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 محس وتح
 اهنم دب ال ةملك

 . تانئاكلا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو { تاحلاصلا مت هتمعنب ىذلا هلل دمحلا

 .ةادهلاو نيدتهملا نم هباحصأو هل آ ىلعو ، تالاسرلا ةمتاخ ثوعبملا دمح انديس

 مدقي ةسوفن لبج ءاملع تافلوم نم رخآ باتك اذهف : دعب امأ

 . نيببسو عفادل كلذ و . ىملع قيقحت نود ص رشنلل

 لاوحألا ) حاكنلا لئاسل ضرعتي مل حاضيإلا باتك نألف ، عفادلا امأ

 نم باب ىف صقنو ث ةيهقفلا مهتبتكم ىن ةملثب هوكلام سحأف ( ةيصخشلا
 اوكفني مل كلذلو ، الصاوتم مزالم اسم سانلا ةايح سمت ىنلا باوبألا ممأ

 . صقنلا كلذ لامكتساو 0 ةملثلا كلت دس ىف ريكفتلا نع

 تهجتا اصاخ اباتك هيف فلأ دق ىنوانحلا ءايركز ابأ ناب اوملع املو

 . هوحن مهعاسمو هيلإ مهراظنأ

 : ناببسلا امأو

 مهف نظت نمم دحأ قيقحتلا ةمهمب مايقلل عوطتي نأ أشي مل هنأ : امهلوأف
 . ةيملعلا ةءافكلا

 ىرجت ةطوطخملا خسنلا نم ددع ىلع لوصحلا رسيتي مل هنأ : امهناثو
 لوصحلا نكمأ ام لك امنإو © ةققحم ةخسنب اهنم جورخلا ميو ث اهنيب ةنراقملا

 ذاتسألا دنع تدجو ث ءاطخألاب ةنوحشم ةبرجح ةعبط ةعوبطم ةخسن هيلع

 قبط ةخسن اهنم تج رختساف فرصتلا تح اهعض و ‘ ىنورابلا ديعس دمحم

 نم ىرخأ ةخسن تءاج امك . ءاطخأ نم اهف ام { ةبتاكلا ةلآلاب لصألا

 ىرخأ ةعومحم عم ىتبتكم ىف تعاضف « نمحرلا دبع ىلكاب » لضافلا انذاتسأ

. بارطضا ةلاح ىف بتكلا نم



 _ _ ٤

 ىساس دمحمو ث هللا نوع دمحأ نايلس : نالضافلا ناذاتسألا ىلوت دقو

 ىف ءاطخأ نم اهف درو ام حيحصتو 3 لصألا ىلع ةروصلا ةنراقم دودغز

 . خاسنلا فيرحت ببسب ةيبرعلاو ءالمإلا

 تناكف ، بالطلا ضعب عم ةخوسنملا ةروصلا أرقأ نأ آضيأ ىل حيتأو

 رقتسا املف ث انايحأ اهنبثأو ناجأ اهلوقأ ، ةءارقلا ءانثأ تاظحالم ىل ودبت

 حاضيإلا ىباتك ىف قبس امك _ قيقحت نودب ولو _ باتكلا رشن ىلع ىأرلا

 ىلع قيلاعتك كلت ىتاظحالم رشنت نأ بالطلا كئلوأ ىلإ بغر ، موصلاو
 ىهف اهسفن تاظحالملا امأ . حاحلإلا طغض تحت مل تبجتساو . باتكلا

 ىلكاب و ىشعحملاو بطقلا نم ىنعملاب وأ ظفللاب تاسبتقم نع جرخت ال اهدغأ ىف
 3 عسوتلاو ءارآلا ضرع ماقم ىف ىرخآلا بهاذملا ضعب ءارآ تركذ امرو
 لقنأف ( ةنسلا هقف ) مقلا هباتك ىف قباس ديس ذاتسألا ىنبجعي ام آ ريثك ناك و

 . هتعتم نم ديزب و "ىراقلا ديفي هنظأ ام هنع

 نالضافلا ناذاتسآلا هل مجرت نأ قبس دق باتكلا فلؤم نأ اممو

 لقننو كلذب ىتكن نأ انيأر دقف شولع ملاس ىلعو ىنوانحلا ىسوم نايلس
 . امهل ليزحلا انركش عم ايفرح ةمح رتل كلت امهنع

 نم لعلف باتكلا اذه رشنل دوهجم مدق نم ركش نم انل دبال ناك اذإو
 : مه هقحتسي

 ةروصلا جرختسا ىذلا وهف © ىتازعلا نمحرلا دبع نايلس ذاتسألا ١
 . لصألا باتكلا نم ةيلآلا ةعبطلل ىلوألا

 انراق ناذللا امهف ؤ دودغز دمحمو 2 هللا نوع ناملس ناذاتسألا ٢

 . هحيحصت نكمي ام هنم احص و . هلوصأب باتكلا

 تحت ةديحولا هتخسن عضو دقف { نىنورابلا ديعس دمحم ذاتسألا _ ٣

 . اهعايض نم هفوخو ادع هقافشإ مغرب : فرصتلا
 بحاص تسل ىننأ ىراقلا فرعي نأ ةملكلا هذه ةياهن ىف ىنرسيو

 اوحلأو هيف اوبغر نابشلا نم ةعومجم مهنكلو ث لمعلا اذه زاجنإ ىف ىأرلا
ةجاحلا عفد : اولاقو : اه ريخأت حصي ال ةحلم ةرورض هزاجنإ اوأرو 5 هباع
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 تيلوتن  لامكلل "راظتنا جايتحالا باينأ تحت ءاقبلا نم لضفأ رضح ام

 باتكلا ميدقت ىلإ انأ رطضأس له ىردأ تسلو ى ةملكلا هذه ةباتك مهنع
 . ةمهملا هذه ىلوتيس ىريغ نأ مأ رشنلا رود نم راد ىلإ

 ههجول ةصلاخ انلامعأ لعجو 0 انبولق غيزلا نم رهطو ث اناطخ هتنا ددس

 . ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإف ، مم ركلا

 ه ١٣٩٦ نابعش ٢٢ سلبارط

 م ١٩٧٦ سطسغأ ١٧ قفارملا

رمعم ىيحي ىلع





 (') فلؤملا ةمجرت

 رخلا نب ىحم ( ءايركز وبأ ) خيشلا لضافلا ملاعلا مامإلا : وه فلؤملا

 ءاملع هركذ دقف . ىرجهلا سماخلا نرقلا ءاملع نم ،نىنرانحلا رخلا ىنأ نا

 ىهو ث ةعساتلا ةقبطلا ىف - ىنورابلاو ىخامشلاو ىنيجردلاك _ تاقبطلا
 . سماخلا نرقلا نم ىلوألا نوسمللا

 ناك و ث ءالجألا اهئاملع نم مولعلا “ىدابم ذخأو ( نوانج ) ةدلب ىن أشن

 لغاشم نم كانه ىئب نإ هسفن ىلع ىشخ هنكلو ث ليلق ريغ ددع مهنم اه

 عيبرلا ىأ ةسردمب قحتلاو « نيانابيا ه ىلإ لقتناف ، ايندلا لامعأو ةايحلا

 مزالم ة ٥ رصق رغ ة رتف كانه ثكف ‘ ىئاشرلملا ىسوم نوراه نأ ن نايلس

 هلاوقأ ظفحو > اح املع هنع ذخأف 6 صيرحلا ىكذلا ذيملتلا ةمزالم خيشلل

 هدلب ىللإ عجر الو ‘ ابتك اهنم عمجب نأ عاطتسا ىح هقفلا ىث هاواتفو

 3 سردملا ماقم مهف موقي ناكف ، سانلا هيلع عمتجا ( نوانج )

 آء زج صصخ دقف كلذ لك عمو . مكاحلاو ىفملاو . دشرملاو ٠ ظعاولاو

 : اهنم بتكلا نم ةعومحم ف ةلثمتم ة ةميق ةور ; انل كرتف فيلأتلل هتقو نم

 نيدلا لوصأ هيف لوانت ، رصتخم مق باتك وهو ( عضولا ١)
 حوضولا عم راصتخالا كلسم هيف كلس دقو ، تارافكلاو نامألاو تادابعلاو

 ىنغتي الو 3 ئدتبملل ادج ديفم باتكلاو ث داهشتسالاو ليلدتلاو زيكرتلاو
 . صصختملاو ملاعلا هنع

 ٢ _) ةسوفن ةديقع ) مساب سانلا نيب ترهتشا دقو ( ديحوتلا ةديقع (
 رودي ام ضعبو © خيراتلا لئاسم ضعب ديحوتلا لئاسم ىلإ ةفاضإلاب اهف ركذ
 اهنم رثكلا ىف كلسو عورفلاو لوصألا نم رصعلا كلذ ىف شاقنلا هلوح

 ىلا فراعملا نم ةميق ةعومحم مضت ىهف ةلمحلابو باوحلاو لاؤسلا كلسم

 )١( ليلق فرصت عم موصلا باتك نم ةذوخأم .
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 ةمدقم ةمح رت تقبس دق ءايركز ىنأ ةديقعو 2 اهفرعي نأ ملسملا ؛ىشانلل ىغبني
 . فصنو نرق وحنب عمح نب ورمع مامإلا اه ماق ىنا ديحوتلا

 ابولسأ فلةوملا هيف مزتلا ڵ ليلج باتك وهو ( موصلا باتك )_ ٣
 انايحأ ةدنسم 0 تافالخلاو لاوقألل ءاصقتساو { ةحضاو ةرابعو ح الهس

 نايحأ ىف كلذ آلإ هبني ، هب لومعملا لوقلاب ردصي ةداع وهو . ةدنسم رغو

 .ةنيل
 لصتيام فلأوملا هيف طسب 3 اضيأ مق باتك وهو ( حاكنلا باتك ) ٤

 لمع دقو ، ثيدحلا ةغل نم برقت ، ةحضاو ةلسلس ةرابع ىف عوضوملاب
 هيبنتلا ىلاو ، نايحألا نم رشك ىن ليلدتلاو داهشتسالا عم ىصقتلا ىلإ فلؤملا

 . ةفلتخملا لاوقألا نم هب لومعملا ىلع

 نع هتياور نم باتكلا بلغأ نأ باتكلا ةمتاخ ىن فلأوملا ركذ دقو

 ذخأي ملو ث ةقيرط نم عيبرلا ىنأ خويش نعو ( ىنورابلا عيبرلا نبا ) هخيش
 ، ثحبلا لامكتسال ايرورض فلؤملا هارم امم ةليلق ءايشأالإ ةرشابم مه ربغ نع

 ىن ةيصخشلا لاوحآلا لئاسم ىن ةماهلا رداصملا نم باتكلا اذه رتعيو
 ةمالعلا هرصتخا دقو ث هدعب نم نفلؤملا رثكأ دمتعا هيلعو ، ىضابإلا هقفلا

 هللا همحر بطقلا هيلإ عجر ام آريثك و ( لينلا ) ةميقلا هتعوسوم ىن ( ىيمتلا )

 . اهفورحم هترابع ركذف هحرش ىن

 هيف دجت نأ نيجار © مم ركلا ئراقلا اهأ كيدي نب هعدذن ءالوأ نحن اهو
 . لاكتالا هيلعو ناعتسملا هللاو . هوجرتو هنم هلمأن ام ةعتملاو ةدئافلا نم

 ھ ١٣٩٦ نابعش ٧

نورشانلا م ١٩٧٦ سطسغأ ٢٣ قفاوملا



 ال رتارنارم

 قلخو ۔ حافسلا مرحو ‘ حاكنلا لحأ ىذلا هلل دمحلا

 و م ه ى س م مس

٠ اريدق كبرناكو > ارهصو ابسن هلعحذ ارشب ء ١ نم
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 حاكنلا مكح

 لجو زع هتلا باتك نم هتحابإ ىلع ليلدلاو )١( هيف بغرم زئاج حاكنلا
 : لجو زع هللا لاق 2 ملسو هيلع هللا ىلص دمحم هيبن ةنس نمو

 م مرق م صم مر س م و م دل رم ا ه ر م

 ٭[عابرو ثالثو ىتثم ءاسنلا نم مكل باَطاَم ا وخكذاق [
 قوف ام لحم الو ‘ ةعبرألاو . ةثالثلاو ئ نيتنتالاو ئ ةدحا ولا حاكن لحم و

 دعب ( عابرو ثالثو ىتشم ) لجو زع هلوق ىنعم نإ ليقو . عمجم نأ كلذ

 هلوانتت دارفألا ىلإ رظنلاب هنكلو ء ةماعلا ةرظنلاب مكحلا وه اذه )١(

 : ةسمللا ماكحألا

 ىشحمو هيلإ هسفن قوتنو هيلع ردقي نمل ةبسنلاب كلذو : بوجولا _ ا
 مي الو ، بجاو مارحلا نع سفنلا ةنايص نأل © تنعلا هسفن ىلع

 . جاوزلاب الإ ةلاحلا هذه ىف كلذ

 ىشخم ال هنكلو ءهيلإ اقئاتو . هيلع ارداق ناك نمل كلذو : بدنلا ب

 . هللا مرح ام فارتقا نم هسفن ىلع نمآ وهو ، تنعلا هسفن .7

 ةجوزلا قحم لالخالا هسفن نع فرعي نمل ةبسنلاب كلذو : رظحلا _

 هناقوت مدعو ، كلذ ىلع هتردق مدعب هملعو قافنإلاو ءطولا ىن

 هسفنل وه ديفتسي نأ نود باذع ىف هعم ةأرملا شيعت ثيحم © هيلإ

 قافنإلا وأ ءطولا ىن ةأرملا قحم لخم نمل ةبسنلاب كلذو : ةيهاركلا د

 ةجاتحم رغ نوكت نأك اهف تافصل كلذب ررضتت ال اهنكلو
 . ةيجوزلا ةرشاعملا ٣ ةيوق ةبغر اهل نوكت الأو ،ةقفنلا ىلإ

 ء ةقباسلا تاحجرملا ىدحإ صخشلا ىف نكت مل اذإ كلذ و : ةحابإلا _ ه

 . بدنلا ىلإ ةحابإلا نم مكحلا ليمب ةلاحلا هذه ىفو

 :٣ ءاسنلا ةروس ه
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 ثالث وأ ىنثم ىنثم (. ءاسنلا نمكت باط ام اوحكناف ):لجو زع هلوق

 عابرو ثالثو ىنثم نأ ةضفارلا هتلاق ام ىلع سيلو . عابر عابر وأ ثالث

 هبر ىصع دقف ءاسنلا نم عبرألا قوف ام حاكن زاجأ نهف ، ةعست كلذ عيمح

 كلذ لثمف )٢( ةحابإ رغب وأ ةحابإب هلعف نمو ٠0 نيب أطخ هنيد ى أطخأ و

 عيمح ميرحت ىلع - انيلإ ىهانت ايف - ةعمتحم ةمألاو { هبرل صاعو ئطخ
 هللا ىلص ىنلل كلذ لحم امنإو ث مهنطخمو مهيصم ، ءادنلا نم عبرألا قوف ام

 . ملسو هيلع

 : لجو زع هلوق ىعم نإ ليقو

 ث [ هلضَق ني هللا مهاتآام لَع سانلا َنوُدُسْحَي مأ ]
 عست حاكن ةحابإ نم ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا هب هللا )٢( صخام ىلعوه

 . هللا فاخم ال نمم سانلا ضعب كلذ ىلع هدسحف © ةوسن

 هلاق ام نسحأ نأ انيأر دقو ، ضومغلا ضعب ةرابعلا ىن نأ ودبي )٢(

 : لينلا حرش ى بطقلا
 ثالثو ىنثم ):لجو زع هلوق كلذ ىف الوأتم ث اعست ةمألل حابأ نمو ه

 & هبرل صاع يتم امهالكو . كرشأ لوأتم ريغو 0 قفان ( عابرو

 7 ذإ لصألا بحاص مالك ىف لاكشإ الف . أطخلاو ةيصعملا تفلتخا ولو
 هللا ةمحر بطقلا ىنعي «ناكرشم وأ ناقفانم ًاعيح امهنأ ىلع لدي ام همالك ىف
 نم أطخ نأ ىلع ةلالدلا ىن ةيفاك اهلع انقلع ىتلا فلؤملا ةرابع نأ

 . كرش الحتسم نهنيب عمح نم أطخو ‘ قافن الوأتم عبرأ نم رثكأ نب ع

 .ةدحاوتسيل امهدنعةيصعملاو أطخلا ةجرد نكلو ‘صاعو ثرطغ امهالكف

 )٣( ةرثك ملسو هيلع هلا ىلص ىنلا اهب صتخا ىلا : تايصوصخلا {
 اونأ ةثالث ىلع ىه و ، اهصقتسي ملو ، جذامن اهنم انه هللا همحر فلؤملا ركذ

 { ةوسن عست نيب هعمجك ث هرفغل لحت الو هل لحت تايصوصخ -ا

 . هل اهسفن ةبهاولاب هجاوزو ، ىنصلا هذخأو
 ليللا ى دججتلاك : هرغ ىلع بجت الو 0 هيلع بجت تايصوصخ _۔ب

 = . ىحضألا ديع ىن ةيحضتلاو { ريثكلا ودعلا ةرباصمو
 ٤ : ءاسنلا ةروس ه
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 هيلع ىنلل تلح نىلا لاصخلا نم ىهو « دولا نم موق مما ليقو

 ةمينغلا نم ةيفصتلاو { هذه : ىهو هتمأ ىلع تمرحو مالسلاو ةالصلا ،

 نمب ةلادعلا كرت نم هيلع هللا عسو امو © اهسفن هل تبهو ىلا ةأرملاو

 : ىلاعت هلوق ىف هئاسن

 7 ٥ م ه وه ي ده م م

 نمو ُاَمَت نمم كيَلل ىوؤتَو نهنم ُاَعَت نمم ىجرت]
 س ٥ مص م ۔]ع ۔١۔ ۔ ه۔۔ ه ح م ه سه

 "[ كيلع حانج الف تلزع نمم تيغتب

 لكأف هتمأل تلحو مالسلا هيلع ىنلا ىلع تمرح ىلا ءايشألا امأو
 ىف دجوي مل امف ىأرلاب لمعلاو ، رجفلا عولط ىلإ ليللا ىف مونلاو ةقدصلا

 نإ ليقو { هئاقل لبق ودعلا نع عوجرلاو ) هلوسر ةنس ق الو هللا باتك

 لادبتسالا اهنم

 هركرت ام ث ثًّروي ال م .ف مالسلا مهلع ءايبنألا اهس تلضف ىلا ءايشألا امأ و

 رخنت الو 3 مالع ىري الو & ملعلاو ةوبنلا الإ مهنم ثروي الو . ةقدص وهف
 . مهدعب نم مه واسن حكنت الو ٠ مهماظع

 لكأو ، ةقدصلاك . هريغ ىلع مرحت الو هيلع مرحت تايصوصخ _ج =
 . ةه ركلا حئاورلا تاوذ

 هللاىلص هيبن اه هتنا صخ رشبلا فرصتل ةعضاخ ريغ تايصوصخ كانه و

 مالسلا هيلع هل اليضفتو هيلع ىلاعت هنم الضفت هئايلوأ نم ءاش نمو ملسو هيلع

 ٥ م ًُ

 اش

 : اهنم ه ريغ ىلع

 هتروصب ناطيشلا لثمتي الو ، رخنت ال هماظعو ، ىرب ال هءالخ نأ
 . مانملا ن

 هنأل ، مالسلا هيلع هتايصوصخ ىف ضوخلا ةمألا ءاملع ضعب هركدقو

 . سانلل عرش اه قلعتي الو : ىضقنا رمأ
 فرعت نأ بجي هناب لوقلا اذه باحصأ ىلع هللا همحر ةمئألا بطق درو

 . ةدابعلاب اهنم قلعتي ام اس ال انل عرش اهنأ سانلا ضعب مهوتي ال ىتح
 ٥١ : بازحألا ةروس نم ه



_ ١٤ 

 نآ وه مه ربغ ىلع مهدعب نم مئاسن حاكن ميرحت ىن هجولا نإ ليقو

 ث ةنحلا ىن اهس قحأ وه امهنم رخآلاف ناملسم نالجر اهجوزت اذإ ةملسملا ةأرملا

 نم ىلع آدر لجو زع هلا لاقو { ةنحلا ىن مهناسنب ىلوأ مه رغ نوكي الف
 . ءاسنلا ن نم عستل حاكن ف مالسلا هيلع ىنلا دسح

 مهاَنْيَتآَو ةَمُكحلاَو باتكلا ميهاربإ لآاتيَتآ ذم ]
 هم ى هرو

 .[ اميظع اكلم

 ىطعأ هنأ انغلبف : مهارإ لآ نم مالسلا امهلع نايلسو دواد ن ليقو

 ةثامعبس نايلس ىطعأو . ةئاملا تلمك اه ناملس مأو ةأ رما نيعستو اعست دواد

 هل وقب دارأ ىذلا وه كلذ نإ ليقف ئ ةأرمإ ةئامثلث و ةيرس

 (ُ(اًميظَع اكلم ُمهاَنَيَتآَو

 ىلا ةيآلل وأ ةم ركلا ةيآلا هذهل مه ريسفت دنع نيرسفملا نم رثك )٤)

 انديسكلمل اوضرع ةيآلا (ةجْعت نوعستو عست هل ىخأ نإ )ص ةروس ى ىلا
 نايلس انديس و د واد انديسل ءاسنلا دادعأ نع اوثدحتو { مالسلا هيلع نايلس

 تاغلابلا مه تبهذو © مالسلاو ةالصلا لضفأ دمحم انديس ىلعو امهلع

 تايآلا هذه ةءارق دنع لاقي ام لضفأ لعلو ، بهذم لك ةيليئارسإلا

 : لاق دقف ةقباسلا ةيآلل هريسفت ىن رثك نبا هلاق ام وه ةم ركلا

 ملو . تايليئارسإلا نم ذوخأم اهرثكأ ةصق انه نورسفملا ركذ دق ه
 درحم ىلع رصتقي نأ ىلوألاف . هعابتا بجم ثيدح موصعملا نع اهف تبثي

 } قح نآرقلا نإف لجو زع هللا ىلإ اهملع در نأو & ةصقلا هذه ةوالت

 . رشك نب هلاق ام ىهتنا « قح هنمضت امو

 ءايبنألا جاوزأ ىف ثيدح مالسلا هيلع موصعملا نع تبثي مل ماد ام لوقأو

 ةيماسلا مهتامامقم هزنن نأ بجيف داهتجالاب فرعت ال رومأ ىهو : نيقباسلا

 . مم وئش صخأ 1 ضوحلا نع

 . ءاسنلا ٥٤
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 لجو زع هلوقو :

 [ ءاسنلا نم مكل باَطاَم اوخكناق]
 نأ كلذو ) كرت ءاش نمو حكن ءاش نفف ا باجمإب سيلو ةحابإ وه

 : هوجو ىلع نوكي لجو زع هللا باتك ىن رمآلا ظفل

 قالطإ نوكي ام اهنمو ، ةحابإ نوكي ام اهنمو ، باجمإ رمأ نوكي ام اهنف
 اماف . آرجزو ديدهت نوكي ام اهنمو ث بدن نوكي ام اهنمو ، رظح دعب
 : لجو زع هلوق

 اودّبغاو- هللاب اونمآ و ًةاك رلا اوُنآو ةالصلا اوُميقأ]

 . [هللااوُمَئاَو هللا
 : هل وق امأو . باجمإ رمأ وهف . ههشأ امو

 :هلوقو [ اوداَطْصاَقمَسْلَلَحاذراق ]

 [ ضرألا ىن اورثَتناف ةالصلا تّيضق اَداَق ]
 : هلوق امأو رظح دعب قالطإ وهف

 : .هلوقو ا ًارْيَخ مهيف ْمَنُملَع نإ مهوبتاكق ]

 ] افورغه ال وق مهل اولوقو مهوسكاو اهيف مهوقزراَق [

 : هلوق امأو . بدت وهف
 رس ره ۔ ه ۔ ه. مح

 : هلوقو ] ريصُب نولمعت امب هذإ متش م اولمعا [

 : هلوق امأو . ديدهت رمأ وهف
 و ره رو رس إ ه ر سم م لآ .74

 [ هلوسرو مكلمع هللا ىريسف اوُلَمُغا ]

 ] نيئساخ ة ةَدَرق اوُذوُك

. لاعفلا ةبطاخم وهو . هزجعو روم "ملا ةناهإ ىلع لدي رمأ وهف )



 س ١٦١

 : نيهجو ىلع نييوحنلا دنع رمألا ظفلو

 كلذو ث هنود تنأ نمل بلطلاو . كنود وه نمل رمألاف ‘ بلطو . رمأ

 { اذك ىف ناطلسلا تلأسو © اذك نر تلأسو ‘ اذكب ىدبع ترمأ : هلوق

 (٥) ملعأ هللاو

 )٥( هنبال لجرلا لوقي نأك . حضوأ ناكل رمآلا ةغيصب لثم ول :

 رمألل ليثملا ىف كبوثو كمسج ةفاظن ىلع ظفاحو ، كسورد ىف دهنجا ،

 انمحراو انل رفغاو انع فعا انبر ىدلاول و ىل رفغا بر :لجرلا لوقي نأكو
 ءاعدلل ليثملا ىف .



_ ١٧ 

 هركي امو حاكنلا نم هيف بغري اميف باب

 { حاكنلا ىف بغري ناك هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىورو

 مهيذكتو هرذع هللا لزنأف ، كلذ ىلع دوهلا هتباع ىنح هرغ هيف بغرو

 : هلوقب
 2 ٥ ه م اتح م م 1 ٥ ٤ ۔ ۔ م

 اجا وزا مهل انلعج -و كلبق نم لسر ال سرا دقلو

 ع يے وم
 - ٠

 هيردو

 : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو
 .., 2٠ “ ه مث ع ۔ ٨ ه
 ( ممالا مكب رثاكأ ىن اف وحن )

 منغلاو رقبلاو لبإلا نم ىصخلا ركذلا نأ هللا همحر فلؤملا ىنعي )١(

 ةيلمعب مايقلا امأ . ىرخآلا طورشلا هيف ترفاوت اذإ ةيحضألاو ةاك زلا ىن ىنكي
 ناويحلل ةبسنلاب امارح تناك اذإو . صاع كلذ لعافو مارحف اهسفن ءاصخلا

 اهنأل كلذو رغلل مأ سفنلل تناك ءاوس ةمرح دشأ ناسنإلل ةبسنلاب ىهف

 اهلمع ءادأ نع لسانتلا ءاضعأ ليطعتو ةقلخلا هيوشت نم اهف ام ىلإ ةفاضإلاب
 ىهف ةيسفنلا تالاحلا ىلع يسلا اهرشثأتو هلجأ نم تقلخ ىذلا ىويحلا

 نهب ربك قرفو ث ةليضفلا لجأ نم حافكلا ىف ةيرشبلا ةدارإلل ليطعت
 اهلع ىوقي الو هعبطب اهلإ ليمب ال هنأل ةريبكلا بكتر ال ىذلا ناسنإلا

 كلذل و ءايوقألا داهج هسفن دهاجم : وهو اهنع عنتم ىذلا ناسنالا ن نبب و هئاضعأب

 ةفاضإلاب موصلا نأل مايصلاب بابشلا ملسو هيلع هتا ىلص لوسرلا حصن دقف

 ةرباصملاو ةدهاحملا ىلع دعاست ةيناميإ ةنحش وه مسحلا ىلع ةيداملا هراثآ ىلا

 ةلاح ى هنأ ناسنإلا راعشتساب ة زي رغلا داعبإو رصبلا ضغ ىلإ عادو لمحتلاو

 . تنا ىلإ برقتو ةدابع
 . دعرلا ةروس نم ٨ ةيآلا .

 هاور « ممألا مكب رثاكأ ىنإف اوحكنا ه ..ه
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 : لاق هنأ مالسل هيلع هنعو
 ٥ ۔ ٥ ۔۔ | ؤ ۔۔۔٥ه۔ ى و م۔ ٥ م ۔

 مل نمو ح وزتيلف ةعابلا لا مكنم عطتسا نمالا

 ٥ ل ۔ه م

 ءاجو ل موصلا نق مصيلف عطتسي

 موصلا نأ ىنعي ءاصخلا وه ءاجولآو ى حاكنلا ىف ظحلا وه ةءاباو ا

 ىحض هنأ مالسلا هيلع هنع ىور دقو . حاكنلا ىلإ قلعتلا نم سفنلا فعضب

 . ىصخلا وه جوملاو ، لحكألا وه ليق حلمألاو ، نئجوم نحلمأ نشبكب
 ةقدصلاو اياحضلا ىف ىزجم "ىصنلا نأ ىلع ليلد رابخألا ,ز ىنف 0 انركذ امك

 هلعف نمل زوج الف كلذ لعف امأو ، هل ةحلصم كلذ نأل ، كلذك ناك نإو

 : لاق هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو

 }(‘٠ (ماَحْرأ تنآو اماَوفأ بدأ هت راكنالا اجر
 : هنع ىرخأ ةياور ىو

 »٠ » ٭(٣) ) . 7 ء ه,۔۔ هدو ا (

 نمدلا ءارضخو مكايإ
 رذبلا لابقتس ال اوثيهتو عاستاو ةراهط اهدشأ : ًاماحرأ قتنأ )٢(

 . جاتنإلل ةيحالصو

 .لجرلا كلذك ةدسافلا ةئيبلا ةليمحلا ةأرملانم فيرشلا ثيدحلارذحم (٣)

 عدخني الأ بج كلذل و ىفلاىلع ر وت 'ةاتفلالع رت امك ةدسافلا ةئيبلا نأ ىعأ

 ةطلسلاو لاملا و لامحلا نإف رهاظملاب هيلو وأ _ ىثنأ وأ اركذ جاوزلاىن بغارلا

 . قلخلاونيدلا الإ اهنم ىتبي الو ةليوطلا ةرشاعملا كحم ىلع بوذت ضارعأ اهلك

 نإف مصيلف عطتسي مل نمو جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم نابشلا رشعماي ه
 ءاجو هل موصلا

 . نوفلتخم ةاورو ةفلتخم تاياور ثيدحلو ىلاسنلاو ملسم هاور

 ءايحو ابح دشأ نهنإف راكبألا اوجوزت
 اماحرأ قتنأو ًآهاوفأ بذعأ نهنإف راكبألا اوجوزت ٠.

 . ربكلا ىف ىناربطلا هاور

 « نمدلا ءارضخو مكايإ ١٠.٠
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 ىرخأ ةياور ىفو ، ءوسلا تبنملا نم ءانسحلا ةأرملا كلذب دارأ هنإ ليق

 : لاق هنأ

 م ك ر ۔ أ ۔۔۔ ۔ ِ - ع » ع هوم

 اهبسحو اهلامجو اهلامل لاصخ عبرال ةأرملا حكنت)
 » )٤( ( َكاَدَي تبرت نيلا تاذب ترفظ نإ اًهنيدو

 ليقف تنغتسا : تبرتأو ، ترقتفا : كادي تبرت ىنعم نإ : ليقو
 نإف ديرب « كادي تبرت نيدلا تاذب ترفظ نإف :هلوق ىف كلذب دارأ هنإ

 اهال تحكن اذإ ةأرملا نإ : ليقو ، كاديتبرت كرغل اهنكرتو اهع ترفظ

 اهزع نإف ، اهزعو اهسحل تحكن نإو 0 رقفلا اهحكني ىذلا ثروياهلام نإف
 جوزت نم : ليقو . اهنتفيو اهغطي هنإف ؤ اهلامحل تحكن نإو & لذلاثروي

 . ىقابلا فصنلا ىن هللا قتيلف ، هنيد فصن زرحأ دقف ةأرما

 نهلع ريص نح لتب ا نم ةثالث : تلاق اهن أ )٥) نيدلج مأ نع ىررو

 هانعم برتأو ضرألاب قصتلا ىتح رقتفا ىنعم : لجرلا برت (؛٤ر
 حرش دقو رقتفا ىنعم افيأ ىناتو ىضارأو كالمأ بحاص راص ىنح ىنغتسا

 نم فنصملا هيلإ بهذ ام ىلإ نوبهذي رثكلا نكلو حورش ةدع ثيدحلا

 . اهنع تيلخت وأ اهتكرتو _ اهانعم ةفوذع ةلمح ردقت

 الو 0 « نرفي ه نم تايلضفلا تاحلاصلا ءاسنلا ىدحإ نيدلح مأ )٥(

 ناكف ث ةدابعلاو ملعلاب ترهتشا ، نآلا ىلإ افورعم لازي ال لصم كانه

 تادج نهلع نوقلطي اوناك ربك ددع نم ةدحاو ىهو 0 اهن روز خياشملا

 ىف تيفوتو ؤ ىرجملا عبارلا نرقلل لوآلا فصنلا ىف تشاع « خياشملا
 جوز ىنيمرغتلا دمح وبأ اپذع ىلص و : عيبرلا ىلإ ةلحر ىن « ن.هرغات »

 . رورع ز مآ اهتليمز و اهقيدص

 نباو ىئاسنلاو دواد وبأ هاور ا ... لاصخ عبرأل ةأرملا حكنت اا ٠

 . ةيا و رلا ف فالتخا ع لبنح نباو هحام



 _ _ ٢٠

 ةب رقو نارقألا لذو . )٦( بئابر تاذ بيث : ةاجنلاو ةمالسلا هل ىجر

 لبس تاذ

 : ىلاعت هلوقل ىنغلا ثروي ءامإلا حاكن نإ ليقو

 ص ٥ م

 كئاَم امإ و مك د د ابع عنم نيحل كل ١ و مكنم ى أل اا وحكذ 11 ول

 ٠ م ه م س 8 ر م َ .

 هلضف نم لا مهنغي ارمق اونوكي ن نإ ]

 ةقفنلاو ةنامألا ءادآو ى محرلا ةلصو . ىنغلا ثروي جحلا نإ ليقو ©

 : ىلاعت هللا لاق
 ر4 ن م م ف س رت رع ن 4 س روا س ه . 7 .

 ٠ث[نيقزا ل ا ريخ وهو هفلخي وهف ءيش 7 متقفنا امو]
 : لاق هنأ مالسلا هيل هيلع هنع ىورو

 ("٠٠ فلا . رجت د ةَلاَيخلاَو ىغلا رجت ةَنامَكلا)

 قدفغت ىهف . بئابر اهجوزتي نل نونوكي لافطأ تاذ ابيث دصقي )٦(
 كلذلو { بآلا دوجو نم مهنامرح نع مهضوعي ام اهونحو اهنانح نم مهلع

 ىلوت امم رثكأ ةياعرلاو ةيانعلا نم مهلوت دق لب ، اهجوز نع مهب لغشت دقف
 - لعو اهلع ةمقنلاو مهنم ةرغلا ىف اببس كلذ نوكيف ، رضاحلا اهجوز نم اهءانبأ

 لوسرلا ثيدح هنمضت ام ىلإ هب رشت ىهف 0 نارقألا لذ ىلع رصلا امأ

 مالك ىعمو ( لاجرلا رهق نم كب ذوعنو ) : ملسو هيلع هللا ىلص
 نأو © هتجوز تافرصتل هلامو نمؤملا قلخ عستي نأ ىغبني هنأ : نيدلج مأ

 ،هناسحإوه رب نم مهلع قدغي نآو ،هنم اهلافطأ بحم امك هرغ نم اهلافطأ بحم
 ةنتفلا ىلإ ىعسي الو © نارقألا ملظ نم هلاني ام هلل بسنحم نأ هل ىغبني هنأو

 . ليبسلا ءانبأو فويضلا ىلع ناسحإلاو تاقفنلا ىلع ريصي نأو « مهلع درلل

 ٣٢ رونلا ةروس ه

 ٣٩ ابس ةروس ..

 سودرفلا ىف ىمليدلا هاور «رقفلا رجت ةنايخلاو ىنغلا رجت ةنامألا ...ه
 . رقفلا بلجت ةنايخلاو ىنغلا بلجت ةنامألا ظفلب
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 بيث وأ ركب ةأرما حاكن ىن اموق راشتسا فالا نم الجر نأ ىورو

 ك ناملغلا نب بعلي ناك م مسأ نب رغص مالغ ىلع هولدف ، بئابر تاذ وأ

 مث ، اوبحأ امو ، ت,حأ امو ، تي أ ام : مانا هل لامف هرخأف هاتأف

 لإ عجر رف 0 نرذ راا )٧( كحغني الئل شما : هل لاقو ى هكرو هنع ىلو

 . هب ا مهنأ نظي وهو موقلا

 هولأسف 0 اذكو اذك هرمأ نم ى رفص مالغ ىلإ ىنومتلسرأ : مهل لاقف

 . مهلع صقف © هباجأ امع

 تببحأ ام : هب ثباجأ ىذلاو ث هيلإ كانلسرأ كلذل هللاو : هل اولاقف

 تببحأ ىذلاف { آركب تجوزت نإ : كلذب دارأ هنإف ، اوبحأ امو تبحأ امو

 تجوزت نإو . هتلعاف ىه تبحأ ىذلاف ًابيث تجوزت نإو ٠ هتلعاف ىه
 ث مكحلا نامةل وه مالغلا نإ ليقف . هتلعاف ىه هوبحأ ىذلاف بئابر تاذ بيث
 )٨( لهجتساف ةيضفآلا هدعاست ملف ، مكح لجر وهو © هريغ هنإ ليقو

 . ناملغلا عم بعلي نونحملاك راصف هسفن

 العأف :لزانم ةئالث ىلع ايندلا ىف سانلا نإ : هنع هللا ىضر خيشلا لاقو

 برغملاو لكأملا ىن دهزو ى اهلهأل اهكرتو ايندلا نع ىلخت لجر & ةجرد

 اهف سرغي ملو 2 ادلو الو الهأ اهنم ذختي ملف ، نكسملاو سبلملاو بكرملاو

 ىلع ارجح الو ، بوط ىلع ابوط اهف عضي ملو رهن اهف رجم ملو ، ةرجش

 سمشلاو 0 هتلحار هرهظو « هتباد هالجر تناكف .0 هنكسم ءانبل رجح

 . هشيع رجشلا بولقو ث ثغمقس ءايسلاو { ةشارف ضرألاو ، هالطصم

 ك ةيفلخلا هلج ر هبرض اذإ هقئاس لمحلا حفنو ، سرفلا حمر : لاقي )٧(
 . فخلا تاوذل حفنلاو { رفاحلا تاوذل حمرلاف

 طالتخالا نم نكمتي ىنح ةلهجلا عضوم هسفن عضو هنأ دصقي )٨(
 لع علطي نأ عطتسيف { اصاخ اكولس هعم اوفلكتي نأ نود تاقبطلا لكب

 دوصقم ريغ ىوغع كولس وأ لوق اهنأك ودبت ةمكحم كلذ جلاعيف ءىش لك
 . . هجوم الو



 س ٢٢

 ، اففعتو )٩( اينغت هلح باب نم هتوق ايندلا نم ذخأ لجر هيلي ىذلا مث
 ماعطو © هتروع رتسي بوث نم اهمارح نع هينغت )١٠( ةغلب الالح نم ذختاف

 اهب ضغي ةأرماو 2 ءاتشلا در و فيصلا رح نم هنكي تيبو 2 هبلص هب مقي
 . ارثاكتالو اوهل اهد رب ملو . اه ريغ نع هرصب

 الالح نم عمجي ام ىلابي الو 2 ايندلا نم رئاكت لجر هيلي ىذلا م

 . اهمارحو
 : نهجوزت نع بغ ر ءاسنلا نم ةثالث نإ ليقو

 اهنم هدلو قحلي الئل ءابآ ةعبس ىلإ ولو )١١( ةيدوبعلا قرع اهيف ةأرما

 ةيرذ نم ةأرماو 0 ءابآ ةعبس ىلإ ولو { ماذج لصأ ىف ةأرماو 3 مهقحل ام

 . مهقحل ام اهدلو قحلي الثل ، ءابآ ةعبس ىلإ ولو { ىناوزلا

 { رهم نزوو 0 رهد مغو ث رهش حرف : جيوزتلا لاثمألا ضعب ىنو

 . رهظ قرو

 حاكنلا نم هركي امو ث نهلع ربصلا نم ريخ © نهنع راصلا : ليقو
 باتكلا هب لوطي الثل هتكرت ىنكلو © اذه نم رثكأ هنم بحتسي امو

 . ملعأ هللا و

 )٩( ادهزو ةعانق رثكلا نع ليلقلا كلذب ءانغتسا ىأ .

 ىذلا دازلا وه وأ © هنم لضفي الو شيعلا نم هب ىئتكي ام : ةغلبلا )١٠(

 . ىش هنم ىبي نأ نودو . صرحو فشقت عم كناكم ىلإ كفلبي

 عقاولاو ، ةثارولا ىن اهل رثأ ال ةيدوبعلا نأ سانلا ضعب نظي دق )١١(
 ناجرتحم ال عضو ىلع امهسفن نادجم ةمألا وأ دبعلا نأ كلذ { كلذك سيل

 امثوانبأ هد وعتي و هناد وعتي و » نشملا كولسلا عاونأ نم رثك نم هيف

 وبني ىتلا كولسلا عاونأو تاداعلا نم ريثكب اوظفتحا اوررح ام اذإف
 مويلا عقاو ىف ناك امبرو كلذ ىلع مهنم لايجألا ىبرتيو 2 ماعلا قوذلا اهنع

 . كلذ ىلع لدي ام

 



_ ٢٣ 

 هل لحي امو ءاسنلا نم لجرلا ىلع مرحي اميف باب

 :لجو زع هقلا لاق . ءاسنلا نم )١( ةرشع ىنامث حاكن لجرلا ىلع مارحو
 م همه و إ ره روا ررر ه & رف م 1 ٥ ل ه ه۔۔ ه ّ

 مكال انومكتاوخأو و ْمُكَتاََبو مكتاه م امك تمرح

 مكنم ف ز اللا مكتاَهُمأو ف تخألا تابو خآلا ُتاَتَبَو

 : للا مكو مكئاسن تاهمأو ةَعاضرلا ( 7 مكتاَوَخَأو
 و ل هم ه ۔ ٥ م

 اونوكت , نَِق نو مُتلَعَ [ للا مكئاسن نم مك روجح ٤

 هررم م مرف رمم ك ه 2٥ ۔ م

 نيذلا م مُكئاَنبأ لئالَحَو مكيلع حانج الف نهب متلخد

 رم مر ه ۔ ۔ ر ه۔٥ه ث ۔ ۔ه۔ 4۔٥ ۔ ٥ ى

 تإ َفَلَس ذَقاَم الإ إ نيتخألا َنْيَب اوعمجت نأو مكيالسا نب

 .٭[ اًميحَر ا َروُفَع َناَك هللا

 لاثمك اه ءاج امنإو © ددعلل اليصفت ةم : ركلا ةيآلا فلؤملا ركذي مل )١(

 ( مكابأ ح .77 اوحكنت الو ) ةقباسلا ةيآلا نم اهأدبي مل كلذلو { تامرحملل

 . ةيآلا ( ءاسنلا نم تانصححملاو ) : ىلاعت هلوق عم رمتسي ملو ةيآلا

 : ىلي امك تامرحملا ددع لينلا لع هقيلعت ىن ىلك اب خيشلا انذاتسأ صخل دقو

 : ةأرما نيرشعو تس حاكن ةدبوم ةمرح لجرلا ىلع مرحم هنأ ةصالخلاو»

 8 ةمعلاو ا تالاو & ةلاخلاو ، تنبلاو ، مألا : نهو بسنلا نم عبس

 نهو © رهصلاب عبرأو عاضرلا ىف نهلثمو ، تخالا تنبو ى خألا تنبو

 ؤ عاضرلا ىف نهلثمو نبالا ةجوزو - بآلا ةجوزو ى اهنباو ةجوزلا مأ
 .هةينزملاو { ةدعلا ىن ةحوكنملاو 0ةنعالملاو ( ملسو هيلع هتلا ىلص ) ىزلا ءاسن و

 ببس لاز اذإ نهحاكن زوجب ناللا اتقوم تامرحملا ىلإ انذاتسأ رشي ملو

 © رغلا ةدتعمو ، رغلا ةجوزو ى نيتمرحملا نبب عمحلاك : كلذو م رحتلا
 . عبرأ ىلع ةدئازلاو ، ةكرشملاو { ةرحلا ىلع ةردقلا عم ةمألاو { اثالث ةقلطملا و

 ٢٣ ءاسنلا ةروس .

 



 ۔ ٢٤

 حاكن لجرلا ىلع مرحم و 0 ةيلهاحلا ى ناك ام هنإ : ليق فلس دق ام الإ

 اهدلو امو & نفلس نإو اهنانب تانبو اهنب تانبو اهنانب نم تدلو امو همآ

 . نولع نإو ث اهمأ لبق نمو اهبأ لبق نم اهتادج نم

 اهتانب تانبو اهنب تانبو اهنانب نم تدلو امو هتنبا حاكن هيلع مرحو

 . نفلس نإو

 . اهمأ هبلع مرحت الو

 نم تدل و امو همأ نم وأ هيبأ نم وأ هيوبأ نم هتخأ حاكن هيلع م رحم و

 . تانبلا تانبو ننبلا تانبو تانبلا

 نمو اهبأ لبق نم تادحلا نم هيوبأ نم هتخأ قوف ام حاكن هيلع مرحم و
 . اهمأ لبق

 ‘ اهبأ لبق نم تادحلا نم هيبأ نم هتخأ قوف ام حاكن هيلع مرحو

 . اهمأ لبق نم تادحلا نم اهقوف ام حاكن هيلع مرحم الو

 6 اهمأ لبق نه تادحلا نم اهقوف امو همأ نه هتخأ حاكن هيلع مرحم و

 . اهبأ لبق نم تادحلا نم اهقوف ام هيلع مرحم الو

 تانب نهو تانب نم اتدلو امو هتخأ ةنباو هيخأ ةنبا حاكن هيلع مرحمو

 نمو تانب نم هتخأ ون ونبو هيخأ ونب دلو ام كالذكو تانبلا تانب نمو نننبلا

 نم هيخأ ةنبا قوف ام حاكن هيلع مرح الو .0 تانبلا تانب نمو نننبلا تانب

 . اهأ لبق نه تادحلا نم الو ` تاهمألا

 هان رسف دق ام الإ اهبأ لق نم تادحلا نم اهقوف ام حاكن هيلع مرحو

 لبق نم همأ نم هتخأ تادج نم وأ اهمأ لق نم هيبأ نم هتخأ تا دج نم

 . نهحاكذ هيلع مرحم ال هنإف 0 اهبأ

 نهئابأ لبق نم تادحلا نم امهقوف امو هتلاخو هتمع حاكن هيلع مرحم و

 هتالاخ و هيبأ تامعو ىلوألا ةلأسملا ف هان رمف دق ام الإ نس شاه أ لبق نمو

ش هتالاخو وه هتامع لثم اهتالاخو همأ تامع كلذك و 0 هتالاخو وه هتامع لثم



 ب ٢٥ _

 « ةنبا تانبو نبا تانبو تانب نم هتالاخو هتامع تالو ام هيلع مرحم الو

 . اهتامعو همأ تالاخو هتامعو هيبأ تالاخ تدلو ام كلذك و

 ڵ هانركذ ام عيمح ىف بسنلا نم مرحم ىذلا لثم )٢( عاض رلا نم مرح و

 نم تدلو ام عيمح الو ىه اهحاكن هل لحم الف الفط ةأرملا تعض رأ اذإف

 تاهمآلا نم اهدلو ام عيمح الو ، نلفس نإو تانبلا تانب و نبلا تانبو تانبلا

 هيلع مارحف وه همأ هتعضرأ ام امأو ، اهمأ لبق نم وأ اهبأ لبق نم تادحلاو

 مرحم الو ، تانبلا تانب ننبلا تانبو تانبلا نم تدلو ام حاكن و هحاكن

 . مآلا لبق نم الو بآلا لبق نم تادحلاو تاهمألا نم اهدلو ام حاكن هيلع

 قوف ام رأ كمأ وأ كابأ تعضرأ وأ كتعضرأ دق هل تلاق ةأرما لك و
 © اهناهمأ نم اهدلو ام الو اهحاكن هل لحم الف ، هتادجو هدادجأ نم كلذ

 ةلزنم هل ريصي ام الإ تانبلا تانبو نبلا تانبو تانبلا نم تدلو ام الو

 تعض رأ اذإو ، هتالاخ تانب و هلاخ تانب ةل زد وأ 3 هتمع تانبو همع تانب

 نكمم ال نمم اهعاض رأ هيلإ تبسن نم نوكي نأ الإ ، هتادجو هدادجأ نم ائيش
 الوق ىلإ رظني الف 3 اهقوف وأ اهارتأ نس ىف ناك اذإ هلثم عضرت نأ
 . اع لغتشي الو

 )٢( ىلي ام لينلا ىلع هقيلاعت ىن نمح رلا دبع ىلكاب خيشلا انذاتسأ لاق :
 نيل وأ ةأرما نم هعم ةعضرملاو اهاهأو هتعضرم نم ميض رلل لح

 ةرفاسملاو { نهعم ةولخلاو نهسلإ رظنلا نم بسنلا ىذل لحم ام اهعورفو : لجر

 لك نم اهشم سيلو © نهحاكن نم بسنلا ىذل مرحم ام هيلع م رحبو ث نهم
 قتعي الو ، رخالا ةقفن امهنم لك ىلع بجن الو : ناثراوتي الف : ةهج

 صاصقلا اهنع طقسي الو 0 اهنع لقعي الو ، هتداهش د رت الو ، كلملاب هيلع
 : نتلأسم ىنالإ ماكحألا هذه ىف نييبنجألاك امهف ؤ هلتقي

 جوزتيو ، بسنلا نم هنبا تخأ نم جوزتي نأ لجرلل زوج هنأ : ىلوآلا
 . عاض رلا نم هنبا تخا

 . ةعاضرلا نم زوجتو ، بسنلا نم هيخأ مأ جوزتي نأ زوجمال : ةيناثلا



- ٢٦ 

 نمم ناك اذإ اهابآ وأ اهمأ وأ كتأرما تعضرأ دق هل تلاق نإ كلذكو

 تاهمألا نم اهدلو ام الو اهجم وزت هل لحم الف 0 اهلثم هعض رت نأ نكمي

 هنأ الإ ء تانبلا نم تدلو ام حاكن هيلع مرحم الو 0© اهعضرأ ام الو

 عاض رلا اهل : اهلإ تبسن ىلا كلت هتأ رما عم نهعمجع ال .

 هدالوأ نم ثيش وأ كتنبا وأ كنبا تعضرأ دق : هل تلاق نإ امأو

 هدالوأ دالوأو ٠ اهدلو ام حاكن الو ىه اهحاكن كلذب هيلع مرحم الف

 تدلو ام الو

 نم هدج ثلذك و . اهسمي مل وأ هوبأ اهسم هيبأ ةأرما حاكن هيلع مرحو

 همأ لبق نم هدج وأ هيبا لبق .
 مهم هتدلو ام الإ & تدلو ام الو اهدلو ام حاكن هيلع مرحم الو

 هتنبا نباو هنبا نباو هنبا ةأ رما حاكن هراع مرحو . . مهبل نم هتعض رأ رأ ٦

 هتدلوام الإ ، هتدلو ام الو اهدلو ام حاكن هيلع مرحم الو . اوس مل وأ اوسم

 مهنبل نم هتعض رأ وأ مهم ٠ اهدل و امو هتأ رما مأ حاكن هلع مرح و

 اهعمجي ال هنأ الإ ، تدلو ام حاكن هيلع مرحم الو { تادحلاو تاهمألا نم

 هدنع ىه نلا هتأرما عم .

 تانبو اهنب تانب و اهتانب نم تدلو ام الو هتأ رما ةنبا حاكن هل لحم الو

 تجرخ وأ اهسم نأ لبق نم اهمأ قلط نإو ث اهمأ سم دق ناك اذإ اهنانب

 هيفف اهسمع نأ لبق نم هنع تتام نإو اهجو ت هيلع مرحم الف 0 مي رحتلاپ هنع

 اهجوزتي الأب لوقي نم مهنمو اهجوزب نأب : لاق نم مهنف . فالتخا )٣(

 هتحت امو اهنبا حاكن و 0 ءابآلا نم هقوف امو اهبأ حاكن ةأرملا ىلع مرحم و

 نم هانرسف دق امالإ © هقوف امو اهخأ حاكنو 0 هدالوأ دالوأو ه دالوأ نم

 ةلزنم توملا له : لوصألا ءاملع فالتخا ىلع ةينبم ةلأسملا )٣(
 نو رتعي ةلاسملا هذه عورف بلغأ ىف انباحصأو ، لوخدلا ةلزنم وأ قالطلا
 . لوخدلا ةلزنم قالطلا

 



_ ٢٧ 

 ىن لجرلا ىلع مرحم ايف مآلا بآلا نم خآلا نبو نيوبألل خألا نبب قرفلا
 . باتكلا ردص

 اهلاخ واهمع حاكنو ث ادلو امو اهتخأ نباو اهخأ نبا حاكن اهلع مرح و

 ةوخأ نهب قرفلا نم باتكلا ردص ىن انركذ دق ام الإ ءابآلا نم امهقوف امو

 اهلع مرعنالو مألا نم وأ بآلا نم ةوخألاو نيوبألا نم مألاو بآلا

 . اودلو ام

 م رحن 1 ذ بسنلا نم اهباع م رحن ىذلا لثم عاض رلا نم اهلع م رح و

 . لثمم الثم لجرلا ىلع

 ، سمم مل وأ سم ء اهنبا ةنباو اهتنبا ةنباو اهتنبا جوز حاكن اهلع مرحم و
 دالوأو دالوألا نم دلو ام الو ءابآلا نم هدلو ام حاكن اهلع مرحم الو

 . هنبل نم هتعضرأ وأ اهتنبا عم دلو ام الإ دالوألا

 كس مل اذإ اهلع مرحيالو ى اهمأ سم اذإ اهمأ جوز حاكن اهلع مرحم و

 مرحم الو ، سيسملا لبق هنع اهمأ توم ىف فالتخالا نم هتركذ ام الإ

 اهمأ عم دلو ام الإ دالوألا نم وه دلو ام الو ءابآلا نم هدلو ام حاكن اهملع

 . هنبل نم هتعضرأ ام وأ

 حاكن اهيلع مرحم و ، اهس مل وأ هنبا اهسم : اهلعب أ حاكن اهلع مرحم و

 . دالوألا دالوأو دالوألا نم هتحت ام نود ءابآلا نم هقوف ام

 نم هتحت امو © اهس مل وأ هوبأ اهسم : اهلعب نا حاكن اهلع مرحم و

 . دالرألا دالوأ و دالوألا

 5 اهكلم ىف ماد ام هضعب وأ هلك هتكلم اهدبع حاكن اهلع مرحو

. ةبه وأ عيب وأ قتعب اهكلم نم جرخ اذإ اهلع م رحن الو



_ ٢٨ 

 حاكنلا نم مرحي اميف رخآ باب

 . عاضرلا نم الو بسنلا نم ال 4 نتخألا عمح لجرلا ىلع مرحو

 . ىرستلاب ىرخألاو حاكنلاب امهادحإ وأ ، ىرسنلاب الو حاكنلاب ال

 رارحأ ةينثولاو )١( ةيسوجملا حاكن ادبع وأ ناك آرح ملسملا ىلع مرحم و
 .(٢)باتكلا لهأ ءامإ كلذكو ى حاكنلا لنم ىرستلا كلذكو 3 ءامإ وأ نك

 )١( ىلي ام قباس ديسل ةنسلا هقف ىف ءاج :

 « هيلع اقفتم مهحئابذ لكأو سوجملا حاكن مم رحت سيل : رذنملا نبا لاق ه
 { ةوبنب نونمؤي الو ، باتك مه سيل هنآل ، هيلع ملعلا لدأ رثكأ نكلو
 . رانلا نودبعيو

 ىف عنصأ فيك ىردأ ام : لاقف سوحلا ركذ رمع نأ ىعفاشلا ىورو
 ملسو هيلع هتا ىلص هللا لوسر تعمس : فوع نب نرلا دبع هل لاقف « مهرمأ
 لهأ نم اوسيل مهنأ ىلع ليلد اذهف « باتكلا لدأ ةنس مج اونس »: لوقي

 . باتكلا

 اذه : لاقف ؛؟ اباتك سوجملل نأ ىلع حصيأ : دجأ مامإلا لئسو

 . آدج همظعتساو 6 لطاب

 مهنيد ىلع نورقي مهنآل ، سوهملاب جوزتلا لح ىلإ روث وبأ بهذو
 . ىراصنلاو د رهلاك ةب زلاب

 )٢( ةيشاحلا ىف ةتس وبأ دمحم خيشلا ةمالعلا لاق :

 ةيباتكلاةمألا باتكلا لهأ ءامإب دارأ ، باتكلا لهأ ءامإ كلذكو »: دل وق

 اهسابتلا رابتعاب مهل مهفاضأو ث ةيبرحلا باتكلا لدأ نم ةيبسملا ةمآلا ىهو

 حكني ال هنأ ىلع ليلدلاو ، ةقيقح ش ىهو اهم رست ررصتي ف الإو ث مهيدب

 ىرستلا ساق نم هنإ ( تانمأوملا مكنتايتف نم ) : ىلاعت هتنا لرق تاملسملا الإ

 . ىهتنا « اندنع روهشملا وه و © ةملسملا ريغ ىف ىرستلا زجم مل حاكنلا ىلع



_ ٢٨٩ 

 لهأ ءامإ ىف ىرسنلا ةزاجإ نم هللا هحر حتف نب )٣( سورمع نع ركذ ام الإ
 ىف نك ىتاوللا باتكلا لهأ نم رئارحلا حاكن هيلع مرحم الو ، باتكلا
 ركذ دقو )٤( نهحاكن هل لحم الف { ةبراحملا ى نهنم ناك نم نود 0 ةملاسملا

 نرقلا ىن ةيضابألا ةمئأ نم ليلج مامإ : ىنكاسملا حتف نب سورمع )٣(
 , ةلات ىداول ه ةيقرشلا ةفضلا ىلع سرطق ةدلب ىف أشن ث ىرجهلا ثلاثلا

 لمحم وهو ى مناغ نب رشب ث مناغ وبأ هب رم (برقلا مأ ىداوب ) فورعملا
 كلت سورمع زهتناف { مايأل ةعيدو هدنع اهكرتف ، همساب ةفورعملا هتنودم

 ةنودملا تخسن سورمع ةخسن نمو 0 هتخأ ةدعاسمب ةخسن اهنم ذخأو ةصرفلا
 امدنع ةموصعملا ةبتكم ىف قرتحا لصألا نأل { ىديألا نبب مويلا ةدوجوملا
 . ه ٢٨٦ ةنس نويديبعلا اهقرحأ

 ءاكذلاو ملعلاو لدعلاو ةهازنلاب رهتشاو ، سايلإ روصنم نآل ءاضقلا ىلوت

 فاصم ىف هعضت ةكباشنملا اياضقلا لصف ىف رداونو صصق هنع ىورتو

 { اعاجش اسراف هلضف و هملع ىلإ ناك و 0 نيملسملا ةاضق نم ىلوألا ةقبطلا

 ةكرحلا رشك هنأ كلذو 0 ةليحم ةبلاغألا دنج هرسأ دقو «ونام ه ةعقو رضح

 الابح ةبلاغألا دنج بصنف « هار انيأ طغضلا ففحم © لاتقلا تاهج نب

 رسأو سرفلا عقوف لابحلا تدش ودعي وهو هسرف اه رم املف ، هقيرط ىف
 مدلاو كلذك هكرتو 3 هيدي عطقف بلغالا نب ميهاربإ ىلل ذخأ مث ، سرافلا

 . هنع هللا ىضر هحور تضاف ىنح فزني

 افالتخا باتكلا لهأ ءاسن حاكن ىف ةمألا ءاهقف ءارآ تفلتخا )٤(

 مهضعب بهذو 0 اقلطم هزاوج ىلإ مهضعب بهذ دقف 0 اثيدحو امدق ‘ آريبك

 عيطتسأ ىلعلو ، لاوحألا بسح تاليصفت مهضعب لصفو ث اقلطم هعنم ىلإ
 : ىلي امك مهتاليصفت صخلأ نأ

 روصلا ىدحإ ىلع نوكت نأ دبال باتكلالهأو نملسملا نب ةقالعلا
 37 ةيتآلا

 ١ - بورحو ةوادع .

 ٢ _ دوهعو ةنداهم .

 



_ ٢٣٠ _ 

 ،باتكلا لها ءاسن حاكن نع ىجن هنأ هنع هتلا ىضر باطخلا نب رمع نع اضيا

 . ملعأ هللاو ، لاقي ايف ببدأت ىمن كلذو

 . نيملسملا مكح تحت باتكلا لهأ _ = ٣

 . باتكلا لهأ مكح تعحت نوملسملا ٤

 روصلا عيمح ىف باتكلا لهأ ءاسن حاكن زوجمال هنأ ىلإ ةعيشلا بهذ
 اوحكنت الو ) : ىلاعت هلوقل كلذو ، تالاحلا لك ىلع ىأ 0 ةقباسلا

 . ( رفاوكلا مصعب اوكسمت الو ) :ىلاعت هلوقلو ( "نمؤي ىنح تاك رشللا
 ( مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو ) :ىلاعت هلوق اولوأو

 ىئاللاب ( تانمأوملا نم تانصحملاب ) دارملا نأو ، نهنم ملسأ نم اهس دارملا ناب
 دقعلا نم نوج رحتي اوناك اموق نأ كلذو 0 هيف نأاشنو مالسإلا ىلع ندلو
 . كلذ ىف جرح ال هنأ هناحبس نيبف ؤ رفك نع تملسأ نم ىلع

 ، اهانركذ ىتلا تايآلاب ةخوسنم ( تانصحما ) ةيآ نإ : مهضعب لاقو

 & ةباحصلا ضعب ىلإو ث ءاهقفلا نم ريثك ىلإ اذه لوقلا بسنيو . اهربغو
 تاك رشملا هنلا مرح : لوقي نهنع لئس اذإ ناك هنأ رمع نبا نع ىور دقو

 نإ ةأرملا لوقت نأ نم مظعأ كارشإلا نم ائيش فرعأ الو 2 نمؤملا ىلع
 ىن هزاوج ىلإ ةيضابآلا ىف فلسلا بهذو 0 هتلا نبا آريزع نإ وأ اعر ىسيع

 هنوعنمب و ؤ ةمذلا تحت باتكلا لهأ نوكي نأ ىهو ، طقف ةثلاثلا ةروصلا
 طبت نأ ملسملل زوجي ال هنأ كلذ ىف ببسلا لعلو . ىرخألا ةثالثلا روصلا ى
 { رئاودلا هب نوصبرتي وأ هنوبراحم نيذلا مالسإلا ءادعأب ةدومو ةبحم ةقالعب

 عيمح ىف ةيصخشلا تاقالعلا نآل كلذو ، مهف مكحتلاو هعابتأ رهق نولوتيو
 . نملسملل ًاحداف اررض ببست دق تالاحلا هذه

 { ةمذلا تحت باتكلا لهأ نوكي امدنع كلذو ةثلاثلا ةروصلا ىن امأ

 ئ ىتنت مهديك نم فواخملا عيمح نإف 0 مهباقرو نيملسملا مكح تحت ىأ

 ىذلا عمتحملا نع ةلزع ىف مهنأ نورعشي دق ىالسإ مكح تحت مهو مهن مم
 مهل رفوتت نأ ىلاعتو كرابت هللا دارأف © هيف ديكلل نوعسيف 0 هيف نوشيعي
 =مهعم اولماعتي نأ نيملسملل حاباف ةلماكلا ةيناسنإلاةيعاتجالا ةايحلا بابسأ

 



_ ٣١ 

 دمع نع نهنم ائيش ىرست وأ 0 مراحملا تاوذ س ائيش حكن نمو

 (ه)تاهمأ وأ تاوخأ نهنأ ملع اذإ نهمب رحت هلهج ىن رذعي الو ،هبسن تبثي الف
 © )٦( روهظلا نمز ىف حاكن ريغب وأ حاكنب نهسم اذإ لتقلا هيلع بجمو
 هيبأ ةأرما جورت الجر نأ ىورو ، لزتعي ىنح نامتكلا نمز ىف لاكنلاو

 هل لاقف & كمأ تجوزت مل : هل لاقف هب ىنأف ناورم نب كلملادبع دهع ىلع

 ىنعملا اذه حضوي ام لالظلا ىن ءاج دقو، مهضعب عم نولماعتي امك ًايعاتجا=

 : لاقف حيضوت ىلجأ

 اوحبصيف مهلزتعي مث ةينيدلا مهتيرح مهل كرتي نأب ىنتكي ال مالسإلا نإ ه
 نم وجم مهلمشي امنإ نيذوبنم وأ ، نلوزعم نيوفحم ىالسإلا عمتحما

 { نيملسملل الح مهماعط لعجيف ةطلخلا ةلماحملاو ةدوملاو ةيعانجالا ةكراشملا

 ه ةبراشملاو ةلكاوملاو فياضتلاو روا رتل متيل ، كلذك مهلالح نيملسملا ماعطو

 نم تافيفعلا لعجم كلذكو ةحايسلاو ةدوملا لظ ىف هلك عمتحملا لظيلو

 نرقيو ، نيملسملل تابيط رئارحلا تافيفعلا ىنعم تانصحملا نهو 3 مهئاسن

 اهب رعشي مل ةحامس ىهو ، تاملسملا نم تافيفعلا رئارحلا ركذب نهركذ

 لوقلا اذه نأ بسحأ ,لحنلاو تانايدلا رئاس عابتأ نب مالسإلا عابتأ الإ

 هنأو } مهريغو نيملسملا نبب ىالسإلا لماعتلا بولسأ عم مجسني ىذلا وه

 رصاوألا طبر ةدارإ دنع نملسملا نم مهفقاوم ةاعارم ىرورضلا نم

 . ةيعانجالا

 . تاهمألاو تاوخألا مكح ىف نهلك مراحملا تاوذ (٥ه)

 حاكنلا قيرط نع هسم ناك ءاوس هنم مرحم تاذ سم ىذلا لجرلا )٦(

 تناك اذإ ، ادح لتقي هنم مرحم تاذ اهنأ لاع ناك اذإ _ ان زلا وأ ىرسلا وأ

 ةلودلا تناك اذإ هب لكنيو ( روهظلا ) هتا ماكحأب لمعت ةملسم ةلودلا

 ىتح ، ةلود نكت مل وأ ، ةملسم ريغ تناك وأ ، هتنا ماكحأب لمعت ال

 . ةمئألا ىلإ دودحلا نأ ىلع ءانب اهل زنع



_ ٢٣٢ 

 لهاجت الو لهج ال : كلملادبع هل لاقف . ىأ ةأرما ىه امنإو { ىأب تسيل

 . هقنع تبرضف هب رمأو )٧( مالسإلا ىف
 كلملادبع نسحأ : لاقف هنم هللا ىضر ديز نب رباج هتوم غلب هنإ : ليقف

 . داجأ : لاق وأ

 تبثي الف دمع نع اهارست وأ ةينثولا وأ (٨) .ةيسوحملا جوزتت نإ كلذك و

 . هبسن

 . هبسن تبثي الف { دمع نع ةيباتكلا ةمآلا جورت نإ كلذك و

 . لاحلا اذه ىلع ةيسوحملا ةمألا جورت نإ كلذكو

 . هرمأ انرسف دقف ىرستنلا امأو

 تبثي الف دمع نع نهنم ائيش ىرست وأ مراحملا تاوذ نم ائيش جوزت نمو
 . مآلا ىوس ايف كلذ رغ ليقو . هبسن

 ةدحاو ةدقع ى ةوسن سمخ لجرلا جوزت اذإو ، تباث وهف دمعتي مل نإو

 هيلع نمرح دقف كلذك نهلك نهسم نإف ، نهلا زتعا ىلع سبحلاب ربج هنإف
 ، كلذ دعب نهجوزت هل لحم الو { نهلك

 . تباث وهف هبسن امأو

 نهنم سم نمل حاكنلا ددجم نأ هل لحم الف } ضعب نود نهضعب سم نإو

 . هيلع نمرح نهنال

 ملعي وهو اهم ىن ز وأ اهارست وأ هنم مرحم تاذ جوزت نم نأ ىعي (٧)

 & مارح اذه هلمع نأ لهجي هنأ ىعدا ولو ىنح ادح لتقي هنم مرح تاذ اهنأ

 هنسحتساو ، ناورم نب كلملا دبع هقبط ام كلذ و { مكحلا لهج ىف رذع الف

 . رباج © مهنم نيعبالا ضعب
 فانحألا ىر و 0 ةئباصلاو ةيسوحملا حاكن ةمألا ءاهقف ضعب زجم )٨(

 لكأو ، مهنم جاوزلا حصي لزنم باتك هلو يوامس انيد دقتعي نم لك نأ
 . اضيأ ةلبانحلا ضعب لوق وهو & ىراصنلاو دوهلا نوهبشي مهنأل ، مهحنابذ

 



_ ٣٣ _ 

 زئاجف « نهم اتيش سم مل نإ كلذكو ، نهنم سمي مل ام حاكن هل لحمو
 ، كلذب نملع اذإ قادص نهل سيلو ء نهنم هنود امو نهنم ةعبرألا حاكنمل

 { ةدحاو ةدقع ىن نيتمأ جوزت نمو ، نهناقدص هيلع نهلف كلذب نملعي مل نإو
 هنإف { ةمأ ىلع ةمأ وأ ةرح ىلع ةمأ جوزت وأ ةدحاو ةدقع ىف ةمأو ةرح وأ

 . قلطي ىح برضلاب نهقالط ىلع رجي
 امهادحإ حاكن هلف ، ةدحاو ةدقع ىف ةمأو ةرح وأ 3 نتمأ جوزت نإو

 نإو ث كلذ دعب امهادحإ حاكن هل سيلف اهسم نإف . اهس مل ام كلذ دعب
 اذإو ، سم نم نود سم ملام حاكن هلف ، ىرخآلا سمي ملو امهادحإ سم
 ، ىلوآلا نود نهنم ةريخألا قالطب ذخويف . ةرح ىلع ةمأ وأ ةمأ جورت

 . )٩( هكلم نم ىلوألا تجرخ اذإ اهجوزتي نأ هلف اهسم نأ لبق اهقلط نإف

 )١٠( رفك دقف دمع نع اهطو م هنم مرحم تاذ لجرلا جوزت اذإو

 رفك كلذب لاق نمو ، ءطولا لبق دقعلاب رفكي هنأاب لوقي نم مهنمو ، كلذب
 . دمعلا ىلع كلذو ء جورت ىذلا عم دوهشلا

 امهل زئاجف !مهتلوفط ىف )١١( ةلفطلاو لفطلا نبب سيسملا ناك نإو

 )٩( هتمصع نم تجرخ ىأ .

 هبكترم نم لاقي ام وهو ث ةمعنلا رفك رفكلاب انه دوصقملا )٨٠(
 ناك اذإ امأ 4 الحتسم نكي مل اذإ اذهو ، كلاه وأ قفانم وأ قساف هناب

 عجرب فلوملا ناك و . ادح لتقي ذئنيحؤ ، كرش رفك هرفك نوكيف الحتسم
 كلذب و ن حضوأ وه و © دقعلاب هقلعي هرغ نأ عم © ءطولاب رفكلا عوقو

 . ةيمرحملاب اوملع نإ ىلولاو دقاعلاو دوهشلا ىلع مكحلا قبطني

 ريغ ثانإ وأ روكذ غولبل نس نود اوناك نم مهو لافطألا )١١(

 ٠ نفلابلا لامعأ نم بترتت ىتلا جئاتنلا امهنبع ىلع بترتت الف ، نيفلكم

 ىسنحلا لاصتالا ة ةروص اهف تم ولو ىن ةلفط عم لفط هب موقي ام رةعي الو

 ناك اذإ لاصتالا نأ ( بوبحم نب دمحم مهنم ) ةمئألا ضعب ىرو ا لماكلا

 =مكحلا نإف ث ىعيبطلا اهعقوم تذخأ امهنم ةيلسانتلا ءاضعألا نأو الماك

 ( حاكنلا )



_ ٢٣٤ 

 رخآلا دلو ام جوزتي نأ امهنم دحاو لكلو © امهغولب دع احكانتي نآ
 . هدلو امو

 احكانتي نأ امهل زوجم الف 0 غلاب رخآلاو الفط امهدحأ ناك نإ امأو

 . هدلو ام الو رخآلا دلو ام حاكن امهنم دحاو لكل زوج الو « كلذ دعب

 امهنونج ىف سيسم امهنيب ناك اذإ ناغلابلا ةنونحملاو نونحلا كلذك و

 امهنم دحاو لكل زوجم الو ث اقافأ اذإ كلذ دعب احكانتي نأ امهل زوجم الف

 . هدلو ام الو رخآلا دلو ام حاكن

 . لاخلا اذه ىلع احيحص القاع رخآلاو انونح امهدحأ ناك نإ كلذك و

 امهنم دحاو لك جوزتي الف ةذخافملاب نلجر نبب سيملا ناك اذأو

 . صخر نم مهمو © هدلو ام الو رخآلا دلو ام

 دلو ام امهنم دحاو لك جوزتي الف امهنيب ناك اذإ طول موق لمع امأو

 لسن نم جوزتي نأ هل هب لوعفملا نإ لوقي نم مهنمو { هدلو ام الو رخآلا

 . هب لوعفملا لسن نم جوزتي نأ لعافلل سيلو © لعافلا

 . )١١( عيمح نيهجولا ىف صخر نم مهنمو

 لك جاوزلل ةبسنلاب ماكحألا نم اهلع بترتي هنأ ىأ 3 ىلوأ مم رحتلاب=
 ، امهغولب مدعل امهلع ماقت الف دودحلا امأ ى اع ىنز نمو،ناز ىلع بترتي ام

 ريزعتلاب لوقلاو 0 نيرغص اناك اذإ نابدويو © نقهارم اناك اذإ نارزعيو

 . بوبحم نيا نع لوقنم ريغ بدألاو
 )١٢( ىلي ام نوفلخ نبا ةلاسر ىف ءاج :

 لعف وأ 3 اهربد ىن وأ ، جرفلا نود ايف ةأرماب لعف الجر تركذو
 : تلقو 0 اهتنبا وأ اهمأ جوزتي له ى هرد ىن وأ هجرف نود ايف ركذ لجر ىن
 انركذ ام ىلع ةمرخلا ىن امهنيب قرف ال هنأ قرفلا ؟ فالتخا كلذ ىف لمكو
 مظعأ وهو . ىهدأ هتمرحو © وضع ربدلا نأل ، ءطولا ىف رابتعالا نم

 . ملعلا لهأ نم مظعألا روهمحلا دنع لبقلا ىف لعفلا نم امرج

 = هيف تأاي مل ردلاو نمب كلم وأ حاكنلاب حابي دق لبقلا نإ : اولاقو



_ ٣٥ 

 زوج الف اهجرف نم نطب ام اهنم ىأر ىنح ةأرما ىلإ لجرلا رظن اذإو
 مهمو ث دمعتي مل وأ دمعت تدلو ام حاكن الو 0 اه دلو ام الو اهحاكن هل
 الو ىه اهحاكن ىف هيلع سااب الف ةلفطلا امأو 0 دمعتي اذإ صخ ر نم

 { دمعت اذإ ددشي نم مهنمو ، دمعتي مل وأ دمعت تدلو ام الو اهدلو ام الو

 . هنع هللا ىضر )١٣( لهس ىنأ نع هنع هللا ىضر خيشلا كلذ ىورو

 هحاكن اهل زوجي الف هجرف تأر ىح لجرلا ةروع ىلإ ةأرملا ترظن اذإ و

 نأ الإ )١٤) صخر نم مهمو ] هدلو ام حاكن الو دلو ام حاكن الو وه

 اهتاهمأو © هب لوعفملا تانب هيلع مرحت ربدلا ىف مهدنع لعافلاف .ةحابإ لاحح

 . دحاو اهف ىكحملا لوقلاو { امهنيب قرف الو & لبقلا ىف ءطولا ليبس ىلع

 . ! : لاق لوقلا اذه ىلع ليلدت دعبو ه

 ص ةمرحلا هب بجت ربدلا ىن ءطولا نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو انباحصأو
 { لبقلا ىف ءطولا هدسفي امك 0 فاكتعالاو ، جحلاو ث هب موصلا دسفيو

 ىف ءطولاب هوبجوأ امك ، لزني مل وأ لزنأ لسفلا ميمعت بجم مهدنع كلذكو

 © هتلا مهمحر مه ريغو نامع لهأ نم انباحصأ راثآ ق تدجو اذكه _ لبقلا

 . راصمألا ءاهقف بهذم هيلعو

 عبارلا نرقلا ءاملع نم (ىتريمدنتلا ) دمحم نب رشبلا لهس وبأ )١٣(

 نع كلذ رثكأو ، هرصع ءاملع رابك نم ةعامح نع ملعلا ذخأ 0 ىرجملا

 راز ) رصن ىأو 5 ىفردلا ( ديز نب فسوي ) ىحم ىأ : نيبليلخحلا نملاعلا

 مهمظعأو مهرهشأ لعل ث ريبك ددع ملعلا هنع ذخأو © ىنسفتلا ) فسوي نب

 ةملكلا هذه نإ ىنح ، خيشلا بقلب رهتشا ىذلا ( ىنورابلا ) عيب رلا وبأ وه

 . هيلإ الإ فرصنت ال تقلطأ اذإ

 . باتكلا اذه لئاسم ذخأ هنعو فلأوملا ذاتسأ : وه عيبرلا وبأو

 ىن ىنورابلا هتلادبع لاق امك نيدلا ةبسن مهلع تزاج نمم لهس وبأو

 . ( ةماعلا ملس ) هتلاسر

 )١٤( ك لجرلل ةأرملا نم وأ ،ةأرملل لجرلا نم سمللاو رظنلا لئاسم =



 _ _ ٨٣٦

 امهنم دحاو لك رظن اذإ نالجرلا امأو ، ةأرملا لثم كلذ ى لجرلا نوكب

 ضعب هل فطتقا نأ ءىراقلا ديفي اعم لعلو { ربك شاقن اهف .اعم امهنم وأ=

 : : هتلاسر ىف نوفلخ نبا هدروأ ام

 زمغلاو رظنلاو ملعلا لهأ رثكأ دنع هاندأ ةمرحلا هب بجت ىذلا لوخدلاو »

 اهزمغف ةأرما جوزت لجر ى ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ثيدحل كلذ هبشأ امو

 هيلع هتلاىلص هتنا لوسر هاهنفاهتنباجو زتينأ داراف اهقراف ىنح كلذ ىلع دز . ملو

 « اهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن نم نوعلم » ملسو هيلع هللا ىلص هنع ءاجو . ملسو

 . , ةمايقلا موي هيلإ هتنا رظني مل ، هوبأ اهلإ رظن ةأرما جرف ىلإ رظن نم ه
 ىلعو « ةمرحلا بجوي اذذلت ةلبقلاو رظنلاو { زمغلا ه ةديبع وبأ لاق

 . راصمألا ءاهقف رثكأ لوقلا اذه

 . هتأرما هيلع تدسف ةغلاب ىهو هتنبا جرف سم نم : عيبرلا لاق

 .« اهتنبا الو اهمأ حكني الف ةأرما جرف ىلإ لجرلا رظن اذإو : دهاحم لاق

 هيبأ ىلع تم رح « ةأرما ىلإ ةوهشب لجرلا رظن اذإ ه : ةفينح وبأ لاق
 . ! اهتنباو اهمأ هيلع مرحتو . هنباو

 نبو اهنيب ةقرفلا تعقو اهبيبر ةأرما تلبق ول ه : ةفينح وبأ لاقو

 . « اهجوز

 نم ءىش ىلل رظن وأ اهلبق وأ ةأ رما درج نم » : ىعخنلاو دهاحم لاق

 . « هيبأو هنبا ىلع تمرح ةوهش رظن اهنساحم

 عنص نا ةوهشب اهجرف ىلإ رظن وأ ةأرما سمل لجر اميأ » : عيبرلا لاق

 . { سكعلابو نبالا ىلع تمرح بآلا كلذ

 . ( هلثم ) ىرصبلا نسحلا نعو
 ىلع هدي عضوف ةيراج ىرتشا هنأ هنع هللا ىضر ركب ىنأ نع ركذو

 © اهم ابجعم اهلع ىدي تعض و ىنإ ىنباي : هل لاقن اهايإ هل زبا هل'اسف & اهدث
 . « ةعتم كل اه رمغ ىنو . كال اههركأ انأو اهندرأ دقو

 : لاقف اهينطعأ هنبا هل لاقف اهلإ رظنو اهد رجف ةيراج رمع ىرتشاو

 - . « رظنلاو ديرجتلا كيلع اهمرح امن ، كل لحت ال اهن



_ ٣٧ 

 . (١ه) امهلسن حاكن امهلع مرحم الف رخآلا جرف ىلإ
 مرحم ال ىرخآلا جرف ىلإ امهادحإ ترظن اذإ امهنيب ايف ناتأرملا كلذك و

 لك ىلع كلذ مرحم الف ، ةبوكرملاو ةبكارلا كلذكو © امهلسن حاكن امهلع
 . )١٦( ىرخآلا لسن حاكن امهنم ة دحاو

 اهحاكن كلذب هيلع مرحم الف اهندب نم نطب ام ريغ ىلإ لجرلا رظن اذإو
 . اهلسن حاكن الو

 ىه اهحاكن هل زوجم الف اهجرف نم نطب ام هديب سم نإ كلذكو

 تم رح دقف اهنم ثيش ذختا وأ اهلبق وأ ةيراج د رج لجر امأ ه رمع نعوح

 . « اهنباو اهمأ هيلع تمرحو & هنباو هيبأ ىلع
 اهمرح كلذ نإف اهرشاب وأ ةيراج جرف لجرلا سم اذإ » : دهاحم لاقو

 . » هنباو هيبأ ىلع
 لحت الف ًاذذلت امهصعم وأ هتيراج قاس لجرلا رظن اذإ : ةديبع وبأ لاق

 . هنباو هيبأل

 تناك نإو ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا وأ٬لجرلا ةروع ىلإ لجرلا رظن )١٥(

 لجرل لحم الف 0 ة ريبك هسفن ىف رظنلا نأ الإ { حاكنلا ماكحأ هب راتت ال

 ةأ رما ةروع ىلإ رظنت نأ ةأرم ال الو 9{} رخآ لجر ةروع ىلإ رظني نأ

 نأ لقي هنأل { ةيصعملل نطاوم ةماعلا تامامحلا تناك كلذلو ، ىرخأ

 تاروع ىلإ رظنلا نم هينيع نوصو هتروع رتس نم ناسنإلا اهف نكمتي
 . نيرخالا

 روجفو قسف : وهف راحبلا ءىطاوش ىلع مويلا سانلا هلعفي امع لاقي ام امأ
 . ناقذألا ىلإ هللا ةيصعم ىف ضوخو

 ى ماكحأ اهلع بترتي مل نإو ةشحافلا هذهل نيتأرما باكترا )١٦(

 ثيح نم امهنيب ايف ةشحافلل نلجرلا باكترا نع لقت ال اهنأ الإ ، حاكنلا
 { امهنم ةدحاو لك قحلت ىلا ةيسفنلا رارضألاو ، نتأرملا ىلع اهراثآ

 لاجرل اب هبشتلا ةنعلو 3 ىنزلا ةنعل : نتنعل ىف ضوخت امهنم ةبكارلا حبصت ثيح

 . زماغ لكل نلت ىنلا رهاعلا ماقم ىن امهنم ةبوكرملا حبصتو
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 اهجوزت هل بحتسي الف۔هديب هسم نإ جرفلا ربغ امأو 0 اهلسن حاكن الو ،

 مم رحتلاب لوقأ الف لعف نإو .
 نإو هجوزت اهل زوجم الف اهديب لجرلا جرف ةأرملا تسم اذإ كلذك و

 . هحاكن كلذب اهلع مرحم الف هدسج نم جرفلا رغ تسم

 ، مي رحتلاب هيلع مكحن الف لعف نإف ث اهجوزتي الف اهلبق نإ كلذك و
 (٧١)ما رحب سيلف لعف ناف ،اهجموزت هل بحتسي الف ،ةص رقلاو ةضعلا كلذكو

 جرف ىلإ ةأرملا وأ 2 ةأرملا جرف ىلإ لجرلا رظن اذإ ةحلاعملا ةلاح ىن امأو

 امهدحأ اهعزن اذإ ىمحلا عزن : لثم ةحلاعلاو ةرورضلا ةهج ىلع لجرلا

 لجرلا قلط اذإو ، اهحاكن هيلع مرحم الف ، تاوادملا نم كلذ رغ وأ رخآلل

 ه ريغ اجوز تجوزت مث 0 م رحتلاي هنع تجرخ وأ اهنع تام وأ هتأرما

 تام وأ اهقلط ىذلا لوآلا جوزلا دلاو اهجوزتي الف { ةيراج هدنع تدلوف

 : لوقي نم مهنم : نالوق اهف ةيناثلاو ؤ هوخأ الو هنبا الو هدج الو اهنع
 اهج وزت هيلع سأاب الف ةثلاثلا امأو } اهجوزتي ال : لوقي نم مهنمو : اهجوزتي

 ى رتشملااهارستف اهه و وأاهعاب وأ هرغل اهجوز 7 اهأرتسا اذإهتيرسكلذكو

 جوزتي الف 0 ه ربغ تجوزتف اهقتعأ وأ © هدبعل اهجوز وأ 0 هل ةبوهوملا وأ
 . اهارستي الو هدنع اهدلت ةيراج وأ انركذ نم عيمح

 . نالوق اهف ةيناثلاو

 ىن انركذ ام لثم اهارستي وأ اهجوزتي نأ هيلع سأاب الف ةثلاثلا امأو
 اهجوزتي ال هنإ : اناق امنإو : انركذ ام عيمح 5 مرحم سيلف لعف نإف } ةرحلا

 كلذ جوزتي الف امالغ ىناثلا ۔انع تدلو نإ كلذك و . ناللا قحالت ةهارك

 8 نالوق هيف ىناثلاو : هتدج وأ همأ وأ هنبا ةنبا وأ لوألا جوزلا ةنبا مالغلا

 هللاو مرحمب سيلف لعف نإف ؤ انركذ نم جيوزت ىف هياع سأاب ال ثلاثلاو

 . قيفوتلا هللابو ث ملعأ

 اههشأ امو : ةزمغلاو ةضعلاو ةلبقلاف : ةشحاف ةشحافلا تامدقم )١٧(

 ةبوتلا بجت مارح اهسفن ىن ىهف تعقو نإف ةيبنجألا عم زوجت ال رئابك اهلك
 ىذلا راتنلا ىلع حاكنلا ميرحت ىف ماكحأ اهلع بترتت ال اهنكلو 2 اهنم

 . فلأوملا هراتخا
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 حاكنلا نم مرحي اميف رخآ باب

 نأ الو كلذ دعب )١( اهجموزت هل زوجم الف ةأرماب لجرلا ىنز اذإو

 اهنادجو اهناهمأ نم ائيش جوزتي نأ هل زوج الو ؤ ةمأ تناك اذإ اهارستي

 اذه نع فيطل قيلعت نمحرلا دبع ىلكاب خيشلا لضافلا انذاتسأل )١(

 : لاق ، هصنب انه هلقنأ نأ ةدئافلا نم ىرأ . لينلا باتك ف عوضوملا

 ةايح ىن اهرطخ اهل ةلأاسم اهم ىنز نم ىلع اهحاكن مرحتو ةينزملا : ةلاسم

 ىرخأ ةهج نم ىهو ، باسنألا ةمالس ديعب دح ىلإ فقوتت اهلع ؤ عمتحملا

 { ةداعسو انوكسو ةءانه ةرسألا ىلع ضيفي ىذلا ىلئاعلا رارقتسالل برح

 نيزبحملا قيرفو . اتاب اعنم نصعناملا قيرف : نقيرف اهءازإ ءاهقفلا ىرن كلذل
 نأ _ مهفلخو مهفلس - انباحصأ هيلع ىرج ىذلاو 2 اهنودبو ، طورشب
 امهلع ءاوسو ث هيف ةداوه ال ايدبأ ام رحت اهحاكن هيلع مرحم لجرلا ةينزم
 هلوقل { امهحافس ىن هالمعتسا امب امهحاكن اعنم دقف ث ابوتي مل وأ اباتأ

 . ، مورحم صيرحلاو ( حافس دعب حاكن ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص
 . مالسإلا ىن امهانز ناك اذإ اذه

 مالسإلا) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوقل { زئاجف امهكرش تقو ناك اذإ امأ

 . ( هلبق ال بج
 : ةيتآلا صوصنلا ىلع هيلإ اوبهذ ام ةحص ىف اودمتعا دقو

 اهُحسكني ال"ةينازلاوءًةكرشم ةيناز الإ حسكنيالىنارلا] :ىلاعت هلوق ( أ )
 . ( رونلا ةروس ) [ نينمأوملا ىلع كلذ مرّئحو٬كرشم وأ ناز الإ

 . ( حافس دعب حاكن ال ) : ملسو هيلع هللا ىلص هلوق (ب)
 امهف اهجوزت مث ةأرماب ىنز لجر امأ ) ملسو هيلع هللا ىلص هلوق (ج)

 . ( آدبأ نايناز

 نم عنملاب لاق هنأ انبسحو . اهدرس لوطي ىنلا ةلدألا نم اهريغ ىلإ

 ءارلاو ڵ بلاط أ نب ىلعو 0 ننمأوملا مأ ةشئاعو ، دوعسم نبا : ةباحصلا

 =ديز نب راج نيعباتلا نمو .ةريره وبأو ،هللا دبع نب راجو ، بزاع نب
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 اهتنبا ةنبا وأ اهنبا ةنبا وأ اهننباج وزعي الو. اهبأ لبقا نم الو اهمأ لبق نم

 . جيوزتلا ىف انركذ ام لثم اهارستي الو

 نو رج مهانيأر نإ بجع الف { ىعخنلاو نيريس نباو ، ىرصبلا نسحلاوح

 اهنم دلو ام بسن تبثيو اهقادص اهطعي . سبحم اهقالط ىلع هتينزم حكان

 : قا رتفالا لبق امهدحأ تام نإف ، اه ه انز نم اهتدع دعب اهجوزت ناك نإ

 نودص وي ةحمرصلا صوصنلا كلت ءازإ مهانيأر اذإ ةبارغ ال مث ، رخآلا ثر م
 لامك اهف ىرحتي نأ بج امم عاضبإلا ةلاسم نآل . ةتبلا امهحكانت باب
 حورو ىشمتي عنملاب لوقلا نأو . اهلع باسنألا ةنالس فقوتل ؤ ىرحتلا

 ةسدقم ةطبار جاوزا ةطبار نإ . هنياغو جاوزلا ةمكح قفاويو © نآرقلا

 اهلبق كلذ ناك ءاوس . بايترا هبئاش سند ىأ اهلوح موحم الأ بج
 ةقاوذلا بابل احتف و { ةليذ رلا ىلع اينمض اعيجشت كلذ ناك الإو . اهدعب وأ
 مهروجف نأ نودقتعي اوماد ام ، نويبرغلا هلعفي امك نيناوهشلا نب

 & اهن ولهستسي ىلا ةبوتلا ىوس مهفلكي الو ، ىعرشلا طابترالا نم مهمرح ال
 . ايروص ولو مهنم لبقت تماد ام

 نمب جاوزلا مهنع نوتوفي يحابإ الاصتا اولصتا ىنم مهنأ اوملع اذإ امأ

 نئلو :ة داسفلا نع آعدارو ض ةفعلا ىلع مهل ثعاب كلذ ناك : هيف نوبغرب

 ، عمتحملا ىلع انميهم نآرقلا عزاو ناك موي لوألا ردصلا نيطاسأ انيأر
 ىف نحنو انب فيكف ث حاكنلا اذه نوعنمم . ًاعماقو ابيقر ناطلسلا عزاوو
 5 :ةيحابإلا تمعو ‘ داحلإلا هيف ىرشتساو ، هميشه ىن داسفلا راطتسا رصع
 لدعأ الف ، امامت سوفنلا ىف اهرون ‘افطنإ وأ { ةينيدلا ةناصحلا تفعضو

 داسفو ضرألا ىف ةنتف نكت » لعفن مل نإ . هتنس ىلع ىرجت نأ نم مكحأ الو

 . " ربك

 نوكسلا هنم ةياهنلا لعجو ث جاوزلا ةمعنب انيلع هللا معنأ اذإف ث دعبو
 اجاوزأ مكسفنأ نم مكل لعج نأ هتايآ نمو] : لوقي ذإ ةمحرلاو ةدوملاو

 = موقل تايآل كلذ ىف نإو.ةمرو ةدوم مكنيبت لعجو ،اهلإ اونسكسنا
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 هثابآ نم ءىش جيوزت الو وه هجموزت اهل زوجم الف { ةأرملا كلذكو

 وأ اوبات كلذ ىن ءاوسو هتانب ىنب و هينب ىنبو هينب نم ءىش جيوزت الو ٤ هدادجأو
 ريغب وأ ةعواطمي امهنيب ىنزلا ناك وأ، رخآلا بتي ملو امهدحأ بات وأ،اوبوتي مل

 اناك وأ ، ادبع رخآلاو ارح امهدحأ وأ 5 ديبع وأ ارارحأ اوناك وأ ، ةعواطم

 رخآلاو املسم امهدحأ ناك وأ )٢( امهانز تقو ىف نكرشم وأ نملسم

 ناك وأ ءاغلاب رخآلاو الفط امهدحأ ناك نإ كلذكو امهانز تقو ىف اكرشم

 ىن امهرمأ انيب دقف ًاعيمح الافطأ اوناك نإ امأو ، انونح رخآلاو القاع امهدحأ

 ىن وأ ، جرفلا ربغ ى وأ جرفلا ىن اهب ىنز كلذ ىن ءاوسو ، باتكلا ردص
 زوج الف ، ةتيم وأ ةيح اهم ىنز ناك وأ )٣( اهدسج نم اهس ىنز عضوم ىأ
 . اهناهمأ نم اهلسن نم ءىش جيوزت هل

 ، اهعواطف هيلع هتدوار وأ © هيلع هتعواطف ىنزلا ىلع اهد وار نإ امأو

 صالخإ ىنازلا سفن نئمطتو نكستله :ىرعش تيلايف . إ نورتكفتي=
 دض اهنم ققحتو هسفنب اهالب دقو 3 هتجوز تحصأ اذإ هل اهافوو هتينزم

 .هارتأ ، ةقيقح هل تفوو تبات اهه ؟ ةمحرو ةدوم امهنيب نوكت لهو ؟ كلذ

 هتايح شيعيف ، سواسولا همساقتتو ، نونلا هباتنت مأ اهلإ نئمطي كلذ مغر
 اهنجم اهاضق ىلا ةنجاملا تاظحللا كلت هتليخغ نع بزعيأ ؟!! ًابذعم قلق
 هسفن هل سوسوت الفأ . . .؟ ءاقلط اوناك موي ةراعدلاو روجفلا طاسب ىلع
 ىنز نم » ؟ هباسح ىلع هريغ عم اهنم رركتي دق لبق اهعم هل عقو ام نأ

 . ىبتنا ! نادي ىنفلا نيدي امك و « هب ًفز'

 سابع نبا نأ روصنم نب متاح قيرط نم ىناسارحلا مناغ وبأ ىور )٢(
 امهو اه ىنز ىلا ى ( حاكن هرخآو ، حافس هلوا ) هلوق ناك امإ ه : لاق

 ؛كرشلا ىن اع ىنز ىذلا اهجوزتي نأ ساب الف احلصأو ابات اذلف ناكرشم
 . « هلبق ال بج مالسإلاو »" : تلق

 سمللا وأ دمع جرفلا ىلإ رظنلا انباحتا دنعو : نوفلخ نبا لاق )٣(

 . دحاو مهدنع هيف مكحلاو 3 ةمرحلا بجوي كلذ لك © ءطولاو



٤٢ 

 ناف { ءىش امهنيب نكي مل نإ اهارستي الو كلذ دعب اهجوزتي نأ بحتسي الف

 هتركن“ اف اهسقن نع هتعفدف ىنزلا ىلع اهدوار نإ امأو ٠ مارحم سيلف لعف

 ناك امالغ _ دولوملا دجو نإو ، اهجوزتي نأ هيلع سأاب الف ، ةرحلا راكنإ

 ىف جوزتي نآ هل بحتسي الف ملحلا غلبو رك ىح شاعف _ )٤( ةيراج وأ
 نموأ هتمع وأ هتلاخ وأ هتخأ ىلع وأ همأ ىلع عقب الثل اهف دجو ىلا ةيرقلا كلت

 اهبأ ىلع ةيراج تناك نإ ىه عقت وأ ، ءاسنلا نم هحاكن هيلع مرحم

 امهنأل . لاجرلا نم هحاكن هلع مرحم ناك نم وأ اهلاخ وأ اهمع وأ اهخأ وأ

 امهلسن نم ناك نم الإ امهلع مرحم ال هنإف مم رحتلا امأو 4 امہسن نافرعي ال

 ةأ رماب اهف ىنزف راهن وأ لبلب ةيوق ىف لجرلا لخد اذإو 2 مراحنا ىوذ نم
 الئل © ةيرقلا ثالت ىف كلذ دعب جوزتي نأ هل بحتسي الف اهفرعي نكي ملو

 هحاكن هيلع مرحم نم وأ اهتنبا وأ اهمأ وأ : اهس ىنز ىنلا ةأرملا كلت قفاوب
 ىرستي نأ اضيأ هل بحتسي الو ث ةأرملا كلتب ةيرقلا كلتب ىنز اذإ ءاسنلا نم

 هيلع مرحم الف مم رحتلا امأو ة كلذ لثم قفاوي الثل 2 ةيرقلا كلت ءامإ نم

 اهحاكن هيلع م رحم نم وأ اهتاهمأنم وأ اهلسن نمناك نم وأ اه ىنز ىنلا الإ
 ةأرملا كلذك و . هيبرب ال ام ىلإ هيبري ام عديل هنكلو ى اهس ىنز اذإ ءاسنلا نم

 ىن جوزتت نأ اه بحتسي الف هفرعت مل لجر اهس ىنزف ةيرق ىف تلخد اذإ

 هئابأ نم ائيش وأ اهم ز ىذلا لجرلا كلذ قفاوت الئل ، كلذ دعب ةبرقلا كلت

 اهاع مرحم الف مم رحتل ةهج نم امأو . اهب ىنز اذإ هحاكن اهلع مرحم نم وأ

 ،اع ىنز اذإ :. اهلع مرحم نم وأ هنبا وأ هوبأ وأ اهم ىنز ىذلا الإ

 ةراض كلذك و 0 هيبأ ريغ دنع همأ ةراض جوزتي نأ لجرلل بحتسي الو

 هدج رغ دنع هيبأ مأ هتدج ةراض و همأ ىآ هدج رغ دنع همأ مأ هتدج

 ىف هيلع سأاب الف هتنبا ةراض امأو . مرحمب سيلف لعف نإو ؤ 7 ىأ

 هلهأ فرعي ملو ، ةنيدم وأ ةيرق ف طيقل دجو نإ هنأ دصقي )٤(
 ىلع عقي الثل ، اهف دجو ىلا ةنيدملا وأ ةي رق ىف جوزتي الأ نسحتسيف
 ىنأ تناك نإ مرحم ىذ ىلع عقت وأ 3 آركذ ناك نإ مرحم تاذ



_ ٤٣ 

 ربغ دنع همأ جوز ىنعمب « كابأ محاز نم محازت ال : لاقي دقو . اهجمورت
 اذإو مرحم سيلف نإف . همأ جوز حكن ام حاكن هل بحتسي الف 2 هيبأ

 هبسن نم ائيش فرعي الو ائيش لقعي ال ريغص وهو ةدلب نم لجرلا ىس ،
 مرحمب نم ىلع عقي الئل ، كلذ دعب كلذ هدلب ىن جوزتي نأ هل بحتسي الف

 الف ، كتمع وأ كتلاخ وأ كتخأ وأ كمأ انأ : ةأرما هل تلاق نإ امأو

 . اهسفن تبذك ولو كلذ دعب اهجوزتي

 كمع وأ كوخأ وأ كوبأ انأ : لجر اهل ل اقن ةيراج تناك نإ كلذك و

 هللاو )٥( لوآلا هلوق ىف هسفن بذك ولو © كلذ دعب هجوزتت الف كلاخ وأ

 . قيفوتلا هللابو ث ملعأ

 تلاق اذإ امأ ، بسنلا ىلع ةبصنم الصأ ةوعدلا تناك اذإ اذه )٥(

 عضتف ، ناسحإلاو فطعلاو ءالولا راهظإ نادصقي امهو اهل لاق وأ ، كلذ هل

 هسفن لجرلا عضي وأ ، ةمعلا وأ ةلاخلا ا وأ تخألا وأ مألا ناكم ىن اهسفن

 انوكي نأ ةةيقحلا ىن ناديرب امهو ، لاخلا وأ معلا وأ خألا وأ بآلا ناكم ىف

 هيلع بترتي ال اذه نإف { ةدعاسملاو ناسحإلاو رلا ىن كئلوأ ةلزنم ىن

 ةبش الو ةيهارك الو مم رحن



. ٤٤ 

 ةبطخلا ىف باب )١(

 لجرلا بطخم نأ )٢( ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور

 . هودر وأ 0 هوجوزب ىتح 0 هيخأ موس ىلع مواسي نأو هيخأ ةبظخ ىلع

 لبق نم اهتدج الو © كلذ دعب اهمأ جوزتي الف ةأرما لجرلا بطخ اذإو

 اهتنبا امأو . مرحمب سيلف لعف نإف ، نهارستي الو © اهبأ لبق ىم الو اهم
 . نهارستي وأ نهجورتي نأ هل زئاجف 0 اهتنبا ةنباو اهنبا ةنباو

 © اهارستي الو ، كلذ دعب هنبا اهجوزتي الف ةأرما لجرلا بطخ اذإو

 مدقتلا زوجم الو ةماق رتعت ىتم : ةبطخلا ىن ةمآلا ءاملع فلتخا )١(

 دد رتلاو ةضوافملا تماد ام هنأ انباحصأ ىأر ىلإ اهس رقأ ، لاوقأ هدع ىلع اهلع

 لخدتلا زوج الو © ةمئاق رتعت ةبطخلا نإف { ةبوطخلاو بطاخلا نمب نابراج

 . ضارعإلاو كرتلا وآ . د رلاو ضف رلا اهف مي ىح اهلع
 ملعي مل ام ةمئاقلا ةبطخلا ىلع ةبطخلا ىلإ مدقتلا نوزجيف ةيعفاشلا امأ

 لع اذإف . لوألا بطاخلا ىلإ انوك ر زأ اضر اهرمأ هديب نمم وأ ةأرملا نم

 . رخآ بطاخ اهلإ مدقتي نأ مرح دقف كلذ

 ىبن وه لب ضعب لاقو ، مم رحت ىجن ىبنلا نأ ىلإ روهمحلا بهذ )٢(
 ‘ حاكدلا خسفي الو ث هب لطبي ال دقعلا نأ ىلإ روهمحلا بهذ و . بيدأات

 . ميرحتلل ىبلا نإ : لومي نم لوق ىلع ىح
 ةيفنحلاو انباحصأ بهذمو . حاكنلا خسفيو دقعلا لطبي مهضعب لاق و

 م رحتلل ىبلا نوك نآل . صاع بطاخلاو حيحص حاكنلا نأ ةيكلاملا ضعب و

 ةبطخلاو ، ةبطخلا نع ىبلا نأل { حاكنلا خسف و دقعلا نالطب هنم مزلي ال

 . حاكنلا ىن اطرش تسيل

 دقعو لوآلا ةباجإ دعب ىناثلا اهطخ اذإو : ةنسلا هقف ىن قباس ديس لاق

 ةص ىف اطرش تسيلو : ةبطخلا نع ىبنلا نأل ، حيحص دقعلاو مثأ اهدع
 . ةحيحص رغ اهعوقوب خسفي الف : جاو لا

 .هدعب وأ لوخدلا لبق دقعلا خسف ىناثلا بطاخلا اهجوزت اذإ : دواد لاق و



_ 4٥ _ 

 نآ هيبأل 7 ٠ مرحم سيلف لعن نإف ) هتنبا نباو 2 هنبا نبا كلذك و

 كلذكوهيبأزبأهدجوأهمأ وبأ هدج كلذكو ةمأ تناك اذإ اهارستي وأ اهجوزتي

 بحتسي الف « حاكنلا بألا ركنأاف ‘ هرمأ رغب بألا ىلع نبالا جوزت نإ

 دحأ بألا ىلع كلذ دعب جوزت نإ كلذكو © ، كلذ دعب اهجوزتي نأ نبالل

 ) مرحم سيلف لعف نإف . كلذ دعب نبالا اهجوزتي الف نبالا رغ سانلا نم

 هرمأ ريغب نبالا ىلع بآلا جورت نإ امأو . ةنبالا نباو نبالا نبا كلذك و

 اهجوزت نإ كلذك و ، كلذ دعب اهجموزت بألل زئاجف حاكنلا نبالا ركنأاف

 نبالا ركنأ اذإ اهجموزت بألل زئاجف بألا ريغ نبالا ىلع سانلا نم دحأ
 : لاقهنأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورو دحلا كلذكو ) حاكنلا

 ُ)٠) م س ى رم . ه ص ور ورو ۔إ س م ٥ ۔ه٥۔ ٥ ] م م

 هوحكناف هقلخو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ
 ِّ ّ ًاضيأليقو

 وه س سس ٥٥ / ۔٥ ه و رم رف & ۔ه ۔ % ر مس سم م رف م

 داسفو ضرالا ىن ةنتف نكت هولعفتالإ 0 هتنامآ و هنيد)
 َ 4 م

 ( ريبك
 © )٣( اهتانابج ضعب ىن نا و ريقلا نامز ىن ادولوم سانلا باصأ هنإ ليقو

 نباو ئ ىغ نبا اذه» : اهف بوتكم ةعقو هعمو( رانيد ةئام اهف ةرص هعمو

 اهج و زيلف هركب هتيل و هيلإ تبطخ نم 2 ةيلب نماي الف ايندلا ىن ناك نم 2 ةينغ
 ةشع ) ٤)

 ىنعتو © انه دارملا وهو : ةعساولا ةيوتسملا ضرألا ىه ةنابحلا )٣(

 . ةرقملاو ءارحصلا اضيأ

 نيناوقلاو ، نيسنحلل ةسنلاب رصعلا ةنوم ىناني حبصأ ركبملا جاوزلا )٤(

 ىتلا ةفسلفلاو ، جاوزلاب اهيف حمسي ىتلا نسلا ددحت دالبلا رثكأ ىن ةيعضولا
 للعت ةفرص ةيدام ةفسلف ىهو برغلا نم ةدمتسم ةيرظنلا هذه اهبام ىنبت

 2 ايدام نوكتي ىنح جاوزلا ىف ركفي نأ ةاتفلا وأ ىفلل قحم ال هناب عوض وملا

 =ةيلوثسم لمحتلع ارداق هلعجم ام ة رخلا و ب راجتلا نم ًايفطاعبستكي ىحو

 ىدم رلا » هاور ثيدحل ا .. هنيد نوضرت نم ك ءاج اذإ , ٠



_ ٤٦ 

 ،تكردأ اذإ ركبلا : جيوزت ةسمخ ىن الإ ناطيشلا نم ةلجعلا نإ : ليقو

 لح اذإ نيدلا ءاضقو © لزن اذإ فيضلا ءارقإو { تام اذإ تيملا زهجتو

 . اهتقو لخد اذإ ةالصلاو { هلجأ

 اذإ كلذ و . اهتخأ قالط ةأرملا لاست نأ ىجن هنأ مالسلا هيلع هنع ىورو

 - كتأرما قلطت ىنح كجوزتأ ال : هل لوقتف اهجوزتيل ةأرملا لجرلا بطخ
 . ادبأ اهجوزتي الف اهتدع ىف ةأرما لجرلا بطخ اذإو _ هدنع تناك ةأرمال

 . ادبا هيلع تمرح دقو

 هريغ جوز اهجوزتف اهتدع تضقنا ىح اهكرت اذإ : لوقي نم مهنمو

 نم مهنمو ؤ ةمأ تناك اذإ اهارستي وأ اهجو زتي نأ هلف اهنع تام وأ اهقلط م

 ةدع دتعت مم © اهف تبطخ ىلا ةدعلا كلت مت نيترم اهندع ىف ىرجت لوقي

 اهتدع تضقنا ىنح اهكرم اذإ : لوقي نم مهمو : ءاش نإ اهجوزتيلف ىرخأ

 هللا ىلإ بوتيو ىرخأ ةدع دتعت مل ناو ءاش نإ اهجوزتيلف اهف اهطخ ىلا

 لوألا اهقلط اذإ ةدعلا كلت ىف ءاوسو © هرغغتسيو كلذ هعينص نم ىلاعت

 . مم رحتلاب هنع تجرخ وأ اهنع تام وأ

 ٤ اهف تبطخ نىلا ةدعلا كلت مت ، نترم اهتدع ىف ىرجت لوقي.نم مهمو

 ةأرما لجرلا بطخ اذإو . ءاش نإ اهجوزتي مث 0 اهلثم ىرخأ ةدع دتعت م

 ىلع وأ ، هتفيلخ وه ميتي ىلع وأ ، نونحلا وأ ، لفطلا هيلو ىلع اهندع ىف

 اذإ نونحلا كلذ الو © غلب اذإ لفطلا كلذ اهجوزتي الف © هتفيلخ وه نونحم

 رشابيو :ةيفطاعلا براجتلا سرامي نأاب هل نوحمسي اذه ىف مهو تيبلاح

 . هبحم ىذلا وحنلا ىلع ةيزيرغلا بلاطملا
 هلماعت امنإف & ةيعضولا ننناوقلا ةرظن ف ةملسملا ةاتفلا ه ملسملا باشلا امأ

 ىف ةناصحلاب هبلاطي نم اهنف ، ةزيرغلاو ىنطاعلا بناجلا ىن لماك لهاجتب

 حامسلاب هلماعت وأ ، ةليحتسم ةيبلغألا ىلإ ةبسنلاب ةناصحلا اهف نوكت فورظ
 امنإو ، حامسلاب حرصت وأ ، كلذب انذإ هنم ردصت نأ نود ةليذرلا ةسراممل

 . عجشتو لب ، لفاغتتو ى ر



_ ٤٧ 

 لفطلا هنبال وأ هسفنل اهجوزتي نأ هيلع اهطخ ىذلا ىلولا كلذل زئاجو © قافأ

 : هيلع اهطخ ىذلا لوآلا ربغ هتفيلخ نونحلاو ميلا وأ لوألا ريغ نونحلا وأ

 اذإ اهجوزت هل زاجف اهتدع ىف ةأرما هسفن ىلع بطخ اذإ لفطلا امأو

 دعب قافأ اذإ اهجمورت هل زئاجف اهتدع ىن اهطخ اذإ نونحلا كلذك و ، غلب

 نأ هل سيلف . اهتدع ىف ةأرما لجرلا بطخ اذإو ، اهتدع نم اهجورخ

 ال لوقي نم مهنمو ، هجوزتت نأ اضيأ ىه اهل سيلو ، كلذ دعب اهجوزتي

 . اهجوزتي نأ وه هل سيلو ، ىه هجوزنت نأ

 ءاطخ اذإ فالتخالا نم انركذ ام ىلع اهتدع ىف ىه هتبطخ اذإ كلذك و

 دعب دبعلا كلذ اهجوزتي الف هدبع ىلع اهتدع ى ةأرما لجزلا بطخ اذإو
 . هبهو وأ هعاب وأ هديس هقتعأ اذإ كلذ

 هقتعأ اذإ كلذ دعب اهجوزتي الف اهتدع ىف هسفنل دبعلا ابطخ اذإ كلذكو

 الف الفط ناك اذإ امأو . ًاغلاب دبعلا ناك اذإ اذهو ، هبهو وأ هعاب وأ هديس
 ىف هسفن ىلع ديسلا بطخ نإ امأو ث هتلوفط ىف هسفن ىلع بطخ ام هرضي

 ةدعلا ىف هسفن ىلع بطخ اذإ دبعلا كلذكو ، اهجوزتي نأ دبعلل زئاجف ةدعلا
 نم هيلع بطخ ىذلا دبعلا كلذ ريغل وأ ، هسفنل اهجوزتي نأ ديسلل زئاجف
 جوزتي نأ هل زئاجف ةدعلا ىف دبعلا ىلع ديسلا بطخ اذإ كلذكو . هديبع

 . هديبع نم هيلع بطخ ىذلا دبعلا كلذ رغل وأ هسفنل

 اذك كيطعأو اهجوزتأ نأ ىلع كتأرما قلط لجرل لجرلا لاق اذإو

 جىطعملل ةأرملا جيوزت زوجم الو هل ىطعملل كلذ ذخأ زوجم الف اهقلطف اذك و

 مالسإلا ىن ىلخدأ جوز تاذ ىهو ةكرشم ةأرمال ملسملا لجرلا لاق اذإو

 نأ هل سيلف تلعفف كجوزت“اف كجوز نبو كنيب مالسإلا عطقي ىك

 . اهج ورت ىن هيلع سأاب الف جوز تاذ نكت مل نإو 0 اهجوزتي

 كجوزتأ ىك كجوز عم فرتفا : جوز اهل ةأرمال لجرلا لاق اذإو

كالوم عم قرتفا هريغ دبعل لاق اذإ كلذك و ، اهجوزتي نأ هل سيلف تلعفف



_ ٤٨ 

 اذإو . هءارش هيلع مرحم الف لعف نإف . كلذ هل سيلف كي رتشأاف كعيبي ىك

 ىلع قح هنإ : ليقف لالحم امهنيب ج ىح لجرل ةأرما لجرلا بطخ

 ىنح اعمتجا ام دعب امهنيب ىعس نإ امأ و { نعلا روجلا نم افلأ هجوزي نأ هتنا

 نم مةربز فلاب هبرضي نأ هللا ىلع قح هنإ : ليقف 2 هلجأ نم امهنيب قرف

 . هديسو دبعلا نبب قرف اذإ كلذك و . مهج ران ىن ديدحلا

 رشي الو :هرغل اهطخم الو اهجوزتي الف ىنزلا ةأ رملا نم لج رلا ملع اذإو

 . اهجوزتي نمل دهشي الو © اهجمو زب هيلع

 ءاسنلا نم اهريغ الو هتيلو هجوزي الف لجرلا نم ىنزلا ملع اذإ كلذك و

 . اهجوزت ىلع هل دهشي الو 0 هل اهطخ الو هتمأ الو

 ىف هل ىعست الو هجوزتت الف ىنز لجرلا نم تملع اذإ ةأرملا كلذك و

 هتيلو نم ىنزلا ملع نمل ةصخرلاب ليقو ؛ اهجوزييل ءاسنلا نه اهرغ ةبطخ

 ىذلا بطاخلل بحتسي الو & تبات اذإ اهحاكن دقعيو )٥( اهجوز نأ

 لعف نإف © هتلا دنع ام ىغتبي ناك اذإ اهلع لاملا نم ءىش ذخأ . بطخ

 | هيلع ةرجألا ذخاب سأاب الف ، كلذ ىلع ةرجألا بلط اذإو . هيلع سأاب الف

 . ملعأ دلاو ى صوخشم ءانع كلذ نأل

 ترمأاف ةشحاف هتخأ تباصأ نملا لدأ نم الجر نأ ريرج نبا ىور (٥)

 لقتنا اهع نبا نإ تأر ىح اهووادف تكردأاف { اهجاد وأ لع ةرفشلا

 كسنأ نم ٠‘م تناك ىح ) تكسن و نآرقلا تأرقف ئ ةنيدملا مدق ىح ح هله اب

 ىلع شخي نأ هركيو ] اهسلدي نأ هركي تداك و اهمع لإ 7 . مماسن

 ىلإ دمعت ! اه ُاشب ريختأ : رمع لاقف © كلذ هل ركذف رمع ىن اف { هرخأ ةنبا

 الاكن كنلعجأل سانلا نم ادحأ اهنأاشب تربخأ نئل هللا ، هيدبتف هللا هرتس ام

 . ةملسملا ةفيفعلا حاكن اهحكنا لب . راصمألا لهأل

 مالسإلا ىف ةشحاف باصأ ادحأ عدأ الأ تممه دقل : لاق ىذلا وه رمعو

 . ةنصحم جوزتي نآ



_ ٤٩ 

 صيرعتلا ىف باب

 : ىلاعت هللا لاق

 هلجأ باتكلا عْلََي ىنح حاكنلا ةَدَقُ اوُهزُعَت الو)

 : لجو زع لاقو
 .- ٥ 3 ه ۔ہ م ا

 ءاَسَتل ١ ةبطخ ( نم هب ب متضرع اميف ف مكيلع ح انج 7 و

 : هلوو ذتس هكَئ هللا 2 مكنا ىف ْمُنَتَكأ وأ

 افوُرعَمالوَقاوُلوقَت نأ الإ )١( ارس نهودع اوتال نكلو
 غلبي ىتح حاكنلا ةدقع اومزعت الوه : هلوقب دير ملعأ هللاو هنإ : ليقف

 ضيرعتلا امأو ، ىضقنت ىنح ةدعلا ىف ةبطخلا نع ىهنلا » هلجأ باتكلا

 ام : اهتدع ىفىهو ةأرملل لجرلا لومي نأ هنإ : ليقف ىلاعت هللا هحابأ ىذلا

 . كبايث نسحأ

 نهنوركذتس هيلع لد فوذحم نع كاردتسا : ىواضيبلا لاق )١(

 ءطولا رسلاب ربع { ًاعامح وأ احاكن نهودعاوت ال نكلو نهوركذاف ىأ

 رسلا ىن نهودعاوت ال هانعم ليقو 0 0 هيف ببس هنأل دمعلا نع ش رسي هنأل

 اولوقت نأ الإ ، نجهسي امم ةدعاوملا : رسلا ىف ةدعاوملاب ىنعملا نأ ىلع

 ؤ فوذحم هنم ىثتسملاف اوحرصت الو اوضرعت نأ وهو ث افورعم الوق

 . خلإ . فورعم لوقب ةدعاوم الإ وأ ةفورعم ةدعاوم الإ نه ودعاوت ال ىأ

 ىبنلا ىن ةغلابم مزعلا ركذو :ىواضيبلا لاق { حاكنلا ةدقع اومزعت الو ه
 ةدقع اوعطقت ال هانعم ليقو ، حاكنلا ةدقع دقع اومزعت الو ىأ ث دقعلانع
 ىهتنت ىتح « هلجأ باتكلا غلبي ىنح ه عطقلا مزعلا لصأ نإف { حاكنلا
 . هللا همحر ةتس ىنأ دمح ةمالعلا ةيشاح نمآيفرح لوقنم قيلعتلا اذه . ةدعلا نم

 ٢٣٥ ةيآ ةرقبلا ة روس ه



 _ _ ٥6٠

 . كلثم ةأرما تدجو ىنتيل اهل لوقي نأ لوقي نم مهنمو

 ضرعيف ةجاح لجرلا ديرب نأ : ملعأ هللاو لاقي اهف ةغللا ىف ضيرعتلاو

 ، بذكلا نع ةحودنمل ضراعملا ىف نإ : مهلوق ىنعم وه ليق . اه رغب اهلط ىف
 ، هملع الو هرمأ رغب هربغ رخآ لجر ىلع اهتدع ىن ةأرما لجرلا بظخ اذإو
 ىف مسبتو ث هبلقب هبح"اف كلذب ملع نإ امأو ، هيلع بوطخلا كلذ رضي الف
 هيف دها زتملاك هسفن ريصي ، هيلع هلماجو ث هلعاف هجو ىف ىأ & ههجو

 هيلع ىنخم الو ، بويغلا مالع وه هتلا نأل )٢( كلذ لعفي الف هنع ىهملاك و

 نهو دعاوت ال نكاو ه لجو زع هلوقب دير هنإ : ليقو ، رودصلا ىن امم ىش
 . ىرستلاو رسلا قاقتشا هنم نإ : ليقو ، حاكنلا وه : رسلا ليقف لآرس

 دجوي له : اهتدع ىف ىهو ةأرمال لاق فلسلا نم الجر نإ : ليقو
 فيصلا ىف نوجرزلا ىف بنعلا دجم ال: هل تلاقف؟")نآلا نوجرزلا ىن بنعلا

 . ءاتشلا ىب هثرحم ال نم

 .اهجوزتي ال ناب الو ، اهجوزتي نأاب اولوقي ملف سايكأ ءالوه نإ اولاقو

 لجأل : اهل لاقف ةاصح اهتدع ىف ىهو ةأرما ىمر رخآ الجر نإ : ليقو

 ةلماحملاو ماستبالاو ةدوملا راهظإ نأل ددشتلا ضعب اذه ىف ىرأ )٢(

 ضيرعتلا ي ىتح تالاحلا هذه نم دبال لب0اهسفت ةدتعملا عم ىح هنعني مل

 ، ضيرعتلا لبق اهملعي ىلاعتو كرابت هللاو بلقلا ىف ةدوجوم لاوحأ ىهو

 رهظي ملو رمأاي مل هملع نود هيلغ بوطخلا لجرلا ماد امو ، ضيرعتلا عمو
 نآل راشبتسالا هيلع رهظ ولو & سأاب نم هيلع نأ بسحأ امف ةحارص ةقفاوملا
 ةقفاوملا وأ ليملا اهنم مهف امب هنع تباجأو هضيرعت ةأرملا تمهف اذإ ضرعملا

 . كلذب اذخاوم نوكي ال حرفلا رهظأو كلذب رشبتساف

 ةيسراف ىهو © بنعلا ةرجش وأ ، بنعلا ناصغأ وه : نوجرزلا )٣(
 . هبرعم

 



_ ٥١ 

 اهتدع ىن ةأرملا لجرلا بطخم الو { )٤( اهجوزتي ال هنإ : اولاقف ى نيلوألا

 © هديب اهرمأ نوكيو ، همالك اهلإ لصوي نمل الو اهلو ىلإ الو ث اهسفن ىلل
 اهجوزتي نمل وأ اهظخم نمل زئاجف ، اهتدع تضقنا دق اهنإ : ةأرملا تلاق اذإو

 لكوي الف روهشلاو مايألا ةدع امأو 5 اهتدع اهف متت نأ نكمم ايف كلذ تلاق اذإ

 اهنأ كلذ دعب تمعزف تجوزتف اهتدع تضقنا اهنإ تلاق نإف { كلذ اهلإ
 مقي الف ؟ ةقداص ةبوت اهنم تفرع نأ الإ اهلوقب لغتشي الف « اهتدع ضقنت مل
 دعب مكلا ىن امهنيب قرفي الو٤(٥) هتلا نيبو هنيب ايف اهجوزت ىذلا اهلع
 تام وأ اهقلط دق هنأ تعداف جوز ةأرملل فرع اذإو ،ةدعلا ءاضقناب اهرارقإ

 هدنع نبتي ىح اهجمورت دارأ نم اهجوزتي الو كلذ ىف قدصت الف اهنع

 تجوزنف جوز اهل ملعي مل نإ امآو ، اهقالط وأ اهجوز توم نم تعدا ام

 ىقلط دقو ىايإ كجوزت لبق جوز ىل ناك دق اهجوزت ىذلل تلاق ث

 . { هبذك وأ تلاق ام قدص ملعي ىنح اهل زتعيلف 0 ىنع تام وأ

 ؤ جوز كلذ لبق اهل ملعي مل نبح اهلزتعي نأ هيلع سيل : لوقي نم مهنمو

 تعدا ام قدص هل نبتي ىنح اهلزتعيلف آ ىح اهجوز نأ تعدا نإ امأ و

 هنأل ، سمللا هبشي ةاصحلا نأاب عنملا اذه هللا هحر بطقلا للع )٤(

 . ةبغرلا وأ ةذللاب ةأرملا ساسحإ راثأ اذإ ايس ال ، رشابم لاصتا

 ةقداص ةبوت تبات اذإ كلذو ء هللا نيبو هنيب ايف انه مكحلا (٥)

 دعب اهلع م ةي الأ هيلع بجيف ةج> اهل هقيدصت نإف 0 ؤ جوزلا اهقدص وأ

 نم امأ ةعول ةينا زلا مكح ىف اهنأل ، قادصلا هل د رت نأ اهلع بجم و ، كلذ

 اهف ى ءدا نمو « اعرش ة رتعم ةثاقلا ةيجوزلا ةلاحلا نإف ث مكحلا ثيح

 ةأرملا معزو لصألا ىلع ءاقبلاف ليلدلا تبثي مل اذإف . زيلا هيلعف ئيش

 ، اهجوزت مث اهتدع ءاضقناب تف رتعا اه دعب اهتلع ىهتنت نأ لبق تجوز ; اهنأ

 ةحصب ليلدلا موقي ىنح اهجوز دنعو اهنيب ىف ىهو © ليلد ىلإ جاتحت ىوعد
 . ةربخآلا ىوعدلا



 ۔ _ ٥٢

 )٦(. جوز اهل ملعي ىتح مكلا ىف امهنيب قرفي الو 2 هللا نيبو هنيب ايف هبذك وأ

 قيرط نع هيلع هب مكح الو ام فرصت ناسنإلا نم بلطي انايحأ )٦(

 درفلا ليمي وأ ةيوقلا ةهشلا موقت امدنعف ةلدألا ةيافك مدعل كلذو 2 ءاضقلا

 ١ نكل ث كلذ هيضتقي ابيسح فرصتي نأ هيلع نإف © قيدصتلا ىلإ
 ىلا ةأرملاف . اذهل ةلثمأ اهلك ةقباسلا لئاسملاو . عطاقلا ليلدلاب الإ نوكي ال

 اهنعتام هلبق اجوز اهل ناب اهجوز تربخأ مث ، تجوزت مث جوز اهل ملعي ال
 اهزتعي نأ وه اهجوزل ىغبني ىذلا فرصتلاف ، ايح لازي ال وأ اهقلط وأ
 . اذك وأ ىوعدلا ةحص هدنع تبثب ىح

 اهجاوزو ، نقيتم الوأ جوزلا نم اهولخ نآل امهنيب قرفي الف ءاضقلا امأو
 . تبثت ىتح اهب ذخأوي ال ىوعد همعزت امو ، نقيتم جوزلا اذه نم ٨٩٥ -



_ ٥٣ 

 ايادهلا باب

 ، اهجم وزت كرتف هلادب م ز اياده اهلإ ىدهأاف ةأرما لجرلا بطخ اذإو

 اهلعف اهل ادبو 3 هجمبوزت ىلع ىه تبأ نإو . اهلإ ىدهأ ام در اهلع سيلف
 3 حاكنلا رمأ ىلع ايادهلا نم ةأرملا هيلإ تدهأ "7 . اهلإ ىدهأ ام در

 امهدحأ ىف دجو نإ امإف اهلبق ىنلا لثم لاحلا اذه ىلع © هلادب وأ & اهل ادب مث

 (١)بريعملا نإف :جيوزتلا نع عوج رلا رخالل ادبف ،ايادهلا لبق هيف ناك بيع
 كلذ هيف ثدح اذإ كلذكو ىطعأ ام هيلع در الو ، كلذ نم ذخأ ام در

 هبحاص هيلع د رب الو ايادهلا كلت نم ذخأ ام در هنإف ايادهلا كلت دعب بيعلا

 . هنم ذخأ ام.

 هانركذ ىذلاو ، در ىلاعت هللادنع نم ءاج ايف هيلع نوكي الأ ىنبجعيو

 ىف درت ىتلا "") ةعبرألا بويعلا نم ناك اذإ ةثداحلاو ةجراخلا بويعلا نم

 بيعلا كلذ جورخ امهنم عجر نهف . الف بويعلا نم اه ريغ امأو حاكنلا

 هيلع در الو ذخأ ام درب هنإف { هثودحم وأ ةعبرألا بويعلا نم نكي مل ىذلا

 هيلع د ر الو ذخأ ام هبحاص درب ىنلا بويعلا نم لتقلاو قترلاو : ىطعأ ام

 لوقي مه ريغو ، بويهمو بويعم : نولوقيف ممم ةغل ىلع بويعملا )١(

 نانكاس ىتتليف هلبق حيحصلا ىلإ ةلع فرح ىهو ءءايلا ةكرح لقنب بيعم
 بسانتل ةرسك ىلإ نيعلا ىلع تناك ىلا ةمضلا لقنتو ث امهدحأ فذح
 : بيعم ريصيف ءايلا

 )٢( شحافلا ص رلاو ، ماذحلاو { نونحلا : ىه ةعبرألا بويعلا _

 بيعلاو 3 ةنعلا وه لاجرلل عبارلا بيعلاو ةأرملاو لجرلا اهف كرتشيو
 امرو { لقتسم لصف ىن اهماكحأ ىنات فوسو . لفعلا : وه ءاسنلل عبارلا

 . قيلعت اهلع انل ناك

 



 ۔ ٥٤

 ايادهلا لبق ناك ىذلا مم رحتلاب جرخ نا امأو )٣( رخالل ادب اذإ ، ىطعأ ام

 ، ىطعأ ام هيلع در و ذخأ ام امهنم دحاو لك د رلف 0 ًاعيح نادارتي امهنإف

 نكي مل نإ عيمح نادارتي امهنإف ايادهلا دب ميرحتلا كلذ ثدح نإ كلذكو

 . امهادحإ لبق نم مب رحتلا كلذ ثودح
 درب هنإف } هلخدأ ىذلا وهو امهدحأ لبق نم مم رحتلا كلذ ناك نإ امأو

 : فالتخا كلذ ىنف امهدحأ تام نإ امأو ىطعأ ام هيلع درب الو ذخأ ام
 نم ثيش نادارتي ال لوقي نم مهنمو © كلذ عيمح نادارتي لوقي نم مهنم

 عيمح درب لتاقلا نإف ،هبحاص لتق ىذلا وه امهدحأ نوكي نأ الإ ، كلذ

 اهسفن ةأرملا ىلإ ىدهأ ام كلذ ىن ءاوسو © ىطعأ حيج هيلع درب الو ذخأ ام

 نم هانركذ ايف هديب اه رمأ نوكي نمم ك ، اهلو رغ وأ ا اهلو ىلإ وآ ؤ & اهسفنب

 ىلإ ىدهأ ام وأ ، هسفنب جوزلا ىلإ ىدهأ ام كلذك و 0 ه ريغ وأ درلا هوجو

 . 0 هايإ اهجوزف اياده ةلفطلاىل ولاج و زلاىددأنإ و(٤)هديب هرم آ نوكي نم هريغ

 ةثالث ىلع بويعلا نإ : ىلي ام ةيشاحلا ىف ةتس وبأ ةمالعلا لاق )٣(
 : ماسقأ

 . ةعبرآلا ىهو ىطعأ ام هيلع دري الو ذخأ ام بويعملا درب .م

 هيلع د ر الو ك ذخأ ام دم امهنم عجارلاف ، هدوجو الك هدوجو

 عانتمالا نأل ، قترلاو © لتفلا : ادع امو ةعبرألا ادع ام وهو . عا ام

 . عجارلا لبق نم ءاج

 نم هبحاص عنتما اذإ ىطعأ ام هيلع در و ذخأ ام بويعملا د رب مسقو

 .. ملعأ هللاو ةلمحلا ىف عاتمتسالا هعم نكع هنأل بيعلا كلذ ىلع لوخدلا
 . هصنب ىبنا

 ىه تدهأ يأ جاورلا لجأ نم اياده ةأرما ىلإ لجر ىدهأ اذإ )٤(

 الف { جاورلا .ىلع ةقفاوملا هيلإ ىدهملا ةين ىف نكي ملو ، كلذ لجأ نم هيلإ

 . - ٥ رجأ اه د ر مل نإو اهدر هيلعف اهلبق اذإو ، ةيدهلا لوبق هل لحم

 =نم اهنأ ملعي مل هيلإ ىدهملا ىعدا وأ {ةاداهملا لصأل راكنإ عقو نإو



 ث هيلإ ىدهأ ام عيمح جوزلا ىلع دري هنإف { اهغولب دعب حاكنلا تعفد ت

 ، هجوز دقف جيوزتلا ىلع هيلإ ىدهأ امنإو 0 درلا هيلع سيل : لوقي نم مهمو

 نإ كلذك و ، جيوزتلا ىلع ذخأ ام در تغلب ام دعب اهراكنإ بجوي الو
 دعب حاكنلا ركنأ مث ، هيلع اهجوزتف اياده لفطلا ىلو ىلإ ةأرملا تدهأ

 ةأرملا ىلإ لجرلا ىدهأ اذإو { اهراكنإ ىف ةلفطلا ىن انركذ ام لثم هغولب

 ائيش هنم ذخات نأ اهل سيلف هجموزت اهسفن ىف نكي ملو جيوزتلا رمأ ىلع اياده

 اهطخ كلذ ىف ءاوسو ح هنم تذخأ ام عيمخ د رتلف تلعف نإف & كلذ نم

 اذه ىلع جيوزتلا رمأ ىلع لجرلا ىلإ ةأرملا تدهأ ام كلذك و © اهطخ مل وأ

 كلذ ىلع امصتخا نإو 0 امهنم دحاو لك دنع بطخم مل وأ بطخ (٥ر لاحلا

 امهنم دحاو لك رقأ نإف ، هيلع امهنيب ةموصخلا بصني هنإف ، مكاحلا دنع

 ىعدملل ةنيبلا نكت مل نإ نملا هيلعف ركنأ نإو ، هدر ىلع هذخأ ، ذخأ ام

 . هنع هللا ىضر لهس ىنأ نع هنع هتلا ىضر خيشلا كلذ ىور

 . مالسإلا ىف مكاحملا بولسأ ىلع ةموصخلا امهنيب ترج جاوزلا لجأ =

 . » ركنملا ىلع نماو ىعدملا ىلع ةنيبلا »
 ظح هل اقيقد اقرف كانم نأ ىل ودبي اهدعب ىنلاو ةلأسملا هذه ىف )٥(

 نود ةلفط هتبوطخ نأ ملعي ناك نإ جاوزلا بلاط نأ كلذو 0 رابتعالا نم

 مدق نبح ناك اذإ امأ ، غولبلا دنع تركنأ اذإ ايادهلا هل درت الف ، غولبلا

 . غولبلا دنع حاكنلا تركنأ نإ هل د رتف غولبلا نود اهنأ فرعي ال ايادهلا

 . هذه دعب ىنلا ةروصلا ىف لفطلا عم لاحلا كلذكو



_ ٥٦ 

 حاكنلا ىلع () داهشالا ىف باب
 ىلوب الإ حاكن ال » : لاق هنأ ملسو هيلع هتلا ىلص ىبنلا نع ىور و

 نمأ لجر وأ 3 نانيمأ نالجر حاكنلا ىلع داهشإلا ى زوجو « نيدهاشو
 عبرأو ةلمحلا لهأ نم لجر وأ ئ ةلمحلا لهأ نم ةثالث وأ ناتنيمأ ناتأرماو

 { ةلمحلا لهأ نم ناتأرماو ةلمحلا لهأ نم نالجر وأ ْ ةلمحلا لهأ نم ةوسن

 ةلمحلا لهأ نه نالجر وأ 0 ةلمحلا لدأ نم ةوسن عبرأو نيمأ لجر وأ

 ةشحاف ىف الإ نالجر اهلك تاداهشلا ىف زوجم دقو ث ناتنيمأ ناتأرماو

 . ىلاعت هللا لوقل ةعبرأ الإ اهف زوجم الف { ىن زل
 ۔ ھ .,ه ه ه ر ۔ه ۔ ۔ ث ۔ ۔۔ ٥. ۔ َ ّ

 . [نوبذاكل أ مه هللا دنع كئلواف ءادهشل اب اوتاي مل ذاف]

 « ن وبذاكلا مه هتلادنع كلل واف ه ديري )٢( دمحم وبأ خيشلا لاق .دقو

 : ىلاعت لاق و 0 مكدنع

 _۔_۔۔×

 )١( قادصلاو 0 ىلولاك . حاكنلا داقعناو ةحصل طرش داهشإلا {

 نكل ، حاكنلا حصي مل اهنم دحاو لتخا اذإف ، اهاضرو ةأرملا رامثتساو

 حاكنلا حص لوخدلا لبق هيفالت عقو مث دقعلا نبح ناك اذإ لالخإلا ١

 ديفي الو ةأرملا هب مرحت ، ىنزلا مكح ىف وهف ىدملا عقو ىنح هيفالت عقي مل اذإو

 كانهو © حيحصلا دمتعملا لوقلا وه اذه . سملا دعب عقي ىذلا ىنالتلا

 ءاملعلا ضعبل تاصيخرتو تاداهتجا .

 دقعني الو. ةنيبب الإ دقعني ال جاوزلا نأ ىلإ ةمألا ءاملع روهمح بهذ دقو

 لئاسو داهشإلا نع ىنغب الو ، دقعلا ةلاح اروضح دوهشلا نوكي ىتح

 . ةرهشلاو نالعإلا

 ، ضرفب تسيل حاكنلا ىلع ةداهشلا نأ ىلإ هباحصأ و كلام مامإلا بهذو

 . هنالعإو هترهش اهنع ىغيو

 =خيش علا هنع ذخأ ،هللادبع نب ( سالفسرأ )و دمحم وبأ وه )٢(

 ١٣ ةيآ رونلا ةروس .



_ ٥٧ 

 ءادهش ةعبرأ ا تأي مل مث تاّنصُحُملا نومر نيذلاو

 كوو ادبأ أ ةَاَهَ مهلا 7 ةَدْلَج نيناَمَت مح ودلُجاف

 . [ َنوُقساَمل .
 ،ءاسنلاهرشابي ال ايف الإ ءايشألا عيمح ىن ")لاج رلا عم ءاسنلا ةداهش زوجتو

 ىن اهزارجم لوقي نم مهمهو ث دودحلا ىفو & لاجرلا نادبأ ىف نوكي امم

 . ةصاخنزلا ةشحاف ىن الإ د ودحلا

 ‘ ه ربغ ىف الو حاكنلا ى ى لاجرلا نود نهدحو ءاسنلا ةداهش زوجت الو

 ةداهشب حاكنلا متيو ث ءاسنلا نابأ ىن نركي امه لاجرلا هرشابي ايف الإ

 اذإف ث 2 الا نكي ملام م كحلا ى زوجتو : هلا نبو مهنيب ايف ةلمحلا لهأ

 توا ى كلذك و 0 كال ۔اعر مكحلا ىن ىن منداهش زوجت الف راكنإلا عقو

 داهشإلا ىن زوجو . مكحلا ىن راكنإلا دعب امهف موق زوج ال : بسنلاو

 ناب ليقف ةأرملا لاو امأو ، دوهشلا نم هرغ نم ج وزلا دلاو حاكنلا ىلع

 . ىزجم الاب ليق و : ىزجم

 زاوجم لومتي نم مهنم : فالتخا ءيف حاكنلا ةدقع ىلوت ىذلا امأ و

 قادصلا ىلع اهزارجم لوقي نم م,نمو ، قادصلا نود حاكنلا ىلع هتداهش

 هركذ ،ىرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم ( ىنورابلا عيبرل !! وبأ ) فلأوملا=

 . ةعباسلا ةقيلعلا ىن ىن ورابلا

 )٣( آ؟روكذ !ونوكي نأ جاورلا دوهش ىف ةلبانحلاو ةيعفاشلا ط رنشي ،

 مدع ىلإ ةيفنحلا بنذو ؛ حصي مل نتأرماو لجر ةداهشب جاوزلا دقع نإف
 نوكي نأ زاج ايلو نوكي نأ زاج نم نلئاق حاكنلا دوهش ىن ةلادعلا لطا رتشا

 نركي نأ كلذك اوزاجأو ، ىواا رثأ نم مهأ سيل اداشاا رثأ نأل ادهاش

 كئلوأ عم ناك ءاوس ، ةيباتك و ملسم نبب ورا ناك ا اذإ نيباتك دوهشلا

 ابأ مل ام: حاكنلا نود . باتكلا لهأ نم مهلك اوناك وأ ملسم دداش د وهشلا

 ٤ ةبآ رونل ا ة ةروس ه



_ ٥٨ 

 ىزجم هنإف © اهلع رمأ وآ حاكنلا ةدقع ىلع فلختسا اذإ ىلولا امأو

 ةعبرأ وأ ءايلوأ ةثالث ةأرملل ناك اذإو . ًابأ نكي مل ام دهاشلا عضو ىف
 . دوهشلا عضوم ىف نوزجم نوقابلاف مهدحأ اهجوزف

 اهجوزف كلذ نم رثكأ وأ ةعبرأ وأ رفن ةثالث نبب تناك اذإ ةمألا امأو
 . دوهشلا عضوم حاكنلا ىف نابلا ةداهش ىزجت الف حاكنلا دقعو مهدحأ

 هيلع حاكنلا دقعف كلذ نم رثكأ وأ رفن ةثالث نب ناك اذإ دبعلا كلذكو

 لجرلا جوزت اذإو ث ةمآلا ىن انركذ ام لثم نيقابلا ةداهش ىزجت الف إ مهدحأ

 ىتح نوكرشم وأ ديبع مهناب ملعي ملو باتكلا لهأ وأ ديبعلا ةداهشب ةأرما
 ددج نأ صخر نم مهمو . )٤( هيلع تمرح دقف كلذ دعب ملع ح ك اهم

 امم هنآل ، اهسم ىذلا سيسملا كلذ هيلع اهمرحم الو ىرخأ ةرم حاكنلا

 لينلا باتك ىلع هقيلاعت ىف نمحرلا دبع ىلكاب خيشلا انذاتسأ لاق (٤ر

 : ىلي ام

 لحم ةلاسملا تسيلف ديبعلل ةبسنلاب امأو 3 معنف نيكرشلل ةبسنلاب امأ

 ، اهفن دعبتساو حاكنلا ىف ديبعلا ةداهش زاجأ نم ءاملعلا نم كانه لب ى عامجإ

 : لاق هنأ هنع هللا ىضر سنأ نع لقنو،اهفن ىف ةنس الو باتكال هنأل

 . ىهنا . ةمايقلا م وي اهلبقي ىلاعت هللاو © دبعلا ةداهش در آدحأ تملع ام

 ىلي ام قباس ديس خيشلل ةنسلا هقف ىف ءاج

 ط رتشي ال دمحأ و . آرارحآ دوهشلا نوكي نأ ىعفاشلاو ةفينح وبأ طرتشيو

 رئاس ىف لبقت امك ث جاوزلا اهب دقعني نيدبعلا ةداهش نأ ىرو 3 ةيرحلا
 عنميو ث دبعلا ةداهش درب ةنس الو باتك نم صن هيف سيل هنأو . قوقحلا

 ىهتنا . ًايقت اقداص انيمأ ماد ام اهلوبق

 هللا نكلو ء ءاهقفلا نم آرببك ادهج ذخات ديلا ةلأاسم تناك دقل

 الولو © ةلمح قرلا ماظن ىغلأ نيح رصعلا اذه ىف اهنم انحارأ دق ىلاعتو كرابت
 . هقفلا بتك نم قرلا ماكحاب قلعتي ام لك فذح انح رنقال ةيملعلا ةنامألا

 



_ ٥٩ 

 اذإو ،اهجمورت دارأ اذإ سيمملا كلذ نم اهلع ةدع الو )٥( ءاملعلا هرم ال

 نإ امأو ٤ سيملا كلذ نم دتعت ىنح اهجوزتي الف هرغ جيورت تدارأ

 كلذك اهسم 7 نامح وأ لامغطألا وأ ديبعلا وأ نكر لا ةداهشب اهجوزت

 اهسم ش نيناحم وأ لافطأ وأ ديبع وأ نوكرشم كل وأ هد وهش نااب ملاع وهو

 . آدبأ هيلع تمرح دقف كلذك

 ملسأ م نيناجملا وأ لافطألا وأ ديبعلا وأ نكرخملا ةداهشب اهجوزت نإ امأ و

 نأ لبق نم نيناجملا ىاف وأ ، لافطألا غلب وأ ٤ ديبعلا قتعأ وأ { نوكرشملا

 . لوآلا امهحاكن ىلع ناهقي الو حاكنلا ددجم هنإف اهسمع

 لوآلا امهحاكن ىلع ناميقي : لوقي نم مهنمو

 تمرح دقف اهسم ام دعب الإ لافطألا غلبي ملو نوكرشملا ملسي مل نإ امأ و

 دهشتسي نأ لبق امهدحأ تام من إ دوهش رىغب ةأرملا لجرلا جوزت نإو هيلع

 اهسم مث دوهش رغب ةأرما لجرلا جوزت اذإو :اهل قادص الو امهنيب أاربم الف

 نإو 0 دوهش رغب اهجوزت هن اب تملع نإ اهل قادص الو هيلع تمرح دقف

 « اهقدصأ ام اهل نأاب لوقي نم مهنمو ، اهاسنأ ىن اهلثم قادص اهلف ملعت مل
 . هبسن تابثإب لوقي نم مهنمو : هبسن تبثي الف دل وب تتأ نإ و

 زئاج وهف كلذ دعب دهشتسا مث ، دوهش رغب ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 حاكنلا دقعب امهنم دحاو لك رقيلف ثالذ ىلع دهشتسي نأ دا رأ اذإ و : اهسمم ملام

 ، دوهشلاو ، ىلولاو ، جوزلا : دحاو عضوم ىف ًاعيح امه و امهنيب هادقع امك

 كلتل وأ دنع كلذ دعب ىل ولا ۔اهشتسا مث د وهشلا دنع كلذ ىلع جوزلا دهشتسا نإ و

 فنصلا هرك ىذلا صيخرتلا هجرو : لبنلا حرش ف بطقلا لاق (٥)

 مارح ءطو لك نأ اندافاف . ءاي ركز وبأ لاق امك ملعلاب كر۔اي ال كلذ نأ

 . ىبنا . دقعلا ددجن لب ةأرملا مرح ال { ملعلاب ةهرح كر۔او ال

 و : مهنداهش حصت ال دوهشب جوزت نم نأ ةقباسلا ةلاسملا ةصالخو

 ىلع سم مث ، كلذ ملعي نأ هتعاطتسا ىن ناك وأ ، حصت ال مهنداهش نأ ملعي

 . دييأاتلاب هيلع مرح ةأرملا نإف . كلذ



__ ٦٠ _ 

 مه ربغ دنع ىلولا دهشتسا نإو، زئاجف جوزلا مهدنع دهُشنسس"ا نيذلا دوه كلا

 ةأرما لجرلا جورت اذإو ، نيلوألا دوهشلا دنع دهشتسي" ىتح كلذ هبزجم الف
 كلذ ىلع دهشتساف © ةفيلخ هتريشع هل تفلختسا 0 هلقع لاز مث مم دوهش رذب

 لقع لاز اذإ كلذك و ، حاكنلا ددجم هنكلو ، كلذ هل زوجم الف حاكنلا
 كلذك و حاكنلا ددجم هنكلو 0 ءايلوألا نم ٥ رغ دهشتسي الف تام وأ ىلولا

 امهنكلو ، دوهشلا دنع جوزلاو ةأرملا دهشتست الف اهجوز ىذلا ىل ولا تام نإ

 . ىرخأ ةرم حاكنلا ناددجم

 باتكلا لهأ نم دوهش دهشتسي الف ةيباتك ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 . دوهش نيملسملا نم نادهشتسي امهنكلو ؛ ةيباتك ةأرملا تناك ولو

 حاكنلا ىلع دهشتسي نأ جوزلا دارأو دوهش رغب ةأ رما لجرلا جوزت اذإو

 ىلولا دهشتسي ىنح كلذ ىلع هدحو دهشتسي نأ هيزجم الف كلذ ىلع ىلولا ىأو
 . جوزلا لثم لاحلا اذه ىلع ىلولا كلذكو © هعم

 .دهاش دنع ىلولاو وه دهشتسا مث دحاو دهاشب ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 رخآآ دهاش دهشتسي مل نإف { اهس مل ام كلذب ساأاب الف حاكنلا دعب رخآ

 صخر نم مهنمو . هيلع تمرح دقو هيزجم الف اهسم ام دعب الإ كلذ ىلع
 دهاش ةل زنمم { لولا نوكيو © ىلولا عم دحاولا دهاشلا حاكنلا ىف ىز ,

 رخن ةأرما "لجرلا جوزت اذلو . )٦( ىزجم ال هناب لوقلا رثكأو

 )٦( ىلي ام لينلا ىلع هقيلاعت ىف نمحرلا دبع ىلكاب انذاتسأ لاق :

 ليقو . هدعب رخ [ ةدايز الب حاكنلا ىلع سملا لبق دهاش زاوج ىنعي ه

 بحاص ن اكف . ةنيحضلا ةل" اسم ةروهشملا ىه ةلأاسملا هذهو © هدعب هتدايزب

 قوطنم هاب اي ام وهو © ناث دهاشك ىلولا رعتعاف هسفنل صخ ر , لوقلا اذه

 طرتشاو . هدارفناب انك ر هرتعا اذإ « نيدهاشو ىلوب الإ حاكل ال ر ثيدح
 حرص ام ةمداصم . هل غوسي فيكف الإو . كلذ ىلع ةدايز نينثا نيدهاش

_< 

 = . « اح رصت ثيدحلا هب

 



_ ٦١ _- 

 ىلع مقي نأ هلف © اهنخأ جوزت وأ ، ةوسن عبرأ كلذ.دعب جوزت مث ؤ دوهش
 كلذك و { ةسماخلا ةلزنمب ىلوألا كلت نوكت الو ، رخاوألا ةعبرألا كلت

 نب عمح نم لثم كلذ نوكي الو ىلوألا كرتيو اهلع قي نأ هل ، تخالا

 ىلوألا كلت حاكن ىلع دهشتسي نأ هيزجم الف ةعبرألا كلت قلط نإو ، نيتخألا
 كلت تتاع نإ كلذكو حاكنلا ددج هنكلو ٠ دوهش رغب اهجورت ىلا

 8 ىلوألا كلت حاكن ىلع دهشتسي نأ هيزجم الف اهقلط وأ ة ريخألا تخألا

 نأ اهلف دوهش رغب ةأرما لجرلا جوزت اذإو ، ءاش نإ حاكنلا ددجم هنكلو

 . قيفوتلا هللاب و > ملعأ هللاو > حاكنلا ىلع دهشتسي ام تءاش نإ جوزتت

 : ىلي ام لينلا حرش ىف بطقلا لاق =
 لاقي هنأو ، سملا دعب رخآ دهاش ا دهشي نأ نابأ صخر ضعب ىو ه

 . ىبتنا . « عنملا لوقلا رثكأو . ةنيعضلا ةلاسم : ةلاسملا هذهل
 { دوهش نودب عقو اذإ جاوزلا نأ اهلك لئاسملا هذه ىف صخلتي

 سملا عقو اذإف ، متي ال ، طقف دحاو دهاش وأ ، مهتداهش حصت ال دوهشب وأ

 ، روصلا عيح ىف لاوقألا حجرأ ىلع ةأرملا تمرح دقف ةلاحلا هذه ىلع

 داعي نأ ، مهلاح ملعي ال نيذلا دوهشلاو دحاولا دهاشلا ىف مهضعب صخرو

. ديبأاتلاب مرحتف ىلوألا ةروصلا ىن امأ ، ديدج دقعب حاكنلا



_ ٦٢ 

 مهنم حاكنلاب ىلوأ نم ءايلوالا ىف باب
 : لاق هنأ ملسو هيلع هتلا ىلص هللا لوسر نع ىور

 . (نيدهاشو ىلو الإ حاكنال)
 : لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص هنع ئورو

 7 هم ه ۔ 6 م . ه۔ ه |] رح ۔ه ۔,

 ِ ِ م م 7 ِ 7 ۔ ر { ٤ لطاب اَهحاَكنَق اهيلو نذإ ريغب تَحكن أ رما اَمَيأ)

 ىفنو )٢( تارم ثالث ىلإ لطاب اهحاكنف © لطاَب اهحاكنف
 ٥ ۔ه٥ ٠ إ رح ۔ ۔ع٥۔ه . ٤ م مسح م

 الق اهيلو نذإ ريغب تَحكن اذإ ةأ رملا نإ : راثآلا ضعب
 2 -{ 22 ٤ .. 6ِ م ر هم رو م

 ."( ةنجلا ةَحئاَر حيرت

 مهضعب مدقيو ى ءايلوآلا بيترت ىف ىأرلا اذه ىلع ةمألا ءاهقف روهمح( )١

 اذه ريغ ىأر ةيفنحللو ى اضيأ خآلا ىلع همدقي مهضعبو ؤ معلا ىلع نبالا

 : ىلي ايف هصخلم

 ةوخإلا مث ، بأل ةوخإلا مث ، ءاقشألا ةوخإلا مث ، ءانبألا مث { ءابآلا

 ، مامعألا مث ، تاوخألا دالوأ مث ، تانبلا دالوأ مث 2 نيبلا دالوأ مث ، مأل

 تاقبط ى ءايلوألا بتارم نوعضي مهف ى مهدعب نم اذكه مث ، لاوخالا مث

 : ىلاتلا طملا ىلع ةيقفأ

 ١ _ ءانبألاو ءابآلا .

 ٢ _ اوناك امفيك ةوخالا .

 ٣ تانبلا دالوأو ، ننبلا دالوأ .

 ٤ اوناك امفيك ةوخإلا دالوأ .
 . لاوخألاو مامعألا _ ه

 ه ةقبطلاكلت عورف تدفنتسا اذإ الإ اهدعب ىنلا ةقبطلاىلإ ةقبطنم لقتنيو

 ىسوم نأ نع ةعبرألاو د غ هاور , ثيدحلا . . ىلوب الإ ح اكنال ه .
 . سابع ىبأ نع هجام نباو

 مكاحلاو نابح نباو ةناوعوبأ هححص ,ثيدحلا . . . ةأرما امأ ٠.



_ ٦٣ _ 

 : لاق هنأ ملسو هيلع هتلا ىلص ىبنلا نع ىور دقو

 ۔ے ى ٥ه م ه ۔ ه , ي ث غ

 اهيلو نم اهسفنب قحا ميالا

 ‘ معلا ا خألا نبا مما خآلا مم (دحلا مث مم ا بألا حاكنلاب ءايل وآلا ىلوأو

 حاكنلاب ىلوأ خألا ناب لوقلا رثكاف . خألاو دلولا ىن اوفلتخاو . معلا نبا مث

 نم مهنمو ، خآلا نود دلولل ىهف ةيدلا امأو ، لتقلا ىف كلذك و ، دلولا نم

 خألا نبا امأو . لتقلا كلذك و ، خألا نم حاكنلاب ىلوأ دلولا ناب لوقي
 نم خألاو ، لتقلا كلذك و ب مهنم حاكنلاب قحأ دلولاف معلا نباو معلاو

 مألا نم خألا امأو . لتقلا كلذك و ، بألل خآلا نم حاكنلاب قحأ نيوبألا

 دنع اهنع ذخوي نم كلذك و ؟ لتقلا الو حاكنلا رمأ نم ء ىش هل سيلف

 معلا مث خألا نبا مث٬خآلا مث٬دحلا مث مهالوأ باآلاف ، ءايلوألا نم مكاحلا

 . نبالا مث معلا نيا م

 لسشم ةدحاو ةلزنم ىف كلذ نم رثكأ وأ ةثالث وأ نايلو ةأرملل ناك اذإو

 وهف اهحاكن دقع مهس"اف . دالوألا وأ مامعألا وأ ةوخإلا ىنب وأ ، ةوخإلا

 تناك اذإ ةمألا امأو ، ءاوس اهنم برقلا ىن اوناك اذإ مهرئاس رمأ ريغب زئاج
 هدقع اذإ حاكنلا دقع زوجم الف ، كلذ نم رثكأ وأ ةثالث وأ نيلجر نبب

 دبعلا كلذك و ك ًاعيمح . مهرمأ نع نوكي ىتح نيرخآلا رمأ ريغب مهدحأ اهلع
 نايلس ىحم فأ نع هنع هللا ىضر خيشلا ىورو . ةمألا ىن { انركذ ام ىلع

 ةيدلا امأ ؤ اهدل و نم هتخأ لتاق لتقب ىلوأ صاصقلا خالا نأ ىعي (٢)

 طقف ىننأ دلولا ناك ولو © لتقلا نع لدع اذإ دلولل قح ىهف

 تناك ءاوس ‘ ةثرولا عبح اهف ثر ةيدلا نأ نور انباحصأ روهمخو

 نوثرب ال ةلالكلاو جاوزألا نأ ( ىلإ هللا همحر دمحم وبأ بهذ و ، اطخ وأ ادمع

 ةيالو ىلوأ لتقلا ىلوي وهف . هنم لدبو لتقلا نع ضوع اهنأل { دمعلا ةيد ىن

 . ةلالكلاو جاوزألل هيف



_ ٦٤ 

 هللا همخر بينم نب )٤( فسوي ىأ ىلإ بتك هنأ هللا هحر سوطام )٣( نم

 رضاح هيلي ىذلا ىلولا ناكو ى ابئاغ اهلو ناك ث ةأرمإ ةلاسم ىف

 )٥( رخلا نب دمحم هتلادبعابأ اهف ىل لأاساف رضاحلا اذه حاكنلا دقعي له

 ىلولا اذه حاكنلا دقعي ناب : هباجأف : لاق كديب ىل اهتكاو 0 ةهفاشم

 . ابئاغ ةأرملا نم ىندألا ناك اذإ رضاحلا

 نإ لوقي نم مهنف ؤ بألا ةفيلخ وهو 0 ةفيلخو ىلو ةمينيلل ناك اذإو

 دنسأ ‘ ليلج ملاعو ] لضاف مامإ : سوطام نب نايلس ىحم وبأ ٣)

 ىتح ملعئلاو ملعلاب متها دقو ةرسلا نسحاف ، ةسوفن لبج ىلع مكحلا هيلإ

 رخاوأ ىن ملعلا بالط اهلإ ىوأاي ، ىلاعلا ملعتلا دهاعم ةباثم هتسردم تناك

 ى ىنورابلا هركذ }\ سوطام نبا تازاجإ ىلع اولصحتيل ةساردلا لحارم
 ةريسلا عجار . عبارلا نرقلن ل وألا فصنلا ةمئأو ءاملع نم وهف ةعباسلا ةقبظلا

 خيراتلا بكوم ق ةيضابإلاو

 © ىرجهلا ثلاثلان رقلاءاملع نم ليلجملاع ىسوفنلابينم نب فسويوبأ(٤)
 ددرتي ، ةكرحلا ريثك طاشنلا مج ناك دقو ةسماخلا ةقبطلا ىف ىنورابلا هركذ

 سم ادغ ىلع ىأ : ىونحلا ىوارحصلا قيرطلا اكلاس ترهات ىلع رشك

 & ةوادبلا بولسأ ىلع شيعت ىلا ءايحألاب هقيرط ىف ارام « نالجراو » و

 ندملا زكارم ىلل لصو اذإف . ركنملا نع ىبنيو فورعملاب رمأاي وأ ، ملعي
 آدك "اتم تسل و : ديفم هنم رثكأ اديفتسم نوكي نأ صرح ملعلا رثكي تيح

 . ال مأ سناي نب دمحم ربكلا ةمالعلل ًاديفح وه ناك اذإ ام

 ثلثلا نرقلا ءعملع نم ة ىفرزنولا رحلا نب دمحم هللادبع وبأ )٥(

 نبليلقلا ءاملعلا نم ناك و © ةسداسلا ةقبطلا ىف نورابلا هركذ & ىرجملا
 ناك دقف كلذلو © ةبلاغألاو لبحلا لهأ نيب ( ونام ) ةكرعم ى اوجن نيذلا

 سيردتلاب لغتشا ، ( ونام روذج ) بقل ىروطفغبلا مساقلا ىبأ عم هيلع قلطي
 =هنس ريك عم (بويآ نب سابعلا نب حلفأ) ةافو دعب لبحلا مكح هيلإ دنسأو



. ٦٥ 

 قحأ ةفيلخلا نوكي ناب مهضعب لاقو )٦( ةفيطللا نم اهحاكنب ىلوأ ىلولا
 8 كلذ ىلع امجأر عمتجن نأ كلذ ىن رومألا نسحأو ، ىلولا نم اهحاكن

 نأ ىولاللا )٧( ايركز ىأ خيشلا نع هنع هللا ىضر خيشلا ىور دقو
 )٨( هتلادبع ابأ لاساف لاق وأ هلاسف ةميتيل ةفيلخ ناك (تولال) لهأ نم الجر

 نب رهتشا دقو، نيحلاصلا هفالسأ ربس هب راس دقف كلذ عم ، همظع نهووح

 : ليقف لثملا هب برض ىح ٤ ملعلا ةرازغب سانلا
 ! ربخلا نب دمحم لثم املاع رشع ةسمخ عيض نمك اباتك عيض نم
 اهف عطقني مل ةنس ةئامو نيرشع شاعف ث هيف كرابو هرمع هتا لاطأو

 ىذلا هتيرق دجسم ىف ةالصلا ى ةعامجلا ةمامإ نع لختي ملو سيردتلا نع

 . نآلا ىلإ امئاق لازي الو ث دعب ايف هيلإ بسن

 ةفيلخ ىلع ىلولا ةيولوأ ( لينلا ) حرش ىن هقلا همحر بطقلا حجر )٦(
 بسنلل قح ود امنإو ، جيوزتلا ىن هل ظحال تيملا نأل ، حاكنلا ىن بآلا

 . بآلا ةفيلخ ىلع ىلولا مدقيف
 عبارلا نرقلا ءاملع نم : ىنولاللا نايفس نب ىحم ءايرك ز وبأ وه )٧(

 مكحلا هيلإ دنسأو ميلعتلاب لغتشا ث ةنماثلا ةقبطلا ىن ىنورابلا هركذ { ىرجملا
 ( ؤداج ) ىلإ لقتني ناكف ح هلك لبحلا ىلع ث ( تولال ) ةقطنم ىلع الوأ

 ء نيحلا كلذ ىف مكحلا زكرم تناك ( وداج ) نأل { مكحلا ماهمب ماهقلل

 دمحم أ نعو ( ىنولاللا ) سادلج نب دمحم هللا دبع أ نع ملعلا ذخأ

 ىنورابلا عيبرلا وبأ مهنم ريثك قلخ هنع ذخآو ، ىصمصقلا ميهاربا نب بيصخ
 . خيراتلا بكوم ىف ةيضابإلا ريسلا عجار ى فلأوملا خيش

 ءاملع نم لضاف ملاع ( ىتولاللا ) سادلج نب دمحم هللادبع وبأ )٨(
 مكحلا ىلوتو . ةعباسلا ةقبطلا ىن ىنورابلا هركذ : ىرجهلا عبارلا نرقلا
 هلك لبحلا دقفتي ناك و ( وداج ) ىلإ لاقتنالا ىلإ رطضاف ةسوفن لبج ىلع

 ذ خأو ٤ هرصع ءاملع نم رببك ددع نع ملعلا ذخأ ، ةمظتنم تارايز ى

 نوراه وبأو ( ىتولاللا ) ءايركز وبأ : مهرهشأ نم ريبك ددع مهنم هنع

 . سنوي نب ىسوم
 ) ح اكنلا (



_ ٦٦١ 

 : اهحاكنب لجعي ىكل اهلع ىلولا دقع نم فوختي له : نسادلج نب دمحم
 هناب هباج“اف : لاق © اهحاكنب صب رتيف اهلع هدقع نم فوختي ال ناك نإو

 نأ ىلوللف اهلو نذإ ريغب ةأرما تجوزت اذإو . )٩( اهلع ىلولا دقع زوج
 مكاحلا دنع ًاعيح حاكنلا اودقع نيذلا دوهشلاو ةأرملاو جوزلاب كسمتسي
 ًاعيح )١٠( بدألا قح مكاحلا مهنم جرخيلف كلذب اورقأ اذإف ، كلذ ىلع

 . ًاعيح نممملا مهلع كردي هنإف اوركنأ نإو

 )٩( ىلي ام وه لمأاتلادعب ىف رهظ ىذلاو ٬ضومغلا ضعب ةصقلا هذهف :
 وهو ، ىلولا رايتخا ىن قثاو ربغ ةيضقلا هذه ىف ةميتيلا ىلع بآلا ةفيلخ

 ىلولا دقع له فرعي نأ دير و اه حلاص ريغ ناكم ىف اهعضي نأ هنم ىشخم

 ىنينيو ؟ ةفيلخلا ةقفاوم نم دبال مأ ةفيلخلا ضراع ولو ىنح حصي تنبلا ىلع
 ىف صب رتي وهف هتقفاومب الإ حصي ال ىلولا دقع ناك اذإ هنأ : كلذ ىلع

 . ىلولا قبس نم ىشخم هنأل ( رايتخالا

 رظنلاب ردابي وهف ةفيلخلا ةقفاوم نودب ولو حصي ىلولا دقع ناك اذإ امأ
 حلصأ ىف اهجوزب و © هقنع ىن ةنامأ ىه ىنلاو 2 هتنب ةباثم ىه ىتلا تنبلا هذه
 . هار ناكم

 حصي ىلولا دقع نأاي ءاتفتسالا مهلإ هجو نيذلا ءاملعلا هربخأ الو

 3 نكمم تقو عرسأ ىف اهجوزي فوس كش الو وهف 0 ةقفاوم نودب ولو

 اهعضو ىتلا ةقثلا عضوم ىن هنآ نه ريي ىتحو ، ىلولا ىلع ةصرفلا توفي ىتح
 . نيرخآلا اهايلوأ نود هتنبل هراتخاف اهوبأ هيف

 ةرابعلا حرش دقف هتلا همحر ةمألا بطق امأ ، ةرابعلا نم ىل أدب ام اذه

 ١٦٦ةحفص ىلوآلا ةعبطلا ثلاثلا ءزحلا ( لينلا حرش ) عجار ىنعملا اذه ربغ ىلع

 )١٠( هتفلاخ ءازإ رمألا ىلو اه موقي ىنلا تابوقعلا نم عون بدألا {

 ةيعرشلا تابوقعلا عاونأ فخأ ىهو .

 غ & ريزعتلا مث © دودحلا : اهدشأ . تاجرد عبرأ ىب اع تابوقعلاو

 ا امهيأ ، لاكنلاو ريزعتلا ىن ءاملعلا نيب فالخ ىلع بدألا مث ، لاكنلا

 . بيد ات الو مهلع ريزعت ال هنأ زيزعلا دبع نبا ىرو



_ ٦٧١ 

 لاقو (٢١)ءايركز ابأ نأ(١١)دمحم ىنأ نع هنع هللا ىضر خيشلا ىورو
 اهلو نذإ ريغب تجوزت ةأرما نبب قرف _ ( ورمع نب دمحم هتلادبع ابأ ) هابأ
 . اهرجح ف اهدالوأ ناك دقو 0 اهجوز نبو

 ىلإ دنسأ لوق لكو ، سالفسراو نب هللا دبع دمحم وبأ وه )١١()

 خويش دحأ وه هنأل إ هريغ ال وه دوصقملاف { باتكلا اذه ىن دمحم نأ

 . عبب رلا ىأ

 )١٢( سايلإ روصنم أ نب ورمع نأ نب هللادبع ىنأ نب , ءايركز وبأ وه .

 لبحلا ىلع ةيمتسرلا ةلودلل ايلاو ءايرك ز ىأل ىلعألا دحلا روصنم وبأ ناك
 برح ىن فرشم فقوم هلو ، خيراتلا بتك ىن ةعئاذ ةرهش هلو ؤ هالاو امو

 نولوط عم .

 هراتخا دقو الضاف املاع ناك دقف ث هللادبع وبأ روصنم نأ ديفح امأ

 3 ةيمتسرلا ةلودلا ضارقنا دعب كلذو ث امكاح مهلع هولوف ل !حلا لهأ

 هفصو ىف ليق ىتح ةريسلا نسحاف ى لبحلا ىن ةماعلا لاوحألا بارطضاو

 أدب مث ( قورخلا عقرو ، قوتفلا قثرو ، سبللا فشك و تعشلا مل )

 8 ىناجرألا ءايركز ابأ هناكم اولوو ؤ ثدح ريغ نم هولزعف لبحلا لهأل
 ىلإ سانلا عجرف ةدودملاو لبحلا نبب ةكرعم ىف لتق ىتح انمز لبحلا مكحف

 تفخ ىنأ الول : مهل لوقي وهو باجتسا مث ، لوآلا ىن عنتماف هللادبع ىنأ

 . مك رومأ نم ائيش تيلوت امل نيترم ةسوفن لتق ىن كراش نمك ن وكأ نأ
 هب برضي ناكو :كلذ دعب مكحلل سانلا هراتخا دقف ءاي ركزوبأ هنبا امأ

 اه ربكو اهريغص _ سانلا رومأاب ماتهالاو مزحلاو لدعلاو ةهازنلا ىف لثملا
 مهنيب نم صتخم هنكلو . ءاملعلا نم ددع نع هماكحأ ىف ردصي ناكو

 عجر ىوابكلا دمحم وبأ ىنوت املف ، ىلوألا ةجردلاب ىوابكلا دمحم ابأ

 نيتس ةدم لبحلا مكح ىف ىبو . عهاربإ نب بيصخ دمحم ىنأ ىب اع دمتعاف

 ، هلوسرلو هلل ةحيصنلاو : لمعلا ىف صالخإلا الإ اهف هنع لقني مل ةنس
 =ءاملعلا ضعبه راشتسا ةافولا ضرم ضرم املو ىعرتسا امل ةقيقدلا ةياعرلاو



_ ٦٨ 

 هايض رب نأ الإ ءاش نإ امهنيب قرفي هنإف اهلو نذإ ريغب ةأرملا تجوزت نإو

 تجورت ةأرما حاكن ىلع اودهشي نأ دوهشلل زوج الو ؛ امهحاكن زىجيف

 لثم ةأرملاو ى اهلو نذإب الإ اهجوزتي ال جوزلا كلذك و ؛ اهلو نذإ رغب

 ىلولا نأاب ليقو ؛ كلذ هل زوجم الف حاكنلا نم هتيلو ىلولا عنم اذإو . كلذ

 تباصأ ايف اهكيرش وهف ك مارح ةشحاف تباصأاف حاكنلا نم هتيلو عنم اذإ
 ةشحاف اباص"اف حاكنلا نم امهديس امهعنم اذإ ةمألاو دبعلا كلذك و ى مئإلا نم

 . اهف امهكيرش وهف

 © حاكنلا نم اهعنم دق هنأ اهلو ىلإ مكاحلا دنع ةأرملا تعدا اذإو

 ىتح برضلاب اهحاكن ىلع ريجم هنإف ارضاح اهحاكن ىغبي نم ناك دقو
 كلذ لثم ناكردي ةمألاو دبعلا كلذك و ، )١٣( ددع رغب ، ، اهجوز

 ` .اهديس ىلغ
 اهسم ام دعب حاكنلا ىلولا زاجأ مث اهلو نذإ ريغب ةأرملا تجوزت اذإو

 ءاملع لضافأ نم ةثالث نم دحاو رايتخاب مهلع راشاف هدعب نولوي نمع=

 . م هرصع

 . ىتولاللا نايفس نب ىحم ءايركز وبأ

 . ىروطغبلا بوقعي وبأو
 . ىفردلا ناملس دواد وبأو

 . د واد ىأو ءايركز أ نم لك مكحلا ىلوت دقو

 ةقبطلا ىف هللادبع وبأ هوبأ ناك و ةعباسلا ةقبطلا ىف ءايركز وبأ ناك

 . هتاقبط ىف ىنورابلا هركذ ايسح ةسداسلا

 اهجاوز ىلع قفاوي ىنح ةأرملا ىلو برض ىن رمتسي مكاحلا نأ ىنعي )١٣(
 ةياهنو © دحلل وأ ريزعتلل ، ردمتي ام برضلا ددع زواجت ولو 0 اهل دقعلاو
 ءارو نوقعني نيذلاو ث ةأرملا قوقحم نقدشنملا تيل . ىلولا ةقفاوم وه ددعلا

 ةيارد عالطا ىمالسإلا هقفلا ىلع نوعلطي : اهملظ مالسإلا ناب نيقرشتسملا
 مهنفو
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 ريغب جوزت اذإ دبعلا امأو ، زئاج وهف اهسمع نأ لبق ليق وأ ، )١٤( جوزلا

 ةمألا كلذكو 3 هيلع تمرح دقف سملا,دعب حاكنلا ديسلا زاجاف هديس نذإ

 { تمرح دقف سملا دعب حاكنلا ديسلا زاجأ ث اهديس نذإ ريغب تجوزت نإ

 زاجأ نإ امأو . هب ذوخأاملا وه لوألا لوقلاو ، كلذ ىف ةصخرلاب ليق دقو

 نأ ىلع الام اهلو ىل ةأرملا تبهو اذإو & كلذب ساب الف سملا لبق حاكنلا

 امأو © هايإ هتطعأ ىنح حاكنلا نم اهعنم اذإ اهنم هذخأ هل زوجم الف اهجوزب
 هتيلو حاكنإ نم ىلولا عنتما اذإو . هب سأاب الف اهسفن نم ةبيط ىلع ناك ام
 نبملسملا مكاحلف كلذ نكمي مل نإف { انركذ امك اهحاكنإ ىلع ذخوي هنإف

 نم عنتماو شحافلا ررضلا هنم نيبت اذإ هرمأ ريغب اهوجوزب نأ مهعامحل وأ

 هنم ةبغرو اهحالصل اهل هنم رظنب اهحاكنإ نم عنتما نإ امأو ؛ اهحاكنإ
 اهل نكي ملو ابئاغ ةأرملا ىلو ناك اذإو ، كلذ نم ائيش اولعفي الف اهنعفنم ىف

 نم رفن ةثالث هفلختسي وأ . اهجوزب نم فلختسيلف & هنود رضاح وه ىلو
 بئاغ وه ىلو اهف نكي مل نإ كلذك و { اهجو زيف مهمكاح وأ نملمملا ةعامح

 3 اهحاكنل رضحم ىتحف مهنم برقلاب ىلولا ناك نإ امأو ، ؤ رضاح الو
 . ملعأ هللا و

 نأ ىلع : ( لينلا ) نع هقيلاعت ىف نمحرلا دبع ىلكاب ذاتسألا للد )١٤(

 زاجأ ولو لطاب اهحاكن نإف ، سملا عقوو ىلو نودب تجوزت ىنلا ةأرملا
 ةفيرش ثيداحأ ةدع عوضوملا ىف قاس دقو ، سملا دعب حاكنلا كلذ ىلولا

 : لاق مث

 ، ىلو : نم ، هطورش ىفوتسا اذإ الإ دقعني الو حصي ال حاكنلا نإ

 سم عقو اذإف ؤ حيحص ريغ ناك الإو { ةأرملا اضرو ، قادص و ، دوهشو

 هاضتقمب مرحت ىنز كلذب ناكف ، حيحص ريغ حاكنلا ناك _ هذه ةلاحلاو _

 . كلذ دعب ةزاجإلا ىن رثأوت الو ، ةأرملا
 : هللا همحر شيفط خيشلا لاق

 نمو ث اه ىنز ىلولا ةزاجإ و اهت زاجإ لبق اهأاط و نأل مم رحتلا حيحصلاو

 . ( هبنتو مهفاف هيلع تمرح اهس ىنز
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 ، هنم اهقح ذخأ ردقي ال ملاظل الو 2 اهفك رغب هتيلو ىلولا جوزي الو

 نمل الو ث هتنا مرح ىتلا سفنلا لتاقل الو ث اهنيد نع اهنتفي فلاخل الو

 نع هنع هللا ىضر خيشلا ىورو ث )١٥( اهيلع ىغبي نمم اهعنم و اهنوصي ال

 لاق هنأ سالفسراو نب دمحم هللادبع ىأ نع )١٦( ناسح ىأ نبا ءايركز ىأ

 ز « دوهشلا و ىلولا كلهم نا » : : هللا مرح ىلا سفنلا لتاقل هتيلو جوز نميف

 اهل سيل هنإ : هتنا مرح ىتلا سفنلا لتاق تجوزت اذإ ةأرملا ىن هلوقي ىذلاو

 لتق نإ امأو ، هلتق دارأ نمم هفيخت الو كلذ ىلع تلزن اهنأل ، قوقح هيلع

 )١٥( ىلي ام ( لينلا حرش ) ىف هللا همحر ةمنألا بطق لاق :

 فلاخلااهدر ولو ىودبلا ريغب نوكلهس ال ليقو 0 اوملعي مل نإ كاله الو
 ، حيحصلا وهو اهدرب نأ ا ىلع اولعفي مل مب :أل ، _ هبهذم دارأ _ هنيد ىلإ

 ال ام كلذ ريغو ؤ ةراهطلاو ، حئابذلا وحن ىف ةدحاو نيدحوملا ماكحأ نأل

 ةأ رملا كلهت ال هنأ ىنعي ، ىهتنا . مه الو ىه كلهت الف 2 رذعلا عطق ىلإ عجر

 . دوهشلا الو ىلولا الو

 ىنأاب نوفرعي ءاملعلا نم اددع ةعباسلا ةقبطلا ىف ىنورابلا ركذ )١٦(
 . لالم نب نا ربخ ناسح وبأ مهمو ، رماع نب ناسح وبأ : مهنم : ناسح

 مساب دل و مهم ىأل ! فرعأ مل ىننأ الإ ، نيدلا ةبسن مهلع تزاج نمم وهو

 . ءايركز ىأ

 هيلع ىرجم نأ ةظحل لك ىف رظتني هللا مرح ىتلا سفنلا لتاق )١٧(
 . لتقيف صاصقلا

 كشال ةظحل ةيأ ىن لتقي نأ عقوتي لجر نم جاوزلا ىلع مدقت ىنلا ةأرملاو

 نانئمطالاو نكسلا نم ةيجوزلا قوقحلا ىلع لوصحلا ىن ةداج نكت مل اهنأ
 لجر عم رارمتسالاو ءودهلا نوكي فيكو 0 رارقتسالاو نمآلاو ءودهلاو

 . مدلا ءايلوأ هءارو ىرجم و . ناكم لك نف ةلادعلا هد راطت ، لاح ىلع رقي ال

 = ىف جاوزلا ىلع ةأرملا مادقإ روصي ىذلا عقاولا ثيح نم اذه
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 « هلتق دارأ نمم هيفختو هقوقح اهلعف اهجموزت دعب هتنا مرح ىتلا سفنلا

 ىمف ايودب تجوزت اذإ ةرضاحلا ةأرملا نإ : ليقو ، ىودبلل اهجوز الو

 اهجوزب نأ ساب الف ةمألا امأو ، دوهشلاو ىلولا كلذك و )١٨( ةكلاه

 كلذ دعب تقتع نإف ، هتالص ىف اهجوز عبقت ال اهنأل 0 ىودبلل رضاجلا

 حاكنلا تيضرو هدنع تماقأ نإف ، اهسفنل رتختلو © هدنع ةماقإلا اهل زوج الف
 . ملعأ هللاو اهكالهس ليقف

 ةماقإلا اهل زوجم الف ، ىودبلل اهلو اهجوز اذإ ةنونحلا وأ ةلفطلا كلذك و

 اهكالهس ليق دقو ةنونحملا تقافأ وأ ةلفطلا تغلب اذإ هحاكن ءاضرالو 0 هدنع

 ىرضحلاو ىودبلا جيوزت اه زئاجف ةيودبلا ةأرملا امأو ، حاكنلا تزاج اذإ

 ىودبلا جيوزت اهل زوجم الف ؤ اهقلط وأ اهنع تام مث رضاحلا تجوزت نإ امأو

 بت رتت ىلا قوقحلاعيمح ةأرملا ذخات نأ عنم ال ةيدحلا مدع وأ ثبعلا ة روص=

 . وفعلا هيلع ىرجم وأ لتقلا ذيفنت هيف مي ىح جاورلا ىلع

 اهعنمب ال هنم جاوزلا ىلع اهمادقإ مث لتاق هنأاب اهملع نأ رهاظلاف كلذلو

 . اهقوقح

 وهو ، ىجدلا نامع ابأ نأ تبث دقف 0 ةيفالخ ةلاسملا نأ ودبي )١٨(

 ىهو (افكت ) هتنب جوز ملعلاب رهد زم رصع ىفو ‘ لبحلا ءاملع ةلجأ نم

 نم اهمدق ىلع ةرئاس اهقاس هنأ و ودبلا نم هتليبق دارفأ دح ُاب © ةليلج ةملاع

 ىح هدنع تيقبو ةميخ اهل ىنبو ، بونحلا ىن ةيح برضم ىلإ ( ىجد )
 . ةفورعم ةصق ت ) اهجوز ىفوت

 نانع وبأ هيلع مدقأ امل هب كلهم امم ىودبلاب ةيرضحلا جاوز ناك ولف

 سنوي نب ىحم : لاثمأ هرصع خياشم هيلع تكس الو ( افكت ) هتيضر الو
 كشوت ةوادبلا ةيلمع نإف لاح لك ىلعو ، ىلكردلا ليلخ وبأو ىتاردسلا

 نم اوصلخت امك اهماكحأ نم اوصلختي نأ سانلا كشويو . ءاهتنالا لع

 . قرلا ماكحأ
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 ةملسملل زوجم الو )١٩( ىرضحلا تجوزت نح ةرضاح اهنأل ج كلذ دمب
 . ملعأ هللاو ، نيكرشملا للم نم ناك ام أنثاك كرشملا حاكن

 ٢٠) )انط و اهذختي الو ث اهف ىرستي الو كرشلا راد ىن لسملا جو زتي الو

 )١٩( ىلإ جاتحت عوضوملا اذه ىف ةوادبلاو ةراضحلا نمب ةقالعلا ةلاسم .

 دقع لطبت نأ اهنم بلط و ث ةلفطلا ىلع ديدشتلا عقو اذإو ، لمأاتلا نم ديزم

 كلانه نوكت دقف ةنونجملا امأ ، الوقعم نوكي دقف { ىودبلا عم جاوزلا
 ريص و اهنونج ىن اهلمحت ىذلا لجرلاف ، ردقتلا ىعدتست فورظو لاوحأ

 نوكت دق اهنإ مث ، هعم ةقالعلا عطق لهسلا نم سيل 6 ةلقاع ربغ ىهو اهلع
 ءالوه شيعي نأ ةمكحلا نم لهف ةرسأ ًاعيح مع تنوكتو © الافطأ تبجنأ

 ىلوت ىذلا مهدلاو نم نومرحم تلقع املف 3 اهنونج ةلاح مهمأ عم لافطألا

 ةروصلا هذه لثمو : ةياعرلا ىلإ اهسفن ىه جاتحت مهمأ تناك نبح مهنياعر

 دق ابنع تام وأ اهقلط اذإف ةيدابلا نم اهلجمو ىرضح اهجوزتي ىلا ةأرملا

 جوز اهيلإ مدقتي ملو اهيف شيعت نأ عيطتست ال هتنيدم وأ هدلب ىن ةبيرغ نوكت
 ىن اهتليبق نم دحأ اهلإ مدقتف ةلاحلا هذه ىف ىهو ضرف اذإو عنصت اذاف

 ىف شيعتل ىنبت مث ةيرضح ىهو ىودب هنآل هنم جاوزلا ضفرت له ةيدابل
 ءاطعإ و ةساردلا نم ديزم ىلإ ةجاح ىف ةروصلا هذه نأ اهب هللا ملعي ةايح ةنيدملا

 ماكحألا .

 )٢٠( لينلا ) باتك ىلع هقيلاعت ىف نمحرلا دبع ىلكاب انذاتسأ لاق (
 ىلي ام :

 ىذلا انرصع ةلاحم قئاللا وهو { اهف هنيد راهظإ دجو ام كلذ زوجم ليقو
 . اهعزانمو اهنايدأ فالتخا ىلع ممألا تاقالع هيف تكبتشا
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 . ملعأ هناو )٢١( ادجسم اهف ىنبي الو 3 اهيف قتعي الو

 تارورضلا نم ةرورض حبصأ كرشلا رايد نم رثك ى دجاسملا ءانب )٢١(
 ةيمالسإلا نادلبلا نأل كلذو . ةيمالسإلا لودلا اهلع نواعتت نأ ىغبني ىلا

 نوميقي دالبلا كلت ىلإ ملسملا بابشلا نم تاعومحم لاسرإ ىلإ ةجاح ىف ةماع

 تامهم امايق وأ 3 ةايحلا نوئش ىلع بردت وأ ى 72 ابلط امإ ةل واطتم ددم اهف

 حلاصملا نم اه ريغو ةيراجت تاقفصل دقع وأ ، ةيسايس تالدابت وأ ، ةيسامولبد
 سانجألاو راطقألا فلتخم نم ًاعيمح سانلا ءالوه هيف عمتجم دجسم دوجوو

 مويلا لاوط اهف نوشيعي ىلا رفكلا ةئيب نم مهلشننيو © مهضعبب مهفرعي
 . تابجاولا دكوأ نم هللا تويب نم تيب ى تاعاس اوشيعيل

 ناهت نأ افوخ رفكلا دالب ى دجاسملا ءانب نع نوهني ءاملعلا ناك دقو

 تحبصأو 3 ةرهاظلا هذه تفتخا دقو مالسإلا ةمارك سم ام اهف ثدحم وأ

 . ملاعلا ءاحنأ عبمح ىن ةمرتحم نايدآلا لكل ةدابعلا تويب

 . ةيحانلا هذه نم دجامملا ىلع افوخ الف
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 راكنالاو اضرلا ىف باب

 : لاق هنأ ملسو هيلع هتلا ىلص ىبلا نع ىور

 ۔ه م ۔ ى

 'نهئاَوُهأَ نهوُقحل ا و نهعاضبأ :[ ءاَسَألا اورمتسا

 . : لاق هنأ مالسلا هيلع هنعو

 وم كذ وه 83 ه. 4٥ س ه 2 ه & وده

 ىتخ تبي اه اهتمص امنذإ ! و اَهسفَن ق ممست ركبل ١

 هن نع برعت

 ةأرما لجرلا جوزت اذإو { )١( اهاضرو اهنذاي الإ هتيلو لولا جوز الو

 لدت اضعب اهضعب ىوقي عوضوملا ىن ةدراولا ة ريثكلا ثيداحألا )١(

 رانتساب الإ هربغ الو بآلا اهجوزب ال _ ًابيث وأ تناك آركب _ ةأرملا نأ ىلع

 . لطب جاوزلا كلذ تضفر ىأ تركنأو عقو نإف { ةرواشمو

 : ةنيدملا لهأ لوقي لاقف هللا همحر دابع نيا فلاخو « انباحصأ بهذم اذه

 . ( هتدر ولو اهلع ضام بألا دقع نإ)

 . اهتمص اهشأذإو ه ثيدح حرش ىو
 ليق اذإ الإ اضرلا ىلع اليلد اهنوكس نوكي ال ) : ناويدلا باحصأ لاق

 اهلو اهلإ لسرب نأب كلذو ، اضر اهنوكس نأ تمهفأ اذإ ىأ . كلذ اهل

 ‘ قادصلا نم اذك رادقم ىلع 0 نالف نب نالف نم اهجوزي هنأب اهنا ربخم نينيمأ

 . كاضر ىلع ليلد وهف تكس نإ : اهل نالوقيو

 ىتمص نأ تملع ام دقعلا دعب تلاق اذإ حاكنلا ةيكلاملا ضعب لطبأو

 . نذإ

 {© ىتكساف تيضر نإ اثالث اهل لاقي _ ةيكلاملا نم _ نابعش نبا لاقو

 ي . ىبطناف تمه رك نإو

 ىئاسنلا اور .... نهعاضبأ ىف ءاسنلا اورمأتسا ه ٠



 ۔۔ _ ٧٥

 تزاج مث اهسف اهسفن ىلع )٢( جوزلا اهلغ مث حاكنلا تركنأف اهلو نذإب
 . مهنع هللا ىضر انباحصأ لوق وهو { زئاج وهف © كلذ دعب حاكنلا

 اهرقي نأ هل زوجم الف جوزلا امأو © هيلع اهنومرحم مهنإف مه ربغ امأو

 مث ، اهلو نذإ رغب اهجوزت نإ كلذك و ، حاكنلا زيجت ىنح اهأطي نأ الو

 دعب حاكنلا تزاجأ مث ، اهنطو ىنح اهسفن ىلع اهلغف & حاكنلا تركنأ

 بألا دقع ىن الإ كلذ زوجم الأب ليقو )٣( زئاج وهف ، ىلولا هزاجأو كلذ
 . سانلا نم ه رغ نود

 نم كلذ اهعنميف لجخت الثل ماقملا اهعم لاطي ءاملعلا ضعب لاقو =

 . ضفرلاب قطنلا ىلإ ةعراسملا

 .تتكس ولو ، حكنت مل اهنم طخسلا تامالع ترهظ نإ : نورخآ لاقو

 ثيداحألل ، اهاضر دعب الإ ركبلل دقعلا ىلع مدقي ال هنأ انباحصأ ررقيو

 تقفاو نإ حصيف كلذ دعب اهلإ رمألا در اهناذثتسا لبق عقو نإف . ةدراولا

 , هتضفر اذإ لطبيو
 )٢( جاوزلا ناكرأ نم ننكر ىلولا ةقفاومو ةأرملا اضر ناك اذإ ،

 لمع جاوزلل ةأرملا راكنإ عم بلغتلاو ةوقلاب سملا ىلع جوزلا مادقإ نإف

 عم وأ © ىلولا راكنإ عم ةبلاغم اهسم نإ كلذك و . ةريبك وه لب ،زوج ال
 وهف ( زوج ال روصلا هذه لك ىف هلمع نإف ، ىلولا راكنإو اهراكنإ

 هتيصعمل بكترم هباكترا ى .

 اهتروصب ةلأسملا هذه ىف دحاو ىأر ىلع نيقفتم اوسيل انباحصأ )٣(
 . ةيناثلاو ىلوألا

 نكي مل اهل جوزلا سم نأل ، هيلع مرحت ال اهنأ ىرب مهنم روهملا نإ معن
 ، ىلوألا ةروصلا ىن نيدهاشو ىلوب حاكنلا مسر ىلع نكلو ث ىن زلا ةين ىلع

 هلوخدب أطخأ هنكلو 0 ةيناثلا ةروصلا ىف نيدهاشو دعبأ ىلو وأ ليكوبو

 ف اهلو اضرو اهاضر لبقو ۔ ىلوآلا ةروصلا ىف اهاضر لبق اهسمو اهلع

 =(نأل اعطقةينازب تسيلف ىه امأ . نازب سيلو ، صاع وهف 2 ةيناثلا ةروصلا



 ۔ ٧٦

 وهف © كلذ دعب حاكنلا ىلولا زاجأ مث ىلولا ريغ اهجوز اذإ ةلفطلا امأ و

 .هيلع تمرح دقف ىلولا ةزاجإ لبق اهسم نإو ، اهجوزت ىذلا اهسم مل ام زئاج

 ملف .ىعرشلا حاكنلا موسر ضعب دوجو عم سملاىن اهرمأ ىلع ةبولغم =
 . هيلع مرحت

 سملا دعب حاكنلا ىه زيجت نأ طرشب اهلع ءاقبلا زاج هيلع مرحت مل املو

 نأل ى ةيناثلا ةروصلا ىف سملا دعب اهلو هزم نأو © ىلوألا ةروصلا ىف

 ىلع مرحت ةأرملا نأ ىنعأ ، ىنزلا ىلع ىنبي انباحصأ دنع ميرحتلا مكح
 اضرلاب حاكنلا غيوست زاج انه ىنزلاب مكحلا لطب املف . اهب ىنز نم

 . سملا دعب ولو
 ةفلاخمو جيوزتلا ىف أطخلا لعج دقف هيلع اهمرحم نمم انباحصأ ربغ امأ

 . ةأرملل امرحم هيف ىعرشلا رمألا

 . ىدنع حيحصلا وه اذهو : هللا همحر بطقلا لاق

 لك نأ : ررق نمحرلا دبع ىلكاب انذاتسأ نأ قباس قيلعت ىف تركذ دقو

 ةأرملا ميرحت ىف فاك ببس وهو ، ضحم ىنز وه ىلولا ةقفاوم قبس سم
 اضر لبق كلذ ناك ءاوس 0 ةبلغلاو رهقلاب مم دق سملا ناك اذإف { هيلع

 نأ ودعت ال روصلا هذه نإف اعم امهاضر لبق ٠ ، ىلولا اضر لبق وأ ةأرملا

 ىلع صرح ولو . بسنلا توبث هيلع ىنبني ام فخأو { هاركإلاب ىنز نوكت
 ىض رت وأ اهاضر لبق ةبولغملاممرحتو _ ةينزمل ميرحت _ سسألا هذه ةاعارم

 مالسإلا دض ةرجافلا ةياعدلا امهلغتسا ناتعشب ناتروص تفتنال - اهلو

 ةم وقلا همظن دض و

 نم كلمت ال ةمأ ةروص ى ةاتفلا مسرت ىتلا كلت ىه ىلوألا ةروصلا

 مالقألا تدجو دقو 3 ةاشلا عابت امك دازملاب اهوبأ اهعيبي د ًاثيش اهسفن

 جاوزلا اهف متي ىتلا روصلا عارتخال ابصخ ًاعترمو احيسف اناكم ةفرحنملا
 ةايحلا تاموقم نم هيدل ام لك لجر ةجذاس ةثيرب ةاتف نيب هاركإلاب

 =طا رتشاك حاكنلاةحصلةقبسملا ةأرملا ةقفاوم طارنشاو . ليلق لاملا نم عاتم



 ۔ _ ٧٧

 ء ةغلاب ةأرملاو ، رهاظ حاكنلاو © اهلو رمأب ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 اهدنع تركنأ نإ الإ اهراكنإب لغتشي الف حاكنلا تركنأف انامز تثكفف
 اهغلب املوأ دنع تركنأ نإف ؛ اهراكنإ ىن ناوتت ملو ، حاكنلا رمأ اهغلب

 اهلع كردي هنإف ، حاكنلا ءاض ر ترقأ دق اهنأ جوزلا ىعدا مث ، حاكنلا رمأ

 . )٤( اهلقب حاكنلا ضرت مل اهنأب اهلع كردي الو ث ، كلذ ىلع نمملا

 سملا عقو اذإ هيلع اهميرحت لب حاكنلا نالطبو ء اضيأ ىلولا ةقفاوم=

 نم نملغتسملا ديقي نأب ليفك دعب اهف ةقفاوملا تمت ولو _ ةقفاوملا لبق
 ةرغث دجت الف ، ةمجهلا مالقألا رسكي نأو ، فورظلل ءايلوألاو جاوزألا

 . مدهتو برختل نيصحلا مالسإلا نصح ىلإ اهنم لخدت

 مالقأ اهانبنتو اهمسرت ىللا ةروصلا كلت : ىهف ةيناثلا ةعشبلا ةروصلا امأ
 { ءايح الو ديق نود ىنطاعلا لاحملا ىن ةاتفلا نانع قالطإ ىلإ وعدت ةفرحنم

 عبمحل ةمطحم « نايتفلا نم دادعأ عم اهب رم ىلا براجتلاب ةربخلا بستكت
 . مجناروصت ىن ةلماكلا ةيرحلا ىنعم ىلع رايتخالا اهل ميل ‘ دودحلاو دويقلا

 جتني امو اهتياهن ىلإ ةبرجتلا داترت نأ ةضيرملا مهدئاقعو مهلوقع ىف سأب الو

 9 ىللا ةيسفنلا دقعلا نم - مهرظن ىف - اررض لقأ مئارج نم كلذ نع

 . فافعلاو ةناصحلا ببسب

 ةأرملا ىلع نيملا ةنيب دجم مل اذإ _ جوزلا كردي ةروصلا هذه ىن )٤(

 ىف كلذكو ، هسفن اضرلا ىلع نيملا بج الو ث حاكنلاب اضرلاب رقت مل اهنأب
 اضرلاب رارقإلا راكنإ ىلع نملا اهف نوكي فلأوملا اه لثم ىتلا عيبلا روص

 { ةنيبلا لباقم ىف تلعج امنإ نملا نأل كلذ 0 هسفن اضرلا راكنإ ىلع ال

 ىف ةعيبطلاب ةنيبلا تلطعت املف { آدبأ ةنيبلا هيلع كردت ال ىلق لمع اضرلاو
 دنع الإ نوكي ال نيملا نأل ، لباقملا فرطلا ى نيملا لطعت ف رطلا اذه

 هيلع نوكت نأ نكمم ال ىذلا رمألا امأ ، ةنيبلا هيف نكمت رمأ ىن ةنيبلا مادعنا

 هيلع نكمت رمأ وهف ، اضرلاب رارقإلا امأ . نملا فالخ ىف عرشي الف ةنيب

 =ركنملا نم بلطو 0 ىناثلا فرطلا ىلإ لاقتنالا راص دجوت مل اذإف ةئيبلا

 



_ ٧٨ 

 ىلإ ىرتشملا ىعدا مث هنذإ ريغب لجر ةعلس عاب الجر نأ ول كلذكو
 ءاض ر هرارقإ ىلع نملا هيلع كردي هنإف ، عيبلا ءاضر رقأ دق هنأ ةعلسلا بر

 . هبلقب ضر مل هنأ هيلع كردي الو © عيبل

 رثكي امم ههشأ ام كلذك و . . هنذإ ريغب ةعلس هيلع ىرشا نإ كلذك و

 . هركذ

 هنإف ، كلذ اهحاكن ىلولل تزوج دق اهنأ جوزلا اهلع ىعدا نإ كلذكو

 . نملا اهلع كردي

 دنع وأ مكاحلا دنع اهنذإب الإ اهجوزب الأ اهلو ىلع ةأرملا ترجح نإ امأو
 ىعداف { كلذ دعب اهجوز مث ، جيوزتلا لبق دوهشلا دنع وأ نملسملا ةعام

 . اهلع نملا كردي الف حاكنلاب اض رلا اهرارقإ جوزلا

 ىن اهوجوزب نأ اهئايلوأ نم فاخف مكاحلل اهرمأ لصو اذإ ةلفطلا امأو
 ع وزت رمأ ىن لعفي نم ىلع رجحم هنإف { اهل حلصي الو اهقفاوي ال عضوم

 اودعت ام قح مهنم جرخيلف مهدحأ اهجوز وأ اهوجوز نإف ، هنذإب الإ ائيش
 ىضر نمل اهجوز نإو . حاكنلا كلذ زوجم الو 0 بدألا وهو ؤ} هرجح نم

 جرخيلو © زئاج وهف مكاحلا هزاجأو نيملسملا نم حالصلا لهأو مكاحلا هب

 (٥) بدألا قح مهم

 اهغلبف اه رمأ ريغب دحاو دعب ادحاو ًاعيح اهاجو زف نايلو ةأرملل ناك اذإو

 كلذ اهلف © هتيضرف لوآلا حاكنب تملع مث 2 هتزاجأف امهنم رخآلا حاكن

 ىذلا لوآلا" اهرتعيلو اهقادص هيلع اهلف لوألا اهسم نإف : هيلإ عجرتلو

 © هراكنإلركنملا ىلع كردي قح فلحلا نأ ءاهقفلا ضعب ىريو ،نبميلا=
 ليلدلا وه ةيبلقلا رومألا ىف نملا نإ لب ، بلقلا ءانثتسا ىلع لدي ام دجوي الو
 عجر هرغو قاللتلا ىن ة رشك ماكحأ كانهو ث هيلإ أجلي ىذلا ديحولا

 . بلقلا رومأ نم ىهو ث ةينلا ىلإ اهيف
 )٥( رجحلا هيلع مهرسك و مكاحلا رمأ مهتفلاخل .



_ ٧٩ 

 . هبسن تبل دقف دلوب تتأ نإو . اهسم ىذلا سيسم نم دتعت ىتح هيلإ تعجر

 . اهل هيلع ءىش الف اهسمع مل نإو

 نأ الإ لوآلا ىلإ عوجرلا اه سيلف رخآلا تيضر اذإ : لوقي نم مهنمو
 : لاق هنآ هنع هللا ىضر (٧)ىنردلا ىسيع ىنأنع ىور دقو ،(٦رابأ نوكي

 جورت اذإو . اذه ركنتو اذهس ىضرت اهنأ ىعي « )٨( ةقانعلا لثم نوكت ال ه

 نيئزهتسملاك امهو ث ةأرملا نذإ ريغبو ، اهلو نذإ ريغب لجرل ةأرما لجرلا

 ناملعي نكلو ث هنامتكي الف ىلولا الو ةأرملا هب املعي الو كلذ امتكي نأ دارأ مث

 دقو هايضرو كلذب امهاملعأ نإف ، هناركني وأ كلذ نا زجيف ةأرملاو ىلولا هب

 هتيضر ىذلا لوألا ىلإ عوجرلا اهلف ، رخآ لجرل كلذ دعب اهجوز ىلولا ناك
 . لوآلا لوقلا ىلع اهلو هل اهجوز ىذلا عدتو

 سأب الف ، ةأرملاو ىلولا هباملعي ملو كلذ اك نإ : لوقي نم مهنمو
 . هرمأ ريغب رخآ لجر لام لجرل عاب الجر نأ ول كلذك و . )٩( كلذب

 )٦( لوقلا اذه هللا همحر بطقلا حجر .

 )٧( ىنورابلا فينصت بسح - ةعباسلا ةقبطلا ءاملع نم ليلج ملاع -
 اهفو ، ةدوسملا دض ىناجرألا ءايركز وبأ اهداق ىتلا ةكرعملا ىف كرتشا

 اهدعب اوعقوت ةممزه ةكرعملا كلت ىف لبحلا شيج تقحلو ءايرك ز وبأ لتق
 ىلوتل هنوبلطي ( ىتربمدنتلا ) ورمع ىنأ ن ركب ىبأ ىلإ اوعزفف ، رش لك
 مهل باجتسا م ، الوأ عنتماف ثدح ريغ نم اهنع هول زع اوناك و ى مهرومأ

 لبحلا نع عماطملا باحصأ دعبيو قوتفلا قترب و لمشلا ملي نأ عاطتساو .

 )٨( ةنس غلبت ملام زعاملا نم ىننألا قانعلا .

 رخآ لجرل هنع ةيبنجأ ةأرما لجر جوز ول هنأ : ةلأسملا ر رحت )٩(
 نزف ، كلذب اهلوو ةأرملا اربع نأ امهل ىغبني هنإف اهلو ملع وأ ةأرملا ملع نود

 ، حاكنلا لطب ، امهدحأ هضفر وأ اعم هاضفر نإو ، حاكنلا مت اعم هايضر

 لجرلاب كسمتست نأ اهلف } رخآ لجرل اهلو اهجوز مث آعم هايضر اذإو
 = جوزلا نألآريخأ اهلو هب اهجوز نم كرتتو ىلوضفلا هب اهجوز ىذلا لوآلا



 ۔. ٨٠

 لوألا لوقلا ىلعو ، لاملا بر هب املعي الو كلذ امتكي نأ امهلع سأي الف
 ناك نإ امأو .هركني وأ كلذ زجيف لاملا بر هب ناملعب لب كلذ ، نامتكي الف
 دعب ادحاو ًاعيمح اهاجوزف امل تنذأف اهحاكن ىن اهانذأتساف نايلو ةأرملل

 هب تيضر ء رخآلا حاكن نود امهنم تباثلا وه لوآلا حاكنف { دحاو
 الجر تبحأف ، اهجموزت رمأ ىن اهلو عم ةأرملا تفلتخا اذإو ، تهرك وأ

 تناك نإف ، كلذ ىن مهتعامح وأ نيملسملا مكاح رظنيلف { هرغ اهلو بحأو

 ، ىلولا اضرو اهاضر هيف عمتجا دق ىلوضفلا قيرطنع ءاج ىذلالوألا =

 . جاوزلاب قحأ وهف
 ءازهتسالا قيرط نع امهلمع ناك ءاوس هبحاصو ىلوضفلا نأ ىلع

 باحصأ اربخ نأ امهلع بجم { حازملاو ةبعادملا قيرط نع وأ ةيرخسلاو
 نم ناك نإو اذه امهلمع نأل 0 امهنع ناتكلا امهل قحم الو هالعف امب نأشلا
 باحصأ ةقفاومو ملعب نركت نأ نود راثآ ةيأ هيلع بترتت ال ةيلمعلا ةيحانل

 نسحم _ مهوتلا قيرطب ولو نيفرط نبب اقوقح تطبر اهنأ الإ 0 نأشلا
 نييلوضفلا ناذه لمع نأب ديكاتلا عمو ، نأشلا باحصأ نم نقيب مسحت نأ

 فقوم هيف اذختيو اهلوو ةأرملا هملعت ملام ، جاوزلا ةيلمع ىلع رثأ ىأ هل سيل

 نم موي ىف ةيسفن ولو لكاشم ىف - دصق نودب ولو - ببسي دق هنأ الإ
 نأ كلذ و . ةديعب ةروص تسيل نآلا انه اهضرعأ ىلا ةروصلاو مايألا

 © اهب امهنم مايها وأ نييلوضفلا ملع نود لاجرلا نم لجرب ةأرملا جوزتت
 هبحاصل ىلوضفلا لوقيف { امهعم جوزلا كلذ حارملاو رمسلل سلحم عمجمو
 كش الف ؟ نالف تنب ةنالف كتجوز موي ركذتأ : تيكنتو ةبعادم ةجهل ف
 تناك هتجوز نأ اهلقأ ، نيكسملا جوزلا نهذ ىن روثت ةريثك ةلئسأ نأ

 هذه لثمل يدافتو 5 اهناقلطيو اهناجوز و اه ناردنتي ثيحم نيلجرل ةفورعم

 عسوأ ث ءاقفلا لايخو _ لامعألا كلت يلع ةبت رتم ءاهقفلا اهليختي ىنلا روصلا

 اوغلبي نأ لوضفلاو ءىزهتسملاو حزاملا ىلع اوبجوأ _ ءارعشلا لايخ نم
 عوضوملا مسحنيو فقوم هيف اوذختيل : هولعف وأ هولاق امب نأشلا بحاص

 سانلا ةايح ى ملس ربغ ارثأ كرتت ال ةحضاو ةقيرطب



 _ _ ٨١

 اهافكا ريغ ىف اهسفن عضت نأ تدارأو ، اهررض هيف ايف تعس دق ةأرملا

 نإو ، كل رظانلا وه هنإف ، كيلو ىلإ ىعجرا اهل ليق اهل حلصي ال عضوم ف وأ

 اصرح اهتحلصم رمأ ريغ ىن ىعسو اهئافكأ ريغ ىف اهعضي نأ دارأ ىلولا ناك

 ىلع اهرصقنالو اهئاوه اهقحلأ هل ليق . اهلجأ نم هيلإ لصوتي لعج ىلع
 ًاعيح اهاجوز نايلو ةأرملل ناك اذإو ، )١٠( تدارأ امم اهعنمت الو اهئافكأ

 امهنم دحاو لك تاأيلف امهنم لوألا لعي مل ناف . امهنم لوألل ىهف اهنذإب

 وهف هبحاص لبق هخمرات ناك امهبأف ، خيراتلا افلكيلف امهانيبب ايتأ نإف ةنيبب

 رخآلا خروي ملو امهدحأ (١١)خرو نإف ، مكحلا ىف هبحاص نم ا قحأ
 © طايتحالاب اهنتجيلف هللا نيبو هنيب اهف امأو ث مكحلا ىن امهنم خرو ىذلل ىهف
 ناك نإو ث هخنرات ملعي مل اذإ ، لوألا وه هبحاصو رخآلا وه نوكي الث
 « انئاب ًاقالط اهقالط ىلع اذخأويلف امهنم دحاو لك خروي مل وأ ادحاو امهخمرات

 { امهنم دحاو اهسمب مل اذإ كلذ دعب اهجوزتي نأ امهنم دحاو لكل زئاجو

 نم ةأرملا رايتخاو ىلولا رايتخا نيب حيجرتلا ةيلمع نأ ةقيقحلا )١٠(
 هيلع هللا ىلص هلوق ىلإ ذانتسا ملعأ هللاو _ رهاظلاو { فقاوملا بعصأ

 ىلولا رايتخا ىلع حجرم اهرايتخا نأ ( نهاوهأب نهوقحلا ) ملسو هيلع
 ىلا ةيعانجالا وأ ةيلقعلا وأ ةيمسحلا بويعلا ضعب اهراتخم ىن ناك اذإ الإ

 . ةرسألا دارفأ نبب ةداعسلا اهعم متت الو ةيجوزلا ةايحلا اهعم رقتست ال
 ، كلذ ىلإ امو زكرملاو لامحلاو ، لاملا : نم ىرخألا تاررملا امأ

 ىنبي امو سانلا ردقتو ، صخش ىلإ صخش نم فلتخم اهلإ رظنلا نإف

 اهلع ىنبي نأ ناسنإلا عيطتسي الف كلذلو ث ةايحلا فورظل اعبت ربغتت اهلع

 . ةرسأ ةايح هيلع ىنبت رايتخا

 رابتعالاب ىلوأ وه اهجاوز عوضوم ىف ةأرملا رايتخاف لاح لك ىلعو
 ًاضبأ هرايتخا ناكو 0 ةعنقم تاررمم ىلع اينبم هعفد ىف ىلولا ىأر نكي مل ام

 ١ . ةعنقم تارربم ىلع اينبم

 خيراتو ض ليكوتك خيروت اهردصمو ء خرأ : اهانعم خرو )١١(

 . حتف دمب ةنكاس اهعوقول افلأ واولا بلقب { ةزمه نودب ليكاتك



_ ٨٢ 

 وه نوكي الئل ، كلذ دعب اهجوزتي الف قالطلا لبق امهنم دحاو اهسم نإو
 اهقلط وأ اهقلطي نأ لبق امهدحأ تام نإف ، حاكن ريغب سم دق ، رخآلا

 مامت نمنيقي ىلع سيل هنأل 2 امهنم ىناثلا اهلع مقي الفرخآلا لبق امهدحأ

 . هحاكن

 امهنم دحاو لك اهقدصي ملو امهنم دحاو لك اهسمم ملو عيمح اهاقلط نإو
 امهلع قادصلا فصن اهلف ًاعيح اهاقدصأ نإو ك امهنيب ًاعيح امهلع ةعتملا اهلف

 نإو © ةعتم امهلع تسيلو خ اهقدصأ ام عبر امهنم دحاو لك ىلع ، . عيمح
 © اهقدصأ ام عبر اهقدصأ ىذلا ىلع اهلف رخآلا اهقدصي ملو امهدحأ اهقدصأ

 { ةعتملا فصن اهقدصي مل ىذلا ىلع نوكيو 0 ةعتملا نم ءىش هيلع سيلو

 نوكيف 0 امهنم دحاو لك سم دقو ًاعيح اهاقدصأ نإو © هيلع قادص الو

 اهاقدصأ نإو © ًآعيمح امهلع ةعتملا نوكتو اهقدصأ ام امهنم دحاو لك ىلع

 فصن و اهقدصأ ام عيمح اهسم ىذلا ىلعف رخآلا سمي ملو امهدحأ سف عيمح

 ًاعيمح اهاق۔اصأ نإو ح ةعتملا نود قادصلا عبر سمب مل ىذلا ىلعو ث ةعتملا

 . عبرو قادص عيمح امهلعف امهنم سم ىذلا ملعي ملو رخآلا نود امهدحأ سف

 ملعي ملو امهدحأ سف رخآلا نود امهدحأ اهقدصأ نإو امهنيب ةعتملا فصنو

 ىلعو ث ةعتملا عبرو اهقدصأ ام عابرأ ةثالث اهقدصأ ىذلا ىلعف امهنم سم ىذلا
 امهنم دحاو لك اهقدصي مل نإو ةعتملا فصنو )١٢( رقعلا فصن رخآلا
 فصن امهنم دحاو لك ىلعف سم ىذلا ملعي ملو رخآلا نود امهدحأ سم مث
 ملعي مل و رخآلا نود امهدحأ سم م : ًاعيح اهاقدصأ نإو ث ةعتملا فصنو رقعلا

 نإو ث ةعتملا عبرو اهقدصأ ام عابرأ ةثالث امهنم دحاو لك ىلعف سم ىللا

 ةأرملا نم جوزلا ثرب ىذلا لثم ًاعيح اهنم اث رىلف اهاقلطي نأ لبق نم تتام

 دحاو لك جرحتيلف عرولا قيرط نم امأو 2 مكحلا ىف امهنيب نوكيو

 اذإ هنأ ءاهقفلا ضعب ىرو © ةرحلا ةيد رشع : رقعلاب دصقي )١١(
 ركبلا قادص نإف ، قادص اهل ضرفي ملو ث ةأرملاب لوخدلا متو دقعلا مت
 اذهو 0 اهنيد رشع فصنب ردقي بيثلا قادصو 0 اهنيد رشعب ردقي ةرحلا
 . اهنابيرق نم اهاليثم قادص ىلإ هريدقت ىف مهضعب عجريو © رقعلا وه



_ ٨٣ . 

 وه امهدحأ نكلو {} اهجوز هنأ نم نعقي ىلع ناك ام هنأل 0 كلذ نع امهنم

 ًاعيح انام ناف ؤ هب سأب الف كلذ ىلع اللاحت نإو اهرمأ نم نيقي ىلعاهجوز

 نع جرحتتلو ، اهجوز نم ةأرملا هثرت ام فصن امهنم دحاو لك نم اهلف
 هوجو نم اهلع لكاشت امم انركذ ام عيمح كلذك و ، عرولا قيرط نع كلذ

 نإف . اهل هنأ اهل نبتي مل اذإ عرولا قيرط نم هنع جرحتتلف ، قادصلاو ةعتملا

 اتام نإو ، ًاعيح هاثرو تام نإف ى مكحلا ىن آعيح امهمزل دقف دلوب تنأ

 { هيبأ نم نبالا هثررام فصن امهنم دحاو لك نمثرو امهدحأ تام و ًاعيح

 ، هنم امهنم هثاريم ردق ىلع 0 & عيمح هيلع نالقعي و ًاعيمح امهلع لقعيو

 . ملعأ هللاو )١٣( امنع لقعي و ، هنع نالةعي كلذك

 لتاقلا ةليقع مزلت ىلا ةيدلا هب دصقي بابلا اذه ىف : لقعلا )١٣(

 8 لتاقلا ةليقع هل اهعفدتو ث ةيدلا همزلت أطخ لوتقملا نأ كلذ . اطخ
 نم دحاو لك عفد ث ةيدلا هتمزل نإ لفطلا اذهو ث هتريشع وأ هتليإق ىأ
 نإف { امهدمأ ةيدلا تمزل اذإ امأ ، دحا ولا لجرلا هعف۔اي اه فصن هيدلاو نم

 نم اعم هادلاو ناك نإف © دحاولا لجرلا هعفدي ام فصن عفدي نأ هيلع

 . ًافصن امهنم دحاو لك نع عفدي هنآل ،الماكآبيصن عفد ةدحاو ةريشع
 ءافيتسا ءاهقفلا اهركذي ىللا ةرثكلا روصلا نم ةروصلا هذه نأ ودبيو
 . . عقت ال اهنكل و ، ثحبلل



_ ٨٤ 

 قادصلا ىف باب

 : ىلاعت هللا لام

 . ٥ 1 م 8 م 3 م

 "[ ةلحن نهتاقدص اسنلا اوتآ و ]

 ءاسنلل قادصلا اهس بجو ىلا ةلعلا نإ : ليقو { ةضيرف ديرب هنإ ليق

 © نهنوطب ى دالوألا نلمحم نهنأل ؛ ءاوس ةوهشلا ىن ًاعيح مهو لاجرلا ىلع
 : ليقو . دالوألا ةيذغتو عاضرلا ىف ةقشملا نم نلمحم امو د دالوألا نببرو

 نم زوجم ىذلاو . )١( قادصلاو اضرلاو دوهشلاو ىلولاب حاكنلا : امإ هنإ

 لق هيلع سانلا ىضارت ام زوجم نم مهنف ءاهقفلا نيب فالتخا هيف قادصلا

 اهقوف امف مهارد ةعبرأ قادصلا ىندأ : لوقي نم مهنمو . كاوسب ولو رثك وأ
 © اهقوف اف مهارد ةسمخ : لوقي نم مهمو . قراسلا دي هب عطقب ىذلا لثم

 رشع ةمأللو 0 اهنيد رشع فصن بيثللو 0 اهيد رشع ركبلل لوقي نم مهنمو
 سانلا ىضارت ام قادصلا ىصقأو } نملا رشع فصن بيثللو ، ركبل اهنم

 .صح

 )١( دوهشلاو س ىلولا : ىه حاكنلا ناكرأ نأ ةرابعلا هذه موهفم ،

 لومعملاو  حاكنلا مي م اهنم دحاو فلخت اذاف { قادصلاو ء اضرلاو

 امأ ، متي مل دقعلا نع دوهشلا وأ ىلولا فلخت ول : هنأ انباحصأ دنع هب

 دعب عقو اذإ امأ © حيحص حاكنلاف دقعلا دعب ولو سملا لبق عقو نإف اضرلا

 بطقلا هحجر ام ىلع _ ةأرملا مرحتو صاع جوزلا نإف ةبلاغم ناك نإف سملا

 ةمألا بطق هنع لاق دقف قادصلا امأ . بسنلاو قادصلا تبثيو _ ىلكابو
 حصو ء اندنع لامك طرش _ قادصلا ىأ _ وهو : ( لينلا حرش ) ىف

 لوخدلا ثيح نم ةحص طرش ليقو ث لثملا قادص ىلإ عجرو { هنودب دقعلا

 قافتا دقعلا حص و ، ضرفلا ىلع رجيف ضرفي ىنح زوج ال . . . .

 ٤ ةي آ ءاسنلا ةروس .



_ ٨٥ 

 رثكأ وأ ةرحلا ةيد نم رثكأ ناك ولو ، )٢( فورعم دح هل سيل ، هيلع

 دقو } قادصلا ىف فارسإلا دومحم ريغ هنأالإ { زئاج وهف ةمألا نمث نم
 ىلع ليلد قادصلا ىف رسيلا : لاق هنأ ملس و هيلع هتنا ىلص ىنلا نع ىور

 ايش جوزت ام هنأ : ملسو هياع هتلا ىلص ىنلا نع تاياورلا ضعب ىنو هنمب

 ةيقوألاو ةيقوأ رشع ىننثا نم رثكأب هتانب نم ئيش جوز الو هثاسن نم

 ريغب ةأرما لجرلا جوزت اذإو ص نونامثو ةئامعبرأ كلذو . آهرد نوعبرأ

 اهسفف اهسفن ىلع اهبلغ نإف . اهل قدصي ىتح اهسفن نم هعنمت نأ اهلف قادص
 ز كلذ دعب هعنمت الف ةدحاو ةرم اهنطو ىنح اهسفن نم هتنكم وأ & ةدحاو ةرم

 )٢( آ ريبك افالتخا قادصلا لقأ ديدحت ىن ةمآلا ءاهقف فلتخا :

 . مهارد ةرشع نع لقي ال هنأ ىلإ ةيفنحلا بهذف

 نوكي نأ بجم دمحأ لاقو . ةثالث نع لقي الأ بجع ةيكلاملا لاقو

 . . ىرخأ عفانم نوكي الو { الام قادصلا
 ايقسلاو ىعرلاك ث هنم دافتسي المع نوكي نأ زوج هنأ ىلإ مه ريغ بهذو

 . . ملعتلاو

 { نيدلاو ، مالسإلاك ىلام ريغ نوكي نأ زوجم هنأ ىلإ قلا نبا بهذو

 ىللا ةأرملا نبب قرفي نأ لواحو لوقلا اذهل سمحتو ء ملعلاو { حالصلاو

 هملعو اهجوز حالص نم هب عفتنت ام اهرهم لعجت ىنلا ةأرملاو اهسفن بهت
 . ملس مأو ةحلط أ ةصق ىلإ دانتسا هنيدو همالسإ وأ هاوقتو

 فرط ىن اثحم ىئبيس ميقلا نبا هيلإ بهذ ىذلا ىأرلا اذه نأ كش الو

 لمعلا ىلإ ىأرلا اذه لقتني نأ امأ ، طقف عالطالل سانلا هأرقي عوضوملا
 اهلع ىرجت لامعألا وأ ضورعلا ماقم ةماق ةيصخشلا تافصلا حبصتف هب

 ىف هسفن مقلا نبا نأ بهو . تبثي ال هنأ ودبيف ث دوقعلا اهس متو تالدابملا

 نأو ، هلضفو هملع اهقادص نوكي نأ ىلع موق ةاتف بطخم ءاج هملعو هلضف
 ؟ كلذب اهجرف هسفنل لحتسي لهف كلذب اولبق ةاتفلا لهأ



_ ٨٦ 

 الجاع ًاقادص اهقدصأ نإ امأو . )٣٢( لوألا ءطولاب قادصلا بجو هنأل

 ةرم اهئطوف اهسفن ىلع اهلغ نإف . اهلإ هيدوي ىح اهسفن نم هعنمت نأ اهلف
 هعنمت نأ ةأرملل زاج اذإو ، اهقح اهلإ ىدأوي ىنح كلذ دعب هعنم اهلف ةدحاو

 قادصلا امأ و . اهسفن ىلع اهلغي وأ اههركتسي نأ جوزلل زوجي الف اهسفن نم

 اهسم نكي مل نإ امأو،هنجألح اذإ اهلإ هيدوي ىتح اهسفن نمهعنمت الف لجآلا

 اهقادض نم لجأآل او لجاعلا اهلإلىدوي ىنح اهسفن نم هعنم اهلف هلجأ لح ىتح
 )٤( لثم اهلف ائيش اهقدصي ملو اهسم نإ امأ و ن اه لوخدلا لبق لح دق ناك اذإ

 باتكلا صنب ةأرملا ج رف لج رلا اهب لحتسا ىلا ةليسولا وه قادصلا )٣(

 قادصلا اهف ضرفي نأ ىضتقي اذهو ، اعرش اهل تباثلا اهقح وهف ةنسلاو

 مل وأ ضرفي مل نإف ح اه عاتمتسالا هل لحيل هيلع اقفتا ايسح اهلإ هعفديو

 & اهقح اهل ىدأوي ىنح عاتمتسالا نم هعنمت نأ اهقح نف قافتالا بسح عفدي

 ةأرملا قح ىلع عاتمتسالا ىف لجرلا قح نوبلغي بابلا اذه ىن ءاهقفلا رثكأو

 عيض ولو هتبغر ىلع لوصحلا ىن هتضراعم نم اهنوعنميف { رهملا ضبق ىن

 لج رلل حمسي نأ ىأرف © بيرغ اددشت اذه ىن مزح نبا ددشت دقو ئ اهقح

 اذهبو ث هتايناكمإ ردق ىلع عفدلاب وه بلاطيو ديرب ام لك ىلع لوصحلاب
 ىف هكلمت حالس ئوقأ نم - فعضألا بناحلا ىهو _ ةأرملا نودرجي

 ةعواطملا وأ ةبلغلا قيرط نع ناك ءاوس اهسم نأ ىل ودبيو . اهقحم ةبلاطملا

 الجآ وأ © الجاع ناك نإ هعفد وأ قادصلا ضرف ىن اهقح نم اهد رج ال

 عفدي ىتح عنتمت نأ اهلو ، اهل ضرفي ىتح هنم عنتمت نأ اهلف ، هدعوم لح

 . لجألا غلبي ملو ددح دعوم ىلإ الجوم قادصلا ناك اذإ الا

 )٤( ىه دقعلا ىف ىعارت ىللا ةيلثملا نأ ىلإ ةمألا ءاهقف روهح بهذ :

 ىف كلذ نوكيو ،لاملاو ، ةراكبلاو ، نيدلاو ،لقعلاو 3 لامحلاو ك نملا
 نأ رهاظلاو . ةيلثملا ىف بسنلا ةيكلاملا طرتشي ملو ، تابصعلا نم اهماسنأ

 ث ناكملا و نام زااو لاحلا فورظب ريغتت اهنأل ، طبضنت ال اعيح سيياقملا هذه

 قافتالا مدع دنع رقعلا رابتعا هللا هحر بطقلا حجر دقف كلذل و .

 



_ ٨٧ 

 اهابأ باسنأ ىف اهنسحو املاحو اهسنو اهسح ىف ءاسنلا نم اهاسنأ قادص

 امإ : لوقي نم مهنمو ث معلا ةنبأو خآلا ةنباو تخألاو ةمعلاو ةدحلا لثم
 نإو 0 اهنيد رشعف اركب تناك نإف . مك احلا هب مكحم ىذلا وهو اهرقع اهل

 8 آركب تناك نإ اهنمث رشعف ةمأ تناك نإو © رشعلا فصنف بيث تناك

 لب ال تلاقف ةرشع كقادص اهل لاق نإو 0 ًابيث تناك نإ رشعلا فصنو

 ىلإ عجرت نأب لوقي نم مهنمو . نورشع اهقادصف © كلذك اهسمف نورشع

 لجرلا لاقف نورشع ىقادص هل تلاق نإ كلذك و 0 ءاسنلا نم اهاسنأ قادص

 نم مهنمو 6 اهل ىمس ىنلا ةرشعلا اهلف اهسفن نم هعنمت ملف كلذك اهسفف ةرشع لب
 ىلع تاراجإلا كلذك و ث ءاسنلا نم اهاسنأ قادص ىلإ عجرت نأب لوقي

 لاقو { مهارد ةرشع ىنباد ءارك ىرتكملل ةيادلا بر لاق اذإ . لاحلا اذه

 ، ةسمخ اهءاركف اهلمعتساف ىرتكملا اهقاسف ح مهارد ةسمخ لب ال ىرتكملا

 ةبادلا برل ىرتكملا لاق نإ كلذك و اهئانع رجأ اهل نأب لوقي نم مهنمو
 اهقاسف 0 مهارد ةرشع لب ال ةبادلا بر لاقو 4 مهارد ةسمخ كتباد ءارك

 نم مهنمو © ةبادلا بر لاق امك ةرشع اهؤاركف اهلمعتساف كلذك ىرتكملا

 تامف قادص رغب ةأرما لجرلا جورت اذإو ك اهانع رجأ هل نأب لوقي
 اهلعو اهل ةعتم الو (ه) قادص اهل سيلو ثا رملا اهلف اهسمع نأ لبق نم اهنع

 : ىلي ام ) لينل ١ حرش ( ق هللا همح ر بطقل ادا ز ) ( ٥

 اهنأل ةعتم الو ، سمت مل اهنأل ، رقع الو اهل ضرفي مل هنآل هفصن الو )
 . ( قلطت م

 : لاق ةين اثلا ة روصل ١ حرش ام لدعب و

 دوعسم نبا نع ىورم وهو ، نيتروصلا ىق لثملا قادص اهل ليقو )
 ملسو هيلع هتلا ىلص ىضق : لاقف نانس نب لقعم ماقف قادصلا عم هب ىنفأ

 .ىمتنا . ( ًاضبأ ةعتملا اه ليقو تيضق ام لثم قشاو تنب جيوزت ى كلذب

 = اهنإ ) : ىلي ام ةباغلا دسأ ىن قشاو تنب عوري ةمحرت ىف ءاج تلق

 



_ ٨٨ 

 قادص الو يجوز اهثرو اهسمم نأ لبق نه ةأرملا تنام نإ كلذك و 0 ةدعلا

 ةدقع ى نبتأر ها لجرلا جورت اذإو ، قادص ريغب اهجورت نإ ةثرولل هيلع

 ع ءاوس هيف بيثلاو ركبلا : نيفصن امهنيب وهف فورعم قادصب ةدحاو
 ىف امهنيب لضافتلا نيبت نأ الإ 0 ءاوس هيف دبعلا دنع ةرحلاو ةمألا كلذك و

 جوزت اذإو ث هيلع اوقفتا ام ىلع رمآلا نوكيف حاكنلا دقع دنع امهطورش

 © قادصلا فصن اهلف اهسمت نأ لبق نم اهقلط مث فورعم قادصب ةأرما لجرلا

 : ىلاعت هلوقل

 .ه ع ه ۔۔ ه ۔۔ ى ى 2 ۔۔ ه ٨ 0 ه۔ ه ى ى راه ة۔ ه

 متضرف دقو نهوسمت نآ لبق نم نهومتقلط نإول
 ۔ ده هم ء هد ه ۔© ه ۔ء۔ ۔٤ئد

 " [نوفعي نأ الإ ز ْمَتضَرقاَم فصنف ة ةضيرف نهل

 هديب ىذلا وفعي وأ نه بجوي ىذلا فصنلا كلذ نع نوزواتجيف ىنعي

 رمع نع ىور دقو . اهقادص عيمح اهيطعيف ؤ، جوزلا وهو ، حاكنلا ةدقع
 اهقادص عيمح اهاطعأنز اهسمي نأ لبق هتأرما قلط هنأ هنع هللا ىفر باطخلا نبا

 وه حاكنلا ةدقع هديب ىذلا نإ ليقو « حاكنلا ةدقع هديب ىذلا انأ» : لاقو

 . هللا مهمحر انباحصأ لوق وه لوآلا لوقلاو . اندنع لمعلا هيلع سيلو 0 ىلولا

 . هركذ لوطي رثك جاجتحا كلذ ىو

 من . ناويح وأ لصأ وهو مولعم قادصب ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 ، ناويحلا كلذ لسن فصنو © اهقادص فصن اهلف اهسمي نأ لبق نم اهقلط
 جوزلل ىناثلا فصنلاو ، باقرلا لثم © هتلغو لصألا كلذ رامن فصن وأ

 هيلإ دوصقم مولعم قادصب ةأرما لجرلا جوزت اذإو . هتلغو هرامنو هلسنب

 هللا لوسر اهل ىذقف اهعماجم نأ لبق ىنوتفهيلإ تضوفو الجر تحكن=
 . ( اهاسن قادصب ملسو هيلع هللا ىلص

 نأ ىضتقي اذهو . لوخدلا ةل زعم توملا نو رتعي هللا مر انباحصأ و

 . رقعلاب وأ لثملا قادصب ردق ءاوس اهدحأ ةافوب اهقادص تبثي

 ٢٣٧ ةيآلا ةرقبلا ةروس ه

 



_ ٨٩ 

 اهقلط اذإ فصنلل نماض وأ { اهسم اذإ هل نماض وهف جوزلا ديب كله م
 ، ىلاعن هللا لبق نم كالملا ناك ام الإ . هعيضي مل وأ ةعيض . اهسمع نأ لبق نم

 كلهف ةأرملا هتصبق نإ كلذ ىن هيلع نامض الف ديبعلا وأ ، ناويحلا توم نم
 هعيضت مل وأ هتعيض © هفصنل ةنماض ىهف { اهسمي نأ لبق نم اهقلط مث اهدب ىف

 لجرلا جوزت اذإو . )٦( جوزلا لثم ناويحلا توم ىف انركذ ام الإ

 آريثك الام هيف حبرف جوزلا هب رجتأف هيلإ دوصقم مولعم قادصب ةأرما
 { جوزلا نود ةأرملل حب رلا عم هلك قادصلاف © كلذ دعب اهسم ح

 جوزللو ، حب رلا فصن و قادصلا فصن اهلف اهم لخدي نأ لبق نم اهقلط نإو
 كلذكو )٧( ، نيهجولا ىن ءانع اهلع كردي الو . حبرلا عم ىتابلا فصنل
 هيف تحرف اهب لخدي نأ لبق نم هيف ت رجتاف قادصلا كلذ ةأرملا تسغبق نإ

 ج هديب قادصلا كله نم ىلع نايضلا امهف نوكي ناتروص ناتاه )٦(

 امدنع ةيناثلا ةروصلاو ث لجرلا ديب قادصلا نوكي امدنع ىلوآلا ةروصلاف

 عومخوملا ىن عييضتلا مدعو عييضتلل رابتعا الو ، ةأرملا ديب قادصلا نوكي
 حرش ) ىف بطقلا لاق ، قولخم ببسب اعقاو كالملا ماد اه تباث نايضلاف

 : ( لينلا

 ، ليسب وأ ، لع نم هعوقو وأ ، ةلخن وأ آ رادج عوقوب تام نإف )

 .( نمضي مل ةقعاصب تام نإو ، عيضي مل ول و هنمض كلذ وحن وأ ة عبسب وأ

 لبق نم هيف كالهلا ناك اهالإ » فلأوملا لوق ريسفت ةريخألا ةلمحلاو
 . ! اعت هللا

 عاضف 3 اهل هظفح هنم ةبلاط هيلإ هتدرف قادصلا ةأرملا تملست اذإ امأ

 عييضت الب كله اذإ امأ ، هنم عييضتب كالهلا وأ عايضلا ناك اذإ الإ هنمضي الف

 . تانامألا ليبس هليبسو ث هيلع نايض الف

 )٧( نيضوافتملا نكيرشلاك جاوزلا دنع امهف نيجوزلا نب ءانع ال .

 نم رلا دبع ىلكاب) عيمحلا دنع هب هل مكحيف ، رخآلل امهدحأ هب "رمي" نأ الإ
 لينلا باتك ىلع هقيلاعت ىن ( .



_ ٨٩٠ _ 

 نم اهقلط نإو ؛ © قادصلا عيمح ةأرمللف كلذ دعب اه لخد من آريثك الام

 ىقابلا فصنلا ج وزللو حب رلا فصنو قادصلا فصن ةأرمللف اهسمي نأ لبق

 مولعم قادصب ةأرما لجرلا جوزت اذإو . اهءانع هيلع كردت الو . ءعر عم

 سمي مل وأ سم © قادصلا عيمح اهلف اهب لخدي نأ لبق نم اهنع تام من
 سم ء اهتثرول هلك قادصلاف لوخدلا لبق نم ةأرملا تتام نإ كلذكو

 الف اع لخدي نأ لبق نم تتام : لوقي نم مهنموأ تام اذإ : الوأ جوزلا

 (٨) . ملعأ هللاو قادصلا فصن الإ تتام اذإ اهنثرول وأ تام اذإ اهل بجن

 تحرف هب ترجيتأف اهلإ هعفدف مولعم قادصب ةأرما لجرلا جوزت اذإو
 ةعاض رلا نم هتخأ ىه اذإف ، كلذ دعب اهسم مث اهسمي نأ لبق نم رشك الام
 .(٩راهأوانع هيلعو حب رلا جوزللو ؤ قادصلا الإ اهل سيلف © هنم مرحم تاذ وأ

 آ رثك الام اهف حبرف جوزلا اهع رجتاف ةنيعم رانيد ةئامب اهجوزت اذإ كلذك و

 لوخدلاك توملا له : روهشملا فالخلا ىلع ناينبم نالوقلا )٨(

 { ىمسملا قادصلا لماك اهل بجوأ لوخدلاك وه : لاق نمف ، قالطلاك وأ

 عبتت نم رهظيو © قادصلا فصن اهل بجوأ قالطلاك وه : لاق نمر

 توملا نو رتعي ىأ _ لوآلا ىأ رلا نوحج ر هللا مهمحر انباحصأ نأ عوضوملا

 . لوخدلا ىلع بت رتت ىتلا ماكحألا عيمح هيلع بت رتتف لوخدلاك

 مرحم تاذب مت جاوزلا نأ اهف فشتكي ىلا روسلا هذه عيمح ى )٩(
 لكف ث سملاب الإ قادص ةأرملل قح الو ، كلذب ملعلا درجمب جاورلا خسفني

 نإف 0 جوزلا لام ىف فرصت وهف سملا لبق نملا قاددلا ىف عقو فرصت

 تناك ةفرصتملا ىه تناك نإو © هلام ىن افرصتم ناك فرمتملا ره ناك

 قادصلا ىن عقي ىذلا فرصتلا امأ © اهوانع اهلو { اه ريغ لام ىق ةفرصتم

 ىه تناك نإف ، ةجوزلا لام ىف فرصت وهف 3 خاسفنالا لبقر سملا دعب

 ، هريغ لام ىف فرصتم ويف جوزلا ناك نإو { اهلام ىف فرصتت ىهف ةفرصنملا

 © سملا لبق لجرلل ىهف روصلا كلت عح ىف حابرألا امأ ، طقف هوانع ءاو

 . سملا دعب ةأرملل ىه و

 



 هنم مرحم تاذ وأ هتخأ ىه اذإف ، كلذ دعب اهسم مث ، اهسمي نأ لبق نم

 اهلإ اهعفدف رانيد ةئام اهجوزت نإ امأو . حبرلا جوزنللو ىلوآلا ةئاملا ةأرمللف
 & حبرلا عم ةئاملا ةأرمللف امهحاكن خسفب املع مث 0 اهسم ام دعب اه ترجمناف

 خسفب املع مث اهسم ام دعب اهف حبرف ةنيعم ىهو جوزلا اهع رجتا نإ كلذكو
 لجرلا جوزت اذإو . هوانع اهلعو حبرلا عم ةئاملا كلت ةأ رمللف امهحاكن

 اهسمي نأ لبق نم راد وأ ةعلس اهف اهل ىضقف رانيد ةئام اهقدصأاف ةأرما
 جوزللو ، اهقدصأ ىلا ةئاملا ةأرمللف حاكنلا خسفب املع مث كلذ دعب اهسم مث

 تقو ىن ءىش قادصلا ىف اهل سيل اهنأل { اهل اهاضق ىنلا رادلا وأ ةعلسلا

 دعب رادلا وأ ةعلسلا كلت اهل ىضق اذإو © ًاخسفنم حاكنلا ناك اذإ ءاسفقلا

 بوجو دعب الإ عقي مل ءاضقلا نآل © رادلا وأ ةعلسلا ةأرمللف { اهسم ام

 اهقلط مث ةعلس اهف اهل ىضقو ةئاملا كال اهقدصأو اهجوزت اذإو . قادصلا

 .جورلا ىلع ىقابلا فصنلا د رتو ، ةعلسلا كلت فصن ةأ رمللف اهسمب نأ لبق نم

 نوكي نأ ىلع 0 رانيد نيرشع قادص ىلع ايضارتو ةأرما لجرلا جوزت اذإو
 اهقدصأف سانلا دنع اهجوزتف ث رانيد نوعبرأ سانلا نيعأ ف قادصلا

 نبو امهنيب امف امهسفنأ دنع اهلع ايضا رت ىلا نورشعلا الإ امه سيلف 3 نعبرأ

 دوهشلا لع نإو . الملا ىف اهتدصأ ىللا نوعبرألا كلت مكحلا ىن املو . هللا

 { امهسفنأ دنع اهلع ايضارت ىلا نيرشعلا ثلت ىلع اهل نودهشي الف كلذب

 نأب لوقي نم : ة ءالملا ىن اهلع ايضارت ىلا نيعبرألا كلت ىلع الو
 امهنيب ايفو » ىن اللا ى اهلع ايضار ة ىنلا نوعبرألا كلت اهل نوكي

 ؛ اوملعي مل وأ 7 هيلع ايسا رت امم اوملع . اهلع اهل نودهشيف : هنلا نبو

 لوقلا ىلع اه نودهشي الو 7 ن اهلع مهدهشتست نأ ةأرملل زئاجو
 مهلمحت الو ، كلذب اوملع اذإ رسلا ىن اهلع ايضا رت ىللا نيرشعلا ىلع لوألا

 ةداهشلا ىف ةثزجتلا زج نم لق ىلع الإ كلذب اوملعي مل اذإ : ةأرملا اهلع

 (٠١ر) رسلا ىن اهلع ايضا رت ىللا نيرشعلا ىلع اهل نودهشرف © نزوي وأ لاكي يف

 رادقم فلتخا اذإ ام ىنعأ : عوض وملا اذه هتنا همحر بطقلا شقان )١٠(

 = !ةمكحلاو ةقدلانم ريثكب & نلعملا قادصلا رادقم نع آرس هيلع قفتملا قادصلا



_ ٩٢ _ 

 اهنإف ، ةأرملا نم مر تاذ ىهو 0 مداخ اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإ

 ةنماض ىهف اهسمي نأ لبق نم اهقلط نإف © حاكنلا مامت دنع ةرح جرخت
 مل وأ كلذب املع © ةأرملل جوزلا ىلع نامض الف اهسم نإف ، جوزلل اهعصنل

 ملو كلذب جوزلا ملع نإ امأو . جوزلا ملعي ملو ةأرملا هب تملع وأ 0 املعي

 فصنل وأ © اهسم اذإ ةأرملل اهتميقل نماض وهف ، كلذب اهرغو ةأرملا هب ملعت

 ىهف مداخلا كلت فصن اهل قدصأ نإو 0 اهس نأ لبق نم اهقلط اذإ اهميق

 ةأرملا تملع وأ © هب املعي مل وأ كلذب املع ، جوزل اهتميق فصنل ةنماض

 نامض الف اهب اهرغو ةأرملا نود كلذب جورلا ملع نإ امأو . جورلا نود كلذب

 هقدصأ ىذلا فصنلا كلذ ةميق نامض هيلعو 6 جوزلل ىقابلا فصنلا ىن اهلع

 نم مرحم تاذ ىهو ى امداخ امهقدصأو نيتأرما لجرلا جوزت اذإو . اهايإ

 مكحو لمعلا مكح ىنبني عفادلا ىلعو ث اذه ىلإ عفادلا ثحم هنأ كلذو
 ركأ اغلبم اونلعأ مث ، ؟رس قادصلل غلبم ىلع نافرطلا قفتا ولف . دوهشلا

 ع سانلا مامأ حجبتلاو ةخفخفلاو ىنغلا راهظإ كلذ نم امهضرغو ث ريثكب هنم

 ، اذك اهرهم ناك نالف تنب نإ : سانلا لوقي ىنح © طقف ءاليحلاو رخفلل

 عادخلاو بذكلا نم ةروص هذه © اذكو اذك عفد انالف نإ : نولوقيو

 امأ . كلذ لع نمل اهلع ةداهشلا زوجت الو اهاكترا زوج ال ؤ ريوزتلاو

 ةاعارم وأ ملاظ ىلع ةصرفلا تيوفتك ، نسح دصق كلذ ىلإ عفادلا ناك اذإ

 نأ دوهشللو زئاج لمع اذهف اهتاعارمب الإ جاوزلا متي ال ؤ ةنيعم تاءارجإل

 ، نلعملا قافتالاب نودهشيف نقافتالاب اوملع نإو { كلذ ىلع اودهشي

 نانك مهل زجم مل هنع اولثس ناف ؤ هنع اولثس اذإ الإ رسلل نوضرعتي الو

 هيلع ىرستو نلعملا رهملا نم لقأ ارس هيلع قفتملا رهملا نوكي دقو ةداهشلا
 زاج ث ملظ نم رارفلاك انسح وأ حابم هيلإ عفادلا ناك نإف ةدعاقلا سفن
 مامأ ففعتلا راهظإ وه هيف دصقلا ناك نإ امأ ث هيلع داهشإلا زاجو هلمع

 ، كلذل فلاخم لاحلا نأ عم رسيتلاو عضاوتلا فقوم فوقولاو ، سانلا
 . لاحلا لع نم هيلع داهشإلا زوجي ال فقوم اذهف

 



_ ٨٩٣ 

 اتملع 0 اهبحاص فصن ةميقل ةنماض ىه ةرح اهم تجرخ ىذلاف امهادحإ

 كلذب تملع نإ الإ ىرخألا ملعت ملو امهادحإ تملع وأ 2 اتلهج وأ كلذب
 ؛ اه تجرخ ىنلا ىلع نامض الف اهب اهترغو اهنم مرحم تاذب تسيل ىلا
 تاذ ىهو امهل تبهو وأ اهاثرو وأ امداخ ايرتشا نلجر نأ ول كلذكو
 . مكحأو ملعأ هللاو (١١)اهنم هبحاص بيصن ةميقل نماض وهف امهدحأ نممرحم

 ىلاعتو كرابت هللا نأل ، ةقباسلا روصلا ىلع قيلعتلل انب ةجاح ال )١١(

 . ديبعلا ماكحأ نم انحارأ دق



- ٨٩٤ 

 دقن ام دقنلاف ، لجاعو لجآو دقن : هجوأ ةنالث ىلع )١( قادصلاو

 نأ هللا همحر لهم نأ نع هنع هللا ىضر خيشلا ىورو { حاكنلا دقع 7

 امومع ةمألا ءاهقف نأ لمأتلاو ريكفتلا نم ريثك دعب ىل رهظي )١(

 ، حاكنلا نوئش نم نأش ىأ ىن هب اولهاستي ملام قادصلا عوضوم ىن اولهاسن
 ءاطعإ بوجو اهب تبث ىتلا ةنسلاو باتكلا نم ةتباثلا ةلدألا نأ مغربو

 © طورشلا وأ ناكرألا ةيقبل ةتبثملا ةلدألا عيمح نم ىوقأ ىه ةأرملل قادصلا
 اولهاستف ث رابتعالا نم ةجردلا كلت اهل اوطعي ملو اهوعيم ءاهقفلا نأ الإ

 اهف اوفلتخا اهتيمك ثيح نم مهف . بوذت تداك ىنح نبناج نم اهف

 ىندألا دحلا ى اولهاست دقل لب ، ىلعألا دحلاو ىندألا دحلا نب اريبك افالتخا

 ،ةيندي ةمدخ ىلإو نم رد ىلإو ،ةثالث ىلإو { مهارد ةعبرأ ىلإ اوغلب ىتح

 ىح كلذ ىق اولهاست دق ضرفلا ثيح نمو . ةيونعم تافص ىلإ لب
 ردقي امب مهتاداهتجا تفلتخا مث ، قادصلا ضرف نود لوخدلا ب نأ اوزاجأ

 بهذو 0 رقعلا ىلإ ضعب بهذو © لثملا قادص ىلإ ضعب بهذف { هضرف
 لجومل ١ ف اوزاجأو ٠ لجأوهو لجعم لإ هومسق مه م 6 ةيدلا لإ ضعب

 . قالطلا وأ توملاب لحم هلجأ نإ : اولاقو ث نمز ديدحت نودب نوكي نأ

 هب نىلاطي وأ نهتثرول ملسي قادصب ءاسن جورف لحتست نأ اقح بجعل هنإو
 نوزيجم بهاذملا فلت نم ةمألا ءاهقفو ةليحلا ام نكلو . نهجاوزأ ة ةثرو

 ' جاوزلا متي ال آيراج افرع نادلبلا نم رثك ىن اذه حبصأ دقل لب 3 اذه

 . هب الإ

 اننأ ىل ودبي هنإف ، اوعسوتو اوطبنتساو ءاهقفلا جتنتسا ام ةرثك مغربو
 ىذلا كلسملا ىن امهبدهسن ةيوبنلا ةنسلا ىلإو ى مب ركلا نآرقلا ىلإ انعجر اذإ

 = اميقتسم انل حضتي ىالسإلا جهنملا نإف ةيضقلا هذه ىن هكلسن نأ انل ىغبني



_ ٩٥ 

 دوهشلا دهشي الف سلحملا كلذ نم امترفت نإف . عيبلاو قادصلا ىف دقن ام دقنلا

 جوزت اذإو . عيبلا ىف كلذك و ،اقرتفي نأ لبق نم هيلع نودهشيو 2 هيلع

 كلذ لعلو زوجم الو زوجم : ىلإ الو ءاوتلالا ىلإ جاتحم ال ص دبعملا قيرطلاك

 : ىل ايف ني
 ١ مه ق ه ه ه ۔٥ه ۔٥ه صس 7

 نهوتاف نهنم هب ب متعتمتسا امف] : ىلاعتو كرابت هللا لوقي

 ى ورم و < ى هل ر ى ر ر 7٨

 نهروجا أ نهوتأ ونهلمهأنذ نذإب ب نهوحكناق] ه [ةّضيرَق نه روجا

 ى و رو له ۔۔ے ِ ى 8 روم ه۔ ه ع ٥ 4 ه ۔۔ ه ت

 نهومتيتأ اذ إ نهوحكنت نا مكيلع حا نج الَو] _ [فوُرُعَملاب ار

 ى وم ر

 [ًرهروجأ تيت دأ ىقالا ك َكَجاَوزأ كل اَكَذَلُحَا اًنِإ] ه مرج
 - ه 4 ه ۔۔ ه ۔۔ حي و 8 ۔۔ ٥ ے و مرو ے۔ه ۔

 نهل متضرف دقو نهوسمت نا لبق نم نهومتقّلَطنإول
 ي و ىل ۔۔ه ۔۔ ۔٭» م اه ى ۔ ه

 نهوُسَمَتمَلاَم ءاسنلامتقلط نإ ٌمكيَلَع م ح تج ال] ” [ةضيرق

 .- ٠ ى م وو ري ٥ ے۔ ه 7 س ح 4 س & ه ۔ ه

 نأ لبق نم نهومت قةلطنإو] ه [ةضيرَق نهل اوضرفت وا
 ِ رس ه ث ه ۔۔ ٥ ے۔ و م م

 ,نهتاَمدَاَسَتلا اوت آ و 5٣ [ةّضيرَق " متض رف دقو ًرهوسمَت

 .[ ةلخن
 رهملا ريخات زاوجآدبآ اهنم رعشتسي ال اهلك ةمي ركلا تايآلل عبنتملا نإ =

 & قادصلا وأ رهملا عفدب لجعتلا وه امنإ هرعشتسي ىذلا نإ لب ، لوخدلا نع

 : ىلاعت هلوق هب رعشي امك قادصلا ميدقت لب

 ى ع ر رده ر ِ ٥ه۔ ٥ < ٥ ,ه ۔۔ م ح 7

 [نهَروجأرهومعيتاا اذ إنهوُحكْنَت ن مكيلع حانج

 ىف ميركلا نآرقلا ىلع دنتسي نأ دحأ عيطتسي ال هناف ، نكي امهمو

 = رخأت زاوج وه هيلإ لصي نآ عيطتسي ام ىراصقو، قادصلا ليجأت زاوح



 ۔_ ٩٦ _

 ٠ حاكنلا ةدقع ىف راتيد ةئام هدقني نأ ىلولا عم جوزلا قفتا دقو ةأرمإ لجرلا

 بألا ريغ ناك نإو ، هيلإ اهعفدي نأ جوزلا ىلع سأب الف ابأ ىلولا ناك نف

 { ىسملاب م ركلا نآرقلا هنع ربع ىذلا لوخدلالبق هريدقتو دقعلا دنعه ردقتح

 اليلد هيلع دجم نل هنإف عفدلاب وأ ضرفلاب ءاوس سملا نع قادصلا ريخأت امأ
 ! رجأ هو ءةضيرف» ةملكل مركلا نآرقلا لامعتساو . ز زعلا باتكلا ىف

 اهب ترسف ىتلا ريسافتلا عيمح ىلع اهب عارسإلا بوجوب نذوت « هلحن هو
 ىطعت انه ةلحن ةملك نأ ىلإ نيرسفملا نم رثك بهذ دقو « ةلحن » ةملك

 عيطتسي فيك ىرأ تسلو ء ةأرملا رطاخل ًابييطت ( ةبسانمب ةيطع ) هنأ ىنعم
 تومت نأ ىلإ رهملا ليجأات زاوجم مهلوقو اذه مهلوق نيب اوعمجم نأ ءالوه
 . رقلا ىف جردت نأ دعب اهل عفدت ىهو اهرطاخ بيطت ةيطع نم اهلايو { ةأرملا

 ىف درو ام ىلإ رظنلاب امإ : مركلا نآرقلا ىف درو ام ىلإ رظنلاب اذه

 ىف نيثيدح حرصأو تبثأ لعلو . رثكأ اهف بغشلاو بعشتلا نإف 0 ةنسلا

 ( ءارهزلا ةمطاف رهم ثيدحو اهسفن ةبهاولا ثيدح ) : امه عوضوملا
 ةأرملا هذه ىلو ملسو هيلع هتنا ىلص لوسرلا ناك اهسفن ةبهاولا ةصق ىفو

 هللا ىلص لوسرلا قفاوف ، بطاخ اهلإ مدقتو © ةمألا عيح ىلع هتيالو مكحم

 ، ائيش كلمب ال لجرلا نأ نيبتو © رهملاب بلاطو جاوزلا ىلع ملسو هيلع
 نم متاخ ىلإ هغلبأ ىتح رهملا رادقم ىف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لهاستو

 ملسو هيلع هتنا ىلص لوسرلا هفلكف متاخلا اذه كلمب مل لجرلا نكلو ي ديدح

 . قادصلا لباقم المع اهل ىدؤي نأ

 دقل ملسو هيلع هتنا ىلص لوسرلا هل لاقل قادصلا ليجأت زوم ناك ولف

 دنع وأ ، ةنس وأ رهش لالخ ىف اذك وأ اذك اهل عفدت نأ ىلع اهايإ كتجوز

 . اذه لعفي مل ملسو هيلع هتلا ىلص لوسرلا نكلو . ءاهقفلا لوقي امك تومت ام

 © قادصلاب ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هبلاط ةمطاف ىلإ ىلع مدقت امدنعو

 دنع نكي ملف هنبا ةلزنمب و ، همع زبا ىلعو 2 ملسو هيلع هللا ىلص هتنب ةمطافو

 =نم وه و ايلع د رجم نأرلسو هيلع هتا ىلص لوسرلا عنتماف هسرف الإ ءىش ىلع



_ ٨٩٧ 

 ىنح هنم أريي الف اهنذإ ريغب هيلإ اهعفد اذإو . ةأرملا نذإب الإ هيلإ اهعفدي الف

 هلام نم جوزلا هيطعي ام لك نإ ليق دقو . كلذ نم لعف ام زيجت وأ اهلإ لصب
 ةأرملا ىلإ هعفد كلذ ىن ءاوسو ، قادصلا نم وهف هب الإ حاكنلا دجم ملو

 نإف ، قادصلا نم وهف اهرمأ كلمع نمم اهلو ريغ ىلإ وأ اهلو ىلإ وأ اهسفنب

 هربغل الو ىلولل زوجي الف قادصلا نم ناك ان هيلإ دود رم وهف كلذ دعب اهاداف
 ةأرملل لجرلا قدصب نأ وهف لجاعلا قادصلا امأو . ةأرملا نذإب الإ هسبح

 اذإو . لجاع قادص وهف ابوث وأ امداخ اذك و اذك وأ امهرد اذك و اذك

 اهجوز ىلع اهتكردأ تءاش ام ىتف رانيد ةئام ال قدصأو ةأرما لجرلا جوزت

 نم جوزلا هطقسيو © ةاكزلا هيلع آضيأ ىدأوتو ث دوهشلا هيلع اهل دهشيو
 هيلع ىدأوت الف ةضفلاو بهذلا رغ امأ و ، ةضف وأ ابهذ ناك اذإ هلام ةاكز

 كلذك و .اهلإ هعفدي ىح هلام نم جوزلا هطقسي الو ء هضبقت ىتح ةاكزلا ةأرملا
 ىح ةاكزلا هبحاص هيلع ىدؤي الف ةلجاعلا نويدلا نم قادصلا ىوس ام

 ًابهذ نوكي نأ الإ ، هبحاصل هيطعي ىتحهيلع وه ىذلا هطقسي الو ، هضبقي
 وه ىذلا هطقسي و ةاكزلا هبحاص هيلع ىدأ ةضف وأ ابهذ ناك نإف . ةضف وأ
 رانيد ةئام اهقدصأو ةأرملا لجرلا جوزت اذإ امأو . اهسم اذإ كلذ و . هيلع

 فصنلا ىلع ًاعيح نابسح و اهفصن ىلع ةاك زلا ةأرملا دؤتةلف © ةنيعم رغ وأ ةنيعم

 ءىش وهو. عرد الإ ءىش ىلعل نكي ملو هسرف نم مالسإلا لاطبأ مظعا=
 . ءارهزلا ةمطاف قادص كلذ ناك و ، ةدودعم مهاردب حيبف ةأرملل حلصي ال

 ىلع اهابإ كجوزأ ىلعل ملسو هيلع هتلا ىلص لاقل آزئاج ليجأتلا ناك ولف

 ، تدجو ىنم وأ ، اذك خيراتب هعفدت © اذك و اذك هردق لجأوم قادص

 نع وأ لوخدلا نع قادصلا ريخأت نأ لدي امم كلذ نم ائيش لعفي مل هنكلو

 نكلو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل ايده الو { نىنمؤملل اليبس نكي مل سملا
 عوضوم ىن اولهاست دق بهاذملا عيمح نم ءاهقفلا نأ ملعأ انأف 9 اذه عم

 دوهعلا ىف نيملسملا ةريس نم جرخم هيف سانلا كولس حبصأ ىنح قادصلا

 . اهس ئدتمملا

 ( حاكنلا )



_- ٩٨ _ 

 فصنلا كلذ بونيايف ةدملا كلت نم ىفم امقأرملا هيلع دؤوتلف اهسم نإف ، ىقابل
 نم ىضم ام ىلع جوزلا دويلف اهسمي نأ لبق نم اهقلط نإو . جورلا هطقسيو
 هيلع ىدأوت ىتلا ىه ةأرملا نإ لوقي نم مهنمو . اهجوزت موي نم ةدملا كلت
 فنأتسم رمأ وهف اهسمي نأ لبق نم اهقلط نإف ، اهسمي مل وأ اهسم عيمح

 اهسمي نأ لبق نم تتام ول اهنأ ىرت الأ : لوقلا اذه ىلع ، قالطلا كلذب
 بجو اهسمي نأ لبق نم جوزلا تام ول كلذك و { ةأرملا ةثرول كلذ بجو

 نم ىلعف امولعم ادبع اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإو 2 ةأرملل هلك كلذ

 ناف ، ةأرملاو ، جو زلا ، عيمح امهنيب ىهف { اهسمي نأ لبق نم هتقفن نوكت

 قفنأ ام هيلع د رتلف اهسه نإو ، ىضم ام كلذ ليبسف اهس نأ لبق نم اهقلط

 انركذ ام ىلع اهل هقدصأ اذإ ناويحلا ةنأوم كلذك و & سيسملا لبق دبعلا ىلع

 لبق ةاكزلا ىدؤت ىنلا ىه ةأرملا نإ ، لوقي نم لوق ىلعو © دبعلا ىف

 اهجوزت نإ كلذك و 0 اهلع اهلك ةقفنلا نوكتف قادصلا عيمح ىلع سيسملا

 ؟رح هقتعب جرخم له : اهسمي نأ لبق نم هقتعأ مث امولعم ادبع ال قدصأو
 ؟ ال مأ

 & سملا لبق قادصلا عيمخ ىلع ةأرملا ىلع ةاك زلا نإ : لوقي نم لوق ىلعف
 لوقي نم لوق ىلع سملا لبق قلط وأ ، كلذ دعب سم جوزلا قتعب قتعي الف
 نم امأو ، قالطلا لجأ نم فناتسم رمأ جوزلا ىلإ عوجرملا فصنلا نإ
 سملا لبق قلط نإف فوقوم هيف جوزلا قتع نوكيف ، فصنلا ىلع نابسحم لاق
 ىلع ةفوقوم ةدملا كلت ىن هماكحأ كلذك و { قتعي مل سم نإو { هقتع ىضم

 وأ ف ذَق اذإ فذقلا دح نم ث دبعلاو رحلا هيف فلتخم امم ، ىنعملا اذه

 رحلا مكح هيف فلتخم امم ، كلذ هبشأ ام وأ لتق وأ لتق وأ ىنز وأ فذق
 مامت لبق ةدملا كلت ىف قتعف رايخلا عيب هبحاص هعاب ىذلا كلذك و ع دبعلاو
 اهديس اهارست اذإ ةهلا كلذك و ، عيبلا مامت ىلإ فوقوم وه هقتعف © عيبلا

 هتعضو نإف اهلمح عضت نأ ىلإ فوقوم اهرمأف © هنم لماح ىهو اهنع تاف
اتيم اطقس تطقسأ نإو © ةرحلا ماكحأ ةدملا كلت ىن اهماكحأ تناك ايح



 : نيهجو ىلع وهف لجآلا قادصلا امأو { ةمألا ماكحأ اهماكحأ تناك
 امداخ وأ ابوث وأ امهرد وأ آرانيد اذك و اذك اهقدصأ نوكي نأ امهدحأ

 ىدون الو © ,اج آلا كلذ ىللإ وهف ىمسم لجأ ىلإ س كلذ هبشأ ام وأ ةاش وأ

 اهنع تام نإ كلذكو : سم مل وأ سم ء هلجأ لحم ىتح ةاكزلا ةأرملا هبلع

 نإ كلذك و ؛ لجألا كلذ لحم ىنح هيلع بج الف اهقلط وأ هنع تتام وأ
 © هلجأ لحم ىنح كلذ نم ءىش هيلع بج الف اهلع ىرست وأ اهلع جوزت
 ةيمست ريغ نم هيلع نيد وهو انركذ ام لثم اهقدصأ نوكي نأ رخآلا هجولاو
 هيف كلمم ال ًاقالط اهقلط .وأ هنع تتام وأ اهنع تام نإف 0 امهنيب )٢( لجألا

 ىرست وأ اهلع جوزت وأ ، ةعجرلا كلمي قالط ىن اهتدع تضقنا وأ ، ةعجرلا
 كلذكو ؛ هلك كلذب هيلع لح دقف . م رحتلاب هنع تجرخ وأ اهلع

 © قادصلا كلذ هيلع لح دقف جيوزتلا كلذ لبق ام اذإف 2 ةأرما عجار نإ

 نإ قادصلا كلذ لحم هناف { قادصلا كلذ لثمم اهجوزت اذإ ةمألا كلذك ر

 جوزت وأ ، ةرحلا قالط ىن انركذ ام ىلع اهقلط وأ ةمألا تتام وأ جوزلا تام

 عيمجب قادصلا كلذ لحم هنإف آرح ناك نإ اهلع ىرست وأ دبع ناك نإ اهلع

 لحم الف ادبع جوزلا ناك نإ دبعلا ديس تام نإ امأو ، ةرحلا لاثم انركذ ام

 اههو وأ ا اهضعب عاب وأ اهديس اهعاب نإ كلذك و & كلذب قادصلا كلذ

 ةأرملل لج رلا ىلع قادصلا بجوأ ملسو هيلع هتلا ىلص لوسرلا )٢(

 جرفلا ل الحتسا ببسب خسفنملا و دسافلا حاكنلا ف ىح

7 . - 0 7 - - 

 » اهجرف نم لحتسا امب (

 ةيمست ريغب الجوم اهقادص نوكي نأ ءاهقفلا زاجأ منىنلا ةأرملا هذه و

 عفدف تتام ىنح اهل عفدي مل اذإف { امهدحأ توم وأ قالطلاب لحم هلجأ نأو

 ضبقت مل اهنأل قادص ريغب ةجوزتم عقاولا ىن ةأرملا هذه نكت مل وأ © اهنثرول

 نودب ةأرما جرف لحتسا دق لج رلا اذه سيلأ و ، ةيجو رلا اهترشع لوط ائيش

 هعفد اهتثرول هعفدو هلبق تتام نإف : اهلحن وأ اهرجأ وأ اهتضي رف اهل عفدي نأ
 ٢ قح همزلي مل نم عفد دقف هتثر و هعفد و اهلبق تام نإو ث هقحتسي ال نل



_ ١٠٠ 

 قتعأ وأ اقتعأ اذإ امهحاكن ىلع اماقأو هقتعأ وأ هدبع ديسلا عاب وأ اهقتعأ وأ

 قتعأ اذإ هسفن دبعلا راتخا نإو © كلذ نم ءىشب قادصلا لحم الف امهدحأ

 تقتعأ اذإ اهسفن ةمألا تراتخا نإو ةقرف هذه نأل ، قادصلا كلذ لح
 اهجوزت نإ امأو ، هعضوم ى هللا ءاش نإ كلذ ركذنسو { قادصلا لطب دقف

 كلذ سيلف الجآ ًاقادص رناندلا هذه وأ بوثلا اذه وأ دبعلا اذه اهقدصأز

 لجأ ىلإ نوكي الف ، نيعم ءىش لك كلذك و . ذئنيح ةأرملل وهو ، لجأب ،

 ىف كلذك و ، نععملا لثم هيلإ دوصقم هنأل الجآ نوكي الف لصألا كلذك و

 لجأ ىلإ مهاردلا هذه وأ رناندلا هذهب ةعلس لجرلل عاب الجر نأ ول عيبلا

 ىف الو ، عيبلا ىف لجأ ىلإ نيعملا ىف كلذ زوجم الو 0 ذئنيح عئابلل ىهف
 ىتف ، لاح وهف اذك و اذكب ةعلس لجرل لجر عاب اذإ كلذك و ، قادصلا

 لجأ ىلإ نوكي ىتح زوجي الف لجأ ىلإ عيبلا امأو ث هقح ذخأ عئابلا ءاش ام

 نيعم مولعم )٣( ىلع لجآلا قادصلا نأ نم هيف انلق ايف قادصلا لثم سيلو

 نود _ لجأ ىلإ عيبلا نوكي نأ اوزوجم مل ءاهقفلا نأ انه ىرت )٣(
 ددحبمل اذإ هنإ :قادصلا ىن اولاق ام لثم عيبلا ىن اولوقي ملو لجألل ديدحت

 عيبلا ل:اسم نونراقي ام ؟رثك مهنأ عم ، توملاب لحم هلجأ نإف لجأ هل

 باوبأ ىف ىنأي امك و ، ةقباسلا باوبألا ضعب ى مدقت امك © قادصلا لئاسمب

 . ىرخأ
 ريغب لجأوملا قادصلا ديدحت عوضوم هللا هحر بطقلا شقان دقو اذه

 : ىلي ام اهنم ركذن 0 ةليوط ةشقانم توملاب ةيمست

 { قادصلاب مكحو ، كلذ ىلع ىمسملا رغ لجألا لمح مل : تلق نإو )
 امهرك ذي كلذك لجاعلاو 0 عقاو ريغ دقنلا نأل : تلق ؟ كلذ عقو اذإ

 : صوصخم تقو ىلع هلمحو ، عقاو ريغ لجآلا ديدحت كلذك و ، لجآلا

 . ( توملاب دحف هل دح ال توملا دعب تقول هرخأت و 3 حجرم الب حيجر

 اه رطاخ اوبيط مهنأ الإ © ءاهقفلا هارب امك ىداهنجالا ليلعتلا وه اذهف

 اهلع ىرستي وا 0 جو زتي امدنع وأ قالطلا دنع لح هلجأ نإ : مهضعب لاقف

 . ةليبن ةفطاعو مرك نم هلايو { اهرعاشمل ةاعارم



-_- ١ ٠ ١ _ 

 نم هعنمت نأ اهلف لجآو لجاع قادصب ةأرما لجرلا جوزت اذإو { نيهجو
 لجآلا لح ىنح اهسم دقو اهعم ماق نإف ،اهقادص نم لجاعلا اهطعي ىتح ءطولا

 ، اهايإ هيطعي ىنح اهسفن نم هعنمت الف { ىناعملا نم انركذ امب اهقادص نم

 ىنح اهسفن نم هعنمت نأ اهلف اهقادص نم لجآلا لح ىتح اهسم نكي مل نإو
 اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإو © اهقادص نم لجآلاو لجاعلا اهطعي

 )٤( لجآ ربغ الجاع اهقادص اهلف هنم م رم تاذ ىه اذإف اهس الجآ ًاقادص

 ىرخأ ةأرما اهلع جوزت مث الجآ اقادص اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 ىلوألا قادص نم لجآلا لحم الف © هنم مرحم تاذ اهلع جوزت ىلا اذإف

 اهقدصأو ةأرما لجرلا جورت اذإو . هنم مرحم تاذ تناك اذإ ىرخألا حاكنب
 ءارش اهارتشاو ةرح ىه اذإف اهلع اهارستف ةمأ ىرتشا مث 2 الجآ ًآقادص

 حاكنلاب لحم ال امك © دسافلا ىرستلا كلذب ىلوآلا قادص لحم الف ًاخسفنم

 . قيفوتلا هللاب و { ملعأ هللاو © دسافلا

 )٤( خسفنم دقعلاف ، دقعلاب ال سملاب قادصلا اذه تقحتسا اهنال 8

 قارفلا بجم ةيم رحلاب امهملع د رجم و آضيأ خسفنم هيلع بترت امو .



_ ١٠٣ . 

 ] رعش وأ احم وأ مهارد وأ رناند اهقدصأو ةأرمإ لجرلا جوزت اذإو

 تققوأف مكاحلا دنع ةأرملا هب تكسمتساف نزوي وأ لاكي امم كلذ هبشأ ام وأ

 كلذ ىدأوي نأ مكاحلا هرج هنإف { هسفن ىلع هب جوزلا رقأ وأ ةنيبلا هيلع

 ،ةميقلا ىلإ كلذ عجر الو ، نزولاب وأ ،لاكي امم ليكلاب هسفنب سنحلا
 نم كلذ هبشأ ام وأ ةرقب وأ ةاش وأ امداخ اذك و اذك اهقدصأ نإ امأو

 امنإف ، نزوي الو لاكي ال امم كلذ هبشأ ام وأ ابوث اذكو اذك وأ ، ناويحلا

 ةيمستلا امأو . هنيعب سنحلا كلذ ىلع هرمجم الو 0 ةميقلاب هيف مم احلا هرمجم

 خيشلا ىورو . قادصلاو عيبلا ىف مهاردلا ىلع اهف رجم هنإف { رانيدلا ىف
 هقونو قادصلا مدخ ىف لاق هنأ هللا هحر نىنولاللا ايركز ىلأ نع هنع هللا ىضر

 نوديزي مهانيأر امو { اهتميق تظفح تناه اذإو 0 اهتميق تعفر تلغ اذإ

 ةسمخ زعملاو . ةقان لكل ةعبرأو { مداخ لك ى ريناند ةعبرأ ىلع اهتميق ى

 3 مهماكحأ نم رشك ىف مهانيأر كلذك و . رانيدب ةعبرأ نإضلاو { رانيدب
 لقأ وأ رانيد ةئام اهميق مداوخ ةرشع اهقدصأو ةأرما لجرلا جورت اذإو

 © ت رثك وأ تلق ةميقلا كلت ىلع كلذ ى مكاحلا ريجم امنإف رثكأ وأ كلذ نم

 ، هسفن ىلع كلذب جوزلا رقأ وأ اهلع ةنيبلا تفقو اذإ اهميق ىلإ جاتحم الو

 دنع مت اذإ هتميق ىلإ جاتحم الف انركذ امم ةميقلا ىلإ عجرب امم ههشأ ام كلذكو

 ةرشع اهقدصأ نإ امأو . حاكنلا دقع ىن ةمولعم هتميق تناك اذإ مكاحلا

 كسمتست نأ ةأرملا تدارأ اذإف ةميق رغب قون رشعو رانيد ةئام اهتميق مداوخ

 رشعو رانيد ةئام نهتميق مداوخ رشع هيلع ىل مكاحل لوقت امنإف نهلع جوزلاب
 امنإ باطخلا هنأل ىل نهبسحأ لوقت الو ٤ هنم مهنطعأو ىل مهسحاف قون

 نوبطاخم امنإ اعمتجا اذإ ثنؤملاو ركذملا نأل ،قونلاو ريناندلا ىلع عقو

 هثراوب ثكسمتست نأ ةأرملا تدارأف جوزلا تام نإ امأو . )١( ريكذتلاب

 )١( ةيشاحلا ىن هللا همحر ةتس وبأ ةمالعلا لاق :

 لوقتف ركذملا عمحلا ريمضب نويفثنوملا ىلع ركذملا بلغي هنأ ىنع =



__ ١٥٣١ 

 ؛ رانيد ةئام نهتميق )٢( مداوخ رشع هيلع ىل هوبأ نالف نبا نالف لوقف

 © اهعبر رانيد ةئاملا كلت نم هبانف هوبأ نالف نب نالف تاف قون رشعو

 ل مهسحاف نهعبر قونأ ةرشعلا كلت نم هبانو ،آرانيد نورشعو ةسمخ

 فصنو ناتقان نهعبر قونلا ىف لوقت نأ ىلإ جاتحت الو 3 هنم مهنطعأو
 اذك و اذك اهقدصأو ةأرما جوزت اذإو . )٣( كلذ اهرضي الف هتلاق نإف

 امهرد اذك و اذك وأ ناويحلا نم كلذ هبشأ امو آقون اذك و اذك و امداخ

 2 مكاحلا دنع هب كسمتست نأ تدارأاف ، نزوي وأ لاكب امم كلذ هبشأ ام وأ

 كلذك و زعملاو ناضلا كلذك و . ةدحاو ىوعد ى قونلاو مدخلا عمجت اهنإف

 { ةداهشلا ىف آضيأ دوهشلا كلذ عبتي ةدحاو ىوعد ىف مهاردلاو رناندلا

 ةداهش زعلاو نأضلا ىوعدلاو ةداهشلا ىف نوعمجم نولعفي مهانيأر كلذكو

 ةللا هحر فنصملا هركذ ايف نكل . مهتمركأف ءاسنلاو لاجرلا ىنئاج : الثم=

 لقاع ركذمو ثنوم ىف وه امنإ كلذ نأل _ رظن _ هيف نحت ام ىلإ رظنلاب
 : لوقت ، ثنوملا ريمضب هل فؤي هعمح دنع ركذملا اذه نإف . انه ام فالخم

 منا . ملع هللا و ؤ مهتضبق لوقت الو اهضبق ريناندلا

 لقاعلا رمض لمعتسي ام اريثك وهو ، فلأوملا ىلع ىنخم ال اذه تلق
 رثك هنأ امك درفملاو عمحلا نبب قيرفتلاو حاضيإلا ىلع اصرح لقاعلا ريغل
 امنأكو ىداعلا طيسبلا ءىراقلا ةدافإ ىلع آاص رح راركتلاو باهسإلاىلإ دمعي ام
 هنم ديفتست نأ - موصلا باتك و باتكلا اذه هفيلأت دنع هتنا همحر ىعار

 ( عضولا ) هباتك ىلإ تعجر اذإف ، نيملعتملا نم اهنود نمو. ةطسوتملا ةقبطلا
 عرابلا بولسألا كل ىلجتو ث ةغللا نمو ةداملا نم فلأوملا نكمت كانه تبأر

 . ةرابعلا ةسالسو ظفللا ةبوذعو ريبعتلا ىن ةيهانتملا ةقدلاو

 ةمألا ىلع ن وةلطي ماوعلاو { ءامإلا كلذب ىنعيو مداخ عمح مداوخ )٢(

 . ىآلا ىلع الإ قلطت ال ىهو مداخلا ةملك ءادوسلا

 تددحو . نناوقب ةاضاقملاو تامكاحملا بيلاسأ نآلا تمظن )٣(

 . مك احلا لإ ءاجتلالا دنع اهمازتلا نم دبال ةددحم قرطب ىواعدلا تاغارجإ



_ ١٠٤ 

 كلذك و © ةدحاو ىوعدو ةدحاو ةداهشب قونلاو مدخلا نوعمجيو ةدحاو

 عمجم نأ زاجف ريعش وأ بببز وأ رمت وأ ر نم امولعم اليك اهدصأ نا
 : هنع هللا ىضر خيشلا لاق دقو © ةدحاو ةداهشو ةدحاو ىوعد ىف كلذ

 مهتداهشب دوهشلا تدرفأو . ةدح ىلع ىوعدب كلذ نم عون لك تدرفأ نإ

 ةأرما لجرلا جوزت اذإو ، كلذب سأب الف - ىوعدلا ىن ناك ام وحن ىلع
 رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ رانيد ةئام نهنميق ، مداوخ ةرشع اهقدصأو

 رظنيو مكاحلا مكحم ىنح ةميقلا كلت ىلع ةاكزلا ىدأوت نأ ةأرملا ىلع سيلف
 ىدوت الف ةميقلا ىلإ عجار هنأ انركذ امم ائيش اهقدصأ نإ امأو : كلذ ى

 ، موقي ىنح هلام ةاك زلا باسح نم جوزلا هطقسي الو ةاك زلا ةأرملا هيلع
 لدعلا لهآ هموقف امهسفنأ دنع هتميق ىلع ايضارت وأ مكاحلا دنع موق اذاف

 { اهلام ةاك ز تقو لح اذإ هيلع ىدأوت نأ ةأرملا ىلعف } ادعاصف ةئالث

 جوزلا ىلع نوكيو 0 ادعاصف ةثالث هموقي امنإو . هلام ةاكز نم جوزلا هطحن و

 هيلع ىذلاف لدعلا لهأ ةميق ىلإ عجر .ناك ام لك كلذك و © مهس نايتإلا
 ةميقلا ىن اوفلتخا نإف ، هوموقيل لودعلاب نايتإلا هيلع بجم ىذلا وه قحلا

 اوعجر ةميقلا ىف مهالعأ ىلإ عوجرلا اوأر نإو ، مهطسوأ ىلإ اوعجرف
 اوأر ناو .هيلإ اوعجر ةميقلا ىن مهاندأ ىلإ عوجرلا اوأر نإ كلذكو ث هيلإ

 اذإ اولعف كلذ نم لقأ وأ ًاعيح مهنميق ىندأ ىلإ ًاعيح مهميق ىلع اوديزي ذأ
 ءىشلا ةفرعم ىن انيقيو ةوق اودادزاو ، باوصلا وه كلذ نأ مهل نبت

 اذه ىل اوموق لودعلل جوزلا لاق نإو . ىلوآلا ةميقلا دعب هرسب اوفرعو
 ؛ ةأرملا روضح ريغب هل هومؤقي نأ مهلع سأب الف هتميق ىدؤأ ىكل قادصلا

 ةعتم هيلع تناك وأ هندب ىن وأ لجر لام ىن ائيش لجر دسفأ اذإ كلذك و

 مهيلع سأب الف ءىشلا كلذ موقت ىلإ قحلا هبلع ىذلا مهاعدف اهقلط ةأرما

 امأو . )٤( قحلا هل ىذلا هبحاص روضح ريغ نع هيلإ مهاعد ام اوموقي نأ

 تاعابتلا نم اههماش امو لئاسملا هذه ىف لودعلا موقت زاج امنإ ()

 =فارتعا مبوقتلالإ مهل قحلا هيلع نم ةوعد نأل ، قحلا باحصأ رضحم م ولو

 



_ ٠٥ ١ _ 

 . قحلا هيلع ىذلا اضرب الإ هومّوقي الف قحلا بحاص كلذ ىلإ مهاعد نإ

 هيلع بجب ىكل ء هيلع هوموقف هم وقت ىلإ قحلا هيلع ىذلا مهاعد نإ امأو
 ىذلا هطحم الو . اولعفي الف © هلام ةاك ز نم هطحيل ةقدصلا نم رارف كلذ

 ، هذه هبشت ةليع ةقدصلا نم راف لك كلذك و ى هلام ةاكز نم قحلا هيلع
 اذكو اذك اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإو . ةقدصلا نم رارف الو اهدب
 مكحلا ىن ةميقلا ىلإ عجار هنإ انلق امم كلذ هبشأ ام وأ ابوث وأ اقون وأ امداخ

 وهو © ءاضقلا كلذ زوجم الف ةميق رغ نم "راد وأ ةعلس هيف ةأرملل ىضقف

 صخر نم مهنمو ث ةميقلا كلت ىن ءىشلا كلذ اهل ىضقي مث موقي ىتح دساف
 3 موقي ىنح زوجم الف مكحلا ىن امأو © هتلا نمبو هنيب ايف كلذ زاوج ىن

 تازاجإلا ى ءاضقلا لثم © لدعلا لهأ ةميق لإ عجر امم ههبشأ ام كلذك و

 ىذلا ىضقأ اذإ لاومألا ىف داسفلاو ڵ تاحارحل ا صاصق و ى ءاسنلا ةعتمو

 دعب الإ ءاضقلا كلذ زوجم الف ، ةباد وأ ةعلس كلذ ىف قحلا هل ئذلل قحلا هيلع
 هبهو نإ كلذك و . هللا نبو هنيب ايف ةصخرلا نم انركذ ام الإ ةميقل
 ىلع هللا نبو هنيب ايف زوجتو ؤ مكحلا ىف ةبهلا كلت زوجت الف لجرل هبحاص
 انركذ ايف كلذ زاوجب لوقي نم مهنمو 2 اهلبق ىنلا ىف ةصخرلا نم انركذ ام

 . قادصلا ىن ةميقلا ىلإ عجرب امم ، كلذ هبشأ امو هقونو قادصلا مدخ نم
 ، فالخ هيقف قحلا هيلع ىذلا هبحاص كلذ ىف قحلا بحاص رأ نإ امأو

 كلذ هبزجم الأب لوقي نم مهنمو 2 هيلع امم ثلذ هثريي نأب لوقي نم مهنم
 اذك اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذلو . ةميقلا كلت نم هيرعيو موقي ىح

 كلذ لك ىف وهو،هكلمب لام ىف فرصتلاب رمأو & فاصنإلا ىلإ قحلاب =

 موقتل ىلإ لودعلا وعدي نأ قحلا بحاصل زوج الو . اقح هسفن ىلع تبل
 مهرمأي هنأو ، هسفن ىلإ ةعفنملا رجم هنآل قحلا هيلع نم روضح نودب

 مموقتلا ىلإ لودعلا قحلا هيلع نم اعد اذإ امأ ، هريغ لام ىف فرصتلاب

 لع بج هنإف ، كلذ هبشي ام وأ ةاكزلا نم رارفلاك ، هسفن ىف ضرفل

 . ةبصعم وهو زئاج ربغ هلمعو ، كلذ اوفرع اذإ هل اوموقي الأ.لودعلا



_ ١٠٦ 

 دبعلا كلذ اهاوعد ىن ةأرملا عمجت الف 0 هنيعب امولعم ادبعو امداخ اذك و

 اودهشي الف رضاح وهو اهل هقدصأ نإف { دوهشلا كلذك و { قادصلا مدخو

 افورعم آروث وأ امولعم الح اهقدصأ نإ كلذكو { رضاح وهو الإ هيلع
 كلذك و ، م احلا ىلإ هب نايتإلا هيلع اورضحم ىنح هيلع اودهشي الف 0 هنيعب
 اذإ مكاحلا ىلإ نايتإلا عئابلا ىلع اورضح ح هيلع اودهشي الف عيبلا ىن

 جاتحم الف © بئاغ وهو دبعلا كلذ اهقدصأ نإو ، ىرتشملا هيلإ كلذ بلط
 ملنإو تاتبلا ةداهشب هيلع اودهش كلذ لبق هوفرع ناك نإف هروضح لإ

 ةأرمإ لجرلا جوزت اذإو )٥( ةفعلا ةداهشب هيلع اودهش كلذ لبق هوفرعي

 اهلع ىرست وأ اهلع جوزت مث فورعم رغ لجأ ىلإ رانيد ةئام اهقدصأاف
 اهل اودهشي الف & كلذ ىلع جوزلاب ةأرملا تكستساف « كلذب دوهشلا ملعي ملو
 اهلع تجوزت دق جوزلا مهل لاق نإو . هيلع قادصلا لولحم اوملعي ىنح

 هب اه اودهشيلف لدعلا لهأ نم نالجر كلذ مهل لاق وأ ، اهلع تبرست وأ
 مهلع قيضي الو هيلع نيد مهو . رهملاب رانيد ةئام هيلع اهل : اولوقيلف . هيلع

 نكلو © كلذب سأب الف هوركذ نإو 3 مكاحلا دنع اهلع جيوزتلا ركذ
 بصني الف © هيلع نيد ىهو 0 رهملاف رانيد ةئام هيلع ىل ام ةأرملا تلاق اذإ

 نإ كلذك و © قادصلا لولحم ملعي ىنح كلذ ىلع ةموصخلا امهنيب مكاحلا

 هدنع قالطلا تابثإب نيمألا مكاحلا مهملعأ وأ { اهقالطب مهل رقأو اهفلط

 اوملعي مل نإو ، نبب وهف توملاب اوملعو 5 هنع تنام وأ اهنع تام نإ امأو

 ؛ امهنم تام ىذلا توم اوملعي ىنح اردهشي الف امهدحأ توم وأ امهنوم

 اوملعي ىتح قحلا بحاص ةثرول دوهشلا دهشي الف اهلك تاداهشلا كلذكو
 كلذك و © هتومب اوملعي ىتح قحلا هيلع ىذلا ةثرو ىلع نودهشي الو : هتوم

 هنوف رعيمهلأل ،نوعطقي ىأ هرمأ ىن نوتبي عطقلا ىأ ,تاتبلا ةداهش )٥(

 .ةلماك ةفرعم هفرعن نحنو اذك و اذك اهقدصأ هنإ الثم نولوقيف ةيقيقح ةفرعم
 هنوركذي امنإو 5 ةلماك ةفرعم دوهشلا هفرعي ملام ىلع عطقتف ةفصلا ةداهش امأ
 نوللا ضيبألا هلمح وأ ،اذكو اذك نب اذك ناكم ةعقاولا ةلخنلاك ةفصلاب
 . ةزيمملا فاصوألا نم كلذ رغ وأ اذكو اذك هنس ىذلا
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 هيلع اهف الو ، هلام ةمسق ىف ةموصخلا بصني الف هنيعب الجر ملع اذإ مكاحلا

 هملعب ل نإو 0 هتوم ملعي ىبح . ه ريغ ىلع نيدلا نم هلام الو ص نيدلا نم

 كلذ ىلع نامصخلا قداصت اذإ هتوم ملع ف ثحبلا هيلع قيضي الف كلذ لبق

 { قحلا هيلع ىذلا توم وأ لاملا بحاص توم نيمصخللا دحأ ركنأ نإ امأو
 .دنع اهرقع ةأرملا تعدأ اذإو . هتوم ملعي ىنح امهنيب ةموصخلا بصني الف

 مكحمو هيلع هك ردت اهناف ، سملاو حاكنلا ىلع اقداصت دقو اهجوز ىلإ مالا

 ىعداو اهرقع تبلطو قادص ريغب اهجوزت هنأ ةأرملا تعدا نإو . اهل مكاحلا هب

 هنأب ةنيبلا هيلعف اهرقع نم لقأ وه امل اذكو اذك اهقدصأ هنأ جور

 رقعلا جوزلا ىدؤيو © نملا ةأرملا ىلعف ةنيب هل نكت مل نإف . كلذ اهقدصأ

 اهجوزت هنأ جوزلا ىعداف اذكو اذك اهقدصأ هنأ ةأرملا تعدا نإ كلذكو
 نف © رقعلا جوزلا ىلعف ةنيب اهل نكت مل نإف ةنيبلا ةأرملا ىلعف ؤ قادص رفغب

 7 نب تازاجإلا كلذك و . ةنيبلا هيلعف قادصلا ةيمست امهنم ىعدا

 امهنم ىعدا نم لكف ةزاجإلا ةيمست امهدحأ ىعدا نإ : لمعلا برو

 ، نمل رخآلا ىلعف ةنيب هل نكت مل ناف ث ةنيبلا نايتإ ةيلعف ةزاجإلا ةيمسن

 . امولعم اقادص اهجوز ىلإ ةأرملا تعدا نإ امأو . هوانع رجألل نوكيو

 كلذ دعب تبلطف ةيضرم رمغ ةنيبب هيلع تتأ وأ اهاوعد ىلع ةنيب اهل نكت ملو

 قادصلا ةيمست دعب رقعلا نم تعدا ايف اهم لغتشي الف اهرقع جوزلا لإ
 اهرمع همرغتل اهسفف اهلع ىغب هنأ لجر ىلإ ةأرملا تعدا اذإو ؛ فورعملا

 همرغيو هيلع ةهوصخلا مهنيب مكاحلا بصني نأب لوقي نم مهنم فالتخا هيفف

 مهيب مكاحلا بصني ال لوقي نم مهنمو ، هيلع بجو اذإ رقعل
 , الو . اهلع هيغب و هتيدعت قح الإ هنم جرحم الو 0 كلذ ىلع ة.هوصمحللا

 ىن مكاحلا ع ناب لوقي نم مهنمو . ةرحلاو ةمألا كلذ ىف ءاوسو . كلذ

 لجرلا بصغ اذإو . ةرحلا رقع مكحم الو : لام هنآل ة.ألا رمعب ناكلا

 لكل هيلع اهل نأب لوقي نم مهنمف ة آرارم اهسمو نامز اهلع ماقاف ةأ رما

 كلذك و . دحاو قادص الإ هيلع نوكي ال لوقي نم مهنمو { قادص سيسم

: كلذ لثمن ، نامز اهلع ماقأف ةأرملا كلذب ملعت ملو هتأرما لجرلا قلط نإ
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 كلذك و & قادص امل سيلف ، سيسملاب تيضرو قالطلاب ةأرملا تملع نإو

 كلذك و . ءىش اهل سيلف سيسملا كلذ ىلع بصاغلا تعواط اذإ اهلبق ىلا ىن

 ةمألا امأو . اهل قادص الف اهنم ملع ىلع مارحلا ىلع اهسفن تحابأ ةأرما لك
 ىذلا ىلع قادصلا اهديسلف مارحلا ىلع اهسفن تحابأو ىنزلا ىلع تعواط اذإ

 ىلع اهل قادص الف كلذب اهديس اهرمأ نأ الإ تهرك وأ تعواط 0 اهسم
 ىلع امهسم نم ىلع قادصلا امهلف ةنونحماو ةلفطلا امأ و ، مارحلاب اهسم نم

. ملعأ هللا و © ةعواطملا وأ ةهاركلا
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 قادصلا نم رخآ باب

 لعفي نأ ىلع اهقالطب فلحف ًاقادص اهقدصأو ةرما لجرلا جوزت اذإو
 دقف هيلع فلح ام لعفي نأ لبق نم اهسم مث اهسمي نأ لبق نم اذك و اذك

 نأ اهلعو ، اهقادص عيح سيسملا كلذب هيلع بجوو © هيلع )١( تمرح
 ناقادص هيلع ال بجم الو ،اهقالطب هيلع فلح ام لعفي ىنح اهسفن نم هعنمت

 تمرح ام دعب ىرخأ ةرم اهسم نإو هيلع اهمرح ىذلا سيسملا كلذب

 ىلع اهيلغ ناك وأ ، م رحتلاب ملعت مل نإ رخ آ قادص هيلع اهل بجو 0 هيلع
 اهل بجم الف اهسفن ىلع هتعواطو هيلع تمرح دق اهنأ تملع نإو سيلا

 ؛ هيلع اهمرح ىذلا سيسملاب هرفكت ى اوفلتخاو . رخآ قادص هيلع
 ىن هيلع مرحت اهنأل هيلع اهمرح ىذلا سيسملا كلذب رفكي لوقي نم مهنف

 هنأ عم ممرحتلاب هيلع مكح امنإو ( لينلا حرش ) ىف بطقلا لاق )١(
 هيلع فولحملا عامحلاب عقو قالطلاب ثنحلا نأل طقف قالطلاب فلح امإ

 ميرحت هسفنل مزلم هسفن ىلع سملل مرحم سملا لبق لعفلا ىلع هفلح ىن هنأكو
 لعفلا لبق هسم ناكف ء هايإ هانمزلأ ائيش هسفنل مزلأ نمو ث لعفلا لبق سملا
 . هب تمرحف ىنزلاب اهبش

 ، لوألاب رفكي هنأب لوقلا ىلع راج مب رحتلا نم هركذ امو : اضيأ لاقو

 © زوجم ال ءطولا اذه نأ كلذو ىناثلا سملاب الإ رتفكي ال هنأب لوقلا ىلعو
 ءىطو جرف لك نأ هبهذم ذإ رفكي مل ولو ةديبع ىأ دنع هب تمرحف

 : هريغ لوق ىلعو .رفكي مل ولو دبأ لحم الف « زوجس ال هجوب ىآ » مارع
 هب رفكي ل انلق نإو 0 ىنز هدع هنأل . هيلع تمرح لوألاب رمغك انلق نإ

 اسم اهل دعي مل هنأل ، باطخلا ىن اهبطخيف قالطلا عقو دقو لوألاب مرحت م
 سم من ، لعفي مث لوقلا اذه ىف اهعجارب نأ نم عنام ال : تلق نإ . رخآ
 ةدع الف زئاج سم لبق قالطلا هب عقو دقو زوجم ال سملا اذه نأ باوحلاف

 . ىبنا . هدعب هريغو © ةدع الب اهجو زتيو ، ةعجر الو
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 كلذب رفكي ال لوقي نم مهنمو . ىناتلا لاحلاب رفكيو سيسملا نم لوألا لاحلا

 هل تقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإو . رخآ سيسم اهل ديعي ىنح سيملا

 كلذ فصن هيلعف اهسمي نأ لبق نم اهقلط نإف هيلع عجار وهف ًاقادص
 اهنم هذخأف ، ىنجوزتف لاملا اذه ذخ لجرل ةأرملا تلاق نإو { قادصلا
 نأ لبق نم اهقلط م اهنم هذخأ ىذلا لاملا كلذ رغ رخآ قادصب اهجوزتف

 مث كلذ اهلام ذخأل هبلق ىف حاكنلل هدقع ناكو 3 اهسم ام دعب وأ اهس

 اهقادص اهطعيو اهنم ذخأ ام اهل د م نأ هيلعف 5 هتين ىن ناك ىذلا وهف { اهقلطي

 ةبغر اهايإ هحاكن نكي من نإو . اهسمي مل اذإ هف صن وأ اهسم نإ اهقدصأ ىذلا

 اهقالط ىن هل ىدب رمأل وأ ةجاحل اهقلط مث هيلع اصرحو اهلام ذخأ ىن هنم
 سيلو : اهسمي مل نإ هفصن وأ . اهسم نإ اهقدصأ ىذلا اهقادص هيلعف
 ىج وزتف لاملا اذه ذخ : هل تلاق نإو . حاكنلا ىلع اهنم ذخأ ام در هيلع
 نأ لبق نم اهقلط ش ةرم لوأ هل هتبهو دقو اهل هقدصأو اهنم هذخأف 0 هب

 نإو . ةدايز هيلع سيلو 0 اهنم ذخأ ام الإ هيلع سيلف 0 اهسم ام دعب وأ اهسمع

 : هل تلاق نإ كلذك و . اهنم هذخأ هلف ىنجو زتث ىكل لاملا اذه ذخ هل تلاق

 جوزتي الآ ىلع هايإ هتطعأ نإ كلذك و . اهنم هذخأ هلف ىنقلطف لاملا اذه ذخ
 ىلع وأ : اهلع ىرستي الأ ىلع هل هتبهو نإ كلذك و . اهنم هذخأ هاف اهلع

 ىرست وأ ْ اهلع جوزت نإف . اهنم هذخأ هلف اهنع لزتعي وأ & هتيرس عيبي نأ

 ذخأ ناك ىذلا رمألا ضقن اذإ اهنم ذخأ ام در هيلعف ، اهقلط وأ © اهلع
 هلأست نأ اهل زوجم الف اهترض قلطي نأ ىلع الام هل تبهو نإو ، هبلع لاملا
 نأ ول كلذك و )٢( اهنم هذخأ ىن هيلع سأاب الف جوزلا امأو . اهترض قالط

 )٢( لينلا حرش ىن هللا همحر بطقلا لاق :

 . كلذ ىلع هيطعت نأ ىه اهلع مرحو هل لالح قالطلا نال

 ىلع ةنواعم اهل هتدعاسمف { اهل زوجم ال كلذ نآل هنم جرحتلا عرولاو
 . مارحلا

 = ةروصلا هذه ىن هتلزنم لعل لب مارح مارحلاىلع. ةدعاسملاو تلق ه
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 اهلف ىجوز ىجوزتت الأ ىلع نم لاملا اذه ىذخ "ىرخأل تلاق ةأرما

 هل سيلف اهعماجم نأ ىلع الام اهجوزل ةأرملا تبهو نإو ؛ اهنم هذخأ
 نوكي نأب لوقي نم مهنف اهعماجم الأ ىلع هل هتبهو نإ امأو . اهنم هذخأ
 ةأرملل جوزلا بهو نإو . ءادفغب كلذ سيل : لوقي نم مهنمو { ءادف كلذ

 تبهو اذإو . هنم هذخأ اهل سيلف اهعماجيل اهسفن نم هنكمت نأ ىلع الام

 اهلع ىرستي الأ ىلع وأ ، اهلع جوزتي الأ ىلع الام اهجوزل ةأرما {
 جوزتف اهقلطي الأ ىلع الام هل تبهو نإو © اهنم ذخأ ام د ر هيلعف اهقلط مث
 ةأرما لجرلا جوزت اذإو . اهنم ذخأ ام در هيلع سيلف اهلع ىرست وأ اهلع

 ةميقو لالحلا اهلف } مارح هنأ مارحلاب ملعن ملو امارحو الالح اهقدصأو
 جوزت اذإو ث مارحلا نود لالحلا اهلف مارح هنأ مارحلاب تملع نإو . مارحلا

 ىوذ رظنب لوهملا ةميقو مولعملا اهلف الوهحم و امولعم اهقدصأو ةأ رما لجرلا

 لجرلا جورت اذإو . اهاسنأ قادص ىلإ عجرت : لوقي نم مهنمو & لدعلا

 نإف ، لالحلا نم هتميق اهلف كمارح هنأ هب ملعت ملو امارح الام اهقدصأو ةأرما

 لالحلا نم هتميق اهل نأب لوقي نم مهنف : فالتخا هيفف مارح هنأاب تملع
 هيلع اهل نأب لوقي نم مهمو ض اهلثم ىلإ عجرت نأب لوقي نم مهمو

 ء ىش اهف سيل : لوقي نم مهنمو : رقعلا ٥ كلذ ىلع اهس نإ لوقي نم مهنمو

 رح هنأب ملعث ملو ارح اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإو . هياع تمرح دقف
 رح هنأب تملع نإو ،آرح هتيد اهل لوقي نم مهنمو.آدبع ناك ول هتميق اهلف

 ناكول هتميق اهل لوقي نم مهنمو .اهلثم قادص اهل لوقي نم مهنمو اهرقع اهلف
 ءىش اه سيل : لوقي نم مهنمو . رحلا ةيد اهل لوقي نم مهنمو : دبع ،

 ةأرما لجرلا جوزت اذإو . هيلع تمرح كلذ ىلع اهسم نإ : لوقي نم مهنمو

 ظفتحتل ءايمعلا ةريغلا عفادب ىهنلا تمحتقا نبح ىهف اهنل زنمنم “سخأ=

 هذخأي ليلق لام ىن اعمطف لجرلا امأ ، دحأل ركنتت مل ، اهسفنل هلك لجرلاب

 كلذب رج امبرو ث هبحم آءولمم ناك ابلق مطحم و ةيناث ةجوزل ركنتي هتجوز نم

 .هازتلا مدعو ايناث هعمطو 2 الوأ مهبأ ةوهش الإ مهل بنذ ال لافطأ ىلع ةبكن

 . ملسم لك اه مصعتسي نأ ىغبني ىتلا ةماهشلاو لبنلاو مركلا قلخ
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 اهقدصأ نإو . نيتايزلاو ليخنلا طسوأ اهلف ةنوتيز ةئامو ةلخن ةئام اهقدصأو
 مكاحلا مكحم الو ث هتنا نيبو اهنيب امف هليخن نم طسوألا اهلف هليخت نم ةلخن ةئام

 نزوي وأ لاكي ايف عجر نأب ليقو )٣( قادصلا ى نملا عجر الو كلذب

 ناعج ري الف اياصولاو ةبهلا كلذك و © بيعلاب قادصلا عجر الو © هنم

 مث ل !سألا ىف هلام فصن اهقدصأو ةأرما لج رلا جورت اذإو )٤( بيعلاب

 هتثرو اهدحج وأ كلذ دعب اهدحج مث ، لصألا كلذ ةأرملا عم جوزلا مسنقا

 دلاولا بهو اذإ كلذك و { ةمسقلاو قادصلا ىلع اه زجم : ، دعب نم
 هتثرو كلذ دحج مث دلاولا تاف امستقا مث لصألا "ىف هلام فصن هدلول

 امآو عيبلا ىف كلذك و ، ةمسقلاو ةبهلا ىلع دلولا ىزجم ءانمألا ريخف { دعب نم

 ث دلولا كلذ ةثرولا دحج مث دلاولا تاف ضعب نود كلذ ضعب امستقا نإ

 ، هيلع هغلبي نأ رعلا الو ؤ هيلع دهشتسي نأ الإ دلولل ةداهشلا هيف نكمم الف

 لصألا كلذ ضعب جوزلا عم ةأرملا تمستقا اذإ قادصلا نم انركذ ام كلذك و

 لجرلا جوزت اذإو © ةمسقلا دعب رخ الو ةداهش اهل نكمت الف ، ضعب نود

 لخدي ل هنم افورعم انادف الخ ام لصألا ىف هلام فصن اهقدصأو ةأرما

 ربق نم هيف ام ةيمست هيلع قيضي الف { قادصلا نم جرخ وأ قادصلا ىف

 ىلإ جاتحم امم : كلذ هبشأ ام وأ رامن وأ تيب وأ بج وأ رئب وأ ىلصم وأ

_ 

 اليجعت وأ ، ةفص وأ هماكحأ نم امكح نيجوزلا دحأ ركنأ اذإ ىنعي )٣(
 لوقت ام ىلع فلحا ىعدملل لوقيف 0 نملا ركنملا مزلتف اليجأت وأ

 . كل وهو

 ةدارإو قالخألا مراكم ىلع اساسأ ةينبم ةيصولاو ةبهلاو قادصلا )٤(
 نكلو ، قادصلا ق ايس ال ظوحلم اهف ناك نإ ىلاملا بناحلاو ، ناسحإلا
 عفد ىلل عفادلا نألو « ةلحن »: ىلاعت هلوقل اروهظدشأ هيف ىماركإلا بناجلا
 ةبحلا امآ . .أ . نيترسأ ني ب رصاوأ طبر ةدارإو { رملاو حلا وه امإ قادصلا

 نم ىلعف © حضاو هللا نم اهف رجألا بلطو ناسحإلا بناجف ةيصولاو
 . 7 اذه ريغ ىرب نم ءاهقفلا نمو ؤ اهلبقتي نأ بيغ اهيفو هيلإ تعفد
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 نادفلا الخ ام لوقي نأ ىلإ كلذ ىف جاتحم الو ث هعيب ىلإ دصق اذإ هئانثتسا

 ، سانلا ىلإ سانلا نم هيف ام لك و هلكب اذكو اذكب ىمسي ناكم ى هل ىذلا

 لوقي نم مهنمو ، قادصلا اذه نم جرخ وأ ، قادصلا اذه ىن لخدي م

 اذك و اذكب ىمسي ناكم ىن هل ىذلا نادفلا الخ ام هيف لوقي نأ هيزجم

 نأ ىلإ جات الو ، قادصلا اذه نم جرخ وأ ، قادصلا اذه ىف لخدي م

 ةيصولاو نهرلاو ةبهلاو عيبلا كلذك و ، سانلا ىلإ هيف ام لك و هلكب لوقي
 جوزت اذإو . ةنيبلاب رضي كلذف نيدادف كلذ ناك نإ امأو © قادصلا لثم

 دنع هيلع تدهشتسا مث ، لصألا ىف هلام فصن اهقدصأو ةأرما لجرلا

 ىنإ : جورلا لاقف © ةمسقلا اودارأ املف { كلذب اهل مكاحلا مكحف مكاحلا

 هيزجمو كلذ ىلع ةنيبلا هيلعف قادصلا اذه دعب اذك و اذك نادف تدفتسا دق

 تخألا كلذكو . اهلع هل نيعي الف ةنيب هل نكت مل نإف ءانمآلا ربخ كلذ ى

 دجب اذكو اذك نادف تدفنتسا دق ىنإ : خآلا لاقف اهخأ عم تمسنتا اذإ
 ةنيب هل نكت مل نإف ءانمآلا ريخ كلذ ىن هيزجمو ةنيبلا هيلعف اندلاو توم

 اهجورخ دعب هدافتسا دق هنأ ىعدا نإ امأو ، تخآلا ىلع نملا كردي الف

 ىلعف اهجوز ىلإ اهجورخ لبق نم هدافتسا هنأ تخآلا تعداو اهجوز لا

 ىضر خيشلا لوق وهو ، اهجوز ىلإ اهجورخ دعب هدافتسا دق هنأ ةنيبلا خألا
 . هنع هللا

 اهجورخ لبق نم هدافتسا دق هنأب ةنيبلا تخألا ىلع نإ : هريغ لاقو .

 . اهجوز ىلإ

 دقو : لصألا ىن هل ىذلا فصنلا فصن اهقدصأو ةأرما لجرلا ج وزت اذإ

 ىمسي ناكم ىن امهل ىذلا نادفلا الخ ام _ كيرش لصألا كلذ ىن هل ناك

 كلذالإ ةأرملا قادص نم طحم الف © قادصلا اذه ىف لخدي مل _ اذكو اذكب

 . اصلاخ هيف عب رلا اهلف لصألا كلذ ىتهاوس امو ث نادفلا

 اهف لوقي نم مهنف ، فالتخا هيفف نادفلا اذه نم جرخ : لاق نإو

 كلذ ىف جوزلا كيرش مهس ضوع طحم نأب لوقي نم مهنمو ك ىلوآلا لثم
. اهقدصأ ىذلا عب رلا كلذ نم نادفلا



 ۔ ١١٤ _

 اهقدصأ لوقي هنإف ، فورعم نادف اهقدصأو ةأرما لجرلا جورت اذإو
 سانلا نم هيف ام لك و هلكب اذك و اذكب ىمسي ناكم ى هل ىذلا نادفلا

 مهنف © هيف ام لك و لقي ملو سانلا ىلإ سانلا نم هلك لاق نإو ، سانلا ىلإ

 لقي مل نيح قادصلا ىن لخدت ال هيف تناك ىنا راجشألا نإ : لوقي نم

 . هيف ام لك و
 دق هلك هلوق نأل ، قادصلا ى ةلخاد راجشألا نإ : لوقي نم مهنمو

 ةأرملا تكسمتسا اذإو . ةبهلاو عيبلا ىف كلذك و . اهف امو ضرألا عمح

 ةقان وأ ةاش وأ امداخ اذك و اذك هيلع اهل نأ تعداف 3 م احلا دنع اهجوز

 باوحلا در دق نوكي الف هنع تفوتسا دق اهنأ ىعداف كلذب جوزلا رقأف
 رانيد اذكو اذك اهتميقو © اهوموق دق لودعلا نأ ركذي ىنح كلذب

 رجآلا وأ اهتعتم ىلع هب تكسمتسا نإ كلذك و 0 هنع مهتفوتسا دقو امث رد وأ
 ىلإ در امم ههشأ ام كلذك و ، لمعلا بر تكسمتسا هب تكسمتسا اذإ

 هبحاص هنع ىنوتسا ام ىمسي ىنح باوحلا در ىن هيزجم الف لودعلا ةميق ىف
 ، رانيد ةثام اهقدصأ دق هنأ اهجوز ىلإ ةأرملا تعدا اذإو . لودعلا ةميقب
 ىلعو هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاف ةئالا فصن اهقدصأ دق هنأ جوزلا معزو

 . لخدي مل وأ اهب لخد ةنيبلا ةأرملا

 ىلعو © هنيمب عم هلوق لوقلا ناك اه لخد اذإ هنأ بتكلا ضعب ىو

 جوزلا ىلعو 2 اهنبب عم ةأرملا لوق لوقلا ناك اه لخدي مل نو . ةنيبلا ةأرملا
. مكحأو ملعأ هللاو : ةنيبلا



 ج ١١٧٥

 جيوزتلاو () تارامالا ىف باب

 فلختسي وأ ، هيلع جوزتي نم رمأي وأ © هسفنل جوزتي نأ لجرلل زئاجو

 نم رمأ ءاش نإو ، هسفنب هتيلو جوز ءاش نإ ىلولا كلذكو 0 هيلع جوزتي نم

 دبعلاو ةمألا ديس كلذك و : اهج وز نم فلختسا ءاش نإو { اهجوز

 هيلع اهجوزتف ةأرمإ هيلع جوزتي نأ ىلع هفلختسا وأ الجر لجر رمأ اذإو
 : ةفالخلا وأ ةرامإلا لبقي نأ لبق نم

 الف ةفالخلا امأو زئاج هيلع هجموزتف اهلوبق ىلإ اهف جاتحم الف ةرامإلا امأف

 . ةفالخلا لوبق ريغ نم هزاوجم ليقو © ةفالخلا لبقي ىتح هيلع هحاكن زوجم

 كلذ دعب هيلع جورت ث ء كيلع جوزتأ ال رومأملا هل لاق نإ امأو

 ةرامإلا هجو ىف زناج هجوزف

 . كلذ دعب لعف ام هل زوجم الف اهنم أرت وأ اهركنأ اذإ ةفالخلا امأو

 باغ م ث ةأرما هيلع جوزتي نأ هفلختسا وأ الجر لجر رمأ اذإو

 ، كلذ دعب هيلع جوزت مث ، ةفالخلا نم وأ ةرامالا نم رمآلا هعزنف هنع

 )١( هنع ةباين ام لمعب هل موقيل اصخش ناسنإلا فلكي نأ ىه ةرامإلا ،

 لوبق ىلع لمعلا كلذ زاجتإ ةحص فقوتت الو ، كلذب رمأ هيلإ ردصي نأ ىأ
 احيص كلذ رتعا هب فلك ام زجنأ اذإف © هب فلك امب هثئاضرو رومأملا 8

 نوكت الو . رمآلا لوأ ىف ضرتعا ولو لب رمألل هلوبق نع نلعي مل ولو
 ةدحاو ةمهمب مايقلا ىف ىأ ، لئاسملا دارفأ ىف الإ ةرامإلا .

 هناكم ىف فرصتلا قح رخآ اصخش صخش لوخم نأ ىهف ةفالخلا امأ

 ةفيلخلا هزجنأ لمع لكف كلذل و 5 ةفيلخلا لوبقب الإ اذه متي الو . اماع افرصن
 . كلذ لبق ةفالخلا لبق اذإ الإ مني ال

 رومأملا ةروص ىف نوكيف © ةفيلخلاو رومأملا نيب حجراأتيف ليكولا امأ
 ةماع ةلاك و لك و اذإ ةفيلخلا ةروص ىق نوكي و ، لئاسملا دارفأ ىلع لك و اذإ
 . ةلاكولل هلوبقب الإ ذئنيح مت الو ث ةلماش



 _ ١١٦ س

 . قاتعلاو قالطلاو.2 ءارشلاو عيبلا كلذك و . هل مزالو هيلع رثاج هجموزنف

 امم امهاوس ام همزليو قاتعلاو قالطلا همزلي الأب : لوقي نم مهنمو
 ايش هل مسي ملو هيلع جوزتي نأ هفلختسا وأ الجر لجر رمأ اذإو . انركذ

 . ء ىش نهنم همزلي الف ةدحاو ةدقع ىن اعبرأ هيلع جوزتف كلذ نم

 امأو . كلذ نم ثيش هل مسي مل ذإ كلذ عيمح همزلي نأب لوقي نم مهنمو
 ةثالثلا همزلت الو . هل ةمزال ىلوألاف { ةدحاو دعب ةدحاو هيلع نهجورتنإ

 هفلختسا وأ هرمأ نإ امأو ، نهركنأ ءاش نإو نهلبق رمآلا ءاش نإف رخاوألا

 ، ةدحاو ةدقع ىف وأ ةدحاو دعب ةدحاو هيلع نهجوزتف اعبرأ هيلع جوزتي نأ

 ، هيلع جوزتي نأ هفلختسا وأ الجر لجر رمأ ذإو . رمآلل مزالو زئاج كلذف
 ،هاضمأءاشنإ و هركنأ ءاش نإف كلذ همزلي الف ةمأ هيلع جوزتف ائيش هلمسي ملو

 هيلع جوزت نإو ءامإلا حاكن هل لحم نمم ناك نإ الإ هتزاجإ هل زوجم الو
 لوقي نم مهمو © همزلي نأب لوقي نم مهم © نالوق هيفف ةقوتعم

 اهجوزف ،اهجوزب نأ هترمأو الجر تفلختسا اذإ ةأرملا كلذكو . همزلي الأب

 اهجوز نإو. تركنأ تءاش نإو تزاجأ تءاشنإف .كلذ اهمزلي الف دبعل

 مهنمو ى اهل مزال قوتعملا حاكن نأب لوقي نم مهنم ، فالتخا هيفف قوتعم
 نإو . تركنأ تءاش نإو تزاجأ تءاش نإف . كلذ اهمزلي ال لوقي نم

 كلذ همزلي الف ةنونحم هيلع جوزت نإو ث هل ةمزال ىهف ةيباتك هيلع جوزت
 قلعم حاكنلاف هلفط هيلع جوزت نإو . هركنأ ءاش نإو ث هزاجأ ءاش نإف
 ةأرما هيلع جو زتي نأ هرمأ نإو هل مزال وهف هتزاجأ نإف ، اهغولب لا

 لوقي نم مهمو . هل مزال حاكنلا نأب لوقي نم مهف { ةيباتك هيلع جوزتف

 ، نهحاكن همزلي الف ةنونحملاو ةمألاو ةلفطلا امأو . اهحاكن همزلي الأب

 جوزتف 7 مسي ملوجوزني نأ ىلع فلح نإ امأو . كلذ رغ ةلفطلا ىف ليقو

 جوزت نإو ةمألا حاكن هل لحم نمم ناك اذإ هنيمم نم ئر دقف ةيباتك وأ ةمأ

 نإو © هنيم نم ئر دقف هتزاجأ نإف ، اهغولب ىلإ قلعم حاكنلاف ةلفطلا

 ىلع وآ جوزتي نأ ىلع فلح اذإ لوقي نم مهنمو © هنيم نم أ ريي الف هتركنآ
رمأ اذإو 0 هنيم نم ئ ر دقف دساف ًاعيب عاب وأ دساف اجموزت جوزتف عيبب نأ



١١٧ 

 ض همأ وأ ، رومأملا تخأ هيلع جورتف هيلع جوزتي نأ هفلختسا وأالجر لجر

 نأ الإ ، هلك كلذ ىف هيلع زئاجو رمآلل مزال حاكنلاف ث هنم مرحم تاذ وأ

 . هركنأ ءاش نإو هزاجأ ءاش نإف ى حاكنلا كلذ همزلي الف هتنبا هيلع جوزتي

 ريغ وأ ةفورعم ةأرما هيلع جوزتي نأ هفلختسا وأ الجر لجر رمأ اذإو

 سيلف © اهسم دقو رمآلا نم مرحم تاذ ىه اذإف هيلع اهجوزتف ةفورعم
 تاذ اهنأب ملع نإو ،هنم مرحم تاذ اهنأب ملعي مل نإ اهقادص نم ءىش رومأملا ىلع

 اهقادص ةأرمللو ، تباث بسنلاو © اهقادصل نماض وهف اهس هرغ من هنم مرحم
 لجر رمأ اذإو . هللا نمبو هنيب ايف ڵ مكحلا ىن هيلع اهجوزت ىذلا كلذ نم

 كلذف )٢( قادص ريغب هيلع جوزتف ، ةأرما هيلع جو زتي نأ هفلختسا وأ الجر

 كلذ ىن هرمأ عفني الف قادص ريغب هيلع جوزتي نأ هرمأ نإو . مزال حاكنلا
 . هل مزال وهف قادص رغب هيلع جوزت نإو ، قادص رغب هيلع جوزتي الو

 وهو قادصب هيلع اهجو زتف قادص رغب ةأرما هيلع جوزتي نأ هرمأ نإو

 ،اهرقع نم رثكأ وهو قادصب اهجوزت نإو . هل مزال وهف (٣)اه رقع نم لقأ
 ةأرما هيلع جوزتي نأ هرمأ نإو . ه زجم نأ ءاشي نأ الإ هحاكن هيلع زوج الف

 نأ هرمأ ىذلا قادصلا ناك نإف قادص ريغب هيلع اهجوزتف مولعم قادصب

 .هزجن نأ ءاش نإ الإ حاكنلا كلذ همزلي الف اهرقع نم لقأ هيلع هب جوزتي

 مزال وهف اهرقع نم رثكأ هيلع هب جوزتي نأ هل ىمس ىذلا قادصلا ناك نإو

 جوزتي نأ هفلختسا وأالجر لجررمأ اذإو . ةعفنم كلذ ىف هيلإ رجدقنأل هل

 ىس امم لقأب هيلع جوزتف ث اهنيعب ةأرملا هل مسي ملو ىمسم قادصب ةأرما هيلع
 هرمأ نإ كلذك و . حاكنلا كلذ همزلي الف © هنم رثكأب وأ ، قادصلا نم هل

 اهف عجرب قادصلل ديدحت نودب جاوزلا اهيف متي ىلا روصلا عيمح )٢(

 . نيفرطلا نيب قافتالا اهيف متي مل اذإ ث رقعلا وأ لثملا قادص لإ
 )٣( سملا عقو اذإ رهملا ريدقت مدع دنع هب مكحم ام ىصقأ وه رقعلا .

 نوكي 0 اهلو نبو هنيب وأ ةأرملاو رومأملا نيب ىراجلا قافتالا هزواجت اذإف
 رقعلا نم لقأ ناك اذإ امأ س در ءاش نإو ىضمأ ءاش نإ : رايخلاب رمألا

 هب لومعملا فرعلا دح نع جرخم مل رهملا نآل هل مزال حاكنلاف .



_ ١١٨ 

 وه نمثب هل اهارتشاف فورعم نمثب اهنيعب ةفورعم رغ ةعلس هل ىرتشي نأ
 نأ ءاشي نأ الز ءارشلا كلذ همزلي الف ، كلذ نودب وأ ، هل ىمس امم رثكأ
 « مولعم قادصب © اهنيعب ةفورعم ةأرما هيلع جوزتي نأ هرمأ نإو . هزجن
 ۔ هل مزال هحاكنف © قادصلا نم هل ىمس امم لقأب هبلع اهجوزتف 3 هل هامس دقو
 ءاش نإ الإ ، حاكنلا كلذ همزلي الف ، هل ىمس امم رثكأب هيلع اهجوزت نإو

 مزال حاكنلاف ةأرملا سم دعب الإ ةدايزلا كلتب رمآلا ملعي مل نإو . هزبجم نأ

 رهآلل مزال حاكينلا نإ ليق دقو . ةدايزلا كلتل ًانماض رومأملا نوكيو 2 هل

 ةدايزلا نوكتو © قادصلا نم رومأملل هامس ىذلاب اهس م وأ ةأرملا سم

 رثكأب هل ى رتشاف ىمسمنمثب هل “ةمأىرتشي نأ هرمأ نإ كلذك و .رومأملا ىلع

 رمآلا ملعي مل نإو . هزيجم نأ الإ ءارشلا كلذ هيلع زوجم الف نملا نم هل ىمس امم

 « رومأملا ىلع ةدايزلا نوكتو 0 هل ةمزال ىهف اهارست ىنح ةدايزلا كلتب

 نم هل ىس امم رثكأب اهارتشاف ىمسم نمثب ةعلس هل ىرتشي نأ هرمأ نإ امأو

 )٤( لكأ ىنح ةدايرلا كلتب رمآلا ملعي مل نإو . ءارشلا كلذ همزلي الف نملا
 ع رتك وأ كلذ لق { هلكأ موي هتميق هيلعف لك وب امم ناك اذإ ءىشلا كلذ

 . كله موي هتميق نم رثكأ هب ىرتشا ىذلا ناك نإ ةدايزلا رومأملا ىلعو

 لكأ ام دعب ةدايزلاب ملع مث ، اهف لمعو رآلا اهرمعف اضرأ كلذ ناك نإو

 ضرألا د ريلف ؛ اهترامع ىف )٥( ىنعتو ، اهالغ نم لغتساو ؤ اهرامن نم
 د ر و © اهتالغ نم لغتسا امو { اهرامث نم لكأ ام عم اهحاص ىلع ءاش نإ

 نأ الجر لجر رمأ اذإو . ىنعت اهو ، اهف رمع ام ةميت ضرألا بحاص هنع
 اهجو زتف 5 هيلإ كلذ لكوف 0 اتيش قادصلا نم هل مسي ملو . ةأرما هيلع جوزتي

 هيلعف ءىشلا كلذ كلهتسا اذإ هنأ دارملاو ، ليثمت انه لكألا ةملك )٤(
 . ةميقلا

 )٥( رهملا ىف عوفدملا ناك اذإف { ةقشملا لوصحو بعتلا وه ىنعتلا ©
 ء ةدايزلاب ملعي نأ نود اهلبقف رمآلا هددح امم رثكأ اهنم اضرأ ءارشلل انمن وأ
 هيلع و اهحاصل دوعت ضرألا نإف © اهركنأ ةدايزلاب لع املف 9 اهيف لغتشاو

 رمآلا هلذب ىذلا ءانعلا ةميقو © ةرامعلا نم اهف ثدح ام نمن عفدي نأ .

 



 س ١١١

 ى نيناحو قادصلا نم ةأرملا كلت لثم هب دجوي امم رثكاب هيلع رومأملا

 ، هب ناخ ام.نايض رومأملا ىلعو . رمآلل مزال حاكنلاف كلذ ىف ناخو كلذ

 ءارشلاف ث اهنم نم رثكأب هل اهارتشاف ةعلس هل ىرتشي نأ هرمأ نإ كلذكو

 ، هللا نببو هنيب ايف اذهو نملا نم هب ناخ ام مرغ رومأاملا ىلعو . مزال

 كلذبو نملا كلذب رمآلل مزال حاكنلاو ءارشلا نأ انيب دقف مكحلا ىف امأو

 نباغتي امم رثكأب شحاف رمأب هيلع اهجوزت نإ لوقي نم مهنمو . قادصلا
 . حاكنلا كلذ رمآلا مزلي الف ةداعلا نم جرخو قادصلا كلذ لثم هيف سانلا

 ةفورعم ةأرما هيلع جوزتي نأ الجر لجر رمأ اذإو . عيبلاو ءارشلا كلذك و

 مث هريغ رخآ لجر اهجوزت ىنح رومأملا كلذ ىف ىناوتف ركب ذئموي ىهو
 اهسم اذإ حاكنلا كلذ همزلي الف كلذ دعب هيلع اهجوزتف اهنع تام وأ اهقلط

 تناك و اهسمي نأ لبق نم اهقلط نإو . اهنع تام وآ اهقلط ىذلا لوألا جوزلا
 مزال حاكنلاف ًابيث ةأرما تناك نإ امأو . هل مزال حاكنلاف اهلاح ىلع اركب

 . هرخآ ىنو كلذ لوأ ىنف بيث اهنآل اهس مل وأ لوآلا ج وزلا اهسم رمآلل ىأ هل

 رمآلا جوزت رومأملا باغ املف ةوسن عبرأهيلعج وزتينأالجر لجر رمأ اذإو

 حاكنف ىرخأ ةوسن عبرأ كلذ دعب روم“املا هيلع جورت ش ةوسن عبرأ هسفنب

 نم ءىش هنم رمآلا مزلي الو زئاج رغ رومأملا هيلع جوزت ىتاوللا ةعبرألا
 نم ءىش هيلع سيلف رومأملا كلذك و ۔ قادصلا نم الو . حاكنلا كلذ

 هسفنب رمآلا جوزت مث ةوسن عبرأ رومأملا هيلع جوزت نإ امأو . نهناقدص

 جوزت امل زئاج ربغ رمآلا حاكنف هيلع رومأملا جيوزتب ملعي ملو ىرخأ اعبرأ
 ملعي م نإو دساف حاكنلا نآل نهناقدص نم ءىش هيلع سيلو رومأملا دعب

 ندلو ال تباث بسنلاف جوزت ىللا ةعبرألا سم ىتح رومأملا حاكنب رمآلا

 رومأملا هيلع جوزت ىناوللا لزتعي نأ هيلع سيلو . نهتاقدص هيلعو 0 هنم
 ةأرما لجرلا جورت اذإو . هئاسنب نسل نهنأل سم ىتاوللا ةدع ىضقنت ىنح
 هيلع جوزت ىذلا ىلعف ، حاكنلا ركنأف كلذب ملعف ؤ هرمأ ريغب لجر لع

 هيلعف اهحاكن هل لحم ال نمم تناك نإ لوقي نم مممو . قادصلا فصن

 ىذلا نأ امهملعأو حاكنلا لبق. كلذب اهلهأ ربخأ نأ الإ 0 اهقادص عه

ركنأ نإو . ركنأ ءاش نإو ىضمأ ءاش نإف . كلذب هرمأي مل هيلع جوزت
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 هرمأ ريغب لجر ىلع ةأرما لجرلا جوزت اذإو . اهقادص نم ءىش هيلع سيلف

 نهقلط مث ىلوآلا تخأ وأ ةوسن عبرأ هيلع جوزتملا كلذ دعب جوزت 7

 هيضرو هزاجأف ىلوآلا ةأرملا هيلع جوزت ىذلا حاكنب لع من هنع نتم وأ
 خسفنا دق ىلوألا حاكن نأل . حاكنلا ددجم ىنح اهلع مقي الو زوج الف

 اهلو ةأرملا ترمأ اذإو . ىلوآلا ةأرملا تخأ جوزت وأ . اعبرأ جوزت نيح

 هل تمس امم رثكأب هل اهجوزف فورعم لجرل مولعم قادصب اهجوزب نأ
 تءاش نإف كلذ نم لقأب هل اهجوز نإو . اهلع زئاجو . اه مزال حاكنلاف
 مزال حاكنلاف اهسم ىنح كلذب ملعت مل نإو . تركنأ تءاش نإو تزاجأ

 ىمسم قادصب اهجوزب نأ هترمأ نإف . قادصلا نم صقن امل نماض وهو . اهل

 هنم رثكأب وأ قادصلا نم هتمس امم لقأب اهجوزف افورعم الجر هل مست ملو

 ةفلاخمب ةأرملا ملعت مل نإو . هزيجت نأ تءاش نإ الإ حاكنلا كلذ اهمزلي الف

 مزال حاكنلاف ج و زلااهسميتح هتدايز وأ قادصلا ناصقن نم لعف ىذلاب ىلولا

 © هل هتمس امم لق"اب اهجوز اذإ قادصلا نم صقن ام نايذ ىلواا ىلعو . ةأرملل

 كلذك و . قادصلا نم هل هتمس امم رثكأب اهجوز اذإ ةدابزلا ىن هيلع نايض الو

 هل مسي ملو ، ىمس. قادصب ةأرما هيلع جوزتي نأ الجر لجر رمأ اذإ

 كلذ همزلي الف لقأب وأ هل ىمس امم رثكأب ةأرما هيلع جوزتف 0 اهنيعب ةأرما

 . هل مزال حاكنلاف سم ىتح رمآلا كلذب ملعي مل نإو . نيهجولا ىن حاكنلا

 لجر رمأ اذإو . صقن امم ءىش هيلع سيلو . داز ام نايض رومأملا ىلعو
 نأل ، دساف وهو . حاكنلا كلذ زوجي الف ىرخأ ةأ رها هيلع تجوزتف ةأ رما

 ةأرما نأ ول كلذك و . ءىش )٦( قالطلا الو حاكنلا رمأ ىف نهل سيل ءاسنلا

 ضعب ىن اهديب اهقالط نوكي نأ دقعلا دنع ةأراا تطرتشا اذإ )٦(

 ىف كمهنا وأ . ةمولعم ةدم اهنع باغ وأ اهلع جورت اذإ امك : لاوحألا
 . رمحلا برش وأ رامقلا بعلك 0 ةرسألاب ةراضلا رئابكلا ضعب باكترا
 دوهشلا رضحتست نأالإ اهلع امو ؤ كلذ عوقو دنع اهديب نوكي قالطلا نإف

 وهو © اقلاط كلذب نوكتف ، ىسفن تقلطو ىطرب تذخأ . مهل لوقتو

 = تربص اذإو3امهقافتابالإ عوجرلا هيف مي ال ؤ حجرألا ىلع نئاب قالط
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 ىلولا اهرمأ نا كلذك و . كلذ زوج الف لجرل اهجوزف ىرخأ ةأرما ترمأ

 هيلع جوزتي نأ الفط لجر رمأ نإو .. كلذ زوجس الف تجوزتف جيوزتلا ىلع
 ةأرملا ترمأ نإ كلذك و . حاكنلا كلذ زوجم الف هيلع اهجوزتف ةأرما

 لفطل هتيلو لجرلا جوز اذإو . حاكنلا كلذ زوجم الف لجرل اهجوزف الفط
 لجرلا رمأ اذإو . هركنأ ءاش نإو هزاجأ ءاش نإف هغولب ىلإ قلعتم حاكللاغ

 هنأ الإ القاع و اغلاب دبعلا ناك اذإ زاج حاكنلاف ةأ رما هيلع جوزتف هرمغ دبع

 ترمأ نإ كلذك و . )٧( هديس نذإ ريغب هربغ دبع مدختسي نأ هل زوج ال

 نذإب الإ اهريغ دبع مدختست ال اهنأ الإ زاج وهف لجرل اهجوزف دبعلا ةأرملا

 اهجوزف ةأرما هيلع جوزتي نأ اكرشم الجر ملسملا لجرلا رمأ اذإو . هديس

 حاكنلاف لعف نإف ةملسملا وأ ملسملا حاكن كرشملا دقعي نأ هل ىغبني الف هل

 رخآ ىلو هل اهجو زلف اهلو وهو ةأرما جوزتي نأ لجرلا دارأ اذإو . زئاج

 اهجوزب نم تفلختسا هريغ ىلو امل نكي مل نإو . هنم ىصقأ ناك نإو . هرغ
 اهمداخ جوزت ; نأ ةأرملا تدارأ اذإو . نيملسملا نم )٨( رفن ةثالث وأ . ىه ل

 ناكمإ وأ ،جوزلا لاح حالصل اعقوت ةفلاخم لوآل اهسفن قلطت لف ةأرملا=

 ءاهقفلا ضعب هنع رمعي ام اذهو © قالطلا ىف اهقح طقسي ال . ةرشعلا

 . ٨ راظتنالا اهرضي الو ه مهلوقب
 نكلو 0 احيحص حاكنلا نوكي اهدعب ىلا ةلأسملاو ةلأسملا هذه ىف )١(

 بحاص نم نذإلا ذخأ نود دبعلا وهو ه ريغ لام همادختسال صاع هب رمآلا

 . لاملا

 دعب هدلب ىلإ عجر [ ثيللا ابأ ] ليلحلا ملاعلا نأ بابلا اذه ىف صقي اممو
 اشطع شطع دق ناك و ، رئب :نم ىنتست ةمأب رمف & ةساردلا نم ةليوط ةرتف

 لاومأ مدختستأ : تلاقو ةبنأوم هيلإ تتفتلاف هيقست نأ اهنم بلطف آديدش
 ؟. لهاج اي سانل

 . هميلعت ميل ا ناك ىتلا ةسردملا ىلإ عجرو ايحتساف

 )٨( اهسفنب اهريغ جاوز وأ اهسفن جاوز رشابت نأ اهل قحم ال ةأرملا ،

 ،اهنع كلذ ةرشابممموقي اهلوف اهريغ جوزتنأ وأ جوزتت نآ تجاتحا اذإف =
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 نإ امأو . زئاج وهف اهلو هيلع جوزت اذإ اهدبع امأو . . اهلو اهجوزرلف
 دعلا كلذك و . حاكنلا كلذ زوجم الف اهتمأ تجوز وأ اهدبع ىلع تجورت

 نيلجر لجر رمأ اذإو . زئاج وهف حاكنلا ةأرملا تزاجأف هسفنب جورت نإ
 ةدح ىلع امهنم دحاو لك هيلع جوزتف ةرامإلا ىن امهقرفو هيلع اجوزتي نأ

 ةيلو امهدحأ هيلع جوزت نإو . زناج وهف ًاعيح هيلع اجوزت اذإو . زئاج وهف
 ىنح امهحاكن زوجم الف ةرامإلا ىف امهعم نإ امأو . زئاج وهف رخآلا

 .كلذ هسفنب وه ىضر وأ رخآلا ىضرو امهدحأ هياع جوزتي وأ هيلع اعمتجم

 جوزتف ةرامإلا ىف مهقرف دقو { هيلع اوجوزتي نأ رفن ةثالث لجر رمأ اذإو

 لوألا ملعي ملو اثالث ثلاثلا جوزتو نتنتا رخآلا جوزتو ةدحاو مهدحأ هيلع

 قالط ىلع ربجم الو ثالثلاو نتنثالا قالط ىلع رجم هنإف رخالا نم مهنم

 . ةرخألا وأ ىلوآلا تناك . )٩( لاح لك ىلع رئاج اهحاكن نأل ةدحاولا

 © اهلع مرحمال نم اهجوزتينأ وه ديرب ىلو اهل ناك وأ ، ىلو امهل نكي مل اذإف =

 فلختست نأ اهلف © اهحلاصم لطعي وأ اهلطعي نأ ديرم هنكلو ىلو اهل ناك وأ

 نوبدتنيف نبملسملا نم ةعاح ى ؛ئجتلت نأ افو © كلذب اهنع موقي اصخش
 نأ حصي ال ىتلا ماهملاب اهنع موقي ةفيلخ اهل نولعجم ، رثكأ وأ مهنم ةنالل

 . ةأرملا اهرشابت

 ملسم ىوكح زاهج نكي مل اذإ الإ فقاوملا هذه ىلإ ةأرملا رطضتالو

 امهريغ وأ ىلاولا وأ ىضاقلاف الإو اعيح نيملسملا رومأ ةياعرب موقي لوئسم
 ماد ام . ٨ هل ىلو ال نم ىلو » وه باقلألا تفلتخا نإو اهلمعب موقي نمه

 . هللا ةعيرش ىلإ هماكحأ ىن دوعي ملسم مكاح كانه
 تناك اذإو © كش الب اعطق حيحص اهحاكنف ىلوألا تناك اذإ اهنأل )٩(

 ةثالثلا دعب تناك نإو ، كشالب حيحص اهحاكنو . ةثلاث ىهف نيتنثالا دعب

 نم حاكن نإف ةريخألا تناك اذإ امأ ، كش الب حيحص اهحاكنف ةعبار ىهف

 © ةثالثلاب وأ نيتنثالاب جاوزلا قبس ءاوس { دساف ةنالثلاو نتتنثالا نم اهقبس

 عيمح هيلع بترتتو ، كش الب حيحص اهجاوزو ةلاحلا هذه ىن ةدرفنم ىهف
 . تابجاولاو قوقحلا
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 نإف . قادصب حاكنلا ناك اذإ )١٠( اهقادص عبر نهنم ةدحاو لكلو

 هيلع جوزت اذإ اذهو ةعتملا فصن نهنم ةدحاو لكلف قادصلا نكي م

 ىن ةثالثلا كلت ةثالثلا بحاص هيلع جوزتو ةدحاو ةدقع ىف نتنئالا كلن

 دعب ةدحاو . ةدحاو ةدقع ريغ ىف نهلك هيلع نهجورت اذإو ةدحاو ةدقع

 اذإ اهفادص عبر نهنم ةدحاو لكلو نهلك نهقالط ىلع رجم هنإف . ةدحاو

 كلذ لعفي نأ لبق نم تام نإو ،ةعتملا فصنف قادص اهل نكي مل نإف اهقدصأ

 سيل ءاوسلا ىلع نهلك نهنيب نهلاربم مسق كلذ نم ائيش ملعي ملو سمم ملو
 ثكلت ةثالثلا بحاص جوزت نإ امأو . اهريغ ىلع لضف نهنم ةدحاو لكل
 ةدحاو ةدقع ىف نتنثالا كلت نىتنثالا بحاص و ةدحاو ةدقع ىن ةثالثلا

 امهم نيرشعو عبرأ ىلع نهناربم مسق نهنم ائيش قلطي نآ لبق نم تام من
 لكلو مهم أ ةعبس ةدحاوللو مهسأ ةينامث نىتنثالل و مهسأ ة ةعست نهنم ةثالثلاف

 ةدحاوالو قادص اهل ناك نإ اهقادص فصن نتنثالاو ةثالثلا نم ةدحاو

 . اهقادص عيمح

 نم ةفئاط لك و ، قادصلا فصن قحتست لوخدلا لبق ةقلطملا )١٠(
 ىه نوكت نأ لمتحتو فصنلا قحتستف ىلوآلا ىه نوكت نأ لمتحم ءالؤه

 المع تدرفنا ول هقحتست ام فصن ىلإ تعجرف ثيش قحتست الف ، ةرخألا
 نهيطعيو { عبرلا تيطعأف ، حجرم ريغب حيجرتلا مزلي الثل © نيلاحلا
 . ردقتلا سفنل عابتإ قادص نكي مل اذإ ةعتملا فصن
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 حاكنلا دقع ىف باب

 نم لغشي ام الإ روهشلاو مايآلاو تاعادلا عيمح ىن حاكنلا دقع زوجمو

 اهتاقوأ توفت ىتح ةمزاللا ضورفلا كرتت الف ةمزاللا ضورفلا نع كلذ

 ريخلا نأ ملعو ث هاقتاو هتا عاطأ نمل ىغبني الو . حاكنلا دقعب اهنع لاغتشالاب

 هفرصي و ءاشي نم هب بيصي © هوامسأ تسدقتو هلالج لج هلا ديب هلك رشلاو
 ىنال و . حاكنلادقع ىن مايآلابالو روهشلاب الو تاعاسلاب رطتي نأ ،ءاشي نمع

 داعتال : ليق دق هنأل ، كلذ هبشأ امو ث رفسلا ىنالو 5 ءارشلا ىن الو عيبلا

 (١)بيصخ دمحم ىآ نع هنع هللا ىضر خيشلا نع ىور دفو . كيداعتف مايألا

 )٢« ملعلاب رذحم هنأ رهشلا نم ريخآلا ءاعبرألا موي ىف لاق هنأ هنع هنلا ىضر

 ءاملع نم ليلج ملاع ه ىصمصتلا مهاربإ نإ بيصخ دمحم وبأ )١(
 نع ملعلا ذخأ . ةعباسلا ةقبطلا ىف ىنورابلا هركذ ، " ىرجهلا عبارلا نرقلا
 نوراه نب ناهيلس عيبرلا ىأو ، ىئاطسرفلا ىحم ىبأ لاثمأ خايشألا نم ددع

 ىحم . ايركز وبآ مهنم ءاملعلا لحاطف نم ددع هيلع جرخنو © ىنولاللا

 تقحتلا ىتلا سوطام مآ ةلضافلا ةملاعلا تسرد هيلعو © قولاللا نايفس نبا

 ةملكلا هذهل ةيفرحلا ةمح رتلاو ( ارصإ راج ) اهنيرق نم اهتأت تناك و هتسردمب

 . ( راوسألا نيب ) ةيرب ربلا

 هتجوز هيلع تبتع ىنح ريخلا ليبس ى قافنإلاو مركلاب دمحم وبأ رهتشا
 . لوحلا زواجتي ام هدنع كرتي الأ أدبم هسفنل ذختا دقو ، كلذ هؤانبأو

 نايحأ غلبت آدج ةرثك ةيعارزلا هليصاحم نأ نوخروملا ركذ دقو

 ىواسي امع هردق ىخامشلا نكلو ، نآلا هفرعن ال لايكم وهو ، ىدوم فلأ

 ، حمقلا نم وليك ةتسب اذه انرصع ىن ةبيولا تردقو : ةبيو ةرشع ىتنثا
 . ( فورعملا انلايكم ) ةطرملا ثلث ىأ

 )٢( لاق هنأ ملسو هيلع هتنا ىلص هتا لوسر نع ىور اغ ىلإ ادانتسا :

 =باذعلاهيفل زن ىذلا مويلا هنإ ليقو. « رمتسم سحن رهشلا نم ءاعبرأ رخآ ه
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 : ليق هنأل . رومألا نم كلذ هبشأ امو رقسلاو ءارشلاو عيبلاو حاكنلا ىف

 كلنلف موبلا كلذ ىن اهتباصأ امنإ كالهلاو تالثملا اهباصأ ىلا ةفلاسلا ممألا نإ

 نم لجو زع هللا لوق ىنعم نإ : ليقو . انركذ ام هيف رذحم نأ ىغبنب
 ( رمتسم سحن موي ىف ارصرص آحمر مهلع انلسرأ انإ ) ١٩ ةيآ رمقلا ةروس
 فالتخال حاكنلا ةيهارك نم نومجنملا هب لوقي ىذلاو . مويلا كلذ هنإ

 نم مهمو كلذ زاجأ نم مهنف ىراردلا ضعب ءاوتسا ىنو عئابطلاو جورلا

 ىنف فكتعملل هركيو همايص ىف حاكنلا دقع مئاصلل زوجمو )٣( هزم ال

 ىف حاكنلا دقع مرحملل زوجيو ضقتنم ريغ مزال وهف لعف نإف هفاكتعا
 هللا ىلص ىنلا نع ىور دقو )٤( عم عيمح امهم وأ ةرمعلاب وأ جحلاب ةمارحإ

 ثيدحلاو . ةمايقلا موي ىلإ مهلع رمتسم سحنلا و نوققحملا لاق .داع موق ىلع=
 . اذهب لووي حص نإ

 رمتسم سحن هنأب ضعب هلوأو : لينلا حرش ى هتنا همحر بطقلا لاق

 لاقو ، كلذ نم عنم نمو : ةيشاحلا ىن هتلا همحر ةتس وبأ لاقو © رافكلا ىلع

 . رافكلا ىلع رمتسم سحت دارملا : لاق كلذ نم ءىش رذحم ال هنإ

 { لمعلا ىلع رثأ ىأ مايأ اهفصوب مايألا ىف سيلو { قحلا وه اذه تلق
 . عيرشتب الإ تبثي ال اقلطم وأ ضعبلا ىلع اهضعب ليضفتر

 تحص دقو . نومجنملا هلوقي ام ىلإ دانتسالا زوجب ال هنأ قحلا )٣(

 قيدصت نع ىهلا ىف ملسو هيلع هتلا ىلص هتنا لوسر نع ةريثك ثيداحأ

 كرتن نأ دبأ انل لع الف { هب نوريشي امب لمعلا نعو نيمجنلا

 وف ذخأنو « ىحوي ىحو الإ وه نإ . ىوهلا نع قطني ال ه نمع ءاج ام

 و . ميجتنلا نونظو ىراردلا ءاوتساو علاطملا فالتخاو عئابطلا لهأ

 . ملسو هيلع هتلا ىلص دمحم ىلع لزن امب رفك دقف ننمجنملا قدص

 خيشلا اعم امهركذ دقو زاوحلا مدع : ىناثلا لوقلاو : لوق اذه )٤(

 . جحلا باب ىن حاضيإلا ىف ىخامشلا رماع

 =ترج ىلا تاشقانملا ةلمح لينلا حرش ىق هتلا همحر بطقلا دروأ دقو
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 زوجمو ، ،} مرحم وهو ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم جوزت هنأ ملسو هيلع

 ارس هدقع زوجو . هرغغ ىف وأ دجسملا ىف ؛ اهلك عاقبلا ىن حاكنلا دقع

 اضرلاو دوهشلاو قادصلاو ىلولا نم هطورش مات ناك اذإ ةينالعو

 هجو ىلع كل اهتعب وأ كل اهتبهو وأ هنالف كتجوز جوزلل جوزملا لاق اذإو
 ةثالث لاق هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا نع ليق دق هنأل زئاج رهف حاكنلا

 نم ءىشب بعل نف . قاتعلاو قالطلاو حاكنلا : دج نهلزهو دج نهدج
 لاق اذإو . هطورشو هبابسأ تمت اذإ كلذ نم لعف ام هيلع زئاج وهف كلذ

 ئراقلل لقنأ نآ ديفملا نم هلعلو ،نيلوقلا دحأ حجر نأ نود عوضوملا ىنح

 ةنسلا هقف ىف قباس ديس ذاتسألا هلاق ام مركلا :

 ةلاك و وأ ةيالوب ه ريغل وأ هسفنل حاكنلا دقعي نأ مرحملا ىلع مرحم : لاق ،

 نع هريغو ملسم هاور ام . ةيعرشلا هراثآ هيلع بترتت ال الطاب دقعلا عقيو

 لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ نافع 7 ناثع :
 مص ,ه ح

 ٢ بطخي الو حكني الو 0 مرحملا حكني ال »

 لمعلاو نسح ثيدح لاقو ؛ بطخم الو ه هيف سيلو ىذمرنلا هاورو
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىنلاباحصأ دنع اذه ىلع

 نإو مرحملا جوزتي نآ نور الو 0 قاحسإو دمحأو ىعفاشلا لوقي هبو

 جورت « : ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ نم درو امو 0 لطاب هحاكنف حكن

 ۔ لالح وهو اهجورت هنأ نم ملسم هاور ام ضراعم وهف « مرحم وهو ةنوميم
 © ةنوميم ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا جيوزت ىن اوفلتخا : ىذم رتلا لاق

 وه و اهجوزت مهضعب لاقف ، ةكم قيرط ىف اهجوزت ملسو هيلع هنلا ىلص هنأل
 ؤ فرسب لالح وهو اهس ىنب مث ، مرحم وهو اهجوزت رمأ رهظو ، لالح
 نأل ، مرحملل حاكنلا دقع زاوج ىلإ فانحألا بهذو { ةكم قيرط ىن

 ةحص ال © عامحلا عنمب امنإو ، اهلع دقعلل ةأرملا ةيحالص عنمب ال مارحإلا
 . « دقعلا

 ، نيثيدحلا نمب اوعمج نأ ثيدحلا حارش نم ريثك لواح دقو : تلق

 نم ىور ام ىلإو 0 نانع ثيدح ىلإ دانتسا عنملا ىلإ نوليمي مهلغأ نكلو

 . نامرحم امهو اجوزت نم نبب اقرف رمعو ركب ابأ نأ
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 ةنالف تجوز لوقي نأ ىغبني ىذلاو . زئاج وهف ةنالفل انالف تجوز جوزلا

 وهف ةعلسلا هذه رناندلا هذه كتعب لجرل لاق الجر نأ ول كلذكو . نالفل
 رتاندلا نأل ريناندلا هذه ةعلسلا هذه كتعب لوقي نأ ىغبني ىذلاو . زئاج
 ريناندلا لوقي م مهنمو { اهل تانمثم ءايشآلاو ث ءايشألا نامنأ مهاردلاو

 لجرل هتيلو لجرلا جوز اذإو . تانمثمو ءايشألل نامثأ نانوكي مهاردلاو

 زوجي الو . هدر ىلع الو هلوبق ىلع ريجم الف هدر الو حاكنلا لوبق ناق

 لوبق ىلع ربجم لوقي نم مهنمو : حاكنلا ركني ىتح هريغ جوزتت نأ ةأرملل
 ناف هل اههو وأ ةعلس لجرل عاب الجر نأ ول كلذك و . هدر وأ حاكنلا

 ىلع الو كلذ لوبق ىلع ريجم الف امهدر ىلع الو ةبهلا وأ ءارشلا لوبق ىلع

 ركني ىنح فرصت الو ةبه الو عيب اهف ةعلسلا بحاصل زوجم الو . هراكنإ
 الأول)٥( ةعلسلاهذه ىنعب لجرل لجر لاق اذإ لوقي نم مهنمو .ةبهلا وأ عيبلا

 بلطام هل عاب وأ هايإ اههووأ هايإ اهجوزف هتيلو جيوزت ىلإ وأ اهتبه ىلإ هبلط وأ
 نيضاملا نإ ليقو . لوبق ريغ نم هل مزال كلذ نآ هيلإ هبلط ىذلا نمالاب هيلإ

 حاكنلا ىف كلذ لثم نولعفي )٦( . بلط دعب لجرل هتيلو جوز اذإ ىلولا نإ

 )٥( ىلي ام ةيشاحلا ىف ةتس وبأ ةمالعلا لاق :

 اذإ هنأ : وهو ى هللا همحر حاضيإلا بحاص هركذ © ثلاث لوق ىنب

 .فرصتلا اهف ةعلسلا بحاصل زاجو ص هل ع ىش الف & لبقي ملو سلجملا نم ماق

 . ىهتنا . حاكنلا ىت كلذب لاقي نأ ىغبني : لوفأ

 بابف تناكءاوس _ اهتقبس ىلا ةروصلاو ةروصلا هذه نب قرفلا )٦(
 ،هنولعفي نيضاملانأ فلؤملا رك ذ ىذلال وقلا و حضا و حاكنلا باب نوأ عويبلا

 وه لب ث ةعيرشلا لوصأل ةفلاخلا ديلاقتلا نم وأ ةحيبقلا تاداعلا نم سيل

 باب ىف لوبقلاو باجمإلا ىنرطل عضاخو ةعيرشلا ماكحأ عم مجسنم

 دقعلل رضحمو ىدهو بطخو ىنعتي ىذلا لجرلا نأل كلذو 0 تالماعملا

 نالعإ ىلإ هنم جاتحم الو اضفر ريتعي ال هتوكس ناف ، دقعلا دنع تكس اذإ
 اهنبطخو ةأرملا ةرسأ ىلإ هباهذ هيلع لد دق لوبقلا نآل ، لوبقلاو ارلا

 =هذه تناك اذإو،دقعلل هروضح مت ايادهلل همدقتو قادصلا هضرفو مهنم
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 نابأرذ آ دهع ىلع حاكنلا لوبق رغ نم جرزلاماق قادصلا ةيمستو حاكنلا

 مهدنع كلذ ناكف حاكنلا لبقي مل اذإ نودهشي اذامب مهل لاقف هتنا همحر ميسو نا

 طرتشاو حاكنلا لبقف لجرل ةأرما لجرلا جوز اذإو . هب اونخأف انسح

 لجرل لجرلا جوز اذإو . هل مزال وهف حاكنلا لوبق دنع )٧( هيوبأ ءاضر

 © ةرثك ءامإ وأ ةرشك تانب هل تناك و 0 هئامإ ىدحإ وأ هتانب ىدحإ

 تناك نإ امأو . اهمسإب هل اهجوز ىنلا هل ىمسي ىتح ، حاكنلا كلذ زوج الف
 مهنف اهمسإب هل اهمسي ملو ىمأ وأ ىنبا كتجوز لاقف ةمأ وأ ةدحاو ةنبا هل

 هللا نيبو هنيب ايف هزاوجم لوقي نم مهنمو . حاكنلا كلذ زوجم ال لوقي نم

 دهشي الو مكحلا ىف زوجم الو © ةدحاو ةمأو ةدحاو ةنبا الإ هل نكت مل اذإ

 . هيلع لدي ء ىش كانه سيلف & لوبقلاو اضرلا ىلع لدت ال اعيح لاوحألا=

 هنأل ، هيلع نالعإلا ىلإ جاتحم العف وهف لوبقلا مدع وأ ضفرلا امأ
 بجو جاوزلا نع لدع نف ، لاتحالا قيرطب ولو هيلع لدي ام كانه سيل
 هيلإ بهذ اهف . هل امزال جاوزلا نوكي ال ىنح كلذ نع حصفي نأ هيلع

 مجسني ةبطخلا نع الودع وأ اضفر هتوكسل مهرابتعا مدع نم نوضاملا

 توكسلا تربتعا دق ةيمالسإلا ةعيرشلا نأو ايس ال ، ةعيرشلا ماكحأ عم

 . هيلع لدي ام همدقتي مل ولو : ءايحلا اهف بلغي ىلا تالاحلا ضعب ىف اضر

 ددحم رعسب ةنيعم ةعاضب بلط نهف 0 عويبلا ف ىرج فقوملا اذه سفنو

 ، عيبلا لوبقب حرصي ىتح ىراشلا رظتنن ال كلذ ىلع ةعلسلا بر قفاوف

 ىف وث حاكنلا ىف سانلا حلاصم ليطعتل ىعاد الو ةيبتنم ةيلمعلا ربتعن امنإو
 عوقو نود ةلوليحلا اهنم ضرفلا ناك ىنلا دويقلا ضعب ةينيتورب اكسمت عويبلا
 اهلدب ماق وأ اهل موزل ال تحبصأ دويقلا كلت نأ حضتا اذإ سانلا نبب لكاشملا
 . اهنع ىنغي ام

 : ةيشاحلا ىن هللا همحر ةتس وبأ ةمالعلا لاق )٧(

 بلاغلا ىف مهوتملا هنآل هيلع صن امنإو { هبوبأل ةيصوصخال هنأ رهاظلاد

 ءانثتسالا ةلزنمب طرشلاو ث لوبقلا دنع رمآلا ققحتل طرشلا هعفني م امنإ هلعل و

 . ىهتنا « . قاتعلا ىن الو قالطلا ىن الو حاكنلا ف عفنيال وهو
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 اهمساب هل اهامسو هتانب ىدحإ هل جوز نإو . اهمساب اهمسي ىنح دوهشلا هب
 (٨راعيح نهقالطب ذخؤي هنإف . هل جوز ىتلا كلت دوهشلا ىسنو بألا تام م

 ىنل ضرفي مل نإو . )٢( نهل ةعتم الو © نهنيب قادصلا فصن هيلع نوكيو
 نهنم ةدحاول حاكنلا ددجم نأ هلو ، نهنيب ةدحاو ةعتم نهلف ائيش جوزت

 سم وأ نهسم نإف © نهنم ةدحاو سم وأ )١٠( نهسعع م ام _ ءاش نهنأ

 ةأرملاو لجرلا ىضارت اذلو ، نهنم ةدحاولا حاكنلا ددجم الف نهنم ةدحاو

 ىلولا جوز املف ، هيلع ايضارت امب دوهشلا ملع دقو رانيد ةئام قادسص لع

 جوزلا لبقف & نيسمخو ةئام وأ نيسمخ هل اهجوزف قادصلا ةيمست ىف طلغ
 . امل مزال حاكنلاف ، قادصلا ةيمست ىف جوزملا طاغب اوملعف ، حاكنلا

 داز ام جوزلا رضي الو .ةرم لوأ نم هيلع ايضارت ام قادصلا نم ةأرمللو
 دوهشلاو . طلغلاب هنم صقن ام ةأرملا رضي الو ، طاغلاب قادصلا نم هيلع ىلولا

 نولغتشي الو . كلذ ريغ اوملعي مل اذإ حاكنلا هيلع اودمع امب نودهشي امنإ

 لوأ قادصلا نم هيلع ايضارت امب اوملع نإ امأو . . امهنم طلغلا ىعدا نم
 ىذلا نأل ، قادصلا كلذ نم ءىشب نودهشي الف جوزملا طلغب اوملعو :ةرم

 هيلع اودقعي مل هيلع ايضارت ىذلاو . هيلع ايسنارتي مل حاكنلاهيلع اودقع

 )٨( ةيشاحلا ىف هتلا همحر ةتس وبأ لاق :

 ًاضيأ كلذلو { ةجوزلا ىه نوكت نأ لمتحم نهنم ةدحاو لك نال »
 . حجرم ربغ نم حيجرتلا مزلي الئل نهنيب قادصلا فصن ناك

 )٩( ىلي ام ةيشاحلا ىف ةتس وبأ لاق :

 . « لوخدلا عقي مل و ىمسم قادصلا نأل { نهل ةعتم الو ه

 )١٠( ةيشاحلا ىن هللا همحر ةتس وبأ لاق :
 دةع ىللاو . اهلع دقعي مل نمل ىنزلا نمتيتل رهاظ رمألاف نهسم اذإ امأ

 امأو ، هتمصع ىف ىهو اهتخأب ىنز هنآل انيقي هيلع تمرح اهنأ ققحت اهلع
 ىفاوبلا نم ةدحاو لك و © اهلع دقع ىنلا ربغ اهنأ لمتحم هنألف ةدحاو سم نإ

 ، هتمصع ىن ىهو اهتخأب ىنز هنأ مزليف { اهلع دقع ىتلا ىه اهنأ لمتحم

 . هيلع مرحتف
 ( عاكنلا )
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 حاكنلا اوددجم نأ طلغلاب اوملع اذإ هولعفي نأ ىغبني ىذلاو م حاكنلا

 عيب ف لجر عم ىضارت الجر نأ ول كلذك و ، قادصلا نم هيلع ايضارت امي
 . امهل مزال عيبلاف نمملا ةيمست ىف طلغ عيبلا دقع املف { مولعم نمث ىلع ةعلس

 نم هيلع ايضارت ام ىرتشملا ىلعو © هنم عوجرلا امهنم دحاو لكل زوجم الو
 نولغتشيالو ، عيبلا هيلع اودقع امب الإ دوهشلا دهشي الو { هب طلغ ام نود نملا

 اودهشي الف طلغلاب اوملع نإو . كلذ رغ اوملعي مل نإ امهنم طلغلا ىعدا نم

 نم هيلع ايضارت ىذلاو ث هب ايضارتي مل عيبلا هيلع اودقع ىذلا نأل . ءىشب

 حاكنلا دقعل نودهشي نيذلا دوهشلل ىغبني ىذلاو . هب عيبلا اودقعي مل نملا
 ىلو هنأ ىلولا اوملعيو © امهمئابآ ءامسأو امهئامسأب ةأرملاو جوزلا اومسي نأ

 نكممالف بآلا امأو . معلاو خآلا لثم . هنود وه ىلو نوكي نأ نكمب ناك اذإ

 ءالؤه ءاجف سانلا نم ألم ىف كلذ ناك نإو . هنود وه ىلو نوكي نأ
 سأب الف © با رتسم ريغ اروهشم رمألا ناكو مهتعامج ءالؤهو مهنعامجم

 با رتسم رغ آروهشم رمآلا ناك اذإو . نولعفي مهانيأر كلذك و . كلذب

 هل نكي مل نإ ىلو هنأ ىلولا نع الو . هيبأ مساو جوزلا مسا نع نولأسي الف

 . )١١( هنود وه ىلو

 لجر هءاج هنآ هيبأ نع دمحم ىبأ نع هنع هللا ىضر خيشلا ىور دقو
 . انل مهوفرع : هتلادبع وبأ خيشلا مهل لاقف ،ءادفلا ةعجارم اعجا رتيل ةأرماو

 : هللا همحر ىئاطسرفلا ركب نب دمحم نب دمحأ سابعلا وبأ لاق )١١(

 ةفرعملاو © موهفم عامتساب الإ حاكنلا ىلع دوهشلا ةداهش حصت ال ه

 .ىمتنا « امهلثابقو امهاب آ ءامسأو امهايمأ ةف رعم دا امهروضحم ةأرملاو او جوزل

 دكأتلاو ةأرملا مس ١ ةفرعمو { همساو لجرلا صخش ث ةفرعم نإ :

 نم رخآلا ىلع « لك هطرتشا امو هيلع اقفتا ام ةفرعمو 0 اهار نم
 صرحمو ةقدب هتفرعم ىلع اوص رح نأو ث دوهشلا هب : نأ ىغبني ام مهأ

 نيزاوملا تلتخا و لكاشملا هيف تددعت ىذلا رصعلا اذه ٢ ايس ال ، نيديدش

 . قل او
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 ةلفطلا جوزب نأ دارأ اذإ جوزملا ىمسي نأ حاكنلا دقع ىف دوجألاو

 ائيش مسي مل ناف ض ةبئاغ اهنأب ةبئاغلاو ةنونحم اهنأب ةنونحلاو ث ةلفط اهنأب
 ىمعآلاو بئاغلاو نونحملاو لفطلا امأو { دساف ريغ مزال حاكنلاف كلذ نم
 ، نونحم هنأ نونجملاو ، لفط هنأ لفطلا ىمسي ىنح مهلو مهلع جوزتي الف
 مزال حاكنلاف كلذ مسي مل نإف ؤ ىمعأ هنأ ىمعألاو © بئاغ هنأ بئاغلاو

 ءارشلاو عيبلا ف كلذكو . ملعأ هللاف مكحلا ىف امأو ، هتنا نبو مهنيب ايف

 نودقعي الف ، مهلع ىرتشي وأ مهلاومأ نم ئيش عيبي نأ مهتفيلخ دارأ اذإ

 ًادحاوأعيمح اهاجوزف نايلو ةأرملل ناكاذإو .انركذام اومسي ىنح مهلع كلذ

 ىلع ةأرما لجرلا جوزت اذإو . امهنم لو ألل ىهف ًاعيمح امهنيضرف دحاو دعب
 ملع املف حاكنلا ىضرف قادصلاب هريم ملو حاكنلاب ه ربخأف هنذإ ريغب لجر

 . هيضر نيح قادصلا كلذب )١٢( حاكنلا همزل دقف ركنأف قادصلا ردق

 عيبلاب هربخأف مولعم نمثب هنذإ ريغب لجر ةعلس عاب الجر نأ ول كلذكو
 ىرتشا نإ كلذك و . )١٣( هل مزال عيبلاف ڵ ركنأ نملا ةلقب ملع املف هيضرف

 . هركنأ نملا ةرثك ملع املف هيضرف ءارشلاب هربخأف هنذإ ريغب ةعلس هيلع

 تاف ًابئاغ الجر هتيصو ىلع فلختسا اذإ تيملا كلذك و . هل مزال ءارشلاف

 هل ةمزال ىهف اهركنأ ةيصولا ةرثك ملع املف اهلبقف ةفالخلاب ةفيلخلا ربخأف

 حاكنلاب تملعأف مولعم قادصب هتيلو لجرلا جوز نإ كلذك و . اهف ام عيمج

 لاق اذإو & اهل مزال حاكنلاف تركنأ قادصلا ةلقب تملع املف 0 هتيضرف

 ركذي نإو { زئاج وهف نارضاح امهو لج ر لا اذهل ةأرملا هذه تجوز جوزلا

 لصألا نآل كلذو ث هيلع قفتملا قادصلاب حاكنلا كلذ همزلي )!١(

 نود حاكنلا كلذل لجرلا لوبقو ، نيعم قادصب الإ نوكي الأ حاكنلا ىف

 { هردق ناك امهم هيلع قفتملا قادصلل هلوبق ىلع ليلد قادصلا غلبم ىلع هلاؤس

 . قادصلا ضرفي مل ول هنم بلطي ام عفدل هدادعتسا ىلع ليلد هتوكس نأ امك

 )١٣( نعم نمثب الإ نوكي ال عيبلا نآل ث نملا كلذب عيبلا همزل امنإ 8

 لأسي مل ثيح نملا كلذب اضرأ دعي نملا ,زع لاؤسلا نود عيبلل هتزاجاف
 ةيلمعلا ىلوت ىذلا عئابلا هنع .



_ ١٣١ 

 ىنحف ةأرملا رضحت مل نإو ، نسحأ وهف امهامس نإو ؛ امهمئاب آ ءامسأو امهعامسأ
 تيمس اهمأ ةنبا تناكو بأ اهل فرعي مل نإو ؛ اهبأ مساو اهمساب اهمسي

 اهمساب اهيمسيف ةرضاح نوكت ىنحف مأالوبأ اهل نكي ملنإف اهمأ مساو اهمساب
 فرع دقو اهمأ ىلإ اهسن نإو ؤ ةأرملا لثم جوزلا كلذكو ، اهلإ ريشيو

 نإ : ليقو ؛ اهبأ نود اهدج ىلإ اهسن نإ كلذك و ، كلذ زوجم الف بأ اهل

  نيلجرل هتيلو لجرلا جوز اذإو ث هللا نمبو هنيب ايف كلذب مزلي حاكنلا

 نيلوألا ىن انركذ امك امهنم لوألل ىهف ًاعيمح امهنيضرف { دحاو دعب دحاو
 البقف ةنالف امكتجوز امهل لاقف ةدحاو ةدقع ىن امهل اهجوز نإو . نيتفلتخلا
 نالجر هيلع جوزت الجر نأ ول كلذكو ، حاكنلا كلذ زوج الف « اعيح امهنيضرف
 دقف ًاعيح نهيض رف دحاو دعب دحاو ةوسن عبرأ امهنم دحاو لك ، ةوسن نام

 هيلع نهجوزت نإ كلذكو . رخاوألا نود ، نهنم لئاوألا عبرألا حاكن همزل
 دقفآعيح نهض رف ىرخأةدقع ىن ةعبرأ مث.ةدحاو ةدقع ىف ةعبرأ .دحاو لجر

 دعب ةدحاو ةوسن ىنامن هيلع جوزت ول كلذكو ،نهنم لئاوألا ةعبرألا حاكن همزل
 عبرألا حاكن همزل دقف اعيح نهضرف ةدحاو ةدقع ى نهعمجم ملو 0 ةدحاو

 نهلك نهيضرف ةدحاو ةدقع ىف نهلك هيلع نهجوزت نإ امأو ؛ نهنم لئاوألا
 زوج الف كلذ نود وأ اعبرأ نهنم ىضر نإ كلذك و { حاكنلا كلذ زوج الف
 ش نهنود ام وأ اعبرأ نهنم ءاش نل حاكنلا ددجم هنكلو ؛ حاكنلا كلذ
 ةأرما لجرلا جوزت اذإو © هيلع نمرح دقف كلذك نهسم نإف ، نهسمم م ام
 حاكنلا ىضرو ةأرملا تتام دقو بئاغلا مدق مث هرمأ ريغب بئاغ وهو هيلو ىلع

 نم مهنمو ؛ ثاريملا ىف هنم ةبغر حاكنلا ضر مل هنأب ةثرولل نيما هيلعف

 . نيمي هيلع سيل : لوقي

 :لاق هنأ ) )١٤( ىتركنمتلا ) بويأ ىنأ نع هنع هتلا ىضر خيشلا ىورو

 { عبارلا نرقلا ءاملع نم هةليقيقبه مويلا ىمست ث ةبارحلا ىرق نم ةيرق
 =تناك دقو عرولاو لمعلاو ملعلاب رهتشا 2 ةعبانلا ةقبطلا ىف ىنورابلا هركذ

 



_ ١٧٣٣ 

 نعمي الو هل كلذف ، ثاريملا ىف ىم ةبغر حاكنلا تيضر امنإ جوزلا لاق اذإ

 تام دقو تمدقف ةبئاغ ىهو لجرل هتيلو لجرلا جوز اذإ كلذكو « هيلع
 ةعلس لجرل عاب الجر نأ ول كلذك و ، كلذ لثمف حاكنلا تيضرف جوزلا

 اهدرت مل كنأ فلحأ عئابلا هل لاقف عئابلا ىلع اهدر داراف ابيع اهف دجوف

 هيلع نوكي نأب ةلأسملا ىن مهفالتخا ىلع كلذ لثمف اهنمث ءالغ نم آرارف

 بئاغ وهو هيلو ىلع ةأرما لجرلا جوزت اذلو © هيلع نوكي البو نما
 ةأرملا هلرت الف اضر الو راكنإ هنم ملعي نأ لبق نم كلت هتبوبيغ ىف تاف

 ىهو هتيلو لجرلا جوز نإ امأو ،حاكنلا ضر مل هنأب ةثرولا ىلع اه نيمي الو

 . اهثر هنإف ، اضر الو راكنإ اهنم ملعي نأ لبق نم كلت اهتبوبيغ ىف تتاف ةبئاغ

 نم امهنبوبيغ ىن ًاعيح تاف بئاغ وهو هيلو ىلع ةبئاغ ةأرما لجرلا جوزت اذإو
 جوزت اذإو . ناثراوتي الف ، هراكنإ الو حاكنلا لوبق امهنم ملعي نأ لبق

 حاكنلا همزلي الف حاكنلا ركنأاف مدق مث بئاغ وهو هيلو ىلع لجرلا
 هيلع اهجوزت نإ امأو ث هل مزال وهف همودق لبق دلوب تتأ نإف . قادصلا الو

 ؛ دلولا همزلي الف ةبيرلا لهأ نم ةأرملا تناك و هررض دارأ نمم هيلو رغ

 ىن الإ ءايلوألا دقع ىن دلولا همزلي ال : لاق هنأ هللادبع ىنأ نع ىور دقو
 تركنأف تمدقف ةبئاغ ىهو لجرل هتيلو لجرلا جوز اذإو . بآلا دقع

 وهو دلو اهعمو تءاج نإف ؛ اهل قادص الو ث حاكنلا اهمزلي الف حاكنلا

 © عرولاو ىوقتلا ىف لثملا هب برضي ث موجنلاو كلفلا ملعب ةيارد اضيأ هل

 . نايحأ لوهذلاب باصي راص ىتح اليوط رمعو
 هكردي نأ ىشخو جرخ اذإف ،اهف ًاددشتم ث ةراهطلا ىلع اصيرح ناك

 ىف رصتقي ناكو ث ءاملا نيخستل ءانإ هعم لمح هتيب جراخ ةالصلا تقو

 حمقلا قيقد نم طيلخ ىهو 0 ةسيسبلا ىلع _ هلاوحأ بلغأ ىف _ هماعط

 اذه نع رذتعي ناك و ، تيزلاب نجعت مث صمحت نأ دعب لوفلاو سدعلاو

 هنأل الإ هراتخا ام هنأ دكأويو ذالملا بلط و هف رتلا هب نظي نأ افوخ لك ألا

 ظفتحم نأ عيطتسي ذإ ءوضولا ةرثك ىلإ هثجلي ال هنأو © هتدعم بسانب
 . طيلختلا عم لكألا رثكي نمل عقي ام سكع ى ةليوط ةدمل هنراهبب



_ ١٣٤ 

 هنيب ايف همزلي الو { مكحلا ىف هل مزال وهف اهجوزت دعب دلوي نأ نكمم نمم

 دعب دلوب تتأف ةرضاح ىهو اهجورت نإ كلذكو 0 سم مل اذإ هللا نيبو

 ، سم مل اذإ هللا نيبو هنيب ايف همزلي الو مكحلا ىن هل مزال وهف رهشأ ةتس

 لجرلا حرج نإو ث دلولا كلذ نيبو هدالوأ نب ةلادعلا ىن هيلع قيضي الو

 نم مهنمو ؛ اهثري الف حرحلا كلذ نم تتاف كلذ دعب اهجوزت مت ةأرما

 حرحلا كلذ نم تاف كلذ دعب اهجوزت مث هتحرج نإ كلذك و . اهرب لوقي
 حاكنلا دقعو اوحكانت اذإ لافطألاو ث ثرت الأب ليقو هثرت نأب ليقغ

 ، نناحملا كلذكو ك هبحاص امهنم دحاو لك ثر الف امهؤايلوأ امهلع
 غلابلاو ةغلابلاو لفطلا امأو ث ةلفطلاو نونحماو ةنونحملاو ، لفطلا كلذكو
 امهنم غلابلاو لقاعلاف امهدحأ تاف ةنونحملاو لقاعلاو ةلقاعلاو نونحلاو ةلفطلاو

 لطبي الف حاكنلا دعب ثدح نونج امأو ؛ انركذ ام عيمح ىف ثرب الو ثروي

 سف امهنم ةدحاو لكل قدصأو نتأرما لجرلا جوزت اذإو ؛ ثارملا

 ةدحاو ةقيلطت ةفورعم ريغ ىهو امهادحإ قلط مث ةفورعم ىهو امهادحإ
 ىنللو ، ثارملا عابرأ ةثالثو اهقادص عيمح اهلف سم ىنلا ةدع ىف تام م

 سم ىتلا فرعت مل نإو )١٥( قادصلا عابرأ ةئالث وأ ثاريملا عبر سمب مل

 )١٥( ةيشاحلا ىف ةتس وبأ ةمالعلا لاق :

 ةثالث اه ناك امنإو © اهسم دق هنأل { اهقادص عيمح اهل ناك امنإ هنإ ه

 ةكيرش اهنإف ثاريملا فصن اهل ةقلطملا ىه اهنأ ردقت ىلع اهنأل ثارلملا عابرأ

 نوكت نأ ردقت ىلعو ث اهتدع ىف تامو 0 ًايعجر قالط تقلط ثيح اهترضل
 © اهل ثاريم ال لوخدلا لبق تقلط ىنلا نأل ثا رملا لماك اهلف اهرمغ ةقلطملا

 وهو ث اهفصن ذخأتف ، عابرأ ةتس ثاريملا عومحمو ( اهلع ةدع ال اهنأل

 ، اه ءىش ال ريدقت ىلع اهنأل ركذ ام سمي مل ىنل ناك امنإو ى عابرأ ةثالث

 حيجرت مزلي الئل 0 عب رلا وهو هفصن ذخأتف ، فصنلا اهل رخآ ردقت ىلعو

 ردقت ىلع اضيأ اهنأل قادصلا عابرأ ةثالث ذخأت امإو ث حجرم ربغ نم
 وه امك عومجملا فصن ذخأتف الماك هقحتست ردقت ىلعو { هفصن قحتست

 . رهاظ



_ ١٧٣٥ 

 تفرع نإف امهنيب اعبر الإ ناقادص امهل ناك و امهاريم مسق قلط ىنا الو

 عابرأ ةثالثو اهتادص عيمح قلطي مل ىنلل ناك سم ىتلا فرعت ملو قلط ىتلا

 فرتعا اذإو ، قادصلا عابرأ ةثالثو ثاريملا عبر قلط ىلو ، ثارللا

 ث هثرت الف ةنيبلا هيلع تفقوأ نإف 0 هتأرما هتثرو تاف مجرف ىنزلاب لجرلا

 نإف ،اهجوز اهثرو تتاف تمح رف ىنزلاباهسفن ىلع تفرتعا اذإ ةأرملا كلذكو
 نهادحإ قلطف ةوسن عبرأ لجرلل ناك اذإو ث اهثر الف ةنيبلا اهلع فترأ
 ح 0 فرعت ملو هئاسن ىدحإ قلط م ىرحأ ةأ رما جورت ش © فرعت ملو

 ىلع نهناربم مسق نهنم نقلط ىتاوللا فرعي ملو تامف ىرخأ ةأرما جوزت

 ةينامث تيقبو امهم رشع ةتسوهو ث عبرلا نهنم ةربخأاللف امهس نيتسو عبرأ

 ىئبو ؤ امهس رشع انثا وهو ، نهعبر اهلت ىتلل ناك امهس نوعبرأو
 ةعست نهنم ةدحاو لكل نهنيب لئاوآلا عبرألا نيب مسق امهس نوثالثو ةنس
. قيفوتلا هتلابو ملعأ هللاو 0 مهسأ



_ ١٣٦ 

 حاكنلا دقع ىف طورشلا باب

 ال ةقفن الأ حاكنلا دقع ىن اهلع طرتشاو ةأرما لجرلا جورت اذإو

 طرتشا نإ كلذك و ، زوجي ال دساف طرش وهف ، ىنكس الو ةوسك الو هيلع
 . (١)زوجم ال دساف طرش وهف اهلع هانكسو هتوسكو هتقفن نوكت نأ اهلع

 )١( جاوزلا دقع ىف لجرلا ىلع ةأرملا اهط رتشت ىنلا طورشلا {

 ةيتآلا هوجولا نع جرخت ال ةأرملا ىلع لجرلا اهط رتشي وأ :

 دقعلا تايضتقم نم تناك ام ىهو ث اه ءافولا بجب طورش (ار

 طرتشت نأك كلذ و ، هتمكح وأ هتنا مكحل ةفلاخم وأ ةيفانم نكت ملو ،هدصاقمو

 رصقي الأو ةبيطلا ةرشعلا كلذكو © فورعملاب ةوسكلاو ةقفنلا هيلع

 وأ © هنذإب الإ هتيب نم جرخت الأ اهلع طرتشي نأ وأ 3 ئيش اهقح ى
 هباش امو ث هنذاب الإ امهلزنم ىلإ لوخدلاب دحأل نذأت الأ وأ ، هيلع زشنت الأ

 هتايضتقم نم اهنأل ، اهس ءافولا بجم اههابشأو طورشلا هذه عيمحو © كلذ
 . .هتامزلتسمو

 { دقعلل ايفانم اهنم ناك ام ىهو . اهس ءافولا بجم ال طورش (بر

 اهتقفن نوكت نأ اهاع وه طرتشي نأو 3 دبأ اهسمم الأ هيلع طرتشت نأك

 8 عوبسألا ىن ةدحاو ةرم الإ اهدنع تيبي الأو . هيلع قفنت نأ وأ ؤ اهلع

 ضقانمو © دقعلا لصأل فانم طورشلا نم عونلا اذهف ، اذه هبشأ امو

 . جاوزلا نم ةمكحل

 : اهلثم ىن لاقي كلذلو { حاكنلا عرش هلجأ نم ىذلا ضرغلل توفمو
 . لطاب طرشلاو ، حيحص دقعلا

 تايضتقم لالخإلا ضعب اهف طورش هذهو . مازلإو ما زتلا طورش (ج)

 نوكت كلذ عم ىهو ء اهنم ةحلصملا توفي الالخإ اهب لخت ال اهنكلو & دقعلا

 © مايألا تابلقت نم ةأرملا قوقح ظفحيف { فعضألا بناحلا حلاص ىف
 =هياع طرتشت نأك كلذ و .لالحنالاو ككفتلا لماوع نم ةرسألا نوصت وأ



_ ١٨٧ 

 .هف اهسمت الأو اهقالط نم ائيش كلمب الأ هيلع تطرتشا نإ كلذكو

 زوجم ال دساف طرش .

 . هديب اهقاللط و : اهانكسو اهتوسكو اهتقفن هيلعف ةأرما لج رلا جوزت اذإو

 هياغ مرح دق ام الإ ءاش ىم اهعامح هل و ك ئ قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإف

 . سافنلاو ضيحلا ىن اهعام

 اهلقني الأ حاكنلا دقع ىف هيلع تطرتشاو ةأرما لجرلا جورت اذإو

 جورخلا اهلع كردي الو ، اهطرش اهلو { زلاج وهف هنم اهلح ر الو اهدلب نم

 . اهاض رب الإ اهدلب نم

 من اهرمأ رغب وأ اهرمأب اهدلب نم اهلقن مث كلذ ىلع اهجوزت نإو

 9 كلذ اهلف تبأف اهدلب نم لقنلا ىلإ ىرخأ ةرم اهلط ش اهدلب ىلإ تعجر

 دقع ىف اهطرش اهلع لطبي ام ىلوآلا ةرملا ىف اهدلب نم اهاحترا ىف سبلو

 . اهدي نم جرخ دقف طرشلا كلذ نم هيلإ تأربت نيو ، حاكنلا
 وهف اهديب اهقالط نوكي نأ هيلع تطرتشاو ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 سرام الأ وأ ، اهلع جوزتي الأ وأ ، اهدلب نم وأ اهنيب نم اهجرخم الأ
 . رمحلا برشو رامقلاك ، ةرسآلا دارفأب اهرارضأ قحلت ىتلا ىصاعملا ضعب

 دقعلا ىربنم مهنم : نيأر ىلع طورشلا نم عونلا اذه ءازإ ءاهقفلاو

 . ةفلاخملا درجمب حسفني دقعلا نأ ىر نم مهنمو ص ةاغلم طورشلاو احرص

 باكترا نبح اهديب قالطلا نوكي نأ تطرتشا اذإ هنأ ىلع نوقفتم مهو

 لخأ اذإ اهسفن قلطت نأ اهقح نم نوكيو ث اهل كلذ نإف ةفلاخملل جوزلا

 . طرشلاب جوزلا
 ةأرملا طرتشت نأك كلذو . اهم ءافولا زوجم الو ةمرحم طورش (د)

 مني نأ امهدحأ طرتشي نأ وأ ج ىلوآلا هتجوز قلطي نأ لجرلا ىلع اهلو وأ

 باب نم وأ ، ايادهلا باب نم وأ ة راغشلا باب نم ، قادص نودب جاورلا
 ترثأ اذإو راثت الأ بج طورشو ض ةمرحم بيلاسأ ةذهف ع قلملاو فلزتلا

 . ال باجتسب الأ بجين



_ ١٣٨ 

 اهلع ىرستلا وأ اهلع جيوزتلا لثم فورعم رمأ ىلإ اقلعم ناك اذإ زئاج
 ىف كلذ هيلع تطرتشا نإ امأو . زئاج وهف { ةنس رفسلا ىن اهنع ثكملا وأ
 مهنمو كلذ زاجأ نم مهنف فورعم رمأ ىلإ اقلعم نكي ملو حاكنلا دقع

 جرخ دقف هيلع تط رتشا ىذلا رمآلا كلذ نم هيلإ تأ رت اذإو . هزىجم ال نم

 تاذ اهلع جورت نلا ةأرملا اذإف اهسفن تقلطف اهلع جوزت نإف ؛ اهدي نم

 نأ اهلف كلذ لبق اهادآق ةأرما اهلع عجار اذإو { لطاب اهقالطف هنم مرح

 ةعجرلا هيف كلمم قالط اهقلط ةأرما اهلع عجار اذإو ؛ تءاش نإ اهسفن قلطت
 جوزت ىتلا قلط ىتح قلطت ملو اهلع جوزت اذإو { اهسفن قلطت نأ اهل سيلغ

 كلذ دعب قلطت نأ اهل سيلف هنع تتام وأ اهلع ٤ اهلع ىرست نإ كلذك و

 اهل سيلف اههو وأ اهعاب وأ اهلع اهارست ىللا ةمألا كلت تنام ىنح قلطت ملو

 مسا هب قحتسا ىذلا تقولا نم ةنسلا بسحتف اهنع رفاس نإو ؛ قلطت نأ
 زواج نإف ؛ هنكسم نع نيخسرف هيف زواج ىذلا تقولا نم كلذو ، رفسلا

 عولط لبق ناك نإو ى ةلبقملا ةليللا نم بسحتلف سمشلا عولط دعب كلذ

 ىلآ وأ اهنع دقف وأ اهنع تام نإ كلذك و ، ةيضاملا ةليللا نم بسحتلف سمشلا

 سمشلا عولط كلذ نم ركذ ام عيمح دحف 0 ضيحت ال نمم ىهو اهقلط وأ اهنم

 عولط دعب ناك نإو ؛ ةحرابلا نم هبسحتلف سمشلا عولط لبق هنم ناك اف

 انركذ ام لثم سافنلاو ضيحلا ىف كلذكو 0 ةلبقملا ةليللا نم هبسحتلف سمشلا
 جوزت وآ ةنس رفسلا ىن اهنع ثكم اذإ اهسفن قلطت نأ هيلع تط رتشا ناك نإو
 اهنأ الإ كلذ طرشت مل نإو ؛ تءاش ام ىتم اهسفن تقلط اهلع ىرست وأ اهلع

 ةنس رفسلا ىف اهنع ثكم وأ اهلع ىرست وأ اهلع جوزت اذإ اهسفن قلطت
 كلذ دعب قلطت الف ةنسلا سأر دنع قلطت مل نإف ، تءاش ام ىنم طرتشت ملو ،

 اذإو ، كلذ دعي قلطت الف جيوزتلا دنع قلطت مل نإف اهلع جوزت اذإ كلذك و

 عجر نإ كلذكو . قلطت نأ اهلف ىرخأ اهلع ىرست وأ ىرخأ اهلع جورت

 هرفس ىف ثكملا لاطأ نإ امأو . قلطت نأ اهلف ىرخأ ةرم رفاس مث هرفس نم
 اهنع ثكم اذإ قلطت نأ ىلع طرشلا ناكو 0 ةنسلا سأر دنع قلطت ملو كلذ
 مهنمو & كلذ دعب قلطت الف تءاش ام ىنم هيلع طرتشت ملو ةنس رفسلا ىن

قلطت نإ لوقلا اذه ىلعو 2 ةيناثلا ةنسلا سأر دنع قلطت نأب لوقي نم



_ ١٣٨٩١ 

 اذإو ث ةعبارلاو ث ةثلاثلا ةنسلا سأر دنع قلطتلف . ةيناثلا ةنسلا سأر دنع

 ىفو ث ةئام لجاعلا ىف نوكي نأ ىلع ًاقادص اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت

 ةأرما لجرلا جوزت اذإو ؛ لجاعلا ىف نيقادصلا رثكأ اهلف © ناتئام لجآلا

 ال نوكيو ، زئاج حاكنلاف ، ةبحو رانيد وأ ث ةبح الإ آرانيد اهقدصأو

. قيفوتلا هللابو 0 ملعأ هللاو { مكاحلا هب مكحم ال هنكل و & قادصلا نمىمس ام



_ ١٤٠ 

 اوملسأ اذإ نيكرشملا حاكن ىف باب

 اذإف ، هعم نملسأ دقو ةوسن ىنامث هتحتو هكرش نم كرشملا ملسأ اذإو

 قوف ام كرتيو نهنم لئاوألا عبرألا ىلع مقيلف ةدحاو دعب ةدحاو نهجوزت
 هنكل و © نهنم ةدحاو ىلع مقي الف ةدحا و ةدقع ىن ًاعيح نهجوزت اذإو ، كلذ

 سأب ال لوقي نم مهنمو © نهنود امو عبرألا ، نهنم ءاش نمل حاكنلا ددجي

 ةدحاو ةدقع ىف نهنم اعبرأ جوزت نإو ، نهنم ءاش عبرأ ىأ ىلع مقب نأ هيلع

 تملسأو ملسآ نإف ، نهنم لئاوآلا عبرألا ىلع مقيلف ، ةدحاو ةدقع ىن اعبرأ و
 عبرألا كلذ دعب ملسأ نإف ث نهلع مقي هنإف { نهنم رخاوألا عبرألا هعم

 ملسأ اذإو . الوأ نهلع ماقأ ىناوللا ىلع مقيلو ، نهلإ عجر الف لئاوألا

 ىلع ناميقي الف كلذ دعب تملسأ مث ، كرشلا ىن هتأرما فلخو كرشملا

 اميقي نأب لوقي نم مهنمو ، حاكنلا نافنأتسي نكلو ث لوألا امهحاكن
 تملسأ مث اهتدع تضقنا اذإف ، اهتدع ضقنت مل ام لوألا امهحاكن ىلع

 لوآلا امهحاكن ىلع اميقي نأب لوقي نم مهنمو ث حاكنلا افن٠اتسيلف

 تملسأ مث ، ةوسن عبرأ وأ اهتخأ جوزتي وأ جوزتت مل ام ةدعلا تضقنا ولو
 ىف تجوزت نإو ، حاكنلا افنأتسي ىنح لوألا امهحاكن ىلع ناميقي الف

 امهحاكن ىلع ناميقي الف تملسأ مث اهقلط وأ اهجوز اهنع تام مث كرشلا
 ةوسن عبرأ وأ اهتخأ اهلع جوزت نإ كلذك و © حاكنلا افنأتسي ىنح ل وألا

 تتام وأ اهقلط وأ مالسإلا ىف جوزت ىنا اهتخأ هنع تنام مث اهمالسإ لبق نم
 ىلع ناميقي الف & كلذ دعب تملسأ مث نهقلط وأ جوزت ىناوللا ةعبرألا كلت

 اهتخأ اهلع جوزت نإ كلذك و ، حاكنلا افنأاتسي ىتح لوألا امهحاكن

 مالسإلا ىف جوزت ىنلا اهتخأ هنع تنام مث © اهمالسإ لبق نم ةوسن عبرأ وأ

 كلذ دعب تملسأ مث نهقلط وأ جورت ىاوللا ةعبرألا كلت تنام وأ اهقلط وأ
 كرشملا ملسأ اذإو ، حاكنلا افنأتسي ىنح لوألا امهحاكن ىلع ناميقي الف

 ةدحاول حاكنلا ددجم الو امهنم ةدحاو ىلع مقي الف هعم اتملسأو.ناتخأ هتحتو

 حاكنلا ددج نأ صخر نم مهمو { امهسمي ل وأ امهسم © كلذ دعب امهنم

صخر نم مهنمو { ةدحاو ةدقع ىن امهجوزتي وأ امهب ل اذإ امهنم ءاش نمل



_ ١٤١ 

 نإ كلذكو ، امهسم مل وأ كرشلا ىف امهسم امهنم ءاش نمل حاكنلا ددج نأ

 كرشلا ىن امهسم امهنم ىلوآلا ىلع مقيلف ، ةدحاو دعب ةدحاو امهجوزت

 ‘ نيصخرملا لوق ىف 0 ةدحاو نود امهنم ةدحاو سم وأ 0 امهسمب م وأ

 كرشملا ملسأ اذإو . ىلوألا مهلثم ىف مهدنع دش رلا ىلع حاكنلا ناك اذإ

 اتملسأو اهتدج وأ اهتنبا ةنبا وأ اهنبا ةنبا وأ اهتنبا و ةأرما وأ اهمأو ةأرما هتحتو

 & امهنم.ةدحاول حاكنلا فنأتسي الو امهنم ةدحاو ىلع مقي الف ى .7

 ،ةدحاو ةدقع ىف امهجوزت وأ ىرخألا نود امهنم ةدحا و سموأ اهسمل وأامهسم

 تاوذ نم امهريغ وأ همأ وأ هتخأ هكرش ىف كرشملا جوزت اذإو ، تاقرفتم وأ

 سيلف تملسأ وأ ملسأ مم هتثروف اهنع تام وأ اهثروف هنع تتاف مراخلا
 مسق دقو الإ ملسي مل نإ رخآلا نم ثاريملا نم ذخأ ام در امهنم دحاو ىلع
 كلذك و © كلذ دعب ذخأي الف ملسأ ىنح مسقي مل ناو ث هبيصن ذخأو لاملا

 نودر الف اوملسأ مث ، مالسإلا ةلم ىف ام فالخ ىلع مهكرش ىن اوثرو ام

 ةأرما كرتو هكرش نم كرشملا ملسأ اذإو . . مسقي مل ام نوذخأي الو مسق ام

 اهتخأ جوزتي الف ز ةبراحم ةيباتك وأ ةمأ وأ ةينثو وأ ةيسوحم ىهو كرشلا ىف
 اهسم مل نإو . همالسإ لبق اهسم اذإ كرشلا ىف كرت ىتلا دتعت ىنح مالسإلا ف

 ىن جوزتي الف كرشلا ىن اعبرأ كرت نإ كلذك و ص ءاش ىتم اهتخأ جوزتيلف
 نهنم ةدحاو ةدع تضقنا نإف ، كرشلا ىف ىناوللا ةدع ىذفقنت ىتح مالسإلا

 ىف ىرخألا جوزت ىرخآلا ةدع تضقنا نإف ، مالسإلا ىف ةدحاو جوزت

 تضقنا نإف ، ىرخألا جوزت ةثلاثلا ةدع تضقنا نإو ث ءاش نإ © مالسإلا

 كرشلا ىف ةدحاو جوزت نإ كلذك و ، ءاش نإ ڵ ىرخآلا جوزت ةعبارلا ةدع

 لبق جوزت نإو ، كرشلا ىف ىتلا دتعت ىتح اعبرأ مالسإلا ف جوزتي الف
 مالسإلا ىف جورت ام هيلع مرحم الو امهنيب قرفي مل هلك كلذ ىف ةدعلا ءاضقنا

 ثالث هتأرما قلط اذإ ملسملا كلذك و ؛ كرشلا ىف كرت ام هدع ءاضقنا لبف

 جوزتي الف م رحتلاب هنع تجرخ وأ نئاب قالط اهقلط وأ اهاداف وأ تاقيلطن

 تومت وأ . ىلوألا ةدع ىقنت ىتح ءاسنلا نم اعبرأ جوزتي الو 0 اهنخأ

 ىرخأ اعبرأ جورتي الف تاقيلطت ثالث اعبرأ قلط نإ كلذك و . ىلوألا كلت

تنام وأ نهنم ةدحاو ةدع تضقنا نإف ، نتمم وأ لئاوألا ةدع ىضقنت ىنح



. ١٤٢ 

 ىتاوللا نم تتام وأ ىرخأ ةأرما ةدع تضقنا نإف ، ىرخأ ةدحاو جوزتيلف

 قرفي الف ةدعلا ءاضقنا لبق هلك كلذ ى جوزت نإف ىرخأ جوزتيلف قلط

 ةعجرلا هيف كلمم قالط قلط نإ امأو . جوزت ام هيلع مرحم الو ، امهنيب

 اعبرأ جورت وأ قلط ىتلا تخأ جوزت نإف { ةدعلا ىضقنت ىنح جوزتي الف
 ةدقع ىف ةعبرألا كلت جوزت اذإ كلذ و ؛ نهسم اذإ هيلع نمرحو امهنيب قرف

 ةرخألا الإ هيلع مرحت الف ةدحاو دعب ةدحاو نهجورت نإ امأو ، ةدحاو

 تخأ جورت اذإو . اهنيبو هنيب قرفي ىنلا ىهو . ةسماخ اهنإف ، اهسم اذإ نهنم
 عيمح هيلع اتمرح دقف اهتدع ءاضقنا لبق ةعجرلا هيف كلمب قالط قلط ىتلا

 كرشلا ىف هتأرما كرتو كرشملا ملسأ اذإو . اهسمي مل وأ امهنم ةريخألا سم

 نأ لهس ىنأ نع هنع هللا ىغر خيشلا ركذف { نادهاعم نايباتك ًاعيح امهو
 مقي : رصن رصن وبأ لاقف كلذ ى افلتخا هللا امهحر )١( رصن ابأو ىردلا حم ابأ

 حكني ملسملا ناك اذإ مكب ديحم الو 0 اهلع عقي ال : ىحم وبأ لاقو اهلع

 كرشملا ملسأ اذإو & هجولا اذه ىف امهنيب قرف دق كرشلا نإف 0 ةيباتكلا

 تضبق دقو آريزنخ وأ ارمخ كرشلا ىف اهتدصأ دقو هتأرما هعم تملسأو

 هنيعب رمحلا هنع تضبق نإو ؛ كلذ نم جوزلا ئر دقف اهكرش ىف كلذ
 جوزلا ىلع عجرت الف { ريزنخلا تلتقو رمحلا تقرهاف املسأ مث ريزنحلاو

 كلذ نم ثيش ضيقت مل نإو ، كرشلا ىن هتضبق تناك اذإ اهقادص نم ءىشب
 مهنمو ث مهنم لودعلا ةميقب باتكلا لهأ دنع كلذ ةميق اهطعياف املسأ ىتح
 ملسأ اذإو ث ريزنحللاو رمحلا ةميق ذخأت نأ ةملسملل بحتسي ال لوقي نم

 نإ كلذك و © اهقادص اهطعي نأ هيلعف كرشلا ىن هتأرما كرتو كرشملا

 ركذو . اهقادص هيلع كردت اهنإف كرشلا ىف اهجوز تكرتو ةأرملا تملسأ
 اهجوزو لماح ىهو كرشلا نم تملسأ اذإ ةأرملا نأ هنع هللا 7 خيشلا

 )١( ىرجهلا عبارلا نرقلا ءاملع نم ، ىنسفتلا سنوي نب راز رصن وبأ ©

 هرغو ىوابكلا دمحم أ نع ملعلا ذخأ ث ةعباسلا ةقبطلا ىف ىنورابلا هركذ ،©
 فن شيلدجو فسوي وبأو { ىنربمدنتلادمحم نب رشبلا لهس وبأ هنع ذخأو

 .نيدلاةبسن هيلع ترم نمم وهو .امهريغو وداج ةيرق نيلج ويلإ ةبسن ىنالجويلا

 



_ ١٤٣ 

 كرشلا ىف هتأرما كرتو ملسأ نإ كلذك و ؛ ةقفنلا هيلع كردت الف كرشلا ىف

 هجولا اذه ىن ةقفنلا هيلع نوكتنأ ىنبجعيو؛ ةقفنلاهيلع كردت الف لماح ىهو ،

 ناك ادلو تعضو لماح ىهو كرشلا ىف هتأرما كرتو كرشملا ملسأ اذإو

 آرح بألا ناك ءاوس ث هيلإ مالسإلا هرج دق هنأل ؛ املسم كلذ اهدلو

 كلذك و ؛ نيدهاعم وأ نيبراحم اناك & ةمأ وأ ةرح مألا تناك وأ ، ادبع وأ

 اهلح تعضو مث كرشلا ىف اهجوز تكرتو لماح ىهو ةأرملا تملسأ نإ {
 ؛ جوزلا ىن انركذ ام لثم اهمالسإ هرج دق هنأل © املسم كلذ اهدلو ناك

 هدالوأ رجم همالسإ ناك كرشلا نم نيجوزلا نم ملسأ نم لك كلذكو

 ادبع وأ ناك ارح لافطألا )٢( هعم تملسأو ةمأ هتحتو كرشملا ملسأ اذإو

 ءامإلا حاكن هل لحم ال نمم ناك نإ _ لوآلا حاكنلا ىلع _ اهلع مقي الف .

 ناميقي الف اهكرش ىن اهسمي نأ لبق نم هتأرما هعم تملسأو كرشملا ملسأ اذإو
 تملسأ مث جوزلا ملسأ نإ كلذك و . حاكنلا افنأتسي ىتح لوآلا حاكنلا ىلع

 ىلع ناميقي الف كلذ دعب جوزلا ملسأ. مث ةأرملا تملسأ وأ { كلذ دعب ةأرملا
 هتأرما كرتو جوزلا ملسأ نإ كلذك و . حاكنلا افنأتسي ىتح لوألا حاكنلا

 موي ىن ءاسنلا نم اعبرأ ؤأ اهتخأ جوزتي نأ هلف اهسمي نأ لبق نم كرشلا ى

 نأ اهل ناك كرشلا ىن اهجوز تكرتو ةأرملا تملسأ نإ كلذكو 2 همالسإ

 )٢( لينلا حرش ىف هتلا همحر بطقلا لاق :

 مالسإلا ىلإ - غلبي مل نم مهو هدالوأ راغص امهنم ملسأ نم رجو
 . ةرح وأ ةمأ تناك و ، مآلا وه امهنم ملسأ ىذلا ناك ولو

 مالسإلل دلولا رجم مل رح ربغ امهنم ملسأ نم ناك نإو : ناويدلا ىف لاقو
 . هل ةيزمو مالسإلل ةدايز ليق ايف فنصملا هركذ ام حيحصلاو

 -انباحصأ ضعب لاق هبو اهدلول مالسإ مألا مالسإ نوكي ال كلام لاقو
 هينب دالوأ رجم ال همالسإ : ناويدلا ىف لاقف دحلا امأو ث ةمأ نبا ناك نإ الإ

 . ناويدلا مالك ىبنا . « مهوبأ تام نإ مه رجم ليقو 0 لافطألا

 فليقو مآلا مأ ةدحلا مالسإ ىن اولاق اذك و & قارعلا لهأ لاق لوألابو

 . ةيدوبعلاو ةيرحلا ىف همأ دلولا عبتيو © مهرج هنإ اهمالسإ



- ١٤٤ 

 اهسمب نأ لبق نم هتأرما قلط اذإ ملسملا كلذك و . اهمالسإ موي نم جوزتت
 نأ ةأرملل زاجو © كلذ هموي نم ءاسنلا نم اعبرأ وأ اهتخأ جوزتي نأ هل زاج
 هنع تتام نإ امأو ، مم رحتلاب تجرخ نإ كلذك و © كلذ اهموي نم جوزتت
 ملوأ اهسم كلذ هموي نم ءاسنلا نم اعبرأ وأ اهتخأ جوزتي نأ هل زاج هتأرما
 مل وأ اهسم دتعت ىنح جوزتت الف اهجوز اهنع تاما٦ذإ ةأرملا امأو { هسم

 لإ حجر ش مالسإلا ٢ هتأ رما كرتو كرشلا ىلإ لجرلا دترا اذإو . اهس

 نم مهنمو ، حاكنلا افنأاتسي ىنح لوألا امهحاكن ىلع ناميقي الف مالسإلا

 . لوألا امهم اكن ىلع اماقأ اهتدع ىضقنت نأ لبق نم عجر اذإ : لوقي

 ىف تجوزتو ةأرملا تدترا اذإو . كلذ لثم ةأرملا تدترإ نإ كلذكو
 هتأرمإ و لجرلا دترا اذإو امهحاكن ىلع ناميقي الف تملسأ من 5 اهدادترا

 اميقي نأ صخر نم مهنمو ج حاكنلا افنأتسيلف ًاعيح اعجر م ، كرشلا ىلإ

 نكي مل نإ ةدعلا ءاضقنا لبق امهدادترا نم اعجر اذإ لوألا امهحاكن ىلع

 نإ كلذك و . هيلع تمرح دقف امهدادترا ىف اهسم نإف 0 امهدادترا ىف اهسم

 هعم تملسأ و ملسأ من ، هدادترا ىف ةكرشم ةأرما جوزتف كرشلا ىلإ دترا

 . هدادترا ىن اهسم نكي مل نإ حاكنلا افنأتسيلو ث امهحاكن ىلع ناميقي الف

 كرشلا ىلإ ةأرملا تدترا نإ كلذك و . هيلع تمرح دقف هدادترا ى اهسم نإف

 امهحاكن ىلع ناميقي الف هعم تملسأو ملسأف لجر اهدادترا ىف اهجوزتف

 & اهدادترا ىف اهسم نكي مل نإ حاكنلا افنأاتسيل و ، دادترالا ىف احكانت ىذلا

 .تدتراو كرشلا ىلإ لجرلا دترا اذإو . هيلع تمرح دقف اهدادترا ىن اهسم نإف

 عيمح املسأ مث مم امهدادترا ىف احكانت م { هتأرماب تسيل ىهو ىرخأ ةأرما هعم

 اسم نكي مل نإ حاكنلا افنأتسيلو ث لوألا كلذ امهحاكن ىلع ناميقي الف

 لجرلا دترا اذإو . هيلع تمرح دقف امهادترا ىف اهسم نإف . امثدادترا ىف

 دترا نيذلا لثم ث هتحيبذ لكؤت الف ث اينارصن وأ ًابدوهم راصف كرشلا ىلإ

 هتأرما هنع تدترا وأ كرشلا ىلإ هتأرما نع لجرلا دترا نإو . )٢( مهلا

 لهأ ةلماعم لماعي ال ةيحيسملا وأ ةيدوهلا ىلإ مالسإلا نع دترملا )٣(
 = جوزتت الو ، هتحيبذ لكؤت الف فيسلا وأ مالسإلا الإ هل سيلو 8 باتكلا

 



_ ١٤٥ 

 ىلع ناميقي الف اهسمب نأ لبق نم هلك كلذو تعجر وأ عجر مث
 ىلإ هتأرما نع لجرلا دترا اذإو . حاكنلا افنأتسي ىتح لوألا حاكنلا

 ضيحت نمم تناك نإ ءورق ثالث دتعت ىتح هتأرما جوزتت الف كرشلا

 لماح ىهو اهنع دترا نإف ، ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالث وأ

 نم مهنمو . ءورقت ةثالث كلذ دعب دتعتو اهلمح عضت ىتح جوزتت الف

 ملسملا كلذك و . كلذ دعب نم دتعت الو اهلمح تعضو اذإ جوزتت نأ صخر

 جوزتت الف لماح ىهو اهنم ىلآ وأ لماح ىهو مم رحتلاب هتأرما هنعتجرخ اذإ

 جوزتت نأ صخرب نم مهنمو © ءورق ةثالث كلذ دعب دتعتو اهلمح عضت ىح
 اهنع دتراف نيتضيح وأ ةضيح تدتعاف هتأرما قلط اذإو . اهلمح تعضو اذإ

 نإ كلذكو . هدادترا موي نم ءورق ةثالث دتعت ىنح جوزتت الف كرشلا لإ

 ىلإ اهجوز اهنع دترا مث نيرهش وأ آرهش تدتعاف ضيعت ال نمم ىهو اهقلط

 دقو . هدادترا موي نم رهشأ ةئالث كلذ دعب نم دتعت ىتح جوزتت الف كرشلا

 ىلآ نإ كلذك و ، لوآلا قالطلا ةدبع نم ىتب ام ىضقنا اذإ جوزتت نأب ليق

 ةثالث دتعت ىنح جوزتت الف اهنع دتراف ةثالث وآ نيرهش وأ آرهش تثكف اهنم
 تناك نإ رهشأ ةئالث وأ { ضيحت نمم تناك نإ & هدادترا موي نم عورق

 نتضيح وأ ةضيح تدتعاف هتأرما قلط اذإ ملسملا كلذك و ، ضيحت ال نمم

 ل آ أ ضيحت ال نمم تناك نإ نيرهش وأ ارهش وأ ، ضحت نمم تناك نإ

 جوزتت الف ميرحتلاب هنع تجرخ مث ةثالث وأ نيرهش وآ رهش تثكف اهنم
 تناك نإ رهشأ ةثالث وأ & ضيحت نمم تناك نإ ءورق ةثالث دتعت ىنح

 نيهجو ىلع كلذف مم رحتلاب اهجوز نم تجرخ اذإ ةأرملا امأو . ضيحت ال

 ىنح جوزتت الف اهجوز ىلع اهمرحف اهسم ىذلا وه هنبا وأ هوبأ ناك نإف
 ةثالثو . هوبأ وأ اهجوز نبا اهسم ىذلا سيسملل اهنم ةثالثف { ءورق ةتس دتعت

 وه اهجوز ناك نإ امأو ، اهجوز نبو اهنيب تثدح ىلا ةقرفلل ىرخأ

 ةمذلا تحت عضوي الو { ةيزج هنم ذخأوت الو ح هللب لحم الو : هتد ر دعب هتنب=

 دترملا ةلماعم لماعي لب 0 هلام وأ هسفن ىلع نمؤي الو ، دهع هنم لبقي الو
 . امهنيب قرف الو . مانصالا ةدابع و كرشلا ىلإ



- ١٤٦١ 

 رهشأ ةثالث وأ ءورق ةثالث دتعتلف « كلذب هيلع تمرحف اهمأ وأ اهتنبا سم ىذلا

 كلذ نم رثكأ اهلع سيلو . ضيحت ال نمم تناك نإ )٤( : اهسم نإ امأو

 دتعتو ه اهلمح عضت ىتح جوزتت الف ، هيلع اهمرحف لماح ىهو هنبا وأ هوبأ

 سم نإ امأو ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةتس وأ ، ءورق ةتس كلذ دعب نم

 عضت ىنح جوزتت الف كلذب هيلع تمرخف لماح ىهو اهنبا وأ اهمأ اهجوز
 لغأ هللاو كلذ نم رثكأ اهلع سيلو ءورق ةثالث كلذ دعب دتعتو اهلمح .

 ةروصلا ىف ةأرملا نأ اهلبق ىتلا ةروصلاو ةروصلا هذه نب قرفلا )٤(

 اهلع ناكف ء هنبا وأ جوزلا ىأ نم اهلع عقو سمم هيلع تمرح دق لوألا

 ريغ نم اهلع عقو ىذلاو © ميرحتلا ببس وه ىذلا سملا اذه نم دتعت نأ

 ةدعلا ىهو جوزلا سم نم ىرخأ ةدع دتعت نأ اضيأ اهلعو ‘ جوزلا

 بجت ال جوزلا تاذ ةأرملا نأ ىرب نم ءاملعلا نمو ، قارفلا دنع ةعورشملا

 . لوقلا اذه ىلع ءانب ةدحاو ةدع ال اهلع نوكي الف { مارحلا سمب ةدع اهلع

 اهريغ ىلع عقو اهجوز نم سم ببسب عقو مم رحتلاف ةيناثلا ةروصلا امأ
 ةدع ىه © ةدحاو ةدع الإ ةلاحلا هذه ىن اهلع سيلف 5 اهتنب وأ اهمأ ىلع ىأ

 ۔ هيلع اهتمرح ببسب اهجوز نع قارفلا
 سملا عقو اذإ ايس ال { ءاهقفلا نبب تافالخو ثحابم عوضوملا ىلو

 . نيتروصلا اتلك ىف لماح ىهو



 _ _ ١٤٧

 راغشلا حاكنو ةهتملا حاكن ىف باب

 هنإ ليقو ، ثاريملا ةيآ هتخسن ، خوسنم هنإ : ليق ةعتملا حاكنو

 لكأ نعو ءاسنلا ةعتم نع ريخ موي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ىهن هخسن

 .امهدحأ تاماذإ ناثراوتيال امهنأالإ خوسنم ريغ هنإ ليقو & ةيسنإلا رمحلا موحل

 جوزتي نأ كلذو » مالسإلا ردص ىفو ةيلهاخلا ىف هنولعفي ناك ءىش وهو

 امهنيب ىذلا لجألا مت اذإف ، مولعم لجأ ىلإ مولعم قادص ىلع ةأرما لجرلا

 لجألا ى هديزتو قادصلا ىف اهديزت نأ اقفتا نإو & قالط رغب هنع تجرخ

 نمو ض ناثراوتي الف امهنيب ىذلا لجآلا لبق امهدحأ تام نإو 2 العف
 ىف امهدحأ تام اذإ امهنيب ثا ريملا بجوي دقف خوسنم رغ هنأب لاق

 خوسنم ريغ هلاح ىلع حاكنلا ىتبو © ناثراوتي امهو © امهنيب ىذلا لجألا كلذ

 هللا ىضر )١( سابع نبا نع ىور دقو ث خوسنم هنأب لوقلا رثكأو . هدنع

 )١( ىلي ام ةنسلا هقف ىن قباس ديس ذاتسألا لاق :

 ه لالح ةعتملا جاوز نأ نيعباتلا ضعب و ةباحصلا ضعب نع ىور دقو ه
 . هنع هللا ىضر سابع نبا نع كلذ رهتشاو

 : ننسلا بيذهن ىو

 ةرورضلاو ةجاحلا دنع اهتحابإ ىن كلسملا اذه كلس هنإف ، سابع نبا امأو

 ميرحتلا لمحم ناك و ص عجر اهنم سانلا راثكا هغلب املف 3 اقلطم اهحبي ملو

 . اهلإ جاتحم نم ىلع

 : قباس ديس لاق رطسأ دعبو
 ث تيتفأ اذه ام هللاو ، نوعجار هيلإ اناو هلل انإ : سابع نبا لاقف ه

 محلو ، مدلاو ةتيملا : هللا لحأ ام لثم الإ تللحأ الو 0 تدرأ اذه الو

 . ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك الإ ىه ام ى رطضملل الإ لحت امو 0 ريزنخلا

 ٠ قباس ديس هدروأ ام ىبنا



_ ١٤٨ 

 حاكنو « ىتش الإ ان زلا ىلع دلج مل ةعتملا حاكن ىف رمع ىنعاطأ ول ه لاق هنأ هنع

 زوجم ال راغشلا )٢( . هيلجر ىدحإ عفر اذإ بلكلا رغش نم ذوخأم وهو

 )٢( ةنسلا هقف ىف قباس ديس لاق :

 نأ وهو ، راغشلا جاوز : حيحص ريغ طرشب نرتقملا جاوزلا روص نمو

 قادص امهنيب سيلو هتيلو رخآلا هجوزب نأ ىلع الجر هتيلو لجرلا جوزب « .
 : لاق عنملا ةلدأ داريإ دعبو

 دقعني ال راغشلا دقع نأ ىلع نشثيدحلا نيذه ءاملعلا روهمح لدتسا ه

 . لطاب هنأو ، الصأ

 نيتنبلا نم ةدحاو لكل بجو ، احيحص عقي هنأ ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 . رهم هتيمست حلصي ال ام ايس نيلجرلا نأ ذإ { اهجوز ىلع اهلثم رهم
 وهو © رهملا لبق نم هيف داسفلاف . لامب سيل ةأرملا لباقم ةأرملا لعج ذإ

 خسفي ال دقعلا نإف ع ريزنخو رمخ ىلع جوزت ول امك دقعلا داسف بجوي ال
 . « ىهتنا ه لثملا رهم هيف نوكيو

 : لينلا حرش ىن هللا همحر بطقلا لاقو

 ىلعي الو © ال مآ امهيقادص انلعأ ءاوس ض ةيلهاحلا لامعأ نم وهو ه

 امهنأ رثألا ىن ركذو»ه: ليلق دعب لاقو . « هانيع ولو ائيش رخآلل امهدحأ

 هنأ مهقافتال هيلع ءاقبلا زاوجم لئاق ال ذإ ، رخآ لوقل الباقم سيلو اتمرح

 ليقو 0 اتلح امهنأ دير نأ دعبيو . انباحصأ قافتا دارملاو . هيف ثرإ ال

 © سم نإ دب ناعمتجم الو ناقرفيف ، انرغل الوق لحلاب ديربو : اتمرح
 . حيحصلا وهو

 اوفلتخا نكلو ، زوجم ال راغشلا حاكن نأ اوعمجأ : ربلا دبع نبا لاق

 { هدعب ال لوخدلا لبق خسفي كلام نعو 0 نالطبلا ىلع روهمحلاف : هتحص ىن

 اولمحو ، لبنح نبا نع ةياور وهو . لثملا رهم اوبجوأو ةيفنحلا هتزاجأو
 داسفلا ىلع لدي ىبنلا نأ ىتب مرحتلل ىبنلا : ليق نإو . هيزنتلا ىلع ىبنلا
 : لاق ذإ . ناويدلا ىف اورج سملابو قيرفتلاو مم رحتلا ىلعو { هيلع لدي الوأ

 . تمرح تسم نإو



_ ١٤٩ 

 نالعجو . هتنبا رخآلا هجوز و ، لجرل هتيل و لجرلا جوزب نأ وهو ، لرييل

 . امزال حاكنلا ناك العف نإو ؛ كلذ زوجم الف ، هذه قادصب هذه قادص
 ديعل هتمأ لجرلا جوز اذإو ،اهسم اذإ اهاسنأ قادص امهنم ةدحاو لكلو

 هذه قادصب هذه قادص العجو © لوآلا دبعل هتمأ رخآلا جوزو لجر

 العجو ء هتمأ رخآلا هل جوزو لجرل هتمألج رلا جوزنإ و .آراغش كلذ نوكيال
 ةرحلا جيوزت هب كردي ام هل ناك نمل زوجم الف هذه قادصب هذه قادص

 تناك نم ةمألا جوزتي الف ةمأ امهنم دحاو لكل ءالؤهو ح ةمآلا جبورت

 نأ هل لحم ال نمم ناك نإ امأو ى اه جوزتي نأ امإو اهارستي نأ امإ ، ةمأ هل

 آراغش كلذ نوكي الف ، ةرحلا حاكن هب كردي ام اهنمث ىف نكي ملو اهارسني
. ملعأ هللاو & ءامإلا ىف



_ ١٥١ 

 هامالاو () ديبملا حاكن ىف باب

 هواليإو هادفو هقالط كلذك و ، هديس نذإب الإ دبعلا حاكن زوجم الو

 ٤ هديس نذاب الإ ان ركذ ام عيح نم ء ىش روحم الف 0 هتعجارمو هراهظو

 : ىلاعت هللا لاق ، اهديس نذاب الإ كلذ نم ءىش اهل زوج الف ، ةمألا كلذك و

 ٠ ح ١ هم ٥ ٤8 م مم وص ه م حه.م ! 2- 2

 [ ء ىش ىلع ردقيال ا ولْمَم ادبع الثم هللا برض ]

 ( ٧٥ ةيآ لحنلا ةروس)

 ثارعم هل سيلو © هديس نذإب الإ انركذ امم ءىش دبعلل سيلو

 هلبعلا كلذك و ، هديس نذاب الإ زوجب ال هوارشو هعيب كلذك و ث ةداهش الو

 نود امهدحأ هيلع دقع ام زوج الف © كلذ نم رثكأ وأ نىكيرش نب ناك اذإ

 ةبهلاو عيبلا امأو ، ةعجارم وأ ش ءادف وأ © قالط وأ . حاكن نم ٤ مهرئاس

 هبيصن عاب نإ امأو . هلك هبهو وأ هلك هعاب اذإ هتبه الو هعيب هل زوج الف
 © هلك هرد وأ 0 هيف هبيصن ربد نإ امأو . زئاج وهف هنم هبيصن بهو وأ هنم

 هبتاك وأ ، هنم هبيصن بتاك وأ ث هلك هقتعأ وأ { هيف هيصن قنتعا وأ
 اوزجم مل نإ هتميق ىن مهءابصنأ مهل نمضيو هئاكرش ىلع زئاج وهف 3 هلك
 انباحصأ لوق ىن اندنع نارح امهف ةبتاكملاو بتاكملا امأو . لعف ام هل
 ةعجارم وأ & قالط وأ 0 ءادف وأ ، قاتعإ وأ حاكن نم زئاج وهف العف اهف

 نبو هنيب ةبتاكملا تمت اذإ هدؤي ل وأ هب بتوك ام ىدأ 0 ءارش وأ عيب وأ

 ءىش وأ اهتوخإ وأ اهبأ ىلإ وه سيلو . اهديس نذإب ةمألا حاكنو . هديس
 ديبع حاكن و . ةمألا لثم دبعلا كلذك و 2 ديبع وأ اوناك ارارحأ اهئايلوأ نم

 اهئام وةآ رملا ديبع حاكن و © امهئايلوأ ىلإ وأ ،امهتفيلخ ىلإ امهئامإ و نونحملاو متيلا

 عجار وأ ىداف وأ قلط وأ جوزف اهلو ريغ اضيأ ةأرملا ترمأ نإو اهئايلوأ ىلإ

 . هءامإو هديبع متيلا ةفيلخ جوزب الو . اهلو ىلإ نوكي نأ دوجالاو . زئاج وهف

 { اذه انرصع ىن ديبعلل دوجو الف قرلا ماظن ةيلودلا نيناوقلا تفلأ )١(

 ىف الصأ هيلإ ةجاحلا مدعل قيلعت ىأ نود بابلا اذه انك رت دقف كلذلو

 . اذه انرصع



_ ١٥١ 

 امهجوزب لوقي نم مهنمو ث هءامإ جوزب الو هديبع جوزب لوقي نم مهنمو

 نأب لوقي نم مهنمو « مهرغل مهجوزب الو . هءامإو هديبع . امهنيب ايف
 نإ امأو . هل ةحلصم كلذ ىف نأ ىأر اذإ مه ريغلو © مهنيب ايف ًاعيح مهجوزب

 مهنانإو مهروكذ . مهجموزتب ذخؤي هنإف مكاحلا دنع هب اوكسمتسا

 هديس نذإ ريغب ةمألا وأ دبعلا جوزت اذإو ك مهجوزي ىتح برضلاب

 دعب هزاجا نإ امأو . زئاج وهف اسامتي نأ ليق نم هجيوزت هديس زاجأاف
 لبت هزاجأ اذإ صخرب نم مهنمو . هيلع تمرح دقو ح زوجم الف سيملا
 هديس س نذإ ريغب دبعلا جورت اذإ تباث وهف بسنلا امأو . هدعب وأ سيملا

 اث بسنلاف هركنأ وأ حاكنلا زاجأف ، اهديس نذإ ريغي ةمألا تجوزت وأ

 " نأ لبق نم هبهو وأ هعاب وأ هديس هقتعأ مث دبعل هتيلو لجرلا جوز اذإو
 حاكنلا كلذ ىلع ناميقي الف هل بوهوملا وأ ىرتشملا وأ قتعملا لبقف حاكنلا

 ربغ نم امهحاكن ىلع اميقي نأ صخرب نم مهنمو ث حاكنلا افنأتسي ىخ
 اهعاب وأ اهديساهقتعا مث لجرل ةمأ جوز الجر نأ ول كلذكو ث فانتسا
 ناميقي الف ، كلذ دعب لبق مث ، حاكنلا جوزلا لبقي نأ لبق نم اههو رأ

 حاكنلا كلذ ىلع اميقي نأ صخر نم مهنمو ح هافنأتسيلو ث حاكنلا كلذ ىلع

 لبق ةمألا تقتعا وأ دبعلا قتعف لجر دبعل هتمأ لجرلا جوز نإ كلذكو

 لجرلل ناك اذإو ث اهلبق انركذ ىتلا لثم ، كلذ دعب قوتعملا لبق مث لوبنلا
 زاجأف حاكنلا دبعلا لبقف هل اهجوزف دبعلل ةمألا جوزب نآ داراف ةمأو دبع

 { زئاج وهف هيلع لبقف هفلختسا وأ هرمغ رمأ نإ امأو ث زئاج وهف © هلوبق هل

 دبعلا لبق وأ هيلع لبقف دبعلل ةمألا جوزف ] هفلختسا وأ ه ريغ رمأ نإ كلذكو

 ةمألا كلت جوزب الف ةمأو دبع لجرل ناك اذإو ث زئاج وهف هلوبق زاجأف

 كلذك و ، كلذ زوجم الف دبعلا كلذ اهقدصأ نإو . قادصب الإ دبعلا كلذل

 هدبع ىلع ةمألا دبعلا بر جوزتف ةمأ رخآ لجرلو ، لجرل دبعلا ناك اذإ

 هدبع ىلع جوزت الجر نأ ول كلذك و ، كلذ زوجم الف دبعلا كلذ اهقدصأف
 حاكنلا هيلع لبق اذإ هنأل ، كلذ زوجم الف ديعلا كلذ اهقدصأاف ةرح ةأرمإ

 هدبع لجرلا رمأ اذإو . حاكنلا لطبيف هلوبق دنع دبعلا فصن ةأرملل بجو

هرمأ نإو ، ديسلل مزال وهف قادصلا نم هب احكانت ام لكف حاكنلاب هتمأ وأ



_ ١٥٢ 

 هل مزاللا وه ىمس ىذلاف رثكأ وأ نيرشعب جوزتف ريناند ةرشعب جوزتي نآ

 قتع نإ هيلع ناك دبعلا ةبقر ةميق زواج اف 0 دبعلا ةبقر ىن ةدايزلا نوكتو
 رناند ةرشعب جوزتي نأ امهدحأ هرمأف نيلجر نب دبعلا ناك اذإو . آموي

 لقأ وأ رانيد ةئام جوزتف قادصلا نم نيش هل مسي و جيورتلاب رخآلا هرمأو

 مسي مل ىذلا رخآلا ىلعو ث اهفصن ةرمشعلاب هرمأ ىذلا ىلعف رثكأ وأ كلذ نم

 هل مسي مل ىذلا بيصن ء دبعلا ةبقر ىن وهف ىئب ام و . ةئاملا فصن ًاثيش هلا

 جوزتي نأ امهدحأ هرمأ نإو ، همزلي الف كلذ قوف امو ، قادصلا نم ائيش
 ةرشعلاب هرمأ ىذلا ىلعف © ةئامب جوزتف نيرشعب هرمأ رخآلاو ريناند ةرشعب
 وهف كلذ قوف امو ، نيرشعلا فصن نيرشعلاب هرمأ ىذلا ىلعو © اهفصن
 ىهف ةسمخ جوزت نإو ث امهمزلي ال كلذ قوف امو 0 امهنيب دبعلا ةبقر ىف
 هل ىتس ىتلا ةرشعلا غلبي ىنح ةسمخلا ىلع داز ام كلذكو { نافصن امهنيب
 نيرشعلا بحاص لمكي ىنحكلذ قوفام همزليالف ةرشعلا ىلع داز نإف ،امهدحأ

 دبعلا ناك اذإ كلذكو . دبعلا ةبقر ىتبام نوكي مث اهب هرأ ىنلا نيرشعلا فصن
 امو ىمس ام اثلث نيثلثلا بحاص ىلعو ي ام ثلث ثلثلا بحاص ىلعف اثالثأ امهنيب

 ممم ولعمقادسصب ةمأ دبع ىلع لجرلا جوزت اذإو امهنيب دبعلا ةبقرىف وهف كلذ قوف
 قادصلا فصن لوألا ىلعف كلذ دعب اهسم مث اهسمنألبقنمهقتعأوأ هبهو وعاب
 ىلعف سيسملا دعب هعاب وأ هبهو وأ هقتعا نإ امأو . ىقابلا فصنلا ىناثلا ىلعو

 © مولعم قادصب لجرل هتما لجرل جوز اذإ كلذك و ، قادصلا عيمح لوألا

 لواللف ، كلذ دعب اهسم مث جوزلا اهسمي نأ لبق نم اهقتعا وأ اهعاب غ
 اهقتعأ وأ اههو وأ اهعاب نإو . رخآلا فصنلا ىناثللو { قادصلا فصن

 . قادصلا عيمح لوألاف سيملا دعب

 اعبرأ وأ اثالث جوزت نإو ث رخلل ام فصن نيتأرما حاكن دبعلل زوجمو
 نهادحإ ىداف نإف { نهلع مقي نأ هل زاج كاذ دعب قتعا نإف ، مارحم سيلف
 زوجم الو اهعجار نآ هل زاج ةعجرلا هيف كلم قالط اهقلط ناو اهعجارم الف
 نمَو) ىلاعت هللا لوقل تنعلا فوخو لوطلا مدع دعب الإ ةمألا حاكن رح
تكتمَ ام "نيف تانمؤملا تانتصخلا حيكني نأ الوط مكنم عطتسي



_ ١٥٣ 

 َتَّملا ىشح "نملا َكل ذَ ) لاق مث ( تانمؤملا مّكت ايتف نم مُكنامأ

 تنعلا نإ ليقو © ةقشملا تنعلا ريسفتو ٠(٥٢ةيآلا ءاسنلا ةروس) ه ( مكنم

 نيذلا نيطرشلا عاتجا دعب الإ ةمألا حاكن رحل زوجم الو « انزلا : وه
 بتكلا ضعب ىن ركذ ام الإ تنعلا فوخو لوطلا مدع نم : انركذ

 ىلإ بطخ الجر نإ تلاقف هتلأس ةأرما نآ هنع هتلا ىضر ديز نب راج نع

 رباج ىلإ تداعف لجرلا اهلإ داعف ال : اهل لاقف ؟ هل اهجوزأفأ ىتيراج
 داعف ،ال :اهل لاقف راج ىلإ تداعف لجرلا اهلإ داعف ال : اهل لاقف ، ديز نبا

 كلذب تربخأف امارح اهتعقوأ اهنجوزت مل نإ : اهل لاقف لجرلا اهلإ
 لوطلا مدع هيلع عمتجا ناو تنعلا وه اذهف هل اجوز اهل لاقف اراج

 مقي نأ هل زاج كلذ دعب رسيأ نإف ، ةدحاو الإ جوزتي الف تنعلا فوخو

 نإ كلذكو . اهعجار الف كلذ دعب اهاداف نإف & لالحم اهجوزت نمح اهلع

 ةدعلا ىف رقتفا غ ةدعلا ى رسيأ ش اهاداف نإف . اهعجار الف ءادفلا دعب رسيأ

 عقي الف ء كلذ دعب رقتفا مث ىنغ وهو اهجوزت نإ امأو . حاكنلا فنأاتسا
 دقف كلذ ىلع اهسم نإف ة اهسم نكي مل نإ . حاكنلا كلذ ددجم ىح اهلع

 مهنمو ، كلذ دعب ةرحلا اهلع جوزتي الف ةمأ لجرلا جوزت نإو . هيلع تمرح

 ةمألل مويو ناموي ةرعل نوكي و زئاج وهف كلذب ةرحلا تيض ر اذإ لوقي نم .

 حاكنلا ركنت نأ اهلف تملع مش ةرخا اهس ملعت ملو ةمألا ىلع ةرحلا جوزت نإو

 ةمألا حاكنو ةمآلا قالط ةرحلا حاكن . لوقي نم مهنمو ، تءاش نإ

 ةمآلا حاكنو ث ةمألا قالط ةرحلا حاكن : لوقي نم مهنمو ، ةمألا قالط

 قادصب دبعلل ةمآلا اجوزف ةمأو دبع نيلجر نيب ناك نإو . ةرحلا قالط

 ع دبعلا اهسمي نأ لبق نم دبعلا رخآلا و ةمألا امهدحأ ذخأف امهاسنقا مث ( مولعم

 ىذلا رخآلا فصنلاو امهنيب قادصلا نم لوآلا فصنلاف كلذ داعب اهسم من

 ىذلا ىلع امهنم ةمآلا ذخأ ىذلل وهف ةمسقلا دعب ناك ىذلا سيسملاب بجو

ىرتشا اذإو ، عيمح امهنيب قادصلا ناك ةمسقلا لبق اهسم نإو ث دبعلا ذخأ



_ ١٥٤ 

 اذإ ةمألا كلذك و ، هب درب بيع كلذف 0 ةأرما هل نأب لع م ادبع لجر

 جوزتف ادبع لجر ىرتشا نإ كلذك و © هب درت بيع وهف جوز اهل ناك

 ىذلا بيعلا كلذب هدرب الف ءارشلا لبق هيف ناك بيع ىلع علطا مث ةأرما هل
 هدنع ثدح ىذلا جيوزتلا نأل ، هدنع جوزت نبح ءارشلا لبق هيف ناك

 ، ءارشلا لبق اهف ناك بيعب اهد ر الفهدنع تجوزت اذإ ةمألا كلذك و٬ بيع

 امهدر امهل زاج نئاب اقالط ةمألا تقلط وأ نئاب اقالط دبعلا ىلع قلط اذإو

 ةأرما هلو & دبع لجرلا ىرتشا اذإو ، ءارشلا لبق امهف ناك ىذلا بيعلاب

 لبق هيف ناك بيع هيف اذإف ، ىرتشملا دنع اهسف عئابلا دنع اهسم نكي ملو
 3 قادصلا فصن هيلع ناك هدر نإو ، ءاش نإ هب هدر نأ هلف ث ءارشلا

 اذإف ، هدنع اهسمت اهجوز اهسم نكي ملو جوز اهلو ةمأ ىرتشا نإ كلذكو
 فصن هلف اهدر نإف ءاش نإ هب اهدرنأ هلف ءارشلا لبق اهف ناك بيع اهنف

 لشم هسفنل هسبحمو ، هدنع ناك ىذلا سيسملا كلذب بجو ىذلا قادصلا
 نإف ةأرما هلو دبعلا قتعأ اذإو . اهدر اذإ ةمألا عم هدرب نأب ليقو . ةلغلا
 ، ةمآ وأ ةرح هتأرما تناك ءاوس ، هسفن راتخا ءاش نإو اهلع ماقأ ءاش

 ثالث ىلع هدنع ىهف كلذ دعب اهجورت نإف ، قالط رايخلا كلذ نوكي الو
 ، هيلع تماقأ تءاش نإف { جوز اهلو ةمألا تقتعا اذإ كلذك و ، تاقيلطت

 مل وأ اهسم دبع وأ آرح اهجوز ناك ءاوس ، اهسفن تراتخا تءاش نإو

 هدنع تناك كلذ دعب احكانت اذإف 3 قالط رايخلا كلذ نوكي الو { اهس

 دبعلا ىف قالط رايخلا كلذ نإ بتكلا ضعب ىفو ، تاقيلطت ثالث ىلع
 رحلا نأل ؛ اهل رايخ الف قتع مث دبعلا تجوزت اذإ ةرحلا امأو ؛ ًاعيح ةمألاو
 ، تءاش نإ اهسفن راتخت نأ اهل نوكي نأب ليقو 3 دبعلا نم ربخ

 © اقتعا اذإ سيسملا لبق الإ ةمألاو دبعلا ىف رايخلا اهل نوكي الو

 تعدا وأ ىعدا نإف . امهنم قتع نمل رايخ الف قتعلا دعب اهسم نإ امأو
 وأ هدبع لجرلا رد اذإو . كلذ ىن اهلوق لبقي الف قتعلاب ملعت م اهن
 امهجوزب الف رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ هتوم لبق رهش ىلإ هتما
 لكل نوكي الف ، لجألا لبق تاف امهاضر امهجوز نإف ٤ امهاضرب الإ
ناك امهجاوز موي نم رهشلا ءاضقنا دعب نم تام نإو ثرايخ امهم دحاو



 ةيرحلا عوقو دعب هتوم لبق امهنيب ىذلا سيسملا كلذ امهرضي الو رايخلا امهل

 سيمملا كلذب لطبي الف ، امهلع ةيرحلا عوقو ملع ناك ردي ال اهنأل امهلع

 اهرايخ زوجم الف اهسفن تراتخاف جوز اهلو ةلفطلا تقتع نإو . امهرايخ

 اه فلختسي وأ اهل راتخم نأ _ ارح ناك اذإ _ اهلو دارأ نإو ى اهتلوفط ىف
 « ةأرما هلو قتع اذإ لفطلا كلذك و ، كلذ زوجم الف « اهسفن اهل راتخم ةفيلخ

 ركني اك دارأ نإ ركنأ كلذ دعب غلب نإف ، هتلوفط ىن هرايخ زوجي الف
 بحتسي الف هللا هجول هتمأ لجرلا قتعأ اذإو © اوغلب اذإ مهحاكن لافطألا

 ةأرملا كلذك و ، مارحم سيلف لعف نإف © اهمدختسي نأ الو ، اهجوزتي نأ هل
 تلعف نإف ، همدختست نأ الو هجوزتت نأ اه بحتسي الف ادبع تقتعأ اذإ

 ، هجموزت ىن اهلع سأب الف اهلع ناك نيدل هتقتعأ نإ امأو ث مارحم سيلف

 اهنمدخو اهجوزت ىف هيلع سأب الف هيلع ناك نيدل ةمأ قتعأ لجرلا كلذكو
 ىلع ىأ دبعلا قتع املف اهجوزتي نأ ىلع دبع ةأرملا تقتعا اذإو ، اهاضر
 ىلع هتمأ لجرلا قتعأ اذإ كلذك و،قرلا ىف در الوء هيلع رج الف جيوزتلا

 ، قرلا ىف د رت الو © هيلع رجت الف حاكنلا ىلع تبأ تقتع املف & اهجوزتي نأ

 جوزلا ءاش نإف 2 هايإ اهجوزف هتمأب هرغف هتنب لجر ىلإ لجر بطخ اذإو
 ركنأ نإف ، ركنأ ءاش نإو ث ءامإلا حاكن هل لحم نمم ناك نإ اهلع ماقأ

 ءىش هيلع سيلف دالوأ اهنم دلو نإو . اهسعع مل وأ اهسم & هيلع قادص الف
 ز قادصلا اهل ناك ، هرغف هتنبا هجوزف هتمأ هيلإ بطخ نإ امأو ، مهتميق نم

 ةرح اهنأ نظي وهو اهجوزتف الجر اهسفنب ةمآلا ترغ اذإو . ةمآلاك تسبلو
 ه هيلع ءىش الف اهسمي مل نإو . اهسم دق ناك نإ اهرقع هيلعف ةمأ اهنأب ملعف
 نإ دالوألا ةميق هيلعو 0 اهقادص اهع هرغ ىذلا ىلعف هريغ اه هرغ نإو
 تملع مث مهيلو هوجوزف اموق هسفنب دبعلا رغ اذإو ، اهجوزت ىذلا اهعم دلو

 نم رثكأ ىلوملا ىلع سيلو . هتبقر ىف اهقادصف اهسم ام دعب دبع هنأب ةأرملا
 فلت ام در اهلع نوكي ال نأب ليقو . اهلع قفنأ ام عيمح ةأرملا درتو . كلذ

 هيخال وأ هنبال هتمأ لجرلا جوز اذإو . اهدي ى امئاق ناك ام د رتلو { اهدب نم

 آرح ناك اذإو 0 اضيأ زئاج وهف دبع ناك اذإ هوبأ امأو 0 آزئاج كلذف

اودلو اهف هيخأ وأ هيبأل وأ هنبال:اهجوز نإو ، ءاش نإ اهارسنيو هنم اهعزن هلف



 ۔_ ١٥٦

 هيلع قتعي هناف هبسن نم هحاكن هل لحم الام لك كلذك و ، رارحأ مهف اهنم

 لحم هنآل اهنم اودلو ام قتعي الف هلاخ وأ همعل اهجوز نإ امأو 3 هكلم اذإ

 همأ وأ هتخأ وأ هتنبا هدبعل لجرلا جوز اذإو 2 هلاخ ةنباو همع ةنبا حاكن هل

 نوكي نأ هل بحتسي ال هنأ الإ ، مارح سيلو زئاج وهف هتمع وأ هتلاخ وأ
 كلت مأ دبعلا جوزتف دبع ةأرملل ناك اذإو 2 ءاسنلا نم انركذ نم ةمصع هديب

 ، زئاج وهف لعف نإف ، كلذ بحتسي الف اهتلاخ وأ اهتمع وأ اهتنبا وأ ةأرملا

 رشك وأ .اليلق افورعم ابيصن - دبع وهو _ اهجوز نم ةأرملا تثرو اذإو
 بيصن ةمأ ىهو هتأرما نم لجرلا ثرو اذإ كلذكو ى حاكنلا لطب دقف
 اهتوسكو اهتقفن هيلعف اهلجف ةمأ لجرلا جوزت اذإو ، حاكنلا لطب دقف افورعم

 ليللاب اهجوز دنع تناك نإف ىنكس الو ةوسك الو هيلع ةقفن الف اهلج مل نإو
 اهديس ىلعو © ليللاب اهنوسكو اهتقفن اهجوز ىلعف © راهنلاب اهديس دنعو

 نا كلذك و ث كلذ هيلع كردي الف اهلج نأ ديسلا جوزلا بلاط نإو راهنلاب

 © اهلجن نأ ايضارت نإ الإ كلذ هيلع كردي الف اهلجم نأ جوزلا ىلإ ديسلا بلط

 اهانكسو اهنوسكو اهتقفن هيلعو © اهديس دنع تناك كلذ ىلع ايضا ري مل ناف

 سبلتو ؛ اهديس لمع نع اهف اهلغشي ال ىتلا تاقوألا ىف اهجوز اهنأبو
 هعبتت الو . اهديس نذإو اهنذإب الإ اهنع لزعي الو اهشارف ىف جوزلا بايث
 ةقوتعم انأ لجرل ةأرملا تلاق اذإو © اه۔ايس ةالص ىلصتو هتالص ىف

 نم مهنمو . اهسفن ىف قرلا تتبثأ دق اهنأل ، اهمدختسي الو اهجوزتي الف
 . اهمدختسي وأ اهجوزتي نأ هلف ، كلذ لبق قرلا لصأ اهل ملعي مل نإ : لوقي

 هنأل © همدختست الو هجوزتت الف قوتعم انأ ةأرملل لاق اذإ لجرلا كلذك و

 لبق قرلا لصأ هل ملعت مل نإ صخر نم مهنمو ، هسفن ى قرلا تبلأ دق

 تاراجإلاو ءارشلاو عيبلا ىن امهتلماعم كلذك و . اهلبق ىنلا لثم هجوزتت نأ كلذ
 هدنع ةرح ىهو ةأرما لجرلا جوزت اذإو . كلذ نم اوعدا ام لصأ ملعي ىنح

 نم مهنمو © اهارستي الو كلذ دعب اهجوزتي الف ، موق ةمأ ىه اذإف اهسف
 هدنع ةرح ىهو ةمأ لجرلا جورت اذإو . تبان وهف اهنم هبسن امأو ؛ صخر

 كلذ دعب اهجوزتي الو { تباث اهنم هبسنف بيصن اهيف هلو ةمأ ىه اذإف اهسف
اهديس نذإب ةمأ لجرلا جوزت اذإو . صخر نم مهنمو © اهارسني الو
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 كلذ دعب اهجوزتي الف . هل اهجوز ىذلا رغل ىه اذإف . اهسفف هدنع مف

 هدنع ايف اهديس نذإب ةمأ جوزت اذإو & صخر نم مهنمو © اهارستي الو

 . اهارستي الو كلذ دعب اهجوزتي الف ، اهف هل كيرش نمبو هنيب ىه اذإف اهسف

 دعب اهسف ابيصن اهنم ثرو مث ةمأ لجرلا جوزت اذإو . صخر نم مهنمو
 { اهارستي الو اهجوزتي الف كلذ دعب ملع مث ، اهنم ثرو امع ملعي ملو كلذ

 دقو ةرح ىه اذإف { رهاظلا ىن اهديس نذإب هدنع ايف ةمأ لجرلا جوزت اذإو

 ىرتشا اذإو . صخرب نم مهنمو ، كلذ دعب اهجوزتي الف ، كلذ لبق اهسم
 كلذ دعب اهجوزتي الف هل ثيرش نبو هنيب ىه اذاف اهارستف ةمأ لجرلا

 اذزف اهارستف ةمأ لجرلا ىرتشا اذلو ؤ صخرب نم مهنمو ٤ اهارستي الو
 مهمو { اهارستي الو كلذ دعب اهجوزتي الف ث هنم اهارتشا ىذلا ريغل ىه

 ةرح ىه اذإف اهارستف رهاظلا ىن هدنع ةمأ لجرلا ىرتشا اذإو . صخر نم

. قيفوتلا هللابو ملعأ هللاو ، صخ ر نم مهنمو كلذ دعب اهجوزتي الف
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 نيناجملاو لافطالا حاكن ىف باب

 مهنمو )١( زئاج وهف © اهلو ةلفطلا جوز وأ . هيلو لفطلا ىلع جوزت اذإو
 لوقي نم مهنمو ء ناوبألا الإ لافطألا ىلع حاكنلا دقعي الأب لوقي نم
 نكي ل نإو .& اوغلبي ح ه رغ الو بأ لافطألا ىلع حاكنلا دقعي الأب

 )١( ىلي ام ةنسلا هقف ىف قباس ديص لاق :

 { اهل ىأر ال ذإ اهنذإ نود اهجمورت دحلاو بألل زوج هنإف ةريغصلا امأ

 . اهلع ناظفاحمو اهقح نايعر دحلاو بألاو

 هللا لوسر نم نننمأوملا مآ ةشئاع هتنبا هنع هللا ىضر ركب وبأ جوز دقو

 اهف رتعي نس ىف نكت مل ذإ . اهنذإ نود ةريغص ىهو ملسو هيلع هتلا ىلص

 . تغلب اذإ رايخلا اهف سيلو 8“اهنذإ

 ؛ اهنذأتسيو غلبت ىنح دحلا وأ بآلا اهجوزب الأ ةيعفاشلا بحتساو

 ٠ ةهراك ىهو جاوزلا رسأ ف اهعقوي الئل

 جوزي نآ ءايلوآلا نم دحلاو بآلا ريغل زوج ال هنأ ىلإ روهمحلا بهذو
 . حصي مل اهجوز نإف { ةريغصلا

 { ءايلوآلا عيمحل زوجم : فلسلا نم ةعامحو ىعازوألاو ةفينحوبأ لاقو
 ةللا ىلص ىنلا نأ ىور ال حصألا وهو ، تغلب اذإ رايخلا اهلو ، حصيو

 © تغلب اذإ رايخلا اهل لعجو © ةريغص ىهو ةزمح تنب ةمامأ جوز ملسو هيلع

 اهجوزي ملو & اهلع هتيالوو اهنم هبرقل ملسو هيلع هللا ىلص ىبلا اهجوز امنإو

 ، تفلب اذإ رايخلا قح اهل نكي مل ايبن هتفصب اهجوز ول ذإ 2 ًايبن هتفصب
 : ىلاعت هللا لوقل

 ي ! وو ۔س وإ ۔ے < .{ هو م .ر 2 2 ,

 ارم ُهلوُسَرَو ةللا ىم ادإ ةَنِْؤُمالَو نمؤُمِل داك امو ]
 ء 7 ٥ .% © &هھ۔۔ ه و وم ر ٥ ك

 . بازحالا ةروس نم٦٣ةيالا .[ مهرما نم ةريخلا مهل نوكي نا

 = دوعسم نب هللادبعو © ىلعو ‘ رمع : هباحصلا نم هب لاق بهذملا اذهو



 ۔ ١٥١ س

 {ة ريشعلاةفيلخنعوأ بألا ةفيلخ ناك نإ امهتفيلخ امهلعدقعىلوةلفطلاولفنلل

 نعىورو ؛ كلذ ىلع امهرمأ اعمجيلف ةفيلخو ىلو مهل ناك نإو . زئاج رهف
 حاكن زجم ال نم ءاهقفلا نم نأب هل ليقف { ةلفط جوزت هنأ (٢)تاردس حلاص ىأ

 ىجوزت لبق اميف لوقلا كلذب تملع ول : مهل لاقف ؟ اوغلبي ىنح لافطألا

 كلذكو . زئاج وهف هتفيلخ وأ هيلو نونحلا ىلع جورت اذإو : اهجوزت ام اهايإ

 ال ناك نإو . زئاج وهف ىلو اهل نكي مل نإ اهتفيلخ وأ اهلو اهجوز اذإ ةنونحلا

 امهلوفط ىن ناك امهنونج ءاوسو ص كلذ ىلع امهرمأ اعمجيلف ةفيلخو ىلو
 نم كلذ ناك نإ 3 ءامكبلاو مكبلا كلذك و . امهغولب دعب امهلإ ثدح وأ

 . ىهتنا . نيعمحأ هنع هللا ىضر ةر ره وبأو ، رمع نباوح

 ةاعارم ةلفطلا جوزب نأ ىلولل اوزاجأف 2 انباصأ بهذم وهو تلق
 رايخلا قح اهل اوطعأ مهنكلو ث هريغ وأ ابأ ىلولا ناك ءاوس ث اهتحلصم

 ةبر نوثش ةاتفلا اهف سرامت ةبرجت ةرتف نوكت نأ هبشت ىهو . غولبلا دنع

 . اهنم ىطاعلا بناحلا ىتح ى اهبناوج عيمجب تيبل
 هنم صلختت نأ تعاطتسا اهدعسي ال جاوزلا اذه نأ تدجو اذإف

 ةاتفلا نأ ةرورض ث ةلكشم وأ رثأ ىأ كرتي نأ نودو ث غولبلا دنع ةلوهسب

 اهلع عمجتت ةلكشم مهأ مهو 0 لافطأ اهل نوكي نأ نكم ال غولبلا لبق

 . نيجوزلا نيب قارفلا دنع راظنألا

 ىف ىنورابلا هركذ { عبارلا نرقلا ءاملع نم تاردس حلاص وبأ )٢(
 ء نابجرلا ةقطنم نم ةريغصلا ىرقلا ضعب نكسي ناك ء ةنماثلا ةقبطلا

 ناك هنأ ودبيو (لغأ ) ىمست تناك و 0 طبضلاب مويلا اهناكم فرعأال

 نمم ليلقلا الإ اهف قبي ملو 2 ناكسلا اهنم حز دقو اهمايأ رخاوأ ىن اهف
 رضحم نم مؤيو ، ةالصلا ميقيو نذؤي ناكف ، نيدلا لئاسم نم ائيش نسحم ال

 هذه نم شحوتساف © دوقعلا نم اه ريغو جاوزلا دوقعو ةداهشلا اهف مقيو

 ةركاذملاو ةدابعلا ىن ةسناؤملاو ةدعاسملا مدع نم هسفن ىلع فاخو ةايحلا

 دمحم نأ خيشلا هقيدصو هليمز راوج ىلإ شاع ثيح ( نبمرغات ) ىلإ لقتناف
 . ىيمرغنلا
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 ىلع جوزت اذإو . ملعأ هللاف ، امهغولب دعب نم امهف ثدح نإو . امهنلوفط
 كلذكو زئاج وهف لفطلا كلذ لام نم وأ هلام نم اهقدصأف ةأرما هيلو لفطلا

 . حاكنلا كلذ ىلع اماقأ ادارأ نإف نونملا قافأ وأ لفطلا غلب اذإف . نونحلا ىلو

 عيمح ةأرملل ناك سيسملا دعب حاكنلا ركنأ نإف . هاركنأ هاركني نأ ادارأ نإو

 طرتشانأ الإهلام نم .قادصلا فصن ىلولا ىلعف سيسملالبق ركنأ نإو 0 اهقادص
 حاكنلا كلذ لفطلا ركنأ اذإ ءىش هيلع نوكي الأ حاكنلا دقع ى ةأرملا ىلع
 امهلع هقالط زوجمالف امهلع ىلولا قلط ناو .هتقافإ دنع نونحملا وأ هغولب دنع

 ، نونحلاو لفلعلا قالط كلذكو © هقالط امهلع زوج الف امهتفيلخ كلذك و

 ةأرمللف ڵ بآلا تام دقو © حاكنلا ركنأف لفطلا غلب نإو © امهلع زوجم الف

 ؛ حاكنلا دقع ىف انركذ ام بآلا طرتشي مل اذإ بألا لام نم قادصلا فصن

 نإف ةنونحلا تقافأ وأ ةلفطلا تغلب غ امهلو ةنونحملا وأ ةلفطلا جوز اذإو

 عيمح اهلف تركنأ نإف ، :تركنأ تءاش نإو ى حاكنلا ىلع تماقأ تءاش

 نإو . اهل قادص الف سيملا لبق حاكنلا تركنأ نإو . اهسم نإ اهقادص

 كلذ نوكي الف 0 امهلو امهاع هدق ىذلا حاكنلا ةلفطلا وأ لفطلا ركنأ

 ةعجارم الف اعجا رتي نآ ادارأ نإف . قالط ريغب تعقو ةقرف : ىهو : ًاقالط

 . اعجارتي نأب لوقي نم مهنمو © حاكنلا افنأتسيلف كلذ ادارا نإف : امهنيب

 نوكي الف 0 امهسفن اراتخاف قتعا اذإ دبعلا وأ تقتعأ اذإ ةمألا كلذك و

 ء كلذ ادارأ نإ حاكنلا امقنأتسيل و امهنيب ةعجارم الو ء ًاقالط كلذ امهرايخ

 ىلع ايضارت نإ امهرايخ دعبو امهراكنإ دعب اعجارتي نأب لوقي نم مهنمو
 نم رايخو © امبنم ركنأ نم راكنإ دعي : وهف امهتعجارم زاجأ نهف ، كلذ
 هيلو لفطلا ىلع جوزت اذإو . دمح وبأ كلذ اهف لاق دقو . ًاقالط امهنم راتخا
 هركنأ نإ هيلع نيمي الو ث ةغولب لوأ دنع هركنيلف حاكنلا ركنب نأ دارأف

 ىف هراكنإ هنم لبقي الف ركنأف انامز هغولب دعب ثكم نإو 0 هغولب لوآ

 دارأف قافأ مث © هتفيلخ وأ هيلو هيلع جوزت اذإ نونحلا كلذكو . مكحلا

 © اهتقافإ لوأ دنع ةنونحلا كلذك و ؛ هتقافإ لوأ دنع هركنيلف حاكنلا راكنإ

 امهتقافإ دعب اقافآ نإف٬امهتقافإ لوأ دنع اركنيلف ، ءامكبلاو مكب آلا كلذك و

تدارأ اذآ ةلفطلا امأو . مكحلا ىف كلذ دعب اهراكنإ امهنم لبقي الف انامز
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 دنع وأ مكاحلا دنع اهغولب ىفو { اهتهش ىو اهتلوفط ىف ركنتلف راكنإلا
 ةلوفطلا ف تركنأ نإو . مكاحلا ىلإ هيف لصت ال عقوم ىف تناك نإ ءانمألا

 اذإف ، اهسمب نأهل زاجو ، هدنع اهلع فاخمال نمم ناك نإ اهجوز نم عزنت الف

 تارم ثالث موي لك ىف اهلإ نرظنيلو { ، تانيمآلا ىلإ د رتلف اهغولب هباشت
 نيبت اذإف { رصعلاو رهظلا نبب ايفو © اهلاوز دنعو © سمشلا عولط دنع

 نإ هدنع ركنتو مكاحلا ىلإ رست مست م 0 تانيمألا كلت دنع تركنأ اهغولب

 ىلع هيف ردقت ال عضوم ى تناك نإو . هيف هيلع ردقت عضوم ىن ناك
 مكاحلا ىلإ كلذ نوغلبيو © ءانمألا دنع تركنأ . مكاحلا ىلإ لوصرلا ،

 ملو غولبلاو ةهشلا ىف تركنأ نإف 0 ةداهشلا نود ريخلا كلذ ىف ىزجمو

 ركنت ملو ةهشلاو ةلوفطلا ىن تركنأ نإو © اهراكنإ زاج ةلوفطلا ى ركنت
 ةلوفطلا ىن تركنأ نإ كلذك و . مكحلا ىف اهراكنإ زجم مل غولبلا ىف

 اهراكنإ زجم مل ةهشلا ىف ركنت ملو غولبلاو )٣( ةلوفطلا ىف تركنأ نإو

 اددشت ةاتفلل رايتخالا ةصرف ءاطعإ ىف اوددشت ءاهقفلا نأ عقاولا )٣(

 اوداك مهنأ الإ ، غولبلا دنع رايتخالا قح اهل نأب مهميلست عم مهو ًاربك

 اوعضي مل مهنأ امك ث رايتخالا ىلع دويقلا نم هوضرف امم قحلا اذه اهنوبلسي

 ددحم امراص افقوم ذختت نأ اهنم دارب ةاتفل ةيسفنلا لماوعلل رابتعا ىأ

 طابرب هب تطبتراو © نمزلا نم ةرتف هعم تشاع اهل رشع ةايحو اهنايح اهل
 ‘ دد رتلاو ءايحلاو فوخلا نم اهلع رطيسي دق امل الو ٤ ظيلغلا قاثيملا نم

 . غولبلا ةلحرم ىناهلوخد ىلإ ىتح وأ 0 اهتهش ىلإ هبتنت مل امبر اهنأ اوظحلب ملو
 . اماك هل ودبي رايتخالا اذه ءاهقفلا اهع طاحأ ىتلا دويقلا لمأتي ىذلاو

 عوجرلا دنعو ، اهل تحنم ىنلا رايتخالا ةصرف اهلع اوتوفي نأ ءاهقفلا دير

 فرعت نأ ىغبني هنأ حضتي ، عيرشتلا اذه ردصم وه ىذلا ةمامأ ثيدح لإ

 تءاش اذإ جاوزلا كلذ ضفر قح وأ رايخلا قح اهل نأ جاوزلا دنع ةلفطلا

 ثيدحلا نأ امك ، غولبلا لبق لوبقلاو ضف رلا رايتخال رثآ الو 5 اهغولب دنع
 عضوي نأل ىعاد الف كلذلو ، ةهشلا تيمس ىتلا ىطسولا ةلحرملا هذهل رشي مل
 =ةصرف ةاتفلل ىطعت نأ ىغبني لب ساسحلا فقوملا اذه لثم ىف باسح اهل

 (حاكنلا )



_ ٩١٦٢ 

 ةهشلا ىف تركنأ نإ امأو . كلذ اهلف اهحاكن ىلع ميقت نأ كلذ دعب اهل أدب مث

 ايف حاكنلا فنأاتسيلو ، هيلع مقت الف اهحاكن ىلع مقت نأ تدارأ م

 لفطلا ىلع جوزت اذإو ؛ ةهش وه ةهشلا ىن اهراكنإ نأل . هللا نبو امهنيب
 هلو ، ركنأ ىتلا ةأرملا كلت مأ جوزتي الف حاكنلا ركنأف غلب م : ةأرما هيلو

 ىذلا نبا جوزتت الف حاكنلا تركنأ اذإ ةلفطلا امأو . اهتنبا جوزتي نأ

 اهنع تام مث ةأرماهيلو لفطلا ىلع جوزت اذإو .هابأ جوزتت نأ اهلو : تركنأ
 > نونحلا كلذكو ©\ هنم اه ثا رم الو اهادص عيمح اهلف هسم نأ لبق نم

 . اهقادص عيمح اهنثرولف اهس نأ لبق نم اهجوز نع تنام اذإ ةلفطلا كلذك و

 نم اهجوز نع تتام اذإ ةنونحلا كلذك و { )٤( اهنم اهجوزل ثاريم الو
 ركنأف غلب م ء تتاف ةأرما هيلو لفطلا ىلع جوزت اذإو . اهسم نأ لبق

 كلذكو ؛ اهتوم دعب حاكنلل هراكنإ زوجم الو اهنم ثر ام همزل دقف . حاكنلا
 ؛ ةدعلاو ثارعملا اهمزل دقف { اهجوز توم دعب حاكنلا تركنأ اذإ ةلفطلا

 ثالث اهقلطف ةلفط جوزت الجر نأ ول كلذكو . ةنونحلاو نونحلا كلذك و

 اهجوزتي الو © قالطلا كلذ همزل دقف .حاكنلا تركنأف تفلب مث & تاقيلطت
 ةلفطلا وأ لفطلا سفن اضرلا لخد اذإو . هريغ اجوز حكنت ىنح كلذ دعب

 ءودملا نم عونب اهرايتخا نلعت نأ اهعم عيطتست غولبلا دنع ةلوقعم=

 . قحلا تيوفتب ديدهتلاو لاجعتسالاو ةتغابملاب ذخوت الو 2 نانئمطالاو

 )٤( سملاب ضورفملا قادصلا هب بجم ىروص جاوز لافطألا جاوز {

 ىروصو ى امهنم غلابلل ةبسنلاب ىتيقح جاوز وهف 2 اغلاب امهدحأ ناك اذإف
 غلابلا غ امأ ، قوقحلا لك غلابلا ىلع بت رثتف كلذ ىلع ءانبو ، غلابلا ربغل

 ءاهقفلا ربتعا دقف كلذلو ، ضفرب وأ رقيف غلبي ىتح ايروص هجاوز ىئييف

 مرحتلا ماكحأ نم ءىش هيلع بترتي الو { سم الك نفلابلا ريغ سم
 تبثي ملو © لوخدلا همرح ام هب مرحم الو دقعلا همرحم ام هب مرحيف ‘ ىبنلا

 رهملاف ، الفط ناك اذإ جوزلا نأ ءاهقفلا ضعب ىريو { قادصلا الإ اهسم

 اذإ غلابلا ثرب امهنم غلابلا ريغو ء هجموزت ىلوت ىنلل هيلو لام ىف بجاو

 هتافو لاح ى غلبي مل نم امهنم غلابلا ثرب الو 3 ىوت .



_ ١٦٣ 

 ةهش دنع لفطلا تام اذإو . امهغولب ىف ناركتي الف امهنهش ىف

 ىن ءانمألا ريخ اهب زجمو ةنيبلا اهلعف هتوم لبق غلاب هنأ ةأرملا تعداف ٠ هغولب

 ىح هيف ةتباثلا ىه ةلوفطلا نأل ؛ اهل ثاريم الف ةنيب اهل نكت مل نإو ؛ كلذ

 تنام اذإ ةلفطلا كلذكو . مهملع ىلع هتثرو ىلع نممملا اهلو © هغولب نبتي

 كلذ ىنهيزجمو ةنيبلا هيلعف اهتوم لبق ةغلاب اهنأ اهجوز ىعداف اهتولب ةهش دنع
 “قادصلا عيح هيلعو ، اهنم هل ثاريم الف ةنيب هل نكت مل ناف ؛ ءانمألا رخ
 براقي ملو هتلوفط ىف لفطلا تام نإ امأو ؛ مهملع ىلع اهتثرو ىلع نما هلو
 نمي الو . ةنيب امل لبقن الف هتوم لبق غلب دق هنأ هتأرما تعداف ةهشلا دح
 ةهشلا دح براقت ملو اهتلوفط ىف تتام اذإ ةلفطلا كلذك و ؛ ةثرولا ىلع اهل

 ىلع هل نعمي الو . هئاعداب لغتشي الف اهتوم لبق تغلب دق اهنأ اهجوز ىعداف

 ىلولا داراف ةأرما هيلو لفطلا ىلع جوزت اذإو ؛ ةنيب هل لبقت الو ، ةثرولا

 برتقا دقو ؛ اهنوصيو اهزرحم نمم لفطلا ناك اذإ كلذ هلف هل اهبلجي نأ

 ةجاح هلثل نوكت الو اهنوصي الو اهزرحم ال نمم كلذ ناك اذإو . هغولب

 ىنكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا هيلعو ؛ تهرك نإ كلذ اهلع كردي الف 2 ءاسنلاب
 كلذ نم هعنف اهلجم نأ داراف ، ةلفط لجرلا جورت اذإو ؛ كلذ هيلإ تبلط نإ
 تنغتسا دقو 2 اه عتمتي نأ هل نكمي نمم تناك نإ اهلج نأ هلف اهرغصل اهلو

 ‘ اهمأ نع ىتغتست الو سيسملا اهنم نكعم ال دح ىف تناك نإو .0 اهمأ نع

 جوزلا ىلإ ىلولا بلط نإ امأو ؤ كلذ اهلع كردي الف { ةضيرم تناك وأ
 اهانكسو اهنوسكو اهتقفن هيلعو { ة ريبك وأ تناك ة ريغص كلذ هلف 3 اهلجس نأ

 )٥( عضرت نمم تناك نإ . ةعضرملا ةراجإ هيلعو . هيلإ كلذ ىلولا بلط نإ

 اهنوسكو اهتقفن جوزلا ىلعف ةبئاغ وأ ةرضاح ىهو اهلو ةلفطلا جوز اذإو

 ةلفط نم جاوزلاو ، عقاولا نع ادج ةديعب ةروصلا هذه نأ عقاولا )٥(

 مكح اوطعأو © اهناكمإ ءاهقفلا ضرف نإو © هيلقب اهدعبو عاضرلا نس ى

 . ثبعلا نم ابرض نوكت نأ هبشت اهنأ الإ زاوحلا
 نوكت ناف ، عقت تناك ىتلاو ، نيغلابلا ربغ جاوزل ةلمتحملا ةروصلا امأ

 = لوصح ةردن عم ىفلا كلذك و ءليلقب اهنود وأ ةقهارملا نس ةاتفلا



- ١٦٤ 

 © حاكنلا لوبق اهنم ملعي ىتح اهتقفن هيلع سيلف ةغلاب تناك نإ امأو . اهتنؤمو
 هيلعف رضاح وأ بئاغ وهو لفطلا هيلو ىلع ةأرما جورت الجر نأ ول كلذك و

 بئاغ وهو غلابلا هيلو ىلع اهجوزت نإ امأو . لفطلا غلبي ىح اهنمو اهنقفن

 مهنمو ، حاكنلا لوبق هنم ملعي ىنح اهتنومو اهتقفن هيلع كردت الف رضاح وأ

 جوزت اذإو . اهعنمو اهلطع دق هنأل اهتنومو اهتقفن هيلع كردت نأب لوقي نم

 وهو ، هبسن تبثي الف هتوم دعب دلوب تتأ مث اهنع تاف ةأرما هيلو لفطلا ىلع
 نم جرخ دقو اهنع تام نإف ؛ننس ىنامث نود ايف اهنع تام اذإ . همأ نبا

 نم مهنمو ض همزل دقف دلوب كلذ دعب تتأف ةرشاعلا ىف لخدو ةعساتلا ةنسلا

 ليقو 0 همزل دقف ةعساتلا ىف لخدو ء ةنماثلا نم جرخ اذإ : لوقي

 زاجأو نينس عبس نبال دلولا مزلأ هنإ : هللا هحر قولالا عيبرلا ىلأ نع
 ىذلا دلولا همزل نإو ، ءادوس تناك اذإ ةدحاو ةرعش غولبلا نوكي نا

 غولبلا ةمالع تناك نأ الإ ةنس ةرشع ثالث نود ايف ةأرملا هثرت الف انركذ

 تيبلا اذه جاتحا ولو 0 تيب عم امهد وجوب نوكتي نأ روصتي ثيح © كلذ

 تناكف & انعمتحم ىف لعفلاب عقي ناك ام اذهو ، رمآلا ىلو نم ةياعر ىل
 ةرشاعم ىلع اهد وعتو اهميلعتو اهيردت ميف ، هلبق وأ غولبلا عم جوزتت ةاتفلا

 ،هيجوتلاو فارشإلا نونسحم نمم هترسأو جورلا ناك اذإو ، جوزلا تيب جوزلا

 ىلع اهنودوعيو ةلفطلا كلت نبو مهنيب ةبحملا رصاوأ نوضرفي ام ناعرس مهف

 ناكرأ رقتست كلذبو ك مهنم هبحت امو اهكولس مه نوداتعيو ث اهنم نوبحم ام
 جتنت ال ىتلاو ، غولبلا لبق جاوزلا نم ةرتفلا هذه نوكتو ث ديعسلا تيبل
 ترقتسا تحجن نإف ، فراعتو ةبرجت ةباثم دالوألاك ةيدام طباور اهنع
 ٤ هللا تامرح اهف كهتنت ملو ستم اهنع جتنت مل تلشف نإو ، ترمتساو

 . هللا همرح ام باكترا ىلإ زئارغلا اهف ردحنت ملو 5 اعترم ناطيشلا اهف دجم ملو

 ةيمالسإلا دالبلا رثكأ ىف ةيصخشلا لاوحألل ةيعضولا نيناوقلا نأ ىلع
 ةاتفلا نس ددحت ام ابلاغو 0 ةاتفلاو ىفلل ةبسنلاب جاوزلا نس ددحت تحبصأ

 & برغلا ىف نيناوقلا ضعبل ًاعابتا ةرشع ةنماثلاب ىتفلا نسو ث ةرشع ةسداسلاب

 . ليلق مهو . غولبلا نسب اهددحم مهضعبو

 



_ ١٦٥ 

 ةرشع سماخلا ىف لخدو ةنس ةرشع عبرأ نم جرخ دقو تام نإو 2 هيف
 ةنس ةرشع ثالث نم تجرخ دقو تتام اذإ ةأرملا كلذكو © هتثرو ةنس

 ليقو 7 ءاسنلا مزلي ام اهمزلو اهجوز اهثرو ةنس ةرشع عبارلا ىف تلخدو

 ةنبا ىهو ةيراج ءادف زاجأ هنأ هللا همحر رخلا نم هللادبع دمحم ىنأ نع

 دعب تنأ مث اهقلط وأ اهنع تاف لجر ةلفطلا جورت اذإو . ةنس ةرشع عبرأ

 ةنماثلا ةنسلا نم تجرخ ذقو اهقلط وأ اهنع تام نإف . همزلي الف دلوب كلذ

 ةعباسلا نم تجرخ اذإ : لوقي نم مهنمو © همزل دقف ةعساتلا ىن تلخدو

 جوزلا مزلي الو . همأ نبا وهف كلذ نود ام امآو 2 همزل دقف ةنماثلا ىف تلخدو

قيفوتلا هللابو ى ملعأ هلاو 5 هللا همحر ىتولالا عيبرلا ىبأ لوق نم انركذ امالإ .



_- ١٦٦ 

 (`)ءاسنلا نم تايويعملاو لاجرلا نم نيبويعملا باب

 شحافلا صرألاو موذحملاو نونحلا : ةعبرأ )٢( لاجرلا نم نوبويعملاو
 6 شحافلا صرألاو جرسلا ىلع ىوتسي ال ىذلا وهو 0 نينعلاو صرلا

 )١( ىلي ام ( لينلا ) ىلع هقيلاعت ىف نمحرلا دبع ىلكاب انذاتسأ لاق :

 : ىه حاكنلا بويع
 لتقلا _ _ قترلا _ لقعلا _ هنعلا - عرصلا _ نونحلا صرلا ، ماذخلا

 _ ضا رتعالا _ ءاصخلا _ رصحلا _ نرقلا _ طالتخالا _ شخنلا _ بحلا

 ةيسيئرلا بويعلا ىه هتعلا _ جرفلا رخم مفلا رمم سلملا - لاصتتسالا
 { لفعلاو ڵ ضارتعالاو 2 ةنعلا ىف ليجأتلا عم اهلع عقي عاحإلا داك ىللا

 . ةيناثلا ةبترملاب ىرخأ بويع كانهو
 - مكبلا _ ىمعلا : ىهو ء رايخلا اهب عقي ال هنأ ىلإ رثكلا بهذيو

 نيقاسلا سبي - ضيحلا مدع _ رظنملا حبق ىدثلا مدع _ ةمجعلا _ ممصلا

 - شارفلا ىن لوبلا - مسعلا - جرعلا روعلا نيلجرلا قالطنا مدع _ للشلا

 . . اهريغ ىلإ _ هدنع ثدحلا ، عامحلا دنع لقعلا ةبوبيغ

 : ىناعنصلا لاق

 ىلع نع ىورف ث ليصافتلا ىن اوفلتخا ةمألا ءاملع نأ : لوقلا ةصالخو

 ؤ ص ربلاو _ ماذحلاو - نونحلا ىن : عبرأ ىف الإ ءاسنلا درت ال هنأ رمعو

 . جرفلا ىن ءادلاو

 : حاكن ىف الو عيب ىف نزجم ال عبرأ ) سابع نبا نع اضيأ ىورو

 . ( ءالفعلاو ، ءاص رلاو ، ةمونحملاو 0 ةنونحلا

 فالح ىلع { هنعلاو . بحلاب درو ، كلذ ى ةأرملا كراشب لجرلاو

 . فالخ تارفنملا نم عاونأ :

 هب لصحم الو هنم رخآلا جوزلا رفني بيع لك نأ ميقلا نبا راتخاو
 = . حاكنلا درصقم

 



_ ١٦٧ 

 : لوقي نم مهنمو هترثكب شحافلا رثكلا وه شحافلا صرلا لوقي نم مهنم

 سانلا ىلع ىم الو ، هرتسي ال عضوم ىف هنم آرهاظ ناك ام هنم ,شحافلا

 . عيبلا نم ىلوأ وهو رايخلا بجوي ث ( ةمحرلاو ةدوملاو نوكسلا وهو )=

 : لاق نأ لإ

 وه ام نود 0 ةسمخ وأ ةعبرأ وأ\ ةثالث وأ ى نببيع ىلع راصتتالا امأو ه

 اهنوكو ، شرطلاو ، سرخلاو ، ىمعلاف . هل هجو الف اهب واسم وأ اهس ىلوأ
 توكسلاو ، تارفنملا مظعأ نم . امهدحأ وأ ى نيلجرلا وأ نيديلا ةعوطقم

 فرصني امنإ ، قالخألاو نيدلل فانم وهو © شغلاو سيلدتلا حبقأ نم هنع
 . افرع طورشملاك وهف ةمالسلا لإ

 دلوي ال وهو ةأرما جوزت نمل باطخلا نب رمع نينموملا ربمأ لاق دقو

 . صقنال لامك اهدنع اذه ىنلا بويعلا ىن لوقت اذامف ( مقع كنأ اهربخأ ):هل

 . ىبنا

 . فرصتب مالسإلا لبس نم)
 اذإ اننأ كلذ ث ةيلوقعملا نم ةياغ ىفو ميق مقلا نبا هيلإ بهذ ام نإ

 وه ام اهنيب نم دجن ، صوصخلاب ءاملعلا اهلع عمحأ ىتلا ىف بويعلا انرصح
 هنوطعي ال ، ناسنإلا ةايح ىلع رطخو ى هتالاح بلغأ ىف ىودعو ةرضم رثكأ

 ثبخأ نم هنإف ( سيليفيسلا ) ىجترفإلاب روهشملا ىرهزلاك ةيمهألا كلت
 تالالس جلاعي مل نإ - ثولي ، عرفلا ىلإ لصألا نم ةلقنتملا ءاودألا

 { روعلاو ، ىمعلاك ث ةفلتخم ءاودأ ىلإ روطتت ىتلا ةكاتفلا هميثارجم ةبقاعتم

 . اهريغ رثك ىلإ ىعولا نادقفو ، ضاهجإلاو مصلاو

 ةمالعلاك . رايخلا اهس تبثي ىتلا بويعلا نم هلعج نم كانه نأ ىلع
 . هترهوج ى ( ىلالا

 هتمالسو عونلا ةايح انل نمضت ىنلا ةريطخلا ةطبا رلا هذهس حلصألاف هيلعو

 . ! رصحلا ال معتل

 . لينلا ىلع ىلكاب قيلاعت نم ىهتنا
 =بويعلاو (لاصحللا رصتخم) ىف هتنا همحر ىرضحلا قاحسإ وبأ لاق )٢(



_ ١٦٨ 

 صرلا ةشحافلا ءاص ربلاو ٤ ةمونجحلاو ةنونحلا : (٣)ءاسنلا نم تابويعملا
 . ةنس امهسفنأ ناحلاعي لوتفملاو ءاقترلاو ؛ ءالفعلاو

 ةعبرأ : لاق هنأ هتلا همحر لهس ىنأ نع هنع هتلا ىضر خيشلا ىورو

 بطخ اذإو . انركذ نيذلا مهو © قاتع الو حاكن الو عيب ى نزجم ال

 هب ملاع يلولاو انركذ ىنلا بويعلا نم بيع ةأرملا ىنو اهلو ىلإ ةأرما لجرلا
 دعب هايإ همتكي الف © هنع هلأسي نأ الإ هب بطاخلا ملعي نأ ىلولا ىلع سيلغ

 نإف ، هنع تلثس نإ الإ هب هملعت نأ اهلع سيلف ةأرملا كلذك و . هنع هايإ هلاس

 هناتك ةأرملاو ىلولل سيل : لوقي نم مهمو ز همتكت الف هنع تلئس

 ملو بيعلاب بطاخلا رغو هاتكو هنع الثس نإف . هنع ال'اسي م وأ هنع الثس

 عجرو قادصلاب ىلولا ىلإ عجر ، كلذ لجأ نم قلط مث اهسم ىنح هب رعشي
 الف بيعلا كلذ لجأ نم ال قلط وأ ، قلطي مل نإو ؛ ةأرملا ىلع هب ىلولا
 ةأرما لجرلا جوزت اذإو . ةأرملا ىلع ىلولا الو ، ىلولا ىلع قادصلاب عجر

 اهتدصآ نإ قادصلا فصن هنم تذخأف ث اهسمي نأ لبق نم اهقلط م
 سيلف انركذ ىتلا بويعلا نم بيع اهف اذإف ى اهقدصأ نكي مل نإ ةعتملا وأ

 جوزت اذإو ث هتذخأ اذإ قادصلا فصن وأ & اهذخأ اذإ ةعتملا در ةأرملا ىلع

 بيعلا كلذ نم تئرب مث اهب"درُت ىتلا بويعلا نم بيع اهفو ةأرما لجرلا
 لجرلا كلذك و ، هنم تئر ولو كلذ دعب هب اهدر هلف هب اهدر نأ لبق نم

 الجر نأ ول كلذك و . ةأرملا لثم هنم ئرب مث ، بيعلا كلذ هب ناك اذإ
 لبق نم تثربف اهب درت ىتلا بويعلا نم بيع اهيفو ةعلس لجر نم ىرشا

 _ ركذلا عطق _ ءاصلا _ نونحلا : . لاصخ عبرأ لجرلاىن ىنلا=

 لجؤي هنإف ةدحاو ةلصخ ىن الإ ، تقولا ىن كلذ عيمح ىن رايخلا اهلو : لاق
 . هنعلا : ىهو 0 ةنس اهف

 تسو : ( لاصخلا رصتخم ) ىف هتنا هحر ىرضخلا قاحسإ وبأ لاق )٣(

 ؤ صريلاو ث ماذحلاو ، نونحلا : حاكنلا خسف اهب عقي ةأرملا ىف لاصخ
 . شخنلا : ليق دقو ، شنخ اهب نوكي نأو ، قترلاو { نرقلاو
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 نم ثدح ام امأو . تئرب ام دعب ولو 0 كلذ دعب اهدر هلف ح هل اهدر نأ

 , هب امهنم دحاو لك ىف درب الف حاكنلا دعب لجرلا ىو ةأرملا ىف بويعل
 لجرلا ىنو انركذ ىتلا بويعلا نم بيع اهيفو ةأرما لجرلا جورت اذإو
 لكلف 0 انركذ ىلا بويعلا نم هريغ وه بيع وأ ةأرملا بيع لثم بيع
 ىضرف بيع اهب اذف ةأرما لجرلا جوزت اذإو . هبحاصل درلا امهنم دحاو

 ةأرملا تيضر اذإ لجرلا كلذك و . هب اهدر هلف هريغ رخآ بيعب ملع مم . هب

 جوزت اذإو . ةعلسلا كلذك و ث هب هدر اهلف ه ريغ بيعب تملع مت © هبيعب

 كلذب اهراكنإ داراف كلذ دعب اهجوزت مث اهدرف بيع اهف اذإف ةأرما لجرلا
 م بيعلاب جوزلا ةأرملا تدر نإ كلذكو . هب اهدر كردي الف ، بيعلا

 كلذكو < هب هدر كردت الف بيعلا كلذب هدر تدارأق كلذ دعب هتجوزت

 هنم اهارتشا مث ، بيعب هيلع اهدرف ةعلس لجر نم ىرتشا الجر نأ ول

 جوزت اذإو ؛ هب اهدر كردي الف لوآلا بيعلا كلذب اهدر دارأف كلذ دعب

 ىلع ةيباتكلاو ص ةمألا كلذك و ص هب اهدر هلف بيع اهف اذإف ةلفط لجرلا
 هدر اهلف الفط تجورت اذإ ةأرملا كلذك و . ةلفطلا ىف انركذ ام لثم

 لجرلا جوزت اذإو. دبعلا كلذك و . هيف تناك اذإ بويعلا نم انركذ ام
 لبق نم امهدحأ تاف هب در بيع لجرلا ق وأ هب د رت بيع اهفو ةأرمإ

 . هب اهدرف بيع اهف اذإف ةأرما لجرلا جوزت اذإو . امهنم قابلا هئرو درل
 اورضح نيذلا دوهشلا نع ىراوت دقو . هب هتدرف بيع لجرلا ىن ناكو

 نم اهجوزتي الف امهنيب نكي مل هنأ ءطولا ىلع اقداصت دقو © حاكنلا دقعل
 كلذك و ، همزل كلذ دعب دلوب تتأ نإف 0 مكحلا ىف دتعت ىح اهجوزت دارأ

 ىح جوزنت الف & دوهشلا نع ىراوت ام دعب نم هتأرما قلط الجر نأ ول

 فصن الإ اهف سيلو ث همزل كلذ دعب دلوب تتأ نإف ، مكحلا ىن دتعت

 هنأل . ةدعلا ىن الو . دلولا ىن قدصت الو قادصلا ىف قدصت ث قادصلا

 اهلع ةدع الف اه"اطي مل نإو . اهبلع ىذلا ىف نمتؤوت الو اهل ىذلا ف نمتؤت ليت
 هنيب ايف سم مل نإ دلولا همزلي الو & مكحلا ىف اهمزلتو ع هتلا نبو اهنيب ايف
 اهدرف بيع اهف اذإف ةأرما لجرلا جوزت اذإو مكحلا ىف همزليو ث هتلا نببو

{ ةدعلا اهمزلت الف © هيف اهجوزت ىذلا سلحملا ىن هب هتدرف بيع هيف وأ هب
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 ىراوت دقو بيع اهف اذإف ةأرما لجرلا جورت اذإو دلولا لجرلا مزلي الو
 اهلف امهنيب نكي مل هنأب ءطولا ىلع اقداصت دقو بيع هيف وأ ، دوهشلا نب

 كلذك _ مكحلا ىف هدر كردت الف اهسم دق هنأ ىعدا اذإو . اهدر هلو هدر

 - امحل زئاجو .0 مكحلا ىف اهدر كردي الف اهسم دق هنأ ةأرملا تعدا نإ

 ملوأ ىراوت اهسمي مل نإ هبيعب بويعملا درب نأ هللا نبو امهنيب ايف كلذ
 مل وأ تملع ث هدر كردت الف اهسم اذإ هنأل ، هل نبو امهنيب ف راوتي

 ملعي مل وأ بيعلاب ملع © اهدر كردي الف اهسم اذإ لجرلا كلذكو 2 ملعت
 ؛ اهقادص املو ، سملا دعب اهدر هلف بيعلاب ملعي مل نإ : لوقي نم مهنمو ، هب
 ، هب لغتشي الف ركب اهنإ : جوزلا لاقو اهسم دق هنأ ةأرملا تعدا نإو

 ةأرملا تعداو اهسم دق هنأ جوزلا ىعدا نإ كلذكو ، اهلع نملا ُكرأدي"الو

 نإو اهسم دق هنأب هيلع نيملا كردت الو اهلوقب لغتشي الف اهس مل هن
 رغب تعقو ةقرف ىهو 0 آقالط كلذ نوكي الف هب هتدر وأ بيعلاب اهدر

 دارأ نإو ؛ تاقيلطت ثالثب هدنع تناك كلذ دعب اهجوزت نإو ؛ قالط
 اهونجمو ةنيبلا اهلعف جيوزتلا لبق هب هتملعأ دق اهنأ ةأرملا تعداف بيعلاب اهدر

 دق هنأ تعدا نإ كلذك و . نملا هيلعف ةنيب اهل نكت مل ناف . ءانمألا رخ

 نيملا هيلعف ةنيب اهل نكت مل نإف ث ةنيبلا اهلعف هب ىضرو حاكنلا دعب بيعلاب
 . هب هدر تدارأف جوزلا ىف بيعلا ناك نإ كلذك و ؛ اضرلاب رارقإلا ىلع

 اهلعف ةنيب هل نكت مل ناف ث ةنيبلا هيلعف حاكنلا لبق اهملعأ دق هنأ ىعداف

 هب تيضرو حاكنلا دعب بيعلاب تملع دق اهنأ ىعدا نإ كلذك و ؛ نملا

 كردي الو ث اضرلاب رارقإلا ىلع نيملا اهلعف ةنيب هل نكت مل نإف © ةنيب هلعف
 ، كلذ لثمب نيملا هيلع كردت الو اهلق ىف اضرلا لخدي م اهنأب نيملا اهلع

 ىعداف هب اهدر دارأف بيع اهفو ةعلس لجر نم ىرتشا الجر نأ ول كلذك و

 ىلعف ةنيب هل نكت مل ناف ى ةنيبلا هيلعف ءارشلا لبق بيعلاب هملعأ دق هنأ عئابلا

 هبلق ىف لخد دق هنأب هيلع كردي الو ث اضرلاب رارقإلا ىلع نملا ىرتشملا
 اضرلاب رارقإلا ىلع نملا اهلع كردي هناف 2 حاكنلاب اضرلا كلذك و ، اضرلا

 حاكنلاب رمآلا ىلع اضيأ نيملا كرديو ؛ اهلق ىن اضرلا لوخد ىلع كردي الو

 كردي الف بيع اهف اذإف ةأرما هيلو لفطلا ىلع جوزت اذإو ؛ جيوزتلا لبق

اهجوز در كردي ال ةلفطلا ىلو كلذك و ض لفطلا غلبي ىح اهدر ىرولا
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 اذإ ةلفطلا ركنت امك حاكنلا تركنأ تفلب اذإف ث ةلفطلا غلبت ىنح بيعلاب

 حاكنلا ركنت اهنكلو ؛ اهنلوفط ىف اهسم اذإ بيعلاب هدرت الو ، تفلب
 نود اهف اهسم مث ةأرما لجرلا جوزت اذإو ، لافطألا نم اهريغ ركني اك

 در كردت ال ةأرملا كلذكو ، كلذ دعب بيعلاب اهدر كردي الف ، جرفلا
 ىلولا دقع نإ : مهضعب لاق دقو . جرفلا نود ايف ءطولا دعب بيعلاب جوزلا

 بيع هيف ناك اذإ قالطلا ىلع جوزلا ربج نكلو ء قالطلاب الإ ضقتني ال

 كلذ هيلع دعي الو ، ةعتم الو هيلع قادص الف كلذ ىلع اهقلط نإف 0 هب در

 ةأرما لجرلا جوزت اذإو ، قالط وه : لوقي نم مهمو . ًاقالط قالطلا
 ىح هب اهدر الف هب درت بيع اهف اذإف ح هرمأ رغب , وأ هرمأب لجر ىلع

 كلذكو ؛ كسمأ ءاش نإو در ءاش نإف ث هيلع اهجورت ىذلا كللذب مب

 درت بيع اهف اذاف ك هرمأ رغب وأ هرمأب ةعلس لجرل ىرتشا الجر نأ ول

 ءاش نإو در ءاش نإف © هيلع اها رتشا ىذلا كلذب ملعي ىح هب اهدر الف . هب

 دارأف ءاقتر ىه اذإف ةأرما لجرلا جوزت اذإو ، كلذ ريغ ليقو ؛ كسأ

 تحلاع نإف { ةنس مكاحلا اهلجأوي مث ، هدنع اهركنيلف كاخلا ىلإ تأايلف اهدر

 ةجوز هل تسيلف اهسفن جلاعت مل نإو ؛ هتجوز ىهف ةنسلا كلت ىن اهسفن ،

 اهانكسو اهربقاقع اهلهأ ىلعو 2 اهتوسكو اهتقفن ةنسلا كلت ىف جوزلا ىلعو
 ايف امهدحأ تام نإف ، كلذ جوزلا مزاي الو ث اهلام نم كلذ ةأرملا ىلع وأ

 كلذ نم رثكأ وأ نيتنس دعب مكاحلا ىلإ تتأ نإو ، رخآلا هثرو ةنسلا نود
 اهلجأ ىتلا ةنسلا ءاضقنا لبق اهسفن تحلاع دق اهنأ تعدأو اهسفنتحلاع دقو
 ةأرملا ىلعف ث ةنسلا ءاضقنا دعب الإ اهسفن جلاعت مل اهنأ جوزلا ىعداو مكاحلا

 اهسم نإف ، مكاحلا اهلجأ ىتلا ةنسلا ءاضقنا لبق اهسفن تحلاع دق اهناب ةنيبل

 نم مهمو 0 هيلع قادص الو كلذب همزلت الف اهيعب ملعي ملو جرفلا نود ايف

 جرفلا نود ايف اهسم نإ امأو ث قادصلا هيلعو كلذب هتمزل نأب لوقي
 نوكت نأ تركنأ نإو ؛ قادصلا هيلعو حاكنلا همزل دقف اهيعب ملع دقو

 ى ةبقثلا لثم تناك ىنلا ىه ءاقترلاو ءاسنلا نم تانيمألا اهلإ ترظن ءاقتر
 اذإو ، جرفلا ىف عامحلا رمأ نم ءاسنلا نم نكمب ام اهنم نكمم الف © ةرخصلا

مكاحلا ىلإ هب تأتلف هدر تدارأف ث لوتفم وه اذاف ةأرما لجرلا جوزت
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 نإف © اهتوسك و اهتقفن ةنسلا كلت ىف هيلعو © ةنس مكاحلا هلجؤي مث ز هدرف

 رثكأ وأ نيتنس دعب ىتأ نإو ، رخآلا هثرو ةنسلا مامت نود ايف امهدحأ تام

 تعدو ى ةنسلا ءاضقنا لبق هسفن جلاع دق هنأ ىعداف هسفن جلاع دقو كلذ نم
 هسفن جلاع دق هنأب ةنيبلا هيلعف 5 ةنسلا ءاضقنا دعب الإ هسفن جلاعي مل هنأ ةأرملا

 جلاعي مل نإف ؛ اهلع هل نمع الف ةنيب هل نكت مل نإف ، ث ةنسلا ءاضقنا لبق

 جيوزتلا لبقت لوتفم هنأ تعدا نإو 0 هتجوز تسيلف ةنسلا نود ايف هسفن

 هيلإ ثدح دق هنأب ةنيبلا هيلعف جيوزتلا دعب هيلإ ثدح دق هنأ جورلا ىعداو

 ركنأ نإو { اهلع هل نيمي الف كلذ ىلع ةنيب هل نكت مل نإف ، جبوزتلا دعب كلذ

 كرتي مث © هيغفرو هتناع ىلع نارفعزلاب ءانمألا هبرج الوتفم نوكي نأ

 ةأرملا ةناع ىلع نارفعزلا كلذ دجو نإف ، فوتكم روسأم وهو ةأرملا ىلإ
 نينعلا دلولا مزلي الو ؛ )٤( تلاق امك وهف الإو 0 لوتفم وه سيلف اهغفرو

 : لوقي نم مهنم ، نالوق ىصخلا ىنو ، بوبحملا مزليو ؛ لصأاتسملا الو

 نارمع نب روزم نع كلذ ىورو ء همزلي هناب لوقي نم مهمو { همزلي ال

 لكوتو نينعلا ةحيبذ لك ؤت الو { امهنع هللا ىغر باهولا دبع مامإلا ريزو
 ربغ ةلعب لصوتسا نإو ، ديدحلاب لصؤتسا نإ لصاتسملاو بوبحملا ةحيبذ

 مهتداهشو . ةحيبذ لك ؤت الف ، ديدحلا ربغ ةلع نم كلذ ربغ وأ حرقب ديدحلا

 نم اهم ىنزف اهسفن ىلع ةأرملا تبلغ اذإو . الودع اوناك اذإ ةزئاج ًاعيح
 ٭نكتلو ث اهجموزت ىلإ الو اهتبطخ ىلإ اهلو كرتت الف اهندعىف تبطخ مم ىنز
 دسافو لطاب اهحاكنف ةدعلا كلت ىف اهجوز نإف { هب حرصت الو كلذ نع هب

 نإف جيوزتلا دعب كلذ تعدا نإ مكحلا ىف قدصت الو © هللا نيبو امهنيب ايف

 اهطخف ًابيث تناك نإو { حاكنلا اهلع زوجم الو تقدص جيوزتلا لبق هتعدا

 ةنومضم ربغ ةيلمعلا هذه نأ ( لينل حرش ) ىن هللا هحر بطقلا تبثأ )٤(
 ىه تناك اذإو ع ةليحلا اهلع رثؤت دقو 0 ةفدصلا اهف بعلت دقف 0 جئاتنلا

 روصعلا ىف لاكشإلا نم جورخلاو عوضوملا قيقحتل تفرع ةليسو حجنأ

 نأ عيطتسي ىعرشلا بطلا نأل ؛ مويلااهلإ ةجاح نم سيلف ث ةقباسلا
 ه عيمجل عنقم اهف ةيملع سسأ ىلع لاكشإلا اذه لحم



_ ١٧٣ 

 كلذب هفرعت مل نإو ، ركبب تسيل اهنأ كلذب هفرعتلف ركب اهنأ ىلع بطاخلا
 جوزت اذإو س قادصلا فصن تذخأ ركبلا قادص اهقدصأو اهجوزتف

 كلذ دعب اهجوز اهسمي الف ىنز نم اهب ىنزف اهسفن ىلع تبلغ مث ةأرما لجرلا
 هيلع تمرح دقف دتعت نأ لبق نم اهسم نإو ، سسيسملا كلذ نم دتعت ىنح .

 نماهننفنىلع تبلغ ام دعب اهسم مث كلذ لبق اهّسم "نإو ،ثكلذ لبق اهسم نكيل نإ
 مهنمو « هيلع تمرح : لوقي نم مهنم نالوق هيفف سيسملا كلذ نم دتعت نألبق
 اهسم دقو مدق امدعب هتأرما ذخأ اذإ بئاغلاو دوقفملا امأو هيلع مرحت ال لوقي نم

 .هيلع تمرح دقف « رخآلا جو زلا سيسم نم دتعت نأ لبقنم اهسمو رخآلا جور

 ىن اهطلغب تملع مث اهجوزت ىذلا اهسف تجوزت اذإ ةلهاولا ةأرملا كلذكو
 نإف ، رخالا سيسم نم دتعت ىتح اهسمي الف لوآلا جوزلا اهعجارف ةدعلا
 ىلع ةأرما لجرلا جورت اذإو ، هيلع تمرح دقف هنم دتعت نأ لبق نم اهس

 نع اهلأس ناف ث كلذ نع اهلأسي نأ هيلع سيلف بيث ىه اذإف ، ركب اهنأ
 اهنأ هل نيبت اذإ اهلع مقي نأ هلف جيوزتلا لبق نم لاجرلا ةبلغب تف رتعاف كلذ

 ةبلغلاب تلتعاف كلذ لبق تجوزت اهنأ هل نيبتي مل نإو ، كلذ لبق تجوزت
 اهلع مقي الف ىن زلاب اهسفن ىلع )٥( تلتعا نإو © هيلع تمرح اهنإ ليق دقو ع

 ءارذع اهدجيس هنأ ليختي وهو ةرم لوآل هتجوز ىلع ىتفلا لخدي )٥(
 نأ كش الف { ةراكبلل ةدقاف اهناب ءىجوف اذإف ث هلبق نم دي اهسمت مل ةيقن

 : ةيتآلا فقاوملا ضعب نع هكلسم ولخم الو ث هبيصت ةفينع ةمدص

 © ىضاملا نع ثحبلا مدعو نظلا نسحو عبطلا ةحامس هيلع بلغتت دق (ا )
 ىن اهعم رمتسيو تكسي امنإو ، اهتراكب لاوز ببس نع اهلأسي الف

 نأ ىف قحلا هيطعي مالسإلاو { مرك فقوم وهو ث ةايحلا قيرط
 . ىفم امع بيقنتلاو ثحبلاب هبلاطي الو ، مم ركملا فقوملا اذه فقي

 ديرب ال هنكلو © نظلا ءوس هيلع بلغيو ، كوكشلا هرواعتت (بر)

 نأ نودو اهلأسي نأ نود لاحلا ىف اهقلطيف هتجوز ثدحم نأ

 . ليبن فقوم اضيأ وهو ث ةراكبلا ةلكشم رشي

 = فرعت ال اهنأ ىعدت - صخش اه لصتا نوكي نأ ركنتف اهلأسي (ج)
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 اذإو ث اهلع مقي نأ هلف حورقلا وأ ، لسفلا : لثم لاجرلا ريغ ىرخأ ةلعب
 اهجموزت موي نم رهشأ ةتس ىضقنت نأ لبق دلوب تناف ةأرما لجرلا جورت

 موي نم ارشعو رهشأ ةعبرأ ىضقنت نأ لبق نم اهنطب ىف دلولا كرحت وأ
 كلذ همزل كلذ لبق جوز اهل ناك اذإو © دلولا كلذ همزلي الف { اهجور

 مالسإلاو _ ةثداح وأ ةكرح ىلإ كلذ درت وأ ائيش عوضوملا نع =

 رارمتسالاو اهكاسمإب هرمأيو ، نظلا نسح بناج بلغي اذه ىف

 . اهعم
 هل ىمست دقو © ؟رهقو ةبلغ ناك اهل ثدح ام نااب هبيجنف اهلاسي ( د )

 ىف الإ هرت مل اهنأل لعافلا فرعت مل اهنأب ىعدت دقو 0 هنيعب اصخش
 كلذ ريغ وأ ، مالظلا ىف ناك عقو ام نأل وأ ، ةفدص ءاقللا كلذ

 . روصلا نم

 لوقت امك ىنزلا كلذ مت ولف ، ىنزلاب ترقأ دق روصلا هذه عيمح ىف ىهو
 ىو & ةيجوزلا امهتقالعل ةبسنلاب ءىش هيلع بترتي مل ، هاركإلاو ةبلغلاب ىه

 . جرح نود اهعم رمتسي نأ جوزلا ناكمإ
 . هيلع مرحت اهنف ءاضرو اهنم ةعواطمب ىنزلا مت ول امأ
 ، ليحتسم هبش وأ ليحتسم ةلاحلا هذه لثم ىف نيقيلا ىلإ لوصولاو

 . اهقارف حجر اذهلو

 مل نإو ث هيلع مرحت مل ةبولغم اهنأ ىف اهقدص نإ : ءاهقفلا ضعب لاقو
 ىف هللا همحر بطقلا هركذ ذاش لوق كانهو 0 اهلع ىنبي نأ هل زجم مل اهقدصي

 : هترابعو ث اهمرحم ال دقعلا لبق اهنم عقو امب اهرارقإ نأ ( لينلا حرش )
 ترقأ اذإ ةأرملا نأ ىلع ناينبم ميرحتلا لوقو ى ةيهاركلا لوقو ه

 دوهش ةعبرأ هب دهش وأ اهجوز اهقدصو & حاكنلا دقع ىلع قباس ىنزب
 . ىهتنا . « دقعلا ىلع هقبسل مرحت ال : ليقو ، مرحت

 : رطسأ دعب لاقو
 ناك ولو ىأ . «حاكنلاىلع ىنزلا مدقتل هيلع مرحت ال هنإ : انم ذاش لاق »

 . اهعواطمب
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 نم مهنمو ، مهضعب لوق ىف كلذ دعب اهجوزتي نأ رخآلل زئاجو 2 دلولا
 . همأ نبا دلولا ناك . كلذ لبق جوز امل نكي مل نإو © اهجوزتي ال : لوقي
 { تجوزتف مايأ ةثالث اهتدع ىف ةأرملا تطلغ اذإو . كلذ دعب اهجوزتي الو

 تماد ام اهنعجارم اهقلط ىذلا لوآلا جوزللف { حاكنلا دعب اهطلغب تملع م

 اهلع سيلف رخآلا اهسمي مل نإف . نئاب ًاقالط اهقلطي مل نإ ڵ مايألا ةثالثلا كلت

 اهسم نإو © مويلا كلذ نم اهسمي نأ اهعجار ىذلا لوألل زئاجو ا ةدع
 ؛ رخآلا اهسم ىذلا سيملا نم دتعت ىتح اهعجار اذإ لوآلا اهلرتعيلف رحآلا
 { هيلع تمرح دقف رخآلا سيسم نم دتعت نأ لبق نم لوألا اهسم نإف

 . رخآلا مزل لوألا جوزلا اهذخأ موي نم رهشأ ةتس نود ايف دلوب تنأ نإف

 سيسم نم دتعت ىنح اهرقي الف تعض و اذإف © اهلمح عضت ىتح اهتقفن هيلعو
 تتأ نإو © هنم اهتدع ءاضقنا رخآلا نم اهلمحل اهعضو نوكي الو 0 رخآلا

 دعب نم اهنطب ىن دلولا كرحت وأ لوآلا اهذخأ موي نم رهشأ ةتس دعب نم دلوب
 تملع نإو . اهذخأ ىذلا . لوألل وهف اهذخأ موي نم آرشعو رهشأ ةعبرأ

 ، اهندع تضقنا ىتح لوألا اهعجارب ملو ح مايآلا ةثالثلا كلت ىن اهطلغب

 اهجوزت دارأ نإ لوألا اهجوزتي الو ، ديدج حاكتنب الإ اهلع رخآلا مقي الف
 سيسم نم دتعت ىنح اهطخم الو اهجوزتي الو ث مايآلا ةثالثلا كلت ءاضقنا دمب

 رخآلا سيسم نم دتعت ىنح اهجوزتي الف ، سانلا نم ه ريغ كلذك و .0 رخآلا

 هموي نم اهجوزتيلو ،ةهسيسم نم ةدع اهلع سيلف اهجموزت رخآلا دارأ نإف
 كلت تضقنا ىنح اهطلغب ملعت مل نإو ؤ مايألا ةثالثلا كلت ءاضقنا دعب ءاش نإ

 7 مايأ ةثالث ىضقنت ىنح هدنع ىه ىذلا رخآلا اهلزتعيلف مايألا ةثالثلا

 تءاش نإف لوقلا اذه ىلعو ، ديدج حاكنب ءاش نإ اهج وزتيل و اهطلغب اهملع

 مقي نأب لوقي نم مهنمو 0 امهريغ تجوزت وأ لوألا تجوزت وأ هتجوزت

 اهملع.دعب نم مايألا ةثالثلا ىضقنت ىتح اهلزتعيلو لوآلا حاكنلاب رخآلا اهلع

 لوألل ناك : لوقي نم مهمو { اهلزتعي الأ صخر نم مهنمو © اهطلغب

 نإ اهف ناثراوتيو اهطلغب اهف تملع ىلا مايألا ةثالثلا كلت ىن اهعجار نأ

 اهلع رخآلا ميقي الف لوألا :اهعجارم مل نإ لوقلا اذه ىلعو © امهدحأ تام

تجوزت وأ هريغ تجوزت تءاش نإو هتجوزت تءاش نإف { & ديدج حاكنب الإ
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 دتعت ىتح هجوزتت الف { سانلا نم هريغ وأ لوألا جيوزت تدارأ نإف لوألا

 . ىنح اهسمي الف مايآلا ةثالثلا كلت ىن لوألا اهعجار نإو { رخآلا سيسم نم
 نكت ملو رخآلا اهجوزتي ملو لو آلا اهعجار مل نإو ، رخآلا سيسم نم دتعت

 ث نالوق هيف ىناثلاو ، رخآلل مزال وهف دلوب تنأ نإف ، هريغ تجوزت
 اهتدع ىف تأدب نإ طلغلا نم انركذ ام اهل زوجم الو ، ثلاثلا همزلي الو

 نإو اهطلغ اهل زاج رهشلا لوأ نم اهتدع ىف أدبت مل نإو { رهشلا لوأ نم
 نوراه ىنأ نع ىور دقو ، كلذ اهل زوج الف مايأ ةثالث نم رثكأ تطلغ
 مايأ ةسمخ اهطلغ ىف اهجوز اهنع ىفوتملل صخر هنأ هللا هحر )٦( ىلالحلا
 تام نو ، موي رهشأ ةعبرأ ىلع ةدئازلا مايألا ةرشعلاو ، موي رهش لكل
 ةدئازلا مايآلا ةرشعلا ىف دحاو موي طلغ اهل زاج رهشلا لوأ نم اهجوز اهنع

 . قيفوتلا هتلابو ملعأ هللاو رهشأ ةعبرأ ىلع

 لضاف ملاعو ، ليلج مامإ (ىملالحلا سنوي نب ىسوم ) نوراه وبأ )٦(
 نع ملعلا ذخأ ث ةعباسلا ةقبطلا ىف ىنورابلا هركذ ، عبارلا نرقلا ءاملع نم

 س وطام نبا هقيدصو هليمز هنع لاق ( ونام روذج دحأ ) ىروطفبلا مساقل أ
 دنع نومحدزب امك هراد باب ىلع اومح دزال مهعفني ام سانلا ملع ول

 ج ( ةديبع ىبأ زاد باب
 امأ © هبالط ىلع هملع نم قفني ناكف ث لاملا رفاوو ملعلا ريزغ ناك

 . ةيواستم ماسقأ ةثالث ىلع همسقي ناكف هلام

 . هتقفن همزلي نمو هتلئاع ىلع هنم قفني مسق

 ىلع وأ هيلع بجت ىتلا قوقحلاو ليبسلا ءانبأو فويضلا ىلع هقفني مسقو
 . بناحلا اذه ىن هدلب

 اهماسقأب نيقحتلملا هتسردم بالط ىلع هنم قفنيف ثلاثل مسقل امأ
 ىلوتيف 0 ةديعبلا نكامآلا نم ةربك دادعأ هيلع دفي ناك دقو ةيلخادلا
 نمو ءاملعلا لحاطف نم ريبك ددع هيلع جرخت دقو { مهلع قافنإلاو مهءاويا
 . ىئاطسرفلا ىحم وبأ مهرهشأ
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 حاكنلا ىف )١( ىواعدلا باب

 ربخم وأءانمألا ريخ مكاحلا دنع اهحاكن تبثي نأ دارأف ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 : هل لوقيو مكاحلا ىلإ ىنأي هنف حاكنلا ركنت نأ ةأرملا نم فاخو ةلمحلا لهأ

 مكاحلا هفلكيلف اهنجورت دقو © اهجوز انأو ىتأرما ىه نالف تنب ةنالف
 نيمأ لجر وأ ةلمحلا لهأ نم رفن ةثالث وأ نىنيمأب ىنأ نإف © كلذ ىلع ةنيبلا

 - لجرلا اذه ةجوز نالف تنب ةنالف : ك ال اولاقف ةلمحلا لهأ نم نلجرو

 ، كلذب حاكنلا تبثيف ، زئاج وهف اهجوزت دقو اهجوز وهو _ ىعدملا نونعي

 ةايح ىف حاكنلا ىلع ريخلا غلب اذإ كلذ ىف ءاوسو ، كلذ ىف ريخلا ىزجو

 حاكنلاىلع ربخلا غلبت نأ تدارأ اذإ ةأرملا كلذك و ث اهتوم دعب نم وأ ةأرملا

 ىجوز نالف نب نالف : مك ال لوقتو © تلعف ةلمحلا لهأب وأ ءانمألا

 ةلمحلا لهأب وأ ءانمألاب كلذ ىلع ريخلا غلبتف ، ىنجوزت دقو ، هتجوز انأو

 اذإف ، زئاج وهف © هتوم دعب وأ جوزلا ةايح ىف كلذ ناك ء اوبارتسي مل نإ

 لهأ ةداهش هيف ىزجت الو 0 ةداهشلا الإ حاكنلا ى زوجم الف راكنإلا ناك

 ملو ث راكنإلا نكي مل نإ حاكنلا ىف مهربخ زوجم امنإو © راكنإلا دعب ةلمحلا
 اذإو ؤ هربغ ىن الو حاكنلا ف مهلوق زوجي الف اوبارتسا نإو : اوبارتسي
 سيلو 0 ةنيبلا اهلعف كلذ ركنأف اهجوز هنأ تعداف لجر ةأرملا تكسمتسا

 نكت مل نإف ؛ اهنيب هيف ىتأات نأ مكاحلا هلجؤي ىذلا لجآلا ىن ةقفن هيلع اه
 . ةنيبلا هيلعف ، هتجوز اهنأ ةأرما ىلإ لجر ىعدا اذإو . نملا هيلعف ةنيب اهل
 نإو ، كلذ اهلف اليمح هيلع ةأرملا تبلط نإف ؛ هتنيبب ىتاي ىتح . اهتقفن هيلعو

 ةددحم ننناوق اهتمظن دق ةاضاقملاو تاعفارملاو ىواعدلا لئاسم )١(

 نم دبال بيلاسأو تاءارجإ مكاحملاو ءاضقللو © مكاحملا ىف اهعابتا نم دبال

 . اهماإ ءاجتلالاو اهاعارم

 ىلإ ءاجتلالاو ةموصخلا قيرطب هقوقح ىلع لصحم نأ نآلا دارأ نف
 . اهعابتاب مزتليو ةينوناقلا تاءارجإلا عبتي نأ دبالف © ءاضقلا
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 لجألا كلذ ىلإ ةنيبب تأي مل نإ ث اثالث اهقالطب ام هفلحم نأ مكاحلا ىلإ تبلط

 كلذ همزل لجألا كلذ ىلإ ةنيبب تأي مل نإف 2 كلذاهلف © هل مكاحلا هلجؤي ىذلا

 . نمملا اهلعف ةنيب هل نكت مل نإو ث قالطلا

 فرّدلا )٢( ىحم ىآ نع لهس نأ نع هنع هللا ىضر خبشلا ركذو

 ىلإ ةأرملا تبلطف هتجوز اهنأ ةأرما ىلإ لجر ىعدا اذإ : لاق هنأ هللا هحر

 اهلف هل هلجؤي لجأ ىلإ هتنيبب تأي مل نإ اثالث اهقالطب اهل هفل نأ مكاحلا

 : لاق كلذ

 لجرلا ىلإ ةأرملا تعدا اذإ : كلذ لثم نولوقي نامزلا اذه لهأ خويشو

 هفلم نأ مكاحلا ىلإ تبلط مث اهتنيبب هيف ىنأت الجأ مكاحلا اهلجويف اهجوز هنأ
 كلذ اهلف 0 اهتنيبب هيلع مقتل لجألا دنع مكاحلا دنع فوي مل نإ اهقالطب اهل

 دعب مهل متخ نامألاب سانلا فلح اذإ ناك هنأ لضفلا ىأ نع ىور دقو
 ۔ مهضعي كلذ هل زوج ملو ، تاقيلطت ثاللب نامألا

 لوقي نأ نامألاب فلح اذإ مكاحلا نإ : نولوقي ىذلاف خايشألا امأو

 كلذ نولعفي مهنإف ، كم"اك كيلع كتأرماف نامألا هذهب تثح نإ فلح نم

 ىلإ لجر ىعدا اذإو . توفي رمأو ديدش قح هيف ناك اذإ هنم نوفاخم نمل
 © كلذ ىلع ةنيب هل نكت ملو ث كلذ ةأرملا تركنأف هتجوز اهنأ ةأرما
 ، اهسفن ةأرملا تبذكف © كلذ دعب تام من . اهفلم مل وأ ، كلذ ىلع اهفلحف
 اذإ : لوقي نم مهنمو . هثرت الف © هتجوز اهنأ هئاعدا ىن هلوق تقدصو

 اهجوز هنأ لجرلا ىلإ ةأرملا تعدا نإ كلذك و . هثرت نأي اهسفن تبذك

 عبارلا نرقلا ءاملع نم ليلج ملاع ىنردلا دمحم ىبأ نب ىبحم وبأ )٢(

 . ةعباسلا ةقبطلا ىه هدلاو عم ةدحاو ةقبط ىف ىنورابلا هركذ

 ملعل ذخأ . ةريسلا نسحأف هدلاو دعب ةسوفن لبج ىلع مكحلا ىلوت

 نوثشب هلاغشنا ىلإ ةفاضالاب سيردتلاب لغتشاو ، ىوابكلا دمحم ىنأ نع
 رشي (حادقألاب هتقرفو ةعصقلاب ملعلا تغمح دقل ) هسفن نع لاقو . مكحلا

 . ملعلل هبلط دهع ىن هيلع ناك امع لق دق ملعتلا ىلع لابقإلا نأ ىلإ كلذب
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 تتام مث ؤ هفّلحت مل وأ كلذ ىلع هتفّلحف ث ةنيب اهل نكت ملو ، كلذ ركنأف

 اهن : لوقي نم مهنمو . اهثرب الف { حاكنلل هدوحج ىن تبذكف ةأرلا

 ثالث اهقلط هنأ اهجوز ىلإ تعدا ةأرما نأ ول كلذك و . هسفن بذك نإ

 كلذ ىلع ةنيب اه نكت ملو ، كلذ جوزلا ركنأف نئاب قالط وأ تاقيلطن

 ءاعدا ىن اهسفن تبذكف ص كلذ دعب تام مث 0 هفلحت مل وأ ض هتفلحف

 اذإو . اهسفن تبذك اذإ هثرت نأب لوقي نم مهنمو ث هثرت الف 2 :قالطلا
 اهفلحف & كلذ ىلع ةنيب هل نكت ملو 0 اهاداف دق هنأ ةأرما ىلإ لجرلا ىعدا
 عطقي نئاي قالط قلطي ىتح . اهقالط ىلع ربجي هنإف © كلذ ىلع اهفلحم مل رأ

 هنأ اهجوز ىلإ ةأرملا تعدا اذإو . مك احلا ىلإ كلذ ةأرملا تبلط اذإ اهتمصع

 برهتلف نئابلا قالطلاب تنقيأ اذإ هدنع ماقملا اهعسي الف ث اهقلط دق
 ىلع ةنيب ال نكت مل نإ { اهلام وأ اهرهم نم تعاطتسا امع هنم اهسفن ىدفنتو

 نملا هيلعف ةنيب اهل نكت مل نإو . هيلع اهتفقو ةنيب اهل تناك نإف 0 كلذ .

 كلذ دعب اهلع هل سيلف هتفلح نإف . هفلحت ىتح هدنع ماقملا اهعسي الو

 نيزتتالو ، اهلع ىغبلا دارأ نمم سانلا نم هرمغ ةل زنم هل زنتو ، ةعاط الو قوقح

 تعاطتسا ام & اهسفن نم هعنمتو ( هل )٣( هدنع نم جورخلا ىلإ دمجت مل نإف
 جاوزألا نم اهعنمو اهلطع دق هنأل ؛ نكسلاو ةوسكلاو ةقفنلا هيلع اهلف اليبس

 ففوأف كلذ ةأرملا تركنأو ، اهجوزت دق هنأ ةأرملا ىلإ لجرلا ىعدا اذإو

 كلذ ريغو ةوسكلاو ةقفنلا ىلع كلذ دعب هب ةأرملا تكسمتسا مث ةنيبلا اهلع

 نإ كلذك و ؛ كلذ ىلع امهنيب ةموصخلا بصني مكاحلا نإف { اهقوقح نم
 ةأرما نأ ول كلذك و . تام اذإ هثرتو ، قادصلا ىلع ةأرملا هب تكسمشسا

 كلذ جوزلا ركنأف . اثالث وأ 2 نئاب قالط اهقلط دق هنأ اهجوز ىلإ تعدا

 )٣٢( ىركلا ةنودملل هبيترت ىن هتنا هحر بطقلا لاق :
 رمألا ىدأ ولو ، لاوحألا نم لاح ىأب اهسفن هل ملست الأ اهلع بجي ه

 اليبس كلذ ىلإ دجت مل نإف © اهسفن نم هنكمت الآ اهلع ىأ هلتق ىلاج
 ريبعتلا . مارح شارف ىلع هعم مقت الو هلتقت نأ اهلع لب ء اهلف هلتق رذب

 . بطقلل سيلو قيلعتلا بحاصل



_ ١٨٠ . 

 ىلع كلذ دعب هب تكسمتسا مث هفللحت مل وأ . هتفلحف ةنيب ةأرملل نكت ملو

 ، كلذ ىلع امهنيب ةموصخلا بصني مكاحلا نإف { قادصلاو ةوسكلاو ةقفنلا

 ىعدا اذإو ، ىجوز نالف نب نالف نم ىنح ىنطعأ : اهئاعدا ىن تلاق ولو

 الف كلذ ةلفطلا تركنأف ىعدا ايف اهلو هقدصف ةلفط جورت دق هنأ لجر

 مل نإ ىعدي ايف ىلولا هقدص ثيح هدي ىف كرتتو ث ةلفطلا راكنإب لغتشي
 نإف ، اهتجحم مصاختف غلبت ىنح ، اهدالب نم اهجرخم نأ هدي ىن اهلع فسخ
 ىف نالجر مصتخا نإو . هدي ىن كرتت الف هملظ نم اهلع فاخ نمم تناك

 فلكيلف ى اعيح امهتبذكف ، هتجوز اهنأ امهنم دحاو لك اهاعداف ةأرما
 افلكيلف هتنيبب امهنم دحاو "زك ىنأ نإف © ةنيبب ىتأي نأ امهنم دحاو لك مكاحلا

 ىلع رجأ ث خيرات امهل نكي مل وأ ، ادحاو امهخم رات ناك نإف & خبراتلا

 دحاو لكل نملا ا لعف ةنيب امهل نكت مل نإف ى نئاب قالط امهالك اهقالط

 بحاصل اهع ىضق ةنيب رخآلل نكت ملو ةنيبب امهدحأ ىنأ نإف ث امهنم
 هب ترقأ ىذلاف رخآلا تركنأو اهجوز هنأ امهدحأب ترقأ نإو . ةنيبلا

 . ةنيبلا رخآلا ىلعو . { اهف دعاقلا وه

 هحر ىنغزنتلا لودحم )٤( فسوي نأ نع هنع هللا ىضر خيشلا ركذو

 دعاقلا وه هب ترقأ ىذلا ىنعي دوعلا لثم مدآ نبا نوكي ال : لاق هنأ هللا

 . ةأرملا رارقإب اهف ادعاق نوكي ال لوقي نم مهنمو . اهف

 عبارلا نرقلا ءاملع نم ىغزنتلا ىسوفنلا لودم فسوي وبأ )٤(

 هلامب هلاغشنالو © لاملا رفاو اينغ ناك ء ةنماثلا ةقبطلا ىن ىنورابلا هركذ

 ىوابكلا دمحم ىبأ سلحم مزال كلذب هيلع سانلا حاحلإ مغر سيردتلا لوتي م
 ! لوقي ناك و . ىفردلا دمحم أ ىلإ لقتنا ىنوت املف

 فيك ىفردل دمحم ىأ وأ ىوابكلا دمحم ىأ دنع ملعتي مل نل بجع
 . هخيشب هباجعإ ةدشل ثللذو ؟ سانلل ىنفي ام دجم

 حالصلاو ىوقتلاب افورعم ناكو © ةشقانملاو لاوسلا ريثك ناكو

 . ملعلا ةرازغو لاملا ةرثك عم



_ ١٨١ 

 ركنأو هديس هنأ امهدحأب رقأف نالجر هاعدا اذإ ةمألا وأ دبعلا كلذكو

 . ةأرملا ف فالتخالا نم انركذ ام لثم ىلع رخآلا

 لك ىنأ مث ، امهدحأ دي ىف ىهو نالجر اهلع مصتخا اذإ ةعلسلا امأو

 : لوقب نم مهنمو . هدي ىف تسيل ىذلل اهب ىضق ك هل اهنأ ةنيبلاب امهنم دحاو
 امهنم دخاو لك ىنأ اذإ لوقي نم مهنمو ث هدي ىف ىه ىذلل اهس ىمصقي امنإ

 نإو © هدي ىن ةعلسلا تناك نم ىلإ تفتلي الو امهنيب تمسق هل اهنأ ةنيبلاب

 ةنيب اهف نكت ملو ، كلذ لجرلا ركنأف اهجوز هنأ لجر ىلإ ةأرملا تعدا

 { اهجوز هنأ هدلاو وأ لجرلا كلذ دلو ىلإ كلذ دعب تعدا مش ، كلذ ىلع

 ىعدا اذإ لجرلا كلذكو © اهجوزتي نأ كرتي الو ، اهاعداب لغتشي الف
 ، كلذ ىلع ةنيب هل نكت ملو ، ةأرملا تركنأف ث اهجوزت دق هنأ ةأرملا ىلإ

 هئاعداب لغتشي الف ، اهجوزت دق هنأ اهتنبا وأ اهمأ ىلإ كلذ دعي ىعدا مث

 اهفلكف ، اهجوز هنأ لجر ىلإ ةأرملا تعدا اذإو & نهجوزتي نأ كرتي الو
 نود ايف دلوب تتأف 2 اهننيبب هيف ىتأت الجأ اهلجأف ث كلذ ىلع ةنيبلا مكاحلا

 نم هب تتأ نإو ، دلولا كلذ همزلي الف ، اهنيب هيف تماقأ موي نم رهشأ ةنس
 هتعدا ىذلا لجرلا كلذل مزال وهف اهنيب هيف تماقأ موي نم رهشأ ةتس دعب

 موي نم رهشأ ةتس نم رثكأ هيف ناكف ايهخرات خرأ مث ث اهتنيبب تنأ اذإ ةأرملا

 دبعلا ركنأف . اهجوز هنأ دبعلا ىلإ ةأرملا تعدا اذإو ث دلو موي ىلإ اهجوزت
 نكت مل نإو ، حاكنلا تبث اهس تتأ نإف ث ةنيبلا ةأرملا ىلعف 2 ديسلاو كلذ

 هيلعف ، ديسلا هركنأو ث حاكنلاب دبعلا رقأ نإف ، نملا دبعلا ىلعف ةنيب اه

 دبعلا ىلع زاج دبعلا هركنأ و حاكنلاب ديسلا رقأ نإو 2 ةنيب ةأرملل نكت مل نإ نيما

 ٤ هللا نيبو هنيب ايف ةأرملا برقي الو . 3 مكحلا ىن حاكنلا همزل و ديسلا رارقإ

 ك هتجوز اهنأ ةأرملا ىلع دبعلا ىعد نإ كلذك و ، حاكنلاب ملعي ىتح اهس الو

 ةأرملا ىلع اهفقوب ةنيبلا دبعلا ىلعف & ديسلا ركنأو ث كلذ ةأرملا تركنأف

 ؤ حاكنلا هل زاجأ دق هنأب _ ديسلا ىلع ىرخأ ةنيب هيلعو ث حاكنلا ىلع

 تبثو هرارقإ اهلع زاج اهديس هب رقأو حاكنلا تركنأ اذإ ةمألا كلذكو

 اذإ ةمألا نأب ليق دقو © حاكنلا ملعت ىتح اهسفن نم هنكمت الو ، حاكنلا اهلع
ناك اذإ كلذ ىلع هقدصت اهنإف © هل كتجوز دمت كجوز اذه اهديس اهل لاق



- ١٨٢ 

 ةنيبلا اهلعف ، ديسلاو جوزلا هركنأو حاكنلا ةمألا تعدا نإ امأو . انيمأ

 جيوزتلا ةأرملا تعدا اذإو . حاكنلا كلذ ةزاجإ ديسلا ىلعو حاكنلا ىلع
 كلذ عم اهتموصخ ىضقنت ىتح جوزتت الف اهجوز هنأ رخآ لجر ىعداو
 ,ىنأ نإف . جيوزتلا تكرت وأ هرمأ نم ءىش هل تبثي مل نإف ث لجرلا

 ةنيبلا ميقي نإ هل ليق ث اهيلإ هنم ررضلا نيبت واهلبطعت دارأو اهمصاخم نأ
. ملعأ هتلاو ى ةأرملا تجورت لعفي مل نإو { اهحاكن نم هاعدا ام ىلع



_ ١٨٣ 

 رتسلا ءاخرإو سيسللاا ىف باب

 ث قادصلا فصن اهل ناك سلحملا كلذ ىن اهقلط ش ةأرما لجرلا جوزت اذ

 ةأرما لجرلا جورت اذإو 2 كلذ دعب هب تتأ نإ دلولا همزلي الو © اهلع ةدع الو

 قادصلا عيمح هيلع بجو 0 هيف اهجوزت ىذلا سلحملا نم دوهشلا نع ىرارتف
 { هب اهل اودهشي نأ دوهشلا ىلإ ةأرملا تبلط اذإو . مكحلا ىف سانلا دنع

 اهسمي مل وأ اهسم دق هنأ اوملعي نأ مهلع قيضي الو ص هلك هيلع اودهش

 تتأ نإ دلولا همزليو © هيف اهجوزت ىذلا سلحملا نم مهنع ىراوت نبح
 كلذكو ، سم مل نإ هتلا نمبو هنيب ايف همزلي الو ، كلذ دعب هب ةأرملا

 ةدعلا اهمزلت ال ةأرملا كلذك و . سم مل نإ هفصن الإ هيلع بجم ال قادصلا

 . مهنع ايراوت اذإ انركذ ام عيمح:امهمزل دقف مكحلا ىن امأ و 0 اهسمب مل ن

 ،دلولا نم ركذ ام عيمح امهمزل دقف . ارتس اوخر وأ . باب مهنود اوقلغ وأ
 تناك نإف 0 مات اسيم ةأرملا لجرلا سم اذإو )١( قادصلاو ث ةدعلاو

 كلت تناك امفيك _ نيجوزلا نيب ةولخ تعقو مش دقعلا مت اذإ )١(

 نع ناجوزلا لصفنا وأ رتس ىخرأ وأ ، باب امهنود قلغأ نأب ةولخلا
 لب ث دوهشلا جرخ ول امك ث سملا هيف نكم الاصفنا دوهشلاو روضحلا

 ض ناويدلا باحصأ نع هللا همحر بطقلا هلقن امك يرابتعا الاصفنا ناك ولو

 امهل تحيتأ اذإ ىأ . هيف رون ال مالظ مهلمشيو ع اليل دقعلا متي نأك كلذو
 نإ دلولاو قادصلا مزل دقف ، افيعض الاتحا ناك ول و لامتحا ىأب سملل ةصرف
 دعب قالطلا عقو نإ ةدعلا مزلتو ، خيراتلا كلذ نم رهشأ ةتس دعب تءاج

 جوزلا ناك ولو ، سملا نم روصلا هذه ىلع بترتت ماكحألا هذهو . كلذ

 نإو ةدعلاو قادصلا مزليو . ايصخ وأ ث لتفأ وأ انينع وأ ابوبحم وأ نونح

 . اسامتي مل امهنأب احرص
 اسامتيمل ناف .فصنلا الإ همزلي الف اهسمب مل هنإ تلاق نإف قادصلا امأ

 =دلولا اهمزلي الو اهلع ةدع الف ث امحل تحيتأ ىنلا ةولخلا كلت ىف ةقيقح



_ ١٨٤ 

 نم لسنلا ًاعيح امهلع بجوو 0 اهادص عيمح هيلع بجو دقف 0 هتأرما

 نئاب ريغ قالط اهقلط اذإو © ةدعلا ةأرملا مزلتو ث دلولا همزليو 2 ةبانحلا

 نتقيلطت اهقلط نإو 3 اثراوت ةدعلا ىف امهدحأ تامو _ نلا وأ ادحاو

 دلاو ةأرملا ىلع مرحو . ناصحإلا امهلع بجوو . قلط ام همزل اثالث وأ

 { اهقوف امو ث ةأرملا كلت مأ لجرلا ىلع مرحو 0 هدلوو ، لجرلا كلذ

 اهدحأ وأ نيمئاص اناك اذإ امهمايص ضقتنيو ،لفسامو تدلوام هبلع مرحو

 اناك نإ امهمارحإ لطبو © امهدحأ وأ . نفكتعم ناك اذإ امهناكتعا وأ

 . امهدحأ وأ . نيرمتعم اناك نإ امهترمع وأ ج امهدحأ وأ . جحلاب نبمرحم
 نأ لبق نم سيسملا كلذ اهسم اذإ هيلع تمرح دقن اهنم ارهاظم ناك نإف

 نإ كلذك و ، هيلع تمرح اهنم يلوم ناك اذإ كلذك و { هراهظ نع رفكي
 تمرح . امهعجارب نأ لبق نم سيسملا كلذ سف ، نتنلا وأ ةدحاو اهقلط
 ، لوآلا شارف هب عطقنيو 0 اثالث اهقلط نمل سيمملا كلذب اهلحمو . هيلع

 اهقوف امو ةأرملا كلت هيلع تمرح مارحم اهسم ىذلا سيسملا كلذ ناك اذإو

 هقوف امو وه اهلع مرحو © نلفس نإو تدلو امو ، تادحلاو تاهمألا نم
 ناك نإو ث اولفس نإو ث دالوألا نم هتحت امو { ي دادجألاو ءابآلا نم

 . اهسفن ىلع اهلغ نإ اهرقع همزلو . ةظلغملاو . رفكلا امهمزل مارحم كلذ

 نطب ام ىلإ رظن وأ ، جرفلا نود اهف اهسم ام لوأ ىن هتأرما لجرلا سم اذإو
 دلولا همزل و ؛ اهقادص عيمح هيلع بجو دقف . هديب هسم وأ . اهجرف نم

 له ةثالث وأ نبتقيلطت كلذ دعب اهقلط نإو ث جرفلا نود اهف اهسم اذإ

 نامزلت دلولاو ةدعلا نآل . مكحلا ىف كلذ اهمزليو .هللا نبو امهنيب اهف =

 عطق ةدعلا نآل © همدعب ارقأو سملا نم ايفتنا ولو ءطولا ناكمو ةولخلاب

 نوكي الف امهنم سملا عقي نأ نكمأ دقو ث شارفلل دلولا نألو . ةهبشلل
 حصي مل ولو ءىش ىندأاب جوزلا قحلي دلولاو . همدع ىلع ةجح هايإ امهيفن
 .ىنزلا دمعتي مل اذإ ةدعلا

 . دلولا هيف قحلي © دحلا هبحاص نع هيف أردي ءطو لك : ليق دقو
 . ( فرصتب لينلا حرش نع )

 



_ ١٨٥ 

 ى ةدعلا اهلع له ةدحاو اهقلط نإو & ةدحا و الإ همزلي ال م ؛ قلط ام همزلب

 . )٢( ملعأ هللاف ؟ ةدعلا ىف ناثراوتي له وأ ؛ اهتعجارم هل له ول

 ىلإ رظن وأ ، جرفلا نود ايف اهس نتنثا وأ ةدحاو اهقلط نإ كلذك و

 . )٣( ملع هللاف . اهعجارم نأ لبق نم ، هديب هسم وأ اهجرف نم نطب ام

 بنرتي ام عيج اهيلع بترتي لماك ربغ سم اهيف ناك اذإ ةولخلا (
 هللا نيبو نيجوزلا نبب ايف نكلو . مكحلا ثيح نم لماكلا سملا ىلع

 : ىلاعت هلوق صقانلا سملا اذه لمشي له و ، كلذ امهلع بترتي له

 . ( "نُئهوُسَمس "نأ لبق" نم ًنُئهومَْلط نيف )
 فرصني امنإو . صقانلا سملا لمشي ال ةمركلا ةيآلا ىف سملا نأ وأ

 نأ قحلا نأ ودبيو ، كلذ ىف فلأوملا دد رت دقل ، ىتيقحلا لماكلا سملا لل
 لصألا ىن ةقباسلا لئاسملا ىن هتروص تمدقت ىتلا وهو ،0& صقانلا سلا

 ه هللا نيبو نيجوزلا نبب ايف لماكلا سملا ماكحأ هيلع بت رتت ال

 ىذلا ىئيقحلا مكل اقبط افرصتي نأو امهكولس افيكي نأ امهلعو

 . هللا نبو امهنيب

 ايف ىأ . اصقان اسم هتجوز سم اذإ رهاظملا مكحم فلأوملا مزجت مل )٣(

 مرحت له . هديب اهجرف سم وأ اهجرف نم نطب ام ىلإ رظن وأ جرفلا نود
 اتيف كلذ دعي له ءاليإلا باب ىف كلذك و . مرحت ال وأ سملا كلذب هبلع
 انيف وأ اييسم دعي ال وأ ةأرملا جرخت الف ىنيقحلا سملا نع ىغيو ًاسيسرو
 . ءاليإلا ةدم تمت اذإ ءاليإلاب ةأرملا جرختف

 بجي هنأ : دحأل ىديس اي هفرعأ نأ نود ىنهذ ىلإ ردابتي ىذلاو

 قرفلا نأل ج ديلا سملو رظنلا نيبو ث جرفلا نود ايف سملا نبب قيرفتل
 زاهجلاب الصاح ىلوآلا ةروصلا ىن ، عاتمتسالا نوكي نيحو ء امهنيب حضاو

 آدج ديعب ىرخألا ةروصلا ىف هنإف {© ىسنحلا عاتمتسالا ةلآ وه ىذلا

 . كلذ نع



_ ١٨٦ 

 ز هراهظ نع رفكي نأ لبق نم كلذ لثم لعفف اهنم رهاظ نإ كلذكو

 ملعأ هتلاف ، هنيمب نع رفكي نأ لبق نم كلذ لثم لعفف اهنم ىلآ وأ .

 غلب اذإف ث ةبانحلا نم لسفلا اهيلعف { اهسف الفط ةأرملا تجوزت اذإو

 هلل و ام 7 دحاو لك جو زتي ال و © ةدعلا اهلعف ‘ حاكنلا عفدف كلذ دعب

ملعأ هللاو © هدلو ام الو رخآلا .



_ ١٨٧ 

 () اهتادص ةارملا هب لطبت اميف باب

 )٢( كرشلا ىلإ تدت را نإ كلذك و . اهقادص لطب دقف ةأرملا تنز اذإو

 ،هرغ ادحأ تلتق وأ ؛ اهجوز تلتق وأ © اهسقن تلتق وأ {، ارحس تلمع رأ

 سلاو جاوزلا دعب لجرلا نع ةأرملا تاوف ببسب قادصلا نالطب )١(
 قح قادصلاف . رظنلا ةداعإو لماتلا ىلإ جاتحم هنأ الإ ث ءاهقفلا هررق نإو

 ةأرملا نإ لب ، لوخدلاب هلك هبستكتو & دقعلا د رجم هفصن بستكت ةأرملل

 ىه نكت مل سم ىأب وأ خسفنم جاوزب ولو لثملا قادص وآ رقعلا قحتست
 اهتطعأ دق ةنسلاو ةدحاو ةرم سملا عقو ولو هيلع ةعواطم وأ ىنزلل ةديرم هيف

 حبصي لوخدلا درجمب و 0 اهنم باصأ اع دسافلا حاكنلا ىن الماك اهقادص

 امك اعبط لجوملا ادع هيف فرصتلا اهل زوجم ث ةأرملل اكلم قادصلا لماك

 ةعيدو ىئب نأ قادصلا ىف طورشم سيلو ث اهكالمأ ةيقب ىف فرصتت
 نأ اهلع ًاطورشم الو ، جاوزلا دنع هب ةنوهرم ةأرملا تسيلو { ةنومضم
 . ادبأ هيلع توفت الو { اهب عتمتسيل ةايحلا ىدم هتحت ىبت

 « هلامعأ نم لمع ببسب اهلع هتاوفك اهلامعأ نم لمع ببسب هيلع اهتاوف نإ
 ، لاكن وأ ، بدأ نم ، ةعيرشلا ماكحأ بسحم هءازج امهنم دحاو لك ىلب
 نم سيل امك ، قادصلا دري اهلاطي نأ هقح نم سيلو . دحوأ ث ريزع وأ

 قادصلا نوردقي ةداع ءاهقفلاو ً اهامح و اهنابش نم ذخأ ام د ر هبلاطت نأ اهقح

 تجوزت نإ اهتراكب لازأ دقو الماك قادصلا هل درت فيكف { ةراكبلل
 . اركب

 اهسفن تيوفت ةينب تلمع ام تلمع نإ قادصلا د ر هبلاطت نأ غاستسي دق

 لإ جاتحم هنأ ودبيف كلذ ريغ امأ ث ةتباثلا ةلدألاب كلذ اهلع تبث اذإ هيلع

 . رأألا دوجو عم رانلا ظحال : لوقأ انأف كلذ عمو ء لمأتلا نم ديزم"

 جوزلا نع رهملا لطبي ىذلاو : ( لاصخلا رصتخم ) ىف قاحسإ وب أ لاق )٢(

 = : ناتلصحخ هنم هثرت ل نإو



_ ١٨٨ 

 لتقت ملو تيفعف آدحأ تلتق نإ امأو ، هب تلتق اذإ اهفادص تلطبأ دقف

 ىذلا )٣( هوجولا نم اهجو ةأرملا تلعف اذإو ؛ ، كلذب اهقادص لطبت الف هب

 مهنمو . لطب ام دعب اهقادص اهلإ عجر الف تبات م © اهقادص اهب لطبت

 العف ةأرملا تلعف اذإو ث اهقادص اهلإ عجر تلعف امم تبات اذإ : لوقي نم

 مك احلا لغتشي الف مكاحلا دنع هيلع اهجوز تكسمتسامن ،اهقادص هب لطبت

 هدنع نبت اذإ { قادصلا كلذ ىلع امهنيب ةموصخلا بصني الو 0 اهاعداب

 { هتلطبأ دق اهنأ ىعداف اهقادص ىلع ةأرملا هب تكسمتسا نإف © هتلطبأ دق اهنأ

 هل نيم الف { ةنيب نكت مل ناف ، كلذ ىن ءانمألا ريخ هيزجمو 0 ةنيبلا هيلعف

 هب لطبت العف تلعفف ، قادص ريغب ةأرما لجرلا جوزت اذإو . هلطبت مل اهنأب اهلع
 اذإو . لوآلا لعفلا هلطبي الف { ًاقادص كلذ دعب اهقدصأ مث 3 اهقادص ةأرملا

 لطبت العف تلعفف © اهرقع هيلع بجوف { قادص رغب ةأرما لجرلا جوزت

 { قادص رغي اهجوزت نإ امأو . رقعلا كلذ تلطبأ دقف { اهقادص ةأرملا هب

 اهرقع لطبي الف ، كلذ دعب اهسم مم ، اهقادص ةأرملا هب لطبت العف تلعفف
 ةأرملا تضبق اذإو . رمعلا هيلع اهل بجب نأ لبق نم ناك ىذلا { لعفلا كلذ

 تلغتساو © هرامث نم تلكأف . انامز اهدنع ماقأف © اهجوز نم اهقادص

 لوآلا قادصلا اهلعف ، اهقادص ةأرملا هب لطبت العف تلعف مم ؤ هتالغ نم

 ١ دادترالا .

 ٢ هلعفت نأ اه سيل امم اهنم ىنأي قارف لك ليقو ، لوق ىلع ىنزلا ٨

 لطبي اهقادص نإف .

 ىتلا لامعألا عيمح اهنأب قادصلا اهس لطبت ىنلا هوجولا ءاهقفلا ددحم )٣(

 هعم ىتبتل الإ قادصلا عفد ام جوزلا نأل . هيلع اهسفن تيوفت اهنع جتني

 قح اهسفن هيلع هب تتوف المع تلمع اذإف . هبناج ىلإ ءاقبلا اذهب عتمتسيلو
 اهتين مدعو تيوفنتلل اهتينب ةربع الو ث هعفد ىذلا قادصلا ذخأي نأ هل

 3 ىنزلا : ىهف © قادصلا اهب لطبيو جوزلا ىلع اهتوفت ىنلا لامعألا امأ
 . اهريغ وأ اهسفن وأ اهجوز تلتق ءاوس © لتقلاو ، ةدرلاو ، رحسلاو

 . بابلا اذه نم )١( مقر قيلعتلا - تنش نإ _ عجار
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 كله امو © هتالغ نمو {© هرامث نم تلكأ ام عيمحو { هتميقب هنم هتذخأ ىذلا

 م ؤ اقادص اهقدصأف الجر ةأرملا تجوزت اذإو . هل ةنماض ىهف اهدي ى

 ءاهقادص ةأرملا هب لطبتالعفتلعفف، رخ آ قادصب هريغ آاجوزتجو زتف اهقلط
 قادصلا لطبي الو 0 هدنع ىه ىذلا رخآلا جوزلا دنع اهقادص تلطبأ دقن

 اذإو . هنم اهتنونبي دعب رخآلا دنع هتلعف لعفب © لوآلا جوزلا ىلع اهل ىذلا

 مم ؤ هضعبب وأ © اهقادصب هنم تدتفاف مولعم قادصب ةأرما لجرلا جوزت

 لطبت الف { اهجوز كلذ دعب اهعجار مث ، اهقادص ةأرملا هب لطبت العف تلعف
 لجرلا جورت اذإو . هب هنم دتفت مل ىذلاو ، هب تدتفا ىذلا اهقادص نم ئيش
 { ديدج قادصب اهجوزت مث 0 نئاب آقالط اهقلط مث ، مولعم قادصب ةأرما

 ىه ىذلا رخآلا قادصلا لطب دقف © اهقادص ةأرملا هب لطبت العف تلعفن
 نتنلا وأ ةدحاو هتأرما لجرلا قلط اذإو . لوآلا قادصلا لطبي الو . هب هدنع

 نإو 3 اهتادص تلطبأ ةدعلا ىف ىهو © اهقادص ةأرملا هب لطبت العف تلعف مث

 اهقلدص ةنونحلا وةلفطلالطبتالو ع هلطبتالف اهدع ءاضقنا دعب نم لعفلاكلذ تلعف

 تناك اذإ اهقادص ةأرملا اهم لطبت ىنلا هوجولا نم انركذ امم ثيش تلعف اذإ

 اهجوزتف ،مولعم قادصب ةأرمأ هيلع جوزتي نأ الجر لج ررمأ اذإو . ةلقاع ةغلاب
 كلت نايض رومأملا ىلعف ؟2 ةدايزلاب ملعي ملو ث اهسف كلذ نم رثكأب هيلع
 ةأرملا هب لطبت العف تلعف اذإ ةدايزلا كلت آضيأ ةأرملا لطبتو ث ةدايزلا

 اهجوزف ، مولعم قادصب اهجوزب نأ اهلو ترمأ اذإ ةأرملا كلذك و 3 اهقادص
 نايض ىلولا ىلعف ، جوزلا اهسم ىنح ناصقنلاب ملعت ملو ث كلذ نم لقأ

 اذإو . اهقادص ةأرملا هب لطبت العف تلعف اذإ ةأرملا هلطبتو ، ناصقنلا كلذ

 . اهقادص ةرحلا هب لطبت العف تلعفف مولعم قادصب ةمأ لجرلا جورت
 تلعف نإف . تلعف ام هلطبي الف { اهديسل قادصلا نأل ث كلذب ةمألا هلطبت الف

 لطب دقف اهديس اهلتق نإ كلذكو © اهقادص لطب دقف اهديس نذإب كلذ

 دقف اهجوز هيف اهكردي ال عضوم ىف اهعاب نإ كلذك و & كلذب اهقادص

 نم اهجوز اهلإ زجيلف كلذب هلطبت ال لوقي نم مهنمو ث كلذب اهقادص لطب
 اهقادص لطب دقف . اهسفن تراتخاف اهديس اهقتعأ نإ كلذك و ، تزاج ثيح

لطبت العف تلعفف اهسفن رتخت ملو جوزلا اهسمي نأ لبق نم اهقتعأ نإو . كلذ
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 لطبيو & قادصلا كلذ ىف اهديسل ىذلا فصنلا لطبي الف اهقادص ةأرملا هب

 اهعاب مث © مولعم قادصب ث ةمأ لجرلا جوزت اذإو ، اهل ىذلا ىقابلا فصنلا
 ةأرملا هب لطبت العف رخآلا اهديس نذإب تلعف مث ذ جوزلا اهسم ام دعب اهديس
 كلذ تلعف نإ امأو ث لوآلا ديسلل هنآل . كلذب اهقادص لطبب الف 0 اهقادص

 لطب دقف لوألا ديسلا دنع جوزلا اهسمي نأ لبق نم رخآلا اهديس نذإب
 كلذ نم لوألا ديسلل ىذلا فصنلا لطبي الو ، رخآلا ديسلل ىذلا فصنلا
 ، هديس هعاب مث © مولعم قادصب ادبع ةأرملا تجوزت اذإو ه قادصلا
 ةأرملا هب لطبت العف تلعف . اهس نأ لبق نم ح هقنعأ وأ . هبهو رأ

 . رخآلا ديسلا ىلع ىذلا فصنلا تلطبأ دقف ، كلذ دعب اهسم مث « اهقادص

 هعاب نإ امأو . لوآلا ديسلا ىلع ىذلا فصنلا لطبي الو { قوتعملا ىلع وأ

 ةأرملا هب لطبت العف تلعف مث ، دبعلا اهسم ام دعب هقتعأ وأ هبهو وأ هقتعأ وأ
 ةبكارلاو . هلك لوآلا ىلع هنأل ، كلذ نم ءىش لطبي الف { اهقادص

 ىلع كلذ نهم رحم الو 0 كلذب امهقادص لطبي الف كلذ اتلعف اذإ ةبوكرملاو

 اتكله دقو ، ىرخآلا لسن امهنم دحاو لك ىلع مرحم الو ، نهجاوزأ

 . امهفاكتعا كلذك و . نتمئاص اتناك نإ كلذب امهمايص مدهناو ، كلذب

 ةأرملا وأ لجرلا لخدأ اذإو . ةظلغملا امهلعو امهترمعو . اهمجح كلذك و
 نأ الإ ، ىنزلاو ، عاضرلا ، لثم قادصلل نماض وهف ، نيجوزلا نيب ممرحتلا

 قادصب ةأرما لجرلا جوزت اذإو . اهلع نامض الف ةرورضلاب تعضرأ
 اهقادص نم هيلع ء ىش الق ، كلذ ىلع ةنيب هل نكت ملو 3 حاكنلا تدحج ح

. ملعأ هللاو . حاكنلا تركنأو اهسفن نم هتعنم اذإ
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 قالط ريغ نم هنم هب نيبت امو اهجوز ىلع ةارملا مرحت اميف باب

 نإو . ادب أهيلع تمرح دقف دمتعم (١)اه رد ى هتأرما لجرلا سم اذإو

 هيلع تمرح دقف )٢( اهف ىف اهسم نإ كلذك و . هيلع مرحت الف دمعتي م
 دقن دمعتم ريغ وأ أدمعتم اهمأ اهلع جوزت مث ةأرما جورت اذإو . أدبأ

 ةنباو © اهتنبا كلذكو . تادحلا نم اهقوف ام كلذك و . آدبأ هيلع تمرح

 جوزت نإ كلذكو 6 آدبأ هيلع نمرح دقف 0 نلقس نإو . اهنبا ةنباو . اهنبا

 لوقي نم مهف دمعتي نإو . آدبأ هيلع تمرح دقف . ادمعتم اهتخأ اهلع

 جرف ىلإ لجرلا رظن اذإو . هيلع مرحت ال لوقي نم مهنم و ص هيلع مرحت
 كلذك و ادبا هتأرما هيلع تمرح دقف هديب )٣( هسم وأ دمعتم هتأرما مأ

 )١( لينلا حرش ) ىف هللا همحر بطقلا لاق ( :

 ( حاولألا ) باتكو ( ناويدلا ) ىف امك مرحت الأ ضعب صخرو
 ةرملا نيب قيقحتلا دنع قرف ال ذإ & ارارم كلذ ادمعت ولو امهريغو

 . رثكأو

 ناقدصتي ريناند ةسمخ امهنم لكل مزلأو ىئاطسرفلا ىيحم وبأ صخرو
 . ءىش امهنم كلذ دمعتي مل نم ىلع سيل و & امهماحرأ ى ةيالولا لهأ ىلع اه

 . ةربك هيلع مادقإلاو ، ةشحاف هسفن لمعلاو { عوفرم أطخلا : تلق

 . ديدشت هب ةجوزلا مرحت ىو

 ردلا ىلع مفلا اوساق مهنأك ( لينلا حرش ) ىف هتنا همحر بطقلا لاق )٢(

 تباغ ولو © مفلا ىف سملاب مرحت ال نأ حيحصلاو . لسنلا هنم نوكي ال هنأل
 . ليلق فرصتب هنع لقن ةفشلا

 مرحم ال ديلاب سلملا نأ ( لينلا حرش ) ى هتنا همحر بطقلا ىكح )٣(

 نيعت نإ بطلا ةرورضلا لاثمو : لاق . ةرورض ريغلو "دمع ناك اذإ الإ

 . ةيجنتلا وأ هل
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 ىف سم وأ ، اهجرف نم نطب ام سم نإ كلذكو ج تادحلا نم اهقوف ام

 هيلع تمرح دقف اهدسج نم عضوم ىأ ىن وأ 4 جرفلا نود ايف وأ 0 جرفلا

 هيلع تمرح دقف . اهنبا ةنباو . اهتنبا كلذكو 0 اهنخأ كلذك و . ادبأ هتأرما
 . ادمعتم ناك اذإ انركذ ام عيمح ىن { دبأ . هتأرما

 نع هنظأ و ) لاق ث هتلا همحر لهس أ نع © هنع هللا ىضر خيشلا ركذو

 ةغلابلا هتنبا جرف نم نطبامىلإ رظن اذإ لجرلا نإ :( هللا هحر ىردلا ىحم ىأ
 مهنمو ى اهمرح نم مهنف دمعتي مل نإو © هتأرما هيلع تمرح دقف 3 ادمعتم

 نممهنف ؤ ادمعتم ةلفطلا هتنبا جرف نم نطب ام ىلإ رظن اذإو . اهمرحمال نم
 جرف ىلإ ةأرملا ترظناذإو، هيلعمرحتالف دمعتي مل نإو .اهمرح ل نممهنمواهم حم

 ،هتنبا نبا جرف ىلإ وأ 0 هنبا نبا جرف ىلإ وأ ، اهريغ نم وأ .اهنم اهجوز دلو
 دلاو جرف ىلإ ةأرملا ترظن اذإو . اهجوز اهلع مرح دقف ث اغلاب ناك اذإ

 . اهلع مرحم ال لوقي نم مهنمو ، اهجوز اهلع مرح دقف & هدج وأ ، اهجوز

 ، هتحت امو هنبا اهنطو نإ كلذك و ؛ ءاسنلا لثم لاجرلا نم نطب ام نوكي الو
 م آدبأ هيلع تمرح دقف 0 هقوف امول هدلاو وأ

 اهل لاقي ةريمدنت نم ةأرما نأ دمح ىبأ نع هنع هللا ىضر خيشلا ركذو

 نأب اولاقف © اهطلاخ ىتح لفط وهو اهسفن نم اهنبا تنكم اهنأ «ىنمز»
 تمرح دقف اهانزب جوزلا ملعو ةأرملا تنز اذإو ؟ اهجوز ىلع كلذ اهمرح

 . اهلع مرح دقف هانزب ةأرملا تملعو لجرلا ىنز نإ كلذك و © ادبأ هيلع

 اهمرح نمب تنز نإ الإ امهيب ميرحتلا عقي الف هانزب ملعت ملو اهانزب ملعي مل نإو
 ملعب مل و مل وأ كلذب ملع . هيلع تمرح دقف ى هئانبأو "هلاب آ نم انركذ نمم هيلع

 ىنز نإ الإ اهلع مرحم الف هانز ةأرملا ملعت :ملو جوزلا ىنز نإ كلذك و 3 هب

 دقف ا اهتاوخأ وأ 0 اهانب وأ 0 اهناهمأ نم انركذ نمم هانز اهلع همرحم نمع

 كلذ ىف هقدصت الف ىنزلاب اهل رقأ نإ امأو . )٤( ملعت مل وأ تملع اهلع مرح

 )٤( ةمرحلا عقت مل هانزب ىناثلا ملعي ملو © امهنع ىنجأب امهدحأ ىنز اذإ ،
 =امهدحأ ىنز اذإ امأ 0 امهنم اهكترا نمم ةشحافلا بنذ الإ ةلأسملا ىن سبلو



 _ _ ١٩٣

 ةأرملا تجوزت اذإو ؛ كلذ ىف اهقدصي الف . ىنزلاب هل ترقأ نإ كلذكو

 اهخأ ةنبا وأ اهنخا وأ { اهتنبا ةنبا وأ اهتنبا وأ © اهتدج وأ اهمأ هتعضرأاف الفط

 كلذكو ‘ اهلع مرح دقف & اهسفنب هتعضرأ نإ كلذك و 0 اهلع مرح دقف

 ! هنبا ةنبا وأ ، هتنبا وأ ، هتدج وأ ث همأ اهنعض رأف ةلفط جورت اذإ غلابلا

 ةغلابلا ، هتأرما وأ ، هيخأ ةنبا وأ © هتخأ ةنبا وأ © هتخأ وأ ، هتنبا ةنبا وأ

 ةدحاو ةأرما امهتعضرأف نيتلفط جوزت نإ كلذكو 2 هيلع تمرح دقف

 امهؤايلوأ امهلع حاكنلا دقع اذإ ةلفطلاو لفطلا كلذكو © هيلع اتمرح دقف

 تدترا اذإو ، اهلع مرحو ٤ هيلع تمرح دقف ةدحاو ةأرما امهتعضرأف

 ؛ مالسإلا ىلإ هنم عجرت ىنح . اهجوز ىلع تمرح دقف كرشلا ىلإ ةأرملا
 هنم عجزب ىنح هتأرما ىلع مرح دقف كرشلا ىلإ جوزلا دترا نإ كلذكو

 ثارمب هضعب هنم تكلم وأ هتكلفف ادبع ةأرملا تجورت اذإو ب مالسإلا لل

 اهضعب كلم وأ © اهكلف ةمألا جوزت اذإ كلذك و ؛ اهلع مرح دقف هريغ وأ
 ؛ امهنيب ىذلا لوألا حاكنلا لطبو & ، هيلع تمرح دقف ه ربغ وأ ثا رمم

 حاكنلا لطبو ؛ هيلع تمرح دقف هسفن راتخاف قتع مث. ةأرما دبعلا جوزت اذإو

 تقتعا م . ادبع وأ . ارح تجوزت اذإ ةمآلا كلذك و ، حاكنلا ددجم ىنح

 قلط اذإو . حاكنلا افنأاتسي ىنح . هيلع تمرح دقف ؛ اهسفن تراتخاف
 دمتف « اهعجا رب نأ لبق نم ، اهسم ح { نتنثا وأ ةدحاو هتأرما لجزلا

 نم اهسف اذكو اذك نلعفيل اهقالطب فلح نإ كلذكو . ادبأ هيلع تمرح

 اهضيح ىن هتأرما لجرلا سم اذإو ث ادبأ هيلع تمرح دقف لعفي نأ لبق

 اهسم نإو هيلع اهمرحم ال مهنمو . هيلع تمرح دقف . ادمعتم اهسافن ىن وأ

 . هيلع مثإ الو جان اهنم ملاعل ريغ نإف ، هب ىنزلا ببسب امهنيب ةمرحلا عقت نمم

 شارف ىلع مقم ، ىنزلل هباكتراب مثإ نم هيلع ام قوف وهف ىنزلا بكترم امأ
 لعافلا ناك نإف . كلذك وهو ةبوتلا هل ىنأتت الو ، هتيصعم ىلع رصمو مارح
 اهلعف ةأرملا ىه لعافلا ناك نإو © الاح ةأرملا قرافي نأ هيلعف لجرلا وه
 لاصفنالا ىلع لمعت نأو ، اهنم جوزلا نيكمت مدع ىلع لياحتت نأ لقألا ىلع

 . ةليسو لكب

 ( حاكنلا )



 ؛ هتأرما هيلع مرحت الو ، كلذ نم لعف ام هل لحم الف ةرمع وأ جحم مرحم وهو
 اهنأب ملعي ملو ث هتأرما لجرلا سم اذإو © كلذب هيلع مرحت نأب ليق دقو
 مهنمو‘ كلذي )٥( هرفكي نم مهنف ث اهنم مارحلا ةباصإب دمعتم وهو « هتأرما

 مرحت نأب بتكلا ضعب ىن ليق دقو ؛ هتأرما هيلع مرحت الو ، هرفكي ال نم
 وأ © هنم مرحم تاذ اهنأ دمعتم وهو ةأرما لجرلا جورت اذإو 0 هيلع

 اهسف جوز تاذب الو ©،© هنم مرحم تاذب تسيل ىه اذإف ، جوز تاذ
 تباث وهف حاكنلا امأو ه رفكي ال نم مهنمو هرفكي نم مهنف ، كلذ ىلع

 . قيفوتلا هللب و ملعأ هتناو ، هيلع مرحت الو

 هب دصقي مناد © ةيلمعلا تافلاخلا ىن دحوملا ىلع قلطأ اذإ رفكلا )٥(

 ةريغصلا ىلع قلطت دق ةيصعملا ةملك نآل 0 ءاهقفلا هيلإ أجليو 2 ةمعنلا رفك

 نوص رحم انباحصأ ءاهقف نإف كلذلو ث ةرببكلا ىلع الإ نوكي الف رفكلا امأ
 رثكأو اهلع لدأ اهنأل . رئابكلا عيمح 7 كالهلا وأ رفكلا ةملكب اورمي نأ

. اابسأو ةيصعملا ن نم رفنت دشأو . ميرحتلا ةدش ىنم ءاحمإ



_ ١٩٦٥ 

 جوزلا ىلع ةارملا قوقحو ةآرملا ىلع جوزلا قوقح ىف باب

 الام هلمحت الو ، هلامو هسفن ىف هظفحت نأ ةأرملا ىلع جوزلا قوقح نمو
 ، مداخ ةئام هل ناك ولو اهريغ ىلإ هتشيع لك وت الو ث ةنوملا نم هب هل ةفاط

 (١)قداصت الو ههركي نم لزنم لخدت الو © هيف اهبرب عضوم ىف لخدتالو

 ، هتبارق ىوذو 0 هتوخإو هيوبأ رتو ، هقداصي نم ضغبت الو ، هضغبي نم

 هلام رذهت الو ، هنذإ ريغب هلزنم نم جرخت الو ، تعاطتسا ام 2 هناريجو
 ةيصعم اهرمأ نإ الإ ءىشب اهرمأ نإ هيصعت الو © هفيض مركت نأ اهلعو

 هفلاخت الو ، قلاخلا ةيصعم ىف قولخملل ةعاط الف هتلا ةيصعمب اهرمأ ناف 0 هللا

 نم هعنمت الو . اهلإ رظن اذإ هرست ىكل اهسفن ضفختو ث هيهنو هرمأ ى
 ، هنذإب الإ ةلفان نموصت الو © ريعب بتق ىلع تناك ولو اهاعد اذإ اهسفن

 ةمودنم ىنأت الو 0 هنذإب الإ ةملو الو اسرع دهشت الو © هنذإب الإ ةلفان نلصت الو
 رغب الو هنذإب ، ةحاين الو ركنم الو 5 وهل هيف ام دهشت الو 2 امنأام الو

 ةيالولا امهس دوصقم انه ضغبلاو ةقادصلا نآ ءاهقفلا ضعب ىر )١(
 ، ىلوتي نم ىلوتت نأ بج اهنأل لاكشإ كلذ ىفو & ناتيعرشلا ةءارلاو

 ىلوتي اهجوز ناك اذإ امأ ، كلذل نيقجتسم اناك اذإ ضغبي نم ضغبو
 هقفاوت نأ اهل سيلف { ضغبلا قحتسي ال نم ضغبي وأ 0 ةيالولا قحتسي ال نم

 . « قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال ه هنأل ، كلذ ىلع

 ةاعارمو ةيجوزلا ةطبار ىلع ةظفاحم ماقملا اذه ىف لاقي ام ىمقأو

 { ارم ضغبتو ىلوتتف ، لوقي ام سكعب همامأ رهاظتت ال نأ ةرسألا ةحلصم

 . تالاكشإلا نم ريثك كلذ ىلع بترتي نكلو

 .:اهجوز هنم أربتي نم ةيالوو اهجوز ةيالو نيب قفوت فيك اهنمو

 ةيالولا رغ ىلع فلؤملا ةرابع ىف ضغبلاو ةقادصلا ةملك لمح نأ رهظيو
 0 نسحأ نمل نسحت ، سانلا ةلماعم ىف كلذو ك ملسأ نيتيعرشلا ةءاربلاو
 . ةيويندلا تالماعملا ىف هنم نمم مهجتتو . فلطلتي نم عم فلطلتنو



_ ١٩١٦١ 

 نإ : ليق دقو . هنم هللا اهقزر ام طخست الو 0 قالط هلأست الو . هنذإ

 رانلا ىف الزنم اهسفنل تذختا دقف قالط اهجوز نم تلاس اذإ ةأرملا {

 راصتخالل ابح هانك رت دقو انركذ ام ريغ ةرشك ةأرملا ىلع جوزلا قوقحو

 باتكلا هب لوطي الئل .

 ثعشتالو ‘امظت الو ىرعتالو عوجن الأ : جوزلا ىلع ةأرملا قوقح نمو

 لخدي الو ،نييض رم ربغ اوناك ولو 2 اهلهأ رجه الو ، ةراضب اهدعوي الو
 زيبخ الو ، نيحط اهلع هل سيلو ‘ سوبع ريغ ، قلطنم هجوب الإ اهلإ
 هيلع اهل سيلو 2 اهسفن نم عوطتتأ تءاش نإ الإ جسن الو ، لزغ الو
 لالحلا ىلع اعمتجا اذإ ةملسملاو ملسملل ىغبني ىذلاو ، ررح الو ، ىلح

 هنع هللا ىضر باهولا دبع مامإلا نع ىور دقو . امهرهد ىلع انواعتي نأ

 رهدلا ىلع ىنناعأ دق ، صخشلا اذه هللا محر : لاق هتأرما تنام امل هنأ

 . ىلع رهدلا نعي ملو

 تناك : لاق هنأ لضفلا ىبأ نب هللادبع ىنأ نع فسوي وبأ خيشلا ركذو

 ، نيرعي الو ، نثعشي الو ، نعجم الأ ثالث نهعبتأو ، ثاللب انباقر ىف ءاسنلا
 . ءاش نإ اهعامح نم اهجوز ةأرملا عنمت الو ، عرجتنو { لمحتنو رسن نأو

 . هيلع حيصتو ناضمر ىف راهنلاب اهعامح نم هعنم نأ اهلو

 هيف كردت ال تقو ىف ناضمر نم ليللا رخآ ىف اهعامح نم هعنمت اهلو

 نم هعنمت نأ اهل ناضمر ءاضق كلذك و © حبصلا لبق اهنبانج نم لاستغالا

 هعنمت نأ اهلو © )٢( ءاضقلا ىن هيلع حبصت ال اهنأ الإ . راهنلاب ءاضقلا ىن اهسفن

 بوره هعنم اهلو » : ( لينلا حرش ) ىف هللا همحر بطقلا لاق )٢(

 اه نذأ نإ رذن وأ ةرافك موص وأ ناضمر ىن راهن اهنطو نم بارطضاو

 لسغلا كردت ال ام ردقب ليللا رخآ ىنو 0 هلتاقت الو هياع حيصتو ث رذن ىف

 . كلذ تامدقم عم مميتت تناك نإ مميتلا وأ لستغت تناك نإ

 =, نعم نامز هل سيل ءاضقلا نآل ، حايص الب ناضمر ءاضق ىن هعنمت و

 



- ١٩٧ 

 ى جرفلا نود اهف الإ ، هيلع حيصتو سافنلاو ضيحلا ق اهعامح نمو اهسفن نم

 رهظلا نبب ايف اهتأب نأ هل سيلو ؛ سافن الو ضيح ىق كلذ نم هعنمت الف
 اهلع ضقني الثل ، كلذ تهرك نإ ءاشعلاو برغملا نب ايف الو { رصعلاو

 هدارأ اذإ كلذ نم هعنمتو ث هيف سانلا هار عضوم ى اهعماج الو 0 اهنراهط

 لخد اذإ هنإ : ليق ذقو ، اهرغص ىن عامحلا نم قيطت الام اهلمح الو . اهنم

 نايض الو . كلذ لجأ نم اهاصأ امل نماض وهف & تاونس ىنامث نود ايف اهلع

 . تاونس ىنامعلا تزواج اذإ هيلع

 دايقنالا نأ امهلع لكشيو ث هتاذل مرحم مل عامحلا نألف ليللا رخآ امأوح

 مكح لئاسوللو ، صاع هلطبي ام ىلع رهاقلاو ث ةيصعم موصلا لاطبإل
 نم عنام الف © ليللا رخ آ ىف الو ءاضقلا ىن اهنايتإ هل زوجم الف ، دصاقلا

 . فرصتب لقن هنم دوصقملا ىهننا .« هيلع حايصلا زاوج
 تماصولو لفنلا موص ىف حايص الو » : رطسأ دعب هتنا همحر بطقلا لاق م

 لتق وأ ، رذن وأ ، تارافكل اهلع موص نم بجو ام رئاس ىن الو 2 هنذإب

 . فرصتب ىرتنا . « لتقلا موص و رذنلاو ةرافكلل تقو ال ذإ

 جوزلا قوقح ىف غلوب هنأ _ رثألا دوجو عم رظنلل ظحالو ىل رهظيو
 اهرذن وأ اهلفن هتجوز ىلع دسفي نأ جوزلل غوسي فيكف ث ددصلا اذه ىن

 كلذل هنم صاخ نذإ ىلع كلذل اهموص ناك اذإ اهترافك وأ اهءاضق رأ

 ىذلا نمزلل اديدحتو تقولل نييعت هتقفاومو هنم اهناذئتسا نوكي الأ . مايصلا

 تقولا كلذ حبصأو 0 ءاضقلا وأ رذنلا كلذ وأ ةرافكلا كلت هيف ىدؤن

 { اعبط قرافلا عم ةضيرفلل صصخملا تقولا هبشي موصلا كلذب اصاخ اتقو
 تماص الكف ث اهل نذأ ولو ءاش ىنم هتجوز موص مدهم نأ جوزلل حيبأ اذإو

 نأ عيطتست ىتف . اهلمع اهلع لطبأف ث عاتمتسالا ىن هقح بلطي اهءاج

 ؛موصلا ةلفان نم ةأرملا مرحت له لب ؟ موصلا قوقح نم اهتمذب بترت ام ىدؤت
 ؟ اهسفن ىلإ اهاندأو ث اهلع تابرقلا رسيأ ىهو

 نذأ موص نبب قرفي نأ بج هنأ ملعأ هتلا و _ 0- ىل رهظيو

 = هضقن ى رذع هل سمتلن دقف © هيف اهل نذأي مل موصو ث هيف اهل

 



_ ١٩٨ 

 ناكمتسالا اهلعو لمحلا كلذب رضي ًاعاح لماح ىهو اهعماج الو

 « اهنذإب الإ اهنع لزعي الو . لاخدتسالا اهلعو ث اهعاح ىف اهسفن نم هل
 لزعي الو ث اهنذإ رمغب اهنع لزعي نأ هلف ةيرسلا امأو ، هنذإب الإ هنع لزعت الو
 ثدحم الو . اهذيس نذإب وأ . اهنذاب الإ ةمأ تناك اذإ هنأرما نم
 نإ : ليق دقو . هنم هب ولخت امم ءاسنلا ثدحت الو . اهنم هب ولحم امم لاج رلا

 ةأرملا كلذك و ، مارح ى هلعف نمك هتأرما نم هب ولخ ام سانلا ثدح نم
 . اهجوز نم هب ولخت امب تثدح اذإ

 . اهنم وه جاتحم ىذلا لثم ةوهشلا نم جاتحت اهنأل ةمئان ىهو اهعماج الو

 اهنبانج نم لستغت ىكل و . ضئاح رغ وأ ضئاح اهلعل ىردي ال هزأل و

 . مكحأو ملعأ هللاو

 ءاضق وأ القن ناك ءاوس هيف نذأ ىذلا موصلا امأ . هيف اهل نذأي ل موصل =

 مزلم وهو © كلذب دهع اهل قبس دقو © اهل هلطبي نأ هل غوسي اف ةرافك وأ

 تناك ول اهناكم ىف هسفن عضيو هبرإ كلم نأ هل ىغبنيو { دهعلاب ءافولاب

 . ءارغإلاب ال قحلاب هموص رخآلا وه هيلع دسفت نأ عيطتست
 امهنم دحاو لك نإف باجتساف هترغأ وأ تباجتساف اهارغأ اذإ امأ

 . ملعأ هللاو ، هسفن لمع لمحتب



 س ١٩٩

 امتنؤمو اهانكسو اهتوسمكو ةأرملا ةقفن ىف باب

 هانآ امكف ورعملاب اهانكسوءاهتوسكو ،اهتقفن :هيلعف ةأرما لجرلا جوزت اذإو

 الف ةأرما لجرلا جورت اذإو . )١( اهات آ ام الإ اسفن هتنا فلكي ال 2 هلل

 )١( ىلي ام ( ةنسلا هقف ) ىف قباس ديس ذاتسألا لاق :

 { نكسمو : ماعط نم ةجوزلا هيلإ جاتحت ام ريفوت انه ةقفنلاب دوصقملا
 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةبجاو ىهو . ةينغ تناك نإو 2 ءاودو ، ةمدخو

 : ( لينلا حرش ) ى هللا همحر بطقلا لاقو

 . ةيافكلاب ةردقم ةجوزلا ةقفن نأ رثكألا هيلعو انموق دنع روهشملاو
 طسوتملاو 0 موي لك نادم رسوملا ىلعف ، دملاب ىعفاشلا اهردقو

 2 دم رسعملاو آ فصنو دم

 ردقتلا ىنو { انباحصأل هلثمو ث اضيأ كلام نع ةياور دملاب ردقتلاو

 . هيلع ليلد الو ٤ رظن دللا
 امأو ، فرس نود داتعم ماوق هب ام ةقفنلاو : اضيأ بطقلا لوقيو

 . ىهتنا . هب مكحم الو عرشلا ىف ةقفن سيلف فزرلا

 .ةليوطلا تاشقانملا ىلإو ، ةقفنلا تعرش ىتلا صوصنلا ىلإ عوجرلابو اذه

 ىلعدمتعي صخلم جرخن نأ عيطتسن عوضوملا ىن ءاهقفلا نيب ترج ىلل
 : ىلب ام

 ةبداصتقالا ةلاحلا اهمهأ نم © لماوع ةدع ةقفنلا ىف ىعار (ا)

 . نجوزلل ةيعانجالاو

 . ناجوزلا اهف شيعي ىلا ةئيبلا (بر
 ةايحل ًايئاجف الماك رييغت هانعم سيل ةيجوزلا تيب ىلإ لاقتنال (ج)

 . اهترسأ ىن ةأرملا اهلع تناك ىلا
 طلحن نأ بحم امنإو مكلا رصنع ىلع ءاذغلا ىف رصتقن الأ ىغبنب (د)

 = ىرورضلا ىلع رصتقن الأ ىغبن سابللا عوضوم ىف و ث اضيأ فيكلا رصنع



_ ٢٠٠ _ 

 © كلذ هيلإ تبلط نإ الإ )٢( اهلج مل ام اهتنومو اهنوسكو اهتقفن اهلع قيضي
 هيلعف اه نواهت اهكرت نأ الإ ، بلجب مل وأ بلج هيلع بجاو وهف تبلط نإف

 ث ىلامحلا بناحلا ظحلننأ ىغبني ىكل 0 رحلاو د رملا نم ةياقولاو ةرتسلا نمح

 ٠ اضيأ ةئدبلا قوذ بسح

 نم ةيحنتلل ةضورفم ةرورض تسيل اهجوز تيب ىف ةجوزلا ةقفن (ه)

 فارسإلا اهف نوكي ال ةشاعم ةمبرك ةايحل ةليسو ىه امنإو ، عوحلا كاله
 . رتقتلاو فافحلا اهف نوكي ال نكلو ى رذبتلاو

 ةجوزال حاتي نأ ىغبنيو ث ةطبارتم ةدحاولا ةئيبلا ىف تاعمتحملا (و)
 ، اهتاليم ز نابتماب الو نامرحم رعشتال نأ ، ىعانجالا اهاوتسم ىف شيعت ىك

 نوقباسلا هارب ام مامت انراظنأ نم ىنتخم اهريغو لماوعلا هذه ىلإ رظنلابو
 نم ًادمتسم ساسألا نوكي نأ ىغبني امنإو © نيدملا وأ دملاب ةقفنلا ردقت ىف

 .فورعملاوه ةيافكلا نمو اهاوتسم نم ءاسنلا بلغأ هلع شيعت اف { فورعملا

 وه ةيلاححلا و ةيلامكلا صعب و ةيرورضلا اهابلطتم عيمحل باجتسا امو

 ءاسكلاو ءاذغلا ىف آرببك آروطت رصعلا اذه ىف ةايحلا تروطت دقو . ةيافكلا

 ةدئاسلا ةركفلا تناك اذإو © روطتي ام عم روطتت امئاد قوقحلاو نكسلاو

 دمتف © ءاذغلل ناك رادقم اه رغ وأ رمملا وأ ريعشلا نم نيدملا وأ دملا نأ

 { عونلا ىلع نكلو ث مكلا ىلع اساسأ دستعي ال ءاذغلا نأ مد يلا ملعلا تنأ

 شيعت نأ ةقفنلا نم دوصقملا سيلف ، باسحلا ىف عضوي نأ ىغبني 1 اذهو

 رملا ىلع اهداتعال ، بطخلا دوعك ةسباي تناك ولو ةرورضنا ةشيع ةأرملا

 بج امنإو ، طقف تايوشنلا ىلع اهدانعال قيقدلا سيكك ةخفتنم وأ : طقف

 { اهساوح و اهمسج ةمالسو اهتحص اهلع ظفحم ءاذغ ةضورفملا ةقفنلا اهل رفوت نأ
 هذه لك نآل { اهترشب قارشإو اهتيويحو اهتراضنب ظافتحالا ىلع اهدعاسي ه
 يفاج افاج ابلق ناك اذإ ايس الو }جوزلا بلق ىلع ةظفاحملل بابسأ ءايشألا
 ىلع لوصحل ءاضقلا ىلإ لصت نأ ةجوزلا هعم ترطضا ؤ ساسحإلا ظيلغ

 . فيصلا وأ ء اتشلا ةنك وأ ٤ رهظلا ه رتس وأ \ شرعلا ةمتل (

 )٢( اهنأل ةجورلل جوزلا ىلع بجت ةقفنلا نأ نور ءاهقفلا روهمح =
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 اهنوسك نمو 0 اهننؤمو © اهتوسكو © اهتقفن هيلعف اهلج اذإف © اهقوقح
 فافخأو ث ةياقوو ، ةعنقمو بابلجو © ةفحلم باولأ ةسمخ )٣( اذإو

 هنأ جوزلا ىعداف اهتنومو اهتقفن ىلع مك احلا دنع اهجوزب ةأرملا تكسمتسا

 بحاص : لزانم ةثالث ىلع كلذ ىف سانلا نإف & ىنغ هنأ ةأرملا تعزو © رقن

 ةجردلا بحاصو 2 ىطسولا ةجردلا بحاصو ض لاملا ىف ايلعلا ةجردلا
 ايلعلا ىف وأ ، ىطسولا ةجردلا ىن هنأ ةأرملا تعداف ، لاملا ىن ىللا .

 نكت مل نإف ، كلذ ىف ريخلا اهبزجمو © ةنيبلا ةأرملا ىلعف © كلذ جوزلا ركنأف

 . ةعتمو ةحارو انكس هل رفوت ىكلو ث هلجأ نم لمعلا نع ةلطعمح

 ثيحف « اهسفن ةيجوزلا وه ةقفنلا بوجو ببس نأ نوريف ةيرهاظلا امأ
 مهدنع اذه ىلع ءانبو 0 جوزلا ىلع ةجوزلا ةقفن تدجو ةيجوزلا تدجو

 { عاتمتسالل ةحلاص ريغ تناك ولو ، بلجت مل ولو ةريغصلا ةقفن بجبف

 . اهزوشن لاح ىف زشانلا ةقفن بوجو كلذكو

 تناك ةينغ ، رشان ربغ وأ ازشان ، دهملا ىف اهنأ ولو : مزح نبا لاق
 . ةمأ وأ تناك ةرح ث ةميتي وأ تناك بأ تاذ . ةرقن رأ

 تانيبلا فالتخال عضخت اضيأ اهددعو اهتيمك و بايثلا عاونأ )٣(

 سابللا عاونأ ددحت نأ لهسلا نم سيلف ث ةنكمألاو ةنمزألا فالتخاو

 هلمعتسي ام ىلإ هيف عجري امنإو ، سانلا عيح ىلع ضرفت مث اهنيك الو
 { ةقباسلا ةظحالملا عم © دلب لك ىف تاحلاصلا تافيفعلا تانمأوملا ءاسنلا

 اهتمارك ناصت نأ دبالف اهجوز تيب ىف شيعت تماد ام ةأرملا نأ : ىهو

 كرتت الف اهل ىعايجالا ىوتسملا عم نكسو ءاسك و ءاذغ نم اهتقفن قفتت نأو

 . ةرمحلا و نامرحلا روعشل ةسيرف
 اهعاونأ ضرعو سابللا عوضوم ىف هللا همحر بطقلا لاطأ دقو

 ةدع ركذو 0 ةيمالسإلا دالبلا ىف تائيبلا ضعب ىف ةلمعتسم وأ ةفورعم تناك

 : لاثمأ ةبر ربلا اهئامسأب ركذ ( بازيم ىداو ) ىف ةلمعتسم تناك عاونأ

 لكو . تنيزمت 0 افلمت ، تنرقمت ث افلمت ڵ سسأ ث كوبشأ © تيكن
 . ةلثمأو جذامن ىه امإ هذه
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 اقداصت نإ امأو . ىلفسلا ةجردلا ىلع قفنيلو . جوزلا ىلع نمم الف ةنيب ه
 ىلإ هتجرد نم لزت دق هنأ جوزلا ىعدا مث ، لاملا ىف ايلعلا ةجردلا ىن هنأ
 ، ةأرملا ىلع هل نعم الف ةنيب هل نكت مل نإف 0 ةنيبلا هيلعف © لاملا ىن ةجرد

 دق هنأ كلذ دعب ةأرملا تعدا ث ض ىلفسلا ةجردلا ىن هنأ اقداصت نإ كلذكو

 نمم الف ةنيب اهل نكت مل نإف ث ةنيبلا اهلعف لاملا ىف ةجرد ىلإ ةجرد نم علط

 ىتح برضلاب جوزلا ىلع ةأرملا ةقفن ىن مكاحلا رجم امنإو ، جوزلا ىلع اهل

 ناويحلا ةقفن امأو © ديبعلاو ءامإلا نم ةأرملا كلذكو © ددع ريغ نم قفني

 : لوقي نم مهنمو ، سبحلاب ةوسكلا ىلع رجمو ، سبحلاب الإ اهلع رجم الف
 كلذ ماعط لج نم اهقفنيو . ءاتشلا مايأ ىف برضلاب ةوسكلا ىلع رجم امنإ

 اهتقفن ىف ةأرملا تبلط نإف ، نيملسملا نم لدعلا ىوذ رظن ردق ىلع دلبلا

 . كلذ اهلف & نوحطم ربغ ريعش ناك نإ ي آريعشو © ر ناك نإ 2 ارب

 هنم تبلط نإو ؛ كلذ اهلف آرمت تبلط نإو 0 كلذ اهلف اقيقد تبلط نإف
 هيلإ رظني انيمأ هيربف هلمع نسحم مل هنأ تمعزف اهاطعأ نإف { كلذ اهلف زخ

 رخآ لدبتساو ى جوزلا هدر تيدر ناك نإف ث اثيدر ناك وأ اديج ناك نإ

 هدلو وأ ، هءاسن وأ ، هيوبأ لكاؤتوأ ، هلكاؤت نأ ةأرملا تبأ نإو . هناكم

 ةقفن اهجوز نم ةأرملا تضبق نإو ، كلذ اهلف { هديبع وأ 2 اهريغ نم
 © نئاب اقالط اهقلط وأ تام وأ تتام { رثكأ وأ ، كلذ نم لقأ وأ رهش

 ىلإ دودرم وهف اهنم ىئب امف رهشلا خالسنا لبق نم 0 مم رحتلاب هنع تجرخ وأ

 كلت نم معطت الو . ةوسكلا كلذك و . هتوم دعب نم هتثرو ىلإ وأ ، جوزلا
 نإف © هنذإب الإ ةوسكلا كلت ريغت الو ض هنذإب الإ هرغ الو الئاس ةقفنلا

 ىلع تعجر عييضت ربغ نم لجألا لبق ةوسكلا وأ ةقفنلا كلت تكله

 هيلو ىلع عجري ال ىلولا كلذك و . هيلع عجرت الف تعيض نإف . جوزلا

 . هنذإب الإ الئاس اهنم معطي الو © هعيبضتب هدي نم كله اذإ هنوسك و هتقفنب
 آر رهش ةقفن اهجوز نم ةأرملا تضبق اذإو . هنذإب الإ هتوسك رغي الو

 اهلف ةمعطألا نم اهقفاوي امم هرمغ وأ رمت هب لدبتست نأ تدارأف ريعش وأ

 تضبق اذإو . هربغ وأ ضرمم هنم تذخأ ىذلا ربعشلا ىلع ردقت مل نإ كلذ
اهلكأت الف رهشلا كلذ خلسنا ىتح تضرم مث رهش ةقفن اهجوز نم ةأرملا
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 رهشلا لوأ ىف تضرم نإ امأو ، جوزلا ىلإ ةدود رم ىهو © رهشلا كلذ دعب

 انإو . هلوأ ىف تضبق ام رهشلا رخآ ىف لكأت نأ اهلف هرخآ ىن تنانأر
 الو { اهريسم ىن اهجوز ىلع ةقفن الف اهلع بجو دق جح ىلإ ةأرملا تفم
 ى اه ةقفن الو ، ريسملا ىف ةقفنلا اهل : لوقي نم مهنمو & اهعوجر ىن اهنفن

 عوجرلا )٤( اوفلختسي نأ اهجوز ءايلوأ ىلإ ةأرملا تبلطف جوزلا باغ اذإو

 كلذ اهلع كردي الو ، كلذ اهلف اهنمو اهتوسك و اهتقفن اهيطعي ةفيلخ اف
 ةأرما سبح بلط اذإ لفطلا ىلو كلذك و . جوزلا لثم اهسبحم نأ ةفيلخلا

 اهنوصي ال نمم لفطلا كلذ ناك اذإ { مكحلا ىف كلذ هل سيلف © لفطلا كلذ

 نع جوزلا بره نإ امأو . ءاسنلاب ةجاح هلا نوكي ال نمم وأ { اهظفح الو

 ىن الخاد ناك اذإف ، مهلع كلذ اهلف ث هب اوتأي نأ هءايلوأ تبلطو هنأرما

 كلذ اهلف . اهتنوثمو اهتقفن هيلع اهل لعجم نأ مكاحلا ىلإ تبلط نإف ث ةزوحلا
 ك اهقوقحو اهننومو اهتقفن نم ارارف اهنع بره هنأ مكاحلا [دنع نيبت اذإ

 اهلع مكاحلا هرجأ مدق اذاف . اهتنوئمو اهتوسكو اهتقفن مكاحلا هيلع بتكيلف

 نإ الإ © هنذإب الإ هريغ نم اهدلو ةأرملا عض رت الو . اهدؤي ىتح سبحلا

 تناك و { اهعاضر تقو ىف هيلع اهل ةقفن الو . هعض رثلف اه ريغ نم لبقي إ

 كلذك و ، دلاو هل نكي مل نإ دلولا لام ىف وأ دلولا كلذ دلاو ىلع اهنقفن

 ةلهاولا لثم هربغ نم ةلماح تناكذإ )٥( ةأرما وأ رخآلا جوزلا نم تلمح اذإ
 اهلح عضت ىتح اهلغشي ىذلا ىلع اهتقفنف ث مدق اذإ دوقفملا وأ بئاغلا ،

 جوزلا مزل جحلا اهمزل نإو :(لينلا حرش فر هتلا همحر بطقلا لاق )٤(

 نأ ىرتالأ ، قلحلا قوقحو هللا قوقح ىدوتو © ايحتل تيقب ام هتجوز ةقفن

 . اهعاح نم عونمم هنأ عم ناضمر راهن نو اهسافنو اهضيح ىن ةمزال اهقوقح
 باسح ىف تاطخأ ىتلا ةأرملا : ىه ةلهاولا نأ قباس قيلعت ىف مدقت (ه)

 تأطخأ ىللا مايألا كلت دحأ ىن تجوزتو ء ةثالث وأ نيم وب وأ مويب اهندع

 اهنأل اهعوجر بلاطو كلذب اهقلطم فرعو اهأطخ تكردأ اذإف 0 اهن
 نإف ريخآلا جوزلا نم تلمح اذإف ث هيلإ عجرت اهنإف ، ةدعلا ىف لازتال

 = اهسمي الأ هيلإ تعجر ىذلا لوآلا اهجوز ىلعو تبثي هيلإ لفطلابسن
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 نإو 2 اباب اهلع قلغي الو ، كلذ هلف اه هبحم نأ ةأرملا ىلإ جوزلا بلط نإو
 © مكحلا ىف كلذ هلف ، نا ربحلاو ءاسنلاو لاجرلا نم اهندحم نم اهنع فرصي
 تبلط نإو © هجولا ليمحو 0 اهتقفن )٦( ليمح هيلع كردتو اهسنوي نأ هيلعو
 ؛ كلذ اهلف ث هلاتقو هبرض نم تفاخ اذإ اهلإ رظني هدنع نوكت انيمأ هيلإ

 ؛ تسجنت اذإ اهسايث لسغ و اهلسغم و © هب لسخت ءانإو { هيف نكست تيب هيلعو

 ؤ شحوم الو ملظم تيب ىف اهنكسي الو 0 اهحابصمو آ اهشارف هيلعو

 ةرصعم وأ هدنع سانلا عمتجم ىذلا عناصلا لثم اهسذوي راج هل تيب ىن الو

 ىلع ةأرملا تسبح اذإو ث رتتسم ريغ قيرط ىف وأ قوسلا نم برق ىن وأ

 اهتأي نأ هيلإ تبلط نإو . اهننأومو اهتوسكو اهتقفن اهجوز ىلعف © ةيدعتلا

 . ملعأ هللا و { اهسبح ىن اهعم . هيلع بابلا قلغيو ، كلذ اهلف ، اهسبح ىن

 _ و

 لاحلا اذه ىنو،الماح تناكاذإ لمحلا ءانثأىنوأ ، ىناثلا جوزلا نم ةدعلا ىنح

 هتجوزت ىذلا لجرلا وهو © اهنطب ىف ىذلا ننحلا دلاو ىلع اهتقفن نوكت
 . اهلمح عضت ىنح أطخ ةدعلا ىف

 اهنقفت راضحإ نمضي نم وه ةقفنلا ليمحو . نماضلا وه ليمحلا )٦(

 هتاذ جوزلا رضحم نآ اهل نمضي نم وهف هجولا ليمح امأ { اهديعاوم ىف
 . ةقفنلا راضحإل هبلط دنع
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 ءاسنلا نيب ةلادعلا ىف باب
 : ىلاعت هللا لاق

 ه. ٥ ه سه هم ٥ م

 ال متصّرَح لو ءاسنل ٤ نيب لدعت ن ا ١ عيطتست نلو ]

 .[ ٍةَمَلَعُمْلاَك اَهورَدَمَ ليملا اح او ه
 ( ١٢٩ ةيآ ءاسنلا ةروس )

 هنأ معز نميفو هئاسن نيب لدع دق نميف مهضعب )١( ددش دق هنإ ليق

 . هدنع تدلو دق هيبصل حرف دق هنأ معز نميفو ، بعت ربغ نم جح

 حرف هنأ وأ بعت نودب جح هنأ وأ لدعلا عيطتسي هنأب همعز نأل )١(

 مركلا نآرقلا رهاظ فلاخم هنألو ، ةايحلا ةعيبطل فلاخم _ هتيبص داليم

 : ىلاعت هلوق ف

 .[ مَتصَرَح ول ولو ٠ ءاسنلا نيب را ولدُعَت ن ا ١ عيطست : نلو ]

 ) ١٩ ةيآ ءاسنلا ة هروس ) : ىلاعت هلوقو

 ء ر ِ ووو ر . ه ۔ سرس ه م رس ۔ هج ٥ هممص

 قشي الإ هيغلاب اونوكت ملردلب ىلإ مكلاقنا لمحتو
 م ےم ك َّ

 .[ محر فوؤرل ٌمُكَبَر ن ز سفنألا

 ) ٧ ةيآ لحنلا ةروس ) : لاعت هلوقو

 م م م ٥٠َ ١ [- 442 ٤2٠4

 !ميظك وهو ادوسم ههجو لظ ىننألاب ٌمهََحأ دب ادو ]

 ) ٥٨ ةيآ لحنلا ة هروس (

 ىف لخاد جحلا ىلإ رفسلا نإف ةماع رافسألا ىف تلزن نإو ةيناثلا ةيآلاو

 . مارحإلا تابجاوك دويق نم هيف امل ، ىلواآلاب امبرو ، ظفللا مومع
 رثكأ ركذلاب سانلا حرف ةلاح نكلو ص نيكرشملا ىف ىهف ةثلاثلا ةيآلا امأ

 فالخ هنأ معزب ىذلاو ، سانلا هيلع رطف ام اذهو ، ىثنآلاب مهحرف نم
 اذه نمو ء هقلخ هب فصو ام ىلاعتو كرابت هللا ىلع در امنأكف كلذ

 = : اولاقو ، كلذ ركنم ىلع ددش نم ددش بابلا
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 ىف نهنيب لدعي نأ هيلعف كلذ نم رثكأ وأ ناتأرما لجرل ناك اذإو
 . عامحلا ىف ةلادعلا ىف ةدشلا نإ : ليقو 3 عامحلاو ، ةوسكلاو ث ةقفنلا

 تغرفتساف 0 ةنس ةوسكو © رهش ةقفن هئاسنل لجرلا ىطعأ اذإو

 لبق وأ ةنسلا وأ رهشلا كلذ ءاضقنا دنع اهتوسك تيلب وأ 0 اهتقفن نهادحإ

 نم ذخأيلو . ذئنيح ةيطعلا ىف نهنيبونسيلف نهنم ىرخألل تيقبو ؤ كلذ
 نإ كلذك و . اهل اهعدي الو 0 اهتوسك و . اهتقفن نم تلضفأ ام تلضفأ ىلا

 { ذئنيح.نهيطعي ىذلا ىف نهنيبواسيلف لجآلا كلذ لبق نهادحإ تضرقتسا
 هلام نزنع الو . اهتوسكو اهنقفن نم ةلضفلا كلت تلضفأ ىنلا نم ذخأيو

 ‘ ىرخألا نود نهادحإ دنع هفايضأ لزني الو 0 ىرخألا نود نهادحإ دنع

 ىف هنوخت ال ةنيمأ تناك اذإ نهادحإ دنع هلام نزخم نأ صخر نم مهنمو

 تناك اذإ نهادحإ دنع هفايضأ لزني و . ةنئاخ ىرخألا تناك اذإ . كلذ

 9 كلذ نسحت ال ىرخألا تناك اذإ كلذ ى اهنمتأيو مهتنؤمم مايقلا نسحت

 دنع ىرخآلاو ، هتيب ى ةأرما لج لا دنع تناك اذإو . هيلع اهنمنأي الو

 هيلع قيضت الأ صخرب نم مهنمو © نهنيب لدعي نأ هيلعف { اهوبأ
 (٢)رسلا ىف نهادحإ تناك اذإ كلذك و ، ىرخآلا بلجم ىنح ، نهنيب ةلادعلا

 ةرايز وأ ، جح ىلإ نهادحإ تضم اذإو . ىلوألا لثم ةينالعلا ىف ىرخألاو
 تناك اذإ كلذك و © عجرت ىتح نهنيب ةلادعلا هيلع قيضت الف 0 اهدلاو

 ةلادعلا هيلع قيضت الف هضيرم تناك وأ © سافن وأ ضيح ىف نهادحإ

 ددشي نم مهنمو ؛ اهضرم نم قيفت وأ « اهسافن وأ اهضيح نم رهطت ىتح

 . اهنم رودقملارمغ ىلع وفعم هنكل ةليحتسم ةلادعلا نإ =

 ى ملألا بذعتسي نأ نمؤملل ىغبني نكلو & لصاح جحلا نم بعتلاو
 . هللا ليبس

 ناك اذإف {، سانلا ىلع ةبلاغلا ةعيبطلا وه ركذ دولوم لابقتسا عقؤتو

 . همعن ىلع هركشي نأو . هتلا ةبه رسي نأ نموملا ىلع بجو ىنأ دولوملا

 حاكنلا راهشإ مدع رسلاب دارأ : لبنلا حرش ىف هللا همحر بطقلا لاق )٢(

 . متكتسي مل وأ ، حاكنلا ةحصب انلقو 2 دوهشلا منكتسا ءاوس
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 لزنم ىن نهادحإ تناك اذإ كلذكو . هلك كلذ ىف امهنيب لدعي نأ هيلع

 نهادحإ دنع هلكم لوطي امبرف ، لوآلا نع ديعب رخآ لزنم ىف ىرخألاو
 ڵ نهنم ةدحاو لكدنع ايف كلذ ىف لدعي نأ هيلعف ، ةجاحل ىرخآلا نود

 امهادحإ ةبون ىف ضرم نإ كلذك و كلذ ىلإ لمعتي مل نإ صخر نم مهنمو

 ىن ، ةثالث وأ ، نتأرما لجرلا بلج اذإو ؛ ؤ ىرخألا ةبون ىف قافأو
 . اهلت ىنلا مث { نهنم ةربكلا نم أدبيلف ، دحاو موي ىف وأ ، ةدحاو ةليل

 هنع نرفاس وأ ريثك نمز رم وأ انامز نهنع رفاسف هدنع نك نإ كلذكو

 ملعي ملو نهرفس نم نعجر وأ هضرم نم قافأ وأ ، هرفس نم عجر م
 ةمسقلا دارأ اذإو ، نهنم ةرببكلا نم دبيلف ث اهنبون اهلع ترخأتسا ىلا

 نم لعف ام ىأف امويو ةليلوأ ث ةليلو اموي نهنم ةدحاو لكل طعيلف نهنيب

 ىرخأللو ةليل نهادحإل ىطعي الو ، ةليللا وأ مويلا مدقت ىف { زئاج وهف كلذ
 لثم ىرخألا دنع مقيو ؤ ةسمخ وأ مايأ ةثالث نهادحإ دنع مقي الو خ آموي

 دنع نم جرخ نإو ؛ ةذحاو لكل ةليلو اموي انمدق امك نكلو . كلذ

 ىن وأ ، كلت هتليل ىف عجر مث ، دغلا نم اهموي ىن وأ ث اهتليل ىف نهادحا

 نم ىئب ام اهل متتسيلف اهنع جرخ ىلل عجربلف ث اهنع هيف جرخ ىذلا هموي

 عجرلف ، اهموي وأ اهتليل ءاضقنا دعب نم عجر نإو ث اهموي وأ ث اهتليل
 ، مويلاو ةليللا نم ىئب ام اهدنع مقيلف . اهدنع نم جرخم مل ىلا اهنبحاصل

 راهن عجر نإو ، دغلا نم سمشلا بيغت ىتح اهدنع ماقأ اليل عجر نإو

 . ىرخألا دنع عجر و ، مويلا كلذ ىن آضيأ سمشلا بيغت ىنح اهدنع ماقأ

 ، نيموي ةملسملل ىطعي : لوقي نم مهنف ةيباتكو ةملسم هدنع تناك اذإو

 اهقالطو اهنيد ىف ةملسملا نم ثلثلا ىلع ةيباتكلل نأل ث موي ةيباتكللو

 نانرح امهنأل ، امهنيب ىواسي لوقي نم مهنمو . ةلادعلا ىف كلذك و . اهتدعو
 . ةدعلاو قالطلا ىن ةيباتكلاو ةملسملا نبب ىواسي : لوقي نم مهنمو . ًاعيح

 قتعأ اذإ دبعلا لثم ، امهعح هل زوجم هجو ىلع ةمأو ةرح هل تناك اذإو

 ، كلذ زجم نم لوق ىلع اهاضرب ةرح اهلع جوزت مث ةمأ هدنع تناكو

 ضعب ىفو 0 ادبع وأ ارح جوزلا ناك ءاوسو ث ناموي ةرحللو موي ةمأللف

نم هنأل 0 اموي ةرحل طعيلف ةمأو ةرح هتحت تناك اذإ دبعلا نإ & بتكلا
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 ةملسملا نبو ةمألاو ةرحلا نيب لضافتلا نم هانركذ ىذلاو ؛ ءامإلا سنج

 لكل طعيلف ةوسكلاو ةقفنلا امأو . مايألاو ىلايللا ىن وه امنإ ةيباتكلاو
 جوزت ش ةأ رما لجرلل ناك اذإو 0 اهنوسكو اهنقفن نم اه موقي ام نهنم ةدحاو

 نم ىلوآلا دنع ام لثم ىرخألل طعيلف . امهنيب لدعي نأ هيلعف ىرخأ اهلع

 نم امهنيب لدعي نأ هيلع امنإ : لوقب نم مهنمو ، اهتنيزو ، اهايو اهذح
 . ملعأ هتلاؤ دالوألا كلذك و ىفم ام هيلع قيضي الو : كلذ هموي

 اهارت ثيح نهنم ةدحاو عماجم الو ، دحاو تيب ىن ًاعيح نهعماجم الو

 ىرخأ ةرم اهتبانج نم لستغي الف نهادحإ ةبانج نم لستغا اذإو . اهتبحاص
 امهادحإ ىتأف ناتأرما لجرلل ناك اذإو . ىرخألا ةبانج نم لستغي ىتح

 الف كلذ تلعف اذإف . ةلادعلا رمأ هركذتو هللاب هفوختلف ىرخألا ةبون ىن
 ةليل اهلف ةدحاو ةأرما لجرلل ناك اذإو . اهعامح دارأ اذإ اهسفن نم هعنمت

 . اهنذإب الإ ةلفان اهموي موصي الو . ةلفان اهف ىلصي الف © لايل عبرأ نم

 ةيقابلا مايآلا ةثالثلا ىن غرفتيو . اهقح اهيلإ ىدويو . اهسنويو . اهلإ غرفتيو
 ناتنثا هل ناك اذإو © هترخآو هايند رمأ نم بحأ ايفو ، موصلاو ةدابعلل

 ، نيموي هترحخآو هايند رمآل غرفتيو . ةليلو اموي امهنم ةدحاو لكل طعيلف
 هرمآل غرفتيو ث ةليلو آموي نهنم ةدحاو لكل ىطعأ ةوسن ثالث هل ناك اذإو

 . ةليلو آموي نهنم ةدحاو لكل ىطعأ ةوسن عبرأ هل ناك اذإو . ادحاو آموي

 نإو ؛ نهنم ةدحاو لك ةبون ىف ، هنم دبال ايف الإ هرمأ ىن هسفنل غرفتي الو
 زيجم نم مهنف © اهقوقح نم هيلإ تأرتو اهتليلو اهموي ىف نهادحإ هتللح
 نم ةدحاول اهتبون نهادحإ تطعأ نإ امأو . هزم ال نم مهنمو { كلذ

. ملعأ هللاو ، عاطتسا ام نهنيب لدعيلو ، كلذ زوج الف اهحاوص
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 (') ىرسلا ىف باب

 لإ . َنوُظفاَح ( ورفل مه م نيذلاو ): ىلاعت هللا لاق
 2 1 7 مير ٥ ل مه 7 1 ۔ ه ے ١ ٠, ٥ ۔ ص

 ام ريغ مهنإف م مهناميا َ تكَلَماَم وا مهجاوزا ىلع

 ِ . ع ره ۔ ١ ۔ مث ۔ ه۔ ۔ ۔۔ه

 (نوداعلا مه كئلواف كلذ عارو ىغتبا نمف

 ( ٧-ه٥ تايالا نونمؤملا ةروس )

 ددع كلذ ىن هيلع سيلو © هئامإ نم ءاش ام ىرستي نأ لجرل زئاجو

 نيب الو © هيرارس نب ةلادعلا هياع سيلو . حاكنلا لثم دادعتي ال تقؤم

 دنع كلذ ىلع دهشتسيلف ةمأ ىرستي نأ لجرلا دارأ اذإو ث هتيرسو هتأرما
 هنيب لوحيف توملا هئجافي الئل دايشتسالا لبق ىرستي الو ؤ اهلع هلوخد
 دبعتسيف مالكلا نم هعنمت وأ هلقع ىف هطلاخت ةلع نم عنم وأ { داهشالا نبو

 هيلع ثدحت وأ توملا هئجافي الئل اهلع لوخدنا لبق دهشتسي الو & هدالوأ
 ىرستلا ىلع دهشتسي كلذلف { هدلو ريغ هل مزايف اهلط و نم هدنمتف ةثداح
 مهدهشتسيف رتس مهنيبو هنيب ىخريف هدوهش رضحيلف ث اهيلع لوخدلا دنع

 سيلو ٤ هيلع مرحت الف كلذ دعب دهشتسا مش اهارست نإو . عامحلا لاح ىن
 زوجم ال هنأ ال ، هدلو دبعتسي الئل الإ ىرستلا ىلع داهشتسالا ىن دارملا
 دلوب تتاف هتمأ لجرلا ىرست اذإو . حاكنلا لثم هيلع داهشإلاب الإ ىرسلا
 رهشأ ةتس دعب نم هب تنأ نإو ث همزلي الف اهارست موي نم رهشأ ةتس نود
 بورغ لبق رهشأ ةتس نود ايف دلوب تتأ نإو ، همزل اهارت موي نم
 بورغ دعب نم رخآ دلوب تتأو ز رهشأ ةتس مامت نم ريخألا مويلا ىف سمشلا

 . لوألا همزلي الو امهنم ريخألا همزل رهشأ ةتس مامت دعب ذغلا نم وأ سمشلا

 تتأف ةمأ لجرل تناك اذإو . لاخلا كلذ ىلع اهجوزت اذإ ةأرملا كلذكو

 ىد رفلا قاقرتسالا ىفلأ ذنمف . قرلا ءاهتناب ىهتنا رخآ عوضوم اذه )١(

 ىرارسلاو دالوألا تاهمأ ماكحأ تفتخا امك ديبعلا ماكحأ تفتخا

 . ىراوحلاو
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 نإف . رخآلا ركنأو . [هدلو هنأ امهدحأب رقأف ةدحاو نطب نم نيدلوب

 ىن امهدحأب تتأ نإو . ًاعيمح هامزل ةدحاو ةليل وأ دحاو موي ىن امه تتأ
 . هب رقأ ىذلا همزل لوآلا ركنأو امهنم ريخألاب رقأف دغلا نم رخآلاو موي

 رخألا ركنأو لوألاب رقأ نإو . مكحلا ىف هركنأ ىذلا لوألا همزلي الو

 هب رقأ ىذلا همزلي : لاق امبرو .هنع هللا ىضر خيشلا لوق وهو . ًاعيمح هامزل

 نم ريخألا الو & ريخآلا نم لوآلا زرفي الو . هركنأ ىذلا همزلي الو

 . لوألا

 امهدحأب رقأف دحاو نطب نم امهندلو اذإ : هللا هحر دمحم وبأ لاقو

 نم ريخآلا الو . ريخآلا نم لوآلا زرفي الو . ًاعيح هامزل رخآلا ركنأو

 هدلو نم وأ هدلاو نم اهثرو ةمأ ىرستي نأ لجرلل بحتسيالو . لوألا

 هدلاو اهارستي مل نإ هيلع مرحت الف معرحتلا امأو . اهارست دق نوكي الئل

 اهارتشا كلذ ى ءاوسو . اه رىتسي ىنح هتمأ لجرلا ىرستي الو . هدلو وأ

 نم وأ ، اهنم مرحم ىذ وآ ةأرما وأ مامإ نم اهارتشا وأ هل تبهو وأ اهلرو وأ
 صخر نم مهنمو : اهث رتسي ىبح 03 هلك كلذ ىف اهارستي الف لفط

 . ةأرملا نم اهارتشا اذإ ءارتسالا هيلع نوكي الأ

 ءامإ ىلع سيل : لاق هنأ هنع هتلا ىضر باهولا دبع مامإلا نع ىورو

 اهف هل ناك نإ كلذك و ث ءارتسا نهتانب ىلع سيل هنأ امك 2 ءاريتسا ءاسنلا

 اهرتسي ىتح اهارستي الف . هثرو وأ اهنم هكيرش بيصن ىرتشاف بيصن
 تبثي الف ؤ دلوب تتأف اهن رتسي ملو اهارستف ث ةمأ لجرلا ىرتشا اذإو

 هقتعي نأب لوقي نم مهنمو ؛ تباث هبسن نأب . لوقي نم مهنمو 2 هبسن
 . آدبأ هيلع تمرح دقف مي رحتلا امأو . هب شيعي اتيش هلام نم هيطعيو

 تمرح دقف اهارست اذاف ، هكيرش نيبو هنيب ةمأ ىرستي نأ لجرلل زوجم الو
 : لاق هنأ هنع ىورو .0 هللا همحر رصن أ لوق وهو 0 هبسن تيثي الو هيلع

 ىنرذلا ىع ىنأ لوق وهو ث هبسن تابثإب لوقي نم مهنمو . عابي دبع
 زوجت الو كلذ زوج الف هئامإ نم ىرستي نأ هدبعل لجرلا نذأ اذإو . هللا همحر

: اهن رتسي ىح اهعيبي الف هتيرس عيبي نأ لجرلا دارأا ذإو . جورفلا ىف ةبراعلا
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 نيرهش ىلإ وأ رهش ىلإ رايخلاب هنأ ىلع ةمأ لجر نم لجر ىرتشا اذإو
 © امهنيب ىذلا لجألا كلذ دنع امهنيب ءارشلا تبث مث نيمأ دي ىن اهالعجف

 مهنمو . نيمألا دنع اها رتسا هيزجم الو اهرتسي ىتح ىرتشملا اهارستي الف

 اهارستف ةمأ لجرلا ىرتشا اذإو . نمألا دنع اهتدع تمت اذإ صخرب نم

 خاسفنالا ناك اذإ اهنم هبسن تبثي الف خسننم هؤارش اذإف ث دلوب تناف
 مهلك اوسيل سانلا نأل . هبسن تابثإب لوقي نم مهنمو ض ءاملعلا هزيمم ام

 ربد اذإو ، تباث هبسنف ءاملعلا هزيمم ال امم خاسفنالا ناك اذإ امأ و . ءاملعب
 اهرد نإ امأو ؛ اهارستي نأ هل زئاجف هتوم دعب نيرهش ىلإ هتمأ لجرلا

 مهمو { اهارستي الف سانلا نم امهريغ توم ىلإ وأ اهتوم ىنإ وأ هتوم ىلإ
 مهم تلاحتسا دق تاومألا نأل . هتوم ىلإ اهرد نإ اهارستي نأب لوقي نم

 دحأ توم لبق وأ اهتوم لبق وأ هتوم لبق رهش ىلإ اهريد اذإو : لاعفألا
 اهارستف اهعاب م هتمأ لجرلا ربد اذإو { اهارستي الف سانلا نم اهرغ
 ىلإ ةمألا در م ؛ تباث اهنم هبسنف : ريبدتلاب ىرتشملا ملع ث ن ىرتشملا

 هرغ دق هنأل { اهنم ىرتشملا دلو ةميق الو : اهرقع ل سيلو . اهديس

 نيتنس ىلإ وأ ، ةنس ىلإ ، هثروم اهرمد امنإو ث ريبدتلاب عئابلا ملعي مل نإف . اهس

 ةميقو ةمألا رقع ىرتشملا ىلعف . هئروم ريبدتب ملعي ملو اهعابف . هتوم دعب نم
 هدنع تدلوف ىرتشملا اهارستف اهعاب ث ةمأ لج رلا بصغ اذإو 3 دالوآلا

 هيلعو } تباث اهنم ىرتشملا بسنف © اهذخأف لوآلا اهديس مدق ح . دالوأ

 . اع هرغ ىذلا بصاغلا ىلع هلك كلذب عجر و 3 دالوألا ةميقو اهرقع

 دهشتسيلو ءارشلا دعب اهوا رتسا هيلع سيلف اها رتشا مث ةمأ لجرا جوزت اذإو
 ءارشلا دعب ىرستلا ىلع دهشتسي مل نإو ، اهارستي نأ دا رأ اذإ ىرسنلا ىلع

 اذإو . ثلاثلا همزلي الو © نالوق هيف ىناثلاو : لوآلا همزل دالوأاب تنأف
 ىناثلاو : هل مزال لوألاف 5 دالوأب اهقتع دعب نم تتاف هتيرس لجرلا قتعأ

 نم تتأف هتثرول اهكرتو تام نإ كلذك و ة ثلاثلا همزلي الو نالوق هيف
 همزلي الو © نالوق هيف ىناثلاو { هل مزال لوألا نإف : دالوأب هتوم دعب

 نإف ، دحاو دلو ةلزنم امهف دحاو نطب نم نيدلوب تتأ نإف ؛ ثلاثلا
ءاهومستقا موي نم رهشأ ةتس نود ايف هب تنأ امف هتوم دعب نم ةثرولا اهمستقا
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 هل مزال وهف ٤ اهومستقا موي نم رهشأ ةتس دعب نم هب تتأ ام همزلي الو
 ةتس نود ايف اهديس توم دعب نم هب تتآ امف دحاو ثراو اهثرو نإ كلذكو

 ةلماح هتيرس كرتو لجرلا تام اذإو . كلذ قوف ام همزلي الو ، همزل رهشأ
 تناك ايح ادلو تدلو نإف ، اهلمح عضت ىتح ةفوقوم اهماكحأف : هنم

 تناك اتيم اطقس تطقسأ نإو . رارحلا ماكحأ ىلع ةيضام ةفوقوملا اهماكحأ
 لتقلاو ، تاحارحلا : كلذ لثمو . ءامإلا ماكحأ لجألا كلذ ىن اهماكحأ 8

 نإف ءامإلاو رارحلا ماكحأ هيف فلتخت امم كلذ هبشأ امو ، ىنزلاو 0 فذقلاو
 نم جرخت : لوقي نم مهنمو ث هبيصن نم ةرح تجرخ ىح وهو هتدلو
 ىعستست الو مهئابصنأ ىق ةثرولل ىعستست لوقي نم مهنمو ض لاملا عيح

 لوقي نم مهنم و © هرغلو اهدلول ىعستست : لوقي نم مهمو ز اهدلول :

 نم ءىش اهدلول ىطعي الو ع اهنم مهوني ام ردقب لاملا نم ةثرولا ذخأي

 دلولا م رغ كلذك و ،© لاملا ثلث نم جرخت نأب : لوقي نم مهنمو ، كلذ

 نم انركذ ام لثم ىلع هنم مرحم ىذل بسنلاب جرخ اذإ ءامإلاو ديبعلا نم

 الف هلامب نويدلا تطاحأ دقو اهديس تام نإو . دلولا مأ ئف فالتخالا

 اهديس لامي ةطيحم نويدلا تناك نبح ائيش اهنم ثر مل اهدلو نأل ، قتعت .

 قتعت الف اهتميقب نويدلا نم فافكلا ى ةنوهرم ىهو اهنع تام نإ كلذكو ،

 كلذ ىف بيعب هيلإ تدر وأ اهثرو وأ اهارتشا من هتيرس لجرلا عاب اذإو

 مهنمو ث اهنم هشارف عطقني الو ؛ كلذ دعب اهأوا رتسا هيلع سيلف { سلحملا
 ىن وأ سلحملا كلذ ىن هكلم نم تجرخ اذإ اهنم هشارف عطقني نأب لوقب نم

 رهشأ ةتس نود ايف دلو نم هب تنأ امف هتيرس فصن لجرلا عاب اذإو . هريغ

 ىرتشا مث ةمأ لجرلا جوزت اذإو . ملعأ هللاف كلذ قوف امو . هل مزال وهف

 وهف رهشأ ةتس نود ايف كلذ دعب دلو نم هب تنأ امف } هنرو وأ © اهفصن

 رغل وأ هدبعل هتيرس لجرلا جوز اذإو . ملعأ هللاف كلذ قوف امو } هل مزال

 مزال وهف رهشأ ةتس نود ايف دل و نم هب تتأ امف _ سانلا نم دحأل _ هدبع

 دلولا همزلي ال نمل وأ لفطلل اهجوز نإو . همزلي الف كلذ قوف امو 0 هل .
 قوف امو ء لوألل مزال وهف رهشأ ةتس نود ايف كلذ ۔اعب دلو نم هب تنأ اهف

لوآلا مزلي نأب ليقو . همأ نبا نوكيو لفطلا مزلي الو ؛ همزلي الف كلذ .



_ ٢٧٣ 

 سانلا نم امهرذغل وأ لفطل وأ ةأرمال اههو وأ هتيرس لجرلا عاب اذإو

 همزلي الف كلذ قوف امو . لوألل مزال وهف رهشأ ةتس نود اهف دل و نم تنأ اه
 تدلوف لجرل ملسملا كلذ اهجوز غ ملسمل اهعاب مث 5 هتمأ ىدوہلل رد اذإو

 & اهعيب زوجم الو درت ةمألا نإف ، ىدوهلا ريبدتب اوملع مث ادالوأ هدنع
 & اهترجأ ىدوهلا ذخأيو . مهمدختف نيملسملا دنع درتو + اهحاكنالو

 مهعيب ىلع ىدوهلا ذخؤيو © مالسإلا مهرج دقو تباث دالوألا بسنو
 ردنب ملع مت { ًادالوأ هدنع تدلوف اهارتشا ىذلا ملسملا كلذ اهارست نإ امأ و

 © اه رقع ىد وهلل هيلع سيلو }‘ تباث اهارتشا ىذلا ملسملا بسنف ىدوبلا

 . دالوألا ةميق الو

 عاب اذإ ىدوهلا نآ هللا همحر لهس ىأ نع هنع هتلا ىضر خيشلا ىورو

 ربدتب اوملع م ًادالوأ هدنع تدلوف ه رغل ملسملا كلذ اهجوزف ملسمل هتردم

 ىدوهلا ذخأبو 2 نيملسملا دنع مدختو . ىدوهلا ىلإ درت ةمألا نإف ىدوبلا

 : لوقي نم لوق ىلع اذهو ث دالوألا ىرتشملا سبح و . اهتمدخ ةميق
 نأ : لوقلا كلذب مهضعب لاق دقو ؛ خاسفنالا ىن ةلغلا در ال ىرتشملا نإ

 كردي الو ةلغلا در الو بويعلا ىن ءانعلا كرديو ةلغلا ىرتشملا در
 هب ذوخأملاو : هلا هحر ءايركز وبأ كلذ لثم لاق دقو ، خاسفنالا ى ءانعلا

 كردي الو ةلغلا دري الو . خاسفنالا ىن ءانعلا كرديو ةلغلا ىرتشملا درب نأ
 هدلو هنأ دلولاب رقأ غ اهدلو عم هتمأ لجرلا عاب اذإو ؛ بيعلا ىن ءانعلا

 هيلع زاج هثرو وأ اموي هارتشا نإو ؛ كلذ ىف هلوق لبقي الف ، عيبلا دعب

 ىلع ناعي هنإف ةقداصلا ةبوتلا هنم تفرع نإ نكلو ث همزلو لوآلا هرارقإ

 ، هنم لماح ىهو هتيرس لجرلا عيبي الو ، ةفعلاو ناسحتسالا قيرط نم هدر

 الف هتمأ لجرلا ىرست اذإو . اهلمح ىنتسا اذإ اهعيب ف صخري نم مهنمو
 . هريغل اهجوز وأ { ةبه وأ عيبب هكلم نم ىلوآلا جرخت ىنح اهتخأ ىرستي

 مهمحر نسادلج ن دمحم هللادبع نأ نع هنع هللا ىضر خيشلا ركذو

اهارستن الف ةمأ ىرتشا الجر نأ ول : ملعلا لعفي ام اورظنا : لاق هنأ هللا



 س . ٢١٤

 هدبع رغل اهجوز نإو ث اهرتسي ىنح هدبعل اهجوزب الو اهئرىتسي ىنح
 ءطو هرك هنأ هنع هللا ىضر سابع نبا نع ىورو 0 هيلع عا رتسا الف

 : ةكولمم ةرشع ىدحإ

 نم الماح كتمأ و ةكرشم كلتمأو ، ةيناز كتمأو } ةكرتشم كتمأ

 8 كنبا اهمطو كتمأو © كوبأ اهئيطو كتمأو ث جوز اهل كتمأو كرغ

 كتمأو © ةعاضرلا نم كتلاخ ىه كتمأو ، ةعاضرلا نم كتمع ىه كتمأو

. ملعأ هللاو . اهتخأو كتمأو اهمأو



_ ٢١٧٥ 

 (') عاضرلا ىف باب

 دلولا كلذ نوكي نأ الإ ، اهجوز نذإب الإ اهربغ دلو ةأرملا عض رت الو
 { هنذإ ىلإ جاتحت الف ارطضم ناك نإف . "رطضم هعض رت نأ تدارأ ىذلا

 )١( ةنسلا هقف ىف قباس ديس ذاتسألا لاق :

 ققحتي الو . عاضرإلا قلطم وه مرحتلا تبثي ىذلا عاض رإلا نأ رهاظلا
 هكرتي الو هنم نبللا صتمب و ىدنلا ىصلا ذخأي نأ ىهو . ةلماك ةعضرم ال

 . هل ضرعي ضراع ريغ نم ًاعئاط الإ

 رثوي الو ةعضرلا نود هنأل مرحم ال كلذ نإف نيتصم وأ ةصم صم ولف
 : ملسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق : اهنع هلا ىضر ةشئاع تلاق ءاذغلا ىف

 . « ناتصملا الو ةصملا مرحت ال ه

 . ىراخبلا الإ ةعامجلا هاور

 لاقي ، ءىشلا نم رسيلا ذخأ وهو & صملا نم ةدحاولا ىه 'ةصملاو

 . ًاحجار انل ودبي ىنلا رمألا وه اذه . ًاقيقر ابرش هتبرش ىأ هتصصمو هصمأ

 : ىلي ايف اهلمجن ءار آ ةلأسملا هذه ىف ءاملعللو

 عاضرإلا قالطإب اذخأ ، مرحتلا ىف ءاوس هريثك و عاض رلا ليلق نإ ( ا)
 : ثراحلا نب ةبقع نع ملسمو ىراخبلا هاور اممو ةيآلا ىف

 دق ) ، تلاقف ءادوس ةمأ تءاجف ، باهإ ىنأ تنب ىحم مأ تجوزت
 : لاقف ، كلذ هل تركذف ملسو هيلع هتلا ىلص ىلا تيت اف ( امكتعضرأ

 ملسو هيلع هتنا ىلص لوسرلا كرتف ( كنع اهعد . . . ؟ ليق دقو فيك)

 عاض رلابالإ رابتعا ال هنأ ىلع ليلد اهكرتب هرمأو & تاعض رلا ددع نع لاوسلا
 هرثكو هليلق ىوتسيف ممرحتلا هب قلعتي هنألو { همكح دجو همسا دجو ثيحف

 ، هرشكو هليلقب لصحم محلا تابنإو مظعلا زاشنإ نألو . هل بجوملا ءعطولاك

 ث ىرصبلا نسحلاو } بيسملا ن ديعسو ، سابع ناو { ىلع بهذم اذهو

 ص كلامو ، ةفينح ىأو 3 ىروثلاو © ىعازوألاو 3 دامحو ةداتقو 0 ىرهززلاو

 . دمحأ نع ةياورو

 = وهو ؛ تاقرفتم تاعضر سمخ نم لقأب تبثي ال ميرحتلا نإ (بر



_ ٢١٦ 

 مف ى ىن هلعجت نأ نم اهل ريخ ةيح مف ى اهبدث ةأرملا تلعج اذإ هنإ : ل دقو

 تدارأ اذإ و . مهساسنأ سانلا ىلع كبتشت الئل { ةجاح رغب اهدلو ريغ :

 . مراحملا و وذحك انتتالثل كلذ ىلع دهشتستلف :اهدلو رغ دلو عفرت نأ ةأرملا

 عرجتي مل وأ اهنبل نم عرجت هنأ نقيتت ملو لفطلا مف ىن اهسدث ةأرملا تلعج اذإو
 نم ترطق نإ كلذك و . اهحفاصي الو : اهجوزتي الف ، ةهش وهف آ هنم

 هقلح ىن وأ ، هحارج ىف وأ ، هرخنم ىن وأ ؤ هنيع ىن وأ ؤ هنذأ ىف اهنبل
 ، لصي مل وأ ، هفوج ىلإ اهنبل نم ءىش لصو هنأ نقيتت و . كلذب هيوادتل

 نم وأ ءانإ نم هيف ف تبص نإو . اهحفاصي الو { اهجوزتي الف { ةهش وهف
 . هفوج ىلإ لصو اذإ عاضر وهف كلذ دعب هءاق نإو : عاضر وهف اهمدث

 ةأرملا تلعج نإو ؛ دحلا هيلعف هبرش ام دعب هءاق اذإ رمحلا براش كلذك و

 هتقس وأ : ماعطلا كلذ عيح هتمعطأف ماعط ىن وأ ةاش نمل ىن وأ ءام ىن اهنبل

 لقألا برش نإ امأو ، عاضر وهف هنم رثكألا وأ نيللا وأ ءاملا كلذ عي

 ىن وأ ، قيقد ىف هتلعج نإ امأو . اهحفاصي الو اهجوزتي الف { ةهش وهف هنم
 تلعج اذإو ؛ عاضر وهف رثك وأ اليلق ماعطلا كلذ هتمعطأف سباي ماعط
 تلعج نإو ، عاضر وهف ةثالث وأ نالفط هبرشف دحاو ءانإ ىن اهنبل ةأرملا

 وهف ضعب نود هضعب لفطلا برشف دحاو ءانإ ىف نهنبل ةلالث وأ ناتأرما

 وهف هلك هبرش نإو . اهحفاصت الو { نهنم ةدحاو لك حوزتي الف ةهش

 وهف هضعب اوبرش وأ ةثالث وأ نالفط هبرش نإو نهلك نهل عاضر
 . نهحفاصي الو ءاسنلا كلت نم ائيش مهنم دحاو لك جوزتي الف © ةهش

 تعضرأ نإو 0 عاضر وهف كلذ نود امف نتنس ناا ةأرملا تعضرأ اذإو

 . رب زلا نم . هللا دبعو ةشئاع نع تايا ورلا ىدحإو { دوعسم ن هللادبع بهذم=

 رثكأو مزح نباو ٠ هبهذم رهاظ ق دمحأو ‘ ىعفاشلاو ) سواطو 6 { ءاطعو

 . تيدحلا لهأ

 ث ديبع ىآ بهذم وهو © رثكأف تاعضر ثالثب تبثي ثي مم رحتلا نإ (ج)

 . دمحأ نع ةياورو رذنملا ن نباو ىرهاظلا دوادو { روب ; ىنأو



٢١٧٧ 

 نبا تعضرأ نإو } حفاصي الو جوزتي الف ةبش وهف نينس )٢( ثالث نبا
 : لوقي نم مهمو ، حفاصي الو جوزتيلف عاض ر سيلف هقوف اهف ننس عبرأ

 اذإو . هجوزتت الف ننس عبرأ نود ايف تعضرأ امن ، نينس عب رأ ةبيرلا دعبأ

 ، ةأرماو ةيرس هل تناك وأ : كلذ نم رثكأ وأ ناتأرما لجرلل ناك

 جوزتي الف هنبل نم نهادحإ هتعضرأ نم لكف ، كلذ نم رثكأ وأ ناتيرس وأ

 لجرلا قلط اذإو © دحاو لحفل هلك نعللا نأل ، ىرخآلا هتعضرأ نم

 نيل عطقنا دقف اهسم اذإف هريغ اجوز تجوزت مث ، اهنع تام وأ هتأرما
 لوألا نمل عطقني ال لوقي نم مهنمو ] لمحت ىنح لوقي نم مهنمو } لوألا

 تعضرآ نم هنبا وأ هوبأ جوزتي الف ةأرماب لجرلاىنز اذإو . اهلمح عضت ىتح

 نإو . سجن هنآل ، ةتيملا نمل لفطلل عضرتسي نأ زوجم الو ، كلذ هنبل نم

 ، اهريغ ىلإ لوحتي ال : لوقي نم مهنمو ، عاضر وهف لغطال عض رتسا

 اهرن لثم نوكتو اهريغ ىلإ لوحتي هنأب لوقي نم مهنمو ث اهزواجم الو
 لوحتي الو . نهزواجم الو : عاضر وه ةكرشملاو ةمآلا نيلو ؛ ليوحتلا ىن

 . ةناماو ةرحلا نىل لثم نهربغ ىلإ لوحتي لوقي نم مهنمو ، نه ريغ ىلإ

 اهحفاصي الو 3 اهتحت امو اهقوف ام جوزتيلف اهريغ ىلإ لوحتي الأب لاق نمو
 ؛ تاكرغملا عاضر لثم وهف اهكرش ىف تعضرأ امف ةكرشملا تملسأ نإو
 اذإ ةمألا كلذكو } تاملىملا عاضر لثم وهف اهمالسإ دعب هتعض رأ امو

 دعب هتعضرأ امو ، ءامإلا عاضر لثم وهف اهقتع لبق هتعض رأ اه تقتعأ

 ةيباتكلا ةكرشملا هتعضرأ ام كلذك و . رئارحلا عاضر لثه ووف اهقتع
 نم ةرحلا هتعض رأ ام اهأو ؛ تاملسملا عاضر لثم وهف ملسملا نبل نم ةدهاعملا

 كرشملا نعل نم ةملسملا هتعضرأ ام كلذكو . رئارحلا عاضر وهف دبعلا نل

 نيل ريغت نإو . اهنبل لثم عاضر ةأرملا دبزو تاملسملا عاضر لثم وهف
 ناللا هيلع بلغ اذإو ندللا هيلع بلغي مل اذإ ةهش وهف حيق وأ مدب ةأرملا

 تعض رأ ناو » : ( لينلا) ىن هللا همحر ىنيمتلا زيزعلا دبع خيشلا لاق )٢(

 . ! حفاصيالو جوزتيلف رثكأف ةثالث نبا نأ ال ، عاضرف لقاف نيلوح نيا



- ٢١٧٨ 

 نم مهنمو . ةهش وهف لحف اهسمي نأ لبق ةيراحلا هنعضرأ امو ، عاضر وهف
 نم ةأرملا تبلح نإ كلذك و ، عاضر وهف مدلاو محللا تبنأ ام لك : لوقي

 : ةأرملا تلاق اذإو . ىلوآلا لثم ءاملاك وهو ، صلاخ نب سيل ام اهدث
 نإو . امهنيب قرف احكانت نإو . ناحكانتي الف هنالفو نالف تعضرأ دق فإ
 آرهاظ حاكنلا ناكو ةرضاح تناك اذإ امهنيب قرفي الف احكانت ام دعب هتلاق

 ىنإ : ةأرملا تلاق اذإو ، نايسنلا تعداف هالوتم نوكت نأ الإ ىخ رغ

 اذإو . اهلوقب لغتشي الف هعضرت نأ نكمم ال نمم وهو . انالف تعضرأ ذق
 مل اهنإ : كلذ دعب تلاق مث ث ةنالفو انالف تعضرأ دق ىنإ : ةأرملا تلاق

 . امهعضرت مل اهنإ اهلوقب لغتشي الو ، كلذ دعب ناحكانني الف امهعضرت
 ةأرملا كلت تلاق مش ث ةنالفو انالف تعضرأ دق ةنالف نإ : نانيمأ لاق اذإو
 ءانمألا لوقو ث اهلوقب لغتشي الف © امهعضرأ مل عاضرلا اهلإ بسن ىلا
 { فالخ اهف عاض رلا ىف لاجرلا نود ءاسنلا ةداهشو 7 اهلوق نم عبتي نأ قحأ

 الإ س لاج رلا نود عاض رلا ف اهزوج ال نم مهمو اهزاوج لوقي نم مهف

 دق اهنأ ةأرما تمعزف ةأرما لجرلا بطخ اذإو . لجر نهعم ناك نا

 كلذ لثم تلاقف ىرخأ مث ، كلذ لثم تلاقف ىرخأ بطخ مث ، امهتعضرأ
 تناك اذإ اهلوقب رغتشي الف ، كلذ لثم تلاق ةأرما جوزتي نأ دارأ ام لكف

 . قيفوتلا هللابو ه ملعأ هللاو )٣( بارتست نم

 نإو 2 ةبارتسم اهلعجمو اهبف كوكشلا ثعبي لجرلا اذه نم اهفقوم )٣(
 . كلذك اهلبق نم نكت مل



- ٢١٧٩ 

 قيفوتلا هللابو (') دقفلا ىف باب

 هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع دهع ىلع نيملسملا ىأر نه )٢( دقفلاو

 )١( لينلا حرش ) ىن هنلا همحر بطقلا لاق ( :

 نم دوقفملاو ، هنع فشكلا ناكمإ عم ناسنإ ريخ عاطقنا وه دقفلاو

 لهأ علب دقفلا مكح عرشو ؤ هع فشكلأ ناكمإ عم هربخ عطقن
 ركني ملو ، هتيالو نامز هدي ىلع ىرج هنأل باطخلا نب رمع دهع ىلع رصعلا

 ًاعامإ مهنوكسو همكح ناكف ، هرصع لهأ نم دحأ هيلع .

 )٢( عطقنا نم وه دوقفملا :كلام مامإلا بهذم ىلإ كلاسلا ليلد ى ءاج

 هنع فشكلا ناكمإ عم هريخ .

 ةسمخ هماسقأ و :

 مالسإلا راد ىف دوقفم : لوآلا ٢ ةدع هتجوز دتعتف 0 ءاب ولا نمز رغ

 نيملسملا ةعامحل وأ مكاحلا ىلإ اهرمأ تعفر نإ ىلجألا دعب اهؤادتبا ةافو ،

 ني ىنلا نكامألا ف هنع ثحبلاب هربخ نع زجعلا دعب ماوعأ ةعبرأ لجؤيف
 جاوزألل تلح اهتدع تضقنا اذإف 5 اهلإ هباهذ .

 هباهذ دعب ةافولا ةدع هتجوز دتعتف 0 ءابولا نمز ىف دوقفم : ىناثلا

 هتومب نظلا ةبلغل 0 هلام ثروو .

 ةافو ةدع هتجوز دتعتف ، مالسإلا لهأ نب ةلتاقم ىف دوقفم : ثلاثلا

 دوقفملاكالإو { لاتقلا فص رضح هنأ ةنيبلا تدهش اذإ ، نيفصلا ءاقتلا موي ىف

 ةدعلا ى هتجوز عورش نبح هلام ثروو مالسإلا دلب ىف .
 تماد نإربمعتلا ةدمل ةجوزلا ثكمتف كرشلا ضرأ ىف دوقفم : عبارلا

 هتدالو نم ةنس نوعبس رمعتلا ةدمو 3 اهمدعل قيلطتلا اهلف الإو ؤ اهتقفن .
 ةجوزلا دتعتف { رافكلاو نيملسملا نبب ةلتاقم ىف دوقفم : سماخلا

 مدع نظلا ىلع بلغي ىح شيتفتلاو ‘ هنأش ىف رظنلا دعب © ةنس دعب ةدع

 فرصتب لقن « ذئنيح هلام ثرويو © هتايح .
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 ‘ تيم الو ايح كلذ دعب ر م : ءاملا هب طاحأ نم اهنم (٣) هجوأ ةسمخ وهو

 هب طاحأ نمو - اتيم الو ايح كلذ دعب ر ملو قيرحلا هب طاحأ نمو

 سيلو ليالا ىن جرخ نمو ى تيم الو ايح كلذ دعب رب ملو ةكرعملا ىف لاج رلا
 ىن ليق دقو ؛ ةقفرلا نع فلختملاو . اهبلاط وه ةجاح هل ملعت ملو حالس هعم

 وه : لوقي نم مهنف © ليسلا هلمح نمو . ابئاغ نوكي نأ ةقفرلا نم فلختملا
 ةباد هتلمح نمو . بئاغ وه لوقي نم مهنمو : ءاملا هب طاحأ دق هنأل دوقفم

 وهف هعزن قاطي الو طئاح وا لبج هيلع مدهلا نم كلذكو ، بئاغ وهف
 ، غلابلاو لفلعلاو ؤ ىنآلاو ركذلاو © دبعلاو رحلا ىلع زئاج دقفلاو بئاغ
 ديبعلاو لافطألا نأ الإ دمقفلا هوجو نم انركذ ام عيمح ىن نونجملاو لقاعلاو

 7 مهو برحلا ىف لاج رلا مه طاحأ اذإ دقفلا مهلع نوزحم ال ءاسنلاو

 هلوح سانلاو تيب ىن وأ صخ ىن قيرحلا هب طاحأ نمو بايغ هجولا كلذ
 توااب هيلع مكحم الو 0 دوقفم كلذ ىف نوكي الف قيرحلا كلذ نكس ىنح

 ةثالث لاق اذإو ةلمحلا لهأ لوق هيف زوجم الو . ءانمألا الإ دقفلا ىف زوجمالو

 3 مهلوقب دوقفم نوكي الف دقف دقو دوقفم وه نالف نإ : ةلمحلا لهأ نم رفن

 ماكحأ تحت ةلخاد اهرابتعا ىلع عامجإلا عقو ىنلا هجوألا ىه هذه )٣(

 9 كاله ةنظم ىف صخشلا اهف بيغي امم اههشت ىتلا لاوحألا امأ ، دوقفملا

 ناويح هلمتحا وأ لبحلا هيلع عقو نك 2 اتيم الو ايح كلذ دعب ىرب ال من
 . بئاغلا ماكحاب قحتلت اهنإف ، سرتفم

 هدقف تبث اذإ دوقفملا نآل ؛ ريبك دوقفملاو بئاغلا مكح نبب قرفلاو
 بئاغلا امأ هواسن جوزتتو هلاومأ مستتف تاونس عبرأ مامت دعب هتوم مكحم

 : هلوح ءارالا تفلتخا دقف

 . هبايغ لاط امهم آدبأ توملاب هيلع مكحم ال هنأ ىري نم ءاهقفلا نم

 نعبس نيب حوارتت ةينامز ددم ىف هتوم ىلع مكحم نأ ىرب نم مهنمو

 نعبس دعب الإ هتومب مكحم ال لاوقألا رسيأ ىلعف ةنس نيرشعو ةئامو ةنس
 . هلاومأ ثروتو هتجوز قلطت ذئنيحو 0 ةنس

 . هدادنآ عيمح ضرقنا اذإال هتوم مكحم ال : لوقي نم مهنمو



_ ٢٢١ 

 نينس عبرأ نود امف ًايح هوأر دق مهنإ : اولاقف ، هدقف حص نإ كلذك و

 لاق اذإ امأو ، مهلوقب هتايحم مكحم الف ؤ هدقف موي نم نينس عبرأ دعب وأ
 هدقف حص دق دوقفم وهو انالف اولتق دق مهنإ : ةلمحلا لهأ نم رفن ةثالث

 اولتق هدقف موي نم نينس عبرأ دعب وأ ، هدقف موي نم نينس عبرأ نود ايف
 ةثالث نم لقأ كلذ لاق نإ كلذك و 0 هتأرما حكنت الو ث هلام مسقي الو © هب

 هلام مسقي الو © هب اولتق : رثكأ وأ ةلمحلا لهأ نم رفن ٢ هتأرما حكنت الو .

 وه انالف نإ اولاق اذإ ءانمألا امأو . مهسفنأ ىلع الإ كلذ ىن مهلوق زوجب الو

 هرأر دق مهنإ : هدقف ةحص دعب اولاق نإ كلذكو ، هدقف ىف مهلوق زاج دوقفم
 زاج هدقف موي نم نينس عبرأ دعب وأ هدقف موي نم ننس عب رأ نود ايف ايح

 هنإ اولاق نإ كلذك و . ابئاغ راصو ث دقفلا مسا هنع لازو . مهلوق

 اولاقنإ كل ذكو . هتومب مكح . هدقف موي نم نينس عبرأ نود ايف تام :

 مهلوق زاج هدقف موي نم نينس عبرأ دعب اذكو اذك موي تام دق هنإ
 اذإو . هماكحأو هئارم ىن هتوم هيلإ اوبسن ىذلا تقولا ىف هتومب مكحو

 هنومب مكح « تام دق بئاغلا انالف نإ : ةلمحلا لهأ نم نم رفن ةثالث لاق

 مهلوق زوج الو . هنومل راكنإ كلذ لبق نكي ملو ، مهلوق ىن اوبارتسي مل نإ
 اذإو ث هتجوزل وأ هتثرول الإ هتوم راكنإ زوجم الو راكنإلا دعب هتوم ىن
 مث ، هنومب مكحو تام دق بئاغلا انالف نإ ةلمحلا لهأ نم رفن ةثالث لاق
 ىن مهلوق زوجم الف ىح هنإ ةلمحلا لهأ نم نورخآ رفن ةثالث كلذ دعب لاق

 لوقب هتومم مكحلا دعب ىح هنإ : نانيمأ لاق اذإو . هتومب مكحلا دعب هتايح

 لاق مث تام دق بئاغلا انالف نإ نانيمأ لاق نإو ث هتايح مكح ةلمحلا لهأ
 ءانمألا لوقب هتومب مكحلا دعب 3 هتايح مكح ىح هنإ ، نارخآ نانيمأ .

 هتومب مكح ، تام دق بئاغلا انالف نإ ةلمحلا لهأ نم رفن ةثالث لاق نإو

 دعب لاق نإو 3 هتايحم مكح ىح هنإ : نانيمأ كلذ دعب لاق نإف انركذ امك
 نانيمأ لاق نإو . هتومب مكحم الف تام دق هنإ ةلمحلا لهأ نم رفن ةثالث كلذ :

 كلذ دعب لاق مث ، ءانمألا لوقب هتومم مكح اذإو . هتومب مكح تام دق هنإ

 ماكحأ هيلع زوجت ىذلا بئاغلاو 2 مدقي ىنح هتايح مكحم الف ىح هنإ نانيمأ

ىف لخدي ىنح بئاغ: وهف هتبايغ تحص اذإف ةزوحلا نم جراخلا وه بايغلا
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 لقأ ةزوحلا دحو هلزنم نب ناك و ةزوحلا نم فرط ىلع ناك نمو هلزنم

 كلذك و ، ةزوحلا نم جرخ اذإ بايغلا ماكحأ هياع زوجت الف نيخسرف نم
 ليقو © هلزنم نم نيخسرف زواجي ىتح ةزول نم جرخ اذإ اهرصقي ال ةالصلا

 ئ هتوم مكح © هدقف موي نم ننس عبر أ دوقفملا ىلع ىن أ نإو . كلذ ريغ

 ده دتعت ح { دوقفملا ءايل وأ اهقلطي ىح هتأ رما حكنت الو © هلام مسقو

 ، موي فصنو اموي كلذ ىلع ديزت نأب ليق دقو رشعو رهشأ ةعبرأ كلذ

 كلذ ىور . انغلب ايف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع هب مكح ىذلا وهو
 لثم هريغ نعو هتنا همحر ىناطسرفلا )٤( هقلادبع ىبأ نع هنع هللا ىضر خبشلا

 )٤( ةيضابآلا ةمثأ مظعأ نم ، ىئاطسرفلا ركب نب دمحم هللادبع وبأ وه ©

 ةسوفن لبج ىف ةيضابإلا دالب نيب لقنتو سماخلاو عبارلا نب رقلا ىف شاع
 ناك و ، املعمو ةدشرمو اظعاو ممايرد عيمح : ماقأو ؤ بعصم ىب لل

 نورثكي ، بابشلا نم ريغص شيج مهنأك ، دلب ىلإ دلب نم هعم نولقنتي هبالط
 نب ام : خيراتلا رداصم نم مهفي ابسح مهطسوتمو ى انايحأ نولقيو نايحأ

 دجاسم مهعم نولمحم ةيدابلا ىف مهتالقنت ىف اوناكو . نانثاو ڵ ةئاملا

 رصحلا نم ةصاخ الاكشأ نورضحم مهنأ كلذو _ رصعلا ريبعتب ةلقنتم

 اهف اودؤيل اهومسر امك اهئانب ىلإ اوعرسأ اولزن اذإف « لاخلا ىلع لمحت
 رقلاو رحلا نم مهقتف اهف اوسرديلو ةالصلا .

 ىذلاو ث ةبازعلا ماظن هامسو هعض و ىذلا ماظنلا وه هك رت لمع مهأ لعلو

 ايبيل نم لك ف ىضابإلا عمتحملا ىلإ قلخ لالحنا وأ داسف ىأ قرطتي م
 ىن ةيضابإلا دنع هب الومعم ماظنلا لازي الو & هوك رت ام دعب الإ ، سنوتو
 فظنأ ناك امبر مويلا ىلإ رئازحلا ىف ىضابإلا عمتحملاف كلذلو 3 رئازلا

 . رصعلا اذه ىف ىالسإ عمتحم
 © هميطحت لواحح و هيلع درمتي أدب فرحنملا بابشلا ضعب نأ تعمس دقو

 مهنيد نإ آقح تعمس ام ناك نإ - بابشلا كئلوأل ركذأ نأ دبرأو

 ى ماغلا كلذ مطحتي موي مطحتت ف وس ةفيظنلا ةيعاتجالا ا مهظنو مهقالخأو
ريبخ لثم كلبني الو



 _ _ ٢٦٢٣

 ةنس هدقف موي نم نينس عبرألا دعب دوقفملا ةأرما تثكم نإو . كلذ

 دتعت ىح حكنت الف دوقفملا ءايلوأ اهقلط مث ، ، كلذ نم رثكأ وأ نيتنس وأ
 نم رثكأ وأ نايلو هل ناك نإو . رشعو رهشأ ةعبرأب ءايلوألا قالط دعب
 اذإ مكاحلا دنع اهقالطب نوذخؤيو { زئاج وهف مهنم دحاو اهقلطف كلذ
 خبشلا كلذ ىور برضلاب اهقالط ىلع نوربجمو كلذ مهلإ ةأرملا تبلط
 ىلع نورجم مهنإ : ليقو هللا همحر ىنولألا ايركز ىبأ نع هنع هلا ىضر

 نكي مل ناف ، هيلي ىذلا قلط رضاح ىلو هل نكي مل نإو . سبحلاب اهقالط
 هؤايلوأ هيلع قلط نإو . مهنعاح وأ ، نيملسملا مكاح هيلع قلط ىلو هل

 ، رخآلا جوزلا اهنع تام غ { نيقادصلا لقأ راتخاف كلذ دعب مدق م

 ىلع هدنع تناك نقادصلا لقأ راتخا ىذلا لوألا اهجوزتف © اهقلط وأ

 ةأرما تجوزت نإو . اقالط ءايلوألا قالط هيلع دعي الو ، تاقيلطت ثالث
 لوقي نم مهنمو ث امهنيب قرف 0 ءايلوألا قالط ريغ نم اهتدع ءاضقنا دعب
 نإو . هنلا هحر ىنولاللا (ه) لهم وبأ خيشلا كلذ ىور . امهنيب قرفي ال
 دنع اوقلط نإ كلذكو { زئاج وهف ريج ريغ نم مكاحلا دنع ءايلوألا قلط

 نود ايف دوقفملاو 9 احيحص دقفلا ناك اذإ وهف مكاحلا دنع اوف رتعي ملو مهسفنأ

 ليصف : ءايركز ىنأو { ليغنز ن ديعس حون ىآ مامإلا : نع ملعلا ذخأ =

 ذخأ ام دعب اذهو ث ةمئألاو ءاملعلا لحاطف نم امهريغو ش روسم ىنأ نبا

 ىن رمتسا مث ( ةبرج ) ىلإ لقتناو « ءاطسرف » هدلب ىف ىلوآلا ئدابملا
 رخآ ماقملا هب رقتساو 0 ةيعانجالاو ةيلمعلاو ةيملعلا هتاحالصإو هتالقنت

 . لاوقألا حجرأ ىلع ه ٤٤٠ ةنس هللا همحر ىفوت ثيح ( ولجأ ) ىن رمألا
 ةيويح ( تولان ) ءاملع رثكأ نم هللا هحر ناك ىتولاللا لهس وبأ )٥(

 تاقبط لكب هلاصتا لعلو ى ناهلس عيبرلا وبأ الإ كلذ ىف هقوفي الو ةكرحو

 ىف لاوقأ هنع لقنت نأ ىف هل تببسو ، هرمغ نم ةرهش رثكأ هتلعج سانلا

 ىن ايس ال { هقفلا بتك نم باتك اهنم ولخ ال ؤ ةديدع ىواتفو هقفلا
 ، ىسوم ىنأ طقلو ؤ تاقلعملاك ٤ طقللا ه ب قداع هايسملا لزاونلا بتك
 . اهريغو ث زيزع ىأ طقلو
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 ، هلام نم هديبعو هتأرما قفنت ا مكحلا ىف ىح هدقف موي نم ننس عبرأ

 ضيحلاو دقفلا كلذ ىف تايوتسم ةرحلاو ةمألا ةثرو . ، هتثرو نم تام نمو
 ىلع ىضمو ةأرملا تدقف نزو ، كلذ لثم ءاليإل! ىن اضيأ يقو سافنلاو
 اهجوزل لحو ث اهلام مسقو ح اهتوم مكح اهدقف موي نم ننس عبرأ اهدقف

 جوزتيلو ، ةدع الو قالط هيلع سيلو ؛ ةوسن عبرأ حاكنو 0 اهتخأ حاكن
 ندقف ةوسن عبرأ لجرل ناك اذإو ءاش نإ اهدقف موي نم نينس عبرأ تمت اذإ

 & نهدقف موي نم نينس عبرألا مامت دعب ىرخأ ةوسن عبرأ جوزت م ًاعيمح هنع
 ةدقع ىف رخاوألا عبرألا جوزت نإف ك لئاوألا عبرألا نم ةدحاو تمدق مش

 نإو ، لئاوألا عب رآلا نم ةدحاو تمدق اذإ نهلك هنع نجرخ ةدحاو

 تجرخ لئاوألا عبرألا نم ةدحاو تمدق مث ، ةدحاو دعب ةدحاو نهجوزت

 ىتلا تجرخ لئاوآلا نم ةيناثلا تمدق اذاف ، رخاوألا عبرألا نم ةريخألا
 ، رخاوأآلا نم ةنلانلا تجرخ لئاوألا نم ةثلاثلا تمدق اذاف ، ةرمخألا ىلت

 هيلع سيلو : رخاوألا نم ىلوألا تجرخ لئاوألا نم ةعبارلا تمدق اذإف

 & هنع نجرخ ىتاوللا رخاوألا عبرألا ةدع .ىضقنت ىنح لئاوألا عبرألا لازتعا

 تبثو © نهتاقدص نهلف نهسم اذإف ،نهسمب مل نإ قادص هيلع نهل سيلو
 هيلعف رخاوألا ت و. دعب نم لئاوألا مدق نإو هدنع ندلو اذإ نهنم هبسن

 تادوقفملا لئاوآلا مدق مث رخاوألا قلط نإ كلذكو . نهنم هثاريم در

 سيلو . تاقدصلا فاصنأو تاعتملا نم هنم نذخأ ام در رخاوألا ىلعف

 هثروف جوزلا تام نإ كلذك و ، نهسم اذإ تالماكلا تاقدصلا در نهلع

 نم نذخأ ام در رخاوألا ىلعف لئاوألا عبرألا مدق مث رخاوألا عبرألا

 نبتاقدص كلذك و & هنم نهنا رمم ىف لئاوآلا عبرألا هذخأيو ثارملا

 كلذك و ، نهسمب مل نإ هتوم دعب نمو 0 هتايح ىف نهدر نهلعف نهسم مل نإ
 جوزلا ىلعف © اهتخأ توم دعب ةدوقفملا تمدق مث ةدوقفملا تخأ جوزت نإ
 ىلعف ، جوزلا توم دعب ةدوقفملا تمدق نإ كلذك و 0 اهتخأ نم هثاريم در
 جوزلا قلط ام دعب ةدوقفملا تمدق نإ : كلذكو 2 هنم اهثاربم در اهتخأ

 ، ملعأ هللاو ، قادصلا فصنو ةعتملا نم هنم تذحأ ام در اهلعف اهتخأ

. قيفوتلا هللابو



_ ٢٢٥ 

 رقفلا نم رخآ باب

 ءاش نإو { اهذخأ ءاش نإف : هتأرما تجوزت دقو دوقفملا مدق اذإو

 اهقدصأو ةرشع دوقفملا اهقدصأ نإ : كلذ ريسفتو . نقادسصلا لقأ راتخا

 نم ءش هبلع سيلف نقادصلا لقأ دوقفملا راتخاف . رانيد نيرشع رخآلا
 ةرشع رخآلا اهقدصأو نيرشع لوألا اهقدسصأ نإو اهايإ اهقدصأ ىنلا ةرشعلا
 قادص ىلع ةدئازلا ةرشعلا اهقدصأ ىتلا نيرشعلا كات نم لوألا اهلتعيلف

 لوألا اهتدصأ ناف . رخآلا قادص لباقت ىنلا ةرشعلا هنع طقستو رحآلا
 ًابواسم ناك نإ اهتادص نم غ ىش هيلع سياف ةرشع رخآلا اهقدصأو : ةرشع

 رغب رخآلا اهجوزتو ، قادص ريغ نم لوألا اهجوزت نإو . رخآلا قادصل
 هل رايخ الو . هتأرما ذخأيف : امهنم دحاو لك سم و 35٨ قادص

 سم : ملو , امثدحأ اسم ح قادص رغب امهنم ذحاو لك اهج وزت نإ كلذكو

 راتخا ءاش نإو هتأرما ذخأ ءاش ناف ًاعيح اسم ناف ن هتأرما ذخأيف رخآلا

 & امهنم دحاو لك سمب ملو ٤ امهنم دحاو لك اهقدصأ نإو : ني رمعلا لقأ
 مل وأ ًاعبح اسم نىقادصلا لقأ راتخخ نأب ليقو . هل رايخ الو هتأرما ذخأيلف
 راتخم نأب ليقو . هتارما ذخألف رخآلا سم ع مل و امهدحأ سم نإ كلذكو اس

 مم ٤ اهنع دقف مث ةنونح وأ . ةلفط لجرلا جوزت نإو . نيقادصلا لقأ

 ىهو { مدق اذإ هل رايخ الو اهذخأيلف مدق م ، هدقف مامت دعب نم تجوزت

 تقافأ وأ ةلفطلا تفلب دقو مدق نإو . لوألا اهنونج ىف وأ ابلوفط ىف
 اهجورت نإ امأو . نقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو اهذخأ ءاش نإف : ةنونحلا

 ءاش ناف { دوقفملا مدق م كلذ دعب نونحلا ال ثدح ش ةلقاع ىمد و رخآلا

 ىهو اهنع دقف نإو . نقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو اهذخأ مدق اذإ دوقفملا

 مث ،اهنونج ىن ىهو رخآلا اهجوزت مث } كلذ دعب نونحلا اهل ثدح مش ةلقاع

 ةنونحم وأ ةلفط لجرلا جوزت اذإو ،هل رايخ الو هتأرما ذخأيلف { دوقفملا مدق

 ةنونحلا وأ ، اهغولب روضح دنع حاكنلا راكنإ ةلفطلا تدارأف اهنع دقف مث
 قفت ملو ةلفطلا غلبت مل نإو ، ننس عبرأ نود ايف كلذ اهلف ث ايقافإ دنع
 اهراكنإ زوجب الو كلذ اهل سيلف { ننس عبرألا ءاضقنا دعب الإ ةنونحملا

(حاكنلا )



 س ٢٢٦

 هيلع جورت اذإ نونحلا وأ لفطلا كلذكو { هتومب مكح ام دعب دوقفملل
 حاكنلا ركنأ ءاش نإف ، نونحلا قافأ وأ لفطلا غلبف هتأرما دقف مث ( هيلو

 غلب نإو ث ةدوقفملا لجأ ىه ىنلا نينس عبرأ نود امف هيلع ماقأ ءاش نإو

 هراكنإ زوج الف اهدقف موي نم نينس عبرألا دعب نونحلا قافأ وأ لفطلا
 تجور دقف ش ْ ةأرما هيلو نونحلا وأ لفطلا ىلع جوز اذإو . حاكنلل

 هل راتخم الو هتأرما ذخأيف كلذ دعب مدق مث © اهنع هدقف مامت دعب هتأرما

 نإف ،هتقافإ دعب نونحلا وأ هغولب دعبلفطلا مدق نإ امأو ك نيقادصلا لقأ هيلو

 وهو اهنع دقف نإ امأو ، نقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو 0 هتأرما ذخأ ءاش

 هل راتخم الو ء هتأرما ذخأ ايلف ، نونحم وهو اهجوزت دعب مدق مث { حبص

 الفط تجورت دقو دوقفملا مدق اذإو : نقادصلا لقأ هتفيلخ الو هيلو
 وهو رخآلا جوزلا تجوزت اذإو . هل رايخ الو هتأرما ذخأيلف نونح وأ

 هتأرما ذخأ ءاش نإف ث دوقفملا مدق مث } كلذ دعب نونج هل ثدح مث حيحص

 لفط وهو رخآلا تجوزت نإ كلذكو © نقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو
 نونحلا ةقافإ دعب وأ هتجوزت ىذلا لفطلا غولب دعب دوقفملا مدق مث نونحم وأ

 اذإو & نىقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو © هتأرما ذخأ ءاش ناف ، هتجوزت ىذلا

 لوألا مدق من © اهنع تام وأ جوزلا كلذ اهقلط مث ، دوقفملا ةأرما تجوزت

 { قادصلا فصن كلذك و ، رخآلا جوزلا نم اهذخأ اذإ ةعتملا در اهلعف

 دعب هنم هتذخأ نإ ثارملا كلذكو 0 اهس نأ لبق نم اهقلط نإ هدر اهلعف

 اهجوز مدق اذإ بلاغلا ةأرما كلذك و . ، لوألا مدق اذإ هدر اهلعف هتوم

 سيسملا قادص امأو 0 دوقفملا ةأرما ىف انركذ ام در اهلعف هتوم مكح ام دعب

 هنم تذخأف اهقلط مث ةأرما جوزت الجر نأ ول كلذكو 3 هدر اهلع سيلف

 مرحم تاذ ىه اذإف ، اهسمي نأ لبق نم اهقلط اذإ قادصلا فصن وأ ةعتملا

 هتثروف تام نإ كلذكو 0 قادصلا فصنو ةعتملا نم انركذ ام در اهلعف هنم

 ذخأ ام در امهنم دحاو لك ىلعف هنم مرحم تاذ ىه اذإف 3 اهنروف تتام وأ

 اذإو ، هدر اهلع سيلف سيسملا قادص امأو ، رخآلا نم ثارملا نم
 ، قادصلا كلذب هنم تدتفا مث اهسف مولعم قادصب دوقفملا ةأرما تجوزت
ىذلا اهقادص رخآلا جوزلا ىلعو © هتأرما ذخأيلف كلذ دعب دوتفملا مدق مث



_ ٢٢٧٢ 

 اذإ بلاغلا ةأرما كلذك و { ءادفلا كلذ اهلعزوجم الو . هنم هب تدتنا

 رخآلا جوزلا نم تدتنفا اذإ ءادفلا ادع زوجي الف بئاغلا مدق ش تجوزت

 كلذكو ث اذه لبق كلذ انيب دقف اهسمم مل نإو اهسم اذإ اهقادص ذخأتلف

 قادص رغب اهجوزت وأ . اهسم مث ، مولعم قادصب ةأرما جوزت الجر نأ ول

 ، هنم مرحم تاذ ىه اذإف { اهرمعب وأ : اهقادصب هنم تدتفا مث . اهسفف

 لجرلا دقف اذإو . ًادساف حاكنلا ناك اذإ اهرقع وأ اهقادص هنم ذخأتلف

 تجوزتف ىناثلا دقف م 8 هدقف مامت دعب ه ريغ اجوز تجوزتف هتأرما نع

 مث ز مكحلا ىن جيورتلا زوجم امك عباراا تجوزتف ثلاثنا دمف مث : ثلاثلا

 لفآ راتخا ءاش نإو © اهذخأ لوألا ءاش نإف عبارلا دنع ىهو ًاعيح اومدق

 اهلو ، ثلاثلل الو { ىناثلل نوكت الو . هدنع ىه ىذلل تناك و ص نيقادصلا

 ءاش نإف ةرم لوأ ثلاثلا مدق نإو 3 اهسم اذإ ثلاثلاو { ىناثلا نم اهقادص

 { همودق دعب ثلاثلا اهذخأ نإف : نيقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو : اهذخأ

 اهذخأ نإو : نيقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو ث اهذخأ ءاش نإف ، ىناثلا مدق مم
 لفأ راتخا ءاش نإو { اهذخأ ءاش نإف : لوألا مدق مث ، همودق دعب ىناثلا

 دنع ةأرملا تماقأ همودق دعب نقادصلا لقأ لوآلا راتخا نإو . نيقادصلا

 راتخاف ىناثلا مدق مث ، نيقادصلا لقأ راتخاف ةرم لوأ ثلاثلا مدق نإو . ىناثلا
 ثلاثلاو ىناثلا نم ةأرملا درتلف ، اهذخأف لوآلا مدق مث : نيقادصلا لقأ

 دقن اذإو . ائيش مهنع درت الف اهوس مل نإو . اهوسم نإ اهادص عبارلاو
 وهف نينس عبرألا نود ايف دلو نم هب تتأ ام لكف ء هتأرما نع لجرلا

 همزل هدقف مويزمنينس عبرألا دعب نم هب تتأ ام امأو مكحلا ىن هل مزال
 دالوأب تنأف اهنع دقف نإو . ثلاثلا همزلي الو { نالوق هيف ىناثلاو ، لوألا
 ك هدقف موب نم رهش دعب هتوم كلذ دعب حص ش ، ننس عبرألا نود ايف ة رثك

 بئاغلا كلذك و : ثلاثلا همزلب الو ، نالوق هيف ىناثلاو ، لوآلا همزل دقنف

 ث ةرشك دالوأب هتبيغ دعب تتاف . اهنع هتبيغ تلاطف ث هتأرما نع باغ اذإ

 كلذ نم همزل هبايغ موي نم رهش دعب هتوم حص نإف س ًاعيمح هل نومزال مهخ

 هتارما نع لجرلا دقف نإو . ثلاثلا همزلي الو ، نالوق هيف ىناثلاو { لوآلا

، ىناثلا تجوزت مش 4 ةرشك دالوأب هدقف موي نم نينس عبرألا دعب نم تنأف



_ ٢٢٨ 

 مم ثلاثلا تجوزت مث ،!ةريشك دالوأب هدقف مامت دعب نم تتأف اهنع دقف ح

 لوألا ذخأيلف اعيمح اومدق مث © ةرثك دالوأب هدقف مامت دعب نم تتأف اهنع دقف

 جيوزت نب و هنيب ناكاهعيمح ىناثلا ذخأيلر، ىناثلا جيورت نببو هنيب ناكام عيمح
 لوقي نم مهنمو . مهمودق نبو هنيب ناك ام عيح ثلاثلا ذخأيلو ، ثلاثلا

 ىناثلاو } مهنم لوألا ، ثلاثلا نبو مهنيب نيذلا دالوألا نم ىناثلا مزلي نأب

 مزليو نال هيف ىناثلاو ؤ هدقف مامت دعب نم لوألا ثلاثلا مزليو نالوق هيف

 ثلاثلاو ىناثلا مزلي امم ث انركذ ام دعب مهنيب نيذلا ، دالوألا نم ىتب ام لوألا

 هدقف مامت دعب نم لوآلا دلولا ىلوألا جورلا مزلي نأب لوقي نم مهنمو 3

 ىناثلاو . هدقف مامت دعب لوألا دلولا ىناثلا جوزلا مزليو نالوق هيف ىناثلاو

 نالوق . هيف ىناثلاو هدقف مامت دعب لوآلا دلولا ثلاثلا مزليو ، نالوق هيف ،

 دلب ىن تلخدف ، اهجوز نم ةأرملا تبره اذإو . مهمأ ىنب نوقابلا ناك و
 ىذلا & جوزلا كلذ اهقلطف اجوز ديف تجوزتف © هيف فرعت ملو . رخآ

 اهجوز مق مث ، ةرشك دالوأب كلذ دعب تنأف . اهنع تام وأ اهجوزت

 مع تت نيذلا دالوألا كئلوأ نم لوألا ىناثلا جوزلا مزل ؤ اهذخأف لوآلا

 اذإو لوآلا مزل كلذ قوف امو . نالوق هيف ىناثلاو © هقالط وأ هتوم دعب

 هنلعأ و كلذ رهظأف . اهارست وأ . بصاغلا كلذ اهجوزتف ةأرملا تبصغ {

 لوآلا نومزال آعيح مهف : ةرثك دالوأب هدنع تتأف ، اتيب اهل ذخاو ،

 نود ايف دالوألا كئلوأ نم هب تتأ ام لوألا مزلي نأب لوقي نم مهنمو

 مهمأ ىنب ب اوناك كلذ قوف امو { بصاغلا اهارست موي نم رهشأ ةتس .

 ىلع نع نيمدقتملا بتك ضعب ىفو . لوألا مزلي الو )١( بلاط أ نبا

 هقالط وأ اهجوز توم اهتأي ىتح جوزتت ال ةالتبم ىه دوقفملا ةأرما نأ

 نينس عبرأ هدقف ىلع ىضم اذإ دوقفملا ةأرما نأ نم هانلق ام هب لومعملاو

 )١( لينلا حرش ) ى هللا همحر بطقلا لاق ( :
 اهتأي ىنح جوزتت ال دوقفملا ةأرما : لاق هنأ ىلع نع ىور ام امأو

 اذك و ، رمعك لاق هنأ هنع حيحصلا لب ©، هنع حيحص رذف هقالط وأ هتوم

 . عامجإلا داقعنا لبق هلعلف حص نإو ، نانع لاق



٢٢٩ 

 دعب تءاش نإ جوزتتف . ارشغو رهشأ ةعبرأ هتأرما تدتعاو 2 هلام مسق

 اهذخأ ءاش نإف هتأرما تجوت دقو كلذ دعب دوقفملا مدق نإو . ءايل وألا قالط

 لوقي نم مهنمو 0 اندنع هب ذوخأملا وهو ، نقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو

 . هل رايخ الو هتأرما ذخأي ام نأب لوقي نم مهنمو . نيقادصلا رثكأ راتخم نأب

 مدق اذإ بئاغلا امأو . رخآلا ىلعو هيلع تمرح اهنأب لوقي نم مهنمو

 لقأ راتخم نأب ليق دقو . هل رايخ الو هيلع اهذخأيلف هتأ رما تجوزت دقو

 لهأ لوق زاوجب ليق دقو . لمعلا هيلع سيلو . دوقفملا لثم نقادصلا

. ملعأ هللاو ، لمعلا هيلع سيل و دقفلا ىف ةلمحلا



_ ٢٣٠ 

 دقفلا نم رخآ باب
 هنم ملعي نأ لبق نم تامف ، هتأرما تجوزت دقو دوقفملا مدق اذإو

 هتجوزت تءاش نإف : رخآلا دي نم تجرخو 0 ةأرملا هتثرو ، هرمغ الو رايخ
 مودق دعب ةأرملا تتام نإ كلذكو . ةدعلا دعب ه رغ تجور تءاش نإو

 دوقفملا مدق اذإو . جوزلا اهلرو : هريغ الو رايخ هنم ملعي نأ لبق نم دوقفملا
 جوزلا سيسم نم دتعت ىتح اهسمي الف { اهذخأف 0 هتأرما تجوزت دقو

 تمرح رخآلا سيسم نم دتعت نأ لبق نم لوآلا اهسم نإو . اهسم نإ رخآلا.

 { هتأرما دوقفملا راتخا نإو : اهلع ةدع الف رخآلا اهسمي مل نإو . هيلع

 اهذخأ موي نم رهشأ ةتسن ود ايف دل ونم هب تنأ امف { رخآلا جوزلا اسم دقو

 مكحلا ى اهذخأ ىذلا دوقفملا مزل كلذ قوف امو رخآلا جوزلا مزل

 . اسم موي نم رهشأ ةتس دعب نم هب تنأ ام الإ هللا نيبو هنيب ايف همزلي الو
 لثم ىلع اهذخأاف هتأرما تجوزت دقو هبايغ نم مدق اذإ بئاغلا كلذك و

 نم لماح ىهو اهذخأف هتأرما تجوزت دقو دوقفملا مدق اذإو . انركذ ام

 ءورق ةثالث كلذ دعب نم دتعت مث : اهلمح عضت ىنح اهس الف { رخآلا
 نم لماح ىه و دوقفملا اهقلط نإف : ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالث وأ

 ةثالثف ءورق ةتس كلذ دعب نم دتعت مث : اهلمح عضت ىنح جوزتت الف رخآلا
 اهنينب مدقتو ، اهجوز قالطل انم ىرخأ ةثالثو } رخآلا جوزلا سيسمل اهنم

 لماح ىهودوقفملا كلذ اهنع تام نإو : قالطلا ةدع رخأوتو ،سيسملا ةدع

 ءورق ةثالث كلذ دعب نم دتعت مث اهلمح عضت ىتح جوزتت الف رخآلا نم

 تام نإف © اهجوز تومل آرشعو رهشأ ةعبرأ اهدعبو رخآلا جوزلا سيسمل

 ءورق ةثالث دتعت ىبح جوزنت الف رخآلا نم لماح رغ ىهو اهنع دوقفملا

 اهقلط ناف ، اهجوز تومل آرشعو رهشأ ةعبرأ دتعتو : رخآلا جوزلا سيسمل

 ةتس دتعت ىنح جوزتت الف : رخآلا جوزلا نم لماح ريغ ىهو دوقفملا كلذ

 ،اهجوز قالطل ىرخأ ةثالثو ، رخآلا جوزلا سيسمل اهنم ءورق ةثالث ؛ ءورق
 ءورق ةثالث اهلع تضم نإو . قالطلا ةدع رخأوتو سيسملا ةدع اهنينب مدقتف

دعب امهدحأ تام نإ ناثراوتي الو ، كلذ دعب اهعجار الف اهقالط موي نم



_ ٢٣١ 

 دوقفملا كلذ اهبطخم الو اهجوزتي الف نئاب ًاقالط اهقلط نإو . ءورق ةثالث

 اهجوزتي الو اهبطم الف رخآلا جوزلا كلذك و ءورق ةتس دتعت ىنح اهقلط ىذلا

 نأ صخرب نم مهنمو . سانلا نم امهريغ كلذك و . ءورق ةتس دتعت ىنح

 ليق دقو ، ءاش نإ اهقلط موي نم ءورق ةثالث تضم اذإ لوآلا اهجوزتي

 نأ اضيأ ةصخرلاب ليق دقو : ءاش نإ اهقلط موي نم اهجوزتي نأ ةصخرلاب
 نإو ث لوألا اهقلط موي نم ءورق ةثالث تضم اذإ رخآلا جوزلا اهجوزتي
 دنعت ىح جوزت الف اهقلط مث نيتضيح وأ ةضيح تضاحف دوقفملا اهذخأ

 نإ كلذك و . قالطلا ةدعل ءورق ةثالث دعب دتعت مث ، سيسملا ةدع نم ىنب ام

 جوزنت الف : ناتضيح وأ ةضيح سيسملا ةدع نم تضم ام دعب اهنع تام

 رشعو رهشأ ةعبرأ كلذ دعب دتعت مث . سيسملا ةدع نم ىتب ام دتعت ىنح
 تام وأ { اهقلطف 3 آل جورلا اهسمي نأ لبق نم اهذخأ نإو . اهجوز تومل

 نإ رشعو رهشأ ة ةعبرأ وأ . اهقلط نإ قالطلا ةدع الإ اهلع سيلف . اهنع

 نم الو هدقف لبق اهسمب ملو لوألا اهذخأ نإ كلذك و . اهجوز اهنع تام

 نإ قالطلا ةدع اهلع سيلو ، سيسملا ةدع الإ اهلع سيلف اهقلطف 0 هدعب

 نإو . اهذخأ ام هدعب نم الو ، هدقف لبق نم اهقلط ىذلا دوقفملا اهسع مل

 سبلف ارخآ الو الوأ ، دوقفملا الو ، رخآلا اهسمي ملو ، دوقفملا اهنع تام

 . ةرشعو رهش ةعبرأ الإ اهلع

 همودق دعب اهقلط اذإ دوقفملا ةأرما مدقت نإ هتلا همحر دمحم وبأ لاقو

 . سيسملا ةدع رخأوتو قالطلا ةدع اهتينب

 رصن ابأو ىنردلا ىحم ابأ نأ لهم ىنأ نع هنع هتا ىضر خيشلا ركذ

 اهتينب قالطلا ةدع مدقت نأب امهدحأ لاقف ، كلذ ىف افلتخا هتنا امهمحر

 ةدع رخوتو سيسملا ةدع مدقت نأب رخآ لاقو . سيسملا ةدع رخؤتو

 اهنع دقف مث ض نتقيلطت وأ ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط نإو ث قالطلا

 تءاش نإ تجوزت هدقف موي نم نينس عبرأ نود ايف اهتدع تقفنا نإف

 تضقنا اذإف . نينس عبرألا لبق اهتدع تضقنا اذإ ، دوقفملا كلذ ثرت الو

رهئأ ةعبرأ دتعت ىنح جوزتت الو ، اهجوز تئرو نينس عبرألا دعب اهتدع
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 رخآ لجرل هتأرما لجرلا بهو اذإو ، نينس عبرأ مامت موي نم رشعو

 . اهجوز ىلع تمرح دقف ث رخآلا اهب ىراوتف هتأرماب هل اهلدب وأ هل اهعاب وأ
 .مكحأو ملعأ هللا و . كلذ هيلع اهم رحن ال ل وقي نم مهنمو { ، هل اهعاب دق هزأل

 . هدقف موي نم نينس عبرا مف ةما ىهو هتارما نع لجرلا دقف اذإو
 ةيباتك تناك نإو . مايأ ةسمخو نيرهش كلذ دعب دتعت مث : هوايل وأ اهقلطيلف
 رهشأ ةعبرأ دتعت نأب لوقي نم مهنمو . رشعو رهشأ ةعبرأ ثلث تدتعا
 نإ ليق دقو . ءاوس هيف نهف دقفلا امأو . ةرح اهنأل ةملسملا لثم ارشعو
 ٤ رشعو رهشأ ةعب رآ لعب و ننس عبرأ دعب هوايل وأ اهقلط اذإ . دوقفملا ةأرما

 هتأرما نع دبعلا دقف اذإو ، تءاش نإ اهموي نم جوزتتلو . اهلع ةدع الف

 جوزتت مث ، هديس هيلع قلط و آرشعو رهشأ ةعبرأ نينس عبرأ دعب نم تدتعا

 مدق نإف ، ديسلا قالط دعب آرشعو رهشأ ةعبرأ دتعت اهنأب ليقو . تءاش نإ
 عم دبعلا دقف نإو . هديس قاللط زاج دقو . هل رايخ الف { كلذ دعب دبعلا

 عم كلذ دعب مدق مث ، اهدقف مامت دعب ديسلا ةثرو دبعلا ىلع قلطف هديس

 نذاب نقادصلا لقأ راتخا ءاش نإو . هتأرما ذخأ ءاش نإف هديس

 . هدقف مت ىتح ةأرملا دبع دقف نإو . هتأرما ذخأ هديس نود مدق نإو . هديس

 ىلو قالط هيلع زاج كلذ دعب مدق نإف . اهنذإب ةأرملا ءايلوأ هيلع قلط
 . هدقف مف نونحلا وأ لفطلا وأ بئاغلا دبع دقف اذإو . هل رايخ الو ةأرملا

 اهذخأف هتأرما تجوزت دقو دوقفملا مدق اذإو . هتفيلخ وأ هيلو هيلع قلط

 ، رخآلا دنع تالصلا نم لوآلا اهجوز مكح هيف تفلاخ ام ةداعإ اهلعف

 دعب مدق اذإ هواسن و بئاغلا ديبع امأو . صخر نم مهنمو ، هديبع كلذكو

 امأ . رخآلا دنع مهنالص نم هعم اوفلتخا ام ةداعإ مهلعف هتومب مكح ام

 ىلع سيلف © نقادصلا لقأ راتخاف هتأرما تجوزت دقو دوقفملا مدق نإ

 رفن ةثالث لاق اذإو ، رخآلا دنع اهتالص نم هعم تفلتخا ام ةداعإ ةأرملا

 جوزتت الف ، اذكو اذك موي تام دق بئاغلا انالف نإ : ةلمحلا لهأ نم

 لوقي نم مهنمو . هتومب اودهش موي نم آرشعو رهشأ ةعبرأ دتعت ىنح هتأرما
. ملعأ هللاو ، هتوم هيلإ اوبسن موي نم هتومع مكحم نأن
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 بئاغلا نالف التق امهنأ نالجر وأ ةلمحلا لهأ نم دحاو لجر لاق اذإو

 ةثالث هلتقب رقأ نإ امأو 2 هتأرما حكنت الو © هلام مسقي الو )١(. هب التق

 تحكنو 0 هلام مسقو ، هب اولتق كلذ نم رثكأ وأ ةلمحلا لهأ نم رفن
 . هتأرما

 ةجح نوكت الف هريغ ىلع امأ ، طقف رقملا ىلع ةجح رارقإلا )١(

 لهأ نم ةثالث نم وأ ، نينيمأ نم نوكت نأك هيوقي ام هيلا عمتجم ىنح
 ىنم ىلو ث ةنامألا ىنم نع رارقإلا عوضوم ىف ثحبي نكلو 2 ةلمحلا
 . انيمأ سانلا رظن ىن ناك نإو ىتح لتاقلا نأ كلذو ث اهب فصولا رتسب
 اذإ امأ ، أطخ لتقلا ناك اذإ الإ انيمأ نوكي ال لتقلاب رقي امدنع هنكلو

 . كلذب هسبل نمع حازني ةنامألا فصو نإف ، املظ آدمع لتقلا ناك
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 )١( راهظلا ىف باب
 > ِ . ه ر و م روف م . :

 مهئاسن نم مك كنم نورهاظي نيذلا ) :ىلاعت هللا لاق
 ه ح ه ى ۔٥ ۔۔ . ى ٨ِ

 مهنإو مهندلو ىئاللا لإ ".هتاهمأ نإ مهتاهمأ نهام

 مر هف م ر ري مم

 (اًروزو لوقلا نم م اركنم نولوقيل
 ] ٢ : 1 ةلداعملا ةروس [

 هنأرما نم رهاظ نم نإ : ليقو © ةيلهاحلا قالط وه راهظلا نإ : ليقف

 )١( ةنسلا هقف ىف قباس ديس لاق :

 قالط ناك راهظلاو . ىمأ رهظك ىلع تنأ : هتجوزل لجرلا لوق وهو
 ىتح ةأرملل امرحم راهظلا لعجو © مكحلا اذه مالسإلا لطبأف ةيلهاجلا

 ىف درو امك مالاب صتخم راهظلا نأ ىلإ ر وهمحلا بهذو 3 اهجوز رفكي

 5 ارهاظم ناك ىأ رهظك ىلع تنأ هتجوزل لاق ولف . ةنسلا ىن ءاج امكو نآرقلا

 . آراهظ نكي مل ىتخأك ىلع تنأ اهل لاق ولو

 ىعفاشلاو ، ىروثلاو ، ىعازوأآلاو ، فانحألا مهنم ، ضعبلا بهذو

 راهظلاف . مراحملا عيمح مآلا ىلع ساقي هنأ ىلإ ىلع نب ديزو © هيلوق دحأ ى
 هجو ىلع هيلع تامرحملا ىدحإب ميرحتلا ىف هتجوز لجرلا هيبشت مهدنع
 . دبأوملا مرحتلا ىه ةلعلا ذإ 2 عاضرلا وأ ةرهاصملا وأ بسنلاب . ديبأتلا

 . ليلق فرصتب ىبنا

 ةجوز نم لحت نم فلكملا ملسملا هيبشت راهظلا : كلاسلا ليلد ىن ءاجو

 ىلاعت هللا قح وهو ث اقيلعت نإو ةينب رهظ وأ ةمرحم اهئزج وأ ةمأ وأ
 . روزو لوقلا نم ركنم هنآل ، ةمرحلا همكحو . ةرافك نودب طقسي ال

 : ةعبرأ هناكرأو

 = . ديسلا وأ جوزلا : وهو رهاظم : لوألا
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 هلعفي لعف ىلإ هقلع نإو { هبر )٢( ىصع دقف ءىش ىلإ هراهظ قلعي ملو

 لجرلا لاق اذإو . هنايصع ىف نوددشي الو ، كلذب سأب الف هلعفي ال وأ
 . ءاوس كلذ ىن رهظلاو نطبلاو . راهظ وهف { ىأ رهظك ىلع تنأ هتأرمال

 نطبك هيلع ىه : لاق نإو . راهظ وه . كلذ لثم اهدسج نم ءىش لكو
 اهرهظ لعج نإ كلذكو . راهظ وهف © اهذخف وأ © اهقاس وأ ، ك همأ

 ، همأ قاسك هيلع اهقاس وأ & همأ نطبك هيلع اهنطب وأ همأ رهظك هيلع

 وهف همأك هيلع ىه : لاق نإو . راهظ وهف ، همأ ذخفك هيلع اهذخف وأ

 نإو . راهظ وهن راهظ كلذب ىنع نإف { همأك ىه : لاق نإو ث راهظ

 كلذ ىف قدصبو { راهظلاب هيلع مكحم الف 3 راهظ كلذب درب مل هنأ معز
 لجرلا لاق اذإو . ةبحلاو رملا ىن همأ لثم وأ ، همأك هدنع ىه ديرب لاق نا

 ةمعلاو ةنبالا كلذك و . همأ لثم . راهظ وهف هتخأ رهظك هيلع ىه : هتأرمال
 عاض رلاو رهصلاو بسنلا نم مراحملا تاوذ عيمح كلذك و . كلذ لثم 0 ةلاحلاو

 . ةردم ولو 0 ةمألا وأ ةجوزلا : وهو ، هنم رهاظم : ىناثلا=

 . ه ريغ وأ ىئدآ نم ةلاصأ هوطو مرح نم : وهو 2 هب هبشم : ثلاثلا

 . فرصتب ىهتنا . هيلع ةلاد ةغيص : عبارلا

 : ( لينلا ) ىن زيزعلا دبع خيشلا لاقو
 ءزج وأ مرحم رهظب اهعزج وأ هل لحت نم فلكملا ملسملا هيبشت راهظلا

 . ةيلهاحلا قالط ليق وهو { عاضر وأ رهصب نإو ، رخآ

 )٢( لينلا حرش ) ى هللا همحر بطقلا لاق ( :
 ثيح اذكهو ربك مأ ريغصأ هللا دنع وه ام ىردي ال نايصع ىصع

 نأ رهاظلا : تلق 3 نايصع نكي مل قلع نإو ث هنيرق الو نايصعلا اوقلطأ
 ركنم هنأب راهظلا فصو لاعتو هناحبس هللا نأل ، اقلطم ةريبك راهظلا

 . رئابكلا نم هنإ لاق ىكبسلا نبا تيأر مث ، روزو لوقلا نم
 ، نوركذي ىللا روزلا ةداهش ىن هلوخدل اهف هوركذي مل انباحصأ لعلو

 ةريبكلا انه نايصعلاب مهدارم لعلو اروز ه العو "لج هلا هامس دقو
 . ةيآلا ةنيرقب
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 . مألا ىن الإ نوكي ال راهظلا نأ معز نم لاق امك ال { مألا لثم راهظ وهف

 ميرحتلا ةلع نأل . مآلا ىلع اسايق . مألا لثم راهظ نهلك مراحملا تاوذ قف

 وهف )٣( تاكرشملا رهظك هيلع ىه هتأرمال لجرلا لاق اذإو . ةدحاو
 نأ الإ نممملا ةرافك وهف ؛ راهظب سيلف اهنيعب ةكرشم ىلإ دصق نإو . راهظ
 رهظك هيلع ىه : لاق نإ كلذك و & مراحملا تاوذ نم ةكرشملا كلت نوكت

 اهنيعب ةينثو وأ ةيسوحم ىلإ دصق نإو . راهظ وهف تاينثولا وأ تايسوحملا
 .ليلحتلا ىلإ ةلقنلا هيف نكمم امم امهمبرحت نأل ، راهظب سيلو نيملا ةرافك وهف
 وهف ليلحتلا ىلإ لقتني الو كفني ال ىذلا مرحتلاو . نملا ةرافك وهو
 ىفف 0 تايباتكلا رهظك هيلع ىه هتأرمال لجرلا لاق اذإو 0 راهظلا ةرافك

 ةأرما ىلإ دصق نإو . راهظلا تابراحملا ىنو ، نملا ةرافك نهنم تادهاعملا

 هيلع ىه هتأرمال لجرلا لاق اذإ و د نملا ةرافك وهف ةبراحم وأ ةدهاعم اهنيعب

 وهف جوز اهلو اهنيعب ةأرما ىلإ دصق نإو . راهظ وهف ، لاجرلا ءاسن رهظك
 دقو © ةفورعم ةأرما رهظك ىه : هتأرمال لجرلا لاق اذإو } نملا ةرافك

 اهتنباب وأ اهس ىنز وأ ، هيلع اهمرحم نم وأ ، هنبا وأ ، هوبأ اه ىنز وأ : اهب ىنز
 ءاسنلا عمجف ءاسنلا رهظك هيلع ىه : هتأرمال لجرلا لاق اذإو . راهظ وهف

 رهظك هيلع ىه هتأرمال لجرلا لاق اذإو . راهظ وهف ، نهنم ائيش مسي ملو

 كلذ نكي مل ةنيعم رغ وأ ةنيعم ةدحاو ةكرشم هتجوز رهاظملا هبش اذإ )٣(
 اذه هبشي ام لك كلذك و هل لحتو ملست دق ةكرشملا كلت نأل راهظ هيبشنلا
 تلاز ببسلا لاز اذإف ڵ ببسب هيلع نمرحم ىناوللا تاتقوملا تامرحملا نم
 اههش اذإ امأ ، ةيعيبط الو ةيعرش ال قئاوع نود جاوزلا نكمأو ةمرحلا

 ليحتسي هنآل ، راهظ هنإف ى جاوزألا تاوذ عيمجم وأ تاكرشملا عيمج
 . هل الالح نبحصي مث تاجوزتملا عيح قلطت نأ وأ تاكرشملا عيمح ملست نأ

 املكف . قبس ام مكح ىطعي عيمحلاو دارفآلا نم ةغيصلا هذه هبشي ام لك و
 3 هتجوز تخأو ةجوزتملاو ةكرشملاك اتقؤم هيلع ةمرحم ةدحاو ةأرماب اهہش

 نأ نكمم الامب هههش ام لك و 7 نممملا ةرافك هيلعو آراهظ سيل اذه لكف

 . راهظلا ةرافك هيلعو راهظ وهف ادبأ هل لحم
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 . نملا ةرافك هيلعف فورعم طهرل وأ ؛ ةفورعم ةليبقل نالف ىنب ءاسن

 اذإو . راهظ وهف مراحملا تاوذ نهف تناك نإو . مراحملا نهف نكي مل نإ

 رخلا وأ . ريزنخلا محل وأ ، مدلا وأ ، ةنيملاك هيلع ىه هتأرمال لج رلا لاق

 اهبأ رهظك اهلع وه : اهجوزل ةأرملا تلاق اذإو ؛ نمملا ةرامنك هيلعف
 بسنلا نم اهنم مراحملا ىوذ عبح كلذك و { راهظ وهف غ ابخ وأ ابنبا وأ

 رهف . نيكرشملا رهلنك اهلع وه : هل تلاق نإ كلذكو ; عاض رلاو رهصلاو

 . نملا ةرافك اهلعف : اهدبع ىلإ وأ : هنيعب كرشم ىلإ تدصق نإو . راهظ

 اهجوز نم ةأرملا ترهاظ اذإو ؛ ليلحتلا ىلإ همم رحت لقتني امم كلذ نآل
 نركي الو . كلذب سأب الو . اهراهظ نع رفكت نأ لبق نم اهي نأ هلف
 رفكت ملو رهشأ ةعبرأ اهلع تضم نإ كلذك و ، لاجرلا راهلف لثم اهراهظ

 هنع تجرخ وأ اهقلط وأ اهجوز اهنع تام نإو ءاليإلاب هتأرما جرخت الف
 نم رداظ نإ لجرلا كلذكو ؛ كلذ دعب راهظلا ةرافك اهلعف : مب رحتلاب
 هراهظ ةرافك هباعف : مرحتلاب هنع تجرخ وأ اهقلط وأ ذ هنع تتاف هتأرما
 . كلذ دعب

 ىئردلا ىحم ىبآ نع هللا همحر لهس ىنأ نع هنع هللا ىضر خيشلا هاور
 ٠ هللا همحر

 لجرلا لاق اذإو . هيلع ةرافك الف اهقلط وأ تتام اذإ لوقي نم مهنمو
 مراحملا تاوذ نهو ةعامح نهو ء ءاسنلا ءالؤه رهظك هيلع ىه : هتأرمال

 هذه رهظك ىه اهل لاق نإو ..دحاو راهظ الإ هيلع سيلف & نهلك هنع

 لاق اذإو راهظ نهنم دحاو لكل هيلعف { ةنالف رهظك وأ ، هذهو ةأرملا

 اذإو ، دحاو راهظ الإ هيلع سيلف مراحملا تاوذ نم ةنالف رهظك هيلع ىه
 ، هتلاخ وأ ، هتمع وأ ، هتنبا وأ ، هتخأ رهظك هيلع ىه هتأرمال لجرلا لاق
 لاق اذإو . )٤( راهظ وهف آ ةلاخ الو ةمع الو ةنبا الو تخأ هل سيلو

 دوصقملا سيلو ةمرحلا ىن ديدشتلا وه هيبشتلا نم دوصقملا نأل (٤)

 = نم ةمرح مظعأمألا تناك هنأ رغ .تنبلا . تخألا وأ مألا صحس

 دازهذن' هين
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 ون هع ءہينو

 روص د ( ثيص

 نرم فل



 س _ ٢٣٨

 نمم مهريغ وأ ، هنبا وأ 3 هيخأ وأ { هيبأ رهظك هيلع ىه هتأرمال لجرلا
 لاجرلا ىف لوقي نم مهنمو . راهظ وهف 3 ةأرما ناك ول هحاكن هل لحم ال

 اهمأ رهظك اهلع وه اهجوزل تلاق اذإ ةأرملا كلذكو ى نيملا ةرافك مهلك

 رهاظ اذإو. نيملا ةرافك لوقي نم مهنمو .(٥)راهظ وهف ، اهتنبا وأ اهتخأ وأ

 ،هيلإ ءامسألا قبسأ اهمسا ناك اهدلو سفن ىف ةلزنم مهالعأو سانل عيح =

 نح وهو ، جايتهاو بضغ ةلاح ىف وهو هنهذ ىلإ زفقي ماقم لوأ اهماقمو

 كتبع نم ماقم ىن وهف اهنم برتقا ول هنأ هتجوزل لوقي نأ ديرب هنأك رهاظي
 تاوذ نم هناسل ىلع ىرجم نم وأ هتنبا ةمرح وأ هتخأ ة ةمرح وأ همأ ة ةمرح

 امك مراحملا تاوذ ىلع تامرحملا عيمح ءاهقفلا ساقو ، تامرحملا مراحملا

 هتجوز اهس هبشي نم هدنع نكي مل ولو رهاظم رتعا ىنعملا اذه ىلعو ، قبس

 . هيلع مرحم نم
 هروص ىن راهظلا ةرافك الإ هيلع بترتي ال لجرلا نم ةأرملا راهظ (ه)

 ، نعمما ةرافك نم ةفلتخلا هروص ىف نعملا ةرافك وأ ، راهظلا نم ةفلتخملا

 بترتي الف كلذ ىلإ امو قارفلا بوجوو ءطولا مرحت نم راهظلا جئاتن امأ
 { اهديب تسيل ةماوقلاو دقعلا نآل .ءىش _ اهجوزو ىه - امهلع امهنم

 { راهظ ةرافك تناك ءاوس ةرافكلا اهتمزل امنإو & جوزلا ديب ىه امنإو

 8 مارح هسفن وه هب قطنلاو راهظلا بولسأ ىلإ ءاجتلألا نأل نمم ةرافك وأ

 مآلا عضوم ىف ةجوزلا عضو وأ ، ةجوزلا عضوم ف مألا عضو روصتو

 ىف جوزلا عضو وأ ، جوزلا عضوم ىف بألا عضو وأ ، لجرلل ةبسنلاب

 . روزو لوقلا نم ركنم ، بألا عضوم

 نوكت ال ةجوزلاو ، اجوز نوكي ال بألاو ، ةجوز نوكت ال مآلا
 دقف رخآلا عضوم ىف مهنم ادحاو عضو نمو 2 ابأ نوكي ال جوزلاو ! أ

 . روزلاو ركنملاب ءاج

 = كلمت ال ىتلا _ ةأرملل ةبسنلاب وهف لجرلل ةبسنلابامارح وه ناك اذإو



_ ٢٣٨٧٢ 

 « هيلع تمرح دقف رفكي نأ لبق نم اهسم نإو راهظ وهف هتيرس نم لجرلا
 « هتيرس ىف نيملا ةرافك هيلع نأ :هنع هللا ىضر حتف ن سورمع نع ىور دقو

 كبلع كتأرما هدبعل لجرلا لاق اذإو . نيملا ةرافك هيلعف اهارستي مل نإ امأو

 ىأ رهظك كيلع ىه هل لاق نإ كلذك و ؤ راهظ وهف كيلع كمأ رهظك
 رهظك وأ ، ىلع كمأ رهظك كيلع ىه هل لاق نإ امأو . راهظ وهف { ىلع
 نم مراحملا تاوذ نم دبعلا مأ نوكت نأ الإ نيملا ةرافك وهف كيلع ىمأ

 كلذكو 3 راهظ وهف . دبعلا نم مراحملا تاوذ نم ديسلا مأ نوكت وأ ؛ ديسلا

 اهنبا ديرب ؤ نالف ىلع نالف مأ رهظك هيلع ىه هتأرمال لاق الجر نأ ول
 لجرلا رهاظ اذإو . هيلع هتنبا وأ لجرلا كلذ تخأ كلذك و ؛ راهظ وهف
 ىلآ نإ كلذك و . هراهظ نع رفكي ىنح نطب الو رهظ اهب رب الف هتأرما نم

 اذإو ؛ اهعجارب ىنح نطب الو ارهظ اهل ىرب الف 5 اهقلط وأ ، اهقالطب اهنم

 تمرح دقف ، هراهظ نع رفكي نأ لبق نم هتأرما رهاظملا لجرلا سم

 ىهو . ءاليإلاب هنع تجرخ رفكي ملو . رهشأ ةعبرأ هيلع تضم نإو . هيلع
 ؛ هيلع تمرح دقف ى عامحلا نيح ىن هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو . هقيلطت

 ؛ هيلع تمرح دقف . عامحلا نيح ىن اهقلط وأ ،اهقالطب اهنم ىلآ نإ كلذكو

 رفكيف 0 اهنع رخأتبو تقولا كلذ ىف هسفن عزن نإ : لوقي نم مهنمو
 هسفن كسمب : لوقي نم مهنمو ؤ هقالط ةعجارم ىلع دهشتسيلو ث هراهظ نع

 كلذ هنكمأ نإ هقالط ىلع دهشتسيلو هراهظ نع رفكي ىتح هلاح ىلع وه انك
 لجرلا فلح اذإو . هيلع تمرح ترخات وأ مدقت نإف ؛ تقولا كلذ 1

 ىلع مدقب ، لوقي نم مهنف ؤ اهعماج ال ، اهراهظب وأ 3 هتأرما قالطب

 رفكي وأ { اهقالطب فلح نإ اهعجارب مث ، ىونلاب هسفن ثدحمو عامحلا
 ىخربو دوهشلا رضحم : لوقي نم مهنمو 0 اهراهظب فلح نإ هراهظ نع

 ىلع دهشتسي مث ، رخأتي الو مدقتي ال ةنعط نعطي مث ، آرتس مهنيبو هنيب
 © رتس مهنيبو هنيب ىخرفف ، امداخ رضحيلف راهظلاب فلح نإو © اهتعجارم

 نلو ث ةرافكلا اهمزل دقف كلذلو}ةمرح دشأ - قارفلا لئاسو نم ًائيشح

 ( . رفكت ىح اهنبوت مم
) 

 



_ ٢٤٠ . 

 هنأل ، الماك سيسم اهس نأب : لوقي نم مهنمو 0 اهقتعي مث { انعط نعطيف

 ىلع دهشتسي وأ ، هراهظ نع كلذ دعب قتعي مث © ثنحلا هيلع عقي كلذب
 . هللا هحر ىملالحلا )٦( نوراه ىنأ لوق وهو © قالطلاب فلح نإ قالطلا

 دبعلا ىزجم الف ، هراهظ هديس هل زاجأف ، اهدبع اهنم لجرلا رهاظ اذإو
 هتنعأ وأ هبهو وأ هعاب نإف ث ةبقرلا كلمع هديس نأل ، ماعطإ الو موص

 نع ةرافكلا عئابلا ىلعو & كلذ هراهظ نع رفكي ىتح كلذ دعب اهس الف

 راهظلا ةرافك بجوي نم لوق ىلع قتعلا وأ ةبهلا وأ عيبلا دعب ةراهظلا كلذ

 هنع رفك نإف ، اهقالط دعب وأ { اهنم رهاظ ىنلا هتأرما توم دعب { هيلع
 بوهوملا وأ ىرتشملا نع كلذو أزجأ لوقلا كلذ ىلع بهاولا وأ عئابلا

 نع رفك نإو ، كلذ دعب ىرخأ ةرافك هيلع نوكت الو 0 قوتعملا وأ هل

 كلذ ىزجأ دمف ، هل بوهوملا وأ ، ىرتشملا وأ ، ، قوتعملا وأ راهظلا كلذ

 لعفي ال ة هدبع ةأرما راهظب هدبعل فلح نإ امأو . بوهوملا وأ عئابلا ىلع
 هجورخ دعب دبعلا كلذ لعف مش © هقتعأ وأ ، هبهو وأ ، هعاب مث ، اذكو اذك

 راهظلا نأل ة راهظلا ةرافك هيلع بجت الو ، كلذب ثنحم الف لوألا كلذ نم

 هدبعل فاح نإ كلذك و ؛ هكلم نم دبعلا جورخ هكح لاز دق لوآلا

 هعاب مث ، اذك و اذك نلعفيل وأ ، اذكو اذك لعفي ال ، هدبع ةأرما قالطب

 ، لوآلا كلم نم هجورخ دعب نه كاذ دبعاا لعفي ل ، هقتعأ وأ 3 هبهو وأ

 دق ءاليإلا نآل . ءاليإلاب كلت هتأرما جرخت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح

 3 نإ كلذك و . هيلع ىلآ ىذلا لوآلا كلم نم دبعلا جورخم همكح لاز
 هكلم ىن لخد مث هبهو وأ هعاب نإو © كلذ دعب ءاليإلا هيلع عقي الف هفصن

 هيلع سيلف . لوألا ءاليإلا ىن ناك ناف ءاليإلا هلبقتسا ةبه وأ ثا رم

 ءاليإلا لبقتسيلف لوآلا ءاليإلا جورخ دعب هكلم ىف لخد نإو . هنم ىب ام الإ

 ٨ هفصن كلذ دعب ىرتشا هبهو وأ هعاب نإو & هكلم ى لخد موي نم

 ‘ هلك هكلم ىف لخدي ىنح ءاليالا هلبقتسي الف 0 هفصن هنم ثرو روأ

 ةقباسلا تايلمعلا كلت نم سانلل بسنأو رسيأ نوراه ىلأ لوق )٦(

 بلطتت ىنلا روصلا كلت امأ ، اهقيبطت عيطتسي آدحأ بسحأ ام ىتلا ةدقعملا

 . ديبعلاو ءامإلا دوجو ةلاحتسال ةليحتسم تحبصأ دقف ةمألا راضحإ

 



- ٢٤١ 

 ىن لخدو ، ءىشلا كلذ لعف مث هبهو وأ هعاب نإو . ذئنيح ءاليإلا هلبقتسيف
 رغ ىن دبعلا لعف ام هعفني الو 0 ءاليإلا هلبتتسا ءىشلا كلذ دلعف دعب هكلم

 قالطب هدبعل فلح نإ كلذكو 0 ءالبإلا نم كلذ هثرمي الو © هكلم
 { هفصن عاب وأ { هبهو وأ ، هعاب م . اذك و اذك لعفي ل . هدبع ةأ رما

 نإ كلذك و . قالطلا هيلع عقي الف ءىشنا كلذ لعف مث : هفصن بهو وأ

 ءىشلا كلذ لعف مث هكلم نم هجورخ دعب وأ هعاب ام دعب ها رتشا نإو ص هقتعا

 ىرتشملا دنع هلعف نإف ، ىرتشملا دنع ءىشلا كلذ لعفي مل نإ قالعلا هيلع عقو

 ذئنيح قالطلا هيلع عقي الف فلاحلا كلم ىن هلوخد دعب هلعف داعأ مث لوآلا

 هيلع قالطلا عقي الف ؤ هفصن هنم ثرو أ : هنصن ىرتشا نإ : كلذك و

 ، هعاب مث ، اذك و اذك لعفي ال هتيرحم هل فلح نإ كلذك و ة هكلمي ىنح

 هلعفي مل نإ قتع © ءىشلا كلذ لعفف { كلذ ذعب هكلم ىن لخد م : 7 و وأ

 هلوخد دعب هلعف داعأ مث لوألا ىرتشملا دنع هلعف نإف ، لوألا ىرتشملا دنع

 هارتشا مث هكلم نم جرخ اذإ صخرب نم مهنمو . قتعي مل فلاحلا كلد ىف
 لاز دق هنأل ، ءاليإلا الو راهظلا الو قاتعلا الو قالطنا همزلي الأ كلذ دعب

 هل فلح نإو : هكلم نم جرخ نيح لوألا فلاحلا رضي الف & لوآلا مكحلا

 ؤ هفصن ثرو وأ ، هفصن بهو وأ ، هفصن عاب مث اذك و اذك لعفي ال هقتعب

 هفصن كلذ دعب ىرتشا مث هلك هعاب نإ كلذك و & قتع ءىشلا ثالذ لعفن
 ةأرما راهظب هدبعل فلح نإو } قتع ءىشلا كلذ لعف مث هفصن هنم ثرو وأ
 ءىشلا كلذ لعفف 0 هفصن بهو وأ هفصن عاب ، اذك و اذك لعفي ال هدبع

 كلذ ديسلا هل زاجأ مث ، هتأرما نم دبعلا رهاظ نإو © راهظلا هيلع عقي مل
 قالطلاو ءاليإلا كلذكو ، راهظلا كلذ هديس ةزاجإ موي نم : ءاليإلا لبقتسيلف

 ئ كلذ هديس زاجأ مويم ءاليإلاو قالطلا ةدع ةأرملا بسحت امنإ و . راهظلا لثم
 زاجأ من ، هيلع رهاظ وأ ، هيلع ىل آ وأ نيكيرشلا دحأ هياع تلط نإ كلذكو

 قالطلا كلذ كيرشلا وأ ديسلا زاجأ ع وي نم الإ كلذ بسحم الف هكيرش كلذ

 لجر ةأرما قلط الجر نأ ول كلذك و { هيلع مرخ الف ءاليإلا وأ راهظلا وأ
 قلط ىذلا قالطلا زاجأ مث ، جوزلا كلذب ملع مث { اهسم مث { هرمأ رغب

. قيفوتلا هللابو ملعأ ةللاو ، هتأرما هيلع مرحت الف هبلع
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 راهظلا نع قتعلا ىف باب ()

 مهئاسن نم َنوُرهاَظ َنيِذَلا ( : : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 4 7 . . ّ ه رمي ت م

 اسامتي نا لبق نم ةبقر ريرحت رْحَتَق اولاق مل نودوعي مث
 ۔ ه ۔ ه غ ه م هه ّ و ] وو ه ري م

 دجي ل نمف . ريبخ نولمعت ام هللاو هب نوظعوت مكلذ
 ۔ ٥ م ہ۔ هم ۔ ٥ ح 7 و .. و ىم م

 7 نمق ًساَمَعَر ن ] لبق م نيعياتتم نيرهش مايصف

 م ٥ ى ٠ م 0 م

 ) انيكسم م نيتس ماعط عطتسي

 ] ٤ ذ ٣ ناتيآلا ةداحلا ]

 ، معطأ وأ ، ماصف ث قتعلا ىلع رداق وهو هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو
 نإ كلذك و © هيلع تمرح دقف © لاخلا كلذ ىلع اهسم نإف كلذ هي زجي الف

 نإف © كلذ هي زج الف معطأف موصلا عيطتسي وهو . قتعلا ىلع ردقي مل

 الف هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو © هيلع تمرح دقف لاحلا كلذ ىلع اهسم

 لجرلا قتعأ اذلو ، ةكرشم ةمأ الو كرشم دبع هراهظ نع قتعلا ىن هيزجم
 ريغ وأ اجاتحم لفطلا كلذ ناك ، ملحلا غلبي ىتح هتقفن هيلعف الفط هراهظ نع

 )١( قتعلا ناكمإ مدع و ديبعلا دوجو مدعل بابلا اذه ىلع قيلعت انل سيل .

 قرلا ىغلأ ذنم ، امومع تارافكلا ىف قتعلا باب ىبنا ردقل ،

 .مايصلاب وأ ماعطإلاب ىدأوت تارافكلا تحبصأو 0 ةيدرفلا ةيدوبعلا تهنناو
 نآل } موصلاب نآلا ىدأوتو ، لتقلا ةرافك : ىه تارافكلا مظعأو

 . اهل دوجو ال ةبقرلا

 لقتنا موصلا عطتسي مل نف ، مايصلاب نآلا ىدأوت راهظلا ةرافكو

 . ماعطإلا ىلإ
 . موصلاو ماعطإلا نبب ريختلاب ىدوت ناضمر ةمرح كاهتنا ةرافك و

 ىدأوت اهناف © احاحصأ دنع هذه ىلع ةسيقملا تارافكلا عيمح كلذك و

 -= . ظقنف ماعطإلاو مايصلا نب ريختلاب



 - _ ٢٤٣

 © ةرافك وأ ةرطف وأ ةاكز نم هقوقح هيطعي نأ هلو : هتقفن هيلعف ، جاتحم

 نأ لبق نم لفطلا كلذ تام اذإو ، غلبي ىنح هل ةرخديو : هنم همعطي الو

 صخر نم مهمو , هبا رأ غلبي ىتح . هناكم رخ آ انيكسم . معطيلف ملحل ١ غلبي

 . هللا همحر ايركز لأ نم هنع هنلا ىضر خيشلا كلذ ىور

 نوبويعملا كلذك و هيزجم الف ، هراهظ نع ةنونحم وأ انونحم قتعأ نإو
 رغ وأ . راهظ نع مهدحأ قتعأ نف . حاكنلا ق نودري نيذلا تابويعملاو

 نم ةحراج دقف نم قتع نإ كلذكو هيزجم الف ، ةبجاواا نويدلا نم راهظ
 عبصألا وأ سرضلا وأ نسلا وأ فنألا وأ نذألا وأ نيعلا لثم هدسج حراوج

 ريغب دلو وأ 2 هتدالو دعب ةحراحلا كلت دنف اذإ كلذ ىن ءاوسو : هيزجم الف

 . نويدلا نم هرغ نع الو ز هراهظ نع هقتع هيزجم الف : ةحراحلا كلت
 سرضلا وأ ى دحاولا عبصألا وأ ، ةدحاولا نسلا دقف اذإ صخر نم مهنمو

 هعنم مل نإ هبزجم هنإف دئاز عبصأ وأ ةدئاز نس هل تناك اذإ امأ و 0 دحاولا

 كلذكو ، هنع ئزجم وهف عرقألا قتعأ نإ امأو ، هحراوجن عافتنالا نم كلذ

 حورق رثأ وأ ، اصعلا طايس رثأ زأ ، هدسج ىف تناك ىتلا تاحارحلا

 . كسنلاو ، ةقدصلاو مايصلا : نبب رييختلا اهفف جحلا ةيدف امأ

 .موصلا ىلع ةردقلا دنع الإ موصلا ىلإ ىدهلا نم لقتني ال هناف : عتملا امأ

 . . موصلا وأ مهنوسك وأ ءارقف ةرشع ماعطإ نيب ريخت اهف نممملا ةرافك و

 . نُيَمَكح مكح ىلع ءانب الإ ررقت الف مرحلا ىف ديصلا ة رانك امأ

 نبب ريخت نوكت أتايحأ اهنأ دجن امومع تارافكلا ماكحأ ىن لا."اتلاب و

 اهف لقتني ال ددحم بيترت ررقي انايحأو { ءادألا عاونأ نم رثكأ وأ نعون

 . زجعلا ىلع ءانب الإ عون ىلإ عون نم

 عيراشت عيح ىف لوألا رابتعالا ناذخأي ةبقرلا كفو قتعلا ناك و

 { . رلا لاعأ وأ تارافكلا

 وأ داش رإلاب اهضعب سانلا فرع راربمأو مكح كلذ لك ن هتنو

 . ملعلا مكحلا بربغلا مالع الإ هملعي ال هرثكأ نكلو ث داهتجالاب



 س ٢٤٤

 ، اهللش الو ، هحراوج نم ةحراج دقف كلذ ىف نكي مل نإ ةيك رثأ وأ

 ؤ تمسع وأ 3]ك تلش وأ ، ةحراج كلذب هنم تلاز نإف . اهمسع الو

 هتدل و © هي زجم الف همأ نطب ىن نينج هراهظ نع لجرلا قتعا اذإو . هيزجم الف
 ناك و { ىح وهو دل و ام دعب هقتعأ نإو . اتيم هتطقسأ وأ ايح كلذ دعب همأ

 هل ناك اذإ : لوقي نم مهنمو ث هيزجي وهف هتدلو موي نم رهشأ ةعبرأ هل
 هبارتأ ملكتو كلذ دعب ربك نإو . هنع ىزجم وهف هتدلو موي نم نارهش

 8 هازجأ دقف مالكلا نم نم عنمو وه ملكتي ملو } مالكلا اونسحأو لافطألا نم

 ْ هي زج الغ كلذ دعب هنانسأ تبنت نإ امأ و : ثع مالكل عنمو س رخلا نآل

 اذإف ادبع هراهظ نع لجرلا ى قتعأ اذإو . قتعلا دعب ثدحم امم سيل كلذ نأل

 ،ءاملعلا هزع ال آاخاسقنا اخسفنم ءارش هارتشا وأ ،هدي نم قحتسا وأ رح وه

 ، هتأرما هبلع مرحت الو ىرخأ ةرم هراهلظ نع قتعي هنإف ، ةأرملا سم ام دع

 هزبم اخاسغنا آخسفنم ءارش هارتشا نإ امأو ث ءاملعلا هزيمي ال ايف اهسم نإ

 نأب لوقي نم منم و ، اهسم نإ هتأ رما هيلع تمرح دقن ا مهحاعب ءاملعلا

 ءاملعلا زيم الايف مثإلا ىن رذعي امنإ ©هزيممال ايفو ءاملعلا هزم ايف هيلع مرحت

 قحتسا مث ، هراهظ نع قتعأ مث رسوم وهو هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو

 هيلع نبت ناف . ىرخأ ةرم هراهظ نع قتعيلف ، آرح ناك وأ 2 دبعلا كلذ
 نع قتعلا دعي مل ناف ، هنم ىتب ام الإ هيلع سيلف © لوألا ءاليإلا ىف كلذ
 . ءاليالاب هتأرما هنم تناب ، لوآلا ءاليإلا نم ىئب ام خلسنا ىنح هراهظ

 ءاليإ فنأتسيلف ، لوألا ءاليإلا خلسنا ام دعب الإ كلذ هيلع نبتي مل نإو

 نببت موي نم ءاليإلا لبقتسي نإ صخر نم مهنمو ، كلذ هموي نم رخآ
 هلا ىضر خيشلا كلذ ىور . هدعب وأ لوألا ءاليإلا خالسنا لبق هرمأ هيلع

 . هللا همحر دمح أ نع هنع

 وه هقتعأ ىذلا دبعلا اذإف ؤ رسوم وهو هراهظ نع قتعأ نإو
 موصلا ، هيزجم الف ، قتعلا ىلع هب ردقي لام ذئنيح هدي ىف نكي ملو . رح
 ىف هنم قتعي لام هل نكي ل نإ موصي نأ صخر نم مهمو ‘ ماعطإلا الو

هبصغ دق ادبع هراهظ نع قتعأف هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو ، تقولا كلذ



_ ٢٤٥ _ 

 دهشتسا دق ًادبع وأ ٤ هنم قبأ دق ًادبع وأ ، هنم هدر ىلع ردمتي ملو © ملاظ هنب

 تتبثو ةنيب هقر ىلع دج مل ًالابع وأ ئ هقتعب هيلع مكحف رو زلاب دوهشلا هيلع
 ناف ، هيلع تمرح دقف كلذ ىلع هتأرما سم نإف . هيزجم الف ةيرحلا هيف هل

 ىذلا بصاغلا هيلع هدر وأ هقابإ نم نم عجر وأ ةيدوبعلاب كالذ دعب دل ف رتعا

 اذإو . هازجأ دقف رهشأ ةعبرأ خالسنا لبق نمو ، اهسع نأ لبق ند ؤ هبصغ

 عجر نإ امأو ؛ هتأرما هيلع تمرح دقف اهسم ام دعب نم انركذ ام هيلإ عجر

 هتأرما هيلع مرحت الو ، هيزجم الف رهشأ ةعبرأ خالسنا دعب نم ان ركذ امم
 عجر م هنأ الإ انركذ امم هيلإ عجر اذإو 2 قتعلا فنأتستو : اهسمي مل نإ

 هين ثدح وأ تمسع وأ تاش وأ ، هحراوج نم ةحراج دقف دقو الإ هيلإ

 ثدحم مل نإ هيزجم نأب لوقي نه مهنمو . هيزجم الف ، قتعلا نع هب ىزجم الام
 ربغ نعو راهظلا نع هي زجم لولشملا قتعأ نإ : ليقو . قتعلا دعب الإ ثالذ هيلإ
 اورسأف راهظلا نع هقتعأف ودعلا هأجافف دبع لجراا مم ناك اذإ و . راهظلا

 ( هنع أزجأ هوضبقي ملو مه .ديأ نم تلفنا نإو . هيزجت الف هوذحخأو دبعلا

 م الجر دبعلا لتق اذإو © هوضبقي نأ لبق نم هقتعأ اذإ صخر نم مهنمو

 كلذكو ، هيزجم نأب ليقف ، لتق نمم كلذ دعب لتقف هراهظ نع هديس هقتعأ
 نع هقنعأاف ، لجرلا وأ ديلا عطق : لثم 2 هللا دودح نم دح هيلع ناك نإ
 لجرلا بصغ اذإو . هقتع هنع ىزج هنأ كلذ دعب هدي عطق من . هراهظ
 مرغ نإف . قتعلا كلذ هيزج الف هراهظ نع هقتعأف ادبع اهس ى رتشاف رناند

 خالسنا لبق نم وأ هتأرما سمم نأ لبق نم اهنم هأربأ وأ هريناند ريناندلا ب ر

 ز هراهظ نع هقتعأف ادبع بصغ نإ كلذك و . هنع آزجأ دقف رهشأ ة ةعب رأ

 ىضقنت نأ لبق نمو . اهس نأ لبق نم لعف ام دبعلا كلذ ديس هل زاجأف
 تمرح دقف اهسم ام دعب نم كلذ هل زاجأ نإف ، كلذ هنع أزجأ رهشأ ةعبرأ
 خالسنا دعب نم كلذ هل زاجأ نإ كلذكو ؛ سملا دعب هتزاجإ هيزجت الو هياع

 . اهحاكن هل زاجو « هتأ رما هيلع مرحت الو كلذ هيزجي الف { رهشأ ةعب رأ

 فصن هراهظ نع قتعاف هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو ، قتعلا فن ُاتسيو

 هراهظ نع قتعأف 0 هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو . هنع كلذ أزجأ دقف © هدبع

هكيرش بيصن مرغ هيلعو ؛ 0 هقتع هنع ازجأ دقف ، هكيرش نمب و هنيب ادبع



_ ٢٤٦ 

 ؛باقر عبرأ نهلع قتعأف ةوسن عبرأ نم لجرلا رهاظ اذإو . دبعلا ةميق نم

 لك ىلإ دصقي ىتح كلذ هي زجم الف اهنيعب ةفورعم ةأرما ةبقر لكب دصقي ملو
 اذإو . كلذ هيزجمب نأ صخرب نم مهنمو ث اهنيعب ةفورعم ةبقر نهنم ةأرما
 ىح عيمح نهنع فكيلف تقحتسا وأ ةرح باقرلا كلت ىدحإ تجرخ

 ىرخأ ةبقر قتعي نأ لبق نم نهنم ةدحاو سم نإف . اهناكم ىرخأ ةبقر قتعي
 دقن قتعي نأ لبق نم نهلك نهسم نإف . اهسم ىتلا كلت هيلع تمرح دقف
 رهشأ ةعبرأ هيلع تضم ىنح ىرخأ ةبقر قتعي مل نإف { نهلك هيلع نمرح
 قتعاف ، هل نيتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو ءاليإلاب نهلك هيلع نجرخ
 لوق ىن كلذ هأزجأ دقف ىرخأ ةبقر اهيلع قتعأ مث : ةدحاو ةبقر امهلع
 ةدحاو ةبقر امهلع قتعأ نإ كلذك و . اهلبق ىنلاىن انركذ امك . صخرملا

 نيتس معطأ وأ © نيعباتتم نيرهش امهلع ماصف ىرخأ ةبقر ىلع ردقي ملو
 لثم ، نيصخرملا لوق ىف كلذ هأزجأ دقف موصلا عطتسي مل نإ انيكسم
 امثادحإ : هل نيتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو . كلذ ىن ددشي نم مهنمو .ىلوألا

 ةبقرلا هذه فصت تقتعأ دق لاقف ةبقر ىرتشاف :ةشئاع ىرخألاو } ةصفح

 دق لاقف ىرخأ ةبقر ىرتشا مث ، ةشئاع ىلع رخآلا فصنلاو ةصفح ىلع

 هازجأ دقف ةشئاع ىلع رخآلا فصنلاو ةصفح ىلع ةبقرلا هذه فصن تقتعا

 ، ائيش اهنع قتعي مل هنأل ةشئاع نع هزجم ملو © ةصغح نم كلذ

 هقتعو تقتع دقف ةصفح نع ةبقرلا هذه فصن تقتعأ دق هلوقف

 . تقتع ام دعب اهنع هقتعأ دق هنأل ، هيزجم الف ةشئاع نع رخآلا فصنلا
 ذخأ مث © ةشئاع نع رخآلا فصنلا مث ةصفح نع اهفصن تقتع لاق نإ امأو
 دقف ، ةصفح نع رخآلا فصنلاو ةشئاع نع اهفصن قتعاف ىرخأ ةبقر
 ملو ، رسوم وهو هتأرما نم لجرلا رهاظ نإو ث ًاعيح امهنع كلذ هازجأ

 اذإو ماعطإ الو موص هيزجم الف ءارشلاب ةراهظ نع اهقتعي ةبقر دجي
 هيزجم الف كلذ لبق هربد دق آدبع ةراهظ نع قتعاف هتأرما نم لجرلا رهاظ

 هنأرما نم لجرلا رهاظ اذإو . ةصخرلاب ليقو © راهظلا نع ريدملا قتع
. كلذ هيزجم الف ءاليإلا بارتقا ىلإ هربدت لجاأف ادبع هراهظ نع ردف



 س . ٢٤٧

 ى هتأرما هنع تقنعأف هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو ، ةصخرلاب ليق »
 نم ةرافكلاو . كلذ هبزجم الف اهلام نم ، هنع تمعطأ وأ ، هنع تماص وآ
 زاجأف { هلام نم هنع تمعطأ وأ هلام نم هنع تقتعأ ناف ، فلاخحلا لام نم
 دقف ، رهشأ ةعبرأ ىضمت نأ لبق نم وأ ، اهس نأ لبق نم تلعف ام جوزلا

 لثم انركذ ام هنع لعف نإ . سانلا نم ةأرملا رغ كلذك و ، كلذ هازجأ
 خالسنا دعب نم قافأ م ، هلقع لازف هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو . ةأرملا

 ةرافكلا لبق هنونج ىن اهسم نإف 0 ءاليإلاب هتأرما هنم تناب دقف . رهشأ ةعبرأ

 نم هنونج ىن اهسم مث : هلقع لازف اهقلط نإ كلذك و . هيلع تمرح دقف
 ءاضقنا دعب قافأ مث هلقع لاز نإو . هيلع تمرح دقف ، اهعجار نأ لبق

 اهنم ىلآ نإ كلذك و ، باطخلا ىف اهطخمو . ءاليإلاب هنم تناب دقف ةدعلا
 تناب دقف . رهشأ ةعبرأ تضم ىتح كلذ لعفي مث ، هلقع لازف اهقالطب

 اذإو ، باطخلا ىن ابطاخ ناك هنونج نم كلذ دعب قافأ نإف . ءاليإلاب هنم

 قتعأف 5 هتفيلخ ؤأ ، هيلو هنع رفكف 0 هلقع لازف هتأرما نم لجرلا رهاظ

 لاز نإ كلذك و ؛ كلذ هيزجم الف ى هنع معطأ وأ } هنع ماص وأ ؤ هنع

 : ملعأ هللاو © كلذ هي زجم الف هتفيلخ وأ هيلو هنع اهعجارف اهقلط ام دعب هلقع

. قيفوتلا هللاب



٢٤٨ 

 راهظلا نع موصلا ىف باب

 ، ارهش ماصف © قتعلا ىلع ردقي ملو ش هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو

 ماص نإو . هموص هيزجم الو قتعيلف ، قتعلا ىلع هب ردقي لام هيلإ لخدف
 عييضت ريغ نم هتعاس نم كله ش 5 لام هيلإ لخد ح 8 ادحاو ارهش

 اذإو . لوآلا هموص ىلع ىنبي نأ صخر نم مهنمو ، موصلا فنأاتسيلف

 رطضم وأ 3 ض رم وأ 2 يسان راهن لكأ م & ارهش هراهظ نع لجرلا ماص

 ، م وصلا فنأتسيلف ، رطضم وهو برش وآ ، لتقلاب هاركتسا وأ عوجن

 هراهظ نع لجرلا ماص اذإو . لوآلا هموص ىلع ىنبي نأ صخ ر نم مهنمو
 هنع هللا ىضر خيشلا ركذف 3 ىحضألا موي وأ ناضمر رهش هلبقتساف ارهش

 لاقف ، كلذ ىن افلتخا دق نسادلج ني دمحم هللادبع ابأو ىنردلا ىسيع ابأ نأ

 لاقو ، نالوق هيفف عيضي مل نإو موصلا فنأ اتسيلف بش نإ ىسيع وبأ
 © موصلا فنأتسي الف عيضي مل نإو ث نالوق هيفف عيض نإ هللا دبع وبأ

 هراهظ نع ىحضألا موي ماص نإو . )١( هموص نم ىضم ام ىلع ىبيو

 موص هيزجم هنأ بتكلا ضعب ىفو © هلعفب رفكيو ث مويلا كلذ هيزجم الف
 ماص اذإ رفاسملا امأو . )٢( كلذ عم هلعفب رفك دقو . هيلع ىنبيو مويلا كلذ

 )١( مالسإلا ةحامس ىلإ برقأو سانلا لاوحأب رسيأ هللادبع أ لوق .

 )٢( ةريبكل بكترم ببس ىألو ببس ىأب ديعلا موب مئاص 8
 هموص نألو هموص نع ىهنلا توبثل كلذو 0 ةمعن رفك رفاك كلذب وهف

 نوكيل الإ نيملسملل آديع هلعج ام ىلاعتو كرابت هللاف 3 هعيرشت همكحل ضقانم

 نم مهف رسيتي ام نوطاعتيو نوروازتي & مهل حارشناو ةرسمو سنأ ثعبم
 هموصف ءارقفلا ىلع ناسحإلاو ربلا هيف نوقدغيو نود اهنيو ، بارشو ماعط

 ديدشتلا هيف عقو كلذلو © ىلاعتو كرابت هللا ىلع ادر :نوكي نأ هبشي {

 باب نم ةرافك وأ ءاضق ىن هماص نمع ًايزحم نوكي نأ عنمب ال اذه نكلو
 هموص رابتعا امأ ةرافكلا وأ ءاضقلا طسوت اذإ ايس ال (تحصو ىصع) =



- ٢٤٩ - 

 ٠ ناضمر ةضيرفل الو : هراهظل هيزجم الف هرفس ىن هراههظ نع ناضمر رهش
 مهمو ؛ راهظلا ةرافكل هي زجم الو ناضمرل هي زجم نأب لوقي نم مهنمو

 هنع هنلا ىضر خبشلا ركذو . ناضمرل هيزجم الو راهظلل هيزجم نأب لومي نم
 رفسلا ىن جرخف ناضمر هيشغ !ذإ )٣( رهاظملل صخرا هنأ )٣( هيبأ نع

 كلذو ىورف ةدع هيفف .ءاسفنلا وأ ضئاحلا موص وأ ليللا موصك دقعني الح

 ديعلا موب امأ : اقلطم مرص هبف روصتي الف الصأ موصلل الحم سيل ليللا نآ
 مل ىبلا نكي مل ولف ث ٬يف هيلع ىمللا هنم عنم امنإو ، موصلل لحم وه راهنف
 مايألا ىف سيلو © امهناذب مئاق عناملاف ءاسفنلاو ضئاحلل ةبسنلاب امأ ، موصلا

 مهقافتا دعب هيف انباحصأ ءارآ صخلمو ث ءاسفنلاو ضيحلا اهف نوكي ىلا

 : ىناب ام وه ، ةرببك ةيصعم صاع هنأ ىلع

 موصن: نإف ؤ ةرافكلا وأ ءاضا موص طسو ىن ءاج اذإ : لوآلا

 . هرطفأ وأ ديعلا موي ماص ضقتنم
 طرش ىلع : ضقتني مل عيضي مل اذإو : موصلا ضقتنا عيض اذإ : ىناثلا

 . هلبق ام ىلع هدعب ام ىنبيو باسحلا نم هيغليو ديعلا موصي الأ

 . ءاضقلاو ةرافكلا ىن هنع ىزجو . ديعلا مويل هموصب مأ هنأ : ثلاثلا

 ءاهقف رثكأ بهذي ىذلا ءاضقلا ىن ايس الو ، رسيأ لوقا اذه ناك امرو

 روهشملل فالخ ىلكب انذاتسأ هحجرو & هيف عباتتلا طارتشا مدع ىلع ةمألا

 . ءاضقلا ىن عباتتلا بوجوب بهذملا ىن

 ةرسألا دج ىنياشولملا لولاب نب ىموم نوراه وبأ وه هوبأ )٣(

 ض نامع نم ءاج ىلعألا مهدج نأ ةرسألا ءانبأ ىري و ث ةفورعملا ةينورابلا

 تفرعم ىصقأو ،ىدي نبب ىلا ةيخراتلا رداصملا ىف كلذ تبثيام دجأ ملو
 نبمابإ ىلإ لقتنا مث تياشولمت ىف ناك دقو ، نوراه وبأ وه ةرسآلا نم

 ناك دقو ٤ هل زكرم ةيرقلا هذه ذختاو { لبحلا ىلع مكحلا لوت امدنع

 روزي ناكف وه امأو { وداج ىف نورقتسي هدعب نمو هلبق نم مكحلا ءارمأ

 =ءابركز ىأل ءاتفإلا ىلوت . كلت هتيرق ىن رقتسيف دوعي مث امايأ ايف مقيف وداج

 



_ ٢٥٠ _ 

 « كلذ نع عجرف لاق . ءاليإلا لجأ هيلع ب رقا اذإ هراهظ نع هرفس ى ماصف

 لبقالام هل نأب كالذ دعب ملع مث نيعباتتم نيرهش هراهظ نع لجرلا ماص اذإو
 لبق اهسم نإ هتأرما هيلع مرحت الو ، لاملاب هملع دعب هموص هي زجم الف ، هموص

 مهنمو ؛ م وصلا فن"اتسيلف لاملا كاله دقو الإ كاذب ملعي مل نإو © لاملاب هملع
 دحاو تقو ىف هكالهو هلام ربخ هءاج اذإ هموص هيزجم نأ صخر نم

 فنأتسيلف . موصلا ىف وهو كلذ ربخ ءاج اذإو ؛ هموص نم غرف ام دعب

 < فالتخا اهف لاملا كلذ ةاكز كلذك و 0 صخر نم مهمو ٤ موصلا

 هلام رخ ءاج اذإ صخري نم مهنمو ، ىضم ام ىلع ىدؤي : لوقي نم مهنف
 ۔ اهنم رهاظ دق هنإ : هتأرمال لجرلا لاق اذإو ، دحاو تقو ىف ، هكالهو

 { اهقالطب اهنم ىلآ دقهنأ وأ ، اهعجار اهقلط دق هنأ وأ ، هراهظ نع رفك دقو

 ، قالطلاو { ءاليإلاو ، راهظلا ىف هقدصت اهنإف © هيلع فلح ام لعف دقو
 صخر نم مهنمو . عدم كلذ ىف هنآل . ةعجارملاو ةرافكلا ىن هقدصت الو
 لجرلا رهاظ اذإو . دحاو تقو ىق هب اهربخأ اذإ هلك كلذ ىف هقدصت نأ
 هدعب نم تثكفف اهنع باغ غ { اهقلط وأ ، ابنم ىلآ وأ 3 هتأ رما نم

 ضيحت نمم تناك نإ 0 ءورق ةثالث وأ اهنم رهاظ وأ اهنم ىلآ نإ رهشأ ةعبرأ
 تءاش نإ جوزتت نأ اهلف © اهقلط اذإ ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالث وأ
 ءاضقنا لبق اهعجار دق هنأ دهشتساو تجوزت دقو كلذ دعب اهجوز مدق نإف

 8 اهكردي الف ، رهشأ ةعبرأ خالسنا لبق هراهظ نع رفك وأ 2 ةدعلا

 رهاظ وأ اهنم ىلآ نإ رهشأ ةعبرأ خالسنإ دعب مدق نإو : اهحاكن ىضم دقو
 نم مهنمو . اهكردي لوقي نم مهنف ث اهقلط نإ ةدعلا ءاضقنا دعب وأ . اهنم
 { اهنرافك رخ اهغلب دق هنأ ىعداو تجوزت نإو . اهكردي ال لوقي

 ةنيب هل نكت مل نإف ةنيبلا هيلعف ءاليإلا وأ 2 ةدعلا ءاضقنا لبق اهتعجارم وأ

 ايف نيعباتتم نيرهش هراهظ نع لجرلا ماص اذإو ث اهلع نما كردي الف

 هركذو ، ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف شاعو مج ددع ملعلا هنع ذخأو ، بيصخ

 . ةعباسلا ةقبطلا ىف ىنورابلا

 



_ ٢٥١ 

 فناتسيلف ةثالث وأ نموي وأ اموي طلغ هنأب لع مث ، هتأرما سفف ، هدنع

 لوأ نم موصلا ىن ذخأ نإو ث رهشلا لوأ نم موصلا ىن أدبي مل نإ ، هموص
 ةثالث نم رثكأ طلغ نإو { هتأرما هيلع تمرح دقو ، هطلغب رذعي الف رهشلا

 ةيقب مصيلف راهنلاب هطلغب لع نإو . هتأرما هيلع تمرح دمقف سم مايأ

 كلذ ةيقب لكأ نإو 3 دغلا نم هب طلغ ام موصيو هب دتعي الو ، كلذ هراهن
 دسف دقف هطلغب هملع دعب راهنلاب لكأ نإ كلذك و ، لوألا هموص دسف مويلا

 ىحضألا موي ىن هطلغب ملع نإو { لوآلا هموص )٤( نم هيلع ىئب ام مصيلف
 قتعلا هيلعف اهف طلغ ىللا مايألا ةثالثلا كلت ى الام دافتسا نإو ؤ، دلا
 تقولا كلذ ىف قتعلا ىلع ردقي مل وهوو . هطلغب ملع نإو . موصلا هيزجم الو
 رهش ماص نإ كلذك و { (ه٥) انيكسم نيتس معطيلف موصلا عيطتسي الو

 للخت اذإ ناضمرو ىحضألا موي ىن ءاملعلا نبب فالخلا مدقت دق )٤(
 رورم دعب ددجمو امهقبس ام لطبي مهضعب لاقف { ءاضقلاو ةرافكلا موص

 - رمتسيو امهلبق ماص ام ىلع ىبي لب مهضعب لاقو ، ناضمر ءاهتناو ديعلا

 . نسح قبرفت وهو ، ىنب عيضي مل نإو ددج عيض نإ هنأ ىأرف ضعب قرفو
 . ءاضقلا وأ ةرافكلا موص طسو ىن لكألا ىلإ رطضا اذإ ام اوفلتخا كلذكو

 نم كلذ هبشي امو لتقب هاركإ وأ عوجم رارطضا وأ نايسن وأ ضرم ببسي
 ، راطفإلا كلذ دعب موصلا ددجمو لوألا لطبي له ، روذعملا راطفإلا عاونأ

 قفرألا وهو ، ىناثلا لوقلا هللا هحر بطقلا حجر . ىضاملا ىلع ىنبي وأ
 طلغ اذإ راهظلا نع مئاصلا نأ فلؤملا ىنعيف ةروصلا هذه ىف امأ . رسيألاو

 ةيقب كسمب نأ هيلع سيلف ، ىحضألا ديع ىف وهو هطلغ ىن هبنتو هباسح ىف
 هدعب ىذلا مويلا ىنو مويلا كلذ ىف ارطفم رمتسي نأ هيلع امنإو & مويلا كلذ
 دنع قبس امك موصلل الح سيل ديعلا موي نأل 0 طلغ ام متيل ًامئاص حبصي

 . مرحم هيف موصلا نأل وأ 0 ءاهقفلا رثكأ
 موصلا مث قتعلا ىه : تاجرد ثالث ىلع ةبترم راهظلا تارافك )٥(

 =, قتعلا ىلع ةردقلا مدع عم الإ موصلا ىلإ قتعلا نم لقتني الف ماعطإلا م



_ ٢٥٢ 

 انيكسم نيتس معطيلف ، موصلا نع فعض مث ، رثكأ وأ كلذ نم لقأ وأ
 مامت عم امهرخآ ناكف © نعباتتم نيرهش هراهظ نع لجرلا ماص اذإو

 هيزجم نأب لوقي نم مهنمو ، موصلا كلذ هيزجم الف هراهظ موي نم ءاليإلا
 موصلا كلذ .

 ىوابكلا هللا طبع آ نع هنع هللا ىضر خيشلا ركذو )٦( رصن أ نع

 تيع اذإف : بئذنا ىعو ةاشلا تيع دق : كلذ ىف لاق هنأ _ هلا مهمحر

 ةاشلا تصلخ فقوف اهفلخ بثذلا ىع مث ، تفقوف ةاشلا )٧( . رهاظ اذإو

 أدب نإف ؤ موصلا ىلع ةردقلا مدع عم الإ ماعطإلا ىلإ موصلا نم لقتني الو

 ىغلأو ث ةلماك اهلت ىتلا ىلإ لقتنا اهمامتإ نع زجعو ىلعألا ةرافكلا

 نأ ًاعيطتسم هلعجم ام هيلع رطف لقألاب ىدأوي أدب نإو اهتقباس نم ىدأ ام
 ىن هادأ ام ىغلأو ةلماك ايلعلا ءادأ ىلإ لقتني نأ هيلع بجو ىلعألاب ىدؤي

 . ىتب ام ردقب ىدؤي نأ نيتروصلا ىن هللا همحر بطقنا ححصو . ايندلا

 ‘ عير نرقلا ءاملع نم ليلج ملاع ( ىوابكلا ) هللادبع دمح وبأ وه )٦(

 انمز ىوتفلا ىف لبحلا لهأ عجرم ناك ء ةعباسلا ةقيلعلا ىف ىنورابلا هركذ

 ناك و . ةليوط ةدم ىترمدنتلا ءايركز ىأل ءاتفإلا ىلوتو ى ريسي ريغ

 ىف دج : ملو اديدش انزح هتومل نزح ىنوت املف { همرتحمو هلج ءايركز وبأ

 . هغارف "المع نم _ مهلالجو مج : رثك ىلع - هرصع ءاملع

 : ىلي امك ةروصلا هذه ( لينلا حرش ) ىن هللا همحر بطقلا حرش )٧(
 هنأ رصن ىبأ نع ىوابكلا دمحم ىأ نع عيبرلا وبأ ىور ام ىنعمو

 اهفلخ بيذلا ىع مث تفقوف ةاشلا تيع اذاف & بيذلا ىعو ةاشلا تيع دق

 ليثمتو ، بثذلا ىعسب - موصلا _ جوزلا لمع ليثمت . ةاشلا فلخ فتوف

 © بئذلا مادق ةاشلا ىعسب مايألا ىضمو ةاشلاب ةأرملا ليثمتو بئذلاب جوزلا

 ث هتتاف ةجوز هل نكت ملف ، بئذلا فوقوب ةعبرألا مامت عم موصلا مانتو

 عم عقو نإ ماعطإلا وأ قتعلا ىن نالوقلا اذك و . ةاشلا هتتاف بثذلا نأ امك

 . اهف سملا عقي ملف ةعبرألا مامت

 =ىلإ ردابتي ملف « رصن وبأ اهدروأ ىتلا ةروصلا ىنعم ى رثك تركف دقو



 امهادحا نع اهقتعيلف ةدحاو ةبقر الإ هدنع نكت ملو ، هل نيتأرما نم لجرلا

 كلذ دعب ةبقرلا قتع مث 0 الوأ امهادحإ نع ماص نإف ىرخألا نع مصيلو

 وهو ماص دق هنأل . موصلا فنأتسيلو ؤ هموص هيزجم الف ، ىرخألا نع
 . ملعأ هللاو ، ةبقرلا كلمع

 نأ ودبي ناكو 0 هللا همحر بطقلا هب اهحرش ىذلا ىنعملا ليلكلا ىنهذ

 مرحت ال اهنأ ىري نم لوق وهو } ىناثلا لوقلا دييآتل ةصقلا قاس امنإ فلؤلملا

 بذ الف } قارفلا نم ةأرملا صالخ وه امنإ بئذلا نم ةاشلا صالخو

 همهفأ امع ةرع ال لك ىلع © قالطلا وأ قارفلا نم ةأرملا ىلع ةوارض دشأ

 9 . هللا هحر بطقلا هررقي ام بناج ىلإ انأ
 لئاسملا هذه لثم ىنف لمهن الأ ىغبني ةيبناج ىرخأ ةظحالم كانهو

 { ةددحملا ةرتفلا ىضم رابتعا ىن رادملا وه ام كلذو © قيقدتلا ىلإ ةجاتحملا

 : ةعبرألا روهشلا ىهنت ىمو

 ناك اذإو ؟ موي ةئامو نيرشع ىضم رظتننو اموي نيثالث رهشلا ربتعن له

 اهف عقو ىللا ظحلا هذه لثم ىف ىهتني له ؟ ربخآلا مويلا ىهتني ىتف ، كلذك
 ىللا ةعاسلل رابتعا نود مويلا ءاهتناب ىهتني مأ ؟ راهنلا وأ ليللا ىفو ؟ راهظلا

 أدبم ناك نأب روهشلا علاطم ىلع هموص قلع اذإ مث ، راهظلا اهف عقو

 عقو ىذلا رهشلا نم ةيقابلا ةدملا بسح هنأ وأ ، رهشلا لوأل اقفاوم هراهظ

 ةيقابلا ةدملا لمكتسا مث © لالهلا علطمب روهش ةثالث ىضمأ مث . راهظلا هيف

 . هل زوجت ةروصلا هذه لهف

 ؟ مايألا ناصقن رثؤي لهف ، اموي ٢٩ روهشلا ضعب تناك نأ ضرف ولو
 ايس الو ، عوضملا ىل اهسفن ضرفت تالؤاستلا نم ةعومحم دجوت اذكهو

 هذه ىن ىأر ىأ ىل سيل ث ةقباسلا ةلأسملا ىن امك ديدشتلا طقن راثت امدنع

 اهلحسأ نأ تدرأف ث فلؤملا ةرابع أرقأ انأو ىل ترطخ امنإو ، رطاوخلا

 اهنم نوهتنيو لضافألا انخناشم اهب موقي تاساردو ثاحمأل ةيادب نوكت اهلعل

 . عيمحمل ضرم لح لل



_ ٢٥٤ 

 راهظلا نع ماطلطالا ىف باب

 نيتس معطيلف موصلا الو قتعلا عطتسي ملو هتأرما نم لجرلا رهاظ اذإو

 هجو ىأ نم وأ رمت وأ رب نم نيدم نيكسم لكل ث ءاشعو ءادغ نيكسم
 ماعطإلا ىن هيزجي الو . راملاو بوبحلا نم ةاك زلا ىف ىدؤت ىنلا هوجولا نم
 نيئاشع وأ نيئادغ معطأ نإف ، ءادغ نود ءاشع الر ، ءاشع نود ءادغ

 ماعطلاب شيعي ىذلا ريغصلاو يكل ماعطإلا ىف ىزجمو © كلذب سأب الف

 مهلك روكذلا معطأ نإو . ىننأ وأ ناك اركذ عاضرلا دح نم جرخ اذإ

 راهظلا ىف معطي الو غ زئاج نهلك ثانإلا معطأ نإ كلذكو { زئاجف
 ، الفط ناك اذإ ، هدلو الو ، هدلاو هيف معطي الو ( اينغ الو : اكرشم

 . اهابأ معطت الو اهجوزو & اهدلو معطت نأ اهلف ةأرملا امأو ، هتجوز الو

 بحتسي ىذلاو . زئاج وهف ءاشعو ءادغ مايأ ةتس . نيكاسم ةرشع معطأ نإو
 ةثالث ماعطإ نملا ةرافك ىف ىزجمو . ءاشعو ءادغ نيكسم نيتس معطي نأ

 ف ىزجو . ةرشعلا ةلمكت ديزيو . مايأ ةنالث كلذ قوف امو . نكاسم

 نيتس ةراهظ نع رهاظملا معطآ اذإو . باتكلا لهأ ماعطإ نهملا ةرافك

 { كلذ ىلع هتأ رما سف © ءادغ نود ءاشع وأ ٠ ءاشع نود ءادغ انيكسم

 اوقرفت وأ اوتام مث مهءادغ انيكسم نيتس معطأ نإو . هيلع تمرح دقف

 ، ءاشعو ءادغ نيرخآ انيكسم نيتس ماعطإ فنأتسيف مهلع ردقي ملو هنع

 هيزجم الف نيلوألا معطأ امب دتعا نإو . ةدحاو ةبون مهمعطي نأ هيزجم الو

 هنأ ملع مث ، هدنع ايف انيكسم نتس هراهظ نع رهاظملا معطأ نإو ، كلذ
 ءاينغأ وأ اديبع مهمعطأ نيذلا نم ةثالث نأ لع وأ نيكاسم ةثالث ىف طلغ

 اهسم نإف ، نيرخآ نكاسم ةثالث معطي ىتح 0 اهلزتعيلف هتأرما سم دقو

 هيلع تضم ىتح مهمعطي مل نإو . هتأرما هيلع تمرح دقف مهمعطي نأ لبق

 نم رهشأ ةعبرأ وأ لوآلا ءاليإلا ىن ناك اذإ هراهظ موي نم رهشأ ةعبرأ
 هتأرما هنم تناب دقف _ لوآلا ءاليإلا نم جرخ دق ناك اذإ كلذب ملع موي

 . كلذب ملع موي نم رهشأ ةعبرأ فنأتسي نأ صخري نم مهنمو . ءاليإلاب
نيكاسملا ىف هطلغ نم انركذ امب ملع نإو . جرخم مل وأ لوألا ءاليإلا جرخ



_ ٢00 _ 

 هيزجم الو نيعباتتم نيرهش مصيلف & تقولا كلذ ىف موصلا عيطتسي وهو
 موصلا لإ عجر نإف 0 مهرخآ معطب ملام موصلا ةعاطتسا دعب ماعطإلا

 هيزجم الو قتعيلف هنم قتعي لام هدي ىف لخد دقو الإ نصعبانتم نيرهش لمكي ملو
 مهمو . هموص نم رخآلا مويلا نم سمشلا بغت مل ام لاملا دافتسا اذإ موصلا

 ليقو ، قتعي الو هموص متي نأ رخآلا مويلا ىن هنم قتعي ملام هيلإ صخ ري نم
 طلغ دق هنأ ملع نإو . رثكألا معطأ نإ كلذك و © رثكألا ماص اذإ . كلذ ريغ

 مايأ ةثالث نم رثكأ ىف طلغ نإو .كلذب رذعي الف نكاسم ةثالث نم رثكأ ى

 نود امو ، ةسمحلا طلغ ىف صخري نم مهنمو . هتأرما هيلع تمرح دقف

 ةرشع مهمعطأ نيذلا نيكاسملا ىف نأ ملع اذإ : لوقي نم مهنمو ، ةسمخلا

 كلذ نأل ، هتأرما هيلع مرحت الو مهل دبيلف كلذب سأب الف رثكأ وأ ديبع
 مهلتعي ملو ‘ نيكسم نيتس هراهظ نع رهاظملا معطأ نإو . ءاملعلا هزم ال امم

 مهمادإ مهطعي نأ صخري نم مهنمو ، تمرح دقف هتأرما سم ىتح مهمادإ

 ىطعت امك ، مهريغل هاطعأ مهلع ردقي مل نإو . هتأرما سم ام دعب نم

 نإف ، هسجنب كلذ دعب ملع مم ًاموجنم ًامادإ مهمعطأ نإو . تارافكلا

 مهاطعأو رعشلا مهاطعأ نإو { كلذ هيزجم الف سوجنم تيزب ازبخ مهمعطأ
 نإو . كلذ دعب ارهاط ًامادإ مهطعيلو { كلذب سأب الف اسوجنم اتيز مادإلا

 مهممطأ نإو . مادإ هيلع سيلف بيبز وأ ارمت وأ رب هراهظ نع رهاظملا معطأ
 نإو . مادإلا هيلعف ءىدرلا رلا امأو . مادإلا هيلعف اتلس وأ نخد وأ آريعش

 كلذ ىف ىرخأ ةرم مهمعطأ مم ، انيكسم نيتس هراهظ نع رهاظملا معطأ

 ةراهظ نع رخآ لجر مهمعطأ وأ ىرخأ ةرافكل ةليللا كلت ىن وأ مويلا
 اذإو . ىرخألا نع هيزجم الو ، ىلوألا ةرافكلا نع الإ مهماعطإ هيزجم الف

 هتارما سم مث نيكسم لكل نيدم انيكسم نتتس هراهظ نع رهاظملا ىطعأ

 مهيديأ نم كلذ فلت اذإو ، كلذب سأب الف مهاطعأ ام اولكأي نأ لبق نم

 اورتشا وأ هوبهو وأ 2 مهلع ناك نيد ىف هوضق وأ ، هولكأي نأ لبق نم
 ، اهنم رهاظف ث فلاخم اجوز ةأرملا تجوزت اذإو . كلذ هرضي الف 0 ائيش هب

 ث ةوعدلا لهأ دنع ةاكزلا ىن ىطعت ال ىنلا هوجولا نم نيكاسملا معطأ مث

دنع ماعطإلا هنم ىزجم ام معطي ىتح اهسفن نم هنكمت الف كلذب نيدتم وهو



 لاق نإ كلذك و . كلذب نيدتم ناك اذإ )١( صخري نم مهنمو { نيملسملا

 ىري ال نمم وهو نملا ةرافك هيلع رفكف هتنبا وأ هتخأ رهظك هيلع ىه اهل

 . راهظلا ةرافك رفني ىتح « اهسفن نم هكمت الف © مألا ريغ ىف راهظل
 هيلع ىه اهل لاق نإ كلذكو ؛ كلذب نيدتم ناك اذإ صخري نم مهنمو

 باوصلا ىلع الإ وه وأ ‘ اهنيد نم أطخ الإ ىه نإ قلاط ىه وأ { همأ رهظك

 مهنمو 35 بذاك لوقي ايف هنأل ، كلذ دعب اهسفن نم هنكمت الف . هنيد نم

 & هديب قالطلا رمأ نأل هيغب ىلإ هكرتتو . هنلا ىلإ اهرمأ لك وت نأ صخرب نم
 اهنيد نع اهنتفي فلاخ هتيلو جوزي نأ ىلولل زوجم ال هبشأ امو اذه لجأ نف

 7 هللاو : اهايند و اهنيد رمأ ىن ررضلا اهلع لخديو رومألا هذه لثم ى

 . قيفوتلا هللابو

 هل ةعبات ىهو & اهجوز ةماوق تحت حبصت جوزتت امدنع ةأرملا )١(

 هلمحت نأ اهلع رسعلا نهف اههذم ىف اه فلاخع ناك اذإف © هتعاطب ةرومأمو

 رمأ اذه لثم ق ةفكانملاب اهرمأو ث هبهذم كرتيو اههذم ءارآ قنتعي نأ

 تماد ام هتافرصت عيمح لبقتت نأ اهلع نأ بسحاف كلذلو 3 عاطتسي ال امب

 ةيصعم ىلإ جرخ نإف . نيدب فرصتي ماد امو © هبهذم لوصأ عم ةقفتم

 ، ةفكانملا ذئنيح هيلع بجت لب ث ةفكانملاب سأب الف اههذم فلاخم امب هللا

 ماكحألا نأ نم انباحصأ ءاهقف هررقي ام اذهب هيبشو 5 اهعم تارايتلا لك و
 ماكحالا كلت تناك اذإ اهلبقتن نأ بج اهلع ةمكاحلا ةلودلا اهرجت ىللا

 انبهذم ماكحأل ةفلاخم تناك ولو ث ةيمالسإلا بهاذملا نم بهذم عم ةقفتم

 عوضومب و ث نممملاو دهاشلاب ءاضقلا هيف متي امب كلذل ةلثمأ اوبرضو

 . اه رغو دحلا مم ةوخإلا ثا رمو ةناضحلا

 كرتو هتاف رصتل اهمالستسا نأ ل ودبي اهدعب ىلا روصلاو ةروصلا ىفو

 . هب بلاطت نأ ىغبني ام وه لاعتو كرابت هلل اهرمأ

 



_ ٢٥٧ 

 ءاليالا ىف باب

 صبّرت مهئاسن 7 َنوُلوُر ن نيذلل ( ٠ لاعت هللا لاق

 ۔ م ه م 7 م 71 م 4٥ ج م ۔٥ ح

 اومزع نإو . . ميحر روفغ هللا نا اوماق نإو ه رهشأ ةعبرأ

 .( ميلع م عيمس للا َنإَق قلطلا
 ( ٢٢٦ : ٢٢٧ ناتبآلا ةرقبلا ةروس )

 نإف اهسمم ال هتلاب هتأرمال لجرلا فلح اذإو . نملا وه )١( ءاليإلاو

 رفك وأ رفك مث اهسم نإف . ءاش ام ىتم اه رفكي نيملا ةرافك هيلع تناك اهسم
 ىنح اهسمي مل نإو . رفكي مث سمب نأ هب ذوخأملاو ث كلذب سآب الف اهسم م

 © اهنعجر كلمع ال ةقيلطت ىهو . ءاليإلاب هنم تناب دمف رهشأ ةعبرأ تضم
 . هريغ تج ورت تءاش نإو هتجوزت تءاش نإ باطخلا ىن ابطاخ ناك و

 اهموي نم جوزتت نأب : لوقي نم مهنف : اهتدع ىف كلذ دعب اوفلتخا م
 لوآلا جوزتت ال : لوقي نم مهنمو . رهشأ ةعبرأ تضم اذإ تءاش نإ

 نإ رهشأ ةثالث وأ & ضيحت نمم تناك نإ ءورق ةثالث دتعت ىنح هريغ الو

 مهنمو . اهنم ىلآ موي نم رهشأ ةعبرأ خالسنا دغب نم ، ضيحت ال نمم تناك
 نإو ث اهلع ةدع الف هئم تناب ىذلا لوألا جيوزت تدارأ اذإ : لومي نم

 لوألا جيوزت تدارأ اذإ : لوقي نم مهنمو 0 ةدعلا اهلعف هربغ جيوزت تدارأ

 )٢( مهفعضأ وهو . اهلع ةدع الف هريغ جي وزت تدارأ نإو ث ةدعلا اهلعف

 اعرشو ، نمسا ةغل وه : ( ليملا حرش ) ىن هتلا هحر بطقلا لاق )١(
 . راهظلا ريغ ةمأ ولو ةجوزلا ءطو نم عناملا مالكلا

 نكمملا فلكملا ملسملا جوزلا فلح : ىلي ام ( كلاسلا ليلد ) ىث ءاجو

 رهشأ ةعبرأ نم رثكأ عضرملا ريغ هتجوز ءطو كرت ىلع لدي امب هؤطو
 . الانحا وأ آاح رصت

 (٢) بهذملا ءاملع ضعب اهنم دحاو لكب لاق دقو ‘ لاوقأ ةلمح هذه ىأ .

 ( حاكنلا )



 _ _ ٢٥٨

 ءاليإلا ىن انباحصأ لوق اذهف © دمحم ىنأ نع هنع هتلا ىضر خيشلا هاور لوقأ

 . اهقلطي نأىلع رمج رهشأ ةعبرأ هيلع تضم اذإ ىلوملا نإ :لاق نم لاق امكال
 © اهقالطب وأ ث اهسمع ال هتلاب هتأرمال لجرلا فلح اذإو )٣( ىنب وأ
 هللا تيب ىلإ ىشملاب وأ ، نكاسملل هلامب وأ © هدبع قتعب وأ 0 اهراهظب وأ

 امك هقيلطت ىه و . ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىنح اهسم ملو } مارحلا
 ٨ مدلا وأ ، ةتيملاك هيلع ىه وأ مارح هيلع ىه هتأرمال لجرلا لاق اذإو . انركذ

 نإف . ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهسمب مل مث "ريزنخلا محل وأ

 اذإ و كلذ ىن هيلع تق و الف . ءاش ىنم اه رفكي : نملا ةرافك هيلع تناك اسم

 ىلع تنأ وأ . اذك و اذك تلعف نإ مارح ىلع تنأ هتأرمال لجرلا لاق

 جرخت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهسمي مل مث : اذكو اذك تلعف نإ ةنيملاك
 ةعبرأ تضم نإف ، نما ةرافك هيلع ناك هلعف نإف 0 ءاليإلاب هتأرما هيلع

 نتم ) ىلع فيطل قيلعت ةلأسملا هذه ىف نمحرلا دبع ىلكاب انذاتسأل )٣(
 : لاق : ئراقلا ةدئاف ىلع اص رح انه هلقنأ ( لينلا

 اذهو . ةمآلا روهمح لوق وهو 0 ةدملا ىضم درحمل هيلع قلطت الو ىأ

 نأو ايسال ، ةسدقملا ةطبارلا هذه ةمرح _ رهظي ام ىلع - بساني لوقلا

 دانع ووذ نيطخاسلا نم اريثك نأو ء ًابلاغ بضغلا هيلع لمحم ءالبإلا
 دونعلا ةعيبط نم لب ث مهحامح حبك ىن ءاليإلا ةدم ىنكت ال رارضأو
 لب ، هنم طرف ام ىلع مدن نإو . هسفن ءاقلت نم هنم ردص امع عجري الأ

 . نآشلا ىن هحتافي نأ هرمغ رظتنب

 قفوأ لوقلا اذه ناك كلذل :ة هفقوم نع عجارتلا هيلع لهسي كلانه

 . رارطضا الإ عطقت الأ بجم ىتلا ةطبارلا هنه رطخم قيلأو : ةحلصملاب

 . ءاليإلا ةيآ بقع ىلاعت هلوقب لوقلا اذهل سنآتسيو

 ( "ميلع7 "عيمس" دقلا نإف قالطلا اوُمَرعَنإو )
 ناك ولو . عمسلا هب قلعتي لوقب عقي قالطلا نأ ىلع لدي ( عيمس )

 لصاوف نأ و : نآرقلا ةغالب نم فرع امل ( ملع ) هلوق ىنكل ةدملا ىضم قلعتي

 . ملعأ هللاو { ةقباسلا ةلمحلا هيلع تلد ام ىلإ ربشت تايآلا



_ ٢٥٨٩ 

 لجرلا لاق اذإو . ءاليإلاب هتأرما هيلع جرخت الف رفكي ملو رهشأ

 اذكو اذك لعفأ مل نإ ةتيملاك ىلع تنأ وأ . مارح ىلع تنأ هتأرمال

 هتأرما هنم تناب دقف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح لعفي ملو ه اهسمم مل م

 نعلا ةرافك تناك ءىشلا كلذ لعفي نأ لبق نم اهسم نإو ث ءاليإلاب

 هبلع هلل وأ ،} اهسمب نأ هيلع هلل هتأرمال لجرلا لاق اذإو . ءاش ىتم اهرفكي

 ، ءاليالاب هنم نيبت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهكرت مث : اهسمع الأ

 تضم ىح اهكرتو اهسمي مل مم + ةبقر قتع اهسمب مل نإ هيلع هلل لاق نإو
 ةبقر ىتتع اهسم نإ هيلع هلل لاق نإو © ءاليإلاب هنم نبت الف : رهشأ ةعبرأ

 نود امف اهسم نإو . ءاليإلاب هنم تناب ، رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهسمب مل مث
 اهس نإ هيلع هلل لاق نإو : ءاش ام ىنم اهقتعي ةبقر قتع هيلع ناك رهشأ ةعبرأ

 ىنح اهكرت مث ، ةنسب اهسمي نأ دعب وأ ، ةنسب اهسمم نأ لبق نم ةبقر قتع

 رهشأ ةعبرأ نود ايف اهسم نإو : ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم
 اهسم مل مث ، ةبقر قتع اهسم مل نإ هيلع هلل لاق نإو . ةبقر قتع هيلع بجو
 تتام وأ تام نإو . ءاليإلاب هتأرما هنم نبت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح

 نإ ةبقر قتع هيلع هلل : لاق نإو ، ةبقر قتع هيلع بجو اهسمي نأ لبق نم

 .هيلع ءىش الف ،اهسم مث ةنسب اهسمي نأ دعب وأ ةنسب اهسم نأ ليق نم اهسمب مل
 تنام وأ تام نإو © هتأرما هنم نببت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح اهس مل نيو

 هتأرما نبو لجرلا نب ناك اذإو ٤ ةبقر قتع هيلع بجو اسع نأ لبق نم

 اهرجاه هنأ الإ 3 نعم رغ نم رهشأ ةعبرأ تضم ىنح اهزتعاف ةبضاغم

 نإ : لجرل لجرلا لاق اذإو . )٤( ءاليإلاب هنم نبت الف : اهلإ هنم ظيغب

 )٤( لينلا حرش ) ى هللا همر بطقلا لاق ( :

 مزلي امنإ هنأ نم رهاظلا ىلع ادانعا حيحصلا وهو : روهمحلا بهذم وه و

 : كلام لاقو ، نملاب ءاليإلا مكح

 مكحلا نأل ، ىنعملا ىلع ادانعا تضم ىتح رارضإ اهئطو كرت اذإ نيبت

 نملاو قطنلاب داقتعالا كلذ ىوق ءاوسو & ءطولا كرت داقتعاب همزل امإ

 . لك ىف ررضلا دوجول 0 ال مأ



 س ٢٦٠

 الكل اهعامح لزتعاو هتأرما لجرلا كرتف ، قلاط ىنأرماف كتأرما تئطو

 نإ كلذك و ءاليإلاب هنم نبت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىبح رخآلا ةأرما قلطت

 تضم ىنح هتآرما لجرلا كرتف نيكاسملل هلامب وأ اهآطي ال هلاب هل فلح

 هاليإلاب هنم نبت الف : هبحاص ىلع ثنحلا عقي الثل اهاطي ملو رهشأ ةعبرأ
 ةعبرأ اهكرتف ، اهسمم ال هللاب هتأرما هل تفلح نإ كلذكو & هرمغ نعميب

 ةللاب هتأرمال لجرلا فلح نإو . ءاليإلاب هنم نبت الف اهثحم الل رهشأ
 اذه ىف وأ : تيبلا اذه ىن وأ ةليالا هذه ىف وأ : مويل اذه ىف اهعماج ال

 كلت ىن وأ مويلا كلذ ىن اهعماجم ملو رهشأ ةعبرأ تضم ىنح اهكرتف بوثلا
 نم منم ا : ءاليإلاب هنم تناب دقف ، هريغ ىن الو بوللا وأ تببلا وأ ةليللا

 بوثلا كلذ ى اهعم اج نأ هل ناك اذإ ءاليإلاب هنع نبت ال : : لوقي

 نبت الف 7 وأ تيبلا وأ بولا كلذ ريغ ىن اهعماج نإ امأو ؛ تيبلا وأ

 فورعم عضوم ىن ىن اهعماجم ال هتناب هتأرمال لجرلا فلح اذإو . ءاليإلاب هنم

 تناب دقف رهشأ ةعبرأ تسفم ىتح اهكرت مث . عضوم نود اهدسج نم

 اه رتي ال اهجوز هتلاب فلحف اهلهأ ىلإ ةأرملا تبهذ اذإو { ءاليإلاب هنم
 عجرت ملو رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهكرتف 0 هتيب ىلإ عجرت ىنح اهعماج الو
 اهعماجم نآ ىلع هتأرما قالطب لجرلا فاح اذإو © ءاليإلاب هنم نبت الف هتيب ىلإ

 هنم تن اب : لوقي نم مهنف . اهعماج ملو رهشأ ةعبرأ تضم ىبح اهكرتف

. ملعآ هللاو ٤ ثاليإلاب هنم نيبت ال : لوقب نم مهنمو © ءاليإلاب



٢٦١ 

 ءاليالا نم رخآ باب

 لعفب ملو اذكو اذك لعفي نأ ىلع هتأرما قالطب لجرلا فلح اذإو

 لبق نم اهسم نإف ؛ ءاليإلاب هتأرما هنم تناب دقف رهشأ ةعبرأ تضم ىتح

 هتأرما قالطب لجرلا فلح اذإو ؛ هتأرما هيلع تمرح دقف كلذ لعفي نأ
 ةعبرأ تضم ىنح كلذ دعب هتأرما عماجم ملو هلعف مث اذك و اذك لعفي نأ ىلع

 عماجم ل مث هراهظ نع رفك اذإ رهاظملا كلذك و ، ءاليإلاب هنم تناب دقف رهشأ
 ىلع ردقب مل نإو . ءاليإلاب هنم تناب دقف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح هتأرما
 ىن وأ ضيح ىن وأ ةضيرم تناك وأ اضيرم ناك وأ رفس ىن ناك ذإ اهعامح
 . هبف وه ام الإ اهعاح نم هعنم مل هنأ ىلع دهشتسيلف اسوبحم ناك وأ سافن
 هنم نبت الف كلذ ىلع دهشتسا نإف ، انركذ ىنلا للعلا نم هيف ىه ام وأ

 ؛ لطلا نم انركذ امم اهعماج نأ ليق نم رهشأ ةعبرأ تضم اذإ ءاليإلاب هتأرما
 لعف اذإ ىلوملا وأ : هراهظ نع رفك اذإ رهاظملا نإ : لوقي نم مهنمو
 هتأرما هنم نبت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح هتأرما عماجم مل مث هيلع فلح ام

 قالطب لجرلا فلح اذإو . ةرافكلا دعب رهاظمب الو لومم سيل هنآل ، ءاليإلاب

 تضم ىنح مهنم ادحأ ملكي مل مت انالفو انالفو انالف ملكي نأ ىلع هتأرما
 نم مهنمو . ةدحاو هقيلطت ىهو ءاليإلاب هتأرما هنم تناب دقف رهشأ ةعبرأ

 ملكب مل م ؤ ننئا وأ مهنم ادحاو ملك ناف ، تاقيلطت ثالثب هنم نيبت لوقي

 لجرلا فلح اذإو . ءاليإلاب هتأرما هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىنح ثلاثلا

 ف هتأرما عماجي نأ هلف اذك موي اذكو اذك لعفي نأ ىلع 1 قالطب

 هنم نيبت الف رهشأ ةعبرأ مويلا كلذ نيبو هنيب ناك نإو . مويلا كلذ نود
 8 لعفي ىتح هيف اهس الف ىمس ىذلا مويلا كلذ لخد اذإو . ءاليإلاب هتأرما

 نإو ث هتأرما هيلع تمرح دقف لعفي نأ لبق نم مويلا كلذ ىن اهسم نإف

 نإو هدحاوف ادحاو ناك نإ ث هيلع قالطلا عقو لعفي ملو سمشلا تباغ

 ايف اهسمي ال لوقي نم مهنمو ؛ ةثالثف ةئالث ناك نإو ث نانثاف ننثا ناك

 كلذ نببو هنيب ناك نإو . هيلب تمرح اهسم نإف ىمس ىذلا مويلا كلذ نود

كلذ لعف نإو ؛ ءاليإلاب هتأرما هنم تناب كلذ نم رثك وأ رهشأ ةعبرأ مويلا



_ ٢٦٢ 

 مويلا كلذ ىن هلعفي ىتح هقالط نم كلذ هي ريي الف مويلا كلذ نود ايف ءىشلا

 هنيب ايف اذك و اذك لعفي نأ ىلع هتأرما قالطب لجرلا فلح نإو . ىمس ىذلا

 لعفي نأ لبق نم اهسم نإف { لعفي ىتح هتأرما سم الف اذك و اذك موي نبو

 مويلا كلذ نبو هنيب ايف رهشأ ةعبرأ هيلع تضم نإو 0 هيلع تمرح دقف
 كلذ نيبو هنيب ايف ع ىشلا كلذ لعف نإف 2 ءاليإلاب هتأرما هنم تناب لعفي ملو

 قالطلا هيلع عق و هيف لعفي ملو مويلا كلذ هيلع لخد نإو ، كلذ هازجأ مويلا

 كلذ نوكي نأ هتين ىن ىنع نإ الإ ، رهشأ ةعبرأ نود ايف مويلا كلذ ناك اذإ
 كلذ ىف سمشلا بيغت ىنح قالطلا هيلع عقي الف : هلبق ام لثم ىس ىذلا مويلا

 نأ ىلع هتأر.٠ا قالطب فلحق لجرلا ىلع لالهلا له اذإو . لعفي ملو مويلا

 قالطب لجرلا فلح اذإو . قالطلا هيلع عللو ادحاو اموي هنم لكآف هموصي

 رهشلا كلذ نود ايف اهسمم الف اذك و اذك رهش اذك و اذك نلعفيل هتأرما

 كلذ هيلع لخد نإف . مويلا ىن انركذ ام لثم اهسم نأب : لوقي نم مهنمو
 هيلع تمرح لعمي نأ لبق نم هيف اهسم نإف : لعفي ىتح اهسمب الف رهشلا

 عقو رهشلا نم رخآلا مويلا ىن سمشلا تباغ ىنح لعفي مل نإو : . هتأرما

 اذك ةنس اذكو اذك نلعفيل هتأ ما قدااطب لجرلا فلح نإو : هيلع قالطلا

 لوخد نود امف ءاليإلاو سيسملا ىن رهشلاو مويلا ىف انركذ ام لثم كو

 تمرح دقف لعفي نأ لبق نم ةنسلا كلت تلخد اذاف : فالتخالا نم

 : ليقو { ءاليإلاب هتأرما هنم تناب ةنسلا نم رهشأ ةعبرأ تضم نإو . هيلع

 اهلك ةنسلا ؛ تخلسنا اذإف © اهلك ةنسلا خلسنت ىتح ءاليإلاب هنم نبت الآ

 ةعبرأ ةنسلا نم تضم اذإ ءاليإلاب هنم نبت الو © هيلاع قالطلا عقو لعفي مو

 اذإو 0 رهشلاو مويلا لثم هلعفل لجل اهلك ةنسلا نأل . لعفي ملو رهشأ

 تضم اذاف ، مرحملا رهش ىن ذئموي وهو نجحيل هتأرما قالطب لجرلا فلح
 رهشأ ريغ ىف جح نإف ث ءاليإلاب هتأرما هنم تناب جحم ملو رهشأ ةعبرأ هيلع
 هنيب ام نأل ءاليإلاب هتأرما هنم نبت ال : لوقي نم مهنمو { هيزجم الف جحلا

 فلح اذإو ث همايآ ىن الإ نوكي ال جحلا نأل : هلعف لجأ وه جحلا نبو
 هتم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىنح هلتقي مل مث انالف نلتقيل هتأرما قالطب لجرلا

. لعفي ىتح اهسمي الف ءاليإلا هلبقتسا كلذ دعب اهجورت نإف ، ءاليإلاب هتأرما



_ ٢٦٣ 

 نإف ، ىرخأ ةرم . ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىنح لعفي مل ناف

 رهشأ ةعبرأ تضم ىنح لعفي مل نإو © ءاليإلا هلبقتسا كلذ دعب اهجوزت
 نإف ، هريغ اجوز حكنت ىتح كلذ دعب هل لحت ال مث . ءاليإلاب هنم تناب

 ىنح اهسمي الف لوألا اهجوزت مث اهقلط وأ اهنع تاف هريغ اجوز تجوزت

 اهسم نإف . ءاليإلاب هنم نبت الف ، لعفي ملو رهشأ ةعبرأ تضم نإف ث لعفي
 لاق . هيلع مرحت ال : لوقي نم مهنمو . هيلع تمرح دقف لعفي نأ لبق نم

 أدبف ةنس "نموصيل هتأرما قالطب لجرلا فلح اذإو : هريغو مكح وبأ كلذ
 2 ءاليإلاب هتأرما هنم تناب ةنسلا نم رهشأ ةعبرأ ماصف كلذ هموي نم موصلاب

 نإف . ءاليإلاب هتأرما هنم نبت الو اهلك ةنسلا موصي نأب لوقي نم مهنمو
 نأ هلف راهنلاب ماص نإو ؛ قالطلا هيلع عقو ةنسلا نم ادحاو آموي لكأ
 مم اذك و اذك نلعفيل هتأرما قالطب لجرلا فلح اذإو ، ليللاب هتأرما عماجم

 ةأرملا تنام نإو . هتأرما هتثرو رهشأ ةعبرأ ضمت ملو . هلعفي نأ لبق نم تام

 . هتأرما هثرت الف لعفي نأ لبق نم تام مث طق اهسم نكي مل نإو . اهثرو
 . اذك و اذك نلعفيل اثالث اهقالطب فلح نإ امأو . اهثري مث لعفيلف تتام نإ

 اهثري مث لعفيلف تتام نإو . هتأرما هثرت الف ، لعفي نأ لبق نم تام مث

 نأ لبق تتاف ءىشلا كلذ ةأرملا لعفت نأ ىلع اثالث اهقالطب فلح نإو
 ىضر خيشلا هاور ) & هئرت م ةأرملا لعفتلف تام نإو 0 اهثري الف © هلعفت

 نلعفيل فلح نإو . ( هللا هحر قردلا ىحم أ نع لهس نأ نع هنع هللا

 اهلع قالطلا عقو ث لعفي نأ لبق نم تاف اثالث اهقالطب سانلا نم امهربغ
 ةعبرأ تضم ىتح كلذ لعفي مل نإ لوقي نم مهنمو ، لجرلا كلذ توم عم

 لجرلا كلذ لعفيلف جوزلا تام نإ امأو . ءاليإلاب هتأرما هنم تناب رهشأ
 اهثري م لعفيلف تتام اذإ ةأرملا كلذك و . اهجوز ةأرملا ثرتو ، ءىشلا كلذ

 هقبسف ءاعولا اذه ىف ىذلا ماعطلا نلكأيل هتأرما قالطب لجرلا فلح نإو

 تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىنح هلكاي مل نإ لوقي نم مهنمف ، هلكأف لجر هيلإ

 . هلعفي ام نكي من نإ هيلع قالطلا عقو دق لوقي نم مهنمو ؛ ءاليإلاب هتأرما هنم
 : لوقي نم مهنف هلكأب ال كلذ دعب فلح مث ، فلخم نأ لبق نم هيلإ قبس نإو
رهشأ ةعب رأ تضم ىتح هلكأب مل نإ : لوقي نم مهنف ، قالطلا هيلع عقو دق



_ ٢٦٤ 

 . قالط الو ءاليإ هيلع عقي الأ صخري نم مهنمو ث ءاليإلاب هتأرما هنم تناب

 نكمم امم وهو ث ه ربغ هلعف ث اذك و اذك نلعفيل هتأرما قالطب فلح نإ امأو

 هيلإ هقبسف هنحتفيل وأ بابلا اذه نقلغيل فلح نإ لثم : ىرخأ ةرم هلعفي نأ
 نم كلذ هثربي الف ىرخأ ةرم هقلغأو فلاخا هحتف مث هقلغاف هرمغ
 ةرم اهؤطي هنإف قلاط تنأف كلبحأ مل نإ : هتأرمال لجرلا لاق اذإو . ءاليإلا
 رهشأ ةعبرأ تضم ىنح اهلبحم مل نإو هتأرما تناك تلبح ناف ةدحاو

 ارارم رهشأ ةعبرأ نود ايف اهآطي نأ صخري نم مهنمو ء ءاليإلاب هنم تناب
 . اهلبم نأ نكم ال نمم وأ اهلبحم نأ نكمم نمت تناك ، رهشأ ةعبرأ ىضقنت ىح

 . هئالبإ نم ثلذ هث ربي الف اهسم م وي نم رهشأ ةتس نود ايف دلوب تتأف اهسم نإو
 رهشأ ةعبرأ نود ايغ اهنطب ى دلولا كرحت نإ كلذكو . ءاليإلاب هنم تناب دقؤ

 روصم نينج تطقسأ نإ كلذكو . هنيم نم كلذ هث ربب الف اهسم موب نم رشعو
 هسيسم لبق ناك امم هنأل ، كلذ هث ريي الف اهسم موي نم رهشأ ةعبرأ نود ايف

 تطتسأ وأ { اسم موي نم آموي ننامت نود ايف ة ةغضم تطقسأ نإ كلذك و

 . هئاليإ نم كلذ هث ريي الف . اهسم موي نم اموي نيعبرأ نود ايف ةقلع
 ىن ةفطنلا تعقو اذإ ةأرملا نآل : هسيسم لبق ناك امنإ انوكذ ام عيمح نإ

 ؛ اموي نينامث ىلإ ةقلع كلذ دعب نوكت م . ةفطن اموي نيعبرأ تناك اهمحر

 روصم اقلخ نوكتف رهشأ ةعبرأ كلذف نيرشعو ةئام ىلإ ةغضم نوكت مث

 هيف عضت ام لقأ : ليق دقو : حورلا هيف خفنيف . ارشعو رهشأ ةعبرأ ىلإ
 كرحت وأ ، رهشأ ةتس دعب تدلو نإ امأو : رهشأ ةتس ايح نوكيف اهلمح ةأرملا

 اروصم ينج تطقسأ وأ 0 اهسم موي نم رشعو رهشأ ةعبرألا دعب دلولا

 ةقلع وأ . آموي نينامم دعب ةغضم تطقسأ وأ ، اهسم موي نم رهشأ ةعب رأ دعب.

 . ملع هللاو © لاقي ايف كلذ هازجأ دقف © اهسم موي نم ؤ موب نيعبرأ دعب

 دلوب تتآف اهجوزت موي نم اهس ةأرما جوزت الجر نأ ول كلذكو

 رشعو رهشأ ةعبرأ نود ايف اهنطب ىن دلولا كرحت وأ. رهشأ ةتس نود ايف
 نود ايف ةغضم تطقسأ وأ رهشأ ةعبرأ نود يف آروصم نينج تطقسأ أ

ىف دساف هحاكن ناك اموي نعبرأ نود ايف ةقلع تطقسأ ول اموي نامآ



_ ٢٦٥ 

 هنأ كلذب ملعيف ، هجموزت لبق ناك امم تطتسأ ىذلا نأل ؛ انركذ ام عيح

 لبح اهل نكي مل نإو . ًادساف هحاكن ناكف هريغ نم لماح ىهو اهجوزت

 ةقلطملا ةدع كلذ دعب دتعت مش . ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىنح

 نود ايف دلوب هدنع تنأ ح ه رغ اجوز تجوزت ناف { تءاش نإ جوزتف

 جورلا مزل رشعو رهشأ ةعبرأ نود ايف اهنطب ىن دلولا كرحت وأ ، رهشأ ةتس

 اهسمب مل نإو : ءاليإلاب جرخت مل اهنأ تبثو هتأرما تناك و : دلولا كلذ لوألا

 : تءاش نإ اهموي نم جوزتتلف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح اهنلبحيل فلح ام دعب

 ةدحاو ةرم اهؤطي هنإف © قلاط تنآف كتلبحأ نإ هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 نإف . ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالث وأ ءورق ةثالث دتعت ىتح اهلزتعي مث

 نكي مل نإف ءورق ةثالث دتعت ىح اهلزتعي مث « ىرخأ ةرم اهسم لبح اه نكي مل
 نود ايف دلوب تتاف ىلوآلا ةرملا ىن ابسم نإف ‘ ىرخأ ةرم اهسم لبح اهب
 هنأل ، دلولا كلذب قالطلا عقي الف : فلح ام دعب اسم موي نم رهشأ ةتس
 ةعبرأ نود امف اهنطب ىن دلولا كرحت نإ كلذك و { كلذ هسيسم لبق ناك دق
 نود اميف ةغضم وأ رهشأ ةعبرأ نود امف اروصم انبنج تطقسأ وأ ًارشعو رهشأ
 . هلك كلذب هيلع قالطلا عقي الف اموي نيعبرأ نود ايف ةقلع وأ اموي نينام
 تنأ مث لعفي نأ انركذ امك ةرم دعب ةرم اهسم نإف كلذ . هسيسم لبق ناك هنآل
 سيسملا نم رهشأ ةتس نود ايف لوألا سيسملا نم رهشأ ةتس دعب نم دلوب

 مرحت الف سيمملا نم رهشأ ةتس دعب نم هب تتأ نإو ، هيلع تمرح دقف رخآلا
 سيسملا نيب نوكي امم انركذ امك دتعت نأ ريغ نم ةرم دعب ةرم اهسم . هيلع

 نأ هل ىغبني نكلو ، كلذب هتأرما هيلع مرحت الف لبح اهب نكي ملو . سيسملاو

 لوألا سيسملا نم لماحم تسيل اهنأب نيبتي ىنح اهسيسم ةداعإ ىلع مدقتي
 اذإو ث اهلع قالطلا عقو ام دعب لوألا سيسملا نم لماح ىهو اهس الثل

 مل نيف ؤ قلاوط نتناف نكعماجأ مل نإ نهل لاقف ةوسن عبرأ لجرل ناك
 نهسم نإو « ًاعيح ءاليإلاب هنع نجرخ دقف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح نهعماجي

 ارخآ اهسم ىللا ةعبارلا هيلع مرحت دقو ، لئاوألا ةثالثلا هيلع تمرح نهلك

 . ملعأ هللاو ، لاقي ايف

فلح كلذ ىلعو 3 ةدحاو دعب ةدحاو نهسمع نأ هنيم ىف ىنع نإو
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 كعماجأ مل نإ نهنم ةدحاو لكل لاق اذإو . هيلع نمرحم الف نهقالطب

 مرحت الو ؛ ةثلاثلاو ةيناثلاو ىلوآلا هيلع تمرح ًاعيح نهسف قلاوط كتبحاوصف
 ةعبرأ تضم ىنح رخاوألا سم ملو نهنم ةدحاو سم نإو . ةعبارلا هيلع
 . ءاليإلاب سم مل ىتلا ةثالثلا هنع تنابو { اهسم ىنلا هيلع تمرح رهشأ

 ىتاوللا نجرخو 0 سم ىلا هيلع تمرح نهنم نتنثا سم نإ كلذكو
 ننم ةثالث سم نإو . ربشأ ةعبرأ تضم ىتح نكرت اذإ ءاليإلاب سم مل

 نإ ءاليإلاب هنم ةعبارلا نيبت الو : سم ىناوللا ةثالثلا كلث هيلع تمرح

 ةعبرأ نود ايف اهسم نإ هيلع مرحت الو : رهشأ ةعبرأ تضم ىنح اهس مل
 كبحاوص عماجأ مل نإ : نهنم ةدحاو لكل لاق نإ كلذك و . اهدعب الو رهشأ

 هنع نجرخ دقف رهشأ ةعبرأ تضم ىتح ًاعيح نهكرت نإف ، قلاط تنأف
 مرحت الو : لئاوآلا ةثالثلا هيلع تمرح ًاعيح نهسم نإو ض ءاليإلاب نهلك
 ةثالث وأ نتنثا وأ نهنم ةدحاو سم نإو . آرخآ اهسم ىتلا ةعبارلا هيلع

 ناك اذإو : اهلبق ىلا لثم ىهف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح ىب ام سم م غ

 رهشأ ةعبرأ نهكرت نإف نلع جوزتيل نهقالطب فلحف ةوسن عبرأ لجرل

 ، كلذ هثري الف نهلع جورت اذإو . ءاليإلاب نهلك نجرخ نهلع جوزتي ملو

 ىلع جوزت مث اهقلط وأ نهادحإ تتام نإو . زوجم ال ةسماخلا جيورت نآل

 نهسم نإو . نهلك نهلع جوزتي مل هنآل ، كلذ هئريي الف نهنم ةيقابلا ةثالثلا

 نهضعب سم نإو . نهلك هيلع نمرح دقف . نهلع جوزتي نأ لبق نم نهلك
 ةأرمال لجرلا فلح اذإو . هيلع تمرح دقف نهنم سم نف ضعب نود
 ةرافك هيلعف اهسف كلذ دعب اهجوزت مث ، هتأرما ريغ ىهو . اهسمم ال هللاب

 ىشملاب وأ ةبقر قتعب وأ نيكاسملل هل امب ةرم لوأ فلح نإ كلذك و : نيملا

 ، هب فلح ام هيلع بجو اهس كلذ دعب اهجوزت مث مارحلا هللا تيب ىلإ
 فلح نإ امأو ؛ ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح اهس مل نإو

 مل نإو ؛ هيلع قالطلا عقي الف اهسف كلذ دعب اهجوزت مث اهس ال اهقالطب
 اهراهظب فلح نإو ؛ ءاليإلاب هنم نبت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح اهسمي
 ىنح اهس مل نإو ، نملا ةرافك هيلعف اهسف كلذ دعب اهجوزت مث اهس ال
ىبنلا نع ىور امل هنم نبت ال ليقو 0 ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم



٢٦٧ 

 كلمب ال ايف قاتع الو ، كلمب ال ايف قالط ال » : لاق هنأ ملس و هيلع هللا ىلص

 لجرلا لاق اذإو (دمحأ مامإلا و هجام نبا هاور )حاكن دعب الإ ءاليإ الو راهظ الو

 ىلع لاق اذإو . راهظلا ةرافكهيلعف هلعف مث اذكو اذك تلعف نإ : راهظلا ىلع

 ىع نإ الإ ءاليإ ال كلذ ىن ليق دقو ؛ كلذ لثمف اذكو اذك تلعف نإ : ءاليإلا

 اذك لعفي ال وأ اهجوزتي ال ةأرملا هذه قالطب لج رلا فلح اذإ و ،قالطلاب فلحلا

 هيلع عقاو قالطلا نإ لوقي نم مهف ء ىشلا كلذ لعف وأ ن اهجوزت ئ اذك و .

 لثم ىلع قتعلا كلذك و ، كلمب ال اهف هيلع قالطلا عقي ال لوقي نم مهنمو

 قتعب وأ ةأرما قالطب فلح نإ امأو . فالتخالا نم حاكنلا ىن انركذ ام

 كلذ دعب ةأرما جوزت مث اذك و اذك لعفي ال ةأرما لقي ملو : قالطب وأ دبع

 لجرلا فلح اذإو . قالط الو قتع الف هيلع فلح ام لعف مث ادبع ىرتشا وأ
 اثالث اهقلط مث اذكو اذك لعفي ال وأ ، اذك و اذك نلعفيل هتأرما قالطب

 نم مهنف ا لوألا اهجوزت مث اهنع تام وأ اهقلطف هرغ اجوز تجوزتف

 لوقي نم مهنمو ، لعفي الأب فلح نإ لعف اذإ قالطلا همزلي نأب : لوقي :
 دقن ، قلط ىلا تاقيلطت ثالثلا دعب ثنحلا همزلي الو قالطلا هيلع عقي ال

 لعفي ىنح اهسمي الف لعفي نأ ىلع فلح نإ امأو ، كلذ جوزلا مده ،

 مرحت ال : لوقي نم مهنمو ، هيلع تمرح دقف لعفي نأ لبق نم اهسم ناف

 اذإو . ءاليإلاب هنع نبت الف رهشأ ةعبرأ تضم ىتح لعفي مل نإف © هيلع

 ةدحاو ةقيلطت اهقلط مث . اذكو اذك نلعفيل هتأرما قالطب لجرلا فلح

 لوألا اهجوزتف اهقلط وأ اهنع تامف هريغ اجوز تجوزتف نىتقيلطت وأ

 دقن لعفي نأ لب نم اهسم نإف ، لعفي ىنح اهسم الف ءاليإلا لبقتسيلف
 ءاليإلاب هنم تناب دقف رهشأ ةعبرأ تضم ىنح لعفي مل نإو ث هيلع تمرح «

 دصب اهجوزت نإو ، هنم ىب ام الإ هل سيلف لوآلا ءاليإلا ىن اهجوزت نإف
 خيشلا ركذ ام الإ ، اهجورت موي نم ءاليإلا لبقتسيلف لوآلا ءاليإلا خالسنا

 خلسنا . اهجوزت موي نم ءاليإلا لبقتسي نأ : دمحم ىأ نع هنع هللا ىضر

 ىن اهسمي ال هتأرما قالطب لجرلا فلح اذإو ، خلسني مل وأ لوآلا ءاليإلا

 نم قبي مل اذإ ىتح ةليل لك ىف سيسملا ىلع مزعيلف { ةدحاو ةرم الإ ةنسلا

ةيناثلا ةنسلا تلخد اذإف © ةدحاو ةرم اهسميلف رهشأ ةعبرأ نم لقأ الإ ةنسلا
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 ىح اهسمي / نإو ث ، ىلوآلا ةنسلا ىف لعف امك ةليل لك ىف سيسملا ىلع مزعيلخغ
 اهسم نإ امأو ؛هيلع قالطلا عقي الو . ءاليإلاب هنم نببت الف ةنسلا تضقنا

 ةنسلا مامت لبق رهشأ ةعبرأ تضم ىتح كلذ دعب اهسمي مل مث ةنسلا لوأ ىف

 هيلع قالطلا عقو ةنسلا مامت لبق ىرخأ ةرم اهسم ناو ءاليإلاب هنم تناب .

 رهش الو ةنس مسي ملو ، ةدحاو ةرم الإ اهس ال اهقالطب فلح نإ كلذك و

 نبت الو هيلع قالطلا عقي الو ، ايح ماد ام ةليل لك ىف سيسملا ىلع مزعيلف
 نإو ، اهثرو تتام نإو © هتثرو اهسمي ملو تام نإو . ءاليإلاب هتأرما هنم
 ؛ءاليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تضم ىتح كلذ دعب اهسم ملو ةدحاو ةرم اهسم

. ملعأ هللاو هيلع قالطلا عقو ىرخأ ةرم اهسم نإو
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 ءادفلا ىف باب )(

 لبق نم جوزلا تاف اهقادص نم اهجوز ىلإ ةأرملا تأ رتت اذإو

 : اهثرو لبقي نأ لبق نم ةأرملا تتام اذإ كلذك و ؛ هتثرو ءادفلا لبقي نأ

 كلذك و . اهثري الف لبقت نأ لبق نم تتا ةعجارملا ىلع اهقادص اهف در نإ

 ىلإ ةأرملا تأربت اذإو . هثرت الف ةأرملا لبقت نأ لبق نم جوزلا تام نإ

 ، كلذ دعب لبق مث : لبقي ملو هيف وه ىذلا سمحا نم ماقف اهقادص نم اهجوز

 امهنيب ىري الو هزم ال نم مهنمو ز لوقلا رثكأ وهو هلوبق زيجن نم مهنف
 هنع هللا ىضر خيشلا هاور ) كلذ امهسلحم نم اقرفتي نأ دعب لبق اذإ ءادف

 . ( ةللا امهحر ىوابكلا دمح ىنأ نع ىردلا ىحم ىبأ نع

 تأرتف . ءادفلا ىلع كقادص نم ىلإ ىئربت هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 . اهنم لبقي ىنح ءادف امهنيب نوكي الف . كلذ اهنم لبقي ملف ، اهقادسص نم هيلإ

 تلبق : اهل لاقف : ءادفلا ىلع اهقادص نم اهجوز ىلإ ةأرملا تأ رت اذإو

 تأرت اذإو ، قادصلا هلوبقب امهنيب ءادفلا عقو دمف كتسبحو ء قادصلا

 كتسبح دق لاقو : اضعب هنم لبقف ءادفلا ىلع اهجوز ىلإ اهقادص نم ةأرملا

 ىنبو ، قادصلا نم لبق ام هنع طقسو .امهنيب ءادفلا عقو دقف © اذك و اذكب

 اهل لاقف اهقادص نم اهجوز ىلإ ةأرملا تأربت اذإو . هنم لبقي ملام ةأرملل

 8 جورلا نع قادصلا طقسو امهنيب ءادفلا زاج لاملا تلبقو ةقيلطت كتقلط دق

 ةقيلطت كتقلط و لاملا تلبق دق اهل لاق نإو )٢( ، نيتقيلطتب ةآرملا هنم تنابو

 هيلإ اهدري نجوزلا نب ةقرف وه ءادفلا : هللا همحر بطقلا لاق )١(

 . هلوبقو هضعب اهدري امهنيب ةقرف علخلاو . هايإ هلوبقو اهقادص

 افيا عقب لب « اقلطم امومع ضعبلو لكلاب عقي ، معأ ءادفلا ليقو
 . امهف لحم ليقو ، مكحلا ىن الو هللا نيبو هنيب اهف هل لحي ال نكل ث رثكأب
 . اهقالط ىلع ضوعلا ةأرملا لذب وه ءادفلاو علخلا نإ : ليقو

 )٢( رثكألا دنع قالط ءادفلاو : ( لينلا) ىن زيزعلا دبع خيشلا لاق ، =

 



 س _ ٢٧٠

 ع ةدحاو ةقيلطتب هنم تنابو 0 جوزلا نع قادصلا طقسو 0 امهنيب ءادفلا زاج

 ى ءادفلا دعب عقي ال قالطلا نآل ، آقالط قادصلا هلوبق دعب هقالط نوكي الو

 تناب اهسمع نأ لبق نم كلذ و لاملا تلبقو ةقيلطت كتقلط دق اهل لاق نإ امأو

 ىقبو 6 ةدحاو الإ اهقالط نم كلع ال هنأل { اهقلط ىلا ةقيلطتلا كلتب هنم

 قادصلا تلبقو اثالث كتقلط دق لاقو اهسم نإ كلذك و . ةأرملل قادصلا

 تاقيلطت ثالث دعب ءادفلا نوكي الو ، ةأرملل قادصلا ىتبو )٣( اثالث تقلط

 لاقف ،اثالث ىنقلطت نأىلع قادص نم كيلإ تأربت دق اهجوزل ةأرملا تلاق اذإو
 . جوزلا نع قادصلا طقسو ء ءادف وهف © اثالث كتقلطو لاملا تلبق دق اهل

 ةأ رملل قادصلا ىتب و اثالث تقلط قادصلا تلبقو اثالث كتقلط دق اهل لاق نإو

 نم مهنمف ؤ ةأ رملا تلبقف اذك و اذكب كقالط كلتعب دق ةأرملل لجرلا لاق اذإو

-
 

 . قالط رعغ هنإ : انم ذاش لاقو : بطقلا لاق=

 . ارشع اهاداف ولو قالطب سيل هنأ هنع هللا ىضر ديز نب رباج نعو

 . لوألا هب ذوخأملاو { قالط علخلا ىري ال وهو تام هنإ ليق

 قاحسإو دمحأو ةمركعو سواطو ميدقلا ىف ىعفاشلاو سابع نبا لاقو

 . خسف هنإ روث وبأو

 لوحكم و ىره زلاو ىروثلاو كلام و ديدحلا ىف ىعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو
 ىلعو دوعسم نباو نسحلاو ىعشلاو ىعخنلاو ءاطعو بيسملا نباو دهاحمو

 . رثكألل ءايركز وبأ هبسن ىذلا وهو ، رهظآلا وهو { قالط هنإ : نانع

 اثالث اهادف نإ : اولاق كلذلو © ًاقالط ءادفلا ناويدلا باحصأ ربتعاو

 الهأت و ناسلاجم الو © امهلظب لظتسي الو امهفورعم لكري الف اهعجارو
 اتباث بسنلا ناك نإو هنأ ناويدلا باحصأ ىنعيو { امهسن تبثو 2 دامعبألل

 امهنأل ، ةءارملا ناقحتسي امهنأ الإ ، ءادفلا ىف تارم ثالث دعب عجار نميف
 اهف عجار ) قالط ءادفلا نأ ىلع انب مارح شارف ىلع نيدعاقلا مكح ىف

 . ( علخلا عوضوم ىلع ىلكاب قيلعت
 = بهاذملا رثكأ ىف لمعلا هيلع ىرجنإو دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا )٣(
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 طقسو : ءادف وه : لوقي نم مهنمو ، ءادف كلذ ىري الو قالطلا عيبب زيجم
 كلذ ناك نإف ، قادصلا هب نم اهعاب ىذلا لثم قادصلا نم جوزلا نع

 قادصلا نم لفأ ناك نإو ، قادصلا عيح جوزلا نع طقس قادصلا لثم

 ناك نإو ، كلذ قوف ام ةأرملل ىئبو هب اهعاب ىذلا لثم جوزلا نع طقس
 اذإو ، )٤( جوزل اهقادص ىلع ةدايز ةأرملا ىلع سيلف اهقادص نم رثكأ

 8 ىفادص فصن نم كيلإ تأربت اهس نأ لبق نم اهجوزل ةأرملا تلاق

 ىئب هنإ : ليقف ، كيلع ىل ناك ام فصن نم وأ ا ىتقدسصأ ام فصن وأ

 : لوقي نم مهنمو كلذ ربغ اهل سيلو : اهقادص عبر اهقادص نم ةأرملل
 نإو { اهقادص عبر اهل ىئب كيلع ىلام فصن نم كيلإ تأربت هل تلاق نإ

 سب ب الف ىتقدصأ ام فصن نم وأ ادص فصن نم كيلإ تأ رت ; تلاق

 ، اهف بجو ىذلا وه اهقدصأ ام فصنو اهقادص فصن نآل : .ي : ىش امل

 اذإف ، اهقادص نم اهجوز ىلإ ةأرملا تأرعت اذإو . هنم هيلإ تأربت ىذلا وهو

 زوجم الو ؛ اهسم نإ هقادص اهلو ءادف كلذ نوكي الف : هنم مرحم تاذ ىه
 تدتناف اهدي ىن فلتف اهجوز نم اهقادص ةأرملا تضبق اذإو . اهتثرت اه

 تدفأ ح ئ كلذب جورلا ملعي ملو اهسفنب هتكلهأ نإف ث هل ةنماض ىهف هنم هب

 اهمزل كلذب جوزلا ملع نإو ث همرغت ىح ديدحلا ىف تدغفص اهقادصب هنم
 راجشأ وأ رناند وأ اناويح اهقدصأو ةأرما لجرلا جوزت اذإو ، هيلإ هيدؤت ىنح
 نم ناويحلا نم تلغتساف ث اهدي ىن راجشألا ترمثأو :ن ناويحلا لسانتف

 ىف ترجت وأ } رجشلا رامن تلكأ وأ اهنابلأو اهفاوصأو اهراعشأو اه راب وأ
 اهلع سيلف ، كلذ اهقادصب اهجوز نم تدنتنا 7 اهف تحم رف رناندلا

 نققحملا نم روهمحو ،ةمألا ءاملع نب افينعالدج هيف نأ ، الإ ةيمالسإلا =

 « دادعألا نم بضاغلا قلطملا ركذ امهم دحاو قالط الإ هب عقي ال هنأ نوري
 ةدحاو هقيلطت عقي ةثالثلا ظفلب قالطلا نأ نوري نيذلا انباحصأ ةمنأ نمو

 . نيرصاعملا نم ( نمحرلا دبع ىلكابو 2 ميهاربإ ضويبو ، ىملاسلا نيدلا رون )
 حجارلا وهو ، لقأ وه امب وأ قادصلاب الإ عقي ال ءادفلا نأ ىلع ءانب )٤(

 . ىطعأ امم رثكأ ذخأب نأ هل زوجي هنأ ىلإ مهريغ بهذو انباحصأ دنع
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 تحمر ام الو © ناويحلا نم تلغتسا ام الو { رجشلا رامث نم تلكأ ام در

 نم مهنم ،نالوق هيفف ناويحلا لسن امأو )٥(، انركذ ام عيمح ىن ريناندلا نم

 ضرألاكلت ى اهتثدحأ ىنلاراجشألا كلذكو هد رتال : لوقينممنمو . هدرت :لوقي

 ىف كلذو ، جوزلل ىه لوقي نم ‘ ةأرملل ىه لوقي نم مهنف ، حاكنلا دعب
 اهعزنب ذخؤتو ةأرملل ىهف لئاسفلا امأو ، ناصغألا نم تسرغ ىنلا راجشألا
 ىلا راجشألا لاق نمو ع ءادفلا دعب جوزلا كلذ اهلإ بلط نإ ءادفلا دعب

 كلت نم اهعزن جوزلا اهلع كردي الف ةأرملل اهنإ : ناصغألا نم تسرغ
 ءادفلاب جوزلا ىلإ انركذ ىذلا قادصلا كلذ عجر نإ كلذكو ، ضرألا
 سورغلاو لسنلا ثودحو ةلغلاو حبرلاو راثلا ىن انركذ ام لثم هنم لغتساف

 نم ءىش در هيلع سيلف © ةعجارملا ىلع ةأرملا ىلع قادصلا در مث ، ءادفلا دعب

 دعب جوزلا دنع ثداحلا لسنلا ىن فالتخالا نم انركذ ام الإ ، هلك كلذ

 جوزلل ىهف لئاسفلا امأو © ناصغألا نم هدنع ةثداحلا سورفغلاو ءادفلا
 تبلط نإ اهعزن ةأرملا هيلاع كردتو : ءادغلا دعب ضرألا كلت ىن اهثدحأ اذإ

 تآ ربت اذإو ؛ قادصلا ضغبي ءادف هنأ الإ ءادفلا وه )٦( علخلاو ، كلذ هيلإ

  

 لكآ وأ ةروصلا هذه ىن راثلا نم هتلكأ اف ، نامضلاب جارخلا نآل (ه)
 ىف هنأل ن در الف © اذه هبشي امو : اهدعب ىتلا ةروصلا ىف لالغلا نم وه

 ىنلا ةقباسلا ةلأسملا ىن امك هنمضل لصألا كله ول ذإ ، لصألا نايبف لباقم

 تبتفا مث قادصلا تعاضأ اذإ ةأرملا نإ : اولاق ىنح ءاهقفلا ضعب اهف ددشت

 © ديدحلاب دفصت هرضحت مل اذإو : هراضحإب بلاطت اهنإف ، جوزلا نم هب

 ديدحلا اوعضي نأ مهسفنأ مهتعواط فيك . ءاهقفلا ءالؤه نع هللا افعو

 . ؟ ! ! بهذلا عضوم ىف

 )٦( ىلي ام ( لينلا ) ىلع هقيلعت ىن ( نمحرلا دبع ىلكاب ر انذاتسأ لاق :
 دي ز نب رباج هيلإ بهذ ىذلا ؟ قالط وأ خسف ءادفلا لهو . ءادف علخلا

 : لاق ، قالط ال خسف هنأ
 هيلإ بهذ ام وهو ن نمي وهو . ارشع اهاداف ولو قالطب سيل ءادفلا

== ملسو هيلع هلا ىلص هنآ هل لدي دمحأ بهذم روهشمو سابع نبا هخيش
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 اهقادصب كلذ دعب هنم تدتفا م } ءادف رغ نم اهقادص نم اهجوز ىلإ ةأ رملا

 ؛همرغ اهلعف ،هقحىف هل هتضق نأ الإ : حوزانقادصلاكلذ مرغ ةأ رملا ىبع سيلف

 :ءادفلا ىلع جوزلا لبقف ، كتأرما قادص نم كايلإ تأ ريت لج رلا لاق اذإو

 قادصلا ناكو ث اهمزل كلذ ةأرملا تزاجأ نإو ؛ ةأرملا ىلع قالللا مقو

 مزلو } اهقادص ىلع ىهف كلذ اهمزلي مل هزجت مل نإو ءادف وهو © جوزلل

 نإف ؛ ةدعلا ىن ناثراوتي الف نئاب قالط ود و قادصلل هلوب قاللطلا ج وزلا

 امأ ملسو هملع هللا ىلص ىنلا لاق ى ةدابز تااق ؟ هتقيدح نيد رتأ » اذ لاق

 لبلد ىوقأ اذه ىف : ىباطخلا لاق . ةضيخ دتعت نأ اد رمأ . الف ةدايزلا

 ةضيحم فتكي مل ًاقالط ناك ول ذإ : قالطب سيلو خسف ماخلا نإ : لاق نمل

 : لاقف قالطلا هباتك ىن ركذ ىلاعت هنأ خسف هنأب لاقلا لدتسا و : ةدعلل

 ٠ لا مذ عادتذالا ركذ م ) ناتر ةلطلا (

 " م 0- ِ ٣

 اجوز حكنت ىتح ذعَب نم ل حت دق ا ةط نإ )

 ( ٥
 ر< ١ .

 جوز دعب نم الإ هل لحت ال ىذلا قالطلا ناكل اقالم ءاتفالا ناك ول و
 هنأ لجر هلأس هنإف سابع ىنأ نع ىوري لالدتسالا اذهو . حبارلا قالطلا وه
 قالطب سيل علخلا نإف . اهحكني معن : لاق 5 اهعلتخا مم نيتقلط دنأ ها قملاح

 : لاق مث ءىش علخلا سيلف كلذ نبب ايف اهرخآو ةيآلا لوأ ىف قالطنا هتنا ركذ
 ٥ ى 1 ه ۔ ۔ ٥ ه يم ٨ ا ۔ح

 حبر .همات فورعمب كاسم ناترم قالطلا (

 ٤ 0 ل ث مه ۔۔ ۔۔«ي

 هل لحت الذ اَهَةْلَط نإ ( ا رة رة مت . ) ناسحإب

 . (ة٥ريغ اجوز حكْنَد ى ىتح

 قالطب سيل هنآ انررق دقو : مالسلا لبس بحاص ىناعندلا ةدالملا لاق

 & اهانطسبو ةلدألا كانه انحضوو ( راهنلا ءوض ) ةيشاح ( رافغلا ةحنم ) ىق
 . ءاش نم عج ربلف



_ ٢٧٤4 

 ةنونح وأ ةلفط لجرلا جوزت اذإو ؛ ديدج حاكنب اهجوزتيف ةعجارملا دارأ
 ىئبو ، نئاب قالط همزل جوزلا لبقف © ءادفلا ىلع اهقادص نم هيلإ تأ رتف

 نإ كلذك و ؛ كلذ نم اتلعف ام ةنونحملاو ةلفطلا مزلي الو © اهقادص ةأرملل

 نإ ، كلذ اهلع زوجم الف ث ءادفلا ىلع اهقادص نم اهتفيلخ وأ اهلو هيلإ أرت
 ناك هضرت مل نإو ث ءادف وهف اهغولب دعب هتيضر نإف ، تفلب اذإ هضرت مل
 اذإ ةلفطلا نأ الإ . اهلبق ىتلا ىف انركذ امك اهقادص ىلع ىهو نئاب قالط

 نم اهقادص تذخأ اهغولب دعب هزجت ملو اهجوز ىلإ اهقدص نم اهوبأ أربت
 بآلا لعف نأب : لوقي نم مهنمو ، بالا ىلع هب جوزلا عجرو ، اهجوز
 هتأرما هيلإ تأ رت اذإ نونحملاو لفطلا امأو ، اهل مرغلا هيلعو ؤ اهلع زئاج

 كلذك و . هلوبق همزلي الو 0 ءادف كلذ نوكي الف ءادفلا ىلع اهقادص نم

 ىلع قلط نإ كلذك و ، ءادف كلذ نوكي الف هتفيلخ وأ هيلو هيلع لبق نإ
 الجر لجر رمأ اذإو 5 قالط كلذ نوكي الف هتفيلخ وأ هيلو هيلع قلط وأ هسفن
 ملعي ملو كلذ نم رثكأ هيلع اهجوزتف : مولعم قادصب ةأرما هيلع جوزتب نأ
 © قادصلا ىف داز ىذلا رومأملا ىلع هنامضف ةأرملا سم ىتح ةدايزلاب جوزلا

 اهنمض نىلا ةدايزلا كلتف كلذ دعب اهقادصب اهجوز نم ةأرملا تدتفا نإف

 نم مهنمو © ةأرملا ىلإ تعجر كلذ دعب اهعجار نإف ، جوزلل ىه رومأملا
 { ءادفلا ىن رومأملا اهنمض ىلا ةدايزلا كلت لخدت الف هنم تدتنا اذإ : لوقي

 وهف ةدايزلا نم رومأملا هنمض امو ، هنم تذخأ ام الإ ءادفلا ىن لخدي الو

 لقأب اهجوزف {| فورعم قادصب اهجوزي نأ اهلو ةأرملا ترمأ اذإو . ةأرملل
 ناصقنلا كلذ نامضف ، جوزلا سم ىتح ناصقنلاب ةأرملا ملعت ملو . كلذ نم

 ىذلا ناصقنلا كلذ لخدي الف كلذ دعب اهجوز نم تدتفا نإف ، ىلولا ىلع

 . كلذ ريغ ليقو 0 ةأرملل وه © ءادفلا ى ىلولا هنمض

 حاكنلا جوزلا دجم ال ام لك نأ : نم باتكلا ردص ىن انركذ ىذلاو

 وهف كلذ دعب اهقادصب اهجوز ىلإ ةأرملا تدتفا اذإو ، قادصلا نم وهف هب الإ
 ، زوشنلا ريغب زوجم الو ، زوشنلا ىلع الإ ءادفلا زوجم الو ، ءادفلا ىف لخاد

© اهسفن ىلع ةأرملا جوزلا بلغ اذإو ، زوشن ريغبو زوشنب هزيم نم مهنمو



. ٢٧٥ 

 هنم تدتفا ىح 0 اهشيع ىف قيضلاو { اهقوقح معييضت نم قيطت الام اهلمحو
 لبق نم زوشنلا ناك اذإ هب هنم تدتفا اذإ قادصلا كلذ هل لحم الف اهقادصب

 اهجوز نع ةأرملا تزشن نإ كلذكو ث ةأرملا ىلإ لاملا در بات نإف . جوزلا
 ، اهفادص نم هنم تذخأ ام اهل زوجم الف ةرشاعملاو ةبحصلا ىف هيلإ تءاسأ و

 زوج الف اهقادص نم رثكأب اهجوز م ةأرملا تدتفا اذإ و . هيلإ هتد ر تبات نإف

 ل 7 هريغ نود قادصلا نم هنم تذخأ ام الإ زوجن الو ب هذخأ جوزلل

 دمحم ىلأ نع ايركز ىلأ نع هنع هللا ىضر خيشلا ركذ و . قادصلا ىن نكي

 تععزف : اهقادصب اهجوز نم تدتفا اذإ ةأرملا نأ هللا امهمحر ىوابكلل
 ىلع اههركتسي مل هنأب جوزلا ىلع ةنيبلا نأ كلذ ىلع اههركتسا دق هنأ ةآرملا

 ، كلذ هضرم ىن هتأرما هنم تدتفاف لجرلا ضرم اذلو ة اهدجم الو : كلذ

 تنام نإو ءادفلا كلذ هيلع زاج هضرم نم قافأ نإو : ةأرملا هث رت الف تام مم

 نإف اهقادصب اهجوز نم تدتناف ةأرملا تضرم اذإو : اهثري الف ةأرملا

 ذخأ كلذ اهضرم ىف تتام نإو 0 ءادفلا كلذ ابلع زاج اهضرم نم تقافأ
 جوزلا نع طحم نأ كلذ ىف ىنعملاو : ثارملاو قادصلا نم لقآلا جوزلا
 كلذ لنمو : اهلام ى بوسحم قادصلا كلذ و 0 انم هثا ريم ردمتب قادصلا نم

 ةئام قادصلا كلذ ىوس اهلو رانيد ةئام اهفدصأو ةأرما جوزت الجر نأ ول
 اهثرو اذإ جوزلل ناك 3 دالوأ اهلو تتاف كلذ اهضرم ىن هنم تدتفاف ىرخأ

 اهعبرو نيتئام نوكتف ىرخألا ةئاملا ىلإ اهقدصأ ىلا ةئاملا مضتف :ة عب رلا

 ىلا نيسمخ هنع طحتو 3 نيسمخ ةأرملا ةثرول جوزلا ىطعيف ارانيد نوسمخ

 ىللا ةئاملا كلت الإ لام ال نكي مل نإو : ثرو هنأ ول ثا رملا ىف ةبونت
 ىطعبو اهرو هنأ ول اهنم هثاريم لثم اهعبر ةئاملا كلت نم هنع تس اهقدصأ
 رثكأ وأ ةئامنالث كلذ ىوس اهلو ةئام اهقدصأ نإو ث ةئاملا عابرأ ةثالث ةثرولل

 ىذلا عبرلا لثم اهقدصأ ىنلا ةئاملا نأل ائيش اهنثرول جوزلا ىطعي الف كلذ نم

 { مث ابش اهقدصأ نكي مل اذإو ، ثرو هنأ ول هنم لقأ وأ ثاريملا ىف هبوني

 تناك اذإو © اهثري الو ءادفلا زاج . تتاف اهس نأ لبت نم هنم تدتفا

 امأو { ءادفلا دعب ائيش قادصلا نم ىطعي الو ى اهؤادف زاج ةيباتك وأ ةمأ

ديسلا ضرم ىن هتمأ قادص نم جوزلا ىلإ أربت ىذلا وه ةمآلا ديس ناك نإ



_ ٢٧٦ 

 هعسي مل نزو ۔ هلام هعسو نإ اهقادص ةمألا جوز نع طقس ديسلا تام م

 مل وأ ثلثلا هعسو _ آعيمح هنع طقسي نأبو ليق ، هلام ثلث هعضو ام ردقب

 جوز ناك اذإو ، جورلا تحت نم ةمآلا جرخأ قادصلا كلذب هنأل _ هعسي
 ةمأ لجرلا جورت اذإو ، هنم هثاريم ىف كلذ هرضي الف ديسلا ةثرو نم ةمألا

 { زئاج وهف اهديس نذإب اهقادصب هنم تدتنا مث اهسف ، ، ىمسم قادصب
 وهف كلذ دعب ةعجارملا جوزلاو ديسلا دارأ نإو { جوزلا نع قادصلا طقسو

 اههو وأ اهديسل اهعاب مث اهديس نذإب اهقادصب هنم تدتفا اذإو : زئاج

 . كلذ دعب اهعجاري الف كلذ دعب اهعجاري نأ جوزلا دارأف ٤ اهقتعأ وأ

 اهقادصب هنم تدتفا اذإو & اهعجاري نأب : ليقو ، ديدج حاكنب اهجوزتيلو
 ءادفلا دعب ديسلا تام نإ امأو . اهعجا ريلف اهعجاري نأ دارأف اهديس تاف

 حاكنب اهجوزتيلو ، كلذ دعب اهعجاري الف اهقتعأ وأ اهعاب مث جوزلا اهلروف

 اهس نأ لبق نم اهديس اهعاب مث { مولعم قادصب اهجوزت نإ امأو ، ديدج
 سيلف © اهقادصب جوزلا نم ىرتشملا اهاداف مث ، ىرتشملا دنع اهسف جوزلا

 عئابلل بجو ىذلا فصنلا امأو ث هل بجو ىذلا فصنلا الإ ىرتشملا ىلع
 ى هب اهاداف ىذلا قادصلا عيمح ىرتشملا ىلع نأب : ليقو © ءادفلا ىف لخدي الف

 ىرتشملا اهاداف مث اهديس اهعابف 0 اهسم مث فورعم قادصب اهجوزت نإ امأو

 ى عئابلل هلك قادصلا نأل ، ءىش ىرتشملا ىلع سبلف 0 اهقادصب جوزلا نم

 ح هلام نم همرغي . هب اهاداف اذإ ىرتشملا ىلع هلك قادصلا نإ : ليق دقو

 ،اهنعجا رم دارأ نإ اهمجا ري الف قادصلا مرغ ىرتشملا ىلع سيل نأب لاق نمو

 ديس هيلإ آرتف فورعم قادصب اهجوزت نإ امأو { ديدج حاكنب اهجوزتيلو

 لبق اهقتعأ وأ اهه و وأ ، هتمأ عاب مث } ءادفلا ىلع قادصلا كلذ نم ةمألا

 ىنبيو نئاب وهو { قالطلا همزل كلذ دعب هلبق مث ، قادصلا جوزلا لبقي نأ

قادصب دبع ةأرملا تجوزت اذإو . قتعأ وأ بهو وأ عاب ىذلا ديسلل قادصلا



_ ٢٧٢٧٧ 

 نإو ، زئاج وهف هديس نذإب قادصلا كلذب هنم تدتفاف © اهسمف فورعم

 اهعجا ري نأ دارأ نإف ث ءادفلا دعب هديس هعاب مم هديس نذإب اهقادصب هنم تدتفا

 نأل ، هديس نذإب تءاش نإ ديدج حاكنب اهجوزتيلو { اهعجاري الف كلذ دعب

 ائيش اهطعب نأب ليف دقو 0 عئابل وه هب اهعجاري نأ دارأ ىذلا قادصلا

 كلذ ةأرملا تثروف ديسلا تام م اهقادصب هنم تدتفا اذإو ن هب اهعجا رف

 اهجوزتيلو اهعجا ري الف ، كلذ دعب اهعجاري نأ دارأف ، هتبه و وأ هتعاب مث دبعلا

. قيفوتلا هللابو ؤ ملعأ هللاو & ديدج حاكنب



_ ٢٧٨ 

 (`) ءادفلا ةعجارم ىف باب

 مدقي هنإف © اهتعجارم دارأ مث ، اهاداف مش ، هتأرما لجرلا قلط اذإو

 رخأو ، قالطلا ةعجارم مدق اذإو . قالطلا ةعجارم رخؤي مث ءادفلا ةعجارم

 نإو ة انركذ امك ةعجارملا فنأتسيلو ث هتعجارم زوجت الف ءادفلا ةعجارم

 دارأ اذإو ، هيلع تهرح دقف ةعجارملا فنأتسي نأ ريغ نم كلذ ىلع اهسم

 تماد ام ،ةأرملا عم هيلع ىضارت اذإ كلذ هلف ءادفلا ةعجارم عجاري نأ لجرلا
 ىلوب حاكنلا افنأتسي ىتح امهنيب ةعجارم الف ةدعلا تضقنا اذإف . ةدعلا ىف

 ةدعلا ىف اهعجاري ال : لوقي نم مهنمو : ةأرملا اضفرو قادص و نيدهاشو

 : دوهشلل لوقي هنإف اهتعجارم دارأ اذلو : حاكنلا افنأتسي ىنح اه ريغ ىن الو

 اهف تددر دق ىنأ اودهشا ث ءادلاب انقرتفا دقو ، اذه لبق : ىنأرما هذه

 اودهشا : جوزلا لوقي مث ، تلبق دق ىنأ اودهشأ : ةأرملا لوقت مث ، اهل ام

 )١( ءادفلا ةعجارم نأ : قالطلا ةعجارمو ءادفلا ةعجارم نمب قرفلا _

 ىلإ لجرلا درو : اهتقفاومو ةأرملا اضرب الإ متت ال - ةدعلا ىف تناك ولو
 كلمم ال وهف . اهقالط لباقم قوقح وأ قادص نم هنع هل تلزانت ام ةأرملا

 اضرلاو امهنيب ةقفاوملا تمت اذإف : اضرلاو ةقفاوملاب نكلو © قحلاب اهنعجر
 ةدعلا ىن ةأرملا تماد ام هعبتي امو ديدج دقع نود ةعجرلا تمت ةعجرلا ىلع .

 هتمصع ىلإ ءاش ىنم ةأرملا اهم دري لجرلل قح اهنإف قالطلا ةعجارم امأ
 يعجر اهقلط اذإف 5 اثالث الو انناب سيل قالطلا ماد امو : ةدعلا ىف تماد ام
 نأب كلذو ث ءادفلا ىف اهدري نأ : الوأ هيلعف ؤ اهدري نأ دارأ مث اهاداف مت

 تمت اذإف 0 اهنم ذخأ ام اهلإ دري نأو ، اضرلاو ةقفاوملا ىلع اهنم لصحم

 تعنتما ولو قالطلا ةعجر ىن هقح لمعتسي نأ هنكمأ كلذ ىلع ةقفاوملا

 تناكل قالطلا ةعجارم اهعجارف سكعلا لمعتسا ولف ، ةدعلا ىف تماد ام

 كلذ ىلع اهسم ولو قح هيف هل سيلو & كلمع ال ام ىلع ةعقاو هتعجارم

 دحلا هنع أردي نكلو ث هيلع هب مرحت ىنز وهو ث ةيبنجأل اسم كلذ ناكل
 . ىنزلا دصقي مل هنأل ، بسنلا تبثيو

 



_ ٢٧٨٩ 

 خيشلا هاور ) تاداهش ثالث هذهف . اهنعجار وأ :ة الع تعجر دق ىنأ

 . ( هللا امهمحر ىنردلا ىحم ىنأ نع ، لهس ىلأ نع ث هنع هللا ىضر

 نأب : كلذ ىن ، لوقي ناك هنأ هللا هحر ءايرك ز ىنأ نع آضيأ ركذ و

 ةأرملا لوفت مث : ةعجارملا ىلع اهلام ال تددر دق ىل اودهشا : جوزلا لوقي
 تعجر دق لوقي نأ لإ كلذ دعب جاتحم الف : ةعجارملا ىلع تلبق دق ىنأ اودهشا

 { ءادفلا ةعجارمل ةعجارملا ىن ةفالخلا الو . ةرامإلا زوجت الو ، اهلع

 © مهف نازئاج امهف ءادفلاو قالطلاو حاكنلا امأو : قالطلا ةعجارمل الو
 زوج الو : ةلمحلا لهأ ةداهشب قالطلا ىن الو ءادفلا ىن ةعجارملا زوجت الو
 ةعجارم ف ةلمحلا لهأ ةداهش ىف ةصخرلاب ليق دقو ء ءانمألا الإ كلذ ىف

 { ءادفلا ةعجارم ىل ةلمحلا لهأ ةداهش ىف ةصخرلاب ليق دقو ٠5 قالطلا

 )٢( بوقعي وبأو : دمحم وبأو : هنع هللا ىضر خيشلا كلذ لاق ) قالطلاو

 . ( هللا مهمحر . ءايركز وبأو

 جوزت اذإو ن ًاعيمح ةأرملاو جوزلا دنع ى ءانمألا الإ كلذ ىن زوج الو

 دصب جورلا اهعجار مث هب هنم تدتفاف الجآ ًاقادص اهقدصأو ةأرما لجرلا

 ذ عبارلا نرقلا ءاملع نم ليلج ملاع ( ىروطغبلا ) بوقعي وبأ وه )٢(
 امبر ناك و . ًاميلح امرك ينغ ناك و ز ى ةعباسلا ةقبطلا ىف ىنورابلا هركذ

 مه قيضي الف ض راهنلاو ليللا ىف فايضألا نم رببكلا ددعلا هدنع عمتجا

 ماركإو ث انسح الابقتساو اشاب اهجو الإ هنم نودجم ال لب ؛ اعرذ

 هتيرق نع لمحتي ناكو ، فقوتي ال هنكلو 0 فلكتي ال ، لاحلا ردقب

 نم اصخش نورشعو ةعضب ءاتشلا ىلايل نم ةليل ىن هأجاف . اهموني ام عيمح

 ملو ، نأشلا ىوذ ضعب مهفو ، ىسنوتلا بونحلا نم ةقومرم تايصخش
 آنرجمم اقيقد مهلإ مدقف ، ريثكلاب مهل حمسي رختملا ليللا كلذ ىف هلاح نكي

 ناكف ، نيركاش اوبلقناو اولكاف ( ةطمز ) تيزلا وأ نمسلا هعمو ءاملاب
 فانصأ نم ىلع بلقت ام ةرثك ىلع هباحصأل : لوقي مهنم نيهفرملا دحأ

 . بوقعي ىأ دنع هانلكأ امم ىهشأ اماعط تقذ ام ماعطلا

 



_ ٢٨٠ 

 ةدقع ىف ناك امك هلجأ ىلع وه : لوقي نم مهنف ، قادصلا كلدب كلذ

 ، لاح وهف ةعجارملا دنع لجأ هنأ انيبي مل نإ : لوقي نم مهنمو ، حاكنلا

 ى اهقالط رمأ نوكي نأ حاكنلا ةدقع ىف ةأرملا تطرتشا نإ رمألا كلذك و

 اهقادصب هنم تدتفا م ، ةنس اهنع رفاس وأ اهلع ىرست وأ اهلع جورت اذإ اهدي

 دنع اهدي ىن ناك امك اهدي ىف قالطلا رأ نإ : لوقي نم مهنف اهعجار مث

 اهدي نم لئاز وهف ةعجارملا دنع هط رتشت مل نإ : لوقي نم مهنمو حاكنلا

 ٨ حاكنلا ةدقع ىن اهدي ىن رمآلا نكي مل وأ ، الجاع قادصلا ناك نإ امأو

 طرتشاو © ةعجارملا دنع اهديب اهقالط نوكي نأ انركذ ام لثم تطرتشاف

 ريخأت نم & طرتشا ام جوزالف { لجأ ىلإ هياع قادصلا نوكي نأ جورلا

 ةعجارملا دنع اهديب اهقالط نوك نم تطرتشا ام ةأرمللو © لجأ ىلإ قادصلا

 ىنح اهعجاري الأ هلع تط رتشاف اهقادصب اهجوز نم ةأراا تدتنا اذإو

 ىنح اهعجاري الأ . اهلع جوزلا طرتشا وأ ، لوآلا اهقادص ىف اهدبزب

 زاوجم لوقي نه مهنف ، فالتخا كاذ ىنف © لوألا اهقادص نم. اهصقني
 ، ناصقنلا الو ةدايزاا ثالذ ىف زبجم ال نم مهنمو . ثالذ ىف ناصةنلاو ةدايزلا

 اهقادص ىف اهدازو اهعجار نإو © ناصقنلا زيجم الو ةدايزاا زيجم نه مهنمو

 فصن و 0 الماك لوآلا قادصلا اهلف خ اهسمي نأ لبق نم اهقلط مث ؤ لوألا

 اهقلط اذإ ةدايزلا ميحو لوآلا قادصلا عي اهف لوةي نه مهنمو ، ةدايزلا

 . هل ناتمزال امهف اهسمي نأ لبق نم نبتقياطت اهماط اذإو 2 اهسم نأ لبق نم

 قادص و ديدج حاكنب ةدعلا ىن اهجوزتف اهقاذصب اهجوز نم ةأرملا تدتفا اذإو

 اهلف اهس نآ لبق نم ةدعلا ىف اهجوزت ام دعب اهقلط نإف . زئاج وهف ديدج
 هتميةب لوألا قادصلا لثم !هقادص نم اهف نوكي نأب ليق دقو 0 قادصلا عي٭

 اهجوزت نإو ، لضفلا غالذ فصن اهاف لوآلا قادصلا نع لضف هيف ناك نإف

 دعب اهجوزت نإو ، ثالذ نه قاط ام ههزا اهسع نأ لبق نه نمتقياطت اهقلط مث

 نأ لبق نم نتقيلطت اهقلط ش ديدج قادصو ديدج حاكنب اهتدع ءاضقنا

 .لبق نم اهقلط اذإ اهقادص فصن اهلو ، ةدحاو ةةياطت الإ دهزات الف ؛ ا,سمت

 اهسم نإف ، هتعجارم زوجت الف ةدعلا ءاضقنا دعب اهعجار نإ امأو © اهسمم نأ
اهس نأ لبق نه ةرم لوأ اهاداف نإ كلذك و © هياع تهر> دقن كلذ ىلع
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 اهسم مث كلذ ىلع اهعجار نإف ، حاكنلا افناتسي ىنح اهتعجارم زوجت الفا
 مث . دوهشو مولعم قادصب ةأرما لجرلا جوزت اذإو ؤ هيلع تمرح دقف
 مهدهشنست نأ تدارأ م ‘ ممديأ نب اهعجار م 8 دوهشلا كئلوأ ملعب اهاداف

 أ ةعجارملاو ءادفلاب اورخو ز هيلع اهل اودهشي نأ مهلعف ئ قادصلا ىلع

 قادصلا ىلع اودهشي نأ صخري نم مهنمو 2 اهتوعد ىف كلذ لثمي ةأرملا ربختو
 ضعب نود اهقادص ضعبب اهاداف نإ امأو . ةعجارم الو ءادف اوركذي الو

 اهقادص ضعبب اهعجار نإ كلذك و { هلك هب تدتفا نأ الإ هيلع اهل اودهشي الف
 ناك ام لثم ىلع ةعجارملاو ءادفلا ناك نأ الإ هيلع اهل اودهشي الف ضعب نود

 ةعجارملا نود ءادفلاو حاكنلا ىلع اودهش نإ امأو ، قادصلا نم حاكنلا هيلع

 ؛ ايح ةمجارملاو ءادغلاو حاكنلا اورنح نإ الإ اهقادصب اهل اودهشي الف

 اذك و اذك هيلع اهل نأب مهل رقأ مث { اهنادفل الو اهحاكنل اودهشي مل نإ امأو
 اودهش نأ دوهشلل زئاجف ةعجارملا ىلع كلذ اهل درو ءادفلاب رقأ مث ة رهملاب

 ةعجارملا اوركذي و ءادفلاب هرارقإب اوربخن مث ، جورلا رارقإب قادصلاب ةأرملل
 قادصاا كله نإو { هبحاصل امهدحأ هدحج اذإ اضيأ حاكنلاب اهلع اودهشيو

 هلبقتف ةعجارملا ىلع امولعم ائيش اهطعي هنإف { اهتعجارم دارأ مث ، جوزلا ديي
. ملعأ هللاو © كلذ ىلع ايضارت اذإ اهعجاري مث ةأرملا



 قالطلا ةعجارم ىف باب

 : لوقي نم مهنف ، فالتخا هيفف )١( نئاب ًاقالط هتأرما لجرلا قلط اذإو

 مهنمو ، هريغ اجوز حكنت ىنح اهجوزتي الق 0 تاقيلطت ثالث لثم ىه

 لجرلا هيف كلب ام وهو ، ىعجر قالط : عاونأ ةثالث قالطلا )١(
 . قالطلا عاونأ رثكأ وهو ث ةدعلا ىن ةأرملا تماد ام ةعجرلا

 ىفو ، تارم ثالث ةأرملا هيف تقلط ام : وهو 0 ثالثلاب قالطو
 اهريغ ىف الو ةدعلا ىف ال اهدر هل زوجم الو لجرلا نم ةأرملا نببت عونلا اذه

 هنم تجرخ مث سملا هيف مت ايقيقح اجاوز رخآ اجوز تجوزت اذإ الإ
 . ةافو وأ قالطب

 هيف كلمع ال جوزلا نأ ىنعي ، ثالثلاب نكي ملام : وهو . نئاب قالطو

 قافتالاب ةعجرلا امه زوجم نكلو © اهريغ ىن الو ةدعلا ىن ال قحلاب ةعجرلا
 ةدعلا ىن ءاوس ةعج رلا هيف منت ال لوألا مسقلا : نامسق اضيأ وهو © اضرلاو

 كلذو ةلماك جاوز ميسارم ىأ دوهشو رهمو ديدج دقعب الإ اه ريغ ىف وأ

 نكمم الف . ءاضقلاب ةقلطملا ىفو ن اهلع ةدع ال هنأل لوخدلا لبق ةقلطملا ىن

 . ربعتلا اذه حص نإ ةديدج ميسارم الإ اهعاجرإ
 نأ وهو 3 انه هنع ثدحتن ىذلا نئابلا قالطلا : وه ، ىناثلا مسقلاو

 ىن امهنيب كلذ مت نإف . اهتقفاومب الإ اهتعجر هيف كلمع ال انناب اقالط اهقلطي

 ديدجت نم دبالف ةدعلا تمت نإو . حاكنلا ديدجت ىلإ ةجاح نود اعجر ةدعلا

 ضعب لعجمو : نئاب اقالط اهقلط هنأب حرص اذإ ايف كلذ نوكيو ، حاكنلا

 . رايخلا قالط هماسقأ نم ءاهقفلا

 نمو . ءادفلا قالط و _ دقعلا ىف طرشب _ اهديب نوكي ىذلا قالطلاو

 هذه ىلعو 0 اضعب ىف مهنيب فالخ ىلع راهظلاو ءاليإلاب تجرخ
 لوأ ىف فلؤملا اهركذ نلا ةفلتخملا لاوقألا درت نئابلا قالطلا نم ةروصلا
 . لصفلا اذه

 لاوقألا ىأ _ اهلك لاوقألا هذه و ( لينلا حرش ) ىن هللا همحر بطقلا لاق
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 ىن الو ةدع ىن اهعجاري ال ةدحاو ةقيلطت ىهو ةنئاب ةقيلطت ىه : لوقي نم
 : لوقي نم مهنمو ث اندنع هب ذوخأملا وهو } حاكنلا افنأتسي ىتح اه ريغ

 : لوقي نم مهنمو . اهنذإ ريغب اهعجاري الو اهنذإب ةدعلا ىن اهعجا ري نأ هل

 ، قالطلا نم اهريغ لثم اهلعجو اهنذإ رغب وأ اهنذإب ةدعلا ىف اهعجاري نأ هل

 ٤ ديدج حاكنب ةدعلا ىف اهجوزت م نئاب ًاقالط هتأرما لجرلا قلط اذإو

 عبمح اهلو 3 هل ناتمزال امهف - نتقيلطت _ اهسمي نأ لبق نم اهقلط م

 نإف ث اهسمي نأ لبق نم اهقلط اذإ قادصلا فصن اهل نأب ليقو ن قادصلا

 ةقيلطت الإ همزلي الف : اهسمي نأ لبق نم نتقيلطت اهقلط مث ةدعلا دعب اهجوزت
 ةدحاو ةقيلطت هتأرما لجراا قلط اذإو : اهقادص فصن اهلو . ةدحاو

 ةدعلا تضقنا ادإف : اهنذإ ريغبو اهنذإب ةدعلا ىف اهتعجارم هلف نتنثا وأ

 تءاش نإو هتجوزت تءاش نإف : ديدج حاكنب الإ هل لحت الو اهلع ةعجر الف

 اهسمي نأ لبق نم ننقيلطت اهقلط مث ةدعلا دعب اهجوزت نإو : هريغ تجوزت
 ةدعلا ىن اهجوزت نإو { اهقادص فصن اهلو : ةدحاو ةمقيلطت الإ همزلي الف

 ، ةعجارملا ماقم موقي وهو زئاج حاكنلاف ‘ ديدج قادص و ديدج حاكنب

 قادصالف قادصلا امأو ،هل ناتمزال امهف اهسمي نألبق نم نتقيلطت اهقلط نإف
 هيف اهل سيلف رخآلا قادصلا امأو ، لوألا قادصلا الإ ، اه سيلو ٤ اهل

 ىون ام هلف ىون نإو كلذ ىن ائيش : وني مل اذإ ايف - فلؤملا اهركذ ىتلا

 مكح تمكاحو هقدصت مل نإ : ليقو 2 هتينب هيلع مكحمو ةأرملا هقدصت و

 . ىرنلا هئاعدا ى ةبير نت مل نإ نيدي نأ حضاولاو ن لاوقألا هذه دحأب هيلع

 ىلع الإ ، امهدحأ تام نإ امهنيب لاوقألا هذه نم ءىش ىف ثرإ الو

 . ىبنا : اهنذإ الب اهنعجارم قح هيطعي نم لوق
 ىذلا نئابلا قالطلا ىف بلطت امنإ ةينلا نأ ظحال مركلا ئراقلا لعلو

 ىلعالإ ةينلا اهف رتتعت الف ءادفلاو طرشلاو رايخلا قالط امأ ، جوزلا نم ردص

 لومعملاو رايخلا نأب حرص هللا هحر فلؤملا نأ اضيأ ظحال هلعل و ، ديعب ليوأت

 ىف الو ةدعلا ىف ال _ ةعجرلا هيف مت ال نئابلا قالطلا نأ انباحصأ بهذم نف هب

 . ديدج حاكن هنأك ةديدج مسارم و ديدج دقعب الإ اه ريغ ى



_ ٢٨٤ 

 اهنأل : اهلع ةعجارم الف اهسمي نأ لبق نم هتأرما لجرلا قلط اذإو ، ءىش
 اهعجار نإف ، هريغ تجوزت تءاش نإو هتجوزت تءاش نإف 0 اهلع ةدع ال
 قلط اذإو ؤ هيلع تمرح دقف كلذك اهسم نإف . اهتعجارم زوجت الف كلذ ىلع
 ةدحاو ةقيلطتب هدنع اهنأ دهشتساو اهعجار مث ةدحاو ةةيلطت هتأرما لج رلا

 مكحلا ىف ةقيلطتلا هتوفتو م هتأ رما هيلع مرحت الو ، كاذب سأب الف اهسم ش

 . كلذ ىف مهريغ ددشو ( هتنا مهحر لبحلا لدأ لوق وهو ر

 ، هتعجارم زوجت الف نتقيلطتب هدنع اهنأ دهشتساو نتقيلطت اهقلط نإ امأو
 كلذ ىلع اهسم نإف ى اهسمع مل ام ةدحاو ةقياطتب هدنع اهنأ ىلع دهمشتسي نأ هلو

 . كلذ ىف مهريغ صخر دقو 0 : لبحلا لهأ لوق ودو هيلع تمرح دقف

 همحر ( ىنسارهلا حلاص ىأ نب )٢( ناليسو ) دمحم ىبأ نع ىور دقو

 ىف شاعو { عبارلا نرقلا ءاملع نم ليلج ملاع نالسيو دمحم وبأ )٢(
 ركذي نأ هقحو ث ةعساتلا ةقبلعلا ىف ىنورابلا هركذ دقف ثالذلو ، سماخلا

 وهو ( اقيدص و اليمزو ذيملت و دل و هل ناك دقف ) هيبأ عم ةنماثلا ةقبطلا ىف
 هبابش شاع دقف ركلا دعب ملعت ىذلا بوقعي نب نالسيو دمحم ىنأ ريغ

 ةيحل اهاعرت ىتلا منغلا معن : هل لاقف ءاملعلا دحأ هبرم ىنح منغلا ىعري

 . هتايح ىف لوحت ةطقن ةملكلا هذه تناكف منغلا ىعرت ىلا ةيحلا تسنيو

 نم ناك دمتف دمحم ىنأ دلاو ىنسارلا مساق نب ركب وبأ حلاص وبأ امأ

 دقف كلذلو ، تاعبتلاو ةيلوئسملا لمحت ىف مهاوقأ نمو هرصع ءاملع ملعأ
 . ةعيب ريغب نكلو ث مامإلا ةريسم ميف راس ىتح مهنوئش عيح هيدي نبب اوقلأ

 © اهقحتسي نم ىلع تابوقعلا عقويو ، لكاشملا لحمو © تاموصخلا لصفي

 3 لهاستي الو نيلي ال هللا دودح ىن ديدش ناك و ، دودحلا ضعب ماقأ امرو

 ةيملعلا ةكرحلا زك رم ناك و ث ةيرج ىلإ لقتنا مث ث ةيدابلا ىف الوأ شاع

 . رئازجلا ةيضابإو ايبيل ةيضابإ نيب ةطبارلا روعو ، ىسنوتلا بونحلا ىن
 نباو سوطام نبا مهرهشأ لعل هرصع ءاملع لضافأ نم ةلمح نع ملعلا ذخأ

 حلاص نب نالسيو دمحم وبأ مهنم ىصح ال ددعر ملعلا هنع ذخأو نوقرز

 . سوفنلا فلخم وبأو هنبا
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 ، ةعجارملا ناكم ىن نيتنثا وأ ةدحاو قلط نمل ةدعلا ىف حاكنلا زوج ال هنأ لا

 لاق م كلذ جوزلا ركنأو 0 اهقلط دق هنأ اهجوز ىلع ةأرملا تعدا اذإو

 . اودهشا : دوهشلل جوزلا

 مهنعجارم زوجت الف ،} نتقيلطت ىلع هدنع ىهف تلاق امك رمآلا ناك نإ

 كلذك و ، عجاري مم قالطلاب رقي ىنح راكنإلا ىلع ةعجارملا زوجت الو
 ز كلذ ةأرملا تركنأو 5 اهاداف دق هنأ جوزلا ىعدا اذإ ءادفلا ةعجارم ىف

 اهل تددر دق ىنأ تلاق امك رمألا ناك نإ اودهشا : دوهشلل جوزلا لاقف

 . ءادفلاب ةأرملا رقت ىنح كلذ زوجم الف © ةعجارملا ىلع اهلام

 كلذ دعب تلاق مث 0 اهتدع تضقنا دق اهنإ اهجوزل ةأرملا تلاق اذإو

 . ديدج حاكنب اهجوزتيلو ، اهعجاري الف ، اهتدع ضقنت مل اهنإ

 اهنعجارم دارأ مث هتأرما قلط اذإ لجرلا نأ هنع هللا ىضر خيشلا ركذو

 ءاضقنا لبق هل كلذ تلاق اذإ اهقادص تلطبأ دقف اهتدع تضقنا دق تلاقف

 اهعجار نإ امأو { اهتدع تضقنا اذإ الإ جاوزألا اهلع مرح الو © اهتدع

 دقف ةعجارملا دعب الإ ضقنت مل ىهو اهتدع تضقنا اهنإ : كلذ دعب تلاق مث

 مرح دق ىلوألا نإ : ليق دقو © ايندلا جاوزأ اهلع مرحو اهقادص تلطبأ
 خبشلا هاور ) . ةرخآلاو ايندلا جاوزأ اهلع مرح دق هذهو ، ايندلا جاوزأ اهلع

 . ( هللا همحر لهس أ نع هنع هللا ىضر

 . هريغ نم هنإف رخآلا لوقلا ىن هانلق ام الإ

 دعب تمعز م ، اهجوز اهعجارف اهتدع ضقنت مل اهن ةأرملا تلاق اذإو
 تنيبت نأ الإ كلذ ىن اهنمتأي الو ، كلذ ىف اهقدصي الف تضقنا دق اهنأ كلذ

 ىف كلذ ىلع هذخاؤي الو 0 هللا نبو هنيب ايف اهلزتعيلف ةقداصلا ةبوتلا اهنم
 تضقنا دق اهنإ : تلاقف اهجوز اهقلط ةأرما نأ ول كلذكو ث مكحلا
 ىذلا اهقدصي الف اهتدع ضقنت مل اهنأ كلذ دعب تعدا مث ، تجوزتف اهتدع

 نكمم ام تعدا تناك نأ الإ ةدعلا ءاضقناب اهرارقإ دعب تعدا ايف اهجوزت

هنأرما لجرلا قلط اذإو ، ضيحت ال نمم تناك اذإ اهتدع ىف طلغلا نم
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 جوزلا ىعدا نإف { ةعجارملاب ملعت ىنح اهسفن نم هنكمت الف ةدحاو ةقيلطت
 قالطب فلح الجر نأ ول كلذك و ، كلذ ىف هقدصت الف { اهعجار دق هنأ

 ىعدا نإف ةعجارملاب ملعت ىنح اهسفن نم هنكمت الف ، اذك و اذك نلعفيل هتأرما

 فلح الجر نأ ول كلذك و ، كلذ ىف هقدصت الف اهعجار دق هنأ جوزلا

 هلعف دق هنأ ملعت ىتح اهسفن نم هنكمت الف اذك و اذك نلعفيل هتأرما قالطب -

 اهراهظب فلح نإ كلذك و ث هديب قالطلا رمأ نإف _ نيمأ ريغ وأ ناك انيمأ
 هقدصت نأ اهلو ، لعف دق هنأ ملعت ىنح اهسفن نم هعنمت الف اذكو اذك لعفي ال

 لعفت ال اهراهظب فلح نإ امأو { قالطلا ىنو راهظلا ىف لعفي مل هنإ : لاق اذإ

 لوقي نم مهنمو : لعفت مل اهنإ : تلاق اذإ اهقدصي الف اذك و اذك ةأرملا

 اهراهظب وأ اهقالطب فلح نإ امأ ، ةالوتم ةنيمأ تناك اذإ اهقدصي نأب
 تلاق اذإ اهقدصي الو تلعف دق اهنأ ملعي ىتح اهرقي الف ، اذك و اذك نلعفتل

 لجرل _ اهريغل فلح نإ كلذكو ةنيمأ ريغ وأ تناك ةنيمأ _ تلعف

 لعفي الو ، اذك و اذك لجرلا كلذ نلعفيل اهراهظب وأ اهقالطب - فورعم

 لجرلا كلذ ىلإ امهرمأ نالوي الو اهسفن نم هنكمت الو جوزلا اهبرقي الف ©
 نأ ةصخرلاب ليق دقو ث لعفي مل وأ لعف دق هنإ : لاق اذإ هناقدصي الو
 اسامتي الف امهنع بيغت اذإ هنكلو ، لعفي مل وأ لعف دق هنإ لاق اذإ هاقدصي

 عوقو دعب امهسيسم نوكيف : هب نافرعي الو امهسم لبق نم كلذ لعفي الئل
 ةقيلطت نهقلطف :0 ةعبرأ وأ ةثالث وأ ناتأرما لجرل ناك اذإو { قالطلا

 ةعجارملا ىن نهعمجم نأ هلف © قالطلا ىن نهعح دقو نتنلا وأ ةدحاو

 نهقرف نإ امأو & كلذب سأب الف ةعجارملا ىن نهقرفو قالطلا ىن نهعمح نإو
 ةدح ىلع امهنم ةدحاو لك عجاريلف ، ةعجارملا ىف نهعمجم الف قالطلا ىف ©
 قلط نهتيأ مسي مل مث نهنم ةدحاو قلطف ةثالث وأ ناتأرما لجرل ناك اذإو 8

 نأ دارأ اذإ هتين ىن دقتعيو ، ةدحاو ةقيلطت نهنم ةدحاو لكل ققحم هنإف

 كلذ دعب نهعجاري مث الوأ قلط ىنلا ىه نكت مل نإ اهقلطي امنإ هنأب اهقلطي
 قالطلا عقو دق هنأ نظف مالك هتأرما نيبو لجرلا نيب ناك اذإو تاقرفتم

 نم امهنيب ناك ىذلا نأ كلذ دعب ملع مث نيتقيلطتب هدنع اهنأ دهشتساف هيلع
كلت هتتاف دق هنكلو ث كلذب هتأرما هيلع مرحت الف { قالطب سيل مالكلا



_- ٢٨٧ _ 

 همزلي الو ، مكحلا ىن نيتقيلطت ىلع هتأرما هدنع تناك و مكحلا ىن ةقيلطنل
 اهنأ ىلع دهشتساف ةدحاو ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإو ث هللا نبو هنيب مف

 اهنأ ىلع دهشتسي ىنح هتعجارم زوجت الف ، نقيلطت مسي ملو نبتنثاب هدنع
 دقن كلذ ىلع اهسف نيتنثاب هدنع اهنأ ىلع دهشتسا نإو ، نيتقيلطتب هدنع
. ملعأ هللاو 0 هيلع تمرح



 س ٢٨٨

 () ناصحالا ىف باب

 اذإ ةرحلا كلذك و ، هنصحت الو اهنصحم هنإف ةمآلا رحلا جوزت اذإو

 كلذكو ء ةغلابلا لفطلا نصحم الو خ اهنصح الو هنصحت اهنإف { دبعلا تجوزت

 ةنونحلا وأ ةلفطلا جوزت اذإ لقاعلا غلابلا كلذك و © ةلقاعلا نصحم ال نونملا

 نوك وه ناصحإلا : ( لينلا حرش ) ىف هللا هحر بطقلا لاق )١(
 ىبنا . حيحص دقعب جوز اذ ءطولا هيف وأ هنم ىنأتي ىذلا غلابلا لقاعلا ناسنإلا

 عمح بهذف انصحم نيجوزلا نم لك رتعي ىنم ءاهقفلا فلتخا دقو
 ارتعا ث امهنيب سملا نكمأو 3 ةولخلا تعقوو ث دقعلا مت اذإ هنأ ىلإ مهنم

 بطقلا هحمص و رباج لوق اذهو ث لعفلاب سملا امهنيب عقي مل ولو ننصحم
 ناك ولو ، سملا دعب الإ ناصحإلا رتعي ال هنأ ىلإ ةمألا ءاهقف نم عح بهذو
 ىف وأ سافنلا وث ضيحلا ىف سملاك ، زوت ال ةروصب نيجوزلا نب سملا

 . فاكتعا وأ مارحإ

 درحم نأبو ة اءعاش ول امهل انكمم ناك سملا نأب لوألا قيرفلا للعيو

 نود هب عاتمتسالا ىف قحلا هدحو هل 3 هب اصاخ اجوز رخآلا امهدحأ رابتعا
 مدقي ال - قحلا ةيصوصخ _ روعشلا اذه هلعجمو ةريغلا هسفن ف ريثي ، هريغ

 نأ نع هعفري و ٤ نيرخآلا قحل ضرعتلا ىلع الو 0 هريغ رتس كته ىلع

 اذهب رعشي جوزلاف { قحلا كلذ كلمع ال نمم صاخ قح وهو ، هسفن نكم
 كلذك و © ءارغإلل بيجتسي الو & ةدراطملا ىلإ طحني الف عافترالا

 { اهجوز وه دحاو لجرل قح اهسم نأ ملعتو عافترالا اذهب رعشت ةجوزلا
 ، ىرخأ ةأرمال قح وه اهلع هيرغت وأ ةشحافلل اهوعدي ىذلا لجرلا نأو

 ٥ لاح لك ىلع ىه تسيل
 . امهف ةناصحلا ىنعم داجال ةيفاك ىناعملا هذهو

 ىت وه ىلعفلا سملا هنم عقي مل ىذلا جوزتملا نإ لوقيف ىناثلا قيرفلا امأ
 = ىنح ىأمظلا ةيرطفلا زئارغلاهنم وترت مل ،©بزعلاك وأ ، بزع عقاولا



- ٢٨٨٩ 

 نصعخن و ، ملسملا اهنصحو ، اهجوزت اذإ ملسملا ةيباتكلا نصحت الو ،هنصحت الف

 هنصحتو اهنصحم ةكرشملا جورت اذإ كرشملا كلذك و © هنصحتو ةمألا دبعلا

 امأو . اهنصحم ال لصأتسملا كلذكو . اهجو رت اذإ ةأرملا نينعلا نصحم الو

 كلذ ريغ ىصخلا ىفو مهنصحن و اهن ونصحم مهنإف بوبحملا و ىسصخلا و لوتفملا

 رحلا جوزت اذإو : اهسفن جلاعت ىنح اهجوزت اذإ ءاقترلا لجرلا نصح الو

 اهنصحم ال لوقي نم مهنمو :اهسمب مل وأ اهسم هتنصحأو اهنصحأ دقف ة رحلا ةأ رملا

 ىهف اهقلط وأ اهنع تاهف ةأرما لجرلا جورت اذإو : اهسمم ىتح هنصحت الو

 دعب نركت الف اهقلط وأ اهنع تام اذإ : لوقي نم مهمو . ةنصحم كلذ دعب

 كذ دعب وهف هنع تتام وأ هتأرما قلط اذإ جوزلا كلذك و { ةنصحم كلذ

 كلذ دعب نوكي الف اهمقاط وأ هنع تتام اذإ : لوقي نم مهنمو . نصحم

 تماد ام هنصحتو اهنصحم هنإف } ةعجرلا هيف كلم ًاقالط اهقلط نإ اهأ و : ًانصخحم

 جوزت اذلو } فالتخالا نم انركذ ام ىلعف ةدعلا تضقنا اذإف ة ةدعلا ىف

 مالسإلا ىن اسم هتنصحأو اهنصحأ دقف تملسأو ملسأ مث ةكرشملا كرشملا

 كلذك و : مالسإلا ىف اهسمي ىنح هنصحت الو اهنصحم ال نأب ليقو ك اهسمب مل وأ

 دعب اهسم { هتنصحأو اهنصحأ دقف تقتعأو قتعأ مث ةمألا جوزت اذز دبعلا

 نآل قتعلا دعب اهسمي ىنح هنصحت الو اهنصحم ال نأب ليقو 2 اه مب مل وأ قتعلا

 اهنصحم ال كلذلف { ةفلتخم مهدودحو فلتخم رارحألاو ديبعلا ناصحإ

 قذت مل هزئارغ تماد اهو . عورشملا رهاطلا بولسأآلا ىلع دقعلا دعب=

 ىلع بساحن نأ نكمي الف ، عورشملا فيظنلا قيرطلا انم اهوري ام دعب
 بت رت ريطخ قرف : نيرابتعالا نب قرفلا نأ املع اذإ ايس ال 3 ةناصحلا

 دح هب أردي ار ريم ىلعفلا سملا مدع رتعي نأ نم لقأ الف { لتق ةيلمع هيلع

 . دلحلا دح ذفنيل مجرلا

 ( حاكنلا )



_ ٢٨٩٠ 

 ةكرشملاو كرشملا ناصحإ كلذك و ، قتعلا دعب اهسمي ىنح اقتعأ اذإ هنصحت الو

 © اهمالسإ دعب اهسمي ىتح هنصحت الف تملسأ مث ةيباتكلا جوزت اذإ ملسملا امأو

 8 اهقتع دعب اهس ىنح هنصعحت الف تقتعأ مث ةمألا جورت اذإ رحلا كلذك و

 هقتع دعب اهسمي ىتح اهنصحم الف قتعأ مث دبعلا تجوزت اذإ ةرحلا كلذكو
 دقف ، عيمح هيلإ اعجر مث ع ًاعيح مالسإلا نع ادترا مث ةأرما لجرلا جورت اذإو

5 ملعأ هللاو ؤ اهسمي مل وأ اهمالسإ دعب اهسم © هتنصحأو اهنصحأ



_ ٢٨٩١ 

 () ناعللا ىف باب

 © اهنعالي هنإف ، ىنزلاب اهامر مث ةملسملا ةأرملا ملسملا لجرلا ج وزت اذإ و

 ةأرما لجرلا جوزت اذإو { ابنعالي الو دحلا تدلج ىنزلاب هتمر نإ امأو

 ةدلج نينامث دحلا دلجيلف لعب تاذ وأ | هنم مرحم تاذ ىه اذإف ث اهنعال مث

 قالط هتأرما لجرلا قلط اذإو : ىنزلا نم هب اهامر ايف ةأرملا هقدصت مل نإ

 ةدعلا تضقنا اذإف 5 ةدعلا ىف تماد ام اهنعالي هنإف ىنزلاب اهامر مث ادحاو

 هنع هللا ىضر سابع نبا نع بتكلا ضعب ىف ليق دقو 0 امهنيب ةنعالم الف

 قالط اهقلط نإ امأو )٢( ةدعلا دعب الو ، ةدعلا ىن اهقلط اذإ اهنعالي هنأ

 اهدعب الو ةدعلا ىن اهْنعالي الو ، ةدلج نينامث دحلا دلج ىنزلاب اهامر مش نئاب

 دحلا دلج كلذ دعب ىنلاب اهامر مث اثالث اهقلط نإ كلذك و 2 ماتلا قالطلا دعب

 دعب ىنزلاب اهامر مث مم رحتلاب هنع تجرخ نإ كلذك و : امهنيب ةنعالم الو
 )٣( ةيباتك وأ ةمأ لجرلا جورت اذإو كلذ دعب اهنعالي الو دحلا دلج كلذ

 هتجوز ىلع جورلا نعمي وه : ناعللا ( لينلا ) حرش ىف بطقلا لاق )١(

 . هبيذكت ىلع ةجوزلا نمبو ، بسن ىنب وأ ، ىنرب

 نأ هل حصب ال هنأ : لوقلا اذه سكع هتلا هحر بطقلا حجر )٢(

 : هترابعو 3 ىنزلاب اهمر نع هنم عوجر قالطلا نأل ، اهقلطي نأ دعب اهنعالي
 ناعللا مكح نم عجر دق هنأل ، هدعب ناعل الف هلبق اهامر اذإ لب تلق

 . هسفن بيذكت ةل زنمب اهايإ هقيلطت نإف © اهقلط اذإ

 : ( لينلا ) ىلع هقيلاعت ىن هلا هظفح ىلكاب انذاتسأ لاق )٣(

 : نه ةنعالم ال ءاسنلا نم عبرأ

 . ملسملا تحت ةينارصنلا ٠ ١

 . ملسملا تحن ةيدوهلا _ ٢

 . كولمملا تحت ةرحلا _ ٣

 . لا تحت ةكولمملا ٤

 



_ ٢٩٢ _ 

 . امهنيب قرفيو اهنعالي الو ةدلج نعبرأ دلج كلذ دعب ىنزلاب اهامر 5

 ةدلج نيعبرأ دلج ىنزلاب اهامر مث ةمألا وأ ةرحلا جوزت اذإ دبعلا كلذك و

 اهامر مث )٤( ةنونح وأ ةلفط لجرلا جوزت اذإو ؤ اهنعالي الو امهنيب قرفيو {
 لجرلا نعال اذإو ث امهنيب قرفي الو اهنعالي الو ةدلج نعبرأ دلج" ىنزلاب

 ضعب ىن ليقو ث امهنم ىقابلا هثرو ناعللا مامت لبق امهدحأ تام م هتأ رما

 عجر مث ابنعالف ىنزلاب اهامر من ةأرما لجرلا جوزت اذإو . هثري ال : بتكلا
 اهامر اذإو : ادبأ ناعمتجم الو { ةدلج ننامث دحلا دلج ناعللا دعب هلوق نع

 مهنمو . امهنيب قرفيو دحلا دلج اهنعالي نأ لبق نم هلوق نع عجر مث ىنزلاب
 ىلع دهش نإو ث ناعللا لبق هلوق نع عجر نإ امهنيب قرفي ال : لوقي نم

 ةثالثلا دحلا دلجو © اهجوز ابنعال اهجوز مهدحأ ىنزلاب ةعبرأ ةأرملا

 ةأرملا مجرتو © ةداهش مهزوجأ جوزلا : لوقي نم مهنمو ، نورخآلا

 دلولا مزلأ لماح ىهو )٥( هتآرما لجرلا نعال اذإو ، اهجوز اهنعالي الو
 رهشأ ةتس خالسنا لبق نم هب تتأ نإو : رهشأ ةتس دعب نم هب تنأ اذإ هل

 امهلع ماقي الو { امهلع ةنعالم الف ا نفلكم ريغ ةنونحلا و ةلفطلا )٤(

 . دحلا

 ىنب وأ : حيرصلا ىنزلاب هتجوزل جوزلا ةمهتب الإ نوكي ال ناعللا (ه)
 ؛ قانعلاو ةلبقلاك ث عامحلا تامدقمب اهمهتا ولف ، حيرصلا دلولا وأ لمحلا

 . ناعللا كلذ نم مزلي مل دحاو شارف ىلع اعم امهد وجوب و لب

 عقي مل هنم نوكي نأ لاتحا وأ كش ىأ ىننلا ىلإ قرطت اذإ دلولا ىنن ىنو

 ،تعضو ىتح ف ذ رلا رمأف لماح ىهو مكاحلا ىلإ رمألا عفر هنكمأ ولف ، ناعللا

 ننحلاو دلولا ىنن ىن اهناعل دصقي نآ هل لحم الو ، كلذ دعب عفري نأ هل قحم ال
 نأ دعب انيطو وأ ىنزت اهآر مث ، رثكأ وأ ةضيحم اهأ رتسا من اهثطو نإ الإ

 نوكي ال ثيحم نعض ولا نمب ام لاط و ، ىنملا لمحلا لبت ىذلا لمحلا تعضو

 ت . نوألا لمحلا ةيقب ىلع ىناثلا دلولا

 =اهنطو هنوكل الو ،ةهساشمل الو ، لزعلل لمحلا ىنل ناعللا دصقي الو



_ ٢٩٣ 

 اهلمح غضت ىنح جوزتت الف لماح ىهو هتأرما لجرلا نعال اذإو ث همزلي الف

 جوزتت الف مرحتلاب هنع تجرخ نإ كلذكو 0 ءورق ةثالث كلذ دعب دتعتو

 اهجوز اهنع دترا نإ كلذكو ي ءورق ةثالث كلذ دعب دتعتو اهلمح عضت ىتح

 كلذكو © ءورق ةثالث كلذ دعب دتعت و اهلمح عضت ىنح جوزتت الف لماح ىهو

 عضت ىح جوزتت الف لماح ىهو 0 هنم مرحم تاذ ىه اذإف اهجوزت نإ

 . قيفوتلا هللابو ملعأ هللاو ، كلذ ريغ ليقو { ؤرق ةثالث دتعت و اهلمخ

 لصت ال اهلك كوكشلا هذه نإف . لزني ملو اهئطو هنوكل الو ، نيذخفلا نبب

 . هنم دلولا نوكي نأ لانحالا اهعم ىتني ةجرد ىلإ

 جراخ نم كلذكو . لحملا ىلإ لزعلا عم برستت نأ نكم ةيلخلا نأل

 هذهو ، اهتصرف دجت ىنح ةيح لسانتلا 7 ىن ىنبت نأ نكم 7 امك ش لحملا

 ىهتنا ، ناعللا ءردل ىنكت اهنأ الإ ةفيعض تناك نإو كوكشلا وأ تالامتحالا

 . ليلعت ةدايزو فرصتب بطقلا نع



_ ٢٨٩٤ 

 تاقيلطت ثالث اهتلط اذإ اهجوزل ةأرملا لحي اميف باب

 ىنح دعب نم هل لحت الف )١( تاقيلطت ثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو

 عوضوملا صيخلتلو ، تارابتعالا نم عاونأ مومعلا اذه ىف لخدي )١(

 ىلإ ةردابتملا ىح روص ثالث قالطلا نم عونلا اذهل ربتعن نأ نكمب هرسيتو
 : ىهو . نهذلا

 اهعجاري مث هتدارإ ضحم هتأرما لجرلا قلطي نأ : ىلوألا ةروصلا

 ام ةرتف هعم يتبتف أ ديدج دقعب ةدعلا دعب اهعجاري وأ 0 ةدعلا لالخ ىن

 اهعجاري وأ ةدعلا ىن اهعجا ريف اهقالط ىلع مدني هنكل { ىرخأ ةرم اهقلطي مث

 & ثلاث ًاقالط اهقلطي مث ، هللا ءاش ام هعم ثكمتف ، ديدج دقعب ةدعلا دعب
 اهنأ ىلع ةعمحم ةمألاو ، قالطلا نم عونلا اذه ةحضاولا ةروصلا ىه هذه

 بتك نإف ، الماك احيحص اجاوز جوزتت ىنح قالطلا اذه دعب هل لحت ال
 لادجالو اهف شاقن ال ةروص هذه لوألل دوعت نأ زاج ىناثلا اهجوز قارف اهل

 . صنلاب ةمب ركلا ةيآلا هيلع تلد ام وه و ، ةمألا ءاهقف نبب

 نم ةرداص تسيل © تاقياطتلا ضعب اهف ناك ام : ةيناثلا ةروصلا

 قالطو ، طورشلا قالط و : ءادفلا قالطك كلذو : هتدارإ ضحمب جوزلا
 ثالثلا نم تاقيلطتلا هذه بسحت له ءاهقفلا فلتخا دقف ث ءاضقلا

 . بسحت اهنأ روهمحلا ؟ بسحت ال مأ

 هنكلو ن ةضحملا هتدارإب تاقيلطت ثالث اهقلط اذإ ام : ةثلاثلا ةروصلا

 ، ظفللا اذه هبشي ام وأ اثالث قلاط ىه : لاق نأب ، لعفلاب سيلو ددعلاب

 دقف كلذ عمو ث هتين ىلإ عجري هنأ ىري مهضعبو . اثالث هرتعي روهمحلاو.

 . اهضعب انه ركذأ نأ تببحأ ، رظنلا نم ظح اهل تاشقانم هلوح تراث

 : ىلي ام ( لينلا ) ىلع هقيلعت ىف ىلكاب انذاتسأ لاق

 © فالخ هيفف ةدحاو ةرم امأو { معنف هللا لاق امك ةرركتم تارم ىن امأ

 =ىناكوشلاك ، نيققحملا ثيدحلا ةمئنأنم ريثك بهذ نكل 0 ذفان هنأ ىلع روهمحلا
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 6هتليسع قوذتو اهليسع قوديف )٢( هيف سيلدت ال ًاحاكن . ه رغ اجوز حكنت

 تناك لوألا اهجوزت نإف 0 اهجوزتي لوألا نإف اهقلط وأ اهنع تام اذإف

 اجوز تجوزتف نيتنثا وأ ةدحاو لوألا اهقلط نإف ‘ تاقيلطت ثالثب هدنع

 ظفلب اثالث قالطلا نأ ىلإ ى مقلا نباو ؤ ةيميت نباو: ىملاسلا نيدلا رونوح

 ( ناترم" قالطلا) : لوقي هللا نأل ، ةدحاو ةقيلطت الإ رتعي ال ( ةرم ) دحاو

 ناك امو ، لعفلا نع ىنكي ال لوقلاو ، لوق ال لعف ةرملاف ةرم دعب ةرم ىأ
 . ةدحاو اهلك هتارم عاقيإ فلكملا كلمي مل ةرم دعب ةرم

 ةدحاو الإ0 ةعمتحم ثالثلاب عقي الأ ىلع نعمحم اوناك ةباحصلا نأ ىلع

 هضقني مل عامإلا اذه نإو } رمع ةفالخ نم نينس ثالث ىلإ مالسإلا لوأ نم

 دعب ال ثالثلا ظفلب ةدحاو ةرم قالطلا عقوأ ىذلاف هيلعو 3 هدعب عامحا

 فلؤم ( ةيميت ) نباو ىناكوشلا نم لكلو ع ةدحاو ةقيلطت ىوس هيلع
 . ىتنا . ليصفت ديزم دارأ نم امهلإ عجرف 5 ةلأسملا ف صاخ

 : ماظنلا رهوج ىن ىماسلا نيدلا رون مامإلا لاقو

 قحلا فالخ قالط وهو قطنلا ىف ةعدب نوكت دقو
 اوركذ دق اهضعبل انخايشأ رصحم ال اهدع رومأ ىهو

 اثاع نح قلطت اهنإف اثالث قلاط تنأ كاذ نم

 رظنلا ىف ةدحاو لب ليقو رثكألا دنع ثالثلاب قلطت
 لكلا ال لعفب تارم ثالث ملع عاقيإ ثالثلا امنأل
 لافقلاب نوكي ال برضلاك لاعفأ نع بوني ال لوقلاف

 ءابملاك نوكي مهدنع ءاشنإلا ىف ثالثلا هركذف

 تارم قلاط تنأ : لاق نم تاقث نع ءاج دق اذكهو

 ةين نم الخ اذإ ةدحاو ةينلل هدري مهضعبو

 مامإلا انذاتسأل ةلجسملا ريسفتلا سوزد نم سرد ىف تعمس ىنبسحأو

 =بمعل هنأب كلذ فصوو ظفللاب ثالثلا قالطلا رابتعا مدع :ميهاربإ ضويب
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 نم ىتب ام ىلع هدنع تناك لوآلا اهجوزتف اهقلط وأ ، اهنع تامف هريغ
 مدهم الو نيتنثالا الو ، ةدحاولا ةقيلطنلا جوزلا مدهب الو ، لوألا قالطلا
 ةتالثلاو نيتنثالاو ةدحاولا ةقلطلا جوزلا مدهس نأب لوقي نم مهنمو : ةثالثلا الإ

 اهقلط وأ اهنع تامف } هريغ اجوز تجوزت محش اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو

 كلذكو ، هرغ اجوز حكنت ىتح كلذب لوآلا اهجوزتي الف اهسمم نأ لبق نم
 . )٣( ملعأ ةللاف اهقلط وأ اهنع تاف جرفلا نود ايف رخآلا جوزلا اهسم نإ

 نوكأ دقو سردنا نآلا ىنرضحن ١'و ة۔احا و ةمقلط هنأ دكأو هللا باتكب =

 رابتعا ىلإ نوليم نيرصاعملا ءاملعلا ضعب نأ لوقلا ةصالخو مهفلا تأطخأ
 ناك ماد ام هنأ : اذه لاقي ام ةياهنو دحاو ًاقاللط ظفللاب ثالثلا قالطلا

 ءاج اممإ اثالث هعاقيإ نإو مالسإلل لوألا دهعلا ىف ةدحاو ةقلطلا ربتعي

 ىتح مئاق لازي ال هيف فالخلا نإو ن سانلل ابيدأتو اعدر رمع دهع ىف

 نيذللو ء مربا ةيصخشلا لاوحألا نيناوق ىعضاول غوسي هنإن . نآلا

 وه امنإ هيلإ عفا ودلا نأ م حضتا اذإ ايس ال سانلل ىوتفلا نوطاعتي

 عم ةدحاو ةقلط هورتعي نأ ةممصم ةين مدعو رصبت مدعو : بضغ

 . نيهلا رمآلاب سيل نورق ةدعل لمعلا هيلع رقتسا امو روهمحلا ةفلاخم نأ ملعلا

 نوكي نأ فلؤملا دصقيو : عادخلاو : رورغلا : وه سيلدتلا )٢(
 ىلعفلا سملا هيف مي نآو 3 هناكرأو هطورش عيمحل ًايفوتسم الماك حاكنلا

 امهف ثعبنت ثيحم © ىزيزغلا ءاقلل اهعضو امهؤاضعأ ذخأت ثيح : امهنيب

 . ىزي رغلا ءاقلل ةر رطفلا ةعتملا

 نأ وهو لماكلا ءطولاب الإ هل لحت ال اهنأ صني بابلا ثيدح )٣(
 اذهو ء اهللحم ال اذه نم لقأ ناك اف هتيلسع.قونتو اهتيلسع قوذي
 دصقب ملعأ هللاف هلوقو ث هللا همحر بطقلا هحرش امك { اضيأ ءايركز ىأ دارم

 فقوتلا هدوصقم سيلو 0 ملعأ هللاو ©} اهلبق ىنلا ةلأسملاك لحت ال اهنأ اهم

 . ةرابعلا هب رعشت دق امك



 كلذ زوج الف هل اهللحيل هربغ اهجوزتف اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإ و

 كلذ اهللحن الو ، كلذب اوملع نإ ىلولل الو دوهشال الو ةأرملل الو جوزلل
 لاقو © اهقالط ى هتبوت نإ : ليقف 3 رخآلا جوزلا بات نإو ن ل وألا جوزلل

 ةأرملا جورت اذإ لجرلا نإ : ليق دقو © اهقالط نود اهسبح ىن هتبوت مهضعب
 ٨ كلذ تدمعت نإ ةنوعلم ةأرملاو : كلذب نوعلم وهف اثالث اهقلط نمل اهللحيل

 امهلعف اع ركني نإو 0 امهفورعم لكؤي الف كلذ ىلع لوألا اهجوزت نإف

 الف } تارم ثالث اهجوز نم ةأرملا تدتفا اذإو ء(٤) امهنيب قرفي الو
 اهعجار نإف ، هريغ اجوز حكنت ىنح اهجوزتي الو كلذ دعب اهعجاري
 امهفورعم لك ؤب الو كلذ ىلع امهل دهشي الف هريغ اجوز حكنت ملو اهجوزت وأ
 ءادفلاو (٥ر امهنيب قرفي الو 5 اديدش رجه نارجه۔و امهترشاعم زوجت الو

 ةقيلطتب سيل هنإ : ليق دقو 0 اندنع هب ذوخأملا وهو { ةدحاو ةقيلطت وه

 اذإو ، ًاقالط هاري ناك نمل قالطلا هيف زوجن تقو ىن الإ ءادفلا زوج الو

 اهنأ ىري ةفينح ابأ نإف ةلأسملا ىف فالخ دوجول امهنيب قرغي ال )٤(

 . قبرفتلا بوجو نورخآ ىريو : لوألل كلذب لحت

 : ( لينلا حرش ) ىف بطقلا لاق

 امهنم لك اهقدصيو ، هل تلحأ نمو اهلحم نيبو امهنيب قرفي جاتلا ىنو
 ددجو بات الإو { اهسم نإ اهعم مقي نأ للحملل زوجم الو ث اهب لخد نإ

 هتارابعو & سم م ولو نكلو ‘ قيرفتلاب بجاحلا نبا لاق كلذك و . دقعلا

 ىلع اهاصأ اذإ ىمسملا اهلو ث ةنئاب ةقيلطتب هدعبو ءانبلا لبق امهنيب قرفي
 . ىبنا . حصألا

 . فنصملا هيلإ بهذ ام : وه عوضوملا ىن لاوقألا لدعأ لعل و

 ءادفلا ىري ال رباج نأ مدقت دقو & فالخل اضيأ امهنيب قرفي )٥(

 تزواجت ءاوس ءادفلا تاعيجرتب دتعي ال رباج ىأر ىلع ناك نهف & قالط

 , تاقيلطتلل تالمكم تناك وأ اثالث اهدح و
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 ىتح دعب نم هل لحت الف تارم ثالث ءاليإلاب اهجوز نم ةأرملا تجرح
 ه رغ اجوز حكنت .

 جوزلا اه۔ ىراوتف ه رغ اجوز تجوزتف اثالث هتأرما لج رلا قلط اذإ و

 زاج اهقلط وأ اهنع تام مث : امهنيب ءطولا ىلع اقداصت مث : دوهشلا نع
 اقداصتي ملو هيلع افلتخا نإو ث ءطولا ىلع اقداصت اذإ اهجموزت لوألا

 ترقأ مث رخآلا جوزلا ابب ىراوت اذإ هنأب ليق دقو © لوآلا اهجوزتي الف

 . اهحنورت لوألل زاج © ءطولاب ةأرملا

 اهنع تام مش انونحم وأ الفط تجوزت مت اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو

 ننعلا تجوزت نإ كلذك و ، هريغ اجوز حكنت ىتح لوآلا اهجوزتي الف
 .هريغ اجوز حكنت ىتح لوألا اهجوزتي الف اهقلط وأ اهنع تاف لصاتسملا وأ

 اهقلط وأ اهنع تاف ، بوبحنا وأ ، لوتفملا وأ ىصحلا تجوزت نإ امأو
 ريغ ىصخللا ى ليق دقو : رخآلا جوزلا اهسم اذإ اهجوزتي نأ لوألل زاج

 ناضمر ىن آراهن اهسمف هريغ اجوز تجوزتف اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو كلذ

 ، ةرمعب وأ ةجحم همارحإ ىف وأ هفاكتعا ىن اهسم وأ ، ناميقم نارضاح امهو

 اهقلط وأ ابنع تاف سافن وأ ضيح نف اهسم وأ ًاعيح امهمارحإ ىف وأ

 ىف وآ اهف ىن اهسم نإ كلذك و & هريغ اجوز حكنت ىنح لوآلا اهجوزتي الف

 كلذكو © هريغ اجوز حكنت ىتح لوألا اهجوزتي الو هيلع تمرح دقف اهربد

 اهقالطب اهنم ىلآ وآ اهنم رهاظ هنأ ول كلذو ، هيلع اهمرحم آسيسم اهسم نإ
 الو © هيلع تمرح دقف هراهظ نع وأ هئاليإ نع رفكي نأ لبق نم اهسف
 ةمآلا دبعلا وأ رحلا قلط اذإو ، هريغ اجوز حكنت ىنح لوآلا اهجوزتي
 اهارستي الف اها رتشا نإ كلذك و ، هريغ اجوز حكنت ىنح هل لحت الف نقيلطت

 ، ه رغ اجوز حكنت ىح

 ، هريغ اجوز حكنت ىتح هدبعل اهجوزتي الف اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو

 ، هريغ اجوز حكنت ىنح هسفنل اهجوزتي الف اثالث هدبع ىلع قلط نإ كلذك و

 اثالث هدبع ىلع اهقلط نإ امأو 2 اهلبق ىتلا ىف كلذكو ، صخري نم مهنمو
اهجوزتف اثالث ةيباتكلا ملسملا قلط اذإو رخآلا هدبعل اهجوزتي نأ سأب الف
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 & هرغ اجوز حكنت ىنح لوألا اهجوزتي الف اهقلط وأ اهنع تاف ىباتك

 اهقلط وأ اهنع تاف ًادبع تجوزتف ةمأ وأ ةرح ىهو هتأرما لجرلا قلط اذإو

 اذإو ، صخري نم مهنمو ، هريغ اجوز حكنت ىنح لوآلا اهجوزتي الف
 كلذ اهللحم الف ، اهديس اهارست مثآ نتقيلطت ةمأ ىهو هتأرما لجرلا قلط

 "هريغ اجر حكنت" ىَتحَ) : لاق ىلاعتو كرابت هتا نأل لوآلا اهجوزل

 باهولا دبع مامإلا نع ئور ام الإ جوزب سيل ىرست ىذلا ديسلاو
 هنع قلطب مث ، هدبعل اهجوزت ىلا ةمألا ىف )٦( لعفي ناك ايف هنع هتلا ىضر

 فقوم فقي ناك باهولا دابع مامإلا نأ مهوت فلؤملا ةرابع )٦(
 . هل اهللحيل هتمأ ىرستيف هدبع نم للحملا

 عوضوملا ىن ام لكو ، باهولا دبع مامإلا هنع هزني فقوم اذه و

 ديسلا نأ _ اوري نأ مهل قحم نمم وهو ىري ناك باهولا دبع مامإلا نأ

 لماك هيف رفوتت ديسلا نأ ثيح نم لوألا جوزلل اهللحم هنإف هتمأ ىرست اذإ
 . عقو دق ةيلسعلا قوذو سملا نإ م جوزلا طورش

 مرحم هنأ ىفو جرفلا ةحابإ ىن جوزلاك هنأل » : هتنا همحر بطقلا لاق

 ءارتسالا مزلي هنألو ، عاض رلاب وأ بسنلاب جيوزتلا ىن مرحم ام ىرستلا ىف
 . ىبنا . ةدعلاك

 ىمتنا دق ديبعلا عوضوم نإف ، لاوقألا نب نراقأ نأ انه ديرأ تسلو
 نهذ ىف حدقني دق ام ميظعلا مامإلا نع ىنأ نأ ديرأ امنإو © هتل دمحلاو

 كلذ نوكي نأ وأ ، ىزخلا فقوملا كلذب مامإلا فصي نأ نم ئراقلا
 هنع اولقن ايف ةاورلا قدص اذإو ث ةمألا ىلع هدبع عم بقاعتي هل ةداع

 جاورلا دبعلا بلط املف اهلرتعا مث مامإلا اهارست ةمأ ىف لاح ةعقاو نوكتف
 اممر لب { جاوزلاك ىرستلا نأل ، كلذ نم عنام الأ مامإلا ىأر اه

 ىرستب ةقلطملاو قلطملا نم لك اه رمب ىنلا ةبرجتلا اهكرتت ىنلا راثآلا نأ

 رثكأو . ىداعلا جاورلا نم امهسفن ىن الوعفم مظعأ نوكت 2 ةمألل ث ديسلا
 . امهنيب قافولا ةمادإ ىلإ ىعدأو ث اهل احالصإ
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 كلذب هدبعل اهللحم نأب انركذ ام كلذ هلعف ىف ىنعملا نإ : ليق ، رفاس اذإ

 اقالط هكرش ىن هتأرما كرشملا لجرلا قلط اذإو دمحم وبأ هلاق { ىرسنلا
 . املسأ & هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت ال ىتح مالسإلا ىن ةمصعلا عطقي

 : ىف قلط نإ كلذك و ، هريغ اجوز حكنت ىتح مالسإلا ىن اهجوزتي الف

 م هريغ اجوز حكنت ىنح . هكرش ىن هب ناد اهف هيلع اهمرحم قالط كرشلا
ملعأ هللاو } هريغ اجوز حكنت ىتح مالسإلا ىن اهجوزتي الف 2 املسأ .
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 ةقلعلا (ا) ةعتم ىف باب
 . اهقدصأ نإ اه ةعتم الف اهس نأ لبق نم هتجوز لجرلا قلط اذإ و

 ال ضرف ةعتملا اهلف اهسم ام دعب نم اهقلط نإو ةعتملا اهلف اهقدصي مل نإو

 قالطلاب اهنعتم هلع كردت الف نتتقيلطت وأ ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإو
 اهندع ءاضقنا لبق نم هنع تتام وأ ابنع تام نإف 0 اهتدع ىضقنت ىنح

 قحتست ىبلا ةقلطملا ىه نم ىن آرببك فالتخا ءاهقفلا فلتخا )١(

 تاقلطملاعيمخ ىلع مهضعب اهمعف : ةعتملا هب ردقت ىذلا رادقملا وه امو ث ةعتملا

 ىل نإ :اولاقو 4 اهع لخدي ملو اهف ضرف ىلا ىلع ىنح ث ءانثتسا نودب

 نأل ، بابحتسالا قيرط نع اهقحتست ىهف ؤ بوجولا قيرط نع اهقحتست
 هكرتي ىذلا ملؤملا حرم ةحلاعمو : ةقلطملا رطاخ بييطت ىه ةعتملا نم ةمكحلا

 اممر اهم لخدي مل ىللا ىنح قحلن حرحلا وأ ملألا اذهو ث اهسفن ىف قالطلا

 رضي:دقو ، اه لوخدملا نم اهسفن ىف ًرثأأ رثكأ نايحألا ضعب ىف نوكي

 فلؤملا هيلع ىرج ام وه بهذملا ىأرو 7 اهنايح لبقتسم ىلع رثؤيو اهتعمسب
 ةايحل مهناظحالم ىلع ىنبنت مهلاوقأ بلغأف ، رادقملا نع امأ ٤ هتلا همحر

 ديدحت مدع ىف ىلاعتو كرابت ىلوملا دارأ ام وه كلذ و ى مهتائيبو مهروصع ىف

 2 ةعتملا

 . ءادوس ةمأب هنقلطم فوع نب نمحرلا دبع عتم دقف
 . امهرد نيسمحم ديز نب رباج عتمو

 1 نب وثب نيعباتلا عتمو

 عاتم ه : تلاقف ، مهرد فالآ ةرشعب ةبراج ىلع نب نسحلا عتمو
 ةلاصأ نم نسحلا فقوم هبلع لدي ام مغرو . « قرافم بيبح نم ليلق
 بسحأ ةعتم اهل عفد ثيح ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا تنب نبا ف مركلا

 بيطي مل ليزحلا ءاطعلا اذه نأ الإ ةمأ ةيأ نمث وأ اهنمث نم رثكأ تناك اهنأ

 =ردقنو اهفطاوع ف ةمألا كلت عم نحن اننأ كش الو ،اهل هتقرافم ىن اهرطاخ
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 ءاضقنا لبق نم اهعجار وأ مب رحتلاب هنع تجرخ نإ كلذك و اهل ةعتم الف

 نم اهل ةعتملاف اثالث اهقلط وأ ةنئاب ةقيلطت اهقلط نإ امأو 3 اهل ةعتم الف ةدعلا

 ءاضقنا لبق نم تتام وأ تام نإو ، ضقنت مل وأ اهتدع تضقنا اهقلط موب

 اه ةعتم الف اهجوز نم ةآرملا تدتفا اذإو 0 اهتعتم كلذ لطبي الف ةدعلا

 دنع هيلع ابتطرتشا نإ : لوقي نم مهنمو © هيلع اهط رتشت مل وأ اهتط رتشا

 نم مهنمو { ةعتملا اهلف ءاليالاب اهجوز نم ةأ رملا تناب اذإ و ، اهل ىهف ءادفلا

 : لوقي نم مهنمو ث اهل ةعتم الف هتأرما لجرلا نعال اذإو 3 اهل ةعتم ال لوقي

 هردق عسوملا ىلع فورعملاب ابعتم هيلعف هتآرما لجرلا قلط اذإو ك ةعتملا اهل

 . اهفطاوع و اهلق ىف نسحلا هكرتي ىذلا غارفلا ألمت ال اهلكايندلا لاومأنأ اهعمح
 ىف قالطلا هكرتي ىذلا حرحلا رادمتم اهل نيبي هتلمح ىف فقوملا ةروص نأ الإ

 ، تدقف ام اهضوعي ال قارفلا دنع اهلإ ناسحإلا نم غلبم ىأ نأ و ةأرملا سفن

 . ىسألاو ةعوالاو ملألاب اهساسحإ دمضي الو

 ىلاعتو كرابت هللا اهعرش ىلا ةمركلا ةروصلا هذه نم تلقتنا اذإف

 ةرذقلا ةروصلا ىلإ ةرشعلا رارمتسا امهنيب لاحتسا اذإ هتجوزل جوزلا ةلماعمل

 مهنيب بتك اذإ ؛} مهتاجوزل ءاذيإو آركم و ةدياكم سانلا اهكتري ىنا ةلؤمل

 فسعتلا ناولأو ، ىغابلا قلطملا هسرامي ىذلا ملظلا ىدم كل حضتي قارفلا

 ملظلاب ملظللو { ديكلاب ديكلل طاتحت نأ ىلإ ةأرملا رجم امم اهسرام ىتلا ةعشبلا

 مكاحلا ىلع حرطت ةلؤم سأ آم مويلا هتجيتن تناك امم ، روجفلاب روجفللو

 اجرح _ ةمكحلاب ةذاشلا ققاوملا ةحلاعم ىلع هصرح عم ءاضقلا اهيف دجم

 . هللا ليبس نع ًداعتباو ًافنعو

 )٢( ةدعلا ىف تماد ام جوزلا ةمصع ىف رتتعت يعجر قالط ةقلطملا 3

 ذخأت نأ اهل قحم الف اذهلو ، ىناثلا هثرول لاحلا هذه ىلع امهدحأ ىنوت ولو

 قالطلا مامت و ةدعلا ءاضقنا دعب الإ ةعتملا .
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 ةعتمو ، ةرحلا ةعتم نود ةمألا ةعتمو ، ىلاعت هللا لاق امك هردق رتفملا ىلعو

 ىلع ، رحلا ةأرما ةعتم نود دبعلا ةأرما ةعتمو © ةملسملا ةعتم نود ةيباتكلا

 ءةميقلا ىلع ةعتملا ىلع جوزلا رجم امنإو { لدعلا لهأ رظنب ، هديس لام ردق

 اهقالط دعب اهتعتم نم ةأرملا جوزلا تللاح اذإو & بايثلا ىلع رجم الو

 عجري امم هاوس ام كلذك و : صخري نم مهنمو ، موقي ىنح كلذ هيزجم الف
 تام م ةنئاب ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإو ، فالتخالا اذه ىلع ةميقلا ىلإ

 ةايح ىن اهنيحأ نأ الإ ةثرولا ىلع كردت الف اهتعتم اهلإ ىدؤي نأ لبق نم

 اهكردي الف ، جوزلا نع اهضبقت نأ لبق نم ةأرملا تتام نإ كلذك و ، جوزلا

 اقالط هتأرما لجرلا قلط اذإو 5 اهنايح ىف اهتيأ نأ الإ جوزلا ىلع اهتثرو
 فورعملاب اهتعتم هيلعف ، ةدعلا ءاضقنا دنع رقتفا مث ىنغ وه و ةعجرلا هيف كلمب

 هتلزنم ىلإ تفتلي الو { ارقف وأ اينغ ناك ث اهتدع ءاضقنا دنع هلام ردق ىلع

 اذإو 2 ةعجرلا هيف كلمم قالط اهقلط اذإ اريقف وأ اينغ ناك اهقلط موي لاملا ىن

 ءاضقنا لبق نم اهتعتم اهاطعأ مث ةعجرلا هيف كلمب ًاقالط هتأرما لجرلا قلط

 هب ترجتا اذإو ، جوزلا هب ىضر نإ زئاج وهف كلذ ىلع ايضارتو ث اهتدع
 ٤ امهنيب ميرحتلا عقو وأ ، اهتدع ءاضقنا لبق نم آ ريثك الام هيف تح رف ةأ رملا

 اهف تحمر امو ةعتملا كلت تدر ةدعلا ءاضقنا لبق نم اهاداف وأ تتام وآ

 ةدعلا ىن اهتعتم اهاطعأ نإو « اهؤانع هيلعو تام اذإ ةثرولا ىلإ وأ جوزلا ىلإ
 ةعتمو ىنغلا ةعتم نبب ام ةأرملا تدر 3 ةدعلا ءاضقنا دنع رقتفا مث ىنغ وهو

 ءاضقنا دنع ىنغتسا م رقف وهو ةدعلا ىن اهتعتم اهاطعأ نإ كلذك و ريقفلا

 نئاب ًاقالط اهقلط نإ امأو » رقفلا ةعتمو ىنغلا ةعتم نب ام اهداز ةدعلا

 ىن هتلزنم تدازف نيتنس وأ ةنس ىلإ اهتعتم هنم ضبقت مل مث اثالث اهقلط وآ

 كلذ دعب هلام داز 0 اهقلط موي هلام ردق ىلع اهنعتم هيلعف تصقنو لاملا

 ءاضقنا لبق اهديس اهعاب مث ةدحاو ةقيلطت ةمألا تقلط اذإو & صقن وأ

ىرتشملا علطا نإو ، عئابلا نود ىرتشملل ةعتملاف ، ىرتشملا دنع اهتدع
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 نإ كلذك و : ةعتملا سبحو عئابلا ىلع اهدر ءارشلا لبق اهف ناك بيع ىلع

 ةقوتعملا وأ هل بودوملل ةعتملاف ةدعلا تضقنا مث ةدعلا ىن اهقتعأ وأ اههو

 ةدعلا ى اهقتعأ وأ اههو وأ اهعاب مش ةناب ةقيلطت وأ نتتقيلطت اهقلط نإ امأو

 ةعجرلا هيف كلع ًاقالط هدبع ىلع ديسلا قلط نإ كلذك و ، لوألا ديسلل ةعملاف

 نإ امأو : ةعتملا هيلعف ىرتشملا دنع ةدعلا تضقنا مث ، ةدعلا ىف هعابف

 كلذك و . ىرتشملا نود عئابلا ىلع ةعتملاف ةدعلا ىن هعاب مم اثالث هيلع قلط

. قيفوتلا هللابو ملعأ هللاو © لوألا ىلع هلك كلذ ىف ةعتملاف هقتعأ رأ هبهو نإ
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 قيفوتلا هللابو ةقلطملا () ةقفن ىف باب

 اهنوسكو )٢( اهتقفن هيلعف ، نتقيلطت وأ ةقيلطت هتأرما للجراا اط اذإ و

 ةوسك الو اهل ةقفن الف اهتدع تضتنا اذإو : ابتدع ىف تاد ام اهانكس و

 . قالللا دعته الإ نخس الو

 )١( نيتلاح ىن ةقلطملن ةقفنلا بجت هنأ ءاهقفلا قفتا :

 ىلوأ ةقلط ناك ءاوس ، ًايججر قالطنا نوكي امدنع : ىل وآلا ةلاخلا

 ى ةرتعم لازت ال اهنأل كلذو © ةدعلا ىن ةقلطملا تماد ام ةيناث ةقلط وأ

 ةبآ ف هيلإ اهدري نأ هقح نم جوزلا ةدارإ تحت وأ جوزلا ةمصع

 اهف عنتمم ال : ةمئاق لازت ال ةيجوزلا ةلاحف . اهتقفاوم نودب ولو ةظحل

 ىلع قالطلا فدتريو { ىكسلاو ةقفنلا جوزلا ىلع بجتف : عامحلا الإ

 ءطولاب عاتمتسالا الإ عنتمم الو ءاليإلا مزليو راهظلا دتعنيو . روهملا
 رهاظ ىلإ ادانتسا هل حابي اضيأ ءطولا نأ ىلإ ةفينح وبأ بهذ و : .تامدقمو

 ى ث ے۔ ى ۔ ى ى ىدر ءرار

 (نهدرب قحا نهتلوعبو) : ىلاعت هل وة

 أطي نأ لعبلا قح نمو 5 العب ىعجرلا قالطلا ةلاح ىن جوزلا رتعاف
 ثارلملاو ةقفنلاك ةدعلا ماكحأ نم ءطولا نأ ىريو « ءاش ىه هتجوز ‘

 عاجرإلا ىف هقح عطقنيو ةأرملا نيبتف ةدعلا ىهتنت امدنع ال هيلع مرحم الو

 ثارملاو ةنىنلا ى اهقحو .

 لمحلا اهجوأ امه ةقفنلاو : اهقالط عون ناك امهم لماخلا : ةيناثلا ةلاحلا

 نم امسق صتم ىذلاو { اهسفنل بكلا نع اهلغشي ىذلاو اهنطب ىف ىذلا
 اذإ لماحل ةسنلاب دعب ايف اوفلتخا م © ءاذغلا نم ديزم لإ اهجوحيف اهاذغ

 ًاضبأ ىنكسلا اه بجت له : اثالث ةقلطملل ةبسنلابو ؤ ىعجر ريغ اهقالط ناك
 =ةوسكلا نم ةدرحم ةقفنلا الإ اهل سيل وأ ةوسكلا كلذك و { ةقفنلا عم
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 ةوسك الو ا ةقفن الف ةنئاب ةقيلطت وأ اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو

 اهقالط ةعتم الإ اهدعب الو ةدعلا ىف ىنكس الو .

 { بهذملا لخاد ىتح دوجوم فالخلاو ،ءارآلا نم ددع ىلع ىنكسلاوح

 لماحلا ةقلطملل نآ ملعلا لهأ عمخأ : ىنالجراولا بوقعي وبآ لاق دقف

 لاقف لماح رغ اثالث ةقلطملا امأو ك ىنكسلاو ةقفنلا اثالث تقلط ولو

 لاقو ، طقف نكملا اهل _ ةنيدملا لهأ لاوقأ ىلإ ليمب امناد وهو دابع نبا

 : ىلاعت هلوق مومعب ةقفنلا بوجول ىدا ربلا جتحاو ىنكسلاو ةقفنلا اهل عيب رلا
 . ( هتسعَحسة "نما ةعس وذ "قفني (

 ثيدح مبضعب هيلع جتحا املف ' ىنكسلا اهل نأىرينع هللا ىضر رمع ناك و

 ىردن ال ةأرما لوق ىلإ هللا باتك عدنال : هيلع در سيق تنب ةمطاف
 . « تبذك مأ تقدصأ

 ةجوزلا ةقفن ىن اوفلتخا امك ةقللطملا ةقفن ري دقت ىن ءاهقفلا فلتخا ٢)

 لبج ىف ةقفنلا ابم ىتلا ريداقملا ضعب هتا همحر بطقلا دروأ دقو . لبق نم

 ىف اه ردقت تناك ىلا ريداقملا ضعب ( ىشكيودسلا ) دروأ امك ةسوفن

 نمرلانم نت رف ى ةايحلا روص نبب ءاش نم نراقيل اهركذأ نأ تببحأ ةبرج

 ( نيسمأ ) ةبيوب تابيو عبرأ ىنغلا ىلع : فينو نورق ةعست امهنيب لصفي
 . ةبيوب ةبيو فعض ىهو ث ناتبيو رسعملاو طسوألا ىلعو ، رهشلا ى

 عست ىهو : ةمدقلا ةبيولاب كلذو ( نرفي ) ةبيو ثلثو ةبيوو ( نيانبيا )
 . "ادم نورشعو عبرأ ىهو : ةلمعتسملا ةبيولا

 اذإ ةبيو لك عم اتيز نرق فصنو . دم اتلثو دادمأ ةرشع ىنغلا ىلعف

 ليق ام ىلوآلاو . قييضت كلذو 3 نيتبيو لك عم هفصنف الغ اذإو . صخر
 - ربلا تقو ىنو 0 آرمتآنمو موي لكل بحلا نم عاص عبر طسوألا ىلع نآ

 نامهرد و اهلف دبأ رلا لكأي نمم تناك نإو ، ةرذ ةرذلا تقوو _ رب
 ١ . . ًانهدو ًامادإ رهش لكل ةثالث وأ

 ىن هيلع ضرفي رقفلا نأ دجو هنأ ( ىشكيودسلا ر هتلادبع وبأ لاقو

 =حف هنم نثلا حمقلاو ريعشلا نم (ةبرج) ليكب ىنعي ناعاص ةلماكلا ةقفن
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 اهتقفن هيلعف لماح ىهو ةنئاب ةقيلطت وأ اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو
 ةقفنلا الإ هيلع اه سيلو ، اهلمحل نكس الو ةوسك اهل سيلو © اهلمح عضت ىتح
 هتثرو ىلع اهل ةقفن الف اهلمح عضت نأ لبق نم تام نإو © اهقالط ةعتمو

 اهئايلوأ ىلعف لام اهل نكي مل نإف { اهلام ىف ذيئموي اهنقفنو © اهلمخ عضت ىنح

 اهدلو ىلع اهتقفن تناك كلذ دعب تدلو نإف & كلذ مهلإ تبلط نإ اهّنقفن

 ةأرملا تناب اذإو ، اوقفنأ امه ىضم ام اهؤايلوأ هنع د ري الو ؤ هتدلو موي نم

 اهتقفن هيلعف لماح ىهو ناعل وأ ميرحت وأ ءاليإ وأ علخ وأ قالطب اهجوز نم
 ىلإ ةلقنلا تدارأ نوكت نأ الإ نكس الو ةوسك اهل سيلو : اهلمح عضت ىتح

 اهلح عضت ىنح اهسبح © هنم تناب ىذلا جوزلا دلب نع ةديعي ىحو غ اهدلب
 نع اهسبح نإف { ءاش نإ هدلو عضت ىح اهدلب ىلإ ليحرلا نم اهعنمو

 ةعتم نم انركذ ام الإ اه ةوسك الو {. ىنكسلا هيلع اهلف اهدلب ىلإ رسملا

 ىو 0 هيلع اهل ةقفن الف لماح ىهو دبعلا تحت نم ةرحلا تناب اذإو قالطلا

 ىح هيلع اهلف دبعلا قتع نإف ، اهلمح عضت ىتح ةقفنلا اهل بتكلا ضعب
 ةقفن الف لماح ىهو دبعلا وأ رحلا تحت نم ةمآلا تناب اذإو : اهلمح عضت

 اهنقفن جورلا ىلعف ةمألا تقتع نإف ةقفنلا اه : بتكلا ضعب ىنو : اهل

 تقنعأ نإو 0 اهل ةقفن الف ادبع ناك نإو } رح ناك نإ اهملح عضت ىتح

 رحلا تحت نم ةمألا تناب اذإو : اهلمح عضت ىنح اقفن هيلعف دابعلا قتعأ مش

 . اهل ةقفن الف همأ قتعت ملو اهنطب ىن ىذلا لمحلا كلذ قتعأ مث لماح ىهو

 بوهوملا ىلع اهل ةقفن الف هل بوهوملا هقتعأ مث اهلمح ةمألا ديس به و نإ و

 هتمأ ةمألا ديس قتعأ ح اهامح ةمألا ديس به و نإ امأ و . هتيهأ ىذلا هل

 جورلا ىلع سيلو © اهلمح عضت ىح اهتقفن هيلعف هلمح لمحلا بحاص زتعي ملو
 ىهو هتيرس لجرلا قتعأ اذإو : اهتقفن قتعأ ىذلا ةمآلا ديس الو قلط ىذنا

 ىرتشا الجر نأ ول كلذكو : اهلمح عضت ىنح ابتقفن هيلعف هنم لماح

 ؛ هئارش خاسفناب ملع وأ هدي زم تقحتسا وأ هنم للماح ىه و ةرح ىه اذإف ةمأ

 امحل مهرد ىئلث عم عاص فصن مم رهش لك ىن ريعش ىقابلاو ةرذ وأ
4 

- 

 . ف تب ىبنا . اكس و
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 نع لج رلا رفاس :ذإ و . اهلمح مضت ىنح اهقفن هيلعف ءاملعلا ه زم ال امم وه و

 هلام نم قفنت تناكف هقالطب ةأرملا ملعت ملو كلذ هرفس ىن اهقلطف هتأ رما

 نمه مدق : : اليرط ان امز كلذ ىلع تماقأف اهجو ز هنأ نظت هنم وسكتو

 اهماع لبت هلام نم تلكأ ام مرغ ةأرملا ىلع سيلف كلذ دعب هرفس

 آ رشك نامز هلام نم تلكأف هرفس ىن اهقتعأ اذإ ةمآلا كلذك و )٣( قالطلاب

 اهؤانع هيلع و : قتعلاب اهملع لبق هلام نم تلكأ ام مرغ اهيلع سيلف مدق م
 ىه رشك ائيش هلام نم تلكأ ىتح هتوم ةأرملا ملعت ملو هرفس ىن تام نإو

 ةمألا كل۔اك و ة ملعت غ نإ هت وه لعب 7 تلكأ اه م رغ العف ايج و ز هنأ نظت

 مرغ ةمألا ىلعف هرفس ىف تام ث : ةرم لوأ هتوم ىلإ اهديس اهربد اذإ

 اذإو هتثرو ىلع اهؤانع اهلو : اهلع قتعلا عقو موي نم هلام نم تلكأ ام

 تهرك نإ كلذ اهلع سيلف جوزلل اهدل و عض رت نأ تبأف اهلمح ةأرملا تعض و

 كلذ ىلع رىجتو هعاضرإ هيلعف : اهريغ نم لبقي ال دلولا كلذ ناك نأ الإ

 ريغ ى اوفلتخ!و كلذ لثم اهجوز نم تناب نإ كلذك و )٤( عض رت ىح

 هينف ال نذأ وأ هكلهتست نأ اه زوجب امم ةأرملا هتكلبتسا ام لك )٣(

 تناك ءاوس هيلع هدرت الو ضام قالطلاب اهملعو ، قالطلا عوقو نب ايف
 اهل لصي ملف اه ريخ نأ لواحو اه ربخم ملو ديعب ناكم ىف ةليوط ة رتفلا هذه
 . ةريصق ةرتفلا تناك وأ : رمخلا

 ربغ وأ ءانمألا نم فاك ريغ ددع عم قالطلا ريخ اهلإ لسرأ اذإو
 تدقتعا اذإ امأ مهقدصت مل اذإ رمخلا اهلصي مل نمك ىهف ةلمحلا لهأ نم فاك

 اهغلب ذنم هتكلبنسا ام لك هيلإ درت نأ اهلعف اهسفن نيبو اهنيب ايف مهقدص
 ىضاقلا هتبثي مل ملو ث هللا نيبو اهنيب ايف" هروضح ىلإ هتقدصو رخلا

 مل ولو ًاعيح هدر اهلعف هتافو دعب ةقلطم ىهو هتكلهنسا ام امأ . مكاحلا وآ

 اهل قح الو ةثرولا لام وه امنإو ، هل سيل لاملا كلذ نأل ، قالطلاب ملعت

 ِ ةثرولا ىلع

 )٤( ةلكشم نوكت ال تحبصأ ةعاضرلا ةيضق نأ رهظي { =



_ ٣٠٩ 

 هعاضرإ ىلع ربجت ال لوقي نم مهنف © اهنم الإ عاضرلا دلولا لبقي مل اذإ مآلا
 ةرجأ ةعضرملا تبلط اذإو اه ريغ نم لبقي مل ن نإ هيلع رجين لوقي نم مهمو

 ةقفنو اهترجأ اهل ىطعيو كلذ اهلف ، هنم نيت مل وأ اهجوز نم تناب : اهعاضر
 عضرت نأ جورلا ىلإ ةأرملا تبلط اذإو ¡ عاضرلا نم لصفي ىتح اهدلو
 © كلذ هل سيلف اه رغ هعض رتسي نأ دارأو كلذ ىلع جوزلا ىأو اهدل و

 نأ مألا تدارأف عاضرلا زواج نإ كلذك و . همأ ىلإ دلولا در ىلع ذخؤيو
 قرفي الو ، هب ذخؤيو ، كلذ هيلعف كلذ ىلع جوزلا ىنأو . اهدنع جوزلا هقفني

 لسغ وأ هبايث سابل ىلع ردقي ىتحف ركذلا امأف ، هرغص ىن همأو دلولا نبب
 )٦( فورعم ىأ نع ىور دقو )٥( تغلب ولو حكنت ىتحف ىنآلا امأ و : هيدي

 © لفطلا ةايح ىلع رطخىأ لكشي ال عاضرإلانع مألا ريغ وأ مآلا عانتماوح
 © مألا نل ماقم موقي ءاذغ لفطلل رضحم نأ رصعلا اذه ىف ملعلا عاطتسا دقف
 ىف تمجن ىلا ةئيسلا تاداعلا نم نإ لب 0 اهرابجإل ىعاد الف تعنتما اذإف

 ىلع ةظفاحملا ىوعدب نهئانبأ عاضرإ نع تاهمألا ضارعإ اثيدح عمتحملا
 نيب عكسنلاو لمعلا ءارو ثائهاللاك رخآ ءىش ىأ وأ ، لامجلاو ةحصلا

 ةظفاحملا ىلإ اهتوعدو اهريرحتو ةأرملا ةمدخ ىوعدب ىداونلاو تاعمتحملا

 . اهقوقح ىلع
 فالخلا هيف دتشا دق و ًابعشت ثت عيضاوملا رثكأ نم ةناضحلا عوض وم )٥(

 ئراقلاب ردج - مق ليوط ثيدح هيف ميقلا نب الو 0 ةمألا ءاهقف نبب شاقنلاو

 رثكأ ضرعو ( لينلا ) حرش ىن هللا همحر بطقلا لاطأ دقو ش هيلإ عجري نأ
 ىفو { ةناضحلاب ىلوأ نميفو 0 ةرجألا ديدحت ىنو ةقفنلا ديدحت ىف لاوقألا

 ،نوضحملل وأ نضاخلقح ةناضحلالهو ةناضحلا قاقحتسا ىف مهتاجرد بيترت
 روهمحلا ىأر نأ ودبيو : هيف امهل رايخ ال امهلع هلل قح ىه وأ : امهلوأ
 ىوأ ىثألاف ننضاحلا ةجرد توتسا اذإ هنأو ، فلؤملا هيلإ بهذ ام وه

 ىلأ نأ ةقفتم ءارآلا لك نأ رهظيو ث ةغرفتم هبش وأ ةغرفتم تناك اذإ
 هتاونس ىف نوضحملا ناك و ، ةغرفتم ، تناك اذإ ، مآلا ىه ةناضحلاب سانلا

 =. نضاحلا نسلوأ نضاخلةبسنلاب ءاوس فالخلا أدبي ةجردلا هذه دعب و ىلوألا
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 اهنيب قرفي نأ فورعم وبأ دارأف اهمأ تجورت هيخأ ةنبا نأ هنع دللا ىضر

 روصنم وبأ هل لاقن فورعم وبأ كلذ ىلع مزعف )٧( روصنم وبأ هعنمف اهمأ نبو

 مألا تناك نإ الإ ث انه اه اوناك آرافك كب ًنعق"أل وأ اهمأ دنع اهنكرتتل

 لهأ نم تناك وأ 6 كلذ اهم رهظ و 6 اهدلو شيع ةنايخ ق با رتسي نمم

 ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ليلج ملاع نارديو نب داوج فورعم وبأ )٦(

 ى سورش ةنيدم تناك دقو ةسداسلا ةتبطلا ىف ىنورابلا هركذ }‘ ىرجلا

 ملعلا بالطل اعجرم اب هتسردم تناك و : نيدلاو ملعلاب ةرهدزم هدهع

 ىلاعلا ماعتلا دهاعم ةلزن تناك لب ث ةيمالسإلا ةفاقثلا قاشعل اعجشمو

 . هوذخأ ام حيحصت و مهتسارد لامكتسال ناكم لك نم ملعلا بالط ابدلإ دوعي

 لقتسم دهم ناكو : لودعلا ةرعس هيف راسف : لبحلا ىلع مكحلا ىلوت

 ةناضحلا عوضوم ىن روصنم ىأ عم فلتخا دقو ةيهقفلا عورفلا ىف ة رلظنلا

 نأ كلذو 0 روهمحلا ىأر وه فورعم ىنأ ىأرو ة فلؤملا هركذ ىذلا

 آرظن روصنم ابأ نكلو : دلولا ةناضح ىن اهقح طقس تجوزت اذإ مآلا
 ةناضح نأ ةيضقلا هذه ى ةصاخلا هتتيرطب فرع نوكي نأ دبال ةماعلا هتيالول

 ةلعلسلا لمعتساف © هل لضفأ ةجوزتم تناك ولو ة تاذلاب لفطلا اذهل مألا

 مغر همأ عه لفطلا ءاقبإب مكحو & نبملسملا رمأ ىلو هرابتعاب هل ةلوخلا

 . فورعم ىأ ضارتعا

 ىرجهلا ثلاثلا نرةلا ءاملع نم ليلج ملاع سايلإ روصنم وبأ )٧(

 { ةيمتسرلا ةلودلل ايبيل ىلع مكحلا ىلوت © ةسداسلا ةقبطلا ىن ىنورابلا هركذ

 داكي آريقوتو اعضاوت ماسملا مكاحلا هيلع نوكي نأ بجب امم اعئار الثم ناكف
 ةاصعلا ىلع ةوسقلاو فنعلا غلبت داكت ةزعو 0 ءايقتألا نينطاوملل ةلذلا غلبي

 نوخرؤملا قفتا دقو . هتوق ىلع ادهاش ىنلكت فورعم ىنأ عم ةقباسلا هتصق و

 ةكرعملا ىف نولوط نبا لاومأ نم مظعلا هفقومل مهريدقت ةدش ىلع ًاعيمح

 رش همامأ همازهنا م هل © نولوط نبا ىدحتب امهنيب ترج ىلا ةفورعملا

 . ةيمتسرلا ةلودلل مكحلا نم ىلوت نم مظعأ نم روصنم وبأ رتعيو . ةمتزه
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 شيع نوغت وأ اهروجف نم اهملعت نأ اهلع فيخ نإ اهتنبا كرتت الف ةبيرلا
 لجرل لجر بهو اذإو مهحالص مهنم ملع نإ مهمراو دنع نودريو اهدلو

 بهاولا ذخؤبو ، اهريغ نم لبقي مل نإ هعاضرإ همأ ىلعف ًاعضرم اريغص دبع

 ناويحلا نم راغصلا امأو ، الف اهريغ نع لبقي ناك نإو عئابلا وأ كلذ ىلع

 لثم لعفي ىنح همأل هعض رتسي نأ هيلع كردي الف هعاب وأ هبحاص هبهو اذإ

. مكحأو ملعأ هللاو ، كلذك مدآ ونب سيلو . لكؤيو حبذي امم هنآل { مد آ ىب
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 (') ةدملا ىف باب

 ضيحت نث تناك !ذإ ةقلطلا ةدع : هجرأ ةعب رأ ىلع ءاسنلا ةدع و

 تقلط اذإ لماحلا ةدعو . رشأ ةثالنف ضيمعت ال نث تناك نإ و ء و رق ةثالثف

 ٠ ارشعو ر,ہشا ةعبرا ادعف اهجوز انع ق رتملا د ۔ اهلمح عضت نآ اهلجأ

 لكل ىغبني ىذلا كولسلا ( لينلا حرش ) ىت هللا همخر بلطقلا نب )١(

 ا اممف ةدتعم

 جرخن الو ة هنم دبال امل الإ اهنيب نم جرخت الو . اهجوزل ةيعجرلا نيزتت

 : كلذ ريغب الو . رذعل الإ باضخ وأ كاوس وأ لحكب نيزتت الو نئابلا .
 :ع ىفوتملا نيزتت الو . هنذإب الإ نالخادتي الو هبراشت الو هلكاؤت الو
 . دوسآلا بونلا سبلتو :ة ةدعلا منت ملام هنم دبال امل الإ جرغت الو . كلذك

 ةرمحلا قوف هنول ام وهو نكدألا الو اهل زوجن ال ليقو . نزدلل ةمالع هنآل

 الاخلخ وأ راوس ال و امتاخ سبلت الو . هاوس تدجو نإ _ داوسلا نودو

 رخبتتالو بيطتت الو . ةرونلاب اهدسج ىلطت ال و امامح لخدت الو . اساحت ولو

 ىف رمتخ امب الو متكب الو . ءانع الو بيطم نهدب طشمت الو . بيطلاب
 ىنوت اذإ ةكرشم وأ ةملسم . ةمأ وأ ةرح . ةريغص وأ ةريبك اسأر

 نيزتت نأ هتوم مكح اذإ دوقفملا ةجوزلو . كلذ ىلع ريجو دحوملا اهجوز

 سأب الو . ةكرشملل زوجن ليقو ال : ليقو . ققحتي مل هتوم نآل لبق اه امك
 ةيكلاملا ضعبو ةيعفاشلا ضعب و ةيفنحلا افالخ نئاب وآ يعجر ةقلطملل كلذب
 هبسن نع هل ىماحم الف تيملا فالخم هسفنل ىاحملا وه اهجوز نأل نئابلا ىف
 . ىهنا . كلذ نع هتجوز تعنم { هتجوز ىن هتمرحو

 اهجزو ريغ تيم ىلع نزح ةنيزلا كرت ةأرملل لح الو : ليلق دعب لاقو
 ةنيزلا كرت اهل زوجم ال هنأ ليلد هيفو ، ثيدحلا ىن امك لايل ثالثل الإ
 ريغ ىلعو « مايأ ةعبس » اهبأ تومل كلذ اهل زوجم ةياور ىن هوحنو قالطلل انزح

 . ىمتنا . لضعم وأ لسرم ةياورلا هذهب ثيدحلا نكل : ةثالث اهبآ
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 نإو ارشعو رهشأ ةعبرأ نم رخآلا مويلا نم سمشلا برغت ىتح جوزتت الو
 اهلح تعضو نإف } نلجألا رخآ اهتدعف لماح ىهو اهجوز اهنع تام
 ةعبرأ تضقنا نإو & هلمكت ىتح جوزتت الف آرشعو رهشأ ةعبرأ نود امف

 نإو . اهلح عضت ىنح جوزتت الف اهلمح عضت نأ لبق نم رشعو رهشأ
 ةدعو : اهلمح مضت ىنح جوزتت الف اهنطب ىف رخآلا ىئبو ادحاو تعض و

 نإ ناتضيحف تقلط نإو ؛ مايأ ةسخو نارهش اهجوز انع تام اذإ ةمألا
 رهشف ضيحت ال نمم تناك نإو : مسقنت ال ةضيحلا نآل . ضيعت نمم تناك

 اهتدعف تقلط نإف 0 ةملسملا ةدع نم ثلثلا ىلع ةيباتكلا ةدعو : فصنو

 ، ضيحت ال نمم تناك نإ ۔احاو رهش وأ ضيحت نمم تناك نإ ةدحا و ةىضيح

 ، رخآلا مويلا مسقي الو ارشعو رهشأ ةعبرأ ثلثف اهجوز اهنع تام نإو

 ةيباتك تناك : اهلمح عضت ىتحف لماحلا امأو . هلمكت ىنح حكنت الو

 كلذك و : اهلمح عضت ىتح جوزتت الف ةمأ وأ ةرح تناك وأ : ةملسم وأ

 نم مبنمو ث ةدحاو ةقيلطت ةملسملا قالط نم ثلثلا ىلع ةيباتكلا قالط

 كضيتن نمم تناك نإ ءورق قئالث اهدعو ةملسملا لثم اثالث اهقالط : لوقي

 رهشأ ةعبرأف اهجوز اهنع تام نإو : ضيحت ال نمم تناك نإ رهشأ ةثالث وأ
 . اهرمأ انيب دقف تةلط اذإ لماحلا امأو ةملسملا لثم آرشعو

 تاقيلطت ثالث ةرخلا قالطو ث ةملسملا ةيد ثلثف ةيباتكلا ةيد امأو

 تحت تناك ءاوس ث ناتقيلطت ةمألا قالطو ث دبعلا وأ رحلا تحت تناك

 ةدعلاو ءاسنلل قالطلا كلذ ىن هللا مهمحر انباحصأ لوق نآل ، دبعلا وأ رحلا

 ىلعو © ءاسنلا ىلع ةدعلاو )٢( لاجرلل قالطلا : مهريغ لوقو ة نهلع

 دبعلاو ، تاقيلطت ثالثب الإ ةرحلا الو ةمألا هتحت نم نيبت ال رحلا نإ : مهلوق

 اهحرش ىلع انيتأ دقف ةيلوملا امأو © ةرح وأ ةمأ هنأك نتقيلطتب هتحت نم نبت

 ىلع ةدعلاو { لاجرلاب قالطلا ) لوملا اذه ( ىلكاب ) انذاتسأ حجر )٢(

 ةلكشم الف { قرلا ءاغلإ دعب هل ةيمهأ ال حبصأ هلك عوضوملاو ( ءاسنلا

 . ءامإلاو ديبعلاب قلعتي ايف حيجرت ىلإ ةجاح الو
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 نود امف تقتعأ مث اهجوز ةمآلا نع تام اذإ امأو { باتكلا ردص ىف

 8 ةرحلا ةدع ىلإ لقتنتف ةرشعو رهشأ ةعبرأ لمكتلف مايأ ةسمخو نيرهش

 ،مايأ ةسمخو نيرهش دعب تقتعأ نإ و { اهقتع لبق اهتدع نم اضم ام ىلع ىنبتو

 تضاحف ةنئاب ريغ ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإو ة لاقتنا اهلع سيلف

 تناك نإ نيرهش وأ ارهش وأ ضيحت نمم تناك نإ ،“ نتضيح وأ ةضيح

 ةدع ىلإ لقتنتلف اهدع ءاضقنا لبق اهجوز اهنع تام غ ٤ ضيحت ال نمم

 ةدع فنأتستو : ىلوألا ةدعلا نم ىضم ام ىلع ىنبت الو اهجوز اهنع ىوتملا

 ةيباتك وأ ةمأ وأ ةرح تناك ث اهجوز اهنع تام موي نم اهجوز اهنع ىونملا
 لقتنت الف : ةدحاو ةقيلطت ةيباتكلا قالط نأ ىري نم لوق ىن انركذ ام الإ

 . هتوم لبق هنم تناب دق اهنآل اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ىلإ

 & اهتدع ىن اهنع تام مش ةنئاب ةقيلطت وأ اثالث هتأرما لجرلا قلط اذإو

 ةرح : اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع ىلإ ةقلطملا ةدع نم لاقتنالا اهلع سيلف

 اهتنونيب دعب ةدع ىلإ ةدع نم لاقتنالا سيلف ن ةيباتك وأ ةملسم وأ ةمأ وأ
 . اهجوز نع

 اهلعف اهتدع ىف تقتعأ مث ةنئاب رغ وأ ةنئاب ةقيلطت ةمآلا تقلط اذإو

 كلذ ىن ءاوسو © ىلوآلا ةدعلا نم ىضم ام ىنبتو ، ةرحلا ةدع ىلإ لاقتنالا

 ةلفطلا امأو ضيخت ال نمم وأ ضيحت نمم تناك وأ ةغلاب وأ ةلفط تناك

 نم ىضم ام ىلع ىنبت الو ءورق ةثالث دتعتلف اهتدع ىف تغلب مث تقلط اذإ
 تناك اذإ ةغلابلا كلذكو ، ءورق ةثالث اهغولب موي نم فنأتستلو © اهتدع

 موي نم رهشأ ةثالث دتعتلف اهتدع ىف ضيحملا نم تسيأ مث تقلط مث ضيحت نمم
 لبق تضاح اذإ اهسايإ لبق ىلوآلا ةدعلا نم ىضم ام ىلع ىنبت الو 0 اهسايإ
 اذإ ةمأ وأ ةرح ةلفطلا تناك كلذ ىف ءاوسو © نتضيح وأ ةضيح سايإلا

 ةرح تناك نإف © اهغولب موي نم ءارقألا ةدع تقنأتسا اهتدع ىف تغلب

 ، نيتضيح تفنأتسا ةمأ تناك نإو © اهغولب موي نم ءورق ةثالث تفنأتسا

 كلذو ، فصنو رهش اهتدعف ةدحاو ةقيلطت ةمأ ىهو ةلفطلا تقلط اذإو

زاجو ث رهشأ ةثالث تلمكأ اهنود ايف تقتعا نإو ، اموي نوعبرأو ةسمخ



_ ٣١٥ 

 ةثالث خالسنا لبق تفلب نإف ؤ ىلوألا ةدعلا نم ىضم ام ىلع ىبت نأ اهل
 ةدعلا نم ىضم ام ىلع ىنبت الو ئ ءورق ةثالث اهغولب موي نم فناتسلف رهشأ

 رشعو رهشأ ةعبرأ فنأتستلف ءورق ةثالث نود امف اهجوز اهنع تام نإف ىل وآلا

 رخآ هب رظتنتلف اهخالسنا موي نم دلو اهنطب ىن رهظ نإف ٤ هتوم موي نم
 مهنمو . ةنس نوسمخ لومتي نم مهلو ٠ ةنس نوتس سايإلا امأو ن نلجألا

 لوق هيف زوجم امم وهو : ةنس نوتس هب ذوخأملاو : ةنس نوعست لومتي نم
 : رهشأ ةثالث تدتعاف ضيحت نمم ىهو ةأرملا تقلط اذإو & ةلمحلا لهأ

 زوج الف تجوزت مث اه زجت روهشلا ةدع نأ تنظف ؤرق ةثالث اهف لمكت م ملو

 ةأرملا تزواج اذإو ة هيلاع تمرح دقف 0 كلذ ىلع اهسم نإف اهجموزت
 ةالص كلذب كرتت الف ، كلذ لبق هارت تناك امك امد تأر مث ث ةنس نيتس
 اهتأي تناكو : ءورق ةثالث اهقالط دعب تدتعاف تقلط نإو 0 اموص الو

 تجوزت مث : رهشأ ةثالث نود ايف كلذو ؤ اهسايإ لبق اهتاقوأ لثم ىلع مدلا
 هارت ىذلا نأل : هيلع تمرح دقف كلذ ىلع اهسم نإو ث اهجموزت زوجم الف
 اهجوز اهنع تامو ةأرملا تقلط اذإو ، ضيح رميل اهسايإ دعب مدلا نم
 ةدعلا دقعت ملو كلذ ىلع تداز وأ اهتدع تضقنا { ىح حاكنلا نع تصب رتف

 ةدعلا نأل : كلذ دعب اهتينب ةدعلا دتعت ىتح جوزتت ال اهنإ : ليق دقف : اهتينب

 جوزتت نأ - ةصخرلاب ليق دقو 3 اهتينب هدصقتو هدتعت اهلع مزال ضرف
 ةهشلا عطق ىه ةدعلا نأل _ اهدقتعت مل وأ اهندقتعا ةدعلا تضقنا اذإ

 ةعست تصب رتف ضيحت نمم ىهو ةأرملا تقلط اذإو « محرلا فاضتناو

 قدصت الو كلذ ىف قدصت اهنإف اهدع تضقنا دق هنأ تمععزو 0 اموي نيرشعو

 ضيحلا وه ءارقإلا ىري نم لوق ىلع اذهو ، اموي نيرشعو ةعست نود اف
 اموي نيثالثو ةعست ىن الإ قدصت الف رهطلا وه ءارقإلا نأ ىري ناك نمو
 ، اهلوق لوقلاف ضئاح اهنإ ةأرملا تلاق اذإو { اهاقوأ اندأ كلذ نأل اهقوف امن

 تقدص تطقس دق اهنإ : هل تلاق اذإو ، اهلوق لوقلاف رهاط اهنإ تلاق اذإو

 . اهلوق لوقلا ناك و

رتكأ وأ نيتنس وأ ةنس تصب رتف نيتقيلطت وأ ةقيلطت ةأرملا تقلط اذإو



. ٣١٦ 

 ناك اذإ مكحلا ىن هتثرو اهتدع ضقنت مل اهنأ تمع زف اهجوز تاهف كلذ نم

 نإ الإ مكحلا ىف جوزلا اهثرو ةأرملا تتام نإ كلذكو © نئاب ريغ قالطلا

 اذإ جرحتي نمل ىغبني الو اهتدع تضقنا دق اهنإ 0 اهتايح ىف ةأرملا تلاق

 نأ اموي نيرشع و ةعست خالا دعب تتام مث ضيحت نمم ىهو هتأرما قلط

 . انيب ارمأ ناك نإ الإ ضقنت مل وأ اهتدع تضقنا ىردي ال هنآل اهثاربم ذخأي

 قلط هنأ هتا هحر ناسح ىبأ نب )٣( لودحم فسوي ىلأ نع ىور دقو
 تقلط اذإ و ، كلذ هل دمحم - ملف ٤ انم هثاريم ذخأف ، نىتنس دعب تتامف {© هتأرما

 اذإو © اهتدع نم اهف تقلط ىتلا ةضيحلا كلت بسحت الف اهضيح ى ةأرملا

 لحت الف ةثلاثلا ةضيحلا نم رهطلا تأر مث ءورق ةثالث تدتعاف ةأرملا تقلط

 ننحلا نأ دقتعي ا عيمح هرصع لهأك ناك ( لودحم ) فسوي وبأ (٣)

 عوضوملا اذه نف ء ءاهقفلا ءار آ تفلتخا دق و . ننس ةدعل همأ نطب ف ىبي دق

 همأ نطب ىف نننحلا ىتبي نأ نكمم ةدم لوطأ نأ مهضعب ىري آ ريبك افالتخا

 لوقلاو : ددحم ريغو سمخو ؤ ننس ثالثو ناتس مهضعب لاقو ك ةدحاو ةنس
 ىف ىهف لماح اهنأ ىعدت ةأرملا تماد اف ، ناتنس بهذملا ىف هب لومعملا

 ىهو فسوي ىنأ ةقلطم تيفوت املف © ةقباسلا تاديدحتلا بسح ةدعلا

 اذه هفتوم خياشملا هل دمحم ملف © هثاربم اهنم ذخأ هنم لماح اهنأ ىعدت
 ، هنع هزنتي نأ هنم نوبحم اوناك و۔

 . فسوي ىآ عوضوم قلعتي ام اذه

 تبلأ دقف ، لمحلا ةدم نم رثكأ همأ نطب ىف ننحلا ءاقبب قلعتي امف امأ

 ضرعت نأ مويلا لهسلا نمو ؤ ليحتسم كلذ نأ ةيملعلا هلئاسوب مويلا بطلا
 الماح تناك اذإ ام ررقيف { ىعرشلا بطلا ىلع هتدم دعب لمحلا ةيعدم

 قالطلا درجم اهسفن ضرعت نأ لضفألا نم ناك امم ر لب . لماح ريغ وأ
 ؟لماح ريغ وأ لماح ىه له ؛ ملعلا ىلع ىنبملا بطلا دكؤي ىتح ةدعلا لالخ وأ
 ىعرشلا بطلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرعو ث هبشلاو كوكشلا لك ىنتنت ىتح

 . لكاشملا و كوكشلاو هبشلا عيمح عطقي



- ٣١٧٧ 

 لستغت نأ لبق نم جوزلا اهعجار نإو . اهتضيح نم لستغت ىح جاوزألل
 ءامب تلستغا نإو . رخآلا ةثرو لستغت نألبق نم امهدحأ تام نإو & كلذ هلف
 : رهاط با رتب تمميت وأ سجن با رتب لسغلا ىلع ردقت مل نإ تمميت وأ سجن

 اهنعجازم اهجوز توفت الو جاوزألل كلذب لحت الف ، لسغلا ىلع ةرداق ىهو
 ىح لسفلا تعيض نإ امأو : لستغت مل ىنلاك تسيل اهنإ : ليق دقو ، كلذب

 . اهنعجارم لوآلا جوزلا تافو جاوزألل تلح ةالصلا تقو جرخ

 ىنح اهجوز اهعماج الف اهضيح نم رهطلا تأر ةأرما نأ ول كلذك و
 زاجو اهعامح اهجوزل زاج ةالصلا تقو اهناف ىنح لسغلا تعيض نإف لستغت

 (٤؛) نيساي حلاص أ نع ىور دقو { ةالصلا تقو ابتاف اذإ اهقلطي نأ هل

 . لئاسم ثالث ىف لبحلا لهأو انأ تفلتخا : لاق هنأ هللا همحر ىلك ردلا

 ىهو . ةثلاثلا تبستحاف نتضيح تضاحف اهجوز اهقلط ةأرما : اهادحإ

 ثلاثلا نرقلا ءاملع نم ليلج ملاع ( ىلك ردلا ) نيساي حلاص وبأ )٤(
 ليلخ ىأ نع ملعلا ذخأ ،ك ةسداسلا ةقبطلا ىف ىنورابلا هركذ 0 ىرجملا

 ،سانلا ىلع رسيتلا نم ريثك اهف ، ةيهقفلا عورفلا ىن لاوقأ هلو ( ىلك ردلا )

 نم رايبألا لوح نوكي امم رايبألا نم ةاقسلا بايث ىلع رثانتي ام نأ : اهنم

 نايدحلا طبارم نإ ةيشاملا باحصأل لوقي ناك و ، بايثلا سجنت ال لاحو
 ةريطملا ةليللا ىف ةأرملا هبلحت امو 5 هتدالو موي ىدحلا للبو ، نافرخلاو

 نم رياطتي ىذلا رابغلاو ، مغلا نم اهريغ عم ث ةدالولا ةثيدحلا ةاشلا نم
 ءام فرغ ءانثأ رئبلا نم رياطتي ىذلا ءاملاو ڵ سنكلا ءانثأ سجنلا تيبلا

 نوجعملا نيطلا كلذك و ، سجني اذه نم ءىش سيل هلوح لئاسلاو ث ةنسلا

 ىن مغلا ضبارم ىف كلسي نم ءوضو نإو ، رهطي فج اذإ سجنلا ءاملاب
 . ضقتني ال رطملا ةليل

 هنأب حرص ىتلا لاوقألا كلت باتكلا اذه ىف فلؤملا هل دروأ دقو

 . لبحلا ءاملع عم اهف فلتخا

 ىلع رهاطلاو { مارحلا ىلع لالحلا بيلغت ةدعاق ىلع دمتعي هنأ رهظيو

 . نيقيب كلذ سكع تبثي ملام { سجنلا



_ ٣١٧٨ 

 جوزتت مث رهشأ ةثالث مث رهشأ ةعست كلذ دعب صب رتت نأ سايإلل ةبراقم
 جوزتت مث ةسيؤملا ةدعل ىرخألا ةثالثلاو ، لمحلا ةهش عطقل رهشأ ةعستلاف

 ةثلاثلا ةضيحلا ضيحت ىنح جوزتت الأب كلذ ىن هريغ لاقو { تءاش نإ

 تأرف ضيح ثالث تضاح اذإ ةقلطملا اهنمو ، رهشأ ةثالث دتعنف سئيت وأ

 ،اهسأر ىلع ءاملا تظاف اذإ اهتعجارم اهجوز توفت نأ ةثلاثلا ةضيحلا نم رهطلا

 جوزلا ابنمو ض اهمدق تحت نم اهدي زيجت ىنح هتوفت الأب هريغ لاقو
 نأب هريغ لاقو { قلط وأ قفنأ هل لاقي نأ هتأرما ةقفن هيلع ترسع اذإ

 تدلوف لماح ىهو ةأرملا تقلط اذإو قالطلاب رمؤي الو ةقفنلا ىلع رجم

 مهنمو ، رخآلا عضت ىتح اهتعجارم جوزلل زاج اهنطب ىف رخآلا ىتبو ادحاو
 عضت ىنح اهل زوج الف جيوزتلا امأ و لوآلا تعض و اذإ اهعجاري ال لوقي نم

 ةغضم وأ ةقلع كلذ دعب تطقسف لماح ىهو ةأرملا تقلط اذإو امهنم رخآلا

 ضعب ىنو 0 جاوزألل تلحو اهتعجارم هتتافو كلذب اهجوز نع تناب دقف

 طوقسب لحت الو اروصم ناك ام تطقسأ نإ الإ جاوزألل لحت ال بتكلا

قيفوتلا هللابو ى ملعأ هللاو © ةغضملاو ةقلعلا



_ ٣١٨٩ 

 )'( ةنسلا قالط ق باب

 رهوُقَلطَق ءاسنلا مََملَطادإ ىبلا اَمُثأَي): ىلاعت للا لق .

 . ( ١ ةبآ قالطلا ةروس )

 اهزتعيلف هتأرما قلطب نأ لجرلا دارأ اذإو ، نهرهطل كلذب ديري ليق

 )١( لينلا ) ىلع هقيلاعت ىن ( ىلكاب ر انذاتسأ لاق ( :

 . ماسقأ ةثالث قالطلا

 نابتسا دق الماح وأ » عامخ ريغ نم ةرهاط اهقلطي نأ : وهو ةنس قالط

 . اهلمح

 دق رهط ى وأ ، ضيحلا لاح ى اهقلطي نأ : وهو ث ةعدب قالطو

 ال مأ تلحأ ىردي الو 0 هيف اهعماج

 ةسيالاو ةريغصلا قالط : وهو ث ةعدب الو هيف ةنس ال ثلاث قالطو

 . اه لوخدملا ريغو

 ةلبانحلا ءاهقف ضعب ىريو 0 قالطلا عاقيإ ةقيرط ىلإ رظنلاب اذه تلق
 : ملسو هي هيلع هلالص هلوقلو { رع نباثيدحل عقي الىعدبلا قالطلا نأةيرهاظلاو

 . در وهف انرمأ هيلع سيل لمع "لك ه
 تامومعب اولدتسا دقو در وهف ، ننمؤملا رمأ هيلع سيل قالطلا اذهف

 ، رظنلا نم ظح اذه مههذملو ‘ ة رثك ثيداحأو مركلا نآرقلا نم تايآ

 قالطلا اوضمأف ث ةفالخم ةمألا رثكأ دنعو انباحصأ دنع لمعلا ىرج دقو
 . هعقوم مثأت عم ىعدبلا

 : ةسمخلا ماكحألا هروتعتف هسفن قالطلا امأ

 اذإ كلذو ، حيحصلا كلسملا هعقوم هيف كلس ولو 0 امرحم : نوكي

 طورشلاب اهقلطي نأ هنمو ث ةأرملاب ررضلاو ىذألا قاحلإ هنم دصقلا ناك

 =اهقلطب مث 0 اهعجار ث اهتدع ىبتنتنأ تكشوأ اذإ ىنح ث ةحيحصلا



 _ _ ٣٢٠

 اهقلطيلف اهضيح نم ترهط اذإف ، اهضيح نم رهطتمث ضيحت ىح اهرهط ىف
 ، اهضيح نم تلستغا اذإ اهقلطيلف ىرخأ ةقيلطت اهقلطي نأ دارأ اذإو ةدحاو

 كلذ دعب ضيحت مث © ةثلاث ةقيلطت اهقلط ىرخأ ةضيح نم تلستغا اذإ مث
 ‘ هريغ جوز حكنت ىنح لوألل لحت الو : تءاش نإ جوزت ش ؤ ة۔احا و ةضيح

 اهقلطيلف ىناثلا رهشلا ىف تاخد اذإف آرهش اهلزتعيلف ضيحت ال نم تناك نإو

 كلذك ء اهقلطي مث ؤ اهعجار اهتدع ىهتنت نأ تكش وأ اذإ ىتح كلذك

 تادياكملا نم ىنعملا اذه ىن لخدي امو ، جاوزلا نم اهنامرح دمأ ليطيل

 . رارضإلا دصق و

 رارقتساو لاخحل! ةماقتسا عم ببس ريغل ناك اذإ إ اهوركم قالطلا نوكي و
 ناك اذإ ابس ال ةداع لتحم امم ءايشأ ضعب هيف ناك ولو لب ةيجوزلا ةايحلا

 . . لافطأ كانه

 ، اليحتسم ؟ر,:أ عم ةايخلا رارمتسا ناك اذإ ابجاو قالطلا نوكيو

 بجيف : ميلبتتسم وأ مهرضاح ىف ررضلا مهس قحلي ام لافطألل ببسيو

 ةلثمأ نمو ؛ نكح قيرط نع نوكي نأ نسحنو ، قالطلا مقي نأ ، ذئنيح
 ىضاقلا قالطو © دوقفملا نع ىلولا هعقوي ىذلا قالطلا بجاولا قالطلا
 . بابسألا نم كلذ وأ ةقفنلا نع زجعلا ببسي

 اهكلس رغي ىتا ةفيفعلا ريغ قالط : وهف 0 بودنملا قالطلا امآو

 ` .. هب نادت ام اهنع تبثي مل نكلو ى ةبيرلا ىلع ثعبيو كوكشلا
 لبقت الو { اهنع فزعت هسفن تناك اذإ ام : وهف ، حابملا قالطلا امأ

 اهتاقفن لمحتي نأ هسفن بيطت ال الوأ وهف اه عاتمتسالا ىلإ طشنت الو اهلع

 فوزعلا هعفدي نأ ىثخم ايناث وهو 0 اهعاتمتساب ضرغلا لصحم نأ ريغ نم

 هقحلي نأ ىلإ كلذ هب ذخؤيف ؤ ايدسج وأ ايسفن اهقح ىف ريصقتلا ىلإ اهنع

 ىلع نقفتم اوسيلو ؤ شاقنو مالك عوضوملا اذه ىف ءاهقفلل و ح نإلا

 نأو ، حيحص هنأ ىل رهظو مبضعب هيلإ بهذ ام اذه نكلو ث هتركذ ام

 ..بن!وحلا هذه فرعي نأ قالطلا ىن ركفي وهو ملسملا ىلع



_ ٣٢١ 

 من ؤ رهشلا كلذ خلسنا اذإ اهقلط ىرح" اهقلطي نأ دارأ اذإف : ةقيلطت
 . تءاش نإ جوزتتلف رهشلا كلذ خلسنا اذإف : رخآلا رهشلا خلسنا اذإ ىرخالا

 امهمحر ىنردلا دمحم ىنأ نع ءايركز ىنأ نع هنع هللا ىضر خيشلا هاور
 , هللا

 تليتغا اذإف ، اهتضيح ىن اهلزتعيلف اهقلطي نأ دارأ اذإ : مهضعب لاقو
 دقو { رهشلا لوأ ى اهقلط ضيحت ال نمم تناك نإو . ءاش نإ اهقلط اهنم

 نإ مايأ اهرهط نم ىضم ولو اهقلطيلف اهضيح نم تلستغا اذإ اهنإ : ليق
 ىفم ولو اهقلطي نأ ضيحت ال نمم تناك نإ كلذك و . رهطلا كلذ ىن اهسمم مل

 لوأ ىن الإ اهقلطي ال : ليق دقو . رهشلا كلذ ىن اهسم مل نإ مايأ رهمشلا نم
 اهقلطيلف اهسمي مل ىللا امأو ى ضيحت ال نمم تناك نإ رهشلا لوأ ىن وأ اهرهط

 { رهشلا لوأ ىن اهقلط ءاش نإف . اهضيح ىن اهقلطي ال هنأ الإ ءاش ام ىتم

 ىن هنأ رما لجرلا قلط اذإ ، هرخآ ىن وأ اه رهط ل وأ ىف وأ ، هرخآ ىن وأ

 نأ دارأ نإف ، اهعجارملف ؤ بات نإف ، هبر ىصع هنإ : ليق دقف اهضيح

 نب هللادبع نع ىور ىذلا وهو ، اهضيح نم تلستغا اذإ اهملطيلف اهقلطي
 هيلع هللا ىلص ىئلا هنع هللا ىضر رمع لأسف 5 اهضيح ىن هتأرما قلط هنأ رمع

 تلستغا اذإ ، كلذ دعب ءاش نإ اهقلطيل مث اهعجاري نأ هرمأف ، كلذ نع ملسو

 هلف جيوزتلا امأو ، سافن الو ضيح ى هتأرما لجرلا قلطي الو . اهضيح نم

 ضيح ىن اهعجاري نأ هل ةعجارملا كلذك و ، سافن ىفو ضيح ىف جوزتي نآ
 ، لعف ام زوجم الف اثالث وأ نيتقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإو & سافن نو

 نإو ، ةعدب وهف ةنسب سيلام هنأل هبر ىصع هنإ : ليقو هل مزال وهف قلط امو
 نم كلمب ال هنأل ، ، نيتنثا وأ اثالث قلط اذإ نايصعلا همزلي الف اهسمم مل

 ىفو ، ةدحاو الإ همزلت الف ةثالث وأ ننثا قلط نإو ، ةدحاو الإ اهقالط

 دصب ةدحاو قلط نإو ، قلط ام همزل دقف اثالث اهقلط اذإ بتكلا ضعب
 هنم تناب دق هنأل ، ةثلاثلاو ةيناثلا همزلت الو ، ىلوألاب هنم تناب ةدحاو

 نيتنثا اهقلط نإف { نيتقيلطتب هدنع تناك كلذ دعب اهجوزت نإو 3 ىلوألاب
، ةدحاو ةقيلطتب هدنع تناو كلذ دعب اهجوزت نإ مث 0 ةدحاوب هنم تناب
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 قلطي نأ دارأ اذإو ، هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحت الف كلذ دعب اهقلط نإف
 كلذ ىف كلذ ىلع ديزي الو ، ةدحاو اهقلطيلف _ اهس مل وأ اهسم هثأرما

 رخآ رهش اهلع لخدي وأ © اهنم لستغتو ىرخأ ةضيح ضيحت ىتح تقولا
 اهرهط لوأ نم وأ رهشلا لوأ نم اهقلطيلف ، ضيحت ال نمم تناك نإ ،

 هرخآ ىف وأ رهشلا لوأ ىن ءاش ىتم اهقلطيلف اهقلطي نأ دارأ اذإ لماحلا امأو

 اهجوز نع ةأرملا تباغ اذإو ٤ هل زوجم تقو ىن اهنأ ملعي ىنح اهقلطي الف
 رهشلا لوأ نم اهقلطيلف ةلفطلا امأو ، ضئاح ىه و اهقلطي الئل قالطلا هيف {

 اهدي ىف ناك اذإ سافن ىف الو ضيح ىن اهسفن قلطت نأ ةأرملل زوجب الو

 ضيح ىن اهسفن تقلط نإف ، اهربغ ىف الو حاكنلا ةدقع نبح اهقالط رمأ
 اعر تصع دق اهنإ : ليق دقف انالث وأ نيتنثا تقلط وأ سافن ىن وأ ،

 ضيح ىن اهقلطي الف هتأرما قلطي نأ جو رلا هرمأ اذإ ةأرملا ريغ كلذك و
. ملعأ هللاو ، اثالث وأ نتنثا اهقلطي الو ، سافن ىن الو
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 قالطلا نم رخآ باب

 اهلع تعقو اهقلط مث قلاط تنأف كتقلط املك هتأرمال لج رلا لاق اذإ و
 اهقلط مث قلاط تنأف قالط كيلع عقو املك لاق نإو ؤ ىرخأ ةقيلطت
 املك هتأرمال لجرلا لاق اذإو اثالث قلطتف ىرخأ مث آ ىرخأ اهلع تعقو

 تلكأف ، قلاط تنأف ًافيغر تلكأ نإو ، قلاط تنأف فيغر فصن تلكأ

 ثلثو ةقيلطت فصن كتقلط هتأرمال لجرلا لاق اذإو { اثالث تقلط فيغر

 ةقيلطت فصن كتقلط اهل لاق اذإو { اثالث تقلط ؤ ةميلطت سدس و ةقيلطت

 ، سدسو ثلث ىن هانع ام نع لأسيو ، مكحلا ىن ةدحاو تقلط اسدس و اثلث و

 نإو ًاقالط وه سيلف ًاقالط هب د ري مل نإو © قالط وهف ًاقالط هيف انع نإف

 كلت تبسح اهسدسو اهسمخو اهعبرو اهذثو ةقيلطت فصن كتقلط اهل لاق
 ، ىرخأ ةقيلطت ىئب ام بسح ةدحاو ةقيلطت تلمك اذإف اهلك تايمستلا

 اهل لاق نإ كلذك و ه ىرخأ هقيلطت ناك رسك نم ىب امف ةيناثلا تلمك نإف

 ىلا لثم تايمستلا كلت تبسح اسدسو اسمخو اعبرو اثلثو افصن كتقلط

 نإف ، ةدحاو ةقلط ةقيلطت ىنصن كتقلط هتأرمال لجراا لاق اذإو 0 اهلبق

 فاصنأ ةعبرأ اهل لاق نإو 0 نتنثا تقلط ةقيلطت فاصنأ ةثالث كتقلط اهل لاق

 نإ و اثالث تقلط ةقيلطت فاصنأ ةسمخ اهل لاق نإو © نتنثا تقلط ةقيلطت

 فاصنأ ةثالث اه لاق نإو ، نتقيلطت تقلط نتقيلطت ىنصن كتقلط اهل لاق
 سمشلا تعلط املك هتأرمال لجرلا لاق نإو اثالث تقلط ٤ نتقيلطت
 مث س ةدحاو تقلط تبرغو سمشلا تعلط اذإف ، قلاط تنأف تبرغو

 ، ىرخأ تقلط تبرغو تعلط اذإ مث ؤ ىرخأ تقلط تبرغو تعلط اذإ
 لوقي نم مهنمو ،نتنثا تقلط هللا لاق امك كتقلط هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 لجرلا لاق اذإو ث اثالث تقلط الك كتقلط هتأرمال لجرلا لاق اذإو © اثالث

 لاق اذإو ، ةدحاو تقلط هللا ءاشي نأ الإ وأ هللا ءاش نإ كتقلط هتأرمال

 كتقلط لاق نإو ، نتنا تقلط قالطلا رثكأ كتقلط هتأرمال لجرلا

 تقلط هنسحأ وأ هحبقأ وأ هشحفأ وأ همظعأ وأ هركأ وأ قالطلا رغصأ
. مكحأو ملعأ هللاو { ةدحاو
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 كتوه لبق وأ ] ىنوم لبق قلاط تنأ : هتأرمال لجرلا لاق اذإو 8

 لاق اذإ دبعلا كلذك و 0 اتعاس نم تقلط الجأ مسي ملو نالف توم لبق وأ

 مسي ملو ؤ نالف توم لبق وأ ، كتوم لبق وأ ، ىتوم لبق رح تنأ هديس هل

 ىنوم لبق قلاط تنأ : هتأرمال لجرلا لاق اذإو ث هتعاس نم قتع الجأ

 شاع مث اهسم نإو ؤ كلذ دعب اهسمي الف ؤ رهشب نالف توم لبق وأ رهشب .
 مدقي ال هنأ الإ هيلع مرحت الف رهشلا زواج ىنح نالف شاع وأ & تشاع وأ

 تضم ىن ىح اهسعع مل نإو ث اهلع قالطلا عوقو دعب اهسمي الئل اهسم ىلع

 ءاليالاب هنم نبت : لوقي نم مهنمو . ءاليالاب هنم نبت الف . رهشأ ةعب رأ

 اهلطعي الو اهقاللط ىلع رمجب لومي نم مهنمو © اهسم 1 و رهشأ ة ةعب رأ تضم اذإ
 لبق قلاط تنأ : اهل لاق نإو اهتعاس نم قلطت نأب بتكلا ضعب ىف ليقو

 هتوم ىلي ىذلا رهشلا كلذ ىن اهتدع ضقنت مل نإ ةأرملا هتثرو تاف رهشب ىنوم 8

 شاع نإ جوزلا اهثرو ةأرملا تتام نإو { هثرت الف اهتدع هيف تضقنا نإف

 عقو ىتلا ةدملا كلت ىن نكت مل نإ اهثرو رهشلا لبق تتام نإو ارهش اهدعب

 ناك و ، رهشب ىتوه لبق قلاط تنآ : اهل لاق نإو 5 اهتوم لبق قالطلا اهلع

 تتام نإو ارهش اهدعب شاع نإ اهثرو تتام نإو © هثرت الف تاف اهس م

 اهثري مل اهدعب رهشلا خالسنا لبق تام نإو { ارهش اهدعب شاع نإ اهثرو &

 نإو ث اهثري الف تتامف رهشب كتوم لبق اثالث قلاط تنأ اهل لاق نإ كلذك و
 رهشلا نودايف هدعب تتام نإو . آرهش هدعب تشاع نإ هتثرو تام

 تاف رهشب نالف توم لبق اثالث قلاط تنأ اهل لاق نإ كلذك و . هثرت ملو
 رهشلا نود ايف نالف تام نإو & رهش نم رثكأ هدعب نالف شاع نإ هتثرو

 تام نإو ، جوزاا اهثرو ةأرملا تتام نإ كلذك و { هثرت مل جوزلا توم دعب

 اهجوز ةآرملا ثرت نأب لوقي نم مهنمو ث ةآرملا ىلع قالطلا عقو نالف

 هثرتو ررضلا قالط كلذ نوكي وأ ، رهشب ىنوه لبق قلاط تنأ : اهل لاق اذإ
 نالفو انالف تملك نإ قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإو ث ةأرملا ٨

 نإو © ةدحاو تقلط مهم ادحاو تملك نو 0 اثالث تقلط ًاعيح مهملكف

انالف وأ انالف تملك نإ هتأرمال لجرلا لاق اذإو ، نبنثا تقلط نينثا تملك
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 ذم ًادحاو تملك نإو ؤ ةدحاو تقلط ًاعيح مهملكف قلاط تنأف انالف وأ
 . ة۔اح ١ ه تآللح

 م

 . هللا امهمحر ىنردلا ىحم ىنأ نع لهس ىنأ نع هنع هللا ىضر خيشلا هاور

 ةنالف ىنأرماف انالف تملك نإ : لاقف ةوسن ثالث لجرلل ناك اذإو
 ىتأرماف انالف تملك نإ لاق نإو . ًاعيح نمط هماك مث ن ةنالفو قلاط
 ءاش نهنأ رتخيلو نهادحإ تقمتاط هملك مث . قلاط ةنالف وأ ةنالف وأ ةنالف

 . كلذب سأب الف لعفلا دعب اهلع عقو نإو . لعفي نأ لبق قاللعلا اهدع عق وياف
 . هللا امهمحر ىردلا ىح أ نع لهس نأ نع هنع هللا ىضر خيشلا داور

 اهقلط مث ، قلاط تنأف كتقلط نإ : هتأرمال لجرلا لاق اذإو
 مل نإ اهل لاق اذإو . قلطت الف اهقلطي مل نإف . ىرخأ ةميلطت اباغ تعقو
 اليإلاب هنم تناب رهشأ ةعبرأ تسم ىنح اهقلطي مل مث . قلاط تنأف كالأ

 لجرلا لاق اذإو ث اثالث ابعاس نم قلاط تنأف كقلطا مل املك : ا لاق اذإ ء

 كنطب ىن ناك نإو ادحاو قلاط تنأف مالغ كنطب ىف ناك نإ : دتأ هال

 اهل لاق نإو اثالث تقلط ةبراجو امالغ تدلوف . نتنثا قلاط تنأف ةيراج
 ةيراج كنطب ىف ام ناك نإو . ادحاو قلاط تنأف مالغ كنطب ىئ اه ناك نإ

 لاق نإ كلذك و . قلطت مل ةيراجو امالغ تدلوف . نبتنثا قلاط تنأف

 تنأف ةرذ قلاوحلا ىف ام ناك نإو قلاط تنأف رب قلاوحلا ىف ام ناك نإ اهل

 ادحاو قلاطتنأف ًامالغتدلو نإ اه لاق نإو قلطتمل ةرذ و. رب اهف اذاف . قلاط
 تدلو نإف : ةيراجو امالغ تدلوف نتنتا قلاط تنأف ةبراج تدلو نإ وأ
 لاق اذإو ، نيتنثا تقلط الوأ ةبراج تدلو نإو . ادحاو تمتاط الوأ امالغ
 قلاط تنأ اهل لاق نإو اهتعاس نم تقلط سمأ قلاط تنأ : هتأر٠ال لج راا
 تام نإو 3 دغلا لبق اهعام هل زاجو دغلا نم رجفلا علط اذإ تقلط ادغ

 . اثالث وأ ننتا وأ ًادحاو قالطلا ناك ءاوس ؤ رخآلا هثرو دغلا لبق اهدحأ

 . .ملسو هبص و هل آو دمحم انديس ىلع هللا ىلص و

. نملاعلا بر هلل دمحلاو
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 ان رتخاف 0 اذه نم رثكأ حاكنلا فئاظ وو قالطلا لئاسم : ةظوحلم

 املسم هللاب ركذأ ىنإ مث ؤ راصتخالا ىف ةبغرو زاجنإلل ابح ةجاحلا هيف ام
 هعديلف أطخ ىلع هيف علطا نإف © هيناعم ىف رظنيو هرب دتي نأ باتكلا اذه أرق

 هانكردأ نم راثآ نم ظفحني ايف ةبغر هانبتك امنإو ، هب لمعيلف اباوص ناك امو
 هلامعتسا ىلإ سانلا جاتحع امم ةجاحلا ىلإ هف اندصقو . افلكت هاندرأ امو

 هحور سدقو هنع هللا ىضر نوراه نب ناملس عيبرلا وبأ خيشلا هاتفأ اف

 ةياور نم هدنسن مل امبر و هربغ ىلإ هاندنسأ امب رف ؤ هنم ليلقلا الإ هاوثم مركأو
 هتما ركب هللا هديأ هنم وهف لحلا امأ و ا هرمغ نع ف رطتسم لوقو ةفرطتسم

بيرق عيمس هدابع نم نيبغارلا تاوعدل هنإ هتمالس راد ىلإ هزوفب هلضفو
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 ٠.٠ . ٠. . . . . اهنم دي ال ةملك

 ٠ . . 0. . . . ٠. فلؤمل ١ ةمجرت

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ح اكنل ١ محح

 ٠ هركي امو حاكنلا نم هپف بغر اميف باب
 هل لحي امو ءاسنلا نم لجرلا ىلع مرحي امهف باب
 . . . ٠ حاتنلا نم مرحي اميف رخآ باب

 . . . . حاكنلا نم مرحي اميف رخآ باب

 . . . . . . . ةيطخلا ىف باب

 . . . . . . . نضيرعتلا ىف باب

 . . . . . . . . ايادهلا باب
 . . .٠ . حاكنلا ىلع داهسنالا ىف باب

 . ٠ ٠ مهنم حاكنلاب ىلوأ نم ءايلوألا ف باب

 . . . . . . راكنالاو اضرلا ف باب
 . . . . . . . قادصلا ف باب

 . . . . . . قادصلا نم رخآ باب

 . . . . . . قادصلا نم رخآ باب

 . .. . . . . قادصلا نم رخآ باب
 . . . . . جيوزتلاو تارامالا ىف باب

 . . . . . . . حاكنلا دقع ىف باب
 . . . . ٠ حاكنلا دقع ىف طورشلا باب

 . ٠ .٠ ٠ اوملسأ اذإ نيكرشملا حاكن ىف باب

 . ٠ . ٠. راغشلا حاكنو ةعتملا حاكن ىف باب
 . . . . ٠ ءامإلاو ديبعلا حاكن ف باب
 ٠ .٠ ٠ ٠ نيناجملاو لافطألا حاكن ىف باب

 اسنلا نم تابويعملاو لاجرلا نم نيبويعملا باب
 . . . . . ه. حاكنلا ف ىواعدلا باب

 . ه ٠ ٠ رتسلا ءاخرإو سيسملا ف باب

 هحفصلا
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 ةحفصلا عوضولا

 ٨١ه٧ب . . . . . .. .٠ اهقادص ةأرملا هب لطبت اميف باب

 ١٩١ قالط ريغ نم هنم هب نيبت امو اهجوز ىلع ةآرملا مرحت اميف باب
 ٠ ١٥ جوزلا ىلع ةأرملا قوقحو ةآرملا ىلع جوزلا قوقح ىف باب

 ٠ . ٠.٠ . ١٩٩١ ايتنؤمو اهانكسو اهتوسكو ةآرملا ةقفن ف باب

 ٢.ه . . . . . . .. .٠ ءاسنلا نيب ةلادعلا ىف باب

 ٢٠٩ . . . . . . . .. . . ىرتتلا ف باب

 ٢١9 . . . . . . .. . . .د عاضرلا ف باب

 "٢٧٩ . . . . . .د ٠ نقيفونلا هللابو دنفلا ف بدب

 ٢إ٧}١ . . . . . . . .. .. . دتفلا ىف رخآ باب

 ٢٣٣ . . . . . . . . .. . دتفلا ف رخآ باب

 ٢٣٤ . . . . . . . . . . راهظلا ىف باب

 ٢٤٢ . . . . . . . . . راهظلا نع قتعلا ىف باب

 ٨٩٤٢ه . . . . . . . . راهظلا نع موصلا ىف باب
 ٢٥٩٤ . . . . . . . . راهظلا نع ماعطالا ىف باب

 ٢٥٧ . . . . . . . . . .. . ء:اليإلا ىف باب

 ٠. . . . . . . . . . ٢٦١ ء:اليإلا ىف رخآ باب

 ٢٦٩ .-. . . . . . . . ءادفلا ىف رخآ باب

 ٨٧٧٢ه . . . . . . . . . ءادفلا ةعجارم ف باب

 ٢٨٢ . . . . . . . . . نقالطلا ةعجارم ف باب

 ٢٨٨ . . . . . . . .. . . ناصحالا ىف باب

 ٢٩١ . . . . . . . . .. .. ناعللا ف باب

 ٢٩٤ . . تاقيلطت ثالث اهقلط اذإ اهجوزل ةارملا لحي اميف باب
 ٣٠١ . . . . . . . . . ةقلطملا ةعتم ىف باب

 ٠.٠ . . . . ٣.٥٩ نقيفونلا هللابو ةقلطملا ةعتم ىف باب

 ٠.٠ . . . . . . . . . ٣١٧٢ ةدعلا ف باب

 ٠ .. .. . . . . . . . ٣٧٩ ةنسلا قالط ىف باب

٣٢ . . . 00 . . .. 0 ه. . . ٠ قالطلا ف رخآ باب



 عاديالا مقر ٤٨١ / ٨٨

نامع ةنطلسب . 8١ .ا. نوبت . ةنهنت عبطم


