو . ةتس ةمحالتمللو ى ةعبرأ ةعضابللو
 ىركلا ةيدلا ثلث اهل هجولا يف ةذفانلاو { ةرعبأ ةرشع

 سأرلا ف امأو . ةمآ هجولا يف فرعنال : لاق ةمآلا يف هللادبع يآ نعو

 ام يحللا حرج ناك اذإو . غامدلا ىصقأ تغلب اذإ ةيدلا ثلث اهيفف

 ٦ دحاو ي حرجف قلحلا يلي امم ناك نإو 3.5 هجو حرجف هجولا يلي

 وه : ليقف ؟ هريغ وأ ناسللا 1 ناك لخاد نم مفلا حرج يف اوفلتخاو

 سأرلا مدقم حورجك وه ليقو 3 هجراخك مفلا لخادو 5 هجولا حرجك
 ةلقنملاو اريعب نورشع امل هجولا يف ةمشاهلاو هجولا حورج نم فصنلا ىلع

 ضرغلا ذإ ىرخأ ةرم انه هديعن الف اذه ركذ رم دقو { اربعب نونالن اهل هيف

 . ملعأ هللاو راصتخالا

 ١٤٣ ْمَرَلم اذه دمعلا يف ةرعسب ةرعش صاصقلا اهيف اذكهو

 نإ صاصقلا هيف نيبجاحلا رعشو نينيعلا نم رافشألا رعش نأ ينعي

 هنأ لوق مدقت دقو . ًادمع ةيانحلا تناكو صاصقلا هيلع ينجملا دارأ

 ي ةذفانلا : هللادبع وبأ لاق طقف ةيدلا هيف امناو رعشلا يف صاصقال

 ىسوم ناكو {58اهجو حرجف هيف حرجلا امأو ٠ ةيدلا فصن ف ةذفان قدلا

 ةفشلا يف حرجلا : : بوبحم نبا لاق صاصقلا اهيف ذفاونلا : لوقي يلع نب

 { ةماتلا ةيزلا فصن يف يأ ةفشلا ةيد يف ذفان وهف ذفن اذاف هجو حرج

 لاقو ‘ ملعأ هللاو ةيدلا تلن اهل يحللا ف ةذفانلا نإ : راثآلا ضعب يئو
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 : رصبلا صقن مكح ي
 13: ملس مع هصاقتناب هيلع ىنج يناجلا اذإ نيعلا رصبو
 ١٤٥ ملعلا ىلع اهتخأ عم اهسيقَت هنيعل ِ ًمَنَع كانه بصناف
 ١٤٦ مدعنا دن دق هراصبإ ىرت ىتح هل ارصبم مادام هدعت

 ١٤٧ مث ; نينيعلا توافت ىلإ رظناو ةملاس يف لعفت اذكهو
 ١٤٨ مزل نيعلا ةيد نم هظسقف ىدملا ةفاسم نم هارت امف

 بيصأ اذإ كلذو & رصيلا ناصقن ىلع مالكلا يف انه مظانلا عرش

 ىعداف هندب رئاس ف وأ امهادحإ ف وأ هينيع ف برض وأ حارجب ناسنالا

 ةدحاو رصب باهذ أ امهرصب ناصقن وأ ، كلذ نم هينيع رصب باهذ

 ةدحاو نيع نم ىعذللا ناصقنلا ناك نا هناف { ًاضيأ اهرصب ناصقن وأ

 هينيع ىدحإ دشتو ناولألا رئاس اذكو دوسأ وأ رمحأ وأ ضيبأ ملع هل بصن
 اليلق اليلق ملعلا كلذ هنيع نع دعبي مث ةحيحصلا وأ ةليلعلاب عيدب ءاوس

 لعجتق ٨ هاريال لوقي ىتح هنع دعبي هاري ماد ايف ؟ هاري له : لأسيو

 اضيأ ساقيف ةيناثلا حتفتو لزألا نيعلا دشت مت ضرألا ىلع ةمالع كانه

 فلح : من ; ضرألا ف غلب ثيح ةمالع ًاضيأ هيلع لعجتو ، ىلوألاك اهرصب

 ىهتنم وه هركذ ىذلآ اذه نأ نيمي نيع لك ىل إع هتناب انيمي مهتا نإ

 غلب عرذلا نم مك عرذلاب ًاعم هينيع رصب غولب ةفاسم ف رظني مث }هرصب

 كلذ نم صقن ام ردقب ىطعيف ؟ةليلعلا رصب غلب مكو ةملاسلا رصب

 ٥ تعلقول نا املك نيعلا ةيد وه اهرصب ةيدو ، نيعلا رصب ةيد نم عرذلا

 نيعلا رصب ةيد فصن يطعأ { ةملاسلا رظن ةفاسم فصن الثم ةصقانلا رظن غلب نإف

 رثكألاو لقألا يف اذكهو اهثلثف اثلث وأ ةيدلا عبرف ةفاسملا عبر غلب نإو
 كردي ملام ردقب ىطعيف اهرظنيف ةقرو وأ ةضيب يف طقن هل طقني نأ زوجيو 1
 ىن هل تكنلاب ربتعي نأ زوجيو { ةملاسلاب هكردأو ةصقانلاب طقنلا نم

 تافلتحم فورح نم ةعوبطم ةقيقد سيياقم مهو ١قاذح نويع ءابطأ مويلا رصبلا فعض ريداقم نييعتلو )١(

 فرح لك ة هقيقح نع لأسي نأب اهل هتي يؤر نحتمتو 8 اهنم موسرم دعب للع ضيرمل ا فقي و . موجح او عاضوالا

 .اهغم
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 هب فرعي ام كلذ ريغب وأ ؟ يه مك رظنيف هل عباصألا بصنب وأ ضرالا

 ةضيب هل بصتنت ن ب كلذ ة ةفرعم ردقي : رنأل ا يئو ئ نينيعلا رصب توافت

 لوحت مث ،اهرأ مل لوقي ىتح اهيلإ رظني وهو ،هنع دعبتف ءاضيب ةقرخ وأ
 هنا ملع لكلاب كلذ لداعت ناف تاهج مبرا ىلا كلذك ىرخأ ةهج ىلإ
 هيلع ينجملا هاري ناك يذلا كلذ ىلإ رظنيف لاجرلا طسوب ىتؤيف قداص

 : ليقو ز هل ءيشالف بذاك هزا ملع ه رظن ف تاهجلا تفلتخا نإو ‘

 قدصو فلح هلك هرصب باهذ ىعدا نإو ٠ كلذ نم نقيتسملا لقأ هل

 . ه . أ

 اعم هينيع نم وأ ةدحاو نيع نم هلك رصبلا باهذ ىعدا نإ : ليقو ,

 بصنب نيعلا ناصقن برجي : ليقو 3 سمنلا نيع ىلا رظنلاب برج

 ثيح نم ربتعيف كلذك ناولأ وأ نادعابتم وأ نابراقتم نانول هيف مسج

 اذكو ،امهريغ وأ ةضيب وأ ةقرو يف هرفصو ةرمح وأ ةقرزو داوسك امهنيب زرفي
 هل لاقي نأ لثم ناولألا وأ نينوللا ةءاراب برجت هلك رصبلا باهذ ين
 . كلذ ريغ وأ داوس وأ ضايب لوقيف ؟ اذهام

 .هرصب باهذ ىعداف هنيع ىلع الجر لجر حرج اذا هنأ بوبحم نبا نعو

 مث هينيع ىلع كسميو .3 داوسو ضايب اهيف هل لعجيو ةضيب ذخؤي هن اف

 اهضايب نم اهداوس فرعي ل : لاق ناف اهداوسو اهضايب ةضيبلا ىري

 من ; اهرصب صقن هن أ يعدي يتل ا هنيع رصب دهج وه هنإ هتلاب انيمي فلح

 هبتشي ىتح اهد اوسو اهضايب ًاضيأ ا ةضيبلا ىريف ةحيحصل ا هنيع حتفي

 هنيع رظن اذه نأ اضيأ فلحيو كضايبلا نم داوسلا ا اضيأ هيلع
 هنأل هلك كلذ ف فلحو . ضرأل ا يف عرذلاب صقنلا يطعيف ةحيحصل ا

 الا فلحنال ليقو ، هقدص وأ هفيلحت يناجلا كرت نإ الإ اقلطم ةمهتلا لحم

 . هنيمي دارأو : همهتأ يناجلا لاق نا
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 هل تذخأ هرصب باهذ ىعداو ح رجلا رثأ ناك نإ : ليقو : رثألا يئو

 ؛اهاريو ةملاسلا نيعلا ىلع ا ٦ ضايبو داوس اهيف هل لعجو ة ةضيب

 ي هتفرعم لح هيلع ظفحيو ى داوسلا نم ضايبلا فرعي مادام هل بلقتو

 مث .ةصقانلا دهج وه هنأ فلح غلبملا ظفح اذاف 5 اهضايب نم اهداوس

 ىلع فقويو ،هيلع اهبتشي ىتح كلذك ةضيبلا ىريف ةملاسلا حتفي

 . لضفلا ردقب ىطعيو فلحو عضرلملا

 فليو نيط وأ نيجع ةحيحصلا نيعلا ىلع عضوي صاصقلا ينو

 . ليستف نيعلا نم ىندتف ةارم ىمحت مث امهيلع
 ةعاسلا يفو ميغلا يف نيعلا سايق نع سابع نبا ىهن : بطقلا لاق

 دوقالو لع ريغ اذهب اهيف مكحي ملو : لاق ء سايقلا حصيالف 5 ةدحاولا
 دعب بهذ نإف هرصب بهذف هسأر ف ادحأ برض نمو . عامجإب اهباهذ ين

 ةبرضلا يف هنم صتقا هنيح نم بهذ نإ و ةيد نيعلاب ذخأو ح حرجلاب هنم صتقا ماي

 أقفي نأ لجرللف ضايب ءىقافلا نيع يفو لجر :نيع أقف نمو .تلطقس نإ نيعلاو

 سيلف ضايبلاب ةصقانلا يه ةءوقفملا تناك نإف ،هنيع ةيد ذخأي وأ ًاصاصق هنيع

 .ةمات اهتيدف فعض اهيفو اهب رصبي ناك نإو .لودعلا رظن هل اينإو .صاصق هل

 نيعلا ةيدف رصب بهذف نفجلا يف ادحأ حرج نم : بوبحم نبا نعو
 ةيدف هرصب بهذف نفجلا نع جراخ وه امم نفجلا ريغ ف هحرج نإو

 ةيد ةيدلا هل لهف تعلقف ةدحاو نيع هل نمو . حرجلا ششرأو نيعلا

 نينيعلاك دحاو سنج نم نيتددعتملا نيتحراجلا ةيد يهو .ةلماك ناسنال
 ةلزنم 5 اهلبق ىرخألا باهذب ىرخألا نع تدرفنا نيح . تلزن َر اهنأل

 ناسنالا يف درفنملا وضعلاك ةمات ةيد ل تراصف حاو ناسنالا ي وهام

 تلازف ناتنثا هل ناك دق هنأل ةيد فصن هل وأ . الثم ركذلاو- لقعلاك

 نكي ل نإ ةلماك ةيدلا ىطعت وأ ،نيتنثلا فصن ةباصملا هذهف ةدحاو

 دمرك ىلاعت هللا لبق نم لب دابعلا لبق نم اهلبق ةلئازلا ىرخألا لاوز

. ١.٥



 اهريغك فصنلا اهل لب 5 ةلماك ةيد ىطعتال وأ هسفن لبق نم وأ هوحنو

 تيقبو .ةدحاو تلاز اذإ ,نينثا نينثا ناسنالا ين يه ىتلا حراوجلا نم

 هللا ليبس يف تبهذ اننإ الوأ ةبهاذلا تناك نإ الإ ترط ىرخألا

 ةماقا وأ ركنملا نع يبنلاو فرعملاب رمألا يف وأ نيقفانملا وأ نيكرشملا داهجك

 . ءاهقفلا دنع روهشم فالخ كلذب بقوع نأب قح

 نم ناتحراج ناسنالا يف امم امهوحنو نينذألا يف ًاضيأ فالخلا اذكو

 ةمات ةيد اهيلع هلف ةدحاو نيع هلو نيع الب روعأ دلو نمو ، دحاو سنج
 رابتعاو . هيلا لوصولا نكميال ذإ رصبلا صقن ف صاصقال نأ اوعمجأو

 نأ هلف روعأ نيع نعلا حيحص أقف نإو . ,صاصقلا ف طرش ةلثاملا

 فصن هيلع دريو . ةءوقفملا هنيع لثم ةدحاو انيع هل أقفي نأ ،هنيع أقفي

 ذخأف ناسنا اهب هباصأ نإ امأو . داهج وأ ةلعب هنيع تبهذ نإ نيع ةيد
 .نيع ةيد فصن ذخأيو اهب صتقي وأ ةدحاو نيع ةيد هلف اهتيد

 ةيدلاف ًاعم نينيعلا رصب بهذ نإو . نيتحراج ماقم موقت انه هتحراجف
 وأ تبهذف تبيصأ ةحراج لكو ،“ باسحلابف هضعب بهذ نإو . ةلماك

 عطق ذمعت نمو . ةماتلا ةيدلا ثلن اهلو { ةتيم يهف تعطقف تعلش

 ةرشان برض نمو ى وضعلا ة ةيد هيلعف وه هيف هلثم دجوي لو لجر نم وضع

 ناف تتام ىتح امد تفزنف ةأرما حكن نمو ، اهتيد هيلعف تتاف ا

 . اذه لثم يف مالك رمو هلام يفف الإو . هتلقاع ىلع اهتيدف ًاغلاب تناك
 . ملعا هللاو

 ١٤٩ مسقلا ةّنمزلاف ىري ايف هلوت يف ًامهَنُم نكي ذإو
 ىتلا ةيانجلا نم هرصب ناصقن ىعدا نإ باصملا نأ ىلع مالكلا مدقت

 ىلع ةليلعلا رصب ساقيو ملع هل بصني نأ كلذ ف مكحلا نإ هتباصأ

 هيلع له اوفلتخاو ،اعم نينيعلا رظن ىصقأ نع لأسيو 5 ةحيحصلا

 )١( ةأرملا تزشن ردصم وهو نزوشنلا نم . .
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 هيلع : : ليق ؟ نينيعلا ةيؤر ىصقأ نم لوقيام ىلع فلحي نأ ًاقلطم نيمي

 نأ دعب الإ ًاصقان هيعديام ةيد قحتسي الو . ًاقلطم كلذ يف نيميلا

 : ليقو ١ فلحلا نع رذع وأ هسفنب يناجلا هقدص نإ الإ إ هيلع فلج
 .نيميالف ةمهت هقحلتال انيمأ ناك نإ امأو 5 ًايهتم ناك الإ هيلع نيميال

 دقو ؟ نيمأ ريغ وأ انيمأ ناك نيميلا هل هيلع ناك يناجلا بلط نإ : ليقو

 . ملعأ هللاو رم اميف فالخلا اذه ركذ مدقت

 : لاقف نينذألا مكح يف فنصلا عرش مث

 ١٠ منت ىركلا ةيدلاف الصؤُتْسإو اعطق دق امك نإ ناذألا
 ١٥١ ملص نإ باسحلابف اهضعب وأ اهّمصنف ةدحاو تعطُت وأ

 ٦ مات ريعب اهتعضابلو ريعب فصن نذألا ةيمادل نا رنألا يئو

 .اهيف ةذفانلاك ,نذألا ةيد ثلث اهيف رتشللو ٥‘ففصنو ريعب اهتمحالنلو

 أربي نأ لبق قتع مث ل لبع ذا تعطق نإو ئ يلع نبا ىسوم لاق كذل

 . قتعلا دنع هير هيلع اهطرش نإ الإ دبعلل ي أ هل هنذأ ةيدف

 ةريغص ىأ ءاعمص امهادحإ تناك ولو ءاوس نينذألا مكح نأ ملعاو

 ‘ يعمصألا يمس اهبو خاصلا ةقيضلا ةددحملا ةريغصلا ءاعمصلاو

 ةلبقملا ةرسكنملا ادحلاو { لطخألا يمس اهيو ةعساولا ةريبكلا ءالطخلاو

 ىلع اهتحارج بسحتو ، هجولا نم نذألا حرج سيل : ليقو ، هجولا لع
 هقدصو هعمس ناصقن باصملا ىعدا نإو . مدقملا نم ةيدلا فصن

 هب حاصي مث دست اهناف امهادحا نم ناصقنلا ىعدا ناف 93 هيلع يعدملا

 رظني مث ًاضيأ هب حاصي مث ةحيحصلا دست مث ى 8 عمسيام ردقب ديعب نم
 لهج اذه نأ فليو ٥ كلذ نم صقنام ة هيد ىطعيف ةفاسملا نم صقنلا

 هيلوب ىتؤي هنإف . اعم اناصقن ىعدا نإو .ةبيعملاو ةحيحصلاب هعمس

 يذلا ناكملا ملعي مث هعمس يهتني ثيح ديعب نم هب حاصيف هنم برنألا

 مل ; اضيأ هعمس يهتني ثيح ملعيو باصلملاب حاصي مث هعمس هيلا يهتني

 يذلا نوكي نأ بجيو هيلو عمس نع هعمس نم صقن ام ردقب ىطعيف ناكملا ساقي»
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 نإ الإ فلحي مث & فلتخت سانلا تاوصأ نأل ادحاو الجر اهيلع حيصي
 نأل © ةماتلا ةيدلا نم صقانلا طسق انه ىطعُي انإو ى ابذع رذع
 ةدحاو عمس ناصقن ىعدا نإو 3 هلك بهذ ول ةمات ة ةيد هل نينذألا عمس

 ولوأ © هذه لبق ىرخألا عمس بهذ ناب اهيلع ساقت يرخأ هل نكت لو

 ناف { . اهتقلخ لصأ نم اهب عمسي نكي ملوأ 5 ةدحاو نذا الإ هل نكت مل
 اضيأ مصأ ناك وأ يلو هل نكي ناو 9 هيلو نذا ىلع ساق انه ةصقانلا
 هيلع كتيانج تسقن مك هل لاقُي ناجلا ىلإ رمألا عجري انهاهف هل عمسال

 نمم ناك نإ الإ فلحيال ليقو ، هيلع فلحي مث هلوق ذخؤيف ؟ هعمس نم

 . مهتي

 ةحراج ىلع هيلع ينجملا ةحراج ساقت نا نكميو : بطقلا لاق

 نايب بحاص لاقو صقن الو ديز الب هعمس وه اذه نأ فلحي من ذ يناجلا

 . ةيدلا فصن ةدحاو لكلو ى اتعطق نإ ةلماك ةيدلا ايل نانذألا : عرشلا

 إهنم ةدحاو لكلو ةيدلا نينذألل نأ ةلي يبنلا نع رثألا ءاج : ليقو
 اضيأ عمسللو : لاق .ي هباسحب هلف ءيش اهنم عطق نإو ٠ ةيدلا فصن

 عمس بهذ نإو ۔ كلذ نم هلك هعمس بهذف برض نإ ةلماك ةيدلا

 هلف هلك بهذي مو عمسلا صقن نإو { ةيدلا فصن هلف هينذأ ىدحإ
 تعطقت نإ نذألاب نذآلا صاصقلا نينذألا يفو اولاق ، صقنام باسحب

 ندب دي ةحارج لب هجولا ةحارجك تسيل نذالا ة ةحارجو . اهضعب عطت وا و

 ان مث ; ةمحلُم مث د ةعضاب مث د ةيماد يهو } سأرلا مدقمل ام فصن اهل

 اك بناج يأ نمو © اهل مظعال ذإ ةحضوم الو قاحمس اهيف سيلو
 وضعلا كلذ ةيد ثلث اهلف وضع ف ةذفان لكو . ءاوس يهف اهتحارج

 نذألا رتش نا : ليقو ةماتلا ةيدلا سدس وهو اهتيد ثلث نذالا ةذفانلف

 هامسملا يهو هجولا يلت يتلا ةريغصلا نذألا ةعطق يف ةذفانلاو اهتذفانك

 , لاقو & ةدحاو ةذفان اهل اهعم نذالا تذفن ىتح نذألا ةمحشب

 اهمكح نإ : ليق ؟ فالخ اهبوقث تقاض اذا نذالا ذفاون يفو ث ناتذفان
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 ردقي د نان دبعلاب ساقي : لوقي نم مهبو ةرب ١ بقثك تقاض ولو . ذفاون

 ًابيعم هنمث يف مث ] بوقثل ا كلت نم ًالاس هنمث يف رظني مث دبع كلذ

 ناكو رحلا ة هيد نم هردقب لزنيف .هنمث نم كلذ صقنام فرعيف ‘ اهس

 . هشرأ وه كلذ

 : لاق لجر ة ةبرض نم هعمس ناصقن ىعدأ لجر ف هللادبع يأ نعو

 اريثك الو اليلق نذألا كلتب عمسي مل اذإف هب حاص هنأ : رثألا يف دجرب

 نم لجر هيلإ عفر دقف يلع نب ىسوم امأو © نذا ةيد يأ ٦ اهشرأ هلف

 ري ملف } اهعمس باهذ ىعداف هنذا ىلع ةحارجب لجر هباصا رسلا لهأ

 كلذكو ٥٨8 هحرج شرا هل ىأر انإ إو ‘ ًائيش عمسلا يف هاوعدب هل يلع وبا

 شرأ هلو نذألا لثم وهف هبلص يف ةبرض نم عامجلا باهذ ىعدأ نم

 تلصؤتسا نإو 3 ةلماك ةيدلا اهلف نانذألا تلصؤتسا اذإو 3 هحرج
 : اولاق هباسحب هلف ءيش اهنم عطق نإو { ةيدلا فصن اهلف امهادحا
 يهف ةربإب ولو ترغص وأ ترك نذألا ةيد ثلث اهل نذألا يف ةذفانلاو
 . موقت اهنا هذه ريغ اهيف لوق رم دقو ثلثلا اهلو .ةذفان

 ؟ هيلعام اهعمس بهذف رخآ نذا عطق لجر نع دمحم وبا لئسو
 نذألا تبهذ دق سيلأ هل ليق ةماتلا فصن وهو نذألا ةيد هيلع :لاق

 ؟ ةمات ةيد ًاعم ايل نوكيف ةماتلا فصن وهو نذألا ةيد ايهنم لكلو اهعمسو

 ةعوطقملا نم هلك عمسلا بهذي نأ الإ ةيدلا فصن الإ سيل : لاق

 هللادبع وبا لاق ةيواعم وبا لاق كلذكو ٠ ةماتلا ةيدلا ذئنيح هيفف ةملاسلاو

 ىعداف هسأر وأ هغدص وأ هنذا يف لجرلا برض اذا عمسلا يف : هللا همحر

 اهعمس ناصقن ىعدا يتلا هنذا دست هنا هينذا ىدحا نم هعمس ناصقن

 ًاحرج هنذا ف لجر حرج اذإ ى كلذ نايب مدقت دقو ىرحألا ىلع ساقتو

 ‘ حرجلا شأ حرطو ةيدلا فصن هل ناك حرجلا كلذ نم اهعمس بهذن

 شأ زواجي ملام هعمس نم صقن نكلو هلك هنذا عمس بهذي مل ناو
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 فصن نم هعمس نم صقنام شرأو ٨ هحرج شرأ هلف كلذ هحرج

 تعطق اذإو 5 ةدايزلا كلت تطقس ةيدلا فصن ىلع داز نإف 0 ةيدلا
 اذك ةدايز الب ةيدلا فصن اهل ناك كلذ نم اهعمس بهذن اهلك نذألا

 ةيدلا فصن اهل ناك ءيش اهعمس نم بهذي و اهلصا نم تعطْئاذإ

 حورجلاب صاصقلا وأ عمسلا شرأو حورجلا شنأ هل ليق ؤ ًاضيا ةماتلا

 | ةبجار تمت اذإ ريعب فصن نذألا ةيمادلو { عمسلا شرأو عطقلاو

 نذألا يف كلذ دعب سيلو {“ فصنو ريعب ةمحالتمللو ، ريعب اهتعضابلو

 ناك نإف لجر نذأ فصن عطق نسو ؤ نذألا ةيد ثلث افو ةذفانلا الإ

 نإو هنذأ فصن علتقي نأ هلك صاصقلا ءاش نإ رايخلا اهبحاصلف ادمع
 ناك أطخ ناك نإو . ةماتلا عبر وهو نذالا ةيد فصن هلف هيدلا ءاش

 هنذأ نم عطق دق لجر ناك نإو" اطخلا ةيد نذألا ةيد فصن هل هيلع
 ناف "» ىقابلا عطقف دحأ كلذ دعب نم ءاج مث : رثكأ و أ لقأ وأ اهفصن

 ناك نإ الإ .نذألا عيمج ةيد نم هردق ىلع نم عطق يذلا يقابلا اذهل

 يقابلا عطاق ىلع ناك هللا ليبس ف بهذ انإ ًاقباس هنذأ نم بهاذلا

 . ملعأ هللاو } رم رقو اذه ريغ ليقو نذالا ةيد عيمج

 ١٥٢ ممصلا نع ةلماك ةيدف ثذح نم ممم نإ اذكهو

 1 مزتلي ىرك فصن نذا ةيد ةدحاو نم .عمسلا , باه يئو

 آ : دق توصب ىرخألا عم تسيف ىع اهعمس ناصقن نكي نإو

 ١٥ ل شزرألا هردقب اهعمس يف ىذملا توافت نم هارت امف

 ةدحاولا نذالا يفو 5 ةيدلا لك بجتف لامجلا لايك وا ةعفنملا سنجل تيوفت اعم نينذالا تيوفت يف نال )١(
 .ةأرملا نم نييدثلا يف نينيعلا يف اذكهو .ةيدلا فصن بجيف فصنلل تيوفت

 را شيورالا هذهو ةيدلا عبر بجيف اهعابرا ةثالث اقباس عوطقلملاو نذالا عبر يقابلا اذه نا انضرف ولف )٢(
 ءاج ايك جالعلا تاقفن عم هلامعأ نع هيلع ينجملا اهيف لطعت يتلا مايالا بسك لباقت ةيندملا تاضيوعتلا

 ةيلهالا مكاحملا يف مويلا لمعلا هيلع ام سفن وهو )٣٢٩٣/٣( دشر نبال دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب) ين
 ةرجأو جالعلا نمث هيلع ينجملا يدؤيل يندملا ضيوعتلاب مكحي يضاقلاف تاحارجلا ضيوعت يف رصمب
 . جالعلا ناهثأ ىداو اناجم هتجلاعمب ماق ابيبط يناجلا ناك ناف ى بيبطلا
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 .ةلماك ةيدلا ًاعم نينذألا ممص يف نأ تايبألا هذه يناعم نايب مدقت
 الو }دحآ نم ةيانج ببس نم ناك نإ ث ةيدلا فصن ةدحاو ممص ينو
 انه نكمم رغ هنأل دمع ةيانجب ناك ولو ٠ عمسلا باهذ ي صاصق

 عمس ساقي هناف اهيتلك نم وأ ةدحاو نم عمسل ١ ضعب صقن ناو

 هباسحب ًاشرأ هنع ىطعيو . ٠ هيلو نم وأ هنم ةحيحصلا عمس لع ةصقانلا

 . ملعأ هللاو .الصفم نايبو اذه ركذ رم دقو ،نذألا ةيد نم

 ١٥٦ , مجتللاف عضابف . ةيماد هلوأ افقلا شأ اهشر

 ١٥٧ لع نذألا ةيد ثلث كاذو اهل ىربكلا سدسو ذفانف

 ىلع ندبلا رئاسو سأرلا افق يف حورجلاك نينذألا ين حورجلا نأ ملعإ

 فصن اهلو (ةيماد) نذألا يف اهلوأو ،سأرلا مدقم حورج نم فصنلا
 مث ريعب اهلو (ةعضاب) مث ٤ اضرعو الوط ةبجار تمت نإو 6ريمب
 ةيد ثلث اهلو نذألا يف تذفن نإ (ةذفان) مث فصنو ريعب الو (ةمحلم)

 نأ مهضعب نع دجوي هنأ بسحأو © ةماتلا ةيدلا سدس وهو نذألا

 نم فصنلا ىلع اهرهاظ يو ٠ هجولا حورجك نذألا نطاب يف حورجلا

 . ملعأ هللاو سأرلا مدقم

 ١٥٨ مّتحنأ دق هنم فصن لكلل ةلماك ه ناتنجولاو

 تعطق نإو !ةلماكلا ةيدلا اف تناك ةيانج ي اتعطق نإ ناتنجولا

 تطلاخ ىتح ةنجولا ف ةبرضلا تذفن اذإو ئ ةيدلا فصن اهلف ةدحاو

 ةنجولا نم تذفن نإو 'فصنلا ثلث وهو . ةنجولا ة هيد ثلث اهلف مفلا

 ةنجولا يف تذفن نإ و .‘"ةنجولا ةيد اثلث الو ، نيتذفان تراص دقن ىرخألا

 يف نيتذفانلل ناك ىرخألا ةنجولا يف مث ناسللا ين تذفن مث ىلوألا

 . ةيدلا فصن ةدحاولا ةنجولا ةيد نال )١(
 اثلث نيتذفانللف .ةيناث ةذفان تحبصأ ىرخالا ةنجولا نم اهذافنب اهنأكو } ةيد ثلث ةنجولا ةذفانل نال )٢(

 . ةماتلا نم فصنلا اثلث امهو . ةنجولا ةيد
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 6 ناسللا ة هيد ثلث ناسللا ةذفانلو ٠ ةنجو ةيد اغلث يأ ةيدلا اثلث نيتنجولا

 بهذ و أ عطق ول ةمات ة ةيد هل هذحو ناسللا نال { ربكلا ةيدلا ثلث وهو

 :لاق ملعأ هللاو هتيد ثلث هتذفانل ناكف همالك

 ١٥٩ مَقل اهنم دفانف ٌمحْلمُف عضاب ماد هجرلاك اهشزأو

 (ماد) اهيف حورجلا لوأف . هنم اهنأل 6 هجولا شرأك نيتنجولا شرأ

 مث ٠ ةرعبأ ة هتس هلو (ًمحلَم) مث ٠ ةعبرأ هلو (عضاب) مث ٠ ناربعب هلو

 دقو اهتيد ثلث ةنجولا ذفانلو ، مظعلا قحلت ملو مفلل تذفن اذإ (ذفان)

 ىلإ تذفن اذاف ، مفلا ىلإ ذفنت ىتح (محلُم) يه مث :رثؤملا ٧ لاق

 ةيدلا فصن ةنجولا ةيدو ،ةنجولا ةيد ثلث اهلف تعستا وأ تقاض مفلا

 : مظانلا لاق ايك ًاريعب نوسمخ ىربكلا

 ١٦٠ مت : فصنلا وهو ةنجولا ة هيد نم ال .ىطعت مكحلا ف هذهو

 ١٦١ مع مكحلا كاذكو ،نيبناجلا يف تذقَن دق نكت نإ اهانلئ

 نم فصنلا ثلث وهو ةنجولا ة هيد ثلث ةنجولا ةذفانل نأ مالكلا مدقت

 ناسللا تذفن نإو . ةنجولا ةيد اثلث اهلف ًاعم اهيف تذفن نإو .ةماتلا

 ثلث وهو 0 ًاضيأ هتيد ثلث ناسللا ي ةذفانللو © قبس اك ناتنجولاف |هعم

 :لاقف فنألا مكح يف عرش مظانلا نإ نإ مث : هلك كلذ ركذ رم دقو ىربكلا

 ٥ م < ٥

 ١٦٢ مذجنا دق هنرأم نم ناك نإ ةلماك ةيد هين فنألاو

 ةيدلا هيفف ىلعألا همظع وهوهنرأم نم هلك فنألا عطت نإ

 عطق ولو { هنرام عطق اذا اذكو دوصقم وهو لايكلا ىلع لامجلا لازأ فنألل عطاقلا نال ةيدلا فنالا يف )١(
 . دحاو وضع هنأل ةدحاو ةيد ىلع دازيال ةبصقلا عم ن نراملا
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 ةيد نم هباسحب هنم عوطقملل يأ هلف 7 هنم يقب نإو ')ةلماكلا

 نإو {ةلماك ةيدلا هيفف فنألا نرأم مطق نإ :رثؤملا وبأ لاق فنألا
 .فنألا فرط (ةبنرألا) تلق .ىربكلا ةيدلا فصنف فنألا ةبنرأ تعطُت
 بجح ح ةلال نم فنألا نرأم يف تذفن اذإ اهنأ ظفحأ تنك يذلاو : لان

 6ثلئلا اثلث اهلف نيباجح نم تذفن يه نإو ؤ فنالا ةيد ثلث اهلف

 . ثلثلا ثلثف دحاو باجح يف تذفن نإو

 اهل (ةيماد) حورجلا لوأف فنالا نم مظعلا ثيح : رثؤملا وبأ لاقو

 مث ،ةرعبأ ةتس اهلو (ةمحلم) مث 5ةرعبأ ةعبرأ امف (ةعضاب) مث ،ناريعب

 (ةمشاه) مث ةرعبأ ةرشع اهلو (ةحضوم) مث إ ةرعبأ ةيناهث اهلو (قاحمس)
 ىتح ةلقنم يه مث ؤ ريعب نونالث اه (ةنقنم) مث ًاريعب نورشع اه
 وأ تقاض منلا ىرجم طلاخت نأ , يهو ةفئاج تراص اذاف فيج

 .ىركلا ةيذلا ثلث اهلف تعستا

 مظعلا يلي امم امهيلك نيبناجلا يف تذفن اذإ اهنإ : لوقأو رثؤملا وبأ لاق
 مظعلا نوكيال ثيح نراملا يف تذفن اذإو . فنالا ةيد ثلث اهلف

 . نيثلثلا ثلث اهلف . .مسَنلا ىرجم تطلاخف

 مسنلا ىرجم تطلاخ ىتح نراملا ىلعأ نم تذفن اذإ : لاق نم لاقو

 ىئو ،ًاعيمج نيرخنملا يف (ةفئاج) امل نوكي نأ نسح ًاعيمج نيرخنملا نم

 نيباجح تقرخ اذاو ى نيثلثلا ثلث اه ناكف (هتيد ثلث) رخنم ةمث ةفئاج لك

 اهلف ،ةرتولاو نيباجحلا تقرخف فنالا نم تذفن اذإو ‘ ثلثلا اثلث اهلف

 .فنألا فرط قوف نم ةانثملا ءاتلاب"ةرتولاو فنالا ةيد اثلث

 فنالا يف ىضق ةبي هنلا لوسر نأ :هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نع يورملا ثيدحلا اهب مكح )١(

 فصن (ةدحاولا) نيعلا يف ىضقو لقعلا فصنف هتبنرأ تعدج اذاو .الماك لقعلاب هلك عدج اذا

 ونا هاورو .دمحأ هاور .لبالا نم رشع ةسمخ ةلقنملاو لقعلا ثلث ةنومأملاو ك لقعلا فصن لجرلاو .لقعلا

 . ةلقنملا الو نيعلا هيف اركذي ملو هجام نباو دواد

 .اهيف ةغل ةريتولاو ،نيرخنملا نيب ام باجح :فنالا ةرتو وا ةرتولا(٢)
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 تاقبط ثالث ىلع فنالا حرج نأ : هللا همحر هللادبع يأ نعو
 نع كل ذكو حيحص ١ ذهو ٠ اهتيد ثلث ةقبط لكلو طسوأل او نيب اجلا

 : مظانلا لاق رثؤملا يبأ

 ١٦٣ مزل ثلث ةذفان ينو هنم ةبنرأ تعطق نإ اهفصنو
 يف اذكو ىربكلا ةيدلا فصن اهلف فنالا ةبنرأ تعطق نإ هنأ رم دق

 : لاق ةيدلا ثلث هيف ةذفانلا

 ١٦٤ مَت لماكلا تلف ةنالث بجح نم تذفن امهم كاذو

 يبأ مالك نم ةداعالا نع ينغي ايب الماك هحيضوتو اذه نايب مدقت
 .اذه لبق يتلا تايبالا حرش يف هريغو رنزملا

 قوف مظعلا يهو ةبصقلا ىلا هنرام عطق نإو :زيزعلادبع خيشلا لاق

 هيفف يأ ةيدف يأ ةّماتف فنالا نم نالام نراملاو ، ةهبجلا ةهج ىلا نراملا

 ةقرو تعطق ولف بهاذلا باسحبف . ةضعب عطق نإو 5ةمات ةيد هلف وأ

 .ةبنراللو ى ةيدلا ثلث يقابللو : ليق ةيدلا فصن اهل ناكل ةبصقلا ىلا

 نوكيام ربتعي د يأ يقابلاو ؤبهاذلا باسح نيرخنملا ياب ىلعام يهو
 ناك نإ و ةيدلا ْتلثف اغلث ناك ناف ةبصقلا ىلإ فنالا ةهج نم بهاذلا

 هيرخنم ةذفانلو ، ةماتلا فصن ةبنرالل ليقو 3 ًاضيأ هباسحبف رثكا أ وأ لقأ

 اذهو زجاحلاب ةايسملا هطسو يف ةمئاقلا ةقرولا ذفنت نأ ,نودب ثلثلا

 ")هللا دبع يبأو رثؤملا يبأ نع اذكو مظنلا يف ايك هفالخ رم دقو ،لوق
 . ملعأ هللاو

 ١٦٥ ٌملَع نيباجحلا يف هاثلثو دحاو نم اذإ ثلثلا ثلثو
 اتقتلا دق نيتبقثلا نأ كلذو ،نابقثت اهل ةرخنملاو :هحرشو لينلا يف لاق

 يف زجاح هيف سيل يذلا عضوملا كلذف زجاحلا مدعل نراملا ىلعأ ين

 .هنع هللا ىضر بوبحم نب دمحم وه ( )١
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 نم دحاو لك يمسف ،فنألا ياب ىلإ ةرخنم نراملا ىلعأ فنألا لخاد
 ةبرض تذفن نإف 6 اهنيب زجاحو ًابقثو ا ارخنم نراملا ىلعأ لإ نيبابلا

 نيتقرولا ذوفن ىلع ةدايزال فنألا ةيد ثلثف زجاحلاو نيتبقثلا براضلا

 ةبرضب هيتضيبو لجر ركذ عطق نمك راصف ةدحاو ةبرضب اذه نال امهدحو
 اذه يور دقو ثلثلا ثلث زجاحلا ذوفنل اذكف ، نيتقرولا ىدحا ذوفنلو 5 ةدحاو

 ةللاو . ةماتلا فصنف هدحو عطق نإ هنرأمو : رثألا ينو اضيأ بوبحم نبا نع
 . ملعأ

 ١٦٦١ مخ ةفلأ كانه ةرباب ؤلو ثّقاض نإ فانلا ارس

 ًاقيض ناك ذوفنلا كلذ ءا ءاوسو هتيد ثلث وضع يف ةذفان لكل نأ مدقت .

 نيتقرو ىلإ ًامسقنُم فنألا ناك امل نكل ٨ ةربإ بقثب ناك ولو ىتح اعساو وأ

 لض افتل ١ عقو هيف مظعال هلفسأ نمو ايظع هالع ا نم ن اكو 6 اهنيب زجاحو

 . هتئيه فلاخت رابتعاب هشورأ يفو هذفاون يف فلاختلاو

 رثؤملا يبأ نع كل هتمدقام وه نايع يف اندنع هيلع لومعملا روهشملاو
 يل هتدمتعا يذلا وهو ،بوبحم نب دمحم هللادبع يبأ نعو هلللا همحر

 للا نمو لاوقألا ركذب ةلاطإلاو ثحبلا ةرثك ىلا ماقملا عستي الو ،مظنلا

 . ملعأ هللاو قيفوتلاو نوعلا
 ١٦٧ ماج ادمع نكي نإ لثمب الثم هعطق يف زئاج صاصقلا اذك

 ًادمع ةيانجب فنألا عطق نإ ينعي عطقلا مذجلاو مق يأ ( :5

 .هلصأ نم هلك عطق ؛ نإ ًاصاصق هيلع ينجملا دارا نإ ۔صاصقلا هيفن

 ‘ عوطقملا ردقب صتقي كلذكف هضعب عطق نإو . .لكل ١ عطق . هلف

 ١ :اهيف رطخالو ةلثاملا اهيف 5 لا ةطبضنملا ءاضعألا يف كلذو ا ل

 . ملعأ هللاو الف كلذ ريغ يف امأ
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 ٨ ١٦٨ ْمسَنلا ىرجم يف طلاخ اذإ ىتح هماكحأ يف هجولاك هخرجو

 ١٦٩ ْمكَح نم يأرب ىربكلا ثلُئب هل مكحاو ًافئاج نوكي رهف

 قرف الف . هنمو هيف هنأل هجول ١ حورجك فنألا حورج نأ ًافنآ ١ قبس دق

 فصن اهل اهدحو تعطقت نإ فزأل ١ ةزرامو :رثأل ١ يو بطقل ١ لاق كلذ ف

 مشاهو حضومو قاحمسو محالتمو عضابو ماد فنألا حرجو ٠ ةماتلا

 ذفن نإو ةماتلا ثلث اهنيب زجاحلاو نيرخنللا نم ةذفانللف « ٌلفانو لقنمو

 ليقو ثلثلا اثلث نيتقرولا ةذفان يفو ٠ ثلثلا ثلثف تاقرولا ىدحا يف

 . ةماتلا ثلث فنألا ىلعأ يف تذفن نإ اهل

 : بوبحم نبا لاق ثالثلا تاقرولا عمج هالعأ نأل كلذك وه تلق

 : مظانلا لاق ملعأ هللاو ةيدلا ثلث ةقرو لكلو { ةدحاو فنالا ةذفان

 ١٧٠ مزل اهفصن ثلثف بناج يف اذاو نيبناجلا يف نأ كاذو

 نمةلحاو لكل ةيدلا يف دحاو اهمكح ةمآلاو ةفئاجلاو ةذفانلا نأ ملعإ
 .اهعضاوم فالتخاب اهتيمست فلتخت نكل ،ةيدلا ثلث ثالنلا هذه
 ةدحاو لجر وأ ةدحاو دي يف تذفن ولف { هتيد ثلث اهل وضع ين ةذفان لكو
 اهنم ةدحاو لكل لجرلاو ديلا نأل :ىركلا ةيدلا فصن ثلث اهل ناكل
 دئاوع راركتلاو تاداع إلا يف نكلو .رارم اذه ررقت دقو ةيدلا فصن
 لك ىلع نوعلا هناحبس هنمو نالكتلا هيلعو قفوملا هللاو دئاوف نع ولختال
 :تلق ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو 3 ىغتبي ريخ

 ١٧١ مشي ملو ابهاذ هنم ناك نإ همش يف ةلماك ةيدو

 هيرخنم نم ةيانجلا كلت نم {هُمش بهذف لجر ىلع ناج ىنج اذإ
 اك ةيدلا فصن هلف دحاو رخنم نم‘١بهذ نإو . ةمات ةيد هل ناك ًاعم

 : لاق

 )١( ةلماكلا ةيدلا فصن هلف دحاو رخنم نم مشلا بهذ نإو يأ .
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 ١٧٢ مكح لف هيف'"رشخنلا كاذك فصن بناج نم همش ںاهَذ يئو

 ناو :اماك ةيدلا هيفف هنم مشلا بهذف فنالا رسك اذإ رثؤملا وبأ لاق
 اذاو : :ًاضيأ لاقو ، ةيدلا فصن هيفف نيرخنملا ىدحا نم مشلا بهذ

 لاق ايك جرخي ل وأ هنم مدلا جرخ ريعب هيفف مد هنم جرخي ملف فنالا رسك

 : مظانلا
 ١٧٣ 7 كاذ نم ىرجو هترسكف ةيانج يف فنالا بيصأ نإر

 ١٧٤ مت زبعبلا ايهنم وأ بناج نم ئرج نإ ريعب صن هل ناك

 ريعب هلف فنالا قوف ةرثؤم ةبرضب فنالا رسك اذاو رثؤملا وبأ لاق
 ةبرضلا ةيد نم رفوأ فنالا رسك ةيد تناك اذا ءيش ةرئوملا ةبرضلل سيلو

 مظع رسك يف يلع نب ىسوم نعو كلذ نم عيمجلا هل هريغ لاقو ،ةرلل
 ثالثلا ي فنآلا بقث اذإو ،ةرعبأ ةثالث هيف ليقو لدع موس فنالا

 مرشلا وهو (همرخلاو .هيف ةذفان اهنأل نراملا ةيد ثلث هل : ليقف ،تافرولا

 . ةيدلا ثلث اهل ةذفان ةدحاو ة ةقرو ف فنالا ف

 همش بهذ وأ هنرام وأ هلك عطق نإ فنالا نإ :لامجالا ىلع لوقأ
 نم ءيش لك يفف © هنم نتنلا حيرلا جورخ شخنلاو هلك شخن وأ هلك

 نإو ،ةيدلا فصن هلف هنم بناج يف كلذ عقو نإو ،ةمات ةيد كلذ

 نا مث ؤ 6 ملعأ هللاو صقانلا باسحب ةيدلا نم هلف كلذ نم يش رصقن

 متل 5 يف مزلت ةلماك : ناتفشلاو

 ١٧٦ مغل اهيف تذفن نإ هثلثو ةدحاو ف مزلي اهفصنر

 .ةغللا يف شخنلا يناعم نم اصعلا فرطب شيرخلاو حرشلا يف ءاج ايك هنم نتنلا حيرلا جورخ :شخنلا )١(
 فنالا ين وهو ،اعيمج فنالاو نذالا يف نوكي مرخلاو :رمش لاقو كشلاو بقثلا مرخلا لصا :ثيللا )٢(

 .فنالا فوج ىلا ذفني ىتح اهالعأ عطقي نا دعب هتبنرأو لجرلا رخنم رخنم مدقم عطقي نا
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 ةدحإو تعطق نإو "ةلماك ةيدلا ايهيفف عم اتعطت نإ (ناتفشلا)

 نم هباسحب هلف امهادحإ ضعب وأ اهضعب عطق نإو { ةيدلا فصن اهلف

 . ةفشلا ةيد ثلث اهل ةفش ف ةذفانلاو كلذ

 تبني مل نإو ،موس هيفف تبن مث قلح وأ فتن اذإ براشلا نإ : اولاقو

 وأ تبن موسلا الإ براشلا فنتن يف سيل : ليقو © ةفشلا ةيد فصن هيفف

 ةقر وأ ةنيزلا كلذب دارأ نإ هسفن براش فتن نم : بوبحم نبا نعو

 انإو ةللا نم سيلو ،ةيد هيف همزلتالو . مارجب سيل ينعي هوركمف رعشلا
 ذفن اذاف هجو حورج ةفشلا يف حورجلاو ،ةلثملا نم ناك اميف ةيدلا بجت
 .ةفشلا ةيد ي وهف

 دنع ةيدلا فصن ةدحاو لكل ،ءاوس ىلع اهيتلك نيتفشلا نأ ملعاو

 ةذفان يهف ،سورضلا تحضوأف تقرخ وأ ةفشلا تحرج ناو ،رثكالا

 لفسلل "ضعب لاقو ،هباسحبف ءيش اهنم عطق نإو ،اهتيد ثلن اه

 مث ةفشلا ذفنأ اذإ حرجلا يف :ليقو .مالكلاو قيرلا كسمت اهنأل نانلنلا
 محل يف ذفن او اهتيد ثلث ةفشلا يف ةذفانلل :لاق نانسالا محل ىلإ ذفن

 . ملعأ هللاو لدع موس نانسألا

 ١٧٧ مَلَع وأ ًاعطقو ًاشرأ. لضافت امنود :اوس يلع امش هو

 ١٧٨ مسر دق مهيدل فلخ هسكعوأ اهل ناثلثف ىلفسلا لضفت روأ

 هنإ :ليقو ملعلا لها روهمج بهذ اذه ىلاو (ةيدلا نيتفشلا يفور :مزح نب ورمع باتك يف ءاج ايك )١(
 ىرخالا ىلع امهادحال لضف الو هجولا ضرع يف نيقدشلا ىهتنم ىلا نيرخنملا تحت امهدحو إهيلع عمجن
 . ناثلث ىلفسلاو ثلث ايلعلا ةيد نا ىلا تباث نب ديز بهذو . يعفاشلاو ةذينح يبا ذنع

 نا كشالو . ماعطلاو بارشلاو قيرل! كاسمالو لاهجلل اظفح رثكا ىلفسلا ةفشلاو .تباث زب ديز وهر )٢(
 ىلع ثعبي ىلفس ةفش نودب لجر روصت درجمو ٠لاجلل انوص رثكم .ايلعلا عفن ىلع :دئاز اعفن ىلفسلا ي ر ; ُغ<!. ,( ز !دنا اعفن اشنلا ؤ
 .رازئمضال او عاشبتسالا
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 اذاف إ ةلماك ةيد يهل نيتفشلا نأ ملعاو : لينلا حرش يف بطقلا لاق
 نإ : ملعلا لهآ ضعب لاقو :لاق .ةيدلا فصن ت لفةدحاو تعظطن

 ذخأن نحنو نيشت يهو مالكل ا كلمت اهنأل . ىلفسل ١ نم ةيد رثكأ الملا

 نإو اهتيد ثلث اهلف سرضلا ىلا تذفنو ةفشلا تمرخ نإو فصنلاب

 . ه أ يقبام باسحبو 6 بهذام باسحبف ءيش اهنم عطق

 هيفامو { ةماتلا ةيدلا هلف دحاو وضع هنم ناسنالا يفام : . رثألا يو

 .ه أ ءا ءازجالا ىلعف ادعاصف نانثا

 ةيدلا عبر دحاو لكل !اهددع ردق ىلع ةماتلا ةيدلا عزوت نافجألاف

 دمتعملا وهو اهفصن ةدحا و ةلماك ةيدلا ) ريتفشلل ةلل نأ ركذ امج لصحتن

 سكعل اب ليقو ثلثلا ايلعللو © ناشثلثلا ىبلفسلل ليقو قالطالا ىلع

 | . ملعأ هللاو
 ١٧٩ مَرِصناو ىلوت ماع ىلإ تبني ملو فتني . ا براشلا رعو
 ١٨٠ مسيلف موس نيهجولا يف ليقو دعي نإ موس مث ريعب فصن

 نإو 5" موس هيفف تبنف فتن اذإ براشلا رعش يف اولاق مهنأ ملعإ
 فالخلا نم ةقباسلا لاوقالا بسح ىلع ةفشلا ةيد فصن هلف تبني /

 لاق ،تبني ل وأ تبن ن موسلا هيف ليقو ۔ اهيف وه يتلا ةفشلا ةيد ف

 ليقو }ةفشلا ةيد فصنف ًائبيش ثدحأ ناف ًائيش ثدحت نأ الإ : : مهضعب

 يف لاقو ملعأ هللاو مظنلا يف ايك ريعب فصن فتن اذإ براشلا نم رعشلل
 : ناسللا

 ١٨١ لكلاب هرّتغا ضعبلا عطت وا هعطق يف ةيد , ناسللا ينو
 ١٨٢ مدعنا باسحبو ةلماك هطعأ ًاعيمج قطنلا بممذ نإ

 حصالا ره لدع ةموكح براشلا يفو : ٨ / ٩ ٣٠) راكفالا جنئاتن) يفف ةيفنحلا كلذ لثم لا تبهذو ) آ (

 .اهفا طآ ضعبك راصف ةيحلل عبات هنال

 ۔۔ ١١١



 ١٨٢ ملع فرح نم ناسللا يف نوكي بسح فورحلاب كاذ فرع

 عطق نإو‘»” ةلماك ةيدلا هيفف هلك ناسللا عطق اذإ : اولاق مهنأ ملعا
 .اضيأ ةلماك ةيدلا هيفف مالكلا هنم بهذ اف هضعب

 ةيدلا نم ىطعي هنإف ، هضعب يقبو مالكلا ضعب هنم بهذ نإو

 ضعب بهذ نإو ،هلك همالك باهذب ناسللا ةيد متت هحرشو : لينلا

 ماقأ ناف لودعب هردق ربتعيو . بهاذلا ردق هضعبب ذخؤي هنإف همالك

 موسف كلذ وحن وأ ضعب نع اهضعب ل اصفنال ًامالك مهفي لو فورحل ١

 ذئنيح عجرملا سيلف عطقلا ببسب كلذ ناك ن ناسللا نم عطق ايب 7

 ةيد فصنف ًافصن نإ عطق ام لإ ١ ذئنيح عجري ن أ ىلوألاف فورحلا ىل ١

 نإو ٠ ةمات ةيد هلف يأ ةماتف فرعت ىتح فورحلا مقي مل نإو ز ك

 ريم ىتح اهنم تامأام يأ هفرعي ىتح 6 اهنم تامأام ة هيد هلف اهضعب ماقأ

 نم اهتلمج ددع ىلع تامأام ردقب هل يأ ة ةهبش الب كلذ توم هعم نم

 نإ هثلث مجعألا ناسلو ةلماك حيصفلا ناسل ةيد) رثألا ىفو(" ةماتلا

 : رثأ يفو ٥) فورحلا ددع ىلع تمسق هضعب بهذ ناو مالكلا بهذ

 بهذ نإ ةماتلاو صاصقلا هيفف فرعو هضعب وأ هلك عطق نإ ناسللاو

 فرعيو . هردقبف همالك ضعب بهذ نإو ]}هلك وه بهذ وأ هلك همالك

 ايف رظنيو ۔ فورحلا رخآ ىلإ ث ت ب أ لوقي نأك فورحلاب هقطنب كلذ

 .اهنم بهذ ام ردق ةيدلا نم هل نوكيف هب حصفي مل امو اهنم هب حصفأ

 . ناويحلا رئاس ىلع ناسنالا هب زاتمي يذلا قطنلا وهو ةدوصقم ةعفنم تاوفل )١(
 ددع ىلع ليقو فورحلا ددع ىلع مسقت ليق فورحلا ضعبب ملكتلا ىلع ردق ولو :ةيفنحلا تلاقو )٢(

 لوصحل لدع ةموكح بجت اهرثكأ ءادأ ىلع ردق نا ليقو ؤ بجت ردقي الام ردقبف ناسللاب قلعتت فورح
 .مالكلا ة ةعفنم لصححتال هنأ رهاظلا نال ةيدلا لك بجي رثكالا ءادأ نع زجع نإو .لالتخالا عم ماهنالا

 نيلاو يازلاو ءارلاو لادلاو ميجلاو ءاثلاو ءاتلا) يهو :ةياهنلا يف لاق .قطنلاب ةقلعتملا فورحلا يأ )٢(
 ,قلحلا ىصقا نم هنأل رظن كلذ نم فنالا نورك يئو (نونلاو ماللاو ء ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلاو نيشلاو

 طقسأ افرح أرق الكف ( ث ت ب ) أرقي نأهرمأف يلع نامز ي لجر ناسل فرط عطق الجر نآ يورو ) )٤

 .هباسحب ةيدلا نم بجوأ ارقي مل امو .كلذ ردقب ةيدلا نم
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 الا مجعألا ناسل يف صاصقالو ، فورحلاب حصفأ نإ موسلا هيف ليقو

 . هلثم مجعأل

 نإ مهضعب لاقو © ناسللا ي صاصقلا يف ءالعلا ضعب فقوتو

 باهذب ةلماك ةيدلا تبجوو ةيدلا فصن هلف هبحاص ملكتو عطق

 اذا مجعألا ناسل اذكو }هتيد ثلث ناسللا ةذفان يفو .اعامجإ توصلا

 اهتباصأ ةحراج لك اذكو {هتيد ثلث هلف دعب نم عطق مث همالك بهذأ

 زع اهلف دعب نم تعطق مث ،اهتعفنم تبهذأو اهتتامأف ةيانج وأ ةف
 ديلا ةيد اذكو عضاوم يف مكحلا اذه رركت دقو . اهتيد ثلث عطقلا

 يصحلا ركذو ءادوسلا نسلا ءاروعلا نيعلاو ءاجرعلا لجرلاو" ءاسملا

 . ملعأ هللاو كلذ وحنو

 ١٨٤ مذُج اذإ حصفأ ناسل ثلث هناسل يف سرخألا ةيدو
 مالكلا حصفيال كلذك قلخ يذلا وهو & سرخآلا ناسل نأ ملعإ

 ةيانجب همالك بهذ ول ايك حيصفلا ناسل ةيد ثلث هلف هناسل عطق اذإ

 ناسللا حورج لوأو :رثؤملا وبأ لاق كلذ ربغ لوقي نم مهنمو . هيلع ناج

 ذفناذاف « ذفني ىتح امحالتم لازيالو ئ محالتم مد ; عضاب مث ث (ماد) اندنع

 نم مهنمو ؤ هيف مظعال هنأل حضوم الو هيف قاحمسالو © ةيدلا ثلث هلف

 ر ذفانف حلمف ماد وهت هيف دلجل ذا ًاضيأ هيف هيف عضاب ال : لوقي

 ريعب ةيمادلل سأرلا مدقم حورجك ناسللا حورجو 3 ملعأ هللاو
 مدقت يذلا فالخلا مظانلا ركذ من ; ملعأ هللاو اذكهو ث ناريعب عضابللو

 : لاقف لوألا تيبلا حرش ف هركذ

 ٨٥ مل هنم ذفانف محلمف عضاب ماد حورلا لوأو
 ١٨٦ مذجني دلج ناسللا يف سيل ذإ محلم كاذ لوأ لب ليقو

 . مدقلاو فكلا جوعت ىتح غسرلا لصفم سبي :بعت باب نم ايسع مدقلاو فكلا ميسع :موق نم ()
 : سيقلا ؤرما لاق ءايسع ةارملاو مسعأ لجرلاو

 ابنرأ يغتبي ةبي مسع هب هغاسرأ نب ةعسرم
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 ما د هلوأ : لوقي نم مهنم ناسللا حورج ف فالخلا اركذ م دقت

 !مفل ١ جل او ف لفسا ىلإ ىلإ ذفني ىتح امحالتم لازيالو 3 . محالت عضاب اف

 ةذفان ربصت ىتح ةمحالملا هحورج لوأ لب هيف عضاب ال ٠ لوقي نم مهنمو

 مدقم حورجك اهاري نم مهنم ًاضيأ هحورج مكح ي اوفلتخا كلذكو

 هيف له اضيأ اوفلتخا كلذكو ،هجولا حورجك اهاري نم مهنمو ، سأرلا

 عطق نإ صاصقلا توبث ىري ضعب : هلك وأ هضعب عطق نإ صاصق
 ناكمإو طابضنالا لوصحل ءاهقفلا دنع رثكألا وهو ،. هضعب ال هلك
 رسع هنم عطقلا ناكمإو هطبض نإف ضعبلا فالخب لكلا يف ةلثاملا

 نم مهنمو ، الف الإو & صاصقلاف هنم عوطقملا فرعيو نكمأ نإ : ليقو
 . ملعأ هللاو ٠ كلذ يف فقوت

 ١٨٦ مسر ر سأرلا مدقم يف ناك دق ام لثمك هحرج يف ةشرأو

 ١٨٧ مكح هل رعب أ ثالثبف هلوأ محلم لوقي نمو

 ١٨٨ محتلا اذإ ةئالث نع بوني انهو ارعب يمادلل نأل

 { ءايلعلا ضعبل لوق وه ةثالثلا هذه نم لوألا تيبلا يف هتركذ ام

 ناسللا حورج نإ : نايع لهأ انباحصا نم رثكألا لوق وه هنأ بسحأو

 ىلعو ٨5 هجولا حورجك هحورج نإ : لاق نم لاقو ڵس أرلا مدقم خورجك
 ةرعبأ ةثالث هلف محالتملا هحورج لوأ نأ ىلعو ، دمتعملا وهو لوألا لوقلا

 ةعضابللو ى اضرعو الوط ةبجار تمت اذإ ربعب سأرلا مدقم يف ةيمادلل نأل

 لب عضاب الو ماد ناسللا يف نكي مل الو .ةرعبأ ةنالث ةمحالتملاو ،نيريعب
 يطعأف تاجردلا ثالثلا ماقم اناق كلذ ناك محالتلا هحورج لوأ ناك

 . اضيأ فالخلا نع ىرعتتال ةلأسملا نأ بسحأو ز ةرعبأ ةنالن

 : لاقف سورضلا ماكحأ ركذ يف مظانلا عرش مث "ملعأ هللاو
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 باب
 اهم اكحأو سورضل ف

 ١٩٠ لص وا وا لاقلا علق نإ ةلماك ةيد سورضلا ينو
 ١٩١ منت ملام اذكهو لبإ نم اهل سمخ تعلُق نس لكو
 ١٩٢ 2 ظح قوف لقألا يطعي ىتأ عرشلا بئارغ نم كاذو

 ١٩٣ مظتنملا باسحلا ىلع هبانم هل نس نم رسكيام لكو

 راغصلاو رابكلا نانسألا ددع نم نيثالثو نينثا يمدآلل نأ ملعإ

 تعلق نإ إف 3 نورشعو ةيناث هل نوكيف ةعبرأ هنم صقني مهضعبو

 نإو }ةلماك ةيدلا اهلف محللا تبنم نم ترسك وأ اهلك هيف يتلا نانسألا
 3اهلك اهددع يلع لبإلا نم سخ نس لكلف رسك وأ اهضعب علق

 ةيد يطعأو روسكلملاو يقابلا سيق محللا نود اميف اهنم عيش رسك نإو

 تايبألا هتنمضت يذلا ىنعملا وه اذهو نسلا ةيد نم رسكناام باسحب

 . ةعبرألا

 تعلق نإ نانسالا نأ ن تيبلا : (عرشلا بئارغ نم كاذو) هلوقو
 يهو دحاو اهنم يقب نإ امأ ،لبإلا نم ةئام كلذو ةلماك ةيدلا اهلف اهلك
 ةسمخ اهنم دحاو لكل نوثالثو دحاو يهو ةعولقملل ناك نوثالثو نانثا

 ولف ،‘"ريعب ةئام و ًاريعب نيسمخو ةسمخ نيثالثو دحاو ةيد نوكيف . ةرعبأ

 هللا لوسر لاق :لاق هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع نع) وهو يذمرتلا الإ ةسمخلا هاور ثيدحل )١(
 ةينثلا يأ : (ءاوس نانسالاو ءاوس عباصالاو ،لبالا نم سمخ نس لك يفو ©لبالا نم رشع عبصا لك ين ةل
 . ءاوس سرضلاو بانلاو

 نس ٣١ ةيدف ،لبالا نم سمخ ةدحاولا نسلا يفو )٣١(، يه ةدحاو نس علق دعب ةيقابلا نانسالا )٢(

 .اريعب )٣١×٥(=)١٥٥( يه
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 'نانسأ ة هتس هل يقبو ًاربعب نوثالثو ةئام اهل ناكل نورشعو ةتس اهنم

 ريعب ةئام الإ لكلا نع هل نكي غ اهتاوخآ عم ةيقابلا ةتسلا تعلق ولو .

 . مهناف { رثألا ءاج اذكه

 لجرلا ءاضعأ نم فصنلا ىلع اهماظعو اهنانسأو ةأرملا ءاضعأ ةيدو

 نإف ، ةنس لجأ علقني ملو ةيانجب نسلا بيصأ نإف 5 هماظعو هنانسأو
 ةمات نس ةيد هلف هيف عفنالو كلذك يقب وأ هناكم تامو دوسا وأ طقس

 دوسملا وأ بهاذلا باسحب هتيد نم هلف هضعب دوسا وأ هضعب رسك نإو

 . موسلا وهو رظنلا لخلخت وأ دوسا اذإ نسلا يف : ليقو

 ريعب هيف ىضق باطخلا نب رمع نإ ليقف سرضلا ةيد يف اوفلتخاو
 وهو بيسلا نب ديعس لاقو ،لبإلا نم سمخب ةيواعم هيف ىضقو
 ولو رمع ءاضق يف صقنتو ةيواعم ءاضق يف ديزت ةيدل ا : ليلج يعبات

 نم سخ هيفو ٠ ءاوس سرضلاو نسلا نأ كلام بهذمو انبهذمو

 اذإ كلذكو ٠ اهلازأ اذإ اذه : رثألا يفو ٠ ةيدلا رشع فصن وهو لبإلا

 دوساو اهفصن لازأ اذإ كلذكو . اديدش ًاكرحت تكرحت اذا كلذكو تدوسا

 وهو { سماخ هجو اهيف : ليقو عضاوم ةعبرأ يف اهيف ةيدلاف 5 يقابلا
 ترفصا وأ ةيانجلا نم نانسالا ترمحا نإو دادوسالا دعب اهعلقي نأ

 رارفصالا نم دشأ رارمحالاو ٠8 كلذ ةميق مرغي نأ } يناجلا يأ ٠ هيلعف

 )١( علق ول ٢٦ نم هل يقبل انس )٣٢( ةتس نانسأ )٣٦-٢٦=٦( ةيدو ٢٦ يه انس )٢٦×٥(=)١٣٠(

 يه اضيا ةعولقملا تسلا نانسالا ةيدو 6اريعب )٦×٥=٢٠( يه ةدرفنم اهلك نانسالا ةيدف ،اريعب نوثالث
 )٣٦٢×٥(=١٦١٠ : كلذلو ريعب ةئام ىهو ةلماك اهتيدف ةدحاو ةرم اهلك تعلق ول امأ 5اريعب نوتسو ةئام يأ

 تيبلا يف لاق )١٨٩(: .

 متتسملا طخ قوف لقالا يطعي ىتأ عرشلا بئارغ نم كاذو
 فلالا نم ١٦٥ رسكو ةرعبا ةثالث اهلك اهتاوخأ عم اهتيدو رعابأ ةسمخ ملقلاب ةدرفنم ةدحاولا نسلا ةيدف

 )١٠٠+٣٢=٢,١٢٥( يلي اك )٣٢( يهو نانسالا ددع ىلع ريعب ةئام يهو ةماتلا ةيدلا ميسقتب كلذو

 .رثالا ءاج اذكهو
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 اهضعب يف بويعلا كلت نم هانركذ امم ءيش عقو وأ اهضعب رسكنا نإو

 : لاق اك هباسحب هلف

 ١٩٤ ُمَنحنت امامت نسلا ةيدف اهرسك ديعب تّوسا كت نإو
 ١٩٥ ْمكَح رشلا اهب نسلا ةيدف ةيانج نم ًدوسَت نإ ًكاذمك

 دادوسالا نأل ةلماك نسلا ةيد هيف اهعلق لثم نسلا دادوسا نأ مدقت
 دوسا مث : اهضعب رسك ول نأ اذكف كلذ دعب اهيف عفن الف كاهدسفب
 نم سمخ يفو نسلا ةيد يأ ةلماك ةيدلا اهلو تتدسف دقف يقابلا

 نإ نانسالا يف صاصقلا زاجو . ةموكح ةدئازلا نسلا ريفو ٠ لبإلا

 لب اهرسك يف صاصقتالو ةيدلاو صاصقلا نيب ريحم رهف ادمع تعلف

 نإو . نسلا ة ةيد فصنف اليلق ولو نسلا ضعب عطق نإ ليقو { ةيدلا

 ةحئارال اهناكم تتبثو نسلا تعدصنا نإو : ليق ] باسحلابف رسكنا

 هتيد هلف محللا نم رسك نس لكو { موسلا اهيفف اهيف رسك الو ةجراخالو
 . ةمات

 ١٩٦١ مكحلا اهيطعي روكذملا ثلثف علق اذه دعب نس نكت نإف

 ناف رسكلاب هلك لصؤتسا يأ محللا نم رسك وأ نسلا علق اذإ ينعي
 هريغ يف وأ هيف ناج ةيانج هتباصا نإ اذكو ةماتلا هتيدب هل مكحي مكاحلا

 دادوسالاب ة ةبد هل ذخأ اذاف . ًاضيأ ةمات هتيد هلف دسفو كلذ نم وساف

 ناف اناودع ادمع هلصأ نم هعلقف كلذ دعب دحأ هيلع ادع مث داسفلاو

 . ًاضيأ هتيد ثلثب عولقملا اذه يف مكحي مكاحلا

 ناسنالا ءاضعأ نم وضع وأ ةحراج لك يف مكحلا اذه درطي اذكهو

 نم تليزأ مث { اهتيدب هل مكحف ةيانجب اهتعفنم تلطب و تدسف اذإ
 عضاوم ةدع ف اذه رم دقو { اهتيد ثلث اهلف . ىرخأ ةيانجب كلذ دعب

 مظانلا ركذ مث ‘ نيعملاو قفوملا هللاو {©5 ةدئاف نع ولخيال راركتلا نكل
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 : لاقف يبصل ١ نس مكح

 ١٩٧ مت مكحلا ريبكلاكف تتبنام نكت نإ يبصلا نس لاقو
 ١٩٨ ملس دق ريعب وأ نس ثلثب اهل مكحاف تتبن دق نكت نإو

 ةيد ثلث اهلف اهعلق دعب تتبن مث ; تعلق نإ يبصلا نس يف ليق

 مل نإو انيلا بحأ وهو : بوبحم نبا لاق ريعب هل ليقو ريبكلا سرضلا
 ،سرضلا ةيد ثلث هلف تبنف ريبكلا سرض علق نإو 5 ةمات ةيد هلف تبني
 نإ ةدئازلا نسلا يف صاصق الو ثلثلاف عجرو هنيح نم ارف علق نإو

 ةمات تناك نإ صاصقلا اهيف ليقو نس ةيد اهل لب ترسك وأ تعلق

 علقام لثم هيف سيل يناجلا ناك نإو { ةموكح اهيف ليقو ،اهتاوخا لثم
 . لودعلا موس نسلا ةذفان ينو١صاصقلا ال ةيدلا هيلعف

 يذلا نانسأ ًانس نورشعو ةينايث هيف يذلا علق نإ : هللادبع وبأ لاقو

 شأ هل سيلو هيف ىتلا هنانسأ هنم علقي هناف ًانس نوثالثو نانثا هيف

 نم اهل نوكي مك اهلك هسورض تعلق اذاف : هل تلق :رثأ يفو { يقابلاب
 نع ةصقان وأ نانسالا ددع رثكا ىلع ةدئاز تناك ءاوس يه لم ؟ ةيدلا
 :اولاق مهنإ يعم لاق ؟امهرثكأك وأ نيددعلا لقأك تناك وأ اهددع لقأ
 ةداعلا نع تداز تناك فيك اهلك تعلق اذإ ةلماك ةيدلا سورضلل

 تلق اهرمأ لوأ نم اهتقلخ كلذك تناك نإ تصقن وأ سانلا يف ةفورعملا
 لاق ةلماك ةيدلا اهلف ًاسرض نورشع الإ هيف نكي مل ول كلذكو :هل
 كلت تناك نإ ةريثك وأ ةليلق تناك فيك ةلماك ةيدلا اه يدنع سورضلا
 ين اهتيد ىواستت يهو ةريغص اهنمو ةريبك اهنم ةيحللاك كلذو ،هتقلخ

 دحاو لكل اهريبكو اهريغص ًاضيأ ءاوس اهلك سورضلاو .سانلا عيمج

 .صاصقلا يف ةلئاملا ناكما مدعل )١(

 )٣٠٩/٨( راكفالا جئاتن يف ع ءاج دقف اهل يناخلا قلح ي ءيش الف ةيفنحلا دنع هنقذ يف جسوكلا ةيحل امأ )٢(
 = الو هنيشي اهرعش دوجو نأل هقلح يف ءيش الف ةدودعم تارعش هنقذ ىلع ناك نإ جسركلا ةيحلو» : : هصنام
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 . لبالا نم سمخ

 .اهعلق يف صاصقلا انإو سورضلا رسك يف صاصتالو .هنيعب هعلق
 . سرضلا كلتربغ ف صتقيالو ةيدلا هلف الإ و هنيعب سرضلا عضوم يفو

 ةلث( تنكمأ نإ ن إ ركسلا ف صاصقلا ز زاوجب لوق رم دقو : تلق

 . ملعأ هللاو

 ١٩٩ ميلف موس ليقو اهريغك هسورض نم دئ ازلا ةيدو

 يف اهدجأ مل يناف ةدئازلا نسلا نع تلأسو : راثآلا ضعب يف ءاج دق

 ةدن ازل ١ عبصال ا ىلع اهتلمح ين ز ريغ دحأ نع اهيف ل ظفح الو هللا باتك

 ةدئازلا سرضلا نع مهضعب لئسو ةلماك ةيد امل ن أ اهيف ظفح دقو

 . لبألا نم سمخ سرض ةيد اهل :لاقف

 هتعجوأ لجر يف رثؤملا يبأ نع دجويو ةموكح اهيف :رثؤملا وبأ لاقو
 ينيذؤت عجرتال ىتح اهتبثو يل اهقرإ :هل لاقو لجر ىلا بهذف هسرض
 صاصقلا هيلع ىرأ ينإ :لاق كلذب ىقارلا رقأو هيقرب اهعلقو 5 هل اهاقرف
 بحاص لاق ناو :لاق كلذب سرضلا بحاص ىضر نإ ةيدلاوأ
 يقارلا ىلع ىرأ الف تطقسف اهاقرف يل اهحرطا : سرضلا
 . ملعأ هللاو ه أ ائيش

 لايك هيفن الصتم ناك ناو 6"لدع ةموكح هيفف لصتم ريغ هنكلو نقذلاو دخلا لع هتيحل رعش ناك نإو . هنيزي۔

 ىوتسا ىتح تتبن نان ٠ تبلللا دسف اذا هلك اذهو ٠ لامجلا ىنعم هيفو جسوكب سيل ذئنيح هنال اولاق !ةيدلا

 .لحمالام هباكترا ىلع بدؤيو . ةيانجلا رثأ قبي مل هنال عيش بجيال ناك يك
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 ٢٠٠ مرَصْنَم لوحل تبنت مل كت نإ ةيد اهيف ناسنالا ةيحلو
 ٢٠١ ملع دق نمم نيلدعلا رظنف اهماع ين ةتبان لع نإو

 ٢٠٢ مَدَعلاب تدامت نإ صاصق الو انهاه صاصقلا اهيف زئاجو

 ٢٠٣ مكح هب هبام هجو يردأ تسلو يزع بوبحم نبال لاقملا اذو

 ٢٠٤ مرجلا ين دشأ اذو دعت مل نإ امو تداع اذإام نيب قرفلاام

 وأ قلحلاب تبهذ نإ ةرعشب ةرعش صاصقلا اهيف ةيحللا نأ ملعإ
 ناف ،فنتنلاب فتنلاو قلحلاب قلحلا صاصقلا نوكي كلذكف فنتنلاب

 نإو ، لودعلا موس اهيفف ةنس ىلإ تتبنف اهقلح وأ لجر ةيحل لجر فتن
 . ةلماك ةيدلا اهيفف تبنت مل

 ؛لاق ةيحللا نم امهأ نيضراعلا نع هللا همحر يلع نب ىسوم لئسو

 لجر قلح اذإ :لاق هنأ بوبحم نب دمحم نع ىوريو .0 ةيحللا نم امه

 نإو صاصقلا هلف تبن ناف هنم كلذ فنتن وأ هسأر وأ لجر ةيحل

 رثألا ءاج كلذكو : لاق ةيدلا هل تناكو ٦ صاصق كلذ ف نكي ل تبني

 اذإ : اولاقو ةلماك ةيدلا اهلف "هطرش مث ليلق رعش اهيف ناك اذإ ةيحللاو

 ىعفاشلا لوق وهو :كلام لاقو .ةيد سأرلا رعش يف اذكو إةيفنحلا دنع لامجلا ةعفنم اهب توفي هنال )١(

 هلك سارلا رعش قلحي اذهلو } يمدآلا يف ةدايز كلذ نال لدع ةموكح (سأرلا رعشو ةيحللا) ايهيف بجت
 . (ةيمالسالار) دالبلا ضعب يف اهضعب ةيحللاو

 اولاق :يتربابلل ةيانعلا يف ءاجو .ةميقلا ناصقن دبعلا رعش يف بجي اذهلو .قاسلاو ردصلا رعشك راصو

 يضم لبق تام ناف .تابنلا روصتل ةنس لجؤي لب قلحلا ةلاح ةيدلاب بلاطي ال هتيحل وا ناسنا سأر قلح ول

 . ةموكح هيف ليقو قلاحلا ىلع ء ءيش الف تبني ملو ةنسلا

 رعش فيفخلا : طارمالاو ،فتن اذا هنم طقسام : ةطارملاو ،فوصلاو شيرلاو رعشلا فتن ةغللا يف : طرملا )٢(
 . سايقلا ىلع طرم عمجلاو «شمعلا نم نينيعلاو نيبجاحلاو دخلا
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 مث 6 ةلماك ة هيد اهل ذخأف ة هنس .ىلا تبنت ل مث تمفتن وأ ةيحللا تقلح

 ىطعيو ةيدلا نم ذخأام عجري ب له اهتيد ذخأ نأ دعبو ةنسلا دعب تتبن

 ؟ موسلا

 هل اهعفد وأ مكاح نم مكحب ةنسلا دعب ةيد امهل ذخأ نإ هنأ ملعاف

 كلذ لعب هيلع عجري الف { ةموصخ الو ةبلاطم ربغ نم هسفن ءاقلت نم

 . ملعأ هللاف ءايح وأ فوخ وأ ةبلاطم لدعب هاطعأ نإو ٠ ءىشب

 لاقو ،لجرلا ةيحلك ةيدلا هلف علاق اهعلقف ةيحل هل تتبن نإ ىثنخلاو
 تعححتامو اهمكح ي وأ اهنمو }ةيحل رعش نزوي لص : هحرشو لينلا ي
 عطق وأ صقئام اذكو ٠ بهذزب ةنس رورم لبق تبنو عزن نإ ىلفسلا ةفشلا

 لع بهذلاب نزولا يف مهيف ةأرما سأر رعشك رظنلا هيف ليقو .قلح وأ
 يف ةضفب ليقو اهرعش يف ةضفب :ليقو رخآ لوق ىلع رظنلاو ؤلوف
 . اهل قلح وأ عطق وأ صقام اذكو ٠ ")اهرعش ف بهذو ‘ هرعش

 ليقو ،ءارقفلل كلذ يطعأ هسفن يف كلذ ةأرملا وأ لجرلا لعف نإو
 ىلع ءىشال ليقو ©تام ا ذإ هثراول ىطعيف هب ىصوي ليقو ئ ذنئيح هثراول

 ناسنال ا حرج ف فالخلا ١ ذكو © هسفن ف لعف اےیف شنرأل ١ نم ناسنالا

 هسفن ف ناسنالا كلذ لعف ءاوسو . كلذ وحن وأ هسفن هرسك وأ هسفن

 . اهريغ وأ ةنيزل

 نإ سورعلل ضعب امهزاجأو ةيصانلاو "لالدلا يف هلك فالخلاو
 :. اذإ ًاقلطم ةأرملل ضعبلا كلذ امهزاجأو كلذل اهجوز اهبلط

 ةصقلا ظفلب زيزع يأ طقل مالك وهو :لاق ًاسورع نكت مل ن إو اهجوز

 رعش نزوي هناف ةنس رورم لبق تبنو رعشلا عزن نإ ىلفسلا ةفشلا تحت ام اهمكح يفو ةيحللا نمو يا )١(
 .بهذلاب ةيحللا رعشك ةفشلا تتام

 ةليوطلا ةأرملاو . هلايجل دوصقم اهرعش نال ،لجرلا ررض نم دشأ اهرعش باهذب ةأرملا ررض نأ بلاغلاو ()
 . ملعا هللاو ةضفلاب رعشو بهذلاب اهرعش نزو لدعلا نمف ،رعشلا ةريصق نم اهجوز دنع ىظحا رعشلا
 . فلاوسلا ىنعمب ةينايع ةملك :لالدلا ()
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 يف هب لوعفملا ىلع لب لعافلا ىلع شرأ الف كلذ هب لعفف هريغ رمأ نإو
 .هثري نمل هب يصوي :ليقو ،نيحلا

 يضر ولو © هريغ براش وأ هسفن براش ناسنالا فتن نإ فالخلا اذكو
 رهف"ايح اهنم عطق وأ هسفن حرج نم :رثألا يفو 6زوجيال هفتن نال
 دعب محل عفدت : ليقو ،هنيح يف هتثرول اهعفدي كلذ ةيد هيلعو كلاه

 :ليقو { ةيالولا لهأ نم نيملسملا ءارقف ىلع هنيح يف اهقفني : ليقو إ هتوم

 براشلا يأ هقلاح ىلع ءيشالو اذه ريغ رمو هظفلب ىهتنا هيلع ء ىشال

 , .اهرك هريغ براشب كلذ لعف نإ الإ هصاق وأ .هريغل وأ .
 هعطق وأ تبني ملف ًاهرُك هريغ سأر قلح نإ اذكو {ةيحللاك وهف تبني

 .كلذك

 ركملا نم وأ ةأرملا نم سأرلا رعش يف نأ يدنع يذلاو : بطقلا لاق
 هضعب تبن ناو ‘تبني مل نإ ةيدلا ركملا نم براشلاوأ ةيحللا وأ
 تبن نإ اذكو ، هباسحبف يريغ لوق ىلع هضعب تبن نإ اذكو 8 هباسحبف

 ىلإ داوس نم امهريغ وأ فتن وأ برضب رعشلا ريغت نإو ى ًافيعض هلك
 هضعبك رظنلا هسكع يفو""ناسنالا ةيد هتيدف ناولألا نم هربغ وأ ضايب

 .يشال :ليقو ؤ يتأيام يفاني الف ضعبلا ةيمك زيمتنال ناب سكعلا يف

 ضايب ىلإ داوس نم عضوم هنم ريغت ناو سكعلا يف رييغتلا سفن يف هيلع
 ثلثو } ةيدلا فصنب رعشلا فصنف ةيدلا ي غلبام باسحبف هريغ وأ

 .اذكهو إاهنلثب

 صوصقملا وأ قولحملا وأ عوطقملا نوكي مك ةفرعم يف قيرط برقأو
 .هيف ىنجام ةلمج لثم ةلمج ةلمج رعشلا قفي نأ ؟ لق اذإ سأرلا نم

 .ايح اوضع يأ )١(
 الاج هديزي هنال رحلا يف عيش بجيال هنا : هصنام ٣٢٠٩/٨( راكفالا جئاتن) ين ءاج ايك ةفينح يبأ نعو )٢(

 نيشي هناوأ ريغ يف هنال (رحلا يف) لدع ةموكح بجت امهدنعو { هتميق صقني هنال لدع ةموكح بجت دبعلا يفو
 .روهمجلا اذه ىلعو ٦ أطخلاو دمعلا يوتسيو .هنيزي الو

 ۔۔ ٠ ٢ ١ =-



 كلذ ريغ وأ نيفصن قرفيو هريغ وأ سمح وأ سدس وأ ثلث هنأ رهظيف
 ؟ نوكي مك نيبتي ىتح

 أ وأ هضعب هيف وأ هسأر يف رعشال يذلا وهو عرقأ برض نإو
 كانه ناك نإ طقف حرجلا ةيد هلف برضلا كلذ لجأ نم رعش هل راصف

 .حرج

 ضيبأ رعش هيف نم برض اذإ ايك برض نم دلوت حالص لك اذكو
 نأ كلذ نمو ٥ كلذ ريغ ليقو ،لوق ىلع اذهو ٠ دوسأ ءرلا دعب تبنف

 .أريف ضيرم وهو برضي وأ عمسيف مصألا وأ رصبيف ىمعألا برضي

 نع بطقلا هلقن لوقلا اذه ىلع هيلع ءيشالف حرج نكي مل نإو
 ولو ؤ ملظ برضلا كلذ نأ رهاظلا نأل لكشم وهو :لاق مث ،ناويدلا
 اميسالو ، بورضملا ةللاحم نم هيلع دبال ٌةاظ براضلاف : لاق رثؤي ل

 ،ىرخأ لوزتو ةعفنم ةبرضلاب ثدحي دق هنا ملعاو :لاق ًامرو رثأ نأ

 ٨ برضلا لحم ريغ نم تلاز نإ برضلا شرأو ةلئازلا شرأ بورضمللف
 :لاق ملعأ هللاو رمام ىلع طقف اهشراف الإو

 ٢٠٥ مزل اهعبر عبرألا هتاهج نم ز يف هل ىربكلا ىقتلاو
 نإف ؤفلخو مادقو لايشو نيمي : تاهج عبرأ هل (قتعلا) نا ملعا {
 يو ٠ ةيدلا عبر هيفف عبرألا تاهجلا هذه 7 ةهج لك محل 0هملج

 . ةلماك ةيدلا هيفف هلك ملج ن إو ةيدلا فصن نيتهجلا

 تصقوف ةحارج هتباصأ لجر نع رقصلا نب نازع ةيواعم وبأ لئسو
 .بناج ىلإ ةلئام ىهو ،اليش الو انيمي تفتلي نأ ردقي ال ىتح هقنع اهنم
 ىرجم تطلاخ ىتح موقلحلا يف تذفن اذإو ،ةلماك ةيدلا هيف :لاق

 )١( بورضملل ةعفنم برضلا بلج ولو .ملسملا هيخأ برض هل لحيال هنال بدؤي نا نم هل دبالف .

 )٢( ضارقملاو صقملا وهو ملجلاب قلح يأ
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 بناجلا نم تذفن نإو ٠ ىركلا ةيدلا ثلث اهلف بارشلا وأ ماعطلا

 .ىربكلا ةيدلا اثلث امهل نيتذفان تراص دقف رخآلا
 ال ةعضاب مث 5ربعب اهل ةيماد موقلحلا حورج لوأ :رثؤملا هبأ لاق

 قلحلا قرخت ىتح ةمحالتم لازتالو ،ةرعبأ ةثالث اهل ةمحالتم مث ،ناريعب

 مادقو لايشو نيمي :حاون عبرأ قنعلل اذكو :لينلا يف لاقو ؤتعستا
 لصو ىتح .ةدحاو ةرمب همحل ليزأ وأ تيمأ اذإ ةهج لكل فلخو
 . ةماتلا ناسنالا ةيد قنعلا ةيدو ،قنعلا ةيد عبر قلحلا وأ مظعلا

 !مادق يأ مامأ نم نإو ىرخأ روهظو ةهج لوخد وهو بدحلا يو
 فلخ نم ناك نإ اميسالو فلخ ىلإ امهيليامو هقنعو هسأر ليمي نأ وهو
 نإو'”ناسنالا ةيد ثلث هفلخ رهظيو ،مادق ىلإ كلذ ليمي نأ وهو
 . ناسنالا ةيد نم ناثلثف نالاحلا عمتجا

 قافصلا يف ةلع وهو . أطخ وأ ًادمع يناجلا لعفب عقو اذإ (قتفلا)و

 لبق هيف اروصحم ناك بيرق مسج هذفني قش هيف عقيو ءاشغلا لحني ناب
 حاحص يو ۔“ سوماقلا ف هلاق اردان نايبصلل ثدحام الإ هل ءربالو قشلا

 ةبجار قتفلا يف يأ 5هيف مت نإ نطبلا قارم يف قتن قتفلا :يرهوجلا

 ةهجلا قافس يأ ةيدلا سدس نيقافسلا نم لك يف اضرع ةبجار يف الوط
 نإو ، ماذج ةيانج وأ ةبرض نم دلوت نإو ىرسيلا ةهجلا قافسو ىنميلا
 . عباتتي هنأل ةماتلا ناسنالا ةيد هيفف لق

 نم هباسحب دسجلا يف ذخأام ردق ىلع هلف ةيانج نم دلوت نإ صربلاو
 .اهعبرف هعبر وأ 5اهثلثف هثلث وأ اهفصن هلف دسحلا فصن ذخأ نإ ةيدلا

 اذكو : هظفلام ٣١١/٨( جئاتنلا) مايهلا نب لايكلل ريدقلا حتف يف ءاج دقف ،ةيفنحلا هيلإ بعذام وهو )١(
 لوقب ةيادهلا ىلع ةيانعلا بحاص كلذ حرشو .ةماقلا ءاوتسا وهو لايكلا ىلع الامج تيف هنال } هبدحا ول
 يف ناسنالا انقلخ دقل :ىلاعت هلوق ريسفت يفو :ليق ةماقلا ةماقتسا وهو : (لايكلا ىلع الامج توف هنال)
 . ةبودحلاب لوزت يهو ةماقلا بصتنم يأ : «ميوقت نسحا

 آ١٢٣٢



 ًاوضع مع نإ اذكو رمتسملا حرقلا كلذكو ('”قهبلا) كلذكو اذكهو

 هلف هلك دمعي مل نإو وضعلا كلذ ةيد هلف الجر وأ ًادي ر وأ الثم هجولاك

 هيف رظني نأ جاتحي نكل ‘ ةيدلا نم وضعلا كلذ نم ذخأام باسحب

 . هئاهتنا دنع ربتعي هناف دادزي مادام

 صوخش وأ قاوف وأ بؤاثت وأ ةسطع وأ ةلعس ةيانجلا نم ثدح نإو
 ولو تام ىتح لصتا نإ :رظنلاف مسبت وأ كحض وأ ردصلا يف حير
 عم ةيدلا هيف ليقو ةبرضلا شراو { ةنسلا مامت ىلإ لصتا وأ ةدملا ترصق
 لصتي نإو وضعلا كلذ لاوزك كلذ نأل شرأ نودب ةيدلا ليقو شنألا

 : مظانلا لاق . ملعأ هللاو ه أ ةبرضلا شرأ الإ مكحلا ين هلايف

 ٢٠٦ مرتلا فعضلان فلخلا ف ناكام اذإ الإ دسجك هحرجو

 ٢٠٧ متحنا ىركلا ماعلل ىرجم تطلاخ ىتح موقلحلا ذفانل

 ٢٠٨ رجا يذلا مزلي اهاثلئف فثذفت هيبناج نم نكت نإو

 ناك اذإ الإ دسحلا رئاس حورج شرأك اهشرأ قنعلا حورج نإ يأ

 حورج 7 مهنإف موقلحلا ف حرجلا

 ةنالث اهلو ةمحالتم مث ٠ ناريعب اهلو ة هعص اب مث لسعب ١ ةيم ٥ ١ موقلحلا

 ذئنيحف ماعطلا ىرج طلاختو قلحل ١ قرخت ىتح ةمحالتم ل ازتال مث ئ ةرعبأ

 يف تذفن نإف ‘تعستا وأ تقاض ىربكلا ةيدلا ثلث اهل نوكي

 نم مهنمو ضعب لاق اذكه ةيدلا ثلث الو ،ناتذفان ايهف يناثلا بناجلا

 . موقلحلا يف نبتذفانلا نع فقو

 هديرو قرخف هقلح يف الجر نعط لجر يف هللا همحر يلع يب أ نعو
 . ةيدلا ثلث ةفئاجلا ة ةيد اندنع هتيدو ًاصاصق اذه لثم يف ىرنال :لاق

 : ةيؤر لاق .صربلا نود ضايب قهبلا :(قهب) ناسللا يفو )١(

 قهبلا عيلوت مسجلا يف اهنأك قلبو داوس نم طوطخ هيف
 . صربلا نم سيل هنول فالخب دسجلا يرتعي ضايب :قهبلا

١٢٣٢٣ 



 موس هيف :اولاق ححب هباصأو هتروص رسكناف الجر قنخ لجر نعو
 ردصلا راحو رهظلا ةبصق يف حرجلاك قنعلا راقف يف حرجلاو ،نيلدع
 اهتحارج امأو ، ةيدلا فصن اهلف تنابف تعلخ وأ تعلُت اذإ فتكلاو

 : لاق ايك "ةوقرتلا حرج كلذكو ديلا ةحارجكف

 ٢٠٩ مل رسكلا اذكو نيديلا ىدحإ يئ حرجلاك ةوفرت يف حرجلاو

 هلف نيش ىلع ربج اذإ فتكلاو ةوقرتلا رسكو : رفعج نبا عماج ينفو

 كفلا امأو :لاق . ناريعب هلف نيش ربغ ىلع ربج ناف 8ةرعبأ ةعبرأ

 ةعبرأ مظع لك يف عدصلل : ليقف اهلك ءاضعألا يف عدصلاو عالخنالاو

 ةيد سمخ هعلخلو هرسك ةيد نم فصنو سمخ كفللو هرسك ةيد سامخ أ

 نيلدع موس عدصلاو علخلا يف : : لاق نم لاقو .اهلك ماظعلا ف هرسك

 تقرخف فتكلا ١ ىلع الجر نعط لجر 1 هلل ١ همحر هلل ١ دبع ي ١ نعو

 ىلعأ نم ساقي :لاق ًاعلض تحضوأ ىتح اهتحت يتلا محللاو فتكلا
 يطعأ حرجلا شزرا وأ فتكلا ةذفان نم ًاشرأ رثكأ ناك اف رظني مث

 . ةيدلا فصن ي ةذفان فتكلا ف ةذفانلاو رثكألا

 نأ ىلع لوتقملا ءايلوأو وه حلطصاف وقلا هيلع بجو لجر يف لاقو
 ءاهقفلا ههرك دق هوركم كلذ :لاق . لتقلا نع نع هوفعيو ،نيتيد مهيطعي

 نيرشعو ةعبرأ وأ ًافلأ نيرشع ىلع اوحلطصي نأ الإ ةدحاو ةيد ىلإ دريو
 ىمسيالو زئاج كلذف هرثكأ وأ لقأ وأ مهاردلا نم ًافلأ نيثالث وأ افلا
 . ملعأ , ه أ تايد ثالث وأ نيتيدب

 ٢١٠ مكح هب امهادحإ يف فصنلاو ةلماك ةيد { نيديلا { يفو
 ٢١١ مت : فصنلا ثلثف اهيقاب عطقلاب لزي ناف اهغسر نم تعطق نإ

 ىلع ناتوقرت امهو ،نيبناجلا نم قتاعلاو رحنلا ةرغث نيب لصو مظع :فاقلا مضو ءافلا حتفب ةوقرتلا )١(
 .(يقارتلا) عمجلاو 6لايشلاو نيميلا
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 ٢١١ ْملَع اهندز نيب اضيأ ديلا ىف ثذفنام اذإ فصنلا ثلث
 ٢٣ مهن نكف اهين هاثلثو ذحاو ف اذك فصنلا ثلثو

 دحاو سنج نم ناتحراج ناسنالا يف ناكام هنأ عضاوم يف مدقت

 ةيد ةلماك ةيدلا نيديلا يفف ، هفصن ايهنم ةدحاولو ةيدلا ًاعم اهيفن

 تعطق نإ ةيدلا فصن ايهنم ةدحاو يفو ،ةأرما وأ الجر ناك ناسنالا

 اولاقو } طقف اهعباصأ عطق ولو ىتحو ،اهلفسأ نم وأ اهالعأ نم ءاوس
 تذفن نإو ،ديلا ةيد ثلث اهلف (نيدنزلا) نيبدبلا يف ةبرض تذفن اذإ

 ديلا ةيد اهل ناك كلذ نم ديلا تلطبف ًاعيمح نيمظعلا تمشهف ًاعم نيدل ل

 تربجف ديلا ترسك نإو ،ديلا ةيد اثلث اهلف ديلا لطبت مل نإو .اهلك
 .ناريعب اهلف نيش ريغ ىلع تيبج نإو ،ةرعبأ ةعبرأ اهلف نيش لع
 تصقن نإو . امهرج نيبتسي ىتح ءربلا اهس رظتنيو ٠ لجرلا كلذكو

 . صقنام باسحب اهلف ""ضرألا ىلع ةنكمتم لصتال ىتح لجرلا

 نيدنزا نبب اذفان ناك نإف عارذلا يف حرجلا ناك اذإ : رنؤملا وب أ لاقو

 نإو ٠ صولق اثلثو "اصولق رشع ةتس ديلا ةيد تلن هلف عستا وأ ٠ لاض

 صئالق نايث وهو كلذ فصن هلف خملا طلاخزو نيدنزلا دحأ يف ناك

 نيوضعب امئاق ناك نإو .ةيدلا لايك بجي هفالتإ دنعف دحاو وضعب ايئاق لايكلا وا ةعفنملا سنج ناك نإ )١(
 ناك نإو إةيدلا عبر ايهنم دحاو لك يفف ءاضعا ةعبراب امئاق ناك نإو ث ةيدلا فصن ايهنم دحاو لك يفن

 ٨ ةيدلا رشع فصن ايهنم دحاو لك يفف رثكأب امئاق ناك نإو .ةيدلا رشع ايهنم دحاو لك يفف ةرشعب امناف

 لجرلا ينو ةيدلا نينيعلا ينو ةيدلا نيتضيبلا يفو ةيدلا نيتفشلا ينو» : مزح نب ورمعل ةلت يبنلا هبتك اميفو
 . !ةيدلا فصن ةدحارلا

 نيتفشلا ينو { ةيدلا نيلجرلا ينو . ةيدلا نيديلا ينو . ةيدلا نينيعلا ينوه :بيسملا نب ديعس ثيدح يلو
 . !ةيدلا نييثنالا يفو .ةيدلا

 : هظفلام ءاج (هجام نباو دواد وباو دمحا هاور ثيدح وهو) هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع ثيدح ينو
 نم جتنتسيو .ةيدلا لقعلاو «لقعلا فصن ديلاو " لقعلا فصن لجرلاو . لقعلا فصن نيعلا يف ىضقو
 .ةماتلا ةيدلا يا الماك لقعلا نيديلا يفو نيلجرلا يفو نينيعلا يف نا ثيدحلا

 . ءاجرع تراص يا )٢(

 . ءاسنلا نم ةاتفلاك لبالا نم ىهو ةيوقلا تالضعلا ةصلقتملا ةباشلا لبالا نم صولقلا )٣(
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 نكي مل نإف { اهلثم يه يتلا ديلاب ديلا صاصقلا نيديلا يفو 8 ثلثو

 لصفم نم نوكي صاصقلاو اهريغب صتقي الف لثم يناجلا يف اهل
 الإ ةيد لضفلاب هلف دعاسلا يف كلذ نم رثكأ عطقلا ناك نإف © فكلا

 دوجول يناجلا قفرم نم عطقلا هلف قفرملا لصفم نم عطقلا ناك نإ
 اهلف فكلا نم ديلا تعطق نالو ، بكنملا نم ناك نإ كلذكو . ةلثاملا
 الو ؤ ةيدلا ثلث كلذلف بكنملا نم كلذ دعب تعطق نإف { ةلماك ةيدلا

 : هحرشو لينلا يف لاق ثلثلا كلذ نم هباسح هلف بكنملا نود نم عطق

 ردصلا يلاعأ نم مظعلا وهو . ةوقرت وأ لجر وأ دي يف رسك مظع لكل نإ
 ىلع ربج نإو 3 ةرعبأ ةعبرأ ًاجوعم ربج يأ نيش ىلع ربجو بنج ين وأ
 لكل نايظع ديلا يو . ناريعبف جوعم ريغ اميقتسم ربج يأ نيش ريغ
 . ركذ ام دح ىلع ةيد دحاو

 ٢١٤ مفلل الو ةدعقَم ىلإ غلبت ملف تّلَّش نكت نإ ىربك فصنو
 ٢٥ متحنا اش ًهنلثف بكنم نم تعطق اذه دعب نم نكت نإف

 ٢٦ مذجناو اهنم ليزأ ًام باسح ال ناك هنود نم تعطق وأ

 ٢٧ منتغاو ل ىلاقم مهفاف 7 : حرجلا ثلث : ءالشلا ف حرلا

 ٢٨ مكح ل ةملاس يف فصنلاب ذإ ريعبلا سدس اهيف يمادلل

 ٢٩ ملع شرأ نم حورجلل ناك دق ام مامت ل اذه ىلع سقو

 ٢٢٠ مقتست مل نإ ربجلا يف لبإ نم عبرأف ترسك دق نكت نإو

 ٢٢١ مكح نم ىيأرب ناريعب انه اهل ناك ةحيحص ترج وأ

 ٢٢٢ مظتنا هيف هتلق ام ىلع سقف هلك اذ يف ديلا لثم لجرلاو

 اهتيد امل ناك اهنم"» تلشف ةيانجب دحأ اهباصأ اذإ ديلا نأ ملعإ

 الو لكألل مفلا غلبت ل تناك اذإ كلذو ىركلا ةيدلا فصن يهو !ةمات

 تلظطبف اهقورع تدسف اذا :اضيا ردصملا مغديو ؤبعت باب نم اللش لشت ديلا تلش :لاقي )١(
 لثم !هدي للشتال ءاعدلا يفو ،هدي هللا لشأ :لاقيف ةزمهلاب ىدعتيو ،ءالش ةارماو لشأ لجرو .اهتكرح
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 ناك ‘بكنملا نم للشلا اذه دعب دحأ اهعطق ناف كلسفغلل)ةدحقم

 كلذ نم هباسحب هلف بكنملا نود ءىش اهنم طق نإو ")ديلا ةيد :7

 مث ةدعقملا الو مفلا 1 لصتال ثدح نم ءالش ديلا تناك اذاو . ثلللا

 فصن اهل ديلا ي ةيمادلاو ،ديلا ةيماد ةيد ثلث اهلف ةيمادب تبيضأ

 قاحمسلاو ةمحالنملاو ةعضابلا كلذكو ريعب سدس اهل نوكيف ريعب

 . باسحلا اذه ىلع ةحضوللاو

 ىلإ رسكلا يف امهب رظتنيو كلذ نم ءيشب تبيصأ اذإ لجرلا يف اذكو
 اهب ناك نإو ،ناريعبف جاجوعا ريغب اربج ناف امهربج نيبتي ىتح ةنس

 نوكت نأب لجرلا يف صقنلاو جاجوعالا مدعو . ةرعبأ ةعبرأف جاجوعا

 صقن نإو 6 ةيلصألا اهتقلخ ىلع تناك امك اهيلع ةنكمتم ضرألا لصت

 . ةروكذملا اهتيد نم هباسحب هلف ضزألا لصيال اهنم ءيش

 هتدعقم ىلإ الو لكالل همف ىلإ لصتال نأ اهناصقن ةمالع ديلا كلذكو

 لجر عطقف ، هللا دودح نم دح يف هدي تعطقت لجر يف ليقو ،لسغلل

 ليبس ف تعطق ىلوألا تناك ناو ةيدلا فصن اهل نإ : ىرحألا هدي

 ةلماك ةيدلا ةيناثللف ةيد اهل ذخأ الو هيلع بجاو دح الب ءادتعاب وأ هللا

 ٨5 كلذ ريغ ليقو ، امهوحنو نعلاو لجرلا كلذكو . اعم نيديلا ةيد

 . رم دقو
 نأ رمؤي هنإ : ليقف اهلوط صقتني ملو ة ةباصملا ديلا ةوق تصقن نإو

 نيب توافتلا رظنيف ديلا كلت لثمب هيلو ًاضيأ يمريو { اهنم رجحب يمري

 فلح مهتا ناف ، صقنام باسحب اهتيد نم ىطعيوقةفاسملا .نم نيتيمرلا

 .قاوسالا دعاقم هنمو دوعقلا عضوم :دعقملاو صخشلا نم ةلفاسلا :ةدعقملا )١(

 ءاضيا لاهجلا باهذل ةحيحصلا ديلا ثلث اهيف بجو امنإو ءاهيف عفنال ءالشلا ديلا نال ةعفنملا تاوفل )٢(

 زب يبنلا نا ) هدج نع هيبا نع بيعش نب ورمع ثيدح ءالشلا ديلا يف درو رقو صنلاب تبثي صاصقلار

 ينو ،اهتيد ثلثب تعطق اذا ءالشلا ديلا يفو .اهتيد ثلثب تسمط اذا اهناكم ةداسلا ءاروعلا نيعلا يف ىضف

 ةمئاقلا نيعلا يف ىضق : هنم دواد يالو { يئاسنلا هاور ثيدحلا اذهو ،(اهتيد ثلثب تعزن اذا ءادوسلا نسلا

 . ةيدلا ثلثب اهناكم ةداسلا
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 ةلاس تربجف قفرملا نم ديلا ترسك ناو ،هدي يمر ىصقأ وه كلذ نأ
 ديلا دضع ف رسك عفو نإو . اهتيد فصن هلف فطعنتال ةفقاو اهنأ الإ

 ناك نإو { ناريعبف نيش ريغ ىلع ربج نإو ةرعبأ ةعبرأ هيفف نيش ىلع رجف
 رسك ناو .دضعلا رسك لثمف اعم نادنزلا رسك ناف ، دعاسلا يف رسكلا

 ماقم ناموقي ايهيلك نيدنزلا نأل كلذ فصن هلف نيدنزلا دحأ يأ امهدحا
 لح ىلع هتيد رسك لكلف ةددعتم عضاوم نم ديلا ترسك نإ نإو دضعلا

 ف حرجلا ناك ناو ، شرألا يف افقلا تاحارجك ديلا تاحارجو 7 انركذام

 هل لوقي نم مهنمو ، ديلا شرا فصن هل لوقي نم مهنمف نيدنزلا دحأ

 ناو رسكلا فالخب حرجلا مكح ين انيلا بحأ يأرلا اذهو ديلا شرأك
 فعاضم وهف .ردصلا راحم ي وأ } هبلص وهو ")رهظلا دام ي حرجلا ناك

 قفرملا رسك ناو { ملعا هللاو كسأرلا مدقم حورجك هل ندبلا حورج نع
 اهتيد سدس اهلف ىلوألا اهتلاحك ةحيحص ةملاس تربجف ةبكرلا وأ

 نم عباصأل او &تفصنو عبس اهتلقنمو لبالا نم سمخ ديلا ةمشاهلو

 نم تعطق اذا لبألا نم رشع ةدحاو لكل ءاوس اهلك نيلجرلاو نيديلا

 نال نم عطق نا فكلا ةيد ثلث هل نإف ديلا ماهبإ الإ لصافم ةنال

 ٠ طرشب ا""هضعب لوق اذه . اهتاوخاكف نيلصفم نم عطق ناو 0 لصافم

 . اهريغ نع صيصختلا اذه اهل ىريال ضعبو .0 ةدرفم اهسفنب اهعطق

 .تملع اميف ادحاو الوت هريغك وهف الثم هيلت ىتلا عبصالاهعم عطق ول امأ

 ةفعاضم سأرلا مدقم حورجكف ردصلا راحمو رهظلا دام حورج < امأو

 افالخ فرعأ الو ه أ بجعلا ىلا لهاكلا ندل نم مظع : كيرحتلابو مضلاب بلصلا :سوماقلا يف ء ءاج () )١)

 ل ةبوطرلا قيرفتل غامدلا نم ردحنملا لودجلا ف ام وه انه بلصلاب دارملا نا ليقو ٥هيف ةيدلا بوجو يف

 ٠(عامجلا نم عنم اذا ةيدلا بلصلا يف) :لاق هنا يلع نع رذنملا نبا هاورام ليلدب نتملا سفنال ءاضعالا
 ماظع نم هدحو : هلوقب حراشلا هيلا بهذام وهو يوغللا ىنعملا ىلع عراشلا مالك يف بلصلا لمح ىلوألاو

 .ناسنالا رهظ يف يرقفلا دومعلا وه بلصلاف سوماقلا يف ركذام ىنعمب وهو نيكرولا ىقتلم ىلا ةبقرلا
 ءارس هذهو هذه :لاق ةلي يبنلا نع سابع نبا نع» ايلسم الإ ةعايجلا ىورو هححصو يذمرتلا ىورو )٢(

 لكل لبالا نم رشع :ءاوس نيلجرلاو نيديلا عباصا ةيد» :لاق ةياور ينو «ماهبالاو رصنبلاو رصنخلا ينعي

 . عبصا

١٣٨ 



 وه روكذملا رهظلا امو رطخلا نم كلذ ف 1 دسجلا رئ حورج ىلع

 نع حرجلا جرخ ناف ٠ نيكرولا ىقتلم ىلإ ةبقرلا ماظع نم هدحو « هبلص

 هلف ردصلا رام ضر نإو ندب حرج وهف 3 نيبناجلا دحأ ىلإ بلصلا

 نيش ريغ ىلع ربج نإو ،نيش ىلع ربج نإ ةرعبأةعبرأ بنجلا رسك لثم
 . ناريعبف

 هنم بهذ نإو ةلماك ةيدلا هلف ًابدحنم رجف بلصلا رس نإو

 بهذي ملو ،بادحنا ضعب هيفو ربج نإو 5ةلماك ةيدلا هلف عإجلا
 .لودعلا رظنب هبيعو هناصقن ردقب هلف هعامج

 بلصلا ىلع لجر برض لجر يف ۔ هللا همحر هللادبع يأ نع ىرريو

 لبحنال . هل دلويال نكلو عم اج هنأ وأ عامجلا هنم بهذ هنأ ىعدا

 هقدص نإ الإ ةبرضلا " اذه لثم يف 7 ىلع ام : لاق ءاسنلا

 دمحم هللادبع وبا لاقو ،هاوعد ةحص ىلع ةلداع ةنيب ميقي وأ هيعدي اميف

 نإو "ةيدلا رشع اسمخ هلف رسكلا هنشي لو بلصلا رسك نإ : بوبحم نب

 مالكلا ذإ هلحم ريغ ي دارطتسا اذهو ، ةيدلا رشع ء سامخأ ةعبرأ هلف هناش

 . ملعأ هللاو ةلاصأ نيديلا يف انهاه

 ٢٢٣ مت دحاولل فصنلاو ةلماك اعطق ايهنم نييدنلا ةيدو
 ٢٦٢٤ ت ءاسنلاو لاجزلا نم الصؤَتساام اذإ ًاقلطم ,كاذو
 ٢٢٥ 7 رشعف رذلا كسمتساو تعطق اهم ةأرملا ةملح
 ٢٦٢٦ مرصناو اهنم عاصلا عطقنإو ثكسما ام نكت نإو ليإ نم

 ٢٦٧ مدعلا ىئاو نا . يذلا فن انهاه امامت يدثلا ةيد

 ٢٢٨ مشالا لحفلا نم يدثلا ةملح ؤ تبجو دق لبإ نم ةسل
 ٢٢٩ ْملَع نم هارد دق ىنعم لجأل ىتفلا ىلع تفمعوض دق انه يه

 مهف ىندأ هل نمل ةحضاو ةرهاظ اهلك ةموظنملا هذه يناعم نأ ملعإ

١٣٩



 ىف ةدايز حرشلا ف ملكتن اننكل هسردو نفلا علاط نمل اصوصخ ‘ لمأتو

 ملعلا اذه قاطنل ًاعيسوتو هنع ذشو مظنلا هوحم ل 11 ًاطسبو ٠ حيضوتلا

 نأ مدقت دق : انهاه لوقنف هيلا جايتحالاب ىولبلا مومعو هتيمهأ ديزم

 .ةماتلا ناسنإلا ة هيد ًاعم اهلف دحاو عون نم ناوضع ناسنالا ف ناكام

 ي هل ةررقملا صخشل ا كلذ ةيد بسح ىلع اهفصن ايهنم دحاو لكلو

 اذه ناك ةلم يأ نم وأ ملسم وأ ىثنخ وأ ىشنأو ركذ نم عرشلا مكح

 . الطالا ىلع
 ايدث كلذكو ةلماك لجرلا ةيد ايل لجرل ا نم ًاعم اعطق نإ نايدثلاف

 . ةيدلا فصن اهنم دحاوللو"» اهتيد امهل ةأرملا

 رشع نيتنثللو ، لبإلا نم سمخ اهلف لجرلا يدث ةملح تعطق نإو
 نم نورشع اهيتملجلو لبال ١ نم رشع ة ةأرملا يدن ةملحلو . لبال ١ نم

 ٍ}»عاضرالا ة ةعفنم لجأل لجرلا ىلع ةفعاضُم عضوملا اذه ف يهف ‘ لبالا

 اهنم يدث لكلف ةيانج ببسب رذعتو ث عاضرالا اهنم بهذ اذإ كلذكو

 نم عطق ناو ۔ عطقي ل هلاحب يقب ولو 5 ةأرملا ةيد فصن هعاضرا بهذ

 . لكلا نم هباسحب هلف هضعب يدنلا

 بهذ نإو ٠ يدثلا ةيد ثلث ليقو ٠ ةموكح يدثلا ةملح ف ليقو

 يدثلا ةملحو ةأرملا ةيد فصن هنبل بهذ يدث لكلف ةيانجب اهنم نبللا
 يتملح ف ليقو داوسو ةرمح هيف يدثلا فرط نم ءيتانلا مسحلا يه

 ين ناكام ىلع ًاسايق ةمات اهتيد ةأرملا يتملح يفو { ةمات هتيد لجرلا

 هنال لدع ةموكح بجت ثيح ةيفنحلا دنع لجرلا ييدث فالخب لامجلاو ةعفنملا تيوفت نم ايهعطق ين امل )١(

 .لامجلاو ةعفنملا سنج تيوفت هيف سيل
 ةملحلا ريغب همأ يدث نم نبللا صتمي نا عيضرلا عيطتسيال ذإ ©نبللا كاسمإو عاضرالا ةعفنم لجال )٢(

 عفدنيف ءاوهلا نم لفطلا مف ةيلخت هللا ةمكحب كلذ قفاريو ؤاهب ةطيحملا اهفارطا عيمج نم اهيلع طغضي يتلا
 ةايحلاب عاضرلا ةقالعلو ، ميحر فوؤر هللاو هب ءاذتغالل هعلتبيو هؤلميف ءاوهلا نم يلاخلا مفلا فوج ىلا نبللا

 .لجرلا ةيد فعض ةأرملا يتملح ةيد تناك

_ ١ . _ 



 ةيدك ةدحاو لك ناتيد ةأرملا يتملح يف : ليقو ، ناوضع ناسنالا
 اهايدن عطق نإف ةريغصلا امأو . ةرببكلا ةأرملا ف ماكحألا هذهو «}١لجرلا

 تذخأ الإو { ةموكح امهيف ناك ىلوألا ايهتئيه ىلإ اعجر نإ ايهب ىنؤتسا
 لبق ةيدلا تذخأ نإو 5 ةيدلا تذخأ راظتنالا لاح يف تتام نإو اهتيد

 تعطق نإو . حرجلا شرأ تذخأو ةيدلا تدر اعَجَر مث ه راظتنالا ةدم

 دجوي وأ اهدلو مطفت ىتح اهيلع صاصق الف ىرخأ ةأرما يدن ةعضرم

 .م هللاو مجرلاو لتقلا يف مكحلا اذكو ث اهريغ ةعضرم هل

 ترسك اےهم بنجلا عولض امأ
 ُ 6 م ٥ و

 ٢٣٥ مغتست ل ةجوعم تربجف
٠ 

 ٥ ى 0 - وه ۔۔

 ٢٣١ ملظ دق نم ىلع ايغر ًارعابأ ةعبرأ اهعيمج ال ناك

 ٢٣٢ ر طق زناريعب انه اهلف جاجوعا الب تَّج وأ

 ت هكتح اهيف ثلثلاب فئاجف هفوخ هبنج نم ٌلفانو

 ٢٣٤ ل ل اهاثلێ ناثلا هبنج نم تدفن دق نكت نإ نافئاجو

 مقتست مل نإ كاذ ريعب ثلث اهل ناك ترسك علض .لكو

 تربج اےهم ريعبلا سدسيو

 اذا بنجلاك عولضلا يف حرجلاو
 يتلل فصنو ناريعب ارذك

 هل مظع نم رسكيام لكو
 ىفتكا نيريعببو هربج 1
 نم نيدنزلا دحأ يف نكي 7

 ٣ ٢٣٦ :7 جاجيعا نود ةملاس
 ٢٣٧ مزتلم ريعب فصن هل ىمدأ

 ٢٣٨ ملع ايبسح ع الضألا تحضوأ

 ٢٣٩ ,مقتسي ل نإ رعبألا ةعبرأ

 ٢٤٠ ملس دف بيعلا لك نم ناك نإ

 ٢٤١ مث : دنزلا ىطعي ديلا فصنف دي

 ٢٤٢ مطحن ول هتيد نم اقللا ةعبرأ هل مظعلا يف عدصل

 هكف ىف هفصنو سنو

 نكي مل حرج هيف وضع لكو

 نيتملحلا ةيد لع اسايف )١(

 . لقعلا هب يضقيو لدعلا نم يأرلا اذهر

 ٢٤٣ مل رسكلا سمخ عالخنالاو

 ٢٤٤ مزل وضعلا ةيد ثلثف أربي

 .نيتملحلل ايهنودب عفن الو نبللا عمج ةعفنم نم ةارملا ييدث يف امو ،ةارملا نم

_ ١٤١ 

 



 ةيدلا ًاعم نيبنجللو ؤ عالضألا احول امهو نابنج ناسنالا يف : لوقأ

 حورج عولضلا قوف حورجلاو .ةيدلا فصن دحاو لكلو .ةلماك
 رسكلا امأو ، ندبلاو افقلا لثم وهو دحاو علض قوف ناك ولو ؤبنج

 اذإ بنجلاو .هدحو علضلا رسك شرأ ترسك علض لكلف عولضلا يف
 هل نيش ريغ ىلع ربج نإو ،ةرعبأ ةعبرأ هل نيش ىلع ربجو هلك رسك
 . ناربعب

 ةيد نم هبيصن رسك علض لكلو ًاعلض رشع انثا هيف بنج لكو

 هلف نيش ريغ ىلع رج نإ او رعب ثلث هلف نيش ىلع رج ناف . بنجل ا

 نم حجرأ داؤفلا يلت يتلا عولضلا نإ :ءايلعلا ضعب لاقو ،ريعب سدس
 وأ "!تنع روسكملا علضلا يف ناك نإ ليقو 5ءاوس اهنأ بهذملاو .' "اهريغ
 لمعا ة ةنس ىلا كلذ هب ماد ناف .ةنس كلذب رظتناو رسكلا ةيد ىطعأ مثع

 لجألا نوكيو .هتيد نم يقابلا هل لمكأ يأ امامت هيف يذلا بيعلا كلذ يد ةيد

 .هرسك دعب مظعلا ةماقتسا مدع (مثعلا)و 8 بيصأ موي نم هلثمو اذه يف

 .ىثنأ يهو .ميمت ةغل يف نكستو .زاجحلا ةغل يف حتفتف ماللا امأو اداضلا رسكب ناويحلا نم علضلا )١(
 انثا اهنم بنج لك يف اجوز رشع انثا ردصلا يف اهددعو .عولضو عالضأ ىلعو ةلقلا يف علضا ىلع عمجتو

 ١لوطلا ةفلتخم يهو حطسم سوق لكشب اهنم لكو ۔اهرصقأ ىلعالا نم اهلوأ .حراشلا ركذ ايك اعلض رشع
 ىهو . ةبيصق ىمست اذلو صقلا مظعب مامالا نم طبترتو .ةداح ةيواز يرقفلا رهظلا دومعب اهطابتراب لكشتو
 ناوص وهو ردصلا صفق نوكتي اهبو .ةقداص اعلض نورشع اهيف اهددعو نيبناجلا يف ةقداصلا عالضالا
 لاقيو .ناتقيلط ناعلض اهنم بنج لك يفو .صقلا مظعب ةطبترم ريغ عالضأ عبرأ كلانه يقبو ،نيتنرلا
 .ردصلا لامج لايك يف ارثأ لقأو ةقداصلا نم ةعفنم لقأ اهنأل بذاوكلا عالضألا :عبرألا عالضالا هذه

 .الاج ردصلا يف متأو اعفن لمكاو . بذاوكلا ةعبرالا نم حجرا يهو . ةيصقلا ةليوطلا عالضالا يهو ( )٢
 قلطي و .تنعتلا دنسو هثالاو روجلاو ىذالا : برعلا مالك يف تنعلا :لاق هنأ متيفا يبأ نع يرذنملا ىور )٣(

 مظع لك كلذكو . ترستنا يتأ هلجر وأ هدي تتنع :لاقي : يرهزالا لاق رسكلا ىلع اضيا تنعلا

 :رعاشلا لاق

 لع نم رئابجلا كتيعاو ،نتنع امدعب كيبنج عالضأ اهب وادف
 دلجلا صهري ىتح برضلا ثولاو .رسكلاب الا تنعلا نوكيالو .تنعب سيل ثولا :ثيللا لاقو

 .رسكني نا ريغ نم مظعلا ىلا برضلا لصيو ٠محللاو

١٤٢ 



 ةمحالتم مث ةعضاب مث ةيماد يهو ندبلا حورجك نطبلا يف حورجلاو
 نإف ىربكلا ةيدلا ثلث اهلو نطبلا لخاد ىلإ تضفأ اذإ ةفئاج مل
 . ةيدلا اثلث اهلف رخآلا بناجلا ىلإ تذفن

 اهلو ةعضاب مث ريعب اهلو ةيماد نطبلا حورج لوأو :رثؤملا وبأ لاق
 دحأ قرخت نأ يهو طالم مث 8ةرعبأ ةنالث الو ةمحالتم مث © ناربعب

 وأ تقاض ىركلا ةيدلا سدس الو ‘ :7 تاجح ىقبيو نيباجحلا

 اهلو ةفئاج يهف فوجلا تطلاخو ًاعم نيباجحلا تقرخ اذاف “تعستا

 . ىربكلا ةيدلا ثلث

 رثؤملا وبأ لاق ،ةفئاجلا ةيد ثلث هل نأ قتفلا يف سابع نبا نع ىوريو

 ًادمع يناجلا لعفب ناك اذإ قفلاو : هحرشو لينلا يف لاق كلذك وه معن

 مسج هذفني قش هيف عقيو ءاشغلا لحني نأب قافصلا يف ةلع وهو أطخ وأ

 هلاق اردان نايبصلل ثدحام الإ هل ءرب الو"»قشلا لبق هيف روصحم بيرق

 مت نإف ،نطبلا قارم يف قتن قتفلا : يرهوجلا حاحص يفو سوماقلا ف
 نيقافصلا نم لك يف اضرع ةبجار يف الوط ماهبآلا ةبجارب ةبجار قتفلا
 . ةماتلا ةيدلا سدس اهل ناك ىرسيلا ةهجلا قافصو ىنميلا ةهجلا قافص

 .ديزيو عباتي هنأل ةماتلا ةيدلا هيفف لق ولو ةيانجب ثدح نإ ماذجلاو

 باسح نم دسجلا نم ذخأ ام ردقب هلف (قهبلاو رر ہلا ( امأو

 نإو .هتيد بسح ىلع وضعلا كلذ ةيد هلف ًامات ًاوضع ك مع نإو شةيدلا

 كلذ ف ربتعيو وضعلا كلذ ة هيد نم ذخأام بسحبف وضع ضعب ذخأ

 ثدح نإو اريال يذلا (رمتسملا حرقلا) كلذكو دادزي مادام هؤاهتن
 ف حيرلا صوخش وهو قاوف ذ وأ راطع وأ بؤ اٹت وأ لاعس ةيانج نم

 لمعب الا لاجرلا قتف اربيالو .ةرواجملا ءاعمالا نم وه هقتف لبق قافصلاب اروصحم ناك يذلا مسجلا اذهو )١(

 . ةيحارجلا لامعالا رسيا نم وهو فوجلا ىلا يعملا عفد دعب قتفلا طيخيف حارجلا

_ ٤٢٣[١ 



 ؛تام ىتح كلذ هب لصتا نإ رظنلا هيفف مسبت وأ كحض وأ ااردصل

 ةيدلا هيف : ليقو ، ةبرضلا شرأو ةنسلا مامت ىلإ لصتا وأ ةدملا ترصق ولو

 .وضعلا كلذ لاوزك كلذ نأل شرأ نودب ةيدلا ليقو ،شرألا عم ةماتلا

 ولو نذألا تبقث نإو ،ةبرضلا شرأ الإ مكحلا يف هل ايف لصتي مل نإو
 ةمحالتم يفو © بقثلا مأتلا نإ ناتمحالتم هل بقثلا ذفن نإ ةربإ سأرب
 حرج لك كلذكو سأر ةمحالتم ليقو هجو ةمحالتم ليق :نالوق نذآلا

 محل يف بقثلا ذوفنك ناتمحالتم هيف مظع ىلع ًايراج نكي لو ذفان

 ؤضرع يف الوط ةبجار بقثلا مت اذإ كلذ اه : ليقو ، ةلضعلا وأ دضعلا

 ةفشلا بقث ف لوقلا كلذكو © نذألا : نم صقنام باسحب اهلف الإ و

 حرجك ركذلاو ناسللا حرجو .همكح ا هجولا نم امهو فنألاو
 :ليق مفلا حرجو دسجلا رئاس حرجك هنأ ركذلا حرج يف ليقو هجولا
 هيف ناسنالا يف حرجلاو :رثألا يفو هجولا حرجك ليقو دسجلا حرجك
 . حورجملا دارأ نإ صاصقلا

 ثلث ةذفانللو ،ةذفان مث ةمحالتم مث ةعضاب مث ةيماد ناسللا حرجو
 بهذف تبيصأ ةحراج لك اذكو .ةيدلا ثلث مجعالا ناسلو ،ةيدلا
 ‘ ةيحللا نم ناضراعلاو ] ةيدلا ثلث اهلف كلذ لعب تعطق مد د اهعفن

 نم لكلاف ًاضيأ اهنم نقذلا رعش نأ ايك نادخلا امهو ءاهمكح ايهمكحو
 .هجولا

 يف اوفلتخاو ،ال ليقو ةيحللا نم ليق."هفقنَعلا رعش يف اوفلتخاو
 سأرلا نم اهرهاظ ليقو هجولا نم ليقو سأرلا نم يه ليق نذألا

 .نيتبلحلا نيب نامزلا اهحتفو ه ءافلا مضب
 :رعاشلا لاقو ،ىلفسلا ةفشلا ةمدقم نم تارعش يه : يرفزالا ا ) ٢

 قفانعلاو ءافقألا رعشو قيتاوعلا لدج مكنم فرعأ
 . ضيب تارعش هتقفنع يف ناك هنا :ثيدحلا يفو

- ١]] 



 رئاس نم لب هجولا نم الو سأرلا نم تسيل ليقو . هجولا نم اهنطابو

 ىلع فالخلا كلذل ةعبات نينذألا يف صاصقلاو حورجلا ماكحاف دسجلا

 . لاوقألا لك

 نع رباج ةياورل سأرلا حورج ايههحورجف سأرلا نم ايهغأ حيحصلاو
 دمحأ هاورو ،«سأرلا نم نانذألا» :ةلي هنع ايهنع هثلا يضر سابع نبا

 نع ًاضيأ ةجام نبا هاورو 7 ةماما يبأ نع ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو

 ىسوم يبأو سنأ نع ينطق رادلا هاورو ديز نبا هللا دبعو ةريره يا
 عطق وأ نذألا تقرخ نإ : اولاقو . ه أ ةشئاعو رمع نباو سابع نباو

 ناف إاهتيد نم هردقب ذخأو عطقلا وأ قرخلا عضوم سيق ءيش اهنم
 ةيد فصن هلف لوطلا رادقم فصن قرخلا ناكو لوطلا ىلع تقرخ
 رادقم ناكو ضرعلا ىلع تقرخ نإو ،ناسنالا ةيد عبر كلذو ،نذالا
 قرخ نإو عطقلا كلذكو "كلذك نذألا ةيد فصن هلف ضرعلا فصن
 دعب نذألا بقث ماتلا نإو ءاذكهو اهتيد ثلث كلذك هلف عطق وأ اهنلن

 شيأ هلف عطقلاوأ قرخلا وأ بقثلا عضوم قصتلاو محتلا يأ كلذ
 .بقثلا غلبام ردقب ذخأ الإو نذألا حورج باسح نم نيتمحالتم

 نفجلاو نيعلا لخادو فنألا لخادو ناسللا ريغ مفلا لخاد حورجو
 ناسللاو مفلا حرج ليقو .هجولا حرجك ناسللا حرجو دسجلا حورجك

 دقو ،لاح لك ىلع رضنلا هيف نيعلا حرج ليقو ى سأرلا مدقم حرجك
 وأ تلوحأ وأ نيعلا تروغا نإ اذكو عضاوم يف هلك فالخلا اذه رم
 ببسب نيعلا عمدت نأ انه روعلاب دارملاو رظنلا هيف هلك كلذف تشمع
 باهذ دارملا سيلو 5 ةلباذ ةطحنم ريصتف اهالعا ضفخني ىتح ةيانجلا
 ءاملا لوزن بلغت شمعلاب دارملاو .ةلماك نيعلا ةيد هل كلذ ناف اهرصب

 بسحب اهل لوحلا يفو ؤفعضو ضرم كلذب اهبيصيف اهيلع اهنم
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 .ةيانجلا ببسب“” رهجا وأ ("ىشعأ راص نإو !اهتماقتسا نم جوعاام

 يف كلذ ناك نإو ،ةيدلا فصن يناجلا ىلع نأ يدنعف : بطقلا لاق

 ساعنلا موزل اذكو هبتنيال ناكف ةيانجلاب مونلا لاز نإو 5اهعُبرف ةدحاو
 نإ نالوقلا هيف فاعرلا كلذكو 5رظنلا ليقو ،لوق ىلع ةيدلا هيفف
 .لصتا

 نم ثدحف ادحأ برض نم : ركب نب دمحم نب دمحا خيشلا لاق

 نم الصتم ناكام عاطقنا و أ راضملا نم اعطقنم ناكام لاصتا هبرض

 نإو .ماد نإ ةيدلا هيف هتمزل كلذ لبق نكي ملام اهنم ثدح وأ . عفانملا

 مد وأ قير وأ "}"فاعرك كلذو ،رظنلا هيفف ةداعلا يف بهذيو أربي امم ناك

 ةمولعم ةدم رظتني هناف هب ماد نإ كلذ وحن ز وأ طئاغ وأ لوب وأ طاحم وأ

 . ةيدلا هتمزل كلذ نم دحناو لك ي ماد ناو ،رظنلا همزل ءيرب ناف

 .لصتي ىتح امئاد نوكيال : ليقف ماودلاو ةدملا يف فلتخا دقو
 عطق ىتح لواطت ولو تقو دعب أتقو ءيجي ناك نإ عطقني ناك ولو :ليقو
 نوعبزأ ليقو .رهشأ ةتس ليقو ،لفسأف آماع غلب ام الإ ؤال ليقو ؤ نينس

 نامزلا لوصف . ! رظني امنإ :ليقو ةرشع ليقو ؤنورشع ليقو ؤاموي
 ردق ىلع ةيدلا أزجتت اذكهو .ةيدلا عبرف ًادحاو الصف ماد ناف ةعبرألا

 .ةنسلا

 نوكيو {. ىمع ريغ نم رصبلا ءوس اشعلا ليقو .راهنلاو ليللاب رصبلا ءوس :اشعلا (اشع)برعلا ناسل يف )١(
 نم اطخاو ى ىشعأ عمج :واولاب وشعلاو }ءاوشع ىثنالاو . ىشعأ وهو .راهنلاب رصبيو ليللاب رصبيال يذلا
 ىدحا تبهذ هنا» : : بيسملا نبا ثيدح ينفو .هرصب فعض اذا وشعي شع نم وهف .ى ءايلاب يشملا :لاق

 .افيعض ارصب اهب رصبي يا «ىرخالاب وشعي وهو هينيع
 هترهجو } ليللاب ىشعالاو راهنلاب رهجالا :ليقو .رهجأ سمشلا يف رصبلا فيعض لك :ينايحللا )٢(

 .سمشلا يف رصبيال يذلا : لاجرلا نم رهجلاو ١هرصب تردسأ : سمشلا

 ملع قبسي فاعرلا ناف .مدقتلاو قبسلا هلصأو فنالا نم مدلا جورخ وهو فعرلا نم :فاعرلا )٣(

 . قباس يا :فعار سرفو 6 همدقتيو فعارلا
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 نم لتعملا ءيرب مث : اهادف ركذ ام ءيش يف ةيدلاب هيلع مكح نمو

 يفف ،رلا هب نوكي امم كلذ ريغ وأ ةيودأب جالعب وأ هللا لبق نم هتلع

 © كلذ دعب هيطعأام دري نأ © يطعملا يأ ، هيلعام ليق ،فالخ كلذ

 ،رظنلا هيف ليقو ،كلذ دعب همزلي ل ةلعلا تئرب ىتح يناجلادؤي ل نإو

 هيف امت هحراوج وأ هساوح نم ءيش وأ هرصب وأ هعمس بهذف هبرض نإو

 الإو ،اهادأ اذإ اهب عجريال : ليقف بهاذلا كلذ عجر مث ; اهادأف ةيدلا

 يف كلذ ليقو "دعب هيلع ءىشال :ليقو دسفأ اييف رظنلا كلذ يفن

 .رظنلا يف اذكو ةيدلا

 مث ءاشام يناجلا ىطعُي : ليقف عفانملا ناصقن يف اضيأ فلخاو
 كلذ نم صقنام ردق ىلع ةيدلا ليقو ى ءيش هيلع يقبام فلحب

 روكذملا فالخلا بسح ىلع ةدملا نود فاعرلا عطقنا نإو . ميوقتلاب

 نم فاعرلا لصتاو دحاو نم عطقنا نإو لزانيد فعر رخنم لكلف اهيف

 ‘ ةيذلا فصن : ليقو رظنلا ليق لصتمللو انيد عطقنمللف رخألا

 ليقو 6 مكاحلا رظن ءيقلا يفو ،عطقنا ولو ًاضيأ رظنلا كلذ يف :ليقو

 ٨ عطقنا نإ رظنلاو لصتا نإ ةيدلا هيف :ليقو ف لصتا ولو ًامهرد نورشع

 قارحالاو يكلاو رظنلا كلذ يففةلقَع وأ مرو برضلا نم دلوت نإو

 . هئرب دعب ساقيف حرجلاك

 ريعب هيف نوكي نأ ربتخا ة هنس مامت لبق تبنف علق ن إ لفطلا نسو

 تام و أ ةنس ىلإ ١ تبني ل نا إ و ربكل ١ لجرل ١ نس ةيد ثلث هيف ليقو

 ةمات نسلا ةيد هيفف ةنسلا دعب تبن وأ عولقملا نسلا تبني نأ لبق لفطلا

 . "ة ةرعبأ ة ةسمخ

 سارضالاو نانسالاو ؛لبالا نم سمخ نس لك يفو» : يرعشالا ىسوم يبا ثيدح يف مالسلا هيلع هلوقل )١(
 ربتعي الف ءاوس ةعفنملا لصا ين اهلك نالو ءءاوس اهلك نانسالاو» : تاياورلا ضعب يف يور امل ءاوس اهلك

 .صاصقلا هيفف ادمع ناك ناف .أطخ ناك نإ اذهو .لضافتلا
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 نماض وهف تيملا ماظع نم ائيش رسك نمو ، يحلا شرأك تيملا شرأو
 وهف ‘كلذ نم هنم هعنمي لو اهدسفيام ىأر وأ اهقرحأ نم كلذكو

 نع يور هنأل & يح وهو هتيد لثم هنم دسفأام ةيد نمضي امناو نماض
 :لوقي نم مهنمو ؤ «يجلا رساكك تيملا رساك» :لاق هنأ ةلي هللا لوسر

 عبرلا :لوقي نم مهنمو ،اهثلث :لوقي نم مهنمو ، يحلا ةيد فصن

 .هتثرول هتيد ىطعتو رظنلا :لوقي نم مهنمو ،سمخلا لوقي نم مهنمو
 ٧كلذ دمعت نإ مثإلا هيلعو ،هديسل كلذ ةميق ىطعي تيملا دبعلا ينو

 كلذ قفنيلف هتثرو ملعي مل نإو ،مثالا نود مرغلا هيلعف دمعتي مل نإو
 دسفأام ةيد هيلع كرشلا لهأ ماظعو .مهدجو نإ نيملسملا ءارقف ىلع

 وهف جرخ امدعب دلولا ءاعو ف دسفأ نمو .مدا ينب نم مهريغ لثم اهيف

 لوقي نم مهنمو } همال لوقي نم مهنمو ،هيبآل ليقو 5 هتنرول كلذل نماض

 تيملا رعش اذكو هل نماض وهف هرسك وأ هقرحاف تيم سرض عزن نمو
 قازرلادبع هاور روكذملا ثيدحلاو ، لاحلا اذه ىلع هرفظ وأ هدلج وأ

 رسك نإ» ظفلب ةلي هنع ةشئاع نع ةجام نباو دواد وباو روصنم نب دعسو
 ةياورل تيملا مظع رسك يف شرأال :ليقو هايح رسكك اتيم ملسملا مظع
 ؛منالا ف يجلا مظع رسكك تيللا مظع سك» : ة ةملس مأ نع ةجام نبا

 ول ايك اهتيد تثربو تعجر ولو اهعضوم نع عطقلاب تناب ةحراج لكلو
 . .رظنلا اهيفف كلذ دعب نم تعطق نإف عجرت م

 هنزوب هلف ماع رورم لبق تبنو فتن نإ ةيحللا رعش يف ليق (لصن)
 ،لوقلا اذه رم دقو ٠ موسلا ليقو } هقلح وأ هعطق وأ هصق ف اذكو ًابهذ

 ليقو ،رظنلاب ليقو نزولاب ليق اهيف فالخلا ىلع ةأرملا سأر رعش هلثمو
 نإو اهسأر ف بهذلاو ةيحللا ف ةضفب ليقو 3 ةضف هنزوب اهسأر رعش

 هتثرول : ليقو ءارقفلل هيطعي كلذ هيلعف هسفن ين كلذ ةأرملا وأ لجرلا لعف
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 ءيشال : ليقو { هتوم دعب هثراول ىطعيف هب يصوي : ليقو تقولا كلذ ين
 حرج يف فالخلا اذكو .هسفن يف لعف اميف شرألا نم ناسنالا ىلع
 لعف ءاوسو ،كلذ وحن وأ هسفن ماظع نم ءىشل هرسك وأ هسفنل ناسنالا

 .ةيصانلاو لالدلا يف هلك فالخلاو اهريغ وأ ةنيزل هسفن يف كلذ ناسنالا

 زاجأو .ةنيزلا لجأل اهبلج اهجوز بلط اذإ .:. مهضعب امهزاجأو
 ادحأ رمأ نإ نإو 0 اهجوزل نيزتلا هب تدصق نإ اقلطم ةأرملل كلذ ضعب

 همزلي هيف لوعفملا ىلع لب رومأملا لعافلا ىلع شرأ الف كلذ هب لعفي نأ هربغ

 . قباسلا فالخلا ىلع هب ىصوي ليقو ؤهنيح نم

 ولو ٦ هرمأب هريغ براش وا هسفن براش ناسنالا فتن ف فالخلا اذكو

 ائيش اهنم عطق وأ هسفن حرج نم) رثألا يفو زوجال كلذ نأل هاضرب ناك

 عفدت : : ليقو } هنيح يئ هتثرول اهعفدي كلذ ةيد هيلعو (كلاه وهف ايح

 او ‘ ةيالول ا لهأ نيملسلملا ء ارقف ىلع كلذ قفني : ليقو هتوم دعب

 . رم دقو 03 هيلع ءيشال

 شأ الإ براضلا ىلع ءيشالف رعش هل تبنف عرف ةا برض نمو

 ناك نأ لعب رعشلا داوسك برض نم دلوت حالص لك اذكو . برضلا

 مصأ برض وأ { اريصب راصف ىمعأ برض نمك لوق ىلع اذهو . ضيبأ

 براضلا ىلع ءيشالف حرج نكي ل نإو ،أرييف ًاضيرم وأ عمسي راصف

 لقو 6 ةللاحم وأ وأ مرغ نم هيف دبالو ملظ برضلا نأل رظن ميو . ليق اذك

 .أشرأ ةرثؤملا ريغلا ةبرضلل نأ عضاوم يف رم

 كلذ ىق ىوف هبرضف رخآ ء اج مث هدسج نم عضوم ف 1 دحأ حرج نمو

 نم هيلعام شرأ دحاو لك هاطعأ ايهنم لك حرج دح فرع نإف حرجلا
 لك فلحو .افاصنا اهنيب ًاعم نيتبرضلا ضرأ امهم اےهمزل فرعي ل نإو هبرض

 .هملس امم رثكأ هبرض شرأ نأ ملعيام هنأ هبحاصل انم
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 لوألا هحرج نإو © نينثا نم رثكأ ىلإ نوبراضلا ددعت نإ مكحلا اذكو
 قاحمسلا شرأ لوألا ىلعف حرجلا حضوأف يناثلا هبرض مث ،قاحمس ىلإ
 ةمزحك ساقنيال ايب هبرض نإو ، ةحضوملا ىلإ اهقوف دازام يناثلا ىلعو
 .هداهتجاو مكاحلا رظن كلذ يفف طشلملا نانسأكو كوش وأ داوعأ

 نإو بقثلا ةيد هيلعف هيبأ نذإ نود ةيبص وأ يبص نذأ بقث نمو

 ناك ولو ةيدلا اهيلعف اهيبا نم نذإ نود اهتنبا نذأ ةأرما تبقث
 . كلذ ف صخري نم مهنمو ا ةحلصمل

 هحورج شورأ ١ ٢ ذكو ركذل ا ةيد عابرأ ةنالث هشرأك ) )لكشلل ةيدو

 : لاق ملعا هللاو ه أ هعفانم نم ءىش لاوزو هماظع رسكو

 ٢٤٥ مضت ذإ فاطعنا نود ةمئاق اهرسك نم ترج دق ةبكرو
 ٢٤٦ مكح فصنلاب قفرملل كاذك انه ىطعت اهتيد نم فصنلا
 ٢٤٧ ,مقتسي الو ابدحم حص نإ ةلماك ةيد هيف بلصلاو

 ٢٤٨ مت غامجلا هبلص نم عطتسي مل نإ كاذك ةلماك ةيدو
 ٢٤٩ مدعنا دق اهلمح وآ هعامج عطتست مل نإ ةرملا كلذك
 ٢٥٠ مرخنيال لماك ريعب هيف هلو ماد نطبلا حورج يئو

 ٢٥١ ْمحَتلُملل يأ رمعبألا ةثالث اذك “ ناريعب هل ٌمضابف
 ٢٥٢ مس طالملاب لوألا هباجح هنطب نم تقرخ نإ هدعبو
 ٢٥٢ متحناو ثلثلا و يناثلل تقرخ نإ فئاجف اهل ىربكلا سدسو

 ةمئاق تربجف اهلصفم نم تكفنا وا ناسنالا ةبكر ترسك اذا
 عبر كلذو ميحجلا نوكسو ءارلا رسكب لجرلا ةيد فصن اهلف فطعنتال
 ءأظعلا رئاسك ناريعب اهلف بيعلا نم ةملاس تربج ناو .ةماتلا ةيدلا
 هذه ىلع ديلا نم قفرملا مكح اذكو ،نيش ريغ ىلع ربجت يتلا ةروسكملا
 . لاحلا

 . ىثنا ما وه ركذا فرعيال يذلا لكشلا ىشثخلا )١(
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 بنذلا بجع لإ ىلفسلا ةبقرلا ماظع نم وهو ، رهظلا بلص امأو

 بجع الإ ىلبي مدآ نبا لك) ثيدحلا يف روكذملا وهو . صعصقلا وهو

 ةيانجب رسك هيف عقو نا هناف . ةبادلا نم بنذلا بيكرت لحم وهو (بنذلا

 ف يوتسي نأ : يأ هبحاص مايق يوتسيال جوعأ يأ (}ايدحم رجف

 اذكو ءاسنلا عماجي نأ عيطتسيال ناك نإ اذكو © ةلماك ةيدلا هلف همايق

 ربج ناو . ةيدلا كلذ لك يفف ينملا وهو قفادلا ءاملا هنم بهذ نإ

 . نيش ريغ ىلع ربجت يتلا ماظعلا رئاس مكحكف نيش نود ًاحيحص

 ةلع اهب تثدح يأ اهلمح عنتما وأ ةيانجب اهعامج عنتما نإ ةأرملا اذكو
 .ةلماك اهتيد هلك كلذب اهلف ةيانجلا كلت نم لمحلا عنمت

 اذإ ،ريعب يمادلل سأرلا مدقم شرأك اهشرأف نطبلا يف حورجلا امأو

 ةثالث محالتمللو { ناريعب هيف عضابلل اذكو ،ضرع يف الوط ةبجار مت
 ين ةايسملا يهف لوألا باجحلا هنطب نم تقرخ نإ كلذ دعبو ،ةرعبا
 نيباجحلا تقرخ ناف ىركلا ةيدلا سدس اهلو طالملاب مهحالطصا

 ىربكلا ةيدلا ثلث اهلو ،ةفئاج يهف فوجلا تطلاخ ىتح ًاعم

 . ملعأ أ هللاو

 ٢٥٤ ْمِلْص لصألا نم اذا ةلماك ةيد هيف ناسنالا ركذ
 ٢٥٥ مسر سأرلا مدقم ف ناك دق ام لثمك هب حرجلا ةيدو

 ٢٥٦ محتلملا لثم رعبألا ةلالث هل يمادلا هتفشَح يف حرجلا
 ٢٥٧ مزل ث ثلنلاف لوبلا ىرجم طلاخ اذإ ىتح حلم ٩

 ٢٥٨ متلا ناثلثلا هيبناج يف تذفن اهمو ء ىربك ةيد نم
. 

 ٢٥٩ مت نيح ريعب يماد ناك نإ هل دلجلا عضوم يف هحرجو

` 

 دعتم بدحأف بدحلا نيب ٥بدحأ وهف هتلا هىدحأو . بداحتو بدودحاو ابدح هرهظ بدح دق :لاقي )١(

 .هحا مايق هعم يونسبال هجوعم ربظلا بدحأ وهو يا لاخا ىلع (ادحم ر.جف) هلرقف ب۔اح همزال
 .نينجلا نيركتو ىثنالا ضيب حيقلتل اببس هللا هلعج يذلا ينملا باهذب ةعفنملا لاوزل )٢(

١٥١ 



 ٢٦٠ ممَت نوكت محلمل ةثالث اذك ناريعب هل عضابن
 ٢٦١ "ريا اهاثلثو ًفانف هل ىركلا ثلثو تئاجف
 ٢٦٢ مدعنم هنم مظعلا ثيح قئاحمس ال ااذك حضوم هيف سيلو

 عطق نإو "ةلماك ةيدلا هيفف هلصأ نم عطق نإ (ركذلا) نأ ملعإ

 نإ اضيأ صاصقلا هيفو ى يقابلاو عوطقملا باسحب ةيدلا نم هلف هضعب
 كلذ يفف عماجي لو رشتني ملف هراشتنا لطب نإ اذكو دمعلا ىلع عطق

 يمادلل سأرلا مدقم شرأك اهشرأف هيف حورجلا امأو ةلماك ةيدلا هلك

 ىرجم ىلا تذفن ناف . ةرعبا ةنالث محالتمللو ئ ناريعب عضابللو رعب هيف

 ناتذفانف رخآلا بناجلا ىلا تذفن ناف ىركلا ةيدلا ثلن اهلف لوبلا

 .ةلماك ةيدلا هلف هلاح ىلع قاب وهو عامجلا هنم بهذ نإو 7 ةيدلا اثلث ال

 نإ ةيدلا ثلث يصخلا ركذ يف اذكو ةيدلا ثلث هيفف كلذ دعب عطق ناف
 . نيلدع موس اهقلح وأ ةناعلا فتن ينو 8 عطق

 يف ةلثامملا تنكمأ نإ ربدلا ةحارجو ركذلا ةحارج يف صاصقلا زاجو

 ف يماد ناك اذإ : رثةملا وبأ لاق دقف ةفشحلا ف حرجلا ناك اذإو “كلذ

 .فيجت ىتح كلذك لازي الو ةرعبأ ةنالات هلو ٠ محالنتملاك وهف ةفشحلا

 نيبناجلا ذفن اذإو :لاق ىركلا ةيدلا ثلث هلف لوبلا ىرجم طلاخيو

 سيل هنأل حضوم الو قاحمس هيف سيلو ىربكلا ةيدلا اثلث هلف امهالك

 عنمي اميفو "اضيأ ةلماك ةيدلا اهدحو تعطق نإ ةفشحلا يو 3 مظع هيف

 ٠ 7 وأ لجرلا نم ناك ةلماك ةيدلا هريغب وأ لازنإ مدعب ةدالولا وأ عامجلا

 هب حرص ايك يبصلاو خيشلاو باشلا ركذ نيب هيف قرف الو .ملعلا لهأ نيب فالخ هب فرعيال امم اذه )١(
 نا ىلا يروثلاو دمحاو يعفاشلا بهذو . ةموكح هيف نا ىلا اوبهذف ىصخلاو نينعلا ركذ اذكو . ءايلعلا ضعب

 ءاضعالا هذه نم دوصقملا نا ىلا ةيفنحلا تبهذو نذالاو نراملا عطق هبشاف ةحصلا هيف بلاغلا نأل ةيدلا هيف

 نراملا فالخب مازلالل ةجح حلصيال رهاظلاو كشلاب لماكلا شرالا بجيال اهتحص ملعي نم اذاف } ةعفنملا

 . لاكلا ىلع هتوف دقو .لامجلا وه دوصقملا نأل ةصخاشلا نذالاو

 . عافتنالا هب متي يذلا عامجلا عنمي د ام عطقل اب اهباهذ نال ( )٢

١٥٢ 



 لاصتا يف اذكو . ةلماكلا ةيدلا الصتم هيرجي وأ عمدلا عنمي اميف اذكو
 ةيدلا كلذ لك ىفف كحضلا وأ طئاغلا وأ لوبلا وأ طاخملا وأ قيرلا

 ولو ٠ هكاسمإ ىلع ةردقلا مدعو هعوقو ةرثك كلذ لاصتا ىنعمو ٠ ةلماكلا

 نكل رثكا وأ نيترم وأ ةرم كلذ ثدح ناك نإو ،نايحأ يف عطقني ناك

 ليقو ٦ مكاحلا رظن ليقو { ةيدلا ثلث هيف ليقف مدي لو }٥كلذ دعب عطقنا

  ُ ً : نيلدع موس

 وأ هلبق نم اطئاغ وأ الوب ثدحأ ىتح الجر برض نم) : رنألا و

 نإو ،ةيدلا ثلث هيف نايثع ىضق دقو . رصاصتلا ال موسلا هيلعف هرب

 وهو موسلا لوبلابو } مهارد ةرشع ةأجولا شرأ هلف لابف هيف رث أف ى هو

 هل امناف ركذلا ىلع هأجو اذاو كهفعض طئاغللو ، نورشع هللادبع يبأ دنع

 ةيد هل هربغ لاقو بوبحم نبا دنع موسلا هلف ثدحأف هقنخ ناو نورشع

 وبأ لاقو ،أمهد نوعبرأ هل :مهضعب لاقف طرضف هسخن ناو ةفئاجلا

 ةيد ناسللا نم قوذلا سح باهذ ف كلذكو ، موس كلذ ف : هللادبع

 اتيقبو اتضبقنا را اتشعترا وا اتجوعا وا اهنم ةكرحلا تلطب نإ نيديلا يلو ٨ ةمات

 نم ناسنالا ف ناك ام لك مكح اذكو . اهفصن امهادحإ يئو '»ةمات ةيد كلذك

 عوقو لعب حراوجلا هذه ىدحإ تعطق ناف دحاو عون نم نيتحراج

 ليق :ءاملعلا نيب فالخلا كلذ يفف ةيد اهنع باصملا ذخأو اهيف روكذلل

 . ةمات ىرخأ ة ةيد ةلازالاب ًاضيأ ال
 فصن ةلازالاب اهل ليقو ‘ حيحصل ا ويهو : لينل ا حرش يف بطقل ا لاق

 ليقو اهتيد عبر امل ليقو ‘ ةقراشملا لج هيلعو . اهتيد ثلث ليقو ٠ اهتيد

 هيد لاطبالا دعب اتلاز نإ نيجوزلا نيتحراجللو رظنلا ليقو اهتيد سمخ
 نايع لهأ هيلعام ىلع اهثلثو ؤبطقلا هححصام ىلع .ةماتلا ناسنالا
 ةدحاولا ةحراجلا ف ةروكذملا لاوقألاب قباسلا فالخلا كلذ يئو

 . ملعأ هللاو
 . ناسللا اهوضع قوذلا ةساح نأل ةعفنملا لايك باهذل )١(
 يفو .ةلماك ةيدلا اهيف ناف ايهنم ةعفنملا لطبي ام هباصا وا اتجوعا وا نيلجرلا ةكرح تلطب ول كلذكو )٢(

 . ءايلعلا نيب كلذ يف فالخالو ةيدلا فصن ةدحاولا لجرلا

 ١٥٢

 



 ٢٦٢ متحنا دق ةدحاو يف فصنلاو ةلماك 3 ةيد ناَضَلاو

 ٢٦٤ مد لاس نإ افقلاك ريعب فصن ل ربألا يئو اهيف ,حرجلاو

 ٦٥ ميقلا يف ًافصن هو محلم تعضب دق نكت نإ ريعب مث
 ٦٢٦٦ مرتجا نيح اهذفنأ اذإ ىتح ةضيب ف ًاحلُم لازيالو

 ٢٦٧ منلا فصولا مهناف یرك سدُس انه ىطعي اهتيد نم فثلثلاف

 ٢٦٨ مكح دق نيثلثلاب تعطقام اذإ ىرسيلا ةضيبلا ي مهضعبو

 اهفصن ةدنحاوللو 5ةلماك ةيدلا اعم اتعطق نإ'نيتضيبلا نأ ملعإ
 اندنع يأرلاو :رفعج نبا لاق دل ولا اهيف نأل ،ناثلنلا ايهنم ىرسيلل ليقو

 اهيف حرجلاو دمعلا ةيانج ف زئاج ًاضيأ صاصقلا امهيفو "ءاوس اهنأ

 فصن يف ذفان يهو ،ةضيبلا تذفنا اذإ ذفان مث ث محلم مث عضاب مث ماد

 مدقم رشأك اهيف شرألاو .ىربكلا ةيدلا فصن ثلث اهل يأ ةيدلا

 .مظنلا يف فنصملا هيلع ىرج يذلا وهو 0 ندبلاو افقلاك ليقو ؤ سأرلا

 ءاوس امه : ليقو ثلثلا ىنميلا يفو ةيدلا اثلث ليق ىرسيلا ةضيبلا يو

 ليقو ، بوبحم نبا هيلعو هب ذوخأملا وهو { ةيدلا فصن ايهنم ةدحاو لكل
 يفو " ةيدلا فصن ىنميللو دلولا نوكي اهنم نأل ةلماك ةيد اهل ىرسيلا نأ
 ةيد"نينعلا ركذلو ةماتلا ةيدلا وأ ًاعامجإ صاصقلا دهملا يف يبصلا ركذ
 . ملعأ هللاو اهثلث ليقو ةمات

 ٢٦٩ مَرلامتح اهفصن لجر لكل ةيد هيف نيلجرلل عطقلاو
 ٢٧٠ مقتست الو تلش ثداح نم نكت نإ امات لجرلا ةيدو

 ٢٧١ مدقلا نم هل طسق الف قحلي امو ضرألا قحلت مل نإ كاذو
 ٢٧٢ مت ثلثلاف ثذفنام اذإ ىتح ندب عم افقلا شرأ اهشرأو

 حصلا يف ايك دحاو نيتضيبلاو امثانعمو (ةيدلا نييثنالا يف) ةياور يفو (ةيدلا نيتضيبلا يف) نا ءاج امل )١(

 . نيتضيبلاب ناتطيحملا ناتدلجلا امه نييثنألا نإ ليقو ،سيماقلاو
 ىرسيلا يف نا يلع نع رحبلا يف ىكحو .ةيدلا فصن ةضيب لك يف بجاولا نا ىلا روهمجلا بهذ )٢(

 . بيسملا نبا ديعس نع كلذ وحن يورو .اهثلث ىنميلا ينو .اهنم لسنلا اذا ةيدلا يثلث
 .ايهنم ةعفنملا لاوزل ةموكح هركذ يف نا ىلا مهضعب بهذ .صخلا ,كذو ) (٢

_ ١٥) 



 ٢٧٢ متتس ريعب درسأ اذإ اذك هل تبني ملو علقي نإ رفظلاو

 ٢٧٤ رغ دق ربعبلا فصن هل نيش ينودب . هتابن - ادب . نإو
 ٢٧٥ مظنام هقفاف شيألا ف لضافت امنودب اندنع ءاوس يهو

 ٢٧٦ مث زاج صاصقلاو ضعب قوفي ال نيلجرلاو نيديلا يف كاذو

 ٢٧٧ ْمسيلف نيفراعلا لودعلا موس ل سرضلاو رفظلا ف ذفانو

 عطقلاو :لاقف ناسنالا نم نيلجرلا م اكحأ ركذ يف انه فنصملا عرش

 .ةمات ةيد اتعطق نإ ًاعم نيلجرلل ن ملعإ تايبألا رخآ ىلإ نيلجرلا ين
 نإ كلذو دمعلا ىلع اتعطق نإ صاصقلا نهيفو اهفصن ةدحاوللو

 . قبس ايك ءاضعألا لك يف لصافملا دحا نم عطقلا ناك

 افقلا يف حارجلا لثم ايهلفسأ وأ امهالعأ ناك ءاوس نيلجرلا يف حارجلاو
 حرجلام سمخ هلو ،عبصأ حرج اهيف هناف عباصالا الا ندبلا رئاس

 يف مالكلا قبس ايك ءاوس ىلع نيلجرلاو نيديلا عباصأ يف اذهو ،لجرلا
 .ةرعبأ ةعبراف نيش ىلع ربج نإ ديلا رسكلام لثم لجرلا رسكلو نيديلا
 رسك يف قبس ايك عباصألا رسك يف اذكو ،ناريعبف نيش ريغ ىلع ربج نإو
 . نيديلا عباصأ

 لاق ،فطعنتال ةميقتسم ريغ تربج اذإ لجلا ةيد فصن ةبكرللو
 ضنزألا لنت ملف هنم تلش يه نإف حرج لجرلا يف عقو اذإ : رنؤملاوبأ
 هناف هيلع ىشمو ،ءيش اهنم ضرألا لان نإو ةلماك اهتيدف يشملا ين
 يناجلا نع طقسيف ى مدقلا نم ضرألا قحليام ردق يف رظنيو رثألا ساقي

 . ىشملا دنع اهنم ضرألا لاني ام ردقب لجرلا ةيد نم

 نينذالا ينو ةيدلا نيلجرلا يفو ةيدلا نيديلا يفو ةيدلا نينيعلا يف» : بيسملا نبا ديعس ثيدح يف يور امل )١(

 ورمعل مالسلا هيلع يبنلا هبتك ايبفو .ةيدلا فصب ءايشالا هذه نم دحاو لك يفو ةيدلا نييثنالا يفو ةيدلا
 فصن بجيف فصنلا تيوفت امهادحا تيوفت يفو !ةيدلا فصن امهادحا يفو ةيدلا نينيعلا يفو» :مزح نب
 .افالخ كلذ يف ملعا الو ةيدلا

_ ١٥٥ 



 كلذ نم هلجر ترصقف هسأر ىلع الجر برض نم : رثؤملا وبأ لاقو
 اك ،لجرلا ةيد نم هباسحب هلجر نم رصقام ةيدو 5 ةبرضلا شرأ هلف
 ةيدو ةبرضلا شرأ هلف ةبرضلا نم هلقع بهذف هسأر ىلع هبرض اذإ هنأ
 تلقنف قاسلا وأ ذخفلا نم لجرلا ترسكنا نإف لقعلا باهذ نع ةمات
 اذاف ،افقلا ةلقنمك فصنو ةرعبأ ةعبس اهلف اهماظع نم ائيش ةبرضلا

 ةتس سأرلا ةمومأم فصنك اهلف عمتجيالو ، اهمظع ىهوو اه جرخ
 . صولق انلثو"":اصولق رشع

 محللا عطقف قاسلا ف الجر برض لجر ف هللا همحر هللادبع يأ نعو

 سأرلا مدقم حضوم ةيد فصن هتيد حضوم ه اندنعوه لاق ‘ حضوأ ىتح

 رضت لو رخآل ا بناجلا تذفنأف هلجر قاس فصن ف الجر نعط نمو

 . اهنع لسو ةذفان اهنأ انيأرف لاق ى ٥مظعلا

 ةرشع اتنثا يهو اهلك ضرالا نع تعفتراف لجنلا تبيصأ اذإو

 .اهتيد ثلت اهلف كلذ دعب تبيصأ نإف .ةمات لجلا ةيد اهلف ًاعبصإ
 ةرشع ىتنثإ نم يأ © كلذ نم لقأ اهنم ضرألا سم نع رصق نإو

 باسح ردقب لجرلا ةيد نم اهلف ضرألا اهضعب قحلي ناك نأب ،اعبصإ
 ضرألا سم نع ءيش اهنم صقنيال تناك نإو ،اهنم ضيألا لاني ال ام
 نم اهلانام ردق ىلع اهناموسي نيلدع موس اهيفف فعضو عجو اهيف نكل
 . اهعلظ نمو اهيلع هبشم صقنأامو فعضلا

 نإو ،صولق هلف نيش ىلع تبنف ديلا وأ لجرلا نم رفظلا علق اذإو
 ًأادوسم تبن وأ تبني ملف عل اذإو ٥©=صولق فصنف نيش ريغ ىلع تبن

 .ريعب ثلث ليقو رعب فصنف ًايوتسم تبن نإو رعب هلف ًاجرعتم وأ

 لاقو ءاسنلا نم ةيبصلاك لبالا يف يهو .اهتالضع صلقتب تيوق يتلا ةيتفلا ةقانلا ةغللا يف صولقلا )١(
 : هنيد يل قفانملا يف رعاشلا

 مئاصلا لصملا نع صولقلا حن ينبارف ماصو ينبجعاف ىلص

 ١٥٦



 ىرغصلا ةيدلا ي ءاوس يهآ نيلجرلا يف رافظألا نع ديعس وبأ لئسو

 ريعب : : لاق ؟ ةيدلا نم رفظ لكل مك : : هل ليق . 3 معن : : لاق ىركلاو

 يا نع هيواعم وبأ ظفحو . معن :. : لاق ؟ نيديلا يف كلذكو : هل ليق

 لو هنم صتقملا رفظ تبن نإف "علق اذإ صاصقلا رفظلا يف : هللادبع

 لودلا موس ةيدب هنم . صتقملا ىلع صتقلملا عجر صقتقملا رفظ تبني

 سرفلا ةذفان يف اذكو موس رفظلا ةذفان يفو ،هتابن ريغو رفظلا تابن لضفب

 . ملعأ هللاو

 ٢٧٨ ج الب تعطق نإ ةلماك ةيد نيدلا عباصأ . يئو

 ٢٧٩ :17 7 ةلماك اهل قرف ال نيلجرلا عباصأ مكلذك
 ٢٨٠ ملتست مام رشع لبإ نم تعطق نإ اهل ,عبصإ لكو

 ٢٨١ ,ل فكلا ةيد / ماهبإ لا ف ,لاق صعبو اقلطم كاذو

 ٢٨٢ ملع ق اكح عبصإلا ة ةيد نم اهل ثلثلاف , ,عبصإلا ,ذفان

 ٢٨٢ ْمسَقُم اهيلع وهف هدي يف ةل حرجلا مك اهيف مرجل
 ٢٨٤ مكتحن هيف ديلا رسك سمخ اذكه 7 عبصإلا ف ل

 ٢٨٥ مكح نيريعبب نيش ريغو اهل نيشلا يف رعبألا ةعبرأ

 ٢٨٦ مظتنملا باسحلاب نيتلاحلا : هعبصإ يف روكذملا , سمخو

 ٢٨٧ مرَتلم اهيف موسلاف ةدرفم تمطف اهم دئازلا عبصإلا
 ٢٨٨ ج الو اهعم تلاز عطقلاب إ سملا ةيد يف تلخدو

 ٢٨٩ مسر دقام ىلع اهسق اهداتعم ٣ تداز نإ سلضألا كلذك

 اهلصافم زم عبصإلا تعطق نإ ٣ ءاوس نيلجرلاو نيديلا عباصأ نأ ملعإ

 سمخلا فلكلا عباصألف ٠ ربإلا نم رشع عبصإ لكل ناك ةثالنلا

 ةيدلا يهو لبإلا نم ةئام ًاعم نيفكلا عباصألو . لبالا نم نوسمخ

 . ةلماكلا

 عبصإلا تعطق نإو .6 فكلا ة هيد ثلث هل ديلا ماهبإ نأ ىري نم مهنمو

 . اهتيد ثلثف دحاو نم وأ عبصالا ة هيد اثلث اهلف نيلصفم نم

١٥٧



 ةنس ىلإ تبني ملف رفظلا علق اذإ ءاوس نيلجرلاو نيديلا يف رافظألاو
 ةيد ثلث اهل عبصإ ف ةذفانلاو ريبعب فصنف تبن نإو 5رعب هلف

 ١ عبصال :

 وأ .ةرعبأ ةعبرأف نيش ىلع ربج نإ ديلا رسكل ام لثم لجرلا رُسكلو
 عباصأ ي رسكلاك نيلجرلا عباصأ 1 رسكلاو 3 ناريعبف نيش ريغ ىلع

 نإف 6 لبإلا نم شع ةلماك اهتيد اهلف عبصإلا تلش اذإو . نيديلا

 ةذفانلاو { هباسحبف اهضعب عطق نإو .اهتيد ثلن اهلف كلذ دعب تعطق

 نيديلا وأ نيلجرلا عباصأ يف حور هرجللو . مدقت دقو اهتيد ثلث عبصإلا ىف

 . رسكلا اذكو 3 دي وأ لجر حرج ةيد سمخ

 عبرأ سمح اهلف نيش ىلع تربجف عبصالا ترسك نإ :رثؤملا وبأ لاق

 سمخف نيش ريغ ىلع تربج نإو ، صولق سامخأ ةعبرأ وهو ،صئالق
 يل الوط ةبجار تمت اذإ عبصالا ةيمادلو ،صولق اسمخ وهو نيصولق

 ريعب راشعأ ةثالث ةمحالتمللو ريعب سمخ هتعضابلو .ريعب رشع ضرع
 حرج سمخ وهو ريعب فصن ةحضومللو رعب اسمخ قاحمسلل اذكهو

 ناريعب هل ةبجار يف ةبجار مت اذإ ديلا ةحضوم جرج نأل ديلا ةحضوم
 اهلف ةلقنم عبصالا حرج ناك اذإو :لاق هسمخ ريعب فصنف فصنو

 ةرعبأ ةعبس اهل ديلا ةلقنم نأل ديلا ةلقنم حرج سمخ وهو 6“&بفصنو ريعب

 ١ عبصالا ة ةيد ثلت هلف مظعلا خم حرجلا طلاخ اذإو : لاق .فصنو

 مظعل ناك اذإ كلذو ى مبصالا ة ةيد ثلث هلف نيبناجلا نم ذفن اذاف
 اهيف ذفان هنأل عبصالا ةيد ثلث هلف فوج هل نكي مل نإو فوج عبصالا

 ناف حرجلا نم عبصالا تنعت د نإ الإ هتيد ثلث هل وضع يف ذفان لكو

 . ةمات عبصالا ة ةيد اهلف هنم تنع

 سن رانيد ١د بمو :رانيد ٧د ةلقنملا ةيد تناك هنايد رشع ريعب راكلو رهناندلاب ةنششا :اع يق اداف )١(

 ےک ع

. ١٥٨ 

  
 



 جرحي مل اذإ ةمشاهلا ةلزنمب ةبقاثلاو ةذفانلا نإ اولاق دقو :رثؤملا وبأ لاق
 دحأ نم ناك عضوم يأ نم ماهبإلا ترسك ذإو ز : لاق ى ماظع اهنم

 :لاق .ديلا رسك ةيد سمخ هلف ماظعلا ىلي امم وأ ايهنيب نم وأ نيلصفلا

 نب دمحم لاق دي حرج وهف عباصالا نم ةثالثلا لصافملا زواجام امأو

 .ةبجار حرج سيل عبصإ حرج وهف عبصالا ةبجار يف حرج لك :بوبحم
 ةبجارلا ىلع حرجلا نأ لوقلا ضعب يف نأ يعم جرخي هنإ :هريغ لاقو

 . ةبجار حرج

 اهتاوخأ لثم ةمات تناك نإ اهنإ سمخلا ىلع ةدئازلا عباصألا يف اولاقو

 . اهيف صاصق ال نكلو ، نهلثم ةمات اهتيد اهلف

 نإ امأو اهدحو ةدئازلا عبصالا تعطق اذإ كلذو ] سارضألا كلذكو

 يف سمخلا عم ةلخاد يهف عيمح سمخلا فكلا عباصأ عم تعطق

 عباصألا تسلا ىلع رعب نوسمخ يهو سمخلا ةيد مسقنتف ٠ ةيدلا

 سدس الإ اه ام اهدحو تعطق ولو : ليقو نيسمخلا سدس ةدئازللف

 عزوت رثكأو 7 عبسك اتس نع عباصألا تداز نإ اذكو ًاريعب نيسمخلا

 . عيمجلا ىلع اربعب نوسمخ

 ةموكحلا الإ ةدئازلا سرضلاو ةدئازلا عبص الل سيل :رثؤملا وبأ لاقو

 لجر فك عطق لجر يف ليقو ؤ ةضورفم ةيد اهيف سيلو ؤ موسلا ينعي
 نأ ملعاو { ةمات عباصألا ة ةيد هيلع نإ فكلا عباصأ عطقف رخآ ءاجف
 رشع هلف فكلا يلي يذلا لوألا نم تعطق نإف :.: هل ديلا ماهبإ

 لبالا نم سمخ اهلف رفظلا يلي يذلا يناثلا نم تعطق نإ و ؤ لبالا نم

 يف حرج لك نا ىري نم مهنمف عباصألا ف حرجلا امأو ٠ عطقلا يف اذه

 ثلث كلذو لصفملا يأ ةبجارلا كلت طسقب رال ةيد نم هلف ةبجار

 .امامت عبصالا حرج ةيد هل نأ ىري نم مهنمو ، عبصالا حرج ةيد
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 علضلا حرج يف فالخلا كلذكو عبصإ حرج هنأ هللادبع يبأ نعو
 علض حرج هل نأ ىري نم مهنمو 8بنج حرج ةيد هل نأ ىري نم مهنم

 ةيماد سمخ اهل ,عبصالا ف ةيمادلاف رثؤملا يبأ نع ىوري كلذكو طقف

 كلذف )رعب , سمح فصن تلق تئش تئش نإو ريعب فصن سمك كلذو ديلا

 فصن اسح اهل ةعضابلاو .رصخأ وهو رعب رشع تلق نإ اذكو ًلحاو

 يل ةمحالتملاو ريعب سمخ تلق تئش نإو ،دي ةعضاب سمخ وهو ؤريعب
 تئش نإو ريعب نم فصنو سمخ كلذو 0 دي ةمحالتم سمخ اهل عبصالا

 دي قاحمس سمخ اهه عبصالا يف قاحمسلاو 0 ريعب راشعأ ةثالث تلق

 سمخ اهل عباصألا يف ةحضوملاو ،ريعب راشعأ ةعبرأ وهلو ،ريعب اسمخ وهو
 كلذو دي ةمشاه سمخ اهل اهيف ةمشاهلاو ريعب فصن وهو دي ةحضوم

 . مات ريعب

 . عبصا رسكو ثلث لصفم لكل لصافم ةئالث اهل 7

 و أ ترسكام ثيح نم عبصإلا :رثؤملا وب أ لاق ى لجرلا عبص

 يأ يف حرجلا ناكام نم حرجلا ينو رسكلا يف ديلا ةيد سخ تف تحرج

 عبصإ رسك ثلث ةينارصنلاو ةيدوهيلا حبصإ رسك و ناك اهلصافم

 :1 .ةيدلا يف عباصألا نيب يواس هنأ ةي ي يبنلا نع يور دقو ى ةملسملا

 رظنلل ظح ال) ذإ اهريغ ىلع ماهبإلا لضف نم لوقل هجو الف ةياورلا تحص

 امه :ل اقو م اهبإل ١ ىلع رصنخل ١ عضو ك هنأ : : ليقو رثأل ا دورو ت

 نيديلا عباصأ ةيد» يي هنع انع هللا يضر سابع نبا نعو . ءاوس

 تئش ناو رانيد ١٠٠ فصنلا سمخو ٥٠٠ ريعبلا فصنف زانيد ١٠٠٠ ب ريعبلا انموق اذا كلذ لاثم )١(
 ةئاملا ناف ريعب رشع :تلق ول اذكو ةدحاو ةجيتنلاف رانيد ١٠٠ سمخلا فصنو ٢٠٠١ ريعبلا سمخ :تلق
 .فلألا رشع رانيد

 ريعبلا راشعأ ةثالث هفصنو ريعبلا سمخلف دحاو رشع ريعبلا فصنلو نارشع ريعبلا سمخ نال كلذو )٢(
 ريعب وهو ديلا قاحمس سمخ عبصالا يف قاحمسلا ناك ناف .تاحارجلا رئاس يف ةيدلا حضتت اذكهو
 .ريعبلا راشعا ةعبرا نيسمخللف نارشع دحاولا سمخللو
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 ةلي هنع رمع نبا نعو ،"عبصإ لكل لبإلا نم رشع ءاوس نيلجرلاو
 . "يراخبلا هاور ماهبإلاو (رصنبلا)و رصنخلا ينعي «ءاوس هذهو هذه»

 { ءاوس نانسألاو ،ءاوس عباصألا : يذمرتلاو دواد وبأ ىورو

 اوس نيلجرلاو نيديلا عباصأ ة ةيد : نابح نبا ىورو "ءاوس سورضلاو

 رشع لصافم ةثالث نم عطق اذإ دحاو لكلف عبصإ لكل لبالا نم رشع

 انثاو ؤ بهذلا لهأ ىلع رانيد ةئام ةماتلا ةيدلا رشع عبصالالف لبإلا نم

 .لبإلا لهأ ىلع لبإلا نم ةرشعو ،قرولا لهأ ىلع مشرد ةئام رشع
 لجر دي نم عباصأ سمخ عطق نم نأ ىلعو كلذ ىلع اوعمجأ دقو

 رصنبلا يفو تسب رصنخل ا يف رمع مكح دقو ةماتلا ةيدلا فصن هيلعن

 ةئالٹب ماهبال ا يفو رشع ينناب :اب ةبابسلا يفو رشعب ىطسولا يفو عستب

 . رم امك ءاوس اهريغو ماهبالا ليقو ، نوسمخ كلتف ،رشع

 الإ ماهبالا يئ سيلا هنأل 6 لبالا نم سمخ نيماهمالا نم ةلمنأ لك يو

 فكلا يلت يتلا لعف لمانأ ثالث هيف نأ ىلع ثلثو ةتالث ليقو ئ ناتلمنأ

 لكلو لصافم ةثالث عباصاللو اهريغ ىلع لضف لجرلا ماهبال سيلو
 ريغ رفظلل سيلو كلذك اهرفظ عم ةبجارللو ] ثلثو ة ةرعب أ ةنال لصفم

 ةدئارلا عبصالا ف صاصقالو كلذ عم عطق اذا لصفملا وأ عبصألا ة ةيد

 رادقملا ف اهنم اعبصا تواس نإ عباتا ام اهلو . صاصق اهيف ليقو

 لثم اهتيدف ةوق امل تناك نإ : ليقف "ةموكح اهيف ليقو ،لصافللاو

 . ةموكحف الإ و عبصالا

 (عبصا لكل لبالا نم رشع ءاوس نيلجرلاو نيديلا عباصأ ةيد) : ةياور يفو ،ايلسم الا ةعايجلا هاور )١(
 . هححصو يذمنتلا هارر

 نباو دواد وبا هاور ٠ (ءاوس سرفلاو ةينثلا ٠ ءاوس نانسالا) :لاق زنيتي يبنلا نا : :اضيا سابع نبا نعو ) )٢

 . هجام

 )٢( ءزج هنال يمدآلل افيرشت «لدع ةموكح ةدئازلا عبصالا ينو» :ةيادهلا يف ءاج دقف ةيفنحلا تبهذ هيلاو =
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 نك ناف أطخلا ىف وأ دمعلا يف عطق اييف نوكت ةموكحلا نأ روهشملاو

 اذكهو 6 عبس عبصا لكلف اعبس نك نإو ،سدس عبص إ لكلف تس

 .سايقلا اذه ىلع نانسألاو لجرلا ف اذكو 0 موسلا ف اهواست نإو

 عطق نإو ، ةيدلا فصن اهلف لق أ وأ عباصأ عبرأ فكلا يف ناك نإو

 نإو اهددع بسح ىلع اهنيب ةيدلا فصن مسق ناتنثا وأ ةدحاو اهنم
 بحاص صتقا اهلك اهعطقف رخآ ءاجف ىلعألا نم لجر عبصأ مطق
 فك لكلو : شرأ اهنم بهذ اب هل ناكو عباصألا ةيقب رخآلا مث ىلعألا

 . ةماتلا ةيدلا عباصأ ةثالث هيف

 صاصقلا طقسو ،اعم امهيف ةيدلاف اهتيلات تلشف عبصإ تعطق نإو
 عبصال اةذفان يفو ٠ ةيد ءالشلاب ذخؤيو ةعوطقملاب صتقي : ليقو للشلل

 ةعضاب سمخ عبصالا ةعضابلو ،ديلا ةذفان ثلث اهل نأ ربتخاو فالخ

 ،ديلا ةمحالتم سمخ عباصألا ف ةمحالتمللو ريعب سمخ وهو « ديلا

 رعب اسمخ وهو { ديلا قاحمس سمخ عباصألا ف فاحمسلار

 ةمشاهلاو .ريعب فصن وهو ديلا ةحضوم سمخ عباصال ا يف ةحضومللو
 اهل عباصألا يف ةلقنملاو ريعب وهو ديلا ةمشاه سمخ اهل عباصألا يف

 مشلا وأ قوذلا وأ مالكلا باهذ يفو ٨٥فصنو ريعب ديلا ةلقنم سمخ

 .رصبلاو عمسلا باهذ ف اذكو . عضاوم ف قبس اك ةلماك ةيدلا

 ةرشعو ةدرفم اهنم رشع ةتس : نورشعو ةتس ناسنالا تايد ددع ليق

 . ةجودزم

 (لدع ةموكح ةدئازلا عبصالا يف ) هلوق ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش ينفو .ةنيز الو اهيف ةعفنمال نكلو هدي نم ح
 عطن لا هجوال هنالف نكي مل اذا امأ ال وا ةدئاز عبصا عطاقلل ناك ءاوسو اطخ وا ادمع عطق ءاوس ينعي

 طرش ةميقلا يف ةاواسملا نالو 5 ماهبا هل سيلو ناسنا ماهبا عطق نمك صاصقلا بجي الف ‘ىرخا عبصا
 الف ردقم شرأ ةدئازلا ريغ عبصالا ةميقو ،لدع ةموكح ةدئازلا عبصالا ةميق نال دجوت ملو صاصقلا نايرج
 . ةميقلا ين ايهنيب ةاواسم
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 ةيانحجلا نم دلوتي نأ ةيناثلاو سأرلا ةدلج لاوز تادرفملا لوأف

 ٠ ندبلا يف اداوس دلوت ةعبارلاو ٨ صرب اهنم دلوتي نأ ةثلاثلاو ٦ ماذج

 باهذ ةعباسلاو ،فنألا عدج ةسداسلاو © لقعلا لاوز ةسماخلاو

 6قوذلا هنم بهذي نأ ةعساتلاو ، هناسل عطقي نأ ةنماثلاو عمسلا
 نأ رشع ةيناثلاو توصلا باهذ رشع ةيداحلاو { مالكلا باهذ ةرشاعلاو

 عطق رشع ةعبارلاو ؤبلصلا رسك رشع ةثلاثلاو ردصلا ماظع رسكي
 عطقني نأ رشع ةسداسلاو ،لسنلا عطق رشع ةسماخلاو ،نيتفشلا ةعفنم
 . هنم ركذلا مايق

 6نينذألا باهذ ةيناثلاو نينيعلا باهذ ىلوألاف تاجودزملا امأو
 نيلجرلا عطق ةسماخلاو نيديلا عطق ةعبارلاو ،نيتفشلا عطق ةنلانلا
 عطق ةنماثلاو ،اهيرفش عطق ةعباسلاو ،ةآرملا ييدث عطق ةسداسلاو
 . "ربدلاو لبقلا طلخ ةرشاعلاو اهيتملح عطق ةعساتلاو ،اهيتيلإ

 نم وأ قفرملا نم وأ عوكلا نم اتعطق ءاوس ةيدلا نيديلا يف نأ ملعاو

 وأ طسولا ريغ وأ فكلا طسو نم وأ عارذلا وأ دضعلا نم وأ ،نيبكنل
 نم وأ نيقفرملا نم مث عوكلا نم اتعطق نإو : ليقو ؤ عباصألا يلي امم
 . ملعا هللاو ىهتنا ةموكحلا كلذ يفف نيبكنلا

 اهعماج اذا }ةاضفم يهف ةأرملا لجرلا ىضفا :لاقي ،ةاضفم اهاكلسم طلتخا يتلا ةأرملل لاقيو )١(
 . ميرشلا ةاضفملاو : يرهوجلا لاقو اهضافأك ادحاو اهيكلسه لعجف
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 ثلاثلا ب ال

 لوصف ةعبس ىلع لمتشيو
 لوألا لسضفلا

 ءاضعألا ف صاصقلا ف

 : لاق

 ٢٩٠ ملَتستف ةيد لب ترسك دق نكت نإ ماظعلا يف صاصقالو
 ٢٩١ مزتلت ءرب لبق هيف شنأ ال اذكو حارجلا ف صاصق الو

 ٢٩٢ مؤي نإ نيفرطلا يف اندنع ام يف ءاضعألا لثامت ةطرشو
 آنل ملَع دللا ا حارجلا نم اهنودام يفو سفنلا ين صاصقلا بجيو

 ٢٩٤ مزل هيف ًاقلطم صاصقالف اطخلا انأ ىتأ دق طرش دمعلاو

 انوصو ةايحلا ءاقبل مدآ ينب نيب صاصقلا عرش هناحبس هللا نإ ملعإ
 : ")لاعت هللا لاق ،تاناويحلا رئاس سوفن يلع اهفرشل ناسنالا سفنل
 نأل كلذو ، همنوقتت مكلعل بابلآلا يلوأاي ةايح صاصقلا ين مكلو
 نعو ، لتقلا نع فك اصاصق هب لتق هريغ لتق نإ هنأ ملع اذإ ناسنالا

 هيف امل حيصف مالك :هلوقب ةيآلا هذه ليوأت يف هفاشك يف يرشختزلا هقلعام ىنعملا اذهبو 0١٧٩ ةرقبلا )١(

 كلذو } ةميظع ةايح صاصقلا وه يذلا لعج دقو .ةايحلل تيوفتو لتق صاصقلا نا وهو .ةبارغلا نم
 لنقي ناكو لئاو نب ركب ينفي داك ىتح بيلك هيخأب لهلهم لتق مكو ٠ةعايجلا دحاولاب نولتقي اوناك مهنأ
 لا ةايح هيف تناك صاصقلا عرشب مالسألا ءاج املف { رحانتلا مهنيب عقيو ةنتفلا روثتف هلتاق ريغ لوتقملاب
 .لتاقلا نم صاصتقالاب ملعلا عوقول لتقلا نع عادترا نم ةلصاحلا لا ةا يهو .ةايحلا نم عون وا ]ةايح
 ناكف 5.دوقلا نم وه ملسو لتقلا نم هبحاص ملس هنم عدتراف هنم صتقي هنا ملعف لتقلاب مه اذا هنال

 .نيسفن ةايح ببس صاصقلا

١٦٤) 



 نم اهنودام وأ سفنلا باهذ ىلإ ةيضفملا تارضملا رئاسو تايدعتلا

 ررضلا وأ لتقلاب دوصقملا سفن ىقبتف هسنج ءانبأ يف عفانملاو ءاضعألا

 يف مكلو : ىلاعت هلوق ىنعم اذهو كلذب هدصاق سفن اذكو ةملاس ةيح

 لتقلل ىفنأ لتقلا برعلا لوقتو & “4بابلآلا يلوأاي ةايح صاصقلا
 ىلإ ايابسلا ي اهب ءيج رعاشلا يدنكلا سيقلا ءىرما ةنبا نأ ىورو
 اذام : ةلي لاقف ؟ كبرو يأ نم حصفأ نم دمحماي :تلاقف ةلي ينلا

 : لاق تلاق ؟ كوبأ لاق

 لتقلا نم سفن لك وجنت لتقلابو امدلا نقحت اتراجاي امدلا كفسب

 : يبر لاق اهل لاق ؟ لاقامو : تلاق 5 يبر حصفأ : امهل لات

 تملساف ،اهنوقتت مكلعل بابلألا يلوأاي ةايح صاصقلا ين مكلوإل

 . زيزعلا باتكلا ةحاصفل تنعذأو

 نيع علاقك توملا ىلإ يضفي دق هنأل سفنلا نود اييف صاصقلا اذكو
 فكنيف كلذ نم هنم صتقملا تومي دقف ًاصاصق هنيع وه علق اذإ لجر

 اهيف) مهيلع انبتكوإ : "» ىلاعت هللا لاق نييح ًاعم نايقبيف يدعتلا نع
 :"لجو زع لاقو ةيآلا نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ (ةراوتلا يأ
 .ةيآلا 4للتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأاي

 6 مهنيب اميف نيدحوملا ءالقُملا غلبلا رارحألا نيب صاصقلا نوكيو

 دحوملاو ، مهنيب ايف نيكرشملا نيب اذكو 5 مهنيب اميف ديبعلا نيب نوكيو
 : ليقو اقلطم سكعل ا ال مالسال ١ فرشل "ل قلطم كرشمل ١ نم صتقي

 نذالاو فنالاب فنالاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو» :اهصنو ٤٨ ةدئاملا ةروس )١(
 كللواف هللا لزنأ امب مكحي ل نمو ٭ هل ةرافك وهف هب قدصت نمف ٭ صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذالاب
 . «نرلاظلا مه

 دبعلاو رحلاب رحلا لتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا اهيأاي :اهصنو ٧٨. ةرقبلا ةروس )٢(
 نم فيفخت كلذ « ناسحإب هيلا ءاداو فورعملاب عابتاف عيش هيخأ نم هل يفُع نمف ٭ ىثنالاب ىثنالاو دبعلاب
 .ميلأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف ٭ ةمحرو مكبر
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 ىلع دحوملا ةحراج ديزتام دحوملل د در نأ دعب دحوملا نم آ صتقي

 .رحلا نم دبعلا صتقيالو دبعلا نم صتقي رجلاو دهاعملا

 نأل لفطلا نم صتقيال غلابلاو .غلابلا نم هوبأ هل صتقي لفطلاو

 مكبلاو نونجملا اذكو دمعلاب صتخي صاصقلاو أطخ لفطلا دمع

 لقاعلا صتقيالو . مهيلع ىنج اذإ لقاعلا نم نوصتقي مهنف مصألاو

 مهيبأ ةطساوب نوكي انا مهصاصتقاو لفطلا نم صتقيال اك 1

 وحصيو لفطلا غلبي ىتح اقلطم دحأ محل صتقيال ليقو اقلطم ٦

 ناك نإ : ليقو ذئنيح صاصقلا منهلف 3 8 مصألاو مكبألاو نونجلا

 صتقيالو هل صتقي نأ هيبألف ةيلوفطلا نمز نم ممصلاو مكبلاو نونجملا

 ل نإ صتقي نأ هلف مصألا وأ مكبألا وأ نونجملا احص اذإو ى دحأ هنم

 .اوغلب وأ اوحص اذإ دحأ مهنم صتقي الو لفطلا اذكو ، ألا هل صتقي

 صتقت نأ ةأرملا تدارأ اذإو ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا ىرجتو
 اذإو ،©شرألا يف اهتحراج ىلع هتحراج تدازام ةميق هل تدر لجرلا نم

 نم ةأرملا صتقتال ليقو ٍ ًاضيا كلذ هل تداز اهنم وه صتقي نأ دارأ

 رصتقيال نم لك ليقو ز ًائيش هل ديزتال نم تصتقا نإ ليقو ‘ لجرل ا

 الو دبعلا نم ةلا صتقي الف !اقلطم اضيأ هنم تنأ صتقتال كنم
 . اذكهو كرشملا نم دحوملا

 .شرألاو صاصقلا نيب رايخلا هبحاصلف صاصقلا تبثي ثيحو
 نذإب روهظل ١ نامزب صتخي صاصقلاو ٦ ربغال شنألا هلف تبنيال ثيحو

 لوألا لوقلا ىلعو ،نامتكلاو روهظلا يف زوجي ليقو ؛رثكألا دنع مامإلا

 اهنودام وأ سفنلا يف ءاوس نامتكلا نمز يف هنم صتقملاو صتقملا مثأي
 . يناجلا نع «ةعابتلا هب طقستو

 مثإ هيف امو © اهوحنو ةمالظ نم كبحاص هب تعبتاام : ةعابتلاو ةعبتلاو : (عبت) برعلا ناسل يفو 7 ١(
 : ليمت نبا كاو لاقو 6 ةعابت الو ة هعبت اذه ف هنلا نم هيلعام : لاقي هب

 رلاتقتو اعابت ن نيب اوربخ اذإ تروللا ىلإ ه
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 فلت ف بجيو .فالخ دمعلا هبش يفو © قافتاب دمعلا ف بجيو

 هيف لب طبضنيال كلذ نال وحنو ممصلاو ىمعلاك هنالطب فال وضعل
 هطبض مدعل لصفم ريغ نم ناب وضع يف صاصقلا نوكيلو ]ةيدلا
 فالخلا مدقتو ٠ ةذفانلاو ةفئاجلاو ةمآللاو ةمشاهلاو ةلقنملا ف صاصقالو

 صاصقلا هيف ليق .نينيعلا رافشأو نيبجاحلاو ةيحللاو سأرلا رعش ين
 ف ركلاو رغصلاب فلاختلا رضيالو . ال : ليقو قلح وأ فتن نإ

 وحنو فنألاو نذألا اذكو ٠ هسكعو ةريبك نيعب ةربغص نيعك ءاضعألا

 ىلع دحتتال سانلا ءاضعأ نأل صاصقلا يفن يف كلذ رثؤيال يأ كلذ

 .كلذ وحنو ةربكلاب ةريغصلاو ةيغصلاب ةريبكلا نيعلا عقتف ءاوس
 ةدحاولا هنيع علقت مل لجر ينيع ىدحإ علق اذإ )ةدحاولا نيعلا وذو

 6 هنيع ةيد ةيدلا هل هيلع نكلو ،هربغ ىتنثاك ر هتدحاو نأل .ىمعأ كرتيو

 اهم الإ رصبي ل ذإ نينيعك ةعولقملا هنيع نأل (”اعيمح نينيعلا ة هيد هل : ليقو

 تناك نإو هنيع نأل ةدحاو نيع علق الإ هل سيل هسكع يفو كلذ مدقنو

 لصحت يهو ةلثاملا صاصقلا ناف اهم الإ رصبيال هنأ ثيح نم نينيعك

 كلذ ركذ رم اك نينيع ةيد اهتيد نإ لاق نم لوق ىلع ولو ريغال ةدحاوب

 . عضوم ريغ ين

 ةيد ىرحألا نعو .ًاصاصق ةدحاو نبع علق هلل هلف لجر ينيع علق نمو

 ليقو © كلذ هلف ءاش ا ًاعم ال ة هيد ذخأي وأ ًاعم ايهعلق هيلع كردي الو

 اك يدنع لزألا وهو صاصقلا مامت نم كلذ نأل ًاصاصق ًاعم اهعلق هل

 لك نم نينيع لجر علق نإو . مظنلا ف هترتخاو . ةمئألا بطق هراتخا

 بجاولا نأ ةيعفاشلاو ةيفنحلاو يعخللاو يعازوألا نع يكحف . ءايلعلا هنيع يف فلتخا روعالا يا (١)

 ثيللاو كلامو يرهزلاو رمع نباو رمعو لع نع ًاضيأ يكحو ٠ ليلدلا لصفي ل ذا ةيد فصن روعالا نيع ل

 نم صقتقي هنأ ةيعفاشلاو ةيفنحلا نع ًاضيأ يكحو ،اهباهذ ين هايعل ةلماك ةيد اهيف بجاولا نأ قحساو دمحاو

 . نيلوالا لوق رهاظلاو ٠ لبنح نب دحأ فلاخو . نانيع هل نم نيع بهذا اذإ روعالا

 )٢( افنآ ىلوالا ةيشاحلا ين هانيب يك دمحإو كلامو رمع نباو رمعو يلع هيلا بهذام وهو .
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 .اهنإسقي ىرخأ نيع ةيدو نم ةدحاو نيع علق ًاعم اهلف ًانيع لجر

 ةيد اهنم لك دارأ نإو كلذ هيلع نادجحي ليقو ؤاعم هينيع علق نادجنالو

 ي ة ةدحتملاو ةددعتملا ةلثاملا ءاضعالا رئاس نينيعلاكو ©٥كلذ اهلف هنيع

 يأ هلف صاصقلا لبق تعطق وأ ه انمُي تلشف لجر ىنم : هطق نمو
 نأل 6 سكعل ١ الو ىنميلاب ن ىريل ١ عطق هل سيلو ئ هانمي ة هيد هيلع ينجمل ١

 نم نيديلا ريغ اذكو ىرسيلاب ىرسيلاو ىنمُلاب ىنميلا وه انإ صاصقلا

 نم عطاقلا دي عوطقملا عطقف غسرلا نم لجر دي عطق نمو 5ءاضعأل
 نأ هل سيل : ليقو . غسرلا نم يقابلا عطق دارأ نإ هل : ليقف عباصألا

 ةدايزلا كلت نع ةيدلا هل لب .هل ماليإ ةدايز كلذ ي نأل } نيترم هعطقي

 وهف هنم صتقي نأ هل يذلا عضوملا نع صتقلملا زواج نإو . ةيقابلا

 نم تام نإف « هنم صتقملا بارطضا لجا نم نكي ل نإ داز امل نماض

 لبق نإ هتيد يطعي وأ ديزب نأ لمعت نإ © هب لتق ةدايزلا كلت لجأ

 هيف رو زواحام ة هيد مرغ تمي . نإو 6 ةيدلاف إطخلا نع داز نإو ٤ هزايلوأ

 نود ا دمع هعطاق ىرسي عطقف هان هانمي تعطق نمو 6 دمعتي ل و أ دمعت

 نإ ةيدلا هلو ٠ سكعلا ف اذكو ٠ ًاضيأ تام نإ هر لتق عوطقملا ىضر

 رغ ال ةيدلاف أطخأ 1 ١ اهراتخا

 عم اهنم اهتيد ذخأي نأ نيب ريخ رخآ لجر دي اعطق نيلجر ين اولاقو

 ناف { هارسيب هارسيو هانمي هانمي |نم وه هارأ نم امهدحأ لدي عطق نيبو

 ةيد فصن هدي تعطق يذلا ىلع هدي عطقت مل يذلا در امهدحأ دي عطق

 ليقو " عطاق ايهنم الك نأل ًادي ايهنم دحاو لك نم عطقي نأ هل ليقو ،ديلا
 ةيد اهنم لك ىلع ليقو 3 نافصن اهيلع يهو .عطق نود طقف هدي ةيد هل

 ةلماكلا ةيدلا يهو . ًاحم نيديلا ة هيد كلذف عطاق |ےنم الك نأل لي

 ةيانجلا ف انأل { ةيد الو عطق ةدايزب رخآلا نود امهدحأ ىلع طلسيالو
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 ١ اذكو { ةيد رخآلا نم ذخأيو امهدحأ لدي عطق ءاش نإ هلو ئ ءاوس

 اذإ ادعاصف ةعبرأو ةنالنك نينثا نم رثكأ يفو ] ءاضعألا نم ديلا ريغ ف

 . مهريغ نم ةحراج اوعطق

 سفنلا يف صاصقلا يف ليكوتلا زاوج يف اوفلتخاو (لصف)
 ةبه زاوج يف اضيأ اوفلتخاو زاوجلا راتخملاو ، ءاضعألا نم اهنود ا
 وأ يناجلا ىلع اهنم يقح وأ ةيانجلا هذه كل تبهو لوقي نأك ةيانجلا
 . يلع يناجلا اذه ىلع كردأام

 شرألا لب كلذ يف ًاصاصق هل بوهوملا كرديال زاوجلاب لوقلا ىلعو
 كارداب لاق نم دجأ ل ذإ بسحأ اميف مهنم قافتاب كلذو وفعلا وأ ةيدلاو

 . ملعا هللاو ًاصاصق بوهوملا

 كل تبهو هلوق امأو .هيف هقح يأ وضعلا مد ةبه يف فالخلا اذكو

 يه امنإ ةبهلا نأ وضعلا ةبه عنم هجوو ،ةبحلا هذه زوجت الف وضعلا اذه
 ٥ كلم الو كلذ يف بوهوملل ةعفنمالو 0 عفانملا يف وأ لاملا يف ةعورشم

 كلذ عيب عنمي اذكو . ىناجلا ف ضغب وأ ةوهش بوهوملل نوكي دقو

 وأ عطق يف صتقتالو ٥ تالماعملا نم كلذ وحنو هقادصإ و هب ءارشلاو

 هناف كلذ هضرم ف ةيانحلا كلت ىنج نإ الإ أربي ىتح ضيرم نم هريغ

 داري يذلا يناجلا ةحراج ف ناك ناو ًاقلطم ال ليقو ©كهيف هنم رصتقي

 .أربت ىتح اهعطق هرك صاصقلا عضوم يف ةحرق وأ حرج هنم صاصقلا
 .أربي ىتح صاصقلا ىلع ربجيالف ءربلا لبق هنم عنتما نإو

 فام يتلا تاقوألا ف اهعلق وأ ءاضعألا عطقب صاصتتقالا زوجيالو

 رحلا وأ ديدشلا دربلا تقوك هلك دسجلا ىلع وأ اهيف هنم ررض دلوتي نأ

 لوألا حراجلا حرج ولو ةعطاق ةداح ةرفشب صاصقلا نوكيو .ديدشلا
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 "ءيش لك يف بولطم ناسحالا نألو ، طبضنيال لالكلا نأل ةليلك ةرفشب

 نإو !ةحبذلا اونسحاف متحبذ اذإو ةلتقلا اونسحاف متلتق اذإ» "ؤي هلوقل
 صاصقلا زاج آلوأ حلا ا اهب عقو تلا ةليلكلا ةلآلا كلت الإ دجوي م
 !مهوحنو هبئان وأ . او وأ هيضاق . مامإلا رمأب صاصقلا ذخؤيو ،اهس

 نودب صاصقلا ذخأ نإو هماقم يف لداعلا ناطلسلاف مامالا مدع عمو

 ةرجا الو هثاود ةميق الو هنم صتقملا ةاوادم صقتقلما مزليالو ©٥© ىضم ءالؤه

 فيخ نإ ةيجنتلا نم مزليام الإرب كلذ نم ءيشب عربت نإ الإ بيبطلا
 . هريغ هل دجوي ل نإو . هكلله

 .لودعلا ةداهشب وأ ةيانجلاب هسفن ىلع يناجلا رارقإب صاصقلا بجيو
 بحاصل سيلو ٠ يضاقلا وأ مامإلا هرجأ الإو يضر نإ هاضرب هنم ذخؤيو

 نإو هسفنب هنم هقح ذخأ ىلع هل ًارباج نوكي الئل هربج ةيانجلا يأ قحلا

 نأ عطقب وأ حرجب هيلع ينجملا رمؤيو ،هيلع ةعابت الف هسفنب لعف

 مد ذ اهلبق م ىبأ نإف 3ةنس يضم لبق هميرغ نم كلذب رصتقيال

 هل سيلف ةحراج نالطب وأ ررض ةدايز هيف ثدح وأ كلذ دعب تام

 يل ةلَي يبنلا كلذب مكح امك ةيد الو ،ثداحلا كلذ نع صاصق

 لبق صاصقلا نع ةنيت ىجخ مت { ةروهشم ةصقلاو نرقب هتبكر ف نوعطملا

 را ءرب لبق وآ ةنس لبق هقح لجعتي نأ دارأ ناف . لسرم ثيدحلاو ءربلا

 رمأ ةيب يبنلا نأ ةشئاع نعود :وهو اهنع يورملا ثيدحلا يف ةيدملا ذحشب ةشناع ة لوسرلا رمالو )١(

 يمله ةشئاعاي : اهل لاقف هب ىحضيل هب ىتاف © داوس يف رظنيو داوس يف كيتيو داوس يف اطي نرقأ شبكب
 نر !. . هحبذ مث هعجضأف شبكلا ذخأو اهذخأ مث تلعفف رجح لع اهيذحشا : لاق مث د ةيدملا
 . مدقت ايك ةليلك ةرفشب حبذي نأك بيذعتلا ةهاركو حبذألا ناسحإ بابحتسا

 حبذلا ناسحاب رمالا باب)و حئابذلاو ديصلا باتك يف ثلاثلا ءزجلا ملسم يف ءاج ثيدحلا اذهو )٢(
 ءاذحلا دلاخ نع ةيلع نب ليعامسا انثدح ةبيش يأ نب ركب وبأ انثدح : هصنو هدنسو (ةرفشلا ديدحتو لتقلاو
 فا نإ : لاق ةنمي هللا لوسر نع ايهتظفح ناتنث : لاق سيوأ نب دادش نع ثعلا يأ نع ةبالق يآ نع
 رفش مكدحأ دحلو . حبذلا اونسحاف متحبذ اذإو ةلتقلا اونسحاف متلتق اذاف ءيش لك ىلع ناسحالا بتك
 .ه .أ هتحيبذ حربلف

 ؛ءاهحبذم ىلإ اهرجيالو ىرخأ ة ةرضحب ةدحاو حبذيال نأو . ةحيبذلا ةرضحب نيكسلا دمجيال نأ بحتسيو
 . ايلعلا ةيناسنالاو ةيمالسالا لثملا نم كلذو
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 هل ديز كلذ دعب هحرج داز ناف . صاصقل ا ال ةيدلا هلف حرجل ١ مست

 : تلق ى ملعا هللاو كلذ دعب هل صاصق الف هحرج ةدايز ردقب ةيد

 ٢٩٥ معناو صاصقلا نم هحراج ىوتف ,حرجب صقا كي نم)

 ٢٩٦ مغ دف ك صقلا لقاوع تمزل هنم صتقلا ةيدف

 ٢٩٧ ا دافتسملا حارجلا , شا مهنع اهنم حرطي هنكل

 ٢٩٨ . اعيمج لب اهنم حرطب ال : ليقو هلام يف لب : ليث
 ٢٩٩ مكح عرشلا هب قح ىوس ذخاي مل ثيح هيلع ءيشال لين
 عوطقملا وأ حورجملا نأ يهو ةلئسم يف ةضورفم ةسمخلا تايبألا هذه
 وأ ،هحرجب صاصقلا هل بجي ثيح هحراج نم صتقا نإ هنم وضع
 كلذ لجأ نم هنم صتقملا تايف عطقلا هل بجي ثيح هعطاق وضع عطن
 اهيف فنصملا ركذف تام يأ ةحراج "ىوتف هلوق ىنعم وهو صاصقلا
 : لاوقأ ةعبرأ

 .نايع يف لمعلا رثكأ هيلعو ،ءايلعلا رثكأ لوق هنأ بسحأو لوألا
 ردق اهنم مهنع طقسيو صقتقملا ةلقاع ىلع ةيد هنم صتقللا ءايلوأل نأ وهو

 . يقابلا نوملسيو صتقملا كلذ حارج شيأ
 كلذ شرأ اهنم طقسيالو اهلك هتيد نوملسي مهنأ يناثلا لوقلا

 .حارجلا

 يناجلا لام يف لب ةلقاعلا ىلع تسيل ةيدلا نأ ثلاثلا لوقلا
 . ءيش اهنم ةلقاعلا مزلي الو ٥ صتقلا

 هنأ ههجوو 6 ءيش هتلقاع ىلع الو هيلع سيل صتقملا نأ عبارلا لوقلا

 )١ ) كالملا : روصقم ىرتلا ٠ كاله : حاحصلا ينو ١ لام ٠ لاقيو . هبهذأو هكلهأ ه هريغ هاوتاو :

 لاقف ةنجلا باوبأ ن رم يعدي نم ركذ دقو . ركب يبأ ثيدح ينو . وت ة لام وهو . هب بهذ . هلام نالف ىرن :

 كالملا ىونلا نم وهو 6 ةراسخ الو عايضال يأ . هيلع ىوتال يذلا كاذ .
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 مكح يذلا هقح ريغ ًائيش هنم ذخأي لو .أطخ الو لمعب ىش ف ىدعتام

 . هب عرشل ا هل

 اهلك ةيدلا صتقملا ةلقاع ىلع نإ : بوبحم نب دمحم هللادبع وبأ لاق

 ا رخآ يتفش ش عطق الجر نأ ول تيأرأ :لاق ٠ ءيش اهنم حرطي الو

 ةيدف هحرج ةيد ,د طاقسإب متلق نإف ؟ هنم صتقملا تايف هيتفش عطقب هنم
 هسفن بهذتف ءيش تيللا ءايلوأل اهنم قبي ل اهلك ةيدلا يه نيتفشلا

 . ملعأ هللاو .لاق.مك وهو "الهس

 ٢٠٠ مهف نكف هسكع ال كرشم نم زئاج صاصقلا دحومللو

: 
 فرشل اقلطم كرشم نم دحوم صتقيو : هحرشو لينلا يف لاق

 اري نأ لعب دحوم ١ نم ده اعملا صتقي : : ليقو ٠ ًاقلطم هسكعال مالسال ١

 نود دبعلا نم رحلا صتقي اك دهاعملا ىلع دحوملا ةحراج ديزتام دحوملل

 . سكعلا

 يذلا رفاكلاب نمؤملا لتق امأو : ةيكلاملا نم دشر نبا مامالا لاق

 : لاوقأ ةثالث ىلع كلذ ف ءاملعلا فلتخاف

 دمحأو يروثلاو يعفاشلا هب لاق نمو رفاكب نمؤم لتقيال : موق لاقف
 ٢) ةعامحو دوادو

 :ميهلا وبأ . اصع الو حالس الب ليقو . ءيش الب يا : اللهبس ءاج : برعلا لوق نم : ًللُهَبَس )١(
 نبأ يرديال اللاض يأ : اللهبس نالف ءاج لاقي لطابلا : للهبسلاو للهبس 3 حرفلا طيشنلا غرافلل لاقي
 يل الو ايند لمع يف ال اللهبَس مكدحأ ىرأ نأ هركال ينإ : لاق هنا هنع هللا يضر رمع نع ىوريو ؟ هجوتي

 . ةرخآ لمع

 نب سيق لئاسلا ليقو ةفيحج يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأو يئاسنلاو يراخبلاو دمحأ ىورام مهديؤي )٢(
 بحلا قلف يذلاو ال :الاقف ؟ نآرقلا يف سيلام يحولا نم ءيش مكدنع له يلعل تلق : لاق رتشالاو ةدابع

 ؟ ةفيحصلا هذه يفامو : تلق . ةفيحصلا هذه يف امو نآرقلا ف الجر هللا هيطعي اهن الإ . ةمبىنلا أربو

 . هرفاكب ملسم لتقي ال نأو ريسالا كاكفو لقعلا ه :لاق
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 يبا ن نباو هراحصأو ة ةفينح وبأ كلذب لاق نممو © هب لتقي موق لاقو

 . ")ىليل

 نأ ةليغلا لتقو .ةليغ هلتقي نأ الإ هب لتقي ال :ثيللاو كلام لاقو .
 لوألا قيرفلا ةدمعف : لاق ،هلام ىلع ةصاخبو هحبذيو هعجضي

 هيلا دهع له : رتشألاو ةدابع نب سيق هلأس نأ ""يلع ثيح نم يررام

 .اذه يباتك يئام الإ ال : لاق ؟ سانلا ىلإ هدهعي لآ ادهع الو هللا لوسر

 ىعسيو مهؤامد افاكتت نونمؤملا» : هيف اذإف هفيس بارق نم ًاباتك جرخأو

 وذ الو رفاكب نمؤم لىتياالا ‘ مهاوس نم ىلع 1 مهو مهاندأ مهتم

 سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف اثدحم ىرا آ وأ اثدح ثدحأ نم 6 هدهع ي دهع

 هيبأ نع بيعش نب ورمع نع ًاضيأ يورو دواد وبأ هجرخ . !نيعمجأ

 كلذ يفاوجتحاو رفاكب نمؤم لتقيال» : لاق هنا ةلي يبنلا نأ هدج نع

 باحصأ امأو :لاق نُمأ يذلا يبرحلاب ملسم لتقيال هنأ ىلع مهعامجإب

 يا نبا ة هعيبر هيوري ثيدح اهنم اراثآ كلذ يف اودمتعاف ةفينح يبأ

 نم الجر ي هللا لوسر لنق : لاق يناملسلا نمحرلادبع نع نمحرلادبع
 "هدهعب ىئو نم قحأ انأ» : لاقو ةمذلا لهأ نم لجرب ةلبقلا لهأ

 : لي هلوق مومعل صصخت اذهو : اولاق { رمع نع كلذ اوورو .
 دهاعملا نود يبرحلا رفاكلا هب ديرأ اذا هنأ يأ رفاكب نمؤم لتقيالا

 .ثيدحلا لهأ هفعض يناملسلا ن نمحرلادبع ثيدحو

 فاكب هدهع ين دهع وذ الو) بيعش نبورمعو يلع ثيدح يف هلوقب اولدتساو . يعخنلاو يبعشلاو )١(
 نييمذلا نم هلثم ًادهاعم ناك نم: لتقي دهاعملا نأل دهاعملل الباقم هلعج ليلدب طقف يبرحلا رفاكلا هب ردارلاو

 . ًأعامجإ

 مهاوس نم ىلع دي مهو ، مهؤامد أفاكتت نونمؤملا » : لاق ةه يبنلا نا هاورام روكذملا لع ثيدحو ( (٢

 . دواد وباو يئاسنلاو دمحا هاور !هدهع يف دهع وذ الو رفاكب نمؤم لتقيال الأ . مهاندأ مهتمذب ىعسبر

 )٢( ةجح هب تبنت الو لسرم يناملسلا نبا ثيدح ناب هنع بيجاو (هتمذب ىفو نم مركأ انأ) ةياور يفو ٨

 لاق ايك ؟ هلسرأ اذإ فيكف ثيدحلا لصو اذإ ةجح هب موقت ال اضيأ فيعض روكذملا يناميلسلا نابو
 ينطنرادلا .
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 عامجإ ىلع اودمتعا مهناف سايقلا قيرط نم امأو : دشر نبا لاق
 اذاف : اولاق يمذلا لام نم قرس اذإ عطقت ملسملا دي نأ ف نيملسلملا

 ؛همد ةمرحك همد ةمرح كلذكف ملسملا لام ةمرحك هلام ة ةمرح تناك

 يف فالخلا اذكو & ىهتنا سايقلاو راثآلا ضراعت وه فالخلا بجومف

 ك لقاعلاو نونجملا نيبو غلابلاو لفطلاو دبعلاو رحلا نيب صاصقلا
 : تلق

 ٢٠٢ ميف وذ لام دبعلا نإ ركعلا ال . ّساصق هل ربع نم رحلا
 ٣٤ ميو اذه اطخلاب ذ هسكع ال ,ناب نم لفطلا كلذك

 ٣١٥ مدع نإ صاصق ل م د ناك نإ رصتقي , هوبأ انإو

 ٠٦ مصالاكلذك اهنم صاصق ١ مكبألاو نونجلل كلذك
 م

 ٣١٧ مشألا رحلا دلاولاب مهيلع ىنج دق نمم صاصقلا مهلو

 صاصقلا بوجو يف مهلك ءاملعلا نيب هيلع قفتملا طرشلا نأ ملعإ
 هنيب ةأفاكملا تدجو ناف { ةهج لك نم لوتقملاو لتاقلا نيب ةأفاكملا وه
 تصقن ناو ئ مدلا يلو هبلطاذإ قافتاب صاصقلا بجو هوجولا عيمج نم

 . هتوبث مدعو صاصقلا توبث يف مهدنع فالخلاف هجو نم ةأفاكملا

 يهو : رومأ ةعبرأ وه ةأفاكملا مدعب سوفنلا هيف فلتخت يذلاو
 دحاولاو . ةيثونألاو ةيروكذلاو 6 ةيدوبعلاو ةيرحلاو ٠ رفكلاو مالسالا

 ألو فعي ملو ةعبرألا لاوحألا هذه يف لوتقملاو لتاقلا قفتا نإف { ةعامجلاو

 بيعش نبا ورمع نع يعازوالا نع هاور شايع نب ليعايسا ثيدح سكعلاو دبعلاب رحلا لتق يفو )١(
 ادف لو نيملسملا نم همهس احمو ةنس هافنو ةلث يبنلا هدلجف ادمعتم هدبع لتق الجر نأ هدج نع هيبأ نع

 الم داقيال : ةلثتر هللا لوسر لاق لاق يدع نباو يقهيبلا نع رمع نع بابلا يفو إةبقر قتعي نأ هرمأو هب

 هلرن ف باطخلا ليلد نم مهفيو 3 دبعب رح لتقيال ةنسلا نم : لاق يلع نعو . هدلاو نم دلو الو كلام نم

 ةعبرشل ةياكح اهناف سفنلاب سفنلا ةيآ امأو .دبعلاب رحلا لتقيال هنا دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا : ىلاعت
 امزلت انا انلبق نم ةعيرشو © 4 سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو ةيآلا لوأ يف ىلاعت هلوقل ليئارسا ينب
 . اهفلاخيام انعرش يف تبثي مل اذإ
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 نم اهنودامو سفنلا يف قافتاب صاصقلا هل ناك ادمع لتاقلا نع مدلا
 ةعبرألا هذه نم طرش لتخا نإو صاصقلا اهيف نكمملا حراوجلا
 اهولعج ةيلك ةدعاقب مهضعب لاق ىتح .عيمجلا يف ذئنيح فالخلا

 هبحاص نم صاصقلا ذخأي نم لك نإ) يهو ةلأسملا هذه ي ًاطباض

 لكل ةلدألا ركذب انه ليطنالو اذه رم دقو (الف ال نمو ىنج نإ هنم ذخؤي
 دومخو انروصقل حرشلا اذه يف راصتخالا انضرغ نأل نيفلتخملا نم قيرف

 لاجرلا نيب صاصقلا مكح مظانلا ركذ مث ©“ناعتسملا هللاو ممهلا
 ال نكل روكذملا طباضلا يف ةلخاد ةلأسملا هذه تناك نإو . ءاسنلاو
 نم هلللا ءاش نإ هفرعتس ايك 5،ءاملعلا ضعب دنع رخآ هجو نم ةيصوصخ

 : لاق يقآلا هحرشو مظنلا

 ٣٠٨ ملع بسح ثرالا لضف در عم اسنلاو { لاجرلا نيب زئاجو
 ٣٠٩ رتل اهيلع در نم سيل نأ ىري ضعبلاو روهشملا وه اذه

 سفنألا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب تبثيو يرجي صاصقلا نأ ملعإ

 مدعل نيفنصلا نبب جورفلا ف صاصق الف جورفلا ادعام حراوجلاو

 . اهيف ةلئاملا

 تعطق وأ احرج هتحرج وأ لجرلا ةأرملا تلتق اذإ اميف اوفلتخا نكل

 ي ةيدلا فصن هيلع درت نأ اهيلع له اهنم صاصقلا دارأ نإ اوضع هنم

 در ءاضعألا صاصق يف اهيلع نإ : بهذملا ءالع رثكأ لاق ؟ كلذ

 فصن هل دري نأ اهلت اق لتق بلطو تلتق نإ ًاضي ا اهيلو ىلعو هيل ١ لضفلا

 يأ نب يلع نع يورملا وه اذهو ،لجرلا فصن يه اهنأل لجرلا ةيد

 ديلولاوبأ يضاقلا ىكحو { مهريغو يتبلا نايثع نعو ةباحصلا نم بلاط
 يباطخلا هاكحو 6 ىشنألاب ركذلا لتقيال هنأ يرصبلا نسحلا نع يجابلا

 : ىلاعت هلوقل يوق هليلد نكلو ذاش وهو : دشر نبا لاق ننسلا ملاعم ف

 ينعي انهاه باطخلا ليلد ضراعي ناك نإو : لاق ه ىشنألاب ىشنألاو»
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 نأ اهيف مهيلع انبتكو» : ىلاعت هلوق يف يذلا مومعلا ةفلاخملا موهفم

 .انتعيرش ريغ يف دراو باطخلا اذه نأ هلخدي نكل «سفنلاب سفنلا
 اك ؟ال مأ انل عرش انلبق نم عرش له ينعا ،اهيف فلتت ةلاسم يهو
 وه ةرملاب لجرلا لتق يف دامتعالاو :لاق 6(لوصألا ملع) يف ررقم وه
 . ةماعلا ةحلصملا ىلإ رظنلا

 ذاقيال :كلام لاقف ؟ال مأ داقي له نبالل بالا لتق يف اوفلتخاو
 هلتقف اصع وأ فيسب هفذح نإ امأ كهحبذيف هععجضي نأ الإ نبالاب بللا

 ةفينح وبأ لاقو . هنبا نبا لتق نإ كلام دنع دحلا مكح اذكو 3هب لتقي ل

 يأب هلتق اذإ هديفحب دجلا الو هدلوب دلاولا داقيال : يروثلاو يعفاشلاو

 بهذملا هيلعو 6»ءايلعلا روهمج لاق هبو دمعلا لتقلا هوجو نم ناك هجو
 دودحلا ماقتال» : لاق ةلي ىبنلا نأ سابع نبا ثيدح اذه يف ةدمعلاو

 نيب صاصقلا مومعب كلام لدتساو «دلاولا دلولاب داقي الو دجاسملا يف
 ينب نم الجر نأ بيعش نب ورمع نع ديعس نبا ىجي هاور امو نيملسللا
 هحرج ىزنف هقاس باصأف فيسلاب هل ًانبإ فذح ةداتق هل لاقي جلدم
 نب رمع ىلع مشعُج نب ةقارس مدقف رمع ةفالخ يف كلذو ،تايف
 نيرشع دي دق ءام ىلع ددعا :رمع هل لاقف . كلذ هل ركذف باطخلا

 لبإلا كلت نم ذخأ رمع هيلع مدق الف كيلع مدقأ ىتح ريعب ةئامو

 ؟ لوتقملا خأ نيأ :لاق مث ةفلخ نيعبرأو ةعذج نيثالثو ةقح نيثالث
 ,ءيش لتاقن سيل» :لاق ةي هللا لوسر نإف اهذخ :لاق 5اذانأاه :لاق
 هبش هنم تبثأف }اضحم ادمع سيل هنأ ىلع ثيدحلا اذه لمح اكلام ناكف
 . هدلوو نألا نيب دمعلا

 نم نأ ىلع مهعامجال دمع هنأ نم هرهاظ ىلع هولمحف روهمجلا امأو

 ألا نع دودحلا رد امتإو .دمع وهف هلتقف فيسب ادحأ برض

 دلولا بيدأت قح ةدجلاو مالاو دجلاو باللو { ناسنالا يف يزيرغ رمأ هعرفل لصالا بح نال كلذو )١(
 . هلتق نإ هنم صتقيال كلذلو .هحالصإو هبيدات دصقب لب دمعت هعرف لصأ لتق يلقو إهتبقاعمو
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 . دلولا ىلع بألا قح ناكلو كلذب ةدراولا رابخألل

 ةيدلا ىلإ هلوزن طرشب ىلولا هنع وفعيف صاصقلا بجي ثيح اوفلتخاو
 يعازرالاو يروثلاو ةفينح وبأو سنأ نب كلام لاقف ؟ كلذ هل له

 كلذب يضر نإ الإ ةيدلا ىلإ صاصقلا نع لزني نأ هل سيل : ةعامجو

 يعفاشلا لاقو { ةيدلا نودب وفعلا وأ صاصقلا نيب رايخلا هل اينإو ناجلا

 صاصقلا نيب رايخلا يلولل نإ :ءاهقفلا روهمجو دوادو روث وبأو دمحأو
 ق ملعأ هللاو "بهذملا هيلعو { كلذب يناجلا ضري مل ولو ةيدلاو

 : مظانلا

 ٣١٠ مسري فلخ ن :ينيعلا يخأ نيع علنقي اهم نيعلا يذ يف ءاجر
 ٣١١ مكح دق نيتيدلاب , مهضعبو هل نيعلا ةيد لوقي ضعب

 ٣١٢ ملظا ىف يتنالا ماقَم تماق انه يناجلا نم نيعلا ههجوو
 ٣١٣ _ مرتغت نيتيدب تيدف اهصاصق . اوطقسأ اذه لجل
 ٣١٤ ل صتقملا ىلع ىلع نيعلا ة ةيد عم هل مهضعب صاصقلا بجوأو

 ٣١٥ مرتغا نإ ال هللا يف تبهذ نإ ُزال عوجرلا لاق مهضعبو

 ةدحاو نيع يذ مكح يف ةلئسم ةتسلا تايبالا هذه يف مظانلا ركذ

 : لاوقأ ةعبرأ اهيف ركذو نينيع يذ نم انيع علق

 ةدحاو نيع يذ نم هل صاصق الو طقف ةعولقملا هنيع ةيد هل نأ لوألا

 نأ امإو يدتفي نا امإ : نيرظنلا ريخب وهف ليتق هل لتق نم» : لاق ةي يبنلا نأ ةريره يبأ نعو )١(
 يدتفي نأ امإ نيرظنلا ريخب) هلوقو . لتقي نأ امإو وفعي نأ امإ : يذمرتلا ظفل نكل ةعايجلا هاور «لتفي
 نابجاو ةيدلاو صاصقلا نأ ىلاو 3 ليتقلل نوثراولا مه نيذلا لهالا ىلا رايخلا نأ هرهاظ لدي (لتقي نأ امإو
 نا رخآ لوق يف يعفاشلاو هباحصاو ةفينح وباو كلام لاقو . هل لوق يف يعفاشلا بهذ هيلاو .رييختلا لع
 هلقلا يف صاصقلا مكيلع بتك ىلاعت هلوقل اهرايتخا يلولل سيلف ةيدلا ال صاصقلا وه لتقلاب بجاولا
 يبأ ثيدح يف تركذ دقف . ًاقلطم اهركذ مدع مزلتسيال ةيآلا يف ةيدلا ركذ مدع ناب باجيو . ةيدلا ركذي مو
 يراخبلا هاور يذلا سابع نبا ثيدح يل ءاجو . يعازخلا حيرش يبأ ثيدح يف هانركذ يذلاو ةريره
 دمعلا يل لبقي نأ رفعلاف: لاق ء يش هيخا نم هل يفع نمف ) ىلاعت هلوق ريسفت ف ينطقرا دلاو يئاسنلاو
 . ةيدلا
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 ىلوأ باب نم وهو .اتفلاخت مأ امهانيع تدحتا ءاوس رصبيال ىمعأ هكرتيف
 . فلاختلا دنع

 .ةلماكلا ةيدلا يهو © نينيع ةيد ةعولقملا هنيع نع هل نا يناثلا لوقلا

 هبف نكي مل ثيح نينيع نع بسحت علاقلا نيع نأ لوقلا اذه هجوو

 نيع علقب صاصقلا نم هيلع ينجملا اوعنم ةيثيحلا هذه نمو ،اهريغ
 ماقم هيف تماق امئآل نيتيدب اهب الإ رصبيال ىتلا هنيع ىدتفا هنأكف يناجلا
 . نيتنثا نمنيع

 نوكت نأب نانيعلا تلثامت نإ هنيعب صتقي نأ هل هنأ ثلاثلا لوقلا
 بوجو يف طرش ةلثامملا ناف ،اتفلتخا نإ ال ىرسي وأ ىنمي امهاتلك
 عجري نأ هيلع ناك صاصقلا دارأ نإ نكل © تملع ايك صاصقلا

 نأ اذه ديري ىتلا هنيع نأل © نيع ةيد } يناجلا وهو نيعلا بحاصل

 . نيتنثا نع اهنم صتقي
 الوأ هنم ةبهاذلا يناجلا نيع تناك نإ اليصفت اذه ي نإ عبارلا لوقلا

 ذخأ نكي و هوحنو داهج يف تعلق وأ ىمعك يوامس رمأب تبهذ امنإ
 اهعلق عم هل عجري د نأ ًاصاصق ةيقابلا علق ديري يذلا ىلع ناك نمث اهل

 ىلع هل عوجر الف انمث اهل ذخأو ناج ةيانجب تبهذ نإو 6ىرخأ نع ةيد

 . مظنلا ينام لصاح اذه . هنم صتقملا اذه

 عوجر الو اقلطم صاصقلا هل نأ وهو سماخ لوق ًاضيأ ةلئسملا يو

 ىدعتالو هقح ىلع ائيش دزي لو هقح هنم ذخأ اذه نأ ههجوو . هيلع ةيد

 . ملعأ هلللاو ‘ ملظأ ملظلاب يدابلاو هيلع

 ٣١٦ ْمكتجن صاصقلابف روعأ نم ًاعلاق اموي حيحصلا كي نإو

 نيع علق اذإ نينيعلا حيحص نأ يهو اهلبقام سكع ةلئسملا هذه
 ىنمي هنيع تناك نإ كلذ هلف صاصقلا ءاش ناف ي نيع الب راصف روعألا
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 .هارسي نم صتقا ىرسي تناك نإو هانمي نم صتن
 هل : ليقف اهنع ةيدلا راتخاو صاصقلا نع لزن نإ اضيا اوفلتخاو

 ٨ نينيع ةلزنم تلزنت اهدارفناب هنيع نأل .ةلماكلا ةيدلا يهو © نينيع ةيد

 لبقو 6هوحنو ركذلاو لقعلا لثم ناسنالا يف درفنملا دحاولا وضعلاك يهف

 : لاقف يتأي اميف ركذ ايك قباسلا ليصفتلاب ليقو © ةدحاو نيع ةيد هل

 : ! دق ًاضيأ كلذ ين فلخلاف ةيد اهنع راتخاو افع ل

 ىركلا نيدلاب مهشعبو هل لاق مهضعب . نيع ةبد

 . ا اهب يذلا يفو تبهذ دق يتلا نيعلا يف رظني مهضعبو

 ٣٢٠ ملتسي ناتيد الإو انه ةيدف اهل شلا ذخأ نإ

 هل لهف تعزنف ةدحاو نيع هل نمو : لصف : هحرشو لينلا يف لاق

 سنج نم نيتددعتملا نيتحراجلا ةيد ىهو ،ةلماك ناسنالا ةيد ةيدلا

 اهلبق ىرخألا باهذب ىرخألا نع اهدارفناب تلزنت اهنأل نينيعلاك دحاو
 ؟ ناسنالا يف درفنملاك ةمات ةيد اهل تراصف دحاو وضع هيف وهام ةلزنم
 هذهف تلازف ىرخأ هل تناك دق هنأل { ةيد فصن يأ © اهفصن هل رأ

 لب دابعلا لبق نم ىلوألا لاوز نكي مل نإ ةيدلا اهل مت وأ ؟ نينثا فصن
 اهل متتال وأ هوحنو ةمداصمو دمرك هللا لبق نم وأ هسفن لبق نم ءاج

 ىرخألا تيقبو ةدحاو تلاز اذإ ةنملا حراوجلا نم اهريغك فصنلا اهل لب

 .نيعلا يام الخلا نم اهيف نأ ينعي ©٥تعزنن

 يف تعزن نإ الإ هلوق نع هيبشتلا اذه ريخأت ىلوألاو : حراشلا لاق

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا وأ نيقفانملا وأ نيكرشملا داهجك هللا ليبس

 امهوحنو نينذألا يف اذكو ؤفالخ كلذب بقوع ء نأب قح ةماقإ وأ ركنلا

 ةيد اهيلع هلف ةدحاو نيع هلو نيع الب دلو وأ روعأ دلو نمو 8ددعت ام

 . ةمات
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 لاقو ٦ هيلا لوصو ال ذإ :رصبلا صقن ف صاصقتال نأ اوعمج -و

 ةدحاو هل قفي نأ هلف روعأ نيع نيعلا حيحص أقف نإو :اشا بطقلا

 ١ !داهج وأ ةلعب هنيع تبهذ نإ نيع ةيد هيلع دريو امهيتلك ال هنيع لثم

 ض اهب صتقي وأ ةدحاو نيع ةيد هلف اهتيد ذخأف ناسنإ اه هباصأ نإو

 : تلق مث فرصت ضعب عم اهمالك ىهتنا نيهجولا نيب

 َ ٥ م و ٥ ىم

 ٣٢١ مرغت ىرخأو ًاعلق ًاعلق ةدحاو هلف هيخأ ىنيع ةل
 ٣٢٢ مزج منملابف ًاعم اهعلق ر نإ امأ نينيعلا ةيد وأ
 ٣٢٣ مع ثيح ارط نيوضفلاب رصتقي ل نالجزلاو ناديلا كلذك
 ٢٢٤ مزتلم صاصقلا ىرأ يننإو امهيف صاصقلا هل لب ليقو

 هاسو .انودع ًدمع امهيتلك هنيع هنل علق سين انه فصلل ملكت

 .هحيحصلا ثيدحلا يف ايك (هرك مأ بحأ ملسملا وخأ ملسما) نأل هاخأ
 ةوخأ انه ةوخألاب دارمل نأل كرشمو ملسم ن نيب صاصقال هنأ ىلإ ةراشإ هيفو

 هيلع ينجملا اذه نأ كلذ ىف مكحلاو انه ديحوتلا قلطم وهو } مالسالا

 ةدحاو نيع ملقب يناجلا نم صتقي نأ امإ : نيئيش دحأ نيب رايخلا هل انه

 ةماتلا ةّمدلا فصن نيع ةيد ىرخالل ذخأي مث هينيع نم ءاش اهمأ راتخن

 ٨ نيع الب هكرتيف اعم هينيع علق هل سيلو اعم هينيعل نيتيد ذخأي وأ

 دحاو سنج نم ناوضع ناسنالا يف يه ىتلا حراوجلا رئاس كلذكو

 ذخأيو دحاوب لب ًاعيمج . نيوضعلاب صتقيال لذ غ نيلجرلاو نيديلاك

 . ةيد يناثلاب

 ايك ىلإ بحأ وهو هقح مامت كلذ نأل ًاعم نينيعلاب صتقي نأ هل ليقو

 نب ىجي انثدح : (هملسيالو ملسملا ملسملا ملظيال بابر يراخبلا حيحص نم ثلاثلا ءزجلا يفو )١(
 نأ هربخأ اهنع هللا يضر رمع نبا هللادبع نأ هربخا املاس نأ باهش نبا نع ليقع نع ثيللا انثدح ريكب
 ؛هتجاح ف هللا ناك هيخأ ةجاح ف ناك نمو & { هملسيالو هملظيال ملسملا وخا ملسملاد : ١ : لاق ةتبنت هللا لوسر

 . «ةمايقلا موي هللا ه هرتس املسم رتس نمو 6 ةمايقلا موي تابرك ن ن ه ةبرك هنع هللا جرف ةبرك ملسم نع جرف نمو
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 . مظنلا يف هتركذ

 نيع علقب هيلع امهل مكح انيع دحاو لك نم نيلجر ينيع علق نمو
 تناك ءاوس اهدحو أعم اهاعلق اءاش نإف ى ًاصاصق ادارأ نإ ةدحاو
 علق نإو رخآلا ىرسي وأ امهدحأ ىنمي ي علق نإ ى ىرسيلا وأ ىنمبلا

 ىلعو .ايهنم علقام هنم علقي نأ ايل ناك ىرسيلا وأ ىنميلا ًاعيمح انم
 هنيع علق دعب هيلع ه نكلو 0 ف'امهيتلك هينيع علق اهل سيل لاح لك

 . ةعولقملا نيعلاب ًاعم اصتقإ نإ نيفصن اهنيب اهنايسقي ىرخأ نيع ةيد

 اهنم دحاو لكل ناك هنيعل ةيدلا يناثلاو صاصقلا امهدحأ راتخا نإو

 ىلإ اقباست نإو إهنيع ةيد دحاو لكلف ةيدلا ًاعيمح ادارأ نإو ،وراتخاام

 ربغ كلذكو ٠ ةيدلا رخآللو انم قباسلل وهف هدارأ انم لك صاصقلا

 سانأ يف دحاو ةيانج تناك نإ اذكو { ةددعتملا ءاضعألا عيمج نم نينيعلا

 اصتقي نأ ل ليقو . مهناف بيترتلا اذه ىلعف دحاو نم رثكأ نيددعتم

 . ملعأ هللاو اهلبق يتلا يف مدقت ايك هنيعب دحاو لك هنم

 ٣٢٥ من حيصفلا ةيد نم ثلث لب يرخأ ناسل يف صاصق الو

 هل انإو . صاصقلا بوجو ف طرش يه ىتلا نيوضعلا يف ةلثامملا مدعل

 ناسل ليقو ،لودعلا موس هيف ليقو 5،ةماتلا ةيدلا ثلث يهو . هناسل ةيد

 يف دشر نبا مامالا فالخلا ركذ حيصفلا ناسلك ةمات ةيد سرحلا
 : مظانلا لاق { ملعأ هللاو ءايلعلا رثكأ هيلع ""لوألا لوقلاو .ةياهنلا

 ٣٢٦ ل ليذو زئاج صاصقلا ليق ثرسك ايهم نسلا يف اوفلتخا
 ٢٢٧ مزل دف نيتضيبلا عطقب اذك اهعلق يف مزال قافتابو

 )١( ةيناثلا نع ةيدلاب مرغيو ةدحاو نيع الإ هنم علقت الف ىمعأ ىقبي اليكل عرشلا ةفأر نم اذهو .

 )( ةماتلا ةيدلا ثلث يهو . هناسل ةيد هل نأ وهو .
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 ركذ نم ىضم اميف اهانركذ دق اهريغو نانسالا ماكحأ نأ ملعإ

 مكح يف انه اهركذ اندعأ نكلو .ةدحاو ةدحاو اهدادعتو حراوجلا
 ملكتن نأ دبالف ل شيورألاو تايدلا مكح يف كانه ناكو ؟ صاصقلا
 نم نسلا تعلُق نإ امأ : لوقنف ماقملا هيضتقيام بسحب انه اهيلع
 هلوقل ءالعلا قافتاب هيلع ينجملا هبلط نإ صاصقلا اهيفف ادمع اهلصأ

 ىلإ 4سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو ةاروتلا نع ةياكح ىلاعت
 انلبق نم عرش يف اوفلتخا دق "لوصألا ءايلع ناك نإو { "ةيآلا رخآ
 ةنسلا هتدكأ دق مكحلا اذه نكل ؟ خسني ملام انل عرش وه له ممالا نم
 نإ ًاضيأ اهيف رسكل ا ىيف اوفلتخا مث { ةمألا عامجإب انتعيرش يف تبثف

 ناك نإ صاصقلا اهيف : ءاهقفلا ضعب لاقف ف محللا ي ىلعأ نم ترسك

 ةلثامملا هعم نكمي ادوجوم نسلا نم نئابلا رسكنملا ًاطبضنُم رسكلا

 يف صاصق ال : نورخآ لاقو } طورشملا دجو طرشلا دجو نإف ،سايقلاب
 درملاب اهرشن نألو علقلا فالخب رسع رسكلا يف ةلئابملا طبض نأل اهرسك

 .اهلصأ نم نسلاب كلذ لخأ ايبرو } هنم صتقملاب ءاذيإ ةدايز هيف هوحنو
 . ةيدلا يناحلا ىلع ىقبت صاصقلا رذعتي ثيح لاح لك ىلعو

 هيلع سيل ليقو : يأ (مل ليقو) لوالا ا تيبلا 4 يف مظانلا لوقو .

 . ملعأ هللاو

 فنالاو نيعلاب نيعلاو سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو : اهصنو ةرقبلا ة ةروس نم ٤٥ ةيآلا )١(

 لزنأ ايب مكحي مل نمو ،هل ةرافك وهف هب قدصت نمف صاصق حورجلاو نسلاب نسلاو نذالاب نذالاو فنالاب
 . «نوملاظلا مه .'ائلواف هل

 اذإ كلذب ةيآلا ه هذهع ،انل عرش انلبق نم عرش نأ ىلإ ءاهقفلاو نييلوصألا نم بهذ نمم ريثك لدتسا (٢)

 يعفاشلا صن نع ينيب ارقسالا قحسا وب أ هاكح اكو روهمجلا نع روهلا ره اك خسني لو أ ارر .7 يكح

 .باحصأ رثكأو
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 اهيف مزليو تبثي صاصقلا نا نيتضيبلا ريخألا تيبلا ف ركذو

 عم :1 هيف دجوت وضع لك ينفو . اهيف كلذك وهو اهلصأ نم اتعطق

 طورش عيمج يف نيئفاكتم انوكي نأ ينعأ ًاضيأ ةافاكملاو ٠ يناجلا نم هلباقم

 ; مظانلا لاق ، ملعأ هللاو ًافنآ ةروكذملا صاصقلا

 ٢٣٢٨ ملطْضا دق اهضعب وأ تعطق دق نكت نإ ًاضيأ نذألا يف زئاجو

 هناحبس هللا لاق ۔ صاصقلا اهيف زاج اهلصأ نم نذألا تعطق نإ

 تسيق اهضعب عطق نإ اذكو {ةيآلا رخآ ىلإ همنذألاب نذألاو» : ىلاعتو
 كلذ ردق ىلع يناجلا نذأ نم هل ذخؤيو . هريغ وأ ساطرقب هنم ةحيحصلا

 . ملعأ هللاو كلذ هلف ةيدلا دارأ نإو

 ٣٢٩ ْمرُخ اذإ اذكهو ةبد لب قلحلا حارج يف صاصق الو

 رطخ عضوم هزأل همرخ وأ هقثو قلحلا تاحارج يف صاصقلا زوجيال

 اولاقو { ةيدلا هيف لب ًادج ة رسع كلذ يف ةلثاملاو سفنلا فلت هنم نمؤيالو

 هيف له حصو كلذ مأتلا مث هديرو قرخف هقلح يف الجر نعط لجر ف

 كلذ ي هتيدو ًاصاصق كلذ يف ىرنال : هريغ وأ رثؤملا وبأ لاق ؟ صاصق

 ف ًاصاصقت ىرنال : اولاق 3 هلثم يلع يأ نعو ةيدلا ثلث : ةفئاخلا ة هيد

 ناتذفانف رخآلا بناجلا نم تذفن ناف .ةيدلا ثلث هيف ةذفانلاو قنعلا

 6قنعلا ين نيتذفانب لوقلا نع ءايلعلا ضعب فقوتو ،ةيدلا اثلث امهل
 . ملعأ هللاو .ندبلاو افقلا يف ةحارجلا لثم قنعلا يف ةحارجلاو

 ٣٣٠ ملطصنام اذإ اجرلا هلجر يف الو امذخجلا ديلا يف صاصق ال

 نوكسو ءارلا رسكب لجرلا يف جرخلاو { ةعوطقملا يه ءامذجلا ديلا
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 نإ ءاضعألا هذه ي صاصق الو ؤ)عطقلا ُءالطضالاو ٠ فورعم ميجلا

 زم نأ تملع دقو .ةحيحصلا حراوجلا نع اهناصقنل ةيانجب تعطق

 حراوجلا هذه تعطق نإف :اراسم فاكلا ءاضعألا يف صاصقلا طورش
 ةحيحصلا ةحراجلا ةيد ثلث امل ناك اهعفانم نالطب دعب ناج ةيانجب

 . ملعأ هللاو اهسنج نم

 ٢ا من پ ة فللاف هرادقم نع رجعي ,حراج وضع ناك حرج لكو

 ٢٣٢ مت قحلا صاصقلابو ال ليقو هحرج لضفب شيأ هل ليق

 ١ حراجلا وضع نم ركأ وضع ف صاصقلا هب بجح حرج لك يأ

 لقف ل هحرج رادقم ه هوضع ف غلبيال هنم صتقا نإف © هنم صقنأ وهو

 م ; حراجلا وضع هعسيام ردقب رصتقي : : مهضعب لاق ى كلذ ف فلتخا

 رادقم هنم صتقا نإ : نورخآ لاقو 3 ةيد هحرج نم لضف ايب ىطعي

 رتعيالو أفاكتت ءاضعألا نأل هقح متي هبو . كلذ الإ هل سيلف هوضع

 . ملعأ هللاو هربكو وضعلا رغص اهيف

 .فنالاو نذالا يف هلايعتسا بلغو هلصأتساو هعطق : الص هملصو . ملسلا لاعتفا : مالطصالا )١(

 ملصالا ثنؤمو { ُملص عمجلاو هلثم ميلصلاو . ةعوطقم اهنأك ةقلخ نذالا ريغصلاو نذالا اجا لصالاو

 لص عمجلاو . ءايلص
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 ٣٣٣ م أ اقلطم صاصقلا ال هنم اذكو ةاتفلا نم هزال

 ٣٣٤ ملتست تايد لب صاصق الف اهيف مأ نيَجرقلا ادع امي

 نيب نوكي (ًاقلطم صاصقلا يأ) هنأ حراوجلا , صاصق يف مدقت

 اين ديبعلا نيب نوكيو 6 ,مهيب ايف ءالقعلا غَلَبلا ن ن:دحوملا رارحألا

 مهنأ ىلعو ةدحاو ةلم مه 1 ىلع ٠ مهغيب ايف نيكرشمل ا نيب ا ذكو ١ مهنيب

 صتقي الف \ةدح ىلع مهنم ةلم لك لهأ نيب اميف الإ نوكي الف للم
 نم حوم رصتقيو . للملا رئاس ٢ اذكهو 'هسكعك ينارصن نم ىدوهي

 رصتقي ليقو ٠ اقلطم سكعل ١ نود )٢) مالسإل ١ فرشل اقلطم كرشم :

 نم هيلع دحوملا ةحراج ديزتام دحوملل دري نأ دعب دحوملا نم دهاعملا

 . سفنلا فالتإو لتقلا يف اذكو . ةيدلا
 . ةافاكملا مدعل هنم دبعلا صتقي الو دبعلا نم رحلا صتقيو

 هيبأ وبأ هدجف بأ نكي مل نإف هوبأ غلابلا نم لفطلل صتقيو
 نم غلابلل صاصق الو ا غلبي ىتح دحا هل صتقيال : ليقو © امهريغال

 يف مصالاو مكبألاو نونجملاك كلذ يف لفطلاكو . أطخ هدمع نأل لفطلا
 :1 مهنم صتقيالو ٠ لألا ةطساوب مهيلع يناجلا ۔ ا نم صاصقلا مهل نآ نأ

 )١( يدوهي نم .نم ينارصن صتقي الو يأ .

 تلق لاق ةفيحُج يأ نع (ملعلا ةباتك باب) يف يراخبلا جرخا دقف دحوم نم كرشم صتقيال يا )٢(
 لاق . ةفيحصلا هذه ينام وأ ملسم لجر هيطعأ مهف وأ هللا باتك الإ : لاق ؟ باتك مكدنع له :يلعل

 ةيآ مومعب ةفينح وبأ جتحاو .رفاكب ملسم لتقيالو ريسألا كاكفو لقعلا : لاق ؟ ةفيحصلا هذه ين يف :تلن

 رحلا لتف للعو يمذلا رفاكلاب ملسملا لتقي هنأ ىلع 4 . . . سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو صاصقلا

 . كلذ ين ةيفنحلا لوق فالخ ىلع عامجالا يعفاشلا ىكحو ايهيف روهمجلا هفلاخ دقو .دبعلاب
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 يف لفطلا يف فالخلاك دحأ مهل صتقيال اضيأ ليقو 3 اطخ مهدمع
 ابصلا نامز نم مكبلاو ممصلاو نونجلا ناك نإ ليقو { هلئاسم عيمج

 نأ هلف ةثالثلا دحأ احص اذإو © دحأ هنم صتقيالو هل صتقي نأ هيبألف

 . كلذ لبق دحا هل صتقي مل اذإ وحصلا دعب صتقي

 اذإو ،اهنودامو سفنلا يف ءاسنلاو لاجرلا نيب صاصقلا نوكيو

 هديزت يهف اهنم وه صتقا اذإو اهنع دازام لضف هل تدر هنم تصتقا

 ليقو ،سفنألا تايد يف اذكو هوضع وأ هحرج شرأ لضف اضيأ
 . ًاقلطم'»لجرلا نم ةأرملا صتقتال

 دمعلا يف صاصقلا بجيو .اهركذ رم دقو اذه ريغ لاوقأ ةلئسملا يفو

 ةمآلاو ةمشاهلاو ةلقنملا يف صاصقالو © فالخ دمعلا هبش ينو ،قافتاب
 . ةذفانلاو ةفئاحلاو

 نإ : موق لاقف ، لتقلا ىلع هل هريغ هاركإب آدحأ لتق نميف اوفلتخاو
 يروثلاو كلامو يعفاشلا هيلعو . رمآلا نود لتقلا رشابم ىلع صاصقلا

 ١ طقف ةبوقعلا رمآلا ىلعو : اولاق ءاهقفلا نم ةعامجو روث وبأو دمحأو
 ىلع ناطلس رمآلل نكي مل اذإ اذهو . ًاعيمج نالتقي : ةفئاط تلاقو

 : لاوقأ ةثالث كلذ ىفف ناطلس هيلع هل ناك اذإ امأو ،رومأملا

 .طقف ةبوقعلا رومأملا ىلع اينإو 5 رومأملا نود رمآلا لتقي : موق لاق
 . ىعفاشلا يلوق دحأو ةفينح وبأو دواد لاق هبو

 . رمال ا نود روم املا لتقي : موق لاقو

 لالدتسا قيرف لكلو . كلام لاق هبو 5 ًاعيمج نالتقي : موق لاقو
 . هركذب ليطنال

 بجت لب اهب لتقيال ةأرملا لتق اذإ لجرلا نأ : دمحأ نع ةياورو نسحلا نع يكحو يلع نع ءاج دقو )١(
 . اهتيد

١٨٦١ 



 وأ يبصك فلكم ريغو فلكم وأ ء يطحتو ًدماع لتقلا يف كرتشا نإو

 دماعلا ىلع : مهضعب لاقف ى كلذ ف اوفلتخا ءالعلا نإف نونجم

 كلام هيلعو .ةيدلا فصن نونجملا وأ يبصلاو ءعيطخملا ىلعو صاصقلا
 لوقي يعفاشلاو .ةلقاعلا ىلع فصنلا اذه لعجي كلام نكل يعفاشلاو

 .رثكألا هيلعو لوألا بهذملاو ٠ هلام ف

 ىلعو ،دبعلاب لتقي دبعلا نإ : دبع التق دبعو رح ين اولاق كلذكو
 اذه ىلع لجر لتق ف يمذو ملسم كرتشا نإ اذكو ،3هتميق فصن رحلا

 . لاحلا

 بجيال نم عم صاصقلا هيلع بجي نم كرتشا اذإ : ةفينح وبأ لاقو
 لتقلا نإف ةهبش هذه نأل : , لاق ةيدلا لب اعم ايهيلع صاصق الف هبل

 صاصقال يذلا ةهج نم ًاعقاو هسفن فلت نوكي نأ نكميو ،ضعبتيال

 اؤَرذإا : : "لم لاق دقو رخآلا هكيرش نم ًاعقاو هنوك نكمي اك .هيلع

 . ةيدلا وهو هلدب تبث صاصقلا نكي ل اذإو «تاهّبشلاب دودحلا

 ظيلغتلا يضتقت يتلا ةحلصملا ىلإ رظنلا لوألا لوقلا لهأ ةدمعو
 . هسفن مكح هلف لتقلاب درفنا انم دحاو لك نأكف { ءامدلا ةطوحل

 غلبلا ءاسنلاو لاجرلا نيب يرجيو هب مكحت صاصقلا نأ ملعاو
 مدعل نيجرفلا الإ ءاضعألا نم اهنودامو سفنلا يف نيدحوملا رارحألا

 در ين انه ءايلعلا فالخ درو نكل & عضاوم يف رم ايك امهيف ةأفاكلا
 نم ةأرملاو لجرلا نيب ييف سفنلا يفو ءاضعألا يف ةيدلا نم لضفلا
 : لاق ثيح انه فنصملا هركذ ايك كلذ يف لضافتلا

 ثيدحلا ركنم وهو : يراخبلا لاق عفان نب راتخملا هيفو . تاهبشلاب دودحلا اؤردإ : ًاعوفرم يلع نع )١(

 : لاق دوعسم نب هللادبع نع لئاو يبأ نع مصاع نع يروثلا نايفس ثيدح بابلا يف ام حصاو : لاف

 ميهاربا قيرط نم ةبيش يبأ نبا ىورو ى متعطتسا ام نيملسملا نع لتقلا اوعفدا ،تاهبشلاب دودحلا اؤردا

 دنسم يئو } تاهبشلاب اهميقأ نأ نم يلإ بحا تاهبشلاب دودحلا يف ء ءيطخأ نال : ظفلب رمع نع يعخنلا

 . تاهبشلاب دودحلا اؤردا :ظفلب ًاعوفرم سابع نبأ نع مسقم قيرط نم يثراحلل ةفينح يا
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 د . ل هتيد نم فصنلاو اه تنيلف قلرلا © لنت
 ٦[ ٣٣٦ ل ر كنقلا يف هل ايف هلتق اكتف ناك ام اذإ الإ
 ٧ منا طْعبلف ةلماك ةيد اش نإف سكعلا يف لولا ربخو

 ٣٣٨ مرتغي اهيلع فصنلا ةيد عم هل ناك اهلتق دارأ نإو

 ٢٢٩ منو ىلوأ نيلوقلا لوأو ةل لتقلا عم ر ال : ليقو
 دارأ نإ ًابجاو هيلع صاصقلا ناك ادمع ةأرما لجر لتق نإ هنأ ملعإ

 عامجإل ا مهضعب ىكح ىتح ء ءالعل ١ روهمج هيلعو ٠ هلف لتقل ١ اهيلو

 اهتيد فصن هيلع دريو هلتقي نأ نيب رايخلاب اهيلو نأ ىلع رثكألاو ] هيلع

 اهايإ هلتق نوكي نأ الإ اهتيد هنم ذخأي نأ نيبو هلتقي نأ ليق اهلام نم

 لوقل ا ا ذهو 6 كلتفل ١ ف ةي للا نم ًائيش درتسي الو اه لتقي وهف ًاكنف

 ربأ يضاقلا ىكحو 6 هباحصلا نم هريغو بلاط يبأ نب يلع نع يورم

 . داش وهو ةأرملاب لجرلا لتقيال هنأ يرصبلا نسحلا نع ديلولا

 ل تدرو }هب اهلتق ءاش نإ رايخلا هيلول ناك الجر ةأرملا تلتق نإو
 لاقو .ةلماكلا ةيدلا اهنم ذخأ ءاش نإو لجرلا ةيد فصن اضيأ

 يذلا وه لوألا لوقلاو ٠ كلذ لعب هل در الف هيلوب اهلتق اذإ :

 . ملعأ هللاو ٠ ءاملعلا روهمج هيلع

 ٢٢٠١ مدعلا ضعبلاو ضعبلا توبثلا ىري اوفلتخا اهيف صاصقلا ةبهو

 سيل نمل دحأ ىلع كلذ هل نمم صاصقلا ةبه زاوج يف ءايلعلا فلتخا
 تاكيلمتلا رئاس ًاضيأ ةبهلاكو كضعب هعنمو مهضعب كلذ زاجأ .هل

 لاق 0 كلذ وحنو قادصالاو هاركالاو هب ةراجالاو هب ءارشلاك تاضواعملاو

 ؟ الوأ هب ذوخأملا وهو عطقلا ىلع ليكوتلا زاج له :: : هحرشو لينلا يف

 نا : اولاقو لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيد» : ةنبت يبنلا ىلإ ًاعوفرمو يلع ىلع فوقوم درو دقف )١(
 . هيف يارلل لخدم ال اذإ عوفرملاك هلثم يف فوقوملا
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 ةه زاوج يفو " لتقلاكو نيعلا ءعقفك صاصقلا نم هريغ اذكو :نالوق

 ,افيا فالخ لصفم نم د علقكو سرض عزنك عزت وأ عطق وضع
 تبرو ةيانحلا هذه كل تبهو : هل لوقي نأك كلذو : حراشلا لاق

 وحن وأ أ قحلا نم هيلع هكردأ يذلا وأ يناجلا ىلع يل يذلا يقح كل

 نكلو ًاضيأ وفعللو ةيدلا ذخأو صاصقلل ةلماش ةرابعلا هذهو كلذ

 ةيد ةيدلا ذخأب لب وضع ةبه زاوجب لوقلا ىلع الو هل بوهوملا صتقيال

 تبهو :لاق نإ امأو © الصأ هل صاصق الو وفعلا وأ سفنلا وأ وضعلا
 مدآ ىنب ءاضعأ نأل لاح لك ىلع زوجحتال ةبه ,هذهف وضعلا اذه كل
 ريغل صاصقلاو .كلميال كلذك مدلاف 3 ضغلا مد ةبه اذكو . كلمتال

 . عنتمم يلولا
 هيف هل بجي يذلا هقح ىنعمب (وضعلا اذه مد كل تبهور هلوق امأو

 بوهوملاف زاوجلاب لوقلا ىلعو ؤ فالخلا لحم وه اذهف عرشلا هب هل مكحيو
 . لاح لك ىلع هل صاصقالو وفعي وأ شنرألا ذخأي

 ي ةعفنم ال نا صاصقلا عنمو كلذ يف وضعلا ةبه عنم هجوو

 نوكي دقو إةعفنملل وأ لاملل يه امنإ ةبهلاو بوهوملل صاصقلاو ، عطقلا

 نكميالف ". ىلع كلذ ناك نإف يناجلا ف ضخغب وأ ة ةوهش هل بوهوملا

 كلذ قح نم كلذ سيلف لالح ىلع ناك نإو كمارحلا لعف نم

 . لالحلا

 عيب نم كلذ نأل هنهراذكو لاح لك ىلع عونممف صاصقلا عيب امأو

 . ةدايزو فرصت ضعب عم هحرشو لينلا نم ىهتنا ضبقي ملام

 هضرم يف ىنج نإ ليقو مهضرم نم أربي ىتح ضيرملا نم صتقيالو
 . ملعأ هللاو ًاقلطم زوجحم ليقو كضرم يف هنم صاصقلا زاج
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 ثلاثلا لصفلا
 ةيمسملا ماكحأ ين

 ٣٤١ معنلا نم ماك رمعب روف قفي نإ هيلع ىمنألا ةيدو

 ٣٤٢ متتسي تاولصلا لك , كانه ةتاف نإ هل ىربكلا تلو

 ٤٢! مك نم عم هل ثلنلا سمخف حاو ضرف هتفي نإو

 مت سمخلا تاولصلا تقو كي مل ام ريعبلا ىوس هلام ليقو

 ٣٤٥ : مكحلا اذه لكلل لهو ايكح الماك ىطعي ثلثلا كانه مث

 ٢٤٦ مَتخنا كاذ نم فصنلا ءاسنللف اسنلا نود نم لاجرلاب صخ مأ

 هيف ثدحأ ثدح ىيأ وأ رفد وأ وأ برضب ًادحأ باصأ نم هنأ ملعإ

 ماقو هبتنا مث هساوح تبهذ نإف سحلا هنم بهذو ""هيلع ىمغأ ىتح

 ناك سمخلا تاولصلا ضورف نم ضرف تقو هيلع يضمي نأ لبق اعيرس
 يناجلا ىلع ريعب كلذب هل

 وهو تاولص نسمخ هيلع تضم ىتح ةليلو ًاموي كلذك ىقب نإو

 نم ء ءايلعلا ةماع بهذم اذه .ةماتلا ةيدلا ثلث كلذ يفف قفي مل هلاحب

 فصن ةأرملاو ةيدلا ثلُت سمخ كلذ يف : مهضعب لاقو ٤ فلاخو قفاوم

 : لجرلا
 يتلا تاولصلا بسحب هل ناك سمخلا تاولصلا نم رثكأ بهذ نإو

 كلذ هلف ءايغالا تقو لاط نإ اذكهو { رثكأ وأ ناتنثا وأ ةدحاو ديزت

 اركذ ناك .ةماتلا هتيد متت ىتح تاولصلا نم هتافو هيلع ىضم ام بسحب

 لوط كلذك ىقب ولو ©٨كلذ ىلع هل ةدايز الف هتيد تم اذإف ، ىثنأ وأ

 نبا ىلإ اذه بسنو © تقولا لاط ولو ًاقلطم ريعب هل : ليقو هرمع

 لع يمغأ : : بيذهتلا يفو قافأ مث هيلع ي : : هيلع ىمغأو بورضنا وأ ضيرملا ىلع يمو ))

 . ءاهغالا نم ةرملا : ةيمغلاو .أيح عجري مث تام دنآ نظ اذ ذا : نالف
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 .ةماتلا هتيد هلف ةعبرألا لوصفلا نم لصف هيلع ىضم نإف ،8كبوبحم

 تبهذ نإ»١ ليق رثألا يفو { ةماتلا ةيدلا هلف ةمات ةنس يضقنت ىتح ليقو

 باسحبف ناتالص وأ ةالص تبهذ نإو . ةيدلا ثلمف تاولص سمخ

 يهف ةعاس ولو هلقع لاز نإ : ليقو ةيدلا ثلت سمخ ةالص لكل كلذ

 نأ يهو اريعب يهو ةيمغلا ةيد ثلئ هتيدو هتالص بهذت ولو . ةيمغ

 ىلع هنمث ردقب دبعللو 6 لجرلل ام فصن ةأرمللو ٦ 3 لقعيالو هيلع ىمغي

 هتحت نم جرخاو رخآ ىلع ىنج هنأ لجر ىلع دهش اذإف باسحلا اذه

 ةداهشلاف اضيأ أ ملكتيالو رثؤ رثؤي ملو هبرض وأ رثأ الو هيف حرجالو ملكتيال وهو

 ىمغأ نإو ادمع ىشافغتام هنأ هوفلح مهتا نإف 3 ةلوبقم اذه لثم ىن

 ةرم هيلع يمغأ مث ٢7 سفنت وأ ملكت مث ; لقأ وأ ةاش بلح ردق هيلع

 ةيمغ بسحب ذ نإف ارارم مويلا ي ىف هنم كلذ نوكيو . كلذك ،ىرخأ

 نإو .ةماتلا ةيدلا هلف عجري و ااصأ هلقع لازف برض نمو . ةدحاو

 هتبرض ببسب هيلع يمغأ هنأ ملعيام فلح براضلا ركنأو ءامغالا ىعدا

 اهنم لاز هنأ فلحيف بورضملا ىلع نيميلا در وأ اهنم هلقع لاز هنأ الو

 ةيد ثلن اهل برضلا وحنب تدلوت أربتال ةحرق لكو . هتيد ذخأيف هلقع

 .ملعأ هللاو هيف يه يذلا وضعلا كلذ رسك

 ءامغإلا تايد يف ةروكذملا ماكحألا هذه يف اوفلتخا ءاملعلا نأ ملعاو

 يواست مأ كلذ نم فصنلا ىلع ةأرملا نوكتو ى لجرلاب ةصاخ يه له

 . ملعأ هللاو ءايلعلا رثكأ لوألا ىلعو ؟روكذلا كلذ يف ءاسنلا

 9 ٧ م عزفإلا نم لقعلا بهذف ابص يذ وأ غلابل معزفمو

 ٨ متي ال هلقع أمامت اماع ىقب ول اريعب انه هل نإ

 . مزتلم امكح لوحلا مامت ىلع ةلماك ةيدب هل مكحاو

 ةيشغ كلذكو .هيلع يشغم وهف يمغأ :أنايشغو ًايشغو ةيشغ هيلع ىشغ : لاقي نايثغلاب رهاظت )١(

 . تيملا نم هيلع يشغملا رظن : ىلاعت هلا لاق ،تيللا
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 رلو .ريعب هلف كلذ نم هلقع ريغتف ًاشهد هجعزأ وأ هقن وأ ًادحأ عزفأ نم

 عجرو ءيرب ناف ةلماك ةنس ىلإ هب رظتني اذكه مث ةدحاو ةعاس ريغت

 نإ ةلماك ةيدلا هلف لوحلا مامت ىلإ ىقب نإو © كاذف لوحلا مامت لبق هلقع

 كرشم ناك نإ اذكو . ًاضيأ اهتيدف ةأرما ناك نإو ،لجر ةيدف الجر ناك

 . ملعأ هللاو هنمثف ًادبع وأ

 :د

_ ١٩٢



 عبارلا لصفلا

 :عقأ ثادحألا ف

 برضلا نود ندبلا ف

 ٠ ٣٥ رصنا ام ام الاعس هل تندحأف ةأجو أموي هاخأ اجو نب

 ٣٥١ ملع ذف نم لدعلا م موس هيفف اناد رمتسا هيف ًاضرم وأ

 لقعلا لاوزلف هلقع هب لوزي ثدح هربغ يف ثدحأ نم اولاق مه أ ملعإ

 رجف ألم لجر دي تعطق نإف .ةيدلا نم هردق ثدحللو ةلماك ةيدلا

 عطق نإو .ةيدلا فصن ديللو { ةلماك ةيدلا لقعلا لاوزلف اهعطق ببسب

 ةيدو نيديلل ةيد :ناتيد هلف ًاضيأ كلذ نم هلقع لازف اےهيتلك هيدي

 . ءاضعألا . نم نيديلا رغ ف اذكهو 6 لقعلل

 ىلع هبرض ناك ولف { لقعلا لحم ريغ يف ثدحلا نوكي نأ كلذ طرشو

 غامدلا ق ىورع و سأرلاب لصتم وه ام الثم هينذأ عطق وأ ههجو وأ هسأر

 . ًاضيأ ناتيد هل : ليقو © لقعلا ةيد الإ هل سيلف

 لازف ةمومأمب بيصأ نإو ، حيحصلا وهو : هللا همحر بطقلا لاق

 لوق ىلعو ةدحاو ةيد غامدلا يف لقعلا نإ : لوقي نم لوق ىلعف هلقع
 يف كلذ ضعب لخديالو ةمومأملا شرأو لقعلا ةيدف بلقلا يف هنإ لاق نم

 بهذمو {ناتيد هلف ةدحاو ةبرضب هرصبو لجر عمس بهذأ نمك ضعب
 عطقب ةعفنم تلاز اذإ عفانملا رئاس اذكو غامدلا يف لقعلا نأ ةفينح يأ

 وأ اهوضع ريغ عطقب تلاز نإو .وضعلا ةيدف هيف ةيانجلاب وأ اهوضع

 اذكو .اقلطم ناتيد ليقو { ةعفنملا ةيدو رضعلا ةيدف هربغ ف ةيانجب

 ركذلا ةفشح يفو . ادعاصف نيوضع ت ادعاصف ةعفنم ةلازإ يف فالخلا

 . ةلماك ةيدلا ةدالولا و أ عايجلا هب عنتميام لك يفو .ةيدلا

١٩٣



 ةبدلا كحضلاوأ طاخملا وأ قيرلا وأ عمدلا هب عنتميام لك ينو
 اهم دحاو لك يفف عطقني ملو هب روكذملا كلذ لصتا نإ اذكو .ةلماك
 دارملاو عطقني ملو طئاغلا وأ لوبلا هب لصتا نإ اذكو { ةلماك ةيدلا

 زم كلذ ثدح نإ امأو ى هكاسمإ ىلع ةردقلا مدعو هعوقو ةرثك هلاصتاب

 ءاوسو ؤ موسلا ليقو ئ ةيدلا ثلث هيف : ليقف عطقنا مث د برضلا رثأ ىلع

 لحم نم ناك وأ برضلا لحم نم لصتملا كلذ ناك نإ مكحلا اذه يف

 . رهظلا يف وأ سأرلا يف ةبرض ببسب طاخملا لصتي نأ لثم رخآ

 هربد ذ وأ هلبق نم ًاطئاغ وأ هلوب ثدحأ ىتح الجر برض نما رنألا يئو

 نإو ى ةيدلا ثلئب هيف نايثع ىضق لقو ى صاصقلا ال موسلا هيلعف

 وهو ا موسلا لوبلايو مهارد ةرشع ةأجولا شرأ هلف لابف هيف رثأف ')هأجو

 ناف ركذلا ىلع هأجو اذإو ، نوغبرأ طئاغللو نورشع هللادبع يبأ دنع

 رغ دنعو ، بوبحم نبا دنع موسلا هيف ثدحأف هقنخ نإو . نورشع هل

 لاقو . ًامهرد نوعبرأ مهضعب دنع هلف طرضف هسخن نإو .ةفئاجلا ةيد

 . موسلا هيف : هللادبع وبأ

 لكو ‘ اهتيد ثلث '١اهرتشو نذألا مرخلو هتيد ثلث وضع ف ةذفان لكلو

 .ةماتلا تلن الو ةتيمف تعطتف تعلخ وأ تبهذف تبيصأ ةحراج

 .هنيد هيلعف وضعلا كلذ هيف دجوي ملو لجرل وضع عطق دمعت نمو
 تنزنف ةأرما حكن نمو .اهتيد هيلعف هبرض نم تتايف'"ةزشان برض نمو

 .تبرض :اجو هقنع تأجوو ،هقنع يف هأجوو . هبرض : أجو نيكسلاو ديلا ةأجوو ؤزكللا : جولا )١)

 . منهج ران يف هنطب يف اهب اجوتي هدي يف هتديدحف ةديدحب هسفن لتق نم : ةريره يأ ثيدح يو
 ؛يعحلا ةلزنم هعطق يف لزنتيو ٠ عامجلا ةوهش بهذي ًاديدش ًاضر لحفلا ًايثنأ ضرت د نأ ًاضيأ ه . جولاو

 . اهجرخم نأ ريغ نم نيرجح نيب هيتيصخ قورع قذ اذا : ء يجوو ثوجوم وهف ع ءاجو اجو سيتلا أجوو

 )٢( ةقلخ نوكي املقو نيعلا نفج بالقناو عطقلا : رتشلاو قشلا : خلا .
 تعنتماو ةأرملا تصع : برضو دعق يباب نم ًازوشن اهجوز نم ةأرملا تزشن نم لعاف مسا : : ةزشانلا (٣)ر

 (أضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم تفاخ ةارما نإو : ليزنتلا يفو .اهافجو اهكرت هتأرما نم لجرلا زشنو 6هيلع
 . هنع عفترا اذإ :ًازوشن هناكم نم زشن : لاقي عافترالا هلصأو
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 .هلام يفف الإو إهتلقاع ىلع اهتيدف ًاغلاب ناك ناف & تتام ىتح ًامد
 لجر وأ ءالش وأ ')ءاسع دي لكلو { ةماتلا ةيدلا هيلعف اهطلخ نإو

 اذإ يصخ ركذ وأ مجعأ ناسل وأ ءاروع نيع وأ ءادوس نس وأ ءاجرع

 . اهثلث ليقو 5 ةماتلا ةيدلا نينعلا ركذ يفو املاس هلثم ةيد ثلث تبيصأ

 .ءاضعألا نم رشع ىنثا يف ةلماك ةيدلا بجت هنأ بجاحلا نبا ركذو
 توصلاو قطنلاو قوذلاو مشلاو رصبلاو عمسلاو لقعلا : عفانم رشع يفو
 ريغو نانيعلاو نانذألا + يه رشع انثالاو . سولجلاو مايقلاو عامجلا ةوقو

 اهيف ليقو ةيذلا ليق رافشألاو نيبجاحلا ي فلتخاو . هركذ مدقت امم كلذ

 . ةموكحلا
 هيفف الاعُس هيف كلذ ثدحأف هحتَر وأ"هرَقَد وأ ةأجو ادحأ اجو نمو

 . ملعا هللاو لودعلا موس

 ٢٥٢ مدبرُضلا لاسأ ىتح ةحرقوا قباس ,حارج قوف براض
 ٣٥٣ مزل دق امامت قح ال شرأ عم انه ىطعي قباس شرأ ثلثف

 هحرجو هنيع روعف ةمطل الجر مطل لجر نع بوبحم نب دمحم لئس .
 ةيد هلف دحاو عضوم ريغ يف كلذ ناك نإ :لاق ةدحاو ةبرضب هيف رنأو
 عضوم ريغ ين رثألاو نيعلا ريغ يف حرجلا ناك اذإ ةمطللاو روعلاو حرجلا

 يفن ارهد ًاضيرم ىقب وأ نينس كلذ نم لعسف الجر أجو لجر نعو
 . هانعو كلذ نم هباصأام وحن ىلع لودعلا موس كلذ

 ىتح هيلع لجر هبرضف ميدق حرج وأ ةحرق هب تناك لجر يف اولاقو

 لجرلاو مدقلاو فكلا جوعت ىتح غسرلا لصفم سبي : بعت باب نم امع فكلا مسع : لاقي )١(
 . ءايسع ديلاو ةأرملاو .مسعأ

 )٢( هتسفر : ًاحمر اهبحاص ةبادلا تحرو إ لجرب هسفر (هحمر)و هردص وأ هافق يف هعفد : هرفد .
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 ةرقلا وأ قباسلا حرجلا شرأ ثلثو ةبرضلا كلت شرأ ىطعي هنأ هامدأ

 الجر لجر حطن نإو“. ًاصاصق نيميدقلا حرجلاو ةحرقلا يف فرعنالو :اولاق
 ابد هيلعو هل ةيد ال يآ رده حطانلا ةيدف حطانلا سأر رسكناف

 ريغ يه يتلا ةبرضلا يف : ديعس وبأ لاق ،رثؤملا وبا لاق اذكو ،حوطنملا

 !مهارد ةسمخ ندبلا يفو { مهارد ةرشع هجولا ين اهل رحلا لجرلا يف ةرثؤم

 . ةرثؤملا نود اميف هيلع ديزيال ندبلا لثم هذه يف سأرلا مدقمو

 طئاغلاو لوبلا ثدحأ ىتح الجر برض نميف يراوحلا ىبأ نعو
 رمحا وأ رضحخاف هسرضب الجر ضع نمو لدع موس هيف لاق نم :لاق

 نم هيف نوريام ىلع حارج نكي مل نإ لودعلا موس لاق ؟ كلذ يف همزليام
 . "ةلل
 ٣٥ مشهخاو او ًاسأر عطأَنلا رسكناف هريغ سأر يأرلاب طانو

 ٥0 ۔۔ 28 ى

 ٣٥٥ مرتغت اضيأ ٍِحوطنملا ةيدو انهاه ردم ٍحطأنل ةيدف

 هسأرب ادحا حطن نم نأ "ريغ وأ بوبحم نبا باوج نم مدقت
 حوطنملا باصأامو 3 يدتعملا وه هنأل هل ةيدال هنأ حطانلا سأر رسكناف

 اف نونجم وأ ًايبص حطانلا ناك نإو هلعف نم هنأل عطانلا ىلعف كلذ نم

 .هتلقاع ىلع اضيأ كلذكف وه هباصأامو .ةلقاعلا ىلع حوطنملا باصأ
 نم ايهسفنا يف هاثدحأ اميف ةلقاعلا ىلع مرغ فونجملاو يبصلل سيل ليقو

 .اهلعف

 ١ ٣٥٦ مسيلف لدع م موس هيقف برض نم طنئاغلا ردأ لوبلا ثدحنو

 ٣٥٧ مرو وأ رارمحا الإ ثَمدحأ ام نكت نإ موس ةضعلا يف كاذك

 )١( نيتيبلا حرش يف عيجيس ايك ٤١١ . ٤١١ .

 اليكنت هيلع كلعف راثآ ترهظو . هتعدج اذإ : برضو لتق ياب نم الثم ليتقلاب 7 لاقي )٧٢(

 . هريغو حابصملا يف ءاج ايك ة ةفرغ نازو . ةلثملا مسالاو { ةغلابم .ديدشتلاب هب تلثمو
 . قباسلا ٤١٤ تيبلا حرش يف )٣(

_ ١٩٦١ 



 وأ لوبلا ثدحأ ىتح الجر برض لجر يف 6"يراوحلا يبأ نعو

 نوعبرأ طئافغلا ثدحل : مهضعب لاقو 6 لدع موس هيف : لاق طئاغلا

 ًامهرد نيرشع لوبلا ثدحل ىطعأ نمو : لاق كلذ نود لوبلاو ٦ ًامهرد

 .7 اهل دسحلا يف ترثأ ة ةبرض لكو . لاوقألا نم لوق كلذ لعلف

 الوب ةبرضلا ببسب ثدحأ ن { مهارد ةسمخ اهلف رثؤت م نإو ‘ مهارد

 ليقو ؤ طئاغلا وأ لوبلا شرأو ةبرضلا شرأ نم رفوألا ىطعي هناف ًاطئاغ اغ وأ

 .اعيمج طئاغ وأ لوب نم ثدحلا شرأو ةبرضلا شرأ هل

 هدخ يف ترثأو هفنأ رسكو هنيع اهب رمع ةمطل الجر مطل لجر نعو
 شرأ هل سيلو ءاضعألا شرأ هل لاق نم مهنم : فادااتخا كلذ يفن

 نوعبرأ هل :لاف نم لاق لدع موس طئاغلا ثدحو دخلا ٢ ترأ

 . ًامهرد

 نإو ،هشرأ ىطعأو سيق ًاحرج هحرج ناف هسورضب ادحأ ضع نمو

 .لدع موس كلذ يفف مرو وأ ًادادوسا وأ رارمحا الإ نكي

 اهلف ترثأ ناف 5 ةيدلا ا لب اهيف صاصق ال هجولا يف ةمطللا نأ ملعأو

 ركب يبأ نع ىوريو امهرد نوتس اهلف رثؤت مل نإو ۔ ًامهرد نورشعو ةئام
 ; مظانل لاق صاصقلا ةمطللا يف ىري هن أ يلصوملا

 ٨ ٣0٨ منلا نم ماك ريعب ال ترأ ام اذإ هجولا ةمطلو
 ٣٥٩ مظن ام ةقفاف راثآلا ةَسلل ًامهارد ةئام دعب نورشع

 .اهيف صاصق ال ةمطللا نأ ملعاو : ةلئسم عرشلا نايب ف لاق

 نوتس اهتيدف رثأ امل نكي مل نإو 8 ًامهرد نورشعو ةئام ترثأ نإ اهتيدو
 عباصألا سملا يهو راثآلا ةتسلا هجولا يف ناب اذإ كلذو . ًامهرد

 ىلع ًامهرد نوتسف راثآلا رهظت مل ن مل نإ و 6 ًامهرد نورشع رثأ لكلف ث ةحارلاو

 . كلذ نم فصنلا

 ٤١٠ تيبلا حرش ين مدقت ايك )١(

_ ١٩١٧ 



 سيق تحرج ناف ٠ اهطابضنا مدعل اهيف صاصقال رجحلاب ةيمرلاو

 . حرجلا ة ةيد ةيدلاف الإو صاصقلا هيفف صاصقلا نكمأ ناف اهحرج

 نإو ئ مهارد ة ةرشع ترثأ نإ شنزألا املو اهيف صاصقال اصعلا ة هبرضو

 نإو 5 تيد يطعأو حرجلا سيق تعضب وأ تمدأ نإف ةسمخف رنؤت .

 رئاس فعض ةرشعف هيف رثؤت ل نإو . ًامهرد نورشعف هجولا ف ترثأ

 ةيمادلا نود ايف هيلع دازُيال دسجلاكف سأرلا مدقم امأ .دسجلا
 : تلق ملعأ هللاو

 " مكح اموس وأ برضل اك ة ةأجوو ةعسكو ةعفسو

 ٢٦٢١ مزتلي موس لكلا يف ةَهبشأ امو يتنخلا عم سخلاو رفلاو
 مف ناسالا ىلع تايانجلاو ثادحألا ي اوفلتخا ءاهقفلا نأ ملعإ

 لجرلا ةأطوو طوسلاب ةبرضلاك هجولا ةمطل ريغ يفو ةيمادلا نود
 . كلذ وحنو رانلا قرحو'”ةعسكلاو'ةعفسلاكو

 ززؤملا شرأ هيف ىطعي برضلا مكح همكح هلك اذه نإ لاق نم مهنم
3 

 . ًاقلطم رانآلا مدع دنع ةرنؤملا ريغ شرأو ارثأ رهظأ نإ

 نايب يف لاق © لودعلا موس ريغ هلك اذه 1 سيل : لاق نم مهنمو

 .لدعلا لهأ موس الإ صاصق اهيف سيل"" ضكرلا نا ملعاو : عرشلا
 ؛ةمطللا ةعفسلاو . ةطوسبم ةفكب هبرض : هقنع عفسو © همطل : ًاعفس هديب ههجو عفس : لاقي )١(

 : ليلجلا ليزنتلا يفو ؤضبقو ذخأو بذج :ًاعفس عفسي هلجرو هتيصان عفسو . هبرض : اصعلاب هعفسو
 م ىصارنلاب ذخؤيف : لاق ايك رانلا ىلإ ةيصانلاب نذخأنل يأ هسأر مدقم : هتيصانو . «ةيصانلاب نفعسنل

 . مادقالاو

 .ءيش وا ناسنا ربد ىلع كملق ردصب كلجرب وأ كديب برضت نأ وهو عسكلا نم ةرملا : ةعسكلا )٢(
 عبنا : فيسلاب مهعسكو 6هديب هربد برض يأ :راصنالا نم الجر عسك الجر نأ : مقرأ نب ديز ثيدح ينو

 . لدبلا ىلع مهؤسكي لثم هب مهرضف مهرابدأ

 لاقو .هلجرب اهيبنج برض : ًاضكر ةبادلا ضكر : لاقي برضلا وهو ضكرلا نم ةرملا : ةضكرلا )٣(
 . رفاحلا وذ حمري اينإ ،هحمر لاقيالو هلجرب هبرض اذا : ريعبلا هضكر : يرهوجلا
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 مدقم ين وأ هجولا ي تناك رثؤت مل وأ ترثأ اهتيد مك ةضكرلا ةلأسم لاقو
 ضعب يئو ‘ نيلدع موس ةضكرلا نأ تدجو : لاق دسحلا ف وأ سأرلا

 ةأجولاو : لاقو { ل " ُموسلاو : لاق 3 ملعا هللاو ةرعبأ ةثالث راثآلا
 اذإ ةدفقلاو ةعسكلا نأ تدجو يذلا :لاق سأرلا مدقم يف تناك اذإ
 هجولاو ٨ كلذ لثم ةأجولاو كلذ فصنف رثؤت ل ناو مهارد ةرشع ترثأ

 لثم ةرفدلا نأ يدنع : لاقو { ندبلا رئاس ىلع فعاضي كلذ ي

 ائيش رسكي نإو }هشرأ هيلعف ًائيش هنم رسكو هعرص نإف 3ةعسكلا

 .هندب رئاس وأ هديب ناك اذإ!ةدفقلاو ةعسكلا لثم دنع ةعرصلا شاف
 هجولاو ى مهارد ةرشعف ترثا اذإ روفدملا اهنم عرص اذإ ةرفدلا كلذك

 . ةبرضلا لثم ناك اذإ ندبلا رئاس ىلع فعاضم

 مطل نمو {اوس يدنع رجحلاو طوسلاو اصعلا ةبرض : رثؤملا وبأ لاق
 ةلماك ة يد ذخأيو "نيعلاب رصتقي هناف هعمس بهذو &! هنيع تبروعف الجر

 صتقي ىرخا تلشن عبصإ تعطق نإ كلذكو > عمسلا باهذل

 . رثؤملا وبأ لاق اذكو كللشلل ةيد ذخأيو ةعوطقللب

 يهو ا هفاعضأ ددع ىلع هيف رثأف فعاضم لبحب الجر برض نمو

 رخ آ نم ةقرفتمو عصوم نم ةطلتخم يهو ] ةريثك ر ات آ اهل ةدح او ة ةبرض

 اهراث ١ تقرفت ثيح نمو 0 ا دحاو ا ارب امأ اهطالتخ ١ ثيح نم بسحت اهناف

 هلللا يبن ةصق كلذ يل ليلدلاو ى اهراثآ ددعب اهشرأو ،ةدح ىلع رثأ لك

 "اجو نمو ئ ةبرض ةئام نع '"ثفغضلا هل تسح هر اف مالسل ١ هيلع بويأ

 افقلا ين عفدلا وهو رفدلا نم ةرمل ةرفدلاو ۔ فكلا نطابب افقلا عفص وهو دفقلا نم ةرملا : ةدفقلا )١(
 . ةلثاملاو ؤفاكتلا ناكمال )٢( . ردصلا وأ

 كديب ذخو : ىلاعت لاق . هوحنو فكلا عمجب هيلع ضبقو عمجام لك : داضلا رسكب ثّتضلا ) ٥

 . ًاثغض هعمج : هريغو شيشحلا ثفضو ١ ثاغضأ عمجلاو 4ثنحت الو هب برضاف ًاثفض

 اجوو . هبرض :نيكسلاب هاجو : لاقيو .يقنعلا وا ردصلا يف هفك عمجب هعفد : انالف اجو : لاقي (٤)

 ءوجوم لوعفملاو عيجاو لعفلاف ءاصحلاب اهيبش نوكيف ايهجرحي ملو نيرجح نيب هيتيصخ قورع قد : لحفلا
 . ءعيجرو
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 لع هاثجأو ئ قنتخا ىتح هببلو ٠ ةرفد نيرشع هرفدو تآئجو رشع الجر

 رثؤي ل اذإو . مهارد ةرشع ةأجو لكل أجولا رثأ اذاف هيلع مثجو هيتبكر

 6لدع موسف رثؤي ل اذإو ،كلذ لثم هلف رفدلا رثأ اذإو 3 مهارد ةسمخف

 . ًاضيأ لدع موس هيفف هيتبكر ىلع هاثجأ ام امأو { قنخلا كلذكو

 برض دقو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ىلع لجر مدق هنأ يورو

 يف دوسألا ءاملا لزنف لجرلا اذه برض نالف نأ هيلو ركذف هسأر مأ ىلع

 ءام عطقناو هناسل سرخو همش بهذو نينيعلا مئ :اق لجرلا ناكو ،هينيع

 نوكيأ ةركنم ةصقل هذه نإ :لاقو هنع هللا ر رمع كحضف !هبلص

 :رساي نب راَع لاق ادبأ اذه ناك ل هللاو آل ؟ ايندلا يئ هلثم وأ اذه

 فرعو ةمكحلا ىتوأ دق هناف بلاط يبأ نب يلع ىلإ هب ذفنأ نينمؤملا ريمأاي

 ىتؤي مكحلا ناف راعاي هب رس : هنع : هللا يضر رمع ل لاق ى ماكحألا قئاقد

 هتصق هيلع صقف يلع ىلإ هب ىتأ ىتح ,لجرلاب راع عاصف ،يتأي الو
 ةيد هاعدا امم دحاو لكب هلف هاعدا اميف ًاقداص ناك نإ :يلع هل لاقف

 بهذ دق هنأ ملعت نيا نم "نينيعلا مئاق هارت امأ :رايع لاقف !ةلماك

 ناف'فرطي مل وه ناف سمشلا نيع يف مقأ : يلع هل لاقف ؟ امهووض
 اوقرحأ :لاق ؟ همش بهذ دق هن أ ملعت نيأ نمف :لاق ،بهذ دق ءوضلا

 نيأ نمف :لاق بهذ دق مشلا ناف هانيع تعمد نإف ةقرخ هفنأ تحت

 دوسأ مد هنم جرخ ناف ةربإب هوبرضا : لاق ؟ هناسل سرخ دق هنأ ملعت

 :لاق ،قاب ناسللا ناف رمحا مد هنم جرخ نإو ،©بهذ دق ناسللا ناف
 ١ مكربخا ىتح ىنع هوجرخا :لاق ؟ هعمس بهذ دق هنا ملعت نيا نمف

 نم دحاالو وه ملعيال ثيح اليل هولبقتسا : : لاق ،هيلوو بورضملا جرخأف

 . نيترئاغ ربغ هانيع يأ ))

 .اوداب يأ فرطت نيع مهنم تيقبام :اولاقف إهانفج كرحت :ًافط رصبلا فرط :ةغللا يف لاقي )٢(

 . فرطي ايف رصب صخش :اولاقو



 مل نإ إو .قاب عمسلاف تفتلا وه ناف ةديدش ةقعز هب اوقعزاف هباسنا

 :لاق ؟ بهذ دق هبلص ءام نا ملعت نيا نمف : لاق بهذ دقف تفتلي

 وه نإو قاب بلصلا, ءام ناف هليلحإ صلقت ناف درابلا ءاملا يف هودعقا

 نم ىكبو تيكبف ف :رامع لاق ٥بهذ دق بلصلا ءايف هتلاح ىلع يقب
 نم ةلي دمحم ةمأ ذقنم كيدفن انتاهماو انئابآب :اولاقو رضح
 . ملعأ هللاو ىهتنا ىت تاهبشلا

 مهب نيعتسي ةيلسانتلا ضارمالا يف ءابطأو فونأو ناذآو نويع ءابطأ مويلا ىربكلا مالسالا ندم يفو )١(
 : هلوقو «رببخ هب لأساف :ىلاعت هلوقب المع ضارمالا رئاسو لسانتلا مشلاو عملاو رصبلا يف ةاضقلا

 .ةحيحصلا ةربخلاو ملعلا يف ركذلا لهأ اولأساف
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 سماخلا لصفلا
 ءطولاب ةدلوتملا ثادحالا يف

 : : مظ انلا لاق

 ٣٦٢ غ لقَع . كاذ وأ هلام ف لهف تنام نإ ةجولا ُيطاوو

 ٣٦٣ . اب اهرقع مث تقلاف يتأ اربج نكي . نإ ,جدز ريغو

 ٣٦٤ مسر فلخ ىلع لاملا يف لقعلاو ةلعف للقَع ًتعلا كلذك

 زستناف اهحكتف اهيلو نذإب ةريغصلاب لجرلا جوزت اذإ اولاق مهنأ ملعإ
 نأل هتلقاع ىلع اهنإ : مهضعب لاقو .هلام ين اهتيد نإ : ليقف كلذ

 الو دمعب هيلع اروجحم بكر نكي ملو ،عرشلا هحيبي لالح هل اهاطو
 تتاف اهئطوف ة ةريغص ةيراج وأ ةأرما ىلع عقوا اذإ هوتعملا يف اولاقو إطخ

 هلثمو ،ًاعيمج رقعلاو ةيدلا اهلو ،هلام يف ١اهرقعو .هتلقاع ىلع اهتيدف

 . ءاوس ىلع مكحلا اذه يف يبصلا

 اهرقعو ذوقلا هيلعف هئطو نم تتامف ةأرما هركتسا اذإ غلابلا حيحصلاو
 عامجلا ىلع تعواط نإو .هتلقاع ىلع اهتيدو هلام يف رقعلا ليقو ،هلام يف

 ىلع ةيدلاو اهل رقع الف ةأرملا تعواط اذإ لاق نم لاقو ؤرقعالو اهل ةيد الف

 . ةلقاعلا

 .دوقلا هيلع نأ مايأ ةنالث يف كلذ نم تتايف هاركتساب ةأرماب ىنز نمو

 ةبدلا هيلعف هتعواط نإو .هلام يف ةيدلا هيلعف مايا ةثالث دعب تتام نإو

 .ةيدلا نع هل صيح الف مايأ ةثالث دعب تتام ولو { هيلع دوقالو هلام ى

 رهمك ءامالا نم ةبصتغملل وهو ؤرهم يا (رقع ناز ىلع سيل) : يبعشلا ىور اميف ثيدحلا يفو )١(

 ءيطو نا هلصأو { ةهبشلا ءطو ىلع ةأرملا هاطعتام رقعلا :اولاق ؛اهرقُع مهاطعأف : ثيدحلا ينفو .ةرحلل للا

 ب دحا لاقو راقعال ١ هعمجو بيێثللو اهل اماع راص مث ٠ ارقع رقعلل هاطعئام يمسف اهضتنا اذا اهرقعي ركبلا

 .اهجرف تبصت اذإ اهجرف ةيد ةأرملا رقع :رفظملا نبا لاقو أرهملا رقعلا :لبنح
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 .هتلقاع ىلع اهتيدف كلذ نم تتايف غلاب يهو هتأرما أطو نمو
 وأ ىنزلا ىلع تعواط نإ ةيبصلاو ،هلام يف اهتيدف ةيبص تناك نإو

 نإو .6 مايأ ةئالث نود ايف تتام نإ دوقلا هيلعف كلذ نم تتاف عواطت ل

 اهرقع هيلعو ةرافكلاو ةبوتلا هيلعو هلام يف ةيدلا هيلعف كلذ دعب تتام
 . اضيأ

 ثيح لتقم ىلع اهيرض ناف ،تتايف اهبرضف اهسفن هتجوز هتعنم نمو .
 لحم يف لب لتقم ريغ ىلع اهبرض نإو ،دوقلا هيلعف اهلثم برضيال

 . ملعأ هل هلل او اهتيد هيلعف اهنيح نم تب تايف حربم ريغ ًابرض' بيدأتل ١

 : تلق

 ٣٦٥ ماتلا رجلا ماعلا يف حص نإ ثلجأ اماع ةارملا طلجت
 ١ ٣٦٦ مكح دف هيلع لكلابف الوأ همزلي :ةيد نم فثلثلاف

 ٣٦٧ مرح دق عيمجلا ىلع اهؤطوو اذك اجوز ولو .اضي أ اهرقعو

 ٠ اهتيد ثلث هيلع اهلف ')اهطلخاف ةأرمأ عماج نرم اولاق مه - ملعإ

 لجرلا يف يلع نب ىسوم نعو ،ريعب ثلث الإ اريعب رشع : ةعبس كلذ
 اهقادصو ةيدلا ثلث هيفف مأتلاو كلذ حص نإ لاق اهطلخُبف هتأرما

 نإو ،هربغ ىلعو هيلع دسفتو ةلماك 7 عجري لو تدسف نإو . لماك

 ةلماك ةيدلا اهلف عاجلا اهنم عنتماف اهجرف ف تبرض وأ ةأرملا تضكر

 هروحب ز وأ حير اهل جرخف كلانه تبرض نإو ۔ ةلماك ةيدلاف ("تلفَع نإو

 .هانيب ايكةاضفملا يهو .عايجلا عضومب لوبلا عضوم طلخ يا )١(

 يرهزالا ىكحو !محرلا يف ظلغ ءاسنلا يفو ربلا يف ثدحي ظلغ لاجرلا يف لفعلا : يرد نبا لاق )٢(
 :دشناو نرقلا وهو ةارملا لّبَق يف محل تابن لفُملا :لاق يبارعالا نبا نع
 لفلا نم ىوكا امو ناهرلا دنع لفع نم لجر نم رئاودلا ينام

 6 نرقلا كلذ هب ىوكي مث مث ىمحيف فضرلا ذخؤيف ةأرملاب لقعلا لثم ةقانلاب نرقلا : ينابيشلا ورمع وبا لاق

 لفعأ لجرلاو .كلام دعب الإ ةأرملا بيصي الو راكبالاب نوكيالو ى جرفلاب جرخي رودم ءيش لفمعلاو : لاق

 الفع ةارماو
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 تضكر نإو ةلماك اهتيدف تلمعف تضكر نإو ئ نيلدع موس هيفف
 مم ٥ .

 .لدع موس. اهيفن ة هنتنم حير امهل جرخف

 ىنح اهضتفاف اهلثم عماجتال ةيبصب لجرلا ىنز اذإو : رثؤملا وبأ لاق
 لوبلا كسمتسي ناك نإو .ةلماك ةيدلاو دحلا هيلعف لوبلا كسمتسيال

 .رهملاو ةيدلا ثلث هيلعف
 نإ هئطو نم تتامف اهئطو ىتح ةأرما هركتسا نونجم يف ةيواعم وبأ لاق

 ؛هتلقاع ىلع اهتيدف تتايف هتعواط نإو .هلام ين اهرقمو هتلقاع ىلع اهتيد
 لتق ىلع هعواطت مو رهملا لطبف ،ءطولا يف هتعواط اهنأل امل رهم الو

 هلتق يف دحأل نذأ ادحأ نأ ولو كلذ نم دبالو اهتثرول ةيدلاف اهسفن

 نذأي نأ هل لحيال فلكملا نأل نذأي ل نم فيكف همد نم أربي هلتقف

 ررض ىندأ يف الو هحراوج نم ةحراج فالتإ الو هسفن كاله ف دحأل

 . هندب يف

 عضومب لوبلا عضوم اهطلخف هتأرما أطو لجر نع ديعس وبأ لئسو
 لوبلا ناك نإو ،ةيدلا ثلث اهلف لوبلا كسمت تناك نإ لاق ،عامجلا

 ةيدك ةأرملا نم لبقلاو ربدلا ةحارجو .ةلماك ةيدلا اهلف كال

 سأرلا رخؤم ةحارج

 نيع ةيد هتيد ايناف ملسأ مث يسوجم نيع ملسملا أقف اذإ : رثؤملا وبأ لاق

 هتيد امنإف هنيع عقف لجأ نم همالسإ دعب يسوجملا تام ناف . يسوج

 درهيلا نم ةمذلا لهأ : رثؤملا وبأ لاق !هيف دوقالو رح ملسم ة ةيد

 نم مهضعب داقي'»ءاوس لتقلاو دوقلاو ةيدلا يف مهنإ سوجملاو ىراصنلاو

 .ةئاينايث يسوجملاو فالآ ةعبرأ ينارصنلاو يدوهيلا ةيد لعجي رمع ناك : لاق بيسملا نب ديعس نعو )١(
 ةانايث يموجملا ةيد يف نالوقي اناك ايهنأ يلعو دوعسم نبا نع يقهيبلا ىورو ، ينطقرادلاو يعفاشلا هاور

 . مهرد
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 . ملعأ هللاو "ملسملا ةيد ثلث مهتايدو ضعب

 ٢٣٦٨ محا حبرلا ي موسلا مث لقعلاو ةيد هيف عايجلا معناو

 نم عامجلا عنميام اهنم دلوتي ةيانج لك نأ عضاوم يف مدقت هنإ ملعإ

 " ا لقعلا باهذ يف كلذكو .ةلماك ةيدلا كلذ يفف ةأرملا وأ لجرلا

 اهليذ وأ ةأرملا ربد وأ لجرلا ربد نم حيرلا جورخ لسرتسا اذإو ٠6 ةلماك

 ةلق هماود يلو ٠ كلذ جرخ ردق ف نورظني لودعلا موس كلذ يفف

 وأ ًادمع ةياذحلا تناك ءا ءاوس نوريام ردق ىلع ة هيد هل نولعجيف ةرثكو

 :اولاق مهأل لبإلا نانسأ يف ظيلغتلاب دمعلا تايانج دازت نكل ،اطخ

 يف رنانلاو مهاردلا ىلإ تلقن مث لبإلا يف تعرش امنإ اهبلك تايدلا نإ
 . ملعأ هللاو كلذ هلام نم قح

 ةيد رش اثلث يسوجملا ةيدو !ملسملا ةيد ثلث ينارصنلاو يدوهيلا ةيد نأ يوونلا جاهنم يف يذلاو )١(
 كلامو يعفاشلا بهذو ٠ يمرجم ةيد هتيد نأ ينعي ٠ نامأ و نو اذكو : هجاهنم يف يونلا لاق مث ؤ ملسلا

 . مهرد ةئامنامث اهنا ىلإ
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 سداسلا لصفلا

 نيكرشملاو ديبعلا تايانج ي

 مهيلع تايانجلاو

 ٩" ملظ نمع دزي مل ذعب سا اذإ يسوجملا نيع { يقافو

 ٣٧٠ م ملسملا ةيد ىطعي ملسا امدعب نم اهئقف نم تمي نإو

 ٣٧١ مظن ام هقفاو قتعلا ديعب اذه يف دبعلا مكح كرشملا ىلع سقو

 ٣٧٢ ميقلاب هربتعاف مهيلع ينج نإ ديبعلا يف تايدلاو يألاو

 رهو ،هركذ رم دقو .دحوملا ةيد ثلث ةتيد:دهاعملا يباتكلا نأ ملعإ
 حلص دهع وأ ةيزج دهع ىلع ناك اذإ يباصلا وأ ينارصنلا وأ يدوهيلل
 يعذلا ةيد ليقو .ىدهلا ىلإ هوحن وا مامالا هوعدي نأ لبق هيلع ينج ج وأ
 ل نمو ىمذلاو © مهرد ةئاينايث هتيد دهاعملا يبوجملاو ) )ملسملا ة ةيد فصن

 ,رانيد اثلئو اراني د نوتسو ةتس يهو ملسمل ١ رشع اثلت يهو مالسال ١ ل ١ عدي

 دحاجلاو هل ُذحاجلاو هللاب رغملا ينثولاو رعب اثلثو ةرعبأ ة هتس لبالا لهأ ىلعو

 وأ ا حلص ي مهيلع ينج اذا مهرد ةئامتس ءالؤه ة هيد . ينثوب سيل يذلا

 ثلث دهاعملا حرجف كلذ ف سشفنلاك شزألاو ىدهلا ىلإ إ ءاعدلا لبق

 رتعيو امهريغو هرصبو هعمس ١ ذكهو ٠ دحوملا لقع لت هلقعو دحوم ا

 ل ةيد نم كلذ نوكيام اهريغو هساوحو هحراوجو يسوجملا حرج يف
 ىنلولا جيف ًاضيأ كلذ ربتعيو 8ةئامنامث يه ىتلا هتيد نم هباسحب يطعيف

 .يشالو 5 ةئايتس يهو هتيد نم ىطعيف آضيأ ينثولا رغ دحاجلاو .اقلطم

 . ايباتك ولو براحمل

 اور (ملسملا ة ةيد فصن رفاكلا لقَع) : :. يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعو )١(

 . يذمرتلاو يئاسنلاو دمحا

٢.٦ 



 نع 0ادواد وبأ ىور .اهتلم لهأ نم كرشملا لجرلا فصن ةكرشملا ةأرملاو

 نبا نع يناربطلا ىورو ،ارحلا ةيد فصن دهاعملا ةيد» :ةلي هنع رمع نبا
 ةيدك يأ : ةمئألا بطق لاق «ملسملا ةيد يمذلا ةيد» : رمع

 نأل ؟ رظن ريسفتلا اذه يف : تلق { رادقملا يف ال بوجولا يف ملسلا

 نع يورم وهو ،ىوتفلا ةمئأ نم ةعايجلا لوق ةياورلا ىنعم ينعأ اذه
 ' نامثعو رمعو دوعسم نبا نع ةباحصلا نم ةعامجو يروئلاو ةفينح يأ
 يرهزلا نع رمعم هاورام ًاضيأ ةنسلا نمو © نيعباتلا نم ةعامج هب لاقو

 تناكو لاق (ملسملا ةيد لثم يمذ لكو ينارصنلاو يدوهيلا ةيد) :لاق

 ةيواعم ناك ىتح يلعو نايثعو رمعو ركب يبأو ةلي هلا لوسر دهع لع
 ىضق مث ؤفصنلا لوتقملا لهأ ىطعأو اهفصن لاملا تيب يف لعجن
 تيب ي ةيواعم هلعج يذلا ىغلأو ةيدلا فصنب زيزعلادبع نب رمع

 زيزعلادبع نب رمع كلذب ركذأ نأ ِل ضقي ملف : يرمزلا لاق ثلاملا

 . ةمذلا لهأل ةمات تناك دق ةيدلا نأ هرخاف

 ف ملسملل يمذلا ةاواسم نم دعبأ وهام ًاضيأ ةنسلا يف درو دقو

 ا نب ةعيبر'ىور دقف ؤآصاصقلاو مدلا يف هتاواسم وهو ،ةيدلا
 نم الجر ي هللا لوسر لتق :لاق يناميلسلا ن نمحرلادبع نع نمحرلادبع

 اوورو ،هدهعب ىنو نم قحأ انآ لاقو { ةمذلا لهأ نم لجرب ةلبقلا لهأ
 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل صصخ ا ا ذهو : اولاق رمع نع كلذ

 دهاعملا رفاكلا نود يبرحلا .7 هب ديرأ ىأ «رفاكب ملسم لتقيالا

 اوورام اذكو { يناملسلا نمحرلادبع ثيدح رفع دق ثيدحلا لهأ نكلو

 . رمع نع كلذ ي
 نأ ىلع نيملسملا عامجإ ىلع اودمتعا مهنإف سايقلا قيرط نع امأو

 هلام ةمرح تناك نإف :اولاق .. يمذلا لام قرساذإ عطقت ملسملا دي
 سوفنلا سايق حصيال :تلق همد ةمرحك همد ةمرحف ملسملا لام ةمرحك

 . نيملسملا لقع فصن نيباتكلا لهأ لقع نأ ىضق ةي يبنلا نا ظفل يفو )١(
_ ٢.٧ 



 . اهركذب ليطنال تاهج نم قرافلا دوجول لاومألا ىلع

 فصن ةمذلا لهأ لقع : ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دمحا ىورو

 ثلث يباتكلا ةيد : يعفاشلا لاقو 3 ةيدلا لقعلاب ينعي 6 نيملسملا لقع

 ىتم فلخلاو 1 لبإلا نم ةئام ملسملا ة هيد لثم : ةفينح وبأ لاقو 6 ملسملا

 هبواستالو ؟ سنفلنلا نودامو حارجلا يف هيواستال ىتمو لجرلا ةأرملا ياسن

 ةملسملا يف فالخلاك اهتلم نم كرشملا لجرلا عم ةكرشملا ةأرملا ينع
 ابلط اذإ دترملا ىلع م الكلا يقبو عضاوم 1 ر رم لقو 3 ا

 رأ هل مامالا بلط ٣ هلتق وأ باتتسي نأ لبق دحأ هلتق مد د هتافف ءامل

 هيف ليقو . هتافأ هنأل ةبوقع هلتاق ىلعو هيف ءيشال ليقف .{ مامإ ال ثيح

 .هيلا دترا يذلا نيدلا لهأ ةيد ليقو ى يسوجملا ة ةيد ليقو { يباتكلا ةيد

 ةبدو ،رحلا ةيد اهب زواجيالو ،هتميق ردق ىلعف قيقرلا دبعلا ةيد امأو
 .ةرحلا ةيد الإ اهل ام مث ةرحلا ةيد زواجت ىتح تغلب ام تغلب اهتميق ةمألا

 .رحلا ةيد الإ هل اف رجلا ةيد زوابحت ىتح كلذك دبعلا ةيدو

 رحلا ةيد زواجتال ةمألا ةيد : ليقو دبعلا ةيد فصن ىلإ ةمألا درت الو
 صقنام ىلإ رظنيف ةرحلا ةيد ناغلبيال ةمألاو دبعلا ليقو { ةرحلا ةيد زواجتو
 ميق لعجتف رحلا يف ربتعيام هيف ربتعي ليقو { ةميقلاب ةمألا وأ دبعلا نم
 . رحلل لبإلا نم ةئام ةلزنمب

 .هتميق نم باسحلاب اهشرأ ىطعأ ةصقان ةحراج يف دبعلا حرج نإو
 لكو . .ةحراجلا كلت نم صقانلا ردقب باسحلا كلذ نم هنع صقنو

 رأ فصن دبعلا يف اهلثملف هتيد نم ثلث وأ فصن اهل رحلا ف ةحراج

 لبقو ںحيحصلا ىلع حرجلا تقو ىلإ رظنلاب هديسل ىطعي هتميق نم ثلث
 فصن دبعلا نيعف دبعلا هب ىرتشاام ىلإ رظنلاب ال مكحلا تقو ىلإ رظنلاب

 هتميق هركذو ٠ حراوجلا رئاسو نينذألا ف اذكهو { ةمات هتميق هانيعو 3 هتميق

 . هتميق ثلث هتذفانو ةمات
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 مكربتعا حرج اذإف عفانملاو حراوجلا يف رحلا يف رم ام بسحي اذكهو
 ؟ رثكا وأ لقأ وأ ةيدلا رشع وه له رحلا يف ناك ول حرجلا شنرأ نوكي
 متت رحلا ف ةيدلا هيف متتامو رثكأ وأ لقأ وأ ةميقلا رشع كلذك ىطعيف

 " يف اذكف موسلاو رظنلا هيف رحلا يفام لكو دبعلا يف ةميقلا هيف
 . هتميق نم هرادقم دبعلا يف ماسيو ،هتيد نم هرادقم رحلا ىيف ماسي

 .هتميق مامت غلبي ايب ناج هيلع ىنج اذإ دبعلا يف ءاهقفلا فلتخاو
 هبتاك هنأك هنأل كلذب دبعلا قتعني له يناجلا نم شرألا كلذ هديس ذخأو
 . رثكألا هيلعو حيحصلا وه اذهو هقر ىلع قاب وه مأ هنمث هيلا ىدأف

 رحلا ةيد تزواج ولو ءاطخ وأ ًادمع ناك هتميق هيلعف ادبع لتق نمو
 اهنم صقن هاواس اذاف رحلا ةيد ىلع دبعلا ةميق يف دازيال : ةفينح وبأ لاقو
 رح لتقيالو .لام هنأل تغلبام تغلب هتميق كلام بهذمو رحلا ةمرحل

 ةليغ وأ ةبارح لتقلا ناك نإ ليقو كلذ رم دقو ")لتقي ضعب لاقو 5دبعب
 يخخنلا بهذمو 'هربغ دبعب .لتقي ة ةفينح يأ نعو "الف الإو .هب لتق

 لتقي ليقف ملسملا دبعلا رفاكلا لتق نإو ،هريغ دبعو هدبعب لتقي هنأ
 ىقتا نإو ى نونحس لوق وهو هب لتقيال ليقو مساقلا نبا لاق هبو .هب

 اال ليقو .هب لتقب ليقف دبعلا لتقف لوصولاو يمرلا نيب هدبعب ديسلا
 اذإ هيلع ةعابت الو هدبع سفن ىوس هديس ىلع سيلف دبعلا ىنج اذإو

 )١( نيعباتلا ضعبو يعخنلا نع الإ هدبعب ديسلا لقيال هنا ىلع عامجالا رحبلا بحاص ىكح .

 بيسلا نب ديعس نع فاشكلا بحاص هاكحو ٥فسوي يبأو ةفينح يبأ نع رحبلا بحاص هاكحو )٦(

 ثيدحب هدبعو رحلا نيب صاصقلل نوتبثملا جتحاو هباحصأو ةفينح يبأو يروثلاو ةداتقو يعخنلاو يبعشلاو

 هدبع عدج نمو هانلتف هدبع لتق نم» : لاق ات ذ هللا لوسر نأ ةرمس نع نسحلا نع : هصنو 5 ةرمس
 نمو) : يئاسنلاو دواد يال ةياور يفو ١ بيرغ نسح ثيدح . يذمرتلا لاقو { ةسمخلا هاور ؛هانعدج

 نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ثيدحب دبعلاو رحلا نيب صاصقلل نوفانلا جتحاو . (هانيصخ هدبع ىصخ

 نأ هرمأو هب هدقي ملو نيملسملا نم همهس احمو ةنس هافنو ةبي يبنلا هدلجف ادمعتم هدبع لتق الجر نأ هدج

 نم كولمم داقُ ال» : ة هللا لوسر لاف : لاق يدع نباو يقهيبلا دنع رمع نع بابلا يفو .5ةبقر قتعي

 . «هدلاو نم دلو الو كلام

 س ٠.٩٢!



 رظنب ردقي ةمألا طقسو ؟هيلا كلذف ،هيدفي نأ دارأ نإ الإ همدب هملس
 مألل بات دلولا نأل دبع ةمألا طقسو كلذ ريغ يناجلا فاع سيلو لودعلا
 دالا يف ليقو ںرح وهف رح اهدلو نأ طرش عقو نإ الإ ةيرحلاو ةيدوبعلا يف
 لبنو اهنمث نم صقنام يأ اهصقنأام ردقب هيفف اطقس تقلأ اذإ

 ايح هتطقسا نإو لودعلا رظنب اضيأ طقسلا نمث عم اهصقن اهديسل

 . ملعأ هلاو طقسلا ةميقو ةمألا صقن ىطعأ تايف

٢١.



 . عباسلا لصفلا
 رغلا م اكحأ ف

 ثلالا لابلا متي هماےتبو

 ٣٧٢٣ م ر قلخلاو اتم نينج تقلأ اهف وأ . ةأرملا براضو

 ٣٧٤ ل ناك .ركذام اذإ ًادبع همزلت ةرغ هيلع نإ

 ٢٧٥ مزل اينم فصنلاف لكشُم وأ اهلمح ىثنأ ناك نإل ةمأ

 هلام نم ةلا هيلعف ةيح همأو اتيم ًانينج تقلأف ةأرما برض نم اولاق
 ضئارف ىلع نينجلا ةرغ يأ كلذ ثرويو ،ةرغلا ةميق وأ ةلقاعلا ىلع ال
 6نادوسلا وأ رمحلا نم ةمأ وأ دبع ةرغلا بجاحلا نبا لاق ، ىلاعت هللا

 مالسلادبع نبا لاق !دوسألاو رمحألا ىلإ تثعُب» : ةلي لاق ضيبلا رمحلاو
 عبس هلقأ : يعفاشلا لاقو ًادح ةرغلا نس ي انباحصأل رأ مل : ةيكلاملا نم

 ةرغ وأ مهرد ةئايعبس وأ رانيد نوسمخ مزلت بجاحلا نبا لاقو .نينس

 رايخلاو ٠ يضارتلا الإ بجي م الإ و \ كلذ لوبقلا بجي امهدحأ يواست

 ةيد رشعب نأي وأ ةرغلا مرغي ب نأ نيب رايخلاب يناجلا نأ كلام نعو . يناجلل

 ثيدحلا ه دري ملذإ ذإ ؟ رظن كلذ ةاواسم بجاحلا نبا طارتشا يفو . مألا

 ناك اذإ يه انإ'اةرغلاو .نيعلا الو لبإلا نم ةرغلا نوكت الو :ليف
 ءاوس ةرح همأ نوكل ارح ناكو ًالسم هيبأ نوكل مالسالاب هل ًاموكحم لولا

 ًادمع وأ أطخ همأ ت تبرض ىثنأ وأ نينجلا ناك ًاركذ ادبع وأ ًارح هوبأ ناك

 ةيد فصن يباتكلا ن نينج ف بجيو اهديس نم ةمألا نينج ف بجع اذكو ؟

 .امهرد نوعبرأ يسوجملا نينج ةيدو ى ملسملا نينج

 هنأك : يرهوجلا لاق { سرفلا هجو يف ضايبلا اهلصأو ءارلا ديدشتو ةمجعملا نيغلا مضب : ةرغلا )١)

 . ةبقر قتعأ : اولاق ايك هلك مسجلا نع ةرغلاب ربع
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 "روهشملا ىلع همأ توم لبق اتيم هلاصفناب ةطورشم نينجلا ةرو

 . همأ ةايح يف لصفنا اذإ ةرغلا بوجو ىلع اوقفتاو

 رضعك هنأل هيف ةرغال هنأ روهشملاف اهتوم دعب لصفنا اذإ اوفلتخاو
 يلو \ ةرغلا تددعت طقسلا ددعت نإو 5ةرغ هل نإ لاق نم ذشو 0 اهنم

 روهشملا وه اذه هللا باتك ىلع ةرغلا يأ ثروتو : هصنام بتكلا ضعب
 اذإو هباحصأ رثكأ هيلعو كلام هيلإ عجر يذلا وهو .بذلا نم نم

 ثرويو لوألا ف ثري هنإف . خرصو رخا هدعب تقلأ مث : اتيم ًانينج تقلأ

 ثري ال ليقو © يناثلا يف ٹريالف خرص يذلا وه لوألا ناك نإو ٥هنع

 زيزعلادبع هلك كلذ ركذ ش هل ناك هب درفنا نيوبألا يأو ناوبألا الإ كلذ
 دحأ دارفنا ةروصو . ميدقلا يف كلام لوق وهو . ةريغملاو ةملس يبأ نب

 ةصاخ ةمألا هثرت ليقو ث ةيباتكلا نم وأ ةمألا نم نينجلا نوكي نأ نيوبألا

 زاجم ثاريم كلذ نوك : خويشلا ضعب لاق ى ةعيبر هلاق اهنم وضعك هزأل

 17 كلمي ل ١ ذهو ئ ًاثوروم نمضتي ث اريم ١ نأل

 ىلع نوكت :هريغ لاقو كلام دنع ةلقاعلا ىلع ال ىناجلا ىلع ةرغلاو

 ١ثلثلا نود اهنأل يناجلا ىلع نوكت انإ : كلام لاقو { ةيد اهنأل'"ةلقاعلا

 كلذكو ، ىنز نم وأ دبع نم و أ ملسم رح نم ناك ءاوس ةرحلا نينج يفو
 نم ناك نإ ملسملا دبعلا نم وأ رحلا ملسملا عم ةيباتكلا نم ناك نإ

 . اهل عبت هنأل همأ ةيد رشف ملسملا دبعلا

 .اهتيد رشع ليقو ةرغلا ليقف ياتكلا عم ةيباتكلا ةرحلا نم ناك نإو

 امأو . ةيدلاو دوقلا اهيفف اهتوم دعب اهنينج جرخف تبر اذا ةأرملا نأ ىلع عامجالا رحبلا يف يكحو )١(
 إ : يرهزلا لاقو . هيف ءيشال هنا ىلإ ةيعفاشلاو ةيفنحلا تبهذف لصفني ملو همأ لتقب نينجلا تام اذإ

 ببسب تيم نينجلا لاصفنا ةرغلا بوجو يف ءاهقفلا طرش دقو : حتفلا يف لاق .ةرغلا هيفف هتكرح تنكس

 . ةلماك ةيدلا وأ دوقلا هيف بجو تام من ه ايح لصفنا ولف .ةيانجلا

 ىضقف :ةريره يأ ثيدح يفو . ماحرالا يوذو دلولا ادع نم مهو ةبصعلا يه ةلقاعلاب دارملا )٢(

 . اهتبصع ىلع لقعلا ناو اهجوزل اهثاريم نأب ةث هللا لوسر

_ ٢١٢ 



 رشُغ فصن ليقو همأ ة ةيد رشع ء ليقف يباتكلا عم ةيسوجملا نم ناك نإو

 .اهصقنام ليقو اهتميف رشُعف تيم خا نإ راثآلا ضعب يفو 3 هيبأ ةيد

 هيفف هسفنب ربتعا ركذ ناك نإ : ةفينح وبأ لاقو ،اهتميقف ًايح جرخ نإو

 : ةفينح يبأ لوقو .اهتميق رشع هيفف ىثنأ ناك نإو .هتميق رشع فصن

 نم صقنام ةميهبلا نينج يئو .ةمألا نم ًاتيم جرخ اذإ نينجلا ره اي انإ

 ةلغ نم لطع اميف اوفلتخاو { هتميقف هتدالو دعب دلولا لتق نإو . اهتميف

 ةميق ة هيلع ليقو { ةلغلا يف هيلع ءيشالو دلولا ةميق الإ همزليال ليقف همأ

 اروصم ناك نإ اهتميق سمخ ةميهبلا طقس يف ليقو ةلغلا ةميقو دلولا

 لودع رظن ًاقلطم ةميهبلاو ةمألا طقس يف ليقو ، اهنم صقن امف الإو
 . نيملسللا

 ةرافك هتمزل مدلا حابم ريغ يمدآ سفن جورخ ىلع ىنج نم لكو
 هيلع نأل دمعلا لتق يف ةرافكال ليقو .اقيقر ولو ادمع ناك ولو }ظيلفتلا
 نإ مهضعب لاقو ،هربغو ريفكتلا ىلع يتأي وهف هسفنل فلتملا لتقلا هيف
 هيلع ناك ةيدلا عم ولو هنع يفع نإو } هيلع ةرافك الف هليتقب لتف

 . ةرافكلا

 اهتيد هيلعف هنم تايف نينس نامث مامت نود هتجوز ضتفا نإ جوزلاو
 ةيد الف ةعساتلا يف تلخدو نينس ناهث تمتأ دق تناك نإو .هلام ى

 ىلع لخد ةلي هنأل هتلقاع مزلتال اذكو .اهب ًارارضإ دمعت نأ الإ 6هيلع
 ناك نإ اقلطم اهنيد همزلت ليقو 8 نينس عست تنب يهو ةشئاع

 ةلقاعلا لعف هب تتف اهغولب دعب ناك نإو 5 غولبلا لبق ضاضتنإل
 مدعب لاق نم لوق لوقلاو .هتلقاع نود هيلعف اهتوم ببس يف دمعت نإ ل
 . ملعإ هللاو ىهتنا ، نسلا هلق يعدي نم لوقو غولبلا

 ٢٦٦٠ منلا لا ركذلل امهارد مورف دق ةتس نيتنمبو
 ٣٦٧ مكح ه هرشع فصنف شنأ يفو مألا ةيد رشع كاذو
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 ةمألا نينج يفو ةرحلا نينج يف بجاولا نأ ٍىلع اوقفتا ءالعلا نأ ملعإ
 "ةريره يأ ثيدح نم ةةيتَي هنع تبن امل ةرغلا وه أتيم طقس اذإ اهديس نم

 ىفقف اهنينج تحرطف ىرخألا امهادحإ تمر ليذه نم نيتأرما نا هريغو

 ةبجاولا ةرغلا ةميق نأ ىلع اوقفتاو 3 ةديلو وأ دبع ةرغب ةي هللا لوسر هيف

 وهو }ةميقلاب ةدودحم كلذ يف ةبجاولا ةرغلا نأ ىأر نم دنع فلذ ٤

 مهرد ةئانالثو ؤ ًاركذ نينحلا ناك نإ مهرد ةئايتس اهنا : روهمجلا بهذم

 لاح نم ينعأ نيلاحلا نم فصنلاف الكشم ناك نإو ،ىتنا ناك نإ

 جرخ اذإ اذه '"ًامهرد نوسمخو ةئامعبرأ وهو . ةنونألا لاح نمو ةروكذلا

 تام مث اي ايح جرخ اذإ امأو 5 هيف حورال تيم وهو قلخلا لماك نينجلا

 . ىننأ ناك نإ ىثنألا ةيد و اركذ ناك نإ ركذلا ةيد : ةمات هتيدف

 دبع يه امنإو ةنيعم ةميقب دحت ال ةرغلا نإ ءاهقفلا نم ةفئاط تلاقو

 اوددح نمو ؤ تفغلبام ةغلاب كلذ ةميق بسح ىلع ىثنألل ةمأو ركذلل

 ةيد رشعف ًاركذ ناك نإ نينجلا مُأ ةيد رابتعاب اهولعج ةروكذملا ةميقلاب

 رشع ىننأ ةيدلا لعج نمف . .اهتيد رشع فصنف يثنأ ناك نإو ٥ةمأ

 .ركذلا ةرغ ىه ةئاإتس اهرشو فالآ ةتس ةأرملا ةيد تناك مهرد فلا

 . . ىشنألا ةرغ يهو ةئاينالن اهرشع فصنو

 فالآ ةسمخ اهفصن ةأرملا ةيدف فالآ ةرشع ىربكلا ةيدلا لعج نمو

 لوقلاو 3 ىثنألل نيسمخو نيتئامو ركذلل ةئايسمخ ةرغلا نوكت اهباسح ىلعو
 ملعأ هللاو ريناندلاو مهاردلاب تايدلا ريدقت يف ءايلعلا رثكأ لوق وه لوألا

 : تلق

 )١( اهنطب ينامو اهتلتقف رجحب ىرخالا امهادحا تمرف ليذُه نم ناتأرما تلتتقا : ثيدحلا ةياورو ,
 اهقتاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو .ةديلو وأ دبع ةرغ اهنينج ةيد نأ ىضقف ة هللا لوسر ىلإ اومصتخاف .

 زم فصنلاو . مهرد )٠ ٣٠) وهو ركذلا نينجلا نم فصنلا هيفو ئ ىشلا نينجلا وه : لكشلا ) )٢

 .ًامهرد )٤٥٠( وه ةثونالاو ةروكذلا نيلاحلا نم عومجماف )١٥٠( ىثنالا
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 ٣٦٨ مل امهرد نومست اه قف ةفطن كانه تقلأ نكت اد
 ٣٦٩ مد وهو اهنم طقاسلا قلعلا ىف اهل نيناث دعب ةئامو

 ٣٧٠ مع سمخلا تاجردلا ين اذكهو اذك نيعست ةغضلملا ف هدزو

 ٣٧١ 7 نيح ةرعب هل مكحاف هْلَح ايوس ناك اذإ
 ٢٧٢ ملتسن تايد لب هيف صاصق الو حلاك تيملا يف شيألا

 مات ناك نإ ةرغلا تيم طقاسلا نينجلا يف نأ ىلع ءاهقفلا رثكأ نأ مدقت

 ذ ذلا مث ةرغلا ريسفت ًاضيأ مدقت دقو 3 ىٹنأ وأ ركذ هنأ فرعي قلخلا

 ث نم اهدعب امو ةفطنلاك كلذ نود وه اميف ةآرملا نم طقاسلا مكح

 . نيجلا
 وأ اهسفن ىلع تنج نإ ةأرملا نآ ىلع نيينامعلا انباحصأ ءاهقف رثكأو

 هيفف ةفطن ؤطقسلا ناك ناف ؤتطقسأ ىتح هريغ وأ اهجوز اهيلع ىنج

 ةغضم ناك نإو . ًامهرد نونامثو ةئام هيفف لع ناك نإو . ًامهرد نوعست

 ٠ ًامهرد نوتسو ةئامنالث هيفف ًاماظع ناك نإو . ًامهرد نوعبسو ناتئام هيفن

 ةئامعبرأ هيفف دعب هيف خفني ل حورلا نأ الإ إ محللاب ًاوسكم ناك نإو

 لا اهركذ يتلا ةسمخلا نينجلا راوطأ بسح ىلع كلذو ًامهرد نوسمخو
 مد : ةايحلا هتلحو رر هيف خفن ذ اذإ : ىتحاازيزعلا هباتك يف ىلاعتو هناحبس

 دبع ةرغ هيف ناك : لزنو كلانه تايف همأ نطب يف يناجلا هيلع ىنج

 ةلذلا نينج يف ةيب كلذب مكح امك ىثنأ ناك نإ ةمأو ،ًاركذ ناك نإ
 )١( هما نطب نم دلولا طقس : لاقي .نينجلاك مالا نطب نم طقسيام ىلع ةغللا يف قلطي : طقسلا ٨

 وهو }طوقسلا نم مامت رغلا هتقلأ : :طقسُم يهو ًاطاقسإ اهدلو ةارملا تطقسأو .هدلت ,نيح عقو لاقي الو
 .تافل ثالث ءاوس هيف ىثنألاو ركذلا : طقلاو طقلاو طقسملا

 اموي نيعبرأ مث ؤ ةفطن اموي نيعبرأ همأ نطب يف عمجي مكدحأ قلخ نا : ثيدحلا يف ء ءاج ايكو )٢(

 مظعلاو ةغضملاو ةقلعلاو ةفطنلا : ةسمخلا راوطالاو .كلملا هيلا هللا ثعبي مث ، ةغضم اموي نيعبرأ مث .ةقلع

 . حورلا خفنو

 ليعامسا انثدحو كلام انربخأ فسوي نب هللادبع انثدح (ةأرملا نينج باب) يف يراخبلا حيحص يفو )٣(
 ليذُم نم نيتأرما نأ هنع هللا يضر ةريره يبا نع نمحرلادبع نب ةملس يبا نع باهش نبا نع كلام انثدح
 . ةمأ وأ دبع ةرغب اهيف ةلي هللا لوسر ىضقف اهنينج تحرطف ىرخألا امهادحا تمر
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 مهرد ةئايثالثب ةمألا ةرغو ركذلل مهرد ةئايتسب دبعل ا ةرغ تموق مث

 اک ىشنألا يف اهتيد رشع فصنو ركذلا ي مألا ة ةيد رشع كلذو { ىننألل

 فالآ ةتس ةأرملا ةيد اهفصنو مهرد فلأ رشع انثإ لجرلا ةيد نأل { .تملع

 يأر اذهو & كلذ مهفاف ةئاينالث هفصنو مهرد ةئايتس كلذ رشو مهرد

 . مهاردلاب ةيدلا ريدقت ىن رثكألا

 ةئاسمخ ةرغلا نوكتف هيلعو . مهرد فالآ ةرشع اهلعج نم مهنمو

 لودعلا رظنب ردقي ةمأل ا طقسو ث ىثنألل كلذ فصنو ركذلل مهرد

 يف مالل عبات دلولا نأل دبع ةمألا طقسو .كلذ ريغ يناجلا ىلع سيلو

 بحاصل ليقو .رح رهف ح اهدلو نأ طرش عقو نإ الإ ةيدوبعلاو ةيرحلا

 نإو ،لوذعلا رظن ًاضيأ طقسلا يف رظنلاو اهصقن ليقو اهصقن اهصقن ةمألا

 طقسلا ناك نإو }طقسلا ةميقو ةمألا ناصقن يطعأ تاف ًايح هتطقسأ

 طقسلا بحاصلو اهناصقن ةمألا بحاص ىطعيف ةمألا بحاص ريغل

 .رظنلا
 أجزتم وأ ريناند ةرشع يناجلا ىلعف ةفطن ناك ناف ةرحلا طقس امأو

 ادتمم و أ ٠ نوعبرأف ةغضم وأ ٠ نورشعو ةعبرأف ةقلع وأ رشع ةعبرأف

 هيف ًاخوفنم وأ رانيد ةئاف رعشلا تبان وأ ٦ نوناثف اروصم وأ ٠ نوتسف

 . ةمحر يبا خيشلا نع كلذ يرور ةلماك ةيدف حورلا

 .اهديس نم طقس اذكو 5ًارح هدلتام نوك طورشملا ةمألا طقس اذكو

 ليقو ،مساقلا نبا لوق وهو .مألا ةميق رشع قيقرلا نينجلا يف ليقو
 نإ ةفطنلا يف ةر ردالو ةرغالو {٨آبهو نب ١ لاق هبو مألا صقنام نينجلا ف

 .اقلطم دبع اهنإ ليق )١) ةرغلاو رم اك كلذ ريغ ليقو 6 ءاملا اهُيذُي ناك

 ةغلاب ربع هنأك : يرهوجلا لاق سرفلا هجو يف ضايبلا اهلصأو . ءارلا ديدشتو نيغلا مضب : ةرغلا )١(

 فاضم ةرغ ظفل له فلتخا دقو ةرغلل ريسفت ةمأ وأ دبع : هلوقو { ةبقر قتعأ : اولاق ايك هلك مجلا نع

 فالتخالا ضايع يضاقلا ىكحو .نيونتلاب مهريغو ةفاضالاب ةماعلا هارق : يليعامسالا لاق نونمو دبع ىلإ
 .ردان هنكل هسفن ىلا فاضي دق ءيشلا نأ ةفاضالا هيجوتو . يهام ةرغلل نايب هنأل هجوأ نيونتلا : لاقو
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 سرف يه ليقو .اقلطم ةمأ يه ليقو { ىثنأ وأ ًاركذ نينجلا ناك ءاوس يأ

 ةاش نوعبرأ ليقو ١ ًرانيد نوسمخ ليقو ‘ ًارانيد نوعبرأ ليقو ؤ اداوج

 اتئام ليقو اةاش ةئام لبقو ةاش نوعبس ليقو ةاش نوسمخ ليفر

 ليقو ٧ةرعبا ةرشع ليقو ،ةرعبا ةسمخ ليقو ، مهرد ةئايسمخ ليقو ،مهرد
 ناويح يأ نم ةرغ ليقو ريناند ة ةرشع ليقو رظنلا ليقو ئ ةيدلا رشع

 لهأ ىلع ةعذجو ةقحو نوبل نباو نوبل تنبو ضاخم تنب ليقو تناك

 .الوق رشع ة هعست ةذهف طق ءيشال ليقو 3 لبالا

 نم دبال : مهضعب لاقف ةمألا وأ دبعلاب يناجلا ءاج اذإ اميف اوفلتخاو
 اذإو 3 مهرد ةئايتس وأ أ ارانيد نيسمخب ميوقتلاو . ميوقت الب ليقو ميوقتلا

 كرشم لمح ة ةرغو ربال ليقو اهذخا ىلع رجي ةئاتسب وأ نيسمخب وف

 يف رظنلاب ليق يك ًاضيأ رظنلا هيف ليقو ،هتلم لهأ نم هتيد رشُع ردق
 اهقوف اف ةقلعلاب هلوأ رتعي ةرغلاب هيف مكحي يذلا طقسلاو . ةمألا طقس

 نيماع وأ اماع يقب ولو 3 هتقلخ تلمكو حورلا هيف خفن ولو . ًاتيم ه عقو نإ

 اذإ كلذو ، رم ايك ةفطنلا هلوأ ليقو ى . عقو هنكل نطبلا يف ًادعاصن

 لوقلا ىلعو ،ءاملا ف يهو ديلا كلدب قزمتت الو قرتفتال ةفطنلا تناك

 تقرحأ نإ لفطلا ةرس ةيدو رظنلا ي لب اهيف ةرغال ةفطنلا نأ لوألا

 ةأرما تكرت نإ رثألا يو { مهارد ةعبر أ ليقو ؤرانيد عبر ليقو ؤرانيد ثلث

 اهتميقو لفطلا كلذ يأل اهتميق اهيلع نا تفلت ىتح اهنفدت ملو اهنبا ةرس
 اهتميق طعتلف اهنفدت لو تفلت ىتح ةميشملا تعيض نإ امأو .مهرد

 يف داسفلاو ,رانيد فصن اهتميق يف ًاضيأ ليقو ث ةئرولل ليقو ،ءارقفلل
 تطقسا نإو ، مهلك نينجلا ةثرول ليقو ۔ ًايح دلوي ملام ألل نينجلا

 ةثرولا عيمجلف تان ايح

 اذكو ١ لغب وأ سرف وأ ةما وأ دبع ةرغب نينجلا يف ةي هللا لوسر ىضق : : ةريره يبآ ثيدح يف عقوو )١(
 جردا كاذ ناو . مهر عوفرملا يف سرفلا ركذ نا ىلإ يقهيبلا راشاو ةغبانلا نب لمح نع قازرلادبع دنع عقر
 قالطاب قحأ سرفلا نا ىأر هنأكو ٠ ةرغ سرفلا : سوواط لاق . ةرغلل ريسفتلا ليبس للع هتاور ضمب ل

 . يمدآلا نم ه ةرغلا
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 فاطملا ة ةيدو . ًامهرد نورشعو ةينامث ليقو مهارد ةعبرأ طقلا ةيدو إ

 لبقو نامهرد ليقو . مهرد عدفضلا ة ةيد اذكو . مهرد دحاو لكل دهدُماو

 لماح ريغ ولو ةجعن ليقو ،اهتزجب لماح ةجعن ليقو ى مهارد ةعبرأ
 هللا ىلإ بوتيو هلك كلذ ف ءىشال ليقو . مهرد ةلمنلا يو اهتزجب

 اطخلا ىلع ساقيالو ز هيلع ىشالف أطخ تاناويحلا هذه لتق نمو ؤ ىلاعت

 ةلفاعلاو يناجلا ىلع ال ةلقاعلا ىلع مدآ ينب ف اطخلا نأل مدآ ينب يف

 . ةصاخ ناسنالا يف أطخلا الإ لقعتال

 باجأ 5ةيد هل سيلف هقلخ نبتسي ل اذإ نينجلا نإ ملعإ : رثألا يو

 هيف ناك نإف ۔ هقلخ نابتسا نإو ىلاعت هللا همحر يلع نب ىسوم كلذب

 نإو . ًاركذ نينجلا ناك نإ دبع ةرغ هيفف ًاتيم جرخ نإو ةلماك ةيدف حور

 مألاو 6 مهرد ةئايتس دبعلا ةميقو . ةمأ ةرغ هيفف ىثنأ نينحلا ناك

 . مهرد ةئاينالث

 تير ليذه نم نيتأرما نأ ةريره يبأ نع ةديبع يبأ نع عيبرلا ىور
 دبع ةرغب امهنيب ةلي هللا لوسر ىضقف اتيم ًانينج تحرطف ىرخألا امهادحإ
 امهلدحإ تمرف ليذه نم ناتأرم لتتقا : ١0يراخبلا ىورو .ةمأ وأ

 نأ ىضقف ةلي يبنلا ىلإ اومصتخاف اهنطب يف امو اهتلتقف رجحب ىرحألا
 يراخبلا ىورو .اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيد ىضقو ةمأ وأ دبع ةرغ اهنينج ة ةيد

 رأ دبع ة ةرغب نايحل ينب نم ةأرملا نينج يف ىضق ةلي هللا لوسر نأ "اضيأ
 نأ ةي هللا لوسر ىضقف تيفوت ةرغلاب اهيلع ىضق يتلا ةأرملا نأ مث ; ةمأ

 نطب نايحجلو { ةيدلا يأ كاهتبصع ىلع لقعلا ناو اهجوزو اهينبل اهثاريم

 يئاوح يف هنتمو هدنسب ثيدحلا اذه ىنعم مدقت دقو ١ عساتلا ءزجلا نم (ة ةأرملا نينج باب) يف )١(
 .ةحفصلا

 :هظفلو هدنسو (دلولا لع ال دلاولا ةبصعو دلاولا لع لقعلا نأو ةأرملا نينج باب) عساتلا زجلا ف )٢()

 نأ ةريره يبأ نع بيسملا نبا ديعس نع باهش نبا نع ثيللا انثدح فسوي نب هتلادبع انثدح

 . (ءامدلا ةيميم يف يذلا ثيدحلا) ةخ هنلا لوسر
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 ‘ يلذُفا ةغبانلا نب كلام . نب لمح دنع ناتُرض ناتأرملاو . ليذه زم

 ةيورضلاو ةيلذملا ةبراضلاو . ةيرماع ىرخألاو ةيلذه امهادحإ
 يهو اهنطب تباصأف رجحب ىرخألا امهادحإ تمر : ةياور يفو 7 ةيرماعلا
 ‘ اهتلتقف ىلبح يهو طاطسف و دومعب اهترض ة هارم ١ تبرض ةياور يفو . لماح

 وهف اي ايح جرخ ناف هراتتسال نينج ىمس اهنطب يف مادام ةأرملا لمح نينجلاو

 وبأ لاق 4 اضيأ نج هيلع قلطي دقو ٠ طقس وهف ًاتيم جرخ نإو ٠ دلو

 ملام ىننأ رأ ُ ركذ ناك ءا ءاوس دلو هنأ فرعي امم ةأرملا هتقلأ ام ٠ يجابلا ديلولا

 يلو لاقن ة ةرغب اهنيب ال هللا لوسر ىضف و (ا)ةر داور يفو ٠ ًاخراص لهتسي

 ‘ لهتس الو قطنالو ٠ لكأ الو برشال نم ه هللا دا لوسراي ا مرغآ أ فيك : ةأرملا

 هنأل يأ !ناهكلا ناوخا نم اذهه اينإ» : ةلاع لاقف "لطب كلذ لثمف

 بحاص وه كلذ لئاق نأ ملسمو يراخبلا ى ١ ىیررو ٠ مهلثم مالكل ١ عجس

 نبا نع يئاسنلاو دواد يبأ ةياور يفو ، ةغبانلا نب لمح وهو ،لمحلا

 ف :ات هللا لوسر ءاضق دهش نم لأس هنع هللا يضر رمع نأ سابع

 امهادحإ تبرضف نيتأرما نيب تنك : لاقف ةغبانلا نب لمح ماقف نينجلا
 ةداس مه ادلو اهل نإ لاقف : : ةياور يو ز ارصتحم ثيدحلا ركذو ىرخألا

 نع لقعت نأ قح تنأ لب : لاقف مهمأ نع اولقعي نآ قحا مهو يحلا

 © هباوجو ةبصعلا ضارتعا ركذي و يذمزتلا كلذكو . يئاسنلاو دواد وبأو ملسمو دحا ىور )١(

 ىضقف "ي ينلهيف ينف لبح يمراهنتف طاطسف دومعب اهرض اهتبرض ةارما نا ةيملا نع : ثيدحلاو
 كلذ لثم لهتسا الو برش الو معط الام يدنا : اهتبصع لاقف .ةرغ نينجلا يف ةيدلاب ةلتاقلا ةبصع ىلع اهيف

 تطقساف : لاق كلام نب لمح ةصق ي سابع نبا ةياور ينفو ٥ بارعألا عجس ِرثم عجّس لاقف ؟ لطب

 ًامالغ هلل يبناي تطقسا اهنأ :اهمع لاقن ةيدلاب ةلقاعلا ىلع ىضقف ةارملا تتامو ًاتيم رعش تبن دق امالغ

 : ةلظ يبنلا لاقن لطب هلثمف برشالو لهتساام هللاو هنإ بذاك اهنإ :ةلتاقلا وبأ لاقف ى هرعش تبن دق

 دالا نا ىلع ليلد وهو . يئاسنلاو دواد وبا هاور ثيدحلا يئو ٠ رغ يبصلا يف دأ 5.اهتناهكو ةيلهاجلا عجسا

 . ةلقاعلا نم

 :لاقي 6همد ردهي يا ءايلاب (لطُي كلذ لثم).: ةحفصلا هذه نم ىلوالا ةيشاحلا يف نيتياورلا يفو )٢(
 ينو ،نالطبلا نم ضام لعف (لطب) ماللا فيفختو ةدحوملا ءابلاب يورو ، لولطم وهف لطي ليتقلا لط

 بارعألا ناهك عجس وه ينإ عجسلا نم مومذملا نأ ليلد (اهتناهكو ةيلهاجلا عجساأ) :سابع نبا ثيدح

 .ًاقلطم عجسلا الو .لطاب تابثاو عرش لاطبإ هب داري يذلا ةيلهاجلا ين

 س ٢١٩٢١

 



 لع ذئموي وهو ، لمحاي لاقف ى ءيش يلام لاقف اهدلو نم كتخأ

 .ليذه تاقدص نم ضبقا نينجلا "وبأ ةأرملا جوز وهو ليذه تاقدص

 اه هناعاف نايحل ينب ناقدص نم هنيعت نأ الإ ءيش هلام : ةياور ينو
 .اهافوتسا ىتح اهيلع لمح ىعسف

 رأ دبع ةرغلا نينجلا يفو ةأرملا ةلقاع ىلع ةيدلا نأ ىضقف ةياور ينو
 يف نوكي ضايب لصألا يف ةرغلاو ،ةاش ةئام وأ لبإلا نم رشع وأ ةمأ

 .يشلا ىلع قلطتو ءوضولا ثيدح يف يمال لمعتسا دقو سرفلا ةهبج
 يمدآلا ىلع ةرغلا قلطأ ليقو ، ىثنا وأ ًاركذ هريغ وأ ًايمدآ ناك سيفنلا
 ةماعلاو ءاضعألا فرشأ وهو هجولا ةرغلا لحم ناف ناويحلا فرشأ هنوكل

 . نيونتلاب نوؤرقي مهريغو ةفاضالاب ةمأ وأ لبع ةرغ ثيدحلا أرقت

 هيجوتلا امأو ى يهام ةرغلل نايب هنأل هجوأ نيونتلا : ضايع لاق

 لاق 3 عماجلا دجسم مهلوقك ًاردان هسفن ىلا فاضي دق ءيشلا نألف رخآلا

 ةعقاولا كلت يف يوارلا نم كشلل (وأ ) نوبكت نآ لمت ا يجابلا

 . ةرغب ىضق ثيدحلا ظفل ليقو ] رهظألا وهو عيونتلل وأ و ةصوصخلا

 لاق ،اهب دارملا يف هنم كشو يوارلا نم جردمف ةمأ وأ دبع هلوق امأو

 : ءالعلا نب ورمع يبأ نعو ءاذه يف نادوسلا نم ىلوآ نارمحلا :كلم
 "دوسأ وأ ءادوس نينجلا ةيد يف يزججالف ءاضيب ةمأ وأ ضيبا دبع ةرغلا

 .ةمأ وأ دبع :لاقلو اهركذ امل ىنعم ةدايز ةرغلا ركذ ف نكي ل ول لاق

 وأ ءادوس جرخأ ايف ءازجالا ىلع ءاهقفلا رئاسو ٠ كلذب درفنا هنا لاقيو

 وأ دبعب هرسف كلذلف ًاسيفن هنوك اذه يف دئازلا ىنعملا نأب اوباجأو دوسأ

 ملاس ةمأ وأ دبع مهدنع ىزجام لقأو ناويحلا فرشأ ىمدآلا نأل ةمأ

 طبنتسإو ،رايخلا نم سيل بيعملا نأل ميبلا يف درت ىلا "بويعلا نم
 قاقتشالا لصال هنم ةاعارم ءالعلا نب ورمع يبأ نم كلذو )١(

 اب تبثي يتلا بويعلا نم ملسام ةمألا وأ دبعلا نم ىزجيام لقأ نأ :روهمجلا نع حتفلا ىف ىكحو )٢(

 .رايخلا نم سيل بيغملا نال عيبلا يف درلا
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 نينس عبس نع صقنيال نأ طرشف هب اعفتنم نوكي كلذ نم يعفاشلا

 ربجيالف ةيبرتلاب دهعتلا ىلإ جاتحيف بلاغ هسفنب لقتسيال اهغلبي مل نم نل

 ملام رثكأ وأ اماع نيتس غلب ولو يزجي هنأ حجارلاو هذخأ ىلع قحتسللا

 ةأرملا ىلع ةلق يبنلا ضقي ب مل اولاتو "مرهلاب لالقتسالا مدع ىلإ لصي
 ىلع ىضق كلذل إطخلاك هذعو ليق كلذب لتقلا دصقت مل اهنأل دوقلاب
 نبا ببس نزوب ميللو ءاحلا حتفب لمح وه ةصقلا بحاصو . ةلقاعلا

 نب ريثك نب ثراحلا نب بعك نب ةعيبر نب رباج نبا ةغبانلا نب كلام

 نب رضم نب سايلا نب ةكردم نب ليذه نبا نايحل نب ةخباط نب دنه

 . ةلضن وبأ هتينكو ناندع نب دعم نب رازن

 لقع لثم ظلغم دمعلا هبش لقَع ةي يبنلا نع ينطق رادلا جرخأو
 سانلا نيبأمد نوكيف ناطيشلا وزني نا كلذو: ، هبحاص لتقيالو دمعلا
 . حالس لمح الو ةنيغض ريغ ف

 3 هيف ءيشال ليقو ةرغلا هيف ليق دقعنملا مدلا ف فلتخا : رثألا يفو

 ؤ يف ءيشالو صاصقلا وأ ةيدلا يناجلا لعف ة ةبرضب اهتوم دعب هتقلأ اذإو

 اطخ ةيانجلا تناكو ًاخراص لهتساو هتقل أ اذإو © ةرغلا هيف ليقو . نينجلا

 تناك نإو {.ةماسق هيف نأ موق معزو . ةماسق الب ةيدلا هيفف هروقب تامو

 لو كرحت نإو { ةيدلا نيعتت ليقو ةيدلا وأ صاصقلاف ادمع ةيانجلا

 ةارما تلتق نإو ١ سطع وأ عضر نإ اذكو ةيدلا ليقو ةرغلاف لهتسي
 مكحنو ةيدلا نم مكحلا يف ءيش هب مزلي مل تيم اهدلو اهتوم دعب جرخف
 ىلعف تايف أيح عقو نإو ك دحاو دسجك اهنأل اهدحو ةأرملا ةيدب هيلع
 هنم لك نع ناترافكو همأ ةيدو نينجلا ةيد يأ ةرافكلاوةيدلا يناجلا
 . ةرافك

 رجح نبا ظفاحلا هحجرو ديعلا قيقد نبأ لوق وهو )١(
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 نيعباتتم نيرهش موصف دجي ل نإف دحاو لك نع ةبقر قتع ةرافكلاو

 .ءيزجي ليقو ©لتقلا ةرافك يف ماعطإلا ءيزبيالو ايهنم دحاو لك نع
 .تارملا تددعت طقسلا داعت نإو هيلع ةرافك الف ًاصاصق يناجلا لد نإو

 ىأ لوألا يف ثري هناف خرصو رخآ هدعب تقلأ مث : اتيم ًانينج تقلأ اذإو

 خرص يذلا وه لوألا ناك نإو ،هيخأ نم هام هنع ثرويو لوألا نم

 .هل ناك هب درفنا ايهيأو ، ناوبألا الإ ،ةرغلا ثريال ليقو يناثلا نم ثريالف
 روصو ميدقلا يف كلام هلاقو ،ةريغملاو ةملس يبأ نبا زيزعلادبع هركذ
 هنأل ةصاخ ةمألا هثرت ليقو ث ةيباتكلا وأ ةمألا نم نينجلا نوكي نأ هدارفنا

 نال زاجم اثاريم كلذ نوك خويشلا ضعب لاق {ةعيبر هلاق اهنم وضعك
 لع ال يناجلا ىلع ةرغلإو .اتيش كلمي مل اذهو ءانوروم نمضتي ثاربل
 لاقو { ةيد اهنأل ةلقاعلا ىلع نوكت هريغ لاقو & كلام لوق اذهو ةلقاعلا

 حلا نينج يف نوكتو ثلثلا نود اهنأل يناجلا ىلع نوكت امنإ :كلام
 نم ناك نإ كلذكو ،ىنز نم وأ دبع نم وأ ملسم رح نم ناك ءاوس

 ملسملا دبعلا نم ناك نإ ملسملا دبعلا نم وأ رحلا ملسملا عم ةيباتكلا
 لبقف يباتكلا عم ةيباتكلا ةرحلا نم ناك نإو .اهل عبت هنأل ةمأ ةيد رشغف

 نم ناك نإو ؤ©ضيبأ ةيد رشع فصن ليقو اهتيد رشع ليقو إةرغلا
 .هيبأ ةيد رشع فصن ليقو ; ةمأ ةيد رشع ليقف يباتكلا عم ةيسوجملا

 نإو كاهصقنام ليقو اهتميق رشف تيم جرخ نإ :راثآلا ضعب يفو
 اركذ ناك نإ ةفينح وبأ لاقو فوخلاو ءاجرلا ىلع اهتميقف ًايح جرخ

 .اهتميق رشع هيفف ىننأ ناك نإو ،هتميق رشع فصن هيفف هسفنب ربتعأ

 نينج يفو ةمألا نم اتيم جرخ اذإ نينجلا يف وه امنإ ةفينح يبأ لوقو
 . ملعأ هللاو اهتميق نم صقنام ةميهبلا

 هماظع نم ًائيش رسك وأ هحرج وأ تيملا ءاضعأ نم ًائيش عطق نمو

 انئايحأ ةمرحك اناتوم ةمرح) ةلي هلوقل يحلاك كلذ شرأ هيلعف

 . ملعأ هللاو كلذ ريغ ليقو «ةيدلا نكل كلذ ين صاصقالو
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 ةمئاخلا

 اهماكحأو ةماسقلا ف

 نيمآ نيمآ اهنسح هللا لأست

 ٣٧٣ مهن رمألاو رحلا ن تاجو ام تقلا ةمالع اهطرشو

 ٣٧٤ ,محم لاتق وأ ودع هل , نيعم ىلع يعدا امو

 ٣٧٥ مدعلا هافاو برقلاب ايهنم وأ ةيرق وأ ةلحم يف وفلا

 تابثإ ىلع اهءزج وأ انيمي نيسمخ فلح "ةماسقلا : : ةفرع نبا لاق

 رح ليتق ف دجوت نأ ةماسقلا طرش ز :زيزعلادبع خيشلا لاقو ئ مدلا

 هيف ىلصت لجسم يف دجويالو ©١© نيعم ىلع يعديالو ٠ لتق ةمالع

 مهنيبو هنيب موه ة للبلا ف نوكيالو ٠ ماحز ف يأ ماحز نم لتك الو . ةعامح

 مزل طورشلا هذه تلمك اذان ٠ دلا لهأ ريغ يأ هلهأ ريغ نم ةوادع

 هانلتقام : :انيمي نيسمخ اوفلحي نأ اهنم ًابيرق وأ ةلحملا وأ ةدلبلا كلت لهأ

 نكت نإ ةأرماو نونجمو يبصو ىمع أ ىلع سيلو هلتاق انملع الو

 نامألا هيلع ترركت ةأرما ولو كانه دجو نإو 3ةماسق اهدحو لحلاب

 اهل تناك نإ اهتلقاع ةأرملا نع يدؤتو ‘ ةيدلا عفدي مث نيسمخ متت ىتح

 هيلع ترركت كرشم الإ كانه نكي مل ن مل نإ إ اذكو 3 اهلام نمف الإ و . ةلقاع

 رركت ناميالا كلذك درفنا نإ دبعلا ىلوم ىلعو ،هتلقاع اهيدؤتو ناميألا

 قاقتشاو ،نايبالا اهب دارملاو .مسقا ردصم يهو .ةلمهملا نيسلا فيفختو فاقلا حتفب : ةماسقلا )١(
 مسا ءاهقفلا دنع ةماسقلا نأ نيمرحلا مامإ ىكحو .عمجلا نم ةعايجلا قاقتشاك مسقلا نم ةماسقلا
 ىلع تقلطا مث .ةعامجلا ةغللا يف اهنا :همكحم ين هديس نبا لاقو ،نيفلاحلل مسا.ةغللا لهأ دنعو 5ناييالل
 . ناميالا

 لع ارفن نوسمخ مالا ءايلوا نم مسقي د نا اهتقيقحو .مسقلاك نيميلا حتفلاب ةماسقلا ريثألا نبا لاقو

 نودوجوملا مسقأ نيسمخ اونوكي مل ناف إهلتاق فرعي ملو موق نيب ليتق هودجو اذا مهبحاص مد مهقاقحتسا

 .مهنع لتقلا يفن لع نومهتملا اهب مسقي وا ،دبعالو نونجم الو ةأرما الو يبص هيف نوكيالو ،انيمي نيسمخ
 .ةيدلا مهمزلت مل نومهتملا فلح نإو .ةيدلا اوقحتسا نوعدملا فلح ناف
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 ي هتمزل هل ةريشعال نمو ،امهديس ةمألا وأ دبعلا نع ىدؤي مث نيسمخ
 . ىهتنا هلام

 ىرديال يذلا ليتقلا هيف دجو يذلا دلبلا لهأ ةماسقلا ف فلحو

 يعدملا نم ةيدلا نوذخأي مد د ليتقلا ءايلوأ فلحم : انموق لاقو هلتاق

 نم لاجر نع ةمثح يبا نب لهس نع ملسمو"»يراخبلا ىور إهيلع
 زم ربيخ لا إ اجرخ دوعسم نب ةصيحمو لهس نب هللا لبع نأ هموق ء ارك

 ف حرطو لتق دلق لهس نب هللادبع نأ ربخأف ةصيحم ىتأف اهباصأ دهج

 لبقاف 6 هانلتقام هللاو : : اولاق 6 هومتلتق هللاو متنأ : : لاقن دوهع ىتأف ٥"نع

 لاقف ملكتيل ةصيحح به ذف . لهس نب نمحرل ادبعو ةصي :وح هوخأو وه

 ةصيحم ملكت مث ةصيوح ملكتف © نسلا ديري رك ربك : ةتيم هللا لوسر

 يأ برحب اونذأت نأ امإو مكبحاص اودت نأ امإ : ةي هلا لوسر لاقف
 ةصيوحل لاقف ،هانلتق ام هللاو انإ : هيلإ اوبتكف .كلذب دوهيلا ىلإ بتك
 !ال : اول اق ؟ مكبحاص مد نوقحتستو نوفلحت أ : لهس نب نمحرل ادبعو ةصيحمو

 ت هللا لوسر ها دوف ٦ نيملسم اوسيل : اول اق ى دوهع مكل فلحيلف : ل اق

 .ءارمح ةقان اهنم ينتضكر دقلف :لهس لاق . ةقان ةئام مهيلإ ثعبف هدنع نم

 ةماسقلا رقأ ةلي هثلا لوسر نإ راصنألا نم لجر نع .ملسم ىورو
 نم سان نيب ةي هنلا لوسر ىضقو ،ةيلهاجلا يف هيلع تناكام ىلع

 قرط نم تدرو ةصقلا يف تاياورلاو .دوهيلا ىلع هوعدا ليتق يف راصنألا
 انثدح ميعن وبا انثدح : هيف هظفلو هدنسو نماثلا ءزجلا نم (ةماسقلا باب) نم يناثلا ثيدحلا ينو )١)

 نم أرفن نأ هربخأ ةمثح يبأ نبا لمرس هل لاقي راصنالا نم الجر نأ معز راسي نب ريشب نع ديبُع نب ديعس

 :ولاف .انبحاص متلتق :مهيف دجو يذلل اولاقو اليتق مهدحأ اودجوو اهيف اوقرفتف ربيخ ىلإ اوقلطنا هموق

 البق اندحأ اندجوف ربيخ ىلا انقلطنا هللا لوسراي : اولاقف ةلي يبنلا ىلإ اوقلطناف التاق انملع الو انلتقام

 : اولاق .نوفلحيف : لاق .ةنيب انلام :اولاق .هلتق نم ىلع ةنيبلاب نوتأت : مه لاقف بكلا ربكلا : لاقف

 . ةقدصلا لبإ نم ةئام هادف همد لطبي نأ ةي هللا لوسر هركف دوهيلا ناييأب ىضرنال

 راسي نب ناميلسو نمحرلادبع نب ةملس يبأ نع ثيدحلاو { يئاسنلاو دمحأو ملسم هاور ثيدحلا اذه )٢(
 لع ةي هللا لوسر اهرقأف مدلا ةماسق ةيلهاجلا يف تناك ةماسقلا نأ ةلق يبنلا باحصأ نم لجر نع

 . دوهيلا ىلع اوعدا ةثراح ينب نم راصنالا نم سانا نيب اهب ىضقو { ةيلهاجلا يف هيلع تناكام
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 . ةفلتخم ظافلأب ةريثك

 كلذ هيلو ىعدا وأ هلتق نالف نأ هحور جورخ لبق ليتقلا ىعدا نإو

 ةماسق الف رثكأ وأ نينثا وأ نيعم لجر ىلع هوعدا يلولا ماقم موقي نم وأ
 .ةماسقلا هيف ليقو ،نيميلاو ةنيبلاب مهنيب ماكحألا نوكت اينإو ،كلذ يل
 .فلح هب دحا مهتا نإو {}ةماسق الف ةنتفلا ماحز يف لتق نإو

 ليقو }لاملا تيب يفف ماحز وأ عماج وأ قوس يف دجو نإو :رثألا ينو
 وأ دحاو ةداهشل وأ ةوادعل ةمهتلا نوكتو ز ذلبلا لهأ ىلع ةماسقلا هيف

 . ةماسقلا تمزل ادحأ ثراولا مهتي مل نإو ،هتداهشب مكحيال نم ةداهشل

 دجو يتلا ةلحملا وأ ةدلبلا كلت لهأ مزل ةروكذملا طورشلا ,هيف تمت اذإو

 ٠ نوطلتحم وأ نوكرشم وأ نودحوم اهله أو ىنكسل اب ةرومعم يهو اهيف

 .هدحو ادرفنم ناك نإ الإ كرشم ىلع ةماسقال ليقو

 نم بيرق نكاس وه نم ىلعف ةنوكسم ريغ ةلحم وأ ةدلب يف دجو نإو
 ةماسقلاف ةلحمو ةدلب نيب وأ نيتلحم وأ نيتدلب نيب دجو نإو ، عضوملا كلذ
 لك نم فلجيو اعم مهيلعف برقلا ين اتواست نإو ،'"هيلإ ايهنم ىبرقلا ىلع
 اذكو . نورشعو ةسمخ ةدحاو لك نم ليقو الجر نوسمخ اهم ةدحاو

 ىلإ برقلا يف توتسا نإ نيتنثا نم رثكأ تالحملا وأ ىرقلا تناك نإ

 ؛مدلا يلو مهراتخي مهرايخ نم الجر نوسمخ فلحي عيمجلا ىلع ةماسقلاف ليتقلا

 ملعأ الو هتلتقام هللاو :نيسمخلا نم دحاو لك فلحي مكاحلا ليقو
 مهلك ةلحملا وأ دلبلا لهأ ليتقلا ةيد يدؤي اوفلحي نأ دعبو .هلتاق
 ةماسقلا مزلتالو طقف مهنع صاصقلا نيميلا عفدت انإو .ؤ هريغو فلاحلا

 مهرماف ؛ركاشو ةعداو نيب دجو ليتف نا يبعشلا نع يقهيبلاو ةبيش يبأ نباو قازرلادبع جرخا )١(

 : لوقي لجر لك انيمي نيسمخ رمع مهفلحاف برقأ ةعداو ىلإ هودجوف .ايهنيبام اوسيقي نأ باطخلا نب رمع
 انلاومأ الو { انلاومأ نع تعفذ اننبا ال نينمؤملا ربمأاي : اولاقف ةيدلا مهمرغأ مث .هلتاق تملع الو هتلقام

 هيفو بيسملا نب ديعس نع يقهيبلاو ينطقرادلا هوحن جرخاو ١ قحلا كلذك : رمع لاقف .انناييأ نع تعفد

 . ةلقم مكيبن ءاضقب مكيلع تيضق امنإ : لاق رمع نا
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 ؛لتقلا تقو هلوصو هنم نكمي عصوم ي ناك نإ الإ دلبلا نع ًابئاغ

 لوصألا لهآ مزلت امنإ :ليقو دلبلا يف بيرغلا الو نجسلا يف نم مزلت الو
 ثراو ال ليتقلا ناك نإو { هوحنو ىنكسلل اتيب رتكم وه نم نود ةصاخ
 .هتيد نوضبقيو نوفلحتسيو همدب نوموقي مه سنجلاف }هسنج الإ هل

 زم رثكأ مهنم دحاو لك بانف ةدلبلا لهأ ىلع ةيدلا تمسق اذإو
 البلا ريغ يف ولو ،اوناك ثيح هتريشع دئازلاب عبتي هناف مهارد ةعبرأ

 ةعبرأ نم رثكأ وه همزلي الو امامت هيلع ام يدؤي ىتح مهنم لضفلا ضبقي

 كانه ناك نإ الإ ىمعأ ةماسقلا مزلتالو 3 هل ةربشعال ناك اذإ الإ مهارد

 نإ الإ اهيلع ةماسقال ةأرملا اذكو ] .هللاو يبصلاو دعملا هلثمو كدحو

 ١مجعألاو دعقملاو نونسملا ةأرملا مزلت ليقو ،ليتقلا لحم يف تدرفنإ
 مهمزلي له اذكو ؟ ال مأ يلاولاو يضاقلاو مامالا مزلت له ًاضيأ اوفلتخاو
 زود وه امم رثك أ وأ دحو دلبلا يف ناك نإو ؟ ةدلبلا لهأ عم ةيدلا ءادأ
 نوعفدي مث : ًانيمي نيسمخ اومتي ىتح ناميألا مهيلع ترركت الجر نيسمخ

 نابالا تررك كرشم الإ كانه نكي مل نإ اذكو ؤرثكأ وأ ادحاو اوناك ةيدلا
 نإ ةمألا وأ دبعلا كلذكو . مهعم يدؤي وهو ، هتلقاع ةيدلا يدؤتو هيلع

 هلاو :انيمي نيسمخ ةمألا وأ دبعلا ديس ديسلا ىلع ناميالا رركت درفنا

 (هتديس وأ }هتلقاع وأ امهديس ةيدلا يدؤي مث .هلتاق ملعأ الو هتلتقام

 ةرشعال نمو ،اقتعي اذإ اذإ ه ةلقاع ال ةمألا وأ دبعلا نأل 5ةأرمال اناك نإ

 وأ اركذ ًاكرشم وأ ادحوم ناك هلام يف هتمزل هل

 هرغو اهبر رادلا وأ 1 كلذ يفو راد وأ تيب يف ليتقلا دجو نإو

 نكاسلا نود لزنملا وأ رادلا وأ تيبلا برب ةصاخ ةماسقلاف هعم نكاس
 را اهيف رادلا بحاص نكي مل نإو ،ًائيش رادلا يف كلميال يذلا هعم
 .رادلا اهيف يتلا ةدلبلا كلت لهأ ىلع ةماسقلاف هريغ اهيف ناك

 دجو اذإ كلذ وحنو ةيراعلا وأ ءاركلاب رادلا نكاس نأ يدنع يذلاو
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 اهب نكي مل اذإ رادلا بر نودو دلبلا لهأ نود نكاسلا مزلي هنأ اهب ليتقلا

 ةعبرأ ىلع دئازلاب هتلقاع مبتيو ةيدلا يدؤي مث اهنكاس ىلع ناميالا رركتف
 اهقئاس وأ هعم اهبكار ىلع ةماسقلاف ةباد ىلع ليتقلا دجو نإو ،مهارد
 يف كلذ فنصملا ركذيس امك مهلك مهيلعف اوعمتجا نإو ،اهدئاق وأ

 : لاق ثيح مظنلا

 ٢٧٦١ مسق نيسحب نوك ذخزب يلف طورثلا هذه ليكب
 ٢٧٧ مكح نمو ىضق نُم وأ انمامإ لب ليقو هيلو مهراتجت

 ")افنآ اهانركذ طورشب لتقلا يف قحتست ةماسقلا نأ رم اميف مدقت

 لهأ زم الجر نوسمخ فلحي نأ يهو تبجو اهطورش تلمك ىتمف

 لك نيمي نيسمخ نوفلحي رادلا وأ ةلحملا وأ ليتقلا اهيف دوجوملا ةدلبلا
 وأ ليتقلا اذه وأ لجرلا اذه تلتقام هللاو : فلحي نيسمخلا نم دحاو
 ءاقتنا ىنعأ كلذ رايتخاو التاق هل تملع الو نالف نب نالف تلتقام

 مامإ نم مكاحلا ىلإ ليقو مدلا يلو ىلإ لوكوم دلبلا لهأ نم نيفلاخملا
 . هوحيبو

 ةمذلا لهأ ىلع ليق :رثألا يفو ،لام هنأل لوتقملا دبعلا يف ةماسق الو

 ةيرق يف دجو نإو "مهنيبو اننيب ةماسقال ليقو ،انيلع مهل اذكو ةماسق انل

 ناك نإو ،مهنم ناك نإ نيملسملا ىلع ةماسقلاف نويمذو نوملسم اهيف

 تيب الإ م اهلك تناك وأ دحاو تيب اهيف مهل ناك ولو نييمذلا ىلعف ًايمذ

 هتمذ لهأ ليتقلاب ذخؤيو ‘تيبلا لهأ ىلع ةماسقلاف نيملسملل ادحاو
 .اهيف مهريغال

 )١( تايبالا حرش يف) ةماسقلا نع مالكلا لوا يف ٣٧٣ و ٢٧٤ و ٢٧٢٥( زيزعلادبع خبشلا لاق :
 .ةعامج هيف لصت دجس يف دجيال .نيعم ىلع ىعدييالو .لتق ةمالع رح ليتق يف دجوت نا) ةماسقلا طرش

 اذاف ،كلبلا لها ريغ يا (هلهأ ربغ نم ةوادع مهنيبو هنيب دللا يف نوكيالو . ماحز ف يا ماحز نم لتقالو

 انملع الو هانلتقام :انيمي نيسمخ اوفلجي نا اهنم ابيرق وأ ةلحملا وأ ةدلبلا كلت لهأ مزل طورشلا هذه تلمك
 هلتاق .
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 ابح ناك نإ الإ ًانينج الو - لوتقملا نوكيال نأ ةماسقلا طرش نمو
 :لاق هوحنو قنخ رثأ وأ حرج وأ حبذك لتقلا رثا هيفو ، هتقلخ تمت دقو

 ٣٧٨ ملت ءاسنلا الو ةماسق نم نونجملاو يبصلا ىلع امو

 ٢٧٩ ملع يضاقلاو مامإلا ف فللاو اودرفنا لحلاب اونوكي ملام

 نيفلكم ريغ مهنأل ًاقلطم مهيلع ةماسقال نونجملاو يبصلا ن أ ,

 اضيأ مهيلع ذ دبعلاو ةأرملاو مجعألا امأو ] ةيعرشلا ماكحألا نم

 م ) هيلع ناميالا رركتو مهنم درفنا نم مزلتف لحملا كلذ ف اودرفنا نإ ٦

 . ةتلقاع ةيدلا مرغت

 ةباد ىلع ليتقلا دجو نإو ؟ال مأ يضاقلاو مامالا مزلت له اوفلتخاو

 ال اهيف ةبادلا تدجو ىتلا ةدلبلا لهأ ىب اع ةماسقلاف دحأ اهعم سيلو

 وأ ةيرق ىلعف لاح عضوم وأ ةالف ف ةبادلا تناك نإو ٠ ةرادلا بر ىلع

 مقل رهن يف نإو ،اهيبكار ىلعف ةنيفس يف دجو نإو اهيلا برقأ ةلحم
 رئبلا تناك نإو هيف ةماسق الف رحب وأ رئب ف دجو نإو 0 مهيلعف نيفورعم

 . مهيلعف موقل

 .هتلقاع ىلع يهو هتيد اهنكس نإ اهير ىلعف راد يف دجو نإ :رثألا يفو

 نإو ، مهددع ىلعف هريغو اهبر اهنكس نإ و نكاسلا ىلعف هريغ اهنكس نإو
 هيلعف هلتاق فرع نإ الإ هتلقاع ىلع ليقو هل ةيد الف هسفن راد يف دجو

 : لاق هديس ةلقاع ىلعف هدبع راد ف دجو نإو

 ٨٠ متتس 1 دع نيسمخلا اوغلبي مل نإ نايأل ا مهيلع ترركو

 ٣٨١ سقلا عفدي صاصقلا انإو اوفلخ دق امدعب ود من

 و ةماسقلا مهيلع يجت امم راد وأ ةلحم وأ ةدلب يف ليتقلا دجو نإ يأ

 اوفلحي ىتح ناميأل ا مهيلع تررك الجر نيسمخ نينكاسل ا كئلوأ ا ددع غلبي
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 نأ يلوللو !"هيلو ىلإ هتيد اودؤي يمأ ناميألا دعب (هودّيل مث) انيمي نيسمخ
 ولو ٠ ةيذلا ميلست نع مهل صيحمالو نيميل ا ريركت مهنم ديري 1 راتحي

 مهنع عفدت نبميلا انإو لتاق هل ا اوملع الو هولتقام مهخ عأ اوفلح

 :لاق ملعأ هللاو طقف ث صاصقلا

 ٣٨٢ م لضفلا ربشعللو مهارد ةعبرأ مهنم الك مزلب
 م

 ٣٨٣ سرام ىون ناك نإ هلام ن لقاوع هل سيل نم مهسو

 ةعبرأ مهنم دحاو لك مزلي ينإ ةلقاعلا ىلع اه مكحي يتلا ةيدلا نإ

 عزو ةبولطمل ةيدلا نم لضف يقبو مهلك كلذ اولمح نإف طقف مهارد

 لضفلا كلذ نم هبان ايب مهنم دحاو لك عبتو اضيأ مهيلع لضفلا كلذ
 لمحل ةريشع دجي مل نمو كلبلا كلذ ريغ يف ولو تناك ثيح هتريشع

 حرشلا اذه نم عضاوم يف كلذ ركذ قبس ايك هلام نم هلمح هنع كلذ
 : لاق ملعأ هللاو

 ٣٨٤ مل رشعلا عبتف ةماسن مزلا ايهم ةأرملا كلذك

 لعو ؟ال مأ ةماسقلا يف ةيد نهيلع له ءاسنلا يف ءاهقفلا فلتخا دق

 اهنيمي ليتقلا يلو بلط نإ اضيا فلحلا لهف ،ةأرملا ىلع اهموزلب لوقلا
 نأ اهمزلي ينإو .نيميلاب اهيلع هل مكحيال مأ دلبلا لهأ نم نيفلاحلا عم
 ىلعام هنأ رم امبف انمدق دقو ،نالوق طقف ةيدلا مرغ نم اهبانم لمحت
 ةصاخ لاجرلا اهمكح صخي امناو الصأ ءيش ةماسقلا رمأ نم ءاسنلا

 ناكس هيف سيل لزنم وأ ةلحم وأ ةبرق يف ليتقلآ دجو نإ :لاق نم لاقو

 ىتح ناميألا اهيلع رركتو ةماسقلا اهيلع ناك ةدحاو ةأرما ولو ءاسنلا الإ
 عبتتو .هتيد ىدؤت مث هلتاق ملعتالو إهتلتقام اهنأ انيمي نيسمخ فلحت

 يف يبعشلا نع يقهيبلاو ةبيش يبأ نباو قازرلادبع هجرخا اميف )٢٩٣( ةحفصلا ةيشاح يف رم ايك )١(
 . يلولا ىلإ ىدؤت ةيدلا نم ةماسقلا عم دبال يا لاومالا عفدتال ناييألا نأ هنع هتلا يضر رمع مكح
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 .اهلام ف ةيدلاف ةربشع اهل نكت ل نإو 3 '{تناك ثيح كلذب اهتربشع

 مث انيمي نيسمخ نفلح ةدحاو نم رثكأ ءاسن لزنملا ف ناك نإ اذكو

 . ةيدلا نلماحت

 مأ ضعبلاو همزلت ةماسق ىأر دق ضعب كرشملا يف فللاو

 ٢٨٦ 2 ناييأ هيلع ترركت ةريغ سيل كانه نكي نإو
 ٣٨٧ مزل دقام مهعم يدؤي وهو لقاوع هل تدأ اذ دعبو

 .همزلت ةماسق هيلع ري مل ضعبلاو يأ (مل ضعبلاو) تيبلا رخآ يف هلوق
 رخآ نم ًائيش ملكتملا فذحي نأ وهو .ءافتكا عيدبلا لهأ هيمسي كلذو

 مشاه نعو ێانه ايك دوصقملا ىلع ةلالدلل ًايفاك هب . ظوفلملا ناك اذإ همالك

 لاق ؟ ةماسق هيف له هلتق نم ىرديال ةيرق يف لتقي يمذ يف ناليغ نب

 الإ هماسق هيف سيل لام وهف كولمملا امأو {. ةماسقلا مهيف مدا ينب نأ انعمس
 . هب ذخؤيف هلتق نم فرعي نأ الإ

 ىلع الو ةماسق ءاسنلاو ديبعلاو '""نايبصلا ىلع سيل : لاق نم لاقو

 الو ًابئاغ وأ اسوبحم ناك نم الو ىمعألا الو (}”قنيمزلا ىل إع الو ةمذلا لهأ

 دلبلا لهأ نم رضح نم. ىلع يه امنإو ؤ ةماسقلا نم نم ءيش ءابرغلا ىلع

 ناسنإ راد يف ليتقلا دجو نإو : لاق لوصألاو لزانملا هيف مهلا نيذلا

 هنأ انيمي نيسمخ فلحي نأ دعب يأ ةصاخ رادلا بحاص ىلع ةيدلاف

 .هتلقاع نود هلام يف ةيدلاف نيميلا نع لكن نإو .هلتاق ملعيالو هلتقام

 لع ةيدلاو ناممال ا.اهيلع رركت ةماسقلا اهيلع دمحمو ةفينح يأ دنعف ةأرمال ة ةيرق ف ليتق دجو ولو (١)

 نم لع بجت امنإ ةماسقلا نال اضيا ةلقاعلا ىلع فسوي وبا لاقو . بسنلا ين اهيلا لئابقلا برقأ اهتلقاع

 ل ةلفاعلا عم لخدت ةأرملا نأ نورخاتملا لاقو . يبصلا تهبشان اهلهأ نم تسيل ةأرملاو ةرصنلا لهأ نم ناك

 ةلقاعلا كراشي لتاقلاو هلتاق هانلزنأ انأل ةلاسملا هذه يف لمحتلا
 )٢( حيحصلا لوقلا لهأ نم اسيل ايهنأل (نونجم الو يبص لع ةماسق الو) : هصنام ةيادحلا يفو ٨

 .اهلهأ ىلع نيميلاو ةرصنلا لها نم اسيل امهنأل (دبع الو ةأرما الو) : لاق ، حيحص لوق نيميلاو

 .نمزلا ليوط اضرم ضرم اذإ : ةنامزو هنمزو انمز نمز : : لعفلا نم نيمزو نمز عمج : ىنمزلا )٢(
 .هانم ىلع ًاضيأ عمجي نيمزلاو
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 .اهيف نكاسلا وه رادلا بحاص ناك اذإ كلذو {هب لتق هلتقب رقأ نإو
 ءاوس ناكسلا ددع ىلع مهنيب يهو ى ناكسلا ىلعف هريغ اهنكسي ناك نإو

 . كلذ ربغ ليقو رثكألا لوق !ذهو ، نيغلابلا رارحألا نم ثانإلاو روكذلا

 كلذكف اهجوز راد ىن ةأرملا وأ هنبا وأ هيبأ راد يف ليتقلا دجو نإو

 ىتح دحأ ىلع "هيف ةيدالف هسفن راد يف دجو نإو . مهلقاوع ىلع هتيد

 يمذ راد ف دجو نإو ،هراد اهيف ىتلا ةلحملا كلت لهأ ىلع ليقو ئ فرعي

 ليتقلاو ةباد دنع وأ ليتقلا دنع دجو نمو . ىمذلا ةلقاع ىلع ةيدلاف

 ربست ةباد تدجو نإو ليتقلا هدنع دوجوملا لجرلا كلذ ىلعف .اهيلع
 لعف ةنيفس يف ناك نإو ءةلحملا كلت لهأ ىلعف .اهيلع ليتقلاو ةلحم يف
 رهن يف ناك نإو "مهيلعف نيفورعم موقل ريغص رهغ يف ناك نإو "اهباكر
 نم ةالف يف دجو نإ كلذكو اهيف ءيشالف رحب وأ ةلجد وأ ميظع

 . ضرألا

 دجسملا ين وأ نيملسملا قوس يف ليتق دجو نإ ءايلعلا ضعب لاق
 نوكت هتيد نأ ةبعكلا لوح فاوطلا يف وأ ةفرع موي ماحزلاب لتق و أ عماجلا

 هالوم ةلقاع ىلعف دبع راد يف دجو نإو ،نيملسملا لام تيب ي
 . . ملعأ هللاو

 ٢٨٨ من م اهنكاس را اهنبا ثنزل موق راد يف نكي ذو
 ٣٨٩ مرغ امث هبوئي ايب لك اهب مهل القاوع اوعبتيلو

 رادلا بابرأ ةماسقلا تمزل نيصوصحم موق راد يف ليتقلا دجو نإ يأ

 هيلع ةماسقلاف (نكاس) ناسنا راد يل ليتقلا دجو نإو : هصنام ةيادهلا يف ءاج ايك ةيفنحلا دنعو )١(

 بر ىلع ةماسقلاف راد ين ليتق دجرو اذاو ى م. هتوقو مهنم هترصن نال إ هتلقاع ىلع ةيدلاو ٥هدي يف رادلا نال

 رركي رادلا بر ىلع ةماسقلاف ًابيغ اوناك نإو اروضح اوناك نإ ةماسقلا يف ةلقاعلا لخدتو هموق ىلعو رادلا

 . ناييالا هيلع

 نم اهبف نم ىلع ةماسقلاف ةنيفس يف ليتق دجو نإو : صنام ةيادهلا يف ءاج ايك ةيفنحلا دنعو )٢(
 . مهيديأ يف ةنيفسلا نال نيحالملاو باكرلا
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 ةصاخ اهيف نم ىلعف مهريغ لب اهيف اهبابرأ نكي مل نإو اهيف اوناك نإ
 رأ ةدلبلا كلت ناكس مزلي الو ،رم ايك مهلقاوع ىلع ةيدلاب نوعجريو
 لهأ عيمج مزلت ليقو ةلحملا لهأ عيمج مزلت ليقو . مومعلا ىلع ىلع ةلحملا

 . ةدلبلا

 يف فلخلاو فلسل! نم ءايلعلا فلتخا لصألا يف ةماسقلا نأ ملعإ

 .ناوج الو اهب مكحلا بوجو ىريال نم مهنمف اهب لمعلاو ذخألا بوجو
 .بوجولا ىلع ءايلعلا روهمج نكلو .بجاو ال زئاج كلذ لوقي نم مهنو
 مهو : : بوجولاب نيلئاقلا نأ مث هب قلعتي ةنسلا نم ليلد قيرف لكلو

 7 فرعيال موق نيب ليتقلا دوجو قلطمب بجت له ًاضيأ اوفلتخا رثكألا

 اهب مكحيال وأ اهيلع نودنتسيو ماكحلا اهب قلعتي ةهبش وأ ةراما نودب ولو
 نيب دجو ليتقلا ناك اذإ ايك ةهبشلا هذهو ؟ ةهبش كلانه تناك اذإ الإ
 .لوتقملا موق نيبو مهنيب وأ ،نحإلاو تاوادعلا نم ءيش مهنيبو هنيب موق
 ذوللاو «هثوَلب الإ كلام دنع بجتالف يعفاشلاو كلام لوقي اذهبو

 يفكي كلام دنع ثول دحاولا دهاشلاو 3 ءيشلا ىلع ةلالدلا هبشو دقحلا

 قفاوو الدع نكي مل اذإ هيف اوفلتخاو الدع ناك اذإ لاحلا ةلالدل

 همدب ًاطخشتم ليتق دجوي نأ لثم ةليخملا لاحلا ةنيرق ي يعفاشلا

 ليتقلا دوجو نا ىري ًاكلام نا الإ { ‘"ةامدم ةديدح هديب ناسنا هبرقبو

 مهنم نيذلا موقلا نيب ةوادع كانه تناك نإو ،انول سيل ةلحملا يف
 ىبي مل كلذك كلذ ناك اذإو .ةياهنلا ف لاق ةلحملا لها نيبو ليتقلا

 لقي مل كلذلو اهبوجو يف توّللا طارتشال ألصا نوكي نا بجي ءيش انهاه

 . موق اهب

 )١( ةمات ةنيب نوكيالو { ةلالدلا هبش تزللا : يعفاشلا دنعو ٨ ثزللا ركذ ةماسقلا ثيدح يئو ٠

 رادع ىلع نادهاش دهشي وأ . ينلتق انالف نإ : تومي نأ لبق لوتقملا رارقإ ىلع دحاو دهاش دهشي نأ وهو

 كلذ رحن ز وأ ل هل هنم ديدهت وأ 6ايهنيب ٥ . ةنيبلا مدعت ىح ةلالدلا هبشت ةنيرق ثوللاف خطلتلا ثولتلا نم وهو .

 دهاوشو تبثت لا جاتحت ة ةنيرق يهو . ليتقلا برق ةيقدنب وأ سدسم دوجو ثوللا نمو . رجنخلاك )٢(

 . اهديؤت ىرخأ

٢٢٣٢ 



 تبجو رثأ هبو موق ةلحم يف ليتق دجف اذإ : : هابحاصو ة ةفينح وبا لاقو

 .انباحصأ لوق وهو : :تلق ةلحملا لهأ ىلع ةماسقلا

 ةلحملا ف ليتقل ١ دوجو سفنب ةماسقل ١ بجو أ نم ملعل ١ له 1 نرمو

 يذلا ليتقلاب رثألا دوجو نودو ىعفاشلا اهطرتشا ىتلا طئارشلا رئاس نود

 دوعسم نباو يلعو باطخلا نب رمع نع يورم وهو ث ةفينح وبأ هطرتشا
 .نيعباتلا نم ةعامجو ىرمعزلا هب لاقو

 نم فرعيال لبتق لجو ىتم يجت ةماسقلا :لاق )مزح نبا بهذم وهو

 لاجر نوسمخ مهنم فلحو لجر ىلع م ذلا ةالو ىعد داف دجو اےني أ هلتق

 أطخلا ىلع اوفلح نإو ؤ دوَقلاف دمعلا ىلع اوفلح مه نإف . ًانيمي نيسمخ

 .الجر نيسمخ نم ل اقأ هدنع فلحي سيلو ة هي دلاف

 يف ناميألا نأ ةعبرألا بهاذملا لهأ لوق ىلع ىنبم هلك اذهو : تلق
 مهليلد .هيف ليتقلا دوجوملا دلبلا لهآ ىلع ال ليتقلا ءايلوأ ىلع ةماسقلا

 مهبحاص مد تابثا ىلع راصنألا نم نيميلا بلط ةينر يبنلا نأ كلذ يف
 بيغ ىلع اوفلحي نأ اوردقي ل الف .لهس نب هللادبع وهو ربيخب لوتقملا

 هدنع نزم هادو مث ي هللا لوسر مهكرت رافك مهنأل دوهيلا ناميا ! ! 7 لو

 ملعأ هللاو هتحص ىلع قفتم ثيدح وهو ثيدحلا ةقدصلا لسإ زم 5

 : مظانلا لاق

 ٣٩٠ مع مرغلا هلقاع لبقو ءيش هسفن رادب دوجومل امو

 لتقلا رثأ هيو الوتقم هراد يف دجو نإ ليتقلا نأ ىلع مالكلا مدقتا

 مهنم : ءاهقفلا نب فالخلا هيف نأ فورعم ودع هلامو هلتق نرم ىردُالو

 هيف ل وقي ننم مهنمو ٠ دحأ ىلع ةيدلا الو ةماسقلا ٠. ند ًائبش هيف ىريال نم

 ىعدملا ىلع ةيدلاب مهل يضقيو أ انيمي نيسمخ ءايلوألا فلحتسا ثون كانه ناك اذإ : يعفاشلا لاق ))

 وهو .دمعلا لتقلا يف ىوعدلا تناك اذإ دوقلاب ىضقُب : كلام لاقو .أطخ وأ ىوعدلا تناك : ؟دسع هيلع

 ىعدملل دهشي رهاظ وأ .هنيعب دحاو لع لتقلا ةمالع كانه نوكي نأ امهدنع ثولناو ، يعفاشلا يلوق دحأ

 .هرلتف ةلحملا لها نأ لودع ريغ ةعامج وأ لدع ةداهش وأ .ةرهاظ ةوادع نم
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 لهأ عيمج مزلت : لاق نم لاقو هتلح لهأ مزلت هؤايلوأ بلط نإ ةماسقلا

 احضوم الصفم اذه رم دقو ] هتنرول ةي دلا هتلقاع مرغت انإ ١ : ليقو ٠ هدلب

 . ملعأ هللاو هلبقام ةبسانمل كلانه هانركذ عضاوم ةدع يف

 ٣٩١ مَت ناك نإ اجراخ ال امهلايمأ يف { ةيرقلا ةماسقلا مزلو
 ٣٩٢ ملع دق ءاوتسالا ٹيح لكلاو ىرقلا نب اذإ ىبرقلا مزلو

 نيبو هنيب اييف رظنيف ةيربلا يف ىرقلا نع ًاجراخ ليتقلا دجو نإ يآ

 اجراخ ناك نإو اهمزلي وهف اهلايمأ يف الخاد ناك نإف ،هيلا ة ةيرق برقأ

 سيق رثكأف نيتيرق لايمأ ف ناك نإو . ءيش هنم اهيلع ايف"لايمألا نع

 ىلع وهف هيلإ برقأ تناك اهيأ وأ اهمأف 6 ليتقلا نيبو اےہنیب وأ اےهنيب

 نإو ى اعبح اهيلع وهف ءاوس ىلع نيتيرق نيب ناك نإو . ةصاخ ىبرقلا

 . ةيوسلاب اهيلع وهف ادعاصف ثالاث نب ىوتسا

 لوق ىلع ةيرق مسا عيمجلا لمشيال ةددعتم تاراح ن رب ناك نإ اذكو

 اهيف دجو يتلا ةراحلا مزلي هنا لوقي نم لوق ىلع ةيرق مسا اهلمشي و أ

 لك ىلإ هيلجر عضوم نم نوكي سايقلاو البلا تاراح رئاس نع ةصاخ

 هالجر دجوت نإو 1 اهيلت يتلا ةيحانلا ىلإ لجر لك نم ليقو 6 ةيحان

 وأ ة ةيرق لك ىلإ هيف اتناك ول نأ هيلجر نب وه عصرم نم سايقلاف هيف

 ليقو ئ هيلجر فرط نم ليقو © كلذ ف فالخلا ىل اع راد وأ ةكس وأ ةراح

 ىلإ لجر لك نم ليقو ،ىرخألا لجرلا ةيحان ل لجر لك فرط نم
 .اهتيحان

 دجو نإو . نالوق ؟ال وأ ةماسق هيف لهف هسأر نود هندب دجو نإو

 رثكألا لوق لوألاو ندبلا دجوي مل نإ ال ليقو ،ةماسقلا هيفف سأرلا
 : مظانلا لاق ملعأ هللاو

 ٣٩٢٣ مسقف اَهَقوَف وهو دجوت امنيحف ةميهن ىلع ناو
 . ةفاسملا لع لديو هب يدتهي قيرطلا ف رفاسملل ىنبي رانم : ةغللا ف ليملاو ، ليم ٠ ليم عج لايمألا ) ( ١
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 ٣٩٤ مرج الو اودجي نإ ابكار وأ اقئاس وأ اهدئاق تمر

 هل ًأكلم ةبادلا تناك ولو هب ربست يهو ١ )ةباد ىلع ليتق دجو نإ يأ

 هيف تدجو و يتلا ةلحملا وأ دلبلا لهأ ىلع ةماسقلاف دحأ اهعم نكي ل نإ
 نوعفدي من { ,التاق هل ا اوملع الو هولتقام مهن 3 انيمي نيسمخ نوفلحي ةبادلا

 . هئايلوأ ىلإ هتيد

 .ءالؤه نم ناك نم ىلعف بكار وأ ذئاق وأ ئاس ةبادلا عم ناك نإو
 نمم اوناك نإ كلذو ،مهلك مهيلعف مهنم نانثا وأ مهتثالث اوعمتجا نإو

 مهوحنو دعقمو مجعأو ىمعأو نونجبو يبصك ال ةماسقلا مهمزلت
 . ملعأ هللاو

 ٣٩٥ مسرا برضلا رثأ نإ هتقلخ ثلمك اهم طقسلا يف تمرو
 تبان ةقلخلا لماك وهو لوتقم لحمب دجو نإ نينجلا نأ ملعإ

 بابسأ نم هوحنو ديدح وأ رجح وأ اصعب برضلا رثأ هيلعو ،رعشلا

 ةماسقلا هيف بلطو هنم ةحراج تعطق وأ ضرلا وأ قنخلا رثأ وأ لتقلا

 نإ هتلحم وأ هدلب لهأ ىلع ةماسقلا هيف ناك . صوصخم دحأ ىلع هعدي ملو
 ‘ اركذ ناك نإ ركذ ةيد . ةمات هتيد نوكتو ًايح هلثم دلوي نأ نكمي ناك

 . ىثنخ ناك نإ اهفصنو ، ىثنأ ناك نإ ىثنأ ةيدو

 هيف "ءاملعلا فلتخا دقف فرعي ب ملو هتقلخ متت مل يذلا طقلا امأو

 هتلفاع لع ةيدلاف لجر اهقوسي ةباد لع ليتقلا دجو اذاو : هصنام ةيفنحلا دنع اهحرشو ةيادهلا يفو )١(

 مهيلعف اوعمتجا ناف ؤاهبكار أ اهدئاق ناك اذإ اذكو 5 هراد يف ناك اذإ ايك راصف هدي يف هنأل ةلحملا لها نود

 اهرقأ لع وهف ليتق اهيلعو نيتيرقلا نيب ةباد ترم اذاو :لاق ٠ مهراد يف دجو اذإ ايك مهيديا يف ليتقلا نال

 ين هيلا بتك ام هنأ هنع هللا ىضر رمع نعو ٠عرذي نا رماف نيتيرق نيب دجو ليتقب ىتأ ةلي ىبنلا نأ ىور ال
 ىضقف برقأ هعداو ىلا ليتقلا دجوف نيتيرقلا نيب سيقي نأب بتك بحراو هعداو نيب دجو يذلا ليتقلا
 . ةماسقلاب مهيلع

 برضلا رثأ هب سيل طقس وأ زينج مهيف دجوولو : هصنام (ةيادهلا) يف ءاج ايك ةيفنحلا دنعو )٢(
 ةماسقلا تبجو قلخلا مات وهو برضلا رثا هب ناك نإو ٠ ًاريثك ريبكلا قوفيال هنال ةلحملا لهأ ىلع ءيشالن

 لحي هنأل مهيلع يشالف قلحلا صقان ناك نإو . ايح لصفني قلخلا مات نأ رهاظلا نال . مهيلع ةيدلاو

 .ايح ال يم
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 زغلا ةيد يه هتيد ناف اهموزلب لوقلا ىلعو ؟ مزلتال مأ ةماسق هيف مزلت له
 . ملعأ هللاو اهراوطأ بسح ىلع اهركذ انمدق يتلا

 ٣٩٦ مليف ةَماَسَق ًابَدُم ادغ ولو هبام لام دبعلا
 ٢٩٧ مرغت رخ ةيدو تمزل دق انُه اهف ًابناكم نكي انإو
 ٣٩٨ متي ملا هيلع هلام ناك نإ هناك نم دخا اهنم زاجو
 ٣٩٩ مسقاو انه اوناك اذإ اهيف اَمرغ نم هل ىلوألا صَصاحو

 ؛لام هزأل ةماسق هيف سيل عضوم ٢ الوتقم دجو اذإ دبعلا نأ يأ

 يغب نم ناك نإو دبعلاو ٦ مدا ينب نم رارحألا سوفن ف ةماسقلا امنإو

 كلام لاق اذهبو ٠ كلمي الو كلُمي نا ثيح نم ةميهبلاب هرشم وهف مدآ

 وبا لاقو راصمألا ءاهقف نمو انباحصا نم ء ءاهقفلا رثكاو سنا نبا

 . مالسال ا ةمرح لجألو رحلاب هل ًاهيبشت ةماسقلا هيف :ةفينح

 ريبدتلا نأل . ابم ناك ولو هيف ةماسقال هنأ : روهمجلا لوق ىلعو

 . هلاحب دبع وهف ريبدتلا لجأ مامت لبق ةيدوبعلا مكح نع هجرخيال

 رهو ؟ مزلتال وأ ةماسقلا هيف مزلت له فالخلا هيفف بتاكملا امأو

 نولوقي بهاذملا باحصأ رثكأف ؟دبع مأ رح بتاكملا له يف مهفالخا

 نم رح وه لوقي نم مهنمو دحاو مهرد ولو هديسل هيلع ىقبام دبع هنإ
 :انخيش هلاقام كلذ يف قيقحتلاو ،آباحصألا بهذم وهو ةباتكلا تقو

 ل تيدأ تإ رح تنأ ديسلا هل لاق نإ هنأل 6 يظفل هيف فالخلا نا

 كسفن كتعياب لاق نإو عيش هيلع ًايقاب مادام ريرحتلا هلاني الف كنمن
 نإف كهنيح نم رح وهف تلبق لاقف روكذملاب وأ كنمنب يل مساف اذكب
 نم ذخأي نأ هل بتاكملا هديسل زاجو رح ةيد هتيدو ةماسقلا هيفف لتق

 يقابلاو ا دبعلا هعفدي ل ءيش ىقب ناك نإ هيلع هبتاك امم هيلع ىقبام هتيد

 اضيأ ديسلا ىلإ عجر الإو بسنلاب ةثرو هل ناك نإ دبعلا ةثرو ىلإ عجري
 اب نايدلا ديسلا صصاح نيد بتاكملا ىلع ناك نإو . .ءالولا مكحب
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 . ملعأ هللاو ىهتنا دبعلا نمث نم هل يقب

 ايك لوتقملا ديسلا ةلقاع ىلع ةيدلاف هدبعل يه راد يف ليتق دجو نإو

 . هسفن راد يف ناكول

 ءيشالف مهربغ اهيف نكاس ال ديبع وأ ىماتي راد يف دجو نإو

 . ديبعلا يلاومو ىماتيلا لقاوع ىلع كلذ ليقو .مهيلع
 ىلع كلذ ليقف ،موق هلتق هنأ معزو ليتق لماح ةيرق لخد نإو

 . هيلع ءيشال ليقو . لماحلا

 نم عنمي الف ليتقلا كلذل ثراو ناكو هربغ عم ةماسقلا هتمزل نمو
 ٢ هنبا أ لوتقملا وبأ ناك نإو ،ةماسقلا يف هلوخد ببسب هنم هثاريم
 ءالؤه ًاضيأ تمزل هيف ةماسقلا مهمزلت موق عم ًانكاس اهجوز وأ هتجوز

 مهبانم نودؤيو مهعم نوفلحيف ةلحملا وأ ةدلبلا كلت لهأ عم نيروكذملا

 لت نم نور ( دحاو لك مزلي امع دازم مهلقاوع نوعبتيو 5 ةيدلا نم
 . ليتقلا كلذ نم مهثاريم بسح ىلع ةيدلا

 بجتو قي وأ فلحي ىتح سبح ةماسقلا ف فلحم نأ ىبأ نمو

 الإ }لا نيبو مهنيب اييف الإ طقف مكحلا يف مهمزلت نم ىلع ةماسقلا
 نم ليقو ؤاهب مكحلا هعبتي مل ولو هللا نيبو هنيب اميف هيلعف هسفنب يناجلا

 . هلام نم هدحو اهادأ نيميلا نع لكن

 سأرلا الإ اهدحو ةحراج يف ببتالو هرثكأ وأ هلك ندبلا يف بجتو

 سأرلا هعم نكي مل نإ ندبلا يف ةماسقال ليقو 3 هيف بجتنف
 دجو نإو { ةماسقلا هيفف ًاعم ادجوو نيفصن ًاقوقشم ليتقلا دجو نإو

 ىلعألا فصنلا ي ةماسقلاف ضرعلا ىلع مسق نإو ، نالوقف دحاو قش
 سارلا هيف يذلا

 فلحيف ،رخآ عضوم يف رخآلاو او عضوم يف نيقشلا دحا دجو نإو
 فلحي ليقو ٨ ةدحاو ةيد مهلك هنودي مث : انيمي نيسمخ عضوم لك لهأ
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 هنوذي مث ٠ نورشعو ةسمخ زحاو لك أنيمي د نيسمخ مهلك نيعضوملا لهأ

 ةيرق وأ راد يف ليتقلا نم وضع دجو نإ : رثأ يف دجويو ،ةدحاو ةيد
 نوكي ىتح هسأر دجو ولو هفصن نم رثكأ هيف دجوي ىتح هيف ءيشالف

 . هندب رثكأ سأرلا عم

 نإو رادلا بر ىلع هتيدف را ذلا جراخ هدسجو راد ف هسأر دجو نإو

 ربغ ليقو ٠ ةيرقلا لهأ ىلع ةماسقلاف اهجراخ هسأرو راد ف هدسج دجو

 . كلذ

 مولعم ددعل نكل رثكأ وأ نينثا وأ دحاو لجرل دجسم يف دجو نإو
 ميتي وأ ةأرما دجسم يف ١ ذكو © هعم نمو لجرلا كلذ ىلع وهف ةماعلا نود

 . هتمزل صوصخ دحأل قوس وأ داو يف دجو اذإ اذكو هيف فالخلا ىلع

 نإو ؟ مزلتال وأ مزلت («١فالخلا هيف مهدجسمو مهقوسو ةماعلا يداوو

 ىلع ال عضوملا لهأ ىلعف لبج وأ رادج وأ ةلخن وأ ة ةرجش ىلع دجو

 . ءايشالا هذه بابرأ

 يلولا كسمتسا نإو ‘ ءيرب ةيدلا وأ فلحلا نم ليتقلا لو هأرب نمو

 أربأ نإو ،ةماسقلا نم نوقابلا ءيرب ةيرقلا لهأ نم رثكأ وأ دحاوب

 مهلك مهأربأ نإو . نيقابلا ىلع ةماسقلاو هؤاربإ حص مهنم ًاضعب ليتقلا

 . هنويد ءاضق لعب لقأ وأ هلام ثلث هتيد تناك نإ الإ زوجمال ليقف

 تام , هنع افع مث الجر حرج نم هنأ رثألا ءاج : هللادبع وبأ لاق
 عبتي هثراوف هتيد عم هلام ثلث ىلع هاياصو عم هنويد تداز ناف هحرج نم

 وفعلا مت ًادمع ناك نإو ه } ةصحلاب ثلثلا ىلع لضفام ردقب حراجلا

 هدمعلل لتقلا يف لصألا نأ ىلع ءانب اذهو .5 ةيد الو دوقب هثراو هعبتيالو

 مظعالا عراشلا وأ عماجلا دجسملا يف ليتقلا دجو نإو : هصنام ةيادهلا يف ءاج ايك ةيفنحلا دنعو )١(

 تيب لامو 5 ةماعلا روسحلا كلذكو { مهنم دحاو هب صتخيال ةماعلل هنال لاملا تيب ىلع ةيدلاو 6 هيف ةماسق الف

 دحال اهيف كلمال ضرالا نم ةالفب اوماقأ ركسعم يف ليتق دجو ول كلذ لثمو نيملسملا ةماع لام لاملا
 برقأ ىلعف طاسفلا نم اجراخ ناك نإو .ةماسقلاو ةيدلا اهنكسي نم ىلعف طاطسف وأ ءابخ يف دجو ناف

 . مهيلع ةماسقلاو ةيدلاف نيطلتحغ اولزن اذا اما ،نيقرفتم لئابق لئابق اولزن اذا :اذهو ليق .ةيبخالا
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 امأو }يناجلا لوق لوقلاف ةيدلا يلولا بلطو لتقلا يناجلا بلط نإ هنأو
 . ثلثلا ىلع داز ايب ةبلاطملا يلوللف رخآلا لوقلا ىلع

 هيلو ىلإ لوتقملا نع قحلا لاقتنال لطاب وفعلا نأ هثلادبع وبأ راتخاو
 نأل لتقلا يلوللف ضيرملا ةبه ىلع اسايق زوجيال نأ اندنع هبشألاو : لاق
 . قح ةلازإ لاملا ةبهو لتقلا نع وفعلا نم الك

 حراجلا ىقب نإو ز لوفأ كلذكو اذه ريغ طوحألاو : بطقلا لاق
 الإ هثراو ىلع ءيشالف حراجلا تام مث هقحب هبلاطي الو نامز حورجملا عم

 كلذ هحرج نم تام نإو { هناطلسو هفوخل هتايح يف هيلع ردقيال ناك نإ

 هيف حرجلا ناك نإ كلذو {ةمات ةحراج لام يف هتيدف حراجلا دعب

 . هيف بلاطي ملو صاصقلا
 رغ اندنع سفنلاو : هللا هحر يقاتسرلا ديعس نب سيمخ خيشلا لاق

 الجر حرج نمو ،اهدجي ل هتيد هثراو بلطف هئرب دعب تام ناف حرجلا

 ملام عجري نأ هلف ؟ شيألا نم هل مك ملعأ مل لاق مث حورجملا هحلاص مث

 ١ عجري نأ هلف ضرع وأ لصأ ىلع حلاص نإ ليقو ، ال ليقو 3 ملعي
 عجرو ضقتنا اطخ ناك نإو حلصلا زاج ًادمع حرجلا ناك نإ ليقو
 عاتم وأ لصأ ىلع هحلاص نإو ،مهارد ىلع هحلاص نإ لضفلاب هيلع
 هحلاص نإو { زاج عاتم ىلع هقح نم لقأ ىلع هحلاص نإ اذكو ىزاج

 .أربي حرج ف حلصلا زوجيالو ال اطخ وأ ا دمع عوجرلا ا هلف مهارد ىلع

 رعب هشرأ احرج رخأ هحرجو ةرعبأ ة ةسمخ هشرأ ًاحرج رخا لجر حرج نإو

 . هتيد فصن نيحراجلا نم دحاو لك ىلعف { مايأ ةثالث دعب تايف دحاو

 نالدع نالجر لاقف هيف ةماسقلا اهلهأ مزلت ة ةيرقب دجو ليتق يف اولاقو .

 ناكس ربغ نم هلتق نالف نأ ادهشف هلت نم ىلع ةداهش اندنع نإ :مهنم
 اهسفنأ نع ناعفاد هنأل لبقتال ليق ؟ ايهتاداهش لبقت له ةيرقلا لت

 اناك نإو ءايهيلع نيعتي مل قحلا نأل لبقت ليقو ، ةماسقلا نم اهيلعام
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 ةداهش زاجأ مهضعب نألو ، نيلتاق ربغ انوكي نأ زوجيو ةلمجلا يف نيكيرش

 . نالوق ًاعفد وأ ًابلج هيف عاشملا لهأ

 ةماسقلا مهنم ذخأي مامالا نإف هل ثراو الو موق نيب ليتقلا دجو اذاو

 نأ زاجو لوهجملا ةيد اذكهو ةيالولا لهأ ءارقفلا اهيطعيو هتيد ضبقيو
 . هعفانمو مالسالا نيد زازعال

 نأ ليقفاهيف ليتق دجوف نوكرشمو نوملسم اهنكسي ةيرق تناك نإو
 ليتقلا ناك اوس نيكرشمو نيملسم نم ناكسلا عيمج لع هيف ةماسقلا

 لعف ًاكرشم وأ نيملسملا ىلعف ًايلسم ناك نإ ليقو ،اكرشم وأ املسم
 .نيكرشملا

 ةنالث يف ىدؤت أطخلا ةيد مكحك اهمكح ةماسقلا ةيد نأ ملعاو

 . هتيد فصن هيلع دري الو اهم لتق ًاكتف ةأرما لتق نمو ى ماوعأ

 نمث هيلع : بوبحم نبا لاق 3 املسم ادبع لتق رح يمذ يف (ةلأسم)
 دجوف الاح لهج وأ ًايغب ناتئف لتتقا نإو © سبحلا هيلع 7 دبعلا

 ولف ،سؤرلا ددع ىلع ًاعم نيتئفلا ىلع هئيدف هلتق نم ىردُيال ليتق امهنيب
 ةئام ةئاملا ىلع ناكل لاجر ةسمخ ىرخألاو ةئام نيتئفلا ىدحإ تناك

 ىدحإ ىلع هيف ةيدال ليقو مهسأ ةسمخ ةسمخلا ىلعو ةيدلا نم مهس

 دجو وه يذلا قيرفلا ىلع هتيد ليقو ،هنيعب هلتاق نيبتي ىتح نيتئفلا

 . هقيرفل براحملا رخآلا قيرفلا ىلع ليقو 6 هيف

 لعف راهن ناك نإو روكذملا فالخلا ىلعف آليل لاتقلا ناك نإ ليقو
 يو !دحاولا ليتقلا يف اهلك لاوقألا هذهو . مهيف ليتقلا نكي مل نيذلا

 لهج وأ نيتلطبم ناتئفلا تناك نإ اذهو . ءاوس ىلع دحاو نم رثكأ

 نوكت نأ حصيال : ءايلعلا نم ريثك لاقو اعم نيتقحم وأ اهلاح

 ‘ روصتيو كلذ حصي هنأ حيحصلاو ئ ًاعم نيتقحم ناتلتاقتملا ناتفئاطلا

 اهنم لتف نم ةلطبملا ىلعف ةلطبم ىرخالاو ةقحم امهادحإ نأ نيبت نإ امأو
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 انم ةدحاو مزليال ليقو ءاهربغ هلتق لب هلتقت مل اهنا نيبتي ملام اهريغ نمو
 . هنيعب هلتاق ملعي ىتح

 هقتعأ هديس نع دعلا باغ الف الجر لتقي نأ هدبع رمأ نم (ةلأسم)

 ىدأ نإو إةيدلا هيلع لب هب ديسلا لتقيالف لجرلا كلذ دبعلا لتقف

 هلف دبعلا لتق ىلولا دارأ نإو ديسلاو وه ءىرب دقف قتعملا دبعلا ةيدلا

 هل لهف ملسا مث ) اكرشم اخأ كرتو لتق نمو ؤ اعيمح اهلتق هل ليقو ‘ كلذ

 اخأ كرت نإ اذكو ٨ كلذ نم هل عنامال معن : : لاق ؟ هيخأ ق لتقي نأ

 مث ًاكولمم
 .ًاعيمج هب نالتقي امهناف دحوم لتق يف كرشمو دحوم " نإو

 رمأ نم اذكو }ةيدلا هيلعف الجر لتقي نأ غلابلا هنبا دبع رمأ نمو
 التقن لفطلا هنبا دبع وأ هدبع رمأ نم : رثأ ف دجويو 6 لفطلا هنبا نبا

 . هب رومأملاو رمآلا لتق الجر

 مكاحلا نانف حرج وأ برض نم هل لحالام هدبع لسح ف لمع نمو

 ماجحلا امأو { هتيد هيلعف تان دحأل دصذف نمو ث دبعلا ققح هنم ذخأي

 . ةعانصلا هذه لهأ نم امهريغ لعف ازواجم مل ن مل نإ إ اهيلع ىشالف ناَّخلاو

 ةنيباجهدحأ ماقأف .ا .امهريغ هل ثراو ال ناوخا هلو لتق لجر (ةلأسم)
 .ادمع هلتق ايبنجأ اجر نا ةنيب هيلع دوهشملا ماقأو ادمع هلتق هاخأ نأ

 ىلع ةيدلا فصن وه هلو هيخأل ةيدلا فصن هيلع روهشملا ىلع لاق

 هلتق هنأ هبحاص ىلع ةنيب نيوخألا نم دحاو لك ماقأ نإو . يبنجألا
 نإو ٥هلام نم ةيدلا فصن هيخأ يأ هبحاصل دحاو لك ىلعف آ دمع

 . هبحاصل اهنم لك ةلقاع ىلع ةيدل اف أطخ لتقل ١ ىلع ةداهشل ا تناك

 يلو ءاجف ادعس لتق ادلاخ نأ ركبو ورمعو ديز دهش نإ (ةلأسم)

 ١ ًادل اخ دعس يلو لتق مث من { هن ةداهش نع لب ز در عجرف دلاحخ لي عطقو لدعس

_ ١[٢



 ةيد ثلث آلوأ عجارلا ديز ىلعف 3 ًاضيأ ايهتداهش نع ركبو ورمع عجر مث
 . اهلك دلاخ ةيد ركبو ورمع ىلعو ديلا

 . دوقلا هيلع نإف الثم ىنزلاك لتقلا بجوم ىلع روزلاب دهش نمو

 {| ةظلغم هيلعو هغخضمي ل ولو محلل ١ ةيد هتمزل ناسنإ محل علب نمو

 . ةرافك الف أطخلا ىلع كلذ لعف نإو

 نع اهمرل هيلعف اه دلو و اه اًرست د دقو هنم تقحتساف ةمأ ىیرتش ١ نمو

 عفديلف ة ةيد هل ذخأف دالوألا . نم دحاو لتق نإو . ًامهرد نوعبرا دلو لك

 ءيش الف ة هيد ذخأي ل نإو .هل يقابلاو ًامهرد نيعبرا اهنم قحتسملل

 نيعبرأ هنم قحتسملا ىطعأ ةمألا كلت نم ةرغلا لع هذخأامو . هيلع

 .اهلك لئاسملا هذه يف هل يشالف هنم ًامرحم قحتسملا ناك نإو ٠ ًامهرد

 هلتقف يدوهيلا يلول هسفن داقف ًايدوهم لتق نمو : هللا همحر بطقلا لاق

 نادهاشلا عجر نإو ئ ةيدلا لضف نودريو هب لتقي يلولاو ٠٥ كله هب

 اهنم دحاو , عجر نإو .هلتاق لتقي الف هيلع دوهشملا لتق نأ لعب لتقلاب

 . لتق دحاولا ةداهشب يلولا لتق نإف ،ةداهشلا تلطب دحاو يقبو

 قتع هيلعو ءارقفلا ىلع هتيدب قدصت هتثرو ملعي ملو الجر لتق نمو
 . ةبقر

 ضرأ يف اهنفديو اهجارخإ هل زاج هضرأ يف تيم ماظع دجو نمو
 لتاقلا نع وفعي نأ مدلا يلو بلطي نأ ناسنالل زوجيو } ةحابم ىرخأ
 هتيب يف انصحم الجر دجو نمو .هسفن نم فصنأو لتقلاب فرتعا نإ
 هيلع تماق وأ هلتقب رقأ نإ نكلو ث هللا دنع هلتق هلف هلهأ ضعبب قفي
 هنا ةنيب ماقأ نإ الإ هلام يف همزلت يهو ش ةيدلا ىلإ هيلو لزن وأ هب لتق ةنيب
 . هتيب ي هقسف ىلع هدجو

 راتخي ليقو ئ ديسلاو دبعلا لتقي هنإف لتقلاب هدبع ديسلا رمأ نإو

 :امهنم ًادحاو يلولا
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 ىلع نيرح نيلجر ةداهشو ةعبرأ ةداهشب الجر مامإلا مجر نإو

 هنأل لاملا تيب نم هتيد مامإلا ىلعف هنم ةمرحم هتأرما نأ نيبت مث هناصحإ

 روز ةداهش ادمعتي نإ ناصحاإلاب نيدهاشلا ىلع ءيش الو دمعتي

 لاملا تيب نم جر هنإف اطخلا ىلع "قحلل افلاخم مال هڵلعفيام لك اذكو
 .هلام يف وهف هنم ًاطلغ ناك نإو ۔ ملعلاب زيميال امم

 هدلوب بالا داقيالو { ةيدلا لب مجعألا الو لتق نإ سرخألا داقيالو
 .رثكألا دنع ةيدلا هيلعو

 غلبي ىتح رخأ لتقلا غلابلا دارأ نإو هريغل لتق الف غلابلا افع نإو
 . ال ليقو ، يبصلا

 .تيلا يناجلا لام يف ةيدلاف يبصلا غولب لبق يناجلا تام نإو
 هلف دوقلا هيف بجي تقو يف تايف .انالف تلكو : حيرجلا لاق نإو

 نوكتو دوقلا لطبي ليقو ،يلولا نم ىلوأ وهو { هيف هتيصو تبثتو هلتقي نأ
 .ةيدلا ذخأي وأ لتقي نأ مامإللف ليتقلا يلو فرعي مل نإو © ٹيراولل ةيدلا
 ءاج ناف ،لاملا تيب يف تعضو الإو اهايإ مهاطعأ سنج هل ناك نإف

 ىتح أدبأ فقوت ليقف سنج هل نكي مل نإو }،هل يهف كلذ دعب يلو

 .لاملا تيبل ليقو ث ءارقفلل ليقو ، ثراو هل حصي

 ىلع يأ دحأ هرمأب لتق نإ دوقلا هيلعف دحأ ىلع ناطلس هل نم لكو
 لتاقلا اذكو اذه يف فالخلا ركذ مدقتو ؤ ناطلسلا هل يذلا رمآلا

 .القاع ًاغلاب ناك نإ رومألل

 ناك نإ امهالك ليقو .ههركم ليقو وه لتقي ليقف لتق ىلع هركأ نمو

 . هريغ ههركأ يذلا نع لتقلا أردي ليقو 0 اك

 اذإ لبقو ‘ ةيذلا لبقو \ دوقلا هيلع ليقف لتقلاب هريغلا ًايبص رمأ نمو

 لتقي ليقو ،ايهنم ءاش نم لتقي نأ يلوللف لتقلاب الجر رابجلا رمأ
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 ردقي مل نإ رمآلا لتقي ليقو رمآلا ىلع ةيدلاف هيلع ردقي مل نإو ،لتاقلا
 . ربجا نا ةيدلا لتاقلا ىلعو دوقلا رمآلا ىلع ليقو .لتاقلا ىلع

 دحاو لتق الإو ،اكتف ناك نإ هب اولتق الجر ةعامج وأ نالجر لتق نإو
 ليتقلا ةيد نم مهعم هبونيام ردق الإ مهنم لوتقملا اذه ةيد نيقابلا ىلعو
 . هولتق يذلا

 غلابلا ىلع دوقلاف لجر لتق يف نونجم وأ لفط عم غلاب لقاع كرتشا نإو
 دمع نأل ةلقاعلا ىلع ةيدلا نم هبونيام نونجملا وأ لفطلا ىلعو لقاعلا
 يذلا داقملا لوتقملا ىلول ةلقاعلا كلذ يدؤتو ءأطخلاك نونجملاو لفطلا
 ذخأيلف دوقلا نع افعو ةيد لوألا ليتقلا يلو ءاشي نأ الإ اهكيرش وه

 .نونجملا وأ لفطلا ةلقاع نم اهفصنو لقاعلا غلابلا نم ةيدلا فصن

 نمأضيأ ةمات ةيد عم غلابلا نم ةمات ةيد ذخأي نأ هل لاق نم لاقو

 هنأ اهنم لك ىلع قدصي هنأ لوقلا اذه هجوو نونجملا وأ لفطلا ةلقاع
 لفطلا ةلقاع ىلعو دوقلا غلابلا ىلعف ليتق يف ةثالثلا كرتشا ناو ،لتاق
 عم داقُي نم كرتشا نإ يأ اذه لثم ي دوقال ليقو .ةيدلا اثلث نونجملاو

 .اعيمج هنوديو هلك دوقلا لطب داقيأل . نم

 نيناجملا وأ نايبصلا نم ةعامج عم ءالقعلا نم ةعامج كرتشا نإو

 بوني يذلاو سوؤرلا ىلع مهنيب ةدحاو ةيد مهنم ةيدلا ذخأ يلوللف
 نم لقاع لتق ءاش نإ هلو ،مهلقاوع ىلعف اهنم نيناجملا وأ لافطألا
 نمم رثكأ نيب كارتشالا ناك نإو .ءالؤه لقاوع نم ةيدلا ذخأو ءالقعلا

 . اهلك لاوقألا يف ةيفيكلا كلت ىلعف لاا انركذ

 ثراو ىلع لتاقلا در اعيمج هب التقف الجر دبعو رح لتق نإ : رثأ ينو

 هتميق تناك نإ ليقو تناكام ةنئاك دبعلا ةميق تبهذو هتيد فصن رحلا

 فصن نع لضافلا دريف رثكأ تناك نإو كاذف لقأ وأ ةيدلا فصنك
 هتميق تناك نإ الإ هثراول دبعلا عهد رحلا لتق ناو دبعلا ديس ىلع ةيدلا
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 در دبعلا ذخأي راتخا نإ إانه مدلا يلول رايخلاف ةيدلا فصن نم رثكأ

 دبعلا لتق نإو .ةيدلا فصن هيطعي ديسلاف الإو هديس ىلع لضفلا
 دبعلا بر ىلع لتقلا يف كيرشلا در رحلا ةيدك هنمث ناكو ليتقلا كلذب
 نم رثكأ هبر ىلع سيلف اهفصن نم لقأ هنمث ناك نإو .هنمث فصن

 . طقف هتبقر ميلست لب كلذ

 ىلعف ةميه وأ ةيحك فلكم ريغ عم فلكم لتقل ا يف كرتشا نإو

 . هب د اق ليقو طقف هتيد فلكملا

 ت رمم س

 ٨هب ديق هلتقف دحأ ىلع نونجم وأ ًايبص وأ ةميه وأ اعبس ىرغأ نمو

 ٠مدلا ين ءاوس امهف ءاش ايهيأل هسفن دقيلف نباو بأ هلو الجر لتق نمو
 . نبالا نم قحأوهف بألل دوقلا مهضعب لاقو . نسحأ ناك اهعمج نإو

 درقلا زاج نيوبأ وأ ءاقشأ ةوخإك هبسن يف ليتقلا ءايلوأ ىواست نإو
 .هنم برقأ دوجو عم دعبأ يلول هسفن لتاقلا ديقيالو مهلك وأ مهنم دحاول
 كلهو ال : ليقو . هلام يف ةيدلا برقالا يلولا كردأو كله لعف نإو

 يف ءاوس نونبلاو وه بألا دقف دنع دجلاو ،ىصع :ليقو ،لتاقلا
 .دجلا دوجو عم ةوخالل دوقالو ؤ بألا دوجو عم دجلل دوقالو مدلا
 .ناثراوتيال امهنأل هنبا وأ هوبأ لتق دبعل دوقلا حصيالو

 رهظي ملام يفكت ليق " تايانجلا ىلع ةلمجلا لهأ ةداهش ىف اوفلتخاو

 هسفن ديقي نأ يناجلل زوجيالو ٠ اولدعي ىتحال : ليقو اهلطبيام مهيلع

 نأ هل زوجمال يلولا اذكو }هنم برقأ يلو ال هنأو هلوتقم يلو هنأ ملع نلالإ

 وأ عرشلا ين ي ةزئاج ةداهش وأ رارقاب هيلو لتاق هنأ انيقي ملع نم الإ لتقي

 . هسفنب كلذ ملع

 نيدلا ين ءانمألا ةداهشب الإ مكاحلا مكحيال : دمجأ خيشلا لاق

 . هدنع ءانمألا ربغ ةموكحب لجرلا ذخأيالو
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 : ليقف هريغ هلتق هنأ ةنيبلا تماق مث لجر لتقب رقأ نم : (ةلأسم)
 طقف رقملا هب لتقي : ليقو .ةداهشلاب اذهو .ارقإل اذه ًاعم هب نالتقي

 هلعل رقملا نأل هيلع دوهشملا لتقي ليقو ،ىوقأ هسفن ىلع ءرملا رارقإ نأل
 لاق نمو هنم نايسنلا ىلع هلعلو ،ةعابتلا موزل فوخ كش ىلع رقأ

 ءاغلإ نم ىلوأ وهو ،نيبناجلاب لمع هنأل ىلوأ وهف امهالك هب نالتقي
 . هلتق ىلع اهعامتجا نكمأ نإ اييسال ،امهدحأ

 تدهشواذكموي انالف لتق هنأ ةنيب هيلع تدهش نم :6" مشاه لاقو
 الو هب لتقي : لاق .هلتقي مل وأ اذك عضوم يف ذئموي انعم هنأ ىرخأ ةنيب

 لبق لتقلاب هرارقإ نع رقلا عجر نإ ليقو ؤ هلتقي مل مهلوق ىلإ تفتلي
 7 اك هسفنل بيذكت كلذ نأل عوجرلا هنم لبقي هنأ هلتق ف عورشلا

 مهتداهش نع لتقلا دوهش عجر نإو . ةداهشلا لطبت اوعجر اذإ دوهشلا

 . ورارقإب لتق هرارقإ ىلع قاب رملاو

 رمأ ايك هيف مكحلا ذفني نأ مامالا ىلعف لتقلاب رقأ نم : رنألا يو
 م سبحيامنإو ٦ سبحالو : ىدهلا ةمئأ رثأ يف وأ ، ةنسلا وأ باتكلا

 رفأ نإ هنم قحلا ذخأ ىلإ اعد نم ال هسفن نم فاصنالا ىلإ عدي ل

 ليقو .مكحلا يف هرارقإ همزليالو هعوجر لبقي ليقف رارقإ دعب ركنأ نإو
 . هفارتعا لعب هعوجر لبقي الو همزلي

 زتنيالو .ةيدلا هيلعف سبحلا يف رقاف لتقلا ةمهتب سبح نم (ةلأسم)
 لل قح هنأل سبحلا نم هجارخإ دعب هرارقإ ىلع تبث نإ الإ سبحلا ةهبشل
 . ةهبشلاب طقسي

 ىلع ةنيب ءاج نإف { هيلع ىغب هنأ ىعداو لجر لتقب رقأ نم (ةلأسم)
 . هب لتق ال إ و يغبل ا

 . ناليغ نب مشاه )١(
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 هيلع عقي نأ لبق عجرو ركنا مث نيعم لجر لتقب رقأ نم (ةلأسم)
 ةنيعم ةقرسب رقأ نإ اذكو 6 ةيدلا هيلعو صاصقلا هنع لطب صاصقلا لوأ

 { ةقرسلا مرغ هيلعو هنع دحلا لطب دحلا لوا هيلع ماقي نا لبق عجر مث

 لاقو ‘ د نح صاصقلا نا ىلع ءانب دحلا نود دوقلا هيلع تبس د ليقو

 ىلإ و هنع كاسمالاب :رتم تمي ملو يلولا هبرض دقو عجر نإ : بوبحم نبا
 هلتقب مامالا هرمأ هنأل ىلولا ىلع شرأ الو سبحلا

 هلتق هنأ نالدع دهشو لجر لتقب رقأ نم : بوبحم نبا لاق(ةلأسم)
 مشاه لاق هبو رثألا ءاج اذهم لاقو .هيلع دهش نم لتقي يلولا نإف هريغ

 .كلذ رم دقو رقملا لتقي ليقو : :تلق لضفملا نب او

 ءاش امهيأ لتقي ىلولا نإف ةدح ىلع اهنم لك نالجر هلتقب رقأ نإو

 اهلك ةيدلا هيلع ليقو ،لوتقملا ةثرول ةيدلا فصن ايهنم لتقي م نم دريو

 .اضيأ ةرافكلاو

 هتمزل اطخ هتلتق لبال : يلولا لاقو ًادمع لجر لتقب رقأ نم (ةلأسم)

 هنع لطبي :رقصلا نب نازع لاقو ، يراوحلا يبأ لوق وهو ،دوقلا ال ةيدلا

 .نيلو دل

 هنع يلولا هلطباف رارقإب لصألا يف هيلع بجاولا وهف دوقلا امأ :
 يلولا عجر نإو رمألا لوأ نم ةبجاو ريغ اهنألف ةيدلا امإو ى آ يفنب
 : نازع لاقو 5دوقلا همزل هرارقإ ىلع يقب يا هل رقملا هقدصو دمعلا ىلا

 هل مهفارتعا دعب هولتقي نآ ءايلوألل سيل : رينملا وبأ لاق 3 ةيدلا همزلت
 . حورجلا ف اذكو & كلذ ىلع اوققتا ولو 1 اطخلاب

 مهضعب رقأف حرج وأ لتقب اومهتا موق يف هللادبع وبأ لاق (ةلأسم)

 ىلع يلولل ة هعجر الف مهنم الوأ نوركنمل ١ رف ة مث ‘ ةي دلا مهنم تلبقو
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 مث اوركنا نم ادحاو لتقي نا , يلوللو صاصق الو دوقب الوأ نيرقلملا

 ر أ !ن نم ةصح طقستو . عيمجل ١ ىلع شرأل ١ وأ هي ذلا نوكت مث © .اورف أ

 نم اموق نأ 6»مهجلا وبأ ينربخأ : رقصلا نب نازع لاق (ةلأسم)
 يلع نبا ري ملف 5ًنالف هاننظ : اولاقو إهلتقب اورقاف الجر اولتق "هلخن
 عجر مث { . خياشملا مهيلع دوقلا ى كارو 0 يلع نب ىسوم ي ًادوق مهيلع

 .ديمح نب كلملادبع مامالا رصع 1 كلذو . مهيأر ىلإ يلع نبا

 .لاوش يف هلتقب رخا رقأ مث ناض يف لجر لتقب رقأ نم (ةلأسم)
 يح ناضمر يف وه : هيلو لاق نإ الإ دوقلاب هيلع مكحيو هب ىلوأ لوألاف
 . لاوش ىف هلتقب 2 لتقي نا هلف } لاوش يف لتق امنإو

 لاق ى هلتق ىلع مهدهشي لو ًانالف لتق هنا موق ذنع رقأ نمو (ةلأسم)

 امنإو {هلتقي ملو كلذ لوقي نا ناكمإل ًادوق هيلع ىرأ ال : بوبحم نبا
 . مامإلا دنع كلذب رقأ وأ مهدهشأ نإ الإ كلذب هسفن حدمي

 الإ هب ذاقي هنإف © هتلتقف ينبا لتق هنإ لاقو لجر لتقب رقأ نم (ةلأسم)
 . هنبا لتق هنأ ةنيب ماقأ نإ

 رقص نب نازع لاقو :اهصنو ١٣٢٦ ص (نايعالا ةفحت) هباتك يف يملاسلا رونلا ىوتفلا هذه ركذو )١(
 نالف هنأ اننظ :اولاقو هلتقب اورقاف هولتقف لجر ىلع اولخد لخن لهأ نم ًاموق نأ مهجلا نب مشاه ينربخأ

 نع يراوحلا نب لضفلا ينربخأو :لاق .انغلب اميف ًادوق مهيلع ري مل يلع نب ىسوم نا ركذف إهريغ لجرل
 راثآ يف هانيارف لاق يلع نب ىسوم الإ دوقلا مهيلع اوأر خايشالا نا ةلأسملا هذه يف لاق هنا زرحم نب ديعس

 ملف تكس : لاق ىسوم ينعي يلع يبأ نع ةلاسملا هذه يف يلع نب دمحم ينربخاو :لاق اطخ هنا نيملسملا

 . ه ا أطخا هنأ نيملسملا بتك ضعب ف تيار تعجر املف ائيش لقأ

 )٢( (نايعالا ةفحت) يل ةيبرح رابخأ اهلو روهشم نصح اه نايعب ةدلب : لخن .

 ناك هنا هلئاضف نمو © نيدهتجملا رابك نمو ملعلا مامإو هرصع يف نيملسملا خيش يلع نب ىسوم )٢(
 . هللا همحر هل رهظ اذإ اطخلا نع عجري
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 زاج ادمع لجر اهلتقب رقأو قيرطلا يف ةليتق تدجو نإ (ةلأسم)
 .ةيدلا هنم ذخأي نا هلو }هتيد فصن هل دري نا هيلعامو .هلتق اهيلول
 . كتفلا نم كلذر

 يلو هلتقف أنالف لتق نالف نا ةلداعلا ةنيبلا تدهش نإ (ةلأسم)
 وه هلتق يذلا يلولا نا ليقف 3 مهتداهش نع دوهشلا عجر مث 3 لوتقملا

 نيعجارلا دوهشلا ىلع اهب عجري مث لتقلاب هيلع دوهشملا ءايلوأل ةيدلا مرغي
 لوأ نم ءايلوألل اهنومرغي مه نيعجارلا دوهشلا نا : ليقو 3 مهتداهش نع
 الو ىدعت ام هنأل هيلع اهب نوعجري الف كلذ نم ءىش لتاقلا ىلع امو .ةرم

 اودمعت مه امنإو ، يعرش هجوب رمألا لخد لب دمع هبش لعف الو أطخا
 . دوهشلا لتق يناثلا ليتقلا يلول زوجي ليقو . ملعا هلاو اوأطخأ وأ

 هلتق هنأ رخآ لجر رقأ مث همد يلو هلتقف لجر لتقب رقأ نم (ةلأسم)
 لوألا رقملا ةيد يلولا مزلت له اوفلتخاو { ًاضيأ يناثلا لتقي نأ يلوللف اضيأ
 نأ لامتحال هتيد همزلت ال وأ هب ١ وه رقأ يذلا لجرلا لتقن هريغ رارقإ لجأل

 : نالوق التاق ايهنم لك نوكي

 يلول زاج همدل حيبملا رارقال همزلتال نأ حيحصلا : ةمئألا بطق لاق

 . هببسب لتق هيلو نأل ك يناثلا رقملا لتق لوألا ليتقلا

 رخآلا عجرو امهدحأ لتقف اعم الجر التق يهنأ نالجر رقأ نإ (ةلأسم)
 نالوق ؟ هليبس ىليو كرتي وأ هبحاصك عجارلا اذه لتقي لهف هرارقإ نع

 . مهضعب عجرف رثكأف ةئالث نورقملا ناك نإ اذكو

 .هريغ هلتق هنا ةنيبلا تدهش مث هب لتقف لجر لتقب لجر رقأ نإو
 ؟ ال مأ هتيد مرغ رقملا لتاق ىلع لهف
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 نم ىوقأ هسفن ىلع ناسنالا رارقإ نأل . مرُغال نا حجارلاو نالوق

 ىوقا أةنيملا نأ ىري نمم مهملعل رقملا ة هيد مرغب نولئاقلاو © هيلع ةداهشلا

 حجري نم مهنم : : ةداهشلاو رارقالا ضراعت اذإ ةدرطم ةدعاق هذه ناف

 . اعم ايه مكحلا بجيف ءاوس امه ليقو { كاذ حجري نم مهنمو اذه

 تقو نونج هنأ هلتق دعب نيبت مث هب لتقف لجر لتقب رقأ لجر (ةلأسم)
 اه عجري لتاقلاو . . هتنرول هلتاق مزلت ةيدلا نإف هلتق تقو وأ لتقلاب هرارقإ

 اغلاب هونظ غلبي مل ًايبص رقملا ناك نإ اذكو ءاطخلا نم هنأل هتلقاع ىلع
 اذكو }هنباب لتقيال بألا نأل لوتقملا وبأ هنأ رهظ نإ اذكو رارقإب هولتقف

 اذه وحنو ،دبع لوتقملاو رح هنأ وأ ، كرشم لوتقملاو ملسم هنأ نيبت نإ
 . هتلقاع ىلع اهب عجريو طلاغلا ىلع ةيدلاف طلغلا هيف عقوف هيف دوق ال امم

 هلتق دارأ مث هلتقت مل تبذك هل لاقف كيلو تلتق لجرل لاق نمو
 هلوقل هسفنب هرارقإ لطبأ هنأل ؟ ال مأ هبيذكت دعب هلتق هل له كلذ رارقإب

 . فالخ هلتقت مل

 هسبح ةدم يف ىريام ىلع هرمأ نيبتي ىتح مامالا هسبح لتقب مهتا نمو

 . هليبس يلخ الإو حص نإف ةيضتقملا اهبابسأو ةمهتلا ردقب

 لتق وه هنأ لجر ىلع لك ىعداف رثكأ وأ نايلو هلو لتف نم (ةلأسم)
 هيلع نب يذلا هبحاص نم صاصقلا مهنم لك بلطو ة هنيب ماقأو هيلو

 اضعب لعلو ،هبحاص ىوعد لطبأ مهنم الك نأل لكلا لطبي ليقف
 . صاصقلا ال ةيدلا هبحاص ىلع مهنم لكل : لوقي

 ايف اوفلتخاو { ةئام برضيو ًاماع سبحي هنإف يلولا هنع افعو لتق نمو

 ةمألاو دبعلاو ةلي يبنلا نع ثيدح اذهو ؟ سبحلا مأ برضلا هب أدبي

 . ملعأ هللاو ديسلا ىلع ًاررض كلذ يف نأل نانجسييال ليقن اينج نإ
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 مهنع وفعي نأ هل زوجيالو ! مامالا مهلتقي نيلتاقلا نم ةسمخ (ةلأسم)

 . مدلا يلو افع ولو

 وهو لالح زئاج اذه لتق نأ دقتعي نأ وهو ةنايدب لتاقلا لوألا

 .بلسو لام نم هدنعام ذخأيل ادحأ لتق نم يناثلاو

 .هلتقف عجر مث هيلو لتاق نع افع اذإ ايك وفع دعب لتاقلا ثلاثلاو

 .لتاقلا لتق مث هيلو مد نع ةيدلا ذخأ نم عبارلاو

 ءاش نإ يلولل ءالؤهف .هايإ هنيمأت دعب هبحاص لتق نم سماخلاو

 مامالا ىلإ مهلتقف لكلا ع افع نإف مهنم ةيدلا ذخأ ءاش نإو مهلتق
 كلذ هل زوجالو ٠ ةيد مهنم يلولا ذخأ ولو كدح مهلتق نأل ممع وفعيالو

 . ملعأ هللاو مامالا نم " يلولا نم مهنع وفعلا بلطي نأ دحأل زوجيالو

 ءاصيإلاو ةبهاو ءاطعإلاب يلولا نع مدلا لقتني له اوفلتخأ (ةلأسم)
 له كلذ زاوجب لوقلا ىلعو ؟ ال مأ ريغلل كيلمتلا هوجو نم كلذ وحنو
 ؟ يلولاك كلذ يف ريح وأ ، طقف ةيد وأ طقف صاصق هيلا راص يذلل

 وحنو كل هتبهو وأ نالف مد كتيطعأ دق : كريغل لوقت نأ كلذو فالخ

 . بهويالو مدلا ىطعيال : ليقو كلذ

 الف امهدحأ تام مث !اءرابتف رخآلا نعط لك نالجر نعاطت نإو

 ءيش نم أربأ هناكف يأ اربي نأ لبق حرجلا يف صاصق ال ذإ اذه يف ةءارب
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 ‘ صاصقلا بوجو ةدم ف هتوم نكمي ناك لقو 8 تقولا كلذ ف هكلميال

 رخآلا ءار لك عفني ملف ةيدمل عجربو يضقنت نا نكميو
 هنيحب تمي لو ادحأ برض نميف فالخلا رثألا ف ءاج هنأ ملعاو

 ىلعف تام ىتح هنم جرخي لو برضلا كلذ نم ايواث يقب نإ :ليقف كلذ

 درقلا ليقو 5 مايأ ةثالث يف تمي ملام هيلع دوقال ليقو ،دوقلا براضلا
 ٠ ةليلو موي ف هتبرض نم تمي ملام ليقو ئ دوقال من مايأ ة هعبس زوابجحم ىتح

 لطبيال ليقو ٠ ةيدلا تبجيوو دوقلا لطب هحرج ىراد اذإف ًوادي ملام ليقو

 . حرجلا ةطايخب لطبيو ءاودلاب دوقلا
 وأ نونج هباصأ وأ وفعلا ركنأ مث ; ءايلوألا ضعب يناجلا نع افع نإو

 وفع لعب ءايلوألا ةيقبل هسفن دوقي نأ هل زوجال يناجلا نإف هقطن عتم

 نإ دوقلا لطبي اذكو ث ةيدلا مهلو لطب دق دوقلا نأل اوبلط ولو . مهدحأ
 . ةيدلا ناكمل لتق الف لتقلا بلط هريغو ةيدلا مهدحأ بلط

 هر نإ : مكاحلا ىلإ رظنلاف هلتق مدلا يلو بلطو لتاقلا ضرم نإو

 نأ هل سيلو { هنع مكاحلا هرخأ الا !رو ؤ هنم هنكمو يلولل هداق لتقلل حلصي

 . ةيدلاب ىصوأ توملا فاخ نإو ،مكاحلا رظنب الإ هشارف يف هلتقي
 هب ١ ديق هلتقف رخ آ ء اج مث تومل ا ىلع فرش ا ىتح الجر برص نمو

 ال فيسلاب لتقيو هب لتق هلتقي ًائيش وأ ًاُس هاقسو ادحأ معطأ نمو
 وأ ةحراج هنم تطقس نإ اذكو ،كلذ هلف ةيدلا هيلو ءاش نإو ،مسلاب

 . ةيدلا وأ كلذب صاصقلا هلف مسلا كلذ نم حرج هباصأ

 مدلا يلو دنع هبئان وأ مامالا يناجلا رضحت نأ صاصقلا ةيفيكو

 هبرضيو هيتبكر ىلع يلولا وثبحي مث ايهب شطبي الئل هفلخ ىلإ هادي فتكتو
 عضوم يف برضلا نوكيو ،هحور ضبقي ىتح هتبقر ىلع عط اق فيسب
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 ءاسأ ليق .هلتقف رجحب هامر وأ ةيدم و رجنخب هنعط نإو دحاو

 اذإف .ديقيالو هفلخ هادي طمقتال "اربص لوتقملاو ، هي هيلع ءيشالو

 مث هبرض نإو .لتقب من ; دويقلاو لالغألا هنع تقلطأ لتقلا بجوتسا

 .لوألا هبرض شرأ هيلعو !هلتقي عجري نأ هل ليقف هلتق هنأ اناظ هنع رو

 هل سيل ليقف حصف هنع بهذ مث : هلتق هنأ نظو هبرضف لجرل ديقأ نمو

 . هبرض شرأ هلو هلتقي ليقو ث برضام الإ

 6فيسلاب هلتقي هناف هوحنو قرغلا وأ رانلاب الجر لجر لتق نإ اذكو

 .امهريغ وأ ًاران وأ ايس هب ١ لتق امب لتقي ليقو

 يطعملا ينعأ وهو ٠ مسلا هيف يذلا بارشلا وأ ماعطلا هاطعأ نإو

 تاف هبرش وأ هلكأف هبرشا وأ !ذه لك هل لقي ل نكل مس هيف هنأ هفرعي

 نإاذكو ،لوألا فالخب انهاه زرحتلا هل هنأل 3 هب لتقيالو هتيد هيلع

 ماوهلا نم كلذ ريغ وأ برقع وأ ةيح وأ ر عبس هلتق ىتح هطبر وأ هسبح

 كلذ وحن وأ شطعلا وأ درلا هلتق نإ اذكو { ةيدلا هيلعو هب لتقيال هناف

 ةعفنم ليطعت وأ ةحراج عطق وأ حرج هيف عقو نإ اذكو هسبح نيح

 .لكلا يف كلذ ريغ ليقو .تاصقلا ال شنألا هيلعف كلذ ببسب

 رئب ين وأ ران وأ عبس ىلع هحرط وأ هيلع اهامر وأ ةيح قوف هامر نإو

 . يناجلا لعف نم هنأل لوألا ريغ اذهف {هب لتق ادمع رحب وأ

 6سفن وأ لام نم ترضام نمض ارئب وأ ةرفح قيرطلا يف رفح نمو
 كلذ وحنو ًاعسس وأ ابرقع وأ ةيح اهيف هربغ لعجف قيرط يف ةرفح رمح نمو
 ىتح اهيف طقاسلا ثكم نإ اذكو كاعم انمض هنود وآ توسب ًادحا رضف

 .ددرت هيف ؟ ةيد وأ لتق هنيض لهو رفاحلا نمض شطع وأ عوجب تام
 تام اذا رفاحلا ىلع ءيشالف ةرفحلا يف هعوقوب عيش هبصي مل نإ ليقو
 ايب هيلع نايضالف حيرلا اهترفحف رفاحلا اهنفد نإو "ركذ امم ءىشب طقاسلا

 . هترض

 . أربص لتق دقف لتقي ىتح قوي حور يذ لك حابصملا يفو . ًاسوبحم يأ )١(
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 هيغ هلوح نإو ،هب دسفام نايض هيلعف ائيش قيرطلا يف عضو نمو
 عضو نإو ليوحتلا لعب رضام نايض هلوح نم ىلعف لوألا هعضوم نع

 ىلع ليقو لوألا ىلع نايضلاف هريغ هاطعأ وأ هعاب مث ; قيرطلا ف ائيش

 . هلوحي ملف هليوحت هنكمأو ملغ اذإ يناثلا

 زكارلا نمض دحأ ىلع حيرلا هبلقف قيرطلا ين هريغ وأ ًاحمر زكر نمو
 ثلاث ءاج مث رضيام هريغ اهيف زكرف قيرطلا يف ةرفح رفح نإو ضام
 . كلذ رضام نايض يف اوكرتشا كانهام ملعيال ىتح اهاطغف

 رمتاي ناك نإ هب لتق هلتقف دحأ ىلع هرامح وأ هلمج وأ هبلك ىرغأ نمو
 يف :ليقو هلفط وأ هدبع اذكو ٥هنم صتقا .هحرج نإ اذكو هرمأب

 زئاقلا دبعلا يف يلولل رايخلاو هيلع دوقالو ةيدلا مرغي ةميهبلاو لفطلا
 .هديس نم هيلو ةيد ذخأي وأ هل هذخأي وأ دبعلا لتقي نأ نيب هديس رمأب
 .ًاضيا رمآلا ديسلا لتق هل نإ لوق رم دقو

 هيف ثدحب وأ دحأ لتقب هريغ ةباد وأ هريغ لفط وأ هريغ دبع رمأ نمو

 ١ يبصلا ةلقاع ةيدلا تمزلو .ةيد الو دوق الو منالا همزل لتقلا نود

 ليتقلل ة ةيد الف هتباد عيضي لو رمأي ل هنأل ةميهبلا بحاص ىلع ءيشالو

 هيلع انهاهف ةنامألا هوجو نم اهوحنو ةيراعب ةبادلا هدي يف ناك نإ الإ

 .هلتق ىتح هدنع رضح نإ منإلا عم ةيدلا هتمزل : ليقو ،دوقلا وأ ةيدلا

 إ نإو ،هب اهارغأ نإ هريغل يتلا ةميهبلا يف مئإلاو ةيدلا هتمزل :ليقو
 . لتقلا لاح اهدنع رضحي

 كو ,نماض رهف ةرفح قيرطلا يف رفحي ن هلفط وا هدمع رمأ نإو
 رجألا ىلع نايضلاف قيرط كلذ ن أ ريجألا ملع نإ الإ ًاريجأ رجتئإ نإ
 .سفنألا يف ثلثلا نودام بألا ىلعف نذإ الب لفطلا وأ دبعلا دسفأ امو
 لفطلا غلب نإو ،اهنودامو دبعلا ةميق ديسلا ىلعو . هتلقاع ىلعف دازامو
 وأ لفطلا اهب ذخؤيف ةيانجلاب ديسلا وأ بالا ذخؤي نأ لبق دبعلا قتع وأ
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 يدؤي نأ لبق دبعلا قتع وأ لفطلا غلبف رمأب كلذ العف نإ الإ دبعلا

 دعب لفطلا ذخزيال :ليقو ،أعيج مهيلع انه ةيانجلا ناف ديسلا وأ بألا
 . هابص لاح هوبأ هرمأ نإ هغولب

 لتاق لك نم اهوحن وأ ةيح فرعيال انونجم وأ فرعيال ًايبص ىطعأ نمو
 . رظن اذه يئ يدنعو ٠ دوقلا ال ةيدلا هتمزل تاف هتعسلف راض وأ

 اذكو هنمض ءيش هباصا وأ طقسف ةباد ىلع هربغ لفط بر نمو

 نود ةلخن وأ ةرجش ىلع هعلطأ نإو ،هب عقوف هرهظ ىلع ًائيش هلمح نإ
 ارظان ناك نإ هل صخرو هرجأتسا نإ اذكو . نمض هتفيلخ وأ هيبأ نذإ

 . ةرجألا ين حالصلا هل

 6 هيلع ءيشالف تايف هب صفف هلثم لكأي ام ًاماعط ايبص معطأ نمو

 1 نمض هقرحأف اراح انوخس هاطعأ نإو

 نأ لبق ءيش هباصأ وأ طقسف ائيش هيطعيل لاعت : يبصل لاق نمو
 فرصنا امدعب ءيش هباصأ نإو ،نمضيال نأ صخرو نمض هيلا لصي
 ةوعد الب ذخ هل لاق وأ لاعت هل لقي لو هاعد نإو . هيلع ءىشالف هنع

 . هيلع ىشالف

 هباصأف ةداعلا ىلع دئاز توصب هريغ لفط وأ هلفط ىلع حاص نمو

 نمو ،نايض الف فوخم رمأ نم هتيجنت وأ هبيدأت دارأ نإ الإ نمض ءىش

 هريغ وأ هيلع قرسي هدجو وأ ةرجش ىلع هدجو غلاب وأ لفط ىلع حاص
 ٦ عقو نإ هنمض هترجش ىلع هدجو لفط ىلع حاص نإو ،ناضالن

 لتقي رومأملا اذكو ,رومأملا هلتق نإ هب لتق لجر لتقب رمأ نإ ناطلسلاو

 اذكو ،هتيعر نم رومأملا ناك نإ دحاو لجرك امهنأل رمآلا ناطلسلا عم

 غلبي مل نإ ملعمل هب لتق هلتقف دحأ لتقب هنايبص ضعب رمأ نإ ملعلا

 نمض اسوساج ودعلا ةيرس تثعب نإو كاعم هب التق الإو رومأملا
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 هوفلتأ ام مه اودأ ناف راغلا لهأ اذكو ٠ هتساسجب مد وأ لام نم هوباصأام

 ل ناضلا نوريغملا دؤي نإو ٠ .ةبوتلا ريغ سوساجلا ىلع نكي /

 فك نم هتساسجب اتنا الامو متل سج ن رلا يفو

 ىثنأ وأ اركذ ًادبع وأ ارح

 هو هلتق نوديري { انهاه لاقف ؟ نالف نيآ دحأ نع لئس نمو
 ادحأ ىأر نمو ، لاومألا يف مكحلا اذكو ، هيلع نايض الف هولتقف ] ملعيال

 نمض هتيجنت ىلع رداق وهو هجني لو فلتلا هوجو نم هجو يأب فلتي

 6دوقلا هيلع لاق نم ذشو .هتيد هيلع ليقو 5 ةبقر قتعو منالا هيلع ليق

 . هل ثاريم الف هثري نمم كلذ ناك نإو

 ديقي نا هيلعف اهل يلو ال ةأرما وأ هل يلو ال الجر لتق نم (ةلأسم)
 هلتق ءاش نإ مامإلا ينعأ هيف ريخم وهو . مامإ تقو ناك نإ مامإلل هسفن

 .ةيالولا لهأ ءارقفلا اهاطعأو ةيدلا هنم ذخأ ءاش نإو هنع افع ءاش نإو
 رييختلا اذهو { مالسالا زعل لاملا تيب يف اهلعج ءاش نإو .اقلطم ليقو
 نم يلو مامالا) نأل ،هتكلمم ناكم يفو هتلود يف آلوتقم ناك اذا مامالل
 هيلع لب هل رايخ الف هتكلمم ريغ يف وأ هتمامإ لبق ناك نإ امأو 5 (هل يلوال

 وأ ةيدلا ذخأي نا الإ هل سيلو ،هلتق لطب ةيدلا بلط اذإ يلولاو ،هلتق

 . اهكرتيو وفعي
 كلذب تام مث حورجملا دبعلا قتعف رخآ ادبع دبع حرج نإ (ةلأسم)

 ديس ىلع حرجلا شرأ هل حورجملا دبعلا اذه دّيس ناف قتعلا دعب حرجلا

 نا مث ى قتعلا لبق هكلم يف دبعلا يأ وهو . حرجلا عقو هنأل ا

 دبعلا أ ذأ نيب رايخلا هل هبصاع يأ حرجلاب تيملا قتعملا دبعلا ٣ يلو

 هدريو هديس نم ةيدلا ذخأي نأ وأ © هنع وفعلا وأ هلتق وأ هكلمو لتاقلا

 نم طقسي كلذ ناف قتعملا ديسلا هذخأ يذلا حرجلا شرأ ردق اهنم

 . ةيدلا
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 ذخأ وأ يهل هكاسمإ وأ هلتق يف رايخلا ايهلف نيلجرل ادبع دبع لتق نإو
 اذكو { ةيزاستم لوتقملاو لتاقلا ةميق تناك اذإ كلذو هديس نم هتميف
 تناك نإو ،دحاو مكحلاف لتاقلا نم ةميق رثكأ لوتقملا دبعلا ناك نإ

 لتقي نا امإف هنم ةميق رثكأ لتاقلاو لتاقلا ةميق نم لقأ لوتقملا ةميق
 .ةميقلا يف الضافت ولو (دبعلاب دبعلا) صاصقلا نأل لوتقملا مهدبعب
 تداز ثيح لتاقلا ةميق ال طقف لوتقملا مهدبع ةميق اوذخأي نأ امإو

 هديسل اودر مهدبعب هولتق نإ ليقو ،تداز ولو لتاقلا ةميق ليقو ،هتميف
 . مهدبع ةميق ىلع هتميق نم دازام

 مهئايلوا عيمجل هسفن داقأف بات مث د باقر رشع لتق نم : : رنألا يفو

 ىلع نوعرتقي وأ ٧ مهل هلتقي ًادحاو نولكوي نكلو 3 هلتق مهدحأل زجي م
 عيمج عسي هلام ناك ناف . .هوجولا هذه يف مهدحأ هلتق ناف مهدح

 ليقو } هبحاص بينيام رشع هل عجرو اهراشعأ ةعستب هوقحل الإو تايدلا
 ليقو }نيرادلا ين هدابعب ىلوأ هللاو مكحلا يف عىرب هسفن داقأو بات اذإ
 عيمج نع هلام صقن نإو ٥مهتايد نيقابللو لوألا ليتقلا ثراول داقي
 . ءاوس ىلع مهنيب صصجحلاب ناك تايدلا

 دحاو لتق الإو ،هب اوكتف نإ هب اولتق الجر رثكأ وأ نالجر لتق نإو
 . لوألا ليتقلا ةيد نم هيونيام الإ ليتقلا اذه ةيد مهيقاب درو

 ليق ،هب لتقي نأ لبق دارفإ نع عجر مث لجر لتقب رقأ نم (ةلأسم)
 رارقإ ضقني امب ىتأ نإ الإ عوجرلا هنم لبقيالو ،رارقإلا توبثل لتقي
 ىتح لحملا كلذ قرافي ملو ،لتقلا لحم ريغ لحم يف لتقلا تقو يف هنوكك
 . ليتقلا لحم هنم لصيال لحم يف وأ . لتقلا عقو

 .اذك ميي أنالف لتق هنا ةنيب هيلع تدهش نم :ناليغ نب مشاه لاقو
 الو 96هب لتقي هنأ هلتقي لو اذك عضوم ف ذئموي انعم هنا ىرخأ تدهشو
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 عورشلا لبق عوجرلا هنم لبقي ليقو }هلتقي مل هنا تدهش يتلا ىلإ تفتلي
 مهتداهش نع دوهشلا عجري اك هسفنل هنم بيذكت كلذ نأل .هلتق ف

 ل ىلع مهتداهش نع دوهشلا عجر نإو ©هسفن ىلع دهش هنأل لطبتف

 لتقلاب رقأ نم » :رثألا يفو ،رقملا ىلا لتقلا عجر اهب مكحلا لبق ريخألا
 .ىدهلا ةمئأ رثأ وأ ةنسلا وأ باتكلا ف اك «هيف ا ذافنا مامإلا ىلعف

 اعد نم ال .هسفن نم فاصنإلا لإ عي ل نم سبحم انإو ٠ سبحتالو

 ليقو 6رارقإلا دعب ركنا نإ مكحلا ي همزليالو ،رقأ نإ هنم قحلا ذخأ ىلإ
 سبحلا يف هب رقأ نإ لتقلا ةمهتب سوبحملاو: 5 هفارتعا دعب هعوجر لبقيال
 لجر لتقب رقأ نمو { ةهبشلاب طقسيف هللا قح هنأل .لتقلا ال ةيدلا هيلعف

 ليقو { هب لتف الإ و هيلع ىغب هنإ ة هنيبب ءاج نإف . هيلع ىغب هنإ ىعداو

 هيلع عقي نآ لبق عجرف ركنآ مث ة ةنيعم ةقرسب وأ نيعم لجر لتقب رقأ نإ

 تبث ليقو © لتقلا ةيدو ةقرسلا مرغ همزلو هنع الطب دحلا وأ صاصقلا لوأ

 وقلا هيلع
 كاسمإلاب رمأ تمي تمي ملو مدلا يلو هبرض دقو عجر نإ : : بوبحم نبإ نع

 ول اذكو ۔هلتق هل حابأ مامإلا نأل يلولا ىلع سيرأ الو سبحلا ىلإ دزو هنع
 6 ةحراج هنم ٠ عطق ولو برضلا شرأ همزليالف هنع افع مث اديدش هبرض

 ءاج دقف رخآ هلتق هنإ نالدع دهشو لجر لتقب رقأ نم : بوبحم نبإ لاق
 .لضفملا نبإو مشاه لاق هبو . هيلع دهش نم لتقي يلولا ن رثألا

 . كلذ رم دقو اهنم رقمل ١ يلول ١ لتقي هر أ ليق دقو : : تلق

 بو ءاش ايهيأ هيلو لتق دارفنإلا ىلع ايهنم لك نالجر هلتقب رقأ نإو
 .اضيأ قتعلاو ةيدلا هيلع ليقو ،ةيدلا فصن لوتقملا ثراول رخآلا

 دنع بو ال ةيدلا هتمزل اطخ لب ال يلولا لاقو ادمع هلتق لاق نإو

 تلق ،دوقلاو ةيدلا هنع لطب : رقصلا نب نازع لاقو ، يراوحلا يبأ
 إ هناف ةيدلا امأو ءأطخ لب ادمع هتلتقام هلوقب يلولا هلطبأ دقف دوقلا امأ
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 بجوملا ىعدا لب اهبجومب هل . ل اذإ .ةرم لوا نم الصأ اهقحتسي
 دمعلا تابثإ ىلإ يلولا عج و ‘هاوعد هل تبثي هل نايب الو هسفنب

 8دوقلا ...تبس ناب رقملا هقدصو .۔هايإ هيفن دعب

 . ةيدلا همزلت انا ليقو

 ولو ،أطخلاب مهفارتعا دعب هولتقي نأ ءايلوألل سيل :رينملا وبأ لاق

 . حيرجلا يف اذكو كلذ ىلع اوقفتا

 تلبقو مهضعب رقأف حورجو لتقب وق مهت نأ : هللادبع وبأ لاق

 ،صاصق الو دوقب اورقأ نم ىلع ةعجر الف نوركنملا رقأ مث 3 ةيدلا مهنع
 شألا وأ ةيدلا نوكت مث اورفأ مث : اوركنأ نمم ادحاو اولتقي نأ ءايلوأللو

 .هنم صقا وأ لتق نم ةصح طقستو . عيمجلا ىلع

 ولتق لخن لهأ نمآموق نأ مهجلا وبأ ينربخأ : رقصلا نب نازع لاق

 نب ىسوم مهيلع ري ملف ؛لوتقل ريغ الف الاقو هلتق اورقأف الجر

 يأر ىلا ىلع نب ىسوم عجر مث خياشملا مهيلع دوقلا ىأرو . ًادوق يلع
 . "ديمح نب كلملادبع مامالا رصع يف كلذو . خياشملا

 ىلوأ لوألاف لاوش يف رخآ هلتقب رقأ مث ناضمر يف لجر لتقب رقأ نمو
 لتقي نأ هلف ،لاوش يف لتق امنإو يح ناضمر يف هنا هيلو لاق نإ الإ هب

 ىلع ناطلس رمآلل سيلو لجر لتقب الجر رمأ نمو لاوش يف هلتقب رقلا
 دوقلا ناك هلتق هنأ لجرلا لتقب رومأملا رقأ اذإ : هللادبع وبأ لاق .رومأملا

 ىلع ناك رومأملا ركنأ نإو 5رافغتسالاو ةبوتلا الإ رمآلا ىلع سيلو © هيلع
 .هل دبعوه الو رومأملا ىلع اناطلس نكي مل اذإ هيلع دوق الو { ةيدلا رمآلا
 لو تكسن هرواش نإ اذكو رمآلا لثم وهف هلتقب هيلع راشأف هرواش نإو

 ينايث ةنس هل ةعيبلا تناك يدزالا ءيسلا ءام نب رماع نب ورمع نب يلع نب ةدوس نب يلع ينب نم وه )١(
 اوعياب : نسحلا وبا لاق .راد ريخ نايع تحبصاو حلاصلا فلسلا رثأ عبتاو لدعلاو قحلا ةريس راسف نيتئامو

 يلع نب ىسوم ماقف ةلودلا ىلع اوفاخو ؛ربك نأ ىلإ قحلاب ماقف © ناسغ هيلع عيوبام ىلع ديح نب كلملادبعل

 . ١٣٤( نايعالا ةفحت) ه ٢٢٦ ةنس ىئوتو ، كلملا دبع تام ىتح ةلودلاب هللا همحر
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 اهتداهش تليقو ا دعو لجر ىلع ادهش نيلجر يف هللادبع يا نعو
 تناك اهل هس ث وأ ًامهو الاق نإ هنإ اهتداهش نع اعجر مث { الجر لتق هنأ

 ةداهش ادمعت اهنأ الاق نإو ،ايهتداهشب لوتقملا ةيد ىأ ةيدلا اهيلع

 ةلزنمب انم كلذ نأل ةيدلا نم ءيش اههئايلوأ ىلع دريالو اعم هب التق روزلا

 مجريف ىنزل اب صخش ىلع ةداهشل ا دمعتي نم مكح ١ ذكو ©‘كتنفلا

 . اهنع عجرب مث هتداهشب

 دقف ،هلتقي هملع ولو هريغ هنظي وهو هلتقل ًادمعتم الجر لتق نمو

 . ذخأن هبو هللادبع وبآ لاق ٠ دوقلا طقسيو طح هزا ليق

 هب اورفظف هحالسب عنتما نوملسملا هيلع مجه املف قحب بلط نمو
 هنم يطعيو هبدؤيو هسبحم نأ ماماللف ‘ حالسلا مهيلع رهش نأ دعب

 . براحملاك هلتق هل سيلو .قحلا

 مكحب همزل اينإ هب عنتما يذلا قحلا نوكي نأ نكمي اذه نال تلق
 فالخب ، رمألا سفنا ف وأ هللا دنع ام يف هيلعام هن أ ملعي وهو رهاظلا

 يف وأ ايهيفو نيكسامتُم نالجر دجو نإو ،برحلاب رهاجملا براحملا
 لك نمض هب اكسمتسم رخآلاب قلعتم اهنم لك ناك نإف حارج امهدحأ

 قلعتملا ىلعف ، قلعتم ريغ السرتسم رخالاو هبحاصب اكسمتسم امهدحأ
 اهيلعو رهاظلا مكحب ءيش لسرتسملا ىلع سيلو هبحاص ف ام ناض

 يف مكحلا كلذكو ٠ تانتلا مدع دنع ضعب نم اهضعبل نامألا

 ءيدابلا نم ىردّبالو حارجلاو لتقلا مهغيب عقيو ىقالتت يتلا فوحزلا

 نيبت نإو . ىرحألا ف عقوام مرغ ةئف وأ فحز لك ىلع ناف . ملظلاب

 داسفلا نم دلوتام لك هيلع ناك ملظلاب , يدابلاو لوأ يدعتملا ةجحلاب

 . ملعأ هللاو كلذ ريغ ليقو ، لاومألا وأ سوفنلا ف
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 نمم ىردنالو اهربغ وأ راد نم ةيمر هتباصأف قيرط وأ ةيرق يف م نمي
 هلف كلذب تام نإو 6نبعم دحأ ىلع يعي ىتح هل ءيش الف ؟ ىه

 ةماسولا

 سيلف ١تام مث نالف ونب وأ ينبرض ًانالف مهتأ : لاقف برض نمو

 سيلف ادحأ اومهتا نإ هتثرو كلذكو .وه مهتا 77 اومهتي نأ هئايلوأل

 نأ ا مهف ليقو كلذ مهل ناك طلغلا اوعدا نإو . هربغ اومهتي نأ مهل

 .لوأ هومهتا نم سبح مهل مامالا ىصقتسي نأ لبق لوألا ريغ اومهتي

 تامتلا ف سبحلاو ةحيحص ةنيبب الإ إ رخآ مهل سبحيالف كلذ .7

 امأ !تايانجلا رئاس نم هربغو لتقلا يف ةمهتلا هقحلت نم ىلع وه امنإ

 ىعدُب امبف نيميلا مهيلعو ةحضاو ةنيبب الإ نوسبحي الف لودعلا ءانمألا

 .مهيلع
 ل ولو تاتويبلاو رتسلا لهأ ةقرسلا يف سبحيال هنأ ءايلعلا دعب لاقو

 . ةحصب الإ ةلادع مهل نكت

 يبصب بورضملا ىقناف إ هريغ وأ فيسب لجر برض لجر (ةلأسم)
 ءاقنالا لمعتي بورضملا ناك ناف . تاف يبصلا يف ةبرضلا تعقوف

 هتيد ناف ‘ ةقفاوم اذكه هيف ةبرضلا تعقو انإو كلذ دصق الو يبصلاب

 يبصلا ءايلوألف ادمع هب ىقتا ناك نإو . هتلقاع ىلع ةطخ براضلا ىلع

 ءايلوأل أطخلا ة ةيد ,فصن براضلا ىلعو يقتملا اولتق اؤ اؤاش نإ رايخلا

 ىلعو أطخلا ةيد فصن براضلا ىلع ناك ةيدلا اولبق نإو ث يقتملا لوتقملا
 .دمعلا ةيد فصن يقتملا

 فصنو أطخلا ةيد فصن صقنام لضف ًاضيأ ىقتملا ىلعو : تلق

 ىقتا ناك اذإ وه امنإ مكحلا اذهو دمع ةيد اهلك نوكت ىتح دمعلا ةيد
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 "دمع وهف كلذ لبق هب ىقتا نإ امأو فيسلاب هيلا ىوهأام دعب نم هب

 .دوقلا هيفو ،ءاوس ىلع اعم ايهيلع وهو
 رهف كتاف رخآ هبرض مث . هيلع يمغاف الجر لجر برض نإو

 ةبدلاف اطخ ناك نإو ،دوقلاف ادمع ناك نإ هب ناذخؤي اعم اهيلع

 ثدحيال امهدحأ برض ناك ثيحو .هيلع يضق ة اهيأ نم ملعي مل ث ثيح

 شرأ لوألا ىلعو رخآلا ىلع ةيدلاف لدعلا لهأ رظن يف ةداعلا يف التق

 . طقف هبرض

 برض نم نكي مل نإ اذه لثم يف : "هيراوحلا نب لضفلا لاق
 اهنم طقسيام الإ هبرض فوخملا براضلا ىلع ةيدبا ناف ،فوخ امهدحأ
 نم وأ لوألا نم فخألا برضلا ناك ءاوس رخآلا هبرض شرأ ردقب هنع
 . يناثلا

 ةبابج اهيف ةنيدم وأ ةيرق ىلع نوملسملا رهظ اذإ : هللادبع يبا نعو

 لاق "كلذ وحنو حالسو لاومأ مهلام تيب يفو سانلا لاومأ ىلع نوبلغتم
 كلذ نم عيش ذخأ دحأل لحيالو .مهدعب نم مهتنروو كلذب ىلوأ مهن
 نأل }ةلداع ةنيبب سانلا نم دحأل مولظم هنأ هنيعب ءيش ف حص نإ الإ

 . هريغل هنا حصي ىتح هدي ف اب ىلوأ الك

 ادمع هلتق هنأ انێبي ملو الجر لتق هنأ لجر ىلع لدع ادهاش دهش نإو
 زناقلا لام يف ةيدلا كلذ يف نف اتام ىتح كلذ نع الئُس الو اطخ الو
 ادهشي مل ايهخأل ةلقاعلا ةيدلا مزلتالو دمعلاب ادهشي مل اهنال هيلع دوق الو
 اضيأ أطخلاب

 ادمع هلتق هنأ امهدحأ دهش نكل لجر لتقب نادهاش دهش نإو

 ؛يبصلا لتق ىلع اقافتا لتاقلا نيبو هنيب نا ىلع ليلد كلذ ناف . فيللاب هيلا ىوهأام ليق يأ )١(

 . ءاوسلا ىلع اعم اهيلع دوقلا ناكو ادمع ناك كلذلو

 ي ءاملعلا نع ءاجامو ( )١ /٤ ٢٥ نايعالا ةفحت يف هلصفم هرابخأ دبحتو نيدهتجملا ءايلعلا نم ناك )٢(

 . ميمت نبا نازع ىلع لضفلا جرخ دقو إايهعم نمو هللادبع نب يراوحلا ةمامإ يفو همكح
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 . هلام يف ةيدلا هيلعو اطخ وهف اطخ هنأ رخآلا دهشو

 يضاقلا وأ مامإلا دنع لجر لتقب رقأ نم : بوبحم نبا لاق (ةلأسم)
 هيلع تراث هرارقا نإ سبح الو ةمهت الب هسفن ءاقلت نم اذكه

 . هل ةعجرالو

 نإو ‘ صاصقلا لوأ هيلع عقيل ام ةعجرلا هل : ءاهقفلا رثكأ لاقو

 مكحلا يف فعضأ وهف يضاقلا وأ مامإلا دنع ال دوهشلا دنع هرارقا ناك

 . عجر اذإ ةعجرلا هلو

 .لتقلاب دوهش مهيلع دهش موق يف حبسم نع ةبقع نبا حاولا ركذو

 نإ 6 لتقلا تفو يأ ‘ تقولا كلذ ف انعم اوناك مهنإ نورخآ دهشو

 ةيناثلا ةداهشلا نإ : ناليغ نب مشاه لاقن التق مهيلع ري ملأاحبسم

 هل ل اقف ٠ لوأل | هر رر نع حبسم عجر مت ئ لتقل ا مهيلعو ىلوألل 7

 ناك يك سانلا سوؤر ىلع نوكي ىتح عوجرلا كنم لبقأ ال :
 اهيأ» : لاقو سانلا نم ألم يف ز ماقف مامإلا ىلإ ءاجف كلذك لوألا 3
 . ه أ «هنع تعجر دق الوأ مامإلا هب تيتفأ يذلا يأرلا نا ساانلا

 لجر هدنع ناك اذإ مامإلا يف مشاه نب دمحمو ةدايز وبآ لاق (ةلأسم)
 كلذ يف الجر لتق هنأ نالدعلا هيلع دهشو نيعم موي 1 ليللا ىلا ًادعاق

 مكحلا دري نكلو .ءيرب هنا ملعي وهو هلتق ىلوتيال مامإلا نإ الاق ث مويلا
 . هريغ ىلإ كلذ ين

 ىلع حارجلا ي الو "لتقلا يف ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوبحتال هنآ ملعاو
 ٠ دودحلا نم ءيش يف زوبحتال اذكو ٠ تايدلاو شوزرألا الو ئ صاصقلا

 ةوخإ إ ةثالث هل لجر يئو رثألا ءاج كلذب ةيلاملا تالماعملا ف كلذ انإو

 نذأتسي نأ لبق هلتقي نأ هل له }هتوخإ دحأ لتقي الجر ىأرف رثكأ وأ
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 ؟ هتاوخا ةيقب

 .الف الإو هلتقيلف هل اونذأ نإف { هتوخإ نذأتسي ىتح هلتقيال : اولاق

 .احرج هحرج دحاو لك الجر اوحرج مهنأ مهلك اورقأ رفن ةثالث ين اولاقو
 مهنم لك ملعي ملو ضعب نم اشرأ رثكأ اهضعبو حورج ةثالث لجرلا ينو
 ىلع اهيف نونوكي . ةثالثلا حؤرجل ١ شرأ مهلك مهنم ذخؤي ليقف هحرج

 . كلذ ي صاصق الو ٠6 ءاوس

 :اولاق ؟ كلذ هل له هبقث نمم هنذأ بقث ةيد بلط اذإ يبصلا ينو
 ءيشالف عنملاب بألا مدقتي نأ نود دلولا يف نيدلاولا دحأ كلذ لعف اذإ
 نأل ةبقر قتع هيلعف ،كلذ نم يبصلا تام نإ الإ لعافلا ىلع كلذ ين
 نم عنملاب رخآلا ىلع نيدلاولا دحأ مدقت نإ امأو حالصلا دارأ لعافلا
 . كلذب كله نإ سفنلا ةيد اذكو ؤبقنلا ةيد ةيلعف لعفف كلذ

 نع نيدسفملا عفديو هلتاقي نا هيلع لب هلف هدلب يف ودعلا همهد نمو
 ىتح نيدتعملا كئلوأ ىلع نيعتسي نآ هلو ٠ نيملسملا ميرح ةحابتسا

 امأو .كلذ اوهركو هادلاو هاهن ولو مهلاتق رشابي نا هلو ،ةربابجلا نيرئاجلاب
 نمت نكي مل نإ هيدلاو نذإب الإ جرخي الف هدلب ريغ يف داهجلل جورخلا
 نيملسملا ركاسع عم الإ داهجلل جرخيال اذكو .جرخي مل اذإ داهجلا لطعتي
 صالخلا دعب الإ نيد هيلع نم ًاضيأ داهجلل جرخيال اذكو لدعلا لهأ
 ىصويف هنيدل ىفكي ل ام هل نوكي نآ الإ هيدل او يضرو {8كنيد نم

 َ َ . كلذ دعب جورخلا هلو { هئاضقب

 انإو داهجلا تدرأ) : لاقف ةلي يبنلا ىلإ ءاج الجر نا يورو
 ناف اهمزلإ» : لاق ۔ معن : لاق « ؟ ةدلاو كلأ» : ةلي لاقف (كربشتسا
 . ىهتنإ اثالث كلذ هل لاق هنأ ىوري «'هلجر تحت ةنجلا

 انثدح دسم انثدح : يراخبلا حيحص نم نماثلا ءزجلا نم (نيدلاولا نداب الإ دهاجال باب) يفو )١(

 يأ نع بيبح نع نايفس انربخأ ريثك نب دمح انثدحو :لاق بيبح انثدح :الاق ةبعشو نايفس نع ىجي
 :لاق 5 معن : لاق ؟ ناوبأ كل : لاق ؟ دهاجأ : ةني يبنلل لجر لاق : لاق ورمع نب هللادبع نع سابعلا
 . دهاج اهيفن
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 عفانملا ضعب ةلازإو ماظعلا رسكو حورجلاو لتقلا نأ ملعإ (ةلأسم)
 ههبش وأ دمع امإ : ماسقا ةنال يف رصحني هلك كلذ وحبو ناسنإلا نم

 نإ ةيدلا وأ دوقلا هيف 7 يذلا وه ءاهقفلا فرع يف دمعلاف . اطخ وأ

 ناك نإ اهجرحم دي نم ًادمع ةيمرلا جارخإ وه دمعلاف ىلولا اهراتخا

 بورضملاو براضلا ءامد افاكتت نيعم صخش لإ ماكحألا ذفان ًافلكم

 دصقب دمعلا مهضعب فرعو }ةيعرش ةحابإ ريغ نم هوجولا لك نم
 نيثنألا رصعك لتقملا ةباصاب وأ لغشب ولو ًابلاغ لتقت ةلآب سفنلا فالتإ

 . كلذ وحنو بارشلاو ماعطلا هعنمكو . طغضلاو قنحلا ةدشكو ايهقدو

 طخ» ةلي هلوق نع ركب نب دمحم نب دمحأ خيشلا لئس : بطقلا لاق
 هوجو ىلع لمتشا هنإ : لاقف «هيلع""اوهركأ امو نايسنلاو أطخلا يمأ نع
 أطخلا نإف ، طحي الام اهنمو .هاركإلاو نايسنلاو أطخلا هيف طحتام اهنم
 هجوو ،نايضلاو منإلا هيف ين مهنع طوطحم رايتخاو دصق نع عقي ل يذلا

 .مثإلا هيف مهنع طخ دقف هيف مدقتلا ءاملعلا مهل زاجأ ام لك نأ وهو رخآ
 هنمو 6هتلقاع مزلي ام هنمو ةصاخ هيلع نوكي ام هنمف ناضلا ابأو

 طقسي ام هنمو اهريغ ىلع نوكي ام هنمو ‘لاملا تيب ىلإ هيف عجري ام

 . هيف هنع

 دقف هل لجيام قفاو نإف ،مدقتف هيف مدقتلا ءايلعلا هل زيجيال ام امأو
 . نايضلاو مثالا همزل دقف خلارغا قفاو نإو ، ناضلا هنع طقسو مثأ

 ىمر نمك أطخ هنأ هيلع عمجملا اهنم هوجو ىلع ءامدلا يف أطخلاو
 ىتح تعجرف رمأ اهقاعف هيمر هل لحي امم هريغ وأ ودعلا اهب دصق ةيمر
 كانه تضفناف دصق ثيح تلصو اهنأ وأ ،هلتق لحيال نم تباصأ
 ين اودهشي نأ دوهشلل زاجو كلذ وحنو دوصقملا ريغ اهضاضف باصأف

 ؛قالغإ يف قاتع الو قالط ال» : لوقي ةي هللا لوسر تعمس : تلاق اهنع هنلا يضر ةشئاع نعو )١(
 نبا نع كلذ ىور .هاركالاب برغلا ءايلع رسف :ةزمهلا ركب (قالغإلا) و .هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور

 . مهريغو ديسلا نباو يباطخلاو ةبيتق

٢٦٥ . 

 



 رهشلا مهل فصو نم اذكو . ًاقيقحت رمألا اونياع نإ اطخلاب كلذ لثم

 هنأ درهشلا هققحام للك ليقو © اطخ هنأ اضيأ اودهشيلف ةعقاولا ةروص
 رأ برض نم اومهف ايب نودهشي مهف . هل زئاج ريغ وأ يمارلل زئاج

 . يمر

 لتقب هنإف لتق هب دلوتف لتق هنم ًمهوتيال ايب ةيدعتب ابرض دمعت نمو

 ةفرخو ةشير لثم كلذو . مثإلاو ةيدلا همزلتو دوقلا هنع طحت ليقو .هب

 لتقلا يف لمعتسي ايك هلمعتسي مل نإو لتقلا هنم مهوتيام امأو ،امهوحنو
 هب لتقلا دصقب ةداعلا ربجت لو لتقل لمعتسي ملامو ٦ مثأيو هب لتقي هنإف

 مهوتي ال امو اصعلاو ديلاب برضلاك مثالاو ث ةيدلا هب تمزلو هب لتقيالف

 ىمر نإ اذهو دمعلا هبش أطخلاو أطخلا هبش دمعلا وه اذهو .لتق هنم

 لتقف هيمر هل زوبجمال ام فداصف هوحنو ديصك هيمر ءاملعلا هل زيجي ايك هيف
 ىلع هيف مزال نايضلاو مثالااذكو © هنع ناطوطحم ةيدلاو لتقلاف 3 هحرج وأ

 تيب ليقو .ةلقاعلا ةنايض مزلي دمعلا هبش أطخلا يف ليقو 3 ةلقاعلا

 ليقأملسم ًادبع لتق اذإ رحلا رفاكلا يف اوفلتخاو ، كلذ ريغ ليقو ،لاملا
 . ال ليقو © هب لتقي

 .ال ليقو هب لتقي ليق مجرل ١ هيلع بجو يذل ١ لتق نم : : رثأل ١ يو

 ليقو ، ال ليقو ، مدلا يلو وه نكي مل اذإ اذإ اقلطم يناجلا لتاق لتقي ليقو

 نإ ليقو ءاطخلا هبش وأ دمعلا هبش تبثيالو اطخ وأ ادمع امإ لتقلا نإ
 ليقو } دمعلا هبش همكح بدؤمو بآو جوزك برضلا هل زوجي نم برض

 وه ليقو . أطخلا وه ليقو ى ةيدلأ ا هيف ظلغتف نيلوقلا ىلعو } دمع وه

 لتقل ١ نم ًاعون ديري نم مهنمو ٠ هربغ ف دمعو .6 أل ١ 1 دمعل ١ هبش

 رأ قيرط يف رجح عضاوو هكلم ريغ يف رئب راحك ًاطيسب لتق هومس
 عنم دمعلا نمو © ةلقاعلا ىلع هتيدف .هعضو هل زوجيال ثيحو ، دجسم
 . تومي ىتح هنع سابللاو بارشلاو ماعطلا

٢٦٦



 اصعك ةداعلا يف لتقيال اب برضلاك هب لوقل ا ىلع دمعلا هبشو

 ف وأ هناكم بورضملا توميف 6 كلذ وحنو ديب ةفيفخ ةبرضكو ةفيفخ

 برذلا اذهو 5 ةبرضلا كلت نم رض أدبم نأ ةحص نايب عم هناكم ريغ

 عقو ناك نإو هنأل دمعلا هبش يمس انإو رمألا سمن يف ادمع نوكي

 دمعتلا هبشأو رهاظلا بسحب لتقلا براضلا دمعتي مل هنكل . ًادمع
 .رهاظلا بسحب هيلع ًاترتم توملا لصحف برضلا دمعت هنأل لتقلل

 طوسلاك لتقلا ةلآ ريغب لتقلا لوألا : عاونأ ةعبرأ دمعلا هبش ليقو
 دصق مهوتي ال نكل لتقلا ةلآب نوكي ٢ ز ةزكولاو ةمطللاو اصعلاو

 ملعملاك كلذ هل حيبأ نمم نوكي نأ ثلاثلا ،هدلول حباذلا لعفك لتقلا

 إ هنأ مهفي طسب همدقتيو لتقلا ةفص ىلع نوكي : عبارلاو بيبطلاو
 وأ هديب برضي نأ دمعلا هبش :رثأ يف ءاجو { 'هنيعراصتملاك لتقلا دري
 ليقو ،دمعلا ةيد هيفف ةداعلا ي لتقيال امم كلذ وحن وأ هلتق ديريالو هيمرب

 . ةيدلا يلولا دارأ نإ الإ صاصقلا هيف

 دمع وهف هلتق اهب ادمعتم ةرعبب الجر لجر ىمر ول : بوبحم نبا نعو

 هتمزل لتقي مل نإو © لتق نإ هيف ةرافك ال دمعلا لتقو ،لتقلا هيفو
 دمعلا هبش يف لتق نإ الإ ةرافكلا دمعلا هبشو أطخلا لتق يفو شةرافكلا

 ثلاثلا عونلاو .ه أ اطخ هدبع لتاق ىلع رافك الو . كلذب لوقلا ىلع

 ديص ىلإ اكرشم وأ أ ادبع ولو فلكم دي نم ةيمر وأ ةبرض طوقسك أطخلا وه

 هسفنب طقس نإ اذكو دوصقملا ريغ بيصيف كلذ ريغ وأ ناسنإ وأ ةباد وأ

 :ىلاعت لاق .دمعلا هبش ليبق نم هتعيش نم وه يذلل ةرصن يرصملل ىسوم لتق نوكي اذه ىلعو )١(
 بسحب يرصملا ىلع ءاضقلا دري ملو يليئارسالا نع عافدلا ىسوم دارأو ١ هيلع ىضقف ىسوم هزكوف
 زكولا ىلع ًابترتم توملا لصحو هيلع ىضقف يرصملا برض دمعت هنال دمعتلا ىسوم لتق هبشأو 5رهاظلا

 وأ هعباصأب هزكو هنا فاشكلا ينو ٠ مكللاو ْمطللاو عفدلاو برضلا : ةغللا ين زكولا)و .رهاظلا بسحب

 . هل هلا نذأي نا دعب الإ دحا لتق يبنل زوجيال هنال هبر ىسوم رفغتساو .دمع هبش رهف هفك عمجب
 )٢ ( (سكوبلا) يه ةمكالملاو . ةيضايرلا دهاشملا يف نيمكالتملاو .

_ ٢٦٧ 

 



 اهب توميف حابم يف اهحيصي ة ةحيصب اذكو ،اروجحم باصأف حابم ىلع

 اهسأرب ًادحأ بيصتف ةباد بكري نأ ا اضيأ اطخلا نمو كلذ ك دحأ

 رأ رادج ليمي وأ قيرطلا ىلع احانج عرشي وأ ، كلذ وحنو اهلجر وأ

 ! هفرصي نأ لبق دحأ ىلع طقسيف هفرصب هيلع مدقتيف قيرطلا ىلع هتلخن

 دحأ ىلع بلقني وأ دحأ ىلع هوحنو داحلا نم ررش ريطي نأ أطخلا نمو

 . هتلقاع ىلع هتيدف كلذب هلتقيف كلذ وحنو همون لاح يف

 رهف صاصق هيف نكي م هلتق ول نم هريغ هنظب ادمع الجر لتق نمو

 ذهع ف نوملسمل ا هلتق املسم ن أ يور دقو ،هيف ص اصقال أطخلا نم

 نمو ؤ ا دمع هلعج ملو هلتقب نايك رمأي لو ] نيكرشملا نم هنونظي ن يبنل

 : دمعلا عاونأ

 ف ةعامج ىلإ وأ الثم ماعطل هوعدي نأك ادحأ لاتغي نأ وهو:ةليغلا

 لتقيف هب داريام يرديال لفاغ رتغم وه امم رهاظلا يف يربخ رمأل وأ ناكم
 ثيح نم ناسنإلا ىلع نايتإلاو ةليحب لتقلا ةليغلا مهضعب لاقو ،كانه
 : ًاضيأ دمعلا نمو ث ٤ ”همهتيال

 لفاغ نئمطم نمآ هيف وه عضوم يأ وأ هتيب يف ىتؤي نأ وهو:كتفلا
 ديق مالسإلا هيف لاقي يذلا وهو ةأجف لتقيف سأب هب دار هنأ ىريال

 كتف الو نمؤم كتفي الو { ةبادلا ديقلا عنمي اك كتفلل عنام ىأ كتفلا

 : دمعلا نمو 6 مالسإلا ف

 :دمعلا نمو هوجولا رش وهو نامألا ءاطعإ دعب لتقي نأ وهو:ردفلا

 كلت يف نوكيو ،هناكم توميف ديدحب برضي نأ وهو:صقعلا
 .زئاجلا ريغو زئاجلا لتقلا يف نوكيو . اهريغ وأ اهلك هوجولا

 هلتق اذإ هلاتغاو .دحا هيف هاريال عضوم ف لتقيو عدخي نأ وهو لايتغالا نم ةلعف ةغللا ي ةليغلا )١(

 : رعاشلا لاق . ارش هيلا لصوأ اذإ ًاءرما لاغو 5 ملعيال ثيح نم

 (هلئاوغ ىشخي ناكام ًاءرما لاغو)

٢٦٨ 



 اوكتف ةأرمإب ةثالث لتق هنع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ىوريو
 ةعامجلاو .«مهلك اهب مهتلتقل ءاعنص لهأ اهلتق ىلع ألامت ول» :لاقو اهب

 لتقلا رشاب نم ءاوس كلذ وحنو ةليغ وأ '"هةبارحب هتلتق اذإ دحاولاب لتقت
 . هريغو

 نع رمغ نبا نعو ،لتقلا رشاب نم الإ لتقيال : يعفاشلا لاقو
 لتق يذلا لتقي رخآلا هلتقو لجرلا لجرلا كسمأ اذإ» :ةلي يبنلا
 سفنلا نإ : ىلاعت هلوقل دحاو الإ لتقيال ليقو «كسمأ يذلا سبحو

 ءاش نم يلولا لقي ليقو ٠ ةيدلا نم مهوني ام نوقابلا ىطعيو هك سفنلاب

 . ءاش نمم ةيدلا ذخأيو ءاش نمع وفعيو

 نم :لاجر ةسمخ لجرلا يف تومي :لاق ناييلس يبآ خيشلا نعو
 هدر نمو } عبصإلاب هيلإ راشأ نمو ؛رخآلا هبرض ىتح هلغشأ نمو .هلتق

 الام راول :لاقو دحاوب ة هعبس لتق رمع نأ ليقو ٠ هكسمأ نمو ء مهيلا

 ةليغ مالغ لتف :رمع نبإ نعو ،اآعيمج هب مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع
 عمتجا ول :رمع نعو }هب مهتلتقل ءاعنص لهأ هيف كرتشا ول :رمع لاقف
 ١ دحاوب ةنالن ناهثع لتقو ٠ اهم مهتلتقل ةارما كلتف ىلع ء ءاعنص لمهأ

 .دحاو الإ مهنم لتقيال :لاق هنأ ذاعم نع يورو

 نإو ٠ ةيدلا مهنم دحاو لك ىلع نكلو ٠ دحاو لتقي ل . دواد 97

 لتقيال ليقو ٥كسململا لتقي الف هنوبدؤي نوديري مهنأ ن نظي 7 هكسما

 . ملعأ هللاو ةماسقلاف نيبتي ل نإو ىوقأ هبرض ناك نم الإ

_ 

 .بهنلاو بلسلا : وهو نيتحتفب برحلا هب دارملا لعلو { ةعوبطملا مجاعملا يف مسالا اذه سيل )١(

 ةيفخ يل يأ (ةليغ) ىنعمو اةعبس رمع هب لتقف ةليغ ء ءاعنصب لتُق ايبص نأ : رمع ثيدح ينو ) )٢

 نم لاتغأ نأ كب ذوعأو » :ءاعدلا ثيدح ينو دحأ هيف هاريال عضوم ف 7 عدخت نأ رهو : لايتغاو

 . فلا هب ديري : رعشأ ال ثيح نم ىهذأ : يأ يتحت

- ٢٦٩ 



 نأك ۔لحيال هلتق نأ نورديالو لتقب نوملسملا هباصأام لك (هيبنت)
 نوملسملا هلتقيف '»ةدوسلملا ركسع يف نوكي نأ ىلع اهركم لجر نوكي
 لك اذكو .ةحراج هنم تفلت وأ حرج نإ اذكو .لاملا تيب يف ةناضف

 كلذب ءاقتإلاب الإ مهودع ىلإ نولصيال امم هسفن نع ءرملا هب ىقتاام

 اذإ كلذب الإ اهرييغت ىلإ نولصيالو ركانملا اهيف رهظت يتلا تويبلا اذكو
 هلعفام لك اذكو كلذ يف لعف هل سيل نمم ركنملا باحصأ ريغل ناك
 اطخأ اذإ ركانملا ةلازإو قوقحلا جارخإ يف ةعامجلا وأ يضاقلا وأ مامإلا

 ليقو ، نيملسملا لام تيب ىلإ هوحنو هلك كلذ عجرم نإف ٥ كلذ يف قحلاو
 . كلذ ريغ ليقو هلعف نم مزلي كلذ

 وأ لتقلاك .قوقحلا جارخإب ةعايجلا وأ يضاقلا وأ مامإلا رمأ نمو
 ٦ مهرمأب مدقتلا هل زوجي ثيح اطخأف سبحلا وأ برضلا وأ عطقلا

 كلذب هترمأ اذإو ،هل زاج دق لعفلا نألا . هيلعال هرمآ ىلع نايضلاف
 متي لعفلا نأل كلذو دقف اذإ مهنم رظتني يذلا ىلع نايضلاف ةعامجلا
 5 إ رظتنيال ناك ولو ،ةعايجلا كلت يف ملكت نم لك هنمضي ليقو ؤهب

 ءيش لعف يف مدقت نم اذكو .ملكتي مل ولو رضح نم لك ليقو ،دقف
 عرشلا مكح يف ةداهشلا كلتب هيلإ مدقتلا هل ناك نإ دوهشلا ةداهشب

 نمو لعافلا نود دوهشلا مزلي ناضلا نإف أطخأف برضلاو لتقلاك

 ينجملاو وه حلطصا وأ ةيانحلاب فرتعا اذإ اك هدحو يناجلا مزليام أطخلا

 . هيلع ينجملا ثراوو وه وأ هيلع

 ليقف هرمأو هتداهشب لعفلا ىلع مادقإلا زوجي نم يف ءايلعلا فلتخاو
 اذاف قدصم لكب ليقو دحاوب ليقو ؤ ىنزلا ريغ يف نيحلاص نينيمأب
 .اودهشو ءانمألا ددعت ولو لعفلا ىلع مادقإلا ز زجي مل قيدصتلا ىقتنا

 ءيش همزليال أطخأ نإ ملعلا بجومب هيلع ًامدان هلعفام لك ليقو
 . ملعأ هللاو

 . كلذك مهتسبلأو دوس مهتايار نال نزيسابعلا مه ةدوسملا )١(

 س .٢٧٢



 ٠١! ميفلا لاغلا رهوجلا اذه مظن نم هتلّمأ يذلا مت انه اهي

 ىلع ةلمجلل ةفطاع نوكت نأ زوجيو |ةيئادتبا تيبلا لوأ يف (واولا)

 ةصاخ يهف بيرقلا ناكملل ةراشإ مسا (انه)و هيبنتلل (اه) و ،اهلبقام
 كانه نإ :ليهستلا نع لقن يرضخلا دمحم خيشلا لاق نكل ناكللب

 : لاعت هلوق وحن نامزلل اهب راشي دق ةددشملا ةحوتفملا انمو كلانمو
 لوتو ،مهرشحن موي يف يأ «تفلسأام سفن لك ولبت كلانه
 :رعاشلا

 عزفملا نيأ نوفرتعي كانهف تمظاعتو تهباشت رومألا اذإو
 اذه ي يأ ناكملل اهنم بسنأ نامزلل تيبلا يف اهنوكف هيلعو

 هذه مظن نم همامتإ ىلاعتو هناحبس هللا نم (تلمأ يذلا) مث تقولا
 رابك :رهوجلاو ،ءيش ىلإ ءيش مضو فيلتلا : مظنلاو 5 ةكرابملا ةديصقلا

 هظفل ربعتسا لوألا انه داراو 6 عفانم هنم جرختست رجح لكو ؤلؤللا

 شيرلا ماكحأ نم ةموظنملا هذه تايبأ ىف ةنمضملا ةيعرشلا لئاسملل

 يلاغ) هنأب هفصو ايك ةميقلا ولغو ةزعلا عماجب اهوحنو لتقلاو صاصقلاو

 ةميق عمج :تحت نم ةانثملا ءايلا حتفو فاقلا رسكب : ميقلاو ،(ميقلا

 يذ رهوجلا يأ هتفص ىلإ فوصوملا ةفاضإ باب نم وهو ،رّدسيو ةردنييك
 فنصملا دمح هقيفوت تسحو هللا لضفب بولطملا مامت عمو { ةيلاغلا ةميقلا

 :لاقف كلذ ىلع هقفوو هناعأ ايك ىلاعتو هناحبس هالوم

 ٤١٢ معنلا نم هل ام ىناوي ادمح همامتإ ىلع هلل دمحلاو

 ةغل ركشلا و دمحلا فيرعت ىلع مالكلا ةموظنملا لوأ يف مدقت
 دافتسملا ميظعل اهلضف ىلع فرطب هللا ءاش نإ انه ملكتنسو ٠ احالطص او

 مظعو كرابو ملسو هللا ىلص ،ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا رماوأ نم

_ ٢٧٢١



 هلا نأ :نيعتسن هللابو لوقنف نيبملا قحلاب عداصلا اهبحاص ىلع مركو
 نبآرقلا تايآلا نم ريثك يف ركشلاو دمحلاب هدابع رمأ دق ىلاعتو هناحبس
 :ىلاعت لاقف شت هللا لوسر ةنس يف اذكو ةينابرلا ثيداحألا ينو

 ام تابيط نم اولك :لاقو ،'»هنورفكت الو يل اوركشاو مكركذأ ينوركذا
 هلع ىسوم هيبنل لاقو 5.‘"ةنودبعت هايإ متنك نإ هلل اورركشاو مكانقزر

 لزر نم اولك : لاقو ©”ه% نيركاشلا نم نكو كلتيتآام ذخف : مالسلا

 :لاقو . '؛هروكشلا يدابع نم ليلقو :لاقو .ههمهل اوركشاو مكبر
 زم كلذ ريغ ىلإ '»هك ىفطصا نيذلا هدابع ىلع مالسو هلل دمحلا لقل
 :لاقف قلخلا رثكأ يف نيعللا سيلبإ نظ ركشلا ةجرد ولعلو ںتايآلا
 ابسإ يف ديزملاب ىلاعتو هناحبس عطقو 5"(نيركاش مهرثكأ دجت الوإب
 ."ه“مكنديزآل متركش نئل :نثتسي ملو لاقف ركشلا عم معنلا
 روكش هللاو{» : ىلاعت هللا لاق ،ةيبوبرلا قالخأ نم قلخ ركشلاو
 دمحلاو : : مهنع اربخ لاقف ةنجلا لهأ مالك حاتفم هلعجو . ؛ميلح

 بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخآو :لاقو همئهدعو انقدص ىذلا

 . هنيللاعلا

 مارحلاو ركش لالحلا بلغي يذلا نمؤملا» : لاق :ني يبنلا نعو

 1 .رباص ًاركاش هللا هبتك هيف اتناك نم ناتلصخ» : زي لاقو ٨ اهبص

 نوف وه نم ىلإ هنيد يف رظن نم : ارباص الو ًاركاش هبتكي مل هيف انوكت

 ه هلّضفام ىلع هللا دمحف .هنود وه نم ىلإ هايند يف رظنو ،هب ىدتقاف

 . هيلع

 )١( ةيآلا ةرقبلا ١٥٦ . )٢( ةيالا ةرقبلا ١٧٢ .

 )٣( ةيآلا فارعالا ١٤٢ . )٤( ةيآلا توبكنعلا ١٧ .

 )٥( ةيآلا ابس ١٥ . )٦( ةيالا ابس ١٣ .

 )٧١( ةيآلا لمنلا ٥٩ . )( ميهاربا / ٧
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 اورظناو مكقوف نم ىلإ اورظنتال» :لاق هنأ مالسل ا هيلع هنع يورو

 هيلع هنعو . !مكيلع هلللا ةمعن اوردزتال نأ ردجأ هناف مكنود نم ىلإ

 ةلا اهمعنأ ةمعن لكب ةمايقلا موي مدآ نبأ بساحت» :لاق هنأ ,مالسل
 بوثو هبرشي ا "حارق ءامو هلكأي زبخ : : عبر أ ريغ اهركش نع ل سي ر و هيلع

 نع الضف يطعأ ايف .دربلاو رحلا نع هيف نكسي تيبو هتروع هب يراوي
 هلوق يف هنع هللا يضر سابع نبا نعو .اهركش نع لئسو هب بسوح اذه
 ةرهاظلا امأ : : لاق اه ةةنطابو ةرهاظ همعن مكيلع غبسأو : ىلاعت

 اهف ةنطابلا امأو . قزرلا يف ! كيلع لضفأو كقلخ نم نسحامو مالسإلاف

 هلل دمحلا : لوقي اجر لجر عمسو 3 بويعل او بون هذلا نم كيلع رتس

 ٨اةميظع ةمعن ىلع هللا دمحتل كنإ» : : هل لاق «مالسإالا ةمعن ىلع

 يأ ىلع :لاق مالسلا اهيلع فسويب ريشبلا بوقعي ءاج امل هنأ يورو

 ٥ ةمعنلا تمت نآلا هلل دمحلا :لاق ،مالسالا ىلع :لاق ؟ هتكرت نيد

 اهركشف ايندلا يف ةمعن هدبع ىلع هللا معنأام» : لاق هنأ بعك نع يورو

 هللا معنأامو ،ةرخآلا يف ةجرد اهب هل عفرو ايندلا يف اهعفن هلا هاطعأ الإ

 ًاقبط اهم اهل ه حتفو ايندلا يف اهعفن هللا هعنم الإ اهركشي ملف ة ةمعن دبع ىلع

 ركاشلا مغعاطلا : :نت يبنلا لاقو ،همعن نارفك نم هللاب ذوعن «رانلا نم

 مقيل { ةمايقلا موي دانم يدانُي» :لاق هنأ هنعو «رباصلا مئاصلا ةلزنمب

 : ليق ،اةنحلا نولخديف ،ءاول مل بصنيف ،ةرمز نوموقيف ؤ نودماحلا

 ظفل ينفو «لاح لك ىلع هللا نوركشي نيذلا» :لاق «؟ نودماحلا نمو»

 زنك ىلع ديعولا يف ةءارب ةيآ تلزن امل هنأ يورو ،«ءارضلاو ءارسلا ىلع »
 لاق ؟ ذختن انرمأت لاومألا يأف 2 هللا لوسراي :رمع لاق ةضفلاو بهذلا

 نعألدب كلذب رماف 5اركاش ًابلقو اركاذ ًاناسل مكدحأ نذختيل : ةي هل
 . لاملا

 )١( صلاخلا : حارقلا ءاملا .

 همعن مكيلع غبسأو ضرالا ينامو تاومسلا ينام . مكل رخس هللا نأ رت ملا : اهصنو . (٢ / نايقل )٢(
 . رينم باتك الو ىدُم الو ملخ ريغب هنلا يف لداجي نم سانلا نمو . ةنطابو ةرهاظ
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 «مكنديزأل متركش نئلو : ىلاعت هلوق ىلإ ءايبإ كلذ يفو : تلق
 :زيزعلادبع نب رمع لاقو «ناميإلا فصن ركشلا» : دوعسم نبا لاقو

 حاتفمو ةمعنلا ديق ركشلا» : ليقو ز «ركش اهركذ نإف معنلا اوركاذت»

 نم ىرقلا عضوم ةمعنلا نم ركشلا عضوم : : ليقو «ةنجلا نمثو ديزملا

 : مهضعب لاقو . . مقي ل همدع نإ و (حربي ل يأ) مري ل هدجو نإ فيضلا

 اذإ ةمعنلل ءاقب ال هنإف 5 كركش نم ىلع معنأو" كيلع معنأ نمل ركشا (

 نم نامأو معنملا نم ةدايز ركشلا نإ و . تركش اذإ امل لاوز الو ترفك

 . «رقفلا

 هب ترم ذإ هبارحم يف سلاج وه امنيب مالسلا هيلع دواد نأ ىوريو
 !؟ هذه قلخب لجو زع هللا ًابعيام» : لاقف اهقلخ يف ركفتف .ةدود

 ناتأام ردق ىلع انأل ؟ كسفن كبجعتأ ! دواداي» : تلاقف هللا اهقطنأف
 نسحلا نع ىوريو © «كنم هل ركشأو هلل ركذأ معنلا نم لجو زع هللا

 يندجت ملف ينتمعن يمهلإ» : لاقف نكرلا مزتلا هنأ بلاط يأ نب يلع نب
 يكرتب ةمعنلا تبلس تنأ الف ارباص يندجت ملف ينتيلتباو اركاش

 ميركلا نم نوكيام ىهلإ ربصلا يكرتب ةدشلا تمدأ تنأ الو ركشلا
 نع زجعي نمم نكتال» : ليقو . «ءافحجلا الإ ياجلا نم الو . مركلا الإ

 (ب سانلا رمأيو يهتنيالو يهني © ىقب اميف ةدايزلا يغتبيو ىتوأام ركش
 وهو نيئيسملا ضغبيو . مهلامعأب لمعيالو نيحلاصلا بحي 5©»يتأيال
 . «هتايح لوط يف اهعديالو هبونذ ةرثكل توملا هركي ،مهنم

 ةقرف : قرف ثالث ىلع موي لك ساانلا حبصي» : ؛}»جصألا متاح لاقو

 ةقرفو { هباب نع اودرطي ملو هتمدخ نع اودرط ةقرفو { قلاخلا باب نع اودرط
 )١( رعاشلا لاق ايك :

 ميقس تنأو هب حصي اميك ىنضلا يذو ماقسلا يذل ءاودلا فصن

 )٢( لهأ نم وهو إايهيف نودم مالك هلو .دهزلاو عرولاب رهتشا ،مصالاب فورعملا ناونع نب متاح وه
 ةمالا هذه نايقل مصالا متاح :لاقي ناكو .حوتفلا ضعب دهشو }لبنح نب دمحأب عمتجاو دادغب راز ©. خلب

 .ه ) ٢٣٧(
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 إ يذلا هلل دمحلا :اولوقي نأ نيركاشلا ىلع بجاولاف ،هتمدخب اومركأ

 نع نيدورطملا نم الو ،رافكلا مهو إهباب نع نيدورطملا نم انلعجي
 باحصأ مهو }هتمدخب نيمركملا نم انلعجو قاسفلا مهو .،هتمدخ
 بحتام كءاج اذإ :دمحم نب رفعج يل لاق» :نايفس لاقو دجاسملا
 لاب الإ ةوق الو لوحال لوق نم رثكاف هركتام كءاج اذإو دمحلا رثكأف
 لاف ،ارافغتسالا نم رثكأف قزرلا تأطبتسا اذإو ،ميظعلا ىلعلا

 . ملعأ هللاو «هلل دمحلاو ةظعوملا هذهب تعفنتناف» : نايفس

 ٠٣! ملا لك نع رفعلاو هالا نم ديزملا ًبجوتسن هب ًادمح
 نئل» :لاقف ركش ىلع ديزملا دعو دق ىلاعتو هناحبس هللا نأ ملعا

 نإو :لاقو 4نيركاشلاب ملعأب هللا سيلأ :لاقو ؛“مكنديزأل متركش
 اوقرف ءاملعلا نإ :يلازغلا مامإلا لاق ،كلذ ريغ ىلإ هممكل هَضرَي اوركشت
 نم وهف ليلهتلاو حيبستلا لاكشأ نم دمحلا ناف ركشلاو دمحلا نيب
 نم وهف ضيوفتلا ربصلا لاكشأ نم ركشلاو .ةرهاظلا يعاسملا
 هلباقي امنإ دمحلاو ،اهنارفك لباقي ةمعنلا ركش نألو {ةنطابلا يعاسملا
 هيلع ناميلس نع ةياكح ىلاعت هللا لاق كلذ يف قدص دقو ث مؤللا
 ةعاطلا وه ركشلا : سابع نبا لاق رفكأ مأ ركشأأ ينولبيل : مالسلا
 ىلع ىلاعت هللا معن نأ ملعاو .ةينالعلاو رسلا يف حراوجلا عيمجب هلل
 ركشب لباقت نأ نكمي فيكف . ىصقتستالو ىصخالو دعتال هدابع

 ولف ،اهمعنم ميظعتو اهميظعتب موقي وأ اهقح يدؤي نأ دبعلا ردقي فيكو
 ةمزالمو راهنلا مايصو ليللا مايق ىلع ًابئاد امئاد ماع فلأ دبعلا شاع
 .داجيإلا ةمعن يهو ةدحاو ةمعن ركش هلك كلذب دؤي مل راكذألاو هدابعلا
 .دادعتلاو رصحلا توفت ىتلا دادمالاو بهاوملا معن نم اهدعبام فيكف
 اهب معنملا ةمظع فرع هب ةطيحملا معنلا ةمظع رادقم دبعلا فرع ىتمف
 . هنع هزجع نقيتو هيلع
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 :ءملعلا ضعب لاق { ةلاحم ال اهايإ هللا هبلس ةمعنلا ردق لهج نمو
 ىرت الأ اهركش يدؤيالو اهردق فرعيال يذلا روفكلا ةمعنلا بلسي اينإ

 خلسناف انتايآ هانيتآ يذلا ين مهيلع لتاو : : )ماعلب رمأ ف ىلاعت هلوق

 عبتاو ضرألا ىلا دلخأ هنكلو اهب هانعفرل انئش ولو :لاق ىتح ههماهنم

 ثهلي هيلع لمحت نإ هنأش نم يذلا بلكلاب ههبش ىتح همهاوه
 نيدلا باب يف ةميظعلا ةمعنلا هذهب دبعلا اذه ىلع انمعنأ امنإ ىنعملاو
 ردق لهج هنكلو ،اندنع ردقلا عيفر نوكيل ىربكلا ةبترلا نم هانكم امب
 إو . ةيدرلا هسفن ةوهش رثاو ةريقحلا ايندلا ىلا لامو اهنع ضرعأف انتمعن
 معن نم ةمعن ىندأ يف ةضوعب حانج هللا دنع نزتال ايندلا نأ ملعي
 نم ماركالاو فرشلا فرعيال يذلا بلكلا ةلزنمب كلذب ناكف . نيدلا

 يف هدنع ةماركلا امنإو ،ريقحلاو ليلجلا نيب قرفيالو راقتحالاو ةناهإلا
 / هدعقمت هعم ءاوس ٦ هقرعتي هيلإ ىمري ي مظع وأ اهلكأي ة ةرسك ليصحت

 ردق لهج اذإ ءوسلا دبعلا اذهف ،رذقلاو بارتلا ىلع هميقت وأ ريرسلا ىلع
 لدعلا نيعب هيلإ انرظن ةريقح ايندو ةسيسخ ةذل اهيلع رثآف انتمارك
 هلك كلذ نم خلسناف ،انتفرعم هبلق نم انعزنو انتمارك هانبلسف ةسايسلاو

 هباقع ميلأو هطخس نم هللاب ذوعنف . ًايواع ًاديرط ابلك حبصأو ًايواغ

 .هاضريو انم هبحيام لك ىلإ هقيفوتو هتفأرو هتمحرو هفطل ىلاعت هلأسنو
 .كلضفو كئالآ ةمظعب نيفراعلا كمعنأل نيركاشلا نم انلعجا مهللا

 لضفلا يف ديزملاب انيلع هعفن عجريل انم هتبلطو انتفلك ايب مايقلا ىلع انعأو
 .ةرخآلا يف تاجردلا فاعضإو نارفغلاو وفعلابو .ايندلا ةايحلا هذهب

 أيبن ناكو 5 نيرهنلا نيب ايف روتف ةيرق نم روعب نبا وهو 6مهنلا ىنعمب (ماعلب) مسا ةاروتلا يف درو )١(
 ثيح ليلخلا ميهاربا نطو نم هنأل بيجعب كلذ سيلو . هللادبعي ًادحوم ناك هنأ رهاظلاو .هليج يف اروهشم

 ؛ماعلب يبنلا " يف (نيرهنلا نيبام) دالبلا كلت لهأ دنع ةفورعم تناك هدحو هللا ةدابع ةموثرج نأ نظي

 رهاظلاو . مهنعلي ملف ليئارسا بعش نعليل نيترم هيلا هاعدتسا باؤم كلم قالاب نأ ركذلاب ديدج وه امبو
 باتكلا سوماق رظنا) . ملعا هللاو هتايآ نم خلسناو هللا رماوأ فلاخو ضرألا ىلا دلخأ كلذ دعب هنأ

 .تسوب روتكدلل (سدقملا
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 فوؤرلا ميركلا ميلحلا تنأو .مهلامعأو دابعلا نع ينغلا تنأ كناف

 . نيملاعلا براي نيمآ نيمحارلا محر أايمميحرلا

 ٤`٤ ملظلاو ىفطصملا لوسرلا ىلع فاو مالس م ةالصلا مث
4 

 ؛'٥ مدق ىلعأ مهجاهنم لع هل ادغ نمو هبحصو هلاو

 يأ !منلا مكيلع يقلي يأ »مكيلع يلصي يذلا وه :ىلاعت هللا لاق
 لنع مكيلع يشي هانعم : لبقو ‘ مهل هتمحر هقلخ ىلع هللا ةالص نأل . مكمحري

 يأ (يلصي) ين رتتسملا ريمضلا ىلع فطع (هتكئالمو) هلوقو هتكئالم
 مكل وعدتو مكل رفغتستو مكيلع ينثت يأ "مكيلع يلصت هتكئالمو
 ولصلا نم راعتسم (يلصي) ظفل :لبق نونمؤملا اهيأ ةرفغملاو ةمحرلاب
 بنذلا نيمي نع نيكرولا دنع ناقرع وأ نارظع امهو ١نيولصلا دحاو

 فطعني نأ يلصملا ناش نم ناك امل :ليق "عوكرلا يف نافطعني هلامشو
 ونح هريغ ىلع فطعني نمل هوحنو (يلصي) ريعتسا هدوجسو هعوكر دنع
 يف هلامعتسا رثك مث ،اهدلو ىلع اهوثج يف ةأرملاكو ضيرملا دئاعك ش هيلع

 وهو اهببسمو ةمحرل ا مزال هتمحر ىنعمو { هتمحر هلل ١ ةالص ىنعمف > ةمحرل ١

 فرشب هللا لوسراي هللا كّصخام» : هنع هللا يضر ركب وبأ لاق . ماعنإلا

 مكجرخيل هتكئالمو مكيلع يلصي يذلا وهل لزناف { هيف انكرشأ دقو الإ
 ناميإلا :رونلاو يصاعملاو رفكلا :تاملظلا رونلا ىلإ تايلظلا نم
 مهمحر :دحأ هنم محرأ ال اميحر نينمؤملاب ناكول حلاصلا لمعلاو
 . باجم مهؤاعدو رافغتسإلاب مهتمحر يف هتكئالم لمعتساو هسفنب

 الأ :لاقف ةرجع نب بعك ينءاج :لاق ىليل يبأ نبأ نمحرلادبع نع

 ةغللا ةنراقم ىلع ةينبملا ةغللا ي ةيئانثلا ةيرظن بحاص ىكينمودلا ىجرمرم بالل ثيدح يأر اذهو )١(
 (الص) برعلا ناسل يف ءاج امك ةغللا لهأ اهيلا هقبس دقف ةيرظنلا هذه ركتبي ملو . تايماسلا اهتاوخاب ةيبرعلا
 ين ةغللا لها لاقو «مزل اذإ لطصاو ىلص دق :لاقي موزللا ةالصلا يف لصالا» :جاجزلا لاقو :هصن ام
 وهو ليخلا نم ىلصملاو :ينايحللا لاقو .اهريغو ةقانلا نم بنذلا افنتكم امهو نيولصلا نم اهنإ :ةالصلا
 . ةلاحمال نيولصلا نم ذوخام وهو قباسلا الص يلي هسارو ءيجي هنأل ًايلصم ىمس اينإ {ةبلمل ا يف اثلا
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 لوسراي» : لجر لاق ذإ ةي هللا لوسر دنع نحن اننيب ! ةيده كل يدهأ

 :لاق «؟ كيلع ةالصلا فيكف . هانفرع دق كيلع مالسلا اذه ! هللا

 لع تيلص ايك دمحم لآ نم حص نم ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق
 ملسمو يراخبلا يفو .«ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربا
 :انلقف انيلع جرخ ايك يبنلا نإ :هصنام دواد ا يئاسنلاو يذمرتلاو

 6{إ؟ كيلع يلصن فيكف كيلع ملسن فيك انملع دق هللا لوسراي»

 لوسراي» انلق . . خلإ هم . هتكئالمو هللا نإل تلزن ام متاح نبا ىورو

 ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوقا» : لاقف «؟ كيلع ةالصلا فيكف ةللا

 كرابو ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهربإ ىلع تيلص ايك دمحم لآ

 كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربا ىلع تكراب ايك دمحم لآ ىلعو دمحم لع
 . «ديحم ديمح

 يلصن فيك . هللا لوسراي» : اولاق يدعاسلا ديمح يأ نعو

 اك هتيرذو هجاوزأ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا اولوق» : لاق «؟ كيلع

 ىلع تكراب ايك هتيرذو هجاوزأ ىلعو دمحم ىلع كرابو ميهاربا ىلع تيلص
 .«ديجم ديمح كنإ ميهاربإ

 اناتأ .: ًاضيأ كلام هاور دقو يردبلا دوعسم يبأ نع ملسم | يف ءاجو

 :دعس نب ريشب هل لاقف ةدابع نب دعس سلجم يف نحنو ةي ت هللا لوسر

 تكسف «؟ كيلع يلصن فيك .هللا لوسراي كيلع يلصن نأ هللا انرمأ

 اولوق» : ةي هللا لوسر لاق مث ،هلأسي مل هنأ انينمت ىتح ةلي هللا لوسر

 لع كراب و ميهارب ىلع تيلص ايك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا
 ديجم ديمح كنإ نيملاعلا يف ميهاربإ ىلع تكراب ايك دمحم لآ ىلعو دمحم

 . «متملع ايك مالسلاو

 ةعمجلا موي مكمايأ لضفأ نم نإ : يراصنألا رعسم يأ نعو
 :نسحل ا ىورو . لع ة هضورعم مكت الص نانف لع ةالصلا نم هيف اورثكأف
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 ةحلط يبأ نع كلام نب سنأ نعو ،ةعمجلا موي لع ةالصلا اورثكأ

 :دوعسم نبا نعو هرشع هيلع هللا لص ةالص لع ىلص نم» : ي هنع
 كلملا لاق (دمحم ىلع هللا ىلصر دبعلا لاق اذاف دبعلاب لكوم اكلم نإ

 كغلبت فيك هللا لوسراي» : ليق هنأ اوركذو © (كيلع هللا ىلصف تنأو
 لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ» : لاق «؟ ضزألا كتّمض اذإ انتالص

 . «ائيش ءايبنألا داسجأ نم

 يحور ملع هللا در الإ لع ملسي دحأ نم ام : ةي هنع ةريره يبأ نعو
 نإف لع اولص» : ةي هللا لوسر لاق لاق هنعو . مالسلا هيلع درأ ىتح

 : لاق ل يبنلا نأ دوعسم نبا نعو متنك ثيح ينغلبت مكتالص

 لوسر نع سنأ نعو ، «ةالص لع مهرثكأ ةمايقلا موي يب سانلا ىلوأ»
 رشع هنع طحو .ارشع هيلع هللا ىلص ةدحاو ةرم لع ىلص نم» ةلك هللا

 ةالغ هللا لوسر نأ ةحلط يأ نعو ، !تاجرد رشع هل تعفرو : تائيطخ

 «! كهجو ف ىرشبلا ىرنل انإ» :انلقف ههجو ف ىرشبلاو ًاموي ان انءاج

 نأ كيضري امأ لوقي كبر نإ دمحماي : لاقف كلملا ينتاتأ» : : لاقف

 الإ دحأ كيلع ملسي الو .ارشع هيلع تيص الإ دحأ كيلع ىلصيال

 هلل نإ» : لاق ةلي هللا لوسر نع دوعسم نبا نعو .«ًارشع هيلع تملس

 ةيريره يأ نعو 6 «مالسلا ىتمأ نم يننوغلبي ضزألا يف نيحاتس ةكئالم

 ميللا لقيلف ىنرألا لايكملاب لاتكي نأ دارأ نم» : ولي هنلا لوسر نع

 لهأو هتيرذو نينمؤملا تاهمأ هجاوزأ ىلعو يمألا يبنلا دمحم ىلع لص

 يلع ىلص نم نأ » يورو اديجم ديمح كنإ مي ميهاربإ ىلع تيلص امك هتيب

 .ةئام هيلع هللا ىلص ارشع لع ىلص نمو . هيلع هللا ىلص ةدحاو

 نم نمؤملا بسحا يورو . افلأ هيلع هللا ىلص ةئام يلع ىلص نمو

 ةبجاو هيلع ةالصلا نأ هموهفمو «يلع يلصيالو هدنع ركذأ نأ لخبلا

 اي هللا لوسر ىلع ىلص نمو.ءلخب اهكرت يمس ثيح ءاخسو دوج اهنأو
 كلذ يئ ةلي هللا لوسر مسا مادام هيلع يلصت ةكئالملا لزت مل باتك يف
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 سأر لك يف اسأر نوعبس هل اكلم هللا قلخ هيلع ىلص نمو باتكلا
 فلأب حبسي ناسل فلأ مف لك يف ،مف فلأ هجو لك يف هجو فلا

 ةم هللا لوسر ىلع متيلص اذإ » دوعسم نبا نعو { هلك كلذ رجأ هلو ةغل

 :هل اولاقف «هيلع ضرعي كلذ لعل نوردتال مكناف هيلع ةالصلا اونسحأ
 ديس ىلع كتمحرو كتاكرب و كتاولص لعجا مهللا اولوق» :لاق «انّملع»
 ربخلا مامإ كلوسرو كدبع دمحم نييبنلا متاخو نيقتملا مامإو نيلسرملا

 نورخآلاو نولوألا هيف هطبغي ا دومح ًاماقم هطعا مهللا 5ةمحرلا لوسرو

 ديمح كنإ ميهاربإ ىلع تيلص ايك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا
 لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تكراب ايك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كرابو ،ديجم

 . «ديجم ديمح كنإ ميهاربا

 ىلص نم» : لاق ةي هللا لوسر نأ يراصنألا تباث نب عيقر نعو

 .ةمايقلا موي كدنع برقملا قداصلا دعقملا هلزنأ مهللا : لاقو دمحم ىلع

 مهللا لوقي سابع نبا تعمس» : سوواط لاق «يتعافش هل تبجو
 يل هلؤس هطعاو .ايلعلا هتجرد عفراو ، ىركلا نم دمحم ةعافش لبقت

 . «ىسومو ميهاربا تيتأ ايك ىلوألاو ةرخآلا

 يحاد مهللا : اولوقي نأ سانلا ملعي بلاط ى أ نبا يلع ناكو

 ىهو تاعوفرملا يأ تاكومسملا ءيرابو نيضرألا طساب يأ تاوحدملا

 ىلع كننحت ةفأرو "كتاكرب يداونو كتاولص فئارش لعجا تاومسلا
 قحلا نلعملاو ،قبس امل متاخلاو قلغأ امل حتافلا كلوسرو كدبع دمحم

 . ليطابألا تاعفترمل ليزملا يأ : ليطابألا تاشيجل غمادلاو ك قحلاب

 علطضا ىنعمو ،علطضاف لمح ايك غامدلا ةباصإ غمدلا لصأو
 ف ارفوتسم كتع اطب ي ا كرمأب ت ١ يهو ةعالضل ١ نم لعتنف ١

 فئارش :لاقايك كتاكرب مئارك (كتاكرب يداون) ىنعمف .اخسو ءاج اذإ :نالف ىدن : مهلوق نم )١(
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 ىتح \ كرمأ ذافنإ ىلع ايضام ا كدهعل ًاظفاح ٥ كيحول ايعاو . كتاضرم

 7 تاضوخ دعب بولقلا تيده هب . هللا ءالآ سباقل ًاسىق ىروأ

 ٠ مالسإلا تاربنمو ماكحألا تارئانو مالعألا تاحضوم جهخأو . منإلاو

 نيدلا موي كديهشو نوزخملا كملع نزاخو . نومأملا نيمألا وهف

 هزجأو كلدع يئ هل ذ حسفأ مهللا ه ةمحر قحلاب كلوسرو ةمعن كثيعبو

 كباوث زوف نم تار ر هل تائنهُم كلضف نم ريخ تافعاضم

 لعب الع برشت اك (فعاضللا يأ) لولعملا كئاطع ليزجو لؤلحلملا

 هاوثم مركأو (مهلمع ىلع يأ) هءانب سانلا ءانب ىلع لعأ مهللا ؤلهن
 قطنم اذ ةلاقملا ئضرم ةداهشلا لوبقم هثعباو 7 هرون هل ممتأو { هلزبو .كيدل
 . ميظع ناهربو لصف ةطخو لدع

 ملسو لص مهللا \ اهنع ماقملا قيضي ًادج ةريثك اذه ف ثيداحألاو

 نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركذام ددع هبحصو هلآ ا ىلعو هيلع

 , ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوقالو لوح الو ضارمالاو ماسجأل ١ تارذ ددعو

 ٠٥ ممألا لك نم ناوخإلا لاصو يل نارفغلا و ةمحرلا لأسأو

 اوطنقتال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا يدابعاي ل » : ىلاعت هللا لاق

 لاقو ؛ ميحرلا روفغلا وه هنإ ًاعبمح بونذلا رفغي هتلا نإ هللا ةمحر نم

 دجي هللا رفغتسي مث هسفن ملظي وأ اءوس لمعي نمو : ىلاعتو هناحبس

 رفغيو هب كرشي نأ رفغيال هللا نإه : لجو زع لاقو هماميحر ًاروفغ هتلا
 يش لك تعسو يتمحرو : ىلاعتو هناحبس لاقو همعاشي نمل كلذ نودام

 . ةيآلا هإةاكزلا نوتؤيو نوقتي نيذلل اهبتكأسف

 موقب ءاجو مكب هللا بهذل اوبنذت ول هديب يسفن يذلاو» : ننح لاقو

 فصو دقو ١٨ا هحيحص ف ملسم ه هاور ض )ا مف رفغيف نورفغتسي و نوبن ذي
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 نمو : لاقو ، ميرك روفغ هنأو ميلح فيطل ميحر روفغ هنأ هسفن هللا
 : دشنيو همهلا الإ بونذلا رفغي

 وفعلا عقو امل بنذ نكي مل ولو مساو وفعلاو ءاطخلا بنذملا انأ
 نجلا نيب ةدحاو ةمحر اهنم لزنأ ةمحر ةئام ىلاعت هلل نإ» : ةلي لاقو

 ةعست كسمو نومحارتي اهبو نوفطاعتي اهيف ماوهلاو مئاهبلاو سنالا
 قابطك ةمحر لك ىوريو «ةمايقلا موي هد ابع اه محري ةمحر نيعستو

 ةلم يبنلا لاق يذمرتلا عماج يفو !اهلك ضنألا يطغت يأ ،ضألا
 ناكام ىلع كل ترفغ ينتوجرو ينتعودام كازإ مدآ نبااي ىلاعت هللا لاق» :

 ينترغتسا مث ءايسلا نانع كبونذ تغلب ول مدآ نبااي ، يلابأ الو كنم
 كرشتال يقل مث اياطخ ضرألا بارقب ينتيتأ ول مدآ نبااي 3 كل ترفغ
 دشنأو 3 اهألم براقيام وه :اهبارقو «ةرفغم اهبارقب كنتيتأل ًائيش يب

 : كلذ ف مهضعب

 مظعأ كوفع نأب تملع دقلف ةرثك يونذ تمظع نإ براي
 مرجملا ربجتسيو ذولي نمبف نسحم الإ كوجريال ناك نإ

 ,محري اذ نمف يدي تددر اذإف ًاعرضت ترمأ اك ر كوعدأ

 ملسم ينأ مث كوفع ميظعو اجرلا الإ ةليسو كيلإ يلام

 !اهلاثمأ رشع اهنإف ةنسح لمعاف ةئيس تلمع اذإ» : رذ ىأل ةبي لاق

 ىه معن» :لاق «؟ هللا الإ هلإ ال لوق تانسحلا نمأ هنلا لوسراي» : لاق
 ليربج نع :ت يبنلا نع رذ يأ نعو ، يدحاولا هاور «تانسحلا نسحأ

 ىلع ملظلا تمرح ينإ يدابعاي» :لاق ىلاعتو كرابت هلللا نع مالسلا هيلع

 ليللاب نوئطخت مكنإ يدابعاي ،اوملاظت الف امارح مكنيب هتلعجو يسفن
 يدابعاي .مكل رفغأ ينورفغتساف يلابأ الو بونذلا رفغأ انأو راهنلاو
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 مكلك يدابعاي ى مكمعطا 6ىنومعطتساف همعطأ نم الإ عئاج مكلك

 مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابعاي !مكسكأ ينوسكتساف هتوسك نم الإ اع

 نم كلذ صقنب مل مكنم لجر بلق رجفأ ىلع اوناك مكنجو مكسنإو
 ىلع اوناك مكنجو مكسنإو مكرخآو مكلوأ نأ ول يدابعاي ؤائيش يكلم
 مكلوأ نأ ول يدابعاي ى ائيش يكلم يف كلذ دزي ل مكنم لجب ىقتأ

 لك تيطعاف ينولأسف دحاو ديعص يف اوماق مكنجو مكسنإو مكرخآو

 سمغ اذإ طخلا صقني ايك الإ يدنع امث كلذ صقنام هتلأسم ناسنإ

 مث ; مكيلع اهظفحأ مكلامعأ يه انإ ى دابعاي رحبلا يف ةدحاو ةسمغ

 الف كلذ ريغ دجو نمو 7 هللا دمحيلف اربخ دجو نمف ‘ اهايإ مكيفوأ

 ثذح اذإ هنع هللا يضر ينالوخلا سيردإ وبأ ناك : ليق «هضقن الإ نمولي

 دمحأ لاق :ةحيحص يف ملسم ىور دقو 5 هيتبكر ىلع اثج ثيدحلا اذهب
 . ثيدحلا اذه نم فرشأ ثيدح ماشلا لهأل سيل :لبنح نب

 لاقو 79 'ميرك ىصقتساام هنإف اورشبا » : ةنييع نب نايفس لاقو

 فوسلو ىلاعت هلوق نم ىجرأ ةيا نارقلا ف سيل» : : بلاط يبا نب يلع

 كدنع ةلت دمحم كيبن هاجب كلأسن انإ مهللا ه ىضرتف كبر كيطعي

 لاق ؛هتعافش ةكرب انمرحتال نأو اهل روفغملا ةموحرملا هتمأ نم انلعجت نأ
 : ءالضفلا ضعب

 ءاوللا لظ ىف رشحلا مريب ىلهو ينلعجاف نممرايو

 ءاقللا " ميي " انب هعفشو اياربلا ريخ دمحم ءاو
 ءازجلا موي يدل يرخذ مهو الك لسرلاو هتببحأ دقف
 يئابص يف شحاوفلا نايتإو يفعضو يبنذ يف تررقأ دقو

 يهو ةوسكلا هسبلأ :هاسكأو ى ةوسكلا هنم بلط : اسكتساو .مكمعطا ماعطالا ىنولاسا يا` )١(
 .ىدُمو ةيدُم لثم ىك عمجلاو رسكلاو ,مضلاب سابللا

 لاجر ناش ةبساحملا ين غلابي الف حايسلا ريثك وه يا :«ىصقتسيال ميركلا» :برعلا لاوقأ نمو .
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 يئاجب يل ققحو ينلمجو %ج كنم وفعب ينلباقف

 يئاعد يل عمساو ملعلا قحب يبلق رشحلا مويب شحوت الو
 ءالبلا نم معيمجلا انصلخو بنذ لك رفغاف ءابآللو
 ءايلوألا يف مهحور مركأو ريخ لكب ليمجلا مهزاجو

 ١ اهيف طسبلا لحم اذه سيل بابلا اذه 1 ثيداحأ ةلمح تدرو دقو

 وق الو لوح الو { ةيادهلل قفو نمل ةيافك هبو ؤرزنلا اذه ىلع رصتقنلف
 : : 6 ميظعلا ىلعلا هللاب الإ

 ٠٦ متخ نيدلا ةمئأ نم رصنلاو انمامإ ايب صخت نأو

 صخي نأ ىلاعت هلأسأو يأ لأسأ ىلع اهدعب لعفلاو نأل ةفطاع واولا

 ذلا متخ يذلا انمامإ ًاضيأ رصنلابو ميمعتلا كلذ دعب نارفغلاو ةمحرلاب
 رصاعملا رضاحلا تقولا مامإ هب دارملاو ٠ نامع 1 نيدلا ةمئأ هر

 يليلخل ا نافلخ نب ديعس نب هللا دبع نب دمح مامو امال ١ وهو ا فنصملل

 ةئاينالثو نيعبسو ثالث ةنس نم نابعش رهش رخاوأ يف ىفوتملا "يصورخلا
 هلوق ف ةينشتل ا ريمض ىلع افطع رجلاب اب (رصنل او ( هلوقو ٦ ةرجهلل فل او

 نييفوكلا بهذم وهو ؤراجلا ةداعإ مدع عم كلذ زاوجب لوقلا ىلع (ايهب)
 : هتصالخ يف هلوقب راشأ هيلاو كلام نبا هراتخاو

 اتبثم حيحصلا مظنلاو رثنلا يف ىتأ دق ذإ مزال يدنع سيلو

 ناك هنال ،ىوزن عماج يف ه ١٣٣٨ ةنس ةدعقلا يذ رهش نم رشع ثلاثلا مويلا ىحض هوعياب دقو )١(

 ةيعرشلا طورشلل مهعمجأو } مهملعأو نايعب نيدوجوملا لضفأ .دقعلاو لحلا بابرأو نايعالاو ءايلعلا عامجاب

 ادهعت هيلع اوذخأي لو ٠ همازلإ لع مهرارصإو مهرمال لوبقلا نم عنتما امدعب كلذو ٠ مئاقلا ف رفوتت يتلا

 . هللا همحر هب ةماتلا سانلا ةقلل فيعضلا مامالا ىب اع ذخؤت تناك اك ًاطورشالو
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 يذلا ةلا اوقتا : لاعت هلوق يف ةرح ةءارق لمحت هيلعو : اولاق
 \ ءابلاب ةرورجملا ءاهلا ىلع افطع ماحرألا رجب “ ماحرألاو هب نولءاست

 : كلذ يف اضيأ هيوبيس دشنأو

 بجع نم مايألاو كب ايف بهذاف انمتشتو انوجهت تب دق مويلاف

 فنصملا اعد٬هأ ءايلاب ةرورجملا فاكلا ىلع 7 (مايألا) رجب

 هناوخإ يحلاصلو "نارفغلاو ةمحرلاب لوأ هسفنل هيدلاولو هل رفغو هللا همحر
 مكحلا سكع مث صاخ ىلع ماع فطع وهف { ةمأ لك نم نيملسلا
 ؛ماع ىلع صاخ فطع وهف ،ةصاخ مامالل هئاعدب يناثلا رطشلا ين

 اهيف زوجي له لمجلا ي اوفلتخاو قافتاب تادرفملا يف دراو زئاج كلذو

 (دجسلا يف نونمؤملاو راد يف ديز) وحن ،ال مأ صاخلا ىلع ماعلا فطع
 .ملعأ هللاو هعبتت نمل رهظي نآرقلا يف ىتح هدوروو { كلذ زاوج رهشألاو

 وفعلا كلأسأ ميظعاي يلعاي ميلحاي روفغاي ميحراي ميركاي مهللا
 ايندلاو نيدلا ي ةمئادلا ةافاعملاو ةمعنلاو ةمحرلاو ةرفغملاو ةيفاعلاو

 تانمؤملاو نينمؤمللو انمؤم يتيب لخد نمو يدلاولو يل رفغا بر 5 ةرخآلاو
 ىلع مالسو نوفصي امع ةزعلا بر كبر ناحبس .ارابت الإ نيملاظلا دزتالو
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو نيلسرملا
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 نب نافلخ فيطللا ميحرلا هالوم ةفأر يجارلا فيعضلا دبعلا لاق

 حرشلا اذه ديوست نم مايتلاو عارفلا لصح دق : ينايعلا يبايسلا ليمج
 ءامدلا ملع) يف اهتفلأ يتلا ةكرابملا ةموظنملا ىلع زيجولا

 لوألا عيبر رهش نم رشع يداحلا مويلا يف (تاحارجلا شورأو

 ةرجهلل فلألا دعب ةئايثلثو نينامث ةنس نم كرابملا
 ةيحتو مالسو ةالص فلأ اهرجاهم ىلع ةيوبنلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو
 انديس كلوسرو كيبن ىلع ًامات امالس ملسو ةلماك ةالص لص مهللا

 هب ىضقتو بركلا هب جرفنتو دقعلا هب يلحنت يذلا دمحم

 متاوخلا نسحو بئاغرلا هب لانتو جئاوحلا

 "لعو ميركلا ههجوب مامغلا ىقستسيو
 يفنو ةحمل لك 1 هبحصو هلآ

 ٠ كتامولعم ددعب
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 ءامدلا ةيميم
 اهمظانل لصفلا اهحرشب ءامدلا ماكحأل ةعماجلا ةديصقلا هذه انقحلا

 اليهستو ةعجارملل اريسيت كلذو يبايسلا لمج نب نافلخ خيشلا ةمالعلا

 ءازجلا ربخ اهحراشو اهمظان هللا ىزج { اهراهظتسا ديري يذلا بلاطلل
 هنمب ءاضقلا لهأو نيملعملاو نيملعتملا ديفملا اهحرشبو ةيميملاب عفنو
 . همركو

 ميحرل ا نمحرلا هللا مسب

 هلل دمحلا

 مسلا ءيدبم هلالل دمحلا

 ىهنلا هيصحت سيل اريثك ادمح
 هملع نم انمأ يذلا ىلع

 ىدملا كلاسم ىلإ اندشرأ
 انثلا يصحنال هيلع هناحبس

 دعلل لتقو اورم اهديبم
 من وذ ىلاعت لهأ هل امك
 ملظلا فاشك ريملا هعرشب

 معنلا نم برضأب انصخو
 مج هنم معن ءانثلا ذإ

 ةالصلا

 الصتا مالسلاو ةالصلا من

 ىدهلا رون ىفطصملا لوسرلا ىلع
 هليبس يف ءامدلا قرهأ نم
 ىرشلا دسأ هبحصو هلآو
 اوحضوأو اودهتجاو اودهاجو

 مجسنملا ءانثلاب نيعيثم

 ممألا ريخ ىلإ ثوعبم ريخو
 مكح الدع هبو صاصق الب

 مدب هللا ف فكألا اوبضخ نم

 مهبنا دقام هللا عرش مكح نم
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 ةبطخلا

 امدلا ماكحأب ملعلاف دعبو

 هل يتلا ةرورضلا ةرثكل
 تبجو نم ينلأس دق ناكو
 افصلا بابرأ ناوخالا ةصالخ

 ًايفاش امظن نفلا يف نمضأ نإ
7 

 ينحنمي نأ هللا تلأس ٍ مت

 هئايعن نم لومأملاب داجف
 تهتشا دق ايك ًايظن هكاهف

 مهالا لجألاو قدألا وه

 معت هب يتلا ىولبللو وعدت
 رع دق اےيف هايإ ىتباجإ

 ملقو فيسب نيدلا رانو

 مهلا لج ًايواح نيبلاطلل
 مدنلاو هنم سأيلاب تبلقناف
 مهلا رغلا هناسرف" نم تسل ذإ

 مركو لضفب ًاقيفوتو انوع
 منلا ضيف ىلع هتل دمحلاو

 ل

 مظتنا نيعلا هب تردام سفن

 اهماكحأو اهعاونأو تايدلا فيرعت ين ةمدقملا

 نع َردَق يذلا لاملا ةيدلا
 نم عفنلا تاوفك سيفن نود وأ

 ايبسح هيلع ينجملا اهذخأي

 هكلمي يذلا ف الك مزلت

 نكت نإو يبل نم ةئامف
 تذخأ ءاش لهأ نم نكت نإو

 ىلع ربتلا نم رانيد فلأو

 نم نيفلا عم فالآلا ةرشعو

 ملع اريدقت سفنلا يف : ةيانج

 ملا رسكلا وأ حارجلاكو وضع
 مكح نم ىأري عرشلا هبجوأ

 معنلا نم رم وأ ناك دوقنلا نم

 7 ناتئايف رقب نم
 منغلا يف امامت نافلأ كلتف

 مجع وأ ابرغ كلذ هلام نمم

 مَسسَت نيجللا نم مهارد
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 رمم

 تذخأ نإ ةلح ناتئامو

 تمسق ثالث تايانجلا من
 تعفدام اذإ دمعلا

 اذك قحلا نم نوثالث يهو

 اهتوف وأ ةعذج نوعبرأو
 اهلك تافلخ ثانإ يهو

 ولو ًادمع نإ حورجلا يف كاذك
 ةعبرأ ىلعف دمع ةبشو
 اذكو ًاضاخ نورشعو سمخ

 اهلثمو قئاقح اهلنمو
 تعبر ًاضيأ هيف حورجلا اذك

 ىتأ دق اهيف سيمختلا اطخلا يو

 ةنوبل اذكو

 ام لك نم ةعذجو ةقحو
 تنأ نورشع ريعبلا

 ةرشع فولأ ىربكلا
 ىتفلا ام فصن ةأرملا . ةيدو

 هب مكحاف اهفصنو هفصنو
 ملسم ثلث يمذلا

 امو سفنلا يف ليصفتلا كلذو
 ههبشأ امو دمعلا ةيدو

 اهذخآ اهلجا اذإ الإ
 تمحن ثالث يفف اطخلا امأ

 هلك ىدؤي ماع يف فثلنلاو

 ةيدن

 ص اخ تنب

2 
 ةيدو
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 عا بسح بايثلا للح نم
 أطخلاو دمعلا هبشو امع

 مكح ثيلتب اهيف لبإ نم
 من ادع اذ لثم نوبل تنب

 ؤ نم اهارد ماعلا لزابل

 مزتلم اذه دمعلا ين لماوح

 مكنج فونصلا ميوقتب تلت

 مسق دقام نمهنان اهومسق ا دق

 مزتلتف اهلثم نوبل تنب
 ك لزابل عذج نم

 مزتلي اطرش نانسألا ةميقب

 مكحام اوفقنف لكلا ديس نع
 ركذ نوبل نباو
 منتغا مهناف نورشع هتركذ

 بلا ىدل ًامهارد ةئامو

 ادع نافلأ اهدعب ن

 مع كحلا اذهو ًاقلطم

 نم هراد ىننخ كش

 مرتجا نم عم ملسملا يوتسيال
 مع وأ شرأك اهنود نوكي

 ب تيقوت نود ىدؤت روف
 منتلم هيلا لوكوم كاذف

 زا دقام ثلث ماع لك ف

مزل ثلث ةيانج يف ناك نإ



 لوألا بابلا

 اهماكحأو اهتاسايقو حورجلا يف

 نأ ينأتلا اهتمادقم نمو

 ههجو يف ترأ دق نكت نإف

 تتبث اهم طقف ةرشعو
 ترثأام اذإ هجولا ادع امو

 انهاه رثؤت مل نإ ةسمخو
 بتارم اهلو حورلا مث
 اذك محلمف عضابف ماد

 لقنمف مشاهف حضومف
 عضاوم هلف اهنم لكلاو
 ىلع هلع ين ءيجي لك
 هلو ماد حورجلا لوأف

 ال دلجلا ضعب عطقي يذلا وهو

 ف دلجلا عطق دق نكي نإو
 انه هل لبإ نم ةعبرأ

 محلم وهف محللا يف لخادو
 لصي ملام ًايحلم لازيالو
 هل مكحاف رعبأ ناهثبو

 ًاعطاق ًاموي رشقلل نكي نإو

 ام لكو ةرشع هل وهو
 ةبجار هل تمت نإ كاذو

 دم ا داوسب وأ ةرمحب

 ملس ًامهرد نورشع اهل ناك

 مدعنم اهنم ريثأتلاف هجولا ىف ف

 هكح دقل طقف اهل ةرشعب

 مدقلا ىلإ هسأر نم دسج يف
 لا مكح ا اه ةصح لكو

 ا مثا ذفانفا فئاجف

 ملع مكح اهرابتعاب صتخي
 2 ير ءاش نإ هليصفت

 مكح نيريعبب اولاق هجولا يف

 د هنم يرجيف دلجلا بعوتسي

 سو عضايبف امحل سمي
 مف نم الإ ملعي الف مهفاف

 محتلملل ًارعابا ةتسو
 من قاحمسلاف مظعلا قيوف ًارشق
 مكح دق كاذب ملاع لكف

 مس حضوملابف مظعلا حضواو
 2 طرش هجولا ف هتركذ

 مت روكذملا اهبف اضرعو لوط
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 ١ ذكو باسحل ابف اهنودو

 ًايشاه ىمسي مظعلا رساكو
 اذإ نوثالث هل لقنمو

 لفس أ نم ت ذقن دق نكت نإو

 ًاجلاو هيفب حرجلا كي نإو

 ههجوك هلعجي مهضعبو

 ىلع ناك نإ هجولل ام فصنو

 ةبجار نكي نإ هيف يمادلاف
 اذكهو هعضاب يف نانثاو

 هقاحمس يف رعبألا ةعبرأ
 ىلع ىربكلا رشع فصن كاذو
 مشاه لبإ نم ةرشعو

 اهلف تمأ سأرلا يف نكت نإو
 ذفانو ةفئاج اذكهو

 نمف هيف تذفن وضع أو

 ام فصنف َندَب عم افقلا مآ

 ةيماد نكت نإ ريعب فصن
 محلل هفصن هيلع ذزو

 اهل نيريعبلا عم حصضومو

 ةعبسو مشاه ةسمخو
 نإ حرجلا يف هلك انركذ امو

 اذكهو دزي نإ باسحلاو

 مسرام مهناف داز نا اهقوفام

 مش اهم هل نورشع هجولا ىف

 ملع دق لع نع ًاظع لقن
 ةسي 1 سح ىركلا هتيد

 مكح دق فصن ثلثب هيحل ف

 مظتنا سأرلا عمف ناسللا يف وأ

 منو هجو ىدل اوقرفي ملو
 مس حارجلا سأرلا مدقم

 نل اذا ةنالث محلم ف

 متتستف حضومل ةسمخو
 مسرام مهاف إ تايدلا يف رمام

 مشهام عم ةسمخ دز لقنو

 متح لاح ىلع ىربكلا نم ثلث
 متحنا ذق ةيد ثلث لكلا ىف ف

 مرحنا اهل ثلثلا

 مسر سأرلا مدقم ف ناك دق

 مت ريعبلا انه اهف تعضب وأ
 7 قاحمسل نيريعببو

 مهن نم هادر لق ريعب فصن

 ع ک 7 هفصنو

 متي ل نإ 9 هل ًاضيأ

 هتيد
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 ام حورجلا سياقم يف اهو
 امو ساطرقك وأ ًادوع ذخأت
 ا ةبجار ىلع لوطلا يف هسقو
 نطاب نم ال عبصإلا رهاظ نم
 اهضرع يف هضرع ًاضيأ كاذك

 ىلإ تاطقن رشع هيلع عضو

 ةطقن نيتطقن لك نيبو
 اذكه ًاضيأ ضرعلا سايق ينو

 ىلع عض حرج سايق درت ناف
 ىلا رظناو هضرعأ يف ضرعلاو
 ةبجار هلوط يف نكي ناف
 هلوط برضاف كاذك هضرعو

 نم نوعبرأو عبرأ كاذو
 ناف تمت ةبجار هذهو
 هباسح يف صقانلا كلذك

 اهبرضت ةرثع ىنثا يف تسلاف
 ةبجار نم حص فصن كاذو
 هعومجم نم حص دق ال ظفحاو

 ىلإ رظناو مدقم وأ افقلا يف وأ
 هشرأ نم هطسق الك طعأو

 2 مهفاف سبللا كنع ليزي

 مت ىتح اهلصفم نم ماهبإ
 ملجلاب هلزأ فان نا رفظلاو

 و هنع دزي ل ءاوس ىلع

 مظتنم طقنب لوطلا يف نيتنث

 مسر ايع دزت مل ضايبلا نم

 ململا تقو ىلإ هكرتاو عنصت
 مظتنملا سايقلا لوط هلوطأ

 مك طيقنتلا ددع نم هذوخأم

 مسر طقن نم نيتنثا عم ًارشع

 مت هنم سايقلا ىرت هضرع يف
 هددع

 مظتنملا باسحلا اذه ىلع سقو

 مفو هجو نم حرجلا لحم رظناو
 مظتنت تاجرد يف هقيمعت

 ميقلا نم اهلام وأ لبإ نم

٢٩٢٩٢



 يناثلا بابلا

 هدح ىلع هشرأو وضع لك ةيد يف

 هلوأ نم ناسنإلا يف أدبت

 هباصأ اذا سأرلا رعشف

 ةلماك هل ىركلا ةيدلاف

 زاجأ دق صاصقلا يف فلخلاو
 هسأر رعش صقم نم هجولاو
 ىهتنيو نذا نم هضرعو

 هلك هجو شيرأ هيف شيألاو
 اعطق دق امه نا نابجاحلاو

 اذكهو دحاول اهفصنو
 اهيلك امهرعش يف ليقو
 لماك ماع رم اهم كاذو
 هل ناك هتبن ىءارت ناو

 يلئو فصن اهلف نيع لكو
 ثداح ف اعلتقي نا كاذو

 ثداح نم تروع نيع لكو

 تئقف اذه دعب نم نكت ناو

 زئاج ًاضيث صاصقلا امهيفو
 ال نانفج نيعلا نا ثيحو

 نم نينفجلا رعشل عبرو

 مدقلا ىلا هسأر نم اهتنالل

 عرصنم لوحل تبني ل © فتن

 مدعني اذا نيلدع موسو

 مزج عنملاب ضعبلاو انه ضعب

 ملع دق ط لفسألا نقذلل
 مسو ديدحتب ىرخألا نذألل

 مظن امك هريغ نع فعاضم
 مكح اهب ةلماك ةيدف

 مذج وأ ًافتن لاز نإ امهرعش

 مث ه دحاولل فصنلا فصنو فصن

 مدعنا ايلع

 مكنم هيف صاصقلابو موس

 مزج هب ةلماك امهيتلك
 مدعناو هنم راصبألا بهذ وا

 - ىربك فصنب اهل مكحاف
 منتغي فصن ثلثف اهتلقم
 مزع ذا باصملا ءاش نا دمعلا يف

 دق هتبنو

 ملع ايك , ةعبرأ 7

 عرغ هيف . عبر نفج لكل
 مزل اهنمث دحاوللو نيع
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 ىلا تبني ملو نفجلا فتن نإ

 هضعب وأ هتابن دعي ناو
 ةيد اهنم راعشألا ف ليقو

 هل اذه ىلع نفجلا رعشف

 اذكه هجو حرج اهيف حرجلاو
 ةرعش صاصقلا اهيف اذكهو

 ىنج يناجلا ذا نيعلا رصبو

 هل ًارصبم مادام هدعبت

 ةللاس ف لعفت اذكهو

 ىدملا ةفاسم نم هارت اف

 هلوق يف امهتم نكي ناو
 اعطق دق امه نإ نانذألاو

 اهفصننف ةدحاو تعطق وأ

 ثداح نم اتمص نإ اذكهو
 ةدحاو نم عمسلا باهذ يئو

 ىعذا اهعمس ناصقن نكي نإو

 ىدملا هارت امف
 هل وأ ءافقلا شرأ اهشرأو

 ةلماك اهل ناتنجولاو

 عضاب ماد هجولاك اهشرأو

 اثلث يطعت مكحلا ي ِ هذهو

 توافت نم

 هب ةيد نمثف لوح

 مزتلي كانه موسلاف لوحلا يف
 ملج نا نوفجلا نود ةلماك
 مت نينثالل فصنلاو اهعبر

 منلا نم هل رشع اهحضوم
 تلم اذه دمعلا يف ةرعشب

 ملس ايع هصاقتناب ً هيلع
 ملعلا ىلع اهتخا عم اهسيقت
 'دعنا, دق راصبإ ىرت ىتح

 مث نينيعلا توافت ىلا رظناو
 , نيعلا ةيد نم هطسقف

 مسقلا هتمزلأف ىري اميف
 متت ىربكلا ةيدلاف الصؤتساو

 ملص نإ باسحلابف اهضعب وأ

 ممصلا نع . ةلماك ةيدف

 مزتلي ىرك فصن نذأ ةيد

 مظع دق توصب ىرخألا عم تسيق

 : شرألا هردقب اهعمس يف
 محتلملاف . عضابف ةيماد

 ملع نذالا ةيد ثلث كاذو

 متحنا دق اهنم فصن لكلل
 مل اهنم ذفانف محلمف

 مث فصنلا وهو ةنجولا ةيد نم
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 هناسل يف سرخألا ةيدو

 عضاب ماد حورجلا لوأو
 محلم كاذ لوأ لب ليقو

 الئمك هحرج يف هشرأو
 هلوأ محلم لوقي نمو

 ح

 انهو اربعب ىم ادلل نال

 مذج اذا حصفا ناسل ثلث

 مذجني دلج ناسللا يف سيل ذإ

 ر سأرلا مدقم يف ناك دق

 هل رعبأ ثالثبف
 محتلا اذإ ةثالث نع بوني

 اهماكحأو سورضلا يف باب

 ةلماك ةيد سورضلا يو

 اه سمخ تعلق نس لكو
 ىتأ رشلا بئارغ نم كاذو
 هل نس نم ركيام لكو

 اهرسك ديعب تدوسا كت نإو
 ةيانج نم دوست نإ كاذك

 تعلق اذه دعب نم نكت نإو
 نكت نإ يبصلا س علاقو
 ال مكحاف تتبن دق نكت ناو

 هسورض نم دئازلا ةيدو

 ُملص وأ الك ملاقلا علق نإ
 متت مل ام اذكهو لبإ نم
 متتسملا ظح قوف لقألا ىطعي

 مظتنمل ا باسحلا ىلع هبانم

 متحنت امامت نسلا ةيدف

 مكح عرشلا اهب نسلا ةيدف
 مكحلا اهيطعي روكذملا ثلثف
 من مكحلا ريبكلاكف تتبنام

 ملس دق ريعب وأ نس ثلثب
 مسيلف موس ليقو اهريغك
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 ةيحللا ف ںاب

 ةيد اهيف ناسنالا ةيحلو

 اهماع يف ةتبان دعت ناو

 انهاه صاصقلا اهيف زئاجو

 يزع بوبحم نبال لاقملا اذو
 امو تداع اذإ ام نيب قرفلا ام

 نم لكلا يف ىربكلا قنعلاو
 اذإ الإ دسجك هحرجو

 تطلاخ ىتح موقلحلا ذفانل

 تذفن هيبناج نم نكت ناو

 يف حرجلاك ةوقرت يف حرجلاو
 ةلماك ةيد نيديلا يفو
 لزي نإف اهغسر نم تعطق نإ

 تذفنام اذإ فصنلا ثلثو

 دحاو ف اذك فصنلا ثلثو

 ملف تلش نكت نإ ىربك فصنو
 تعطق اذه دعب نم نكت نإف

 ال ناك هنود :نم تنطق وأ

 ف حرجلا ثلث ءالشلا يف حرجلاو

 ذإ ريعبلا سدس اهيف يمادلل
 ام مامت ىلإ اذه للع سقو
 عبراف ترسك دق نكت ناو

 رصنم لوحل تبنت مل كت نإ

 ملع دق نمم نيلدعلا رظنف
 مدعلا تدامت نإ صاصق الو
 مكح هبام هجو ىردا تسلو

 رجلا يف دشأ اذو دعت مل نإ

 نل اهعبر عبرألا اهتاهج
 مزتلا فصنلاف موقلحلا ي ناكام

 . ىربكلا ثلث ماعطلا ىرجم
 مرتجا يذلا مزلي اهانلثف
 ململا رسكلا اذكو نيديلا ىدحا
 : هب امهادحإ يف فصنلاو

 مت فصنلا ثلثف اهيقاب عطقلاب
 ملع اهيدنز نبب اضيأ ديلا يف

 مهف نكف اهيف هاثلثو
 مغل الو ةدعقم ىلإ غلبت
 متحنا اهل هثلثف بكنم نم

 مجنا اهنم ليزأام باسح
 منتغاو يلاقم مهناف ةحيحص

 مكح هل ةلاس يف فصنلاب

 ملع شرأ نم حورجلل ناك دق
 مقتست ل نإ ربجلا يف لبإ نم
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 اهل ناك ةحيحص تربج وأ

 هلك اذ يف ديلا لثم لجزلاو
 اعطق اهم نييدثلا ةيدو
 الصؤتساام اذإ ًاقلطم كاذو
 تعطق امهم ةأرملا ةملحو

 تكسمأ ام نكت ناو . لبإ نم

 انهاه امامت يدثلا ةيدف

 تبجو دق لبإ نم ةسمخو

 ىتفلا نع تعوض دق انه يهف
 ترسك اهم بنجلا عولض امأ

 اهعيمج امل ناك
 اهلف جاجوعا الب تربج وأ

 هفوخحل هبنج نم ذفانو
 تذفن دق نكت نا نافئاجو

 اهف ناك ترسك علض لكو

 تربج امهم ريعبلا سُدسو

 اذإ بنجلاك عولضلا يف حرجلاو
 ىتلل فصنو ناريعب اذك

 هل مظع نم رسكيام لكو
 ىفتكا نيريعببو ،هربج يف
 نم نيدنزلا دحأ ف نكي لام

 لا ةعبرا هل مظعلا يف عدصلاو

 هكف يف هفصنو سهخو

 دعر ر 7

 مكح نم يأرب ناريعب انه
 مظتنا اميف هتلقام ىلع سقف

 مت دحاولل فصنلاو ةلماك

 مزتلي ءاسنلاو لاجرلا نم
 ملتست رشعف ردلا كسمتساو
 رصناو اهنم عاضرإلا عطقناو
 مدعلا ىاو نإ هادوت يذلا فصن

 مشألا لحفلا نم يدنلا ةملح يف
 ملع نم هارد دق ىنعم لجال
 مقتست مل ةجوعم تيبجف
 ملظ دق نم ىلع ًامغر ًارعابا

 تلت طقف ناريعب انه
 ْمكتحي اهيف ثلثلاب فئاجف
 مزل اهاثلثو يناثلا هبنج نم

 مقتست مل نإ كاذ ريعب ثلث

 مثع وا جاجوعا نود ةملاس

 مزتلم ريعب فصن هل ىمدأ

 ملع ابسح عالضالا تحضوأ

 مقتسي ل نإ رعبألا ةعبرأ

 ملس دق بويعلا لك نم ناك نإ
 مث دنزلا ىطعي ديلا فصنف دي
 مطحنا ول هتيد نم سامخأ

 ململا رسكلا سمخ عالخنالاو
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 نكي مل حرج هيف وضع لكو
 اهرسك نم ترج دق ةبكرو

 انه ىطعت اهتيد نم فصنلان

 اذل تمت ةيد هيف بلصلاو

 نإ كاذك ةلماك ةيدو

 عطتست مل نا ةأرملا كلذك

 هلو ماد نطبلا حورج يفو

 اذك ناريعب هل عضابف

 هنطب نم تقرخ نا هدعبو

 فئاجف اهل ىركلا سس

 ةيد هيف ناسنإلا ركذو

 ام لثمك هب حرجلا ةيدو

 هل يمادلا هتفشح ييف حرجلاو

 اذا ىتح ًايحلم لازيالو
 تذفن اهمو ىربك ةيد نم
 هل دلجلا عضوم يف هحرجو
 اذك ناريعب هل عضابف
 هل ىركلا ثلئو فئاجف

 ال كاذك حضوم هيف سيلو

 ةلماك ةيد ناتضيبلاو

 ل ربدلا يفنو اهيف حرجلاو
 تعضب دق نكت نإ ريعب مث

 ةضيب ين ًايحلم لازيالو

 : وضعلا ةيد ثلثن أربي

 مضت ذ ذإ فاطعنا نود ةمئاق

 مكح فصنلاب قفرملل كاذك
 , الو ابد محص
 مث عاجلا هبلص نم عطتسي مل
 ر دق اهلمح وأ هعامج

 مرخنيال لماك ريبعب هيف

 يا رعبألا ةثالث

 مس طالماب لوألا هباجح
 متحنا ثلثلاو يناثلل تقرخ نا

 ص لصألا نم اذا ةلماك

 مسر سأرلا مدقم يف ناك دق
 محتلملا لثم لثم رعبألا ةنال

 مزل ثلئلاف لوبلا ىرجم طلاخ
 مزتلي ناثلثلا هيبناج يف

 مت نيح ريعب ًايماد ناك نإ

 مث نوكت محلم ةنال

 ملتسي اهاثلثو ؤذفانف

 مدعنم هنم مظعلا ثيح قاحمس

 متحنا دق ةدحاو يف فصنلاو

 مد لاس نا افقلاك ربعب فصن

 ميقلا ف ًافصن هدزو محلمف
 مرتجا نيح اهذفنا اذا ىتح
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 انه ىطعي اهتيد يف ثلثلاف

 اذا ىرسيلا ةضيبلا يف مهضعبو
 ةيد هيف ,نيلجرل عطقلا
 نكت ذنإ ًامامت لجرلا ةيدو

 امو ضرألا قحلت مل نإ كاذو

 ندب عم افقلا شرأ اهشرأو

 هل تبني ملو علقي نإ رغماذلاو
 ام نودب هتابن ادب ناو
 ينودب اندنع ءاوس يهو

 ال نيلجرلاو نيديلا يف كاذو

 هل سرضلاو رفظلا يف ذفانو
 ةيد نيديلا عباصا يو

 ال نيلجرلا عباصا مكلذك
 تعطق نإ اهل عبصأ لكو

 لا يف لاق ضعبو ،اقلطم كاذو
 اهل ثلثلاف عبصألا ذفانو

 هل حرجلا سمخ اهيف حرجلاو
 اذكه ًاضيأ عبصالا يف رسكلاو

 اه نيشلا يف رعبألا ةعبرأ

 هعبصأ يف روكذملا سمخو
 تعطق امهم دئازلا معبصالاو

 اذا سمخلا ةيد ف تلخدو

 ىب تداز اذا سارضألا كلذك

 منألا فصولا مهفاف ىربك سدس
 دق نيثلثلاب تعطقام

 مزل امتح اهفصن لجر لكل
 مقتست الف تلش ثداح نم

 مدقلا نم هل طسق الف قحلي
 مت ثلثلاف تذفنام اذا ىتح
 متتسم ريعب دوسا اذا اذك
 مرغ دق ريعبلا فصن هل نيش

 مظنام هقفاف شزألا يف لضافت

 مث زاج صاصقلاف ضعب قوفي
 مسيلف نيفراعلا لودعلا موس
 مرج الب تعطق نا ةلماك

 مكح نم عم ةلماك اهل قرف

 هلتست امامت رشع لبإ نم
 زل فكلا ةيد ثلث ماهبإ

 ملع اهمكح عبصألا ةيد نم

 مسقنم اهيلع وهف هدي يف
 مكتحي هيف ديلا رسك سمخ

 : نيريعبب نيش ريغو

 مظتنملا باسحلاب نيتلاحلا يف
 مزتلم اهيف موسلاف ةدرفم
 مرج الو اهعم تلاز عطقلاب
 مسر دق ام ىلع اهسق اهداتعم
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 ثلاثلا بابلا

 لوصف ةعبس ىلع لمتشيو

 لوألا لصفلا

 ءاضعألا ف صاصقلا يف

 نكت نإ ماظعلا ف صاصق الو

 اذكو حارجلا ف صاصق الو

 يف ءاضعألا لثامت هطرشو

 ينو سفنلا يف صاصقلا بجيو
 اطخلا امأ ىتأ دق طرش دمعلاو

 ىوتف حرجب صتقا كي نمو
 تمزل هنم صتقملا ةيدف

 مهنع اهنم حرطي هنكل
 ال ليقو هلام يف لب ليقو

 ثيح هيلع ءيشال ليقو

 زئاج صاصقلا دمحومللو
 ادهاعم نكي نإ زاج ليقو

 هصاصق هل دبع نم رحلاو
 ا نم هل لفطلا كلذك

 صتقي هوبأ امنإو

 ١ مكبألاو نونجملا كلذك

 ملتستف ةيد لب ترسك دق

 مزتلي رب لبق هيف شرأ ال
 مب زا نيفرطلا يف اندنعام

 ملع ذللاا حارجلا نم اهنودام

 مزل هيف اقلطم صاصق الف
 مدعناو صاصقلا نم ةحراج

 عرغ دق لك صتقملا لقاوع
 مزتلملا دافتسملا حارجلا شرأ

 ملتست اعيمج لب اهنم حرطي

 مكح عرشلا هب قح ىوس ذخأي

 مهف نكف هسكع ال كرشم نم
 7 شألا ف لضفلا ري نكل

 ميق وذ لام دبعلا نإ سكعلا ال
 مسو اذه اطخلاب ذا هسكع ال

 مدع نا صاصقال مث ناك نإ

 مصألا كلذك اهنم صاصق
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 ىنج دق نمم صاصقلا مهلو
 اسنلاو لاجرلا نيب زئاجو
 ىري ضعبلاو روهشملا وه اذه
 علتقي ايهم نيعلا يذ يف ءاجو

 هل ،نيعلا ةيد لوقي ضعب
 انه يناجلا نم نيعلا ةهجوو
 اهصاصق اوطقسأ اذه لجأل

 هل مهضعب صاصقلا بجوأو
 رال عوجرلا لاق مهضعبو
 اعلاق ًاموي حيحصلا كي ناو

 ةيد اهنع راتخاو افع ناو

 هل لاق مهضعب نيع ةيد
 يتلا نيعلا يف رظني مهضعبو
 ةيدف امل سشرألا ذخأ نإ

 هلف هيخأ نيع علاقو

 دري نإ امأ نينيعلا ةيد وأ

 ال نالجرلاو ناديلا كلذك

 اهيف صاصقلا هل لب ليقو

 سرخأ ناسل يف صاصق الو

 ترسك ايهم نسلا يف اوفلتخاو
 اهعلق يف مزال قافتابو
 نكت نإ اضيأ نذألا يف زئاجو

 لب قلحلا حارج يف صاصق الو

 مشألا رحلا دلاولاب مهيلع
 ملع |ابسح ضرألا لضف در -

 مزتلي اهيلع در نم سيل نأ
 مستري فلخ نينيعلا يخأ نيع

 مكح دق نيتيدلاب مهضعبو
 ملظلا يف نيتنثالا ماقم تماق
 مرتغت نتيدب تيدفف

 مث صتقملا ىلع نيعلا ةيد عم

 مرتغا نإ ال هللا يف تبهذ نإ

 مكتحي صاصقلابف روعأ نم

 ةسر دق اضيأ كلذ يف فلخلاف

 مكح ىركلا ةيدلاب مهضعبو
 أ اهب يذلا يفو تبهذ دق

 ملتست ناتيد الإو انه

 مرت ىرخأون ًاعلق ةدحاو

 خج معنلابف اعم امهعلف
 مع ثيح ًارط نيوضعلاب صتقي
 منت صاصقلا ىرأ ينناو
 من حيصفلا ةيد نم ثلث لب

 ل لبقو زئاج صاصقلا لبق

 مز دق ىيتضيبلا عطقب اذك

 علطص ا دق اهضعب و 1 تعطقت دق

 مرخ اذا اذكهو هتيد
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 :ام اذا اجرعلا هلجر يف الو امذجلا ديلا يف صاصق الو
 مث فلجلاف رادقم نع زجعي حراج وضع ناك حرج لكو

 مث قحلا صاصقلابو ال ليقو هحرج لضفب شرأ هل ليق
 يناثلا لصفلا

 سفنألا ف صاصقلا ف

 ل ًاقلطم صاصقلا ال هنم اذكو ةاتفلا نم مزالو

 ملتست تايد لب ضاصق الف اهين امإ نيجرفلا ادع اميف

 مع هل هتيد نم فصنلاو اهب لتقيلف ةأرملا لتاقو
 زتلي در كتفلا يف هل ايف هلتق ًاكتف ناكام اذا الإ

 نإف سكعلا يف يلولا ريخو
 هل ناك اهليق دارأ .نإو

 هل لتقلا عم 7 ال ليقو

 مث طعلف ةلماك ةيد اش

 مرتغي اهيلع فصنلا ةيد عم

 متأو ىلوأ نيلوقلا لوأو

 ر ضعبلاو ضعبلا توبثلا ىري © اوفلتخا هي صاصقلا ةبهو

 ثلاثلا لصفلا
 ةيمغلا ماكحأ ف

 قفي نإ هيلع ىمغملا ةيدو
 هتاف نإ هل ىربكلا ثلثو

 دحاو ضرف تقو هتفي ناو
 ام ريعبلا ىوس هلام ليقو
 الماك ىطعي ثلثلا كانه مث

 سنل نم لماك ريعب اروف
 متتسي تاولصلا لك كانه

 مكح نم عم هل ثلثلا سمُخف

 مت سمخل تاولصلا تقو كي ل

 مع مكحلا اذه لكلل لهو امكح
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 زا كاذ نم فصنلا ءاسنللف اسنلا نود نم اجرلا صخ ما

 مث عازفإلا نم لقعلا بهذف ابص يذ أ مغلابل عزفمو

 متي ال هلقع ًامامت ًاماع ب ول ايعب اته هل ن

 مزتلم امكح لوحلا مامت ىلع ةلماك ةيدب هل مكحاو

 عبارلا لصفلا
 برضلا نود ندبلا يف ةعقاولا ثادحالا يف

 ةيجو ًاموي هاخأ اجو نمو

 اناد رمتسا هيف ًاضرم وأ

 قباس حارج قوف براضو

 انه ىطعي قباس شرأ ثلنثف

 هريغ سأر سأرلاب حطانو

 انهاه رده حطانلا ةيدف

 نم طئاغلا وأ لوبلا ثدحمو

 نكت نز موس ةضعلا 1 كاذك

 تزن ;أام ا ذإ هجولا ةمظطلو

 ًامهارد ةئام دعب نورشع

 ةعسكو ةعفسو ةضكرو

 امو قنخلا عم سخنلاو رفذلاو

 ُمرصنا ام الاعس هل تثدحأف
 ملع دق نمم لدعلا موس هيفف

 مد حرقلا لاسأ ىتح ةحرق وأ

 مزل دق ًامات قحال ل سرا عم
 مشهناو . ًاسأر حطانلا رسكناف

 عرخت ا ًاضيأ حوطنملا ةيدو

 روا وأ ارارمحا الا تثدحأ ام

 معنلا نم لماك ريغب اهل
 مظنام هقفاف راثآلا ةتسلل

 مكح ًاموس وأ برضلاك ةيجوو

 مزتلي موس لكلا يف ههبشا
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 سماخلا لصفلا

 ءطولاب ةدلوتملا ثادحألا يف

 لهف تتام نإ ةجوزلا ء يطاوو

 ىتأ اربج نكي نإ جوز ريغو
 هلعف لقع هوتعملا كاذك
 تلجأ ًاماع ةأرلا طلختو

 مرتغي لقع كاذ وأ هلام يف

 عرتجا اب اهرقع مث لتقلاف
 7 فلخ :7 لاملا لقعلاو

 مكح دق هيلع لكلابف ال وأ همزلي اهتيد نم فثلثلاف

 مرح دق عيمجلا ىلع اهؤطوو اذك اجوز ولو ًاضيأ اهرقعو

 متحنا حيرلا يف موسلا مث لقعلاو ةيد هيف عايجلا عنامو

 سداسلا لصفلا

 مهيلع تايانجلاو نيكرشملاو ديبعلا تايانج يف

 ملظ نمع دري ل لعب ملسا اذأ يسوجملا نيع ء ىقافو

 مث ملسلل ةيد ىطعي ملسا ام دعب نم اهئقف نم تمي ناو

 مظنام هقفاو قتعلا ديعب اذه يف دبعلا مكح كرشملا ىلع سقو

 ميقلاب ربتعاف مهيلع ىنج نإ ديبعلا يف تايدلاو شرألاو
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 عباسلا لصفلا
 ةرغلا ماكحا ف

 ثلاثلا بابلا متي هماتبو

 ت قلخلاو ًاتيم ًانينج تقلا اهعزفم وأ ةأرملا براضو

 ملع ناك اركذام اذا ادبع همزلت ةرغ هيلع ن
 مل اهنم فصنلاف الكشم وأ اهلمح ىثنا ناك نأ هماو
 تموق دق ةتس نيتئمبو

 يفو مألا ةيد رشع كاذو
 ةفطن كانه تقلا نكت ناو

 ال نينايث دعب
 اذك نيعست ةغضملا يف هدزو

 هقلخ ًايوس ناك اذا ىتح

 الو يحلاك تيملا يف شيألاو

 ةئامو

 منألا رجحلا ركذلل ًامهارد

 مكح هر اهرشُع فصنف ىثنا

 ملس ًامهرد نوعست ا لقف

 مد وهو اهنم طقاسلا قلعلا ىف ف

 مع سمخلا تاجردلا يف اذكهو
 متتسا تيح ةرغب هل مكحاف
 ملتست تايد لب هيف صاصق
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 ةمتاخلا

 اهماكحأو ةماسقلا يف

 نيمآ اهنسح هللا لأسن

 مهنا رمألاو رحلا ىف تدجو ام اذإ لتقلا ةمالع اهطرشو
 دزم لاتق وأ ودع هل الو نيعم للع يعدا امو

 مدعلا هافاو برقلاب ايهنم وأ ةيرق وأ ةلحم يف ةهوفلا

 مسق نيسمخب نوسمخ ذخؤي لق طورشلا هذه لايكبف
 مكح نمو ىضق نم وأ انمامإ لب ليقو ةيلو مهراتخي
 تلت ءاسنلا الو ةماسق نم نونجملاو يبصلا ىلع امو
 ملع يضاقلاو رئامألا يف فلخلاو ©اودرفنا لحملاب اونوكي مل ام
 متتسم ًادع نيسمخلا اوغلبي مل نإ ناميألا مهيلع تيركو
 مسقلا عفدي صاصقلا لاكناو اوفلح دق ام دعب هوديل مث

 مت لضفلا ربشعللو ًامهارد ةعبرأ مهنم الك مزلي

 مسرام قوف ناك نإ هلام يف لقاوع هل سيل نم مهسو

 مث ريشعلا مبتتلف ةماسق تمزل اهم ةأرلا كلذك

 , ضعبلاو همزلت ةماسق ىأر دق ضعب كرشملا يف فلخلاو

 مسقلا ناميأ هيلع تيركت هريغ سيل كانه نكي ناو

 مزل دقام مهعم يدؤي وهو لقاوع هل تا اذ دعبو

 / مل اهينكاس وا اهبابرأ تمزل موق راد يف نكي ناو
 نغ امم هب وني ايب لك اهب مهل القاوع اوعبتيلو
 7 رغلا هيلقاع ليقو ءيش هسفن رادب دوجول امو
 مث ناك نأ اجراخ ال اهلاثما يف ةيرقلا ةماسقلا مزلتو
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 ىرقلا نيب اذا ىبرقلا مزلتو

 ام ثيحف ةميهب ىلع ناو
 ًاقئاس وأ اهدئاق تمزلو
 تلمك اهم طسقلا يف تمزلو

 ادغ ولو هب ام لام دبعلاو
 انه اهف ًابتاكم نكي ناو
 ةبتاك نم ذخأ اهنم زاجو
 امرغ نم هل ىلوألا صصاحو

 ملع دق ءاوتسالا ثيح لكلاو

 مستقيف اهقوف وهو دجوت

 مرج الو اودجو نإ ابكار وأ
 مسترا برضلا رثأ نا هتقلخ

 مزتلتف ةماسق اربدم

 مرتفت رح ةيد تمزل دق

 متي مل هيلع هلام ناك نا

 مستقاو كانه اوناك اذا اهيف

 هخ ه ٧

 ميقلا يلاغلا رهوجلا اذه مظن نم هتلمأ يذلا مت انه اهو
 معنلا نم هلام يفاوي ادمح همامتإ ىلع هلل دمحلاو

 علا لك نع وفعلاو هئالا نم ديزملا بجوتسن هب دمح
 ملظلا رون ىفطصملا لوسرلا ىلع رفاو مالس عم ةالصلا مث
 ادغ نمو هبحصو هلاو

 يل نارفغلاو ةمحرلا لأساو
 انماما اهب صخي ناو

 مدق ىلعأ مهجاهنم ىلع هل
 لا ل لك نم .ناوخالا يحلاصو
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 باتكلا سرهف
 عوضولا

 ............................ حرشلا ةمدقم

 ........... اهماكحإو تايدلا فيرعت يف ةمدقملا

 ...... اهماكحأو اهتاسايقو حورجلا يف لوألا بابلا

 . ةدح ىلع هشراو وضع لك ةيد يف يناثلا بابلا
 .................. اهماكحأو سورضلا يف باب
 .......................... ةيحللا يف باب
 ........ لوصف ةعبس ىلع لمتشيو ثلاثلا بابلا

 (ءاضعألا ين صاصقلا ي لوألا لصفلا)

 .......... سفنألا يف صاصقلا يف يناثلا لصفلا

 .............. ةيمغلا ماكحأ يف ثلاثلا لصفلا
 ندبلا يف ةعقاولا ثادحألا يف عبارلا لصفلا
 ....................... ...... برضلا نود

 ..... ءطولاب ةدلوتملا ثادحالا يف سماخلا لصفلا
 نيكرشملاو ديبعلا تايانج يف سداسلا لصفلا

 .......................... مهيلع تايانجلاو

 ةرغلا ماكحأ يف عباسلا لصفلا
 .............. ...... ثلاثلا بابلا متي هماهتبو

 . اهنسح هللا لأسن اهماكحأو ةماسقلا يف ةمتاخلا
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