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 دمح ىلإ ةجاح ريغ نم 0 هل دمحلا لعج يذلا هلل دمحلا

 ةمظعب رارقإلاو 0 هتيتوهالب فارتعالل اقيرط 0 هيدماح

 هنأ دهشأو 0 هتينامحرب هتمحر نم ديزملل اببسو . هتيبوبر

 صالخإ نع تغزب ةداهش ، هريغ هلإ ال يذلا دحاولا

 ديحوتلا قداص نع 0 نيدحوملا ةنسلأ تربع اهبو 0 هيوطلا

 يف 0 مسجملا زنكلاو 0 مسلطملا زمرلا وهف { ةيربلا قلاخل

 . ةيفخلا رارسألل نيفراعلا بولق ضاير

 يف هصلختسا يذلا ‘ هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو

 رئاس نع ةمكحلاو ملعلاب درفنإو 0 ممألا رئاس ىلع مدقلا

 راتخاو 0 ملكلا فئاوط نيب نم ملعلا مسإ دارفنإ ، سانجألا

 قحلا ليبس ىلإ سانلا اودوقيل . ءامكحو اماكح هتمأ نم

 داجيإلاب مهيلع معنملا هللا طارص ىلإ مهودهيلو 0 داشرإلاو

 ۔_٧-



 هيبنو .« ىبتجملا هلوسر ىلع مالسلا و ةالصلاو 0 دادمإلاو

 . ا دبأ مهقيرط كلس نمو 0 هبحصو هلآ ىلع و 0 ىفطصملا

 : كهيو

 زنك يه . ةيملع ةلاسر ىلع روثعلاب اندعسأ هللا نإف
 لئاسرلا نمض نم الإ يه امو 0 ينامعلا ثارتلا زونك نم
 يوتحت ثيح ، نولماعلا انؤاملع انل اهكرت يتلا ، ريسلاو
 ديفتسي 0 تاياهنلاو تايادبلا يلوأل ، تاداشرإو حئاصن

 حنارق اهب ومنتو ، بغارلا اهب دشرتسيو 0 بلاطلا اهنم

 دقو } راصبألاو يديألا يوذ ممه اهب ومسنتو . راكفألا

 نم ‘ ةيلجلا ةحيصنلاو 0 ةيدولا ةلاسرلا هذه تهجو

 ةمالعلا انخيش اهررحم 0 يقن دشرمو ، يقت صلخم
 . يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن وبأ ققحملا ينابرلا

 فراعلا لضافلا ، دجمملا ريمألا ديسلا هقيدصو هبحم ىلإ

 هللا مهدمغت 0 يديعسوبلآ دمحأ مامإلا نب دمحم 0 ددسملا

 ةلاسرلا هذه رشن نآ دقو 0 هتنج حيسف مهنكسأو ، هتمحرب

- ٨



 . فراعلا ديسلا (ةبتكم) تازجنم نمض نم 0 اهزاربإو

 وهو 0 يديعسوبلآ دوعس نب دمحأ نب دمحم يلاعملا بحاص

 خيرأت لعلو 0 روكذملا ديسلا ةيرذ نم سداسلا ديفحلا

 نم لولا دقعلا قفاوي نامز يف 0 ةلاسرلا هذه رودص

 عم بكاوتت اهنأ ثيح ۔ اريدقت ۔ يرجهلا رشع ثلاثلا نرقلا

 . روهشملا ةمالعلا ةلاسرلا بحاصو 0 روكذملا ديسلا ةايح

 ناك نمز يف 0 خيرأتلا تاقلح انيلع اهيلمت ثادحأ نمض

 ةراتو 0 ىوزن لامعأ نم ةكربلا ةدلبب ةرات ذئموي ديسلا هيف

 . هيديب ذنموي امهالكو ، ةنطابلا لامعأ نم قيوسلا ةدلبب

 . ( ديعس نب دمحأ مامألا ) هدلاو نم ءاطعلاب امهلان

 : كلاسرل ا نومض

 . روتسد اهنأ ، يملعلا بناجلا نم ةلاسرلا هذه ربتعت

 تاداشرإو . تاعيرشتو نيناوق اهتادرفم يف لتمتت

 بيذهتب . مكحلا فناطل نم هب جزتمت ام عم 0 تاهيجوتو

 ساندألا بئاوش نم امهريهطتو . قالخألاو سوفنلا

- ٩ 

 ب مامنهاللا

  



 . اهينابم ظافلأ ليزج يف هلك كلذ لثمتي 0 قالعألاو

 . اباجيإو ابلسو ٠ اباهسإو ابانطإ 0 اهيناعم مضخ قامعأو

 تقول اهنإ لاقي الو 0 ناقتإو ماكحإو 0 0١ نايبو ةغالب يف

 نم ةنسلأ ىلعو 0 ددجتت نامز لك عم اهنإ لب 0 ددحم

 وهو ] 0 نيعملاو قفوملا هللاو 0 ددرتت ملعلا فرش فرع

 .( } ديهش ئش لك ىلع

 نم . ةدئافلل اليمكت 0 ةلاسرلا هذه نم ةيوغللا تاملكلا ضعب قيقحتب انمزتلإ )١(
 . شماهلا يف .٥ سوماقلا 0 ي داهلا 0} دجنملا : ةيبرعلا مجاعملا

 . ٤٧ : ابنلا ةروس )٢(



 ريدقلا ، ينغلا زيزعلا هكلامل 0 ليلذلا ريقفلا دلاولا نم

 كرابم نب سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ 0 يوقلا ليلجلا

 دمحأ مامألا نب دمحم بحملا ريمألا دلولا ىلإ 8 يصورخلا

 هللا لضف نم نحنو ۔ ريض لك نم هبر هافاع ۔ يديعسوبلآ

 اذه يف ةلزان انب ‘ نحملا لزالز الول } ريخو ةمعن يف

 لك ىلع هلل دمحلاو ‘ نحإلا نم هلهأب ام ةرثكل 0 نمزلا

 لذأ وأ ، عفرف زعأ ، عمج وأ قرف 0 عنم وأ ىطعأ 0 لاح

 يف مكحلاو رمثلا هل ‘ قحلا كلملا وه الإ هلإ ال ، عضوف

 . قلخلا

 : دعبو

 ي دلو ىلإ لصوف ٠5 مسر دق ام يلع ء ى رق هنأ ملعاف

 يف وه اذاف { يدمحيلا دمحأ نب ديعس / دي ىلع . رصان

_ ١١ 



 ؤ كنم نوكي نأ كنع ردص نإو ، هيف ام قدصن ملف 0 هنأش

 فيرعتلا ءاج ىتح . هنانبب اهنأ : هتباتك يف لاق ضعبو

 نم يذلاب ام هيفو ، هريغ دي ىلع ىرخأ ةهج نم ينانلا

 . هلثمب ىضرت ال كنإ يسفن يف امب كلذ نم تبجعتف 0 هلبق

 نإ هيلع كلدو 0 هيلإ كاعد يذلا ام يرعش تيل اذه ىنأف

 . ريصقت الو ةءاسإ ادبأ طق نكي املو 0 كيأر نع ناك

 ام ىلإ ننمطا دق كبلق لعل 0 ريثك يف الو ليلق يف اهفرعن

 ىلع اهيعدي يتلا هفراخزو هنايذه نم 0 كبحاص هب كيتأي

 نإو . ةميمن كريغ ىلإو كيلإ اهيقليف ، ةميمذ يهو كتبحم

 . اهرشنف سانلا نيب اهرهظأ ىتح 0 هناوعأ نم اونوكت مل

 اهثفني يتلا ، هناسل لوضف نم الإ ، اهرثكأ ام يه سيلو
 .هب سبلت دق نم هرزاوي ام عد 0 هناطيش سواسو نع

 . عادخلاو دياكملاب عردتف

 لوط اهفذقي } هب ام ضعب ىلع علطإ نمم كنأ ينغلبو
 ٨ هناوأ يف هب وجري نم ىلإ ، يدالوأبو يب ىعسيف { هنامز

۔_١٢ -



 الو 0 اهنع أجلم ال نأ نظي ىتلا 0 كلاهملا يف انعقوي نأ

 ينكاس نم 0 رئاودلا انب صبرتي لزي املو 0 اهنم انل جرخم

 جرخم }. يباوعلا يه ىتلا & يدالب نم ىلفسلا ةلحملا

 امغر ، هدابع نم ءاشي نم يجني نأ الإ هللا ىبأيو 0 يداولا

 هلاكن نم هنود ام وأ . هفتحل اببس نوكي امبرو 0 هفنأل

 هلأو 0 () يبنلا نع هلعلو 0 ربخلا يف امب 0 هفسخو

 هعقوأ ةرفح نمؤملا هيخأل رفح نم " : لاق هنأ ، هبحصو

 هنعل ۔ سيلبإ نإ : يسدقملا نع 0 رثألا يفو 0 " اهيف هللا

 عقي نأ هللا ىبأف ، ءوسلا ةرفح مدأل ترفتحإ مك : لاق ۔ هللا

 . رثألا يف حيحصلا نم وهو 0 اهرفح نم الإ ةرفحلا يف

 نكي مل نإو { ليزنتلا نم ىنعملا يف ةهباشم نم هلام ليلدب

 ىفكو ٠4 هلاح ناسل نع هب ربع دق هنإف ‘ هلاقم نع صنلاب

 ةرهاظ هرومأ نأ ىردت ال وأ ، ةرابعلا حيرص نع ةراشإلاب
 اذه ىلعو 0 هرهاش يحاونلا هذه لهأ نم 0 نيرتكألا نيب

 . هلاوحأ نم

۔_١٣ -



 نم ءيش ىلإ يغصي نأ ، هلهج وأ هفرع نمل زوجيفأ

 ام يردنالو 0 هلاتمأل اذه اهيقليف اهقلتخي يتلا ، هلاوقأ

 ىلاعت هللا لوق يفو 0 هادعأ امف هلواحي ام ىلإ 0 هاعد يذلا

 لمعي نأ هل زاج مأ 0 اهلثم لوبق زاوج نم عنملا ىلع لد ام

 . اهقح مزاول نم اهقدص نم نيبتلاف الك 0 اهلدع روهظ لبق

 نأ كايإ : يبنلا هلوسرل هلاق ام و ، يلعلا هللا لوق عمتساف

 حضتي ىتح هجوألا وه ينأتلاف الإو ، لمعتف ملعت ىتح لجعت

 هب امل امزتلم ىقبتف كيلع ىفخي وأ ‘ نيرمألا دحأ هيف كل

 قدصلا لمتحي امم هنأل ‘ نيحلا يف كفوقو نم نوكي

 عاونأ نم ةلاهجلا ىلع امهدحأب هيف مكحلاف 0 () نيملاو

 . هاوس ام نود هأبن نم ةزاجإلاب صخ مأ 0 ةلالضلا سنج

 ال انأو ، ناسنإل صوصخ وأ مومع يف هزيجي ناهرب ريغل

 هيف عسو ال 0 قحلا ريغ وأ } هيلع لدأف قحلا نم هيرذأ

 . اعرش لطابلا وه هادع ام نإل } لام الو سفن يف لاح ىلع

 )١( بذكلا : نيملا .

 _ا١٤ -



 هذه ءارو نمو . اعطق كلاه هلناقو 0 هب يضارلاو هلباقف

 . ةلاقملا يف زاجيإب دارأ نم اهيلع ناك امو 0 ةلاحلا

 ام لبق نم 0 ناهبن يدلو ىلع طخاس كنأ ينغلب دقف

 كباحصأ نم هراشتساف 0 هاتأ نم ىلإ عوجرلا نم هب راش

 يف مئاق اهب نم ةرصنب 0 ةكربلا دلب ىلإ مهتتعب نيذلا
 كل حصن دق هنأل 0 ىلوألا نم بجعأ اهنأك هذهو 0 كلاومأ

 دق ذإ ، ةياغ ةحيصنلا يف ىقبأ امو 0 مكايند رمأ يف مهلو

 ۔ ىضرلا نم الدب طخسلاب ىزجيفأ 0 ةياهنلا دح اهيف غلب

 دق كنإل 0 ركذيف دمحيو 0 ركشي نأ هقح نم ناك ام ىلع

 ه حاورألا ىلع يتأي نأ هررض نم ىشخي رمأل مهتضرع

 . ددع ةلق يف مهنأل ‘ حابشألا نم اهلمح ام نع الضف

 ام عمو ‘ ددم نم هتيرق يف هل امل 0 ةرثك يف مهودعو

 يفو 0 ةيدوألا قياضمو لابجلا سوؤر نم مهيديأب

 ه كلاسملا ةرعو اهقرط نأل 0 ةقشم اهنم لوزنلاو اهدوعص

 . ءاسنلاو لاجرلا نم اهفلأ نم الإ 8 كلاسلا ىلع ةرسع

_ ١٥ _



 ال مهنأ امبرو 0 اهداتعا نمم ال لهسلا لهأ مهرتكأو

 اهادع ام نود 0 ةراجحلاب مهل خضرلا ريغ ىلإ نوجاتحي

 . حارجلاب ( اونختي وأ 0١ مهفتح اوقالي ىتح 0 حالسلا نم

 حصي فيكف ىلب 0 ريبدتلا عوس نم ريدقتلا يف اذه سيلأ

 . شغلا نم اذه دعي نأ هيلع لدف ٠ هب راشأ اميف زوجيف

 ال متنك نإف 0 حصنلا نم هنأ يبلق يف هروصتأ يذلا دريف

 ىسعل انوفرعف ، نيمأ قيدصالو 0 نيبم ودع نم هنوبحت

 . نيكرات هل نوكنف ، هباب قلغن نأ هبوجو عضوم ريغ يف

 نإو . هلعفو هكرت هوحنو عضوملا اذه يف عسي امم هنأل

 نابف ، حالف نم هب امل ‘ حالص نم هلام ىهنلا لهأل رهظ

 بجو } كيلإ نسحأ نم " : ميكحلا لوق نم ناكو 0 هباوص

 نم ناك امبر هنأ الإ ‘ لاق امك وه 0 معن 0 "" كيلع هحصن

 . ةرصبملا لوقعلا لهأ نيأ نكلو 0 هردق نم ىلع هريغ قح

 . لقعي ال نم اهرهظ ىلع ىقبو ‘ ضرألا نطب يف اولزن دقل

 )١) توملا : ي أ . فتحلا : مهفتح .

 )٢( ةكرحلا نع نهوت يتلا ةغلابملا : ةحارجلا يف ناخنإلا .

- ١٦ 



 نإ ۔ انإف 0 ةرذعملا لبقاف 0 مهنم ليلقلا ريغ هايند رمأ الإ

 هيلإ دوعن الو & هموزل عضوم ريغ يف هب لمعن ال ۔ هللا ءاش

 اميف مهل حصنت نإ مهضعب نأو 0 لوبقلا هنم انفرع نملالإ

 ةوادعلاب كومر 0 مهاوه قفاوي الو ‘ مهاضر قباطي ال

 ام حبقأ امف { ءالبلا عاونأ نم اهيلع داز ام وأ 0 ءاضغبلاو

 . ١( ع همذ الو الإ نمؤم يف نوبقري ال ] ءادلا نم هب مه

 يعادلا 0 دونكلا نم مهب امل 0 همه ةلجاعلا ريغ يف مهلالو

 كلملا ةعاطب مهرمأيف 0 قحلا ىلإ مهوعدي نم ةيهارك ىلإ

 امع } قدصلاب مهربخيف 0 لطابلا نع مهرجزيو 0 دوبعملا

 ىمعت ال اهنإف { 0 دوعوملا مويلاب ءازج نم امهنم لكل

 نع . ("» } رودصلا يف ىتلا بولقلا ىمعت نكلو راصبألا

 لهاجلا مهاري ، رومألا نم مهراصبأ نع ىراوت ام كرد

 . دودو قحلا ذخأل مهيف سيلو ، دوقر مهو اظاقيأ

 داهجلاف الإو .0 مهالوم ىلإ مهدرو مه اده ىلع ردقت ناف

 )١( ةبوتلا ةروس : ١٠١ .
 )٢( جحلا ةروس : ٤٦ .

_ ١٧ _ 



 عضوم يف 0 داسفلا نم هرهظأ ام ىلع رصأف عنتمإ نمل

 ضرعافالإو 0 دابعلا نم هردق نمل 0 هزاوج وأ هموزل

 قيرطلا عطق يف كبر ىلع الكوتم 0 مهنم دعابتو 0 مهنع

 ة سفن لك يف هل ابقارم ، سند لك نم كبلقل ارهطم . هيلإ

 نأ ةفاخم ‘ لمعلا ريغل نيملعتملا نمو 0 للزلا نم ارذح

 مهلزتعت نإو ، كدشر قيرط نع كدصق يف كولزي

 نم دحأ ىلإ نكرت نأ رذحلا لك رذحلاو 0 كدعب يف ةمالسلاف

 نإو 0 اليلد كترخآ رمأ نم ءيش يف هلعجتف . ءالؤه

 هناف ، هلدع كل ناب ام الإ كلذ نم لبقت الف ، كوتفأو كوتفأ

 الإو 0 هدعب وأ هبرق يف هب ءاج نم ىلع 0 هدرل زاوج ال

 ة كسنج ءانبأ نم كريغل الو 8 كسفنل هيضترت نأ كل سيلف

 . ةنامألا نم مهدعبل ةبجوملا 0 ةنايخلا نم مهب امل ءالؤهف

 نأ كاهنو 0 كنيد ىلع مهمهتت نأ كرمأ نم كل حصن دقلو

 كيلإ عجريف هرهظتست 0 اليلخ هذختتف 0 ادحأ مهنم يفطصت

 ريغ هنإق 8 كترخأو كايند رمأ نم هلهجت اميف 0 هريشتستف

- ١٨ _



 هدعبت نأ هب ام قحأ هنإف 0 هرهظأ دق امل () هلئاغلا نومأم

 نم ءيش ىلع هلعجتف هبرقت نأ نم الضف 0 هرجهتف

 ه ءايلوألا نم نوكي نأ هزاوجل طرشلا نم يتلا ، تانامألا

 نم نكي مل املو 0 ءانمألا نم هنود ام و } رخآ لوق ىلعو

 . اهنم ءيش ىلع هظفحتست نأ كل سيلف { نيليبقلا نيذه

 يف امهنإف . ناهف لق وأ . زعف لج ، اليكو هيف هميقت نأ الو

 . اليتف ناك نإو 0 دحاو مكحلا

 اريزو هل نوكي نأ 0 كتلزنم يف لزن نمل يغبني يذلاو

 . حلاصملاو راضملا نم ةكلمملل امب 0 اريبخ احلاص 4 ايقت

 يف هب رميل 0 هدايق هيلإ يقليف 0 اميلح ايفص 0 اريصب اميكح

 . هيلعو هل امب هيف هفرعيف { هدابعل هدهم يذلا هبر طارص

 .هنع داح ىتم هيلإ هدريو 0 هلهج نإ هملاعمب هرصبيو

 يسن نإ هركذيو ، ىهس نإ ههبنيو ، هل سيل امب ىتأف

 نم ريثك لمحت ىلع 0 ريهظلا معنف هب رفظي نإف } ىهلف

 لعف نم ةيهادلاو . كالهلاو 0 داسفلاو } رشلا : يهو ۔ لئاوغ اهدرفم ۔ ةلئاغلا )١(

 . ودعلا

_- ١٩١ 



 يف هكرشأو ، كرهظ هب ددشاف { ريمألا هب لمح ام ءابعأ

 . دابعلا نم هل نمب هنرقأف الإو 0 هقف هل نكي ناف ، كرمأ

 . انابج نوكي ال نأ هطرش نمو الأ 0 داشرلا قيرطب ريصب

 ىلعو 0 ءاقللا لحم يف نبجلا ىلع هلدي الئل 0 اليخب الو

 نأو الأ 8 نارضم كب امهنإف 0 ءاخسلا عضوم يف لخبلا

 لعجتالو ] 0 لاملاب امهنأ يف كش الو 0 لاجرلاب ةكلمملا

 . } طسبلا لك اهطسبت الو ] 0 الخب 0 } كقنع ىلإ ةلولغم كدي

 الك كنع عد 0 ( }اروسحم امولم دعقتف ] 0 الذب

 هل ايرحتم 0 نيلاحلا نيب طسولل امزال نكو 0 نيقيرطلا

 الو اليلق 0 كديب ام نلذبت الو ، نيرمألا لدعأ هنأف ، كدهجب

 . اريذبت كنم دعيف {. ىلاعت هللا يصاعم نم ءيش يف 0 اريثك

 هناعنمي ملع يف عرو هل نم الإ هلوت الف ‘ مكح نم ناك امو

 هاري اميف ، هبر نم افوخ ‘ لدعلا ىلإ هنادريو ، لطبلا نم

 . هبنذ ميظعو 0 هروج نم

 )١( ءارسإلا ةروس : ٢٩ .



 نأ هب وجرأ ام ‘ عضوملا اذه يف كديزأ نأ يلعلو

 سفنلا رهط 0 هرامألاب يلب نم اي : كل لوقأف 0 كديفأ

 نم اهتاذ يف اهباصأ ءوس لك نم هريرسلاو 0 ةرامألا

 . اهالوم ةمدخل حلصت ىتح ى ةريثك وأ ةليلق ، ةريرجلا

 . مراحملا يقتتو 0 مزاوللا يدؤتف 0 اهالوأ ام ىلع هركشتو

 امب . رهطتلا دعب هيلإ برقتت نأو 0 الوقو 0 العفو 0 ةين

 . لئاضفلا نم اهيف عدوأ امل ، لفاونلا نم هيلع ردقتف كنكمي

 نم افوخ 0 كردق غلبم اهرش نم زارتحإلا يف دهتجت نأو

 نأو ى سانلا رثكأ نم لب ، ساوسولا رش نمو 0 اهرض

 هيلإ عجرتل ، حلصي نميف ةرازولا لعجيف . ةريسلا نسحت
 ردصت ال نأو 0 كيلع ةيالولا رمأ ريبدت نم ىفخي اميف

 يف ىضرت ال نأو ، ملعلاو عرولاب هتفرع دق نم الإ ، مكحلل
 . لعف ةلاذرب الو ، لزه ةماقمب كتماقإ يف الو } 0١ كنعض

 ه دقحلا ريض ىلإ ىدأ امبر هنإف 0 حازملا ةرثك ىقوتت نأو

 هدارأ نمل . زاجف لق اميف دب الو ناك نإف ، ردصلا رغوو

 . رفسلا : نعضلا )١(

 ۔ ٢١



 تردق نإ كحضلا يفو 0 حرف ةبلجم وأ 0 حرت ةلازإ نم

 يذلا وهف ، ءاسلجلا نم رضح نم وأ 0 الملا نيب هكرت ىلع

 . ءاهفسلا كنم رخسيو 0 ءالقعلا كيردزي الئل ، ىلوأ كب

 نوكي نأ الإ ، ءاغوغلا كيلع أرجتيو 0 ءاسنلاو لاجرلا نم

 . هيف هل قح ال نم الإ 0 امسبتم هاقلت نم نيب هلعجت 0 مسبت

 هنع رفنتو 0 عامسألا هجمتقف 0 ةمرذه مالكلا نرتكت ال نأو

 يف وأ } املعتم كريغل كلاؤس يف نوكي نأ الإ ، عابطلا

 هب كل امل وأ } امهفم وأ 0 هل ابدؤم وأ ، املعم هل كباوج

 نوكت نأ كب ام قحأف الإو 0 كيلع وأ كل اميف ، ةجاح نم

 زعأ هناف ‘ اتومص ةدناف ريغل ةلاقملا نعو 0 () اتيمز

 كدخ رعصت الو { 0 كرزو حيبق نم كرمأل ملسأو ، كردقل

 قرخت نل كنإ احرم ضرالا يف شمت الو ] 0 0١ } سانلل

 .0” } الوط لابجلا غلبت نلو ضزالا

 )١( ءايلا ديدشتب ) ابدأت نكاسلا : تيمزلا : اتيمز ( .
 )٢( نامقل ةروس : ١٨

 )٢( ءارسإلا ةروس : ٢٧ .

 .۔_٢٢ _



 نم ىلع كلابقإ نم هرثؤت الف ، رسؤم ينغ كءاج نأو

 الإو . امزال هقح نم نوكي نأ الإ ، رسعم ريقف وهو كاتأ

 هب ودعت ال نأ 0 رذت وأ هب يتأت اميف 0 رمؤت هب يذلاو الف

 نم دحاو لك عضتف 0 ناكم نم قحلا يف هل ام 0 نامز يف

 نوكت وأ ‘ نيحلا يف هل يذلا هعضوم يف 0 نيللاو ةدشلا

 نأ كل زوجي وأ كمزليف 0 هيلإ كلوزن عضوم يف امهنيب اميف

 نكمأ ام حفصتق { كيلإ عيسملا نع وفعت وأ ، هيلع نوكت

 ىجرأ هل وه امب ةءارب نوكي نأ الإ 0 حلصأ هنإف 0 زاجف

 مهنإف ، بلقلا ظيلغ اظف كسانأ يف نوكت ال نأو 0 حجرأو

 امومذم كل رصان الو ىقبتف } اضف كلوح نم اوضفني امبر

 لاوقأ عبتتق ‘ ءامكحلا مالك ىلإ عمست نأو 0 الوذخم

 . املع كلذب ىوقتو 0 امهف مهب دادزت نأ ىسعل 0 ءاملعلا

 . ارجأ هترخأ يفو ‘ ىركذ هايند يف هب لمع نمل نوكيل

 . ارخذ هلهأل دعاو

 . هيلإ غلب نم ىلإو 0 هيلع يقلأس هدعب نم ينأو 3 اذه

- ٢٣ _



 يف زئاجلا نمو 0 ردق نم ىلع بجاولا نم نإ 3 اليقت الوق

 فورعملاب نوكي نأ هلضفلو ‘ ربص نمل هلعف عضوم

 .افولأ ريخلا لهألو ، ارجاز ركنملا نعو 0 ارمآ

 يسسمتقف 0 افوطع نيحلاصلا ىلعو 0 افوؤر نينمؤملابو

 . اديبع وأ ارارحأ 0 اديدش دئادشلا لهأ ىلعو 0 حبصتو

 رمألاب ، باطخلا همع نم ةلمج نم كترخأ يف تنأو
 ترصف 0 كدي هتوح دق ام ىلع كتردق دوجول 0 يهنلاو

 . ةيندلا يعارملا نع 0١ اهدذف . هاعرت نمل يعارلا

 يف مهلعجاو ‘ ةيضقلا يف مهنيب لدعاو 0 ةيبولا دراوملاو

 ال نم الإ . ريغصلا محراو 0 ريبكلا رقوو 0 ةيوسسلاب مكحلا

 قح يذ لك غلبت نأ يف كسفن دهجأو 0 ريقوتلا يف هل قح

 هفصنت ىتح 0 مرجم قفانم وأ ‘ ملسم نمؤم نم 0 هقح

 ه هادع اميف ال } ىأنف دعب وأ 0 اندف برق ، كريغ نمو كنم

 ه لزان هب وه ام مهنم دحأب زواجت الو ‘ لزانم سانلل نإف

 . اهدر وأ اهعنمإ : يأ } (رمأ لعف) اهدذ )١(

_- ٢٤ 

 



 الإ هملكت الو ‘ هتلزنم يف هل وه امب هلو هيلع ضقأ نكلو

 نإو 0 هل ةيالولاف ، هدشر كل ناب نإف 0 هتنطفو هلقع ردقب

 . هرمأ كنع يفخ نإو 0 هنم ةءاربلاف ، هيغ كعم حص

 . هيلع نوكتف 0 هيرمأ دحأ كل نيبتي ىتح 0 هنع فوقولاف

 ىلع تمد ام ىلع كل امزال . هيف كفوقو ىلع ىقبت وأ

 فلتخي هنأ ملعأ الو ، كلذكف كتيعر نم نكي مل نإو 0 هلهج
 . كلذ يف

 امكو ‘ مهل نكف 0 كل اونوكي نأ ديرت امكف 0 ةلمجلابو

 رهقت ةبلغلاب كنإف 0 مهيلإ نسحأف ، كيلإ اونسحي نأ بحت

 نم الإ ‘ 0١ مهنابقر رارحألا نم كلمت ناسحإلابو 0 مهباقر

 صصخاف 0 امؤلو ادرمت الإ ميركتلا هدزي ال هناف 0 اميئل ناك

 .(" ىلقل دعابت وأ ذال كنع رفن نإو 0 اميركت ةؤرملا لهأ هب

 . الوسر كندل نم هيلإ لسرأف ، ىلوأ هفيلأت يف ةحلصملاف

 هيلع قفشأ نم رظن هيلإ رظناو 0 الالجإ هبرقف كاتأ اذإف

 )١( ريمألا : بيقرلا .
 )٢( ضغبلا : (رسكلاب ) ىلقلا .

_ ٢٥ _ 



 ىتح ‘(>هعور نكسف 0 عزج يف هتدجو نإق ، ىلاوو

 لزنأو 0 هفلؤيو هبرقي امب هملك مث ، عزف نم هب ام لوزي

 هنإق } اليمج لوق هل لقو ، هيلع ردقت ام هيلإ كناسحإ نم

 نم هدجتس تنأ هب ام ىلعو 0 كناوخإ نم نوكي نأ كشوي

 : (يضر) باطخلا نب رمع صفح ىبأ لوق كلذ يفو 0 كناوعأ

 ه افطعت رفانلا نكسو 0 افطلت برق ام 0١ سيكلا سيكأ نأ ]

 اذهو { [ هنايعب هربخ طلخي ملو 0 هنازيمب ءعىرمأ لك نزوو

 املع حصأ 0 رظنلاب ةدهاشملا نأ { رثألا يف هيلع لدي امك

 . درت نأ زوجت ال يتلا ةرهشلا دحأ غلبي مل ام ‘ ربخلا نم

 امو هكرتف ‘ ررض هدعب يفالو 0 عفن هبرق يف نكي مل نإو

 . ءاوس ىلع امهنأف 3 هب

 . دابعلا نيب ةميمنلاب ىشمي هنأ دحأ ىلع كل رهظ نإو

 ۔ ةردقلا عم ۔ كل دب الف 0 داسفلا عاونأ نم وه ام يتأي وأ

 ه رجزلاو ىهنلا لبقو ، رمألا لثتمإ نإف 0 هاهنتو هرمأت نأ

 )١( فوخلا : وهو 0 هنم عزفلا عضوم : ليقو 0 بلقلا داوس : عورلا .
 )٢( بدألاو مهفلاو ةفارظلاو ةنطفلاو لقعلا : (ءايلا نيكستو فاكلا حتفب) سيكلا .

- ٢٦ _ 



 . هقحتسي ام ردق ىلع باقعلاف الإو ، بولطملا دارملا وهف

 هب ام ىلع دايقنإلا نم ىبأ نإف ، بوغرملا باوتلا نم الدب

 هزاوج عضوم يف هيلع داز ام وأ ، سبحلا هعدوأف 0 داري

 . هرهظأ يذلا رمألا يف يقب نإو 0 دافصثلاو لالغألا نم

 ناطيسشللو 0 ابرح هلوسرلو هلل راص 0 هرفكأ ام ىلع ارصم

 يف زيجأ ام ىلع ٠ هلاتق يف زاجف 0 ابزح هتعاط يف نمو

 هحور ىنفت وأ . هلامو هسفن نم قحلا ىطعي ىتح . هلاثمأ

 . هلالض يف

 ه دحاولا مكح اذه يف ةعامجلل نأ 0 قحب لوقأ ينأ و الأ

 زيهجتل ، قح نم كل ىدب امهمو 0 قرف نم هل ام مدعل

 هادبأ امل كل زاج وأ ، كمزل نم ةبراحمل هب جرختف ، شيج

 سانلا نم مهريغ الو 0 اربج ةيعرلا فلكت الف ، قسف نم

 . لاتقلا ىلإ جورخلا يف قح مهيلع كل سيل هنإف 0 ارهق

 ائيش مهلاومأ نم بصغت الو 0 لاملا لذب نم هنود ام الو

 عضوم يف ميرحت نم اهب امل 0 لامعألا نم مهمزلي ال امل

۔_٢٧ -



 . "> لالحتسإلا وأ ، (اه كاهتنالا

 نم ءيش ىلع الو 0 ايلاو كشيج ىلع نلعجتالو

 هب امل هتوجرف ‘ ىوقتلاب هتفرع نم الإ { ادئاق ) كايارس

 ىلع هب ىوقت 0 ادعاسم كل نوكي ىتح 0 مزعو مزح نم

 هيلإ هضوفت امل ‘ رصبو ملع اذ ناك نإف ، كودع رسك

 لعجت نأ كل دب الف الإو 0 اليلد هسفنل هب ىفكف 0 هيف هلعجتو

 هيلع امو هل امل هلدي ايداه . ءاهقفلا نم افرشم هئاذحب

 نم ‘ ةقثلا نم هنود نم ىلإ رطضت نأو ، اليصأ و ةركب

 يتأي ال نأ ، امهنود ام وأ ، هبرض وأ هنعط يف نومأم

 امل سأب الف 0 زاج ام الإ هريغ يفالو } هبرح ةلاح امهيف

 . ةلاهجب هرمأ نم ءيش يف لوخدلا نع هفقوت نم هفرعت

 لك سيل هنأ الإ ، هيلع لمعي نأ هل زاجأ نم يأر ىلع

 امهبحصت نأ كل يغبنيف . ( سامحلا ليحب ةفرعم هل ساانلا

 . هدقتعي ام فالخ ملسملا لعف : كاهتنالا )١(

 هريغ داقتعإ يف قحلا فلاخ نإو 3 هداقتعإ قباطي امل ملسملا لعف : لالحتسإلا )٢(
 . نيملسملا نم

 . ودعلا نيع نع ةيفخ يرست يتلا يهو ، شيجلا نم ةعطق : ةيرسلا )٣(
 )٤( ةبراحملا : سامحلا .

- ٢٨ _ 



 ةجاحلا عضوم يف اوذخأيل . اهقرطب ءارصبلا نم افراع

 هافرعف امهل رهظ دق اميف 0 اهقدص ىلع ةلالد نم 0 اهيلإ

 نم لوق يف برحلا نأل 0 رفظلا ىلإ ىندأ هنإف 3 اهقح نم
 الو . هععمسل الو ءايرل ال . كحلومل هونأف ، هعدخ هملعن

 هلل ركشلاف 8 كاجر يف ام ناك نإف ، كايند نم هلانت ضرفل
 . كالتبإ ام ىلع ربصلاف 0‘ كودعل ناك نإو 0 كالوأ ام ىلع

 مهمزل . مهيلع دلبلا يف يغبي نأ دارأ نم مهيلإ لزن نإو
 امل 0 هيلع مهربجت نأ كل زاجف {‘ ميرح نم اهل امع عفدلا

 هيف لمعاف 0 هزاوج يف فلتخإ امو 0 ميلسلا عفنلا نم هب

 الف ، كسفنب اهرشابت نأ درت نإو 3 اليق موقأ وه ام ىلع

 كلام اهل ددعأو . اهرض نم عزفت الو } اهرح نم عزجت

 لك يف رذح ىلع كودع دياكم نم نكو 0 هعاطتسإ نم

 وأ ، هليل يف نوكي ىتم 0 هموجه يف ىردي ال هنإف 2 ةعاس

 ام عم 0 ةرثك نم مهل ام كموقل نرهظت الو 0 هموي راهن يف
 ناك نم لشف ىلإ يعاودلا ىدحإ نم اهنإف ، هلق نم كل

 ىلإ نكرتف 0 انابج نكت الف ، سانلا كرضح نإو 0 اليلذ

۔ _ ٢٩



 مهرجت كنأل ، هميزع نم كب ام فعضل 0 سانلا نيب رارفلا

 كبلق رعشاف } هميقم هب اهنأب ، هميزه نم هب كارو ام ىلإ

 لقو ٠ لاتقلا ىلع كبحص نم ضرحو 0 كبر ديب رمعلا نأب

 ةدايز ال ، هدودعم اهتاعاسو 0 هدودحم اهنأ لاجآلا يف مهل

 قبس امب ءاقللا نيح مهركذو 0 لاح ىلع صقان الو اهيف

 . دادجألاو ءابألا نم نم مهمدقت نمب وأ ، نئاغضلا نم مهل

 ذئنيحو 0 دادعتسإ دشأ ي يف اونوكيل مهبولق جيهت نأ ىسعل

 ىلع مهلمحتق . ء اضغبلاو ةوادعلا ران نم نكتسإ ام يروت

 ذنموي كموي يف تنأو 0 مهل هزاوج عضوم يف 0 0 لازنلا

 ايمرو 0 حامرلاب انعطو 0 حافصلاب ابرض 0 كموق ةرداب

 كرمأ نم اذه ىلع مهمادقإ يف مهنإف 0 لابنلاو ةراجحلاب

 . حاورلاو ودغلاب تاراغلا مهيلع رركو 0 مهمادقأل تبنأ

 مكنيب هللا يضقيو 0 اولميف كتاداعم اوكرتيف 0 اولذي ىتح

 . ١" ع اهل حنجاف ملسلل اوحنج نإو ] 0 الوعفم ناك ارمأ

 )١( ةكرعملا عقومو برحلل مسأ : لازنلا .
 )٦٢( لافنألا ةروس : ٦١

 



 . هبر ىلإ عجر نم الإ ‘ مهردغ نم رذح ىلع نكو

 الفالإو ‘ هبرق نم ةبير يف نكي ملو 0 هبنذ نم هيلإ باتف

 كذخأيف كب ركميل ‘ كبراق دق نوكي نأ نكمأ نإو 0 هنمأت
 يف امل }. مهيف ريخ ال مهرتكأ سانلاو ‘ هلفغ نيح ىلع

 نم مهنادل امف 0 مهعم كتاقوأ قرغتست الف 0 ءاد نم مهبولق

 كليل نم 0 اتاقوأ كبرل لعجت نأ كل دب ال هنأف 0 ءاود

 . كرافسأو كرضح يف هنامسأ ركذتو اهيف هدبعت ‘ كراهنو

 لغتشت ال نأ رومأملا يف ناك نإو 0 0©') م اليتبت هيلإ لتبتو ]

 الك لعجاف 0 تادابعلا لفاونب نيملسملا جناوح ءاضق نع

 رجخلا نم هب امل ‘ هب صصخ يذلا تقولا يف رومألا نم

 نم نآرقلا الو ، كدجهت نم لزنملا نرجهت الو 0 روفوملا

 . اليترت هلترف ، اهريغ يف وأ ةالص يف هتأرق اذإف 0 كتوالت

 دجت نإف . كموي يف كنم ناك امل 0 ةليل لك يف رظناو

 يف هل زاوج ال ام 0 كلامعأ نم عيش يف وأ ‘ كلاوحأب

 . هتفرع نإ كنكمأ ىتم ‘ كمول لبق هحالص ردابف } كنيد

 . ٨ : لمزملا ةروس )١(

_- ٣١ _ 



 سيلام فقتالو ] 0 هتلهج نإ ملعلا لهأ هنع لأساف الإو

 هنع ناك كئلوأ لك داؤفلاو رصبلاو عمسلا نإ ملع هب كل

 هب هللا عتم ام ىلإ كسأر ينيع ندمتالو 0 () } الوئسم

 نكلو 0 قزرلا يف مهضعبل هيف عسوف ٠ ايندلا يف هدابع

 . ةدابعلا لهأ نم هاقتأ نم هدعوأ ام ىلإ ، كبلق نيعب رظنأ

 هدعوت ام ىلإو ، اليضفت ربكأو تاجرد عفرأ قدصلاب هنإف

 . هايند نم اباذع مظعأ هتاكرد يف هنإف ، هاوه عبتإ نم

 . اليكنت دشأو

 . ةرازولا هدلقي نأل ، ( هراتخاف كلملا هاندأ نم ايو )

 نجلت الف 0 هنم ةوعد نع وأ اراتخم لوصولا كل ىدب اذإ

 . هيف ناك عضوم يأبالو } اهيف وه ىتلا هتلحم الو 0 هراد

 هنذأاتست نأ دب ال ‘ هرارقتسإ ةلاح يف هيلإ درت مل نإو

 نأ يغبنيف ، سانأ يف هتدجوف 0 كل نذأ نإف 0 هيلع لوخدلل

 . هتهج يف نم ىلع مالسلابو 0 ةحفاصملاب هأدبتف ، 0١ هربكت
 )١() ءارسإلا ةروس : ٣٦١ .

 )٢) ميظعتلا : رابكإلا .

 ۔ _ ٣٢

 



 هنإف ، مالسإلا يف ةلزنم ىلعأ وه نم كانه نوكي نأ الإ

 نم هل ام عنامل الإ ‘ هريغ ىلع مدقي نأ ‘ هريخل هب ام قحأ

 دعقتف ، سولجلاب كل نذأي ىتح كمايق يف ىقبت نأو 0 عفاد

 نم هتيبل امل ملعأ هنإف & ةرورض نمالإ 8 كرمأي ثيح

 هلزنم () جلاو ىلإ ندمت الف 0 رصبلا ضغت نأو ، هروع
 . هركذ نم ةدئاف ال ،\ عيش نم هارت امب نربخت الو 0 رظنلاب

 . هيلإ جاتحت ام ردقب نكلو ‘ سانلا نيب مالكلا رثكت الو

 . هيأر نع هبجوأ نملالإ ، هيلع داز امال اباوجو الاؤس

 . كل هزاجأ اميف

 هتدجو نإف 0 هلاوحأ نم نوكي ام ىلإ رظنلاب عجرا مث

 يرج 0 رمألا ىلع ايوق ، ١}( ردصلا بيحر 0 ("» نابللا حيسف

 . اليبن القاع ابيبل ‘ ربصلاب دئادشلا ىقلتي 0 اليلج () نانجلا

 . زجعل ال رذعلل لباق ۔ هل زاج اميف ۔ هنكمأ ام ةلزلا لمتحي

 . هلخاد : ءيشلا جلاو : جلاو )١(
 . نييدثلا نيب ام : (حتفلاب) نابللا )٢(
 . مامألا نم نيفتكلا نيب ام : ردصلا (٣)

 )٤( بلقلا : (حتفلاب) نانجلا .

- ٣٣ 



 ٠ ملحلا نم هب امل ‘ ىضرلا عيرس 0 بضغلا ديعب 0 ةلذل الو

 الو 0 اهكلاسم يف روهتلا نع اهل كسمم 0 سفنلل رهاق

 الإ هقفني الو ‘ هلح نم الإ لاملا ذخأي الو 0 ملظلاب ىضري

 نم سبتقيل 0 ملعلا ىوذ نم ىقتلا لهأل ابرقم 0 هلحم يف

 . مهرانمب هبر ىلإ هكولس يف ئضتسي هب امب مهراونأ

 . مهرانأل اعبتم 0 مهقحل هريدقت عم هلهأو هسفنل ابدؤم

 اذه يف هل ىلوأ لاؤسلاف 0 هزاوج يردي ال امع افقوتم

 حمسي ىنأو 0 هلقع روفول ةيغبلا وهف لصح نإف ، عضوملا

 هلدو } هلضف يف هكراشف كرزوتسإ نإو 0 هلثمب نامزلا

 ناك امهمو ٠ احصان هايندو هنيد يف ةحلصملا هيف ام ىلع

 هرهظت نأ الو 0 هايإ همتكت نأ كل يغبني ال عيش نم

 نوكي نأ سأب الف الإو ‘ رسلا يفالإ هب هربخت الف ، هاوسسل

 هفشكت الف 0} هروهظ هركت ام الإ ‘ احصانم هب رهجلا يف هل

 هاوجن يف هظطلاخت نأ كايإو ، احضاف دعتف هاداع نمل

 يف هيلع يرتجت ال نأ وأ 0 هيلإ كوعدي نأ الإ ‘ كريغل

- ٣٤



 نإو . هولخ يف كمراحم تاوذ نم يتاللا ‘ هئاسن ةثداحم

 وأ ، هروضحب وأ هنذإب الإ ‘ زئاجلاو مزاللا نم ةربخل ناك

 . كتمهت هتروت النل 0 هنم الدب هاضريو هنمأي نم ةطساوب

 ىلوثخلاف 0‘ ائيرب نظلا ءوس نمو 0 ايقت كسفن يف تنك نإو
 المهم هعدف 0 هكرت كعسيف ءيش نم ههركي ام عيمج كرت

 . امكتبحصل لمجأ هنإف 0 هل يسانلاك

 عرو هل نم يفتقيالو ‘ ملح هب سيل هتدجو نإو

 هامعل امإ 0 يردي ال اميف هراهنو هليل يف يرجي لب { ملعو

 . ىهنف ربجت نإ . الوجع اباثو 0 هاوهل اعبتم هملع يف وأ

 . هاوهي امب الإ ضري ملف 0 هاده هيف ام ىلإ ، ىعدف رمأ وأ

 . هرارش حدقيف هكرحي ءيش ىندأب ، بضغلا عيرس هارت وأ

 الو ‘ هراثأ هحراوج ىلع رهظت ىتح 0 هران هبلق يف يرويو

 هردق ىتم 0 هزاوج عضوم ريغ يف يفشتلا نم هسفن كلمي

 هناسلب امإ 0 هلالض ىلع هبوكر يف هنأل 0 هلاهج وأ ملع يف

 هلعفب امإ 0 امتشو ابينأت هنيد يف .وأ 0 امذو احدق هضرع يف

 اناودع ‘ هلام يف وأ هندب يف 0 هناوعأ نم نوكي نم وأ

۔ ٣٥ _



 زكو وأ ‘ هيلجرب لكر نم ‘ شطبي هب امل يلابي ال 0 املظو

 ىلع اهيف هعدوأ 0 ةرمطم وأ 0 ديق وأ ، نجس وأ 0 هيديب

 هادرأ نإو . هبيذعت نم امهقوف ام وأ ، عوج وأ ، شطع

 نإ هتربع محري الو ‘ ىكش نإ هبضغ لاح هل قري ال اليتق

 هنأ ملعاف 0 ديري امالإ ىبأو رصأ هل حصن نإف 0 ىكب

 ةرورض نم الإ ‘ هيلع لخدتالو هلزتعاف 0 ديرم ناطيش

 . لوهج مولظ هنإ 0 هيف ريخ ال هتفرع دقف 0 هيلإ

 لضف هدعب . ام ارمأ تلمحت دق ، ( مكحلا هل نم ايو )

 ال امب مكحت الو 0 ءاضقلا يف لدعاف 0 ميسج رطخو 0 ميظع

 . ىلقل هيلع الو ، ىوهل دحأ ىلإ هيف لمت الو ‘ ىمعل هيردت

 نوكتف ، اشرلا لوبقو كايإو ، اضرلاو بضغلا عضوم يف

 . الوكأ لطابلاب سانلا لاومأل

 اونوك 0 قحلا ةوعد لهأ نم 0 ( نيرداقلا رشعم ايو )

 )١) مئارجلا له أ اهيف نجسي . ةقيض ةقلغم ةرجح : ةرمطملا ٥ رمطلا : ةغللا يفو :

 رتاسلا بونلاب وأ ، بارتلاب ةيطغتلا .

 _۔ ٣٦ -



 . نيرزاؤم مكيف هب ماق نملو ، نيرصانم هللا نيدل

 رثكأف 0 (دابعلا ىلع ىغبو ٠ دالبلا يف ىغط نم ايو )

 هيلإ اوبلقنت نأ لبق مكبر ىلإ اوبوت 0 داسفلا عاونأ اهيف

 نيملاظلا نم وه امو 0 ديدش هللا باذع نإف 8 نورفاك متنأو

 . ديعبب
 مم ٠

 . عيطمو صاع نم ‘ عيمجلل هلوقأ نأ هللا هردق ام اذه

 . عرش يذلا هنيد يف هللا رمأب ، عدص نم نيأ نكلو

 ه عنتمأف ىبأ وأ ، عبتاف هيلع ردق نم هيلإ ىعدف ضهنو

 زاوجال امم ، عرتخإ وأ هميرحتب ناد ام كهتنإ نم ركنأو
 الو ‘ هزاوج قح ةفصلا هذه لهأل ىرأ ال ينأف . عدتباف هل

 يف تيدان ىنأ ولو 0 هزاجم نم ءيشب مهركذ يف عمسأ

 نمو ‘ رايخألا نم ىقتلاو ةفرعملا لهأ ‘ راطقألا عيمج

 نأ اهتوجرل . راصمألا رياس نم مهرنأ ىفتقاف مهعبتأ

 نم اولحر : اهباوج يف لوقتف 0 اهلاح ناسلب ينبيجت

 وأ عمست امكف يقب نمو 0 ىرثلا تحت اولزنف 0 رايدلا

۔ _ ٣٧



 3 ةيربلا يف مهلقأ امف ، هيفخ يف ةيقب مهل ناك نإف ، ىرت

 . اهلاقم نم اظفل هيلع داز امع هب ىفكف

 ه كيلإ ۔ هللا ءاش نإ ۔ لصاو 0 0” ( ناهبن اندلو اذهو )

 نإو 9 هدارأ يذلا وهف ، مكل ةحيصن نم ناك ام كرس نإف
 هلمحت نأ ، كيف لومأملاو ، كنم وجرملاف 0 هب نظلا كعاس

 . امهدحأ يف وأ 0 نيتلاحلا يف ةرذعملا لبقاف 0 هداهتجا ىلع

 اذإ ، نييلوألا نم بجعأ هذهف الإو ، كرض هب دري مل هنإف

 وأ ، ارذع هيلوتف هكرتت الو ، اريخ حصنلاب هنع ضرت مل
 يذلاو 0 ارمأ ةثالثلا هوجولا حبقأ هنأ ىلع لدي ام اذه سيل

 كنإف } ( يفحلا هبو ، يفصلا هل نكت نإ كنأ ، كب ينظ يف

 اهمتخأ نأ 0 كيلإ ةلاسرلا هذه يف يل نآ دقو 0 كلذ لهأ نم

 نمم نحنو 0 ( ناقيرف نامع لهأ نأ ) ‘ كيلع ىفخي ال امب

 ربكأ وهو } هوبأ هب ينك ، سيمخ نب دعاج نب ناهبن : وه 0 ناهبن اندلو )١(
 . ءايلعلا ةدلبب ، ه١ ٢٣٦ ماع 0 ةدحاو ةنسب هدلاو ةافو لبق املظ لتق { هدالوأ

 . نآلا ىلإ هتيرذ نم بقعلا مهنمو 0 دالوأ هلو 0 اكتف
 يفح كنأك كنولأسي ] : ىلاعت هلوقل 0 مولعلا قئاقحل يصقتسملا ملاعلا : يفحلا )٢(

 . ١٨٧ : فارعألا ةروس ۔ ( اهنع

_ ٣٨ _ 



 ةرصن نمو 0 نينمآ ريغ مهنمو 0 يرازنلا فصلا انلوح

 . كلذك ءارمألا نمو 0 نيسيآ انرص . () ينميلا فصلا

 شابوأ ءاهفس نم 0 نيشاولا لوق انيف مهعامتسال

 ةرثك نم اندعف 0 نيدعبألا لذارأ نم مهبزح نمو 0 نيبرقألا

 الف . اهلولح ةيلبلا نم عقوتن 0 نيفئاخ انلزانم ىلإ ءادعألا

 اذإ فيكف 0 نيدرمتملا ةاغب نم 0 اهلوزن نوكي ىتم يردن

 الهف 0 انرمأ نم اذه ىلعو 0 نيرفاسم انناطوأ نم انجرخ

 دح ىلإ 0 "» عاعرلا جمهلا ءالؤهل عامتسالا كرت مكيلع

 نأ { : لبق 0 نآرقلا مكحم يف ءاج امب المع 0 نايبلا

 . نينمؤملا نم متنك نأ 0 } اوحبصتف ةلاهجب اموق اوبيصت

 امعنف ] 0 ىلب : اولوقت نأو 0} } نيمدان متلعف ام ىلع ]

 يف ةمالسو ةحار نم اهب امل 0 ىلوأ مكب اهنأل 0 0٨١ } يه
 ةيناطحقلا امهو 4 يرازنلا هلثمو « ينميلا بعشلا نع ةرابع : ينميلا فصلا )١(

 . ةيناندعلاو
 ؛ مهريغل الو مهسفنأل مهيف ريخ ال نيذلا سانلا نم ىقمحلا : عاعرلا جمهلا )٢(

 : ضوعبلاو بابذلا : تارشحلا يفو
 (٣) تارجحلا ةروس : ٦١ .

 )٤( ةرقبلا ةروس : ٢٧١ .

_ ٣٩ _ 



 يزجت الف 0 مكبرل افالخ ، معن : متلق نإو ، ىلوألاو ةرخآلا

 اهنأ كش الو { مادقألاب لوصولا نع 0 مالقألاب ةباتكلا هيف

 قح يف اهبانم بونت ، ناسللاب لوقلا ةباثمب اذه لثم يف
 اذه نم مظعأ وه ام يف اهب يفتكا دقو 0 نايبلاب اهفرع نم

 وأ 0 اتتشم قرطلا ءافلح نوكن نأ ىوقنال انإف ‘ نأشلا

 يف ام عم 0 بصنو ءانع نم هيف امل 0 نامزلا لوط انابكر

 لهأ ةاغب نم دصرلا ةرثكو } نامألا ةلقل رطخ نم هبوكر

 الف { نيلزان مكيلإ انرص اذإ امأف 0 نادلبلا نيب رارقإلا

 . نيمئاق مكرايد يف انمد ام 0 اءوس انل مكنم نوكي نأ ىشخن

 ودعلا نم انكل 0 0١ نيفجرملا نم دحأ انب مكارغاف مكاتأ نإو

 ىلع انبقعي وأ ، قيرطلا يف اندصريف ، عمسي نأ نمأنال

 لاملا يف ةدملا لوط يف ‘ ررضلا هنم عقي امبرو 0 نطولا

 ال . رامثلا داصحو ةعارزلا ناوأ اصوصخ ٠3 هدع هوجول

 نم اهريخأت يف ام ىفخيال ذإ } راطمألا لوزن مايأ اميس

 لاخدإل 0 هللا ءايلوأ هب نوفوخي امم 0 قافنلاو بذكلا لهأ لاوقأ : فاجرألا )١(

 . مهيلع بع رلا



 وأ 0 انل عناوملا دحأ وهل انرمأ نم اذه نإ 0 داسف وأ صقن

 هنإف ، مكنع ىفغل هنأ هيف انب اونظت الف 0 انرذع نم وه سيل

 . كلذك وهف الإو ، هزيجي وأ هبجوي ملعل الإ 0 مكنم انل دب ال

 دقف ، الف ‘ اقح رومألا نم ةدحاو ريغ يف نوكي نأ داك نإو

 لإ ، اقدص اطخلاو ةباصإلا لمتحي نأ عضاوم يف زوجي

 نم ةوعد ريغ نم 0 ةرايزلا ىلع جاجللا ةرثك يف نأو

 نم ‘ ةيهارك وأ ءاضغب هبلق يف هتروت امم 0 روزملا

 ابغ رز " : (ا&ة٤ث) يبنلا لاق اذهلو 0 هجاح ريغ نم هداتعإ

 وأ 8 هبح ءاقب روزملا دارأ نمل يغبنيف 0 " ابح ددزت

 هب يوني نأ هنسحأو ‘ هب لمعي نأ 0 هبل يف هنم ديزملا

 وأ ، اضرف مزلف حص دق ام مكل يحصن نم اوذخف 0 هبرل

 . الفن زاج

 قحأ انأو .الدع ناك امالإ يلوق نم اولبقت الو

 يف بجوم رش نم اهب امل 0 اهريغ نم يسفن ةحصانمب

 الإ اهل ةاجن الف . ءوسلاب ةرامأ اهنأل ‘ اهرض دوجول هنوك

- ٤١ _



 . سند نم اهب ام رهطو 0 اهاوه ةعباتم نع 0 اهاهن نمل

 لزي ملو 0 اهالوم ىلإ ةرهاط 0 اهرك وأ اعوط اهب راس مت

 ىتح 0 سفن لك يف اهاوقت مامزل 0 امزال هيلع هلكوت يف

 هدجت يذلاب هنع ىضرتق 0 اهنع هنم ىضرلا ىلع هيلإ لصت

 ينكلو 0 اهباوت ليزج نم اهل هدعأ دق امم 0 اهباسح دعب

 جالع نم غارفلاب يل ىنأ 0 اهبونذ ةرثكل : لوقأ قحلاب

 ام ىلإ يناعد امنإو 0 نوكي ىتم هيردأ ال ينإو 0 اهبويع

 يهن وأ 0 قفر يف رمأ نم ‘ حصنلا اذه يف مكل ينم ناك
 نأ هيف نكميال ام 0 عقي نأ هفوختأ ام ‘ ( قرخ ريغ يف

 دمخي نأ ٠ هقتف عاستا لبق حلصلاب هقتر يف ىسعلو 0 عقري

 ال } () هدمك ©"» راوأ يف هدسح ىلع ىقبيف 0 ةنتفلا ران هللا

 ردق نوك نم عزجل رارفالو 0 مكيديأب ام لين يف عمطل

 وه امل 0 قحلا كلملا نم ملقلا ىرج دق هنأب يملعل 0‘ قبسف

 . يأرلا فعضو ؛ ريبدتلا ءوسو قمحلا : (هينات ناكسإو هلوأ مضب) قرخلا )١(
 مايأ نم موي : تاراوأ مويو ؛ شطعلا : هنمو ؛ رحلا : (ةزمهلا مضب) راوألا )٢(

 3 ةيلهاجلا بورح نم برعلا
 )٣( بلقلا يف ةقرح : دمكلا .

- ٤٢ _ 



 لدبم الو 0 هرمأل دار الف ، قلخلا يف ةمايقلا موي ىلإ نئاك

 يف قبس دق ام نوك نم دب الف ں همكحل بقعم الو 0 هتاملكل
 صخ هب يذلا ‘ هنيحو هتقو يف نوكيس نأ 0 هنذإب هملع

 الإ نوكي الف ، ديبعلا نم دحأ همار نإو ، ديزم الو صقن الف
 . مزجلاب اموي انبيصي الف 0 مكحلاو رمألا هل نأل { ديري ام

 ۔ رض وأ عفن ‘ رش وأ ريخ نم ىلاعت انالوم هبتك ام الإ

 ينع مكءاج وأ ، ىنم مكبار امو & بينأ هيلإو تلكوت هيلعو

 ىلع هوضرعاف 0 0} رشأ وأ 0١ ريض نم 0 () نيمخت يف

 ملعلا لهأ هيف اورظانو 0 رثألاو عامجإلاو 0 ةنسلاو باتكلا

 ه رظنلا يف يأر ىلع زاج وأ ، اهيف ام قفاو نأف ‘ رصبلاو

 ام ىنأ هملعي هللاف ، قحلا فلاخ امو 0 تدرأ يذلا وهف

 زاوج عضوم يف ‘ يرمأ نم اذه ىلع ينورذعاف 0 تدمعت

 . لماع هلدعبو 0 لباق حصنلل ينأف 0 يل اوحصناو 0 يرذع

 )١( نظلا : نيمختلا .

 )٢( رجضلاو رضلا : ريضلا .
 )٣( رطبلاو حرملا : رشألا .

 ۔_٤٣ -_



 لضاف ينأب يل ةداهشلا يهف صقان نم يتمذم كتتأ اذإو

 رتفغملا دبعلا نم 0 مكيوذ ىلعو 0 مكيلع مالسلاو

 نم فئاخلا 0 لاعتملا ريبكلا هبر ةمحر يجارلا 3 لامآلاب

 ىجن نإو ‘ هلمع سنبف كله نإف 0 لاملا موي هباذع

 .هيلع يلكوت يف انأو 0 هلمأ قلعت ةعساولا هتمحربف

 هللا ىلصو 0 نيملاعلا بر هلل دمحلاو ، هيلإ بوتأو هرفغتسأ

 . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع

 هدبع ، زيزعلا هكلامل ليلذلا . ريقحلا ريقفلا ملقب مت

 هلل ريقفلا هدلاول هبتك 0 يديعسوبلآ كرابم نب دمحم نب دمح
 ةرخآلا ىدامج ٢٩ موي 0 يديعسوبلا كرابم نب دمحم

 . ه١ ٦٧

  

  

- ٤٤_



 ىدافتو ‘ اهظافلأ حيحصت دعب 0 انه اهلقن متو

 تاملكلل بسنألاو حصألا وه امل يرحتلاو 0 اهطالغأ

 مدعو 0 خاسنلا طالغأ نم . ةفحصملا فورحلاو 0 ةفرحملا

 . هانلذب يذلا دهجلا بسح 0 هنم خوسنملا لصألل مهطبض

 ققحملا ةمالعلا نم ةرداصلا 0 ةميركلا ةلاسرلا هذه لقنل

 . يصورخلا سيمخ نب دعاج ناهبن يبأ سيئرلا خيشلا

 ءاطخألا يف امهالكو ‘ نيتخسن ىلع اهضرع مت دقو

 انقفو ام ىلع هلل دمحلاو 0 ةلثامتم طالغالا يفو 0 هباشتم

 . لومأملاو دوصقملا وه ام ةقيقح ىلإ لوصولا نم 0 هيلع

 . داشرإلاو ريخلل ةعماجلا ةحيصنلا هذه زاربإ نم

 . داعملا راد ىلإ ةلصوملاو

 .ثك نيملاعلا ابر هلل دمحلاو

 نل
_ ٤٥



    

          



 


