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 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 ) ةمدقم (

 راونالا علاطم بحاص ملاعلا انخيش ةمجرت اهيف ركذن ةزيجو ةملك
 كلذبو ۔ هل مجرتملا انخيش ماقمل احاضيا ةمدقملا حاضيا يف ناف ةيهقفلا

 ةيملعلا هتناكم ملعت اهبو سانلا رياس نم خيشلا اذه فرعي مل نم يردي
 هفلاو هررقو هررح ام ءارقلا دمتعي كلذبو ۔ ةيملعلا فقاوملا يف رقوملا هماقمو
 هدابع فلك هللا نال (هب لمعي ال هفلؤم فرعي ال يذلا فلؤملا ناف) هرطسو

 © نيفورعملا نيلماعلا ءايلعلا نم قحلا لها لاوقا لوبقو ركذلا لها لاؤس
 ةاورلا ركذ ثيدحلا لها مزتلا اذهلو ملعلل) بسنلا ةلزنمب فلؤملا ةفرعم ناو

 هقفلا - كلذكو هب فرعي يذلا هبسن مهنال ثيدحللةياورلا قايس يف

 رعو ٥ .

 (هبسنو مظانلا انخيش مسا)

 نب دمحا نب نافلخ نب ديعس نبا وهف هبسن اماو دمحا وهف همسا امأ

 مامالا لسن نم دمحا نب ملاس نب رماع نب رصان نب رماع نب دمحا نب حلاص

 نب تلصلا نب ناذاش ليلخلا مامالا نب دمحم نب رمع نب هللادبع نب ليلخلا

 نب . دمحيلا نج يراش نب صورخ ىلا هبسن لصتيو برعلب نب كلام

 نب ديز نب كلام نب تبن نب ثوغلا نب دزالا نب رصن نب كلام نب ىمح

 ۔ مالسلا هيلع دوه نب . ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب نالهك
 . مهنع مزلي ام ضعب فاعسالا يف انركذ دقو
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 ديلدتعمإليوط ايحملا رونا هجولا رهزا نوللا ضيبا ناكف هتفص امأو

 ايلعم فرشلا عماول هايحم ىلع ىلجتتو لضفلا تايس ههجو ىلع حولت

 لضفلا لها لمكا نم ناك ۔اصالخاو انايياو انيدو & اعروو ادهزو ىقتو

 ىوقتلا ءاسن قرشي ايضر الضاف ايلو ادهاز ايقت املاع لبنلا لاجر لبنا نمو

 (الضاف املاع) ناكو هللا همحر يملاسلا مامالا هيف لاق۔ ههجو ريراسا ىلع
 اهيقف هثحابوا هثداح وا هسلاج وا هآر نم لك لضفلاب هل رقي ةعلطلا 7

 لك نم بيجلا يقن . دادولا يفص عالطالا عساو 0 كاردالا عراب . اهيزن

 ناضحا يف ىبرتو , ناييالا دهم يف اشن ۔ نيش لك نم ضرعلا رهاط ءوس
 . - لدعلا عوبر يف ىشمو ، ىوقتلا

 ( أشنم ٥ دلومو ٥ )

 (لئايس احيفلا) هنطو يف راونالا علاطم بحاص ملاعلا انخيش دلو

 نانق۔ دهتجم دجم لك نأش ۔ اداهتجا هقفتو اهئابدأ ىلع بدأتو اهب أشنو

 يف نيدلا لاجر رصباو اهيحاون يف هقفلا لها هقفاو اهيف ملعلارائها ناكف

 هب بيجيو هلوقي ، اماظن ارعاش ناك ةميرك دايا بدالا يف هل ناك اهعوبر

 ةحضاو 7 دايقلا ةلسلس لوانتلا ةلهس 3 ةليمج ةيمظن ةبوجا هل هنع برعو
 . كلذ ىلع عوبطم يبرعلا ناف بير الو © ادج ةديفم تارابعلا

 ةلعب هللا هالتبا يقت ةمالع يضرم يلو هنا هيف لوقلا ةصالخو

 ادبع هللا بحا اذاو ۔ هللا همحر هتافو ببس تناك ىتح هب تلاز امو عرصلا

 هيلع لدو يوبنلا صنلا كلذب حرص ايك هاوكشو هعرضت عمسيل ۔ هالتبا
. هللا باتك



 ) هنل ١ همحر هت افو (

 يذ نم ةرشع ىدحا ةليل ديعس نب دمحأ ديجملا انخيش ةافو تناك

 ديعلا ةالصل هنطو لها ماما مويلا كلذ يف ناك- ١٣٢٤ ةنس مارحلا ةجحلا

 ليست اعمدا هءارو اكرات لجو زع هللا ئلا لقتني برغملا ةالص تقو هب اذاو

 هللا همحر ةنس نيعبراو افين هرمع ناكف عدصتت نأ تداك ةراح ادابكاو

 . هنع يضرو

 «ةينيدلا هتفص)»

 هللا يف مئال ةمول هذخات ال نيدلا يف ابلص الجر اذه انخيش ناك

 ةربابجلا بهري ال لجو زع هللا نيد يف ةدارالا نيتم قحلا يف ةميكشلا ديدش

 . مهنهادي الو قافنلا لها يباحي الو

 «هت افلؤم «

 يتلا ةزيجولا ةموظنملا هذه ريغ ةمهم تافلؤم مج رتملا انخيشل نكت مل

 سانلا ضعب دنع ةرثعبتم سيطارق يف ةفقرستم تدجو اياصولا يف اهأشنا

 هللاو اهنم عومجم ىلع انفقو ارثنو ايظن ةيهقفلا هتبوجا اما _ هدي طخب يه اذاو

 راثا ىلع يضقيو ملعلا ملاعم يفخي ام مظعأ نم۔ ءاشي نم هلضف يتؤي

 ارفك نوكي نا داك رقفلا ناف ملعلا رشني يذلا يلاملا زجعلا نايع يف ءايلعلا

 هسمشلو افلك هردبل راصف لاهجالا اياوز يف ملعلا ثارت نم عاض مكف
 . ميحر ميرك هنإ اهنم نسحأ لاحب لاحلا اذه لدبي نأ هللا لأسن امايغ
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 » هؤاثر (

 لوحف نم ناكو هدلب يف هدادو لها صخالابو هتقو ءارعش هاثر دقل

 لها نم ءالولاب يرذنملا ميلس نب سيمخ ميسولا وبا خيشلا هنطو يف ءارعشلا

 سانلا ةبغر مغر اهقزمي مث ابرط اهل زتهيف ةديصقلا دشني ناك هنكلو لئايس

 ( . نيصرلا هلاقمو نيتملا هرعش يف

 دجام نب ناهيلس نب دمح خيشلاك كاذ ذا لئاس ءارعش نم هريغو

 رثكم ريغ ناك ناو ةملكلا هذه ىنعم هيلع قدصي ارعاش ناكو يصو رخلا

 . مهتلجا نمو هموق نايعا نم هنال هيف

 ديعس نب هتلادبع هل مجرتملا يئرملا يخا ديجملا مايلا خيشلا كلذكو

 . هرصع يف ديجملا ةغبانلا هتقو يف ديحولا رعاشلا ناك نافلخ نب

 نب ملاس نب رصان خيشلا ملسموبا برعلا رعاش ءالؤه ةمدقم يفو

 نم مجرتملا انخيشل هئاثر نم كيلاو هر ىفكو ينالهبلا حلاص نب ميدع

 : اهعلطم يف لوقي هل ةديصق

 ةدماخ اضقلا يف انرياصب
 ةدحاو هتيضق لكو

 ىمعل ١ تحت روصتل ١ ميفف

هدهاش الو ىواعدل ١ ميفو



 (لاق نا ىلا)

 هكتف نع توملا عزني ىتم

 هدلاولا اهدولول ىقبتف

 ظراق ابش ةايحلا زحي

 هدقارلا هنه هبتنت ملو

 ىهتنم ىلا ةايح ناو

 هدياف الب لوحي لايخ

 (هنصغ ىلع هرياط طح نا ىلا كلذك راسف)
 هدماحجحلاو دمحلا برح ايف ىدرلا بير دمحأ فطخت

 هدياص دياهيلع تلاصف ةهرب هب نامزلا اندمح

 هدفاولا بونلارغصا امو عدعب نم شيعلا أوسا ايف

 (لاق نا ىلا)

 هدياب ىرولا سوفن نكلو ءرما ديب دمح أ ديب امو

 (هلوقب اهمتخ نا ىلا هيف راسف)

هدلاتسلاودجملا ةفراطب هتاذ ىلا نيملاعلا ىوط



 : هلوق ميسولا يبا خيشلا ءاثر نمو

 أردي ال ثداح ةطيسبلا عجف

 ال لح ءزر يا ربكا هللا

 اهبشي عولضلا يف دقوت قرح
 يف تناو مامالا لحر دمحما
 اننيب اماسر لجر نع ترفاس

 اهمش الا ضرالا ىسرا ناك له

 اذ لثمف باصملا كمساقن عجراف

 ىقتللو مولعلل رمشو ضهناو
 نم يهو انيلع ةيهيود تبص
 ةينه ةايح الف باصللا مظع

 هلازرخ ىضتري دمحأ دعب وأ

 اعمادم نوفج اي كءامد يبص

 تقرشاف كاونفاد مراكملا نفد

 هئايضب تحمناف كملع ءاضاو
 ايتفم كداهتجا يف ةمئألا رظن

 دق مويلاو هدحو ةطيسبلا ءلم

 دتجلو جلتمل ذالملا تنك

 يذلاو كءارو ايندلا ةرهز ام

 اهدحو انيف كيمدق أطخ تأده

 مكحيرضل ةمحر قرابرسي مل

 ةءالك ريخ هللا نيع كتالك

 اجفي قيالخلل بطخ برلو

 اقرت نويع الو قيطت جج
 افطت ءيش ياب باصملا اذه

 دهن كب انلع ادوعف رفس
 ازري لك دوطلا اذهب عجراف

 افكتت تحبصاف مشالا كد

 ءازجبو ىرولا يف مسقب ءزر

 أرطي ثيل دعب البش لعلف
 ارجأ ةلاحم ال يماودلا لك

 انهم ةايح يفن دمحأ دعب وأ
 ؤلؤللا هيدي نم طقاست دحأ

 ابخ سيفن نم دمحأ دعب له
 الألتي انس نوفدمل ابجع

 اوضتت دكت ملف موجنلا ءوض
 أدصي ال مراص كداهتجا اذاف

 المي نم هل امو ءاعولا غرف

 اجلت قئالخلا مويلا نم ىلاف
 امظالا كيدي نم امدق هتورا

 أدهت ال اإآاياد كئانث اطخو

 اوضأ قراوبلا نم تنأو الا

 الكيو ناصي نم كلثمو ادبأ

_ ٦١ _



 ادبيو لوقي ام متخي كسملاب نكي ناو كانث يف يلوق باط كب

 كلذ يف ميكحلا رعاشلا اذهل ميظعلا ءاثرلا اذه ىهتنا ماقملا اذه ىلا

 ديزي ال ايب اذه هئاثر يف ميسولا وبا ءاج دقلو ديعس نب دمحا ديحولا ملاعلا

 . ديقفلا يف لاوقا نم هيلع

 اهنم تفرع ةذفلا ةزيجولا تايبالا هذه تايوتحم يف رظنلا تنعما اذاف

 نيانض هقلخ نم هنم ن ا هالوت نم هب محرو هللا همحر ماي ا ليليخل ا ديسلا

 ١ . ثيدحلا

 : هللا ءاش نا انه اهعضن رايقالا علاطم حراشل تايبا هذهو

 راربألا دصاقم رسب يإ

 ةعشأب اهرارسا نع تنباو

 يذلا تكردا راربالا دصاقمل

 دصاقل ليبسلا حضتا اهرونبو

 ىدملا دييأت راربالا دصاقمل

 ىرولا باطقا مكح نم توح امبو
 مهيأر تدبأو مهبهاذم تعمج

 اهقفأ تءاضأ سمش اهنأكف

 احضاو اياصولا قيقحتب تءاج

 مزال رما لك نع تبرعا دق

 راونألا علاطم هجو تزربأ

 راربالا دصاقم رينت تءاض

 راث نمو مكح نم هتعمج

 يراسلا دجملا مهشلا ىدتها اهبو

 ر ارحال ا دش ارم موقت اهو

 رايخالا دصقم نع انل تلجو

 رايتلا نم ددم اهنأكو

 راتحع تباث نم اهل اےبو

 راربألا جبنم نم زياج وأ
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 راثآلا ةلدأب تديأاتو اهدصق بجاو ءاهقفلا ىلا تدأ

 رايخالا ةداسلا نبا ىدملا ردب اهمامإ يلولا ملعلا ىذب تدشو

 يزابلا لالجلا وذ هيلع ىلص نم ييمس لاصخلا يكازلا لضافلا

 راخزلارهابلا قيمعلا يماظلا مليعلا مامالا ىتف تنا هلل

 راخف لكب ءاملعلا هل تدهش . يذلا ىنعملاو مسالا ديعس ينعأ

 رارسألا صلختسم ىلعاقح هعبطب لدي رمث نم هلل
 راجشألا حلاص نع ىهنلا يبنت ةلدأ نوطفلارمث نم ءاج دق

 راونألا ةعشأب ىجدلا ولبجت اهئوض يف بكاوك مولعل اولوأو

 رايقألا علاطم =يضت مهيو ةجهب قزشن مايألا ىرت مهب

 راربالا دصاقملىرولا يدهت مهب ايندلا يف قحلا سومش مهو

 . ةيآلا مهنوفرعت مهرايث نم۔هلوق يف ليجنالا يف ةيآ ىلارشي ( )
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 «ميحرلا نمحرلا هتنا مسي»

 هتمكح رارسأ مهفل نيلماعلا ءايلعلا رودص حرش يذلا هلل دمحلا

 ةايح ناسنالا تابجاو نيبو هتجح راثا يقلتل نيصلخملا ءايلوألا بولق حتفو

 هتعيرش سابقمب ةمألا يداه ىلع مالسلاو ةالصلاو _ هتيصو زياجي اتومو
 قحلا ناكرأ هلآ ىلعو ۔ هتيرب نم هتوفصو هقلخ نم هتريخ دمحم انديس

 . هتقيرط جهنل صالخإب مهل نيعباتلاو قدصلا ةدمعأ هباحصأو

 يلولا ملاعلا انخيش ةموظنم ىلع هتعضو حرش اذهف : دعب امأ

 يتلا يليلخلا حلاص نب دمحأ نب نافلخ نب ديعس نب دمحا يضرملا لماكلا

 ةوعدلا لهأ نم لضافالا ضعب هايا ينلئس ايك اهماكحأو اياصولا يف اهمظن

 نا ىلع ح رتقاو۔ كلذل الها نكأ مل ناو ريخ ىلا ىعد ثيح هتبجأف

 دعاوقل ناكمالا بسح اعماج ماقملا طورشل ايفوتسم . الماك احرش نوكي

 زع هللا قيفوتب عاطتسملا بسح هكاهف ۔ مارملا تابجاو لكب طيحم ماكحألا

 نفلا لئاسمب هضايف رخزي رطاخلا جهبيو رظانلا قوري احرش لجو
 رجف هنم جلبنيو . اقرشم قحلا ءايض هيف ىلجتيركف يذ لك هعلاط جهبيو

 هسورط يف ايواحو . ءايلعلا بهاذم مها هثوحب يف اعماج اقلأتم قيقحتلا

 ۔ نيدلل صلخم هوجري ام نسحا هب هللا نم ايجار ءايعزلا ةميألا لاوقا حصا

 علاطم ىلع راربالا دصاقم) هتيمس 3 نيهاربلا ىفوأب دعاوقلا مهال احضوم
 . (راونالا

 7 (ةيهقفلا راونالا علاطمب) ةايملا ةزوجرالا هذه _ ملاعلا انخيش لاق

 ةلوعفأ ةزوجرالا : تلق ةيدمحملا ةعيرشلا نم ةيصولا ماكحا ضعب يف
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 ي ازل ١ حتفو و اول ١ نوكسو ميجل ١ مضو ةلمهمل ا ء ارل ١ نوكسو ةزمه ١ مضب

 خثلأتملا رعشلا رحبا نم رحب كيرحتلاب زجرلا نم ءاه اهدعب ةمجعلملا

 ةزوجرألاو هفورح ةلقو هئازجأ براقتل كلذب ىمس سوماقلا يف لاق

 . ه / هنم ةديصقلا

 ىلع تناك ام ةديصقلا نا ىلع۔ ماعلا ءارعشلا فرع ىرج تلق
 يأ ىاع نيرشعلاو ةعساتلا ءاجهلا فورح دحأ ىلع ةينتبملا ةدحاو ةيفاق

 . تناك رحب

 نوكي نا اهيف طرتشي لب ةدحاو ةيفاق ىلع نكت مل ام ةزوجرألا امأو

 . اذكهو ۔ هردص ةيفاق ىلع تيبلا زجع

 ىتح روهظلا يأ عولطلا لحم اهرسكو ماللا حتفب علطم عمج علاطملاو
 . رجفلا علطم

 دض رونلاو . قراشملا يفو هعاعشروأ ءوضلا وهو رون عمج راونألاو

 هنأك : تلق رصبلا ةساحب سوسحم عيضم فيطل مسج وهو { ةملظلا

 وا : هلوقب سوماقلا كلذ ىلع حملايك ءوضلا ريغ رونلا نا ىلا ريشي

 . هعاعش

 يأ اهريغ مزالت يتلا ةفورعملا ضارعألا دحأ رونلا مهضعب نعو
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 كلذ تفرع اك فيطل مسج هقراشم يف لوقي م امالاو اهسفنب موقت ال

 . ءايض اهنأب سمشلاو رون هنأب رمقلا لجو زع هللا فصوو

 رمألاب هيلع مكح دقو ، ءاضقلا ةغلوهو مكحلا عمج ماكحألاو

 يف بطقلا لاق ۔ مكحلا ذفنم مكاحلاو كلذك مهنيب مكحو ةموكحو ايكح

 نم هعنمو ءيشلا ناقتا وهو ةزمهلا رسكب ماكحالا نم مكحلا ةدامو ۔ لينلا

 بحاص لوقي ايك هيفنوأ ءيشلا تابثا ةغل مكحلاو : لاق . . بيعملا

 . ۔ تابثالا وأ يفنلا مزلتسي ءاضقلا ناف كلذ تفرع دقو سيماقلا

 نم نيفلكملا لاعفأب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ رثا نييلوصالا دنعو

 جرخو هيهنو هرمأ هللا باطخو . رييختلا وأ ءاضتقالاب فلكم هنا ثيح

 © لايجلا ريسن مويو : ىلاعت هلوق لثم مهلعفب قلعتي مل ام . نيفلكملا لعفب
 ناف اهوحنو مويقلا يحلا وه الإ هلإ ال هللا اهلاثمأ يف ةيآلا مكانقلخ دقلو

 نيفلكملا لاعفا نم سيل كلذ عراض امو هدابعل ىلاعت هقلخو لابجلا رييست

 ةيلعلا هتاذب اقلعتم ناك ام الو ام عيش يف مهلاعفأب هل قلعت ال يأ ءيش يف

 يف ايك هقلخ نم دحأ لاعفأب هل قلعت ال هناف اهوحنو ةينادحولاب اهل هفصوك

 . لوصالا سمش ىلع لوصولا ريسيت

 نم مكح ىلع هقدصل ءاضقلا نم معأ ءاهقفلا دنع مكحلاو .

 سيلو ۔ ةعايجلا وأ ناطلسلا وا مامالا هبصن نم مكح ىلعو نايصخلا همكح

 مكح وه لب هبحاص ىلا قح لاصيا يأ ذوفن نايصخلا همكح نم مكح يف

 ناطلسلا وأ مامالا هبصن نم مكح هناف ءاضقلا فالخب ، طقف يناسل

يأ سكع الو مكح ءاضق لكف ۔ ضراعل الإ لعفلاب ذوفن هيفو ةعايجلاوأ



 مكاح ضاق لك يأ كلذك يضاقلاو مكاحلاو ءاضق مكح لك سيل

 ىلا عجار ةغللا يف ههجوأب ءاضقلاو : بطقلا لاق _ ايضاق مكاح لك سيلو

 . ه ,/ همامتاو ءيشلا ءاضقنا

 مظانلا لوق ىلع مالكلا دنع اهقيقحت يتأيسو { ةيدهك ةيصولاو ۔

 هعرش ام يهو {} ةعورشم يأ ةلوعفم ىنعمب ةليعف ةعيرشلاو (اياصولا دح)
 لاعفالا نم هنع مهاهن امو ، لامعالا نم هب مهفلك امو نيدلا نم هدابعل هللا

 اضيأ ةعرش ىمستو ، مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ننس ىلع قلطتو

 ملسو هلاو ةلي دمحم ىلإ ةبوسنملا يه ةيدمحملاو ةمجعملا نيشلا رسكب

 . ىلاعت هب هللا هرمأ امم هتمأل مالسلاو ةالصلا هيلع هعرش ام دارملاو

 : مظانلا ملاعلا انخيش لاق

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 هضرغ ميالي ايب لك ةلمسبلا ىلع مالكلا ءايلعلا لوانت : تلق
 نأ رثكملا ى ريف للقمو رثكمو لوطمو رصتح نيب اولاز امو دصقم بسانيو
 توطنا ام كاردإ نا رصتقملا ىريو ةلمسبلا قح نم لاقملا طسبو هبجاو كلذ
 الع ءىش لك عسو يذلا دحألا دحاولا هلل الا نكمم ريغ هيلع

 ذا 7 هللا لوسر ة هنسب . المعو ٠ اهم ءأدتبم ءاج ذا زيزعلا باتكلا مسرب
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 : لاق

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب»

 رما لك ةلي لاقو - لمشلا عماج يف بطقلا هاور باتك لك حاتفم

 . عطقا ةياور يفو رتبا وهف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب هيف ادبي ال لاب يذ
 . عرشلا يف ناش يذ يا لاب يذب دارملاو . مذجأ ىرخا يفو

 حابملا وأ هيلا بودنملا وأ هلعف بجاولا وه عرشلا يف ناشلا يذب دارملاو
 . هتاذل هوركملاو ىنزلاك هتاذل مرحملا جرخيف ةعاط ةينلا حالصاب لوحتملا

 ام اضيا جرخيو ] كلذ وحنو ءاد جالعك ةجاحل ال ةجوزلا جرف ىلا رظنلاك

 ني ريخالا يفو ةمرحم لوالا يف ةيمستلا ناف . رومالا فسافس نم ناك

 . ةهوركم
 ءاملاب ءيضوتلاك ضراعل امرحم ناك ام هتاذل مرحملا انلوقب جرخو

 لصبلا لكاك ضراعل اهوركم ناك ام هتاذل هوركملا انلوقب جرخو بوصغملا

 اهب رومأم لصألا يف ةالصلا نإف ةمرحم الو ةهوركم ريغ ايهيف ةيمستلا نإف

 نم عنمي الو . ءوضول ا كلذكو اهيف ةيمستلاب رومأم ةالص اهنأ ثيح نم

 . هادع ام كلذكو بوصخلملا ءاملاب ءىضوتلا كلذ

 هيلع دوه ةيآ تلزن ىتح مهللا كمساب بتكي ناك هنا ةلي هتنس نمو

 (هللا مسب) الَمَي بتكف (اهاسرمو اهيرج هللا مسب) العو زع هلوق يهو مالسلا
 هللا مسب) ةلي بتك نمحرلا وعدا وا هلللا اوعدا لاق ىلاعت هلوق لزن املف

 نمحرلا هللا مسبل هناو ناييلس نم هنا يهو لمنلا ةيا تلزن ايلف (نمحرلا
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 هنا لدي اذهو (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) مالسلاو ةالصلا هيلع بتك ميحرلا

 نوكي نا دب الو ثالثلا تايآلا هذه نم مالسلاو ةالصلا هيلع اهفلؤي ناك

 . لجو زع هللا نم يحوب

 ماقم لكلو ماقملا اذه لثم يف نآلا اندصقم ميالي ام ةصالخ اذه

 . ملعا هللاو لاقم

 (هللا همحر مظانلا لاق)

 معنلاو هنم لضفلا ميظع ىلع متالا يركش هلو يدج هلل

 افولا لهأ عم باحصالاو لآلاو ىفطصملا يبنلا ىلع ايلصم

 رصحلاو مامتهالل يركش هلو يدح هلل ف رورجلملاو راجلا مدق : تلق

 هريغل ال يدمح هلل لوقي هنأكف ۔ دمحلا هلو كلملا هل ىلاعت هلوق دح ىلع

 خلإ ىلزج دمحلا كل هتي ريبع يف ميهاربإ نب دمحم خيشلا لوق هنمو خلا

 . ةلي هراكذا يف اذكو

 ةمعنلاب قلعت ءاوس © ميظعتلا دصق ىلع ناسللاب ءانثلا وه دمحلاو

 ناك ءاوس . ايعنم هنوكل معنملا ميظعت نع ءىبني لعف ركشلاو . اهريغ وأ
 & ناسللاب الا نوكي ال دمحلا درومف {، ناكرالابوأ © نانجلاب وأ ناسللاب

 . ةمعنلا الإ نوكي ال ركشلا قلعتمو . اهريغو ةمعنلا نوكي ةقلعتمو

 قلعتملا رابتعاب . ركشلا نم معأ دمحلاف . هريغو ناسللا نوكي هدرومو

 ىلع ينازاتفتلا نم (ه .) سكعلاب ركشلاو . دروملا رابتعاب صخأو

١٤



 . قراشملا يف مامالا لاق . صيخلتلا

 ةهج ىلع يرايتخالا ليمجلا ىلع مالكلاب ءانثلا ةغل دمحلاو
 كمركأ اذا ام لاثمف . ال ما ةمعن ةلباقم يف ناك ءاوس ميظعتلاو ليجبتلا

 لاثمو كايا هماركا ىهو ةمعن ةلباقم ىف ءانثا ذهف . ميرك ديز تلق ديز

 ةلباقم يف سيلف حلاص لجر ديز تلق ةمات ةالص يلصي اديز تيأر اذا ام
 ۔ لاق نا ىلا . همعن

 هدضو ريخب ركذلا وه ليقو - ميظعتلا ىلع لدي ايب نايتالا وه ءانثلاو

 . ضرغلا بساني ام ذخاو فرصتب . ه أ ةثلثملا ىلع نونلا ميدقتب اثنلاا

 ىمسيعيلع ءانثلا ناف ايرارطضا ناك ام هب اوجرخا يرايتخالا محلوقو

 . اهتدمح ال اهنسح ىلع ةؤلؤللا تحدمك ادمح ال احدم

 يا ةينايبلا ةفاضالا هب دارملا ميظعتلاو ليجبتلا ةهج ىلع مهلوقو
 فطع ميظعتلا ىلع ليجبتلا فطعو . ميظعتلاو ليجبتلا يه ىتلا ةهجلا
 ةكيالملا لوقك ءازهتسالاو ةيرخسلا ةهج ىلع ناك ام كلذب جرخف ريسفت

 كب فيكف كلذك كنا كمعز ىلع ي ا ه انبمو ةيرخسو ء ازهتس ١ هتقيقحو

 يف كهجو ىلع كبكي نيح كسفن يف ايك وا لوقت ايك اييركو ازيزع تنك اذا
 . هللاب ذوعن باذعلا ةياغو لذلاو ناوهلا لحم رانلا

 ميظعت نع ع ىبني لعفوهف ءاهقفلا حالطص ١ يف دمحلا ةقيقح اماو
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 الوق كلذ ناك ءاوس ٠ هريغوأ دماحلا ىلع اعنم هنوك ثيح نم معنملا

 : لئاقلا لوقب ةراشالا هيلإو نانجلاب اداقتعإ وأ ناكرألاب المع وأ ناسللاب

 ةثالث ينم ءإآإعنل ١ مكتداف ١

 ابححمل ١ رمضل او يناسلو يدي

 بلقلاب ميمصتلا هنال دمح نانجلاب داقتعالا نا كلاب نع بزعي الو

 ءىبني ال . داقتعالا نأ انيلع دري الو . ءانثلا بجاو نم معنملل ام ىلع

 باوجلاف بلقلا يف ام ىلع عالطالا ىلع ليبس ال هنأل معنملا ميظعت نع

 . هدض يف ايك لوقلاب هيلع لدتسي هنأ ىفخي الو هيلع علطإ ول ءىبني هنأ
 حالطصالا يفو ركاشلاب دماحلا لادباب احالطصا دمحلا ةغل ركشلاو

 زجوموه . هلجأل قلخ ييف هبهيلع هللا معنأ ام عيمج دبعلافرص ركشلا نا
 . ىضرلاو ركشلا دمحلا سوماقلا يفو ماقملا

 نا لمتحتو حضاولا وهو ىنعم ةيئاشنإ اظفل ةي ربخ هل دمحلا ةلمجو

 . ىنعمو اظفل ةيربخ نوكت

 هنال ىنعمو اظفل ةي ربخ هل دمحلا نوك يا لكشم وهو : مامالا لاق

 ايك ةيلعفو ةيمسا ناعون ةلدمحلاو كلذب ءانثلا وه يذلا بولطملا لصحي ال
 هدمحا هلل دمحلا ثيدح يف

 وهو قلمت ماقم ماقملا نال هيلا ركشلاو دمحلا مظانلا فاضاو

 ريغ هدمح نم لصنتلاو صاصتخالا ىنعم ىلا ةراشا هيفو - كلذ يعدتسي
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 ثيدح هيلع دري الو . لجوزع هللا الا ركشا الو دمحا ال ىنعملاو ىلاعت هللا
 سيل ذإ & يزاج سانلاركش نأل . هللا ركشي . سانلا ركشي ل نم

 قحتسملاو 2 ءىش رمالا نم كل سيل ] ءيش رمالا نم ةقيقحلا يف مه

 زع هلل ركش ةقيقحلا يف سانلا ركشف هللا وه اهل قرغتسملا دماحملا عيمجل
 . لجو

 دمحلا يا دهعلل نوكت .نا لوالا هوجو ةثالئ لمتحت دمحلا يف ماللاو

 نوكتْناو ماهفتسالل نوكي نا لمتحتو ۔ هدحو هلل وه انهذ وا اركذ دوهعملا

 . ۔ هلل هلك دمحلا سنج يا سنجلل

 يناعملاو كلملل اماو قاقحتسالل اماو صيصختلل اما هلل يف ماللاو

 دمحلا ين لا لعج عنتما كلملل هلل نم ماللا تلعج اذاو مامالا لاق ةرهاظ

 وأ هسفنل ىلاعت هللا دمح وهو ميدقلا دمحلا دوهعملاب ديرا اذا اذه دهعلل

 ىنعمو . لزالا يف ةدومحملا تافصلاب هفاصتا هسفنل هدمح ىنعمو هئايلوال

 بهذم وه اك تاذ ةفص ىضرلا لعج اذا اذه مهنع هؤاضر هئايلوأل هدمح

 هلعج نم بهذم ىلع امأو ىلاغت هللا مهمحر هعبات نمو بوقعي يبأ مامالا

 هزاوج نم عناملا نأل . هئايلوأل ىلاعت هدمح يف هجولا كلذ حصيف لعف ةفص

 ين هيلإ انرشأ ايك ةثدحم تافص ناررقت دقو كلمي ال ميدقلا نوكوه امنإ

 دارملا ةياغ ىلع يدنكلا خيشلا هحضوو مالسالا لوصا ةايسملا انتديصق

 . داقتعالا مظن

 هلوق ةلالدب قارغتسالل لا لعج تالاےتحالا حجراو : مامالا لاق

 ميدقتل ا ةلالدب صيصختلل مالل ا لعجو هللا نمف ةمعن نم مكب امو ىلاعت
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 الف هلك دمحلا قرغتسا هللا نا لوألا يفف دمحلا هلو كلملا هل ىلاعت هلوق يف
 يفو هل اندمح سفن ىتح هنم ةمعن لك نا ثيح نم هاوس ةقيقحلا يف دومحم

 ىلج وهو هقلخ نم دحا كلذ يف هكراشي الف دمحلاب صتخا هللا نا يناثلا

 غلابلا هب دارملاو صقانلا دض وهو ماتلا ركشلاو دمحلا يأ متألا مظانلا لوقو

 ربكأ هنأش نوكيف ركاش ركش الو دماح دمح هقوفي ال ثيحب مامتلا دودح يف

 . مظعا هللا دنع هفرشو

 عيمجو ةيليلعتلا ماللا ىنعمب انه ىلعف خلا لضفلا ميظع ىلع هلوقو

 ديب لضفلا نا لق هلك ريخلل عماج مسا لضفلاو لكك مومعلا ظافلا نم

 . سانلا ىلعو انيلع هللا لضف نم هللا لضف كلذ هللا

 معنأو معن اهعمجو رسكلاب ةمعنلا سوماقلا يف لاق ةمعن عمج معنلاو

 امدنع هدعاوق يف ايك ميعنلاو معنلا اهب هبش ذإ لاملاو ةعدلاو ضفخلا يهو
 هركذ يذلا فصولا كلذ نا ملعيف رخآب ههبشيف ءىشلا فصي ذا اهطبض

 . ىلاعت هللا معنل سنج مسا ةمعنلاو هب هبشملا كلذل وه

 لضفلا نا لق لضف ةمعن لك لوقأف ةمعنلا وأ لضفلا لمشأ ايهيأو

 . هللا نمف ةمعن نم مكب امو . ةمعن لضف لكو هللا لديب

 لاح يا ركشلاو دمحلا هيلا فاضملا ريمضلا نم لاح (ايلصمو)

 لوسر ىلع مالسلاو ةالصلا نيبو . هللركشلاو دمحلا نيب عمج ايلصم ينوك
 ميظعتلاب ةنورقملا ةمحرلا يهانه ةالصلاو ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا
 اذا ةالصلا ةقيقحوه يناثلاو ماقملاب بسنا لوالاو ةمحرلا قلطم ليقو
 اذاو رافغتسا يهف ةكيالملا ىلا تفيضا ناو لجو زع هللا ىلا تفيضا
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 نمو ةمحر هللا نم ةالسلا ليقو { ءاعدلا يهف قلخلا رياس ىلا تفيضا
 ذباهج كلذب حرص ايك اضيأ ءاعد ةكيالملا رافغتسا نال ءاعد مهلك قلخلا

 : هلوق هيلعو ١ مملسمل ١ قرف ) ولطم نم ءالعل ١

 ءاعدلااهانعم قلخلا ةالص امأو هتمحر هللا ةالص

 اطخ ال اقطن ملس هلعف ماقملا قيضل مالسلا ظفلب مظانلا حرصي ملو

 رثنلا فالخب مظنلا هفعاسي مل هنال ىقبا يطخلا مالسلا ناك ناو فاك وهو

 هعمسي نأ وهو هلةيحت مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل هللا نم مالسلا ةقيقحو

 همالك هعمسي ناك ايك هقلخ نم هليلجت ءاش نم ناسل ىلع ةيحتلا كلت

 . ةصاخ لي ربج ناسل ىلع وأ كلذك

 ربخي يا ءابلا رسكب ربغىنعمبهمدعو زمهلاب أبنلا نم ليعف (يبنلاو)
 حتفيو كلذ وحن وا يهنو رما نم هيحو هيلا هيحوي ايب . هنأش لج هللا نع هتما
 ناسل ىلعوا هدابع نم ءاش نم ناسل ىلع هربخا هللا نا ىنعمب ءابلا

 هتوبنبو الوسر ناك اذا هيهاونو هللا رماوأب ربخم وهف مالسلا هيلع لي ربج

 ىبنلا نوكيف ةعفرلا ىنعمب ةوبنلا نم هناوا طقف ايبن ناك اذإ ام مرتحيل

 هنا وا نال يبنلا هتعفر ببسو الا عوفرم نم ام ذا هتما نأشل عفارلا ىنعمب

 هذه ىلعو قلخلا عيمج نع هريغ ىلع هنأش عفر هللا نال ةبترلا عوفرمونعمب

 . لعاف ىنعمبو لوعفم ىنعمب يبنلا لعج حصي اهلك تاهيجوتلا

 رمؤي ملو عرشب هيلا يحوا ناسنا وه (ءايلعلا دنع يبنلا فيرعتو)

 نم ركذ ناسنا يبنلا مهضعب لاقو اضيا لوسر وهف عغيلبتب رما ناف هغيلبتب

__ ١١



 رمؤي ل ناو هب لمعي عرشب هيلا يحوا اعبط رفنم نع ميلس رح مدا يب

 . اضيا لوسر وهف هغيلبتب رما ناف هغيلبتب

 قلطم صوصخو مومع لوسرلاو يبنلا نيبف (نيفيرعتلا الك ىلعور
 نال يبنلا نم معا لوسرلا نا مهضعب لاقو سكع الو يبن لوسر لك نال
 . ءاوس امه ينازاتفتلا لاقو مهنم ءايبنالا نوكت الو ةكيالملا نم نوكت لسرلا

 هجو نم مومع يآ يهجو صوصخو مومع ايبنيب . مهضعب لاقو

 لوسر يبن لك نا نآرقلا هيلع لدي يذلا تلق . رخآ هجو نم صوصخو
 لوسرلاو يبنلل لاسرالا قلطاف لوسر الو يبن نم انلسرا امو ىلاعت هللا لاق

 . لوسر يبن لك نا ملع هسفن ىلا لسرم يبنلا نا ىلا رظن نمو

 يحوا ناسنا يبنلا نا هبحاص دنع لوقلا اذه نايبو (مامالا لاق)

 لمعلاب رمأو عرشب هيلا يحوا ناسنا لوسرلاو هغيلبتب رمؤي ملو عرشب هيلا
 يبن وهف هنم ء ىشب صخ ناف هتما نود ء ىشب هنم صخي ملو هخغيلبتبو هب

 هب دارملاف لذن اهيف الخ الإ ةمأ نم ناو ىلاعت هلوق اماو كلذ عوقو حصي

 ركذل ١ مهلوقب جرخوكلذب صوصخ ةيآلا مومعف اه اوس نود ةفلكملا 2 ١

 مهضعب لاقو اضيأ ءاسنلا لمشي ناسنالا ظفل نأ ىلع ءانب ثانالا عيمج

 : لئاقلا لوق يف ايك ةناسنإ ةأرملا ىمست

 لجخ اهنم ايسلا ردب ةنانتن ةناسنإ

ءاسنلا نم قيرف ةوبنب مهضعب لاقو اضيأ ناسنا ظفلب جرختف هيلعو



 نب ىسوم مأو هلك رشبلا مأ ءاوحو نوعرف ةأرما ةيسآو نارمع تنب ميرك

 حوجرم لوقلا اذهو ةراسو رجاهو ةمجعملا لاذلاب ذناحوي اهمساو نارمع

 ام هولوأت ام الإ هيلع دايتعالا حصي هيلع يوق ليلد الو مالعالا ءالعلا دنع

 ةوبنلا ىلع لدت لضفلا لئالد تناك ولو نهتوبن ىلع ال نهلضف ىلع لدي
 دعاوقو ملاعملا يف كلذ اودروأ ناو مهتوبن ىلع ني ريثك لاجر لئاضف تلدل

 زياجلا نم هناو هلقان ىلإ كلذ لكنف هللا مهمحر انئايلع بتك نم مالسالا

 كلذ تملع ايك نكمملاو

 لب يبنب سيل ليق هناف نامقل ةوبنب دري الو قيقرلا (رح) مهلوقب جرخو
 . هللا همحر مامالا هاكح ليق اييف يبن فلأل ذملت ىتح ءايبنالل ذيملت

 ناسنالا نا ىلع ءانب ، نجلاو ةكيالملا مدا ينب نم مهلوقب جرخو

 وهف سنالا نم ذوخأم هناب لوقلا ىلع اماو كرحتلا وهو سونلا نم ذوخأم

 ىلاعت هلوقب هيلع دري الو ديقلا اذه ىلا هجارخا يف جاتحي الف مدا ينبب صتخم

 مكضعب نم اهانعم نال ةيآلا مكنم لسر مكتأي ملا سنالاو نجلا رشعم اي

 ايك مهيلا سنالا لسر باون نجلا لسر لاقيو مامالا لاق سنالا مهو

 امل يا نيرذنم مهموق ىلا اولو رمألا يضق املف ىلاعت هلوق نم كلذ دافتسي

 نع ثيدح هيلع راشا ايك مهموقل هب نيرذنم اوبهذ مهيلعاءورقم نآرقلا مت
 ةيآلا السر ةكئالملا نم ىفطصي ىلاعت هلوق هيلع دري ال كلذكو ةلي يبنلا

 ىلع ةجحلا اوميقيل ةصاخ ءايبنالا ىلا السر ملعلا لها دنع اهانعم نال

 . مهمما

 ىمعلاك ةرفنم ةلع هب تناك نم اعبط رفنم نم ميلس مهلوقب جرخو

_ ٢٠٢



 الو مالسلا هيلع بوقعي ىمعب ضقني الو اهوحنو ص ربلاو ماذحجلاو نونجلاو

 نا ملسن نا دعب لوقن اناف مالسلاو ةالصلا انيبن ىلعو هيلع بويا ءالبب

 رارقتساو اهتوبثو ةوبنلا عوقو دعب عىراط رما كلذ نا ةقيقح عقاو كلذ

 . اهقبس اميف اضيا كلذكو اهيلع أرط اميف ال اهنراق اميف مالكلاو اهلاوحا

 ريبعت هجو ايف يبنلا نع لوسرلا ةيصوصخ حجارلا نا ,ليق ناف

 نأ ىلا ةراشا كلذب ربع اينا لوقن صخالا ىلع هتردق عم معألاب مظانلا

 ةفصب لب ةلاسرلا ةفصب اهقحتسي ايك ةوبنلا ةفصب ايهقحتسي مالسلاو ةالصلا

 اونما نيذلا اهيأ اي يبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نا كلذ هل مدقتي ةوبنلا

 . اميلست اوملسو هيلع اولص

 همساب حرصي ملو رايخلا يهو ةوفصلا نم راتخملا يأ ىفطصملا هلوقو

 ءايسأ هل هنوكلو رصبي نأ نم رهظأو ركذي نأ نم رهشأ هنوكلو هتفصب ءافتكا
 اهدارأ نم فيلائت اهيف اوفلأو ءايلعلا اهعمج تافص اهبلغأ تلق ةددعتم

 ينفو ةالتَي دمحم ضرالا ين هب ريهشلا همساو اهيف هتيغب دجي اهيلا عجويلف
 نب فانم دبع نب مشاه نب بلطملا دبع نبوهف هبسن امأو دمحأ ءايسلا

 نب كلام نب رهف نب بلاغ نب يول نب بعك نب هرم نب بالك نب يصق
 نب دعم نب رازن نب رضم نب سايلا نب هكردم نب هميزخ نب هنانك نب رظنلا
 همههوي امل هتينكو همسا نيب دحأ عمجي نأ يهنمو مساقلا وبأ هتينك اماو ناندع
 لي هيلع صن ايك دحمبردحأ ىمستي نأ حصي يأ لقاع هدصقي الو كلذ
 اذا اما هتينكب ىنكتي نأ عنتما دمحمل دحأ ىمست اذاف فيرشلا هثيدح يف

 يهنملا مدعل مساقلا يباب ىنكتي نأ هل زاج دمح ريغ رخآ مساب دحأ ىمست
 . ةروصلا هذه يف هنع

٢٢



 ماقملا اذه لثم يف مه لآلاف لآلا ىلع افطع باحصالاو لآلاو هلوق

 كلذ معف يقت لك دمحم لآ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةلي هتمأ نم نوقتملا

 ميلسلا لقعلا هب يضقي ىذلا وهو نيرخآلاو نيلوألا نم ءايقتألا عيمج
 نإف ةيشاجحلاو ةريشعلا نم ظفللا هيطعي ام ال ميقتسملا قوذلاو

 هللا ىلص هيلع مصخلا دلألا كرشملا وه نم هتريشع يف نأل حصي ال كلذ

 . هاضرن ال ام اذه اعدلا ماقم يف لآلا كلس يف لخدي فيكف ملسو هيلع

 بهذملا ةدعاق ىلعف لالا ىنعم يف ملسملا يصاعلا لخدي لهو

 لا) مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو هانمدق ىذلا ثيدحلا هل لديو لخدي ال

 لخديانموق : لاقو هلا نم نكي مل يقتلا ريغ نأ هموهفم (يقت لك دمح
 ابرو : لاق ةديدع ناعم هل لآلا نأ ملعا ةرهوجلا حراش يروجابلا : لاق

 نأل : لاق ، ايصاعولو نمؤم لك انه ايك ءاعدلا ماقم يفف الاوقأ تلعج

 هللا بجوأ يصاعلا نا قحلاو هريغ نم ءاعدلل اجايتحا دشأ يصاعلا

 ء يشب سيل ءاعدلا ىلا هجايتحا ةيدشأب هليلعتو هل ءاعدلا ال هيلع ءاعدلا

 رخآلا مويلاو هللاب نونمؤي اموق دبت ال لجو زع هلوق ريشي انلق ام ىلإو

 . ةيآلا هلوسرو هتا داح نم نوداوي

 ةدوم ضحم نع الا نوكي ال ريخلاب ءاعدلا نا ةراشالا هجوو

 ال بكترم هنايصعب هلوسرو هلل داحم وهو كلذ نم يصاعلا نياو ءافطصاو

 لوعي نا يغبني يذلا ماقملا وهو يقت لك دمحم لآ حيحصلاف هنع هلا هاهن

 ةيضابالا رشعم اندنع بلطملا ونبو مشاه ونب مهف ةاكزلا ماقم يف اماو هيلع

 دحاو عيشك بلطملا ونبو مشاه ونب ةي هلوقل ةيعفاشلا دنع كلذك هنا ايك

 ونبف ةلبانحلاو ةيكلاملا دنع اماو مالسا الو ةيلهاج يف اوق رتفي مل ةياور يفو

٢٢٣



 لاو رفعج لآو ىلع لآ قرف سمخ دمح لآ ةيفنحلا تلاقو طقف مشاه

 وه لوالا لوقلاو لوقا حصأ لوالاو مامالا لاق ثراحلا لآو سابعلا

 ١ به ذم .

 يبنلاب اوعمتجا نيذلا مه باحصالاو بحاص عمج باحصالا اماو

 ةيم هعم ةبحصلا طرتشي لهو هب نينمؤم ةثعبلا دعب مالسلاو ةالصلا هيلع
 افالخ ةياورلا عم الوط طرتشي الو مهضعبل افالخ كلذ طرشنتي ال لوقنف
 روهشم افالخ هللاب ذايعلاو دادترا دعب اندنع اهنوك طرتشي الو نيرخآل

 مث دتراف ايباحص ناك اذا اييف رهظت كلذ يف فالخلا ةرمثو ةيكلاملا بهذم

 مامالا ححص الوا ةيباحصل اوفك نوكيو . ايباحص ىمسي له هللا ىلا بات

 . ةيعبتلا هجو ىلع يبنلا ريغ ىلع مالسلاو ةالصلا توبث اذه يفو لوالا

 ةيعبتلا ةهج ىلع اما الالقتسا يبنلا ريغ ىلع ةالصلا زوبت لهو

 رظنلا نبا مامالا هيلعو ةزياج ليقف لالقتسالا هجو ىلع امأو اعامجا زوجت

 ةنسلاب ملعلا لهأ دنع رهش ايك يفوأ يبأ لا ىلع يلص مهللا هل لديو تلق

 حرص مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا راعش اهنأل ةعونمم ليقو هلاثمأ يف

 ىلع يه لب ليقو عضولا يشاوح يف هللا همحر ةتسوبأ ردبلا مامالا كلذب

 . مامالا هنع هاكحو ۔ ةرهوجلا حراش هب حرص ىلوألا فالخ ، كلذ

 ىلع هريغصت ليلدب لمجك كيرحتلاب لوأ لآ لصأ هيبنت
 زاجا نم بهذم ىلع هيلا فاضملا ريمضلا نع ضوع هيف لاو & ليوا

 . ملعا هللاو كترشع هب تلاط نم ةغل بحاصلاو - بكار

٢٤



 كلوقكةبحاصملاو ةكراشملا يضتقت ةملك عمف «ىفولا لها عم هلوقو»

 هلل اوفو نيذلا نيدلا يف ةماقتسالا لها مه ۔ افولا لهاو رمع عم ديز ءاج

 لها معا ينا ىنعملاو هللا هضرف امم _ام عيش يف اورصقي ملومهيلعبجوا امب

 رونلا مهف بجوا نيذلا باحصالاو لآلل اعبت مالسلاو ةالصلاب افولا

 مل يتلا يهو ۔ ءارتبلا ةالصلا نع يهنلا ثيداحأ يف ءاج هناف كلذ يدمحملا

 لخدا ماقم بصنم نم هالعا امو فرش نم كلذل اي _ لوقاو لآلا اهيف ركذي

 ةمحر مهلمشت ىتح اودهاع اذا هللا دهعب نيفوملا كئلوا هيف نيمألا قداصلا

 ةلوبقم ةباجتسم هيلع ةالصلا ناف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرل ةيعبتلاب هللا

 . ملعا هللاو 3، اهب ءاج نمم

 : هللا همحر مظانلا لاق

 هلاح قيضب دبعلا ىلع نم هلالج يف نمحرلاف دعبو
 هلاومأ نم ثلثلاب هناعأ هلاجأآ نم بحنلا ءاضقنا دنع

 ممذلا صالخ يف عيمجلل لب مزتلم لمع نم ةءارب

 يئانبلا مضلاب دعبو ايهم ىنعمب امأو امأ ىنعمب دعبو يف واولا لوقأ
 ىنعمو اظفل هيلا فاضملا ةينل حتفلا زوجيو ىنعم هتينو هيلا فاضملا فذحل

 كولملا ىلا هبتكو هتاباطخ قلطمو ةلي هبطخ رياس يف درو ايك دعب اما لصالاو
 دواد يبنلا هيتوا يذلا باطخلا لصف يه ليقو ۔ ةمالا رياسو لب ءارمالاو

 ةمكحلاف باطخلا لصفو ةمكحلا هانيتأو ىلاعت هلوقب يكحملا مالسلا هيلع

 باطخلا لصفل اهب ىتؤي اهنال دعب امأ يه باطخلا لصفو ملعلا وأ ةوبنلا

 نع دراو كلذ لكو ةفلتخغ ءاحنا ىلع مالكلا ليصفتل وا ضعبل هضعب نم

 . برعلا

۔ ٢٥



 : لاقف ايظن ءالعل ١ ضعب كلذ دروا ايك اهس ءاج نم لوأ ف اوفلتخاو

 برقأ دوادو لاوقأ سمخ اهب ائداب ناك نم دعب امأ فلخلا ىرج

 برعيف بعكف نابحسف سقف هدعبو باطخلا لصف هل تناكو

 همالك يف دعب امأ هنع ترهش نم لوا وه نميف اوفلتخا ىنعملاو

 سق اهب ءاج نم لوأ لاق ضعبو ةيآلا يف ايك مالسلا هيلع دواد هار ضعبف
 هاري مهضعبو . ماعلاو صاخلا دنع فورعملا بيطخلا يدايالا ةدعاس نب

 هاري ضعبو كلذب خيراتلا هل دهش يذلا ءابطخلا حصفأ لياو نابحس

 همسا ناكو برعي يمس كلذلو ناطحق نب برعي لوقي ضعبو ، بعك

 وأ ۔ هنابأ يأ يبرعلا مالكلا برعا نم لوا وهف ناحطق نب نمي يلصألا

 . ۔ دعب امأ هلوقب هيناعم لصف

 نع ةباين امأو ةصق ىلع ةصق فوطعملاو ةفطاع واولا مهضعب دنعو

 نم نكي امهم ىنعملاو _ هيوبيس دنع ءيش نم نكي اهم ىنعمب امأو . امأ
 اذك وهف . هلاو ةلي هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمح دعب عيش

 اضيأ يهو . . خلا هلالج يف نمحرلاف هلوق يف انه هب حرصملا وهو . اذكو

 واولاو اهب ىتؤي دقو ةلقب ناكم فرظ يتأتو نامز فرظ يهف لبق ضيقن
 ام ىلا رخآل بولسا نم لاقتنالل عياش ريثك امهالكو امأ عم وأ۔ اهعم يتلا

 راكفالل تافلا كلذ يفو اذكهو رخا ضرغ ىلا ضرغ نم يأ هل ةياهن ال

 ناف ميلسلا قوذلا يف ةيبرعلا تانسح نم عون وهو راظنالل تافلتساو

 نيب الا عقت الو راكفالا حاورأل جيهب اهب هغاسم نكل نكمم اهنودب لاقتنالا

 قوذلا كلذب دهشي ايك مالكلا لوا اهل عقوم الو نيدحتم ريغ نيمالك
 . رينلا
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 ن ايب 3 يش نمو طرشل ا لعف نكيو طرش مس ١ اهم نا ل اح لك ىلعو

 ىواسملاب نوكي دقف نيبملا نم صخأ نوكي نا نايبلا قح ناك ناو ايهمل
 . قراشملا يف اذك اضيأ

 ايهنيب دعب . امأب اهنيب لوصفملا نامالكلا نوكي نأ طرتشي لهو

 مالكلا قنور بهذالاو . لوالا ةيبرعلا لها دنع حيحصلا ال مأ ةبسانم

 ءانثلاو هلل دمحلا نم اهدعب امو ةلمسبلا انه لوالا عونلاو لصفلا دنع

 ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو . هيلع

 دحألا دحاولا هلالا ءارطا وهو مظنلا اذه ببس نايب وه يناثلا عونلاو -

 ام اهنمو - رصح تحت لخدت داكت ال ۔ ةديدع لاضفأب هدابع ىلع لضفنتملا

 روضح دنع هدابع ىلع هب نتمملا هللا لضف نم ىلاعت هللا همحر مظانلا هاكح

 هيف نوذأملا ءازجلا راد ىلا لايعالا راد نم لاقتنالا يعاود ةنياعمو محلاجأ

 ةيقبل متملا ءاصيالا نم مهلايعأ حلاصب هوقحلي نأ لجو زع هللا نم مهل

 . ۔ مهلاعفأ حلاص هب موتخملا مهلامعأ

 مهوتل ةدياز يهف . ايهم طرش باوج يف ةعقاو نمحرلاف هلوق يف ءافلاو
 اهنع ةبيان واولا نا انلق نا امآال باوجو ةفطاع دعبو يف واولا نا انلق نأ امأ

 لوقن انال هعم ءافلا فذح بجو امأ باوج نم فذح اذا لوقلا نا لاقي ال

 زاوج يناثلا لوقلاو . ةاحنلا ضعبل يأروه لب عامجالاب سيل كلذ نا

 . يطويسلا نع هيوري وهو يروجابلا نع ۔ مامالا هاكح اهتابثا

 نم ۔ يبنتمل ا لوق دح ىلع وه هتمظع ىأ هلالج يف نمحرلاف هلوقو

 . _ لاهجلا يف فسويو الالج كلملا ف ناهيلس ررزي هرزي

_ ٢٧٢



 هيلع نم لاقي عانطصالاو ماعنالا وهو . نانتمالا نم . نم هلوقو -

 . لضفتلاو ءاطعلاو نانتمالا دي هعم عنطصاو هيلع معنأ يأ.

 نم يأ ةيفرظ هيف ءابلا قيضب هلوقو سنجلا قارغتسال.دبعلا يف لأو

 انأش مظعأ ةنملا كانهو . ةعسلا دض قيضلاو هلاح قيض لاح يف هيلع

 . ةهيدب كلذ كردي ايك اردق لجأو انازيم لقثأو

 براقي امدنع لاحلا قيضو . فلكملا هب دارملاو ديبعلا دحاو دبعلاو
 دبعلاب قيضي كلذ دنعف توملا بابسأ ةنياعموأ موقلحلا حورلا غلبت نا

 ناك ام هب قيضي يذلا دحلا اذه ىلا قوقحلل لطعملا وأ ءاصيالل فوشنسملا

 هللا هبحي امل قيفوتلاو تاعابتلا عيمج نم ةمالسلا هللا لأسن اعساو هلبق

 . ۔ تاحلاصلا نم هاضريو

 ةيآلا هبحن ىضق نم مهنم لجو زع هلوق يف ايك لجألا بحنلاب دارملاو
 لجأ ىلا نيدب متنيادت اذا ىلاعت هلوق يف ايك ةلجؤملا ةدملا لجالاو هلجا يا

 ةدم هب دارملاو ةياهنلا ةفورعم ةدم هب دارملاو ةياهنلا ةفورعم ةدم ىلا يأ ةيآلا

 ءادا يف دبعلل قيفوتلا هللا نمو ةدعاسملا ةناعالاو ةايحلا لاح يف ناسنالا رمع

 مزلي ام لك نم هلعفي ريخ نم هيلا بدن اموأ ةعابت وا قح نم هيلع بجو ام
 هل سيلو لجو زع هللا عم ريخ ىلا هب لسوتي وا هللا عم هئادأب وا هب يصوي نا

 نب عيبرلا مامالا هاور اميف ةي هللا لوسر نع درو ايك كاذ ذا هلام ثلث قوف

 لاق . صاقو يبأ نب دعس نع ديز نب رباج نع ةديبع يبأ نع بيبح

 اي تلقف يب دتشا عجو نم يندوعي عادولا ةجح ماع ةي هللا لوسر ينءاج

 ۔ يل ةينب الا ينثري الو لام وذ انأو ىرت ام عجولا نم يب غلب دق : هللا لوسر

 لاق ، ثلثبلاف تلق { ال لاق رطشلابف تلق ال لاقف 3 لام يثلثب قدصتافأ
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 ةلاع مهرذت نأ نم ريخ ءاينغا كتثرو رذت نا كنا ريثك ثلثلاو معن

 . ۔ ثيدحلا سانلا نوففكتي

 يأ ةيصولا قدصتلاب دارملاو رابختسالل ثيدحلا يف ماهفتسالاو

 هللا عم اهرخذو اهرب وجرأ ةقدص هيف يصوأ نأ ىرا اميف يلام يثلثب ىصوأف

 تلق ال لاق يلام يثلثب قدصتأ نأ يل نذأتأ يأ فصنلا رطشلاب دارملاو

 لاملا ثرت نا اهرمأ رغص ريغصتلاب ةينب طقف ثراولا نال يلام فصنب

 . هلك

 نا مخ اف ةثرول ١ قوقح ىل ١ رظنل ابريثك ي ١ ريثك ثلخغل او ثلثلا هلوقو

 ىلا سانلا ضغول سابع نبا لاق اليلق مهريثك ناك نيثلثلا يف اوكرتشا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلا بحأ ةياور يفو يلا بحأ ناك عبرلا

 رصق يف ءايلعلل لصأ اذه ربلا دبع نبا لاق ريثك ثلثلاو ثلثلا لاق هنأل هلآو

 . هريغ مهل لصأ ال ثلثلا ىلع ةيصولا

 نم رثكأب ءاصيالا نم عنملل ليلعت خلا ءاينغا كتئرو رذت نا هلوقو
 زاوجو ةنبا ولو ةثرو هل ناك نمل ثلثلا ىلع ةيصولا رصق ثيدحلا يفف ثلللا

 خلا ءاينغا كتثرورذت نا هلوق موهفم نال ثراولا مدع نمل لاملا لكب ةيصولا

 هيلع ىشخي نم كرتي ال هنال داز ايب ةيصولاب يلابي ال هل ثراو ال نم نا

 . رقفلا

 اهوجو لمتحي كلذ نا ىأر امل ادعس ناف لمجملا نع راسفتسالا هيفو

 هنود اهيف عنمل ا هدنع لمتح ا هرطشبو هلام عيمجب ةيصول ١ نم عنم امل هناف
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 . ريثك ثلثلاو ثلثلا هل ليقف ثلثلا ىلا رسفتساف زاوجلاو

 ملسو هلاو ةيم يبنلا ناك نا هناف ثلثلا زواج نمل ديدهت عون هيفو

 . هعنمب حرص امك راثكتسالاب ىلوا هقوف ايف ثلثلا رثكتسا

 ةياعرل مهيلا رظنلا تفلا ةي هناف ةثرولا حلاصم ىلا رظنلا هيفو

 باطخلا نا كيلع ىفخي الو دعس حلاصم ةياعر ىلع رصتقي ملو مهحالص

 جاجتحالا ىلع ءاملعلا قابطال نيفلكملا نم ةفصلا كلتب ناك نم معي
 يبنلا دكا دقو دارفالا ةغيصب عقو اينا هل باطخلا ناك ناو انه دعس ثيدحب

 يف لاقو روكذملا دعس ثيدحب ثلثلا يف ةيصولا توبث مالسلاو ةالصلا هيلع

 نع دعس نب بعصم ةياور يفو ريثك ثلثلاو دعس اي ثلثلا يرهزلا ةياور
 تنب ةشئاع ةياور يفو ريشك ثلثلاو معن لاق ثلثلاف تلق ملسم دنع هيبأ

 يئاسنلل اذكو ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثلا لاق روكذملا دعس اهيبأ نع دعس

 تلقف تيصوا لاقف هيفو دعس نع يملسلا نمحرلا دبع يبأ قيرط نم

 صوأ هيفو حتفلا يف لاق كدلول تكرت ايف لاق هلك يلايب : تلق مكب لاق معن

 ريبك وأ ريثك ثلثلاو ثلثلاب يصوأ لاق ىتح لوقأو لوقي لاز ايف لاق رشعلاب
 يف ظوفحملاو يوارلا نم كش وهو سكعلا وأ ةدحوملاب يناثلاو ةنلثملاب لوألا
 . لينلا نم ىهتنإ هنود ام ىلإ ةبسنلاب ريثك هانعمو ةلثلثملاب تاياورلا رثكأ

 هلوقب داراو رثك ثلثلاو ثلثلا لاق ملسو هلاو نيلك هللا لوسر نال عبرلا يلا

 سابع نبا ناف عبرلا ىلا ثلثلا نع ءاصيالا سانلا صقن يا ضغ ول

 اذكو يئو ةيصولا ف يديمحلا داز عبرلا ىلا هلوقو ضغ ول هلوقب كلذ ىنمت
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 ىلا ثلثلا نم اوضغ سانلا نا تددو هظفلو . . خلا عيكو نع دمحا هاور

 سانلا نأ ول ملسم دنع ماشه نع ريمن نبا ةياور يفو . . ةيصولا يف عبرلا
 ليلعتلاك وأ ليلعت وهو : لاق ملسو هلاو ةلي هثلا لوسر نأل ثيدحلا اوضغ
 لي هفصو نم كلذ ذخأ سابع نبا نأكو ثلثلا نع ناصقنلا نم هراتخا امل

 قاحسإك كلذ يف سابع نبا لوقب ذخأ نمو . . ريثكلاب ثلثلا ملسو هلاو

 . هيوه ار نب

 نع صقنلا بابحتسا يعفاشلا بهذم نم فورعملاو) «حتفلا يف لاق»
 صقني نا بحتسا ءارقف ةثرولا ناك نا يونلل ملسم حرش يفو (ثلنلا

 ذا . ثيدحلا نم كلذ جرخي نا يوونلا دارا تلق الف ءاينغا اوناك ناو هنم
 ىنعم ظحالف ۔ خلا ءارقف مهرذت نا نم ريخ ءاينغا كتثرو رذت نا ةلي لاق

 كلذ ىلع لدي ام ثيدحلا يف سيلو ينغلا عم هنم صقني ال ناو رقفلا

 . ملعا هللاو ليصفتلا

 ادعاصف ثراو كراتل حصي ال (لينلا حرش يف هللا همحر بطقلا لاق)

 هنا مهضعب لوق امأو لاق _ اعامجا ثراولا هزبي مل نا ثلثلا نم رثكأب ءاصيا

 فضنلا نم رثكأب حصي هنا مهضعب لوقو . . فصنلاب ءاصيالا هل حصي

 بحاص هتبثأ يا عامجالا تبثاو ۔ايهب دتعي مل ايهتبارغو ايهفعض ةدشلف

 حيولتب يناثلاو حيرصتب لوالا ناويدلا يف امهوركذدقف الاو لاق لينلا

 . كلذ ريغ ليقو (اولاق ذا) ةراشإ
 زوجي ال يرصبلا نسحلا لاق نيكرشملا ىلع مكحي مالسالا مكحبو

 . . هللا لزنا ايب مهنيب مكحا ناو ىلاعت هللا لاق - ثلثلا الإ ةيصو يمذلل

 هجو هب دارا اذا هلام عيمجب يصوي نا هيلع الف امحر ولو ثراو هل نكي مل نمو
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 أطخ وأ ادمع لتق اذا هتيد ثلث اضيا هلف هلام ثلثب لجرل ىصوأ نمو ۔ هللا

 وا دمع لتق ةيد ةثرولا ذخأي مل ناو أطخ وأ ادمع ةيدلا نم ذخأي ال ليقو

 هل يصوملل ءيش الف ةيدلاو لتقلا اوكرت وأ هولتق لب لتاقلا اوحلاصي ملو اطخ

 ٠ أطخلا اذكو ةيدلا يف

 اينإ حبسم خيشلا لاقو يصوملا تام موي ثلثلا ثلثلاب هل يصومللو

 لوق لك نا نم نيلوقلا ىنبم نأ ىفخي ال لوقأ ءاصيالا موي هلام ثلث هل

 حصي الو عبرلاب ليقف هنود اييف قلخلاو لينلا يف لاق لصأ ىلع ينب ايهنم
 زاجأ نإ الإ عبرلاب حصي الو سمخلاب ليقو ةثرولا زاجأ نإ الإ ثلثلاب
 لوقلا اذكو ثلثلاب لوقلا لطبي عبرلاب لوقلا نأ اذه ىنعمو ةثرولا

 زاوجلل لصألا لعج اذإ لياقلا اذه دنع عبرلاب لوقلا لطبي سمخلاب
 الوق لب الاوقأ كلذ لعجي مل لياقلااذه نأكو ثلثلاب لوقلل ىنعم الف عبرلاب

 مكلاومأ ثلث مكل هللا لعج ثيدحل ثلثلا هب ذوخأملاو لينلا يف لاق ادحاو

 الي هلوق مهضعب لوات تلق مكتانسح يف وأ مكلامعأ يف ةدايز مكتوم دنع

 كش الو هللا عم ريبك وأ ريثك هرجأ يأ رجألا ةرثكب ةريثك ثلثلا ملسو هلاو

 هثراول هفلخ ام نإف ةعاط يف فلتأ امو فلخ ام ىلع رجؤي ناسنالا نأ

 نإ مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةراشالا هيلإو يقب ام هل ايراج هرجأ لازي ال

 يأ ۔ سانلا نوففكتي ةلاع مهرذت نأ نم كل ريخ ءاينغأ كتثرو رذت

 . ۔ ثيدحلا مهفكأب مهنولأسي
 يأ هلجال لوعفملا ىلع بصتنا خلا لمع نم ةءارب مظانلا لوقو

 لمع يف ةدايز امأ نيئيشل تعرش اياصولا نا ىنعملاو . . ةءاربلا لجال

 نم ايلختو تابجاولا قوقحلل ءادأو تاعابتلا نم اصلخت امأو ناسنالا

 يأب دابعلل تناك ءاوس . . قوقحلا ءادأ وه مزاللا لمعلاو . . تاناضلا
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 . تاتباث تارافكو تامزال روذنو ةاكز ءادأ وحن نم دوبعملل تناك وأ عون

 : هلوقو اهليصفتو اهدادعتب ماقملا لوطي تاعابت نم . . تابجاو قوقحو
 قوقحلا نم بجو ام عيمج ءادأ هب دارملا ممذلا عيمج نم صالخلاب لب

 هبراقال ءاصيا وحن نم - اهريغو اهانركذ ىتلا نم - اقلطم ةمذلاب ةقلعتملا

 هتلدأب انورقم هلحم يف اطوسبم هارت فوس ايك & هيلع بجاو قح كلذ ناف
 وا : هيلساغل هب ع ربتب ءاصيا نم يصوملا كرقي ام ءادأك هلكش ىلا افاضمو

 نم هب عرتيو تافيقوتل ١ نم هب ىصوي امو ٠ ةيضرمك هربق يرف ال

 ضرالا تماد ام هل ايراج تاي ربلا قلاخ دنع هرجا هل ىقبي ام تايصرلا

 ثالث نم الا هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذا ملسو هلآو ةي لاق تاوايسلاو

 ام اهلضف تومي الو © هنع اهرج ١ عطقني ال } هل ىقبت هذه ناف _ ثيدحل ١

 ولو ىقابلا ميادلا ناف . ىلاعت هللا دنع لاعالا مظعا نم يهو 77

 رمالا رهاظ يف ناك ولو ينافلا ريثكلا نم عفنا اريقح نيعلا يأر يف ناك

 . اريبك

 اصلاخ هبر ىلع دري ىتح تاعابتلا نم يلختلا يا صالخلاب دارملاو
 نم غئاصلا اهجرخي اهيف ةبئاش ال يتلا ةصلاخلا ةضفلاك ةملظم لك نم

 هتلافك يا ناسنالا ةمذ يف امو دهعلا يهو . ةمذ عمج ممذلاو ث رانلا

 نم هتمذب قلغتي ام عيمج نم صلختي نا ناسنالا مزلي ىنعملاو ، هتنايضو

 هب بلاطم هتبقر يف ، قاب هتمذب اتباث كلذ ناك نإف 3 الوأ دابعلل قوقحلا
 لأسن { هنم صالخإب الإ هل رفتغي ال ، هقلاخ دنع هنع لو ؤسم .0 هتوم دنع

 دابعل وأ هلل ةعابت لك نم صلختلاو هاوقت ىلع نوعلاو هاضرل قيفوتلا هلل
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 (مظانلا لاق) . هللا

 (ةمدقم)

 يف هلعج اذا همدق نم لوعفم مسا ةلمهملا لادلا حتفب ةمدقملا تلق

 يتلا ةفئاطلا يهو - شيجلا ةمدقم نم ةذوخأم اهلصاو همادق يا هتمدقم

 ليقو ۔ هرما مهبم هل حضوتو ودعلا ةمهد نم قيرطلا هل فشكتل ۔ همدقتت

 هذه نال امهنيب ةبسانمل كلذ نم ةلوقنم يا لادلا رسكب ىنعملا اذهب ىه
 هأرجتو هرسجحت يا همدقت شيجلا ةمدقم نا ايك هدوصقمل ناسنالا مدقت ةمدقملا

 . مدقتلا ىلع

 الب ةفص لصالا يف ةمدقملا نا نونكملا رهوجلا حارش ضعب لاق

 ةفصلا فاضت نا رهاظلا نا نم راتخملا ىلع مزاللا مدق نم ةذوخأم عازن

 اذه ىلع يهو لاق باتكلاك قلعت عون هل ام ىلا ال لوعفملا ىلا ةي دعتملا

 تلقن مث ۔ حتفل ااضيا حصي هفالخ ىلعو لاق ريغ ال لادلا ةروسكم

 : لاق ۔ ةيمسالل

 هجو ىلع اهنع لقنتف ، شيجلا نم ةمدقتملا ةفياطلل لعجت نا اماف

 3 ملعلاو باتكلاك دارملا نيعتيو عيش لك لوا مسا ىلا زاجملا وا ةقيقحلا

 شيجلاك ةفاضالاب نييعتلاو عىش لك لوا مسا ىلا الوا لقنت نا اماو

 ةطساوب ملعلا وا باتكلا ةمدقم ىلا لوالا ىلع لقنلاف لاقو . باتكلاو

 عئاش وهو ينفحلا نع القن لاق نا ىلا لقنلل لك ىلع ءاتلاو ۔ يناثلا نود

 ۔ لاق ادج
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 نا هكيلع ىمح الو ٠ ىنعمل اهديفي ام وه لقنل ١ يهجو نم لوال او

 ةمدقم نوكت نا امهو ناينعم اهلو _ اهرسكو لادلا حتف ناتغل اهيف ةمدقملا

 ماما مدقتت ظافلا انه دارملاو باتك ةمدقم اندنع يهو ملع ةمدقم وا باتك

 ناعم اهناف © ملعلا ةمدقم فالخب هيف اهب عافتناو اهب هل طابترال دوصقملا

 . هتياغو هعوضومو هيف عورشملا ملعلا دح نايبك اهيلع عورشلا فقوتي

 ييف عورشلا نال . ملع ةمدقم يه ةبسانملا هذهب يدنع حيحصلاو

 دحو ملعلا دحك اهتفرعم ىلع هيف فقوتي اياصولا ملع وه يذلا نفلا اذه

 حضاووهو كلذ وحنو . نايبلاو يناعملا ملع دحو وحنلا دحو هقفلا لوصا

 ىلع مالكلا ليطن الو۔ ةهيدب الوقعم انيب اروهظ مظانلا مالك نم رهظي

 يفتكنف هيلإ عجريلف هدارأ نم الاقم اهيف ملع لك لهأل نإف ةمدقملا يناعم

 : مظانلا لاق انضرغل اههيجوتو ةمدقملا لصأ نايبب نآلا انه

 فاضم دهع مهدنع اياصولا دح

 فالخ هيف عرت و ١ توملل

 دارملا مهف فقوتي ام احالطصاو . نيئيش نيب زجاحلا ةغل دحلا تلق

 هنم فرعي ملع وه وحنلا دحف اذه وه مدقتملا مالكلاو وحنلا دح يفاك هيلع

 هقفلا لوصأ دحكو انوكسو ارجو ابصنو اعفر يبرعلا مالكلا رخاوأ ريغت
 انه دارملاو اهتلدأ نم ةيعرشلا ماكحالا طابنتسا ىلع هب ردتقي ملع وه

 عيب رلا دنسم يف لاق ع ربت وا توملل فاضم دهع هناب اياصولا ملع ديدحت

 نم هب يصوي ام ىلعو يصوملالعف ىلع قلطت ةيصولا يأ يهو بيبح نب
 نوكتو . ءاصيالاوهو ردصملا ىنعمب نوكتف هوحنو هدهع نم هريغ وا لام
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 : لاق مسالا وهو لوعفملا ىنعمب

 ةيصو تيمس تومل ١ لدعب ام ىل ا فاضم ص اح دهع عرشل ١ يف ىهو

 اضيا عرشلا يف قلطتو لاق هتامم دعب امل هتايح يف ناك ام اهب لصي تيملا نال

 . تارومأملا ىلع ثحلاو تايهنملا نع رجزلا هب عقي ام ىلع

 يصوملا لعف ىلع قلطتو ةيدهك ةيصو عمج اياصولاو حتفلا يف لاق
 نم ريمضلاو عربتلا هبحصي دقو حتفلا يف دازو مامالا لاق ام رخآ ىلا

 صاخلادهعلا كلذ بحصي دقو يا دهعلا ىلا دئاع هبحصي

 : لاق نا ىلا خلا . . عربت

 ل اق هتلصو أ ذ ١ هيصو ا ء ىشل ١ تيصو نم ةيصول ١ يرمزال ١ ل اق

 هاصو لاقيو هتامم دعب ام هتايح يف ناكام اهب لصي تيملا نال ةيصو تيمسو

 . ه أ فيفختلاب هاصوو ديدشتلاب

 ىنعم ناك نا لوقا ينكىلو القن حتفلا ةرابع يه لينلا ةرابعو تلق

 ريمضو دحاو داو نم اتسيل ايهناو ةلصو اهلعج نسح لصو ىنعمب ىصو

 ركذ مهل قبسي مل ناو نفلا اذهب ءايلعلا ىلا عجار مظانلا مالك يف مهدنع
 . ريهش عئاش ةيبرعلا يف اذه ناف

 لاح يف كيلا هرما لعجيو كيصوي يا كيلا هب دهعي اموه دهعلاو

 هتناما يف هلعجو هيلا هضوفو هب هاصو يا اذكب هيلا دهع لاقي . توم وا ةبيغ

 رماوالا نم مه هنوبتكي ام يا مهلامعا ىلا ءارمالاو ةمئالاو كولملا دوهع هنمو

- ٢٦١



 . هيلا دهع نم ةالولل بتكي يذلاو سوماقلا يف لاق هب مهنوصوي يهاونلاو

 ةبسانمب ايهنيب ةمزالمل هب قلع وا هريغ عم عمج ام هب دارملا فاضملاو

 ىلع قلطي دقو هنم اهعاطقناو دسجلا حورلا ةقرافم توملاو ةمولعم
 دعب ال فاضم دهع يه اياصولا نا يا . خلا ع ربت وا هلوقو ازاجم هتابجوم

 ناسنالا هب ىصوي لب مزال ريغ وه يذلا يا ۔ عربتلا هبحصي دقو - توملا

 ريغل هب قدصت يا اذكو اذكب نالف ع ربت لاقي _ طقف باوثلاو رجالا ضحمل

 ةمزاللا قوقحلا فالخب . ارايتخا رجالا ضحم لب . مزال ريغو . بلط

 . ءادالا مزال بجاو ضحم يه لب عربت اهل لاقي ال اهناف

 فيرعت يف اقباس هلصا انيب اموه خيشلا هركذي يذلا فالخلاو
 ال فاضم دهع اياصولا نا وه دوصقملا ىنعملاو . . ءالعلا نع القن اياصولا

 عربتو ءادالا بجاو ناعون يه يا هدعب ال فاضم عربت وا توملا دعب

 : (مظانلا لاق) (ملعا هللاو) هللا دنع رجالا ةدايز دصقل

 هب ىصوا امو يصولا اهناكرا

 هبتناف هل ىصولماو غوصلاو

 - هريغ هيلع ينبني امو عيشلا نم ءزجلا وهو نكر عمج ناكرالا تلق

 اهدعب ام اهتلص هلوصوم هب ىصوا امو هلوق يف امو اصيالا لعاف ىصوملاو
 هقدصتو اهب هءاصيا ىصوملا لعجي يتلا ءايشالا هب دارملاو هب ىصوا يذلا يا

 ىداتت يلا ةغيصلا هب دارملا ةمجعملا نيغلاو ةلمهملا داصلاب غوصلاو اهنايعاب
 الب ةيصو حصت الو هب ىصوملا يناعم.ىلع ةلمتشملا ظافلالا يهو ةيصولا اهب

_ ٢٧



 كلذ نال هنم تمهف اذا معن ليق ةراشالاب مجعالا ةيصو حصت لهو

 اذه باحصا لدتساو ةراشالاب ةيصولا حصت ال ليقو هقح يف عاطتسملا وه

 ليق هب عيج املف ةراجحلاب اهسأر يدوهيلا ضر يتلا ةيراجلا ثيدحب لوقلا

 اهضر يذلا اهل اومس ىتح نالف وأ نالفوأ نالفأ كسأر ضر نم اهل

 اولاع لب ءاعدالا سفنب اوفتكي ل يأ رقا ىتح هب اولازي ملف هيلا تءراشاف

 بقاعيف رقي ىتح داسفلاب مهتملا ةجلاعم بابحتسا هيفو رقا ىتح يدوهيلا
 . يراخبلا يف اذك يدوهيلاب اولاز ام مهناف هرارقاب

 ال لئاسم ماقملا يفو حيحصلا ىلع اهتحص طرش ةيصولا يف ظافلالاو

 . اهطسب هللا قيفوتب كيلاو اهركذ نم دب

 ) ىلو ل ( ١

 نا ىلا ارظن هءاصيا مهضعب تبثا غولبلا براقملا يا قهارملا ةيصو

 غلباذا اهيلع هبرضب رمأ مث { ةالصلاب اعبس غلب اذا يبصلا رما عرشلا

 لبق ربتعت ةينيدلا رومالا نا ىلع ليلد ندب يف ةيانجب ريثأت برضلاو ارشع

 لينلا بحاص لاق . . ملعلا لها نم ريثك قهارملا ةيصو تبثاو غولبلا

 . قهارم ءاصيا حص

 تبثت له قهارملا لاعفا يف اوفلتخا مهنا هتظفح يذلا بطقلا لاق
 ضقني ملو غلب ناو هءاصيا زاجا هلاعفا ززاجا نمف لاق ال ليقو تبثت ليقف

٢٨



 تيار مث لاق اهضقني ملو غلب نأ الإ هءاصيإ لطبأ هعنم نمو لاق امزج حص

 يأ مهلاعفأ زوبحت ال ايك نونجملاو لفطلا ةيصوو هصن ام خيشلا مالك يف

 يف قهارملا لوخد ردابتملاف ةزياج اهنإ قهارملا ةيصو يف ليقو مهاياصو زوجت ال
 , هردابتل اذهو هزاوجب الوق ىكح هنأ مث هءاصيإ لطبيف همالك يف لفطلا

 لاقي نأ نم ىلوأ مهفالتخا يف هلوخد لب هلاعفأ يف مهفالتخال هتبسانمو

 . زاوجلا قهارملا يف اوركذ مهنأ خلإ ليقو هلوق ىنعم

 نأ ثيح نمو (تلق) قافتالا در لينلا بحاص ينعي فنصملا لعلو

 ريسيلا عيشلا يف يبصلا ةبهزاجأ نمف ةبهلا تاعربتلا يف ةيصولا لصأ

 ةيصو مهضعب زاجأ دقو (هنع هللا يضر بطقلا لاق) ريسيلا يف هتيصو زاجأ

 فورعمب ريغص ةيصو مهضعب زاجأو ۔ هتيطعال نقلي مل نإ لقاع ميتي

 هثلث ىلإ ليقو . هعبر ىلإ ليقو - نقلي مل نإ دحأل وأ رب هجول هلام سمخ ىلإ

 عست تنب ةيصو . هللا اهمحر باطخلا نب رمعو زيزعلا دبع نب رمع زاجأو
 . نينس رشع نبا ةيصوو نينس

 ىلا تزاج هتيصو يف لدعو يبصلا لقع اذا هللا دبع وبأ لاقو

 اذا يا نيبرقالاو ليبسلا يفو ءارقفلاو جحلا يف اندنع لدعلاو لاق ثلثلا

 . اهيف هؤاصيا ربتعي يا هنيد نم اذه نال زاج عاونالا هذه لثم يف ىصوا
 يبصلا رقا ناو لاق اهيف لدع ولو سمخلا نم رثكا ىلا زوجت ال هريغ لاقو

 نمو ۔هءاصياو هرارقا زاج قهارملا دحب يا هدحب وهو هتوم دنع غولبلاب
 نيقلتب سيلف مهفي نم دحب ناك ناف اذكب نالفل صوا يبصل۔ لاق

 فيك لوقيف اذكو اذكب يصوا هل لاقي نا نيقلتلا ايناو _ هتيصو تزاجو

 ديرا لاق ناو نيقلت اذهف ظفلي فيك ملعيو اذكو اذك لق هل لاقيف لوقا
 سيلف اذكو اذك لق هل لاقيف دوهشلل لوقا فيكف اذكو اذكب يصوا نا

س ٢٣٩٨٩



 هلعف يبرو هب تبثت ام ةفرعم داراو اهلقع هنال ةيصولا زئاج اذهو نيقلتب
 سأب الو۔لاق ةيصولا هب تبثت ام نسحي لك سيلو _ نيغلابلا نم ريثك
 . - قهارملا نيقلتب

 قوقحلا هيلع زوجت الف هب همايقب ركخأالو قوقحب مالغلا ىصوا ناو

 ر رب يف زوجت امناو هب مايقب الو هيلع قحب هتيصوزوجحت ال ليقو - ةحصلاب الا

 رباج نعو قتعي مل يلصيو لقعيوهو راضتحا دنع همالغ قتعا نمل ليقو

 رايخلا نا اهلام ثلثب اهتوم دنع تصوا ةيبص يف هريغو ديز نب رباج هبسحا
 ثراولا هتبثا نا الا توبثلا مدع ىلع ىنبم اذهلق درلاو ءاضمالا يف اهثراول
 . ءاشي ام لطبيو ءاشي ام هيف تبثي - ثراولا لام كلذ ناف

 ةيضاملا ةجحلاو روهشملا فالخلا ىبصلا ةيصو يف لوقلا ةصالخو

 راص دقف غلب اذاف غلبي ىتح يبصلا ةيصو تابلا مدع يه۔درت ال تلا

 غولبلا لبق ءايشا تظحول ناو هريغو هئاصيا مكح متي كلذبو افلكم

 عبسل ةالصلاب رمالا ىلا رظنلابو ةلمجلا يف زاوجلا ىلع اهلمحن ةزياج

 اهجوزل ةرشاعملا اهيلع اوبجواو ةيبصلا جيوزت زاوجبو رشعل اهيلع برضلاو

 كلذل اهنم جوزلا عانتماو اهءاج نا ضيحلاو اهوحنو ةبانحلا نم لستغت ناو

 ةينيرمت روما يه ايناو ضحملا باجيالا ىلع لمحت ال يدنعف ىرخا ءايشا يف

 اهيلع انرمتم اهلافكأ نوكيو اهداتعيل اهعيطتسي نم ةلمجلا يف اهلعف بلطي
. هيلع وه ام ىلع هؤاقب الا هل مهنم ناك امل اهكرت ىلع رصا ولو



 ( ةيناثلا )

 . هديس نذاب مهضعب اهتبثاو . دبعلا ةيصو يق ءايلعلا فلتخا

 مهضعب . ةيعرشلا دوقعلا نم دقع يه له ةيصولا نا فالخلا لصاو

 مهضعبو . هنودب ةلطاب هنذاب ةتباث يهف هديس هل نذا اذا هيلعو ۔ معن لوقي

 هجوو ۔ تلطب الاو تضم ديسلا اهاضما ناو . ةبه لب دقعب تسيل لوقي

 نا الا دقع ةيصولاو دبعلا دقع حصي ال هنا . نذا الب دبعلا ةيصو نالطب

 . انمدق اك ديسلا هزاجا

 ناطلسب . لولعم دبعلا زييمت نا ىلع ءانب . دبعلاكوهف زيمي ال نمو

 مهنع ضرفلا لاوزل هانعم يف نم كلذكو . هالوم ىلع لك ناف هيلع ديسلا

 ثراولا وا ديسلا اهمتا نا الا اهب فلكي مل هنال همزلت ال نا ىلوا لئاسولاو

 لصاو هنذاب الا حصت الف . هديسل كولمم وهو . ائيش كلمي ال دبعلاو

 لوقي نم لوق ىلع هكلم نم دنع الا دبعلل ةبه الو انمدق اك ةبهلا ةيصولا

 . اندنع حوجرم وهو كلمي هناب

 ( ةللاثلا )

 كرسلا ةيصو

 .ىلا هنم ارظن اهلطبا نم مهنم . كرشملا ةيصو ىم ءايلعلا فلتخا

 لمع نماولمع ام ىلا انمدقو . ةرودهم محلاعفاو ةدودرم نيكرشملا لامعا نا

 هكرش ىلع هئاقبلاهلص ا نمهلايع ١ كرشلا مده دقو . اروثنم ءابه هانلعجف
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 لاق نمو ۔ هابرقلوبقو هتيصو توبثب لوقن فيكف هئاقش لصاوه يذلا

 اهلامعاب نوفلكم ةعيرشلا عورفب نوبطاخم نيكرشملا نا ىلا رظن اهتوبب
 ةاكزلا نوتؤي ال نيذلا نيكرشملل ليوو . لجوزع هلوقب ةراشالا هيلاو

 نيع حضوا ايب . ماقملا قيقحت يف ءايلعلا بنطا دقو . اهلاثما يف . ةيآلا
 . مالكلا هب ليطن الف مارملا

 ( ةمبارلا )

 نا ىلا ارظن . معن ليق تبثت له ناركسلا ةيصو يف ءايلعلا فلتخا

 باهذل ببست ناو . فيلكتلا طورش هقح يف تلمك فلكمزقاع ناركسلا
 توبث دعب هيلع هللا هبجوا ام هنع هب طحني ال رخآ ءيش كلذف هسفنب هلقع

 ببست نم ناكولو . هببسب هلقع بهذ دقو . هيلع فيلكتلا طورش
 غسي مل ام هل غوس ارذع كلذ ناكل كلذب فيلكتلا هنع طقسي هلقع باهذل
 . كلذب لئاق الو اعرش

 اهيف ربتعي اهلك رومالا نا ىلا اورظن . توبثلا مدعب نيلئاقلا لعلو

 لقعلاهدقفأيذلا ببسلا نع رظنلا عطقب دوقفم لقعلا انهو لقعلا دوجو

 . ملعا هللاو حيحصلا وه لوالاو

س ٤٢



 ) ةسماخلا (

 اهيف عازنلا ةرثكلو - ثحبلا اهب لوطيو ملعلا لها لاوقا مدتحت اهيفو
 هلقع لالتخاب هللعتل اهلطبي نم ةدشو اهتحص ىلاارظن اهتبثي نم نيب

 مهلاوما جيلوتب نيصوملل ماهتالارثكي ماقملا اذه يفو _ توملا بابسا ةنياعمو
 هثعبت ام ىلا لاومالا فرصبو ورمعل ديز نع مهضارعاو مهثراو ميرحتو

 ىلا تابجاولا ءادال قيفوتلا هللا لئسن - ىوهلا ءاودأب ةباصملا سفنلا ثعاوب

 : ماقملا يف لوقنف اهب هللا رما ايك اهلها

 هب زيمي ام لقعلا نم هعم ناك اذا ضيرملا ةيصو تحص لينلا يف لاق

 ةيصو دعب نم هيف هللا لاق ام ريغ نم ضيرملا عنمي لهو . هيف يصوي ام
 نيدلا نم هدنع امع يضقي وا يصوي نا الا هل زوجي ال يا نيد وا اهب يصوي

 بجو ايب يصويوا . هيلع يتلا نويدلا يضقي نا نم هعنمي مل هللا نا يا

 ناسنالا ةمذ يف اموا ناسنال هدنع امم بهووا عاب ناف لاق هدابعل وا هيلع

 يذلا ناسنالا كلذلوا رخا ناسنال هبهووا ناسنالا ةمذ يف ام عاب وا يا

 وا لبقتسا وا ىضم قح نم هيلع هل امم لح يف ادحا لعج وا هتمذ يف قيشلا

 ادقع وأ ائيش ى رتشا وأ نهترا وأ هذخأ وأ اضارق ىطعا وا رجأتسا وا قدصا

 ام كلذكو ضقن ءاش ناو متأ ءاش نا ثراولا ىلا كلذ لكف دوقعلا نم ام

 مل انه ماهتالا نال . ثراولا ىلا هضقنو همامتاف ضرم مث ةحصلا يف هدقع

 هيلع ضرملا مجه مث دقعلا كلذ دقاعف . ضرملاب سحا هلعل لاقيف فنتني

 يف هلام يف فرصتلا زياج وه ثيح اهيف لاقم ال ةحصلا يف هدوقع ناف الاو

 . هانلق ام ىلعف هتحص لاح
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 ضيرملا ىلا يا هيلا هعفد نم ىلا نمثلا ثراولا دريو لينلا يف لاق

 قح هيلع ناك نا مزال قحب هاضق ام ةميق دريو عيب نم هضبق ناك نا

 . ءيشلا دري ثراولا ناف ائيش قحلا بحاصل هيف ىضقف

 . هيف ىضق اممرثكأ تناكولو . هل تيملا اضق نمل هتميق ىطعيو

 ام هل درت نأ اهيلعو لثملا قادص ىلإ ةأرملا دريو . ىرتشا ام نمث هيلإ دريو

 ريغ يف هيلع روجحملاك ضيرملا نا لاوقألا هذه هجوو ۔ اهلصو ناك نا داز

 نوصوت ةيصو دعب نم لوقي ثيح نآرقلا رهاظ ىلع افوقو نيدلاو ةيصولا
 مأ ةشئاعل هنع هللا يضر ركب يبأ لوقب اضيأ ةراشالا هيلإو نيدوأ اهب

 نيرشع ذاذج اهاطعأ دق ناكو ةافولا هترضح امل اهنع هللا يضر نينمؤملا

 يف لينلا يف هركذ ثراولا لام مويلا وهو هيضبقت مل كنإ ةيلاعلا نم اقسو

 . اياصولا

 ثراووه نميف قيدصلا ركب يبأ مالك ناب مهضعب هيف ثحبو

 اذه يوقي نكل ضرم نميف ال ةيصووأ انيد كرتو تام نميف ةيالاو

 هل لاقف يلايب قدصتأ افأ هل لاق ذا صاقو يبأ نب دعسل ۔ ةلي هلوق لوقلا

 يف قدصتي هنا ىنعم ىلع . اضيرم ناك نا هرطشب هلوقو هيثلثب هلوقو . ال

 ةياور هل لديو . توملا دعب قدصتلا ديري نا زاوجل نيعتي ال نكل هضرم

 نيتياورلا نيب اعمج قدصتلاب ءاصيالا ىلع قدصتلا ةياور لمحتف يصوأفأ

 تبثيو . ضوع ريغب هضرم لاح يف هلام نم ضيرملا هجرخا ام لك دري ليقو
 رظني نا ينبجعيو جراخلا ماقم موقي ضوعلا نا ىلع ءانب ضوعب هجرخاام
 . هف

 و ١ ص اخراب 7 هريغو ثر اول تبثيف ضوعب ام او : بطقل ا لاق
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 هل ةعابت نم ءاربا وا ةبهك ضوعب ال هلام نم هجرخا امو رثالا يفو { ءالغا
 يذلا ضرملا كلذ يف تام نا دودرم كلذ لكف ءاصيا وا ةقدص وا دحا ىلع
 اما . ثراو ريغل ءاصيالا ناك نا ثلثلا نم جرخي ليقو . هيف ىصوا

 وا يبسن ثراو لك يف ماع كلذو _ ثراول ةيصو ال ثيدحل زوجي الف ثراولل

 . اوزاجا نا الا مهللا © اضيا ليلجلاو ليلقلا يفو يببس

 امم لقا وا رثكا وا اثلث ناك ام انئاك اقلطم هنم عىرب نا ضرملا يف هلعف زاجو

 حص ضرملاب فعض ام نال ثراولوا ثراو ريغل انئاكو . ةيصو سيل
 كلذ هضرم نم ىفاعتو ةيصو سيل امم هلام يف هذفنا ام هانعمو 5 هنم ةحصلاب

 الو اهرضي الف تمكحا مث كرحتت باكلا ريماسمك وهف هئاضما ىلع يقبو

 هلوق لوقلا اذه هجوو دعب نم اهماكحا لوالا اهلصا يف الو اهيف حدقي

 يف ةدايز مكلاوما ثلث مكل هللا لعج ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص

 لبج نب ذاعم نعو . هركذ قبس ايك هريغو حاضيالا يف هاور . مكلايعا
 ثلثب مكيلع قدصت هللا نا _ ملسلل هلآو هيلع هللا ىلص لاق 5 هلثم اضيا
 ضوعب هجرخا امو مهضعب لاق _ مكلامعا يف ةدايز مكتافو دنع مكلاوما

 ءاوس ، اهدحو رعسلا ىلع ةدايزلا هيلا تدرو رعسلا ىلع ناك ام تبث

 . ثراو ريغل وا ثراول هجرخا

 ةيصول اذخا الو . اثراو سيل نم ىنعأ يبنجال هلام ىطعا ناو

 ثراولا هدري ام در هلف ضرملا لاح يف كلذو ابيرق ناكولو . برقالا
 فالخل اور اعامجا ناثلثلا هنا برقالاو كإجولا هدري ام تملع دقو - برقالاو

 هلام نم هسفنل كسمي وا ذخأي يا هسفنل دري نا يبنجالل سيلو (داز اييف

 برقالا هدري امو 5 لاملاب هل ىصوا نمم ثراولاهدري ام امهو { نيثلث ىطعملا
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 ثراولا ةلزنم لزني . اثلث ىطعملا ىلا دريو . هل صوي مل اذإ اياصولا نم

 اقالطا كاسمالا وا ذخالا ىنعمب درلا اوقلطاو & ثوروملا ةلزنمب ضيرملاو

 درلا ناف ةيببسلاو١ امهدحأ وأا دييقتلاو قالطالا ةقالعل السرم . ايزاج

 دربو _ كاسمالاو ذخالل ببسو فرصنالا دعب عبرلا ديتع ذخاو { كاسما

 نال ءعىربو هضرم يف لاملا هاطعا نا اثلث هل كسميو نيثلثلا ىطعملا برقالا

 الف . ثلثلا نم ةيصولا نا مولعمو ةيصو نآرقلا يف هل ررقت دق برقالا

 ذخأي ام ذخأي ملف . ةيصولا نم دعبي ثرالا نم هبرقب هنالو ثلثلا زوابي

 . بناجالا

 يطعملا ىلا ثراولا كلذ در ثراول ءاطعالا ناك ناو مهضعب لاق

 كسمأ ءى ربف يبنجالل هلام ضعب ىطعا ناو هسفنل كسمي الو لكلا

 هاطعا ناو ثلثلا قوف ضعبلا كلذ ناك نا ضعبلا كلذ هلام ثلث

 ثراولا در كلذ هضرم يف تام ناو هلك هدر ثراولل وا هبيثلث كسما برقالل

 . ثلثلا قوف ام ثرالل يبنجالاو برقالا درو ۔رثك وا لق هاطعا ام ثرالل

 تتبث ءعى ربف ضرم يف ىصوا نم رثالا يفو هحرشو لينلا يف لاق
 ۔ ءاش ام تبثيو اهنم ءاش ام لطبي نا هل نال يا . اهلطبا نا الا اياصو

 هتيصو لطبي ملو هضرم نم ىحص املو ضام هيف هرماو _ هيلا لوكوم كلذو
 اهلطبي مل املو اهلاطبا هناكما يف نال هيلع ةتباث يهف امتابثا ىلع قاب هنا ملع

 كلذ هضرم يف تمي مل ناف۔ يضرم يف تم نا لاق كلذكو اهتبثا دقف

 ناو ةلطاب اهناف تمي مل اذا هموهفمو : توملاب اهديق هنال _ ةيصولا تلطب
 اذا ايك ءاصيالا لطبي يضرم يف تم نا ديق نال . الف رخا ضرم يف تام

 هللا ىلص هللا لوسر نا ىلع ءانب ضرملاك رفسلا لهو . ةحصلا دعب اهلطبا

 . (ثيدحلا باذعلا نم ةعطق رفسلا) هيف لاق ملسو هلاو هيلع
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 ليقو امهريغ الو توم الو ضرم اهلطبي ال ةتباث اهناف قوقحلا اماو

 هب يصوي ام لهو . ءىرب نا دعب اهددجحم ىتح ربلا عاوناب هاياصو اطبت

 يف هنع بان يذلا ماقم موقي بئانلا ناف معن مهضعب لاق هيلع تباث هبئان
 لاقو . تام مث ءىرب دق ىصوملا بئان يا لاق اذاو هتلزنم هتلزنمو كلذ

 . كلذ ملع ام هل ىصوملا فلح ءى ربي مل هل ىصوملا

 ضرم يف هنا ملعي ىتح ةحص يف هنا مكحلا يفف هدبع قتعا نمو

 ام ىلا جاتحت ضراعلاو ضراع ضرملاو _ ةحصلا لصالا نا يا هثودحل

 ضيرمللو ۔ هيف زوبت لاح يف اهنا اهيف لصالا اياصولا رئاس كلذكو ۔ هتبثي
 دئاع ثراولا هدري ام در هلو يف يذلاريمضلا ناف _ قبس ايك ثراولا هدري ام در

 . ضيرملا ىلا هدريزم ىلع

 نموا لكلا نم له. هيف ءايلعلا فلتخا هضرم يف هلمحت امو لاق
 ةيانج انج نمك كلذ نا ىلع ءانب لكلا نم كلذ نإ مهضعب نعف . ثلثلا

 ىلع ةعقاو نادبالاو لاومالا يف ضيرملا ةيانج ناف ندب وا لام يف هضرم يف

 نم كلذ نإ مهضعب لاقو اهوحنوةقدص الو ءاصيا:تسيل اهنال هلك لاملا
 ةلزنم لزني نا يغبني الور فورعم لصالا يف لمحتلا نا ىلع ءانب ثلثلا

 نالو ثلثلا نم ضيرملا نم ةقدصلاو _ ةقدصلاك فورعملاو (تايانجلا
 هسفن همزلاو هثدحا عيش لب قحب اهل امزال هتمذ يف ابترم ائيش سيل لمحتلا

 . اهوحن وا ةقدص وا ةيطعب لفنت نمك اعربت

 اذا يك-هريغ ىلع روكذملا ثراولل ام ثراول هضرم يف لمحت اذاو

 كلذ ىلع ام لمحت وا ۔ هنع كل هتلمح لاقف يبنجا ىلع قح هثراول ناك
 هتلمح هل لاقف . هثراو ىلع لصالا يف ناك اقح لمحت اذا ايك هريغل ثراولا
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 : لاوقا ةثالث ملعلا لهال هيفف . نالف اي كنع

 سيل كلذ نا ىلع ءانب هنع هلمحتو . ثراولل هلمحت زاوج لوألا

 . هنع لمحت نم ىلع كردي هنال ءاصيا

 اعفن كلذ يف نا ههجوو اضيا هلو ثراولا نع لمحتلا نالطب يناثلا

 نال مهضعب لاق ثراولل ةيصولاك وهف هنع ءاطعالا وا هل ءاطعالاب ثراولل

 كردي ال لاق نم لوق ىلع اذه لعلو لاق هنع لمحت نم ىلع كردي لمحتملا

 لمحت نميف ملعلا لهأ فلتخا ايك كاردالا طرش نأ الإ هنع لمحت نم ىلع

 رباكا ضعب راتخاو _ هنع ىطعا ام هيلع كردي له هنم نذا الب ناسنا نع

 . ضرملا يف اضيا هنعو ثراولل زاوجلا ءايلعلا

 ىلع يا هيلع ناك نا ال ثراولل ناك نا لمحتلا زاوج ثلاثلا

 ال ةيصولاو . هل ءاطعا هل لمحتلا نال فيعض وهو بطقلا لاق ثراولا

 عفد هنع لمحتلا نأل هنع لمحتلا وأ هل لمحتلا نيب قرف ال مث لاق هل حصت

 هنع لمحتلا عنم حصي فيكف . حضاو وهو هل ءاطعالاك وهف هنع ةمارغلل

 وأ اعم اهعنم امأف . دحاو لصأ ىلإ عجري امهرهاظو هل لمحتلا زوجيو

 لمحتلا عنمو هنع لمحتلا زاوجف ليصفتلا نم دب الو ناك نإو اعم امهزاوج

 نأ دارأ لوقلا اذه بحاص نأكو هل ءاطعا هل لمحتلا يف نألرهظا هل

 هل لمحتلاو قحلا بحاص وه ىطعأو . هاطعأ هنأكف هل ءاطعا هنع لمحتلا

 قحلا هيلع نم ىطعا مث قحلا هيلع نم هاطعا هنأك قحلا بحاصل ءاطعا

 . ثراولا

 ىطعأوأ اهلك اهذفنأ وأ هضرم لاح يف ائيش هاياصو نم ذفنأ نمو

 اهلك تاطايتحالا وأ اهعاونأ فالتخا ىلع تارافكلاك ءارقفلل هسفن ىلع
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 هلك كلذ ناف تابجاولا ريغوأ تابجاولا تاقدصلا وأ اعم تالصنتلا وأ

 وأ اريقف هاطعا لفنوأ بجاو نم هترخا ىح يف هنم بهذأ ام لكو ۔زياج

 هضعب الو هلك هنم ءيش دري ال يأ كلذب لوقي نم لوق ىلع زاج اينغ

 . يعرشلا رمالا قفاو نا هازجأو

 هاطعا ام وأ هاياصو نم ذفنا امو ضرم يف عفتنمل هيف نذأ امو رثألا يفو

 ثلثلا زواج ولو يا هلك يضمي وا ثلثلا نم كلذ لهف ءارقفلل هسفن ىلع

 ناك امو ۔ايورخأ اهجو هفرصم روهظل ثراولا رارضاب مهتي نا يغبني الو

 اذا اما اضوع اضيا ذخأي ملو - ةيصعم الو اعييضت ال ۔ هيف رارضا ال كلذك

 ناك ناف عافتنالاب نذالا يف ثلثلا ىلا دري ليقو اوكردا ةيصعم يف ىطعا

 . هلك عفنلا در ثراول

 يا ۔ هئاضق يف يضاقلاك هتيصو يف ىصوملا نا ةديبع يبا نعو

 ءرملا نوكي ام قدصا نالو كلذ فالخب ناك ام دريو الدع ناك ام يضميف

 فقتو لحمضت ةيسفنلا ضارغالاو راهنت اهلك انه ءاوهالا نال هتوم دنع

 مكرماي هلا نا هنع ةلو ؤسم اهنا ىرت عيش لك نف ةلصنتم ةعضاخ سفنلا

 . ةيآلا اهلها ىلا تانامالا اودؤت نا

 عاونا نم كلذ نا رهظي يذلاو ةناما سيل كلذ ناب مهضعب هبقعتو

 انضرع انا هقح يف ةناما وهف هنيد يف ناسنالا هب فلك ام لك ناف ةنامالا

 . حضاولا وهو ةيآلا ضرالاو تاومسلا ىلع ةنامالا

 وأ ةميقل اب هريغل هيلع وأ هريغ ىلع هل انيد يضقيومعيابي نأ ضي رملل لهو
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 لغتسي مل نا زاوجلاب ليق ةيعرشلا دوقعلا دقعي نا هل لهو لصأب وأ ضوعب
 ناو رعسلاب لعف لب هكلم نم جرخا اييف صخ رتسا وا دقعلاب هسفنل رج اميف
 وأ ءالغتسالاب اههبشا امو ةعيابملا وا نيدلل ءعضقلا كلذ عقووأ دجو ناك

 ذئنيح هنال هلك عنم ثراولل لعفلا ناكو كلذ هضرم يف تامو صاخ رتسالا

 نودب الو ضوعب هلام نم ءيشب ةثرولا دحأ صتخي ال تيملاو - تيملاك

 نإ امأ مهسفنأ اهومزلأ ةجح مهاضر نإف ةثرولا يقاب يضر نأ الإ ضوع
 ةيصولا عونمم تحت لخدي مل يبنجأ هنأل هنود ايف ثلثلا زاج ثراولا ريغل ناك

 . ليق اذك

 اما عاونالا ةيقب اذكهو هنزوب نوزوملاو هليكب ليكملا ثراولا يلا دريو

 اهريرحتو اهيرحت عيطتسا نا ةميقلابفركمي مل نإو نكمأ ام اهلثمب تايفازجلا

 ثراول ةيصو الو . هتيصوهنم ءالغتسالاو صاخ رتسالا نا كيلع ىفخي الو

 دي نم بهذ اذاو - ثلثلا قوف ايب ثراولا ريغل ةيصو الو - ثلثلا نود ولو

 ضيرملا نم هدي لخدي ام ءارشو عيب ريغ ةدقع دقاعلا عئابلا وا يرتملا

 ام ال ثلثلا قوف ناك ام بهاذلا كلذ نمضي هناف هضرم يف تام يذلا

 هنم ذخا وأ ضيرملا لماعم دي نم عيش عزني الو (رثالا يفو) لقأ وأ اثلث ناك

 ناك ناو ذئنيح لقعي ال هنا نيبت نا الا ىيحي نا ناكمال تومي ىتح ائيش
 هل صخرتسا نم دري ليقو صقن وا ةميقلا ىلع داز ام لك نمض انراو
 . نيملسملا نم لودعلا ميوقتب هل ىلغتسا وا ضيرملا

 ريغلو أ ثراول يا اقلطم ضيرملا ةعيابم ءايلعلا ضعب زاجا دقو
 نال هقوف امو هنود امو ثلثلاب صاخ رتساللاب وا ءالغتسالاب وا رعسلاب ثراو

 لاقي نا نع الضفو لاقي نا نع الضف ةيمستلا اهيضتقت ةيصو سيل كلذ
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 نالو . ثلثلا ىلا ثراولا ريغ اهيف دري نا نع الضفو ثراول زوجي ال

 . هيلع روجحم ريغ لقعلا حيحص كلذ يف ضيرملا

 عيب نوخسفي ال لوقلا اذه باحصا لعلو هللا همحر بطقلا لاق

 اقح يضقيل عاب اذا الصا عاب ولو ضام ضيرملا عيب رثالا يفو : لاق نهرلا

 : ليقو هكرت ءاش ناو نمثلاب هدر هثراو ءاش نإ ليقو ةقفنلل وا هدابعل وا هلل

 ريغي مل ولو اقلطم دودرم هعيب ليقو هيف ثراولل رايخ الو ىضم لدعلاب عاب نا

 نمثلا نم رثكأب ناك ولو دودرم ثراولل هعيب ليقو هثوروم تام ىتح ثراولا

 نم ميرغل هلح كلذكو &، ضرملل دقعنم ريغ هعيب لصا نا ىلع ينبم اذهو
 دصاقملا مكح لئاسولل نا حص دقو اهانعم يفوا ةيصو هنال هل هيلع قح

 ثلثلا ىلا عجري الف هلال فالتا : ليقو ةيصولا مكح ميرغلل لحلا مكحف

 لطاب هلح ليقو ثلثلا ي اياصولا رصصاحت يتلا ةيصولا ةلمج نم ريصي ال يا
 ةيصو دعب نم لوقي هللاو ةيصو الو نيد ءاضق سيل هنال اليلق ناكولو

 . نيد وا اهب ىصوي
 تيبلا نم وأ اهيفوه يتلا رادلا نم جرخي ال اضرم شارفلا مزل نمو

 ناسنالا ةجاح ءاضقل هدحو جرخي ناك ولو رادلا يف نكي مل نإ هيفوه يذلا

 . رادلا وأ تيبلا يف امهوحن وأ سمشلا ىلإ وأ لظلا وأ تيبلا وأ رادلا يف

 نيعلا عجوك ةدابعلا هيف عرشت ال اضرم ضرم اذإ ايك داعي الوأ داعيو

 عجرت ال۔ سرضلا عجووأ نيعلا عجو نم شارفلا مزل نمف - سرضلاو
 شارفلل مزالملاو هنم هيلع فاخي ام همسج يف ثدحي ل ام ثلثلا ىلإ هلامعأ

 تقلعتو هسفنب هجياوحب مايقلا نع زجع يأ هريغ ىلإ هجياوح تعجر يذلا
 نم هلاعفأ جرخت هوحنو اذهف امل جورخلا عيطتسي ال يأ اهيلإ جرخي الف هريغب
 عجو يأ قلطلا اهبرض اذإ لماحلاك توم اهنم ىشخي لاح لك اذكو ثلثلا

 نم اهعجو كلذكو تدلو نأ دعب وأ دلت نأ لبق كلذ ناك ءاوس ةدالولا
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 وأ برضلا ملأ أدتبا اذإ يك برضلا نم ملأت اذإ دودحملا كلذكو طقسلا

 مجرلاو ايهقوف امو ليكنتلاو زيزعتلا مكح كلذكو قراسلا دي عطقك عطقلا

 يزاغلا كلذكو صاصقلا عاونأ رياسو اصاصق حرجلا وأ عطقلا دحلا لثمو

 اهب جاهف ةنيفسلا بكار كلذكو اهضوهنو اهفحز يأ شويجلا ناريط دنع
 مث بوكرلا لبق بطعلا اهباصأ اذإ اذكو بايتعا وأ راسكنا اهباصاف رحبلا

 . ثلثلا ىلإ مهلاعفأ عجرت ءالؤه لكف اهيف بطعلا لئالد ىأرف بكر

 اهملع ناكو اهيف ناك ولو ةنيفسلا بايتعاب ملعي نا لبق لعف اذا اما

 ملعي ىتح هل قاب ةحصلا لصا نال ثلثلا ىلا هلعف عجري مل هيلا لصي مل

 . حضاو وهو انلق ام وحنب ضقتنا هنا

 لماحو هيلع اهفحز يا شويجلا ناريط لبق يزاغلا لاح كلذكو

 سحت ىتح يحاصلا مكح يف يهف اهلصي مل اذا اما قلطلا برض اهلصو
 مدصو ضرالاب ةنيفسلا ماحتلاو همايقو رحبلا جايه كلذكو قلطلا ملأب

 دوق يف موزلملا كلذكو ثلنلا ىلا عج جار هلك اذهف اذه ىنعم يف امو اهل لبجلا

 دلبلا يف هب لتقلا ديتعا اموا قدنبلا وا فيسلاك لتقلا ةلا ترضحا دقو

 . دودحلا ذافنال

 ىلا عجرت اهلاعفأ نا مهضعب : لاق ىلبحلا يف ءايلعلا فلتخا دقو

 ثلثلا ىلا اهلايعأ عجرت مهضعب : لاقو هب تملعو اهلمح نيبت اذإ . ثلنلا

 رهشب دارملاو هلوخدب تملع نا قلطلا اهبرضي مل ولو اهتدالو رهش لهتسا اذا

 هتداتعا وأ كلذ يف اهباسح بسح اهداليم تداتعا ىأ هتداتعا ام وه اهتدالو

 يه داتعت نكت ملو هتلخد نا عساتلا رهشلا وه وأ ةداع اهل قبست مل نا اهمأ

 فوخ رهش وهف عباسلا يف دلت اهنأ اهمأ وأ ىه تداتعا ولف ۔ هلبق اهمأ الو
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 نا كلذ طرش نا كيلع ىفخي الو - ثلثلا ىلا هيف اهلاعفأ عجرت اهقح يف

 يلا اهلاعفأ عجرت مل الصألمحلاب ملعت ملوأ ةدالولا رهش لوخدب ملعت

 . اهقح يف فتنم فوخلا رمأ نأل كلذ ثلثلا

 قروزلا نم مظعأ ةنيفسلا تناك ناو قروزلا مكح ةنيفسلا مكحو

 كلذكو اعطق اهب فنتني مل فوخلا مكح نكلو رحبلا ةعراصم ىلع ردقأو

 . _ دايقلا اذه ىلع يدايألاب بذجلا نفسو رانلا نفسو حيرلا نفس اضيأ

 ديرم اذكو هادع ام ال توملا هنم فاخي ىذلا حرجلا مكح ىضم ام مكحكو

 وأ كلذ هدرط وأ ليس وأ عبس هلمح وأ توملا هنم ىشخي ارض هب ديرم وأ هلتق

 ول نإ كلذ هيوه لاح يف ىصوأو ةوه يف طقس وأ قرغ وأ قيرح هب طاحأ

 ةجرد نم طقسي نمك جيردتب يوهي ناك وأ هنم هعوقو وأ كلذ ناكما روصت

 جرخي ال نأ افياخ رعقلا هلوصو دعب لاق وأ ىصوأ وأ كلذ وحن وأ ىرخأ ىلإ
 رياس وأ ةلخن وأ لبج وأ رادج وحن نم طقس وأ اهيف هقرغ فاخ وأ ايح اهنم

 . رجشلا

 اناكم لخد اذا ايك امهوحن وأ رادج وأ راغ هيلع قبطنا نم كلذكو

 وأ هضرف نم ةضرف وأ جلف لس هيلع مدها وأ ام ائيش وأ هايابخ جارخال
 وأ رح وأ درب نم فلتلا هيلع فيخ نمو كلذ وحن وأ هناردج نم رادج

 . ثلثلا نم ءالؤه لاعفأ لكف عوج وأ شطع

 هجياوح قلعتت ملو شارفلا اهمزلي مل ةلع هب نموهو نمز ضيرم امأ
 دعقمو جل افل اب باصم ىأ جولفمو م ١ ذحل اب باصم ىأ مو ذجمك هريغب
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 كلذكو ةقلخ وأ اعم هيلجر وأ ةدحاو لجر عطقل وأ ةلعل مايقلا عيطتسي ال

 نوعاطلاب بيصأ نم ال اهنم لسرتساف هنطب يف ةلعب باصملا ىأ نوطبلا
 ةلعب باصملا ىأ لولسملا كلذكو ثلثلا ىلا هلايعأ عجرت هب باصملا ناف

 عقت مل ام لكلا نم ينمزلا ءالؤه لاعفأف ينمزلا ضارمألا لهأ نم وه لسلا

 حص ىتمو هريغو ثراولل مهلايعأ تلطب مهلوقع تلاز اذاو مهلوقع يف ةلع

 . لكلل زاج لوقي ام زيمو اهضعب

 تعجر وداعيو ش ارفل ا مزل نم دح يف هب نو ريصي ضرم مهب ثدح ىتمو

 ليقو هلطابف ثراولل امأ ثراولا ريغل ثلثلا نم مهلاعفأف هريغ ىلا هجاوح

 ىلع ةميقلا وأ رعسلا ىلع ةدايزلا ثراولا دريو اضيأ ثراولل ةحيحص لب

 . رم ام دح

 عاب نا الا ءارش الو عيب الو ةيطع الو توملا دنع كرت ال رثالا يفو

 ام هل ضرعيو رحبلا وأ برحلا يف نم اذكو . هيلإ جاتحي اموأ هلايع ةنؤم
 نمم مهوحنو لولسملاو جولفملاو موذجملا لعف زاجو اضيأ هيفو اقرغ هنم فاخي

 . ثراولاب ارارضأ اودصقي مل اذإ بهذيو ءىجي

 مكحب هاياطعو هاياصو يف هيلع مكحيو ةيصولاب رمؤي نم دح : ليقو

 تبدنو ىصوأ الو قدصت ام هالولو هتوم هضرم نم فاخي نموه ضيرملا

 نم بلاغلا يف ضرملا نا لوألا هجو رفسل جورخ دنعو ضرم يف ةيصولا
 هل ىغبني الف . دوعي ال دق رفسلا يفو ۔ انيه ناك ناو هتامدقمو توملا بابسإ
 برحل زيهجتلل بدنت كلذكو باذعلا نم ةعطق رفسلا نا عم فوسي نأ

 ضعب : لاقو ةعمج لك اهب رمأي ضعب ناكو لضفأو مزحأ ةحصلا يف ىهو
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 موذجملا مكح ليقو رحبلا بوكر دنعو فوخم ضرم لك يف ةبجاو ىه
 زوجت ال امهوحنو نوظطبملاو مسرم او حيحصل ١ مكح مهوجحنو لولسملاو

 . ابلاغ فلت بابسأ ضارمألا هذه نأ ىلا ارظن مهتعيابمو مهتيطع

 بحاص وه ثلثلا ىلا هلاعفأ عجرت ىذلا ضيرملاو رثألا يفو

 قبس امم عض اوم يف هانحضو أ اك هجح اوحل هسفنب جرحي ال ى ذلا ش ارفل ١

 ماق اذاف . رحبلا مقي مل ام لكلا نم هلاعفأف ةنيفسلا بحاص امأو انمالك نم

 . ثلثلا ىلا تعجر

 لوقلا اهلوانتياهلك هلامعأ رصعلا اذه يف نالا ةرايطلا بكارو : تلق

 اتنظم امهخ ل هب ترج ام نح نم ةر ايسل ا بك ار هب قحليو ثلثل ١ نم اهن ب

 اهرطخ رثكأو اضيأ ةرطخ ةرايسلاو تديتعا ولو رطخأ ىدنع ةرايطلاو رطخ

 رصعلا اذه يف تثدح ىتلا تابوكرملاو تابرعلا رئاس كلذكو مادطصالا

 ثلثلا نم هلامعأف مقي ملوأ رحبلا ماق ةنيفسلا بكار يف ليقو اهعاونأ عيمجب

 . فوخ ةنظم بلاغلا يف رحبلا لخد اهيف هلوخدب هنأل اهلخد ام

 ىلا مهلاعفأ تعجر تقتلا ناو شويجلا قتلت مل ام لكلا نمركاسعلا لاعفأو

 لبق فوخم اهعايتجا سفن لب سفنألا ىلع فوخم اهئاقتلا نا ههجوو ثلللا

 قهزم لاتقلل ةأيهتم اهتنياعم سفن لب روذحم اهنم لتقلا نا ذا اهئاقتلا

 نا لاح لك ىلعو هللا ءاش ام الا حارتألل سبلم حارفألل بهذم حاورألل

 شويجلا ت أرت اذاو اضيأ رثألا يف تدجو دقف اعبط فوخم شويجلا ءاقتلا

 ليسلا هلمح نم ىلع انمالك قبس دقو هلل دمحلاو هتلق ام نيعوهو ثلثلا نمف

وأ بولصملا وأ هلتق دارأ نم هدرط وأ ماوهلا نم ءىش هلمح وأ عبسلا هدرط وأ



 ىتح ملأ وأ دربلا هيلع بلغ يذلا وأ دودحلا ذافنال وأ برضلا وأ لتقلل ء ىه

 . لكلا نم مهضعب : لاقو ثلثلا نمف هلاعفاف فلتلا هسفن ىلع فاخ

 لوسر : لاق ةريره وبأ : لاق ةايحلا يف صلختلا ءاصيالا لضفأو

 هللا لوسر اي لضفأ ةقدصلا يأ هلأس لجرل ملسو هلاو هيلع هللا ىلص هللا

 لهم الو رقفلا ىشختو ىنغلا لمأت صيرح حيحص تنأو قدصت نا : لاق

 يفو نالفل ناك دقو اذك نالفلو اذك نالفل تلق موقلحلا تغلب اذا ىتح

 دق هب ىصوأ ام نأ يأ نالفل ناك دقو ىنعموحيحش حيحص تنأو ةياور

 ةحصلا يف تناك ام لضفأ ةقدصلا نأ ي حيرص ثيدحلاو ثراولل راص

 ىذلا لثم هتوم دنع قدصتيو قتعي ىذلا لثم ةلي هنع ءادردلا يبأ نعو

 . عبش اذا ىدهم

 يهو اهب نولخبي نيتم هللا نوصعي فرتلا لهأ نا ۔ مهضعب لاق -

 ىنعي هيديأ نم تجرخ نأ ىلا اهيف نوفويسو ۔ ةايحلسا يف ىنعي مهيديأ يف
 مهلاومأ يف نوصعي تلق بحتسملاو بجاولا ريغ يف اهب نوصويو توملاب
 مالك لعلو اهبساكمو لاومألا للع فرع نم كلذ ىردي ايك نيترم ال تارم
 صلاخ نم اهلصأو تانايضلا نم مهل ةيفاص لاومألا تناك اذا ييف كئلوأ

 . ناعتسملا هللاو كئلوأ هركذ ىذلا كلذ اهف ضرعي دقف لالحلا

 اهناكرأل هبتنا يأ هبتناف هل ىصولاو ةيصولا ناكرأ يف مظانلا لوقو

 لطبتو اهعم تبثت الاوحأاهل ناف هدضو اهقحتسمو اهلطابو اهقح فرعت
 لوعفم مسا هل ىصوملاو تابجاولل عالطتسا ماقم ماقملاو دسفتو حصتو

 هبو اهقحتسي الف ثراولا امأ ثري ال نم وهو اعرش ةيصولا قحتسم دارملاو
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 . ىلاعت هللا همحر مظانلا لوق يف ايك ةيصولا ناكرأ نم عبارلا نكرلا متي

 مهانعم يف نمو ىبصلاو دبعلاو ضيرملا نا كلاب نع بزعي ال هيبنت
 حيحصلا ةيصو لالعا ناك اذا هناف لولعملا ءاصيالا يف مهؤاصيا لخاد

 ىلوأ هادع نم اهب لتعي نألف ةيظفللا ةغيصلا سفنب هرومأل كلاملا لقاعلا

 . حضاو وهو

 نأل موزلل ١ مدع ثر اولل ةيصول اةحص مدع نا تملع دقل هيبنت

 يف ةديدع ثيداحأ تدرو دقو ةثرولا ةزاجا ىلع ةفوقوم اهنأ ىلع رثكألا

 سابع نبا نع اطع نع حيرج نبا قيرط نم ينطقرادلا ىور كلذ
 ثاريم عمتجي ال هنا هتمكحو ةثرولا ءاشي نأ الا ثراول ةيصو ال اعوفرم

 عرشلا هابأي ثاريملا يف كيرشلاب فاحجا كلذ ناف ۔ ثراول ةيصوو

 كلذل ةرثأ نوكيف ۔ رهزألا اهسابقمو ةمألا سومان وه ىذلا فيرشلا

 ثراولل ربصي لاملا نأل ابعل ناك لكلل ىصوأ ناف هريغ نود هل ىصوملا

 . ءاصيالا نودب

 ليقو مالسالا لوأ ةبجاو تناك نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا نا ليقو

 لاقو ةيصولا دعب ىقبي ام نوثري اوناك مهناف دالوألا نود نيدلاولل تناك

 ةضيرفلا رادقم ىلع نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولاب نيفلكم اوناك مهضعب
 نم قح امأ اديدش اراكنا مهضعب هركناو اهلزني نأ لبق هللأ ملع يف ىتلا

 دمتعملا قحلا وهو الصأ ثراولل ةيصولا حصت الف اعامجا قاب وهف ثري ال
 ايك ثلثلا ىلع داز ايب هريغل الو هل حصت ال ثلثلا نم اهذافن ريدقت ىلعو

 . انمدق
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 ىلع اماحتقإ كلذ يف نإ يدنع ههجوو اضيأ ةثرولا تزاجأ ولو ليقو

 لاق هبو هل القنو القع كلذ مهل يغبني الو همسر امل ازواجحتو عراشل اددح ام

 ةتس قتعا نميف نيصحلا نب نارمع هل جتحاو يكبسلا هاوقو دوادو ينزملا

 تيلص ام كلذ تملعول هنمو . اديدش الوق ةي يبنلا هل : لاقف دبعأ
 ءاش نإ الإو اقلطم هعنم ىلع لدف ۔ ةثرولل عجار هنأ هنع لقني ملو هيلع

 مهتئيشم تبثي صاقو يبأ نب دعس ثيدح تاياور ضعب يف ةثرولا

 كيلع ىفخي الو اهتلدأ تملع ايك يدنع يهو تحص نإف اهمكح يضميو

 كلذ اوزاجأ اذإف _ هجو عنملل ناك امل مهالولو ةثرولا لجأل عملا لصأ نأ

 . تبستكا ام اهيلعو تبسك ام اهل مهيلع ضاموهف مهنم ناك امو مهنم ناك

 اوزاجأ نا مهنا ىلع روهمجلاو ةزاجالا تقو يف ءايلعلا فلتخا دقو

 اهمدعو مهتزاجإ نا ههجوو اوءاش ىتم عوجرلا مهف ناك يصوملا ةايح يف

 مهت زاجال ديفم الو ضام هيف هفرصتو ريغلا كلم لاملا نأل ءاوس كاذ ذإ

 . حضاو وهو ائيش رثؤي ال لب هلام يف ريغلا عيض

 مهيلع تنثو مهتزاجا تذفن توملا دعب ةزاجالا تعقو نا :اولاق

 . ةزاجالا سفنب هيف اورمأ دقو ضام هيف مهرمأو مهلام لاملا نا ههجو

 توملا ضرم اوقحلاف هريغو توملا ضرم نيب ةيكلاملا تلصفو
 ضرملا كلذب ابلاغ ةايحلا نم سايالل كلذو همكح هوطعاو هدعب امب
 يصولا ةليع يف زيجملا ناك اذا ام مهضعب ىنثتساو رظن كلذ يف ىدنعو -
 . عوجرلا اذه ناف شاع ول هنع هفورعم عطق هعانتما نم يشخو
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 ىلع اوقفتا مهنأكو _ اقلطم عوجرلا مه سيل ةعيبرو يرهزلا لاقو

 ثيح ثراولا هيخأل ىصوأول ىتح توملا مويب اثراو هل ىصوملا نوك رابتعا
 خألا بجحي هتوم لبق نبا هل دلوف روكذملا خألا بجحي نبا هل نوكي.ال

 لبق نبالا تايف نبا هلو هيخأل ىصوأ ولف ةحيحص روكذملا خألل ةيصولاف
 ثراو ال نم ةيصو عنم ىلع هب لدتساو _- ثراول ةيصو يهف ىصوملا توم

 . ةلطاب ثراولل ةيصولاو نيملسملل اثرا لقتني هنأل لاملا تيب ىوس هل

 لاق نيسح ىضاقلا هاكح لاق ادج فيعض وهو حتفلا يف : لاق

 ماقملا يف ملعلا لهألو قلطأ ام ديقي وأ يمذلل ةيصولا زيجي ال نا هلياق مزليو

 : (مظانلا لاق) ملعأ هللاو ماقملا اهب لوطي لاوقأ

 كش ريغ نم ةحص وأ هروما كلم نا ثيرولا ملع اهطورش
 ةركذتلا وهف طخلا امأو اظفل ةرهظملا لودعلا تاداهش يهو

 ىفك يصولا نعو لودعلا طخ افرع نا ةجح اولاق ضعبلاو

 اذك هريغو عيبلا يف همازتلاو ءعىشلا مازلا ةغل وهو طرش عمج طورشلا

 اذا ثيحب ءىشب ءعىش قيلعت ءاهقفلا دنعو كلذ ريغ ليقو سوماقلا يف

 نوكيو ءىشلا دوجو هيلع فقوتي ام طرشلا ليقو يناثلا دجو لوألا دجو

 مكحل ا توبث طرشلا ليقو هدوجو يف ارثؤم نوكي الو هتيهام نع اجراخ

 . ةيصولا ةحص هب لصحت ام انه هب دارملاو ، هيلع

 هرومأ اكلام هنوك طرشب ثراولا يأ لعاف ىنعمب ليعف ثيرولاو
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 ىلا رظنلاب ةيصولا نا ىنعملاو ۔ بيرلإوكشلاو داسفلا دض ةحصلاو

 تعقو ناف اهب ثراولا ملع لوألا ناقيرط اهتوبثل يأ اهل نالطبلاو توبثلا

 ناف ، ثوروملا لاملا يف يأ هيلع تتبث اهعوقوب فرتعاو ثراولا اهب ملعو
 ىلا لوحت دق لاملاو لاملا نم جرخت ذا ثراولا ىصوملا توم دعب اهب بطاخملا

 ذإ دبعلا جرخيف رمألا زياج القاع اغلاب ارح ثراولا نوك طرشب ثراولا

 اضيأ جرخيو حوجرم وهو كلمي هنا لوقي نم لوق ىلعالا هل كلم ال

 اضيأ جرخيو غلبي مل ام هيلع ةجح نوكي ال ةيصولاب هملع ناف يبصلا
 ريغ جرخيو هنع فيلكتلا لاوزل هريغ الو لام يف هل فرصت ال ذا نونجملا
 هملع نوكي ال هناف امهانعم يف نمو نويدملاو هيلع روجحملاك رمألا زياج

 . اقلطم ام ءىشل ابجوم ةيصولاب

 نيكمت هيلع بجو هثوروم نم ةيصولا عوقوب ناسنالا ملع اذاف

 عرشلا بجاو ةيصولا فلاخت مل ام هثوروم هب ىصوأ ام ذافنا نم ىصولا

 رمألا لصأ يف ىهف الاو اإيكح اهتحصو ةيصولا تابثا قرط دحأاذهف

 . اهيصوم نم تعقو ىتم ةحيحص

 ثوروملا لام يف ثراولا ىلغ اهتوبثو ةيصولا ةحصل يناثلا قيرطلا

 يضقي الو { اهتوبثب يضاقلا يعرشلا مكحلا ةهج نم ةلوبقملا ةحصلا

 يه ةجحلاب دارملاو . تيملا نم اهعوقوب ةلداعلا ةجحلا تماق اذا الا اهتوبثب

 اذاف كلذب نادهشي _ اذكو اذكب ىصوا انالف ناب نييضرملا نم ةداهشلا

 ةجحلا ناف بتكت مل ولو تلبق نييضرملا نيلداعلا نم ةداهشلا هذه تلصح

 هاضر نإف طخس مأ كلذب ثراولا يضر ذافنالا بجوو تماق دق اهعوقوب

 وحن نم رخا ءيشب ةيصولا لتعت مل ام اقلطم ام ائيش انه نارثؤي ال هطخسو
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 عرشلا هرجحي ج ع يشب اهبحاص مهت -أ وا لاملا ثلثل ةزواجع اهنوك وا ثراول اهنوك

 ءاش نا لطبت وا ةيصولا اهم تبثت تتشت ثت يتلا ةجحلا يف ثحبلا يفوتسنسو -هيلع

 . خلا لودعلا تاداهش يهو هلوقب هللا همحر مظانلا كلذ ىلا راشا ايك هللا

 لينلا يف اذك مكحلا عايس مكاحلا ىلع بجوي لوق يه ةداهشلاف

 يمسو . هتابثا يا مكحلا عايسب دارملاو ، سنوت ءايلع نم ةفرع نبا نع
 ةداهشلا نا يدنعو . هاضتقمب مكحلا بجيف هببس هنال اعايس تابثالا

 هبحاص ةلادع هيف طرتشتو ريغلا ىلعو ريغلل ريغلا نم قحلا هب تبثي تبثي مالك

 . مظانلا مالك كلذ ىلا ريشي ايك

 فالخ ةياورلا ناف ةياورلل جرخ ، خلا مكاحلا ىلع بجوي مهلوقو
 مكاحلا ظفل نال هوحنو مامالا ىلع وا يضاقلا ىلع اولوقي ملو ةداهشلا

 لدع نا مهلوقو نايصخل همكح نم ىلع قدصي هنا ىتح ايهظفل نم معا
 . هدنع هتلادع تتبث يا يضاقلا دنع هتلادعب مكح يا لئاقلا يا

 بلطا نينس نايث تمقا) ىفارقلا هنا بسحاو ءايلعلا ضعب لاقو

 يا اهتيهام قيقحت بلطاو هنع ءالضفلا لأساو ةياورلاو ةداهشلا نيب قرفلا
 يا ۔ ةيرحلاو ةيروكذلاو ددعتلا اهيف طورشب ةداهشلا نولوقيو (اهتقيقح

 همالك لديو . بلطي ام ريغب هنوبيجيف قرفلا بلطي وهو كلذب هنوبيجي
 . قرفلا دجي مل هنا ىلع

 ءاوس ةيروكذلاو . دارفال يا اددع دوهشلا نوك ددعتلاب دارملاو

 ط رتشت _ ءاسنلا روكذلا عم ناك اذا اك ةثومالاب ةطلتحع وا هل ضح تناك
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 ۔۔اهلمحت مزلي ال ةياورلا نال ةياورلا فالخب ةداهشلا يف اضيا ةيرحلا

 كولمم لام هنال اهرما نم ءيش دبعلا مزلي ال ۔ كلذ فالخب ةداهشلاو

 يا اهروصت عرف ةداهشلا يف ددعتلاو ةيروكذلاو ةيرحلا نا ىفخي الو

 نال اهنم أزج الو اهتروص هدحو كلذ سيل اهتروص لوصح ىلهع ينبني عرف

 وا هتروص كاردا وه ءيشلا روصتو هتاذ ةيهام نع جراخ ءيشلا طرش

 تلصح يذلا وه ةداهش ىمسملا قطنلا نا دارملاوهلل اهلوصح وه وا اهباستكا

 . ددعتلاو ةيرحلاو ةروكذلا هيف

 ناك نا هنع ربخملا ناب ةياورلاو ةداهشلا نيب قرفلا مهضعب ققحو

 بلامعالا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هلوقك ةياورلا وهف نيعمب صتخي ال اماع

 راصعالاو صاخشالا يف ماع كلذ ناف مسقي مل ايف ةقفشلاو تاينلاب

 وا هناما وهو اذكو اذك دنع اذهل مكاحلا دنع لدعلا لوق فالخب راصمالاو

 يذلا لجرلا كلذوه نيمل مازلا هناف اذكو اذكوه نيد هيلع هلوا ةبراضم
 هريغ ىلا هادعتي ال هيلع ايكح يعملا مازلا نال هيلع هتداهشب قحلا هيلع نيع

 حضاو وهو قيقحت ةداهشلا وه نيعملل مازلالا اذهف هنع ةباينلا قيرطب الا
 . ادج

 ال ذا ةحص طرش هنا حضاولا ةحص ما لايك طرش ددعتلا طرش لهو

 ينعا طورشلا ةيقبك ةداهشلا يف ددعتلا طارتشا هجوو هب الا ةداهشلا متت

 هيف عقوتت نيعملا ناسنالا ىلع هوحن وا انيد نيعملا مازلا نا ةيرحلاو ةيروكذلا

 رخآ دهاش طارتشاب انه عرشلا طاتحاف اهيلع علطي مل هل دوهشلل ةنطاب ةبحم
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 هيلع دوهشملا ىلع دهاشلا نم ريوزتلا اهنم فوختي ةنطاب ةوادع هيف عقوتت وا

 طارتشاب كلذل اضيا عرشلا طاتحاف مكاحلا اهيلع علطي مل ةنطاب هنم ةوادعل

 ال ناك ناو رخآلا دهاشلاب روذحملا عقوتلا ضعب لوزيف هعمرخآ دهاش

 نيودع نادهاشلا نوكي نا انكمم اضيا ناك ناو فخي لب ةيلكلاب لوزي

 ريدقتلاو ضرفلا ىلع انه نكماو . هل دوهشملل نيبحم هيلع دوهشملل
 . لجو زع هللا دنع بيغلاو بلاغلا يف انمالكو

 ىلع ينعا اعطق زوجت ال نييداعتملا دحا ةداهش نا لاح لك ىلعو

 روذحملل ىع ار عرشل ا نا كش الو ٥ انركذ يذل ١ رو ذحملل اضعب اےهضعب

 . دابعلا نيب داسفلا بئاوش عطقو ةياعرلا مامت

 ناهتي اموا ةبراضموا ةمتاشم اهنيب تعقو نم امه نييداعتملاب دارملاو

 زوجت ال رثالا يفو حصت ال كلذك ةنظلا يذ ةداهشو اضعب ايهضعب ىلع هب

 . اهيف اعمتجا اذا زوجت ليقو . نيمتاشتملا يا نينعالتملا ةداهش

 لاحك املاح نوكيف اهبذك نم دب ال ذا طايتحا ةأرما ةداهش نوكتو

 طايتحالا كلذ لكو تدر الاو تلبق اهمتي ام دجو نا ةدحاو ةأرما

 ىلع زوجت لب ليقو هماقم ىفخي ال ةيمالسالا ةعيرشلا يف طايتحالاو

 ايهبذك نيبتي مل ام حضاو هجو كلذو قحلا عايض نم فوخلا ههجوو دارفنالا

 اهلئاسو ايهبيغ ىلع علطملا هللاو هيف نانيدي ايهنيدو ايهنيد نم ايهتداهش ناف
 . امهرودص يف هانكا ام لك نع

 تلبق ةاغبلا نم انالف نا وا انالف لتق انالف نا نالدع دهش اذاو
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 فرعي ملو سانلاب طلتخاو دجسملا لخد مث الجر لجر لتق اذا ايف اوفلتخاو
 دهاشلا لعلف مهيلع تلخد يتلا ةهبشلل مهلك كئلوا ةداهش درت لهوه نم

 . لتاقلا وه

 ةدراولا ةلدالا فلاخي وهو هودع ىلع ودعلا ةداهش ةفينح وبا زاجاو

 ترهظ اذاو امهوحنو ةنحلا يذو ةنظلا يذ ةداهش در ىف ةلي هللا لوسر نع

 هتداهش لبقت ال نم لكو تلبق ةعطاقملا كرتو ةحماسملا وا يفاصتلا وا ةبوتلا
 ال هدلول دلاولا ةداهشك هيلع لبقتف هل هتداهش لبقت ال نم لكو هل لبقت هيلع

 . اذكهو اعطق هيلع لبقتو لبقت

 نيعملا مازلا نال بساني ةداهشلا يف ةيروكذلا طارتشا نا كيلع ىفخي الو

 ال ايف نهدحو ءاسنلا نم ةداهشلاف ةيبالا سوفنلا هابأت هل ارهقو هيلع ايكح

 الوبق هنم دعباو اذوفن هنم رثكأو ةياكح سوفنلا ىلع دشا هب نصصتخي
 . نيدو لقع تاصقان نهنالو

 هانمدق اك ةياورلاو ةداهشلا نب قرفلا نا اضيا كيلع ىفحم الو

 اهنوك يف ناك رتشيو ةماع نوكت ةياورلاو نيعب صتخت ةداهشلا نا احضاو

 نأك لقانلا لعفب ولو ريغلا ىلا لقنلا ةياورلا ىنعمو & نييوغل ني ربخ

 . هتراهطو ءيشلا ةساجن نع رابخالا ةياورلا نمو تلسغ لوقيو لسغي

 ال امو _ امهريغ وأ ةجحلا يذ وأ ناضمر لاله ةي ؤرو هعوقوو ناذألا تقوو

 نع رابخا اهنال تاذلاب ةمذلا ةءاربب سيلو . تاذلاب عازنلا ىلا عجري

 ةراهط اذكو ناضمر لالهو بوثلا ةساجن'ناف . مكحلل بجوملا ببسلا

 ماكحالا نم يرجي ام هيلع يرجيو هب عمس نم لك هب لمعي اضيا بونذلا
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 رهاطب ىلص هنا هيلع قدص الثم بوثلا كلذب ىلص نم لكف ةفلتخملا

 . ليق اذك دوهشل ١ ةيكزتو هتء اربو لوهجم ١ ةيالو اضي ا ا ذكو

 ددعلا وحن نم ةداهشلا يف طرتشي ام ةيكزتلا يف اندنع طرتشيو

 بوثلا ةراهط نع رابخالا ةيمست هجو الف انريغ دنع اما ةيروكذلاو ةلادعلاو

 كلذ ىلا اذه نع لقني ام يه ةياورلا نا اوررق ايك دحا اهلقني مل ولو ةياور

 ال ةيكزتلا يف يفارقلا لاق رابخالا ىنعمل لمعتست ةياورلا نا اذكهو
 لاوقالا نم هريغو وهو كعم كلذ قبس دقو ددعلا الو ةلادعلا اهيف طرتشت

 . قحلا وه انبهذم كلذكو ۔ ماقملا يف يتلا

 يف هارت ايك صاخو ماع يف نوكي هنال 3 ةياورلا نم معا ربخلاو
 نهرلا يف ربخلاك ماكحالا يهو ربخلا اهيف ىزجي هنا اهيف ركذي يتلا لئاسملا

 ةيئزجلا رومالا نم اهنوكل ةداهشلا ةياورلا تبهسا ناو (لينلا حرش يف) اذك
 هذه ناضمرو الثم بوثلا اذه ةراهط دارملا نال . ةدح ىلع لك ةنيعملا
 لثم مومعلا يف نوكت نا ةياورلا لصاو ۔ مويلا اذه رهظ ناذأو ةنسلا

 (اموي نيثالث ةدعل اولمكاو) هتيؤرل اوموصو ءاملاب سلجنلا رهطي . مهلوق
 نم ال ةداهشلا ليبق نمف لاوش لاله ةيؤر اماو سمشلا كلولدمل ناذألاو
 الولو نيقيب تبث يذلا موصلا نم ةمذلا ءاربا اهاضتقم نال ةياورلا ليبق

 زاج امل هب رما امو هنع ىهن امو رظحو حابا ايف ةجحلا وه هناو عرشلا دورو

 وا رتاوتملا ربخلاب وا اموي نيثالث لايكالا مزلي لب . نيلدعب موصلا نم راطفالا
 نا ةفورعملا ةدعاقلاو (نيقيلا ديفت ال نينثالا ةداهش نال) لالدلا ةدهاشمب

 . اعامجا الف نظب اما هلثم نيقيب الا لازي ال نيقيب تبث ام
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 عرشلا نا ثيح نم نكلو ضحم نظ نينثالا ةداهش نا ريبخ تناو

 دورو دنعرظنلل ظحالو لالهلا ربخ لوبق ي اهب انلمع لمعلا ديفت اهلعح
 ناذألاو ةراهطلاو بوثلا ةساجنب رابخالا ءايلعلا ضعب لعج معن رثالا

 ةداهشلا ليبق نم كلذوحنو ةيكزتلاو ةيالولاو ناضمر لاله ةي ؤرو
 . ةروكذلاو ةلادعلاو ددعلا كلذ يف طرتشاو

 يا اضيا ألكلا يف ةلادعلا اندنع طرتشتو ىلاعت هللا همحر بطقلا لاق

 ليقف اهيف اوفلتخا مهناف _ ةيكزتلا يف الا رابخالاو ةياورلاو ةداهشلا يف

 يفور جيرحتل ١ نود اهريغ يفو اهيف ةيروكذلاو ةلا دعلاو ددعلا طا رتشاب

 . (لئاسم ماقملا

 ىلوالا ةلألا

 لئاسملا كلت نم

 لوقنف مهتاناكمو مهلاح يف دوهشلا عايسل جرخي نا مكاحلا مزلي له

 هتمزل نم ىلعو اضيا هتيرق يف اوناك ولو . هنم كلذ بلط ولو كلذ همزلي ال
 عايسل جورخلا مكاحلا ىلع نا انلقولو . مكاحلا دنع اهرضحي نا ةينبلا
 مكاحلا نا كلذ انيف هب لباق الو اهادع امل جرخي نا هيلع انلقل تاداهشلا

 ينب ةعيرشب مكحي نا دب الو هناف هوحنو . يبن نم هنع بوني نم ةلزنم لزان
 هئايبنا نم ادحا فلك هللا ناب لئاق الو هتباين تنيعت دقف كلذ ناك اذاو هعبت

 هقلخ يف هللا ةفيلخ مكاحلا نالو هتما يف هب رما ايبن نا لقني ملو لب كلذب

 . معتاماقم قوف هماقمو

٦١٦



 ةيناثلا ةلأسملا

 ميتيلا يصو يف

 رثةال ١ يفف هلام نم ميتيل ا ةنيب لمحي نا هيلع له ميتيل ١ يصو يفو

 اقح اعدا نمو ميتيل ا لام نم يا هلام نم ميتيل ا ةنيب لمجي نا يصوللو

 لام هل ناك اذا هلام نم ذخأي نا هلووه هلام نم هتنيب لمح هل لام الو هرغصل

 . هنم ىطعا

 يف همصخ ريخ هدلب ريغ يف يهو هتنيب لمح نعزجع نم ليقو
 نادلبل كلذ ىلاو ىلا مكاحلا بتكي نا يفوا اهلحم يف اهعايسل هجورخ

 كلذ ثعبيو . نيملسملا راثآ نم هريغو ماسبلا درولا يف ايك اهدعيو اهعمسي

 هيلا عفارت يذلا مكاحلا ىلا وا ةنيبلل بلاطلا اذه ىلا هدنع حص امل مكاحلا

 تلا تانيبلا نم مكاحلا عفري ام همزل اهعايس ىلا جرخي نا ىبا ناو نايصخلا

 . اهتلادع هعم حصت

 ثرأ وأ بسنوأ ةيصووأ ةلاكووا نيد يف رخآ دلبل دلب نم ةنيب لمحت ال ليقو

 قحلا ناف اهلمح اهبحاص فلكي الف اهلمح ىلعردق ولو اهلحم يف عمستو

 . وه ينعي الو هيلا ينعي

 ةثلاللا ةلأسملا

 دهاشلا ةداهش ةغيص ىف

 دهشا دهاشلا . لوقي تلق اهتفص فيك دهاشلا ةداهش ةغيص ف
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 عيب نم باتكلا اذه يف هرارقانم فصو ام ىلع اذكو اذكب نالف رارقا ىلع

 ةداهشلا هيف همزلت ام عيمج نم كلذ وحنوأ ةلاكو وأ ةلاوح وأ ةيصو وأ ةبه وأ

 . نآلا ىلا هنالطبب ملعا الو لوقي مهضعب دازو

 (ةنياعملا ةداهشلا تناك اذاو) اذكب رقأ انالف نا دهشا لوقي ظفل يفو

 نالف تبثأ اموا بتك ام نالطبب ملعا الو اضيا دازواذكو اذكب تدهش لاق

 . كلذ وحنح وأ هب فرتعا وأ هسفن ىلع

 وأ رومالا نم اذكو اذك هللا نالف ديب ام نا تدهش دهاشلا لاق ناو

 كلذ جرخي ملو هتجوز نيبو هنيب قرفي ملو كلذب مكحي مل مارح هتجوز

 قالطب مارح هتجوز وا ۔ ىبرب مارح نا دهاشلا لوقي ىتح هدي نم ءيشلا
 . ميرحت ةنونيب ةجوزلا اهب نيبت يتلا رومالا نم كلذ وخن وأ ناعل وأ راهظا وا

 باتكلا اذه يف ام لكب كيلع دهشا هيلع دوهشلل دهاشلا لاق ناو

 . هيف ايب هيلع ةداهشلا تزاج معن هل لاق يا هل معناف

 الف تاقت وا ةقت ىلا اهوعفدو مهيديأب مهتداهش دوهشلا بتك ناو

 اقلطم نودهشي ليقو رخا نيمألا عم ناك نا الا اضعب اوسن نا اهب اودهشي

 مهطوطخ اوفرع نا نودهشي ليقو . مهطوطخب باتكلا كلذ يف اوررح ايب
 عوجرلا سيلو -انه ةفورعملا طوطخلا يه ةجحلا نال ةقث ريغ ديب ناكولو

 . نيناسللا دحا ملقلا نا كلذ . اهب لوبقمب

 ىتاف تاموأ باغ مث هسفن ىلع قحلا هيلع نم دهشا ناو
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 ىنعملا ريغي ال ايب اهبتكي نا زوجي ال ليقف ايهتداهش بتكي نم ىلا نادهاشلا

 ۔ ةريثك ظافلاب اهلمحتي ايكو ىنعملا ريغي ال انحل نم ال نع برعم ىدؤي ايك

 موق ةغاب هلمحتي ايكو ىنعملل رييغت الب كلذ سكعو ووا ةليلق ظافلاب اهيدؤيو

 . نيرخآ موق ةغلب اهيدؤي

 اودهشي نا مهرماو يديب هتبتك لاقو اموتح اباتك ءىراقلا مفد ناو
 الا هيلع ةداهشلا زجت مل وه هأرق هنا لقي ملو هيلع ءعىرق ناو زاج هيف ايب هيلع
 زوجت الو ، هسفن ىلع هتبثاو هلك هب فرتعاو فرح فرح هيف ام مهف اذا

 ىلع هتبثيو . هيلع ءىرق ام مهفيو هيلع رقي ىتح همألا ىلع ةداهشلا
 . هسمن

 ىلع قوقحلا رياسو اياصولاو عويبلا اهيف بتكت يتلا كوكصلاو

 الا هيلا ملست الو اهيف رارقالا عقو نمل يهف اهيلع دهشيسو اهعاونا فالتخا
 لينلا يف بطقلا مامالا مركذ ليق اذك مهنداهش اهيف نال دوهشلاو نذاب

 ةجح تناك ناو اهباحصا ىلا كوكصلا ميلست مهتداهش عنمت ال لوقأو

 كلت يف مهتداهش اوررحي نا الا دوهشلا ىلع سيلو دوهشلا قحلا بحاص

 اوعد ام اذا ءادهشلا بأي الو ىلاعت هلوقل لجو زع هللا رمال الاثتما كوكصلا

 ىرا الو كلذ الا ائيش مهيلع ىرا ال مهتداهش اوداو يعادلا اوباجا امدعبو

 . دوهشلا نذا ريغب اهميلست نم اعنام

 ةعبارلا

 وأ يضاقلا دنع اهاضتقمب خرصي ملو ةداهشلا بتكت نا حصي له
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 ال نا هب رومأملا رثالا يفف مهئارماو . نيملسملا ةعامج وأ مكاحلا وأ مامالا

 هرمأيف افرح افرح يضاقلا دنع اهب دهشي ىتح دهاش ةداهش بتاك بتكي

 وهو ةقث ريغ اهبتكو مكاحلا اهيلو ناو اهبتكي نا امهوحن وا مامالا وا يضاقلا

 ظفح يف طايتحالاو قثوتلا هلك اذه يف ةمكحلاو سأب الف رظنيو عمسي

 . عايضلا نع قوقحلا

 ةسماخلا

 ديز ةداهش الثم عمسيف نيدهاشلا نيب قرفي نا مكاحلا مزلي له

 نلد نا الا كلذ همزلي ال لوقا رخا ناكمب رمغ ةداهش عمسيو ناكمب

 ىلا كبيري ام عذ . ةداهشلا نالطب نوكي بايترالا دنعو ةبير ىلع نيارقلا

 . كبيري ال ام

 امهادحا ركذت نا ىلاعت هلوقل قيرفتلا مدع عورشملا نا لوقاو

 ركذت ايسان امهدحأ ناك اذا ىتح اعم امهداهشتسا بولطملا نا لدف ىرخألا

 مهب نظلا نسحو زوجي ال نيملسملا ماهتاو حضاولا وهو هبحاص ةداهشب
 ام نملوقع فعضل لاجرلا نود ءاسنلا قح يف عورشم اذه لاقي ال _ بجاو

 كلذب نمل صيصخت ال لوقن انأل ثيدحلا نيدو لقع تاصقان نم تيأر

 كلذ زاجأ معن سانلا لوأ سان لوأ ناواضيأ لاجرلا ىلع زاج ام نأل

 . ۔ سانلا لاوحأ نم رهظ امل ءايلعلا ضعب

 اهنيب قيرفتلا يأ كلذ ىأر اذا رثألا يف فو رعم مكاحلل زاوجلا لهو

 ةميركلا ةيآلا كلذ ىلا ريشت ايك ضعبب ايهضعب اوقت اعمتجا اذا ايهنا عم

 دوهشلا كلذ بلط اذا ايك رثألا يف دوجوموهو كلذ هل نا لوقأو ۔ ةقباسلا
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 تلد اذا (معن) كلذ نم عنام ال رهاظلاو لينلا حرش يف بطقلا هركذ هيلع

 ءاج انه نمو : نيارقلا هيلع لدت ايبو هاضتقمل لمع رمأ ىلع لاوحألا نيارق

 دراوم يف هل رظن ال نم لوقأو : هرثا نم هرظن ىلا جوحا مكاحلا مهلوق
 اعطق مكحي نأ هل سيل اهلئاسوو ماكحألا دصاقمو اهرداصمو ةعيرشلا

 موهفملاو نيقرفتم دوهشلا داهشتسا نم عنمت مل ةينارقلا تايآلا نا ريبخ تنأو

 له ايل ليق مثرمأب ةأرما ىلع نادهاشلا دهش اذاف _ يوق ريغ مصخلل

 كلذكو ايهتداهش لبقت مل اهفرعنال ال الاقف اهامتيأر اذا اهنافرعت وأ اهامتيأر

 ةباترم ةداهش حصت الو كلذب لصاح بايترالا ناف هوحنو لجر ىلع
 . ۔ ثيدحلا ةثالث رومالاو ۔ كبيري ال ام ىلا كبيري ام عد اعطق

 ملعأ ال نكلو . ةدش يف ضيرملا انالف نا ملعا دهاشلا لاق ناو

 لقعلا لياز هنا ملعي ال هنا دهش مث لبق هملعي ناك ناف ۔ الاوز هلقعب

 وه لصألا ناف لقعلا تباث هنوكو قباسلا ملعلا ىلع ءانب هتداهش تزاج

 وهو عدم لقعلا لاوز يعدم يا هيعدمو : ءعىراط رما لقعلا لاوزو ۔ كلذ

 . هيوقي دهاشلاب نظلا نسحو هيجو

 ةسداسلا

 اذه نا اوملع نيأ نم دوهشلا لس مكاحلل هيلع دوهشلا لاق نا

 نأ هلو كلذ همزلي ال حضاولاف لاؤسلا همزلي له هل دوهشملل وأ ىلع قحلا
 لاقول ىرت الأ هعم ةدياف الو لاؤسلا موزلل اهجو ىرأ الو ءاش نا مهلئسي
 الو مهتداهش درت مل هيلع هب دهشن لب هيلع راص نيأ نم ملعن ال دوهشلا

 يف ايك قوقحلا جرختست مهيو دوهشلا ةجحلا لب كلذ ف هل ةجح

 . ثيدحلا
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 ةعباسلا

 وا : ابرغ اوناك اذا ايك مكاحلا دنع نيفورعم ريغ دوهشلا ناك نإ

 وه هنا مصخلا ارقاو نههوجو تافشاك وا نهبيبالجب تارتستم ءاسن اوناك

 نموأ نالدعلا هربخا اذاو : هرارقاب هيلع مكحي نا هلف هيلع هل دهش يذلا

 نكلو : ةنالف يه اهنأوأوه هنا دهشي الف . ةنالفوأ نالف هنا هب نئمطي

 ليقو - تبثي ليقو : تبثي مل اهب دهش ناف نالدعلا ين ربخأ هنا دهشا لوقي

 سوفنلا نئمطت بيرلا لاوز دنعف : بيرلا هنع لازو هبلق يف اهفرع اذا
 هاراو دلبلا يف اهمسا ةرهشب اهفرع اذا ليقو ةجحلا تبثت نانئمطالا دنعو

 ةدحاو هتربخأ اذا ليقو _ دهشي نا هل زاج يه اهنا اتدهشو ناتلدع اهايا

 لاق اذا ليقو ةداهشلا ةلزنم ربخلا لوزنل دهشي نأ زاج ىرخأ اهب هل تدهشف

 ليدعتلا مهضعب زاجأ ايك اهيلع دهشي نأ زاج . ةنالف اهنا ةأرما ولو ةقث هل

 . دحاوب

 وأ رتس وأ باب فلخ نم اهتفرعم يف كشت ال نم كتدهشا ليقو

 الا اهفرعت مل اذا اما اهيلع دهشت ن زاج اهتفرعو كلذ وحنوأ باجح

 هجو ي أب تلصح اذاو ةفرعملا دوصقملا ناف توصلا ةفرعمب مهضعب زاجأو

 ةبير هيف هذخات ال ثيحب فوشكم هجو ىلع الا دهشي ال : ليقو
 وأ اهل مكحلا يف اذكو ادبأ نانثا هباشتي الف ةرهاب ةيآ هوجولا هللا لعج دقو

 دهاشلا نقيت اذا رمق الو ران الب اليل ةداهشلا لمحت كلام وبأ زاجاو : اهيلع

 جوزت هنا جتحاو اراهن خسنلا بلطف اليل لجر جوزتو : هيلع دوهشملا ةفرعم
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 نموهأ جوزلا ةفرعمب اونقيت نا ةداهشلا اودؤي نا كلام وبأ رمأف مالظلا دنع
 . ملعا هللاو رهاب حاضياو فرصت هيفو لينلا

 وهو لدع عمج لودعلا ىلا تاداهشلا نا هللا همحر مظانلا فاضاو

 تامرحملاو تايهنملا عيمج بنتجيو هللا رماوأ نم هيلع بحي ام عيمج لعفي نم
 ابنتجمو تابجاولل ايدؤم ينعأ ةفصلا هذهب ناك نمف اهنع هللا هاهن يتلا

 داهشتسالا ماقم يف هتداهش لوبق بجوو ايقتو الدع يمس تامرحملل

 هيلع اوقلطاو مهريغ وأ ءايلع وأ ءايبنأ ملعلا لهأ نع ىور اذا هتياور لوبقو

 . كلذل ةلادعلا ةفص

 ام تابجاولا قوف لعفي نأ يهو حالصلا ةجرد ةلادعلا ةجرد قوفو

 ةفاخم هب سأب ال ام تامرحملل هكرت قوف كرتيو تابودنملا لعف نم هنكما

 . سابلا هيف ام

 لجرلا عراسي نا يهو : ةيقيدصلا ةجرد حالصلا ةجرد نم ىلعأو

 هب سأب ال ام تامرحملا قوف كرتيو هتقاط بسح لئاضفلا عيمج لعف ىلا

 ةعاط ضحمل كلذ كرتي لب رومالا نم ام عيشل الو سابلا هيف ام ةفاخم ال

 ناتاهو ۔اقلطم هيف بوغرم الو هنم فوخم روذحم ال ، لجوزع هللا
 . اهبحاصل لضف ةدايز ناتجردلا

 طرشلا هناف هتداهش لوبقل لدعلا ثحب لحم وهف اذه انماقم امأ

 كلت انركذ انكلو كلذك هليدعتو لجرلا ةلادع لوبقل اقلطم هنم دب ال يذلا

 ىلا لدعلا ةبتر نم لجرلا ىقرتي دقو ماقملا هاعدتسا ادارطتسا تاجردلا
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 هللا همحر مامالا هلاق اقيفر كئلوا نسحو قيدصلا ةبتر ىلا مث حلاصلا ةبتر

 لدعل او هطو رشو ليدعتل ا ةفص انماقمب قلعتيو سمشل ا ةعلط ف ىلاعت

 حيرجتلاو ليدعتل ا ناف كلذل عستي ال انماقمو درت نمو هتداهش لبقت نمو

 قفتملاو كلذ نم هيف فلتخملاو هتافصو هطورشو حيرجتلاو هتافصو ليدعتلا
 ةفوصوملا هناضمل ةفولأملا هلاحمو ةفورعملا هنيواود ىلا كلذ لكنف اضيا هيلع

 ىلع كلذل حلاص جذومناك لوصالا سمش يف مامالا هلاق ام هيف كيلاو
 : حيولتلا ةهج

 بنتجي تامرحملاو هيلع بجو ام لك لعفي نم لدملاو

 دهاشلا لثم ليق هيفو هل دح اول ١ لقن ليدعتل ١ يف ي زجحو

 يفكي هيف لوقلا سفن قالطا فصولا اذه ءادأ يف ليقو

 ببسلا ادبا اذا يزجي مهضعب بهذو يفكي ملعلا يذ نم ليقو
 ليدعتلا نم اذه له فلخلاف لوهجملا نع لدملا ىور

 هلبقي ييف ليدعتلا طرشي .نا هلمعو هب همكح كاذإ

 لصفلاو هريغ لثم ليقو لدع ليقف يباحصلا امأ
 نحتميف هرفك هدعبو نتفل ا نيح ىل ا لدعلا هناب

 ضعب نع هيف فشكو ماقملل نايب ةزيجولا تايبالا هذه يفف

 ءاصيالاب هيف حرصملا لوقلا هب ديري اظفل ةرهظملا مظانلا لوقو ماكحالا

 ىلع هباصتناو اذكهو اذكو اذكل اذكو اذكب ىصوا انالف نا دهشا هلوقك

 ام وه رهاظلا ظفللاب دارملاو ايهظفل رهاظلا : يا لعافلا نع لوحملا زييمتلا

 . هانررح ايك يصرملا هب حرصي
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 ىلع هتيصو يف يصوملا لوعم نا اهانعم ةركذتلا وهف طخلاو هلوق اماو

 ةعفادلا لايتحالل ةعطاقلا سبلل ةعفالا ةجحلا وه هناف ارهج هب قطني ام

 ي هللا لوسر ناف طخلا ظفللا ماقم موقيو باوصلاو أطخلا ةانظمو ماهوألل

 امهدحا نيناسل ناسنالل نا ينعي الو نيناسللا دحأ ملقلا لوقي ملسو هلآو

 عضو اذاف بلقلا يف ايع ربعي امهالك ناسللاو ملقلا نا دارا هنكل ال ملقلا

 افورعم ناك ام لبقو حص كلذب لع اودهشا لاقو هملقب هتيصو ناسنالا

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةراشالا هيلاو

 ذخا اذهبو هسأر دنع ةياور يفو هدنع ةبوتكم هتيصوو الا نيتليل نتيبي الف
 هسأر دنع ةبوتكم هتيصو تدجوو يفوت اذا ناسنالا نا لاق ذا ءايلعلا ضعب

 دارأو ةباتكلا قلطا ملسو هلآو ةلي يبنلا نأ ىنعملاو دوهش ريغب ولو ةتباث اهنا
 دارم وهو هدنع هتيصو تدجو اذهف ادوهش اه طرتشي ملو هدنع اهداجيا سفن

 . ملسو هلآو ةلي هللا لوسر نع ثيدحلا

 ظفللا ىلع لوعملا ناك ءاصيالا اهب لطبي رومال ةنظم طخلا ناك املو

 باوصلا طالتخاو طلغلاو أطخلا هيفو ليصفتلاو لامجالا هيف ملقلا ناف

 الف مالكلا اهب هبتشي يتلا فورحلا ضعب رييغتك عضولا سفن يف كلذب
 . اذكهو صاخ ما ماع وه لهو ءاصقا ما ءاصبيا وه له فرعي

 انالطبو اتوبث اربتعم ءاصيالا ناك ال يه دياوف كصلاب قلعتت نكلو

 ىصوا نم ضارقنا هيف نكمي اليوط ادهع شيعي دقو يصوملا توم دعب
 راطخاو رافسا مهيرتعت كلذكو هئاصيا ىلع مهدهشا نم وا مهيلع تيللا

 تناك ةهبشلا هب لصحت ثيحب مهضعبلوأ نايسنلا مهف ضرعيو

 مهيلا يصوملل ةركذت اضيا أطخلا ديفيو كلذ عيمج نم ةملاس ةباتكلا
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 يهو ةلوبقم لازت ال ةجح يهو ارهد ىقبت ةباتكلا ناف هراضحا دنع دوهشلل

 . هدنع ةبوتكم هتيصوو مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف اهب ثيدحلا حول ىتلا

 ىلا هب راشا لودعلا طخ فرع نا ةجح اولاق ضعبلاو مظانلا لوقو

 اضيأ اهانركذ ىتلا رومألا نم هروتعي ال ضيرمتلا ةغيصب هاكحو اهانركذ ام

 حصت مل اذا نكلو لودع هدوهشو لدع بتاك ىلا ابوسنم ناك ناو طخلا ناف

 ناف حيحصلا ىلع كصلا كلذ ربتعي الف دوهشلا وا بتاكلا طخب ةفرعم
 ةيصولا تتبث فرع اذاف ماهيالل ةحضوملا ماهبالل ةعفارلا ةفرعملا هيف ةجحلا

 طخلا يا وهو يصوملا طخب ةبوتكم تناك اذا يدنع ةيصولا تبثت كلذكو

 تبثت نأ ىرحأف هلام يف هيلع ةيصولا ناف ةقث ةقث يصوملا نكي لولو فورعم

 هناف هدي طخ هيلع تبثي نأ ىرحا افورعم ناك اذا ناسنالا طخ نأل هيلع

 تدجو نم ثيدحب ه سنأتسي دق كلذكو ثيدحلا يف رم ايك هيناسل دحا

 . ماقملا ف صن وه لب هدنع ةبوتكم هتيصو

 تابثالا طورشب الا تثت الف ريغلا طخب ةيصولا ترهظ اذا معن

 داهشاو لدعلا ةباتكب رما لجو زع هلللاو ترم يتلا يهو ءاهقفلا دنع ةفورعملا

 . مالسالا يف ةداجلا قيرطلا وهو اذه نع صيخحم الو لودعلا

 ناسل نع يفكي لدعلا طخ نا دارا ىفك ىصوملا نعو مظانلا لوقو

 اذا هانبلقو هتوبثب انمكح لدعلا طخ انيلع ضرع اذاف هدوجوو يصولا

 هطخسو هاضر ناف طخس ما ثراولا ىضر نمضت ام ىلع هانيضماو هب رتسن

 ىضمأو هدابع ىلع هتجح لودعلا لعج لجو زع هللا ناف انه ني ربتعم ريغ

 ام ةياغ اذه روتسملا ايابخو رومالا ايافخ ىلع علطملا وهو هقلخ يف هولقن ام
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 . هلل دمحلاو ماظنلا هاوح ام ةصالخ وهو ماقملا اذه يف انودحم

 لوبقم رمهاشال مأ عيبلاك لوبقلا اهطرش نم له فلخلاو

 ءاضقلا ةربع صوم توم مأ ءاصيالا ةعاس يف له فلخلاك

 هب دارملاو دحاو هانعم ةيهقفلا لئاسملا يف فالتخالاو فالخلاو فلخلا

 اذكهو عنامو حيبمو مرحو لحمو فانو تبثم لاوقأ وأ نالوق اهيف ةلأسملا نوك

 ىلع اضيأ قلطيو ةلدابملا ةغل وهو عاب ردصم عيبلاو ىضرلا هانعم لوبقلاو
 هارتشا نم نم ينعي هعاب نم حبارل بابشلا نا : قدزرفلا لاق ىرشلا

 ىنعم انيب دقو هوعاب يأ سخب هورشو هنمو عيبلا ىلع اضيا ىرشلا قلطيو

 رهاظلا رهاشلاو دودرملا لالخوهو يضترملا لوبقلاو انمالك نم رم اميف طرشلا
 لوبق يف ملعلا لهأ نيب فالخلا نا ىنعملاو روهشملاو ريهشلاك . ضيفتسملا

 ايصو نوكي نا لبق نم نا ايك لاح لك ىلعو ال ما طرشوه له ةيصولا
 : الوئسم ناك رذع ريغب يصوملا توم دعب كلذ ضفر اذاو هلوبق همزل دحأل

 لوبق هطرش نم عيبلا يف فالخلاك يءعاصيالا لاحلا اذه يف فالخلاف

 يصوملا نم يأ نيبناجلا نم طرشلا اذه ىلع لوبقلا روصتيو يراشلا

 . عيبلاك هل ىصوملاو

 يف اهس داري ام ءاهقفل ا دنع اهس داري الو - نامزلا نم ءزجلا ةعاسلاو

 توم تقو اهس دارملا نكلو ةمايقلا يه ةعاسلا الو - ةفورعملا ةلآلا لها فرع

 . يصيوللا
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 . نيونتل ا اهنع ضوعيو هؤاي فذعت صوقنم يصومل او

 دروا لوبقل هزييمتو هيف رظنلا يا ءيشلا ف رابتعالا ىنعمب (ةربعلاو)

 . كلذ وحنو داسف وا هتحصلو

 فالخلاك ال مأ اهلوبق اهطرش نم له ةيصولا يف فالخلا نا ىنعملاو

 ثلث نم اهجرخم يف ةيصولل رابتعالا تقو يف مهفالتخاك اضيا إلذو عيبلا يف
 توم موي وا اهعوقو موي ةيصولل هثلث جارخال لاملا اذه ربتعي له لاملا

 قرغتست ال ايبر ديدع ءايشأب يصويف اينغ نوكي سانلا ضعب يصولا
 وا لاملا كلذ كلهتسيف دهعلا هب لوطيف هاياصو تددعت ولو هثلث ةيصولا

 ماقملا يف) لوقنف هللا ءاش نا لاوحالا هذه لصفن فوسو سكعلا اذكو هبلاغ

 . (لئاسم

 ىلوألا

 لينلا يف لاق ؟ ال ما اهب ىضرلاو لوبقلا ةيصولا ةحصل مزلي له

 ةراشا وأ ةباتكب ولو نايهفي ال نيذللا سرخأو مكبأو نونجمل ةيصولا حصتو
 ءاصيالاكو لوبقلا هنمروصتي ال امم كلذ ريغو ةربقملاواضيأ دجسمللو

 لوبقلا اهنم روصتي ال ءايشالا هذه لكف اهوحنو رئبللو ليبسللو ةسردملل

 . ۔ لوبق الب ناو ءايشالا هذه حصت لينلا يفو همدعو

 ةمئاقلا ءايشالا هذه لبقي نا مزلي لوبقلا طرتشي نم لوق ىلعو

كلذكو ۔ايهيصو وأ ايهيلو هوحنو ميتيلا لبقيف حصت مل لبقي مل ناف اهرمأب



 الف لوبقلا هنم روصتي نم امأو لوبقلا هنم روصتي ال نميف اذه امهريغ

 وا ركنا نا لبقي مل ناو لبق نا هكلم لخدت ليقو - لبق نا الا هكلم لخدت

 . لينلا يف لاق نأ ىلا تكس

 يا اه يصوملا اهعفد نأ يأ نالوق اهعفد نا هل ىصوملا اهموزل يفو

 لاق» هعفد ناو هكلم ثاريملا لخدي اك هكلم لخدت ليق اهلبقي ملو اهدر

 اهنال لوبق ىلا جاتحت ال اهنا ىلع خيشلا رصتقاو . «هللا همحر بطقلا

 ۔ امهريغو نونجملاو لفطلل ةيوصلا يف ميمعت هنم اذهو لاق هللا ىلا ةبرق

 هلل ابرقتم يصوملا ناك اذا ام كلذ لمشيف ةبرغلا ةيصولا لصأ نا ههجوو

 لوبقب الا حصت الو ةيطع ةيصولا ليق رثالا يفنو لاق - برقتم ريغ وا ىلاعت
 . زارحاو

 ةيصولا تلطب يصوملا لبق هل ىصوملا تام اذا اولاق مث نمو «لاق»

 تومب اهنالطب مزلي زارحالاو لوبقلاب لوقلا ةدعاق عورف نم يأ همدعل
 حصت ليقو بطقلا لاق هزارحا الو هلوبق رهظي مل هل يصوملا نال هل ىصوملا

 مل ام ةزياج ليقو - بياغللو لمحلل ةيصولا مهتزاجال زارحا الو لوبق الب

 دجو ثيح هنيد ميرغلا كرديو هتيصو هل ىصوملا كرديو هل ىصوملا اهدري
 . ملاع وهو عهيب وأ لاملا مسق ولو

 اهبلطف تام ىتح درلاب ىصوملا ملعي ملو هل ىصوملا اهدر ناو «لاق»

 . تلطب ىصوملا ملعأ ناو _ اهدحو ىصوملا

 ۔ كلذ ريغ اهيف ليقو (لوبق ريغب) ةزياج ةيصولاو ناويدلا يفو (لاق)
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 كلذ وحن وأ هربق رفح وأ هطونم وأ هنفكل نع اذإ الإ تيل ةيصولا حصت الو

 . ةددعتم لاوحأ وهو

 ول ىتح هلبق ال ىصوملا توم دنع هل ىصوملا لاح ربتعيو (اولاق)
 ثراو ريغ توملا لاح ناكو اثراو هنوكل ةيصولا هل زوجت ال نمل ىصوأ
 نالطبل تلطب ليقو ۔ كرشلاو ةيدوبعلاك هعنام وا هبجاح لاوزك هل تحصل

 بلطبل هل ةزياج ريغ توملا لاح ناكو هل زوجت نل ىصوا ولو اهلصا

 تام ضرب اثالث هتجوز قلط ول ىتحو كرشلاك هعنام وأ هبجاح ثودحك

 تناك ولو ةثراو ريغ اهنوك لاحب هتومل ةيصولا اهل تزاج امهل ىصوأ دقو : هيف

 دازو اهل ىصوأف ضرملا لبق ناتقيلطت تمدقت ول اذكو { ةثراو ءاصيالا لاح

 مهبني مل نيح كلذ امناو نيتقيلطت دازو امهل ىصوأف ةدحاو تمدقت وأ ةقيلطت

 روصتيو ةيصولا ذخأت الو ثرت يهف الاو - ثاريملا نم عنملاب اهرارضأب

 نأ هضرم لبق هنم يقب ابوأ اثالث قالطلا يع بلطت ناب ةمهتلا مدع

 ام ىلعولو ضرملا يف ثنحيو اهريغ وأ يه لعفت نآ وأ اهريغوأ يه لعفت ال

 ضرمي نأ لثم۔ هضرم يف هيلع فلحلا هلزوجي ايب فلحي نأ وأ زوجي ال

 تقلط ناو كلذ وحنو هثنحتف هيلع موقتف يقب ايب وأ اثالث اهقالطب فلحيف

 ةيصولا اهلف ةثلاث يهو اهسفن تقلطف مولعمل اهيلا اهقالط هقيلعتل اهسفن

 . ثرالا ال

 هدبع هنال هل زوجت ال ةيصولا لاح هناف هل ىصوأ نأ هتومل ربدملا اذكو

 نم اضعب هتيرح كردت مل هنال هل زوجت ال لاقيو ۔ توملا قحت دنه عل زوجتو

. ۔ اولاق اذكهو ةايحلا تلاز ىتح ةيدوبعلا هتمزل لب يصولا ةايح



 ةيناثلا ةلأسملا

 نأ رومالا قياقحب ملعا هللاو ليقف ۔ ةيصولا توبثب ءاضقلا عقي ىتم

 ىلع دهشأو ىصوأ اذاف : اهريرحت تابثا اهبوجوو ةيصولا توبث يف ربتعملا
 ىصوأ امب رارقالا ناف : تبجوو ةيصولا تتبث دقف نيملسملا لودع هئاصيا

 لحم ال رومأ هيلع عرفتيو : هيلع كلذ توبث بجوي رمأ هيلع داهشالاو هب
 تام اذا هناف يصوملا تومب اهتوبث عقي ليقو راصتخالل اراثيإ انه اهل

 . ۔ يرورض عادل الا اهريخات عنتماو ، اهجارخا بجو يصوملا

 قوقحلا نيب وأ هل ىصوأ نم نيبو يصوملا نيب لاحي نأ حصي الو
 - نايضلا همزلو ةيصولا عيض دقف كلذ نيب لاح نمو اهلهأو اهب ىصوملا

 . ةنسو انارق ةلدألا رهاظتل حيحصلا بهذملا وه اذهو

 تبث ةيصولا توبثب مكاحلا مكح اذإف : مكاحلا مكحب الإ تبثت ال ليقو
 يف۔ لاق ۔ ناحوجرم لوألاووهو . . نالطب وأ ةحص اهل فرعي مل الاو

 ذافناب اهلبق بطاخي ال يا - يصوملا تام موي ةيصولا يف رظني ايناو : لينلا

 لهأ ىضرب الا توملا دعب ةيصولا رخؤت الو . . هب هيلع مكحي الو
 . ۔ كلذ يف نوددشي ملعلا لهأ رثكأو : قوقحلا

 ةثلاثلا ةلأسملا

 له ةيصول ١ ىلع داهشا عقي ملو . . تام مث هضرم يف ىصوأ اذا

 اهولطبأ ناف مهتمزلو هنع تطحنا اهب ةثرولا ملع اذإ : ليق هنع طحنت
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 : هسار تحت اهعضيو هتيصو بتكي نا هيلع بجوأ ىل اعت هللا نال : اومغأ

 هتيصوو : (لوقي) لي لوسرلاو : هيلع بجاولا كلذ اذه لعف دقو
 . كلذك اذهو هدنع ةبوتكم

 نال : هتيصو لاطبال ضرعت دقف هئاصيا ىلع دهشي مل اذا ليقو

 تابثا ين ةجحلاو «ةجح نودب» قوقحلا توبثب يضقت ال ماكحالا

 نا امأ : دوهش ريغب © ةيصو مكحلا يف حصت الو اهيلع داهشالا تاءاصيالا

 هيلا راشأ ام ةصالخ اذهو _ لهس رمالاف لوبق وأ ثراولا نم فارتعا حص

 اهطسب بناج انيوطو اهنع انضرعأ ءايشأب قلعت هل ناك ناو ماقملا يف رظانلا

 . (مظانلا لاق) دارأ نم عجري اهيلاو نفلا تالوطم ىلع الاكتا
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 ةيصولا ماسقأ يف لوألا بابلا

 اهيف ءاهقفلا حالطصا بسحب اهعاونأ يا ةيصولا ماسقا يف هلوق

 عبارلاو لوصفملا ثلاثلاو عدوملا يناثلاو مهبملا لوألا ماسقا ةسمخ يهف

 : ماظنلا رهوج يأ هرهوج ف مامالا لاق ملعملا سماخلاو فاضملا

 ءاج حالطصا انئاهقنفل
 ملعأف فاضملل ومسقن

 نسح حالطصا وهو مهبمو

 بطاختلا ىضتقمب فراعو

 رضي ال مسالاب هلهجو

 ءاصيالا زيمي نم ظفل ي

 ملعملاو ةلوصفم عدومو
 نيبي اههجول هنال
 بتارملا هذه هجو فرعي

 رشق اهيدل مسالا انال

 ناهذالل قبست يتل ا يهو يفن اعلا ربتعت اناو

 مس ١ ةغيصب اهلكو ءاهقفل ١ حالطص ١ يف اياصول ١ ماسقأ يه هذه

 يهف ةبترملا يناعملا نيبي هنالرابتعالا يف نسح حالطصا وهو لوعفملا

 مامالا لثم دقو هانعم ظفللا نم دوصقملاو هقفلا لوصا لها كنع دعاوقلاك

 : : لاقف ماسقألا ةسمخلا هذه هللا همحر

 ف ويس نم فيسل اب ١ ذنكمهو

 فوصوملا اذ لثم نم هوحنو
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 يلمجو ي ريعبك هيلإ هب ىصوملا فاضأ يصوملا نأل افاضم اذه يمس

 : لاق هتومب هيلع تبثي اهوحنو يتيبو

 هلام يف هل ىصوا نكي ناو
 هلاحب عدومف مهردب

 ةلزنمب هلعج هنأك يلام يف مهردب هلوقك لاملا يف هب ىصوملا ناك نإ يأ

 دعب الا مكحلا ين بلاطي نا هل سيلو يفوت ىتم هنم هقحتسيف هدنع ةعيدولا

 لاق اهعدوم ىلا اهدر بجي ةعيدولاو ةعيدو هنأك يأ كلذل عدوملاب هبشف توملا

 : هللا همحر مامالا

 ىنعملاو } هفصو يق ىتأ لوصفم كاذف (هفيس فصنو هدبع فصنو)
 هنم ليصفت يفيس فصن وأ يدبع فصنب تيصوأ يصولا لوق نا

 لجال كلذك فيسلا وأ الماك دبعلا ىطعي نأ قحتسي الف هب لصوملل
 : مامالا لاق الوصفم مسقلا اذه يمس كلذل يصوملا هررق يذلا ليصفتلا

 ملعي ءيشب ىصوأ نكي نإو
 ملعلا وه كاذف انيعم

 اناحرف هدبعب اذا ايك

 اناك دت ام ديزل ىصوأ

 هل لوعجلملا وهو مالل ١ حتفو ةلمهملا نعلا نوكسو ميملا مضب ملعملاو

 لك ىلع قدصيف ةاحنلا دنع الثم ةركنلا مسالاك ماهبالا هنع عفرت ةمالع
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 هل ناك اذا اييس ال مهبم هدبعب يصوملا لوقف - صتخا فرع اذاف هب ىمسم

 عفرتو هب ىصوملا نيبت ءايشأ ىلا جاتحيف مهنم هب ىصوملا فرعي الف ديبع

 ىلع لدي ام امأ لاوحالا هذه نم دب ال يا ةيصولا تلطب الاو ماهبالا هنع

 نم دب الو ءاصيالا نالطبب لوقلا امأو) ةعرقلاب ولو حضاولا ليلدلاب دوصقملا
 نال (هديبع رياس نم هريغب لوقلا نم عنمي ناحرف هدبعب ىصوأ هلوقف (كلذ

 : ۔ مامالا لاق راكفالا نع ماهبالا ليزت رابتعالا يف ةيمستلا

 ىصوأ ام اذا اذك مهبمو

 اصخ ام يفت وأ ممهردب

 ملعتلف اهماسقتا هذهف

 مهبملا ريغ مببا ام مكحو

 فالخ وهو ۔ ءاملا حتفو ةدحوملا ءابلا نوكسو ميملا مضب مهبملا

 وأ رجنخ وأ فيسوأ قفتب ديزل ىصوأ اذا ايك) هيف ماهبالا دوجول ملعملا

 ءايشالا هذه عاونأ يأ نم ملعي ال هنال ماهبالا ةياغ ف ءاصيالا اذهف (تيب

 دنع فورعملا ةليتفلا يبأ ىلع قدصي اذه اننامز يف اصوصخ قفتلا ناف

 داصلاب خبرصملاب اضيأ فورعملا دانزلا يبا ىلع قدصيو ينايعلاب ةماعلا

 ءاخ اهدعب ةحوتفملا ةدحوملا ءابلاو اضيأ ةلمهملا ءارلاو ميملا دعب ةلمهملا

 ميملا حتفو ةلمهملا نيسلا نوكسو رسكب رايسملا يبأب فورعملا ىلعو ةمجعم
 داصب اعمص نايع يف نآلا يمس ام ىلعو ةلمهم ءارف فلا اهدعب ةيناثلا

 ٠ راقفلا يذو يناييلاو حوسمملاو تلصلاك اعاونأ هنم ناف فيسلا ف كلذكو

 ةلمهملانيسلاو ةنكاسلا ميملاو ةلمهملا ءاطلاب سمطلاك رجنخلا يف كلذكو
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 تويب هنم ناف تيبلا يف (كلذكو) عاونألا رياس نم اهوحنو (ءافقعلاو)

 ربولاو رجشلاو فعسلا تويبو رجحلاو جوراصلاو صجلا تويبو نيطلا
 نم ليلدب اهنم دارملا نيعتي الف ءايشالا هذه يف حضاو ماهبالاف۔اذكهو
 : هللا همحر مظانلا انخيش لاق جراخ

 مهبم اياصولا ماسقا ةسمخ

 لمجب صوم ءاصيإ اهمهبم
 لمتحيال وأ يلام نم لاق ذنإ

 مث هارت ايك دحاو تيب يف اياصولا عاونا ىلاعت هللا همحر مظانلا ممج

 نال دارملا ىلع ظفللا ةلالدل موهفملاك رخآلا ضعبلا لعجو اهضعبل لثم

 ءيشلاب ههبش عدوملاو نييعتلا فالخ ماهبالا ظفل نم فورعم مهبملا

 هب ىصوأ ام عطق يصوملا نأكف عوطقملا وه ةغل لوصفلملاو ةعيدو كو رتملا

 ىفخي ال دصقل هسفن ىلا همض يأ هفاضا ام فاضملاو هكلم نع هلصفو

 وأ اهب ىصوملا عاونألا رياس نم هزيمت ةمالع هل تلعج يذلاب ههبش ملعملاو

 يلمجو يفيسك افاضم يمس هيلا هءاصيا ىصوملا فاضأ اذاف ةكولمملا

 يف مهردب ديزل تيصوأك هلام يف هلعج ءيشب هل ىصوأ ناو اذكهو يرامحو

 عدوم . هلك اذهف اذكهو فلأ وأ مهرد ةئاموأ مهارد ةرشع وأ ارانيدوأ يلام

 اهعدوأ نم ىلإ عيادولا درك اهلهأ ىلإ اهدر مزلي هدنع ةعيدو كلذ لعج هنأك

 . (عيادولا درت نأ اموي دب الو )
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 وأ هتيب فصن وأ هفيس فصن وأ هدبع فصنب يصومل ا ىصوأ اذ او

 نال كلذو لوصفملا وه اذهف ينالفلا عيشلا يفوأ ينالفلا ناكملا يف ام فصن

 . هنم هعطتق او هلصا نم هلصف و ا كل ذب هكلم نم هلصف يصومل ا

 وأ راقفلا يذ هفيس وأ ىدعس هتمأب وأ ناحرف هدبعب ىصوأ نا امأو

 نم هزيمت ةصاخ ةمالعب هنيع هنال كلذب يمسو ۔ ملعملا وه اذهف قلبألا هسرف

 رخاب هليدبت حصي الو (نيعملا كلذب ءاصيالا تبثيف) ماهبالا هنع عفرتو هريغ
 . ايلج هحضوأو اصاخ هنيع يصوملا نوكل

 رامح وأ سرف وأ ةراتك وأ فيس وأ رجنخ وأ قفتب ديزل ىصوأ نإ امأو

 هريغ نم هصصخت ةمالع هل عضو الو هنيعي ملو كلذ وحن وأ ةنفج وأ لجرم وأ

 يف اهوعضو تالاقم هيف ءاملعلل اذهف مهبملا وه اذهف هنع ةلاهجلا عفرتو

 ىلع ادايتعا زعالا وه كلذ نأ ىلا ارظن ىلعألا هل لوقي نم مهنم مهراثا

 ىلا ءايشالا بحأ ناو نوبحت امم اوقفنت ىتح ربلا لوانت نل ىلاعت هلوق

 هنم ىلعأ هللا نم هيلع وجري ربلا دصاقو ربلا دصق دقو اهالعأ ىصوملا

 تلد امك اهافوأو ءايشالا لمكا نوكي نا يغبني هلل ةعاط جرخأ امو _ ىلغأو

 بجحي هللا نا ةي ربلا ديس نع ةيلجلا رابخالاو ةيوبنلا ثيداحالا كلذ ىلع

 مهأ ام مكحو مامالا لاق كلذلو كلذ وحنو اهفاسفس هركيو رومالا يلاعم

 . مهبملا ريغ

 راص دق لاملا ناو ثراولا حش ىلا ارظن ىندألا هل لوقي نم مهنمو

 هب افاحجا ىلعألا جارخا ىريوهو هب ىصوملا نيعي مل ثيح نمو هيلا

دارا هنا انملع هنيعي مل الو هنيعل ىلعألا دارأ ول ىصوملا ناو هلامب ارارضاو



 حضاو اذهو هيف عقاولا ماهبالل كلذ نم فعضألا يطعي اذهف فعضألا

 طسولا نوكو اهطسوا رومالا ريخ نا ىلا ارظن طسوالا هل لوقي نم مهنمو

 هئاطعاب هل ىصوملا ىلع فيحلا نم ةمالسلا هيف نال كلذ رومالا ربخ

 ىلعألا هل ىصوملا ءاطعاب ثراولا ىلع اضيأ فيخلا نم ةمالسلاو ىندالا

 ميلسلا لقعلا يفوهو لب ةنسو انآرق طسولا حدم ءاج دقو . لاملا رايخ وهو

 . ملعلا لها نم رثكالا هيلع اذهو ركني ال غياس ميوقلا قوذلاو

 ملعي الف هيف يذلا ماهبالل لطاب كلذب ءاصيالا نا لوقي نم مهنمو
 لاق ادج يوق يدنع اذهو ليلد ريغب مكحت عاونالا دحا نييعتو هنم دارملا

 وأ ةمولعم اما يهو لاومالا باقرب ءاصيالا زاوج ىلع اوقفتا لينلا يف

 نا نيعم نادفب ءاصياك نيعتملاف . . الوأ نيعتم امأ : ةمولعملاف _ ةلوهجم

 نم ةنيعملا ءايشالا رئاس اذكو : هنمثبوأ هب قدصتيوا اذكو اذك هنم جرخي

 نم اذكو اذك كلذ نم جرخيف ةنيعم ءايشاو نانيعم نائيش اذكو هلام

 عابيف تارافكلل ينادف فصنب لوقي نا لثم جحلاو ةاكزلاو الثم تارافكلا

 ددع نم هايس ام هب ذفني ام ي رتشيف ۔ مهاردلا وأ ريناندلاب فصنلا كلذ

 ىطعي امب عابيوأ تارافك هلك ذفني نأ وا كلذ وحنو ةاكزلاو جحلاو تارافكلا

 لوقيوأ ةوسكلاو ديبعلاو ريعشلاو ربلاك تارافكلا يف ذفني ايب عابيوأ
 نم اذكو اذك هب ذفني امهريغ وأ ارانيدوأ امهرد اذكو اذك هنم جرخي ىصوملا

 هنمثب وأ نادفلا كلذب قدصتي وأ يفكيو زوجي ام لعفيف اهريغ وأ تارافكلا

 ريغب نادفلا كلذ عابي نأ زوجيو . اهب قدصتيف ريناندلا وأ مهاردلاب عابي نأب

 اليكم سيل امم سانجالا رياس نم نادفلا ريغ اذكو . . ريناندلا وأ مهاردلا

 انمدق ايك عابيف هنمثب وأ كلذب قدصتي وأ هنم جرخي نأ ىصوأ نا انوزوم وأ

 اذا الصأ ولو هسفنب هب قدصتي نأ زيجأو نمثلا نم هل لصحي ايب قدصتيف
٨٨



 . قرف ال ءاوس هسفن هب قدصتلاو هنمثب قدصتلا ناف هب قدصتي نأ ىصوأ

 اذكو اذك هنم جرخي نأك نوزوم وأ ليكمل قدصتي نا حصياذكو

 تارافك ىطعي نا يتفرغ يف يذلا ي ريعشك كلذ وحنو اذكو اذك هب ذفنيف

 يف ىطعي نأ وأ تارافكلا يف ىطعي هوحن وأ اقسو . اذكو اذك هنم جرخي وأ

 . اذكو اذك يف ذفنيو اذكو اذكب عابي وأ هوحنو ي ريعش نم هتمزل ةاكز

 رادك ةفص وأ ةدهاشمب ملع نا ةباد وأ بوث وأ راد وحنب ءاضيا اذكو

 بياغ ةيصولا تقو يفوه امم ملسو هلآو ةي لوسر ةنيدمب وأ ماشلاب يل

 ةمحر مظانلا اهركذ يتلا اياصولا ماسقا نم ثلاثلا مسقلا وه اذهو ۔ دوجوم

 . ماللا حتفو ميملا مضب ملعملا وهو ۔ هيلع هللا

 وأ اليكم وأ انيع اذكو اذكب ءاصيالاك نيعملا ريغو لينلا بحاص لاق

 رثكأ وأ نيمهرد وأ نيرانيد وأ مهرد وأ رانيدك كلذو حراشلا لاق انوزوم

 ةيقوأكو رثكاو نيلطرو لطركو دودمكو هنيب ددع لك نم ةعبرأ وأ ةثالثك

 وأ اذكو اذكل هلام نم اذكو اذك نموأ هلام نم كلذ جرخي نأ ادعاصف

 لوصفملاو كلذوحن وأ دحأ ىلع هل ةعابت وأ. دحأ ىلع هل نيدب ىصوأ

 ايب ءاصياكوه افرع لوهجملا اضياوهو هيف ءاهقفلا حالطصا بسحب

 لمج وأ همنغ نم ةاشب وا هديبع نم دبعب ءاصياك ةفصب ملعي الو دهاشي ال

 ناف ةنيعم ةمأ وأ ةباد نم نيبجبووأ هلاغب نم لغب وأ هرقب نم ةرقب وأ هلبا نم

 ةيقب اذكو هليخن نم ةلخنب اذكو هنطب يف همأ نع لصفنم لوهجم نينجلا

 كلذ نم . ددعتمو رجحو بابو ةلسلسو ةبشخو ةعصق وحن نم سانجالا

 . درف دعت وأ عون دعت

. ٨٦



 ايب لقي ملو اهبهووأ اهعاب وأ ليبسلل ةلخنب ىصوأ نمو رثألا يفو

 كلذ نا يأ اهل عبت وهف ضرألا نم حالصو قيرطو ىقسم اهلو قحتست

 ميقتست الو اهمزال نم كلذ نأل هب لقي ملولو عيبلاو ءاصيالا يف اهل مزال

 ةقيقحلا يف اهنأل كلذك ةيصولاو اعرش هيلع هب مكح هب لقي مل ناف هنودب

 . ةبه

 هئاصيا وحن نيبو همنغ نم ةاشب هئاصيا وحن نيب قرفلا ام تلق ناو

 ريغ همنغ نم ةاشك الوهجم ىمسملا مسقلا اذه نا تلق هلام نمر انيدب

 ةليزملاو ىرغصلاو ى ربكلا ىلع قدصت ةاشلا نا ىرت الأ رادقملا طوبضم

 مسقلا نم هوحنو رانيدلاو تافصلا نم كلذ ريغو ىثنالاو ركذلاو ةنيمسلاو

 لايكفا وأ رانيدلا عون فلتخا ولف رادقملا طوبضم نيعم ريغ امولعم ىمسملا
 لطرب الثم ةلماعملا رثكت نأ لثم لايعتسالا يف اذاش اهدحأ نكي ملو نازيملا وأ

 . همنغ نم ةاشلاك لوهجملا نم ناكل ماشلا لطرو زاجحلا لطرو قارعلا

 ىتح هتمدق ايك ميدقلا يظفح وهو لوهجملاب ةيصولا لطبت ليقو
 نم اضيأ ليقو ىظفح يف كلذ ىقبأ ىذلا هلل دمحلاو لينلا حرش يف هتدجو

 ركذ ءاوس نانيعي ريعشلاو حمقلاب ءاصيالاك لصفنملا لوهجملا ءاصيالا

 ةرذلا وأ ريعشلا وأ حمقلا عون نيعي مل نكل فلتخي ال امولعم انازيم وأ الايكم

 انازيموأ الايكم ركذ وأ هدنع انوكي ملوأ عاونأ وأ ناعون هدنعو كلذ وحن وأ

 ةفقلاو ةعصقلا ناف كلذ وحنو أرب ةعصق وأ ربعش ةفقك افلتخغ ءانا وأ المتحم

 . ةطسوتملاو ةريبكلاو ةريغصلا ايهنم

 هل ىصوملل لهف لوهجملاب ءاصيالا يف ءايلعلا فلتخا رثألا يفو
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 اهنيب حلصلاك نوكيف كل تمدق ايك هل ىصوملاو ثراولا نيب الدع طسوألا

 يف يهنم لكل ةمكحلاو ىندألا ثراولا الو ىلعالا هل ىصوملا دجي الف

 ىلا قوتت هل ىصوملا سفنو ىندألل ليمت ثراولا سفن تناكولو طسوألا

 لجو زع هللا لاق دقو ثيدحلا طسوألا طمنلا رومألا ريخ ةلي هلوقل ىلعألا

 نيب ناكو لاقو طسو يأ كلذ نيب ناوع ركب الو ضراف ال زيزعلا هباتك يف

 ىندألا ىلع ثراولل ةنيب ال هنأو : طسولا ىنعموهو . اماوق كلذ

 ذخأيف كلذ ىلا ةراشالا كل تمدق ايك العألا ىلع هل ىصولل ةجح الو

 عيمج يف اذكهو طسولا ةلآلاو طسولا بوثلاو طسولا ةبادلا هل ىصوملا

 لاكي اييف اذكهو طسوأو العأو ىندأ اهف نوكي نأ نكمي ىتلا ءايشألا

 ۔ تارابتعالا رياس كلذكو كلذ وحن دلبلا يف ناك اذإ طسوألا لايكملاب

 يف دري بيعلا نأل ىندأ ناكولو هيف بيع الام ىطعي مهضعب لاقو

 ةيطع اهناف ةيصولا وهو هيف ةضواعم الام سيقف ةضواعملا اهب دوصقملاو دوقعلا

 ثراولا نيب ةرجاشملا تناك اذاف هيف ام ىلع فلخلا نم اهيلع ضوع ال

 هنوطعيف هذخاو هيطعم نيب بيعب دري ال هيف ةضواعم ال ناك ولو هل ىصوملاو

 نانسألا ةعولقم ةاش ال هرك ولو اذكهو ظيلغ ريغ اربعشو نسلا ةريغص ةاش

 ناك نا الإ نبتب اجوزمم وأ بارت هطلاخ وأ سوسلا وأ ءاملا هدسفأ ريعش وأ

 :هل صيحم الو هنم ذخأي هل ىصوملا نإف طقف بيعملا ىصوملا دنع

 نإف نامزلا كلذ يفوأ هلك دلبلا يف ابيعم ءىشلا ناك نإ كلذكو ۔ هنع

 . - هريغ ال طقف كلذ عاطتسملا

 ةيصولا توبث نأل _ توملا هيف عقو ىذلا تقولا نامزلاب دارملاو

 نكي مل نا هنم ىطعيف تقولا كلذ يف كاذ ذا ةيصولل هل ىصوملا قاقحتساو
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 . اذكهو هنع هدنع

 ىندأو ابيعم ناكولو مسالا هيلع عقي ام ىطعي مهضعب لاقو

 طسولا ىلوطعي يأ لوألا حيحصلاو كل هتمدق دقو مسالا ىصوملا قالطال

 لمكالل فرصنا قلطأ اذا درفلا نا ىلع ءانب لضفألا هل ليقو عون لك نم

 ليقو نهطسوأ ليقو نهلضفأ هلف هيراوج نم ةيراجب ىصوأ نا رثألا يفو

 لصوملل نا ىلع ملعلا لهأ رثكأ نا كل هتمدق ايك كيلع ىفخي الو نهاندأ

 هلف لوهجم ىصوأ اذا ليقو اضيأ ناويدلا يفو لاق لينلا يف اذكو طسوألا هل

 هدعب نجتنو ههايش نم ددعب ىصوأ ناو طسولا سفن ال طسوألا ةميق

 اهطسوأ نم ارشع ىطعأ اهضعب جتن ناو اهجاتنب اهطسوأ نم ىطعأ
 نالمشي نايسالا ناذه ليقف ريعب وأ لمجب ىصوأ ناو تجتن نا اهجاتتنب

 لمجلاو اهيلع قلطي ريعبلا نا حضاولاو طقف ركذلا ليقو ىثنالاو ركذلا
 . طقف ركذلا ىلع قلطي

 نم سأرب وأ الثم ةرجش نم نصفغب ءاصيالاكف لصتملاب ءاصيالا امأو

 وأ اهلك اهلجرأب وأ اهلجرأ ثالثب وأ اعم اهيلجرب وأ اهلجرب وأ ةنيعم ةاش وحن

 كلذوحن وأ اهطسو ىلااهبنذ نموأ اهطسو ىلا اهسأر نم ءعىشب وأ اهدلجب
 كلذ يف نال هلاصفنا لبق ملعلا لهأ دنع كلذ زجي مل اهئاضعأ ةيقب نم

 مهل ئصوملا فلتخيو عطقلا نوكي نيأ نم ققحتي ال ذا هلاصفنا مدعل الهج

 كلذ ريغ وأ دلجلا وأ لجرلا وأ سأرلا بوني امو ىكذت نيأو ىكذت ىتم يف
 اهروتعيف ةلوقعم ةلاهج لكلا يفو كلذوحنوأ اهنبلوأ اهفوصو اهدلو نم

 . تالوهجملا روتعي ام
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 ف اضمو عدومو مولعمو مهبم ةسمخ اياصول ١ لوصأ رثأل ا ف و

 . لوصفمو

 فرعي ام كلذوحن وأ دبع وأ بوثب وأ مهرد فلأب ءاصيالاك مهبملاف

 . ةفصلاب

 الف فلت ناف كلذ وحن وأ دبعوأ ةنيعم ةلخنب ءاصيالاك مولعملاو

 كلذ ىوس لاملا فلت ناو هبهذأ ام هب لزنف نيعمب هل ىصوملا يأ هل ءعىش

 ثلثلا نع جرخ ناو صقن وأ داز ىقابلا كلذ ثلث ىطعأ نيعملا هب ىصوملا

 . هيلعف صقن امو هلك هلف

 نم بوثب وأ هليخن نم ةلخنب وأ هديبع نم دبعب ءاصيالاك فاضلملاو

 هل ناكو ةميقلاب ذخأ هسانجأ تفلتخا ناو طسوألا هل ءايلعلا ىري انهف هبايث

 . هل عقي ام ردقب اهنم ءزج

 ءاصيالاكف ةنكاس واو ايهغيب ةلمهملا لادلا حتفو ميملا مضب عدوملاو

 وأ اذه هدبع يف مهارد ةرشعب وأ اهيف بوث وأ هتلخن وأ هراد يف مهرد فلأب

 نا هيلع عرفتيو نيعملا يف الا اذهب تبثت ال ةيصولا هذهف هذه هضرأ يف ةلخنب

 . ةيصولا تلطب نيعملا كلذ فلت

 وأ هلام رشع وأ هلام عبروأ هلام ثلثب هل ءاصيالاكف لوضفملا امأو

 كنع برعي الو ٥ ارت اك ةل اهجل ١ هيفو هادع ام ال كلذ تبث هنم ىمسمب

 مدعل ةلاهجلا نم هيف ام هيفف هتوبثب لوقلا ىلعو تالوهجملا يف لوألا لصألا
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 . اذكهو رشعلا وأ عبرلا وأ ثلثلا زيمت

 رخآلاو هب حرص ام امهدحأ نيمسق نوكي نأ هب ليصوملا يف ةدعاقلاو

 هب حرصي مل ناو هناف كلذب الا هب لوصوملا موقي ال اييف كلذو عبتلاب لخدي ام

 وأ يفرعلا لاكتالا ىلع هب هحيرصت مدع لمحيو يصولملا نم لاحلا هيضتقيف

 ناف ةرجشلا وأ ةلخنلاب ءاصيالاك كلذو نايسنلاو وهسلا وأ ةلفغلا ىلع

 نم هناقحتسي امو ايهميرحو امهاقسمو ايهقيرط كلذكو ايهعبتي ايهبرش
 . ضرأ

 نأ هلف تعقو مث اهلغتساف هضرأ نم ةلخنب هل ىصوأ ناو رثألا يفو

 ناصغألا نم اهعبتي ام امأو اهل اعبت اهضرأ هل نأ ىلع لاد وهو اهناكم سرغي

 عبت الاو عبتي مل توملا لاح لسفلا وأ سرفلل حلاص دحب ناك ناف لسفلاو

 . ملعأ هللاو

 : مظ انلا لاق

 ذفنت ذا تجرخأ لام ثلث نم

 ذفتنتتال صقان وأ دياز نم

 ل نإ هنم رثكأ نم ال لاملا ثلث نم نوكت ةيصولا نأ تملع ايك لوقأ

 لصألاوه ثلثلا ناف لقألا اهل ىفك اذا الا لقأ نم الو ثلثلا فكي

 نعطم ال ىتلا ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألاب المع اعامجا اهل ليصألا

 رظنب وه مكووه ام ىصوملا لام رظنيف افنآ كيلع ترم دقو اهيف دحأل
 اسانجأو اعاونأ فلتخت برعلا لاومأ ناف ةرم ربغ كيلع كلذ رم ايك لودعلا
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 وحن وأ رانيد ةئام وأ مهرد فلأب وأ هلبإ نم الثم لمجب يصوملا ىصوأ اذاف

 هب ىصوملا يف ماهبالا لصح دقف كلذوحن وأ دبع وأ بوثب ىصوأ وأ كلذ

 كلذكو اذكهو ايقسو ةحصو الازهو انمسو ارغصو اربك فلتخي لمجلا نأل

 عاونألا رياس نم ماهبالا اهقحلي ىتلا سانجألاو عاونألا نم هلكاش ام اضيأ

 . عاونألا تافلتخملا ىناوألاو تالآلاو

 كلذوحنوأ ةاشلا وأ سرفلا وأ لمجلا نا ءايلعلا دنع ماقملا ةصالخو

 يصوملا لام ىلا ةبسنلاب هتميق يف رظني هتفص وأ همساب يصوملا هينعي امم

 توملا دنع مهلاومأ ثلثب هدابع ىلع لضفت هللا نأل لاملا ثلث نم جرخيف

 ةيصولا ترتعا يصوملا لام ثلث نع لمجلا كلذ داز ناف مهلامعأ يف ةدايز

 ةيصولا صاحت نأ ملعلا لهأ رثكأ لوعم هيلع يذلاو ةقباسلا لاوقالا

 ىصوأ يصوملا اذه نال هيجو نالطبلاب لوقلاف الاو طقف ثلثلا جرخيف

 نأ عراشلا عنم دقو كلاهلا لام ثلث نع لمجلا داز دقو لمجلا كلذب

 . ثراولا ضري مل اذا اييس ال تفرع ايك هلام ثلث نم رثكأب دحأ يصوي

 دقف هلام يف يضر نم ناف لادج الو لاقم الف ثراولا يضر ول امأ

 ثلثلا نم رثكأ نم ةيصولا هذه جرخت الو اعرش هيلع ىضمو كلذ ىلع دمح

 (تبثت مل تمدع نا اهدح دق يتلا ضرألاب ءاصيالا ملعملاو)
 ۔ هلام اهنلعجأ يصومل ١ ىول دعب هل يصوملل دي ازل او صقنل او
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 - يصقأ ام عم جرحي ام لثم وأ يصو ا ثلث نم تجرخ نإ ۔

 ملعملا ءاهقفلا حالطصا بسح اياصولا لوصأ نم ثلاثلا لصألا

 هزيمت ةمالع هل لعج اذا هملعا نم ماللا حتفو نيعلا نوكسو ميملا مضب

 ضرألاب ءاصيالا : هلوقب ىلاعت هللا همحر مظانلا هل لثمو هنيبت ةمسو

 وأ ةمأ وأ دبع وأ ةنيعم ةلخنب ءاصيالاكو اذكو اذك نم وأ اذكو اذكب ةددحملا

 دق ىصوملا نال هل ىصوملل ءىش الف هب ىصوملا اذه فلت ناف كلذوحن
 صصخي يذلا اذ نمف فلتلا مكح هكردا اذاف هئاصيا يف هصصخ ائيش نيع

 هب ىصوملا ملسو لاملا ةيقب فلت نا معن مهنذا ريغب موق لام يف رخا هل
 ضبق لبق لاملا سأر ريصي يقابلاو ثلثلا نم ةيصولا نأل هثلث هلف

 هذه ىلع صقن وأ لاملا داز ءآوسو حضاو وهو هب هل يصوأ ام هل ىصوملا

 . ةدعاقلا

 وأ داز هثلث هلف هب ىصوملا ىوس يأ هاوس لاملا فلت ناو لينلا يف لاق

 هلك هلف ثلثلا نع جرخ ناو لاق كل هتمدق ايك هب ىصوملا ثلث يأ صقن

 صقن كلذ نع صقن امو يأ هيلعف صقن امو : ل اق هب ىصوم ١ لك ي ١

 نا ةددحم ضرأب ىصوأ نا كلذكو ۔ ائيش الثم لمجلا كلذ دازي الف هيلع

 . ۔ ءاصيالا لطب ةمودعم ترهظ

 ىصوم ا توم دعب هل داز داز امو هل ىصوم ١ ىلع صقن صقن امو

 نييعتلل كلذو هلام قحل فلتلا نم اهقحل امو . . هل ىصوم ا لام نوكت اهنأل

 . ملعأ هللاو ءاصيالا هيلع عقاولا

٩٦



 : مظ انلا لاق

 يمتنأ ةفاضاللف ههبشأ امو هفويس نم فيسب ن او

 طقف ءزج ما تبثي لدزأ مأ طسولا مأ اهلضفا له فلخلاو

 يمسو فاضملا وه اياصولا لوصا نم ثلاثلا لصالا نأ لوقأ
 نم قدنب وأ هفويس نم فيسب لاق ذا هسفن ىلا هفاضا ىصوملا نال افاضم
 هلخن نم ةلخن وأ هديبع نم دبعوأ هلبا نم ريعب وأ هليخ نم سرف وأ هقدانب

 ءيش دانسا قلطم ةغل يهو (ةفاضالا نم لوعفم مسا فاضملاو)

 لوقف امهدحال مكحلا تبثت نيئيش نيب ةيدييقت ةبسن احالطصاو ءيشل

 نع هب ىصوملا كلذ ديقت ةبسن هيلا فيس ةفاضاب يفويس نم فيسب ىصوملا
 ةفاضالا ناف همالغو هدلاوو هدلوك نوكت رخا فويس نم هاوسب هابتشا

 . باستنالا ءامتنالاو بستنا يأ يمتنا ىنعمو ماهبالا عفرو نييعتلل اهلصأ

 عقو اذا ءايلعلا فلتخا (تيبلا) طسولا مأ اهلضفا له فلخلاو هلوقو

 ةيلامجا ةملك هيف كل تمدق دقو هل لصوملا ىطعي ايف الثم اذهب ءاصيالا

 ىلعألا يطعي له يف مهدنع فالخلا نا نم ملعلا لهأ لاوقأ كل تنيبو
 ثراولا حش ىلإ ارظن ىندألا يطعي ليقو هالعأو هرفوأ ربلا ريخ نأ ىلإ ارظن

 نيب طسقا لاحلا هذه نأ ىلإ ارظن طسوألا ىطعي ليقو نييعتلا مدع دنع

 ٹايآلا هتديأ دقو كلذ يف لكلا ةبغرو مهلاوحا نيب نازتا هيفو نيملسملا

_ ٩٧



 ىكزاو مالسلاو ةالصلا لضفا اهبحاص ىلع ةيوبنلا ةنسلاو ةينارقلا
 . ةيحتلا

 موقي يا ةميقلاب ذخا هب ىصوملا سانجا يا هسانجا تفلتخا اذاو

 لوصوملا قفتا نإ معن كلذ نم ءزجلا يطعيو ةحيحصلا ةميقلاب هب ليصوملا

 نوقفتي افيس هنوطعيف مهيلع ىضمو مهنيب كلذ زاج عيش ىلع ةثرولاو هل
 يهو ةعرقلا هيلع عقت ام هنوطعيف مهنيب عارتقالا نسح اوقفتي مل اذاو هيلع

 ةدع يف هنع تدرو دقو اهيلا ريشي ةلت لوسرلا ناكو نييبنلا ننس نم

 اهب مهيضارت عم اييس ال كانه اهرما لقعلا نسحتساو ءايلعلا اهتور تاماقم

 كلذ هل ىصوملا في مل ناو لبق عارتقاف يتآلا تيبلا يف هلوقب ةراشالا اهيلاو

 انخيش لاق هللا ءاش نا هارت فوس ايك ةميقلاب هل ناك فالتخالا مقوو

 : هللا همحر مظانلا

 البق عارتقاف الاو فيس ىلع قفاوت مبنم ىرج ناف
 هلصح لضفك طسقلا ةميقلاب هل ررصالاو ىفك ىفو ناف

 كل انه ةحاشم الف ثراولاو هل ىصوملا نيب قافتا حص اذا هنا ملعأ

 ىلع حلطصا اذاف ثراولا لام ثوروملاو هل ىصوملا لام هب ىصوملا نال

 يف حاشتلا عقوو اوقفتي مل اذاو انيه بطخلاو الهس رمألا ناك صوصخم فيس

 طسوألا وأ ىلعألا هل اوعفدي نا اوضري ملو هل ىصوملل نوكي يذلا فيسلا

 انلق ايك مهنيب عارتقالا نسح ىلعألا ديري لب ىندألا لبقي نأ وه ضري ملو

 دقو ماقملا اذه لثم يف عورشم مكح يهو ةعرقلا هيلع عقت ام هنوطعيف افنآ

 يف اعساو افرط اهنم تركذ دقو ةديدع عضاوم يف نيملسملا ءايلع اهب لمع
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 مل اذا يا لبق عارتقاف الاو هنع هللا ىفع مظانلا لاق اذهلو ةصاخ ةديصق

 عازنلا عفتري هبو مهنيب عارتقالا مكح هب ىصوملا عون نم ءيش ىلع اوقفتي
 . عاونالا هذه لثم يف

 ثراولاو هل ىصوملا نب فالتخالا عقوو كللذ هل ىصوملا في ل ناو

 ةميقلاب ةثوروملا فويسلا موقت هانعمو انمدق ايك ةميقلاب هل ىصوملل ناك

 ىندأو طسوأو ىلعأ ةثالث تناك اذإ ايك اهتميق نم يطعيفاهنيب قرفلا رظنيو
 يف ةياغ اذهو دحاو لك ثلث ينطعي يأ هطسق دحاو لك ةميق نم يطعيف

 . مالعالا ةداق لوعم هيلعو ماصخلا لصفل ماقملا

 : هللا همحر مظانلا لاق

 ءازجألاب مكحلاب لقي نمو

 ءابصنالاب نيكيرش اراص

 اكيرش هل ىصوملا نولعجي ءزجلاب مكحلاب ماقملا يف نيلياقلا نأ ملعأ

 نايثالا نال هيلع صقن ريغ نم الماك هبيصن جرخي ىتح يصوملا لام يف

 هررقملا نايثالا نوكتف تانمثملا نم اهريغ ي رتعي ام اهيرتعيو صخرتو ىلغت

 هقح نأل ةكرتلا يف اكيرش ريصي اذلف كلاهلا ةكرت يف ةعقاو فويسلا كلتل

 اهلهأ فلكي ال اهيلا راشملا فويسلا نأل نيمثتلا دعب هقح هلو لكلاب قلعت

 ةكرتلا نوكتف اهنم هل ىصوملل ريصي مك ملعيل اهنيمثت نوكي اهناو اهعيب

 . ملعا هللاو رهاظ وهو ثراولا كلذب بلاطملاو هب ةلوغشم
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 7 : هنع ىفعو هللا همحر مظانلا لاق

 اذ ريغ افيس كلاملا كرتي مل اذإ هب هل ىصوملل فيسلاو

 لاح لكب ثلثلاف هاوس لام نم هل سيل نكي ناو

 مكحاف لطبب ذافنا لبق نم مدصي نأ اذك فيس نكي مل نا

 وأ هقدانب نم قدنب وا هفويس نم فيسب دحأل دحا ىصوا اذا ملعا

 دجوي مل اذاف سانجالاو عاونالا رياس نم كلذوحنوا رجانخ نم رجنخ

 دوجوملا كلذ عفد هب ىصوملا عونلا كلذ نم ادحاو ائيش الا يصوملل

 هفويس ةلمج نم اذهو هفويس نم فيس ىلع عقو ءاصيالا نأل هب هل ىصوملل

 نمل عفديف اهتلمج ماقم ايياق فيسلا اذه ناك فويس ةلمج هل نكي مل نإو

 نم عمجلا دوجو مدع هرضي الف هينايب ربتعت نم تناك ناو هب هل يصوأ

 . اهعاونأو فويسلا سانجأ

 ثلث هل ىصوملل ناك فيسلا كلذ الإ لاملا نم كلاهلل نكي مل اذاو

 لاملا ثلثب الا ءاصيالا حصي الو لاملا لك راص دق فيسلا كلذ نأل فيسلا

 . ةرم ريغ انمالك نم قبس امج كلذ تفرع اك

 ذافنا لبق فلتلا هباصأ نكل دجووأ ادبأ فيس هل دجوي مل اذإو

 دجوي مل ائيش نيع ءاصيالا نا كلذ هجو هلصا نم ءاصيالا لطب دقف ةيصولا

 در ةثرولا الو يصولا ةعاطتسا يف سيلف فلتودجووأ ةيصولا توبث دنع

 ثراولا نم ببسب فلت اذا معن كلذب هل ىصوملا ةعاطتسا يف الو لب كلذ
 اهف ىرخا لئاسم كلتف كلذل هل ىصوملا درب وأ يصولا نم ريصقتب وا
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 . مكح ةلزان لكلو اهمكح

 انلق ام رخا ىلا هديبع نم دبعب ءاصيالاك فاضملاو لينلا يف لاق

 اهنم ءزج هل ناكو ةميقلاب ذخأ هسانجأ تفلتخا نإو طسوألا هلف لاق نا ىلا

 . هل عقي ام ردقب

 . ماودلا ىلع هلل دمحلاو مالسالا ءايلع دنع ماقملا ةصالخ اذه

 : مظانلا لاق

 ميسرب الا هبوث وأ هلخن ف مهرد يفلأب اصيالا عدوم او

 هلدع يف اطسو ذفنأو نيذ هلخن وأ هبوث نم وأ نيذه

 رشكالا ين ثراو اهادف نا ال رتشافابهنم طسوألابو عب وأ

 لادلا حتفو واولا نوكسو ميملا مضب هطبض رم دقو عدوملا لوقأ

 وهو هدنع ةعيدو هلعج اذا ءعىشلا هعدوأ نم مسا ةلمهم نيع هدعب ةلمهملا

 ءاصيالاك وهو اياصولا لوصأ نم لصأ ءاهقفلا حالطصا يفو لوعفم مسا

 هذه هتلخن يف اذكو عاديالا ىنعم ومه هراد يف هلوقف هراد يف الثم مهرد يفلاب

 ناف اهذخأي اهيلا بهذي ةكو رتم ةعيدو هب هل ىصوملل كلذ لعج هنأك

 عون اهنأل عىش اهنم ريغي نأ ريغ نم اهسأرب اهلهأ ىلا درت نأ عيادولا ةدعاق

 اهيف دبعلاو بوثلاب اذكو - اهلهأ ىلا اهدرو اهظفح مزلي ىتلا تانامألا نم
 ةيصولا تبثت الف هذه هضرأ ف ةلخنب وأ اذه هدبع يف مهارد ةرشعب اذكو

 . نيعملا يف الا اذهب
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 صيصختو اهل دييقت نييعتلا نأل ةيصولا تلطب نيعملا فلت ناو

 ايك - نييعتلا ىلع ءاصيالا عقو دقو مكحلا قالطا حصي الف . اهلحم

 ماهبالا عقو الاو اذهك نييعتلا لصح اذا الا اقالطا ءاصيالا حصي ال

 ةحضاولا ةداجلا عابتاب هدابع فلك هللاو لكشملا ليبق نم امهو لهجلاو

 لي هلا لوسر : لاق دقو لهج دنع حالص يأو . ةحلاصلا ةقيرطلاو

 لكشأ رمأو هبنتجاف هيغ كل ناب رمأو هعبتاف هدشر كل ناب رمأ ةثالث رومألا
 وحنب ءاصيالا عقو اذإف نيعملا يف ةتباث اذه ىلع ةيصولاف هنع فقف كيلع

 وأ اذه هدبع يف مهرد فلأب ديزل ىصوأ اذإ ايك نيعملا فورمللا عدوملا اذه

 هتيب وأ قرواألا هلمج وأ ريرحلا هبوث وأ رادلا هذه وأ ةينالفلا هتلخن يف وأ نالف

 ةايسملا هتنيفس وأ ةينالفلا هترايط وأ ةينالفلا هترايس وأ صحلا هرصق وأ نيطلا

 اذك تارايس نم ةرايسب وأ ينالفلا راطملا نم هترايطب وأ كلذ وحن وأ هتطحم وأ

 لهس رمألاف ثراولاو هل ىصوملا نيب قافتالا عقو نإف اذك ىسرم يف ةنيفس وأ

 رومألا ريخ طسولاو باوصلا نيع طسولا ذافناف قاقش وأ فالخ عقو نإو

 طسوألا دوجو نكمي مل اذإ هل ىصوملاو ثراولا نم لكلعانقإ هيفو القنو القع

 ىلإ عجار نمثلا نم لضف امو . طسوألا هنم ي رتشيو هب ىصوملا عبيلف

 . ثراولا

 نا هيلعو كلذ هلف هعيب يصولا موري ام ءادف ثراولا دارأ نا معن

 ةربتعملا ةيعرشلا ةدعاقلاب المع طسولا ى رتشيل يصولا ىلا نمثلا عفدي

 سنج نموأ اذك عون نم الثم لوقيف اعاونأ عدوأ اذإ ايك نمب عاديالا عقيو
 . هسانجأ ددعتو هعاونأ فلتخت امم اذك وأ اذك

 ىتلا فويسلا نم فيسب يصوي نأ لثم امودعم رهظي ء ىشب ءاصيال ١
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 ءىشب ىصوأ هنأل ةيصولا نالطبب ليقف هب فويس الو تيبلا رهظيف هتيب يف

 ىطعيف هدلب يف ةيداعلا فويسلا ربتعت لب ليقو . امودعم هتوم دعب رهظ

 يف فويسلاو فويسلا نم فيسب ررقت ءاصيالا سفن نأ ههجوو اهطسوأ

 هلعلف ىصوملا دنع نكي مل ناو . ةميقلا مولعم دوجوملاو . ةدوجوم اهسفن
 ىصوي نأ لوقعملا نم سيل ذإ يوايس ءىراط هقحل وأ ءاصيالا دعب عاض
 بذكلا نم هنأكف كلذ فالخ رهظيف هكلم يف هيمسي ءىشب . لقاع

 ءىش ءاصيالا نا كيلع ىفخي الو هنع نوملسملا اشاحتي ىذلا يازلا

 عايضلل اببس نوكيو عازنلا لبقي ىرخأ ةهج نم لوهجم ةهج نم مولعم
 . عرشلا ىضتقمب كلذ لصفي لدعلا مكحلا نم طسوتلا وأ

 نم ام ءىشب وأ نيعم نادفب ءاصيالاك نيعتملاف لينلا حرش يف لاق

 كلذ نم جرخي نأ هدصق يأ ناكو ايشأو نائيش اذكو هلام نم هنيعي ءايشألا

 نيعتم نادفلاف ينادف فصنب لاق نإ اذكو اجح وأ ةاكز وأ الثم تارافك

 اذكل ينادف فصنب لاق نإف نييعتب زيمتم ريغ لوهجم فصنلاو فورعم

 مث ريناندلا وأ مهاردلاب نادفلا عابيف اذكهو اذكل هسدسبو اذكل هعبربو

 . كلذ وحنو ةاكزلاو تارافكلا ددع نم هايس ام هب ذفني ام ى رتشي

 اذكهو هنمثب قدصتيو عابيف نادفلاب قدصتي نأ ىصوأ نا اذكو

 رياس نم نادفلا ريغ اذكهو ريناند الو مهارد سيل امم ءايشألا ىقاب

 كلذ ملع نا ةبادوأ بوث وأ رادب ءاصيالا اذكو تانوزوملاو تاليكلملا

 انيع اذكو اذكب ءاصيالاكف نيعملا ريغ امأو هيلع لدت ةفص وأ ةدهاشمب

 اذكهو ةعبرأو ةثالثو نيلطرو لطرو نيدمودمكو ريعش وأ رب وأ الثم حمقك
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 ىصوأ وأ كلذوحن وأ ربلل وأ ورمع وأ ديزل هلام نم كلذ جرخي نأ ىصوأ نا

 ةراجت يفوأ ةينالفلا ةراجتلا يفوأ ىنالفلا دلبلا يفوأ نالف ىلع هل نيدب

 . كلذ وحن وأ ىنالفلا سنجلا وأ ىنالفلا عونلا

 ماقملا لئاسمو ةفصب ملعي الو نايعلاب دهاشي ال ايف لوهجملا امأو

 اهلاثمأو ةراشالا هذهرصتخملا اذه يف انبسحو لاقملا اهب لوطي ةريثك

 هتينمأ اهنم كرديو هتيغب دجي هناف ءايلعلا تافنصمب هيلعف عسوتلا دارأ نمو

 هللاو : ةفورعم لوصأ اهناف ربكألا مهملا نفلا هقف نم فياحصلا هذه يفو

 همحر مظانلا لاق ۔ هللا اناده نا الول ىدتهنل انك امو هنذاب قحلل ىداهلا

 . ۔ هلللا

 ىمن لوصفمل وهف همبشأ امو ثلثلاو فصنلاب نكي ناو

 اذبنا داز ايف ثلثلا نع داز اذا نكل هب ىصوأ نمل وهف

 هلطاب الصأ ىه وأ ةيصو هلداعملا ال ذافنالا يف كاذ وأ

 مظانلا اهيلع ىنب ىتلا اياصولا لوصأ نم سماخلا لصألا نا لوقأ

 وأ هثلث وأ هدبع فصن وحنب ىصوي نأوهو . . لوصفملاوه هذه هتديصق

 نوكل الوصفم يمسو : هنم ىمسم ءزجب وأ هرشعوأ هسدس وأ هعبر

 نم هب ىصوملا كلذ نييعت طقف ىقبيو ليصفتلا كلذب هسفنب هلصف ىصوملا

 هل ىصوأ نمل عوفدم وهف كلذ وحنب ءاصيالا عقو اذاف هعم كرتشملا لصألا

 دودرم داز ايف كلاهلا لام ثلث نع هب ىصوملا كلذ ديزي ال نا طرشب: هب

 ةقباسلا دعاوقلا ىضتقم ىلع ةيصولا تلطب داز نا ليقو ثراولا لام ىلا
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 . نيملسملا لودع هل ىري ايك ميوقتلاب ىطعي وأ

 رشعوأ عبروأ ثلثب هل ءاصيالاك لوصفملاو «لينلا يف لاق»

 نا هب ىصوملا توبث لوصفملا مكحو لصفنملا نايب مدقت دقو . خلا . . هلام

 . ثراولا لام ىلا دري ثلثلا نع داز اذا وأ دزي ل

 كلذ ةنزاوم (هلداعملاب دارملاف) هلداعملا ال ذافنالا يف كاذ وأ «هلوقو»

 ىلع داز ام وأ فاصنالاو لدعلا وه ايك هيلا در هيلع داز اذاف رخآلا فصنلا

 لالجلا يذ نم الضفت) ةدابعلا لايعأ يف ةدايز عرشلا هررق ىذلا ثلثلا

 . (هدابع ىلع ماركالاو

 رثكأو هررق اييف عرشلا تفلاخ اهنأل ةيصولا تلطب داز اذا ليقو
 لاطبا نوري ال مجنأل هيجو وهو هصصاحلملا ىلا عجرت باحصألا لاوقأ

 . مظانلا ملاعلا انخيش لاق ملعأ هللاو دصاقم تناك ايهم رب لمع
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 (ةيصولا مكح يف يناثلا بابلا)

 همزلي نم نايبو بجي الامو اهنم بجي ام مكح اهمكحب دارملاو
 هل تبثت نمو اهتياهن مكحو اهعطقو اهمسق م اكحأو همزلي ال نمو ءاصيالا

 نم كل هنيبنس ام ىلا ةزوحلا نم هبايغل هقح يف لطبت نمو رصملاب هنوكل
 : (مظانلا لاق) ، قيفوتلا هللابو اهماكحأ

 بيصن اذ ثرالا يف نكي ملام بيرقلل ريخلا لهأ مزلت

 روثآماهمظطق لقأ يف لب روهشم اهتمسق يف قلحلاو
 ناعمل مسا هنا عم ريخلا قلطأو ىنغلا لهأ انه ريخلا لهأب دارملا لوقأ

 ريغ ىلا ناميالاو نيدلل مسا ريخلا نا اهنمو رشلا دض ريخلا نا اهنم ةددعتم

 كرت نا لجو زع هلوق ىهو ةميركلا ةيآلا ىلا هب انه ريشيو هيناعم نم كلذ

 . اهيلا راشملا ةيآلا يف ءايلعلا هرسف هبو لاملا هب دارملاف ةيآلا ةيصولا اريخ

 مسا ريخلا نا - معن ليق الوأ هيلع مهقافتا عم دح ريخلا اذهل لهو

 قوف اموهو . دح هل ليق ال مأ دح ريثكلا لايلل لهو . ريثكلا لاملل

 هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع لئسف يصوي نأ دارأ الجر نأل ۔ مهرد ةئايعست

 نا ىلاعت هللا لاق اينإ تلاقف ۔ مهرد ةئايعبس لاقف كلام مك هتلئسف اهنع

 ةئايعبرأ قوف ام هدح ليقو ۔ كلايعل هكرتاف ربسي ءيشلا اذه ناو اريخ كرت

 لاملا نم هلو لايع هل ناكو اضيأ اهلئسف يصوي نأ دارأ الجر نأ كلذو رانيد

 ناك ۔ بلاط يبأ نب يلع نع لوألا لثميو هيف ىرأ ام تلاقف رانيد ةئامعبرأ

 هللا لاق : لاقو ىلع هعنمف مهرد ةئايعبس هلو يصوي نأ داراف هقتعأ دبع هل
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 قوف ام ۔ ليقو مهرد فلأ ليقو ريثكلا لاملا ريخلاو اريخ كرت نا : ىلاعت

 يأ لايعلا نع لضافلا لاملا ۔ ليقو ۔ ةئايعبرأ قوف ام ۔ ليقو ۔ ةئاسمخ

 ةنسلا نإف ال مأ اهدعب ءىجيأ يردي ال هنأل ۔ ةلماك ةنس مهتنؤم نع

 مداخ هل نوكي نأ اضيأ هلك كلذ عم مزليو ةريثك رومأ يف دودحلا نم

 ىورم اضيأ وهو ۔ انموق دنع اذهو رثألا يف اذكه ۔ هنكسي لزنمو - همدخي

 . ۔ انباحصأ رثأ يف

 مل قلطم : مهدنع لاملا ناف : هللا مهحر باحصألا لمع امأو

 يفو ۔ اليلقولو اقلطم الام كرت نا اريخ كرت نا ىنعمو ريثكلاب ديقتي

 نا نوملسملا لوقي ام رثكأ الام تيملا كرت اذا - رثؤملا وبأ لاق ۔ رثألا

 نا هعم لعفأ ام _ نوهاف _ ادمع هتبارقل صوي مل مث ةبجاو هيف ةيصولا
 مل ناو : هقالطا عم ةيصولا هيف بجوأو : لاملا قلطأ هارتف : هالوتأ ال

 : اهنم هعلخ هل تقبس ناف ةيالو هل قبست مل نا يأ رثؤملا وبأ هالوتي الف صوي

 تناو ۔ ريبك ديدهتو ديدش رجز هيفو ۔ هل ةيالو ال ىصاعلاو ايصاع راص هنأل

 علخو مالسالا نم نمؤم علخ اهنإف ۔ ميظع رمأ ةيالولا كرت نا ملعت
 كرشلا دعب هللا دنع مياظعلا مظعأ نم نمؤملا لتقو ۔ هلتقك نمؤملا

 . ۔ هللاب

 كلذ ىلع مهدنع هيف عامجا ال هنأكو - نيملسملا رثكأ دنع هنكلو

 نيملسملا لقأ نا لدف ۔ خلا . . نوملسملا لوقي ام رثكأ لوقي ۔ هارت الا

 لوقلا ريدقت ناكو - الام كرت يا لوقي نيملسملا رثكأف - كلذ فالخب لوقي

 رادقم يأ ةرثكلا يف لوق هقوف نكي ملو - ريثكلا هبحاص هطرتشا ىذلا

 نيملسملل نا لدف - برقألا ةيصو هيف بجت ال نيملسملا نم دحأ لوقي ال
 نيملسملاب دارأ نا الا ۔ ام لوق يف رذعي ال ىتح هرذع عطقي ال افالتخا هيف

 . ۔ امومع نيدحوملا
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 هنأل هنم أربتأو هتيالو كرتأ يأ هالوتأ ال نا رثؤملا يبأ لوق ىنعمو

 ناك ناو اهكرتأ ةيالو هل تقبس ناك نا يأ ىلوتم ناك نا كلذو ةريبك لعف

 ترثك ولو . هالوتأ الو هيف فوقولا ىلع مودأ نأوأ هنم تأربت فوقولا يف

 . هتوم دعب هنع ءافولاو ريخلا رابخأ

 ام نوهأ لوقت دق برعلا ناف نوهأ هلوق لوألا لايتحالا يفاني الو

 ريشي هنأك لوقلا وأ لعفلا ةياغ اذكو اذك نا عم اذكو اذك لوقأ ام وأ لعفأ

 ىلع باحصالا هللا محر كلذ نم رثكأ هيف ديرت هسفن نأ ىلا هللا همحر

 مظعأ نم اذهو اهب نينواهتملا ىلع تابجاولا يف مهبلصتو نيدلا يف مهتدش

 . قحلا يف داهجلا

 فوخ يف هتمزل نأ دعب اهل اركاذ ةيصولا يأ اهعيض نم رثألا يفو

 وأ اداهج وأ اجح دارأ نا اذكو نايصعب متخ هنم بيات ريغ كلذ ىلع تامو

 هنيد دعب باصنلا كرت اذا اهب يصوي نا ملسم لكل بحنو افوخ ارفس
 . نيميو جحو ةاكزك مزال ذافناو

 فلخ هنا ملعن ىتح هتوم دنع اهكرت تيم ةيالو كرتن الو بطقلا لاق

 اهعدن الف رذع بجوم هل اندجو ناو ةرثكلا نم هب ليق ام ىصقا لاملا نم

 تامو رمالا هبلغو اهب ناد ناو فوقولا هيف نوهالاف . اجرح هل ملعن ىتح

 مهيف ميتي الو ائيش هتثرو هنع قرف ناو _ ارذع هل لمتحا ام اضيأ اهعدن الف

 . (ه .أ) اونسحأ دقف بياغ الو هوحنو

 نوكي ىنح اهكرات نم أربتي ال هنع يضرو هللا همحر بطقل ١ ى رتف
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 . ءاصيالا اهعم بجي اهيف ءاملعلا لاق تلا دودحلا ةياهنل اقرغتسم هلام

 رماو ةي هلوقل هيف نوها فوقولاف نكمي مل ناو نكما نا رذعلا هل سمتليو

 و ١ تومل ١ هيلع مجه دقو اهم ةنونيدل ا هنم انملع ن او ۔ هنع فقف كيلغ لكش ١

 وه اذهو رذع لامتحا هل نكماام هتيالو كرتت الف هلجاع رمال عسولا هب قاض

 . ميظع رما ملسملا نم ةءاربلاو هقح يف بجاولا

 ال ىتح بجاولا ءادا ىلع سانلا لمح نوموري هباحصاو رثؤملا وبأو

 بجاولا كراتو { ةبجاو نيبرقالا ةيصو نا مهدنعو سانلا اهيف نواهتي
 بتك يف هلك كلذ قيقحتو هل ةيالو ال لاح لك ىلعو قفانم لاض صاع

 . باجيالا تارابع نم اهناف مزلتب ريبعتلا كيلع ىفخي الو ديحوتلا

 ايك ببسنب تيللا ىل ا يلدي نم لك لمشي سنج مس بيرقل او

 - انهو - لجو رع هللا قيفوتب الصفم هللا ءاش نا هيلع فقت فوس

 : (لئاسم)

 هب لوقن يذلاو اهبوجو مدعو ةيصولا بوجو يف : ىلوألا
 رضح اذا مكيلع ضرف يا مكيلع بتك ىلاعت هلوق اهنم ةلدأل بوجولا

 ضرف هانعمو بتكب ريبعتلا يفف ةيآلا ةيصولا اريخ كرت نا توملا مكدحا

 يف نآرقلا يف درو ريبعتلا اذهو اعطق بجاو ضورفملا ناف بوجولا ىلع صن

 مكيلع بتك مايصلا مكيلع بتك ىلاعت هلوق اهنمو اذه اهنم عضاوم ةدع

 . اهلاثما يف لاتقلا

 يا هيلا رمالا ريصمل عراضملا نع يضاملاب اريبعت كرت نا هلوقو

 اك ريثكلاب ءاملعلا نم رثكالا هديقو الام يا اريخ كرتي هنا ىار اذا يا كرتلا
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 لكشي الو هوحنو ريثكب ديق ريغ نم ريخلا قلطم مهنم ليلقلا دنعو هتفرع

 روضح نامزوا جراخلا يف ضرفلا نامزب ديقتت ال ةيلزا ةباتكلا ناف كيلع
 تقو يف اضيأ هضرف لزألا يف لجو زع هلا ضرف ايك لوقن انأل توملا

 يلزألا بوجوللو يلزألا لوألل قباطم رخا باجيإ ءايلعلا دنع اذهف هروضح

 تباثلا وه قحلا ىنعمف نيقتملا ىلع اقح ىلاعت هلوق بوجولا ةلدأ نمواضيأ
 نويلوصألا ءايلعلا كلذ ققح ايك بوجولا غيص نم اضيأ نيقتملا ىلع هلوقو
 نيقتملا وأ ىلاعت هللا نيفئاخلا نيقتملاب دارملاو ةديدع اماكحأ هيلع اوعرفو

 . رانلا نم ةياقولا يبساك ىلعوأ يهانملا بانتجاو رماوألا لاثتماب يصاعملا

 تبث يا اقح كلذ ىقح ىيا هلبق ةلمجلا نومضمل دكؤم ردصم اقحو

 ءارجاو ىلوا باب نم نيقتملا ريغ مكح نا لاح لك ىلعو - عزعزتي ال اتوبث
 نيمئاقلا هتابجاول نيعارملا هلل نيلماعلا مهنوكل . نيقتملا ىلع باطخلا

 باطخب نورثأتي نيذلا مهف هتانونسم ىلع نيتباثلا هتاضورفمب

 . ىلاعت هللا

 ىطع ا هللا نا تلزن : دنيل هلوق ئ ةيصول ١ بوجو ىلع اضي ا ل دو

 ثر اولا ريغل اهئاقب ىلع لدف & ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك
 . ةيصول ١ بوجو ىلع حض او ليلد ص اقو يب ١ نب دعس ثيدح كلذكو ۔

 ةأرملاو لمعيل لجرلا نا لاق هنا ةلي هثلا لوسر نع ةريره وبا ىورو
 رانلا اهل بجتف ةيصولا يف نالضيف توملا امهرضحي مث ةنس نيتس هللا ةعاطب

 ايصوي ناب ررضلا ثراولا ىلع لخدي ام هنم اعنم ايب نايصويف ۔ ىنعملاو

 ةبجاولا ةيصولا يصوي نم ىقبيف -ايهثراو رارضال ادصق ثلثلا نم رثكاب
 دعب نم ةريره وبا لاق مث اهلاح ىلع هريغ وا ثراو ىلع اهعم ررض ال يتلا
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 بذكيو فيجيو اهيف لدعي ال نا ةيصولا يف ةراضملاو نيد وأ اهب يصوي ةيصو

 وحنوا ۔ هل ينمزل نايضل وأ يلع قحب اذكب نالفل يصوا لاق اذا ايك۔

 دصقل كلذ بكتريف ةيصولا نالطب يف ملعلا لها لاوقا هب عفدي امم _ كلذ

 . فرتقا ايع هتشقانمو بكترا ايع هلئاس هللاو تبثتلا

 رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسم ءرمال لحي ال ةلي هلوق ةيصولا بجوي اممو
 ف حيرص حض اووهف ثيدحل اهدنع ةبوتكم هتيصوو الا نيتليل تيبي

 . مالعالا ةمئالا دنع ماقملا يف ضارتعا يا لبقي ال ثيحب ةيصولا بوجو

 ةيصولا ضرف هللا نا ملعا نيدلاولل ةيصولا خسن يف : ةيناثلا ةلأسملا

 هقح قح يذ لك كلذ دعب هللا ىطعأ اذإ ىتح نيبرقألاو { نيدلاولل الوأ

 لاح يف ثا ريمو ةيصو عمجي الو - نيثراو ايهنوكل نيدلاولا ةيصو خسن
 . ةرثالا نم هيف امل كلذو نيفلكملا ماظنب لخم اذه نأل _ دحاو

 لينلاو نايمهلا نم هللا همحر هنع ذخالا رثكاو نايمهلا يف بطقلا لاق

 نيدلاولل ءاصيالا ةيآ نا يا - ثيراوملا ةياب ةخوسنم ةيآلا اندنعو لاق

 اهاوحفب تفنو اهقح نيدلاولا تطعأ ذا ثاريملا ةيآ اهتخسن نيبرقالاو

 قح يذ لك ىطعا هللا نا ۔ ةلي هللا لوسر لاق كلذلف ۔ ءاصيالا ايهنع

 همحر لاق لوالا اهلاح ىلع نيبرقالا ةيصو تيقبو - ثراول ةيصو الف هقح

 لاقو (لاق) ريثكوا ليلق لام هل نم ىلع برقالا ةيصو اندنع بجتنف هللا

 (لاق) ريثكلا يف روكذملا فالخلا ىلع اريثك الام كرت نا بجت انموق ضعب

 اريخ كرت نم ىلع اهبدن يقبو برقالا ةيصو بوجو خسن مهروهمج لاقو
 ةجرد نع تطحننا ريثكلا ريخلا يذ ىلع اهنوكو اهبدن وهو هيلعو اريثك
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 ول نا لاوقالا رسيأ اذهو رثكلا ريخلا ىدل بذنتو ادحا مزلت ملو بوجولا

 . هللا دنع اهكرات ذخاؤي الف - تبث

 رثؤملا ابا نا ىتح نيدلا يف مهددشتو باحصالا بهذم تفرع لقو

 هللا لأسن - ميظع رما كلذو هالوتي ال نا اهكرات عم لعفي ام نوهأ هللا همحر

 . نيدلا يف ةمالسلا

 يف لجو زع هللا نيب املو حاضيالا يف لاق ىلاعت هللا همحر بطقلا لاق
 نيبرقالا ةيصو تبثبو ةخوسنم ايهتيصو تناك نيدلاولا ثاريم ءاسنلا ةروس

 نبا نع يور دقف نيبرقالا ةيصو يا اهب صوي ملو تام نمو اهلاح ىلع
 هلمع متخ دقف يصوي ملو تام نم الاق امهنا محازم نب كاحضلاو سابع

 (اهمتاوخبو) (تاينلاب لايعالا) لوقي ةلي هللا لوسر نا عم يا ةيصعمب
 خوسنملاف ، ةريبك ىلع تام نميف الا ةيصعمب متخ لاقي ال۔رثالا يفو _
 ةيصو تيقبو نوثري نيذلا نيبرقالا ةيصوو ۔ نيدلاولا ةيصو ةيآلا نم

 ةداتقو يرصبلا نسحلاو سابع نبا لوق كلذو نوثري ال نيذلا نيبرقالا

 ريغ نيبرقالل ةيصولا نا الاق يهنا كاحضلاو سابع نبا نع ضعب معزو

 . ةثرو اوناك ول ايك ةبجاو نيدلاولا

 نال كلذك وه معن تلق ةياو رلا يف أطخ وهو هلا همحر بطقلا لاق

 ادحا نثتست ملو ثراولا نع ةيصولا يفنب نيملسملا دنع تضافتسا ةياورلا

 . اطخلا نيب لوقلا اذهف اعطق

 نوثري ال نيذلا نيبرقالا ةيصو نا ةمالاو ةباحصلا روهمج لاقو

س ١١٢٣



 كلذو بطقل ا لاق اهيلا ابودنم تناكف بوجول ا ثيح نم اضيا ةخوسنم

 . نييفوكلاو نييرصبلاو نييزاجحلا لوق

 ةداتقو سوواطو قورسمو نسحلاو هنع هللا ينضر سابع نبا نعو

 نيبرقالاو نيدلاولا نم ثري ال نم ةيصو نا راسي نب ملسمو كاحضلاو

 ةياب خسنلا نال بوجولا ةخوسنم مهنم ثري نم ةيصوو بوجولا ةيقاب

 برقا وا ةكرشم امأ وأ اكرشم ادلاو كرت نمف هل تبجو ثري ال نمف ثرالا

 نيملسملا نيب ثراوتلا عطق عرشلا نال ۔ هثيروت مدعل هل ىصوا } اكرشم

 رثكا هيلعو . تابارقلا يف همومع ىلع ءاصيالا يقبو ۔ نيكرشملاو
 . ءاملعلا

 ةلص ةيصولا نالو ثاريملا ىلع اسايق كرشملةيصولا تبثت ال ليقو

 تفرع يتلا ةعيطقلل نيكرشملاو نيملسملا نيب ةلصاوم الو © هبيرقل بيرق نم
 عطقي له لتقلا يف ءايلعلا نيب فالخلا كلذكو فيرشلا عرشلا نم

 لتقلاب يا هب ارضتحم ناك نم ىلع ةيصولا بوجو لطبيو ناك نا ءاصيالا
 نا ىلع ءانبال ليقو دازلا نايمه يف اذكه ثرالاك معن ليقف هببسب ينعي

 اذكو ، يفكي ال كلذب ةيصولا عطقو قاب همومعو ةلدأب تباث ةيصولا مكح
 . قيقرلا برقالاو ةمألا مالاو دبعلا دلاولا يف اضيا فالخلا

 ةعمسلاو رخفلل ابلط نيدعبالل نوصوي ةيلهاجلا تناك ليقو
 نيبرقالل ةيصولا هللا بجواأف ءارقف نيبرقألا نوكرتيو . ءايرلاو فرشلاو

 نب ورمع نع يور ايبو . ثيراوملا ةياب ثراولا ةيصو تخسن مث

 هتعمسف بطخي وهو ةلي هللا لوسر ةقان مامزب اذخآ تنك لاق هنا ةجراخ
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 يواسنلا هجرخا ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعا هللا نا لوقي

 ىلع بيبح نب عيبرلا هاورو نسح ثيدح يذمرتلا لاقو . هوحنب يذمرتلاو

 هللا مهمحر سابع نع ديز نب رباج نع ةديبع يبا نع احيحص انسح هطرش
 . ثراول ةيصو ال ظفلب مهنع يضرو ىلاعت

 كلذ سيلو ةنسلاب نآرقلا خسن زاوج يف ءايلعلا نيب فالخلا رهتشاو

 . هلاح نم هيلا عجريلف هدارا نمو اند دصنزم

 اعم ثيدحلاو ثيراوملا ةياب تخسن ةيصولا نا انه لوقلا ةصالخو

 مهضعب : لاقو ضيفتسملاب هقحلي لوبقلاب ثيدحلا اذهل ةمالا يقلتو

 لاق اضيا نآرقلا قيرط رتاوتلا تلق ةلدالا عطاوق نم رتاوتملاو رتاوتملاب
 طسب مالسالا ءاملعل ماقملا ينفو رتاوتملاب هقاحلا نوملسي ال ءاملعلاو مهضعب

 . هنع ضرعن عساو

 نم مهنع انظفح نمو ايتفلا لها اندجو يعفاشلا لاقو بطقلا لاق

 لاق هنا ةلي يبنلا نع نوفلتخي ال مهريغو شيرق نه ى زاغملاب ملعلا لها

 لها نم هوقل نمم هنع هوظفح نمع هنورث وي و ثراول ةيصو ال حتفلا ماع
 . دحاو لقن نم ىوقا وهو ةفاك نع ةفاك لقن ناكو ملعلا

 هذه يف ةيصولاب نيفلكم اوناك مهناو ةخوسنم ريغ ةيآلا هذه نا ليقو

 ءايلعلا ضعب هركناو حيرش نبا لاق اذهبو ثيراوملا ةيآ يفركذ نمل ةيآلا
 ىنعملاو اهيف خسن ال ثيراوملا ةيا سفن يه ةيآلا هذه ليقو اديدش اراكنا

 هلوق نم نيبرقالاو نيدلاولا ثيروت نم هللا هب ىصوا ام مكيلع بتك
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 نيبرقالاو نيدلاو ىصوي نا رضتحملا ىلع بتك وا مكدالوا ين ها مكيصوي

 . مهئابصنا نم صقني ال ناو مهل هب هللا ىصوا ام ريفوتل

 ثرالاو ةيصولا نيب عمجي ثراولا ناو خسنت مل اهنا اضيا ضعب معزو
 يف ءالعلا لوقي ام ةصالخ اذه مدقتملا ثيدحلا هدريو اعم نيتيآلا مكحب

 . هانلق امم ةدافتسم ةدافالا ناف كلذب ءىراقلا ىلع ليطن الف ماقملا

 . هيف طرتشي امو ةيصولل قحتسملا بيرقلا قيقحت يف ةثلاثلا ةلأسملا

 تعفترا ىتح براقالا قيقحت يف اوفلتخا دق ءايلعلا نا ملعا

 ليق . نيبرقالا مكتريشع رذناو . تلزن املو ادج ديعب ىدم ىلا مهلاوقا

 عبرال نيبرقالا ةيصو قاقحتسال الصا ناكف نطبا ةعبرا ىلا مهرذنا

 وا شيرق رشعم اي ةلي هللا لوسر تلاق تلزن امل هنا ةريره وبا ىور تاجرد

 فانم دبع ىنب ايو ۔ ائيش هللا نم مكنعىنغأ ال مكسفنا او رتشا اهوحن ةملك

 نم كنع ىنغا ال بلطملادبع نبا سابع اي ائيش هللا نم مكنع ينغا ال

 ةمطاف اي . ائيش هللا نم كنع ىنغا ال ةلي دمحم ةمع ةيفص ايو ائيش هللا

 لخداف ۔ ائيش هللا نم كنع ىنغا ال تئش اميلام نم ينيلس ةلي دمحم تنب

 ةبصعلاب صوصخغ براقالا نا لاق نم ىلع درلا هيفو براقالا يف ةمعلا

 يف ةلي هللا لوسر اهلخدا ذإ تنبلا كلذكو مهاوس نم نود لاجرلا نم

 . بصعت الو ثرت ال اضيا ةمعلا نا عم راذنالا

 لوسر نإف ةأرما وا ديعبل ولو ةعبرا ىلا نيبرقالا ةيصو مسقت ليقف
 ةلزنمب تيملا نم مه نم افرع براقالا ناف بير الو ةمعلا رذنا ةلي هللا
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 مهادع نم نود ءابآ ةتس ىلا براقالا ليقو برقلا ةمولعم بسنلا ةفورعم

 مث معلوسن مث تانبلاو نينبلا دالوا ثري ال نمم مهبرقا نا اوعمجاو رثالا يفو

 برقا مهو اولسانت امو مهدالواو ةوخالا مث ةياهن ال ام ىلا اوفرع ام دادجالا

 . لاوخالاو مايعالا نم

 يا ۔ مهو مهلوسنو ةوخالا نم ىلوا ةعبرالا دادجالاو بطقلا لاق

 دادجالا نم ىلوا مهونبو ةوخالاو اهماو مالا وباو هماو بالا با دادجالا

 لاوخالا مث مهتاهماو مهانركذ نيذلا تادجلاو دادجالا ءابا مهو ةينامثلا

 ال ام ىقبي نا ىلا اهلبق يتلل ام فصن ةجرد لك ذخاتو لاق مهونبو مايعالاو

 ىلوالا ىلا عجريف اهدارفا نم درف لكل دحاو قنادب ةرخآلا ىلا لصي

 ةوخالا ذخأيو دالوألا دالوأ نم دلو رخآل ام فصنك ةعبرألا دادجألا ذخأيف

 ةوخالا لوسن نم لسن رخآل ام فصنك ذخأت ةينايثلاو ةعبرألل ام فصنك

 ام فصنك نوذخأي لاوخألا مث ةينايثلل ام فصنك نوذخأي مايعألا مث

 افالخ هنبال ام فصنك ذخأي همأو دج لك وبأ كلذك مث مايعألا ذخأي

 لك ذخأي هنأل مهدالوأو مايعألاو . لاوخألاو ةوخالاو مهدالوأو : دالوالل

 ذخأي ام فصنك دادجألا ىلعأ ذخأيو : هيبأل ام فصنك ءالؤه نم دلو

 ايلعلا دادجألل ام فصنك اهلاوخاو مألا مايعأو هلاوخاو بألا مايعأ مث هدلو

 نيب ليصافتلا ىلع ينبم اذهو ۔ بسنلا عفتراو مهاردلا تيقب ام

 . تاجردلا

 نيب عطاق كرشلا ناف كرشلا عطقي مل ام مهبسن فرع ام ليقو

 ىلع نا ىور ام هيلع لديو بيرقوهف بسنلا فرع ام ليقو : براقألا

 لوسر هيف لاقف هناسل يف ةتر هب تناك بلاط يبأ نب ىلع نب نيسحلا نب

 نم ىسومو مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم همع نع اهثرو ةلي هللا

 نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع ناو مالسلا ايهيلع ميهاربا نب قاحسا لسن
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 نب ىلع نيب مكو مالسلا امهيلع ميهاربا نب ليعاإسا لسن نم بلاط يبأ

 كلذكو همع ةلي هلعجف دادجألاو ءابألا نمه نارمع نب ىسوم نيبو نيسحلا

 لوسر اهجوزت ةلي يبنلا جوز ةيدوهيلابطخأ نب ىيحي تنب ةيفصشيدح

 نم ترثأتف ىدوهي تنب ةيدوهي اهنأب اهريارض موي تاذ اهيلع رختفاو ةي هللا

 هتربخأف اهلئسف اهركنا ةلي هللا لوسر اهيلع لخد املف كلذب اهن ريع ذا كلذ

 ةلي دمحم ىجوز نا تلقو نهيلع ترختنفا اله ةلي هللا لوسر اهل لاقف

 اهابأ نوراه ةلي لعجف مالسلاو ةالصلا امهيلع ىسوم ىمعو نوراه يبأو

 هناف تارابتعالا هذه وحن نم نآرقلا يف كلذكو حضاو كلذو اهمع ىسومو

 كلذ وحنو ميهاربا مكيبأ ةلم هلوق . ميهاربا يف اذكهو رشبلا ابا مدآ لعج

 وهو : ةبصعلا نم الا نوكي ال برقألاو لاق ناويدلا يف اضيأ

 هتمع مهيف ناكو نيبرقألا هتريشع ةلي هللا لوسر راذنا نم قبس ام فالخ

 ثراولا نكي مل اذا تيملا ثري ىذلا ةبصعلاب دارملاو ةمطاف هتنباو ةيفص
 ءاسنلا نم برقألا ثري الو : هضعب وأ هلك لاملا ثرو ثرألل قحتسملا

 تنب ةبصع نانوكت اهنال ثرالا نع اتبجح اذا يأ نبالا ةنباو تخألا الإ

 نماتناكالو : ثرالا يف اذهو : تنبلا عم تخألاو تنبلا عم نبالا

 نع نيتبوجحم انناك اذا ةروصلا هذه يف برقألا مكح ايل حص ةبصعلا

 نم ناكو هنع اتبجح اذا اييفو ايهبجحي نمم امهريغ وأ قيقش وأ نباب ثرالا

 كلام لاق كلذكو نبا ةنبإ تنبو نبا تنبو نباك برقألا يف يهبصعي

 برقألا ةيصو ثري : لوقي هنا هنع اوركذ نكل ابصاع الا نوكي ال

 نأل يأ ىنغلاو ريقفلا اندنع برقألا ذخأيو ثراو ريغ وأ اثراو بصاعلا

 . برقأ نم ءابرقأ صخي مل ليلدلا
. ١١٨



 ذخأي الو ءاينغألا ىطعي مث اونغي ىتح مهئارقفب أدتبي كلام لاقو

 لعج مل هللا نا ۔ ملعلا لهأ نع لوقنملا رثألا نم قبس امل اندنع اكرشم برقأ

 . دمحأ دنع اضيأ كلذكو - ملسم نم ةلص كرشلل

 برقألا ةيصو فرصت ال اضيأ دمحأو ةفينح وبأو دمحمو فسوي وبأ معزو

 هتيصو يف مهل ىمس يأ مهل هئاصيا يف يأ كلذ يف ىصوأ نا الا ءاينغألل

 ناو : مهجايتحاو ءارقفلا رقف ىلا اورظن ءالؤهو : مهل ءعىش الف الاو ائيش
 ناو ةقدصلاب ىلوأو ةرثاؤملاب قحأ ءارقفلا ناو ريقفل ىنغ نم ةرثأ ةيصولا

 لب بجت مل ةيصولا نأ قبس ىذلا لصألالو ةقدصلا ليبس اهليبس ةيصولا

 . اهيلا بودنم مهدنع يه

 مألا ةهجو بألا ةهج نيتهجلا نم ةبارقلا ذخأيو لينلا حرش يف لاق

 مع نبا نوكي نأ لثم - نيتهجلا نم نوطعي ليقو بألا ةبارقب أدبي نكل
 نبا هنوك ةهجو مأل اخأ هنوك ةهج نيتهجلا نم اذه ىلع هلف مأ نم اخأو

 . - مع

 نكل مألا وأ بالا نم . مرحم محر يذ لك ةبارقلا ةمفقينح يبأ نعو

 ةرجملا ذنم بأ مهعمج نم . فسوي وبأو دمحم وبأ لاقو ۔ بالا ةبارقب أدتبي

 نع ةياور وهو برق نم مدقي هنأ رفز داز ليصفت ريغ نم مأ وأ بأ لبق نم
 عرشلا ةينرقب هتثرو لخدت ل هبراقأل ىصوأ اذا ةيعفاشلا تلاق : ةفينح يبأ

 . هل ىصوي ال ثراولا نأل

 عوقول نولخدي ليقو اندنع به ذملا وه ١ ذهو . هلللا همحر بطقل ا لاق
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 ىق ابل ١ حصيو مهسفن ل مهتزاجا مدعل مهبيصن لطبي مث مهيلع مسال ا

 ملسملاو وه ىوتسيو كرشملا لخديف هريغ براقأل ىصوأ نا امأو مهريغل

 . انه مألا ةبارق لخدت الو . ركذلاو ىثنألاو

 برعلا نأل ايبرع ىصوملا ناك نا هبراقأل ىصوأ نميفو لاقو

 برقالا ثريو - مسالا لومشل لخدت ليقو اهب رخفت الو ةبارق اهدعت ال

 ةيصو يف لخدي ال ةفينح وبأو اضيأ وه لاقو - كرشم وه نم يعفاشلا دنع

 نافرعي ال دلاولاو دلولا نأل دادجألا لخديو ۔ دالوألاو ناوبألا براقألا

 دافحألا لخدتف ةطساوب تيملا ىلا ىمتني نم بيرقلا لب فرعلا يف برقلاب

 . عيمجلا لخدي ليقو عورفلاو لوصألا نم دحأ لخدي ال ليقو دادجألاو

 ىصوأ نم هنا رثألا ضعب يف ءاجو هنع هللا يضر بطقلا لاق

 مألاو باألاب هبساني نمم هنولي نيذلا نيب مسقت اهنا انمروهمجلاف نيبرقألل
 ليقو : تيملاب ليقف اهيف اوفلتخا مث لاق تيملاب لصتت تاجرد عبرأ ىلا

 نم لك نيب مسقت ليقو - كل هتمدق ايك تس ىلا - ليقو ةسماخلا يف وهو ال

 ادح ةب ارقلل ءال ؤه لعجي ملو ۔ ثري ال نمم بص اعو محر نم مسال ا هل تبث

 كرشل اب مهيف عطقنت مهضعب لاقف . مسال اب اوقلعتو 7 بسنل ا هدنع عطقني

 ليقو . هب عطقنت نا ىلوأ ةيصولاو ثرالاك مهيلا بسنلا مهب لصتا نا

 . ةبرق اهنأل ثرالاك تسيل

 : ةعبارلا ةلألا

 . ةيصولل قحتسملا بيرقلا يف طرتشي اميف
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 لهأ نم هنوك هيف طرتشي ةيصولل بيرقلا قاقحتسا نا ملعا

 قيقحت انمدق ايك هناف كلاهلل كولمم ريغ هنوكو ثراو ريغ هنوكو ديحوتلا
 حيحصلاو ال مأ نيبرقألا ةيصو نم كرشملا ىطعي لهو هلهأو كرشلا

 ةيصو ال ثراولا بيرقلا نأل ثراو ريغ هنوك طارتشا كلذكو ۔ ىطعي ال

 نم كلاهلل كولمملا نأل كولمم ريغ هنوك اضيأ كلذكو . مدقتملا ثيدحلل هل

 عنام رمأ قرلا نأل تيملا براقأ نم هنا ردق ولو ۔ لال ةيصو الف هلام ةلمج

 . ۔ هل ءاصيالا نم

 : ىثنالاو ركذلا نيب ةيوستلا يف ةسماخلا ةلأسملا

 ركذلا نيب ةيوستلا ىلع اوعمجاو : رثألا يفف : كلذ قيقحت يفو

 لثم ركذلل هنا هللا همحر ديعس وبأ هاور الوق الا اإهتجرد تدحتا نا ىثنالاو

 مهليزنت ىلع رثكألاو (لاق) دحأ هب لمعي ملو بطقلا لاق نييثنالا ظح
 تفلتخا ولو ةيوستلاب - ىلصوملا لاقو روكذملا بيترتلا نم تاجرد
 ىلع يأ لوألا ىلع لمعلا مهعم رثكألاو (لاق) بسنلا حص ام تاجردلا

 . بيترتلا

 ىلا مهلوسن مث ۔ دالوألا ذخأي نا هللا همحر ديعس وبأ نسحتساو لاق

 مث مهفوسنو (ةوخالا مث) ةعبرألا دادجألا يأ ةعبرألا مث ۔ اوضرقني نأ

 ذخأي نأ ىغبني ال ذا - رم ام ىلع مهلوسنو لاوخألاو مايعألا مث ةينامثلا

 . مع لفسأك اوذخأ مايعألا نم لفسأ لاوخألاناك ناو هدلاو لبق دلولا

 نباو بألا لاخك بألا مع نبا ذخأيو بألا مع فصنك بألا لاخ ذخأيو

 . بألا لاخ ام مألا معلو بألا مع نباو بألا لاخ فصنك بألا لاخ
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 . ءاوس نوقرتفملا ةوخالاو _ مهدالوأ اذكو _ اهمعل ام فصنك مألا لاخلو

 . دادجألاو مهدالوأو لاوخألاو مهدالوأو . مامعألا اذكو . مهدالوأ اذكو

 تيملا بساني ناك نمف ۔ مهس مألا ةبارقلو . نايههس بالا ةبارقلو

 رثكأ وه نيذلا هجولا نم لب ليقو . نيببسلا نم ىطعي ليقف . اهلبق نم
 - طيرارق ةثالث ةجرد رخآ يف دحاولا غلبي نا ىلا مهنين مسقت ليقو اظح

 ۔ هفصن ىلا ليقو - مهرد عبر ىلا ليقو - ةضف قناود ىلع مسقت ليقو

 ىطعي ال هناو - مهرد ىلا ليقو - قناود ةعبرأ ىلا ليقو - نيقناد ىلا ليقو

 ىوتست الام وأ دحاولا صخي ام ردق غلبي ال ايب لضف ايف هنم لقأ دحاولا

 ىلإ يضفيل نازيملا هب حجري ليقو هيلإ مهج_وحأو ةبارق مهدشألف .هتمسق

 . مهنم لك

 ناك نإف اوضارت نإ الإ هبانم ردق ىلع لك مهنم لك ىلع مسقي ليقو -
 نأ نكمأ امم هوحنو زبخك مهنيب مسقي ام هب ى رتشا هوحن وأ بياغ مهيف
 عفدي ليقو ةرذ لاقثم نع لئاس هللا ناف . اليلق ولو ظح هنم لكلا لصي
 نمم مهفعضأل ليقو ۔ هلانت نميف الا لعجي ال ليقو ةيصولا هلنت مل نم ىلا

 ۔ اهس عتمتي ةعتمك هل عفدي هلنت

 مهلك براقألا ىلع برقألا ةيصو قيرفت بجي ال ةيعفاشلا تلاقو

 . ادعاصف مهنم ةثالث ىفكي لب

 دحاو فسوي وبأ لاقو ادعاصف نانثا ةفينح يبأ بحاص دمحم لاقو

 ىلا اورظن ءالؤه لعلو : براقألا نم دحاو ىلا اهعفد ىفكي يأ : طقف
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 ىلا اهعفد هنأ هيلع قدصي سنجلا نم درف ىلا اهعفاد ناو : براقألا سنج

 . كلذب ربيو برقألا

 ةعفنم ناو عمجلا ةغيصب ءاج باطخلا ىلا اورظن مهادع نم ناو

 نيقابلا نود درفل تعقو اذاو ۔ ابيرق ناك نا اميس ال درف ةعفنم نم ركأ عمج

 فلاخي هنألو رودصلا يف اهرشو سوفنلا يف اجرح مهيلع كلذ لخدأ

 ةلص ماقم موقت ال مهنم درف ةلص ناف . بيرقلل ءاصيالا ةيعورشم ةمكح

 . دهاشم لوقعم كلذو لكلا

 ىلع ىطعتن اهماقم اهتيلات تماق ةجرد تمدع اذاو فسوي وبأ لاق

 . سايقلا كلذ

 كلذب لوقلا ىلع قناد لكل حصي ملو . ةدع ةجرد يف عمتجا اذاو
 . اهلهأ طقسي

 مهلك اوطقس مهنم دحاو طقس ناو ةدحاو ةجرد ةلوُمخلاو ةمومعلاو

 . مهونب ١ ذكو

 لاوخاأللو ناثلثلا ماعأللف لاوخألاو معألا عمتجا اذا ليق مث

 ناثلثلا دحاولا معللف يأ هسكعك لاخ ةئامو دحاو مع ناك ولو ۔ ثلثلا

 هذه لثم يف دح او مكحل اف اهس قحتسمل ١ ةهجلل ارظن ثلثلا ل اللا ةئامو

 ةمعلاو معلل ام فصن ةلاخلاو لاخلل ليقو . كلذك اهسكع يفو ةيضقلا

 بيصن مسقي يأ مهددع ىوتس ا نا نافصن اهلو ةدحاو ةجرد مه ليقو
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 انه مهتدعاق تسيلو . لاوخألل هفصنو مايعألل هفصن عفديف ةجردلا كلت

 . ثارملاك

 مودعملا ةصح تعجرو ۔ هتصح هل دوجوملاف نيقيرفلا دحأ مدع اذاو

 اذإ ليقو ةجردلا يف مهكارتشال اضيأ دوجوملا ةصح طقست ليقو ةلمجلا يف

 يف هنأل لاخلاك معلا نبا ذخاي ليقو مهتجرد ىلإ مهونب عفر مايعألا مدع

 بطقلا لاق همدعو هيبأ دوجو يف ةصحلا يف لاخلا ىواس هنألو . هيبأ ةجرد

 . لمعلا هيلعو

 اهمايعألو اهمايعأو مألا لاوخأل ام فعض همايعأو بألا لاوخاأل ليق

 ىلا ارظن ناثلثلا قبس ايك همايعأو بألا لاوخأل ليقو ايملاوخأل ام فعض

 نمل ام فعض بألا لبق نم ناك نملو . ايهماميعأك ايهلاوخأ ليقو ةوبألا ةهج

 . مألا لبق نم ناك

 نبا عم معلل اذكو ۔ لاخلل ام فعض لاخلا عم معلا نبال ليقو

 بالا لاخلو تيملا مع ينب لوسن نم دحاول ام فصنك بألا معلو لاخلا

 . اهلاخو مألا مع اذكو هينب نم دحاو رخآل ام فصنك

 مهس غلب ناو . نايسف مع نباو لاخ ىصوم ناك نا رثؤملا وبأ لاق

 نباو لاخ نبا اذكو . لاخلا ال . وه طقس معلا نبا بانم ال اقناد لاخلا

 نباو هنباو لاخ ناك ناو ۔ معلا نبا نبا طوقسب طقسي الو . نايسف مع نبا

 اذكو مهونبو مايعألا اذكو هعبر هنبا نبالو هفصن هنبالو مهس لاخللف هنبا

 ذخاو طقس اقناد غلب ناف . هفصن لاخلا نبالو مهس معلل لاخ نباو مع

 هذه حرش يف ماقملا هلمتحا ام اذهو _ لوسنلا ساقي اذه ىلعو معلا

 . تايبألا
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 لهأ تفرع دقو . بيرقلل ريخلا لهأ مزلت ةيصولا ناف لك ىلعو
 . اقالطاو ادييقت هدح يفو ريخلا يف ملعلا لهأ لوقي ايك ريخلا ىنعمو ريخلا

 ىذلا بيرقلاو ةيصولا نع عطقف ثا ريملا هل ىذلا يأ اعرش بيرقلا ىنعمو

 هللاو اهيقحتسم ىلع ةيصولا ةمسق نايب يفو هل ثاريم الو ةيصولا قحتسي

 . ماعأ

 : همولع ةكرب انعفنو هللا همحر مظانلا . لاق

 رق رصملاب وأ ةزوحلا اهمسق يف رضح نميف اهذفنا دق ضعبلاو

 طستالا وهو ةمسقلا رضاحلل طقسي باغو تام نم بيصن
 ثراوللو تام وأ باغ نم ثاريملاكو قحلاك ضعبلاو

 ءارتما الب هبرق حص نم ءاوس ىلع هيف مهلعجي

 . مهلوصأ ىلع اياصولا يف اوفلتخا هللا مهمحر ملعلا لهأ نا لوقأ

 بياغلا لصاوي نا همزلي الو هبيرقل تيملا نم ةلص ةيصولا نا لئاق نمف
 بسنلاب اوبرق ناو مهنأل . نيبرقألا ةيصو يف قح ءالو امل سيلف تيملا الو
 . اهنع نيبياغلا نع طقستو ةزوحلاب نيرضاحلا يف ذفنتف ةفاسم اودعب دقف

 توم دنع عجر نم ليقو . قح اهيف هلف مسقلا لبق مهنم عجر نمو
 نأل كلذ دعب عجري بياغل ءىش الو ۔ هتوم لبق عجر نم ليقو . ىصوملا

 حصي الو ءعىش هعطقي ال قاب بياغلا قح لب ليقو هلهأ ىلا ذفن دق رمألا

 ثاريملاكو قوقحلا رياسك ثوروم تباث قح ءالؤه دنع ةيصولا نأل هعطق

 عجريف اثراو فلخوتام ناف مهتوم الو . هلهأ بايغ هعطقي ال كلذو اضيأ

 . هثراو ىلا هبيصن
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 ةهج نم ىلع ناو اهدج نم ةأرما برقألا ةيصو ثرتو لينلا يف لاق

 نا لفس ناو اهنبا نبا نمو طقف اهيبأ نم وأ اهقيقش يأ اهمأو اهيخأو اهيبأ
 نم كلذكو ۔ايح اهنبا ناكولو اهنبا نبا ثرت ةدجحلاف الاو ةيح همأ تناك

 تنبو طقف اهيبأ نموأ اهمأو اهيبأ نم اهتخاو - تلع ناو اهيبأ نم اهتدج
 ىلع ناو هيبأ نم هدجك ءالؤه نم لاجرلا هثري كلذكو ۔ لفس ناو اهنبا

 ناو هيبأ نم هتدجو - لفس ناو هنبا نباو ىوبألا قيقشلا هيخأو

 نباو همعك . مهريغو لفس ناو هنبا تنبو ةيوبألاو ةقيقشلا هتخاو - تلع

 قيقشلاهمع تنبو ةيوبألاو ةقيقشلا هتمع نمو ۔ هيخأ نباو هتمع تنبو همع

 نهل راص نا ءاسنلا نم نهريغو ىوبألاو قيقشلا هيخأ تنبو ۔ يوباألاو

 يأ هنود برقألل ثراو نكي مل اذا ندعب ولو ۔ هلبق ابصاع نأ الول ابصاع

 وهو ةبصعلا نم الا نوكي ال برقألا ناويدلا يفو بطقلا لاق
 ثري الو . هضعب وأ هلك لاملا ثرو ثراولا اذه نكي مل اذا تيملا ثري ىذلا

 حص ثرالا نع تبجح اذا يأ نبالا ةنباو تخألا الا ءاسنلا نم برقألا

 ۔ تنبلا عم تخألاو - تنبلا عم نبالا تنب ةبصع نانوكت اهنأل ءاصيالا اهل

 اذا ةروصلا هذه يف برقألا ايمل حص ةبصعلا نم تناك املو . ثرالا يف اذهو

 . امهريغ وأ قيقش وأ نباب ثرالا نع نيتبوجحح اتناك

 تنبو نباك برقألا يف ايهبصعي نم ناكو هنع اتبجح اذا اييفو لاق
 نكل ابصاع الا برقألا نوكي ال كلام لاق كلذكو . نبا ةنبا تنبو نبا

 لاق اذاف ۔ ثراو ريغ وأ اثراو بصاعلا ةيصو ثري لوقي هنا هنع اوركذ

 دنع وأ ىتوم دعب برقألل وه لاق وأ ۔ ىتوم دعب وأ ىتوم لبق هب هل تيصوأ
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 زياج هلك هتقوي مل وأ هتقو تبهوو تحنم كلذكو . زاج كلذ وحن وأ . ىتوم

 وأ ةيصولل قحتسملا نيبرقألا دحأ تام اذا ذئنيحف بنجألل كلذكو ۔ هيلع

 اذا ثراووأ ليكو هلو ابياغ ناك نا هليكو هل هيليو . هبيصن هل تبئ باغ

 مظانلا ريشي اذه ىلاو . ثوروم قح نيبرقألا ةيصو نأب لوقلا ىلع تام

 ۔ تايبألا رخآ ىلا ۔ رضح نميف اهذفنأ دق ضعبلاوهلوقب هللا همحر

 رجشو لخنك لصأب هبيرقلناسنالا ىصوي نأ ءايلعلا نسحتساو

 تام اذا ةلي هلوقل) هل ةيراج ةمياد هعفانم ىقبت امم كلذ وحنو رادو ضرأو

 هانب ليبسلا نبال تيب وأ ةيراج ةقدص (ثالث نم الا هلمع عطقنا مدا نبا

 كلذو هل وعدي حلاص دلو وأ هدعب نم هب عفتني هرشن ملع وأ هانب دجسم زأ

 قفنت امهوحن وأ لخن وأ ضرأ فاقيا ةقدصلا لضفأ نا ىلع لدي هلك

 يفو فوقولل ءاقبا فاقيالا ىنعم يف نا مث هنوثري ال نيذلا هبراقأ يف ايهتلغ

 هيف فرصتيو عابيو لقتني ام كلذ ادع ام فالخب ةيراج ةقدصلل هئاقبا

 . هل مادعاو هيف فالتاب

 نيبرقألا ةيصو نا ليق ناو مزلت مل ىتلا اياصولل لصأ لاملا ثلثو

 اذه ريغ هلحم رظن اذه يف ىدنعو - لاملا ثلث يف عراشلا اهلعج دقف ةمزال

 0 م اقملا

 نم ءاش ايب هبرقأل هؤاصيا ءادتبا ىصوم بذدنو هحرشو لينلا ف لات

 قوقحب ىصوي برقألل ءاصيالا دعب (مث) رانيد عبر هاندأو . هلام ثلث

 جحلاو ةاكزلاك هللا قوقحب (مث) تاعابتلا نم هيلع ةبجاولا قلحلا

 ناف ۔ ىلوأو نسحأ قلخلا قوقح ميدقتو ها ابجاو سيل ايب مث تارافكلاو
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 - تاعربتلا رياس (مث) كلذ دعب قلاخلا قوقح (مث) ۔ مزلا اهب مامتهالا

 دشأو شطعلل ربصأ اهنأل لخنلاب قدصتلا ىدنع ةقدصلا لضفأو

 اهفيلو اهعذجو ةهكافو توق اهنأل . عفنأو ارمث مودأو تافآلل الايتحا

 اهفيلو اذغ اهلمح نأب اهفصو نم ضعب لاق ايك عفانم هلك اهفعسو اهديرجو

 نارقلا يف اهب ليثمتلا ءاج يكو . ىلص اهفعسو . ءانا اهورفو . اشر

 ةرجش رجشلا نم نا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىوبنلا ثيدحلا يفو ميركلا

 ۔ اهلسن كلذكو ۔. خلا . . نمؤملا لاقوأ ملسملا لثم يه اهقرو تاحتي ال

 ضعب نا ىنعي . تيبلا ءاوس ىلع هيف مهلعجي مظانلا لوق ىنعمو
 حص ام . لضافت الب ءاوس ىلع نيبرقألا لعب ةماقتسالا لهأ نم ءاملعلا

 نارقلا نم الو كلذ ىلع ةنسلا نم ليلد الو بيرقلا مسا هب تبث بسن مهل

 ةلزنمب ثانالاو روكذلا لعجي كلذكو ملعلا لهأ ضعب ناسحتسا وه امناو -

 لك نألو . لكلل حص بيرقلا مسا نأل اضيأ لضافت الف . مسقلا يف

 ىلا هتجاح هريثك ىلا جاتحم هيلا رطضم لايلل بجوتسم براقألا نم دحاو
 ىلاعت هللا همحر ديعس يبا مامالا نع ايورم بهذملا اذه قبس دقو . هليلق

 نم لضفأ لجرلا نا ىلا مهنم ارظن ۔ دحأ هب لمعي مل يأ روجهملاك هنكلو

 لاجرلا نألو هريغو فيضلل اهتجاح نم ربكأ لاملا ىلا هتجاح ناو ةأرملا

 نا ىري اضعب لعلو ماقملا يف ملعلا لهأ راظنأ كلت ءاسنلا ىلع نوماوق

 هللاو اهتيب رعق اهموزللو اهفعضلو باستكالا اهتعاطتسا مدعل جوحأ ةأرملا
 ۔ ملعأ
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 : هلللا همحر مظانلا لاق

 بنجألا اياصو اصيالا مرحي نا برألا در زيوجت يف فلخلاو
 لام ثلث نم جرختسم ف زوجحم لاق ضعبلاو اقلطم هابأ ضعب

 ملاظملاو نيدلا يف وأ هل مزال يف نكي مل اإيف ضعبلاو

 وه بنجألاو برقألا در لومعم تيبلا يف بنجألا اياصو نا ملعا

 '. ةبارق تيملا نيبو هنيب سيل ىذلا ديعبلا

 ملو بن اجالل اياصوب يصومل ١ ىصو ا اذا اےینف ءالعل ا فلتخا دقو

 لاق دقف هل ةسكاعم بزاقالل هاياصو درت نا زوجي له . براقالل يصوي

 ىتلا . براقالا اياصو . هكرتب صاع مثا وهو .. اهدر حصي ال ضعب

 بسن ةقالع مهنيبو هنيب نكت ل نيذل ١ ب هاحجحالل ىصو او هيلع هللا اهعرش

 ىصعي كلذبو - بناجالا فالخب مهتلص اومب فلكم براقال ا نالو -

 هعم لعفي ام لقا نا نم هللا همحر رثؤملا وبا هيف هلاق ام تفرع دقو ۔ هللا دنع
 . براقالل ءاصياللا بوجوب نيلئاقلا بهذم وهو - هالوتيال نأ

 هب ىصوا ام يثلثبراقألا ىطعيف بناجالا اياصو در زوجي لب ليقو

 مهل صوي مل يصوملا ثيح نمو ۔ ءاصيالا يف قحلا براقالل نال بن اجالل
 ارظن بناجالل هب ىصوا ام يثلث مهانيطعاو - بناجالا عم مهانكرشا

 بناج انيأرو كلذب يصوملا ءاصيا ببسب يهو - بناجالا ةجح فعضل
 . بناجالل هب ىصوملا يثلث مهانيطعاف مهبرق ىلا رظنلاب ايوق براقالا
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 نم بره نم ةلي هلوق تحت لخاد ءاصيالل ليدبت اذه نا لاقي لهو

 ىلع ةمثأ امناف هعمس امدعب هلدب نمف لجو زع هلوق تحتو هيلا در قحلا
 بره نمو قحلا ىلا عوجر اذه امنا ال انلق ميلع عيمس هللا نا هنولدبي نيذلا

 . طقف مهبرقل اثاريم لاملا اثلث مهل ةثرولا نا ثيح نمو هيلا در قحلا نم

 ثلثلا يثلث ةيناتلا ةجردلل نا انملع تيملا براقا نم ىلوالا ةجردلا مهو

 . ۔ هب ءاصيالل لجو زع هللا هلعج يذلا

 ىلع كلديو ردكلا كنع حيزيو ركفلا كل ريني ام رثالا نم كيلإو

 يا هنم اهيثلث در براقاللف يبنجا اهب صخ نا لينلا يف لاق رظنلا حيحص

 بناجالا هتيصوب يصوملا صخ اذا اذه ثلثلا هل ىقبيو بنجالا نم

 برقالا ةيصو نال ماحرا ريغوأ اوناك اماحرا برقالا ةيصو نوثري ال يذلا

 هب هللا لضفت يذلا ثلثلا يا ثلثلا يف لصالا يهو . ثلثلا نم ثرا

 ناكف نيدلا دعب ةكرتلا يثلث ثرا ةثرولل نا ايك . دابعلا لايعا يف ةدايز

 در ةثرولل نا ايك - برقالل صوي مل اذا - بنجالا ةيصو يثلث در برقالل
 - ثلثلا الا هتوم دعب هلام نم هل حصي ال تيملا نالو نيثلثلا نع صقنام

 ىصوا ام اثلث هل ناكف برقالا هيلع سيقف لاملاب ةثرولا قح قلعتل هنود امو

 بهذم كلذو لاملاب ثراولا قح قلعتك ثلثلاب هقح قلعتل بنجالل هب

 هللا همحر بطقلا لاق يرصبلا نسحلا لوق وهو هريغو ديز نب رباج انباحصا

 . هنع يضرو ىلاعت

 ثلثلا يثلث دري هنا ذيز نب رب اجو يرصبلا نسحل ا ىل ١ انموق بسنو

 : سواط لاقو . انباحصا بهذم نم هتركذ ام وهو ثلثلاب ىصوا اذا يا

 . هلك ثلثلا برقالا دري

١٢٠



 دري ليقو ثلثلاب ىصوا اذا كلذو ثلثلا ثلث دري ةداتق لاقو

 ام يثلث در ثلثلا نود ايب ىصوا ناو ثلثلاب ءاصيالا ناك اذا ثلثلا فصن

 يفو ثلثلا يا هنود ام عيمج وا هنود ام فصن وا هنود ام ثلث وا ثلثلا نود

 ثراولل هتصحف هتوم دعب امهدحا اهدرف هلام يثلثب نيلجرل ىصوا نمو رثالا

 ةيصو لاوقالا هذه ىلع دري ايناو - اهلبق نا هل رخآلا ةصحو برقالل ليقو

 ةرافكو جحو ةاكزك دابعلل وأ هللا قوقح ىلع نكت مل نا اهنم دريوا بنجالا

 تارافكلاو جحلاو ةاكزلا يا كلذ نم طايتحأكو _ لاصتناو ةعابتو نيدو

 ىلع فقو وأ ليبس حالصا وا ةربقم وا دجسمل ةيصو نكت ملو كلذ وحنو

 ىبلع بجاو هنال هنم دري الف .. قولخملا وا قلاخلل اقح ناك ام اما

 اقح هب ىدا ام ضقنل هجو الف هتامم دعب وا هتايح ف هيدؤي نا اماف تيملا

 عب ر برقالا يفكي دقو بجاولا ءاذا نع عنم هنم صقنلا نال هيلع ابجاو

 قح ىدؤي ال ذا بجاو قح نم الف الإ و كاذف هل ىصوأ نإف ۔ هثلث وأ رانيد

 نمك يصوملا ريصيف هريغل يصوملا هفرصو هل ناك امم دري ايناو ۔ قح كرتب
 . دودرم هءاصياو لطاب كلذب همالك ناف ۔ هتثرو ريغ هثري نا هلايب ىصوا

 دجسمل ةيصو ناك ام اماو هل اقح سيلف بجاول ءادا ناك ام اماو

 نيعم يبنجال ةفورصم تسيل ةعاط هنكل بجاو ريغ ناكولو هناف هوحنو
 تلطبل ثراول ىصوا ول اك هنم دربو هب داب نا نع الضف برقالل لداعم

 كلت نم دري الف برقالل الداعم سيل ثراولا نأل ائيش اهنم درب.الو ةيصولا

 الو . بجاولل ءاضق اهنأل اهقلطا وا نيعم اهب ىصوا ءاوس ائيش قوقحلا
 بنجا ريغوا بنجا هنا لاقيف هل الباقم سيل هنال هوحن وا دجسملا نم

١٣١



 لوبق ىلا جاتحي ال دجسملا وحن نالو . ءيشلل فالتا ءيشب هل ءاصيالاف

 وه اذه كلذل هب ىصوا ام دري نا مئاقلا يا هل زوجي ال ذا . مئاق هل ناكولو

 . هللا مهمحر انباحصا نم ع ءالعلا ةلجأ دنع حيحصلا

 مهف ىصواف الثم نيكاسم ريغوا نيمولعم نيكاسم يصوملا نيع ولف
 كلذ يثلث دري نا برقالل ناك ائيش مهيلع فقوا وا ةبجاو ريغ ةقدصب

 اقلطم يظفح نم هتمدق ايك ائيش برقالا دري ال ليقو فوقوملا وا هب ىصوملا
 بطقلا هححصو . كلذ ريغ لعف وأ هانركذ امم وأ هانركذ نمل ىصوأ ءاوس

 اذإو . كلذ نود ال . اهب ءاصيالاب تبثت اينإ برقألا ةيصو نألو . هللا همحر

 انه وهو . ءاصيالا اهلصأو . اهتوبث نوكي نيأ نمف ادوجوم ءاصيالا نكي م
 نإف ثاريملاك تسيلف هثلثوأ رانيدلا عبردعب امل دح ال هنأ ايكو مودعم

 ىلإ اجاتحم سيلو . ءاصيإ الب هلهأل حصيهنأب هيلع عامجالاب دقعنا ثاريملا

 . اعطق ءاصيإ

 كلذ دري لحم يا يفف بنجالا ةيصو يثلث برقالا درب لوقلا ىلعو
 ال هنا ملعلا لها دنع حصالاف ثلثلا ىلا ةيصولا هل صوب مل يذلا برقالا

 الو ادجسم الو اطايتحا الو ةرافك الو الصنت الو ةاكز الواجح ضراعي

 ايناو بجاوب سيلوأ بجاو وه امم كلذ وحنو ليبس حالصا الو انيكسم
 نم جراخ لك ضراعي ليقو . نيعم يبنجال ناكو بجي ال ام ضراعي

 يثلث دريف ثلثلا نم ايهناب لوقلا ىلع اجح وأ ةاكزولو - لكلا نم ال ثلثلا

 . هللا قوقح نم كلذوحن واةرافكل وا جحل وا ةاكزل اهب ىصوا يتلا ةيصولا

 . ركذ امو _ دجسملل ةيصولاك بجت مل يتلا ةيصولاو

س ١٣٢٢



 نا ليقو . نوبرقالا هلخدي الو ثلثلا نم ليقف قتعب ىصوا ناو

 نميف ليقو (برقالا هلخدي ليقو) ثلثلا نمف همزلي مل ناو لكلا نمف همزل
 لاقو ۔ هتميق يثلثب هوعستسي نا مهلف هبرقال صوي ملو هتوم دعب همالغ قتعا

 راتخاو ةاكزلاو جحلاو ناميالا الا اهلك ربلا باوبا برقالا لخدي نسحلا وبا
 سانلا لاوما نم لاصتنالا يثلث دري الو ءارقفلو بنجال اميف هلوخد مهضعب
 ۔ مهنم هسايا وا اهلها دوجو مدعل اهلها ريغل اهب ىصوا ولو اهنم طايتحالاو
 . لفنلا جحو ليبسلاو دجسملل ع ربتلاك هل امزال سيل ام لك نم دري ليقو

 ديب ام ىلا رظنلا نع برقالل يصوملا لغش اذا هنا لينلا بحاص راتخاو

 الف رثكأ وأ لقأ وأ رانيد عبرك رثكأ وأ لقأ وأ قنادب ولو هتيصو نم ءيشب هريغ

 هريغو بصخلا دمحم ىبا لوق وهو . تيملا هب ىصوا ام ىثلث يأ نيثلثلا دري

 ةيصولا وأ ةكزنلا نم ائيش ةفيلخلا هاطعا وأ بيرقلا ةثرولا ىطعا نا اماو

 وأ ةرافكك هلل قحب وأ ةنامأ وأ نيد وأ ةعابتك هقحب هل ىصوا وأ هل ءاصيا الب

 هعنمي الف كلذ نم طايتحالاكو سانلا لاوما نم لاصتنالك دابعلل وآ ةاكز

 ام هاطعأ يأ ءعيشب هلغش ولو نيثلثلا دري نازوجو ۔ نيثلثلا در نع كلذ

 هعبر وأ رانيدلا ثلث نود وه امم هتيصو نم نيثلثلا در ةبلاطم نم هب لغاشتي

 اذا ليقو ةبارقلا مسابهركذي ملو هعبر وأ هثلثب هل ىصوا اذا هعبر وأ هثلثب وأ

 ثلث نم رثكاب برقالل ىصوأ ولو نيشلثلا برقالا هنع در بنجالل ىصوا
 . كلذ وحنو نيرانيدو رانيدك رانيد

 ولو مهدحالوأ مهل ىصوا نا نودري ال جاتلا يفو بطقلا لاق

 متي ىتح نودريف . ثلثلا يثلثب مهف صوي ل ام درل ١ مه ليقو . مهردب

 اثلث هقح هب متي ىتح هيلع هبسحيو هب هلغش امم هدي يف ايب دتعي لهو . ناثلثلا

س ١٣٢٣



 ملوأ عيشب هلغش ةيصولا يثلث دري ال ليقو ۔ هب دتعي ال ليقو ةيصولا
 ناف ددعتي مل مأ هل ىصوملا وا برقالا ددعت درلا لئاسم يف ءاوسو ۔ هلغشي

 يثلث برقالا در ريناند ةرشعب بنجالل ىصواو . رانيدب هبرقال ىصوا
 . رانيد ثلثو ريناند ةثالث بنجالل ىقبيف رانيد يثلثو ريناند ةتس ةرشعلا

 ىصوا اذا ليقو - برقالا نم برقالا دري ال هنا روهشملاو بطقلا لاق

 هنم برقالا كرتو بيرقل ىصوا ناو لاق _ ذاش وهو نورخآلا هكراش بيرقل
 يصوي يتلا ةيصولا هلانت بيرقلا ناك نا هل عيش ال ليقو ناثلثلا برقاللف

 ىصوا ناو بجاولا لعفو بجوالا كرت هنال يصوملا ىصعو ةبارقلل اهب

 هنم نابيرقلا در ريناند ةرشعب بنجالو نيرانيدب رخآ بيرقلو رانيدب بيرقل
 هازاجا ناو كلذ نابيرقلا زجي مل اذا ةرشعلا يثلث هل ىصوملا بنجالا نم يا

 ةمدقتملا دعاوقلا ىلع هبانم رخآلا هل در امهدحا هل زاجا ناو زاج

 . - حضاو كلذو

 يصوملا صخ اذاو (بنجالل ةيصولا ىلع داهشالا يف لصنف)
 اييف يدعت هنوكل زوجي ال ليق اهيلع داهشالا زوجي له ةيصولاب بنجألا

 هصخ نإو داهشالا زوجي لب ليقو هريغ ىلإ هنع لدعو بجاولا كرت ذإ لعف
 تبثي داهشالا نأل كلذ برقألل صوي ملو بنجألل ىصوأ هنأ ىنعمب اهب

 اهل هلوبق دعب هنكل اهيثلث در برقألل نأل برقالا قح تبثي اهتوهثبو ةيصولا

 نم قبس اميف ررقت امل ادبأ اهكلمي الو لخد اهيف مويلا هل سيلف اهايإ هضبقو
 كلذو اهب يصوملا توم دعب هل حصت اهنألو . اهتحص يف طرش اهل لوبقلا نأ

 كلذ ىلع ةيصولا لطبتف يصوملا لبق تومي هل ىصوملا لعلف . لوهجم رمأ
 اهتوبثو . . اهتوبثب الإ اهدر ىلإ برقألا لصتي الو لب حضاو وهو لصالا
 الو لب برقألل ءاصيالل عنام ريغ بنجألل ءاصيالا نألو اهيلع داهشالاب

١٢٣٢٤



 . ايهيلكل يصوي دقف سكعلا

 اهبتكي نا بتاكلل زوجيو (بنجالل اهتباتك زاوج يف لصف)

 ىلا يا هيلا عفدتو . هل اهب مكحي نا مكاحلل اضيا زوجيو . بنجالل

 هلك اذهو : اهمدعو هتزاجابو . هروضح مدعو برقالا روضحب بنجالا

 اعد ناو . الف رخآلا لوقلا ىلع اما . بنجالل اهزاوجب لوقلا ىلع ينبم

 ءاصيالا نا . بنجالا نذأب الا هوبيجي مل اهب اودهشيل اهيلا دوهشلا برقالا

 ايك اهاولمحتي نا دوهشلل زاج يبنجالا نذا اذاف . برقالل ال بنجالل

 اهل بنجالا ذخا لبق ةفيلخلا نيبو مهنيب وا ثراولا نيبو . برقالا مهاعد

 ذخا دعبوأ هنذا وأ هترضحب الا بنجالا ثراولا اهيطعي ال نا دارا نا

 دنع اهدؤيوأ يروضح الب هتيطعا فيكب هضراع اذا ايف اهل بنجالا

 . ه أ خلا ثراولاو برقالا نيب ةموصخلا اهيف بصنت ال كلذك مكاحلا

 . لئاسم ماقملاب قحتليو ينذا الب وا لينلا

 ىلوالا ةلألا

 بنجالا كرشا وأ نيبرقا وأ نييبنجا اهب يصوملا عمج اذا اميف

 امهدحأ ناكوأ برقألا ريغوأ نييبنجأ اناك اذإ برقألا اإهضراعف برقألاو

 قاقحتساب وأ هبوصوملا يف ىوعدب ناسنا ايهضراع وأ برقألا هضراعف ابنجأ

 وأ اهيلع ثراولا مصاخي نأ يأ اهيلع اداهشاواماصخ امهدحأ داراف اهيف

 ىبأو داهشالا اهيلع ميقيو قحتسملا مصاخي وأ هب ىصوملا يف يعدملا مصاخي
 نإف داهشالاو ماصخلا ىلع مكاحلا ربجي مل داهشالاو ماصخلا نم رخآلا

 كلذب ةيصولا تفلتو داهشالاو ماصخلا نم يبألا رخآلا كلذ لطع

 يف ال هللا دنع هبحاص بانم نمض داهشالاو ماصخلا نم هئابإب يأ ليطعتلا

۔ ١٣٥



 فلت ال اذإو ليطعتلا عقي مل هؤابإ الولو هببسب ناك فلتلا كلذ نأل مكحلا

 . هفرعاف

 لوبق همزلي ال هنال . همزلي ال قحلاف برقالل ءيش يبألا مزلي لهو

 كلذ برقألا ذخأي يأ اهيثلث ذخاي هنأ لجأ نم ىبأ نإ الإ مهللا . ةيصولا

 دهشيو مصاخي نأ امهدحأ ىبأ اذإو ىلاعت هللا دنع كلذ ىلع انه مثأيف

 . دوهشلا اهيلع دهشي الفاهيلع

 ةيناثلا ةلأسملا

 كلذ دي يف تعاضف ةفيلخو ثراو نم بنجا ةيصولا ذخا اذا

 نودب عييضتلا ةجح هيلع تميقاو عيض نا برقالل اهيثلث نمض بنجالا

 ءاج ىتح عيض ناو ۔ هنم اهذاقنا نع زجع وا هدر نع زجع هيلع بلاغ رمأ

 يف اهكرتي نا لثم بلاغلا رمالا كلذل اببس هعييضت ناك هيلع بلاغلا رمالا

 اهتفلتا وأ رانلا اهتقرحا وأ صوصلا اهقرسوأ ليسلا اهب بهذف . يداولا

 هيف طبري ال ناكم يف اهطبروا اشطعو اعوج تكلهف ةباد تناك وأ سمشلا

 . هببس نم كلذ ناك تفلتنف اهلثم

 اهيف نيمأ هنأل نمضي مل عييضت نود نم بلاغ رمأب تكله اذا اما

 هلثم يف طبري ناكم يف وأ اذا اهلثم هب طبري ايب ةبادلا طبري نأك دعتم ريغ
 هرازاوأ هءآدراهيلع لمح اذإ ايك . تفلتف ةداعرضي الام اهيلع لمح وأ . اهلثم

 قرست وأ بصغتف اهلثم هيف زرحي ناكم يف اهزرحي وأ كلذ وحن وأ هصيمق وأ
 وه ناك اذإ الثم دبعلا تومي وأ تومت وأ هنم عييضت الب دحأ ةبادلا لتقي وأ

 حرش نم (ه .آ) هلك اذه يف هيلع نايض الف عييضت الب برهي وأ هب ىصوملا
 . لينلا
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 ةثلاثلا ةلأسملا

 مل لوق ىلعف - ثراولا نذاب ثلثلا نم رثكأب بنجألل ىصوأ اذا اميف

 اوزاجأ مث ثراولا نذا الب هل ىصوأ وأ توملا دعب اوزاجأ ناو درلا زجي

 ةبه ثلثلا قوف ام نأل ثلثلا يثلث هنم برقألا در توملا دعب هل ىصوملل

 هيف قح الو ىصوملا نم ءاصيالا درجمب هل تبثي مل هل ىصوملل ثراولا نم
 نيب هنإف هفرعاف هقوف امم درلا هل نكي ملف طقف ثلثلا يف هقح انإو برقاألل

 . ملعأ هللاو

 ةعبارلا ةلألا

 هلام لكب ىصوي نا ه ؤامرغ نذاو نويدلاب اطاحم ناسنالا ناك اذا اميف

 هانمستقا انئش ول انل نآلا كديب ىذلا لاملا نا الثم اولاق اذا ايك هضعبب وأ يأ

 نا ىلع لدت ىتلا تارابعلا نم كلذ وحن وأ هب ىصوت نا كل انزجأ انكلو

 وه وأ لاحلا يف مهل وه ىذلا لاملاب ىصوي نأ هل اوزاجأ نيروكذملا ءامرغلا

 ءايلعلا لاق ۔ ثلثلا ىلا هثراو هدري لهف - ىصوملا توم يأ توملا دعب مهل

 نذاو ۔ تيملا لام ال ۔ ميرغلا وهو ريغلا لام اذه نا ههجوو ۔ هدري ال

 نا نذا ميرغلا لام وه امنا ادبأ ثراولل هلعجي ال هب ىصوي نأ كلذل ميرغلا

 ايف هيف ضام هعنمو عنمل عنمي نا ءاش ول هنأل هسفنب هب ىصوأ هنأكف هب ىصوي

 ۔ هوجولا نم هجو نم هيف ثراولل

 هب ىصوأ ام يثلث برق ا درب ال ةروصل ا هذه لثم يف كلذكو

 كلذو توملا دعب مهنم ةبهلا لثم _ اضيأ ءامرغلا نم كلذ نأل _ بنجأل
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 در الب هنمذفنت اهناف . هنم ذفنت ىلام يف كاياصوب صوأ لجرل لاق نمك

 هب ىضقي ن ١ ىصوملل هب عربت ريغل ١ ل ام كلذ ن ال نيثلثلل در الو ثلثلل

 . هاياصو

 كانيطعأ وأ اننويد كل انكرت وأ كلام كانيطعأ ءامرغلا يأ اولاق اذا امأ

 ثلثلا ىلا درلا انه ثراولل ناكل كلذ وحن وأ كل هانيطعأ وأ كاياصو رادقم

 كلذل اكلام ءاطعالاب راص هنأل كلذ مهفاف ةيصولا يثلث در برقأللو

 وأ اننويد .كانيطعأ مهلوق يف اصوصخ قوقحلا نم ةئيرب هتمذ تراصو

 هلام لاملا راص ذا انه درلا زاج كلذل اكلام راص املو - كيلع انلام كانيطعأ

 . برقألا كرتو بنجألل هب ىصوأف

 ةسماخلا ةلألا

 نا الئاق هل ىصوأف . هبرقأوه نالف نب نالف نا ناسناللردابت اذا

 هبرقأوه هريغ نأ ىردي الوهو . اذكو اذكب هل تيصوأو ۔ ىبرقأ انالف

 برقألل ىصوأ هنأل . هئاصيا يف هنْيعولو هل ءىش ال ريغلا اذه نا ليقف

 سيلو . ةيصولا هذهب قحألا وه برقألاف نيع ىذلا ريغ برقألاب اذاو
 برقألا ىلا ةيصولا فرصتلف اهنم ءىش اهب هل لصوملا إهيف نيعملل
 ۔ مكح هيلع بترتي ال يغلم اطخ نالف ىبرقأ اذه هلوقو - ىقيقحلا

 . اذكو اذكب هل تيصوأو ىبرقأ انالف نا هئاصيا يف لاق اذا كلذكو

 اهيف هل ءىش ال ليقو اهيثلث برقألا دريو . ةيصولا هل ىصوملا ذخأي ليق
 . هبرقأ ةفرعم يف اطخأ ىصوملا نأل
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 لاقوأ . ىلا برقألا ديزوأ ىبرقأ ديزل تيصوأ لاق اذا كلذكو

 عونلا نييعت كلذكو - كلذ وحن وأ ىلا هتبارقل وأ ىنم هتبارقل ديزل تيصوأ
 اروكذ نوبرقألا ذخأي هناف ثانا مهو . ىبراقأل تيصوأ لاق اذا ايك اضبيأ

 . ملعأ هللاو اوعمتجا وأ اثانا وأ اوناك

 ةسداسلا ةلأسللا

 : اهتمسق نوكت فيك ثاناو روكذل ةدارم نيبرقألا ةيصو تناك اذا

 وأ براقألل تيصوأ لاق اذا ايف ۔ ثرالاك مسقن ءايلعلا ضعب لاق

 وأ يلا نيبرقألا ةنالفو ةنالفو ةنالفل تيصوأ لاق وأ برقألل تيصوأ لاق

 ۔ نيبرقألا نالف دالوأل تيصوأ لاق وأ براقأ مهأ ثيح نم لاق وأ مهتبارقل

 دارأ ناك اذا الضافت نيبي مل نا س ؤرلا ىلع مسقتف - برقلا ركذ طباضلاو

 ركذي مل نكلركذي ملوأ اقوقح وأ انويد ركذ ءاوس _ انويد وأ اقوقح كلذب
 اضيأ رثألا يفو لينلا يف اذك نالفو نالفل وأ نالف دالوأل لاق ايناو . برقلا

 اهنأ صنلاك اذه ناف الثم مهيبأ ةهج نم اذك مهل نا نيبي نا هيلعو . هلثم

 . ثاريم

 مهاوسو برقلاب مهركذ اذا ايك برقأ يف ةيوست ىلع صن نإ كلذكو
 ىوقالا لضف وأ مظعا هتجردنم ىلع ةجرد اذ لضف وأ مهتاجرد توافتعم

 هللا دمحو بطقلا لاق ىشثنالل لضف وا ىثنالاو ركذلا ىوس وأ هقح نم رثكأب

 ثاريم برقالا ةيصو نأب لوقلا عم كلذب مكحي ايناو همولعب انعفنو ىلاعت

 ناويدلا يفو لاق ةلفان تيملا نم ةلص همهس ىلع مهسلا يذل ديزي ام نال
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 : لاق مهفعض ردق ىلع ضعب ىلع براقالا ضعب لضفي نا هل زوب

 الإ دحاو لك كردي الف مولعم ريغ وأ مولعم ءيشب دحاو لك دصق نإو

 مهمع نإ ينعي۔رخأالا نماثيش مهنم دحاو دري الو ۔ هب هل ىصوأ ام

 ذإ (كلذ يف ايدعتم دعي الف) مهريغ ىلع مهدحأ قح يف دازو ءاصيالاب

 ۔ مهضعب دازو مهقوقح براقأل ا لك ىطعأ

 يأ ضعب ىلع براقالا ضعب ليضفت زوجي ال ءايلعلا ضعب لاقو

 ضعبب اضعب رثؤي نأ عنام يأف اهلهأ قوقحلا ىطعأ امل هنإ لوألا هجو نال

 يفرثؤمو اجرح مهيلع لخدم كلذ نا يناثلا هجوو هلام نم لضفلا

 ايندلا نم جورخلا لاح يف اييس ال كلذ ريغ براقالا نيب دوصقملاو مهسوفن

 برقلا مسا نال دحأو ماقم يف مهلعجي نأ الإ يغبني الو ةرخآلا يف لوخدلاو

 . مهفعضل كلذ ليق ناف ۔ بجوم ريغب دخا نع ادحازيمي ملف لكلل عقاو

 ملو هيلع ةعورشم براقألا ةلص نال ائيش رثؤم ريغ فعضلا نأ باوجلاف
 ۔ مهليضفت هيلع عرشي

 بسح تمسق لعف ناو لاق ۔ ثرالا مكح ةفلاخم يغبنت ال كلذكو

 ىلاعت هلوقل لعف ام ىلع عباتي ملو : لاق هتدعاق ىلع يأ ثرالا
 مهتاجرد ردق ىلع لدعلا اهنمو قحلا عاونا معي فورعملاو - فورعملاب

 . ۔ مهثاريمو

 ءاصيالا بجاولا لوقي هناف . ثاريم ريغ برقالا ةيصو لاق نم اماو

 ردق ىلع لعفي ملولو۔ بجاولا ىدأ دقف ىصوأ اذاف _ براقالل قلطملا

 ۔افنآ كل هتمدق اك ثرالا
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 اضيأ هل نيبرقأ نيركذل وأ هل نيبرقا ىثنأو ركذلا ىصوأ اذا كلذكو

 ركذ الو هل نيبرقأ ايهنوك عم برقالا ظفل ركذي ملو نيعم ريغوأ نيعم ءيشب
 ركذلا نيب يواستلا ىلع نوكي همسقو ۔ هؤاصيا زاج هيلع لدي اموا ةبارقلا

 هنال _ برقالا ةيصول كلذ هازجاو اظح نيتوافتملا نيركذلا نيب وأ ىثنألاو

 يواستلا هجوو ۔ يواستلا كلذ هرضي الو هبرقأل ىصوا هنا هيلع قدص

 نم مدقت اميف هليبس هليبس ناكل برقالا ركذ ول هناف برقالا ظفل هركذ مدعلا

 . اهلك هماكحا

 برقألا ةيصول ةثراولا ةبارقلا قيقحت يف ةعباسلا ةلأسملا

 ماحرألا يوذو . برقالا ةيصو ثرت يتلا ةماعلا ةبارقلا نأ ملعأ

 دجوي مل نا الا يا ۔ مهاوس نكي ل نا الا موق دنع اهنوثري ال نيذلا

 ىصوملا نم باسحلا ءادتباو ءابا ةعبرال اوناك ام موق دنع اهنوثريوا مهاوس
 . مهعورف تعرفت امو اوعرفت امو ةثالث هقوف بسحيف محرلا ةلص ديرم وأ

 ةهج نم ال هماو هيبأ ةهج نم يصوملا قوف نم باسحلا أدتبي ليقو
 لخدي الف برقالا ةيصو هل نم ىلع تلمح ةبارقلا تقلطا اذاف ۔ طقف هيبأ

 لوقي نم ىلع الا إ بصاع هبجح اذا ايك . ابصاع ناكولو اهثري ال نم
 اهيف لخدو ، محرلا يذو بصاعلا اقلطم ةبارقلا نيب برقالا ةيصو ثروت
 ةبارقل ناثلثلاف هيلعو ۔ حصالا ىلع بياغلاو رضاحلاو كرشملاو دبعلا

 . ادحاو ادرف ناك نإو ۔ بألا

 مهنيب اهنومسقي ليقف بألا ةبارق تددعتو ، كلذك رمألا ناك اذإو
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 لثم ىثنألا ذخاتف . ةيوستب ليقو . نييثنالا ظح لثم ركذلل نوكيف ثرإك
 ريغ نم مهنيب ةيوستب اضيأ هنومسقي مألا ةبارقل ثلثوركذلا ذخأي ام
 . كلذ هلف ادرف ناك ولو > لضافت

 كرت نمك . اعم ايهب ذخأ بالا ةبارقو مالا ةبارق يأ نيتبارق عمج نمو

 هذخا ةثرولا ماهس دعب عيش يقب ناو . ثرالا ذخأ مال اخأ مع نبا

 ناك ناو . ثراول ةيصو ال هنال برقالا ثري الو ةمومعلا ةهج نم ةبصعلاب

 مع نبا سيل مألل خأ هعم ناك ناو . هلك برقالا هلف هل بجاح ثراو

 انبإ تكرت ناو . ثلثلا مالل خاللو بالا نم ناثلث مالل خالا معلا نبالف
 ةهج نمو ةمومعلا ةهج نم برقالا ةيصو معلا نبا ذخأ مال اخأ مع نباو

 . ةمومالا

 ناو ةبارقلاب هدارفنال لكلا ذخأ طقف امهدحال ةبارقلا تدجو ناو

 نا بالا ةبارق اهب صتخي ليقو ۔ هتجرد يف هعم كيرش ال ادحاو ادرف ناك

 ةبارقو مألا ةبارق عمتجا ينعأ مألا ةبارق عم اوعمتجا ناب هيلإ برقأ اوناك
 . ءالؤه لوق ىلع انه اه ءيش مألا ةبارقل سيلف ، بالا

 لعجي . بالا ةبارق نم تيملا ىلا برقا مألا ةبارق ناك اذا لهو

 ربجف برقلاب نيوقتم مهنوكل فصن مالا ةبارقل يا نيفصن كلذ مهنيب
 مهنكل مالا ةبارق نم دعبأ مهنوكل فصن بألا ةبارقلو مأ براقأ مهنوك كلذ

 ءاسنلا , لع نوماوق لاجرلا ىلاعت هللا لاق ةوق ديزم ةوبأللو . ةوبالاب اووقت
 رثكأف نينثا بألا ةبارق ناك نإ ليقو ةيآلا ضعب ىلع مهضعب هللا لضف ايب

 . ۔ اهجو اذهل فرعأ الو رثكأ مألا ةبارق ناك ولو مه ةيصولاف
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 الف . اضيا ادحاو مالا ةبارقو _ ادحاو بالا ةبارق ناك نا ليقو

 انه اوأرو مالا ةبارق فعض ىلا اورظن ءالؤه لعلو ۔ مالا ةبارقل عيش

 اهولعي مل فيك هيف ثحبيو ۔اهتوقل بالا ةبارق اولضفف ةيواستم ةبارقلا
 كلذكو نيثلثلا بالا ةبارقلو ثلثلا مالا ةبارق اوطعيف بالا عم مالا ةلزنمب

 نيفصن امهنيب تمسق ادعاصف نينثا مالا ةبارقو ادحاو بالا ةبارق ناك نا

 . ۔ ىلوالاك يهو

 وأ ادعاصف نينثا مالا ةبارق و ادحاو بالا ةبارق ناك نا ليقو

 ةبارقو مالا ةبارق نا جر ؤملا يبا نعو . ءاوس ىلع مهنيب يهف سكعلاب
 دنع لمعلاو اوتوافتوا ددعلا يف اوواست ثاريملا يف ءاوس ىلع بالا

 . ۔ ثاريم برقالا ةيصو نا انباحصا

 ليضفت ىلع هتيصو تمسق هماحرا ءارقفل ىصوا اذا رثالا يفو
 يصوي ملو ءارقفلا نم برقا ءاينغا هماحرا يف ناك ناو دعبالا ىلع برقالا
 ىطعا ءارقفلا هماحرا ىلا غلبت مل ناف - نيبرقالا ىلع ةيصولا تبسح مهل

 . اهمسق يف فنص لك ىواستيو ثلثلا مهءارقفو نيلثلا مهءاينغا

 : خلا . . ناميالاو نيب رقالاو ءارقفلل ىصوا اذا ةنماثلا ةلأسملا

 نيثالثوا ةيبوروأ اشرق وأ ارانيد وا امهرد نيثالثب مهل ىصوأ اذإ يأ
 عون لكل نا ليقف عاونالاو سانجالا نم كلذ وحن وأ اسرف وأ ريعب وأ ةاش

 ناييالل ليقو . هيلع هللا ناوضر بطقلا هيلعو اثلث مهف ىصوملا نم
 يطعي نا هللا همحررفعج نبا زاجاو . رثالا يفو۔ يقابلا اثلث برقاللو ثلثلا
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 ءاصيالا ينب يتلا رقفلا ةفص نا ههجوو _ اريقف ناك نا ءارقفلل امم برقالا

 الف ناييالل ناك ام مأ _ برقألا ةفصب ال رقفلا ةفصب ذخأيف ةلصاح اهيلع

 ام نأ ىلإ رظن اضيأ هلعلو - ناييالل امم اضيأ ىطعي نأ هللا همحر رهزألا زاجأو

 مل هرظن هللف هل ةلصاح بيرقلا اذهل رقفلا ةفص نإو . رقفلا هلحم ناييالل

 اذإ ليقو اريخ هلهأو مالسالا نع هللا مهازج هيبأ رظن نع اديعب بهذي

 اهنوك طرشب ءيش ناميالا نم هل سيلف ةصوصخغ ةيصو برقاألل تناك

 ءالؤه لعلو نرقت مل نإ ال هلف كلذك تنرق اذإ لب ليقو - كلذب ةنورقم

 اهولعج مهنأك . ءاصيالا عاونأ نم دحاو عون ةلزنمب اهنرق سفن اولعج
 ةعبرأ اوذخأ تنرق نإ ليقو ناييإ ةيصووأ ءارقف ةيصووأ برقأ ةيصو

 دح يف لوقلا قبس دقو هفصن ليقو هثلث اوذخأ ليقو ۔ ءارقفلل ام سامخأ

 هلوق لزن امل هنأل هقوف نمب ليقو - يصوملاب تاجرد عبرأب دحت ليق ۔ ةبارقلا

 اماعط ذختا ام دعب أي هللا لوسر اعد نيبرقألا كتريشع رذنأو _ لجوزع

 ملو ةريشعلا نم نيبرقألا هللا صخ ذإ شيرق نوطب نم تاجرد عبرأ ىلإ

 ىلإ ليقو ةعبس ىلإ ليقو ىصوملا ريغ ءابآ ةتس ىلإ ليقو ةريشعلا قلطي
 كلثريو هثرت نم لسقو هجوزت هيلع مرحي نم ليقو كرشلا ىلإ ليقو ةرشع
 . اهدادعت يف اورثكأ نأو دحاو لصأ ىلإ عجرت لاوقألا هذه لك تلق

 مف ىصوملا هب راقا ضعب تامو ىصوملا تام اذا ييف ةعساتلا ةلأسملا

 ؟ ال ما مهعم هثراو لخدي له

 امل بجاولا ةبارقلا وا ةماعلا ةبارقلا ءاوس ةبارقلا ةيصو نأ ملعأ

 ةيصو نم هبيصن يأ هنوثري هتثرو ناف براقالا دحأ تام اذا ءاصيالا

 نم ىصوملا لبق تام نم امأو . ةيصو لك يف درطم رما كلذو . نيبرقالا

 يفوتملا هل ىصوملا ثراو ذخاي ليقو ائيش انه اوذخأي الف مهريغوأ نيبرقألا
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 اهنإف ةعابتوأ هنيدب ةيصولا الإ برقألا ةيصو ةيصولا نكت مل نإ يصوملا لبق
 نيدلاب ةيصولا نأل كلذ (اعامجا ثراولا اهذخأيف) مهل هعفد همزلي مهل قح

 ربجيو هب هل مكحيو هريغو ءاصيالاب هبحاص هقحتسيو ررقتم قح ةعابتلا وأ

 الو - هل ء يش الف اهتمسق رضحم ملو يصومل ١ توم دعب دلو نم امأو

 ترشأ دقو _ برقألا برقا نم ناكولو _ هدوجو ققحت ولو لمحلا اهب رظتني

 . ۔ قبس اميف اذهب كل

 هجهنم نع كانربخأ دقف هتمسق نكمت ال ام ةيصولا نم يقب ناو

 الاو مهنيب هرقفل ارظن مهرقفا ناك نا ىصوملا ىلا مهبرقال يطعيف هلحمو
 ناو مهريغ نم ريقفلف ريقف مهيف نكي مل ناو اذكهو كلذك ناك نا هيلاتلف
 عم مهنيب مسقي نولوقت فيك ليق ايبرو مهنيب مسق ةجرد يف ءارقفلا ددعت
 ىلع همسق رذعتي نا ناكمالا كبذب دارملا انلق ةمسق نكمي ال متلق مكنا

 ديق ريغب يأ اقلطم ءارقفلل ليقو مسقلا قلطم ىلع ال ةيصولا مسق ننس
 ام هب ى رتشي ليقو مسقلا نازيمل اناحجر لعبجي ليقو ۔ ءارقف نود ءارقفل

 . ۔ مسقيف همسق نكمي

 ؟ ال ما كلذ زوجي له مد وا محرل يصوا اذا اييف ةرشاعلا ةلأسملا

 ۔ بيرقلا هب دارملاو هيلع هحاكن مرح نم امه مدلاو محرلاب دارملاو
 مد نم يأ مدلا نم دلولاو مدلا اهلصأ ةفطنلا نأ امد بيرقلا ةيمست هجوو

 نإف همحرل ىصوأ وأ همدل ىصوأ اذإف . اذكهو دحللا مد نم دلولا دلوو هدلاو
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 يأ بسنلاب هيلع هحاكن مرح نم ىلإ فرصي محرلا وأ مدلل ءاصيالا
 ظفل نأ ليقو - ىنزب وأ ربدب حاكن وحن نم مرحملا نم هريغب الو عاضراب ال

 دقو . بسنلاب بيرق لك وهو ىنعملا يف ءاوس ةبارقلاو محرلا ظفلو مدلا

 لوقن لب لاقملا كيلع ليطن الف . برقألاو بيرقلا ةيصو يف ليق ام تفرع

 . ۔ ةقباسلا دعاوقلا ىضتقم ىلع ءاصيالا زاوجب

 : مهوحنو ناريجلل ةيصولا يف ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 هلمش نم لك اهيف لخدو هتيصو تزاج هنا ريخل يصوأ نم نأ ملعأ

 وأ ينارصن وأ يدوهي يباتك وأ يسوجم وأ دبع وأ ينغ وأ ريقف نم راوجلا مسا

 كلذب مهفاصت الراجلا ةيصو نوذخأيف۔اقلطم ۔ام كرشموأ ينثو

 ناريخجل هب ىصوأ ام برقألا دري الو . ءالؤه نم ناكولو _ قح راجللو
 انه كرشلا ىذل سيلف فحصم وحن وأ قيقروحنب ىصوأ نا الا _ نيعم هنال

 وه يذلا فحصملا كلمتي وا نيملسملا قيقر كرشلا ق رتسي الأل بيصن

 مل اذاو هنم اونكمتي نأ نيكرشملا هنم عرشلا عنمي ام لك كلذكو هلودع

 . ۔ انركذ ام اوذخأي ال نأ ىلواف كرشملا الإ نكي

 وأ ةمأوأ ادبع اهريغب الو ةيصولاب كلمي ال كرشملا نا لصاحلاو

 دجو نا هريغ ذخأي لب ۔ كلذ هبشا ام ا ذكعهو كلذ نم أزج الو افحصم

 كلذ ةميق هلف درفنا ناو ۔ ةثرولا ىلع هب انم ةميق هل لب ليقو اراج ريغلا

 . ۔امامت

 نم ليقو - بطقلا نع لينلا يف ايك لكلا نم ناريجلا ةيصوو
 يف قولخملا قحو بجاو قولخم قح ناريجلا قح نا لوألا هجوو ۔ ثلثلا

 مالسلا هيلع لي ربج هب هاصوا ايك راجلاب ةلي لوسر ىصوأ دقو ةكرتلا لك

 ملهب يصوي ملول هنا ههجوو ثلثلا نم لب ليقو ۔ هثرويس هنا نظ ىتح
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 . ۔ ثراولا ىلع هوكردي

 تناك ناب ينعا رودلا ىلع ال مهسو ؤر ىلع مسقت ناريجلا ةيصوو
 الثم راسيلا ةهج ىلع ناكول اذكو _ ىرخالا ةهجلا نم رثكا ةهج ىلع رودلا

 وأ دحاو اهيف ةدحاو راد نيميلا ةهج ىلعو رثكأ وا سفنا ةرشع اهيف راد

 كلت لها ىطعي نا ةمسقلا ناف : الثم سفنا ةثالث نهيف ةثالثوأ ناراد

 يتلا ةيناثلا رودلا هذه ىطعتو . مهسا ةرشع سفنا ةرشع اهيف يتلا رادلا

 نم دحاو لك دعيو . طقف مهسأ ةثالث سفنا ةثالث نهيف ثالث يه

 هتجوز نوك طرشب يصوملا دبع اضيأ راوجلا يف دعيو ادبع وا ايبص ولو لايعلا

 . ۔ ةرح وأ ريغلل ةمأ

 هتمأ دعتو - لخدي الف ىصوملل ةمأ ىصوملا دبع ةجوز تناك اذا امأ

 ۔ ابئاغ اهجوز ناك ولو يصوملا ريغل ادبع ناك وأ ارح اهجوز ناك اذا اضيأ

 يف اذكه ۔ ةبياغ ريغلل ةمأ وأ الثم ةبياغ ةرح ةجوز تناك اذا كلذكو

 . رثالا

 : خلا . . هتوخال هلام ثلثب ىصوا اذا اييف ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 رثكأف نينثا هتوخا ناكو هتوخال هلام ثلثب يصوملا ىصوأ اذا ملعا

 زوحي نبا ىصوملا اذهل ناك نا ملعاف ۔ نييما نينثاو نييوبا نينثاو نيقيقش

 ةدايز ريغ نم ءاوس ىلع مهينب ةوخالا ةيصو ناف . الثم دج وأ بآ وأ هلام
 هثاريم زوحي دجو دلاوو نبا نم انركذ نم هل نكي مل نإو يقابلا نود دحأل

 . هب ىصوأ يذلا ثلثلا ثلثب ناصتخي نايوبألا هاوخأف
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 ناو هب ىصوا يذلا لقالا ثلث ايهلف ثلثلا نم لقأب ىصوا ناو
 ىصوا يذلا ثلث ناذخأيف ايل كلذ ةثرولا زاجاو ثلثلا نم رثكأب ىصوا

 ثراول ةيصو الو نوثراو مهنأل نيقيقشلاو نييمألا ةوخالا مهس لطبو ۔ هب

 مهفاف ةثرو مهنال ةيصولا نم مهمهس لطب يأ مهثرا يف مهسلا عوجرل
 وأ هل هب ىصوأ ام الإ هلام هنال ثراولا ريغل نكي ملو مهل اثاريم كلذ عجريف

 ةيصولا يأ . تملع اك ةيصولا نم ناثلث وه مهسلا كلذو انه ايك هيوني ام

 ثلث نأل ةعبرالا ةوخالا لاملا ةلمج عم ايهثريف ةتسلا ةوخالل اهب ىصوأ ىلا

 هيوخال هيثلثو _ اثاريم مالا نم نيوخالا يأ نييلالكلل - يصوملا لام

 قيرط ىلع ماقملا لئاسم ةياهن اذهو ةضيرفلاو بيصعتلاب نيقيقشلا

 . ملعا هللاو انحرشل مئالملا راصتخالا

 : همولع تاكربب انعفنو هللا همحر مظانلا مامالا لاق

 عفن ول نالف ناتسبل اموي عقت نأ اياصولا نالطبب مكحاو
 حضتم كلم دبعلل لهو هل حصت له نالف دبع يف فلخلاو

 هرمأ لقاعلا ىلع ىفخي ال اهوحنو لاومألل ءاصيالا نا ملعا

 ءاصيا نوكي نا امأ لاومألل ءاصيالا ناف ۔ همهف بيبللا نع برعي الو

 بعللاو ثبعلا لبق نم هاري نم مهنم - ملعلا لهأ نيب فالخلا هيفو اهلهأل

 نم كلذ ناك هلال ىصوأو هينعي ملو همسي مل امو هنيعو هايسل نالفل دارأ ولف

 هرجحي امم لاومألاب بعللا ناف . عرشلا هنع ىهني ىذلا بعللا ليبق

 ءيشلا نع نكت برعلا ناو ازياج هاري نم مهنمو - هنع ىهنيو عرشلا
 لأساو ىلاعت هلوق يف ايك كلذ زاوج ةيبرعلا عابطلا يف مولعمو ۔ هيف زوجتتو
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 تسيل ةيرقلا نأ كيلع ىفخي الو اهيف انلبقا يتلا ريعلاو اهيف انك يتلا ةيرقلا

 ريعلاو ةيرقلا لاؤس هجو ايف فورعملا ناويحلا يهو ريعلا كلذكو . لأسي امم

 هيف فذح ببسب يأ فذحلاب ازاجم ناكف هيف زوجحتو اهلهأ لاؤس دارملا لب

 كلذكو لأست ال ريعلا نأ ةهيدب لوقعملا نم ذإ ةيرقلا لهأ لاؤس هب دارملاو

 اذإف ريعلا لهأو ةيرقلا لهأ لاؤس الاح عماسلا نهذ يف ردابتيف ةيرقلا

 . حضاو وهو روكذملا نالفل ءاصيالا الاح هنم ردابت نالف لام دحأ ىصوأ

 ركذي ملو ةيصولا نالطبب مكح هنع هللا ىفع مظانلا انخيش ىرتو

 يف لاق ۔ اروكذم مولعلا ةداق نعو . اروثأم رثالا يف فالخلا ءاج دقو افالخ

 انلقن رثكا ىرتو ةيهقفلا تافلؤملا نم ريثك نع ةينغلا هب ناو هحرشو لينلا
 هئاقب هللا انعتم بهذملا لها نم انئاهقفو ملعلا لاجر نيب هترهشل هنع

 لاومال اذكب ىصوأ نإونالوق هبرل وا هل لهف نالف دبع لامل ناو
 وا نالف دبعل لاق ناو ۔ هل عفدي لهف نيعم هعفدب رما ناو ۔ ءارقفللف سانلا

 انالف ىطعا نالف لام نم لاصتنالل اذكب تيصوأ لاق ناو ۔ نالوق ءارقفلل

 . هنم رسيأ وأ فرعي مل نا الا ءارقفلا ال هثراو وأ

 نالف دبع لام نم لاصتنالل وا نالف دبع لام اذكب تيصوا لاق ناو

 يف ف الخ ىلع هب هل يصوي و ا هل بهوي ن اب ل املا دبعل ١ كلمب نا روصتيو -

 كرشلا دالب نم هثاريم هيلا لسري نا هلثمو - كلذ دبعلا كلم ةحص
 . ۔ الثم

 خلا نالف دبع لام لجا نم ىصوا نالف دبع لال ىصوا ىنعمو
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 لجا نم دبعلل تيصوا لوقي هنأك ناتسبلل هلثمو دبعلل ءاصيالا نا ملعيف

 ۔ ءاصيا ةقيقحلا يف ناتسبلل سيلو - نالف لام لجا نم ناتسبللوأ هلام

 نوكي هنا ىلع ءانب كلذ دبعلل له اوفلتخا يا كلذ يف ءايلعلا فلتخا
 هيلا ذفني لوق ىلعف ۔ هلجا نم هل ىصواو الام يصوملا هل بسن دقو اكلام

 لاملا نال ۔ ءاصيالا تقو هل كلاملا هديس يا هبرل هناف رخآ ىلعو كلذ

 نا ردابتي هناف اضياو _ هديسل دبعلا لام نا ىلع ءانب تقولا يف هكلامل ذئنيح

 . ۔ هدبع يدي نيب يذلا ديسلا لام دبعلا لامب داري

 موي يصوملا نا كلذو ۔ هيجو وهو . يناثلا هللا همحر _ بطقلا ححصو

 ىصوأ ذا دبعلا كلامل ةقيقحلا يف ىصوا وهف . نمل دبعلا فرعي ءاصيالا

 . هيلا فورصم هل هب ىصوا ايف . لجر كلم يف دبعلا نا ملعي وهو دبعلل

 يصولا كلم لخدف هلام لاصتنال اذكو اذكب نالف دبعل ىصوا ناو

 ايك . هدبعل ةيصولاف تايف جرخ مث هكلم لخد ناو ةيصولا تلطب تامف

 دبعلا ديسل ةيصولا ليقو - يصوملا ريغ كلم ىلا هجرخأ وأ هديس هقتعا ول

 . اهلك هوجولا هذه يف لوالا

 ولو ۔ ةيوسلابف . واولاب نالفو نالف لام لاصتنالل اذكب ىصوا نإو

 هجوو ليتلا يف اذك ةيصولا تلطب وأب لاق ناو اتوافت وا ىٹناامهدحا ناك

 لطبتف اهنم دارملا لهجيف كيكشتلل وأ كشلل نوكت انه وأ نأل نالطبلا

 . كلذل

 كش الف واولا ىنعمب وأ لعجت نأ ههجوو ۔ ةيوسلاب اهتوبثب اضيا ليقو
 ذا تلطب ليقف نالف ةبادل وأ ةبادلا هذهل اذكو اذكب ىصوا ناو - لهج الو
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 ام عيش يف ةفرصتم الو ءيشب ةفلكم ريغ ةكولمم يه ذا ةبادل ةيصو ال

 يصوملا نا ىلا ارظن ةيصولا توبثب ضعب لاقو ناتسبلا ريظنوهف اقلطم

 يف بطقلا هححص يذلا وه اذهو هتبادب زتف نالفل ءاصيالا دارأ ينا
 نالو . اهكلامل يا هلوهف ةبادلا تبلج ام نال لاق هلل دمحلاو لينلا حرش

 شطعلا نم ىرثلا لكأي يذلا بلكلا ثيدح يف ايك باوث اضيا اهل ةقدصلا

 ءلمف رئبلا لزنف ينباصأ ام لثم بلكلا اذه باصأ دقل لاقف لجر هآرف

 . رجأ ةبطر دبك يذ لك يفف هيعس هللا ركشف هاقسف هفخ

 وأ مهلاومأ نم لاصتنالل لاق وأ سانلا لاومأل اذكو اذكي ىصوأ نإو

 يف اذك ينغ دبع وأ كرشمل هيف ظح الو ءارقفلل كلذ عفدي مهلاومأ لجأل
 ألا

 . رن

 قحلا بحاص كلذ دعب رهظف لاصتنالا ةفيلخلا وأ ثراولا ذفنا اذاو

 اذا نونمضي معن مهعسووه كلذو نودهتجم مهنال مهيلع نايض الف
 هنوطعي مهناف ةكرتلا يف ايقاب هل كلم وه يذلا ءيشلا نيبت نأ الا هب اوملع

 وأ هايا هتميق نوطعي مهناف هنمثاوطعأو الثم هوعاب وأ هوطعأ يذلا هنا وأ

 . هلثم

 لاب قدصتملا ناك نا اماو هعيب دعب هودر ءالغا الب هدر اودجو ناو

 هللا همحر دوعسم نبا نع يور ايك . . نمضي هنإف ايح الاصتنا وأ ةطقل هريغ

 الوح دوعسم نبا اهدشنف اهبحاص باغف مهرد ةئايعبسب ةيراج ىرتشا هنأ

 يطعيو ضبقي لعجف هباب ةدس دنع نمثلاب جرخف اهبحاص دجي ملف الماك
 يف اذه يذافنإب يضر نإ ينعف يبأ نإف اهبحاص نع مهللا لوقيو نيكاسملا
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 دوعسم نبا عسو وه كلذف اضيأو يلف هتقفنأ امو ۔ هلام هل ناك الإو ءارقفلا

 اهبحاصل مهاردلا يلع يأ . مرغلا يلعو ىنعف ةياور يفو ۔ هنع هللا يضر
 فيرعتلا ةدم مامت دعب كلذو۔ايزجم قافنالا كلذب . دتعي الو . هل اهتمرغأ

 . اهب
 هلاو هيلع هللا ىلص هللا لوسرما هبو ةطقللاب لعفي اذكه لاقو

 اهنم لصنتلا يا ةاكزلا اذكو سانلا لاومأ نم لصنتلا عفدب رمأ ناو ملسو

 هل زوجي ال نمم ناك ناو . هل عفدي لهف نيعمل طرشب الا ىطعي ال امم اهريغو

 ال هنا ولو هرمال الاثتما هيف لوق ىلع ثراوو ينغو كرشمو دبعك لاصتنالا

 ةلوغشم لزت مل ىصوملا ةمذ نال هلها نع اعطق هيلا هعفد سيل هنال . هيزجي

 سانلا لاومأ نم لاصتنإ هنأب نييعتلا دعب هيلإ عفدي نم ىصوملا نييعت نألو

 نا ليقو كلذ وجري وأ ةعابتلا بحاص وه هدنع هنوكل هنيع هنأ هنم مهفي دق

 : لئاسم ماقملا يفو نيثراولا ريغ يأ نيدحوملا رارحألا ءارقفلل عفدي

 ۔هينف مكحلا ايف هب هل ىصوأ ام لوبق نم نيعملا يبأ اذإ : ىلوألا

 نالفل الثم ىصوأ اذإ ايك هل هب ىصوأ ام لوبق نم نيعملا يبأ اذإ لوقأ

 هل ىصوملا يأ هيفو كلذ وحن وأ ةرافكلاب وأ ةاكزلابوأ سانلا لاومأ لاصتناب

 كلذ تمي ملو هب هل يصوأ ام ذخأ نم هعنمي فصو يأ كلذ نم عنام

 اكرشم وأ ىنغلا فصو هنع لازف اينغ هنوك وهو عناملا لاز دقو الإ ىصوملا
 لاحل ارابتعا كلذ هنع لازف ثراووأ ارح راصف اقيقر هنوكوأ الثم ملسأف

 اسايق هاطعي ليقف ذافنالا لبقو هتوم دعب الإ عناملا فصولا لزي مل نإو توملا

 . كلذ وحنو هتمسق لبق لام ىلع ملسأ نم ىلع

 لبق لازولو هلزج ل ءاصيالا لاح ي عناملا فصولا هيف ناك اذا ليقو

 . ۔ هيلع تسسأ ام ىلع رومألاو ۔ لطاب ىلع هئانتبال ذافنالا لبق وأ توملا
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 لاومأ نم لاصتناب نيعمل ىصوأ اذا ايك اضيأ ةلئسملا تسكعنا اذاو

 هيلع عناملا ثودحل يأ كلذ قحتسي نم لاحب وهو امهوحن وأ ةاكزبو سانلا
 نم ام هجوب اقيقر رام وأ هللا انذاعأ كرشلا ىلا كرادت وأ الثم ىنغتسا اذا ايك

 اذا ايك قرلا ىلا هدري ام هيلع ضرع مث ةيرحلا لاحب ناك اذا ايك هوجولا

 لثم يف ءارقفلا ىلا كلذ عفديف هقر ةجح تماقو هتيرح ةحص مدع نيبت

 لمهأ مه ءارقفلا نأل يأ هللا هحر لينلا بحاص راتحم وهو ۔ ةروصلا هذه

 بابرألا لوهجم هب ىصوملا راص ذا . ةروصلا هذه ىلع ءاصيالا اذه

 هذخأيف اهلهأ دوجو مدعل ةيصولا نالطبب ليقو ۔ ءارقفلا هلحم مهلوهجمو

 عقو اذا ۔ ءاصيالا ىلا ارظن هب هل يصوأ نميف ذفني لب ليقو ۔ اثرا ةثرولا

 لك كلذ ىغليف ثداحلا فصولا نم مهيلع أرط ام رضي الو كئلوأ هلهأو

 . ءىش

 وأ لاصتنا يه ىتلا هتيصو ذفنت نا ىصوملا رمأاذا اميف ةيناثلا ةلأسملا

 جذومنل ةطقلو اهبر فرعي ال لاومأو تارافكو يأ سانلا ل اومأ نم طايتحا

 دابعلا وأ دالبلا فانصأ نم فنص وأ نيعم ناكموأ ةدلب يف وأ دجسموأ

 . نوكت نملف

 يف جحلا ةيصو تذفنأ طمنلا اذه ىلع ءاصيالا عقو اذا لوقأ

 ءادأل ناعيف اريقف ناك اذا ايك مارحلا هللا تيبل جاح ةناعا وأ هقيرط حالصا

 تفرص ناو ۔ هضرأو هفقسو هرادج اهب حلصيف دجسمل تناك وأ جحلا ةضيرف

 لك ربلا هوجو نم هجول وأ هللا ليبس يف اهلعج اذاو _ عساوف هترايع قلطم يف
 رمأ يأ نيعم دلب وأ ةنيعم ةليبق يف اهلعج اذاو رثألا يف اذكه ۔ زياج كلذ

 تذفن ناو - اهلحم كلذو اهيف رمأ ام ىلع فرصت اهناف كلذ وحن يف اهذافناب
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 ىهنملا ليدبتلا نيع كلذو ارمع اوطعأو اديز دارأ هناف زجي مل كلذ ريع يف
 مل ارمأ دارأو هومهفي مل ىنعم ظحال امبر هنألو نآرقلا يف هيلع دعوتملا هنع

 كلذ يف قحلا هل نم اهيف فداصي هلعل ةليبقلل هدصق ناك اذا ايك هوفرعي

 . - هل يه نمل ةيصولا ءاقبا لصألاو هقفوي هلعل مهنم رقفل ةعابتلا ناف _

 دجسملا وأ جحلا يأ نيعملا كلذ ريغ يف ذفنت نأ ءايلعلا ضعب زاجأو

 ىلا اهفرص زاجل ءاصيالا قلطأول ايك - كلذ ريغ وأ فنصلا وأ دلبلا وأ

 هلك كلذ يف هل عسو عرشلا نأل هدييقت كلذ يف اهرصحي ملف هريغو كلذ

 حلصي وأ جحلا ديري افيعض اهب نيعي نأب هريغل اهب ىصوأ دقو . جح يف ولو

 اهب حلصيوأ هترايع حلاصم ىفوأ دجسملا رايع يف قفنتوأ جحلا قيرط اهب
 ىفوأ مهحالس يفوأ ةازغلا داز يف فرصي وأ هفقس وأ هضرأ وأ هرادج

 ىطعي مامالاو مامالا ماقم مئاق اضيأ دجسملاو ۔ مهحلاصم يفوأ مهبكارم

 . اريقف نكي مل ولو نيملسملا رمب مئاقلل ةاكزلا نم

 وهو هللا ءاش نا فنصملا دارم اذه ىلاعت هلا همحر بطقلا لاقو

 ىصوأ ام ريغ يف هلعجي زاوجلاب لوقلا نا هرهاظف خيشلا مالك اماو - حيحص

 ةليبق يفوأ يأ دجسملا وأ جحلل هلوق ىهو ىلوألا ةلأسملا دعب اييغ وه امنا هب
 يف لعجت نأب عاونألا ريغ يف تزوجو . هب رمأ ام ىلعف اذك فنص وأ دلب وأ

 نم ربكأ رمأ مالسالا حالصا ناف نيملسملا حلاصمو . مالسالا حالص

 ةجح عامتجاو فاصنالاو لدعلا نوئشل رفوأو لكلا ىلع هعفن دوعأو هريغ
 بطقلا لاق _ لينلا نم ه أ مهودع ماغراو مهتلود ميوقتب نيملسملا

 دلبل هب ىصوأ ام دلب لهأ ىطعي الف ىصوملا ةفلاخم زوجي ال هنا حيحصلاو

 . رخا

_ ١٥٤



 اهنم ىطعي له مهئارقف وأ دلب لهأل ىصوأ اذا ايف ةثلاثلا ةلأسملا

 : مهلك ءارقفلا

 الا اهنم ىطعي الف ۔ مهئارقفل وأ دلب لهأل ىصوملا ىصوأ اذا ملعا

 دلبلا له أ نم دعي دلبلا يف ةالصلا متي نم نألل كلذو ۔ هيف ةالصلا متي نم

 . اعطق هلهأ نم هيف نطوملاو هيف نطوم نأل _

 نا دوسأ ولو هلوق لبقي ليقف ال مأ متي هنا لاق نم لوق لبقي لهو

 جرخ ناك ناب يأ هيف نكي مل ولو هيف متي نم ىطعيو هقر ملعي ملو رح هنا لاق

 ريغ يف فدوص وأ هوحن وأ بطح وأ شيشح وحنل جرخ وأ ضرغل رخا دلبل
 نم ىطعأ هئارقفل لاق نا ليقو - كلذكف اذك دلب ءارقفل لاق ناو دلبلا كلذ

 متملا ءاوس ممعت اهيلا مهل هتفاضا نا ههجوو ۔ ةالصلا متي مل ولو اهيف

 . ۔ هريغو

 ءىش الو اهب نيفورعملل ةيصولاف اهلهأ نم ءارقفلل لاق نا ليقو

 ةيلهألا ديق ناف اهلهأ ءارقف ربغ اهءارقف نأل ةالصلا اومتأ ولو اهيف ناكسلل

 لوعمو ماكحألا اهيلع ىنبنت ىناعملاو حضاو وهو ۔ ءارقفلا مومع عنمي

 . ۔ ةرهاظلا ىناعملا نم ظافلألا هيطعت ام ىلع ءايلعلا

 اوناك ولو اهيف ءارقفللف اذك دلب نم ءارقفلل ىصوأ اذا ةعبارلا ةلأسملا

 : ةالصلا نومتي ال

 ناف . اذك دلب نموأ اذك دلب ىف ءارقفلل عقو اذا ءاصيالا نا ملعا
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 ةالصلا نومتي ال اوناكولو . ءاصياا اذه يف لخاد دلبلا اذه ف ريقف لك

 . دلبلا اذه لهأ يف ةدوجوملا رقفلا ةفص ىلع قلعم مكحلا نأل اهيف

 ظفل نأل اعيمج ءاينغألاو ءارقفلا هيف كرتشا اذك ةيرق لهأل لاق ناو

 ىلا ارظن طقف اهيف ءارقفلل لوقي مهضعب لعلو كلذ ىضتقي ءاصيالا

 لذبلا ىلع بترتي ءاينغألا لاح ناف رقفلا يهو هتغيصو قاقحتسالا ةلاح

 ذخأ نع فكلاف الإو زيزعلا باتكلا يف كلذب نوبطاخم مهناف قدصتلاو

 هل هجو ال اذهو رقفلا ةفصب ديقتي همومع ناف ظفللا مع ناو هب قدصتي ام

 لكلا يف ىعاري هلعلف ىصوملا هب ىصوأ اك قفني نأ حيحصل ا لب۔ىدنع

 . هنولدبي نيذلا ىلع هملا انا . لوقي هللاو - نحن هارن ال ارمأ

 وأ ةكم لهأل وأ دادغب لهأل وأ ةرصبلا لهأل ةقدص هلام لاق ناو

 . ۔ هللا همحر بطقلا هاكح اذك .7 ءىش همزلي الف اهوحن وأ ةنيدملا

 مأ ضعب نود اضعب لضفي نا اذك ءارقف ةيصو ذفني نمل حصي لهو
 ضعب ىلع مهضعب لضفي نأ هل نا حيحصلاف ۔ مهنيب يوسي نأ همزلي

 هريغ ىلع ريبكلاكو هريغ ىلع ملعلا بلاطكو لضافلا ىلع لضفاألاك
 ةيصولا لصت مل ولو ففعتملاو لمرألاكو فعضلا نم هب ام لجال فيعضلاكو
 ةاباحملا وحن نم هريغ ىنعمل ال هلل ليضفتلا كلذ نوكي نأ طرشب لكلا ىلا

 . زوجت ال اهنأل ةنهادملا يف ىلوأ ةارادملا وأ

 لصتت ام ءاطعا نم لاصتنالاب ىصوملا يبأ اذا اييف ةسماخلا ةلأسملا

 : هرخا ىلا ربجي له هب
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 ىصوأ ناك ولو هب ىصوأ ام عفد نم لاصتنالاب ىصوملا يبأ اذإ ملعا

 ام هئادأ ىلع ايكح ربجي الف نيعملا لجرلا كلذ لام نم الاصتنا هنيع لجرل هب

 هنيد نم هيلع دودعم هسفنب هيف بطاح رمأ اذه نأل هئادأ نم يبأ اذإ ىيح

 اذإف هتمذب قلعم ۔ هبر نيبو هنيب هنع لوئسم هيلإ لوكوم ۔ هيف ضوفم
 عاطقنال هلام نم هتوم دعب هل هنيع نم ىلإ كلذ عفد لصتنتملا اذه تام
 كلذل هثراووأ هتفيلخ هعفديف ۔رمأللءاهتناو ةمذلا عاطقنا اهعاطقنابو ةايحلا

 ثراو ريغوأ اثراو هل لصنتملا كلذ ناك ءاوس هنم اهقحتسيو هل لصنتملا

 قح كلذ نأل هل ىصوملا تومب لطبت ال اضيأ كلذكو ۔ابنجأ وأ ابرقأ -

 هتوم ناك ءاوس ۔ هثراو ىلإ هتوم دعب عجار هل ىصوملا كلذل هيلع بجاو
 . نيدلاك ةعابت اهنأل مسقلا لبقو هتوم دعب وأ ىصوملا توم لبق

 وأ الالقتسا باصنلا هيف غلب اذا كلذ ىكزي نأ هل ىصوملا ىلعو

 ۔۔ هثراو وأ هبيان وأ هتفيلخ اضيأ هيكزي كلذكو _ هكلم ةلمح نم هنأل اكارتشا

 يأ ةقفنلا هريغ وأ لاصتنالاب هل ىصوملا كرديو ىصوملا كلذ ىكزي ليقو
 هيلع كردي الو ىصوملا لام نم قافنا ىلا جاتحي امم الثم هب ىصوملا ناك اذا

 . ۔ لام هل نكي مل نم ةلزنمب هنأل ةيصولاب قح هيلع بجي الو

 هتثرولف لاصتنالاب يأ هل ىصوملا تام نا ناويدلا يفو بطقلا لاق

 . هلبق ىصوملا تام دقو يأ مهثرا ردق ىلع

 نا ححصلاو لاق ةيصولا تلطب يصوملا لبق هل ىصوملا تام ناو
 ةيصو نا . هخيش يأ خيشلاو _ لينلا فنصم ىنعي فنصملا هركذ تام
 اذا ناويدلايفولاق هلبق يصوملا تام ولو ىنعي . اقلطم لطبت ال لاصتنالا
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 ل ولو يأ الام يصوملا كرت نا هل ىصوملا ىلع قوقحلا تبجو يصوملا تام

 هدنع ءافو الو انويدم ناك اذا هل ىصوملا نا يأ . هب هل ىصوأ ام هل ىصوملا

 يصوملا ضبقي ملولو ءافولل دجاولا مكح يف نوكي يصوملا توميف
 . يصوملا تومب هكلمي هناف هوحنو لاصتنالل

 هتثرولف الاو هلف ايح دلو ناف هلام لاصتناب لمحلل ىصوأ ناو لاق

 . مهل قح هنأل لمحلا ةثرو ىلا عجار كلذ نا ىدنعو ه أ ىصوملا

 ىلع مسقي لهف نالف ةثرول لصنت اذا اييف ةسداسلا ةلأسملا

 : . خلا . . ةثرولا

 نأ كلذ يف مكحلا ناف نالف ني نالف ةثرول ىصوملا لصنت اذا لوقأ

 نالفل ىصوأ نا اذكو ۔ مهثاريم ةمسقك مهئابصنأ ردق ىلع مهنيب مسقي

 ىذلا نالف لجأ نم وأ هضرع وأ هندب وأ نالف لام لجأ نم اذكب نالفو

 ىلع مهيلع مسقيف هتثرو هثرو تيم ضرعلا وأ دسجلا وأ لاملا هيلا بسن
 ءاوس ثرالا ربتعي ثيح نم كلذ نا ديفم ظفل لك اذكهو ۔ مهثاريم ردق

 . ۔ ن اويدل ١ يف ام ىلع ملعي ل وأ نالف تومب يصومل ١ ملع

 مهغيب مسقتف نالف توم لبق تامو . نالف ةثرو لاق نا امأو

 ۔ مهض ارعأ وأ مهن ادبأ وأ ثارمملا مساب مهركذو مهلامل لصنت ناو ۔ ةيوسلاب

 ركذلاو هريغو بيرقلا مهنيب ءاوتسالابف انالفو انالف اوطعأ لاق وأ

 . ىننالاو

_ ١٥٨



 : هرخ`ىلا نالف نب نالف لايب دحأل ىصوأ اذا اميف ةعباسلا ةلأسملا

 هضرعل وأ هندبل لامب وأ نالف لايب دحأل يصوملا لصتت اذإ ملعا

 ديزل تيصوأ لوقي نأ لثم ۔ هل ىصوملا ثرومب سيلروكذملا نالفو ۔

 ةيصولا تلطب ديزل اثوروم سيل ارمع نأ عم . ورمعل لاموهو . اذكب
 هب ىصوي نأ نع الضف ديزل اكلم سيل ورمع لام نأل عرشلا اهتفلاخمل

 امنإو ةبهلا ةيصولا لصأو هب ىصويف ورمع لامل اكلام يصوملا الو . ديزل

 هب مكحي نأ نع الضف هبحاصل هب صوي ملو بهاولا سفن بيطب حصت
 هريغل دحأ لامب ءاصيالا نأ يف لهاجتيوأ لهجي نأ ناكمإ عم۔ هبحاصل

 ىلع وه تام نإ هثراووأ لاملا هيلإ بوسنملا نيعملا نالفل ةيصولا تزوجو
 ءاصيإو . هل لاملا نأل يأ _ مهفاف نيعملا هل ىصوملا تام نإ يأ . حصألا

 سيلو نيعملا كلذل هب رارقالا ةلزنم لزني يأ . كلذب هل رارقإ هب ىصوملا
 . هيلإ عجارو هلام وهف . هب هل رقأ هنأك لعجي لب ءاصيإب

 ةلزنمب هل هانلعج ىذلا نيعملا ناسنالا كلذ ريغل هب ىصوأ اذاو

 ةلم لاق _ دودرم لطابلاو ۔ طقف قحلا وه ام هئاصيا نم ذخؤيف هب هلرارقالا

 نيعملا نالفل لاملا ةبسنوه اذه يف قحلاو _ در وهف انرمأ هيلع سيل ءىش لك

 عضو ذا هكلام ريغل هب ءاصيالا وهو _ لطاب وه ام ىغليو هركذ مدقتملا

 . ۔ اهعضوم ريغ يف ةيصولا

 ءاصيالا عضو دقف هبر ريغل لاملاب ىصوأ نم نا هانعمو

 ورمع وهو ىبرق ال تيصو أ ل اق نمك كل ذو ۔ اعطق دودرم وهف هقحتسمربغخل

 . هاس ىذلا ورمع ريغ ةيصولل قحتسم وه ىذلا برقألا ناكو . اذكب
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 كلذ يفو . روكذملا ورمع ريغ وه ىذلا برقألل تبثيو هل ءاصيالا لطبيف
 هثراو وأ لاملا هيلا بوسنملا نالف ملع اذا كلذو - اعم ىصومللو ةئرولل ةءارب

 امأو _ هيقحتسم نم سيل يأ لاصتنالا ذخأي ال هيلع قفني نا رمأ نم ناك وأ

 هيلا يصوأ نم ىطعي هناف لاصتنالا ذخأي نمم هنلا ىصوملا ناكو ملعي مل نا

 عجر فرعي مل نا اضيأ كلذكو ءارقفلا كلذ عجرم ناف ىبأ نا الإ

 . ۔ ءارقفلل

 قمني الف نيعم دحأ ىلع هب لصنت ام قفني نا يصولا ىصوأ ن او

 هيف فرصتي الو هضبقي نأ ىبأ نا ىيح ام رظتنا هلبقي مل ناو . هريغ ىلع

 . هذخأيف هيلا عجري هلعل ايح هب هل ىصوملا كلذ ماد ام اقلطم ام ءىشب

 (١)رثألا ضعب يف اذك هل قح الف هقح ذخأ نع يبأ نم ليقو

 هنأل هتايحب انهترم ىقبيف ايح ماد ام ضعب دنع هريغ ىلع قفني نأ حصي الو

 . هل ةعابت

 نم رثكأ نوفلكي ال يأ طقف هملعي مل نا هب هوملعي نأ مهيلع ليقو

 اهابأ اذاف كل هيلع ةعابت نم اذكو اذكب كل ىصوأ نالف نا هل اولوقي نأ

 مهيلع نأل هلصي ثيحب همادق وأ هرجح وأ هدي يف كلذ نوعضي ليقو هوكرت
 نولغتشي الو هب هل ىصوملا كرتي ليقو اذه لثم يف قحلا بحاص اوبلطي نأ

 الب نكمأ ثيح وأ تيملا هكرت ثيح هنوعضيف اضيأ هب هل نوصوي ليقو هب
 هولكأي نأ مهف لح هلوبق نم يبأ نا ليقو . مارح لاملا عييضت ناف . عييضت

 ثيدحلا لوقلا اذه لصأو انركذ ايف هنوعيضي الو هب نوصوي الو

 . هلل دمحلاف حضاو وهو هل قح الف هقح كرت نم ةلي هلوق وهو . مدقتملا

 )١() "هأ موهفملا ىنعملاب رثأ ال يوبن ثيدح هنا ىتأيس .
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 لطبت مأ هتيصوب لعفي فيكف هل ىصوملا نج اذا اميف ةنماثلا ةلأسملا

 : ةيصولا

 هتفيلخ ناف . هدعب وأ ءاصيالا لبق ءاوس هل ىصوملا نج اذا هنا ملعا

 كلذ ىلوتي اليكو ميقي نأ مكاحلا ىلعف ةفيلخ هل نكي مل ناو هماقم موقي

 ءاوس . ةفيلخلا ىلا كلذ عفديف . نيملسملا ةعايجف مكاح نكي مل ناو

 هضبقي ملو هلبق ءاوسو ضرعي مل وأ نج مث هابأف ةحصلا لاح يف هيلع ضرع
 يأ . توملاك لئاسملا هذه لثم يف نونجلا نأل كلذكف . الصأ هلبقي ملوأ

 هلام نأ الإ . تيملاك هلايع رمأ يفو هلام يف فرصتلا مدع يف نونجملا ربتعي

 . تيملا فالخب هل قاب

 ةريشعلا ىلع كرديو ۔ قحب همايق ناك ام نونجملا مئاق ةفيلخلا لثمو

 ناك اذا لاملا ضبق نم عنام ثدح لك اضيأ نونجملاكو هيلع فالختسالا

 عجر هوحنو نونجملا اذه تام اذاف وه مهفي ال وأ هنع مهفي ال مكبأ الثم

 هل ىصوملا اذه دترا اذاو اثاريم مسقيو هل ايك ثراولا ىلا هب ىصوأ ام

 هب ىصوملا اذهف رفاكلا ثري ال ملسملا نأل . مامالا ىلا هل ءاصيالا عجر

 مل ناف . هنامز يف مامالا هب ىلوأ بابرألا لوهجمو . بابرألا لوهجم راص

 قحتسي نم ليبس هليبس ريصي لب ليقو . نيملسملا ءارقفلف ماما نكي
 . ملعأ هللاو ناك نم انئاك هثاريم

 ىلا هل هب يصوأ ام عضوي نيأ بياغل ىصوأ اذا اميف ةعساتلا ةلأسملا

 : هرخا
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 دلب يأ يفوأ ناكم يأ يف ىردي ال الثم بياغل دحأ ىصوأ اذا ملعا

 اذا هتفيلخ وأ هليكو ىلا كلذ عفد بياغلا مسا اهب هل تبثي ىتلا دالبلا نم

 مل ناو كلذب يصولاو ىصوملا أربيو - كلذك ليكو وأ لدع ةقث ةفيلخ هل ناك

 كلذ هل ضبقيل كلذ هل ميقي نأ مكاحلا ىلعف ةفيلخ الو ليكو هل نكي

 ىلإ عفديو كلذ هل ميقت نأ هتريشع ىلعف مكاح نكي مل نإو هب هل ىصوملا

 هقح يف عاطتسملا ةياغوه كلذو . هيلإ عفدلاب لكلا أربيو . ةفيلخلا كلذ

 يف سوفنلا هب نئمطت ايضرم ةقث نيدلا يف انيمأ نوكي نأ ةفيلخلا يف طرشلاو

 . ايندلاو نيدلا

 ريغ نأل _ ال ليقف طقف ايندلا يف سوفنلا هب تنئمطا اذا ىفكي لهو

 دشري ايك نيدلا يف ةنايخلا ناو . هايند يف ماقتسا ولو نياخ هنيد يف ميقتسملا

 . ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نارقلا كلذ ىلا

 بياغلاو ميتيلل فلختسي نأ زاج ايندو انيد ميقتسملا دجوي مل اذا ليقو

 هل هايند يف هتماقتساو هيلا دوعت هيف هتماقتساو هل هنيد نأل ۔هايند ف ميقتسملا

 نيتماقتسالا ۔ عماج دجو ولو ايندلا ميقتسم فالختسا زوجي ليقو هريغلو

 نيمأ دجوي مل اذا ليقو - حيحصلا وه لوألاو _ لصاح هنم انه بولطملا نأل

 يف ميتيلاو ىبصلاو نونجملاو بياغلا مكحو ۔ هريغ زاج افيعض الا نيدلا

 . ۔ اقافتا دحاو اذه لثم

 مامالا ىلع هوحنو بياغلا اذهل فالختسالا يف ةريشعلا مدقت لهو

 نا معن ليق . نونجملاو ىبصلاو ميتيللو ىلاولا وأ مكاحلا وأ ىضاقلا وأ

 ىلا هفالختسا رمأ عجر ةريشعلا دجوت مل اذاف - فلختس ىتلا ىه ةريشعلا

 لينلا يف لاق اذكهو ىلاولا ىلا مث مكاحلا ىلا مث ىضاقلا ىلا مث . مامالا

١٦١٢



 لديوهو۔ . خلا . . ىضاقلاوأ مامالا فلختسا ةريشعلا دجوت مل اذاو

 . هوحنو مامالا ىلع ةريشعلا مدقت ىلع

 ماقمايياقو ةمألا عجرم راص هنأل مدقملا وه مامالا نا نحن لوقنو

 ايك هل يلو ال نم يلووهو . هلك اهحالص نع لوئسملاو لئاسلا وهف لكلا
 اذاو مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نع حيحصلا ثيدحلا كلذب دهشي

 هب يصوأ ام هيلا عفديلف هريغوأ مامالا هموق ءاوس روكذملا ةفيلخلا دوجو حص

 . امهوحنو بياغلاو ميتيلل

 ميتيلاو ىبصلاو نونجملاو بياغلا ىلع يأ هيلع ةقفنلاب ىصوأ ناو
 قفني نأ حصيو . مهقافناب مئاقلا مهتفيلخ ىلا كلذ عفد حص مهوحنو

 مل سابلإ وأ مهل ماعطاك ليكولاو ةفيلخلا نود انركذ نم يأ مهيلع
 مهل حالصا لق ۔ ىلاعت هللا لاق - كلذ ىلع فالختسا ىلا جاتحي الو

 . ليكو الو ةفيلخب هديقي ملو هقلطاف ۔ ريخ

 ام اهيلا عفدي نأ حصيف بألا ةلزنمب لفطلل مألا نوكت له اوفلتخاو

 سيلو ۔ ءايلوألا ةيقب نود بألل كلذ ايناو كلذ مألل سيل ليقف بألل عفدي

 جيوزت رمأ الو ةبوصع نهل سيلو مهريغ الو دالوألا ىلع ةيالو تاهمألل
 . رومألا نم كلذ ريغ ىلا نهكيلامم يف ىتح

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوق يف اك ب لل ام م للف م دع اذا لب ليقو

 ايكو اضيأ بألل ام مألل نا ىلاعت هللا همحر بطقلا لاقو كيبأل كلامو تنا

 لدف كابأ لاق ةعبارلا يفو اثالث اهلاق كمأ لاق ربأ نم ها لوسراي ثيدح يف

١٦٢٣



 . ثيدحلا ىضتقم ىلع قحأ يه لب بالاك اقح مالل نأ

 ماقملا مالك لمشي ال فورعملاب اصاخ ربلا اذه اولعجي نأ مهلو تلق

 تناك امبر نيدلاولل فورعملا لذب ىنعمب ربلا ناو فورعملا ريغ ءالولا ناف
 ۔ ةديدع ءايشأ ةيلوت نم ءاسنلا رصقي عرشلا ىرت الأ اهفعضل هب قحأ مألا

 - لينلا يفو - ماقملا ىلع لدي . خلا . . نيدو لقع تاصقان نم تيأر امو

 ىفف . لومشلا لجال معألاب اريبعت ىلولاب ربعو مايقلا يف هيلوك لفط مأو

 . ۔ ملعأ هللاو ءايلوألا رياس مكحك مألا مكح رثألا اذه

 ريغ هنكلو ناك وأ ةفيلخ لفطلل نكي مل اذا اييف ةرشاعلا ةلأسملا

 . خل ا . . ةقث

 ريغ هنكلو يلو مهل ناك وأ يلو مهل نكي مل اذا هوحنو ميتيلا نا ملعا

 ميتيلا ىلع ىصوملا ثراو هقفني يأ مهيلع مه هب يصوأ ام قفنأ ةقث

 فاخاو ۔ كلذب نمؤي ال هناف ةقثلا ريغل هعفدي الو . كلذب ربيو هوحنو

 ۔ ناضلا هيلع

 ىلعف ىصوملا ثراو نونجملا وأ ميتيلا وأ لفطلا ةفيلخ راص اذا معن

 اذه ىلعو ۔رثألا يف اذك هقحب موقيرخآ ةفيلخ هل فلختست نأ هتريشع

 ةفيلخلل هعفديو . هب ىصوملا ضبقي نأ ةريشعلا هتفلختسا ىذلا ةفيلخلا

 اضيأ هنأل . هب هل ىصوأ نمل هسفنب ىناثلا ةفيلخلا هكسمي لب (ليقو) لوألا

 . . ةريشعلا رمأب ماق قح ةفيلخ

 هلام لاصتنا ف مهيلعوأ اےهيلع كلذ قفني نا ىصوملا ىصوأ ناو

١٦٤



 مل ناو نيمأ ريغ هنأ رهظي ملام مهرمأ هيلاو ليفكلا وهو . مهيبأ ىلع قفنأ

 وهو ۔هرمأ زوجي نمم لفطلا ناك ناو ۔ مهتفيلخ ىلعف بأ مه وأ ايل نكي

 . رثألا يف اذك - ازجأ هيلع كلذ قفناف قهارم

 وأ ۔اهدلو ىلع ةدعاق مألا كلت تناكو لفطلا مأ ىلع هقفنأ ناو

 تدعقولو . بالل ام اهل سيل مألا نا ىلع ءانب كلذ هزبي مل هيلو ىلع هقفنأ

 ام مألل نأ ىلع ءانب هيزبي لب مهضعب لاقو اذه ىلع يلولا كلذكو ۔ هيلع

 امهاسك وأ هايا يهمعطأ وأ ايهحلاصم يف هلعج نا اذكو _ كلذك ىلولاو بالل

 هل ايزجم هاري ضعب ۔ ملعلا لهأ نيب هيف فالخلاف هايلبأ ىتح كلذك هايا

 . هيزبجي ال ضعب لاقو

 ثيح نفدي نا ىصوملا ىصوأ اذا اييف ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 : . خل ا . . تام

 وه امم تام ثيح نفدي نا ناك ايأ ىصوملا ىصوأ هنأ اذا ملعا

 دجسم يأ وأ هدجسم وأ هتيب لثم انيعم اعضوم صخ وأ ةميق هلو . هل كولمم
 يف اصوصخ هذه هتيصو تبثت الف . ةماعلوأ هريغلو هل قيرط يفوأ ناك

 عضوملا كلذل ليطعت هيفو ۔ ريغلل ةرضم كلذ يف نأل . دجسملاو قيرطلا

 نع اجرخ ذا . ائيش ايهنم كلمتي نأ دحأل سيلو قيرطلاو دجسملا نم
 هلل دجاسملا ناف هل دجسملا ناك ولو ۔ايههكلمي۔ اهيف هنفدبو ۔ ناسنالا ةيكلم

 . هلل دجاسملا ناو ليزنتلا يف ايك دحأ ىلع ةيصوصخ اهيف دحأل سيل

 لمع ال لط اب هانثتساف هنم هنفد عضوم ىنثتس او هتوم ىل اادجسم هانب ناو

_ ١٦٥



 لاقو ۔ ادبأ هلل هلكوهف هلل دجسملا ءانبررقت ام دعب ائيش رثؤي الو _ هيلع

 هيلع تسسأ ام ىلع اهناف هسيسأت تقو هطرش ناك اذا هطرش هل مهضعب

 . طرشلا اذه ىلع دجسملا اذه سسأ دقو

 كلذ هئاصيا نم ثراولا مزلي ال ريرح يف نفكي نأ ىصوأ اذا ام اذكو

 لعلو - بيصن هيفهل سيل اتومو اتايح هلصأ نم هيلع عونمم ذه نأل _ ءىش

 ةرخآلا ماكحأ نأ ىلع ءانب هتيصو بسح هيف نفكي نأ هل لوقي اضعب

 لوخدل هدبع قفو اذا ةرخآلا يف ريرحلا سبلي هناف ايندلا ماكحأ فالخ

 دعب ناسنالا ماكحأ نا صخرملا اذه ىريو اهفوخد هللا لئسن ۔ ةنجلا

 . ةلدألا رهاوظل فلاخم اذه نا قحلاو . ةايحلا يف هماكحأ ريغ توملا

 هيف ىلصي ال لجرلا نأل زوجي ال ريرحلا يف نفكلاو (رثألا يفور

 ۔ اضيأ فارسا هيف ليق نكلو هسبلتو هيف ىلصت ةأرملاو . فارسا هيفو

 يف تيملا نفد نا كيلع ىفخي الو . هريغ ين ةأرملا نفكتف هكرت ىلوألاو

 هللا ىلص لاق - تارضملا عفدي عرشلاو . ثراولا ىلع ةرضم هيف تيبلا

 . ۔ مالسالا هابأي كلذ لك يأ . مالسالا يف رارض الوررض ال ملسو هيلع

 نيهجو ىلع تيملا ةيصو نا وهو . طباض ةيصولا ين ءايلعلا دنعو

 هللاو ثراولا هلبقي ال عفني الورضي ىذلاو عفني الو رضي هجوو عفني هجو
 دلب يف قفني نأ اقلطم ءارقفلا ىلع قافنالاب ىصوأ اذا هنا مدقت دقو - ملعأ

 نم اعون صخ نا اذكو نيعملا دلبلا نيكاسم يأ هنيكاسم يفوأ نيعم

 هيضابالا وأ رب ربلا وأ مجعلا نيكاسم وأ الثم برعلا نيكاسمك نيكاسملا

 لاصتنالاو ةاكزلا كلذ يف ءاوسو ۔ نيكاسملا رياس نم مهريغوأ هيبهولا

١٦١٦



 يف قفني نأ هب ىصوأ اذا ىنعأ اقلطم ءارقفلا ىلع قفني نأ حصي امهريغو

 دنع زياج ءارقفلا قلطم يف هقافناف . خلا . . هنيكاسم يف وأ نيعم دلب

 نم هريغ هب حلصي نأ زاج صوصخم دجسم حالصال هنيع امو . مهضعب
 هللا تيب وهف - دحاو دجسم مكحك اهلك دجاسملا مكح نأل . دجاسملا

 . ۔ اضيأ هللا تيب هريغو

 اهيف ىصوملا عباتي نا اياصولا يف لصألا نا الئاق كلذ مهضعب عنمو

 ثراولا ىلا ىصوملا هدهعي دهع ءاصيالا نألو . عرشلا هرجحي ايب صوي ملام
 توملاب ىصوملا ةمذ نم جرخ دقو ۔ هب يفوي ن أ هيلع بجيف . ةفيلخلا وأ

 ملعي نا طرتشي الو . هنع اےهلئاس هللاو . ثراولا وأ ةفيلخلا ةمذ يف عقوو

 ءاش ثيح هلعجي هلام ثلث ىصوملل نألو _ ءاصيالا لاح ثراولا وأ ةفيلخلا

 ىذلا لصنتلا وأ طايتحالا نم اعون كلذل هنييعت يف ناف اضيأو ربلا عاونأ نم

 . ثراولا وأ ةفيلخلا هملعي ال دق

 ةيصعم ف قولخمل ةعاط الف عرشل ا هرححم ام ىل ا هب ىصوأ ول معن

 نيبتي ال ثيح كلذكو هيف هذاقنا بجع ل هوركم ف هب ىصوأ ناو قلاخلا

 لهو حلاصملا يف قافنالا ىلع اعرش قلطي قافنالاو لطاب وأ قح وهأ هليبس

 . ملعأ هللاو فالخ كلذ يف ةماعلا وأ ةصاخلا حلاصملا مدقت

 : . خلا . . ةاكز وأ لصنتي ايب ىصوأ اذا اييف ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 ةاكز نم لصنتلوأ سانلا لام نم لصنتل هب ىصوأ ام نا ملعا

 طايتحا يف كلذ قافنإ هل نمم امهريغ وأ ةفيلخلا وأ ثراولا هقفناف

١٦٧



 سانلا لاومأ نم لصنتلا نأل . ثراولا وأ ةفيلخلل زب مل . خلا . . لصنت

 ايههبشم نم وأ امهدحأ نم وأ ايهنم طايتحالاو _ ضرف ةاكزلا نم لصنتلا وأ

 كلذ ناف لفن يف قفني نأ حصي ال ضرف يف قفنيل هب ىصوأ امو- لفن

 نم لصتنتل هب ىصوأ ام لك اذكو ۔ ىصوملل ةفلاحشو ءاصيالل ليدبت

 ةدعاق هذهو ۔زبي مل ءىشلا كلذ نم طايتحا يف قفنأ ناف . ءىش

 . ۔ ةدرطم

 كلذ نم ةطوح يف ءعىش تن لصتنتل هب ىصوأ ام قفني نأ مهضعب زاجأو

 الئاق ةاردلا ضعب هفعضو هل تانسح تاقافنالا هذه لك نأل ءىشلا

 ايناو هب رمأ ال فلاخم لعف هنأل قافنالا كلذب تانسحلا توبث ملسن ال

 ةدارا يف هتين ةحصل هئاصيا يف فلوخ ىذلا ىصوملل تانسحلا هللا تبثي

 ءىشلاب ةيصولا ناف كلذ نم هتبوتو بجاولا ءادأ ىرحت يف هداهتجاو ريخلا

 . ملعأ هللاو ليق اذك ءىشلا كلذ نم ةبوتلل ةمزلتسم

 : . خلا . . ةاكزلا نم طايتحال ىصوأ اذا اميف ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 لام يفوأ ۔ ةنيعم ةمزال ةاكز يف هنع قفناف سانلا لاومأ نم وأ يأ
 . مر زال

 يأ مهلاومأ يف قفناف ةاكزلا نم طايتحال دحأ ىصوأ اذا هنا ملعا

 كلذ يلج ههجوو ۔اليدبت اذه دعي الو اضيأ زاج هنع مهل ىصوملا لاومأ
 يف كلذكو ۔اهنم صلختلا هدارم نا مولعم ةاكزلا طايتحال هءاصيا نا

 ثراولا وأ ةفيلخلا هقفنأ ىذلا قافنالا اذه يفو _ سانلا لاومأ نم طايتحا

_ ١٦٨



 نوكي نا كشلا نم عون هئاصيا يف لب . اهنم اضيأ صلخت طمنلا اذه ىلع

 نم حيرص هيلع اذهو ءىش هنم هيلع سيل نوكي ناو . هنم طاتحا ام هيلع

 هيلع ىذلا لاملا نأ ىريو . اذه فالخب لوقي الئاق لعلو - كش .ريغ

 ثلثلا يف اذهو . ةدح ىلع لاملا سأر يف كلذ مزلي سانلل وأ ةاكزل احيرص

 . نيب هجو وهو ةدح ىلع

 وأ هب قدصتي وأ هيلصي وأ هموضي ام لك نا ءاروشاع ةليل ىون نمو

 نم هيلع امم طايتحال وهف . صل هقرسوأ ةباد هتلكأ وأ هلام نم رياط هلكأ

 دنع ةينلا ددجم ملولو كلذ هماعل هازجأ هبر فرعي ال لاموأ موص وأ ةالص

 . لاملل لاملاو مايصلل مايصلاو ةالصلل ةالصلاف ۔ لمعلا ةدارا

 ةالصلا نع ةقدصلاك . ربلا نم رخآ عونل عون ىزجي لب ليقو

 ملولو هازجأ ىلاعت هلل هلايعأب برقتلا ءاروشاع ةليل ىون نا اذكو اذكهو

 . ۔ نورخآ هعنمو مهضعب لاق اذكه لمعلا ةدارا دنع بيرقتلا وني

 ليقف سانلا لاومأ ركذي ملو . اذكه طايتحا وأ لاصتنال ىصوأ ناو

 اذك نعوأ اذك نم لقي مل ذا نيبتت مل ةيصو كلذ نأل . هلكأي برقألل كلذ

 ةيصولا لصأو ۔ هنم اطايتحا وأ هلام نم الاصتنا نوكي نأ نكمي هنألو

 برقلا يتهج نم اهب قحأ هناف اريقف ناك اذا ييس الو برقأل

 نمم هريغ لام نم طايتحالا وأ لاصتنالا كلذ ناك ولو . اولاق مهناف - رقفلاو

 لب ليقو يبرغملا رثألا يف اذك هرقفل برقألا هذخأي نأ هيزجي هناف ملعي ال
 ۔ نأل ۔ طايتحا وأ لاصتنا هنأب ىصوأ اذا ايك اقلطم ءارقفلا يف قفني

 ىلا تفرصل ةاكزب ىصوأ ايك ءارقفلا اهليبس فورعم طايتحالاو لاصتنالا

س ١٦٩١



 ١ ع ارقفل .

 ةيصولل ذافنالا موي ال ىصوملا تام موي لاملا ثلث ربتعي نإبوهشملاو

 وأ اهثلثب ىصوأ امدعب هلام رثكأ فلتأ يأ رقتفا اذإ ايف رهظت فالخلا ةرمثو

 ذا وهو ءاصيالا موي ةيصولا ثلث ا ربتعم ءاصيالا هريرحت دعب الثم ىنغتسا

 . ىنغتساف ريقف كاذ

 ريغ ىصوملا دلبو لجرل ةيصوب ىصوأ نميف ةرشع ةعبارلا ةلأسملا
 : . خلا . . مكاحلا دلب ريغو هل ىصزلملا دلب

 ريغو . هل ىصوملا دلب ريغ ىصوملا دلبو لجرل ةيصوب ىصوأ نمو

 كلت يف لام هلو رخآ دلب يف ايهنم لك هنكسمو هتومو هتيصوو اضيأ مكاحلا دلب

 ءايشألا يأ اهضعب يفوأ اهيف ةيصولا دجوتو اهريغوأ اهضعب وأ دالبلا
 نود ميقلا ضعب يف ثلثلا نم جرختف اهيف ةفلتخم اهتميقو اهب ىصوملا
 دنع لاملا دجوي يأ دجوي ثيحف هلام ةميق ام امأ . ملعلا لهأ لاق - ضعب

 هل ناك يأ هانكس ددعت ناف هانكس ثيحف هتيصو ةميق ام امأو ءاضقلا

 ناو ۔ هلام هيف ىذلا دلبلا كلذ يف لودعلا ةميقب تموق اهنم ةدع يف نوكس

 . هيف تام ىذلا دلبلا ةميقبف نيدلب يف لام هل ناك

 تناك نا ةيصولا رظنتلف هلام ايهيف نيذلا نيدلبلا ريغ يف تام ناو

 هنم جرخت مل ناو تيملا دلب نم ثراولل رفوأ نوكت ثيحف ثلثلا نم جرخت

 ىلع رفوألا ىلع اهتميقف هيف يه تجرخو نيدلبلا دحأ نم ثلثلا يأ
 ةميقف روكذملا ثلثلا يأ دلب يف دجوي مل ناو ثلثلا نم جرخ نا هل ىصوملا
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 اذا ايك هريغ يف رظني الو هدلب ىلا ءىشلا كلذ هيف دجوي عضوم برقأ

 رخآلا ضعبلا نم الغأ دالبلا ضعب يف دجوي الثم ربلا نم سنجب ىصوأ

 برقأف امهوحنو ىلهيو ىوزن وحنك الثم نايع نم ةيلخادلاو ةنطابلاك ۔
 نع رثألا لمجم لدي اذكه هيف رابتعالاب قحأ ءىشلا كلذ هيف دجوي عضوم

 . ملعأ هللاو مهموسر مهفل انادهو مهمولعب هللا انعفن رصبلاو ملعلا لهأ

 : هنع يضرو هللا همحر مظانلا انخيش لاق

 لبنملاك كلاس الاهعفن يف لعجاف اعرش قرطلا اياصو امأ

 لزن دق ىفاوصلا مكح وأ قرطلاك له هيف فالخلاف ليبسلا امأ

 لحمضاف هيف لهجلل انؤاصيا لطب مأ ءارقفلل هكح مأ

 . قرطلا ىلع دارطتسالا ةهج ىلع مالكلا انل قبس دق هنأ ملعا

 لوقنف عازنلا كلذ نع نوعفارو عانقلا كل نوفشاك نحن اهو .اهاياصوو

 قلطملوأ نيملسملا قرطل اعرش مهتيصوزوبحت نيذلا نم دحأ ىصوأ اذا

 ديدستو اهحالصا وحن نم اهرارم ىلع هعفن دوعي ام يف كلذ قفنأ ۔ قرطلا

 علق يفوأ اهل حالص كلذ يف ناك نا راجحألاب اهكيكصتو اهبناوج

 اهنم ضفخنا وأ راهنام سبكيفو . احالص كلذ ناك نا اهنم . راجحألا

 اهروسج اذكو رطانق .تاذ تناك نا اهرطانق حلصي اموأ اهوحنو راطمألاب

 رجشلا قورع علق وأ اهيلع ةفيانلا راجشألا عطق اذكو روسج اهل تناك نا

 ةوخر تناك اذا دتشتل اهنم هفسن وأ نيلتل امهل بارتلا بلج وأ اهيف جرخت ىتلا

 حالصا يفو اهب رضي ال بناج يف هئاقلاو اهنم لمرلا صحفل وأ راهنت

 تناك نا رحبلا جاومأ هرسكت ام كلذكو _ اهنم ةيدوألاو لويسلا هبرخت ام
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 اهيف عقت ىتلا عضاوملا يف اهيف موقي نم يفوأ هبناج ىلعوأ هيلع قيرطلا
 اهيلع بهت اذا حايرب قيرطلل رثأ ىفعتب راملا اهيف راتحي تناك . ايك راملا ةريح

 راهنألا ءارجا وأ راملا اهنم برشيل اهيلع رابآلا رفح يف وأ اهيلع لاهني لمر وأ

 اهيلع دصرلا لعجل وأ ءاملا عمجل ضايحلا ةمدخل وأ اهب ةراملا برشل اهلوح

 اهظفحب موقي نم حيلستل وأ اهصوصل نم ءافعضلل اظفحو اهعاطقل ةبراحم
 يفو قرطلا ىلع ىتلارابآلا لابح يفوأ اهيف ناشطعلا يقسلوأ

 . اهرارم ىلع هعفن دوعي ام لك نم كلذ وحنو . اهئالد

 هب ىصوأ ام عفدي الف انركذ اموحنب ةبرختم قيرطلا تناك اذا معن

 الو ةلئاز اهلك اهتافآو ةميقتسم اه ؤاجرأو ةيحاص تناك اذا ايك اهرارم يف اهف

 نأ ىلوألا ىدنعو ۔ فالخ اهب نيراملا ىلع كلذ قافنإ زوجي لهف اهب روذحم

 . لينلا يف لاق اهبيرختو اهعايض مايأ نم ام مويل ظفحي

 اهنم رعولا هب حلصأ ةكم قيرطل هب ىصوملا ءعىشلاب يأ هب ىصوأ ناو
 نم دلب يأ وأ نايع وأ رصم وأ ةفوكلا وأ يأ ةنيدملا قيرط وأ ةكم قيرطك
 . مالسالا دالب

 وأ . هنع مهلتقو هقرط عاطق وزغ هحالصا نمو (لاق نأ ىلا)

 يأ احلاص ناك وأ مهوحن وأ اصوصلوأ اعاطق اهب اودجي . ناو . مهدرط

 كلذب حلصيلف احلاص هل ىصوملا يأ قيرطلا ناك اذاو هب بيرخت ال قيرطلا

 ناو ۔ تاهجلا عبرألا نمولو ىرخأ ةهج نم هيلا لصوملا رخآلا قيرطلا

 اودجي مل ناو . لاق نأ ىلا كلذب حلصأ ةهج نم اهيلا بكرلا قيرط رعوت
 يف عقاولا نييعتلا لجأل يأ ةكم قيرط يف لقي ثيح ءاملل هب اورفح كلذ

 ءاملل هب رفحي نأ ىدنع زوجيو _ كلذك قرطلا نم اهريغف الإو _ ءاصيالا
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 . رعولا هب حلصي نأ نكمأ ولو يأ (ه )اهقيرط يف لقي ثيح

 وأ اماعط اجاح هب اوناعأ كلذ ىلا جتحي ملوأ كلذ اودجي مل ناو لاق

 هنم ىطعيو هب جحي نمل رحبلا يف ابكرم هولعج وأ . كلذ ريغ وأ ابكرم وأ اداز

 حالصا نم قيرطلا عاطقوزغ لعج هارتف ۔(ه أ) هسيئرو همدخ ةرجأ

 حالصا يف ذفني نأ زاج هحالصإ نع لضف امو مهدرطو مهلتقو قيرطلا

 . قيرط اهنم لكلا نأل ۔ هيلا لصوم قيرط

 يف رظانلا قرطلا رمأب مئاقلا وأ ةفيلخلا ىلعف السرم ءاصيالا عقو اذاف

 حالصا يف هذفني الو - ىصوملا دلب قرط نم رضاألا هب حلصي نأ اهحلاصم

 لوعت نمب مث كسفنب ءدباو _ بجوأ هدلب قرط حالصاو . هريغ دلب قيرط
 . اهوحنو قرطلا مكح اذكو . برقألاف برقألا مث

 مامإ دلبلا يف ناك نا مامالا ىلا كلذ رظن عجري لوقي الئاق لعلو

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ : لاق هيلا عجار رومألا هذه لثم رظن نأل _

 ريمأ بنذ امو ليق هنع الوئسم ىنتيأرل قارعلاب رثاع رثع ول هنع هللا يضر

 يأ قرطلا ديبعتب فلكم نينمؤملا ريمأ نا لاق كلذ يف نينمؤملا
 هيلعو مهلام هل نيملسملا دحأ نينمؤملا ريمأ نا ةقيقحلا يفو _ اهحالصا

 اهيف موقي نأ هيلعو ةماعلا حلاصملا يف رظنلاب مهنم صخأ هنكلو . مهيلع ام

 اناو قيرط نم صخأ قيرط سيلو ۔ ماعلا حالصلا نموهو عاطتسا ايب
 مهيف ريخلا لهأ وأ مهتعامج وأ نيملسملا ءايعز نموأ ناك نا مامالا نم رظنلا

 . اقلطم حلاصملا اهل نوعاري ةمألا ةاعر مهنوكل كلذ
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 امهوحنو ةلحارلاو دازلا ف فرص اذاو (هنع هللا يضر بطقلا لاق)

 نأل يأ ۔ قيرطلا ةفاسم هب عطقت اييف فرص ذا قيرطلا يف فرص دقف

 ىذلا رصعلا اذه فالخب امهوحنو ةلحارو دازب الا ابلاغ عطقت ال قرظطلا

 نم ناحبسف هريسي تاعاس يف ةميظعلا تافاسملا نوعطقي ذا داز ىلا هعم

 عيدبو هرارسأ صضماوغ نع مهل نابأو هتاقولخم نم نوكلا ف ام هدابعل رخس

 ربلا ف مهانلمحو مدا ىنب ١ انمرك دقلو هصياصحخ فياطل نم اهعدوأ ام

 . اليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مه انلضفو تابيطلا نم ١ .1 نم مه انقزرو رحبل او

 هرفح وحن نم هحلاصم يف فرصيف دروملا ىأ لهنملل هب ىصوأ امو

 يفو اهوحنو ةيدوألاك راطمألا هيقلت ام جيرخت يفو . هؤام لزن اذا هقيمعتو

 هيلع لايعلا ميوقت يفو - كلذ ىلا جاتحا نا ءالدلاوك"”لاحملاو لابحلا ءارش

 نا جوراصلاب هصيصجحتو هناردجل ءانبلا يفو _ ناويحو رشب نم دراولا ةياق

 اهعادتبا يفو - ضايح هل تناك نا هضايح ءانب يفو - ىعادتت هضرأ تناك

 يفو ۔ لظ ىلا جاتحا نا هيلع ءانبلا يفو ۔ اهيلا جيتحاو ضايح هل نكت مل نا

 نموهو ۔ هحالص نم هلك اذهف _ كلذ وحنو ليسلا ليمح هنع دري امل هل ءانبلا

 7 هبنذ مظعتسا نم) ةروهشملا ةياورلاب ةراشالا هيلاو _ عفانملا مظعأ

 راب آالل تباث مكحلا اذهو ۔ايوبن اثيدح هبسحاو ( ءاملا قسيلف هبنذ رثكتسا
 ةادهلا هلوادتو مهراثا يف ءايلعلا حرص ايك . نيملسملا قرط ىلع رفحت ىتلا

 قيرطلاو هنيب ريظنتلا فاكب ىلاعت هللا همحر مظانلا هيلا راشأو مهتافنصم يف

 . لهنملاك لاق ذا

 ءاملعلل هيفف ليبسلل هب ىصوأ ام يأ ۔ افرعو ةغل دروملا وه لهنملاو

 ةينايع ةغل اهوحنو رفجلاو لهنملاو رئبلا نم ءاملا رجل اهيلع عضوت ةلآ وه لاحملا هلوق )١(
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 . بها ذم

 ريغ انه ليبسلا نأل . لطاب ليبسلل هب ىصوأ ام نا : لوألا

 هبشأ وهف ىردي ال ءىشل ءاصيا هنأل . لطاب وهف كلذك ناك امو . فورعم

 . حضاو عرشلا يف هنالطبو . بعللاب

 عم رظنلا هيف مامأللو . ءارقفلل هعجرم ليبسلل هب ىصوأ ام : ىناثلا

 . هدوجو

 نأل نيملسملا قرط حل اصم يف فرصي ليبسلل هب ىصو أ ام : ثلاثلا

 ايظن . امالساو ةيلهاج مهتاغل كلذب دهشت - قيرطلا برعلا ةغل يف ليبسلا

 ليبسلل ام هجوو ههجو ريغ يف فرصي نأ هجو هل فرع ام ىغبني الو . ارثنو

 . اذه وه

 لهأ نم اضعب ناف هللا ليبس يفوأ هللا ليبسل هئاصيا ف لاق ول امأ

 ةازغلا هعجرم مهضعب لاقو ۔ جاجحل ١ يف وهف هللا ليبسل ناك ام لوقي ملعل ١

 . مالسالا ةايح هيف . ليبسلا معنو هللا ليبس يف كلذف روغثلا يف نوطبارملا

 هيلعو . هيوذو يغبل او هله و رفكل ١ حامج هر حبكيو . نيدل اةانق موقت هبو

 مهلح يف هلللا رمأب نومياقلا هلل نولماعلا بغري هيلاو ريثك ةنسلا نم لدي

 . محلاحرتو

 ناف . فيضلا يفوهف . خلا . . هثلا ليبسل هب ىصوأ ام ليقو

 . ۔ مالسالا يف ريخلا هوجو نم هجو وهو ليبسلا نبا فيضلا
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 ربي كلذبو ۔ هلحم يف قفنأ دقف هوجولا هذه نم هجو يف قفنأ اذاف

 ليبس ناف ءارقفلل كلذ لب مهضعب لاقو ۔ هللا ءاش نا هيصوم رجؤيو هقفنم

 اهيف عضوي نأل اذه لحمو . هللا لبس اهلك ريخلا جهانم نأل لوهج هللا

 تفرع ايك كلذىلع لدت هللا ىلا ليبسلا ةفاضا ناف . هللا هجو هب ديرأ ام

 : مظانلا لاق ۔ ملعأ هللاو

 نفد ذا املاو رفحلا ىحاسم يف وأ نبللا لثم يف ربقلا اياصو لمجاو

 هلسغ نموأ نافكاألاك لعجي هل جاتحي ال ىتوملل ناك ام

 ريرطعتللو ربقلل رفحل او ري رسل او لماحلل رجأل او

 هلصأو هرتسي ام ةلمج نم هتوم دعب ناسنالل هللا هلعج ربقلا نا ملعا

 ناكو هتمأوت جوزتيل ليباه هاخأ ليباق لتق ذا ۔ ليباهو ليباق ةيضق ليق اميف

 ليباق راتحاف ۔ هدعب ريصملا ملعي ىتح مدا ىنب ين فورعم ريغ توملا كاذ ذا

 ىقبو . هلكات عابسلا نم هيلع افوخ . هقتاع ىلع هلمحف هيخأب هعنصي اميف

 هب . نلعفي فيك الو . هعضي نيأ ىردي ال ةلماك ةنس ليق اييف هلهاك ىلع

 نم هي ريل حور ىذ ريغ هنوك الا ريغتي ملف ىلبلا نم هللا هظفح دقو

 لتقف عمسمو هنم ىأرمب نالتتقي نيبارغ كلذ دعب هللا لسراف . ةرهابلا هتايآ

 هيلع نفدو اهيف هاقلأف ةرفح ضرألا يف رفح هتوم نقيت املو . هبحاص امهدحأ

 نمو عابسلا نم هل اظفح ىخأل هبلطأ ىذلا هجولا وه اذه ليباق لاقف

 لاق ىتح زيزعلا هباتك يف ايهنع لجو زع هللا صق ايك هيلع ةفوخملا ىراوطلا
 . بارغلا اذه لثم نوكأ نأ تزجعأ اتليو اي هسفن ىلا اتفتلم . ليباق

 نكلو . بارغلا لثم نوكلا ةقيقحلا يف دري ملو ةيآلا ىخأ ةأوس ىراوأف

 ءىشب هللا نم فلكي مل ىذلا رئاطلا كلذ هلهجي مل ام لهج ثيح لعفلا دارأ
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 . مهت اومأ نفد يف مدآ ىنب ةنس كلذ ناكف

 ماعلا ينايعلا فرعلا يفوعدملاوهو هنبل عمج حتفف رسكب نبللاو
 ديدحلا نم ةلآ ةطوبرم ءات هرخآ ميملا رسكب هاحسم عمج ىحاسملاو لافطلاب
 وأ ارذب اهيف هنفد ديرأ ام اهيف ىقليل ضرألا قشوه رفحلاو ثرحلل ذختت

 ءاسك وهو ءافلاو فاكلا حتفب نفك عمج نافكألاو - كلذ وحنو اسرغ

 ةفافلو ۔ لوألا ةروسكم اهلكو عردو ةماعو رازإ هلقأو _ مالعألاك تاومألا

 ىراويف هيف جردي دحاو بوث هلقأ ليقو فاحل ةأرملل ديز ايبرو . لجرلل

 ةدايزب ةعبرأ لب ليقو ةفافلو صيمقو رازأ - باوثأ ةثالث هرثكأو . هندب عيمج

 . اهقوف دازي الو باوثأ ةتس هرثكأ لب ليقو ةروكذملا ةثالثلا ىلع ةمامع

 لعافلا هنمضي دودحملا ىلع داز ام نأ ديفت انه اه فالخلا ةرمثو

 اقيضو ةعسو ۔اصخرو ءالغ نافكألا يف لوقلا طسب اضيأ انددص نم سيلو

 ريرسلاو ماقملا هيضتقي امل حيملتلا ةهج ىلع الإ ةرثكو ةلق نم كلذ وحنو

 عم تيملل رطعلا لعج ريطعتلاو - تاومألا اهيف لمحت ىتلا ةلآلا وه انه

 . نافكألا

 ةرجا وحن نم ةيداعلا همزاول ىلا ةيصولا تفرص ربقلل ىصوأ نمف

 يأ هربق يف عضوي ام دعب تيملا ىلع اهب فقسي ىتلا نبللا ذاختاو رفح

 كلذكو كلذ لمعي نم اهب رج ؤيوأ ىرشلاب الا دجوي مل نا كلذ اهب ى رتشي

 ةلآلاب الإ نكمي ال هرفح ناف هرفح ةلآ يف ربقلا اياصو فرصت نأ حصي اضيأ

 ءارش يف فرصي نأ حصي اضيأ كلذكوهموزلب مزال وهف هب رمألا نكمي الامو

 دجوي مل اذا كلذب بارتلا صتريل نفدلا دعب ربقلا ىلع هب حضني ىذلا ءاملا
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 ةداع وأ كلت موقلا ةداع تناك اذا هحالص نم كلذ دعيو ىرشلاب الإ ءاملا

 بجاولا نم كلذ سيلف الإو هحالص نم كلذب الإ موقت ال مهضرأ
 هيف تيملا ءاقلاو ربقلا رفح ةمألا ىلع عورشملا لب ركذ ام الإ هل ىعاد الو

 ننس نم هار نمف فيقستلا يف ملعلا لهأ نيب فالخلاو هيلع بارتلا درو

 كلذ زبي مل ةعورشملا ننسلا نم هري مل نمو هئارش ىلع قافنالا زاجأ ربقلا

 ءاملا ناك اذا اضيأ اييس الو امهوحنو بئاغ وأ ميتي ثراولا يف ناك اذا اييس ال

 الف ءاملا اهيف لقي ىتلا دالبلا ضعب يف ايك لاملا نم ةيمك قرغتسي ايلاغ

 فلتخت نادلبلاو نامزلا لاوحأو ةرفاو نايثأب عابيو ديعب نم ابولجم الإ دجوي

 . لاح ىلع رقت ال مايألاو

 نبرمع نع يور ايك فيقستلا مدع ءايلعلا ضعب راتخا دقو
 ىلع اودرف ى ربق يف ىنومتعضو اذا : لاق هنا هنع ىضرو هللا همحر باطخلا

 يبنج نم بارتلاب ىلوأ نميألا يبنج سيلف ىلع اوفقست الو بارتلا
 نم ماركالاب ىلوأ نميألا يبنجف يل ماركإ كلذ يف ناك نإ ىنعملاو رسيألا
 اهنم لجو زع هلوق كلذل لديو اعرش فرشأ نميألا نأل رسيألا يبنج

 . مكديعن اهيفو مكانقلخ

 مضب اهبرقو اهيحاسمو اهنبل ىفف روبقلل ءعىشب ىصوأ نمو لينلا يفو
 ةرجأ يف يأ اهئام يفو : لاق ءاملا اهيف لمحي دلج نم ةلآ ءارلا حتفو فاقلا

 هنم ىنبت ىذلا أ ىصحلا يف امأ انمدق ايك هئارش يفو ةرجأ ىلا جيتحا نا هلمح

 ههجوو اضيأ شعن يف فرصت الو هئانبب الإ ربقلا ميوقت نكمي مل اذا روبقلا

 اياصولا هيف فرصت ال ىرايتخا رمأ هريغو لصألا وه ىدايألاب مهلمح نا

 . رثألا يف اذك
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 نفكلاو طونحلاو لسخلاو روبقللف ىتوملل لعج» ام لينلا يفو
 ىصوا نأ يأ «تيملا هل جاتحي امم ىتوملل كلذ ريغو رفحلاو لمحلاو ريرسلاو
 همزلتسي امو اهرفح يف يأ روبقلل هاياصو تفرص ءاصيالا قلطأو ىتوملل
 كراعملا ءادهش اونوكي مل نا ىتوملا قوقح نم هنأل لسغلا يفو انمدق امم رفحلا

 اهنم صخأو هلصافم هب ىشحت نطق يف رطعلا ذخأ وهو طونحلا يفو مهوحنو
 كلذوحنو ردصلاو خفرلاو طبألاو نذألاو نيعلاك هذفانمو دوجسلا عضاوم

 دجت مل نا ارخذا هيلع لعجت ولو نكمأ اييف هنفكت كلذ دعبو نكمأ ايب هرطعتو
 هتروع رتسي امو ةمسلا وأ طاسبلا وحن وأ لخنلا فعس هيلع فلت ولو انفك هل

 نأ حصت كلذكو حيحصلا ىلع لاملا سأر نم نفكلاو هريغ ىلع مدقم

 ريرسلا ةرجأ وأ لمحلا ةرجأ يأ لمحلاو ريرسلا يف ىتوملل هاياصو فرصت
 ىرشلاب الإ دجوي مل نا اضيأ ريرسلا ءارش يفوأ ةرجأب الإ رسيتي ال ناك نا

 هذاختا نوملسملا داتعا امم كلذ ريغ يفو انحضوأ ايك رفحلا يفو هانمدق ايك

 ليقو اهيف اياصولا ذافنا زاج ةرجأب الا هربقي نم دجوي مل نا كلذكو تاومألل

 . ثلثلا نم ال لكلا نم كلذ ةرجأ

 ديبعلاو ةمذلا لهأ ليق كلذكو ءارقفلاك ءاينغألا «ىتوملل اييف لخدو»

 لبق نويدملا نفك نأ ليق هيلعو نيدلا دعب نفكلا نأ ءايلعلا ضعب لاقو

 نفدي اضيأ هيلعو هنيدل ءافو فلخي مل نإ نيدلا لهأل هنفكم نمض نيدلا

 ديدش قولخملا قح نأل اولاق هضعب وأ نيدلا نفكلا ةميقب ىضقيو انايرع

 سلفملا نأل سلفملا ةايح لاح ىلع ساقي الف نفكلاك تيملا رتست ضرألاو

 هونفك ثيدح يف سيلو مهضعب لاق نفدلا هرتسي تيملاو ءارعلاب هتروع رهظت
 يبوث يف هونفكي نأ مهرمأي نأ دارأ نوكي نأ زاوجلا اذه يف يناني ام هيبوث يف

 نيد الب هفرع نوكي نأ لايتحالو امهريغ يف ءونفكيو ايهعزني الو همارحإ
 يأ لصألا ىلع ىرجف نيدلا مدع لصألا نأل مهرمأ نوكي نأ لايتحالو
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 ف ماقملا ةلدأ طسبو هب هو ربخأل نيد هيلع ناكول هنأ ىلع هل اباحصتسا

 . هيلإ عجريلف هدارأ نم ) ) ١ ( مانألا داشرإ»

 يأ ةيصولا هدعبو . نيدلا لبق امه نفكلاو نفدلا لحمو رثألا يفو

 ابجاو اقح تسيل ىتلا ةيصولا يأ ثلثلا نم جرخت ىتلا ةيصولا نيدلا دعب

 نع يو ر دقو ليق اذك نيدلا مسا تحت لخادف هيلع بجاولا امأ هيلع

 وهو : تلق . ةيصولا لبق نيدلاب ىضق هنا ملسو هيلع هنلا ىلص هللا لوسر

 هيلع اهميدقت ىلع لدي ال نارقلا يف نيدلا ىلع ةيصولا ميدقتو بهذملا

 بلاطي مئاق هل نيدلا نوكل لجو زع هللا اهمدق ايناو القن الو القع ال اذافنا

 نيدلا بناجو كلذب فيعض اهبناج ناو اهب بلاطي ةيصولل مئاق الو هب
 هب بلاطي نيدلا بجاولا قحلا ناف لوقعملا يف اضيأ كلذكو هبحاصب يوق

 . مزال ريغ قح نم ىلوأو ءادألاب قحأ هبحاص

 ههجو لعلو تيملا لام نم ال مهلام نم ربقلا نورتشيو رثألا يفو

 هل اودؤي نأ مهيلع مهف ربقلا ءارشب الإ هنفد مهنكمي الو هنفدب نوفلكم مهنا

 نويدلا باحصأو اياصولا نع ربقلا ةميق صقنت الف هقح يف هب اوفلك ام
 اياصولا هب صقنت ىذلا لاملا نم ائيش ذخأت ال ربقلا ةميق نا يأ اذه ىلع

 ربقلا نأب لوقلا ىلع كلذب ةصيقن نيدلا باحصأ ىلع الو اهريرقت نع

 . تيملا لام نم ال مهلاومأ نم

 اذا يأ مهلاومأ نمف الإو لكلا نمف ةعقبب ىصوأ نا هلعلو رثألا ينفو

 نفكلا يب رغملا رثألا يفو تيملا لام يف ال هلام يف ثراولا مزلت اهب صوي مل

 نكي مل نأو . نيدلا دعب ثلثلا نم ليقو نيدلا لبق لكلا نم رثكالا دنع

 كلذ مهل ليقف انايرع نفدو هوذخأ ه ؤامرغ بلطو هب هنيد طاحأو هنفك الإ
 . ( ه أ ( لاحل ١ ف تيب فلا نعبص غلبي عساو مظن حرشل ااذه فلؤم باك ) ( ١
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 هب نفكي ام الإ فلخي مل اذا يأ هب نفكي هللا دبع وبأ لاق رثكألا مهعنمو

 . هللا ىلا هرمأو هيف هنونفكي مهناف

 نيدلا ىلع مدقم نفكلا نا ىري هللا همحر هللا دبع ابأ لعل : تلق

 هللا همحر رقصلا نبنازع: لاقو انباحصأ نم رثكألا لب ريثك بهذم وه ايك
 . انايرع هنفد نع ال هند نع هلأسي هللا نأل هنيد يف هبوث عابيو انايرع نفدي

 باوثأ يف نفكي نأ ىصوأ صوم نع هنع هلا يضر ديعس وبأ لئسو
 بطقلا : لاق ثراولا ىلا يأرلا ديعس وبأ : لاق هلام نم ةفورعم

 اهنم دحاو بوث يف هونفكي نأ اوبحأ نأ الإ هبرمأ ام نولعفي لب : تلق

 ءالغو اهصيصخت لجأل يآ اهعيمج ثلثلا عسو نا الإ اهنم دحاو يف هونفكيلف

 . اهلك اهيف هونفكيلف اهلك اهعسو اذاف ثلثلا ىلا فاضت اهتميق

 ليقف هنفديوأ هنفكي وأ هلسغي وأ نالف هيلع ىلصي نأ ىصوأ ناو

 . ىلوأ يلولا ليقو ىلوأ هيلا ىصوملا نالف

 ىتح مكحلا يف هلام نم هنيفكت نم ثلثلا نم نفكلا نأ لئاقلا عنمو

 قبس ايك ةثالث هرثكأو رتاس بوث هلقأو هثراو يأرب الإ ثلثلا هعسي هنا حصي

 ايف اهنودو يأ ةتس قوفولو ايح سبلي ايك ليقو ةتس ليقو ةعبرأ هرثكأ ليقو

 ريرحلاوحن نم عرشلا هرجحي ام الإ اتيم هل هيضترن ايح هسفنل هاضترا
 ةأرملا نأ ههجوو ةتس ةأرمللو ةسمخ لجرلل ليقو فارسالا ىلا هب ىضفي امو

 رتسي ادحاو ابوث اهتداي ز اوأرف كلذ نم لقاب اهدسجك اهتروع تمسجت ايبر

 . ملعأ هللاو اعرش عونمم تاروعلا مسجحتو ةروع هلك ةأرملا دسج ناف كلذ
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 : مراكألا ءايلوألا نب محارملا دوقع هل هللا مظن مظانلا خيشلا لاق

 هدعبي توم حص نكلو ايح هدهعي صخشل ىصوأ نكي ناو

 سانلا مكح ةايحلاف سكعلاو سابتلال ءاصيإلا لطبي له
 افرعي وأ هب ىصوملا مكلذ افقوأ ضعبو فصنلا تبثي مأ

 تيم هنا كلذ دعب رهظ مث ايح هدهعي صخشل دحأ ىصوأ اذا ملعا

 مهضعب لاقف حصت مأ لطبت له ةيصولا هذه مكح يف ءايلعلا فلتخا دقف

 هل قح ال قاقحتسالا لبق مودعملاو امودعم راص اهبحاص نأل ةيصولا لطبت

 نأ عيطتسي يذلا وه نمف لوبقلا ةيصولا يف طرتشي نم لوق ىلع اييس ال
 . هريغ وأ لوبقب انه لوقي

 ملو برقألا هنأ يعدي نم ءاجو تامو برق ألل ىصوأ ناو رثألا ينو

 نادهشي نيلدعب ىتأي ىتح ائيش هل اوعفدي الف يعدي ايك برقألا هنأ هوملعي
 برقألا هنأ هل

 : لاق ايك هلبق هبراقأ تام ناب برقأ هل نكي ملو برقألل ىصوأ نمو
 ةيصو نم عنام مهعنمو نيدوجوم اوناك وأ هدوجو لبق اوتام وأ مظانلا مامالا

 ةيصو ذخأي نم مدعل هب ىصوأ ام عجر لتقلا وأ ةيدوبعلا وأ كرشلاك برقألا

 . هللا همحر ءالعلا بطق هححص ىذلا اذه برقألا

 ةيصولا تلطب ىصوملا توم لبق تام مث ايح هدهعي نمل ىصوأ اذاو

 تومب بجت اهنأل اهايا هقاقحتسا لبق هل ىصوملا تومب اهنالطب نأل كلذ

 ىصوملاو اتباث ءاصيالا ناك يصوملا توم دعب هل ىصوملا تام ول امأ ىصوملا
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 يذلا وه هجولا اذهو ةيلصألا دعاوقلا ىضتقم ىلع هل ىصوملا ةثرول هب

 . مظ انل ١ هد ار ا

 هتوم كلذ دعب حص مث ايح هدهعي صخشل ىصوأ نكي ناو

 . اعطق ثراولل هب ىصوملا عجر لطب اذاو لطاب ءاصيالاف

 مل ةلمهم نيس اهدعبو ماللا دعب ةدحوملا ءابلاب سابلال هلوق امأو

 مل نايسنلا نم سانل ال ىنعملاو نون كلت نأ ىلع هانلمح ولو ىنعم هل فرعأ

 ايسإ ريصي هنأل نوني مل اذا ءايلاب بتكي يسان نأل كلذ ىلع مسرلا دعاسي

 مسر ىلع همسر انلمح اذا الإ مهللا اهوحنو يعادو ىراشو ىضاقك اصوقنم

 ءاصيالا نا ىنعملاو درفمل ال ةعامجل ءاصيالا هب دارملا ةوقلاب مهفيف فحصلا

 نأل ةعايجلا توم فالخ درفملا توم نأ كلذ درفمل ءاصيالا فالخ ةعاجل

 قايسلا هيلع لديو حضاو اذهو ةداع اقرفتم مهتوم نوكي نأ بلاغلا ةعامجلا
 . كلذك سكعلاو

 همكحف هتوم نع ربخ حصي ملو ايح هدهعي صخشل ىصوأ نا امأو

 اذاو اليوط انمز ءرملا شيعي نا نكمملا نم ذا ةدملا هب تلاط ناو ةايحلا

 وأ هليكو وأ هتفيلخ هل هالوتيف هيلا عجار هب هل ىصوأ ام ناك ايح هانضرف

 . هنع موقي نم مكاحلا هل موقي وأ بستحم هل بستحي

 مكح هيلع ىرجأو ابئاغ الثم ناك اذا ايك هتومب كلذ دعب مكح ناو

 وأ بايغلا مايأ هب هل ىصوأ ايف دقفلا مكح هيلع ىرجأو ادوقفم وأ بئاغلا

 لوقي ةراشالا هيلاو قبس ايك مهثاريم ردق ىلع هتثرو ىلا عجار دقفلا مايأ

 مهو لصألل اباحصتسا يأ سانلا مكح ةايحلاف ىلاعت هللا همحر مظانلا
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 هانردق ول ذا هب هل ىصوأ ام فصن هل تبث ليقو نونظم توملاو هنم نيقي ىلع

 فصن هانيطعأف امات لكلا هل ناكلايح هانردقولو ءىش هل ناك امل اتيم

 هنامرح ىلع ءانب هب هل ىصوملا فصن هنم انعطتقاو ةايحلا مكحب هل تبثي

 ربخ وأ انقيتم هتايح ربخ حصي ىتح افوقوم كلذ لعجي ليقو اتيم ناك ول نا

 . كلذك هتافو

 حصي ىتح كلذ فقوي فيكف احيحص ناك هتايح ربخ نا ليق ناو

 لصح هنع ربخلا روهظ مدعو بايغلا ببسب انلق هتايح نع رخا ربخ
 نوكي نأ نكمأ رشبلا ىلع اموتحم لازي ال توملا نا ثيح نمو هيف بايترالا

 تيم وأ يح فرعي ال ىتح هرابخأ بهذت ال نا يجلا ةداع نم ذا تام دق

 ةهجلا نم ةايحلا دوجوو ةهج نم توملا ناكمال فاقيالاب لوقلا غاس كلذلف

 عايضو قحتسم توم نم هيلع بترتي امل فاقيالا بحأ ال ىنارتو ىرخألا

 . لاملا ةعاضا نع اضيأ لوئسم ناسنالاو فاقيالا كلذ ببسب لام

 بلغأ ىلع اهيف هتوم نكمي ام ةدملا نم تضم اذا هنأب لوقلاو

 هذه يف دابعلا ديلخت مدعب ترج ةداعلا نأ ىلا ارظن هتومب انمكح لاوحألا

 تلعج ةلي هلوقل توملا هيلع بلغاألاف اماع نوعبس هيلع ىضم اذاف ايندلا

 هل انطتحا ةدملا هذه تضقنا اذاف نيعبسلا ىلا نيتسلا نيب ام ىتمأ رايعأ

 نم ةلمج عراشلا بتر رشعلا ىلعو لب طايتحالل ىفكت رشعلاو رشعب
 اهئارو ايب ملعأ هللاو هتومب ىضقن اهئاضقنابو ةيويندو ةينيد ماكحألا
 ملاعلا انخيش لاق ملعأ هللاو داهتجالا دعب ءرملا مالي الو اذهوه انداهتجاو

 : ىلاعت هلللا همحر
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 كرت ول هيبأ مهس نم لثملاب كله نبا لجنل ىصوأ نا دجلاو
 . ثارتلا يف ثراولل هكالتاو ث ولا عم يهس هل برضاف
 . . مهف اذ نكو لاملا ثلث يف مهسلا كاذ لثم اذهف لعجاو

 دلت وأ فراط يف هل وهف دلولا ضعب مهس لثمب اسأ
 هثري اديلو يصولا كرت نا هثلث هعسي نإ امامت ىطعي

 لثمب همع نبال وأ هيخأ نبال وأ الثم هنبا نبال دحأ ىصوأ اذا لوقأ

 نا نينبلا نم نيثراولا دحأ بيصن فرعي نأ هيف ةدعاقلاف هيثراو دحأ بيصن

 هبيصن هل .جرخيو كلذوحنو ةوخأ اضيأ نوثراولا ناك نا ةوخألا وأ اوناك

 اذهو جرخت هنمو ةيصولا هيلع عقت ىذلا وه ثلثلا نأل لاملا ثلث نم كلذ

 . ةثالثلا تايبالا هيلع تلمتشا ىذلا وه ىنعملا

 هوب ا ن اكول نا هيب ا بيصن لثمب هل ىصوأ دلو دلوو نيدلو فلخ اذاف

 ةعبرأ مهنيب لاملا مسقي دالوأ ةعبرأ اوناكل ايح هوبأ ناك ول نا الثم لاقيف ايح

 رابتعا دعب الوأ لاملا ثلث جرخي نأ هجولاف لاملا عبر هيبأل نوكيف مهسأ

 اكف ثر اول ١ ىل اف ىقب امو ثلثلا كلذ نم همهس جرخيف هل ىصوم ١ مهس

 نم فلخ ناكو هيبأ مهس لثمب هل ىصوأ نبا نباو نينب ةتالث فلخ اذا

 ثلثو اشرق نوثالثو ةثالثو شرق ةئام اهثلث جرخأ الثم شرق ةئايعبرأ لاملا

 لص ا ىلع دودرم اهنم ىقب امو شرق ةئام ل 11 أ عب ر الثم اهنم ىطعيف شرق

 . ةيصو اضيأ هيف نكت مل نا لاملا

 لاني ام هل ىصوملا لانيو فكت مل نا تصصاحت ةيصو هيف تناك ناف

 . نيثراولا ىلع ناصقن الب فكت مل نا ةيصولا

_ ١٨٥



 يأ دحاو كاذ ذا يأ هدنعو هينب دحأ بيصنب لاق ناو لينلا ف لاق

 هونبو هينب دحأ بيصن لثمب هل ىصوأ هنأل نيفصن اهنيب لاملا ناك دحاو دلو

 ثلثلا هل ىصوملا ذخأ هزبجي مل ناو كلذ نبالا زاجأ نإ يأ حضاو وهو دحاو

 ريغ ىلع ال ثلثلا ىلع عقاو هلصأ ءاصيالا نأل ةيصو هكراشت مل نا الماك

 . كلذ

 اذاو ثلثلا يف هنوكراشي يأ ةيصو باحصأ وأ ةيصو هعم تناك ناو

 ىصوأ هنأل طقن ادحاو هعم كيرشلا نوكل ءاصيالا هب عقو ىذلا ىلصألا

 ثلثلا وهو هيف ةيصولا هتبثت ام ىلا هب عجرف ثراولا هزجي ملف فصنلاب هل

 هب هل ىصوملا فصنلاب انه اياصولا باحصأ صصاحنف ةزاجا الب زوجتو

 وأ مهنيب ةراسخلا اومسقف اورسخ ءاكرشك اياصولا باحصأووه لعجيف

 فصن ىل هل ىصوملا اذه لوقيف كلذك اضيأ حبرلا اومسقف اوحبر ءاكرشك

 . ىقابلا ىل طحيو ثلثلا نم ينبوني ام ىنوطعاف هلك تيملا لام

 الف هزجي مل ثراولا نأل تبثي ال فصنلا نأل طقف ثلثلا ليقو

 كلذو ثراولا ىبأ ولو هل تبثي ايب مهصصاحي ايناو تبثي مل ذا هب مهصصاحي

 ىدحا وأ نينبلا دحأ بيصنب ةيصولا تبثأ نم لوق ىلع ىتأي امو هلك

 ليقو امومع ةثرولا دحأ بيصنب وأ كلذ وحن وأ مايعألا دحأ وأ تانبلا

 نينبلا دحأ بيصن لثمب وأ ةثرولا دحأ بيصن لثمب لاق نا الإ كلذ زوجي ال

 زاوج يأ دارملاب ةفرعملل زاوجلا حيحصلاو بطقلا لاق ةثرولا نم مهريغوأ
 . خلا .. مامعألا وأ تانبلا ىدحا وأ نينبلا دحأ بيصنب ءاصيالا

١٨٦



 هلصأ ثلثلاو ناثلثلا ايه نوكيف يأ ثلاثك ايهف ناك نانبا هل ناك ناو

 ثلثلا نأل هل ىصوملا كلذل هلك ثلثلا ناك ةيصو هل نكت مل ناف ةيصولل

 اياصوو ءاسنلا نم وأ لاجرلا نم نيرخآل ءاصيا هعم ناك ناف ةيصولا لحم

 هل ناك نا كلذكو اهنم هبانم لك ذخأو ءاصيالا ثلث اوصصاحت اضيأ ىرخأ

 لاملا عبرو ةثالثلا نم دحاو لكل يأ عبارلا بانم مهل ناك ةثالث دالوأ

 ةدعاقلاك عبرلاب اهيف لزن هتكراش ناو ةيصو هكراشت مل نا هل ىصوملل
 . ىلوألا

 هل نوكي نأ لثم تغلب ام اغلاب لئاسملا هذه وحنب لعفي اذكهو

 نأو صصاحي مل نا سمخلا ذخأيف مهل سماخك هل ىصوملا ريصيف ةعبرأ

 هنأل لاملا سمخ يأ سمخلاب هيف لزني نأب ثلثلا نم هبانم ذخأ صصوح

 اوتاك ولف امهوحنو عباسو سداس اذكهو ءاصيالا ببسب ةثرولا نم سماخلا

 ذخأيف رشع ىداحلاك هل ىصوملا ريصي يأ رشع ىداحلاك مهل راص ةرشع

 كلذب ذخأ اهزجي مل ناو ةيصولا ثراولا زاجأ نا رشع ىداحلا ءزجلا كلذ

 تناك ناو هصصاحت هاوس ةيصو نكت مل نا ثلثلا نم رشع ىداحلا ءزجلا

 . رشع ىداحلا ءزجلاب اهيف لزن هعم ةيصو كانه

 تناك ناف ينب دحأ مهسب لاق اذا ايكف ىتانب ىدحا مهسب لاق ناو

 فصنلا اهمهسوهف اهل لاملا نأل رخآلا فصنلا افو فصنلا هلف ةدحاو

 وهو فصنلا اهمهس نأل فصنلا فصن هل ليقو درلاب فصنلاو ضرفلاب

 ثلثلا يف لزنزبحت مل ناف بهذملا يف لمعلا هيلعو ءايلعلا دنع حيحصلا

 ثلثلا هل نوكيف هلبق ىذلا ىلع لاملا فصنبو اذه ىلع فصنلا فصنب

 . صصاحي مل نا هلك

١٨٧



 ليقو نيثلثلا ثلث هل ىصوملا ذخأو ةثلاثك ايل ناك ناتنب هل ناك ناو

 نموأ نيثلثلا نم ذخأيو نهددع قوف ارسك نوكي اذكهو هلك لاملا ثلث

 . صص اح ةصص احملل جيتحاو هاوس ةيصو تن اك ا ذإو لكل ا

 نود ام وأ رثكأ وأ نبا انبا وأ نبا نبا هل ناكو هينب دحأ مهس لاق ناو

 هنب ١ عم يه اك هوحنو نب ١ نب ١ عم لمعل ١ قيرط نوكت يأ هينبكف كلذ

 وأ طقف ةدحاو ةنبا الإ هل نكي ملو هتانب مهس لاق نا اذكو لثمب الثم يبلصلا

 نوكت يأ ةمدقتملا ةدعاقلا ىلع لمعلاف كلذ نود وأ رثكأ وأ نبا تنب

 . هتانبك

 وأ نبا تانب وأ ناتنب وأ ةدحاو تنب وأ تانب هل ناكو هينبك لاق ناو

 يف نهلوخدك نينبلا يف تانبلا لوخدب ليقف كلذ نود وأ نبا اتنب وأ نبا تنب

 دالوألا ظفل فالخب تانبلا مساب نهصاصتخال نلخدي ال ليقو دالوألا

 ل ندربحت ناو هعم لخد نبا ناك نا ليقو يئانخلاو ثانالاو روكذلا معي هناف

 . نلخدبي

 دحأ بيصن لثمب هنالفل تيصوأ لاقو ثاناو روكذ هل ناك ناو

 اركذ ناك نا هل ىصوملا ذخأ ركذلاو ىثنألا لمشي دلولا نا مولعمو ىدالوأ

 نيلاحلاب ذخأ ىثنخ ناك ناو ىثنأ بيصنك هل ناك ىثنأ ناك ناو ركذ بيصن

 عابرأ ةثالث هل نوكيف ةروكذلا لاحبو ىثنأ بيصن وهو ةثونألا لاح يأ

 ةعست نم مهتلأسم تناك ىثنخو اتنبو انبا الثم فلخ اذا يك ركذلا مهس

 يأ اهنيب ىثنخللو نايهس ركذلل ام فصن تنبللو مهسأ ةعبرأ ركذلل ريصيف
 مامت يهو مهسأ ةثالث كلتف مهسب ىثنألا نمرثكأو مهسب ركذلا نم لقأ

١٨٨



 . سايقملا اذه ىلع ءاصيالا يف كلذكو مهسألا ةعست

 ىثنألا كلت تذخأ ىثنأ هل ىصوملا ناكو طقف روكذلا فلخ اذاو

 وهو روكذ هدالوأو هدالوأ دحأ بيصن لثمب عقو ءاصيالا نأل يا ركذلا بانم
 ركذلا كلذ ذخأ اركذ هل ىصوملا ناكو طقف ثانالا فلخ اذا كلذكو حضاو

 نم رثكأ ثلثلا نم ذخأ ناو ءاصيالا اهيلع ىنبملا ةدعاقلل ىثنأ بيصنك

 ىتح لضفلا مه در مهبيصنك هل ىصوملا نينبلا دحأ ىنعأ مهدحأ بانم

 . هل ىصوملاو نونبلا ىوتسي

 هنا لاقو هينب دحأ بيصن لثمب الثم هل ىصوأ اذا ايب كلذ روصتيو

 اهايس ايك شرق ةئام هل تناكف ثلثلا يف هريغ عم صصاحتف الثم شرق ةئام

 باحصأ صصاحتيو اهذخأي هناو هنبإ بيصن اهنا لاق وأ ءاصيالا يف هل

 اهمسقيو ةدايزلا دري هناف لقأ هنبا بيصن نا رهظف ثلثلا يقاب يف اياصولا

 هينب دحأ بيصنب يصوي نأب اضيأ كلذ روصتيو سو ؤرلا ىلع نينبلا عم

 ربلاك اهب ىصوملا ءايشألا راعسأ صخرت مث الثم هبراقي ام ثلثلا نم هل عقيف

 هنا مهوتيف ىقبي ام ثلثلل هولزع امم ىقبيف سانجألا نم امهوحنو ريعشلاو

 دحأ بيصن هب متي ام ذخأيف نلمكي مل ول اياصولا رئاس عم هبوني ام ذخأي

 ول امم لقأ هل نوكيف نينبلا عم مسقي لب ةدايزلا هل كرتت الف ديزيو نينبلا

 اهيف قفاو ةروص تناك اذا الاثم حصي اذهو اياصولا عم ىقابلا ىف صصاح

 . كلذ

 مهس هل ىصومللف مهريغ وأ هينب دحأ بيصنب ىصوأ نا ليقو

 . ليق اذك بيصنلا لثمب اذكو مهدحأ لدب هنأك الماك مهدحأ

١٨٩١



 نا رثألا يفو ةرهازلا هراثا مهفل انادهو هللا همحر ءايلعلا بطق لاق

 يفو لاق هريغ هقحتسي ال هبيصن نأل تبثي ل هدالوأ دحأ بيصنب ىصوأ

 ةثالثو هتأرما كرت دقو هدالوأ دحأ بيصنب يأ هب هيخأ نبال ىصوأ نم رثألا

 نا اذكو نيرشعو ةعبرأ نم ىلوأ ىهو لاق نيثالثو دحأ نم هتضيرفف

 نم مسقتو رشع ةتس نم الوأ اهتضيرفف ةثالث اهلو كلذب جوز تاذ تصوأ

 . نيرشع ٥

 ملو تايف نهادحا بيصن لثمب يبنجأل ىصوأو نيتخأو نيتنب كرت نمو لاق

 ناو لاملا عبر هيلع هلف رثكألا فصنو هفصن ليقو ءابصنألا لقأ هل ليقف نيبي

 انثتسالا ىنعمل ارابتعا ثلثلا فصن هلف ائيش الإ وأ اليلق الإ ثلثلاب لاق

 ىصوأ نا ليق اذكو فلألا فصن هلف فلألا ةماعب لاق ناو هيلع لدي امو

 نويد هيلعو كلذ ريغوأ هنمثوأ هعستوأ هلام رشعب ىصوأ اذاو

 هل نوكي يأ ىقبي ام بسحب نيدلا دعب ىقبي اييف ةيمستلا هل ىصومللف

 نا تملع دقو لاملا ةلمجب الثم هل يصوم اذه لاقي ناب ةيصولا مسا طقف

 وهو نيدلا دعب ىقبي ام الإ هل ىصوملل سيلو نيدلا اهب طاحأ لاملا ةلمج

 نع لضفي ام مهل ثيح ىلوأ باب نم نيثراولا ىلعو اياصولا ىلع مدقم
 . هماكحأ يف عرشلا دصاقمو مهريبعت يف ءاهقفلا دصاقم فرعاف نيدلا

 رخ الو هكلمي ام فصنب رخآلو هكلمي ايب دحاألالثم ىصوأ اذاو

 ايب هب ىصوملا لاملا يف يأ هلام يف لك لزن ةثرولا زاجأ اذاف هكلمي ام ثلثب

 كلذب لزن هلك لاملاب هل ىصوأ نمف هب هل ىصوأ ايب لك يأ هب مه ىصوأ

١١.



 . اضيأ هثلث

 ةئام رشع ىنثا وأ ارانيد رشع ىنثا هلام الثم نوكي نأ مهدنع كلذل لاثملاو

 اهثلثو اهفصنو رشع انثا هيف لوقتف اذكهو رانيد فلأ رشع ىنثا وأ ارانيد

 ايروصت ارمأ هلصأ فصن لباقي ام لصألا ىلع ديزت يأ نورشعو نانثا

 رشع ىنثالا فصن نأ تملع دقو كلذك هثلث لباقي اماضيأ هيلع ديزتو

 نوكيف نيرشعو نينثا كلذ عومجم نوكي ةعبرأ رشع انثالا يآ اهثلثو ةتس
 بحاصلو ةروكذملا ريناندلا نم رانيد فصن رشع انثا لكلا بحاصل

 هل نمو رانيدلا فاصنأ ةعبرأ ثلثلا بحاصلو رانيد فاصنأ ةتس فصنلا

 ىلع اموسقم رانيدلا نم نيءزج هباسحب ذخأ ريناندلا فاصنأ نم ددع

 . نيرشعو نينثا

 نينثا نوكتف ثلثلاو فصنلاو رشع ىنثالا تعمج تئش ناو

 رشع ئنثالا بحاصل برضتف نينثاو رشع دحأ نم ةبكرم يهو نيرشعو
 ةعبرأو ةئام وهو جراخلا مسقتف ةكرتلا يه ىتلا رشع ىنثا يف رشع ىنثا

 رشع ىدحا ىلع ايهمسقت نوعبسو نانثا جرختف نينثالا ىلع نوعبرأو

 اذكو رشع دحأ ىلع موسقم رانيد نم ءازجأ ةتسو ريناند ةتس كل جرخت

 جرخت ةعبرألاب لعفت اذكو ءازجأ ةثالثو ريناند ةثالث جرخت ةتسلاب لعفت

 . ملعأ هللاو ةلثمألا هذه رابتعا اذكه نازجو نارانيد

 مل اذاو تفرع ايك لهس رمألاف ةيصولل ةثرولا زاجأ اذا هنا ملعاو

 عمجي نأب لاملا كلذ يف ثلثلاب نولزني افنا ةراملا ةلأسملا هذه لثم يفف اوزيجي

س ١١١



 هفصنب مهيناث لزنيولاملا لكب مهدحأ هيف لزنيف هثلث مك ,رظنيف هلك لاملا

 يف هب اوعجرف ثلثلا ىلع داز ام ثراولا زب ل هنأل هثلثب مهثلاث هيف لزنيو

 . ثلثلا

 ثلثوهو ةعبرألاب لاملا يف مهدحأ لزني لوقأف كلذل لاملا كاهو

 اذاف ةعبرألاب رخآلاو ةتسلاب رخآلا رشع ىنثالاب رشع انثاوه ىذلا لاملا

 دحأوهو هب بكرت ام ىلا اهتللح اذإف نيرشعو نينثا هتدجو كلذ تعج
 جراخلا مسقتو ةعبرألا وهو ثلثلا يف هلام دحاو لكل برضتف نانثاو رشع

 ناءزجو نارانيد رشع ىنثالل بحاصل نوكيف رشع دحألا ىلع ةمسقلا نم

 بحاصلو ءزجو رانيد ةتسلا بحاصلو رشع دحأ ىلع موسقم رانيد نم

 . اهلاثمأل اسايقم اهفرعاف ةدعاقلا هذه ىلع ءازجأ ةينايث ةعبرألا

 مل اذا ملعلا لهأ نم هريغو هللا يهمحر بوبحم نب دمحم مامالا لاقو

 نا تبثت ال هقوف ايب ةيصولا نأل ثلثلا نم رثكأب ثلثلا يف لزني ال ةثرولا زجي

 وأ ثلثلاب هل يصوأ نمف هب صصحي ال لطاب ثلثلا قوف ايف ثراولا اهتبثي م

 وه اذهو هب هل يصوأ ايبلزن هنود ايب هل ىصوأ امو طقف ثلثلاب لزني رثكأب

 لهأ نم رباكألا لوعم هيلعو لجو زع هللا دنع ةمالسلا ىلا يدؤملا ليبسلا

 . قحلا

 ةررقملا ةعبرألاب رشع ىنثالاب هل يصوأ نم ةعبرألا يف لزني لاثملا يفو

 لكل عبرو رانيد ءاوس ةعبرألا نومسقيف هب لزني ثلثلاب هل ىصوأ نم اذكو

 هلك لاملا ددعب مهدحأ لاملا يف لزن ةثرولا زاجاف ةئايعبرأ لاملا ناك ولف دحاو

 اولزناو زيجي مل ناو ةئام ثلثو ةئام وهو هثلثب رخآلاو ناتئام وهو هفصنب رخآلاو

س ١٩٦٩٢



 مهنم لك لزني ىناثلا لوقلا ىلعو ةئام ثلثو ةئاموهو ثلثلا يف كلذب

 لاثم لك يف مهعم اوصصاحت مهريغ اياصو تناك ناو ثلثلا يف ثلثلاب

 رخالو هلايب دحأل يصوي نأ لثم هعيمجو لاملا روسك عيمج يف مالكلا اذكهو
 رخآلو هلام عابرأ ةثالثب دحأل وأ هلام ثلثب رخآلو هلام يثلثب رخآلو هفصنب

 كلذب اولزن ثراولا زاجأ ناف كلذ وحنو هسدسب رخآلو هثلثب رخآلو هفصنب

 . ثلثلا يف هب هل يصوأ ايب لك لزن هثرولا زب مل ناو اوصصاحتو لاملا يف هلك

 نم هل يصوأ امب هيف لزنيو رثكأب وأ هب هل يصوأ نم هيف هب لزني ليقو
 . كلذ فرعاف لئاسملا هذه لثم يف ءاملعلا لوقي اذكه هنودب هل ىصوأ

 اهيناعمل انيبم كل اهطسبأ انأ اهو ةمهم لئاسم ماقملاب قحتليو
 : لوقأف ءافعضلا ىلع ةصيوعلا

 هلام ثلثب رخآ لجرل ىصوأو رانيد ةئايب دحاول ىصوأ اذا : ىلوألا

 رانيد ةئام هلام ثلث نوكي نأ ىنعأ رانيدلا ةئام ىواسي ثلثلا تيأرو

 ةقيقحلا يف اذه ى رتف رخآ ناسنال رانيد ةئايب ىصوأو دحأل هب ىصوأو
 مل يأ ىرخأ ةيصو نكت ملو ةيصولا ثراولا زب مل ناف رانيد يتئايب ىصوأ

 ايهنم دحاو لك لزنيف نيفصن لاملا ايف ىصوملا مسق اذه ريغ ءىشب صوي

 ذخأ ثراولا زاجأ ناو ارانيد نوسمخ ايهنم دحاو لكل نوكيف ثلثلا يف ةئامب

 ةئامب ايهنم دحاو لك اهعم الزن اياصو ايهعم تناك اذاو رانيد ةئام ايهنم لك
 . كلذ يف اصصاعتو اهب هل ىصوملل يأ رانيد

 مهرد فلأ هتميق الثم دبعب دحأل دحأ ىصوأ اذا : ةيناثلا ةلأسملا

س ١٩١٢



 ناذه الا هدنع نكي ملو مهرد ةئايسمخ هتميق اضيأ دبعب رخا لجرل ىصوأو

 ثراولا زاجأ اذا هنا ةرم ريغ انمدق انأل ثراولا ةزاجا يف ملكتن الف نادبعلا

 زجي مل اذا ماكتن انكلو اهل ىفكي ناك اذا يه ايك تذفن ذا لاقم الف ةيصولا

 ةميقب ايهنم دحاو لك هيف لزنو ثلثلا ىلا اهقوقح يف ناعجري لوقتف ثراولا
 مهرد ةئايسمخب هيف ىناثلا لزنيو مهرد فلأب هيف لوألا لزنيف هدبع

 . سايقلا اذه ىلع كلذ يف اصصاختو

 لطاب ثلثلا ىلع دازام نأل ثلثلا نم رثكأب ثلثلا يف نالزني ال ليقو

 همهس يف هتزاجا تناكل نيقابلا نود ةثرولا دحأ زاجأ ول لب ثراولا زجي مل ذا

 ايهعم نكي مل نا اهنايسقيف ةئايسمخب ايهنم لك لزني اذه ىلعف ثلثلا يف ال

 هنم لقأ رخآلا ةميقو ثلثلا نم رثكأ هتميق امهدحأ ناك نإ اذكو امهاوس

 . ثلثلا يف هدبع ةميقب ايهنم دحاو لك لزنيف

 ثلثلا نم رثكأ هل ناك نمو هب لزن ثلثلا نم لقأ هل ناك نم ليقو

 مدع عم ثلثلا دح ءاصيالا ةزواجم نم عونمم هناف ثلثلا زواجتي الو طقف

 ةميقلا نم هدنع ايب لك لزني هيف لب ليقو كلذ يف ةدئاف الف ثراولا ةزاجا

 قيرفلا لاقف رثكأ يطعأ رثكأ هقح ناك نمف كلذ ىلع ةصصاحملا عقتف

 . مهفاف ثلثلا اهغلبم زواجي ةيصوب دحأ ىتأي نأ ةلاصا عنمن نحن ىناثلا

 لكل ام يأ ةيمك تافلتحغ اياصوب دحأ ىصوأ اذا : ةثلاثلا ةلأسملا

 نهضعب نوكك هب ىصوملا عون فلتخم وأ اعاونأ تافلتخم وأ نهنم ةدحاو

 ناف نهيف هب ىصوأ ام دادعا يف نفلتخإ وأ منغب ضعبو رقبب ضعبو لباب
 هل مسي مل اضيأ قتع نهيفو هب جحي امولعم ائيش هل مسي ملو جح نهيف ناك

_ ١٩٦٤



 ولو ءاصيالا لصأ يف هلايب لك لزنيف نهيف زاج صصاتلا ناف امولعم ائيش

 . لوق ىلع هنود وأ اثلث نوكي نأ طرشبو لوق ىلع ثلثلا نم رثكأ ناك

 ناف رثكاألاب ال ثلثلاب يأ هب لزن ثلثلا نمرثكأ ناك نا ليقو

 . مهفاف رثكألا ىلع ال ثلثلا ىلع هاندعأ ريمضلا

 لكلا يف صصاحت كلذب لاملا في مل نكلو الثم ثراولا انه زاجأ ناو

 هناف ائيش هل مسي ملو الثم جح اهيف ناك ناف بيصنلا نم ةدحاو لكل امب

 ةيصو ذافنإ تقو يأ جحلا كلذ تقو يف لودعلا هردقي ايب ءاصيالا يف لزني

 ديبعلا ءالغ ربتعيف اضيأ قتعلا يف اذكو انه ربتعملا وه توملا تقو ليقو جحلا

 لدعلا وهو كلذ يف فالخلا ىلع توملا تقو وأ ذافنالا تقو يف مهصخرو

 . ملعأ هللاو ماقملا يف فاصنالاو

 وأ نيتظلغم وأ ةلسرم وأ ةظلغم ةرافكب ىصوأ اذا : ةعبارلا ةلأسملا

 يف ربتعتو نهل بوبحلا هب ىرشي ايب ثلثلا يف نهل لزني هناف رثكأ وأ نيتلسرم
 هل جاتحن ايب تارافكلل ذافنالا هيف عقي ىذلا دهعلا كلذ كاذ ذا ةميقلا كلذ

 ملو الثم ثراولا زاجأ ناو تاءاصيالا نم نهعم امو نهنيب ةصصاحملا عقتو

 تالسرملا الوأ ذفنت لب ليقو نهنيب صصوح نهدحو نهل لاملا فكي

 مظعأ نهرمأ نوكل تاظلغملا ذفنت لب ليقو تارافكلا يف لصألا نهنوكل

 ةدعاقلا ىلع نهنيب صصاحي نا ماقملا يف لصفلا لوقلاو ربكأ نهقحو

 . ةدرطملا

 الثم ددعلا نيب اذا هماحرأ ىلع قرفت هايش وأ ةاشب ىصوأ نا اذكو

. ١٨١٥



 رظنيف ريناندلا وأ مهاردلا نم اددع نهف مسي ملو ةئام وأ رشع وأ سمخ وحن

 هزجي مل اذا ثلثلا يف هب لزنيو ذافنالا هيف عقي ىذلا مويلا كلذ نهتميق يف

 . ملعأ هللاو حضاو وهو ةثرولا

 ركبلو نيسمخب ورمعلو ةئايب ديزل اذه عم ىصوأو ايئاد احابصم اذكو اذك

 مهملا نكلو اهريغل قباسلا قيرطلا وه اهيف قيرطلاف نيرشعب دلاخو نيثالثب
 ملوأ نبي ل يأ ةداعا هل نكت ملو حابصتسالاب هل ىصوملا دجسملا مدها اذا ام

 ثر اول ١ ىل اف ىقب امو مه اياصو اوفوتسي ىتح مهل ىصوم ١ ىل ١ حابصتسالل

 ةمات ةئايثالثلا يأ اهب حابصملل ىصوأ دق ناكل ةئايثالث ثلثلا ناك ولف

 نم سامخأ ةثالث حابصملل فقويف ةئايسمخ كلذف نيتئايب لاجرللو كلذل

 نوثالث هفصن ورمعلو نوتس وهو سمخ ديزلو نونايثو ةئام ىهو ةئاينالن
 دجسملا يف حبصأ ناف رشع انثا ةسمخ دلاخو رشع ةينايث هراشعأ ةثالث ركبلو

 نورشعورمعلو نوعبرأ ديزل ةيقابلا ةئاملا نم عفد كلذك مدہناف نيناشب

 نورشع ىقبتو مهاياصو متتف رشع ةينايث دلاخلو رشع انثا ركبلو ثراولل

 كانعمسأ ىتلا ةلأسملا هذه نم ةمهملا هذه يف ةيضقلا يهتنت كلذبو ثراولل

 اياصولا دعاوق ىضتقم ىلع اهلصفو ى ربكلا لئاسملا نم يهو اهقيقحت

 . قحلا لهأ نم ءاهقفلا راكفأ هيف تمدتحا

 يف ةقيقح نبالا كلذكو هقوف نم ف زاح باأل ١ 7 ف ةقيقح دحلاو

 ديحوتلا لهأ دنع وهو توملا انه كالهلاب دارملاو هدعب نميف زاجم بلصلا نبا

 هنم أربتملاب انايحأ هنع نو ربعيو رانلا ىلا رهاظلا مكحلاب ريصي نم هب دارملا

١٩٦٦



 . كلذ وحنو قسافلاو لاضلاب انايحأو

 نم بيصنلا هب داريو قلطيو برحلا تالآ نم ةلآ وه ةغل مهسلاو

 : ىلاعت هلوق يف يك ثوروملا لاملا وه ثارتلاو هيف هجو يأ ىلع لاملا

 . «امل الكأ ثارتلا نولكأيو»

 (ديلتو فراط نم) مامت ىبأ لوق ف اك دلات وأ فراط اما ناعون لاملاو

 تاغل هيف ثلثلاو ميدقلا لاملا دلاتلاو هنم ثدحتسملا لاملا نم فراظطلاو

 عم ماللا حتفو ءاثلا مضو ماللانوكسو ءاثلا مضو ماللاو ءاثلا مض يهو

 ةفورعم يهف تادرفملا ىقاب امأو ثوروملا لاملا ثرالاو ريغصت ءاي ةدايز

 . ملاعلا انخيش لاق ملعأ هللاو ةفولأم

١٩٦٧





 ةيصولا بوجو تقو ف ثلاثلا بابلا

 مهقاقحتسا قلعم هناف نيبرقألا اهلهأ ىلا اهجارخا بوجو تقو يأ

 هب قاض توملا رضح اذاو اهنم ةعسولا يفوه ايح ماد ايف مهبيرق تومب
 ةحصل انباحصأ دنع اكلاه تام تامو صوي مل اذاو ءاصيالا همزلو لاحلا

 ريغ مهدنع اهنأل كلهي الف مهريغ دنع امأ مهدنع نيبرقألا ةيصو بوجو

 . هماقم يف كيلع كلذ رم ايك ةبجاو

 قوقحلا امأ توملا دعب ام ىلا اهربخأت هل تاعربتلاب اياصولا كلذكو

 اهؤادأ الإ اهنم هكفي ال هتبقر يف ةتباث هيلع ةبجاو اهناف دوبعملل وأ دابعلل ىتلا
 هيف هرذعي عنام اهب ءاصيالا نم هعنمي ملو اهب صوي ملو لجألا هرضح اذاف

 كاكفلا هللا لأسن اهلهأل قوقحلا ءادأ بوجول اعامجا كلاه تام عرشلا

 . لاوحألا بيطاب صلختلا ىلع نوعلاو هوجولا نسحأب اهنم

 : هنع يضرو ىلاعت هللا همحر مظانلا لاق

 لهم يف اهب يتآلا لضافلاو لجألاروضح اهوجو تقو

 اهنم هدابعلوأ هلل دابعلا ىلع ةبجاولا قوقحلاب ءاصيالا نا ملعا

 ةرخآلا رادلا ىلا رادلا هذه نم لاحترالا ةبراقم ىلا ةلهملا هيف حصت ام

 اذا يك عرشلا .هتبثي رذعب الإ هل ريخأتلا حصي ال ام اهنمو نيبرقألا قوقحك

 رحبلا نوكك مهيلع لوصحلا هنكمي مل ابايغ اهباحصأ ناك وأ اهب ارسعم ناك
 ءىش وأ ضارمأ وأ ةعونمم قيرطلا وأ ةديعب ةفاسملا نوككو هنيبو مهنيب اعطاق

١٩٦٩٩



 انهو توملا بابسأ ةنياعم لاح ىلا ريخأتلا هعسي اذهف ةربتعملا عناوملا نم ام

 . هللاب ذوعن اريبك ايثإ مثأيو ريخاتلا هيلع قيضي

 ناف ةيصو ريغب هيلايل نم نيتليل دحأ تيبي ال نأ اعرش بجاولا امأو

 قحي ام الي هلا لوسر : لاق تانكسلاو تاظحللا يف مدا يبنل ةينملا دئار

 الإ نيتليل تيبيرخآلا مويلاو هللاب نمؤي نمؤم ةياور يفو ملسم ءىرما

 هنا ةي هللا لوسر نع باطخلا نب رمع نبا نعو هسأر دنع ةبوتكم هتيصوو

 الإ نيتليل تيبي هيف يصوي نأ ديري ءيش هل ملسم ءىرما قح ام : لاق

 ثيدحلا ي اهقلطأو لوألا ثيدحلا يف اهديق هارتف هدنع ةبوتكم هتيصوو

 هارت ايك ثيدحلا يفو ةيسارلا ةيدنعلا صوصخ ال هتيب ىف اهب دارملاو ىناثلا

 نم نأ هموهفمو رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نمب اديدهت هقلع ذا ءاصيالا باجا

 قوقحلاب ىصوأ ثعبلاب نقيأ نم نأ يأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي مل صوي مل
 ثعاب هللا نا انيد قدصم نمؤم ىنعمدنأل اهب ءاصيالا عرشلا هفلك ىتلا

 ديبعلا هيف بساحيو راصبألاو بولقلا هيف صخشت مويل مهعماجو قلخلا

 نا ملع كلذ دقتعا نمو كيلاعصلاو ءاينغألاو كيلامملاو كولملاو رارحألاو

 ءاصياب ولو اهئادأب هللا دنع اهتعابت نم أربتو اهلهأ ىلااهؤادأ بجاو قوقحلا
 . ءادآلا قرط رخآ وهو

 سأر دنع تدجو اذاف ىلاعت هللا همحر ءايلعلا بطق ةمالعلا لاق

 زوجت ال دوهشب وأ دحاو دهاشب وأدوهش الب هريغ اهبتك وأ هديب اهبتك ولو تتبث

 مل ولو ىأ هطخب تناكولو اهتوبث قلطأ هللا همحر هارتف هسأر دنع هلوق ليلدب
 هدنع ةبوتكم تدجوو ةقث ريغوه وأ تاقثلا طوطخ يف ادودعم هطخ نكي

 تابثا يف ةدعاقلا يه ايك هيلع دوهش ال نكلو افورعم هطخ ناك وأ تتبث

۔ . . ٢ _



 كلذكو ىرخألا قوقحلا ةيقب يف لودعلا دوهشلاب ةيعرشلا تابوتكملا رئاس

 ىرخألا كوكصلا فالخب ةتباث اهنإف طقف ادحاو اهيلع دهشأو تبتك اذإ

 نم اذخأ لدعلا ريغ اهيلع دهشأو لدعلا ريغ طخب هتبتك اذإ كلذكو

 . روكذملا ثيدحلا

 يأ ءاوس هيفوه ىذلا تيبلا عضاومو ليثمت سأرلاو بطقلا لاق
 نأل هتابخمو هقيد انصوحن هتيب قلطم يف يه وأ ةقيقح هسأر دنع تناك ءاوس

 دري مل هنا ملعأ هللاو لوقأو هارت ايك ةباتكلا قلطأو كلذ ىلع لدي ثيدحلا

 اذهو ةباتكلا طورشب ةبوتكم هدنع اهدوجو دارأ اناو ىنعملا اذه ثيدحلا

 رمأو ةباتكلاب رمأ هناف نيدلا ةيا يف نآرقلا يف ايب هدييقت حصي قالطالا

 عايضلا نم سانلا لاومأل اظفح دابعلا نم يضرملاب اهيلع داهشالاب
 يف ىذلا قالطالا اذهب رتغت الف اعرش هيقحتسمل لام لذب هتقيقح ءاصيالاو

 لاومأ لاطبال هيف لاجم ال ايب كسفن ىلع ظفتحت نأ كيلعو اذه انثيدح
 . اهلهأ ىلإ اهلذب ناسنالا ىلع متحتي قوقح وأ اه ؤادأ كيلع بجو

 دق تلق قثوأ باتكلا نا الإ ناسللاب ةيصولا ىزبحتو بطقلا لاق

 ديفي امب ماقملا يف ثحبلا ىلا ترشأو ىدنع تاظوفحملا نم اذه كل تمدق

 نا كيلع ىفخي الو هتيانعب كلذل اناده ىذلا هلل دمحلاو ماهفألا يوذ

 مزلي ال ءاصيالا نا هللا همحر ءايلعلا بطق دارمو هريغب ال ناسللاب ءاصيالا

 هب احصفم يصوملا نم هعوقو هيف مزلي لب ثيدحلا رهاظ وه ايك بتكي نأ هيف
 مهو هنم املاس نوكيو مهب قلعتيو هنع طحني كلذبو هيثراوو هلهأ نيب

 . هب نولتبم

 وأ مويو ةليلوأ ةدحاو ةليلك ايهنود اميف هوفع نيتليل هلوق نم رهاظلاو

۔ ٢.١



 رخالا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال ةلي هلوقك وهو طقف ةليلوأ طقف موي

 عنمي هنأ عم لايل ثالث ةياور يفو اهنم مرحم يذ ريغ دنع ةليلو امويرفاست

 عم ةولخلا حيبي ثيدحلا رهاظف نامزلا نم ليلق لقأ ولو ةيبنجألا عم ةولخلا

 عضوملا اذه ريغ يف هدجت ال ايبرو يلج هنإف هفرعاف كلذ نم لقأ يف ةيبنجألا

 ربعو ليلقلا لقأ يف ليثمتلا قلطم كلذب دارملا نأ حيجرلا حيحصلاف

 وهو رادقملا كلذ هيلع يضمي نأ يغبني ال لقاعلا نأ هنم انالعإ نيتليللاب

 هب مظعاف نيتليل كلذب نواهت نم يأ نينواهتملل ديدهت اذهو هيف ز رتحم ريغ

 نإف ايهنود اميف لحي هنأ دري ملو هيلع مرحي يأ لحي ال هيف هلوق كلذ ىلع لدي
 . ةبوتلا هيف مزلت مارح رذع ريغب بجاولا ليطعت

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسمل زوجيالو اولاق يبرغملا رثألا ينو

 تفتلا اذه ىلاو ةدحاو ةعاس ولو هب يصوي نأ هيلع بجي ام ةيصو يف رصقي
 هتايح يف اهذفني نأ ىغبني اولاق ةمألا ةاده ةقفاوم ىلع هلل دمحلاو تبتك اميف

 اهيدؤي ةلص ةايحلا يف مهل ذإ توملاب بجت اهناف يأ اهوحنو برقألا ةيصو الإ
 ةلصب مهل ءاصيالا هيلع بجوف هتلصاوم تعطقنا تام اذاف هنكمأ ايك مهيلا

 ريخ نا كش الو ثراولا ىلا لقتني لاملا ناف توملا دعب اهب نوعتمتي
 لاقف لضفأ ةقدصلا يأ نع لئس ذا ةلي هلوقل ةحصلا يف ناك ام ةقدصلا
 ريخ هتايح يف مهرد رثألا يفو . ثيدحلا حيحش حيحص تنأو قدصت نا

 . هتوم دعب نيعبرأ نم ظفل يفو نيعبس نم ريخ ليقو هتافو دعب ةرشع نم

 نأ نم كل تمدق ام ىنعم هلللا همحر بطقلا مامالل تدجو معن

 هتيصوو الإ رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ملسم ءعىرمال لحي ال ةلي هلوقب دارملا
 هب دارأ لب حابم نيتليللا نود ام ناو دييقتلا هب دري مل هنا هدنع ةبوتكم

٢.٢



 . هريغو نامزلا نم ليلقلا لمشيف طقف ليثمتلا

 ةياورو نيتليل ةياورو ةليل ةياورف هنع هللا يضر بطقلا مامالا لاق

 امأو لاق خيشلا مالك ةاراجم يف هتلق ام اذه ديدحت ال بيرقت لايل ثالث

 اهيلمي نأب اهب ادتعم ةباتك ةبوتكم هتيصوو الإ ثيدحلا ىنعمف ىدنع ىذلا

 وأ هطخب اهبتكي وأ هتداهش زوجت نمم هريغو اهبتاك اهيلع دهشيف هريغ ىلع

 دوهشلا اهيريوأ هب تيصوأ ىذلا انأ اهيف اموأ ىتيصو هذه لوقيو هتثرو اهيري

 كلذ يف فلكت الو هب تيصوأ ام اذه لوقيو اهيف ام ىلعو اهيلع اودهشيو
 ةداهش : ىلاعت هللا لاق لودعلا دهشيو لودعلا بتكي انا بلاغلا ناف
 الف ةباتكلا نسحي ال سانلا رثكأ نألو ةيآلا توملا مكدحأ رضح اذا مكنيب
 هنع يضرو ىلاعت هللا همحر ءاج هارتف طخلا دايتعا ىلع ثيدحلا يف ةلالد
 هتلق ايب ةنينأمط دادزتل كل تلقن ايناو ةحارص وه هدازو هب تئج ام ىنعمب

 ىوحفو عرشلا ةلدأ نم هتدفتساو ىداهتجا هيلا ىدأ ام كلذ انإف كل

 هلل دمحلاو مالسلاو ةالصلا هيلع نيلسرملا ديس نع ناهربلا هيلا ريشي ام
 ديب لضفلا نإ لق لجو زع هلضف هلك كلذ ناف هيلا ىنادهو هل ىنقفو ىذلا

 . ءاشي نم هيتؤي هللا

 لاق ذإ ادهاش نوكي بتاكلا نا هللا همحر بطقلا مامالا مالك دافأو

 اهارأو اهبتك اذا اضيأ كلذكو هتداهش زوبحت نمم هريغو اهبتاك اهيلع دهشيف
 ناف مكحلا يف ال هؤاصيإ مهعم حص ذا لجوزع هللا دنع مهتمزل ةثرولا

 هنأش لج هللا نم ةيامح ةيعرشلا دوقعلا يف داهشالا ةحص ىلع ينبني مكحلا

 . ارغلا هتعيرش رهاوظل

 هطخب تيملا ةكرت يف ةيصو تدجو اذا هنإ ةيكلاملا نم يجابلا لاقو
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 مزعي الو بتكي دق هنأل تبثت ال هطخ اذه نإ نالدع لاقو اهيف ةداهش الو

 . ملعأ هللاو

 ءاج ام ىلا ريشي لهم يف اهب ىتآلا لضافلاو هللا همحر مظانلا لوقو

 حيحصتنأوقدصتنأةقدصلالضفأالاق ذإ ةلي هنعةحيحصلا ثيداحألا يف

 دعب ةرشع نم ريخ هتايح يف لجرلا هقفني مهرد ثيدحو ثيدحلا حيحش

 هتافو دعب نيعبس نم ريخ ةياور يفو هتاممدعب نيعبرأ نم ريخ ةياور يفو هتوم
 نارقلا ةداهشب هتامم دعب هنم عفنأ ةايحلا يف قافنالا نا لقاعلا ىلع ىفخي الو

 ىلع لدي ام اضيأ ةنسلا يفو هرارسأل انادهو اقدصم ادهاش انيف هللا همادأ

 . ماقملا هب قيضي ريثك كلذ

 اذكو اذكب قدصتيو اذك هنع قفني نا هدلو ىلع مهضعب ىصوأو

 كتايح يف كلذ لعفت ال كلام قبأ اي هدلو لاقف اذكو اذك هنع لعفيو

 همدقت ام نا يدلاو اي دلولا هباجاف يتامم دعب كلذ ىنع لعفا تنا هباجاف
 كلذ اهماقم نم اجرخو دلاولا لبقي ملف كفلخ نوكي امم كل عفنأ كمامأ

 هدلاو فلخ ىشمي ناكو دلولا هلمحو جارس اهعمو ليللا نم مالظ يف ناكو

 كفلخ هب ىشمأ لب ال دلولا هل لاقف ىمامأ جارسلاب شما هدلول دلاولا لاقف

 دلولا لاقف ىمامأ نوكي نأ مزلي لب قيرطلا يل ريني ال ىفلخ هنا دلاولا لاقف

 نسحتساف مهمامأ تناك اذا كلتو اهلهأ فلخ لامعألا ىدلاو اي اذكه

 ءادأل قيفوتلا هللا لأسن كلذك وه رمألا نا ةقيقحلا يفو هدلو نم كلذ دلاولا

 . توملا لبق بجاو لك

 داضلاب وهو حالصلا يناعمو ريخلا تافص يف لماكلا وه لضافلاو
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 فيوستلا نيب لصافلا هب دارملاو ةلمهملا داصلاب مهضعب اهلوأت ايبرو ةمجعملا
 اهانعمو ءايشألا نيب عطقلا وهو لصفلا نم ةلمهملا داصلاب لصافلاو دجلاو

 دم يف اهضراعيو اهفيوست سفنلل عطقي يذلا لاجرلا نم لماكلا وه انه
 نم ىلكلاو تابجاولا ءادأب مايقلا يف طاشنلاو دجلا جهن ىلإ اهدريو اهلامآ

 . هانعم ىفخي ال نيتظفللا

 هللا دبع نب دمحم نيملسملا مامإ نم ناك ام اذهب تركذت دقلو

 ملاعلا اهيف يلا هتباتك تناك ذا هبتك يف هب ينبطاخي ىلاعت هللا همحر ىليلخلا

 نيملسملا نم انغلبي نأ هللا لأسن يل هبتك رثكأ يف يأ ايئاد لصافلا لضافلا

 . ميحر ميرك هنا هاضرل قيفوتلا هنم انغلبيو نظلا نسح

 يف مهيلع عسوتلاب هدابع ىلع لضفت هللا نا كيلع ىفخي الو
 نيبرقألا ةيصوك كلذو مهلانجا روضح ىلا مهاياصو ضعبب يخارتلا

 مل اذاو ايتح ءاصيالا همزلو لاحلا ءرملا ىلع قاض لجألا رضح اذاو اهوحنو

 وه اذه اعامجا هللا دابعل وأ هلل هيلع وه ايف اصوصخو كله كاذ ذإ صوي

 . ملعأ هللاو مظانلا هدارأ ىذلا

 : لاق

 هرحح لاح نونحمل او لفطل اال هرمأ كالم ىصوم ١ ف طرشل او

 لقع لفط نم فورعلا ةيصو لقن دق ضعبو عنملا رهشألاو
 عبرلا ال هلام سمخ دحلاو عنمت قوقحلا يف اولاق ضعبلاو

 دبال اطورش يصولا نم ةيصولا ةحص يف طرتشإ عرشلا نا ملعا
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 . يبصو لفط نم حصت الف اغلاب نوكي نأ : لوألا

 فيلكتلا ةفص لاوزل نونجم نم حصت الف القاع نوكي نأ : ىناثلا

 . هيلعو هل ايف هنع

 هالوم ىلع لك هنأل دبع نم حصت الف ارح نوكي نأ : ثلاثلا

 هناف دبعلا كلمي لوقي نم لوق ىلع الإ هيف يضوي اقلطت هدنع ءىش ال

 ءاصيإ حصي مهضعب لاقو . حيحصلا وألاو كلمي اييف يصوي نأ حصي

 ضعب هءاصيإ حصأ اضيأ كرشملا كلذكو كلذ يف هل انوذامناك اذإ دبعلا

 مل ولو يأ لقع اذإ اضيأ ناركسلا كلذكو رثألا ريهش كلذو ضعب هلطبأو

 ضعب هعم يقب اذإ ضيرملاك لقع نم ضعب هل ناك امنإو امامت لقعي

 . زييمتلا

 زاجأ نمف ال مأ تبثت له قهارملا لاعفأ يف اوفلتخإ : رثألا يفو

 دح غلب نإ يأ امزج حص ضقني ملو غلب نإ اييس ال هءاصيإ زاجأ هلاعفأ

 تبث اقهارم هنوك لاح هب ىصوأ يذلا هئاصيإ تابثإ ىلع قاب وهو فيلكتلا
 . اعطق ءاصيالا كلذ

 غلب نا الإ هؤاصيإ تبثي مل اهتحصب لقي ملو قهارملا لاعفأ عنم نمو

 . ( ه آ ) اهضقني مو

 زوجت ال ايك زوجت ال نونجملاو لفطلا ةيصوو اضيأ مهضعب رثأ يفو

 . مهلاعفأ
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 قهارملا يف لخاد لفطلا نأ ردابتملاو ةزئاج اهنا قهارملا ةيصو يف ليقو

 قهارملاو يبصلا يف لصألاو لفطلا يف لخاد قهارملا نأ ضعب لوقيو

 اضيأ ءاصيالا لطبأ اهلطبأ نمو ايهئاصيإ زاجأ اهزاجأ نمف اهلاعفأ حصت ال

 ةبه زاجأ نمف ةبهلا ةيصولا لصأو اهنالطب ىلع ءايلعلا رثكأ دبعلا ةيصوو

 هتيصو زوجتف ريسيلا ءيشلا يف هتبه زوجت ليقو هتيصو زيجي نأ هيلع يبصلا
 . كلذك هيف

 ىلع ىفخي ال ميتيلا رمأو نقلي مل نإ لقاع ميتي ةيصو مهضعب زاجأو
 ءالغو ةرثكو الق رومألا زيمي يأ القاع هنوكب دارملاو هيف عرشلا ديدشتو دحأ

 هب لوقأ الف نيقلتلا عم امأ هلك كلذ نقلي مل نا يأ نقلي مل نااصخرو

 . هتيطعأل نقل نا هتحصب لوقلا نم برقأ هيف ىدنع نالطبلاو

 هلام سمخ ىلا فورعمب ريغص ةيصو مهضعب زاجأو : رثألا يفو

 كلذكو . خلا . . هلام سمخ دحلاو مظانلا لوقب ةراشالا هيلاو رب هجول

 ناف هيلعو نقلي مل نا مهضعب هزاجأ دحأل فورعمب ىصوأ نا اضيأ

 مل هناف لاملا يناعمل يبصلا نم كاردالا لوصحو هب ىصوملا زييمت انه ظحالملا

 نم هظفحيف لاملا ردق فرعي نم دحب نكي مل اذا الإ هلام دحأ ىلع رجحي

 . عايضلا

 ةجح وهو ثلثلا ىلا ليقو هلام يف عبرلا ىلا يبصلا لعف زوجي ليقو

 لوقب ءيش يف اولوقي مل وظحال ام ةفرعمل انادهو هللا مهمحر ملعلا لهأ ناف

 مهرابخأ عالطتساو مهراثآ عابتا اندنع ام ةياغو كانه عادل الإ اقلطم ام

 اودهتجاو قيقحتلل اودج نيذلا مه مهناف مهراونأ ةعشأ سابتقاو
 . قيقدتلل
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 نب رمعو ىلاعت هللا همحر باطخلا نبرمع زاجأو : رثألا يفو

 عامجابو ىثنأ اهنا عم ةيبص لاح لك ىلع يهو عست تنب ةيصو زيزعلا دبع
 نيدلا يف ةدش نيرمعلا رمأ ىفخي الوركذلا لقع فصن ىثنألا لقع نا

 ةرهازلا اهدودح ىلع افوقوو ةعيرشلا قوقحل اظافتحاو رومألا يف اعروتو

 . اعامجا يبص اضيأ وهو رشع نبا ةيصو ازاجأ اضيأ كلذكو

 اذا ىلاعت هللا مهمحر ليحرلا نب بوبحم نب دمحم هلا دبع وبأ لاقو

 اهزاوج يف دحلا وهو يأ ثلثلا ىلا تزاج هتيصو يف لدعو ىبصلا لقع

 لخدت له دودحلاب لوقلا ىلعو لقاعلا غلابلا رحلا ةيصو دح ثلثلا نوكل

 نأ اندنع هتيصو يف يبصلا لدع امأو اهنع ضرعن تاعيرفت ال مأ دودحملا يف

 . نيبرقالاو ليبسلاو ءارقفلاو جحلا يف يصوي

 رقأ ناو اهيف لدعولو سمخلا نمرثكأ ىلا زوجت ال مهضعب لاقو

 يبصل لاق نمو هؤاصيإو هرارقإ زاج هدحب وهو هتوم دنع غولبلاب يبصلا

 . هتيصو تزاجو نيقلتب سيلف مهفي نم دحب ناك ناف اذكب نالفل صوأ

 اذكو اذكب صوأ هل لاقي نأ نيقلتلا امنإ ةمالعلا مامالا بطقلا لاق

 نأ ديرأ لاق ناو ظفلي فيك ملعيو اذكو اذك لق هل لاقيف لوقأ فيك لوقيف

 اذه سيلف اذكو اذك لق هل لاقيف دوهشلل لوقأ فيكف اذكو اذكب يصوأ

 ولو طقف اهلقعي نأ اوطرتشا مهارتف اهلقع هنأل ةيصولا زئاج اذهو نيقلتب
 ىلع تزاج اهل لقاع وهو هب تبثت ام ةفرعم دارأ ناو ريبعتلل ىدتهي ال ناك

 نوملعيف نيغلابلا نم ريثك ةيصولا نع ريبعتلا نع لهج ايبرو مهدعاوق
 . قهارملا نيقلتب سأب الو اضيأ اولاقو مهئاصيإ يف حداقب كلذ سيلو كلذ
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 لهأ نا هانعم . خلا . . عنمت قوقحلا يف اولاق ضعبلاو مظانلا لوقو

 زوجت الف هب همايقب دح الو قوقحب مالغلا ىصوأ اذا هنا اوحرص ملعلا

 نأل يأ هب مايقب الو هيلع قحب هتيصو زوجت ال ليقو ةحصب الإ هيلع قوقحلا

 فيلكت ال نا ىرحاف نيد يف فلكي مل هنوكل قوقحلاب بطاخي مل يبصلا
 زع هللا نم الضفت اقلطم ام عيشب عراشلا اهلغشي مل يبصلا ةمذو ايندب هيلع

 زع هللاو هوحنو يبصلا ىلع مقت مل ىلاعت هتجح نوكل هدابع ىلع لجو
 اهمدعب ىفتنيو اهدوجوب مزلي اطورش فيلكتلل لعج هتمحربو هلضفب لجو

 . رب ىف يبصلا ةيصو اوزاجأو

 ل ىلصيو لقعيوهو هراضتحا دنع همالغ قتعأ ناو : رثأل ١ يفو

 رثأت راضتحالا نياع امل هنا ىري لئاقلا اذه لعلو هلاعفأل در اذهف . قتعي

 . لمكي مل لصالا يفو هلقع

 ثلثب اهتوم دنع تصوأ ةيبص ف هللا همحر ءاشعلا ىبأ مامال ١ نعو

 ىذلا هيلع لد ام ىلع لدي اذهو درلاو ءاضماا ف اهثراول رايخلا نا الام

 . هلبق

 انيحو لقعي انيح ناك اذا نونجملا مكح مهدنع هوتعملا مكحو

 مهدنع اذهف سانلا ضعب يف دوجوم لاحلا اذهو نجيو قيفي يأ لقعي ال

 ىلا قافأ نيح هب ىصوأ امزاج : رثألا يفو . وحص لاح يف هلعف زئاج

 باوبأ عيمج يف زاج مزاوللا نم امهوحنوأ ةاكزوأ جحب ىصوأ ناف ثلثلا

 . قوقحلا يف ربلا

٢.٩



 نيبرقألل هلام ثلثب نونجم ىصوأ نا ىلاعت هللا همحر هللا دبع وبأ لاق

 نونجملا اذهو ةبجاو نيبرقألا ةيصو لصأ نا ههجوو حيحصلاك تبثي ليقف

 القاع ناكول هيف لصألاو هيلع دزي ملو هلام يف مه بجوأ ام هيبرقأ ىلا ىدأ

 لقعلا لاوزب لاملا نع طقسي مل هلام يف هيلع بجو امو كلذ ءادأ هيلع بجول

 . ذفنت هنمو ةيصولا لحم ثلثلاو

 عماجب يبصلا رابتعاك نونجملارابتعا ههجوو سمخلا ىلا لب ليقو

 ابطاخي مل امهوحص لاح يف ايلام يف ايهيلع بجو امو ايهنع فيلكتلا طوقس
 . نيدلا رمأ نم ربكأب ايندلا رمأ سيلو ايهنع فيلكتلا طوقس لاح يف هنع

 ليلدب هتيصو زوجت ال يبصلا نا هيف يبصلاك ةيصو زوجت ال ليقو
 افالتإ كلذ يف نأب اضيأ هوللعو مهضعب دنع يوقلا لوقلا هنا ايك هب ريظنتلا

 الا عيش كلذ يف ايهبطاخي مل عرشلا نا يأ يعرش باطخ ريغب ايهلاومال
 اوملع ثيدح امأو كلذ نم عيش نع هللا عم الأسي مل اكلهول امهارت

 عجاضملا يف مهنيب اوقرفو رشعل اهيلع مهوبرضاو عبسل ةالصلا مكدالوأ
 ةفلا يأ نينرمتم فيلكتلا لاح اولبقتسيل طقف مهل نيرمت ضحم كلذف

 هلبقتسا هعوقو لبق عيشلل لهأت نمو هنم ةرفان ريغ هل ةلهاتم كلذ مهسوفن

 اموجه كلذ هيتأي ىذلاك هل اربكتسم الو ةبيه هل زتهم الو هب شهدنم ريغ

 نيفلكملا لاوحأب هفرعأ امو عرشلا دصاقم فطلأ ام هلل ةتغب هيلع لزنيو
 : مظانلا هيلا راشأ ام ةصالخ اذه

 ملكلا نادقفل تاراشالا هنم مهف ولو مجعأ اياصو عنماو
 القن اذه ريغ ضعبو نذإ الب ىصوي الف دبعلا كلمي ال
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 عيطتسي ال نمم هوحنو مجعالا اياصو يف اوفلتخإ ملعلا لهأ نا ملعا

 همدعو هاضر ىلع هب لدتسي ام هنم فرعي الف حصفي ال وأ قطني نأ

 هناسلب قطنلا هتعاطتسا مدعل مجعألل دقع الو ةيعرش دوقع اياصولاو

 هعم ةبير ال ىذلا حضاولا قحلا عابتاب رمأ هللا نأل هؤاصيإ حصي الف هيلعو

 هدشر كل ناب رمأ ةثالث رومألا لت اضيأ لاقو كبيري ال ال كبيري ام عد

 نا كش الو هنع فقف كيلع لكشأ رمأو هبنتجاف هيغ كل ناب رمأو هعبتاف

 ثراولا ىلع لام باهذا هيف ناف متي ال هنودو هب قطنلا ءاصيالا يف ةجحلا

 . كلذ ىلع انه ةجح الو

 ءاوس مجعألا يأ هسأرب اموأ ناو رصبلاو ملعلا لهأ نع : رثألا يفو

 وأ هسأرب راشأ وأ اقلطم ام ةلعب كلذ دعب تثدح وأ هقلخ ةمجعلا تناك

 مكحلا نأل هدارم ىلع لدتسا ولو زجي مل هب يصوي نأ هتيصو يف ديري امل هديب
 ىنغي الوهو نظلاب الأ هتراشاب هدارم ملعي الو لقعلا ةحص ىلع الإ عقي ال

 ربعملا وهو نانجلا نامجرت ناسللا نأ يأ هناسلب الإ هلقع توبث ملعن ال انأل

 مجعألا اياصو درب نوحرصي مهارتف لقعلا هيلع ىوطنيو بلقلا هنكي ايع
 ىتح هددص ىلع لدت اهرهاظب تناك ولو هتاراشإ ىلع نولوعي الو اقلطم

 وه اذه كلذ وه دارملا نأب عطقي ال هنوكل امات ايهف هتراشإ مهفي نم دنع

 . بهذملا ريهش

 ناسللا قطن ماقم موقت مجعألا قح يف ةراشالا نا لوقي اضعب لعلو

 موقي يأ الوقعم امالك زمرلا لعجف ازمر الإ ىلاعت هلوقب كلذ ىلع اولدتساو

 يأ ايشعو ةركب اوحبس نأ مهيلا ىحوأف ىلاعت هلوق كلذكو مالكلا ماقم

 يف كلذ نأب درو فرصت وأ لام فالتا هيلع بترتي مل اذه نأب بقعتو راشأ
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 اهنود اييف حص ةينيدلا رومألا ين حص اذاو ايندلا ىلع مدقم وهو نيدلا رومأ

 . ةيويندلا رومألا نم

 هقوقح ىلع لجو زع هللا اهمدق مهقوقحو سانلا لاومأ نأب ضرتعاو
 ةحضاو ةجح ريغب اهيلع موجهلا نم عنمت اطورش اهيف طرتشاو ىلاعت
 لكلا دنع ةملسم

 زيزعلا نآرقلا صنب هالوم ىلع لك وهو ائيش كلمي ال هناف دبعلا امأو
 هناف كلذ ديسلا زاجااذا الإ ديسلا لام وه هلام ناو ىصوي نأ هل نيأ نمف

 . زوجحم

 كلذ يف هل رمأ الو هلام الو هدلو ف كولمم ةيصو الو : رثأل ٢ ١ و

 هديب ىذلا لاملا يأ دبعلا لام ىلا وأ هلامو دلولا ىلا ريمضلا داع ءاوس

 . هديس لام ف هل رمأ الو اضيأ هيفو هديس بسك نموأ هبسك نم ناك ءاوس

 فيكف هسفنب هبستكا ام ىنعأ هسفن لام يف هل رمأ ال ناك اذا : تلق

 يبنجأل نذأ ولف نذالا عم امأ : تلق . هيف هل نذأ اميف الإ هديس لام يف هب

 . هريغو ءاصيالا هيلع ىضمي هنذإبو هنم كلذ نأل هنذإ زاجل

 يف كلذ زاج ةراجتلا نم هديب امم هنيد ءاضقب دبعلا يأ ىصوأ ناو

 هنيد نأل اهيف هنيد ءاضق زوجيف زئاج هتراجت يف هلعف نأل اولاق لوقلا ضعب
 . لاملا ىلع دئاع اهيف
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 ناف ةراجتلا يأ اهيف هتيصو زجت مل ةراجتلا نم هجرخأ ن او اولاق

 ةراحتلا كلت ف هرارقإ كلذكو هنع لوئسملا وه هدسف قح نم اهم قلعت ام

 . اعطق اهيف هل رارقإ الف اهنم هديس هجرخأ مث اهيف ناك ىتلا

 ىلع ناك نا الإ هيلع زاج قحلا هجو ىلع هالوم لام نم هذفنأ امو

 ةراجتلا كلت صوصخ يف دبعلا ريغ ىلع ام ذفني نأ دبعلل زوجي ال يأ هريغ
 لك نم جرخ اهنم هديس هجرخأ اذإف اهرومأب ايلتبمو اهيلع الماع ناك يتلا
 . اهببسب هب قلعتت ةعابت

 عجر هنيعب ايقاب ديسلا هكردأو هديس نذإ ريغب دبعلا هجرخأ امو

 ف هنمضي يأ دبعلا نم يأ هنم ضبق ام يرتشملل يصول ا نمضو ديسلل

 ءيش الف اوتام وأ اوباغ وأ الاو مهيلع ردق نإ ءامرفلا ىلع عجريو مكحلا

 مهيلا عوجرلا ىلع ردق نإ دبعلا ءامرغ ىلع دبعلا ديس عجري يأ هل

 نيعلا تاف نإ هنمث وأ هنيعب ايقاب ناك نا مهيلا دبعلا عاب ام مهنم ذخأيو
 الف كلذك اوتام وأ مهكردي ملف اوباغ وأ مهيلع ردقي ملو مهيلا عجر نإو
 نذإ ريغب هيف فرصت امو نذالا كلذب ىضم دبعلل هيف نذأ امو هل ءىش

 . اعطق دودرمف

 لوألا نيلصأ ىلع رودت دبعلا يف ءايلعلا لاوقأ نا ماقملا ةصالخو

 نذاب الإ كلذ زاوج مدع ىناثلا كلمي اميف هؤاصيإ زوجي هيلعو هكلمت زاوج
 . ملعأ هللاو نذاب الإ يصوي ال هيلعو
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 هب ىصوملا يف عبارلا بابلا
 : مظانلا انخيش لاق

 عفانملا ال لاملا نيع لصألا يف عئاشلاف هب ىصوأ ام ليق دق

 روهشملاك ةلغلا ين ضرألاو رودلا ءارك لثم يف فلخلاو

 يف لكلو نيصوملا رايتخإ ىلع لصألا يف ىرجت اياصولا نإ ملعا

 عفنأ اياصولا يف لاومألا باقرو لاعفألا نوكت لاوحألا بسحبو رظن هلاعفأ

 وحن قبس ايف كلذ ىلإ انرشأ ايك عفانملا نم ىلوأ لوصألاو رايثلا نم
 هيف عيبي ناكدوأ اهنكسي راد وأ ريعب وأ سرف وأ ةرجش وأ ةلخنب ءاصيالا

 . كلذ وحن وأ ةعارز ضرأ وأ يرتشيو

 نأل كلذ اهلصأ سبحيو اهللغ لكؤت لخنلاب ءاصيالا لكلا لضفأو

 ىلإ راشأ ايك اللغ اهعفنأو ارمث اهقدصأو شطعلا ىلع رجشلا ربصأ لخنلا

 اهلكأ يتؤت يتلا ةرجشلا يهو ةيوبنلا ةنسلا حيرص هيلع لدو نآرقلا كلذ

 رمت ال تيب لك مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةراشالا اهيلإو اهبر نذإب نيح لك

 يف ءايشألا فطلأ نم اذهو لخنلا يف هنأب فورعم رمتلا نإف عايج هلهأ هيف

 عفانملا امأو اعامجإ لوصألا ءاصيالا يف لصألاو مهف نم دنع لي هنم حدملا

 . ملعلا لهأ نيب فالخلا اهيفف

 مل مهنأ يأ . خلإ . . عفانملاب ءاصيالا ين اوفلتخاو : رثألا يفو

 يف فالتخالا امأو اضيأ ضورعلا كلذكو لوصألاب ءاصيالا يف اوفلتخي

 ةرجشلا هذه ةلغوحنب ءاصيالا هب دارملاو ريهش عفانملاب ءاصيالا
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 عم باودلاو . ديبعلا ةمدخو يضارألا هذه ثرحو رادلا هذه ىنكسو الثم

 اهمدخأ هنأ وأ هل ىصوملا ديبعلاو باودلا مدختسا ءاوس كلاملل لصألا ءاقب

 وحنو اهوحنو نيكاكدلاو رودلا ءاركو ضرألا ءاركك كلذب عفتناو هريغ

 وأ عفانملا نم كلذ وحن وأ رسب وأ رمت سيبيت وأ اهيف ءانب وأ ضرأ يف سرفلا

 اههبشأ امو ةيويندلاو ةينيدلا رومألا نم رمأ وأ ةروشمل عامتجإ وأ تاومأ نفد

 راشيمب قش وأ ةربإب ةطايخ وأ ةاحسم وأ بيه وأ موداقب لمع وحن كلذكو

 ءاصيالا زاج اك اقلطم زئاج هلك كلذ نإ ءايلعلا ضعب لاق دقف اهوحن وأ

 ءاصيالا ىرت الأ هتاذ ال هعفانم هسفن لاملا نم دوصقملا لب لاملا سفنب

 اهتاذ اهنم دصقي مل ءايشألا رئاس اذكهو اهتلغب عافتنالا هنم دارملا ةلخنلاب

 ةيصولا تهجوت نكل دجوت ملولو ةعفنملا يأ يهو عافتنالا اهنم دوصقملا امنإو

 زاوجلا طرشلاو عيبلا يف حيحصلا نأ عم طرشو عيب نم ىلوأ يهو اهدوجول
 ةنسلا نم لئالد هل ةعفنملاب ءاصيالا زاوجو ملعو طرشلا كلمت لح اذإ

 . هللا همحر ءايلعلا بطق زاوجلا ححصو ىقرلاو ىرمعلا ةيضقك ةيوبنلا

 اهب لصوملا ةعفنملا نأ ههجوو اقلطم زوجي ال عفانملاب ءاصيالا ليقو

 ريغب ءاصيإ مودعمب ءاصيالاو ءاصيالا لاح اييس ال ةمودعم نوكت ابلاغ
 دقف ةعفنملاب يصوملا يصوأ اذإف كولمم هنأب دحأ لوقي ال مودعملا نأل كولمم

 هدريو ريغلا لايب ىصوأ ضعب دنع هنأكو كلمي ال ايب ىصوأ

 . اهتفرع ايك ىبقرلاو ىرمعلا ثيداحأ

 بحاص ىصوأ نإوزجحي ل الإو زاج اهب ءصيالا لجأ نإ ليقو

 امأو ضرألا بحاصل ةعفنملاو هيلع زاج ايهعفانمب ءانبلاو رجشلاو ضرألا

 باحصأ فلكي نأ ضرألا بحاصل سيلو اهبحاصل اهيف ءانبلاو رجشلا
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 دحأل دحأ ىصوأ اذإ ينعأ مهراجشأأ علق وأ مهئانب ةلازإ تاءانبلاو رجشلا

 ماق مث هل ىصوملا كلذ لعفو تام مث ارجش اهيف سرغي وأ هضرأ يف ينبي نأ

 هبحاص هليزي ىتح هل سيلف ضرألا نم كلذ ةلازإ بلطي كلذ دعب ثراولا

 ايك ىضرب الإ هتداعإ هبحاصل سيلف لاز اذإو لجو زع هللا هليزي وأ هاضرب
 هتلازأف هللا نم ةفا هيلع تطلست وأ لتعا وأ لحم هباصأ وأ رجشلا تام اذإ

 عنمو هديعي نأ دارأو كلذ وحن وأ ةقراب وأ ةلزلز وأ رطم وأ حيرب ءانبلا مدهناو
 . هديقي مل ينعأ يصوملا قلطأ ولو عنملا هل ناك هنم ثراولا

 ىلع نوملسملاو طرش لجألا نأل لجألا دنع مزل اهعلق لجأ ناو

 ىلع هرجش ةميق ضرالا بحاصل نكلو رجشلا علقي ال ليقو مهطورش
 دارأ اذإ لهو لصألا اهنأل ضرالل اعبت رجشلا نوكيو ضرألا بحاص

 ف زتعاو رجشلا علقب ضرألا بحاص ضري ملو هرجش علق رجشلا بحاص
 لصألاو كلذ قيضي ال لوقأف لودعلا ميوقت ىلع رجشلا ةميق ملسي نأب

 . مالسالا يف رارض الو ررض ال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لكلا يف

 . ىلوألا لهابعلا ةادهلا دنع لئاسم ماقملا ينو

 ىصوأو رثكأ وأ لقأ وأ الثم نينس رشع هنانج رايثب دحأل ىصوأ اذإ

 مكحي ال لوقأ هل ىصوملل كلذب مكحي لهف يصوملا تام مث هراد ىنكسب

 رثكأ وأ لقأ وأ نينس رشع وحنك الثم الج ؤم ءاصيالا ناك ءاوس كلذب هل

 رشع شيعي ال دق ثراولا نأ ههجوو مزال كلذف هللا دنع امأو لجؤي ملوأ

 امأو هيف فرصتلا نم هل اعنام هقح نيبو هنيب الئاح مكحلا نوكيف نينس

 عجريو هب يصوي نأ هلو كلذب ىصوأ يصولا نأ وه ىلاعت هللا عم هموزل
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 هللا دنع هل زاج ايك هل ىصوملل هب مكحلا مهضعب زاجأو لاملا ثلث ىلإ هرظن

 . ىلاعت

 هيف نكسي ام عيمج وأ هتيب وأ هراد ىنكسب لجر ىصوأ نإورثألا يفو

 دنع حضاو اذهو (ه . آ) زوجي ال كلذف . مسي مل وأ لجألا يمس ءاوس

 كلذو ثلثلا هعسي هنوك طرشب اضيأ كلذ يف ليقو ةعفنملا ءاصيإ ىعنام

 ثراولا مزلي مل ثلثلا هعسي مل نإ هنأل ةلأسملا هذه هيلع رودت يذلا وه ديقلا
 هللا نيبو هنيب ايف هضعب همزلي لب هلك ضعبلا كلذ هزجح ملو هللا دنع هلك

 يه ىتلا ةلأسملا يف دارم ثلثلا ديقو طقف هضعب ضعبلا كلذ زيجو ىلعت

 . مالقألا لاجم لحم

 ةلخنلا هذه ةلغ وأ رادلا هذه ىنكسب لجر ىصوأ نإو : رثألا يفو

 ين امهريغ اذكو ىنكسلا وأ رايغلا نمروكذملا كلذ ذخأي هل ىصوملا نإف

 نيعي مل وأ ةلصتم نينس اهنيع ءاوس هتوم دعب اهنأ اهنيع اذإ هتومل ةيلاتلا نينسلا
 مهفلا ىلإ برقأ افرع اهلاصتإو هدعب اهنأ دوهعملاف هدعب اهنإ نيبي مل وأ اهلاصتإ
 نم لقأ ولو ةدم لك يف مكحلا اذكهو هنيع ايك نيع ام مزل نيع نإو ردابتملا
 . الثم ةنسلا

 نينس رشعلا ةدم بابسألا نم ببسب هب ىصوملا اذه رايث تمدع نإو
 . . . ١

 يضم دعب هل نكي مل اهتيقب يف تدجوو اهضعب يف تمدع وأ اهيف هب ىصوملا
 هنم رايتخإ نع اهيف ىنكسلا كرت ولو ءيش ءاصيالا اهيف ديقملا نينس رشعلا

 . اهاوس هل ءعىش الف هل ىصوملا يأ
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 تضم ىتح همادختسإ كرتف دبعلا ةمدخب ءاصيالا ناك اذإ اذكو

 كلذكو دايقلا اذه ىلع اضيأ ةبادلا ةمدخ اذكو دعب هل ءعىش الف ةدملا

 لامعألا نئاكم اذكو لزغلل بالودلاو ىحرلا كلذكو اضيأ ةنيفسلا
 راجحألا عدصو لابجلا رسكو يضارألا رفح نم لامعألل نآلا ةثدحتسللا

 ارايتخإ كرتلا كلذ ناك ءاوسو كلذ وحنو تابابدلاك ناردجلا مدهو ةلئاهلا

 دارأ ىتم هنأ اناظ وأ باسح يف اطلاغ اهكرتأ الثم رئاج مكاح نم ارابجإ وأ

 نم عنملا كلذ نوك طرشب ام عنم هل ضرع وأ هدنع رشعلا ديقل هنكمأ كلذ

 ىصوملا هنيع ام هل نيعي نأ هيلع هل ناك ثراولا هعنم نا امأ ثراولا ريغ

 نأ ثراوللف ةرشعلا دعب امأ قح ريغب كلذ نيبو هل للصوملا نيب هتلوليحل

 . ارارطضإ وأ ارايتخإ هل ىلصوملا نم كرتلا ناك ءاوس هعنمي

 ىصوأ نأ امأ اهدعب اهيف اهددع هلف هتوم دعب ةيلاتلا نعي ل نإ ليقو

 . نالوق هيف ملعلا لهألف َءاصيالا لجؤي ملو عفانملا نم انركذ امب

 نأ ماقملا اذه لثم يف ىرحأو لوهجمب ءاصيالا نأل عنملا : لوألا

 رقتسيو هديقت طورش ءاصيآللو ةيتاو ةيضام ماوعألاو نينسلا نأل عنمي

 ثلثلا يف هلوزن طرشب يناثلا لوقلا وهو ملعلا لهأ نم ضعب هزاجأو
 وأ لخنلا ةلغوحن نم هب ىصوملا كلذ ةميق ربتعت يأ ثلثلاب لاملا يف لزنيو

 دعقوأ باودلا ةمدخ وأ ديبعلا ةمدخ وأ ةدملا كلتل رودلا ىنكس ةميق

 تايعارشلا نفسلا وأ تارئاطلا وأ تارايسلا ءارك وأ تاطحملا وأ نيكاكدلا

 ميقلا مضتو ضورعو لوصأ نم ىصوملا لام نم يقب ام موقي مث اهريغ وأ

٢١١



 صصاحيف ىلصوملا لام ثلث نوكي مكو اهيف رظنيو اضعب اهضعب ىلإ
 هعم لهو ءاصيالل ررقملا ثلثلا ينعأ ثلثلا باحصأ عم عفانملاب هل لوصوملا

 ةدعاق كلتو هايإ يطعأ هبان ايف كلذ ربتعيو ال مأ تآ ءاصيالا نم هريغ

 . ءاهقفلا دنع ةدرطم

 نأ هلف رانيد ةئام وأ ارانيد نيرشع وأ ريناند ةرشع الثم هبانم ناك اذإف

 رانيد ةئام وأ ارانيد نيرشعو وأ ريناند ةرشع اه ؤارك نوكي ةدم رادلا يف نكسي

 كلذ تقولا كلذ يف اهئارك ريدقت نوكي ةدم الثم هدنع دبعلا مدختسي وأ

 نم لغتسيوأ ءايشألا رئاس نم اهريغو باودلا يف اذكو هبان يذلا رادقملا

 غلبي ام اهئارك نم ذخأيو هريغل ضرألا يركي وأ هبانم غلبي ام رادقم لخنلا

 . دعاوقلا هذه ىلع هبانم

 و

 هلك هقرغتست يأ ثلثلا ىلع ىتأت اهب هل ئصوأ ىتلا ةدملا تناك نإو

 نم هيف صصاحو يئاصيالا ثلثلاب لاملا نم ثلثلا يف لزن هيلع ديزتوأ

 . هيف هكراش

 ثلثلاب لاملا ثلث يف لزني هنإف امولعم الجأ هل لجؤي مل نإ اضيأ اذكو
 ناك اذإو ةعفنملاب ءاصيالاا زيم دنع هبان امرادقم عفتنيورم ام دايق ىلع

 . ثلثلا ردقب عفتنإ هصصاحت ةيصو الو ثلثلاب لزني

 ةلغلاو ةمدخلاب ةيصولا يف هللا همحر ركب يبأ نب دمحأ خيشلا نعو

 هوطعيلو ثلثلا رادقم هنم اوعمجيلف امولعم كلذ نم ناك ام كلذوحنو
 تناك نإو اعييضت مهنم كلذ نوكي الو هريغ اياصو دجوت مل اذإ هل لوصوملا

 ردق ىلع ةصصاحملاب ثلثلا يف كلذ ةميق يف هل لصوملا لزن هربغ اياصولا

٢٢.



 . اياصولا

 لاومألا باقرب وأ عفانملاب هءاصيإ ىصوملا لجأ اذإ : ةيناثلا ةلأسملا

 هنإف هلك لاملل اقرغتسم هب ىصوملا كلذ ناك يأ هلايب هب ىصوملا كلذ طاحأو

 عم ثلثلاب ثلثلا يف هل ليصوملا لزنيو ثلثلا زوابجي الو ثلثلا ىلإ دودرم

 . ىرخأ اياصو كانه تناك نإ اياصولا

 كلترمثت مك يردي ال هنإف ةدم الثم ةلخن ةلغب هل ىصوأ اذإو

 يف انه لوزنلا نوكي فيكف اهيف اهتلغب ىصوملا ةدملا يف ةرجشلا وأ ةلخنلا

 ىلعألا وأ ىندألا وأ اهللغ لاوحأ نم طسوألا انه هل ربتعي هلعلف ثلثلا

 هذه ةرمث نع لاحلا فشكني الو اهيف لهجلاو ةرورضلل فالخلا ىلع

 ءاهتنإ دعب الإ ايواسم وأ لقأ وأ ثلثلا نم رثكأ اهلصاح الثم يرديف ةلخنلا

 ىلع اهب لزنيف ةرورضلل طقف ايرحت اهتاداعو اهلاح او ربتعي نأ الإ مهللاةدملا

 يف لوزنلا ىنعم نإف هفالخ ىلع فشكني دق لاحلا ناكولو لاحلا كلذ

 ام عيمجو هنم عافتنالاب ىلصوملا لصاح وأ اهتلغ لصاح موقي نأ ثلثلا

 ريناندلا نم هلام ىلع ةميقلا مسقتو ضورعلاو لوصالا نم ىصوملل
 عم عافتنالاب هل لصوملا صصاحيف هلك كلذ ثلث مك رظنيف مهاردلاو

 هل ىصوأ امم هب عفتنإ هبان ايف اثلث ناك يذلا رادقملا كلذ يف ثلثلا باحصأ

 . هفرعاف اهلبق يتلا ةلأسملا جهن ىلع هب عافتنالاب

 هعيب هلو ادبأ ةنس همدخي نالفل همالغب ىصوأ نإ : رثألا يفو

 ءاصيالا نإ كلذ.اقلطم ام ائيش ديفي الوشح ةنس همدخي هلوقو هيف فرصتلاو

 هلوقو هايإ هكلم دق اذه ىلع وهف كيلمتلا مال هيف ماللاو نالفل مالغلاب عقو

٢٢١



 . ظفللا رهاظ اذكه مكح هيلع بترتي ال ربخ ةنس همدخي

 ةنس ةمدخ طقف هل هنإف نالفل ةنس هتمدخب ىصوأ اذإ ام فالخب

 . رثكأ الو لقأ ال ةمدخلا داتعمب

 نالفل اضيأ وهو هل ينم ةيصو نالفل اذه يدبع ةمدخ لاق نإ امأو

 ماد ام هتمدخ ةمدخلاب هل ىصوملا لوأللف نالفل دبعلا ةبقرب ىصوأو يأ

 هتبقر يأ هلك يناثلا ىلإ راص تام اذإو هتنو ؤم هيلعو ايح هل لوصوملا

 . هتمدحخو

 هوثراو نحنو انثورومل دبعلا اذه ةمدخب ىصوأ يصوملا ةثرو لاق نإو

 ههجوو كلذ مهل سيلف دبعلا اذه نم ةمدخلا كلت نوثراو نحنو قاب دبعلاو

 لزي مل هثراو ةمدخب انلق ولو هثراو مدخي الو كلاهلا كلذل ةمدخلاب يصوأ امنإ
 ىلإ كلذ لسلستيف ثراو مهل اضيأ مهو ةمدخلاب كئلوأ رهق تحت دبعلا
 . حضاو وهو هل ىيصوملا تومب كلذ عطقب لوقن انكلو هل ةياهن الام

 هضرم يف مهدحأ قتعأ دبعأ ةثالث ناسنالل ناك اذإ : ةثلاثلا ةلأسملا

 قتعلا اذه مكح امف اهتايح اهنامدخي ةأرمإ ىلع افقو ني ريخألاب ىصوأو

 . هنم تباثلا امو ءاصيالاو

 ل اذإ امأ نيرضاح اغلب مهنوك طرشب زاج كلذ ةثرولا زاجأ نإ لوقنف
 برض مهاوس كرت نإف مهثلث نم هعيمج نوكي فقولاو قتعلا نإف اوزيجي
 ثلث نم مهسب قتعمللو مهسب ةمدخلاب اهل ىصوملا يأ ةمدخلا تاذل

٢٢٢



 ةصح نوكتو ايهتمدخ يف اوصصاحت ثراولا نيبو ايهنيب باصأ ايف هكو رتم

 يفوتست نأ ىلإ اهردق ىلع رهش وأ موي لك يف ءاركب ةمدخلاب امل ىصوملا

 امم هيلإ در امم لضف ايف عيشب ةثرولا هقحلي نأ ىلإ قتعملا ىلإ دريف اهبانم

 فلخ ام ثلث نم قتعملا بانم باصأ امو مهيلإ در هتبحاص باصأ

 ناكو ةمدخلا ال قتعملا اوزاجأ اذإ ال هتميق نم يقابلاب ةثرولا هيعستسي

 لخدي ليقف ةثرولا ىلإ دودرم ةمدخلا نم اهبانم لمكتست نأ يقابلا

 . ناثلثلا مهلو اهثلث اهلف ةمدخلا نم هب اهل ىصوأ اييف نوبرقألا

 ىعسيو هتميق ثلث قتعملل ناك تفوتسإ ١ ذإف مهتميق يف رظني ليقو

 نادبعلا عجر تتام اذإف ةمدخلاب اهل ىصوملا ىلع لخدي الو نيثلثلاب ةثرولل

 افلأ تناك نإف ايهتميق نم هتميق مك رظن مهنم ةميق رثكأ قتملا ناك نإف مهيلإ
 مهيلإ در ةأرملا تتام اذإف ايهس ةأرمللو نيمهس هل برضيف فلأ ابهتميقو

 . قئاقحلا كردل ايهف هللا هحنمي ل نم ىلع قئاقدلا نم اهنإف كلذ مهناف

 ىصوأو افلأ ىوسي امالغو شرق يفلأ كرت اذإ اييف : ةعبارلا ةلأسملا

 رخآ لجرل ىصوأو هتايح دبعلا ةمدخب رخآ لجرل ىصوأو هلام ثلثب لجرل
 . ملعلا لهأ كلذ يف لوقي ايف هتايح هراد ىنكسب رخا لجرل ىصوأو هتقفنب

 مهراونأ نم كلذ ىنعم سبتقأ ينكلو ملعلا لهأ نم تسلو انأ لوقأ

 . هئابحأل ادصق هب ةداشإو ملعلل ةعاشإ مهراثا يفتقمل مهنع هثبأو

 كلذ ةثرولا . .زيجي نأ امأف جهنلا اذه ىلع ءاصيالا عقو اذإ ملعإ

 هرماوأ اوذفنأو مهكلاه ةيصو اوزاجأ ذإ كلذ ىلع ركشلا مهلو اذإ لاقم الف

س ٢٢٢٣



 يذل برضيلف كلذ اوزيجي مل نإو مهيلإ لقتنم توملاب لاملا نأل مهلاومأ نم
 يذل اضيأ اذكو ةمدخلا يذل اذكو فلخ ام ثلث نم مهسب ثلثلا يف ثلثلا

 ملعي مل دبعلا ةمدخب ءاصيالا نأل ثلثلاب هل لوصوملاك مهنم الك نأل نكسلا

 ءاصيالا اذكو رثكأ وأ لقأ وأ لاملا ثلث غلبيوه له هل لوصوملا ةايح هرادقم

 هراد ىنكسب رخآل ه ؤاصيإ اذكو ةدملاو ةيمكلاو رادقملا ةمولعم ريغ ديز ةقفنب

 ملعي ال ةايحلا نإف هتايح ةدمو ةيمك لاحلا يف ةطبضنم ريغ ىنكسلا نإف

 تيملا لام يف لماك ثلث يأ لماك مهسب ثلثلا يذل برضي اينإو اهاهتنم

 ةيصولا يف مهل ىصوملا ىوتسإ دقو مهانركذ نيذلا اياصولا باحصأ عم

 انرظن مث فلأ وهو يصوملا ثلث يف ثلث يف لكلا انبرضف ةصصاحللاو

 هبانم ثلثلا يذل عفديو نوسمخو ناتئام وهو مهماهس نم الك باصأ ام

 يقابلا در هغرفتسي نأ لبق تام نإف هيلع ىرجيو ةقفنلا يذ بانم فقويو

 . ةصصاحملاب اياصولا باحصأ ىلع

 نوسمخو ناتئاموهو هبانم ىوست رادلا تناك نإف نكسلا وذ امأو

 ىلإ درت مث هبانم متي نأ ىلإ رهش لك فورعم رجأب اهنكسي هيلإ تملس
 نأ ىلإ اياصولا باحصأ ىلع لضفلا در هغرفتسي نأ لبق تام نإو ةثرولا

 نإ اذهف . ةثرولا ىلإ ملس كلذ دعب عيش لضف نإف مهقوقح اوفوتسي

 كلذ يف هصصاحي ةصحلاب هنكس ناك هبانم باصأ امم رثكأ رادلا ةميق تناك

 نأ ىلإ فورعم رجأب ارهش اهنكس ناك ةئايسمخ اهتميق تناك نإف ةثرولا
 ىرجم مالغلا ةمدخ يربحت اذكو ثلثلا نم هبانم باصأ ام يأ هقح ىفوتسي

 . رادلا

 باصأ ام ةميقب ةمدخلا يذلو ةقفنلا يذلو ثلثلا يذل برضي ليقو

_ ٢٢]



 يذل فقويو هنيح يف هقحتسإ ام ثلثلا يذل عفدي مث ثلثلا نم ايهنم الك

 برض امم ثلثلا نم قحتسإ امردق نكسلا يذلو لاملا نم هبانم ردقب ةقفنلا

 . ةمدخلا يذل اذكو هل

 مهنإف دبعلا ىوس يأ هاوس هل لام الو ةنس هدبع ةمدخب ىصوأ نمو
 لك وه هارت ايك دبعلا نأل نيموي ثراولا مدخيو اموي هل لصوملا يأ همدخي اولاق

 دبعل ا نأل ن اموي ثر اوللو موي هل انلق كلذلف همكح اهمكح هتمدحخو لاملا

 ىرجيو دبعلا لمع نم عفن يه ةمدخلاو عفنلا أزجتي اينإو أزجتي ال هسفن
 املو اهلبق يتلل لييذتلاك كل هاندروأو هب ىصوأ ام متي ىتح ننسلا اذه ىلع

 اذه بحاص ينعأ هتيصو يف لاق نإ اذكو هوجولا ضعب نم لثامت نم ايهغيب
 لهأ نع رثألا ضعب يف اذك ةرهاشمب اهثلث نكس ةنس يراد نكسي دبعلا

 . رصبلاو ملعلا

 اذام ةنس هرادوأ هدبع ةلغب ىصوأ اذإ ايف : ةسماخلا ةلأسملا

 رادلا ةلغو هتمدخ دبعلا ةلغ نإف هدبع ةلغب هل ىصوأ اذإ لوقأ
 حضاو وهو ةنس ةلغ ثلث هل ىصومللف كلذب ءاصيالا عقو اذإف اهانكس

 ىعستسيوأ كلذ دعب ثراولا ىلإ دوعي مثرهشأ ةعبرأ دبعلا ىعستسيف

 مكحلا اذكهو ةلماك ةنس متت ىتح اذكهو نيموي ثراوللو اموي هل ىصوملل
 هل سيلف هراد نكس وأ هدبع ةلغب لوقي نأك ءاصيالا قلطأ اذإ امأ رادلا يف

 جارخإ هل سيلو هب هل ىصوملل قح اهيف دجوي ال ةرجألا نأل امهرجؤي نأ
 . هريغ يف هل ىصوملا لهأ ناك نإ الإ رصم نم دبعلا

_ ٢٢٥



 هتمدخ نم جرخي نأ ريتخاو ىلاعت هللا همحر بطقلا مامالا لاق

 رادلا ىنكس رجؤيوأ هريغ همدحمو هرج ؤي نأ يف فالخلا ىنعم رادلا نكسو

 . هريغ اهنكسيو

 هريغ همدخي هلف كلذب هل ىصوملا ىلإ عجار دبعلا راجئتسإ نإ لوقأ

 ءاصيالا نأل رادلا يف لوقلا كلذكو هتايح همدختسي نأ هلو كلذ لغتسيو

 راجئتسالا رمأ نأ وأ اهتلغ رادلا ىنكس ةرجأو هلمع هتلغو دبعلا ةلغب عقو

 . ثراولا ىلإ

 ةنؤم نوكت نم ىلعف هيلعو هب هل ىصوملا ىلإ كلذ نم لصاحلاو
 نأ هل ىصوأ نإف نايضلاب جارخلاو مرغلا هيلعف منغلا هل نم رهاظلاف دبعلا

 نأ هل سيل ينعأ كلذ ىوس هل نكي مل رادلا نوكسب هل ىصوأ وأ همدختسي

 دبعلا مادختساب ىصوأ اينإو هب صوي مل اذه نال لصاحلا لغتسيو امهرجؤي
 رادلا ىنكس كلذكو فورعم ديقم ىنعم مادختسالاو رادلا ىنكسو

 . مهناف

 نأ هل ىصوأو اهانكس هل ىصوأ يصوملا لوق نيب قرف نم لهو

 حتفب اهنكسي ىنعم نم معأ اهانكس ىنعم نإف مهضعب قرف معن
 اذإ ليقو هفرعاف حضاو وهو لوألاك ىنعملا ناك هلوأ مضب ليق نأ الإ هلوأ

 ةقفاوم ىلع هلل دمحلاو هتلق ام نيعوهو اهرجؤي نأ هلف اهانكسب هل ىصوأ

 نأ هنم مزلي مل هنإف ىنكسلا ظفل هيطعي امم تلق اموه كلذ هجوو رثألا

 مهفيف اهانكسب هل ىصوأ هنإف اهرج ؤي نأ هل سيل لب ليقو هسفنب اهنكسي

_ ٢٢٦



 نايب الو ةنيب ةجحب الإ الف هريغ اهنكسي نأ امأو اهنكسي نأ هل ىصوأ هنأ هنم

 يف مهلوق كلذكو ةيظفللا تاموهفملا فالتخإب عقي ماكحألا فالتخإو انه

 لغتسيو هسفنب همدختسي نأ هل ليقف هدبع ةمدخب هل ىصوأ اذإ دبعلا ةمدخ

 . ريغلا عم هايإ همادختساب ريغلا نم كلذ

 رخآل ىصوأو هدبع ةمدخب لجرل ىصوأ اذإ اييف : ةسداسلا ةنسملا

 . هتيضق يف مكحلا وه ايف دبعلا ةبقرب
) 

 ءاصيالا كلذ جرخي ناك اذإف هيف رظني اذكه ءاصيالا عقو اذإ لوقأ

 ىصوأ ايك امامت هب هل ىصوأ ام ايل ىصوملا نم لكل تبث لاملا ثلث نم

 هذه لثم يف نوكي يأ لاق ايك ناك اهنينجب رخآ لجرل ىصوأو ةماب لجرل
 نينجلاب اضيأ هل ىصوملا رخآللو ةمألا ايهف ىصوملا نيلجرلا دحأل ةلأسملا

 ديزل ىصوأ نإورخآل هتمدخو لجرل دبعلا ناك دبعلا ةلأسم كلذكو

 ارهش همدخي يأ ارهش دبعلا ةمدخ ديزل ناك هتلغب رخآلو دبعلا ةمدخب
 يأ ايهيلع هتنؤمو ارهش ورمع هلغتسيو رهشلا كلذ يف دبعلا ماعط هيلعو
 يأ ايهنيب هتيانج اضيأ كلذكو هلمع يف ماد ام هتنو ؤم ايهنم دحاو لك ىلع

 . هيف اهكارتشال

 نم هيلع ام يدؤي ىتح اهف ىعستسي ةيانج روكذملا دبعلا ىنج اذإو

 . هاعستسإ لاح هتنو ؤم امهيلعو ةيانحلا

 هانايدفي نأ ايبأ نإو ةيانجلا ةميق هنع نايدؤي يأ هايدفي نأ اضيأ ايلو

 يصوأ نمل الو هتمدخب هل يصوأ نمل عيش الف ةيصولا تلطب ةثرولا هادفف

 . هل اروهقم راصف هادفف ثراولا هيدفي نأ ايضرو هنوكل هتلغب هل

س ٢٢٧٢



 اهب هنوعستسي ةيانجلا قح هيف مهل ةثرولا نأوه رظن اذه يف يدنعو

 نأ ىلع هل ايهكرت نأ ربتعا اذإ الإ هتلغو هتمدخب ايل ىصوملا هاعستسي ايك

 . هل قح الف هقح كرت نم نأ حص نمك هجو هنإف هنم ايل كرت ثراولا هيدفي

 يأ امهدنع هلاحب ناك هايدفف هاراتخإ نإف هيف اراتخي نأ ايل لب ليقو

 نيب هيف رايخلا نوكي يأ ثراولا هيف ريخ هراتخي مل نإو الوأ هيلع ناك ام ىلع

 ام هلصأ نأل كلذ هل ناك ثراولا هراتخإ اذإف ثراولا نيبو هيلع ىنجملا

 نم ءيش هيلع سيلف ثراولا هكرت اذإو هتيانج هنع يدؤي نأ هيلعو ثراولا

 يقاب عجر هب ءاصيالا ىلع ةيانجلا تمدقت اذإو تلج وأ ةيانجلا تلق هلبق
 اهب ىصوأ ام ىلع يهف مدقتت مل نإ يأ الإو رثألا يف اذك ثراولا ىلإ ةلغلا

 . ءاصيالا اهاضتقإ ايك ةلغلا نوكت يأ

 رقملا تومي نأ ىلإ هتمدخ لجرل هيلع نأ رقأ نميف : ةعباسلا ةلأسملا

 لدي اذه هرارقإ نأ لمح نإو نيققحملا دنع ءعيشب سيلف هل رقملا توميوأ

 ليقو يدنع يوق ريغ اذهف هنم صالخلا مو ريف اقح كلذل هيلع نأ ىلع

 . ارهش هتمدخ وأ هتقفن هل هيلع

 هنأ عم ادحاو ارهش كلذب فيك اهجو لوقلا اذهل فرعأ ال تلق
 اضيأ هيف ءاملعلا لاق دقو رهشب هدييقت يتاي نيأ نمف هديقي ملو رارقالا قلطأ

 دعب كلذ تدجو ذإ هلل دمحلاو نينسلا وأ رهشلا نيعي ىتح فيعض اذه نإ

 . يرظن ف هتيأر ام

 ايف هل ىصوملا ديز تام مث هدبع ةمدخب ديزل ىصوأ نميف : ةنماثلا ةلأسملا

٢٢٨



 . ةيصولا هذه يف مكحلا

 نإ ليقف هل ىصوملا تام مث دحأل هدبع ةمدخب دحأ ىصوأ نإ ملعإ

 همدخي نأ هل ىصوأ اذإ امأ ديز ثراو مدخي يأ اقافتإ ةثوروم هذههتيصو

 ةعفنملاو ةعفنمب ءاصي ةمدخلاب ءاصيالا نإ ههجوو ثراولا مدخي الف تايف
 هب ىصوملا ىفتنإ انه همدخي نأ هل ىصوأ اذإ ام هجو امأو قح اهنأل ةثوروم

 هلوق فالخ ينمدخأ هلوقف هتمدخب هل ىصوملا لجرلا وهو هب قلعت ام ءافتنال

 . ميلس قوذ هل نم دنع رهاظ وهو يل مدخأ

 كلذ لبقو ةمدخلاب ورمعلو دبعلاب ديزل ىصوأ اذإ اولاق : رثألا يفو

 هيلع عجر لصألا هل نمو دبعلا لصأ نأل ديز ىلع دبعلا ةنؤمفورمعو ديز
 ىلع لب ليقو اعطق ةنؤم الب موقي ال . . دبعلاف هب الإ لصألا موقي الام

 جاتحي ام عيمج ورمع ىلعف نايضلاب جارخلاو هيلع ةعجار ةعفنملا نوكي ورمع
 . رحلا نم هيقي ام وأ دربلا نم هئفدي امو ةوسكو ماعط نم هيلإ نم

 يف ثلثلا يف اتموق هتبقرب رخ اللو دبعلا ةمدخب لجرل ىصوأ نمو
 ميقت مك رظنيف ميوقتلا دعب ناصصاحتي مث رظنلا حيحص ىلع رثألا ضعب

 ايهعم نكي مل اذإ لاملا ثلث ىلإ كلذ عجري مث هتمدخ نوكت مكو دبعلا ةبقر

 . اضيأ ءاصيإ

 تموق ةنس دحأل هتمدخب ىصاف دحاو دبع الإ هل نكي مل نإ اذكو

 يثلث برقألا يطعأ برقألل ةيصو انه نكت مل اذإو ثلثلا يف تلزنو اضيأ

 . ةنسلا

س ٢٢٩٢٩



 رخآ لجرلو دبعب لجرل ىصوأ نإ رصبلا لهأ ءايلعلا دنع رثألا يفو
 ثلث هنم جرخي يآ لوألل دبعلاو ثلثلا يف هلايب لكل بض دبعلا ةمدخب

 . هب هل ىصوأ ام ةمدخلا بحاصلو مهتدعاق ىلع ةيصولل ةميقلا

 كاذ ذإ تناكو ديزل هتلخن ةلغب ىصوأ ١ ذإ نميف : ةعساتلا ةلأسملا

 . نيلاحلا يف مكحلا فيكف نكت ملوأ ةلغلا اهيف

 وحنوأ هناتسبوأ ةرجش وأ هلخن وأ هتلخن ةلغب ىصوأ نم نأ ملعإ

 كلت هل ىصومللف ةرضاح ةلغ هيف تناك نإف لغي نأ هنأش نم امم كلذ

 ردابتي هيلإو حضاو وهو نهذلا يف ةدوهعملا ةلغلا ىلع المح ةرضاحلا ةلغلا

 ءاصيالا اذكو اماود اهتلغ هل تناك انهذ دهعت ةلغ كانه نكت مل اذإ مهفلا

 . رثألا ريهش وهو عرزت ىتلا ضورألاب

 فيللاو نيجارعلاو بطحلا ناتسبلا وأ رجشلا وأ لخنلا نم هل لهو

 عقو ءاصيالا نأ ىلع ءانب كلذ هل سيل ليقف كلذوحنو علطلا فالغو

 عفانملا نم كلذ نأ ىلع ءانب كلذ هل لب ليقو افرع اهنم كلذ سيلو ةلغلاب

 . ةلغلل ةعباتلا

 ةرضاحلا اهتلغ هلف ةعارز اهيف تناك نإف ضرألا ةلغب هل ىصوأ نإو

 لك ةلغ لاق نإ معن لخنلا يف ليق ام ىلع اسايق اهنم ةلغلا قلطم هلف الإو

 . هفرعاف لك مومعل ةيتآلاو ةرضاحلا هلف كلذك لاق نإف كلذ نم عون

 يصقشل ا ديعس نب سيمخ خيشل ا لاق هلام ةلغ ثلثب هل ىصوأ نإو

٢٣.



 ةيناثلا هذه ىري هنأو ةلبقتسملا ةلغلا ثلثو ةرضاحلا لاملا ةلغ ثلث هل ىدأ

 . ىلوألا فالخ

 خيشلا لعلو ادحاو هارأ ينإف فالخلا اذه هجو فرعأ ال : تلق

 نم لبقملاو رضاحلا يف اماع ظفللا لعجيو ينهذلا دهعلا ىلإ تفتلي ال سيمخ

 ثراولل يهف اهكاردإ لبق تامو هتلخن ةلغب هل ىصوأ نإو ام عيشب ديق ريغ
 . رثألا يف اذك

 هلوقو ثراولل هلوق يأ حاضيإو فشك ىلإ جاتحي مالكلا اذه : تلق

 ةلغلا كاردإ لبق هل ىصوملا تام اذإ ليق مالكلا اذه عجري نم يلإ تايف

 يصوملا تومب ةلعلا قحتسإ هل ىصوملا نإ ههجوو هل يصوملا ثراول يهف
 هل ىصوأ نإو هثراو ىلإ ةعجار يهف ةكردم ريغ ةلغلا تناك نإو تام دقو

 ىصوملا دبعلا ليبسوحن ىلع اهليبس ناك اهلصأب رخآل ىصوأو اهتلغب

 . ملعأ هللاو قرف الب هتبقرب رخآلو هتمدخب دحأل

 تعجر اعم لصألاب هل ىصوكلملاو ةلغلاب هل ىصوملا تام اذإو

 لصألا بحاصل عجرت لب ليقو . ايهف ىصوملا ثراو يأ ثراولل ةيصولا
 نوكت نم ىلع ةفصلا هذه ىلع هب ىصوملا كلذ ةرايع يف فلتخإ نإو

 . ايكح

 بحاصل لاقي هنأ مهراثآ يف ءاملعلا مالك نم هانمهف ام ىلع لوقنف

 كيلع هلو لاملا بر يأ كريغ عب ماق الإو كل يهو هرمعاف تئش نإ ةرمثلا

 نإو ةمهبم ةرمثلاب ةيصولا تناك اذإ ا ذه لودعلا ميوقتب هرمع امردقب

س ٢٣١



 الثم ةنيعم تناك يأ لصألا بحاص ىلع ةرابعلا نإ ليقف ةدودحم تناك

 ىلعو لصألل حالص وه ام لصألا بحاص ىلع ليقو نيتنسوأ ةنس

 ءاضقلاب يمايق مايأ يتفأ تنك اذهبو اهحالص ىلع دوعي ام ةلغلا بحاص

 يف ةلغلا حالص ىلع دوعي ام نوكي نأ طرشب نكل اضيأ لخنبو رشوب يداوب

 . ةلغلا تقو يأ تقولا كلذ

 امأ اهوحنو راطمألاب اهبارخ ناك اذإ اضيأ جالفألا رفح لوقأ كلذكو

 ىضتقم ىلع احرق هتمدخ ةدايز جلفلا لهأ مارو لحملاب الثم ناك اذإ

 ناكو ةرضاح تناك اذإ الإ مهللا عيش ةلغلا بحاص ىلع سيلف مهفرع

 كلذ نوكي نأ ينبجعيف اهحالص ىلع دوعي جلفلا يف لمعلا ىلع كلذ

 . كلذب اهحالص روهظل ةلغلا بحاص ىلع

 تئش نإ ةلخنلا بحاصل الثم لاقي نأ يصقشلا خيشلا راتخاو

 . اهعد وأ لفغتل اهقسا ةلغلا بحاصل اضيأ لاقيو اهعد وأ اهقساف

 ةلغلا بحاصلو انسحأ انلق اهيقسي هنأ اهنم دحاو لاق نإ : تلق

 . كلذب عيش لدبتي نأ ريغ نم هلصأ لصألا بحاصلو هتلغ

 كردم ريغوأ كردم عرز اهب ضرأب ىصوأ اذإ اييف : ةرشاعلا ةلأسملا

 كردم اهضعب ةددعتم تاعارز وأ ةعارز اهيف ضرأب ىصوأ نإ ملعإ

 يف مكحل ا فيكف تقولا كلذ كاذ ذإ هعرز دق اهضعبو كردم ريغ اهضعبو

 . كلذ

٢٢٣٢



 نإ الإ هثراول وهف ىصوملا توم موي كردملا كاردإ ناك نإ لوقأ لوقأ

 نع ىوريو لاق ام ىلع وهف اهب ىصوملا ضرألل عبات كردملا عرزلا نإ لاق
 ظفل نإ ىريو لقي ل وأ لاق يأ امل عبات وه هنع يضرو هللا همحر ديعس يبأ

 وأ كردأ ءاوس طرشب هصصخي وأ ديقب هجرخي مل نإ اهب هنوكل هل لماش ءاصيالا

 عبات وهف كردي مل نإو هؤانثتسا هل ناك هانثتسا اذإو اكردم ناك ولو لب كردي مل

 . فالخ الب اهل

 تعطق ىتح ضرملا هبرمتسإ مث ةلخن ةرمثب ضيرم ىصوأ نإو
 ةلخاد يه ةرمثلا كلت نأ ليق دقف اهعطق دعب تام مث هضرم يف وهو ةرمثلا

 لاحل انه ارابتعا كاذ ذإ ةدوجوم يهو ةرمثلا ىلع عقو هنأل ءاصيالا يف

 يف تعطق مث اهعطق لبقو هتوم لبق اهيف عجر نإ الإ رثألا يف اذك ءاصيالا

 . اهنع هعوجر لاح

 ةراملا مهدعاوق ىضتقم ىلع لوقلا اذه هجو يل رهظي مل : تلق

 اهيف نكت مل نإو هب هل ىصوملل عوفدم وهف ءاصيالا هلمش هنع تام ام نإ

 تام مث اهضعب لكأ وأ اهلكأو ترمثأ ىتح تمي ل هنكلو ىصوأ موي ةرمث

 انبطق نع لينلا حرش يف اذك لبقتسملا يف هرمثت ام ىلع عقاو ءاصيالاف

 . ليلجلا

 تومي نأ ىلإ لاق وأ ىح ام هلام ةلغو هتيب .ركسب هل ىصوأ نإو

 ىلإ عجرتوأ هل نوكت هب ىصوملا لاملا يف ةكردم ةلغلاو تام اذإ لهوزاج
 مهدنع دعاقلا ىضتقم ىلع ثراولا

_ ٢٢٣٢٣



 هل اهعفن نأل هلك اهحالص هيلع ناك ادبا ةلخن ةلغب هل ىصوأ نإو

 اذكهو ماع دعب الإ لمحت ال تناك نإو مهدنع عفنلاب قلعتي حالصاو

 لصألا بحاص هب ماقو اهحالصب مقي مل نإو اضيأ هيلع حالصلاف اهتداع

 مكاحلا ىلإ اهيف اعفارت اذإ كلذكو لفغت موي اهتلغ نم هحالص ةميق هلف

 اهتلغ نم همرغ هلف اهحالصب موقي نأ لصألا بحاص ىلع مكاحلا مكحو

 . ةلغلا بحاصل عوفدم وهف ىقب امو

 نإو لصألا بحاص ىلع انعلا نإف ةنيعم نينس ةلغلاب ىصوأ نإو
 اضيأ اهيف ليقو ةلغلا بحاص ىلع ةلخنلا هذه ىلع ةقفنلاف ةياغ الب تناك

 مايأ يفف اهيصوم توم تقو يف يأ ةلغ الب كاذ ذإ تناك نإوه ليصفتب

 لب ليقو اهيف ةلغ ال مايأ اهلصأ بحاص ىلع ةلغلا بحاص ىلع ةلغلا

 اهيلعف هيف اكرتشإ اهنأ رهظ نإف حالصلا نم اهقحلي ام ىلإ رظنلا عجري
 . حضاو وهو كلذ يف حالص هل نم ىلعف الإو اعم

 اهيف كاذ ذإ نكت ملو ةنيعم نينس هضرأ ةلغب دحأل ىصوأ نإ ليقو

 دوجوم ريغ عيش ىلع عقو ءاصيالا نإ ههجوو ةلطاب ةيصولا نإ ليقف ةلغ
 مهضعب هزاجأو لطاب وهف كلذك ناك امو ءاصيالا لاح هميلست عاطتسم الو

 ىلإ ضرألا دري مث اهتلغب ىصوملا نينسلا اهلغتسيو اهثري ضرألا هل عفدتف
 . ثراولا

 ءاجرو ءىراقلا ىلع ةلاطالا فوخ اهانكرت ةمهم لئاسم ماقملا يفو

 ها دهو هللا هقفو نمل اهيلع سايقلاب ةروكذملا لئاسملا هذه نم اهيناعم كاردال

 هللاو قئاقحلا نم ةءولمم ءارهزلا ةعيرشلا نيواودو نيملسملا راثا يناعم مهفل

٢٣٤



 . ملع أ

 : مظ انلا لاق

 امرغلاك هصقن لكل داز ايف تداز اذإ ثلشلا ىللإ ددراو

 دحسلا جارس لثم هتياغ دجوت ل ام ثلثلا لشمب برض او

 يف ةدايز توملا دعب مهلاومأ ثلثب هدابع ىلع لضفت هللا نإ لوقأ

 لهأ نع ةحيحص ثيداحأ يف ةلي هللا لوسر نع كيلع رم ايك مهلايعأ

 ثلثلا نم يأ هنم رثكأب ءاصيإ ثراو كراتل حصي الو لينلا يف لاق . ملعلا

 . اعامجإ ثراولا يأ هزبي مل نإ

 لوقو فصنلاب ءاصيال ا هل حصي هنأ مهضعب لوق امأو بطقل ا لاق

 اهتبارغو اهفعض ةدشلف فصنلا نم رثكأب ءاصيالا حصي هنأ مهضعب

 . هللا همحر لينلا فلؤم خيشلا ايهطقسأ يأ اهطقسأ

 نيلماعلا ءايلعلا نأش نأل ديعب نمولو اهيلإ رشي ملو لب : تلق

 ىتح هيلإ تفتلي ءيشب نكي مل يهب لوقلاو قيقدتو قيقحت يف عسولا غارفتسا
 هللا همحر روكذملا خيشلا نأ عم هريرحت يف تاظحل ناسنالا ةايح نم ذخأي

 . كلذ ىلع عامجالا تبثأ

 تدر ثلثلا ىلع تداز اذإ ةيصولا نإ لوقي مظانلا خيشلا ىرتو

 لجر يصوي نأ ةرم ريغ هانمدق اك كلذ ةفصو بهذملا يف يف قحلا وهو هيلإ

 ىتئايب نيرخآلو رانيد ةئايب رخآلو ارانيد نيثالثي رخآلو ارانيد نيرشعب ديزل

_ ٢٢٣٥



 رانيد ةئام يصولا لام ثلث ناكو ارانيد نيسمخو ةئاثالث عيمجلا دحتف رانيد

 الك كلذ لزنتو ءالؤه نيب ةصصاحملاب ناصقنلا ريصي مك رظنتف طقف

 اشرق نيرشعب ورمعلو شورق ةرشعب ديزل الثم ىصوأ اذإ كلذكو
 لام ثلث تدجوو اشرق نيتس كلذ عومجم دجتف اشرق نيثالثب دلاخلو

 لخدتف ثلثلا مهل ىصوملا ىلع انه صقنلا ى رتف اشرق نيعبرأ ىصوملا

 ةدرطملا ةدعاقلا كلتو اذكهو هب هل ىصوأ ام ثلث مهنم درف لك ىلع صقنلا

 ورمع ىلع ديزل ناك اذإ ينعأ ءامرغلا ةلأسم ىلع اسايق ددصلا اذه يف

 قحلا ناك اذإ اذكهو الثم شرق ةئام ركبلو اشرق نيعبرأ دلاخو اشرق نيرشع

 ةئام الثم اهدجتف ورمع ىلع :ىتلا قوقحلا عمجتف اوناك ايهم نيددعتم

 نويدملا لام يف رظنت مث شرق فالا ةثالث وأ الثم شرق فلأ وأ اشرق نيتسو

 لهأ نم دحاو لك لزنتف شرق فالا ةنالث هلباقم يف شرق فلأ هدجتف

 كلذكو لقأو رثكاو سدسلاو عبرلا اذكهو هيثلث هيطعتو هقح ثلث قوقحلا
 ىلع لك ءابصنألا ىلع اهيف صقنلا لخدت نييضرفلا دنع لوعلا لئاسم

 هصقن لكل داز ايف هلوقب مظانلا خيشلا هيلإ ريشي يذلا اذهو . هبانمردق

 ايك مهاياصو ردق ىلع مهل ىصولا لك ىلع صقنلا لخدي يأ امرغلاك
 . مهقوقح ردق ىلع امرغلا ىلع صقنلا لخدي

 دجسملا جارس لثم هتياغ دجوت ملام ثلثلا لثمب برضاو هلوق امأو

 الثم ىصوأ اذإ ايك ةياهنب ديقي ملو ةياغب ددحي مل عيشب ءاصيالا ناك اذإ هانعم

 نإف اذك ةلحمب وأ اذك ةيرق نم ينالفلا دجسملل هلام نم جرسي نأ

 يذلل رادقم الو ماع وأ رهش وأ مويب هل ةياغ ال ةفصلا هذه ىلع جارسالا

٢٢٣٦



 نيلبط وأ لبطب وأ يلاحلا انفرع ىلع راهب وأ ةلسارف وأ نينم وأ نمك هب جرسي
 رومألا نم ملعلا لهأ دنع هوحنو اذهف رثكأ وأ نيسايق وأ سايق وأ كلذك

 ىصوملا لام ثلث ىلإ هب عجري مث انيمخت اهل رادقملا يرحت ىلع ىرجت يتلا
 امأ ايفازج رمألا هل ةثرولا زب مل نإ تاءاصيالا رئاسك ال لصألا وه نوكيو

 ىلإ ةجاحلا نولهجي ال سانلا نإف ايونس هرابتعإ لهس ثراولا كلذ زاجأ ول

 . موي لكل كلذ

 هل مسي مل يأ هل مسي ملام اياصولا يف ناك اذإو هحرشو لينلا يف لاق

 نأ لثم ثلثلاب ثلثلا يف لزن لاملا قرغتسي رمتسموهو لاق مولعم رادقم

 احابصم هيف اودقوأ يأ ايئاد احابصم اذك دجسم يف يلام نم اوحبصأ لوقي

 دلاخلو نيثالثب ركبلو نيسمخب ورمعلو ةئامب ديزل اذه عم ىصوأ ولف

 ةداعإ نكمت مل نإ مهاياصو اوفوي ىتح مهيلإ يقابلا عجر مدهنإ ولف نيرشعب
 ىصوأ دق ناكل ةئايثالث ثلثلا ناكولف ثراوللف يقب ايف ناك ايك دجسملا

 نم سامخأ ةثالث هل فقويف ةئايسمخ كلذف نيتئايب لاجرللو اهب حابصملل
 ركبلو نوثالث وهو هفصن رمعلو نوتسو سمخ ديزلو نونايثو ةئام يهو ةئامثالث

 هب ىصوأ ام ةلمج ى رتفرشع انثا ةسمخ دلاخو رشع ةينايثراشعأ ةئالث
 نم لاجرلل ى رتف شرق ةئايثالث الثم لاملا ثلث ناك اذإف نيتئام لاجرلل

 لاملا ثلث يف اهيلع صصاحت ةئامثالث حابصتساللو نيتئام لصألا يف عيمجلا
 هطسقبو كلذ عومجم نم دجسملل ريصي الثم مك رظنتف ةئايثالث وه يذلا

 . بيترتلا اذه ىلع لاملا ثلث نم فقوي

 نأ اضيأ ىصوأو ةددعتم اياصول هلام ثلثب الثم ىصوأ اذإ اذكو

_ ٢٢٣٧



 ةميق نإ لوقتف وحنلا اذه ىلع هطسق دجسملا ىطعيو ثلثلا ىلإ اهب لزنيو

 تارافكو نافكأو ركبو دلاخو ورمعو ديزل ىصوأو الثم شرق فلأ لاملا ثلث

 دجسملل فلالا لوقتو اهغلبم مك رظنتف كلذ ريغو لصنتو جحو مايصو

 وه يذلا ثلثلا ىلإ فيضتو اهغلبم مك رظنتف ةروكذملا اياصولا هذه هعمو
 ىصوملا ةلمج نم دحأ ىلع فيح عقي ال ثيحب لكلا ىلع هطسقتو فلالا

 ام هلوقب مظانلا ريشي اذه ىلإو رمألا ةدهع نم صلختت كلذبو مهل
 . قحلا وهو هب اهيبش ناك ام اضيأ كلذ ىلع سقو خلإ هتياغ دجوت

 يلايلل وأ ركذلا سلجم وأ ةسردملل هئاصيإ يف اضيأ فقوأ اذإ كلذكو

 ةناعإوأ فويضلا ماعطال وأ جيجحلا يقسلوأ جحلا مايألوأ ناضمر

 لاق ملعأ هللاو ةياهنب ديقتي الو ةياغ ىلإ يهتني ال ام كلذ وحن وأ نيجوزتملا
 . مظانلا

س ٢٣٨



 ةفيلخلا يف سماخلا بابلا

 نم ءاهقفلا تارابع يف فورعملا وهو ةيصولا ىلع فلختسملا يأ

 ةرجأو ذافنإ نم ءاصيالا ىلع هتفالخ يف هلام نايب يفو يصولاب انيرخأتم

 ذافنال لاملل هعيب يفو اهب يصوملا هل ىصوأ وأ ةرجأ ىلإ جاتحإ نإ هيلع

 ةءاربل ذافنالا يف عارسإ . نم هتمذب قلعتي ام عيمج يفو هيلع هب يصوأ ام

 كلذ ريغ ىلإ باوثلا درجمل وأ تناك نإ ةعابت نم يصوملا صيلختو ةمذلا

 رمألا ةقيقحل افشك هللا ءاشنإ هعم هركذنس امرإاهركذيس ىتلا قوقحلا نم
 : ۔ لاق ۔ عرشلا قئاقحل ةعاشإو لجو زع هللا نم رجألل ابلطو

 ىفكوانيمأ هنع ةفيلخ افلختسي نأب ىصوأ نم رمؤي

 اضقلا يف رمأ زاج ارح بتكي ىضر نع ام اذإ ىصوملل قثوأ

 وأ هلل هدعب نم قوقح ذافنإب يصوي نأ ناسنالا دارأ اذإ هنأ ملعإ

 هنع فلختسي نأ مزل كلذوحنو لجوزع هباوشل ابلط اعربت وأ هللا دابعل

 اهلحم يف تاعربتلا ذافنإو اهلهأ ىلإ قوقحلا لاصيإ يف هنع موقي ةفيلخ

 يف انيمأ فيلكتلا دح اغلاب القاع ارح اركذ نوكي نأ ةفيلخلا يف طرشلاو

 ىلع ايوق ذفنت نم ىلعو ذفني فيك ذافنالا هوجوب املاع يلوتم ايندلاو نيدلا
 . هاياصو ءاضق يف هيلإ تفتلي الو ثراولا هفعضتسيف افيعض ال ثراولا

 نم ريثك ةرشابم نع ترخأت ىثنأ ةفيلخلاب ىمسملا يصولا ناك اذإف

 هلمحن نكل ىثنأ فالختسازاوجبانلق نإو لاجرلا نوئشب قلعتت يتلا رومألا
 . رارطضالا لاح ىلع

_ ٢٣٩



 الف هنيمأ نئاخلا لعج نمو انئاخ فلختسإ انيمأ فلختسي مل اذأو

 مقي مل نيمألا ريغ فلختسإ نمو هلثم نئاخ الإ نئاخلا نمؤي ال ذإ هيف لاقم

 . هيلع هللا هعرش يذلا ءاصيالا قحب

 يف كيرش نيدلا يف يلولا نأل كلذ نيدلا يف ىلوتم هنوك طارتشإو

 . ىصوأ اميف هللا دنع يصوملل هللا ءاش نإ رذعلا نوكي هبو هللا قوقح ءادأ

 لجوزع هللا رمأ ايك ىدأتت ال رومألا نألف املاع هنوك طارتشإ امأو

 ثيح نم باوصلا نظي ذإ قحلا عاضأ ايبر لهاجلا ذإ ملعلاب الإ اهئادأب

 هل سيل ام يصوملا لام نم ىطعأ ايبرو عرشلا نم عنملا ثيح زياجلاو أطخلا

 لوطي ءايشأ يف كلذك سيل هنأ نظيو هل ابجاو اقح هل لصوملا عنم ايبرو

 . اهدادرت رثكيو اهدادعت

 مهللا هيلع ديسلا ناطلسب روهقم دبعلا نألف ارح هنوك طا رتشإ امأو

 . كلذب هديس هل نذأ نإ الإ

 ذأ لقعلا اهلك رومألا يف ةجحلا نألف القاع هنوك طارتشإ امأو

 ىلع مهنم دحأ زاتمي ال دحاو فص يف مهوحنو نونجملاو يبصلاو لهاجلا
 . تيبلا يبر دنع يرذعب يلهج امو لقعلا دوجوب الإ دحأ

 نأ عيطتسي ال فيعضلا نألف ثراولا ىلع ايوق هنوك طارتشإ امأو

 لاملا لذبي ال احيحش ثراولا ناك يبرو ثراولا نذإب الإ دقعيو لحي

 ةيرشبلا عابطلا بلغأ يف حشلاو كلاهلا نع هيف ىصوت ام هنم ذفنيل يصولل

 ءاصيالا قوقح ثراولا نم جرخي نأ عاطتسإ ايوق ةفيلخلا اذه ناك اذإف

س . ٢٤٢



 ام هل ىصوملا لاني هبو هيلع ام كلاهلا نع ىداتي كلذبو اطخاس وأ ايضار

 خلإ هللا ىلإ بحأو ريخ يوقلا نمؤملا ةلي هلوقب ةراشالا هيلإو هب هل ىصوأ
 هل لديو اضيأ حيحصلا يف وهو كلذ يف ةلي هللا لوسر ةداهشب يبسح لوقأ

 هيف تلاق ىلاعت هلوق يف نارمع نب ىسوم انديس ةيآب كبسحو ريثك نآرقلا يف
 ةوقلا تمدق نيمألا يوقلا ترجأتسا نم ريخ نإ مالسلا هيلع بيعش ةنبإ

 اهنإ ةنامألا ينغت ايفرمألا ىلع ةوق نكت مل اذإ كلذ ىرت ايك ةنامألا ىلع

 اذإف حضاو كلذو هللا ءاش ام الإ ءايشأ اهل لعفنت الو ائيش لعفت ال ةريسأ

 . ادي هب ددشاف نيمألا يوقلا تدجو

 رمؤي هلوق يف ينعأ داشرإ مأ بابإ رمأ نيطورشملا ذاختاب رمؤي لهو

 كلذف لبقي مل اذإف كلذ ىلإ دشري يأ داشرإ رمأ هنأ حضاولاو خلإ ىصوأ نم
 . العو زع هللا ناطلس مامأ هنع لوئسملا وهو هيلإ

 دارملاو هريظنب ءيشلا نع ضوعلاوهو فلخلا نم فالختسالاو
 هنمو كلذك ليفكلاو اهريغ يف ليكولاو تاءاصيالا يف يصولا ةفيلخلاب
 افلخ هتلعج يأ هتفلختسإ اذإ اهل مامالاوهو اهليفكو اهليكو يأ ةمألا ةفيلخ

 هب نئمطت يذلا وهو نئاخلا دض نيمألاو اهتابجاو ءادأ يف اهماقم موقي اهنع

 نيمأ ديزل لاقي ايبرو هوقلطأ اذإ اذه وهو ايندلاو نيدلا نوئش يف سوفنلا

 . عرشلا ةهج نم نيمأ هنأ لاقي الو ةيويندلا رومألا يف اصوصخ نيمأ وهو

 وهف نيمألل هللا قفو اذإ ينعي ىفكو تيبلا ماتخ يف مظانلا لوقو

 . هيلإ يصوي نأل ؤفكلا

٢٤٢١



 نأ دعب هفلختسإ اذإ ينعي خلإ ىضر نع ام اذإ يصوملل قثوأ هلوقو

 كلذ هريغ ىلع ةيزم ىضرلل نإف فالختسالاب يضرو امهنيب فراعتلا عقو

 ةوخأ دادزإ هنيدرومأ نم ءيش يف هيخأ نع مايقلاب يضر اذإ ناسنالا نإ

 ىضري ال ايبر ذإ فراعت ريغ نع ناك اذإ ام فالخب اطابتغاو ارورس كلذب

 مالسالا يف نواعتلا ةيضق بوجول اضيأ هيلع ىضرلا بوجوب انلق نإو
 كلذك ناك اذإو نكمم ةقيقحلا يف كلذ لكو كلذ نم هجرخت اراذعأ هل لعلف

 . ةايحلا يف ىضرلا لجأل ةفراعملا يف مزحلا ناك

 ىثنأ وأ اركذ اناسنإ اهيلع ةيصولا بحاص فلختسيو لينلا يف لاق

 ذافنالاب املاع ىلوتم نيدلاو لاملا يف انيمأ اغلاب كل تمدق امل يأ ىلوأ ركذلاو

 افيعض ال ثراولا ىلع ايوق القاع ارح قفني نم ىلعو قفني فيك

 ةقرو نم ةيصولا هيف بتكت اييف قيثوتب لغتشي الو ثراولا هفعضعتسي

 دادم نم هب بتكي ايبو دلجلاك كلذ وحن واشرتمت ال وأ شتمت ال ةحيحص
 الو سبتلت ال ةءارق يفو ديجلا طخلا ةقيرط ىلع موهفم طخ يفو ىحتمي ال

 فيكو لوقي فيك فرعيو هب مكحي نمم ءانمأ دوهش داهشتساو اهيف لامجإ
 دجو ام ريخ ىلإ دمعيلف كلذ لك دجي مل نإو هناسلب ىدؤي ناكولو ىدؤي

 ىلع هتفالخ لبقيو هيلإ جاتحإ اذإ هللا يف اخأ نيعي نأ ملسملل يغبنيو

 ذفنأف هيوبأ قوقح وأهللا يف هيخأ قوقح عيض نم نأ ليق دقو ةيصولا

 نأ ينعي ةايحلا يف مهعطق هنأ ولو مهقوقح ىدأ دقف مهدعب نم مهاياصو

 عيض ام ربجي اهب اوصوأ يتلا مهاياصو ءادإ يف مهدعب نم مهنع مايقلا
 ام لكل انقفوي نأ هللا لأسن ليمج هنإف كلذ يف رظناف مهقوقح نم اقباس

 . انم هيضري

_ ٢٢٤٢



 يأ رايتخالا دجو نمف هنع هللا يضر ءايلعلا بطق ريبكلا مامالا لاق

 هيهنو لاومألا ظفحب ةلي هرمأل ةقث ىلإ الإ ءاصيالا هل زوجي الف كلذ هنكمأ

 وأ ةيصولا هتمزل دقو اناكمإ طورشملا دجي مل يأ هدجي مل نمو لاق اهتعاضإ نع
 نم هيلإ هضوفيو هيلع هنماتسي ام ىلع نومأملا هيف ىفتكي ام لقأف همزلت مل

 لهج ايع لأسو ملعلاب هيف لمعيو ههجو يف هلعجي هنأ ءامرغلاو ةثرولا لام

 . هيف

 ناك نإ نالف ىلإ صوأ لاقف ءاصيالا ديرأ ضيرم هل لاق نمو لاق

 يأ ضيرملا دنع ال هدنع ةقث ناكو ةنايخ هنم ملعي مل نإ هلزاج ةقث كدنع

 يف ناكولو ةنايخ هنم ملعي مل نم ىلإ يصوي نأ هاخأ رمأي نأ ءرملل زوجي

 اذإ اييس الو ضيرملا دنع ال ةقث هدنع رمألا رهاظ يف ناك اذإ انئاخ بيغلا
 . . >- ۔

 هل بستحاو تامو اهيلع دهشأو هتيصو بتكف ايصو مدع نمو
 لعلو زاجأ ضعبو كلذ نم عنم ءايلعلا ضعبف هنيد ىضقو اهذفنأف ناسنإ

 يف لوخدلا نإو نيدلا يف باستحالا زاوجب نولوقي ال نيذلا مه نيعناملا

 نارقلا يف نواعتلاب رمألل زاوجلا اندنع هجولاو دعتب امأو نذإب امأ رومألا

 نوع يف دبعلا ناك ام دبعلا نوع يف هللاو ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو ةنسلاو

 . كلذ لاثمأ يف هيخأ

 عمس نم عيمج تمزل دقف يتيصو ىلع نيملسملا تفلختسا لاق نإو
 الال اعفاد كلذ عمس امدنع لاق نم الإ نيملسملا نم كلذ
 دقو عفدي وأ لبقي نأ نع لفغ نإو كلذ وحنو لبقأ نل وأ لبقأ ال انأ وأ لبقأ

٢٢٢٣



 الواهعفدي مل هنوك مدعب اهرمأ يف لخد يأ كلذ لبق نم عم هتمزل دقف اهعمس

 ال ىلاعت هللا لاق ايك نايسنلا ىلع ذخاؤي مل هنأ لوقأ ينأو هنايسن هعفني

 نع عفر مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ثيدحلا يف ايكو ةيآلا انيسن نإ انذخاؤت

 نع ىفك كلذل نيعمتسملا ضعب ماق نإ هنكلو ثيدحلا نايسنلاو أطخلا يتمأ

 . ريغلا

 اذه لبق أ الو اهعمس نم مهنم لق نم الإ مزلت ال ءالعل ١ ضعب لاقو

 ليق نإو مالسالا يف قوقحلا عايض نم هيلع بترتي ام هلئاق نم لوقلا
 نا لوقنف اهب يضارلا ىضرملايضرلا ةفيلخلا ذاختاب اه قثوتي مل نم اهعاضأ

 رومألا يف اصوصخ اضعب مهضعب نوئشب مايقلا مهمزلي مهلك نيملسملا

 لوقعلا يف لاد لوقعملا كلذكو كلذ ىلع لدت ةيعرشلا ةلدألا نإف ةينيدلا
 تاماقم كلذل لب ماقملا هب لوطي هيلع لدي ام طسبو كلذ ىلع ةميلسلا

 . هيلإ عجريلف هدارأ نم ملعلا لهأ دنع ةمولعم

 معن لوقنف هب اهذفني ام هيصو دي يف لعجي نأ يصوملل حصي لهو
 يقابلا در اهذفنأ اذإف هب ذفنت امم رثكإ هدي يف لعجي نأ حصيو كلذ هل زوجي

 نهري وأ ةيصولا يف هضورع وأ هلوصأ نم ائيش اهل نهري نأ هلو ثراولا ىلإ

 يديأ يف ام لعجي نأ اضيأ هل حصيو هب ذفنت ام امل نكي مل اذإ اهيف هلك لاملا

 هاياصو هنم ذفنيل هيصو دي يف تانامألا نم هل مهعم اموأ مهممذ يف وأ سانلا

 لاملا ةيقبو اهطسق اهلف تحص اذإ اياصولا نإف ثراولا _ىلإ عجار يقبامو
 . هلهأل

 الو هب عفتني الو هنم لكأي ال ثر اول ا نع ل اما رجحم ن ا يصوللو

_ ٢٤٤



 ذفنت ىتح فرصتل ١ هوجو نم هجوب هيف فرصتي الو نهري الو عبي الو همسقي

 ذفنت ىتح هلك كلذ نم ثراول ١ عنم به ذمللا روهشم ن ا ملع او ةيصول ا

 هرجح لزي مل ذفنت ىتح يصوملا رجح اذإف كلذ ىصوملا رجحي مل ولو اياصولا

 نم لصأ ىلع ءانب اهذفني ىتح اهذافنال ةفيلخلا ىلإ طسق عفدب لاملا ىلع

 ىتح اضيأ هل اوعفديف مهيلع عجري هنم عييضت الب هيلإ عفد ام عاض نإ لاق

 . ثلثلا متي

 ىصوأ وأ عجري اذكو اذك هنم ذفني نأ اذكا ذكب ىصوأ نإ ليقو

 ذفنت مل ام لاملا ىلع ثراولل ليبس الو عجري مل اذك اذك جرخي نأ اذكب

 قلعتم قحلاو ةماع لاملا يف ةمذلا نأل يأ كلذ ىصوملا رجح نإ ةيصولا

 . لكلاب

 ضبقا يصوملا لاق يأ ةيصولا يف ةفيلخلل يصوملا نهر نإ اذكو

 وأ يتيصو هنم ذفنت ىتح كدي يف هتلعج لاق وأ يتيصو يف ينم انهر لاملا اذه

 عنملاب ليقو خلإ يتيصو يف ينالفلا سنجلا كلتنهرأ ينإ الئاق امولعم اسنج هنم

 ائيش هدي يف لعج صوي ملوأ كلذب هيلإ يصوأ لقي ل وأ كلذ لاق يأ اقلطم

 يف ءايلعلا ةلجأ هححص ىذلا وه اذهو ءاوس مهدنع كلذ لك اضعب وأ

 ريغ عئاش وهو ثلثلاب لاملا يف ةثرولا كيرش تيملا نأ ههجوو مهراثآ روهشم

 يصوملا كيرشلاو كيرشلا ىضر نودب فرصتلا مهل لاقي فيكف موسقم

 هقح هل ىدؤي نأ ىلوألاف ادبأ هاضر ىلع لوصحلا نكمي الو تيم وهو

 . الوأ
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 هيلعف اهلبق نإ ةفيلخلا قنع يف يصوملا نم ةنامأ ةيصولا نأ ملعإو

 ءادأ بجوأ هللا نأل اهانمدق يتلا هوجولا جهن ىلع اهذافنإ يف دهتجي نأ

 دهعلاب ءافولا بوجولو ميقتسملا طارصلاو ميوقلا جهنلا ىلع اه ؤادأو ةنامألا

 ضقنو هثراو ىلإ وأ هيصو ىلإ هب دهع يصوملا نم دهع اهنإ انلق اذأ اضيأ
 يصولل زوبيو هللا همحر دمحم نب دمحأ خيشلل عماجلا يفو اعطق مارح دهعلا

 نأ هل رهظي مل ام يأ فيح هل نيبتي مل ام هيلإ يصوملا هزح ام عيمج لعفي نأ

 كلذكو لطابلا كرتو قحلا لعف كلذ هل رهظ اذإف هئاصيإ يف فاح يصوملا

 . هتيصو يف هلعفي نأ لحي ال ايب هرمأ نإ

 ىلع سيلف ةفيلخلا دي يف هتيصو هنم ذفني يذلا لاملا لعج اذإو

 هنكم وأ لاملا نم هونكم اذإ ينعي ةفيلخلا ىلع يهو هتيصو نم ءيش ةثرولا

 نم هنكم هنوكل يصومل ا ةمذ نع تجرخو هتمذب ةيصولا تقلعت هنم يصوملا

 ةثرولل زوجي الو ثراولا ال هللا عم هنع لوئسملا وهف ءاصيالاب هيلإ دهعو لاملا

 فلتلا هوجو نم عيش الو اقلطم ام ةبه الو ةمسق الو ءارش الو عيب لاملا يف

 هلك هانمدق يذلا كلذ نم ةفيلخلا ةثرولا يأ مهعنميو . . هدي نم عزني الو

 نولصي ذئنيحف هدي يف يذلا ريغ ةيصولا هب ذفني ام هوطعيوأ اهذفني مل ام

 . مهثراو لام ىلإ

 يتلا هوجولا نم هجو يف هفرصي الو هدي يف يذلا لاملا يصولا عيبي الو

 ىصوأ يذلا سنجلا نم هنم ذفني ام ةثرولا هاطعأ ام اهلك ةيصولا اهيف ذفنت

 ىعداو قح نم هيلع هبرقأ اميف اقدصم ايصو لعج نمو هريغ نود ةصاخ هب

 يف لكلا ىلإو اياصولا يف ثلثلا هل لعج ايك قدصم هنأ ليقف هب ىصوأ هنأ

 كلذ الإ هل الو هيلإ قدصم وه مث اذك ىلإ قذصم لوقي ىتح ليقو قوقحلا
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 الف الإو ةلداع ةنيبب حصي ىتح ليقو هل نوكي مث هتميق وأ هيف هل لعجي ىتح

 تام نإ رخآلا ىلع لطب ايهنم لكل ال ةدح ىلع نييصول هلعج نأو قدصي
 . سرخ وأ نج وأ باغ وأ امهدحأ

 هلعبي ىتح زجي مل هفرعي وهو ينايلغ نم مالغب ديزل تيصوأ لاق نإو

 . اقدصم

 لاق اييف قدصم وهو هب هتربخأ يأ ينيد هتفرع دقو ييصووه لاق نإو
 ىلاعت هللا ايهمحر بوبحم نبا مامالا لاقو قدصي ليقف هريغلوأ هل يلع هنأ

 ىلإ كلذ زوجيف هيف اقدصم هلعج يذلا كلذ ددح نإ الإ يأ قدصي ال

 . امولعم ادح هل ددح ولو زوجي ال ليقو ررقلا دحلا

 وه : تلق . زاج هريغ ىلإ هتيصوب يصوي نأ هيصول لعج نمو
 تالاكو اضيأ تايصوتلا ةقيقح معن اقلطم تالاكولا يف اضيأ كلذك

 زاج بكريو هلام نم لكألا هل زاجأ نإو اهيناعم تدحتاو اهظافلأ تفلتخإ

 . ثلثلا نم نوكي نأ اضيأ طرتشيو الف دح الب امأ هل كلذ ددح نإ اضيأ

 ههجو : تلق . ددحي ملو ثلثلا ىلإ هل يدنع يذلاو : بطقلا لاق

 قدصم نالف هراضتحإ يف لاق نمو دودحملا وه ثلثلاو ثلثلا ىلإ عسوتلا
 ههجوو هيلع فلح ام هلو هيلع فلح ائيش ىعدا اذإ ليقف هل ىلع لاق اميف
 يأ هدي يف ايب ىلوأ دي يذ لكو يعدي اميف ادي كلذب هل لعج هل هقيدصت نأ

 نإ ليقو ةلداع ةنيبب الإ دي كلذ يف هل نوكت الو قدصي ال ليقو هنيمي عم
 ةلزنم لزني انه هديدحت نأ ههجوو زجي مل هددحي مل نإو زاج هيف هقدص ام ددح
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 زاج مهتي ل نإ ليقو هيف هايإ هقيدصتو هديدحتل كلذب هل رقأ هنأكف هل رارقالا

 وهو حيجرتلا يقبف ههجو نم لوق لك ىلع لدت راثآلاو زجي مل مهتإ نإو
 . نيملسملا ءالع نم ءالجألا ةذباهجلا ىلإ عجار

 : ىلوألا . لئاسم ماقملا يفو

 كلذب هبطاخف هاياصو ىلع هريغ نع دحأ فالختسإ دحأ دارأ اذإ

 . ال مأ ىضر هتوكس دعي لهف تكسف

 لهأ فلتخإ دقف يصوملا تام ىتح تكسف كلذب هبطاخ اذإ لوقأ

 لبقأ ال لوقي نأ هنكمي ذإ ىضر كلذ هتوكس نإ مهضعب لاق كلذ يف ملعلا

 هنمو ةعيرشلا ماكحإ نم ةلمج يف يضر توكسلا دع لبقي مل نيحو

 اذك ىلع هارك عطق يف ىركملا توكس اضيأ هنمو جيوزتلا يف ركبلا توكس

 يأ نيعيابتملا دحأ توكس كلذكو اذكو اذك ىلع اذكو اذك دلب ىلإ وأ اذكو

 لبقأ ال هلوقك لوألا فلاخي مالكب اريخأ امهدحأ ملكت اذإ عئابلاو ي رتشلملا

 نأ مكحلاف لاحلا اذه ىلع ايضمو كلذ ىلع تكسف اذكو اذك ىلع الإ

 رخا لاق اذأ ايك ربتعي ال هراكنإ نإف كلذ دعب ركنأ ولو ىضر انه توكسلا

 سانجألا نم اذكو اذكو اذك دلب ىلإ كل لمحأ الوأ كلحأ ال مالكلا

 بحاص هلمحف لمحلا بحاص تكسف ةميقلا نم اذكو اذك ىلع الإ

 هتوكس نأ اييس ال رثألا يف اذكه ىضر انه توكسلا نإف سكعلا وأ ةبادلا

 وأ ةعداخم كلذ دعب امل هكرت نوكيف اهلبق هنأ مهوي يصوملا تام ىتح

 . ةعيرشلا يف مارح كلذ لكو ةعداخملاك
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 ملكتي مل اذإ ىضر هتوكس دعي ال تكسف هبطاخ اذإ مهضعب لاقو

 مالعوه لجوزع هللا الإ بيغلا ىلع علطي الو هيلإ راشأ الو لوبقلاب
 ايضار ال اطخاس تكس هلعلو هبلق يف لبق هنأ يردت نأ كل نمو بويغلا

 هناسلب يفنلا ماقم يف اقطان هيفني وأ هلوبقب رقي ام الإ ناسنالا ىلع تبثي الو

 ماقم لكل نإو اهدعب ايب الو غوسي الف جيوزتلا يف ركبلاب هريظنتو هسايق امأو
 هنع هلئاس هللاو همزل دقف هبلق يف هب يضر ناك نإ هللا نيبو هنيب اميف امأ الاقم

 . اضيأ تانامأ بولقلاو

 تبث لبق نإف يصوملا توم دعب ربخي هنأوهو ثلاث لوق ةلأسملا يفو
 ىتح هبر نيبو هنيب اميف همزلي الف هبلق يف هلبق ولو اضيأ ليقو تبثي مل الإو

 كلذب ملكتي ىتح ريمضلا دقعب قالطلاو قاتعالا همزلي ال ايك هب قطني

 نأ هنم نسحي ال لوقأو اهب قطن اذإ الإ مزلت ال اهاون نإ نيميلا كلذكو

 لجأل تكس نأ امأ امهوحن وأ صومل وأ ثراول ةيقت تكسي مل نأ تكسي

 ىلع دمتعي نأ يصوملل نسحي الاضيأ كلذكو هيلع ءيش الف كلذ

 لاق نإوزئاج كلذف اهلبقف يتيصو ىلع كتفلختسإ لاق اذإو توكس

 كلذب هل معناف يتيصو كيلإ تلعج وأ كيلإ تضوف وأ كترمأ وأ كتلكو

 . اهذفني نأ همزل دقف

 ذافنإ يف كل تنذأ وأ يتيصو ذافنإ يف يتثرو نعأ هل لاق نإ كلذكو

 ادقع نوكي ال اذه نإ ههجوو همزلي ال ليقو . همزل كلذب هل معن ف يتيصو

 نأ كيلع ىفخي الو . اهذافنإ يف ةحابإ درجم ثرهاظ اينإو كلذل ايئاشنإ

 . ةيعرشلا تايئاشنالا هجو ريغ اههجو ةحابالا

 ههجو اهكرت هعسي مل ابئاغولو تيم نم اياصولا لبق اذإ : رثألا يفو
س ٢٤٩



 هايإ هانمزلاأ ائيش هسفن مزلأ نم نكلو لصألا يف مزلي . ا مازتلإ لوبقلا نأ

 لجوزع هللا دنع ذخاؤي هبو هناسل قوطنم الأ همزلي ال ناسنالا نأ بير الو

 لوقي نأ ةفيلخلل اضيأ اولاقو ىطعي ام ريخلا نم هللا عم اضيأ يطعي هبز

 . علش ام طرتشي نأ طارتشإ اذه معن : تلق . اهنم يننكمأ امب موقأ

 هيلع لهف ةيصولا يف ةعزانم ةفيلخلا تنع اذإ اييف : ةيناثلا ةلأسملا

 . ماكحلا دنع اهتحص تبثي ييف يأ اهحيحصت نأش يف هيلإ جاتحي ام ةنؤم

 درو ذخأو ةلوازم ىلإ بجوتنبت ةعزانم يصولا تنع اذإ : لوقأ
 اهيف عقو ىتلا دالبلا ريغ يف ةمكاحم ىلإ رمألا جاح اذإ ايك مهارد فرصمو

 كلذ ىلإ جاتحم دوهشلا لمح كلذكو دازو ءارك ىلإ جاتحي كاذ ذإو ءاصيالا

 . نوكي نم ىلعف اضيا

 هيف ىصوملا لاملا يأ ةيصولا لام نم لام يف عازنلا ناك اذإ لوقأ

 ىهنو اهيف رمأ نكلو ةيصولا لبقي مل نإو هحلصي اميف عازنلا نوكل لاملا ىلعف
 يف هدي لخدأ اذإ : ليقو ملعلا لهأ دنع كلذ هل زاج دري مل ام كرتو دارأ ايب

 لوخدلا راتخإ اذإ ليقو هل عوجر الو اهاياصول لباق اهل ضاروهف اهنم عيش

 تلق . يصوملا ةلاقإب الإ اهنم جرخي مل روبجم ريغ يأ اراتخم اهلخد يأ اهيف
 لاقي نأ الإ مهللا لاحملاب اقلعم اذه ىرأ ينأكف ىصوملا ةلاقإ هنكمتزيأ نمو

 أربت نا نيملسملا راثآ يف ءاج دقف هتايح يف يصولا نم نوكت ةلاقالا هذه نإ
 ضرف انأ : ليقو هأربي الو أربتي الف هريغ دجي مل نإ الإ يرب اهنم هيلإ
 يصوملا لام نم اضعب ذفنأ دقو اهلبق دق نكي ملو عجر اذإ : ليقو . ةيافك

 اهلبق نإو لبقيوأ دري مل ام ءاش ام كرتو ءاش ام ذفنأ لبقي مل اذإ : ليقو همزل

٢٥.



 اذك عوجرلا زاج هملع نودب لبق نإو عوجر الف تام ىتح عجري ملو هملعب

 هل سيلف هملعب اهدر نإو هتوم دعب لبقي مل نإ عوجرلا زاج : ليقو . ليق

 وأ دعب هل ددج نإو هريغ ىلإ ىصوأ هنأ هملعل اذه لعل ليق هتوم دعب لوبق

 دعب لوبقلا هلف اهنم أربت نأ دعب هل يصو هنأ ىلع هقرافيو ابنع هرذعي مل

 دعب اهدر نإو اتومو ةايح عوجرلا هلف هملعب عجر مث هلوبقب ملع نإو توملا

 مكحلا يف حصو توملا دعب عجر نإو هب هل لبق ام هل نمضو اهذفنأ توملا

 هنأل هللا دنع هتمزلو يصوب هل سيل هنأب هرارقال هتثرو عم هلام يف هل ليبس الف

 اهدرتساو هثراو هعزان نإو يصوملا لام نم اهذفنيلف اهذافنإ ىلع هقراف

 . زاج

 مث ائيش لقي مل نإو هتياصو تلطب لبق مث اهدرف ابئاغ ىصوأ نإو

 ضعبو هل هزاجأ ضعبف اهيقاب كرت داراو اهضعب لبق نإو يصو وهف لبق
 هيصووهف لوبقلا ىون نإو هللا همحر ءايلعلا بطق كلذ راتخإو اهايإ همزلأ
 . كلذ ىون ولو هيلع تامو هيلإ همدع رهظأ نإ الإ

 تلبق يتلا نع تعجر دق لاق هنأ هنع هللا يضر ديعس وبأ مامالا لاق

 ىلإ تيصوأ امب كل تلبق اييف كنع عجار انأ لاق وأ كنع اهذفنأ نأ اهب كل

 وحنوأ ي ريغ اهل رظناف اهلبقأ الو كتيصو لوبق يف كيلع تعجر لاق وأ

 زاج ءيش نيعم ىلع تيملل ناك اذإف اهموزل نع هيزجي عوجرف كلذ
 ةلأسملا هذهب هانقلع اناف هلك كلذ فرعاف ةيصول ال هب ةصصاقملا ثراولل

 . ملعأ هللاو طابترالاو ةبسانملا نم امهنيب امل اهنم ءزجلاك هانلعجو

 وأ مولعم عيش ىلع فالختسالا قلع اذإ اييف : ةثلاثلا ةلأسملا
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 ريغب وأ نذإب ادبع هتيصو ىلع فلختسإ اذإ اييف : ةسداسلا ةلأسملا

 . خلإ نذإ

 نذإب هفلختسي نإ امأف ادبع هتيصو ىلع صوم فلختسإ اذإ لوقأ

 ىٹنأ وأ اركذ ديسلا ناك ءاوس هديس نذإب هفلختسإ اذإف هنذإ ريغب وأ هديس

 روجح ريغ القاع اغلاب ديسلا نوك طرشب ديسلا نم نذالاب هفالختسإ عم

 ىركموأ انوهرم ناك ولو ليقو ىركم وأ انوهرم اضيأ دبعلا نكي ملو هيلع

 ديسلا ناك اذإ قهارملا نذإ يف فالخلاو هنم كلذ دعب جرخ مث ءاصيالا لاح

 هذه نم هجوب اطاحم دبعلا ناك اذإف ال مأ هنذإ حصي له يف اقهارم الثم

 غولبب امإ كلذ نم هجورخ لاح ىلإ ءاصيالا فقوأ اهانمدق ىتلا هوجولا

 اذإ رجحلا لوزيوأ ضرملاب قرغتسملا وأ نونجملا هديس ةقافإ وأ قهارملا هديس
 ءادأ نع دبعلا رهق يف رثؤت يتلا عناوملا نم كلذوحن وأ هيلع اروجحم ناك

 ءادالاو ءاربالاو ةيعرشلا دوقعلا يف هل لعف ال دبعلا نأل هيلإ ءاصيالا بجاو

 هيف فتكي ملو اكولمم ادبع هيف ىلاعت هلوقل ديسلا نذإب الإ لحلاو ريغلا نع
 هلوقب كلذ فدرأ ىتح هقح يف ربكألا ناطلسلا وه يذبلا كلملا ةفصب

 ناسنالا اهيلع عوبطملا ةيرشبلا ةردقلا ةردقلاب ينعي الو عيش ىلعردقي ال

 ةقلطملا ةردقلا هب ينعي هنكلو.رشبلا نم هريغ يف ةدوجوم يه ايك ةدوجوم اهنإف

 دحأل ناطلس ال نيذلا رارحألا ةداسلا نم هريغ اهيف فلاخي يتلا عرشلا يف

 ىلع دبعلا ناك اذإف دمصلا درفلا دحألا دحاولا هللا ناطلس الإ مهيلع

 نكمأ امو دجو ام هنأب عرشلا يف عيشلا تفرع دقو عيش ريكنتب عيش

 . ءايلعلا هققح ام ىلع ىقبي وأ يقب وأ ىنفي وأ ينف ءاوس هدوجو

 اقلطم ام ائييش اهل نأ نظت الئل هسفنل ايضهو هل اديدهت اضيأ هيف لاقو
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 الثم اديز ناب بئاغلا ملع مث ابئاغ ادحأ فلختسإ اذإ ملعإ

 ذفنأ مث تكس لب عفد الو لوبق هنم رهظي مل نكلو هتيصو ىلع هفلختسإ

 ةرمث ذافنالا نإ ليقف دروأ لوبق نع هتوكس لاح يأ لاحلا كلذ ىلع

 لوقلا اذهو هلصأ لبقي مل ائيش هذافنال ىنعم الو ذفني مل لبقي ملولو لوبقلا

 بوبحم نب دمحم مامالا لوق هنأ انباحصأ نع حيحصلا رثألا يف تدجو

 تقفاو اداهتجإ ىلع هللا نم ذإ هلل دمحلاو اقح هتيرحت ام دعب هنع هللا يضر

 الباق هنوكل ذفنأ ييف ذفنملا ىلع نايض ال هيلعو نيدلاو ملعلا ةمئأ هيف

 . كلذ يف هلوخد ببسب فالختسالل

 فرصت هنأل نايضلا ذفنملا ىلعف لوبق ريغ ذافنالا نأب لوقلا ىلعو

 يأ فورعملا بئاغلاب صتخي ال لوقلا نإ لوقأو زئاج هجو ريغب ءيش يف

 سفن يف بئاغلا هيف لخدي لب يصوملا دلب نم جراخلا وأ ةزوحلا نم جراخلا

 دعب ملع مث فلختسم هفلختسإ اذإ سلجملا يف رضاحلا ريغو دلبلا

 مكح همكحف دروأ لوبق هنم ملعي ملو تكس وأ لبقي ملوأ لبقف فالختسالا

 . ةزوحلا نع بئاغلا وأ دلبلا نع بئاغلا

 ماقف يصوملا هربخأ وأ نانيمأ هربخأ اذإ دلبلا يف رضاحلا يف : ليقو

 رضاح يف اذهوأ دعب نم هل لوبق الف عفدي ملو لبقي ملو كلذ هناكم نم
 ليقو عفدي مل ام بهذولو لوبقلا هل ليقو هناكم يف ماد ام لوبقلا هلو سلجملا
 هيلع ةجح اتكاس هروضحو ارضاح هنوكل يأ عفدي ملو لبقي مل ولو ةفيلخ وه

 ةجرختسم لاوقألا هذهو ةفيلخ سيلف يصوملا توم دعب عفد نإو

 . مهراثآ مهفل هللا اناده ةمألا مالعأ نم اداهتجإ

٢٥٦



 يصوملا هب ىصوأ ام قفو ىلع تءاج اذإ يبصلا لاعفأ يضمت ليقو
 اذك اهيمسيو ةرافك اهنأ ةرافكلاب الثم يوني نأب ديرأ ايك عيش لك ةين عم

 ةيقبو كلذك ةظلغملاو ةلسرم ةلسرملاو اجح جحلاو ةاكز اضيأ ةاكزلا يمسيو

 همحر ملسم ةديبعوبأ هلعف ىضترإ يذلا اذهف هجولا اذه ىلع اياصولا

 . هللا

 قحلا فالخ ىون وأ كلذ وني مل ولو هلهأ ديب عيش لك عفد اذإ ليقو

 ائيش رثؤت ال لفطلا ةين امأو ةجحلا يه كلتو ىون ام ىون دق يصوملا نآل
 ةيفاك ةيضام ىصوملا نم ةينلاف قحلا فالخ الثم ناك اذإ يأ لاطبالا نم

 رثؤت ال هتين نأ انلق كلذلف فلكم ريغ لفطلا نأ ىنعمب ةلطاب لفطلا ةينو

 ىون اذإ اذكهو امارحو الالحو ايهنو ارمأ فلكم غلابلا نأل غلابلا ةينك

 ةلزنم امنإو ءاوسف لطاب وهو اقح ىون وأ قح هلصأ يفوهو الطاب لفطلا

 وأ ةين الب اهلصواف اهريغ وأ ةرافكب لهأتم ىلإ يح هلسرأ نم ةلزنمك لفطلا

 كلذكو لسرملا لعف يفرثؤت ال ينعأ اعطق ائيش كلذ رثؤي الف لطاب ةينب

 يف اهذفنأ نإف هتقافإ رظتنت لب هتفيلخ الو هوبأ اهذفني نأ حصي ال نونجلا

 كلذ هلعف زاج اعرش زئاجلا ذافنالا هجو ىلع يبصلا يف انلق ايك اهلهأ

 امهوحن وأ ايلو وأ ةفيلخ نونجملا مئاق الو لفطلا مئاق اهذفني ال كلذكو

 . ههجو ىلإ انرشأو ملعلا لهأ نع هانمدق ايت كلذ ضعب زاجأو

 مل اذإ كلذك نيملسملا ةعامج وأ اليكو ايل مكاحلا ميقي ضعب لاقو

 مامالا هماقأ يذلا ليكولا ذفنيف مكاحلا قالطالا دنع اندارم وهو مامإ نكي

 اندرأ ايبرو ةريشعلا وأ مكاحلا مدع عم ةعايجلا وأ مامالا مدع عم مكاحلا وأ

 مئاق اهل ناكوأ دوجوم بأ نونجملا وأ يبصلل ناكولو اذه كلذ هقالطإب

_ ٢٥٤



 ةفيلخلا وأ يلولا وأ بألا ةماقإ امهوحن وأ مكاحلا وأ مامالا ىأر اذإو يعرش

 اذإف لداعلا ىلإ الإ رظني ال مامالا نأل مكاحلا وأ مامالاب هقلعتل كلذ زاج

 ىلع دمتعإ ايهيلك يفوأ نونجملا وأ يبصلا بأ يف ةماقتسالاو لدعلا ناك

 . قحلا لهأ ةدوشنأ وهو لدعلا كلذ

 ةقث مكاحلا هل لكو هيلإ ىصوأ نمف يبص ىلإ يصوي ال : رثألا يفو

 غلب اذإ لاق نإ الإ يلولا ىلإ عجاروهف يبصلا دي يف اهكرتي الو هاياصو ذفني
 ذفنأ يصووهف غلب اذإ لاق يأ قلطأ وأ الثم يتانب جيوزت يف يصو وهف

 . هجيوزتب هيلإ ىصوأ نم جوزو غلب اذإ ءاصيالا

 نم مهنمف ىمعألا فالختسإ يف اضيأ ملعلا لهأ نيب فالخلاو

 ةنيدملا ىلع فلختسي ناك لي يبنلا نأ ىلإ ارظن هفالختسإ زاوجب لوقي

 كلذ نإ ليق نإف اهيف مكحيو نيملسملا رومأ ىلوتيف ىمعأ وهو موتكم مأ نبا

 زاج اذإو نيدلا نم اضيأ ايندلا رومأو اهب ديقتي مل انلق ايندلا رومأ يف

 اعطق اهل عبات اهدعب ايف نيدلا دومع يهو ةالصلا ىلع ىمعألا فالختسإ

 نإو اهدعب ام لبق تلبق نإف ةالصلا يف دابعلا لامعأ نم هللا رظني ام لوأ نإف

 . اهدعب ام در تدر

 هغولب دعب اهمتأ ولو يبصلا ةياصو هللا همحر رثؤملا وبأ عنم دق معن
 . اهمأو اهيضر نإ مهضعب اهزاجأو

 . خلإ هبايغ لاح يف ابئاغ فلختسإ اذإ اييف : ةسماخلا ةلأسملا

۔ ٢٥٥



 لاوقأ هاياصو يف ءايلعللف هاياصو ىلع الفط يصوملا فلختسإ لوقأ

 يناثلا ىضم يصوملا هب ىصوأ ام جهن ىلع ءاج اذإ لفطلا رمأ نإ لوألا

 يه لاوقألا هذه ينابمو ثراولا اهذفني ثلاثلا اقهارم ناك نأ الإ يضمي ال

 يصولملا هراتخإ انه نأ الإ عنملا حضاولاو هريغل ام فرصتلا نم لفطلل له

 هيلع عرشلا رجحي نمم امهوحن وأ هوتعم وأ نونجم ىلإ ىصوأ نم ريظن وهف
 . هلام يف فرصتلا

 ىلع لفطلا فلختساإ اذإ رصبلاو ملعلا لهأ نع : رثألا يفو

 & غولب رظتنيف لكلل ناك وأ كلذ ريغل وأ ذفني نأ لجأل ناك ءاوس هاياصو

 . هلعف ىضم ثراولا اهذفنأ نإو :© لفطلا

 لعف زاجو هنيح نم ذفني ليقو هغولب رظتني ليق نالوق قهارملا يفو

 هلهأ ىلإ ءيش لك لصواو اهبسح ىلع اهذفنأ نإ قهاري ملولو لفطلا
 هللا همحر ملسم ةديبع يبأ مامالا لوق كلذو هلحم يف عيش لك عضوو

 . هنع يضرو

 هلسرأ ايك ذفن همهسو دارأ ايك ىضم يصوملا رمأ نإ يدنع ههجوو

 . هنم ةمالس يف نحنو هامرم غلب دقو هدر ىرن الف هلسرأ ثيح ىلإو

 قلعم يبصلا رمأ نأ نم كعم قبسامل تلق يبصلا لعف زوجي ال ليقو
 لعف راوجب ليقو هلل دمحلاو هتلق ام نيعوهو رثألا مالك (ه آ) هغولبب
 الإو هب هل يصوأ ام ضبقل لهأ وه نمم هبحاص ديب الك لصوأ اذإ يبصلا

 . ملسم قح عيضي الف مالسالا يف قوقحلل ظفحلا هيف ةمكحلاو الف

٢٥٢٣



 . لوهجم

 ايك ةلوهجملا وأ ةمولعملا ءايشالا نم عيش ىلع فالختسالا قلع اذإ

 نونج نم هتقافإوأ دحأ غولب ىلعوأ ءونرطملوأ الثم ةنسل هقلع اذإ

 قافن نم هتبوتوأ كرش نم مالسإ ىلعوأ الثم رفس نم همودق ىلع وأ
 زاج قر نم دحأ قتع ىلع وأ مامالا ةعاط تحت هلوخدل وأ قحلل هدايقنإ وأ

 ءاصيالا اذه هيلع تقلع ام عقو اذإ هل لوقي نأ لثم كلذك هوحنو هلك كلذ

 نموأ اهنم كل جورخوأ اهنم كجورخ وهف هل لاق وأ يتيصو نم جرخاف

 يتفالخ نم تئرب كلذ كنم عقو اذإ لاق وأ كايإ يفالختسإ نموأ يتفالخ

 عقو نإو فالختسالا لاز دقف ةايحلا يف كلذ عقو نإف اهنم ءيرب تنأ وأ

 ةفيلخ الب ىقبيف ىقب ايع فكو اهضعب ذفنأ ولو كلذكف اضيأ هتوم دعب
 لاق وأ يتفيلخ نالقف كلذ عقو اذإ لاق نا الإ ثراولا ىلع ذافنالا بجيف

 نإف مالكلا نم كلذ وحن وأ يتيصو هيلإ ضوف لاق وأ نالف ىلإ كلذ ضوفف

 . لوبقلا يناثلا يف طرتشي نكل اهلك هوجولا هذه ىلع يناثلل نوكت ةفالخلا

 تمد اموأ اذك دلب ىلإ لصت ىتح يتيصو ىلع كتفلختسإ لاق نإو

 ينوأ اذه يعضوم يفوأ اذك عضومو اذك دلب يف تم نإ وأ اذك دلب يف

 عم مصاخي ال نأ طرش ىلع فالختسالا ناك نإو طرتشإ ام زاج يرفس

 اوطعأ امو كلذ هيصوم طارتشال مهمصاخي نأ هيلع سيلو اضيأ زاج ةثرولا
 . ملعأ هللاو كلذ ريغ هيلع سيلو هذفنأ هايإ

 يف مكحلا امف الفط يصوملا فلختسإ اذإ : ةعبارلا ةلأسملا

 . هيلول ذافنالا حصي لهو هذافنإو هفرصت

. ٢٥٢



 ىداش ذإ كلذب دبعلا ةنؤم ديسلل مازلإ هيفو هالوم ىلع لك وهو هلوقب
 رهدلا ةليط دحأ لك هولتي احيرص ءادن هيلع ديسلا ناطلسب ىدانو هفعضب

 . دبعلا ىلع ديسلا رمأ ناكو كلذك رمألا ناك اذإو

 نودب حصي الو مهلك ءاكرشلا ديب هرمأ ناك اكرتشم دبعلا ناك اذإف

 مهيلع يضمي هنإف هيف ءاكرشلا دحأل ضيوفت مهنم حص اذإ الإ اعم مهنذإ

 ىلإ فقوأ ناك وأ نونجمو يبص وحن هرمأ كلمي ال ءاكرشلا ضعب ناك اذإو

 نوقابلا عنمي مل ام دحاو يفكي هنإف ةضوافملا ةكرش نم ناك نا الإ هتحص

 . افنآ كيلع رم اك

 يذلا نإف ضعب نود دبعلا يف ءاكرشلا ضعب نذأ نإو : رثألا يفو

 اون اك نإ اهثلثو نينثإ ن اك نإ ةيصول ١ فصن همزل ليقو ةف الخ ١ همزلت ال زوج

 . ةسمخو ةعبرأ اذكهو ةثالث

 نونجملا ناكوأ نونجم وأ غلابو لفط نيب ةكرش دبعلا ناك نإ اذكو

 زاجاأف نوددعتموأ مهلكوأ بئاغو رضاح وأ مهعبار ناك وأ لقاعو مهلثلاث

 سيلو فالختسالا دعب ةزاجالا نذالاكو هبيصن يف زاج لقاعلا وأ غلابلا

 ةيصولا بحاص ناأل ايصو هدبع نوك درجمب لخد ةيصولا يف دبعلا ديسل

 هدبع عنمي نأ ديسلل اضيأ سيلو ديسلا فلختسي ملو دبعلا فلختسإ اينإ

 قوقحلل اليطعتو دهعلل اضقن كلذ يف نأل هتفالخ يف هل نذأ ةيصو ذافنإ نم

 يصوملا ملعأ نإ ةزاجالاو نذالا دعب اهلطبيو دبعلا ةفالخ كرتي نأ ليق هلو

 نأ لبق يأ فالختسالا قيطي الو مالكلا مهفي ال نوكي نأ لبق كلذب

 هللا دنع مثأيو يناعملا كاردإو فالختسالا ناكمإ يف ةعسلا باب هيلع قلغني

_ ٢٥٨ .



 نم هعنم نإف كرت مث نذالاب وأ هدبع ةفالخ ةزاجإب هللا ىلإ برقتلا ىون نأ

 هعييضت ناك ءاوس اهعيضي دبعلا كرتي ال نأ هيلع بجاولاو اهنمض اهذافنإ

 ايب اهيف ىدعتيوأ هريغوأ دبعلا اهلكأي يأ اهلكابوأ ةعاضم اهكرتب اهل
 . اهلهأ ريغ اهيطعي وأ اعرش لحي ال

 اهنمض هدبعل ديسلا ببس نم هوجولا هذهب ةيصولا هذه تعاض اذإف
 هونمض ةيصولا قوقح نم ائيش دبعلا ديس ةثرولا ىطعأ اذإف ديسلا ال دبعلا

 ءاخلا حتفب اهيلع فلختسملا نأل اهكردأ ثراولاب دبعلا كسمتسإ اذإ امأو

 قوقح نم ائيش دبعلا ديس ةثرولا ىطعأ اذإف ديسلا ال دبعلا وه ةمجعملا

 ةفيلخلا هنأل هيلع اهكردأ ثراولاب دبعلا كسمتسإ اذإ امأو ونمض ةيصولا

 ةيصولا هذهل ةفالخلا هذه ىلع اذه هدبعل دهشي ال نأ ديسلا ىلعو اهيلع

 . هسفنل هتداهشك هدبعل هتداهش نأل ةثرولا اهركنأ اذإ اهنم هعنم ىتلا

 ثراولا ىلع ديسلا اهكرديف هيلعو هدبع ال ديسلا اهرمأ يلي ليقو

 لوقلا اذه ىلع اهرمأ يلي اولاق اينإو هسفنل ةداهش كلذ نأل اهيلع دهشي الو

 هوجولا نم ام عيشب هيف فرصتيوأ هبهيوأ هعيبي نأ زاج هنأل هدبع الوه
 . هكلم نم هجرخت يتلا ةزئاجلا

 هفلختسإ يذلا اذه نأ ملعي ناك اذإ يصولا نإ لاح لك ىلعو

 اذه نأكف افنا هيف هانلق ايك يأ هيف ضام ديز رمأو ديزل كولمم هتيصو ىلع

 ديسلا ةيالول زاوجلا هجو اذهو ءدب ءىداب نم ديسلا فلختسإ فلختسلملا

 ةبادلاو عاتملاك ديسلا دي يف دبعلا نإف هدبع ىلإ اهب ىصوملا ةيصولا هذه رمأل

 دقعلاو لحلا يف هل لمع الف هيلعو فرصتلا قلطم اهيف هل يتلا هكالمأ رئاسو

٢٥٩٨٩



 فالخب هديس هل نذأ ولو هديس ريغ رمأ يف هلمع زجحم ملف حضاو وهو ةلاصأ

 يف هل نذالاك هكلامل كلم هنأ ال هتوقل هديس نذإب هيف هملع زوجيف هديس كلم

 . هيف رثألا هلوقي ام اذه كلذ وحنو رجتلاو قاتعالاو قالطلا

 نذإب زوبحت لوألا ةعبرأ لاوقأ اهيف دبعلا ةفالخ نأ رثألا اندافأ دقلو

 عجري اهنأل اهكردي ثلاثلا ثراولا ىلع ديسلا اهكردي الو لطبت يناثلا ديسلا

 كولمم دبع لجو زع هلوقل اهلصأ نم ةلطاب اهنإ عبارلا ديسلا ىلإ رمألا اهرمأ

 وهو سماخ لوقو ملعأ هللاو هرخآ ىلإ هرمأ لوأ نم كلملاب روهقم كولمملاو
 ةفالخلا قيرطب ال ديسلا رمأب ديسلا نع ةباينلا ةهج ىلع اهالوتي دبعلا نأ

 ىلإ هجوتي رمأ لك نأ ههجوو كلذ تفرع ايك اهيلع افلختسم ناك ولو اهيلع

 عيمج يف دبعلا اذهل لصألا هنوكل ديسلا ةمذ ىلإ هجوم وهف دبعلا ةمذ

 . هرومأ

 ايك دبعلا ةمذ ال ديسلا ةمذب قلعتت دبعلا ىلإ ةيصولا نأ : رثألا يفو

 دبعلا ةمذب قلعتت اهنأب لوقلا ىلعو انباحصأ نم ملعلا لهأ ضعب هيلع

 ةمذ نإ يراشلا ملعي ملو عيب اذإ عيبلا هب ضقتني ابيع هقح يف نوكت اهنإف

 نإو اهب ملع نإ يناثلا ديسلا هعنميالف هيلعو نالف ةيصوب هلوغشم دبعلا اذه

 اهب لغشي نأ هعنمي نأ هل سيلف كلذ ىلع هلبق مث ىرشلا دعب الإ ملعي مل

 اذكهو يناثلا اذه هعاب اذإ هعم لقتنت اهنإف اهذفني ىتح اهنيبو هنيب يلخي لب

 ىركأ نمك هكلام نذإب هتمذ يف بترت عيش اهنأل اهرمأ ةدهع نم جرخي ىتح

 . كلذك هنهر وأ هدبع

 ذئنيح هنأل ةيصولا كلت ذافنإ قتعملا دبعلا مزلي الف هقتعأ نإ معن

 . هراكنإ وأ هاضر ربتعي ال هلبقو قتعلاب هسفن رمأ كلم
_ _ .٢٦



 دقو ارح راص امل نآلا ذافنالا همزلي ال لاقي فيكف اذه نم ىسفن يفو

 ناطلس هنع عفترإ املو ريغل ا ناطلسب اروهقم اكولمم ادبع ناك ذإ هتمذ تلغش

 . كلذ همزلي ال ليق كلملا

 هسفنل ارات راص هريرحتبو ايهنم ارومأم افرصم الوأ ناك هنأل : تلق

 ههجوف ديسلا نذأي مل نإ دبعلا ىلع ءاصيالا نالطبب مهلوق امأ هرمأل اكلام

 ةعاطلا قح ديسللو ديسلا رماوأ نع هلغشي الف هيلإ رمألا نأ كلذو .رهاظ
 اهريغب وأ رومألا هذه لثمب هتمذ لغشي نأ دبعلل نأ الثم ليق ولف دبعلا ىلع

 الإ هرتشي مل هنإف هدبع نم ديسلا حلاصم تيوفنتب انلقل ديسلا نذإ نود

 ةعفنم يأف هديس ريغ لاغشأ يف بهذي نأ دبعلل ناك اذإف هنم هموري حالصل

 . رهاظ وهو ههجو اذه هدبع نم ديسلل

 هديزي ريرحتلا ىرأ الف كولمم وهو هيلإ ىصوأ دقو ارح دبعلا نوك امأ
 هب تلقل ملعلا لهأ نم هيلع ينعباتي نم تدجوول يسفن يفرمأ اذهو
 .لاقي فيكف هديس نذإ دنع دبع وهو فالختسالا لبق دبعلا نأ ههجوو

 حصل لوبقلاب افلكم قرلا لاح يف ناكول نأ معن هريرحت دعب هتفالخ نالطبب

 . ملعأ هللاو فيلكتلا كلذ هنع عفتري ريرحتلا دعب لوقن نأ

 مهصوصن ىلع دمتعأو مهراثآ يف ملعلا لهأ لاوقأ ىلإ عجرأ ينكلو

 هلهأو مالسالا نع هلللا مهازج انبر ىلإ انتاده مهو اننيد يف انتجح مهنإف

 . اريخ

 لوقأ هاياصو ىلع هدبع ناسنالا فدالختسإ يف : ةعباسلا ةلأسملا

س ٢٦١



 ىلإ نالطبو توبث نم دبعلا فالختسإ يف ءايلعلا لوقي ام كعم ررقت دقل

 . ناسنالا دبع يف مالك انل ىقبو ريغلا دبع يف كلذ نكلو كلذ ريغ

 . نالوق اضيأ'هيف ملعلا لهأل : لوقأ

 الف هيلإ ىصوأ ديسلاو ديسلا ىلإ دبعلا رمأ نإف زاوجلا : لوألا

 الف قلطملا رمألا هدبع ىلع ديسلل نأل ثراووحن دحأ نم نذإ ىلإ جاتحي

 هبيعب ربخي نأ هعئاب ىلعو روهمجلا لوق اذهو حضاو قح ريغب عنملل هجو

 . لوقلا كلذ وحن وأ ةفيلخ وأ ليكو هناب هي رتشي نم

 نم عونمم دبعلا نأ عنملا هجوو لقألا مه نوعناملاو عنملا : يناثلا

 ولف كاذ نم اذهو ةداسلا زاجأ ولو ديبعلا ريغ اهل نإف ةيعرشلا دوقعلا لامتحإ

 نازعو هللا اهمحر بوبحم نبا مامالا هعنم دقف هكلام نم نذإب هفالختسإ ناك

 نذإب هلاعفأ نم حص ام حص اينإو هلاحو هرمأ فيعض دبعلا نالو رقصلا نب
 ديسلا ىلع دوعي يذلا رجتلا لثم هديس لام يفوأ هسفن رمأ يف هتداس

 انمدق ايك هعيب هل نألو ديسلا نذإب هيف ىوقي الف هريغ لام امأو حالصلاب

 وحن اذكو ديسلا ةمذ ىلإ لقتنت كلذب اهنأ انلق اذإ عيبلاب ةفالخلا نم جرخيف

 كردي نيأ نمف ةثرولا كلم توملا دعب وه اييس ال اههبشأ امو قاتعالاو ةبهلا

 وهف ةداضتم ةلأسملا نوكتف مهتعاطب افلكم هنوك عم ارمأ هتاداس ىلع

 رومألا نم اذه ىرخأ ةهج نم مهثاريم يف ةفيلخو ةهج نم مهك
 . ةضقانتملا

 هتيصو ىلع يأ ادبع فلختسإ نمو هللا همحر : بطقلا مامالا لاق

س ٢٦٢



 يف اهل قثوتسإ هنأ هيلع قدصي ملو هسفنل قثوتسي مل فالختسالا قلطم وأ
 . قاثيتس الا نم دب ال هن ا تملع اكو هتيصو

 نز ذافنالا نع هلغشي الو هبر نذإب دبع ةلاكو تزاجو : رثألا يفو

 لاملا هعيبيو هيصو هلعبجي نأ هديسل ضعب زاجأو كلذب هيلع مكحيو هل نذأ
 كلذك هتانب جيوزتو مهيف هاصوأ نإ هماتيأ ةنؤملو هنيد ءاضقو هاياصو ذافنال

 سيمخ خيشلا راتخاو كولمملا ةياصو ضعب هركو يلولا نم هيف ىلوأ نوكيو

 نذأ ولو ضعب اهعنمو ةقث ناك اذإ كولمملا ةياصو ةزاجإ يصقشلا ديعس نب
 . مالعألا ءالؤه مالك (ه .) اهنم جرخيف هعيب هل نأل هبر هل

 ناك ءاوس يصوملا نم ةيصولا عوقو دعب ةيصولاب ةفالخلا مزلتو

 دقو يصوأ نأ ديرأ ينأ دحأل دحأ لاق اذإ ينعأ ةباتكوأاظفح اهعوقو

 نأل اهتفالخ همزلت ال ةيصولا هذهف كلذ دعب ىصوأ مث يبصو كتلعج

 كلذ يف رثألا مالك ىنعم اذهو دعب دوجوم ريغ عيش ىلع عقو فالختسالا

 ىفخي الو ةبوتكم وأ ةيناسل تناك ءاوس هتمزل دقف اهلبق دقو ءاصيالا دعب امأ

 . ائيش الوبق رثؤي الف ةدوجوم ريغ دعت اهب ءاصيالا عقي نأ لبق اهنأ كيلع

 اهنأ ىلع لب ةدوجوم ريغ تناكولو اهلبق نإف مزلت ضعب لاقو

 ةيصولا زيجم بيصي ال هيلعو لبقتسملا ىنعملا كلذ لبق دقوهف دجوتس
 لبق ء ارقفلل ءاطعالا زيجحصو لعفل ١ لبق ةرافكل ١ زيحمو تومل ١ لعب اهنع عوجرل ١

 نإ ايلج اهعرف كردت اهلصأ فرعاف رومألا هذه وحنو هنم لصتنتي ام فارتقإ

 . هللا ءاش

 اهيف هتبتك ام ىلع ةفيلخ كتلعج دق هل لاق مث ةفيحص يف اهبتك اذإو

س ٢٦٢



 ديرجلا اذه يف ام ىلع وأ مظعلا اذه يفوأ دلجلا اذه وأ ةفيحصلا هذه يف وأ

 ىلع ةفيلخ ناك لبقف اقلطم ةباتكلا هيف نكمت امم كلذ وحن وأ راخفلا وأ

 افرحو ةملك ةملك هعمسيف هيلع أرقي وأ هأرقي ىتح ليقو هيف رمألا زئاج كلذ

 همزل اذه دعب لبق نإف هتنمضت امو تايلكلا كلت يناعم اضيأ مهفيو افرح

 ةباتك ريغب وأ ةباتكب كلذ وحن وأ اددع اددع وأ اعون اعون هل اهايس نإ اذكو

 . كلذ همزل

 وأ هب هملعي ل امم وأ بتكي مل امم هادع ام همزلي ال يأ كلذ همزل انلوقو

 وأ ةبوتكم ريغ وأ ةبوتكم ىرخأ اياصوب الثم ىصوأ اذإ ايك هيلع أرقي مل ام

 يف تقحلأ وأ اهيلع علطي مل ىرخأ ةفيحص ين وأ ةباتكلا يشاوح يف ترهظ

 امو اهرهظ يف بتك وأ هيلع أرقي امب رطسألا نيب ناك ام اذكو كلذ دعب ةيصولا

 . هنم هلبقيو هانعم هفرعيو هايإ هغلبي مل اذإ همزلي ال نأ ىرحاف ناسللاب داز

 ام ىلع لاق وأ اهيلإ اريشم هذه يتيصو ىلع هتفلختسإ لاق اذإ اذه

 لاق اذإ امأ انييعت ديفي امم كلذ وحنو ةقرولا هذه يف ام ىلع لاق وأ انه هتبتك

 ام ىلع لاق وأ اقلطم ياياصو ىلع لاق وأ يل ةيصو لك ىلع هتفلختسإ

 نأل هانمدق ام يفاني الو اهيف داز ام همزلي اذهف اذكهو دعب هب يصوأ نأ ديرأ

 ماعلاو اهماكحأ ءاهقفلا ىلع ىفخي ال ةعيرشلا يف قالطالاو دييقتلا

 حصي الو صيصختلا عقي ثيح ميمعتلا غوسيالف كلذك صاخلاو

 . اهمكح ةيضق لكلو دييقتلا نوكي ثيح قالطالا

 لبق همكح هدعب ام ناف يصولا هلبق دقو ءاصيالا ضعب مدقت اذإو

 لبق ةفالخلا حصت الرثألا يف مهلوق لمحي اذه ىلعو هل عباتو هب قحلم

 اقلطم ام عيش ءاصيالا ضعب مدقت اذإ امأ اقلطم ءاصيإ ال ثيح ءاصيالا

س ٢٦٤



 . بطقلا نع لينلا حرش يف اذك داز ام لكل ةفالخلا توبث دهمي هنإف

 هنأل اهيلع داز ام همزل دقف لبقو يتيصو ىلع هتفلختسإ لاق اذإ امأ

 . قبس امل عبات داز امو ةيصولا قلطأ

 امو هيلع هفلختس ١ ام نعي ل انه هنأ هلبق ام نبو اذه نب قرفل او

 يف هارتو احضاو كل هانققح اك فالختسالا هيلع عقو ام هيف نيع دقف قبس

 . ال مأ زوبت له ءاصيالا ةفالخ ىلع ةرجألا يف : ةنماثلا ةلأسملا

 اهنأ ىلع ءانبو مدقت ايك ةعاط اهنأ ىلع ءانب زاوجلا مدع : لوألا

 . ةيافك ضرف

 يصولا اهبلطي نأ ريغ نم هسفنب يصوملا اهنيع اذإ زاوجلا : يناثلا

 . هاياصو رئاس ةلزنمب يهف

 لمع ىلع ةرجأ اهنأل اهنيعي ملوأ اهنيع اقلطم زاوجلا : ثلاثلا

 . تاراجالاا اهيلع ذخؤت لاعألاو

 يف يهف ءايشأ هل حيبت رقفلا ةفص نأل اريقف ناك اذإ زاوجلا : عبارلا
 . رطضملل ةتيملاك هقح

٢٦٥



 ١ لو دعلا هل ىري اك هل : سماخ .

 مرقتت ايك مرقتي نأ هلف هلاعأ نع هلطعت تناك اذإ : سداسلا

 . ريسيلا ءيشلا هل يأ ةميهبلا

 . الف الإو زاج مهوحنو ماتيأ ةلأسملا يف نكي مل اذإ : عباسلا

 اهنيعي مل وأ اهنيع ذافنالا ىلع ةرجألا ذخأ ليكوللزوجي : رثألا يفو

 عيب ىلع وأ ةيصولا لام عيمج ىلع وأ اهضعب وأ اهلك ةيصولا ذافنإ ىلع يأ

 . لمع وه امم كلذ وحنو هؤارش يغبني ام ءارش وأ هنم عابي ام

 ولو يصولا هل اهلعج ىتلا ةرجألا ذخأي اثراو يصولا ناك اذإ لهو

 ثلثلا ىلع وأ لكلا ىلع اهذخأي وأ طقف اهب داز وأ ثلثلا ىلع ءاصيالا داز

 . هانع نم رثكأ اضيأ تناك ولو طقف

 هانع ردق لب ليقو ةيصو جرخت ملو ةرجأ تجرخ اهنأل كلذ هل ليقف
 داز يأ ثلثلا ىلع انعلا داز وأ ثلثلا ىلع ءاصيالا داز ولو انعلا نود ليقو

 ةيصو وه لب ىنعلا يف ةرجأب سيل انعلا قوف ام ليقو لصالا ىلع ثلثلا هب
 تناك نإو هئانع ىلإ تدر هئانع نم رثكأ ةرجألا تناك نإف ثراول ةيصو الو

 نوكيف ةرجألا ذخأي الف ذافنالا كرت ءاش نإف اهيلع هل دزي مل هئانع نود

 لبقي ملوأ لوبقلا دعب كرتلا هل اوملس نإ ةثرولا ةلمج ىلعو هيلع ذافنالا

 ىلع ناسنالل سيلو بجاو رمأ ةيصولا ذافنإ نأل ائيش ذخأي ال ليقو

 . افنآ هب كتملعأ ايك ةرجأ بجاولا

_ ٢٦٦ _



 ذافنالا ىلع ثراولل الو ةفيلخلل ءانع ال عماجلا يف دمحأ خيشلا لاق

 هنمف انيعم هب ىصوملا ناك نإف اثراو نكي مل نإ ءانع ةفيلخلا هلمعتسإ نمو

 يف ءانعلا عجر ثلثلا مت نإو ثلثلا نم ليقو ثراولا لام نمف الإو ءانعلا

 رومألا هذه نإ يأ هنع ىنغال امو هتقفنو ءيشلا ءارك ءاوسو هب ىصوملا

 هل لعج ام ذخأ ثراو ريغ يصولا ناك اذإو يرورضلاك وأ ةيرورض

 ىلإ دري ليقو ةيصو ال ةرجأ اهنأل ثلثلا ىلع تداز ولو ةرجألا نم يصوملا

 اهذخاي لب ثلثلا ىلإ عجري مل لقأ ناك نإو كلذ نم رثكأ ناك نإ ثلثلا

 كرتو لبق دق نكي مل نإ ذافنالا كرت ءاش نإف هلوهف ىصوملا هل هلعج امو

 ثلثلا نم ناكف ةيصولا عباوت نم كلذ نأل ثلثلا ىلإ در اينإو ذخألا

 نم لودع ةثالث هردقي ءانع ىلإ ليقو ثلثلا في مل اذإ اياصولا صصاحيف

 نم رثكا ولو هلك هذخأ هل لعج ايب هءانع طاحأ نإف نالدع ليقو نيملسملا

 نإ ثلثلا مامت نوكي ام لضفلا نم ذخأ لضف هئانع نم لضف نإو ثلثلا

 لضفلا مت نإ ثلثلا نود اموأ عيش هنم ىقب وأ متف ثلثلا لضفلا غرفتسإ

 نم ةيصولاو ةيصو هئانع ىلع لضفلا نال كلذ ناك اينإو ثلثلا غارف لبق
 . ثلثلا

 ةفيلخ نالوعج انأل ايهنم ىحلا تمزل نيتفيلخلا دحأ تام نإو

 دحاولا نم ءزجلاك ايهنم يقابلاف . طقف دحاو ةفيلخ مكح يف يأ ادحاو

 ليقو رثكاف ةثالث اوناك نإ كلذكو روكذملا ةفيلخلا ءاضعأ ضعب تامو

 مهددع بسحب مكحلا نوكي يأ مدقت ايكف ةئالثوأ نانثأ اهنأل اهفصن

 اهمايق ناكل الثم نييح ناتفيلخلا ناك ولف الثم ةرشع اوناك ولو دحاو لكلاو

 ةفيلخلا ناكول نإ دحاو لجر لعف ةيصولا يف نالعفي يأ دحاو ةفيلخ : مايق

 . اذكهو ادحاو

س ٢٦٧



 يف ةيصولا مسق اذكهو ةعبرألا وأ ةثالثلا وأ نييصولل حص لعو

 اهذفنيو هبحاص امهدحأ ضوفي نأ حصي كلذكو كلذ مهل معن ليق ذافنالا

 نسألا وأ هريغ نم ىلوأ ذافنالاب ملعألاو ايهنيب اذه ىلع ءانعلا وكيو دحاو

 ثراولل همهس عجر هبيصن نم ءايصوألا دحأ حمس اذإو عضولا يف مدقملا وأ

 . مهيلإ هب صوي مل اذإ ثراولل همهس اضيأ عجر ءايصوألا دحأ تام نإو

 اناسنإ ةعايجلاوأ يضاقلا وأ ناطلسلا وأ مامالا فلختسي : ليقو

 يذلا تمزل دقف رخآلا كرتو امهدحأ لبقف نيلجر فلختسإ نإو هنع موقي

 همزلي لب ليقو يناثلا ةفيلخلا هدر يذلا اهفصن طقسي لاقي الو اهلك اهلبق

 اورثكأ اذإ كلذكو فالختسالا يف يصوملا نم ايهكا رتشإ لجأل طقف اهفصن

 . ملعلا لهأ نعرثألا ءاج اذكه نيتفيلخلا يف لوقلاك

 اذإو رخا ىلع ارمعو عون ىلع اديز فلختسإ نإ اضيأ حصيو

 الئل دوهشلا رضحمب مهدحأ وأ امهنحأ اهذفنأ ةدح ىلع الك فلختسإ

 مل نإو اعم اذفنأ نإ امهرخا نمضيو ىرخأ ةرم يصوملا لام نم رخآلا ذخأي

 . ينثالا قوف ام اذكو ايهنيب فصنلا امرغ ادحتإ وأ ملعي

 ىلع ينعأ اهنم ةيمستوأ هتيصو فصن ىلع الجر فلختسإ نإو

 الإ الك مزلي الو زاج هاوس يقابلا ىلع فلختسإ نإو اذكو اذك هايس عيش

 . هيلع فلختسإ ام

 ةرافكل او جحل اك ةيصول ١ نم مولعم سنج ىلع هفلختسإ نإ كلذكو

 . كلذ الإ همزلي الف نويدلاو

س ٢٦٨



 صاخ سنج وأ ىمسم ع يش ىلع يأ ةيمست ىلع فلختسا نإو

 . ثراولا ىلع ىقابلا ذافنإف ةفالخ الب ىقابلا كرتو

 لقعلا حيحص فلختسإ وأ اغلابو الفط هتيصو ىلع فلختسإ نإو

 نم غولبلل يناثلا فصنلا قلعو فصنلا لقاعلا وأ غلابلا ذفنأ نونجم عم

 ذفنأ لبقي ملو نونجملا قافأ وأ يبصلا غلب نإف نونجملا نم ةقافالا وأ يبصلا

 . ةقافإ وأ غولبل راظتنإ الب ةيصولل ثراولا ذفني ليقو ثراولا كلذ

 يضاقلا وأ مكاحلا وأ مامالا رمأب تاقثلا نم دحأ همهس ذفني ليقو

 يف نإف مهنيب ةماعلا نيملسملا قوقحب امايقو يصوملا نع ةباين مهوحن و
 قحو هيلإ ديز قح لاصيإب يصوملا موقيف مالسالا يف ةماع اقوقح اياصولا

 . ملعأ هللاو اذكهو هئاصيإ ف دلاحخ ءبع طحني كلذبو كلذك ورمع

 وأ ةعدب بحاصك ةريبك بحاص فلختسإ اذإ اييف : ةعساتلا ةلأسملا

 ةريبك بحاص فلختسإ اذإ يصوملا نأ ملعإ كلذوحنو ةلالض

 نيملسملا نم ملعلا لهأ نإف كلذ وحنو اكرشم وأ افلاخغ وأ اقفاوم ںاك ءاوس

 ىصوأ ايف ةقث ريغ ىلإ ىصوأ نم نأل هلصأ نم ءاصيالا لطبي نم مهنم

 يف ةلالض بحاصب فيكف رثألا يف اذك نيدلا يف ةلالض بحاصب فيكف

 . نيدلا

 وأ مامالا ايهنع اهعزنيف كرشم فالختسإ حصي ال ليقو لينلا يف لاق

 مكاحلاو مامالاك فالختسالا هل نم لك الو يصوملا هفلختسي الف خلإ هوحن

 زاج هريغ دجم ل اذإ هموهفمو هريغ دجو ام مهوحنو ةريشعل او يض اقلاو

 . هيلع لدي ام نارقلا يفو هفالختسإ

٢٦٩



 وأ ةعدبلا بحاص يأ نيروكذملا دحأ يأ امهدحأ فلختسإ نإو

 . حصي ال ليقو هفالختسإ حص امهريغ دوجو عم كرشملا

 هلام نم ةرجاأب الإ ايصو دجي مل نإو نيدلا ءايلع نع : رثألا يفو

 نم هتيصوف هنيد ءاضق الإ هيف هلعف زوب ال نمك ضيرم وهو هب طيحي هنيدو
 نأل هيلع دهشيو همزلي ايب رقي نأ هلو ءامرغلا ىلع هلعف تبثي الو ثلثلا

 . هلايب طيحأ نإ همزلي ال ام لعفي نأ ال ةفاكلا ىلعو ماكحلا ىلع كلذ

 هنيد يف ةقثو هيلع يلو ام ىلع انومأم ولو كرشم ىلإ ءاصيالا زوجي الو

 ام عيش يف هيلإ ءاغصالاو اليبس نيملسملا ىلع نيكرشملل لعجي مل هللا نأل

 . زيزعلا باتكلا ةداهشب نيدلا يف ررض ةينيدلا رومألا نم

 ةحصلاب ليقف ال مأ هتياصو حصت نيفلاخملا نم هنيد يف ةقثلا لهو

 جيوزت يف الإ حصي ةنيمأ ىلإ ءاصيالا كلذكو فالخلاب هيف نيدي اييف الإ
 كلذ بيصن هيف ءاسنلل سيلو لاجرلا نم ةبصعلا ىلإ جيوزتلا نأل يأ هتانب

 . اهرسكب تاجوزم ال واولا حتفب تاجوزم ءاسنلا نأل

 موقيو هاياصو هنع يضقي نأ هيف اجر دقو ةقث ريغ ىلإ ىصوأ نمو

 هنع اهيدؤي ىتح دابعلا قوقح نم أربيالف ةقث دجي ملو هاياضق لصف يف هنع

 وأ انيمأ ناك نإ هللا قوقح يفو ءادألاب الإ طحنت ال قوقحلا نأل اضيأ ةقث ولو

 هنمتئا نأ هنع دؤي مل نإو ليق اذك اهنم أربي نأ هل وجرنف هلمح ام ىلع هنمأي

 هعم اولخدي نأ مهلف يصولا ةثرولا مهتا نإو نيلدع هيلع دهشأو كلذ ىلع
 . هل ضرعتي الف الإو مهتي نمم ناك نإ انومأم

٢٧.



 اعون وأ ةيصولا فصن هيلإ ىصوملا لبق اذإ اييف : ةرشاعلا ةلأسملا

 . اهنم

 لبق وأ يصوملا ةايح يف ةيصولا فصن هيلإ ىصوملا لبق اذإ هنأ ملعإ
 اذكو ريغ ال لبق ام همزل اهعراض امو نويدلاو ةاكزلاو تارافكلاك اهنم اعون

 فصنلاك نيعتمومه امم ءانثتسإ ام هل ناك اذكو اذك الإ اهتلق الثم لاق نإ

 عاونألا رئاسو نويدلاو جحلاو ةاكزلاو تارافكلاكو تايمستلا رئاسو ثلثلاو

 ايك هتوم دعب وأ هملعو يصوملا ةايح يف كلذ ناك ءاوسو لبق ام الإ همزلي الف

 . تام ىتح هنم ملع الب هفلختسإ اذإ

 لوبقلا هميدقتل اذكو اذك الإ اهتلبق لاق اذإ اهلك همزلت مهضعب لاقو
 لوالا هيلع هللا ناوضر بطقلا ححصو ءالؤه دنع ءانثتسالا هعفني ملو اهل

 يف لب ماكحألا نم داوم يف هربتعاو عرشلا هب ءاج ءانثتسالا نأ ههجوو

 اهبطخ يف هب تءاج برعلاو برعلا ةغل ىلع ينبم عرشلاو ةديدع ماكحأ
 هدابعل هللا نم ةجحلا وه عرشلاو ارثنو ايظن اهيعاودو اهتارواحمو اهبوطخو

 لوقي لهف نعذأو بات نم الإ قرطلا عاطق ةاغبلا لتقإ ورمعل ديز لوقو
 هنم ىنثتسملا نم ىنثتسملا لصفنإ نأ الإ مهللا بات نم لتقب ذئنيح لقاع

 . ليق اذك اهلك همزلتف ساطع وحنب

 نيبي ملو اهضعب الإ اهتلبق وأ اهضعب تلبق لاقف اهيلع هفلختسا نإو
 . انثتسالا لصتا نإ هتفالخ لطبت ليقو اهلك هتمزل ضعبلا

 لوألا اهلبق نإف اذكهو انالفف لبقي مل نإف انالف تفلختسإ لاق نإو
 انالف تفلخسما لاق نإو ةمزال هل يهف يناثلا اهلبقو اهلبقي مل نإو هل يهف

٢٧١



 هتئيشمب ةقلعملا نالف :ةئيشمب قلعتت يهف لبقف نالف ءاش نإ يتيصو ىلع

 نمموه سيل نم ةئيشمب اهقلع نإو مزلت مل اشي مل نإو تمزل دقف ءاش نإف
 نمم ناك نإ اذكو رثألا يف اذك اضيأ ةفيلخلل ةمزال يهف ةئيشملا هنم مهوتت

 ةفيلخلا تمزل هتئيشم ىلإ لوصولا ىلع ردقي ال نكل ةئيشملا هنم مهوتت
 وأ كلذ هنم مهوي نم ىلإ لوبقلا وأ ةئيشملا قلع اذإ اضيأ ةفيلخلا اذكو اضيأ

 . انمدق ايك لوصولا ىلع ردقي الو مهوي وأ مهوي ال
 لمجي هلللا ءاش نإ اهلوقو ةمزال يهف هللا ءاش نإ كتفلختسإ لاق نإو

 . قيلعتلا ىلع ال كربتلا ىلع

 وأ اهعمس لوبقلا ضحمب ةيصولا مزلت له : ةرشع ةيداحلا ةلأسملا

 . خلإ اهعمسي مل

 مكحلا يف كرديف هب حرصم لوبقب يصولا مزلت ةيصولا نأ ملعإ

 ايف هيلع كرديف مهضعب يأر ىلع بلقلاو ناسللا لوبقب وأ هيلع كرديو

 يف همزلت اهنإ ال عنمي مل نإ هتمزل لب هللا نيبو هنيب اييف هل زوبحتو هللا نيبو هنيب

 ملو عمس اذإ همزلت لب ليقو ءالجألا ضعب راتحم ىلع عايتساب مهضعب لوق

 مكحيو هتمزل لبقو عمس اذإ لوقا لوقلا اذه ىلع كلذب هيلع مكحيو عفدي

 مزلأ نمو نيملسملا لوصأ ىضتقم ىلع هببسب عاض ام نمضيو كلذب هيلع

 . ملعأ هللاو هايإ هانمزلأ ائيش هسفن

 ظفح ىلعو هاياصو ىلع هفلختسإ اذإ اييف : ةرشع ةيناثلا ةلأسملا

 . خلإ هضعب مأ هلك كلذ همزلي له مهلاومأ ظفحو هدالوأ

 ءاصيالا لوبقب ةفيلخلا ىلع يضقت كيلع ةراملا دعاوقلا نأ ملعإ

٢٧٢



 ىلع ةفيلخ نوكي نأ الثم لبق اذإف لبق ام همزل لبق اذإو نيدلا يف خأ نم

 لخد ءاصيالا اذه يف لخد ام رخآ ىلإ مهلاومأو دالوألا ظفح ىلعو اياصولا

 هصخ نإو ثرإب سيل يذلا مهلامو هريغ نموأ هنم هوثرو ام لاملا مسإ يف

 ظفحب هصخ نإو اهادع ام ال طقف يه هتمزل ةيصولا ىلع فالختسالاب

 مهنكسيو مهوسكيو مهيقسيو مهلام نم مهمعظطيف طقف كلذ همزل دالوألا

 ام مهملعيو ايقت اعرو انيمأ هنع كلذ ىلوتي ايعطم مهل لعجي وأ مهحلصيو

 العم مهل لعج اذإو مهميلعت ةرجأ مهلاومأ نم هيطعيو مهلاومأ نم مزلي
 , نأ ةفيلخلا ىلعف هعم مهنومي ملعملا ناك اذإ يأ مهتنؤم مهلام ةفيلخ هيطعي

 مهلام نم ءيش هديب نوكي ال لاحلاو كلذ لعفيو هب مهنومي ام ملعملا يطعي

 . ةفيلخلا هيلإ هعفدي امم هب مهنومي ام الإ

 دهشأآنا الإ مهلام يف كردي مل ةفيلخلا يأ هلام نم كلذ لعف نإو

 لصو نإ مهلام نم ذخألا هلف عوجرلا ىون نإو مهيلع هب عجري هنأ ىلع
 ىلعوأ مهظفح ىلع ةفيلخ دالوألل نوكي لصألا نأ ىلع لديو هيلإ

 يأ مهتفيلخب ةيصولا ةفيلخ يأ اهتفيلخ كسمتسيو رثألا يف مهلوق هزاوج
 . اذكهو لاملا ةفيلخب دالوألا ةفيلخو دالوألا ةفيلخ

 دالوألا ىلع ةفيلخ كلذب نوكي لهف لاملا ىلع ةفيلخ هلعج نإ امأ

 هنإف هيف ىلاعت هللا لاق ايك لاملاب سفنألا ةايح نأ ههجوو معن مهضعب لاق

 سيفنلا حش نم ملع امل مزلأ لاملا ظفح نأ اييس الو اهل ةايح الف هنودو اهماوق

 لصالاوه نوكيف لاملا يف عمطلا اينإو مهيف دحأ عمطي الف دالوألا يف امأ هب

 مهيف لاملا فرصيو حورلا قيقش لاملا نإ مالعألا ءايلعلا مالك يفو مهظفحل

 . هلل دمحلاو هتيرحت اموهو وه ثيح مهظفحي وأ لاملا هل نم دنع اونوكيلف

- ٢٧٢٢٣



 ىلع هفلختسي م هنأل مهلاومأ ةفيلخ نوكب ةفيلخ مهل نوكي ال ليقو

 نم مهظفحب ىلوأ مألاو ةيعبتلا هجو ىلع مهتفيلخ هنأ لاقي فيكف دالوالا
 اهمأ اولاق اذكو انئايلع نع رثألا يف صن وهو دالوألا ظفح ىلع بالا ةفيلخ
 . اهيلإ راشملا ةيعبتلاب اولخدي مل ام مهمأل مهتدج ينعأ

 هتانب جيوزتو هدالوأ يف ولو هيصو وهف نالف يصو لاق نم رثألا يفو

 ام ء يشب ديقتي . هنوكل دالوألا ف هوممعف ءاصيالا هقالطإ اذه هجو تلق

 . هيف قلطأ اميف قلطملا ميمعت يف ةيلوصألا ةدعاقلا يه ايك هيجو هجو وهو

 ىلعو نهب حرصي مل ءاصيالا صن نأ ههجوو تانبلا معي ال ليقو

 بألا هيف ىصوأ اذإ الإ نهتبصعب طونم نهجيوزت لصأ نأل نلخدي ال كلذ
 ةجح ريغب نهجورف ةحابتسإ هيف ناكل هب انلق ول انه قالطالا نأ ثيح نمو

 . ريبك جورفلا رمأ نإف ةحضاو

 صن اذإ الإ يأ مهيف ديدجتب الإ دالوألا معي ال مهضعب لاقو

 مهضعب هب لاق خلإ يبصو هلوقك نوكي يتوم دعب يليكو لاقاذإ لهو مهيلع

 نأل هل ايصو هلعجي ىتح ليقو اضيإ هل دحي ىتحرخآلا ضعلا هب لقي ملو

 نع ةباينلا امأ ءايحالا لاوحأب ليكوتلا ظفل صتخي يأ ةايحلا يف ةلاكولا

 نإ هيلع فقت فوس ايك ايصو اهبحاصو ءاصيإ ىمست توملا دعب ناسنالا
 . هللا ءاش

 نومأم ىلإف ةقثلا مدع نإف ةقث ريغ ىلإ مهيف ءاصيالا زوجي الو
 سيل رثألا يف بالا مدع دنع بالل ام دجلل لمو مهلاومأ ىلعو مهيلع

س (٢٦٧٢



 ريغل ةياصو الو مهيف هدلو هاصوأ نإ الإ هدلو دالوألا يف يصوي نأ دجلل

 يفو يدلو يف ايصو انالف تلعج لوقي نأ ايصو لعاج يفكيو مهيف بألا
 دلت نميفو هيف ةليكو يهف هلام يفو هيف اهلكوو الماحو اييتي كرت نمو هلام

 امو هايس نمب تصخ اهل ىمس نإو اضيأ هدلو هدلت نم نأ ههجوو اضيأ

 يف يصو وهف ةيراج تدلو نإ هتانب يف الماح كرات يصو يف اولاق اذكو هايس

 اذإف تانبلا يف يصو وهو الماح ةأرمإ كرتو تانب كرت يأ اضيأ اهجوزت
 كلتو تانبلا يف ىصو هنأل كلذ هتياصو يف تلخد اتنب لماحلا كلت تدلو

 . هتانب يف عقاولا ءاصيالا اهلمشف نهنم اضيأ ةثداحلا تنبلا

 يأ هب ىلوأ وهف ةقث ريغ ىلإ نهيف ىصوأ نإ هيفاضيأ اولاقو
 هنم عزتي الو هريغ نم هب ىلوأ وه اولاق كلذلف ءاصيااا ببسب يأ ءاصيالاب

 . هريغ يف ال لاملا يف ةنايخلا روذحم نأل يأ لاملاك هيف ةنايخ ال ذإ

 ىلع نهجوزوأ نه ؤفك ريغ نهجوزوأ نهنم ىضر الب نهجوز نإو
 يف ءاصيالا زوجي الو هيلع مكاحلا هضقن جيوزتلا يف نيملسملا فالخ
 ديعس يبأ دنع مالسالا نع دترم هنأل يط مرق وأ يباتك ىلإ جيوزتلا

 ةنامأ كرشملا يف نوكت دق ذإ لاومألا فالخب جيوزتلا نأل هيلع هللا ناوضر

 يف زئاجلا ريغ نع ىشاحتي ال كرشملاو ريبك هرمأف جيوزتلا امأ لاومأ
 ننس ريغ حاكنلا يف نيكرشملا ةنس نألو مالسالا اياضق يف الو نيملسملا

 لب اهتابجومب لمعي مل نكلو هلل ةينادحولاب رقي ناك نإو يطمرقلاو نيملسملا
 رجحلا اهل علتقإو ىرخأ ةبعك ينبي نأ دارأ هارت الأ هلصأ نم مالسالا مده

 يف اذه لثم ىلإ ىصويأ باتكلا لهأ نوكرشملا هدصقي مل ايب مهو دوسألا

 نم ةمالسلا هللا لأسن هلل اشاح رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةملسم ةأرمإ جيوزت

_ ٢٢٥



 . بقاوعلا ءوس

 دلوب تءاج مث ةيراج ءطوب نالجررقأ اذإ اييف : ةرشع ةثلاثلا ةلأسملا

 . خلإ هيف اكرتشإ

 نأ زوجي الف ايهنم دلو اهل راصو ةيراج ءطوب نالجر رقأ اذإ لوقأ
 يصوف اضيأ رخآلا تام نإو تام نإ دلولا نم هبانم يف امهدحأ يصوي

 . نايصو هل ناك ىصوأ نإو ريخألا صوي مل نإ اهيلع هيف لوألا

 الجر يأ قافنلا هنم افورعم مهلامو هدالوأ يف ىصوأ نم دمحأ نبا لاق

 ةيصولا تلطب مهعم هيف هكرتشإ ام ةمسق مهكيرش بلطو قافنلاب فرعي

 زوجت الو هتنايخ ملع نم دنع ءاصيالا سفن ال قفانملا لجرلا ةياصو يأ

 . اهريغ الو هتمساقم

 اهاباصأو اهاثرو اذإ ايك ةمألا نبا ينعأ نانثالا هيف كرتشملا دلولاو

 امهدحأ اهءاج وأ الثم كلذ ميرحت نيلهاج رخآلا مث امهدحأ اهاتأ نأب اعم

 نم هجوب دعب رخآلا اهءاج مث اثاريم ايهنم دحاول نوكت نأ ىلع اقفتإ نأب

 دلولا اذهف ايهنم دلوب تءاجف كلذب ايهنم الهج اهب زاوجلا نانظي يتلا هوجولا

 يف الإ ءزج يف ايصو ورمعو ءزج يف ايصو الثم ديز نوكي نأب هيزجحت زوجي ال

 له توملا هسفن ىلع لجرلا فاخ اذإ اييف : ةرشع ةعبارلا ةلأسملا

 . خلإ ثراولا رضحم ل ام هدالوأو هلام ىلع فلختسبي نأ هيلع بجع

س ٢٧٦



 ريغ هثراو ناكو توملا هيف هسفن ىلع افوخ لزن اذإ ناسنالا نإ ملعأ

 هدالوأو هتيصو ىلع فلختسي نأ هيلع بجي ءايلعلا لاق دقف كاذ ذإ رضاح

 كلذ همزلي ىل اورضح اذإ هموهفمو هتثرو رضحي مل ام هلامو نيناجملاو لافطألا

 ذافنإ يف نوبطاخملا مه مهنأل كلذروذحملا عفتري مهروضحب نأ ههجو

 مهو اورضح اذإ كلذكو مهوحنو نيناجملاو لافطألا هدالوأب مايقلاو هاياصو

 ام ءيشب نيفلكم ريغ مهنوكل ءاوس هب دعو مهروضح نإف لافطأ اضيأ

 وه هب فلك امم مهلاومأ ىلعو مهيلع هفالختسإو مهب فلكملا وه امنإو اقلطم
 مهمكحك نيناجم مهو مهمكحو مهلاومأ عيضت وأ هدعب اوعيضي الئل اضيأ

 لافطألل فالختسالا ةريشعلا ىلع بجو وه فلختسي مل اذإو لافطأ مهو

 ةريشع هل نكت مل نإف مهلام زرحي ةفيلخ مهل اوراتخيو بايغلاو نيناجملاو

 مهنإف نيرضاحلا نم ملعلا لهأ كلذب صخأو سانلا نم رضح نم ىلعف
 ىتح اولعفي مل نإف سانلا نم رضح نم ىلعف الإو اذه لثم يف ةجحلا مه
 . كلذل نونماض مهف لاملا عاض

 مأ طقف هبانم مهنم دحاو لك ىلع ينعأ مهنيب أزجتم كلذ نايض لهو

 نوكل كلذل نماض مهنم دحاو لك نإ ليق دقف كلذل نماض دحاو لك

 . اعطق فيلكتلا أزجتي الو هيف مهمع فيلكتلا

 هيف لخدي ال نكلو سو ؤرلا ىلع نايضلا عزوتي مهضعب لاقو
 اونمض هوعيض نإو كلذ زرح مهيلعف مهريغ نكي مل نإ الإ ديبعلاو ءاسنلا

 ةفيلخلا عاضأو ةفالخلا هنم تعقو اذإ ينعأ مهيلع ءيش الف ةفالخلا عم امأو

 مل اذإو هسفنب هدالوأو هلامل راتخإ دق يصوملا نأل نيرضاحلا ىلع ءيش الف

 . فالختسالل هجو ال يأ بايغلا نع انه يعاد الف الام تيملا كرتي
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 ناك نأب نيددعتم ءافلخلا ناك اذإ ييف : ةرشع ةسماخلا ةلأسملا

 يف ةيصولا ةفيلخ كسمتسي له ةفيلخ لامللو ةفيلخ دالوأللو ةفيلخ ةيصولل

 . دالوألا ةفيلخ كرتيو لاملا ةفيلخب ةلأسملا هذه

 كسمتسي ةيصولا ةفيلخ نأ رثألا يفف اذهك رمألا عقو اذإ هنأ ملعأ

 ةفيلخب دالوألا ةفيلخ كسمتسيو ةيصولا ذفنيل لاملا هيطعيل دالوألا ةفيلخب

 . ذافنالل ةيصولا ةفيلخ وه هيطعيل لاملا هيطعي لاملا

 كاسمتسالا ةيصولا ةفيلخل زوجي هلللا همحر ريبكلا بطقلا مامالا لاق

 يف انه لوئسملا وه لاملا ىلع ةفيلخلا نأل دالوألا ةفيلخ كرتيو لاملا ةفيلخب

 ةثرولا مه دالوألا نأ ههجو دالوألا ةفيلخب كاسمتسالا امأ ةيصولا قوقح

 يف مهنع فرصتملاو لاومألا قوقح يف مهنع مئاقلاو مهتلزنم لزان مهتفيلخو

 هباب نم لخدي ةقيقحلا يف رمألاو هيجو اذهو اهيف فرصتلا نم مهل ايب مهلاومأ

 مل نإو هب ةيصولا ةفيلخ كسمتسإ ادحاو دالوألاو لاومألا ةفيلخ ناك نإو

 دالوألل ةفيلخ لاملا ةفيلخ نأ ليقف لاملل ةفيلخ لعجو ةفيلخ دالوألل لعجي

 . اقباس انمالك يف مدقت ايك اضيأ

 كسمتسإ ةيصولل ةفيلخ لعجو دالوألاو لاومألل ةفيلخ لعجي مل اذإو
 هيطعيف ءاطعالل ةفيلخ وأ مهل فئالخ . . لعبت نأ ةريشعلاب ةيصولا ةفيلخ

- - 

 . هتيصو هب ذفني ام

 هجو نآلا ينرضحي ملو ةيلوفطلا نم نج ن أ الإ هوبأ هيلع فلختسي ال . ليقو
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 . لوقلا اذه

 اذكممث ةيصولا ةفيلخب نوكسمتسي مهنإف هل ىصوملاو ءامرغلا امأو
 لاومألا ةفيلخب دالوألا ةفيلخو دالوألا ةفيلخب ةيصولا ةفيلخ كسمتسي

 ىلع يأ اضيأ نويدلا ىلع هاصوأ اذإ نويدلا لهأ انه ءامرغلاب مهدارمو

 ناك ةيصولا ىلع هفلختسإ اذإ هنإف ثراولا اهب بطاخملاف الإو اهجارخإ

 لاملا ةفيلخ ىطعأ اذإو نويد اهيف تناك اذإ نويدلا نم اهيف ام ىلع ةفيلخ

 اذإو بيترتلا اذه ىلع ةيصولا ةفيلخ دالوألا ةفيلخ ىطعأ دالوألا ةفيلخ

 هب يصوأ ام هل ىصوملا ىطعأو مهقوقح ءامرغلا ىطعأ ةيصولا ةفيلخ ذخأ

 . هل

 هل ىصوملاو ءامرغلا كسمتسب نأ يدنع زوجو بطقلا مامالا لاق

 دالوألا ةفيلخب كاسمتسالا ملو دوصقملا وهو هديب لاملا نأل لاملا ةفيلخب

 . ثراولاك هنأل

 اذإ اذهو خايشألا ناويد نع القن هيلع هللا ناوضر بطقلا مامالا لاق

 نإ هدالوأ نم لوقعلا اوحيحصلا غلبلا امأو نيناجم وأ الافطأ دالوألا ناك

 هتثرو هلام ىلع فلختسإ نإ اذكو هتفالخ زوجت الف مهيلع فلختسإ

 نع رثألا اذهف مهيلع هتفالخ زوبحت الف لوقعلا اوحيحص غلب مهورضح
 ةفالخ الف اغلب اوناك اذإ امأ الافطأ اوناك اذإ دالوألا يف ةفالخلا رصحي ناويدلا

 فالختسالل هجو الف مهلاومأ يف نوفرصتيو مهرومأ نوكلمم-غلبلا نأل كلذ

 مهرمأف ءالقعلا امأو ءاوس لافطألاو مهف نيناجم اوناك اذإ كلذكو مهيلع

 كلذف هب مهنم ىضر نع مهنع هوراتخإ نم الإ سانلا نم دحأ ىلإ ال مهيلإ
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 لوقعلا اوحيحصلا غلبلا امأو مهلوق يف هارت ايك كلذب اوحرص دقو مهيلإ

 . خلإ

 اهيلع فلختسإ دق ةيصو ىلع لجر فلختسإ اذإ اضيأ رثألا يفو

 اهيلع هتفالخ زوجت الف ايح ناك اذإ امأو ةزئاج هتفالخف اهبحاص تام دقو

 . هريغ لام ىلع فلختسإ نإ كلذكو

 ىلع فلختسإ دق ناك اذإ الثم لجرلا نأ يه ةلأسملا هذه فشكو

 يناثلا ةفالخ تزاج رخآ الجر لجرلا اهيلع فلختسإ مث الجر هتيصو
 لب طقف هتايح سفن دارملا سيلو ايح ةيصولا بحاص نوك طرشب اهيلع

 كلذ تبث يضرو هتيصو ىلع فالختسالاب ملعو ايح ناك اذإ هنأ دارملا

 كلذ تبث يضرو هتيصو ىلع فالختسالا عقو اذإ امأ فالختسالا

 ايهيلع ردقي ال انه همدعو هاضر نأل كلذ حصي الف هتوم دعب فالختسالا

 . يصوملا تومب فالختسالا باب دادسنال

 كلذ نذإب الإ حصي ال ريغلا لام ىلع فالختسالا اضيأ كلذكو

 درأو لامجالا باجح اهنع فشكأو رثألا لئاسم كل لقنأ ينأف هفرعاف ريغلا

 كاردإو حاضيالا دصقل راكفألا دباوأ اهب قحلأو راصتخالا دراش اهيلإ

 . ناكمالا بسح حاحصلا اهيناعم

 هدي يف ناك اذإ ريغلا لام ىلع فالختسالا نأ كيلع ىفخي الو

 نيناجم وأ الافطأ اوناك وأ ابايغ لاملا كلذ باحصأ ناك نإ هوجولا نم هجوب

 هب طقسي يذلا نونجلا وأ ةبيغلا وأ ابصلا لجأل فالختسالا كلذ زئاجف

 اوناك اذإ امأ مهرمأب ماوقلا اهب هللا فلك يتلا مهقوقح نم اذهف فيلكتلا
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 اهانزجأ ولو مهلاومأ ىلع ةفالخلا زوجت الف لوقعلا اوحيحص مهو ارضح
 . نيدلا يف لقاع كلذب لوقي الو مهيلع سانلا لاومأ رهق انزجأ انكل

 سيل لاحلاو هدالوأ ىلع فلختسإ اذإ اييف : ةرشع ةسداسلا ةلأسملا

 . دالوأ هل

 كاذ ذإ هل نكي ملو هدالوأ ىلع ادحأ ناسنالا فلختسإ اذإ لوقأ

 رسكب فلختسملا تام مث كلذ دعب اوناك مث فالختسالا تقو ينعأ دالوأ

 ولو ابجاو كرت اهكرت اذإ لاقي الو ةفالخلا كلت رمأ نم همزلي مل هنأ قحلاف ءاخلا

 ىلع عقو فالختسالا لصأ نأ ىلع ءانب دالوألا دوجو دعب كرتلا ناك

 . دجوي ال دق مو دعم

 ىلع فالختسالاو مودعم ىلع عقو فالختسالا اذه لوقنف

 هدالوأ ىلع هفلختسإ نإو هل هجو ال فالختسالا اذهف هل هجو ال مودعملا

 همزلت ةفيلخلا نإف فلختسملا تايف دلو مث همأ نطب يف نينج هدنع ناك دقو

 تعقو ةفالخلا نأ ةلأسملا هذه ىنعمو نينجلا عم مهلك هدالوأ ةفالخ

 ةيعمب نينجلا ىلع فالختسالا عقوو نينجلا لبق دالوأ فلختسمللو

 . فلختسلملا دالوأ مهلك ذإ لكلا ةفالخ هتمزلف دالوألا

 7 يتأي نم نإف مهيلع فلختسإ دالوأ هل ناك نم لك اذكو

 لبق نم نيعقاولا دالوألا ةفالخ الإ همزلي ال ليقو ةفالخلا كلت يف لخاد
 . كلذ دعب يتأي نم ال
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 لام هل ثدح مث لام هل سيل لاحلاو هلام ىلع هفلختسإ نإدذكو

 نم تفرع ام ىلع نالطبلا يناثلاو زاوجلا لوألا ناهجو هيف مهل ملعلا لفنأف

 الف دالوألا ءالؤه ىلع وأ لاملا اذه ىلع هتفلختسإ دق لاق اذإ امأو

 ادييقت نييعتلا ديفت ةراشالا نأل كلذ دعب يتأي نم هتفالخ يف لخدي

 ىل هللا عداو هحاضيإ يل ركشاو كلذ فرعاف ءاهقفلا دنع اذكه ةفالخلل

 . ريخ لك ىلإ غالبلا

 ىماتيلا ىلع هلك لاملا ةفيلخلا قفنأ اذإ اييف : ةرشع ةعباسلا ةلأسملا

 . نويد كلذ دعب تجرخ مث مهوحنو

 قافنالا قرغتساو نيناجملاو ىماتيلا ىلع لاملا ةفيلخلا قفنأ اذإ لوقأ

 لاملا نأ رهظ وأ كلذ وحن وأ نويد وأ اياصو تيملا ىلع ترهظ مث لاملل

 نع هيف بان وأ ةنامألا وأ ةلاكولا هجوب لاملا كلذ هدنع ناك اذإ ايك تيملا ريغل

 . هل هنأ سانلا هنظو هجوب هبحاص

 ىفخي الو هقافنإب هفلتأ هنأل هلك قفنأ امل نايضلا ةفيلخلا ىلع لوقأف

 كلذب دصقي مل اذه الثم لاقيف دصقلا سفنب قلعتي ال نيمضتلا نأ كيلع

 كلاملا هثرو نوئشب مايقلا هدصق ناك اينإو ريغلا لام فالتإ قافنالا

 . كلذ ءآرو ايب ملعي الو
 ناضلا هيف اناودع هنم كلذ ناكل ملعي ناك ول هل لوقن نأ انباوجف

 تجرخ اذإف نايضلا عم كلذ هدصق نم ةبوتلاب الإ أربي الو هللا عم مثالاو
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 نمض ثلثلا نم تناك نإ امأو اهلك اهنمضي هنإف لكلا نم اهجرخ ةتيصو
 امأو ةيصولا هل جاتحت امرادقم امل نمض كلذ نود تناك نإو ةيصولل ثلثلا

 نمضو هنم ىطعأ ءيش لاملا نم ىقب نإو هلك هنمضي هنإف هوحنو نيدلا

 . قفنأ ام الإ نيدلل وأ ةيصولل همزلي الو يقابلا

 اياصو تجرخ مث مهسفنأ ىلع غلبلاو ةثرولا كلذ قفنأ اذإ كلذكو

 . مهتمزل قافن ال ١ لبق اهس اوملعي ملو اهوحنو نويد وأ

 نأ ةثرولا وأ ةفيلخلا وأ ىصولل سيلف كلاهلا لايب نيدلا طاحأ اذإو

 نويدلا لهأ نذإب الإ اورطضإ نإو مهوحنو نيناجملاو ىماتيلا هنم اومعطي

 . اقلطم اونذأ نأ الإ اقلطم ال هيف اونذأ اميف زاج اونذأ اذإف

 لام مهل نكي مل نإو هنم اوقفنأ رخآ لام مهوحنو ىماتيلل ناك نإف
 . برقالاف برقألا مهقافنإب اوموقي نأ مهئايلوأ ىلعف

 لاعي نأ جاتحي نم ةلزنمب اوناكو مهل لام ال اوناك وأ ءايلوأ نكي مل اذإو

 نم ةلمج نم ةفيلخلا نوكيو كلذك برقألاف برقألا مهتلحم لهأ مهقفنأ

 موقي نم مهتلحمب نكي مل نإو مهتلحم لهأ نم ناك نإ مهقاقفنإ همزلي
 لام الو مهتفيلخ الإ دحأ ملعي مل نإو ايوجو هملع هغلب نم ىلعف مهقافنإب

 ءايلوأ مهل نكي ملو روكذملا نيدلاب ةطاحملا مهثوروم ةكرت نم هديب ام الإ هل

 طاحملا لاملا كلذ نم ةفيلخلا مهقفنأ نوملسملا مهب ملع الو ةلحم لهأ الو

 لامب مهسفنأ اويحي نأ مهل نإف اعوج اوتومي الئل هلهأل نايضلا دقتعاو نيدلاب

 !ذه نوكيو ةتيملا لكأبرارطضالا يف صخر دق هللاو ناضلا دقتغيو ريغلا
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 كلذ ىلع نيملسملا دهشي نأ هيلع نكل رارطضالا لاح ينعأ كاذ نم

 . عنص ام ىلع ةجح اونوكيل

 هايإ مهنمضيو ريغلا لام نود مهقافنإ همزل هسفنب لام هل ناك ناف

 . كلذ دعب هرذعي هللاو نايضلا ىلع مهتعاطتسإ دنع

 ةيصولا نع لضافلا نم الإ مهمعطي الف ةيصو لاملا يف ناك اذإكلذكو

 لضف امم الإ مهمعطي الف نيد لاملا يف ناك نإ كلذكو ةمزال ةيصو تناك اذإ

 مهدنع ةدعاق هذهو لضافلا كلذ الإ لاملا كلذ نم مه سيل ذإ نيدلا نع

 امو عبتي نأ قحأ قحلاو ةهباشم ةقالع اهب هل امم اهريغ اهيلع ساقي ةدرطم

 . لالضلا الإ قحلا دعب

 كلذوحن وأ ةيصولا وأ نيدلاب ملعي مل اذإ ةفيلخلا نمضي ال ليقو

 بيغلا يف امم هيلع سيلو هب هرمأو قافنالا ىلع عرشلا همدقأ ةفيلخ هنأل

٠ 
 . عيش

 دعي اذهو حجرألا وه لوألا لوقلا نأ هارأ يذلاو حجرأ نيلوقلا يأو

 هرذح ةفيلخلا ذخأيف لاومأ عيضت ال نأ هتدئافو لاومألا يف اطخلا نم

 . عاطتسملا بجاولا ءادأ يف ادهج اولأي ال نأو مزاوللا نع شيتفتلاب

 ءامرغلل هلام نم مرغ اذإ مهوحنو نيناجملاو لافطألا ةفيلخل لهو

 ىطعأ اذإ كلذب مهيلع عوجرلا هل ليقف همرغ يذلا كلذب مهيلإ عوجرلا

 اذإوأ الافطأ اوناك نإ اوغلب اذإ هنوطعيف ءامرغلا وأ ةيصولا يف هلام نم الثم
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 هيطعي وأ اهيلإ لصو اذإ مهلاومأ نم ذخأي نأ هلوأ نيناج اوناك اذإ اوقافأ
 وأ مامإ مكاح نم رمأب كلذك ماقي وأ رخآ ةفيلخ كانه ناك وأ رخآ ةفيلخ

 نم ءاش نإ مرغي لوقلا اذه ىلعو مهوحن وأ ضاق وأ ةريشع وأ ناطلس

 . هل سيل ليقو مهلاومأ نم كلذ هنكمأ اذإ ةيصوللو ءامرغلل مهلاومأ

 رظن نمو مهنم قيرف يناثلا ىلع لوعو ءايلعلا ضعب لوألا راتخاو
 > مهحلاصم يف مهيلع فرصف قافنالا ىلع همدقأ عرشلا نأ ىلإ

 أطخلاو اطخ اذه نأ ههجوف يناثلا امأو ناويدلا خئاشم اذه ىلعو مهنم دري ال

 سفنب همزل ام هنع يفني ال دماع ريغ يأ ائطخم هنوك ينعأ نايضلا ليزي ال

 لوطي لئاسم ماقملا يفو اضيأ سفنألاو لاومألا يف نومضم أطخلا نإف أطخلا

 لهأ لاوقأو رثألا نيواود ىلإ يقابلا لكنو انه هاندروأ ايب يفتكنف اهركذ انب
 . نيملسملا رومأ عجري مهيلإو نيدلا يف ةجحلا مه نيذلا رصبلاو ملعلا

 : هللا همحر مظانلا لاق

 رصقي نهحرهش نع انناسل رثكي اياصولا رمأ يف لوقلاو

 بتكلا اهيف اونود دقف ةريثك اياصولا يف ءايلعلا لاوقأ نأ ملعإ

 ايف تان مل اهمزاول نم فانصأو اهماكحأ نم عاونأ يف لئاسرلا اهيف اوررحو
 ام الإ اهينابم لطبي امو اهماكحأ تبثي امم ام ءع يشب اهيف اذه انحرش نم قبس
 ءالعلا لاوقأ امأو ةديصقلا هذهل احرش رصتخملا اذه يف هانركذ امم كيلع رم

 ققحيو ررحي دهتجم ملاع لك لاز الو ةريبك اهيف مهراظنأو ةريثك اياصولا يف
 نكي مل نيذلا انلاثمأل ابيرقت ةزيجولا ةذبنلا هذهب يفتكن انكلو ققديو جرخيو
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 هللا نم نجار ه ارو ام ىل كل ذب نينيعتسم ةريزغ مهتوام الو ايوق مهكاردإ

 : ءاضرل قيفوتلاو نوعلا

 : مظانلا لاق

 البقت نأ ىسع هدبع ناسل ىلع ىلوملا اهجرخأ ةذبن ىذ

 ءاقلالا يأ ذبنلا نم يهو حاحصلا راتحم يف ايك ريسيلا ءيشلا ةذبنلا

 هتراقحل هر ةالابملا مدعو ءاقلالا ريقحلا رمألاو ريسيلا ءيشلا يف ةداعلا نأل

 دوجولا زيح ىلإ هجارخإو مدعلا نم ءعيشلا داجيإ هانعم جارخالاو

 . ايفتحم بيغلا اياوز يف ناك ام دعب افوشكم

 . لجو زع هئايسأ نم وه ىلوملاو

 . بلقلا نامجرت يه يتلا ةفورعملا ةحراجلا يه ناسللاو

 هدنع نم رمأ وأ حتفلاب يتإي نأ ىسع يجرتلل ةعوضوم ةملك ىسعو

 . اليكنت دشأو اسأب دشأ هللاو اورفك نيذلا سأب فكي نأ هللا ىسع

 راص هدابع لايعأ نم ىلاعت هيضر ايف لمعلاب ىضرلا ىنعمب لوبقلاو
 لاعفألاو ةحلاصلا لامعألا هدابع نم ىضري هللا نأ كش الو لوبقلا زيح يف

 ىلإ فعض ةئايعبس ىلإ اهلاثمأ رشع ىلإ اهلماعل اهفعاضيو ةنسحلا

٢٨٦



 هللا لبق نمو هدابعل لجوزع هلضفب كلذ لكو هللا الإ كلذ ىهتنم ملعي الام

 هغلبو هاجر مظانلا انخيشل هللا ققح ثيدحلا يف ايك ةنجلا هلخدأ ةنسح هنم

 . نيمآ نانم ميرك هنأ هاضتقمب لمعو هيف رظن نم لك همظنب عفنو هانم هللا

 : هلل ١ همحر ل اق

 قدصلا رونب غيزلا خسنيلف قحلا فالخ اهيف ىأر نمف

 نوعلطي نيذلا نيملسملا هناوخإ ىلإ تيبلا اذه يف مظانلا رذتعي

 نم ناكو اهيف اهدروأ ىتلا دعاوقلا وأ اهم يتلا لئاسملا وأ ةموظنملا هذه ىلع

 ءاربخلاو نوعلطملا ءاهقفلاو نودتهملا ءايلعلا مهو كلذ يف رظنلا لهأ

 يف وأ ةموظنملا هذه يف اوأرف نوفوملا ةذباهجلاو نودقانلا ءارصبلاو نوصلخملا

 وأ ناسللا كلذ نم قحلا فلاخي ائيش ةموسرملا اهدعاوق وأ ةمولعملا اهلئاسم

 مهيلع هللا ءايبنأل الإ دحأل ةمصع الو ناسنالا ونب هيلع رطف امم نانجلا اطخ

 نإف هتلازإ ىنعمب ةموظنملا هذه نم كلذ خسن علطملا ىلعف مالسلاو ةالصلا
 نالف ىنب راثا حيرلا تخسن لاقيف ةلازالا ىنعمبووحملا ىنعمب خسنلا

 انبر ادمعت لطابلا ىلإ ليملا وه غيزلاو اهمسر كلذب ريغتو اهتفع نعمب

 غيزي داك ام دعب نم لطابلا ىلإ ةلئام اهلعجت ال انتيده ذإ دعب انبولق غزت ال
 قدصلاو هريسفت مدقت رونلاو مهبلق هللا غازأ اوغاز ايلف مهنم قيرف بولق
 . ملعأ هللاو وه ايك عقاولا ةياكح وهو هضيقنو بذكلا فالخ

س ٢٨٧



 : هللا همحر خيشلا لاق

 معنملا ميركلا برلا هدابع ٠ مهلملا ميلملا هلل دمحلاو

 يماهتلا ىفطصملا يبنلا ىلع مالسلاك هنم ةالصلا مث

 يعاد هاعد نأ ام ىضترملا عابتألاو باحصألاو لآلاو

 . الوأ كانه مظانلا هب ءاج ثيح حرشلا لوأ دمحلا ريسقت مدقت

 ىنعمب ىلاعت هل ةيتاذ ةفص هللا قح يف وهو ملعلا يف غلابلا ميلعلاو

 مل عيش ثدحي الف عيش لك ىلع ةعلطم تاوذلا عيمجل ةفشتكم هتاذ نأ

 . ىلاعت هنم ملعلا هب قبسي

 ناعم هل ماهلالاو رهاظ وهو ىلاعت هل تاذ ةفص وأ هثعاب وأ هلسرم وأ مالالا

 نع ثحبلل عوضومل ١ مالكل ١ ملع اهلحم اينإو اهطسب لحم اذه سيلو ةددعتم

 . لاوحألا هذه

 ةيدوبعلا نع ذشي الف هديبع مهلك مهو قلخلا ىنعمب انه دابعلاو
 نوعرفك ءوسل اب ةر امالا هسفن هل تلوس نإو جراخ اهنع جرحي الو ذاش

 . ةربابجلا ةاتعلا نم هناوخإو

 ىلع لضفتملاو هتافصو هتاذ يف صئاقنلا نع هزنتملا ىنعمب ميركلاو
 . ىطعأ لئس اذإ نم ةغل ميركلاو مركلاو لضفلا فونصب هدابع

_ ٢٨٨



 وأ معنلا ضيفم معنملاو ىطعأ اذإ معنأ نم لعاف مسإة معنملاو

 ةمعن نم مكب امو دعلا نع مظعتو رصحلا نح لبت معنلاو هدابع ىلإ اهلسرم

 . لعفو مسإ لك ناطلس وهف لالجلا مسال ةيلاوتم تافص لكلاو هللا نمف

 مظانلا اهم ءاج ٹثيح باتكلا لوأ يف امهريسفت رم مالسلاو ةالصلاو

 . اےمهتاقلعتم ةم نم امهدعب امو كلانه

 يماهتل او مهلك قلخلا ةوفص وهف ةوفصلا نمراتخلملا ىفطصمل او

 سفن كلذب دارملاو . زاجحلا نم ىهو فورعملا دلبلا ةماهت ىلإ بوسنملا

 . زاج زاجحلا

 ىنعمب هللا هاضترإ يأ لوعفم مسإ وهف راتخملا هب دارملا ىضترملاو

 . هقلخ نرم هراتخإ

 وهف ةي هل مالسلاو ةالصلا دييأت هب دارملا ىعاد هاعد نأ امو هلوقو

 هلاو هيلع هللا ىلص دمحم يبنلا ىلع ملسيو يلصي نأ ىلاعت هللا لأسي

 دب ؤي كلذو لجو زع هلل نعا ذلا ءاقب ايقاب امالسو ةرمتسم ةالص ملسو

 عاد هوعدي لازي ال هللا نإف دييقتلا كلذب نيدب ؤم امالسو ةالص يأ ةالصلا

 مت كلذبو نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ مهاوعد رخأو هارخأو هايند ف هقلخ نم

 ىدامج نم نيرشعو ةتس موي يف راربألا دصاقمب موسوملا حرشلا ذه ريرحت
 م رح فيعضلا دبعلا هر ٢١ /١٩٨٢/٦ قفاوملا ه ١٣٧٨ ةنس ىرخألا
 . هديب دومح نب ملاس

٢٨٩



 ت ايب ُل اهذنه هلو

 ىدنعو ىلوملا ركشأ مك ىلع

 ىلاعت هنم ةمعن ى كشو

 ىركش نهب قيضي ننم هل

 ركش يأ نع تب اث رحعف ذ اذهدنع ىتم ہےكشل ا نيأف

 ركفب هرظناف ءآإآعنل ١ نم ١ دي زم امطق نبجوي ى ركشو

 هنع هللا افع ةديصقلا هذه «اضيأ هلو»

 راربألا دصاقم رسب ىنأ

 ةمعشأب اهرارسأ نع ثبناو

 يذلا تكردأ راربألا دصاقمب

 دصاقل ليبسلا حضتا اهرونبو

 ىدملا دييأت راربألا دصاقمل

 ىرولا باطقأ مكح نم توح امب
 مهيأر تدبأو مهبهاذم تممج

 اهقنأ تءاضأ سمش اهنأكف

 احضاو اياصولا قيقحتب تءاج

 مزال رمأ لك نع تبرعأ دق
 اهدصق بجاو ءاهقفلا ىلإ تدأ

 اهمامإ يلولا ملعلا ىذب تدشو
 نم يمس لاصخلا يكازلا لضافلا

 راونألا علاطم هجو تزربأ
 راربألا دصاقم رينت تءاض

 راثا نمو مكح نم هتمجج

 ىراسلا دجملا مهشلا ىدتها اهبو

 رارحألا دشارم موقت اهبو
 رارسألا نم ارس انل تدبأ

 رايخألا دصقم نع انل تلجو

 رايتلا نم ددم اهنأكو

 راتخن تباث نم اهف ابو

 راربألا جهنم نم زئاج وأ

 راثآلا ةلدأب تديأتو

 رايخألا ةداسلا نبا ىدها ردب

 ىرابلا لالجلا وذ هيلع ىلص

س ٢٦٢٠



 اطلا مليعلا مامالا ىتف تنأ هل

 يذلا ىنملاو مسالا ديعس ينعأ

 هعبطب لدي رمث نم هل
 ةلدأ نوصنفلا رمث نم ءاج دق

 اهئوض يف بكاوك مولعلا ولوأو

 ةجهب قرشت مايألا ىرت مهب

 مج ايندلا يف قحلا سومش مهو

 راخزلا رهابلا قيمعلا يم

 راخف لكب ايلعلا هل تدهش

 راجشألا صلختسم ىلع اقح

 راجشألا حلاص نع ىهنلا يبنت

 راونألا ةعشأب ىجدلا ولجت

 راقألا علاطم ءيضت مہبو

 راربألا دصاقمل ىرولا يدهت

_ ٢٦٢٩١





 حرشل ا ا ذه رد اصم

 لكل ا دنع لوبقم ١ هنوكل هللا همحر بطقلل لينل ١ حرش اهمهأ - ١

 . ةماعلاو ةصاخلا دنع ريهشلا ةفاكلا دنع بوبحملا

 ٢ - لواألاك وهف دازلا نايميه نآرقلا حرش .

 ٣ هللا همحر يملاسلا مامالل بيبح نب عيبرلا دنسم حرش ۔ .

 ٤ا! فاشكلا ۔ .

 ٥ جبنملا .

 ٦ - هاضرأو هنع هللا يضر يملاسلا مامالل رهوجلا .

 ٧ حاضيالا ۔ .

 ٨ سوماقلا ۔ .

 ٩ ةغللا سوماق ۔ .

 ٠ حابصملا ۔ .

 .راتخملا - ١

 ٢ - لوقعلا راونأ قراشم .

 ٣ صيخلتلا حرش ۔ .

 ٤ يراخبلا حيحص ۔ .

 ٥ يرابلا حتف ۔ .

 ٦ حاضيالا ۔ .

٢٦٩٢





 باتكلا سرهف

 عوضولا
 همدقم

 ةيصولا ماسقأ يف : لوألا بابلا

 ةيصولا مكح يف : يناثلا بابلا

 ةيصولا بوجو تقو يف : ثلاثلا بابلا

 هب يصوملا يف .: عبارلا بابلا

 ةفيلخلا يف : سماخلا بابلا

 حرشلااذنه رداصم

٢٦٢٥ 

 ةحفصل ١ مقر
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