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 . ۔ ١و 2 ه ح

 ميلالا

 ققحملا ةلك

 نم سماخلا ءزجلا حيحصتو قيقحم هقيفوتو هنوعو هللا دحم ىعتنا دقل

 ىطعي نم ةفصو ى اهبوجوو ةاكرلا ماكحأ ىف ثحبيو ، نيبلاطلا جهنم بانك

 اهب عافتنالا زاوجو ءادألا ةينيكو ، ىلعملا وه نمو ى ىطعي ال نمو 2 ةاكّرلا نم

 , ةراج نم تناكء اوس اهيف ثحبلاو ى امل ضباقلا ةفصو ى اهبر ريغ نم اهضبقو

 كضعب ىلع اهضعب لاومألا لحو 4 تيلا ةاكز ىفو ، لخن وأ ، ةيشام وأ ، عرز وأ

 ةاكررلا عفد ىفو ص نويدلا ماكحأ ىفو ث نويدلاو ، دوقنلاو ، قرولا ةاكز ىفو

 فلت ىفؤ ص ةاكرال ىصلا ضبق ىفو ، بئاغلا لاملا ةاكز ىفو ، براقألاو نيدلا وال

 . ةرثافلا ةاكز ىفو ث اهسنج ريغ نم ةاكرلا جارخإ ىفو ے ىكري نأ لبق لال

 ماكحأ ىفو ء برعلا ىراصن نم ةمذلا لهأ نم ذخؤي ايفو . لخنلا ءانط ةاكز ىفو

 عرزي نميفو ك ربنملاو ، رهوجلاو ،ؤا ؤالاو 2 نداعملاو 2 زاكرلا ماكحأ ىفو ى ةبزجلا

 لح ىفو ص فوقولاو 0 امهماكحأو ىفاوصلاو موم رلا ةاكز ىفو ث ةرجألاب اضرأ

 ىذلا ىفو ، ضعب ىلع اهضعب ةضفلاو بهذلا لمح ىفو ى دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا
 { ةقدصلاو ةاكرال لاؤسلا ىفو ص اهلهأ ىلإ لصت نأ لبق ميضتف هتاكز جرخم

 بوصغملا لهج دقو ء ةبصتغملا لاومألا ماكسحأ ىفو ، كلذ ىلع ركشلاو دجلاو

. كاذ ىناعمو



 س ٩٦

 .سلا بحاص ةناقثلاو ىموقلا ثارتلا ريزو ىلاعل لضفلاب فرتمن ذإ اننإ و

 ىماسلا رمألل الاثتما هلذبي ىذلا ظعلا دهجلا اذه ىلع ىلع نب لصيف ديسلا
 ح

 ةيفلا زونكلا هذه جارختسا ىلع ليجلا انءانثو ليزجلا انركش هيلإ مدقنل

 فيكف ث مهسفنأ نيينامعلا ىتح ثيش دحأ اهنع فرعي ناك ام قلا ةقيقدلا موللاو

 ٠ هاضر 4.9 \{ نواعتلا ىلع هايإ و هللا ات ؤ ك اهنع جراخ وه نث

 ىنرالا ناماس نب دح نب لاس

 ٤ ةدعقلا وذ الرام٠٠ ١٤هھ
٤ ةنسس ربوتكأ ١٩٨٠م
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 ركلازكلا لا ةد
 نيعتسن هب و

 لوأآلالوقلا .

 اهيلهأ نيب اهتمسقو اهموزل ىنعمو اهبوجوو ةاكزلا ىف .

 : لاقو ث « ء زلا اوتآ الطلا اوميقأ » : ىلاعتو كرابت هللا لاق

 « ةريثك انامضأ هل عاض انسح ا ههلا ضرقي" ىزلأ ادم »

 اهو » : ىلاعت هلوق ىف ليقو . ةدايزو ةنسح فل ] ىل أ ص هللا هجر سابع نبا ن ١

 فعاضي هنإ « نومضملا م كثلوأك هللا هجو نودي رت ةاكز نيم ميا

 هللا ليبس ىف اوقفنأ » : ىلاصتو كرابت لاقو ڵ ادعاصف ةئاعبس ىلإ ةدحاولا

 > اوكلهتف ةقدصلا نع اوكسمت ال ىأ « ةكلهتلا لإ 'گيدنأ اب اوت الو

 هللا ليبس ىف اهت م وف ال و ةضفلاو - ركذلا نو زيم نب ذلاو » : لاقو
 ۔ ۔ ه ُ م ص

 . & ل با دعد مه رشف

 اهنطب فمأ ضرألا هجو ىلع ناك زنك وهف هتاكز جرخم مل لام لك نإ ليقف

 ةقدصلاو ڵ اهنطب ىف مأ ضرألا هجو ىلع ©>ناك ى زنكب سيلف ىكزي لام لكو

 مدب بلط لجر لثم ةقدصلا لثم : ليقو ث اياطخلا نم لسغو راغلا نم كاكف

 . قتع ىتح ريثكو ليلق نم ىطعي لزي ملف لوتقملا ءايلوأ هذخأت

"= 

 نأ غلب ام هلنفل و ملسو هيلع هللا ىلص هللأ لوسر نع ةملس م نع دواد و! آ هحرحخ ( !{١ ) ١

 . زنكب س هلف ى رزف هناكز ىدؤت



_ ٠ ١ _ 

 ك افرمحت الو ةلح عيطتسي الو مغ ةهاع هب نم لكل نيكاسملاو ءارقفغلا مس

 . ملعأ هللاو بلطلاو لاؤسلا ىلع نوردقي نيذلل رخآلا فصنلاو

 ىفو . فانعلاو ةنامألب تاقدصلا نوبجي "نيذلا مهو اهيلع نولماملا امأو

 ىتح هللا ليهس ىف ىزافلاكهللا هجول قحلاب ةقدصلا ىف لماعلا :عوفرملا الثيدحلا

 . هلهأ ىلإ عجري

 اهرك مالسإلا ىف اولخد ه برهلا ةداق نم رشع انثا : ليق مهبولق ةفلؤملاو

 ءالعلاو ع سباح نب عرقألاو « مازخ نب مكحلاو ، برح نب نايفس ونأ مهنم

 { ةيمأ ن ناوفصو 4 ماشه نب ثراحلاو 2 ورمع نب ليهسو ء ةرهز نب. ةثراح نما

 ، رع نب ماشهو « ىحلا بهو نب ورمو . لفون نب ةمرخم و « فوع نب كالامو

 . ردب نب ةفيذح نب نصحو ء سادرم نب سابعلاو ، عوبري نب ديعسو

 حورم مويلا مه۔مس نإ :موق لاقف ؟ ال مأ قاب وه {ةفلؤملا مهس ىق فلتخاو

 مالسإلاف دحألزن نإ موق لاقو «هلل دحلاو ىوق دق مالسإلاو رهظ دق نيدلا نأل
 دهنجا اك ص كلذ ى مهرظن داهتجا ىلع كالذ ىف نوسملاو مامإلا ناك مهتلزغمب

 درو ىلاعت هللا نم باطخلاو ى مالسإلا ةلود حلاصمل هرظن ىف تع هللا لوسر

 كبوتلا ىف ولحم لوق اذهو 2 خسن اذه ىف ءىجي ملو « ةماع نينمؤملاو ا ىخال

 لجو زع هللا هدمأو هللاب روصنملا وهو ةلملا لوسر نامز ىف اذه تبث اذإ هنأل

 نأ ىلوأن ةلط همزح ةدشو همزع تابثو هسفن ةوق عم مالسلا مهيلع هتكسئالمب

 . م جيدخ نب عفار نع مك الاو هحا. نباو ىذمزلاو دواد وبأو دحأ ةحرخأ ( ١)



 هقالخأو ةفر رشلا هنافص نه ءىش ف هر واسب نأ نكممال نم هريذل كالذ نوكي

 . كالذ نم هبش اهيف نوكي ةلزنمب لزن اذإ ى ةميركلا هبقانمو ةميظعلا

 مالسإلا ىف مهناين موق نوملسملاف حنوكرمشمو نودسم :نافنص ةفلؤملا ليقو

 فنص : نرافنص نوكرشملاو ء مهبولق دتشتو مهناين ىوقتل نوطميف ةفيعض

 مالسإلا ىلإ ليم مهل فنصو مهاذأ فكسل نوطعيف ىذألاب نيماسلا نودصقي

 دصقيف ء كالذب ىلتبملا نم ركفو رظن ىلإ جاتحي ثكالذ لكو ث اوسيل نوطعيف

 ءايحإو ءمالسإلا ةوعد راهظإوقحلا ةلكءالعإو لجو زعهللا نيد زازعإ هئاطعإب

 . لطابلا ةتامإو نيدلا

 مهيلع بجو ايف مهنع هنودؤيمهل لام ال نيذلا نوبتاكملا مهو ك باقرلا ىفو

 امم مهعسفنأ اوصاخيل ةقدصلا نم اوطعي نأ اضيأ زناجف مهوبتاك نيذلا هيلاوم

 . مهيلع بجو

 ل۔حم نأ وهو نيبلا تاذ حالصإل مرغ برض : نابرض مهف نومراملا امأو

 زاغ : ةس ال ١ ىنذل ةقدصلا لحال : ءاح هنأل { ابم ناك ولو ىلعي لوتقم ةيد

 راج هل لجر وأ ع هلامب اهارتشا رتشم وأ مرافل وأ اهيلع لماع وأ ع هللا ليبس ىف

 فكمل الام ل۔حےح نمو ںىنغلا ىلإ اهنم نيكسملا ىدهأف ةقدصلا نم ىطعأف نيكسم

 هناف 2 ةيصدم ريغ ىف هققن أو همقن ةحاصم مرغ برضو ؛ ىننلا عم ىطعي هنإف ةنتف

 قلا هل نم ٥ رحأ نإو هنيد هب ىضقي ام ردقتب الإ اهنم ىطعي الو ةقدصلا نم ىطعي

دجم الو نيدلا هيلع نم وه مرانلاو ع اهلهأ ىلإ ةقدصلا تعجر هايإ هيطعي نأ لبق



 مراغلا :لوقو كمراغ ريغ لدحألا ىف هنأل ةنيبب الإ مراغ هنإ هلوق لبقي الو 2 هءاضق

 1 . مراغ وهف هريغ ن٭ے وأ هنع همزل لوقو ٥ غ نع مرغ ىذلا وه

 هللا ليبس ىف نيدهاجملا ةارخلا ةقفن ىف فورعم وهف هللا ليبس مهس امأو

 نم نإ ليقو 4 هللا نيدب نيمأ اقلا ؛ ركفلا نع نيهانللو ء فورعملاب نيرمألا

 هللا ليبس ىف وهف ملع باط ىف جرخ نمو 4 هللا ليبس ىف هيعسف لايعلا ىلع ىمسي

 ريقفلا فيعضلا مطقنملا جاحلاو ، جاتحملا رفاسملا وهن ليبسلا نبا امآو 2 عجري ىتح

 . ملعأ هللا و هنطو ىف اع ناكول و ، هرةس ىف

 لهف

 ةرافكو ةقدصلا عفد هدنع زوجي ىذلا رةفلا دح نع هللا همحر رثؤملا وبأ لثمو -

 ةرمن ىلإ ةرمث نم هلام ةلغ نم رملاو بحلا نيب عمج نم : لاقف ءرطفلا ةاكزو ناميألا

 نمالو ةاكزلا نم ىطعي هارأ الو ص ريقن هارأ الف مساق هلام سأرو هتراجت نم وأ

 ىف رقلاو بحلا تيب عج نم هنإ هلوق ىنعم جرخي هريغ لاقو 2 ناميألا ةرافك

 ىدنع متيالو ڵهتشيمم ىف ىنغ وهف هلام سأر ريغ نههتراجس وأ هقلغ نم هتشيعم ىف

 دي ىتح كلذكو 2 ضارقلا ىف بجي اس هنأل هعضوم لهأ نم هلثمك مدأب الإ

 لام ىلإ ريقف ومن اينغ نكي مل نمو ص ىنغب سيلف كلذك نكي ملامو هلثم ةوسك

. ىنغتسي ىتح هنم دبال امم هيلإ جاتحا



 ء ئ وس ةرم ىذلالو .ىنل ةقدصلا لحتال:لاق هنأ للع ىبنلا نع ىوريو

 نكي مل ولو هلاوحأ نم فراعتي ايف هلام هينغي امكه ينغتو اهيلع رداق ةعنص وذ وهو

 مسا هب هل تبثو ه ايئئغ نوكي ام دحأ لكا رظنيو هموي توق الإ لام هدي ىف

 نأل مهيفكي ام ردق ىف مهلاوحأ فلتخت سانلا نأل ، ايتنغ هب هلثم نكي مل ولو ىنفلا

 نم مهنمو ، ليلقلا هيفكي نم مهنمو « لايعلا ل هلق مهنمو ى لايعلا ريثك مهنم

 . هيفكيال

 مهرد اتثام لجر دنع ناكاذإ _ هللا همحر رةصلا نب نازع نع ىورو

 ، كلذ نم لقأ هدنع نوكي نأ الإ ةاكزلا نم ذخأيال هنإ ى اهقفنيالو اهبهذيالو

 اذإ لوقو ى ةاكرلا نم ىطعيال اهتميق وأ امهرد نوسمخ هدنع ناكنإ ص لوقو

 لمحتيالو هلايعب كلذ رمضي الو ةغل ةوسكو ةقفن نههلايع ةنؤمو هتنؤم هعم ناك

 {ةعانص وأ ةراجن وأ ةثارح وأةرمن نمكل ذ ناك اذإ ةاكرلا نمذخأي مل ةنس ىف اميد

 ء اهاإ جاتحمالو ًايهرد نوسح لوقو ، مهرد اتئام كلذ دعب هعم ىتبي ىتح لوقو

 ةاكزلا نم ذخأي نأ هل نأ لوقلا ضعب ىفو ، هل ثدحي امل اهب ارهظتسم نوكيو

 دح نم اجراخ اينغ نوكي ىتح لوقو « هلايع توقو هتوقل ةنسل هب رهظتسي ام

 هيلإ جاتحبامو هلايع توقو هتوق ىلع ارداق « هيف لكشيال امب ىنغلا دح ىلإ ءارقفلا

 ةيافك هعم ناك نم ةاكزلا نم ىطميال هنأ هب اولاقام لقأ لوقو ، مهحالص نم

 ىناننلاو رمع نيا نع دواد وب و ىذمرتلاو دحأو ةشئاع ىنع حيبرلا هجرخ آ )١(
 ىودسدلاةرملا وذ عيبرلا لاق . الام لث أت الو عيب رلا ف همامع و ةرب ره 1 ١ نع دح و ةحام نباو

 ه ١ . حلا ىن لآل الو ىنل ةقدصلا لحت ال خنلا ضعب ىو لاملا مم لا لتاتلاو فرتلا ىوقلا



 ن تسم وهو مهرد اهءام لهم ناك نم امأو ل ةكرح وأ لام ن4 4۔اءع ىرخ توق

 نم ةقدصلا ذخ ١ نأ ترمأ : :تلت ) )ىنلا لوقل ةاكرلا نهم ذ_خأب او اهنع

 مهرد فلأ كلمي ىتح ةقدصلا نمذخأي مهضعب لاقو ك كمئارقف ىف اهمضأو كماينغأ

 ةنسل هيفكي ام ذخأي لاق ن مهنمو ،اهرد رشع 1_ ج 4.م لصفت ىح مإصعب لاقو

 نيد هيلع نكي مل اذإ اهرد نيسمخ كلمي نم ةقدصلا نم ذخأي ال نورخآ لاقو

 انأو ء ةقدصلا نم امهرد نوثالث هتيافك نع هدنع لضفي ىتح لوقو « هل لايع الو

 ةقدصلا نم ذخأي ال نأو هسفن لاح ءرالا ىعارب نأ فالتخالا اذه نم ىنبجعي

 هيك نم مهنف ك نؤااو بساكملا ف مهلا و>أ فلتخت سانلا نأل ٤ هترافك قوف

 هيةكيام هلزاج ةقدصلا نم ذخأي نأ هلزاج نمو « ليلقلا هيفكبال نم مهنمو ليلقلا

 . هيفكيام ردق الإ دودحم دح كالذل سيل و « ريثك وأ ليلق نم

 نم هل بتكأ نأ هللا هجر عب رلا ىنلسرأ هلا هحر لحرلا نب بوبحم لاقو

 نم ةئامنامث مهددع غلبف ء مهنع تلأسف « نيسللا ىأر ىلع ةرهبلا لهأ نم ناك

 دالوأ مهنم نمعمو فالخلا لهأ نم لاجرب نجوزت ءاسنلا ضعب و ءاسنو لاجر

 . مهتاهمأل ةحر ةقدصلا نم مهتاهمأل عفدأ نأ عيبرلا ىن رمأف ىماتي

 وأ هب جحم نأ ةقدصلا نم ذخأي نمل زوجمال هللا همحر بوبح نب دح لاقو

 رمأ ىف ىنغلا هب ىذلا هيقفلا وه ىنغلاو ذو ء ىنغو وذ وأ ءانعوذ الإ الام هب ىرتشي

 ةقدصلا ضبق ىلي مايأ ىف ناكاذإ وهو ، ةقدصلا ىجي ىذلا وه ءانملاو ذو 2 نيدلا

 . لدعلا مايأ ريغو لدعلا مات أ ىف لوو { نيسللا نص لدعلا مامأ هيف
_ 

 )١( مهئارةف ىل اهعضو مهمئاينغأ نم اهذخ ظفلب ذاعم نع ناخيثلا هاور .



 إ ٥

 ءارقفلا نم دحأ دجويال نأ الإ اهريغ ةيرق ءارقف ىلإ ةيرق ةاكز جرخنتالو

 مرغالف هنم ةلاهجب كلذ دحأ لعف نإو سأب الف نييملسلا نيد نيدي نمم اهبف

 . هيلع

 ةاكرلا عفد ىف سانلا فاتخاو ث نيسللا نيدب نيدي نم ىنإ ةاكزلا عفدتو

 ىف لعجي لوقو ي نيلسملا نم مامإلا ماقم موةي نميه لعج لوقن مامإ نكي مل اذإ

 ,ىش اهنم مهريغ ىلطعيو نيكسلا ءارقف ىلعي لوقو 2 ةفعلا لهأ نم نيسللا ءارقف

 نم اهعفد اذإ ءارقفلا نم ثلثلا مهريغلو ناثلثلا إيذسلل ءارقفل لوقو « ليلق

 | ىلاعت هللا ةعاط ىلع اهب ىوقتي نم ىلإ مفدت لوقو « اهنم ىرب ءارقفلا ىلإ اهعفد

 هب لزن نمو ء لجو زع هللا ةيصعم ىلع اهب ىوقتي نم ىإ عفدت الو 2 ءارقفلا نم

 هل ىنبني نكلو ةاكراا نم هنأ هملعأ اذإ ةتاكر نم زمللا همعطي نأ هل زئاج فيض

 . هلال ةيقت ةاكرلا لعجمال نأ

 جاتحي ام الإ ةاكزلا نم ىطعتال اهنأ ةضف وأ بهذ ىلخ اهعم ةأرما ىف ليقو

 رقكتت وأ اهنيد هنم ىضقتنأ ديرت نأ الإ اهتنس ماقل اهيقكت ام ءايلح نمث دمب «هيلإ
 اهاطعأ نمل ز“وحم هنإف ربلا باوم أنم ءىشىف هذفنت وأ اهتيصول هكرتت وأ اهنامبأهغم

 هيفكي ام ةاكزلا نم ذخأ نلو . ةاكزلا نم ذخألا ىه اهل زوجو 7 ةاكزلا نم ٠

 هبىرتشي وأ ملا هيف بتكي اساطرق هنم ىرتشي نأ ةرملا ىلإ ةرملا نم هلايع ىنكيو
 ثالذ هل سيلف كالذ هنم ىرتشيو هيفكي امم رثك أ ةاكزاانم ذخأ نإ امإو ثاقحصم

 هتوق ىدني هنأل كلذ هلف ناطلسلا جارخ نم هسةن ىدفيل ةاك زلانم ذخأ نإ امأو

همزل نم نإ ليقو ص هلام ةاكز نم هكولمم ىلصعي نأ ديسلل زوجحم _الو « هلايع توقو
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 ةلزنم هنأل جحلا ةيدأت نم همزل دق ام ىف ةاكزلا نم ناعي'نأ زاجف رقتفا مث جحلا

 ىتح اهجرخ لف هلام ىف ةاكز هتمزل اذإ كلذكو « كلذ زوجمال لوقو . مرانلا

 هنأل هسفن نع اهحضتيل هيلإ ةاكزلا عفد ىف فالتخالا نسح هيلع انيد راصو رقتفا

 . مرانلا ةلزنم

 لصف

 ةلزنمب هرةمىفلزن اذإ هنطو ىف ريقف وأ اينغ ناك ةاكزلا ىف قح هل رفاسملاو

 نم هسقن ىلع نمأي نأ ىلإ هرفس ىف ةجاح ىنعمل ءةاكزلا نم ءىش ذخأ ىلإ ةجاحلا

 ادحأ نيعي نأ دحأل بحت الف ةيصعم ىف هرفس نوكي نأ الإ ى ةجاحلاو ةرورضلا

 ةاكزلا مذد زاوج ىف رفسلا ىلع هكح رفاسملاو اهريغ وأ ةاكز نم هللا ةيصعم ىلع

 هل ليبسلا نبا نأل هضرةي وأ ةغيدي ادحأ دجو ولو ء هانغ دح ىلإ عجري ىتح هيلإ

 امأو ،هرلب نارمع نم نيخسرفلا زواج اذإ ارفاسم ىمسي رفاسملاو {ةقدصلا ىف قح

 ىف ناا وأ « هلام وأ هتيب قرتحم وأ فارسإ دينب هلايعل نادي نم وهف نومرافلا

 .ةقدصلا ىف قح هلف فورعمو نيب تاذ تالامح

 رثكأو ةاك رلا نم هغيد ىف ىطعي لوقف ء نبد ةيلعو تومي نم ىف فلتخاو

 هنقل نه لك وه نيم راغلا ةفص نإ : هللا هحر ديعس وب أ لاقو ى ىطعيال هنأ لوقلا

 ضرألاف داسفلا نم ناك امو تايدلا قيرط نم لتقلا ىف الإقح هيلع تبثو مرغ

 . عسيال ءىش وأ

نأ زوجو « أطخلا لتق ةيد نم همزل ايف ىلعي نأ عسي هنأ لوقلا ضعب ىو
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 ىفو نيمرانلا مكح ةلج ىف نولخاد كثلوأ نأل كلذ نم مهمزلي ايف ةلقاعلا ىلعت
 ىت٥ي ال ىتح هلام هل رفوي الف همزل ام هنم ىدؤي لام مرانلل ماد امإ هنأ لوقلا ضعب

 . هتقو ىف هنيعي و هب عفتني ام ردق اهنم هل كرت ضورع هل ناك نإو « لام ه

 نأل ك ءاينغأ اوناك ولو 1ذصلا ق > مل نمم رانلا نإ لوقلا ضمو ىفو

 هرفس ىف جاتحا اذإ رفاسملا ثللذلو « ءارقفلا ركذ دعب ركذلاب مهدرفأ لجو زع 1

 لاملا نه هل ناك اذإ مراغلا نأ لوقلا نهم طسوألاو ك هرح ف امذغ ناكولو

 لوعو هت وةل هالغ هركي ام لاملا نهم هذ ف ق هراع \م ىفو هلام نم عاب وا ام

 كلذكو .ب ةمارغلا ىنعا ة اكزلا نم ذخأي نأ هل نكي هتنس ىف هلوع همزلي نم

 . هتعانص ىف عناصلاو هتراج ىف رجاتلا

 تعيتجا اذإ : هلامع ضعبل هللا هحر قلا بلاط ىحم نب هللا دبع لاقو

 باقرلا ىفو نيرافلاو اهحاع نياماعلاو نيكاسملاو ءارقفلا نب تمس تاقدصلا

 دمجال فصنلا عفديو ث ةجاحلاو ةقافلا نم مهلزانم ردق ىلع نوطعيو ك ليهسلا نباو

 ٠. اهلع نيام اهلا وب

 .ارقفلا ىطعي .نأ ءاهقفلا نم ىأر نم ىأر دقو هللا هحر رثؤاا وبأ لاقو

 نيرافلا ىلمعيو نيملسملا رومأ ىلع امهب ىوقتي مامإلا ىلإ ناعفري ناثلثلاو فلتلا

 تاقدص نم ءاينغألا مامإلا ىطعي الو 2 باقرلا ىفو ليدلا ءانبأو 2 هدنع نم

 هاذغ ىردي الو ىقح هل بلاطلا نإف ڵ بلاط مهنم هيلإ بلطي نأ الإ نيسلا

) ٢ _ نيبلاطلا جهنم /٥ (



 ردقب نراسنإ لك ىطعيو اثيش طعي بلطي اذإو ء فورعمب )بلطيلو

 ىفتنأ مامإلا هل لاق نمو ى للا لهأ ىأرب ثالذ نكيلو هتجاح ردقل لهأتسي ام

 هل لة اذإ ىلاولاو 2 كلذ فرع اذإ ثكالذ هلف ء ةنسل تلش ام لك ءىنلا نم ةعس

 دلبلل ريغ نم ريقف دصقف ، ءارقفلا ىلع ةاكزلا نم كداخع لصح اه رشع قرف مامإلا

 ديبعلاو لاومألاىرتشي نأ ىلاوال زوجي الو . كلذ هل زاج ةاكزلا هنم ضبق ىذلا

 نم ضبق ام ثلث قرفي نأ ىلاولل زوجيو هل نذأي مل وأ مامإلا هل نذأ ءةقدصلا نم

  2٦ةربلا كالت ءارةف ىلع مهاردو ارمو ايح رمعلاو مهاردلاو .

 دنع اهلك ةقدصملا ذخأ ىلإ مامإلا جامحا اذإ : هللا همحر بوبح نب دحم لاقو

 ريس ىف دجوي هنأل ث ةلودلا ىلع فوخلاو برحلا مايأ ىف كلذ هل زاج اهيلإ ةجاحلا

 نيجاتحم اوماد ام ىفاوصلاو تاقدملال ميج ا ونيعةسي نأ نيلسمال نإ 1 نيسللا

 ةماقإ ىف هيلإ مهتجاح دنع هللا لام نم هوقفنأو نولسللا هب ناعتسا امو 2 لذ ىلإ

 نمه ءارقنال اوهرغي نأ مهيلع سيلف اهيلع مهفوخ تتو ىف ةوعدلا زازعإ و نيدلا

 > مهم وخ نه نبلل نه أو اهرازو أ برلا عضوو رمألا نوكس .77 اثيش كالذ

 تالذ ىف نأ . ملي ام ردق ىلع فنأتسي اين كلذ نم ىأر ام مامإلا مهيطعي نكلو

 قحأ مهحضيب نع بذزلاو نيلما رك اسع ةمانإ و مهيلع ٢ ا وه الو نيلسملا ةو

 كهتنتو اهود۔ء اهيلع رهظي نأ ةلودلا ىلع فيخ اذإ ءارقفلا ءاطعإ نم ىلوأو

 ٥ \ 2 مه رح

 ٠ فورعع طعلو ةخسن ف ) ( ١
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 نمل سيلو اهمسق رضح نا ىه امنإ ةقدصلا نأ رفيج نب انهملا مامإلا نعو

 ماشلاو قارملا ءارقغل بجول باغ نا اهنم ءىش بجو ول و ءىش اهنع باغ

 ۔ ثاريملا ةلزنم تسيل ةقدصلا نأل ، بصن اهنم اهريغو

 ديعس نب ريمع ثب هنع هللا ىضر باطخلا نب رع نينمؤملا ريمأ نأ لوقو

 ؟ثلذو تالام هل لاقن ءةقدصلا نع ره هلآسهءاج ادنءرمع هيلإ لسراف ماشلاىلع ايلاو

 ركي ملو ءهبجعأو هللا هحركللذب رمع رسف 0 اهلهأىف اهتمسقو اهعضاوم نم اهتذخأ

 ٠ كال د ىلع ٥ر ُ و اباوص هآرو هلد ه۔اع

 . اهنع مامإلا ءانغتساو اهيلإ مهتجاح دنع مهقوقح نم ءارقفلا عنم زوجي الو

 لصف

 ىف ةمولعم ضئارف مهل ضرف دق مامإلا نكي مل اذإف اهيلع نيلماعلا مهس امأو

 راثنلا لهأ ةرواشمو رظنو داهتجاب مامإلا هآر ام اهنم نوطعي امنإو هللا لام تيب

 ملوع ةرثكو محرقفو مهلضن ىف نيلماعلا لزانم ردق ىلع كلذو ‘ نيكسملا ءاهقف نم

 دعبي الف ىنعملا كلذمامإلا ىري نأ الإ ةرجألا ةلزنمب اذه سيلو 2 مهثانع ةرثكو

 ةرجأب ل۔عقسي مل اذإ ثالذ ىف مزاللا نم ثلذ سيلو ى رظنلا هبجوأ اذإ كللذ

 ىف نيجراخلا هللا ليبس ىف داهجلا هجو ىف ذفني هنإف هللا ليهس مهس امأو ث ةمولعم
 باتكلا لهأ نم نيكاسملا مهيس امأو . كلذ ركذ دقو ى ىلاعت هللا ءادعأ داهج

 لجو زع هللا اهركذ ىتلا ماهسلا ةيقب امأو ى مويلا كرت دقف مهبولق ةفلؤملا مهسو

عراس وا لبسلا ءانبأو نيمراغلاو ءارقفلا نم نيترمغلا نيب اي ةفرصلا دهش نُش
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 مهتعسو مهغهضو مهمرغ ردقىلع اوطعأ اهيلع نياماملاو نيبتاكساا نم ةبقر كن ىف

 لضفلا در ىرخأ ةرمث كاردإ ىلإ ماهسلا هذه نم ءىش لضف نإف . مهنقفن ةرثكو
 حالسلا اهنم ىرتشاو داهجلا هجو ىف نامهسو ث ءارقفلل مهسأ ةثالث ىلع سقو

 رحبلا ةقدصو ‘ مورع داهج ىلع نوملسلا هب ىوقي امو « ليللاو ةعتمألاو

 . ةيافكلاو ةياجلا ريغ ىلع لحتل لحادلاو
 مامإلا مهل نذأ ادإ اهنم اولكأي نأ ةقدصلا نوضبقي نيزلل زئاج : ليقو

 الإ ،ےسقت ملام مامإلا مهل نذأي مل ولو ثالذ مهل زئاج هنإ لوقو ' كلذب ىلاولا وأ

 ضبقل رلباا لهأ نم ايلاو مامإلا لعج اذإ امأو . ثلذ مامإلا مهيلع رجحم نأ

 ناك نمو « مامإلا ىأرب الإ ةاك زلا نم لك أي نأ هل بحأ مل دلبلا ثلذ ةاكز

 ىف هدي لخدي نآ هل بحأ مل لح اهيف هلقي ملو اهلك ةاكزلا صلخو هدلب ريغ ىف

 صاختي و همرغينأ هلبحأف كلذ دعب اهنم ائيش ذخأ نإو ءاهريغ الو ةقننل ةقدصلا

 هنل لو مامإلا بهذو نيلسملا لام تبب نم وأ ةاكزلا نم نامض همزل نمو 4 هنم

 ىلع هب ىموأ ثالذ هنكمي مل نإو . نيسللا ءارقت ىلإ تالذ نم صلختيف مامإ

 ثكالذكو ثكالذ هل زاجف هرقف ةلز هسفنل هلمحو اريقف ناك نإو ،همزل ىذلا هجولا

 ك كالذ مهعسيال نأ فاخأن ببس ريغ نم اولك أو ءاينغأ اوناك نإو 2 هباحصأ |

 مامالل ناعفدي ناثلثلاو ، ةفدصلا نم ثلثلا ءارقفلا ىلعي : ءاهقفلا ضعب لاقو

 هدنع نم ىلععيو ى نييحساا ةلود حالصإ ىف هنيعت ىتلا رومألا ىلع امهب ىوتتي

 . ليبسلا نبإو باقرلا ىفو نيمرانلا

نيسللا ءارقف ىف ةقدصلا فصن نوقرفي هللا هحر ىحم نب هللا دبع ةالو ناكو
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 ىف +ارتفلا عيج ىنغأ زيزهلا دبع دبع نب رع نإ ليقو ء فصنلا هيلإ نوه.رو

 ةقدصلا نم هيلإ نوفدي نم اودج لف ءارقفلا نع نولأسي هتالو راص ىتح همايأ

 نم مهب رم نف جحلا قيرط ىلع ءالكو اولعجي نأ هتالو رمأ مث 2 مهافغتسال

 ىلإ ريقن هاتأ نإو جحلا رومأ ىلع هب نيعتسي امو بوكر الو دازلاب هوناعأ جاجحلا

 ىف ىنم رك ذأ كدلب ىف كل ىنإف كعضوم ىلإ عجرا. : هل لاق رخآ رلب نم هعضوم

 مهعضاومىق ءارقفلا نع اولأسي نأنادلبلا عيمج نم ءاغمألا تاقثلا لك و هنأل ىرلب

 رفسلاو دازلا ةفلكست الو هيلإ ريدملا ةقشم لايتحا ريغ نم مهنكامأ ىف مهونيعيو
 . ءاركلاو

 ‘ رش مهطي ذ ء لاملا تيب نم هن ول اسه هباب ىلع او«۔ةجا ءارعشلا نإ لقو

 . ةتلك ها لوسر ةنس ىف الو . هللا باتك ىف [ هضوم كل دحأ ل : محل لاقو

 الخ ء ريرج هيلع لخد ام دعب هلام نه لياق ءىشب مهعتمو ء نياملا عامجإ ١ ىف الو

 2 اقح كلانه كال ىرأ ام هل لاقف « نسحتسملا هرعش نم هدشنأ هيدي نيب فقو

 :مهو ءارعشلا ىلإ جرخ مث ك هلام بلص نم هاطعأف ء عطقنمو ليبسلا نبا انأ لاقف

 { رمعم نب ليمجو { لطخألاو ى قدزرقلاو ء ىشرقلا ةعيبر فأ ن هللا دبع ن رع

 ىلممي وهو هدنع نم تجرخ . كؤوسي اه : لاقف ؟ كءارو ام ع هل اولاةف مهريغو

 . ءارعشلا عنميو ءارقفلا

 لصف

هللا مهركذ نيذلا فانصألا ل_هأل ةقدصلا زاوج ىلع ملعلا لهأ مجأو



 ء ضب نود فانصألا ضعب ىن اهقترف نميف اوفلتخاو 2 ةءارب ةروس ىف لجو زع

 دصق ىنعم ىلع ماهسلا نم اهلعج ثيحف لالا بر اهقرف اذإ هنأ انباحصأ دععو

 ىلإ و هيلإ اهميلست ناك لدع مامإ رمعملا ىلع ناك نإو ع هأزجأ كلذ ىف باوصلا

 كلذف نيملسملا نم رظنلا لهأ رواشيو اهتمسقىف رظغلا داهتجا مامإلا ىلعو 2 هلامع
 ءاش نإ كالذ هل زاج ءاش انم رمحم نل سلجو ماهسلا لهأ عيمج ىلع اهقرذ ن[ و

 هيطعي نم دجو اذإف لاال بر امأو ص ثالذ ىف مامإلا ىلع نامض الو ى ىلاعت هلل

 لصي نأ لبق فلت امف نامضلا هيلعف مهريغل سلغ مهضعب وأ ماهسلا لهأ نم هتاكز
 ملعأ هللاو { هنامض نه الو هتمذ نم جرخم هنأل ڵ هعيضي ولو هقحتسم ىلإ

. قيفوتلا هبو



 ىناثلا لوقلا

 ثكالذ ردقو ةاكرلا نم ءارقفلا نم ىطعي نم ةفص ىف

 نم ذخأي نأ هل نأ امهنع ىنغتسي الو مداخ وأ راد هل ناك نم نإ ليقو

 هل زاجو ،اريقن ناك هينغت ةرمث وأ ةلغ هل نكب مل اذإ و 2 هيطعي نأ ىطعاللو ى ةاكربلا

 ،نفتسي مل اذإ ةلذملا ناويحلاو ديبعلاو لوصألا هدي ىف ناكولو 2 ةاكراا نم ذخألا

 ةيالولا لهأ نم ءارقلل الإ عفدت ال ةاكرلا نإ ناسارخ لهأ نم انياحصأ لاقو

 ناك ةوعدلا لهأ نم ريقفلل اهمهد اوزاجأف نامح لهأ نم انباحصأ امأو ء نيدلا ىف

 هتوق ىلع اهب نيعتسي نمو ى اهب ىلوأ مهدنع لضفألا نأ الإ ، ىلو ريغ وأ ايلو

 ، لجو زع هللا ةعاط ريغ ىف اهقفغي ن اهب ىلوأ هيلإ نوجاتحب امو هلايع توقو

 ءفاللالهأ نم ءارقفلل اهمذدىف اوفلتخاو لجو زع هللاىصاعم ىلع اهبنيعتسي وأ

 ءممدوجو دنع مهيلإ عفدت الو ةوعدلا لهأ ءارقف مدع دنع الإ مهيلا عفدي ال لوقت

 مهب ىأرو ى ةماقتسالا لهأ ىنارمظ نيب اوناك اذإ مهيلإ عفدي نأ زوجي لوقو

 ءارقف ىف ليق ام ىنعم ىلع ىلوأ تاعاطلا هجو ىف مهن. اهقفني نمو ث ةجاح اهيلإ

 . انتوعد لهآ

 لئاسلا درف هربخ وأ نيع ةرافك وأ ةاكز هدنع نيه هلا همحر ديعسوبأ لاقو

 اذإ كل ذكو > ةاكراا لهأ نم هن أ هف ري ولو كالذ هث رجح هن إ کالذ نم هيطعيف

 كالذ هل ز وح هز أ اول اسو ك ليكلاو سودلا ل_ ةع ءارقفلا نه ني رضاجلا ىلبصعأ

ىرتشي ال هنإ ليقو 2 ةاكراا نم هنأ كلذب ىون اذإ ةاكراا نم هنأ مهربخ مل ولو



._ ٢٤ -. 

 امأو 2 “)ثؤذ نع الإ هلامب ايننتسم نوكب ىذلا ىف كلذو فحصم ةاكرأا نم

 رمأ ىلع هب نيعتسي ام اهنم ىرتشي نأ هلف هرةن لجأل ةاكر"ا نم ىطعأ اذإ رقنلا

 ساطرقلاو ملعا بتك ىرتشي نأ هلو ص كلذ ىل هيلع سأب الو « هايندو هنرد

 نوكي افحصم اهنم ىرتشي نأ زوجي ال امنإو « ةعيرشلا لع بتك هيف بتكيل

 ذخأي نأ كلذو ث جح ىف ةاكراا ىطعي نأ زوجي ال كلذكو ص كلم ريغل افوقوم

 ذخأي ففرأ هلن رةتفأ 7 جلا هم:رأ نم ام أو .4 جحلا ىلع هب نيعتسي ام اهنم ىنفلا

 لماعالو ءنيدلا ىف هيقفلا ىنغلل كلذ زوجيو جحو جحلا ىلإ هب غلبقي ام ةاكزلا نم

 . ةقدصلا ىحم ىذلا

 هنأ مهاردلاو ماعطلا ىلإ جاتحاو هدلب ريغ ىف ناطلسلا هنيح رفاسم ىف ليقو

 ردقيملو ، كالذ هتقو ىف ةجاحلاو رقفلا لاح ىلإ راص اذإ ةاكراانم هيطعي نل زوج

 هيطعي نأ هل زوجي لوقو 2 ةاكراا نم هنأ هربخو « هب ىننتسيو هلام نم ءىش ىلع

 . ةاكراا نم هنأ هربخ ل ولو

 حجتحوف . 2 ا عفدلا زاجأ ن « ةم لا لهأ ءارف ءاطعإ ف انباحصأ فلخاو

 حلطلا نوعي » : ىلاعت هل وةبو « مهاده كينع جرسدل » : ىلاعت هللا لوقب

 لهأ نم ميقيلاو نيكسملا نوكي نأ نكميف « اًريِسأَو ميخو انيكس هبح ىلت

 « كرمشلا لهأ نم الإ نونوكي ال ذثموي ىرسألا ناكف ريسألا امأو ، مالسإلا

 ىواس دت الضف ناكنإن ءمزاللا وأ لضفلا ىنعم ىف الإ ماعطإلا توبث نوكي الو

 هلام نةتسم اهن٨ه ىرتشي الو ةرابعلا هذه حيضوت ىف جهنلا رصتخم جاتلا ف ( ١) ٦7

 ه ا ةيصعم ىلع وقث ريغ ىتم هايندو هنب»د نم ءاش ا. ص اهم نبه ةس .عقفلا زاحو ام.
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 ملسلل بحتسي .هنإ الإ ثالذكف اضرة ناك نإو ريسألاو ميلو نيكسملا نيب

 ه۔ةةاوه لهأ نم نيسا نم لضفلا لهأ ىف اهلعج نأ هسفن ةاكز ىلي ناك اذإ

 هتوعد لهأ نم مش ث هتيالو لهأ نه اون وكي ل ولو هتلح لهأ نم وأ « هتيالوو

 نونيدي ام نوكمهمتني اوناكو لو هتوعد هأ نم مث ث هتيالو لهآ نم نكب م ولو

 هتمذ لهأ ىف مم « هتفلاخ< نونيدي اوناك ولو رارقإلا لهأ ىف مث : همي رحتب

 هنأل ى ماك .الؤه مدع اذإ همرح لهأ ءارةف ىف 7 { هتمذ نودحجح اوناك ولو

 ناك اذإ امأو ، قيطي ال ام ديتعتيف هتاكز مند نم هيف عنمي لاح ءرملا ىلع ىنأي ال
 ءارقفلل ةزئاج ةاكزلاف لدع مامإ نكي مل اذإ امأو ،مامإلا ىلإ اهعفد هيلعف لدع مامإ

 لامب ىننتسا نمو ث ءارقفلا ةلج ىف لخدو ارقفلا ےسا هقحل اينغ نكب مل نم لكو

 نهو ث ءارقفلا ةلج ىف لخدو « رقفلا سا هةل نكي مل ولو اينغ ناك لايتحا وأ

 مه ةيانغ ال ىتلا مهتنوممو مهنقفنو مهتوسكل هلايع "ىزجيو هئزجي ام هعم نكي مل

 هلايتحا متجو هتراج و هتعفص نم هيلع ردي ايو 73 ىلإ ةرمث نم و أ ةنس ىف اهنع

 رصعي مل ام ةاكرال نه هاطعأ نل زئاجو ةاكراا نم ذخأي نأ هلو" ع ريقف وهف هسفنل

 هتنس ىف هيلع لضفي ءىش هدي ىف ناكول هنأ لوةلا ضعب ىفو « ايخغ هذخأو هتيطعب

 ىتح لوقو « ةاكراا نم ذخأي نأ هلف اهرد نيسمخ رادقم هلايع ةنوثمو هقن وثم نع

 ةاكراا نم ذخأي نأ ريقغلو ء هل ثدحم ام ىلع اهب نيعتسيل مهرد اتئام هعم لضفي

 ىرتشي نأ هلو . جيوزتلا ىلإ جاتحا اذإ هلايع ةنؤمو هتنؤم دعب هب جوزمتي ام

 ;ةاكراا ىرم ذخأي نأ ريقغللو 2 داهجلا هب دارأ نإ نؤلاو حالسلا اهنم

٠ هنيد ءاضأل
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 هتاكز ذخأي نأ هل زوج الف ريقن وهو هتعارز ىف ةاكزلا هيلع تبجو نمو

 لو ىننلا لاح ىف وهو ةاكرلا نم هريغ هاطعأ نإ امأو « هدقن اه صصاةيو هرقفلا

 ىتلا ةاكرلا نم هيلع امم هسفن صصاقي نادأو رقتفا ىتح ةاكرزال كلت نم صلختي

 ةاكزلا زوجم الو ، فالتخا كالذ زاوج ىفف هل قحتسم ريغ وهو هريغ نم اهضبق
 اهنإف ء هرفس ىف ديقف هرضح ىف اينغ نوكي نأ الإ رس ىف الو رضح ىف ىنأل

 ىقو ، هانغ عضوم ىلإ هب غلبقي ام ردقب اهنم ذخأيو « هرقس ىف هرةف لاح ىف هل زوج

 انباحصأ امأو ،اهنم هريغ معطي نأ ةاكزلا نم ذخأ اذإ ريقفلل زوجي نامع لهأ لوق

 ةأرم او ڵ هتنؤمو هتقفن ىف اهبهذي هن ] مهدنعو 4 ثكالذ نوزيج الف ناسارخ لهأ ن-.

 اهيلع قلعتي ىتلا مراغللا نم اهتقفن ريغ ىنعم اهبنعي نأ الإ ةاكزلا نم ىطعتال ىننلا

 . ةاكزلا نم ءىش ىلإ جاتحتو هريغ وأ اهجوزا

 ةيل الا بايثلا اهنم ىرتشي ام اهنم ذخأ نأ ةاكزلا هل زوج ن زوج : ليقو

 ةلصلاو ةماركلا هجو ىلع اهنم معطي نأ هلو ء هسابل ىف اهلذبيو ديعلل اهرخديو.

 ىرتشب نأ هلو هرقذل :اك ا نم ذخأ وه اذإ ءايغغأ اوناك ولو هماحراو هن اوخالا

 اهناريجنم راقتحالاو نيعلا اهنع ليزنبام ليبس ىلع الإ فارسإ ريغب هتجوزل ىلحلا
 هنأ هملعي عفا دلا ناك اذإ ةاكزلا نم هنأ لعي مل ولو ريقفلا ىلإ ةاكرال عفد زئاجو

 ةقناوال لهأ نم ريقف ىلإ وآ ةقناوملا لهأ ريغ نم ريقف ىلإ هلام ةاكز عفد نمو «ريقف

 . كلذب سأب ال هنأ تاقثلا ريغ نم هنأ الإ

 نم ءارقفلا ةماعل ةاكراا عفد زاج ةرهاظ نيلسملا ةوعد تناك اذإ : ليقو

 لهأل الإ اهمد .زوجب الف ةرهاظلا ىه رفكلا ةوعد تناك نإو ى ةقث ريغ وأ ةف

. نيدلا ىف ةقفاوملا
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 ةاكرإا نم ىلمي نأ زوجي هنأ نيدب لوصألا نم اثيش ىرتشا نم نإ : ليقو

 اه ىنتسي لوصألا ىرتمشر ىذلا ق اذه نوكي نأ بحأو ؛مراغ هو ل هرد ءاضقل

 لاساا ىرتشيو نيدتيو ريثكلا لاملل هدنع ىذلا ىننلا امأو ء سانلل ةلأسم نع

 . ةاكزلا يلإ عفدي نأ ىغبنيال هنأ هب ىنغتسيل ال رثاكولل

 هز ؤم هيفكي هتراحم ح٫ ر وأ هلام هلخ نهف لاق هرا همحر ل.ءس اي أ نإ ليقو

 هن ىرتشي ام اك !ال نم ذخأي نأ هل نأ ملعلا ملعتي نأ دارأو هتنؤم همزلت نم ةنؤمو

 علا نونف عيمج نم هنيد رمآ نم هل جاتحم ام اعت ىلع هن نيعتسي امو ساطرقلا

 ةنؤمو هتنؤم هدلاو هيفكي ناك نم كلذكو ي نيدلا رومأ ىلع اهب ناعقسي ىتلا

 علا بتك ءارش ىلع هب نيعتسي هدي ىف ءىش ال هنأ الإ ةوسكو ةقفن نم هلايع

 ةاكزلا نم ذخأي نأ هل زوجي هنأ « هنيد رمأ ىف للا نم هبلط همزلي ام بلطو

 . كلذل

 هيف هذافنإ هعس) و هذاز إ همزلد ايف هذفز ٣ هتنسل هرذ ةاكرلا نم ذخ.أ نمو

 روحم هنأ هتس مامت اضر أ ذخأف ةنس مام ن٣ هذل٫ر ف ام صقنو هايز دو هنهد رمأ نم

 هلو ڵ هلام ةلزنم نوكي كالذ نأ هتنسل ةاكر ذخأ نم نإ : ليق دق هنأل كلذ هل

 7 لجو .ع هللا ةرعم ف ن كي مل ام ءاش ث بمح هفر عر نأ

 هيلع ضقت نإف ةاكزلا هيف لعجي نأ زوجي امف الإ هلعجي نأ هل سال هنإ لوقو

 جاقح ا اذإ هي هلع صقن ام ذخأي نأ هف ةاك ١ لعج هيف روحم ايف هقن أ دقو هتنس ىف

. فارسإ ريغ نم زوح يذ هفرص اذإ كلذو ص كلذ لا
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 ناك ولو ع زوجمال ىذلا لطابلا نم ءىش ىف هقفني فأ وه فارسإلاو

 . ةرذ لاقثم

 .نيلسلل نم دحأ ماق نإ هز أ 4ة1ن ىلع ةنس نم رثكأل ةاكرراا ن٥ ذخأ نمو

 ةصاصخ ةاكراا نيقعةسملا نم دحأب ىأر نإو ء كلذ هلف كلذب هنيعي نأ لدعلاب

 ىموي نأ هيلعو ، هيلع ردق امب اهنم هيساوي و ةاكراا نم كسمأ امم هيطعي نأ هيلعف

 . هتثرول اثأريم هعدي الو ةاكرراا نم هن أ كللذب

 7 ٠ . .. - . ه . ث  . ٠

 .نم ادحأ دحم لو هتاكز تقو رضحو نيكرشلمل صرا ق ناك نم : ليفو

 . ٩_نيكرشلل ءارقفل هناكز عفدي نأ نيملسملا ءارقف

 هتنؤملهح ر هيفكي الو هب براضي لام سأر هعم ناك اذإ رجاتلا ىف فلتخاو

 هل زوم ال لوقو 2 هتيافك مامت ردقب ةاكراا نم ذخأي نأ هل لاوقف ، هلايع ةنؤمو

 . 42اسل هيفكي 4 اه سأرو هحم ر ماد ام كالذ

 اهن أ ةنس اهتوسكو اهتنؤم اهانغ أل هتعابام ولام ىلح اهعم ناك اذإ ةأرالاو

 نأ ديرت نيد اهيلع نوكي نأالإ | نادبألا ةرطف نه الو ةاكزلا نم ىطعت ال

 نه ةضفلاو بحذلا وأ هار ذال وأ ريزأندلا هدنع ناك نم امأو .اهنتتصوب هيو ىمصون
1 

 ل اذإ ضورملا كلذيكو ةلذلا ةلزنمب كلذف هءاضق ديرب هيلع نيد الو ةراجتلا ريغ

 ملسو هيلع هنا ىلص هلوقو ه ا كلرشل ىطعت ال :اهنأ اوقفتاو هنع هتنا ىضر بطقلا لاق )١(

 نيتلجلا ف لخدي مل كرممملا نأ ىلع ليلد « مكئارقف ىف اهدرأو مكسئاينغأ نم اهذخآ نآ ترمأ »

 . م باذعلا ةفعاضم ىف كلذ نإف بطاخ ريغ وأ ةعيرسلا ع ورفب بطاخن وه له اوفلتخا نإو
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 ىهن ةو۔كل الو نيد ءاضتالو ةراجت .ريغل ,ةعوضوم ىه امإ و ةراجتلا :اهب د

 وهف ةلغلا وأ ةراجتلا هب دارب عاتم وأ ناويحو ضورع لك امأو . ةلغلا ةلزنمب

 كالذكو ص ريقفلا ةلزن وهف هتنس ىف هتلفب هبحاص ننمقسي نإ ك لوصألا ةلزنم

 ءاركسلا وأةلغلل ةذختملا ضورلا ميج كلذكو ءالا ىحرو ديبعلاو نقسلا ىفلوقلا

 اذختم لوصألاو ةمتفألاو ناويحلاو ضرملا نم ناك امو : لوصألا ةلزنم ة

 ناكنإ كالذكر .فالتخالا نم ريذاندلاو مهاردلا ىف لوةلاك هيف لوقلاف ةراحةال

 فالتخالاو ءاوس ناويحلاو ةراجتلاو لاملا نم ةلغلاف اهبرجتي مهاردو لام لصأ هل

 ىنعم ىلع ريةف وهف ناويحلاو ةراجتلاو لاملا نم ةلذلا هز اذإو » دح او هيف

 هينني اهو هنيد , ىذقيام ةضفلاو بهذلا ةاكز نم ريقفلا ىطعيو ڵ فالتخالا

 لوصألا نم اثيش ىرتشا نم رأ هللا همحز ديعس ىبأ نع رؤب ايف دجويو

 ذخأي نأ هيلع انيد كلذ راص اذإ هنأ هتينو نكملا هب ديري اتيب وأ ادجسم ىنب وأ
 لع نمل بحمالو «ةينلا هذه ىلع كلد هل بحتسي ال هن أ هيلع ام ىخغغةيو :اكول نم

 رقف وهو كل زل هنم ةينا الي هذه لمن اذإ امأو { هتاكز نمه هيالععي نأ كالذ هنم

 هذ_ه ىلع ةاكزلا رم "ذخألا هل زوح نأ وجرنن انيد نلاو ةرجألا .7

 ناسنإب فنختي ىذلا امأو ، ةفصلا هذه ىلع هناكر .نم هياإ ملسي نل زوجو ةةصلا |

 و هلام ىف هيلع مزال ريغ نم هرةفل هاطعإ اذإف هتاكز نم هيطعإ و هل اوح ىف ريق

 . . هيلع کالذ قيضي الن هلام نع ةياقو هل لذ عفدي

زوجي لوقن ث ةاكراا نم همزلي ام. اهملسي ةاكزلا نه ذخأي نهيف تفاتخاو
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 ك!ذكو . هوجولا نه هجوب :ةاكراا هل زوج نم اهل ذخألا ناك اذإ كلذ

 بحأو ى تارافكلا نم همزلي اين هيضتيو ةاكرلا نم ذخأي ء ىذلا ىف فالتخالا

 ثالذ ذفنأ مث ةاكزلا ذخآ هلزوجم ام لاح ىف هتجاحو هرقما كلذ نم اثيش ذخأ اذإ

 هسفن نع كالذ ذفنأ اذإ كلذكو ءىلاعت هللا ءاش نإ هل زئاج اذهف اذه نم ءىث ىف

 . ةايحلا ىف براقالا ةيصولا ذاننإ زاجأ نم لوق ىلع هبراقأل ةيصو نع هتايح ف

 ردقب اهنم ذخأيف هدي ىف ةنامأ نوكي ةاكراا نم ذخألا نإ لوقي نم لوق ىلع امأو

 نم ادحأ ىأر اذإو ء ةنامأ هدنع ىقابلا نوكيو ، كلذ ردقب ذخأي ايف مهتيافك

 نأ ريقفلل زوجيو ث هنأش حلصيو هتجاح هب دسي ام هاطعأ هيلإ ةجاح هب نيدملا

 ىلاوألاو فحالاو شرفلا نم هبعغتنيو هيلإ جاتحبامم هبىرتشيام ةاكرراا نم ذخأي

 فارسإ ديب هيلإ جاتحم امم كاذ ريغ وأ ةيحض وأ ةحينم وأ اهبكري ةباد وأ

 ٠ هلثم ذحأ ةزواحم الو

 لصف

 هتاكز نم هيلإ مندو اذكو اذك ىندنرأ هل لاقو لجر ىلإ لجر ءاج اذإو

 « كالذ ىف هيلع سأب ال قحتسي نمم وهو هناكز نم هيلا ند هنأ هملعأو

 .بحم الف ةكرام كالذ هاطعأ هنأ هاي 7 دفرلا ىنعم ىلع ةاكراا نم هاطعأ نإ و

 ىنطعأ وأ ڵ الام نم ءىشب ىنساو و ث الام نم ىنطعأ هل لاق نإ و ، كالذ هل

 زئاف كش الب ةاكرال قحتسي نمم وهو هتاكز نم هاطعأف كلام نم اذكو اذك
 نم هيطعي نأ بحأ الف هرمأ ىف باترا اذإ و 2 ليقام ضمبام ىف هملعي مل ولو هل

 نأ ىل ني مل ريقن هنأ ملعي وهو كلذ لمف نإو « هلام نم هل آسو هلأسي مل اذإ ةاكلا
. ةاكزلا نم همزلي امع كلذ نأ هتيطعب دصق اذإ انامض كلذ ىف هيلع



 لصف

 عمتجا اذإ ام هلام نم لجر هيطعيف ك ةاكزلا هيف غلبت ال لام هل لجر ىف ليقو

 الصأ هاطعأ نإو { ةاكز هيلع سياف ةرع هاطعأ نإ هنإف © ةاكزلا هيلع تبجو هعم

 ةاكز الف ةرغلا تكردأ دقو ةيطعلا تناك نإ و ى ةاكزلا هيلعف ةرملا كاردإ لبق

 هنإف ةاك زلا هيف هيلع تبج ول هعمج ول ام هلخت نم مهريغو ءارقفلا ىطعأ نمو «هيلع

 .عفر نإو . اهوجري ديل وأ ةأناكسمل ىطعأ نوكي نأ الإ ىطعأ ابف هيلع ةاكز ال

 دي ةأفاكم هاطعأ نكي مل اذإ هنإ ليقن « هل هغم ةيده لخت ةرم لجر ىلإ لجر
 هجول هاطتأ امإو هلام نم امفد الو ص اهوجرب ديل الو ڵ تضم دق ىأ ء تمدقت

 ىف تناك اذإ لوقو 2 ىنغوأ ريةفل ةيطعلا تن اك كلذ ىف هيلع ةاكز الف ىلاعت هلا

 .ديرب ىتح ةاكزلا هيلع لوقو 2 ةاكزلا اهيفف ىنغ ىف تناك نإو اهف ةاكز الف ريقف

 ايف ةاكز الو ٬بجاولا هب دري نكي مل اذإ لفنلا عقوم عقي لذ نأل ةاكزلا كالذن

 ةقدصلا هجونم ناكاذإ كلذف ىطعملا ىلع ةاكز الو ءرملاو بطرلا نم ءارقفلا مطي

 اهنم ءارقنلا محطأف عاص ةئامثالث هتعارز نم باصأ نف « هب مت ةقدصلا نكلو

 :< ىقب ايف ةاكزلا هيلعو ،معطأ ايذ هيلع ةاكز الف رثكأ وأ لقأ وأ عاوصأ ةرشع

 ىدؤي نأ هيلعن ارمت اهذج ىتح اهكرتف هلاه نه ةلخ هناوعأ وأ ناطلسلا طعأ نمو

 ىف ىطعأ ام امأو ص هلام نع ةن وأ ةأناكم. وأ ةيقت كلذ هاطعأ اذإ ةاكرلا اهنع

 هب بجتو ، باصنلا هب لكب هنأ الإ هيف ةاكز الف ىلاعت هللا هجول ءارقفلا ليبس

 .۔اهترمتىف ةاكرلا هيلع لوقف ةلخ ءارقفلا ريغ ىطعأ نإ و ، ةاكز هيف سيل و ةاكرلا

 .دارأ نم امأو « هلام ةنج وأ دي ذاختا وأ ةأفاكم هتيطعب دارأ اذإ «ىطعملا ىلع ىنعأ

. كلذ ىف هيلع ةاكز الف اصلاخ هللا هجو هتيطع
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 ادحأ دجن ال نأ الإ ىرخأ ةيرق ءارةن ىلإ ةيرق لهأ ةاكز جرخ ال ليقو

 ةيرق ءارقف ىلإ ةيرق لهأ ةاكز جرخ نأهل زوجيف ، هنيدب نندي نمم ءارقف هتيرق ىف

 ءارةف ريغ نم ةاكزلا اقحتسم اريقف ىطعأ دق ناك نإو هتيرق ىلإ ىرقلا برقأ

 نرم هيلع مه ام ردد و ءارةن هناريج ناك نإو 4 ىطعأ ايف هياع مرغ الف هتيرة

 نم مإ س اذإ هيلع سأب ال هنأ مالسإلا رهاظ مهنم فورعم مهنأ الإ ةنلدلا

 لهأ ءارقف دجو ام ةاكزلانم هيلإ عفدي الف نيلسملا فالخ هنم رهظ نمو 2 هتاكز

 وه ام فرعي ىتح هنحتما هفرعي ال نم ىطعي نأ دارأ نمو ، نيدلا ىف ةقناوال

 اهدالوألو امل مندي نل زاج نوجاتحم دالوأ املو ةينغ ةأرما تناكاذإ و ، هيلع

 . . كلذ ىلع ةنومأم تناك اذإ

 نكي ملو اهريغ وأ راد نهم لوصألا هل ناك نم : هللا هجح ر ديمس و: أ لاقو

 ديبعلا كلذكو ع ةاكولا نم ذخألا هل زاجو « أريقف ناك هينغي ام اهترمثو اهتلغ ىف

 .اضيأ ريقف وهف هينغي ام مهتلغ ىف نكي مل اذإ نا ويلاو.

 لوقف هاطعأ مو٫ ىنغ هز أ حص ش ٥ رقف رهاظ ىلع ٢ ىلإ ك هتاكز عفد نمو

 لوقو ث هل سيل ام ضيق هنأل ڵ كالذ در ضباقلا ىلعو هيلع نامض ال هيلإ 71 نا

 ٠ هرل ١ ملس ام هنم ضبةي همل 1 عوندللا ىلع وه عجريو ءا رغفال نامخلا عفادلا ىلع

 رقنلا لهأ نهم تدب :لهأ ىلإ هتاكز عد ف مهارب ابأ رواش الجر تإ ليقؤ

 صخم نأ د۔أل سال و (&ؤ بلا نم ازمذق رشع .س هز كز ناكو كالذر 4ہاع راشأف

ىون نإو . اريقن ناكول وذج+ناوح نم هل ىضقي ام لجأل ءارقفلا نم ادحأ هتاكزب



 هيلع سأب الف هلايع ةرثكو هلضفو هرقفب هتفرعمو هتجاحو هرةف لجأل هايإ هتيطعب

 . هلام نم ال هتاكز نم كلذ هيطعي نأ هفرعيو 2 كلذب

 نإ اهل لوقي نأ ىسنو هتاكز نم ريقف لجر ةجوز ىللإ ملس لجر ىف ليقو

 فد هل زوجي نمم ةجوزلا تناك نإن ، اهيلع انيد ةجوزلا كلذب تضقن كجورل اذه

 ىلولاو ، ىلاعت هللا ءاش نإ أربي هنإف هتاكز اهلإ ملس نم كلذ اهل متأ و ةاكزلا

 هل زا هتاك ز نم نيلسملا نيدل فالخلا لهأ نم دحأ هيلإ عفد اذإ نيدسالل

 ةاكز هيلع تبجو نمو 0 هني رب نيدي الو هالوتي ال هنأ عفادلا ملعيو كلذ لوبق

 نمرسانلا نم ريقف اهاطعأف اهب ىلوأ وه نم الو نيسلا ءارقف فرعي الو هلام ىف

 . كلذ هل زئاج ابوث اجاتحم ارقف هتاكز نم اسك نمو ث هنع أرجأ ةلبقلا لهأ

 نم هاطعأف" رقنلا لهأ نم هنأ هدنع وهو اثيش فاعضلا نم دحأ هيلإ باط نمو

 { ةاكزلا نم هايإ هيطعي ىذلا اذه نأ هفرع هيف كش نإو ، كلذ هل زئا هتاكز

 نيململا ءارقف نم دحأ هدنع نكي ملو روجلا لهأ ضرأ ىف نيلسملا نم ناك نمو

 « اهاهأ ىف اهلمجم و الوبق ماماللو ، كلذ ٢ زاج لدعلا ةث نم دحأ ىلإ اهب ثعبف

 نيد ىلع اوناك اذإ هل زئاج هماحرأو هناريج نم ءارقفلا هتاكرب صخ نمو

 نم دحأب ىأرو ةريثك هتاكز تن اك نإ و ث مهريغ نم اهب ىلوأ مهو ك نيسلا

 هرقفل ة اكزلا نم ذخأ نمو 4 لضفأ وهف هاطعأ و ةصاصخ هناريجو هماحرأ ريغ

 ناك نإو «كلذل اجاتحم ناك اذإ كلذو ى هيلع سأي الف هنكسيل الزنم اهنم ىنبف

 هب لزني نم هلعجي اعضوم ىنبي نأ بحأ هنأ الإ هلايعو وه هيفكيو هنكسي لزنم هل
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 ن اك نإف { هنيد حلصي امو ةرخآلا رك ذو لهلا ةرك اذل هيف دقعي وأ هيف ىلصي وأ

 هل ةدايزو ةرخآلا رمأ حالصإ ىلع ةناعتسالاو لجو زع هللا ةعاط ىف هتوال كلذ

 اذه للع ةاكرلل نم ذخألا هيلع قيضي الف اذه لثمب الإ كلذ هنكممالو هنيد ىف

 هلايع رمأو هرمأ ىلع هب موقي ام صقن هدي ىف امم كلذب ماق نإ ناك اذإ 2 ليبسلا

 هيطعيل ةاكزلا نم ذخأف هلامنم اثيش بلاط هيلإ بلط نإ و «مهننؤمو مهتقفن نم

 هيلإ عفد دق هنأ دفرتسلل ينأ بحت و ةاكرال اقحتسم بلاطلا ناك اذإ كلذ زاج

 . ةاكزلا نم ذ

 ةقدصلا نم ىلطعي ناك ام مارد هدتعو ىفوت هلا همحر ىراوحلا لأ نإ ليقو

 هلكوي نأ الإ دبعال ةاكراا عفدت الو 2 ءارةنلاىلع قرفت نأ اهب ىصوأو ، اهشروي ل

 . ةاكزلا ضبق ىف ةلاكولل زجم نم لوق ىلع کذ هلف اهضبق ىف ريقفلا هديس

 ءىش الإ هل لام ال مسجلاو لقعلا حيحص لجر ى هللا هحر نسحلا ىبأ نعو

 دبعتلا كح امهنع لاز دق هنأ الإ نارسوم ةدلاو وأ دلاو هلو هب موةي ال ريسي

 وه ةنس ىلإ هب موقي لمعالو لام هل نكي مل اذإ رقفل مكح هقحلي اذه لاق ث هتقفنب

 قحتسيام ردقىلع ةاكرلا نمىطعي ريقنلاو ڵاهريغ وأ ةجوز نم هلوع همزلي نمو

 نع عرولا هزجحيو ةسبكم هل سيل نم مهنم ڵ فلتخت سانلا بساكم نأل

 ليبدلانبا امأو « هتبسكم ةلقو هتجاحو هتقاف ردقىلع ىطعي اذهف بلاطملا نم ريثك

 ى نطولا لهأ ليبس ربغ هليبسو ةاكزلا نم ىطعيف امطقنم ناك اذإ انموق نم

 ل وأ اهلبق ء هل تيلف هليكو الو وه اهضبةي لو دحأل اهب تلمأت ةقدص لكو

ريقفال اهعيب زوحي الو ،هريغ وأ هيلع اهب قدصتي نأ هيلع تبجو نم ىلعو «اهلبةي



 س ٣٥

 ريغب ةاكَرلا هيلع تبجو ىذلا لاملا بر اهعاب اذإ امأو ، اهلإ هضبق لبق هرمأ

 نم لعجت نأ هيلع ةاكزب ىصوأنمو ءاهنمت ءارقنلا ىطعيو اهعيب هل زئاجف ربقفلا رمأ
 اذإ امأو ع نيملا ىلوهمأو هوبأ اينب وأ ايلو الإ ىلمعي نأ زوج الذ ةيالولا لهأ

 ىصوأ اذإ لوقو ع ةالصلا لهأل زئاجف ةيالولا ل_هأ درب لو نيملسملل اهب ىصو

 ى قلا لهأ ةوعو هتقناومل ةيالولا قحتسي نمم ةقفاوملا لهأل تناك نيملسملل

 اروكذ نتينلاب اوناك ولو هتيب لحأ نم دحأ ةاكز لجرلا ىطعي نأ بحت الو

 ثانإلا نكي نأ الإ هلام نم ملوع مهيلع ىرجيو هرجح ىف اوناكاذإ اثانإ وأ

 ، هنع نينثاب نارك ذلا نوكي وأ تانلاب ىهو ء نهجاوزأ عم تانثاب تاجوزتم

 مهطعي نأ ةين ىلع ءارقف اوناك اذإ هتاكز نم مهيطعي نأ هلذ ث ملا اوغلب دق

 ريصقت تامالع نهو ث مهتب نارق لجأل مهل ة ةرثأ هناطمب دصقيالو ، مهتجاحو مهرقنل

 .كلذ لجعت داهتجالا تامالع .. نمو جحلاو ةقدصلا ريخأت هنرد ىف دبعلا

 هل نم ةقدصلا نم ىطعي دق : لاق رباج ىبأ نب ىموم نع ت دايز وبأ ظنحو

 نم اميتي ىلعأ نموءسانلا ةفايضب ىلتبي ىذلا كاذو ناومحر رثؤلا وبأ لاق ءلاملا

 نيذلابلا ظف> هلظقحم و ىلمعيام كسم ن ع تيلا ناك نإف هل وعي نم هل ناكو هتاكز

 اهنم معطيو هلوهي نم هل ىلمعيف ىطميام ميضي ناك نإو ث هاطعأ نل كلذ زاج

 ةوسكل ةاكزلا هيلع نم ىرتشيو ةوسكلاو ماعطلا ىلإ هتجاحنيح ىف اهنم ىسكيو

 . هريغ دنع نم ةيلا

 . اهنم هعطب فيض هب لزني ىتح هتاكز كسع نم ىف هلا هر درع أ نعو

قحتسي نمم دحأ 4 لزن نإف ةأفاكم الو لالل ريفوت اهم دار ال ةاكا نإ لاق
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 نوكي نأ وجرأف همعطي نأ لبق نم هتاكز نم كلذ نأ هفرع اهنم هممطأو ةاكرلا

 : ةاكزال قحتسم هنأ هملعي نم ىلإ هتاكز ملس نمو ك ىلاعت هللا ءاش نإ مرغ هيلع

 هل بجت نمم هنأ هفرب ل اذإو 4 ةاكزلا نم هيلإ عفد ىذلا نأ هملمي نأ هيلع سيلف

 اذإ هنإ لوقو 2 ةاكزلا نم هيلإ مد ىذلا نأ هفرهب نأ هيلعن كلذ هتقو ىف ةاكزلا

 كهرهأ نم رتتسا ام ملع « ةاكرلا بحاص « هيلعسيلف رقنلا لاح ىلع هرمأ رهاظ ناك

 هرةن لجأل ةاكراا نم هلماع ىطعأ نمو ث هرقن لاح نم رهظ ام ىلع هيطعي امنإ و

 دحاو لك ىطعأ ناريقف اهو ةاكرلا املع بجحي نالماع ناك اذإو 2 زئاج كلذف

 . رثاج كلذف هتاكز نم هبحاص امهنم

 هل بحم نم لاح ق وهو ةاكراا هيلع بحم نع هلا همحر ديعس وب أ لثسو

 ؟ هذخأي نأ هل زوحمو ،ةنسأ هيفكي ام ردقي ةاكرلا نم ىطعي نأ زوح ل دز ةاك لا

 هل تمث ام هل و ك 6 اكرلا نم هيلع بجو امب هشديتمسر نه مرح ال 4 { ىعم : لاق

 ءارقفلا ءةاكزلا نم ىطعي نأ لذفأام : هل لق .هيلع تبث ام هيلعو ، مالسإلا ىف

 فافعلا لهأ مأ ، ةوعدلالهأ نم مهنأ الإ فافعلاو عرولا لهأ ريغ نم نوعطقنلل

 رمأ حلصت نقلا مهجتاوح رثاس ىلع نوردقي الو مهتوق ىلع نوردقي نيذلا عرولاو

 هللا ةعاط نع هبلط مهاغشي ال ىذلا مهتوق ىلع اوردق اذإ : لاق ؟ ممايندو مهنيد

 نيدلا ق ةوادع رمظو ال نم مهريغ ىلع ررضلا فيخو مهحلاصم رمأو لجو رع

 لعج اذه لثم نع لذضف امو ى ىلوأ ررضلا هيلع فاخب ىذلا ةصاصخ دسف

 نوكيو ى مهنيد حلاصمو ىلاعت هللا ةعاط ىلع هب نووقتي نيذلا حالصلا لهأ ىف

نيدلا حلاصمل مهمايق ىف هللا ةعاط لهأو هللا نيدل ةحلصم هنم مهلاصمل غرفتلا
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 ىلبلا مامتو ىتوملا رمأو تاداهشلا مايقلاو دجاسملا ةرامح نم قحلا حلاصمو

 اولغتشاو اذه مايقلا ىلع ةردقلا ه ناكو ةاكراانم اوطعي ل اذإو ، اذه لاثمأو

 اهين لعجي ةلزنم لك نم بجوأو لضفأ مؤاطع ناك مهنأش حلصي ال بسكلاب

 اوعاطتسا ام هللا نيد رمأب ماوقلا مه ءالؤه نأل حلاصلا عيمج نم ةنوعللو ةاكررلا

 رمأب اوموقي مل ولو هللا نيد رمأ نم هب اوماق ام ىلع اوناعي نأ بجاولا قحلا مهلف

 رمأ نم هلمحم ام رمأ ىلع ناعي نأ قحلا ىف بجاو مامالل اك حزجعل هلك هللا نيد

 مامإلا مدع دنع نولسلاو 0 مالسإلا حلاصم ر٥أ نم هيالع ردق اذإ هلك هرا نيد

 . مالسإلا حلاصمب مايقلا ىف مامإلا ءافلخ مه

 ةاكزلا نم اوطعي نأ زوجي لوقف هتجوزو راغصلا ىنذلا دالوأ ىف اوفاتخاو

 () هتققن هيلع كحم هنأل زوجي ال لوقو ء وه مهلنكي مل اذإ

 لصف ( .

 هل ايعو وه هيفكي ام لاملا نم هل ىذلا وه ةاكرلا هل زوج ال ىذلا ىنلا دحو

 ناك نمو 3 فورعملاب ةقفنلا نوكتو ك لومحلا لإ مهتوسكو مهن وهو مهخةفنل

 هيلع نيد ىف هتلغ ىضق نإ كلذكو . ةقدصلا نم ذخأيو ريقف وهف كلذ نود

 هلام ناكو لام لصأ هل نكي مل نم امأو ث ريقف وهف هلوح ىلإ هيفكي ام هعم قبي ملو

 نوكي نأ الإ ةقدصلا نم ذخأي الو 2 ىنغ وهف ةرضاح هترسيو ريناندو مهارد

 ءارقفلا نع هللا ربخأ ك ءارةنف ١او راصف مهقح مهملظ مهم اق نأ زاوجلاب لوقلا هحو ) ( ١

 م ءاينذأ لصألا ىف مثو مهلاومأو مهرايد نم اوجرخأ نيذلا
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 باغ نإ و ث ةقدصم نم ذخأيو ريقن وهف ةقدصلل هيف بجال اليلق ائيش هدي ىف ىذلا

 هايإ هدحج نم ىلع لام هل نآك نفو « ريقف وهف جاتحاو هلاه نع لاملا بحاص

 اريقف ناك نمو « ريقف وهف هلام نيبو هنيب ليح نمو ث ريقف وهف ةنيبلا هيلع دحم وهؤ

 هيفكي ام هعرز نم باصأ نمو امهناكز نم ىطعي نأ زاجف نيدلب نكسي وهو

 . ريقف ريغ وهف سانلا دنع هلمع نم كلذ باصأ وأ هتنسل

 ،ءارقفلانم :اك قحتسم ىف انباحصأ فلتخا هللا هجر دمحم ىبأ عماج ىفو

 كلماذإ نورخآ لاقو { ةاكزلا ذخأ هل زاج مهرد فلأ نودكالم اذإ مهضعب لاقف

 وهو اهرد نوسمخ هعم ناك اذإ نورخآ لاثو ء ةاكزلا نم ذخأي مهرد ىتئام

 ىرخأ ةرمن هترم كردت مل اذإ مهضعب لاقو ى ةاكزلا نم ذخألا هل زج مل اهنع ىنغ

 ىنكيو هيفكي ام لال نم.هدنع ناك اذإ نورخآ لاقو . ةاكَرلا نم ذخألا هل زاج

 هذهو 2 ةاكزلا نم ذخألا هل زاجو اينغتسم نكي مل ءىش هدنع لضفيو هتلغ هلايع

 سانلا نأل ث دح ريقنلاو ىننلل انعم سيلو ث داهتجالا قيرط نم اهلك ليواقألا

 نه مهسو ث ليانلا هيغكبال نم مهمو 4 مهردلا هينعي نم مهنف ك مارحأ فلتخم

 ردقيال نم مهنمو «باسعك الا هوجوو بساكلا لايتحالاو ةعانصلاب ةفرعلل هل

 ىف هل وخ ائيش ةقدصلا نم قحتسي مل هدي ىف ةعنصب اينغتسم ناك نمف « كلذ ىلع

 . ئوس ةرم ىذا الو ىننل ةقدصلا لحمال : لاق تو ىبلا نأل ء ىنفلا مسا

 نأ الإ يثكلمعال مدآنبا ىف لصألانأل ؛رةنلا هئاعداىف ناسنإلالوق لبقيو

 هنأل مدعلا ىف لوبقم ليبسلا نبا لوقكلذكو « هوجولا نم هجوم كلم هل ثدحم

مراغ هنأ هلوق لبقي الف مرانلا امأو ء رمآلا رهاظ ىف هدلبو هلامب عافتنالا نع زجاع



 ىذلا نأل هدنع نم هذخأ نه ىلإ كاذ درهيلعن هلك أو ةاكزلا نم ىننلا ذخأ اذإف

 نم ىلإ هذخأ ام در ىلع ردتي مل نإو ع ىننلل ىلإ اهميلستب اهنم أربي ال هيل اهدس
 . ءارقفلا ىلإ هيلإ مندام س هنأ ةاكزلا بحاص ملي و ءارقفلا ىلإ هعفد هيلإ اهملس

 وهو اهذخأو ريقف هنأ ىلع ةاكرلا بحاص هاطعأ اذإ : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ىلإ وأ هنم اهض,ةنم ىلإ اهدر نأ امل ضباةلا ىلعو ةاكرلا بحاص ءىرب دقف ىنغ

 اهنمصلختب ىتح هيلإ اهملسيزأ هل انماض ناك ىنغ هنأ ملعب وهو اهضبقنإ و . ءارقنلل

 نيبنم هدنع ربقف وهو هيل إهلس نإو كلذ زاج ءارقفلا ىلإ هنع اهماسينأ هرمأ نإ و

 ىلإ هتقدص عدي نأب هدبعت امإ ىلاعتو كرابت هللا نأل عفدام مرغ هتلع نكي مل هانغ

 نكلو لجوزعلا الإ اهملعيال رقنلا ةقيقحنأل هنع باغام ملع فلكي ملوهدنع ريقف

 ريقف ىلإ اهلسي هريغ وأر اح كلذ ىلع ردقنإ هنم اهذخأ هدب ىف ةمتاق اهدجو نإ

 ناكولو هتاكز نم اجاتحم اريةن ناك اذإ هراج مرحم نأ دح ال بحت امو . هريغ

 ل زاج رقتفا نأ ىلإ هدي ىف تماقأو ىنغ وهو هريغ نم ةاكز ضبق نمو . اقساف

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو هرةف لاح ىف اهب عاقتنالاو اهضبق

9 ع %



 مس .

 ثلاثلا لوقلا

 ةاكرلا هيف بحن ىذلا دملا ىفو 4 سانلا نم هيلع بج نمو ةاكزلا ىف

 ةاك ا جرخبال نم ىو

 ث لقاع ريغ وأ لقاع غلاب ريغ وأ غلاب ملسم "ىرما لك لام ىف ةبجاو ةاكزلاو

 . كىئارةف ىف اهدرأو كئاينغأ نم ةقدصلا ذخآ نأ ترمأ : وللوط ىبلا لوقل

 ةبجاو ةاكزلا نوكت فيكف لقاع غلاب ىلع الإ عقيال باطخلا نإ لئاق لاق نإف

 ةاكزلا نإ : هل ليق ؟ امههباشب ام وأ نونجم وأ ىبص نم باطخلا هقحايال نم ىلع

 قح لطبي مل نونجلاو ىبصلا نع باطخلا لاز ولو ءارقنلل ءاينغألا ىلع قح ىم

 اهب مهيكز تو مهرهطت ةقدص مملاومأنم ذخ :لوقيىلاعت هللا نأل محلاومأ ى ءارقفلا

 لخاد كارقف ىلع اهدرأو كئاينغأ نم اهذخلآ نأ ترمأ : للط ىبنلا لوقو

 ،آريقف ناك اذإ ريغصلل ةبجاو اهمأ امك اينغ ناك اذإ ريغصلا لام نم اهبوجو ىف

 ريغصلا باطخلا ع اهقاقحةسا ىف كارتشالا ف ربكلاو ريغصلا باطخلا ع املف

 اريغص باطخلا اذه ىف لخديال كرشملاو ث اهبوجو ىف كارتشالا ىف ريبكلاو

 ،ةاك رلاب ةالصلا هيبشت عقي الو مالسإلا لهأل هجوتم باطخلا نأل اريبك وأ ناك

 . نيقولخملا نم دحأل ىتح اهيف سيل ندبلاب لم ةالصلا نأل

 اهجرخ و هرمأب هريغ وألاملا بر اهجارخإب موقي لاملا ىف بجاو قح ةاكزلاو

 نهو باغ و أ رمح > هرك وأ لاملا بر ىضر ك هيو تبجو نم لام نم مامإلا

 هيلع ماقتسا ىذلاو « هب ذخأ انباحصأ نم دحأ نأ ع لف لوقلا اذه ريغب لاق

. نونجلاو بصلاو متيلا لام ىف ةبجاو ةاكرراا نأ مهرمأ



 اهيخأىنب لاومأ نه ةاكزلا جرخت تناك اهنع هللا ىضر ةشئاع نأ ىوريو

 لاومأ نم ةاكر 1 جرح ناك بل اط أ نب , ىلع نأ ىورو > مهيلع اهنيالو ىح

 . ماتيأ مهو ةن ىنلا ىلوم عفا ر فأ ىب

 لذحجح نمو كاهثادأ ىلع ةردقلاو بوجو لوب ةاكزلا جرخا ريخأت زوح الو

 هنم تذخأ اهبوجوب رقم وهو اهب الخب .اهثادأ ,زع عنتما نمو « رفك اهبوجو

 لوقل اهلع لت ; وق هعنع اهئادأ نع عنتما نإو ك اهملع ةدايز هنم ذخؤت الو بدأو

 ك ةاكزلاو ةالصلا نيب قًر» نم نلتاقأل هللاو : هنع لا ىضر قيذصلا ركب بأ

 عنم ىلع مهتلتاقل "_وئبلتع هللا لوسرل هنودؤي اوناك امم الاقع ىنوعنم ول هللاو

 . . ىسفنب ولو ةاك رلا

 لصف

 سيلو ، ةقدص دوذ سمح نود ايف سمل : لاق هن أ :تل ىقفلا نع ىوريو

 .)ةقدص قسوأ ةسمخ نود اين سيلو {ةقدص قاوأ سمخ نود ايف

 لاقو ، كيك اكم ةثالث نرامصقنل ةاكرال كرتت ال ردتقملا دبع لوق ىفو

 ةاكزلا بج مل دحاو عاص عاص ةئام ثالث نم صقن ولو : هللا همحر رثؤلل وبأ

 : تومرضح لهأ ىلإ بتك نل ىبنلا نإ : ليقو ، عاص ةئامثلث ف ىح

 .ةرب ره أ نع دواد وبأو ىناسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراجخيلا هحرخأ ) ( ١

 .ىردا ذيعس .أ نع دو اد وبأر ىناسنلاو ىذمزتلاو ملسمو ىراخيلا هحرخأ ) )٢



_ ٢ ٤ 

 ©_)ةميتللىفو ةامكرلا ءاةيإ و ةالصلا ماقو هللا ىوقتب كيصوأ ىنإف _ دمب امأ

 قانش الو راهش الو طارو الو طالخ الو سحلا بويسلا ىفو اهبحاصل ةميتلاو ةاش

 ةميتلاو ، ةاش نوعبرأ ةعيتلا نإا ليقف ، مارح ركسم لكو ىيرأ دقف يجأ نمو

 زاكراا بويسلاو 2 هلزنم ىف لجر اهسبح ىتلا ,ىه ليقو نيبرأ ىلع ةدئاز ةاش

 ثكالذ لثمو ‘عمتجم نيب قرغي الو 6قرتفم نيب عمجال ىأ "")طراو الو طالخ الو

 ىهو نوعبرأ رخآللو نونامث اهدحأل ،ةاش ةئامو نورشع نيكيرمش نيب نوكي نأ

 ىلع نينامثلا بحاص در نيتاش اهنم ذخأف قدصلا ىلأ اذإف 9 مهخيب ةعاشم

 {ةاش اثلث هبحاص ىلعو ى ةاش ثلثو ةاش هيلع نوكيف {ةاش ثلث نيعبرألا بحاص

 بحاص ىلع زيناملا بحاص در ءاش ةاش ةث مو نب رشعلا نم قدصملا ذخأ نإو

 نيبرألا بحاص ىلعو ةاش اثلث نيناملا بحاص ىلع نوكيف ةاش ىناث نيبرألا

 ، طالتخالا ىنعم وهو ثالذ ىلع لدت ةفسلاو ء عاشملاو طتاحلا ىن اذهف ، ةاش ثلث

 ود قانشلاو « ةي ودلاب ناددارتي امهنإف نيطياخ نم ناك امو ىرخأ ةياور ىفو

 سجلا نع داز ام كللذو « بوجولا مامت نع صقت امو ىلوألا ةضيرفلا ىلع داز ام

 هاخ۔م ڵ رشع ةا ىلإ رشماا نه داز امو رثعا مامت نع صقنو رقبلاو لبإلا نم

 حرش ى دينع وبآ هلقن .منغلانم نوعبرألا :رسكلاب ةعيتلاو هحرشو سوماقلا لاق )١(
 نم بجي ام ىتدأ ةعيتلا و لاق نأ ىلإ اهبحاص ةميتلاو ةاش ةعيتلا ىلع :رجح ني لئاو ثيدح
 ه ا ةاش اهف لبإلا نم سمخكو ةاش اهيف نيعبرألاك ةقدصلا

 دارملاو . ظارو الو طالخال اضيأ ةاكزلا ثيدح ىفو رثألا نبا نع ناللا ىف لاق )٢(

 اذه ىف باطخلا ىعفاشلا لاق . هتنا قح عنميل همنغ وأ هرقب وأ هريغ لبإب هلبإ لجر طلخي نأ
 نيطيلخلا نأب هرمسفو ةقدصلا ىن قانشالو طالخال ةياور كلذ لبق ركذو لاملا برلو قدصلل
 . ةقدصاا ين نامجارتي

 



٤٣ 

 ىتح ءىش هنم ذخؤيال ةاش نيب رألا ىلع داز اهو « ةدايزلا هذه نم ءىش ذخؤيال

 نمو مالسلاو ةالصا هيلع هلوق امأو ء ناتاش اهيف بجيف ةاش ةئامو نيرشع غلبي

 ىلع داز ام وه قانشألاو صاقوألاو ث اهك ارد لبق راغلا عيب ىأ ىبرأ دقن ىجأ

 قانشألاورقةبلا ىف صاقوألا ليقو“اهنم ىلعأ ىه ىتلا ةيناثلا ةضي رفلاغلبي ملوةضيرفلا

 . نيتضيرفلا نيب تيج اهو « لبإلا ىف

 ىننامغلبيىتح قرولاىف ةقدصلا بجتالو 2©‘)رشملا عبر ةقرلا فو وت لاتو
 ، ناصقن الب هكلام عم هيلع لوحلا لوحو 2 الاقثم نورشع بهذلا نمو مرد

 سمح نود ايف, سيلو ةقدص دوذ نم سح نود ايف سيل نت هنع هناور ىفو

 ةيقولاو ءلبالا نمسمح دوذلاو ")ةقدص قسوأ ةسخ نود ايف سيل وةقدمع قارأ

 ىذلا رادقم نايب 2 رشملا عبر ةقرلا ىفو 4 ًاعاص نوتس قسولاو 0 امهرد نومبرأ

 ةاكزو ث لو> ةاكز ايشاللو ةراجتلاو { ةضفللو بهذلا ةاكزو . جرح نأ بحم

 هتتسامو .الماك ر شملا هيففنويعلاو راهنألاو ءاملا هتقسامو ،اهك اردإ دنع راغلا

 عضاوللو لوعبلا لثم ءالدلا الور اهنألببرشيال ىذلاو رشعلا فصن ةيفن ءالدلا

 ىلع ةوحمو { الماك ر شملا اهيقف ىقسلا نع موركلاو ليخنلا اهيف "ىزتجن ىتلف

 لومح ةضفلاو بهذلا ةاكز بوجوو ؛ باصنلا مامتإ ىف نويعلاو راهنألاب ىقسي ام

 ري.ثالو رقلا ىلع بيبزلا لح ىف فالتخالاو ء باصنألا مامتإ ىف ضعب ىلع هضب

 اهفن لوحلا اهماع لاحو مرد احام فا تناك اذإ هظفلو ىله نع هانعم دواد وبأ جرخأ ) ( ١

 . إمهارد ةسمخ

 .سابع نبا رغ نع ةددعتم قرط نمننلابابرأ هاورو سابع نيا نع عيبرلا هحرخأ (٢)

 



 نع ديزي ايف فلتخاو .ضعب ىلع كلذ ضعب لمحمال هنأ مهلوق رثك أو « ربلا ىلع

 نويعلاو راهنألاو ءامسلا هققس ابف متي ىتح ةاكزلا هيف بجت ال لوقف عاص ةئامأالث

 ،لماك علص هغم ذخؤي مش اعاص نورمثع رجاوزللو ءالدلا هتتس ايذوعاوصأةرشع

 باصنلا لاكتسا ةاكزلا ضرف ليقو ، روسكلا ف بجت ةاكزلا نإ لوقو

 . لماكل وح مامتإ ىلإ كللل رارقتساو

 لصف

 هنم ًالناغت هتاكز جرخيال هنأ امهريغ وأ هبيرق وأ هكيرش نم لع نم ليقو

 نيدي ال نوكي نأ الإ ةحيصنلاو راكنإلا الإ كلذ هنم لع نم ىلع سيل هنأ اهل

 اهضرف دححمو ةاكَرلاب نيدي ال نم ىلع ددشيو كلذ هيلع قيضي هنإف ةاكزلا

 باجأو ةاكزلا نوهسللا هيلإ بلط نم امأو ى مالسإلا نيد نم اجراخ نوكيو

 قلطم تام ناك نإف « صوي ملو تام نأ ىلإ اهيف اهلطمي ناكو اهئادأ ىلإ

 نيديو ةاكرلاب رقأ نمم نامك نإ و ء هنع فوقولا هرمأ نم نوكيام نوهأن ناسللا

 هلام .نه ةاكزلا تذخأ.ةأجف وأ ناسللا كسمم تامو اهجارخإ نع ىلاوتو اهم

 لكو نمو 2 فوقو وأ ةءارب وأ ةيالو نم اهيلع ناك تلل هتلاح ىلع وه ىضمو ٠

 لاملا بحاص نأ ى ليكولا ملع اذإف ء ةاكزلا هنم جرخيال نأ هرمأو هلام ىف اليكو

 الام هللا حبق ءاهتفلا ضعب لاق ليقو 2 هتلاكو ىف لخديال هنأ ةاكزلا هنم جرخال

 اهدؤي ملو ةاكزلا هيف هيلعجت لام هل ناك نم ليقو 2 هلهأ حبقو هتاكز جرحنال

 ىف دجويو ث ةاكزلا نم همزا ام ىدؤيو ةاكز نم ذخأي نأ هل نأ رقتفا ىتح
هللا قوةح عيضيو هتاكز فلتي و هسفن ىلع افرمسم ءراا ناك اذإ هنأ راثآلا ضعب



 ۔س ع٥

 ىلاعت هللا نم وفعلا هل ىجريو هللا قوقح نم نامض همزاي ال هنأ كلذ نم بات مش

 ىنبحعأ كلذ ءادأ ىلع ارداق ناك نإو ث كلذ ءادأ نع زج اذإ مدنلاو ةبوتلا دءب

 ركنأو مالسإلا ةلمجم رقأ نمو . رداقلل ال زجاعلل رذعلا نأل ، كلذ ىدؤي نأ

 ىتحةاك زلا عيض نمو ڵةلجلاب رقم هنأل ىضم امل ةاكزلا هيلع نإف بات مث ڵ ةاكزلا

 دحج نمو « هتيالو ىلع وهو هلام ثلث ىف اياصولا عم تناك اهب ىصوأو كال
 اهب رقأ نإ و ع لتق لتاق فإ و هغم لبق بات نإف غ ةجلا هيلع تميقأ ةاكرلا

 هركو اهب رقأ نإ و . لتق اهطعي نأ عنتما نإف ڵ هيلع جتحا اهيطعي نأ هركو

 لتاقي ملو اهب رقأ نإو . لتق اهيطعي نأ عنتما نإف ى هيلع جتحا اهبطعي نأ

 ىرتشي نأ زوجمال هزإو هتاكز جرخيال هنأ ع نمو « اهبدؤي ىتح سبح 7

 نإ لوقو 0 اهراشعأ ةمست ءارش زوجي لوقو ى ةاكرلا اهيف بج ىتلا هلام ةرمث نم

 اهل ةأرما ىف ليقو ث ةرملا وأ نلا نم ذخأ ءاش نإ قدصلاو ء زئاج هنم ءارشلا

 ةاكزلا اهف تبجو نأ دعب نيميتي اهل نيدلول اهترگصف ةاكرلا اهف بجت مهارد

 نيميصلا عم ةماق مهاردلاو تسلفأ وأ تتام نإو ء اهلام ىف ةاكز ال ةغماض اهنأ

 اهميتضت نأ اهل نكي ملو اهبف تبجو دق ةاكزلا نأل . اهنم ةاكرلا ذخؤت نأ بحأ

 عأ هللاو ، ةاكرلل اهنم ذخأ امب اهيلع اجر قحم ايل محاردلا هذه تريص نإو

¡ قيفوتلا هبو



 عبارلا لوقلا

 اهلولح لبق ةاك رلا ةيدأت ف

 اهنفو لق ةاكراا ةيدأت ىف انباحصأ فلتخا : ها هحر ديعس وبأ لاق

 هنع زجم مل بوجولا تقو لبق كلذ ىدأ نمو ثالذ زوجمال لوقن ء اهب وجوو

 ىأر اذإ نبرهش وأ رهشب بوجولا تقو لبق ناك اذإ كلذ ىرجي لوقو .لاحم

 ىدأو ةاكزاا هيف بج ام لاملا نم هديب ناك اذإ هثرجم لوقو ،كلذل ةجاح دحأب

 ملعي الو ى لاح ىلع كلذ هرج مل ةنسلل لوخد لبق . ىدأ نإو « ثكالت هتنس ىف هنع

 لبق كلذ هأزجأ مامإلا ىلإ كلذ ىدأ ناك نإ لوقو . اثالتخا لصفلا اذه ىف

 لوحلا لاح اذإ مامإلا أل ، هنع زجي مل ءارقفلل كلذ مس ناك نإو ، لوملا

 ىلإ رقن نم هر.أ ليحتسي ال هنأل « هريغ نود اهب ىلوأ | ناك ةاكرلا تبجوو

 ىلع اهضبق امإو ء اهضبق نم هيف هل بحم امع اليحتسم نكي مل تام ولو ء ىنغ

 . هسفنل الو هرقف لاحل ال هلل اهضبق قحتسي ام ىنعم

 ةرملا داصح لبق ابح ريقف الجر ىلمعأ لجر ىف : هلا همحر نسحلا وبأ لاقو
 نم هبسح و كلت هت رهث بح لثم ريقفلل هعفد ىذلا بحلا ناك نإف « هتر؟ث دصح

 هبسح مث 2 ةرمثلا كارد لبق بحلا كلذ هل عفد ناك نإو { كلذ زاج هتاكز

 جضن اذإ ةرملا كاردو ڵ كلذ حلصي الف اهداصحو ةرمتلا كارد دعب هتاكز نم

 . اهرثكأ

ةرغلا كارد لبق رمت رمقلا ىطعب نميف فلتخي : هللا هحر ديمس وبأ لاق



 ٧ع _

 ةرغلا نع ةاكراا نم ىطعي نأ زوج ال لوقن « ةلبةملا ةرملا نم هتاكز ,زم هبسح و

 ،نيرهشلا وأ رهشلاب كاردلا لبق كاذ زوجي لوقو ءةاكرلا اهيف بجو كردت ىتح
 همدتو ةفصلا هذه ىلع ازيف ىطعأ نش ك کالذ لإ ةجاح ءارقنلا نهم دحأب ناك اذإ

 . ثالذب لوقب نم لوق ىلع هنع أزجأ كلذ ىلإ هتجاحل

 ك اهودصحم ملو مهنعارز تكردأ دقو موقب رم ريقف ىف رباج فأ باتك ىفو

 هوطعي نأ زوجي الو ى مههرز ةاكز نم هوبسحمو مهماعط نم هوطعي نأ مهل نأ

 هنأ هتاكز لحم لبق هقرو ةاكز مدق نم نأ لوقلا ضعب ىفو ء بحلا نع مهارد

 ةجحو نيرهش وأ رهشب هتاكز لح لبق ناكاذإ هبزجي هنإ لوقو . هنع طقسن ال

 تقو لبق ضئارفلا ىدؤت الو ةضيرف ةاكرلا رأ ء زوج ال هنإ لوةي نم

 . اهبوجو

 ص هرهش نم فورعم موي ىف ةاكزلا هيلع بج نميف هللا همحر ديعس ىبأ نعو

 هتجاحل هتاكز نم همدقي نأ هنأ ةاكز" ىلإ جاتحم ريقن هدنعو رهشلا لوأ لخدف

 ةجحو ى هتاكز تقو لولح لبق كلذ هبزجي ال لوقو ث هتاكز موي ءىجم لبق

 ةاكز تقو لخد نأ ىلإ ةاكرال اًمحتسم ناكاذإ ىطعملا نأ كلذ زاجأ نم

 ىططعلل ىنغتسا نإ و ءاهعضوم ىف اهعضو دقو ةاكزرال نيقحمسملا ةلج نم ناك ىطعملا

 ريغ نم ناك اذإ ريقنلا ىنغوءريقفلا كقذ ىطعأ ام ناكم لدبي نأ ىطعملا ىلع ناك

 اذإف ص هيلع در الف ةاكزلا كلت بب۔ نم ناك نإ و ىنغ وهف ةاكز كلت ببس

هتاكز نم وه هيلإ هعند ىذلا نأ دقتعاو هرةف لاح ىلع ريقفلاو هتاكز تقو لخد



_ ٤٨ 

 هصصاق هتاكز تقو لخد فرإ هنأ ىلع كالذ هضرقأ نإو ى هيلع ةصصاقم الو

 ىه ةصصاتملاو ڵ كلذ هنزحم و هناكز تقو لخد اذإ هب هصصاقي نأ هيلعف كلذب

 نم ةينلاب ةصصاقملا زوج لوقو ى اهب هصصاقي ذثنيح ح مهاردلا هيلع در نأ

 . ضبق ريغ

 هبزح الف ىنغتسا وأ :ىطعملا تقو لوخد لبق ةاكرلا نم مدقملا تام نإ و

 وهوأ ىنغتسا وأ تام هنأ ىطعملا لاح ملعي ملو ىطعملا ةاكز تقو لح نإو « ثالذ

 5 هيلع قلعتم ةاكزلا نامض نأل ي هلاح نع لاؤسلا ىطعملا ىلعف هلاح ىلع

 هنأ لو۔ةلا ضعب ىفو ص ننتسب لو تم مل هنأ ! ىتح ةاكزلا نم

 . هيلع لاؤس ال

 رهش لك وأ ةنس لك اهل إ فيضيو 2 نوزوم مهرد فلأ هعم لجر ىف ليقو

 هنإ مث ، مهرد ىفلأ ريصت ىتح اهيكزي الو ةريثك نوفس كلذل ولخي و « رسيت ام
 نينسلا كلتل فلألا ىكزي هنإف ء ةنس لك اهتدايز فرعي ملو اهبكز ي نأ دارأ

 ةدافتسا امل ةخس لكل ةدئافلا ىف طاتحي نأ هيلعوءةنسلا كلتل نيفلألاو اهلك ةيضاملا

 . همزلي ام عيمج جرخأ دق هنأ كشي ال ىتح اهلك نينسلا نم ىفم ال

 لصف

 دافتسا ىتح مامإلا وأ ءارغلا لإ امعندن لو هلامءانط ةاكز كسمأ نمو

 .ف ةاك راا هيلع بجب ال هنأ ةاكرلا هين بج ام هبسك وأ هقعافص نم ةدئاق

{ ةراجتلاو قرولا لثم اذه سيلو ى هلام ءانط ةاكز هكاسمإ لجأل بستكا



 ىلعأ دق هنأ ركذ مث ء ةنسلا هذه ةاكز نم اهنأ ىلع مهارد ءارقنلا ىلإ عفد نمو

 هيلع بح امع هتاكز نع لضف اه لعج نأ دارأو « هيلع بجي امم رثك أ ءارتقنلا

 هل لضن ام عفدي نأ هل زوجي ال هنأ ء هيلع بجي وأ هيلع بجو ءىشل لبقتسملا ىف

 ةاكزلا نم همزل امع ماردلا هذه ىدأ:ناك نإو ي همزاي وأ همزل ءىش نع

 . مدةت امح كلذ هنر هنأ اميش دحم نأ الب

 نأ ىلإ اهكزي لو لولا اهملع لاح دق مهرد اتئام هدي ىف ناكل جر ىف ليقو
 اهرد نيرمشع ث نيتنس ةاكز اهىكزي هنأ ، مهرد ةثامبرأ هدي ىفو ناث لوح لاح

 ىناثلا لوحلا مامت دسب اهدافتسا نإو . ، ىناثلا لوحلا لبق اهدانتسا دق ناكنإ

 و مهرد اتثام هدي ىف ناكنإو { اهرد رشع ةسمح اميج نيتنسلا هذه ىف هيلعف

 لوحلا اهملع لاح مت اهقننأو مهرد ةئايبرأ دافتسا مث لوحلا اهملع لاح دقو اهكزيأب

 اثيش اهنم قفني مل نإو 2 اهرد نورشعو ةسمخ اهمفف مهرد ةئاعبرأ هدي ىفو ىناثلا

 . اهرد نوثالث اهقف اهلك مهرد ةئامتس هدي ىفو ىناثلا لوحلا لاح ىتح

 لصف

 نم ةعامج اهماع عقوف ، هزوح ىفو هدنع ىهو اهيمو هلام ةاكز جرخأ نمو

 مهلاهتأو ةلالدلا ليبس ىلع امل مهذخأ ناك نإ هنإف ك هرمأ رينب اهوذخأو ءارقفلا

 دقامنأ ملعو ، كلذ ل وه مأو ليبسلا اذه ىلع اهذخأ ىلإ اودصقو ةاكررلا نم

 صصلتلا هجو ىلع اهوذخأ نإو ى لوقلا ضعب ىف اهنم ُىر 4 مل إ تراص

( ٥إ نيبلاطلا جهنم _ ) ٤



 نلإ اهسي ىتح أربي ال لوقو ء ةاكزلا وه هيلعو « اوذخأ ام نامض مهملعف ةقرسلاو

 هقرو ر.ذو ةجاح ريقن ىأر نم ليو هيلع ةنو.ضم اهنأل ةاكزلا عفد ةين ىلع اهلهأ

 نلبق ىنغ ريقفلل جري لو هترمث كارد لبق هتاكز نم هل هتمدقت ىف حالصلا ىأرو

 ٢0 لحو ةعارزلا عرزت ذنم كلذ زوجي لوقف 2 كالذ ىف فلتخا دقف ةرمتلا كار د

 ناك اذإ كاذ زوجي هنإ لوقو ث نبرهشب ةرملا كارد لبق كلذ زوجي لوقو

 . كلذ ف ٣: ١ دح لو ك ليلقب ةرملا كارد برق

 © اهتقو ناح اذإ هتاكز نم هعفري هنأ ىلع هلام نم اريقف الجر لجر مدق نإو
 هلام ىلع تنأف ، ةاكزلا هيلع بج نأ وجرب ناكو ى كلذب لاق نم لوق ىلع

 هيلإ لس امب ريقفلا كلذ ىلع عجري نأ هل نأ ةاكزلا هلف بجت ءىش هنم تأي ملف ةفآ

 ههسفن ىف كلذ ىون ود هنأ الإ ريقغلا كلذب لهي ل نإو ث طرشب هيلإ ملس ناكنإ

 هطي ل نإ و ، هسفن تاذ نم فيعضلا كلذ لعفي نأ الإ مرغ ريقفلا ىلع ىرث الف

 ادحأ نأ ملعن ف رخآ ءىش نم وأ تقولا كلذ دمب ةاكز ىطعملا ىلع تبجو ىتح

 ليق دق ناك نإ و « امهنم ضارتو ةصصاقم ريني هناك ز نم كلذ مفدي هنإ لاق

 . لوقلا نم ذاش وهف كلذ

 ىبلا اذ_ه عفدأ ي أ ىن مهالا : لوقي نأ وه ةاكرلا عد ىف ةيتغاا ام أو

 ءا دأ ايكلا نم لع بجو ارع ىبا_+لا وأ ريقفلا اذهل مهاردلا هذه وأ رعلا وأ

 -.قيفوتلا هبو عأ هللاو 0 رتل دمح هلوسرلو هلل ةعاط ؟ع ىلاعت هتنا ضرتنا ام

 م . ىآلا سماخلا لوقلا ردص ىف ةينلا هذه رك ذ خسنلا ضعب ىفو )١(



 ۔_ ٥١

 سماخلا لوقل

 ةاكرلا عد ىف ةينلا ىفو ى هنم عفد ريغ نم لاملا بر نم تذخأ اذإ ةاكزلا ف

 صرخ اذإلوةي : رثوال وبأ ناك :لاق هللا همحر ىراولاىبأ باوج نمو

 ناطاسلا ىلإ ىدأو ةرلا بحاص عابف ريناند وأ مهارد هترمث لجر ىلع ناطلسلا

 هياع اممإن اهبحاص دي ىف ةرثلا ن. قب نإ هنأ ريناندلاو مهاردلا نم هيلع عضو ام

 نم لاق نم لوقب جتحاو ع صرلا دعب رم هترمث نم هدي ىف قب ام ةاكز

 ىلع امنإف لداع ريغ ناطاس اهتاكز ذخأف رمت وأ بح نم ةرمث هل ناكن ميف ءاهةنلا

 لاق د ةو 2 ناطاسلا ذخأ ام دعب نم هترم نم هدي ىق قب ام ةاكز ةرملا بحاص

 ناهىن ناكو ، ءاحللا رامنأ ىف دوجوم فورعم لوق وهو نيملسملا ءاهقف ضمب اذهم

 ام ىف هل رذع الو ثالذ م.يمج نم ةاكزلا ةرغلا بحاص ىلع نإ كالذ ىف لوقي
 ةرثلا بحاص عابو « ريناندو مهارد اهبحاص ىلع اهصرخ دق ناكاذإ ناطلسلا ذخأ

 ناك نإو ،عيجلا ىف ةاكزلا هيلع :لوقي ناهف ناكو ،ناطلسلا ىلإ اهادأ و 2 هترمث
 هذخأ ام ىف ةرغلا بحاص ىلع ةاكز الف اهعابو ةرملا مرص ىذلا وه ناطلسلا

 . ةةصلا هذه ىلع ناطلسلا

 فرعو هلاكو رمت وأ بح نم ةرمث هل تن اك نم نأ اذه ىف ناهن ةج> نمو

 اذإ فات امف ةاكزلا هيلع نأ صوصل وأ ناطاس وأ حير وأ ليس هلمتحاف هغلبم

 فرع الو رلا وأ بحلا لاكة رملا بحاص نكي ل نإ و . هغلبمو هليك ملع دق ناك

دوجوهو فورعم لوق اذهو ث كاذ ىف هيلع ةاكز الف ةفآ هب تبهذ ىتح هغلبم



 ۔_ ٥٢

 . رثؤملا ىبأ لوق نم بجعتيو اذهب لوقي ناهن ناكو ث نيسللا ءاملع نع

 ء باتك ىف أرقي وهو امود نان ىلع تلخد نإ : ىراوجحلا و أ لاق

 رامآ نم لاق ام اند_جو دقو 2 ةاكزلا رمأ ىف رثؤلا وب أ ل ة ام انهاه : ىل لاقف

 نع هللا هجر رثؤملا وبأ عجر الو « هلوق نع عجر ناهن نأ ملعأ لو ء نيمل

 ناك اذإ ةاكزلا هيلع نإ لوقن انأ الإ ء هللا ءاش نإ قحلا ىلع اهالكو « هلوق

 رثؤملا ىبأ لوقب ذخأ نمو ع ناطلسلا ىلإ اهعفدو اهعاب ىذلا وه ةرملا بحاص

 اهترمم ىف بجت امم ةريثك الخ ناطلسلا هل بصغ نم امأو « هللا ءاش نإ هل عساو

 نأ هيلع نأ ةرملا نم ءىش اهنم هيا إ عجر م ‘ اهنم دصح ام ع هنع باغو ةاكزلا

 مات باصن اهترمث ةلمج ى غلبي هنأ هدنع ناكاذإ اهنم هيلإ مجر ام كي

 . هنع ىدؤب٫ نأ هلع سبلن ةرمل ا نم هنيب و هذيب ليح امو

 ناطلس ءاجو ، هضعب لاكو هعمجو هعرز دصح لجر ىف ةرقص ىبأ ظفح ىفو

 ملامو ح هنم لاك ام ةاكز همزات هنإف لكي ملامو هنم ليك ام « هلكه ذخأف رئاج

 اهعابف ةاكز اهيف لجر ةرمث ىلع رئاج ناطلس بثو نإو . هتاكز همزلي الف هلكي
 هيلعف مهارو ناطلسلا ىطعأو اهمر اهعاب نإ و « كلذ ىف هيع ةاكز ال هنإف اهذخأو

 ةيلع بجح ام فرعو اهلاكد ق ناكو أ « هليكو وأ وه اهعاب اذإ ةرملا كلت ةاكز

 . ةفدصلا نم اهف

 اهل سمتاي رف ى رونجلا ىف هتعارز ىلاك لجر ىف : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 دق هنأل ةاكزلا اهيف هيلع نأ ء تفلتف ء لصي نأ لبق ةح اج هيلع تنأف اهلمح نم

. اهليك فرع



٥٣ 

 هيلع ةاكز الف ةرغلا تفلتتح ةاكزلا جارخإ ىف رصقي مل اذإ هنإ ليق دقو

 . هدر ىف ةنامأ ةاركزلا نأل

 نمو ى لوألا لثم فالتخالا هقحايف 2 تنلتف هتيب ىلإ اهلمح نإ كلذكو

 هلاك اذإ : لاق ء ةاكزلا تنفلتف هرمأ ريغب وأ هرمأب هترضح هبح رابجلا لاك

 ولو ، ةاكراا هتمزل هرمأب هلاك نإو ث ةاكزلا هيف همزلت مل هرمأ ريغب بصاغلا

 ىضر مش «هراك وهو « ناطلسلا اهذخأ مش «هلامنع هتاكز زيم نمو 2 آروبجم ناك

 ةاكرزلا نإ ع لوقي نم لوق ىلع ةاكزلا نم أربي هنإف ناطلسلا لعف امي كلذ دعب

 اهراك اكررلا هيلع ةبجاولا وأ ريقف ةاكزلا ذخآلا ناك نإو ع لالا بر كيرش

 هثربي هنإ لوقو ك ءارقفلا نم ءاش نم ىلإ ملسملا وه نوكي ىتح أربي لوقف ء هذخأل

 زوجي الو اهنم ءىرب دقن اهل ريقفلا ذخأب ايضار ةاكرلا هيلع ةبجاولا ناك نإو

 سيلو ،مهنع نفت مل ليكلا دعب وه اهذخأ نإو كرابملا ةانكراا اوطعي نأ ةيعرال

 ٠ ق ام ةاكز مهيلعو ئ مهلاومأ نه !اوذخأ ام ىف ة اكز مهياع

 نأ لبق تقاتن مامإلا ىلإ هتاكزب ثعبو برخلا لهأ ضرأ ىف ناك نمو

 . هيلع نامض ال لوقو ى اهب ثعابلا ىلع اهنا نإ لوقف مامإلا ىلإ لصت

 لوقن ءارقفلا اهذخأيف روغلا بناج نابلعجحمو هتاكز زيمي نم ىف فلتخاو

 اوذخأ اذإ كللذو ص هنع رحج ضر نإ و كالذ هنع أزجأ مهلع ىر نأ لوقو

بصخلا ليبس ىلع اهوذخأ نإو ‘ ةاكراا نم هنأ ىلعو ‘ ةاكرلا 7 ىلع كللذ



 س ٥٤

 ةاكراا ليبس ىلع ء ارقفلا ىلع اهةرذو اهذخأف ناطلسلا ءاح نإو ء كلذ ءىیزرح الف

 . هنع ءىزجي ال لوقو 2 هنع أزجأ

 ةقرةتم اهجرخ مث ، هرت وأ هبح نم هتاكز جرخ هن أ ىوني نم ىف فلتخاو

 ضعبو ، جارخإلا نيح هنع اهئادأب ىوني ىتح كللذ هثزجحم ال لوقف ى ةين ريغ ىلع

 زوح الف ك ماع اهقرفيل ءارقفلا نم دحاو لإ هتاكز عفد نمو ك كالذ هب رحن لاق

 '. انومأم ةقث ءارقفلا ىلع اهمسقيل هيلإ اهعفد ىذلا نوكب نأ الإ كلذ

 ىون هلام نم ائيش ناننإل بتك نميف «شيرق نب ديعس نب نسحلا لاقو

 ثالذ هيلإ عفدي مث اهريغ وأ ناميإلا تارافمكو أ « ةاكزلا ن هنأ « بتكام دمب

 ترأ الإ ةاكزلا نم ىلعي ال لئاسلا لاقو ء كلذ ىف ةينلا هعفنتو هع طقسي هنأ

 لعجوةضفلاو بهذلا نم هتاكز فرع نمو«تالذ زاوج هريغ ىأرو « اهنم بلطي

 ىتح ةاكرال نم همزلي اع الو ةاكزلا اهب ديري الو ةقدصلا ه__جو ىلع اهنم ىلطعي

 ثالذ زيمي مل اذإف ى ةاكرلا نم همزاي امه هنأ ءاطعلا دعب دقتعا مث هتاكز ردقب جرخأ

 ىلإ هعفديو 0 ةاكررلا نم هنأ ءادألا دنع ىوني وأ ةاكرلا نم هن أ دقيعيو هلام نم

 ةزمحل ىهو ث امنيب اهذفن 1 مث اهزيم نإو ع كللذ ةيزجم الف ةاكرلا هل زوج نم

 تيجو ىذلا لاملا نم طعم ىلععأ ولو ى ةاكراا ريغ نم هنأ ىوني ىتح كلذ هأزجأ

 ةاكراا بوجو دعب نم ةايكراا دصق ريغ ىلع امهرد نيبرأ ريقن هنيعب ةاكزال هيف

 .يغ اهجو هب دصقي ملو ءارقفلا ىف كالذ لعج اذإ هتاكز نم ىدأ دق ناك هيف

. ةاك را 4ح و



_ ٥٥ 

 نش لقأو مهرد اتثام هدنع نم ىف هللا همحر ىرع نب حور نب دمحم لاقو

 نيثالثو ةعستو نيتئاملا نع اهنم مهارد ةسمخ جارخإب ىوني نأ امهرد نيعبرأ

 نع ال اهلك ةئاملا نع ةاشلا جرخ هنأ ىوني هنإف ةاش ةثام هعم ناكنإو { امهرد

 ركذي مل نإو مامنألاو دوقنلاو راملا نم اذه هبشأ ام ثالذكو ء اهدحو نينبرألا

 داقمعالا ىسن نإ وقحلا كح ىف كالذ نم همزليامع ىدأ ام هأزجأ ىسنو كللذ هبلق

 هيلع ام ءادأ فال_خ كالذ ىف دقتعإ 1 ام كلذ هثزحل وا هماع سأب الف كالذل

. قيفوتلا هبو عأ هللاو



 س ٥٦ س

 سداسلا لوقلا

 :::ةاكول ا نم ىلمعللو ىطعملا مزلي ايفو اهضبق دعب ةاكزلاب عافتنالا زاوج ىف

 ىرتشين هتاكز نم مهارد ريقن ىلطعب نم ى هللا هحر ىراوحلا ىبأ نعو

 : لاق ؟ اهنم لكأي نأ هعسي له « ةاكزلا هل عفادلا هياع لخديف اماعط اهنم ريقنلا

 نأهل نأ هنم اهضبق ىتلا ىه نكت لو اهنيع نع ةاكزلا تريغت اذإ :هريغ لاقء ال

 ,فيلا ةمئاق ةاكزلا ىه تناك ولو اهنإ نيدلسملا ضعب لاقو 2 كلذ نم لكأي
 تراص دق اهنأل اهب عفتنيو اهنم لك أب نأ هل نأ مارك إلا هجو ىلع اهنم همعطأ مش

 ;"بوهومالو « هلام نم بهي نأ بهاوللو اهل عفادلا أرب دقو 2 هل ةعوفدملل اكلم
 دنع طرتشا وأ لجو زع هللا ةيصعم ىف كلذ نكي مل ام ، هل بهو ام لبةي نأ هل

 هعم هزنكو هتاكز نم رمت الجر ىطعأ نم كلذكو 2 كلذ لجأل ةاكرلا عفد

 نإ و ، هيلع سأبالو هناكم رمت هيطعي هنإف هذخأو ء رملا بحاص هيف طلغف هكرتو

 نإو ڵ بحأ اذه لثم نع هزنتلاو ع كالذب سأب الف هتميقب هنم هارتشاو هل هعاب

 . هل زوجي ال ام لهف هنإ لقن مل اذه لهف

 هنإ انلوقو .زوجي ال لوقو « زوجي لوقف ع ضبقلا لبق ءارشلا ىف فلتخاو
 دعب امأو ثالذ زاوج لوقنف ، هلماع وأ مامإلا اه ضباقلا نوكي نأ الإ زوجي ال

 ٠ لماع وأ مامإ وأ ريف ٤ اهمضباق ن 4 ‘ اهنم ءارشلا زاوج لوقنف ضبقلا

الح نم يش تعفدف ريثك اهدقن ةاكز نم اهماد عمتجا ةأرما ىف ليقو



_ ٥٧ 

 « اينغ هب اهجوز رصب ملو ةاكراا نم اهيلع عمتجا ام ردقب ريقف وهو ء اهجوز ىلا
 . كالذ ىف طرش امهنيب نكي مل اذإ هغم هلوبق اه زئاج هنأ اهيلع هدر م

 اهضبق ىلي نم ىلإ تراصو اهزيم اذإ هتقدص ناسنإلا ىرتشي نأ سأب الو

 نيملسملا عم همايقو هئانع نم هريغو ماعطلا نم هتقدص ذخأي نأ هل زوج كلذكو

 ريصتو اهنيب نأ لبق نم اهقدص ذخأي نأ امإو اهايإ هاطعأ مث ىلاولا اهاطعأ اذإ

 . هتاكز لك أ هل هرك ضعبو « كالذ بحت الف اهضبق ىلي نم ىلا

 ةيقاب ةاكرلاو ريقفلا تا_ف « هثرب ن وهؤ ث هناكز نم آربقف ىلطعأ نمو

 ص هلام ثراو وهو ى هل ةعوفدملا لام نم اهنأل « ثاريلاب اهذخأ هل نأ ڵ اهنيعب

 اهضبقي نأ دعب هتاكز نم ريقفلا هاطعأ امع هلام نم ائيش ةاكراا بحاص طلخ نإو

 . ملعأ هللاو ء فالتخالا ىنعم هقحل « هالك أو كلذ ىلع ايضارتو

 لصف

 عمتجا اذإ ام هلام نع لجر هلطزعيف « ةاكزلا هيف غلبتال لام هل نم ىف ليقو

 نإ و ، ثالذ ىف هيلع ةاكز الف ةرك هاطعأ اذإف 2 ةاكز هيف تبجو هدنع ام ىلع

 دعب ةيطعلا تناك نرإ و « كلذ ىف هيلع ةاكز الف ةرثلا كارد لبق الصأ هاطعأ

 هر ت ام طتلو اما اباصن اهتر< ىف غلبتال لخ هل ناك نمو ٤هيلع ةاكز الف كاردإلا

 ههج ول ام هلخن نم مهريغ وأ ءارقفلا ىلمعأ نمو ث ةاكزلا هيلع بجال هنإف ةاكزلا

 يل الو :أناك. ريذل همتمطع تن اكنإن ‘ ةاكزاا هيف هملع تبجول هدي ىق ق ام ىلع

وأ ابطر ، ىطعملا اهلكأف ةافاكم طعأ نإو ، هيلع ةاكز الف ىطعملا نم اهوجري



 ۔س © __. ٨

 نع افد ال هللا هجول ةلخن ةرمث الجر ىلمعأ نمو ةاكز ىطعملا ىلع نكي مل ى رسب

 وأ ىنذل ةيطعلا تناك ىطعأ امف هيلع ةاكز الف اهوجرب ديل الو ةأفاكم الو هلام

 هيلف ىنذل تناك نإ و « هيلع 7 الف ريقفل ةيطعلا تناك نإ لوقو ءري_ةن

 عقي ثالذ نأل ء ةاكراا ثالذب ديري نأ الإ ةاكزلا كلذ ىف هيلع لوقو ةاكراا

 بطرلا نم ءارقفلا معطأ ايف ةاكز ال ليقو ع بجاولا هب دري مل اذإ لفنلا عقوم

 { ةقدصلا ببس نم كلذ ناك اذإ كالذ ىف اضيأ ىطعملا ىلع ةاكز الو « رملاو

 ةاكرلاو ى هب قدصت ايذ ةاكز الو « ةاكرلا باصن هب تي لال بر هب قدصت امو

 .هدي ىف تب امف

 ىفو ع ةقدصلا هيف تنلب اذإ ارمت راصو مرصو سبي امف الإ ةاكز ال : ليقو

 لوألا لوقلاو ، ماع زيغ لوق اذهو ء حاطسللا هعمج ايف ةقدضلا امنإ لوقلا ضعب
 . طوحأ

 هيلعف ارمت اهذج ىتح اهكرتف هلام نه ةلخن هناوعأو ناطلسلا ىطعأ نم امأو

 . هلام نع ةنح ماطعأ 4ز ل ةاكراا اهمف

 ىلاعت للا 4حول ةلح ريقف ريغ وأ ةلح اريقن ىطع أنم هللا هجر دعس وأ لاقو

 كاذ ؤ هياع ةاكز الف ًانغم هدفنل كلذب رجي وأ امرغم هسفن نع عفدي نأ ريغ نم

 . ريقفلا دي ىف آرمت تراص اذإ ةاكرلا اهب ربجي نكلو

 هيلع ةاكز ال لوقو ى ةاكرلا اهيف هيلع لوقن ، ريقف ربغ اهاطعأ نم امأو

 لوقلاب عستا نهو 4 ةمبشاأ نم أرب أ لوألا لوقلاو « ىلاعت هلل هتتطعب دارأ اذإ اهف

. ىلاعت هللا ءاش نإ هل عساو وهف رخآلا



 ۔_س _ ٩ ٥

 اهلكأف ، هلخن نه لخن الجر ضبق لجر ىف : هللا همحر رثؤملا وبأ لثسو

 ىلعملا الو ىطعملا ىلع سيل هنأ ء اهذجو ترمأ ىتح اهكرت وأء؟رمسبو ابطر ىطعا

 اهلع ءىفاكيل وأ ةأناكسمل اهدارأ نإ و ،هللا هجول هتيطعب ىطعملا دارأ اذإ ةقدصاهبف

 ،هيلع ءىش الن ىطعملا امأو ء ترثأ ىتح ىطعملا اهكرم اذإ ىطعملا ىلع ةقدصلا اهيفف

 عاص ةئامثالث نع هل ةيقابلا هلخ ةرمت تدصقننم هلا هحو اهم دارأ ىلعملا ناك نإو

 تناك اذإ 7 اكز هتف هيلع سيلف هب قدصت امو ڵ هدي ىف قث امم ة اك رلا جرخ أ |

 ء ىلعملا ىلع ةاكز الف آرسب وأ اجطر ىطعملا اهلكأ نإ و 2 ىلاعت هللا هجول ةيطعلا

 ه۔اع نكي عاص ةثامثالر هلخ ةركك ةيقر تق 1 ول و ريقن وأ ًمنغ ىلمعلا ناك

 ةثامالث هدي ىف ىقب ىذلا : م اذإ هدي ىف ىتب ىذلا ىفالو هاطعأ ىذلا ىف ةاكز

 سبل هز ا عاص ةئامثالث اهنم دحو ترث أ ىتح اهكرتن هلح 3 ىمعأ نهو ؤ عاص

 . اهحف ةاكز هيلع

 « ةلخن لجر لك ةيرقلا لهأ هيطعي لجر ىف هللا هحر ىلع ىبأ نع دجوي و
 . ةيرقلا لهأ ىلع اهف ةقدصلا نإن اينغ ىلطعملا ناك ثرإ 2 ةقدصلا اهتعامج غلبتف

 نم رمت هوطعأ نإو 2 نيطعملا الو ىلعملا ىلع ةقدص الف ريقف ىلطعملا ناك نإو

 .ةاكزلا مهنع بجت نمم اوناك اذإ اوطعأ ام ةاكز حيطاسملا لهأ ىلعف مهحيطاسم

 نوكستنأ الإ ةقدص لخنلااوطعأ نيذلا للع سيل : هللا هحر رثؤاا وبأ لاتو

 « ىلاعت هللا هجول ةيطلا تناك اذإ ثالذ ىف ةاكز ال لوقو ث ةأناك1 مهتيطع

 : ىلاعت هللا همحر ديمس و؛ أ لاقو ) ةاكلا ه زج دل لوقو ةاكزلا ه ., نكل و

 نع هب ديرب نأ الإ ىلا۔هت هللا هجو هب دارأ ولو ىطعأ ايف ةاكرلا هيلع ليق دقو

. قف وتلا هب و ملعأ هللاو ك هلع مزال



 عباسلا لوقلا

 رحبلا نم مدقي ام ةاكز ىفو اه.ر ريغ نم ةاكزلا ضبق ىف

 قدصتيوهو ةياصولا هلتبث اذإ ىدولانع هللا 4هجحر ندملا لع وأ لئسو

 تناك نإ : لاق ؟ ةيل لام ةاكز هنم ضبقي نأ ىلولل زوج له ي ميلا لام ىف

 تبحو دق لال نأ لع اذإ ك هنم اهمضبق هل زاج فالتخا ال ماه الل ةبجاو ةاكرلا

 ثالذ لبةي مل تيا لام ىف تبجو دق ةاكلا هذه نأ ىعدا نإ امأو ، ةاكراا هيف

 لوخدلا نوهسللا زيجتسي ال ىتلا لاومألاو ءةقث ىعولا نوكب نأ الإ 4 مةيلا ىلع

 . اهيف فرصتلاو اهنم ةاكرلا ذخأ ىلاولل زئاج اهيف

 ليقو ، بئاغ هنأل ةاكز قرولا نم دوقنلا لام ىف سيل ميهار.إ وبأ لاقو
 قرولانم بئاغلا لام نم ذخأي نأ هريغ وأ لاو نم ةقدصلا ىلع لماعلل سيل هنإ

 لبقي نأ هلف ء بئاغلا ليكو كالذ هيلإ ملسي نأ الإ هدنع ام ىردي ال هنأل ، ةقدص

 اكو أ ة رضاحلا نم ذخأي اك وه ذخأي وأ ؛ كاذ ىلع ليكولا ربجي نأ امأو . هنم

 . يئانلا دنع ام ىردي ال هنأل « الف راملا نم ذخأي

 لهأ دالب نم لمت ىلا لاومألا نأ تفرع ىذلا : ديعس نب داده لاتو

 نم لصت ىتلا لاومألا اهأو ء لوحلا لوحم ىتح اهيف ةاكز ال نامع ىلإ مالسإلا

 ىف هوعابو ، مهعاتد اواجن و ى نامع ىلإ اولصو اذإف ع كرشلا لهأل كرشلا دالب

 نه نواص نيذلا ةالهلا لهأ لاومأ امأو ء تقولا ىف ةاكرلا مهنم تذخأ راحص

هنم ذخؤت م نايعب لوح اهيلع لوحم ىتح اهيف ةاكز ال لوقنف نامع ىلإ كرشلا دالب



 ،اورتشاو اهيف اوعابو مهعاتم اواجنو نامع ىلإ اهب اولصو اذإ مهنأ لوقو ى ةاكرراا

 مهنم تذخأ كرشلا لهأ ضرأ نم هب اولصو ىذلا ريغ رخآ عون ىف اهوبلقو

 بهذلا امأو لولا لوحب ىتح اهف ةاكز الف مهاردلاو ريناندلا امأو . ةاك زلا

 نمث ىلع لمح نمثب كللذ اوعاب اذإف ء عاتملا ليبس اهليبسف ةبورضم ريغ ىتلا ةضنلا و

 . لوق ىلع ةاكرلا هنم تذخأو عاتملا

 ىف نينس هلامب ماقأف اهريغ وأ ةراجتلا لامب مهنم جرخ نف نامح لهأ امأو

 هتاكز ىدأ نكي ملو نامح ىلإ كالذ هلام مدق 7 ى مالسإلا ضرأ وأ كرشلا ضرأ

 . اعيمج ةاكررلا اهف دؤت ىلل نينسل ةاكرلا نامعب هنم نوذخأي مهنإف

 ضرأنم لامب نامع ىلإ مدق لجرىف لاق دق هللا امهتحر بوبحم نب دحم ناكو

 ثكالذ هل امب داعو اضيأ كرشلا ضرأ ىلإ عجر مث ث ةاكزلا هنم تذخأو هعابف كرشلا

 ىلإ داع مث كرشلا ضرأ ىلإ اذه هلامب غلب امك: لاقم ء رهشأ ةعبرأ ىف نامع ىلإ
 . ةاكزلا تذخأ مالسإلا ضرأ

 ارارم هب غلب ولو ةرم الإ ةنس لك ىف هيلع ةاكز ال : كملا نب نايلس لاتو

 ةراجتب نامع ىلإ مدق نم امأو.هللا امهحر بوبحم نب دمحم فقونءكرشلا ضرأ ىلا

 لهأ نم ناك نإف ى ليبد وأ نملا وأ سراف وأ قارملا لثم مالسإلا ضرأ نم

 نإو ث ةنس لك ىف ةاكولا اهيف بج ى نامع نم ربلا ىف قلا مهلاومأ لثم ىهن نامع

 ، مالسإلا لهأ دالب ضعب نم اعاتم هذه مهن راجتب نام ىلإ اومدقف ءابرغ اون ك

 ملام ىلع لوحب ىتح ةاكزلا مهنم ذخؤت مل نام ىف هب اورجناو اذه مهعاتم اوعابف

غلب ولو ء رايب الإ مهناطلس نكي ثيخ كلذ اعتإو ث نابعب وهو لوح اذه



 هذه لهأ ناكل ماشلاو زاجحلاو قارعلا ىلإ مهناطلس غلب ولو ءناعب الإ مهناطلس

 ىلإ مدق نيلسملا نم امداق نأ ولو ، بيرغ مهيف نكي ملو ى نامع لثم اهلك م ضاولل

 كرشلا دالب ى ماقأ ناكد قو برحلاو كرشلا دالب نم اهريغ وأ نيصلا نم ناص

 جتحا ةاكزلا هخم تبلط املف « هب رجاو هعابو نامع ىلإ هب مدق مش هلام هعمو نينس

 هاطعأو هتقو ىف اذه هلام ةاكز جرخأ دق هنأو ةنس لك امولعم اتقو هناكزل نأ

 هتقو ىلع لوحم ىتح ةاكز هيلع افي أر امل اهو وأ رعشلاب وهو ى رهش ذنم ءارقنلا

 دالبلا نمناك ثيح هتاكز جرخأ دق هنإ لاق نمو « نامح نم وأ ابيرغ ناكل وح

 لهأ دالب نم مداق مدق ولو ڵ لوبقم هلوةن ء ناع لهأ ناطلس نم تسبل قلا

 لدأ نم وأ بيرغ وهو نايب اهعابف ةراجت نم ةعتمأو ريثكو أ ليلق لامب كرشلا

 اهك-ام امنإ و اثيش لاومألا هذه نم كمي ل هنأ جتحا ةاكزلا هيلإ تباط املف نامع

 لوح ةيلع لوح ىتح ‘ هذه هلاومأ ىف ةاكز هيلع انيأر ام كلذ وحن وأ رهش ذنم
 نم هيلع بجوي مل ر_حبلا نمو ء كرشلا دالب نم همودقو اهكسام هنإ لاق ذم

 . ربلا ف هملع بح و ام لم ل ا ةاكرولا

 نيكرتشم اجرخو ى اهاطلخهلعل ى مهرد ةئام امهنم دحاو لكسا نيلجر نأ ولو

 ىلع لاحو ى مهرد ةئامكالثب هاعابف عاتم امدةف كرشلا ضرأ ىلإ ةراجن ىف

 مهرد اتام امهنم دحاو لكل عقت ىتح ةاكر ةئاممالمث ىف اني أرام ةنس مهرد ةئامثالف

 ضرأ نم مدق الجر بنرأ ولو ص هل تراص ذم ةنس اهماع لوحو . رثك أ وأ

 ىذلا لالاو ملس هنأ وأ ىدوهي هنإ لاق ةاكزلا هنم تبلط املف ميظع لامي كرشلل

هدي ىف ىذلا لاملا نإ لاق ولو ء ةاكزلا هنم ذخؤت نأ ايأر ام ىدومل هدي ىف
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 ىتح ةاك.را هنم ذخؤت نأ انيأر ام دنهلا رأ ماشلا وأ ناسارخ لهأ نم منم لجرل

 اذه هلام نم هتضقي نأ ديرب وأ « هلامب طيحم انيد هينع لعل لجرلا ثالذ لاح ملعي

 دق عاتمو قيقر نم مظع لامب مدق نامع لهأ نم الجر نأ ولو ، ةجح هيف هلوأ

 مهسبح ديبعلا نم اسأر نيسح نأ جتحا ةاكز هيلإ تباط املف هتراجت نم ناك

 ةينآلاو مادإلاو ماعطلا نم ناكامو هتوسكسا هكرتي بايثلا نم ناكامو هعمد

 هتاكز ىلععأ لرإف ء ةاكز كلذ نم ءىش ىف هيلع ىرت الو هل كلذف هب عفتنيل

 لوحب ىتح اضيأ ةاكز هيلع ىرت الف كالذ نم سبح ناك ام عاب مث اهتقو ىضقناو

 ٠ اچف لخ ديف 4٨ اكز توقو ءىحم و مهارد تراص ذنم ةنس 4۔اع

 ناب عابف فلأ ةئام وحنب كرشلا ضرأ نم رحبلا نم مدق الجر نأ ولو

 هيلع نيد ىف فلألا ىضق هنأ جتحا ةاك;رلا هخم تبلط اهلف مهرد فل أبذ هعاجم نم

 الجر نأ ولو ، ةاكز هنم ذخؤت نأ انيأر ام نام ريغ ىلإ هعاتم ةيقب لمحم هنأو
 ادف مظع لاي هعابف زرألاو لبيجنزلاو لسعلاو ليجرانلا نم ةنيةس ةنحشب مدق

 انيأر ام هعرز نم زرألاو هلخن نم ليجرانلا كلذ نأ جتحا ةاكزلا هيلإ تبلط

 هعبي ملاول كلذكو ء لوح هنمث نم مهاردلا ىلع لوحب ىتح هعاب اذإ ةاكز هيف هيلع
 ربنعب نيصلا نم مدق الجر نأ ولو ى ةاكز هيف هيلع ناكام ةريثك نينس هسبحو

 « نامع لهأ نم وهو « ممر د فلأ ةئام ىوسي كلذ وحمو روفاكو دوعو ؤلؤلو

 دوعلاو روناكلاو رحبلا نم هطقتلا ربعلاو ؤلؤللا نأ جتحاف ةاكرلا هنم تبلطف

 نإو « نينس رشعهسيح ولو ةاكز كالذ ىف هيلع انيأر ام رجشلا نم هجرخأ مقبلاو

 لوحتح اضيأ هيلع ةاكز الفةجحلا هذهب جتحا مث هعاهف ابيرغ هب مدق ىذلا ناك

"3 نم مهرد ىتئام ىلع
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 لصف

 ذم لوح هلام ىلع لوحي ىتح ءىش هنم ذخؤي مل ملسأ مش لامب ىرح مدق نإو
 ةنيفسلا فرظو « عاتمو ديبع وأ ماعطنم ىبرحلا هب مدقي امعيج نم ذخؤيو لس

 لثم مالسإلا ضرأ ىلإ ىبرحلا لام مدق نإو ع نوذخؤي ام لثم هغم ذخؤيو موةي
 مدق اذإ ناكنإن رظنيف نامح ىلإ لاملا كلذب مدق مث مهنم اوذخأت اهريغ و أ ندع

 ،كلذك مهنم ذخؤيف هيلع اورم كلم لك هغم ذخأ برحلا ضرأ ىلإ نيماسلل لام

 ذخؤي مل فورعم مم مساق اهنم ذخألا ىلوتي ةدحاو ةرم نوذخأي امإ اوناكن إ و

 نإف \باود مل ترفن وأءنابعب راصف لام مل بصغ نإ كلذكو ءثالذك الإ مهنم

 اوذخأام لثم مهنم ذخأ هخم ذخألا اوأرمالسإلا لهأل هيلع اوردق لام لك اون ك

 لثمك مهيلإ ثمدق اذإ مهلاومأ نم نوسلا ذخؤي نأ مهيف رثآلا ءاج كلذكو

 مهناطلسو مهكولم ذخأي ام ىلإ كلذ ف ىنعملاو ء نيداسملا لاومأ نم هنوذخأي ام
 ذخؤي ال ة لوقي ناورم وبأ ناكو مهماوغو بصنلاو قرسلا لهأ ذخأي ام ال

 : > هذخأ نه فوزعلل وه ناك كالذ لعلو ل مهرد اهرد نب رشع نه لنأ ن-ص مهنم

 دجويف راثآلا ىف امأف ء مهنم هلف نمم ىدعتلا ىلع هنأكف تلذ نم لقأ ناكامو
 مدقو مهكلم لاز نإو ث كلذك مهنم انذخأل اهرد نيمهرد نم اوذخأ'ول مهنأ

 ناكام ىلعلالل كلذ نم ذخؤي نأ بحأف كلم مه نكي مل ىذلا تقولاف لام مه

 ذخأي لداع مامإ ناب سيلو رحلا كرشملا لام مدق نإو ى لبق نم مهناطلس ذخأ

 هدنع نكي ملو هنم اوذخأ مهرلب ىلإ نيلسملا لام مدق اذإ اوناك ن إف ى مهنم
1 

نومدقي ىذلا رصملا ىف مهب ىدنقللا نيملسملانم دح أ مهنم ذخألا ىلوت نإف «ناطلس
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 ةلود زعو نيملسمل ءارةف ىف مهنم نو ذخأي اس لعجو مامإ نكي مل اذإ ناع نم هيلإ

 نم ةمذلا لهأ نم ةيزجلا ىف لوقلا كلذكو « ىلاعت هللا ءاش نإ نس مالسإلا

 نيكرشملا نم برلا ضرأ ىف ناك نم ليبسو ع ناطلس مهل نكب مل اذإ نامع

 وهن لام مل لصوو « مهيلإ اوعجر اذإ ءاوس ةمذلا لحأو مالسإلا نع نيدترملا

 نم اهريغ وأ نام ىلع ةفطاخ لامب ىبرحلا ةنيفس تضم نإو « برحلا لهأ لاك
 ىلإ اذه ىف عجري نأ بحأف مالسإلا راصمأ نم رخآ ارصم ديري مالسإلا دالب

 هب لزني ولو مالسإلا لهأل هوكردأ لام لك نم نوذخأي اوناك نإ { مهلعف

 نوضراعي ال اون اك نإو ى نوذخأي اك ةنيفسلا هذهنم نيملسملا نم ذخأ مهدنع هو

 لام نم ذخأ اذإو ء مهب لعفي نأ بحن اضيأ كلذكو ى مهدنع هلامب لزن نم الإ

 ةدحاو ةنس ىف ارارم ولو لامي اضيأ عجر مث برحلا ضرأ ىلإ جرخ مت ىبرلا
 ىف نينس هلام ىقب اذإو نوذخأي اك هنم ذخأ برحلا ضرأ نم هلامب مدق املكف

 اندنعمهنم ذخؤي ام ليبسوء٬كلذ ريغ هم ذخؤي الف مدق نيح هغم ذخأ ام دمب نامع

 . ىفاوصلاو ةيزجلا ليبسك

 لصف

 نه مدقي ن٥ ةاكز ذخأي نأ دارأ اذإ راحصب لحاسلا بحاص لعفي ام لوأو

 اهنم ردح الو اهظنحم هدنع انيمأ اهيلإ هجو تلبقأ دق ةنيفسب عمس اذإ هنأ رحبلا
 اهطعأو همساب ةعقر ىف لجر لك لام بتكو « هبتك الإ دحأل اعاتم الو اقيفر

 ةعقرلا 7 ناك ثيح ل>اسلا بحاص لإ بهذي نأ هرمأو ك براقلا بحاص

( ه / نيبلاطلا جهنم_ ) ٥



 ۔ ٩٦٦

 ىلإ هسفنب اليغك هيلع ذخأ ابيرغ عاتملا بحاص ناك نإو هدنع اهيف ام بتكيو

 لحنإو {هتاكز ذخأ عاب نإف ء صلختي ىتح ليفكلا هيلإ هدريو هعاتم عيبب نأ

 مدق نمو ي هيدي نيب رحبلا هلخديو هاري ىتح لحاسلا بحاص ىلإ هب ءاجو هعاتم

 هنم تذخأ نامه دودح لخد ثيح نايعب هعابو لامب ءابرغلا نم كرمثلا دالب نم

 ةالو نم دحأل سيل و « ةاكزلا هيف بج ام لاملا نم هدنع ناك اذإ عاب ام ةاكز

 ل۔>اسب نوكي ىذلا فورعملا ىلاولا الإ رحبلا لهأ ةاكز ذخأي نأ نامه لهأ

 ٠ ر احص

 لبق لحاوسلا نم هتيالو ىفهيلع ىضم نمضمب ةاكز ذخأ ةالولا دحأ ناكو

 بحاص نم لحاسلا بحاص كاذ لبقي ملف 2 انهللمامإلا رصع ىف راحص ىلإ لصينأ

 ىلع ثكالذ مامإلا درو 2 هنم ذخأ ىذلا ىلع وه عجر تح هتاكز ب هذخأو لاملا

 . لحاسلا بحاص

 نلع سيلف ةاكزلا هيلع بجت نع وهو همالك فرعيال نمم لحأ مدق نإو

 تناب دق ةوعدلا نأل ك ال لاقو ء لوح ملام ىلع لاح له « مهلاسي نأ اجلا

 تلبق اهاطعأ نإف ى ةاكراا هيلإ بلطي امنإ و ى ةفورعم ةاكزلاو تماق دق ةجحلاو

 . ككرت ةاك .لا بوجو هنع لطبت ةح اهو جتحا نإو « هنم

 اذإ برلا لهأ نأ هللا امهحر ةيواعم ىبأو هللا دبع ىبأ ىلع ضرع اممو
 مهدالب كلم ذخأي ام لم مهنم ذخؤي لوقو رشعلا مهنم ذخأ نيلسملا دالب اولخد

 رشعلا ذخأ ىف عأ ال : هللا همحر ديعس وبأ لاقو ء مهيلإ اومدق اذإ نيهملا نف

لهأ نأ مدلا لهأ ةماع ىلع انموق هبورب امم لوقلا ضعب ىف دجوي هنأ الإ الصأ
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 وهف انباحصأ راثآ ف دجويام امأو ؛ ىأر كالذ لهلو ؛ رشعلا ممم ذخؤر كرشلا

 لوقلا كالذو ،هيلع اومدق . نيدلل يذ ذخا .اك نولل 7 ذخأي نآ

 ذخؤت ةنسلا ىف رارمكرشلا دالب نم مدق نيمل-ألا نم ةجر نأ ولف ،هل ليقو

 ؟ ال مأ مدق الك ةاكزلا هنم

 وهو لوح هيلع لوح نأ ىلإ هيلع ةاكز ال ليق دقف ابيرغ ناك اذإ : لاق
 هلهأو هلامو رلبلا لحأ نم ناك اذإ هنإ ليقو . مهرحب وأ مهرب ىف نيسملا ىح ىف

 لام باغ دق ناكولو 2 مهيل هلام رضح اذإ ةاكزلا هنم ذحؤي هنإف رفاسيو هيف

 . م اج هلاند ال ث بح 4 رط ق ة ةاكز ن .

 نه هي , ماق ام 4 راجتب هرعس نه مدق ازاك ك ةاكزلا هزم ذخؤ ; له : هل ليق

 . ثلذ ملعأ ال : لاق ؟ هكرتو هب رفاس ىذلا هلام نود ةراجتلا

 نيملسملا ىلع مةوةي ةنيفسلا فرط نأ ملعأ ال : هللا هجر دمحأ ني نسحلا لاق

 ل.في ام ىلع سيل نيكرشاا نه برحلا لهأىلع كالذ امنإو ،ةاكزلا هنم ذحؤت الو

 . منيطالس

 كلال دبع مامإلاىلإ هللا امهمحرىلع نب رهزألاو ىلع نب ى۔وم نم باوج ىو

 نم نوهحتي نينس ذم ةرصبلا لهأ نه راحتلا نم لجر ق ئ هلا هحر دمح نا

 ةاكزلا لحعيو هعاتم عجف 3 نامع لأ دنلا دال٫ نم نوعجربو دنلا دالبلإ ناع

ف اهعيب دارأ ةنيفس ىف دنهلا دالب نم ةنسلا هذه مدق ىتح دنهلا دالب ىلإ عجري ش



- ٦٨ _ 

 هنبا اهف هجوف اهنممل جرخأ ةرصبلا ىف اهعيب نوكي نأ اجرو 2 الدع انث هل جرخت

 ىسوم نأ ريغ ك هيلع ةاكزلا نأ هماع انرشأ ان رضح نهو اني أر دقف ك ناب ماقأو

 تلجسو ىع اتم تب ثيح ةرمعبلا ف اكز تيدأ دق لاق نإن“لج رلا لاسب :لاق

 . ةاكزلا ذخأ ىق! نه ىأروءكالذ ف نورظانلا ف أو ،ٹالذ درنأ بحنف ؛ىتنيقس

 ث ناليغ نب مشاهو { دودوم وبأو رشبملا نب ديعس عمتجا ناورم وبأ لاقو

 دنلا دالب ره مدةي نم مهلأسف اميج للا مهحر ناسغ مامإلا دخع بيعش ن عساتلاو

 عاب اذإف نامح ىلإ لصو اذإ : اولاقف ؟ هنيح نم ةاكزلا هنم ذخؤت فيك 2 ةراجتب

 مو ةيم ،لولا هيلع لوحم ىت عاتملا عب نإو «هنيح نم ةاكزلا هخم ذغن هعاتم

 ةرمعبلا م مدقي نم امأو ڵ ةدحاو ةل ةاكزلا هخم ذخؤت 7 ك عابي اك هعاتم

 . عبي مل وأ عاب ةاكزلا هغم ذخؤت الف عاتمب فاريسو

 كرشلا لهأ ضرأ نم مدقي نم لكف اذه ليق دق : هللا هجر ديعس وبأ لاق

 نم 7 عد اذإ لوحلا دعبو 2 عاب اذإ هنيح نم هغم ذخؤت هنأ ڵ نيملسملا نم

 نإو . م۔بي ل وأ عاب لوحلا دعب الإ هيلع ةاكز الف مالسإلا لهأ ضرأ نم مدق

 مدق مش . دارأ ام اهربمأ هنم ذخأف ندمب رف كرشلا لهأ دالب نم لامب كرشم مدق

 لخد اذإ مهدالب ىف اوناكنإن ‘ كنم نوذخأي امك هنم نوذخأت كنإف نام ىلا

 نوذخأيف ثلاثلاو ىناثلا دلبلا لخدي مث ء مهنم اوذخأ ادلب مالسإلا لهأ نم دحأ
 نوذخأيال اوناك نإو 2 ندعريمأ ذخأولو كلذك مهنم اوذخأي نأ نبلس.الف هنم

 . كلذك نوسملاف ةدحاو ةرمالإ مهنم

هل ام نم ذخألا نودسأا دارأ الز كرشلا لهأ دالب نم لامب لجر مدق نإو



 ثلذ هلف نيكرشملا نم ذخؤي امه هلام نم ذخؤي ال نأ باطو 2 ملسم انأ لاق

 . لوحلا هيلع لوحب ىتح هلام ىف هيلع ةاكز الو

 بكو ه هب هل لمعي نأ بتكو الام ثب لجر للا هحر ناورم ىبأ نعو

 لالل كلذ ىف ةقدصلا بجأ « لالل كلذ نم بكرلل زهجم مث ء نادلبلا نم دلب ف

 ةعتمألا نم عيب ام كلذكو ، عيبن اعاتم لاملا كلذ ناكو ى لولا هيلع لاح اذإ

 لذ نم ناكام : لاق ؟ لوحلا هيلع لوحب ىتح مأ ميب نيح ةقدصلا هيف تبجو

 هنم ذخؤت نأ ري ملف هللا ليهس ىف بابسألا نم ببس ىف هلعجو مهارد وأ اعاتم
 . هيف ةقدص الف هللا ليبس ىفو « هلل لعج ءىش لك نأل ةقدصلا

 لخدىتح هب رتشي لذ اهنم هب هل ىرتشيل ةرصبلا ىلإ الام هجو لجر ىف ليقو

 نأ الإ لاملا كلذ نم ةقدصلا هنم ذخؤت ال هنأ ء هلام ةاكز هيف ىدؤي ىذلا هرهش

 2 نيسللا ىح غلبت ال ثيح ىلإ راص دق لاملا ثالذ نأل « هنم ملسي و هسفن بيطت

 : هل لاتيف لجرلا رفاسي نأ سأب الو ، اولمح ١ نم ةقدص نوذخأي ال نوسلو

 جرخأ انأ لاقنإن؟ةرمعبلا نم اهجرختمأ كيأرب انهاه لاملا كلذ ةقدص جرخت تنأ

 ناكو هنم ضبق نامعب هتقدص جرخم هن باجأ نإو ءهيلعكلذ كرت ةرصبلاب هتقدص

 . هي رب كالذ

 هنأ { ىمذ انأ لاقف ةاكراا هغم تبلطف نايع ىلإ دنهلا نم مدق لجر ىف ليقو

 هنأ نيبت نإ { ةقدصلا هنم ذخأيف { ىمذ رغ هنأ حصي نأ الإ ءىش هنم ذخ ؤي ال

. ىمذ ن إ هل وق ن -. راقْتسالا 4.اعو ء ةقدصلا هنم ذخأ ملسم
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 ذخؤي لوقو رشعلا مهنم ذخؤي لوق ' برحلا لهأ نم نوكرشملا مدق اذإو

 'ىلإ اوهدق اذإ دهعلا لهأ امأو ى مهدالب اومدق اذإ نيملسملا نم ذخؤي اكمهنم

 . ةيزجلا ريغ ءىش مهلام نم ذخؤي الف كرشلا لهأ نم مهو ، نايح

 نم مهلام نم ذخؤي الف كرشلا لهأ نم مهو نامع ىلإ بكرم مدق اذإ امأو

 : ةرصبلا لثم دلب ىف هبحاص ناكاذإف ء ملسم لجرل هيف ىذلا عاتملاو ءنيدسملا نادلب

 ىتح ءىش هل ام نم ذخؤي الف نيملسملا نا دلب نم كالذ ريغ وأ نعلا وأ دادب وأ

 ناك نإو .ب ةاكزلا هيف م ك نامع لهأ ىج ىف وهو « نامعب لوح لاملا ىلع لوح

 مدق مث ث رحبلا ءارو راصمألا ضعب ىلإ وأ ةرمعبلا ىلإ جرخ م ك نايع نم هبحاص

 وأ « هلامو وه رفاسيو نايب هلهأو هلام ناكاذإ هنإ ليق دقف عاتمو قروو لاومأب
 اذه ءاج نإف ءىضمامل هيف ىدؤي ناك ى ذلا هلول ةاكزلا هنم ذخؤي هنإف هلام رفاسي

 ىضم دق ناك نإ و ص هي ق ىذلا هلام لصأ عم ةاكرلا هنم تذخأ اعم هتقول لاملا

 لاح دق هتقو نكي مل نإو ‘مدق اذإ بئانلا هلام ةاكز تذخأ رفسلا ىف هلامو هتقو

 . هليبس اذهف ء ةاكرلا هلام نم ذخأو هتقو ىلإ كرت

 ايف الف صخ ايف الإ رحبلاو ربلا ماكحأ فلتختال ربلل ةاكرك رحبلا ةاكزو

 اهنم جرخف نامع نم وهو مهرد افلأ لجرل ناك اذإ كلذ لثمو ، هرك ذاقع باغ

 ةميةب لوحلا دعب هلام مدقو ء رضاحلا فلألا اذه اكرف هلوح لاحف اهب ةل ىرتشيل

 ةاكزلا اهيقف تعقو ةدئاف لكف فلألا نعجرخأ نكب مل اذإف « مهرد فالآ ةقس

 ن٭ جرخأ ناك نإو ء اهاك فالالا ةتسلا هذه ةلج نه ةاكزلا جرخم نأ هيلعو

عاتمب لوحلا دعب مدق مث هلوح لاحام تقو ىف ةدئافلا عقت نأ لبق ةاكزلا نيفلألا



 لوألا لالل نع جرخأ دق ناكاذإ ء ةاكز كلذ ىف هيلع سيلف هب هجوتام فاعضأ

 دافتسملا لاملا نع جرخم ملو نيفلألا نع جرخأف لوحلا لاح نإو « لوحلا لوحم ىتح

 تناك نإو 2 هنع هأزجأ ةدئافلا لبق ةاكرلا ىدأ ناك نإف 2 ربتعيف مدقي نأ لبق

 ةكزك رحبلا ةاكزو ك اضيأ ةدئافلا نم جرخ نأ هيلعف ةاكرلا جارخإ ليق ةدئافلا

 دالب ىلإ جرخ اذإ نامه ريغ نم ملسلل لجرلا ىف اولاق دق مهنأ الإ فلتخمال ربلا
 هدالب ىف هتاكز تقو ىتم فرعي و نامعب هعابف هب مدقو اعاتم ىرتشاف كرشلا

 نيدملا ىح ىف وهو لوحلا لاح ىتح هبي مل نإف ك هنيح نم ةاكررلا هنم ذخؤي هنأ
 سيلف ريناندو مهارد هب مدق ناك نإ و ،هيف ةاكز الف لولا لبق امأو ع ةاكرلا ةيقن

 ذخؤت مث ء نيلسملا ىح ىف دعب وهو ث لولا لوحم ىتح ةاكرلا ىلع ربج اهيف هيلع

 ىتح هيف هيلع ةاكز الفاعاتم اهب ىرتشاو ريناندو مهاردي مدق نإو ث ةاكرلا هنم

 ه نيسلا ىح ىف وهو لولا هيلع لوحب وأ لبق نم هيف ىكزي ىذلا لوحلا لوحم
 مدقيو ارارم ةنسلا ىف كرشلا لهأ دالب ىلإ نامع لهأ نم ملسم لجر رفاس نإ و

 اذهوءاذه ريغ لوق اذه ىف دجويو ،لوحلا ةاكزالإ هيلع سيلف نامعب هعيبيو عاتمي

 م

 : طوحأ ىعم لوقلا

 رقأو ث عاعال كلذ نم عابف عاتمو ةضفو بهذب رحبلا نم لجر مدق نإو

 جرخدق ناك نإن٬ةاكرلا هنم دؤي مل ولوح هعم امهيلع لاح دق ةضفلاو بهذلا نأب

 ىلإ جرخف نا۔ع لهأ ريغ نم ناك نإ و ةاكراا هبم تذخأ عجر اهيا إو نامع نم
 هتاكز ىد ؤي نأ هب رمأن ىذل كرشلا لهأ دالب ىف ناكو كرشلا لهأ ضزأ

 ىلعأ ىلإ فاضي اذهو نامع ىفوو هيلع لوحب ىتح كلذ ىلع ربجي نأ بحتامو
٦١ 

هرا حر .



 هيلع هبساحو لحاسلا بحاص هظفحف عاتم هل مدق نايب قم لجر ىف ليقو

 ةل الخ دق ، ىتش سانأ ىلع نيدو نيع هل رهظو لجرلا كله مث ى مولعم رهش ى

 ص هبدي ىف ىذلا لاملا اذه رهظو 2 ةلداعلا ةنيبلاب مهيلع حصو ءامرنلا ىلع ناتنس

 . هت _ زدؤ٫ ناكنإ ع کالذ نم سانلا ىلع هلام نم رهظ ايف ةاكرلا نأ اني أرف

 رحلا نم ريناند ةسمخ ةميق لام هل مدق ةاكزلا هملع بجت لجر ىف ليقو

 غلبي ىتح ءىش سمالا ىف هيلاع سيلو ص رانيد رشع ريناند ةعبرأ نع ىدؤي هنأ

 ةب رأ لك ىف مهارد وأ ريناند ريصي ىتح ءىش عاتملا ىلح سيلو ى ىرخأ ةيب رأ

 ذخؤيملو ء هتاكز ىدأ اذإ اذهو مهرد امهرد نيعبرأ لك ىفو «رانيد رشع ريناند

 . رضح اذإ ةاكزلا ابئاغ ناك يذ هيلعف تالذ دهب ىتحل مش هلام م ايثاغ ناك امع

 ةدعسم نع ناورم وبأ ظفح : هللا همحر ديمح نب كلملا دبع مامإلا لاقو

 . مهرد ةئام اعامم عابف ء ةرمعبلا ديري دسغملا دالب نم مدق لجر ىف ٤ نبا .

 طرشو « ريثك عاتم ةنيفسلاىف هلو ء رثك أ وأ لقأ وأ مهرد اتئام راجتلا ىلع هلو

 ةثاملا ةاكز هنم ذخؤي هنإف فاريس وأ ةرمعبلا نم هقح ذخأي نأ ى راجتلا ىلع

 ءىش هيلع سيل لوقو ص ءىش راجتلا ىلع هل ىذلا ىف هيلع سيلو اهب عاب ىتلا

 . عاب ايذ ةاكزلا امم إف كالذ ريغو عاتمو مهارد هل ناكولو ‘ مهرد ىتئام عيبي ىتح

 : { ةاكرلا نم هلام ىف فيال بج اقح تك ام ث ةاكزلاب مهنلا نيميو

. قيفوتلا هبو ملع أ هللاو



 نم اش ١ ل وقل (

 ف روحم اهو { ةفدصلا هنالوو مامإلا ضبقف ف

 سانلاىلع ماكح نوكن قح ةقدص الو ةبرج ذخأن الو :نوملسملا لاق دقو

 انيبج نمم عنمتو ى اهيف انماكحأ ىرجتو ، اهمحن م 7 نوبجم افتابج ثعبن الو

 { رحبلاو ربلا ىف ةرايسلا نم عنمت مل نم رشع ذخأن الو ، ناودعلاو لظلا نم

 ىتحف ةيشاملا ةاكزو دوقنلا ةاكز امأو ث اهقدص اوذخأ راغلا اوح اذإ كلذكو

 مهيلع جرخ مث روجلا لهأ ىديأ ىف نامع نأ ولو ڵ ةنس رصملا اوكسامبو مهو

 نامع اومحم ىتح هوبجم نأ مه نكب ل قرشلا وأ « ماوت وأ ، راحص ىف نوملسملا

 لسر نأ مامالل زوجي : ليقو ، دحاو رصم اهنأل ء اهيف مهماكحأ ىرج و ، اهلك

 ىذلا ناك اذإ لوح ههكسامم ىلع لوحم نأ لبق ةيشاملاو ىلحلا ةاكز ىج ههباج

 2 لولا دهب الإ هيلع ةاكز ال هنأ فرعو ةجحلا هتخلب دق ةاكزلا هنم باطنت

 ..هنم ضبقلا زاج هسمن بيطب ملس نإو

 ةلل الوسر اهنتسىلا ةاك." اوذخ : هل امل هللا 4ح ر ىحمن هللادبع لاقو

 مهونلحتست الو 2 مهتنامأ 1 ايف سانلا اواعجاو ى ةضفلاو « بهذلاو 2 راثلا ىف

 . اهيلع

 راخنيو ، ةاكزااب مهبلطيل سانلا وعدي نأ ىلاولل وأ مامالل زوجي : ليقو

 دوقنلا ةاكز امأو ، اهعضوم نم ىباجلا وأ ىلاولا اهيضبقيف راثلا امأو ، نولوقي ام

، كاذ ىف سانلا رضحتسي نأ ىلاوالو ، ىلاولا ىلإ اهب اوتأي نأ اهباحصأ ىلعف



 روجلا نم هلهأ ىم ىتح رمعم الو موق ةفدص ىج نأ رهظ اذإ مامالل سيلو

 تيبو هغيب قرف الو هيلع راج دةن روجلا نم مهعنم ملو مهتقدص ذخأ نإف ملظلاو

 . اهعضوم ىف عضوتو اهقحب ةقدصلا ذخؤتو ى مهيلع راج نم

 لداع مامإ وأ لداع ريمأ رمعملا ىلع ناك اذإ : هللا همحر ديعس ويأ لاقو

 لدعلا لهأ نم اوناك اذإ لذب ىلوأ مهو ث هلامع ىلإ وأ هيلإ ةاكزلا ضبق ناك

 لدملا لهأ نم محو ي هلامو مامإلا ىلإ اهعفدي مل نميف فلتخاو ٤ اهيلع ةن امألاو

 هثزجملوقو 2 اهل نماض وهو تالذ هثزجمي ال لوقن « ماهسلا لهأ نم دحأ ىلإ اهملسو

 مهدرو اهنع هولأس تلرإ هن أ لوةلا ضه٫ ىفو 4 اهلهأ لإ تراص دق اهنأل كالذ

 امأو ص اهنمضي اهايإ هولأسي ل نإو ث لدملاب ماوقلا ريغ ىلإ اهايإ هعند هزجي م

 هللا مهركذ نيذلا ماهسلا لهأ نم هيلع ردق نم ىلإ اهس لدع مامإ نكي مل اذإ

 ىليو ث ةيآلا مامت ىلإ « نيكاسملاو ءارقل تاقدصلا امن » : هلوقب لجو زع

 مل نإو ڵ تالذ هز زثاجف ةيلإ اهملسف هريغ اهمنق ي ةقث دجو نإو 0 هسفنب اهمسق

 وه دهتجي و « لدعلاب اهتمسق ىلع نومألل ريغ ىلإ اهميلست هل زجم ل اهيلع نومأملا دجي
 دحأ ىلوتسا اذإو 2 اهلهأ نم اهرضح نمم هنكمي نم ىلع اهعضوم ىف اهعضو ىف

 اهلهأ ىلع ةقدصلا مسق ف نومأم ريغ ناكو نيلسملا نم دحأ ىلع جراوخلا نم

 ىلعو ى اهميلست ىلع ربجلا ىنعم ىلع هيلإ ةقدصلا ميلست زجي ل اهعضوم ىف اهعضوو

 لدع مامإ رصملا ىف رهظ اذإ و ى اهلدبو اهنامض ةفصلا هذه ىلع ةقدصلا نم ذخأ نم

 هل سيلو ، هروهظ تقو لبق تاقدصلا نم ىغم امف ةيعرلا ىلع ناطلس هل نكي

ناطمدلا ربج امأو ء مهيلع نومضم وه امم مهيلع ىلاعت هللا هبجوأ ام مهنع طحب نأ



_ ٧٥ 

 ردتي نأ ريغ نه اهذخأ الإ ميلست هيلإ مهنم نكي ملو تاقدصلا ذخأ ىلع ةيعرلل

 اهوذفني ملو اهذافنإ مهنكمأ نإ و ء اهبف ةيعرلا ىلع نامض الف اهذافنإ ىلع ةيعرلا

 اولخدأ اونوكي مل اذإ اهيف مهيلع نامض ال هنإ لوقن اهذخأو ناطلسلا اهبصغ ىتح

 ةنامأ ىف هدي لخدي نأ نيمألل زوجي الام هيف ةاكزلا بوجو دعب لالا ىف مهديأ

 . نيمأو اكيرش ةاكزلا ىري نم لوق ىلع كلذو ء هكبرش

 همزلي هنإف اهجرخ يف اهجارخإ ىلع ردقف ةنومضم اهنإ لوقي نم لوق ىلعو ٠

 هنأ مهيلإ اهلسن اهذخأ ىلع هوربجأ اذإ مهنإ لوقلا ضعب ىف دجوي دقو ى نامضلا

 كلذ ىلع هوريجو هيف ىهو هلام مهيلا ملس وأ 2 اهنيعب مهيلإ اهلس اذإ هيلع نامض ال

 ىعم نه جرحم اع ع أ هللاو !هسفنل 4 ء ادنلا ىلع جرخ كلا د لعل و . اقلا

- 
 ٠ 9 و هلا ا ذه

 ذخأ مهاف رم ىلع نوسمللا ىل وةسا اذإ و س هرا همحر رةعج نا عماج ىفو

 امأو ) اهراصح م٥ وأ اهرابم> لق اهماع مهروهظ ناك ترمحح اذ ا هنم راملا ةاكز

 مهنم اوذخأي نأ مهل سيلو ، مهنم اهنوذخأي مثلوحلا لوحم ىتخ قرولاو ةيشال
 . هوذخأي نأ مهلف كلذ لبق هتقدص نم مهيلإ عفد نه الإ ائيش كلذ لبق

 اوركف ةفوكلاب وأ ةرصبلاب لدعلا لهأ نم تجرخ ةجراخ نإ ليقو

 ضرألا كلت ىف مهكح ىرج ام دعب نم مهف لدعلاف ةاكزلا مهيلإ اودؤي فأ

 ىرجو لدعلا رهظ اذإ اهياع مهوريجي نأ ةاكرزال مهيلإ اودؤينأ اوهركو اهدودحو

او.جو اهوكلمو لدعلا لهأ اهحتفتسا دالب لكنإ ليقو ى مهيلع نيمسلا كح



_ ٧٦١ 

 سيلف ثالذك نكي مل امو 2 اهلهأ ةقدص ضبق مهل نأ اهيف مهماكح أ ترجو اهلهأ

 . نيتعكر ةعجلا اهبف اواصي و ، دودحلا اهف اوميقي نأ مهلو ى مهتقدص ضبق مهل

 مامإلا ىلإ ريصت نأ لبق ءىش اهنم فلت وأ تفلتف ةاكزلا ىلاولا ضبق اذإ ليقو

 نأل لالا بر ىلع الو ىلاولا ىلع ناي ال هنأ هيلإ ملسلا مامإلا هرمأ نم ىلإ وأ
 .اذإو ثةنامألا ظفح ىف رمصقي وأ عيتضي نأ الإ هيلع نامض ال نيمألاو نيمأ ىلاولا

 الو ،هنم اهجارختسل ىلع ردق نإ هتنامأب هتبلاطم هيلعف ةنامأ ذخأ نمب ىلاولا لع

 اهذخأ نوكي نأ الإ لاو ريغ وأ ايفاو اهذخآلا ناك ءدسفهل اكاح كلذ ىف نوكي

 هتنامأ وأ هعةثب نيدسللمم ببس هل نم وأ لاو اهذخأ نإ بحأ الو «مامإلا ىأرب

 مامإلا كلذ زاجأ نإف ء كلذ ىف مامإلا ةملاطم دعب الإ كلذب ىلاولا هبلاطي نأ

 . ذثيح هبلاط الإ و هلعف نمل

 مهادإو مهتقفن نوكت ةقدصلا ةابج نإ : هللا هحر بوبحم نب دمحم لاقو

 نيالثلاو ى ارقفلا ثاث نم ةقدصلا سأر نم ىرقلا نم ةقدصلا نوجي اوماد ام

 غرف اذإف ء ةلودلا زع حلاصمو ني.دختسلل ةقفن نم ىري ايف امهلعجي مامالل نيذللا

 ني؛الاب ليبسلا نما ره نإ و 4 ثلثلا اهنم ءارقفلا ىطعأ ةقدصلا ةيابج نم نوباجلا

 ليبسلا نبا ىطعي الو ؛ مامالا عفدي امم هوب۔ح ائيش هوطعأو ةقدصلا نوبجي مهو

 لهأ نم موق لصو نإو ؛ دلبلا لدأ نم ريقن قحتسي امم رثك أ ءارقفلا ثلث نم

 ص اذكو اذك ثلثلا نم لجرلا اذه اوطعأ اولاقو ثلثلا ےسق نولي نيذلا ةيرقل

 امم رثك أ هوطعت نأ كمسال مهل لاقيف دللا لحأ ريغ نم لجرلل اذه ناك نإف

مهضعب لضفي دق هنإف ةيرقلا لهأ ءارقن امأو ةيرقلا لهأ ءارقن نم لجر قحتسي



 ۔۔ ٧٧٣

 فيعضلاو لايعلا لحأو فافعلا لهأو مهنيدىف لضفلا لهأ لثم ةقدصلا ىف ضعب ىلع

 . ىضرلاو

 مامإلا قحتسا اذإ مامإلا مايأ ىف ةقدصلا ضباق ىف لا هجر د۔ي.س بأ نعو

 ملسأ الو نالفل بحلا اذه لاقف ةاكزلا هيفبجم بح هدي ىف لجرىلإ ءاجو ةاكزلا

 تبجو اذإ لاق ، ليكو وأ لماع لثم وهو ث هدي ىف بحلاو هترضح الإ هتاكز

 ةمساقم .بحلا هدي ىف نم ىلعو باغ راظتنا الو ريخأت اهتضبق ىف سالف ةاكزلا

 هلل اهضبقي امنإو ةفنل اهضبقيال ضباقلا نألو ، بجو دق ك ا نأل نيسللا

 ةساقملا نم ةاكزلا هدي ىف ىذلا عنتما نو « مكحلا هبش كلذ ناكو ع نيسالو

 ضباقلل ناك ةمساقملا نم عفتماو سبح نإف « سبح عنتما نإو سق اي هيملع كح

 نإو ى ةمساقلا نع بحلا هدي ىف ىذلا عانتما دعب ةاكزلا ذخأيو بحلا ليكي نأ

 ىلع اهظفح هيلع سيل و ء بحلا ىاب ىف نامض ةاكزلا ضباق ىلع نكي مل همساقو هلاك

 ضباقلا نمضي ناكولو «بصانلا دي نم ةاكرلا ذخؤت هنإ ليم دقو ڵةنامآلا ليبس

 ،كلذ ىف نامضال هنإ ليق هبكل وءنامضلل قلعتي بصتنملا هتمساقمب ناكلو كلذل

 ذخؤت ةاكزلاف آ وأ بئاغ نم اكيرش هيف هل نأ بحلا هدي ىف نم جتحا نإو

 سأر نم ةاكزلا نأل ،هؤالكو الو لاومألا بابرأ رضحب مل ولو لاملا سأر نم

 ، هيف كحلا نأل ء مامإلا نم مكحلا عقوم عقي مامإلا ىأر اهضبق نألو « لال

 مامإلا نم اهضبق مقب امإ وءهنيعب نيسللا نم دحأل الو ىلول الو مامالل سيلو

 . هللا ءاش نإ اقفوم كلذ ملعاق ك كسلا ةلزنم

مامإلا دلب ىف لاومأ تناك اذإ هللا هحر ىليخنلا لضفلا نب ةدجن نعو



 ىلعو : لاقو اهنم ةاكزلا ذخأ نيسمال زوج هنأ اهيذ لوخدلا نرلسملا زيجتسي ال

 مهيلا جاتحي ايف هلقن ودملا و هتعاطو رمعملامالعأ هميقي ىذلا مام الل دايقنالا ةيعرلا

 . هل ةاكزلا ءادأ مهيلعو ى اهريغو ةيابجلا نم هيف

 داسف حص دق مامإل , لامعل تعفد اذإ ةاكزلا نم ةءاربلا ىف ءالملا فلتخاو

 لاو ىلإ هلام ةاكز لجرلا عفد اذإ : هللا امهمحر بوبحم نب دمح لاقت ء هتمامإ

 نأ هيلعو ث هيلإ اهعند هعسي الف زوج ال امب اهبف لمي هآرف ةوعدلا لهأ ةالو نم

 هيلإ ىدأ اذإف « عجريو بوتيف ىلاولا و أ لماعلا كلذ بيتتسي نأ ىلإ ةيناث كب

 ءادأ نيملسملا عضي ملو ي ةءاربلا قحتسا رصأو ىبأ نإو ء هنع أزجأ كلذ دمب

 نأ مهيلعو لاومألا تاوك ز كلت نكمت مل اهاهإ مهبصغ نإف ء هيلإ مهناكز
 فانصألا لهأ ىلإ وأءمهلىلاعت هللا اهبجوأ نيذلا لدملا ةمنأ ىلإ مهناوكز ادوؤي

 . مهضعب وأ لجو زع هللا مهركذ نيذلا

 دلبلل ىلع ايلاو لو اذإ مامإلا نأ انفرع ىذلا : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 كلذف لوألا ىلاولا ىلعوءةعاطلاو عمسلا هل ةيعرلا ىلعف مامإلا دهعب ىلاولا لصنو

 ىناثلا ىلاولا ملعب ىتح دهملا نم ىناثلا ىلاولل مامإلا هيلإ دهع ام ذفني نأ دلبلا

 هل سيلف لوألا ىلاولا كلذ ملع اذإف ى هتنايخ ملهب وأ هب رفكي ام لوألا ىلاولا نم

 ، هملعك هيف نوملعي ال نيذلا تافثلا نم هريغ ىلإ اهلسيو هتنامأ هيلإ عفدي نأ

 مامإلا هب رمأ ام ىلع ىلاولا ىلإ ةقثلا اهملسي ىتح مامإلا دهعب مداقلا ىلاولا ىف ىنعأ

 ثادحألا ىلع سيلا لهأ نم لوألا ىلولا دي ىف ناكام امأو ه هتنايخ لهي ىتح

لهي ىتح مهب مايقلاب ىناثلا ىلاولا رمأيو ء سيملا ىف مهلاح ىلع مهف قوقحلاو



 _ . ٧٩

 قوقحلا باحصأ كلذكو « كلذ ىلاولا فرع مهتلا لهأ نم ناكنمو « هتنايخ

 ، مهرمأ هفرع اذإ كاذ ىف لوألا ىلاولا ىلع ءىش الف كلذ ىلع ىلاولا مهسبح نإف

 دعب دهاش وه امنإو ء لوألا ىلاولا ىلع ءىش الف ىناثلا ىلاولا مهقلطأ نإو
 . هلازنت_۔ءا

 لعجف ث لامب اموي هاتأف ء نافع نب نامثعل ايلاو ناك ادايز نأ _ رثألا ىفو

 ؟ كيكبي ام ص نامثع هل لاقن ، دايز ىكبف ، هبراقأ ىلع فاحصلاب هقرغي نامثع

 هنع هلا ىضر باطخلا نب رع نيغمؤللا ريمأ ىلإ مها ردب اموي تئج : هل هلاقف

 هعزننا ىتح هرثأ ىف هللا هجر رمع ىرجف ، هب ىرجو اهرد هبراقأ نم يدص ذخأف

 ىمعأ انأو { هللا دنع ام ءاجر هبراقأ عفكي كلذ ناك نامثع لاقف ڵ هيف ن وأ هنم

 كحيتافم ك اه : لاقو نيلسملا ىلإ حيتافملا دايز حرطف « هللا دنع ام ءاجر ىبراقأ

 . اذه ديب كل تامع ال هللاو

 ء ةوشرلا قيرط نع ال ةيدهلا لوبق ةقدصلا لماعل : هللا هحر دمحم ون ا لاقو

 نع لامعلا ىهنو « تلبقل عارذ ةلإ ىدهأ ول لاقو ، ةيدهلا لبق ةالص ىبلا نأل

 ث ةيالولا و أ كحلا ىلي نأ لق نم هنيبو هنيب ىرج ناك نمم الإ ةيدحلا لوبق

 هيلع تبجو اذإ ةاك رلا ضبقي ىذلا ىف : هللا هجر ركب ف ] ن درح نب دحأ لاقو

 ٠ هنم اهضہةي ن -ه رمأي مامإلا نأ

 ماشلا ىلع نيسلا نم الجر ىلو هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نإ : ليقو

تيب ىلإ ماشلا نم لاومألا هيلإ عفرت اريمع ىلوي نأ لبق ناكو 2 ريمع هل لاقي



 ۔_ہ ٠ ٨ _

 ريمأ ىلإ مفتراو ءارقفلا ىلع هلك لاملا قرف ريمع ىلو املف ء لاجلاو لاغبلا ىلع لال
 ©)ممناينغأ نم هانذخأ لاقن ء لاملا نع هلأسف ، لالل نم ءىش ريغب نيقمؤلل

 لاملا لعج دق ناك ذإ ء كالذ ىف نينمؤأا ربمأ هفنعي لف « مهئارقف ىف هانلعجو

 هغع هللا ىضر باطخلا نب ريع رمضح هنأ هنع ىورب نم ضعب لاقو « هعضوم ىف

 ائيش ىنمتي مهنم دحاو لك لمجف ء ىنملا ىف مهنيب لوقلا رادف ء هباحصأ نم ةعامج

 مهب ىوقتأ ريمع لثم ءانمأ ىنمتأ ىننكل هنع هللا ىضر رمع لاقف « تاعاطلا نم

 لاملا نم ثيش كسمي مل اريمع نأ هغلب امل هنع هللا ىضر رمع نإ ليقو ى ىتنامأ ىلع

 71 هحر نينمؤملا ريمأ ىلإ مداق ريمع ءاجف هيلإ مودقلا هلأسو هيلإ لسرأ

 رءع هل لاقف ك هاقلتف ء هفرع ىتح هيلإ رظن البقم رمع هآر هاملف « اجراخ هقناوف

 : لاقن ؟كب وكرم نيأو « كؤاقفر نيأ : هل لاق «معن :لاقن ؟ ريمع : هنع هللا ىضر

 جاتحأ الو ىشما ىلع ردقأ انأن بوكررملا امأو ع كلدمب هللا اننمأ دقن ءاقفرلا امأ

 2 ةزاكع هدي ىفو هفتك ىلع هبارجو ةنيدملا ىلإ ماشلا نم ءاجف ى بوكرملا لإ

 تفرإ ليقو ى اريمع هللا محر ريمع لثمب ىل نم : هنع ىضرو هللا هحر رمع لاقف

 محارد ةرصب هيلإ ثعبو هل قر هديب ام ةلقو هلاح ةثاثر ىأر امل هللا همحر رمع

 : تلاقف ؟ بايثلا ناقلخ نم ءىش كعم له هتأرمال لاق هلوسر نم اهنضبق الف

 : ءارقف ىلإ اهلكااهب ثعبو ةرص ىف مهاردلا كلت لعجو ناقلخلا نم ائيش هتطعأف معن

 الإ اهنم كسمي ملو ث ةعاس هدي ىف اهكسمي ملو ةقدصلل الهأ هاري نمو « هناريج

 راكنإو هنع ركذ ام ينعم اذه « ملعأ هللاو ى هموي نم رثك أ وأ هموي ردقل
 . ظةالا ىف فالتخا

-. 

 ديبع نب ديعس ب ريمعو نيصح ن نارمع نع هانعم هحام ناو دواد وبأ ىور )١(

 لوقي ذإ رمع هانمت ام ةصق رك ذو ةباحصلا ىف رححنبا هرك ذ فوعني رمع نبسيق نب نامعنلا نبا

 . نيملسملا لامعأ ىلع مهب نيعتسأ ديعس نب ريمع لثم الاجر ىل نأ تددو



 لهأ نم سان هدنعو رلب لوتم لجر نع هللا همحر نسحلا نب دمحم لثسو

 ؟هلام ةاكز مماطعأ نم ةاكرلا نم أربي له ث هيلاع نوروديو روشعلا نوذخأي دلبلا

 هناوعأو وهدابملا نع لظلا عفديو دالبلل ىف قحلاب لعي ىلوتملا اذه ناك نإ : لاق

 ف ممأ يلع وأ ارقف مهو ةاكزلا مل ا مل ن داسفلاب ضرألا ىف نوعسي الو

 نإو ص ءارقنل ةزئاج ةاكرلاف ءارقف اوناكن إ هغم ةينلاب هميلست ناكو هللا ليجس

 « هللا ليبس ىفو » : لوقي ىلاعت هللا نأل { مهم اهيف مهاف هللا ليبس ىف مهمايق ناك

 سانلا نوبصني ءالؤه ناك نإ و٬هللا دابع نعهثلا ءادعأل هللا ليبسىف داهجلا وهو

 نمم دحأل ةءارب الف مهاضر ريغ وأ اهلهأ اضرب ارشع اهنم نوذخأيو رهق مهلاومأ

 ىح نم ةقدصلا نم رجأتسي نأ زوجي هنأ راثآلا ضعب ىفوءهتاكز مهلإ ىدأ

 .ةوعدلا لهأ ءارقت نم ةاجحلا ناك اذإ كلذ زاوج بحأو داسفلاو للا نم دالبلا

 ري _ ىف اوناك ولو هتيالو لهأ ةفدص ضبقي نأ ىلاوالو رباج ىلأ باتك ىفو

 هيلإ مند نإو ، لزع دقو اهلدأ نم ةقادصلا ضبقي نأ ىلاولل زوج الو هتيالو

 ناك ام امأو ىلاعت هللا ءاش نإ "ىرب دقن اهلهأ ىلإ اهريصف ةقث وهو هتقدص دحأ

 ،هتيالوف کالذ اوضبق دق مهسأل ء لزع ولو هضبقي هنإف ةقدصلا نم هتالو ىديأ ىف

 ةاكزلا نم ىلمعي الف ةمامإلاو ةيالولا نم هب جرخي اثدح مامإلا ثدحأ اذإو

 هل نيدي ن ن وكي نأ الإ اهريغ الو هتقيدح ىف اهايإ هاطعأ نم اهنم أربي الو

 عجرو ةمامإلا نم هجورخ هعم حص نإو 4 هتاكز ديطعي نأ هل نإف ع ةمامإلاب

 نيدي ودو ى ةنايدلاب هاطعأ ايذ هيلع مرغ الو لبةتسللا ىف هيطعي الاف لوألا هيأر نع

 . ةمامالاب هل

) ٥ /تيلاطلا جهنم . ) ٦



 مهف هتمالعو ءارقفلا ةيلح مهلعو ةقدصلا ىلاولا مسف دنع موق رصح اذإ و

 ٠ ىر ام مهطمي و ءارف

 ،ال: لاق ؟ ةاكزلا ىلع لجرلا سبح له : هللا امهحر بوبحم ن دمحت لثسو

 له ىلهاج بهذ ليقاثم طقل هنأ ى نيلدع ريغ نادهاش هيلع دهش نإن : هل ليق

 .ال : لاق ؟ هنم ذخؤت له رقب ىتح سبح نإف : هل لمق. ال : لاق ؟ رقي ىتح سبحي
 دهشي ىتح سبحم ال : لاق ؟ لودع ريغ مهو ةدع دوهش هيلع دهش ولو : هل ليق

 ىتأي نأ الإ ءىش هنم ذخؤي رقأف نالدع هيلع دهشي و ه۔ب> نإف « نالدع

 ىبأخح.يشلاو رقهج نب دمحم نع ثكالذ اندجو دقو 2 ىلهاج هن أ فرعي و هنيعب بهذلاب

 ٠ هنلا همحر نسحلا

 نم ائيش كلم اذإ راثلا ةاكز ذخأي نأ مام الل نأ نيللا لوق نم انفرعو

 ءارةنلا ىلإ رصي ملام كلذكو « سودلاو رينافلا ىف اهكردأ ولو « هامحو رسلل

 ىف هيلع ةعبتالو هذخأي نأ مامالا ناكم امإلا رهظي نأ لبق هوذضبقبو ةاكزلا نم

 باحصأ سفن ةبيط نع الإ كلذ نوكي الف ةيشاملاو قرولا ةاكز امأو ء كلذ

 اذإ كلذ ىف مهل ىلاولا وأ مامإلا نم لاؤس وأ مهسقنأ تاذ نم كلذ ناك ةاكَرلا

 امنإو ى مهحاع سيل كلذ نإ مهملإ كلذ رهظ اذإ نيلسال ةعامجل وه امنإ كلذ ناك

 لهأل هربج بج نأ لبق نم اذه ىلع ضيق اف 4 مهسقنأ بيط نع كاذ مهلأسي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هل زئاج كلذو « كلذ ىف هيلع نامض الف اهباع ةاكزلا

 لصف

ضبةيوىبنيو هيف رمأيو هب موقي لجر ديىف ودبلا نم موقل لام ناك اذإ ليقو



 ال هنإو ص كلذ لثم ىلع انومأم ناك اذإ هدنع نم ةاكزلا ذخأ زوجي هنإ ، هترم

 نهؤي ال امهتم ناكنإو ةنانثمطالا كحنم ىلع كلذو ،هلهأ ىأ رب الإ لذ لني

 ناك اذإ امأو ء لاملا نم هنأ لع اذإ هنم كلذ ذخؤي نأ ىنبجمي مل كلذ لثم ىلع

 هنأ هب زرقي مل ام هدي ىن ام ةاكز ضبقي نأ زاج هتاكز نم لسو هدي ىف لاملا كلذ

 . كلذ ملسي وأ هريغ لام نم

 اذإف تيلا لام ىف فرصتي وهو مكحلاب ةياصولا هل تتبث اذإ ىصولاو
 اذه نأ لع اذإ لجرلا اذه نم اهضبق زاج فالتخا الب مامالل بجح ةاكزلا تناك

 ةاكرلا هذه نأ ىعدا اذإ امأو . فال_لشتخا الب ةاكرلا هيف تبجو دق لاملا

 امأو ث ةقث نوكي نأ الإ تيلا ىلع كلذ لبقي متيلا لام ىف تبجو دق

 تبجو اذإ اهتتدص ضبق ىلاولل زئاج اهيف لوخدلا لجرلا زيجتسي ال ىتلا لاومألا
 لد ىف سيل ليقو ، كلذ ءاش نإ هبجاو نم اهذخأ هلو ، اهف فرصتلا هلو ث اهف

 كلذ ملسي نأ الإ بئاغلا كلذكو « هلاح ملعي ال بئاغ هنأل ةاكز قرولا نم دوقنلل

 امإو ث هجولا اذه ىلع هغم ةقدصلا ذخأي نأ هل زئاج كلذ نإف هيلإ بئانلا ليكو

 راملا نم وأ رضاحلا نم ذخأي اك كلذ وه ذخأي وأ كلذ ىلع ليكولا ربجي نأ

 . ليكولا نم ةقدصلا بحاصل كلذ زاج امنإو ع هدنع ام ىردي ال هنأل ث الف

 لصف

 مامإلا ىلإ ناعفري ناثلثلاو ء ةقدصلا نم ءارقفلل ثلثلا ءاهقفلا ضعب ىأر دقو

 ن لميدلا ءاني و نيم راغلا ىلمعيو ‘ ةلودلا ةوقو سانلا رومأ ىلع امس ى وةتي

هللا دبع ةالو ناكو هرثك ألوألا لوقلاو ء فصنلا ءارقفلل مهضعب لاقو « نيثلثلا



 سيل هنإ ليقو ڵ فصنلا هيل إ نوعفربو تاقدصلا نم فصنلا نوق-رةي ىحم نبا

 نإف ؛بلاط مهنم هيلإ بلطي نأ الإنيهسملا تاقدص نم ءاينغألا ىطعي نأ مامالل

 نكسلوطعي ملباطي مل اذإ امأو ع فورعمب طعيلف هانغ ام ىردي الو قحل بلاطلا

 هتصاصخو هتجاح ردتب لهأتسي ام ردقب ناسنإ لك ىطعيوةريثكلا اياطعلا طعي ال

 . نيملسملا ءالع ىأرب الإ كلذ نم اثيش لهفي الو

 ةنسل تنش ام لك “ ةدملا وأ ء ىلا نم ةس ف ثنز أ : مامإلا هل لاق نهو

 قرف ! مامإلا هل لاق اذإ ىلاولا كلذكو ، ثالذ فرع اذإ زئاج كلذف ء ىلام نم

 ضبةىذلا دلبلل ريغ نم ريف هذصقف 2 ءارقفلاىلع ةاكرلا نم كدنع لصحم م رشع

 ءارقف نم دحاو ىلعي امم رثك أ هيطعي الو هنم هيطعي نأ هل زوجحم هنأ ةاكزلا هنم

 مهو ، ةاكرأا هنم ضبق ىذلا دلبلا ريغ نم ةالو ىلاولا اذهل ناكنإو « دلبلا لهأ

 اهب ىرتشاو ةقدصلا ىلاولا ضبق نإو ء كلذ مهيلإ ملسي نأ هل زوج هنأ ث ءارقف

 كلذ زوجحم الو كلذ مامإلا هل نأ 7 مامإلا ىأر 7 الاومأ وأ إ ايم وأ اديبع

 نأ هل زوج ناكامالإ هللا لام هل زيجي نأ هل زوجي ال هأآل ء ىلاولل الو مامإلل

 لثم ق مامإلا ةزاجإل زوح الو 0 كلذ لاح هايإ هاطع ل هايإ هط نأ دارأ ول

 نم ضبق ام ثاث قرفي نأ ىلاوال زوجيو . هل زح ول مامإلا هل زاجأ ولو 2 كلذ

 . ة اكراا هنم ضبق ىذلا دلبلا كلذ ىف مهاردو ر٤؟و بح نم ة اكرلا

 نأ مامالل ء مهريسىف نوسملا زاجأ دقو هللا امهمحر بوبح نب دمحم لاقو

 زازعإ و هللا رمأ هتماقإ ىفكالذ ىلإ جاتحم ماد ام ىفاوصلاو تاقدصلا عيمجب نيعتسي

مهخجاح كنع هوتننأو هللا لام نم نوملسملا هب ناعتسا امو ك هادع ] لالذإ و هنرد



 س ٨٥

 نأ مهلع سياف اهماع مهفوخ تقو ىف ةو_۔ءعدلا زازعإ و ندلا ةماتإ ىف هيل ا

 نمأو اهرازوأ برلا عضوو رمآلا نوكس دمب اثيش كلذ نم ءارقفلل اومرغي

 ردق ىلع فنأتسي اين كلذ نم ىأر ام مامإلا مهيطعي نكلو ى مهفوخنم نيملسملا

 رك اسع ةمانإ و مهياع ةنهو الو 2 نيلسملا ىنعأ ‘ ف ةوق كلذ ىق رأ ىر ام

 . ءارقفلا ءاطعإ نم ىلوأو قحأ مهتضيب نع بذلاو ء نيماسلا

 ناك ولو ةاكزلا نم ىطعي نأ ىنغلل زوجم ال هنإ هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 هنإف © ةلودلا زع نم ءاشي ثيح اهلعجيف مامإلا اهضبقي نأ الإ هللا ليبس ىف امراغ

 لاح ىف ةاكزلا بابرأ امأو ث ريقنلاو ىننلا ىف هللا ليبس ىف اهلعجي رأ هل زوجي
 ىف ىنعم هل تبث نم : لوقو ث ءارقنلا ىلإ الإ اهملسي الف مسقلاب اهعفد نوكب ام

 اكزلا برل كلذ ناك ةهبش ثكالانه نكست مل ولو هيف نيجراخلا نم هللا ليبس

 الإ ملسي ال هنأ الإ « هبشأ ىدنع لوقلا اذهو « ءاوس هلك كلذ ناكو ى مامإلاو

 . هللا لي:سىف مهسفن أ ىلع اهوقةننيو هللا ليبس ىف اهولمح نأ نينومأملا تاقثلا ىلإ

 ىفةمب ألا نذإ ريب مهسننأ ماوقأ لمعتساو :هرا 4حر رتذلل نب ريغم ةريس نمو

 رغ ىف اتسقو اهقح ريع و اهقح تاقدصلا تذخأو اهعمج ىلع صرحلاو ايندلا بلط

 امع نيلم اماو نيك اَسَمْلاَو ءار ر تاقدصلا ينإ » لوقي ىلاعت هللاو اهلهأ
 - مات إ ى 1

 ةص ةليلل أ نإاو او هللا ليبس ىفو يمرملا ! بآو- (ا ىفو مهش ُ وق ةغلل اَو
 م ےص م

 مهبولق ةفلؤملا مهعم كرت ىف ثيدحلا ماقتسا هن أ ريغ « كح ء هللاقر هللا نم
 م

 ءازجألا لهأ نم مهيلع درينأةتتَط ينلا رمأو٬باتكلا لهأ نم نيك اسللامم۔و

ءارقفلل مهس ث مهسأ ةتس ىلع تاقدصلا حمق ماقتساو 2 مهئاينغأ نم ذخؤت قلا



 { باقرلا ىف مهسو ص ليبسلا ءانبأل مهسو ليبسلا ىف مهسو ث اهيلع نيلماعلل مهسو

 ردق ىلع اوطعأ بةاكم وأ مراغ وأ ليبس نبا نم نيترملا نيب ايف ةقدصلا دهش نف

 كاردإ ىلإ ءىش ةثالثلا ماهسلا هذه نم لضف نإف ك مهتعس ةلقو مهعضو مهمرغ

 { نامهس لييسلا ىفو ى مهم ءارقفلل ڵ مهمأ ةنالث ىلع مسقو لضفلا در ىرخأ ةرمث

 تبهذو «زيرهلا هباتك ىف لجو زعلا ضرف ام ريغ مهسأ هنالم ىف عمج كالذ كرتو

 ةقدصو ث باقرلا ىفو نيمرانلاو ليبسلا نباو ءارقفلا اهم"حف اسأر رحبلا ةقدص

 . ةيامح ريغب لحمال لحاوسفاو رحبلا

 لص هف

 اهنم اولك أي نأ هباحصألو هل زوج لوقف مام الل ةقدصلا ضباق ىف فاتخاو

 ثكلذ مهل لعجي مل ولو « مسقت ملام اهعجو اهضبق لاح ىف اوماد ام مامإلا ىأر ريغب

 ث هيأرو مامإلا نذإب الإ مهل كلذ زوجال لوقو ى كلذ مهيلع رجحب ملام مامإلا

 . رثك أ لوألا لوقلاو

 هل بحأ مل رلبلا كلذ ةاكز ضبقل دلبلا لهأ نم ايلاو مامإلا لعج اذإ امأو

 اهضيقف اهضبقل هثعب اذإ كلذكو « مامإلا ىأرب الإ ةاكزلا نم لكأي نأ ه

 نم جرخ دق هنأل ء كلذ ريغ الو ةقننل اهيف هدي لخدي نأ هل بحأ مل اهصلخو

 لو ء نيدملا مامأ بهذو ةاكزلا ىلاولا ضبق نإ و 2 اهيف هل ليجس الو اهيف ءانعلا

 هرضحو هقرفي مل نإو 2 ءارقفلا ىلع هعمج ام قرف لام تيب الو مامإ نيدسلل نكي

. مهرقف اوذخأو هباحصأو وه ءارفلا نم ناكو هب صوب نإو هب ىصوأ تورلا



 اذإ ك ذب نيكل \ه نون وكب الو كلذ مهعسر نأ وجرأ تقولا كلذ ق مهجاحو

 مهعسيال نأ فاخأن بس ريغ هواك ف ءاينغأ اوناكدنإ و ءىتعملا اذه ىلإ اودصق

 . ءارقفلا ىلإ لاملا كلذ نامض نم اودسيال نأو ، كلذ

 هللا انحر ا أم : برغملا لهأل هباوج ىف هللا ا۔محر بوبحم نب دحم لاقو

 ىتلا نيململا لاومأ ةاكز مهنم دحأ ىلإ تلصو اذإ ىعاسلاو مامإلا نع مكايإو

 هولجو « ةلك أم هوذختا ىقابلا فصنلاو ءارقفلل اهفصن اومسقف ىلاعت هللا اهضرف

 نيذلا نيهملا ءاهقن نع انغلب ىذلاف ء مهتدوم لهأو مهرئاشعو مهبراقأ ىف ةلود

 ث مهبد لبحم اومصتعاو ث ولح دمع مهيبن ةنس ىلع اوماقتساو مهنيدب اوكسمت

 ةنسو لجو زع هللا باتك ىف امب لمعلا كرتو ، ترهظ نيح ثادحألا اوركنأو

 قيدصلا ركب وهأ هدعب نم نايضرملا نايضرلا ناتقيلللا هب راس امو ث للط هيجن

 هلهأ مرحو ءاينغألا نيب لالل ليدأو ث هدعب نم امهنع هللا ,يضر باطخلا نب رمعو

 عوجرلاو ةبوتلاب مهورمأو مهيلع اوجتحاو 2 هلعف نم ىلع كلذ نوسملا ركنأف

 مهوقراف كلذ نه اوعنتما املف « ذم دمحم هيبن ةنسو لجو زع هللا باتك كح ىلا

 اهعضوو ةقدصلا ذخأب نيملاظ نونوكي ال اوناك ولو 4 مهولتافو 2 مهنم اوثرو

 «هتبارق زيب لجو زع هللا لام ةلادإ نافع نب نامثع ىلع نوملسملا متن امل اهمضوم ريغ ىف

 اجاح ردأ 7 7 اهنود امو اهقوف ا ةبح لظ نه نأ نوسملا هيلعىضم ىذلاو

 ١إا_>

 نمو 9 هللا لزن ] ام ريغن ك اح رثاح وها قحلا ريعب ل۔ع نمو كالذب رفاك وهف

 نوقسافلاو ء نررفاكسااو ، « َنوئيلاظلإ له كثلوأد هلا لزنأ ام ٠كسحت ه . ِ 6 م ١ ١ م ..- { ٥ س

اهن اضرلاو ايندلا ىلإ نوكرلاو نيدلاف لل زلاو ناطيشلا نتف نم كايإو للا انذاعأ
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 « هنم لبق عجرو بات فإف « بيتتسا مامإلا كلذ لعف نإف ع ةرخآلا نم الدب

 هعلخ نواحةسي ني۔اسمال اودع ناكو ةمامالا سا هنع لاز عنتماو رصأ نإو

 . هللا رمأ لإ ءىني ىتح لتوق عنتما نإو ى ةمامإلا نم

 لصنف

 ناميأ ال : مهضعب لاقف ، ةاكزلا ىلع لاوءألا بابرأ فالحتسا ىف فلتخاو

 ناتك ىفاوءمتا اذإ : مهضعب لاقو ث مهلاومأ ىلع نونمتؤم مهنأل « اهيف مهيلع

 ءةضي رف وأ ةاش الإ "ىلع سيل ىعاسال ةيشاملا بحاص لاق اذإ ليقو ى اوفلح ةاكزلا

 نأ ىبأف فلحم نأ هنم باطو ص نيتضيرف وأ نيتاش كيلع نأ ىنغلب ىعاسلا لاقن

 .لظتي وهو ىطعأو نيملا وأ سبلا نم ىدتفافءفلحب ىتح ىعاسلا هسبحف «فلح

 ء فاحم ىتح سبح فلحب نأ هرك نإو فلحتسا ةاكزلا نانك امهتم ناك اذإف

 ‘ مغم اندنع كنأل فلحم ىتح كيح امنإ هل لاقي امنإ ى ىطعي ىتح سبحم سبلو

 فتي وأ ى هيلع هنأ هب رقأ ام الإ هنم ذخؤي الف هسبح لاطو فلحب نأ هرك نإف

 ريب هكرت نهو 0 اهف بحم ام ردق اهنم ذخأي و اهل إ رظنيو هتيشام ىلع ىعاسلا

 رمأ ىف مثأي الو ةهبشلا نم دبأو هل ملسأ وهف هتقدص ىف انيمأ هلعجو فالحتسا

 . هريغ الو مهتم ىلع انيمي ةقدصلا ىف ري مل ءاهتنلا ضعب نأل ء ةقدصلا

 ء ىلع نب دشار ىلع ىسيع نب دمحم ىضاقلل اهطرتشا ىتلا طورشلا نمو

 نمل اولوقت ال نأو ڵ مهتلا ىلع سيلاو ديقلاو دهلاب سانلل نم ةاكزلا ذخأت الو

‘ كح هز اك اذهو .0 اذكو اذك الإ كنم لبقن ال انإ ةاكرلا نامتك هن ومنت
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 سانلا نم ةاكراا باط ىف ثعبت ال نأو ث ةءهتلاب نيملسملا عم كحلا زوج الو

 .'تاتنلا الإ

 ائيش رتس ام فلحب ةاكراا ىلع نيملا : هللا همحر دمحأ نب نسحلا لاق : ليقو

 هللادبعوبأ لاقو ى ةقدصلا راذح لجو زع هللا قح اهمفب ةيشامو ةقروو ةرمثنم

 ،نيماسملل ةاكز هعم ام فلحتسي نكلو « هيلع سبح الف ةاكرلا نانكب مهتا نم

 ةقدصلا هيلإ تبلطو لام هدي ىف نم ىف لسيقو ث فاحب ىتح سيح فلحم مل نإف

 . مهتي ال نم نوكب وأ ء ةنيب مقي نأ الإ قدصي ال هنإ ء ىعذل وه : لاقف

 الإ ةاكرا لست زوجي الف نيففسملا رومأب مئاق لدع مامإ ناك اذإ : ليقو

 ء ناطلسلل ةقدصلاو ةمجلا : لاق هنأ للم ىبنلا نع دجوي هنأل هلامع ىلإو هيلإ

 ء اهنمض مئاق لداعلا مامإلاو ريقن محر وأ راج وأ ريقف ىلإ اهنم ائيش وأ اهملس نف

 ثالذ نأ ى نانثمطا ىنعم ريقفلل عقي نأ الإ هجئاوح ىف اهذفني نأ ريقفلل زوجب الو

 دارأن.م ىلع اهقرفينأ ةاكزلا بحاصل مامإلا نذأ نإف ءهتروشمو مامإلا ىأر نع

 نإو ث ىه ك اهنأ هفتري مل ولو « اهقحتسي نم ىلع اهقرفي نأ هل زاج اهقحتني نم
 « ادذافنإب هل نذأي نأ مامالل زاج اهذافنإ ىلعو اهيلع اومأم ةاكزلا بحاص ناك

 اهلعجو وه هضبقي نأ هيلع نأل ى ثاذ مامإلل زجي مل نومأم ريغ ناك نإو
 . اهعضاوم ىف

 دحأل زج م ةءاربلالاح ىف مامإلا ناك اذإ : هللا همحر دحأ نب نسحلا لاقو

 نأل عأ هللاف فوقولا لاح ىف ناك نإو ث هتالو ىلإ الو هتاكز هيلإ ملسي نأ
 ض مهرمعمو مهرصع ىف ناك اذإ ةمنألا نع فوقولا زيجي ال نيملسملا ضعب
. ةءاربلا وأ ةيالولا الإ ىري الو



 . انوضرقأ لاقو « اهلحم لبق ةاكز ذخأ نلع ىبلا نأ (ا)یور

 لاوحأ هلهأ ىلع لاح دقو ؟رصم مامإلا كالم اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 نم مهيديأ ىفام ضبق ىلع مهربجي هل زوج هنأ ى مهلاومأ ف مهناكزو اوك زب لو

 ةاكز كردأ اذإ ليق هنأل ء مهنم ةقدصلا ةيابج اهب بجوتست قلا ةياجلاب ةقدصلا

 لوقلا ضعب ىفوءاهيلع هربج نأهل ناك سودلا ىف تناكولو جرخت نأ لبق راملا

 ذثنيح ٣ ،ةنس قرولاو ةيشاملا ىفو ،اهك ارد ىلإ تسرغ ذم راملا ىف مهيمح ىتح

 ايف مه هربح ىنهم تبثي اذه ىلع ناك اذإن 4 مهلاومأ ةاكز ضبق ىلع مهربجي

 . معسفنأ ةبيط نع اوماسي نأ الإ مهاج نكي |

 نأ لبقو ى مامإلا ناطلس ريغ ىف اثدح ثدحم ثدحأ ول لوقلا ضعب ىفو

 ىذلا قحلا هنم ذخأي نكلو ء هثدح ىلع هتبوقع هل نكت مل دالبلا كلميو رهظي

 نأ الإ اهب بقاعي نأ هل سيلف ةبوقعلا امأو ثادحإلا ىف كلا ىف هيلع بحي

 مامإلا لمجو ميقم ركسع مامالل اهيف دلب ىف ليقو ء هناطلس ىف اثدح دحأ ثدح

 انك انإ لاق ملسو هيلع هتنا ىلص ىبلا نآ بلاط ىبآ نب ىلع نع ىزتحبلا هانعم ىور )١(

 . م لحت نأ لبق سابعلا
 ملسو ه ءاع هللا ىلص ىللا ثعب لاق ةريره أ نع ملسمو ىراخيلاو دواد وب أ ىورو

 هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر لاقف سابعلاو ديلولا نب دلاخو ليج نبا عنمف ةقدصلا ىلع باطخلا نب رمع
 دقف ادلاخ نولظت جكنأن ديلولا نب دلاخ امأو هتنا هانغأف اريقف ناك نأ الإ ليج نم مقنيام ملسو
 ىلع ىهف ملسو هيلع هتنا ىلص هتلا لوسر مع سابعلا اماو هتنا ليبس ىف هدتعو هعاردا] سبتحا

 م . بأذا ونص وأ هيبأ ونص لجرلا مع نأ ترعش امأ لاق م اهلثمو



 دل,لا ىف اوقر>أن ىنبلا لهأ نم ركسع رل,لا كلذ ىلإ لصو مشلجرىلإ اهنالو رمأ

 فرسمناوءاهنع عنم ركسملا نكي لو اهيف اسانأ اورداصو اهيف ىذلا لماعلا اولتقو

 ىلع دل,لا هذه ةاكزل مامإلا ضبق زاو_ج ىف فاتخيف اذه دعب دلبلا نع ةانبلا

 . ةفصلا هذه

 هتالو نم دحأ وأ ءاهب مامإلا ملسي ملو لدملا مايأ ىف ةاكزلا هيلع تبجو نمؤ
 وهو « هيف فلتخال امب اهضبق مامإلا قحتسا اذإ مامإلا نع اهرتسي نأ هل سيلف

 قحتدي هنأ ملعأ الف نيرهش وأ ارهش رمعملا ىمح نإو ث ةنس هلك رصا ىح اذإ

 . فالتخالا كلذ ىف لخديو ء عامجإلاب ةاكزلا

 راثلاو ء هتاك ز ضبق هل لوقن ، رصملا نم عضاوملا نم ىحي ايف فلتخاو

 وهو 2 ةروكلا ىح اذإ لوقو ى هلك رصملا ىمحي ىتح لوقو ، قرولاو ةيشاملاو
 رمعملا نم ىمحام ةاكز هل لوقو ثالف ناتبرةلاو ةيرقلا امأو ء رصملا نم راطقلا

 . اريثك وأ اليلق

 لصف

 ك لالا نم اهىغبق لام ىف ةاكزلا بوجوب ىلاولا وأ مامإلا ملع اذإ : ليقو

 ناك اذإ ، دوقفم وأ ابئاغ وأ ؟رضاح ةاكرلا هينتبجو ىذلا لاملا بحاص ناك

 نوكي الف ةاكَرلا ىلع ربجم ال مامإلا ناك اذإ و 2 ةاكزلا ىلع ربجي لاح ىف مامإلا
 ثكالذكو . كالذل هلاج ىذلا هليكو وأ لالا بحاص ىأر نع الإ ةاكزلا ضبق

ةاكزلا ضبق ىلب نل الو ىلا وا نكي مل لاملاف ةاكرال بوجولا ىلاولا نع باغنإ
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 رةي وأ ء كالذ هل زاجأ دق ىذلا هليكو لي وأ لاملا بر دي نم الإ اهمضبقي نأ

 هضبق ىلاوال نإف ةاكز ٩4أ وأ ةاكزلا نم هنأ هدي ىف ءىشب سانلا نم دحأ

 . اذه ىنعم ىلع

 لا۔!او ى دوتفملاو بئاغلا لثم ىعف لامع اهلو تيبلا ىف تناك اذإ ةأرالو

 ناك ولو ةلبةلا لهأ لام نم ناك اذإ هغم تذخأ ةاكزلا هيف تبجو اذإ مارحلا

 لك ىلع ةاكرال هيف ةبجاو ةلبقلا لهأ لام نأل اجر باب نم ذوخأم وأ ابصتغم

 قلا لام كلذكو {ةاكرلل ىلعربجي مامإلا ناك اذإ لاح

 ناك نإ هلام ىف اهب وجو ملسي نإو ى هيف اهبوجو لع اذإ هنم تذخأ راملا نم

 ةاكزلا هيف تبجو اذإ

 هتنايخ ملعت لو ،ىصو وهو 4 تيلا هذه لام نم ةاكز هذه نإ كلذ لوةي ىذلا

 ةاكزلا بوجو . كنع باغو قيال ايصو نكي مل اذإو ع هنم ةاكرلل ذخأ زاج

 كلذ لبقي مل هيف تبجو دق قيلا لام نم ةاك اا هذه نأ اذه رقأو ةيلا لام ىف

 نأ وه رقأ نإ كلذكو ء كلذ ىف قدص ةقث ناك اذإف ء ةقث نوكي نأ الإ هغم
 كلذ زاجو هنم ةاكزلا تذخأ ىه نيأ نم رسفي ملو ةاكزلا نم وأ ةاكز هذه

 ٠ ىلاعت هلا ءاش نإ

 لدأ ىف اهلعج ثيحف لاملا بر اهقرف اذإ ةامكرلا ىف هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 اهلمجم نأ هل زوجي نميف اهلمج اذإ هأزجأ ثالذ ىف باوصلل دصق ىنهم ىلع ماهسلا

 هلامع ىلإ وأ هلإ اهميلست ناك لداع مامإ رمعملا ىلع ناك نإو ء كلذ هنيح ىق هيف

 ىف رواشي و ء اهلعجب نيأو اهت.ق ىف رظنلا داهتجا مامإلا ىلع ناكو هرمأ ىوذو

سلجو ماهسلا لدأ عيمج ىلع اهقرف نإ و ىأرلاو ملدلا لأ نم هترضح نم كلذ



 م ٩ _

 كلذ ىف مامإلا ىلع نامضالو ء هللا ءاش نإ كلذ هلزاج ىأرو ءاشام رضح مل نا

 نإ نماض وهف مهريذل سبحف ماهسلا لهأ نم هيطعي نم دجو اذإف لاملا بر امأو

 . هنامض نمالو هتمذ نم جرخ مل اهنأل 2 اهلهأ ىلإ ريصت نأ لبق تفلت

 لصف

 ةاكزااب مهبلاطيل هعضوم ىلإ سانلا وعدي نأ ىلاولاو مامالل زوج ليقو

 مهاردلا ةاكز امأو اهعضوم نم اهضبق ىلاولا ىلع راملا نإ ليقو . نولوقيام رظني و

 مهرضحةسي نأ هل نيهجولا الكى لعو ص ىلاولا ,يلإ اهباوتأي نأ اهباحصأ ىلعف

 . كلذ ىف

 اوذخاي ملو ى لدعلل نيربظمو روجال نيركسم نامعب نودلسملا جرخ ليقو

 كلذ دعب لاملا اوثعب مث ض اهنم روجلا ل۔هأ برهو ىوزن اولخد ىتح ةقدص

 . ةقدصلا نوبحم

 راجينأ نه مهيمحي ىتح رمعمالو موق ةقدص ىج نأ رهظ اذإ مامالل سيلو

 قر الو 2 مهيلع راج دقف روجلا نم مهعنمي و مهناقدص ذخأو لعف نإف ى مهيلع

 ناكو « لدع ءارمأ الو لدع مامإ نكي مل اذإ لتقو ع مهيلع راج ن - نيب و هئيب

 ةاكرزاا بر ىلع بجحي الف تامرلا كمتنيو لالضلاب نيدي نمم وأ ةربابج ءارمألا

 اهتمسق ىليو لجو زع هللا ركذ نيذلا ماهسلا لحأ ىف اهملسي نأ هلو ے مهملا اهعفد
نيب اهنيسق ىلع انومأم مهخم دحأ وأ ماهسلا .لهأ ناكا ذإ لوقلا ضعب ىفو كهسفنب



 نأ لاح ىلع کالذ هلزج نينومأم اونوكي مل نإو 2 تالذ زاج مهما اهملسف اهلهأ

 . لدعلاب اهلهأ ىلع اهتمسق ىلع هنمأي نم ريغ ىلإ اهملسي

 نأ هل لح ةدحاو ةيرق كلمو قحلاب ماق اذإ مامإلا نع رفعج نب دمحم لئسو

 ترجو اهلهأ ىمحو اهمكامو مامإلا اهتحتسا دلب لكنإ : لاق ؟ اهلهأ ةاكز ضيقي

 ضبق هل سيلف كلذك نكي مل امو اهلهأ ةقدص ضبق هل رأ اهيف هماكحأ
 . مهحقدص

 ىلإ لصت نأ لبق تفاتف موق ةفدص ضبق لاو نع هللا همحر ديمس وب أ لئسو

 نأل « ةاكراا بر ىلع الو ىلاولا ,لع نامضال : لاق « اهنم ءىش فلت وأ مامإلا

 هتبلاطم هيلعف هتنامأ ذخأ نع ىلاولا ملع اذإو ص هيلع نامضال نيمألاو نيمأ ىلاولا

 ناك ص هسفنل امك اح كلذ ىف نوكي الو ى هنم اهجارختسا ىلع ردق نإ هتنامأ
 ناك نإ بحأ الو « مامإلا ىأرب اهذخأ نوكي نأ الإ هريغ وأ ىلاولا اهل ذخآلا

 الإ كلذب ىلاولا هبلاطي نأ ةنامأ وأ ةقثب نيملسملا عم بيس هل نم وأ لاو اهذخأ

 . هب هبلاط الإو هلعف نمل كلذ مامإلا زاجأ نإف ء كلذ ىف مامإلا ةعلاطم دمب

 لصف

 قرولا نم ةاكزاا تناك‘ مامإلا ىلإ اهلح ةاكزلا بحاص ىلع سيل ليقو

 > هيأ 1 ةابلا مودقتقوللإ اهزمع وهلام نه اهجرخم نأ هيلع سال وءراثلاوأ ةيشاملاوأ

 هسقنب لصو نإ اهم مامإلاو ىلاولا ملعي نأ هيلعف ةاكرلا هيلع تبجو اذإ نكلو

ىصوأو مامإلا اهب ملعي مل نإو ى كلذب اباتك هل بتك وا الوسر هل لسرأ الإو



 _ _ ٩٥

 هلام نم هنع ذفنت اذكو اذك ةاكز ةيلع نإ لاق نم هنع ذفني نأ هتوم دنع اهب

 ىهو ث كلذ ريغ ىنعم اهبذ حصي نأ الإ هلام ىلإ وأ مامإلا ىلإ ملستو هتوم دعب

 . ةاكزلا ةلزنمب ىدنع

 لصف
 هض وألاملا كله ىتح اهبوجو دمب اهنع رخأت اذإ ةقدصملا ىباج ىف فلتخاو

 عفد لاملا بر نكمأ اذإ لوقو ، دجو ام ةقدص ذخأي قدصملا نإ لوةلا ضعب ىفف

 نماض هنأ لاملا كله ىتح لعةي مذ ةقدصلا لهأ نم هريغ وأ قدصلا ىلإ ةاكزلا

 نأ هضيب وأ لاملا كله ىتح اهجرخ ملف لاملا ىف ةاكزلا تبجو اذإ بحو ى ةاكزال

 ثدحم ملولاملا وه فلتي ملو اهميلست دقتعم ةاكرلاب انئاد ناك اذإ هيلع نامض ال

 ةاكزلا نأ لوقلا ضعب ىف نأل“هءييضت قيرط نم كلمف هعيضبملو هقلتي اثدح هيف

 . لاملا بر دي ىف ةنامأ ىهو ء كيرش

 اهجارخإ ىلع ردقو هلام ىف ةاكزلا هيلع تبجو اذإ لاملا بر نإ لوقو
 ةنومضم ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلع اذهو ع نامضلا هيلع نأ لعفي ذ اهذاغن إو

 . لاملا بر ةمذ ىف

 مايأ ىف اوناك اذإ : اولاقن ء لدعلا ريغو لدعلا مايأ ىف كلذ ىف ضعب قرفو

 ىلإ هراظتنا لاح ىف لاملا فلتف ناطلسلا ىلإ الإ هتاكز عفدي نأ لاملا برل سيل

 هل اقلطم ناك نإو كلذ ىف رذعلا هل نأل ةاكرلا ىف هيلع نامض ال نأ قدصلا

 نايضلا هيلمف تفلت ىتح اهادأ ىلع رداق وهو اهودؤي لف ءارقفلا ىلإ هسفنب اهؤادأ

. اذه ىنبجعيو



 وهام لاملا نم دجوف اهتقو ىف ةيشاملا ةاكز ضبقل جرخ اذإ قدصملا ىف ليقو

 . باصنلا ٨ ح ىتم ك 4خنع لأسي و هنم اهذخأ ةقدصلا 49 بج ام عمتجخ

 نم ةقدصلا ذخأي نأ هلف ء لوحلا هيلع لح مل هنأ حص ولو لوقلا ضعب ىفو

 هب بج ام ةيشاملا نم غلب ذم لوحلا هيلع لوحم ىتح كلذ هل سيل لوقو 2 عمتجملا

 ليقو ء كلذ ىلح ةحصب وأ لاملا بر نم رارقإب الإ كلذ هل بيطي الو « ةقدصلا

 مهثارةف نم اسانأ اورجأو مهتاوكز اوعمجي نأ دلبلا لهأ دارأو مامإ نكي مل اذإ

 كاذ نأ مهناكز نه مهو۔ءطي و داسألاو ملظلا نهم دايعلاو دالبلا اومنم نأ

 . مهل زئاج

 «ممخراجإ مهناقدص نم مهوطعي نأ اسأب ىرأ ام : هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو

 ىلاعت هللا نأل ؛مهيلع راجم نأنم مهوعنمو مهودع مع اولتاق اذإ ءاينغأ اون اكو او

 . 1 هلل ا لبس ىفو ٢ : لوةي آ م ٠ م - ٠
 م

 نيسللا نم دالبلا ةناح ىلع ىلوتملا ناك اذإ : هللا هحر نسحلا نب دمح لاقو
 الو ص داشرلا نورهظيو دابعلا نع منلا عفديو قحلاب دلبلا ىف هباحصأو وه لمعي

 مهيلإ اهميلست ىف ةينلا نوكتو مهيلإ ةاكزلا لست زاج داسفب ضرألا ف نوعسي
 مهلف هللا ليبس ىف مهمايق ناك نإو مهرقنل مهل ةزياج ةاكر اف ڵ ءارقف اون كنإ

 . هللا دابع نم هللا ءادعأل داهجلا وه هللا ليبس نأل ةاكرلا ىف قح

 بجوي اثدح ثدحأ م ةحيحص مامإلا ةمامإ توبث لصأ ناك اذإ :ليقو
ريقفل ةاكزلا عفدي نأ هل زجي مل لاملا برمم آرهاش هثدح ناك ن إف هتمامإ نالطب



_ .٩٧ 

 ثدحلا ناك نإو ،هرقن لجأل هنماهضبقي هنآ هل نيببو هملعي نأالإ مامإلا اذهرمأي

 لالل بر ملسي ل ولو هرقنل ةاكزلا ضبقي نأ هل زاج لأملا .بر نود ريقفلا هملعي امن

 ريقف اذه نأ ملعي لاملا برو ريقفلا نود هلدحم لالا بر ملع نإو مامإلا تدحب

 نأ هل زاج ةقدصلا ىف قح مم نيذلا فانصألا دحأ نم هنأ وأ ڵ ةاكرال قحتسم

 قحتسم هنأ ملعيال ناكنإو ؛ كلذ نم .ىغب ملعي مل ولو هلام ةاكز نم هضبقي

 دنع ادساق لصألا ناك نإو ى ءارقفلل كلذ مرغ هيلعف هوجولا نم هجوب ةاكزلا

 طوقسو نابلا نم ةمذلا ةءارب بجوم امم مالعإب الإ مهنيب كلذ زجي مل ميجلا

 مامإلا اذه رمأبال هرةفل اهذخأي امإ هنأ لاملا بحاص هملعأ ناك نإو ء ضرتلل

 هرمأ هنأالول لاملا بحاصو اهضبفأ ملالإ و ةفصلا هذه ىلعكتاكز عفدت تنك نإف

 ىدؤيال ناكهيلإ اهعفدي نكي مل الإو لجرلا اذهل هتاكز عفدي نأ مامإلا هذه

 نم ريقن لجرل مامإلا اذه قلطأ نإو « ءارقفلا نم اذه ريغىلإ اهعفدي وأ هلام ةاكز

 رمت وأ ابح لجر تيب نم ىلاولا هيلإ ملسف ةيابجلا بحاص هيلاو دي ىلع نيملسلا

 اذإ كل ذ هل زاجأ نيلسملا ضعبف ث ىلاولا دخع نم اهضبق هل ةقولطملاو 2 مهارد وأ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو كل ذ هل زجم مل ضعب و ريقف ناك

:; % ++ 

) ٧ _ نيبلاطاا جهنم /٥ (
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 عس اتلا لوقلا

 اهريغو ةمشام نم ةراحتلا ب لي رأ امو ةراحتلا ةاكز ق

 وأ بايث وأ ناويح وأ ديبع وأ لصأ نم ةراجتال ناكام لكنإ ليقو

 هنم جرخأ هيحاص هعبي ملو ةاكزلا هيف تبجو اذإ ةعتمألا نم كل ذ ريغ وأ ضورع

 ثتن اك نإو ‘ ةاكلا ه. تلح موي موق حبر هيف ناك نإو ك هموي رعسب ةاكزلا

 ةعيضو هناكز لح لبق هعاب ناك نإ و « هلام سأر نم ةاكرلا جرخأ ةعيضو هيف

 مهارد هل نميف هللا هحر ىراوحلا وأ لاقو 2 هدي ىف امالإ ةاكز هيلع نكت

 ةدارزاا هذهف مهازدلاهذه قةنأناكن إف اهدصحو اهتعارز ف اهنم قفنأ مث اهيكزب

 نكي مل وةراجةالتسيل ةعارزال اهقفنأنإ و 2 ةراجتلا ةاكز اهيفف ةراجتللاهعرز دقو

 لحم دعب مهاردلا .ذه قفنأ نإو ةعارزلا ىف ةاكز الف بحلا ةاكربج ةعارزلا ىف
 اهقفني ملو همهارد ةاكز لحم لبق اهقفنأ نإو {ةعارزلا نود ةصاخ ةاكزلااهيفف ةاكزلا

 ةراجتلا هب ديري الصأ ىرتشا نإ كلذكو 2 اهيف ةاكز الف ةراجتال ةعارزلا ىق
 حبرو ةراجتال اهرلاو مارلا نم اثيش ىرتشا نإو ى ةرملا ةاكز هيلعف رمأف

 هل سالو هل_ههأل هنأل ةاكز مارحلا ىف سيلو 6 لاملا صأر ىف ةاكرلا امنإف هيف

- , . 
 . ىس 4

 اذإ لوحألا نم كلذ ريغو لخنلاو ضرألا ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ةاكزال ةرمت نم هخم ناكامو ةاكرلا ىف ةراجتلا ةلج ىف لخاد هنأ ةراجتلل ىرتشا

ةرث نم ناك امو « ةراجتلا ةاكز ةاكرلا ىف اهل عبتو لوصألا لثم وهف اهسنفب اهيف
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 ةاكز هتاكز لوقو ، لصأالل عبت ةراجتلا ةاكز هيف لوقن ةاكزلا اهيف ىتلا لوصألا

 لوقو ، ىنال آذه ىف راثلا نم هلام ىلع لحمو ةراجتلا ىنعم ىلإ لةتني الو ى راغلا

 نوكيو © اهتاكز تقو ءاج اذإ ةراجتلا ةاكز هيلع لخدي مث رامتلا ةاكز ىكزي

 ةضف وأ بهذب عابي وأ ةراجن ىلإ لةغي ىتح ىقب نإو ةراجتلا ىف ضورعلا ةلزنمب

 هدي ىفو ةمدخال ادبع ىرتشا نمو ث ةراجتلا هب دري مل ولو ى ةراجتلا ةاكز هيفف

 ىلع لمح مل ةلغال هارتشا اذإ هنإ هتمدخ لجأل هارتشاو هريغ وأ جاسن لثم ةمنص

 هارتشا دق ىرتشللو هريغ ىلع هكرتو ىرتشملا تامولو هنم لغتسا ام الإ ةراجتلا

 نم هيف هيلع ءىش الف ةلغلا ثراولا هن دارأ اذإف 2 ةراجتلا ةاكز هيف نأ ةراجتلل

 ءىش لكو ةراجتلا ةاكز هيف نأ ةراجتلل ىرتشاف هيف ةاكزال ءىش لك ليقو ةاكزلا

 لوقو ، فالتخالا هيقف ةراجتلا هب ديرب ةراجتلا ىف لخدم هلخدأف ةاكرلا هلصأ ىف

 ةاكزلا تبجو نإ لوقو ي ةراجتلا ةاكز هيف لوقو ،ةراجتلا ةاكز ىلإ لوحتيال هنإ

 ةاكز هيف ناك ةراجتلا ةاكز هيف نكت ل نإو ةراجتلل اعبت وه ناكةراحتلا ىف

 اهفو ث ةراجتلا ةلمج ىف ةلخاد ىهف ةراجتلا اهب دارب ىتلا ضورعلا امأو 2 هنغ

 هيلع هتراجت لمحم ىذلا هلاه ىفوأ ث ةاكراا اهيف ةراجتلا تمادام ةنس لك ةاكررلا

 ىرتشا اذإ ضورملا ىف فلتخاو ةاكزال ةضفلاو بهذلا نم هتراجت ىلع هلمحو

 لوقلا رثك أو مهرد ىتئام ىوسي وهو لولا هيلع لاحو مهرد ىتثام نم لقأب

 ناك اذإ ادعاصف مهرد ىنثام ىوسي راص ذم لولاهيلع لوحم ىتح هيف ةاكز ال هنأ

 لصألا نكي ملام ضرعلا ىف ةميقلا ليوحت ىف رظنيال ه" لوقو ؛ ةراجتلا هب داري

ناك نإ كلذكو ةاكراا هيف بج وهو لولا هيلع لوحو ةاكررلا هيف بجام



 ۔ ٠٠ ١ ذ

 تلاح مش { م اق باهذلاو ةنسلا نم ءىش ىف هت.ےة تطحما 7 مهرد ىنام هلصأ

 ةاكزلا نإ ء لوقي نم لوق ىلع ةاكرراا هيف ناك ث مهرد اتئام هتميق وهو ء ةنسلا

 هيف ىري الف ةميقلا ىف ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلعو « نلا نم لصألاب نوكت

 ةاكزلا هيف بج ال لاح ىلإ راص ىتح ةنسلا نم ءىش ىف هتميق تطعحنا اذإ ةاكز

 هيذ بجنأم ريغ ةراجن وأ ةضف وأ بهذ نم هعم نكسي مل نإ ء ةغسلا نم ءىش ىف

 . ةاكزلا

 لصف

 ىلع قرفت وأ ىنع و أ ةكسع رحنو اندب هن ىرتشي لام ثمب نم ليقو

 اهنم تجرخ نإف ةاكرراا اهيفن كلذ ىف ذفنت نأ لبق هتاكز تقو ءاجو ث ءارقنلا

 نوكي نأ الإ هياع مرغ الف لعفي مل نإ و اهنم ذفن أ ام لدب اهبحاص دري نأ بحأف

 كلذ ىف جرخت هتقذصف لوح اهيف هيلع لاج دق دلب ىف لام لكو ى بجاو ءىش

 . دلبلا ثالذ نم لالا بحاص نكي مل نإو ع دلبلا /

 لصف

 ةاكز ال هنأ حم رال اهيف ةينلا نكت ملو ةراجتلل ىرتشت ىتلا ةينآلا ىف ليقو

 ادإ ةاكزلا هيفن حبرال هب ىوني ام لكو ةاكزلا اهيغن حب رلا اهب ىون نإو « اهف

 ترإف هب عفتني نأ لع هرن لوحم ةراجتلل 4 أ لع ارش ىرتشا نمو « ترمدح

 هن ديري هتينب لوح داع نإ ، ةراجتلا ةلكز هيف نكت مل لوحلا لبق هتين لوح

ةراحتلا لاح۔ نع لاحةسا لمق دفو ء ارشلا عفو مو نم لوحلا لاحو ةراجتلا



_ ١. ١ 

 هريغ ءىش ىف هلوحم ىتح هتلاح ىلع وهو ةينلاب لوحتيل ةراجتلا ىلإ ةينلاب هلوح مش
- . ٤ ٠2 ٠ 

 ..ةضف وأ بهذب هيبي وذ جت هب ديري

 ىلإ ةراجت ةيشاملا نم هارتشا ناكام لوح اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 كلذكو 2 ةراجتلاب هيف ةاكزلا بوجو لبق ناكاذإ ةينلاب لوح ةينلاب ةمماسلا

 ةلغلا وأ ةمدخال قيقرلا نمو « عفانملل ةينآلا نمو ةوسكسال بايثلا نم لوح ام

 ريغل اذه نم ءىش تبث اذإ و ةراجتلا ىف لوحلاب هيف ةاكزلا بوجو لبق ناك اذإف

 هوجولا نم هجوب وأ كالذ ىلع هارتشا وأ هنم ب وحتب عفانملل ل٫ ةراجتلا ىنعم

 اولاقو ،هل تبث دق ىذلا هلصأ ىلع ناكوءةينلاب لوحتي مل ةراجتلا ىلإ ةينلاب هلوحف

 . ةراجتلا هب دي ري وأ لادب وأ عيب هريغ ىلإ هلقني ىتح ةراجتلا ىلإ لوحتي ال

 لصف

 هناز لحم تقو ءاجف ، فورعم رهش ىف ةاكزلا هيلع بجت لجر ىف ليقو

 هل ديري كلذ ريغ وأ 3 وأ بح هعمو ةاكرلا هو بحن ام مهاردلا نم هعم سل و

 موق ةاكرلا هيف بج ام مهأردلا نم هعم سيلو هتاكز تقو ءاج اذإ هنأ ء ةراجتلا

 ء ةاكزلا اهيف غلبت هتميق تناك اذإ ةاكزلا هنم جرخأو رملاو بحلا نم هعم اع

 هل ناك نإو ث ةك زاا هديج نم جرخو ة۔.ةلا ىلع مهاردلا نم هعم قب ام لمحم و

 ةاكزاا هنم جرخأ هضبق تقو اذإ و ةاكز هيف هيلع سياف لاح ريغ سانلا ىلع نيد

 لع هةقو لح ىذلا نيدلا ناك نإو ى هضبق نم ةردقم ىلع ناك اذإ هضبقي مل ولو

 نيدلا ناك نإو ث ةاكرلا جرخأ هضبق اذإف هلطم فاخ نم وأ ، رسعم وأ بئاغ

اهجرخأ ءاش نإو هلام سأر نهم ةاك راا جوخأ ءاش نإف هتاكز تقو 4 اجو افلس
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 بحأ وهف رفوأ كلذ نم ناكامو ءفلسلا ناك عون ىأ نم هضبق اذإ فلاسلا نرم

 هنم ىضق نإ هلامب طيحم نبد هيلعو ةاكراا هيف بج لام هل ناك نمو ث انيلإ

 ؟ ةاكزلا هيف بحم ام هدنع قبي مل هنيد

 ءاضق ىوني ال ناكن إ و ةاكراا هيلع نكتل ةنسىف هنيد ءاضق ىون اذإ لاق

 . هلام عيمج ىف ةاكزلا هيلعف هتنس ىف هنيد

 اهف هيلع تبجو دقو ةاكراا اهيف هيلع بجح ةراجت هل تناك نم : ليقو

 عيمجو ىلحلاو ةضفلاو بهذلا نم هعم ناك ام عمج لمحم نأ هيلع نأ ةاك زا

 نكتمو هتاكز تقو رضح اذإ ةراجت نم ةدئاف وأ ةاكرلل اهف هتلغنم دافتساام

 مماردو ةضنو بهذ نم هدي ىف ام عيمج لمحي هنإف « ةضفو ابهذ كلت هتراجت

 ةميق ةراجةلل هدي ىف ءىش لك رجاتلا ىلع موقيو ةاك زا اهخامج نم جرخمو ريناندو

 ىفكيو هيفكي هنإ لوقي ام ماعطلا نم هل كرتيو اهيف وه تلا دلبلا رعس ىلع ةطسو

 هآ كارتي ضورعو مهارد الإ ماعط هدنع نكي نإو ىرخأ ةرمث ىلإ هلوهي نم

 هتوسكل هدي ىف ىتلا بايثلا نم ءايشأ سبحم هنإ لوقي نأ الإ ةقفنلل كلذ نم

 لاق ام لكف « هتيبل عاتملاو هتعيضل باودلا نم اث وأ هتمدل ديبءلانم ائيش وأ

 هتاكز جرخأ نكيم ام هدهب وأ هتاكز تقو لبق ةراجتلا نع كلذ نم سبحم هنأ

 سبح امم ايش لخدي نأ كلذ دعب دارأ نإف 0 قث ام زيو « هيف هماع ةاكز الن

. لباق نم هتاكز تقو ءىحم ىتح هيذ هيلع ةاكز الف هترامع 7



 نأ لبقف ث ةقدصلا اهبف ىرجت ةمناس رقب وأ نغ هدنع تناكل جر ىف ليقو

 اهف بجت ةراج هلو ث ةراجتلا اهب ىون رثك أ وأ لةأ وأ رهشب لوحلا هيلع لوحم

 الوح ملاف { مهارد وأ ىرخأ ةعاضب اهلوح مل ام ةماسلا ةقدص اهيذ نأ ع ةقدصلا

 ةراجتلل ةيشالل هذه هعم تناك نإو ث ةنس لك اه ةدص ىطعيو ةمتاسلا ةلزنمب ىهف

 اهيلع لاخ ةيذلاب ةماس الوح رثك أ وأ لفأ وأ رجشب لولا اهيلع لوحم نأ لبقت

 ةماسلل اهب ىون ذم لوحلا اهيلع لوحب ىتح اهيف هيلع ةاكز ال نأ هتراجت لوحلا

 لوحلا اهيلع لوحم ةماس غ وأ رقب وأ لبإ هدنع ناك نمو ، لوألل فلاخم اذهو

 هنأ ةيشاملا نم ىقابلا نم ةقدصلا ذخؤتو هتيشام ىف هل بسحم نأ باطف نيد هيلعو

 ىرتشا نإو اهنم هتيد هنع حرطي الف ةم اسلا امأو ى ةراجتلا نم الإ هنع حرطي ال

 نكست ل ةراجتلل هبىون مث ث لحي مل وأ لوحهيلع لاخ ةراجتلا هد ىوني ال اضرع

 ناكو ةراجتلل هاون اذإ لوقو ث لوح هنم ىلع لوحو هعيبي ىتح ةاكز هيف هيلع
 ، ىلوأ وه لوألالوقلاو ةاكزلا هيف ناك هيكزب لام هل ناك وأ ةاكزلاهيف بجت امم

 هلوح مل واو ةاكزلا هيقن اهريغ وأ هلام ةرمث نم هدي ىف امم ةراجةال هاون ام لوقو

 ةيشاملابى ون اذإ لوقو «باصأ امم كلذسيلو هدافتسا ايف كالذ نإ لوقو ى هريغللإ

 2 جاتنلااهب دري مل نإو ى ةمناس اهنأل ةيشاملا ةاكز اهيقف لوح اهيلع لاحو ةراجتلا

 ةاكز اهيف تبجو نإ لوقو ى ةميقلاب ةاكزلا اهنم ىدؤيو لوحلا ىف مةوةي لوقو

 اهنم ذخؤي لوقو « ةيشاملا ةاكز اهيف تبجو الإ و « ةراجتلا ةاكز تيكز ةراجتلا

اهيلع لوحي ىتح اهيف ةاكزالف ةراجتلا هتمناسب ىون نإ لوقو ڵ ةاكرال رفوألا
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 ةاكز لوحتت ال لوقو ى ةاكرال نم رارف دزي مل ام ةراج:)ا ىلإ اهلوح ذم لوحلا

 وأ مارد وأ ضورع وأ اهريغ ةيشام ىلإ اهلوح مل ام ةيشاملا ة اكز اهفو ةراجلا

 الإ و « اهيفتبجو نإ ةيشالل ةاكز ىلع ىهو « ةراجتلا ىلإ لقنت الف الإ و « ريناند

 اهيف لوحتت اهنإف ةمماسال اهلوحف ةراجتلل تن اك نإ و 2 ةراجتلا ىف اهيف ة اكز الف

 دق غ هل تناك نإو ى ةماسلا ىلإ اهفوح.ذم لوح اميلع لاح اذإ ةمتاسلا :اكز

 ردقىلء اهاكز نم همزل ةيشامانم اهريغ وأ انغ اهب لداب مث لوح هعم اهيلع ىلاح

 مهاردو ريناندب اهعاب وأ لولا لبق آارةب وأ البإ اهب لداب نإو 2 لوحلا دعب اهددع

 ؛كلذكف اهب لداب نإو « اهمكلم ذم لوح اهيلع لوحم ىتح ةيشاملا ىلع ةاكز الف

 ءةيشاملا نم سب>وكلذ ريغ ىلإ لازأ ام اهنم لاز وأ هدينم اهلك اهلازأ اذإ كلذو

 اهباع لاح دق ام هدي ىن اهنم ءىش ىقبو سنجلا كاذ نم اهنم ءىشب لداب اذإ امأو

 هل وحىف ةاكزلا هيلع ناك ةاكرلا هيف بجت ام ربجي وأ ةقدصلا هيف تبجوو لوحلا

 اهب لداب وا بايثلاو مهاردلاو ريناندلا تناك اهماقم موقي اهنم لدبلا ناكولو

 ةراجتلا كلذكو ءةيشاملا ةاكز اهكلم ذم لوحلا اهيلع لاح اذإ تيك اهماقمموقت

 اهب ىرتشاف ارانيد نيرشع وأ مهرد ىتثامنم لفأ كلمي ناكولو ةرمعلانم هدي ىف ام

 ةاكراا هيف بجت امي هلبق وأ لوحلا هيلع لاح ام دعب ضورعلا عابف ةراجتال اضورع

 نيرشعب اضرعىرتشا ولو « مهاردلا كلم موي نم ال هك-امموي نه٥ضورعلا ةاكز

 هدي ىف ام ىلع لاح اذإ ةاكراا هيلع بجت امإ لوقو ث ةاكزلا هنم تطقسأ رانيد

 هب ديرم امم ةميقللنم وأ قرولا نم ةاكزلا هيف بج امم رينافدلاو مهاردلا نم ىلوح

كهارتشاموب نم لوحلا هياعلوحي قرو نم ةاكز هينبجف ام هب ىرتشاو ةراجتلا
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 .بهمأام ةدئافلا هب ربجمام هغمو 2 ةاكزلا هيف بمت ام وأ ةاكولا هيف بجنام ةميق وهو

 قرولا نم ناك اهماتمموةي اهنم لدبلا ناكولو هل وح ىف ةاكزلا هيلع ناك ةاكزلا هيف

 هذه ىف راغلا ب>أو ، ا_م لداب ول بايثلاو ريناندلاو مهاردلاو بهذلاو

 ١ . ةلأسملا

 مدخ هدنع وأ ، ةرملا ةاكز هاكرف هلام نم ةلغ هدنع ناكن م : ليقو

 ىلبق نم هيف .ةاكز ال هنأ هتراجت ىف هلخدي نأ دارأ اذإف ڵ بايث وأ باود وأ

 .لك ن . ةاكز ىلطءي مث بهذ وأ مهاردي هعيبب و أ رخآ عون ىف هبلقي ىتح ةراجتلا

 ٠ هيلع تبحو اذإ کالذ

 لصف

 اهنم سنج لك نم ةعاضبلا نم ةايكرراا جرخأ ءاش نإ ريغ زجاتلل نإ ليقو

 لك ريناند وآ مهارد اهتميق رشع عبر جبرخأو ةعاضبلا موق ءاش نإو ى رشع عبر

 ناكامو ، اهتاكز جارخإ ديري موي رسب اهموقي ىلاعت هلا ءاش نإ زئاج كلذ

 دقنب قفنت ةميق موقت اهنإف ددع الو ليكالو نزوب أزجتت ال ىتلا ضورعلا نم

 . قيفوتلا هلو ملعا هللاو ةميقلا نم هن ىرتشا اف ىكزي لوقو ي مويلا كلذ

% % ٧٩
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 رشاعلا لوقلا

 ةرغلا داصح ىلع ةرجألاو راهنألاو رجزلاب ىتسي ايفو راثلا ةاكر ىف

 :اك ا ضرف لاق هنأ :نل ©_)ونلا نع ىور : هللا هحر ةديبع وب أ لاق

 لعبلا و ،رشعلا فصن ىقاوسلاب ىتس ايفو ى رشعلا لعبلاو نويعلاو ءامسلا هتقس ايخ

 ومن ءالدلاب ىتسي ىذلا امأو ، ىتس ريغ نم اهقورعب برشي لخت نم نراكام.

 رثلا غلبم ناك اذإ رشعلا فصن وأ رشعلا بجي امإ و . رشعلا فصن هين ىذلا

 , ةفدص نم كللذ نود ايفسدلو 7 ادعاصف قسوأ ةسح ببب ز و رمتو أ بح نم

 . :نل ىنلا عاصب اعاص نوتس قسولاو.

 هخم ذخؤي هللا هحر ىراولا وبأ لاقن 4 رمنلاو زجزلاب ىتسي ايف فلتخاو

 نم هيلع تيقس امع رثك ألا ىلع هللا دبع وبأ لاقو ى راثلا نم كردأ ام لع ةاكرل:

 صصحلاب هيلع تيقس ام ردق ىلع هللا هحر رثؤملا وبأ لاقو « رهنلا وأ رجزلا

 رثكأو ، هسرغ عرزا سيسأتو ى هيلع تسسأ ام ىلع لوقو 2 ةاكزلا نوكت

 الإ بحن ال ةاكزاا نأل ، كردأ ام ىلع ةاكرلا هنم ذخ.ؤت نأ اندغع بحألاو لوقلا

 ذخؤتلاق نم لوقب ذخأي هللا هحر هللا دبع وبأ ناكدايز وبأ لاقو ى كاردإلا دمب

 . ةرملا هيلع تكردأ ام ىلع ةاكرل:

 هيف سيلو ةبراقتم ظافلأب ةددمتم قرط نم ةعامجلاو سابع نبا نع عيبرلا هجرخأ )١(
 ناك وأ ظفلب رمع نبا نع ةياور ىف املسم الإ ةعاجلاو كلام هرك ذ نكسا لعبلا ركذ مهعم.

 هيبأ نع رءع ني هتنا دبع نب ملاس نع دواد وبأ ىورو ىتس ىلإ جاتحي ال ىذلا لعبلا وهو ًايرثم
.العر ناك اذإ لغذل.
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 ىلع هاقسف ىتسلا ىلإ جاتحي عرزلاو جلفلا سبي و جلف ىلع عرز عرز ى ليقو

 وهو ى ثينلا هامسذ رجزلا ىلع عرز اذإ كلذكو ى رشعلا فصن هيفن رجزلا

 ضرأ ىف نوكسة قلا لخنلا ىف ليق كلذكو « مات رشعلا هيفف ء ىقسلا ىلإ جاتحي

 ىلع رثت لخنلا هذه تناك نإف ةعارزلا ىقس نم لخنلا برشيو رجزلا ىلع عرزم

 تناك نإو ،الماك رشعلا ةاكرلالخنلا ةرمث ىنف ضرألا هذه عرزم ولو ىقس ريغ

 ريغب رمثت لخنلا هذه تناك نإو رشعلا فصن اهف ىقسلاب الإ رمثت ال لخنلا هذه

 اهيفو ثالذ ىف رظنيال هنإف رثك أو نسحأ تيقس اذإ اهترمث نوكت نكللو ىقس

 تكردأ ام ىلع اهتاكز نوكم ةعارزلالثم هذهف لخنلا نإ لوقوءالماكر شملا

 مسقت رثكأ وأ لقأ وأ ةنسلا فمن ةنسلا ىف تب رش 1 ب حم لوقو 0 هيلع

 ء رشعلا فصن رجزلا ىلع ةنسلا نم تبرش ام ةصحف ى كلذ باسح ىلع ةاكزلا

 تدصح ىتح ةلماك ةنس لخنلا هذهقسن مل نإو « الماك ر شعلا برشت ملام ةصحو

 . الماك رشعلا اهيق

 ىلع ىقست ال اهنأل رشعلا فصن لخفخلا هذه ةاكز نأ راثآلا ضعب ىف دجويو

 هيلع اهبرش رثك أ رجزلاو زجزاا ىلع تكردأ تناك نإ رثؤلل وبأ لاقو « رهنلا

 رشعلا اهيفف جافلا ىلع اهبرش رغث أو رجزلا ىلع تكردأ نإو رشعلا فصن اهيفف

 ء رجزي ملامو رجزاا ىلع ىقسام بسحب ءازجألا ردق ىلع ةاكزلا نإ نورخآ لاقو

 . ةاكزلا هنم ذخؤتو ءازجألاب بسح م

 لخ ىف ث هللا همحر كلا نب نايلس ىلإ هللا همحر ىلع نب ىسوم باوج ىفو

ثالذن تكردأو اهناولأب لخنلا تفرع دقو رظحلا ىف هلخن ىقسنم امأف {ةفطابلالهأ
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 ى اضيأ ةلبقملا ةرمثال ىقسلا كالذ هئربب الو ةغلا كلل هلماكلا ةاكزلا نم هثربيال

 « امات رشعلا نم هرذ.ي ال لوحال ظيقلا ىقسو « كاردإلا دح ىف تراص هذه نأل

 لطبي الف عرزلا دصح نأ ىلإ عرزلا ىقسو افيص لخنلا ضرأ ىف عرز نم امأو

 ناك نإو ي ىمسلا كلذ نم ترمأ اهنأ مل ةنأ الإ لخنلا نه رشعلا فيصلا ىقس

 وأ افيص تيقس نإو م رشعلا فصن اهيفف رجزااب ىقسلا ىلع لخنلا ةرمث كارد

 { .. امات رشملا اهيقف اظيق

 نإ و ؤ مات اسف رشعل \او رهس الو رجز ىتسلال ةلح لكو : رهج نب درش لاقو

 نسسأ ام ىلع هين ةندملان ثيذلا هاقس وأ راهنألاو رجزلاب راملا هذه نم ىقسي امو

 ناك ام راغني م «هل رش نه برش ك رظني و {ةمساقملاب لوقو كردأ ام ىلع لوقف

 هفهل هنأ ملسف 4 راهنألا وأ ثميناا ىس نه رجز ريغب ناك امو ءرجزلاب كلا د نه

 ىقن ڵ ءازجألا نم كلذ ىلع ةقدصلا ذخؤتف ء رثك أ وأ لقأ وأ عبر وأ ثلث وأ

 رجرااب برش ىذلا ءزجلاو 2 مات رشملا راهنألاو ثيفلاب هيف تب رش ىذلا ءزجلا

 . ليمج نسح ءالعلا ىأر لكو ، ىلإ بحأ ىأرلا اذهو « رشعلا فصن

 ر .: تراص \م لع رجزلا اهنع عر : رجزرلاا ىقس لع لخنلا تلسن اذإ و

 مر \۔ دهب اهس تاح ىذلاو رشلا فصن اهمف رجز هو اهس تاج قلا اهشرمثف

 . مات رشعلا رجزلا اهنع

 ءامسلاب تب رش اذإ رشعلا ةكوامملا نيضرألا رامث ىفو هللا همحر دمحم ىبأ نعو

هللا دبع نب ملاس ىور امل « رشلا فصن ىقاوسلاو حضاونلاب ىمتسي ايفو ى نويملاو



 ٩ء١

 ايذو ى رشملا العب ناكو أ نويعلاو ءامسلا تقس امن : لاق ةته ىبنلا نأ رمع نبا

 هكارد لبق هعابو عرز هل ناك نمو ى رشعلا فصن ىاوسلاو حضاونلاب ىتسي

 لبنسلا ىف راص دقو هكارد دعب هعاب نإو 2 ةاكز اهنم هيلع بجتال هنأ مهاردب
 . امات اباصن ةعارزلا تغلب اذإ بلا نم جرخت ةاكزال نإف بح

 هب لكت ىتح "_»حيسلاب ىقسي ام ىلع برغلاب ىقسي ام لمحمال هنإ : ليقو
 . هدحو فنص لك ىف ةاكزلا غلبت نأ الإ ةاكزلا

 رقلاكر اثلا نم ضرألا تتبن أ ايف ةاكرلا ثرإ : هللا همحر ديعس وبآ لاقو

 « لوقلا ضعب ىف رشفألا ريمشلا وهو ، تلسلاو ريعشلاو ةرذلاو ربلاو ببزلاو

 وه امم « اهنم نوتاقي سانلا ىديأ ىف قبت ىتلا بوبحلا رئاس وه تلسلا نإ لوقو

 ريعشلاو ةطنحلاو زرألاك لبنس وه ايف ةاكزلا نإ لوقلا ضعب ىفوءنورق وأ لبنس

 لثم انورق ناك امو ، كلذ هبشأ اهو قسردلا وهو ى ىومسلاو نخدلاو ةرذلاو

 ٠ ىفال:خالا 4 اذه هدشأ امو ءالقايلاو سدعلاو ايب وال او شاللو ةبلحلا

 لافدلاو تلا رذبكلوقبال روذبلا لثم امأو ،هيف ةاكز ال هنأ لوق رثكأو

 مهضعب نع دجوي دقرءانباسصأ لوق ىف هيف ةاكز الف اذه هبشأ امو لصبلاو رزجلاو

 نكلو «نامع لهأ نم ةمتألا هب ل امم كلذ نأ ملعأ الو ث ةاكزلا نطقلا ىف نأ

 هيف لعلو ال : لاق ؟ هيلع برضأنأ : لئاسلا هل لاقف ك هتبثي لذ مهضعب ىلع ضرع

 . ةاكرلا هيفف رم ةثاعثالم غلب اذإ هن أ ث الوق

 )١( قدزرفلل دشنأو ضرأا هجو ىلع ىراجلا رهاظلا ءاملا حمسلا ناللا ىف لاق :
 رهنو رهن نم ةلا نذإب ىرح تحس ١ نبل۔ل و

 م ىراجلا ءاملا ى رشعلا هيفف حيسلاب ىقس ام ةاكزلا ثيدح ىو لاق



. ١١. _ 

 نملاىلإ هثعب نيح هللا همحر لبج "ذاعم رمأ ةلك هللا لوسر نإ :لوقو

 ۔ بيبزلاو رملاو .ي شلاو ةطنحلا نم ةقدصلا ذخأب نأ

 نم ةرذلا فانصأ نإ لوقنو ع ةطنحلا ةقدصب بايثلا ذخأي ناك هنإ : ليقو

 نخدلا كلذكو 2 اكزاا ىنهم ىف ريعشلاو ةطنلاب ةقحال ءارغصو ءارح و ءاضيب

 بابسألا ىف ةعمتجم املك بوبحلا كلذ نأل ص زرألا كلذكو ههشو قسردلاو

 . ملعأ هللاو هابثشألاو

 لدف

 ىتثامب ةرذلا نم [افلع عابو ث كوكم ىتئام هترذ نم باصأ لجر ىف ليقو

 لجر عرز نإو ث اذه ىف بحلا ىلع فلعلا نمث لمحمال هنأ اهكارد لبق كوكم

 بر ىلع بجال هنأ ءهسننل دارأ ام ذخأو ءدارأ ام هاطعأت هيأر ريغب لجر ضرأ

 هلك بحلا ذخأ ىلع ردق نإو ةعارزلا هذه بح نم ذخأ ام ةاكز الإ ضرألا

 . هيف بجو ام ةاكز ىطعيف

 بحلاو رملا نم سنج لك نم ىدؤي نأ الإ لاملا بر ىلع بجمال : ليقو

 . لضفلا نم كلذف لضفألاب لضفتي نأ الإ هنم الإ

 .نه فلا 7 شح اهيذو هلح ةرمث لذح لجر ق حاضولا 7 دايز لاقو

 < ةقدص هنلع سبل هن أ غلبا هيذ هطلخ ولو ةقدصلا هيف غلبت لذ رملا لاك ح ‘ رغلا

 )١( ذاعمو ىسوم فأ نع ىنطقرادلاو مك الاو ىاربطلا هاور .
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 .نأ هنإن ك ًارسبو ابطر ريقنلا اهلك 7 هزاكز نم اهنأ ىلع ةلخم اريقف ىطعأ نمو

 كلذ ىلإ بهذيال وه ناك نإو ي كلذ هأرجأ آرسسب و ابطر هتاك ز ىدؤي ناك

 . كلذ هزح مل ارمت هتاكز ىدؤي امإو

 هتاكز ز.هبسحو آرمببو ابطرةلن الجر لجرىطعأ اذإ هللا هحر ديعسوب ألاقو

 «اسباي رمت ريصي ىتح لوقلا ضعب ىلع هثحي الو ضوردلا ةلزنمب كلذ نأ رقلا نم

 دقو ريقفلا اضبق اذإ امأو ع هلخن كاردإ دعب هتاكز نم هبسحمو هئزجي لوقو

 .لخنلا نإ ليقوءهغع ثالذ أزجأ سباي رمت تراص ىتح اهكرتوأ سباي ارمت تراص

 .لوقو ء ةاكرلا اهترمث ىف نأل ،ليكب الإ اهنم لكؤي الف تنيي و اهرمث تنيعت اذإ

 ، ةاكزلا هيف بجو هلك كاذ نم ليك ام لوقو ، ليك ريغب هغم لك ألا زوج

 لاو بطرلا نم حاطسملا نم لك ؤب لوقو . هيف ةاكز الف ليك ريغب لك أ امو .

 لتب وأ ضورع وأ مهاردب بطرلا نم عاب نمو ةاكز هيف لوقو 2 هيف ةاك ز الو
 ثلذ ريغ وأ الةب وأ اكمس ىرتشا نم لوقو ى ةاكزلا هيف هيلعف هريغ وأ كمس وأ

 حاطصلل ىف اسباي ارمت راص اذإ ةاكزلا هيف لوقو ،هيف هيلع ةاكز الف هلايعل بطر

 اهنم خبط ىتلا ةلخلا رمت نم ةاكزلا هنع تجرخ اذإ خوبطملا رسبلا امأو ى هريغو

 ٠ ةميقل اب كالذ نوكي نأ بحأ و (. سأب الو رسجلا

 ردي ملو هل هعاب وأ ابطر اينغ وأ ريقن معطأ لجر ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو
 هنإ لوقي نم لوق ىلع هيف هيلع ةاكز ال هنإ ابطر هبهذأ وأ آرمت راصىتح هكرت هنأ

 هنأ هذنع بلغألا نوكي وأ اسب اي ارمت راص هنأ 7 ىتح ةاكز بطرلا ىف سبل

لك نإ لوقن « هيف ةاكزلا بوجو ىف فلتخيف ىرتشملا وأ ىطعملا دنع رجت ريصي
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 بعذ امو ء حاطصلملا ههج ايف الإ هيف ةاكز ال ه إ لوقو {ةاكزلا هيفن رغلا نم ءىش

 نوكي نأ الإ ثالذ ريغ وأ ةيطع وأ لك أب هباهذ ناك« هيف ةاكز الف كلذ لبق

 ةاكز الف هريغ وأ مادإ نم لايعلل هبىرتشا امو ى ةاكزلا هيفن اهريغ و أ مهاردب مب

 ةاكرلا هغم ءىش لك ىف رغلا جضن اذإ لوقو ء حاطصملا هعمج دق نوكي نأ الإ هيف

 . حاطصملا ىف عمجمو براخ حير نوكي نأ الإ ةاكز طاقلا ىف سيلو

 ك هلثم ثرخلاو « ةاكز فشحلا ىف سيل ليقو باحسلا دنع عقو ام كالذكو

 صاخ ىذلانم ةاكز ط.يان رقلا نم فشحلا جرخأ نمو {ةاكزاا ثرخلا ىف لوقو

 رغلا نم فشلا نم جرخأ ام بسح ىتنم ريغ رت نم طعأ نإو ، فشحلا نم

 ل متيو ةاكزلا هيفف الح ام دعب هناشحأ ناك اذإ فشحلا نإ ليقو ى هنم ىطعأو

 .باصنلا هب 7 الو هنمةاكرا جارخإ مزلي الف رملا ام أو ثرحلا كلذكو «باصنلا

 غلبل هف طاخ ولو ةقدصلا رملا ىغلبي مذ رقلا نم فشا زعم نهم : دالز لاقو

 . ةقفذص 7 سالخ

 هيك زي نأ لبق فشحلا رمتنم ني ىذلا ىف ليق دق:هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 جرخم الف ىقتني نأ لبق اهادأ اذإو ء ىتتنلا رملا نم ةاكزلا ىطعي نأ هيلع نأ

 ، هنم جرخيف دسافلا ىلإ دصقي الو ء فشحلا رثك أ هيف ىذلا عضوملا نم ةاكرلا

 امأو ث ةاكزال هليك ىصحأ اهنم لك أ امف لخنلا سوؤر ىف زقلا سبي ناك اذإو

 ديف ةاكز الف لكي مل نإف {ةاكزلا هيفف ليك نإ هنإف مارصلا دنع ءارجألا معطأ ام

. ةا لا هيفف لكي مل وأ ليك لوقو
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 تنلتف هنم اضرم هنأ نانثمطا ىلع اهضبقو ورمعل ةاكز دمح ديز لس نإو

 اثرب دو امنأ وجرأف الف ام دمعو دي رل ور2 حأ نإ هنإو ورحع ىلإ لصت نأ لبق

 هنإف ور.هل ةاكزال نم رقلا اذه لاق ولو 2 لاملا بر ىلع كالذ ىزجم و « تفلت ولو

 هضبقي ل وأ ورمع هضبق ، لاملا بر رارقإب مكلا ىف هل نوكي

 نم ديزا اذه لاق ولو اهل ورع ضبقب الإ ةاكزلا نم لالا بر أربيال لوقو
 اذه لاق وأ ةاكراا نم ديزل اذه زنك أ وأ ةاكرزلانم ديزل اذه لج أ وأ ةاكرلا

 امب الإ هل ةيتنالو هل ءاضت كالذب دي رب وهو ،اذكو اذكهل لفأ ء ديزل ةاكزراا نم

 نم ديزا اذه ضبفأ هلوق الإ اذه هلوق عيمجب مكحلا ىف ديزا نوكي كلذف ى لاق

 ، كاذب هر.أ دق ديز نوكي وأ 2 ثالذ : ىتح هل نوكي ال نأ بحأ ىنإف ةاكرلا

 رضبةب الإ جزم کلذ نوكي الف اذهل هناكز لس ود ناك نإف لاملا بر امأو

 : ٠ مامت ١ و ا

 عاصعاوصأ ةرشع لك ىن مال يبنلا عاصب عاص ةئامالث ةرمتلا تغلب اذإو
 راهنألاو ءامسلا هتقس ايف تالز ةرشع متت ىتح ءىش ةرشعلا نود ام ىف سيلو

 فصن عاوصأ ةرشع لك نم رشعلا فصن هيفن ءالدلاو حضاونلاب ىتس ام امأو

 ن رشلا نهم ذخؤي ش ك اعام نب رشع ت يح ةرشعلا نم ذخؤي ل لوقو 4 عاص

 . عاص ًاعاص

) ٨ نيبلاطلا جهنم / ٥ (
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 له هف

 بطرلاو ةرذلاو ربلا - لثم ةرغلا داصح دع ءارقلا ىطعي يذ ليقو

 هجو ىلع ءارقفلا کالذ ىطعأ اذإ هيف ةاكز الو 0 ةاكرلا ه ريجم هنأ كلذ هبشأ اسو

 داصح ةرجأ ىف ىطعي ايف فلتخاو ى ةاكزلا ه درب مل ام ةاكرلا هيف لوقو 2 ةقدصلا

 هيف بجوي ال ضعبو 2 ةاكزلا هيف بجوأ ضعبف ، سودنا ىلإ زازجلا نم ةرملا

 بحمتناك اذإ عرزلا بحاص بح لمح ىلع ةرجألا امأو ى ةاكرلا هب ربجم و ةاكررلا

 هبراقأو هناريج ةعارزاا بحاص ىدهأ ام امأو ، بحلا بحاص ىلع ةاكرلا اهقف

 لهأ ةنسك ءاشملل نم لايعلل هيطعي وأ ناطلسلا ناوعأ ىلإ هادهأ وأ لبفسلا نم

 ءارقف هاطعأ ام امأف ، ةعارزلا بحاص رمأ نود مهيأرب ءالؤه هذخأي وأ « رلبلا

 بالجيتساالوهلامنع عفد ريغىلع مهرقف ىنل وأ لجو زع هللا هجو هب ديري ناريجلا

 ىطعأ ام امأو ، اذه لثم ىف مهملع ةاكز ال ليقف ايندلا رومأ نم ءىشل مهنم عقن

 لايملاهاطعأ ام امأو ى ةاكَراا هيف هيلع ليقف هسقن وأ هلام نع انفد هناوعأو ناطلسلا

 ميب طرش ريةب ةتباث ةنس مهل تناك نإف زازجلا ةرجأ ىنعم ىلع م هوذخأ وأ

 جرخ جرخ تن اك نإ و ص كالذ نم هتصح ىف ةاكرلا هيلعف ةرجألا جرحم جح الو

 لوقو ص ةرثلا نم تجزخ اذإ ةاكرلا ةرجألا ىف لوقو ى هيف هيلع ةاكز الف مهلا

 هل تبجو اهنأل عرزلا بحاص ىلع اه"اكرف فئاشلل ةرجأ امأو ث ةرجألا ىف ةاكز ال

 مهرجأ ىف ةاكرلا ىف فالتخالا ىضم دقف باقرلاو ساودلا امأو 2 ةاكزلا لحم لبق

 لوقلاك اهف لوقلاف روفجلا ىلإ ىحاوضلا نم مضت نولمحم نيذلا ةرجأ امأو

تيبلا ىلإ رونجلا نم بحلا لح ةرجأ امأو ، فالتخالا نم زازجلا ةرجأ ىف



 ليك لبق رذملا اهس نوكي ىتلا ىناعلل نم ىنعم وأ رطم وأ ودع نم فوخ ىنل

 بحاص ر.اقو بحلا ليك اذإ امأو ث زازجلا ةرجأ ىف لوقلاك هيف لوقلاف بلا

 هنم ةاكز" جارخإ دعب هلام نم هبح لمح ةرجأف هنم ةاكزلا جارخإ ىلع عرزلا

 ةرجأب هيلع رجزب اروث رجأتسا نمو « ةعارزلا ةلمج نود ةصاخ هل هحالص نأل

 تبحوو «{© لام رثللىف هل لمعو اكوكم اذكو اذك موي لكل بحلانم ةؤورمم

 ث هيف هيلع ةاكز ١ هروث ةرجأ نم روذل بحاص هقحتسا ا۔ذ 0 ةاكررلا ةعارزلا ىف

 .ةاكزلا جارخإ دعب هترجأ روثلا بحاص ىضقي م ةعارزلا ةلجنم جرخ ةاكزلاو
 . قيفوتلا هبو لع هللاو

٣ % «
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 رشع دحألا لوقلا

 هلع ةاكز ال نم كي رشو ‘ لاعلاو ء اكرشلا ة اكز 1

 هربغو ىمذ نم

 فرعو ث هومةن ، لام مهنيب ةوخإ ةثالث ىف ث هللا هحر ىراوحلا وبأ لاق

 ، هدحو هلام نابو هدنع نم مهنم دحاو لك رذب ناك نإف ع هتصح مهنم دحاو لك

 لح دحاو لمعلاو ىتدلاو رذبلا ناكن إ و « اهيف مهيلع ةاكز الف ةرملا اوطلخ م

 :اكز اهيف ت تنلب ءاكرش نيب ةرمث تناك نإو ى ةاكرلا ىف ضعب ىلع مهضعب لام

 نيب قرغي ل : لاق هن أ :ل دمحم ىبنلا نع ىورب هنأل 2 اهنلمج ىف ةاكرال مهيلعف

 سيل 'نأ راثآلا ضعب ىف دجوي دقو .ةقدذلا راذح قرفتم نيب محم الو 4 عمتجم

 نيكبرمثف ليقو « ةاكزلا هيفبجت ام مهنم دحاو لكل عقبىتح ةاكز كلذ ىف مهيلع

 ء ةاكزلا اهيف امهيلع بجت ال هنأ « لوح اهيلع لاح ىتح اهامسقي ذ مهرد ىتئام ائرو

 ائيش هيلع طرتشي لو ةكراشملا ليبس ىلع الام هل لمحي لجرل لاق لجر ىف ليقو

 ليبس ىلع هاطعأ هايإ هاطعأ ىذلا ناك نإذ 2 ائيش اهنم هاطعأف ء ةرملا دصح ىتح

 ادودحم ةرغلا نم اءزج هاطعأ ناك نإ و لاملا بر ىلع هايإ هاطعأ ام ةاكرف ةرجألا

 ص ةرمثلا نم هتصح ردقب ةاكراا هيلمف رثك أ وأ لقأ وأ عن ر رأ ثلث وأ فصن نم

 تادودحم تالخت ثالث ةرمثو ةلخن ةرمث سدس هل نأ ىلع لماعلا لخدأ نإو

 هتصح ةاكرلا لماملاىلع نإف ى هلخن هل لماملالع كلذ ىلعو ، رثك أ وأ لقأ وأ

 لماعلاعطاق هنأل ،لماعال اهلعج تلا تالخنلا ةاكز لاملا بر ىلعو ى لخنلا ةرم نم

 سيلف هل ةيطع لخنلا كات ةرمن لماعلا ىطعأ لاملا بحاص ناك نإ و « اهنرمت ىلع

ةاكز اهيف لالا بر ىلع
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 ةفورعم لخ ةرمث وأ ةفورعم ضرأ ةرمثب هل لمعي آماع ىطعي نم ىف ليقو

 كاذ نأل ث ةاكراا هيف بجت ام لالا بر باصأ اذإ لماعلا ىلع كلذ ةاكز نأ

 ةلزنمب هنأل لاملا بر ىلع كالذ ةاكز لوقو ى ةمولعم ةرجأب وه سيلو « لوهجم

 لطبو عرشلا ىف زوجي ال طرش وأ ةل.اعم وأ ةمطاقم لكو ث ةدودحملا ةرجألا

 ةاكا ث هل ةرغلا لصأ نأل ، لالل بر ىلع ةرقلا نم ةاكرااف داسلا هجو نم
 . هياع

 ىنعم ىف لسألا ىف ةكرشلا ريغ لمعلاب ةكرشلا نإ :هللا همحز ديعس وبأ لاق و

 لماعلا ىلع تبجو هلام لصأ ىف ةاكراا هيلع تبجو اذإ لاملا بر نأل ةاكزلا

 ةاكزلا امهنيب ىتلا ةكرشلا ىف بج مل ولو { لاملا بحاص نيبو هنيب ىتلا هتكرش ىف

 سيلو ، ةصاخ ةاكززلل لماعلاو لاملا بحاص نيب ىتلا ةكرشلا ىف فجت تح لوقو ¡

 لءةو ى هوجولا نم كلذ ريغ الو ةعارزلا ىف الو لوصألا ؤ ءاكرشلا رثاس كالذل

 هروث ةرجأ نم باصأو ى اكوكم نيسمخو نيتئام هتعارز نم باصأ لجر ىف

 ريج الو ةرجألا ىف ةاكز الف ىعض بع روللا ةراجإ تنايك نإف ڵ اعاص نيسمخ

 ةاكراا هب تريج ةعارزاا نم ىسم مهسب ةرجألا تناك نإو ء ةاكزلا اهب

 . ميجلا نم ةاكزلا تجرخأو

 ءىش لكو  مميديأ لب اوكرتشا راف ةنامل+ ق ناورم يأ نع دجويو

 ةاكز ال هنأ ‘ عاص ةئامالث مهلك اوب اصأف ‘ .اكرش همف مم مهلمح نم هوباصآ

. د>او لجرل ةدحاو ضرأ ىف تسنل مهتكرش نأل ‘ م٫هياع



 ح ١١٨ صس

 لامع مه امنإو ةعاشم ضرأ ىفالو مهنيب اهنولمعي ىتلا ضرألا لصأ.الو

 . مهيدي ب

 ىف مهنم دحاو لك لمعي نأ ىلع اوكرتشا اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 © ةاكزلا هيفو عاشم اذهف { اميمج مهل وهف مملاحأ نم اوباصأ ام لك و ى عضوم

 , ةعامشم ةكرش هذهف مهنيب وهف هنم حصي امو ى لمعلا ىلع اونواعت اذإ كلذكو

 لك ناك اذإ امأو 4 مات باصن مهل حص اذإ ةاكرلا مهيلع نوكت نأ بحنو

 تبثي الف هيف ءاكرش مهو هلمع ل..ي دحاو لك نأ ىلع اوكرتشاو لم هل دحاو

 . ةيف ةاكز الو كلذ

 دحاو لك عرز ‘ اضرأ نيلجر دعقأ لجر ىف رفعج نب دمحم نب رهزألا لاقو

 ةصاخ هل ةعارزلاو ى ايرج رشع ةسمخ اهنم باصأو هسففل ضرألا نم ةعطق امهنم

 بحاصل عقي ايف امأو ع ةاكزلا هيذبجت ام دحاو لك بيصي تح امهيلع ةاكز ال هنأ

 ةقدصلا هيف بجت اين ضعب ىلع هضعب لومم هلامو « هلام هنأل ةاكزلا هيطف ضرألا

 ع لالا عيمج نم هل عقي ام بيصي نأ الإ هيف ةاكز ال لوقو ص لوقلا ضمب ىلع

 هيلع نوكيف ث ةقدصلل هيف بج ام نيعرازلا دحأ بيصي وأ ء ةقدصلا هيف بجب ام

 عيمجف بجو ةقدصلا هلام نم ءىشف هيلع تبجو اذإ لوقو ص كلذ نم هتصح ىف

 دحأ بيصينأ لثم كلذو ءةقدصلا كلذ ىف بجتمل ولو ةقدصلا هلام نم باصأ ام

 ةقدصلا رخآلا ةعارز ىف لصت الو ةقدصلل هيف بجت ام ةعارز نم نيدمتقلل نيذه

 ء رخآلا ةكراشم نم باصأ امو ص ةعارزلا اذه ىف ةقدصلا هذه ىلع تبجو دقت

ةقدصلا هيلع لوقف ڵ ةقدصلا هيف بجت ال هذه نم هتصح ىلع هلح اذإ ناكولو



 ب ١١٩

 ليقو « ةقدصلا هيف تبجو دق ىذلا اذه هلام ىلع هلمحو ث هلام نم باصأ ايف

 لم ايف هل عبت لماملاف ةاكزلا لاملا بحاص مزل اذإ لاملا بحاصل عبت لماعلا نإ

 هيلع بجي مل ابرش لماعلاناكن إ لوقو ك هتصح ردقي هيلعو ريثكو أ ليلق نم

 هترجأ ةاكررلا همزلت مل ريجأ ناك نإو اهلمعي ىتلا لخنلا ىف بجت ىتح ةاكزلا

 دحاو لك لعو اضرأ اعرز نيلجر ىف ليقو ع لمملا هيلعو 1 أ لوآلا لوقلاو

 دحاو لكب اصأو ء لمملا ىف سخ امهنم دحاو لكلو هضرأ ىف هبحاص عم امهنم

 امهيلع بج لوقو © اذه ىف ةقدص بم ال لوقف ڵ اعاص نيسمخو نيتئام امهنم

 لمعن لجر ىف ليقو ث ايرج نيرشعو ةسا نم امهنم دحاو لك جرخو ةقدصلا

 عمتجي نكلو 4 مم لمعي نيذلا نم دحأ ىلع ةاكزلا بجت ملو ىتش سانأل الخ

 نإو ي ةاكز هيلعف ةكراشمب لمع ناك نإف 2 عاص ةئامنالث هلمع نم وه هدي ىف

 ِ . هيلع ةاكز الف ةرجأب لمم ناك

 ىف تجو اذإ ةاكرلا اهعفن ةعارزلا نم بيضنب تناكنإ ضرألا ةداعقو .

 ةداملا ىف نكي مل ةمولعم ةرجأب ةداعقلل تناك نإو ةاكزلا ضرألا كلت ةعارز

 ضرألا بر طرمش نإو ، عرازلا دمتقلل ىلع ةاكرلاو ع ةدامقلا هل ىذلا ىلع ةاكز

 رثكأ وأ لقأ وأ ثلث وأ عبرب اذكو اذكب ضرألا هذه هدعقي هنأ دعتقمل ىلع

 ةاكزلا ىف امأو ث زئاج ةنؤللو مرغلا ىف طرشلاف ةاكز الو مرغ هيلع سيل نأ ىلع

 اذإ هتصح ردقب ةاكرلا اهنم جرخم نأ ةعارزلا لهأ نم دحاو لك ىلعو ي زوجت ال

 دارفنالا ىله الجر اهنم ةعطق لك دعقأف ضرأ هل ناك نمو 2 ةاكزلا اهيف تبجو

بر ىلعف ةعارز ىف هدحو نبدمتقملا نم دحأ ىلع بجت لو ةاكراا اهعيمج ىف تبجوف



 . ٢ إ _

 لاءال عماج لاملا بر نأل 2 ةاكراا هتصح ىف غلبت مل ولو ةتصح ىف ةاكراا ضرألا

 هيلع سنل لوةو ء ةدحاو ةعارز وه همزلن ايذ ةعارزلاو . اعيمج ط كيرش وهو

 . ةاكرلا هيف بج ام اهقرةتم نم وه بيصي ىتح ةاكز

 موق نم نفلاب ارتب اوذخأ ةوخإ ةثالث ىف هللا امهمحر بوبحم نب دمح لاقو

 عاص ةئامثالث اهادحإ تءاج امهوعرزو ث مهريغ موق نم ىرخأ ارثب اوذخأو

 ىلع اهضعب لمحو ةدحاو ةعارز اهلكه ذه مهتعارز نأ 4 عاص نينامث ىرخألاو

 ( ` .ةاكزلا اهنم ذخؤتو ء ض

 ص كيرش رذبناو ى كيرش روثلا لاق هنأ هلل همحر ديعس ىأ نع دجويو

 ةعارزلا تنلبو ةعارزلا نم ( فورمم مهس 7 ناك اذإ اذهو ى كيرش لماملاو

 باصن ءىتش عرازم مه لمعبهل روث ىلع اماوقأ كراش لجر ىف لاقو امات اباصن

 ىتح هيلع ةاكز ال ةنأ ث ةاكزلا هيف هيلع بجيال ام مهنم دحاو لك

 بجنام هرؤث لع نم وه بيصي وأ ةاكرلا هيف بجتام مدحأوأ نوعرازلا بيصي

 لماع اهنم ةعطق ةعارز لكلو ةقرفتم ضرأ عطق هل ثسراك نهو ث ةاكرلا هيف

 نيضرألا بر ىلع ةكَرلاف امات اباصن عطقلا كلت ةعارز تنلب اذإف ء رخآلا ريغ

 اهلمعي ىتلا ةعارزلا غلبت مل ولو ث ةاكزلا ىف لاملا برل عبت لماعلا نأل هلاح عيمجو

 . نيلسلل لوق رثك أ ىف اماتاباصن مهضعب وأ لامملا

 اهامعي ىتلا ةعارزلا غلبت مل اذإ لماعلا ىلع ةاكزال هنأ لوقلا ضعب ىف دجوي و

 ضرألا ىف لماعهلو ةاكزلا اهيف ليت ةعارز لجرل ناكاذإ هنأ دجوي و ى امات اباصن

لو ةنوؤم وأ رذبب ةعارزلا ىف ةكرشو اهلمعي ىتلا ضرألا لصأ ىف ةكرش لماعالو



 نم هتصح ىف ةاكررلا هيلع بجم لماعلا اذه نإف ء ضرألا كلت ىف ةاكزلا غلبت

 ، ةكرشلا نم هتصح ىف هيلع ةاكز الو ء ضرألا برل عبت لمعلا ىف هنأل ڵ لمعلا

 ىف ةصح وأ ل هل نوكبي نأ الإ ةاكزلا هيف غلبت ةكرشلا هيف ىذلا عرزلا نأل

 نم هبيصن ىلع ةكرشو ؛ لع نم ةعارزلا هذه نم هبيصن عمج اذإ ىرخأ ةعارز

 نم باصأ لجر ىف ليقو « اعيمج ةاكرا هين هيلعف امات اباصن غلب ىرخألا ةعارزلا

 لماعو وه ايرج رشع ةينامث ةعطق نم باصأو ايرج رشع ىنثا هريغ ةعارز ىف هلمع

 اصلاخ بيصي ىتح ةاكزلا هيلعبجال لوقو ةاكزلا هيلع بج لوقف ةمطقلا هل لمع

 ةاكراا هيف بحتام هضرأ غلبت وأ ةاكا هيف بجحنام هتعارزو هل_ص نم هل

 بجو ث هتعارز ىلع هلمع نم باصأ ام لمحو ةاكزلا اهنم هتصح ىف ةيلع نوكيف

 يف اين هيلع بجي ىتح ةاكزلا هيلع بجيال لوقو ء لوقلا ضعب ىف ةاكرلا هيلع
 7 ٠. هل ال اخ هدي

 اهتعارز تءاجن «فصنلاب اضرأ دعتقا لجر ىف هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 هبيصن امهنم دحاو لك ذخأ اذإو ، بحلا ةلج ىف نوكت ةاكزلا نأ « ايرج نيثالث

 عيج نم ةاكزلا جرخأ ءاش نإ و ٬كعم كتاكز نإ هكيرشل لوقيو ث زاج هاكزو

 م ( ۔قيو ؛ بحلا
 ء ةاكزلا هيف بجت لالاو ء هكيرشل اهكرتف لام ىف ةصح هل لجر ىف ليقو

 نإن ء ةصحلا هاطعأ ىذلا لجرلا ىلإ هلك لالل ةاكز ملسي نأ ةكرشلا هل ىذلا دأرأف

 ىف ةيطعلا تبثي نم لوق ىلع زناج ثالذف ةرملا كاردإ لبق كيرشلل كرتلا ناك
 الن كاردلا دعب ناك لرإو ءدكوأ وهف رارقإ هب هل رقأ ناك نإو ث عاشللا
 . كلذ زوج

. هصح هكيرش ذخأيو هتصح ذخأي كللذ دعب ق: ام



 تبجو ءاكرش نيب ىهو ةعارزلا وأ لخنلا ىف ةكراا تبجو اذإ : ليقو

 اهيفن ايرج نيثالث تنلب و الجر نيثالث نيب ةعارزلا تناكولو ء ميجلا ىلع ةاكزلا

 اذإ امأو « قرتفم نيب عمجي الو عمتجم نيب قرفيال هن أ ةنسلا تءاج هنأل ةاكررلا

 نأ الإ ةاكز ثكالذ ىف مهنم دحأ ىلع نكي م عاص ةئامثالث ءاكرشلا لام لصي مل

 هتصح نم مهل عقت ىتلا لايعلا ةصحو هتصح لح اذإ ء هريغ لام هل مهنم دحأ نوكي

 كلذ ىف ةاكراا هلام ىلعو هيلع تبجو عاص ةئامثالث كالذ ميج لصوف هل مهلمه نم

 . ءىش مهلمع نم مهلامه ةصحو هثاك رش ىلع بجت ملو

 ى لخنلا سوؤر ىف ةرمث اهومسق ث ةقدصلا اهيف غلبت لخ مهنيب موق ىف ليقو

 هتصح لك أ نمف 2 آرمت سبي تح هكرت مهضعبو ءارسبو ابطر هبيصن لك أ ضعبف

 ء سبايلا رقلا ىف ةاكرلا هيلعف تسبي ىتح اهكرت نمو « هيلع ةاكز ال ارسبو اهطر

 , ءاهقفلا ضعب 'كلذب له دقو ء سبلاو بطرلاو رقلا ىف ةاكرلا بجوب ضعبو

 دحاول لمكي الو ى ريثكلا هل مهنمو ليلقلا اهنم هل مهنم موق نيب ضرأ ىف ليقو

 غلب ضعب ىلع مهضعب لح اذإو ث اهتعارز نم مات باصن اهنم هتصح نم مهنم
 ا نإو ة اك زلا اهيق مهلف ضرألا عيمج ىف ءاكرش مهاك اوناكنإف ث امات اباصن

 نم ىلع الإ ةاكز الف ةاكزلا اهعيمج ىف تنلب ىتلا عطقلا عيمج ىف ءاكرش اونوكي

 . ةاكزلا هتعطق ىف غلب

 { عاص ةئامثالم هترمث تنلب هلصأ ىف ءاكرش نيب لام ىف رفعج نب دمح نعو

 اقوزع هومنق ولو 2 هتصح ردقب جرخم نأ مهنم دحاو لك ىلعو ةاكزلا هيف نإف
اومسق نإو ث ةقدصلا هيف تنلب اذإ هعيمج ىف ةقدصلاف ةرملا كارد دعب الصأ وأ



 مهنم دحأ ةصح ىف ةاكزلا ابت نأ الإ كلذ ىف ةقدص الف ةرملا كارد لبق لخنلا

 ص هيلع لح كلذ ريغ لام ءاكرشلا نم دحأل ناك نإو س دارفنالا ىلع هنيعب

 هدنع نم هقحلي ايف هعبتي نأ لماملا ىلهف ةاكزلا هيلع تبجو نمف «مهل عبت لماعلاو
 نم لماعلا ىلع ةاكرلل تنلب نإ و هعم هلمم نم هدنع نم. هقحلي ع ةاكرراا جرخو

 . عيجلا نم ةاكرلا جرخأ هلامو هلمع

 هضرأ ىف هبحاص عم امهنم دحاو لك لو اضرأ اعرز نيلجر ىف لقو

 اعاص نيسمخو نيتئام اهنم دحاو لك باصأو لمعلا نم سمخ امهنم دحاو لكلو

 لكج رخو ةقدصلا امهيلع بجوأ نم مهنمو ع اذه ىف بجتال ةقدصلا نإ :اولاقق

 ١ .:. نيرشعو ةسجلا نع امهنم دحاو

 دمتيو ء ةاكزلا اهينغت ال ةعارز هل نوكب نميف هلا هحر ىراوحلا ىبأ نع
 ناك نإف « هتعارز ىلع لح اذإ مات باصن هب ني بحب هلام نم ينطيو هضرأ نم
 هضرأ دمقأناك نإو هقعارز ىلعكلذ لمحل فورعم ليكج هلام ىنطأو هضرأ دعق

 ةاكزلا هيف تنلب نإف "هتعارز ىلع كلذ لمح فورعم عرزلا نم ءزجم هلام ىنطأو
 . اهجرخأ

 لصف

 نإ لوقف ؛ ةاكزلا امف تنلبو ىمذو ملسم نيب تناك اذإ ةعارزلا ىف فلتخاو

 ق :اكررلا غلبت ىتح هماع ةاكز ل لوقو 7 عبت هلماعو 4:هح ىف لخلا ىلع ةاكرلا

. هذ>حو هتصح



 ۔- ١٢٤

 وحن وأ دجسم وأ ةيناص وأ ايمذ هكبرش ناك نمو ۔ رباج 1 باتك ىفو

 متىتح ةاكزلا هيف بجنام اهلك ضرألا تءاج ولو هتصح ىف ةيلع ةاكزال هنأ كلذ
 اهجرخ الو اهب نب ديال هنأ الإ ةقدصلاهمزلت نم كيرشلا ناكنإ و 2 وههتصح ىف

 تناكو ىمذلل ضرألا تناك اذإ ليقو ى همزلي ام هتصح نم جرخ نأ اذه ىلعف

 ضرألا تناك نإ كلذكو ء ىلصللاو ىمذلا ىلع ةاكزلا اهيفف رشعلا ضرأ نم

 اذإ اهنإ ليق دقف رشعلا اهنم بحم ال امم ىهو ىمذلل ضرألا تناك نإ و ء ىلصملا

 ىتح ةاكرلا هيلع بجت ال لوقو هتصح ىف ىلصملا ىلع ةاكَرلاف ةاكَرلا اهبف تبجو

 لوقو ء ةصحلا هذه ريغنم هلام ىلع هلمحأ وأ ةاكَرلا هيفبجت ام هتصح نم بيصي

 هللا هحر ىلع وبأ لاقو ے ةيزجلا افو اهيف ةاكز ال ضرأ اهنأل اهيف هيلع ةاكز ال

 غلبت ىتحازسملا ىلع ة اكز ال هنأ ايرج نيثالث تفلب. ةعارزىف ىمذو ملسم كرتشا اذإ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هلزاو ايرج نيثالث هتصح

© » +



 ۔_ ٥ ٢ ١ _

 رشع ىناثلا لوقلا
 تيلا لام ةاكز ق

 اذإ ميأ نم ميصوو ملاومأ ف م اتيلا ليكو نع ءاهقذلا ضعب لئسو

 نم أربي نوكي له > اهم مهربخأ و اوذلب ىح اهال وةي تلا مهلاومأ ةاكز جرخم

 - . کالذ نامض

 ب الا و

 بنرأ وجراأن كلذب مهربخأو هلجأل هكرت هعسي ىنعل كلذ كرت اذإ : لاق

 ص كلذ هل ىغبني الف رذع ريغ نم هكرت اذإ امأو ء كلذ نم رثك أ هيلع نوكي ال

 ناك اك ةاكزلا ىف مهيلع ةجح هلوقت هيف ةيقاب لاملا اذه ةاكز نأ مهربخأ اذإو

 نينسلا نأ اودع دقو ةاكَرلا هيف بجت لاملا ناكاذإ كلذكو ث لاملا ىف مل ةجح

 ىدنع نسح 4 ةاكزلا هنم ىدؤي نكي هنإ لاقو ه - اكک۔امناك تضم دق قلا

 . ةاكرلا هنم ىدأ هنأ حصي ىتح ةاكزلا ةيف مهيلع نوكي نأ

 ةثرولا ليكولا وأ ىصولا ربخأف ةثرو مهنروو مهغولب لبق ماتيألا تام نإو

 ناكمإو مهغولب دمب ماتيألا تام نإو ى مهيلع ةجح هربخو ى دحاو هيف ىنعملاف

 . لوألا ريغ اذه نوكب نأ ىنبجأ ةاكزلاب اوصوي ملو ةاكرال مهئادأ

 بج قلا ميذيلا لام ةاكز جرخم نأ هيلع لوقن ميال بستحملا ىف فلتخاو

 فال۔ةخالا كلذكو ث هيلع الو هل ال لوقو ى هيلع الو كلذ هل لوقو ى هلام ىف

 . هنع رطفلا ةاكز جارخإ ق

تبجو اذإ ىمصلا لام ةاكز جارخإ رخؤي ال : هللا هجح ر ديعس وبأ لاقو



 ۔- ١٢٧٦١

 كلذ لي مل اذإ هنأ الإ ةلبقلا لهأ نم ناك اذإ ةيشاملاو رامتلا نم ةاكزلا هلام ىف

 «كلذزوجي لوقن هلامنم ةاكزلا ذافنإ ىنعم ىف فلتخم هلعلف دلاو نم ىصو وأ دلاو

 هاك زلاملا ىلو نم لكو « لاملا ىف ةاكزلا ىنمم تبث اذإ انبجعيو ى زوجم ال لوقو

 ضعمب لاقن ةضفلاو بهذلا ىف امأو ى هنم قحلا ذافنإ ىلع رداقو هدي ىف ناك اذإ

 ءاش نإ : مهضعب لاقو ڵ كلذ ةاكز نم هيلع بجو ام ذفني ىصولا نإ : ءاهقفلا

 ملع اذإ هيلع ةجح وهو ى هب هربخأ ىبصلا غلب اذإو ، هبسح ءاش نإ و ى كاذ ذفنأ

 لوق ةضنو بهذ نم ناك اذإ ةيلا ىلحو ص لاملا ىلع انيمأ ناك اذإ كالذب

 . رسكت الو موقت لوقو 2 اهتاكز جرخيو اهيف ام لي ىتح رسكي

 اهريغ وأ ةلغ نم م ليكو عم ةعوجم مهرد ةئامسمخ مل ىماتي ةثالث ىف ليقو

 ةاكز ال هنأ ، اهريغ مل سيلو ، اثالثأ مهنيب تناك اذإ اهنأ ه لوح اهل الخ ىتح

 مهاردلا هذه نوكت نأ الإ { مهرد اتئام مهنم دحاو لكل غلبي ىتح اهيف مهيلع

 اهومسقي ام ةاكزلا اهف نإف ى لبق نم ة اكرلا اهيف ىرجمو مب أ نم اهوثرو

 . مهغولب لق مهليك و مهنيب اهمسقي وآ

 ص لام هلو {© عت هرجح ىف لجر نع لجو زع هللا هحر ديز نب ز اج لئسو

 . ثيبخ هتاكز جرخ مل لام لك نأل « ممق : لاق ؟ هلام ة اكز جرخي له

 نب دمح نب ساق اهرجح ىق ناك نلع ىبنلا جوز ةشئاع نإ : ليقو

 نيملسملا ةمنأ ناكو ى هيكزب لام هل ناكو ص ركب ىبأ نع هللا ىضر ركب يبأ

. اوردق اذإ ‘ ىماتيلا لام نوكزب



 س - ١٢٧

 ء نينس هتاكز جرخ لو ماتيأل لام هعم لجر نع ءاهقفلا ضعب لئسو
 يلع ءىش الو ةنس اذكو اذك ذنم كزي مل اذه مام نأ مهلميلف اوغلب اذإ : لاق

 . اوكردأ اذإ مهملعأو كرت ءاش نإو ة اكرلا ملام نم ىطعأ ءاش نإ هريغ لاقو

 ؛ينيلالام نم هدي ىف ام ةاكزب ذخؤي ةيلا ىصو نأ زاج فأ باتك ىفو

 ضرعتبنأ هركو ض هفرعي ال بئاغ لام وأ ؛ وه مك فرعي ال ىلح علل ناكنإو

 ءةاكرلاهنع ىدؤريل غلب اذإ عقيل لعي و ءكلذ ىف هياع سأب الف ى مقعلا غولب ىلإ هل

 ةبجاو ةاكرلاو ىضم امل ةاكزلا هلام نم جرخم مل هنأ غلي ام يلل ىمولا لاق نإو

 . ىغم امل ةاكزلا ثالذ هلام نم جرخ نأ ةيلا ىلعف . هيف

 ء ىدفع متب نع ةاكزلا هذه نإ : لاقو ةاكز ىلاولا ىلإ لجر ءاج ناو
 نالفل لال اذ_ مه نأ ى هلو لبقي الو « هنم اهذخأ { اروهشم لاملا كالذ ناكو

 ذخؤب نكلو ةاكزلا هنم دؤت مل رثك أ وأ لقأ وأ نينس رشع هل الخ دقو عتيلا

 تنلب اذإ ةاكزلا هنم تذخأ هبرقأ ذم لوح هيلع لاح اذإ « تيال هرارقإب لال

 لإ اهكرت ءاش نإو هنم ةاكزلا ىدأ ءاش نإ رايخلاب ةيلا ىصو نإ لوقو 2 هي
 ٠ کالذ ىف ىصولا قيدصت منلا ىلعو ص هسفن نع ىدؤيل هملعي و « هغولب

 لصف

 6 بئاغ وأ ذل مهرد فل أ هلر ق ناك نمين هللا همحر نسحلا .أ نعو

 ىتئام اهنم كردأف ك بئافلا مدق وأ ك رلا غلب ىتح ةنس لك اهتاكز جرح ناكو

 هلام ىف هل اليكو وأ .يلل ايصو اذه ناك نإف قلا امأف ى هل ىذلا بلاطو مهرد

نأ هرمأ نإف بئانلا امأو « هللا ءاش نإ كلذ ىف هيلع مرغ الف هلام ةاكز جرخأف



- ١٢٨ 

 هنع جرخم مل هرمأي مل نإو ى هغم اهجارخإ هل زاج مهاردلا كلت ةاكز هنع جرخ

 ثالذ نأ هعم رقأ ناك نإ و ع هلاح ام ىردي ال بئانلا نأل 4 مدقي ىتح ة اكزلا اهنم

 ال الام نمضي نأ هل ىغبني الو ى مدقي ىتح هلاحب لاملا عديف هنع باغ مش ع هل لاملا
 ءاذه هلام ةاكز جارخإب هرمأي مل هنأ رقأف كلذ ىف هكح نإف ء هتاكز ىدؤي

 جارخإب هرمأ ناك نإو كحلا مرنلا هيلع ناكهلام ىك ز وأ هلام ىكَري وه هنأو
 لاو عم اهبرقأف لجرلا اذه دي ىف مهاردلا تناك نإو « هيلع مرغ الف هلام ةاكز

 لام اماف ، مهرد ىتئام ىلإ تعجر نأ ىلإ ةاكزلا اهنم ضبقن نيسلل ةالو نم

 ةاكزلا نأل ڵ دحأ ىلع كلذ ىف مرغ الف هلام ةاكز نيلسلل ىلاو ضبق اذإ تيلا

 ىتح هلام ةاكز ذخأ ىلع كلذ ىف ىلاولا مدقتي الف بئانلا امأو ء ىلاعت هل قح

 مدقي ىتح قرولا نم هلام ةاكز ذخؤتال بئانلا أل ث بئانلا مدقي

 ذخؤيف راملا امأو ث ةاكزلا بوجو هنع ليزي امم ثادحألا نم هل ثدحي امبر هنأل

 مقي وأ هل مارد هدي ىف ناك نمو ع ةاكرلا اهمف تبجو اذإ اهنم هلام ةاكز

 هنأ هب رقأ ام امأف ء جرخم مل نينس رشع ةاك ز اهبف نأ ىلاولا عم رقأف بئانل وأ

 قيال ناك نإن مقرل اهنأرقأ اذإ امأو 2 نيغسلا كلمل هنم ةاكرلا ذخأ ىلاوالف هل

 اضبق ةاكزلا وه عفد نإف ى نيلسملا لبق نم هل ليكو وأ ى هيبأ لبق نم ىصو

 اذه رارقإب نينس رشع ةاكز ضبق ىلاولا لوتي مل وه اهعفدي مل نإو ى ىلاولا

 هل نوكي نأ الإ مدقي ىتح دوقنلا نم هزام كرتيف بئاغلا امأو ء ليكو لا وأ ىصولا

 ةاكز عفد ليكولل زئاف ء قرولا نم هلام ةاك ز جارخإب هرمأو هل ام ىف ليكو
 نم ةاكزلا جارخإ هيلع بجي ال نيمألاو ن هنم اهضبق ىلاولل زئاجو ى بئاغلا لام

 نأ ىلإ ةاكزلا رمأ ىف بئاغلا لام مكحك دوقفملا لام كح نأ وجرأو ى هتنامأ

 . دةنلا لجأ ىضقني

ك



_ ١٢٧٨٩ 

 دوقنملا وأ بئانلالام ةعارز ىفتبجو اذإ ةاكزلانأ هللا هجر ديعسىبأ نعو

 ناك اذإ ى اهثاغ وأ ارضاح لاملا بحاص ناك« لاملا نم اهذخأ ىباجلا نم هب

 نوكي الف ةاكزلا ىلع ربج ال لاحف ناك نإ و ى ةاكررلا ىلع ربجي لاح ىف مامإلا

 كلذكو ى تاذل هلعج ىذلا هليكو وأ لاملا بحاص ىأر نع الإ ةاكزلا ضبق هل

 ةاكز ضبق ىلب نلالو ىلاوال نكي لاملا ىف ةاكزلا بوجو ىلاولا نع باغ نإ

 ىف ءىشب سانلا نم دحأ رقي وأ ء كلذ هل زاجأ ىذلا هليكو وأ لاملا بر نذإب الإ

 كلذكو ث اذه ىلع اهضبق ىلاولل نإف ء هلام ةاكز نم وأ ةاكرلا نم هنآ : هدي

 ىف دوقفملاو بئاغلا لاام ماكحأكاملام ماكحأ لماع الو تببلا ىف نوكس ةأرملا

 اهنأ هريخأو مرد فلأ لجر هيلإ ملسف ميتيلا غلبو بئانلا مدق نإو 2 ةاكزلا رمأ
 نينسلا نم كالو ء ةنس كنمو ،ةاكزلانم اهيف تبجو ك ه أ فرمي ملو ثكن

 نع امهطايتحاب اجرخأ دق امهنأ امهعم نوكي ىتح تلذ يف طاتحا كزي ملو ىضم

 ليكو هلو اهريغ وأ ةرمعبلاب ناك نم ليقوکالذ ريغ اميلع سيلو ىضمام ةاكز

 هنم بلطيف ليكو لا ىلإ بهذي ىكزالا نإف 2 ةاكرلا اهيف بج مهارد ههم هل « نايعب

 سيلف انيد بئاغلا ىلع نإ ليكولا لوقي نأ الإ هخم اهذخأيو « بئانلا لام ةاكز

 نأل 2 لاملا بحاص نع لأسي نأ ىكزملا ىلع سيلف اثيش لقي مل نإو ى ةاكز هيلع
 2 ةاكرلا هنم تذخأ ءىشب هنع جتحم مل اذإف ، لاملا بحاص ماقم ماق ليكولا

 ميتيلاو ،بثافلا ,لام نم راثلا ةاكز اوجرخ نأ ةيلاو بئاغال لماعلاو كي رشللو

 . مامإلا ىلإ وأ ءارقفلا ىلإ باستحالا هجو ىلع

) ٩ نيلاطاا جهنم /٥ (



_ ١٣٠ 

 ةاكلا جرخأ و اليكو كاجلا هل ماقأ ليكو الو 4) ىصو ل ةي ن اك نإو

 ءالكو مهل ماقي هلقع عاض دق ىذلا خيشلاو هوتملاو مجحتألا الذكو ي هلام نم

 ه مهلاومأ نم ة اكزلا نودؤي

 رمأيو هب موةي وهو « دلبلا ىف نيرضاح ريغ موقل لام هدي ىف نم ف ليقو

 الإ كالذ لمةيال هنأ ثالذ لثم ىلع اتومأم ناك نإف 2 هترمث ضبقيو ى هين ىهني و

 ءلجرلا اذه دي نم ةاكزلا ضبق زوجو نانئمطالا ىنعمل هل كلذ زاج « هله أ ى أرب

 كلذ ةاكز ذخأينأ كلاذ لع نلىنبجءيم كلذ لثم ىلع نمؤيال وأ امهم ن اك نإو

 هربخأو بثاغ اهدحأ « لام ىف ةكرش هريغ نيبو هنيب ناك نمو « هدي نم لالا

 هدنع بئاغلا ناك نإف «بئافلا اذه ةمحو هتصحنم ةاكزلا ىدأ دق هنأ رضاحلا

 زاج امهنيب كرتشملا لامل اذه نم هتصح ةاكز جارخإ ىلع نومأم زضاحلا اذه نأ

 نوكي ىتح كلذ هثزجمال لوقو ى انيمأ ناك اذإ نانئمطالا قيرط نم هقيدصت هل

 . ةمث كي رشلا

 ةاكزلا جرخأ نإف ء لاملا رمثأف ةقث ريغ غلابلاو يو غلاب ني لام ىف ليقو

 فالتخاب كالذ ىف ليقو ،هنم اهذخأ كالذ ملع نا زوجيو ،كلذ هل زاج لاملا اذهنم

. قيفوتلا ه و ملع ا هللاو



_ ١٣١ 

 رشع كلاثلا لوقلا

 مهمأو مهبأ لام ىلع مهلام لمحو دالرألا لام ةاكز ق

 ديبعلا لام ىنو

 ل٥ لح اهمو مارد مهعمو نودب هل لجر ق هللا 4 ر هلا ذبع فأ نع

 ؟ ةقدصلا ق ميأ لع لمح

 دق اوناك ، هرجح ىف اوناك اذإ هيلع اولح ةقدصلا جرخب ناك اذإ : لاق

 ‘ ممم غلب نم « هيلع نولم م'ُ « هريغ نم وأ هنم ىللاو مهاردلا كلت اوباصأ

 ىذلا مهلام نم هيلع لمحيف نوغلابلا امأو ء هرجح ىف اوناك اذإ غلب ل نمو

 رافصلا هدالوأ لحم نهو 0 هياع لحم الف هريغ نم هودافتسا امو ص هنم هودافتسا

 هتجاح ىضقو هذخأ هيلإ جاتحا نإن مهل هنأ هيف هتينو \ةضفو بهذ ،ىلح نم الح
 . كلذ هل زاح هذم هاكز نإو ك هيك زيو هذلر ىفام لع کالذ ل۔ح هناف

 الإ هلام ةلزنمب اهنأل هتقدص عم اهبسح نأ هيلعف مهارد هدلول هيلع ناك نمو

 نإو ث ةفدصلا اهف بجت نأ لبق نم تبجو ام دعب هسقن اهنم دلا ولا ءىربي نأ

 عم هيلع بسحت اهنإف دلاولا ىلع ةقدصلا اهيف تبجو ام دعب هسقن اهنم دلاولا أربأ

 ىفاوناك اذإ هتانبو هونب هيلع لمحم لجرلاو ث اهنم دلاولا ءىرب دقو « هتقدص

 هدنع نم ىللا ناك اذإ ضبىلع اضيأ مهضعب لمحيو نيغلاب اوناك ولو هرجح

ضعب ىلع مهضعب ل۔حي الو ى هيلع اولح هريغ لبق نم هدالوأل ىللا تناك نإو



_ ١٣٢ _ 

 ةقدصلا مهنم دحاو لك" ىلع غلب اذإو ث مهنع ىدؤي امم وه هدنع نم نكب مل اذإ

 . هدالوأ لام نم ةاكراا ءاطعإ ىلوتي دلاولاو هنم تذخأ

 دحأ ملسأ نإو ،ةاك ا هلام ىنف لام هلو مالسإلا نع ىبصلا دلاو دترا اذإو

 دلو هل ناك نإو ى ةاكلا هلام ىف هيلعو 2 امهنم ملسأ نمل عبت وهف ىبصلا ىدلاو
 الو ةاكزلا ىف هيبأ لام ىلع هلام لمحي الف هلقع باهذ لبق هنع ناب دق غلاب هوتعم

 اذإ ةيراجلاو 2 ليكو هل نأ اميتي ناك نإف هيبأ ىأرب الإ ةاكز ىبص نم لبقت

 هلبق نم ناك ام اهبأ لام ىلع لج اهيبأ لبق نم وأ اهمأ لبق نم ىلح اهل ناك

 ىلع لمحب الو ةيبصلا كلذكو 2 ةاكزلا رم اهلبق نم ناك ام اهمأ لام ىلعو

 نإف 2 هريغ وأ اهبسك نم اهمدلاو ريغ لبق نم هتقحتساو ه=.۔ةك ا ام امهدلاو

 نإو ص هلام نم ءاش نإ ى اهوبأ اهنع جرخأ الإ و اهلام نم ةاكزلا ىه تجرخأ

 لمح الف اهعرز دق اضرأ هريغ وأ هنع ناب وهو هدلو حنم نمو ى اهلام نم .اش

 الإ اهجرخأ حفتمملا ىلع اهيف ةقدصلا تناب نإ ع ضرألا بحاص ىلع ةعارزلا كلت

 . هتعارز ىلع لوحم وهف هدلاو رجح ىف دلو نوكي نأ

 هل سيلو 2 هرحج ىف مهو « ىلح هدالوأ ىف لجر نع هللا هحر ىلع وبأ لثسو
 اهتقو نع مهتاكز رخأو مهيلإ هفيضي ام ءىش الو ةاكزلا هيف بج لام وه

 نوكي نأ بحأ الو ائيش اهيف ظفحأ ال لاق ؟ةدئافلا ىف هتاكز ليبس اهليبس نوكيأ
 . هدنع نم ىلحلا نوكي نأ الإ هلام

 دلو هدلولو « دلو هل لجر ىف هللا امهحر هللا دبع ىبأ نع ةيواعم وبأ ظةحو

لمحو هرجح ىف ناك اذإ هدلاو ىلع دل ولا لام لحب : لاق ء لام مهلك محلو



. ١٣٣ -. 

 طسوألا ناك نإن ؛ ربك لا بألا ىلع كلذ لك لمح ىتح هلع اضرأ هذل و لام

 ٠ دحلا ىلع هذلو لام ل۔ح ..

 ناداو هل ىذلا لجرلا امأو -هللا همحر ركب أ نب دمحم نب دمحأ ركب ىلأنعو

 ريغ ةشيملل ىف هي٫ أ ىلإ عجر نيدل ولا دحأ نأ م 2 امهنيب هامسقو اميج الام اثرو

 , ةاكراا ىف هيبأ لام ىلع لوحم هلام نإف ىصلا امأف ى هيبأ لام نم زيمتم هلام نأ

 . ةاكزلا ىف هيبأ ىلع لمح هيبأ رجح ىف ناك اذإ غلابلا امأو

 لصف

 ، ةاكزلا ىف هيلع لوحمو هديسل دبعلا لام نأ _ دللا هحر ديعس ىبأ نعو

 هيك زب نأ دبال نذأ ءاش نإو هاكز ءاش نإ و ،هلام هنأل ڵكلذ ةاكز ب دبعتم وهو

 ثالذ لام ناك 2 لدعلا هجو ىلع ذافنإ ىلعو كلذ ىلع نومأم دبعلا ناك اذإ

 رح وهف بتاكلل امأو 2هسقنب دبعلا هبستكا وأ / هايإ هكسام هديس دنع نم دبعلا

 اهبف بج قلا عاونألا نم «مات باصن هعم : اذإ ةاكزلا هيف بج رح لام هلامو

 هل الخ دق ريثك لام هدي ىفو دبملا قتعأ اذإو ، دحاو عون نم وأ ء ةاكزلا

 هياع لوحم ىتح هيف ةاكز ال هنأ دبعلل ىلوملا هريصو ةاكزلا هنم دؤت مل نونس

 . هل الام ناك هنأل ، نينسلا نم ىضم ام ةاكز ىلوملا ىلعو ى هل راص ذم لوح

 هياع له « لام هدي ىفو قتعأ اذإ دبعلاق : هل تاق _ ةيافكلا باتك ىفو
 لو ؟رهاظ لاملا ناك اذإ : لاق ؟ هبلطي ل وأ هديس هبلط ى هديس ىلإ هيدؤي نأ

ديسلل هلك ل وقو٬ديسلل وهف آرتتسم ناك نإ و ،دبهلل وهف هقتعأ ىح ديسلا هنشتسي



_ ١٣٤ _ 

 تيث اذإ ديسلا هطرتشي ىتح ديمعلل هلك هنإ لوقو « دبعلل ديسلا هطرتشي ىتح

 ةاكراا هع دؤت ل لاوحأ هيلع لاح ىتح دبعلا دي ىف لاملا ناك نإف ى دبعلل لام

 نينسلا نم ,ىضم امل ةاكز هنع جرخي نأ دبعلا ىلع نأ ى ةاكزلا هيف بجي امم وهو

 ةاكزلا ديعلا ىلعو ى ديسلا هيلع هطرتشي ىتح دبعلل لاملا نإ لوقي نم لوق ىلع

 نيتسلانم ىضم ايف ديعلا لام ىف ديدلا ىلع ةاكرلا نإ لوقي نم لوقىلعو «.هلام ىف

 هل تبثو دبعلا قتعأ ذم لبقتسي امو دبعلا لام نع ةاكزلا جرخب نأ ديسلا ىلعف

 دبعلا لام ىف ديسلا ىلع ةاكراا نإ لوةي نم لوق ىلعو ث ةاكزلا هيلعف ةي رلاب لالا

 لاح ىف ناك ى هلامب ديسلا ربخي نأ دجلا ىلع نأ الام دبملا دنع نأ لعي م اذإ

 ص هدي ىف لاملا نم دي ىف ةنامأ ىهو « كيرش ةاكَرلا نأل ء قتعلا دعب وأ ةيدوبعلا

 هتاكز لاملا هيلإ راص ىتح نينسلانم ىضم امل دؤت مل لاملا ىف ةاكرلا نأ دبعلا لعو

 .قيفوتلاهبو ملعأ هللاو . هيف ةاكرلانأ لع دق هنأل هيف ةاكرلا هيلع نوكي نأ هبشأ

ح دج هج
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 رشع عبارلا لوقلا

 نيضوافتملا ةاكز ىف

 امهريغ وأ نيجوزنم اهلاومأ اطلخ دق ناذللا ناكيرشلا اه ناضوافتملاو ليق

 نيب ةضرانملا ليقو 2 هيلع ريم مل هبحاص لام امهدحأ عاب اذإ ليق ء ةضوافملا دحو

 هبحاص امهدحأ لأسي الو ى اسهيلع نابساحتي الو امهترمث اطلخم نأ ىه نيجوزلا

 ء قرولا الإ ةاكرزاا ىف ضعب ىلع امهضعب لح كلذك اناك اذإف ى اهنم ءىش نع

 مهرد ةئامو امهرد نوعستو ةسمخ امهدحأل ناكولو ٢ ه_هف ةضوافم ال قرولا نإف

 . ةاكز امهرد نيمست و ةسمخو ةئاملا ىف هيلع ناك ام رخآلا لام سأر ىف اهطلخ م

 دحاو لك ف رعو مهنيب هو.سقن لام مهل ةوخإ ىف هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو

 مهماعط ف اوضرافت اودصح اذإ مهاك مهلام ىف مهل ل۔ءي دآماع اوذخأو همهس مهنم

 رذبلا نم هيلع بجي ام مهنم دحاو لك ىلع ءاملاو رذبلا ناك اذإ هنأ ع مهتن وثمو

 { ماعطلا مهعمج ولو مهيلع ةاكز الو نيضواغتمب اوسيلف ءالا نم هيلع بحي امو

 بجتو « ضعب ىلع مهضعب لحم تالذ دنعف ادحاو رذبلاو ادحاو ءاملا نوكي ىتح

 هرمأو هتجوز لامو هاه رمأ ىلب جوزلا ناك اذإو ،مميلع تنلب اذإ ةاكرزلل مهيلع

 اهضمبلمحمو ةضوافم هذهف ء هتجوز ىأر ريغب ءاشي ام هيف لعفيو ،هيف زاج هيهنو

 ايهضمب لام لمح مل الاد رمأ ىلت ةأرملا تناك نو ڵ ةاكرلل ىف ضعب ىلع

 نيضوانتلا لماعو ص هيلع بحن ام امهنم دحاو لك ىلعو > ةاكزلا ف رصمب ىلع

. ايل عبت
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 ، لال برل عبت هنإ لوقي ضعب ، فالتخا لماعلا ىف ديعس ىبأ نع ظفحو
 لماعلا نوكي ال لوقو ص هل امب لماعلا ناك لالا بحاص ىلع ةاكزلا تبجو اذإ

 ىوري لوقلا اذهو ى ةاكزلا هتصح ىف هيلع بجي ام بيصي نأ الإ لاملل برل انبت

 . هللا همحر رقصلا نب نازع نع

 لامع ايلو امهنيب ةموسقم اضرأ اعرز نيوخأ ىف هللا هحر ىلع ىبأ نعو

 : لاق ى ةاكرلا هسيف تنلب ةعارزلاو لمعلا نم امبيصن عمج اذإف ىرخأ ضرأ ى

 هنم تذخأ ةعارزلاو لمملا عيمج ىف ناضواقتم امهو ةطولخم امهتعارز تناك نإ

 ثالذ د_إ.ب هنامج و ةعارزلا نم هتصح دحاو لك فرعي ناك نإو .0 ةاكزلا

 هتصح ىف امهنم دحاو لك غلبي ىتح ضعب ىلع اهضعب لمحب مل اميمج نالك أيو

 . ةاكزلا هيف بج ام

 امجملعف نيضوانتم اناك ناف ى ةرعبأ ةعبرأ اهجوزلو ريعب اهل ةأرما ىف ليقو

 . ةقدصلا

 ةطضواغم الو ريناندلاو مهاردلاو ةضفلاو بهذلا امأؤ راغلا ق الإ ةضوافم الو

 . اهف

 ء ةضواغلا تاطب دقن ةرغلا داصح لبق اقرافت وأ اهدحأ تام اذإ ناضوافتملاو

 ىف تلمح ةضوافملا ىلع .تدصحو ةرثلا تكردأو امهدحأ تام وأ اقرتنا نإو

 2 ةاكراا ىف ضعب ىلع امهضعب لءحم امهف ةعارزلا ىف ناكبرمثلا اهأو ث ةعارز

دحاو لك ذفني ال امهنأ الإ نيضواغتم نيجوز ىف هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو
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 اممضمبل ى لاحلا وحن ىلع امهرمأ امنو ث هنذإب الإ هبحاص لام نم ائيش امهنم

 { ةفدصلا ىلع اميج ايلام لمح هيف زييمت ال طولخم الام ناك اذإف ص ضعب ىلع

 امهنم دحاو لك ىلعف هلام ةرمث امهنم دحاو لك فرعيو ةزيمم ةرغلا تناك نإ و

 . رخآلا لام ىلع اهدحأ لام لمحم الو ، هلام ةرمث ةاكز

 ةحابإلا ةلزنمب اهنإ لاق نيجوزلا نيب ةضوافملا نع هللا هحر ديعس وبأ لثسو

 امإو ، لاملا بر نم لعفلا قيرط نم تسيل اهنأل دالوألاو ، ضعب امهضعبل اهنم

 امكو ى هبحاص لبق نم هل لحلاب باقلا نانئمطاو سفغنلا ةواخسو كرتلا ىنعمب ىمه

 نإو ،ةضوافلل دح كلذ وهف ةرملا ةحابإ وأ لصأ ةلازإ باقلا نم نانثطالا ىف عقو

 . كلذك وهف ةرثلا ةحابإو . لصألا ةلازإ ىف لالدإلا ىنعم ىف جرخ

 كرتلا ىنب نوكتو ةحابإلاو لحلا ىنعمب مالك۔ا اب نوكت ةضواغماو

 لامب ادحأ لجرلا ضياق ولف ءفنلا هيلإ' نكست ؤ بولقلا هب نئمطت ىنعمب ماستلاو

 تببث اذإ هضياق نلو جوزلل كلذ زاج ركغت ملو ريخت مل ةرضاح ىمهو هتجوز

 نوكيو { ةضوافملا كحم هبحاص لام ىف اهدحأ هلف اه زاج هل اهنم وأ اهلهنم ةضوافمل

 ، كاذ ريغ حصب ىتح تامللو ايحلا ىف نيجوزلا نم لدجلا هنم ذخأ نمل لاملا كح

 ةجوزلا تركنأ نيلاملاب اضياقت الف نيجوزلا ةضوافم لع دق الجر جوزلا ضياق نإف

 ضياقمل 1 اذإف لالحلا ىف اهأو ك ضقتني كلا ىف ضايقلاق هب ضرت ملو كلذ

 . لجو زع هللا نيبو هنيب امف كلذ هل زاج اهجوزل ةجوزلا ةضياقم

ل>او لك۔ل و (. ذ٨ل>او 7 دحاو لزغم ف اهو هنبال جوزت لجر نعو
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 غلبت و اهد>أىلع تناب وأ ةاكزلا امهنم دحاو لع غاب لو ك فورعم ل ام امهنم

 . امهنم هلام ىف تفلب نم ىلع ةاكرلاف ء رخآلا ىلع

 عفانم تناك و ء نيضوافتم اناك اذإ نيجوزلا ىف هللا هخرحور نب دمحم لاقو

 ت.حو ةضوانملا ىه ىلع اهالك و أ اهد>أ اهس موةي لاملا ةنؤمو اميج اهمحل املام

 . امهنم تذخأ ةاكزلا اهيف غاب اذإ ةاكرلا امهترمث تعمج اذإ نيلاملا ىف

 باب هيلع دس ام ىكزي نأ لجرلا ىلع نالوقي ىمومو لئاو ناكو : ليق

 ةاكز هينع سيل ريشب لاقو ء ةضوفم تناك اذإ هتأرما وأ هتيب رم هتيب

 . هتأرما ىلح

 غلب و( اهضرأ طاخذ لماع لا مهضرأ 7 مهمأ مهلفكت ماتي أ ف ليقو

 امهنم دحاو لك بيصن ىف غلبي ىتح همض ىماتيلا ىلع سيل هنأ ةاكزلا اهتلمج ىف

 ؛ لح اهب بمال لوقو « ةاكزلا اهب بجت لوقت « ةضوافلا ف فلتخاو . :اكول
 ّ ةرثلاو لدألا ق ةكراشملاب الإ ل۔ح الو

 دارأ اه جوزلا اهيف لعفي ةطلتخم راملا تناك اذإ بجنت ةضوافملا نإ : لوقو

 ث هلصأ دحاو لكلو راملا ىف ةضوافلاو ڵ ىأر تانذ ضف ةجوزلل سيلو

 ىف اضوافت نإو ء اهبف هلعف زوحي الف لوصألا امأو ع لاملا ىلع ماق جوزلا نأل
 لكل عقو نإف هيف اضوافتي امو ضعب هضعب ىلع هيف اضوافت ام لح لاملا ضعب

 الن الإ و ةاكراا هين تبجو ةضوافملا هيف ىذلا هبيصن ىلع هعمج ادإ ام « مهنم دحاو

. هيف ةاكز
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 ىف ضعب ىلع اهمضعب لمح له نينثالا نيب ةضوافملا نع ءاهقفلا ضعب لثسو

 تتبث اذإ امهلثم اهريغو ءىش لك ىف نالمحم ليقف ناجوزلا امأ : لاق ؟ ةاكرلا

 لوقو ى ةيشاملاو راثلا ىف نالمحمو ةضفلاو بهذلا ىف نالمحمال لوقو ء ةضوافملا

 لوقل ء ءىش ىف نالمحم ال لوقو « راثلا ىف نالمحم امنإو ةيشاملا ىف نالمحم ال

 عأ هللاو ث ةقدصلا راذح ممتجم نيب قرفي الو قرتفم نيب )م. ال :ت ىبنلا

 . قيفوتلا هبو

 ةددصتم قرط نم ىنطقرادلاو دواد وبأو هجام نباو ىاسنلاو ىراخباا هجرخأ )١(
 . م سنأ نع دواد فأ ىنو ليوط ثيدح ىق



_ ١٤. 

 رشع سماخلا لوقلا

 ةاكرلا هيف بحم لام هلو توع ىذلاو ى اياصولا ىف ةاكرلا ىف

 دنع ثك لاع جحلل ىصوأ لجر نع هللا هجر لحرلا نب بوبحم لئس

 ث ةاك ز عوضوم لام لك ىلع من : لاق ؟ ةاكز هيلع له « نيفس رشع ىمولا

 نكست مل ربلا باوبأ نم ءىش ىف هب ىصوأ هنيعب اتيعم لاملا ناك نإ : هريغ لاقو

 ةاكزلا هيف بج نيبرفألاو ءارقفلل هب ىدوأ لخن ىف ناورم وب أ لاقو . ةاكز هيف

 نيصوصحم ءارقفل نكي مل اذإ هيف ةاكز الف ءارقفلل ناك اهف ةرملا هيف تعمتجا اذإ

 اذهنم هبيصن ىفو هلام ىف ةاكرلا هيلع بجت مهنم دحأ ناك نإف نيبرقألل ناك امو

 . ةاكرلا لهأ نم ناك اذإ ةاكراا هتصح نم تذخأ لخنلا

 توملا ثدح هب ثدح نإ هاصوأو مهرد فل أ لجر لإ عند لجر ىف ليقو

 سل هنأ ث هتوم دعب ىمولا دنه اهسيح لاطف ءسفنأ ةرشع ىلإ مهاردلا هذه عفداق

 . ةاكراا اهنم ىدؤي نأ هيلع

 عق وف ك تثن>ف املام ةفردصب تقاح ةأرما ف هللا همحر ناليغ س مشاه نعو

 ىلمهتتن اك نإ :لامف ڵ اهساح ىف ةاكرلا اهحاإ تبلطف مهرد اتثام ةميقلا ىف اهساع

 ند ىه \ع 1 ةرافكلا نأ ىلع لدي اذهو . ال عفري الف الإ و اهماع \٫م مهرد ىتنالا

 . ةاكرا هيف تبجو ا لاملا نم اءرج ناكولو ى لاملا نم ءىش اهنأ ال ةمذلا ىف

 اهيندف مهرد ةئايبرأب هلام نم هيصو عابف « هلام ىف ةجحب ىصوأ لجر ىف ليقو
هن أ ةثالث وأ نالوح اهيلع لاح ىتح لجرلا اهب جح مذ : اهب جحم لجر ىلإ
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 لوحب ىتح لجرلا جرخ مل نإو اهب جحم نم اهاطعأ دق ناك نإ « اهيف ةاكز ال

 . اهيف ةاكز الف ةمالث وأ نالوح اهيلع

 هلام نم ءىش ف 7 ةيصوب ىموأ لجر ف هللا همحر نسحلا فأ نعو

 لوح هيلع لاح ىتح هدى ىق !و 6 ةثرولا هعاب وأ ءىشلا کالذ ىمرلا عاب دودح

 مهارد لعج نم ةلزنم كالذ سال و « ايك ربلا اياصو نم ن اك اذإ ة اكرلا هيف نأ

 . هيو ةاكز ال ىمروللا هزم ام نأل هريغ وأ جح ق اهلعجو اهزتمو ةيصو ةدودحم

 باوبأ نم اهريغ وأ ةجحب ىسوأو كله نم امأو - رباج ىبأ باتك نمو

 ىب ام كلذىلع تبو رثك ولو هيف ةاكز الف هتوم لبق ثالذ كلاملا زيم اذإف « ربلا

 ىلع تبو ناطلسلا وأ ىمصولا وأ ةثرولا هزف هلام ىف هب ىصوأ نإ امأو ى ذفني

 ناصقنلا كلذ اودر نأ ةثرولا ىلعو ةاكرلا هنم تجرخأ رخآ لوح اهيلع كالذ

 , اهريغ ىف الو ةجحلا ىف ةاكز الف اياصولا ىف ثلثلا ذغن نإف ء كالاملا لام ثاث نم

 ثكالذ درب نأ قدصلا ىلعف هنم درب ثاث نكي لو كالذ ةاكز قدصملا ذخأ نإف

 اياصولا ثلث نم صقن ام قب و ةاكزلا قدصملا ذخأ نأ دعب هلك لااا فلات نإو

 { هل تبجو ام تقو ىف ةاكزلا ذخأ هنأل ، در قدصملا ىلع نكي مل هناصقن ىلع

 كاذىلب نمم مهريغ وأ ةثرولا اهايإ هنمضو اجح لجر اهىضبق دق ةجحلا تناك نإو

 ةاكز ةفصلا هذه ىلع ضبق ىذلا ىلعو ص اهنم ضبق ايذ وأ اهيف مهيلع ةاكز الف

 ناك نإو 0 ةاكزلا هيف ت وهو ث لوح هدنع اهيلع لاح اذإ كالذ نم هل راص ام

 هوطعأ اهب جح اذإف ء اهب جح ةثروال هدنع اهنأ ىلع اهذخأ امنإ و نامضب اهذخأي مل

ةاكزلاو ، اذه ىف وه هيلع ةاكز الف اهضبقي مل مهدنع ةجحلا مارد تن اك نإو



 س _ ١٤٢

 سياف مهاردلا فلتأ نإف ةجحلا ىلع هومطاقو مهنم مهاردلا ذخأ ولو ى ةثرولا ىلع

 { ةاكراا هيفف لاملا اذه ةاكز تقو لح ىتح هدي ىف تيقب نإو ء ةاكز اهيف هيلع

 ىف لاملا امنإو ، ةرجألاب لاملا قحتسي مل هن أل كلاملا لام ثلث ىف ةثرولا ىلع ىهو

 قحتسا ذنم لولا اهلع لاح نإف ‘ مهاردلا قحتسا جحلا ىضف اذإف ص ةنام ا هذ

 ىتحتسا دقو مهاردلا ةايكز تقو ءاج نإو ةاكرلا هيلعف ى مهرد اتئام ىهو ى لالل

 . لولا هيلع لوحي ىتح الإ ةثرولا ىلع الو هيلع ةاكز الف مهاردلا وه

 ىذلا ىصوملا زعمو ي ههمشأ امو جحلا لثم ةيصو ىصوأ نمو - رأ ىنو

 هلام ىف كلذب ىصوأ نإف ،ةاكز كلذ ىف نكت مل ةيصو هلعجو هتايح ىف هب ىصوأ

 تقو ءاج وأ لولا اهماع لاح اذإ ةاكزلا كاذ ىف ناك هت , دعب ةنرولا هزبمو

 ةيصولا نم صقن ىذلا ثالذ اوهتي نأ مهيلعو مهكسام ىلع هولمح ةثرولا ةاكز

 . ةاكز كلذ ىف نكي مل ءىش قبي ملو ثلثلا ذفن اذإف كلاملا لام ثلث نم

 هذه لاتن « ةجحب هلام ىف ىصوأ نم نأ هللا همحر ةبقع نب حاضولا ظفحو
 رثكأ مهاردلا تناكن إ و ي ةاكز اهيف سيلف ، تجح ىه اهنيعب ةعوضوملا مهاردلا

 طرف نإو ى هنع جحي نأ ىلإ ةاكزلا كلذ ىنف سانلا ىلع نيد هلو ى هب ىصوأ امم

 جرخي نم دجي وهو ةاكزلا ىف ماردلا نم بهذ نأ ىلإ ةجحلا ءاطعإ ىف ىمولا

 لثم ةجحلا ىف هنم ديزب لضف تالالا لام ثلث ىف ناك نإف ء رظني هنإف ء ةجحلاب

 . مراغ ىصولاف دفن دق ثكلثلا ناكن إ و ء ةاكزلا ىف اهنم بهذام

 نيد وأ > مهرد فالآ ةرشع مهمأ قا لصب هدالوأل ىموأ دتو تام نمو

نأ لعي الوح 1 هاردلا لوحت ىتح ةاكزلا مهنم ذخؤت ال نأ انيأرف قادصلا ريغ
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 ةعطق ةرهثب ىصوأ نمو ث هتصح ف مهنم دحاو لك ىلع ةاكرا 7 ‘ اهس م ىصوأ

 الو ، كيرش ةاكراا لوقو ي هلام عم ةاكزلا اهيف ةكردم ىعو ءارقفلل هلام نم

 تناك نإو ء اهلهأل ىهف تبجو اذإ ةاكزلاو ء ىصوملا ةصح ىف الإ ةيصولا زوج

 . اهف ةاكز الف ةكردم ريغ ةرملا

 ثلث ائاصولا تقرغتساو ثلانلا نم ةلا تناك نإو : لاقو - رأ قو

 نم دحاو لك لاق نإو ء ثانا نم ةحلا نآ ىأرو ‘ ةحلا ف ةاكز الو لاملا

 ىذلا عم تيقب نإو ‘ نيدلا ىف مهقثوأ تيطعأ اهب جحأ ةجحلا ذخآ انأ ةثرولا

 .هعم تيقب ام ةاكرلا هيلعف نينس اهذخأ

 لصف

 هثراوو نايعب لام هلو ، نايب تام لجر ىف هللا همحر ىلع نب ىموم لاقو

 ذخؤت مل نيد هيلع ناك نإف هثراو نع لأسي ىتح ةاكزلا نم ذخؤيال هنأ ةرصبلاب

 هيلع له }هنراو نع لأسي الو ةاكزلا هنم ذخؤت ىلع ن رهزألا لاقو « ةاكزلا هنم

 ىتح ءىش هنم ذخؤبال لاملا نإ رمش لبق تام اذإ : دايز وبأ لاقو ى ال مأ نيد

 تام نإو ، ةاكزلا هنم تذخأ نيد هيلع نكي مل نإف ى انيد هيلع لمل هثراو لآسي

 . ةاكزلا هنم تذخأ هيف ىكز ىذلا هرهش لخد ام دمب

 لالا بف ء هتاكز لحم لبق الام كرتو تام لجر ىف ا نب ةدعسم لاقو

 ءاح 7 ء كلذ رهغو هقيقر و هت ةر نم عب و ام .ت كرزاملا ةاكز تقو لح ىح

نإ و « اهلك ةاكز هنم ذخؤتو ، كلاهلا كرتام ىلع عيب ام ل۔حي هنإ ڵ هتاكز تقو



 س _ ١٤٤

 ثالذ نأ حصو ث آريثك الام فلخو تام م مهارد ةسمخ هلام ةاكز لجر ىدأ

 لاملا كاذ نم ذخؤت ةاكزلا نإف مارد ةسمخ هتاكز ىدأ موي هكلمي ناكل الل

 ىذلا لاملا ىلع كلذ نمث لمح هلام نم ءىش وأ ةثر هل عيب نإو ث هلكحص ىذلا

 . اذه ىف رظنيو ص هنم ةاكزلا عطقنت ىتح هتاكز جرخي

 لاملا ةثرولا سق نإ 2 هتاكز تقو لبق تام نميف : هللا همحر ىلع وبأ لاقو

 همهس ىف غلبتو « لوح ةثرولا نم دحاو لك ىلع لوحم ىتح هدحو هيف ةاكز الف

 مسقي مل اعمتجم تب نإو هيلع للح لبق نم لام هعم ناك نإ و « دارقنالا ىلع ةاكزلا

 ڵ هتنسل ةقدصلا هنم تجرخأ ةقدصلا هيف تبجوو « تنلا ةاكز تقو ءاج ىتح .

 { ةنسل مامطلا نم مهتنؤم ةثرول جرخأ ةراجتلل اماعط تيلا كرت ىذلا ناكنإ و

 ء ىرخأ ةرمث ىلإ هلايع ةقفنو هتقفن ماعطلا نم رجاتلل كرتي هنإ رخآ عضوم ىفو

 ةاكزلا ىدؤي نكي ملو لوح هلام ىلع لوحم نأ بق لاملا اذه بحاص تام نإو

 نم دحاو لكل لصي نوكب نأ الإ مسقي ل نينس ىتب ولو هيف ةاكز الف كلذ نم

 اف ء قرولا نم ةاكزلا ىدؤي نم نوكي وأ لوح اهيلع لوحمو مهرد اتئام ةثرولا

 ٠ كالذ لك نع هتمزل ذم هتاكز تقو ىف هعم ام ىلع هلح قرولا اذه نم هل ناك

 تناك دق الام كرتو هناكز تقو لبق تيلل تام اذإ : ءاهقنلا ضعب لاقو

 لوقو هيلإ راص نم دنع لوح هيلع لوحي ىتح هيف ةقدص الف 2 هيف ىرجم ةقدصلا

 امأو ء ذخأن ىأرلا اذهو 2 ةقدصلا هيقف هتقدص تقو ثىحم ىتح اعمتجم ق: اذإ

 ةقدص الف ةثرولل راصو هبحاص تام مث ص لق نم ةقدص لاملا كلذ ىف رجب ملاذإ

ىقب ولو .4 ةقدصلا اهيف همزلت ىتلا هوجولا ضعبب هيل إ راص ىذلا ىلع بجن ىتح هيف
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 تام اذإ هللا دبع وبأ لاقو . تيال ىلإ راص ذم لوحلا هيلع لوحم ىتح اعمتجم

 دعب تام نإو ، رجش مقي نأ الإ ةاكزلا هيف بج هنإف دصحب مل عرز هلو تيم

 نإو ، هراشءأ ةعست الإ هغم ثراولا كلمي مل ايح ةاكرلا هيف تبجو دقو داصحلا

 نيدب ىموأف هسودي نأ لبق همرص دقو تام وأ هعرز دصح نأ لبق لجرلا تام

 اذإو رثكأ وأ عاص ةئامثالث غلب ةثرولا هساد اهلف ء هتعارز نم ىضقي نأ هيلع

 فاخ اهن ةبجاو ةاكرلاف ى ةاكرلا مهملع بج مل هثاريم مهنم دحاو لك ةثرولا ذخأ

 . هيف ةاكز الف هل ثراو ال لام لك و . تالاهلا

 قتعيىتح لاملا ثلذ ىف ةاكز الف اكولمم ادلوو الام كرتو تام لجر ىف ليقو

 وهو هكلم ىف وهو لولا هيلع لوحو هيلإ لاملا ريصي و لاملاب ىرتشي وأ دبعلا

 نينسلا نم ىضم ايف هيلع ةاكز الو ةاكرلا هيف نوكت مث ث ةاكزلا هيف بجت امم

 تتقو ءاج ىتح اعمتجم ىتب مث لاملا ثالذ نم ةاكراا ىدؤي تيملا نوكي نأ الإ
 دعب لجرلا توم ىف دلا لهأ فالتخاو ى ةثرو هل ناك اذإ ةقدصلا هيقف هتاكز

 { هني٧ب لاملا اذه نأ حص اذإ هنأ انباحصأ لوق ىفو ى هلام ىف ةاكزلا بوجو

 جرخيف ةني وأ لاملا بر نم رارقإب كلذ حصو هيف تبجو دقو ةاكزلا هنم دؤت

 اهلهأ ىف فرصت لالا ىف كيرش ةاكزلا نإ لوةي نم لوق ىلع مهلوق ىناعم ىف

 لوةي نم لوق ىلعو «صويمل وأ كالاملا كالذب ىصوأ ةثروال وهف لاملا نم قب امو

 سأر نم نوكتت اهنإ لوقف ى ادذافنإب ىدوأ نإف هيلع ةمذلا ىف ةنومضم اهنإ

 ىذلاو ،هيلع تحص اذإ كلذكو 7 اهس صوب ل نإو ثلاثلا نم اهنإ لوقو ،لاللا

) ٥ / نل اطلا جهنم _ ) ١٠
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 هيلع قلعتم ند اهنأل ك ص وي وأ اهم ىموأ 4۔اع ىم لاملا سأر نم اهنإ لوقي

 لوقلا ضب ىفو كلذ ذاقنإب ىموي ىتح هلعلف ثلثلا نم اهنإ لوةي نم لرق ىلعو

 تصقن و اياصوب ىصوأ اذإ مزاوالا نم اهل:موه ام الإ اياصولا رئاس ىلع ةمدقم اهسإ

 ملعا أ هللاو ثأثلا نم تبثت ,اك اياص ولا نإ لوو 6 7 مزاول دت 1 ثكاثلا نم

. قيفوتلا هبو
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 هربخ دافتسا ش ؛ اهنم اثيش وأ هل ام ةاكز زم نم ق

 هنم اه 1 نؤش دحم وأ

 الام دافتسا مث ٤ مهارد ةرشع اهنم تب ىتح هلام ةاكز جرخأ لجر ىف ليقو
 , دافتسا امو قفنتسا ام بسحم هللا دع وبأ لاقف ى هلام نم اءزج قفنتساو رخآ

 . ءىش هعم ةاكزلا نم ق اذإ هتاكز جرح م

 هلخ نم ذخأ ش ةاكزلا نم دحاو مهرد هيلع قب و هقرو جرخأ ولو : ليقو

 . اهف ةاكرلا هيلع نأ ء اهتفنأف اهرد نيثالثو ةمست وأ هرد نيعبرأ هلام

 ٠ هدؤب ! ةاك رلا نم ءىش هيلع قث ا ذإ اذهو : هللا هجر ديعس و٫؛ أ لاتو

 ، ةضفلاو بهذلا نم هتاكز ىدؤي نميف هللا همحر كحلا نب نايلس لاقو

 ىدؤي ناك ىذلا لالا كلذ نم هدي ىف ىقب دقو نينس ةاكرلا هنع تعطقنا مش

 ىطع نأ هيلعف هدي ىف راصو ك الام دافتسا مث ث لقأ وأ مهارد ةرشع ةاكزلا هنم
 . لق نم هلام ةاكز هين ىدؤي ناك ىذلا رهشلا ىف ةاكزلا

 هلام ةاكز هين ىدؤي ناك ىذلا هرهش لاح اذإ لوقأ انأو : دايز وبأ لاقو
 هتقو بهذ ةاكزلا هيف بجي ام ةضفلاو بهذلا نم هعم سيلو كلذ هرهمش ىضقنا مش

 لو> هيلع لاحو « ةاكزلا هيف بحم ام ,ةضفلاو بهذلا نم گالم ىتمو لوألا

. ريخألا وه هتقو نوكيو « ةاكرلا هيلمف امات اباصن كالم ذم
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 ىذلا لوحلا لجق بهذ ةاكزلا هخم ىدؤي ناك ىزلا هلام نأ ول : ليقو

 كلذ دعب الام داقتسا م ء امهرد نيعبرأ 7 لقأ هعم ىقب ىتح هيف ىدؤي ناك

 نيعبرألا نأ الإ { اهرد نوعبرأ هلد ق 77 نأ الإ هو دافتسا ام تقو هتقو نإف

 ٠ ةقدصلا عضرم ه

 ناكىذلا لوألا وه هتقون الام دافتسا'مث دحاو مهرد هدي ىف ىقب ولو:لوقو

 . هناكز هيف ىدؤي

 ى هنم ناكام انئاك لالا كل ذ نم رثك أ وأ لقأ وأ هريعش ىقب ولو ؛ لوقو

 . ةاكزلا هيف ىدؤي ناك ىذلا وه هتقو الام دافتسا 7

 ء نراضمر رمث ىف ةاكلا هيلع تاح لجر ىف زرحم نب ديعس نع دجويو

 ةرشع ة اكرزلا بحاص ىطع ذ غ امهرد نورشع ةاكزلا نم هيلع اذإف هباسح ف رظنف

 هنم ذخأو قدصملا هبساح ناك نإف ناضمر رهث ءاجتح ةرشع هيلع ىقبو مهارد

 ناك نإو ء ةيناثلا ةغسال ىك زيو ةرشعلا الإ هيلع نوكم الأ وجرت انإف ةرشعلا

 لوقو ء "نيتنسلا ةاكز بسحي هنإف اضعب كسمأو ةاكزلا ضعب ىلمعأو هبساحم م

 ىلإ حبر ام نع ىكَزيو هلام لصأ نع ىلوألا ةنسلا ىف هيلع بجو ام ىكزي هنإ

 . مم دحاو مهرد اهنم ئقب ولو اهلك ةاكزلا جرخت مل ام هنأل ، ةيناثلا ةنسلا تلاح نأ
 كللذ ري۔غ نم دافتسا ام كلذكو ى ةدئاف حبرلاو « دافتسا ايف ةاكزلا هقحات هنإف

 لصتملام اهزييمب هعفني ال لوقن ءاهعفدي ملو ةاكررلا زيم اذإ فالتخالا امنإو 2 لاملا

. اهلعأ ىإ
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 ةدئافلا ق هيلع ةاكز الو ك ةاكز ىم هلام نم ةاكررلا زيم اذإ ل وتو .

 ةدئافلا ىف ةاكرلا هيلعف هلام نم ةزعم ريغ ةاكزلا تناك اذإ امأو .

 سيل دلب ىف وهو هتاكز تقو رضح لجر ىف : هللا هحر هللا دبع ىبأ عو

 ىف ناكام ةاكز بسحي : لاق . لدع مامإ هيف الو نيملسمل ءارقف نم دحأ هيف

 نيلسملا ءارقف نم آدحأ دجو اذإف أ هلام نم اهجرخيو اهزيع و اهيف ريصي مش هدي

 ل اهزيمو هلام ةاكز لزع ام دعب نم الام دافتسا نإف ، مهيلإ اهملس لدع مامإ وأ

 اهزيم ناك دقو اهلهأ ىلإ اهملسي نأ لبق تفلت نإ و 2 هدافتسا ايف ةاكز هيلع نكت

 نألبق نم لاملا نم دافتسا ايف هيلع سيلو ث ةاكرلا نم هزيم ناك امل نامضلا هيلعف

 . ةاكزلا زعم ام دعب نم لاملا دانسا ناك نإ ءىش اهزيم ناك قلا هتاكز فلتت

 ق وأ اهجرخ ذ قرولا ةاكز هيلع تبجو نمو - رباج ىبأ باتك ىفو

 لصأ نم قرولانم هدافتسا ءىش لكف هلهأ ىلإ هدؤي مل ريثك وأ للق اهنم هيلع

 اهلك هتاكز ىدأ نإو « ةاكررلا هيف هيلع نإف هوجولا نم هجوب وأ ةبه وأ ةلغ وأ

 . هتاكز تقو لوحب ىتح دافتسا ام لكقىف هيلع ةاكز الف

 : ةلت "_»ىبلا لونل لوحلا اهيلع لوحم ىتح ةدئافلا ىف ةاكز ال لوقو
 ةدئافلا ىف ةاكزلا لوةي نم لوق ىلعو . لوحلا هيلع لوحم ىتح لام ىف ةاكز ال

 ءىش هيلع قب نم عاب ول لوقي ى قرولا ةاكز ث ةاكزلا نم ءىش يقاب ناك اذإ

 ءانطلا مهارد تلمح ءانطلا ةاكز ةلمج جرخأف انط انط وأ هلصأ نم ةاكزاا نم

 .. كاذ لبق ةاكرلا عطقي ملام اضيأ ةقرو هتاكز تقو دنع تناك اذإ

 )١( م ةشئاع نع ةحام نبا هاور .
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 ةضنو بهذ نم هيكز ب لام ءرلل ناك اذإ هنإ هللا هحر ديمس وبأ لاقو

 ةاكرلا هيقف ةاكراا هينبت وهو لوحلا هيلع لاح دقو كالذ هبشأ ام وأ ةيشام وأ

 ةبه وأ . ارش وأ ثا ريهنم هدافتسا هوجولا ىأب هلثم نم دامقتسا ايف هلوح لاح اذإ

 ءاوس ثالذ لك۔ف ، ىشاوملا ىف ءامتو 2 ةراج نم حر وأ ء هوجولا نم هجو وأ

 ايف هلاكك_اه تراصو اهدافتسا اذإ ةاكزلا ةدئافلا عيمج ىف مهدنع بجو ى مهعم

 نأ لبقو لولا دعب وأ لوحلا لبق ةدئاف ريغ تناك ول نأ « ةاكزلا هيف بجت

 . ةاكرلا هيو مهدنعو { ءاوس کالذ 4 كز

 لالا هيف دافتسا ىذلا رهشلا نم لجرلا ىلع ةاكراا لحم : هللا ذبع وب أ لاقو

 4 ر صع ىدأو ةاكزلا هيو ىرجم لام 4 نث هرا هححر لمعس وب أ لسو

 ةيقابلا ةاكَلا عم ٨ هل ام فات ح > هيو كب دوع ىذل إ هل وح ق كللذ هلام نم

 لاال نم هيلع ةيقابلا ةاكرلا هيلع لمحم نأ الإ ةاكزلا هيف بجت الام دافتسا مث ك هيف

 نيبي ال لاق ؟ هين كرب د وع ىذلا هل وح لاح اذإ گالذ ىف ةاكز هيلع له « لوألا

 . هل) سيلو ء هياع كللذ نأ الإ كالذ ل

 ك لاملا فات مش ج هلام نم اهزيم دق اهنيب ةماق ةاكز تناكنإ : 4 ليق

 اهف تيجو لوألا لالا نم ةزي.اا ةاكزلا اهيلع لح نإ ةدئاق دافتسا مث

 ةدثانلا ؤ ةاكز هياع زد ى ةاكراا اهيف غلبت مل اهلمح مل نإ و ى ةا كرلا ةدئافلا فو

هيف بجت ىذلا لاملا نم قبي ام ةلزنمب نوكيو "ء هيف كريب ىذلا هوح لاح اذإ



 ۔=- ١٥١

 ةاكزلا نأل ء اهذفني ملام هنم ىهن لاملا نم تناك اذإ لاق ؟ لبق نم ةاكزلا

 ءاضقنا لبق هدافتسا اذإف 2 ةاكرلا هيف هماع بجيو ى هل لام اذهو ى هيلع ةنومضم

 . هت اكز تقو

 ىتح اهزيم دقو ى اهذفني ذ ةاكرلا هيف بحم هلامو هلوح لاح نإف ى هل لق

 نإف ث ىلوألا ةزيسلا ةاكزلا 'ذغني ملو ىناثلا لوحلا ةاكز ذفنأف نامث لوح لاح

 ىلوألا ةاكررلا لح نإ ةاكزلا هيف بجت ام لوحلا لبق دافتسا مش ث هلك هلام فلت

 ىلا ةاكررلا نأل ، ةاكررلا هيلع لاف ؟ ةاكزلا هلام ىف بجت مل اهامح مل نإ و هيلع

 . اهذنني ىتح هل لام ىمه اهذفني لو اهزيم

 فورعم رهش ىف ةنس لك اهينكزي مرد اتئام هدنع ناك نإ تيأرأ : هل ليق

 , ةدئاف رهشألا كلت ىف دافتساو ى هلوح دعب رهشأ الخ ىتح كزي ملو هلوح لاخ

 : لاق ؟ نيتئاملا ةاكر ذفني ! ام عمجلا كرديو ء نيتثاملا ىلع اهامح نأ هيلع له

 مهارد ةم لوألا لولا ةاكز هيلع امنإ ليقو هيلع نإ لمق هنأ ىدنع اذكع

 مهارد ةسمخ ةصتان اهنأل ةاكز هيف سيل ىقابلاو :ةسي مل اذإ ث ةاكزاا ىهو 9

 . تقولا اذه ىلإ هلاوحأ ضمب ىف مهارد ةسمخ هبرجم ام ردقب ائيش

 لومحلا لاحف هيلإ جاتحي ام ى هبهذيو هتنس ىف ديفتسي ناك نإف : هل لمق
 اذإءنيل وجلا ةاكز جرخم نأ هيلع لد « ناتئالا الإ ءىش ةدئافلا نم هدي ىف سيلو

 :لاق ؟لوحلا لاح ىتح هدي ى ةيقاب تناكول نأ ةاكزلا هب بجحي امم ةدئافلا تناك

. كاذ ليق دق
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 ناث لوح لاح ىتح كزب لذ هيف ىك ز دوع ىذلا لولا لاح نإف : هل ليق

 هياع انيد ىلوألا ةاكراا نوكت له « لوألا لوحلا نع كزب ملو ىناثلا نع ىك زف

 ةاكز جرخي نأ دعب ةدئافلا نه ديفتسي ايف ةاكز هيلع نوكبي الو « اهادأ ىتم

 لوح ةلزم۔ع. ةدئافلا هيه نوكتو 4 هيلع لوألا لوحلا ةاكز ببسب ىناثلا لوحلا

 هيف ىذلا لولا ةاكز جرخ مل اذإ ىعم : لاق ؟ هتاكز جرخ مل ماد ام دحاو

 ةيضاملا ةاكزلا نم هيلع ام الإ ةدئافلا لوخد نم ىخم ام ماكحأ عاطقنا ,ةنع

 اهجرخيملو ناضهر رهشف ةاكزلا هيلع تبجو نميف لتق كلذكو ،ةيضاملا دئاوفلاو
 عيب نم نم اهلك هتنم ىف دافتسا ايف ةاكزلا هيلع بحي هن 7 لوحلا هيلع لاح ىتح

 . . . ه ى
 ٠ ناويحلا نه ءىس وا دمع وأ رع وا بح

 ناك اهلف 2 هتاكز جرخأ نكي لو ناث لوح هيلع لاح نإ تيأرأ : هل ليق

 ةاكز هيلع بجي لهءاهميف وه ىتلا ةنسلا هذه ةاكز جرخ أ ىناثلا ناضمو رمش ف

 بجي الو ى هيلع انيد ةيضاملا ةنسلا هذه نوكت مأ ى امهيلك نيتنسلا ىف ةدئافلا

 ةنسلا ىف ةاكزلا جرخأ نأ دعب ةاكرلا جرخأ نأ ىلإ ةينانلا ةسلا ىف ةدئافلا ىف

 تبجو نم نإ ىعم : لاق ؟ ىلوألا هتنس ةاكز دافتسا ايف هيلع بجت الو ء ةيضاملا

 لوق ىلع ى مزال نيد ىف ةكلهتسم ريغ ةدئاف نم دافتسا امن اهدؤي مذ ةاكراا هيلع

 ةاكز" جرخأ اذإف ء ةاكرلا جرخم نأ ىلإ غلبام اغلاب ةاكرلا اهيف نأ ءكللذ لوقي نم

 تمطقنا دقن اهتداق نع ىلوألا ةنسلا نع دؤي مل ولو ةيناثلا ةنسلا ىف هيلع بجت ام

 كلتو ع هتاكز تقو لحم نأ ىلإ ى دئاوفلا ىف ةلبقملا ةنسلا ىف ةاكرلا ماكحأ هنع

. هيلع نيد ةاكزلا



 س إ ٥٣

 ريغ وأ آرمت وأ ابح ب 7 2 اهدؤي ه هناك ز تقو لح نإ تيأرأ : هل ليق

 : لاق ؟ ةاكرلل هنع ىدؤب ةدئاق كلذ نوكي له ء لجأ ىلإ نيدب هلام نم كالذ

 ةراجتلا نم ةمعطألاو ةمت۔ألا نم ةقدصلا هيف ىرجم امم عاتملا کالذ ناك نإ امأ

 ةاكزلا بوجو دعب هعابو هنيعب ةاكراا هيف تلح دق هنأل ء لصألا ىف ةاكرلاف

 هيلع ىري ضبن ةاكرأا هبف بجح ال ىذلا هلام لصأ نم ناك ام امأو ى هيف

 ةاكز هيلع ىري ال ضعبو « ةاكزلا جارخإ دنع لجأ ىلإ ناكولو هيف ةاكرلا

 هيف هياع بجحت ثتالانه مش ، هذخأ نم ةردقم ىلع نوكيو « لحم وأ هضبقي ىتح

 هلعجن ضعبو { نونس هيلع ىضم ناك نإ هتنسل لوقي ضعبو ڵ ىضم امل ةاكزلا

 هنع ىدأ هتاكز تبجو اذإ ل_بةتسي املالإ هيف ةاكز الو دافتسلل لاملاك

 ( . هتاكز ةلمج ىف

 هياع رأ اهدافتسا مهارد ههم ترضحو ىلح ىف ةاكز هيلع تناك نمو

 . قيفوتلا هبو عأ هللاو . لكسلا نم ةاكرلا جرخ نأ

ج :» ج
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 رشع عب اسلا لوقل (

 قرولا ةاك ز ى

 ةبورضم تناك ةضفلا ىه ةقرلاو ء رشعلا مبر ةقرلا ىفو : لتم ىبلا لاقو

 ةبورضم مهارد تراص اذإن افرو ىسنتال ةروسكملا ةضنلاو { ةبورضم ريغ وأ

 هكسام ىف ىهو لوحاهيلع لاحو مهرد اتئام ةضفلا نم هدبع تن انف ءاقرو تيمس

 تامو اهرد نيعبرأ ريصت ىتح ةاكز اهبف سيل 7 ‘ مارد ةسح اهنم جرخم نأ هتلعف

 الك مش ء امهرد نيعبرأ ديزتىتح ءىش اهمف سيل : : مه ارد ةتس اهف بجتن 2 مهرد

 داز امو « نيتئاملا ةاكز مهاردلا ةسمخ نأل ، مهرد اهيف بجو اهرد نيعبرأ تداز

 نيتثامللا ةاكز مهارد ةتسف نوعبرألا مم اذإف ك امهرد نيعبرأ مامت نود ام ىلإ اهيلع

 ةاكراا نأل { : ىف لوقلا نوكي اذه ىلع اهقوف املو ام ةاكز ىه مش ،نيعبرألاو

 الو 2 ةدئازالو لوألا ةاكز نوكي هنأ الإ { ةاكرلا هيفن داز امو لوألا ىف بجت

 نيز ذلأ ؤ » : ىلاعت هللا لوقل رهاوجلا رم ةضفلاو بهذلا ريغ ىف ةاكزلا بج

 « مےلأباذمي ممرشَبَترلا ليبس .. الو ةضفلاو بَعفلا نوكي

 نهو ث الاتثم نورشع بهذلا نم وهو ى باصنلا نود ام ىف ةاكزلا بجم الو

 . مهرد اتثام ةضنلا

 ةسح هيفن مهرد ىتثام كدحأ لام غلب اذإ : لاف :ل ىنلا نأ ىور دقو

 ةيقوأ لك ىتلا مالسإلا مهاردبو ث ةكمب ناك ىذلا لاقثملاب رابتعالاو ى مهارد

 لايكم لايكملاو ء ةكم نرازيم نازيملا لاق لم ىبنلا نأل « ليقاثم ةعبس
. ةنيدملا لدأ
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 نم الاتثم نيرشع ىف لاقثم فصن ، رشعلا عبر ةضفلاو بهذلا ةاكزو

 . هناسحمن باصنلا ىلع داز امف بجنو 2 مهرد ىتئام نم مهارد ةخ و بهذلا

 لولا مامت دنع ةاكراا اهمف تبجو اهنعفنم ىوتسمل راد ةرجأ هل ناك نإو

 . لوقلا ضعب ىف اهجارخإ بجوو

 ىلإ تءاج نملا نم ةأرما نأ ىور ام ء ةاكزلا اهيف ةضفلاو بهذلا ىلحو

 اهل لاقف ء بهذ ىوه ناتظيلغ “}ناتكسم اهدي ىفو اهتنبا س ةلم ىبلا

 كرسيأ : ةلط للا لوسر لاقن ى ال :تلاقف ؟ اهتاكز نيطمتأ : وللتظ هللا لوسر

 ةلشلا لوسر ىلإ امهتقلأو امهتعلغن ؟ران نم نيراوسب لجو زع هللا كدر

 . هلوسرل و هل امه تلاقو

 ىلع ةاكزاا اهيف بجت مهارد ةأرماىلإ ملسي لجر ىف هللا همحر ديعس وبأ لاقو
 ث مهاردلاب ىه تلن ام فرعي لو 2 لوحلا لاحف اهجوزتيو اهسفن حلصت نأ

 ‘ ةاكزاا اهمف ةضنلاو بهذلاو ىللا وأ مهاردلا ريغ ءىش ىلإ اهوحم تناك نإف

 آرانيد نورشعو ى هدالوأ اهب ىلحم ةارغم حاحص مهرد اتثام لجرل ناك نإو

 بج امم ءىش لك نع ىك زب هنإ لاق ؟ثالذ ىف ةاكرلا هيلع بج اهب مهياحب ةارغم

 ضب ىف زئاج كاذف ةميقلاو فرصلاب مهارد هنع جرخأ نإو كهنم لضفأ (٢”وأ هين

 روكلا جرخأ رلرلا رهس ىف ءاوس اهلك حاحصلاو روسكلا تناك نإو ء لوقلا

 )١( م . راودلا ميلا رسكب ةكملا .
 هدالوا اهب ىلحي ارانيد نورشعو ناتئام هل نمو ةرابعلا هذه حيضوت ىف رصتخلا نم )٢(

 . .عب دنع زاج ةميقلاو فرصلاب مارد اهنع جرخأ نإو هنم لذن وأ هيف بجو ام لك نع ىكزي هنإف
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 زحي مل افلت ناك نإو 2 ءاوس هلك دقنلا ناك اذإ هيلع سأب الف حاحصلا نع

 . ةاكرلا نم همزلي امل ةميق نوكي ام ردقب ى ةميقلا ىف ديزب نأ الإ

 ءىدرلا ىللا نه ءىش هلنعو ةضنلاو بهذلا ف ةقدصلا ه۔اع تبحو نمو

 .فرصلاب هت۔ية نم و أ هنم كز هنإف

 ،لجأىلإ مهرد ىتئامب اهعاب ةعاضب هدنع نميف هللا هحر دمحأ نب نسحلا نعو

 لاحو مهرد ةثامئال لجأ ىلإ ةعاضبلا عابو هتعاضب هب ىفوتسا لجألا لح اهلف

 ىف راص نأ دعب لولا هيلع لاح اذإ هنأ ءنيدلا الإ ءىث هدنع سيلو لولا هيلع

 بهذلا نم هعم ناك نهو ةاكزلا هيلع نأ ةراجتلانم اضوع وأ مهرد اتنئام هدي

 هك رهش ىأ ف فر.ي مل نونس هل الخف ةاكزلا هيف بج ام ةراجتلا وأ ةضفلاو

 ىضمام ىلع ىأ دق هنأ وجري ام ىلع هسفنل طاتحي هنأ نينسلا نم هلالخ ك الو

 نم همزلي ام فرع نم امأو ء همزلي امم رثكأ وأ ةاكرلا اهبف همزلي امم نينسلا نم

 نم همزلي اه هب ديزي الو ةقدصلا هجو ىلع اهنم ىطعي لعج ةضفلاو بهذلا ةاكز

 نم ههزلي امه هنأ دقتعا مش ءاطعلا دنع ةين هل نكي ملو اهردقب جرخأ ىتح ةاكزلا

 ني> اهب ىوني ىتح هيزج الن هلام نم اهزيمي ل اذإ هنإف ء دقتعي مل وأ 7 ةاكزلا

 هب ىوني ىتح كاذ هأزجأ هنتمب اهذفنأو اهزيم نإو ى ةاكزلا نم هنأ كلذ عفدي

 . ةاكزلا ريغ

 نم. اهيف ناك ام عيمج جرخأ دق مهارد لجرا اذه عم تناك نإف هل ليق

نأ هل له ع هدلب ىفو ثلذ هتقو ىف سانلا نيب ةلماعملا ىف زوحت مارد تيقبو ءاقن
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 اهنم مهاردلا نم فنص لك نع ىدؤي هنإ : لاق ؟ ةاكرلا نم همزلي امه اهجرخ
 فرسصلا٢ الإ لضنألا نع نودألا ىطهي الو ءهنود امعو ةاكرلا نم اهيف بحام ردقب

 الو فرصلاب ىطعي نأ زوجمال هنأ لوقلا ضعب ىفو ، گالذب لوةي نم لوق ىلع

 ض هنم لضنأ وهام وأ هيف تبجو ام ردقب هيف تبجو ىذلا فنصلا نم الإ ىلعي

 فرمعلابالإ هنود وهام هنع جرخي الو هنملضنأ وأ هنم هنع جرخم بهذلا كل ذكو

 . كلذ زبجم نم لوق ىلع

 اهكز ب مهرد ةن ايسمح هعم ناك لجر ىف هللا هجر هللا دع ىف أ باوج ىلو

 ىلعي مهرد ةئام ةنس لك هل لحت مهرد فل أب اهعابو 2 ةعلس وأ امامط اهب ىرتشاف

 نم طمن عجر 7 نينس سح ىقنت ىتح لالا :سأر ه قلا ئ ةثامسح ةاكز

 هذه وأ ماعطلا اذه موقي :لاق ؟ هل لحم ام الإ ىطميال مأ مهرد ةئام ذخأ الك حبرلا

 لاح اذإف « كلذ ةميق ةاكز ذخؤت مث 2 هتاكز تقو ءاج اذإ اهارتشا ىتلا ةعلسلا

 هنم ذخأ ناك ام هنم ذخأ مث ك ةعلسلا وأ ماعطلا كلذ اضبأ هيلع موق لوح هيلع

 ذنأو فات ام ةاكز هنع حرط ءىش لاملا نم فلت نإ و ىضاملا ماملا ىف ةاكزلا نم
 . ىلم ىلع نيدلا ناك اذإ لجألا لحم ىت> ةغس لك ىف اذكهف 0 هدي ىف تب امم هنم

 ىكزي ىذلا لوحلا اهيلع لاحو « مهارد ةاكزلا اهبف بحم قلا هترمث عاب نمو

 عأ هللاو ئ عيجلا كربو هقرو ىلع ةر_لا ن مهارد لمحم نأ هملعف هقرو هيف

. ق وت ز ا ب و
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 رشع نماثلا لوقلا

 ةاكرلا جرخم نميفو . نيدلا ىف ةصصاقااو نالا ةاكز ف

 هريغ ن“

 هلهجو امهرد ريقنىلإ ملسف فورعم تقو ىف هلام ةاكز هيلع بجت نميف ليقو
 هنم أربأو هتاكز نه هردلا كلذ يبسح 4٨َ اكز تقو هيلع لح املف ؛ هيلع اضرق

 ىلع ثالذ ناك اذإ ى ةاكرلا نم هيلع امم أربب الو زوج ال اذه نأ « ريقفلا كلذ

 لجر نم ريقف لجر ىرتشا نإو ، كاذ لوةي نم لوق ىلع ةصصاقم الو ماست ريغ

 ريقلا لكو ف ؛بوثلا كلذ نمث ىضقيل هتاكز نم هيطعي نأ رخآ لجر هدعوو ابوث

 ةاكز لح لبق ريقفلا كلذ تاف ى تلح اذإ ةاكزلا بحاص نم هل ضبقي الجر

 ك تيللا نيد ىف ىضقيو ةاكزلا نم ذخؤي نأ زوجيال هنأ ء تاح مش « هدعو ىذلا

 نإ و ء زاج تيملا نع اهاضقو هسفنل ةاكزلا ذخأو ريقف ليكولا ناك نإ نكلو

 ضقا ةاكراا بحاصل ريقفلا لامأ ء ةاكز لجر ىلع تبجوو نيد ريقف ىلع ناك

 لبق ةاكز اا بحاص كلذ لمعف ء كتاكز نم هل "ىلع انيد 2 مهرد ةئام انالف ىنع

 ضباقلا نأ ء ةاكر ال ضبق ىف ةلاكولا زبجب نم لوق ىلع هنأ ى ريقفلا اهضتي نأ

 نإو ى ةلاك ولا ماقم موةي رمألاو ى ليك ولا ماقم موقي ميرفلا رمأب هنيد نم ةاكززل

 ةاكزلا هيلع تبجو ىذلا لجرلا نم ضبقي نأ نيدلا هل ىذلا يرذلا ريقفلا رمأي

 مهرد ةئام كيلإ ملسأنأ ىنرمأ انالف نإءنيدلا هلىزلل لاق ةاكزلا بحاصنأ الإ

لع عيجلا ىزجي كاذ نأ « كل هيلع ىذلا كنيد نم هنع كل ءاضق ىلاكز نم
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 ةاكز بحاص نم نيدلا بحاص ضبق اذإ ' ةلاكولا ضبق ةزاجإب لوقي نم لوق

 نأ نيدلا بحاص رمأي نأ ةاكزلا بحاص ميرغلا رمأي نأ نسحألاو ى ةميرغ نع

 . ةنانثمطالا ىف ىوقأ نوكميل هنيد نم مهرد ةثام ةاكزلا بحاص نم هنع ىضقي

 ىنضتا مرغلل نيدلا بحاص لاق اذإ امأو «كلذ زيجي نم لوق ىلع ةلاكولا ماكحأو

 كلذ ىف ضبقلا دعب ريخ هنأل زئاج كلذ نأ ةاكرلا نم هايإ كيطعأ انأو ىنيد

 . هطعي مل ءاش نإ و هاطعأ ءاش نإ

 ةاكرلا بحاصل زوحال هز أ انباحصأ لوق رثكأ ف هللا همجح ر ديعس وبأ لاقو

 ةءارملا 7 لع هل هعضر الو ةاكرلا نه هيلع هل ىذلا قاب ريقةلا صصاقي نأ

 . هيلع امم

 هلك هل هعضو ءاش نإف « كلذ ةزاجإ ىنعم تبث اذإو ، كلذ زوج هنإ لوقو

 « ةاكا نم هيإ هالععأ مث ث هل هيلع ىذلا قحلا .اطعأ اذإ امأو « هضعب ءاش نإو

 قحلا نم ثلد ريقفلا هاضقمءهيلع قلا ةايكرلا نم ءارقفلا نيدلا بحاصهاطعأ وأ

 هزنتلا قيرط نم امإو ءكجلا قيرط نم هللا ءاشنإ زئاج هلك كلذف هيلع هل ىذلا
 ،كلذ نسحم الف كلذ هيطعيل ةاكزلا نم ريقفلا ةيطع ىلإ ةاكرلا بحاص دصق ىف

 هل عفادلا هيضقيل ريقفلل عفدلاو ةاك,راا نم نيدلا ىف ةصصاقملا ىريال نم لوق ىلع

 . هنيد نم

 هيلع نميف هللا همحر مهاربإ ىبأ ىلإ هللا هحر ىراوحلا ىبأ باوج ىنعم ىفو

 ءارقفلا ىلع ءايشأ هلام نم كلذ هيلع نم عابف ءارقنلا ىلإ هعجرم نيد وأ ةاكز

, هيلع امم صلختي الو زوجمال كلذ نأ ى هيلع امم مهاردلا الت مل لعجو مهاردب



 _ ٠ ١٦ ۔_

 قوقحلا ىفو ةاكرلا ىف ةليحلا تزاجل كلذ ىف ةزاجإلاب اولاق دق ىذلا اذه زاج ولو

 ريو ىلت عمف كاذ نهم رثكأ وأ اههرد نورشع ةاكرلا نم لح رلا لع نوكيو

 ىريف ، امهرد نب رشعب نيمهرد وأ امهرد ىواسي امم كلذ ءايشأ نم ائيش و أ ابو

 بجاوب سيل اذه نأل « هريغ هذخأ وه هذخأي م نإ هنأل ء كلذ ذخأي نأ ريقنلا

 . هن .هب ريقفلا اذهل

 ةيصو وأ ىقح هل نم لثم ، هل بجاو فورعم دحأل قحلا ناك اذإ امأو

 انلاب ناك ادإ { هقح نود وهام هتمع ىضتقي نأ هل رال هنيعب دحأل ةصومحع

 نع بح سدس ليق ولو ي هقح .رم دوحج الو هركم الو 4 روبجم ريغ الفاع

 .هريغ نرد 4ل بجول هنمتود هقح ذخأ دارأ وا هزأل رثك وأ مارد ةرشع

 . هريغ هذخأ الإ و اذه ذخأ نأ ةماع ءارففال كلذ ناك اذإ امأو

 ناك نه كاذكو {ةاكراا ليبس اهليبس ،ءارقفال بج ىتلا قوقحلا كلذكو

 لاحل هل هيلع كح ل هك اح ولو س هنم ءافولا لاني ال نيد سلفم وأ ريقف ىلع هل

 . هنع زجي لو كلذ زجي مل ةاكزلا نم كلذ هل عفدف هسيلفت

 ىنطع أ هل لامف ى ةاكزلا هيلع بج نل نيد هيلع ريقف لجر ىف رثألا ىلو

 هل عفد اذإ هنإف ك هاضتو هاطعأت ع كال “يلع ىذلا كتح كيضقأ ىتح كتاكز نم

 نأ وجرأف ض هايإ هبيضقيل هيلع طرشلا ىنعم ىلع ال هل هغم لاؤسلا هجو ىلع كلذ

 قحلا نم هيلع ام ىضقيل هلاؤس ىف ريقفلا دصق نوكبو « هللا ءاش نإ كلذ امهمرحب

ةين ىلع ةاكزلل عفادلا دصق نوكيو ع هؤاضق هيلع مزاللا نيدلا نم هسفن صلخ و
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 ىلع ريتنلا اذه ةنوعمو هلام ىف هيلع لجو زع هللا هبجوأ :ىذلا ضرفلا ءادأ

 هنيعي امل ةلأسألا هيلع رجحال ريقنلا أل هب ىلتبا ىذلا نيدلا نم هسنف صالخ

 ىلع مرانلا ةنوعمو لئاسلا ءاطعإ ةاكزلا بر ىلع رجحب الو ث همزاول ءادآ ىلع

 هضبقو هنيد نم هايإ هيضقب نأ ىلع طرشو ثالذ هاطعأف هلأس نإو همزاول ءادأ

 زع هللا ىلإ ناموتي و امهلعف نم ثالذ داسف رمصبن الف طرشلا ىلع هيلإ هدرو ميرغلا
 { هتاكز ءادأ ةاكزلا بحاص ىلع نأل 2 ذسافلا طرشلاو ةدسافلا ةينلا نم لجو

 امهنأ الإ لاح ىلع كلذ ىف اممنم طرشلا لاخدإ بحتالو ى هنيد ءاضق ميرفلا ىلعو

 اذإ وع اهيف فاتخا دقو 2 ةصصاقلل نم نوهأ اذهو ث هداسف رصبن مل كلذ العف نأ

 نأ الإ كلذل ضباقلل نكي مل هنيد ىف هيضقي نأ ىلع هتاكز نم اثيش هيلإ ملس

 ءضبق امم ىلوأ ضباقلا نوكيو عويبلا ىف طرشلا ىنعم اذه هبشي و ڵ هنيد ىف هلي

 هنيد ىف هاضق لرإف طرش ام ىلع طرشلا تبثي لوقلا ضعب ىفو ، طرشلا لطبيو

 ر ُ ٥ ١ همأ .

 لصف

 بهذ نم ةاكز هيلع تعمتجا لجر ىف هللا هحر نسحلا ىبأ باوج ىفو

 بجأ و ةاكز ىلع نإ هل لاقف ؛ ةاكزلا ىلإ جاتحم هنأ ملي لجر ىلإ بهذف ، ةضنو

 .هعيابف ، من لوقين ؟كمبابأل رقلاو بحلا نم ءىشىلإ جاتحت لبف اهنم كيطعأ نأ
 ض هل لوقيف 4 معن لوةيف 2 اهرد اذكو اذك ىل كدنع هل لاق نملا هيلع راص نأ املف

 . زوحجمال اذه نأ . ىلاكز نم كل ىه

) ١١ _ نيبلاطلا جهنم ] ٥ (
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 . لوقلا صعب ف روحم هلا همحر ل۔عس ول أ لاقو

 هل لوةين ے ىنتضقنو ىكاكز نم كيطعأ هيلع نلا راصو هعياب امل هل لاق نإ و

 هنم هب ىرتشا ناكام هيلع هل ىذلا هاضق مث هناك نم ريف اندوأ مهارد 7 من

 نأ ديرأو ةاكز ىلع نإ هل لاق نإ و ، طرمثلا ىلع زوجحم ال اذهف ُ رةلاو بحلا نم

 راتخاف لبلا رعسبا ارمت وأ ابح ىنم ذخأت وأ مهاردلا تال بحأ امأف اهنم كيطعأ

 ،ثالذ زوجي ليق دقو : هللا همحر ديعس وبأ لاقو « زوجال اذه نأ امامط ذخأي نأ

 ىلع ضوردلا راتخاف ڵ ضورعلا نم كلذ ريغ وأ ةاش وأ ابوث هيلع ضرع نإ و

 اثيش هعباب نإ و ء هب ل۔ءن ىذلا لوقلا ىلع ُىزحمال اذه نأ 7 هاطعأو 4 مهاردلا

 ع كلذ ىلع ىرتشملا ملطي لو هتاكز نم هبسحب نأ هتين ىفو ضورلا وأ ماعطلا نم

 كلىمههل لوقيف كسن لوةيف كاهرد اذكو اذك ىل كيلع هل لاق قحلا هيلع راص املف

 . ةاكرلا نه نويدلا عفدتالو ةفصلا هذه ىلع ىزال كللذ نأ 4 ناكر نم

 ٠ كلذ زوح لهف لقو : هللا همحر ديعس وي أ لاقو

 ث مهارد ةرشب ةلخن ريقفل تعابو ةاكز اهملع ةأرما ىف دمحم نب رهزألا نعو

 ىزحمال كلذ نإ لوقو ى كلذ اهبزح نأ وجرأف اهيلع ىتلا ةاكرلا نم هل اهتلعجو

 . مهاردلا ةرشع هيل إ لست ىتح

 جسني دبع هدنعو ةاكرلا هيلع بجت لجر نع هللا هحر ديعس وبأ لثسو

 نم هيلع بجي امم هتين ىف همفرو ارم هنم ذخأي ملو { ابوث ريقغل ج-ةو 2 بايثلا

لوقف ڵ اعفارت نإ و ي ليق امف أرييال هن أ ڵ گالذب هلع و « هب و رم نم ةاكراا
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 نم ىل كيلع ا كتصصاق دق هل لوةي أربي هنإ لوقي ىذلاف ، أربي ال « لوقو أربي

 هل لاق نإو ‘ .ةكزلا نه ع بح اهم اهرد اذكو اذك وهو ك بوثلا اذه رم

 ةصصاقل ىف ليق دقام ىنعم ىلع ىلاعت هيا ءاش نإ ثالذ زاج كتينار دق

 هما { ملسو ا !ع ايو ا مضبتف ل احر نم كز هل ضبةي 43 ريغ الحر رم ١ نمو

 زمحم ال ىذلاف ة ةقث روه ا ناك نإو > أرعي ال لاق ضب و( أربي لاق ضعبف ك نفلا

 . ةاكراا ةيدأت لاما بر مزليو ،هيف ىدعتام ليكولا نمضي ةاكزلا ىف ليكولا ضبق

 ذخأيو هدلب ريغ دلب نم هلام هل ىنطي هاخأ رمأ لجر ،خايشألا ")باتك ىفو

 دقو كلذ هل زئاج : لاق ء لاملا كلذ ةاكز ذخأ هنإ هل لاقف « ريقن وهو ك هتاكز

 ء هسفن شخ.ال .رلاو ء هسفنل ذخأي نأ هل لاقو ث هلام عيب ىلع هنمتا هنأل « "ىرب

 تينطأ دق هل لاق نإف ، هسفنل طاتحيف هنفوختسي نأ الإ ى ةقث ريغ وأ ةقث ناك

 ٭ىرب و زاج 2 كلذ لقن ، ىقابلا ىلإ ملسو ةاكزلا ذخ هل لاقف ءاذكو اذكب كلام

 ٠ رمآلا . نهم ةا ذخأ دو هنأل

 نم مهارد ةرشع ةتيطعأف ء نيد هيلع ىل ريقف نعو :عرشلا نايب بابك ىفو

 نأ هل ىنبنيال : لاق ؟ اهايإ هضبق دعب اهنم ىقح هيلإ بلطأ نأ ىل له « ىنأكز

 همرحم نأ هل ىنبني الو 2 هسالفإ لجأ نم هغم هقح ضبق ىف اللايتحا ةاكرلا هيطعي

 هيامر نكل و ڵ هةح ذخأ لجأل ةبحلا نم هبلق ىف رودي ال جاتحم ريقف ودو ةاكزلا

 ىفام م لاو :ىلاعت هللا لاق دقو ،ديلع هل ىذلا هقح لجأل ال هرقف لجأل ةكرلا
 7 و :

 اوملعاو ه هور ح \ف مكسفن ا

 ىهو امد ىفداهجلل نيطبارم اوناك هتنا دبع نب ناسغ مامإلا رصع ى ءاملعلا نم ةعاج )١(
 ت .. خايشألا بانكب ىمس مهعامتجا تقو اباتك اوغلأ دقو بيللا

 ا نأ هل ة . ة نوكت ْن أ بحمو . .مح 7 7 وت ا ا ن
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 .هثادأنع زجع دقام ءادأ ىلع هب هنيعيو هلهيلع لصح دقامم هصالخ ىلإ كلذب دصقي

 لصف

 ث مهلاومأ نم اهنوجرخب ى مهيلع اهبجوأو هدابع اهب هللا دبعت ةدابع ةاكزلاو

 طقستالو 2 هب اورمأ الو هلعف ىلإ اودصةي م رمأب مهنع ةدايعلا طقست نأ بعنالو

 دصقب الإ .طقستال ةدابملا نأل ء كلذب هرمأي نأ الإ دحأ نع دحأ جارخإب ةاكزلا

 . ديعتلا همزل نم ةينو

 لصف

 اهنع جرخأ هنإ مث ، ىري نأ لبق اهبَح هتجوز هل تبهو لجر ىف ليقو
 اهل زجم كللذ نأ اهتاكز هل تضوف دق كلذ لبق تناكو 0 اهل هلأ ىونو ةاكزلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ناكولو ةاكزلا هغع جرخ هنيمأ نأ دصحت ل ةعارز هلو هرلب نم جرخ نمو

 كتاكزو ىلاكر تقرف دق :لاقو كيزش هل ناكنإو ‘هدنع انيمأ ناك اذإ ةنث ريغ

 . كالذ زاج كالذ ىلع هنمأ ا;إف

 نأ محل زوجي له ةعارز ىف اوكرتشا موق نع هللا هحر ىراولا وبأ لثسو

 كلذكو « زاج ةقث ناك نإ : لاق ؟ مهنع اهقرفيل مهنم لجر ىلإ مهناك ز اودلسي
 الف نومأم ريغ ناكن إ و اضيأ كالذ زاج هونيختسي الو كلذ ىلع انمن ؤم ناك نإ

 . ثالذ زوجي

جرخلاو ء كلذ ىف هلهنم ةحابإ الو هرمأريغب هلام ةاكز هريغ هنع جرخأ نمو
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 بحاص هل متأ اذإ اذهو ء اذه أربيو هيزج لذ نأ ء لوقيام ىلع نومأم ةاكز

 ةاكراا لالل بر نمديو ةاكزلا نع كلذ هزح الو هلعف هل : 1 نإو ك هلعف لالل

 اهدجو نإو ء ةاكزلا هيا عفد نم ىلع جرخلا عجريو ي لاملا برل جرخلا نمضيو

 . هدنع

 دق اهنأ هتربخأ املن ڵ هرمأ ريذب اهتقرقف هتأرما تءاج هلام ةاكز زيم نمو

 اهتعفد ةأرلا تناكن إ ةاكرلا نم أربيو هثزجم كلذ نأ ءهمتأو اهل ثكالذ زاجأ اهقرف

 ٠ \مل ىحقتسر نهيف

 ىلوي نأ هل زوجمال هن هتاكز ىلع 2 قئثيال موق هالوتي لام هلو نجس نمو

 ىتلا ةاكرلا نم أربي ل كلذ ريغ لمف نإف ء ءانمألا تاقثلا الإ هتاكز جرخا ىلع

 . هلام ىف همزات

 نه اهريغ رأ هتجوز لام ةاكز جرخ نميف : هللا .همحر ىراومحلا يأ نعو

 ةحوزلاامأف ك هيكزبال هبحاص نأ لسر ناك اذإ لالا بحاص ىأرريذب راثلاو قرولا

 هيلع بجاو كلذو ث ةاكزلا هنم جرخم نأ هلف جوزلا ىلإ اهلام ةضوفم تناك اذإف

 ٠ كاهبأرب الإ اهناكز جرخمينأهيلع سيل و 2 اهيلع اهناكزف هل ةضوفم ريغ تناك نإو

 هتك اح نإو ، لجو زع هللا نيبو هنيبام ىف كلذ هعسو اهيأر الب ثكالذ لعف نإف

 الا مهيأر الب سانلا ةاكز جرخ نأ هل سيلف ةجوزلا ريغ امأو مرذلاب هيلع كح

 تأزجأ كلذ هل زاجأ نإف ث مزعلا هيلعف لعف نإف ء انيمأ وأ اليكو نوكب نأ

. قيفوتلا هبو ملعأ هللاو لاملا بحاص نع ةاكزلا
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 رشع عساتلا لوقلا

 كلذ هبشأ امو لبق هلام نم هل عفري نأ نويدملل زوجي امف

 ، هدنعام ردق نيد هيلعو لام هعم نميف فالتخالا هللا هحر ديمس وبأ ىور

 لحم هياع ىذلا نيدلا ناك اذإ هنإ لوقن ى ةكاا هيف بجنام ردق هدي ىف ىذلاو

 هنأل هيف ةاكرزال هنأ { لاملا نم هدي ىفام سنج نم نيدلا ناكو ةكزا لولح لمق

 كات هتنس ىف هنيد ءاضق دارأو كلذك ناك نإ هنإ لوقو ، نيدلا ىف كلهنسم

 هيلع ناك هتنس ىف ع هءاضق درب مل نإ و « ةاكز هيلع نكست مل لولا نيبو هنيبام

 اذهو ث هيلع نيدلاو لاح لك ىلع هيلع ةاكزلا نأ لوقلا ضعب ىفو ڵ ةاكرلا هيف

 ىنع تتبث اذإ اهنأل « لا۔لا برل كيرش ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىنعم ىلع
 لبق ةاكزلا تقو لح اذإ امآو ص هكيرش لام كيرشلا نيد كلهتسي مل ةكرشلا

 بهذلا امأو ك ةصاخ ربناندلاو م

 { ةاكرا! نم اهيف هيلع بجمام نويدملا نع طحنيالو ةكزلا هيفف ضورعلاو ةضنلاو

 اردلا ىف اذهءةنسلا كلتل هيلع ةاكزلاف نيدلا لح

 نم هتراجت ىكز نإ رجاتلا نإ لوقو « ريناندلاو مهاردلا لثم ضورعلا نإل لوقو

 ضورلا ىكز نإ و . هيلع لح دق ناكولو نيدلا هنع عفرب 7 ازجألاب ضورلا

 هبشي امف ىناملا هذه تتبث اذإو ث هنيد هنع عفر ريناندلاو مهاردلا نم ةميقلاب

 ص فالتخالا نم رةي ملو ى ةاكزلا اهيف بجاولا ىشاوملا ىناعم كلذ قحل ضو رملا

 نم الإ هنيد هل عفريال رجاتلا نأ انباحصأ لوق رثك أو 2 راثلا ىف لوقلا كلذكو

٠. ربن \; الا و َ ١  .1ر ١ ٠
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 نأ ص هءاضتديربال لاح نبد هيلعو قرو هدنع ىذلا ىف ةرزع نب ىلع نعو

 هلا دبع نب حّبمم ثلذ ىور ك هيلع ةقدصال نامتع وبأ لاقو « هيكزي نأ هيلع

 اثيش هيلع ري مل هنأ هللا امهمحر ريشب نع ةوءش نب دلاخ ىور كلذكو هللا ايهحر

 ةاكزلا هيلعف كلت هتنس ىفكلذ هلام نم هنيد ءاضق دري ملاذإ لوقو ث نيدلا دعب الإ

 لوحلا هيلعلاح ىتح هضقي اذ هنيد نم ىضقي هنأ ةين ىلع ةنسلا كلت ىف كزي مل نإ

 لوزت امنإ هأل اهيف دؤبلنتلح ىتلا ةنسلا كلت ةاكز ةاكزلا هيلع تبجو هضتي ملو

 ىقباه امأو 2 نيدلا هقرغتسي ايف ةاكرلا هنع لوزتو هتنس ىف ىدأ اذإ ةاكزلا هنع

 « اهت۔يق وأ امهرد نوعبرأ ىقب اذإ ةاكرلا هيلع لوقو ع ةاكرلا هيلعف نيدلا دمب نم

 با وص كالذ لكو ذيلع ةاكز الف نيدلا دمب نم مهرد قثام نم لقأ ىقباذإ لوقو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 لبق نم ىلح اهلو 2 مهرد ةثامبرأ ىلع اهلاصو اهجوز اهقراف ةأرما ىف ليقو
 اهنكلو ث رملاب رذتعاف اهتلطم نم اهقح تبلط اهاكز تقو لح اهلف « هيكزت

 ةاكلا اهيلع خييثلا ىأرف ، هيلع عفر" نأ تهركو هنم تفوتسا هيلع تعفر اذإ

 ىلع نكست مل اذإ اهقلطم ىلع امن اهيلع ةاكزال هريغ لاو 2 اهيلح عم اذه اهتح ىف

 هياع تمفر اذإ تناكاذإ ةاكراا اهيلع لوقو «تءاش ىتم هنم اهقح ذخأ نم ةردق

 . هنم اهتح ىلإ تلصو

 طرشو نابعش ىف اثيش ىرتشا لجر ىف هللا همحر زرحم نب ديعس نع دجويو

 ةاكراا هيلع نأ ناضمر ىف هتاكز لحمو ص ناضمر ىف نلا هنم ذخأي هنأ عئابلا ىلع

تتقو ىف الام ىرتشا ولو { ةاكرلا ل>ه تقو بجو هنأل ى نيدلا هنع حرطيالو



 حرط نإ لوقو ك هنم ءافولا لبق هلام عمخ٭ ف ةاكررا هرل.ف ناضمر ربش ف هتاكز

 . كلذ ىف مشأي مل لاوش رهش ىف هيلع لحب ىذلا نيدلا ردقب قدصلل هل

 ضمب ىأرف 2 نيد هيلعو ةقدصلا هيف غلبت قرولا نم لام هدنع نهيف رثأ ىفو

 ناك اذإ مهضعب لاقو ،هنيد نع لاملا نم هدخع لضف اذ الإ هيلع ةاكزال نأ ءاهتنلا

 لوقو ي هنيد دمب نه ىقب ايف الإ هيلع ةاكز الف كلت ةتنس ىف هنيد ىذقي نأ ديرب

 نأ الإ اثيش نيدلل هنم عفريالو هلام عيمج نم ةاكزلا جرخي نأ نيد هيلع ناك نإ

 لعلو ڵهيضتقي نأ ديري ىذلا ءنيدلا هل عفري هنإف هتنس ىف هنم هنيد ىفغةي نأ ديرب

 2 ءارقفال لالانم ءزج اهنأل نيدلا لبة جرخ ةاكزلا نإ لوقو 4 لوقلا رثك أ اذه

 ةاكز امأو ى ممرنلا لام ىف نولخدي امنإو ى ءارقفلا قح ىلع نايدلا لخدي الو

 . نيدلا لبق ةاكزلا اهنم ذخؤتو ءىش نيدلل اهنم حرطيال راثلا

 ةرشع هميق لام لصأ هلو ى مهرد فلأ هلو ء مهرد فلأ هيلع لجر ىف ليقو

 . مهرد فلأ هيلع نأل ، هدي ىف قلا فلألا ىف هياع ةاكزال هنأ ء مرد فالآ

 ةاكزلا هيف بجت ةضنو بهذ نم لام هل لجر نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو

 هلام كرب نأ دارأو « لاوش رهش ىف هنمث هيلع لحي الام ىرتشاف ى ناضمر رهش ىف

 ال لاق ؟ةيقبلا ىكريو هيلع ىذلا نيدلا ردقب هقرو نم هل عفري له ،ناضمر رهش ىف

 هيلع لاح وهوهتاكز تقو هيلع لح ىذلا نيدلا نم هل عفري ليق امنإو كلذ ملعأ

 ةاكرااق هتيدأت هيلع بجح نأ لبق ةاكز هيلع بجوو لوحلا هيلع لاحام امأو

. هيلع نابجاو ناقح امهو ص هيلع بجاو نيدلاو ى هيلع ةبجاو
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 دق ىذلا نبدلا ردتب مفرينأ هل له ةاكراا لحم لبق نيدلا لح اذإو هل ليقو

 ليو ي داح كاذ ليق دق :لاف ؟هدريم وأ كلت هتنس ىف هيضقي نأ دارأ ،هيلع لح

 ءهنيد اهيب ىضقي نأ دي رب ىتلا هتنس دحو : هل ليق « کالت هتنس ىف هءاضق ديرب ىتح

 نيب ايف هنيد ىفق ىتمو « هيف ىكرب ىذلا هلوح ىلإ هيف ىكرب ىذلا هرهش دعب وه
 ىلع جرخي هنأ ىعم : لاق ؟ هنيد اهيف ىضقي ىتلا هتنس دح مأ ى كلذ هل زاج كاذ

 ةنسلا كلت ىف هيضقي نأ ةاكراا تقو ىف ديزب ناك اذإ ةنسلا لوح ىلإ هنأ ىنعلل

 هنيد دؤبملو لباقلا لوحلا نم هتاكز تقو لاح نإن«ىناعملا نم ىنعمب ثالذ هنكميملو

 هل اتصنا نوكي و٬هتنس ىف هدؤيمل هنأل٬ىضمامل ةانكرلا ىد ؤينأ هيلع نإ ليقف كلذ

 بهذب ضعبو ،لوفلا اذه ىنعم ىلع هيلعام هيلعو « ىلوألا ىف هلام ةينانلا ةنسلا ىف

 :امجن نيدلاو اهنلمجم ةاكزال ىدؤيو ،هتنس ىف هءادأ دارأ ولو ث کالذ هل سيل هنأ

 نيدلاو لجو زع هللا قح ةاكلا نأل {ةاكزلا بوجو نءعنيدلا بوجو همعننيالو

 بهذي ضعب لعلو هتيدأت هيلع بجل و ،هنيمب هنعلوتسم امهنم لكو « دابعلل قح

 نم ىلوأ كيرشلاو «كيرشلا ةلزنمب لاملا ةلج ىف ةاكزلا نأل ىلوأ ةاكرلا نأ ىلإ
 ةدثاف دافتسا نإ ث نيدلا عفد هلزيجي نم لوق ىلعو ى هنيدب هلام فيمل ولو ء ميرفلا

 نم كلذ ناكو « هيلع بحيام ىلع نيدلا دؤي لو لولا لاحو اهقلتأو هتفس ىف

 . كلذ ةلج ىف ةاكزلا همزلت هنإف هيلع بج و ام ةعاضإ و هسفن ىف هلعف ءوس

 ك انيد مهرد فالآ ةرمع هيلاع لجر ىف هللا امهمحر بوبحم نب دح نعو

 رشع رمصأا نم جرخو ء ناهي اهكرت وأ « هدنع اتيع مهر د فال آ ةرشع هلو

ىف هل ىتلا فالآ ةرشع كلت ىضقي نأديرب ناكولو رثك أوأ لقأ وأ ينس
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 ءىغم امل لاملا كلذ ةاكز قدصملا هنم بلط نام مدق اهن ء هيلع ىتلا فالآ ةرشع

 . نيدلا كلذ هب ىقب نأ دارأ ناك هنأ جتتحاف

 . اذه هنيد هب ىضقي نأ دارأ هنإ لاق ثيح لاملا اذه ىف هيلع ةاكز ال : لاق

 ةئام هدنعو مهرد ةث ام عذيل هيلع لجر ىف هللا همحر ديعس بأ نع دجويو

 ص هةم هضبقب أربيف هل ضبقي نم ىلع ردق ىتم .هقح نيلا ىطب نأ دارأو « مهرد

 نم ىلع ردق ام ىتم وأ ةنسلا ىف وأ رهشلا ىف وأ مويلا ىف هنيد ءاضق ىون اذإ هنأ

 ، لوةي نم لوق ىلع مهاردلا هذه ىف هيلع ةاكز ال هنأ ء كلذل ةياغ ال ميقيال ضبقي

 اتيش ضر٫ةي و ةنسلا تلاح اذإف ةاكرلا هيف هيلع بجحي الو « هنيد هل عفري هنإ

 غلابلا قح نيب قرفو ك ةيناثلا ةنسلا ىف هييلع ةاكز الف ميتيال ضبةي نم مدعل

 ميقيلا امأو هقح هل ضجةب نم لكو يوأ هسفنل هةح ضبقي غلابلا نأل ، ميتيلا قحو

 ميةيلل ضهةي ةقث بسقحم الو نيذسملا نم هليكو وأ هيبأ نم ىعو هل نكي مل اذإ

 .اذه هرذع عاطقناو رذعلا ببسب اهانعم قرتناف ء كلذ ىف روذعم وهف

 قاعتب امم كلذ ريغ وأ ةأرما رقع وأ لتق ةيد نم اناسنإ مزل نيد لكو ,.

 ًامرغ كلذ ىدؤي نأ ديرب ناك نإو ك هتاكز نم هل عوفرم وهف هلامو هتمذ ىف

 . 4ةاس ف هذ ف وه ىذلا ٨أام نم

 هنإف امهرد يبرأ الإ هلامب طيح نيد هيلعو لام هدي ىف نم ىف ليقو

 لك ىف ء ةقدصلا هيلع تبحو د هز ل كلذ 2 نود نم جرخ الو امهرد اهنم جرخ

 ىفو«مهرد اتئام هل ىقبي ىتح لوقر«هل مهرد ىتئام لصت مل ولو ث مهرد اهرد نيعبرأ
هءاع نم ىلع ةاكز ال هنأ مهرد ةئام رأ امه۔!>أ ىلعو 0 مهرد فا أ امهعم نيكيرش
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 :كرلا نإ لوقو « هبيصن ةاكز نيد هيلع سيل ىذلا كيرشلا ىلعو « مهرد ةثامبرأ
 . نيدلا نم ةيقابلا ةنال ق نيدلا ه۔اع نم ىلع

 قرولا نم الام كرتو قوقحم رقأو كله لجر ىف هللا هحر نسحلا ىبأ نعو
 ىتح ثراولا الو نويدلا ىمولا ضقي مف 2 هبرقأ ىذلا هنيد هب طيحمام بهذلاو

 امنإو ڵ كلاملا نيد ءاضق نع لضفي ام لصألا نم هل ناك نإ هنإف ء لولا لاح

 قرولا ىنف قرولا نم ةاكزاا تجرخ اذإ ء هنيدل ءافو لصألا ىفو « قرولاب طاحأ

 رذع ىموالو ، قرولا نم ةاكزلا تجرخأ اذإ هنيدل ءافو هل نكي مل نإو « ةاكرراا

 اذإ هنيدل ءافو هلام ىف ناك لرإ كالذكو ، قرولا ىف ةاكز الف هنيد ءاضق ىف

 اذم ىذتي هنإ ثراولا وأ ىءولا لاقو ، ةضفلاو بهذلا نم ةاكرلا تجرخأ

 لاح نإو ث اذ ىف ىجلا لام ةلزنمب وهو 2 ةاكز هيف سيلف ةنسلا هذه ىف نيدلا

 .نوقدصي الن ةنسلا هذه ىف هنوضتب مهنإ اولاقو ء نيدلا اذه ضقيملو رخآ لوح
 . حلا لام كلذكو ء لاملا كاذ نم ةقدصلا ذخؤتو ةمهتلا مهيلع مقتو

 جرخحم هنإف ثراولا اذه ىلع كلاملا نيدو هسفنل لاملا ثراولا لعج نإو

 ط,حمال وأ لصألا وأ قرولا نم كلاهلا لام ةلجم طيحم نيدلا ناك ى ةاكرلا هنم

 سأر نم هنمم ىف هفوأ اف همهارو ةاكز تقو لولح لجق الام ىرتشا نمو « هب

 كلذكونبدلا ىف هنع حرط لاملا كلذ نث نم رخأت امو « هيف هيلع ةاكز الف هلام

 هنإف ةراجتلا ال ةعالو كاسمإلا هب ديرب امداخ وأ آراد وأ اضرأ ىرتشا نإ

ةقدصلا لع مود هياع مو ةراجتل کالذ نم هارتشا امو هتاكز نم هنمب هل حرطي
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 هبىذقي اه ةقدصلا نم هل عفري الف هيلع ةقدصلا لحم دعب هريغ وأ الام ىرتشا نهو

 دق ىتلا اهتاكزب اهغلتي امنإف ةقدصلا لحم دعب مهاردلا نم فلت أ ام هنأل 2 لال نم

 ترادا نإ ؛ ةقدص ثالذ ىف نكت مل ةقدصلا لحم لبق اهفلتأ ولو ء اهيف تبجو

 نأك كلذ ىلع بساحم هنإ لوقن 4 لاما ائالتإ ثالذ هنيد ناك ةفدصلل لبق اميد

 ع هل لا كالذ سيلو ى هغلتأ دق هنأل ء هيضقي درب مل وأ هتنس ىف هيضقي نأ ديرب

 هنم ذخؤي هنإ لوقو ء ءامرغال كلذ ناكل تام وأ كلذ ىف كحلا هذخأ ولو

 هسفن ىلع هلام قفنأ هنأ ول كلذو ڵةغسلا كلت ىف هيضقي نأ ديرب نأ الإ ةقدصلا

 2 ةقدصلا كلاذ ىف ه.اع تناك ةقدصلا ىدوب نأ لبق ةقدصلا لح دعب نم هلايعو

 . اهلهأ ىلإ اهؤادأ الإ اهب وجو دمب ةقدصلا ليزي الو

 ردةب نيدلا نه هياعو ةك زراا اهيف بج ام ردقب ىلح هدنع نم ق فلتخاو

 امنإ و ص نيدلا اهنم عفري ريزاندلاو مهاردلا ك تسيل ىللا نإ لوقف ى ىللا ةميق

 . ملعأ هللاو ريناندلاك نيدلا ردق اهنم عنري هنإ لوقو ث ةاكزلا اهيف بجت

 هيلع نأ 0 مهار د هرل ول هياع نوكت دلا ولا ف هللا همحر هللا دبع ىبأ نعو

 أربأ اذإف ى ةقدصلا لحم لبق هسقن اهنم دلاولا أربي نأ الإ هتقدص ىف اهبسح نأ

 اهنم هسفن أربأ نإ و ةقدصلا ىف بسحت ملو ءىش دل ولل نكي ملو اهنم ءىرب اهنم هسفن

 هللاو اهنم دلاولا أربي و 2 هتقدص عم هيلع بستحم اهنإف هيلع .ةقدصلا بوجو دمب

 . قيفوتلا هبو عأ

© ٭ ©
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 فررورشملا لوقلا

 زوجي الامو كلذ نه زوجي امو ء براقألاو نيدلاولل ةاكزلا عفد ىف
 ال الهأ اهل اوناك اذإ ءرلا ةقدصب قحأ ةبارفلاو : هللا همحر دمحم وبآ لاق

 . ءاينغأ هب مهف ممحةفن همزات براقأ

 اهدلول زوج مهضعب لاقن ى نيدلاولا ىف فلتخا : .للا همحر ديعس وبأ لاق

 زوجي الو ث ةدلاوال زوجي مهضعب لاقو 2 نيريقن اناك اذإ 2 هتاك ز نم امهىطعي نأ

 ثلذ زوجي امنإ مهضعب لاقؤ ى هيلع هكلمت دلاولل زوجي دلولا لام نأل ث دلاولل

 ىطعي نأ دل وال زوج مهضعب لاو 0 ج. وزنلل دارب ال نم دح تناك نإ ةدلاوال

 اناك ولو لوقو ء ايهلوعو امهنتفنب هيلع كحم نم دح اريصب ملام هتاكز نم هيدلاو
 تا ز نم ىطعي نأ هل زوجي ال هنإ لوقو « امهنتفنب هيلع كح لام دحلا كالذب

 ثالذب بل وط ى هيلع كح ل وأ تلذب هيلع كح ٤ كلا ىنعم ىف هلوع همزاي نم

 نإننارك ذلا نم نوغلابلا هدالوأ امأو 2 هلام نع ثالذب عفدي هنأل ء بلاطي م وأ

 هرجح ىف اوناك اذإ مف اوفلتخاو « هتاكز نم مهحطعي نأ هل زاج هنع اوناب

 كحي الو هيلع مزالب سيل مهلوعنأل « هتاكز نم مؤاطعإ هل زوجي لوقف ع مهوي
 لوقن ، ةاكزاا نم مهئاطعإ ىف فلتخاف « همازلإ دحم اوريصي نأ الإ تلذب هيلع

 هتاجوزو هديبع امأو ،ممهلوعب هيلع كح مامه كلذ هل زوجب لوقو كلذ هل زوجمال

 ىطعي نأ هل زوح الو ى زناجلاو كحلا ىف هيلع مزال مهلعف راغصلا هدالوأو

 نأ هل زوجي :ضعب لاق دقف هتجوز امأو ء افالتخا ثالذ ىف ملعنالو هتاكز نم هديبع

مهضعب لاقو ث هب اه ذخؤي ال ىذلا قحلا نم اهس همزلي ال ا هتاكز نم اهحطعي



 ۔۔ .- ١٧٤

 لوقن ث غلبلا ثانإلا هدالوأ امأو 2 هلومي نم ةلج نم اهنأل اهيطعي نأ هل زوجي ال

 نبلط نإ و ى نهنودك دعب نهمتنؤم نم صقن ام همزلي لوقو ء نهلوع همزاي ال

 ةةفن الا نأ نيب و حيوزملا نيب نريخ حي وزملا نم ننتماق نمنافك أ نم جييوزتال

 هتاكز نم نميطعينأ هل زاج نهلوع همزايال لاح ىف نرم اذإ و ع نهيبأ ىلع نهل

 ممخةفنومهل وع همزلي هنأل ڵ هتاكز نم مهمطعي نأ هل زوج الف راغصلا هدالوأ امأو

 نم ماع قفنأ ءاش نإ 2 رايخلاب وهف لام مهل ناك نإف © مهم مايةلاو مهس وسكو

 ٠ هل ام نم مهام قفنأ ءاد نإو ك مهلاومأ

 هتنب ىف هتخأو ه.أ هعدو اك ا هياع تبجو لجر نع ءاهقفلا ضعب لئسو

 امط نأ هيلع سأبال تخألا امأ لاق ؟ هتاكز نم ايه زوجم له «امهملع قفني

 نم هايإ اهعطمي امب وه عفتني الو ك اهلع قفنأ وه نإ اهنيدو اه ودك ىف اهلمجم و (

 دحم تن اك نإو 2 هل زوج ال اهل وع همزملب نم دحم تن اك نإ همأ امأو 2 هناك ز

 ىمهو لام الب تناك اذإ اهلوع همزليو .اهلإ عندي نأ سأب الف اهلوع همزليال نم

 . ةنامز وأ ربك نم جيوزعال دارت الزوعوأ ةنمز

 مهملإعفدي م هلزنم ىفوهلايع نم مهوبأ مهلعج اذإ نيفلابلا دالوألا نإ ليقو

 3هتاكز نم مهمطعي نأ هل زاج هلايع نع مهناب أو مهجرخأ نإ و ڵ هلام نم ةأك زلا

 . كلذ مف زاجو

 املعبجتو « نوجاتحم ىماتي نونب اهل ةأرما ىف - هللا همحر رثؤملا ىبأ نعو

نإ : هللا ةمحر ىراولا وبأ لاقو 0 اهاكز نم مهطعت نأ اهل زوح ، ةاكزلا
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 مهيطعت نأ امل زوجي لوقو « اهتاكز نم مهيطعت نأ امل نكي مل مهلوع اهمزلي ناك
 نيلاكلذ .ؤ مهيطعتو مايألا نم هيف ممهلوع ايمزايال ىذلا تقولا ردقب اهتاكز نم

 . اهتاكز نم

 ، ممهلومب اهريغ ىلع كح نأ الإ ، مهلومت اهنأل مهيطعت نأ اه زوج ال لوقو

 اهمزات ال قلا مايألا كالت ف ارش اكز نم مهيطعتف . 4 ١ وهوةي الو فالذ او۔.ضيذ

 دقو ء مهلوعب اهيلع كحم ملاذإ اهتاكز نف مهيطعت نأ امهل لوقو ى مهلوع نهيف

 . هتاكز نم مهلوع همزلي نم ىلعي نأ دلاولا ريذل اوزاجأ

 ارفس دارأو ةوسك وأ ةقفن وأ هتأرمال قحوأ نيد دل ولاىلع ناك نإ : ليقو

 هتأرمال ةوسك وأ ةنز وأنند نم ةمزاب \! هايطع.نأ هر دلاو عمسإ ل ه ف ةب ر ىا

 هنأل ، انلاب ناك اذإ اهدلو ىطعت نأ اهل زئاج ةدلاولاو ى هل اهيلع سيل تلذ نأل

 . هلوع اهم زاي س ل

 زوحي الف لام مهل سيلو ىح : أ وأ مهدجو راغص دالوأ هل و نام نمو

 لام مهل ناك نإو ؛ مل وع همزليو ‘ مهثراو هز أل ك ٨ اكز نر -ص مهيطعي نأ هل

 : ، هتنس ىف هتاكز نم مهبطعي نأ هل ناك ةنس مهل وهب ماق ع: ولو هب نونغتسي

 ت

 ىنب ةئراو لاح ىف تناك اذإ ةدجلا ,ىف لوقلا كلذكو 2 لام مهل ماد ام كالذك

 مهتدجل زئاج ةيحمهتدلاو تناك نإو«لاوحألا عيمج ىف مهيف دجلا ةلزنمب ىعف اهيب

 مل اذإ مهمأ دوجو دنع مهثريذ دجلا امأو ك مهثرتال اهنأل اهتاكز نم مهيطعت نأ

مهلع همزليال قلا مايألا ىف هتاكز نم مهيطعي نأ هل زوجو ؛ ىح بأ مهل نكي



 مهاضفوهتاكز نهماطعأ ةاكالل نوقحتسم ءارقف تخأ وأ خأ هل ناك نمو 0 اهيف

 . اف مهريغ ىلع

 هيطعي له ءاهيكز ي مهارد خألل و « خأ هل لجر نع هللا همحر ىلع وبأ لئسو

 . ةاكزلا هيلع بج نم هتاكز ىطعي نأ بحأ ام : لاق ؟ ائيش هتاكز نم وه

 نم الو هلام نم هل سبل و ةاكرلا هيلع بجت ىذلا : هللا همحر رثؤالا وبأ لاقو

 ىذلا ءىشلا كلذ هدي ىف هنأ الإ ، جاتحم وهو ، هلايع ىنكيو هيفكي ام ٨ رام

 نم ىطعأ اذإو “ ةاكزلا نم ىطعي نأ سأب ىرأ الن ‘ ةاكزلا هيف هيلع تبجو

 لجر عم ناك نإ وءهمهارد عم هاكزو قرولا نم هدي ىفام ىلعهبسح اثيش ةاكزلا

 هماحرأ هتاكز ىطعي ىذلا امأو هتاكز نم ممطعي نأ هل زاج هتيرق ريغ نم براقأ

 ةقفاوملا لهأل الإ ىلمعتال ةاكرلا نأ لوقلا ضعب ىنف 2 ةلاهج الو ةفمب مهفرعي الو

 لطاب هغم فرعي ملو رتسلاب فرعي نم ىطعي نأ زوجي لوقو 4 نيدلا ىف ةيالولاو

 ،لجو زع هللا ةيصعم ىلع اه وقتي مل اذإ ةيالولا لهأ نم نكي مل ولو ء ةلاهج الو

 «محريغ وأ ماحرألا ىف كلذناك«ةماع ةلبفلا لهأنم ءارقفلل ةزئاج ةاكرلانإ لوقو

 اهب مهل ةرثالا ةهج نم مهل ايم هماحرأ نم دحأ ريفوت اهب دصقي نأ زوجب الو

 كلذ زاج مهيلع رورسلا لاخدإلو مهل ةحرو ىلاعت هللا ىلإ ةبرق تالذب ىون نإو

 هيطعت نأ هتجوزلو هتجوز ةاكز نم ذخأي نأ جوزلا زوج ليقوءىلاعت هلبا ءاش نإ

 اذإ 2 اهنم اهونكيو اهتاكز نم اهيلع قفني نأ هلو ريقن ناك اذإ ث اهتاكز نم

 ىهو « ةنلاب تنب لثم لومي نم هدنعو اينغ ناك اذإ رفاسملاو 2 هيلإ تراص

2 هناكز نم اهؤاطعإ هنزح الف اهلوع هيلع نإ لوقي نم لوق ىلعف ى هلثم ةرفانم



_ ١٧٧ 

 ل ام هناكز نم اهؤاطعإ هل زوجي اهلوع هيلع سيلف تغلب اذإ لوةي نم لوق ىلعو

 مهتقفنب هيلع اموكحم ناك اذإف ءارقف مهو هتبارق لوع۔ ىذلا امأو «لايع نم اهبسح

 نأ هلف بجاو ءىثالب مهل هنم اإاسةحا كلذ لعفي ناك نإ و ،هناكز نم مهيطعي الف

 لوقل مهريغ نم هتاك زب ىلوأ ماحرألاو ةبارقلا نم ءارقفلاو ث هتاكز نم مهيطعي

 امبديرأ ام ةقدصلا ريخوء حشاكلا ,حرلا ىذىلع ةقدصلا لضفأ : والع (>ىنلا

 حالصلاوةفملا لهأ نم اهيلإ ةجاحلا لهأ اهل ريتخاو ڵهتاضرم ءاغتباوىلاعت هللا هجو

 ةبارقلا لهأ نم ث اهيلإ مهرقفو مهتاخ دسو ىلاعت هللا ةعاط ىلع اهم نووقتي نيذلا

 ملعأ هللاو اهيلإ همجاحىلع علطي نمو٬برقألاف برقألا كلذ دعب نم مث ناريجلاو
 . قي؛وتل ١ ه و

 .==ع

 بدألا ق ىراخللاو مازح نب مكح نعو بويأ فأ نع ىناربطلاو دحأ هحرخأ ) )١

 م ةبقع تنب موثلك مأ نع كاملاو ىتاربطلاو ديعس ىبأ نع ىذمزتلاو دواد وبأو

 ( /٥ نيبلاطلا جهنم _ ) ١٢

 



 س ١٧٨

 نورشعلاو دحاولا لوقلا

 هتاكز عفدي ىذلاو ىسنلاو بهاذلاو بئاغلا لام ةاكز ىف

 اهلهأ ىلإ اهلسي نم ىلا

 ىلإ هيلع ردقي لف ءىش اهنم بهذو ةبس لك اهبك زب مهارد هل لجر ىف ليقو

 ةاكزلا هيلع نأ لوقلا ضعب ىنف «كلذ دعب هدجو مش ى رثك أ وأ ناتنس هل الخ نأ

 لبقتسي ايف هلام عم هيكزي مث ةنس ةاكز ىضم امل هيلع نإلوقو ،نينسلا نم ىضم ال

 سيلو ڵ ةدئافلا ليهس ىنعم ىلع ةاكزلا هيفو « دافعسملا لاملا ةلزنم نوكي هنإ لوقو

 ٠ ٨ز اكز تقو لوحم ىتح ءىش هيف ه۔اع

 اهريغ دفتسي ملو ءاهك زي مل نونس هل الخو مهرد اتئام هدنع نم ىف فلتخاو

 صقنتف اهاكز زيمي مل ام ةنس لك ةمات اميف س هتلع لوةن ، اثيش اهنم فلتي ملو

 تجرخ اذإ اهنأل ء ةدحاو ةفس ةاكز اهيف هيلع لوقو .ةاكزلا هيف بج ام مامت نع

 . ةاكرلا هيف بجت ام دح نع تصقن ةنس ةاكز اهنم

 هتراج ةك ه اكري ذخأف هكح ىرح ثيحو مامإلا دالب ىف ناك نم ىف فاتخاو

 ح لاملا كلذ ةاكز هغم ذخؤت لوقف ى مرد فل أ ةثام رحبلا ىف لام سأ ر ىل لاقف

 هنأل ء بئانلا لاملا ةاكز هخم ذخؤت الو 2 ةصاخ هدي ىن ام ةاكز هنم ذخ ؤت لوقو

 ٠ ال مأ اس وهأ ىرديال

 امداخ هنمثب هل ىرتشي و هعيهيل ضورملا نم اثيش الجر ىطعأ لجر ىف ليقو
لبق مداخلا ىرتشا هنأ ردي ملو ڵ رحبلا فلخ بئاغ لجرلاو هناكز تقو ءاج مث



_ ١٧٩ 

 لجرلا مدقو ث هلام ةيقب ىكزو لاملا كلذ ةاكز رخاف كلذ دمب مأ 2 ةاكرلا لح

 ء هفرمف مداخلا ىرتشا نيح ىأ هلأسو لجرلا ىتل هنإ مش ك هب هرمأ ام ىرتشا دقو

 هتاكز لح لبق هل هارتشا هنأ هعم حص امف ، هدعب وأ هتاكز لحم لبق ثالذ ناكو

 ناك امو 2 مهتميق ىف هيلع ةاكز الف ةراجةلل ال ةمدخال مهدي ري نيذلا مدخلا نم

 هنم كز هلام ةاكز تقو لحم ءاج اذإو ص لاملا سأر نم ةاكزلا هيلعف ةراجتلل

 ةاكز هغع باغ امف هيلع سيلو هيلع [رداق ناك ام .

 هنإ مث نينس نيدلا هيلع نم سلنأن ء لجر ىلع نيدلا هل ىذلا ىف فلتخاو

 نم الخام ةقدص هيلع نإ لوقف ء هقح هنم نيدلا بحاص ضبق وأ ث ؟راسي باصأ
 هيك ز ب لوقو «هلام ةاكز عم هيكزيو دافتسملا لاملا ةلزنم كلذ نإ لوقو ى نينسنا

 سيلو نينس ثالث اهيكر نأ ىسن مهرد اتثام هل لجر ىف ليق كالذكو ي ةهسل

 مامت نع تصقن مهارد ةسمخ اهنم جرخأ اذإ هنأل ، ةنسل اهكزب هنأ ڵ اهريغ هعم

 الخ امل همزلف « مهاردلا ةسمح جارخإ دعب نيتئاملا مامت هعم نوكي نأ الإ ڵ باصنلا

 ٠ ن ةسل ١ نم

 اهتقرغتساو نبيتثاملا نع تصقن ولو اهيف كي قلا لاوحألا ةاكز هماع لوقو

 . اهيف ةقلعتم ةاكرلا نأل اهلك ةاكرلا

 ةراجتلل كلذ ربغ وأ ماعط وأ عاتم هدنع ناك نمو - رباج فأ باتك ىفو

 ىوتسا نإ ءنبنمللكالتل هنع ك ر هنإف هعم ىهو هن اكز 7 جرخمال نينس قف

. اهيف هرعس ةميقب ةنس لك هتاكز جرخأ الإو هرعس
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 هناكم ىنخ اذإ لاملةاكز ىف انباحصأ فلتخا ۔ هللا هجر دمح ىبأ باتك ىو

 > هيفْى رجت ةاكزلا تناكدقو 2 ةريثك نينس دعب هدجو مث ،وه نبأ هبحاص م !و

 رحبلا ف بيغيف ةراجتلل هبحاص هب ثعبي لاملا كلذكو رثك أ وأ ماتباصن وهو

 ص هيلع فاحو هدحج نم ىلع وأ ريقن سلفم ىلع نوكي ىذلا كلذكو « نينس

 ء ثالذ دعب اهبابرأ ىلإ عجرت مث أجرت ال ىتلا لاومألا نم هليبس اذه ناك امو

 تضم ةنس لكل هيلع نإ : مهضعب لاقو ى ةدحاو ةنس ةاكز هيلع : مهضعب لاقن

 ةنسلك ةاكز هيلع :نورخآ لاقو « ميجلا غارفتسا جارختسالا ىف ناكولو اهاكز

 ريصي نأ ىلإ لاملا ىف ءارقفلل قح اهنأل اهيف تبجو ىتلا ةاكزلا رادقم الإ تلخ

 ،ىسفنىلإ قيش أ لوألا لوقلاو ؟كلذ دعب هيف ةاكز ال مث ى باصنلا نم لقأ دح ىلإ

 ملاظ ث نارهم نب نوميم هلماع ىلإ بتك هنأ زبزلا دبع نب رع نع ىور ال

 لل و ث ماع ةاكز اهنم ضبةيو اهمابرأ ىلع اهدرب نأ ث لاملا تيب ىف سانأل تناك

 . هبحاص ىلإ عجر اذإ دحاو ماع ةاكز ىجري ال ىذلا بئاغلا ىلع ىري ناكر م

 هعمحصي ىتح هيف هلع ةاكز الف هلاح ام ىردي ال هنع بئاغ لام هل ناك نمو
 . هنع ىدؤيف ةاكزلا هيذ همزلت تقو ىف هتمالس

 لصف

 ك ةم ريغ وأ ةم عم ءىش لجر لإ اهنم ثعبف ةاكز هدنع ناك نم : ليقو

 هماع سيل و زاج كلذ نأ ث هيلإ اهتلس دق : هل لاقف ، نالف ىلإ اهآس هل لاقو

. هيلإ اهب هجو ىذلا لأسي نأ



 س ١٨١

 اهنم ىرب دقن ةقث مم اهلهأ ىلإ هناكز ثمب نمو - رباج ىبأ باتك ىفو

 ىتح اهنم أربي الف ةث ريغ عم اهثعب نإو 6 اهلهأ ىلإ اهلصوأ دق هنأ ةقثلا مهي مل ولو
 ريقف ىلإ ثعبن ءارقفلا ىلع هتاكز قرقي ىذلا امأو ، اهلهأ ىلإ تلصو دق اهنأ ملسي

 ، كاذ نولمفي سانلاو ڵ هيلع سأب الف اهيف ةنايخم همهتي ال لوسر عم ءىشب اهنم

 ةقث لوسرلا ناكنإو ،هيلإ هب ثعب ىذلا كلذ هلصيمل هنإ ريقفلا كلذ لوقي نأ الإ

 هيلإ لَسرلل ركنأو ةقث ريغ لوسرلا ناك نإ و ى هيلإ لسرلا راكنإ ىلإ تنتلي

 . هيلإ هب هلسرأ ام مرغ ثعابلا ىلف

 نم لجر ىلإ هلام ةاكز [ نميف اقباحصأ فلتخا : هرا همحر دمحم وب أ لاقو

 ءارقفلا ىلإ لصت نأ لبق ةاكزلا ميضتن ةقث هدنع وهو اهلهأ ىلإ هنع اهيدؤي ماوعلا

 لدت نأ لبق اهنامه هنع لاز دقف هغم اهضيقو ةقث ىلإ اهجرخأ اذإ : مهضعب لاقف

 عيضتمث مامإلا رمأب ةاكزال ضباقلاو ءىعاسلا ىلإ هلام ةاكز عفدي ىذلاك ءارقفلا ىلأ

 بحاص ىف قافتا اذهو ث هنم تذخأ نم ىلع نامض الف مامإلا ىلإ لصت نأ لق

 الو ث هيلع نامض الن تفلتف مامإلا بحاص ىلإ اهعفد اذإ : نورخآ لاقو ث مامإلا

 ىلذ ءارقفلا ىلإ لصت نأ لبق تفلتف هدغع ةقث ىلإ اهعفد اذإو ى امهل ضباقلا ىلع
 لوقلا اذهو ث هدي ىف دعب اهنأكف 2 هدنع نيمأ ىلإ اهعفد هنأل « نامضلا اهب لسرلا

 هياع ام ءاضق ىف ليكو وهف ث ةقث ىلإ اهسفد هنأل كلذو ء سفنلا ىلإ برقأو هبشأ

 هليكو هنع هيدؤي وأ 2 هسفنب وه هيدؤي نأ الإ قح نم هيلع ام هنع لوزي الف
 دي وأ هدي نم تفلت اذإف ، ةاكزلا نم مهقح ضبق ىف ءارقفلا ليكو وه مامإلاو

،ءاوس لكو ااو لوكو لاضبق نأل ىرال نه نامضلا لاز دقف وه هضبق ىذلا هلوسر
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 اهنأ ملعف ى ءارقفلا ىلإ اهب السر مهلع ةيعرلا نم قساف وأ رابج ىلإ اهعفد نإو

 نامذغلاف اهلهأ ىلإ اهلوصو مب ل نإو ث هنعنامضلا لاز دقن ءارقفلا ىلإ تراص دق

 ءارقنلا ىلإ اهفدف اهبحاص ىأر رينب اهذخأن رابج اهيلع بثو نإو ص هيلع قاب

 . اهب وجو ةىدأت هنع لوزب الو اهنابيض س أربي الف كلذ ىري وهو 2 ةترضحم

 اهجرخأ دق هنأ هربخأ اذإف 2 هدنع ةقث دي ىلع اهجارخإ ةقدصلا بحاصلو

 لمعلا بجوي امف ةقثلا لوق نأل ى هنع ضرفلا طتسو هتمذ تثرب دقف اهقتحتسم ىلإ

 حص> : ٠
٠ 

 مع قرةي نأ موق هرمأ لجر ىف - ركب ىبأ نب دمحم نب دحأ ركب ىبأ نعو

 نامضلا همزلي نمل ء ملع مث « ديبع وأ ءاينغأ هنإ لش « ىزج ال نم ىلع اهقرفف ةاكز

 ب لو دبعلا وآ.ىنذلا ىلإ : اذإ هنأ ىنبجعي ىذلا :لاق ؟لاملا باحصأل وأ ءارقفلل " {

 ديعلا ىلإ لسو كلذ لهج اذإ امأو ى أ هنأل هيلع نامض ال هنأ دبع وأ ىنغ هنأ

 هلام ىف رخآ لجر لك و نإو س نامضلا هيلع ىشخأف زوجي كلذ نأ نظو ىننلا وأ

 تفلتىتخ لاملا بر اهكرت م ءاهقيرفتو اهجارخإب هرمأي مل وأ هتاكز جارخإب هرمأو

 لاملا برل الو ةاكرا نامض ء كلذ ىف نامض ليكولا ىلع ىل نيبي الف ء اذه دنع ن

 كاهيلع هنمأيال وهو اهجارخإب هرمأ ولو لاملا بر ىلع نامضلاو ى هرمأ ذفني ٠ اذإ

 اذإف ى ريقف ريغ وأ ريقف هنأ اذه هفرءي الو ء رخآ ىلإ اهعفدي نأ هرمأ وأ اهبلط م

 ،لطاب ثلذنأ ملي مل ام ، هرمأ ناكمك هيلإ ملسي نأ هلف هنيعب دحأل اهلسب نأ هرمأ

 . قوتلا هه و ملعأ هللاو ك رومألا ىلع ءىش الو ٤ هتاكز رمأ رج لمر ىلوأ وهو

» » »
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 نورشعلاو يناثلا لوقلا

 ؛ هل هريغ ضبقو ةرافكلاو ةاكرلا نم هسفنل ىبصلا ضبق ىف

 اهمر نم مفد ريغ نه ةاكزلا ذخأ قو

 اهيلست هل ءاهقفلا ضب زاجاف ءامل هضبقو ىبصلا ىلإ ةاكرلا لست ىف فلتخاو
 كلذ زوجيال ضعب لاقو ى هتةفن ىلإ لصتو اهيلع نمؤي هنأ نانئمطالا ليبس ىلع

 . لاح ىلع

 لوق ىلع « رافصلا هينبلو هل سي نأ زا ريقف وهو ىح هوبأ ىذلا ىبصلا امأو

 ريغ وأ ةقث بألا ناك ءهدلول دلاولا ضبق تبثيو ةاكرلا ضهق ىف ةلاكولا تبني نم

 نأ الإ بألل اهعفد زوجي ال هدنمف كلذ ىف ةلاكولا زيجي ال نم لوق ىلعو ى ةقث

 لوتلا ضحب ىف هنأل ثاذ زاوج قافنالا ىف جرخي الف ةرافكلا امأو ك ةث نوكت

 نم هتزوح ذخأ اذإ هنأ لوقلا رثك أو ء غلبي ىتح ةرافكلا نم ىبصلا ىطعي ال

 . تارافكلا نم ىطعي نأ زاج لكألا

 اذإ ء راغصلا هدالوأل ةقدصلا نم لجرلا :ىنطعيو - راج ىبأ باتك ىفو

 هيلع مهل نكي مل نإف ، اهريغ وأ مهمأ عم ةضيرف مهل هيلع تناك وأ هعم اوناك

 هدالرأل ىلمعي الو ءارقف اوناك اذإ مهنوع ام مه ىطعأ هعم اونوكي ملو ةضيرف

 مرهأب مهل 1 1 الو 2 ةنامرلا د> ىف و ] هرجح ف ءاًمهض اونوكي نأ الإ رابكلا

. هريغ نم كالذب ىلوأ وهو 7 ىطعي هناف { هريغ
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 لصف

 اهوذخأ ءارةنلا نهم ةعامج اهباع عقوف هعم ىهو 7 هتاك ز جرخأ نمو

 ثكالذ ىلع اهذخأل اودصقو 5 اكرلا ذخأل ةلالدلا هجو ىلع اهوذخأ نإف { هرمأ ريغ٫

 ،لوقلا ضعب ىف ةاكزلا نم ءىرب مهيلإ تراص دق اهنأ لعو « كلذ وه مهل متأو

 نم هث ريي كالذ مهل همامتإ نأ ل ن ةقرسلاو صصلتلا 4حو ىلع اهوذخأ نإو

 . ةاكزلا وه هيلعو « نامغلا مهيلعو , ةاك زلا

 ةاكزلا عفد ةين ىلع ءارقفلا ىلإ اهملسي ىتح أربيال هنإ لاح لك ,لع ليقو

 نتف هفرصي نآ هل نألو « لجو زع هللا لام كلذ نألو ء هيلع ةنومضم اهنأل

 هل نألو ةاكزلا اتماض ناك ثكالذ فلت ول هنألو ء نيقحتسملا نم هل زوج نمم ءاشي

 . ءاشي ام هلام نم لدبي نأ

 ىلع اهتقو ناح اذإ هتاكز نم هعندي هنأ ىلع هلام ةاكز نم الجر مدق نمو

 تنأ 7 ك هيلع بجت نأ اجر وأ ةاكرلا هيلع بجب ناكو 2 كلذب لوقي نم لوق

 فيعضلا كلذ ىلطعأ ناك نإف ء ةاكرلا هين بج ءىش هخم تأي م ةفآ هلام ىلع

 امب كلذ هيلإ عفد ىذلا فيعضلا ملعي نإو . هاطعأ امب هيلع عجري نأ هلف طرشب

 الإ ، ءىش هل فيعضلا كلذ مزلي هنأ لهن الف 2 هبلق ىف كلذ ىون ام الإ وه دارأ

 هيملع بجت مل نإ هياع دري نأ هيلع طرش نإو ڵ هسفن تاذ نم كلذ لفي نأ

تقو ىف هتاكز تآةو ناح ادف « اثيش هيلع درب م ةاكراا هملع درب نأ ةاكزلا
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 ؟دحأ نأ ملن م > هي 1 7 ام رادقمب 4 اكز نهم عفر رخآ ءىش نه وأ رخآ

 ، امهنم ضارتو ة_صصاقم ريذب هتاك ز _ ٠ رم كلذ عفدي نأ هل نإ لاق

 . قيفوتلا هبو « ملعأ هللاو ، لوقلا نم ذاش وهف ء كلذ ليق دق ناك نإو

: ٭٭ ٭
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 نورشعلاو ثلاثلا لوقلا

 فلت اذإ راملا نم كردلا ةاكز ىف

 ىكزي نأ لبق

 بهذ اهف هيلع ةاكز ال هنأ ،هلام ىف امزج ناطلسلا هيلع مزج لجر ىف ليقو

 ءىش لك مارد هتصح ناطلسلا هيلع موق وأ مهارداب هترمم ىدف نإو ںناطلسلا هب

 نإ ث هيف هيلع ةاكز الف نغلاب هيلع اهمةوقف مهارد وأ ةرثث نم ناطلسلا هب بهذ

 قلا ةرغلا كلت ىف ةاكز الف ةرثلاب مهارد هاطعأ نإو ث اهف ةاكز الف ةرمب هاطعأ

 . ناطادلا مزج دعب ىقب ايف هيلع ةاكزلاو 2 مهارد هيلع تموق وأ ى مهاردلاب اهادف

 ىلع ناطلسلا صرخ اذإ : هللا امعحر رس ؤملا وبأ لاق : ىراولا وبأ لاقو

 هلع مزج ام ناطلسلا لإ ىدأو ةرغلا بحاص عابف ‘ ريناند وأ مهارد هت رغ لجر

 ةاكز هيلع امإف ءىش اهنم اهبحاص دي ىف ةرملا نم قب نإف « ريناندلاو مهاردلا نم

 لاق نم لوةب جةح اف ى كلذ ف هاز رظانف ك صرلا لعب نم هت رمث نم هله ق ىتبام

 ىلع امإف ع لداع ريغ ناطلس اهتاكز ذخأف رمت وأ بح نم ةرمث هل تناك نميف

 لاق دقو « ناطلسلا ذخأ دعب نم ، هترمث نم هدي ىف ىقب ام ىكزي نأ ةرغلا بحاص

 ٠ ءامةنلا ضصمهب اذهس

 راثآ ىف دوجوم فورعم لوق ودو "ء اذهب جتح هللا همحر رتؤملا وبأ ناكو

نم ةاكزلا جرخي نأ ةرثلا بحاص ىلع نإ : كلذ ىف لوقي زاهبن ناكو ى هاللا
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 محارد اهبحاص ىلع اهصرخ دق ناك اذإ ناطلسلا ذخأ ايف هل رذع الو ةرثلا عيمج

 : لوةي ناهبن ناكو ء ناطلسلا ىلإ اهادأو 2 هترمث ةرغلا بحاص عابف ع ريناند وأ

 اهعيب ىلي ىذلا وه ةر٤لا بحاص ناك اذإ كللذ ىف هل رذع الو عيجلا ىف ةاكرراا هيلع

 ىلع ةاكز الن اهعيبيو اهفرمعي ىذلا وه ناطلسلا ناكنإ و ، ناطلسلا ىلإ اهعفديو

 بح نم ةرمث هل تناك نميف لوةي كلذ ىف ناهبن ةجح نم ناكو ث ةرملا بحاص
 ليدلا هلح امف ةاكزلا هيلع نأ {هلمتحاف ليسلا ءاج مش 2 هليك فرعو هلاكو رمت وأ

 الو املاك ةرغلا بحاص نكب ل نإو « هليك ع دق ناك اذإ قراسلا هذخأ ايو

 كلذ ىف هيلع ةاكز الف اهب تبهذف ةفآ اهيلع تنأ وأ ليسلا اهلمتحا ىتح اهليك ملع

 لوق نم بجعتيو اذه لوقي ناهبن ناكو ص ءاهقفلا نع دوجوم فورعم لوق اذهو

 . هللا هحر رثؤملا يبأ

 أرقي وهو ث موي ناهبن ىلع تاخد ىنإ مث : هللا همحر ىراوحلا وبأ لاقو
 ةاكزلا رمأ ىف هللا همحر رثؤللا وبأ لاق ام انه اه :ىل لاقف ء نيلسملا راثآ نم اباتك

 2 ىلاعت هللا ءاش نإ ، قلا ىلع اهالكو ٤ هلوق نع عجر ناهسن نأ عأ لو : لاق

 2ناطلسلاىلإ اهعفدو اهتاب ىذلا وه ةرثلا بحاص ناك اذإ ةاكرلا هيلع لوقن انأ الإ

 ذخأ نمو ، ىلاعت هللا ءاش نإ هل عساو وهف نيسلا لاوقأ نم لوقب ذخأ نمو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع قضي مل ةلأسملا هذه ىف رثؤملا ىبأ لوقب

 2 ةاكزلا اهترمث ىف بجت امم ةريثك ىهو ى الخ ناطلسلا هل بصغ نم امأو

 بلغألا ناكو ى رغلا نم ءىش اهنم هيلإ عجر مث ث اهنم دصح ام لع هنع باغو

بلغألا ىلع ىهن ث هين كش ال ام ىلع ةاكزلا اهترمث يف بجت اهنأ اهرومأ نم
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 اهنم اهنيبو هنيب ليح امو ث اهترمث نم هيلع ردق امم ةاكزلا اهيفو ، اهرومأ نم

 ص هضعب لاكو هعرز دصح لجر ىف ةرقص ىبأ ظفح ىفو « هيف هيلع ةاكز الف

 ليك ام ةاكز همزلت هنأ ، لكت مل امو هنم ليك ام هلك هذخاف رئاج ناطلس ءاجو

 لجر ةرمت ىلع رثاج ناطلس بثو نإو « هيف ءىش هيف همزلي مل لكي مل امو « هنم
 ذخأو لاملا بر اهعاب نإ و ء كالذ ىف هيلع ةاكز ال هنأ ء اهذخأو اهعابن ةاكز اهف

 اهلاك دق ناكو أ هليكو وأ وه اهعاب اذإ ةرملا كلت ةاكز هيلعف اهنمث ناطلسلا

 هنأر الب هريغ اهعاب نإو ص ةقدصلا هيف هيلعف ى ةقدصلا نم هيلع بجب ام فرعو

 . كلذ ىف لاملا بر ىلع ةاكز الف ناطلسلا رمأب عئابلا هذخأت

 اهل سمتلي "رذ ر ونجلا ىف هتعارز لاك ىذلا امأو : هلرا هحر ديعس وب أ لاقو

 رسعقيمل اذإ لوقو ي لوقلا ضعب ىف ةاكزراا هيلعف هريغ وأ ناطلسب تفلتف اهلمح نم

 ص هدنع ةنامأ ةاكزلا نأل هيف هيلع ةاكز الف بحلا فلت ىتح ةاكزلا جارخإ ى

 ةنا "{ .. (, لوألاك فالتخالا ىنعم هقحل تفلقن هتيب ىلإ اهلمح نإ كلذكو

 هنأل همزلت اهتاكز نإ ليقف 2 اهليك ىلع هربجو هترمث ناطلسلا هل ذخأ نمو

 هيلعف ةمذلا ىف ةنومضم اهنإ لوقي نم لوق ىلع نأل ى ناطلنلا ,لإ اهمسو اهلاك

 رابجلا ىلإ هثاكرش ةصح ملس دقف كيرش اهنإ لوقي نم لوق ىلعو ك اهنم صلختلا
 امأو ، لعفلا ىف نوكست ال ةيقنلا نأل ثكالذ ىلع آروبجم ناك نإ و 0 اهنمض دقن

 هلاك نإ و ء نيهجولا ىلع ةاكز هيف همزلت مل لاملا بر رمأ ريغب بصاغلا هلاك اذإ

 هلام نمهتاكز زيم اذإ امأو ،آروبجم ناك ولو ةاكرلا هتمزل هليكب هرمأنم وأ وه

كناطاسلا لهن امي كالذدعب ىضر م ،هراك ودو ءارقفلا ىلإ اهآسو ناطملسلا اهذخأن
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 ريقفلا اهذخأ نإو ، كيرش ةاكرلا نإ لوقي نم لوق ىلع ةاكزلا نم أربي هنأ

 ءاشي نم ىلإ وه اهدي ىتح امهنم ربي ال هنإ لوقي ضعبف لاملا بر اضر ريذب

 ذخأب ايضار ةاكزلا بحاص ناك نإو ث أربي هنإ لوقي ضعبو ص ءارقفلا نم

 . اهنم ىر دقن اهل ريقفلا

 مهيلعو ؤ ممارمأ نم رابجلا ذخأ امف ةيعرلاىلع ةاكزال هنأ رثألا ىف دجويو

 . مهل ىب ام ةاكز

 لق مهرمو ةيعرلا بح رئاجلا ناطلسلا ذخأ اذإ هنإ : نسحلا نب دحم لاقو .

 هذخأ نإو 2 مهيديأ ىف تب ام ةاكز مهيلعو هتاكز ىف مهيلع مرغ الف هوليكب نأ

 2 ةاكزلا اهيف بجت ةعارزلا تناك اذإ هتاكز مهيلعف هولاك ام دعب نم ابصغ

. قيفوتلا هب و ملعأ هللاو
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 نورشعلاو عبارلا لوقلا

 ءارقنلا رمأب اهذافنإ و اهسنج ريغ نم ةاكزلا جارخإ ف

 اريقف ىريف رمتوأ بح لثم ةاكز هعم لجر نع هللا همحر ىراولا و أ لثسو

 نوكي امك ر ةلا وأ بحلا كاذ نم هنمث ىطعيف ابوث هل ذخأيف 2 انايرع اريقف اميتي وأ

 وأ هريغ دنع نم بوتلا ىرتشي ةاكزلا هيلع بجت ىذلا ناك نإف « دلبلا ىف رعسلا

 بوثلا ىلتعأنإ و ى لوقلا ضعب ىف زئاج وهو ، لذب سأب الف جاسنلا ءارك ىطمي

 ضعب ىف ليق دقو ، زوج الف هناكز نم كلذ بسحو ث هديب هل وأ هدنع نم

 ذاعم نأ ىورو « رزثاج كاذ نأ هتاكز نم هبسحو ابوث اريقف ىطعأ نإ 0 لوقلا

 قرولا وأ رثلا وأ بحلانم ةاكزلاتناكءاوسو ، كلذ لعف دق هللا هحر لبج نبا

 ريقفلا هضبق اذإ ث هملعي مل وأ ثالذب هملعأ ى هيلع رشي مل مأ ريقنلا ىلع كلذب راشأ

 ءارقلا همعطأو هزبخ وأ ةاكزلا بح نم نحط نإ كلذكو ث ه_ةلإ راصو

 ةيحض وأ اجل ريتغلل ىرتشاو ديملا موي ىق ناكول و ص هلككالذ زئاج ليبسلا نباو

 هدنع نم هاطعأ نإ امأو ث هريغ دنع نم ىرتشا نإ كالذ زاج ىحضألا موي ىف

 . هب ذخأن ىذلا لوقلا ىلع ء كلذ هل زوج الف هتاكز نم هنمث بسحو

 نم كالذ ناك ث زاج و۔هف هنع هللا ىضر لبج نب ذاعم نع ىوري اهف امأو

 ةاكز ١ ماسر نأ الإ ءىش هلك اذهنم زوجال هنإ لوقو « هريغ دنع نم وأ هدنع

 . ءاشي ام كلذ دعب اهف ريقنلا لهةي مث ، تبجو امك ريقفلل

 اهجرخأ ريمش ةاكَر هع تبجو نميف لوقت ام _ دمحم نم ىسوم باوج ىفو

، ةرذ ريعشلا اذه ةاكز نم كل عتي ام لدب ينم ذخأت : هل لاقف ث ريقن هانأف
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 ىزلاب ىنم ذخأت هيطعي ىذل لاقف 2 اهقرفي نأ دارأو ر ةاكز ه .اع تبحو وأ

 الف امهيأرب كلذ العف نإ : لاق ؟ ريقفلا كلذ لعفف ارعش ربلل ةاكز نم كيطعأ

 ليق دقو ‘ زوجمال كلذ نإ لوقو ، رعسلا نم لدعب كلذ ناك اذإ 2 كلذب سأب

 نم أرببو ث نيدلا نم هل ريقفلا ىلع امب ةاكز هيلع نم ريقفلا عفادي نأ زوج هنإ

 ىلع اضورع مهاردلاب ةاكزلا بحاص نم ريقفلا ضرتقي نأ زوجي كالذكو ء كللذ

 هل ملسي نمل كلذ زاج ةاكزلا هل ضبةي اليكو ريقفلا ماقأ اذإ لوقو ء هيلع اقفتا ام

 ىلإ راص اذإ كلذ زوم : لوقو « لاح ىلع كلذ زوجي ال : لوقو ث ةاكررلا نم

 هذافنإب هرمأب ثيح ربقنلا رمأب ليكولا هذغنأ اذإ : لوقو ص ليكولا ني نم ريقفلا

 ذخأي الو 7 ةاكزلاب نيدلا نم هيلع امب رقفلا عنادي نأ زوجي ال لوقو ث كالذ زاج

 ك هزاجأ نم كاذ زاجأو ةاكزلا بحاص نم مهارد ضورعلاب الو اضورع مهاردلاب

 نم ضورعلا نم هريغو بوثلا ضرتفي ناكلا همحر لبج نب ذاعم نأ ىوريو

 0١9 هللا لوسر دهع ىلع ةمألا هيتف ںاكو نميلا ىلع لاو وهو ص تاوكزلا

 همعطي فيض هب لزني ىتح هتاكز كسع نم نع هللا همحر دمحم وبآ لثسو

 ريفوت ام داري ال ةاكزلا نأ ث انظفح ىذلا : لاق ؟ هلام ربفوت کالذي ديري اهنم

 ' هنأ هن“رعو اهنم همعطأو :اك زاا قحتسي نءے دحأ هب لزن نإف ‘ ةأفاكم الو لاال

 لاقو هللا ءاش نإ مرغ هيلع نوكي ال نأ وجرأف همعطي نأ لبق نم ةاكزلا نم
 ءىدّر ء ةفلتخم بوبح ىف ةاكرلا هيلع تبجو نم نإ : هللا همحر ديعس وبأ

 ضرعب ىوتيا نملا لهأل هنع هللا ىضر ذاعم لاق سواط نع اقيلمت ىراخبلا جرخ )١(

 ةنا ىلص ينلا باحصأل ريخو جسيلع نوهأ ةرذلاو ريعثلا ناكم ةتدصلا ف سيبل وأ سيمخ بايث
 . ةنيدملاو ملسو هيلع
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 لوقو ديلانع هتميقب طسولاو ءىدرلانم ىلطءي نأ زوجي لوقن ء ديجو ث طسوو

 طسولا نم كلذكو كوكمب كوكم هىدرلا نع ديجلا نم جرخي نأ الإ زوجي ال

 { ةميقلا هدنع زوجت الو ، لوقلا اذه بحاص عم نودألا نع لضفألا جرخ هنأل

 لاق ى هلدب ىلمعبو هذخأي نأ دارأ ڵ هلام ةاكز نم ءىش هعم نميف لاق كلذكو

 ىلمعأو هكسمأ ءاش نإ ى رايخلا هلف هذفنأ نكي ملو هبدؤيل هلام نم كلذ زيم اذإ

 . هذفنأ ءاش نإو 2 هنم لضفأ هناكم

 هن أ الإ 4ذنم نودأ وه ام لدب٫أو ك هذنع نه ةاك را ١ تناكنإو : هل ليق

 لضنأ وأ ةاكرل ا نه الثم نكي اذإ لاق ؟ ءاوس نوكب له .ك هنم رك ا

 . لبق ام ضعب ىف ضورعلا ىنعمب جرخ اهنم

 ريناندلا نه ةميقل اي ضورعلا نم مزلي ام ريغ نم ةاكرل ا ءادأ ق فاتخم و

 وأ امامإ ضب اقنا نوكي نأ الإ ‘ نورخآ هزح لو < صمب كلذ زاجأف ك مهارادلاو

 اوءاش نإو .4 مهريغ نود مهل ناك نإف ى ةصاخ ةاكزلا مهل نأل 4 مامإ ىلاو

 ريقفلا كلذك سيلو ث اهربغ ىروم اوءاش ام اهب اوذخأ اوءاش نإو اهوذخأ

 . لوقلا ىناعم ىف

 نودأ هنأ الإ ةاكرراا سنج نم ءاطملا ناكاذإ 4 1 7 لوقلا ضعب ىفو

 قحام قحل اضورع ناك ول ةميقلا نم جرخ اذإ ضورعلا ة زغم نكي تبحو ام

 ارسي و ابطر الجر ىطعألجر ىف لاقو ء سنجلا نم نودلا كلذكو ء فالتخالا

 ضعب ىف هيزجي الو ، ضورملا ةلزنمب هدنع كلذ نأ ڵ ةاكزلا نم هيلع هبسحو

. اباي رمت رهصي ىتح لوقلا



 س ١٩٣

 لصف

 تناك اذإ هتاكز نم اهسح و ةل لجر لع مزح نمل ء اهقنلا صب زاجأو

 نأ حلصأ مامطإلا نأ ىأرو قرولا ةاكز هيلع تبجو نمو 60 تكردأ دق ةلخذلا

 نأ امأو ‘ سأب الف ءارقفلا ىلع هقرفو اماعط ةقدصلاب ىرتشاف ص ءارقفلا ىلع هقرقي

 نأ الإ كلذ ىنبجعي الف ءارقفلا ىلع كلذ قرقيو مهاردب ماعطلا نم. ةقدص عيبي

 هنكسم لو ءارقذلا ىلأ ماعطلا لمحم نأ ديرب و م ء ارقف همف ىرال عضوم ق نوكي

 الو هل:ك اماعط هنمثب ىرتشي وأ > ءارقفلا ىلع هنك قرغيو { داهتجالاب هعاق هلح

 . كلذ هيلع قيضي

 نم بجي اه لدبلا جارخإ زاوج ىلع سانلا عمجأ : هللا همحر دمحم وبأ لاقو

 . بجاولا نع ةميقلا عفد ىف اوفلتخاو « ةاكزلا

 نودأ اهريغ نم ىد أو ةطنح بح ةاكز هةمزل نم هللا هجر ليع و لاقو

 ؛هنم لضنأ وأ هيف تبجو ىذلا نم ةاكزلا جرخي نأ هيلعو كلذ هبزجيال هنأ اهنم

 نأل ث هيف هيلع تنجو ىذلا ةميق نم صقن ام مامت هيلعو ء كلذ هل تبثي لوقو
 ضورملا ذخأ زاوجب لوقي رم لوق ىلع اذهو ءضرورملا ةلزنمب راص دق اذه

 . ةاكراا نم

 اثيش هناك ز نع ىلعأ { ةرضاح مهارد هعمو ةراجن نم ةاكز هدنع ناك نمو

 ىرتشي نل صخر نم صخر امنإو ع هارنال كلذ نأ 2 مهاردلا رعسب بحلا نم

 لعن الف ابح هدنع نم ىلطميو اهبسح نأ امأو ى ءارقفلا ىلع هقرفيو اهح مهاردلاب

( ٥/نيلاطلا جهنم _ ) ١٣
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 . اعاص اعاص نيعبرأ لك نم ىلمي 4 5 > ابح هتراج نوكس نأ إ فإلذ

 نأل س مرغلا هيلعو أربي الف مهارد هنمث قرفو هعابف رقلا ىف ةاكز هتمزل نمو

 مهاردلا نم ىرتشي نأ زوجي لوقف ء قرولا ةاك ز الإ ضبقت ىتح عابت ال ةاكز

 . ءارقفلل ىلع ىفرغيو اماعط

 هتثرو نم هتثرو ىلح اهل ةأرما ىف هللا همحر رقعج نب دحم نب رهزألا نعو

 جرخماهنإف اذكو اذك هين نأ اهريخأ نه اهربخأو ك 4ذ ز , فرعت ال و ك هريغ نم

 اهتاكز نم اب وثفيعض ىلا تعد نإو ‘ هرسك هيلاع سال و ى ةطاحتسالاب ةاكزلا

 بوقثلا ذخأي نأ راتخا نإف ى مهاردلا نم اذكو اذك هايإ هيطعت اهنأ هتربخأ

 . مهاردلا راتخا نإو ‘ ثكالذن

 ىطعي نأ هل ل۔٥ مهارد ةاك ز هيلع تبحو لجر نع ءاهتفلا ضعب لئسو

 ثكالذزوجم ليق .دق هنأ ىدنع : لاف ؟ رفوأ كلذ لراك اذإ ابح اهت.يقب ءارقلا

 هدنع نم ثتالذ زوجي ال هنإ لوقو « هريغ دنع نم ىرتشي وأ :ء هدنع نم ةميقب

 ء هريغ هدنع نم ىرتشي نأ زوج لوقو رفوأ ناكولو ك هريغ دنع نم الو

 ناويح ةاكز هيلع تبجو نإو ث رفوأ ناك ولو هدنع نم ىطعي نأ زرجم الو

 ض اهنم هيلع نبجو ام ةميق نع اضورع وأ مهارد ىطعي نأ هلو « ءاوس اهف لوةلاق

 ك اهسنج نم اهعف بحم امم باودلا نم ذخؤي ام ةضيرفلاو ء ةقنش وأ ةضيرف تن ك

 ءىش بجو اذإ و « رةبلا ىفو لبإلا ىف بج ام نأضلاو منغلا نم ذخؤي ام ةقنشلاو

 ة۔يقل اف هتءيق نع هريغ نم ىطعي نأ دارأو سانلا نمدحأ ىلع فانصألا هذه نم

نم ىلوألاو “كلذ ىف رظنلا لهأ نم وه نكمي مل نإو « ءادبلانود رظنلا ىف ىزج



 - _ ١٥

 « هيف رامسألا تفلتخا اذإ « دلبلا لهأ رعس نم رفوألاب هرظن حصي نم كلذ رظني

 لهأ نم ناك ادإ ء دحاولا رظنو ث هللا ءاش .نإ زاج رعسلا طسوأب ىطعأ نإف

 راقن اه ةلدع ةأرما هترضح اذإ كلذكو كلذ ىف لدعلا قفاو اذإ ى ىفكي رظنلا

 . اذه لثم ق

 4 ه ىذضق وأ ك اريقف اهم اسكو مهارد ةاك زرلا نم هرمع نم عاب نيف ليقو

 كاد ناك اذإف ء اهمضبتيف هيلإ ريصت نأ لبق ريقغلا ةحلصم ىف اهذفنأ وأ ء انيد

 م اب ول:ه وأ رحأ وأ امنب ريةنلا ناك اذإ كلذكو كلذ قيضي الف هرمأو ريقفلا ىأرب

 . ةاكرلا نه ريقنلا معطي نأ الإ ، كلذ لمغي نأ هل بحم ال هلقع ىلع

 ف رظن الو ىأر هل نكي ا اذإ ه أر نع نكي ول و كل) د زوحم هنإ لوقو

 . هل حلصأ هاري ايف ىكملا هل دهتجيو ث ريقفلا ىنعأ كلذ

 اهنيب اهذفني امنإو ء اهريغ ةاكرااب ىرتشي نأ لاح ىلع هل زوجيال لوقو

 امع ةاكراا نم هنع ىلععي نأ ىكزال ريقفلا رمأ نإ و تناك فنص ىأ نم اهاثم وأ

 زوجي لوق ى كلذ ىف فلتخي هنإف اهنضبقي نأ لبق ناطلسلا جارخ نم هب بلاطي

 قرفي ناك نم كلاذكو ، كلذ زوجمال لوقو « ريقفلا رمأب كلذ ناك اذإ كلذ

 . ءارقفلل اهب ىصوأ دق مهارد نم ءارقفلا ىلع

 هيلع اول زن افويض هب معطأو بحلا زيخف رمت وأبح ةاكز هيلع تبجو نمو

 هنأ مهلعأ اذإ كلذ زاج ةاكزال نيقحتسم اوناك اذإف :لاق ء رمقلاو زبلا كلذ نم

اذإ كلذ هن زح نأ بحأو ءلاح ىلع كللذ هن زحلاال هن ا لوقو ى ةاكرلا نهم مهمعطي
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 س لاح ىلع ةنايضلا مهل هسفن مزلي نمم اونوكب ملو « ةاكزلا قحتسي نمم اوناك

 ص هدلب ريغ للب ىف ءارقف هل ماحرأل هتاكز نم لزع نمو 2 مهل ةحلصم كلذ ناكو

 ح مهيلإ هلسري ملو مهل هلزع وأ ى مهيلإ هلسرأ امب مهنفرعو ى كلذ مهيلإ لسرأو

 وأ بوث غبص ةرجأ ىف مهنع اهلسي وأ ائيش اهب مه ىرتشي نأ هياإ نولسريف

 وجرأو ث اذه لثم ىف فلتخيف ء كلذ هابشأ وأ ابوث مهل لمعي جاسن ءارك

 لعأ هللاو ى اذه لثم ىف رمألاو ث ةلاكولا زيجم ىئرم لوق ىلع كلذ هئزج نأ

. قيفوتلا هو



_ ١٩٧ _ 

 نورشعلاو سماخلا لوقلا

 كلذ هبشأ امو ةدئافلل ةاكز ىف

 اهزيهو هتاكز جرخأف ءاهيكز ي مهارد هعم لجرنع هللا همحر ديعس وبأ لئسو .

 ةدئافلا ىف هيلع نوكيأ ڵةلغ وأ ءام نمث نم مارد دافتسا 7 2 ءارقفلا ىلإ 777

 ؟ ال مأ ةاكز

 هيف هيلع ىذلا تقولا ناك نإ ي راتخا نم راتخاو ى كلذ ىف فلتخا : لاق

 قدصملا راغتني ةاكراا بحاص ناكو ءلداملا ناطلسلا هيف ةاكزلا ضبق ىلي ةاكزلا

 اهب جرخي نأ هيلع سيل ذإو ع مهريغ ىلإ اهلسي نأ هل سيل ذإ ث هنم اهضبقي نأ

 سيل هدي ىف اهريخأت نأل ، ةدئافلا ىق ةاكراا بوجو نع هوجولا هذهب رذعلا هلف

 اهذافنإو اهجارخإ ىلي تقو ىف تناك نإ و ءهيلع ةسوبحم ىه امنإ و 0هلهف نم وه

 ةاكرزاا بوجو دنع رذمي مل مهيلإ اهملسي ملو اهلهأ دجوو ءارقفلا ىلإ هسفنب وه

 . هجولا اذه ىلع اهلهأ ىلإ اهذافنإ ىف

 ى ةنراضم لام سأر لجر دنع مهارد هلو 0 اكز مهارد هل تناك نمو

 ىلإ ء ةبراضم تناك ىتلا مهاردلا هذه ىسنو ث هدي ىف ىذلا هلام كرب اذه ناكف .

 ةاكرال هيلع نإف ء كاذ دعب اهركذ مث ث رثكأ وأ ناتنس وأ ةنس اهل الخ نأ

 ناك نإ امأو لاملل مدعلا هنع طح ام ةدئافلا نم ةاكرلل هخع طحب نايسنلا سيلو

 "ىسنملا ىف ةاكرال هبلع تبجو ركذ اذإن ء نايسنلل قيرط نم هفلك دق امف آروذعم

نأ ىلإ دافأ ام عيمج رضحم نإ د ث هلك كالذ ليجس ىف هيلع دل وت امو ةدئافلا ىفو



- ١٩٨ _ 

 محاردلا ىف هيلع ناك مكحلا اههل.ي مل ةاكز هيلع تبجو اذإف { مهاردلا هذه رك ذ

 هنإف ، امهرد نيعبرأ لصت ال ىتح ث ةاكزلا ةلج ىف اهدح نأ اهس قلا ةبراضملا

 داز اف اهرد نيمبرأ نوكي ىتح رسكلا ىف هيلع ةاكز ال هنإ « لوقب نم لوق ىلع

 اهرد نيبب رأ نود اين ىرن ال ةاكزاا هيف بجت ام ىلع وأ هرد ىتئام ىلع

 ني:برأ ربح امكالت هتنس ىف اهاكز ىتلا ريساكتاا نم هدي ىف لضفي نوكي نأ الإ

 هءاعبجت مل ماع لكو « ةاكرلا لضنلا اذه عم مهاردلا كلت ىف بجم ذئنيحف امهرد

 تبجو نهو ث ةاكراا لوحت ىت۔-ءىش ثالذهماع نم ة :افلا ىف هيلع سيلف ةاكرلا هيف

 مهترجأب ممطعي و المع هل نول .هر ءارجأ رجأتسي ناكو ههارد ىف ةاكز هيلع

 ڵ هيلع نيد اهنأل ص هل ةدئافب ىه سيلو ص ةرجألا هذه ىف هيلع ةاكز الف ء اضورع

 لاح ىتح اهكزي ملو مهرد اتئام هعمو لوح هيلع لاح نمو 2 هل ىم تسيلو

 جرخي هنإف لوحلا هياع لاح مث ى مهرد ةئامنا_مت لوحلا لبق دافتساو ص ناث لوح

 « ةدئافلانع امهرد نيرشعو نيتئاملا نع مهارد ةسمخ عيجلا ةاكز نع امهرد نيسمخ

 اهيف ناك لوألا لولا ني:ثالا ىلع لاح امل هنأل ، ىناثلا لوحلا نع ثكالذكو

 ص نيتئا.ال اقل ةدئافلا تناك ىكزي نأ لبق ةدئافلا تعقو نأ املف 2 مهارد ةسح

 ةاكزلا دؤت ام ةدثافلا نأل كلوح لوآنم نيتئاملا كلم نيح هدي ىف تقو اهنأك

 . لولا اهيلع لح مل ولو لوألا لاملا ةلزنم ىهف لاملا لصأ نع

 تناكف ث فورعم رهش رخآ ىف ةاكزلا اهيف بجت ةدئاف دافتسا نموأ

لو۔ح نأ لبق اهقفنأ مث ع ةنسلا لوح نم رهشلا كلذ لوأ لخد نأ ىللإ هدي ىف
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 رهشلا ذخا نإ و ء رهشلا نه اموي هتاكز ذخا اذإ ةاكز هيلاع نكت مل هموي هيلع

 رهش ىف ةاكزلا اهيف بج مهارد هعم ناك سو « هتقو وهف رهشلا لخدف اتقو هلك

 لبق دافتسا مث ث ةاكزلا غابم نع تصقن نأ ىلإ اهنم قفنأ وأ اهقفنأ : ء ناضمر

 دعب لوح هيلع لحم لام هنإف ء ةاكزلا هيف بجت ام هب متي ام "ناضمر رهش لوخد

 هيف بجت ام لوملا ضعب ىف كله ولو هيلع .ةاكز الق ةاكزلا هكلم ىف بجت ام

 ةاكزلا .

 جرخم ملو ةنسلا كلت نم ءايشأ هلامنم ىنطأف رقلا ىف ةاكز هيلع تبجو نمو

 ةاكز ال هنأ كلذ دعب ديفتسي ناك مث ك اهنم ةاكزلا عم مهاردلا بهذأو « هتاكز

 ةرغلا ةاكز كرت سيلو ، ةرملا ةاكز لبق نم ةاكرلا كرت اذإ ى ةدئافلا ىف هيلع

 ةلأسملاو ، قرولا ةاكز نم كلذ ناك نإ و « دوقنلا ةاكرل ةدئافلا ىف ةاكراا بجوي

 ناكنإ» { هماع تبجو ىتلا لوألا :اك عم ةاكراا ةدئافلا ىف هيلع نإف ڵ اهلاح

 ىذلا ىطب امم هدي ىف لذفي الو اهنع ىنغتسي الو اهقفنيف ةداف ةنس لكف ديفتس

 ىلع ةلوحم ةنس لك ةدئاف نإ ليقف ث ةريثك نونس ثتالذل الخ ىتح هيلع بجو
 لكو ،ىكزى الف ةس لك ىف ةاكررلا هيلع بجت تناك اذإ كزي مل مادام ةنسلا لام

 كح هنع عطقنا لام هل سيلو ةنسلا تلاح اذإف ، ةنسلا لام ىلع ةلومح ةنس ةدئاق

 لام هل سيلو ةنسلا تلاح اذإف هيلع اند راصو 2 هدؤي مل وأ هارأ ء ةنسلا هذه

 دقو ءىش ةدئافلا ىف هيلع سيلف هيك زب ١ هيلع ناك نإ و « هنع ةاكزلا كح عطقن

 نينسلا نم ىضمام ةاكز .

دافتساو « اهزيمو هتاكز بس ،مولمم رهش ىف هيك زب لام هل ناك نمو
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 اذإ هنإ لوقو ء اهاهأ ىلإ ةاكراا رصت ملاه ةاكرراا هيلعن هريغ وأ عيب نم ةدئاف

 . ةاكز ةدئافلا ىف هيلع نك مل اهجرخأ هنأ دصقو اهزيم

 ىف رايخ لاملا بحاصل سيلو ى لدعلا مايأ ىف وه امإ لوقلا اذه نإ لوقو

 ةاكز الف قدصملا رظتناو هتاكز زيم ناك اذإف ء قدصلل لصت ىتح هتاكز ذافنإ

 هلام ةاكز قيرفت وه ىلبو لدعلا مايأ ريغ ماي أ ىف ناك اذإ امأو « ةرئافلا ىف هيلع

 ايف ةاكزال هياعف اهقرفي من امو 2 اهلهأ ىلع اهقرفي ىتح ءىشب زييقلا همفني الف هسفنب

 ثكالذ ريغ وأ هتلغ وأ هلام نم عابف ريسي ءىش اهنم ىتبو هتاكز قرف نإو « دافتسا

 لوقلا نم ىضم امك كلذ ىف لوقلاف هلام ةلج نم ةزعم ةيمتبلا هذه تناك نإف « اعيب

 هيمف لاملا نم ةلوزء«م الو ةزيمم ريغ تناك نإو ث لدعلا مايأ ريغ وأ لدعلا مايأ ىف

 لجرلا اذه ناك نإو ى ةدئافلا ىف ةاكر تبثي نم لوق ىلع ةدئافلا ىف ةاكررا

 عاب مث ث اثيش اهنم قرفي مل وأ اهنم رهك ألا قرف دقو اهزيمي مل وأ هتاكز زيم دق

 هلأسو ء عاب ام نمث ضبقي مل هنأ الإ ء لجأ ىلإ عيب مل وأ « مولعم لجأ ىلإ اعيب
 ةدئاف اذه نإ ليقن ، امولعم اتقو دجي ملو رخآ تقو ىلإ نل ب هرظتني نأ ىرتشللا

 . ةاكرلا هيف هيلعو

 ء ىضه امل هاكز هضبقو هلجأ لح اذإف ء هلجأ ىلإ ةاكز هيف سيل لوقو

 نإو ث هتاكز تقو ءىجمو هض,قي ىتح هتدم تلاط ولو .ةاكز هيف سيل هنإ لوقو

 وه ءاش نإف ءهنع جرختو ةاكرلا هيف هيلعف هيأرب هكرتف هذخأ ىلع ردقي الاح ناك

 رمأ ىف لجاع وهن ى الجاع الو الجآ همسي مل امو 2 هضبقي مل ءاش نإو هضبق
. ةاكزلا



_ ٢.١ 

 اضرق ضرتقا مث ء قرولا ةاكز هيلع تبجو نميف هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ضزتنا ايف ةاكرلا هيلع نأ هقرو ةاكز جرخي نأ لبق لجأ ىلإ ةئيسن اعيب عاب وأ
 ةاكز هيلعو ،هوجولانم هجوب هل ثدح لام لك وه ةدئافلا ىنعم نأل ءلاملا نم

 . هنيذ ءاضق وه هيلعو ء ضرقلا ىف

 ةاكز هردق ىف هياع نكي مل هتنس ىف هيضتي نأ دارأ اذإ هنأ لوقلا ضعب ىفو

 . قب ام 7

 لصحم مل ضرقلا نأل لاح ىلع ةاكز هردق ىفهياع سيل هنأ لوقلا ضعب ىفو

 عابام امأو 2 اكلهتسم كلذب راصف 2 هؤادأ هيلع بجب هلثم قح هيلعو الإ هدي ىف

 نم ضورعلا لثم « ةاكولا هيف هيلع بحم امم هعاب ىذلا ناك نإف ء هلام نم ةثيسنب

 « ةاكزلا بوجو دعب نم هقلتأ هنأل ء لصألا نم عاب ايذ ىف ةاكزلا هيلعف ث ةراجتلا

 نم وأ راملا نم نوكت قلا ةمعطألاو ضورعلا لثم هيف ةاكزال امم عيبملا ناكن إ و

 . ةاكراا مهاردلا ىف بجو مهارد ريصت ىتح اهيف ةاكز الف ةراجتلا هوجو ريغ ءىش

 ىف لام لجرلا اذهل ناك نإو ء ةراجتلا اهب داري ضورعلا نم ءىش ىلإ لقتنت وأ

 لعو ، هدي ىف ىذلا هقرو هناكز لحم تقو ىف هنم هل لصح ام ملعي ملو هدلب ريغ دلب

 ىف كلذ لراك اذإ ةاكرلا هيف هيلعف ةاكرلا هيف بجت ام يئانلا لالا كلذ نأ

 هيلع تبثو « كلذ هعم حصو ةاكز" ىدؤي نأ لبق وأ « ةاكزلا بوجو لبق هكلم

 ىنأب طايتحا وأ ملع نع ةاكرال ىدؤي نأ ىلإ ةاكزاا ةدمافلا ىف هيلعف ث ةاكزلا ىنعم

 هيلع بحم امم لقأ طايتحالا ناك نإف ،لاملا كلذ ىف هيلع ةبجاولا ةاكرلا ميمج ىلع

دافتسا ام عيمج ىف ةاكرلا هياع تناكو ءاهلاحم ةلأسلا تناك بئاغلا هلامىف ةاكزلا نم



 ۔_ ٢٠٢٣

 هيلع بجو دق ام ميج ىلع ىنأي ام طايتحالا ناك نإو ، كلذ هعم حصو مع اذإ
 ؛ةدثافلانمو لاملا نم ةاكراانم ُىرب دق ناك هيلع ةدايزو يئانلا هلامىف ةاكراانم

 حص مث رذع نم هكرت امنإ هنأل لاملا لذ ةاكز ءادأ ىف اروذعم نوكب نأ نكممو

 هكرت نأل ةكز ةدئافلا ىف هيلع نوكس ال نأ . هنع بئاغلا لاملا كلذ ةاكز هعم

 كلذ ىف ليكو لجرلا اذهل ناك نإ و كلذ ىف رظناف 2 رذعل لالا كلذ ةاكرل

 هل لاقو ڵ هقرو ةاكز تقو هفرعو اذه هليكو رمأف ى لاملا اذه هيف هل ىذلا رزبلا

 ث مهاردلا نم كدنع ىل ناكام ةاكز جرخاف اذك ةنس نم اذك تقو كءاج اذإ

 ث-ارقفلاىلع اهقرفو اهاكز جرخاف ةنس لك راثلا ةاكز نم ىلامىف بجو ام كلذكو

 ةنانثطالا ىنعم ىنف كلذ نم هب هرمأ ام ىلع هعم انيمأ ليكولا اذه ناك اذإف

 كلذ هعم حصي وأ دؤي مل هلهربخب ىتحف رومأملا ةفثلا هلعفر اذإ لاملا بر عجر نإ

 رومأملا نمضي مل هنأ ىعمو ى اعؤادأ حصي ىتح اهلاحب ةاكزلاف كحلا ىنعم ىف امأو

 كلذ نءعلاؤسلا لاملابر ىلع نأ ىدنع جرخيف ث لاملا بر نود هسةن ىلع كلذب

 هنأ اهمف كشيال ةن انثيطالا ىنعم هل عقي نأ الإ ةاكزلا اهف هيلع بحي ةنس لك ىف

 . كلذب موقي

 اذإف ام ر كرب امم حبر ىتح اهبوجو دنع ةلج هتاكز جرخ اذإ رجاتلاو

 ىكز دق امم حبر امو هلام ىلع هلح ائيش دافتسا الكف اهلهأ ىلإ اهلك ةاكررلا سيم

 نم اهجرخأو ةاكَراا زبم اذإ لوقلا ضعب ىف هنأ الإ 2 ةاكرلا هيف هيلعو ةدئاف وهف

 ىلإ اهدي مل ام لوتةو ؛ ءارةفلا ىلإ اهملسي مل ولو ؛ دافتسا ايف ءىش هياع سيل هلام

. دافتسا اماك ىكزي هنإف ءارقفلا



_ ٣ ٠ ٢ _ 

 ميحر بوبحم ن درغ نب هللادبع نع هنع ا ىضر كل ام وب أ خيشلا عفرو

 لوقي ناكاذكعو ، لوحلا اهيلع لوحم ىتح ةاكز ةدئانلا ىف سيل لاق هنأ ث هللا

 . كلام نب سن ا

 : تلم ىنلا لوقل لوقلا اذهب ذخألا بجوي رظنلاو هلا هحر دمحم وبأ لاق

 بوجوب هيف هبحاص بطاخ لام ةدئافلاو ء لوح هيلع لوحي ىتح لام ىن ةاكزال
 . باصنلا ىف هباطخك ةاكرلا

 ىف ةاكزلا لولح دنع لصألا عم ةدئافلا ىف ةاكرراا بحي : انباحصأ لاقو

 . باصنلا تقو ريغ اعقو ةدئافلار نرربتعي الو لصألا

 ىلع بيو ) ةالو اهمف سل قلا ىرةلالهأ ف هلا 4٨4 ر دحأ ن نمسلا لاتو

 ىف اوناكو قدصملا مرضحم لو 2 مامالل ةبجاو ةقدصلا تناكو ى ةقدصلا اهلهأ

 . ءىش ةدئافلا ىف مهيلع نكي مل ع هراظتنا

 لصف

 الام دافتسا ش 6 مهارد ةرشع اهنم ق ىح هلام ةاكز جرخأ لجر ق ليقو

 جرخ . دافتساامو قفنقما ام بسح 4 أُڵا لإع فأ نهف اء:رج هلام نم قفنتساو

 ذخأم مهارد هيلع 7 هقرو ةاكز جرخ اذإو ءىش 7 ةاكرلا نه ! اذإ هتاكر

 ڵ ةاكراا اهمن هياع ىرت انإف اهقفنأف هرد نيثالثو ةعست وأ امهرد نيمب رأ هلام ةلغنم

٠. هدؤد ةاكراا ن“ ءىش هياع ىب اذإ اذهو هلا 4 ر .77 وأ لاتو



٢.٠٤ 

 هنع تعطقنا مث ةضفلاو بهذلا نم ةاكرلا ىدؤي نم ىف كحلا ناملس لاقو

 ىذلا لاملا ىنعأ ىدؤي ناك ىذلا لالا كلذ نم هدي ىف ىقب دقو ء نينس ةاكررا

 رهشلاىف ةاكرزاا ىطعينأ هيلعف هدي ىف راصو الام دافتسا 7 ةاكرلا هخم ىدؤي ناك

 . لبق نم هقرو ةاكز هيف ىدؤي ناك ىذلا

 ىضقنا مهقرو ةاكز هينىدؤي ناك ىذلا هرهش ىضقنا اذإ :دايز وبأ لاقو

 تقو ثالذ هرهش نكي ملو ء ةاكز هيلع سيلف « باصن مامت هعم سيلو رهشلا كلذ

 ةيلع لاح اذإ هتقوف لوح هيلع لاحو مات باصن هعم عمتجا ذإن 2 هقرو ةاكزلا

 ناك ىذلا هلام نأ ول ليقو « هتقو عطقناو باصنلا هب ي ام ثالم موي نم لوحلا

 نه لقأ 4.م ىقب ىتح هيو ىدؤي ناك ىذلا لوحلا لبف بهذ ة اكاا هنم ىدؤي

 هدي ىف ىقبي نأ الإ هيف دافتسا ام تقو هتقو نإف الام دافتسا مش « امهرد نيعبرأ

 . ةقدصلا عضوم ه نيعب رألا نأل 6 امهرد نوب رأ

 هتقوف هتاكز تقو لبق الام دافتسا مث دحاو مهرد هدي ىف ىقب ولو لوقو

 . هتاكز هيف ىدؤي ناك ىذلا لوألا

 دافتسا مش كهنم ناك ام انئاك ثلقأ وأ ةريعش لوألا لاملانم ىقب ولو لوقو

 . لبق نه هتاكز هيف ىدؤي ناك ىذلا 4تقوف الام

 ٤ ناضمر رهش ف هلام ةاكز 4ملع تاح نهيف هللا همحر زرحم ك ديعس نعو

 هياعىقب و ةرشع قدصملا ىطعأف اهرد نورشع ةاك زلانم هيلع اذإف هباسح ىف رظنف

ةرشعلا هنم دخأو قدصملا هبساح اذإ : لاق « ىناثلا ناضمر رهش ءاج ىتح هرشع



_ ٢.٠٥ 

 هبساحب مل ناك نإو س ةيناثلا ةنسلا ىكز بو ةرشعلا الإ هيلع نوكي ال نأ وجرتن

 . نينسلا . اكز بسحم 4 1 لوقن از \ صعب ىئب و اضعب هاطع أو

 نع ىكزبو هلام لصأ نع ىلوألا ةنسلا ىف هيلع بجو ام ىكزب هنإ لوقو

 اهنم ىقب ولو اهلك ةاكزلا جرخ ملام هنأل ةيناثلا ةنسلا تلاح نأ ىلإ حبرام حير
 نم دافتسا ام كلذكو ةدئاق حب رلاو 2 دافتسا ايف ةاكرلا هقحلي هنف دحاو مهرد

 اهزييمت هعفني ال لوقن ء اهعفدي ملو ةاكزلا زبم اذإ فالتخالا امنإو لاملا كلذ ريغ

 ىف هيلع ةاكز الو ةاكز ىعن هلام نم اهزيم اذإ لوقو ى اهلهأ ىلإ اهعفدي مل ام

 . ةدئافلا ىف ةاكراا هيلعف هلام نم ةزيمم ريغ ةاكرلا تناك اذإ امأو ى ةدئافلا

 لصف

 اهيفسيل دلب ىف وهو ء هتاكز تقو رضح لجر ىف هللا همحر هللادبع بأ نعو

 اهجرخن و هدي ىف ناك ام ةاكز بسح هنأ « لداع مامإ الو نيسلا ءارقف نم دحأ

 اهلس لدع مامإ وأ نيملسلل ءارقف نم ادحأ هيف دجم امضوم غلب اذإف . هلام نم

 هىيلع نكسي مل اهزيمو هلام ةاكز لزع ام دسب نم الام دافتسا فإإف ث مهيلإ
 اهلهأ ,ىلإ لصت نأ لبق هلام نم اهزتم ىتلا ةاكزلا تفلت نإو دافتسا ايف ةاكز

 اهزي. ناك ىتلا هتاكز فاتت نأ لبق ةاكز ةدئافلا ىف هيلع سيلو « اهنايض هيلعف

 . اهايإ هزييمت دعب دافتسا اذإ

 ث وأ ى اهجرخم ف قرولا ةاكز هيلع تبجو نمو ۔ رباج ف أ باتك ىفو

لصأ ق لخدو هدافتسا ه ىش لكف اهلهأ لإ هدؤد ف > ريثكو أ ليلق اهنم هملع



_ ٢.٠٦ 

 :اك ز ىدأ نإو : ةاكزلا هين هيلع نإف ى لصأ عيب وأ ةبه وأ ةلغ نم هلام سأر

 هن اكز تفو لوح ىتح دافتسا ايذ ه۔اع :اكز ااو ةلمج .

 : هللا هحر ىويسبلا نسحلا ىنأ خيشلا عماج ىفو

 وأ قرو نم هدافتسا ءىش لكف اهجرخ . قرولا ةاكز هيلع تبجو نمو

 هيلع ةاكز الف اهلك هتاكز ىدأ نإو ى ةاكزلا ىف هيلع لوح وهف ةبه وأ ةلغ

 مدقت دقو ، لوح اهيلع لوحم ىتح ةدئافلا ىف هياع ةاكز ال لوقو ث دافتسا اهف

 هعم ترضحو ةاكزلا هيف بجت ىلح هعم ناك نمو . ثالذ ىف فالتخالا ركذ

 . لكلا نم ةاكراا جرخ نأ هياعف ء اهدافتسا مارد

 هف 4ہاع ىرج ىنلا هلام ةاكز تصقن لجر نع هللا همحر ديعس وب ] لسو

 « هيف ةيقابلا ةركبلا عم هلك هلام فلت مث « هيف ىكرب دوع ىذلا هلوح ىف ةاكزلا

 لاملانم هيلع ةيقابلا ةاكزلا هيلع لمحت نأ الإ ةاكرلا هيف بجت ال ًالام دافتسا مث

 ؟ هيف ىكزي دوع ىذلا هلوح لاح اذإ كالذ ىف ةاكز هيلع له ى لوألا

 . هل سيل هيلع كلذ نأل ؛ ىل كالذ نيبي ال : لاق

 مش ث لاملا فلت مش « هلام نم اهزيم دق اهنيعب ةمئاق ةاكزلا تناك نإف : هل ليق

 ةدئافلا ىفو امف بجو لوألا نم ةزيمملا ةاكزلا اهيلع لح نإ ى ةدئاف دافتسا

 هل وح لاح اذإ ةدئافلا ىف ةاكر هيلع له ث ةاكرلا اهبف غلبت اهلمح نإ و ع ةاكزلا

 لبق نم ث هيف بج ىذلا لاملا نم ىتيي ام ةلزنمب نوكيو ث هيف ىكزي دةوع ىذنا
؟ ةاكزرال



 س ٧٢ ٢٠ ۔

 ٠ «هيلع ةنومضم ةاكَرلانأل ء اهذفني مل ام« هنمتناكل اللنم تناك اذإ :لاق

 . هتاكز تقو ءاضقنا لبق هدافتسا اذإ ةاكرلا هيف بجو هدنع هل لام اذهو

 ىتح اهزيم دقو ء اهذقني مف ةاكزلا هيف بجت هلامو هل وح لاح نإف : هل ليق

 الإ ةاكرلا ذفني لو ىناثلا ذغني ل وأ ء ىناثلا لولا ةاكز ذفنأ 2 ناث لوح لاح

 لح نإ ةاكاا هيف بجت ام لوحلا لبق دافتسا مث 2 هلك هلام فلت مث ث ةزيمملا

 ؟ هل وح لاح اذإ ةاكز هيلع { :اك همزلت اهامح وه نإ و « هيلع ىلوألا ةاكزلا

 . اهلهأ ىلإ اهذفني ىتح هل هلام ىه : لاق

 « فورءم رهش ىف ةنس لك اهيكرب مهرد اتثام هدنع ناكن إ تيأرأ : هل ليق

 ةدناف رهشألا كال ق دافتساف . هل وح لع٫ رهشأ الخ ىتح كز لو هل وح لاحف

 .اذكه : لاق ؟ نيتئاملا ةاكز ذفني مل ام عيجلا ىكزو نيتئاملا ىلع اهلمحب نأ هيلع له

 . ليق هنأ ىدنع

 اديزي مل امهلاحم ناتئاملاو ناث لوح لاح ىتح دفتسي مل نإ تيأرأ : هل ليق

 ةرشع نيتئاملا نم جرخ نأ هياع له ث امهين لوألا لولا ةاكزو ع اصقني مل وأ

 ؟ ىناثلا نع ةسمحو 2 لوألا لوحلا نع ةسح ى مهارد

 . ليق هنأ ىدنع اذكه : لاق

 ىناثلا لوحلاو « مارد ةسمخ لوألا لولا ةاكَر هيلع امنإ ء ليق هنأ ، ىعمو

 . هن رين ام ردتب اثيش دفتسي اذإةاكرلا ىهو ،مهارد ةمح ةصقان اهنألةاكر هيف سال

. تقولا اذه لا هلاوحأ صعب ىفو > مهارد ةجح
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 سيل و٬ لوحلا لاغ ،هيلإ جاتحي ايف هبهذيو هتنس ىف ديفتسي ناكن إف هل ليق

 اميج نياولا ةاكز جرخم نأ هيلع هيلع له « ناتئامل الإ ءىش ةدئافلا نم هدي ىف

 . لولا لاح ىتح هدي ىف ةيقاب تناكول نإ ء ةاكرلا هب ربجم امم ةدئافلا تناكاذإ

 . . كلذ ليق دق هنأ ىعم : لات

 ث ناث لوح لاح ىتح كزي ملف ةيف ىكزي دوع ىذلا لوحلا لاح نإف : هل ليق

 هيلع انيد ىلوألا ةاكزلا نوكت له ث لوألا٢نع كزي ملو ىناثلا لولا نع ىكزف

 ةاكز جرخم نأ دعب ةدئافلا نم ديفتسي ايف ةاكز هيلع نوكست الو ث اهادأ ىتم

 ةلزنمب ةدئافلا هيف نوكتو كلذ هلع مأ « لوألا لوحلا ةاكز ببسب ىناثلا لوحلا

 . ؟ هتاكز جرخ مل مادام دحاو لوح

 ىذضمام ماكحأ هع عطقن ا هيف وه ىذلا لوحلا ةاكز ىدأ اذإ هنأ ىعم : لاق

 . ةيضاملا دثاوغلاو ةيال ةاكرراا نم هيلع ام الإ ةدئافلا ةاكز لوخد نم

 لوملا هيلع لاحىتح اهجرخ م ناضمر رهش ىف ةاكزلا هياعتبجو نإف هل ليق

 ديبع وأ رمت وأ بح عيب نمث نم « اهلك هتنس ىف دافتسا ايف ةاكز هيلع بج له

 ؟ ناويحلا نم ءىش وأ

 . كلذ لك ىف ةاكزلا هقحلت هنإ ء ليق دق هنإ ىعم : لاق

 ىف ناكأدلف ء هتاكز جرخأ نكي ملو ناث لوح هيلع لاح نإ تيأرأ : هل ليق

 ىف ةدئافلا ةاكز هيلع بجت له ى اهيف ود ىتلا ةغسلا ةاكز جرخأ ىناثلا ناضمر رهش

 ىف بج الو ى انيد هيلع ةيضاملا ةنسلا ةاكز هذه فوكست وأ 4 امهيتلك نيتنسلا
ه



. ٢٠٩ 

 ةيضاملا ةنسلا ىن ةاكزلا جرخأ نأدمب ةاكرل جرخأ نأ ىلإ ةيناثلا ةنسلا ىف ةدئافلا

 ؟ ىلوألا هتنس ةاكز دافتسا ايف هيلع بحتال .

 ري ةدئاق نم دافتسا امناهدؤي ملف ةاك.رل هيلع تبجو نم نأ ىعم : لاق

 غلبام انلاب ةاكزلا اهبف نإ ليق هنأءكلذب لوقي نم لوق ىلعمزال نيد ىف ةكساهتسم

 دؤي مل ولو ةيناثلا ةنسلا ىف هيلع بام ةك ز جرخأ اذإف ء ةاكزلا جرخم نأ لإ

 ىف ةاكزاا ماكحأ هع تمطقنا دق هنآ ىعف ث اهتداق نع الو ىلوألا ةنسلا نع

 ةاكرلا كلتو ء هتاكز تقو لح نأ ىلإ دئاوفلا ىفو ى ةثلاثلا ةلبقلا ةنسلل

 . نبد ىلوألا

 كلذريغ وأ ارمت وأ ابح عاب م"ءاهدؤي إن هتاكزتقو لح نإ تيأرأ :هلليق

 ناك نإ امأ : لاق ؟ هنع كب ةدئاف كلذ نوكي له ث لجأ ىلإ ةثيسن هلام نم

 ىدنع ةاكرلظ ةراجتلا نم ةممطألاو ةمتمألا نم ةاكراا هيف ىرجت امم عاتلا تلذ

 ناك ام امأو ى هيف ةاكزلا بوجو دعب هعابو هنيعب هيف تاح دق هنأل ء لصألا ىف

 وا و ةاكرلا هيلع ىرب ضعبف ،هيف فلتخيف ةكرلل هيف بجت ال ىذلق هلام لصأ نم

 لحم وأ هضبقي ىتح ةاكز هيلع ىريال ضعب و ى هتاكز جارخإ دنع لجأ ىلإ ناك

 ؛ لوقي ضعبو ء ىضم امل ةاكزلا هيف هيلع بج مث ى هضبق نم ةردقم ىلع نوكيو

 :اكزالو ودافتسم لام هنأك هنإ لوقي ضعبو « ةلجؤم نونس ىضم ناك نإ ةفسل

 . هتاكز ةلمج نم هنع ىرأ ةاكز تبجو اذإ لبقتسي ايذ الإ هيف

) ١٤ . نيلاطلا جهنم /٥ (



 ةضف وأ بهذ; نم هيك ب لام ءرال ناك اذإ هنإ هرا همحر دهس وب أ لاقو

 اذإ ةادكرال هيقف ةاكزلا هيف بجت وهو لوحلا هيلع لاح دقو ء كلذ هبشأ ام وأ

 وأ ةبه وأ ثاريم نم دافتسا ، هوجولا ؟ئأ نم هلثم نم دافتسا ايفو هلوح لاح

 لكف ء ىشاولل ىف امب وأ نمس وأ جاتنإ وأ ةراجتب هنم حير وأ هوجو وأ ءارش

 تراصو اهوافتسا اذإ ةاكزلا ةدئافلا عيمج ىف مهدنع بجو « مهعم ءاوس لذ

 ك لولا دعب وأ لوحلا لبق ةدئاف ريغ تناكول نأ ، ةاكرلا هيف بح ايذ هل اكلم

 نم ءىش ىف ىل نب: الو ى هيف هيلع مهدنعو { ءاوس ثالذ لك ث ىكزي نأ لبق

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، فالتخالا اذه

إ +



_ ٧٢١١ _ 

 نورشعلاو سداسلا لوقلا

 . طانالاو لسعلاو لخفلا ةرمت ةاكز ىف

 - [, تابيط ن نه اوت ٩ اومَم .1 [ ن ذا ا ا أ 2٥ ىلات هلا لاق

 ٠ ةيآلا ) ٠ 1 . نوُتفنت هنم ثيب ١ ١ ويت ؟ ال 6 3 ضزألا نم م َر ح ۔حأ ١

 ذخؤيال : مهضعب لاقن « ةفلتخلا ةرملا هل نوكست لجرلا ىف ءاهقفلا فلتخاو

 ءاهريغو لاخسلا اهفنوكت نل اب اهيبش ءرغلا طسو نم ذخؤيامتإ و ء ءىورلا نم

 بحيال 4 ا هللا همحر ديعس و. لاقو اهردقي لخ لك نم كالد رشع ذخؤي لوقو

 نأ الإ ث هيف بحيام رقلا نم سنج لك نم ىدؤي نوكي نأ الإ لاملا بر ىلع

 . لضنألا هيلاع بجاوب سيلو هل كلذف ء لضفألاب لضفتي

 نم فغشلا زيف ى فشح اهيفو هلخم : ةرمن "دج لجر ىف حاضولا نب دايز لاقو

 :لاقء ةقدصلا هيف غلبل فشمحلا هيف طاخ ولو ى ةقدصلا هيف غلبت مف رملا لاك مع رقلا

 اهلكأف هتاكز نم اهنأ ىلع ةلخن ريقف الجر لجر ىلمعأ نإ و ءةقدص هيف هيلع سيل

 ، هنع كلذ زجأ ارسبو ابطر هتاكز ىدؤي وه ناك نإف ارسهو ابطر ريقنلا

 . كلذ هثزجي مل ارمت هتاكز ىدؤي امنإو ء كلذ ىلإ بهذيأال وه ناك نإو

 امم امبسحو ارسب وأ ابطر الخت اريقن ىطعأ نم : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ريصي تح لوقلا ضمب ىلع هثزجمالو ضورعلا ةلزنم كلذ نأ رقلا هتاكز نمهمزلي

 ىبارج اهترمث لصت نأ اجر اذإ هتاكز نم اهبسحو ةلخت هاطعأ نإ و ك سباي ارمت

بسحمالو «هنع ىزج كلذ نإف 4 كيك اكم ةينامث وأكيك اكم ةعنت اهبسح كرت



 ۔- ٢٧٢ _

 اسباي رمت اهضبق اذإ امأو ء كاردإلا دعب هبسحم امإو ء ةرملا كارد لبق كذ

 ةرمت تراص اذإ ليقو « ةاكزلا نع كالذ هأرجأ دقف ارمت تراص تح هدي ىف اهكرتو

 سيل لوقو ى ةاكزلا لجأل ليكب الإ اهنم لكؤي الف اهسوؤر ىف اسباي رمت لخنلا
 بطرلا حاطصملا نم لكؤي ليقو ليكلا لبق كلذ ناك اذإ ةاكز اهنم لك ؤب ذ

 لكي ملامو ةاكرال هيفف ليك ام نإ لوقو « ةاكزلا هيف لوقو 2 هيف ةاكزالو لاو

 ىرتشاام لوقو ڵةاكراا هيف هيلعف كمس وأ لقبب بطرلا نم ع٧ نمو ،هيف ةاكز الف

 ةاكاا هيف لوقو ، هيف ةاكز الف كلذ هابشأو محالاو كمسلاو ءالقابلا لثم هلايعل

 خوبطملا رسسبلا امأو ء فالتخالا هيفف بطرلا امأو «سبايلا رملا نم كالذ ناك اذإ

 نأ بحنو « زاج « هتلخ رمت نم تجرخأ نإ « زاج هنم هناكز تجرخأ نإ
 . ة..ةلاب نوكت

 لهف

 ش 2 لصملا هنم جرخأو هدضنو هناكز جرخ نأ لبق هرم زنك ىذلا امأو

 !ارخإ ةفرعم ىلإ غلبو رملا رينتي مل اذإ هنإ ليقن ء ةاكزلا هنم جرخي تأ دارأ
 ةاكلا امنإو ع زئاج كالذف همزل ام ىدأ دق هنأ كشيأل ىتح طاتحاو هنم ةاكزلا

 نم هجوب رقلا ريغت نإو ث نسحف نزولاب هنم جرخأ نإو لسملا ىف ال رملا ىف
 هيالع ناكو « كالذ ءىزجحم ةاكراا بوجو دنع هيلع ناك ىذلا هلاح نع هوجولا

 هرت ةاكز جرخأ نمو 4 ةاكرلل نم همزل ىذلا رغلا لثم ريغتم ريغ ارمت ىطعي نأ (

 ىلع ءارقفلا هيطعيو كلسملا رادقمب هخم جرخ ماقف ! لسع هنم جرخف رمت عم هدضنو

رادقمب جرخأ ىتح ةاكزلا لسع نم هنأ ةين ريغ ىلع اذكه هيطعي وأ ةقدصلا ةين



٢١٣ 

 وجرأو ى ةاكز لسلا ىف نأ ىل نيبيال : لاق « ةاكرلا رمت نم لسعلا نم جرخ ام

 نإو ، ةاكزلا نه هثزحي رغلا نأ كلذ هرضيو ى هلاح نع رقلا ةميق صقنت مل هنأ

 دتتعا نإؤ«كلذ هأزجأ ةاكرلا رمت لسع ةاكز نم لدعلا نم ءارقفلا هيطعي ام لعج

 ىطعأ ولو ڵ ةاكزاا نع ذ هثزجي مل ةاكزلا نم همزلي امع هنأ ءاطعلا دعب كلذ

 جرخمام رادقمب ةصاخ هرمت وأ ةاكرلا نم ارمت جرخم ام لسعلا نم ةلمج لسعلا نم

 ىلع وأ ءةاكرلا لسع نم هنأ ةينىلع ءارقفلا ىلإ هملسو ،ةاكرلا رت نم لسعلا نم

 ابلا وه ذخأو ،نيرخآ ىلإ رقلا ملسو «مهيلإ هلسف كلذ ىون 7 « ءىشل ةين ريغ

 تبجوام لاح نع لسملا جورخ هصقنيال رغلا ناك اذإف ء ةاكرلا رمت نم جراخلا

 هيف تبجو نإو ة اكز هيف ىل نيبي ال لدعلاو ةاكزلا نع هثزجنل هن [ 0 ةاكراا هيف

 كاذ هأ رجأ ةاكزلا رثن لسدلل نم ىقأي ام رادقع هنع جرخف اذه ىنعم ةاكز

 دنعف لحنلا لسع امأو ، اهنم لضفأ وأ اهنم ةاكزاا نع ىطعي نأ زوجم هنأل

 . ملعأ هللاو هيف “>ةاكر ال هنأ انباحصأ

 لصف

 كلذ ناك نإف 2 ةاكرلا هيف تبجوف هيأرب ارمت لجر لخت نم طقل نم امأو

 كلاملا بر ىلع طانللا ةاكز نوكي نأ بحنن لخنلا ظفحل ةرجألا ىنعم ىلع جرخ

 اريقف طقاللا ناكو ى هتاكرب هنأ ةين ميدقت الب ةقدصلا ىنعم ىلع كلذ جرخ نإ و

 اينغ طقاللا ناك نإ و ء ةاكرلا لاملا بر ىلع ليقو ، هيلع ةاكز ال ليق دقف

 هاكع.و . ىرروثلاو كلامو ىمناثلا ىلوق دأ وهو زيزعلا نب رمع بهذ اذه ىلاو )١(
 م قحسإو دمحأو ةفينح يبأ لوق لصلا ىف رشعلا بوجوب لوقلاو روهمجلا نع ريلا دبع نيا

 



_ ٢٧١٤ _ 

 بر ,لع ةاكز الف هتاكز ب نوكب هنأ ةينلا ىف ناك نإ و ،ةاكزلا لاملا بر ىلعف

 لخنلانم طتعايام لثم اهنم طتتايو لصألا نم ةصح اهيف هل الخ دصح نمو ںلاملا

 2 ةاكرال اهيف تنلب نإ ، کالذ نم هصح ردق ىف ةاكرلا هيلعف « حاطصملا ىف هلعجو

 2 ةاكًَرلا هيلع تنلب اذإ عيجلا نم ةاكزلا جرخمو ءهل ىذلا رئاس ىلع كلذ لمحو

 . ةاكزلا هيف هيلع رمعبن الف هريغ لام نه طقل نم امأو

 ةاكز ال هن أ طتا اهيفو كتصح ىف لاق اك انعم ود : ,نا همحر ديعسوبأ لاقو

 ، عاص ةئامثالث هنم غلب ىتح بسقك او اهنم طقلف الخ ريقف رظح نإو ث طقل ذ

 هبسك ناك ءاوس ‘ هيع ةاكز الف هل لح ىلا ةحولا ىلع بسكو طقل ناك نين

 وأ ك كالذ ه وا.. مهل دحلو مهل فرخلو سانلا عم 0 7 ناك ام لبق نم

 عأ هللا و ث اك كلذ نه ءىش ىف ةاكز هيلع سلف ةلب و هيلع قدصتي ناك

 . قيفوتلا 4 و

 نم ع ون ريجستلا نيينامعلا حالطصا ضعب ى لعاو هانعم فرعن ملو رجتسي لصألا ىف )١(
 ¡ م لخنلا رم ةجلاعم



 نورشعلاو عباسلا لوقلا
 مزلي ال امو هيف مزلي امو لخنلا ءانط ة ز ق

 هنإ : مهضعب لاقف آرسبو ابطر لخنلا ةرمث نم ىنطال هلك أي ايف اوقلتخاو

 بطر نم ايعو لالا بر لك أ ام امأو 2 ةاكزلا هيف مهضعب لاقو ث هيف ةاكز ال
 ٠. 4ےف ةاكز الو رسل و

 نامثع نب ناملس ارمو ابطر ىنطملا لك أ ايف ةاكزلا ىري ىذلا نإ ليقو

 رين وتل منم طايةحا هيف اذهو ، هدعب نم نام ةمأ هب ذخأو رجاهملا نب ےشاه نع

 ىلعف هيف بج ةاكزلا نأ كشيال ىذلا ريثكلا لاملا لجرلا نوكي امبرو ، ةاكزلا

 , مهرد مهارد ةرشع لك نم ةاكزلا هلام ىف بجم نم ءانط نم ذخألا هب اولمع ام

 ىنطملا ىلع ةاكز الوىنطأ ايف هيلع ةاكز الف هلام ىف ةاكزلا هيلع بجال نم امأو

 وه لك أ ام هيلع بسحم الو { سب اي ارمت عاص ةئامب الم غلبيال هلام عيمج ناك. اذإ

 هعم تب ام ىلع ىنطأ ام لءحم امنإ ء ىنطأ وهام ىلع رسو ابطر هلام نم هلايعو
 راص ىتح كردأ امو . ىنطأ ام غلب نإف 0 ةاكز هيف تبجوو 0 ارمت راص نأ ىلا

 ، ءىش هيلع نكي مل غلبت مل نإو ى ىنطلا ىف ةاكراا هيلعف عاص ةئامثالث راصو ارمت

 غلبت ل اهرمث رظن اذإف بطرلا ةيلاغ اهنأ ,الإ ةليلقلا لخنلا لجرلل نوكي اميرو

 غلبي ام اهب لصح رمت هب ىرتشا ولام انمث تنلب مهاردلاب تينطأ نإل و؛عاص ةئامل

 ةاكزلا بوجو لصأ نأل 4 امنانط ىف الو ةاكزلا اهيف بجت الف ارمت عاص ةمئامنالث

مهاردلا نم ريثكلا نلا تنلب ولو ، ارمت عاص ةئامثالث غلي اذإ رقلا ليك ىف



 ۔۔ - ٢١٦

 ىلع نلا لمحب نأ الإ ةاكز هنمث ىف سيلف ةاكز هيف نكب مل امو ے كلذب ربتميال
 لخنلا ةاكز لبق نم امأو « مهاردلا ةاكز ةاكزلا اهبف نوكيف ،ىرخأ هل مهارد
 . هيف ةاكز الن ابنع لك أو ء ىنطأ اذإ بنعلا كلذكو ءالف

 ةرمث ةلزنمي بنعلا ةرمث نوكت نأ انبجءيو ء لخنلل ةرمشك ةاكز هيف لوقو

 بنعلا رم هعاب امو هيف هيلع ةاكز الف ابنع لالا بر هنم لكأ اف لخنلا
 دقو ، ةاكرلا هيف غلبت لاملا عيمج ناكاذإ 4 ةاكرلا هيقف بنع ىنطللا هعاب و هانط وأ

 هيف بج ملعي ملو ارمت وأ ارمسب وأ ابطر هلخن ةرمث نم لاملا بر فلتأ ام نإ ليق

 ناك نإف ى رملا قوس رافنيو « هب عا ىدا نملا رظني هنإف هيف بجنال وأ ةاكز

 طسوأ نم ارمت هب ىرتشا اذإ رمتو رسبو بطر نم هب عاب وأ هب ىنطأ ىذلا نملا

 هيف نكي مل عاص ةئامنالثث غلبي مل نإو ك ةاكزلا هنم تذخأ عاص ةئارنالث غلب رقلا

 ملعي ملف ارمسب و ابطر عب وأ ارسبو ابطر تلك أن الخت ىنطأ ول ثلذكو « ةاكز

 ىلعغلبي ناك نإ و ءلوألا لثم بجيال وأء ةاكررلا هيف بجت امم كذ عيمج غلجي ام

 غلبي ل نإو ء مهاردلا تلت نم ذخأ عاص ةئامنامث غلب ام مهاردلا كلتب رقلا قوس

 . ءىش نملا نم ذخؤي مل عاص ةئامنالث مهاردلا ثفن ةميق

 لصف

 نيفلأب وأ مهرد فلأب ةنسل طئاح لجرلا نم لجرلا لبتي امبر هنإ : اولاقو

 ء اهلحو لخنلا هذه رظنب ءانطلا نم نوذخأي مهنإ مهلوق ىلن هتلغ عيمج هل نأ ىلع
بحي هيلع لمح ا د 9 ام هلوأ ‘ ةاكرل 4.ف بج هنأ هيف كشي الام اذ ) ناكن ان



 ۔ _ ٢١٧

 ص مهناكز اوذخأي و آرمت ريصت ىتح اهلاح اهكرت ىنطلل ىلع نإف ص ةاكزلا هيف هيلع

 هنم نوذخأين ء سانلا دنع ءانطلا ردق ىلع لودملا ىأرم ءانطلا ىف اهتميق رظخت وأ

 رعش ةلغ نم نملا رظن ول هنألو ں نيذه ريغ هل هجو ال هنأل 2 كنذ ىلع ةاكرراا

 ةبجاو ةاكرلا نكلا و ث ةاكزلا لطبت مل هبيصن ام لثم ةرجش ةلغ تناكو ء ناتسبلا

 لخنلاةرمث ىف ةاكزلا امنإ ءىش رجشلا نم قدصل سيلو . رجشلا نود لخنلا ىف

 . ارمت وأ ابطر تنلب اذإ

 لصف

 اهيلع بلانلا نوكب ىتح لوقو ءاهناولأب ةرملا تفرع اذإ زئاج لخنلا ءانطو
 { دسفي ملو رمنأ اهنم قذعلا رسكنا ولام دح ىلإ ةلخنلا ريصت ىتح لوقو ى جضنلا

 . هيلع سأب الف ءارآلا هذه نم ىأرب ذخأ نمو ء هؤانط زوج مث

 اذإ اهؤانط زاج لخن ةمطق ىف جضحلا رهظ اذإ : هللا همحر هللا دبع وب أ لاق

 ةساير نب دمحم هلأسو 0 اهلك اهؤانط زوجيف اهتعامج ىف رهظي مل نإو اهحماع ىف رهظ

 ضقن هل : لاق ؟ كلذ هل له ضقنلا ىنلطلل بلط نإو : هل لاقف ع ةلأسملا هذه نع

 . اذه ريغ رسه لو ء هؤانط زاج ام ءافط هيلع تبثو 2 هؤانط زوجحم الام

 ناكو ص اهناولأب فرعن مل رثمك أ وأ ةلخ طئاحلا ىف ناك اذإ : هرهغ لاقو

 2 كالذ اهد>أ باط اذإ ضقتني الو اهؤانط زاج ةرجلاو ةرفصلا ةرغلا ىف بلانلا

 ، كلذ هسفن مزل أوهف ةثايسخ ىواسي ام فلأب هانطأ» لجرا ند هيلع نميف ليقو
ك لاح وهو « ىلم ىلع قلا ناك اذإ اذهو ك مهاردلاو ةرملا نيب رايمللاب قدصلاو



-_- ٢١٨ -. 

 هياع امإف هقح ذخأ ىلع راق ريغ ىنطملا ناك اذإ امأو ء رايخلاب قدصملا نوكيف

 هقح لحم لبق ءانطلا نامك نإو ى مارد هتميق وأ رمت نم هدي ىف عقو ام ىكزي نأ

 ةعلسلا وأ لاملا سأر ىف ةاكراا نإ لوقن ع رداق ريغ وأ هقح ذخ أ ىلع رداق وهو

 . هتميق وأ رملا ىف ةاكررلا نإ لوقو « رايملاب قدصملاو رفوأ ناكاهيأ

 لصف
 ايف ةقدصلاف اريثك وأ اليلق هنم ىنطأف ةقدصلا هين بجت لام هل ناك نمو

 & عاص ةئامثالث غلبي ىتح هيف ةقدص الف ىنطأ ام الإ لام هل نكي مل نإو ، ىنطأ

 لمحي امنإو 2 مهاردلا نم ذخأ ءاش نإو ى رقلا نم ذخأ ءاش نإ رايخلاب قدصملاو

 ناك نإف ، بطرلاو رسيلا نم بهذأو « لكأ ام دهب هلام ةيقب ىنطأ ام ىلع

 ىنطأ ىذلا ىفف ، عاص ةئامثالث 2 هانطأ ىذلاو ى رعلا نم کالذ دعر هم ىمتبي ام

 ريغ هلام ىف هيلع بجت ةقدصلا تناك نإ كل ذكو ث هيلع ةقدص الف الإو ةقدصلا

 قدصملاو ث هل ةمزال ةقدصلاف عاص ةثام اهنم باصيام مهاردب ىنطأ نإ ص ىنطأ ام

 مهرد ةئامب ىنطأ ول كلذكو ةضفلا نم ذخأ وأ رقلا نم ذخأ ءاش نإ رايخلاب

 ةقدصالن عاص ةئامثالث هب ني ام لاملا بحاصل نكت ملو عاوصأ ةرشع هنم باصي ام

 بوجوو ةرثلا لصأ ىلإ اذه ةقدص ىف عجري امنإف رثكأب ىنطأ ولو « كلذ ىف
 ةئامثالثهنم تبيصأ اذإ لخنلا ةلزنمب بنعلا كلذكو لاملا بحاص ىلع اهيف ةقدصلا

 رشعلا فصن هيفن رجزاان ىقسي نوكي نأالإ دحاو ةرشع لك نم ةاكزلا هيفف عاص

 ك هاردلا نم ذخأ ءاش زإ رايخلاب قدصملف كلذك ىنطلا باصأت هبحاص هانطأ نإو

. بشعلا نم ذخأ ءاش نإو



 -۔ _ ٢١٩

 هعاب وأ ارمسب وأ ابطر ىنطال هلطأف لخنلا ىنطأ رميف ءاهقفلا فلتخاو

 لوقو ءاملا لوق رثكأ وهو لاملا بحاص ةلزنمب وعو هيف ةاكزال لوقف كلذك
 نم هدنع قب دق لالل بحاص ناكاذإ آرسب و ابطر ىناعملا هلكأ ولو ةقدصلا هيف

 ءا__نطلا اذهناكو أ ارسب وأ ابطر ىنطللا هلكأ ولو ث ةقدصلا هيف بجت ام رقلا

 ءاهتف نم ناكو ع ىمرضحلا رجاهملا نب مشاه لوق وهو ، عاص ةئامالث هيف غلبي

 . بحأ لوألا ىأرلاو { نامع لهأ ةنأ هلوقب لمعو « نيهلدلل

 ارسبو ابطر ىنطلن هلكأ و اهنم بيصأ ام هنع باغو اهلك هلخت ىنطأ نمو

 2 لخنلا اهب تينطأ ىتلا مهاردلا رظني هنإف كلذ ىف ةقدصلا ىرب نم لوق ىلعف

 تذخأ رقلا نم عاص ةئامثالث مهاردلا ثالتب حصي ناكنإن ء رغلا قوس رظنيف

 مهاردلا كلت نم ذخؤت عاص ةئامثالم غلبت نإو { محاردل ا كلت نم ةقدصلا

 ملف ارسبو ابطر تعيب وأ ارمسب وأ ابطر تلكأف الخن ىنطأ ول كلذكو ، ةقدص

 لبةت ول ليقو ى لوألا لثم ثالذن ال مأ ةاكزلا هيف بجت امم كلذ عيمج غلبي ام من

 ةاكزةين تديل امم ارجش وأالخن ىنطأ وأ ةفورعم مهاردب ةنس لخم نم اطئاح لجر

 نم مهفو هدحو ءىش لك نمث فرعي نأ الب ةءعاشم اهونطأ ةدع سانل لخن وأ

 . هيلع بجي ال نمو ث ةقدصلا هياع بج

 داصحلا كردي ىتح لخنلا هذه كرتت نأ اذه هجولا نإ : ءاهقفلا ضعب لاقن

 ص رجشلا نم لخنلا ةميق فرعت ىتح اطسو ةميق موقي وأ 2 اهنم باصأ ام نيبيف

 تنلب نمم ةقدصلا ذخؤت مث ، لخنلا كلت باحصأ نم ذخأو « لك أ ام ةميقو

لجرل لخ تناك نإو ى هللا ءاش نإ باوصلا نم هجو وهو 4 ةاكزلا باصن هتلع



_ ٢٢٠ 

 اهلك أو هتصح لمهادلا سبحو هلام لاملا بحاص ىنطأو اهامعي لمامل ةصح اهيفو

 ةلومحم ىهف آرمت تراص ىتح اهسبح نإو 2 لك أ ايف هيلع ةاكز الف ارمسبو ابطر

 ةقدصلا جرخم نأ لماهلا ىلعف هيلع ةبجاو ةقدصلا تناك ن إن 2 لاملا بحاص للع

 لماعلا ىلع ءىش الف لاملا بحاص ىله ةبجاو ةقدصلا نكن مل نإو ءرملا كلذ نم

 كلذكو ي ةقدصلا هب غلبت ام هب ربجي ام لخنلا نم ءىش لماعلل نوكي نأ الإ

 انفصو ام ىلف ، هتصح رخآلا كسمأو دحاو ىنطأ اذإ لصألا ىف ءاكرشلا

 . لماملا ىف

 ىلع رضاحملا قدصا بساحو ، بئاغ وهو لخت ىف كيرش هل لجر ىف ليقو

 هيلع بساحم ام ىلع بئاغلا ةمح نم ذخأي نأ سأب ال هن أ ةمساقملاب لخنلا ىقس ام

 تبهذأ ةنآ تنان اهضبقن رثكأ وأ لقأ وأ مهرد ىتئامب هلام ىنطأ نمو ى هكيرش

 ةئامثالث باهذلا دهب اهنم ىقب نإ وءةاكراا اهيقف ارمت تراصو تكردأ نأ دمب ةرملا

 لالل بحاصل نكي ملو كلذ نم ل۔ةأ ىقب نإو ء ةاكولا اندنع مماردلا ىفف عاص

 ةاكزالوء بهذ دق لحألا نألءةقدص مماردلا كلتف سيلف ةقدصلا هب ي ام اهريغ

 . رمتلا هيف ةاكزلا مث ىلقي وأ خبطي نأ الإ رسبلا نم ناكايف

 بلط 7 مهرد فل ا هل ةر ىنطأ لجر ىف هللا هجر ىلع فأ باوج ىفو

 ذخأي الف ةابا_حع هنع طحم مل اذإف مهرد ىتئام هنع طحن هنع طح نأ ىنطلل هيلإ

 نمو ث هل كلذف رملا نم ذخأي نأ بحم نأ الإ ىنطلل نع ىنطملا طح امم قدصلا

 م»رد ةئامب اهنم هلايملو هضيةل وه ىنطقسا مث 2 معرد ةئامئالثب هلام نم ىنطأ

. اثيش هلايعو هتقغنل اهب ىنطتسا ىتلا ةئاملا نم هنم ذخأي نأ بح اف



 ۔-۔ ٢٢١٧١

 لك أيملو هلام نم هب ىنطأام ةاكز لاطبإ ىلع ىوقنال:هللا هحر ىلع وبأ لاقو

 . ٥ رمع نم لك أو 4ذم

 لوقو « اهبف ةاكز ال لوتق ى ارسبو ابطر تاك أن ةلخن ىنطأ نميف فلتخاو
 نملا نم ةاكزلا اهنم تجرخأو هلام ىلع تلمح ارمت تراص نإ امأو « ةاكزلا اف

 تلك أ فرعي مل نإ امأو ء هسةن ىلع طاتحا الإ و«هنزو وأ هليك فرع نإ رغلا وأ

 تلك أ اهنأ لعي ىتح ةبجاو ةاكزلا كحلا ف اماث ارمت تراص وأ آرسب وأ ابطر

 رقلا ىف الإ ةاكزلا ىري ال نم لوق ىلع امأو ء فالتخالا ىلع كلذو ارسبو ابطر
 { لوقا طسوأو 4 آرمت راص دق کالذ نأ ملعي ىتح .- كلذ ىف هيلع كح الف

 لك ىلع رمت عمج اهنأ فرعي الو آرسبو ابطر لك ؤي امم لخنلا هذه تناك نإ

 تناكاذإ امأو ى ارمت تراص اهنأ لهي ىتح هيلع ةاكز الف كلذ لمتحم الو ى لاح

 ءارمميو ابطر تلكأ اهنأ لمي ىتح ةاكزلا هيلعف ارسبو ابطر لكؤيو ارمت عمجي ام

 ةرمث هل عيبي ث رخآ رمأ نم امأو ى ارسبو ابطر تلك أ اهنأ لعي ىتح ةاكزلا هيلعف

 ملسي نأ لاملا بر رمأو ةرملا هذه رومأملا عابف ارمت ريصت نأ لبق ةكردم هل لخن
 رءأب ةرملا عاب نيسح هنأل كلذ ىف انامض عئابلا ىلع لعأ الف كلذ لمفف نملا اديز

 ةاكزلا اهن تبجوو ىرتشملا دي ىف ةرمثلا تنيي اذإف ء ةاكز اميف نكي مل اهبر

 اهمارص تقو ىف ةرمتلا هذه عاب مئابلا ناك نإوءعيبلاب رمآلا لالا بر ىلع ةاكرلاق

 اهذفني نأ الإ « هيلع ةاكزلا لامف بوجو ىف فلتخيف اهيف ةاكزلا بوجوو

 ةاكزلا لوقي نم لوق ىلع كلذو ، كلذ وه ملعيو لاملا بر اهذنني وأ ءهعسيام ىلع

ىنعأ ث هيلع سيلف عيبلاب رمآلا كيرش فصنأ كيرشلا نأ ملع اذلو 2 كبرش



- ٢٢٢ _ 

 نامضلا نم أريبال نأفاخان عئابلا ىلإ نلا ملسو كلذ ملي مل نإو ، نامض ، عئاب

 ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلع « كلذ نع ةاكزلا ىدأ دق لاملا بر نأ ملعي ىتح
 . هللا ءاش نإ ء كلذ ف انامض عئابلا ىلع رمع:نالو ك ممذلا ف نويدلاك ةنومضم

 عئابلا ءحىز۔جث لوقن ء ةاكرلاب ىرتشلل نمضو ةكردم ةرمث عاب نميف ليقو

 ىرتشملاناكولو ءىزحمال لوقو ةمث ىرتشا نوكي نأالإ ءىزجيال لوقو ى كللذ

 ٠ ةاكراا هنع ىدأ دق هنأ هلي ىتح ةقث

 نه باصأو ك مردتن اع هلام :نم ىطأ نم نع هللا 4حر ليهس وأ لئسو

 . ؟ ةاكزلا مهاردلا ىف هيلع بج له ء عاص هنامأالث هلام

 ىذلا لااا ىف تبجو اذإ ةاكزلا ءانطلا نمث نم ىتلا مهاردلا ىف هيلع : لاق

 ىف هيلع بجنت ملا رخلا ىف ةاكررلا هانطأ ىذلا لاملا ىف بجت مل نإف 2 ةاكزلا هاهطأ
 عاوصأ ةرشعو عاص ةئامثالث لاملا اذه نم ىنطملا باصأ نإف « ةكزراا مهاردلا

 اذإ امأو ى ىنطأ ام الإ لام هل نكب مل اذإ اذهو ى ةاكررلا مهاردلا ةلمج ىف هيلعف

 ‘ مهاردلا ف ةاكرلا ه۔اع بجي امإف ةاك .رلا هيف تبج و دق ىنطأ ام ريغ لام هل ناك

 ءىنطملا هلكام ةميق مهاردلا ةاكز نمهنع طحنيو ،رملا نم ىنطملا هباصأام عيمج ىف

 باصأ نإف ء ةاكرلا هيف هيلع بجي ايف ىنطملا دي ىف ارت رصي مل اذإ ارسيو ابطر
 ة امثالمث ةميق ىف ةاكررلا هيلعف ةرشملا نود ام وأ عوص أ ةرشعو عاص ةئامثالث هنم

 نم رغلا .رم ةاكرلا هقحلي ام ةميق هبع طحنيو 2 ءانطلا نم رقلا ةلج نم عاص

 ىف نوكي نأ الإ ةاكزلا اهيف بج مل ىتلا عوصألا ةمسقلا ةميق وهو 2 ءانطلا ةلمج
هيلع نوكي هنإف ء ءافطلا اذه نم ةلضفلا هذه ىلع اهلمحف ريساك۔ة هناصأ ىذلا رقلا



_ ٢٢٣ 

 رحلا نم ىنطملا دي ىف ام ىلع هدنعام ىلع ريساكةلا تربجأ اذإ ث ةلجلا ىف ةاكرا

 ىلما باصأن رثكأ وأ لقأ وأ مهرد ىتثامب هلام نم ىنطأ نإو 4 عوصأ ةرشع

 لقأ وأ مهردلا ىتئام ىف ةاكز لخنلا برىلع سيلف عاص ةئامثالث نم لقأ رقلا نم

 هيلع نإف عاص ةئامثالث هلامنم باصأو مهرد ةئامب هلام نم ىنطأ نإو ء رثك أوأ

 . رشملا فصن وأ رشملا ىهؤ « رثك أ وأ لقأ وأ مهاردلا ةثام ىف ةاكزلا

 | لصف .
 وأ اليلق اهن حرف اهبكري نأ لبق ةعلس اهنمثي ىرتشاو هلخ ةرمث ىنطأ نمو

 داز ايف سيلف تداز"دقو ةرملا نمث ةاكزنم هيلعبجوام جرخمنأ دارأ مث .آريثك

 ،قرولا ةاكز قرو عم اهيكزيو قرولا ةاكز هيلعبجتف لوحلا لوحم نأ الإ ءىش

 ةرغلا نع ةاكز الإ هيلع بج الف راثلا نم ةاكرلا هيف هيلع تبجو ام كلذكو

 ديرب ىذلا مامطلا وأ ضورعلا نم ءىش وأ ةضن وأ بهذ لإ ةرغلا لقتفت مل اذإ

 . ةراجتلا هب

 لوقو« ىرتشملا ىلع ةاكّلا نإ لوقن٬ةكردم تناكو ك اهترمثب ةلخن عاب نمو
 !هوركم كالذناهناكز ىلطغينأ ىرتشملا ىلع طرتشاو هضرأ ةرمث عا نموءعئابلا ىلع

 ةاكزلا ىلع ةقثلاةهج نم كلذ ناك نإ لوقو ء هب قثي نم الإ هتاكز ىلوي الو

 عقو نإف ، عيبلا صقنيال كلذف طرشلا ةهج نم ناك نإو ، كلذك كلذف

 ىدؤي نأ عئابلا ىلع ناك الإو ث عئابلا دنع ةقث ىرتشملا ناك نإو ع تبث عيبلا

 ث لوحلا لاح نأىلإ اهتاكز جرخي ملف مهرد ةئامثالث هلخن ةرمث ىنطآ نمو ث ةاكزلا
. قب ام ىكزيوةاكررلا نم هيلع بجوام هفع حرطي لوقي اضعب نإف ، هدي ىف ىهو



 ۔. ٢٢٤

 مهاردلا ىف :اكزلا تناك اذإ كلذ ميمج نع ىكزي هنإ لوقو

 ٬هدي ىف ىهو لولا لاح نأ ىلإ اهجرخ ملف ءانطلا ىف ةاكزلا تبجوو امهرد نينامب

 ةاكزلا تناك نإو ث كلذ ىف لوقلا ىضم دقن مهاردلا ىف ةاكرلا تناك اذإف

 ةاكزو مهاردلا ةاكز هيلع نوكت ةفصلا هذه ىلعو « اهلاحب مهاردلا هذهف ةرملا ىف

 هماكحأ نه باغألا ثيش هلام نم ىنطأف ةاكرلا هلام ىف هيلع تبجو نمو « هانطلا

 لوقي نم لوق ىلعف « رمن عمج وأ لك أ هلاح ام ملسي ملو ک آرمبو ابطر لكؤي هنأ

 ى آرمت مج هن أ ملعب ىتح هيلع ةاكز ال هنأ بطرلاو رسبلا ىف اك بجيال هنإ

 دي ىف رمت هنم راص اف آرسبو ابطر هضمب لك أو ارمت راص ىتح هضعب كرت نإو

 اهانطأ رإو 4

 ضبق ىلي ناك نإو ء قدصلل كاذو رايخلاو ةاكراا هيفو ع هنمث ىف ناك ىنطللا
 عجر رفوأ نملا ىأر نإف « هرظن داهتجاب ةاكرال رفوألا لاملا بر رظن ءارةنلل ةاك ز

 ىدؤي نأ هيلعو ء عيبلاب ةاكزلا نم فلتأ ام نماض وهو 2 ةاكزلا ردقب ىنملا ىلع

 . اهلثم

 . ةاكزلا ىف تبثي الو هتصح ردنب عيبلا نم تبثي امنإ ليقو

 نإف ءلطاب وهو { ةدحاو ةقفص هريغ لامو هلام عاب هنأل دساف عيبلا نإ ليقو

 لوق ىلع ثالذ هثزجي الف رظذلا نم رفوأ رملا ناكو رمت طعب ملو نملا نم ىلمعأ
 ناكولو ،كلذ ىف ريخم هنأ لوقلا ضعب ىفو ع رظنلاب داهتجالا ةيلع نإ ى لوقي نم

 لوقن ى ةاكزلا قدصملا بلطن ء لجأ ىلإ ةلخت ىنطأ نهو ى رفوأ رقلا نأ رظنلا ىف

 ةاكز نم ذخأي لوقو « دقنلاب رقلا ةميق ذخأي لوقو « لجألا لحم ىلإ رظتني هنإ
. "رظعنيالو ءانطلا



 ۔س۔ . ٢٣٢٥

 رايحلا كلذ ىف لمجي ضعبف « مهاردلا رك ذي ملو ةعلس هلخن ةرمث ىنطأ نمو

 جرختو مهارد ةماسلا موتو نلا نم وأ رغلا نم جرخأ ءاش نإ « لاملا بر

 نم اهبف هيلع بي ام لعجو « ريقف هل الخن ىنطأ نمو 2 ارمت وأ مهارد ةاكرلا

 هصصاقي نأ هل زوجي لوقت ء كلذ ىف فلتخيف لخنلا هانطأ ىذلا ريققلا كلذل ةاكزلا

 . كلذ هل زوج ال لوقو ! هتاكز نم الذب

 ع ءانطلا ىلإ هتجاحل ةبرقلا ءانط نم صخرأ هلخت ةرمت ىنطأ لجر ىق ليقو

 اذه ىلع نإف ث ءانطلا كلذ ىلع هلام ةاكز جرخأو كلذ ريغ وأ فوخ لجأل وأ

 كلذ رادقم ىلع فقي مل نإف ث هلخن نم ىنطأ ام رشع ردقب ارمت ةاكزلا جرخم نأ

 مماردلا ىف داز نإو ء كلذ غلبم ردقب جرخأ دق هنأ كشيال ىتح هسفنل طاتحا

 . هللا ءاش نإ زئاج كلذ لكف رقلا ىف وأ

 ةفآ اهيلع تتأ م هلخن ةرمث ىنطأ لجر ىف اوأرف اوعمتجا خايشألا نإ ليقو

 ةاكزلا هيف بج ام رقلانم ىقب نإو ڵةاكز اهف اهيلع سيل هنأ كرسبو بطر ىهو

 نم ىب اذإ فلت ام ردقب هنع 77 رملا نم ىتب ام ردقب ةاكز ءانطلا مهارد ىف

 هيلع ةاكز الف ةاكزلا هيف بج ام هل قبي لنإ و ةاكرلا هيف بج ام هانطأ اممو هلام

 كلذ ىف هياع سيل هنأ ء حيرلا اهب تبهذ تسيي اهلف هلخت ةرمث لجرلا ىنطأ نإو

 امأو ، ةاكزال هليك ىصحأ اهنم لك أ اف لخنلا سوؤر ى رغلا سبي اذإو ء ءىش

 ليك لوقو « هيف ةاكز الف لكب نإو ،ةاكرزلا هيفف ليك نإ هنف مراصلا معطيام

 . ةاكرلا همف لكي وأ

( ٥ / نيبلاطلا جهنم - ١ ه )



_ ٢٢٦ _ 

 ةاكراا ه__يف تنابو كردأ ىتح هكرتف باورلل افلع ىرتشا نمو

 هنم ىقب نإ هنأ ىرتشملا ىلع عئابلا طرتشي نأ الإ عئابلا ىلع ةاكزلا هيفف

 هنأل ىرتشملا ىلع ةاكرلا نإ لوقو ص هتاكز كيلمف ةرملا هيف نوكت ءىش

 نإ لوقو ع ىرتشذل ضرألا بحاص ,نم ةحنملا ةلزنم وهف كاردلا لبق هقحتسا دق

 ةلخم نم فرخ نمو ى اهدحأ هضقن نإ 2 ضقتنم عمجلا نأل عئابلا ىلع ةاكزلا

 ةاكز ال لوقن آرمت راض ىت ىرقتشاا هكرتو هنمث ىفوتساو « هعابو ارمسبو ابطر

 نإف ى اباي ارمت ناكاذإ عئابلا ىلع ةاكزلا هللا همحر رثؤملا وبأ لاقو ث هين هيلع

 . مهاردلا نم جرخأ هليك فرعي مل نإو ارمت جرخأ هليك فرع

 رديل ارمس أ ابطر قوسلا ىف هنم عاب هام ى ةاكزلا هيلع بج ت ناك نموا

 ء هرومأ نم بلغألا ىلع كلذ لم ح هن إ ك ال مأ ر راص ىتح هكرت ىرتشملا نأ

 دنع رمت راص دق هنأ هدنع بلغألا ىف ناكنإف ء آزمت كرتي وأ انطر لكؤي هأ

 ، كلذ ىف رييختلا هل لعج نم لوق ىلع نملا نم هدنع لصحام ةاكز هيلعف ىرتشلل

 هرادقم ارمت جزخم نأ هيلع ناك رعسلا 'نودب ع و ارمت ىرتشاا دي ىف راص نإو

 اذهو « هتميق نم لقأب ةعاب ناك اذإ رعسلا نم لدعب ريصي نأ ك نملا ىلع ديزي وأ

 ةبيرمض نم ناطلسلا ذخأام امأوءآرمت راص اميف ةاكزلا هيلع نإ ى لوقي نم لوق ىلع

 ةرجألاو ءكالذل هضرع وه هن ال { ميلا نع جرخأو٤هن اكز ىلع هلح قوسلا ىف هيلع

 . ةاكزلا لبق هنع حرطت الو ء قوسلا ىلإ هلح دياع

 ،نيدلا ىفهيضتقيام هل عفري الف هنيد ءاضقل هلام نم ىنطأف نيد هيلع ناك نمو

ةكردم ةرم عاب وأ الخ ىنطأ نم امأو ‘ مهاردلا ةاكرك ةرملا ةاكز تسلو



 س ٢٢٧

 ء ىرتشملا ىلع الو مئابلا ىلع عيبلا دسةي ال كلذ نأ ىرتشملا ىلع ةاكرلا طرتشاو

 ىلع ءىش الو ىرتشملا ىلع ةاكزلا نوكتو ث عئابلا نه ٢ىزجمال لذ نإ لوقو
 عئابلا نع "ىرجي ال تالف نإ لوقو ع هسقن ىلع كلذ بجوأ دق هنأل ڵ عئابلا

 هنأ وه ملعي ىتح ةقث ناكولو لوقو ى ةتث ىرتشللا نوكي نأ الإ ص هيلع ةاكرلاو

 . ةاكزلا نم هيلع بجو ام هنع ىدأ دق

 لصف

 لحم ىلإ هرظنني هنإ لوقف ع ةاكرلا قدصملا باطو لجأ ىلإ هلخت ىنطأ نمو

 ءانطلا ةاكز هغم ذخأي هنإ لوقو 2 دقنلاب ةرملا ةميق هنم ذخأي هنإ لوقو ع لجألا

 . ٥ رظت ن ال و

 ى ةاكرلا اهف تبجو اذإ رملا نم نوكت ةانطملا لخنلا ةرمت ةاكز لصأو

 ىفخ نإو ث ارمت ةاكراا جرخ نأ هيلعف ةرملا غلبم ملعو ىنطملاب لخنلا بر قثو نإف
 فمن وأ اهرشع جرخأو ى مهاردنا ىلإ عجر ىنطملاب قثي ملو رقلا غلبم رمأ هيلع

 داز ام هنأ ىلع رغلا عمب ىلإ هرظتني نأ ىناعملا دعو لخنلا بر ناك نإ و ء اهرشع

 ءانطلا دقع دتع ثكالذ اركذي ملو ، نيةصن امهنيب ناكءانطلا ىف لاملا سأر ىلع

 اهأ ةاكرلا ىف باوجلا ىضم دقو 2 ءانطلا داسف ىف ثلذ حدقي الو ىنطملل ةرثلاف

 هلبق وأ ءاهطلا دنع اطورشم ثالذ ناك نإ و ث هتنامأو ىنطللا ةقث ىفو ث ةرغلا ىف

 { عيبلا دسفي طرشلا اذه نأل هؤانع ىنطللو 2 هل ةرملاو لخنلا بر ىلع ةاكزلا اف

 { ريناندلاو مهاردلاب الإ ةبراضلل نوكتالو ص ةبراضملا هوجو رم اذهو

 ءانعلا لماعنل ناك ةبراضملا تدسف اذإو ص ةدساق ىهف ضورعلا ىف تناك نإو

ناك نإ امأو ث ءانطلا دنع طرشلا ناك اذإ اذهو ص لاملا بحاصل حبرلاو



- ٢٧٢٨ _ 

 ىنطملا ءانطلاو ، هداسفو ءانطلا ىف حدقب امم كلذ سيلف ءانطلا لبق طرشلا

 بحاص ىلعو ص ىنطملا لوق ءانطلا تابثإ ىف لوقلاو ى لاملا بحاص ىلع ةاكزلاو

 لاقف ةاكزلا قدصملا بلط نإو ص ءانطلل داسف نم هيعدي ام ىلع ةنيبلا لاملا

 ثكالذ ىأر اذإ رمت ذخأ ءاش نإ ص قدصيلل رايلاف ڵ هانطأ هنإ : لاملا بحاص

 ء لاملا بحاص ىلع ىنطملا عجريو رفوأ ثالذ ىأر اذإ مارد ذخأ ءاش نإو « رفوأ

 ةرمثلل ناك اذإ لطبتال ةاكرلاف هغلبم فرعي نأ لبق ىنطملا دي نم رمتلا فلت نإف

 ارمسب و ابطر اهعاب وأ ارعسب و ابطر ىناعملا اهلكأ نإ و ى مهاردلا ىف ةاكزلاف ضوع

 ءاوس ثالذ ىف مهآر ضعبو كلاملا بر ليبس ىنطملا ليهس سيلو « ةبجاو ةاكرلاف

 . ةاكزلا موزلب لاق نم لوق بحو

 لصف

 دادجلا تقو لبق اهمرص نإف ى مرصن م ملسملا لخم ةرمث ىدوهي ىرتشا اذإ و

 ارمت تمرص ىتح لخنلا ىدوملا كرت نإو 2 قرولا ةاكز الإ هيلع ةاكزالف

 ،ىدوهيلا ىلع طرتشا نوكي نأ الإ رقلا ةاكز اهنم ىدؤي نأ لخنلا بحاص ىلهف

 ةرث ىنطي نأ ةرملا بحاصل سيلو « آرمت اهممرص نإ هيلع ةقدصلا نوكت نأ الإ

 ء عيبلا دسفي ال طرشلا كلذو 2 دادجلا دنع اهتاكز ءادأ طرش ىلع الإ هلخن

 نومأم ةقث ىرتشملا نوكي نأ الإ ى لالا بحاص نع ثكالذ "ىرج ال هنأ الإ

 ك مهارده هلخت ةرمت ىنطأ نهو ى ةاكزلا ىدأ دق هنإ لوقيو ث ثالذ ىلع

 رشملا فصن وأ رشعلا جرخي هنإف ى ةاكزلا اهيف هيلع غلب دق مهارد اهلبق هدنعو

 تيقب اذإ محاردلا ةاكز دنع مهاردلا نم رشعلا عبر جرخ ش ك ءانطلا ةميق نم

 . قو.فوتلا هو و عأ هللا و ؤ مهاردلا ةاكز بوجو لإ هدي ىف

» © =



- ٢٢٩ 

 نورشعلاو نماثلا لوقلا

 برعلا ىراصن نمو ةمذلا لهأ نم ذخؤب ايف

 نيثباصلاو ىراصنلاو دوهلا نم ةمذلا لهأ امأ : هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ؛مهس وؤرؤ كح مهيلع تب او هب { متي باتك وأ هب قاعتم نىدهل ن سوجلاو

 رهش لكل ةيزجلا مهنم ذخؤيف نيملسملا راصمألدأ نم اوناك نإف ، ةيزجلا ىهو
 تب:ثينثو برلا لهأ نم كرشلا لهأ امأو ءةبزجلا ماكحأ نم هوم ام ردق ىلع

 2 نيملسملا ىلع اوسهدق اذإ 4 ملاومأ نم روشملا ذخأب رمأي ضعبف ىناعملا هذه ل

 ءنيملسملا هدالب ىف مهضرأ كلم ذخأي اك نيدسمل دالب ىف مهنم ذخؤب لوقي ضعبو

 ثالذكف لقأ وأ رثكأ نا نإو ع رشعلاف رشعلا ناك نإ ء مهيلع اومدق اذإ

 ضرأ ىف اوناك اذإ دوملا ىف انباحصأ لوق ىف لعن الو رثك أ لوقلا اذه لمل و

 كنياسملا دالب نم اهريغ وأ توهرمضح نم لامب اومدق اذإ مهنمذخؤي ام نيسللا

 لهأو نيادملا راصمأ ىف اوناك اذإ باتكلا لهأككلذ ىف اونوكي نأ بحم و

 لهأب اوهبلو برلا راو ىق أوناك ناو ةلبقلا لهأ نم نيهلا نه دحأل ةمذ

 مهةلأ الو رشلا فصن مهنم ذخؤب نأ ىن,جعأ ةيباتكلا ماكحأب نيكسمتم برح

 « ةلبقلا لهأ نم دحأ مم مالسإلا لهأ ةمذ مهل تبثت مل اذإو 2 برحلا لهأ ىنعمب

 ء رشلا فصنب مهضعب لاقو رشعلا برحلا ل>أ نم ذخ ؤي : ءاهقفلا ضعب لاقو

 « ةيزجلا ينعم ىلإ مهمكح لاحتسا ةيباتكلا ىلع اوكرت نإف 2 هب اومدق ايف اذهو

,ه زجلا مهياع هب بجت ام نيململا دالب ؤ اودعق اذإف ى ةيزجلا هابشأ مهنع لازو



_ ٢٣. 

 ةناعر ىف آرهش ىمذلا د.ة اذإ انباحصأ لوق ضعب ىفو ى ةيزجلا مهيلع تناك

 ذخؤت مث ڵ رهشأ ةثالث دعقي ىتح مهلوق ضعب ىفو ث ةيزجلا هنم تذخأ نيدلل

 برحلا لهأ نم ةي ىذلا ىف ىنبجءيو ك رهشأ ةثالث ةيزج 2 ىغم ام ةيزجلا هغم

 اذإ مهكلم ذخأي اه هنم اوذخأي نأ نيمهملا ةيامح ىف ةرامت هدي ىف ريدي نامأب

 . لوقلا ضعب ىف رشملا مهيلعو ى مهتراجتب هعم مهتماقإ ىف نيملسملا دالب لهأ مدق

 لوق نم ىبرحلا ىلع هيف بج ام دح ملعأ ال : هللا همحر ديمس وبأ لاقو

 رشلا توبث ىنعم هكلم ىف رشعلا هيلع بجي نم اولاف دق مهنأ الإ 7 انباحصأ

 نم هضرأ كلم ذخأي ىبرلا نوكي نأ الإ ةاكزلا هيف بجت ام وهو نيلسملا ىلع

 ذخؤي نأ ىنبجعي لوقلا كالذ ىلعف ڵ كلذ نم لقأ نم هيلع اومدق اذإ نيمسا

 لهأ نم ىباتكلا امأو ء هضرأ كلم ذخؤي ام رادقم نم هضرأ كلم ذخأي ام هنم

 اذإو ى همردق وأ هتماقإ ىف كلذ ىف لوقلا ىغم دةف هل تبثيام هل تبثي نمو ةمذلا

 نوكي ال نآ ىنبجعأ برحلا ضرأ لهأ نم ناك اذإ رشعلا فصن ىنعم هيلع تبث

 ماكحأ ىناعم هبشي ذإ ڵ نيملسملا ىلع ةاكرلا هيف بجت ام لقأ نم :كلذ هيلع

 نيدسملا نأ كاذو ، لدملا ةباصإ ىاعم نم جرخت اهدجأ الو ء كلذ ىف نيملسملا

 كرشملا عبر اهيف مث الاقثم نيرشع وأ ادعاصف مهرد ىتئام ىف الإ ةاكولا مهمزات ال

 توبثل رشلا ىنعم بجمام اهرد نيعبر أ نم نوكب نأ هبشي ا ذكمه ناكنإ امأو

 ص عبر ةضفلاو بذلا ىف نيلسملا ىلع ةاكرلا نأل ء ةاكرلا هابشأ ىف هانمم ىف رشعلا

 فمن اههبشو ءالالاب ىتسي ايفو ى رشعلا رامثلا نم اهجشأ امو راهنألا هتقس ايفو

غولب ىف ؛ هانعم ىف نيللا نوقناوي ام ىتمم هبشأ رشعلا ىنعم توث اذإ و : رشعلا



_ ٢٣٧١ 

 رخ نم. متر ىف هريغ الو زمثع نم قح توبث ملعأ الو :لاق ء مهلاومأ نم كلذ

 ذخؤي و٬رشملا هيف بجوأ اضعب لعلو٬مهدنع مارح وه ذإ ء كلذ هابشأ و ريزانخو

 ، مهل كلم هنأو مهدنع لالح هنأ ةمذلا لهأ فرتعي نإ ، مهدنع هتميق نم رشعلا

 وهو { مهلاومأ نم نيماسملا نم ذخؤي ام مهيلع فعاضي هنإف برعلا ىراصن امأو

 فمن هين امم رشلاو ،رشملا هيف امم سخا ء ةاكزلا اهيف بجت ىتلا كالمألا عيمج نم

 نم غلبي ىتح مهيلع ءىش ال هنأ وجرأو ى رشملا عبر هيف امم رشملا فصن و ى رشملا

 2 مهيلع فعاضي مث ء نيدملا لاومأ نم ةاكراا هيف بج ام كلذ نم مهكالمأ

 ملعأ ال ، برعلا ىراصن لثم بلغت ىنب ىراصنو برعلا دوهي ىف ليق كلذكو

 .مهنم نوثباصلاو برملا دوهي كلذكو ء مهكح ريغ امكح

 لصف

 ةقدص مهرامث ىفالو ةمذلا لهأ ةعارز ىف سيلو:هللا هتحر دمحم ىنأ عماج ىفو

 دهلا نم هيلع اوقناو امو مهنم ذخؤي امن إد 2 نيداسملا ءاينغأ ىلع ةقدصلا امإو

 هلام فلب اذإ ةاكرلا هتصح ىف ناك ى مذ دنع حلصم لمع نإو « نيملسملا نيبو مهنيب

 مالسإلالهأ نمو ةمذلا لهأ نم لاز ام كلذكو ث هل صلاخ ةاكولا هيلع بج ام

 برعلا ىراصن نم ةمذلا لهأ ,لإ لاز امو ڵ سخا هيف برعلا نم ىراصنلا ىلإ

 ةمذلا لحأ كحم هكح نع لقتنيال هلاحب هنأل ء سمجلا هيلعف ةاكرلا هيف هلصأ نكب ملو

 ثزصم وأ ىمذ وأ ةأر.ا ىلإ لاز اذإ ع سجلا اهمف ىتلا برعلا ىراصن لام ىف لاقو

،ةي,لاكسوء رلا ىلع وه سيلو ءلاملا ىف لصأ سخا نأل٬تلاز امثيح رمحا اهيفف



 ۔. ٢٣٢ _

 نأ ةالصلا لهالن ىلصملا لام ىعذلا ىرتشا نإو 2 سلا اهيفف لصم اهعرز ولو

 ئ ةره الو عاشم ةعدش هيف مهل نكت ولو ‘ اوءاش نإ ةم4شل اي هنم هوذخأ

 نا و ر٥ وب أ ظم>و : هأ 4حر بوبحم نع ةر٤ص أ نع هلزا ليع و كللذ لظنح

 . كلذ لشم هين أ ن٭ ىلع ن رهزألا نع هللا دبع وبأو

 دحأل نوكي نأ الإ ةمذلا لدأ نم ةمفشلاب اوذخأي نأ نيهسملل سيل لوقو

 هلخم دج وأ هعرز سودي وهو ىمذلاب قدصلل زاتجا اذإو ى هتعفش ذخأيف ةعفش

 هياعف ةلبقلا لحأ لاومأ نم هدافتسا ام امأو ى ءىش هنم ذخؤي ال لصألا هلام نإف

 مهلاو أنه ذخؤيف برهلا وكرشم امأو نبلا ةاكز ماكحأ ليهس ىلع ةاكزلا هيف

 . نيملسملا لاومأ نم ذخؤي ام فعض

 ىرتشا اذإ و ء برعلا ىراصن نم فمضلا ذخؤب : هللا هحر ةيواعم وبأ لاقو

 فالتخا اهبف ةاكرلابوجو نف ةاكزلا اهيف ىرج ىتلا نيدسلل لاومأ نم ةمذلا لهأ

 ىلع ىلصيو ، ىربيخ هنإ 2 لاق اذإ ىدوهيلاو ، بجت لوقو ى بج ال لوق
 ىمذلا ف فاتخاو . ىربيخ ريغ هنأ حصي ىتحءةيزجلا هيلع تعنر للم هللا لوسر

 { ءىش كلذ ىف هيلع سيل لوقن ءكلم ريغ وأ كلمب ء رشلا ضرأ نم اضرأ عرزي

 لوقو ع رشعل هيلع فعاضي و ء جارخ ضرأ هب تلوح اضرأ ىمذلا ىرتشا اذإو

 . هلاح ىلع رشعلا هيلع

 نيملسأل نه دحأ ىلع ةاكزلا هو تتبث لام لك : لا 4٨4حر ايعس وأ لاقو

كح توبث نع هكح لقتني الن نيال كله هين حصي ال ام ىمذلا ىلع تبثت ملو
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 ريغ وأ كلع ةمذلا لأ نم دحأل ةعارزلا تناك 2 ةاكزلا هيفو 2 هيف مالسإلا

 لاومأ كح لاومألا نه لدنلا اذه ماكحأو ك ةرجأ وأ ةحينم وأ ةكراشم ك كلم

 . انالتخا كلذ ىف نيملسملا نيب ملعأ الف ، ةاكزلا توبث ىف نيملسل

 ةقدصلامهملع ىرجت ال نيذلا ةمذلا لهأ نم دحأل هلام نم عيبي نأ دارأ نمو

 :هللا همحر هللا دبع وب أ لاقو « ةرملا ةقدص ىرتشال ىلع طرتشي و ع ثالذب سأب الف

 مهنم ذخؤيف بردلا ىراصن امأو ء طرتشت مل ولو ةتباث ةلبقلا لحأ لاومأ ىف ةقدصلا

 ء مهلع ةيزج الو ، سحلا ودو ص ةقدصلا نم نيادملا نم ذخؤي امم فعضلا

 لوحمو ، ةقدصنللهأ لاومأ ىف غلبي اك اهمف غلبت ىتح ملاوم أ ىف ةقدصلا بج الو

 ىراصنلا لماعو ث اضيأ برعلاد وهم ثكالذكو ءهوكسام ذم لوح مهدنع قرولا ىلع

 ىراصنلا ةصح ىفو ، رشعلا هتصح ىف هيلع امنإف مالسإلا لهأ نم ثاكاذإ

 لاومأ نم ذخؤي ام ىلعيهلاو ةأرماو مهنم لجرلا لام نم ةقدصلا ذخؤتو سحا

 ص هورتشا وأ ، هوثرو لام لكو ى ةقدصلا ىف فعضلا مهلع نأ الإ ى ةلبقلل لهأ

 ىمذلا ىرتشا امو « ةقدصلا نم فعضلا هيف مهملعف هوج ولا نم هجوب مهلإ راص وأ

 ىمذ دهب ىمذ اهلوادت واو نيلسال ضرأ نم رقبلاو ذلاو لخنلاو ضرألا نم

 ايلإ تراص ذنم ى ةمزلا لهأىلع ةاكرلا اهسفن نيلسملا لاومأ نم اهلصأ ناكاذأ

 اذإ ، كرشلا لدأ ضرأ ىلإ ةيشاملاب نيسللا ضرأ نم اوجرخي نأ مه سيلو

 ناك تلا برملاىراصن لاومأ نم نولسلل ىرتشا امو ى ةقدلا اهيف ىرجت تناك

 نهملا نب ىلع وبأ لاقو 2 رشعلا هيف نيلسملا ىلع امنإف مهدنع سجلا اهيف ىرج

لوقر 4 مهلاومأ ىف تباث لصأسحا نأل سج 4يف لمق دقو : هللا همحر دحأ نا
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 ىلصا ىلإ تلاز اذإ اهنأ انبجهيو ، سحا اهيفن لصم وأ ىمذ ىلإ تلاز اذإ اهنإ

 . ةيزج الو هيلع سخ ال ىلصملا نأل 2 ةلبقلا لهأ لاومأكءاكررلا اهين نوكب نأ

 لصف

 نم ذخأي نأ دارأ هنع هلا ىضر باطخلا ني رع نأ ىور هللا دبع وبأ لاق

 . هل لاقن ، مورلاب اوقحاي نأ ادارأو ث اهنم اوفنأت ، ةيزجلا باغت ىنب ىراصن

 ةيزجلا نم نوفنأي برع موة بلغن ىنب نإ ، نينمؤملا ريمأ اي !: ةعرز نب نايلا

 ةقدصلا مهملع فعضي نأ ىلع هللا همحر رح مهلاصف ى مهب كيلع كودع نمت الف

 ررضال هنأ ملعو « اهنم مهفنأو مهراقن نم ىأر امل ء ةيزجلا كرتل اهوزاجتسا امنإو

 ملع فعاض ىتح مهنم اهؤوتساو مهنع مسالا كاذ طاقسإ نم نيدملا ىلع

 نيبلسلا قوقح ءافيتسا عم مهقتف نم قلخ ام قتر كالذ ىف ناكو ى ةقدصلا

 هللاا تا : ةلالص ينلا لاق امك اددسم اقفوم هللا نذإب رمه ناكو « مهباقر نم

 : هيف دوعتم نب هللا ديع لوقكو ث هبلقو رع ناسل ىلع قحلاب برض لجو زع

 بل اط أ نب ىلع لوق لثمو ،هددسي هينيع نيب اكسام نأكو ال ١ طق رمع تيأر ام

 نينمؤا مأ ةشاع لوةدَو 2 رع نانل ىلع قطنت ةنيكسلا نوكت نأ دعبت ام : هيف

 . اهارذأ رومألل دعأ دق هذحو ١0)حيسن اًبذوحأ هللاو ناك : هيف اهنع هللا ىضر

 نم ريئك ىف دعأ قلا ء ارذألا كلت نه هذه هتامنف تناكف : هللا ديع وبأ لاق

 . ىصح ال قلا هنساحم

 ايذوحأ هتناو ناك تلاقف هفصت رمع ترك ذ اهنأ ةشئاع ثيدح ىنو ناسللا ىف لاق )١(

 ھ نرقاا عطقنم ناك هنأ تدارأ هدحو جيسن



 _ و٢٣ _

 ةراجةلانم فعضلا برعلا ىراصن نم ذخؤي : هللا هحر ديمس وبأ لاقو

 برحلا لهأ امأو ص كالذ ريغ عأ الو ، برعلا دوهي كل ذكو ص ةضفلاو بهذلاو

 ه نوذخأي اك لوقو ، رشملا مهنم ذخؤي لوقف ث مهلام مدق اذإ كرشلا لهأ نم

 ةقدص الف ىنارمعنلاو ىدوهيلا ةرمث ىرتشا نمو ث مهيلإ اومدق اذإ نيملسملا نم

 نإ لوقو ص مهتعتمأو مهيشاومو مهباودو ةمذلا لهأ ةرمن ىرتشي نأ هلو ث هيلع

 نإو ء ىرتشملا ىلع تناك ثيح نم اهيف ةاكز الف اهك ارد دهب ةرملا ملسملا ىرتشا

 ثيح نم ليهق ايف هيف ةاكرلا ةيلعف هدي ىف تكردأف هجوب كاردلا لبق هل تراص

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو 2 تناك ام

© دج م
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 نورشعلا عساتلا لوقلا

 سانلا نم هيلع بج سو اهتفصو ةيزجلا ىف

 _ ٥ ص - م . ك ح  - 3 - 7و ِّ ١

 رخالا مويلاب ال ؤ هللاد ن ونمو ال نبداا اولاف « : لان هللأ لاف

 { + ۔ .& ۔ د ٥۔ ۔ ل ش 7\ و و۔۔إرالإ(۔ے۔ ح 4 رع۔, 7٩س۔
 اوتو ١ نبدلا نم ق ١ نيد ںوني ادي ال و هل وسَر و 1 م رح ام ںوم رح الو

 ۔ هم ث , ٦ ىمد ه ٥
 . ْن رر غاص مهو لد نع ةر رجلا اوطعي ىتح باتكلا

 ء دب نع ليقو 4 مهريغ اهب نولسر الو مهيديأب اهن وطعي : سابع نبا لاق

 مهيلع نيسللا نم دي هل نل رارقإ ىأ ى دب نع ليقو ث ةئيسن ال دقن نع ىأ

 ىطعي ىذلا نوكي : ليقو ث نوروبقم ءالدأ نورغاص مهو ث مهنم ةيزجلا لوبقب

 هخم ذخؤت : هللا هحر سابع نبا لاقو ث دعاق هنم اه ضباقلاو ث امماق ةيرجلا

 ع فنعب ءاطعإلا مضوم ىلإ رجي : لوقو ث هافق ىف عفصي : لوقو ى هقنع ىجوتو

 . مهيلع مالسإلا ماكحأ نايرج وه راغصلا نإ لوقو

 ىراصنلاو دوهملا نيباتكلا لهأ نم ةيزجلا ذخأ زاوج ىلع ةمألا تقفتاو

 باتكلا لهأ ريغ ىفو ىبرعلا ىباتكلا ىف اوفلتخاو 2 اجرع اونوكي مل اذإ

 ، ناسنإلا ىلع ال ى نايدألا ىلع ةيزجلا نأ ىلإ ضعب بهذف 2 مجملا رافك نم

 ص ناثوألا لهأ نم ذخؤت الو ء مجع وأ اوناك ابرع « باتكلا لهأ نم ذخؤتف

 ،ليق اين ك ناسغ نم. مو ؛ ةمود رديك أ نم اهذخأ :تلط ىنلا نأ ، اوجتحاو

 ذخؤت اهنأ نورخآ بهذو ، برع مهتماعو ء نهملا لهأ ةمذ ةمذلا لهأ نم ذخأو

 لهأ نم ذخؤت اهمإ : نورخآ لاقو 4 مالسإلا نع دترملا الإ رافكلا عيمج نم

،برمعلا كرش هنم ذخؤت الو :مجلا كرشم نه ذخؤتو « مولا ىلع باتكلا
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 ىمجعلا نه ذخؤتو ٤ ًي اتك وأ ناك اك رشم ف رعلا نم ذخؤت ال اهنإ لوقو

 . مهنم ةيزجلا ذخأ ىلع ةباحصلا تتفتاق سوجلا امأو « ايباتك و أ ناك كرشم

 هعم د__هش ىتح ةيزجلا ذخأو هنع هللا ىضر باطلا نب رمح نإ ليةو

 وكذ امل هنإ لاقو ، رجه سوج نم اهذخأ ولليَص ىبنلا نأ فوع نب نحرلا دبع

 باطخلا . رع عانتما ىفو ك باتكلا لهأ ةنس + ا وتس : دنلل لاق سوجلا هل

 فوع ت نمحرلا .دبع 4.م دش ىيح سوجلا نم ةيرلا لخ 1 نع هنع هنا ىضر

 ذخؤت ال اهنأ ىلع ناك ةباحصلاىأر نأ ىلع ليلد اهذخأ ملل ىنلا نأ هللا همحر

 ٠. باتكلا لهأ نم ذخؤت \ع إ و ك كرشم لك نم

 2 هنوسردي باتك مهل ناك سوجلا نأ بلاط ىبأ نب ىلع نع ىورو

 . مرهظأ نيب نم عفر دقو اموي اوحبصأف

 ىلعو ى ريناند ةمبرأ رسوملاو ث ريقفلا نم رانيدلا لبقيو رانيد ةبزجلا لقأو

 ١ ر ايد د طس و حل ١ ْن .

 نم دحأل رابجلا اهدقع دق ناك ةمذ اهفو نيلسلاضرأبمامإلا رفظ اذإ ليقو

 رابجلا ةمذ ضقني نأ مامالل نكي مل مامإلالبق مهيلع ىلوتسا دق نيذلا ةمذلا لهأ

 دق ماوعأل ةيرلا مح ٠ ذخأ دق رابجلا ناك نإ كالذكو > مل هدمع ام ف تبثيو

 ، هاوس نم ىلع دي نرلا : : ىنلا لوقل 2 مهيلع هثاليتسا لاح ىف تضم

 مم اهذخأ نأ دعب مهنع ةيزجلا طاتسإ بجوي ربخلا اذهف © مماذدأ مهتمذب ىعسي

« ءانمأراا ىلع بج الو « ةمألا عامجإب ديبعلاو نايبصلاو ءاسنلا نع ةطقاس ةيزجلاو
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 ك عامجإلاب جرح نهم ال ك ممه 1 . رلا ذخأ بجوي رظنلاو ك نافلا خيشلا ىلع الو

 . كالذ ق رظني و ؤ. هيلع 4٠ زج ال. ايز ارصن وأ ات ًَ دومح ادبع مسال قتع قتعأ اذإو

 ىدوهيلا ىلع سيل هنأ ىوزن لهأ ىلإ رباج ىبأ نب ىسوم باتك ىنو

 نامهرد ء لجرلا ىلع ةيزجلا مهيلع امنإ و ء مهلاومأ ىف ةاكز ىموجلاو ىنارصنلاو

 لك . انيكسم ناك نإو ‘ مهارد ةعبرأف ارسوم اينغ ناك نإو ء رهش لك ىف

 اودافتسا ام امأوءءىش مهيلع سيلف ةراح الو ديبع الو ضرأ ىف هل ةلغ الو نيدلاب

 ء ةاكزلا اهيف مهيلعف ةاكراا اهيف ترج ىتلا ةالصلل لهأ لاومأ نم مهيلإ لقتنا وأ

 مهيلعو ث ةيزجلا مهنع طح لم ىبنلا نأل 2 مهيلع ةيزج الف ربيخ دوهي امأو

 سبح نمو 0 نيملا ىز اويزتي الو ةمذلا لهأ نم مهريغ ىز مهيز نوكي نأ

 ىلع ماوقلاو ، مهيلع ةيزج الف ء ةينابهرلا مهو ‘ عماوصلا ىف ىراصنلا نم هسفن

 همدع رهظ دق انيكسم مهنم ناك نهو ةيزجلا مهيلع رانلا تويب وعيبلاو سئانكلا

 ذخؤي امإف ءالؤه ريغ نم ناك نمو . هيلع ةيزج الف ةيزجلا ىلع ردقي الو هرقفو

 لك ىف هخم ذحأ ىتح هترسي ترهظ نمو . مهرد رهش لك ىف مهنم دحاو لك نم

 مهارد ةسبرأ رهش لك ىف هنم ذخؤيف « ارثكم اناتهد نوكب ىتح نامهرد رهش
 محم ذخؤي امنإو 4 مهرد ن نم لقأ الو 4 مهارد ةعبرأ نم رثكأ مهنم ذخؤي الو

 نم اهتميق وأ مهرد فل أ كيرأ ىمذلا كلم اذإو ءىضاملا رهشلا لاله لهأ اذإ

 . ناقهد وهف لصألا

تناكو ء نرامعب لايعو لام ىمذلل ناك نإو « کالذ نم لقأ ضعب لاقو
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 ىتلا نينسلا نم ىضم امل ةيزجا هنم ذخؤي هنإف { مدق مث ء كرشلا دالب ىلإ هتبيغ

 ذخؤت مل لايع الو لام نامعب هل نكي مل نإو ى ةبزجلا ىلطعأ نكي مل اذإ اهبف باغ

 مالسإلا ضرأ ىلإ هتبيغ تاكن إ و ء ىضم امل نامع ىلإ عجر اذإ ةيزجلا هنم

 هنأرةي نأ الإ لاهو لهأ اهب هلناك نإو نامح ىلإ عجر اذإ ةيزجلا هنم ذخؤت م

 ىمذلا أشن نإو ،اهبف باغ ىتلا ةدملل هنم ذخؤي هنإف « هتبيغ ىف ةيزجلا ىطعي نكي مل

 ةيزج هنم ذخؤت نكي ملو ء ناه نم هجورخ نكي مل نإو ء كرشلا لهأ دالب ىف

 ةيزجلا هنم ذخؤت مث : رهش لوقو رهشأ ةثالث نايب مقي ىتح ةيزج هنم ذخ ؤي الف

 . فن أتسب ايف

 ذخؤتال :لاق هللا همحر نامثعنب ناملس نإ : هللا امهمحر بوبحم نب دحم لاقو

 ذخؤت" رهشأ ةئالث اهيف يقي نأ الإ مالسإلا ضرأ ىلإ عجر اذإ ىعذلا نم ةيزجلا
 ناك لوقلا ا.هبو ث نيملسملا عم ماقأ اذإ فنأتست الو 2 رهشألا هذهل ةيزجلا هنم

 . ١
 . هرا امهحر بوهحم ن ٢2 ذخأي

 ةيزجلا مهنم ذخؤتف ىراصنلاو دوملا امأو : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 مهنم ذخؤتف ، رهشأ ةئالث نيملسملا ةياح ىف مهل الخ اذإ ى مهلزانم ردق ىلع

 ثلذ ةيزج مهنم تذخأ ارهش اوح اذإ لوقو٬رهش لك ىف فنأتسي الو « ىضم اه
 لجأل نيدلا مهتحليالو ء نيدلاب نواك أيال نيذلا لاجرلا نم ذخ ؤت ىهو « رهشلا
 جاتحملا ريقنلا نود نوكي ىذلا مهنم لقملا نم ذخؤتو « مهلوح ىف مهنشيعم

 ء نرامهرد رهش لك ىف راسيلا ىف هنم ىلعأ ىذلا نم ذخؤيو ى ممرد رهش لك ىف

نع ال مهسوءر نع مهارد ةعبرأ رهش لك ىف ىنعلا ىف مههبشأ نمو مهنيقاحد نمو



 ۔- ٢٤٠ -

 رمأ نل مهثالكو وأ مهيديأب اهوسب نأ وهو ص نورغاص مو دي ن“ 6 مملاومأ

 مهتيامحو نيملا ماكحأ مهيلع ىرجت ثيح اوناك اذإ كلذو ى مهنم اهسغبةب

 رهشأ ةثالث ء ني۔يقم وأ ن رهاسم اوناك مه رحب وأ م ر ىف [ ملاعو مياع.و

 . رثك أ ام ىللإ رهش لوقو « رثك أ وأ

 ، خيش الو ةأرما الو بص ىلع بجم الو « ادعاصف غلابلا ىلع بجت ةيزجلاو

 ء ندلا ال رابتعالاب كلذو ص ربكلاو فعضلا نم لاتقلا ىلع ردقي ال ناكنإف

 نيقهارلل دحف راص اذإ ىدلاو ء هعضوف براح الو لتاقي ال نم دحب ناك اذإ

 قوقحلا نم هسفن ىلع هب رقي امو 2 هب هرارقإ هيلع تبث غولبل اب رقأ ول نم ةلزنمب

 كلت ىف ةيزجلا هيلع تبثي ضعبف ى قوقحلا ىف ماكحألا هيلع ىرجمو ، تانايضلاو

 هتلع تبثي غوابلاب هرارقإ نأل ص غولبلاب رقب ىتح هيلع تبثت ال لوقو ص لاحلا

 نيذل ابلا دحم راص اذإو ص رظنلا ىنعم ىف الاع هرارةإ نكن 1 ام نينلابلل ماكحأ

 وهنم وأ 4 امس هنم رغصأ وه نم غلبي وأ هلثم هيف غلب ام نانم غلب وأ رظنلا ىف

 ؛ماكحألا ىنم. ىف نيفلابلاىنعم هبشب اهب نإ ليق دق اهلك لاوحألا هذهف هبارتأ نم

 هغولب حصي وأ غلبي ىتح لوقو ث دوقلاو صاصقلا نم ء اههبشأ امو دودحلا نود

 . هغولب ىف باتري ال نم دحم ريصيو ى هب رقي وأ

 باتكلالهأ امأف «سوجلاو باتكلا لهأ نم مجملا ىلع تبثن امنإ ةيزجلاو

 هللالومسر ةنمس نذ سوجلا ام أو لجو رع هرأ باتك كح نم ةي رلا مهياع ترثك

 لهأ امأو ع ةيزجلا ىنعم ىف ع باتكساا لهأ ةتس مهب اوتس : ةل هلوقل دنالو
نيلسملا نم ذخؤي ام فعض منم ذخؤيو { مهلع ةيزج الف برعلل نم ةمذنا



 س ٢٤١

 نم دحأ ىلع تبث اذإ و ى مجعلا ةنس مهب نسي لو ص مهسفنأ نود ، مهلاومأ نم

 مهياع تبث دق ام مهل مهيلعف ةيزجلا ريغ لاملا نم ءىش ءاطعإ ىلع حلص كرشلا لهأ

 نيكرشملا نم برحلا لهأ ةحلاصم نيدسمللو ، ثلذ ريغ وأ سمخ وأ ةيزج نم

 .مهدوةن ىلع لوحمو ةالصلا لحأ لاومأ ىف غلبي اك هيف غلبي ىتح بايكسلا لهأ ريغ

 ىراصنلا لماعو ، برعلا دوهيب لام ثلذكو ى هوكلم ذم ةالصلا لهأك لوح

 ىرادنلاةمح ىفو كرشملا هتصح ىف هيلع امنإف املسم ناك اذإ سخا مهمزلي نيذلا

 نم ذخؤي امك نايبهلاو ءاسنلاو مهنم لاجرلا لاومأ نم ةقدصلا ذخؤتو سخا

 هوثرو لام لكو ع ةقدصلا ىف فعضلا مهيلع نأ الإ ء مالسإلا لهأ لاومأ

 { ةقدصلا نم فءضلا هيف مهيلعف هوجولا نم هجوب مهيلإ راص دأ هورتشا وأ

 .ةقدصلا اهيفف نيل۔لاضرأ نم رقبلاو منذلاو ضرألاو لخنلا نم ىمذلا ىرتشا امو

 مل سيلو ث نيملا لاومأ نم اهلصأ لراك اذإ ء ىمذ دعب ىمذ اهلوادت ولو

 .ىرجم تناك اذإ كرشلا لهأ ضرأ ىلإ نيلسملا ضرأ نم ةيشاملاب اوجرخ نأ

 ىرجي تناك ىتلا برعلا ىراصن لاومأ نم نوملسملا ىرتشا امو ث ةقدصلا اهيف

 لصألا ىلع سجا.هيف ليق دقو 2 رشعلا هيف نيلسملا ىلع امنإف مهدنع سحا اهيف

 ، سلا اهيف نأ لصم وأ ىمذ ىلإ تلاز اذإ لوقو ث تباث لصأ سا نأل

 لهأ ىلع ةضورغملا ةاكزلا اهيفف ىلصملا ىلإ تلاز اذإ لاق نم لوق ىلع بجب و

 . ىلعي الو ولعي مالسإلا نأل ى ةالصلا

) ه / تيلاطلا جهنم _ ) ١٦



٢٤٢ 

 لصف

 ةراحتلا نم فعضلا برملا ىراصن ں, ذخؤي : هللا همحر ليعس وا أ لاف

 ةدع ءارش زئاجو ث برعلا ىراصن لثم برعلا دوهي كلذكو 2 ةضفلاو بهذلا و

 لعز مهنم ةرملا نودملا ىرتشا ولو . مهتعتمأ و ممشاومو مهباودو ةمذلا لهأ

 كاردلا لبق تراص نإو ك ىرتشملا ىلع تثن 1 ثيح نم اذ ةاكر الف اهكارد

 عأ هللاو ، ليق امف اهيف ةاكزلا هيلعف هدي ىف تكردأف هوجولا نم هجوب لسملا ىلإ

. قيفوتلا هب و



_ ٢٤٣ _ 

 نونالثلاو دحاولا لوقلا

 امهيف بجي امو نداعملاو زاكرلا ركذ ىف

 لا:اوه ةغللا لحأ دنع زنكلا كلذكو ء ضرألا ىف نوفدملا لاملا وه زاكرلا

 هيف هيلع سيلو « هب قحأ وهف ازاكر دجو نم هللا هجر دج وبأ لاقو « نوفذدللا

 تأ بحأف ضرألا هجو ىلع رهاظ هدجو نإو ، ةيلهاجلا نيفد وهو ، فيرعت

 . لاومألا نم سانلا نم طقس امو ةطةا ليوس هل۔بس نوكي

 ز ونك نم ازنك لجر ضرأ ىف دجو لجر ىف هللا همحر هللا دبع وبأ لاقو

 ةضف وأ ابهذ ناك اذإ سا هينو 2 نطاب وأ رهاظ ناكهدجو ن هنأ : ةيلهاجلا

 لوقو ، ضرألا بحاصل نوكي هنأ هريغ ضرأ ىف [زىكد جو نم : هريغ لاتو

 نإ و: ضرألا بحاصل وهف نصح ىف هدجو ناكاذإ مهضعب لاقو ى هباصأ وه نل

 اذإ هللا همحر ديعس وب أ لاقو . هناصأ نمل وهف ةنوصحم ريغ ةحابم ضرأ ىف هدجو

 بر نم هدجو نل هكح نوكيف ةيلهاجلا زونك نم زنك هنأ كحلا ىف تبث

 تجرخأ امم الو ، ضرألا تاوذ نم وه سبلو ص ةمينغ هنأل ، هريغ وأ ضرألا

 ثالذ نيبأو ء فالتخالا ىنعم هيف هبشيو . لاملا بر كلا ىف نوكيف ضرألا

 لجر رجأتسا اذإ امأو « هنج ريغ نم هنأل لاملا كالمب اهملع عقنال كالمألا نأ

 نإ و هترجأ ريج"اللو ضرألا بحاصل زنكلاف زنكلا بلطل هل رضحيل اريجأ

 زنكلا امأو ث هل دجا ولا رفاحلل زنكلاف زنكلا بلط ريغ نم ىنعمل هرجأتسا ناك

ل دجاولا وه ناكاذإ امأو « هنم هل خضري هنإف نيملسملا ركسع ىف ديملا هدجو اذإ



_ ٢٤٤ 

 ص نيلسملل سا هيفو ث هديسل هبسكو هنم باستكا وهف دارفنالا ىلع هدحو

 ىدصلا وأ ةأرملا تدجو نإو { دارأ ام هنم هديس هيطب و 2 هديا وهف ىقب امو

 زنكلا دجو نإ و « امهل وهف ةمينلا عضوم و برحلا ىنهم ريغ نرم زنكلا

 ء هدجو نل وه لوقو . سلا هيفو ، شيجلا لهأ نيب ةمينغ وهف برحلا راد ىف

 ناك نإو { ةمينغ نوكي نأ ركسعلا عضاوم الإ غلبي مل هل دجاولا ناك نإ بحأو
 لهأ نم هيف ةكراشم ربغ نم هسفنل وه هب۔ةك او رابتعالاو ىنعملا اذه ربغ

 . سجا هنم جرخيو « هل نوكي نأ شيجلا

 كاذ نأل ي تنبلا برل الام ناك نكسلا هماع عقي تيب ىف ازنك دجو نمو

 هدجو نإو نيملسملل ةمينغ هلامو كرشلاو ڵ كرشلا لهأ ماكحأ ةلمج ىف لخاد

 { هل نوكبنأ ىنبجعأ تاحابلل ناكسإلاب كالمألا هيلع عقب ام ريغ وأ ءارحصلا ىف

 . مهناكسإ ىف دجوب ايف نيسلا لثم برحلا لهأ نم كرشلا لهأ سيلو

 ىنعم هيف تهث اذإ ةيلهاجلا زونك سمخىف فاتخم : هللا هحر ديعس وبأ لاقو

 ةينلا ےسق ليبس ىلع ےسقي هنإ ، لاوقو ءارقفلل هنإ « لوقف ى ركسعلا لهأل ةميغنلا

 ،باكرالو ليخ فاج الو ى ةبراحريغ ىلع ذخأهأل 2 ءارقفلل نوكي نأ بحأو

 2 ةيلهاجلا زونك زاكرلاو "سخلا زاكرلا ىف : لاق ومَط ىنلا نأ ةياررلا ىفو

 بحأو « نداعملا هنأ مهدنمف قارعلا لهأ امأو 4 زاجحلا لهأو انباحصأ لوق اذهو

 دجو نمو ث هلصأ تبث اذإ حمرلا زكر نم ذوخأم زاكرلا مسا نأل لوألا لوقل

 هلوأ رسكب زاكرلاو . ةريره ىبأ نع ةعاجماو ىردخلاديعس ىبأ نع عيبرلا هجرخأ )١(

 م. اهيف نوندملا وهو ضرألا ىف زوكر ملا ىأ لوعفملا ىنعت, ردصم وهو باتك نزو ىلع ففخم



_ ٥ ٤ ٢ _ 

 ناك نإ و ، هدوجو دنع ماماللو « ءارقفال هسمخ جرخ نأ هيلعف رثك وأ لق ازاكر

 . هرادقم ديدحتب ريللا درب لو ك هيف ءىش ال قناود ةسح نم لقأ زاكراا

 سا اهيف ةيلهاجلا زونكو {ةاكزلا اهيف ندال نإ : هللا همحر دايعس وبأ لاقو

 غلب اذإ هنإ لوقف ، نداعملا نم جرخ ام امأو ، لاومألا نم ةميننلا ةلزنمب اهنأل

 ةضن وأ ناك امهذ ، لوحلا هييلع لوحم ىتح لوقو « تقولا ىف ىكز امات اباصن

 » تقولا ىف ةاكرلا هيقف ةضفو ابهذ جرخم ىذلا نإ لوقو 2 رانلاب جلاعي ابارت وأ

 وهف رانلاب جلاعي ىذلا بارتلا نم ناك امو ث لبقتسي ايف لولا هيلع لاح اذإ م

 . هلام ىلع هب۔ةةم هلحمو ى لوحلا دعب الإ هيف ةاكز ال بستكملا ةلزنمب

 ةضفلاو بهذلا نم نداعملا نم جرخ امع هللا .7 بوبحم ن دحم لثسو

 ىتحف رانلاب جلاعي ام امأو ، جرغحم ام نيح نم سحلا هيف : لاق ؟ رانلاب جلاعي ال ام

 ناكام امأو ث مهارد ةسمخ مهرد ىتئام لك نم ةاكزلا هيف مث ث لوحلا هيلع لوح

 . ةاكز ه۔ف سبيلف رةصلا نم

 ضورملا عاون أ نم نداعملا نم جرختسا ايف ةاكز الو راج ىبأ باتك ىفو

 لوح هيلع لاحو ةاكزلا هيف بجت ام ثالذ نم باصأ اذإف ى ةضفلاو بهذلا ىف الإ

 ةضفلاو بهذلا نم رانلاب جلاعي ىذلا بارتلا نم باصأ ام امأو ث هتاكز ىطعأ

 لرحهدنع اهياع لاحو مردىتثام باصأ اذإ 4 مهرد اهرد نيعب رأ لك ىف ةاكز هيلعف

 ةضنلاو بهذلا نم رانلاب جلاعي ىذلا بارتلا نم باصأ ام امأو ث هتاكز ىطعأ

ةضنلاو ب»ذلا نم جر ىذلا نأ ل ولا ضمب ىفو ك هلوح نع هيكز نأ هيلعف



_ ٢٤٦ _ 

 ةيلهاجلا زونك امأو ، ةاكزلا ةيفف رانلاب جلاعي ىذلاو « سلا هيف نداعملا نم

 نأ ىلداجلا زنكلا ةمالعو ص ادعاصف قناود ةسمخ نم تناك اذإ سحا اهيقف

 مهتيعوأب فرعت مالسإلالهأ زونكو 4 مهخمالع هياع وأ ، ةيلهاجلا ةيعوأ ىف نوكب

 مهكح ىرج ثيحو ب نيدسمل ضرأ ىف زاكرلا ىمذلا دجو اذإو ى مهتمالعو

 ص هيف دولوملا ةصحف ندعملا نم رهاوجلا نم ءىش جرخ اذإ هنإ ليقو ، سا هيفف

 لاملا بسحو رانلاب لمعتسي مل نإو زهاوجلا نم ءىش جورخ دعب تام نمو

 كردي 2 همهس مهنم ذخأ نم ذخأو ناسن إ لكلا مقي ام فرعو 4 نلا عقوو

 ثالذكو ص لبقتسي ايف هبيصن هل نوكبو ث ايش ةنسلا كلت نم كلذ دعب دولوملا

 هنأ رمعبن الو & فنأتسي ايف لخديف سقلا دعب همهس ةمسق حصي ىدلا ريبكلا

 . قيفوتلا هبو ملع أ هللاو ك مسف اهدعب كردي

ن . :ج « ج



_ ٢٤٧ 

 ربنعلاو رهوجلاو ؤاؤدالا ةاكز ف

 ىشاوااو رامل أ نم هصعب ل۔ے امو

 ڵ ةضنلاو بهذلا ريغ رهاوجلا نم ءىش ىف ةاكز ال : هللا همحر ديعس وب أ لاق

 هيف نإف ، ةراجتلا ىنعم ىف كلذ عيمج نم لخد ام الإ ء رحب وأ رب نم كلذ ناك

 ربتهلاو رهوجلاو ؤل ؤالا نم بيصملا باصأ ايف ةاكز الو ث ةراجتلا ىنعمب ى ةاكز
 نم هل ناك ام عيمج دنع هتميق بسحتف ةراجتلا نم نوكي نأ الإ ڵ صوغ نم

 نع ناك نإو ث ةقدصلا ىف هلام ىلع هلاحيف بهذ وأ مهاردب هعيبي وأ ث ةراجتلا

 « لوح رثك أ وأ كلذ نمث نم مهرد ىتئام ىلع لوحلا لوحم ىتحف ةقدصلا ىدؤيال

 لحنلا لسع ىف ةاكراا تبثأ انباحصأ نم آدحأ نأ عأ الو ةاكرلا هيذ بجت

 . اريصع الو ابح نوتيزلا ىف الو

 درولا ىف الو شمشملاو حافتلا ىف الو نامرلا ىف الو زوملا ىف ةاكز ال ليقو

 شاملا وهو جنملا الو ايبوللا ىف الو « ملظملا ىف الو نطقلا ىف الو ي نارفعزلا ىف الو

 فانصألا هذه لثم ناك ام الو خيطبلا الو موثلا الو ء لصبلا الو ةبلحلا ىف الو

 ةرذلاو ريعشلاو ريلاك لبنسلا نم جرخ ايذ ةقدصلاو ،نورقلا نم جرخي امم اهمبشو

 . كلذ هابشأو ىوهسلاو نخدلاو

 قفاو مهمغمبو ؛ انركذ ام ضعب ىف ةقدصلا اوبجوأ دقف انباحصأ ريغ امآو
ىلع لوحم ىتح اهرامث ىف الو تاوارضخلا هذه ىف ةاكز ال هنأ كلذ ىف انباحصأ



_ ٢٤٨ 

 ةضفو بهذ نم لبق نم لام هل نوكي وأ رثكأ وأ مهرد اتثام وهو لوح اهنم

 ىلع لمحم هنإف ء لوألا هتاكز فقتو لحم وأ ضورعلا نم ءىشب هعاب وأ ةراجت وأ

 نه هريغ ىلإ اهن. فنص مضي الف ماعن ألا امأو ث ةراجتلاو قرولا نم هلام ةاكز

 رقبلاو لبإلا ىلإ مضتال مننلاو ء رقبلا ىلع فال ليإلاك ، ماعنألا فانصأ

 مضن لوق امنإو ء هسنج ريغ ىلع اهنم ءىش الو { مذلاو لبإلا لإ ضنال رةبلاو

 سانجألا هذه نألء زعاملا ىلع نأضلاو ءلبإلا ىلع باجنلاو ،رقبلا ىلع سيماوجلا

 اهب دري مل اذإ لاغبلا الو ريجلا الو ليخلا ىف ةاكزلا بجت الو « ضعب نم اهضعب

 . ضعب ىلع اهضعب ةلومحم { املك ةم"وقم اهنإف ةراجتلل تناك اذإ امأو ى ةراجتلا

 لصنف

 مدقأ اهضعب ةغلتخم ةرذ عرز نف ع ضعب ىلع اهضعب لمح ىف لوقلاف راملا امأو

 كردت م عرازاا :1 أي و ك عب لبق 77 لمحيف ‘ ةليع ءامسأ املو ‘ ضعب نم

 كردي ىتح ءىش هيلع سيلف ةاكزلا هيف بجيال الوأ .دصح ىذلا ناك نإف ءىرخألا

 ف ق! امو ٤ ءىش هيو هماع سبلف هدي نم فلت وأ هعاب وأ هلك ١ امو > ابضو, هضعب

 . هاك زو ىرخألا ةمطقلا نم حصي ام ىلإ هعمج ىرخألا ةعطقلا داصح ىلإ هدي

 لوألا سق نإف « لوألا مسقي نأ لبق هداصح كردأ ام كلذ نم لمح لوقو

 لبق لوألا مسق !ذإ لوقلا ضعب ىفو ء ضعب ىلع هضعب ل.ح مل رخآلا كارد لبق

 نوكيو لوألا دصحي نأ لبق كردأ ام ل۔ح امإ لوقو هيلع لمحب مل وخآلا كارد

. ةدحاولا ةرملا ةلزنم



- ٢٤٩ -. 

 ىلع لوألا لمح رهشألا ةثالث نودام كردأ ام : هللا هحر ىراوحلا وبآ لاقو

 ةقدصلاىف ضب ىلع هضعب لح لوألا دصحب نألبق ريخألا رضح اذإ لوقو ،رخآلا
 ك الوصأ نم ترضن قلا ىلوألا ةرملا ىلع لمحم الو ةيناث ةرمث راظنلا نإ اولاقو

 . سق اهتكردأ ول و

 نم باصأ ةعيرسو ث ةئيطب ًكرذ عرز نم نع هللا همحر نسلا وأ لئسو

 هدي ىف قب دقو ةثيطبلا دصحو ،اهرج نيرشع ةثيطبلا نمو ،ايرج نيرشع ةعيرسلا

 رثؤملا وبأ ناك : هللا هحر ىراوحلا وبأ خيشلا لاقف ع ةيرجأ ةسمخ ةعيرمملا نم

 اهضعب لح مل رهشأ ةثالث امهنيب ناك اذإ : هللا مهمحر بوهحم نب دمحم نع لوقي
 ىف ضعب ىلع اهضعب لح كلذ نم لقأ امهنيب ناك نإو ى ةاكزلا ىف ضعب ىلع

 . هللا مهحر خايشألا ءالؤد نع هعفر ةحصل لوقلا اذهب ذخألا بحنو ء ةاكررلا

 بيبزال ل.حمال هريغ لاقو ،ةقدصلا ىف رقلا ىلعبيبزاا لمح : دايز وبأ لاقو

 . ىلإ بحأ لوقلا اذهو رقبلا ىلع لبإلا الو ى رقلا ىلع

 ريهشلا ىلع ربلا لح ىف هللا مهمحر بوبحم نب دمحمو بويأ نب لاو فلتخاو

 بحنو ، بويأ نب لأاو كلذ زحي ملو ث هللا امهمحر بوبحم نب دمحم كالذ زاجأف

 ءىزجح ذإ ث هب ذخأ نمل عساو نيملسملا ىأر لكو ث اذه ىف بويأ نب لئاو لوق

 بوبحم نب دمحم ىأرل اذه ىف قفاوم رباج ىبأ نب ىموم ىأرو « هذخأ ىف لدعلا

 . هللا مهحر

اهنم ءىش ىف ةقدصلا غلبت الو , ىتش ىرق ىف ةقرفتم ثورح هل ناك نم امآو



 _س ٠.١ ٥ ٢

 هيملهف ةقدصلا اهنعامج ىف غلب ث
 تمحر ح ض ةرذلا ةلا هبو ملعأ هللاو ، لمحم ال لوقي نم 1 1 " --- لد رال لداعو ا .زاج ةدحاو ةيرق ىف :- تج اذإو « دحاو عون ىهو دارغ

ج « ٥



 ۔س _ ١ ٥0

 نونالثلاو ثلاثلا لوقلا

 ث لوحلا اهلع لاح من ةاكزلا اهنم تجرخأ اذإ راملا ىف

 راثلا صرخ ىفو

 اهداصح دنع اهنم اهجرخأو هلخن ةرمت وأ هتعارز ىف ةاكزلا تبجو نمو

 ث مهاردب رقلا وأ بحلا عيبي نأ الإ لوحلا لاح اذإ ةاكزلا اهيف هيلع بجت الف

 دقو ث همهارد هيف ىكزي ىذلا هرهش "رم اذإ مهاردلا ةاكز ث همحارد عم اهيكزيف

 ةرشع وأ { مهرد ةئامب عيوي وأ « هنيعب رملاو بحلا ريغ اضورع وأ محار د تراص

 لاقو ث رشملا عبر ةراجتلا ةاكز هيكزيف ص لوحلا هيلع لوحمو بعذ ليقاثم

 ةاكز ريغ اهيف ةاكز الف ةعارزلا نم بوبحلا تناكنإ : هللا همحر ىراوحلا وبأ

 ةاكز ةراجتلل ءارش وأ نيد وأ فلس نم تناك نإو ث اهداصح دنع راثلا

 . ةنس لك

 جرخأف هتعارز ساد وأ هلام ىنطأ نم : هللا امهحر بوبحم نب دمحم لاقو

 ىذلا ىف هيلع سيل نأ « همهارد ةاكز بلجو 4 محاردب بحلا عاب مث 6 اهتاكز

 ، مهاردلا كلت نم جرخي من © ةنسلا لوحت ىتح ءىش ةرملا ةقدص هتقدص جرخأ

 ؟ قرولا ةاكز تقو ءاج اذإ قرولا ىلع لمحم اذه نأ ،انعم لوقلا رثك أو

. ةاكرلا اهيف ءاهقفلا بجوأ قلا ةدئافلا نم هنأل « حصأ ىدنع لوقلا اذهو



_ ٢ ٥ ٢ _ 

 لصف

 نع 0 )ىور ام امأ : لاق هلا همحر نسحلا ف أ خيشلا عماج نمو

 صرخو ث اوصرخا : اهل لاقن اهل ةقيدح ىف ةأرما ,لع ترم هنأ ةلع هللا لوسر

 ىداو ىأ الف { اهنم جرحم ام ىمحا : امل لاقن ‘ ٢7 ] ةرشع :ل 1 لوسر

 > ريدقت اذهو > (آ) سوأ ةرشع : تلاق ؟ كت:ةيدح تءاج : ةأرما لاق ىرقلا

 ةنيمأ اهنأو ع اهيلإ زمألا لعج للع هللا لوسر نأل 2 ائيش بجوي امم سيلو

 { ةاكررلا ىف ةنيمأ اهنأل ص اهلوق لوقلاو ث اهيلإ ءاصحإلا لعج هنأل ‘ تلاق ايف

 ةرغلا بحاص لاق نإف 2 هترخلبمو هلام ةاكز ىف نمتؤ. لك ثيدحلا اذه ىنعم ىلعف

 . هلوق لوقلاف ةحئاج اهيلع تنأ وأ تقرس اهنإ

 مامإلا نم رظنلا داهتجاب صرلا ىنعم تبث اذإ : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 ءةحتاجم اهنم بهذي امف لاومألا لهأ ىلع ةاكز ال هنأ قافتالابف ةاكرلا ىلع ريفوتال

 ث هلام ةاكز ةنايخ ىف مهنم مهنا نمو ث مهلاومأ نم اوباصأ ابن مهتاف ام امأو

 . تي ه۔اع 7 مخ صب و 0 هةيلح نيلسملا ضعب زاجأ دقف

 لعل عابي رلاو 2 هما أ ى عابي ‘ عرزلا ةاكز هنم ذخؤي ىذلا ىف فلتخاو

 ث عاتبملا ىلع اهطرتشي نأ الإ عئابلا ىلع ةاكزلا نإ لوقف ث هحالص ودبي نأ

 هيلع هللا ىلص هتنا لوسر ناك : تلاق اهنع ةنا ىضر ةمئاع نع دواد وبأو دمحأ ىور )١(

 دوهي ريخي مث هنم لكؤي نأ لبق بيطي نيح لخنلا صرخيف ةحاور ني هتنا دبع ثبي لسو
 راثلا لكؤت نأ لبق ةاكزلا ىصحي لكل صرلا كلذب مهيلإ هنوعندي وأ صرخلا كلذب هنوذخأي
 م . قرفتو

 م . ىدعاسلا ديح .أ نع ىراخبلا هاور )٢(



 ۔۔_ ٢٥٣

 رايخلاب قدصملا نإ لوقو ث كلت ال امو كلمي ام عاب هنأل دنساف عيبلا نإ لوقو

 دي نم اهقحلأ ءاش نإو 2 هب عاب ىذلا نعلا نم لالا بر نم ةاكَلا ذخأ ءاش نإ

 هنم ذخأ ىذلا ةاكرلا نمثب عئابلا ىلع ىرتشملا عجريو ث هغم اهذخأو ىرتشملا

 . هلام نع هلج نم

 الو مهم هب لاق ادحأ نأ ملي و ، ةعدب صرلا نأ انباحصأ ضع لاقو

 تفتلي الن ك ا ىف تبثي مل ام لكو 9 حل ا ىف هتوبث انعم حصي الو ث هب لع

 مهيلع ةمدقتلا ىف ةاكوال رفوأ كلذ نأ مامإلا ىري نأ الإ ء هيف لوفلا غاسيإ ىلا

 ىنهم اهجو اذه ناكو ‘ كالذىف مهتنامأ لا اون اك ةاكزلا تبجو اذإف ئ كالذب

 مہياع صرخلل نكي لاح ىلع ةاكزلا ىنعمل اريفوت كالذ ىف اوري نإو ى رظنلا

 ٠ ىعم

 ©)ربيخ لهأ لماع للط هللا لوسر نأ ىور ىذلا ريذنلا ةحص ىف فلتخاو .

 4 مهيلع اصراخ ةحاور نا ثعب و ك عرز وأ رمت نه 4 مهر \2 نه جرخ \م رطش ىلع

 نكميف ربخلا حص اذإو ء ضافتسم هيف لوقلا نأ الإ ، ربخلا اذه ةحصب عأ هللاو

 مه تبثتف نيدلسم اونوكي مل مهنأل ٨ كلا اذهم نيصوصحخم ربيخ لهأ نوكي نأ

 بجوف ك هيالع نونمؤي ام ىلع نيد صم اون وكيف نينمؤم الو ك مالسإلا ةمرح

 تماد ام مهرام مهياع اوصرخ نأ 2 هباحصأو ولع هللا لوسر نم مهيف رظنلا

 ك هب ا وص ركني ١لو هلدع نكم ارم اذهو 6 اهب اوجهذي و اهون وخ الل ةمع ق

 . قيفوتلا هبو ملعأ هياو ء کالذ رظنلا بجوأ اذإ كح تقو لكلو

% % % 

 , رطشاب ربيخ ىطعأ ملسو هيلع هتنا ىلص ىتلا نآ رمع نبا نع ىراخبلا ىور : )١}
 ملسو هيلع هتنا ىلص هتنا لوسر ىطعأ : لاق اءهنع هتنا ىضر رمع نيا نع منان نع هل ةياور ىفو

 م . رمع مهالجأ ىتح ةياور ىف داز اهنم جرخي ام رطش محلو اهوعرزيو اهولمعي نا ربيخ



_ ٤ ٥ ٢ _ 

 نوثالثلاو عبارلا لوقلا

 ةرجألاب اضرأ عدز ىذلا ىف

 ء اهعيمج ىف ةاكزلا تبجوف ىتش اسانأ اهدعقأف 2 ةقرفتم عطق هل تناك نمو

 هتصحف لاملا بر ىلع ةاكزلا { ةاكز هتعارز ىف نيدعتقملا نم دحأ ىلع بجت لو

 لاملا بر نأل ةاكز هتصح ىف لصت مل نإو ث ةاكزلا لاملا عمج ىف تبجو اذإ

 ىذلا بيدلاب همزلي ايف مكحلاو ء نيعرازلا عمجل كيرشو ث هلك لال عماج

 اذهو ص ةدحاو ةعارز وه همزلي يذ ةعارزلا تناكف « هعيجل كيرش هب مهكر اش

 ليكب نيضرألا مهرجأ اذإ امأو ث لوصفم ةعارزلا نم ءزجم نيضرأ اوعرز اذإ

 وه بصي ىتح ة اكز هماع سيل لوقو > ضرأل ا ةرج أ ف هياع ه اكز الف مولعم

 لثم ی لوصقم ةعارزاا نم ءر اهاطعأ اذإ ؤ ةاكزاا هيف هماع بحم ام اهقرتغم نم

 ءةاكرراا هيف بحن ام ةعارزلاىف ء اكرشثلا دحأ بدصي وأ سدس وأ عبر وأ < ثلث

 ءاهداصحنيح ةاك اا اهف بج ةعارزاا نأل ك ةاكزاا هنم 42 صح ف هياع نوكةن

 ةاكاا ىلع انيمأ لصألا سبل و 0 لألا ة.ح ام الإ ةقرتفم اهداصح نيح ىهو

 . ةاكراا بوجو ىف انم ةعارزلاب الإ

 محم دحاو لك ضرأ ف بج و ؟ ىتش سانل اضرأ لجر ىرتكا نإو

 ةعارزلاهذهىف بجت ةاكرلانإف 2ةاكررلا اهيفتبجو امهتعارز تعمج اذإ و 2 ةاكرلا

ةلماك هتصح ىطعي هن 1 لوقف 0 اهناكم هتصح ىطب له 0 لماعلا ىف فاتخاو



- ٢٥٥ 

 ناك ث هللا هحر ىراوحلا ىبأ لوق وهو ى اهلهأ ىلإ اهميلسةب رمؤبو ى اهتاكزب

 . لماعلا ةصح لبق ىلعت ةاكرلا نإ لوقو ى ةقث ريغ وأ ةقث لماعلا

 لجرلا كراشي لجرلا ىف هللا هحر بربحم نب دمحم نب ريشب نع دجويو

 هنإف ، ةاكز هين بج مل سق اذإف ، ةلمج ةاكرلا هيف بج ىذلا بحلا نابيصيف

 ىراوحلا وبأ لاق ث ءارقنلا ةاكز نماض وهف هيلإ اهملس نإو ى ةاكزلا هيلإ ملسي ال

 . هتصح ةاكز هيلع امنإ : هللا هحر

 نأ ملسملل زوجي ك ةاكزلا هترم ىف تبجو ص لام ىف ءاكرش ةثالث ىف ليقو

 زئاج هنإ ث ةاكزلا ىلع نينيمأ ريغ اهو « ةاكولا نم امهتصح امهبطعيو امهمساقي
 لعأللاو كلذب ىلوأ اهو اهتاكز امهتصح هيكبرشىلإ ملسيو هتصح ذخأي نأ ملندل
 ٠ قي و ة) ١ 4 , و

٠ »« ٦٢



_ ٦ ٥ ٢ _ 

 نوثالثلاو سمالا لوقلا

 فوقولاو ىفاوسلاو مومرلا ةاكز ىف

 ريغب كزإ لهأ مد ىف عرزي ىذلا نع هللا امهمحر بوبحم نب دمحم لثس : ليق

 ك مرلا لهأ نم نكي مل اذإ ةقدص هيلع لاق ؟ ةقدص هيلع له « مرلا لهأ نم ةحنم

 2 ءىشب كالذ سيلف موقلا هاطعأ نإو ى مرلا لهأ نم ةحنع مرلا ىف عرز نوكي وأ

 رمأ ىف مرلا لهأ هماقأ دحأ نم وأ مرلا ىلدأ موقلا ةهج نم نوكس امنإ ةحنملاو

 ِ . هو مهينعي ام مايقلاو ةعارزلا

 { مهنم وه سالو « هلهأ ىأر الب مرلا ىف عرز نمو ۔ رباج ىبأ باتك ىفو

 غلبت مرلا لهأ ناك اذإ ء عاص ةئامثالث غلبي مل ولو ء باصأ ايف ةقدصلا هيلع نأ

 مهنم وه ناكو . مرا لهأ ىأر عرز نإو 4 مهل عرزلا نأل ص ةقدلا مهاع

 اذهو 7 عاص ةئامثالث غلبت ىتح ةعارزلا هذه ىف ةقدص الف ةحنم ريغ وأ ةحنمب عرزف

 . هللا امهمحر بوبحم نب دمحم لوق

 موق مر ق عرزب ىذلا نرم ةقدصلا ذخؤت ال _ هللا همحر لع آ نعو

 ٠ مميأر الب

 مر ىهؤ ص رجز ىوطأ نوعرزي موق ىف هللا امهححر بوبحم نب دمحم لاقو

 نم ةي رقلا لهأ عمجو 2 ةقدصلا ىوطألا ف بجي الف { سدسل اب اهنوطمي مهيب

 ةاكرل اف ء اهوءسق اذإ كوكم ناسنإ لكل عقي٬عاص ةئامثالث رثكأ غلبيل مهسدس

2 ةراجإ هذهف عاص ةثامثالثب عرزت اهوطعأ نإو ث اهيف ءاكرش مهنأل ث مهيلع



3 
 ٢٥٧ ۔

 ىف ةاكز الو ي ةكراشملا لثم كلذ سيلو ث ةاكز اهيف اهلهأ ىلع سيل ةراجإلاو

 لوح هيلع لوحمو مرد اتثام مهنم ناسنإ لكل عقي ىتح مهل مر نم موقل مارد

 ٠ مهاردلا كلت همل 1 تراص ذم

 لصف ٠

 ىف وأ نيكاسملا وأ ءارةفلا ىلع ةفوقوال لاومألا ىف هللا همحر ديعس وم أ لاقو

 ؛ىلاعتو كرابت هللا لبس نم ليبسل وأ فالطإلا هجو ىلع ليبسلا نبا وأ هللا ليبس

 بطوخ نمم سيل اذه نأل ، هيف ةاكز ال هلك اذه نأ ء لاضفلا نم ءىشل وأ

 ولو ، فورعم كلم ىلإ مهفقو كح لوزي نمم نيفورعم موقل ناك نإو ء ةاكرلاب

 كالمألا باحصأ ىلعف ء ةفورعملا كالمألا ىلع مقي هنأ الإ ثيراوم ىلإ لقتني م

 لوةي نم لوق ىلع ص عاشملا ىف ةاك.لا ىنعم تبث اذإ ةاكراا كح نيدبعتملا نم

 هيف بج ام هتصح ىف مهنم دحاو لكل بجوف ء هومسةقا نإ كلذكو ء كالذب

 هجولا اذهو ث ىنعملا اذه ىف ةاكرلا بوجو ىف كلذ ىف فالتخا الف ، ةاكزلا

 . فوقولا نم

 ةاكز ءارقفلا ىلع ةبحلا طئاوحلا ىف سيلو هللا همحر دمحم ىبأ مماج ىفو

 . سافلا نم نيعم دحأل تسيل اهنأل

 لصف

 ةاكز الو ةاكرلا اهيف تنلب ولو ى اهبف ةاكز ال ليبسلا لخت و دجسملا لخنو

 . ىفاوصلا الو فوقولا ىف
( ٥ / تيلاطلا جهنم _ ) ١٧



 ۔ _ ٢٥٨

 "لام تيب ةجل نيملسمل عرزت ىفاوصلا تناك نإو : هللا همحر ديمس وبآ لاقو
 مهسب نيلسكل اهنم ءىش ىلع ةكراشملا تناك نإ كلذكو ء اهيف ةاك ز الف نيلسملا

 ث رثك وأ لق ى نيللا مهس ىف ةاكز الف ى اهترمث ةلج ىف مولعم ةعارزلا نم

 نم دحأ ةيفاصلا ضرأ ىف عرز اذإ امأو غلبت ل وأ ةاكرلا ةدحا ولا ةعارزلا تنلب

 ةداعت وأ ةرجأب هسفنل ةاكراا بوجو ماكحأ مهيلع ىرجي نمم مم-ةنأل نيدبعتملا

 هنأل ةاكزلا عرازلا ىلع نإف ؟نيملسملا نم هماقم موقي نم وأ « مامإلا نم عفد وأ

 عبر وأ سدس نم مولعم ةعارزلا نم مهسم نيللا ةلل ناك نإ و ءةحارزلل قحتسم

 مهكيرش ىلعنإ لوقو ءةعارزاا ىف مهكبرمث ىلع ةاكز ال لوقف رثك أ وأ لقأ وأ

 هيف بجت ام ىلاعت هللا لام نم مهيديأ ىفام ةلمج ناك اذإ 2 لاح ىلع ةاكزلا

 هيف الخاد ناكو ء الماع نكب مل اذإو لدفلا اذه ىف الماع ناك ا:إ ء ةاكررلا

 ضعب ىفو ، ةامرلا وه هتعارز ىف بجت ىتح مهل اعبت نوكت الف ةكراشم ببسب

 ىلع ءاكرشلا نم دحاو لك ىلعو ث ةاكزلا ةصاخ هلام ىف هيلع بحم ىتح لوقلا

 ك ضعب ىلع مهضعب لمحب مل ةدحاو ةعارزلا تناك ولو «هريغ وأ لماع نم دارفنالا

 بج ام ءاكرشلا عيمج بيصيو ةدحاو ةعارزلا تناك اذإ هنأ 2 لوقلا ضعب ىفو

 . ضعب ىلع مهضعب لحو « ةاكزلا مهيلع تبجو عاكلا هيذ

 تناك ةيجارلا ضرألا ىف ةاكزلا تنلب اذإ : هللا هحر دمح وبأ لاقو

 ةراجإلا ةلزن جارلا نأل ،ةاكزلا نم ائيش جارخلا طقسي الو كلكلا ىف ةاكرلا

 . ةيجارخ اضرأ تسال ناع ضرأو ء ضرألل

هو بحت ام اهثعارز تاصوو 4سقنل اهعرز و ةيداص مامإلا نم باط نمو



 _ --- ٩ ٥ ٢

 مام الل تعرز اذإ امأو ى هيلع ةاكز ال لوقو ص ةاكرلا هيلع لوقف « ةاكررلا

 . اهيف ةاكز الف مالسإلا حلاصمل

 لصف

 دحا ولا ل۔املا باصأ اذإ لوقو « مهيلع ةاكز ال لوقف ىفاوصاا لامع امأو

 تذخأ عاص ةئامثالث ةيفاصلا تنلب اذإ لوقو ، ةاكزلا هنم تذخأ عاص ةئامتال

 نإ لوقو ء اريثك وأ اليلق باصأ ام ناك تاعارزلا رثاسك لماهلا نم ةاكررلا

 نه بيصأ اذإ ى مهتصح ىف ةاكراا اهامع ىلعو ء دحاو لام ةلزنمب اهلك ىفاولا

 مهيلع بجت ام ةيفاصلا نم لماملا باصأ اذإ لوقو 2 عاص ةئامثالث ىناوص)ا ع.جج

 هراك ك ممعصح ف ءاكرش اوناكو ك صعب ىلع مهضعب لح ةاكرلا مهحصح ق

 . لامعلا ريغ ءاكرشلا رثاس كلذكو ي عاشم لام

 ! ضعب ىلع مهيب ةيفاصلا ةع ارز ف ءاكرشلا رثاسو لماعلا لمحم لوقو

 & ةاكزلا مهتصح ىف مهملع تبجو دقف ڵ ةكرتشم ةعاشم مهتعارز تناك اذإ

 ةايكراا ةيفاصلا ةم> ق سل هزأل ةعارزلا نم ةيفاصلا ةصح رادقم مع حرلميو

 . ةاكزلا مهتصح ىف غلب اذإ ةاكرلا مهنم ذخؤت مث

 ةقدصلا اهتامج ىف تجو ولو ،هريغ الو لماع ىلع ةيفاصلا ىف ةاكز ال لوقو

 ءاكرشلا عيمج ىلع لوقو ، ةقدصلا هيف بجت ام لايعلا نم دحاو لك باصأ ولو

 لصألا و ؤ لدألاب قحاتما هنأل مامإلا ةصح الإ كيرش وأ لماع نه ةاكرلا

. هنف ةقدص ال



 _ _ . ٢٦

 لصف

 كلذ نم لضفي ىتح كلذ ىف ةاكز الف ةبادلا ءاركو ث ءاملا ءاحر ةرجأ امأو

 هربخ ىلع ثكالذ لحم و كلوح اهاع لوحمو كلذ ةميق وأ ‘ مهرد ايثام هبحاص دنع

 سرادملاو دجاسملا لاوهأ امأو ع رشعلا عبر كلذ ىف بجيف 2 لاملا سأر نم

 هيف بج ام هتصح نم هل عمتجا اذإ ث لماعلا ىلع الإ اهيف ةاكز الف ىناوصلاو

 . ملعأ هللاو هبدصذ ف هيلع بحتف باصنلا

 ىلع افقو لاومألا نم ناك ام نأ هللا مهمحر انباحصأ راثآ ,ف دوجولاو

 اهف ةاكز ال ليبسلا لخنو دجملا لختو ى هيف ةقدص الف هللا ليبس ىف رأ ءارقفلا

 ةاكزلا اهيف تغلب ولو ىناوصلا الو فوقولا ىف ةاكز الو ،ةاكرلا اهيف تغلب ولو

 ضرأو ،لاملا تيب لهأ اهعرز اذإ ةيفاصلا ضرأ و ‘دجسملا لام لثم ةسردملا لامو

 كلاذ ىقمهياع ةاكز الفملهملا اهعرز اذإ ةسردمل ضرأو، ءارقفلا اهعرز اذإ ءارقفلا

 ىزب نأ عرازلا ىلعف ةداعق وأ اهنم ءزجب عارزلا اهعرزو اهيلع كروش نإو « هلك

 ةداعقلا الو ةعارزلانم مهبيصن ىفضرألا لهأ ىلع ةاكز الو ٠هلماع ةصحو هتصح

 ةسردملا لامو « اهيف هيلع ةاكز الف هلخن ةرمث تكردأو دجسم لام دمتقا نمو

 ملعأ هللاو اهيف ةاكز ال ةرجألاو « ريجأ ملهللاو « ملعمل هذخأ ولو هيف ةاكز ال

. قيفوتلا هب و



_ ٢٦٨١ 

 نولالثلاو سداسلا لوقلا

 فيك اكدلاو لزانلا ةلغو ديبعلا ءارك ةاكز ىف

 ة ] رال قادصو

 فلتخم و ، نوبدلا ةلزنمب ىه ةتباثلا تاراجإلا نإ : هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ضعب ىفو 2 مولعم لجأ اهل ةرجألا تناك اذإ ءاركللا توبث ىف مهلوق ىناعم ىف

 { ةرجألا تعقو نيح نم اقحتسم لاملا ناك ةحيحص ةرجألا تاك اذإ هن أ مهلوق

 ء ركسلاو لسلا ىف ةرجألا اهيلع عقو ىتلا ةرال ىضقنت ىتح مهلوق ضعب ىنو

 تناك هوجولا نم هجوب ةرجألا رجؤالا قحتسا اذإف ء ةرجألا قحتست ذثنيح 7

 ةلزنم اهيف لوقلاف اهذخأ نم ةردقم ىلع ةرجألا قحتسم ناك نإف ص الاح الام

 نيدلا ىف لوقلاك اهيف لوقلاف اهذخأ ىلع ردقي ال ناك نإو ص دوجولا نيدلا

 ضرت٥ينوكي نأ الإ نويدلا ىناعم ريغ قرف ةرجألا ىف ىل نيبي الو ع هنم سيؤملا

 2 عيبلا لثم ةبتاكسملاف لام ىلع هدبع ديسلا بتاك اذإو 2 هيلع فقأ نأ ببسب

 اهلجأ اهاحف لجأىلإ ةبتاك۔للاتناكن إف «قتع هديسنم هسفن دبعلا ىرتشا اذإ و

 دحاو اهانعم اهاك قوقحلا نم لاملاو ء لاح وهف لجأ ريغ ىلإ اهنم ناك امو

 هيف تناك هلحم دنع هذخأ ىلع رداق قحلا بحاص ناك اذإ و ؤ ةاك رلا بوجو ىف

 لاملا ىنعم اهانعف هذخأ نم ةردق ىلع نكي مل امو ص دوجوملا لاملا ىنعمب ى ةاكزلا

 . ًاميمج اميف لوقلا ىضم ۔اقو ى هنم سيؤلا

. ةلم املع ساف ن د هرد اتام هيلعو ك مهرد ةثام 4ہم ناك نمو



_ ٢٦٢ 

 لجر ىف هللا هجر ثالام نب تاصلا ىلإ هللا هجر بوبحم نب دمحم باوج ىفو

 نونس هل الخ نأ ىلإ { هركيف اهضبق ىلإ هنوعدي اوناكو ، موق ىلع ةيد هل تن 5

 نإو ع اهف هيلع ةاكز الف البإ ذخأ ناك نإف اهذخأف اهضبق هل ادب م ةريثك

 3ةاكرااهيلعف تضرف اك مهارد اهبحاص اهذخأ مهارد هشرأو ، هل ضرف ك اجل ناك

 هياعف سافملا نم هقح ضبق اذإ كالذكو 0 تضيق م ود ىلإ الخ ال تح مود ذم

 هنع حرطيو ث رثك أ وأ مهرد ىتئام تناك اذإ اهضبق ىلإ اهلولح موي ذم ةاكزلا

 . ىلوألا ةنسلل ةاكرلا نم هيلع بجو ام ةنس لك

 هل ثتل> مود نم مهاردلا ق ةاكزلا ه.ا \ ١ اذه : هلا هجح ر ل.عس وبأ لاق

 ك الا اذهب مكحب نأ الإ اهيف ةاكز ال لبإ ةيدلف الإو ص كاحلا اهب هل مكحو

 رد ١ م ٠

 اهب لخدي م ام اهلجاع فصن ةاكز ىلع بساحم ةأرملا نإ : هللا دبع وبأ لاقو

 بساحت لوقو ث هلك لجاملا ةاكز اهيلع تناك اهجوز اهب لخد نإف ث اهجوز

 هل نم ةلزنمب نوكيو ث اهتاكز تقو ءاج اذإ الاح قادصلا ناك اذإ ةاكزلا ىلع

 هتضبق اذإف ، هضبقت ىتح هيف اهيلع ةاكز الو بساح ال لوقو ص هريغ ىلع نبد

 . ىغم امل هناكز تجرخأ

 : حبسمو خشلا لامف 2 ةنسلا تءاج 7 2 ةنس ىلإ رمت عاب لجر ىف ليقو

 اهيدؤي ةقدصلا هيف لوقو ء لح ذم لوح هيلع لوحم ىتح لجآلا ىف هيلع ةاكز ال

ص نيدلا لحم ءاج اذإ ىضم امل ةقدصلا هيلع لوقو ص هلحم ىلإ لوح لك دنع



 ۔۔ ٢٦٣

 لوقو ث هضبقت ىتح هيف اهملع ةاكز ال لوق 2 ةأرال قادص ىف ةاكزلا كلذكو

 فصنلا ةاكز اهيلع امإ لوقو ث ةاكراا هيف اهيلعف هذخأ نم ةردقم ىلع تناك اذإ

 عيجا ةاكز اهيلعف اهب لخد اذإف ، اهب لخدي مل ام هضبق نم ةردقم ىلع تناك ولو

 . هذخأ نم ةردغم ىلع تناك اذإ

 ةجوز هلو ص نايب كله لجر ىف ناورم ىبأ ىلإ ىلع ىبأ نم باوج ىفو

 كاله ادف ڵ هسفن ىلع اهم رقأ ث ريناندو مهارد نيد هيلع املو ك اهريغ وأ ةرصبلاب

 © اهلع نيد ال ةجوزلا نأ ملعأو ء نوفس نيدلا ثالذل الخ دقو « نيدلا کالذ رهظ

 ضر«تينأ بحت ال هنأ ، ةجحلا اهلانت ال ةبثاغ تناكو أ اهبلع نيد ال هنإ تلاق وأ

 اهنم ذخؤت م ى اهيلع ثالذ حصي وأ ، جرخت مل لاملا اذه ةاكز نأ رقت ىتح اهلا

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو « اهيف كزت ل ىتلا نينسلا نم الخ ام لاملا ثالذ ةاكز

نك كن



- ٢٦٤ 

 نوثالثلاو عباسلا لوقلا

 قادصللو ةبراضلاو فلسلاو نيدلا ةاكز ىف

 هبحاصو ى فو له ىلع ناك اذإ لاحلا نيدلا نإ : هللا ٬حر ديعس وبأ لاق

 2 هاكزو هضبق ءاش .نرإف « هضبقي ل وأ هضبق ، ةاكزلا هيف نإ ث هذخأ ىلع ردقي

 بهذلا ,زم لجاعلا قادصلا الإ هذخأ نم ةردق ىلع ناك اذإ هنع كز ءاش نإو

 ،لخدي مل وأ جوزلا اهب لخد ءضبقي ملام فالتخالا ىناعم ىف هبشي هنإف ، ةضفلاو

 ىلع تناكو او لوقو « يفو ىلم ىلع تناك اذإ ةاكزلا اهيفف نويدلا رثاس امأو

 ل نإ و ، ةك احلاب هقح كردأ قحلا بحاض هيلع عقو اذإ ىلل نأل ىفو ريغ ىلم

 ء نيدلا بحاص ىلع هيف ةاكزلا نإ ى لوقلا ضعب ىنف هذخأ ىلع ردقي هك احم

 اعوضوم ناك امب الإ هذخأ ىلع ردقي ال هنأل هيلع ةاكز ال هنإ لوقلا ضعب ىفو

 ءافيتسا ىف مر اذإ ناكاذإ هنأ ىدنع لوقلا حصأو ، لصألا ىف دارأ نإ هنع

 . هتاكز جرخ نأ هيلع نأ ء هناعفر ىف ررض هقحاي ال هتح

 ا هاكز هبحاص هضبق اذإ ءاهقفلا ضعب لاقف ء هنم سيؤالا نيدلا ىف فلتخاو

 ىغم امل هنم جرخم هنإ لوقو ث ةريثك وأ ةليلق نينسلا تناك نينسلا نم ىضم

 هين سيل لوقو ص هلوح لاح اذإ هيكزيف 2 هتاكَر تقو لبقتسي مش ، ةنس ةاكز

 لوةي نم لوق ىلعف ، اهدافنسا ةدئاف هنأكهضبق ام دعب لوح هيلع لوحم ىتح ةاكز

 نإو . هتاكزل هدجو لالا دجو ىتف ىغم امل ةاكزلا هيف مزلي كيرش ةاكزلا نإ

 ةم> جرخأ هيلع ردقو هدجو ىتف ڵ هنع همدعل هتاكز ءادأب ادبمتم نكي مل

هدجو مث هنع بهذو : كيرش هيف هيلع لام هل ناكول هنأ اك ص هنم ةاكرلا



_ ٢٦٥ 

 ةن و٬ضم ةاكراا نإ لوةي نم لوق ىلعو ى هنم هتصح كيرشل ناك هيلع ردقو

 ةاكزلاب ةبطاخلا كح هنع لاز ةاكزلا ءادأ لاملا بر عطتسي م اذإف لاملا بر ىلع

 دقو « دافتسم لام هنأك ناك هدجو اذإف ى مدعلا لاح ىف ناك اذإ ىضم ال

 هيلع لحم هنإف هريغ لام هل نوكي نأ ال هيف اهب دبعت ناك تلا هلاوحأ تضقنا

 تنو ىف لاملا ىلع ةلومحم اهنأ الإ ةدئافلا ىف ىل نيبي الو « هتاكز تقو ناك اذإ

 فالا ريغلجآلانيدلا ةاكز ىف فلتخاو ع ةرافلا تناك هجو ىأ نم ث ةاكرلا

 هعاب ئذلا لاملا سأر نم ةاكرلا هيف لوقو ، ضبقيو لحي ىتح هيف ةاكز ال لوقف

 سيل لوقو « نينسلا نم ىضم امل ةقدصلا هيف تبجو اذإ لوقو ‘ ضورعلا نم هب

 نم هنم ىدؤب لوةف فالا امأ و { هلحع هذخأ ىلع ردقيو لحب ىتح ةاكز هيف

 ىدؤيف ضبقي ل امو ث هنم ىدؤيفضبقي ىتح لوقو ‘ ضبقيو لحب مل ام لاملا سأر

 . نينسلا نم ىضم امل ةاكزاا هيف تبجو لح اذإ لوقو ء لح ولو لاملا سأر نم

 لصف

 ث مهرد ةئامب رأ ىلع احاطدصاف ، قارف اهجوز نيب و اهنيب ىرج ةأرما ىف ليقو

 تءاج مت 2 اهتامكز لحم لبق احلطصاف ى ةاكزلا هنم ىدؤت تناك دق ىلح اهلو

 هيلع تدفر اذإ اهنأ ريغ سمه وهو كرسعلاب رذتعا اهتلطم ىلإ تبلطف ء اهتقدص

 ىأرف { امطعبو روديه ىلإ هتكرتو هيالع عفرت نأ تهرك نكلو ص تفوتسا

 ىلعام ىف ةاكز اهيلع سيل نأ اذ» ىف ليق دقو ى اهيلح عم ةاكررلا هيف اهيلع خيشلا

 ىتم هذخأ نه ةردق ىلع تناك اذإ الإ ةاكرلا اهياع سيل « ليق هنأل اهل قلطملا

كالذ سيلف ‘ ه_ييلت عفرت نأ الإ هسفن نم اهفصني 1 اذإ اذهو 0 هتذخأ تءاش



 س - ٢٦٦

 اذإ ةاكراا : اضيأ هيف ليق دقو « اهقح ذخأ نم ةردق ىلع كلت الو ء فاصنإ

 ةاكز ةأ رالع ري رباج ىف أ نب ىسوم نأ ىو ريو « اهقح ىلإ تلصو هيلع تع

 اذإف هضبق نم ةردق ىلع ركت مل اذإ ليقو ء هضبقت مل ام لجاعلا اهقادص ىف

 لوقلاب لية دقو 2 ةاكرلا هيف اهيلعو ث نيدلا ةلزنم وهف هذخأ نم ةردق ىلع تناك

 . لوالا

 لصف

 ث مهارد لجرل ةبراضم هدي ىف لجر ىف هللا امهمحر ى حبسمو ك مشاه لاقو

 ك ل ول ١ اهلع لاح ىتح هلد ق منغلا تيةبف ك حبرل ا اهس در ر٫ ةاش نيعب رأ ىرتشاف

 1..ق تناك نإ و { اممبأر وهو 0 مهاردل ا نم ةاكز ا ىطعت ش موقت منغلا نأ

 ةاش اهيف تغاب نإ : هللا دبعوبأ لاقو ى ءىش اهيفسيلف مهرد ىتئام نم لقأ منغلا

 ىلع مهرادلا تلح مش ث انمث منغلا تموق اهريغ مهارد هل ناكو اهيف غلبت مل نإو

 . ةاكراا اهجةف مهرد ىتثام تغلب نإف « نلا

 وهالو « هايإ هنوطعي الو موق ىلع نيد هل لجر ىف هللا همحر رثؤملا ىأ نعو
 ، ةاكرلا هيلعف مهيلإ هبلط اذإ مهنم هذخأ نم ةردق. ىلع ناكنإف ء مهلإ هبلطي

 سيان سيلافم ءامرغلا ناكوأ 2 هيلإ لصي الو هذخأ ىلع ردقي ال ناك نإو

 هنم هوجري ال نم ىلع وأ سلاغم ىلع نيد هل ناك نإو 0 ةاكز هيف هيلع

 ،رضحامو ىخم امل ةاكرزلانم هيف همزل ام ىلمعي مث ، هضبةي ىتح هيف هيلع ةاكز الف

 ع هب ال عضوم ىف ناكو أ هيلإ عجر مث رحب وأ رب ىف لام هل بهذ نإ ثلذكو

اذإ هنإفم؛ بهاذلا مدعل هدي ىف ام ةاكز جرخ لف مهرد ىتئام نم لقأ هعم ناكو أ



 س - ٢٦٧

 ض+ ؤو . هكحك همكحا اذه هبشأامو ء ىض امل هتاكز نم همزلام جرخ هيلإ داع

 نهو . بحأو ث رثك أ وهلوألا ىأرلاو ء ةنسل الإ هيف ةاكزال اذه نإ لوقلا

 ناك هترات علس نم ناكنإف ، هل عابي رخآ دلب ىف بح هلو هتاكز تقو رضح

 لبق نه هب ثمبو قيرطلا رطخ هيلع فاخ اذإ هيلإ لصو ىتم هيف ةاكزلا هيلع

 & هتاكز لحم لبق نم رطخ عضوم ىف راص اذإ هناكر همزلت ال هن أل ى هناكز لع

 كتح ىلع تفلح نإ هل لاقو ، هقح نم هركسنأو رخآ ىلع قح هل ناك نمو

 كنيملاب هنم هنكم دق هنأل ڵ لاملا اذه نع كرب هنإف « فلحم نأ ىا ى كيلإ هتملس

 نطوم نم ءىشلا اذه جرخي مل نإو ص هضبقي ىتح ةاكررلا هيف هيلع بجت ال لوقو

 لوصأ راءثنم ءىشلا اذه ناكنإو « هناكز هياعف ةاكزلا لحم دمب الإ هيلع نم الإ

 نم اهعيب ناكاذإ ى اهناثأ ىف ةاكز ةيلع سيلف اهيلع رجأ تاراجإ وأ اهكامب

 لس,ق نم عيبلا ةدم تاازو ءايشألا هذه تعيب نإو" 2 اهنم ةاكزلا جارخإ دعب

 راطلا عضوم نم تاصو ىتم ةاكراا هيلعف ابهذ وأ مهارد اهنمث راصو « ةاكزلا لحم

 ةاكرال 4.اهذ ةاكزلا نم مهرد 4۔اع ىقب ولو ةاكزلا لحم دعب تعيب نإ كلذكو

 . هلام ةرمث نه ناك ولو

 « اعاةم اهنم ىرتشا و ؤ اكز مهرد ةل امسح هعم لجر ق هللا لع لأ نعو

 لاق ، فلألا نم مهرد ةثام ةنس لك هل لحم ء نينس رشع ىلإ مهرد فا و هعابو

 ةناهم ذخأ اك مش ك اهاكز مدر د ةنام هم . نهم )٨ لح دقو هتاكز تقو ءاج ١ دإ

 لوحل ١ لاح اذإف ) هل ام سأر ه قلا مهردلا ةل امم ىفوتسي ىت> ك اهاكز مهرد

مهردلا ةئاملا ىف هيلع نكي مل مهردلا ةثاممجحلا فاتأ دقو حبرلا نم مهرد ةئام ذخاف



. ٢٦٨ _ 

 مهردلا ةثامسخ تناك نإو « هدي ىف ىهو مهرد ىتئام ىلع لوح لوحي ىتح ةاكز

 اهذخأي ىتلا ةئاملا ىف هيلع ةاكز الف كلذ لبق اهيكرب نكي مل هلام سأر ىه ىتلا

 . اهلولحو اهايإ هضبق دب لوح اهنم مهرد ىتئام ىلع لوحي ىتح

 تقو ءاج اذإ ةئايسجلا هذهم اهارتشا ىتلا ةعلسلاو ماعطلا اذه هيلع مآوةي لوقو

 كلذ اضيأ هيلع موق اضيأ لوحلا لاح اذإو ص ثلذ ةميق ةاكز ذخؤت مش « هناكز

 ماعلا ىف ةاكزلا هنم ذخأ دق ناكام حرطي مش » اهارتشا ىتلا ةعلسلا وأ ماعطلا

 تامح هدي ىف تناكنإو 0 ,هتاكز هنع حرط ءىش لاملا نم فلت نإو ء ىنال

 نم لكو ث قحلا لحم ىتح ةنس لك ىف اذكه 4 قب امم ةاكولا هخ. تذخأ م هيلع

 هيف ةاكز الف ةيد وأ ى شرأ وأ ، ةأرمال قادص وأ ى لجآ نيد الإ هل نكب م
 نإ و ،هيف تغلب اذإ ةقدصلا هنم ذخؤت مش 2 لحذم لوح هيلع لوحب مث « لحم ىتح

 ،نوسال هتامأو 2 هنم تداتعا اذإف ءدوقفم اهل جوز ىلع ةأرمال لجآ قادص ناك

 هيف تبجو تقولا ثالذ نم لو۔حلا اهيلع لاح اذإف ء نينس مبرأ دعب هلام سقو

 . امات اباصن غلب اذإ ةقدصلا

 الجر ىطعيف ء مولعم رهش ىف هلام ةاكز ىدؤي نميف هللا هحر ديعس ىبأ نعو

 براضلل دي ىف هلام ةمالس ملع اذإ : هنإف ڵ هتاكز تقو ءىجيف ةبراضم لام سأر

 براضلا دي ىف هيلع لولا لحي مل ولو ص لالا كلذ ةاكز نع جرخ نأ هيلع ناك

 براضلا دي ىف هيلع لولا لحب مل ولو « لالا كلذ ةاكز نع جرخم نأ هيلع ناك
 ص هلام نم لاز لام اذه امإ و 2 ةاكزلا بوجو لاوز ىف لخد انهه براضملا سيلو

اذإف 2 هتمالس ملعي ىتح هنع ىدؤي نأ هياع سياف الإ و ص هنع ىدأ ملاس هنأ ملع اذإن



 ۔ _ ٢٦٩

 ناصقنو ةدايز نم مويلا كلذ ناكام ىلعو «هيلع وه ام ىلع هنع ىدأ هتمالس ع

 براضلا ىلع سيلف ء حيرو اهب برضف ةبراضم مهارد الجر ىطعأ نإ كلذكو

 هقحتسا ام امأو ث هدب ىن لوحلا اهملع لوحيو {مرد ىتئام هل ىذلا غلبي تح « ةاكز

 عيمج لمح هناك ز تقو ءاج اذإف ء لام سأربو حيرب مهاردلا ثالت نم لاملا بر

 اليلق براضال عم لاملا ماقأ 2 ثالذ بسح ىلع ةاكزلا ىدأو « هلام ةلعج نم ثالذ

 . اريثكو أ

 اهجوزتف ء مولعم رهش ىف اهتاكز ىدؤت ةأرما نع ىلع ابأ ناورم وبأ لآسو

 اهقادص ل۔حيأ ى لجاعلا ذخأ نم ةردق ىلع ىهو ث لجآو لجاع قادصب لجر

 سانلا انكردأ دق انإ :لاق ؟كلذ ريغ وأ قرو وأ ىلح نم اهديب ام ىلع لجاعلا

 . هنيطعي نأ لبق نم نهقادص لجاع ىلع نيساح ءاسنلا نأ ملعن الو

 بلطب ملف «شرأ حرجلل ضرنو ءةنيبلاب حرجلا تبثو الجرحرج لجر ىف لاقو

 مهارد حرجلا شرأ ضرف اذإ : لاق ث لوحلا هيلع لاح ىتح هقح ح رجلا بحاص

 ء ضورلا ىف ةاكز الف اضورع نوكي نأ الإ ى ةقدصلا هيقن لوحلا هيلع لاحو

 2هق>ضبقي ىتح شرألا بحاص ىلع ةاكز الف اسلفم شرألا هيلع ىذلا ناك نإ و

 . هتاكز ملس هقح ضبق اذإف

 لجأو ى ربب حنم لهأ نم الجر 7 كنذإ ىف رجتي لجر ىف ليقو

 ةقدصلا لحم تقو ىف بحلا عابو ى هاضاقتف حنم لهأ نم الجر هيف لكوو ى قلا

 لاح نإف ى حنم ىف لولا هيلع لوحب نأ الإ ص كزإ ىف ىطعت بحلا كلذ ةاكف

. حنم ىف هتاكز جرخأ حنم ىف لوجلا هيلع



_ ٢٧٠ 

 3 نه ىنطأ : بوالطما هل لاقف ك مهرد فل ا الحر بلطي لجر ئ 17

 ٣ نإ لاقن ى مهرد فلأ ةاكز قدصلل هيلإ بلطو ى ,هرد فل ب هنم ذخأف } كحم

 كةتقدصذخ كنكلو ءهبلطأ ىنألهنم تضرتعا امإ و ء مهرد ةئامسمخ ىراسي رقلا

 ارمت ٤ ناكاذإ كالذو ) مهارد ذخأ ءاش نإ » ارمت ذخأ ءاش نإ رايناي ف دصلاو

 . ةاكزلا لحم دعب كلذ ذخأو « اقلزم وه سيلو ث هلام ذخأ نم ةردق ىلع

 لاح ىتح اهيلإ اهمفدي ذ ادقن مهرد ةئايعبرأ ىلع ةأرما جوزت لجر ىف ليقو

 رظتنيو ء ةئاعبرأ نم مهرد ىتئام ةاكز ةأرال ىلعف ايلم ناك نإف « لوح هعم اهيلع

 ء ىضم امل اهتاكز جرخأ اهم لخد اذإف اهب لخدي ىتح نيتيفابلا نيتئاملا ةاك زب

 ولو ى اهقلط ول ذثنيح اهل ةقحتسم نكست مل اهنأل ةاكز ىغم ايف اهيلع سيل لوقو

 ناكنإ اهجوزت ذم الوح تلاح ىتح اهدي ىف تيقبو ث ةئاعبرألا اهيلإ لس ناك

 اهقلط نإف ،اهيدؤت ةئاملا عبرأ ةاكز اهيلعف ع اسلفم ناكو ى اهيلإ اهملس ذم وأ ء ايلم

 امو ك دقنلا فصن وهو 4( مهرد تنام هياع تدر اس لخدي نأ لبق نش جوزلا

 اهنم تجرخأ موي اهنأل « مهاردلا كلت ةلمج نم نوكي ةاكَرلا نم اهنم هتجرخأ

 اهنإ لوقو ى اهقلط نأ دعب الإ جوزلا اهتحتسي مل ولز 2 اهل مهاردلا تن اك ةاكرلا

 2 هتضبق دق اهنأل ء ىضم امل لكلا نع تدأ اهم لخد نإف ، فصنلا نع ىدؤت

 تناك اهنأل جوزلا ىلع نيتئاملا ىف ةاكزلا تناك اهب لخدي نأ لبق اهقلط نإف

 . ذثنيح هل

 ىتح هنيد نم ذخؤيال لوقف 2 لجآ نيد هلو هيكز ي لام هل ناك نيف ليقو

لوقو ث لجآلا هنيد نم هدب ى امم ةاكرلا ىدؤي نأ هيلع لوقو « هتاكز عم لح



 ۔۔ _ ٢٧٧١

 لوقو ى هناكز عم لجالا هنيد لام سأر نهو هلام سأر نم ةاكرلا جرخ هنإ

 اذإف ، هتقو ىف هتاكز جرخأ هنيد لحم لبق قرولا نم هتقدص لحم تقو ءاج اذإ

 ضبقي ىتح هلام سأر نم الإ هيف ةاكز الف فلسلا امأو « هتاكز جرخأ هنيد لح

 ١ . لح ولو

 نيدلا امأو ، بحأ لوألا ىأرلاو ةاكررلا هيفف هضبق هنكمأو لح اذإ لوقو

 ةاكرراا هنم تجرخأ ةاكرلا هيف بجت ام وهو ى هيلع نمم هضبق نكمأو لح اذإ

 . قيفوتاا هدو ملع أ هللاو ‘ ضبةي ولو

 لصف

 م هنأ ريغ هاضق ول نأ هئاضق ىلع ردقي ىنغ لجر ىلع نيد هل لجر ىف ليةو

 ىلع ناك اذإ هنإف ؟ هدي ىفام ىلع اذه لمحم له هتاكز تقو لحو ث ائيش هطي

 هكرت اش نإو ‘ هذخأ ءاش نإ وهو "هنع كز نأ 4جلعف ءاش ىتم هذخأ نه ردق

 . هت اكز ىدأ و

 اذإ ث هيلإ هبلطي نأ لبق هبحاص ىلإ نيدلا ملسي نأ نويدملا ىلع هنإ ليقو
 . هميلست ىلع ردقو ه۔اع بجو

 رتشاو عب :هل لاقو ك مهرد فل أ لجر ىلإ س لجر ىف هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ىلع نامضلاو ، تبثي ال طرش اذه نإ ليقف ، كيلع نامض الو ص هلك ح رلا كالو

 3هيلع نومضملا ىلع انيد نامضلا ناك نامضلا ىنعم تبث اذإو ع لاملا برل براضلا

 ىدؤيو ةاكلا هيلع ليقو 2 هلام نم تب ام ىكز ي مث ع هيلع لاحلا هنيد هنع ىقليو
. ءاشي فيك



_ ٢٧٢ 

 هتنس ىف هءاضق درب مل نإو هنع ىغلأ هتنس ىف اثيش ىدؤب نأ دارأ نإ لوقو

 هلام ةلمج نم ةاكرلا جرخأ .

 فلاسلا لجأ لحمو « راثلا نم ءىش ىف سانلا ىلع فلس هل ناك اذإ رجاتلاو

 ةردق ىلع ناك اذإف ع ةاكولا لجأ لحم نأ ىلإ هفلس هل جرخ ملو هتاكز لج أ لبق

 . هضبقي مل ام هفلس ىذلا هلام سأر نع ىكز هفلس ذخأ نم

 لصف

 ةاكزلاو > ااع نويدلا اهطقسأ ل راغلا ةاكز نإ : هلا همحر ديعس وبأ لاق

 . هتمذ ىف هيلع ىذلاو لاملا سأر نم

 تناك اهبوجو لبق هيلع لحف اهسنج نم نيدلا ناكنإ لوقلا ضعب ىفو

 دعب هيلع لح وأ اهسنج ريغ نم نيدلا ناك نإ و © هيلع اهتوبث ىنعمب ةكلهتسم

 هنيد ناك نإ لوقو 4 اهتاكز هنع طحت اهسسنج نم ناكولو هيلع ةاكزلا بوجو

 اعوفرم كلذ ناك هيلع اتح هل ىضقيل وأ مهتنوؤمو هلايع ةقفنل هناا ىذلا كللذ

 نم تناك ولو ةاكرلا هنع طح ل كلذ ريغ ءىشل ناك نإو ث ةاكزلا نم هل

 بجتام ردقب ىقب ام ناك ث ةاكرلا هيفن نيدلا دعب نم ىقب ام امأو ث هيلع ام سنج

 ىذلا ىقابلا ناك اذإ ى ةاكرلا ةرملا ةلمج ىف تبجو اذإ 2 بجت مل وأ ةاكرلا هيف

 . ريساكت رعغ نم ةاكرلا هزنم جرخ

 ةاكز اهنم ىقب ايف نكي مل ةرملا نم ةاكزلا عفد بجو اذإ لوقلا ضعب ىفو
،نيدلا اهنم حرطي ال راغلا ةاكز نأ لوقلا رثكأو 2 ةاكرلا هيف بحام ىقبي ىتح



_ ٢٧٣ 

 اذإ مننلاو رقبلاو لبإلا نم ىشاوملا امأو ى نويدلا لبق راغلا نم ةاكزلا ىدؤتو

 لبق اهنم نيدلا هل حرطي الف نيد اهبحاص ىلعو ى ةاكزلا اهيف بحت ةمثاس تناك

 حرطي نأ بلطو ةاكرلا هين بجت ام هتعارز نم باصأ اذإ كلذكو ى ةاكرلا

 ةيثام نوكب نأ الإ ث نبالا ل ةاكزلا هيلعو هنردل هنع حرطي الف هنيدل هنع

 اهيف تبجو نرإ اهنم ىقب ام ىكزيو اهنم هنيد هل حرطيف ث ةراجتلل هدي ىف

 . ةاكزلا

 لجرلاف هللا همحر سابع نبا نع هللا هحر ديز نب رباج نع رآلا ىف دجوي و

 كرب م ء هيدؤي ضرتتسا امب لدبي و 4 هترمت ىلعو هلهأ ىلع قفنيو ضرقتسي

 ىكزي مث ةرملا نم ةرغلا ىلع ضرقتسا ام ىضقي : رمع نبا لاق كلذكو ي ىب ام
 . ء { . .

 . قد٫وتلت ه و ملعا هللاو { اهنم شب ام

 ا_ هجرخم ناكو ي ةاكز هيملع تن اك نم ق لزا هجر ىراولا ى ا نعو

 هيلع لاح اذإف © اهجرخأ مث ؤ لوألا عمبر رمث لخد ىتح اهرخأ و مرح ا رهشلا ىف

 عيبر ؤ اهجرخ مجريف ك لبق نم اهجرخ ناك اك مرحلا نم اهجرخ عجر لوحلا

 . قوتلا هب و عأ هللاو ؛ لوألا هتقو وهو 0 مرحلا رمش هآو اذهف ‘ لوألا

 ج ؟ +

( ٥ / نيلاطلا جهنم ۔ ) ١٨



- ٢٧٤ . 

 نونالثلاو نماثلا لوقلا

 ةاكرلا قيرفتب رومأملا ىفو ث رخآ دلب ىلإ دلب نم ةاكَرلا لمح ىف

 هل وعي نمل وأ هسفنل اهنم ذخأيف

 مهضوب زاجأف ى رخآ دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا لح ىف دلا لهأ فلتخاو

 ةاكزلا ل۔حش ال هنإ ء لاق نم لوق انباحصأ بحتساو ، نورخآ هزم ملو ى لذ

 مهعم نوةحتسي نيذلا رل_بلا كلذ ءارقف ىننتسي نأ الإ « رخأ دلب ىلإ دلب نم

 اهب لسرملا ىلع نامضاا دلوت قبرط نم الإ مكحلا ىف ثلذ عنم ملعأ الو « ةاكزلا

 نأ نامز وأ عضوم ىف رظنلا صخ نأ الإ ، اهلهأ ىلإ اهوصو لبق تنلت اذإ

 قاقحتساو هلضف عضومل اهب صخيف ث ةاكرلا قحتسي نمم نيملسمل لضافأ نم آدحأ

 ، ىندملا اذهل هيلإ لمحتف ، ةاكرلا هيف بج ىذلا دلبلا ريغ دلب ىف وهو ك هريغ نود

 اهلهأ ىلإ اهادأو ع فلتلا نم تسو اهلمح نمو ٧هينإ ت الصو اذإ ثكالذ ق۔ضو الف

 . ههلع نامض ال هنأ اهل نيقحتسملا

 اهقرةينأ هل له2ةاكرلا اهيف بجت مارد هل نمنع هللاهحر ىراوحلاوب أ لثسو

 نوكيال نأ الإ اهريغ نم ىلوأ هتيرق ىف ك زي اذه نإ لاف ؟ ىرقلا نم ءاش ثيح

 ڵ هتيرق ريغف ناكو لو ى اهقحتسي نم ىلإ اهب ثعبيف ةاكزلا قحتسي نم هتيرق ىف

 دحأ ىلإ اهب ثعبي نأ دارأف ى ةاكزلل نيقحت-ملا نع ةديعب ةىرق ىف ناك نإو

 3هرفسىف ودو هتاكز رهش لخد نإ و«ىلاعت هللا ءاش نإ كالذ زاج لضفلا لهأ نم
 قحتسي نم دجو اذإ ص ناكام ثيح ثالذ هل زاج هدلب ريغ ىف هتاكز جرخأو

١ ةاكرا .



_ ٢٣٧٢٥ 

 رآ دلب ىلإ دلب نم ةتعلس لح اذإ رجاتلا نإ : هلا هجر هللا دبع وبأ لاقو

 عيبن هدلب ىلإ هنوتأي سانلا ناك نإو ى هيلإ جرخ ىتلا دلبلل ىف ةعلسلا كلت ىكز

 هنيد لحأ ىرم لجر ىلإ هتاكز ىدؤي لجر ىف ليقو « هيف ىكيف هدلب ىف مه

 لة 5 اهنكمي نمم الو « هتيرق لهأ نم سيل هنأ الإ نيملسملا نيدب نيدي نممو

 ني ۔لا نيدب نماي نث آدحأ دم ال نأ الإ اهريغ هم رق ىلإ هتيرق ةاكز جرخ ال

 هتاكز مند اذإ امأو ث هيلع مرغ الن هنم ةلايم كلذ لمن نإو 2 كلذب سأب الف

 . زا هتيرق لهأ ريغ نم دحأل هتيرق ىف

 كاد زأ ۔ارةغا ىلع اهقرفو هتيرق ريغ ةرق ىلإ هتاكز لج اذإ هن أ دج ويو

 ريغ ىلإ هتاكز لح نمو 0 اهمض وم ىف ةي رق لك ةاكز قرغت نأ رمؤيو ى هازحم

 اهلاح ا ذإ اهنمضي نأ ؛ ليق دق هنأ ٤ ءاام نم اهزيم دتو قيرطلل ىف تةاةف ى هتيرق

 اهنمعف ، لاح ىلع اهقحتسي نم دلبلا كلذ ىف نوكي ال نأ الإ ، دلب ىلإ دلب نم
 . ملعأ لياو 2 تفات اذإ اهنامض ىف فاتخيف ى اهلهأ لأ

 لصف

 2 ءارقفلا ىلع اهقرغي نأ هرمأو ى هتاكز لجر ىلإ ملس لجر ىف ليقو

 ‘ ةاكرل ١ ن=تسي نم ناك ١ ذإ ك هل رع همزاي نم لاإ اهم ملسي نأ هل روحم هنأ

 نم هيلإ ملس نإو ي وه هلوع همزلي نم ىلإ ةاكررلا نم ملسي نأ هل زوجي ال امإو

 مهارد هيلإ تملس نهو 4 سأب الف هريغ لام ةاكز نم امأو 2 ةصاخ هلام ةاكز

الام اهنم ه..ةلل وه ذخأو ث . ارةفلا ىلع اهنم قر ام قرقف ءارقفلا ىلإ اهقرقيل



 هل زوج هنأ رثكأو ذخأ ام لثم نيدلا نم هيلعو ث ريتف ؤهو « اينغ هب نوكي

 نآ هلذ ، مهنايعأب نيصوصح ءارقت ىلع اهقرفي نأ هل مادلا هل دحب مل اذإ ء كلذ

 رد۔_ةب ذخأ ذإف لوقلا اذه ىلعو ص ءارقفلا نم هريغ ىلع قرف اذإ 2 هسفنل ذخأي

 هل زح مهضعبو ؛ نيلسملا ضعب كلذ هل هركو « کالذ هعسو اينغ ه نوكي ال ام

 نأ ث هلام ىف ةاكزلا تبجو ىذلا وهو 4 مهاردلا هيلإ ملسمل هرمأ اذإ امأو ى کالذ

 نإو ى ةاكرال اقحتسم ناك اذإ ، تالذ ل زئاجف ڵ يولع ائيش هسفنل اهنم ذخأي

 . لوألا لوقل اك هيف لوقلاف اليكو وأ ايصو مهاردلا هيلإ لسلاناك

 ةجوز هلو ث هل لام ال ىصو وأ ليكو هلو مدلا لام ىف ةاكزلا تبجو اذإو

 ذخأي نأ هل زئاج هنأ ء امهتوسكو امهتنوثمل هقلغ اهيفكي ال لام امل وأ ، ال لام ال

 هتيطعو ى ىنغلا ىلإ امب زواجي الام ردقب يلا لام ةاكز نم هتجوزو هسفنل

 . ةاكزلا هل بج نمم تن اك انإ ى بلقلل أرب أو بحأ هعجوزل

 لصف

 ريقف وهو ى مهتاوكز هدنعرسانلا لعجي لجر نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو

 باحصأكلذ هل ل۔م ولو ريقف ناك اذإ هسفنل ةاكزلا كلت ذخأي نأ هلزوجن له

 ؟ ةاكزلا

 اودحمملام ى كلذ هل زيجأ دقن اهلهأ ىلع اهذفني نأ كالذ هلاولمج اذإ : لاق

 هنأ ث اهيلإ جاتحم وهو 2 هسفنل اهنم ذخأي نأ هيلع اورجح نإو ى انح اهيف هل

 ‘ مملاومأ نم تناك اذإ ع كلذ هيلع ممرجح دعب هسفنل اهنم ذخأي نأ هل زوجحم ال

. هيلع سأب الف ريقن وهو هلوع همزليو هل وعب نم ىلإ اهنم عد نإو



 .ارةفلا ىلع اهقرةي نأ هرمأو ءارتنلا ىلإ اهب ىموم مهارد رخآ ىلإ لس نمو
 نإو ث اهنم ذخألا هل زاج ةهلعم ةيصولا تناك نإف « اهنم ذخأي نأ هيلع رجحو

 . رجحلا دعب اهنم ذخأي نأ هل نكب مل ةملعم ريغ تناك

 تامث ك ىلام ةاكز هذه : هل لاقو ك هتثرو ضصمب ىلإ اهملسو 4 اكز زيم نمو

 نإو ى هقيدصت ةثرولا ىلع بجحي ال هنأ ء كلاهلا لاق امب ةثرولا هل ةعوفدملا ربخأف

 اهنمضي كيرش ةاكزلا نإ لوقي نم لوق ىلعف ع مهصصح ردق ىلع مهيلإ اهملس

 كهمزليالف ةمذلاىف ةنومضم اهنإ لوقي نم لوق ىلعوءةاكزلا هجو ىلع ىدؤي ىتح

 عأ هللاو ، اهنم هتصح ردقب ا_ منم جرخ نأ هملعو ث اهنامض ةئرولا مزلي الو

. قيفوتلا هبو
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 نوثالثلاو عساتلا لوقلا

 اهلهأ ىلإ ريصت نأ لبق تفلتو اهجرخ لف ةاكزلا حارخإ هنكمأ نم ىف

 ةاكزال عفد هبحاص نكسيو لوحلا هيلع لوحم لاملا ىف علا لهأ فلتخا

 ص هيلع انيد نوكتو ةاكزلا نمضي لوقن ى لاملا عاض ىتح اهعفدب لف ءاهلهأ ىلإ

 نأ داعب تفات اذإ ث ةيشانل ىف لاتف ء لاومألا رثاسو ىشاوملا نيب قرف نم قرفو

 ضعب و ث وه اهفلتي مل اذإ ى اهبحاص ىلع نايذ الن ىكزي نأ لبق لوحلا اهيلع لاح
 لاح نأ دعب تنلت اذإ 2 ةيشاملا ىف لاقن ے لاومألا رثاسو ىشاوملا نيب قرفي

 قرفيملضمب و ث وه اهنلتيمل اذإ : اهبحاص ىلع نامض الف ىكزي نأ لبق لوحلا اهيلع
 هنكمأ و اهلهأ ىلإ ةاكَرلل عند ىلع رداق لالا بر ناك اذإ ءاهريغو ىشاوملا نيب

 ىنعم الإ راثلاو ةضفلاو بهذلاو ةيشاملا ىف دحاو لو_زلان ڵ ممروضح

 رقبلاو لبالا نع ذخؤي 4 نأضلنو زعاملا ملل نم ةيشاملا سنج ريغ نم نوكي ام

 ىنعم نكميو ث لاح ىلع كاذ نايض ىنعم قلعتي دنف اهنم ةضيرف اهيف بج مجل ام

 تناك اذإ امأو 2 اهريغ نم ىدؤي نأ روبج ريغ وه ذإ ء لاملا رثاسل هحابشإ

 زوحمال ذإ قدصلل رظتني اهبحاص ناكو « لداملل ناطلسل ىلإ الإ زوجتال ةاكررلا

 عفد نم لصألا ىن عونمم هنأل « نامض موزل كلذ ىف ىل نيبي الف ث هيلإ الإ عفدلا
 .هريغ ىلإ الذ

 هتميق نع هل مرغر ى رانلاب هقرحأف لجر ءامنف هعرز دصح لجر ىق ليقو

م ارد ، ةاك اا هيف بجت ام ابح هل مرغ نإو ى محاردلا ىف هيلع ةاكز ال هنأ ى
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 كردت مل ةعارزلا تناك نإو 2 هيف ةاكزلا هيلعف ةاكزلا هيف بجت ام ىلح هلح وأ

 . هيف ةاكز الف هعرز نم هل فلتأ امم اضوع ابح هاطعأو

 سلجن ث الجر هب مهنف ،البنس ضيبق هل قرحأ لجر ىف رخآ مضوم ىفو
 لرقو ،هجولا اذه ىلع مرنلل نم ذخأ ايذ :اكز ال هنأ 2 هناكم ابح ىطعأو ى مهتملا

 . مهارد وأ ابح"مرنلا ناك. ةاك .را هيد

 لصف

 ءارقفلاىلإ لجرلا اهلسيل اهزيم امدعب لجر ىلإ هلاه ةاكز لس لجر ىف ليقو

 هماقأ ةاكزال ضباتلا ناك اذإف ء ءارقفلا ىلإ لصت رأ لبق هدنع نم تنلتف

 ريغ نم هدي نم تفلقف ث كالذل هوماتأ نيملسملل انيمأ ناك وأ ع لدعلا مامإلا

 انيمأ اه ضباتنا ناك نإ امأو ء نامض ةاكرلا بحاص ىلع نكي ل ء هنم عيضت

 تفات ى ةنث ريغ وأ ةنث لوسرلا ناك 2 هنيعب دحأ ىلإ اهس هلسرأ ةاكرلا برل

 . هيلع نامضلا ناك هدي نم ةاكزلا

 اهلسيل ةتث عم ريقن ىلإ هتاكزب ثبي ىتلا ىف هللا هحر نسحلا ىبأ نعو

 ىلإ وأ ءارقلا ىلإ ريست نأ لبق كلمتف ء ىلاولا ىلإ وأ ء مامإلا ىلإ وأ ث هيلإ
 ةقث الجر هتاكز ىطعأ نإن « مملإ لصت ملام اه نماض هن أ ء ىلاولا وأ ى مامإلا

 تكلهف مام ريغ وأ مامإ رصع ىف وهو٬كلذ ىلع هنمأو اهلهأ ىلإ اهس : هل لاقو
 لو-۔ر ىلإ اهملس ناك نإو ، هنع تأزجأ دقو مرغ هيلع سيل هن أ ء ةقثلل دي ىف

 ىلإ لصت نأ لبق ، لوسرلا دي نم تعاض مث لوسرلا اهضبةن ء ىلاولا وأ مامإلا

. كلذ ىف هيلع نامض الو ء هتاكز نه هثزجت اهنإف مامإل
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 لصت نأ لف لال بر لوسر ذو نم تفلت اذإ ةاكرلا ن ا راثآلا صضصمب ىفو

 . اهلهأ ىلإ هيدؤي اهنامذ هيلع نأ اهلهأ لإ

 نم اهزيف ى مالسإلا ضرأ ىف وهو ث ةاكزلا هيلع تبجو لجر ىف ليقو

 ةاكزلا زبجم نم لوق ىلع « مهيلإ اهميلست ىلع رداق وهو ء اهلهأ ىلإ اهدسي ملو هلام

 هتيرق ريغ ةيرق ىف دحأل وأ ،هتبوأ وجري بئانل اهرخأ اذإف ء ةلبقلا لحأ ءارق
 بجتأأل اهنإ لوقي نم لوق ىلع امأو ،هرذع هل نكت مل نإ « امهل نماض هنأ ء تنلتن

 هنأ انباحصأ لوق ةماع ىفف ء ايلو هترضح د_جب مل هنأل ىلول اهرخداق ء ىلولا الإ

 . اهلهأ ىلإ اهعفدي نأ لبق تفلت اذإ نمضي

 ءىلو ىلإ الإ عفدتال اهن أ نم ناسارخ لهأ نم انب احصأ هيلإ بهذ ام امأو

 هيلع تبجوف « برحلا لهأ ضرأ ىف ناك نميف ليق دق ©أ اك ء ن.ضيال هإن

 ى برحلا ضرأب وهو ءتفلت ىتح هيلإ اهلسي نم نيملسلل ءارقف نم دج ملف ةاكزلا

 اهمةدي نم دج ملف ، هيلع تبجوف مالسإلا ضرأ ىف ناكًنإو ، هيلع نامض ال هنأ

 اهلسينم دج لف برلا ضرأب ناكنم ةلزنمب نوكي هنإف تفلت ىتح اهلهأ نم هيلإ

 ٠ تنلت ىح همل ا

 هناوعأ وأ مامإلا اهب رظتنيناكو ءام نم هتاكز زيمو هدلب ىف ناك اذإ امأو

 . اهو هياع نامض ال هنأ 2 هنم فالتإ ريغ نم تفلتف

 ء ىلولا اهب راتني اهزيف ء ىلول الإ زوجنال ةاكولا نإ لوقي نم لوق ىلعو

نم اهب قحأ ممءارقن اهب رظتني ناكو اهزيم نإو ، اهيف ةيلع نامض ال هنأ تفلتف



 اهملب نأ 7 اهرخأف نيرضاحلا ىلإ اپ.يلستب ريي ناك نإن : نيرضاحلا

 . هيلع نامض ال ليقو ، نامضلل هيلع ليقف 2 هيلإ اهميلستب آربي نم ىلإ

 2 مهيلإ هل لوسر عم اهسبو ءارقنلا وأ ىلاولا ىلإ اهعفديل ةتاكز زيم نمو

 اهنم ءىرب دقف هوسر ىلإ وأ ىلاولا ىلإ اهملس نإ و كمراغ اهل وهف 2 كلذ لبق تفلتف

 . تقات ولو

 ىف فلتخا دقف دامس اهنم عمتجاو تجتنف « اهزيمو هننغ :اكز جرخأ نمو

 ءىش الف تفلت نإ و ةاكزلل ىه لوقنف « اهبابرأل هراظتناب رذع هل ناك اذإ اهزييمت

 نإ نابضلا هيلع ناك اذإ ىنبجعيو ء ةاكزلا هيلعو هلام نم لام ىه لوقو ث هيلع

 اهزييمت نإ لوقي نم لوق ىلعو ث هلام ةلمج ىف الخاد تجتن ام نوكي نأ تفلت

 . ةاكزلا هب بجت ام دافتسا مث دالوألا تيقبو تاهمألا د ىن اكول عقوم مقي

 هتحييف رخآلا لوقلا ىلع امأو « هل وح لوحب ىتح ةاكز هيلع نوكي نأ ىل نيبي الف

 . قيفوتلا هلو عأ هللاو ك ىدنع كالذ

٠0 + =



 س ٢٨٢

 نوعلرأل ا لوقلا

 ص ةاكزلل هيف بج ناك اذإ لالل ىف

 داز مث ، صقن مث

 كالت هتنس ىف هكسلهتسا م ڵ مولمم تقو ىف هيكزي لام هل ناك نميف ليقو

 ةرشع وأ نيمويب رأ مويب هتاكز لحم لبق الام دافتسا ثدحاو مهردهنم تب ىتح

 تقو رمام دعب لاسال دافتسا نإو 2 هانظفح كلذكو & ةاكرلا هيف بج هنأ مايأ

 هيف بجيمام كالم اذإ 2 لوحلا هيلع لاح اذإ دافتسا موي نم نوكي هتتوف هتاكز

 ليلق ءىش لوألا لاملا نم قب اذإ ليق امنإو ء دودحم دح ىقابلا ىف سيلو {ةاكزلا

 نأ دعب لالا اذه دافتسا نإو ى كنت هتنس ىف هدانتسا ىذلا ىلع لمح ريثك وأ

 مهرد اةمثام هعم م ام دعي لوح هياع لوحم ىتح هيلع ةاكز لذ هتاكز تقو زواج

 نم تناك اذإ ، ةفصلا هذه ىلع ىشاوملا ةفدص ىف لوقلا كلذكو « دافتسا امب

 ردقب اثيش دانتسا مث سةدحاو ولو ةيتب اهنم تيقبو تنلتو ءةقدصلا اهيف ىرجت لبق
 لع دافتسا ام لمحم هنإف ء اهنم هتاكز تقو زواجي نأ لبق نم ةقدصلا هيف غلبت ام

 رقبلا وأ لبإلا نم تناك ةدحاو ىشاوملا نم ىقبي ام لقأو ء لوألا نم ىقب ام

 هيف بحن ام لقأ وهو ء هرد نوعبرأ ىقبت ىتح ليق دقف مهاردلا امأو ى فلا وأ

 تقو نوكيو « دافهسا ام ىلع لح دحاو مهرد ىنب ولو لوقو 2 لوق ىلع ةاكزلا

 اهلك ىلوألا تبهذ نإو 4 مهرد نم لقأ ىقب ولو لوقو ، لوألا تقولا وه هتاكز

هدر ق تمقو ذم 0 لولا لوح ىتح داتسا اذ هماع ةاكز الف ءىش اهنم قبي و
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 بهذو « مولعم تتو ىف هيكزب لام هل ناك نإو 2 امات اباصن نوكت قلا ةدئافلا

 وهو ناتنس وأ ةنس هيلع ترم ىتح ةابكزلا هيف بجنال ءىش هنم ىقبو ءلالل كلذ

 ءىش هدي ىف سيلو ،هتاكز تقو هيلع لاح اذإ ليق دقن ى ةاكرلا هيف هيلع بجيال

 لوحي ىتح هيلع ةاكر الو « لوألا هتقو مطقنا دقن ء ةاكرلل هيف بجت ام لاملا نم

 هنأك اذهو اهلك ةنسلا ىف هدي ىف عمتجم وهو ك ةاكرلا هيف بجنام كلم ذم “لوح

 . أدتبم دانتسم لام

 تعطقنا ممءةضنلاو بهذلا نم ةاكزلا ىدؤبىذلا ىف مكحلا نب نايلسلاتو

 ةاكزلا هنم ىدؤي ناك ىذلا لاملا كلذ نم هدي ىف ىقب دقو ، نينس ةاكزلا هنع

 ةاكزلا ىلمي نأ هيلمف ء هدي ىف راصو ںالام دافتسا مث ء لقأ وأ { مهارد ةرشع

 . لبق نم هيف ىطعي ناك ىذلا رهشلا ىف

 ،ىضقنا وأ هلام ةاكز هين ىدؤي ناك ىذلا هرهش لاح اذإ : دايز وب أ لاقو

 اهيلع لوحب ىتحف مهرد ةئامو نوست اهيلإ عمتجا اذإف ءمهارد ةرشع الإ هعمسيلو

 بجنام لاملا نم هدي ىف سيلو هتقو ىضم اذإ ليق دقر تعمتجا موي نم لوحلا

 ىفو « هيف ىكري ىذلا هرهش لخد اذإ هنإ لوقو 2 كذ هتقو عطقنا دقف ةاكرلل هيف

 لاا ن. هدي ىف قبي ل ولو ىكزي نأ هيلت نأ ةقدصلا هيف بج ام لاملا نم هدي

 هذخا دق ،هلام هيف ىك زي فورعم موي وأ فورعم رهش ل ناك اذإ ص ءىش لوألا

 ةعاس وأ مويب هموي وأ هرهش لوخد لبق ةاكزلا هيف بجت ام دانتسا اذإف ث افقو هل

 نأ ىنبجعي الو ،ثالذب لوقي نم لوق ىلع « هرهش وأ هموي لخد اذإ ةاكزلل هيلعف
ناك اذإ ى ةاكراا هين بحتام كلم ذم لوخلا هيلع لوحم ىتح ةاكز نوكت



 ٢٨٤ ۔۔

 ىف ةاكزلا اهيف بجت ىتلا ةدئافلا دافتسا نإ و 2 ةاكزلا هنم تمطقنا دق لوألا لالا

 هموب رخآ ةدئافلا دافتسا نإ و ء فالتخالا ىنعم هقحل هموي وأ هرهش لوخد لوأ

 ىف هقرو ىكز نإو س هرهش رخآ ىف ةدئافلا ىف لوقلاك هيف لوقل هيف ىكزي ىذلا

 رهشلا دعب وأ اهاكز نأ دعب هرهش ىف همهارد تفلت مش «هيف ىكز ب دوع ىذلا هرهش

 بجحي ام ديفتسي ثكالذك لزب ف فلت مث 4 ةاكزلا هيف بح ام دافتسا ىلا ةمسلا ىف

 بجي ام دافتسا مث « ءىش مدي ىف سيلو ث هرهش هيلع لاح ىتح فلتيو « ةاكررلا هيف

 . ةاكررلا هيف بح ام هنم همو رخآ وأ ٤ هرهش رخآ ف ةاكزلا هيف

 نأ ى ءىش هنم قبي ملو ةاكزلا هيف بج ناكى ةلا هلكهلام عطقنا اذإ : لاقن

 هتقو لحم لبق دافتسا اذإ : ليق دق هنأ بسحأو ى ليق ام ضعب ىف مطقنا دق هتقو

 ضقني مل امو ، لوقلا اذه ىنعم ىلع تقولا ضقني ملام هتقو وهف ةاكرلا هيف بج ام

 ىلع فاس هل ناك نإو ع هرخآو هلوأ ءاود وهف هلام هيف ىكز ب دوع ىذلا تقولا

 . عيجلا ىكز و هدي ىف ام ىلع هفلس لام سأر لمح هتاكز لحم ءاجو سانلا

 ىلع ردقيال هنأل هنم ىدأ هضبقو هتقو للح اذإف ء هلجأ ىلإ فلسلا نإ لوقو

 فلس هلو ، ةاكرلا هيف بجت ام هدي ىف سيلو هلوح لاح نإف ء هلجأ ىلإ الإ هضبق

 فاسلا ىكزيو هدي ىفام ىكزي هنإ لوقن ةاكزلا هيف تبجوا هلمح ولو ءلجأ ىلإ

 . هضبق اذإ

 هيف بج ام .دي ىف عمتجا اذإف ء هضبقيو فلسلا لحب ىتح رظتني هنإ لوقو

. عيجلا ىف ةاكزلا هتمزل ةاكز
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 ناك ىتلا ههارد تبهذ نم نأ هللا همحر ىلعنب ىسوم ىأر نم ناك: ليقو

 نو»برأ ىلوألا نم قبي نأ الإ اهيف هيلع ةاكز الف اهريغ مهارد باصأ مث « اميك زي
 ،ريثك وأ ليلق ىلوألا نم قث نأ هللا امهبحر بوبحم نب دحم لاقو « ادعاصف اهرد

 ص ةاكلا هيلعف ةنسلا كلت نم هتاكز تقو ءاضقنا لبق ةقدصلا هن ن ام دافتسا م

 ءاضقنا دعب ةفدصلا ه : ام دافتساو ءىش اهنم ق: وأ اهلك ىلوآلا تبهذ نإو

 هب تمت ىذلا ىلع لوحلا لوحم ىتح « هيلع ةاكز الف ةنسلا کالت نم هتاكز تقو

 رثك أوأ تارقبسمخ هدرف ناك نإو كتاكز ىدؤي نأ همزلي م ةقدصلا هدنع

 نأ لبقن ء نهنم ةدحاو الإ تفلت مث ةقدصلا نهنم جرخأو لوحلا نهيلع لاحو

 لولا ىضم فرإو ى ةقدصلا نهيف هيلع بجت هنإف ًايبرأ دافتسا لوحلا لوح

 ثاريم وأ ةبه وأ ءارشب برأ كلم مث ث ةدحاو الإ هعم سيلو ائيش دفتسي ملو

 , نهدافتسا ذنم لولا نهيلع لوحب ىتح نهيف هيلع ءىش الف هوجولا نم هجو وأ

 نباك تارقبلا تفلت نإو ص لوألا تقولا هنع خسقنا هيف لوحلا ىضم اذإ هنأل

 هيلع ءىش الف هين ىكزي دوع ىذلا هلوح لوح نأ لبق هتنس.ىف سخ دافتسا مش

 ملعأ هللاو س اذه ى مهاردلا لثم ملاو لبإلاو رقبلاو ث اعيمج نقلت دق نك اذإ

. قيف وتلل هب و
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 نومعلرألاو دخاولا لوقلا

 ضعب ىلع اهضعب لحو ةضنلاو بهذلا ةاكز ىف
 ىللا ةاكز ىفو

 ناك بعذ ىأ نم الاقثم نيرشع بهذلا ناك اذإ : هلا هحر ديعسوبأ لاق

 محاردلا ثكالذكو « ءاشي نأ الإ هقون فاكي ال ي هنم لاقثم فصن ةاكررلا هيفف

 اهيفف ةضنلا يسا اهيلع عتب ىتنا ةضنلا وأ مهاردلا عيمج نم مهرد ىتئام تناك اذإ

 بهذلا ناك نإو 2 كلذ قوه فلكي ال 4 اهلثم و اهنم مهارد ةسمح 4 ةاكرلا

 اهيفو اهناصقن وأ اهتدايز ىف ىنعم الف محرد ىتئام نع هتميق صقنت الاقثم نيرشع

 مهرد ىتئام نم رك ا ىراسنو _الامتشم ن رشع نم لفأ تن اك نإو > :اك رل

 ةاكزلا هيف هيلعبج هنإف هيلع هلمحي ةضفللنم ءىش هممنوكي نأ الإ هيف ةاكز الف

 ىذا ناكولو ع ريثك وأ ليلق ء ةضفلل نم هعم ناك ضعب ىلع هضعب لح ىنعمب

 اهرد كلذ نع رحمل و مهرد ىتئام ىواست ليقاثم ةرشع بهذلا نم هذر ق

 تناك اذإ كالذكو لجلا ىنعمب ةاكزلا هيلع ناك ً ةئام ءىحت مهارد هعم ناك وأ

 ابهذ الاقثم نيرشع نم رثك أ ىواست تناكو مهرد ىتئام نم لقأ مهاردلا

 . هيلع اهلمح وأ اهلع هلمحم بهذ هعم نوكي نأ الإ ى ةميقلا ىنعمب انف ةاكز الف

 ةسمخ ةضفلا ةاكز نم ىطمي امنإف مهرد ىتئام ةضف لاقثم ىتئام ىرتشا نمو

 ةاكزلا نوكت نأ الإ ةاكزلا ىلمي ةضفلا ىرتشي موي اهنمث وأ اهلثم ةضف ليقاثم

2 مهارد ةسمخ ىطعيف ةضفلا ىرتشي لرأ لبق مهرد ىتئام ىف هيلع تبجو دق



 س ٢٨٧

 ثلذ فرص ىطعي نأ بحأ امو اهنم اهتاكز ىلعأ ةفيزم مهارد هدنع ناك نمو
 ه بحأ كلذكو ى هيلإ تراص اذإ قدصلل اهب هفراصي نأ الإ ءاقنلا ماردلا نم

 ةضنلا الو { ةضنلا نع بهذلا ىطعي الو ص هلثم الإ عون لك نم ىطعي ال نأ

 هفراصيو قدصملا ىلإ كلذ ريصي نأ الإ هقم عون لك نم ىلنعيو ص بهذلا نع

 ءةاكرلا ماقل ء فرصلاب ضعب ىلع اهضعب لمحو « ةضف وأ ابحذ نوكي وأ ء اهيلع

 . فرصلا نم قدصلل هيلع بح امم ةاكزلا ىلمعيو

 فين الاتثم ني رشع لك نم ريناندلاو ىلحلاو رسكلل بهذلا ىق ةقدصلا و

 ؛ لاقثم رشع ةعبرألا ىف مث ، ليقاثم ةعبرأ منت ىتح داز امن ةاكز الو ث لاقتم

 لك نم ىللاو ةرسكلل ةضفلاو مهاردلا ىف ةاكزلاو ء نامعب فورعملا لاقثملا اذهب

 اهيف ةاكز الف ثالذ نع تصق نإف مهرد ىتئام تمت اذإ مهارد ةسمخ مهرد ىتئام

 تشنلبو حاحص مهاردلا تناك نإو ى لاقثلل اثلث وهو ى نابعب فورعملا مهردلاو

 لوح اهلع لوحمو 4 مهرد ىنام اهنزو غلبي ىتح امن ةاكز الف اددع نيتثام

 . ٨4 هم ماق

 ل_ صف

 ثكاللل لوصحم ةضنلاو بهذلا ق بج ة اكزلا نإ : هللا همحر د.هس و لاقو

 هيلع تبحو ةاكزلا هيف بجي ام اهدحأ وأ ةضفلاو بهذلا نص ناسن الا كالم اذإ

 هللا دبع لوق اذهو ص لولا لوحم نأ ىلإ هيف ةاكز ال مش ى ةاكرلا تقولا ىف

 ةضنلاو بهذلا نم اهؤادأ بج ال ةاكزلا نإ لوقو ى هللا ةمحر سابعلا نبا

هللادبع ىلإ بسني لوقلا اذهو ، ةاكَرلا هيف بجت ام كلم ذم « لوحلا لوحم ىتح
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 2 رع نب هللا دبع لوقب اذه ىف سانلا ذخأو ث هللا همحر باطخلا نب رمه نبا
 .هغاب اذإف ء فورهم تقو ةقدصلا ىف ةاكراا بحاصل نوكي نآ نوبحتسي ءاهةنلاو

 . هدعتي مل

 ص قدصلل ىدي نيب هنزي نأ هيلع سيلو « هنزو ىف قدصم قرولا بحاصو

 هقلح مل نإف ، ثلذ هلف هنلحي نأ قدصملا دارأف مهتم ناكنإو { ىلحلا رسكب الو
 بهذلا نم ىلحلا نم هتقدص نم ذخأ ءاش نإ رايخناب قدصللو 2 هيلع سأب الف

 ص عابي اك نملا نم هنم ذخأ ءاش لرإو ث تلذ ردق ىلع ةضف وأ ابهذ ةضفلاو

 ةضف ةضنلا نعو ابهذ بهذلا نع ىطعي نأ ةضفلاو بهذلا بحاص ديزب نأ الإ

 قدصلل رضحب مل نإو « ةاكرلا نم هيلع ام وهو « هل كلذف اهنمث ىطعي الو ء اهلثك

 ةضفلاو بهذلا عابي ام ىلع « كلذ نم هعم ام ةاكز هسفن ىلع ىللا بحاص بس

 . سأب الف كلذ نم همزل ام نمت ىلاولا ىلمعأ و

 مهضعب لاقف ع بهذلا ىلع ةضفلاو ء ةضفلا ىلع بهذلا لمح ىف اضيأ فلتخاو

 رثك ألاىبع ا۔منم لقألا لح :لوقو « دقنلا ىه ةضفلانأل ڵةضفللىلع بهذلا لمحم

 رخآلاىلع كلذ نم ءىش لمحم هنأ ملعأالرةاكرا ثكالذ ىف رفوألا رظني :لوقو ،ةميقلاب

 تممج اذإ بهذلا ةميق رظنيف ء فرصلا ىلع ةميقلاب كلذ لمحم نكلو « ددعلاب

 اهبف ناك مهرد ىتئام راصف « ةضفلا نم هعم ام ىلع ةضف بهذلا ةميق غلب ةضفلا ىلع

 ةقدصلا نع ىدؤي لوقو ص ابهذ بهذلا نعو ةضف ةضنلا نع ىدؤبو ةاكرلا

 فرصلا ىف ةدايزلا لال ةضف ةضنلا ةنمو ابحذ بهذلا نم ذخأف عجر « هيفتبجو دق

ةضف وأ ابهذ هلك كلذ ذخأي نأ ىللا بحاصو قدصملا قفتي نأ الإ « ناصقنلاو
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 مهرد ىتئام غلبت ةصلاخ ةضفلا تناك اذإ امأو 2 ثالذ زئاف فرصلا رعس ىلع

 ثكالذكو « غلب ام عابي ام ىلع اهنمث وأ اهلثم وأ اهنم مهارد ةسمح اهيقف نزولا ىف

 كنيهردىراسي لاقملا ناكولو ،لاقثم فصن ديفن الاةثمنيرمشع ناك اذإ بهذلا

 دح ىلإ ةضفلا دح نم بهذي ىتح شنفلا هيف امم اهريغو ةفيزال ةضنلل ىف ةاكزلاو

 هريخأ نإف ، همم ىذلا ىللانزو فرعب مل نهو ى هيف ةاكز ال مث ى هريغ وأ رفصلا

 ص لاق ام قدص نكمأ اذإ هلوقب أزتجا كولمم وأ رح نم هلوب قثي ن دحأ

 ىنتكا هتاكز جرخاو رثك ألا ىلع ردقو وه طاحتساو هربخ دحأ نكي مل نإو

 . هللا ءاش نإ ، هنزو نع كالذب

 ،ةضن هرد ةئامو ابهذ زيقاثم ةرشع ملسلل كلم اذإ : ا همحر ديعسوبأ لاقو

 ليقاثم ةرشع وأ بهذ ليقاثم ةرشع ةميق ةضفلا مهردلا ةئامو ،لوحلا اهيلع لاحو

 فنص لك نم ىدأ ءاش نإ رايخلا هلو { ةاكرلا هيلعف ةضف مرد ةئام ةميق بهذلا

 . عمجلا نع نيفنصلا دحأ ىدأ ءاش نإو ى هيلع بجو ام

 {ةضف مهرد ةئامو هذ الاثثم نورشعو ةثامل؛ هدنع ناكنإ ترأرأ : هل ليق

 . معن : لاق ؟ ةاكز ةدئازلا ليقاثملا ةثالث ىف هيلع له

 ؟ ةاكزلا ىف ةضنلاو بهذلا ةلزن ىه ريناندلاو مهاردلا ثالذكو : هل ليق

 . ممذ لاق

 .ةاكرلااهمف بج ريناند وأ ابهذ الاقثم نورشع هدنع ناكنإ تيأرأ : هل ليق

) ١٩ _ نيبلاطلا جهنم /٥ (
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 ىلع ةضنلاو مهاردلا لح نأ هيلع له امهرد نيعبرأ نم لقأ ةضف وأ مهارد هدنعو

 . ؟ ميلا نم ةاكزلا جرخيو « ريناندلا

 ءهنيعب اذه ىف ةاكرلا تبجو دقهنأل اذه لثم لءحم ال ليق دق هنأ ىعم : لاف

 تناك اذإف ء رفوألا' ىلع كلذ لمحي لوقب نم لوق ىلع لمحي هنأ لوقلا ضعب ىو
 : ليقن ڵ ليقاثملا ةكز نم رفوأ اهتاكز تجرخ مهردلا ىلع تلم اذإ ليفاثلا

 ىف بجح ىتح الإ ةاكزلا اهدحأ ىف تبجو اذإ 4 ل۔ح ال نأ ىنبجعبو ى لمحم هنإ

 . اهرد نوعب رأ وأ لمقاثم ةعبرأ وهو { ةاكزلا 4.9 بج ام رخآلا

 لصف

 باطخلا نب رمع نع ىورف ء ةضفلاو بهذلا ىلح ىف ةاكزلا بوجو ىف فلتخاو

 هللا دبعو ى رمع نب هللا دبع كالذ ىلع هقناوو ى ةكرلل اهيف « لاق هنأ هنع هللا ىضر

 > هليامهحر ءاهةفلا نم مهريغو « ديز نب راجو ،دوعسم ن هللا ديعو ء سايعلا نا

 . ىللا نم ةاكزلا مهضعب طتسأو

 بهذلا نم ىللا ىف ةاكرلا بوجوب انباحصأ لوةي :هللا همحر ديعس وبأ لاق

 ىتئام ىلحلا ةميق تغلب اذإف ڵ ةضفلاو بهذلا ىف ةاكزلا توبث ىنمم ىلع ةضفلاو

 ةضفلاو بهذلا نم ناك ام عيمجو ممالاو طرقلا :بسحبو ص ةاكرلا اهقف مهرد

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ، ىلح ريغ وأ ىلح ىف ناك

ج » =
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 نوعبرألاو يناثلا لوقنلا

 اهريغو لماوملا ىشاوملا ةاكز ىف

 بي ةقدصلا نأ ع هللا مهحر انباحصأ لوق نم ن : هللا همحر ديعس وبأ لاق
 اذإ : مهضعب لاقو ، مهنع لوقلا رثك أ وهو اهريغو لماوعلا رقبلاو لبالا ىف

 اهنع ط×ني هنأ ،ڵ ثرحلا نم ةقدصلا: هيف بجم ام اهيلع ل ايف غلبف اهيلع لم

 ىن۔جم.و4 لوألا لوقلا ىلإ نوبهذي مرثك أو ءاهلحع ىف ةاكزلا بوجو ىنل ةاكزلا

 ىلع ثرحلا ىفو ث دارفنالا ىلع رقبلاو لبإلا ىف ةقدصلا توبث ىنع ع لوآلا لوقلا

 . دارفنالا

 ىفو ، ةقدص ةراجلا ىف سيل لاق هنأ ")والتم ىبنلا نع ربخلا ىف دجويو

 { اهيلع ل_ .حم قلا ةينقملا لالا ىهو ى ةقدص ةبوتقلا ىف سيل : لا هنأ ربخ

 ىف برضلاب قاسنت قلا ىهو 2 ةقدص ةعسكلا ىف سول لاق هنأ رخآ ربخ ىو

 . لامحألا

 ل ءاوعلا ىف ةقدصال لوقلا اذه ىلعف ةقدص لماوعلا ىف سال انباحصأ لوق ىنو

 . ةلل هللا لوسر اهرسفو ث ةلجم رقبلاو لبإلا ىف تلزن ةقدصلا نأ رخآلا لوقلاو

 . انه اه نم اف ةقدصلا اوبجوأف

 ةخنلا ىف الو ةعكلا ىف الو ةراجلا ىف سيل : هظفلو سابع نيا نع عيبرلا هجرخأ )١(
 م : ةقدص ةهبجلا ىن الو
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 رةبلاو لبإلا نم لماوعلا ىنانباحصأ فلتخا هللا هحر دحم ىبأ عماج ىنو

 امات اجاصن اهنم فنص لك غلب اذإ : مهضعب لاقن 2 منلا نم تويبلا ىف ىنتقا امو

 لبإلا نم سمخ ىو 7 ةاش ةاش نيعبرأ لك ى : نلع ىبلا لوقل © ةاكرلا هيذف

 منلا ةمماس ىف هل تللظ ىبنلا لوقل ء لماوعلا ىف ةاكزلا مهضعب بجوي ملو « ةاش

 لاق هنأ ةياورلا ةحص بجوي اذهو ةاش ةمناسلا لبإلا نم سخ ىفو ى ةاكررا

 اهرهظ ىلع دشت قلا ةب وتقلاو 2 ةفدص ةراجلا لبإلا ىف الو ةقدص ةبونةلا ىف سيل

 نم ةاكرلا طقسي ىدنع ةمناسال هرك ذف ، اهتمزأب رجت قلا ةراجلاو ء باتفألا

 ةدايزلا طاقسا بجمالو رخآلا نع نايب ةدايز هيف نيربلا دحأ نأل ةحناسلا ريغ

 رثاس ىف لهي اذكهو « لوألا ريخلا ىف و ٭ سيل ىنعم اهيف نأل ء رابخإلا نم

 . رابخألا

 سبلياف نيلعنلا مرحلا دم : م اذإ :لاق هز أ ةنال ىنلا نع سابع ن 1 ىورو

 نه لفسأ ا۔هطقيلف : ٠ لاف 4 1 هنلالرت هنع رع ث ١,.؟ ىر ط نم ىورو ؤ نيذللا

 نيلعنلا مدع دنع مرحلا سباي رع نايب امهنأل ك دحاو ربخ لإ نارباناق ك نيبعكلا

 بحت . مهضعب لاةو ك نبربخلا دحأ كرت نم لي الو ةاكزلا لما وملا ف بجوأ نمو

 نكت مل وأ ةاكزلا هلمع ىف نوكي امم ء لماوعلا ريغو لماوعلا ىف ةيشاملا ىف ةاكزلا

 نلع هلوق وهو ربهلا رهاظب اوقلمتو 2 كلذ ىف مهدفع قرف ال ء ةمماس تناكاذإ

 اذهف ڵ ةاش ةاش نيمبرأ ىفو ى ةاش رقبلا نم سمح ىفو ى ةاش لبإلا نم سخ ىف

 «صمصختلاو ليوأتلا نم لمح ام وأ 4 مسالا هيلع عقوام هب دارلل نوكي نأ لمتحم

. ةماسلا ق ةاكرلا بوجوو‘عامجإلا 4.اع عقو امف بج ةاكزلا نأ بجوي رظنلا و



_ ٢٩٣ 

 بجويملولتك ونلا نأ ىور امل٬ةكلا هيف بجت ىرأ الف لمعتساو ىنتقا ام امأو

 تيمس اهبو ريجاو رقبلاو لبالا نم لماودلا ىج ةعسكسلاو ، ةقدصلا ةعسكسلا ىف

 نأ دهب ، ديلب عرضاا برض مكلا لصأو 2 برضت ىأ عسكست اهنأل ةعسك

 . نبالا ذهصيل درابلا ءاللاب حضني

 لماوعلا لبإلا ىف سيل هنأ ‘ هلماع ىلإ بتك زيزلا دبع نب رمه نأ ىورو

 ىعرت ىلا ىهو «محا وسلا ىف ةقدصلا امنإ وءةقدص ةب وتقلا ىفالو راطقلا لبإ ىفالو

 . حضا ونلا رقبلاو ‘ قاوسلا ثرحلا اهاع ىقسي قلا لبإلا ىمساو

 سمح هر( اهحاع ىراكي فيض يغ وا فيعض عم تناك ل: ١ ق 17

 ىلع ةقدصلاو ء نهكلام ثالم ىف لوح نملع لاح اذإ ةاكزلا نمف نأ رثك أ وأ

 . اهيلع لمعيو اهيلع نحطي ىتلا لبإلا

 بهذ لولا نهيلع لوحي نأ لبقف ءنهدافتسا تارقب عبرأ هل لجر ى ليقو
 نك نإو ، هدنع تارقب سمخ ىلع لوحلا لوحم ىتح هيلع ةقدصال هنأ ةرقب نهنم

 هدب ىف ناكنإ و « نهنم ةسماخلا دافتسا ذم لوحلا اهيلع لوحم ىتحف عبرأ هد, ىف

 الإ نفلت مث ء ةاكزلا نهنم جرخأو لوحلا نهيلع لاحو رثك أ وأ تارقب سخ

 نهيف هياع نإف ء اعبرأ دافتسا رهشب كلذ لبق وأ لولا لاح ادف ى نهنم ةدحاو

 دهب ىرتشا مث 2 ةدحاو الإ هعم سيلو اثيش دفتسي لو لوحلا ىغم نإو 2 ةاكرلا

 ذم لوحلا نهياع لوحب ىتح نميف هيلع ءىش الف 4 امب رأ ثرو وأ هل بهو وأ كلذ

نإ و ‘ لوألا ت ولا 4نع خفنا ايف كزب و لوا ىحم اذإ هنأل ‘ نهداغتسا



_ ٢٩٤ 

 هيف ىكزي ىذلا هلوح لوحم نأ لبق هتنس ىف اسمخ دافتسا مش ى اعيمج تارقبلا تفلت
 مهاردلا لثم اذه ىف ةماسلا رقبلاو لبإلاو 2 اميمج نفلت دق نك اذإ {ةيلع ءىش الف

 . ل « از دلا و

 قدصلل هتأي ملو ء لوحلا لاحو ةقدصلا هيف بج ام رقبلا نم لجرل ناكن إ و

 ةاكزلا هيلع بجت امنإف ء تارقب سمخ دافتسا مث ء هلوح دمب نيرهش وأ رهش ىلإ

 لثم اذه ىف ىشاوملا سيلو ، لوحلا دعب داز ايف هيلع بج الو ىلوألا رقبلا ىف

 قدصل ىلإ ةضنلاو بهذلا نم مهتاوكز ب اوتأي نأ سانلاىلع نأل ڵةضفلاو بهذلا

 راغتنا نأو ءمهمنغو مهلبإ و مهرةب ةقدص مهنم ضبقي سانلا 1 نأ قدصملا ىلعو

 { ةقرم وأ ، تومب نهلك هرقب تفلتف ى هلوح دعب رثكأ وأ لقأ وأ ارهش قدصلا

 نإ و ءلدعلا لهأل قدصملا ءىجم رظتني ناك اذإ اهيف هيلع ةاكز ال هنأ «باهذ وأ

 نياع لاح نأ دعب ء ناتنثا وأ ء ةدحاو نهنم تنام دقو قدصلل ءاجو اسمخ نك

 ع:رأ تيقب نإف ءةاكرلا هيفن ىقب امو ،هيف ةاكزالف فلت ام :لاق سمح نهو لوملا

 سايقلا كلذ ىلعوءةاش سامخأ ةثالث هيلعف ثالث ىقب ن وءةاش سامخأ ةعبرأ هيلعف
 الف ةقدصلا هب نت الام ىقبف لوحلا لوح رأ لبق ةدحاو نهنم تفلت نإو

 . هيل ةقدص

 ةقدصلاكح ى رةبلاب اهقالإ و سيماوجلا ىف ةقدصلا بوجو ىلع سانلا ممتجاو

. زعال ىلع ةلوح نأضلاك اهيلع عقاو رقبلا ساو



_ ٢٨٩٥ 

 لصف

 سمخ ىفو « ناتاش رمثملا ىفو ڵ ةاش سا ىف « لبالا ةقدصكر قبلا ةقدصو

 ةرقب ، ةرقب نيرشعلاو سا ىفو 2 هايش عبرأ نيرشعلا ىفو ث هايش ثالث رشع

 نوبل ةنبا نس ص ةينث اهيفف نيثالثو اتس تنلب نإو ء ضاخم ةنبا نس ، ةعذج

 اذإف « لبإلا نم ةقحلا نس ى ةيعابر ةرقب اهيقف نيبرأو اتس تنلب نإو ى لبإلا

 اهيفف ني.بسو اتس تنلب اذإف 2 ل؛إلا نم ةعذجلا سدس اهيفف نيتسو ةدحاو تلب

 سيلف ةئامئالث اذإف ى لبإلا ىف ىرجي اه ىلع ةقدصلا اهيف ىرجت مم « رقبلا نم ناتينث
 نهيف نحاوطلاو رجاوزلاو لماوعلا رقبلاو لبإلاو ء ءىش نيمبرألا لود امف

 . ةقدصلا

 ص لبإلا ةلزتمب ىه : لاق ، رقبلا ةقدص نع هللا همحر ديز نب راج لئسو

 . رابكلا عم ترمع الل تبرشو رحشلل تلكأ اذإ ربلا نم راغصلاو

 ةسداسةرقبهلو هدي ىف تارةب سخ هل لجر نع « هللا همحر ةيواعم وبأ لتسو

 لوملا نبملع لاحف ، تارقب عبرأ هل ةسدادلل ةرقبلا هذه هعم ىذلاو 2 هريغ عم

 . هدي ىف ةعمتجم ىهو اتيمج

 لوق ىفن ، ةسماخ ةرقب رخآلل هدي ىفو تارقب عبرأ هل ىذلا نإ : لاق
 هل ىذلا ىلعو ى ةاش سامخأ ةعبرأ هيلعف ادحاو طبرملاو باحلا ناك اذإ 2 انياحصأ

 ببسب هنأل ڵ ةاش سمخو ةاش تارةب تس هل ىذلا ىلع لوقو ، ةاش تارقب تس

. تارقبلا عبرأ بحاص لع ةاشلا كال تبجو هت رمب



- ٢٨٩٦ - 

 دي ىف ىه ةدحاو ةرقب امهنيبو 2 ةصلاخ تارقب عبرأ امهنم دحاول ناك نإو

 ؟ كالذك لومحلا نهماع لاحو ةم رأ عم , اهدح أ

 ص هكيرش نيبو هنيب { ةدحاو هل عبرآ نهو ع سخا هدي ىف ىذلا ىلع : لاق

 ىتلا ةرقبلا هذه تناكن إ و { ةاش رشع ةاشلا ىف هكيرش ىلعو ى ةاش راشعأ ةعست

 . اهدحأ ىلع ةاكز الف اهدحأ دي ىف تسبل ةكرش امهنيب

 ،تارقبلامب رأ بحاص ,نيبو هنيب 2 ةرقبرخآلو 2 تارقب عبرأ لجرل ناك نإو

 ؟ رثك أ وأ لفأ وأ ء ةرقبلا هذه فصن الإ هل رةب ال هكنرشو

 نإذ ، ةعمتجم هرقب عم ةرقبلا هذه نوكت نأ الإ اهدحأ ىلع ةقدص ال : لاق

 . ةاشلا نم هتصح رادقم هكيرش ىلعو ، ةاش هيلعف هرةب عم تناك

 ك هملد ف هلع نه ةينق ةرقبلا هذه نوكس نأ الإ : هللا 4حر ةد وا.س وبأ لاق

 دي ىفو ، اهل ىنتقللا دي ىف ىهو « مب رلاب وأ ثاثلاب وأ فصنلاب اهايإ هانقأ هنأك

 2 ةرقبلا ىف هكبرشل عقي ام ردقب الإ 2 ةاش اهنم هيلعف تاصلاخ تارقب عبرأ اذه

 { ةاكزلا رمأ ىف ىشاوال ىف ةكرشلا لمحم ءاهتفلا ضعبو ، هيلع سيل گالذ نإف

 رمأ ىف صلاخلا ىلع ةكرشلا لمحم ال ضعب ىفو ، عانجالا مكح هيف نكي مل ولو

 لمح بجي عامتجالاب لوقي نم لوق ىلع « عاتجالا ىف الإ ىشاولل رمأ ىف ةاكزلا
 هيذ بجح ام اكرتشم ىشاوملا نم ءاكرشلا وأ نيكيرشلا نيب نوكي وأ . ىشاوملا

 . ةينقلا كح ىف تتبث اذإ ةكرش ةينقلاو « مهعمجي ىذلا مهكرتشمب ةقدصلا

لام نه 4 اهمتحتسي ىذلا فورلا لج ألا؛ىنتقلا اهمتحسإ ام هن أ ىدنعو



_ ٧٢٩٧ _ 

 اهبف لوقلا ناكو " ةكرش ذئنيح تناك« ىنتقملل ةصح ةاكزلا ىف هيلع ةلومحم ىنقفن

 . ةكرشلا ىف لوقلاك

 ةرقب و ى هدي ف تارفب عبرأ رخآلو 2 هدي ف تارغب برأ لجرل ناكنإو

 لكل مني ل هنأل « امهنم دحاو ىلع ةاكزال هنأ ، اهدحأ دي ىف تسيل ةكرش امهنيب

 رخآ لجرلو رثكأ وأ تارقب سمخ لجرل تناك نإو «تارقب سمخ امهنم دحاو

 تمع د هرقب نأل ء ةاش ةرقبلا هذر ف ىذلا ىلعف ‘ رثكا وأ تارب تالث هدنع

 ا۔مملعنأ لوقلا ضعب ىفو ، تارقب ثالث هدنع ف ىذلا ىلع ءىشالو 2 ةقدصلا اهيف

 ةثالث ثالثلا بحاص ىلعو ث ةاشلا نامثأ ةسمخ سلا بحاص ىلع « ةاش اميج

 هبحاصلو ، تارقب سمخ نم لقأ امهنم دحاو لكل ناكنإ و ، ةاشلا نامأ

 ىعرال عامتجاب ةقدصلا تبثي نم لوق ىلع . ةاشلا ىف ناصمصاحت. ايهف كنذك

 ىلمي ناتاش امهياعف تارقب ثالث رخآلو تارقب عجس اهدحأل ناك نإو 7 ىوأملاو

 . ةاش ساخأ هم : فالال بحاص ىطعي و( ةاش سمحو ةاش عبسلا بحاص

 لصف

 نم ذخأي هنإف لجر دي ىف ةعمتجم تارقب سمح ىعاسلا دجو اذإ ليقو

 هياع ةقدص الف نيرهش وأ رهش ذنم ةسماملا دافتسا هنأ جحم نأ الإ ةاش هدنع

 . نمف

 ذخأيف ةيرق منغ ىعار ضرعي نأ ىعاسلل نإ : نانع نب نايلس نع ليقو

لوحلا اع لاحو ةعمتجم تناك اذإ هنإ لوقي ضعبو ةيشاملا نم هدي ىف ام ةاكز



_ ٢٩٨ _ 

 نأ ىجريو ٤ هذل ف ا .اك الوح ةعمتحم تناك وأ « هذل٫ ىه هلي نم . ث الم ف

 . ةفرعمو لاؤسو ثح لور الإ ذح أت ال

 ترج موي نم هتقوو . مولعم رهش ىف جرخ رأ ةيشاملل قدصملل ىغبني .

 نآ هلو كدحاو تق . ىف ذن ألا كحم نأ ردقيال قدصلاو ى رلبلا ىف نيلسلل ماكحأ

 نه ىلع قدصملا ر٠ اذإو ، قدصت نم عيمج ىلع ىأب ىتح .مشلا كلذ ىف جرخ
 ى لباق نم لولا لوحب ىتح ةينث هيلإ عجري نأ هيلع سيلف ةاكزا هيلع بجمال

 ليقو ةاش هيلع ىلع ىبأ نف . اقانع نومبرأ هعمو قدصلل هيلع رم نمو

 . قانع اهبف

 لصنف
 اذإو ء اهتفدص تقو كالذ اهيف ةت صلا تمت ذم ةيشاملا ىلع لوحلا لاح ىتمو

 اهثث جرخأو اهتميق رظن اهسبح نإو ع هريغ وأ اهبرل اهعاب ةيشاملا قدصلا ضبق
 . ءارقغلل

 اهذخأ ىذلا ىلع اهعاب ڵةضيرفلا ضبق لاو ىف ع هللا همحر هلا دبع وبأ لانو

 ىل- هثلث تقرذ دقف نملا امأ ىرتشملا هل لاقف نملا :دم ضبقو هريغ ىلع وأ « هنم

 ثلثلا ه م ذ¡ؤيو ص هنم لبقي ه ةاكزلا ىطعأ نم ريغ ىرتشا ناك نإف ث ءارقفلا

 هخ . لبقتي الف ةث ريغ ءاكَزمل عفادلا ناك نإو ءهقرةي نأ هرمأ ىلاولا نوكي نأ الإ

 اوضرو ةيشاملا بحاصىلع ءارقغال ثاثلا لاح نإ ر « ءارقفلل ثلثلا عفد هنإ لاق اذإ

 عجري» 6 مماععي هنإ اولوةيف 2 هياع اوعجر ن الإ املاس نوكي نأ وجرأف :كلذب

. ' رمألل محم هذخأو



 ۔ _ ٢٩٩

 لصف

 ىفالو ديبعلا ىف ةاكز ال نأ ءاهتفلا نم قافتالا : هللا هحز ديمس وبأ لاقو

 . ريجلا ىف الو لانبلا ىف الو ليلا

 ةجحلاو ديبعلاو ليحلا ةاكز نع قهأل ىفع :لاق هز أ :ن ىنا نع ىورو

 ثاذ نوكي نأ الإ ء افالتخا انباحصأ نيب اذه ىف ملعأ الو ريجلا "_هملا هتقو

 ماعنألا ىف ىهن ةيشاملا ةاكز امأو ى ةراجتلا ةاكز ةلمج ىف ةاكو هيف هنإف ء ةراجتلل

 0 اهريغ تاناويحلا نم ءىش ىفال ث م هنألا ةروس ىف لجو زع هللا اهركذ ىتلا

 نوكي نأ الإ ا اهددع رثكو كالمألا اع ترج ولو ‘ مئاهبلا ن٥ ءىش ف الو

 . 6 راح ةاكز زف ةراجتلل ءىش \.`م

 لصف

 ك لولا اهياع لاحو ةاش ني٠ رأ اكسامأاذإ نيكي رمشلا ىف انباحصأ فلتخاو

 لك ناك اذإ نيطياللا نيكيرشلا ىف اولاق كلذكو ء ةاكزاا اهيف مهرثك أ لاقن

 ا۔ ,.: تناب اذإ ةاىكرأل ا۔محاع نأ كبحاص ةصح نم هتصح ف راع ريغ امهنم 7

 ركب هبأ لافو 2اءمنيب اين لضفلا ناددارتي و ةلمجلا نم ةقدصلا ذخؤتو ، ةاش نيعبرأ

 رسفو ةخنلاو ةعسكللاو ةهبجلا ةقدص نع مكل توفه ةريره ٢ نع ىقهلللا جرخأ )١(

 ليلا ةهبجلا ه هريغ مغ لانو قيقرلاب ةغنلاو ريجلاب ةعتكسلاو ليخلاب عيبرلا اهرسفو ريجلاب انه ةهبجلا
 ` . م. ليلا رايخ ليقو ديمعلاو لاغبااو

 



 ۔_ ٠ .٠ ٣ _

 تناك‘ هل ةصلاخ ةاش نيبرأ كل( ىتح امهنم دحاو ىلع ةاكزلا بجيال ىلصوللا

 . هلا 4هجحر كالام ف ! خي ال نع .7 ء ةعامشم وأ ةطلخ ةكرشلا

 ةاش نيعبرأىف :لاتتافتش نلا نأل ل .هلا هيلعو لك الا و- لوألا لوق او

 نيطيلخ نم ناك امو ةلط لوقو ء اهمكلمب ادرقنم الو ةكرش اهبوجوب لصحمملو

 . كلذ ىلع لدي امهب لضنلا ناددارتي

 امهنإف نيطيلخنم ناك امو : لتم ىنلا لوق ريدغ: ىف ملدلا ىلهأ فلتخاو

 امهف ادحاو حارااو لحنلاو ىعارلا ناك اذإ مهضعب لاقف ةي ودلب امهنيب ناددارتي

 امهنإف اميفوحف تطلتخاو 2 اعم ايقسو احرمسو احار اذإ مهضعب لاقو ث ناطيلخ

 . نيطيلخ نان وكي

 الإ ةقدصلا توبث ىف طالتخالا نانوكي ال هنإ : هللا هحر ديعس وأ لاقو

 ىعرملا فلتخا نإ و بلحلاو ىوأملا ههج ام لوقو ى بلاحلاو ىعرااو ىوأملا ههج ام

 نوكيدق هن أملوق نملع أ الو 4 عمتجي سيلف بلحلا هعمجي مل اذإ هنإ مهلوق رثك أو

 ضعب ىفو 2 اعامتجا هبحاص نود امهدحأب ملعأ الو ، ىع رملاو ىوأملا نم لقأب اعمتجم

 . ىكح ام ىلع عاشملاب الإ اعمةجم نوكي ال هنأ مهلوق

 ةحص .تبث ةقد صاا بجاو نع نيطيلخلا نم ددارتلا مرزلب ىنعملا تبث اذإ ,

 ددارقلا ناك ولو « ىناعملا هذه ,ف طالتخالا كحم ةقدصلا بوج وب لاق نم لوق

 لالا سأر نم ىهن تذخأ ام ثيح ةاكز تناك عاشلملاب نيكيرشلا نيب بحم

. هبحاص ىلع اهدحأل نامض الو ةَددارم امهنيب نكت لو
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 اض نأ ةدحاو امهنيبو لبإلا نم وأ تارب عبرأ امهدحأل ناكو ل هنإ ليقو

 فالتخالا ىنغم تيث اذإ و ء اذه لثم ىف اهبج ي مل ضعبو ،ةاكررلا امهيلع بجوي

 لثم هنم الو هيلع ةجح ال نمم ةطلاخلا تناك نإو 4 هلك عاشملا ىف دعبي اذه ىف

 عامجالاب طلخلا ةقدصبثلذ ىنمهيلع ىضقي الف مههبشأ امو جا وأ هوتعم وأ ىبص

 ناكو 2 اذه لثم وأ ‘ بسةحم وأ مأ نم ث طااخلا رجح ىف مق نوكي نأ الا

 ح ىلع ناك نإو ء ةقدصلا بوجو كلذ ىنعمب ناك ث ةيال احالص كلذ عانجا

 اذه"ىنعم تبث اذإو ‘ لوقلل اذه ىنبجميو ك عانجا مكح هيف نكي مل اذه مهريغ
 ةطل خلا كح ميلع ىرح و « رح انب احصأ هلع بتاكلاو ك مجعألاو هوتعملا ن ك

 امإو ء هيملع ةاكز ال هنأل ةطل \خلا ىنعم هب عقي الف ىذلا امأ و ‘ تناك ثيح

 . ةالصلا لهأ نم نيطيلخلا ىلع ةطلاخلا تبثت

 بحاصلو 2 ةاش نوثالثو عست رخآلو ةاش نوعبرأ دحاول ناك اذإو

 عاتجاب ةاش نيعبرألا بحاص ىلع بجوف ةاش نيئاللاو عسةلا بحاص عم نيعب رألا

 اهمض ىتلا ةاشال ةاش اش نيثالثلاو عستلا بحاص ىلع تبجوو ع هدي ىف هل كالملا

 امهسلعف 2 كالملل سيل عامجالل ةاش نوعبرأ هدنع تراصف ڵ هيخأ دنع نم هيلإ

 عستلا بحاص ىلعو ةاش رشع مبرو ةاش ةاش نيعبرألا بحاص ىلع ث ناتاش

 . ةاش رشع عبر الإ ة:ث نيثالثلاو

 ء ثالث اهدحأل 2 ثارتب سمخ ىلع ةعارز ىف ناكيرش كرتشا اذإ امأو

2 ةعارزلا ىف امهتكرش لال ىوأمو ىمع رم ىب ةنس تناك ۔ف ص ناتنثا رخآلا و
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 نايدؤي ناطيلخ ناك نإو ةرةبلا ىف ةاكزلا بوجو ىف نيطيلخ نانوكي ال اهنأ
 لصينأ لبق ناقرتفي مم ى ةقدصلا بحتن لوحلا لوحب مش ، اميمج ةنس لكف ةاكرلا

 نأ لبق نم اقرتناو فورعم ءىش امهنم دحاو لكل ناك اذإف 2 قدصلل امهيلإ

 ٠ طالتخالا ببسب اماع ءىش الف قدصألا اهزيم

 لصف

 راذح قرتقم نيب عمجي الو عمتجم نيب قرفي ال : :نم هلوق ىنعم ىف

 ىلأيف ى ةاش نونامث امهل ڵ نيطيلخ نيعمتجم نالجرلا نوكي نأ وهن ى ةقدصلا

 ذخأ امهنيب قرف نإو ى ةاش ناطيلخ اءمنأ ىلع امهنم ذخأ نإ هنأ ميف قدصلل

 وه عمتجملا نأ ىلصوملا ركب ف أ لوق ىلع امأو « امهنيب قرغي نأ هل سيلف ء نيتاش

 لكل نيقرتغم نالجرلا نوكب نأ ى قرفتم يب عمجي ال : هلوق ىنعمو 2 عاش

 اهاطلخ قدصلل ءاج اذإف ى ةاش امهنم د__حاو لك ىلعف ةاش نوعبرأ امهنم دحاو

 . ةدحاو ةاش اعم امهيلع نوكسمل

 ،ةقدصلا اهبةفةدحاو دحاو لكل ناكولوةنس تءهتجا ةيشام لك ىه ليقو

 زوجملالو اههةجع ناكام مف ىذلا ردق ىلع صصحلاب ءاكرشلا عمج ىلع ةقدصلاو

 ءىش ىف اقرتغم ناكامو ى ةقدصلا لالطبإ لاحل ةاكزلا هيف تبجو نأ دعب قرقي نأ

 اذإ اعمتجم نوكب امنإو ء ةنس عمتجي ىتح ممج ولو « ةقدصلا ىف عمجي الف ةنسلا نم

 ىف طبرلاو بالا ىف ةنس عمتجاو ‘ نونلاب ءاسن وأ لاجر مهو ؤ هلهأ هعمج

نإو ك ةنس ضب رلا هعمجم ىتحف ناركذلا نم ناكو ] بلحم نكي امو ء ضب رال
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 ‘ بابسألا ضعبل بكرت وأ 4 اهلع رفاسي رقس ىف امايأ بهذت اهنم ةباد تناك

 . كاذ اهقرفي الو عامتجالا لاح ىلع ىهف ضبرملا كلذ ىلا عجرتو

 ىرخأ ةاش هدنعو 2 ةاش الإ ةاش نوعبرأ هل لجر ىف هللا هجر ىلع ىأ نعو

 حرطبو « ناتاش اهيف : لاق ء ةاشلا كلتب ةاش نوعبرأ هل رخآ لجرانومب رألا اهب :

 اذهو" نومبرألا اهب متو 2 هل تسيل ىتلا ةاشلا ردقب نيثالثلاو عستلا بحاص نع

 نإو ى كلمل عانجاو طالتخالا عانجالاب نيهجولا ىنعمب ذخألاو 2 طايتحالا ىلع
 نيعبرألا بحاص ىلع تبجو ةاش نورشع هدنع رخآلو ةاش نوعبرأ لجرل تناك

 مث { ةاش نومبرأ امهنم دحاو لكل : ىتح همنغ ىف هيلع تغلب دق اهنأل ڵ ةاش

 . ةاش اءمنم دحاو لك ىلع نوكي

 لصف

 ازئاج نوكي ام همنغ نم لاملا بر عفد نإف ء ةيشاملا ةقدص قدصلل ذخأ امأو

 لالل بر .راتخم مث نيفصن منغلا تمسق افلتخا نإو ع زئاج ةاكرلا نع ءاضقلا ىف

 اذإ لوقو ص ىفوتسي ىتح ةاش لاملا بر راةخ مث ةاش قدصملا راتخم مث 2 افصف

 ء قدصملا مث ى ةاش نيةصنلا دحأ نم راتخم 2 لاملا برل رايا ناك نيفصن تسق

 . قدصملا ىفوتسي ىتح اذه ىلع ش

 ء نيتقرف عدصتف ك اهيذ حاصيف اهيف ةمسق ريغب ذلا لخدي لوقلا ضعب ىفو

 ىذلاو 2 اثالث ےسقت لوقلا ضعب ىفو ءانركذام ىلع رايخلا ىف فالتخالا نوكي مث
 تناك اذإ 2 ءاش فيك اهرضحأ همنغ ىف ةضيرف لاملا بر ىلع تتبمم اذإ هراتخ

٠. زوجمام ةقدص نم ةحراخ ريغ اهنانسأب ةدوجوم
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 لصف

 ىلإ ةاش ةاش نيعبرأ نم لقأ ىف بجحال منغلل ةقدص نأ نيسلا عامتجا ىفو

 ع نيتئاملا ىلع داز اذإف ء ةاش ىتثام مام ىلإ ناتاش اهيفف ةاشو ةاش ةئامو نيرشع

 ةاش ةاش ةئامالث ىلع تداز اذإف ء ةاش ةئامالث مامت ىلإ هايش ثالث اهيف ةاش ةاش

 الف ڵ ةئام عبرأ ىلع تداز اذإف ء اهناكز ىهو 2 ةئاعبرأ مامت ىلإ هايش عبر 1

 توتسا دقن ةئامعبرأ ىلع تداز اذإف ڵ ةئام ةدايزلا غلبت نأ ىلإ اهتدايز ىف ةاكز

 ةقدص نإ لوقو ء ناصقن الو ةدايز الب تناكام 2 ةاش ةاش ةئام لك ىف اهتقدص

 مث ث ةئامعبرأ ىلع داز امف ءىشال مث ء هايش ثالث ةدحا وب نيتئاملا ىلع دازام منلا

 ةئام لك ىف ةثامنالث منغلا تفلب اذإ لوقو 2 ةاش ةاش ةئام لك ىف اهتقدص توتسا

 ىتح اهيف ءىشال مش ڵ هايش ثالمث اهيقف نيةثامو ةدحاو تنلب اذإ لوقو ى ةاش ةاش

 . ةاش ةاش ةئام لك ىف م 2 هايش عبرأ اهيفن ةئامبرآ غلبت

 لصف

 لجر هل بهوف ث ةقدصلا اهنم جرخي نغ هل تناكن ميف ةرفص ىبأ ظفح ىفو

 اذإ همنغ مم اهقدصي نأ هيلع نأ ى رهشب هل اهبهي نأ لبق اهتقدص جرخأ دق انغ

 هيلع لح مل منغلل هل بهو ىذلا نأ ولو « كلذ قوف رهش ىلإ هتاكز ىرجت تناك
 نأ الإ هل تبهو ىذلا ىلع الو ث اهتقدص جرخم نأ هيلع نكي مل ةقدصلا تقو

 مث ى ةقدصلا اهم ت تناك قلا هيشام ضعب بهذ نإ و « همنغ غم اهتقدص جرخ

تمطقنا نمو ث ةقدصلا هيلمف هتقدص تقو ىضم نأ لبق ةقدصلا هب تمام دافتسا
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 نم قب وا و ث هيلع ةقدص تاو ةةدصاا ه : ام داغتسا 7 ك ةنم ىش ١ وأل ةفرص هنع

 نأضوزعم تعمتجا نإو٬هدنع تمتو دافتسا ذنم ةنس هيلع لوحم ىتح ءىش ىلوألا
 نإو ، نيددعلا رثكأ نم ذخؤي لوقو 2 هيف بحام ردق فنص لك نم ذخأ

 . هيف بجمام فنص لك نم ذخأ ايوةسا

 نإف ض نيواستم زعللو نأضلا ناك اذإ ىنبجعي هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 راتخي مث ، افصن لاملا بر راتخم مش ، نيفصن غلا تعدص لضانت اهتميق ىف تناك

 نمو ، نأضلا وأ زهلل نم تناك« ةاش قدصملا راتخب م « ةاش رخآلا فصنلا نم

 اهف تبجو ، ةدعاج نورشع نأضلا نمو ى ةاش نورشع زعلل نم هعم ناك

 فصنلا نم ةاش راتخم مث ، افصن لا بر راتخم م « نيقصن نلا قتف 2 ةاش

 اقفتا نإف ء هذه فصنو هذه فصن قدصلل نوكين ةاش قدصلل راتخم مث ى رخآلا

 ارشع دمجلاو تيئالث ملا تناك نإو « امهنم ايسقو امهاعاب الإ و « ةميقلا ىلع

 دعجلاو ةلماك ةاش نيعبرأ نلا تناك نإو ث ةدعاج عبرو ةاش عابرأ ةثالمث هلف

 ء اهكلم نيح اهاكرف ةاش نيمبرأ كلم نمو 2 ةدعاج ثلثو ةاش اثاث هلف نب رثع

 . هلزحملال لوقو ص هثزجم لوقف

 لصف

 ردق فنص لك نم ذخؤي مهضعب لاقن ء نالخلاو نالسفلا ةقدص ىف اوفلتخاو

 « منلا نم ىنئلا وأ عذجلا نم اهنع ىدؤي لاخسلا بحاص نإ لوقو « هيف بجناع

) ٢٠ _ نتيلاطلا جهنم / ٥ (
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 دريو ةنسم قدصملا ذخأي لوقو ءاهيف ءىشال هنإ لوقو ءءىش رافصلا نم ذخؤيالو
 . هتيشام ىف قلا ةريغصلاو ةنسملل نيتميقلا نيبام لضف لاملا بحاص ىلع

 جرخأنإو ث اهنم جرخي هنإ :لوقي نم لوقىنبجعي هللا هحر ديمس وبأ لاقو

 ىلع اهنم ءازجألاب جرخأ نإو ص زاج طسوألا نم جرخأ نإو ء زاج اهلضنأ نم
 . زاج ردقلا

 كلمت ناك ولو ،ادعاصف جوتنم لك دعي لوقف ، ىشاوملا نم دعي ايف فاتخاو

 الإ دعيال لوقو ص نبالا مم رجشلا طلخام الإ دعيال لوقو ء قدصملا ىوأ ةليللا

 . همأ نءع ىنغتسا ام لمي لوقو » هم رثأ لع ايعار ىداولا عطقام

 انبا هيلع لوقن نيتنس اهكزي مل لبإلا رم نو رشعو سمخ هل نهيف ليقو

 اذهبو ى هايش عبرأ ةيناثلا ةنسالو ء ىلوألا ةنسال ضاخم ةنبا هيلع لوقو ى ضاخ

 امو ةقدصلا اهين تلاح اذإ رقبلا دالوأ امأو « هللا هحر ىراوحلا وبأ لوقي لوقلا

 نلا نم درو ام لك لوقو 4 ةقدصلا ه۔ةف نب رهش وأ رهشب ةقدصلا لحم لبق جتن أ ا

 تجتنو تارقب عست هل لجر ىف ليقو ، جتن أ ام نيح ىف ء ةقدصلا نم بسح وهف

 ى رهش هل متي ىتح لوقو 4 نيتاش هيلع نأ ، هلوح رهش وأ ، هلوح موي ىف ةرقب هل

 هلهأ هلسر نإ و ايعار ىداولا عطقي ىتح لوقو ص نارهش هل متي ى> ؟لوقو

 ء اعيمج نبمنم ذخأو هتاهمأ ىف دع ايعار ىداولا عطقي نم د ناكو .4 ىعرال

 بحاص ىلع ذعي نأ ناورم فأ ىأر ىف ليو ص ةمجنال ىداولا تعماطق اذإ لوقو

 ةاش نورشعو ةئام لجرل ناك اذإ ڵ هلوق ىنعم ىفو ، ىداولا عطق ام ةيشالل

ذخؤر. ال هز أ لايلب هلبق و أ قدصألا 1 ةقدصملا ىوآ ةلرل ةاش نخم تحتنو
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 نيتاش اهبف نأ ىلع ىبأ ىأر ىفو «ىداولا عطقت ةجوتنملا نوكت ىتح ةاش الإ هنم

 . ىداولا عطقت ةجوةنملا نكت مل ولو

 لصف

 اهلخسعضرت تلا ذخأينأ ةقدصلا بحاصل زوجمال : هللا هحر رثؤملا وبأ لاق

 ك اهلخس ىرع اهذخأي نأ هل زوجي الو ء اهلخسو اهذخأي نأ هل زوجم ال هنأل

 لبةت نهنم ةأرما ىأرف ڵ ايابسلا نم ءىش هيلإ عفر لاو ينلا نع ركذ دقو

 ىهلولاو ، ءالو اهنإ « هللا لوسر اي : اولاقف ى اهنع لأسف ، رةقست الو ريدتو

 كيلإ ثعبأ فإ هلتك هللا لوسرل لجر لاقف اهدلو تيبو اهنيب قرف قلا

 زوجي ال ليقو ىهو اهلعجت ال ولع هللا لوسر هل لاقف ةبه ةخسن ىفو ةيرس
 لعفلا ذخأي الو هداز ىعارلا هيلع لمحم شبك وهو راركلا ذخأي نأ ىعاسلل

 سيلو ث حبيذتل نمست نأ لاملا بر اهديري ىتلا ةفيلملا ةاشلا ىهو ،.ةميتلا الو

 . بويعلا تاذ ىهو « راوملا تاذ الو ةمرحلا الو ةعذجلا ذخأي نأ ىعاسلا ىلع

 ديعسوبأ لاقو ،ةقدصلا ىف مهلاومأ من ارك ذخأ نع اذاعم ةلالتط ىنلا ىهنو

 ةعذج الو راوع تاذ الو ةلوزهم الو ةمره ذخأي نأ قدصملا ىلع سيل هللا هحر

 ناكو ى ثالذب لاملا بر هل نذأي نآ الإ منلا سيت ذخأي نأ هل سدلو 4 منلا نم

 ملو راوع تاذ تذخأ نإو ص كلذ نم منمي هجو الف لضفأ وأ ةضيرفلا لثم كلذ

 ىو اهذخأ ناك نإن 4 مايأب كلذ دعب هل نابتساو 0 اهذخأ موي اهيع هل نيبي

لفو ٤ اهدر اهرب لو 4 اه راوعلاو اهذخأ ناك نإو ك اهدرب نأ هل سالف لاس
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 هياعالو 2 لالا بر كلذءاشي نأ الإ اضخام ال وأ اركذ ذخأي نأ قدصملا سيل

 .ةمرهالو ةعذج الو ءاإرج الو ءاروع ذخأي نأ اضر أ

 اقلتخا نإو ص كلذ ىف قداصلا وهن. هقح قدصلا ىلإ لالا بر لصرأ نإف

 ءذارأ نيفصخلا ىأ راتخم مث 2 نيفصن اهعدصي نأ لاملا برل ليقت 4 منغلا ىلع افقو

 بر راتخم کالذ ىلع ش 5 ةاش قدصملا راتخم 7 6 ةاش رخآلا فصنلا نم راتخن 7

 ٠. ىفوتسي ىح ك ةاش قدصلا راتخم 7 ٤ ةاش لالل

 كيصوأ ىنإف ء دعب امأ ء تومرضح لهأ لإ ؤ ينلا بتكل يقو ٠

 « اهمحاصل ةميتلاو ى ةاش ةعيتلا ىفو { ةاكزلا ءاتيإو ، ةالصلل ةم اقإ و هللا ىوقت

 ، قانش الو ء سجلا بويسلا ىفو « ىرأ دقن ىتجأ نمو ء طارو الو طالخ الو

 . مارح ركسم لكو ي رافش الو

 ةضيرفلل غلبي ىتح نيعبرألا ىلع ةدايزلا ليق ء ةميتلاو ةاش نوعبرأ ةميتلاف

 اهحمذيل نمسقل وأ ك اهلحيل هتيب ىف اهبر اهسبحب ةاشلا ىه ةميقلا ليقو ء ىرخألا

 ، باتكلا نم مدقت ايف هريسفت رم دقو زاكرلا بويسلاو ء ةمئاسي تسلو

 ؛ةقدصلاراذح « عمتجم نيب قرقي الو ،قرتغم نيي عمج ال ىأ طارو الو طالخ الو

 لأ سجا نم رقبلاو لبالا نم داز ام وهو « نيتضي رغلا نيب ام وهف قانشلا امأو

 كلذكو ءىش كلذ نمذخؤي ال لوقي هرشع سخ ىلإ رشعلا نم داز امو رشعلا
 { هيف ءىش ال ةاش نيرشعو ةئام مامت ىلإ نيعبرألا ىلع نآذلاو لا نم داز ام

اهف بج لام رقبلاو لبإلا نع زعملاو نأضلا نم ىدؤي ام وه قنشلا نإ ليقو



 ۔_س _ ٨٩ ٠ ٣٣

 ,ىمس ةضيرف اهيف بجث مل امو ث ةضيرف تيمس اهنم ةضيرف اهيف تبجو اذإف ةضيرف

 اهنم طحنت الو ث ةقنش ماع لك اهيقف رةبلاو لبإلا نم سمخ هعم ناك نف ، اقنش

 دز ملو ةاش نومب رأ هعم ناك اذإ اهأو_سجلا ىلع دزت مل ولو ةقنشلل ناصقنب ةاكرراا

 ء لوألا لولا دمب اهيف ءىشالو لوألا لوحلا نع ةاش اهبف لوقف ء نيئس صقنت ملو

 اهيف لوقو ةاكزلا مامت نع تصقن لوألا لولا نع ةاش اهنم تجرخأ اذإ اهنأل

 تبجو ىتلا ةاشلا نأل ء لدعأ ىدنع لوألا لوقلاو ى ةاش اهيلع لاح لوح لك ىف

 ةاكرا بحتف ث اهف ةاكز ال ةاكرال نألو ڵ ةاكرال ةنامأ هدي ىف تراص اهف

 ودبي نأ لبق ثرحلا عيب ءابجإلاو ك ىرأ دقن ىجأ نمو ، طالتخالاب نلا ف

 . هحالص

 اذإ : قارملا لهأ لاقف ع نيطيلخلا ىف زاجحلا لهأو قارملا لهأ فلتخاو

 اهنم ذخؤي الف ةعاشم ريغ وأ ةعاشم دحاو عار عم نيلجر نيب ةاش نوعبرأ ناك

 زاجلا لهأ امأو ث ةصلاخ ةاش نوعبرأ امهنم دحاو لكل نوكي ىتح ي ءىش

 . كاللا نوربتمي الو ىعارلا نوربةميف

 ءايتنلا صب و‘ قاغثأو صاقوأ هعمجو نيتضيب رفلا نيبام و قنشلاو صقولاو

 . نيةضي رقلا نيب ام اعيمج اهو لبإلا ىف قانشألاو ى رقبلا ىف صاقوألا لعج

 سمن نود ايف سيلو ! ةقدص دوذ سمخ نود ايف سيل : ةلط ىبنلا لاقو

 ةقدص ارانيد نيرمشعنود اهف سل و ةقدص قسوأ ةسمخ نود ايف سيلوةقدص قاوأ

. ةقدص مهرد ىتئام نود ايذ سبال و



 اهعاب هيف ىكزي ىذلا هتقو برق املف « ةقدصلا اهن بجم ةيشام هل تناك نمو

 اهيف ةاكز ال لوقن « اهريغ ةيشام هتيشامب لداب وأ ء ىرخأ ةيشام اهنيثب ىرتشاو

 ةاكزلا بممامتإ و « ديدج لام اذهو ص هكسام نع لقتنم لام هنألء٬لوحلا دعب الإ

 لامبهلدبل هكسام نع لقتنا هنأل ةاكزلا هيف لوقو ء لولا هيلع لاح ىذلا لاملا ىف

 هلطبيام,هريغ ىلإ لحتسي ملو2هكسام نع لقتنملا ىف ةبطاخلا لثمب هيف بطاخ « هلثم

 . ةقدصلا ىنعم هنع

 لصف

 لوقف ماعنألا نم هل بجح ام قدصلا دح اذإ : هللا همحر دتعس وأ لاقو

 وأ ءارثب هرح نأ هيلعو ى ةاكزلا نم هيلع ىذلا ,نسلاب نوذأم لاملا بر نإ

 لوقو ك ل نكي كل ٢ رغ ىلع اتنا وأ و 1 هريغ ذخأ نأقدصمال سالو 1 هربغ

 ص نيتميقلا نيب اهلضف لاملا بر هيلع دريو هل ىذلا نسلا نود ام ذخأي نأ قدصملل

 قدصلا نه ذخأيو : هع بجو ىذلا ندللا قوف عفدي نأ لاملا برل كل ذكو

 . داز ايف كل ذرك مش ء نبة.ينلا نيب ام لضف

 لوقلا ضعب ىقو ى امهنم قافتالاب الإ امل كلذ نوكي ال لوقلا ضعب ىفو

 عيب ىف هل نوذأم لاملا بر نأل قدصملل كلذ سيلو 2 ةصاخ لاملا برل كلذ نإ

 هزأل . اهضبق لبف ةقدصلا ع: ىف هل تروذأمب قدصلا سبل و « قدصلل لع هلام

نيتجرد وأ ةجردب مهلوق يف نسلا عافترا ىف قرف الو & هريغ ىلع انومضم ميبي
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 \ث 1 ةدودحملا تادايزلا نوكس نأ بحأو ء كلذ نع هطاط ا ىف الو ‘{ رثك أ وأ

 . كل د عح= ق م و۔هلا ىلع ال تقولل ق ةميقلل هب عقتام صوصمحع ىلع ىه

 ىلمعيف اهنيعب ةضيرفلا كات هعم نكسي ملو هلبإ ىف ةضيرف هيلع نم ىف ليقو

 لزاب ىلإ ةينث ىطعأو عفرأ ىه ىتلا نسلا دجي مل اذإف ء لضفأ وأ اهنم نودأ

 ةلوبةم ةدايزلاو « دازو قحلا ىطعأ دقو ى هنم لبقي هنإف ، هيلع قلا ,ةضيرفلا اهماع

 لضف ةضيرفلا بحاص بلط نإو 2 هاركإ الب هسفن نع ىدؤملا كلذ لعن اذإ

 لبالا نم ضاخ ةنبا دجي مل نم ى هيآزب ذخأي الو اهنمث لضف هيلع دريلف هتضيرف

 ةنبا ذخأي نأ هل نإ لوقو .ضام ةنبا نع هيأرب نوبل نبا ذخأي وأ اركذ ان وبل

 دح مل اذإ نوبل ةيبا نع ضاخم ةنبا ذخأي كلذكو . اهيلع لضفلا دريو نوب

 لبق ةقدصلا عاب دق نوكيف ء لضفلا ذخأي الو لضفلا دري لوقو ء لضفلا ذخأيو

 . ضبقلا لبق ىرتشاو عاب دق نوكسين 4 ذخأي الو درب ال لوقو 0 اهضبقي نأ

 .لصف

 زوجحم ال امك ؟دعاصن ةينثلا نود زهملا نم ةاكزلا ةضيرفىف ذخؤي هنإ : ليقو

 0 نأضلا نم كلذكو . ؟دعاصن زعملا نم ةينثلا نود ةتملا ةدهو ةيحضألا ىف

 هنأ هب لوعملا نأ الإ { نيمسلا نأضلا نم عذجلا ةضيرفلا ىف زوجم هنإ لوقو
 اعاذج اهلك نلا نوكست نأ الإ ث نآضلاو زعال نم ؟دعاصف ىنثلا الإ نوكي ال

 لوقلا ضعب ىف لملو 2 اهنم الإ بجي ال هنآ لوقلا رثك أ ىنف ڵ ثكالذ نود وأ

. ةينثلا اهف بج
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 لصف

 ةماس تناك اذإ منذلاو رقبلاو لبإلا ىف ةقدصلا بوجو ىلع لهلا لهأ عج أو

 هايش ثالث رشع سمح ىفو « ناتاش رشع ىفو ى ةاش لبالا نم سح ىف نأ ىلعو

 ضام ةنبالبإلا نم نيرشعو سمخىفو رقبلا ىف كلذكو ءهايش عبرأ نبرشع ىفو

 ةدحاو تدازا ذإف ع نيثالثو سمح ىلإ رك ذ نوبل نباف ضاخم ةنبا نكت مل نإ

 سمخ ىلإ نوبل ةنبا اهيفف ةدحاو تداز نإف ء نيمبرأو سح ىلإ نوبل ةنبا اهيفف

 ةدحاو تداز نإف ء نيتس ىلإ لحقلل ةقورطةقح اهيفف ةدحاو تداز اذإف نيعبرأو

 { نيعستأل ىلإ نوبل اتنبا اهيقف ةدحاو تداز نإف « نيعبسو سمخ ىلإ ةعذج اهيفف

 تنلب اذإف ءهيلعممتجم اذه لكو ء ةئامو نيرشعللإ ناتقح اهيفن ةدحاو تداز نإف

 ، نوبل اةنباو ةقح اهيقف ةئامو نيثالث غلبت ىتح اهتدالز ىف ءىش الف ةئامو نيرشع

 تداز الك م ى قئاقح ثالث اهيفف ةئامو نيسمخ غلبت ىتح ءىش اهتدايز ىف سيل م

 . ةقح نيسمخ لك ىفو « نوبل ةنبا نيعبرأ لك ىف ، ليزنتلا اذه تلزنأ نيرشع

 ص ءارقفلا ىلع اهقرقيو اهحمذي نأ هل سيلف هتيشام ىف ةاكز هيلاع تبجو نمو
 اهوءعاب اوءاش نإو ٤ اجل اهو.سقو اهوحمذ اوءاش نإ ذ مصلا اهعفدي نكلو

 اج اهتميق صقتني ملو اجل مهيلإ اهملسو هيلع تبجو نم اهحبذ نإو ى اهنمث اوقرفو
 . لوقلا ضمب ىف كلذ زاج ةمب اق اهتميق نه

 ء ةضيرف هلبإ ىف هيلع تبجو اذإ ء لبإلا بحاص نع حبسمو مشاه لئسو

. ال : لاق ؟ هب داقت لبح وأ ديقب قدصل اهلسي نأ هيلع لح
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 لصف

 باجنلاو 2 ملاو نآضلاو سيماوجلاو رقبلاو باجنلاو لبإلا ىف ةقدصلاو

 ذخؤي الو ى مننلل ىلع ةلوحم نأضلاو ،رقبلاىلع ةلوحم سيماوجلاو ءلبإلا ىلع ةلوحم

 نهباع لاح اذإ ةطسو ةاش اهيقف اسمخ تنلب اذإف ، ءيش لبإلا نم سمح نود ام

 ح هايش ثالث رشع سمخ ىفو ص ناتاش رشعلا ىفو ، نهبحاص نهكللم ذم لوح

 دجويمل نإف ، لبإلانم ضاخم ةنبا نيرشعو سمخ ىفو « هايش عبرأ نيرشملا ىفو

 نيعبرأو تس ىفو ص نوبل ةنبا نيثالثو تس ىفو ع ركذ نوبل نباف ضاخ ةنبا

 عضوملا اذهف الإ ةعذج بح الو ى ةعذج نيتسو ةدحاو ىفو لعفلل ةتورط ةقح

 نبرشخحو ةدحاو ىفو « ناتمتح نيعستو ةدحاو ىفو ع نوبل اعنبا نيعبسو تس ىفو

 غلبي ال ايف سيلف ثالذ نم رثك أ لبإلا تناك اذإف ، نوبل تانب ثالث ةئامو

 نيتنا ىفو ، نوبل ةنبا نيدب رألا ىنذ ارشع لبإلا تداز الكو ص ءىش اهنم رشعلا

 ىرس ىأ نهو ث ضئارفلا هذه ذخأ قدصملا ءاش نيتسلا نيذه ىأ نمو ث ةقح

 . قدصملا ذخأ

 ث ؟ريعب قدصملا راتخب مث ث ريعب نسلا كالذ نم راتخي رأ لاملا برلف

 تناك نإو ث اهفرع اذإ اهغبقي نآ لبق اهبر نم ةضيرفلا عاب قدصملا ءاش نإو

 اهذخأي نآ هلف ةقح اهيف دجوو ةعذج هلبإ ىف دجوت ف ةعذج لبإلا بحاص ىلع

 ذخؤت ملو ةعذجلا دجو نإ ثالذكو © ةعذجلا لضف لبإلا بحاص هيلع دريو

 ناك ام كلذكو ص 4 لضفن ام لبإلا بحاص ىلع درو ث ةعذجلا ذخأ ةقحلا

. وحنلا اذه ىلع
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 سمح ىف ةقدصلا هيلع ىرجت تناك نميف هللا هحر هللا دبع ىبأ نعو

 تقو ءاج نآ ىلإ هلبإ ىف تيقبو ص هقدص تقو لبق ةدحاو اهنم عابف لبإلا نم

 الماك _ال وح هكرت هنم هارتشا ىذلا نوكي نأ الإ ءىش 4نم ذخؤي ال هنأ هتدم

. قيفوتلا هبو عأ هللاو



 ۔م ٣١٥

 نوعب رألاو ثلاثلا لوقلا

 راثلا نم هيف ةاكز ال ايذ

 كاردلا دعب ادداصح نع اهمحاص ىناوت اذإ ةرملا ىنو

 الو نارةعرلا الو تقلا ىف الو لوقبلا ىف الو نيحايرلا ىف ةاكز ال هنإ ليقو

 تاوارضخلا ميج ىف ةاكز الوءركسلا هنمنوكي ىذلا ركسلا بصق ىفالو دورولا

 نوكي وأ ح هكلام عم لوحلا هيلع لاحو « مهرد ىتئام غلب اذإ اهنمث ىكزي نكلو

 تاوارضلا هذه نم اثيش ميبيف 2 ةراجتلا وأ دوقنلا ةقدص ةيف ىرجت هريغ لام هل

 هلام ىلع هلمحيف هتاكز تقو لحيف ، ةراجتلا اهب ديزي ضورع وأ ةضف وأ بحذب

 ىف ةاكز ال هنإ ليقو ةراجتلا ةاكز هيكزبف ء هكسام ىف وهو لوحلا هيلع لوحم وأ

 ٠ شاملاو سدعلاو صجلاو ءاب والا

 اباصن غلب اذإ ةاكزلا رخديو بوبحلا نم لكؤي ايف ىري ءاهقفلا ضعب ناكو

 . ةيف ةاكز الف نامرلا بحو موثلاو لصبلا امأو ى امات

 لصف

 تن 71 وآ ء تنذلت ىت> اهدجم ف هلح تدنيأ نهيف » هللا همحر دايز وأ لاقو

 ديري لراك اذإ ةاكزلا ىف هيلع نامضال هنأ لاكسة نأ لبق تنلتف حاطصملا ىف

 ملو امايك وأ اهداصح نم ةردق ىلع ناك اذإ امأو { اهنع لوذشم وهو اهداصح

عنمب نأ هل سما و (.;{ ةاكزلا كال د ق 4۔اع ليقن ك هعنمع رمأ ةاكزلا ءادأ نيبو هندب لح
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 نماض هنإ لوقي نم لوق ىلع ثالذو « ءاشي ام هلام ىف لعفي نأ هلو « ىلاعت هللا قح

 ل اف ء كيرش اهنإ لوقي نم لوق ىلعو ء كيرشب تسيل ةاكزلا نإو 2 ةاكزلل

 . ةاكزلا ىف هيلع نام ال هنإ لوقف ء هذخأيو كلذ لكي

 هكرت اذإفباودلا هتلك اف عرزلا كردأو جضن اذإ عرزلا ىف بجت ةاكزلاو

 كردأ اذإو 2 ةاكراا نم عيض اي نامضلا هيلعف هنم عييضتب داصح ريذب عرزل بر

 هدصحين هقح رادقم ذخأيو ى ضرألا ىف همسةي نأ عرزا بحاص بحأو عرزلا

 هتنامأ ىدؤيو ك هدصحم نأ هيلعو ءتلذ هل سيلف ضرألا ىف ةاكررال رادقم عديو

 كحم ءار۔ةنلا ىلإ هملسو ن البنس ههسقو عرزلا اذه دصح اذإ امأو" اباهأ ىلإ

 . کالذ نه رثك أ 4هلع سبلن طايتحا وأ

 اذإ لاق ةرذلاو ريعشلاو ريل ةعارز كارد ةفص نع هلا هحر ديعس وب أ لثسو

 كالذكو 2 هك ارد ثكالذف كردلا وه ةرملا نم رثكألا ناكو « رثك ألا كردأ

 دعب اثيش ىفأت هترثث ناك ام امأو « دحاو تقو ىف مرمعنت ىتلا راملا نم اذه ريغ

 ءاثةلاو ناجتذابلاو ناطقلا لثمءهنم كردأام لكىلعالإ كلذ نم كاردلا عقيالنءىش

 راجشألا نم هريغو نطقنا نوكب نأ الإ رامملاو راجشألا نمكلذ رئاسو جت رثألاو

 لوقلاك هيف لوتلا نوكيف قحالتيو دحاو تقو ىف هلك كردي ىتح كرتي راملاو
 . دحاو تقو ق مرصنت تآ راملا ف

 ةعومحت ىهو ، ليكلا لبق تكسه اذإ راثلا ىف هللا هحر دمحم وبأ لاقو

نم وأ ءارةغلا نه ةرمخلا نكي ملو تايك زإ و ،اهيف ةاكز ال هنأ ةعوجم ريغ وأ
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 نم رثكألا لتو ث اهببسب اهبابرأ ىلع ةاكز الف اهنم ةقدصلا ضبق قحتسي
 مهثاكرشل ءاعمأ مهنأل مهيلع ةاكزلا تبجو دقف تايك اذإ اهنإ انباحصأ

 ريخأت وأ مغ مهنم نوكت ةنايخب اهيف ىدعتلاب الإ مهيلع نامض الو « ءارقنلا نم

 . قيفوتلا هبو ملع هللاو

ج © ةمج



 نوعبرألاو عبارلا لوقلا

 « اهلهأ ىلإ لصوت نأ لبق عيضتن هتاكز جرخي ىذلا ىف
 دورلا ىفو

 هياع ةنومضم ىهف دحأ ىلع تبجو اذإ ةاكزلا ىف هللا هجر ديعس ربأ لإق

 2 ءىش همزاي هنأ عا الن هلام فلت وأ تفلت ىتح اهجرخ مل نإو « اهجارخإ هيلعو

 ةاكزلا هيفف هنم ىقب ايف هنم فلتام فلتو ةاكز لاهيذ بج ناكام هلام نم ىقب امو

 ةاكز ال هنأ لوقلا ضب ىفف ةاكزلاهيف بجنتال ام ردقب ىقب ناكن إ و « لاح ىلع

 لوقلا اذهو ث ةاكزلا هيف بجح امم ناكاذإ ةاكزلا ىقب ايذ نأ لوةلا ضعب ىفو « هيف

 نوكت الو روسكلا ىف بجنال ةاكلا نإ ى لوقي نم لوق ىلعف « نييغعم لمتحم

 نم لوق ىل_ءو « راملا نم عاوصأ ةرشع وأ قرولا نم اهرد نيعبرأ ىف الإ

 بوجو دمب اثدح لالل ىف ثدح مل اذإف ء لاملا عيمج ىف كيرش ةاكزلا نإ لوقي

 ةاكزلا ءادأل هداقتعا ىلع لالل فلت ىتح هكيرش نود كيرشا نوكيال ةاكزلا

 مييضت هيف زوج ال ىنعمب هعيض وأ اثدح هيف ثدحأ نإو ، كلذف هيلع نامض الف

 ىف لوقلا ىناعم جرخي نيينعملا نيذه ىلعف ء نماض وهف فلتف هيف طرف وأ ةنامألا

 ةزيمم تفلت ىتح عيضي ملو ، طرفي ملو اهزيميف ةنام أ اهانعم جرخ اذإف 2 ةاكزلا

 ىلعو ى اذكه ةنامألا ق كلا نأل ، هيلع نامض الف اهقحتسي نم ىلإ تراص وأ

 ىلع ردقيال نأ الإ ى اهزيم ولو اهئادأب الإ اهنم أربي الف ةنومضم نوكت ام هجو

 . كالذ ىق لوقلا ىضم دق هنإف ء اهدح اهبف ثدح الو هجوب اهادأ

رظتفي اك تف 2 هتاكز ماطعأ ول هأزجأءارقن هترضح ناكوهناكر زعم نمو



 ۔۔ ٣١٩

 ضبق ىلي ادحأ وأ امامإ اهل رظتني ناك نإف ء تفلتف ء كئلوأ نم لضفأ مه ءارقت

 كلذ ىف همزاي الف تفلتف هريغ ىلإ كلذ عفدي نأ هثزجنال نمم مامإلا نع ةقدصلا

 دجي ملف ك ىلرلا ريغ ىلمعتال ةاكرلا نإ لوقي نم لوقب ذخأي ناك نإو ،ءىش

 . هلع نامض ال هنأ تفلتن ىلولا دوجو رظتناو ايلو هترضح

 لصف

 نيك اسلا ىلإ ةاكزلا عفد هبحاص نك۔عو لوحلا هيلع لوحم لالا ىف فلتخاو

 : مهضعب لاقو ، هيلع نيد ىهو ةاكزلا نمضي مهضعب لاقف لاملا عاض ىتح لمغي مف

 تفلت نإف ى قدصملا ءىح ىتح؟لولا لاخ نإو 3 ةاكزلا اهيف بجيال ةيشاملا نإ

 بر ردقو « ءارقفلا ىلإ عفدت ةاك زلا تناكنإ بحمو ء هيلع ءىش الف هثيجم لبق

 ةاكراا تناك س كلذ ىف فالتخالا ىنعم تبث مهيلإ اهئادأ ىلع ردقو مهيلع لاملا

 ناطلسلا لا الإ زوحمال :اك ال ث اك اذإ امأو ٠ رام وأ قرو وأ ةيشام نم

 عو هنأل اهيف هيلع نامض الن هيلإ الإ عفدلا زوجمال ذإ مهمحاصل ارظتنم ناكو

 . هريغ ىلإ كلذ عفد نع لصألا ىف

 :اركز ال هنأ ء مهارد هل مرغو هقرحأف لجرأ ءا هعرز دصح لجر ى ليقو

 بلا ىف ةاكزلا هيلعف ابح نماضلا هل مرغ نإو ى هعرز ةمارغ نم ذخأ اميف هيلع

 . ةاكرلل هيف بجح امم ناك اذإ

 ملح وب اذكح ك مارد وأ ايح ناك «مرغلا نهم ذخأ ايف ةاكرلا 4ےو بحن لوقو

. كلذ ىف ةيلع ةاكز الف محارد وأ ابح هاطعأف ء كردت مل ةعارزلا تناك ن إ و



 ۔۔_ ٠ ٢ ٣ ___

 لصف

 هنم ةارما تفلتف ءارمنلا ىلإ اههلسيل لجر ىلإ اهملسو هلام ةاكز زيم نمو

 ةعامج وأ لدسملا مامإلا هماقأ هيلإ اسملا ناك نإف 2 ءارقفلا ىلإ اهل=ب نأ لبق

 هيلإ ملسملا ناك نإ و ى نامض ةاكرلا بحاص ىلع نكي مل هدي نم تنلتن ع نيكسملا

 ىلعف هيلإ ةلوسرملا ىلإ لصت نأ لبق كي نم تفلتف هنيعب دحأ لإ اهب الوس رم

 . ةقث ريغ وأ ةقث اهب لوسرملا ناك ،نامضل اهب ثعابلا

 اههنيل لجر ىلإ هتاكزب ثعبي ىلا ىف هللا هجر نسحلا ىبأ نع دجويو
 نماض هنأ 2 ءارتنلا وأ مامإلا ىلإ ريصت نأ لبق كلهت ءارقنلا ىلإ وأ 2 مامإلا ىلإ

 دي نم تعاضف ىلاولا وأ مامإلا لوسر ىلإ اهملس اذإ امأو ى مهيلإ لصن ملام ال

 . هيلع نامض الو هثزجي كلذ نإف ىلاولا وأ مامإلا ىلإ لصت نأ لبق لوسرلا

 وهو كلذ ىلغ هتمأو اهلهأ ىلإ اهملسيل ةقث هتاكز ىطعأ اذإ لوقلا ضعب ىقو

 هيلع نامض الو هئزج كلذ نأ ةقثلا دي ىف تكلهف مامإ ريغ وأ مامإ رصع ىف

 ُهلام نم اهزبمو هتاكز جرخأف مالسإلا ضرأ ف وهو ةاكرلا هيلع تبجو نمو

 بجت اهنإ لوقي نم لوق ىلع هيلإ اه .يلختب أربي نم ىلإ اهميلست ىلع رداق ودو

 ءتنلتن ُهتيزق ريغ ةيرق ىف دحأل وأ هتبوأ وجري بئانل اهكرتف ث ةلبقلا لهأ ءارقفل

 دوجو اهب رظتني اهكر تنإو ء اذه ريغ رذع كلذ ى هل نكي مل اذإ ى اهل نماض وهف

 هيلع نأ نام لهأ نم انباحصأ لوق ةماع ىنف ىلولا دوجو لبق تفلتن « ىلولا

. نامضلا



 س ٣٢٩١

 ةاكرلا نأ مهدنع نأل ى هيلع نامضال هنأ ء ناسارخ لهأ نم انباحصأ لوق ىفو

 ضرأ ىف وهو ةاكزلا هيلع بجو نم كلذكو ، نيملسملل ىلو ريقن ىلإ الإ عفدتال

 برلا ضرأب وهوتفلت ىتح «هيل { اهي نيدسمللا ءارقن نم ادحأ دجي لذ ك برخلا

 ملف ث مالسإلا ضرأ ىف وهو ةاكرلا هيلع تبجو نإ كلذكو « ديلع نايضال هنأ

 اهب رظتني ناك نإو ص هيلع نامضال هنأ تفلت ىتح اهاهأ نم هيلإ اهعفدي نم دج

 اهرخأف نيرضاحلا ىلإ اه.يلستي أربي ناك اذإف ء نيرضاحلا نم اهب قحأ م ءارقف

 ىلإ اهعنال هتاكز زيم نمو ع هيلع نامضال لوقو « نامضلا هيلع لوقن ء تفلتن

 ث مراغ اهل وهف كلذ لبق تفلتف مهيلإ هل لوسر عم اهثعب وأ ءارقفلا ىلإ وأ ىلاولا

 نمو ث مهدنع نم تفلت ولو « اهنم ءىرب دقن هلوسر ىلإ وأ ىلاولا ىلإ اهدس نإو

 ءىشالو ، ةاكَرال ىه لوقف دامس اهنم عمتجاو تجتنف اهزيمو همنغ ةاكز جرخأ

 هيلع ناك ادإو ى اهناكم دري نإو « اهفلت هيلعو هل ىه لوقو 2 تفلت نإ هيلع

 هب و ملع أ هللاو ع اثيش دامسلا ىف لقي ملو ع لاملا ةلل وهف تجتن اف تفلت نإ اهنايض

د قيفوتلا



٣٢٢ 

 نوعبرألاو سمالا لوقلا

 ركشلاو دجلاو ةفدصلاو دذرلاو لاؤدلا ف

 ل۔خال ةلأسملا نإ : لاق هنأ :نل ىنلا نع ىور (/ 1 همحر ل بأ نع

 لأسيف هلام تحاتجا ةحناج.هتباصأ لجرو « موق نيب ةلامحب لحت لجر « ةئالثل الإ

 ر ٨ة.ال ةزاذ :تب اصأ لحرو ك شع نه اماوق وأ شيملا نم دادس بيصي ىح

 . رغلا ةقامفلاو > هلاهعو 4ةخو مايقلا ىلع اهعم

 ٠. اهيف ددشم ةلأسملاو

 عقدم رةف نم الإ ةلأسملا لحمال : لاق :نل ىنلا نأ _ رع نا قرط نهو

 کورو ‘ ةناح ظافلألا نأ الإ دحاوزنيثيدلا ىنمو ءعجوم مد وأ عظفم مرغ وأ

 اشودخ ةمايقلا موب هتلأس. تءاج ىنغ رهظ نعسانلا لأس نم :لاق هنأ همللط هنع

 :: لاق ؟ هانغ امو ص هللا لوسراي : اولاق { ههجو ىف ءاجو">احودك وأ اش وخ وأ

 . بهذلا نم الدع وأ اهرد نوسمح

 لأس دقن ةيقوأ هع.و سانلا لأس نم : لاق هنأ ى للط هنع رخآ ثيدح ىو

 . افاحلإ )سانلا . قز

 . سنأ نع دواد وبأو دحأ هاور ) ( ١

 . دوعسم نبي هتنا د۔.ع نع ةمجلا هاور )٢(
 ٠ دمعس فأ نع ىنادنلاو دواد وبأو دجأ هاو ر ( ٣)



 لثأتملاو . الام لثأتم ةاكراا نم ىطميال :لاق هنأ ىرصبلا نسلا نع ىورو

 . ارادقم دحم ملو ك عناجلا

 باطخلا نب رع لآس الجر نأ ء ثيدحلا ىف ىلإ عفر هللا هحر رثؤملا وبأ لاق

 : هل لاقو ڵ نيممردب اتمصخ هل رتشاق ىوق تنأ : هل لاقف 0 اثبش هنع هللا ىضر

 ١ هم © ظح ١ 9

 ىنفلا لحلا بجي للا نإ : لوةي ناك وللتظ ىبنلا نأ انل ركذ ةداتق لاقو

 . فحلما لثاسلا ءىذلا شحافلا ضغبيو 4 فةعتسملا

 لصف

 " قدصت اذإ ع زارحإ طرش اهيف سيلف هللا وأ ىلاعت هلاهجول ةقدصلا امأو

 تمجو اهدروأ اهمبةي مل نإ و٬هياع اهب قدصتلا اهلبق اذإتتيث دقف ةقدصلا لح نم

 هريغ ىلع اه قدصتي هنإ لوقوء تام دق ناك نإ هتثرو ىلإ وأ ع اهب قدصتلا ىلإ

 « اهضبقي وأ اهلبقي قح هيلع اهب قدصعلمل ىلع ةفوقوم ىه لوقو ع ةقدصلا لهأ نم

 ىلع اهريغ الو ةلاهجمي كحلا ىف اهب قدصتلا ةمجر الو « هيثرول نوكتتف تومي وأ

 . لوقلا اذه ىنعم

 اهباع لمحف ك هللا لبس ف اسرف لهج هنع هلل ىضر باطخلا ن ر نإ ليقو

 هللا لوسرل ره لاقف ڵ هعيبي هغع هللا ىضر رع هدجوف ، الجر نلع هللا لوسر

 لوسر لاقف ك هي رتشاف , ع هعيبي هندجو سرغلا ىلع هتلح ىذلا لجرلا نإ : دنال
- 

3 
 سو

. كتقدص ف دعتألو ‘ هرتشنال : ن للا



 ۔ _ ٣٢٤

 ىف وأ هلل وأ هللا هجول ءىشب قدصتلا نأ ىعم : هللا هحر ديعس وبأ لاق

 ةاكز ك 4 مزاللا نم ءىشب هتقدص ىف دشأ نوكي الو 2 د>او هان..ف هللا ليبس

 وأ ثاريم هيلإ هدرب نأ الإ هب قدصت دق ءىثب عافتنالا هلزوجي الو ، اههبشأ امو

 هدري الن رارقإلاو ةبهلاو ءارثلا امأو ء ثاريم هيلإ هدرب نأ الإ لوقو ء عيبي

 عاقتنالا هل زوج لوقو ى رارقإ وأ هبه وأ ءارشب هيلإ مجر اذإ هب عفتني الو هيلإ

 . ثاريم وأ ءارش وأ ةبه وأ رارقإ وأ ةحابإ وأ ةيطعب هيلإ عجر اذإ هب

 تبهو وأ « تيطعأ وأ تلعج وأ تقدصت دق هضرم وأ هتحص ىف لاق نمو

 ح هيلع زرحأف هماحرأل وأ ث ءارقفلل وأ ث هللا ليبس ىف اذه ىل ام وأ هذه ىلخ

 هنأل هلعج اك وهو 2 كاذ ىف ةعجر هتثرول سيلف ؛ عجري ملو تام ىح زرحم مل وأ

 ڵ ربلا باوبأ ريغ ءىش ىف هلعج اذإ كلذ زوجي ال امنإو ى هرب باب ىن هلمج امإ

 نكي مل اذإ ى ةحصلا ىف الو ضرالا ىف زوجي ال اذهف ، ىنغ وأ ريقف هنيعب لجرل وأ

 ةحصلا زارحإ هيلع نوكي ال نل زوجيال هنأ هانلق ىذلا اذه زوجي امإو زارحإ
 . كلذ وحتو “ا_اذشلاو ءارقفلاو ليب-لا لثم

 ث قح رارقإ نوكي نأ الإ ضرملا ىف ةقدصلا زوج ال : هللا دسبع وبأ لاقو
 راكنإ و 0 هيلع اهب قدصت نمل ىهن ةيضام ةقدص اهاعج ناك نإ : هريغ لاقو

 ٠ اه كلمأ وهو ةمصو ىهن توم ةمصو اه دارأ ام \

 نوفقوي لئاوألا ناكو جراوب ممحلا نس ىمستو نكرلا ةلاق ذختت نفس اذملا ) ( ١

 . . داهجلا اهدادعإو اذشلا ءارسعل اناقو



. ٣٢٥ 

 ًاضي رم ناك هللا هجر راج ىأ نب ىموم نأ هللا همحر نسحلا وب أ ىورو

 ، نأسم ن" هلأست نأ تداراف ى ةأرما تءاج ذإ سانلا هلوحو ڵ هريرس ىلع امنان

 انيلعو ح اهانلح ةنامأ هذه نإف ك اهوعد : هللا همحر ىسوم لاقف ث اهعنم نم اهعنف

 اهنإف { اهنع تلأس قلا ةلأسملاو اهبدؤن نأ انيلع بجاو لاق وأ « اهيدؤن نأ

 بض ةقدص ال ىسوم ا لاقف ،اهتدلاو ىلع هب تقدصتف ںامل مداخ ىلع تبضغ

 . كمداخ ىذخف ىمهدا

 تفي ديغ نه هللا هخ ول وأ نيكاسملاو ءارقفلل ةقدص هلام لعج نم امأو

 ةقدص الو ، ني۔يب سيل كلذ نأل ءىش هيلع سيل هنإ كلذ ىف ليق دقف ء اهب فلحم

 2 لجو زع هلا ىلإ برقةغلا نم ىمس ام ذفند نأ رمؤيو & تضق دق دحأل

 هيف ثنح ءىش ىف نيملا ثلذب دارأ نإو ص نسحأ دقف هلام رشعب قدصت نإو
 ةقدص هلام لمج دق هنأل ص هلام رشع ةميق هيلع لوقو ص هلام رشع هيف هيل.ف

 هلك هلامب قدص ي نأ هيلع بحم هنإ لوقو ث رشعلا ثالذ ىف هيلع بجيف هفلتأ دقو

 هجو ىلع نوكي نآ الإ ائيش هغم لك أي الو ى ىلاعت هللا هجول ةقدص هلعج دق هنأل
 ٠ ٠ ء ٠ ٠

 بضغ ىف ةقدص نوكي الذ ظيغ وأ بضغ .

 قد_صتملا طرتشاف ىلاعت هللا هجول ةلخفب لجر ىلع قدصت لجر ىف ليقو
 اهنم لك أيلف ةقدصب هدل و وآ هدلاو ىلع قدصت ن.و ء هطر ث هلف ڵ ةنس اهلك أي نأ

 . دل ولاو دلاولا ريذل كالذ نوكي امنو ث اهلهآ ىلع مرح ال ةقدص اهنإف اهثريو

ك هل ةصل اخ ىلاعت هللا 4ح و اهس دارب ةفرص نيهجو ىلع ةقدصلا نإ لفو



_ ٣٢٦ _ 

 اهب قءاسصتملا اهب ديرب ةقدصو ص ائيش اهنم لك أي نآ اهب قدصت نمل ىغبني الف

 . ثالذ نم لكأي نآ سأب الف « هماحرأ ريغ وأ مهربو ةماحرأو هلهأ ةلص

 نيكاسملاو ء ارةفلا ىلع 1ذص هلام لاق نه : هللا امهحر بوبحم ن درع لاقو

 . هلام رشعي هنأ مسق ريغ ىف

 ديرب هللا هجول هلامب قدصت نم - هللا هحر سيق نن ثعشألا باوج ىفو

 هتيطعب دارأ نمل كلذ هركي امنإو ث هلكأ ىف هيلع سأب الف هتيطع تبثي نأ

 : 0١. ...... ٤. -. .۔ د
 . سجن هنأ هفرعي هنإف سجن بوثب ريقف ىلع قدصت نمو « ىلاعت هللا هجو

 قدصتملا هركو ى لامب لجر ىلع قدصت نم نع هللا هحز هللا دبع وبأ لئسو

 ىلاسةت هللا هجو ةقدصلا هذهم دارأ ناك نإ لاقن ، ةقدصلا هذه لبقي نأ هيلغ

 . امظفحيلف ةرمث لالا اذه ناك نإو ث اهلاحب اهعديو ث اهيف عجري نأ هل سيلف

 ةقدصلا لبقي نأ لبق تام نإ و ث لاملا عم هيلإ ةرغلا عفديلف ةقدصلا لبق مجر نإف

 . ءارةفلا لا امهفدي الو « هتثرول ىهن

 « ءارقفلا ىلإ اهعفديلف هيلع قدصتللا اهلبقي مل اذإ :هللا هتحر ىراولا وبأ لاقو

 لاملا عج» اهابةي نأ نالف هركن ، ىلامت هللا هجول نالف ىله ةقدص ىلام لات نإو

 عجري لا۔ال نإف ء ةقدصلا هل زوجنال نم ىلع هلامب قدصت نك اذهو ى هبحاصل

 . هبحاص ىلإ

 ح اهمداخ برضت نأ تدارأ هللا هجر رباج ىأن ىسوم ة أرما تلأس 7

تبحان ك تمدن م ك ايهأ ىلع هب تقدصنو تبضن «كالذ نيبو اهنيب اهما تلاحف ٠ ٠ 0. . . - “ ٠ ء



 ٢٧ م _

 { .ريقفل ىنغ نم الإ نوكت ال ةقدصلا نرإ : لاقن ، اهننبا ىلع هدرت نأ اهمأ

 ىنغ ىلع ريقف نم امأف هللا ىضر ةدارإ محر وأ ةبارق ىذ ىلع و أ دلو ىلع دلاو نمو

 ىلإ ةعجار ىهو ى ةتدصب كلذ سيلف بضغ ىف دلو ىلع دلاو وأ دلاو ىلع دلو وأ

 نأ اهب قدصتال ىتبنيال ىلا كلقن ىلاءت هللا هجو هب دب رأ ام ةقدصلا انإ و 2 اهلهأ

 نأ اهل لوقو ى ةأرملا ىذ ةيراجلا درو ء ثاري. هيلإ ثالذ درب نأ الإ اهنم لك أي
 . \٨ل اهلبه و اذإ 7 اهلبغتو اهمأ نم اهمرتشن

 وأ رمت وأ بح نم اثيش فيعض ىلا زرب أ نه نع هللا همحر ديعس وبأ لئسو

 زوجي هنإف ، فيعضلل ءاعولا نأ ونيملو فيعضال ءىشلاب ىونو « ءاعو ىف .كلذ ريغ
 فراعتلا ىلع اذه نأل : هيف اع هل ىون اك ص هل هاون نكي ل اذإ هءاعو ذه نأ هل

 اذإ ى ءانالا بر هب هبلاطي ولو ءانالا در فيضلا ىلعو 4 ماعطلا ف نوكيال

 . هل هنإ هل لةي

 لهف

 ف عجر نأ قدصتال زوجحال ٨٩ آ لوقلا رك : هرا 47 ر ل.عس و: أ لاقو

 . لجو رع هللا ه>و اهم در ر ناك اذإ ةقد,ےلا

 نأل { ثاريم هيلإ اهدري نأ الإ اهيف عجري نأ هل سيل هنإ لوقلا ضعب ىفو

 ق جرحم و ةق ذصلا كح هيلع تميثأ اك هتبثأ دقفءلجو رع هرأ ماكحأ نم كح اذه

 . ةبهالو ةيطعب اهنم عقتنيالو نمثب اهيرتشينأ الإ ثةقدصب عفتنيال هنأ لوقلا ضعب

اهعضاوم فو اناعم ق ةتب \م ماكحألا نأل٬ كالذب سأب ال هنأل وقلا صملا ىفو
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 > هعص وم ق عيبلاو ) اهعضوم ف ةيطملا تبنو اهعضوم ف ةفدصلا تمق دفو

 . هريغ ماكحألا نم ءىش ضغنتي الو ك هعصوم ق فثاريملاو

 هتأرما وأ ء هدلاو وأ هدلو ىلع لجرلا قدصتيال : لوقي رباج ناك ليقو

 هيلإ تعجر وأ اهثرو وأ هيلإ تدرنإن ةيطع هيطمي نكلو « هثراو وه دحأ وأ

 اذهو > اهدرتسر الو اهابقي الو ةف صلا ثر الو ؛ املوأ لمج ثيح اهرخآ لعجيل

 . ىلاعت هللا هجو اهب دارب ىتلا ةقدصلا ىف

 عقتني الو اهجوزتي الف ىلاعت هللا هجول هتيرس قتعأ نم : لوقي رباج ناكو

 لجرال نوكي امبرو ث اهب عقتن. و اهجوزتي هنإف اينرلل قتعأ نم امأو « ءىشب اهنم

 . هب سأب الف كمرك أو كجوزتأل كتةتعأ نإ لوقيف ى اهتمارك دي ريف ةيرس

 ثاريم وهأ ثالذ ذفني نأ لبق تاف ةقدص جرخأ وأ ايده لجرلا ىدهأ اذإو

 نه ثكالذ زاح ةرص نيك اسا ق ةيصولا لخع هض رم ق كالذ لهج ول و (. هتثرو

 . ه ىدوأ هنأل ضبةي نإو ء ثلاث

 ء

 ةقدصلا ىنمب ةنصولا كالذب ذارأ اذإ هنآ ىعم : هللا همحر ديعس وبأ لافو

 تاذب دارأ نإ امأو ى لاق ام ىدنع هبشأ ةيصو تاقدصلا نم جرخ ام ىنعم ىلع

 تعجر تبثت مل نإو 2 هتوم دمب ةيصولا ىنعمب اهتوبث ىف فلتخيف ةيطملا ةقدص

 ةقدصلا ,لإ هدي نم لصني لو هب قدصتيل هجرخ] ام ثالذكو ث ةثرولا ىلإ

 عقو الو هدي نم لصفي مل ناك نإ ىدهلا كلذكو ى ةثرولاىلإ امجار ىدنع ناك

. هدهل هجرخأ امنإو ، ىدهلا سا هيلع بجوي سا هيلع
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 .مهرد ةئاع تصوأ ةأرما نع لجو زع هللا همحر ديز نب رباج لثسو

 ى لوألا اهباتك ريغ ثدحم ملو تنام مث ں اباتك امل تبتكو 2 اهنع اهب قدصتي

 .ىموأ نمو {{ اهدص اومتأ : لاق { مهرد فلأ تكرت : اولاق ؟ تكرت ك: لاقن

 هضرم ىف قدصتنمو ى هلام ثلثي هت وم دعب هنع قدصتياف هلك هلاع هنع قدصتي نأ

 ء ىنغ وآ ريقن وأ ڵ ثراو ريغ وأ ثراول ص محر ريغ وأ محرل ىلاعت هللا هجول

 ءآريقن ناكولو « ثراول هضرمىف هتقدص زوجت ال اهنإف هضرم ىف ةقدصلا تضبقو

 . ىننل زوج الو

 .ىل تراص اذإ 42 `رص ىرتشد» نأ ء رال زوح : هللا همحر نسحلا وبأ لافو

 .قدصقمال اثراو ناك اذإ اهثرو تام نإو ى اهنم لك أ هطلاخ نإو ث اهضبق نم

 . اهذخأ هل ناك هتقدص ثاريملا هيلإ د ر نم نأ ىلع اوقفتا دقو ى هيلع اهب

 ات ىبنلا ىتأف > همآ تتا .0 ةيراج همأ ىلع قدصت الجر نأ ىور دقو

 . كتيراج كيلإ درن ، ىلاعت هللا ىلع كرجأ عقو دق : لاقن 2 هربخأف

 .ىأن همأ تتام { همأ ىلع ضرأب قدصت راصن لا نم الحر لر أ ىورو

 اهب عنصاف كضرأ كيلإ درو هللا ىلع كرجأ عقو دق : هل لاق هربخأن والع ىبلا

. ٨ 
 ف ٨ اص .٠

 لف ةقدلصب ةف ىلع قدصت نهم 7 احصأ صمب لاقو : هنلا همحر درح وبأ لاقو

 رمعل لاق :الع ىنلا نأ ىور ام اولو أتو ك هدنع نم اهلك آيو ك هذتم اهسرتشي عجر

ف طاغ اذهن ريخلا ا ذه ىلع اودمتعا اوناكنإن 2 كدص ىلع لم دل : هلا هجر
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 د.٫ اهدجو م هللا ليبس ىف سرف ىلع الجر لمح هللا همحر رمه نأل « ليوأتلا اذه

 اهجرخأ ناك دقو 1 اهذخأو نأ :نلتخ هللا لوس ر نذأتساف ك قوسلا ق عاب كلذ

 . كيقدص ىف دمتال هل لاتن ء كلذ نم ةلط هللا لوسر هعنمف ، ىلاعت هلل

 . هئيق ىفمجارلاك هبه ىف عجارلا نإ هرخآ ريملا اذه نأ:تاياورلا ضعب ىفو

 لصف

 هتقو ف ةاكز هيلع نكست ملوىرعلاو عوجلا هن رأ دفو اريقف لحو نم 17

 كلذ لعفي نكي مل نإو ، ررضلا هنع عفديو هلام نم هيساوي نأ هيلع نإف 2 كلذ

 بوث مدو هرتس نيلسملا ىلعف ةالصلا هب زوجو هبراوي بوث هل نكي مل نمو ى أ

 . نيمنآ اوناك الإ و هيف ىلصي

 دنع اذهو واط هراجو ناعهش تابنم نمؤم سيل :لاقم ينلا نأ ىورو

 ء دهجل اوسم ا :ل هللا لوسر باحصأ نم اسان نأ ىورو( كلذ ىلع ةردقلا

 هب اوثعبف ع ماعط اذه مهلإ اوثعباف ، دهجب اوسمأ نالف لآ نإل : مهضعب لاقف

 ان ء مهبل هب اوشثباف انمدهجأ نالف لآ نأ انغلب : اولاق مماتأ الف ء مملإ

 موقلا ىلإ عجر ىتح ع مهلإ هب اوثعباف انم دهجأ نالف لآ نأ انغلب : اولاق ماتأ

 . ةفعلاو مركلا ةياغ اذهف ء مهدنع نم جرخ نيذلا

 : لاق للم ىدنلا نأ ىور ام ء اهدري الو امابقي نأ ةيطع ىطعأ نمل ىنبذيو

 ك اتيهو اتح :نل ‘ تبجأل عارك ىلا تيعد واو « هتابقل عارك لإ ىدهأ ولا

. : هللا لوسر ىساتن نآ ىغبينخ



 ص ءىشهنم هدي ىف ىقبو ، هنيد ىضقو دفرأف هنيد ءاضقل دفرتسا رم ليقو

 ند ءاضق ىف هاطعأ مب ر٥ي نإ و ‘ ماع هد ريف هودفرأ نيذلا موقلا فرع نإخ

 ىنيد ءاضأل هدنرأ هنأل ، هلكأ هل زوح الو ص ءارقفلا ىلع هقرفي وأ ء هريغ نويدم

 معن : هل لاق .اذإف « ىل اذه ص دفرلا هيضقي نأ دارأ اذإ : دفرذل لاق اذإ نكاو

 نع لضقف ة هتبتاكم ىف ىطعيل دفرتسا اذإ 2 بتاكملا كلذكو ء كلذ هل ناك

 - . ملعأ هللاو ئ هتيتاكم ف 4٨ لد رخآ اتاك 7 هنإف > ىطعأ ارم ءىش هتدتاكم

 لصف

 ركشلاب اوردابذ ةردتسم معنلا : أر اذإ : بلهملا تنب دنه : تلاق ليق

 ركشلاب منلا اوديق : هنع هللا ىضر باطخلا نب زع لاقو ى لاوزلا لولح لب

 فيذلا لاقف 2 اماعط هل جرخأف فيض هب لزن ناملس نإ ع ليقو ث ةب اتكلاب ملعلاو

 هلل دجلا : لاق لكأ املف ع هب هاتأو ى حلمب هلاب رس ناملس نهراف 2 احيلم ناكول

 . ان وهرم ىلاب رمس ناكام هركشتو هللا دمح تنك ول ء تبذك : ناماس 7

 ،مهردلاو رانيدلا بحو ىلاملا بحو ءءاسنلا بح ثالثف لجرلا كاله ليقو

 . نيمهاسملا نم سيلف نيملسملا رومأب مه ريغ حبصأ نم : ليقو . ةسامرل ابحو

 اريخ لقيلف رخآلا م ويلاو هللاب نمؤي ناك نم لاق تللك ىنلا نأ ىورو.

 . قو٬وتلا هب و عا هللاو ك تمصيل وأ

٭ ٧٩ »
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 تومب رآلاو سداسلا لوقلا

 اهريغو ةاكزلا رمأ ىف نيسلا نع صخرلا ىف

 وهو ةريثك نينس هلام ةاكز ءادأ كرت نم ى هللا مم=>ر نيلسملا راث 1 نم

 ةب وتلاو ى اهكرت ةاكز لدب هيلع سيل هنإف ةبوةلا دارأ مث ك هيلع ةبجاو اهنأ مهب

 هيلع سمل هن أڵ هللا قوقح عيو مايصلاو ةالصلا كلذكو . لسلا نع هيز

 نب لزانم نع دجوب لوقلا اذهو ى هرمأ نم لبقتسي ام حلصأو بات اذإ اهلدب

 دنع نيعلسملا صخر ذخؤيو 4 هللا محر « ةديبع ىب أو ك ىلع نب ىسومو « رةيج

 . اهلإ ةجاحلا

 عيضي و ،هتاكز فاتيو هسفن ىلع افرسم ءرملا ناكاذإ هنأ ۔ راثآلا ضعب ىفو

 قوقحميمج نم كالذ نامض همزليال هن أ كالذدعب نه بات 7 « لج و زع هللا قوقح

 ناكولو ى رفغتساو مدنو ى بانأو بات اذإ هللا نم وفملا هل وجرنو ى ىلاعت هللا

 «هيدؤينأ كالذ ءادأىلع آرداقناكاذإ هل بحتو « ةبوتلا دمب ثالذ ءادأ ىلع ردقي

 . روذعم رجاعل ظ هادأ نع حص نإو

 اهنم أريي مل ةاكزلا نه ادحأ ىلاولا وأ مامإلاو ريقفلا أربأ اذإ هنأ - دجوي و

 دمحم نع دجويو ةاكزلا ىف ةلاوحلا الو ةءاربلا هل زوجحم الو هيلع تبجو اذإ

 وهو مهتاقدص ذخأي الو اموق ىجي نأ مامالل سيل هنأ هللا امهحر بوبحم نبا

هنيبو هنيب قرف الو ى مهيلع راج دقف كلذ لعف نإ و « مهيلع راجي نأ نم مهعنميال



 _ مه

 نأ دعب نم تاقدصلا نيملسملا ةم أ ذخأ امنإو ى مهنم نوذخأي نيذلا روجلا لهأ

 سيلو 4 ناودعلاو ملظلا نم موعنو 4 مهيف مهكح ذفنيو ى دالبلا ىلع اورهظي

 عنمو مهل ةيامح الب ةيالو لاول مهيلع دقعي الوء ائيش ءالؤه نم ذخأي نأ مامالا

 مهراثآ اوثطوو مهب اودتقاف ى مهرد ماقتسا هيلعو 2 نيسللا لئاوأ ىضم اذه ىلع

 . هللاب الإ ةوق الو

 ذغنيو دلبلا لهأ نه ج ارلا ذخأ لع ةربابجلانيمي تةصو ىذلا ىلاولا اذهو

 & هخم لبق ىهتناو بان نان بدتقما ةيالو هل تن اك نإو > هللا دابع ق مهدوج مح

 . نيماسلا عم علخلاو ٠ اربلل قحتسا رصأو فأ نإو

 مرتعاط ىلع هللا ةعاط لهأ ةيالو مهنيد نم نإ : مهريس ىف نوملسملا لاق دقو

 ممداضعأ ىلع اودش نيذلا مهعابتأ علخو مهتيصعم ىلع هللا ةيصعم لهأ ةوادعو

 نأ نياسلل نم لجرل لحب الو ،هدابعو هللا دالب ىف هب اوامعو محل مهر وج اوذفنأو

 هيبن ةنسو لجو زع هللا باتك نوكحمال نيذلا ةربابجال نيلسملا تاقدص ىج

 ةوعدلا لهأ ةالونم لاو ىلإ هتاكز عند نمو لدعلا لهأ ةم أ راثآو نل دمع

 هللا بجوأ ام هيلإ عفدي نأ هعسي الف لجو زع هللا رمأ ام ريغب اهبف لمهي ءآرغ

 اهننديو ةيناث اهيدؤي نآ هيلعو هلام ىف اهب هدتعتو قوقحلا نم هيلع لجو زع
 دعي الإ ىلاولا وأ مامإلا ىلإ مهناوكز سانلا لاستب سانلا مزلي الو ك اهلهأ ىل
 » ماكحألا ىف اضعب مهضعب نم مهناصنإو مهيلع راجي نأ نم مهعنمو مم ةياجلا

مامإلا لسري ال نكلو 0 اهلهأ ىف اهبو اهفبق هلذ 2 ةاكزلا ملسب اوعربت اذإ امأو
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 ليقن ةيامح ريغ نم ضبق نإو ث مهيمحي نأ دعب الإ سانلا نم ةاكزلا ضبقي نم
 . كلذ ىف هيلع نامضال هنإ

 لصف

 نالف ىلإ ةاكزلا س ريقنلا هل لاق اذإ ريقن ىلإ ةاكرلب لوسرلا نإ : ليقو
 > ح هتلع هل لجرل لجر لاق اذإو ك اضق نوكي اذه نأ ك كردي نم اهعضوأ

 كالذف ك هيلع هدرف ڵ هاطعأف معن : لاقف ء "ىلع هدرتو اثيش ةاكزلا نم كيطعأ

 إممإ و ك هنع عجر ءاش نإو > هاضمأو هنمتأ ءاش نإ . هايإ هدعو دعو اذهو ك رئاج

 نكيم اذإ و يتح نم ىلع هدرت كنأ طرش ىلع اذه كتيطعأ دقلاق اذإ هل زوجمال

 > مهناوكز همل 1 ا ولس ةق الحر مهناوكزل اوماقأ و نواسملا عمتجاو لدع مامإ

 ريقن لمكل غلب نإف & مهنيد لهأ ءارقف ىلع اهوقرفو نودسلل عمتجا تعمتجا اذإف

 لهب اولصو كالذ دعب ءىش اهنم لضن نإف ك کالذ مهل اوماس هتوسكو هتقفنل هيفكي ام

 . مهسيد لهأ ريغ اهوطعي الو ك ملإ ى رقلا برقأ ن 4 ميد لهأ

 ,لجر لك جرخأو ع مهتاكز ضقي الجر اومدةيو نودلا عمتجي ل نإو :

 دقو ثالذ ىف هيلع سأب الف اهلهأ اهاطعأو ث اهمضوم ىف اهعضوف هتاكز مهنم

 . .: . اهنم صلخن
 .تيب نم ءىش هدي ىف ناك نمو ‘ اهمأ ىلوأ وهف هيلإ اهلف لدع مامإ ناكنإو

 هروجلا لهأ كلمو ، لدعلا مامإلا رمأ زهذو ىفاوصلا نم وأ تاوكزلا نم لال

 هذخأ هلف لاملا تيب نم هيدي ىف امل اجاتحم ريقن لاملا اذه هدد ىف ىذلا ناك نإف

. نيلسملا ءارقف ىف هذفنأ.هغع اينغ ناك نإو « هب عافتنالاو !.



 _ مو

 .لهأ لاز ال : لاق دت ىنلا نأ انز رك ذ : هللا همحر رس ؤ و٫ ا لاقو

 ىلع ةفايضلاو . قاب اولمحو . فيضلا او ,ةو ةنامألا اودأ [ ام نيموحرم / :ضرألا

 : . رضلا لها ن أ . م بجوأ ودبلا لهأ

 هتنؤمل هحمر هغكي ملو هب براضي لام سأر هل ناكاذإ رجاتلا ىف فاتخاو

 سأر دعب نم هححر هكي اذإ ةاكزلا نم ذخأي نأ هل زوج لوقف 4 هلايع ةنؤمو

 هحمر ناك اذإ ثالذ هل زوجي ال لوقو ص هلوع همزلي نم لك ةنؤمو هتنؤل هلام

 . عأ هللاو هلوع همزلي نم لك لوعو ، هلوهل ةنس هيفكي ال هلام سأرو

 لصف

 ىلي ام وه قافشألا نإ ليقو نيتضبرفلا نيب ام وه صاقوألاو قانشألا و

 . نمسقل ةقيلعلا ةءيقلاو ةاش نو__ءبوأ ةعيتلاو رقبلاو لبإلا ةقدص ىف نذلا نم

 دتف بجأ نمو عمتجم نيب قرغي الو قرتغم نيب مءح ال ىأ طارو الو طالخ الو

 ىمهو ص زاكرلا وهو 0 سحلا بويسلا ىفو ي ا ٦71 ارد لبق راغلا ميب وهو « ىرأ

 لهأو قارهلا لدأ فاتخاق { ناددارتيف نيطيلخ نه ناكامو ى ةيلهاجلا زوغك

 . كلذ ليوأت ىف زاجحلا

 دحاو عار عم نيلجر نيب ةاش نوعبرأ ناكاذإ ثالذ نإ : قارءلا لهأ لاقن

 نوكي ىت > ءىش امهنم ذحاو ىلع الو ءىش اهنم ذم ذخؤي الف ةعاششم ش وأ ةعاشم

 ركب وبأ انباحصأ نم لوقلا اذح ىلع مهقناوو ي ةاش نومب رأ امهنم دحاو لكل

. ىلصولا



 تموربتعي الو ىعارلاو عاتجالاو ىعرلا نوربعي مهنإف زاجحلا لهأ امأو

 عبر ةقرلا ىفو ص نامتع س نايلم انب احصأ نم ىأرلا اذه ىلع مهقناوو ء كالأ

. قيفوتلا هبو { ملعأ هللاو ك رشعلا



 نوعبرألاو مب اسلا لوقلا

 اهماكحأو ىفاوصلا ىف

 هل زوج نمو

 ىديأ ىف نوكت ىتلا ىفاوصلل ىف انباحصأ فلتخا : هلا هحر دمحم وب أ لاق

 لاق : لاق هنأ هنع اندجو ام مهليواقأ نم رق٬ج نبا رك ذف ءاهكح امءنامب نياسلل

 اوملسي نأ نيب اوريخ مالسإلا رهظ ادف ء سوجال تناك لاومأ اهنإ ءاهقفلا ضعب

 اهوكر تف ناطملدلا مهيلع راج موق لاومأ اهنإ مهضعب لاقو ، اهوعديو اوجرخي وأ

 اهنأ اغيلإ ىهانت ايف اندنع حصألاو ء مارح اهنإ لوقي نم لوق اذهو ، اوجرخو

 مهيلإ ثعبف ، ىراصن اوناكمهنإ لبقو 2 باتكلا لهأ نم موقل تناك لاومأ

 ١وطعي وأ هلوسرو هللا نم برح اون ذأي وأ اولسي نأ هلماعهنع هلا ىضر ركب وبأ

 اوزجعن { نيملسملل ائيفاهولمجي و مهلاومأ نع اولخ وأءنورغاص مهو دي نع ةيزجلا

 اومصتعاو مالسإلا نعاوعنتماو ع مهرخآ ىلع لتقلا ىتأي نأ اوفاخو ةبراحملا نع

 اوراتخاو مهلاومأب اودتفاق ، مهنم راغصلا ىلع ةيزجلا ءاطعإ نم اوفنأو ث ركسلاب

 ، سوجال ت:أكاهنإ لوةينم لوق ديؤي اذبن«قحلا نم هيلإ اوعد امم الدب اهكرت

 ىأرلاو { مهلاومأ اوعديو اوجرخي وأ اوسي نأ نيب اوريخ مالسإلا رهظ ادف

 ناطاسو لادعلا ناطلسلا ىديأىف تدجو لاومأ اهنأ نامع لهأ ةمأ هب ذخأ ىذلا

 . اثيف اهولعجو اهوذخأنءهدعب نم ىذلا ناطلسلا اهذخأ دحاو بهذ املك“« روجلا

 فاوصلا نم ءاج ام : لاق هنأ هللا هحر رباج ىبأ نبا ىسوم نع ىوريو

 . دالبلا ةا لوقي هنأك فويسلا باحصأل وهف

( ٥ / نيل اطلا جهنم _ ( ٢ ٢



 ٣٨م _

 ةيلهاج ىفاوص تناك نإ : لاق هللا همحر ليحرلا نب بوبحم باتك ىفو

 نم ىرب اه اهف عنصد ك مامإلا اهمسق ىلي و 0 ةماع نمءلس.لل ىم اهلهأ اهنع بره

 فورعملا باوب أ نم كلالد ريغو لبسلا ن ا و ىنفلاو ريغلل ةمسدلاو ك لدعلاو قلا

1 _ 7 
 . ذخأن هللا همحر اده بوبح ىاربو

 ىغبنيال كلتف املظ رمانلا نم اهوذخأ ىتلا كولملا ىفاوص نم ناك امو : لاق

 ىرديال ةلوهجم تناكن إ وءهنم تذخأ نم ىلإ درتو « اهضبق ىف الو اهف لوخدلا

 اذه بوبحم ىأرو 1 هذلر ف ه نه ٢ ق تكرت اهليبس ام الو ثذخأ نبأ نم

 فجوي ملام "تلاو 2 "ىفلا نم ىفاوصلا : هللا هحر رثؤللا وبأ لاقو ك ذخأن هللا همحر

 نواسمل هتاع باغ امو ‘ احلص نوكسملا هذخأ امم وهو ب باكر الو ليخ نم هيلع

 : ىلاعت هللا لاق اك اهمسقف ىفاوصلا ىهو ء ىفلا نم ىهف لوصألا نم نيكرشملا
 م .۔ « ى .م ث ٠ ك ٠ ۔. وما {, ۔

 ىرقلا ىذل و لوسر الو هلل ىرقلا لهأ نم هلوسر ل للا ءادأ ام »

 ع هنغ أل ١ نيب ة ود ن وي الي ليبسلا نب اَو نيك سل و ىم عملا و

 نرأ كلذو . « مهدعب نم اوهاج ني ذلاو » : ىلاعت هلوق ىلإ « ؛هكسنم

 نوعنتمي مالسإلا ىلإ نيكرشملا وعدي اوناك هدعب نم نيدسملاو لوو ىبلا

 . نيملسال ىفاوص ىتف مهرايد نع نولج { ميلع نواسألا رهظيف ء نوب راحو

 غ ام هنع هللا ىضر باطالا نب رع لعف كلذكو ، ىلاعت هللا ربخأ اك اهيسقف

 نمل الصأ اهلعج اهتحتسا امل اهريغو ى ربيخو زاوهآلاو سراف نم لاومألا نم

. ةمألا اول وأتو نيلسملا نم مهامب نم ىتأي نملو ‘ .7



٣٨٩ 

 نف لدعلا دقف نإف 2 مملا لهأ ةروشمب ىفاوصلا ةمسقل ىلوتملا وه مامإلاو

 اجاتحم ناك نإو ص هتصح هنم ذخأيو ء هدي ىف وه ىفاوصلا نم ءىش هدي ىف ناك

 نإ كالذكو ء نيلسملا ءارقف ىق ةيقبلا سقو اهنم هيلإ جاتحم ام لك ذخأ اسلإ

 اهنم ىرتشي نأ جاتحا نإو ع كل ذك اهيف لعو اهعرز ءاش نإ ةعئاض ةيفاص دجو

 هذخأ هل زوجي امم اهنمهيلإ جاتحا ام ىرتشي نأ اسأب ىرأ اف ةربابجلا مايأ ىف اثيش

 ٠ هرا 4٨ ر ر ؤا فأ لوق هلك اذه ك ةجاحال هسقةنل

 دحأ دي ىف نكت مل اذإ ةرهشلاب اهضبقيو ىفاوصلا ذخأي نأ مامالل : ليقو

 ةرهشلامامإلا لبقيمل هل اكلم اهنعدي لجر دي ىف ضرأ تناك نإو اهكلم ىعدي

 ناطلساهبف سيل دالب ىف ىفاوصلا تناك نإ و 2 لدع ىدهاشب الإ ةيناص اهنأ اهيف

 , امل او.يةي وأ ڵ دلبلا لهأ نم ثالذ نوحلاصلا ىلوتي نأ ىلإ بحأف اهضفبقي

 اهيلإ جاتحانمو ‘ نيدملاو دلبلا ةيامح ىف نوكيو ث اهرمث عمجي و اهبحاصيو اهظفح

 . فورعملاب ٤ نيلسملا نم

 اهدسيالف روجلا لهأءاج اذإف ى لدعلا مايأ ىف هدي ىف فاوصلا تناك نم ليقو

 هل بح الو ء کالدذ نه اي رب وه نوكي نأ وجرنف مهيأرب اهوذخأ نان ك ما 1

 . هدر ق ةن امأ اهنأل > اياع بلغي نأ لبق اهعضي نأ

 فويسلا باحصأل ىح اهنإ لوقف ع ىفاوصلا ىف فاتخاو _ رخآ مضوم ىو

 ةوعدلا لهأ نهم ءارقمال ىه امإف ماق لدع مامإ نكي نإو ك لدعلا لهأ نم

ءارقفلاو ءاينغأالل ىهف مامإ نكي مل نإ لوقو 4 مامإلا مدع دنع ةاكزلا ةلزنم



 ہ . ٣٤٠

 لهأ عيجل ىه لوقو ص ةوعدلا لهأ نم ءاينغألاو ءارقفال لوقو ث نيملسملا نم

 نم اهتحتتي نم نود مه ةرثألاب اهياع ني,لغتمالو اهل نيبصاغ اونوكي ملام رارقإلا

 هيف نوعرشي اةح اهيف ةمذلا لهأل نإ لاق دلا لهأ ه ادحأ نأ عن لو ، مهريغ

 ءىش الو ث هريغ وأ بارت نم ءىشب اهنم عفتني الو ىنعمل اذه ىف رارقإلا لهأ دثع

 . راج ثكالذف ةرمدم اهف نكت ام لوقو مامإلا رهأب الإ اترم الو اهنم

 كلذىلإ جاتحا اذإ ريقفلل لك أي ام لثم ىفاوصلا نم ىنذلا لك أي نأ زوجو

 نكي نإو كيأر الإ ءىش اهنم .ذخؤيال نأ بحأف لدع مامأ ناك نإو ،ىننلا

 جاتحا اذإ ثالذكو ء لذ ىلإ جاتحا اذإ اهنم لك أ نم ىلع سأب الف لدع مامإ

 اهقعضي ملام ليقو ء اهيلع ةرضم نكي ملام اهبارت نم ىفاوصلا ضرأ نم ءىش ىلإ

 نم وأ مامإلا ىأرب ناك نإوءاهل احالص نوكي نأ الإ زوجنال ليقو « اهلمهي وأ

 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ع ىلإ بحأ وهف تلذل مامإلا هماقأ

اكس



 ۔ ٣١ _

 نوعبرألاو نماثلا لوقلا

 ىفاوصلا ةعارز ىف

 ع هل زئاج كلذف هب هعفدي ائيش رئاجلا ناطلسلا ىلمعأو ةيفاصلا غرز نمو

 ةيفاصلا ةرمت نوكتو © هسفن نع اعافد هايإ هيطعي ىذلا نأ ىلع هبلق ىف دقتعي و

 اهنم رابجلا ىطعي هنأ ىلع اهعرزي هنأ هبلق ىف دقيهيالو ك اهيلإ اجاتحم ناك نإ وه هل

 . هسغن نع اعافد مهاطعأ هوبلط نإف ك ائيش

 رجث لثم ةيفاصلا نه جاتحا ذخأي نأ زوجم : هللا همحر نسحلا وبأ لاقو

 الف الذ هابشأو مازلاو نيتلاو نامرلا لثم ةرجش امأو ع رضتال ةليغ وأ رمثيال

 . كلذ هل زوج

 الام ردتب اهنم ذخأي نأ في.ضال زاج ابذمغ ةيناصلا ىف ةعارزلا تاك نإو

 , ةيفاصلا ةرث نه وهاذخأ امم هتصح ةميق نم لماعلا لحتسي و ص لماعلاب رضي

 . فالتخا لماما ةصح نامض ىف هريغ لاقو

 ريشب لوق ىلع : تلق . نيملسل ىفاوصلا نإ : ىراولا نب لضفلا لاق

 ناك اذإو « اهيلو وهف لدع مامإ ناك اذإ امأ : لاق ث اهنم ذخات نأ انل زئاج

 ؟ جاتحم ريغ وأ اجاعحم تنك : ه تلق . اهنم ذخأي .رأ رثا زئاج

 . معن : لا

ءلدملا روهظ لبق ةيفاصلا لةب نم لك أي آ تيأر : ىلع نب رهزألا لاقو



 اهنم ذخأي نأ بحم نيلسملا ضعب انيأر دقو ؛ لك ق اهنم ىرتشا لدعلا رهظ املف

 . ةقدصلا نم ذخأي الو

 ةوبابجلا ىدبأ ق ىفاوصلا ثٹن اك نإ: لاق 4 أ هلا 4جح ر ناا۔غ ن مشاه نعو

 . نيدملا لام اخرب اهنم لكف اهيلإ تحتحاو

 ةيناص ىف ىنذلا عرز اذإ لاقو { للا همحر خيشلا ريشب نع اضيأ كلذ ىورو

 اذإ و « هتنوثمو هرذب هل ناك همايأ ىف لدملا مامإلاو نيلسملا ىأر رينب نيملسملا

 هل زوجي ال ام لمف دقو 2 هنم ذخؤي الف مامإلا ىأر رينب ةيفاصلا ىف ريقفلا عرز

 . لع هللاو

 نإو ث هل اهعدي نأ زئاجف ريقف لجر دي ىف ةيفاصلاو مامإلا ماق اذإ : ليقو

 ڵ ةرثلا هل_ف ثلذ لبق اهيف ملسملا ريقفلا عرز نإ امأو ى كلذ هلف هنم اهذخأ دارأ

 . روجلا مايأ ىف كلذ ناكاذإ اهيف مام الل ءىش الو

 ءةيفاصلا نم قرس ريقف لجر ىف ،هللا همحر رثؤملا ىبأنب دمحم نب هللا دبع لاقو `

 نوكي نأالإ {همرني نأ مامالل ىرأ الو ء مامإلا فرميلف لدع مامإ ناكاذإ لاق

 هل كرتي الو كالذ همرغي مامإلا نإف ء ىنغلا ىلإ رقفلا دح نم هب جرخ ائيش قرس

 هب جرخ ام الإ مرني الف مامإ نكي مل اذإ كلذكو « اينغ هب نوكي ام ردةب الإ

 هب ىتختسيالام ذخأ ناك نإوءنيسملا ءارقفل كلذ مرذينءىنغلا دح ىلإ رقفلا دحنم

 . ىلاعت هلا ءاش نإ هيلع مرغ الف

» مالأ ق ذخأ وأ مامإ سيلو ك بات ح ذ م مامإل اوذخأ نإ و : هل ليقو



_ ٣٤٣ 

 ءارةفلل همرغيف ىنغلا دح ىلإ رقفلا دح نم هب حوخام الإ مرغ هيف هيلع سيلف لدع 2

 جرخام مرغي هنإف ء ةيقتلا مايأ ىف ذخأ ناك دقو مامإلا رمعع ىف بات نإ كلذكو

 ( . مامإلا ىلإ هعفديو ء رقغلا دح نم هب

 ‘ مهرذب رادقم مهل كرت وه اذإف اثيش دنجال هعرز امم ةيفاصلا نم ذخأ نمو

 ٠ ارذب بصانلل کري نم لوق لع ك سأب الو مهلع ق لامدلا لحتساو

 لع جرخمال ةيرلا ليبس مهليبس ناك اذإ لاملا ٢ هللا هجح ر لدعس فأ نعو

 كح مهكح ناك نإو ث لاق اكف مهلظ ىلع نيماظال ةناعإلاو باصتغالا ىنمم

 رد٫ال ل .ةو ك مهل ءانعالو هلثم مف ةيواصلا ق مهلم بصنلا ىم ق ناطلسلا

 . ءانع الو بص الل

 ريغ نم مهنأ الإ ةيعرلا كح هكحف ةلبقلا لهأ نم لامملا ناك ن إ لوقو

 اذإ مهنأل اهنم ذخأي نأ لال و { ةيفاصلا ىف مل قح الف نيملسلل نم ةوعدلا لهأ

 همزلي الو ، ذخأ ايف ملسلل ىلع نامض الو ء بصانلا كح مهكح نإف اهوةحتسي مل

 ءاينغألا نودمهنم ءارقغال لوقوء ةوعدلا لهأ نم ىنغلاو ريقفلل كلذ ىف مهلالحمسا

 نود ل ةرثألاب اهيلع نيبلغتم الو امل نيبصاغ اونوكي لام رارقإلا لهأ عي لوقو

 : قيفوتلا هب و ملعأ هللاو { مهريغ نم اهقحتسي نم

» ©؛© =٭



 نوعل رألاو عساتلا لوقلا

 اهف ءانبلاو ىفاولا ق ثادحإلا ف

 هعضو. نع هلوحف رخآ لجر ءاجف 2 ةيفاصلا بناج ىف لجرل ىسم ىف ليقو

 ككرت ةيذاصلل حلصأ كلذ نأنيبت نإو « هتلازإب هيلع كحم هنأ ، ةيذاصلا طسو ىلإ

 رمأ ىلب نمل له « مهلزنم برخ حرط اذإ موقا لزنم برق ةيناصل رادج ىق ليقو
 , ةيفاصلا هب حاصيو رادجلا حرطي هنأ ىعم : لاق « ؟ هب دمسي و حرطب نأ ناملا

 كالذ فرعي مل اذإف ء مهلزنم فاشكنا نم لزناا لهأ ىلع لخدي ءىش ىق راظنيالو

 وهف طق نإف © هلاحب كرتي هنإف موقلا لامو ةيفاصلا نيب ايف وهو وه نم رادجلا

 نإن ا حلصأ كلذ ناكءانب ةيناص ىلع ىنب نمو ء ضرألا نم هيلعامو « امهنيب

 ص كلذ بلط نإ هرامه جرخم وأ هءانع ذخأي نأ نيب هريخ لدملا مامإ مايأ ىف ناك

 ةيفاص هانب اذإ اذهو ث رظنلا هبجوي ايف اهحلاصل هلاحب كرت ةيفاصال كلذ كرت نإو

 نمو امل حالص هنأ تبث اذإ هتلازإ ىلإ برقيالو ةيناصلل ءانبلا ناك كلذب رقأو
 ى هل ىنابلا نم ةجحلا توبث فيخ اذإ لازي هنإف هب عفتنيل افينك ةيفاصلا ىف ىنب

 ةيفاصنلحاصأ ناكاذإ :لاق ؟ هئانب ءارك هيلع دريو ةيفاصلل هكرتب رمؤي لبف : ليق

 ىفاوصلا تناكاذإ هءانب رخآلا,يلع دريو هكرت تببحأ اهريغل ةجحتوبث فخ ملو

 . مامإلا ىلإ اهرمأ

 ؟ كلذ ىلإ برقي له ء حلصأ هكرت ناكو هءانب علقي نأ بلط نإف : ليقو

اذإ هلك اذهو ، هجرخأ ءاش نإ و ء هءارك ذخأ ءاش نإ ربخم هنأ ىدفع اذك لاق



 »٤م

 ىف:جميف بصتخال دحب نكي ملامو ڵ بصتغا دحب نوكيالو ع بيسب هانب دق ناك

 ىتح هانب لمغتهم نأ هثانب ءارك در راتخا نإ ىنبجهيو . ابيس كل ذ نوكي نأ

 كلذ ىري نأ الإ نيلسلل لام نم اهتلغ ريغ نم ذخأي نأ ىنبجميالو « ىوتسي

 . لع هللار همدع دنع نيلسملا ةعامج وأ مامإ نم لدعلاب ماوقلا

 عطق زوجي كلذكو « حالصلا رظن ىلع ةيفاصلا ىف آرثب رفحي نأ زوجي ليقو
 ذفنيف ةميق هل اهنم مطقي ىذلا ناك نإو ى اه حلصأ هطق ناكاذإ اهرجشو اهلخن

 ليقام ىنعم ىلع ةلودلا زعو ءارقفلا ىف دريف هخع ةيذغتسم تناك ن إ و ء اهحالص ىف

 . قيفوتلا هب و ملعأ هللاو 2 ىناوملا ةلغ ىف

ه « «



_ ٣٤٦ _ 

 نوسخا لوقلا

 . ىفاصلا ميب ى

 ىلع مامإلا فاخيف برح نيدلسلا ىنغ نأ الإ ىناوملا عيب زوجي ال ليقو

 ةوق اهعيب ىف نأ مامإلا رظن و ى نيملسال ىلع ملظلا لهأ ىلوتسيو بهذت نأ ةلودل

 ردقب اهنم عيبي نأ لدملا مامالل زوجيف ، ةيعرلل ءاقبتساو ى مهيلع اريفوتو مهل

 براح نم ىلع كلذب نبتسيو ء ثكالذ مهنقو ىف مهلود ىوقتو ء مهحلصيام

 مالسإلا حلاصم ىف رظنلاو لدعلا لهأ ءاملعلا اهعيب ىف مامإلا رواشيو ء نيملتملا

 مث لدع مامإ ريغ عاب نو ى كلذ زاج هيأرب لدملا مامإلا عاب نإ ليقو ٤ هلهأو

 درب نأ هيلع سيلو ، هل تعيب نم ىديأ نم ىفاوصلا ذخأي نأ هلف لدع مامإ ماق

 لوق نم بجعتي هللا هحر ديعس وبأ ناكو ى ةلذلا مهنم ذخؤنالو هارتشا ام نمثا

 ني اوهاج نيذلاو » : لوقي لجو زع هللا نأل ، ىفاوصلا عيب ةزاجإب لاق نم
 . ادبأ نيملسا ىلع اهل فيقوتلا هانعم « 7

 تبذت ٦١ نمم اهعاب ةمتألا ضعب نأ كلذ عم حصو ةيفاص اهنأ حص اذإ لاقو

 ء لدعمامإنوكجينأ الإ ء مامإلا كلذ ميب اهلقنيالو اهلصأ ىلع ىهف لدعلاب هتمامإ

 رابخألا رتاوت کالذ عم كردأو ،اهتحص بج وي هجوب ةيفاص اهنأ حم ول كلذكو

 ء رثك آو تيثأ ةيناص اهنأب اهتحص نأ الإ اهعاب لدعلا ةمتأ ضعب نأ سانلا نم

 اهنأ ث هيلع تتبث ىذلا اهلصأ نع اهكح لقانب كلذ نكي مل ربحلا اذه رتاوت نم
 ةيفاص اهنأب اهتوبث حص اك لدعلا مامإلا نم هعم اهعيب ةحص افاكسةت ىتح ةيناص.

. عأ هللاو



_ ٣٤٧ 

 نأ ىلع الجر نيملسملا نم نالجر قفاو اذإو : هللا همحر ديعس وبأ لاقو

 سيلو ث لخنقاو ضرألا فصن ، فصنلاب الخن نيسللا ىفاوص نم ةيفاص لسفي

 لوق قف 2 نيلسملا لام ىف ةلساغملا ىف فلتخا دق : لاق ى لداع مامإب ةمتاق دي نيملسملل

 اين الإ هل ىرأ الو لاق { حالصال روجم لوقو ء لصألا ةلازإ هيف نأل زوح ال

 بحأ نيسللا لام ضعب لاوزب قحلاو ةلودلا ءايحإف ص ةلودلا نالطب هيف فاخ

 هيلإنوجاتحم امو مهحلاصم نم كلذريذل هولازآنإف :تلق 2هتتامإو قحلا ةلازإ نه

 . ملعأ هللاو قحلا لهأ هلازأ اذإ ثالذ تبث ؟ هولازان كلذ وحتو قحلا ةماقإ نم

 تيبلا اذه مقوف ناملا سدق نم ةيفاصلاىف آرومعم اتيب ىرتشا نميف ليقو

 :لع هللاو لوقأف ، هلاح نع هناينب ريذي وأ ك الوأ ناك امك هديدجت هب رتشم دارأو

 اذهل ساف ةيفاصلا ىف ةتباث هتححو اهل ملسمو ةرفارلا كح ىف تيبلا ناك اذإ هنإ

 داهشإ و هنم داهتجا ىلع هددج نإو ث ةيفاصلا ىف ةجح هل تبثي العف لذي ال نأ

 ةجرخت هانب نمل ةجح قيقح الو هدي توبث فخ ملوأ الوأ ناك امك ةيناصال

 اذهل تبث اذإو ث مارح لعفلا اذه نإ لوقأ الو ث هثطخأ الف ةيفاصلا ماكحأ نم

 ةحصب كلذ نم هعنمت ةحيحص ةجح نكسن ملو هنكسو هؤاعدا تيبلا اذه ىف عئابلا

 ديلا دنع ةرهشلا لرإ لوقأ الو ى هدي ىف امب ىلوأ لكف ةيفاص اذه نأ مدقت

 ء لصألا ذاخناو ديلا تابثإ فوخ ةيفاصلا ىف ءانبلا رجح كالذلو { ةحح ءاعدالاو

 تاهبشلا اوبكر ي الو كلذ اوعدي نأ عرولا لهأب ىلوألاف ڵ بايترالا عقو ىنعمو
. لع هللاو > اهلوزن لنع



 ض ٣٤٨ سع

 لصف

 ةلاعلا نم اهيف لوخدلا هل زوجي هجوب ىفاوصلا ىف لخدي ىذلا ىف دجويو

 اهيقس نع اهؤام رمعقو لجلا اهيلع ىتأو ص كذ ريغ وأ ةكراشملاو ةعارزلاو

 ناكاذإ هل زئاج كالذ نأ.2 جفلا نم اهءام ىنطيو ، اهرجزي ن هدي ىف نم دارأو

 ءاملعلل 'هنأ عابرلا ىنست ىتلا ىوطألاو لاومألا ىف ليقو © اهل حلصأ رجزلا

 عأ هللاو 2 ءارقن وأ ءاينغأ اوناك م زوجت و ةبللعلا نيملعتملاو

 .نيلسملا لام حالصإ هلءهب دصق ادإ هل زوجي لوةف « ةيفاصلا .اع ىف فلتخاو

 ى هل ةجحقيقحم الو ملاظال دي تابثإ فخ ملو ملاظلا ديىف تناك اذإ ملاظلل ةناعإال

 دحأل زوجي الو ث نامضلا فوخ بصاغال اهنم حصت ام عفد ىلوتي ال نكلو

 هلام ىف ىلسفلا رمثأف كلذ دحأ لعف نإف « هلام ىف هلسفيو ةيناصلا مرص نم علقي نأ

 > تيلاو دحسملا لام مرمص نم رثك أ هين اوددشو ث ةيفاصلا ةرمشك هترم مكحف

 ۔قيفوتلا هبو ملعأ هللاو ء مرمصعل اب رضي ناك اذإ دالقلل باقلا ذخؤي نأ زوجي الو

7 » «



 ح _ ٣4٩

 نوسخاو دحاولا لوقلا

 نام نم ناهبن دالوأ ىلإ ةبوسنملا لاومألا ىف

 لاومأب نيمولظملا نيلسال ءاضقلاو مكحلا عقو - ميحرلا نمحرلا هللا يسب

 ىنس نم ةرخآلا ىدامج رهش نم نولخ لايل عبسل ءاعب رألا ىشع ىف ناهبن ىنب لآ

 لضفأ اهرجاهم ىلع ةيدمح ةيوبن ةيرجه ةنس ةئام ىنامثو ةنس نينامثو نينس عبس

 نامع لهأ بطقو مالسإلا فيس دهاجملا ىضاقلا خيشلا ماقأ 2 مالسلاو ةالصلا

 جرفم نب دحأ نب ر نب دحم : جرقم نب دحأ نب ناملس نب دمح هللا دبع وبأ

 ،ناهبن لآ نم كولملا ةداسلا مهملظ نيذلا نامع لهأ نم نيملسالا نم ملظ نل اليكو

 هلسن نم ملظ نم رخآ ىلإ ناهن رفظملا نب نايلس نب رفظملا ناطلسلا ندل نم

 دمحأ ماقأ كلذكو 4 نايلس نب ماسحو نايلس نب ناملس نيكلملا هدلو دلوو

 ، كلذ اند_غع حص دقف ث مهركذ مدقملا كولمال اليكو جرفم نب دحأ نب رمع نبا

 تيضرأو لاومأ نم ناهبن لآ لام عيمجب رمع نب دمحم نب حلاص نب دحأ ىضقف
 ءام نم ى ناك ام ًاتثاك عيمجو “ ركسو رمتو للغو ةيآو ةحاسأو توي:و 7

 اذه رمح نب دحت لبقو .0 اًكات بجاو ءاضق ةمتمأو ثاثأو ىاوطأو رودر تويبو

 كمهنمربكو مهنم رذصو رضح وأ مهنم باغ نم ،نامعلهأ نم نيمولظمال ءاضقلا

 ،نيم ولظمال حيحصلا نئثاكلاءاضقلاب لاومألا هذه ثراصف ،ثانإلامهنمو روكذلا

 مامإلل زئاج هبر لوهجم لام لك راصف مهتفرعمو مهؤامسأ تاهج دق نومولظملاو

 هتيثأو هقح حص نم لك و ى اهب مايقلاو نيملسملا ةلود زازعإ ىف هفرصيو ث هضبق

ء ثالذ كردأ لإ هطسقب هل حصي امب ةئزجتلاب بساحبو مملاومأ نه هل وهف



 س مم ٠

 لوغ وو 0( مولس ريغ بصن بيصنلا كالذن ١ ام طح لو ةن زحتلا كردي نإ و

 گ هل بر ال نمو > ءارقغلل لاومأو ةييغملا لاومألا ضبةي ن أ مام اللو > ٠ ارةفلل

 هعمسام دمب هلدب نف 2 هيف ءاذةلاو مكلا اذه حص .دقن٬نيملسملا ةلود زع ىف هلمج و

 . لع عمس هللا نإ هنولدبي نيذلا ىلع همئإ امنإف
1 .٠ 

 ىلع هللا ىلصو ىقابلا دبع نب ىلع نب دمحم نب ىلع ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا هبتك .
 . لسو هلآو لور انديس هل وسر

 .< هل_ميب بتكو جرفم ن دمحأ ن ر ن حلاص ن دجأ گالذ عي دهش

 7 جرغم ن دجأ نب رمع ن دحأ نب ر نب درح ةقرولا هذه ف امم دهشو

. ٥ .7 

 رخآ هنم لصف

 : هللا همحر دادم نب هللا دبع هيقفلا خيشلا طخب ابوتكم دجو

 لاومألا عيج نأ ئدل تبثو ىدنع حص دق 3 محرلا نراا هللا مسب

 اهفلخ هاكرشو ناملس هدلو ىلع ناهبن نب ناملس رفظم ديسلا اهفلخ ىتلا كالمألاو

 لوهجلا ء سانلا ملاظم نم اهابج ىتلا نويدلا تانامضب تكلهتسا دق اهلك ناملس

 حبصأ نم لكو « مامالل ثالذ كح راصو ،نيدلا اهقرغتسا دق اهنأل مولعملاو مهنم

 هلب ريقفلا هبتكن يملسملا كحو هللا كح ىف هل قحلا هبجوأ امب هطسق هلذ هنيد ىلع ةنيب
 رهش نم تيقب ةليل ةرشع ثالثل تهذلا موي ، هديب دمحم نب دادم نب هللا دبع

 انديس ةرجمل ڵ ةنس ةثام ىناو ةنس نينامثو ينس عبس ةنس روهش نم رقص

. هلأ ؤ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم



 ١ ٥ م ...

 "ىدل تبثو «ىدنع حص دادم نب هلرا دبعنب دمح هيقذلا خيشلا طخ نم لقن

 نويدلا اهتكلهتسا ذق رفلغمن نايلس ديسلا اهفلخ تلا كالمألاو لاومألا عيمج نأ

 مام الل لاومألاو كالمألا هذه عيمج تراص دقو 2 تانايضلاو ناملس ىلع ىتلا

 .تراص اهريغو ةرضاحلا عورزلا ثكالذكو ى ةلودلا رع ىف اهذغني ناملس دالوأ نود

 . هذيب دارم نم هللا دهع نب دمح هنا 1 هت . مام الل

٠ 

 ل صق

 ملعيل _ حرلا نمحرلا هللا سب حلاص ني دمحأ خيشلا طخ نم لوقنم اذهو

 مركملل ماملا مظعملا مامإلا ىنلآس دق نأ ء نيملسملا نم اذه يناتك ىلع فقاولا

 :همدقت نء“ث اهل نيملسإلا زوحو ناهسن ق لاومأ نع ىلءعامسإ ن ل۔ے نيلسملا مامإ

 كاه مزوح ببسب فيكو دمحم نب باطخلا نب باطخلا نب )رمع لثم ةمتألا نم
 _ ه

-_- 

 )١( هرهوج ىف ىللاسلا مامإلا حيضوتب راشأ ىنعملا اذه ىلإو :

 4 ىعدي ناك قدص م امإ | ىؤرلا دنسأ نم دمحملا ىن فو

 ىياصحّسلا ريل ايماسُس بالطلاب ىعالي هوبأ ادك

 اولع نيح ] مغلا رخآ خود ملسلا كاَدَو َناَداَش لق نم

 نامح لم ١وئاك ةرابج انانب ىنب ىلع ئتف دقو

 "لعاَم "نكل نييناملا ا نم م ن "مام نأب م

 لوشأل ١ تال ع مهلهجل ل اًم كب كلد اولَعَحَف
 - . - 7 س ه ٤٭ك _- - ٥. ٠ س س . ے۔ 7

 قورافلاي قورافلا هبشأ ام قيرفتلاو ثئفرةي اذ ناكو



 ۔ ٨٢ -

 ىأب و مهل اهولحأ اذامب مهنأ نيضاملا ةمنألاو نيدلسا نم مدقت نمم ظفح كدنع لهو

 طوطخ اهيذ ةقرو ىف هترظنو هتدجوو ث هتظفح امب هتبجأف ث اهب اولخد هجو

 ؟ ناهن ىنب ىف اورظن مهنأ رايخأ ءاهتنو رايخأ ءاملع مايألا كلت ىفو 2 نيسللا

 لاومألا نم هوفرتقا ام عيمج راصو ؛ممءامد اوكقسو نيملسملا لاومأ اوذخأ مهنأ

 لاومألا نم هوباصأ ام عيمج فكت لذ ث مهلاومأ اورافنو ملاومأ ىف ءامدلاو

 اوذرءي ملو احايإ مهولم يل { هقح قحىذ لكل اوفرعي مل اوراصو « لتنلاو ءامدللو

 2 ءارةملاىلإ عجار و هلهأ هل فرعي { ءىش لك نإ :نوملسال لاق دقو ڵ الهأ اهل

 ىلوأ وهذ اهريغو اياصوو تاقدص نم « ءارقفلا ىلإ هءجرم ءىش لكب ىلوأ مامإلاو

 ١0),م مامالل اهوآ>أو اهوزاجأ ةجحلا هذهذ ى نيماسلا ةلود زع ىف هلعجب و قذب

 ( . اذه انموي ىلإ مامإ ىلإ مامإ نم لقتنت تلغ « باطخلا نبا

 ربجت ف ِ منلا ىلوأ لح بلصتلاو مسالا ىف ههباش

 رقئاللتا ىلك اهت رعو قئافلا هذه ٫ءاَنَتلَو

 لسلا كلذو نا رع مايأ كَح اهب "نم نومص م اوُماَق

 ىل سيالا قْتَسلا انمامإ ليختو املا ىف رب ىتنأ
 م م

 م -ص

 ريملا 4لم حضاولا هنأل ةركتَتي جل هو هو ركنتساو
 ىصورخلا كلام نب تلص نب ناذاش نب دحأ نب دمحم نب باطخلا نب رمع مامإلا عبوب )١(

 ثيحو نامعب نيملاظلا لاومأ قيرفتب مكح ما.] وهو ةرجهلل ةنس ةياتأامثو نينامثو سخ ةنس
 لدعمب مهنم ءادتقا ءارقفلا ىلع اهقي رفتي اومكح دقف ملاظم اہنأ ةمولعم ىهو نولوهجم اهبابرأ نأ
 ريغ قير ط نم هبسكب مهمهتاو هتالو هعجام مستقا ىذلا هنع هتنا ىضر قورانلا باطخلا نب رمع
 ةحاط هعمج ا: مكحف بلاط ىبأ ني ىلع مامإلا هب ىدتنقا مث نيملسملا لام تيب ىلإ هضف ىعرش
 ريغ قيرطب مهنم ىج نيذلا هبابر ةفرعم هلهجل هشيج ىلع هقرفف لاملا تيبل لجلا موي ريبزلاو
 . م . ءارقفلا ىلع ءارمألا هعجام قرف ءاعنص حتف ال فوع نب راتخملا مامإلا منص اذكهو ىعرش



 م ٥٨٣

 2 ءاحصفلا ءاغلبلا ءايقتألا ءاماملا نم ةلمج ناوألا كالذ ىف ناكو ۔ ثكالذ دجأ

 قحأ قحلاو ص اهركذ مدقتلل ةقرولا ىف مهطوطخ ترظنو مهنع ,ظفح اذهف

 هيلإو تلكوت هيلع هللاب الإ قيفوت الو ع لالضلا الإ قحلا دوب اذامو ى مبةي نأ

 . ظملا ىلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو « بينأ

 ث هديب جرغم نب دمحأ نب حلاص نب دحأ ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا دبعلا هبتك

 . ملسو هلآ و ىبنلا دمح هلوسر ىلع هللا ىلصو

 مدتملا ةروكذملا لاومألا هذه زوحلا هزعأ هركذ مدقملا مامالل تزجأ دقو

 جنتح ةجح الو « رايخألا ءايقتألا راربألا ءاملعلا ماكحأ!نم مدقت امل ءانتا اهركذ

 ، نيضاملا ةمألا نم هريغ رثأ فتقم وه ذإ 2 اهايإ هعنمو اهل هزوح ىف مامإلا ىلع

 ىلع مالسلاو جتحل ةجح الو ، نعاطل نعطم هيلع الو { نيمدةنملا ءالولا كو

 . ىدملا عبتا نه

 هلآو لم۔.خ هلوسر ىلع هللا ىلصو « هذيب دحأ نب رمح نب حلاص نب؛ دمحأ هبتك

 . اريك املس ملسو

 ىتنأ ام حيحص ز نب قياش نب مساقلا يبأ هيقنلا طخب ةروكذملا ةقرلا نمو

 باوصلاو قحلا وهف باتكلا اذه ىف هرطسو هب نأو حلاص نبدمحأ ملاملل خيشلا هب

 .هديب رع ن قثاش نب سافلا وبأ ىلاعت هلل ريقفلا دبعلا هبتك

) ٢٣ _ تيبلاطلا جهنم / ٥ (



 ۔ ٣٥٤

 ، ىدنع حيحص ۔ متاخ نب دشار نب لاس هيقغلا طخم ةروك ذل ةيقرلا نمو

 دحأ { ةماه ىوتفلل وه ىذلا ةمالملا ملاعلا هيقفلا خيشلا هرطس ام ىدل تباثو

 نومأملا نيمألا ةقثلا وهف نيبلسلا ءاملع نع هنقلت امو ء باتكلا اذه ىف حلاص نبا

 . هديب متاخ نب دشار نب ملاس ىلات هلل ريقفلا دبعلا هبتك 2 باوصلاو قحلا وهو

 هب ىتفأ ام تباث د .حص نب مساقلا ىن أ ملاملا هيقفلا طخ ةروكذملا .ةمقرلا نمو

 نهو هديب دمحم نم مساقلا ىأ نب ناماس هبتك ةمقرلا هذه ىف حلاص نب دمحأ هيقنلا

 حلاص نب دحأ ملاعلا خيشلا هب ىتنأ ام تباث حيحص ديعسنب دلاخ ةروك ذلا ةعقرلا

 . هديب ليعامسإ نب ره نب ديعسنب دلاخ ىلاعت هلل ريقفلا دبءلا هبتك ةقرولا هذه ى

 هنم لصف

 ةفلتخم ريغ ةغاتؤم ةداهش ناسغ نب دشارو ىسوم نب رمع نانةثلا ىدنع ده

 نم هدنع نل اهقلطأو ناهبن ىنب لاومأ زاح باطخلا نب رمح موحراا مامإلا نأ

 اهنأ «نوسملا اهب ح نأ دمب ثاذو «اهيف دي اذ ناكو هرماوأب اهيف رمأو ءةارمثلا

 مامإلا نأو © ءارقفلا ىلإ اهب كحو نيلسملا نم عامتجاب ءارقنلا ىلإ تراص لاومأ

 ره مامالل اهزوحب نايلس نب دمحم ملاعلا هيضاق نأ دهشو ى ءارقنلا نم ىلوأ

 نم هد_نع نمو وه اهنم لك أيو { ةارشلا امتلطيو اهيف رمأيو . باطخلا نبا

 ىلع نيدملا نم عامتجاو كحم ناك لاومألاو كالمألا هذهل هزوح نأو نيدسملا

 أرق نأ دعب هعمس اك هبتك . ةداهشلا هذه ةيدأت نم اهنم هتهسام اذهف 4 مدقت ام

ىف ةمجلا موي ةداهشلا ةيدأت خيرات ى هتفرعمو همهفب رقأو هلك باتكلا اذه املع



 _ ٥٥ م __

 ىلاعت هل لقألا دلا هعس اك هبتك .ةيوبن ةرجه ةنس ةئامستو ةنس ةرشع عبس ةنس

 ديعسنب ناسغ نب دشار ةقرولاهذه ىف ام عيمج دهش . هديب رع نب دمع نب فاخ

 ىه.وه ن ! رع باتكلا اذه ق حص ام عيمح دہش ك هلب هطخ بتكو لمع ن!؛ ا

 هدرب دل.ح نب رےنبْدمح ن؛ فاخ هبتك ك هدهب هطخ 7 ىعن دجأ ن : ا

 ةداهش نم بانكلا اذه ىف رمع نب د۔حم نب فلخ نب ر قتلا خيشلا دنع حصام

 حلاص نب دحأ ىلاعت هلل ريقفلا دبوعلا هيدك ث تباث حيحص ىدنع وهف نب دهاشلا

 . هليب دجأ ن! رع 71

 ع ج

 نيتخسن لع ضورعم جما باتك نم سم الا ء ورجلا حيحصتو قيقح ىھتن ا

 ةبوبنلاةرجملا دب ةنس ةبامو فلأ خيراتب ريشب نب بوبحم طخب ىلوألا نيتطوطخ

 خراتب فاخ ن فيس ن لہدعس طح ةميذ ادلاو ك مالسلاو ةالمماا لضنأ اح اص ىلع

 ه ةنس نينامثو ةينامثو ةيامو فلأ . ةي ر

 ه \ ٣٠٥ خيراتب ةثل اث ةخسن نع هانضرع ش ناميلس ن دمح ا 7 ملاس هبتك

 هب دجلاو > لاوقألا صع: ضقن اه نكسلاو ىسيخا ملسم ن ىلع ن ديح دلر ىلع

 . لاح لك ىلع

ةيرحه ١٤٠٠ ةنس ةيناثلا ىدامج ٧



 تسربفلا

 عوضرلا ةفيحصلا

 : لوألا لونلا - ٧

 . اهيلهأ نيب اهمسقو اهموزل ىنعمو اه وجوو ةاكزلا ىف

 : ىلاثلا لوقلا _ ٢٣

 . كالذ ردقو ةاكرلا نم ءارقفلا نم ىطعي نم ةفص ىف

 : ثلاثلا لوفلا _ ٤٠

 2 ةاكرلا هين بج ىذلا دلا ىفو ، سانلا نم ههلع بح نهو ةاكرلا ىف ..

 . ةاكرلا جرخيال نينر

 : عبارلا لوقلا - ٤٩

 . اهلولح لبق ةاكررلا ةيدأت ىف

 : سماخلا لوغلا ۔ ه١

 عند ىف ةهنلا ىفو ‘ هنم مفد ريغ نم لاسلل بر 'نم تذخأ اذإ ةاكزلا ىف

 . ةاكرلا

 : سداسلل لوقلا - ٥٦

 . ةاكرا ن. ىللاو ىلعملا مزلي امنو ،اهىضبق دعب ةاكرااب عافتنالا زاوج ىف

 : عباسلا لوقلا _ ٦٠

. رحبلا لم مدغي ام ةاكز ىفو ك اهم ر مغ نهم ه اك اا ضبف ق



 عوضولا ةفيحصلا

 : نماثلا لوقلا _ ` ء

 . مهل زوج امو ي ةقدصلا هتالوو مامإلا ضبق ىف

 : عساتلا لوقلا ٨

 . اهريغو ةيشام نس ةراجتلل هب ديرأ امو ى ةراجتلا ةاكز ىف

 : رشاعلا لوقلا _ ١٠٦

 . ةرغلا داصح ىلع ةرجألاو راهنألاو رجزااب ىقسي امو راملا ةاكز ىف

 : رشع دحألا لوقلا - ١١٦

 . هريغو ىمذ نم هيلع ةاكز ال نم كيرشو « لاملاو ءاكرشلا ةاكز ىف
 : رشع ىناثلا لوقلا _ ٢٥

 تيلا لام ةاكز ىف 7

 ١٣١ _ رشع تلاثلا لوقلا :

 . بئاغلاو

 . ديبلا لام ىفو مهمأو ممأ لامىلع مهلام لحو دالوألا لام ةاكز ىف

 : رشع عبارلا لوقلا ۔ ١٣٥

 ٠ نيضواقتملا ةاك ز ىف

 : رشع سمالا لوقلا _ ١٠

 . ةاك رلا هيذ بجحت لام هلو توع ىذلاو اياصولا ةاكز ىف

 : رشع سداسلا لوقلا ۔ ٤٧ ١

 .هنم اهضبقي نم دجم ملو هريغ دافتسا مث اهنم ائيش وأ هلام ةاكز زيم نميف
) ٥ / تييل \اططزا ج 'م _ ( ٢٤٤



 -۔ ٣٥٨

 عوضولا ةفيحصلا

 : رشع عباسلا لوقلا ۔ ٤ ١

 . قرولا ةاكز ىف

 : رشع نماثلا لوقلا - ٨!

 . هريغ نع ةاكزلا جرخ نهو نيدلا نم ةصصانللاو نيدلا ةاكز ىف

 : رشع عساتلا لوقلا ۔-٦٦

 . كلذ ةبشأ امو ةاك رلا لبق هلام نم هل عدي نأ نويدال زوج يذ

 : نورشعلا لوقلا - ٧٣

 . زوجي ال امو ثالذ نم زوجي امو براقألاو نيدلاولل ةاكزلا عفد ىف

 : نورشعلاو دحاولا لوقلا - ٨

 نم ىلإ هتاكز عفدي ىذلاو ء ىسنملا وأ بهاذلاو بئاغلا لاملا ةاكز ىف

 . اهلهأ ىلإ اهملسي

 : نورشملاو ىناثلا لوقلا - ٣

 ذخأ ىفو ڵ هل هريغ ضبقو ةرافكللاو ةاكرلا نم هسفنل ىصلا ضبق ىف

 . اهبر نم عفد ريغ نم ةاكزلا

 : نورشعلاو ثلاثلا لوقلا - ٦

 . كي نأ لبق فلت اذإ راغلا نم كردملا ةاكز ىف

 : نورشملاو عبارلا لوقلا - ٠

. ءارقفلا رمأب اهذاقنإ و اهسنج ريغ نم ةاكرلا جارخإ ف



_ ٣٥٨٩ 

 عوضولا ةفيجصلا
 : نورشم.ااو سمال ا لوقلا - ١٩٧

 . كالذ ةبشأ امو ةدئاذلا ةاكز ىف

 : نورثعدلاو سداسلا لوقلا _ ٢١١

 . طاقللاو لشمناو لخذلا ةاكز ىف

 ٢١ - نو رشعلاو عباسلا لوقلا :

 مزلي ل امو دو مزلي امو لخنلا ءاذنط ةاكز ق ٠

 ٨٩ - نورشعلاو نماثلق لوقلا :

 . برعلا ىراصنو ةمذلا لهأ نم ذخؤي ايف

 : نورشعلاو عساتلا لوقلا _ ٢٦

 . سانلا نه هيلع بحت نمو اهتفصو ةيزجلا ىف

 : نوثالثلا لوقلا _ . ٣٤

 .بلغت ىنب ىلع ماكحألا ىفو 0 ةاكرلا اهيو ىرج اضرأ عرز اذإ ىمذلا ىف

 : نوثالثلاو دحاو لوقلا _ ٤٣

 اهيذ بحم امو نداعلاو زاكرلا ةاكز رك ذ ىق

 : نوثالثلاو ىناثلا لوقلا - ٣

 . ىشاوللو راملا نم هضعب ل۔ح امو ى رينعلاو رهوجلاو ؤاؤالا ركذ ىف

 : نوالشلاو ثلاثلا لوةلا ۔ ٢٠٨

. راملا صرخ ىفو ى لولا اهيلع لاح مش ةاكلا اهنم تجرخأ اذإ راملا ىف



_ ٣٦٠ _ 

 عوضرملا ةقيحصلا

 : نوثالثلاو عبارلا لوقلا _ ٤

 . ةرجألاب اضرأ عرز ىذلا ىف

 : نوثالثلاو سماخلا لوقلا ٦
 . فوقولاو ىفاوصلاو مومراا ةاكز ىف

 : نو:الثلاو سداسلل لوقلا - ١

 . ةأرملا قادصو نيك اكدلاو لزانمل ةلغو ديبعلا ءارك ةاكز ىف

 : نوثالثلاو عباسلا لوقلا - ٦٤

 , قادصلاو ةبراضملاو فلسللو نيدلا ةاكز ىف

 : نوثالثلاو نماثلا لوقلا - ٤

 اهنم ذخأ اذإ ةاكراا قيرقتب رومأملا فو ث دلب ىلإ دلب نم ةاكزلا لمح ىف
 . هل و.ي نملو « هسقنا

 : نوثالثلاو مسانلا لوقلا ۔ ٨

 . اهلهأ ىلإ ريصت نأ لبق تفلتو اهجرخ مف ةاكزلا جارخإ هنكمأ نميف

 : نوء١رألا لوقلا ۔ ٢٨٢

 . داز مث صقن و ةاكَرلا هيف بجم ناك اذإ لاملا ىف
 : نوء:رألاو دحاولا لوقلا - ٦

 . =للا ةاكز ىفو ء ضعب ىلع اهضعب لحو ةضفلاو بهذلا ةاكز ىف

 53 : نوب رألاو ىناثلا لوةلا - ١

. اهريغو لماوعلا ىشاوملا ةاكز ىف



_ ٣٦١ 

 ةحذرملا ١ عوضوملا

 نوعبرآلاو ثلاثلا لوقلا _ ه :

 اهداصح نع اهبحاص ىتاوت اذإ ةرغلا ىفو راملا رم هيف ةاكز ال اين

 كاردلا رو .

 ٣٨ - نوم:رألاو عبارلا لوقلا :

 دفرلا ىفو اهلهأ ىلإ لصت نأ لبق عيضتف هناكز جرخم ىذلا ىف .
 ٣٢٢ - نوء؛رألاو سمالا لوقلا :

 ركشلاو دجاو ةقدصلاو دنرلاو لاؤسلا ىف .

 ٣٣٢ _ نوعبرألاو سداسلا لوقلا :

 اهريغو ةاكزلا رمأ ىف نيلسملا نع صخرلا ىف .

 ٣٧ _ عباسلا لوقلا والآر٫ءون:

 هل زوجت نمو اهماكحأو ىفاوصلا ىف .

 ٣٤١ نوعبرألاو نماثلا لوقلا :

 ىفاوصلا ةعارز ىف .

 ٣٤٣ _ نوعبرألاو عساتلا لوقلا :
 اهيف ءانبلاو ىفاوصلا ىف ثادحإلا ىف .

 ٣٤٦ نوسجا لوقلا :

 ىفاوصلا ع ف .

 ٤٩ _ نوسحاو دحاولا لوقلا :

 اهةي رغت ماكحأ و نامع نم نان دالوأ ىلإ ةبوسنملا لاومألا ىف .

ىلاعت هللا دمحم لاوقألا تمت



٨٢٢٢٢ ١ . بتكلا راده عاديإلا ممر




