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 لاؤسلا ةداهش

 فذاقلا ةداهش

 ىضاقلا تاك

 ماسقلا

 هناوند ىف ىخاقلا هذختب باتكلا

 1 الل | نماقلا تانكأا

 ما-قلا رجأ

 مسقلا ىف نامهسلا

 موسقملا ضعب ءاعداب مسقلا نم دريام

 تهاوملاو رارقإلا

 ةكرشلا باب

 خألاب نينبالا دحأ رارقإ

 مجاعألا ىواعدو ثراولا رارقإ
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 مجاعألا ىوعد

 ) تانيبلاو ىوعدلا )

 كارما ىف ىرعدلا تاب
 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب

 ثدراوملا ىف ةمذلا لهأ ةدامش باب

 لبق تقو ىف امهادحإ نييوعدلا باب

 هيحاص تقو

 ةقرشلاو ةحلاو ءارسشلا ىف ىوعدلا باب
 عويبلا ىف ىوءدلا باب

 داولا ىوعد باب

 دهاشلا عم نيملا

 دهاشلا جم نيملاب هق ىذشهإام

 نيميلا فك و نيملا نم عاذتمالا
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 عطقلا هيلع بحب نم
 ةنايخلا ةهح نم هيف عطقي الام

 قراسلا مرغ

 قيرطلا عطاق دح
 عطقو ةقرسلا ىف رارقإلاو تاداهشلا

 كلذ ريغو قيرطلا

 ىنازلا بثلا دح

 ةعبرأ انزلا دوهشو

 أردي الو انزلا ىف دحلا هيف أرديام

 ريبكلا دترملا باب

 مالسإلا نما عدلا هب رح ا
 دترملا مرفت

 دترملا ىلع ةداهشلا

 دترمللا ةحوزو دترملا لام
 دترملا لام

 ةدرلا ىلع هركملا

 هلام ىف هتدر لاحيف دترملا ثدحأ ام

 دترملا ةيانج

 دترملا ىلع ةيانجلا
 ديرما لع نيدلا

 دترمال نيدلا

 دترملا ةحبذ

 دترا ا حاكن

 دترملا ىف فالخلا

 لوألا لوقلا لئاق ىلع ةجحلا فلكت

 اذإ ةبوتلا راهظإ لبقأ لاق نم ىلعو
 كلذلبقأ الوهرهبظي نيدىلإ عجر ناك

 هرهظيال نيد ىلإ جد اذإ

 ةدترملاو دترملا ىف سانلا ضعب فالخ

 نيسرافلاو نيتتيفسلا مادطصا

 راطبلاو نتاخلاو ماجحلا ةلأسم
 اهم رسغبف ةبادلا ىرتكي لجرلا ةلأسم
 تر

 تاتكشلا 0 هنا

 ءازحألا ةلاسم

 بدؤ.. مامإلاو بيبطلا أطخ باب
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 عض
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 ا١ا/١

 اا
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 فو
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 ١ا/ه

 ّط

 اا لوعصلا لجلا

 - قاقحتسالا

 1/4 ةبرثألا

 ام ةملولا

 ااا هنع هللا ىضر ىعفاشلا .ةقدص

 ا! ماحلاو ةيئاسلاو ةلمصولاو ةريدبلا

 ةلصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا ىنعم ناس

 11 ماحلاو

 ل قتعلا عب رفت باب
 ل  نمؤلاقتءرفاكلاو ةيئاسلا ىف فالخلا

 000 ىلاوملا ىف فالخلا

 ١م ماخلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحبلا عبرفت

 ١و٠. لجو زع هللا ةعاط ريغقرذالاىف فالخلا

 لاي خوسفم حاكش رارقإ

 5 دمع قتع باتك عضو

 ا رودلا ءارك
 1 دبع ءارش بتكي نأ دارأ اذإ باب

 15 رخآ دبع ءارش
 14 ةءاربلا

 3 بعلا ىف فالتخالا

 ١ ةبا/ ىعفاشلا اهالمأ تتاكملا ىف ةقبثو

 3 ربدملا ىف ةقشو

 ١5 ( ةيضقألا باتك )
 ١ را ىضاقلل بحتس, امو ىذاقلا بدأ

 ؛١هبو4 رهاظلاب يكحلا و داهتجالاو رارقإلا

 00 كضاقلا هواش

 76 ىضاقلا ح

 ةداهش ذنع لمعلا فكو لضاقلا لئاشم

 3 دويشلا

 07 ءاوهألا لهأ ةدابش هب زوحتام
 م. ةبرشألا لهأ ةداهش

 م. ةدضعلا لهأ ةداهش

 ©. 0 ءارعشلا ةدايش

 ء.م بعللا لهأ ةداهش

 6 ربخلا ىلع لمجلا ذخأب نم ةداهش



 ا
0 

 00 ( أطخلا تايد)
 - نيللشلا رارحألا لاجرلا تايد

 دهاعملا ةيد

 ْآ دآرملا هذ
 . ا

 07 نينجلا ةيد
 ٠١ ةرلا ةأرملا 0

 ا ةمذلا ني
 4 ةمألا نينج

 ليل سن ةيمذلاو قتعت ةمألا نينج

 ١ ةيدلا لواح

 3 دمعلا هبشو دمعلا ىف لبإلا نانسأ
 ل أطخلا ىف لبإلا نانسأ
 3 ةيدلا ظءلغت ىف
 ١١ ةلقاعلا ىلع لبإلا ىأ

 لل لالا قرا
 ١١5 مهتم اهلمحم نمو ةيدلانمةلقاعلا لمام

 ىلوملا لقع
 : ١7 ءافلحلا لقع

 /1١١1 هبيسن فرعيال نم لقع

 9 ةلقاعلا نوكست نبأ

 ١1١م سفنلا نود 2 تايدلا عاج

 - فنآلا ةند ثا

 ١14 نراملا ىلع ةيدلا

 2 مهلا باهذو فتتألا ريتك
 2 ناسللا يف ةيدلا

 1 ةاهللا

 ١١ ركذلا ةيد

 5 د

 انذرخا نينيعلا ةيد

 17 نينيعلا رافشأ ةيد

 2 سأرلاو ةيحللاو نيبجاحلا ةيد

 3 نينذالا ةيد

 2 نيتفشلا ةبد
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 ا

 نانسألا ناولأ ىقسيعلا ٠

 نييحالا ةيد

 نانسألا ةيد

 نانسألا ىف صقنلا نم ثدحمام

 ةدئازلا نسلا», ىصاا نانسأ

 03 نسلا علق

 نييدثلا ىماح
 ةيانجلا شرأ ىلع حاكنلا

 ( ىقنلا ةفصو دودحلا باتك )

 ةقرملا هل بهو: قراسلا

 فرش لح رلاو دلا عطقأ ىف ءاجام

 هديتعطقمالغلا اهغلب اذإ ىتلا نسلا باب
 1 قرعسإ بطرلا رمثلا ىف

 5 انزلا ىف فارتعالاو ىفنلا باب

 6١ه  تنز اذإ هتمأ.لجرلا دح ىف ءاجام

 نمال ةتقلخ نم ريرضلا ىف ءاجام باب

 اررمأ دحلا بيصي ضرم
 1 ب انزلا ىف ةداهشلا

 ١م تارافك دودحخلا نأ: باب

 7 اونز اذإ نييمذلا دح باب

 ١4 رخلا دح
 4 ءاسنلا برص باب
 2 هب برضي ىذلا طوسلا

 )06 ١١ ١ "اهنع وشلاو ةبوقلا ىف تقولا باب
 145 ىقنلا ةفص

 عطاق دحو اهيف عطاقلاو ةقرسسلا دح

 ب ىلنازلا دحو قيرطلا

 لجرلا اهغلب اذإ ىلا نسلا باب
 1/ دودحلا امهيلعتمقأ ةأرملاو

 لجرلاو نوكي الو ازرح نوكيام باب

 وأ اهقرسيام دعب ةقرسلاهل بهوت
 هوجولا نمهجوب ابكلم

 قبآ وهو هعطقو هرارقإب كولمملا عطق

 اهلك فارطألا عطق

114 

144 
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 ص

 7 صاضقلا هب نوكيام

 5 دوقلا ىف للعلا

 1 رصبلا باهذ

 55 رصبلا ىف صقنلا

 ا  رصبلا ىف هلع ىنحلاو ىناحلا فالتخا

 4 ةعاقلا نيعلا ىلع ةيانملا

 18 عمسلا ىف
 - ةيمراا وأ ةبرمذلابنيلجرلا دمعي لجرلا

 5 هنم صتقملا ىناطا ىف صقنلا

 لد>راالجرلا اهم لتق اذإ ىتلا لاخلا

 5 هنم دبقأ

 0 ارا دعب حارجلا

 ىنجأ هيلع ودعيف لجرلا لتقي لجرلا

 ا/ا ش هلتقف

 7 نيلحرااو نيديلا ىلع ةيانجلا

 0” نياجرلا
 نيتيلألا

 ٍِ نيشألا

 7 ةأرملا تكور ىلع ةنانللا

 2 عباصألا لقع
 ن7 ةحضوملا شرأ

 في ةعئاملا

 37 ةلقنملا

 .- جاجشلا نه ةحضوملا نودام  ةمومألا

 7 هحواا ىف جاجشاا
 َُى ةفئاجلا

 7 ةفئاج نوكي الام

 1 ماظعلا رسمك
 4 ماظعلا رسمك ىف جرعااو جوعلا

 م1 ىافلاو نلسلا 17
 ب تلصلا رك

 4 ماظعلا ىف ذفاونلا

 / ةءانلا نه لقعاا باهذ

 2 دلحلا خلس

 م

 رافظألا عطق

 هقنخو لجرلا مَع

 ةموكسلا

 نيس رافلا ءاقتلا

 رخألا ل>رلا ةمدص

 نيتنيفسلا مادطصا

 ناطلسلا ةباَبَح
 ةيدلا ثاريم

 الطلاو سلا نةلع 2-7
 ةماسقلا

 هلعو هيف محق و مسقي نم

 نووءست ةثررأا

 ةءاسفلا هلع فلم اه

 فلاخ لك لع ناعألا ددع

// 

14 

23 
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 هال

 نمو ةماسقلاىف مهفالتخاوةثرولا لوكن

 4 مهماع ىع لهب

 فالتخالا ند ةءاسقلا لهأقوة>-طقسام

 اهطقسإ ال و

 ةماسقلا ىف دمعااو أطخلا
 اهريغو ةئيبلاب ةماسقلا
 مذا ف هيلع ىعدللاو ىعدللا فالتخا

 هو

 5ك

9./ 

 هه مدلا ىف ىوعدلاو لوكنلاو رارقإلا باب
 ةعاجا ىف لجرلا لتق

 ناعإلا نع مدلا مملع ىعدملا لوكن

 مدلا ىوعد باب

 مدلا ىلع نيميلا فيك باب
 لتقاا ىلع ىعالملا نبيع

 هرارقإ نم هيلع ىعدملا نيع

 مدلا ىعدم نيع

 نيميلا ىف ظفحتلا

 نيلع ةيانلاو دالوألا تاهمأ قتع

 دلولا مأ ىلع ةيانجلا

 نينملا لا

 دبعلا ىلع ةيازخلا
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- 
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 مألا باتك نم سداسلا ءزملا

 3 هعرحو هسفن لجرلا عنم و (دمعاا حارج تاك
 ا لزنملا لوخدو عالطالا ىف ىدعتلا 8 نآرقلا نه لتقلا رحمن لصأ
 و هنبا لتقي لجرلا ىف ءاجام 0 نادلولا لتق
 أ تن لل . لك راك لها ليقام 3 دمعلا ىف صاصقنا باجنإ عامج ١ برحلا دالبب مسملا لتق ١ ةسلا د للا رح

0 
 م الز رمأ 5 0 هنودامو لتقلا ف صاصقلا هيلع ند ع ن4 نم تر راد له اى

 مب 3 نيا 1 5 1/ سفنلا لود امو كوعلا باب 0 ةدرلا لهأ دب ىف نوداسملا ككاطأ [4 : : ١ 5 5 ا 2 ه صاصقلا هيف نو ىئذلا دمعلا باب

 5 هيلع كل 0 َك 1 ١ وفعلا ىف ةداهشلا باب 7 ّ 3 9 ١ صاصقلا ةالو - 5 فالح ال ةنس 07 ندا فراتلل 1 1 / نيعلا لق ف حلا
 3 دي ديحلا ١ ةبانللا هلع ىنحلا وفع باب

 هديع كلبا رد
 ةيانلاب اهحكتيف لجرلا ىلع ةأرملا ةيانج 11

 ةيانكلا ىف ةداهشلا

 ةضقألا ىف ةداهشلا
 ةءانلا ىف ةداهشلا هيلع ليقتا»
 صاصقلا ىلع ءاءلوألا حاشت

 لتقلا ىف ىلولاو لبكولاىدعت
 ةلاكولا
 دارا لحراا لك
 وقتل لحولا لك

3 

 1م

0 

:8 

 ١"

 ارز
 - حرب هنوسيصي وأ لجرلا نولتمي ةثالثلا
 ديعلاب رخلا ليف

 ىذتنا لف

 ديعلاب لقي دبعلا

 ديعلا لتعي را

 توعءبف دحاولا لجراا رفلا حاارج

 دمعلا ند صاصقلا هذ طةسام

52 
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 وأ هلتق.و الحر هتأرعا 0 دغ لحرلا

 هلتقف هتيب هيلع لحد

 2 هلتقي ىح للجرال سبح لجرلا

 - عبس ىلإ هراعذيوأم-ا!لجراا قس لجرلا
 4 لتقكو ىلحل لتقت ةأرملا

 هيلع ىنِج اذإ ىح حرخم كرماملا لاح ل وع

 ب ىلاطا لا>و
 45 لكقلا قف ةقذلا لعأ نيب كلا

 ىنملا ةدرو ىن2اءدعبو ىن# لبق مسا ةدر
 4 هيلع ىءام دعب هيلع
 تك هلاح لوو هلع 0 هدر

 قدمي ىناجلاو قتعلاب هيلع ىلا لاحلوخم
 36 قردعي
 6: سفنلا نود ا. صاصقلا عامج

 ه١ فارطألا ن:سةنلا نو دامؤصاصقلا عب رفت
 ه5 دوقلاب مك احلا رد

 هراب ةيانجلا ةدايز

 8 حرجا ءاود
 هوب هسفن ىلع حورخلا ةءانح

 صاصقلا ىلإ نم

 ع صققملا ًاطخ
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 نم هايإو ىفرضح دق وأ ةاماعم لجرلا نيبو ىنب لاق نإف لاق لوألا الو رآلا دهاشلا ىف ال نيملا ىف كقح انلطبأ

 هقح تلطبأ ىنأ نإو هقح ذأ "فاح نإف هيلع دوبشملا ىلع ءىنب هل ضقأ لو هلأس, ىتح هنلبمأ هلأسأف هب قثأ

 دهاشلا لطبأ مل ىنأل امهم هتيطعأ رخآ دهاشب ءاج ىتمو اهتلطبأ دق ىتأل هايإ اهطعأ مل دعب نيملا بلط ىف نيملا ىف

 تناك امدوق ابيف دمع ةحارج وأ امد وأ اهتمبق وأ ارانيد نيرمثع قحلا ناكاذإو (لاق) نيميلا ىف قحلا تاطبأ اعإ

 نإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ربنم ىلعف ةنيدملاب ناك نإف ماقملاو تيبلا نيب ةكمب فلاخلا فلح اقالط وأ ادح وأ

 نم قافآلا ماكح نم ناك دقو . رصعلا دعب فلح ول بحأو هدجسم ىنف دلبب وأ اهدجسم ىف سدقملا تيب ىف ناك

 ارانيد نيرششع نم لقأ قحلا ناك نإف : ىلاعت هللا همحر ( قناختلالاف 0 نسح ىدنع كلذو فحصملا ىلع فلدتسإ

 هللادمحر ( ىف لالاؤ ) ماكحلا ساجيىف وأ دجسملا ف فاحأ نيرعثعنم لقأ اهشرأ أطخ ةحارج تناكوأ اهتمبق وأ

 هلإ ال ىذلا هللاب )فلح هسفن ق> ىلع لجرلا فلح اذإف ممماكحو نيبكملا ءاهقف لوق ارانيد نيرمشع تيقوتو ىلاعت

 نالفنب نالف ىدهاش هب دهشام نأ ةنالعلا نم لعام رسسلا نم لع. ىذلا محرلان محلا ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ

 ضتتقم ىل هاضتقا الو هنم ائيش الوكنم هتضبقامكيلعىل تباثل كلذ نإو هب ديش كقحل هفصيو اذكو اذكوهو كيلع

 لع هنم ءىشب الو:هب ىتلحأ الو هنم ءىث نم الوهنم كتأربأ الو ىلإ لصوف .ىرمأ ريش الو دم 2 1

 ىلإ هو>ولانم هجوب هنم ءىشنمالو هنم كئرببامىلإ ترصالو هوجولا نمهحوب ةنمتئربالو هيلع هب تلحأ الو دحأ

 هتيضتقا ام هلوق ىلإ ىهتنا اذإف تفصو اب فلح ءىش نم هأزبأ وأ ائيش هنم ىضتقا ناك نإف هذه ىنيع تفلح موي

 ةتيضتقا ام كيلع ىل تباثل قبام نإو اذكو اذك الإ هنم تّيضتقا ام لاق ىرمأب:ضتقم ىل هاضتقا الو هله انيس الو

 7 ىتىقالو هف ىم ناك الوئرم اب ىرتغ ىلإ الو ىلإ لضؤالو هنم ائنشالو"ئرمأب ضتقم ل ءاضتقال د 51
 . تفصو اك فلح هريغ وأ دبع وأ هيدي ىف هل راد ىلع فلح نإو نيم.لا قسنت مث «هنم ةءاربلا هب كل نوكي ام هنم
 كيلع اهب تقدصت الو اهنم ائيش الو كل اهتبهوالو اهنم ائيش الو اهكتعب ام ىرادل اهدحمو اذك ىلا رادلا نإ» لاقو

 ىنم تجرخام ىكلم ىنل اهنإو هو>ولا نم هجوب اهنم ءىش الو ىنم كيلإ اهريص نم كربغ ىلع الو اهنم ءىش الو

 اهجرخم دق هنأل هل فلحلا بيسب هريغىلع هتفلحأ امنإو «كيلإ اهنم ائيشالو ابجرخأ سانلا نم دحأ ىلإ اهنم ءىثآلو
 ريغبو ىسوم ىلع ةاوتلا لزنأ ىذلا هللاب ) فاحأ ايمذ فلحتسملا ناك نإو هيديىف ىه ىذلا ىلإ كلذ جرخيف هريغىلإ

 نم هنيد لهأ نم هرضحعو هانلبج اذإ مظعي اع فلحالو لطابب سيلو ق> هنأ فرعي امت هب نيميلا مظعي امت كلذ

 فلاخلا هثروف تمل قحلا ناك نإو لاق .. ىلاعت هللا ءاش نإ هظفحتل دشأ نوكل اًناح ناك نإ هرضخت رى.

 اراب تدع الو 'تفصو اك نيميلا قسني مث كنم هتيضتقا ام كيلع نالفل تباث قملا اذه نأ ىلع تفصو ا" فلح

 موي ىلإك يلع تباثل هنإو تام دقلو هو>ولانم هجوب هنم ءىثْنم الو هنم كأربأ الو كنم هنم ائيش الو هاضتقا تملا

 كك احلا هفلم نأ لبق فلحف أدبف اهب أربب لجر ىلع وأ اهءذخأي لجرل نيميلا تناك ولو لاق . هذه ىنيمب تفلح

 . اهب مسحلا جورخ دعب هنيع ن وكت ىح نيميلا هيلع كاملا داعأ

 نإ ا ىعفاشلا سدا نب دمحم مامالل ا مألا | : باتك نم سداسلا ءزجلا 2

 : هلوأو ٠ عباسلا ءزلا هللا ءاش نإ  هيليو

 0 ىضش امو 8 كهاَحْلا 0 نيملاب هيف م 8 باب 0
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 تلا "هرب فن

 نيلجرل ناك ول امر خآلا فصنلا هريغ نيميب قحتسيف هلام فصنىف قا لصأ هل ىذلا ماقم لجر موق. نأ زو الف

 كلمي امىلع فاخم الوكالعم ىلا ىهوفلألا قحتس مل ©10اههدحأ فاحو اهم ادهاش امهدحأ ماقأف مرد افلأ لج ر ىلع

 قحلا بحاصل دهاشلا ص نيملاب ضف ملسو هيلع هللا ىلص را لوسر نأل ايش هلم هريغ قدحاتسا , فاح ولو هريغ

 قع ادهاش ماقاف ىصوو ةثرولل ناك ولو هربغل موا ضعبلا قد ةضعب كاملم ندا ةلك ككل 0 قحلا بحاصو

 ثام ولو هثاريمر دعب هيد دخأو كاع دحاو مهم غلب الكف مق وةح فقوبتاو كلاع سيل هنأل ىدولا فلاح مل تيمال

 هتثرول ليقف ءامرغ هلو هتثرو دحأ وأ هتافو دعب هصصو هماقأ وأ ل حر ىلع قي هل ادهاش هتاح ىف ماقأ دقو لحر

 ىفق ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل اوفاحم نأ ءامرغال نكي ملو مهقح لطب اوفا نأ اوبأِف اوقحتساو اوفلحا

 عم نيميلا امتإو قحلا لصأب هل ديش نم نيميلاب ىطعأ امتإف هقح ذخأو هنيمب رخآلا ىلع هل قع ادهاش ماقأ نم

 نأب نيميلا ثراولل تلعج امتإو هنم *ءىرب امو نالف ىلع ىل قا اذه نإو قي دهاشلا دبش دقا لاقي نأ دهاشلا

 ناك ام يلا هلعحو هل ضرفام رد هفلاخم الو هف ةماهم موش هلمدق تاو || كك تملا كللم لقن لحو زع 1

 لاق هكلم نم وه هحرخ ىتح هلم درب ُ نإو مكن هتمزلأ كمارو ادمع ثرو ولو ةركاا بحأ هلت

 م نيميلاب مهل الدف نركب ىلا لصأ مهل نيذلا مثال ليدسي تراولا ىنعم نم هل ىدولا الو ميرغلا 10

 لام اوقحتس :رمأ نإو مهل ىدوملاو ءامرغلاو قحلا 0 ىنعم يف نونوكي ق3 ثاريملاب م مط ىلاعت هللا 2 نيذلا الو دهاشلا

 تام واو لاق ىنمزلا هدسع ةهفذ نم ترا || مزليام موق مزاي الو هماقم نوموعي 0 هحو ند سيلق نيدلا تبحاص

 ذخأو ثراواافلح فاحأ انأو ثراواا نودىل لاملا تملاممرغ لاقو فلحأ انألاقو دهاشب هثراو ءاجف قحلا بحاص

 ثراولا هكلم اذإ لاملاب قحأ ناك ثراولامامم موي مرغلا ناكولو ©0هيبأ نود هل اذخآ ناك م هنود كاملا مرغلا

 اهريغو ةيدلا ند هلو 4 قح ىذلاو هيد ّق ىذلا هلام 0 قحأ 0 سك هب قحأ مرغلاف ثوروملا نع

 تحاصو ثراولاو هل ىصوملاو مسرغلا نيب قرف نابب ىلاعت هللا ءاش نإ تفصو امفف : ىلاعت هللا هحر ( قفا_ةلللاف )

 هنأكلذو هيلع فلحب ىذلا هلام ىفال ةلج تبملا لامىف هقح امتإ مرغلا نأ ىلاعت هللا ءاش نإ هتبثي امو لاق قا لصأ

 هيلع فاح مل ىذلا رهاظلا لاملا نم هوطعي نأ ةثرولل ناك هيلع فاحا مجرغلل لاقي ىذلا هلام ىوس لام هل رهظ ول

 عييمج ذخأو رخآلا فلح نإف نيميلا نم امهدحأ عنتماف هريغ مرغ ءاجف مرغلا هيلع فلحام الإ لام هل نكي مل ولو

 هقح لطب لكن اذإ اهددحأل قألا ا نالعراا اذكه سلو فصناا هل ناكل اعإو قحلا هئيمنب ىطعأ دقف نيدلا

 اوق>تةساو اوفلحا : ةثرولل لق ابناصوو ءامرغ هلو هل قح ىلع ادهاش لجر ةثرو ماقأ واو لاق هقح فلاحلا ذخأو

 ةصح انلطبأ اوفلحم نأ اونأ نإو ثاثلاب هلام ىف ممركرف اياصولا لهأو مهم هلاع قحأ ءامرغلاف اولعف اذإف

 . اياصولا لهأ

 ؟ يتلا فيكي نيكل نم عانتمالا

 نإو تققحتسا تفلح نإ هل لبق دهاش عم قح ىلع" نيملا هل تناك نءو : ىلاعت هللا همحر ( ىف:ةلالاف)
 هب ىلأت الوأ نيع الب كقح ذخأتف هب ىنأت قح كانكرت رخآ دهاش, ىتآل تلقنإف ؟عدتع مل كانلاس نيميلا نم تعنتما

 ال كاع اًنلطنأ تاشتسال وأ كل ناتك لصأى رظنت وأ دعاشن. ىأت نأ ريغب تعنتما نإو كح ذخو فلحا لوقنف

 . ما كلع ىتلا ىهو ء فلألا الإ قحتس ل هلعل

 ةمذ ىف ىذلا ىأ لاملاب قحأ ناك : هلوقو . اضيأ لمأتو « خسنلا ىف اذك « خلا ميرغلا ناكولو : هلوقو (؟)

 2201 لإ نويت هب هيفحأ لب « كلذك سلو ٠ كراّولل لحد نغ نم رمألا كفا نم هنن قحأ ىأ ء. ةنلع ىعالملا

 8 ادح لمأتف 2 رج ثراولا

 اعِإ انأل هب كانطعأ رخآ دهاشب تئج نإو اهلاطبإب ىغم دق حلا نأل اهكطعن مل اهدعب نيميلا تبلط نإو نيميلا



 2 ؟ةأ/ -

 ةبانلا نم هأربأ كلوق لمتحم دق تلقف اَضيأ هتفقو ةيانطا نم هأربأ دهاشلا لاق ولو . ائيش مبعم هسفن نع

 تنك مل نإو اوئربو اوفلح ةلقاعلا ءاربإ ىلع ةداهشلا تدثت نإو اهنم ءىرب وبف ديرت ادها تنك نإف اهشرأ ن

 ادهاش وأ بيعلا نم هيلإ أربت هنأ ًادهاش ماقأف ًابيعم ادبع هعاب ولو . ةءاربلاب مهل دهشي مل هنأل لقعلا مهمزا مهيلع

 ىف هفقو ىلإ جاتحأ اكهفقو ىلإ اذه عم جاتحأ الو . ؟ىربو هدهاش عم فلح بيعلا نم بيعلاب معلا دعب هأربأ هنأ

 هللا ند بقلا ىف عزل ام هاربا نإو . هل نورك ام ريك ايف كغ دهر ل مالا

 هللا همحر ( ىفإ ةلللاف ) أربيو هيف فاحيف ةصاخ هل دوبشملا الإ مزليال ادهو ءىرب بيعلا صقنام ذخأ وأ بيعلاب

 هدوهش هب دهشام نأب رقأ هل دوهشملا نأب ديشي دهاشب هيلع دوشملا ىنأف ق# ةنيب.لجر ىلع لجر ماقأ ولو : ىلاعت

 هيلع دوبشملا ىتأيف لامي ةنيب هيلع مقي نأ لثم اذهو ٠ هيلع هب دبش ام ءىربأو هدهاش عم فاحأ لطاب نالف ىلع
 هتايح ىف ادهاش ماقأ الجر نأ ولو ( لاق ) هيلع هب دهش امم أربيو هدهاش عم فلحيف هنم ءأربأ هنأ دهشيف دهاشب

 هدعب ةهتثرو ماقأ اف ادهاش مق نأ ليق تام وأ . فلم نأ لبق تام مث ٠ هوجولا نم هجوب نالف ىلع اق> هل نأ

 قوما كلم لتن لجو نع هللا نأ كلذو ١ هع |وكلمام لك ىف ةناثم نوموشي هتثروف اقح نالف ىلع هل نأاب ًادهاش

 نم ماقم نوموقي مهف مط ضرفام ردقب مهكلمام نوكلمي ءايحأالل ناك ام نوكسلع مهلعجف ءايحألا ىلإ ثيراوملاب

 00 قمم هدهاش دهشأ ىرديال وهو ثراولا فلح فيك لوقينأ ىلإ بهاذ بهذ نإف (لاق) اوثروام ردقب هوثرو

 هماع وأ نالف ىلع اقح هيبأل نأ قدص, نمعمس اذإف ةيؤرلاو عامدلاو نايعلاب نوكي دق معلا نأ كلذو هءاع ىلع فلحيف

 ىلع وأ ايئاغ هنع ناك قح ىلع دهاش هل دبش ول هيبأك ناكو هدهاش عم فلح كلذ ناك معلا هوجو نم هجو ىأاب

 هيلع ىذلا نم عمس وأ نياعام ىلع الإ فاحم مل ولو هتح ذخأو هدهاش عم فلح ادبع وأ ةيئاغ ةباد هل لتق هنأ لجر

 نوكي نأ نكمأ اذإ بئاغلا قا ىلع دهاشلا عم نوفلحم ملعلا لهأ لزب ملو ( لاق ) هيلع اذه قاض هنبعب قحلا

 نم لك كلذكف اذكه ناك اذإو ( لاق ) ربخلا وأ عمسلا وأ ةيؤرلا لعاا هوجو نم هجوب ق> هقح نأ لع فلاحلا

 ىلع الإ فام نأ هيلع قاض ولو هدهاش عم فلح هيلع قدصت وأ هل ىدوأ وأ هل رقأ انالف نآاب قحم هل دهش

 ًائيش هثرو هنأ هل دهشف ريغص وهو هوبأ تام ول ق> نياعامف الإ دهاشن قحلا ذاب نأ هيلع قاض نياعام
 كلذكو ابناصو هل وأ نيد هيلع لهالو هتثرو ددعالو كرت امو هانأ نياعي 1 هنأل هنا نأ هلع قاض هئعب

 تيم تام نإف اهكرتي مل هلعا ىرديالو اكلم هابأ رب مل هنأل ةيئاغ هل ةكرت ىلع هل درشف ايئاغ هوبأ تامو اغلاب ناكول

 نإو ةأرملا نمت دعب لاملا فصن كلذو ثاريملا نم هبيصن ذخ"ايو غلابلا فلحب ةجوزو اريغص انباو اغلاب انبا كرتو
 نم عنتع وأ فلحف غابب ىق> نمثلا دعب فصنلا كلذو لاملا نم هقح ىصلل تفةوو نمثلا تذخأ ةأرملا تفلح

 كلذكو ( لاق ) نوقحتسيو نوفلحيف هماقم هنع اوثرو امف هتثرو موقتف غولبلا لبق تومي وأ هقح لطييف نهميلا

 اوقحتسيو اوفلحيف اورضحم ق> بيغلا قوقح تفقوو هقح فلاحلا رضاحلا ذخأ بيغ مهيف نيغلاب ةثرولا ناكول

 هللا همحر ( ىف[ ةلالاث ) مهماقم مهقوقح ىق عهتثرو موقتف كلذ لبق اوتوع وأ يقوقح لطف اوبأ وأ
 فلح هنأ هنع مهفي ىت> اهم هبلإ ريشأ نيملاب ةراشإلا هقفي ناكو سرخأ ةثرولا ىف ناك نإف ىلاعت

 لقعي ىتح هقح هل فقو لقءلا بهاذ وأ اهوتعم ناك وأ هنع مهفي الو ةراشإلا مهفيال ناك نإو هقح ىطعي مث

 فلحيف نيثراو كرتب نأ ىدنع زوم الو . نوقحتسو نوفلحف هماقم هتثرو موقتف توع وأ فاح

 نع ناك نإو قحلاو هنع ثرو امف تملا ماقم موقي امنِإ الك نأل هبخأ نيم هقح رخآلا ق>تسيف امهدحأ

 ىلف ترو ثلا ءاحألا ند تاكاتعإ نيميلا نأ رت الأ . مث راوم ردق ىلع تءلا بيس ءامح الإ الإ قع
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 ل "نك

 نما 2 نيملاب هيف ىذقرإم

 لاومألا ىف دهاشلا عم نيميلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانغلالاف )

 هجوب هيلع ىنغقملا ىدب ىف ناك ىذلا لاملا كال هل ىضقملا ريصي ىت> هريغ كلام ىلإ كلام كمله ليوخحت كلذ ىف ناكو

 هلع 4 ىلص هللأ كودسر 4 ىضقام ىعم ىلع 4 ىضق ىنعملا اذه ىف نك ا لكف لاودألا ام كالع ىلا هود>ولا ندم

 ذخأو اهايإ هعاب وأ هيدب ىف ىع ىذلا هايإ اهمصغ هراد نالف ىدب ىف ىتاا رادلا نأ ةكلشا لحر آ نأ كلذو مسو

 كللم ىلإ لوحتف هيدب ىف ىم ىدلا ىدب نم رادلا جرح و هدهاش عم فلح ف كلللا هوحو نم كلذ ربغي وأ اهنع هنم

 ىلع دهاشب ىنأ ول كلذكو/كلمع امت اهريغ كلذكو امل اكلام هيدب ىف ىع ىذلا ناك اك ايكسلمبف هل_فلاحلا دوهمشملا

 لفل هيلع هل نأ ادهاش ماقأ ول هلاك هقحح هل ىضقو هدهاش عم فلحأ هئيع ريغب 5 هنيعب نيع وأ ضرع وأ دنع

 لبق اكلام احل هلع دوهشملا ناك اك هلع ابكلمف افلأ هنم ذخأو هدهاش عم فاح هك أ وأ لف وأ مثرد

 اذك هتميق ادبع لتق وأ اذكو اذك هتميق اعاتم هل قرح هنأ هيلع ةنيبلا ماقأ ول كلذكو ( لاق ) نيميلاو ةداهشلا

 ةيانلا شرأو دبعلا ةميقو عاتملا نمثب 220ل ىضقو هدهاش عم هلك اذه ىف فاح طخ ةحارد هندن قاره هر ن1

 قى امإ هل كلام وه ناك ام هيلع ىضق نمت دحاو لك كلع هنأل هتلقاع ىلع وأ هلام ىف ىناخلا ىلع ترثك وأ تلق

 فوصوم رب وأ فوصوم ماعط ىف رانيد ةئام هفلسأ هنأ ًادهاش ماقأ ول كلذكو . رهاظلا ىف امإو نطابلاو رهاطلا

 ىذلا هل>أ ىلإ هيلع انوهضم كلذ تلعجو هدهاش هب ديش اع هلع دووشملا تءزاأو دهاشلا عم هتفلحأ كلذ ريغ وأ

 دوهشملا مزاو هدهاش جم ل راند ةئاع ع وأ ةيراح ك4خم قرشا هنأ لحر ىلع ًادهاش ماقأ ول كلدكو م ىء

 فلح رادب وأ ىرخأ ةيراجم ةءراجلا هذه هعاب هنأ ادهاش ماقأ ول كلذكو . راند ةئاع اعد ةيراجلا وأ دبعلا هيلع

 هنم قرس هنأ ةئيبلا لجر ىلع ماقأ ول كلذكو كلامىلإ كلل مليو هلك اذهو عيبا امهنم دحاو لك مزاو هدهاش عم

 ةمق قراساا مرغو هدهاتش عج كا رائد عيد ىوسال زرد> ند ايش هنم قرس وأ ل6 ىوسا زردج ريغ نمد ايش

 وأ نتد نم قح لحرا ناكولو 5 ىلاعت هللا ههحر ( قثا 58 ض0 : 0 قراسلا عطقي و مك تناك نإ ةقرسلا

 002101 | 4 - اص هنم كلذ ضبق دق هنأ ًادهاشقحلا هيلع ىذلا ماقأف قوتحلا نم كلذرغ وأ ةءانج شرأ وأ عب ف

 ةءاربلاب هلع دورشملا نم“ 0ناك امليو اذهو هلك كلذ نم ءىربو هدهاش عم فلح هضبق ءىث ىلع هنم هحلاص وأ

 ةنانح ضررا لدحر ةلقاع ىلع ىضق ولو ىللاعت ل هجر( قثأ 0 اال ةءاربلاب هي دووشملا كلم لإ هلع كاملم

 هباحصأ أربأو ةيانخلا شرأ نه هأربأ لاق نإف ٠ دهاشلا انفقو ةءانْلا شرأ نم هأربأ هيلع ىنحلا نأ ًادهاش ماقأف

 كلذو فلم مل نم أرب مو فاح ند ب ضعب فلم مو مه صعب فلح نإف مهانأربأو مثانفلحأ مع مهيلع ىضمملا

 رخآلا فلم ملو اهدحأ فالحف ايف ةءاربلاب امل درشف ًادهاش اماقأف نياجر ىلع لجرلا مثرد فلآ نوك نأ لذ

 وه لقع, الو هتلقاع ىلع هتيانج نأل ابءد فاحم الو هتلقاع فلحتو : فام مل ىذلا أربي الو فلح ىذلا أرببف

 نع رهظألا »ع خلا هلع ىضق ن# دحاو لك كلع ُهندل 5 هل وقو . ةمسقلا 5 نمشلاب هدارم 3 عاتملا نمث 5 هآوق )1(

 رادو لماق , هل كلام هيلع ىعدملا ناك ام رك نع دحاو اك تش انه ةهزذلا عم نيميلا نأ ىأ « هل ىضقك

 »ع ماللا قع )) ند 3 لا هلع كام ةءاربلاب هيلع دو,شمال ناكاالم ىأ 0 غلا هيلع دوهشملا نم 3 هلوق )0

 تال لم ات



 تك و 3-2

 نيميلاب ىضقي نأ مزح نب ورمع رمأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةدابع نب دعس دبش ةدابع نب دعس بتك ىف

 نمر لا ديع فأن ب ٠ ةعس ١ رع ىدرواردلا دم نب زيزعلا كيع انريخأ : 8 ىلاعت هللا همحر ) قفا 7 7 االاؤ دهاشلا 2م

 . دهاشلا عم نيميلاب ى 2 ممسو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر أ ةهريره ىنأ نع هبأ نع ءحلاص ىفأ نب ليس نع

 . هظفحأ الو هابإ هتثدح ىنأ ةقث وهو ىنع ةعيمر ىنريخأ لاق ليهسل كلذ ترث دف (زيزعلا ديعلاق)

 هنع ةعمر نع هثدح ليس ناكو هك ا ضععل طلت هلقع ضعي تبهذأ ةلع الايس باصأ ناكو (زيزعلا ديعلاق)

 هللا ىلص هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع بلطملا ىلوم ورمعىفأ نب وره نع دمحم نب ميهاربإ انريخأ . هيبأنع

 ةيبأ نع دمحم نب رفعج نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( قنا د ةلالاف ) دهاشلا عم نيميلاب ىضق سو هيلع

 0 رفعد> ىثدح لاق دلاخ نه 0 انريخأ ) قثأ 5 2 اال 0 دهاشلا 2 نيميلاب ف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضقأ موقيل ريقلا رادج ىلع هدب عضو دقو ىفأ لأسي ةدتع نب كلا تعمس لاق دمحم

 انربخأ ( قفا: خلالاف ) نيدلا ىف رفعج لاق مسم لاق كرهظأ نيب ىلع اب ىضتو معن لاق ؟ دهاشلا عم نيميلاب

 دهاش ءاح نإف 2 ةداهشلا ف لاق ملصو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ تيهش نب ورم نع 6 نبا 0 دلاذ 2 مك

 نب ديا دنع لإ كشك نبرغلا دبع نب رمع نأ دانزلا ىنأ نع كلام انريخأ ) قفان لالا ) « هدهاش عم فلحأ

 انربخأو ( ىف|: لالا ) دهاشلا عم نيميلاب ضقا نأ ةفوكلا ىلع هل لماع وهو باطخلا نب ديز نب نمحرلا دبع

 نم رلا دبع نب ديلا دنع ىلإ كك زيزعلا دبع نب رمع نأ دانزلا نأ نع نالت نب دمحم نع اب ادصأ نم ةهثلا

 كلَخَر ماعف دانزلا ل لاق ةئدلا اهنإف دهاشلا ص نيميلاب ضفقا نأ ةفوكلا ىلع هلماع وهو باطخلا نب ديز نبا

 ىنأ نب دلاخ نع ةنيبع نب نايفس انريخأ ( قفا: لال( ) دجسملا اذه ىف اهب ىضق احم رش نأ دهشأ لاقف مهناربك

 انزيخأ : : ىلاعت هللا همحر ( قفا *لللاذ ( دهاشلا عم نيميلاب ى تو ملسو هب هلع هللا ىلص ىن هلا نأ رفعح ىنأ نع ةعرك

 اهنأ سئاقلا ديماثف ةحضوم ىف ىعشلا لإ تمصاخح لاق ىئقثلا نوميم نب رفع> انثدح لاق ىرازفلا ةءواعم نب ناورم

 جوجشلملا فلو ةحضوم 6 سناقلا كدهش لق ىعشأا لاقف؟ دحاو لحر ةداهش ىلع ليقتأ ىعشلل جاشلا لاقف ةحطوم

 عم نيميلاب نوض#ي ةنيدملا لهأ نإ لاق ىبعشلا نع ةريغم نع مشه ركذو اذ ىعشلأ ىضقف لاق كلذ لثم ىلع

 اليس نمحر لا دبع نب ةماس ابأو راس نب ناملس نأ كلام انريخأو : ىلاعت هللا همحر ) قثنانت لالا ( دهاشلا

 نيريس نب دمحم نع ةميع ىنأ نه بورأ نع ديز نب دامح رك ) لأق ( معن الاقف ؟ دهاشلا عم نيميلاب ىضقيأ

 ب ةيتع نب هللا دنع نأ نب ريص نبا نع بونأ نع ةيلع نب ليعمم | كا ذو .٠ دهاشلا عم نيميلاب ىضق احم رش نأ

 دقق هع نر للا دبع ىلإ تدضاخ لاق نشح مشه ركذو ( لاق ) دهاشلا عم نيميلاب ىضق دوعسم

 زيزعلا دبع نبا رمع ىلإ تبت كلا مكح نب قيرز نع نوشحاملا نب زيزعلا دبع رث ذو . دهاشلا عم نيميلاب

 ىنأ نب مهاربإ نع رك ذو ةسلا اهمإف اهم سقا نأ لإ بتكف لاق ةنيدملاب الإ دهاشلا عم نيميلا دجأ مل ىنأ هربخأ

 نك نارمت نعو . دهاشلا عم نيملاب ىضق مك نإ ىنأ نأىلع نب دمحم رفعح ىنأ نع نيصحلا نب دواد نع ةسح

 ام رش نأ قحسإ ىنأ رعاو شرق ىنأ نع ةبعشو ىدحو ىندارشب ىضقف ىفوأ نب ةرارز ىضق لاق زا ىنأ نع ريدح

 ٠ هدحو امهنم دحاو لك هدا زاحأ



 كك ؟ن؟ متت

 هل رقملا هخأ ىدب ىف ام ثلث ذخَأِي نأو اوقحلي ال نأ اوثدحأ مث احيحص الوق اذه“ تاكو : هنع ىلاعت هللا ىضر

 اوزاجأف هخأ ىديىف ائيشو هيد» ىف ائيش هل ناب أ هايل[ هن اويهذ مهسحأو : ىلاعت للا همحر ( قنانتلالاف )

 اههنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ىلأو نسحلا نب دمحم لوق نم حصأ اذهو هنخأ ىلع هرارقإ اولطبأو هسفن ىلع هرارقإ

 تش .الو ردا ىلع هل ليدس الو نيفصن هيد فق اع هل رقأ ىذلا خألا مساقب اللاق هف.نح ابأو نسحلا ن ؛| دمك نإف ْ

 تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانشاللا ( هبأ لام ىف ءاوس وهو هنأ رقأ دق لاق نأ هتحح تناكو بسنلا

 رش اعإ خألا نأ كلذو هريسغ لإ لحر ةيدسل م بس تش الو بسلا تدشي مل ثاريمالو اهلاع ةلاسلا

 هب رارقالا ىلع ةثرولا عمت < ىح بسن تش الو تش ل كسلا عقد هقحك هدأ اق همهد نم هةعم رك اذإف هنأ ىلع

 5 لئاق لاق نإف : بسنلا هل تشو هلوش ىتكيف هسفن قحلي اعإ ىدلا تمملا ىوعد ىلع ة موقت وأ اعم

 ؟ هريغ ىلع رقأ او بألاب هقحاتف خألاب هريغ هل ثراوال هثراو ناكاذإ لجرلا نبا رقي نأ تزجأ ل

 بألا ثتاريم ق 1 ند صقهتنب مف هيلع ررضلا لحدب اعِإ تم ىلع هررض لحدال 0 رقأ ,اعإ هل لق

 افع ول وع زوح.ؤ همد وفعب هنأ ىرت الأ ٠ هك قدح لك ملقا هبأ ةثاروب ًادرفنم ناك اذإ هتدجوو

 نم ىلع دحلاب امناق هوبأ ناك اك هابأ فذق نم ىلع دحلاب موقي هنأ ىرت الأ ؟ هوفع زاج هسفن حرج هوبأ

 هتوم دعب اهم نبالا ذخأو اهم هل ذخأ صاصق وأ لام وأ دحب لجر ىلع ةئيب هسأل تناكول نأ ىرت الأ ؟ هفذق

 اذه ىف لهذ لئاق لاق نإف ؟ هماقم ماق تام ول هنأل اهانلطبأ العدم بألاو بألا توم دعب نبالا امذك أولو
 مصتخا لبق ؟ وهام لاق نإف ٠ شارفلل دلولا نأ ىف هيلع لايع ماك سانلا ىذلا ربخلا معن انلق ؟ هيلع لدب ربخ

 دهع ةبتع ىحأ ناك دق دعس لاقف ةعمز ةمأ نبا ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ صاقو ىنأ نبا دعسو ةعمز نيدبع

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف هشارف ىلع دلو ىنأ ةديلو نباو ىَحأ ةعمز نب دبع لاقو ىلإ هضبقأ نأ ىرمأو هنبا هنأ ىلإ

 ةهوعدط لو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هقحلأو 6 رجلا رهاعللو شارغفلل دلولا ةعمز نب ديعأب كل وه » رغو هيلع

 هنم تعدا دق اأو هعقدي ل هنأ ىلع 600 ليلد اذه ىف ناكف ةبتعب ههيش نم ىأر امل هنم بجتح نأ ةدوس رمأو خألا

 . هساقو هاك بابلا اذه , اذه ىلعف اهوخأ ىعداام

 دهاشلا 0 نيميلا

 ىضق ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىكر سابع نبا نع رانيد نب ورمت نع دعس نب سيق نع

 ةعسر نع دمحم نب مهاربإ انريخأ : ىلاعت هللا همحر ) قنانتلالان ) لاومألا ىف ورمع لاق دعاشلا عم نيميلاب

 ا ظا1 نم هسا ركذ ىربشحم الو ءامس رخآ لكترو سابع نبا نع نمحرلا دبع نب ذاعم نع .نامع نبا

 8 ىلاعت هللأ همر ) قفا 00 االاف) دهاشلا عم نيميلاب 0 ملسَو هيلع 5 ىلص هللا لوسر أ لصو هيلع هللا ىلص

 ديعرم نب ليمح رش نب ور#© نب ديعس نع نمح رل دنع ك نب ةعمر نع ىدرواردلا دمحم نب زيزعلا دمع انريخأ

 مَسو هلع هللأ ىلص هللا الّوسر نأ ةدامع ب لوس ف اندحو لاق هدد نع هنأ نع ةدايع نب لوس نا

 اندحو لاق هلأ نع فار“ ن ١ ديعس نع تفالطملا نب زبزعلا دبع ذو ) قنا: اانا ) دهاشلا عم نيحيلاب ىضق

 خلا تعدا اهنأو هركنت مل ةدوس نأ ىأ ثينأتاا رهظألاو ريك ذتلاب عسنلا ىف اذك هعفدي ل هنأ ىلع : هلوق )١(

 . هححصم هتك . لمأت « هب رارقإلا ىلع ةةرولا عاّتجا لصحف
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 نونجلا ةأرلانم فرعي ىلولا ناك ءاوسو .٠ هيلع هب عجر مرغ هببسب رورغملا مزا راغ لك كلذكو هرورعب همز

 اهمايث تحن ناك ول تيأرأ اهيبأ ىلعو معن لبق ؟ ديعبلا ىلع كلذ نم دق : لئاق لاق نإف ٠ راغ الك نأل هفرعي ملأ

 ةأرمللا نيبو راغاا نيب مث رورغهل نمضي معي مل وأ دع راغااو اهيبأ ىلع كلذ نم نأ نكي نأك انأ ضرب 5

 ىرتشاف ةراجتلا ىف هدبعل لجرلا نذأ اذإو : ىللاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) حاكنلا باتك ىف بوتكم وه وح

 هل نذأ امإ هنأ كلذو هيلع قتعي ال هنأ : (هدحأ . نالوق إهفف هكلم اذإ هديس ىلع قتعي نم وأ هابأ: وأ هديس نبا

 الف هنبا ىرتشيف هبراضيف الام لجرلا ىلإ عفدي لجرلا نوكي اك هكلم هل زوجي ال ام ال هكلع نأ كلامال زوحي امف

 اذهو . هكلم هل زوج ال ام هلاع ىرتشا هنأل هنبا ىف هعفد ىذلا نمثلل انماض براضملا نوكيو هيلع قتعي نأ ةمرل

 هكلع اعإف دبعلا كلمام نأو الالح ناك ءارسثلا نأ لبق نم هيلع قتعب هنأ : ىناثلا لوقلاو . هلاق نمل لمتحم بهذم

 0] > هل لبق ؟ براشلاو هل نوذألا دبعلا نيب قرفلا ا : لئاق لاق نإف . هيلع قتع هنبا ديسلا كلم اذإو هديسل

 الالح اعبب اذه ناك اماف الالح اعبب ناك اذإ هلاطبإ زوجمال ىذلا ىرتشملا ىلع عئابلل قح امنه . ًاقوقح ءارسشلا ىف

 براضملا نوكيو ىرتشملا يظي الف عيبلا همزلي براضملاو قتعيف كلام ديسلاو الإ ادبأ دبعلا مزلي نأ زي مل دبعلا مزلي

 لاملا بحاص كالم لثم هسفنل دبعلا كللمو لاملا بحاص كله لثم هسفنل براضملا كل» سيلو دبعلا اذهل اكلام

 نم نيد هيلع نكي مل وأ هتنيادم ىف هل نذأ نيد دبعال ناك ءاوسو ٠ رعأ ىلاعت هللاو ذخأن هبو نيلوقلا عصأ اذهو

 ىلع اعقاو ديعلا كللم مات ناك اماف هل دبعاا كلم دعبو ةيلع مايقلاب الإ هلام دبعلا ىلع نوكلعال ءامرغلا نأ لبق

 رثك الو لق ائيش بألا مرغيالو هتيرح تمن هكلم هيف مت اذإ هنأل لاحم قري نأ زحم مل هعم قتعلاو هديس نبا

 هلثم امراغو هلام ًاباصم نوكي الو هنم رثك أ بألا ىلع لخد ىذلاف هقتع نم صقن مهيلع لخد نإ ءامرغلا نأل

 هيلع نوكي ايش دبعاا نم اعزتنم نوكف دبعلا لام نم هئاريشب رمأ الو فلتأ ام هللع نوكف ايش فلتأ امو

 كردب وأ ةبمب هيدب ىفام عيمج دبعلا كلهتسا ول تيأرأ ديسلا ىلع هب عجري الف ىدعت وأ دبعلا هيف أطخأ امنإ هدر

 مثرمأو مهلعفب سانلا مرغي امنإ رمأ الو لعف اذه ىف ديسال نكي ملو ؟ ءىشب ديسلا ىلع عجربأ هقرغ وأ هقرح وأ

 ديعلا ناك نإو ريخ هيف ءاج امو تايدلا نم صاخ عّوم ىف الإ نومرغي الف مثرمأ الو مهلعف ريشي امأف

 لوألا هديس كلم ىلع وهو كلملاب. قتعيف هكلم الو ءارش مث سيلف ءالؤم نبا ىرتشاف هل ندا >

 انوءاج اوناك نإف ضعبل مهضعب ةوخأ كريشلا دالوب مجاعألا ىعدا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىقفإ:ةلالإغ /

 اوناكنإو اوماسأ نيذلا ةياهاجلا لهأ نم مهريغ ىوعد انلبق اك مهاوعد انلبق قتعي مهيلع دحأل ءالوال نيماسم

 لبق تناك ةفورعم ىوعد وأ دالو ىلع تدثت ةنسالإ مهاوعد لبقت مل ءالو مهيلع تبثف اوقتعأ قر يلع وأ نسم

 ناك اذإو : ىلاعت هللا. همحر ( ىف: لارا ) ريغ وأ اوناك نطح لهأ لك وأ مهنم لق ند اذكهو « ىسلا

 نسحلا نب دمحم نإف رخآلا هعفدو ىنأ نبا ىخأ اذه لاقو هعم ثراوب امهدحأ رقأف امهوبأ تاف نيوخأ نالجرلا

 تادمحر ( قفا تالا ) ائيش هيد ْنِمْدْح أَ الو بسن هلتدشيال هنأ هب مثوقليو هفرعن لزن مل ىذلا نييئدملالوق نأ قر بخأ

 لامالو هبدب ىف هل ق# الو ةيصو الو هدأىلع نيد خألا اذهل رشي لهل رقملا خألا نأ لإ هيف اويهذ مهبسحأو : قلاع

 هب رارقإلا لصأ ناك اما ةوخإلا ق> عيمجو هنع لقعي نأو هثري نأ هيلع هل نوكف هبسن تنشب نأب الإ هيأ

 نسحلا نبا دمحم لاق : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ) هيلع اولعجم مل ا ائيش هل اولعحب مل بسنلا هب تيشيال الطاب
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 تام اذإو هل كلذ ناك اهلثم لمعي ام هنع ةلزتءم هل لمعت نأ دارأ نإو اهتقفنب دَحٌّورو هنع لزعت نأب اهنيبو هنن
 ءىطوىذلا ىف لوقلا لثم اهيف لوقلاف هيلعةمرحم اهماعيوهو اهتطو ناك نإو ملسن ىنارصنلا دلو مأ اذكهؤ ةرح ىبف
 هقبطت لمع ىف هاما نم اهتراجإ دارأ نإو ةبوقع رخآلا ىفو دح نيلوقلا دحأ ىف هلع ةمر# اهماعي وهو هتعيضر

 لاقف مسن ىنارصنلا دلو مأ ىف سانلا ضعب انفلاخ دقو اهيلع ىنج نإ ةيانج شرأ ذخأو هتدافأ ام ذخأ هلو هل كلذف
 ىلع كرس تيثأ ال نأ ى رخألاو هيلع مرح دق ابجرف نأ امهادحإ ناتلع اهقاتعإ ىف ىلع لاقو تماسأ نيح ةرح ىه

 مرحت لاق هنبا اهثطو لجرل دلو مأ تيأرأ تلق ؟ فيكو لاقف كنم اهكرت برفأ امإ ىلوألا امأ هل ليقف اكلم سم
 اهجرفهيلع مرح اهمأو اهتنباءىطو وه ناك ول كلذكو انلق ال لاق ؟لاحلكب امجرف مرح دقو هيلع اهقتعتفأ تلق هلع
 رمألا تكرت دقف انلق معن لاق ؟ ةعاضرلا نم هتخأ اهنأ رهظ ول كلذكو انلق معن لاق ؟ هيلع اهقتعت مو كدنع لاح لكب

 هتتتاكمو هتريدم وأ ىنارصنلا ربدم تيأرأ تلق ؟ فيكو لاق هعدتس ىناثااو تلق اذه عدف لاق ةعاسلارسأ ول اهجرف

 اوهتعب نأ لبق ءالؤبف انلق ءادألاب الإ بتاكملا الو توملاب الإ نيربدملا قتعن ال لاق ؟ مهعيدت وأ اوماسأ اذإ مهقتعتأ
 تقتع تام اذإف هتوع قلعم ىتارصنلل اهكلم دلولا مأ كلذكف انلق هتوع قلعم هنكلو ىنارصنلل لاق ؟ مهكلم نم

 ىمذوأ مسا ىتارصنلا هبهوف لأ اينارصن ًادبع تيأرأ تلق هلوقأ الف بتاكملا امأ لاق بتاكلا ىف كيلع كلذ ل

 يسأ ول تير وأ تلقال لاق ؟هيلع كلملا تباث هل كلاموهو الإ زوجيف انلق هلك كلذ زوحم لاق ؟هب قدصت وأ هقتعأ وأ
 قارصنلل شرألا ناك هحرج وأ هلتقف .ناج هيلع ىنج ولف اناقمعن لاق ؟ هعيبف قوسلا كك هلبعأ هب قوسال عضوع

 تردق اذإ قىكللو معن لاقتالاح ىف هل كلام هنأ تدعز َدَقف ايلف معن لاق ؟مسملا كلامأل نورك ناك امك وفعي نأ هل ناكو

 مأي اذ جنصتق انلق هناكم هن هبلإ عفدأ لاق؟ءىش ريغب وأ هناكم هنع هنلإ عقدت نإب تلف هجر[! كل نما ةحار لا نو

 انلق معن لاق ؟هنكح ريغ اهنكح ناك اع ىلإ ليبسلا .دحم مل املف تلق اع هلإ عفدأف امعبب ىلإ ليبسلا دجأ ال لاق ؟دلولا
 نم هدبع اعئاب تنكفأ هب ةمدعم ىبف انلق اهيلع ضوع نكلو ال لاق ؟ هناكم هذخأي ضوع الب اهتقتعأ كل لاق نف

 انلق هلبق نم تلق نإف: اهلبق نم وأ تناك هلبقنم انلق ةيرحلل لاق ؟ةمدعم ىهو اهسفن نم اهتعب فيكف انلقاللاق ؟مدعم
 نأ كولممللف اهسفن لبق نم ةرحف تلق اهنم ائيش قتعأ الو ةياعس الب ةرح نوكستف اهقتعأام لاق ةياعس الب ةرح ىبف

 8 صرع الإ تن هلو اهتقتعأ نبأ نم تءرد امو هقّعت مف ديعلا يس دقف انلق مالسالا لبق ْنَم ةرحف" لاق هسفن قّدعي

 اهتطوف ةيراج لجر نم لجر راعتسا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف|:_ةلالاف ) صرختلاب كسحلا بيعت تنأو اهملع

 كلانه نم اهءاوج اوذَحَف تابشلاب دودحلا ءرد ةلأسم ىف دودحلا باتك ىف ءىطو ىذلا بصاغلا ةلأسمو هذه لاقق

 اهيلع لخدف ةرح اهنأ معزو ةأرما الجر جوز الجر تنآاولو ىلاعت هللا همحر ( ىف( لالا ) مث اهف ةجحلا نإف

 نم دخاي رهملاو هتيراحو مهتحف قحتسمالو رارحأ اهالواف ادالوأ تدلو دقو لجر اهسقر قحتسا مث لحرلا

 ءاشأ ىلع راغلا ىلع رورُلا هب انددرام لصأو هلبق نم مزل هنآل راغلا ىلع هلك جوزلا هب عجريو ءاش نإ جوزلا

 صرب وأ ماذج وأ نونج اهب ةأرما حكن لجر امعأ » لاق هنع ىلاعت هللا ىكر تاطخلا نبا رح نلاا

 هب تقحتسا ام ىلع جوزلا درف (« 602[لو ىلع مرغ ابجوزل كلذو ابجرف نم لحتسا امب ربملا اهلف اهءاصأف

 ربملا ىف مرغلا نأل هيلع هدر امتإ هنإ هلوق ىف ًادوجوم ناكو راغلا ىلع سيسملاب قادصلا نم هيلع ةأرملا



 565-5 وه - ١

 ًادحاو ناك اذإ هنا ريحو هل كلذ زحب ١ هنبا ةمأ حكني أ دارأف تنعلا فاخف ارمقذ ثأآلا ناك نإو هدلو ونب مهنأل

 اذإو نبالا هلع قفني نأ انمز هسفنا نغم ريغ اريقف نوكي نأ غلب اذإ بأالل نال نيع كلم وأ حاكنإب هفعإ نأ ىلع

 اع لكك دف ءارماتنب هذه نأال ,تننا|ت مرح وايضا هلع تم رحاب اضاف ا كلممث اب لخدو ةأرملا لجرلا جوزت

 هل لخخ و اهتباصإ هل لحم الو هتومب قتعت دلو مأ تناك ةيراجلا هذه هل تدلو نإو اهءاصأ ةأرما مأ تراص دق كلتو

 نإو هكلامت لام دْخَأِب اك لام نم تدافأ امو اهيلع ةيانجلا شرأ حا كرا مأ كلك هل ةكولم نوكتو 0-0

 ابئطو ىتلا ةمآالا ىف لئاق لاق نإف هن ال اهرقع هيلعو ىه ام هيبأال ةم'الاف دلت ملو اهلا ةلأسملاو هبب'ال ةمئالا تناك

 نوكي الو لاحم هدعب قرت ال اهنأ لبق نم هيلع اهقتعأ حاكنب اهمأ ءىطو دق هنأب هيلع امجرف مرحو تدلوو لجراا

 دلو مأىف لوقت اه ىلاعت هللا ءاش نإ_هل لبق هلع اهقتعأ عامجا مرح اماق عاتجلاب ةعتملا ايف هل دلو مأىه امنإو اهعبب هل

 را دحاف اهلع ىو اهتع ذحأف لق متن لاق نإف ؟ عاملا ريغ اهنم ءىثث هلأ اهحرف هيلع مرحب نأ لبق لجرلا

 مف عاملا ريغ ةردلا نا ايف هل عمسأ هل كلف هدو لالا ذخأيف ناك ام هو ىأ نه الام ديفتو الع ةيانجلا

 تعمل وهو ديسلا توم دعب دلولا مأ قتعت وأ قتعأ نم ىلع قتعي نأ ءاضقلا اعإو قتعيمل وهو هيلع اهتقتعأو اهتلطبأ

 قتعأ نم الإ قتعيال نأ ءاضقلا ناك اذإو هتفلاخ دقف قتعلا نهتلجعف نهتاداس توم دعب نبقتعأ اعإ رمع ناك اذإف

 هل لبق معن لاق نإف ؟ هكسام تناك نإو لبق ابجرف هل لال ةأرماب ولع نأ هرك 1 لاقنإف هتفلاخ دقف اهتقتعأف ديسلا

 تيلخ دقف ليق معن لاق نإف ؛نهم ولخم نأ هل لحأ جوز امل ةيراجو عاضرلانم هتخأو هتنبو همأ كلم نإ هيف لوقتام

 هعئاضر ةولا نيبو هئنيب تيلخ اعإ لاق نإف؛ةدحاوب هتمرح فيكف هيلع جرفاا مارحنولك عبرأب ةواخلا نيبو ةئيب

 ف سدلو هنم عونك جرف نيبو هدد تباح دقف لقال لاق نإف ؟حوز امل ىتلا هتيراخل وه مرحُم لبق نمل مرحم هنأل

 اهيف لعق دقو هدأ ىلع ابموقت لو رقعلا الإ هيلع لعجم ملو هوبأ اهءاصأ اذإ هتيراج جرف نبالا تعنم ملف لاق نإف مرح

 ناك اماف نءال ىرخأو نم اهلل ةيانح ناتءان> ةيانلاو هل نعال جرفلا عنم نإ هل ليق ؟اه> رف نم نءالا هب عنعي العف

 ريغ جرفلا سرحت ناك املو نمت هل هلعف اًئيش هنع طقسن لو بألا ءانمرغأ رقع ةءوطوملا ىف ةع ناك ءىرد اذإ دحلا

 ند 2 وهام ليق؟ اذه ةيشلا م لاق نإف همرغشف اًمرش كللمسا نك نءلا كامله نم امل ع الو ةماالل قدعم

 تعنص اع معآ ةعيسم نك اهدلوو ةيراجلا مردتف هلع اهمر>تل هتيراح لجحرلا نيلب عضو ةأرلا ىهو هانعم

 ةدماع ةأرملا نم نوكي مرحتاا ناك اذإف ابتحش شرأ اهانمرغأ اهتحش ول ىهو هايإ ابمرغن نع تعنص امل نوكي الو

 ىلوأٍبألا ىفىه لب بآلاف ىه كلذكف شرأ املةءانجالو كلملا نم ةمرحالل جارخإ الو فالتإ ريغ هنأل مرغت الو

 ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ريثك الو ليلق اهنم ذحْوي مل هذهو رقع هنم ذخأ دق هنأل الدب اهنم ذخأ دق نوكي نأ

 لاغو ثام اذإ دلولا كلدب قدعت هل دلو مأ ىف تدلوو تابحف الهاح اماصأف ةعاضراا ند 01 لحرلا كاملم اذإو

 ءطو وه اعإو الالح اهأطب م هنأل هتوع قتعت الو هدلو مأ نوكتال اهنأ رخآ لوق هيفو ىرنلاب اهجرف نيبو هنيب

 مهقأهيلع مرح هنأ لعيام ىنأ اذإ هنأ امهدحأ نالوق ايفو اضيأ كلذكذ تدلوف هيلع ةمرح اهنأب اناع ناك نإو ةببشب

 ةبوقع 2 ةيركشلاو لاع كمه قاع هيف هأ عى ىف ةماعب وهو ا نإو انزلا لو هلع ماهيال ىناثلاو انزاا لوح هلع

 ءطولاب بتي ىذلا نةعاانأل هلع نيلاحلا ند ةدحاو 3 رقع الو اهئطو نع ىو نأ ام>رف نيو ةئدد لاحم و 3كم

 كللم اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنا: هللا ) هسفنل نمضي امإ هنأل مرغي مل اهلتق ول هنأ ىرت الأ هسفنا مرغي الو هل

 : 0 2 لا دوه نأ ىو م و ينارع لنج طولا كلذ تدلو نإف هلع تعدو ةهسم كلع نأ 95 نأ هو لع لهاح هو ءطوو ةماسملا ىنارصنلا



 هك 5و 2

 تاداهشلا عضوم نم ناكولو ةدابشلا عضوم نم هنأال ربخلا ىف ةدحولا زوحت اك رابخألا عضوم نم هنأل ةدحاو هنف

 ةداهشبأ ةدحاو ربح ىلإ تجتحا ءىث ىأبف اذه لاق نم ضعبل ليقف ءىش ىلع  نرثك نإو - ءاسنلا نم ددع زاجام

 لاق رابخألا ىنعم ىلع نادهاش امهرثك أو نادهاش كلذكو هل لبقف رابخألا ىنعم ىلع ةداهشب لاق ؟ ةدابش ريغ وأ

 دودحلا ىلع زوحن الو صاخ ىف الإ نيتأرماو لجر الو معن ليق اذه ريغ ىف تادرفنم ءاسنلا تادابش زوحب الو

 ريغ اههنأ نيتأرماو لجر ىف كمزلي كلذكف عضوم ىف الإ ماوت ريغ نكي نأ تركنأ تنك نإف لتقلا ىلعالو

 اهريخ ةمذلا لعأ ةدابش ىف كمزله كلذكو انزلا ىلع ةداهشلا ىف نيمات ريغ امهمأل نيلجر ىف كمزلي كلذكو نيمات

 بيغبام ىلع ةداهشلا تناك اذإ فيكف ةعبرأ دوهشلا متت ملام ةصاخ اهلك ةداهشلا تناك اذإف ملسم ىلع ةمات ريغ اهنأ

 لك نوكت اعبرأ الإ ددعلا نم اهيف لبقي الو نيماسملا عامجإو هللا مكح ىلع سايق ىلإ اهفرصن مل ةصاخ لاجرلا نع

 ىلع نع تبث ول تلق اهدحو ةلباقلا ةداهش زاجأ هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع انيور انإف لاق ؟ دهاش ناكم نيتنث

 سايقلا نم انلقام ةبج نمال ادهودهنع اندنع الوككدنع تكا ةككلاو اتت هللا ءاش نإ هللإ انرص هنع ىللاعت هللا ص

 نم لجرلا عاتبا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) ىنعم هل فرعأ الو ةأرملا ربخ لوبق ةبج نمالو هلل كح ىلع

 ةعلسلا عاتبلا ضيقو هريغل ارايخ عئابلا وأ عاتبلا طرش وأ اعم املوأ عئابلل وأ رابخلا هل نأ ىلع ناك ام اعب لجرلا

 اهيف طق متي ل عسبلا نأ لبق نم ترثك وأ تلق تغاب ام اهتميقل نماض وهف رايخلا هل ىذلا اًضر لبق هيدي ىف تكلهف

 تئافلاىف موقت ةم.قلاف هتميق نمض فاتف هيلعانومضم ءىث در هيلع ناكنم لكو اهدر عببلا متي ل اذإ هيلع ناك هنأو

 هنأ ىلع هضبقو اعب عاتبا نم لئاق لاق دقو رثألاو سائقلاو ملعلا لهأ نم تيقل نمت رثك الا لوق اذهو لدبلا ماقم

 عيبلا لاكب الإ هيلع بجيال نمثلا نأ ىلإو هضبق ىلع هطاس عئابلا نأ ىلإ بهذ هنأك نيمأ وهف هيدي ىف فلتق رابخلاب

 ىف فلتي مث هضبقيو دسافلا عببلا عاتبي لجرلا ىف هنع ىور دقو ناهضلا عضوم نم هجرخأو ةنامألا عضوم ىف هلعجف

 اذه نأ نيماسملا محو هنكح نمو نملا هل بجويال رمأب ضبقلا ىلع ىرتشملا عئابلا طلس دقو ةميقلا هنمضي هنأ هيدي

 لجرلا هيرتشي عيبملاف دسافلا دقعلا هيف ام تاف اذإ ةميق ريصيف لوحتي ادبأ انمأ نوكت لاما نأ معز اذإف اذن نع رع

 0ك ] لان هلع ترم ول اذه نأل انومصم .نوكب نأ ىلوأ فلتف ةعاس وأ موي رابح طرتشيو الالح ءارش

 نإف زج مل هذافتإ عئابلاو ىرتشملا راتخا وأ دابآلا هيلع ترم ول دسافلا عيبااو لالح هلصأ نأل ذفن هذافنإ ىرتشملا

 مارحلا عيبلا ىف نك فيكف نمكلا هل لس نأب الإ ىضر امو ةنامأ نوكي نأ ىضر ام رابخلا ىلع عئابلا كلذكف

 ةنامأ نوكي نأ ضري ملو لالحلا عيبلاىف انماض نوكي الو ةنامأ هدنع نوكي نأ عئابلا ضري مل ذإ ةميقلل ًآنماض هدنع

 اهشم ىلإ رظنل هللإ راشف ©)اهبحاص رمأب اهذخأو سرفب ماس هنأ باطخلا نب رمع نع نوبقرسملا ىور دقو

 رمع كلذ بجعأف ةلاس اهذخأ ام اهدري ىتح هيلع ةنماض اهنأ هيلع يَحف لجر ىلإ اهحاص رمع اف ىاحف ترسكف

 ىأرف عيبلا بابسأ نم هنأ الإ نم ةيمست الو ةمواسم ىلع اذه ناك اذإف هاضقتساو هيلع هقفاوو هءاضق ذفنأو هنم

 نمثلا هل لس نأب الإ ىضر امو ةنامأ نوكتف ةعدو ىرتشملا ىلإ هتعلس مس نأ ضرب مل ًادساف اعبب عئابلا نإ لاق

 اذه ٍباصأ نإو اذه نم انومضم نوكي نأ ىلوأ رايخلا هف لعجو نمي هل ىمس ام هل نماض هنأ هيلع ىضاقلاو رمع

 فاخن و ةرحل الوط دحي الاغلاب ًاريقف نبالا ناك اذإو صقن امو هدر ىرتشملا دنع صقن ادساف ءارش ىرتشملا نومضملا

 مهقرتسإ نأ هيبأل نوكي الف رارحأ هيبأ ةمأ نم هدلو نأ الإ هريغ ةمأ حكت ام هيبأ ةمأ حكني نأ هل زاحف تنعلا

 رظن», اهالب اذإ اهروش ةبادلا راش : برعلا ناش قش « اهراشف » هلعلو خسنلا ىف اذك هيلإ راشف : هلوق )١(

 . . ها اهدنعام



 كالا

 نوكت دقو ةرح هبف ىبل ةأرما دا ول ةفاقلا اعد هنأ رمع نع ريخلا انلق ؟ نبأ نمو لاق نإف مع: تلق ؟ ةفاقلا امل

 ةفاقلاب 2 امتإ ناكولو ةمأ ىهو ابلهأ لبإ ىف نوكتو نبلهأ ىلع نيعري رئارحلا نأل ةرح ىهو ابلهأ لبإ ىف

 لاومألاو سنلا نيب انزيم اذإ انلق ؟ كلذ ىلع لديامو لاق نإف ةرخلا نبا ىف هب ع هنأ ىلع لد ةمأ نبا ىف

 نوكت نأو ةمألا نبا لغ دبش اك ةرخلا نثا ىلع دبشي نأ زاج اعف [هاعم فادأ اك اح وأ ادهاش تئاقلاا

 ءطوب ىئنمو ةبيشلا ءطوو لالحلا ءطوب نبا امهنم دحاولكو نافلتخمال امهنأل ةمألا نبا ىف وبك ةرحلا نبا ىف يكمحلا

 هانلعح نإ سيلوأ الوأ اهئطو امهمأ فرعي مل دساف حاكنب نالجر اهئتطوف ةرحلا نبال ةفاقلا عدن ملول تينارقأ . انزلا

 الوأ ابئطو ناك امهعأ انماع ولو ؛ اعم نيلوقلا ىف انريغ ىلع هانبع ام انيلع لذدب سللأ امهنع هانيقن وأ امهْنبا

 ىف دحاو ءىث ىف امهبتجح تناكاذإو ريخ الو سايق ريغ هلوقت انأ انيلع لخد نيئتطاولا نم رخالل وأ هل هانلعجف

 انقرف اعإ انأل اضقانتم ءاضق ايف انلعتفاو باسنألا 2 الو لاومألا 2 هف ع مل انكلو رخآلا نود امهدحأل هلعجب

 ةفاقلا ىف انيهذم لصأ ند انجرخ دق انك عضوم ىف ةفاقلا انلطبأ اذإو ةفاقلاب باسنألا حو لاومألا ؟ح نيب

 مالسإلا نيد ريغ نيد هيوبأل معي ملام سم رح وهف اطيقل ٍلسم طقتلا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاث )

 معن ل اذإ مالسإلا ريغت الف لاق اك هنأ انم لعب سبل هب هرارقإ نأل اهاسم هاناعجو هب هانقأ ىتارصن هب رقأ اذإف

 هب هانقحلا هشارف ىلع دلو هنبا هنأ نيهسملا نم ةنيب ىفارصنلا ماقأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) رفكلا

 وه انإ هطقتلا نم طاقتلا نأو هشارف ىلع دواوم هناي انم لع اذه نأل هسفن نع برعي ىح هيبأ نيد هنيد انلعجو

 هرصني نأ م هانعنمو هنبا هاتلعج هابإ ةقصوو مالسإلا هلقع دعب هلع هونأ ةنيبلا ماكأ نإف لجراا اًهَدَح ىلا ةلاثلا

 نيدترملا ن منكي مل مالسإلا نم عنتماف غلب نإف ةمذلا لهأ - هنع عطقنو نيدسملاب هقحلنف مالسإلا ىلع منيف غلب ىتح

 قوقحلا نم لجو زع هللو سانلل هسفن ىلع هب رقأ ام بوجو دعبو غولبلا دعب مالسإلا فصي مل هنال مهلتقن نيذلا

 فذقوأ غولبلا لبق ىز ولو ةدرلا ىلع تبثيف غلبي ىتح هلتقأ مل غولبلا لبق دتراق جسم نبا ناك ول هنأ ىرت الأ

 هعوجر ءاجر هفيخأو هسيحأ ىنكلو غولبلا دعب رقأ اذإ سانلل رارقإلاو دودحلا هلع بحن امتإو هدحأ مل

 ىخاقلا ىلإ هعفري نأ هل ىغبذنيف لام هعمو ذوينملا طقتلا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) مالسإلا ىلإ

 ةقثربغ ناك نإو فورعملاب هلع قفني هرم ايؤ هانإ هلون نأ  هلاملةقث ةطقتلا ىذلا ناك نإ - كان 0

 ىغبنيف لام هل نكي مل نإو ٠ فورعملاب هيلع ةقفنلاب هلام هيلإ عفد ىذلا كلذ رماايو هريغل هلام, عفديلف هلامل

 ةقفنلا نوكست نأو هيلع ةقفنلاب ىضاقلا هرم اي نأ هيدب ىف وه ىذلا ءاشف لعفي مل نإف هيلع قفني نأ نيماسملا ىلاوا

 ةقفنلاب عوطتم وهف هيلع قفنأو هل لام الو هطقتلا ىذلا لعفي مل نإو لعف لام هل باثو غلب اذإ ذوبنملا ىلع انيد

 هطاقتلا دعب هدافأ وأ طيقالا عم لاملا دجو ءاوسو هلبق الو ريسو غولب دعب هيلع اهنم ءىشب عجرب الو

 لاجرلا نع بيغ ام ءاسنلا .ةدامش هيف زوحم امت ءىثالو ةدالولا ىلع زوال : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا )

 نيتأرماو دهاش وأ نيدهاش ىلإ اهلق اب ىهتنا ةدابشاا زاجأ ثيح لجو زع هللا نأ لبق نم لودع ةوسن عبرأ الإ

 ز# مل لاجراا نع بيغ. امف ءاسنلا ةداهش نوماسملا زاجأ اذإف امهزاجأ ثدح لجر ماقم ءاسنلا نم نيتنثاا ماقأاف

 لجر ماق» ناموقي نيتأرءا لك نولعجبف تادابشاا ىف لجو زع هللا كح لصأ ىلع الإ اهوزيجم نأ ٠ ىلعأ هللاو

 جيرج نبا نع مسم انربخأ هيلعزوماسملا عمجأ امو هركذ زع هللا باتكىف ىنعملا اذكهو ٠ عبرأ الإ زحم مل اولعف اذإو

 زوي انريغ لاق دقو عبرأ نم لقأ هيف زوحمال ءاسنلا رمأ نم ءىثلا ىلع ءاسنلا ةدايش يف لاق هنأ ءاطع نع

 مما معمز
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 تيضق كلوق عمسن الف انلق ؟ ءاوس هيف مهلعجأ ًآذإ ( لاق ) الامو انيدو القعو ابسنو اسفن كتلس تنأر نمارثو

 دسفيو هلام رثكيو اذه حلص, دقف ( لاق ) هل امريخم هتقحأ هلا راسا لع تنك تنك ول كنأل ىعم هل رطنلا 6

 هيف هتفلاخ نيأف ( لاق ) هب هل تيضق ىذلا ن. اريخ انوكي ىتح ىمذلا لسوو دبعلا قتعي كلذكو انلق هلام لقيو اذه

 .ىف ةثالث نأل ةئالثو رثألاب نينثالل هب ىضقأ : لا# ىللاعت هللا همر فسوي ابأ نأ تمعز تلق ؟ عضوملا اذه ىوس ىف

 : تئشام لقف انلق ٠ هتكرت دقو هلك أطخ اذبف ( لاق ) مهنم دحاول هب ضقأ مل ادعاصف ةعبرأ اوناك اذإف نينثا ىن

 نإ لوقت اق انلق معن : لاق ؟ لاملاب ىضقي ام انلق ءاوس هب محل ىضقأف ءاوس ةئالثلاو نينثالا نأ معزاف لاق

 اق انلق . هيف مهتوبأ كلذك نأل بأ ثاريم نم مهس ةئام نم امبس مهنم دحاو لك هثري لاق ؟ مايق ةثامل دولوملا تام

 ءزج ةئامنمءزج هل امن إو نبا ثاريم هل لكي فيكو تلقلماك نبا ثاريم هثريف لاق ؟ ءابألا نم دحاو تام نإ لوقت

 هنأ تمعز فيكو . ءابآلا اوثرو اك ءابآلا نم ءانبألا نوماسملا ثرو امتإو هنم ثروي ىذلا ريغب هثروتق هتوبأ نم

 فيكف ةتاوخأ مهنأاب تبملا ودب هثري ملو اخأ نمل نكي لو تيملا تانب هثرت مل مث انيس هلع ا

 قابلل وه لاق هنأ رمع هف تعبتا لاق ؟ طق اقولدع اذكه تيأر له ؟ ةدم دعب ةوبألا عطقنمو ةدم ىلإ ابأ هتلعج

 00 02 دف افلخا اذإ كدنع نيلوقلا ىلوأ ناك انباث ناك ولو : .تفصو اك تباثب رمع نع. وه سيل انلق . اكنم

 هلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو لجو زع هللا باتك ىلع كدنعو اندنع لوقعملاو سايقلاو ٠ لوةءمللاو سايقلاب امهالوأ

 ةوبأ عطقف اكنم قابلل وه تلقام لاق ول رمعو ةوبألاب نينا ثري الو نينثا نبا نوكيال هنأ نيهاسملا رمأو مسو

 تاريمالو ةعطقنم ةونألا تناك تبا ةوبأ عطقي توملاناك املف . توملاب بحيامإ ثا ريملانأل هنم نيالا ثروب مل تيما

 اكلك (ذكعو هل ثلتو الماك ال ءازجأ نم ًاءزَج .٠ نبالا نم بألا انو ناك 1 الإ هثروي مل هثرو ولو

 نأ معزف طق لع ىف رظني مل ن. اذه لاقول تيأرفأ معن لاق دحاو بأ ىتد ىتح دحاو ةئاملا نم تام

 كنأل معلا ىف ماكت نأ كل لحم ام هل لوقت امأ . د>اولاو ةئاملا نيبام قرفو دحاو نبا ةرمو ةئام نبا ةرم ًادولوم

 رثألا ف دلو رثألا هف انعبت انكلو انل وق نم نسح-أ هنأو متلقام سايقلا نأ انيلع ئخام لاق لوقت ءىش قى ىردتال

 نيعطقنم اناكولو . لوصوم هيف انرثأو عطقتتملانم تبثأ لوصوملانأ ىف انفلاخخ ال كنأل انلق اك رثألاف انلق . دايقنالا الإ

 ثيدح ىف رمع تفلاخ دقو . سايقلاب ام.مبشأ ىلإ انيهذ افلتخا اذإ نيثيدحلا نإ انلوقو كلوق لصأ ناك اعم

 ءايشأ هيلع تددع مث اذه نم هعبتت نأ كل مزلأ وه ايف كسفن لوقل رمع فلاخم كنأ عم انفصو ثيح نم كسفن

 تلق ايف ةلاسم كيلع ىل نإف لاق ٠ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا باحعأ نم دحأ لوق ريغل رمع لوق ايف فلاخم

 انركذ امانلق ؟ هريغ ةجح كل ليف لاق سايقلا هنأ تمعزو انلوق رمع نع كل انتيث اف انيلع ىذلا نم انغرف دق

 ريسفتلا لهأ ضعب معز معن : تلق . نآرقلا نم ائيش هيف لوأاتي 000 نم نإ لبق دقف لاق ةلافكا هك

 لدتساو مالسإلا ىف نيوبأ نم ل اكل را هللإ لحام هقوج ىف نيبلق نم لجرل هللا لحام و لحو رغاقا لزق نآ

 "دكه ا رغ نعم ةنآلا هذه لمتحتف لاق م هللا دنع طشقأ وه مهئابال مثوعدأ » لجو زع هللا لوق ةيآلا قاسسب

 لوقن نأ عيطتسن ىتح امأ اناق تبثت ةحح هب كلف لاق اذه ريغ اهانعم نأ ريسفتلا لهأ ضعب معز معن انلق

 ىنعم ناكو لمتحم ناك اذإ هنكلو . هلوق مزلي دحأ اذه لقي ملو هريغ لمتحم هنأل الف كش ريغ اذكه وه

 لوقلا اذه الإ هبف مةتسإ ل لماك بأ ثاريم بألا هثري كلذكف لماك نبا ثاريم ثرو اذإ نبالا نأ عامجإلا

 وعدتأ ةهبشب تثطوف ةرح تناك نإف ةببشب نالجر اهؤطي. ةمألا دلول ةفاقلا توعد اذإ تبأرأ لئاق لاق نإف
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 قح ةمألا برل اقيقر اذهب نكي ل اهتحكت ةمأ نم ىنبا وه لاق مهدحأ نأ ولو رارحأ ريغ مهننأ ىلع. ىتح ةيرحلا

 عضوم ال ملعب يح عضوم اذه نأل دحاولا فئاقلا كيو هل امزال هريغ رارقإ لمجي الو هتدلو ةمألا نأ معي

 ارضحم ملام ىلع نادهشي نينثا ةداهش انزجأ الو نينا ريغ انزجأ ام تاداهبشلا يح هككح اعإ ناكولو ةدابش

 نوكي ىتح دحاولا فئاقلا لبقي الو ناث ىلإ هعم جاتحمالو اذه دفن مك هذفني ملاعلا احلا داتحاك ةكلو 5 مو

 نإ ممماحرأ ىوذ وأ دلولل نيعادتملاو فئاقلا انرضحأ اذإف مهضعب وأ ءانمأ ازنوكب تن هم تكا 1 الط ا

 اهشو ابسن سانلا برقأ اطانتحا انرضحأ همحر ىوذ انرضحأف اتيم هل نيعدملا ضعب ناك وأ ىنوم هل نوعدملا نك

 هيبأب: سانلا برقأ وأ هيبأي هقحلي فئاقلا انرمأ مث مهنم نييعادنملا نيب انقرذ مث هل نيعدملاب دلبلاو نسلاو قلخلا ق

 هقحلي نأ فئاقلا انرمأف انأدب مث تفصو اك اهنم برقلا ىف ابسن امل انرضحأ مأ هعم تناك نإو بأ هل نكي ل نإ

 اهمف نعل نإ هريغ ىلع لدتسو ابيق باصأ نإ نألا ىف هباوص ىلع هب لدتسإ ىكلو ىنعم مألا ىف فئاقلل نأل 2

 رظنو ىجلاملا اززجم عمس ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هل انرك ذف لطاب ةفاقلا لاقف ةفاقلا ىف سانلا ضعب انفلاخف

 هللا ىلص ىنلا كلذ 2 ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ لاقف امههوجو ابطغ دقو ديز هيبأو ةماسأ مادقأ ىلإ

 ىنلا نأ ىلع ةلالد هيف نإف - هيف نكي ل نإو هنإ انلقف - اذه ىف سيل لاقف هب ارورسم ةشئاعا ٍلسو هيلع

 لاعت هللا ءاش نإ هنم عمس ام ةرسام كح نوكت نأ زوخم الامم ناك,ول هنأل الع هآارو ةضر ملَسو هيلع هللا ىلص

 انريخأ معن انلق ؟ هريغ اذه ىف لبف لاق هريغ ىف ءىطخن دقف اذه ىف تبصأ نإو كنإ لاقف © هل دوعي نأ هاهنلو

 نع هببأ نع ماشه نع ضايع نب سنأ انريخأ #* ةفاقلا اعدف هل نبا ىف كش هنأ سنأ نع ديمح نع ةيلع نبا

 لاو رمع هل لاقف هيف اكرتشا دق اولاقف ةفاقلأ رمع هل اعدف ادلو اعادت نيلجر نأ بطاح نب نمحرلا دبع نبا ىحم

 نع رمعم نع نزام نب فرطم انرْ>أ هانعم لثم رمت نع ناملس نع ديعس نب ىحي نع كلام انربخأ تئش امهمأ

 هناثر ايكتبا وه لاق رمع نأ معزنو اذهب لوقت ال انإف لاق هانعم لثم باطخلا نب رمع نع ةورع نع ىرهزلا

 اذه ىف نكي مل ولف ةفاقلا وعدت ال كنأ تمعزف ةفاقلا اعد هنأ رمع نع تيور دقف تلق كتم قابلل وهو كثربو

 اذهو امهنبا هنأهنع تيور دق لاق كيلع تناك هيف هتفلا>ف ائيشرمعنع تور كنأ الإ انفصو امن ءىث ىف كلع ةدح

 نأل رمع نع تبثي ال وه انلق ؟ هب لوقلا ىلإ اوريصت مل فيكف لاق اذه اضيأ فااخم تنأو انلق متيور ام فالخ

 راس نب ناملسو عطقنم ثيدح اذه اعإو عطقنملا نم كدنعو اندنع تبثأ لصتملاو لصتم ماشه ثيدح دانسإ

 كنإف تلق نينثا نبا نوكي نأ نم هب ىضق امف رمع فلاخم تنأاف لاق هنع تيور نمت رمعنع السرم نسحأ ةورعو

 تلق كلذك لاق لاومألا ءاضق امهعدبأ ىف ناك ذإ' هب' ئضق هنغ هللا ىضر باطخلانن عادا

 رحلل هتلعج ادلو اوعادت اذإ ىمذلاو ملسملا دبعلاو ٍلسملا را نأ تمعز دقف تلق : ىلاعت هللا همحر ( ىتفا:_ةلالاف )

 ىعدملل ةرم هلعمم كنأ تمعزف ةءرحلل ىمذلل ناك ادلو "ايعادت اذإ ىمذلاو ملسملا دبعاا نأ تمعز مث مالسالل سما

 هتلعحالام اوعادت ول ءالؤه نأ معزت تنأو مالسإلا نود ةيرحلا ىلع هلعجنو مالسإلا ىلع هب ىضقي رخآلاو مالسإلاب

 اعإ انإف ( لاق ) انفصو امب هتفلاخ دقف رمع يح ىف دوجوم كلذ نأو لاومألا يك هنكح نأ تمعز نإف مهنيب ءاوس

 ىلع هلوقت نأ كل اوزاجأ ول تيأرأ اضقانتم هلوقت مث اربخالو ًاسايق ال الوق لوقتو انلق . دولوملل رظناا ىلع اذه انلق

 الاعفو اد مرتو الام مد سانلا افرع دا كا اح ناك ثيحف دولوملا رظنت نأ

 دك ةمكل همنتف « لوسرلا ىأ لاقف : : هلوق )١(



 ا

 ىعدا اذإو ىلاعت هللا ةمحر ( قنات ةلالا ( هنم هعنعإ ' هلا نإف اًئيش اهف ثدحن كال هلع طرتش نأ هل

 نإو هني عم هلوق لوقلاف هعرز عرزلا نأ ضرأالا بر معز نإف لجرلل ضرأالا ىف عرزلا نالجرلا

 ىف سيلو عرز اممأ فرعأ الو اعم اعرزب نأ امل تنذأ دق لاقو هل سيل عرزلا نأ ضرأالا بر عز

 نامقيف اءدبأ ىف سيل ام نايعادتي نيلجرلا ىف لوقلا لثم اف لوقلاف ةنيبلا اعم اماقأ نإف امهمنه دحاو ىدب

 0 و افلام امهمديأ ىف هنأ اعم ارك ذ نإو ةنيبلا ماقأ ىذلل ومف رخآلا ماقأو ةنيب امهدحأ متي م نإو ةنيب هيلع

 ىفوهو مصخ هيف امل سيلو عرزلاب امل نذأ دق هنأو هل سيل هنأ ,عزب ضارألا ثر ناك "نإ نفض اعبنب 2:

 هنم تدلو اهنأو كلذب رخآلاو هتمأ اهنأ ةمألا ىلع ةنيباا لجرلا ماقأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: :لز| ) امهعدبأ

 هل ىهف هنم دلت مل ىذلل تراص نإو هيلع ءىث الو هل ىبف هنم تدلو ىذلل تراض نإف امهنيب عرقأ ةعرقلاب لاق نث

 نالفل اهنأ ةنيبلا تماقأ ىتلا ىهةمألا نأ ريغ الحم ةلأسملا تناك نإو اهرقعو دلو موي هدلو ةمدقب همصخ ىلع عجربو
 امصخ نوكيف ىعديف اهديس رض ىتح لدع ىدي ىلع تعضوو هيد, ىف ىه ىذلا اهنع فقو هنم دلت مل ىذلا بئاغلا

 اههنيب اهلعج ةعرقلاب لقي ل نمو هل تدهش امعإإ ةنيبلا نأل هيدي ىف ىه ىذلل نوكتو امدخ نوك« الف ةنيبلا بذكي وأ

 رخالل دلو مأ ابلعجو اهتميق فصنو اوطقس موي اهدلو ةحمق فصنو اهرقع فصنب هيدي تسيل ىذلا درو نيفصن

 رقعلالعجأ ال تننكول لبق ؟حاكن مسا اهيلع عقو هنأ ىلع اهأطي مل ءىطاولاو رقعلا امل تلعج نبأ نم لئاق لاق نإف

 نيلجر نأ تمعز ءىطو ىتلل حكان هنأ ءطولا لبق همزلف ادساف احاكن وأ احيحص احاكن حكت *ىطاو ىلع الإ

 دحاو لك نأ كلذو رقع اءهنم ةدحاول نكي مل اهءاصأف هبحاص ىلإ امهنم دحاو لك ةأرماب ءىطخأف نيتخأ احكن ول

 رثألاب رهملا نيتاه نم ةدحاو لكل ناكاملف ادساف احاكن الو اديحص احاكن باصأ ىتال حك ان ريغ نيبيصملا نم

 ال ايو ها نوكتال نآب اطقاس اهنع دحلا:نوك ث.ح ةأردل نوكي انإ رهملا نأ ىلع هانعم ىف امو رثألاب_انللدتسا

 اعاججإ الو هلوق مزلي دحأ نع ارثأ هيف نأ اذه تلق امو ررملا امل هيلع نوكيف اهميصيف ةأرملا بصغي لجرلا ىنعملا اذه

 اناز لجرلا ناك نإو ةيئاز ريغ اهنأل ةدودحم ريغ عاملا ذم ةأرملا تناك اما ةأرملل وه اعإ ربملا تدحو قكشلو

 اماف ناز ةيوصغللا ءىطاوو .نييناز ريغ ءىطاولاو ىلوألا نأل ىلوألا نم الاح فعضأ تناك نإو ربملا امل تاعج

 امهنم ةدحاول بجو اٌميحنيتيوتسم ةرملاو ةمألا تناك دسافلا حاكسنلا ىفو محلا اذه ةبوصغلاو اهم اطخما ىف تك

 هللا ىلص ىنلا دعب دحأل:ةرح الو ةمأ لحم يف( ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اونآو »لاق لجو زع هللا نأل ىرخ الل بجو رهم

 باصتغالاو ةرحلا ىف أطخلا انلعج مث دسافلا حاكنلاو حيحصلا حاكنلا ىف نيتعمتجم اتناك اذإف قادصب الإ سو هدلع

 لجو زع هللا عمج ام نيب قرف دقف امهنيب قرف نق امهنم دحاو لكىف ةمألا كلذكف حيحصاا ىف هانلعج اك قادصب

 . رهملا ىف هنيب ىلاعتو كرابت هللا عمجام ىلع سابق وهام نيبو هنيب

 دلولا ىوعد باب

 قرف الق اطيقل دو ادولوه دبعااو رحلا ىمذلاو ناماسملا ديعلاو رحلا ىعادت اذإو : هللا همحر ( ىفا*_ الاف )

 نأ هل سيل هنبا وهف مهدحأب هوةللأ نإف ةفاقلا هارتق نوكلمب ام هيف اوعادت امف قرف مهيب نوكيال اك مهنم دحأ نيب

 نكي مل فرعت ملف تناك وأ ةفاق نكت مل وأ رثك أف نينثاب ةفاقلا هقحلأ نإو ادبأ لاحب هنم ىنتني نأ دولوملل الو هيفني

 هيلإ بستنا ىذلل نكي ملو نيرخآلا ىوعد تعطقنا كلذ لعف اذإف ءاش مهمأ ىلإ بستنيف غلبي تح مهنم دحاو نبا

 سانلا 'لصأ نأل هانعم انع باغ اذإ ارح هانلعج امنِإَو رح طبقللا نأل قحل مهاب هتالاح لك ىف رح وهو هيفني نأ
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 تح ؟ 2 ُ

 طقس نيح اهدلو ةميقو ةيراجلا قحتسملا ذأ لجر اهقحتسا مث ضقب مل وأ صاصق وأ لقعب هيلع ىضقف هلتقف

 هيبأل تراص ملو لئاق لاق نإف اهضيقي مل وأ اهضبق هيبأل تناك ةيد تناك اذإو هنم صقي مل ناك نإ صاصقلا لامي الو
 مل اق قرتسإالو قرتست اأن ةيراخلا 2 لياز روزغلاق لخد اان دولا نإ هل لق ؟ قحتسملل وهو ةيزاا ند ل

 قعلا نأب 202ةيراجلا بر ليبس ناكو هثراو رحلا ثري امإإو رح ٍٍ الإ هلك نكي 1 قرلا هيلع ىرخي نأ 3

 06 لع هاش لك نم تنافلا ةجق دخان ناك مك مح هل ناك ام لوأ .نم هتميق ذخأي نأ اهدلو مح ناك
 معلا لهأ رثك أ لوقو انفصو ام رثألا .ناك امل لبق هقرتال تنأو تئاف' رغ نوكي دق ادبف لاك ل5

 نبالا لتاق نم بألا صتقا نإو تئاف ريغ ناك نإوتئافلا ىف م,دكح هيف مرئكح لبق كالا هيلع ىريال نأ سايقلاو

 دردو صتقي نأ ب اللف صاصقلال بق ةمألا ق>ةسم ءاج نإ كلذكو ةمألا قدحتسمل ةمقلا نمص ةمألا قحتست نأ لبق

 ةرحلا دلو ىف ليبسلا هلاك ةمألا دلو ىف ليبسلا نبالا ىنألو نبالا ةميق ىلع الإ ةمألا ديسل ليبَس الو ةميقلا

 نينج لاق نُف اتيم ًانينج تقلأف رحلا اهبرغىلا ةمألا نطب لجرلا برض اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 كتمأ دلو ةمق كل هل لبق دبسلا ءاج اذإو ارانيد نيسمحم موقت ةرغ هيف هب الف ةرهلا نينجك هدلو مأ نم لجرلا

 هبأ ىلع انماض اهئينج ىف كلذ نوكي ام اهتهيق ريثع كيطعن مث كتمأ موقت هل لبق افورعم نكي مل املف افورءم ناك ول

 نإ هتعق بألا مرعي كلذكو هل لق ؟ ةرغلا نم رثك أ ةمأب موق اذإ ةمألا نين ةميق تناك نإ تارت لان 01

 همأ ةمق رع هلع اهءرل ناك انينج تقلأف اهنطب ناسنإ برضف هريغ:نم تامح ول ةمألا نأ ىر الا ةالا 0

 هنمضي نأ ةمألا بر ءاشق تتام ول هيلع كلذ كلذكو هب دي ىف ناك هنأل رورغملا ىلع كلذ .كلذكو رثك وأ كلذ لك

 ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لازإ ) هبيسب مرغلانم همزل اب راغلا ىلع عوجرلا رورغملل نأ الإ هيدي ىف تناك اهتألارلف

 اذإو ىلاعت هللا هر ( ىف( *لازإ: ) قحتستف ةمألا عاتبب لجرلا لثم ةرح اهنأ ىلع ةمألا جوزي لجرلا اذكهو

 بئاغ دبعلاو كلا ١,نم كلذ ريغ وأ دساف ءارشب هريغ نم هيدي ىف راص وأ اديع هيصغ هنأ لجرلا ىلع لجرلا ىعدا

 هنيعب دبعلا اذه نأ نوديشيف ةنيبلا ديعف رضحم ىتح دبعلاب ضقي ملو سنجلاو مسالاو ةفصلا ىلع ةنيبلا ىضاقلا لبق

 رقيف رضحم دق دبعلا نألو هل دو,ملا نع طقست ةنؤم مهليدعت نع ةلأسملا ىف نآل ةنيبلا لبقت تلق اهنإو هب ىضقيف

 ىعدا اذإو ىلاعت هللا هقمحر ) قنات خلالاز ( هنيعب ديعلا اذه ةفصلا هذه هيلع اوديش ىذلا ديعلا نأ هيدي ىف وه ىذلا

 امهسأق امهنيب عرقي هنأ امهدحأ نالوق اهنفف هل هنأ ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك ماقأو اههمديأ ىف سيل ءىشلا نالجرلا

 نيفصن امهنيب هب ىضقي هنأ رخآلاو . اهنم هبحاص ق> عطقيو اه هل ىضقي مثقءع هدوهش دهش دقل فلح هعبس جرخ

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيوريو ةعرقلاب لوقي بيسملا نب ديعس ناكو ءاوس هيف امهنم دحاو لك ةجح نأل

 رولا امم ىضقو ناورم اهل ىضقو هنع ىلاعت هلا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع اهتووري نودرككلاب

 هيف احلطصي ىح فوقوم هنأ امهنم دحاو دب ىف نكي مل نالجر هاعادت اذإ ءىشلا نأ رخآ لوق هيفو ( عيبراا لاق )

 ىف ضرأب لجر ىلع ةنيب لجرلا ماقأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا *لالاو ) نيفصن امهنيب همسق امهمديأ ىف ناكولو

 يسحلا هل نيبي ىقح عيبلا نم هيدي ىف ىه ىذلا عنمو اهفقو جحلا ىف رظني ىضاقلا ناكو ةنيبلا تلدعو هل اهنأ هيدي

 ةنيبلا تناك وأ اهنم دحاوالو ةنيبلا لدعت ل نإو هل امنأ دوهشلا دهش موي نم اعبت ةلغلا لعجنو اهم هل ىضقيف امهدحأال

 ” شأ لماع خلا نحنا نإ هي راخلا تر ل أ اهدلو يح ناك قتعلا نأ ببسب ىأ قتعلا نأب : هلوق 01(



 1 ظ
 ناورم ءاضق وهو هب لوقيو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع هيوري بيسملا نب ديعسو لوألا ةنيدملا لهأ لوق امهدحأ

 ' ةميس جرخ اههمأف امهنيب عرقي نأ وهو هنع ىلاعت هللا ىضر كاط ىنأ نب ىلع نع ىوري وهو ريبزلا نباو ةنيدملاب

 ىوعدلا ىف امهرمأ نأ ىلع سايق هنأ هتحح ن.و تفصو ام هتجح نْث لوقلا اذه لاق نمو ثاريملا هل لءجو هفلحأ

 الحر نأ ىلع اسانقو اريخ تعرقأ اهنيع ريغ هداك نيتنتبلا ىدحإ نأ كشأ ال تكلف دحاو قافحسالاو ةنلاو

 0 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ ىلعو ةدحاو مهتححو امهنيب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا عرقأف هل نيكولمم قتعأ

 ضعبل قحلا لعجم مل ججحلا'ئوتست ثيح عرقي هتدجوف هئاسن نيب عرقأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلعو عرقأ مث

 هبحاص ةجح الإ ةنيب الو امهنم دحاول ةجحال هنأل نيفصن امهنيد ثاربملا لعب نأ ىناثلا لوقلاو . ضعب قح ليزبو

 دجأ دق لوقيق ضئارفلا لوعب جتحم نأ اذه ةحح نمو اههندب امسق هلعجو امهنيب ىوس نارعادتي امف ايوتسا اماف هتنيبو

 ا ل اف لصأ ىلع .هعفو 00 هل مقام ردقن: مهتم دحاو لكل تر عاف املثو افصو  انصن ةحررذلا ىف

 نب هلع جتحا اذهب جتحا نم ىلع جتحم نأ دارأ نمو هب هريغ ىلع لخد كلذكف هريغب هيلع صقنلا لخد َنإَو

 0 نع ةحاصل هن دهش ام فالح هل دوهشلاو لاحم داك دل قذداص لكشف. كلملا مملإ ! ىىلاعت كلا لقن دق موو ءالؤه

 نيقستساادحأ نوكي نأ ةداهبشلاب قحتسملا لاوحأ نسحأ نأ طبخم ملعااو ةيذاك نيتدايشلا ىدحإ نب معلا طيحم

 نم افصن عنمو هل ءىثال نم افصن ىطعأ دق هنأب ملعلا طاحأ امهدحأ ىلإ فصنلا جرخ اذإف الطبم رخآلاو اقحم اهب

 ىف كىلع لخدي دق لاق نإف هل ام امهدحأ صقنو هل سيل ام امهدحآ ىطعأ نأ دمع نأ هلع لخدف لكلا هل ناكا

 داهتجالا دصت تدصق اع هنيعبامهدحأ ىطعأ نأ دصق دصقأ مل اناف لبق ؟هل سيل هلعاو لكسلا امهدحأ ىطعت نأ ةغرقلا

 نيمصخلا دحأ ىطنعأف ىأرلا نم ل اكشأ امف داهتجالا دصق دصقأ امك هل سيل نم هعنمأو هل وه نم قحلا ىطعأ نأ ىف

 انطخع نوك 1 الو داهتجالا ىف اعوفر. ىنع أطخلا نوكيو باوصلا نم ةطاحإ ريغ ىلع رخآلا هعنمأو هلك قحلا

 امم اذهو ىلاعت هلا همت /( ىف[ للام ) هفرعأ انأو ةننآ تنك اذإ لاح لكب لطابلا دمع ىل زوي الو داهتجالاب

 رخآ وه ( عيرلا لاق ) احاطصي ىتح فقوي ائيش امبنم ًادحاو ىطعنال لاق مث فقاو هنف انأو هيف ىلاعت هللا ربختسأ

 هلخم وأهل اههو وأ رادب لجرلا ىلع لجرلا قدصت اذإو ىلاعت هللا همحر (قفاةثلالاو ) امموصأ وهو ىعفاشلا ىلوق

 ام قدصتملا رادلا كلالو فلتخمال دحاو هلك اذبف لودنملا الو هل ةبوهوملا الو هيلع اهم قدصتملا ابضبقي ملف اهايإ

 لوحنملا ضبقو لحانلا لوقب الإ اذه نم ءىش مني الو ىطعملا ضيمتي نأ لبق ىطعأ امف عجري نأ لحانلاو بهاولاو

 ىلع تنأف لوحنملا تام اذإف كنم جرم ىتح كلاب قحأ تنأ لحانلل لبق ضبقلا لبق لوحنملا تام نإو لحانلا رمأب

 اذ[ ىنذا ىلعا ام لك اذكهو سحاق هسحم نأ تش نإو لعفاف ادددج ءاطع هف فنأتستنأ تئش نإو ككلم

 هضبقي وأ ىطعملا هضبق هسدحم نأ مالكلا نم هيف نم جرم امب كلاملل لحم مل كلاملا هاطعأ اذإ ام الإ ضوع ربغ ىلع

 هكلع نأ هل لحم الو هكلم نم هجرخأ دقف هدبع لجرلا قتعأ اذإ لبق ؟اءأه امو لئاق لاق نإف هدر ل وأ هدر وأ

 عابيال امرحم هلعجو ءىثلا لجرلا ىلع لجرلا سدح اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىتفنإ: للا ) دبعلا كلذ در ولو

 نكبمل هضيق دعب هيلع سدحملا هيلع هدر ول هنأ ىرت الأ هيف دوعي نأ ليال اجور هكلم نم هجرخأ دقف بهوي الو

 عطق هكلم كلاملا امنع عطق ىتلا اياطعلا نم ناك ثاريم الو ءارمش الو هيلع سدا درب هكلعال ناك املف هكلع هل

 دقو ضبقلان ود مالكسلاب متإ سحلاو هيلع سيحمل وهف ضبقي مل وأ ضبق ءاوسو اضوبقم نوكي نأ جاتحم الف ؛دبألا

 لجر هياع ادع مث ادلو هل تدلوو اهضرقف ةيراجلا لجرلا نم لجرلا عاتبا اذإو هانببو سبحلا ب 0 ادهاتتكا
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 عصا اًذِإَف ه.دم لع لاومألا ”فقيب نأ وه يشر: نك ©2ةقثب هئاريل بلاطلا اوعدنف فوقوم هلام امنإف هدي مل نإف

 ةقث ىلع انومضم لاملا ناك اذإو « رضاح نع اسبح الو ءاج نإ بئاغل اماظ اذه نكي ملو هيلإ هعفد هيلإ عفدام هنع

 هابأ نأ ةنيباا لحرلا ماقأ اذإو : ىللاعت هللا هحر ( قفانتلالا ) ةقث دنع ةنامأ نوكي,نأ نم.تئاغلل اريخ ناك

 قفوملا ىلاعت هللاو « ليفك كلذب هنم ْدْحْوي لو رادلاب هل ىذق هريغ هبل .ثراوال ةنأو رادلا هذه كرتو َتآك

 عوييلا ىف ىوعدلا باب

 عاتبلا ضبقو امارح اعبب ناك ام ائيش وأ ادبع لجرلا نم لجرلا عاب اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 امردلا نأك الف هنم هدحلاب ضوع لع يح نأ كلذو هتمبق در هيلع ناك هيدي ىف كلبف ىرشا ام

 عاتبملا نأ ىلع ادبع هعاب ولو ةنامأ هلصأ ن كي حلو ضوعلا عئابلل مسي مل هنأل ذخأ ام در عاتبملا ىلع ناك زئاج ريغ

 لئاق لاق نإف ةميقلا درب نأ هيلع ا لجأ ىضع وأ عببلا راتخم نأ لبق هيدي ىف تامث عاتبملا هضيقف رابخلاب

 اهؤطو هل لح ةمأ تناك وأ هقتعزاح ىرتشملا هقتعأ ول الالح عيبلا لصأ ناك لبق ؟ رايخ هيفو امهنيب عيبلا مث له

 هذخأ الو ةنامأ هذخأ نكي ملو طرعشلاب كالملا در ءاش نإ هل نأ الإ كاملا ح-حص اكلام ناكو هل ناك امعِب دارأ ولو

 نأ مرحلا ىلع دبعال ذَحآَلا مزل املف عويبلا نم مرحم ىلع هذخأ نكي ملو هدبع هيلإ درب وأ هن عئابلا ىفوي نأ ىلعالإ

 ناك نإ هدر عاتبملا ىلع ناك ضوعا قحتس مل املف ضوعب الإ هطعي ملو ةبه الو ةنامأ دبعلا طعي مل هنأل ةميقلا درب

 عئابلل لسإ ضوعب الإ ةبه الو ةنامأ عفدي مل هنأ ىف ىنعملا اذه ىف رايخلا ىلع ىرشملا ناكاتيم ناك نإ هتميقو ايح

 فيكف الالح ناك نمثلاو عيبلا لصأ نأ ديري ناكو اتيم هتميق درو ايح هدر هل ضباقلا ىلع ناك هل سي ملاملف

 مل عئابلا نأ لبق نم اعم امهل رايخلا ناك وأ رابخلاب عئابلا ناك ول اذكهو ؟ مارحلا نمت تشيو لالخلا نم“ لطي

 اماف ائيش هن طرش هنأ لبق نم ةميقلا ال نمثلا هل لعحم نأ انعنم اتإو هنع وأ هيلإ عجر نأ ىلع الإ هدبع طق مسي

 ةميقلا ىلإ هانددر تافف لاح لكب امزال نكسي مل املف لاح لكب امزال نمثلا نكي مل عيبلا خسف هل ناك

 ىضاقلا ىلإ اوعفارتف خأ هتحوزا ناكو اهنم نباو ةجوز لجرل ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالاف )

 لاقو اهجوز عم اهئاريم ىلف مألا تنام مث نبالا تام خألا لاقف اعادتو اتام دق نبالاو ةجوزلا نأ ىلع اوقداصتف

 خألا لوق لوقلاف امهنيب ةنيب الو هثاريم ىف كل قح الف ىنبا تام مث اهئاريم ىعم ىنبا زرحأف ةأرملا تتام لب جوزلا

 نإف نيةيب الإ نيقيلا عفدأ الو ةنيبلا بوح هنأ ىعدي ىذلا ىلعو ثراو وهف ةنيم هتخأو ملاق نآلا هنأل هنيع عم

 ىعدملا وه عضوملا كلذ ىف خألا ناك اهنبا نم اهثاريم نم ىخأ لام نم تصح ذخآ خألا لاقف الام كرت اهنبا ناك

 هبحح نبالا نأ نظب نيقي هنأل ثراو هنأ عفدأ مل مف لاق م نوكيال نأ نك دق ءىش ذخأ ديري هنأ لبق نم

 ملسم ناوخأ رضح اذإ ةنيبلا خألا ىلعو نيميلا بألا ىلعو نظ وهو نيقي بألا نأل نبالا نم هثروأ ل كلذكف

 م انارصن تاه قارصتلا لاكو املسم تاق ملسملا لاو اثاربم رادلا هذه كرتو تام امهابأ نأ اقداصتف ىنارصنو

 هيلع اوناكام لصأ ىلع سانلا نأل ىتارصنال لاملا لبق . دعب ملسأ لسملا لاق مث اينارصن ناك هنأ ىلع اقداصت نإف

 لزب مل لاق نإو ملسملل ثاربملا ناك املسم تامو ملسأ هنأب ةنيب تدث نإف ةيلع ناك امع لقتنا هنأب ةنبب موقت قح

 نيماسملا نم ةنيب 'ىفارصنلا ماقأ اذإف احاطصب وأ لع, ىتح ادبأ لاملا انفقو اينارصصن لزب ما ىقارصنلا لاقو املسم

 نالوق اهفف هاوعد ىلع ةنبب امهنم دحاو لك ماقأ نإو ملسملا نود هل ثاريملا ناك ابنارصن تامو اينارصن ناك هنأ

 علا لما هجو فاكلال سمتلب ناك نإو « نمث » : هلعل (1)



' 5-000 

 هفذق عقو نمال فذقب ةنصحم دصق دصق نم وه نينامأ هدلحمب رومأملا نأ انيب ناكف « ةدلج نيناع مثودلجاف ءادهش

 لاقف نامعألا هب عقتام لمي فذقلا عقو اذإ فذقلا دصق دصقي مل ناك نم دحم ناك ول هنأ ىرت الأ « لام ةنصحم ىلع

 هلاك ملسم رح لجر ةعاسلا كلت مدقف اذك نبا وهف ةعاسلا انيلع مدق مث ةفوكللا نم لجَر جرخ ناك نإ لئاق

 هل مدقتم جورخلاو الإ نوكي ال مودقااو هدعب مودقلا ناكو ةفوكلا نم هجورخ دعب ناك فذقلا نأ لبق نم دحلا

 ناك ولو فذقب هدصقدصقي مل هنأو ةعاسلا كالت ىف مدقيال نأ نكع هنأ لبق نم هيلع دحال اذهو فذقلاب مالكلا لبق

 اذه نم لعفف ىناصع نإ وأ ىنعاطأ نإ وأ ىنبرض نإ رح ىمالغ : لاق ول لجرلا ناك ناعألا هب عقت امب عقي دحلا

 ملعأ ىلاعت هللاو هيف زوجي الو دح هيلع نكي مل ؟2لجر هبرضف اذك نبا وهف ىنبرض نم لاق ولو ارح ناك ًائيش

 عقت مك لاحم هتيرق تعقو نم ىلع د نر وأ ةيرفلاب 01 لصف لف نم ىلع دحلا نركت اعإ 6 نم تلقام الإ

 ندهشي نأ نيعضوميف الإت ادرفنم الو لاجرلا عم ءاسنلا ةدابش زوحت الو ىلاعت هللا همحر ( ىفإ: لالا ) ناعألا

 اتعمس امهنأ لجر عم ناتأرما تدهش نإف تادرفنم ءاسنلا رمأ نم بيغبام ىلع ندهش, وأ لجر عم هريغال لام ىلع

 ىلع نهتداهش زوحم سيلو بسن توبث همدقت دقو الإ لام هب تيشءال اذه نأل نهتداهش زب مل هنبا اذه نب رقي انالف

 اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىذ(. لارا ) كاملا هطعن مل بسنلا هل تبثي مل اذإو تركذ ثيح الإ عضوم ىف الو باسنألا

 كك فرعنال انأ ريغ اثاريم ايكرتو ًاماسم ارح تام هيبأ راد لجرلا اذه ىدب ىف تلا رادلا هذه نأ ةنيبلا لجرلا ماقأ

 دكا اتراولا رضعم ؛ءتسمل ىضقن .انأل هىدب ىف ىعع ىذلا .ىلع تسملل اهم انمضق مثدحأ اذه نأ دهشنو هتثرو ددع

 اذهل ىضقن الو اهلغتسنو رادلا هذه فقنو مهءاقم مهتثرو موقتف اوتومب وأ اولكوي وأ اوتأي تح بيغاا قح فقنو

 1 لإ رز الو لفأ وأ ءزج ةثام نم ءزج وأ فصنلا وأ لكلا اهتم هتصحأ ىردنال انأل ءىشن اهنم رضاحلا

 رادلاو ةلغلا نم هتصح هل انماسو ةنيبلا هب تديش ام هانيطعأ ةنيب تماق نإو هل سيل هلعل ىردنال نحن و ًائيش هيطعن

 نيدلا هيلعو تومي لجرلا تيأرفأ لئاق لاق نإف رصق وأ كلذىف نامزلا لاط ءاوسو افوقوم كلذ ناك ةنيب مقت مل نإف

 مهل ءامرغ هل لعل ىردتال تنأو ءالؤمل ىضقت فيك هنيد ىف حصتو نوفاحمو مهنويد ىلع نوتبثيف هؤامرغ رضحتف
 نيدلا قارتفال لبق ؟ مهيلع مهتاخدأ هئامرغ نم مريغ ءاج نإف ممل ىضقتام لثم ءالؤه بيصي الف ءالؤمل ام رثك أ

 ىذلال ثم ةايلاىف بح اتبم وأ ناك ايح نيدلا هيلع نم ةمذ ىف نيدلا لبق ؟ امهقارتفا نيأف لئاق لاق نإف « ثاريملاو

 « هنيد ىدؤي نأ الإ يحلا ىف الو لجو زع هللا نيبو هنيب امف اتيم وأ ناك ايح نيدلا وذ جرخم الو ةافولا ىف بي

 هتمذ ىف نيدلا لصأ نأل هِيلإ عوفدملل ازئاج كلذ ناك هئامرغ نم هريغ نود هئامرغ دحأ ىلإ عفدف ايح ناك ولو

 ةثرولاو هتمذ ىف هضعبال هلك قلطم نيدلاو هدعب هتثرو نمو هنم اتبم وأ ناك ايح نيردلا ىذ لاب قحأ نيدلا لهأو

 لخدأو نيدلا نع لضفلا اكلام تيملا ناك ام مهيلإ لجو زع هللا لقن امنإو ائيش ىلع لاملا وذو نوقحتسي اوسيل

 مل نإو تملا ةمذ ىف ناك *ىشبال ممل لجو زع هللا ضرف امب اودجوام اوكسلم الضف اودجو نإف اياصولا لهأ مهيلع

 مهل نكي مل املف نيدلاب اعوبتم نوكي اكاعوبتم الو ائيش اودحم مل نأب ام 5 نكي ملو *ىث ممل تملا ةمذ ىف نكي ملاودحي

 أمت ءزج وه اعإ ء هنم نوصقني الو هلع نودازبال ءىش مهل ضرف اعإ تاكو لاح لكي هب عستي ءىش تملا ةمذ ىف

 دحاو ىلإ الوقنم كلملا نوكي نأ مهل زحي مل تفصوام ىلع الإ هب نوطعي قح لصأ مث نك< ملف رثك وأ لق اودجو

 « اثراو هل بلطو تيملا هب ىوتنا ىذلا دلبلا ىلإ بتكو هفشك ك احلا ىلع اذه درو نإو فورعم هكسلمو الإ مهنم

 . ها « خلا نكي مل هنأ عم دح هيف ناك » لصألاو عنسانلا نم اطقس هيف لعل خلا هيلع نكي مل : هلوق (1)



 - م١4 :
 مسقملا اهرمضحم مل ىتلا ةماسقلا ىف هريغ نكي دق رمألا ىلع ناعألا زيجأ ىنأ ىرت الأ اهبصغ وأ كلام ريغ نع اهكسلم

 قابإلا نم ائيرب دبعلا اذه عاب دقل لجرلا فلحيف تبلا ىلع انفلاخ نم اهزيجمو هنباو لجرلا دبعل نوكي قحلا ىفو

 معلاو تبلا ىلع ةداهشلالبقأو هماع ريغب بيعلا اذه هدنعزوكيو هماع ريغب قبأ نوكي نأ نكمي دقو بويعلا نم اًئيربو

 هراد ىركي نألجرالو ىلاعت هللا همحر ( ىف ثلالاؤ ) ملعلا الإ تبلا ىف نكعال ناك اذإ للعلا ىنعم تبلا ىنعمو ًاعم

 ىلإ هدبع ةبقرو هراد ةبقر جرخمب نأ ىلع اطل. م ناك اذإ هنأ كلذو كلذ نيب قرفال ةنس نيثالثو امون هدبع رجاّويو

 لإ هحر ( قفا: خللا ) امءاقر نه لقأ امهتعفنمو امهتعفنم هيلإ جرم نأ اعونمت نكي مل ضوع ريغو ضوعب هريغ

 دنع هلع لجرلل نءدلاب رقي لجرلا وأ محدلاو هاضق دق هنأو لام ةفلشأ ناك مهابأأ ن نأ موقل لحرلا رقأ اذإف ىلاعت

 باوجلاب ءىحم مل « عيبرلا لاق » هاضقو هضرقأ دق هنأ كلذب هدمحم هفلسأ ىذلل ركشلا هجو ىلع موقلا

 ىلإ تجاتحا نإ رادلا نأ ىلع راندا رادلا لجراا نم لجرلا ىراكت اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: تالاف )

 نيمأىرتكملا نوكي نأ امهدحأ نيثيش لبق نم ءاركلا اذه هر 5 أ لاق « رانددلا نيرشعلا: نم ئركتلا اك 0

 اهمرب نأ ىلع ىركلا تربج نإو هطرشب هل في مل ناك اهمري نأ ىرنكملا عنعو اهمري نأ ىّركْملا دارأ نإ هند

 جاتحم دق اهنأ رخآلا هجولاو ناكام دعب هفرعي ءىش ىلع ةلاكو هل دقعي ملو ريثكلاو :للقلاب اهمري ذك نك قرا

 اذه ىلع ءاركلا عقو نإف هكرت نكاسلاب يضيام ةمرم رادلا بز مزلب امإو اهكارت نك الا 000

 نإف « هني عم هلوق لوقلا ناك ارانيد نيرشع نم لقأ اهيف قفنأ نإف اهدعبو ةقفنلا لبقو هدعبو نكسلا لبق هانخسف

 هعدف تثش نإو تئش نإ هجرخأف هضقنا هل لبق اهنم سلام اهيف لخدأ ناكنإف دعتم وهف الع كار د[ 0
 ةنيبلاماقأف لجر ىدب ىف ًاراد لجرلا ىعدا اذإو : ىلاعتهللا همحر ( ىف[: لا ) نكس اذإ رادلا لثم ءارك هيلعو

 اهكلع ناك هيبأ راد اهنأ اودهشو اهم اودبشي مل نإف اثاريم ابكر تو تام هنأ ده شنت نأ ةنيبلل حصأ ناك هيبأ راد اهنأ

 ىتح هيدي ىف ىه ىذلا ىدي ىف رادلا انكرت ًايح هوبأ ناك نإو هئاريم هيلإ عفدن الو هبأل انيشق كلذ ىلع نوديزبال

 انيضق مث هتثرو ددعىلع ةنيبلا هنبا انفلك ًآتيم ةنيبلا تدبش موي ناكوأ هوبأ تام نإف ؛ لوقيام رظنبف رضحم وأ لكون

 فرعت ىت>اهتلغ انفرعو اهانفقو هتثرو ددعولع ةنيبلاب تأي لو تام مابأ نأ ةنيبلاب ءاج نإف مهثيراوم ردق ىلع ممل اهب

 دوهشلا بذك 1 نم ةصح انددر دوبنثلا مهضعب بذكو مهضعب اهاعدا نإف اهتلغو مهملإ اهانعفد اهوعدا نإف هتنارو

 وهف دجسملا لخد نم لجر لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ىعدا نم ةصح انذفنأو ةلغلاو رادلا نم

 دصقي مل هنأ هدحنم انعنم اإو رزعي نأ ىغبنا هيف ىلصي ًاعماج دحسملا ناكولو هيلع: د الو لاقام سّئيف ةلعافلا نبا

 قمتش وأ رجخ 02 « ةيرق دح هل نم دحسملا لخدال نأ نك دق هنأو ةبرش هليعب دحأ دصق

 نم ىب لعف نم لاق هنأ لبق نم اذه تلق امنإو ء دح اذه ىف نكي مل اذكو اذك نبا وهف ىنناعأ وأ امهرد ىتاطعأ وأ

 ةحشفا ةمرب. لجر 9 و ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لالا ) كلملا لبق قتعلا ىلع سايق اذهو هب لعفي نأ لبق

 صاصقلا وأ ة-ثلا شرأ هلع ناكوهسفن ىلعقدص كتيمر انأ لج رلاقف ةيرفل اذك نبا وهف ىنامر نم لاقف ةحضوم

 دصق تدصقام جوجشملا ىرتفملا لاق نإ هيلع ىرتفا ىذلا ىلع قدصي الو أطخ ناك نإ شرألا وأ ادمع ناك نإ اهيف

 قامرهنأ ىنامر نيحتسماع دق لاق نإو « ىتجش شرأ هنم ذخآ انأف ىنجش هناب ىل رقأ اذإو ىنامر هتماع الو ةبرفب اذه

 ؟لعفلا ناكام دعب مالكلا ناك دقو هل مل لئاق لاق نإف ٠ هل دح الو ةعشلا ىف هقح هنم ذخآ مم معلا دعب هيلع ترتفاف

 ةعبرأب اوتأب مل مث تانصحملا نومرب نيذلاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو , فذقلا هب دوصقم ريغ ناك مالكلا نإ لبق

 )م١م-؟(



 كل

 نم رجأتساف ةباد.وأ ريع وأ ةاش لجرل تام اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف( لام ) اًرح' ناك هلعف مث لغفأال لاق

 نإ دلجلا انددرو هلثم رجأ هل انلعج امحرط نإو اهانخسف اهحرط لبق اءجارت نإف ةدساف ةراجإلاف اهدلجمب اهحرطي

 ملام هعبب لخغال ةتيملا دلج نأ امهدحأ نيبجو نم لبق ؟دسفت نيأ نمو لئاق لاق نإف ملا ةبادلا كلام ىلع هذخأ ناك

 دق هنأ لبق نم خواس٠ ريغ وهو هعب لحم مل ىذ دلج ناك ول هنأ لبق نهو هعبب لحم اب الإ لحال ةراجإلاف غبدب

 ىلع ةمألا تعدا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفإ لالا ) هبحاص فرعزام ريغ ىلع جرخم و خلساا ىف باعيو فلتي

 مل نإو دلو مأ تناك تفلح نإف تفلحأ لك: نإو اقيقر تناك فلح نإف اهل ديسلا فلحأ هل دلو مأ اهنأ اهديس

 كلذكو ءاوس دلولا مأ لثم اضيأ هل هفلحأ هدبع هنأ رحلا لجرلا ىلع ىعدب لجرلا كلذكو هل اقيقر تناك فاحم

 ةرذعلا عيب زوحماللاق عرزلا اهب لبزي ىتلا ةرذعلا عب تيأرأ تلق ©0)اذكه وهف ءايشألا هذه نم كدلع دروام لك

 012 قاوطلا نك ءىث. نييلو ساحمألا نم ائيشاالو مثئاهلا نم وأ سانلا نم كلذ ناك لونلا الو:ثورلا الو

 ىلاعت هللا همحر ( ىف( :.لالإ ) امهنامثأ لحتمل ةاحلا ىف ةساجنلا امهتءزل الل ناذبف ريزتخلاو بلكلا الإ ايح ناك ام

 اك ال نأ ةضرأ هيركب ىذلا ىلع طرشب ناك هنأ رمع نبا نع راند نب هللا دبع نع ىحم ىنأ نبا .انزبحأ

 ردق تحن اهتدقوأ ولو . ةتبمللا ماظع عابت الو ىبلاعت هللا همحر ( ىثا*_ لل ) ءاركسلا هللا دبع عدي نأ لبق كلذو

 نأزاحامدلجلاىف ربا الولو غب د اذإ داجلاالإءىشب ةتملا ند عتمتسيالو ردقلا ىفام لكؤي نآل امبرحت يعأال اهريغوأ

 دق الق ءاملا هف بصيربصف اهريغلاح ىلإ اهب ناكقلا هلاح نع هبلقي غابدلا نأ دلجلا ىف الوقعم ناك نإو هب عمتشإ

 فوصلاو دلجلا لقياك امهيلقي وا ريغ, امل غاب دال املاح رعشلاومظعلاو هلوضف غابدلا فشنيو ةكلارلا هنعبهذتو ءاملا

 اهباو وهسمنوأ هريغ حرج وأ دي عطقفف صاصقلجر ىلعل+رل بجو ولو ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاؤ ) رعشلالثم

 صاصقلاو كتةلاصام صاصقلا هيلع ىذاا لاقو هشرأ ىلع صاصقلا نمكلعىل ام كتحلاص دق صاصقلا هل ىذلا لاقف

 بجوواملصأ نألحلصلا نع اينغتنك كل ناك املصأ ىف تنأ حلصااىعدملل انلق ء هعدف تئش نإو هذخف تئشنإف كل

 كلوقب كل كلذ لطب الف صاصقلا عدتو ىتاجلا لام ىف الاح كناكم شرألا ذخأت نأ نيبو صتقت نأ نيب رابخلا كل

 نء صاصقلا لطبأال ام ذخأي نأ هل نكي لو صاصقلا الإ هل نكي ملو صاصقلا هل ناك هنأ معز نم نكلو كتحلاص

 صاصقلا هيلع ىذلا ركنأو لامىلع هتوفع دقلاق ذإ هيف هقح لطبأ دق هنأ معز ىعدملا نأب صاصقأا هيلع بجو ىذلا

 مل هتنيي عم هل هفلحم نأ كاحلا ةنيبلا هيلع ماقملا لأسف لجرلا ىدي ىف ؟ىثلا ىلع ةنيبلا ماقأ اذإو « نيميلا هيلعف لاملا

 هكلم نم ىلإ هجرخأ دق هنأ نم هتنبب هب تدهشامريغ ملع دق لاق نإف « ادعاصفنانثا ناك اذإ ةنيبلا عم هفالحإ هل نكي

 دق ةنيبلا نأل ةنيبلا هب تماقام ريغ ىوعد هذه نأل نيا هيلعف ىلإ هجرخأ نم ىلإ هجرخأ دق وأ هوجولا نم هجوب

 ةئيبلا- هلع تماقام ةه> ريغ نم ًآنبع هذه نوكتف ةنيبلا لع الب وه هجرخمو هوجولا نم هجوب هل هتان ةقداتم وك

 ةز اج ةداهشلاف امهريغ ف نالفونالف هثروو اثاريم ابكرتو تام هراد رادلا هذه نأ لجرل نادهاش دبش اذإف

 هيدي نم تجرخ>نوكت نأ نكمي دق هنأل اثراو:هل لعن الو هدب نم تجرخ اهدعنال نالوقيف ايقوتي نأ ىغبني ناك دقو

 وهاهئفتبلا نأ 0 دقو تبلا ىلع ةداهشلا انزجأ اعف ايمس نم ريغ امهماع ريغب اثراو ىعديو امهلع ريغب

 دهاشلا لوق تلبق ىنأ ىرت الأ تادابشلا تلطعت الإو اذه ريغ اذه ىف ىغبني الو ادبأ دهاش اذه لعال هنأ كلذو رعلا

 لوك وأ كلم 0 وش اهحر ناب 20 لك هزاد ريسغ وك نأ نك دقف اذه ىلع 3 / هراد رادلا هذه نإ

 لمأت 0 خيسانلا ند اطقةس هاف هلواف هلقام بسانيال 6 خلا تاو تلك - هلوق )0(



 < يسوي

 ثقل د دع 0
 ىذلا دارأف دعب وأ بيرق لاجالا نملج أ ىلإ نيدلا لج رلا ىلع جرال ناك اذإ و ءاش تم اهذخأبن ممل امأف هلي نأو

 نهر وأ ليفك هل دْحْوَي وأ بيرقلجألاو ذيعب هرفسلاقو هرفسنع سد“ نأ نبدلا هل ىذلا لأسو رفسلاندلا هيلع

 ثيح كلامو بئاغلا ىلع ءاضقلا ىري نم هيف كل ىغقف هلام وأ ناك ثر> هتبلط لجألا ل> اذإ ليقو هل كلذ ناك مل

 ليدسال هانإ هتطعأ نر نأ نك تال نورك ىردبالام فوخ هب اًميضارت انع هليحمال هتعذو اكو هتعطو

 ىضرت الو هتيطعأ مل نكي ملام فوخلاب ىطعن انسلو لجألا لبق ليبسلا هيلع كل لحن مث لجألا ىلإ هيف هيلع كل

 كان ربح ءىلم ريغ هنأ ملعت ىتح هبلإ هعفدت مف لحأ ىلإ اعاتم هتعب ول تكالدكو هب اليمحو انهر هتمذ عم كل دخان هتمذ

 لجألا لبق رسسوي نأ نكي دق هنأل اسلفم نوكيف لجألا لحم ىتح عببلا اكسنيب خسفن ملو هِيلإ هعفد لع
 تفلح نإف تفلحأ اهاضرو دو,شو ىلون اهجوزت هنأ ةأرملا ىلع لجرلا ىعدا اذإو ىلاعت هللا همح د( قنانةلالا: )

 اراك وا كلذكو تبث ل فام مل نإو حاكنلا تيث فاح نإف نيميلا هيلع انددر تاكن نإو حاكنلا املع ترث '

 دقعلا نأ معز نإف ىلوو لدع ىدهاشو اهاذرب اديحص ناك دقعلا نأ مُعزت قح اهفلحأ مل هيلع حاكتلل ةيعدملا ىه

 وه كلذكو هتخسفناك ول رمأ ىلع اهةلحأ الف حاكنلا تخسف اصقان اذه ادقع ول امهنأ كلذو اهفلحأ مل اذ نم صقن

 نإف لثس رثك أ وأ لقأ وأ فلأ ىلع هدبع قتءأ هنأ لجرلا رقأ اذإو هنع هللا ىذر ( قناة لالاف ) اذه عب .ح ىف

 نإف ةبرح كل نكي مل ىدؤتال تش نإو رح تنأو افاأ هيلإ دأف تئش نإ دبعال لق افلأ لإ ىدأ تإ | رح ا 0

 نإف دبعاا ىلع نيملا تدر لكن نإو 'ىرب .فلح نإف ديسلا انفلحأ ءىث ريغ ىلع اتاتب اقتع هقتعأ هنأ دبعلا ىعدا

 ةثاملا ىف ايعدم هاذعجو قتعلا هيلع انتيثأ رانيد ةثام قتعلاب ىل نمضو تاتب قتع هتقتعأ ديساا لاق نإو قتع فلح

 ةير رقأ امنإو ةمدقتم ةيرحم هيف رقي مل هنأل هدارأ ءىشل هلءج هنأو قتعلا عقوي مل هنأ معز اذإ هلوق لوقا لم اعإ

 هقدص نإف مهرد فاأب هسفن هتعب لاق ولو ىلوألا ةلأسملا ىف انمعز اك عقت مل هقدصي مل نإو تعقو دبعلا اهابق نإف عقت

 نيميلا دبعلا ىلعو عدم ديسلاو رح وهف فلألا ركتأو قتعلا ىعدا نإو مهرد فلأ هيلعو رح ويف ديعلا

 ىتيطعأ نإ هل لاق ناك اذإ ةفصلاب قتع ةئاملا هاطعأ نإف لطاب هسفن نم دبعلا عب نأ رخآ لوق هيفو ( عدرلا لاق )

 فاأ ىلع هتيتاك لاق ول كلذكو هللا همحر ( قفا: ةلالاف ) عيبم ريغ هنأل 20 عببلا ببسب قتعي لو رح تنأف ةئام

 هدس هقتعأ ول وهو هلعشب ءىش قع نأ ىلع ردقب وهو اةيقر هريصت فيك لئاق لاق نإف هقتعأ هنأ ديعلا ىعداو

 دق هنأ دسسلا هب رقأام لك ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ اقيقر نوك نأىف رابخلا هل لمحت مو ارح ناك قتعلا نليقأال لاَقؤ

 نأ الإ هن هن“ لجرلا ىلع نوكي الو ارح نوكيف كقتعأو لحجر نم كتع 0 قتعلا درب ل ضام قتع هب عقو

 هلوقك هلعفي وأ دبعلا هيفوي نأب الإ قتعلا عقب مل هلعفي وأ دبعلا هيدؤي ءىشب افنأتسم هيف عقي قتعلا نأ معز امو هب رقي

 نم لعف نإف ماعطلا اذه تلك أ نإ وأ ضرألا تسسم نإ وأ رادلا تلخد نإ وأ امهرد ىتيطعأ نإ رخ تن دعلل

 نأل هل هلم-ام لطبيو هعببف عجر, نأ ديسالو دبعلا ىلإ هيف ةثيشملا تناكو اقيقر ناك هلعفي مل نإ و ارح ناك ايش اذه

 ةباتكلل فاام اذه لكو كلا لصأ ىلعو قتعلا نم جراخ وهف هلعفي مل الكسف اعيش لعف اذإ هل تدثب اعإ قتعلا

 لاق ناك نإو د.ءلا 2 نع عضوملا اذه ىف لئاز بتاكسملاف هتقو ىلإ ارح هب نوكي ىذلا هلام ثالع ةباتكسلا ىف هنأل

 ديسلا ثدي نأ لبق دبعلا هلمفف ساهلا نم قرتفن نأ لق وأ لبللا لبق هتلمف نإ لاقف اتقو تقوف اذه ند اًئيش هل

 نإو ارد ناك ديعلا هلعف 0 تقود مل نإو ارح نك مل تقولا دعا هل مف نإو 0 وهف نيعبلا عطق ايش 0 هد هيف

 , لمأت « لوقلا اذه ىأ عبم ريغ هنأل : هلوق (1)



-000- 
 . ناك اذإف انلق ؟ىعدملا وه سردلأ هلع ىعدملاوه تاق نإف لاق ؟اهميقي ةنيدب الإ هل ام زالقحلا ناكامأ ةنب فاك هقدص

 ؟ هنم اهلمقتأ عفدلا هحو ريغب ةنع لطب وأ هعئد قدح نم ةءارب هند ماقأ نإف اناق مع لاق ؟ ةئندب هنم ليمت مل هيلع ىعدم

 تمعز اذكه ره سبياو هيلع ىعدم ايعدم دحاولا ءىثلا ىف نوكي دق ًاذإ وهف انلق ايعدم ذئني> هلعجأو معن لاق

 ةنلاف ةئي هيلع ًاعبام اقأفر>آلانود امهد>أ ديىف وهو ءىغلا نالجرلاىعادت اذإو :ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 رثك أو ةرسثء رخآلا ماقأف نيدهاش وأ نيتأرماو دهاش لثم هلثع ىضقي امن ةنيبلا تن اك اذإ هيديىف وه ىذلا ةنب

 الودع اوناك اذإ نيذدألاب عطقن انأل ضعب نم حجرأ مهضعب ناك ءاوسو ءالؤهب عطقن اك ءالؤمب عطقن انا

 نيلعألا بحاص ىطعي امع دارفنالا ىلع امبماقأ ول نيذدألا بحاص صقتننال انأ ىرت الأ نييلعألاب عطقيام لثم

 باودلا عييمجو رقبلاو لبإلا ف لاقو وتسمنيتنيبلا ةبجن م امهببسف ادحاو مهب يسحلا ناك اذإف ؟دارفنالا ىلعامهماقأ ول

 هنأ ىئاوملا تدسفأ اف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق دقو ةم.مب ىلع ىنن الو دحال هنأ عرزال ةدسفملا ىراوضلا

 تاعأ ال لاطبإ راهلاب مهطاومأل ظفحلاب مهيلع هؤاضقو رابنلاب اهظفحم لا ومألا لهأ ىلع ىضقو ابلهأ ىلع نماض

 ام ىدعيالو رقعتالو اهدلب نم قنتالو اهلهأ ىلع عابتال اهنأ ىلع ةلالد اذهىفو ىلللا ىف تباصأ ال يرغتو راهنلا ىف

 نك ناك ام ءىش كجرلل 0 رقأ اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قف(: غلاف ) سو هلع هللا ىلص ىنلا هب ىضقام

 امف لجأ وأ هب 0 امل ةفصب رارقإلا ىنعم نم مالكلا نم ءىثب هرارقإ لصوف ضورعلا نم ضرع وأ ةضف وأ بهذ

 هل وأ ةيديز وأ ةيربط وأ ءادوس مهرد فلأ ىلع هل لوقي نأ لثم كلذو هرخآو مالكلا لوأ ىف هلوق لوقلاف هب رفأ

 تيثأ مل اذإ ىنأل هلك اذه ىف هلوق لوقلاف نيتنس وأ ةنس ىف لحت مثرد فلأ وأ هتفص نم ماعط وأ هتفص نم دبع ىلع

 هلوق لبقأ لاق نمو . نينكحال ادحاو كح الإ ©)دبأ ادحاو الوق لعجأ نأ زي مل هلوقب الإ ائيش اذه نم هيلع

 دلبلا دقن نك | ع رذ تقلا نقأ اذإ لؤقي نأ همزا ةئبببالإ“ ايليقأ ال هنم ىوعدبلجألا هركذ لءجأو مثتاردلا ىف

 امنايعأنمو مثرد فلأ نزو نه صقن دق هنأل ابعدم ةتلعج ةءريط لوق. نأب هرارقإ لصو نإف هبرقأ نإف هبرفأ ىذلا

 ةرسثع الإ مثرد فلأ ىلع هل لاق ول لوقي نأ همزاو اديدج !ءاعط هيلع تلمح ىلوح ماعط هنأ معزف ماعطب رغأ نإو

 ةدحاولا ىف اينثلا لطبيو ثالثلا عقب نأ ةدحاو الإ اثالمث قلاط هتأرما لاق ول همزاو اينثلا لطييو فاأ هءزاب
 تكس مث مهرد فلأ ىلع لاق ول هنكلو اينثلا لطسو ارار>أ اونوكي نأ ادحاو الإ رارحأ قيقر لاق ول همزاو

 مالكسلا نم جرخ اذإ اينثلا هل لع ملو لوألا هرارقإ هانمزلأ ةرمثع الإ مشرد فلأ تينع امنإ لاق مث مالكللا عطقو

 ن« مثرد فاأ ىلع كل لاق نإو نامز دعبو مايأ دعب هل هانلعج هايإ هعطقو مالكلا نم هحورخ دعب هل هانلم> ولو

 ةعيدولاو لاح فلسا نإففلسلاىف الإ 20ل>الاىلإ ىهو ءاوسف لحأ ىلإ لاقو فلس وأ ةعبدو وأ هيذتعب عاتم ن 8

 © فلسلا نأل تفلسلا ذخأاي نأ ءاش ىتم هل ةلاح تناك ةنس ىلإ مهرد فلأ الجر فلسأ الحر نآ ولف ةلاح

 عاتملا نم ةب , راعلا عيمجو ةعيدولا اذكهو اهيف فاسملا طرش املبق اهذخأ هلن وك الف اضوع فلسملا ام ذخأاي ل ةيراع

 قالخألا مراكم اذهىف نسحم ىذلانأ الإ هرغب ملوأ ءىثن٠ فاسللاوأ راعا رغ ءاوسو ءاشىتم هذخأ هبحاصلف هريغو

 : ح اذ الإ ىأ , كح الإ : هلوق (1)

 ) خلا نإف ةعدوأاو تفاسللا ّق الإ (( هلعل علا نإف قفلسلا ىف الا هلوقو )1

 . هبنتف ٠ ىفنملا ىلع عرفم «( نوكي الف ز هلوقو ٠ ةيراعك ىأ ةيراع : هلوقو ()
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0 
 اهتداهشب اهسفن ىلإ رحت ال ىتلا ةلداعلا ةنيباا هيدي ىف وه ىذلل ليق هاوعدب ةنيب هيدي ىف سيل ىذلا ماقأ نإف ةنيب امهم

 ريغ تنأو نوكت دق كدي ىف هتنونبك نأ لبق نم كدي ىف ءىشلا ةنونبك نم ىوقأ ىعدملل تناك اذإ اهنع عفدت الو

 اتيوتساو ىوعدلا ىف اميوتسا دق ليق هيلع ةنيبلا اعم اماقأ نإف كينس ىلع هببس ةوق لضفب ةنيبلا ماقأ ئذلل وبف كلام

 ىلع لدتعم اذهو هبيس ةوق لضفب هل ورف كببس نم ىوقأ وه هدب ىف هتن ردك برس هيدي ىف وه قلو ةنيبلا ىف

 ىحم ىنأ نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لأق ( عيرلا انربخأ ) انلق ام لا ةنس هيفو ةنس هيف نكي مل ول سايقلا لصأ

 1و لك ماقأف ةباد ايعادت نيلجر نأ هللا دبع نب رباج نع يكحلا نب رمح نع ةورف ىفأ نب قحسإ نع

 نمت هنع تظفح نم لك لوق اذهو هيدي ىف ىه ىذال مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب ىضَقَف اهجتن هتباد اهنأ ةنيبلا

 هيلع امافأ اذإ لاقف نيترم نوكي امفو جاتنلا ىوس امف نيبقرمملا ضعب انفلاخو ةرم الإ نوكي ال امفو جاتنلا ىف تيقل

 نيميلاو ىعدملا ىلع ةئيباا » لاق ٍملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هل ةحلا نأ معزو هيدي ىف وه سيل ىذلل ناك ةنيب

 هلع ىعدت رحآلاو  ةلاح لك ىف اعدم اهدكخأ نوك نأ نم نامدخ ولحم ال هنأ معزو « هيلع ىعدللا ىلع

 ىعدي ام هيدي ىف نم امأف هيدي ىف ءىث ال نم الإ نوكي ال ةنيبلا هنم لبقت ىذلا ىغانملا نأ معزيو ةلاخ لك ق

 هللا لوسر نأ نم تركذو انركذام تيأرأ هل ليقف هيلع ىعدملا نم ةنيبلا ليقت الو عدم ال هيلع ىعدم كلذف

 هيدي ىف ىه سيل ىذلا ةنيب لطبأو اهب هل ىضقو هيدي ىف ىه ىذلا ةبادلا بحاص نم ةنيبلا لبق مسو هيلع هللا ىلص

 ىه ىذلا ةنيب لبقتال نأ كلوق لصأ ىف كمزاي ناك ام وأ كناسا ىلع اجوجحم تنك امأ وه الإ ةجح كيلعنكي ملول

 كيلع لخد هتلق نإف اناق ٠ انأفاكت امهنأل اعم نيتنيبلا لطبأ هنأل هيدي ىف ىذلل اهم ىذق امنإ هنإ لاق نإف ؟ هيدب ىف

 « هتلطبأ امهنم دحاو لكل اهنأ ةئيب هيدب ىف لجر ةباد ىلع 8 ولو (لاق ) الطاب توتسا ني> ةنيبلا نوكت نأ

 ىذلا فاحم نأ عضوملا كلذفف ك.هزلو تافاكت دق ا ةلطب أ جا اتن ريغ نم 'امهدحأ دن ىف ءىش ىلع ةنيب امافأ قلو

 نورك ال نيتنيبلا ىدحإ نأ رك اذه لوقأ الو / لاق 0 هيلع مق و ة ةئيب مق ١ نك هيلع ىئعدم هنآل ةبادلا هدب ىف

 تلطبأ فيكف اهنيع ريغب ةبذاك امهادحإ نأ تمعز نإن انلق . نيترم جتنتال ةبادلا نأ لبق نم ةبذاك الإ ادبأ

 تبحأ ام لق ةيذاكلا ئه تققخأ“ىتلاو.ةقذاصلا ىه 'تلطنأ ىلا.لعل ىردتالاتناف ىرذشألا تققحاو 0

 لسف : تلق كلأسأ لاق باوجلا كعطق دعب تلق . كلأسأ ىنكلو تاقام ىنمزا اذه تلق نإف ( لاق )

 ىعدملا ىلع ةنيبلا » هلوق ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا جاتنلا ف هومتيور ىذلا ثيدحلا فلاخيفأ لاق

 ائيش نأ معز نم لك هيلع ىعدملا : تلق ؟ هيلع ىعدملا نمو ىعدملا نف لاق ال : انلق « ؟ هلع ىععدملا ىلع نيبلاو

 نس ن* لك هيلع ىعدملاو ىل اذه لجرلا لوق امنأ برعلا مالك ىف ةلوقعم ىوعدلا نأل هريغ ىدبب وأ هيدبب ناك هل

 دحأ بسحأ ال ام انلق ؟ تاقام ىلع لدي لاق ( لاق ) هيلإ تبهذام ال هلوق وأ هلام وأ هيدي ىف اقح هلبق نأ معز '

 هل هيدي ىف ام ىعدا ام نأ سانلا عامجإو جاتنلا ىف ةنسلا اناق « ىعدملا ىلع ةنيبلا » هلوق امث ( لاق ) ناسللا نم هله

 ءاوعد الإ هقدص ىلع لدب هل بيس ال ىذلا ىنعي « ىعدملا ىلع ةنيباا » هلوق نأ ىلع نالدب هفالخم ةنب هيلع موقت ىتح

 لام كيدي ىف ىل لجرل لاق نم انلق ؟ اذه نيأف ( لاق ) هلوق الإ هقدص ىلع لدي ببسال هيلع ىعدللا ىلع نيمبلاو

 كلدي اذهف انلق ىلب : لاق ؟ هني عم هلوق لوقلا سيلأ ق> ىلع الو ىلي كلام لاقف هتلعذ وأ هتلق قح كيلعوأ ناكام

 هل بدسال ىذلا فاكي وأ ايعدم ناك نإو ةنيب فاكبال ىذلا وه هبدي ىف لاملاو هيلع ىعدا امث ةءاربال ىعدملا نأ ىلع

 ىلع لدب بم هلو هيدي ىف ىذلا ءىثلا ىعداو هناع ىعدا ام ةواربلا ىعدا نيح اذه ناك ول ت تب أرأ ةئيبلا ماوعدب



 م
 ىف رادلا تناك اذإو ىلاعت للا همحر ( قفا: ةلألاف ) لاخلا كلت ىف قحأ وه ىذلل اهلعجأف نودهشي, نيح دوهشلا
 لبقأ نافصن امهنيب ىهف نيتنس ذنم اهلك هل نأ ةنيبلا رآلاو ةنس ذنم هل اهلك اهنأ ةنيبلا امهدحأ ماقأف نيلجر دب
 امهدحأ ماقأ ول اذكهو :ىبلاعت هللا ه>ر ( قنا خلال ) نافصن امهنيب ىع ( عيرلا لاق) اهلك اكلم امهمدقأل اهم ىذقي ( بوقعي وبأ لاق ) اهفالخحم هل دوهش دهش اذإ هريغ دب ىف ا اهحرطأو هدب ىفام ىلع امهنم لدحاو لكا هَ
 نم لقأ ىلع اودهش نيذلا دوهش هب دهش اه تلعح اهلك هل نأ ةئيبلا رخآلا ماقأو اهثلث وأ اهفصن هل نأ ىلع ةنيبلا
 . اهاوس امو ةمألا اذكهو رخالل رادلا نم قب امو هل فعلا

 ةقدصلاو ةيطلاو ءارشللا ف ىوعذلا بأب

 دحاو لك نإف اتقو نيتنيبأا ند ةدحاو تقوت 1و نمثل هذقنو مثرد قئاع هنم اهارتشا هنأ رخألا ىعداو نمثلا هدقتو مهرد ةثام اهارتشا هنأ لجر ىعداف لجر ىدي ىف رادلا تناك اذإ ىلاعت هللا همحر ( قفاتشلالاف )
 وهف عسيبلا رات>ا اذإف هفصشن عئابلا ىلع جراد هدوعش 3 ىذلا نمثلا فصنب اهفصن 0 اش نإ رايخلاب اههنم
 اذإ اهلك هل نوكي الو نمثلا فصنب اهفصن راتخا ىذللف درلا رخآلا راتخاو عيبلا امهدحأ راتخا نإف ل راج
 قر امونأ فرك ملادإ ناعرالا دعب خوسفم هلك عبيبلا نأ رخآ لوق هيفو ( عيرلا لاق ) مك احلا نم رايخلا عقو
 ىعفاشلا لوق سايق وهو ال وأ هعاب ىذلل وهف الوأ هعاب هناب كلاملا هل رقأ نه ل وألا اهي-اص ىلإ عجريو
 بوثلا وأ ةمألا وأ ةبادلا وأ ضرألا وأ دبعلا وأ لجر ىدي, ىف رادلا تناك اذإو ىباعت نإ هحر ( قئاتثلالا )
 نم هارتشا هنأ رخآ ىعداف نمثلا هدقنو ىحسم نعشب هةكلعإ وهو نالف ند هارتشا هنأ ةنيبلا لحر ماقأف
 هيدي ىف وه ىذلل بوثلاب ىذه هنإف ةضشب كلذ ىلع ماقأو نمثلا هدقنو ىمحسم نمش دكلع وهو لحر
 ما امهنم دحاو لك ةنيبلا هلع نالحر ماقاف لحجر ىدب ىف بوثلا ناك اذإو ىلاعت هللا ههحر ) قف 5 الام )

 لكل“ديش ولو هفصن قحتسإ دحاو لك نأل نمثلا فصنب ىرتشملا ىلع دحاو لكل ىضقيو نيفصن امهنيب هب ىضقي
 هنع هللا ىذر ةفينح وبأ هلاقو دحاو لكلا ندنلابا هيلع ىضقا هنمأ ىرشا هنأ ىرتشملا رارقإ ىلع دحاو
 مثرد ةئاعإ نالف نء اهاريشا هنأ لجرا ىعداق لدر ىدن ىف ةبادلا تناك اذإو ىللاعت هللا همحر ) قفا 0 االاؤ (
 كلذ ىلع ماقأو اهبكلع وهو رخآ نم ةقدص رخآ ىعداو ةنيب كلذ ىلع ماقأو اهكلع وهو هيبأ نع اثاريم ىعدب نم مهعم ناكو اهكلمي ذئموي وهو هنم اهضبقو هل اهبهو رخآ انالف نأ رخآ ىعداو نمثلا هدقنو امكلع وهو
 ةعرقلا هل تجحرخح نل اه ىضق مهيب عرقأ لاق نمو اعابرأ ممل ام ىضق نيتداضتملا نيتنيبلاب ىضق نم لاق ةئدب
 هللا همحر ( قفا*_ةلالاف ) تداضت اذإ اهلك اهيغلأ ( عيبرلا لاق ) اهلك اهاغلأ تداضت اذإ اهلك اهيغلأ لاق نمو
 للا هحر ( قناع ا! ) نكساام ردقب نكس اهف رادلا لثم |( لشق لسا ادي ءاركلا ناك اذإف 012 ىللاعت
 سلف امهيدس ىوتسا اذإف هل هلعجأف هيف ناعزانتي امف اببس ى وقأ ناك اههعأ رظنأف لاملا نالجرلا عزانت اذإو ىلاعت
 ناعزانتيام ناك نإف ىوعدلا ىف نايوتسم اهبف لاملا اعزانت اذإف ءاوس هبف امهو رخآلا نم هن قحاب . امهم دحاو
 دحاول مقت م اذإ هن عم هل وهف هيدي ىف وه سيل ىذلا بيس نم ىوقأ بيس هيدي ىف وه ىذللف امهدحأ دب ىفدف

. 
 ها هساناع اسرق امو مدقتو بابلا اذهب قاعتبال هدعب ىذلاو عييرفتلا اذه خلا ءاركسلا ناك اذإف:هلوق
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 هبحاص تقو ىلبق تقو ىف امهادحإ نيبو عدلل باب

 ماقآو قيتتس ذنم هل هنأ ةتنلا لخرلا ماقأف لحر ىدب ىف ديعلا ناك اذإو ىللاعت هلل هحر ( قفانغلالاف)

 كاككاول كلاذككو ارو ردكلا تقولاو لوألا تقولاو هيدي ىف وه ىذلل وهف ةنش ذنم هل هنأ ةنيبلا هءدب ىف وه ىذلا

 لاحلا كلت ىف اعبي امل دبش اذإف اهبف ناعزانت. قلا لاحلا ىلإ رظنأ امنإ كالملا ىلع ةنيلا اه. اماقأف امهعدبأ ىف

 فعوين ونأ لاقو هيدي ىف ىدلل ىه ىلاعت هللا همر ةنسح وأ :لاقو هثدحو كللا مدق ىلإ رظنأ " نككلات 0

 لجر ىدي ىف ةمأ تناك اذإو ىعفاشلا لاقو ةنيبلا هيدي ىف ىه. ىذلا نم لفأ الو ىعدملا ىهأ لات نإ

 ةنيبلا ماقأو نعتئس ذنم ه.د. ىف ا[خآشل فام فلا ىعداو ةنيب كلذ ىلع ماقأو ةنس ذنم هل انآ لجر نعد

 هنع ىلامت هللا ىضر ةفينح وبأ هلاقو ىعدتلا اهب ذقأ قإف هل اهنأ اودهشي ملو نيتنس ذم هيدي ىف امأ

 راف نينس رشع ذنم هل اهنأ ةنيبلا لجر ماقأف لج ىذا ىف ةيادلا تناك اذإو ىلاعت هللا هحر ( قفانتلالا )

 ىكر ةفذح وبأ هلاقو نيئس رع ذنم هل امنأ مافأ ىذلا ةئيب لبق ال هنإف نينس ثالثل ىهع اذإف ةبادلا نس ىف مالا

 هذال |ماقأف لجر' اهاعداو لحر ىدب ىف را 2 اذإو هنع ىلاعت هلا ىذر ( قفانعلإلا4 ) هنع ىلاعت هلل

 ىفقأ ىنإف اهكلمي ذئموي وهو نيتنس ذنم ىعدا ىلا :نءاهارتشا .هنأ-ةنتبلا رحالا ءاقأو هس اهنأ

 اكلام هتلع> اذإف هيدي ىف ىه ىذاا ىدي نماحرداف هل تل اهلعحأ ىنأ لبق نم ءارشلا 2

 أ وأ نيتنس دنم هل اعأ لظس ام "ةنس دعم هل اك
 ممدامث ىف سيلو كلع ام عب هيلع تزجأ

 اكلم هنأ اود
نلإ همحر ( ىف 17 األ[ 0

ضو ىهعسم نمش اهعاب هنأ اوديش ولو لاعت هّ
 شمل و رادأا ىلا 

 ةفينح وبأ لاقو ءارشنا هل تلعجو مهمتدابش :تزجأ راداا ضبق ىلع ادهشإ مل نإو ءارشاا بحاصا اهب ىفقأ ىلإف

 ممدابش رجأ مل'شنقلا ىلع اوني 1 نو راذلا ضو ملا ١ ودهش اذإ ممتداهش هل رجا لاحت لإ هن

 كلل دبع هل لاي رخآ ماقأف هللا دبع هل لاق. لجر ىئدي ىف ضرأ تناك اذإو "لاعت اللا حر ( قفانغلإلاب )

 اودهشي قح اذه ىلع هتنس لدقت ال هنإف نمثلا هدقنو ىم س٠ نم نمحرلا دبع هل لاقي لجر نم اهارتشا هنأ ةئيبلا

 هاذقنو ىمسُم نمش نالف'ىنف اهارتقا ىعدلا اذه ضرأ امنأ اودبش نإف ان و 0 نمح رلا دنع نأ

 ا اوديغ وأ امكلاع ذثموي وهو ابعاب هنأ | ودهش اذإو ىلاعت هللا ه> د ( قفانشلالاث ) ازئاج اذه ناك عرمتاا

 اذإف ىلاعت هللا هحر ( قاتلا ) ازئاج اذه ناك نمثلا هدقنو اذكو اذكب نالف نم اهارتشا ىعدملا اذه ضر

 اهنأ اوديشي ملولو مهتدابش زجأ مل هعاب نيح هك عئابلا نأ اولوقي حلو لجر نم اشيش ىرتشا هنأ اودهش

 اهكلعي هنأ اوركذي لو نمثلا ضنقو ىمسم' نثثي اكلي وهو اذه نم اهعاب عئابلل اهنأ اوديشو ىرتشملل

 ىلع اودبشي ملو ىرتشملل اهنأ اودهشي ملو اهكلع وهو ابعاب عئاباا نأ اودهشي مل اذإو كلذ ترِجأ هنم اهضبقو

 قت هلع ركتأف عئابلا مدقف نيبلطلل هب اتيسقو يتفارشا ذب تلقانو كلذ نم ءىث ىلع مهتداهش ليقأ مل ضبقلا

 هللا همحر ( قفانتلا ) ءادتبالا ىف هن عنصأ 5 ممحرج هتدرطأو هيلع هب دهش ام ةخسن هلع تدعأو هن هتجح

 [ئبف هل انآ ةئن ىنجأ لجر ماقأو هل اهمأ ةئيبلا ماقأف لجر ىدي ىف ةباداا تناك اذإو ىلاعت
 ادد هتان ىف ع ىذلل

 تقو ىلع ةنيبلا ماقأ وأ اهمقي مل وأ كلما نه كلذ ريغ وأ ءارش وأ ثاريع هل اهنأ ىلع ةنبب هيد ىف ىه ىذلا ماقأ

 ذآ رظنأ ام. .ابمقي ل ىآ عم وأ ثدحأ وأ اذنه كأي نء مدقأ كلم ىلع ةنيباا ىنجألا ماقأ ءاوسو اهمقي ل وأ
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 ' رخآ لوق هفو « عيرلا لاق » ملسم هنأ ةن ىلع فرعي مو ىفوم نييلسماب طاتخا ول هيلع ىلصن اك يسم هنأ ةين ىلع
 ناك ءىث ىأ ملعن لو انارصن تام هنأ نانثا دهشو اماسم تام هنأ نانثا دبشف نيدسم اعيمج اوناك نإ دوهشلا نأ
 رخآلاو ملسم امهدحأو امهسبأل ناك كاملا نأ ناري امهنأل هيف احاطصي ىتح امهملع فوقوم ثاريملا نإف هنيد لصأ
 دحاولالإ نوكيال لاملا اذه نأ ملعااطاحأ اماف رفاك نم امام وأ ملسم نم ًارفاك انثرو دق اك اي ايست درك
 لاق ( عيرلا لاق) رخآ عضوم ىف ىعفاشلا لوق ىنعم لولا اذهو هيف احاطصي ىح ادبأ هانفقو دحاولا فرعي الو
 نأ اعيمج ارقأف نيماسم نيلجر ىدب ىف رادلا تناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاو ) امهنيي كاملا مسقي كلام
 رخآلا هبذكو اهسم اضيأ انأ تنكرخألا لاقو اماس» ىنأ ناكو اماسم تنكامهدحأ لاقو اثاريم اهكرتو تام امهابأ
 لبق اماسم ناك هاخأ نأ رقأو ىنأ نوم لبق تداسأ لب وه لاقو ىنأ توم دعب كنز تنشأ و )تاك تنأ تنك كانك
 ئدبع اناك وا كلذكو هببأ توم لق مسأدنأ ةنيبلا رْخآلا ىلع نوكيو هيلع عمت ىذلا ملسدلل ثاريملا نإف هببأ توم
 نأ امأ رخآلا لاقف اعيج تأ انآ ىنأ ثوم لبق تقتعأ لب رخآلا كاقؤ كببأ توم دعب تقتعأ هنخأل امهدحأ لاقف
 لاقو ةئيباا رخآلا ىلعو هقتع ىلع عمجم ىذلل ثارملاف كيبأ توم دعب تقتعاف.تنأ امأو ىنأ توم لق تقنحأ دقق

 نأ لسه ئعداف ىمذ يدي ىف رادلا تناكاذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) كلذ هنع ىلاعت نإ قر ةنسح
 ماقأو كلذ لث٠ ىءذ اف ىعداو ةمذلا لهأ نب« ةنيب كلذ ىلع ماقأو هرْيغ امراو هل نوملعيال اثاريم اهكرتو تام هابأ
 ىف رادلا ىذلا فلخمو ةمذلا لهأ ةداهشب اهاعدا نمل اهب ىخقب الو هيدي ىف ىم ىذلل رادلا نإف ةمدلا لهأ نه ةلب
 تناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا: _لالاث ) رادلاب 1 نيداسملا نم هتنيب تناك نمو اهاعدا ىذلل هبدب
 تام لب راغكر اك معو هدلو لاقو ملسم وهو تام ملم ىجوز ةماسم ىمو تملا ةأرما تااقف ةئثرو ىدي ىف رادلا
 نإف ملسم هنأو هوخأ هنأب ةرقم ةأرملاو ثاريملا ىعداو اماسم ىخأ تام لب لاقو اماسم جوزلا ر2[ءاجو لا
 ناك نإو ارفاك ناكر فكلاب افورعم تيملا ناك نإو ملسم ثاريم هئاريمو ملسم وهف مالسإلاب افورعم يملا ناك
 712 مول ةئدس ءرفكا نم. همالسإ فرعي ىتح افوقوم ثاريملا ناك رفكلاب الو مالسإلاب فورعم ريغ
 تومي نأ لبق تماسأف ةيمذ وأ تومي نأ لبق تقتعأف ةمأ تنك تلاقف ةأرما هلو سلا تام اذإو ( قفا ةشنالا )
 اولاقو ةئرولا كلذ ركنأف جوزااتومب نألبق مالسإلاو قتعلا تعداو ةيمذ وأمل تناك اهعاب ةنبز الع تماغ وأ

 وتلا حل اهلخأ نم ىهف لاح تفرع اذإ ةئببلا ةأرملا ىلعو ةثرولا لوق لوقلاف هتوم دعب مالسإلاو قتعلا ناك
 مل تلاقف هتوم دعب تقتعأ وأ تداسأ م ةمأ وأ ةيمذ تنك ةئرولا لاقف احلام ةلأسملا تناك ولو اهفالخ ىلع ةنيبلا
 اهنم رارقإ وأ موقت ةنيدب الإ كلذ فالح اهللع ىضقب الف ةملسم ةرح نآلا اهنأل اوق لوقاا ناك ةر> ةماسم لزأ
 ةقلط اهقلط اهجوز ناب ةأراا ترقأ ولو ىلاعت هللا هر ( قفا: ةلالاو ) هيف فلتحم ال هلك معلا لْضألا دكه
 اهمنأل ةثرولا لوق لوقلاف كعجاري مل ةثرولا لافو تو نأ لبق ىنعجار تلاق مث اهتدع تضقناو هتحص ىف ةدحاو
 تلاقو امام ةلأسملا تناك ولو موقت ةنيبب الإ هكلم ىف لخدت الف هكلم ىف لوخدلا تعداو ةجراخ اهنأ ترقأ دق
 . اهلوق لوقلا ناك تضقنا دق ةثرولا لاقو ىندع ضقنت مل

 ا ا

 ا
1 

ْ 

ْ 7 
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 اذإو( لاق ) نيذدن امهنباهب ىضقي هنإف ةندب.امهئم دحاول نكي مل نإف هريغ هل ثراوال هل اثاريم ايكرتو تام ءانأ َنذ

 ىدلاو نيب ىه معلا لاقف هيخأ نباو لحر ذي ىف راذلا تناك
 ةئيبلا معلا ماقأو كلذب خألا ن:انقأو نافصن ىِحأو

 خألا نبا ماقأو هريغ هل ثراوال وه هثروف هوبأ تام مث امهريغ هل ثراوال هنباو هوبأ هثروف هيبأ لبق تام هابأ نأ

 تام مث امهريغ هل ثراو الو قابلا معلا رخأآلاو خألا نبا وبأ امهدحأ هانبا هثرو هنأو هيخأ لبق تامدخلا نأ ةئيبلا

 هذهىغلأ اضعب ابضع بذكي نأ الإ نوكنال تناك اذإ ةنيباا ىغلت نأىلإ بهذ نف هريغ هل ثراوال وه هثروف هوبأ

 نكتيمال م ارفأ ف ىبع رادلا هد لعحو ةئيبلا
 ارقأ نم كالا لَضأ لمي هنأل تا ءامحألا امهتثرو ثروو

 هل

 نمو هبحاص دوهشىغلأو هدوهش هل دش اب هل ىضق همبس جرخ امه اناا مت عرقأ امهنيب عرقي نأ ىلإ بهذ نمو هب

 لك ليقي نأ لإ بهذ
 هذ ىف مع ةنيبلا امهم دحاو

 هيحاص ىذدي ف مع اهيغايو
 ىلع نيفدنلا تيثأ مش اهلبق

0 

 ةفين> وبأ لاق اتيم وأ اذه ةموي ايحناك هثرو نم م دحاو لك ثروو فصناا امهم دحاو لد تنثأو هب ارقأاو

 فصنب ىضقأف ائيش كلذنم تاومألا ثرن الو ءانحألا ةنترولاعينم داو لك بيصنب هذه ىف ىضقأ ىلاعت هللا هحر

 هفرعف همأو هبأل اخأ كرتو لجرلا تامءاذإو ىلاعت هلل هحر( قئانعلالا ) ملل رادلا تسر خألا نبال رادلا

 أ سيل هريغ آثراو هل نأ ىضاقلا الو دورشلا ملعي الو هدوبش كلذب هل دهش وأ ىضاقلا
 ىصاقلا نإف بسنلاٍلعنم رثك

 اودهشي ملو هنبا اذه نأ دورشلا دبشف نا خألا نكي ناك رار ثار نوكي الو اخأ نوكم دق هنأل ائيش هيلإ عفديال

 له اهثطو ىلا نادلبلا نع ناكر هب مولتو هلام ىضاقلا فقو هريغ هل ثراوال هثراو هنأ ىلع الو ةثرولا ددع ىلع

 نأنالا ىعداو هفرءادلو اهمف هل ناك ميلا ةياغلا غلب اذإف دلو اف هل
 ههفدبالو هلك لاملا هيلإ عفد هريغدل ثتراوال

 ءانمضلا ذخأ ثراو ءاج اذإف هريغ اثراو هل دح مست الإ هل كتر 1 هن يتلو كانا انيمض هب ذخأي نأب الإ

 وأ نالا ناكم ناك نإ هقح ردقب هيلع ثتراولا لاخدإب
 كيرشلا د هانإ اهيطعي الو نمثلا خد اهاطعأ ةحوز ةهعم

 نك الآ رد امثاريم نأ نبالا نيبو امن قرف امإو اهقراف هنوماعي الو ةحوز هل ىمو تام اهجوز نأ دوهشلا

 كلا رثكك الاف ريك لإ ودع نفذ دودحم ريغ نبالا ثاريمو عبررلا كلو نمثلا عبر لقألاف لقألا دودحم

 | ل ةثرولا ددعب الإ اذيأ هيلع فقوبال لقألاو

 تناول ّىك ةمذلا لها ةدايف بأب

 نآل انّذلا نم ءئىث ىلغ نيماسملا نيغلابلا رارحألا فلاخ دحأ .ةدامش زوم الو ىللاعت هللا همحر (قنانع الاف )

اًضرالو « ءادهشلا نم نوضرت نم » لاقىلاعتو كراك هللا
شأو» ىلاعتو كارا هللا لاقو مالسالا فالاخ دحأىف 

 اوده

 نشا كارثو تامف ةنارصنلاب فرعي لحر ناكر مالسإلا فلاخ ند ذم سلو نودهاسملا انمو )» كم لدع ىوذ

م هابأ نأ ىتارصنلا ىعذاف نارك ركالاو مسم اهدحأ
 , تماقو توعي نأ لبق مسأ هابأ نأ مسملا ىعداو اينارصن تا

 قارضتلا هئاريمو.لصألا لع ركن لوألا ردكشلا ريغ هرفك الو همالسإ ىلع دهشن ملو امثهريغ تيما ثراوال نأ ةنيبلا

 نيدهاش مسملاو اينارصن تام هابأ هنأ نيماسم نيدهاش ىنارصنلا ماقأو ةئيبلا اعيمج اماقأ واو مالسإ هل عي ىت>

 دوهشلا ناك ولو نيئارصنلل ةداهشالو ناماسملا هل ديشىذلا ىتارصنال ثا ريملاف توع نأ لبق مسأ هابأ نأ نيبنارعصن

 هرقأو ىارصنال ثاريملا لعج اضعب اهضعب بذكي نأ الإ نوكسنال تناك اذإ ةئيبلا لطبأ نمو هيلع ىلص نينلسم ه2

 اذإ ءىثلا مسي نأ ىأر نمو هتعرق تد>رخ ىذال ثاربلا عجرو عرقأ امهنيب عرقي نأ ىأر نمو لصألا ىلع

 لاكشألاب هيلع ىلصن امنإثا ريملا نم تدسلف هيلع ةالصلا امأف امهنيب ةمسقو ةعانش اذه ىف هلع تلخد ةئيبلا هيلع تفاكست

 تناتععبز
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 ةداهشلا ىلع ةداهشلا باب

 نيتفملاو ماكحلا نم 0 ترءآرادقف نيلجر ةداهش ىلع نالحر ديش اذإو ىلاعت هللا همحر ) قنانثلالا (

 ىلع نادهشي امنإو اهسفنأ ةدابش ىلع نيدهاشب اسيل لوقي نأ هتحح نم نوك نأ ىغبنف هزاجأ نث هزحي

 ” 2 نأ ةشإ هنأك ”ىرما ىلع اذه ن٠ لدأو لجرو لجر ىلع امهنم دحاو لك نالجر امبف نيلجر ةدابش

 نياجحرةداهش ىلع اديشو هنيعب لجرلا اذ كواملا اذه نأ نياجر ةدابش ىلع ادهش ول اعنا يب الأ لح ر. كوم نأ

 لصألا ىلع نيدهاش اناك ولو امهريغ لوق ايدأ اعإو زوز ىدهاش انوكي ل هريغ رخآل هنيعب كولمملا اذه نأ نيرخآ

 نهو امهريغ نيرخآ ةدابش رخآ ىلعو نيلجر ةداهش الإ لجر ىلع لبقأ ال لوقي نم تعمس دقو روز ىدهاش اناك

 دهش ول وهف همكح نم رثك أ امل نكي ملف هسفن دهاشلا ماقم امهميفأ انأ لوقي نأ هتجح نه نوكي نأ ىغذي اذه لاق

 ىغبنيو اهمتداهش زوجت الف ةرم الإ نكي مل رخآلا ىلع امه ادبش اذإ كلذكسف ةرم الإ نكي مل دحاو ءىثىلع نيترم

 امهو نايعلا ىلع ادبشإ مل امهنأل نيفلت# ةعبرأ ىلع امهمتدابش ىف نيحور# ريغ اناكامتإ امهنأ اذه لاق نم لوقي نأ

 دحاولا ىلع زوحي نأ ز< مل ذإ دحاو ماقم الإ نانثا موق, نأ زوحم الف هتداهش ىلع ادهش نم ماقم الإ ناموقال

 ناتأرماو .لجر اهيلع زوم الو نالجر الإ ةأرملا ةدابش ىلع زوحم الو ىلاعت هللا همحر ( قثانتثلالاف ) نانثا الإ

 تام هابأ نأ ةئيب اهيلع لجر ماقأف لجر ىدي ىف راد تناك اذإف ىلاعت هللا همحر ( فان لالا ) لاعب سيل اذه نأل

 مهنأو مهنايعأب نالف دالوأ مهنأ ةنيبلا ةثرولا فلكي ىضاقلا نإف مهنوفرعي الو ةثرولا ىلع اودهشي ملو ًاثاريم اهكرتو

 ىتح ادبأ رادلا فقو كلذ ىلع ةنيبلا اوميقي مل نإو مهللإ رادلا عفد كلذلع ةنيبلا اوماقأ نإفمهريغ ًاثراو هل نوملعيال

 هتذخأ ولو هقحتسإ نأ دعبهلإ عفدي امم ءىشب ليفك ثراولا نم ذخؤي الو مثريغ هل ثراو ال هتثرو مهنأ ةنيبب اوتأي

 هلاقوناك ام ع ةاكد 2و نك لح ر لع هلتيشت نعدتدحاو دنع وأ راذبا رذآ لع هل تنسق نك هتادحأ هم

 ةنيب ماقأو رخآ اهاعداو لجر ىدي ىف رادلا تناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: :لا]إ ) ىلاعت هللا هر ةفينح وبأ

 اثاريم اهكرتو تام هابأ نأ ةنيبلا هيدي ىف ىه ىذلا ماقأو هريغ اثراو هل نوماعيال ةنس ذنم اثاريم ايكرتو تام هابأ نأ

 ىلاعت هللا هحر ( ىف: لال ) ىعدملل اه ىضقأ هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ لاقو هيدي ىف ىه ىذلل اهنإف ةنس ذنم

 ةنيب كلذ ىلع ماقأو نمثلا هدقنو هنم اهارتشا هابأ نأو ىعدملا ىنأل تناك رادلا نأ رقأ رادلا هيدب ىف ىذلا نأ ولو

 هذه ىف ىعدملا هلعجم هنأ الإ هلثم ىلاعت هللا همحر ةفدح وأ لاو ايدس ىوقأ وهو هيدي ىف رادلا نأل كلذ دم لق

 اهكرتو تام هابأ نأ ةنيبلا اهيلع لجر ماقأف لجر ىدب ىف رادلا تناكاذإو ىلاعت هللا هنحر ( ىفانلال؛ ) ةلزنلا

 ىه ىذلا ىدب نم جرت رادلا نإف هريغ بيغ مهلك هتوخإو مثريغ اثراو هل نوماعيال نالفو نالف هيوخألو هل اثاريم

 مث نم ق- مهيلإ عفد ءالكو ةثرولا نم بئاغلل ناك نإف هتصح ةثرولا نم رضاحلا ىلإ عفديو اثاريم ريصتو هيدي ىف

 رضاحلا ىلإ عفدي ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاقو اورض تح مل تبرك أو رادلا نم مموابصنأ تفقو الإو هؤالكو

 ىدب ىف رادلا تناك اذإو ىلاعت هللا ا قاتل الا ) هيدي ىف رادلا تناك ىذلا ىد» ىف رادلا ةيقإ كرتتو هق>

 هنم لبقيال هنإف بئاغلا ىلع ىضقيال لاق نش بئاغلا كلذ بيصن ىرتشا هنأ لجر ىعداف بئاغ مهنم دحاوو ةثرو

 ىضق نمو هل هنأ بئاغلا بيصنب نيرقم مهلك اوناك نإو همصخم ةئرولا ءالؤه نم دحأ سيلو بئاغ همصخو هتنيب

 ىلاعتهلا همحر ( ىف: ءلا]|3 ) بئاغ ىلع ىضقي ال ىلاعت هللا همحر ةفيتح وبأ لاقو هتنيب ىرتشملا ىضق بئاغلا ىلع

 خألا نبا ىعداو هريغهل ثراوالهل اثاريم ابكرتو تام هابأ نأ معلا ىعداف هيخأ نباو لجر ىدب ىف رادلا تناكاذإو
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 ةعيدو هنأ رقأ هنأ رذآ ىعداو كلذ ىلع ةنيبماقأو تقو ىف هايإ هيصغ هنأ لجر ىعداف لجر ىدي ىف دبعلا وأ رادلا

 زوخن الو ءىثب رارقإلا بحاصل ىضقي الو بصغاا ب>اصل هب ىضقي هنإف ةنبب كلذ ىلع ماقأو بصغلا دعب تقوفف هل

 12 اذإو ىلاعت هللا همحر ) قثانغلالا ( ةئيباا ةلعو ىعدأا وه بصغلا بحاصو اذه ند بصغ مف هرارقإ

 دبعلا كتمب امنإ عئابلا لاقف عئابلا ىدي ىف امهو نمثلا هدقنو مرد فلأب ةمأو ادبع لجر نم ىرتشا هنأ لجر

 . ملعأ هللاو ناخسافتيو نافلاح:, امهنإف مبرد فلأاب هدحو

 تارتما ف ىرء 1

 ةنينأا 2 امهنم دحاو نك نالحر اهاعداف لحر لب ف راد تناك اذإو ىلاعت هللا هم و ( ىف 8 3 اال( (

 ةيذاك نيتنيبلا ىدحإ نأ للعلا طيحم ىتح اذك تقو ىف هيبأ نع اهثرو هنأو اذك تقو ىلإ اذك تقو نم هل اهنأ ىلع

 اهفرعن الو ةطاحإلاب ةيذاك امهادحإ نأل نيتئيباا لطبب هنأ جاتنلا ىف معز نث جاتنلا ىلع ةداهشلا لثم اذهف اهنيع ريغب

 قحم هنأ معز نمو اهبحاص ىدب ىف رادلا رقأو نيتنيبلا نيتاه لطبأ ةنيبلا لاطبإل هيد. ىف ىه ىذلل جاتنلا لعجمو

 نوكت نأ امهدحأ نالوق اذه ىف ىوقأ ببسب اهبحاص ىد. ىف جاتناا ةنونيك لعجيف ىوقألا تبسلا اهعم ىتلا ةئيبلا

 :نيتقو ىلع تدهش ةنيباا تناك ولو اهلك هل تناك هل ةعرقلا تجرخ اههمأف امهنيب عرقي نأ رخآلاو نيفصن امهئيب

 ناتنيبلا نوك: نأ اذه ىف نكي دق هنأل نيفص: امهنيب رادلا نوكست وأ امهنيب عرقي نأ الإ هيف نكي مل نيفلتخم

 نوكست نأ الإ نك ملام لكو اذكه نييعدملا ىدب ىف سيل امن هيف نهتقداص ناتنينلا نوكت نأنكمأ ام لكو نيتقداص

 ءاوس كلذ ىف هريغو ثاربملا ىعدا كلم ىأبو ىعدا ءىش لك ىف اذه ءاوسو ىلوألا ةلأسملاكف .ةبذاك نيتنيبلا ىدحإ

 هابأ نأ ةنيب ماقأو هبأل تناك اهنأ لجر اهاعداف لجر ىدب ىف ةمأ تناك اذإو ىللاعت هللا هحر ( قتانتلالات )

 اهب ىضقي هنإف نمثلا هدقنو اذه ىلأ نم اهارتشا هنأ ةنيب رذآ ماقأو هريغ اثراو هل نوملعي ال اثاريم اهكرتو تام ش

 ةيه وأ هتحص ىف تملا نم ةطوبقم ةقدص ىلع اوديش ول اذكهو ثاربملا ةداهش ضقنت ءارشلا ةداهشو ىرتشمال

 اكلام تبملا اوملعي نأ رهاظلا ىلع نيقداص نونوكي دق ثاريملا دوهش نأ لبق نم ىرمع وأ ةيطعب وأ لت وأ

 تجرخ اهنوملعت ال مهنأو هللكلم اهنأ اودهشف اوقوت ولو ةداهشلا اذه ىلع مبعسيف هيدي نم تح رح اهنوملك

 دوهش نوفلاخم ءالؤه سيلو معلا ىلع ىبف تبلا ىلع هيف ةداهشلا تناك نإو .ىلإ بحأ ناك تام ىتح هيدي نم

 فالتخا مهيب سيلف اذه ىلإ هتايح ىف ابجرخأ تملا نأ ىلع نودهشي ةقدصااو ءارعثلا دوهش ةقدصلا الو ءارعثلا

 ةءرق وأ ناتسب وأ ضرأ وأ راد تناك اذإو ىلاعت هللا هحر ( قفانغلالا ) ءالؤه ملع ام ءالؤه ىلع ىئخ هنأ الإ

 دفنتالو هل ىذقي ال هنإف اثاريم اهكرتو تاي هلأ اودبشإ ملو هببأل ابن ةنيب ماقأو هل اهنأ لح ىعداو لحجر ىدن ىف '

 اهنأ اودهش ول كلذكو ائاريم ابكرت هنأ اوركذي ل نإو تام ىتح هيبأل لزت ملاهنأ اودبشي نأ الإ ةداهشاا هذه

 تام هابأ نأ نيدهاش لجر ماقأف لجر ىدي ىف رادلا تناك اذإو ىلاعت للا همح د( قنانةلالا  هدجل تناك

 هنإف اناريم اهنكرتو تتام ةنالف همأ نأو ذه مأ اهيلع جوزت ىعدملا اذه ابأ نأ نيدهاش رخآ ماقأف اثاريم ابكرتو

 ءاسنلا ةدابشو عببلاب اهنم هجورخ لثم اذهو اهيلع جوزت ثيح اهنم جرخ دق لجرلا نأل ةأرملا نبال اب نا 7
 نم امهريغ هل ثراوال انالفو انالف كرتو تامانالف نأ ىلع زوالو ةزئاج لاجرلا ةداهش عم اهلك لاومألا كلم ىف ٠

 . ءاسنلا رمأ نم لاجرلا هاري الامو ةضحم لاومألا ىف الإ زوجت ال نهتداهشو ابسن تبث. اذه نأ لبق ٠



 - 566 كه

 ' ٠ ءاقاولوابلف ةلاسملا ف تاولاك !هىباوحلا ناك ةرسشعب ةلأ ىلإ اهابإ ءارك 1 هنأ ةبادلا بر ىعداو ةرشعت ةكم ىلإ

 ىعادت اذإو ىلاعت هللا هحر ( ىفإ هلال ) ةفينح وبأ هلاقو ةنيبلا ماقأ ىذلا ةنبب تزجأ رخآلا مقي لو ةنيب امهدحأ

 ًانابق نإ انأ لبق نم نيفصن اههئياهتلعجةنب كلذ ىلع اعم اماقأو ىد ىف ىل ىه لوقب امهنم دحاو لك رادلا نالحرلا

 ىدي. ىف زادك اهانلع-و اهانطقسأف هبحاص ىدب ىف < اهانغلأو هدب ىفام ىلع امنه دحاو لك ةني..انلق ةئيبلا

 هبحاص ىوعد ىلع ةنيبلا انيغلأ اذإ هفلحتو اهفصنب امه» دحاو لكل ىغتؤ اهلك امنه دحاو لك ىعدا نيلجر

 سمأ هيدي ىف ناك هنأ ةنيبلا ماقأو رخآ هاعداف لجر ىد. ىف دبعلا ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفانغلالاف )

 ا وأ هنم اذه هذخأ دبعاا اذه نأ ةنيءلا ماقأ ولو هل سبل ٠ هيد ىف نوكي دق هنأل اذه ىلع ةنسساا هنم ليقتال هنإف

 بهذف قيرطلا نم اذه هضرتعاف هتحجاحىف هلسرأ هنأ اوديش وأ هنم هذ>أو دبعلا ىلع هبلغ وأ هنم هيصتغا وأ دبعلا ةنم

 ىف ىذلا ئلعف ةنيب هل ن 1ك ١ نإف دبعلاب هل ىذقيو ةزأاج ةداهش ١١ هذه نإف اذه ةزخاف اذه نى هنأ اودهش وأ هب

 لكن نإو ىعدا ام ذخأ فلح نإف ىعدملا ىلع نيميلا تدر نيمللا نع لكت نإو 'ئرب فلح نإف نيميلا دبعلا هيدب

 - ناك اك هبددب ىف كرتيو هتنيب لبقت ىلاعت هللا همر( بوقعي وبأ لاق ) هبحاص ىعدا ام ىلع هفلحأ انِإَو هاوعد طقس

 ىذلالاقذ هضعب وأ لجر هاعداف لجر ىدي ىف لاملا نه اهريغو رادلا تناكادإو ىلاعت هللا همحر ( فان لالام )

 امه ناكو هل ريص ارضاح نالف ناك نإف كلذ ىلع ةنبب مقي لو نالفل كمل وهو ىل كلع اذه سيل هيدب ىف وه

 عقدا هيد ىف وه ىذالو كاوعد ىلع ةنيبلا مقأ ىعدلا اذهل ليقو هل هرارقإ بتك ًابئاغ نالف ناك نإو هسفن نع

 ىعدلا نالف ةنيب تانق اعإ ىلإ ءاضقلا ىف بتكو هيدي ىف وه ىذلا ىلع هب هل ىذق هلع ةنيبلا ىعدملا ماقأ نإف هنع

 . نالفلةنيبلا تلاقف ارضاح هل كو الو هل رقأا نالف 0 ملو نالفا رادلا هذه نأ هيدي ىف وه ىذلا نالف رارقإ دعب

 ”تلعجو هيدي ىف ىه ىذلا_نالف ىلع اه هل تيضتو دوهشلا ةداهش كو ىلاتك ىف تركحام ىلع رادلا هذه ىعدملا

 - ىفىه ىذلا ماقأ نإو هل ىذا نيبو هنيب كسحلا فنأتسا هلل كو وأ رضح اذإف اهفنأتسإ هتج> ىلع اهم هل رقللا انالف

 ةبغا هفلحأو هل ىذقو هتنيب عمس بئاغاا ىلع ىضق نفث اهابإ هاركأ وأ اهايإ هعدوأ بئاغلا نالفل اهنأ ةنيبلا هيد

 | دل ىإ ءاضقلا باتك ىف هل بتكو ءوجولا نم هجوب .هكلم نه تجرخ امو قحل هدوهش هب دهش ام نأ هبحاص

 تناك نإ هتنيب عمسو امدخ هلعج رضح اذإف هل لكو الو رضع مل بئاغ رادلا هل نأ ركذ ىذلا نالفو هنيمو هتنيب

 6 هلك لفل[ هب ثأب 1 نإو هب هل ىضق هل ىذقملا "قع نم ق1 ق ءاج نإف هلع تدبش ىلا ةنينلا هماعأو

 لعفي نأ يلع ناك مصألا ةرضح دنع ىناثلا مكسحلاب اباتك هل ددحم نأ ىذاقلا لوألا هل موكحلا لأس نإو لوألا

 ' اهكحم مث هتنيو هتجح نه تعفسو ةنيبلا هيلع 0 رضح انالف نأ ىكحب مث هلع ىنأ, ىتح الوأ هب ىضق ام ىكحف

 1 همحر ( قفانعلالا ( نحال مكسحلاب هتح> عضطقو لوألا مكحلا هلع ذفنأ هنأو ًائيش ايف هل 0 هنأ ىكحب مش

 هيلع ىضقي امإو هّريغ الو نيدب بئاغ ىلع ىضق.ال امإ نيلوق نم دحاو الإ بئاغلا ىلع ءاضقلا ىف سيلو ىلاعت هلل

 | اىذلا رارنإ نا ءاوسؤ اذه ريغ عضوم ىف راذعألا انبتكدقو:زاذعألا دعب هيلع ءاضآلا ىر نحو هريغو نيدلا ىف

 " تناكاذإو ىلاعت هللا هنحر ( قفا لالا ) لاومألا عيججيف اذه ءاوسو اهدعب وأ دوهشلا ةداهشلبق هيدي ىف رادلا

 ايتن ذحاو لكف هانإ ابعدوأ هنأو هل اهنأ رخآ ىعداو هانإ اهرجآ هنأو هل اهنأ لجر ىعداف لجر ىدي ىف رادلا

 ' ىظفح (عيرلالاق) هنع هللا ىضر ةفينحونأ هلاقو نيفصن اء ىضةهنإف هنيب اماقأنإف ةئيبلا اهنم دحاو لك ىلعو عدم

 تناك اذإو : ىلا#ت هللا هحر ( ىفانتلالاث ) نيلوقلا حصأ وهو ناتاطاب نيتداهشاا نأ ىعفاشاا نع



 ع

 لك اذكهوءاوس دبعلا لثم ةمألا اذكهوىملاعت هللا همحر ( ىف لال ) هل ًاقيقر نوكيف هقر ىلعىعدملا فاح ىتح

 قرلا .امهيلع تبثي ل قرلاب ارقأف ةيرحلاب نيفورعم اناك ول ةأرما وأ الجر نإف دحاو ىنعم ىفالإ كلي ام

 ءاوسف أطخ وأ ادمع مدلا نود ًاحارج وأ آمد لجرلا ىلع لجرلا ىعدا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفاةةلالان )

 نإف هيلع ىعدملا فلحأ حارجلا نود مدلا ىف ةماسقلا بجوي امب الو اهب تأ, مل نإف هل ىضق اهم ءاج نإف ةئيبلا هيلعو

 عيمج هيلع ىعدملا تمزلأ فلح نإف ىعدملا فلم ىت> ًائيش لوكنلاب همزاأ مل نيميلا نع لكن نإو ءىرب فلح

 نيسمخم الإ هنم أري ال مدلا ناعألا عيج ةفلاخم ءامدلا ناعأو ىلاعت هللا هحر ( قفانتلالا ) هيلع ىعدا ام

 حرجلاو سفنلا ءاوسو هناعتلا ةسماخلاو ناعأ ةعبرأاب هنإف ناعللا الإ ةدحاو نيحيب هنم أربيو قحتسإ هاوس امو ًآنيع

 ىلاعت هللا هحر ( قناة للا ) هيلع ىعدملا هبحاص نيميو نيميلا نع هلوكس: نم هب هصقن ىذلاب هلبقي اذه ىف

 نود امو نيدب عطق وأ نينيع ًاقفو وأ احرج ىعدا نه لك نأ عزف اذه ىف هيلع هللا ةمحر ساناا ضعب انفلاخو

 الك ادكهو سننلا نود امف هنم صتقاو هدب عطقو هينيع "اقف هنم صتقا لكن نإف هيلع ىعدملا فاحأ سفنلا

 ”ىرب فلح اذإ هنأ ىلع ليلد ( هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو »لسو هيلع هللا لص ىننلا لوق ىف نأ معزو ءاوس هدنع ىوعد

 هيلع ىعدا نإ لاقف سفنلا ىف هضقنف سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق نم هب جحا امل داع مث ىوعدلا هتمزل لكن نإف

 ةأرملا ىف اذه لثم لاق هئرب اف فاح وأ هلتق اف رقي ىتخ هتسدحو هلتقأ نأ تمظعتسا نيميلا نع لكنف سفنلا لتق

 ةنس ىف دوجوم هنأ معز ام اذه ىف فلاخ الإ هماعأ الو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) لكنتو اهجوز نعتلي

 لوقي نأ حارجلا نه اهنود امو سفنلا نيب قرف اذإ ىغبني ناك هلطبن ملو هقحت لف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 سحنال ءادتبالا ىلع وهو كح لوكنلا ىري ال ناك اذإ ًائيش هيلع لءجأ الو نيمنلا نع لكن اذإ هسحأ ال

 نكي مل نإو هنع لكن ام همزاي هدنع لوكسنلا نأل هفلاخ دقف ملح هدنع لوكنال ناك نإف ةنيبب الإ هيلع ىعدملا

 هلوق نم رفو هبحاص هفلاخو هبحاص ىوعدب ادبأ سيخبال ادحأ نأل هلوق ىف هسبخب هءاظ دقف سفنلا ىف كح لوكسنالل

 هيلع لعجأ نكسلو مدلا مظعتسأو لسري نأ ىغبني امو سبح هيلع ام لاقف هبحاص لوقكالاحم آيناث الوق ثدحأف

 ريخخ هنأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس فلاخو ادبأ ةيد دمعلا ىف لعجب ال. وهو دمعاا ىف ةيد هيلع لعجف ةيدلا ٠

 ن٠ ذخأو ىعدال ام مدلا ىلول ذخأف احاطص, نأ الإ صاصقلا الإ هيف سيل لوقي من ةيدلا وأ صاصقلا ىف مدلا ىلو

 عضوم ىف سانلا ءامد ذخأب ناك اذإو ًاسابق الو اريخال الاحم كح هسفن نم ايل ثدحأو هبرقي الام هيلع ىعدملا

 وه امو ةحضوأاو مدلا نيب قرف اف رارقإ وأ نيدهاش نم ةحضوم هب دخن امرثك أو سشنلا لتي ند 10

 ىعدملا ىلع نإفرخآلا دحف لام وأ سفنب ةلافكل جر ىلع لجر ىعدا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: _ءلال|ؤ ) اهثم رغصأ

 ىلع نيميلا تدر نيملا نع لكن نإو ءىرب فلح نإف نيميلا رزكسنملا ىلعف ةننب هل نكست مل نإف ةنيبلا ةلافكللا

 هللا همحر ةفنح ونأ لاقو ةفيعض سفنلاب ةلافكلا نأ ريغ هنع طقس لكن نإو هيلع ىعدا ام همزا فلح نإف ىعدملا

 ةلافكلا هتمزا لكن نإو "ىرب فلح نإف نيديلا ركنملا ىلعف ةنيب هل نكت مل نإف ةنيبلا ةلافكلا ىعذم ىلع

 هنأ ىرتكملا ىعداو ةريشعب ارهش راد نم ًاتب هارك أ هنأ لجر ىلع ىعدا اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا:علالا )

 نكت مل نإف ةنيبلا امهم دحاو لك ىلعو هبحاص ىلع عدم امهم دحاو لكف ةريشعب رهشلا كلذ اهلك راذلا كرك |

 نافلاحتيوةلطاب ةداهشلاف هاوعدىلع ةنيبلاامهْمم دحاو لك ماقأ نإف هبحاص ىوعد ىلع نيميلا امهنم دحاو لك ىلعف ةنيب

 ةااذ ةئفا ىرتكا | هنأ ىعدا هنأ ول اذكهو نكس ام ردقب اهلثم مارك هنلعف م ا وأ رادلا نكس ناكنإو نادارتيو



 ٍ . د
 ما دوا © |كهتارد دحالا للو ةسلا ىدمو ةسنلا انرافادق انك ةعلسلا ثناف اذإ ىرتشملا لوق لوقلا انلعج ولو

 ماقأ ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لإ ) هيف هبحاص فلاخو هب لاقف لوقلا اذه ىلإ عجر نأ ىلإ نيبقرشملا ضعب

 مل ةأرما حكت هنأ لجر ىعدا اذإو ىلاعت هللا هر ( ىفاغ_هلالإف ) هتنيبب هانيطعأ هاوعد ىلع ةنيبلا اهدحأ

 نإف « اهانفلحأ ةأردملا تركتأو اذه لاق اذإف اهاضرو نيلدع نيدهاشو ىلوب اهتحكن لوقي ق> هاوعد لبقأ

 2ك 9 انآ هل تيشق فلخ اذإف « فلخي قح لوكتلاب اهم هل ضقأ مل تاكن نإو اهب هل ضقأ مل تفلح

 هيلع هللا ىلص هيبن ةنس مث ىلاعتو كرانت هللا م نه تدجو ىنأ كلذو ىوعد لكو قالطلاو حاكنلا ىف فاحأو

 طقس, دحلا نأ ىلع ةنسلا تلد مث ةفوذقملا ةجوزلا فلحنو فذاقلا جوزلا فلحم نأ ىفق لجو زع هللا نأ ملسو

 ةقرفلا نأ ىلع لدت ةئسلاو « نيميلاب ةأرملا نع طقس دحلا نأ ىلع عامجإلاو نيميلا الوا همزا دقو جوزاا نع

 ناع الا نوكت نأل اعماج محلا اذه تدجوف نيمي لجرلا ىلع دحلاف بسندلولا ىننو لتق دحلاف دلولا ىنن ىلعو اهبنيب

 ناميألا اوبأف ممحاص مد اوةحتسيو اوفاحم نأ راصنألا رمأ سو هيلع هللا ىلص نا تدجوو مكح هيف اهلل اف ةلمعتسم

 ىف سانلا نيب فالتخا الو قالطلاو دحلاو لتقلا مح نم مظعأ ايندلا ىف كح فرعأ الف دون ناعأ مهيلع ض رعف

 ىعدم ىلعنوكي نأ زوجي الف «هيلع ىعدملا ىلع نيميلاو» لو, مسو هيلع هللاىلص ىناا تدجوو لاومألا ىف ناعألا

 امهنيب عمجم ةمزاللا رابخألا لب امهنيب قرفي مزال ربخ ايف سيلو امهنيب قرفي مزال ربالإ هيلع ىعدم نود هيلع

 فلحأ ام تأت نإف ةنيبلا ةأرملا تفلك دحجو حاكسنلا ةأرملا هيلع تءّدا ول اذكهو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالا (

 ءىث لك اذكهو حاكنلا هتءزاأ تفلح نإف لحا امل تاقو ةأرملا ىلع نيميلا تددر لكن نإو *ىرب فلح نإ

 اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) ىوعدلا نم كلذ ريغو صاصقو لامو فذقو قالط نم دحأ ىلع دحأ هاعدا

 علخلاهتمزاأ امب ءاج نإف ةنيبلا جوزاا فاك ةأرملا تركن أو كلذ ريغ وأ رادوأ دبعب هتعااخ هتأرما نأ لجر ىعدا

 ناكو قالطلا همزاو ىعدا ام امنم ذحَأِب نأ نم تئرب تفاح نإف اهتفلحأ اهب تأي مل نإو هب تعاتخا ام اهتمزلأو

 ىلعنيمبلاتددر نيمللا نع تاكن نإفلاملاىف ةماظمىعد.و ةه>ر هف كللعال قالطب رقي هنأ لبق نم ةعحرلا هيف كالعال

 اهلوكسن عم عمتجم ىتح اهلوكنبالو ًائيش هاوعدب هطعأ مل لك نإو هيلع هتعااخ امنأ ىعدا ام ذخأ فلح نإف جوزاا

 دبعلا ىلعف هكلام كلذ ركنأو هبتاك وأ هقتعأ هنأ هكلام ىلع دبعلا ىنعدا اذإو ىلاعت هللا همحر ( فا لال ) هنيع

 ىوعد تلطب ف لح نإف هالوم هل تفلحأ اب تأاي ل نإو ةباتك وأ قتع نم هب هل ديشام هل تذغ:أ اهم ءاج نإف ةئيبلا

 الا غذا نإف ءاوعد تنثأ فلح نإف دبعلا فلحن نأب الإ دبعلا -ىوعد تنثأ مل نيميلا نع ىلوملا لكسن نإو دبعلا

 نيمرلا غنصبال دبعلا ديسل لاق هنأ الإ اذكه ربدملا عيب, نم لوق ىفو اذكه ربدملا عيببال نم لوق ىف وبف ريبدتلا

 ركلتاف مرد فلأ ىلع كتقتعأ دق لاق دبعلا كلام نأ ولو ًادودرم ريبدتلا نوكيو ريدنلا ىف تعجر دق لقو ًائيش

 اهءقي مل نإو لاملاب دبعلا ْدَحأ ةنيبلا ديلا ماقأ نإف ىعدملا كلاما ناك قتعلاو لاما ركنأ وأ قتعلا ىعداو لاملا دبعلا

 نع دبعلا لكن .نإف امهيف هقتعب رقي ىلوملا نأل نيبجولا ىف ارح ناكو لاملا نم ءىرب فلح نإف دبعلا هل فلحأ

 دبعلا ىلع لام الف نيميلا نع ديسلا لكن نإو دبعلا ىلع لاملا تبث فاحنإف هالوم فل ىت> ءىث هيلع تيثي منيميلا

 رخانألب هلع ىعدملا لاقو ىل دبع تنأ لاقف لحرب لجر قامت ولو ىللاعت هللا همحر ( قفا >لالاف ) ضام قتعااو

 _ اقيقر دبعلا ناك اهم ءاج نإف ةئيبلا ىعدملا فلكو قرب رقي وأ ةنيب موقت ىتح ةيرحلا سانلا لصأف هلوق لوقلاف لصألا

 قرلا همزلب 5 لكن نإو ارح ناك فلح نإف ديعلا هل فلحأ ةئيبلاب تأ 5 نإو هل اةيقر ناك قرلاب هل دبعلا رقأ نإو

 انو تا ف ل يل



 فيك

 نا فش تضج حن توي

: -/1 - 
 ءاوسو 0 هج و كما وأ لصأ قاةحتساب وأ هريغ لق ع وأ هودولا 0 6 ةئم هنلإ 0 اهنأ هياط ق 0

 ىذلا ىلإ رظني نأ هيلع ىعاملاو ىعدملا ةفرعم لصأ ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) نكت مل وأ ةطلاخم امهنيب تناك

 فء خا أ حاتم الو هندب ىف ءىثلا ىذلا هلع ىعدملاو , ةنيبلا هقلكن ىذلا ىعدللا لعجبف هريغو وه هنعدب هندي ىف ءىشلأ

 ةمذ ىف ءارعدو ةنيبل' هيف فاك ناك ام ءىش ىأ وأ آنيد:هلع ىعدا نإ اذكهو « ةلوق الإ ءاوعذب هقدص لع لذ ت2

 ىلاعت هللا ةمحر ( قنات لال ا ) هنع ىلاعت هللا كر ةفدح وأ هلاقو لاق هريغ ىدب ىف هنيعب اعااق ايش هاوعد لدم هريغ

 عدم هنأل « ةئيبلا ىعدملا ىلعف لجراا ركتأو لجر نم هعاب هنأ ئعداف لجرل ناكام ءىش ىأ وأ رادلا تناكاذإو

 رادلا كلامو رادلا ءارشش ىعدب لجرلا ناك ولو نيدياا هتلعف هركدي لجرلاو هنود هل وه اًءيش هلامو لجرلا ةمذ ىف

 نأ نود هاوعدب َدَحَأب الو هنود هبحاص كلم ىف وِه انش ىعدي هنأل ةنيلا ءارشلا ىعدم لعو اذه ) 10

 اذكهو ىلاعت هللا همحر ( ىفا:ةلالاف ) هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح وبأ هلاقو نيميلا عبيبلا ركشي ىذلا ىلعو ةنيب ميقي

 « نيميلا ركنملا ىلعو ةنيس الإ هذخأب نأ هل نكي ل لجرأا ركنأف لجر لع ائيش وأ ابصغ وأ انف لح 1 |

 الإ هنم ةلوبقم ريغ ةءارباا هاوعدو هل ةمزال ىوعدلا نأ ا(ههدحأ نالوق اهمغف هابإ هاضق هنأ ىعداو هاوعدب هل رفأ ولو

 عيال ناك اذإ هنأ ىناثأا لوقلاو « هنم اعوطقم وأ هرارقإب الوصوه ةءارب'ا هاوعد ناك هدنع ءاوسف اذه لاق نمو ةئيب

 ءاوعد عطق واو ؛ د>او لوق ىف ابذاك اقداص نوكي الو هنم الوبقم ناك جرخلا هاوعد هرارقإب لصوف هرارفإب الإ هقح

 نأىعبنيف رخآلا لوقلا اذه لاق نمر . امزال هل رارقإلا ناكو ةئيبلا هيلع اعدم ناكه. اهلصي مف رارفإلا ن٠ جرحا

 هيلع لجرلاىعداو ىحب زدنع ىدنع كل وأ ةيريط مثرد فلأ ىلع كل لحرا لاق الحر تنأرأ لوقب نأ هتدح نوكت

 هل رقي نأ 'نيتلأسملا نيتاه ىف ءاوسو ؟ هيلع ىعدملا لوق لوقلا نوكي سيل[ ايربر ادبع وأ لفات الا 1١

 لصو اذإ هلوق لوقلا نأ ىناثلا لوقلاو لجأ ىلإ هنأ ةنيبلا هلعو لا> نيدنا لوألا لوقلا ىف ل>أ ىلإ معزيو نيدب

 دحاولك ىعداف هربغ وأ ًاراد وأناك ادبع نينثا دي ىفعىشلا ناك اذإىلاعت للادمحر ( ىف|ةلالاث ) 7 هاوعد

 امهنم دحاو دحب مل نإف همحاص ىدي ىف ام ىلع ةنيبلا امهنم دحاو لك فاك. و نافصن اههننب رهاظلا ىف وهف هلك اهم

 فاح نإف ىعدللا ىلع نيميلا انددر لكن امهمأو ءىرب فلح امهمأف هبحاص ىوعد ىلع امرنم دحاو لك انفلحأ هن

 دي ىنام نأل *ىث هنم هيد, ىف سدل لكلا هاوعدك هبحاص دي ىف ىذلا فصنلاا ءاوعدو ائيش ذحآب ل لكش ْنِإَو دحأ

 لكشلو » هيحاص ىدب ىفام ىلع ةئنلا امهنم دحاو لك ميقي ىلاعت هللا همحر ةفيئد> أ لاقو 0 هند نم جراخ ءريغ

 هيلع اقداصتق عيبلا نالجرلا ىعادت اذإ ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) هيلع انيضق نيمبلا نع لكن اذإ ىلاعت

 امهنيب ةنيب الو اهنيعب ةمئاق ةعاسلاو فاأب كنم تيرتسشا ىرتشملا لاقو نيفلأب كتعب عئابلا لاقف نمثلا ىف افاتخاو

 ىرتشملا لكن نإو هيلع ىعدملا ىلع نيمللا تددر لكن امهءأو عئابلا ىلع ةدودرم ةءاسلاف اعم افلح نإف اعم افلام

 نيفلألا عئاباا دخأ نيميلا نع ىرتشملا لكن مث عئابلا فلح نإف نافلألا هتمزل مث لاق ىذلاب هعاب دقا عئابلا فلح

 1 اره سلاطاو عئابلاوه لك انلا ناك نإ اذكهو ءاوعد ىلع عئابلا نيمبو ىرتشملا لوكت عمتجا دق هنأل

 0 ىف ناقداصت اموعأ ىلع لدت ةنسلا 0 اذإو : اعم افلح اذإ اهتحف ادارت ةعلسلا تك ولو فلألاب هل اع

 نوءاسملا فلتخم الف الالح ناك علا لصأ نأ ناقداصتب اههو ادارت افلح اذإف ؛ نمثلا ىف نافلتخمو ةعببو ةعلسلا



 . سدو

 3 0 لاق اك وهف ءرح وهف: هلوق امأو 0 قتعم ريغ اذهو « قتعأ نا ءالولا اعإف» لاق رع هلع هنأ لص هللا كور نأل هل

 1 . لعأ هللاو لوقت كلذكف لاملا تيب نم هيلع هقافنإ امأو

 ع

 مجاعالا ىوعدو ثراولا رارقإ

 ظ لاق « هنع ىلاعت هللا ىضر ةفينح ابأ نأ نسحلا نب دمحم ىتربخأ لاق « ءالمإ ىعفاشلا انثدح لاق عيرلا انريخأ

 كلاملا هابأ نأ اهدحأ دهشي مث رانيد ةئاثلث امهنم دحاو لك ذخأيف رانيد ةئامس كرتيو نينبا كرتيو كلهم لجرلا ىف ١

 ش ا | اف هنم ذحاف ثروام ىلع قدص,:هنكلو هب قحات الو تسنلا اذه ىلع قدصإال هنأ هنبا انالف نب رقأ

 3 نسحلا نبدمحم ىنريخأ و ىلاعت هللا همحر ( ىف: لالا ) هيدي ىفام ثلث هيطعن اولاق مهنأ الإ ةنيدملا لهأ لاق كلذكو

 ظ هنأ ةلاسملا هذه ىف نوفلتخمال قارعلاب مدنع اوناك نيذدملا نم ةعامجو ةماس ىنأ نب زيزعلا دبع نوشجاملا نبا نأ

 : معز ام نولوق. مهنأ كلذو حصي لوقل هنإو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالاف ) ثاريملا نم ءىشث هل رقأ ىذلل نوك ل

 .رارقإلا اذه لصأ نأب انكح اذإف محابأ ثري ام هناثرب امهنأ معزو امهبأ نم هئاريع هيخأ ىديو هيدي ىف اقح هل نأ

 ش نأ انمعز بسنلا ريغ تبملا لام ىف هقحتسا ءىش الو ةيصوالو نيدبال بسنلاب ا هنأ انمعز اعإو بسن هب تشال

 ةذهو] كلع ىل ىهف رانيد ةئاع دعلا اذه كتعب لاق ول هنأ ىلإ هب تبهذ كنأك نسحلا نب دم تلق « اثيش ذخأبال

 ىفو « راد وأ دعب كل تررقأ امتإ ىنإف رادلا الو دبعلا كل نكي مل تفلحو تركتأف رادلا وأتدعلا اذه كِلَو رادلا

 ٍْ سيقب هجولا اذه نإ لاق هب تررقأام كل تدش. مل تبعدا ام كيلع تدم, مل اماف كل تدثي م كيلع تدي ءىث ىرارقإ

 هللا همحر ( قفا“ ةلالاؤ ) هتعمس الل تلقام انرتخا لاق ؟ هب لقت ل فيكو تلق « لخديل هنإو هنم دعبأ وه امب سانلا

 ' هقحك هببأ نم هقح نم هعمناك اذإف هبأ ىلع رقي امنإ خألا نأ كلذو هريغ ىلإ لجر ةبسنب دحأ بسن تدثي الو ىلاعت

 اعإ ىذلا تملا ىوعد ىلع ةنيب موقت وأ اعم هب رارقإلا ىلع ةثرولا عمتحم ىتح بسنلا تشي الو تش مل بسنلا عفدف

 ' لاقو هنبا هنأ ىلإ دهع ىخأ ناك دعس لوقو ةعمز ةمأ نبا ثيدحب تحاو بسنلا هل تدثيو هلوقب ىفتكيف هسفنب قدلي

 . «شارفلل دلولا ةعمز نبااي كل وه »سو هيلع هللا لص ىنلا لاف هشارف ىلع دلو ىنأ ةدباو نباو ىخأ ةعمزنب دبع

 مجاعألا ىوعد

 ضعبل مهضعب ةوخأ كرشلا ةدالوب مجاعألا ىعدا اذإو لاق ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق عسرلا انربخأ

 ”' اوففسأ نيذلا ةيلهاجلا لهأ نم م ريغ ئوعد انلبق اك مهاوعد انلبق قتعب مولع دحأل ءالوال نيماسم انوءاج اوناك نإف

 | ةفورعم ىوعدو دالو ىلع تدثت ةنبمب الإ مثاوعد لبقت مل ءالو مهملع تبثيف اوقتع وأ اوقرو مهملع نييبسم اوناك نإف
  مهريغ وأ اوناك نصح لهأ . رثك وأ مهنم لق نم اذكهو ىسلا لبق تناك

 'ىعدملا ىلعف اهب تأب مل نإو ىعداام دخأ اهم ءاج نإف ىعدملا ىلع ةنيبلاف لاحم كلي نم هاعداف كولمملا ناكام كل“
 فاحت نأ نود ائيشهلوكنب كيطعنال ىعدملا لبق لكذ نإو ”ىرب فلح نإف هاوعد لاطبإب نيميلا هيدي ىف ءىثلا هيلع
 ىذلا لبق نم ىعدملا اهاعدا ءاوسو ؛ كاوعد كطعن , تسسأ نإو كاوعد كانطعأ تفلح نإف هلوكن عم هكاوعد ىلع
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 صالللاو الام وأ اهسالخ هل نمص هنآل ءاش نإ نءاضلا ىلع ندتلاب ىرشلا عجر رادلا تقحتساف اهصالخو اهدهع

 نيبام رادلا هذه فصن نالفللاق ءاوسو زئاح رارقإلاف موسقم وأ عاشم ءىشب لجرل لجر رقأ اذإو « هل مسي لام

 هل ناك اهفصن الإ رادلا هذه هل لاق ول. كلذكو.« ردأ اككتارقإلا همزلب رادلا هذه فصن نالفل وأ اذك لإ اذ

 رادلاهل تناك تببلا اذهالإ رادلا هذه ةللاق اذإو هعم اكبرشش ثلثلا هل ناك اهيثلث الإ رادلا هذه هل لاق ولو فدصناا

 تلك ءاش.مأ لزعي نأ هلف ادحاو الإ قيقرلا هل ناك ادحاو”الإ قّقرلا اذه هل لاق ول كلذك و ء تيبلا كلذ الإ

 حبحص مالك اذه نأل الصت» رارقإلا ناكاذإ تيبلا اذه الإ هَلَّوَف لثم ناك ىل :تيبلا اذهو نالفل رادلا هَذه لاق زإ

 اهكلل١و نالف نم اهتيصغ لاق ولو ىناثلل ءىثالو لواالل تناك نالفل ىه لب نالفل رادلا هذه لاق ولو لاحع سيل

 نالف نم اهتيصغ لاق ولو ٠ بصاغ هنأل هتداهش زوحن الو ىلاثال دهاش وهو هنم اهمصغ هنأ رقأ ىذلل ىهف هريغ نالفل

 وأ دحاول هنبعب ءىشب رقأ اذإو ء ل و الل امصخ ىتاثلا ناكو اًبيش قاثلل مرغي ملو ل واللة رارقإ زاح نالف نم ليال

 الئاح نوكي ءىث هل يح نإو هريغل هرارقإ ىف سيلف رادلا هذه الإ هيلع ىعديال رخآلا ناكاذإ ائيش نمضي مل 0

 ٠ نالف لب ال نالف اهنعدوأ لاق ول اذه لثهو هيلإ لييساا دحن الو هنود الئاح ناك ام نمضي اعإو هنحضي هنود

 خلاب نينبالا دحأ رارقإ

 دهشو خأب امهدحأ رقأو نينبا كرتفلجرلا كاله اذإو ىلاعن هللا همحر ( ىف|. :لازإف ) : كاق ( عيبرلا انربخأ )

 « هيلع رخآلاو هل (هدحأ نيرمأ عمج هرارقإ نأل ءىش ثاريملا نم هل نكي ملو هبسن تبثي ل هنبا هنأ رقأ هنأ هدأ ىلع

 هيف هرارقإ نأ انمعز اذإف بسنو لام هل رقأ امنإ ةيصو الو نيدب هل هرارقإ نك لو هيلع ىذلا لطب هل ىذلا لطب اماف

 ىنتعب لاقف رانيد ةثام كءلع ىل لجرل لاق ول الجر نأ ىرت الأ هثري مل هل رقملا كلذ تام ول اكالام هب ذخأي مل لطبد

 هرارقإ ناك رادلاىلو ىلع كلىهف هثراو تنأو كوبأ اهينعاب لاق وأ عببلا لجرلا ركنأف ىلع كل ىهو هذه كراد اهب

 وهف اذه نم تاق امو « رارقإلا هنع لطب ضوعلا هنع لظب اماف ًاضوع اهم ذخأي ةئاع هسفن لع تنشر اع ةنآل ةاطاب

 نم طق دحأ انيلع دروام ىبلاعت هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق ىلاعت هللا همحر ( ىف: لال ) لوألا نيزدملا لوق

 مل هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر فسوب وبأ ىنربخأو ىلاعت هللا همحر نسحلا نب دمحم لاق . اذه لوقي وهو الإ ةنيدملا لهأ

 لوألا لوقلا ىف مهملع درء ك1 ةدح مهملع اندحوف هفالخ اولاقف اثيدح ناك ى> اذه لوقي وهو الإ طق اندم قلي

 امنإو تبشال هنأل « باطلا نب رمع نع سيق نب رمع ثيدحم لوقن انساو ىلاعت هللا همحر ( ىقفإ:ةلالاف ) ةجح

 نانطاب ناقرعو نارهاظ ناقرع ةعبرأ قورعلاو «قح ملظ قرعل سيل ) لاقيسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل انك

 الف هنذإ ريغي لجر ضرأ سرغ نُث ءانبلاو سارغلاف نازهاظلا ناقرعاا امأو نيعلاو رمدلاف نانطابلا ناقرعلا امأف

 لعب عم حضن مسقيال (لاقو) ملاظ قرع اذهو «قح ملظ قرءا سيل » لاقؤسو هيلع هللا ىلص نا لرش نآلال 2

 هللا لوسر نأ كلذو دحأ ىلع ةمارغلا فعاضتال ( لاقو ) هتدح ىلع اذه نم داو لك م.سقيو نيع عم لعب الو

 نيتمرقال ةدحاو ةميقب اهلهأ ىلع نامذلاو اهلهأ ىلع نماض ليللاب ىثاوملا تدسفأام نأ ىضق مسو هيلع هللا ىلص

 لوسرذنأل لتق ةبوتلا دترملا ىفأ اذإو (لاق ) دلولاب قحأ دجلا ( لاقو ) نوفنيو ءاسنلا ىلع نوثنخلا لخديال ( لاقو )

 ةباجإلا نم عنتماوةوعدلا هتغلب نملتقن نأ انل نأو هنيدللدبم اذهو (هولتقاف هنيذ لدب نم»لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىنعي © سأبب كلذ نوكي ال نأ تور لجر هلغف ولو رمح نع تدل: لهأ هتشال ازهر نآت دا 00

 ءالوال هْنأَو ىلاعت هللا همحر ( ىف“ لالا ) طيقللا ىف هؤالو كل رهع لاقو رب> ةبرغم نم ناك له رمع ثيدخ ىف
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 ا 3ك

 لجرل رقأ فاكسإ ءىشثب لجرل هتعانص نم عناصر دا د[ هضاوافم هكا تلو: لاعت نا هحر ( قفاةلالا)

 اهلك ةكرشلاف نيكيرش اناك اذإو هعم هكيرش رقي نأ الإ هكيرشش نود هيلع كلذف بوث, لجرل رفأ لاسغ وأ فخم

 رقأ اذإو ءاوس هل كيرششال نمو كيرشلا رارقإو هبحاص نود هسفن ىلع رقي امنإف رقأ نيكبرشلا ىأو ةضوافم تسيل

 ةحصلا ىف ةنيبلاو هذرمو هتحص ىف هرارقإ ءاوسف نوبدب ةنيب تماق وأ هتح ىف رفأ دقو ىنجأل نيدب هضرم ىف لجر

 بج ثراو ثدحىح تءٍويف ثراول رفأ اذإف رخآلا ىلع مهنم دحاو مدقيال ًاعم نوصاحتي ءاوس رارقإلاو ضرملاو

 هل هدر هدر نمو هل هزاجأ ةيصولا نيبو هنيب فلاخو ثراوال رارقإلا زاجأ نف ثدحم ل نإو مزال هرارقإف هل رقملا

 25 هوجولا نما هجوب هن رقأام لك كلذكو هرارقإ لطبأ اثراو هل ردلا زاصف هثراو تام مث ثراو ريغ رقأ ولو

 ةئيهك هسفن لام ىف هلك كلذف بتاك وأ ربد وأ قتعأ وأ امهدحأ ىصوأاف نيكيرمش نالجرلا ناكاذإو « لاثملا اذه ىلع

 ىلع هدجل وأ لجلا اذه ىنأل ناك لوقي ىتح الطاب هرارقإ ناك نيدب لمحال لجرلا رفأ اذإو , كيرشلا ريغ لجرلا

 ا 2 دحأ هم واو هل ناك نإو هذخأ هثراو لجلا اذه ناك نإو هب هل رقأ ىذلل ًارارقإ كلذ نوكُف لا

 موي نم رهشأ ةتس نم لقأل دلو اذإ ةزئاج ةيصولاف ةيصوب لمحال ىصوأ اذإو هتصح هنم اذهل اإو تيمال رارقإلا

 هوبأ اهابق لاحم زجن ل ةفوقوم ريغ ةقدصب هيلع قدصت وأ ةلخن لخخ بهو ولو لح مث ناك هنأ لع, ىتح ةيصولا تعقو

 قتعلا ىف ةيصولا فالخ اذهو هسفنب 2 هلا نوكي ىح هنأ لئازام ىلع حاكنااو 0 0 زوجت اءإ اهدر وأ

 دلو ولو لمح مث ناكدق هنأ انماع انأل ارح ناك هقتعأ موي نه رهشأ ةتس نم لقأل تدلوف هتيراج لمح قتعأ ولو

 هدصق دودقملا نوكي الف قتعلاب مالكلا دعب اثداح اذه نوكي نأ نكمي دق هنأل قتع مث هيلع عقب مل رثك اف رهشأ ةتسل

 زب ل ةبملا هيف زجتال اذإف هل هبهو ول كلذكو همأ ةبقر كلام وه ناك اذإ هرارقإ زج مل لجرل لمحم رقأ ولو قتعلاب

 لقأل هتدلو اذإرارقإلا زاج اهلمحم هلو همأ ةبقرب لجر ىل ىدوأ نالفل لجلا اذه هرارقإ ! عم لاق ولو « رارقإلا هيف

 لوقي نأ كلذو لطاب وهف رهلانم رايخ هيف ناك حلص ريغو حلص نه رارقإ لكو ةيصولا عقت 7 ماوه وم نوشأ ةتسب ند

 0| | راخلاب ىآ لع اذكب كل رقأ ىأ ىلع اذك ىلع كحلاضأ وأ رثك أ وأ اموب زانخلاب ىنأ ىلع اذكب كل رقأ

 هيق لخدي الو رارقإلا عطقي ىتح زوجي الف رابخلاب ىنأ ىلع ءاذكب كل رقأ ىنأ ىلع اذك لع كحلاسا ىآركأ]

 نإ وأ هللا ءاش نإ ىدنع كل وأ فلأ ىلع كل لوقي نأ كاذو ءانئتسا هيف ناك رارقإ لك اذكهو رقملا نم ءانثتسالا

 رابخلاب هنأ ىلع لاي هل لفكت هنأ لجرل رقأ ولو (لاق ) هيف ةيونثمال اعوطةم رارقإلا نوكي ىت> مزاي الف نالف ءاش

 ءأربأو رابخلاب هنأ ىلع الإ هل لفك ام هفلحأ ًادحاو رارقإلا لعج نف امهنيب ةنيب الو رابخلا هل لوفكملا ركنأو

 ةلافكلا همزلأ هب جرخْلا ىعداذم هنع طقسإو هرضيام همزليفهرارقإ هيلع ضعبي هنأ معز نمو راي زوحنال ةلافكلاو

 رايخريغي تزاج اذإو زوحتال رابخلا ىلع سفنلاب ةلافكلاو هيف رابخال هلافك هل لع دقل ها لوفكملا فاحم نأ دعب

 مزلت الو ةبوقع الو صاصق الو دحم ةلافكلا مزلت الو « هب لفك الام ىحس, نأ الإ لام سفنلاب لفاكلا مزلي سيلف

 كل لفاك انأ لاقف دمت حرجلاو حرجلا فرع دقو حرج ىف الجر مزل امب هل لفك ولو ( لاق ) لاو.ألاب الإ ةلافكسلا

 نإو « لفكتملا نم صتقي نأ هل زوال ةلطاب ةلافكلاف صاصقلا حورجلا دارأ نإف صاصق وأ ةيد نم هبف همزل ام

 لجرهل.نمضف لجر نم:.اراد لجر ىرتشا اذإ اذكهو لاع ةلافك اهنأل ةمزال ةلافكلاو هل وهف حارجلا شوأ داازأ

 )١( دارملل هبنتف ةلطاف ةضوافملا امأ ؛ ةضوافملا ريغ ىههو ةزئاجلا ةكرسثلا ىأ كيرشلا رارقإ : ىأ .



 ل

 هجر نأ هلف هضبقأ نإف اهايإ هضيقي وأ كلذ هعنم هلو ىنكسو ةيراع تناك ىنكس ةبه وأ ةيراع ةبه كل رادلا هذه

 نكسلا ةبه وأ ةيراع هلوق ىنعم امنإ هنأ ريخأ تح كلذ لك ضبقي ملو ةضوبقم الإ زون ال ةبلا نأل ءاش قم اهنم

 مس هل انلق اًئيش مس مل ولو هل ءىشث الف الإو هل ىهف رجاؤملا كلذ لبق نإف رهش ىف رانيدب ةراجإ ىكس كل لاق ولو

 نإ مث 0 ولو « هدرو كلذ هلوبق ىف رابخلا هلف اريثك وأ اليلق ىمس اذإف ؟ىه يبو ؛ اجلا

 هنأل ءىث اهيف هيلع نكي م ىره وأ وه ءاش وأ ىوه وأ نالف ءاش نإف نالف ىوه وأ نالف ءاش وأ تيوه وأ تئش

 ىلع كل لاق ولو وه َءاشر ناب الإ كلذ هل 0 ملءاش اذإ وهو هل نوكي نأ ءاش نإ هل هلعج هنأ الإ ءىنثب هل رقي ل

 ةبج نم همزليو ةرظاخم هذهو رارفإلا ةبج نم همزلي مل اودهشف نالفو نالفوأ نالف ىلع اهم دهش نإ مهرد فلأ

 مدق نإ مثرد فلأ ىلع كل هلوق لثم اذهو هدهاش عم رخآلا فلحو امهدحأ وأ امهتداهش زوي نم ناك نإ ةداهشلا

 فلأب كل اذه لاق ولو « هيلع ءىشالو رامقلا ةبج نم هلك اذهذ نالف كلك وأ انالف تلك وأ نالف جرخ وأ نالف

 دي لاقولو ءرارقإ ال عسب اذه نأل اقرفتي ملام راخلا امهنم دحاو لكلو ا اعد اذه ناك ءاشف تتش نإ مثرد

 ا قلاط تنأ هتأرمال لاق ول اذكهو . مرد فلا ةلعو رح رهف تش دق لاقت تنعم نإ مهرد ىلا 0

 اذه لاق ولو اقلاط ىه الو ارح دبعلا نكي مل دبعلا الو ىه أشن مل ولو مثرد فاأ اهلعو قلاط ىبف تءاشف تئش نإ

 لاق ولو ءاشام همزلي امنإ رتشم لك كلذكو « ءاش نإ هنأ هانعمو ًاعبب اذه ناك ىرتشملا هلبقف مثرد فلأب كل بوثلا

 ىعامسيىف كشأانأ ( عيرلا لاق ) قتعلاو قالطلا همزل كلذ راتخاف فلاي رخ تنأ هديعلو فلا قنا ناد

 مس لو مثردو فلأ ىلع هل لاق اذإف . انيلع عيبرلا هأرقو ىعفاشلا لوق نم هفرعأ ىنكلو رارقإلا رخآ ىلإ انبه نم

 فلحاو ابعم امهرد هطعأو اربح تئش نإو ًارف تئش نإو اسولف تئش نإ تئش فلأ ىأاب رقأ هل ليق فلألا

 انمزولو ماردىضمام نأ ىلع لديام مهردو كلوقىف سيل هنإف اهتنيب ىلا فلألا هذه اهب هل تررفأ ىلا فنألانأ هل

 لعجم مل ىندأو مثاردلا نم ىلعأ وه الل المت كلوق ناك امل نكسلو رانيد فلأ ىعدا ول كانفلحأ ام كلذك كلذ نأ

 لعجي ل ةاشو فلأ وأ دبعو فاأ وأ ةطنحركو فاأ لاقول اذكهو ىلعألا نود ىندألا الو ىتدألا نودىلعألا كيلع

 رقأ اذإ ناكل لوألا ىلع اليلد رخآلا مالكلا لعجت نأ انل زاج ولو ىمس امو ءاشام فلألا نأاب انفصو ام الإ انه

 ةطنح اركو رك فلأ هلع انلعج ةطنح ركو فلاب هل ْرقأ ول اذكهو . اديعو دبع فلآ ةلغ الك 22: نفل

 ناك ركو فلأ لاق.هنأ ولو .ىمس 5 ىعتام نوكياوا هلع عم ءاشام فلألا نوكي نأ نم تلق امو اذه آلإ زرغالَو

 مهر د الإ فلأ ىلع هل لاق ولو فاحم نأ دعب هب ىنبس ردت ءاش نإو ةصقف ءاش نإو ةرودق ءاش لإ انآ ذل

 58 سلف فلاب هل تررقأ كنأك رثك وأ لق ءىش قبب مث اهنم ىنثتسإ مهردلا ناك اذإ تئش فلأ ىأاب رقأ هل ليق

 فلأو ةطنح رك الإ فلأ تاق اذإ اذكهو ؛ سولفلا نم مثرد ردق كلذو اهنم امهرد الإ كنم اهاطعيف مارد ىوست

 نأ حلصي دق هل ليق ليدنم ىف بوث ىلع هل لاق ولو « رثك وأ لق ائيش ءانثتسالا دعب قبت نأ ىلع تربجأ ادبع الإ

 بوث ىلع هل لوقتف كسفال ليدنم ىف هتلمجف بوث, هل تررفأ نوكت نأ حلصيو ليدنمو بوثب هل تررفأ نوكت

 حرطأو نيقيلا ادبأ سانلا مزاأ ىنأ اذه نم لوقأ ام لصأو . ليدني هل تررقأ ام فاح و بوث كيلعف ىل ليدنم ىف

 ءاموأ لايكم ىف ةطنح وأ ةروراق ىف رم وأ بارج ىف رمت لاق اذإ اذكهو . باغألا مهلع لمعتسأ الو كشلا مهنع

 « نينثا ءاش امب رفأ اذكو اذك لاق نإو ادحاو ءاش امب رقأ اذك اذك ىلع هل لاق اذإو ءاعو ىف تئز وأ ةر ف
 امهرد هطعأ هل لبق امهرداذكو اذك لاق نإف مرد ىلع عقب اذك نأل نيمهرد هاطءأ امهرد اذكو اذك لاق نإو

 نعرَو كلغ تف'وأ .اًهدس ىلا اذك و اذك نأ تننَع كرك نإف مهرد نم لق لع عي اذك نأ لق نم رك 18

 .ااناؤسلل قفوملا ىلامتشا 1 ةنم تك كلك ال
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 و : ىلاعت هللا همحر ( ىف: *لالاف ) امهذخأو نامهرد امهنأ رخآلا فلح لكن نإو "ىرب فلح نإف تبسلا
 ىضاقلا دنع رقأ وا اذكهو : ىللاعت هللا همحر ( قفا“ ةلالإف ) دحاو دعب دحاو وأ ةقرفتم مايأ ىف هيلع ادهش ول
 ناك نادهاشلا ناذه هب ديشي ىذلا وه هب تررقأ ىذلا مهر ردلا لاقف مهردب نادهشي نيدهاشب هيلع ءاجو مهردب

 ىه ذعب لاق مث تكس مث مهرد فلأ ىلع هل لاق نإو ةعيدو ىهف ةءعيدو مهرد مل * هل لاق اذإو . هلوق لوقلا
 قدصبي الف نامغلا نم هجرخم ام ىعدا مث هرارقإب مهرد فلأ نمض دق هنأأل هنم كلذ لبقي مل تكله لاق وأ ةعيدو
 لوقلا ناك هعطق وأ مالكلا لصوف مثرد فلأ ىلبق هل لاف ول كلذكو « مالكلا لصو هنأل الوأ هادقدص امنإو هيلع
 انيد ةبراضم وأ ةنامأ وأ ةعيدو مثرد فلأ ىدنع هل لاقولو ٠ علتق وأ لصو اذإ ىلوألا ةلأسملا ىف لوقلا لثم اهف
 ىدعتي مث ةنامألا عضوم ىف نوكت دق اهنأل بلاطلا كلذ ىعدا نإ اضارق وأ ةعيدو وأ تناك ةنامأ هيلع انيد تناك
 ةبراضم وأ ةنامأ وأ ةعيدو مرد فل أ ىلإ عفد لاقول هنكلاو هلع ةنومضهريصتق !هفلستسيف ضتتو هيلع ةنومضهريصتف
 ايدعت امإ ةنامألا نه هب جرخم ائيش ثدحم ىتح ةثامألا هلصأ ءىث ىف نامغلا هظرمشب انماض نكي مل نماض امل ىنأ ىلع
 لاق ولو ةعيدو نوكتف ةعيدو لوقيف مالكلا لص نأ الإ انيد تناك مثرد فلأ ىلامىف هل لاق ولو « افالستسا امإو
 لاق اك وهف هب هارتشا هنم هنإ لاق امث اهنم كل 32 لبق افلأ هن دقن لاق نإف هلوق نع لكس مجرد فلأ دبعلا اذه ىف هل
 فصتلا هل رقمالف فلأ لاق نإو ثلثلا هل رقمللف نافلأ لاق نإف ؟ هيف كل 2 لبق هايرتشا امهنأ معز نإف هني عم
 لوقلا ناك فلأ ةكرش هيف هل لاق ول كلذكو « نانبغي وأ نانبغي دق ا دل تراك وأ كلف دنعلا ةكف ل اوظنأ الو
 اهايإ هطعأ تش نإ هل لبق ةبه نم لاق نإف لس مهرد فلأ ىلام نه هل لاق ولو « اهابق لالا ىف لوقلا لثناامف
 ةتثرو رقي نأ الإ :همزلتال ةبه ىبف ايش نيب نأ لبق تام نإو نيد نم ىهف نيد نم لاق نإو عدف تش نإو
 « نيد هلك اذهف هقحتسا قحب وأ تباثث قحب وأ ىنمزل قحب وأ هتفرع قع مثرد فاأ ىلام نم هل لاق نإو كلذ ريغب
 ناك نو هل ىبف افلأ الإ لاملا نكي مل نإف مرد فلأ هلفمشرد فلأ هسفن ىلإ لاملا فضي ملو كاملا اذه نم هل لاق ولو
 رخآلا ىعّدا نإو « لقأ وه ىذلا كلذ الإ هل سيلف كلذ نم لقأ لاملا ناك نإو ملالا الإ هلأ ريدلف كلذ نم 3
 لا لف فصنلا رادلا هذهنم هل:لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: _:لالاف ) فلحتسا ائيش لاملانم كلهسا هنأ
 رادلا فاضأف أدب ولو « هل وهف هدب ىف وهو قابلا فصنلا ىعدا نإف هسفن ىلإ كلم فضي مل ءىشب هل رقأ هنأل
 مل نإو نيب نأ لبق تام وأ هنم ةبه اهنأ معز اذإ ةبه رادلا هذه تناك اهفصن هذه ىراد نم هل لاقف هسفن ىلإ
 « هتفاضإ ريغو هسفن ىلإ كلملا ةفاضإ نيذه نيب قرفلاو هانإ ءانمزلأ ارارقإ دارأ ناك نإف ؟ دارأ ءىش * ىأ ءانلأص تع
 رارقإ ذه ناك مهرد فناأ ىبأ ثاريمنه هل لاق ولو « اهفصن هل ناك هل هتفرع قحم اهغصن هذه ىراد نم هل لاقولو
 نأب رقأ هنبأ ثاريم ىف رقأ امل هنأل ًارارقإ اهب ديري نأ الإ ةبه هذه تناك ىنأ نم ىااريم ىف هل لاق ولو نيدب هيبأ ىلع
 فلأ ىنأ ثاريم نم هل لاق ولو ؛ هكلم نم جراخ هب هل رقأ ام نأ معزو هسفن ىلإ كللا فضي مو بألا ىلع كلذ
 اذه ناكولو « نيد ىهف ىدنع وأاةبو اع فا لع هل لاق ولو « هد ذأ ع ارارقإ هلك اذه ناك هل قحخ وأ هتفرع قع

 بهذنام لطأ نآل اممدؤي ىقح ةنومضم ىو ةيراع ىبف ضورعلا نم ضرع وأ ةيراع دبع ىدنع هل لاةف ضرع 3
 امب اهنم هل رقيو ءاوسف قح رادلا هذه ىف وأ قح هذه ىراد ىف هل لاق ولو « امءدؤي ىح ةنومضم هب راعلا نأ هلإ
 هنم َرثك [ قولع ام نوفاحو اوءاش اب ةثرولا هل رقأ تام نإ كلذكو ء هنم رثك أ رخآلا ىعدا نإ فاحمو ءاش
 لاقولو ءارثك أ ءاش نإو لقأ ءاش نإو امون ءاشنإ ةدم ىأ ىلإ ىن هك م ءاش اع هل رقأ ىنكس اهيف هل لاق ولو



 - كا

 رقع كلإ تفلسأ لوقت 5 لجأ ىلإ اذكب ذك كتع 157 قا كذلإ تلت ىع ءاعإ لأ لإ مهاردلا ةسجلا هيلع

 بوُد رهملا ءاح ولو ( لاق ) كل ىلا مارد هروب 0 عاص كتعب وأ ك1 ىلإ فوصوم 02 عاصب مارد

 مس ملولو لجأ ىلإ هلع ةسّخاف مههارد ةسم# بوثلا ىضر اذإ ءاوسف هبذك وأ هل رقملا ىعدملا هقدصف اذه وه لاقف

 كلاس نإف اترثلا بحاص ىلع بوثاا دريو هنيع عم رقملا لوق لوقلا نإف بوثلا ىف افلت>اف ادساف مسلا ناكف الجأ

 ءاجع بوثب لجرل لجر رفأ ولو « هايإ هتيطعأ هجو هل ءىشىف نيميلا لا اسنم لكو اهايإ هتيطعأ رقملا نيع هل رقلا

 هب ءاح دبع ىأاف دع ىلع هل لاق ول كك هني عم رقملا لوق لوقلاف اذه سيل هل رقملا لاقو اذه وه لاقف بوث

 هلرقلالاقو هب كات ررقأ ىذلا وهو هينتعدوأ م كدبع اذه لاقوا كلذكو هاوعدىلإ رظنأ الو هنيع عم هلوق لرقلاف

 : ىلاعتدللا همر ) قثأ 7 ااا )ةنيبلا ىعدملاىلعو رقملا لوق لوقلاف بصغ دنع كذنع لَو هكتعدوأ تكا نع اذه لب

 اب كل :تررفأ تنك ىلا كلألا ءذه رع لاق مهرد فل مث مرد فلأ ىدنع كل لاقف هل رضاراو

 رقملا لوق لوقلا ناك ىرخأ فلأ كدنع ىو ىلا ةعتدو كدنع تناك فلألا:هذه هلرملا لاقف ةعيدو 542-2

 وه كلذكو » كلهم ملام هيلع هنأل ىلع نالفلو ىدنع نالفإ لوعي نأ زئاجف اًثيش عدوأ ند نأل هنيع عم

 : ىلاعت هللا همحر ( قفاننلالا 0 نيقلاب الإ ايش همزلأ تلف هلع اند نراك ىدعتف عدوي دقو هدنع

 اههرد تدرأ نإ : هل لبق « مثردف مثرد 0 هل لاق اذإو نامهرد هلعف مثردو مثرد ىلع نالفا لحرلا لاق اذإو

 تع مرد ىلع هل لاق نإو مثرد الإ كيلع سيلف ديح مثرد وأ ك مزال مثردف تدرأ نإو نامهردف امهردو

 وأ ةءادرلا ىف مهرد تو دوا ىف مهرد قوف مهرد ىلع لوهي نأ الإ نامه رد هيلعف مهرد قوف مهرد وأ مهرد

 ىذلا ( عيرلا لاق ) اذكه ناك مهرد عم مهرد ىلع هل لاق ولو « ىل مهرد قوف نآلا وه هنيعب مهرد ىلع هل كوقي

 ك مهرد تلا مهرد قو نورك نأ لمتحم هنأل مه رد الإ هيلع نوكمال نأ ىعفاشلا لوق نم فرعأ

 مهرد هلق مهرد ىلع هل لاق ولو .« ادحاو امهرد تدنع لاق 2 مهرد ىلع مهرد ىلع هل لاق وا كا (لاق)

 هيلع هل ناك را هعم مهرد ىلع هل لاق ول هئككلو هيلع هالك نانثالاف راند هدعب وأ راشد هلق وأ مهرد هدعب وأ

 رانيد وأ مرد ةدعب وأ رائيد مث مهرد ىلع هل لاق وأو « ىل رازيذ هعم مهرد ىلع هل كوفي هنآل تفصو ىذا مهرد

 رانيدو دارأ نوكي نأ الإ مهرد هيلع ناك رانيدف مهرد ىلع هل لاق ولو « اعم هلع امبف رانيد هلبق مهرد وأ

 »2 زيفعلا هيلع نك و راند هيلع ناك ةطندح ريفق هلق راند ىلع هل لاق ولو : ىلاعت هللا همحر ( قف 0 االاؤ (

 نم زيفق لوق.ي نأ زوحم دق لاحم ةطنح زيفقف هلوق نأل رانيدلا الإ هيلع نكي مل ةطنح زيفقف رانيد ىلع هل لاق ول اذكهو

 اناث امه ارقم ناك ةطنح ريفق لبذل مهرد لاق ولو هيلع امبف ةطنح زيفق مث مهرد ىلع هل لاق اذإو هنم ريخ ةطنح

 يفك وأ نامهرد ليال مهرد ىلع هل لاق ولو اعم لااطلا امهاعدا نإ هعوجر ليقي الف مهردلا نع اعحار ريفقلا ىلع

 ىذلا ءىثلا نم ةدايز لب ال هلوق ناك مث ىلوألاب رقأ هنأل نازيفق وأ نامهرد الإ هلع نكي مل نازيفق لب ال ةطنح

 هدعب مهرد وأ مهارد ةثالث 0 نامردو مهرد ىلع هآلاق ولو 4ب رقأ ىدذلاربغ عى فانئتسا لب ال َ هلوقو هب رقأ

 نادهاش دهش اذإو : ىلاعت هللا همحر (ىف(ي لال ) هلك اذه ىف ةثالث ىهو ءاوسف نامهرد هلبق مهرد وأ نا#رد

 الوقي نأ الإ مهرد وهف دحألا موب هنرعب لجرلا كلذل رفأ هنأ نار>آو تبسلا موب مهردب نالفل رقأ هنأ لحر ىلع

 هربغ وأ تبصغ وأ ةعيدو نم هربغ هح>و ند وأ هريغ ءىش نش نم مهد نارذألا لوقو اذكو ذك نك ند مهرد

 مون هل رقأ ىذلامهردلاوه دحألا مول هب رآأ ىذلا,هردلا اذهنأ نيمياا هيلعو نيم ردلا ىبس نيب قرفيام ىلع نالدف



 لح
 ليح امل ىدوأ ني> اهم نركال دقدنأل هتيصو تلطب ك1 وأرهشأ ةعسل هب تءاح نإو هل ةضولاف هب ىدوأ موب نم

 ك1 وأ رشا ةنس نم لدال دلولاب تءاجف ةيصولاب ىصوأ نيح اتيم ابجوز ناكولو ٠ كلذ دعب نم اهلبحم مث

 فرعت َىَح هل ةصو الف تيم دلوب ثتءاح نإو الح ديمون مث نأ جم انآ ةزئاح ةيصولا تا بسنلا هل مزاي ضل

 امازو اهنم 5 ةثأه ىلع هل لاق ولو 0 ةنزاوىرف اددع مثرد ةئام ع هل لاق اذإو اهنطب نكد هحورد كعب هتامح

 هنكلو مالكا لصو اذإلاق ناك اذكو اذك صقني مثرد ىلع هل لاق اذإو « مالكلا لصو اذإ لاق 5 ناك ةسمخ

 ناك ممردب رقأ مث صقن اهلك مهمهارد دلبب ناك ولو هلوق لبقي مل صقان وه دعب لاق مث مالكا عطق مث مردب رفأ ول

 وأ ةميظع وأ ةريثك هارد وأ تار داوا ريناند وأ تامهمرد وأ مهارد ىلع هل لاق ولو دلبلا مهارد نم مثرد هل

 52 5 1 :ءاه لع فلجو مارد وأ ريناند نم هب رقأ ناك فنص ىأ نم ةئالثلا همزا ةريسي وأ ةليلق هارد

 اهزاحالو اهضبق نكي ملاقمث اهزاحو رادلا هذه هلتبهو وأ اهضبقو رادلا هذه هل بهو لاق اذإو ( انتل (١

 قلل اكو : ةمرو لود لوقلا ناك هل بوهوملا تامولو :.هل بوهولالوق لوقلاف تزحو تضرق دق هل بوهوملا لاقو

 تجرخ وأ هل اهتبهو لاق وا نكلو هل ةبوهوملا وأ بهاولا دب ىف رقي نيح تناك ءاوسو هيد ىف تراص لاق ول

 ىدي وأ بهاولا ىدي ىف تناك نإو هل ىهو رارقإلا دعب ضبق كلذف هل ةبوهوملا ىدي ىف تناك نإف ترظن اهنم هيلإ

 اهنأل اهايإ هعنم هلو هنيع عم هلوق لوقلاف ضبقلا نود مالكسلاب لاق نإف ؟اهنم هيلإ تجرخ هلوق ام هتلأس هلبق نم هريغ

 هل اهتبهو لاق ول كلذكو « نيقيلا الإ همزاأ الف مالكلاب نوكي دق جورلاو ضبقب رقي مل وهو ضرقبالإ كلع ال

 اهضبقي لو لوأ ماع وأ سمأ هل اهتبهو لاق واو ( قفا لالا ) مالكلاب هدنع نوكي دق كلملا نأل اهكلءو

 ةيهلجرل لجر بهو ولو « ضيقلاب ةئيباا رخآلا ىلعو هنري عم بهاولا لوق لوقلاف امتضبق دق لب هل ةبوهوملا لاقو

 ريغب اهضبقف هل ةبوهوملا ىدي ىف ةبهلا نكست لولو ٠ ةبملا دعب امل ضراق هنأل تمت اهابقف هل ةبوهوملا ىدي ىف ةبحللاو

 بهاولا نم الإ نوكيال لوقلا ناك اذإو ض.قو لوقب الإ كل ال ةبحلا نأ كلذو هل كلذ نكي مل بهاولا نذإ

 ادبأ راخلا بهاولل نوكيو هكلم متأ امب الإ هنع كلل الو كلاملا هنأل بهاولا نذإبالإ ضبقلا نوكيال كلذكف

 ةبهلا اوضمي مل اوءاش نإو اوماس اوءاش نإ هتثرول رابخلا ناك تام نإ كلذكو « هل بوهوملا ىلإ بهوام ملسإ ىتح

 تررقأ امنإ هل بهاولا لاق مث اهضنق هنع هنأب رقأو ةبه لجرل لجر بهو ولو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلللا )

 بهاولا 7 نيميلا تددر نيميلا نع لكن نإو هل اهتلعج فلح نإف اهضبق دقل هتفلحأ هفلحأف امضيقي لو اهضيقب هل

 بهاولا ىدي ىف دبعلاو هتضبقو دبعلا اذه ىل تبهو لجرل لجر لاق ولو « هكسلم نع ةجراخ ريغ اهتلعج مث هتفلحاف

 ناك ةيمجألاب هل رقأف ايمجعأ ناكولو « هل دبعلا ناكو ارارقإ اذ_ه ناك معن وأ تقدص بهاولا لاقف هل بوهوملا وأ
 دري مل نإو دارأ ام هيلع تاءج باسحلا دارأ نإف هتلاس ةريشع ىف مهرد ىلع هل لاق اذإو ةيرعلاب هرارقإ لثم

 نإ مهرد هذ بودي وأ مردب هل رقي نأ دارأ 0 بوث ىف مهرد لاق نإ اذكهو نيميلا هيلعو مهرد هيلعف باسحلا

 هيلعف اللاق نإو هيلع امهتلعج معن لاق نإف رانيد عم امهرد دارأ :هتلأ سرانيدف مهردىلع هل لاق نإو هردلا هيلعف اللاق
 ىلع هل لاق ولو ىور» انأ ىل بوث ىف مهرد ىلع هل لوقي دق ةنأل اذكبف ئوزرم بوث ىف مهرد ىلع هل لاق ولو رد
 اذهب هل رقي ملو نيد ىف نيد هنأل دساف عيبلاف كلذب رقأ نإف هلرقملا انل اس لجأ ىلإ هنم هتيرتشا ىورم بوثىف هرد

 رادلا هذهب دبعلا اذه كتعب لاق ول اك ,هردلا هطعب مل نيدب نيد هنأل بوثلا ءاطعإ هل زي مل اذإف بوثلاب الإ هرداا

 ةسمح ىف ىورم بوث ىلع هل لاق ولو : ىلاعت هللا همحر ( ىف للك ) رادلاب رخآلا رقي نأ الإ دبعلا هل لعجأ مل

 هل تناكو ازئاج اعبب اذه ناك بوثلا بحاص هقدصو اذك لجأ ىلإ مهارد ةسمح ىلع بوثلا ىلإ لسأ لاق مث مهارد
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 لعفلا فانأ امإو ةنراع ىلإ اهتعفد لاق وأ ةيراع كنم اهتذخأ لاق. ءاوسو : ىلاعت هللا ةمحر ( نق[ علا
 ةيادلا بر لرق لرقلا لاقف ىعفاشلا عجر ( عيرلا لاق ) برعاا مالك كلذكو ةبادلا بحاص ىلإ املك ىف

 نم رثكأل اذكب اهتيرتكأ ةبادلا بر لاقو اذكب كنم اهتيراكست لاق نإف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالان )

 ةبادلا "تر ىعذا امم رثك أ ناك اهلثم ؟ءارك" هلع درو ناك بكر نإو ادارتو افلام كه نإف كلذ

 لاحم ةربع تلطبأ ام. لعجأ 1: اايلثم "ارك ىلإ اهددرو لرككلا 3ك تاطبأ ,اذإ ىلا رقأ اع 00111

 عفدب الإ ادب أ نامذلا نم جرم الف فلاخ نإف فلاخم نأ الإ عدوتسملا نمضإالو : ىلاعت هللا همحر ( قناششلالا )

 ددجب يف ةنامألا دح نم جرخف انيمأ ناك اهل هءادتبا نأل هيف تناك ىذلا ناكملا ىلإ اهدر ولو اهبر ىلإ ةعيدولا

 كلهف هتيب ىلإ هدر مث هبف ىدعت مث هيف ام نهترما ىضق اذإ نهرلا اذكهو هِيلإ ابعفدي ىتح أربي الو ةنامأ لاملا بر هل

 نكسم ةنومضم ىهف اهم عفتني مل وأ اهحاص اهب عفتنا ةيراع لك ءاوسو هبحاص ىلإ هدرب ىتح هل نماَض وهف هيدي ىف

 نالفل قي ىدي ىف بوثلا اذه لجرلا لاق ولو ( لاق ) ناكام وأ نيع وأ ماعط وأ مارد وأ ريناند وأ ههبشأ ام وأ

 وهو ءاوس وبف ىدنع لاق وأ ةعيدوب وأ ةيراعب وأ ةعيدول وأ هكللل وأ هئاريمل وأ هقحل وأ هثاريم ىف وأ هكسلم ىف وأ

 ىذلا هكلم نوكيف رخآ نالفل نوهرم نالف قحي ىدنع وه لوقيف اذه ريغ اظفل نيب نأ الإ هب .نالثل رارتإ

 ىدنع وه وأ نالف ىدي ىلع هتضبق لاق ولو رخآلا رقي نأ الإ نهر هيف رخآلا ىلع اذهل نوكي الو كلملاب هل رقأ

 نالف ىدب ىلع هتضبق وه اإ هرهاظ نأل نالفل هب هنه ًارارقإ اذه نكي مل نالف ىدب ىلع ىكلم ىف وأ نالف ىدب ىلع

 لاق مث مهرد ةئام وأ رانيد فلأ ىلع نالفل لاق اذإو : ىلاعت هللا هجر( قف|نةلالا ) هبيسإ وأ نالف ةنوعع

 مهاردلا ىندأ ةكسلا كلت تناك هنيع عم قدص اذكو اذك ةكس نم ىه لاق ولو ؛ قدصي مل فيز ىهوأ صقن ىه

 ناك نإو هبرقأ بوث ىأ هانيطعأ بوث ىلع هل لاق ول اك ةزئاج ريغ وأ دلبلا كلذ ريغ ىف ةزئاج وأ اهطسو وأ

 دبعلا اذه نمت نم محرد فلأ ىلع هل كاق ولو هلرقملا لجرلا لثم الو دليلا كلذ لهأ هسيلب ال امت بوثلا كلذ

 ىلاعتدللا همحر (قفاةلللاف ) مثلا صقن لثم اذهو ادارتو افلاحت ةلغ ىرتشملا لاقو حضو عئابلا لاقف هيف ايعادتف

 لجر ىرتشاف مهارد وأ ريئاند ىف ةماعلا نزو نع صقني وأ ءاشام صقني مولعم نزو دلبلا لهأل ناك اذإو

 نإف دلبلا دقن نيلاع عئابلاو ىرتشملا ناك اذإ هطرش هل نوكيف اطرعش طرتشي نأ الإ دلبلا دقن هلف مثرد ةئاع ةعلس

 افلاحتت نأ دعب عيبلا ضقنت وأ دلبلا دقنب هماست نأ نهب رايخلاب تنأ لبق ةنزاولا عئابلا ىعداف الهاج امهدحأ ناك

 مث مالكلا عطق نإف صقان وهذ صقان لاقف مالكلا لصو نإف د 0 ىهف مالكلا لصوف دوس مثا رد ىلع هل لاق اذإف

 ء'”ةنم ريك [ وهام تدرأ نوكت نأ الإ نزاولا كيلع, هل لق رك مهرد ىلع هل لاق نإف نزاو وهف صقان لاق

 نزاو ريغص هرد كياعف راغص هارد سانلل تناك نإ؟هل لبق ريغ مهرد لاق نإو نزاو وبف ,هرد ىلع هل لاق اذإف

 ىلاعت#للا همحر ( قف[ ةلالاؤ ) ةعيدو وأ بصغ نم هب رقأ ام كلذكو فاو مهردب تررقأ ام كنيع عم راغصلا نم

 لولو ةأرمللا ثرو ايح ادلو تدلو نإذ لماح هتأرما هذهو هنبا اذه لاقو مهرد ةئاع تبلل لجرلا رقأ اذإو

 ةفرعمو هتايح فرعت ل نم ثري مل هتايح فرعت ملادلو تدلو اذإو ةئاملا هذه نم مهقوةح نبالاو تدلو ىذلا

 ةايح ىهف ةايحلا هب فرع ءىث ىأو ةايحلا كيزحم الجر وأ ادب كرحم وأ عضري وأ اخراص لهتسي نأ دلوال ةايحلا

 رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاج نإف ىح بألاو اذك نالف نم ةأرملا هذه لب لاقف ليحل لحرلا ىدوأ

 : ةححصم هشك لمأت 6« نمترملا ض.ة»هلعل خلا نمترملا ىذق هلوقو « هذتف.ىرتكملا ىأ هب رقأ امث : هلوق )0(



ْ 5-0 

 ةيراعلاو ىللاعت هللا همحر ( ىف لالا ) ©90قتع اذإ كلذ همزليو هيلع هب رقأ امنإ هنأل ءىث هرارقإ نم هالوم

 ريغب وأ هلعفب هذي ىف فلتف ايش راعتسا نق اهنم ءىش نيب قرف ال بايثلاو رودلاو ققرلاو باودلا ةنومضم اهلك

 ههبشأ امو بصغلا لثم انومضم اهنم ناك امثل ةنومضم ريغ وأ ةنومضم نوكت نأ واخت ال ءاشألاو هل نماض وهف هلعف

 لثم نومضم ريغ وأ اينحب مل وأ هيف انج فلستسملاو بصاغلا ىلع نومض٠ وبف ىنخ وأ هكاله رهظ ام ءاوسف

 هيف طرفام الإ ائيش اهنم نمضي الو هنيم عم عدوتسملا لوق اهف لوقلاو نخ امو هكاله رهظ ام ءاوسف ةعيدولا

 ىدعت ام الإ ائيش اهنم نمضي ال لاعف ةيراعلا ىف سانلا ,ضعب انفلاخ دقو ىلاعت هللا هجر ) قنات الاف ) ىدعت وأ

 اهنيمضت ىف ميتجح امث لاق هل فلاخعال ثيح احن رش فلاخم دق هل ليقف هلاق اح رمش نأ معزف ؟هلاق نيأ نم لئسف هيف

 لاق « ةادؤم ةنومضم ةيراع »سو هيلع هللا ىلد ىنلا هل لاقف ناوفص نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راعتسا ائلق

 انلق ؟ نبآو لاق كلوق كرت آذإ تنأف انلق ؟ نمضي مل هطرسشب مل نإو نمض نامضلا ريعتسملا طرش نإف انلق ول تيأرفأ

 نماض هنأ عدوتسملا طرتشا اذإ ةعيدولا ىف لوقت اق انلق ىلب لاق ؟ طرتشي نأ. الإ ةنومضم ريغ اهنإ كلوة سلأ

 لاق نماَص ريغ هنأ طرش اذإ فاستسملا ىف لوقت اهث انلق امهنم دحاو ىف انماض نوكي ال لاق ؟ نماض هنأ براضمللا وأ

 انلق معن لاق ؟ اعيمج امهف طرشلا لطبيو هلصأ ىلإ نومضملاو اهلصأ ىلإ ةنانألا درتو انلق انماض نوكيو هل طرشال

 ةنومضم اهنأ طرتشي الو ةنومض» اهنأ ٍلسو هيلع هللا ىلع ىناا طرش كلذب و ةيراعلا ىف لوقت نأ كل ىغبني كلذكو

 ناك اذإ هل طرشلا رضام هفرع ولو ميسحلا فرهال اكرمثم ناك هل طورسملا ةلابجل انلق ؟طرش ىلف لاق مزلي امل الإ

 كيلع ناك طرتشي مل ولو عببلا ىف كدبع صالخو ةدبعلا طرش رضيال م طرش الب ةنومضم اهنأ ةيراعلا لصأ

 لاق دقو ةيافك اذه ىف انلق ؟ دحأ اذه لاق لهو لاقف ىللاعت هللا همحر ( قفا علال ) درلا وأ صالخلاو ةدبعلا

 نوهضم هنأ فلتف ريعتسا ريعب ىف ةريره ىلأ لوق ناكو ةنومضم ةيراعلا نإ امهمع هللا ىضر سابع نباو ةريره وبأ

 اذكو اذك عضوم ىلإ اهكتيركأ ةبادلا بر لاقف ةباد ىف نالجر فلتخا ولو ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلللاف )

 هيلع ءارك الو هنيع عم بكارلا لوق لوقلا ناك كنم ةيراع اهتبكر بكارلا لاقو اذكو اذكب اهتبكرف

 كلذ تحبأ ىنأ ىلع عدم قباد بوكرب رقم هنأ لبق نم ةبادلا بر لوق لوقلا نأ رخآ لوق هيفو ( دمحم وبأ لاق )

 تتافث اهلاحم ةلأسملا تناك ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لالا ) لثلا ءارك تذخأو تفلح الإو ةنيبلا هيلعف هل

 ناك ءاوسو ةيراعلا نيمضت هيلإ بهذنام لصأ نأل ةيراعلا ىف ةبادلا نامض هيلع ناكو اطقاس ءاركلا ناك ةبادلا

 ىعفاشلل ( عيبرلا لاق) امركي دقاهريعي ىذااو اهريعي دق اممركي ىذلا نأل اهركي الوأ باودلا ىرك. نم ةبادلا بر

 لوق لوقلا تلقىمو ىلاعت هللا حر ( ىتفإ:.:لالإؤ ) اهلثم ءاركبك ارلا ىلعو هنيع عم ةبادلا برلوقلوقا!نأر خآلوق

 برلوق هيف لوقلا ناكام لكو ( 3 لاق ) تفلت اذإ نامضاا هنع تحرطو ءاركلا هتمزلأ ةبادلا بر

 هللا همحر ( قنانةلالاف ) ىدعتي نأ الإ ايرتكم هانلعج نم ىلع نامض الف ةادلا تفلتف اهرعي ملو ةبادلا

 تتام نإف نمض, الو ريعتساا لوق لوقلا ناك اهنتيصغ لب ةبادلا بر لاقو اهنترعأ لاق ول اذكهو ىلاعت

 اهبكري مل وأ اهبكر هيلع ءىث الف ةملاس هبلإ اهدر اًذإَو اهيكري ل وأ اهيكر ةنومضم ةيراعلا نأل نمض هيدي ىف ةبادلا

 ةدوحوم هنكلو تلاع ءزجلاب «ةيراعلا باب » ىف مدعت اهيراعو ةنادلا اك فالخلا عرف ىلإ انه نم )١(

 . ةهححصم هك هانتدثأف ةرابعلا ىف فالتخا ضع عم اضأ خسنلا ىف انه
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 هيلع رمصق وأ كلذ لاط امهنوب ع مل هيلع مكحلا لكشأ نإو هل ناب ىد امني عحلا ذفنأو امهديدرت هل نكي 1

 . ملعأ هللاو لظ نايبلا دعب متلاب سبحلاو ٍلظ نايبلا لبق حلاو يسحلا نابب ىلإ ةانألا

 بهاوملاو رارقإلا

 ام تش امب رقأ هل لبق دحج مث ءىش "ىلع نالفل لجرلا لاق اذإ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 نإف تئرب دقو اذه ريغ ءىش كيلع هلامو اذه الإ وهام فلحا مث تببحأ ام وأ ساف وأ ةرع ءىث مسا هيلع عقب

 تئرب اذه ىلع تفلح نإ رقملل لبق ىمس اذإف تئش ام مس هل ليقف هل رقملا ىعدملا ىلع نيميلا تدر فلخم نأ ىنأ

 لام ىلع هل لاق اذإ اذكهو ىلاعت هللا همحر ( ىقتفا:_لالإ ) ةسبحم الو هانيطع اف فلحف نيميلا هيلع انددر الإو

 لاق نإف مظع لاما وأ 0 لام ىلع هل لاق اذإ اذكهو لام مسأ هيلع عقب ءىش 1 نذل 3 رفأ هل لبق

 لاقثم لمعي نمو #* هرب ًاريخ ةرذ لاقثم لمعي نأ » لاقف لمعلا لجو زع هللا رك ذ دق لق ؟ كلذىف ةجحلا ام لئاق

 نم امأف ةرذ لاقثم نم لقأ لاملا نم ءىث الو امظع تناكرمثلاو ريخلا ىف ةرذ لاقثم ىلع ءىفوك اذإف «هري ًارمش ةرذ

 ىري ائيكسم تيأرأ الوقعم الو اسايق الو اربخ هيلإ بهذ هماعأ الف ةاكزلا هف بحن امم هيلع ىضقي هنأ ىلإ بهذ

 تارو مهرد ىئام هيطعي نأ لَ هريجأ امظع مهردلا ىري هنأ هنم فورعمو مظع لام ىلع ل>رل لاقف امظع مثردلا

 نإف ؟ اذه نم هيطعأ نأ ىغبني 5 مظع لام ىلع هل لاقف لجرل رقأ اليلق فلأ فلأ ىرب ةفيلخلل اريظن وأ ةفيلخ

 هنم ىطعتف مهرد فلأ فاأ نم رثك 1 بلقلا ىف عقب امث مظع اذه لوق نأ فرعت ةماعلاف مهرد ىتئام تلق

 مهردلا ىر ىذلا رقملا نيكسملا يظنو ساناا مالك الإ لمح هيف كدنع كي م اذإ هل رقملا كلوق ىنعم ىف مظنتف هفاتلا

 نأ ىلع هربجأو ءاوسف اهلقي ملوأ ةميظع وأ ةريثكلاقف ,هارد ىلع هل لاق اذإو ىلع للا هحر (ىفاةتلالاث ) امظع

 تلق لكت نإو ةثالث ىلع هدزأ مل فاح نإف رقما فلحأف كلذ نم رثك أ هل رقلا ىعدي نأ الإ هارد ةثالث هيطعي

 ىلاعت هللا همحر ( قنانتثلالاف ) دحو ةثالث نم 0 ىلع فلحاف تئش نإو نيء الب ةثالث دخف تش نإ ىعدملل

 ارح تئش نإو انزع 'ثنش نإو اسولف ككشا نإ فلآ يا رفااكل رولا مسي مو مهودر فلأ "ىلع هل لاق اذإو

 اذه لاق ولو ىلاعت هللا هجر ( ىف(: :لا]إث ) هذه ىع اب هل تررقأ ىلا فلألا نأ فلحاو ابعم امهرد هطعأو

 نالفل وأ هل صفااو نالفل متاخلاف نالفل وأ نالفل هصف الإ متاخلا اذه هلوق لثم وبف نالفل وأ ىل هصفو نالفل محاخلا

 ريمت صفاا نأ كلذو صفلا هل ىصوملا نالفلو متاخلا نالفا ناك نالفل هدفو نالفل اذه ىماخ لاقف ىصوأ ولو

 ةأرما الو لجر رارقإ زوج الو ىلاعت هللا همحر ( قفا: لل ) هيف صفال متاخ مسا مث نوكي ق> متاخلا نم

 ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) هرارقإ زب مل هعبب زحب مل نمو امبيلع روجحم ريغ نيديشر نيغلاب انوكي قح

 هل نذؤ. غلابلا دبعال فلاخم وهو هل نذؤي مل وأ ةراجتلا ىف هل نذأ ءاوسو نكي ملوأ بأ هل ناك ءاوسو

 عببلا ىف هرارقإو هعببو هؤارش زاج لاملا بر هل نذأ اذإو هريغل لاملا نأل هتراخم زوجت ال امأإ ديعلا ةراجشلا ف

 هنيب ىلع ال نأ لجو زع هللا يح ىف ناكو لامل اكللاه ناك اذإ ءاسنلاو لاجرلا نة غلابلا ريغو ءارمثلاو

 مهنذإب هيلع زوجي الو هنع كلذ اوقلطي نأ نييمدالل نكي مل ادشرو اماح غلب, تح هيلع ىلوي نأو هلام نيبو

 ةيانحم غلابلا ريغ رارقإ رحب مل اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفاء الاف ) كلام رح وهو هسفنل هيلع زوجمال ام

 هل قرافم وف عطقلاو دحلاو لتقلا ىف هسفن ىلع هرارقإ زوجي دبعلاو زئاج ريغ ةراجتلا ىف هرارقإو أطخ الو ادهم

 مزاي مل أطخ ةيانجب دبعلا رقأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( قناة اللاف ) غلاب ريغ ىلع دح الو هل هدودح موزاو هل هفالخم

 (د- ؟6)
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 ادبع رضحأو نادلبلا نم دلب لك ىلإ هدلب نم اباتك كلذب بتكو اهلك هوجولا نه هجوب ككسل» نم تجرخام

 ن٠ ذخأيو دلبلا كلذىلإ هب ثعبرو امهنم دحاو لك ةبقريف مت ماكلا ضعب لاق دقو ةفصاا كلت ةبادوأةفصلا كلتب

 قفاو اذإ ريغ لاق دقو ناسحتسا اذهو در اوعطقي مل نإو هلإ لس ايأرام دعب دوبشلا هيلع عطق نإف اهيةباليفك اذه

 دبعلا كلذكو اهيلع اودهشيف ةبادلا كلت هيف ىذلا عضوملا دوهشلا فاي تح هل مم ال نأ سايقلاو هل كح ةئضلا

 هيلع دبش, بئاغاا ىلع ىف مك ةفصلاب هل ىضقي وأ هيعدي ناك اذإ اذه هيديىف وه ىذلا هيحاص ىدي نم جر الو

 هيلع ةدبع الف تيه وأ ىح ىلع ىضاقلا عاب امو (لاق) هريغو ناورح نم كلك لام لك اذكهو هبسنو همساب

 امهدحأ نيلوق نه دحاو الإ هيف زوجي الو هب ىضقي نأ هل له ىضاقلا لع ىف سانلا فاتخاو هيلع عببملا ىلع ةدهعلاو

 اعإ لاق اذ_ه لاق نمو نييمدآلا قوقح نم هريغو حلا ساجم ىف هدعبو يسحلا لبق لع ام لكب ىضقي نأ هل نأ

 رثك أ ىماع" ناك رهاظ'ا ىف نيدهاشاا قدص ىلع هتلبق اذإف رهاظاا ىف ىعدا اك ىعدا ام نأ لعل نيدهاشلاب ديرأ

 لثم ىلع ءىشب نادهاش ديشي نأ الإ هريغ ىف الو جلا ساجم ىف هماع نم ءىشب ىضقي الوأ نيدهاشلا ةدابش نم

 دهاشك نوكيف هل وه دهشيو هريغ ىلإ م احب نأ بلاطلا رمايف مكسحلا ىلوت اذإ ءاوس هلبجو هماع نوكيف معام

 دل دق]و رمألا تنا لاقن هبله هل ىضقي نأ لجر' هلأسو حيرش لاق اذكهو هريغ 0 لوو يشل نب

 ساناا 0 رك 0 2 للف نع زي.مدالل اهمذ ءىشال ىتأا هللا دودخم هناع امأف ىلاعت هللا هعحر ( قنان لالا

 هعوجرلبق عجر مث هلل 'ىثب رفأ نو هعوج لبق مل عجر مث سانال ءىثب رقأ نه نأل امهنيب قرفي نأ لمتحم دقو
 هدنع تءاق ةئيب رك ذ اذإ اماف هل هز مل نه دنع هنم لوبقم ريغو هاعب ءاضقلا هل زاجأ نم دنع قدصم ىضاقلاو

 هللا همحر ( قفا: لاق ) هريغ وأ لام وأ صاصق وأ قالط نم هب محام ل ا ذكهو ابن رك ذام لع قده وهف

 روجلاب ىذاقلا رارقإب ةنيب موقت نأ الإ هنم ءىثب هعبتي نأ هيلع موكحملل نكي مل ك اح وهو كلذ ذفنأ اذإو ىلاعت

 هل نوكي ال هريغ ءارسثك وهف هسفنل ادبع ىضاقلا ىرتشا اذإو ( لاق ) هلك كلذ ىف اعبت٠ نوكيف روجلا ىلع لديام وأ

 نم لكل هؤاضق زوو هتدامث هل زوحت ال نمو هدلاو وأ هدلول 9 اول كلذكاو هكح در 2 ولو هسفنا 3 نأ

 دق لاقو ءاضقلا نع ىضاقلا لزع اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف لالا ) ىلومو مع نباو معو خأ ن. هتداهش هل تزاج

 لزعي نأ لبق هل يح هنأ ىلع نيدهاشب هل ىضقملا ىنأاي ىتحهنم كلذ لبقي مل نالف ىلع نالفل تيضق تنك

 ةئيبلا تءاجو اذكب ىدنع تججتحا هل لوقيو هل نيبيو هساحم نأ لجر ىلع ءاضقلا دارأ اذإ ىضاقلل بحأو ( لاق)

 0116| هلع عوكملا سفنل تطأ نوكل.اذك لبق'نم' كللع محلا تيأرف اذكب كمصخ جتحاو اذكب كيلع

 عجرب نأ هل نيب ائيش اهيف ىأر نإف هنيمب نأ ةجح هيف عضوم نع كلذ نم لفغ ىذاقلا ناك نإ ىرحأو ةمهتا

 هنأ ىأر ىذلا هجولاب هريخأو اهبف هل ءىث ال هنأ هربخأ ائيش اف رب مل نإف هل نيبتي ىتح فق. نأ هيلع لكشي وأ

 بحأو ( لاق ) ءاضقلا دنع هيلع ىضقملا ىلإ راذعألا عضوه كرت دق نأ ريغ هككح زاج لعفي مل نإو انف هل ءىئثال

 0 0239 لجرلا ةرومأ نم ءىثلاو هفارطأ نم فرطلا ىف ءاضقلا'ىلوي نأ هل لعجن نأ ءاّضقلا ىلو اذإ مامالل

 ىذلا ىذاقلا كلذ 0 ذفني نأ ىضاقال غبتي مل لاق لاو رمأاب الإ زوحي ال هنأ ىأر نفث هل كلذ لحي مل نإو

 - فاشتسا ىلع هانإ' هذافتإ نوكي نأ الإ الطاب هابإ هذافنإ ناك هذفنأ نإو هنلإ لع ملو هاضقتسا ىذلا

 نامصحخلا هف مصتخم مف ئضاقلا دنع أنس رمألا ناك اذإو زئاحم سيلف محلا ذافنإل وه امعإ ناك اذإف نيمصخلا نيب

 هليل ىلع اعمتجم مل نإف نيموي وأ اموي امهنيب سلا 0 359 ٠ اممللحت ؛ نأو حا اصلان امهرمأاب نأ ىلإ بخاف



 فاس

 ايست: تقبتت: سل

 | 7و ١ تح

 هل نبي ملف رب سيل ءىشب هيلع اوراشأ اذإو ( لاق ) ىأرلا لهأ ىأرب رهظتسيو هل نيبتي ىح كح عطقي مل هل كلذ

 مزال ربخ امإ ًادوجوءالإ نوكييال ملعلا نأل معلا ىف هقوف اوناكولو ىضقي نأ هل غسبني مل هدنع قحلا هنأ كلذ نم

 لقعأا 0 لحر امإ نياحر ند ادحاو نوكي نأ ودعي الق هلقعب مف هل ةئدب اذإف هلقعف ءرملا هل هنيس سايق امإو

 لقع اذإ لقعيال لدحر امإو هدذنع ءىطخ نم لش نأ ىعشإ الف دب ل 1 عدا هل لاقف هلع راشأ ند هيلع طلغ

 هيلع هبتشي ام لقعيال ام ىلع ءرملا ةداهش درن انك اذإو . هككح ذقنب نأ دحأل الو ىضقي نأ هل لحال [ذبق

 ىضاقلا نقليالو (لاق) ناك ثيح باوضلا دقنف اياوص هلإ عفر نم هديب نأ الإ درلاب ىلوأ لقعيال مف مك احلا حف

 2 ةحان وأ هيد نيب بتكو هتداهش ىلع دهاشلا فق نأ ىذاقلل ىعبذو : ىلاعت هللا همحر ) قفا 7 االاؤ (

 تبتاكلا ىلع نأ هل ىغبتيالو هارب ثيح ةنتاك وأ هديب ايف عقول مل سلخ ىف اهلبقي الو عملا دهاشلاو هدع ضرع

 امعفريو هعاع اهيلع مث مث رضاح دهاشلاو هض رعذ هلع ةهذيعب نأ الإ ةداهشلا اتق( م عاقيالا نم ءىش ىلع بيغبإ

 اهتجحو نيلجرلا نيب تاداهشلا مضي نأ هل قتضيو اهذخأ اهتجسن نحب نأ هل دورشملا ءارآ نإ ( لاق ) هرطق ىف

 ةنشلا تضم. اذإف اهبلط اذإ امل فرغأ نوكسل هف تناك ىذلا روشلاو ام امجأب امه رت كا مث دحاو عضوم ىف

 ىلاعت هللا ىخر ( ىف: لالا ) افورعمرمثلكو ةفورعم ةنسلك نوكست ىتح اذكو اذك ةنس ةموص> بتكو انزع

 قئاوي هنأل هنيعب اذه وه ارس لدعما نأ ملعيل ةيئالع هليدعت لأس لدع اذإف ارس هلدع لهج نمع لأسيو هنع

 دوهشلا ديعي ىب> امم ضقب ١ اًئيش اهنم 0 الو ةداهش هناوند ىف ىضاقلا د>و اذإو ) لاق ايست بساو اىس| مسا

 كهشماب ناب مهبلإ دوهش هدنع دهش اذإ مدسقت سانلاب رارضإلاو نايسنلا فاخ نإف ممتداهش ىلع دوهش دهشإ وأ

 اهم - مهاداهش 5 اذإو 6 تفصو 3 مم داش ىلع عقويو ةايكإ م مثرضح ند مم داهسش ىلع

 طخلا طخلا هبشيف طخلا هناويد ىف حرطيف باتكل لاتحم دق هنأل هلبقيف هتدابش لبقت نم اهيلع دبش الإو

 دحو امو ) لاق رك ىح م ده مل اهجرخو هلا ىف هتدارش بتكي دهاش ناك ول اذكهو 1 متاخلا متاخلاو

 ىغبنيو : ىلاعت هللا هحر ( ىف[: للف ) لبقي مل هيلع دوبشم ريغ ءاضق وأ ةدابش نم هلزع دعب ىضاقلا ناويد ىف
 / نإو ةفحص أ نأ لاطلا فلكي / كلذ لعف اذإف هفدصو هسطارتقا اًئيش ىذاهلا قزر مه لعيب نأ مامالل

 لبقأ لو كه 01 ملالإو كتموصخ باتكو كيدهاش ةدابشب ةفيحصب تئج تش نإ بلاطلل ىذاقلا لاق لعفي

 دهاشلا ةدابش ىضاقلا لبةيال نأ بحأو ( لاق ) هتدابش ىسأو باتك الب ةعاسلا دهاش ىدنع دبش نأ كنم

 هيلع اهأرقي نأ رضح اذإ ىغبنيو « سأب الف هنم رضحم ريغب اهلبق نإف هلع .دوهشلا مدخلا نم رضحمب الإ

 هب مح رج ام هدنع تناك نإ هتححو مهتاداهش ىف هتدح فرعيا هيلع دهش ند لكك“ من كلذكو » اهيف هتحد فرعيل

 لبق بئاغلا مدق مث ضاق ىلإ اهب بتكو بئاغ ىلع ةداهش ىضاقلا لبق ولو : ىلاعت هللا همحر ( قنائيئلالا )

 مهءاسنأو مهمئامسأ ةخسنو مهمتدابش هيلع أرقي نأ هل ىغبنيو « اودوعي نأ دوهشاا فاكر مل باتكلا ىضعي نأ

 باتكلا ىضم ولو ) لاق هيلع ّجح كلذ تأ م نإف هيلع هب اودهش ثم جرا وأ 5 بلط ىف هيلع عسر و

 دوهمشلا ءامسأ ةخسنو باتكلا هيلع أرقيو ارضاح ناك نإ هرضح ىت> هيلع ىغقي نأ هل غبني مل رخآلا ىخاقلا ىلإ

 دبع ىلع ةنيبلا لجرلا ماقأ اذإو ( لاق ) هلع ىفق الإو كلذب ءاج نإف مهمتادابش نم جرخلا بلط ىف هيلع عسوبو

 ككلم ىنل كتباد وأ كدبعل دوهشاا هب كلده.ث ىذلا دبعلا اذه نأ ىضاقلا هفلح رخآ دلبب هل ةفوصودم ةبادوأ فوصوم



 ل

 ءاوحلا نم هقوف امو ضرألا نم هتحمام كلم لفسلا كلم نم نأ محلا لصأ نأل اولع مهضعباو الفس مهضعبل لعجيف

 نسانلا كلعام لصأ ريغىلع امرنم دحاو لك ىطعأ دقف هل لفسال اولع اذه ىطعأو هل ءاوهال الفس اذه ىطعأ اذإف

 رمأ لودع ماسق سانلا ىف ناك نإو اهءاوهو اهتمام هكلمام الإ ةعقب ادحأ ىطعي الو ةميقلاب كلذ مسقي هنكلو

 ىد كلذ لمعي ُ دحاوب اوذدر نإو مثريغ نم اوءاش نإ الع اماكف مهسفنأل اوراتع نأ مسقلا بلطي ئه ىخاقلا

 اورد>اتس يح ساناا عدبي نككلَو سانلا ىلع ركبت كلا ه4ماسق نك كارا نأ هل ىكبذل الو نينثا ىلع اوءمت

 . اوءاش ند مست ال

 موسقملا ضعب ءاعداب مسقلا نهد دربام

 لوقيام ىلع ةنيبلا فاك اطلغ مهنيب موسقملا ضعب ىعداف مهنيب ماسقلا مسق اذإو ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف )

 عيبف نيد تملا قل وأ اهضعب قحتساف رفن نيب رادلا تمسق اذإو ( لاق ) هنع مسقلا در اهب ءاج نإف طلغلا نم

 نإو 6 مسقلا انذفنأ ةيصولاو نيدلا لهأ اوطعت نأ متعوطت نإ ةيصولاو نييدلا ىف مهل لاقيو مسقلا ضقتنا اهضعب

 راد كلم ىلع اوقداصتف موقلا ءاج اذإف ( لاق ) مسقلا انضقنو اهنم انعب رادلا هذه الإ الام تيمال دحن لو اوعوطت مل

 نم مكنيب مسقلا وأ مكسفنأ نيب أومسقت نأ مش نإ لوقو امهسقي هلأ بحأ ُ مهيب اممسقيإ نأ ىضاقلا اولاسو مجدل

 دوهشب متثجف ةنبب الب تمسق نإ ىنأ كلذو اهيف مكلف ردح كر ه1 لع ةنربلا اوتنثاف ىمسق متدرأ نإو اولعفاف نوضرت

 سيل نيرخآموقل اهلعاو امم مكل ىنم كح اهاعجم نأ اهيبش ناك ىريغ كاح ىلإ رادلا هذه مكي تمسق ىلأ نودهشل

 اذإف تفصو االوقلا اذهىن.جع. الو مثرارقإ ىلع مسق اععإ هنأ دهشيو مسقي لبق دقو ةنيبب الإ مسقن الف ءىث اهيف ملا

 ريصي ءىث ىلع كلذ نم نؤغلاب مو ةثرولا خاطصاف نيضرأو ارود وأ اةقرو ارود وأ ةقرفتم ارود تملا كرت

 اهتميقب اهريغ اراد امتميقب هريغ ىطعي و ىه ام اراد هل مسا نأ موضع لاسف او>اشتنإو هددزأ : ضع نود مهضعبأ

 لمتحا ام.لكو ماعطلاو با.شلاو نيضرألا كلذكو هقح مهنم لرب لك لحاف مرتب الكا مسقيو هل كلذ نكي ل

 | فصني نأ ىتتنيف مكحلا ف رظناا ىفو مكحلا ىف ىضاقلا ىلع بحي لدعلا ىلاعت هللا همحر ( ىفان_:لالاف ) مسقي نأ

 الو امهءلع لابقإلا نسحو هتدح دفنت ىح اههنم دحاو لكل تاصنإلاو امهنم عامسالاو هيلع لخدملا ىف نيمصخلا

 رهني الو هرهني الو رخآلا نود هل ةرايزب الو رخآلا نود هيلع لدي الو رخآلا نود لابقإب اههنم ادحاو صخم

 لان ن« ىلع ريغ نأو هبحاص ضرع نع امبنم دحاو لك فكي نأ امبيلع هلدع لقأ نم نوك نأ ىثبنيو:رخآلا

 نأ اساح اذإ سَ الو ةحد اههذم ادحاو نولي 3 هل ىعملد الو هيحاصل هلوقب بجوتسا ام ردقب هيحاص ضرع نم

 نأ هل ىغذي الو بواطملا ملكت هتيح دفنأ اذإف بلاطلا أدب نأ ىغينيو امهدحأ ءىدتس ىح تكس وأ الكت لوقب

 دفنت 2 كاذ لق هل ىدهم ناك نإو ةيده هةكم ليش نأ هل ىخيش ال ه4عم همصحو الإ مصخلا فيض

 اليلق نورفاسملا ناك نإف نوميقمو نورفاس» ىضاقلا رض> اذإ سأاب الو هللا همحر ( ىف( ةغلالاف ) هتموصخ

 اورثك نإو سأب الف نيرفاسملاب قفريو دلبلا لهأاب رضيال ام ردقب اموي مهل لعج نإو مهب أدبي نأ ساب الف

 سانلا مد_تيو ء زراب عضوم ىف ساجم نأ ىذاقال ىغبنيو اقح مهلكل نأل « م6 اه كلا لها و واس ع

 اومدقت نأ اودارأاف موصخ هل ناكو همصخو الوأ ءاح ىذلا مدق اذإو « هريغ هلق ءاح الحر مدقيال لوألاف لوألا

 ريثك هدنع نورك نأ الإ هذدعب ءاح ىذلا اعدو هماقأ اعرف اذإف دحاو مهخ نءو 4م الإ عشا نأ هل عش , ه4عم

 نبي مل نإف ٠ سايق وأ مزال ع..:ه ربع قا هل نيديام دعب الإ ىذاقا ىغقي الو ء وعدي نه رخآ نوكيو « رخأ
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 ءى هإ ضر نع وهو « ائيش هيلع لعجأ نأ نع ىرسفن ىف ناك كاك نس / نإف لعملا ند جرم م

 مهمتدابش زحن م هرمأ ريغ وأ ضاق رس كلذ اومسق اومسقام ىلع ماسقلا درش اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاف (

 نك مل ممماع اومسقي مل مهنإ | وركيأ ول 0 مهملع موسقملا نأ رخأآلاو مهسفن أ لعف ىلع نودهشب مهنأ امهدحأ نيئيشل

 موقأا ىضارت اذإو ىلاعت هللا همحر ( قف:ةلالاف ) مهلعف ىلع مهتنفنأ ريغ دورشب اوتاي نأ نم ماسقلل دبالو لج مهل

 اوضارتي ىتح مك احلا رمأ ريغب ناك اذإ هءسق ذفنأ الف مسقف هب اريصب نكي مل وأ مسقلاب اريصب ناك مهنيب مسقي مساقلاب

 وأ ريعص مث ناك نإف مهسسفت أ ند اومسق ول مهنيب كفن اكمهنيب هندفن] اوضر اذإف هل راصام مهتم دحاو لك معبام كعب

 مسقلا ىلإ موقلا ىعادت اذإو ذفن ىاحلا رمأب ناكاذإف كاجلا رمأب الإ ايش مسقلا نم ذفنأ مل هلع ىلوم وأ بئاغ

 ىلع ممتربجأ اموسقم هيلإ ريصي اع مهنم دحاو عفتني ىتح مسقلا لمتحم هِيلإ اوعادتام ناك نإف مثؤاكرش مهيلع ىنأو

 تناكف ؟قوةح 2 تعمج ممُكش نإ ةمسقلا ركنا لونأو مهنيب ضعب اذإ م,يلإ ريصي امب ةيقبلا عفتنت مل نإو مسقلا

 باط نإو يعفي ملوأ كلذ كفل 2 تءسق كش نإو هبلط امك هقح مسقلا بلاطل تجرخأو اهم نوءفتنت ةعاشم

 اذإف هبرشأ امو ديعلا وأ مهي نر فيسلا لثم اذه نأكو هل كلذ مسقأ / هريغ الو هقحب عفتنيال وهو :مسقلا مثهدحأ

 مهنيب ام ناك هناك مش امب هيف مكسقوقحىف اوضارت مهل تلقو ائيش محل عببأ مل نمثلا مهنيب مسقاف مهل عيبأ نأ ىنم اوبلط

 . هريغ وأ ديع وأ فرس

 ناك نإف مهقوةح غلبم ملعيو مسقلا لهأ ىصحم نأ مسقلا دارأ اذإ مساقلل ىغبني ىلاعت هللا هحر ( ىقفإةةل الأف )

 هيل اع بحاضصلو امس سدسأاا بح اضل لمحو سديسأا وهو نامهساا لقأ ىلع هةمسق فصنو تلكَ س للدم هل نم مهم

 راغص سيطارق نم عاقر ىف ناحرسا| لهأ ءامسأ كك ءازجأ ةتس رادلا مسق مث مهسأ ةثالث فصناا بحاصلو نيمهس

 باتكلا الو ةقدنيلا سد ١ لحر رعد ف هاقلأ 2 هحرد ىوتسا اذإف قدنبلا رود مْ نيط ند قدنب طل اه>ردأ مث

 ةدحاو ةقدنب لوألا ىلع جرخأ و كدي لخدأ لاق مث اثلاثو ايناثو الوأ اهاسف نامهساا لعج مث ىبص وادع رح ذأ

 هريغ هل ءىث الو هل وهف سدسلا بحاص ناك نإف « لوألا مهسلا هل لعج ابيحاص مسا جرخ اذإف امذف اهج رخأ اذإف

 لاقي 2 » هنايلي ناذالا نامسااو هل وهف فضتلا بحاص ناك نإو هيلي ىذلا مهسلاو هل وهف ثا بحاص ناك نإو

 ذفنت ىتح تفصو اكوبف لجر مسا اهيف جرخ اذإف « جرخام ىل ىذلا غرافلا مهسلا ىلع ةقدنب جرخاف كدي لخدأ

 مق أبموقيف عرذلا ىلعال ةميقلا ىلع ابمسقي امنإف ءانب الو اف لصأال وأ ءانب وأ لصأ اهيف اضرأ مسق اذإو نامهسلا

 ترعضي مش ةم.قلا املع كيعت مش عرذلا ىلع اههسفت نأ اورات>اف نيغلاب مهيلع موسقملا ناك نإو تفصو يك امسي 2

 مسقلا ع , هيف 0 نإ الضف كحأَو هلع 4هق 60 للضف اذإو 2 عضو ىلع همهس ع مهاف ناههسلاب اماع

 عويبلا مع م هياع اذإف هنع طمساإو همز امو ةههس عقو؟ مم دحاو لك فرعيا٠ كعب الإ اذه ىلع مزال َّىَد مهشيب

 ناك نإو اوءاش ىته هوضقني نأ مهو ىلوألا ةعرقلا مهمزلأ تنك اك لوألا ىلعال تقولا كلذ ىف هتزجأ هب ىضر مث

 جر لوألا مسقلا ف تفصو 5 ناكاذإ هيلع ربحي ىتح مسقلا زوجم اهنإو مسقلا اذه زحي مل هيلع ىلو» وأ ريغص مهيف

 موهلا نب رادلا لدرلا مدس نأ زوج ل (لاق) ةهمس هيلع ع ناكام جل هلع الو هل 0 مهنم دحاو 01

 )١( هححصم هبتك . لمأت «راكنالل ناب وبف خلا اومسقي مل مهنأ نيلئاق اوركنأ ىأ خلا مهنأ اوركنأ ول :هلوق .

 )١( 4ةدحدصم هشك . لمأت ,مغلا هيلع هيف عجر ىأ“ هيلع هيف كو: هلوق ,



 تع

 لبقي امهتنيب لبقي هنأل هلزع الو هتوع هلوبقنم عنتع ملو هلبق لصو مث هيلإ بوتكملا ىخاقلا ىلإ هباتك لصي نأ لبق
 نأ كرتف ىضاقلا ىلإ ىضاقلا بتك ولو (لاق) هباتك لبقي اذكه هنكح لبق تام وأ لزع مل مح ول هنأ ىرتالأ كح

 رظنأ امنإ ىنأ ىرت الأ هلبق هلإ ةراككا اذهب نإ در رشلا عطق اذإو ءاوسف هتينكب همسا بتك وأ ناونعلا ىف همسا تك

 مسا ىلع دوهشلا دهش اذإف مسالا الو ما ريغ مالكا الو ةلاسرلا ىلإ رظنأ الو باتكلا ىف يملا عضوم ىلإ

 اذهف تبشي بانك اهدحأ ناباتك ىضاقلا باتك : ىلاعت هللا همحر ( ىف لال ) هتلبق هيلإ بوتكملاو بتاكلا

 ىضاق مح هدنع تبث دق نأ هل موكسحلا ىلع دبشأ هلبق اذإف هنم يح باتك رخآلاو مكحلا هب هللإ بوتكملا فنأتسي

 باتكلا ةل تبثي لو هل هذفني ل هيف كشيال لطابب هدنع 2 ناك نإو هل هذغنأ قع كح ناكنإف اذكوءاذك دب

 00 1 اك فلاخت ةنأ نم الطاب, ءاري.ناك نإف « هيف شأنلا فلتا امت وهو الطاب هان ءئشب هل مح ناك نإو

 لمتم و سابقلا هلمتحم امث ناك نإو « هدري نأ هل ىغبني ىذلا لطابلا نم اذبف اهنم دحاو ىنعم ىف ًاسانق وأ آعامجإ

 ائدتسم نك نأ ةكاش الو لوت ام ةنم لاو مك احلا - نيبو هنيب ىلجو هذفنبإ مو هل هتدثأ اذه نوكم اماقو هريغ

 ىتح اهلبقي الو اهريغو حارجلاو لاومألا ىف سانلا قوةح ىف ىضاقلا باتك ىضاقلا لبقيو الطاب هاري وهو هب حال

 رخآلاو ىضاقلا باتك اهيف لبقي هنأ (هدحأ نيلوق نم دحاو لجو زع هلل ىناللا دودحلا ىف لوقلاو اني انتا.ثإ تدثت

 ىلع قحي لجرل ىضاقلا بتك اذإو ( لاق ) ةعطاق الإ اهلبقي مل اهلبق اذإف هدنع نودهشي دوهشلا نوكست ىتح هلبقبال

 هبسن وأ عفري مل وأ هبسن ىف عفر باتكلا كلذب هيلع بوتكملا هنأ لجرلا كلذ رقأف راصمألا نم ريعم ىف لجر

 اذإف باتكلا اذه. .هءلع بوتكملا وه هنأ ةنيب موقت ىتح هب ْذْحْوِي ل ركنأ نإو هب ذخأ اهيلإ هبسني ل وأ هتعنص ىلإ

 ةلببقلاو بسنلاو مسالا اذهب ةنيب هلع تماقف هركنأف هب فرعي رمأ وأ ةليبق وأ ةعانص ىلإ هبسن وأ هبسن ىف عفر

 ركشأف ةءانصلاو ةليبقلاو سنلاو مسالا اذهقفاوي لجر هريغ وأ دلبلا كلذ ىف ناك نإو قحلا كلذب ذخأ ةءانصلاو

 نمي هلهأ ريغ نم هب نوكي دقو مسالا اذه قفاوي نمت ىربغ ىلع دلبلا اذه ىف اذهب بتكي دق لاقو هيلع بوتكملا

 عطقت وأ رقي وأ ةريغ هقفاويال ءىشب نيابي ىح ءىثشب اذه ىلع ضقب مل ةءانصلاو ةليبقلاو بسنلاو مسالا اذه قفاوي

 ىلإ امهدحأ بتكف دادغيك نايضاق هب دلب ناك اذإو (لاق ) هب دْحْوي مل اذه نكي مل نإف هيلع بونكملا هنأ ىلع ةذيب

 فلكيال ىتلا ةيناثلا دلبلا ىف ةنيبلا لبقي امإ هيلع داعت ىتح اهلبقي نأ هل غيني مل ةنيباا نم هدنع تبي امي رخآلا

 نم تفصو اي ةئيبب الإ لبقيال ءاوس ىضاقلا ىلإ ةفيلخلاو ىضاقلا ىلإ ريمألاو ريمألا ىلإ ىضاقلا باتكو هنايتإ اهلهأ

 : نضاقلا ىلإ يذداقلا تاتكا

 ماسقلا رجأ

 نآل ايش سانلا نم نوذخأب الو لاملا تيب نم ماسقلا رجأ ىطعي نأ ىغبني ىلاعت هللا همحر ( ىفاثةلالاف ١
 ىف ناك نإو رثك وأ لق اوءاش امي مهورجئاتساو مسقلا باظي نم نيبو ماسقلا نيب ىل> هوطعي مل نإف ماكح ماسقلا

 اومس نإف حيحص كلذف ضرأ مسق ىلع الءج اعم هل اولعج اذإف هيلو كلذب رمأف ريغص مهيلع موسقملا وأ ممل موسقللا

 هومس, مل نإو زئاجف مهلاومأ نوكلي نوغلاب مهو آمولعم ًآئيش بيصن لك ىلع وأ ًامولعم ًائيش مهنم دحاو لك ىلع

 لثم بيصنلا ليلق نم ذخآ نأ تكشوأ ددعلا ىلع هتلعج ولو ددعاا ىلعال ءابصنألا ردق ىلع وهف لكلا ىلع هومسو

 ليقلا ردقب لعجلا نم للقلا هنم ْدَحُوِي هنكلو هلام نم هجارخإ مسقلاب هيلع تلخدأ انأ اذإف هل تمسقام عميج

 هل طغأ مسقلاب هل كردتسا# نوكي نأ الإ آءش لق نإو ريغصلا ىلع لعجلا نم ىسفن ىف نإو ريثكلا ردقب ريثكلاو
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 ةناورذ ىف ىداقلا دج تاكا

 هدئنع مممدأ مشل ةدعسل هل 00 نأ ىغيتيف ىخاهلا لضاع دومشثلا كديش ثاذإو 5 ىل اع هللا عر( قفا 3 75 الا (

 تفي ال نق : هيدي نيب ادحأ هلوي وأ هيدس ةيليو ةنع بيغبالو هيدي نيب كلذ رك اهعفرو اهمتح كرك نأو

 هل دورشملا ىدب ىف كري نأو هنم دعببال نأو هيلع هل ةمالع وأ هعاخ ىلإ هرظن دعب الإ ةداهشلا كلت هيف ىذلا عضوملا

 متاخلا ىلع لمعي دق هنأل اهتحسن هيد ىف سيلو هل دوعشملا ىلإ امعفديو ةداهشلا مث الو ءاش نإ ةداهشلا كلت ةخسن

 اهيلعو اهرضحأ مث هل دوبشملا ىلإ اهعفدو ةداهشلا متحو هدنع اهتخسن لعب ملو لفغأ نإو ٠ باتكلا فرحمو

 ريسغيإ دقف متاحخلاب 8 5 الف اهانعم الو اهظ خال ناك نإف اهانعم طظاحم وأ اهظفحم نوذب 5 الإ اهلبقي 0 4ع 1

 عامبإو هعاشإ ىف لمح نأ الإ هدب بتاكلا عاقبإو ةداهشلل هديب هعيقوت اضيأ هلوق كل و متاخلا ريغيو باثكلا

 اهب دبش اذكراد ىه وأ نالف ىلع نالفل ارانيد اذكو اذك ىهو باتكلا اذه ىفام ىلع ىضاقاا دنع نالف دبش هبئاك

 باتك فرع وأ ةدايشلا ركذو هباتك فرع اذإف هدبب هعقوأ الإ سحلا ىف اعضوم ةداهمدلا ىف عدبال تح نالفل نالف

 جحا عطقي نأ دارأ اذإف هدنع | ملك خسنلا نوكت نأ هلك اذه نم ريخو هب - نأ هل زاج ةداهشلا 000

 موق ةدامش الإ اهلبقي الف هل عقوأ ىذلا اميحاص ىدب نمو هناوند نم تعاض نإف كلا هيلع عطق مث هناويدؤم اهحرخأ

 اهاركدالو كح مح هنأ ىلع موق دهش ول كلذكو ( لاق ) هباتك ريغ وأ اوناك هباتك موقلا ةدابش ىلع اودهش

 هعفدب وهو هسفن لعف ىلع نودهشإب من مذ كلذ نك ُ هيلع هب اودهش اع اديدح 5 كا نأ ءاولأسف د

 ىلإ ىذلا مك احلا هكح ىلع ةداهشلا زي م هزاجأ هربغ مك اح ىلإ كلذ عفر اذإو هقحمالو هلطبن الف هعدب اكل

 ركنا مك اح وهو مكاجلا نأ ىلع ةئيس هيلع ىذقي ىذلا ءاح اذإو 2« هسفن ند فرعنام هئم فرعبال هريغ نأل هدعب

 . هعقدب مل هنأ مع اذإ هذفنب انإ هذفني نأ هل ىغبني الف هعفدو ةيلع ءالؤه هب دهش اع ٍ نك لأ

 ىضاقلا ىلإ ىضاقلا انك

 هحتفي تح نيلدع نيدهاشب هليقي الو نيلدع نيدهاشب الإ ليقيالو لدع ضاق لك تاك ذاقاا لمقيو ) لاق )

 لاقو امملع *ىرق وأ امم رضحم ةارد هك لع اههدرشأ ىذلا ىضاقلا نأو هيفام ىلع ادهشيو امهملع هأرقيو

 اذه الوقي نأ ىلع اديزب و اذه ىلع ادهش مل اذإو هلق اذه ىلع ادهش اذإف نالف نإ ناك اذه نأ ادهشا

 اذه نأ نادهاش دنع دهشف موتخم ضاق باتك هءاج ايضاق ترضضح دقو . هلبقي ل انيلإ هعفد هباتك اذهو هماخ

 اباتك ضف هنأ هيلإ بونكملا ىضاقلا ىنربخأف هلبقو هحتفف هِبلَع اودرشا لاقو انياإ هعفد كيلإ نالف نب نالف باتك

 اكرر هنا ري قثأن و وه قريخأو هذافنإ نع فقوو هن عب رثكلا كلذ ىف ذ هلإ : 00 ىضاقلا اذه ند رخآ

 عضوف هل ليتحاف همتخو باتكسلا بتك هنأ هذنع تبث وأ هغابو رخآلا هباتك ركنأف اباتك هل حم باتكلا هيلإ

 هللا همح ر ) قف 0 اال هباتك هنأ ىر وهو باتكسلا كلذ ىلع درشأو تاتكساا كاذ ىحنو هناكم هلثم تا

 9 مهنع بيعي نأ لبق هوضيق و باتكلا م,يلع ارق ىدح دورشأا ند لقي لأ زب مل ادو>وم اذه ناك اماف 7 ىل اع

 نك ذإ ّق قاع نوم ام” ةداهشلا 4 وعطق مف ىنعملا ىنعملا اعأإ قوم متاحا ىف سلو هلق 4 اتك اذه أ اودهش هب تك

 لزعوأ بتاكسلا ىضاقلا تام مث هدنع تبث امي ىذاقلا ىلإ ىضاقلا بتبك اذإو (لاق) ساناا نيب ملستلا بتكو قوقحلا



 5- 5 وادح

 : ىلاعت هللا همحر ( قفا للام ) تيبةئام تغلب تح هتدشنأف هيه : لاقف . اتيب هتدشنأف هيه : لاق معن : تلق ؟ ءىش
 زحن رب عفدناف موقلا كرح لاقف هرفس ىف ةحاور نبا رمأو زجرلاو ءادحلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمسو

 ليالارخآ نم قوانيداح نإ لاقو اودحم نأ مهرمأف داح مهعم ممن ىنب نم ابكر سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كردأو

 راغأف ضعب ىلع اهضعب ريغي برعلا تناك اولاق «؟ كلذ فكو» لاق ليإلاب ءادح برعلا لوأ نحن هللا لوسراب اولاق

 تلعجف لاق هادباو هادباو مالغاا لاقف هد, باصاف اصعلاب هب رضف همالغ ىلع بضغف تددبتف البإ قاتساف انم لجر

 لاقف رمضم نم نحم اولاق ؟ مننأ نمت لاقف كحضي سو هيلع هللا ىلص ىنلاو لاق لءفاف اذكه لاقف لاق عمتجم لبإلا

 هللا همحر ( ىف( لال( ) رضم ىلإ ةبسنلا ىف غلب ىتح ةلدللا كلت بستناف «رنضم نه نحنو» للسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هللا رك ذب توصلا نيسحم ناك رعشلا ىف اذكه اذه ناكاذإو ظفللاب نسحلا ثيدحلاو مالكلا لثم ءادحلاف ىلاعت

 ىنل هنذأ ءىش هللا نذأ ام ) : لاق هنأ ٍملسو هيلع ىلص هّتا لوسر نع ىور دقف ابو. نوكي نأ ىلوأ نآرقلاو

 هللا همحر( قفا لالا ) «دوادل 1 ريمازمنم اذهىتوأدقل 0لاقف أرقي سيقنب هللادبع غمسهنأو «نآرقلاب منرتاا نسح

 انيزحتو اردح "ىلإ أرقيام بحأو ناكام هجو ىأاب اهب توصلا نيسحتو ناحلألاب ةءارقلاب سأاب الو : ىلاعت

 لكتسي آلو ةرورضربغ نم ءاعد رغب ةوعدلا ىثذي هنأ هلع تدك أت نمو : ىلاعت هللا همحر ( قفانعلالا )

 ماعط ناك نإ امأأف ٠ هنيعب لجرل ةوعدلا تناك اذإ امر لك أي هنأل هتداهش تددر هنه كلذ عباتتف ماعطلا بحاص

 انفصو ام ءىث ىلع ناك نمو . هب سأاب الو حابم ماع ماعط اذبف هيلإ سانلا وعديف ناطلسا اب هبشتي لجر وأ ناطلس

 سانلا ىلع رثث اذإو ( لاق ) هتداهش تلبق عزنو بات اذإ ام اف هيلع ناكام هتداهش درت امنإف هب درت ةداهشلا نأ

 هكلام نأل لالح حابم اذه نأ معزي اريثك نأل دحأ ةداهش هب حرج امث اذه نكي مل ريضحنه ضعب هذخ اف حرفلا ىف
 هرضح نمل ةيلغبالا هذخأاي الو هذخأ نم هذخأاب هنأ لبق نم هذخأ نا ههرك "اف انأ اماف . هذخ"اب نمل هحرط امنإ

 فرعبال هنأل هذخال ههرك اف ةعانلا دصق هب دصق امنإ هدصق هب دصقي مل كلاملاو ءايح ةلق لضفب امإو ةوق لضفب امإ

 . فخسو ةسلخ هنأو ةيذأ الب هب دصق نم ظح نم هظح

 فاعلا تاك

 عضي الو ايمذ ابتاك ذخت, نأ نيهاسملاةالو نم لاول الو ضاقل ىدنع ىغبني امو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: شالا )
 ىضاقلاو مهنيد لهأ ريغ ىلإ ةجاح مل نوكيال ناب نيماسملا فرعن نأ ىغبتيو ٠ اماسم هب لضفتي عضوم ىف ىهذلا

 ةداهشلا زئاج الدع نوكي نأ عمجم ىتح نيماسملا رومأل آبتاك ذختي نأ ىذافال ىغبنيالو ارذع اذهب قلخلا لقأ

 عمطلا نم اديعب اهزن نوكي نأ ىلعو ةلابج نم ىنؤيال اهيقف نوكي نأ ىلع صرحو عدخم ال القاع نوكي نأ ىغبنيو
 / لدَع ريغ لجر هل نتك ول كلذكو ء ساب الف نيماسملا رمأ نود:هتعيضو هسفن ةجاح ىف هدنع هل بتك َنإف

 ماسنقلا

 مساقلا نوكي نأ ىثبنيال باتكلا نم تفصوام ةلزنع اذه ىف ماسقلاو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانةنالاف )
 . عمطلا ىلإ بسني نمت الو عدم ايبغ نوكي الو هنم ن وكي ام لقأ باسحلاب املاع انوم ام ةداهشلا لوبقم الدع الإ

 ا ب ب بعلب با اواب7صلبصوبببووب و دكاوتابببب



 هلع مرخم الف البقف ىغ لجر ىلع اهب قدصت. ةطورفملا ةقدصلا ريغ امكان هتداهش تدر هيلع مر 20 هيلع

 : هتداهش 5 دارو لاو

 فذاقلا ةدابش

 بات ادإف بوت, تح هتدابش لبقت مل هددحت مل وأ ءانددح اماسم فذق نم : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ءلالاذ )

 للا لغأ نم ناك نإف دودحلا لاح ىلإ انرظن مث هانددح انزلا ىف متت مل ةدابشب وه امإ فذقلا ناك نإف هتداهش انلبق

 توح نأ ىنأ نإو دحم مل وأ دح بات دقف هئسفن 5 اذإو هسفن ةادك الإ ةيوتالو بت هل اذلق هتداهشب هفذق دنع

 . هسفن بذكي ىتح ادبأ هتدابش لبقت مل فذقلا مسا فوذقملا مزليال امم هريغ وأ وفعب هتعادحلا طقسو فذق دقو

 فذقلا ىلع رخآلا ماقأو امهتدابش لبقف نانثا باتف مثدح نيح هيلع اوديش نم ىلع اودبش نيذلل رمع لاق اذكهو

 دح لدع ريغ هنأ هتداهش زوحب ال نم لاح ةدابش ريغ وأ ةداهشب فذقلا دنع هلاح تناك نمو « هتداهش لبقي مف

 هسفن هباذك ! نم تفصو امب ليقاا نم بوتيو الدع اهب ريصي لاح هل ثدحت ىتح هتدابش لبقتالو ءاوسف دحم ملوأ

 ةداهشو انزلا ىف لجر ىلع انزلا دلو ةدابش زوجنو « فذق ىف لجر ىلع بات اذإ فذقلا ىف دودحلا ةداهش زوحنو

 انهه سيل اوبات اذإ حارجلا ىف هنم صتقملاو ةقرمللا ىف عوطقملا اذكهو « انزلا ىف دحلا ىلع بات اذإ انزلا ىف دودحلا

 اودهشف بويعلا هذهنم هيف بعال نم هيف ميكر شام الإ ءىث لك ىف نيحورح وأ ءىت لك ف 20 0
 ةدابش زوجت اذكهو . لودعاا ةدابش هب درتام وأ اهنع نيعفاد وأ مهسفنأ ىلإ نيراج وأ ءانظأ وأ ءامصخ 0و

 هب درت ءىث اذه نم سيل برغاا ىلع لهالاو لهآلا ىلع بيرغلاو ىئودبلا ىلع ىورقلاو ىورقلا ىلع ىودبلا

 امهرضحم الو نامت اشتيو دحأ امهر ضحم الف ناعبابتي دق نيلجرلا نأ افورعم ناكاذإو « الودع مهلك اوناك اذإ ةداهشلا

 ىأرام ىلع دهشي ىتح ىودبلا ىورقلاو ىورقلا ىودبلا روضحف دحأ امهرضحم الو رخآلا امهدحأ لتقيو ا

 هل نوكي الف هبحاص ىلإ نكمطي وأ توع أ دهشملا لقتني مث هريغ دبش, رضاح هنأل دهشيال دقو زئاج هيلع دهشتساو

 زو نأ ىودبلا كلذ عنم الف نوتومي وأ نوبسغي هريغ دوهش هل نوكم دف كلدكو ٠ نييودب وأ ىودب ريغ دهاش

 هل ىأيو هيلع ىن وي هتعانص ءانغلا ذختيف ىنثي لجرلا ىف : ىبلاعت هللا همحر ( ىف: ةلا/[ف ) الدع ناكاذإ هتدابش

 هيشي ىذلا هوركسملا ومللا نم هنأ كلذو امهنم دحاو ةدابش زوحنال ةأرملاو افورعم هب اروهشم هيلإ ابوسنم نوكيو

 نكي ل نإو افختسم ناك هسفنل اذ ىضر نمو ةءورملا ةطاقسو هفسلا ىلإ ابوسُتم ناك اذه عنص نم نأو لطابلا

 كلذل ىن'اي الو ايف مترتيف لاحلا ىف برطي هنأب فرعي امنإ ناكو هيلإ هسفن بسنيال ناك ولو ميرحتلا نيب امرحم

 ذختي لجرلا ىف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاف ) ةأرملا كلذكو هتدابش اذه طقسي مل هب ىضربالو هيلع ىنؤي الو

 لبق نم رثك أ ةيراجلا ىفوهو هتدابش هب درت هفس اذبف كلذل ىشغيو امبلع عمجم ناكو نيينغلا ةيراجلاو مالغلا

 اذكهو (لاق) هتدابش هب درتام هيف نكي لو هل كلذ تهرك امل ىثغيالو امهيلع عمجم ال ناك نإو ةثايدو اهفس هيف نأ

 هفس ةلزنع ىرف هيلع ادورشم هيلع انلعتسم كلذل ناكو ائمدم كلذ ناك نإ نونغللا هاشغيو ءانغلا تود ىشثغي لحرلا

 عامتسا امااف . نيب مارحع سيل كلذ نأ نم تفصو امل هتداهش هب درت مل هنم لقي كلذ ناك نإو . هتداهش اهم درت

 ةريسم نب مهاربإ نع ةنيبع نبا انربخأ * رعشلا عامسا كلذكو رثك وأ لق هب سأاب الف بارعألا ديشنو ءادحلا

 تلصلا ىلأ نب ةيمأ رعش نم كعم له لاقف مل-و هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنندرأ لاق هيبأ نع ديرشلا نب ورمع نع

 (0-؟/)



 سا|ل.؟  -

 ع

 ىهالملا نم ءىشب بعللا هركي ام رثك أ درتلاب بعللا ربخلا هجو نم هركي : ىلاعت هللا همحر ( قفان لالا ١

 بعللا نأل هب سانلا بعل ام لكو قرقلاو ةزحلاب 2)سعللا هركيو درلا نم فخأ وهو جنرطشلاب بعللا بح الو

 وكت ةزحخلاو هتداهش در: ُ هل لالحتشسالا ىلع اذه ند ءىشل بعل نمو .٠ ةءورملا الو نردلا لهأ ةوزص ندم سيل

 ىلع هتدابش انددر هتوفتقح هل دوعب مث هتوفت ىح رثك أف تاولصلا نع هب لفغ نإ اهم نوبعلي رفح اهيف بشخ ةعطق

 لقع ىلع ةيلغ الو نايسن ريغ ند ةالصلا ىلع بظاوي ملف !ة اسلاح ناكول | هد رت 1 ةالصلا تيقاوع فاندعتالا

 هل داع نإو ناسنلا ثرود ىذلا بعلل دوعبالف ليق ؟سان وهو الإ بعلل اهقو جرح قح ةالصلا كرتدال وش لبق نإف

 سفنلا ثيدح الإ ايش هق هسفن ىلع ته باجي مل اممم ناسسنلاو سولحلا امأف . فافختسا كلذف كلذ هثرول هب رح دقو

 هلهأ لحرلا ةيعالم امأف ِ بعللا ند نوعنتع سانلاو هسفن 4ب ثدحنام حو نإو هب مثأي لو 5 ةنم عنتمال ىذلا

 ةنم عليج ال نأ ءرمال ىغديو . ةنع ىهنيالو بعللا نم كلذ سيلف هيمرو ىمزرلا هملعتو هسرق 0 ليخلا هؤارحإو

 ن٠ جرخ ىح لفتتيال كلذكو اهتقو جرم ىت> ةالصلا نع هلغشبام ملع ىف رظنالو نآرقلا ةوالتنم هريغ نمالو

 لفاوناا عيمج نم هيلع بجوأ ةبوتكسملا نأل ةبوتكملا
4 

 ريخلا ىلع ل اها 0-5 نم ةداهش

 بحاصو ناويدلا بحاصو ىضاعال تتاكلاو مساقلاو ىضاقلا أ ولو 3 ىل اع هللا هم( ىذا ا و (

 لدرلا د .نأ ا الو ) لاق 5 ند 1 كرم 0 !! بحأ 0 50 ضعب ند لعجلاب 0

 مهملعيو م مل نزيو سانال ليك نأ ىلع لءحلا د نإ الو كش نع جح دق ناك اذإ جحلا ىف لجرلا ند ل

 ناذألا ىف ذدخأأنال لوي ى هقاشلا 0 ) ع رلا لاق ) هور هق سيل أ 7 ت نم هب ناو دات اما وحل او نآرقلا

 1 ءىفلا ند هنأ ىلع 0 ندكلو هر

 لا وَسلا ةذاش

 لحرلا ةلامح ىف الو هلام ىلع ان يكل بيصت ةحب الا ىف ةلأسملا مرح ال : ىلاعت هللا ها قفاخثلالا

 عطق ول اذكهو ٠ ةءورم ةطاقس 0 اف سلو تارورض عضاوم هذه نأل مرغلا قال تاحارجلاو تايدلاب

 ادبأ اذهم دحأ ةداهش درتو الو ةلأسمب الإ اهم ىضملا دحمال ناك اذإ هلع مر اذه نأ رأ مل لأاسف دلب لجرب

 وكس ىلاعللا هله نم ىعم هلو ةرو رمح ربغب ىنَع وهو هرم ضعب وأ هرمهع 0 وأ هلك هرمع 1 اما

 ىلع دبشيال ريقق وهو لاس نمو ( لاق ) هتدابش كلذب درتف ةجاحلا ل بدك واذا لحم الام ذخأ اي اذهف ةحاحجلا

 هيلع تناكو ةجاحلا هيلغت ناك نإو « هتدابش درت مل ةقث قداص هن اب فرعي نم ناك نإو ةلءاسملا هيلع مرح مل هانغ

 ريغ نم ةضورفملا ةقدصلا لي انَغ ناك نإ اذكهو »2 هتداهش لبقت ل ءىثلا ىلع لطابلاب كيرشلا نأ تالاآلد

 قخحنال ناك نإو هتداهش درت ١ هيلع مرح هنأ هلع ىف كاذ ناك نإف هل لكل ام الباق ناك لاسم

 )١( ةحتيصم هتك ها ىذلا ىف بيطخلا هطبض م ىازلابو ةحوتفملا ةلمبملا ءاحلاب ىع ةزحلاب : هلوق :



 تفيض خه يار : بظل يت

 تي

 تدر اهملع مدانيو اهريغو تاواصال ر وضحلا امل كريو رهاظلا هفسلا لهأ عم اهرضع هيلا لال لالا

 . لالحتسالا لبق نم هتداهش درت م اهعم كلذ نكي اذإ امأو « هفسلا هراهظإو ةءورما هحرطب هتداهش
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 ةينصعلا لها داع

 هسفن رهشي نكي مل نإو اهيلع فل'اتو اهيلإ اعدف مالكلاب ةيبصعلا رهظأ نم ىلاعت هللا همحر ( قف: ةلالاف )

 جرخمال ىلاعت هللا دابعمهلكس انلا هيف هتءلع نيماسملا ءاماع نيب فالتخا ال امر ىتأ هنأل ةداهشلا دورم وهف اهيف لاتقب

 مامإ نم نيماسملا ةعاج مهعفنأ ةليضفلاب هتعاط لهأ نم مهقحأو هل مبعوطأ ةبحلاب مهقحأو هتيدوبع نم مهنم دحأ

 اهليلق نم ريخ ةعاطلا ريثكف ة ردك ةماع ةعاط ءالؤه ةعاط نأ كلذو مهةصاخو مهتماعل نيعم وأ دهت<# ماع وأ لَدَع

 صخ نإو هيلع بحيلف ًاءرما بحأ نإف (لاق) مهماسنأ فرمشأ وهف هيلإ مهبسنو مالسإلاب سانلا ىملاعت هللا عمج دقو

 هوركمو بوبحم هيفو الإ ؤرما لقو ةيبصعب تسيل ةلص اذبف هل لحب سيلام مهريغ ىلع لمحم ملام ةبحلاب هموق ٌؤرما

 ةيبصعلاو بسذلا ىف نعطلاو ىغبلا نم هلعيىلاعت هللا مر>ام هريغ ىلع لمحم نأ هنم وه نم.لجرلا ةب< ىف هوركملاف

 نم .هنأل هضغبأ هلوقب نكلو ضغملا ىلع .ضغملا نم ةنانج ىلع الو هللا ةصضعم لعال بسلا لك 2 7

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق : هل لق ؛ اذه ىف ةدحلا ام لئاق لاق نإف ةداهشلا اهب درت ىتلا ةضحملا ةيبصعلا هذيف نالف ىنب

 فالخ ىلإ لجر راص اذإف « اناوخإ هلا دابع اونوكو » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو « ةوخإ نونمؤملا امإ »

 ىلع امقم ناك ةيبصعلا نم هب جرم هب رذعي ببس الب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو همسا ىلاعتو كرابت هللا رمأ

 . ةداهشلا دودرم,نوكي نأ اقيقح ناك اذه لثم ىلع ماقأ نمو ابيف نيماسملا نيب فالتخا الو اهيف ليو'اتال ةيصعم

 ءارعشلا ةدارش

 قاب مالك هنأ ريغ مالكلا حيبقك هحيبقو مالكلا نسحك ةنسحت مالك رعشلا : ىلا لا هلو ( قنانتلالاف )

 حدمم نأابالو كلذ نم راثكإلاو مهاذأو نيهسملا صقنب فرعيال ءارعشلا نم ناك نفث مالكلا ىلع هلضف كلذف رث

 اريثك ارهاظ كلذ نوك< ىتح نامرملا وأ بضغلا ىلع سانلا ىف ةعيقولا رثك أ نمو . هتداهش درت مل بذكلا رثكيف

 هتدامش تدر ًاضحم ًابذك انلعتسم ًارهاظ اريثك كلذ نوكي ىتح مهيف سيل امب سانلا حدم ىضر اذإو انلعتسم

 نأ ضحءال ىذلارمألاب هيف طرفي وأ قدصلا نسح و قدصيف حدب اعإ ناك نإو « هب درفنا ول اههدحااو نيهحولاب

 روسو اهرهشو اهيفرثك "اف ببش نيح اهؤطو هلل نم تسيل اهنيعب ةأرماب ببش نمو هتداوش درت مل ابذك نوكيإ

 هتأرماب ببشي نأ نكمي هنأل هتداهش درت ملادحأ مسي ملف ببش نمو هتدابش تدر ىنز نكي مل نإو ببشي اب اهلثم

 سانلا ضارعأ قزم نم ةدا,شلا درىفرءثلا ىنعم لثم ىفو ٠ ءاوسف هب لاسيال وأ رعشلاب لاس ناك نإو ةتيراجو

 مط كلذ هركيف سانلا ىلع هوركم ايف ىتلا ثيداحثالل ةياورلا لهأ اماف . مهمتش اهايإ هوطءي مل اذإف مهلاومأ مهلأسو

 ىفن وأ رحم ةضع ثيداحألا كالت تناك نإف ةءاورلا لهأ نم ناك اذإ اذه نم مسي املق اذحأ نال مهتداهش درت الو

 ىور نم امأو .٠ اورثكي مل نإو اهب اوبدحبف اهووري نأ اودمع وأ اهتياور اورثك أ اذإ مهتداهش كلذب تدر بسن

 كلذكو امم ةداهشلا درت الف بذك اهنأ اهنم بلغألا ناك نإو ٍبذكلا ناب الو قدصلا ضحع تسيل ىتلا ثيداحألا

 بسنلا ةضع ىلإ حازملا ىف جر ملام ةداهشلا هب درتال حازملا كلذكو هببشأ امو فاجرإلا نه كنامز لهأ ةباوز

 ؛ ةداهشاا دودرم ناك ةرهظأر اذه ىلإ خر اذإف ةشحاف وأ رع ةضع وأ
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 نك 0ك 0 2126 كا اندر موا ابقأ مرتلاخو مع تاوارظنا ىل نحر دقو هوجوب .اهتواحتسإ نيلوأتم
 ًاطخلا هفلاخ نم لحتتس دق هنآ كلذو هليوأت ىف أطخ نم درتال 'ةيضام هتداهشف هريغ وأ لوق نم ليوأتب لدتسم

 هتدارش درتف لاملا لالح وأ مدلا لالح هارب هنأل لجرلا ىلع روزلا ةدابش لالحتساب فرعي نم مهنم نوكي نأ الإ

 ملو تللاب هل دهشيو هقح ىلع هل فلحبف هب قثو اذإ لجرال ةداهشلا ىري وأ لحتسإ نم مهنم نوكي وأ روزلاب
 ةنيا.٠ هل فلاخلا لجرلا نيا نم مهنم نوكي وأ روزلاب ةداهشلا هلالحتسا لبق نم هتدابش درتف هعمس ملو هرضحمب

 مهأو هتدابش تددر ىوه ىلإ بسذيال نمت مثريغ ىف وأ مهيف ناك اذه اق هواذعلا ةهكب نم هتداب ش درتف هل ةوادعلا

 اللا نأ لوآ راثلا اهيلع بجو هل ةصعم وأ هللا اكرش تّدكللا ىري نم ةدابشو ةتدابش تزجأ اذه نم -

 ىلعال مهمتش ىف ليوأت هجو ىلع ًاموق متشي. ام اوناك اذإ كلذكو « اهيلع مثألا فذخم نم ةدابش نم اهيلع سفنلا

 هنأل درنال نأ ىلوأ لاجرلا متشب مهتداهش تناك ءامدلا لالحتسا ىلع مهتدابش انزجأ اذإ انأ كلذو ةوادعلا هجو

 نوكي. نأ هئاعدا ىلع وأ هسفنا ةوادعلا وأ ةيبصعلا ىلع متشي نم امأف لتقلا نم فخأ متشلاو نيهجولا ىف لوأتم

 مشلاب ائئاكم 0

 ملا ثدحم وأ طلغي هنأل هثيدح اولبقت الو هثيدح نع اوفك لوقيف ثيدلا لهأ نم لجرلا نع لأسي هقفلا لهأ

 نم لجرلا امأو . ةوادعلا ىلع همتش نمع هتدابش 20درت ءالؤه لكو هسفنل ةوادعلا هذبف

 ادهم دهش ول هنع احور# هف اذمل لئاقلا 4 0 ىذلا ىذألا نم اذه سيلف ةوادع لجرلا نيبو هندب تسلو 6

 اذه سلف اهفرعي الو ايتفلا رصيال هنإ لاق نإ ل « لوقلا اذه-ال ةوادعلاب درتؤ هل ةوادعب فرعي نأدلا هلع

 ظعأب هيلع دهشول وهو تاداهشلا ىناعم نم اذهو هعابتاب * ىطخبف هعبتي نأ فاخم نمل هلوقي ناك اذإ ةبيغ الو ةوادعب

 2 الو ضاضاالاو دح ىاقح هتم اهب دحاب دحأل هتداهشب ال رمألاب هيذؤي نأ ةبيغلا امتإ ةببغ اذه نكي مل اذه نم

 هنع دخآءاذإ هنيد ىف هب رتغبال نأ ىف هحصنبق هنويعب الهاج نوكي نأ نم تفصوام لثم الو هلل دح الو لام الو

 لماعلاو اهب قفملاو ةعتملا حاكنل لحتسملاو ( لاق ) ةبرغ دعتال ىلا تادابشلا ىناعم هلك !ذبف هرصيدال نم هنيد ن

 قفم نم دجب انأل ةكرشم وأ ةماسم اهحاكنل الحتسم ةمأ حكنف ًارسوم ناك ول كلذكو « هتداهش درتال نمي اهب

 انأل هب لماعلاو دب ادب نيمهردلاب مهردلاو 0-2 رانيدلا ل>تسملا اذكهو اذه لحتس نم مهمالعأو سانلا

 اندنع هلك اذبف نهابدأ ىف ءاسذلا نايتال لحتسملا كلذكاو د :وريو هب لمعيو هب ىتفي نم سانلا مالعأ نم دحب

 هللا ا مر عدا رم انعدب ملو موق نع انسعرف همق سانلا انفلاح نإو 0-2 ءاوركك

 . لجو زع هللا لحأ ام مرح هنأ ىلإ انلوق لاق نم نوبسنيو مهيلع هيعدن ام 'اطخلا انيلع نوعدي مهنأل متئاطخأو

 دب ضألا لعأ :

 هطلاخمال ىذلا بنعلا راو : ارح اهفرعي وهو ائيش رشا نم برش نم : ىلاعت هللا همحر ( قنة لال )
 5 7 وأ ركس لحو زع هللا باتك ىف ضن ابعري نأل ةداهشلا دودرم اذه رك َىَح قدعو رانش خبطيالو ءاص

 هد ا

 ركسي ناك نإو ارح نوكي نأ لاز ام كلذ ىوس امب وأ نيطاخلاو فصناا نم ةبرشألا نم اهاوسام برش نمو

 لالحتسا نم هتداهش هيلع انزحأ مث 06 1 سلو هتداهش هب درأ الو هب 6 هب رش ءىطخي اندنع ويش ا

 لد نم ةدودرم هتدابشف هنم ركس اذإف هنم رك نك ملام اندنع مرخغلا جرفلا و اندنع مر ,2#ا١ لاملاو اندنع مر لا مدلا

 ناك اذإف لعلا لهأ نم تسيلو 1 ل < اس كاع دنع م م

 ٠ ةححصم 505 لات 6« ىلع ) ىنعع « نعانف همتش نم ىلع هتداعش ىأ ؛ همتش نم : 4 وق (1)



 كهل ب كم ١

 ةيبصعلاو ءاوهألا لهأ نم اونوكي ناب دحأ ىلع فيلا وأ سانلا نيبو مهنيب ءانحشلا نم ءارب لوقعلا ىرفاو

 نع لجرلا اولأسي ناب نولفغتبال لوقع لهأ اونوكي نأو مهنايدأ ىف ةناماالل نئعماج اونوكي نأو سانلل ةلطامملاو

 نوكف انس> لوقو احق ىنحيف هقيدص نع ولا وأ مثدنع احرح كالذ نوكف ادق لوعيو اندح ىنديل هودع

 هل لاتحف ةل اسم بحاص هل فرعيال نأ ىلع مك احلا صرح و ىلاعت هللا همحر ) ىف 0 الاف ( مثدنع الي دعت كلذ

 ردقو هيلع اودهش نمو هل اوديش نم ءامسأو تفصوام ىلع دوهشلا تافص لئاسملا لهأل بتكي نأ ىرأو ( لاق )

 نع لوئسملا نإف هق اودهشام ردقو هيلع اودبشو ,هل اودهش نع هور َىَح منع لك نولاسإال مث هب هق اودهشام

 هيف دهش مف اكبرش وأ هيلع اقنح وأ هيلع دورشمال اودع دهاشلا نوكي نأ ن مك احلا فرعي الام فرعي دق لحرلا

 نينثا نم الإ هنع ةلاسلا الو نينثا ند الإ هلي دعت لع الو 6 رثكلا ىف فقيو ريسيلا ىف هلي دعت ىلع هسفت بيطتو

 نإو اهلبق ليدعتلاب تقفن| نإف قاتم وأ اهيتلاست قفتتل رخألا ىلإ عفد ند ءايدأ اههنم دحاو لك ىو

 نأل ليدعتلا نم لاق حرجلا ناكو نبدهاش نم الإ حرجلا ليفت ُ 6م لحر لدع نإف اهريغ يم اهداعأ تفلتذا

 نبدلقاع هيقف هللا قلح ند دحأ نم حرجا لقي الو (لاق ( نطابلا ىلع 6-50 حرجلاو رهاظلا ىلع 00 ليدهتلا

 هدنع احرح 0 اذإو هنم هلق مكاحلا دنع احرح نر 6 ناك اذإف 4 هحرج ام ىلع هفش نأ الإ هربغ الو

 لجر نم لبقي نأك ال زوجي الف رفكلاب ضعب ىلع مهضعب دهشيف ءا وهألا ىف نونيابتيو نوفلتخم سانلا نإف هلبقي مل

 ىمس كلذكو « لدع ريغل:ارفاك هدنع ناك نم نإ ئرمعلو اًضرالو لدع سبل لحرا لود نا

 مهتداهش زوحنال ءاوهألا لهأ نأ ىلإ بهذي نم بهذيف مهنوحرجيف لالضلاو قسفلاب فالتخالا ىلع ًاضعب مهضعب

 نم وه مرحام ضعب لحس نم 6 نم كلذكو » ل 2 عصوك اذه سلو ىعملا اذه نه موج رجيف

 ةدابشلاب الإ حرجلا لبقي الف ملعلا لهأ دنع احرج نوكيال امت كلذ هابشأو نهرابدأ ىف ءاسنلا نايتإ نمو ةعتملا حاكن

 روح نأ ىلإ تسن نم رثك ]و قالا نم ةمز' اف هلع الشال ناكل وأ عاملابو 9 ىلع حراجلا نم

 حلأف هح ريغ الهتمسم الحر 00 اهلاص الحر ترضح دقا احرح ادرَد نوكال ىذلا ريسيلا دقعي قَح افي هتداهش

 لبقأ تسل ةداهشلا نع هاش ىذلا هللاق اماق ةحور# هب ةداهشلا نرككام ىلع ىنءام لاف ؟هح رمل 0 ىأب هيلع

 ىلص,مث هبايثو هيلجرو هيقاسىلع حضني لاق ؟اهئاق لوبي نأب سأب امو لاق آاكاق لوبي هتيأر لاق نيبت نأ الإ كنم اذه

 ردك ترضلا"اذهو .لعغيس ءارأ نكشلو ال لاق ؛ هلع حضن دقو هيقني نأ لبق ىلصف لءف هتيأرفأ لاق هيقني نأ لبق

 ن انراالا "ليدعتلا . ليقب الو حرا حييرصتب الإ فالتخالا نم تفصو الو هئافخل لبقي الف ىنخ حرجلاو نيملاعلا ىف

 ةئطاب 4 هتف رعم تاك نإف هب ةتقرعم نع ةلاس قح اذكه كلذ ليشصبال مث ىلو ىلع لدع لوقف هيلع علل هفقولا

 . هنم كلذ لقد ' ةثداح ةرهاظ هب هتفرعم تناك نإو هنم كالذ لبق ةمداقتم

 ءاوهالا لها ةذاق هب روك ام

 اوفلتخا رومأىلإ مهنم بهذنم وأ ثيداحألاو نآرقلا ليوات نم سانلا بهذ ىلاعت هللا همح د قثان لالا )

 ف ناك ام هما ام داق مهنم كالذ ناكو هتءاكح لوطت ام ضع ند مه صعب ايو لحدتساو اديدش انيابت اهيف اونيامتف اهي

 ليوات دحأ ةداهش در مث لوب نيعباتلا نم الو هب ىدتق» ةنالأ د نهال نمد ادحأ ملعت ملف مويلا ىلإ مثدعب و فلطدلا درع

 غلب نإو هلمتحم ه>و هل ناك لئؤاتلا نم ءىش دخأ ةداهش 3 و هيلع مرد>ام هيف لحتسا هآرو هللذو ا نإو

 اندجوو كرمثلا دعب اهم ىللاعت هللا ىصعبام مظعأ ءامدلا اندجوانأ كلذو لوقلا نم طرفغملا وأ لاملاو مدلا لالحتسا هيف



 ىضخاقلا ٍ

 ١" كداحلا ىف ىلا ىأر نإف:ءريخ ىف قالا ىأر مث عجب ىضاقلا مح اذإو :!ىلاعت هللا همحد (قنانتلالا: )
 ىلع لوألا هءاضق ضقت ةنسلا وأ باتكسلا لمتحا امف نيينعلا حصأ وأ اعامجإ وأ ةنس وأ اباتك لوألا ىف فلاخ ناك

 011 اعإ نك نإو « هللإ هب تك نم هلبقي مو هنلإ عقر اذإ دب ىضق نم ىلع هضفن هسفن ىلع ضقناع لك
 017 ى- نانأب رخآلا سيل سايقلا لمتحٍلبق هب ىضق ىدلاو لبق نم هب ىضق ءىث نم هدنع نسحأ المت اشي
 هسفن ىلع هضقني ملامو لوألا ضقني ملو ًارخآ ىلر يذلا رحالا ءاضنلا قف <لا فناتس ساقلا ىف أطخ لوألا
 .11 ءىدتبم ذئتيح هنأل هريغ ضاق هيلإ هب بتك نإو هل اذفنم نوكي نأ هل بحأ الو هلبق هب ٍٍح دحأ ىلع هضقني مل
 موكح يظن نإف هلق ناك نم 2 بقعتي نأ ىضاقلا لع سيلو « هنم بوصأ هريغ ىري اع يطل 'ىدتبي الوهف
 وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك ف الخ نم ىلوألا ةلأسملا ىف تفصو امي هيلع ىضق هدجو نإف هيف ملظت اهف رظن هلبق هيلع
 حجرأ هدنع لال نأ ناطاب ءارإ ناك وأ ءالؤغ نم دحاو :فالخ نكي م نإ و ريغ هعسال هيلع هدد أطخ اذبف سايق
 000 5 نبي باوص ىلإ نيب طخ نم هدر, سيلفاعم نينعملا لمتحا اذإ هنأل هدرب مل سايقلا لمتحم وهو هنم
 امهتجحو امهتنيب نامصخلا دقانت اذإو ( لاق ) نيب باو ىلإ نيب أطخ نم عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا فالخ
 ةلأسملا ف فذخم نأ ىثبنيو يع مث امهتنيبو امهتجح هيلع اديعإ قتح ؟2 مل هريغ ىلو وأ لزع وأ تام مث ىضاقلا دنع
 ىضاقلل بيو لوطن الثل اهزجويو ةلأسمللاىف ففغو مهليدعت ديعي هدوهش اذكهو هنع لأسي نم اوناك نإ امهتنيب نع
 امف هل ةدايزلاب ةاباحلا فوخ ىرتشي الو هل عبي هنءاب روهشم ريغ انومأم الجر عيبلاو هل ءارمثلا ىلوي نأ ىلاولاو
 الإ اعب الو ءارمش هل دسفأ مل لعفي مل نإو ماكحلا نم ريثك لك آم نم اذه نإف هل ىرتشا امف صقللا وأ 1 ىلا
 ىعد اذإ ةميلولا نع فلختي نأ مك احل ٍبحأ الو ( لاق ) ةقوسلا ءارشش هب دسفأ امب الإ كلذ ىلع ادحأ هركتسي نأ
 او والخ نأ ىلا سو, ردتعو الك كارت وأ الك بيحب نأ امإ اضع دازبلو ضم ةملو سعب نأ هل تح و
 00 ]١ ىلخح] ىضاقلا ىلإ < احن اذإو ( لاق ) هجرتعو همودق ذنع بئاغلا ايو ازانطا دبشو ىضرلا روك
 ماقأ و امهنع كلذ لبشي ' اكش نإف هف ناكشبال ناسللا كلذ نافرع نيادع ندهاشب الإ هنع ةمجرتلا لبق , هناسا
 . اهبف دريام هيف دريو ةداهشلا ىف لقيام هيف لبقيف ةداهشلا ماقم كلذ

 دوبشلا ةدابش دنع لمعلا فيكو ىضاقلا لئاسم
 دحاو لك ةيلح بتك نيلومجي اوناك نإف ىضاقلا دنع دوهشلا دهش اذإو : ىلاعت ناهحو ( ىفانتلالا )

 نعو ةعانص هل ناك نإ هتعانص نع هلئاسو . ءالو هل فرعي ناك نإ هئألو وأ بسن هل ناك نإ هبسن ىف عفرو مهم
 لاحلاب فرعي نمي اوسيل دوهشلا ناك نإ هل بحأو . هالصمو هتاعابب عضومو هنكسم نعو ةينكب فرعي ناك نإ هتك
 ممضوملاو هيف دهش ىذلا مويلاو هتداهش نع هتدح ىلع مهنم دحاو لك لاس, مث مهقرف. نأ اهعم لقعلاو ةزربملا ةنسالا
 ديدس نكي ملو ةئسح لاح مث ناك نإ بحأ اذكهو هاك كلذ تبشر مث . مالك مث ىرج لهو هرض- نمو هيف دهش ىذلا
 تناك نإ ةروع ىلع لدتسيل لأسيام لثم نع هلاح لثم ىلع ةداهشلا ىف هعم ناك نم لأسو اذه هب لعفي نأ لقعلا
 ممج نإو هتابثإ همزاام مزايو هحرط همزلام كلذ نم حرطيف هريغ ةداهشو هتدابش ىف ناك نإ فالتخا وأ هتداهش ىف
 سفنآلاو ةمعطلا ىف فافعلل نيعماج هلئاسم باحيصأ نورك نأ ىضاقلل بحأو 1 مهق رغب مو هفقي ١ لقعااو ةنسالا لاخلا

 ست: 22 متي ننتج



5 3 _- 

 مك نيعجأ مماع همالسو ىلاعت هللا تاولص ءايننألا الإ أطلا نم نييمدآلا نم دحأ أرببالو معن لبق ؟ ءىطخم دق نم

 زاجأو لجوزع هللا ةعاط ىلإ كلذيف مثدرف نيدلل مهنم طابتحالا ىنعم ىلع هيأرب هركام ضعب مهضعب لعفف ءارمأ ىلو

 هيحوب هصتخا لجو زع هللا نأل هتتس نم اذه زوجي ناك امنإ ملسو هيلع هللا ىلص هنأل هللا ةعاط نم اولمع !ه مهل

 افاق ]ناك 1 مل رك امو مثرقأ لجو زع هللا ةعاطبف هلع مثرقأ هئارمأ دحأ نم رمأ نم ناكاىف هتلاسرل هبختناو

 اذا لوشر دع 5 هئطخ نم هباوص دحأ ىأر نء اذه لثم ملعي سيلو مل هرك هللا ةعاطبف لجو زع هللا ةعاط بلط

 اوعبتي نأ سانلا ىلع انإو أطخ مآ وه باوصأ ةنآرأ نيسمال هةلأل ةنأرب لوش نآدجأل رت ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاطو هللا ةعاط

 اذ 17 ةعاماب اورمأو ةداصل ملسو هيلع هللا ىلص هلوسرو لجو زع هللا ىذر ناذالا امهئأل امهيلع لئالدلاف دحأ ىلع

 ةرورضلا عضومل لبق ؛ مثدنع لصأ الب ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا روضح ريغب توحلا اولك أدقف لق نإف ٍدسو هيلع

 ةداتق ىنأ باحصأ نأ 0 كلذ نع اولأس مهنأ ىرتالأ . هلح نم نيقي ىلع وسيل مهمأ ىلع هلك أ ىلإ ةجاحلاو

 اههماع ىع اذإو ملسو هلع هللا ىلص هيد ةزسو لحو زع هللأ كلك 2و

 نا لص هللا لوضر الأسى لك مثدنع نكي ل ذإ اوكسمأ هلك أ ىلإ ةرورض مهم نكي مل ذإ هداص ىذاا ديصلا ىف

 .؟ كلذ نع سو هيلع

 ئداقلا ةرواشم

 راث آو ةنسو باتكب املاع الإ هرمأ ىف رواش, الو رواش نأ ىضاقلل بحأ : ىلاعت هللا ةمحر ( قفا الا (

 برعلاناسلب املاع نوكي ى> لجرىف اذه نوكيالو ههوجوومالكلا فرح الو ساقلا فرعي القاعو سانلا ليوافأو

 اذكه ناك نك ليهالو هدنع قحلا دصق الإ دصق.ال هنيد ىف ن1 نك يح 4. اعمتجم اذه ناك اذإ هرواشي الو

 سايق ند وأ عامجإ وأ 4اس وأ تاتك كلذو مزال ربح ن نم هب راشأ هنأ هريخ قح كاَح ىلع هلع هب اع اًئيش هدنع

 هفرع نإو هنم هليقيالو هتف رعم هنم فرعيف هيلع هفقيف لقعيام هنم لقعب ى> هل اذه لاق نإو هنم لبقي الو امهدحأ ىلع

 فلتع مف ةئط تناك و1 لاف ىذلا ريغ لمتحم هحو هل نك 5 نإف ؟لاق ىذلا ريغ لمت هجو هل له لسن قح اذكه

 نيمجولا 1 لمع +نيجو لمت اهرهاظةنسوأ ةفاتدع ثتروور 5 تناك 0 نابجونآر قال ناك نإو هلق اًياور 1

 ىذلاو همزلي ىذلا هحولا وه هب لمع ىذلا هحولا نأ ىلع ساق وأ عامجإ وأ ةيس وأ باتك نم ةلالد دحم ىتح

 هن وأ تاتكلاب ك ف ل 3 0 َّىَح ادبأ ساقلاب لمعبال سايقلا ف لمعت اذكهو 1ك ىذلا هولا ن " هب كاوا وه

 هسفنل زاجأ اذإ هنأل تنس>:سا هلوق نم اذه ريغب لمع. نأ هيلع مرخعو كرت ىذلا ع نم ردصملا ىف حصأ وأ عامجإلا وأ

 لمعلا ْق الضف - ناك نإو هرهد ل اهأ ن 5 دلقب نأ هل راح ريغو نيدلا كه عروش نأ ةنفنل زاحأ هلا 8ببا |

 ىلع رابخألا نم هلديو هنع لفغي امل هيبذي ريشملا نأ كل 1 انإو فرعي اع الإ ادبأ ىضقيالو هنم معلاو

 هل عمتجا اذإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دعب دحأل اذه هللا لعجب ملف اريشم دلقي نأ امأف.. هلبحم نأ هلعل ام

 هنولدي سايق وأ عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم متر يغل اديلقتالإ هلبقيال هلك كلذ ءاوسف اوقرتفاوأ هنامز لهأ نم ءاماع

 ىذشي نأ هيإ ىغملل الف هرعم فالتخالا 0 اذإو هلقع سايقلا لمع اذإ ام هلقع 5 15 م نإف هولقع مكهلقعي 3ى هيلع

 ضعب ىلع مهضعب فشكياو ملعلا هيصقتل دشأ هنأل نيفلتخلا عمجم نأ ىرحتي نأ هل ىغبذيو هيضقتسإ نأ دحأل ئغشالو

 سايقلا وأ ديلقتلا ىلع نيلوقلا حصأ هل نيبتي ىتح ضعب لوق مهضعب بيعي



 تلا 3 .٠ 1 دح ١

 لزي مل لصأ ريغ ىلع داهتجالا زاجأ اذإ هنأل ةئسلا عببتت اك عستي الصأ مهنم ملاعااو لهاجلا نييمدآلا نم دحأ لك

 ضرف لجو زع هللا نأل نآرقلا فالخ اذهو قملا عابتاب سانلا رمأي نأ هيلع بجو هلاقح هآرو هسفن ىف هب كلذ

 آماقم عضوملا اذه ىف سانلا ماقأف كسفن عابتاو اذه لئاق دازو مِلسو هيلع هللا ىل» هلوسر عابتاو هعابتا هيف مهيلع

 2 نأ ادعسإسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ دقف لق نإف سو هيلع هللا ىلص هلوسرالو محل ىلاعت هللا هلعج ءىث ريغب امظع

 ىلع ليلد اذه ىنف « مهيف لجو زع هللا كح تقئاو » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف هيأرب محف ةظيرق ىنب ىف

 ىنلا باحصأ نم اموق نأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نه هدنع ناك لصأ ريغ ىلع سلا قفاوف هيأرب لاق اهإ هنأ

 يعم قب له» لاقف سو هيلع هللا ىلص ىنلا هنع اولأس مث هولك أف تيم رحبلا نم توح ممل جرخ ملسو هيلع هللا ىل

 هلام ثعبي ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلأ نأو مهسفتأ ىأرب ذئموي هولكأ امنإ مهنأ ىلع للد اذهىفف «؟ ءىث همل نم
- 

 هللا لوسر كلذ هركف مهزاغم ضعب ىف ائيش مهضعب لءف دقو هللا اوعاطأ ام مهتعاطب سانلا رمأيو هايارسسو

 ءاج ىذلاو رانلا ىف هسفن ىتلي نأ لجرلا رمأ ىذلاو هوقرحأف ةرجشلاب ذال ىذلا لجرلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص

 هركف لتقف هلل تماسأ لاق ىذلا لجرلاو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ هركف مه-أرب هولعف اذه لكو ةيدحلاب

 هللا لوسر رمأف ءال وأ امأ . كنود انل هنأ هبشي اذه نم تججتحا ايف هل ليق ؟ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ

 مهوعيطي نأ ءارمأ مملع رمأ نم هرمأو امهعابتاو هلوسرو لجو زع هللا ةعاطب هئارمأو هايارمسل سو هيلع هللا ىلص

 ةعاطب سانلا رمأ امنإ هنأ هب تجمجتحا اه سفن ىنف مهيلع مل ةعاط الف لجو زع هللا اوضع اذإذ هلا اوعاطأ ام

 ىأرب هولعف: ءىش لك مهل هرك هنأ هنو ؟بلع مه ةعاط الف اوصع اذإف هلل نيعيطم اوناك اذإ مهتارمأ ةعاطو هللا

 داهتجالا در ىف ةجح انل نكي ملولف هلوسرلو هلل هيف نيعيطم هولمعام لك مهل حابأو لتقلاو قرحلا نم مهسفنأ

 انل ناكل مهسفنأ ىأرب هولعف رمأ لك نع مهاهنو مل هركملسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ هب تججتحا ام الإ لصأ ريغ ىلع

 ةباوصل هزاجأ لبق ٠ لصأ ريغ ىلع توحلا اولك أ نيذلا ىأرو ةظيرق ىنبىف دعس ىأر زاجأ دقف لبق نإو ةءافك هف

 اذإ هنم كلذ معي نم هزيجف هباوصو هأطخ ملعب نه هترضي ناكاذإ ملعال وأ ملعب نمت ىأر نم لك ىأر زيحم اك

 دق لصأ ريغ ىلع ىأرلا ىذ ىأر نأل كماع نود ادرفنم هسفن ىأر ىنععب ا قحلا هنأ هل هتزاجإ ىنعع قحلا باصأ

 :رم هللا همصع دق ىذلا لسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس وأ هللا باتك الإ اوعبت, نأ سانلار مؤ, ملو ءىطخم دقو بيص»
 ل

 دحأ رمؤي الف اباوص وأ أطخ هيأر ناك نم امأف «( مقتسم طارص ىلإ ىدهنل كنإو » ىلاعت لاقف هنم هأربو أطخل
 _ ماقم هعاقأو الكف هم نك نم عابتاب رمأأ دقك لصأ ريغ ىلع نسحتسف هبأرب ديتحم لجرال لاق نمو هعابتاب

 ةفرعم دعب هب ملكتف هب ملكتام لقعي نمم اذه لئاق ناك نإف هعابتا هللا ضرف ىذلا ٍمسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 هلوق لثم لبق « محا م هل هلوق ىنعم اف لبق نإف . عجري ىتح اذه ملع ايبَغ ناكنإو هعنع نأ مامالل راق اذه

 كلذ ىلع حلصلاب اضرلاو مهنم راشتسملا وأ نيراشتسملا سفنأ ةباطتسا ىنع» ىلع « رمألا ىف ثرواشتع» لجو زع

 00 11 3/ لكوارغ هللاو دحأ ةزوقم ىلإ ةجاخ ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب نأ ال بيسلا كلذب برحلا عضو

 هللا ىلص هلوق نوكي نأ لمتحيف لجوزع هللا ىلإ ةجاحلا قلخلا عيمجو قاخلا عيمج ىلع لوطلاو ”نملا هلوسرو هلل لذ

 اهلثم ىلع حف اذه لثم ىف ةنس ملسو هيلع ىلص هللا لوسر نم مع دق نوكي نأو ىنعملا اذه ىلع «معا» هل سو هيلع

 فرعي وأ هيلع هرقيف كلذ باوص سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فرعيف هلوسر رمأل هركذ ىلاعت هللا هقفويف محم وأ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر محيف لبق نإف لجو زع هللا ةعاطب كلذ ىف سو هيلع ىلص هللا لوسر لمعيف كلذ ريغ



 ل #0 ١ ب

 ىلع ال اء/يلع سايقلاف نيدوجوم انوكي مل اذإو نالصألا امبف نيدوجوم اناك اذإف رثأ الو هيلع عمت# رمأ الو

 اهبلع لئالدلاب اهيلإ هجوت اهنع باغ نمو اهيلإ ىلص اهآر نم ةبعكلا لكم لبق اذه نباف : لثاق لاق نإَف . امسرغ

 ةوذكو , ةداعإلا هيلع تناكو اًئطخم ناك اهملع لئالدلاب داتحا ريغب هسفن ىأرب اهنع ًايْئاَغ ىلص نإف لصألا اهمأل

 هللا لوق لثمو ٠ انطخم ناك ةئسلاو باتكشلا ريغ ىلع دهتحا نطو ٠ كلذف ةنسلاو تاكل لع دعا ند 7

 ىلإ رظنيف لوتقملا ديصلا لصأ ىلع دهتحم اهنإف ايئاغ نوكي دقو لوتقملا لثملاو « معنلا نم لتقام لثم ءازجف » ىلاعت

 هنأل لوصألا ىلع الإ داهتجالا حبي مل لجو زع هللا نأ ىلع ليلد اذه ىفو . هيدهف اهش هب ءايشألا برقأ ىلإ

 هللا لوسر دبع موتكم مأ نبا ناذأ لثمو ٠ لضأ ريغ ىلع سيل لصألا ىلع للاب رماف لتقاف لمع رمآ اا 3

 زا لصأ ريغ ىلع داهتجالا زاج ولف تحبصأ تحبصأ هل لاقي ىت> ىدانيال ىمعأ الجر ناكو وسو هيلع هللا ىلع

 رحب مل لصألا ىلع داهتجالا ةل ؟ هيف نكي مل مل نكسلو . علط دقرجفلا نأ هل هريغ رابخإ ريغب نذؤي نأ موتكم مأ نبال

 لك ألا مرت علط دق رجفلا نأ لصألا ىلع داهتجا ريغ ىلع هرابخإ ىفو لصألا ىلع دهتجا دق نه هربخ ىتح هداهتجا

 كر لص رغ لع 2 الا رابخإ ىفو امقو ىف الإ اهملصأ نأ ىلع مارح ىه ىلا ةالصلا ليلحتو ىل لالح وه ىذلا

 ءالؤه نم دحاو لك نوكيف هل ةسماخلا ليلو هل تناك ةأرما مير هيلع تمرح دق ةدحاو نأ ةوسن عبرأ هل

 ىردي الو ىمعألا ىلصي نأ زاجلو هلل ىأر الو هيأرب ىلصيف ىمعألا دبتحم نأ زاخو هسفن ىأرب مرحو لحأ دق

 لئالد تناك اذإ زاخو علط دق لالحلا نأ هسفن ىأرب ناضمر موضي نأ زاخو .ةسفن ىأرب ؟ ال مآ عقلا الز

 باتكلا ناك اذإ م لصأ ريغ ىلع هسفن ىأرب كلذىف لمعيو الع داهتجالاو اهيلإ رظنلا لجرلا عدي نأ ةلبقلا

 كراش هلوقل لجو زع هللا ا فالخ اذهو هيأرب دهتحم هرمآو لئالدلا كرتي نر نيدوجوم ةئنسلاو

 طيخلا نم ضيبألا طمخلا مل نيبتي تح » : زعو لج هلوقلو « هرطش ج؟هوجو اولوف مك اميحو » : ىلاعتو

 دعب ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةالصاو « هتيؤرا اوموص » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوّسر لوقلو « رحفلا نك ةردالا

 دهتجم نأ امهماعي مل وأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو هللا باتك مع دحأ لكل زوجي اذإ ناكلو كاوزلا

 ودعي الف ةئس الو باتكر يغ ىلع دبتحم نأ هل زاج اذإ هنأل امهيلع سابق ريغب هيأرب ةنسالواتناتكا ةف ل ١

 دقق هضرفل ًايدؤم اهيلع دهتجا اذإ نوكف اهغابتاب رمأ ىلا لوصألا ىلع .هنم كلذ سيلو ءىطخم وأ بِي نأ

 هيف سيل امف عبلك سانلا له>أ ناك نإو .هسفن ئأر نوكي نأ :امهليجو  ةنسااو تاتكللا معي ل نم نك حابأ

 هل زاج امهريغ ىلع دبتجاو امبماع نم نأ هلصأ ناكااذإ هنأل ةنسلاو باتكلا لع نم ىأر لثم .ةنس الو باتكأ

 امهماع ىذلا نأ ريغ ؛ ءاوس الإ امهريغ ىلع ناك اذإ داهتجالا عضوم ىف امهماعي مل نمو اههماع نم ىنعم ات

 نيلهاجلاو نيملاعلا لج دق ناكف امهنيب ىوس دقف دابتجالا عضو امأف طقف اصن اب امهماعي مل ىذلا لضفي

 اسانق كردتس امب سايقلا ةبج نم ءئَث مهم لزن اذإ نيلهاجلل ناكف ءاوس ةنساالو .باتك هيف سيلا 02 كاد ف

 لصأ ريغ ىلع كلذ ىف لمعي امتإ هدنع ملاعلا ناك اذإ هنأل هسفن ىأرب ىدتقي نأو ءاوس ملاعلاو .هيف وه نوكي نأ

 الهاج هنسحتساف ايأر ىأر نم لك ناكلو ىنعملا اذه ىف ايوتساف لصأ ريغ ىلع لمعي نأ لهاجلا تالاح رثك ف

 ىأؤ لفج دق اكو اشر ةنضو كاتكدف دعوا معلا لك سيلو ةنسالو باتك كلذىف ناب مل اذإ هل زاج املاع وأ ناك

 (5- 55ع)



 اتف 59 4

 ةوبنلا نم اهب ىلاعت هللا هصتخا ىلا هتماركو هب ىلاعت هللا ةعضو ىذلا هعضومل اذه لعب نسانلا ىلوأ سو هيلع هللا
 هلوقو دلولاب ةعمز نب دبعل هؤاضق اذه لثمو هماع اذه ىعداو مهسفنأ ىلإ مهبيغ ىف مهلكوف هيلع ىحولا لوزوو
 اعيش سم لامن ذخأ نم هنأ ىلع ةلالدو ةعمز شارف وهو رهاظلاب ىضقف انيب اهش ىأرام دنع (هنمىجتحا» ةدوسأ
 العأتسم نكي مل ايش هنم ادحأ ىطعأ نم نأ اذه ىلع اسايقف :نيماسملا لام ءىلاو رانلا نم ةعطق هسفنل عطقب اف
 رفظ قمو رانلا نم ةعطق ذخأ اإف مهدحاو نم ةمرح رثك أ مهلكو نيملسملا لام نم ْذَحآ وهف هل اقح نكي لو هل
 لام تببب ىف عضوف هلام نكي ملو هل الهأتسم نكي مل ام هنم ذخأ ام ردقب هلام نم ذخأ هيلع مع نم وأ هلاع
 مهاربإ نب دمحم نع داحلا نب هللادبع نب ديزي نع ىدرواردلا انربخأ : ىلاعت هلا هحر ( قفانثلالاف ) نيماسملا
 هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ صاعلا نب ورمع نع صاعلا نإ ورمت ىلوم نت ىلإ نع دعا نب نش نع تالا نا
 ديزي لاق « رجأ هلف أطخأف دهتجاف يح اذإو نارجأ هلف باصأف دهتجاف مالا يح اذإ » : لوقي مسو هيلع
 ةريره ىنأ نع نةحرلا دبع نب ةماس وبأ ىنثدح اذكه : لاقف مزح نب ركب ابأ تيدحلا اذهب تثدحف
 باتك هيف ءاضقاا ديري امف نوكي ال نأ دعب نوكي اهنإ كاحلا نم داهتجالا ىنعمو ىلاعت ا هحر ( قنانتلالاف )
 هللا لص ىتنلا ثيدحو اذه تاق نبأ نأ لبق نإف ٠ الف دوجوم كلذ نم ءىثد امأف هيلع عمت رمأالو ةنسالو
 لاق « ؟ ىضقت ك7 2 لح نب ذاعل سو هلع هللا نص ىنلا لوق كلذ برقأ هل لبق ؟ داهتحالا هرهاظ سو هيلع

 ىنأر دهتجأ لاق «نكي مل نإف» لاق سو هيلع هللاىلص هللا لوسر ةنسبف لاق « ؟نكي مل نإف» لاق لجو زع هللا باتك
 نأ دعب دارتحالا نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا رخأف 6 هنلإ لوسر سحب ال هللا لوسر لوسر قفو ىذلا هلل دا » لاق
 نم افلاخم هيف لعأ ملامو «لوسرلا اوعيطأو هللا اوعطأو » لجو زع هللا لوقلو . هلوسر ةنس الو لأ نان نرد
 اذإف هسفن لبق نم هثدحم ءىمث وهاعإو ةعاق نيعب سيل داهتجالا نأل «دهتجا اذإ » هلوق ىف دوجوم كلذ مث علا لهأ
 ةنسلاو' باتكلا فلاخ ىلوأ داهتجالا لاق نمو هسفن ىأر نم ىلوأ عاجإلاو ةنسلاو هللا باتكف اذكه اذه ناك
 اهنع باغ نمو اهتنياعم ريغ هل حم مل ةنياعملاب تيبلا ةيؤر هنكك عضوم ىف ةكم دهش نم ىلا ةلبقلا لثم وه مث هيأرب
 لاله هلل لوسر لاق دقو ةنسالو باتك ريغ ىلع دهتجم نأ ماحلل سيل هنأ ىف ةجحلا اهف لبق نإف هداهتجاب اهملإ هجوت
 لقي ملو ىمأو وه ىنأب ٍلسو هياع هللا ىلح هللا لوسر كلذب ىضروىنأر دهتجأ ذاعم لاقو«مك احلا دهتجا اذإ >ملسو هيلع
 « لوسرلا اوعطأو هلا اوعطأو »لجو زع هللا لوقل لق ؟ةنسلاو باتكلا ىلع دهتجا اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 دقف لومرلا عطينم » هلوقلو « كبر نهكلإ ىح وأام عبتا» لجوزع هللا لوقلو مهلمهم مل مث امل اعبت سانلا لعجف
 امهبف فلاخعال لجو زع هللا ضرتفا ناذالا نالصألا امه ةنسلاو باتكلا ناك اذإف هلوسر عابتا انيلع ضرفف «هللا عاطأ
 رهأ امنإ هسفن عابتاب رمؤي ملو هسفن نم هثدحم 'ىش وه امبإ ةماق نيعب سيل داهتجالاف «دهتجا اذإ )لاق مث نانيع امهو
 ةسفن ىأر وهو هعابتاب رمأ لصأ ريغىلع هثادحإ نم هب ىلوأ هيلع هللا ضرتفا نذللا نيلصألا ىلع هثادحإف هريغ عابتاي
 دنع نم هئدحم ءىث داهتجالاو هريغ عبق, نأ هيلعو هسفن عبتب نأ هل زوحيال هنأ لصألا ناك اذإف هعابتاب رمؤي ملو
 نيلوقلا نيذه لاق نمو ةنسالو باتك ريغ ىلع دهتجا نم ىلع لخدي امك هلثاق ىلع لخدي ناسحتسالاو هسفن
 عبتي نأ ىف امهعضوم ةنس الو باتك ريغ ىلع هناسحتساو هداهتجاو هبأر ىف هسفن عضو هنآل امظع الوق لاق
 هارانت هللا نأل لجو زع هللا باتك فالخ اذهو هعابتاب سانلا رمأ ثلاث لصأ هبأر نأ ىفو . اعبتا ام هبأر
 ةنس الو باتك ىف هل ةجح ريغب هلايح ىلع رخآ ايأر لوقلا اذه لئاق دازو هلوسر ةعاطو هتءاطب رمأ امإ ىلاعتو



 هش تح ذي ىف نيس دج حجج

 ناساف يوت يت سل ع
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 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هيبأ : نع ةركب ىلأ نه نمحرلا دبع نع ريمع نب كلل دبع نع نايفس ائربخأ

 همحر ( قفا ثلللاف )« نايضغ وهو نينثا نيب ك احلا مال وأ ىضاقلا ىغةءالر
 السنن كوصر كي د : لات لإ

 بضغلا ىف الوقعم ناكو نابضغ وهو لجرلا ىفقيال نأ ىلع لدي سو هيلع
 هلع ظءاح لاح ىأف مهفلاو لقعلا ريغت

 احرفرطب وأ نزح وأ متها وأ عاج 1 ىكتشا اذإ ناك نإف ايف ءاضقلا نم عنتما همهف وأ هلّقع ريغت هسفن نم وه ملعب

 رمغيف ساعنلا امأف ىضق هقلخ الو همبف الو هلقع ريغبال كلذ ناك نإو ىضقي نأ هل بحأ مل هقلخ وأ همف كلذل ريغت

 ىضاقال 2 و ( لاق ) هبل رمغت عجو 1 مه نم تاقلا رومغم الو اسعان ىغ#ي الف ىثغلا رم اهيبش باقلا

م ريثك نم ههبفل 0 اذه نأل هتعيض ىفو هلهأ ىلع ةقفنلا ىف رظنلاو عيبلاو ءارشلا
 هركف لغشا» عاجو بضغاا ن

 هرك امإو مرحع, سل .ةنالءارشلا الو عبيبلا ضقنأ مل عاب وأ ىرتشا ولو . هله رك ا2 ىف وهو هل 0

 نم ادار تنك اماالإ :هلكح نمدرأا لاف ىذه نأ هل ته 1 قلا لالا ىف ىضق ول كلذكو ٠ همبف لغتشب

 مصتخا اذإو ( لاق ) )يحل هب درب ام تفصو امو ةنسااو باتكسلا فالح - اذإ كلذو هتالاح غرفأ ىف 3

 الإ هبرضي الو هسحم نأ غلب الو .٠ هردز داع نإف ةنع هاه ددالا 0 دحأ نم هل نابف ىضاقلا ىلإ نالجرلا

 ٠ هيلع محلا هب غطق هيلع قحلا هل ناب مو اسنح وأ ابرُض بجوتسام كلذ ىف نوك نأ

 هاظلأب محلا و داهتجالا و رقالا

 ل 0 تنب بنيز نع هيبأ نع ةورعنب ماشهنع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاقناماس نب عيرلا انربخأ

 نحلأ ن كب نأ حضعب لعلو لإ نود منأو و رمش انأ اعإ » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةماس أ نع

 هل ا اعأإف كيش ةنم ا الف هيخأ:قح نم ءىش هل تيضق نق هنم عمسأ ام و“ ىلع هل 0 ضعب نم هتجم

 ىلع ءاذقلا اوفلك اعإ ةعألا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفو : ىلاعت هللا همحر ) قفا لالا ) رانلا نم ةعطق

 تيضق نم 2 مسو هيلعدللا ىلص لأ لوسر لوقا رهاظلا
 نو 1 دق نأ مسو هيلع هلأ ىلص ربخأف (هيخأ قح ن م ءىش هل

 الو امارح لحال مامإلا ءاضق نأ ىلع ةلالدو رهاظلا ىلع ءاضقلا حابأو هب ذل ىضق نم ىلع امر م نطابلا ىف اذه

 ءاضق وأ ةنس ىل بجحو قح لك نأ ىلع ةلالدو «هذحأب الف هيخأ ق> نم ءىش هل تيضق نفث »-هلوقل الالح مرغ

 نأو هل سيل نابلا ىف ناك اذإ ءذخا الف رهاظلا ىف ءىش هل تيضق نأ هلوقل ىلوأ ىلوق نأ هفالخم تروق نفاق

 لطبأاف دْحآ ريغ وبف هذخأب « اذإو انحاتحل نآ رهو ذر هيلع يح لاحم نوكي نأ نكمي امف هرارقإب نيبت اذإ نطابلا

 اوظفل امث مهنم عمسبام وحن ىلع ءىحي سانلا ىلع 0 نأ ىلع ةلالدو قا نم هب هل ىضُق امف هل ق>ال نأب هرارقإ

 اع وه اعإ مولع ءاضقأا ذإ( كح 1 الف هل تديضق نق » هلوعل كلذ ريغ موجيغ وأ متي, نوك نأنكعي دق ناك نإو هب

 ع نأ مك اجل لعمال هنأىلع ةلالدو مهسفنأ ىلإ لوق وأ ةيذب مهنم هنع باغ امف مهلكو دقو ٠ هنع ٍتاغ اهب ال هب اوظفل :

 لوقل ةمموأ نظ وأ ببس وأ ةنن نم هرمأ نم هنع ىلاعت هللا بيغ ام ءىش هيلع ىضقيال نأو ظفل اع الإ دحأ ىلع

 ضقلا نأ هذخ"اي الف هل ترضق نه نأ مسو هيلع هللا ىلصىنلا رابخإو (هنم عمسأ ام وحن ىلعزرلسو هيلع هللا ىلص ىثلا

 ىلإ باغ امف مملكوو عمس اع ىذق هب اظفل اب امهيلع ىضقام ريغ امهيلع نطابلا ىف نوكي دق هنإو امهنم عمسيام ىلع

م عمسام ريغب وأ هب قلخ هنأ نظي ءىش وأهلئاس ىلعهنم مهوتب ىضق نف مهسفنأ
 لجو زعاللا باتتك فالخف نيلئاسلا ن

 نعالا لع ثا لنوع لألو ةللع اذه ىعداو بيغلا ملع اسال و رع شا نذل ىضق ملسو هيلع هللا ىبص هن ةنسو

 ىلص هللا لوسرو ( هذخأب الف ءىثب هل تيضق نك » هلوقل مهرهاظ ريغ ميغ نوك دق نأ ريخأو 3 اع ىضق ملسو



0 
 لخلا هل نوكي ام لقأو قحليال انزلا دوو انز نم الإ هنم نوكي نأ نكم ال هنأل هنبا نكي مل رخآلا هاعدا ولو ناعلب

 اممل ةيراج رهط ىف نالجرلا كرتشا اذإ لوقن اذكهو : ىلاعت هللا هحر ( قنا: ةلالات 0 كاف هلا روع هس

 | اكو ةيراكلا ةمق فصتو رهملا فصن هيلع هكيرشل ناكو قده( هاقحلا امهأف ةفاقلا هيرأف هابعداف ذلوب تءاجف

 ريخخ نأ غاد ىتح امهنم دحاو نبا الو امهنبا نكي مل اعم امه ةفاقلا هتقحلأ وأ ةفاق نكي ل نإو دلولا كلذب هل دلو مأ

 ةءألا ىف محلا ن وكيو هنع ىئتني نأ دلولل الو ناعلب هيفني نأ هل سيلف هراتخا اذإف هيلإ بستنيف ءاش امهمأ راتخيف

 ” الول] 3 فصتو ابتمق فصنو اهريم فصن هلادلو مأ اهنأب هل ةموكحلا ىلع نوكي نأ نم انفصوام اهربم ىفو

 اههنم دحاو وأ اتام نإو هيف احاطصإ ى> فوقوم هئاريف دحاو ىلإ بستنيف غلي نأ لبق دولوملا تام نإف طقس نيح

 دخأ امهدحأ ىلإ بستنا اذإو مات نبا ثاريم امهنم دحاو لك لام نم هل فقو امهدحأ ىلإ دولوملا بستن, نأ لبق

 كرت ولو سانلا ضعب لاقو : ىللاعت هللا همحر ) قناخ ةلالاف ) هتثرو ىلع رخألا ثاريم نم فقوام درو ثاريملا

 000700 001 اذه لوقف لجر, امهدحأ رقي مث ةثامو قيسمح اًمهْنم دحاو لك ذخأيف هل نانبا اهمسقف رانيد ةثالث

 0| كللذو |رثك الو اللق كاملا نم ذخأبال هنأو.هب قحل.ال هبسن“ نأ مدقتملا نيندملا لوق نم ظفحأ ىذلاف رخآلا

 مدل ت١ ا ثرو اثراو نوك نأب قح هل ناكاذإو ثاريم قح هل نأ عد ام ةيصو الو نيدب هل رقي مل ألا

 هللاو اندنع هيفام حصأ اذهو بسن هل تبثي نأب الإ ثاريم هل يشي الو هل تبثي مل هيلع تبثيال اذه ناكاملف ةيانجلا ىف

 ١ تبثي ملاذإو بسنلا عرف كاملا نأل ائيش ثارملا نم ذخأي الو هبسن تبثبال « عيبرلا دمحم وبأ لاق » ملعأ ىلاعت

 ش ىليل ىنأ ناو كالام لاقو : هللا همحر ( ىف(ةة لالا ) لصأالل عبت وه ىذلا عرفلا تبثي مل لصألا وهو بسنلا

 اذخأي مف هريغ ىلعو هسفن ىلع هبسنب رقأ هنأ ىلإ بهذو هل رقأ ىذلا نم ارانيد نيسمح ذخأيو بسنلا تيثال

 رقأ ىذلا مساقيو هبسن تنشر هللا همحر ةفيشح وأ لاقو . هريغ ىلع هرارقإ اطقسأو هسفن ىلع هب رقأ ام الإ هنم

 اهعمس اذإ اهبلكو . لعأ هللاو باوصلا نم اندنع دعبأ اذهو ءاوس هيبأ لام ىف هايإو هنأ رقأ هنأل نيفصن هيدي ىفام هب

 الو هلخ عم بنع مسقال  هريغ عم لاملا نم فنص مسقيال : هللا همحر ( قفا: ةلالإث ) ابهذم هل ىأر عماسلا

 ' ةنيابتم نامثألا ةفلتخ اهنأل هعم مسقي مل هريغ هب ايام ريغب احن لوصألا هذه نم ءىث ناكاذإو هريغ لصأ عم لصأ

 قومأم ردا ترش لخلل 000 لعب الو لعب ىلإ اموهضم ىرثع الو ىرثع ىلإ اءومضم حضن مسه الف

 ركبلاب قسرام حضنإاو قسي نأ نع ىنغتساف ٠ ءاملا تغلب دق هلوصأ ىذلا لعبااو . ةنيابتم اهئامتأ نأل علطقنالا

 آمإإو لاومألا ىفال نادبألا ىف ةبوقعلا امنِإ ءىش ىف دحأ ىلع ةمارغلا فعضتال : ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاف )

 لهأ ىلع نأ بزاع نب ءاربلا ةقان تدسفأ امف ى دق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ لبق نم ةمارغلا فيعضت 0

 لبقي الو نيتميقبال ةميقب هنونمضإ امإف اهلهأ ىلع نماض وهف ليللاب ىثاوملا تدسفأ امو ٠ راهنلاب اهظفح لاودألا

 . « هيلع ىعدملا ىلع نيملاو ىعدملا ىلع ةئيبلا » لاق سو هيلع هللا ىلد ىنلا نأآل ىعدملا لوق

 ضاق ل اهو ىفاقلا تدأ
 سائال زراب عضوم ىف ىضاقلا ىضقي نأبحأ لاق سرردإ نبا دمحم ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا ان ريخأ

 دجاسملا هل تيثبام ريغل هاشغي نم ةرثكل دجسملا ريغ ىف نوكي نأو رصملل اطسوتم نوكي نأو باجح هنود نوكيال
 حسملا ىف ىضقي نأ هل تهرك اذإو ( لاق ) هيف هتلالم عرسال نأ اهارحأو هب نك امألا قفوأ ىف كلذ نوكيو

 ٠ نابضغ وهو يضاقلا ىضقي الو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالإف ) هرك أ رزعي وأ دجسملا ىف دحلا مقي نأالف



 ال
 . املاومأ ىف رمألا ازئاج ناحيحص باتكلا اذه ابتك موامهنأو امهءاسنأو امهئاعأب امهتقرعمو نالفو نالف رارقإ

 . نالفو نالف

 ىنفاشلا اهالمأ ىناكملا ىف ةقيثو

 ةلعال حيحص وهو اذك ةنس نم اذك رهش ىف نالف نب نالف هبتك باتك اذه:ىلاعتهللا همحر ( قف[ةتلازاف )

 كبتاكأ نأ ىنتلأس كنإ اذكو اذك هتفص ىذلا ىتالفلا نالف هكواممل هلام ىف رمألا زئاج هريغ الو ضرم نم هب

 اذكو اذك ىلإ تيدأ ةنس تضم الك نينس ريع ىضم ىف ةمجنم ىلإ اهيدؤت ادايج لفات[ اد

 اهرخآ كؤادأ نوكي قح ةنس ىضم دعب اهنم محن لك اذك ةنس خالسلا كيلع ىل لحن ىتاا كموحت لوأو ًارانيد

 دحأل الو ىل ليبسال ىلاعت هللا هجول رح تنأف اذكو اذك وهو هيلع كتبتاك ام عيج تبدأ اذإف اذك ةنس خالسنا |

 رارقإ ىلع دهش ٠ كتباتك خسف ىلف موجالا هذه نم محن نع تزج نإف. كدعب نم كبقع ءالوو كؤالو ىلو كيلع

 . باتكلا اذه ىف اع كولمملا ىتالفلا نالف ديسلا

 ردملا ف ةقينو

 حيحص وهو اذك ةنس نم اذك رهش ىف نالف نبا نالف هبتك باتك اذه : ىلاعت هلل همحر ( قنة فلا( )

 تمام تف كتربد ىنإ اذكو اذك هتفص ىتالفلا نالف هكولمل هلام ىف رمألا زئاج هريغ الو ضرم نم هب ةلعال |

 نالف نب نالف رازقإ ىلع ذهش . كدب نم كبقع ءالوو كؤالو ىو كيلع دحأل ليس | 000 03
 . باتكلا اذه ىف اع كوامملا ىنالفلا نالف نبا نالفو ديساا

 ٠ رسسلا هللا ىلوت لاق : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا سيددإ نب دمحم انربخأ لاق ) ناملس نب عيرلا انربخأ) /

 ٠ اعتب مل هلإ لم> ىذلا رهاظلاب مك احلا 2 اذإف ةينالعلا ىلع الإ جلا هعلح نم ع لع مو اميلع بقاعو 6

 ّ هماع ىف لطابو م احلا دنع رهاظلا ىف قد هن هل جحا نأ معي هل موكحملاو 2 اذإو هنود هللا ىلوت ىذلا نطابلا

  9انفصو اك رهاظلا ىلع محال همر. الو ائيش ؟ اح لالو هيلع مارح هذخأو هذخأي نأ هل نكي مل كاحلا ن

  1نيميلاو دهاشلا باتك وهو ةيضقألا باتك ىف هريسفتو هيلع موكسحملاو هل موكسحلا ٍل.اه ىلع مارحلاو لالحلاو

 ( نايفس انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( قنانتل الاف ) حاكتلاو نيميلا كللع ءطولاب شارفال داولا ( قنانتلالا

 هلأسفهعم انبهذف انعم انك اس ناك ةرهز قب نم لجر ىلإ رمع لسرأ:لاقهبأنع ديزي أن كلل

 نكشف تقادَص هنعا لاك هللا ىذر لاقف نالفلف ةفطناا امأو نالفلف شارفلا امأ لاقف : ةيلهاجلا دالو نم دالو نع

 قحل هتديلو ءطوب لجرلا فرتءا اذإ : ىلاعت هللا همحر ( ىف 2:لا]|ث ) شارفلاب ىضق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا

 :ىلاعت هنلاهمح ر ( ىف ت|لا )فالطلا كا هريسفت و ام رقي مث ءطولا دعب اهأربتسا دق هلأ الإ اهدلو هب

 لقألرخآلا جوزلا دنع تدلوف ت>وزت مث قالطلا وأ ةافولا ىف متدع تضقتناف اهقلط وأ ةأرملا نع لجرلا ىفوت اذإو

 هيفني نأ الإ هب قل انح نإو هب قحل ًآنيم ناك نإف لوأالل داولاف ةعاسب اهحاكن ةدقع كللم مون نم رهشأ ةتس نم
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 لطاب عببلاف هضعب قحتساف ايش وأ اديبع ىرتشا اذإ لاقو دعب ىعئاشاا عجر ( عيرأاا لاق » عجب م ديعلا هل

 لحر نم دبع فص: ىرتشا ولو ( لاق تش االو اًحسفنم عبيبلا ناكف امار>و الالح نيئيش تعمج ةقفصلا نأل

 دبعلا فصن فلاخم ام اذه ىفف هلام هف ةفصن نأ كلذو عجرإ نأ اذه نك هفصأ عسب : ىذلا ىلع قحتساقف

 نالف ن نالف ىرتشا ام اذه ماسلا امهءارسش 3 نأ داراف ةقفص ىف نيدبع ىرتشا اذإو هانعم لثم ىف ناك امفو

 ماوقلا نسح لدتعم لجر دعج ولح ىسامح فيصو دوسأ ىنون امهدحأ نيدوسأ نيدبع هنم ىرتشا نالف نبنالف نم

 لدتعم نيبكنملا نيبام ديعب داوسلا كلاح عوبرم ظِغ ىنارف رحآلاو ةحولا نوتسم ناتسألا فصارتم مسجلا فيفخ

 اذه ىف نيفودوملا نيدبعلا نيذه نالف نب نالف ىرتشا ملتح هيف ىلعأ نم ايانثلا جلفأ مسجلا نسح ططق دعج

 نيدمعاا ىف نالف نب نالفو نالف نب نالف عيابتو ةنزاو ناتلخ ادارفأ ليفاثم اداح ارائيد اذكو اذكب تاتكلا

 اده نالف نب نالف ضيفو باتكلا اذه ىف نيفوصوملا نيدبعلا نيده نالف نب نالف ضو اهمتتياعمو امهتيؤر دعب

 ىلع نالفلو امهضراعتو عييبلاب اعيمج امهم ىخارتلا دعب ةيحاص نعغ امهم دحاو 0ك باغ قَح اقرفتو افاو نمثل

 نيدبعلا نيده ىف نالف نب نالف هكردأ اش نط 8 الو رهاظ تبيع الو ةلئاغ الو ءادال هتدهعو مالتسإلا عسب نالف

 هللإ در وأ هعاب مك هل هملسإ قح هصالخ نالف ىلعف كرد نم امهنم دحاو نم وأ امهنم ءىش ف وأ اشدحأ ىف وأ

 فوصوم رثك أ وأ دبعأ ةثالث وأ ةمأو ادبع ىرتشا اذإ ازاهو ع ارا اذكو اذك وهوءافاو هتم نق ىذاانمثلا

 ةقفصلا هتعج امو ارادو ادع ىرتشا اذإ اذكهو ىَدصو 6 نعثلا فصيو تفصو 3 هفص. ىركشملا نم دحاو 0ك

 مهنم دحاو لكل لعجمو مهتدبع نأ كا هنو نيدبع ىرتشا نإف هتفصب هنم ءىش لك بتكيو هتدبع سك

 اذكو اذك هتفص نم ادبعو اذكو اذك هتفص نم ادبع هنم ىرتشا نالف نم نالف ىرتشا ام اذه» تكا امولعم انع

 دعلا نكو رانيد ةئاع باتكلا اده ىف نيفوصوملا ةمآلاو نيديعلا نيذه هنم ىرشا كك اهمفص نم ةمأو

 هذه نم ةمألا نكو ارانيد نورمثع ةئاملا هذه ند ىلوتلا دبعلا نكو ارانيد نوثالث رانيدلا ةئاملا هذه نم ىسرافلا

 عيمج نالف ضقو عيبلا دعب اقرفتو ممقرعمو مميؤر دعب ةثالثلاقفرلا ءالؤه نالفو نالف عيابت ارانبد نو ةئاملا

 نالف ىلعف نم د>او ىف وأ نالف نم ىرتشا امف انالف كردأ اق هب اعيمح امهنم ضارت نع هلك اذهدعب اقرفتو ايفاو ع

 هتديعومالسإلا عب نالف نم ىرتشا امق نالف ىلعنالفلو رانيد ةئاموهو ايناونمثلا هملإ درت وأ هل هملسإ ىتح ةصالخ

 اذإو ) لاق ( «اوبتكونالفو نالف كله رخال ازئاح هريغ الو صضرم نم امه ةلع >< ناديحص هب رقأ 0 امم أىلعو

 ادبع هنم ىرتشا نالف نم نالف ىرتشا ام اذه » بتك اف اذه نه نيبأ ىنعب قيقرلا ءالؤه ةدبع بتكست نأ تدرأ
 نيتسإ اذك ايتفص نمةدلوم ةمأو ارائيد ندب رسشعب 17 هئؤص نم ايسراف ادعو ارانيد نإ رسشعب اذك هتنص ند اسون

 اعيابتو نالف نم نمثلا عيجج نالف ضبقو نالف نم قيقرلا ءالؤه نالف ضبقو هدعبو عببلا لبق هل مهتيؤرو
 رهاظ ءاذال هتدهعو مالسألا عسب نالؤ نم ىرذشا مف نالفلو اع.ممح امهم ضارت نع عبيبلا دعب اقرفتو كلذ ىلع

 نكدر وأ هصالخ نالف ىلعف سشانلا نم دخأ نعم كرد نم مونم دحاات قاوأ قئىرلا ءالؤه ىف انالف كردأ امث نطاب الو

 ىلع دهش باتكسلا اذه ىف ام ىلع ةقرفم رانيد ةثام مهناعأ عيمحو همت هيف عقو امم ايفاو كردلا هيف هكردأ ن#

1 
ْ 

3 
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 ظ
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 هني عم ىرتشملا لوق لوقلاف ىرتشملا كلذ ركنأو بوعلا نم ؤربتلا عئابلا ىعداو دبعلاب ناك بيعلا نأ اقداصت ولو

 ةفرعم لصأو هيلع درو ىرتشملا فلح الإو اهب ءاج وه نإف ةنيبلا فاكيو هيبلإ أربت هنأ ىلع عئابلا قدصي الو
 ناكذام ىرشلاو ةمالاو ديعلا نع نم صقني بيع اذذه الاق اذإف هب معلا لهأ نم نالجر هل ىعدب نأ بيعلا

 ىمو عببلا ةزاجإو هضبق نكي مل نإ هضبق وأ هب درلا ىف رامخلا هبحاصل بيع وهف رثك وأ لق ائيش هريغ وأ اناويح

 در هل ناك هدعب عيبملا سبحو راتخا ىذلا بيعاا ريغ برع ىلع رهبظ نإو هدر هل نكي مل بيعلا دعب عييبلا راتخا

 : رح بيع هب هدنع ثدح قح هب ملعب يف بيعي هيف ساد دق ادبع لجر ىرتشا نإو هيلع رهظ ىذلا بهعلاب دبعلا

 دبعلا ىرتشا نوكي نأ لثم بيعلاو ةحصلا نيبام ةميق هيلع در مث ابرعمو احيحص دبعلا موقو بيعلاب دك كك

 نوكيالو ريئاند ةسم رهو نوتلا رشه هءب عئابلا ىلع ىرتشملا عجريف نيعستب ابيعمو ةئام احيحص هتميقو ارانيد نيسمحم

 بيعلا دجوف موقف نيسمخ نمت وهو ةئاع ىرتشا ول كلذكو ةميقلاب هابإ هعبي مل هنأل ريئاند ةرشعب عجري نأ هل

 هيحف ىلإ تفتلا تلو نكشلا كح اهنآل ريئاند ةريشعب هيلع عجريف هتميق نم ريناند ةسمح كلذو رشثعلا هصقن

 نم رشعلا ذخاف 1 وأ لقأ وأ |رقعأ اهنم بيعلا ردق 5 فرعأل هتمق ىلإ رظنأ انتا هيف ناعحارت مف

 ثدحم ىذلا بيعلا ةميقب ىرتشملا ىلع عجربال ابيعم دبعلا ذخأي نأ عئابلا ىضر نإو . ةميقلا نم ال نمثلا لصأ

 نأ الإ 3 كل ءارعثلا نأل ©9)ابيعم دبعلا ذَحَأب عوطتف تئش نإ لاقيو بيعلا ةميق دري نأ هيلع سيلف هدنع

 ةمأ ىف بيع هل سلد ولو ءىشب بيلا ىف عجرت الو دبعلا كسمأف تئش نإو تتش نإ دن نإ سلد امف كل

 0 ةمدخلا نم يك ب اهوطو ناو اكرلا بعلاب اهدر ابيث تناك نإف ملعب ملو اهب اصأف

 ةلأسملاك ىبف هدنع بع اهب ثدح هنأ كلذو بيعلا اهصقن ام عجريو ةرذعلا باهذ اهصقن دق هنأل اهدر هل نكي

 اذإف هدنع تتام ول كلذكو :ثعلا ةمسب عجري نأ هلف توف اذهف اهابحأ وأ هلك اذه ىف اهقتعأ ناكولو اهلبق

 قارف دبع فصن هنمئزتشا نإلف نم نالف نب نالف ىرتشا ام.اذهر تك ءارض تك نأ دارأت 20

 ليقاثم ادابج ارانيد اذكو اذكب انالف ىعدي داوسلا كلاح مسجلا نسح ةماقلا عوب رم ماظعلا لبع ةماحللا محض ملتح

 نع اقرفتو هيف اعيابتو هايأرو هفصن اهيابت ىذلا دبعلا اذه نالفو نالف نب نالف فرع ام دعب كلذو ناقلخ ادارفأ

 نالف نب نالف عفدو اعيمج امهنم ىضارتلاو عيبلا دعب هبحاص نع اههنم دحاو لك باغ ىت> هيف اعيابت ىذلا امهعضوم

 دبعلا اذه ارضحأ امهنأ كلذو هلثم ضبقب اك نالف هضبقو باتكلا اذه ىف فوصوملا ديعلا اذه فصن نالف ىلإ
 'ىرو افاو نحثلا نالف هيلإ عفدو هفصن نود هل لئاد ل عئابلا نالف ماقم هيف مودي فصلا هل ع هفصن عيببملا :

 نطاب الو رهاظ برعالو نيش الو ةلئاغ الو ءادال هتدهبعو مالسالا عسب نالف نب نالف ىلع نالف نب نالفلو هنم هيلإ

 ءىث ىف وأ نالف نم ىرتشا ىذلا دبعلا اذه فصن ىف كرد نم نالف نب نالف كردأ اك هفصن عاتبا ىذلا دبعلا ىف

 ناةلخ ادارفأ ادايج ليقاثم ارانيد اذكو اذك وهو ايفاو هئنم ضبق ىذلا نمشلا هيلإ دري وأ هصالخ نالف ىلءف هم

 ةلعال ناحيسحص باتكلا اذه بتك موي امهنأو امهماشنأو اههامسأب اسبتفرعمو نالفو نالف رارآإ 030

 هعبرو دبغ ثلث ءارش اذكهو ماذك ةنس نئماذك ريش" كلذو امملاومأ ىف رمألا ازتاج هريغالو شرف سال

 ابدصت سعال نأل هرشع الإ ىرتشا نك , نإو هدر ديعلا ىف بيع ىلع رهظ اذإف اهريغو ةبادو اهعبرو ةمأ ثلثو

 ءىش هنم قحتساف ادبع ىرتشا الحر نأ ولف قامتسالا ىف نافلتمو نافلتمال دبعلا لثم بيعلا ىف وهو بيعلا نم

 )١( ها مئابلا عم مالكساا نإف ءهلمأتو ةخسن ريغ ىف اذك حلا كل ءارسثلا نأل : هلوق .
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 لك ىف ةعفشلا لعجم ال فيك ل ئاق لاق نإف ةعفش هيف هل رأ ل دبعلا ىف ةعفشلا ديعلا فصن هل ىذلا ىاط ولو هنم عاتب

 ةادركالو كعب اكلامنوك 1 نأ ىل زوم هنأ نومعري نيماسملا اندجو امل هل لبق نيضرألا ىف ةمفشلا ىلع اساق ءىش

 مثريغ وأ كدلو كن ريف توعوكيلع كلذ 0 الو هتمق نم 0 6 رح 1 الو ىكلام ةمق ككل نم حار كل

 - نوكي الف كبيصن بهنو ءىشب ىجارخإ مهل نوكي الو ءىشب كنع اهوكلم ىتلا مهقوقح نم مهجارخإ ىل نوكي الف
 نع لجر كاك كلم لك كلذ اولاقو هاضرب الإ ءىش كنع كلالم ىذلا كييصت نم هل تبهو نه جارخإ ىلإ

 اذإف مسقي مل امف ةعفشلا »سو هيلعهّللا ىلص هللا لوصر لاق مث هريغ الو اضرأ اونثتسي مل كلعام لكى ف ءارشلا ريغبرخآ

 1 مسقيال مف ةعفشال نأ ىلع ةنسد ةلالد ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تاد(« ةعذشالف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو

 هلامو ضرألا ىلع ةعفشلاب ان رصتقاف اهلعرحشلاو ضرألا ىلع ءانبلاو لودألا 600 ددحم و ةمقو كرد نا ءدقلالو
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 222113 هئسلا نم اح راخ ءانبو سارغ نم ضرأ هلامو نيضرألا زواجام لكو باشلاو دسعلا ناكف ةصاخ ضرأ

 ةناحبس هللاو 3 هاضرب الإ هنم هحرخ نأ هربغل نك و كلا 4ه] مَ هريغ نع اًثيش كالم نم نأ لَصألا ىلع ادودره

 . ملعأ ىلاعتو

 لك "كرب ةءاربلاب اناوح عاب ند نأ ةءاربلاب عبيبلا ند هنلإ بهذأىذلا :ىل اعت ل هةمحر ( ىثا 7 5 الا 7

 عيبلافهمتكف ابيع عئابلا لع نإفهنع هللاىخر نافع نب نامع ىفق اكهدلع دقو ىرتشملا نم عئابلا همتك ابيع الإ بيع

 3 اسع ملعام هيك ص هلوق لوقلاف ةءاربلاب عاب دقو معأ م لاق نإف بيعلاب دودرم»
 1 دحاو ريغ اذه ىف انفلاخ دو

 ىذلا باتكلا اذه ىف فوصوملا ديعلا نالف نب نالف ىلإ نالف نب نالف عفدو بتكي وأ بتك انلوقب ذخألا دارأ نف

 ا همام كا طايتحالاو هيف نطابو رهاظ بيع ليكم نالف ن نالف هللإ ا دعب نالف هضيقو هنم هارتشا

 نالف هيلإ "ىربو لوقي نأ زيي نم ماكحلا نم ناك دقو الإ ليبسلا دجو اذإ ماكحلا عيمج هزي ام ىلع الإ ةقيثو

 هبق دجو امم رثك أ نم هأربأ دقف تصقن نإو هدر تداز نإف بيع ةئام نم هتأرب و ىرتشملا دبعلا اذهب بيع ةئام نم

 4ن دحوف ادذع هلا ص ولو 2 الو متك بيع نم ٌؤرتلا ريال نم ماكحلا نمو ٠ ةئاملا نود ترعب هدر هل سيلف

 نالق "ىربو»بتكي نأ اذه قثوأ نمو هفرعو هآردق ىرتشملا نوكي ىتح هابإ هيرب برعب الإ ادبأ لقأ وأ ددعلا كلذ

 بوعلا ن< كلذ ريغ امإو هق ةدانز امإو قاح نم صقن امإو ع رثأ امإو ى امإ هفص و( بيع لك نم نالفىلإ

 : اهتقرعم دعب اهنم هأربو نالف اهآر دق اهيلع هفقو ابيع ا اذك نمو تكي مث هعطومو ةنيعب هفصيق

 ةقيعلا قا كداتسالا

 بيع ىلع هنم رهظ مث ىرتشملا هضبقف بيع ن.ه أربتي لو ًادبع الجر لجر عاب اذإو : هللا همحر ( قنانتلالا )

 هلثم ثدحغال امن سلا ناك نإف «٠ كدنع ثدح لب عئابلا لاقو .٠ كدنع بيعلا اذه ناك عئابلل عاتبملا لامق

 اهيف اعيابت ىتلا ةدملا هذه لثم ىف هلثم ثدحمال رثألا وأ ناسنإلا عم قلم ام كلذ ريغو ةدئازلا عبصألا لثم

 ثدحال تبع اذه بيعلا اف ىلا ةعانصلا لهأ نم نالدع نالحر لاق اذإ نيم الب عئابلا ىلع دودرم د.علاف

 الإ هني عم عئابلا لوق لوقلاف . هضقن ديري ىرتشملاو مات ءارششلاف بيعلا كلذ لثم تدحم دق ناكنإو هلثم

 " نيم الب دريف دبعلا ىف نادهاشلا هآر نأب امإو عئابلا نم رارقإب امإ هدنع ناك هنأب هيلع ةنيبب ىرتشملا ىأي نأب

 لي خلا ءانبلاو لوصألا الإ » : هلعا )١(



 يضع

 ا
 عيبلادعب اًقرفتو اعيابتامدعب فاو نالف نم نمثلا اذه نالف ضبقو نالف نم دبعلا اذه نالف ضبقو م

 نالف ىلع نالفلو عيبلاب [عيمح امبنم ىضارتلا دعب هيف اعيابت ىذلا عذوملا نم هبحاص نع امبنم دحاو لك باغ قح
 دبعلا اذه ىف ًانالف كردأ امث نيش الو نطاب ال و رهاظ بيع الو ةلئاغ الو ءادال هتدهعو مالسإلا عب دبعلا اذه ىف
 افاوهنم ضبقىذلا هن هيلإ دري وأ هايإ هعاب اك هل هماسإ ىتح نالفا كلذ صالخ نالف ىلءف ةعابت نم هنم ءىش ىف وأ
 امهءاسنأو امهنابعأب امهتفرعمو « نالفو نالف زارقإ ىلع دبش . ناقلخ ادا رفأ ليقاثم ادابج ارانيد اذكو اذك وهو
 . نالفو نالف

 "ا ءاوش

 مسجلا نسح اعوب رم ايدل درمأ امالغدنم ىرتشا ىتالفلا نالف نب نالف نء ىتالفلا نالف نب نالف ىرتشاام اذه
 اذه نالف نبنالف عفدو ادايج ناقل ادارفأ ليقاثم ارانيد اذكو اذكب انالف ىعدي اولح جزأ نيعأ ايانثلا قرفأ ادعج
 باتكلا اذه ىف فوصوملا نمثلا اذه ٍنالف ىلإ نالف عندو هنم نالف هضبقو نالف ىلإ باتكلا اذه ىف فوصوملا ديعلا
 نالفو نالفرارقإ ىلع دبش ىرتشاو عاب ام امهنم دحاو لك ةفرعمو امهضياقتو امهعيابت دعب اقرفتو هنم هيلإ ”ىربو
 اذه ىف امهاديشأو دبعلا اذه اعيابت موي رمألا ازئاج ناد.ألاو لقعلا احيحص امهنأو امهءاسنأو امهءامسأب امهتفرعمو
 بتك نم انبي هفرعأ ام لفأ اذه ( ىف لالا ) نالفو نالف كلذ ىلع دبش اذك ةنص نم اذك رق كدتشلا
 ءىث الو ءاد الو بيعالو نيش هل سيلو مالسإلا ةدهع هلف ىرتشا نو ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا ) ةدهملا
 طرشلا اهنإهظرشي مل وأ اذه طرش ءاوسو فاو نمثلا هيلع دري وأ صالخلا هلو ريثك الو ليلق دبعلا نك نم صقني
 اذه ناك امملاومأ ىف ايهرومأ ةزاجإو امملوقعو امهنادبأ ىف امهتحصب .امهذاهشإ اضيأ كرت ولو ماكحلا ةلاهجل ًاطايتحا
 7: بحم امنت سدلو اهريغ لعي ق> ةحصلا ىلع

 * يرد و كرر ولو هاضقني ىدح ىضخارتلا ىلع مات عيبلاو عسببلا كعب اقرفت دقف 0 وأ 00 عبيبأا دعب اءاح اذإ ايرأل

 هرضام اهح امهنم ضار نع ضيقلاو عبببلا كعب اقرفتو كرت ولو 3 5

 كرت ائيش ةدبعلا باتك ىف بحأال ىلأ ريغ هرضام عبيبلا ىف خيراتلا كرت ولو عفد بتك اذإ هرضام نمثلا ند هيلإ
 ىرمشسل 2 امهضيقو نمثا 0ك علا ةزص رك ةديعلا تانك ف *ىزحن ام لقأو اعم ىئرشلاو عئابلل اطاتحا

 ةممدسو رك مهئامإو دييعلا ريسعص ءاوسو ةمألا ءارش تك اذكهو هطرشإ ١ نإو هازس طرش لك عئابلا ىلع

 رقبلاو لبإلا هلك ناويحلا ءارعش ىف اذكهو ادلوم ناك نإ دلوم لاقيو هتيلحو هسنم مهنم دحاو لك فصوب مثدلومو
 ىرتشا لاقيو ةتيشل سرفلا فمصو ناويحلا ند كلذ ريغو ريجلاو لاغبلاو اهنيذاربو امنحهو اهارع ليخلاو مغلاو

 ريدتسم نيطاسألا ديدح شاشملا دهن قلخلاهقيثو اعونرم .بكرلا ىلإ الجم ةرغلا لئاس رغأ رمحأ انك اضرف هلم
 ةدلب جاتن نم نالف ىنبب فرعت ىلا ليخلا نه رخآلا هيناج حراقو بناج عابر نذألا موسحم ىداملا قرشم لفكلا
 ةديعلا و ديبعلا ءارش ىفتفصو ضار نع عنيبلا دعب قرفتلاو سرفلا ضبقو نمشثلا عفد ىف باتكلا قوس م واذكا

 بروصأ نالف ىندب فرعت ىلا معنلا ند |ربعب هم ىوفار تكا اريعب هنم ىرتشا ناك نإو ديبعلا ءارش ىف تفصو ا

 ريغ ةفص هل ناك نإو )) ةماحلا مذيض مطخلا ققد رفشملا لدغ قاحلا قيثو اذك عضوم نالف ىنإ مع هلع الزاب مسج

 نم لقأ ملو نالف ىنبب فرعت ىتلا معنلا نم تلق امأإو سرفلاو دبعلا ىف هتقس اك باتكلا قوست مث هتفص تن اذه
 سرفلاودعلا .باتكك اولا نم عيبام نك باتكو مالا ىلع اطايتحاو نالف ىنب ةعابت نم اسارتحا نالفىب معن
 ىذلا فصنلا ىف عئابلا ماقم موقي ىرتشملاو زئاج عيبلاف هنم هبيصن اهدحأ عابف نيلجر نيب دبعلا ناك اذإف ريعبلاو
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 مل ولو لا> لك هبقع ءالو هل ىذلا لجرلا ىف اذه بتكي نأ زوجم امثإ اهمقع ءالو هل نوكي ال دقو كدعب ن٠ كبقع

 زوجي ًاباتك بنكي نأ ٍبحأف اذه ىلع حش نإف كولمملا نم ة.راجلا ىف هل وكي كلذكو هل ناك لجرلا ىف اذه بنكي

 كلذو هرمأ نم زاوجو هلقعو هندب نم ةحص ىف ىتالفلا نالف نب نالف هبتك باتك اذه بتك» دحأ لك لوق ىف هنم

 الو ةرحتنأف ىلاعتو كرابت هللا باوث بلط كنقتعأ ىنإ اهفصيو نالف تنب ةنالف هتكواممل اذك ةنس نم اذك رهش ىف

 فالتخا دقو لاق « كوام نم كل ناك بقع لك ءالوو كْؤالو ىدعب نم ىقعلو ىلو كءلع قر ىف دحأل الو ىل ليبس

 هرضيالو مألا لهأل تباث ءالولا انريغ لاقو لوقن اذهبو ءالولا رج قتع مث كولمت نم تدلو اذإ مهضعب لاقف سانلا

 . ملعأ هللاو تفصوام ىلع مألا ىلع باتكسلا ىف ديزيال نأ

 رودلا 7

 نم طاطسفلاب ىتلا رادلا كترجآ ىنإ : ىنالفلا نالف نب نالف هبتك باتك اذه»ىلاعت هللا همحر ( قفا: لالا )

 كترجأ عبارلاو ثلاثاوفاثلاو اذك ىإى هني كترجأق لا رادلا هذه دودح دحأ اذك ةلسق نم اذك عضوم ىف 1

 ةجحلا وذ اهرخآو اذك ةنس نم مرحملا روبشلا هذه لوأ اربش ريشع ىنثا اهقفارمو اهئانبو اهضرأب رادلا هذه عيمج

 ةبقاو اهلك ريناندلا هذه ىلإ تعفدو ادارفأ ةنزاو ادابج ناقلخ ©20ليقاثم احاحص ارانيد اذكو اذكب اذك ةنس نم

 تنأوانأ تفرعامدعب اذك ةنسنم مرحلا لاله ىف باتكلا اذه ىف ةفوصوملا راداا هذه كيلإ تعفدو اهنم ىلإ تئربو

 كلهأو كسفنب اهنكست ةدملا هذهىضقنت نأىلإ ءاركلا اذهب كدب ىهف هيلع انفقوو قفار»و ءانب نم املو امفام عي+ج

 ررضبالو ءانبلاب ريضت ىنكس الو راصق الو دادح لل« الو ةباد احر اهنكسن نأ كل سيلو تئش نم اهنكستو مهريغو

 ريبلا ىهو رادلا هذه ىف تالستغم رابآ ةثالث ىفام عيمج جرخم نأ كترجأتساو سانلا نكس نم فورعملا كلو نيب

 رابالا كلت تنأو انأ تيأرام دعب اذك عضوم ىف ىتلا رمبلاو اذك عضوم ىف ىتلا رّمبلاو رادلا نم اذك عضوم ىف قتلا

 رثبلا كلت ىف نأوةدودمت عرذأ ةثالث امضرعو عرذأ ةرشع ضرألا ىف ةيهاذ اذك عضوم ىف ىتلا رْنبلا لوط نأ انفرعو

 1 عضوم ىف ىلا رّثبلا ف نأو عرذأ نام ةربع هطلاخ نإ ءىثو ءامو ءالخ نم تالستغم رابآ عمتج لح

 اذه ىف انركذ امب ةفوصوملا رابآلا هذه ىفام عيمج جرختف اذكو اذك عضوم ىف ىتلا رنا فو اذه تفصو اك هفصتو

 اداج ةئزاو ارانيد اذكو اذكب تالستغاا رابآىف امت اف ءىثال ًاضرأ اهنيفوت تح ىراد نع هبحنتو اهنم باتكسلا

 ةجحلا ىذ خالسنا ىفىل تنمض اماهمن فوت تح باتكلا اذه ىف تفصوام ىل تنمضو اهنم كيلإ تئربو كيلإ اهتعفدو

 700[ 05 ةتس هترجأ اذإف ددعلاب هتوضقني نيقارعلا نإف ءاركلا ضقتني نأ تفخ نإو «دهش اذكواذك ةنسنم

 اربش رشع دحأو ارانبد نيعرأب ر وهشلا لوأ اذك ربش:اهنم ارانبد نيم اذك ربش اهرخآو اذك راش اهو

 . قفوملا ىلاعتو هناحبس هللاو«ريناند ةرشعب اهيمستو

 دبع ءارش بتكي نأ دارأ اذإ باب
 ضرمنم امهم ةلعال نادبألا اححص نالفو نالفو ىتالفلا نالف نب نالف نم ىنالفلا نالف نب نالف ىرتشاام اذه

 ادعج مسللا نسح ضيبأ اعوبرم امالغ هنمىرتشا اذك ةنس نم اذك رهش ىف كلذو امهلاومأ ىف رمألا ازئاج هريغ الو

 دبعلا اذه نالفو نالف فرعام دعب ادارفأ ةنزاو نالخ ارانيد اذكو اذكب انالف ىمس اولح جزأ ايانثلا قرفأ نيعأ

 )١( ءاقلح )2 هلعاو فاقلا لدب ءافي ةخسن ىفو عضاوم ىف ا امفو انه هرخآ ىف نونلاو فاقلاب ناملخ : هلوق «



00 
 اهنيب لجو زع هللا فلاخو ًادبعتتارافكلا تناكف ةاش كسنلاو ماعط نم اقرف نيكاشم ةنس ماعطإلاو ثالث

 لحو زع هللا نا ند ءىش ىف هسفن رش ل ْن لجحزلا ئ . 4 !! تيهذ دحتفأ 5 تهعمال ء اجر 3

 لاب نأ ادع وأ ملَسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس وأ هللا 6 ىف اتقؤم نوكيف لسو هيلع هللا ىلص هيبن ةنس وأ

 نم ةرقبلاو ىدجلاو ريعبلا كلذكو « الثم شبكلا هيف نوكي ىذلا لثما ىف الإ .ءىثل ةرافك اشبك وأ ةندب

 ' لاش هلا هع د( قئاذةلالاف ) بيصأ ام لثم وهوالإ ةرافك وأ ناسنإل ان شكلا دحتفأ مرا هييصي ديصلا

 تلعجف ءىش لك نم روزلاو ركذملا تسق تارافك هف لعجو لوقلا نم“ اركتم نابظلا تيار ال: لكان نإف

 عاب وأ عيبلا ىف ىنرأ نمي لوقت . امو ؟ رفكيأ روز دهش نمف لوقت امث  ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ةرافك ف

 ليق ال لاق نإو معلا لهأ نم انيقل ام فالخ اذبف معن : لاق نإف ؟ رفكيأ اماسم مظ نحيف لوقت امو ؟رفكيأ امارح

 ةرافكلا نم هيف لمحت مْ ةرافكلا نم ءىث لع هسقت نأدكم زايف اسايق هتلعح اذإف كلوقو كيهذم لصأ تكرت دق

 هللا ءاش نإ هلق هلاق ىذلا لوقلا الصأ هلعم>أف : لئاق لاق نإ. اسايق الو الصأ هلعم مل تنأو هتسق ىذلا ىف لع اك

 ناا عم ةجح الو انفصو اك هلاطيإب ةدوجوم ةنسااو لصألا اهمأف هيف هلوق فلتخا دقف ىلاعت

 خوسفم حاكنب رارقإ

 نالف نأ باتكلا اذه دوهش دبش باتكسلا اذه ىلاعت هللا هحر ىعفاشلا انيلع ىلمأ انبه نه ( عييرلا لاق )

 كلذو اههجارومأ ندا زاوكو اهو امهتادبأ نه ةحد ىف مثادب شأ ةنالفلا نالف تب ةنالفو ىتالفلا نالف 0 ٠

 انك هس نم دك ىف نالف تب ةنالف حاكل ةدقع كامله حفر نالف نب نالف نأ |ذكا هس نم نك ىف

 نالف ةدقعلا هذه دوبش نم ناكو ابجوز ىذلا ئالفلا ٍنالف نب نالف'ابتالو نم احاك هدقع لد 00

 ةنالفو نالف نبا نالف جوزلا نأو نالفو نالف هدووش نمو اذكو اذك قادصلا ناكو نآلف نب نالفو نالف نبا

 اذه ىف تفصو ىذلا حاكنلا نم ةدقعلا هذه نأ اتبثأ دق امهنأ باتكلا اذه دوهش دنع ارقأو اقداصت نالف تنب

 اهتدع ضقنت مل نالف نب نالف ابجوز ةافو نم ةدع ىف ةنالفو تعقو موي تناك اهربم دوهشو اهدورششو باتكلا

 اههنم دحاول ةعابت الو ةنالف ةدع ءاضقنا دعب احاكن ادد ىح ةنالفو نالف نيب حاكن الف ا>وسفم اهحاكن ناكف هنم

 . كلذ ىلع دهش ةمفنالو قادص ىف هبحاص ىلع

 دع قيقا اهاتك عضو

 زاوجو هلقعو هندب نم ةحص : ىنالفلا نالف نب نالف هبتك باتك اذه : ىلاعت هللا همحر ( قئاذعلالا )

 ةالاضر ءاعر كاع 1 نالف نبا نالف ىعدي ىذلا دلوملا هكولمل اذك ةنس نم اذك ررش ىف كلذو ةرمأ نم

 دهش كدعي كيبقع ءالوو كؤالو ىمعلو ىلو كيلع قر ىف لحل لَو لا لكساالا رح تناَف هباوث بلطو ىلاعتو كرايت

 ىنالفلا نالف نب نالف هك تانك اذه 57 انصح ناك نإو « هتعانصو هتفص هفصو ايمجأ ناك نإو

 هفصيو نالف ىعدي ىذلا ىصخلا هكولممل اذك ةنس نم اذذك ربش ىف كلذو هرمأ زاوِجو ةلقعو هندب نم ةحص ىف

 ىل ليبسال رخ تنآف هتاضزمو ىلاغت هللا باوث ءاجر يسلم نمو ىلا١ نم كتجرخأو كتقتعأ ىنإ هنئيهو هسنحم

 ةيراج:تناك نإو « بقع هل نوكيال هنأ كلذو دبش ىدسعب نم ىقعاو كؤالو ىلو كيلع قر ىف دحأل الو

 ءالوو .كؤالو ىلو بتكي نأ زوخي الف كولمملا ند هل نوكي اهبقع ءالو ناك نإو ىصخال تبتك اى اهل تدتك
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 اهلطب اف ارذن ماحلاو ةبئاسلاو ةبصولاو ةريحبلا تناك اذإو ( ىف| املا ) الاخ ناك قتع ببس نم ناكامو قتعلا - .٠ .٠ 2-0 .٠

 هلطب أ ىلاعتو كرابت هللا نأل هرفك« ملو هرذن ربي مل هيف هلل ةعاطالام رذن نم نأ ةلالد هريغا اذه ىنف لجو زع هللا

 كرابت هللا باتك هب ءاج ىذلا لثمي تءاج دق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةنسلاو ةرافك هيف هيلعنأ ركذيو

 نع دمحم نب مساقلا نع ىلبألا كلملا دنع نب ةحلظ نع كلام انريخأ : ىلاعت أ همحر ( قفا لالا ىلاعتو

 هللا ىصعي نأ رذن نمو هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم » : لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ مع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع

 بويأ نع ديلا دبع نب باهولا ديعو ةنيبع نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ) هصعب الف

 ردنال » لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر نأ نيصح نب نار6 نع باهملا ىنأ نع ةبالق ىنأ نع ةهيعا ىنأ نبا

 ىلع تنلقنا اناضألا نم ةأرما تردي : لاف ثيدحلا اذه قاسيئقثلا ناكو » مدا نبا كلعال امف الو ةصعم ١

 امذ الو هللاةيصعم ىف رذنال » لاقف لسو هيلع هللا ىلص ىنال كلذ ركذف اهرحنت نأ سو هيلع هللا ىلص ىنلل ةقان

 دحاو ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأي مل مث ىلاعت هلا رمأيلو : ىلاعتهللا همحر ( ىف: لالا ) «مدكنباكلعال

 كلمت ال ام اهنأ كلذو اهريغ ةقان ةأرملا رحنت نأ ثيدحلا اذه ىف ةيصعملاو رذنلا لطب اذإ ةرافكب نيرمألا نم

 رذنام لك كلذكو « هلام نم ايش ىدهم نأ كلّدكو « هقتع هيلع نكي مل لجر دبع قتعي نأ ردن ًاءرما نأ ولف

 نع نايفس انربخأ ( قفا: تةلالاف ) هكدتب ة رافك هيلع الو هلعفي نأ هيلع نكي مل هلذف ىف ةعاط ال ام هلعفي نأ

 اولاقف «؟هلام »لامف سمشلا ىف ماقوهو لدئارسإ ىنأب رم سو هلع هللا ىلص ىنلا نأ سواط نع رانيد نب وره

 سانلا ملكيو دعشو لظتس نأ ملسو هلع هللا ىلص ئنلا هكا موصيو ًاذحخأ ملكي الو دعقيالو لظتسال نأ ران

 . ةرافكب هرمأي مو هماوص دو

 لجو زء هللا ةعاط ريغ ىف رذنلا ىف فالغخلا

 كو اذه لئاقل لاعبف مشو هلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعت نع ىور) ءىذش اعمدي اجتحاو لبالا نم ةئام رد

 « اروزو لوقلا نم اركتم نواوقيل مهنإو » رهاظتملا ف لوقي لجو زع هللا : لاقف ؟ ةرافك اذه لثم ىف نوكي

 ناك اذإ تيأرأ اذه لوقي نم ضعبل .ليقف : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالا ) ةرافكلا نم تيأر امب هيقرمأو

 نم نئسلا تناكو ةرافكب رمأي ملو ةريحبلا نم هيف هلل ةعاطال لعجام لاطبإ ىلع لدب لجو زع هللا باتك

 نأ ىلع ةلالد « رذنال » هلوق ىف ناكو ةرافك الب رذنلا لاطبإ نم كلذ لثم ىلع لدت حسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 دجوي الوق لاق مدآ ىنب نم دحأ ىف سيلو . نكي مل اك ناك ءىثال ناك اذإو ةيصعم ىف ناك اذإ ءىثال ردنلا

 ءاليالاو راهظلا ةيهاجلا لهأ قالط نم ناك هل تلقو لاق ٠ ةحح لوعلا كلذ فالخ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع

 و ةتقؤم اهلعجو ةرافك رابظلا َّق حو اوةلطي وأ اوك م روشأ ةعب رأ صيرت ءاليالا ق لحو رع هللأ -

 ناكم لتقلاو راهظلا ىف لعجف ءاش اك تارافكلا لءج مث اهيلع لد وأ اهاطعي نم تقوو ابتقوالإ ة رافكب 7

 ىذلا ق ع هلع هللا ىلبص للا لوسر كلذ لعحو 55 نيتس ماعطإ رابظلا ىف دازو نيرهش موص ةقرلا قتع

 ريرحت وأ مهتوسك وأ نيك اسم ةريثع ماعطإب نيميلا ةرافك ىف لجو ازع هللا محو ناضمر ىف هلهأ بيصي

 نم ىذأ هب وأ ًاضيرم ينم ناك نأ : ىلاعتو كرابت هللا لاقو 4 مايأ ةثالث ماصف دحم مل نم ) لجو زع لاقو ةبقر

 موصلا نأب لجو زع هللا نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيبفع كسن وأ ةقدص وأ مايص نم ةيدفف هسأر

 0 ابببجب..



0 
 ثعقوامنإ كلذكو .ه ريغ دارأ نوكي نأ ىفاو دارأ ام'نيب دقف [ذك تدرأاعإ لاف 0 نأ كلذو . قتعمر.ل ءالولا

 ءالولا نأ ىففلتختال كايإو انأ عم دحأل الو كل سيل اذهو ٠ ىتاثلا تكرتو ثيدحلا ىنعم دحأب تذخأف ىنعملا اذهب

 ايهم ضارتب لجر ىلإ بستني نأ هلأ ءالو الو هل بأ الءالحر تءارفآ تلق لك :لاف كورال تاسنألاب نب

 نايضارت, امهنأ اركذو شارفىنعم الو شارف نكي ل اذإف هبشلا نم شارف ىنعم ىف وأ شارفب الإ بسنلا زوحمال لاق

 كلذ نوكيال لاق ىقنملا كلذب ىضرو هشارف ىلع دلو نم فني نأ لج ر دارأ ول كلذكو تلق . بسناالف سسنلاب

 ىننللا دلولل وكف ىس امهريغو ىننمللو ىفانلل شارفلا نم هيفنو شارفلا نم بسنلا تابثإ نأ كلذو تاق امهل

 ىف ق- هل نمت هريغ ىلع زحب مل هسفن ىلع هرارقإ زاج ولو مهنع لقعيو هنع نولقعيو هنوثري مهنأل قح هيف هتريشعلو

 الف ىلاوملا ىلوملا ىف اذه لقت مل فيكف تلق ءاوس لاق ؟ قتعملا ىلوملا دحن كلذكفأ تلق من : لاق . هلقعو هئاريم

 هلع مهل تشي وأ قتعلا ءالو مهنع كزي ل امكو هنع اولقعي نأ هالاو نمت هتريشع ىلع قحلا هب هل تمشي اع الإ هتنثت

 نمت مجريغلو مهلو نكي ملو ناك نم مهريغ ىلعو مهياع كح كلذ يف نأل تراث رمأب الإ مب عنم الو مهيطعت الف ثاريم

 هيف كانفلاخ ىذلا ىف كقفاو نم كب احصأ نم نإف لاق هنع ةيافك اذه ىف امت اذه ريغ هل تركذو لاق . نكي لو ناك

 انك و لحأب تلق ملسملا قتعي ىمذلاو ةيئاسلا نم هيف كانقفاو ىذلا ىف كفلاخو كلوق هيف لاقو ىلاوملاو طبقللا نم

 ىلإ اوبهذي مل مثو لهاجلا اهب كرذعيو علا لهأ اهب كرذعيال ةهبش ىلإ تبهذ دق كنأل حضوأ وأ كيلع ىبك هيلع

 دحأل سيلو مهيلع ةجح انوقفاو ثيح مهتقفاومو كيلع ةجح انتقفاو ثيح كتقفاومو ملاع الو لهاج اهب رذعي ةهبش

 عرف الو لدأ ىف امهنم دحاو نم الو ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةنس مث لجو زع هللا باتك ىنعم نم جرم نأ

 عورفلانيب اوليز اذإف عورفلا اهوعبت, نأ مهملع ناكف لوصألا اوملع نيملاعلا نأب نيلهاجلاو نيملاعلا نيب انقرف امتإو

 ملع دعب مهمزايام اوكرت مهنأل هنم ارذع لقأ وأ ملع الب لاق نك اوناك لوصألا ىناعم نم عورفلا | وجر

 جااعبال نأ هيلع اح ناك حضاولا اذه لثم هنع ىغ نمو تلق مهلعف نوبغي دق لاق نإف « اعم كو انل رفغي هللاو هب

 .:ةحوضول دحأ هنف ءىطخم نأ زوحمال ات اذه نال افلا

 ماحلاو ةليصولاو ةبئاسلاو ةريحبلا عير فت

 ناكف «ماح الوةليصو الو ةبئاسالو ةرب هللا لعجام » لجو زع هللا لاق املو : ىلاعت هللا هحر(قناةلالات )

 لج هللاءاضق نأ ىلع اللدناكو متلعجام ىلعال هللا لعجام ىلع ةلالد ةبآلا «ةريح نم هللا لعجام» لجوزع هللا لوق ىف

 نم اهجرخأ ابكلام ناكو قتع اهيلع عقبال ىتا ملاهباا نم ماحلاو ةليصولاو ةريحبلا تناكو متلعجام ذفنيال نأ زعو

 ىلإ ائيش هكلمنم جرخأ اذإ ءرملا ناك ن ويمدآلا كالع امنإ ايش كلم اللاومألا تناكو هلثم ىمدا كلف 2 لإ لا

 لصأ ناكو هجارخإ لبق ناك امك هيلع اتباث ناكو اًئيش هكسلم نم جرخم مل نك هنبع ريغ وأ هنيعب نيبمدآالا نم كلام ريغ

 نيبمدآلا ريغهريغوأ عاتم وأ ةميهب نم ائيش هكلم نم جرخأنم لكف لجو زع هللا باتتك نم انركذ امف لوقلا اذه

 هعاب الو هل هبهو نم مس ملو هب تقدصت وأ هتعب وأ اذه تبهو وأ اذه نع ىكلم تعطق دق وأ اذه تقتعأ دق لاقف

 هكلمنم جرم ملو لاقام لوي نأ لبق ناكام هاكلم ىف ناكو الطاب هلوق ناك ةفص الو نيعب هيلع هب قدصت الو هايإ

 كلاموالإ هكلم نم اجراخ نوكي الو هكذم نم هجرخأ نيح هفصي وأ هنيعي ىمدآ ىلإ هجرخم نأ الإ لاح ايح ناك ام

 اذكهو ةريحبلاك لبإلا نم تناك اذإ ةيئاسلاو : ىللاعت هللا همحر ( ىف“ :لالاو ) نيع ةفرطب كلذ دعبال. هناكم هل

 بابسأ نم اهنإف ةباتك وأ قتعب مهجرخم نأ الإ عاتملاو مناهبلاك كام ريغ ىلإ هكدلم نم مهكسلام مهجرخأ ذإ قبقرلا



 -18- ش
 هلع هل تنشب ءرملا ىدب ىلع ءرملا مالسإ نأ ىلع لديال 22)تمعزاش تلق معن لاق «هتاممو هتايحم سانلا قحأ تنأ»لاق
 هنأ تمعزذ ثيدحلا تفلاخ دقف تلق ال لاق ؟هئالوب لقتل نأ قتعأ اذإ هل نوكيفأ قتعملل قتعملا ىلع قتعلا تشرام
 تامول ناكف ىللاو اذإتيأر وأ .هنع لقعي ىتح هنع ءالولا لقتنا لقتنا اذإو لقتني لو هب ىضرام ءالولا هل تشي امنإ
 هنع اولقع نأ هالاو ىذلا ةلقاع ىلع هل تبثو هيلع ءالولا تبث دقو هئالوب لقتني نأ هإ ناك فنك ءالولا لوما" ترو
 مالسإلاب تبثي نأ امهدحأ قيلوق نم دحاو الإ هابإ هتالاوم وأ هريغ ىدي, ىلع ءرملا مالسإ ىف ن وك نأ زوج وأ
 ةالاومللاو مالسإلا نوكي وأ بسنلا لوحتال ام لوحتي مل كدنعو اندنع ءالو نم تبي امو قتعلاب تيشاام ةالاوملاو
 تباث هنأ تمعزو نيلوقلا نم ًادحاو سيلف هلإ ترهذامامأف . ءالولا الو بسنلا ىناعم نم اسيل انبنأل اًثنش انك ٠
 هلو ىلوم الو سن وذال اذه نأل ائيش اذه نع لقعنال ةلقاعلا تلاق نإ تبأر وأ هنع لقع, تح لقتني نأ ىلوحللو
 نوكي نأ ىلوأ ىلعأ نم ىلوللاف هءالو عفدن نأ ىف رابخلا هالاو ىذلا انبحاصلو انل لعجاف هنع لقتنيي نأ ىف راخلا
 لفسأالل هلعجم الو ىلعألل رابخلا لعجم نأ كريغل زاج كل اذه زاج نإو ؟ هل لوقتام لفسأ نم ىلؤملا نم هل اذه
 هرج مك مثءالو رجبأ ممل ءالوال اوناكو لجرلا ىدب ىلع مسملل اوناك نإ ادلو تيأرأ . مكنم دحاول زوجم ال اذهو
 اذإو ءالولا رج ملسأ اذإ هنأ مع زأف ىلع شحافتي اذإف لاق هلقف تلق من تلق نإف : لاق ؟ قتعأ اذإ باالل قتعملا
 تعطق مثءالو بألا رجب : تلق نإف هل ىذلا لثم مهسفنأ ىف مل ناك دق لوقأ نأ ىف شحافتيو هؤالو لقتنا هب لقتنا
 تاق مجءالو رجال لوقأ كلذلو مثءالو رحال هنأ تمعز هلام لثم مهسفنأ ىف مهل لب تلق نإو مهسفنأ ىف مهقوقح
 نبانأو تباثب سيل هنأ عت تنأو ال تاق؟ ثيدحلا تباثأ هيف لخدبام ىرأ دق لاق اذه نم شحفأ هيف كيلع لخديو
 رمع نأب طبقللا ىف تلق دقو « نيهجو نم تباث ريغ وهو ىرادلا اممت قلي ملو ثيدحلاب فورعملاب سيل لجر بهوم
 اذإوناطلساا هنع لاونمل نإ معن لاق ؟ ءاش ن# ىلاو هنأ طبقللا ىف لوقت تنأ تلق هؤالو كلو رح وه هطقتلا نمل لاق
 هل نوكي وأ هئالوب لقتني نأ غلب اذإ هل نوكي الف ناطلسلا ةالاوم هيلع تبثتفأ تلق هيلع مَح اذهف ناطلساا هنع ىلاو
 تلقف ؟ هنع لقعي ملام هئالوب لقتني مث ىلاو» نأ هل نوكم اي هئالوب لاقتنالا هل لب تلق نإف لاق غلب اذإ هئالوب لاقتنالا
 لوقتاهم كنأل كيلع ةلأسملا تلق ؟هيلعمكح نوكست نأ زوجم فيكون لاق هيلع مح ريغ نع آذإ ناطلسلا ةالاوم هل
 32 وهف تلق اذإف لاق تئشام لقف تلق ةموصخ نم مدقتم انه امو ةموصخلا نم مدقتملا ىلع الإ محلا حلصيام لاف
 نم مدقتم انبه امو ةموصخ نم مدقتملا ىلع الإ كلا حلصيإ نوكي نأ تركن! انه تلق نأ ىلإ تعِجَر دقف تلك
 الإ ءىث ىلإ ريصت كعبسأ الو رمع نع تيورام تفلاخ دقف تلق هئالوب لقتني نأ هل لوقأو هل وفأ الف لاق . ةموصح
 نوكيو قتعلا تبثيو بيبستلا لطبد, نأ لجو زع هللا مَح نأ ةبئاسلا ىف ةلالدلاب تلف نيثيدللا تكرت مف لاق هتفااخ
 الو سو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس صنو لجو زع هَل باتك ىنم؟ ىارصنلا ىف ؛ هيلع انتعماج امو قتعأ نل ءالولا
 اذهو «قتعأ نمل ءالولا امإ» لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل ِسملا قتعي ىنارصنلا ىف هيلع انتعماج مف كمزلي
 أنآ ؛ تلق ّتنث ثيدح ىلإ تبهذ لاق امهانعم تليازف كلوق برطضا مث . ةنسلاو باتكلا ىنعم امهيف تمزلف قتعم
 ةجح دحأ ىف نكي مل تب واف رمع نع تيور ىذلا امأو . اندنع تبشال لسو هيلع هللا ىلص ىثلا نع تيور ىذألا
 نمل ءالولا امن » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىفو « تبثي نأ نيب سيل هنأ عم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم
 نوكي نأ ىنن «قتعأ نم ءالولا امإف» هلوق نأل قتتعل الإ تبث, الو قتعأ نمع لوزي.ال ءالولا نأ نانيب ناينعم ( قتعأ

 . ةفضتصم هكا لمأت « ال ) طاقسإ رهظألا لعل )0(
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 نيتللا فالتخال ثريال هتكلو هل ءالولاف هبيسب هوزرحأ اونكنإو . هلإ عجارأ ل اهنودام ور رخأ اونا

 نمو. هنم رثك أو تيكحام انتحان لهأ نم لاق نم ىلع لخدب تفضوامو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةل الا (

 نأ ىلاعتو كرام لا ملحم دبال هنأ ( ةبئاس الو ةريح نم هللا لعجام » لجو زع هلل لوق ىف هءدلغ لخديام رصتخم

 نم هدعبو هلبق لطب أ ام عم الطبم هرك ذ دق ىلاعتو كرابت هللا نأل ضعب نود هرمأ ضع وأ هلك ةيئاسلا رمأ للسا

 ماحلاو ةليصولاو ةريخبلا لعجت ال اك اقتع هقتع لعجب الق هاك ةيئاساا رمأ لطي لاق نإف ٠ ماحلاو ةاصولاو ة ريحبلا

 نء نيبمدآلا جارخإ نيب قرف دق لجو زع هللا نكسلو ةبآلا قاس هلمتحم دق لوق اذبف اهيكلام كلف نع ةجراخ

 الو هنم هب رمأو قتعلا نم ىلاعتو كرابت هللا زاجأ امم .ةيئاسلا ىف قتعلا انرخأف ملاهبلا جارخإو مهيكلام كلم

 جارخإ وهو بيبستلا ةيئاسلا نم لجو زع هللا لطيأ ىذلا نأ معن نأ ىلإ نيرطضم انك ةيئاساا ىف قتعلا انزجأ

 هللا باتك ىف ىألا لئالد عم قتعملا هؤالو ناك ىلاعتو كرابت هللا هلطبأ اماذ هيدي نم ةيئاسلا ءالو ةيئاسلل قتعملا

 تأ لوةلا اذه لكاق مزليو : ىلاعت هللا همحر ) قئانةلالا ) مهقتعأ نم ىلإ ءالولا لصأ هبف بشن مف لخحو.رع

 « قتعأ نأ ءالولا تار مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق دقف هل لبق : معن لاقنإف ؟ كلا ابقنعأ ةيئاسلا نعلأس

 قتءي كلام ىنارصصتلا ىف اذه هيشلا ىف همزانو قتعت ل اهكلام اهقتعي ل واو؟ ةيئاسلا قتعت مف هل لبق ال : لاق نإو

 لاق نإو « قتعأ نم ءالولا نأ.» سو هلع هللا ىلص هللا لوسرىضق دقف : ليق قتعم كلام ىتارصنلا لاق نإف يسملا

 هل لق ؟ هثريال ىلوملا نأ ىرت الآ لاق نإف كلا ِرَْغ هقتعأ هنأل هقتع زوحم قتعملا سلا سيلف لسمل كلام نوكيال

 ءالوم هلتق ول تيأرأ : معن لبق هيلع ءالولا هل تنث هئاربم عنم اذإ هنأ نبأف لاق نإف ؟؛ سنلاوءالولاوثا رمل

 لاق نإف ءالولا .ليزيال ثاربملا لازأ اه لبق ال : لاق نإف ؟ هنع هؤالو لوزيفأ هل لبق : ال لاق نإف ؟ هئريأ

 لجوزع هللا بسن ذإ تيأر امأ : هل ليقو؛ ءالولا لازأ ثا ريملا كازأ ام تلق ام كانه تلق فيكف لبق الف انيه امأ

 هتيأرأ مالسلا هيلع حون هيأ ىلإ رفاكو هو حون نبا بسنو رفاك هوبأو هببأ ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع هللخ مهاربإ

 ةوبألا عطقنتف لبق ال لاق نإف ؟ هابأ نبالاو هنبا بألا ثريفأ لبق ال : لاق نإف ؟ نيتلملا فالتخاب ةوبألا عطق

 فالتخاب ثاريملا عنم امتإ ؟,بتس اعم امهو سلا عطقت ملو ءالولا تعطق فيكسف لبق ال لاق نإف ؟ ثارمملا عاطقتاب

 لوقلا اذه لئاق ىلع نكمت ةجحلاو اسن الو ءالو عطقبال كلذو هبححم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةءافك اذه نم لقأ قو اذه ندلذ |
 نم هنود نوك نأ عنع دقو . نينيدلا

 نازلا ف ف الخلا

 لوقلا اذه لاقف ىلسملا قتس كرتقملاو ةيتاسنلا ىف :سانلا ضب اساور: لاسم ( قنانتلالا )

 هيدي ىلع مسالو هؤالو هلف لجرلا ىدي ىلع لجرلا لسأ اذإ .اولامقف نيبقرسشملا نءءالؤهانفلاخو ةنسااو باتكلا صن

 هل ءالو ال نم لكو طبقللا اذكهو « هئالوب لقتني نأ هل نكي مل هنع لقع اذإف هنع لقعي ملام هئالوب لقتني نأ

 ىلاعت هللا همحر( قنانثلالا ) هئالوب لقتني نأ هل نكي هنع لقع اذإف ةنع لقعي ملام هئالوب لقتنيو ءاش نم ىلاو»

 نبا نع ثدح رمع نب زيزعلا دبع نأ ىلإ انيهذ لاقف ؟ هيف مبهذ ءىش ىأ ىلإ لوقلا اذه لوقي نم ضعبل ليقف

 «هتومو هتايحم سانلا قحأ تنأر جسو هيلع نا ىلص ىنلا هل لاقف لحجر ىدب ىلع مسأ الجر نأ ىرادلا مع نع بهوم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىلا نأ تمعز تلق ؟ نبأو لاقق . هتفااخ دق تنك اتاث ثيدللا اذه ناك نإ ل لش
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 ابكلم ىذلل اهؤالوو اهقتعت طرشب الإ ةريرب كلمت ملذإ ةثئاع نع لاز دحأ نع لاز ولو هريغالو نينيد فالتخا

 هل نوكي ال نأ طرش امتإو ًاقتعم ةيئاسلا قتعم ناكو «قتعأ نمل ءالولا 1 » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف اهايإ

 نأ قاثلا ىنءملاو . هنع لقتنيال ٍلسو هيلع نا ىلص هللا لوسر كح مث ؛« لجو زع هللا عمت كيث هوألو ناكوأ ءالو

 ريغ زوجم الو قتعملل ءالولا ناك هلع قتعلا عقي نمت لجو زع هللا قلخ نم قتعأ نفل قتعملل الإ ءالولا نوكيال

 : ةئسلاو باتكلا ةلالدب ادبأ اذه

 قّتعلا عل رفن باب

 هل ادبع رفاكلا قتعأ اذإو هوالو هلو رح وبف ةيئاس هدبع لجرلا قتع اذإو ىلاعت هللا همحر ١ ( قفا: ةلالات )

 ىلاعت ناو اذه ىف كشلا ىف معلا لهأ نم دحأل رذع الو ارفاك نمؤم قتعأ ول كلذكو « هالو هلو رح وهف انمؤم

 0505 نأ اذنأ نودعبال رفاكلا هدمع قتعي ع نمؤملاو هقتعف هدبع ملسإ رفاكلاو ةيئاس هدبع قتعأ ىذلا نآلا'؛ يعأ

 مهمابال مثوعدأ م هلوق ىفو قتعأ نم ءالولا نأ بييستلا لاطبإ ىف ةلالد ل>و زع هللا باتك ىف مههتع زوج 5

 ءالولا ىلإو ءابآلا ىلإ نيئيشل مهسنف ( مكلاوهو جدلا ق ميناوخإف | مثءابآ اوملعت مل نإف هللا دنع طسقأ وه

 برغ ولو « هيلع تمعنأو هللا 0 ىذلل لوقت ذإو » لجوزع هللا لوق ىفو ٠ ءالولا ىلإ مهمسن ءابآلا ىلإ مهتسن اك

 ليلك م قدعأا نل ءالولا اعإ » سو هي هللع هللا ىلص هللا لوسر لوق ىف ناك ل>و زع هللا ناتك نم اذه مع دحأ ىلع

 هللا لوسر ةنس ىف نوكف نيقتعم 0 نأ نودعبال نمهؤملا قتعي رفاكلاو رفاكلا قتعي نمؤملاو بيسملا نأ ىلع

 كلعاال ام قتعأ نم نأ ىف نوماسملا فاتخم الف نيكلام ريغ اونوكي وأ « قتعأ نم ءالولا نإ » سو هيلع هللا ىلص

 . نيقتعم ءالؤه نوكيالو ارح نكي مل

 نكولا ىتي ىفاككلاو ةئاسلا فا فزلحلا

 نم تلق اهف افالخ نيقرعشمللاو .نيبكملا ءابقق نم هتيقل دحأ نع ظفحأ الو : للا همحر ( ىف: تلالاف )

 افلاخو اذه ثيدحلا لهأ نم نينندملا ضعب نع تظفح دقو . اهرقتعأ نأ رفاكلا ةقتعي نمؤملاو ةيئاسلا ءالو

 نيماسسل هوالوو ءاش نم ىلاويال : رخآ لاقو . ءاش نم ىللاوي : مثدحأ لاقف . ةيئاسلا ثاريم ىف انباحصأ ضعب

 عجري مل هقتعأ ىذلا هدس جس اذإو نيملسملل هؤالوف لسم دبعلاو هدبع رفاكلا قتعأ اذإو اذه : لئاق لاقو

 تاماذإ نيماسملل هؤالو ناك قتعملا ىلوملا لبق قتعملا دبعلا لسأ مث ارفاك ادبع رفاك لجر قتعأ ولو هؤالو هبلإ

 لبق قتعملا دبعلا اسأ ولو ءالولا هل تبث ناك دق هنأل هؤالو هلإ عجر تو لبق قتعملا ديسلا هسأ نإف هوثرو
 تفصو دقو : هللا همحر ( ىف(: لالا ) نيملسملا هينبا هؤالو ناك نوملسم نونب قتعملا ىلومللو قتعملا ىلوملا

 ترأرأ ٠ اذعب هضعب ضقتني لوق اذهو هيلع ةجحلا اذه دعب تفصوو ةنسااو باتكسللا نم لوقلا اذه ىلع ةجحلا عضوم

 جرم رفاك ىلوملاو قتعملا دبعلا لسأ مث رفاكسلا ىلع رفاكلل اتباث ءالولا نوكيف رئاكلا قتعي رفاكلا نأ معز نإ

 ملسأ نإو هؤالو هل نكي مل املسم ادبع قتعأ اذإ رفاكلا نأ اضيأ معز اذإ تبأرأ همالسإب هيدي نم معز ءالولا

 نيدلس» قتعملا ىلوملا دلو ناك نأب قتعملا ىلوملا دلو هثري فيكف هالو مهل ناك نوملسم داو رفاكال ناك نإو

 فاكو . هئالو ىف نيملسملا ةوسأك هلوق ىف اونوكي نأ ىغبني امنإ مهمبأ ءالوب هنوثري فيكف مهبأل ءالولا نكي ل اذإ

 هنود هونب هزرحأ دقو ءالولا هيلإ عجر ارفاك قتعأ ىذلاو ارفاك ناك اذإ قتعملا ىلوملا ملسأ مث ءالولاب هوثرو اذإ



 كك ١/6 مك

 كللا هل تبثيو هلثم ىمدآ ىلإ مبكلام' ميج رم نأ رخآلاو هدعب ىمدآ مهكلع الو ازئاج ارب لجو زع هلل ةعاط

 نأ نم تفصوام مئاهبلا ىف  ملعأ ىلاعت هللاو هللا مكح ناكسف لاق هيلإ مهريص هجو ىأاب لوألا كلاملل تيشي امك مهيلع

 ىكلم نم اهتجرخأ دق هيف لوقي نييمدآلا نم كلام ىلإ الإ اح ناك ام اببحاص كلم ليازت الو اهيلع عقبال قتعلا

 نييمدآلا ىوس اهف ترك ذ امم ةلالدو لجو رع هللا باتك ىف اضن مدآ ونن كلم امنا عدا ب ىوسام لك ااذكش ناك

 نم هكلمل لاق ولو اوقتع رارحأ متنأ نييمدآلا نم هكلاممل لاقول ًاءرما نأ ىف ًافلاخم ٍلعأ الو لامو عاتمو ةميهب نم

 . ىمدآ ريغ الو ةميهب قتعت مل رارحأ متنأ مئاهبلا

 ماخلاو ةليصولاو ةيئاسلاو ةريحباا ىنعم نايب
 اهنع ىلاعت هللاىذر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عبرا انربخأ

 ةيقوأ ماع لك ىف قاوأ عسل ىلع ىلهأ تبتاك ىفإ : تااقف ةريرب ىتتءاج تلاق اهنأ م هيلع هللا ىلص ىنلا جد

 ارلهأ
0 

 ىلإ ةريرب تبهذدف تاعف ىل كؤالو نركف اهتددع مذ اهدعأ نأ كملدأ بحأنإ :ةشئاع امل تلاقف ىدذبع اف 5 !!

 كلذ تضرع دق ىنإ تلاقف سلاج سو هياع هللا ىلد هللا لوسرو اهلهأ دنع نه تءاجف اهيلع اوباف كلذ مهل تلاقف

 لاقف ةشئاع هتريخاف ؟ اهللاسف ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ عمسف مه ءالولا نوكي نأ الإ اوباف مهيلع

 ماق مث اهنع هللا ىذر ةشئاع تاعفف« قتعأ نا ءالولا نإف ءالولا مط ىطرتشاو اهذخ» 1

 تسيل ًاطورش نوطرتشي لاجر لاب اف دعب امأ» لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف سانلا ىف لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر

 قحأ هللا ءاضق طرش ةئأم ناك نو, لطاب ورف هللا باتكا ىقانسل طرش نم ناكانلخو رغ كاكا ف

 نع عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عبرلا انربخأ ) « قتعأ نمل ءالولا امتإو قثوأ نا طرشو

 اتل اهءالو نأ ىلع اهكعشن اهلهأ لاقف اهقتعت ةيزاج يرتشت نأ تدارأ اهنآ اهنعابا ىصر ةشئاع نع 5 ||

 اسمو هيلع هللا ىلص هللالوسر

 لاق ( عييراا انربأ ) « قتعأ نا ءالولا نإف كلذ كنعنعال » لاقذ ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسرل كلذ ت ركذف

 نيعتست تءاج ةريرب نأ نمحرلا دبع تنب ةرهع نع ديعس نب ىحن ىنثدح لاق كلام انري>أ لاق ىعفاشلا انريخأ

 اهلهأل ةريزب كلذ تركذف :تاعف كقتعأو ةدحاو ةيص كن مهل بصأ نأ كلهأ بحأ نإ ةشئاع تلاقف ةشئاع

 ىل- هللا لوسرل كلذ تركذ ةشئاع نأ ةرمغ ثمعارف ىحع لاق كلام لاق انل' كؤألو لوك نأ إ > اراك

 ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انرب>أ « قتعأ نمل ءالولا نإف اهيقتعأو اهرتشاف كلذ كنعنمال لاقف » ملسو هيلع هلل

 ءالولا عيب نع ىهنلسو هيلع ىلد هللا لوسرنأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع ةنيبع نباو كلام انربخأ لاق

 فسو. ىنأ مههاربإ نب بوقعي نع نسحلا نب دمحم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عييرلا انريخأ ) هتبه نعو

 «بهويالو عاببالبسنلاةمحلك ةجخءالولا )لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأرمع نب هللا دبع نع رانيذ نب هللا دبعنع

 امكلام طرش لاطبإ ىف ةريرب ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع ثيدح ىف ناكف هللا هحر ( قفانتلالا )

 نإف« ةيئاسالو )لجو زع هللا لوق ىنعم2هىلع ةلالد قتعاا ةريربل هتايثإو مهل ءالولا نأ ىلع ةشئاع ىلع اهوعاب نيذلا

 طسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر لطب أوبيسملا قتعملا ءالودل نوكي ال نأ هكسلام طرش اذإ بييستلا لطبأ العو لج هلل

 «قتعأ نا ءالولا امإ» هلوق ىف ناكف قتعأ نم ءالولا تبثو اهقتعم نود ءالولا هل نأ اهعاب ىذلا ةربرب كلام طرش

 تالاحخلا نم لاح الو هدعب الوهليق الو قتع عم هسفن نع هانإ هتاازإب ءالولا هنع لوزي ادبأ قتعم نوك ال نأ نايئنعم

 (1- «:؛ع)



 -عح
 امب نيدؤم اونوكي نأ اهعاجج هوجو ىلع ماحلا نومحمو ةليصولا نولصويو ةيئاسلا نوبيسيو ةزيحبلا نورحبس اوناك

 01 ةوذأف مهدنع مهملع بجو قحم وأ مثرذن الب هواعف وأ هن اوفوف هورذن رذن نم مهملع ًاقح كلذ نم نوعنص

 هئادأين وجر اوناكو نيكسلاملا نممهريغ ىلإ اوجرخأ ام جورخلثم هيف اولعف امب مملاومأ نم اجراخ هولعف اذإ مثدنع

 مهلعف ناكو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|: اللا ) هيف اوعنص امب رربتلا عم ةمركم ,هدنع هب نولانيو مهلاومأ ىف ةكارلا

 نم سيل اطرش ءىثلا كلذ ىف اوطرم# مث هتعفانم ىف لجو زع هلل ةعاطو قالخألا ىف رب دحاو رمأ اهنم ارومأ عمجم

 لوقي نأ وه ةيئاس هقتعي ىنعمو ةيئأس هدبع قتعي ناك مهدحأ نأ وهو ربلا نم سيل ىذلا طرشلا درو ربلا ذفنأف ربلا

 كؤالو ىلإ عجريالف ادبأ لاب ىلإ عجربال ككلم راصف كسفن كتكلمو ىكلم نم كتحرخأ اككف ةبئاس رح تنأ

 مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف مث هيف أدب لجو زع هللا باتك ىف ازئاج قتعلا ناكف كاكلم ىلإ عجريال اك

 "00 لاو كراش هلا باتك ىف الطسمااطرش ةقتعمل هؤالو تدشرال ةنئاس قتعلا نأب طرشلا ناكو نيماسملا ماوع دنع

 «ةيئاسالو» العولجهللا لوقنأ انيبانأل 0 هللاو «ماح الو ةليصو الو ةيئاسالو ةربحم نه هللا لعجام)لجوزع

 اهكلامل اعجام ىلع ماحلاوةليصولاو ةريحبلا نكت مل كارب نكرم ةيئاسقتعأ اذإ دبعلا نأ امهدحأ نيينعم الإ لمتخال

 اهيكلام كلم لصأ ىلع تناك اف -0- طرش هركذ لج هللا لطبأ اماف اهرورظ ةيامحو اهليصوتو اهريحبت نم

 نأل انايب اذه ريغ ىف لجو زع هللا باتك ىف ىندجوتةأ لئاق لاق نإف ( قفا:_:لا|(: ) لاقام اهكلام لوقي نأ لبق

 هركذ زع هللا لاق معن لبق ؟ هكلم لصأ ىلإ عجر مدآ ىنب قتع ريغب هلام نم ناسنإ هجرخأ ءىشث ىفلطب اذإ طرعشلا

 عاجإلا فو«(نوماظت الو نوماظتال لاو مأس وءر سلف مث -تنإو» لجو زع لاقو«ابراا نم قيام اورذوهللا اوقتا»

 ادساف ًاحاكن حكنت ةأرملاو حيحص هيف عيبلاو الإ هكسلم نم جرخمال هكلم لصأ ىلع عئابلاف ادساف عيب عاب نم نأ

 نم نك« مل اذإ ةيالارهاظب لاق ول لئاقل لمتحو ىلاعت هللا هنحر ( قفا لالا ) اهل جوزال هيلع تناك ام ىلع ىه

 هنم جرم ملاهكلامل اهكلم لصأ ىلع اهلكو ماحلاو ةليصولاو ةريحبلا ىف هلطبأ اك ةيئاسلا ف طرمثلا لطبأ ملعلا لهأ

 ةءالاو هب لوقت الئاق لعأ الوموقيال ةيآلا هتلوتحا نإو لوق اذهو ( لاق ) دحاو اهيف ةيآلا قايس نآل ةبئاسلل دع الو

 الو ةبئاس الو ةربحم نم هللا لعجامدزعو لج هلوق نأ وهو نيينعملا دحأ هنأ تركذ ىذلا هلبق لوألا ىنعملا ةلمتح

 نوكتالو مئاهبلا ىلع عقبال قتعلا نأل ماحلاو ةليصولاو ةريحبلا ىف لطبأف متلعجام ىلع ملعأ هللاو نعي( ماح الو ةليصو

 مءاهبلاو لبإلا نه ناك اذإ ةئئاسلا رثك أو مهنم كلام ىلإ الإ مهنم ابكلام كللم نم جر الو نييمدالل ةكولمت الإ

 هلثم ريصي نأ ىلإ ىمدالل هكلام كلم نم جر سانلا نم ناكاذإو ىهك اهسفنأ كلمتال ءاوس هدعبو بيبستلا لبق

 امكنوكي نأ ةبئاسلا نم ملعأ هللاو ىلاعت هللا لطبأ ىذلا ناكو اكلام هقتعم نوكي اك اكلام نوكي نأو ةيرحلا ىف

 ةكللا) ةلغولاو ةئاسلاو ةريحبلا كله رقأ اك هقتعا .ءؤالو ارقأو هقتع ىف كلذ هطرشب هئالو نم اجراخ لاق

 مدآ ىب فالخ نم تاقام نيبت لجو زع هللا باتك نم ةلالد تفصوام ىلع له لئاق لاق نإف ( ىفا:ةلالان )

 محتقا الف لجو زع هللا لاقلبق ؟ىه نب اف لئاق لاق نإف معن ليق؛عامجإ وأ ةنس وأ لاومألا نم مدآ ىنب ربغو مناهل

 لجو زع هللا لاقو ةبقرلا ريرحن ركذ نيح هيلإ هللا بدن ماعطإلاو ةبقرلا ربرحت نأ ىلعلدو«ةبرتماذ»هلوق ىلإ «ةبقعلا

 « ةبقر ريرحن و هلهأ ىلإ ةماسم ةيدف» اطخ لتاقلاىف همسا كرابت لاقو «اساتي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف» ةرهاظملاف

 ناكو «ةبقرريرحم وأ مهتوسكوأ مكيلهأ نومعطتام طسوأ نم نيكاسم ةرشع ماعطإ هترافكف»فلاحلا ىفلاقو

 قتعلاب مهنع كلملا كف امهدحأ نيينعب مهكلمنم مهنوجرخم مهنأ نيبمدالا نم نويمدآلا هكلم امفبلاعتو كرابتهنكح



 ! ها
 روك ذلا هدلوو دمحم نب نسحلا ىأ دلول ,نانكسملا ناذهف نسكلا وبأ ضركا اذإف ناتكسملا نريده ىف ةرسأ 5

 قح مهنم دحاو ظحك امل مبعم دمحم نب نسحلا ىنأ مأ مهتدجو اولسانت ام هيلإ مهمنابآ بسن دومع نيدذلا:ثانإلاو

 نانكسملا ناذهف تضرقتا اذإف ضرقنت ىتح نسحلا ىنأ مأل .نانكسملا ناذهف هدلو دلؤو نسحلاوبأ ضرقنا اذإف توم

 اولسانتام ءاوس هبف ًاعرش باتكلا اذه دعب سردإ نب دمحل دلو نإ دلوو سرردإ نب دمحم قنبا بنيزو ةمطافل

 هدلو دلوالو دمحم نب نسحلا ىبأ دلوإلو هدلو'دلو الو نشيردإ نب دمحم دلو نم دحأل ناكسلا نادع 5

 نادبف اوضرقنا اذإف سردإ نب دمحم نسحلا ىبأ ىلإ وأ سيردإ نب دمحم ىلإ .اهبأ بسن دومع اتنبالإ ثانإلا نم

 اوضرقنا اذإف فانم دبع نب بلطملا ىنب نم ةكم رضح نم ىلعف اوضرقتا اذإف بئاسلا نب عفاش ل ؟ ىلع ةقدص نالزملا

 دمحم نب دمحأ ىلإ نينكسملا نيذه سب ددإ نب دمحم عفد دقو رمتعملاو جاحلاو ليبسلا نناو نيك اسملاو ءارقفلا ىلعف

 ركلم نم سردإ نب دمحم امهجرخأو هدعبو هعمىمس نمل مث دمحم نب نسحلا ىنأل هدب امبف قرزألا دبلولا نبا

 سردإ نبا دمحم رارقإ ىلع دهش هدعو هعم ىع# نمو دمحم نب نسحلا ىنأل باتكلا اذه ىف طرقات لك

 ريغص هيف طرشام ىلع باتكلا اذهىف امب هيلع قدصتم رصع دولوملا دمحم نب نسحلا ابأ نأ ىلعو باتكلا اذهىف اع

 . راغصلا هدلو نم بألا ىلي امو هنم ءاطعإلاو هل ضيقلا هوبأ سيردإ نب دم ىلب

 ماحلاو ةبئاسلاو ةايصولاو ةريحبلا

 ةريحم نم هللا لعجام د ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللاهمحر ( قفا _ةلالاث ) كاق ( ناملسنب عيرلا انربخأ )

 ةعاطريغ ىلع هنم اولعجام لاطبإ اذهو هومتلعجامىلع اذفان كلذ ا لعجام الإل محم لذ «ماح الو ةليصوالو ةبئاس الو

 نومحمو ةليصولا نولصويو ةيئاسلا نوبنسيو ةريحبلا نورحب اوناك : ىلاعت هللا همحر ( ىف|: هلال ) لجو زع هلل

 ملع'ا نم مثدنع هنم اوكحام نأ ىلع مهتياكح عمتجتف هيف نوكحي برعلا فئاوط ن. اريثك تعمس ناعم ريغ ىلع مالا

 مهلبق ناك نم ماوع نع هنوكحم مهماوع اوعمس مهنأ اوركذ امف نأل طلغلا هلثم ق نكميالو ةيف نوكشيال ىذلا ماعلا

 بلحمو اهليبس ىلخ و اهتذأ ابكلام قشيف انوطب جانت ةقانلا ةريحبلا اولاق نأ هتياكح ىلع نيعمت< اوكح امت ناكف

 لاقو رحبتف نوطب ةسمح جتنت مهضعب لاقف ضعب ىلع مهضعب داز مث اهنبلب عافتنالا نوزيجتسيالو ءاحطبلا ىف اهنبل

 ضرملا نم ءريلا لثم ثداحلا دنع لجرلا هقتعي دبعلا ةيئاسلاو « اثانإ اهاك نوطبلا كلت تناكاذإ كلذو مهضعب

 <ىل الو ؟ىلإ دوعت الف كتببس ىنعي .. ةئاس كتقتعأ دق لوقف هقتع ءىدتس نأ وأ رككشلا هو. 0000

 ةيئاسلاو . امهدحأ اذه ناهجو ةيئاسلا : لاقف مهضعب دازو . ككل« عافتنالا ىلإ دوعي ال اك كئالوب عافتنالا

 ليبس هيلع نوكيي الف هببسإ نأةجاحلا ءىدتبي وأ ةجاحلا هبحاص هيلع حجن, ريعبلا وهو : رخآ هجو نه نوكي اضيأ

 جتنت ةاشلا ةليصولاو لاق ٠ قتعلاك هنأ اوعنص امف هلك اذه ىف مههاذم تبأرو : ىلاعت هللا هحر ( قثانةلالاف )

 نيقانع نيقانع ةسمخلا نطبألا جتنت مهضعب دازو « اهاخأ تاصو لقال اوتقوىتلا نطبألا دعب رخآ تدلو اذإف نطبألا

 نطبأ ةثالث ىف اهنولصوي دق : لاف مهضعب دازو « هعم هل خأب نطب ىذ لك لصت ةليصو هذه لاقيف نطب لك ىف

 اذه ىمح دق لاق,و ىلحيف نينس ريثع لجرلا لبإ ىف برضي لحفلا ماحلاو : لاق . ةعيس ىفو ةسمح ىف اهنولصويو

 ن٠ ريثع هبلص نم جرخ امث جتنأ امو هبلص نم مط نوكي لاقف مهضعب دازو « ءىشإ هرهظ نم نوعفتني الف هرهظ

 تء,س دقو ريسفتلا لهأ نم تبقل نمت اذه ىلعأ برعاا نم معلا لهأو : لاق . هرهظ اذه ىمح دق لاقيف:ىلبإلا

 مهنأ مم رابخأ نم ةلالدو اصن مهتباكح نم تءعمس امفو برعلا نع تبكحام ينعم ك2 ن٠ ريسفتلا لهأ نم



 م1 ساس لل كولا
 55 امم

 حاورألا تاوذ روصبب نأ هنع ىبلملا اعإ سب الف رحشلا رودس كلمم حاورأ تاوذ ريغ اروص تاك 6 هل>دب أ

 0 31 نم رثك ١ ههرك ] ءىث رتسلا ىف سلو اهلخدي نأ سأب الف ةرتتسم لزانملا تناك نإو « هللا قلح ىف يل

 هلع هللا ىلص ىنلا نأ انغلب : ىلاعت هللا هنجر ( قنا ةلالاو ) هبيحح نأ ماعطلا ىلإ 0 هاعد !ذإ لجرال بحأو

 انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف ) « تبجأل عاركىلإ تيعد ولو اهتلبقل عارذ ىلإ ىدهأ ول » لاق ٍمدسو

 هعم ةعانجو ةحلط ابأ ىنأ سو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ كلام نب سنأ نع ةحلط ىلأ نب هللا دبع نب قحسإ نع كلام

 هللاىلص ىنلا عيبراانب دعس ةأرما تعدو : ىلاعت هللا همحر ( قفا تالاف ) ةميلو ريغ ىف كلذ ناكو هدنع اولكأف

 هللا همحر ( ىذا. لالا ) اهدنع اواكأف تعد نمووسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهاتأف هباحصأ نم ارفنو لسو هيلع

 3 ةملو ريغ ىف ةوعد ريغ كل باجأ دق مو هيلع هللا ىلص ىثلا نأ اطال ىلإو : ىلاعت

 ٠ هنع هللا ىخكر ىعفاشلا ةقدص

 ١ تالث ةنس رفص ىف كلذو هرمأ نم زاوجو هنم ةحص ىف ىعفاشلا سابعلا نب سيردإ نب دمحم هبتك باتك اذه

 نسحلا ىنأ هنبا لام نم سرردإ نب دمحم ذخأف الام سيردإ نب دمحم نب نسحلا ابأ قزر لجو زع هللا نأ نيتئامو

 ا 0 اكل نب نسحلا ىبأ نبال نسرذإ نب دمح اهنمضو لبقاثم احاحص ادابج رانيد ةثاعبرأ دمحم نب

 مهنم ديعأ ةثالث سردإ نب دمحم نب نسحلا ىنأ هنا ىلع قدصت هنأ باتكلا اذه دوهش سرردإ نب دمحم ديشأو

 | ءآرقش ةمايو املاس ىعدب راصق ىارف دبعو لالب هل لاقي زانخ ىنون فيصوو حااص هل لاقي ىصخ رقشأ فيصو

 نءاوجرخو نسحلا ىأوهنبا لام نم اوراصو هسفن نم نسحلا ىلأ هنبال سرردإ نبا دمحم مهضبقو ةنالف ىعدت

 َدهَع نب نسحلا ىنأ هنا ىلع قدصت ةنأ باتكلا اذه دوهش سرردإ نب دهحم دهشأو * ساردإ نب دمحم كلم

 قرولا نم ىلح اذه لثمو بهذلا نم كلذ لك ةدالقو نالاخلخو ناجامدو نانكسم وهو ةيلح عيمجتن سرزدإ نبا

 نسحلا ىنأ ىلع سيرذإ نب دمحم هب قدصتام لك راصو هيلع هظفحأو هل هضيقت همأ ىلإ هعفدو هسفن نم هل هضبقو

 ةكلف ©90قدصت هنأ باتكلا اذه دوهش سرردإ نب دمحم ديشأو * دمحم نب نسحلا ىلأ لام نم الام دم< نبا

 "اهو سردإ نب دمحم بعش ىف ةكم نم جراخلا راس ىلع ةرينم راد ةلابق ةكم نم ىدك ةينث طبع ىذلا

 هآنب ىذلا نكسلا نينكسملا نيذه دحأ ىمظعلا سيردإ نب دمحم راد ءانفب ىذلا نكسملا امهدحأ ناذللا نانكسملا

 ةبحرلا ىناثلا هذحو ىدك هدودح دحأ لزملا كلذو دمحم نب رباجي فرعي ىذلا لزنملا تنج ىلإ سرردإ نب دمع

 ثتعشلا قيرط عبارلا دحلاو سيردإ نب دمحم بعش قيرط ثلاثلا دحلاو ىمظعلا سرردإ نب دمحم راد ءانفب ىتلا

 ةريغصلا ةناّوخلا هف ىذلا لبلا سأر ىلع امترححو اهتريجن ةراجح فئاقس ىتاثلا نكسملاو ىوط ىذ ىلإ ىمظعلا

 نيده سرردإ نب دمحم قدصت نْذدّؤملا ورهعب فرع ىذلا لزمملاو رابجلا دنع نب نالشب فرعي ىذلا لما اذهو

 امهتم جراخو امهبف لخاد امل وه قح لكو امبقرطو امهرهاعو امهمئانبو امبضرأو امهقوقح عيمجم نينكسملا

 اهيلَع نمو ضرألا ثري ىذلا هللا اهرب قح ثروت الو عابتال ةمرحم ةقدص سيردإ نب دمحم نب نسحلا ىنأ هنبا ىلع

 دمحم نب نسحلا وبأ شاعام تامرلا تاقدصلا عقانم نم كلعام امعفانم نم نسحلا وبأ كلع نيثراولا ريخ وهو

 سردإ نب دمحم نب نسحلا ىنأ مأ تقتع اذإف دمحم نب نسحلا ىنأ مأ قتعت قد: هعم 0 اهيف قحال سردإ نبا

 ل مالكلا ةيقب كلذ ىلإ دشربي ا« نيذللا هنكسع د هلعل خلا ىذلا هنكسع : هلوق )١(
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 ورمع نع نايفس انربخأ دحلا هتذلجالإ ركسم اذين الو ارم برشادحا وأ ال لاك بلاط ىنأ نب ىلع نأ هيأ

 ورمغ نع نايفس ان ريخأ نافرط هل طوسي ديلولا دلح بلاط ىنأ نب ىلع نأ ىلع نب دمحم رفعج ىنأ نع رانيد نبا

 ناكو هدعب دحأ كرت, نلف مويلا ةمادق دلحم نإ لاق هنع ىلاعت هللا ىضر ٍباطخلا نب رمع نأ رفعج ىنأ نع رانيد نبا
 ها عاب نإ 3 لاقف هظفحأ ال مدقت دق امالك لاقف ركسملا رك ذ ىف جت وهو ىعفاشااتعمس . ايردب ةمادق

 هبرش طق ائيش تيأرفأ هل لبق مارح لاقنإف ؟ركسف حيرلا هتباصأف جر نإ تيأرفأ لبق لالح لاق نإف؟ركسي ملو

 نع كلام انريخأ ؟ مارحهليلقف هريثك ركسأ ام نإ ىعفاشلا ل وقو؟امارح حيرلا هتريص مث الالح هفوج ىف راصو لجر

 ١ تقولو ءايدلا ىف كيش نأ ىهمن مسو هيلع هللا ىلص للا لوسر نأ ةريره ىنأ نع هنأ نع العلا

 ةقلمرلا

 ةميلو فرعت ىتاا ةميلولاو ق> ةميلولا ةوعد نايتإ لاق ءالمإ ىعفاشلا انثدح لاق ناملس نب عييرلا انربخأ

 ةميلولا مساف لجر اهيلإ ىعد رورس ثداح وأ ناتخ وأ سافن وأ كالمإ ىلع تناك ةوعد لكو سرعلا

 لاق نإف . سرعلا ةميلو ىف نيب اك ابكرت ىف صاع هنأ ىل نبي ل ايكرت ولو اكدت ىفدخال سعال ءاع عي

 اذه ىف ناعمتحم دق لبق؟ هرسي نأ ملسملا ىلع ملسملا قح نمو رورس ثداح دنع فاكي اهالكو ناقرتفي لهو لئاقأ

 ملعأ ل ىلأ ىف ناقرتفيو هنع فاختي 0 بحأ الف هيلع وعديف ماعطلا ثداح ريغ دنع لجرلا لمعي نأ اذه ىف عمتجمو

 رمأ ملسو هيلع هللا ىلص ىناا نأو . هريغ ىلع ملوأ هملعأ ملو سرع ىلع ةميلولا كرت ملسو هيلع هللا ىلص ىب تلا نأ

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا ملوأ تح هريغ ادحأ لاق هنظأ كلذب رمأ هماعأ ملو ةاشب ولو ملوي نأ فرع نب ندحرلا دبع |

 ةوعذلا باحأ ًاعاص وعدملا ناك نإو : ىلاعت هللا ةمحر ) قنانعلالا ( زغاو قيود رش ناك هنأل ة ةيفص ىلع '

 لبق نذأب نأ الإ بجاو ريغ هموص ناك نإ .رطفأو لعف ول نأ ىلإ بحأو لكأا ؛ نأ هيلع محم م و فرصناو كرابو

 باحد أن م ًارفن اعدماب نأ نيريس نبا نع بو.أ نع باهولا دبع انربخأ ( ىف: لاله ) ةميلولا بر هل دعبو

 ىلاعت هللا همحر ( ىف لال ) فرصناو كرابف لاق هبسحأو بعك نب ىنأ مهيف هاتف سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 كادبعدف ماعطلا عضوو سلجف هاتأف رمع نب هللا دبع ىنأ اعد لوقي ديزي ىبأ نب هللا دبع عمس ةئيبع نب نايفس انريخأ

 نع مسم انريخأ ىلاعت هللا هحر ( ىف لالا ) مئاص ىنإ لاقو هدب هللا دبع ضبقو هللا مسب اوذخ لاقو هدي رمع نبا

 مزمز جااعي وهو سابع نبا ىلإ ناوفص نبا لوسر ءاج لاق هريغ وأ ءاطع نع ىردأ ال ( قفا: ثلالاف ) جيرج

 لجرلا ردق اذإو ىلاعت هللا هر ( قفا: لال ) هتئتج ىتفعي ل نإ لاقو هافعتساو اوماقف مثرمأف هباحصأو هوعدي ٠

 بحب ىذلاو بجاولا نم عنمي ماحزلا ملعأ ال لق وأ ماحزلا دتشا اهكرت ىف رذع هل نكي مل لاحم ةميلولا نابنإ ىلع

 نم نذوأ نأ ىرمأ دق ةملولا نحاص لوسر هل. لاق نم امأف ةوعدلاب هدصق ةميلولا نحاس 20 لل كلا

 أ ىلإ بحأو هدصق دصقي مل ةميلولا بحاص نأل ةميلولا ىنأي نأ هيلغ سيلف كنذوأ نأ تيأر نم تنكف تبر

 ةميلولا ىلإ لجرلا ىعد اذإو ةميلولا بحاص هل لحب نئاب الإلكأ ام هل لحب مل لك“اف ءاج مث . عدب مل نمو . ىئئايآلا ا

 نأ هل بحأ ملالإو هنع كلذ اون نإف مامن ةرهاظلا ىصاعملا نم كلذ هبشأ ام وأ را وأ ركسملا نم ةيصعملا ايفو

 ىعدي ىذلا عضوملا ىف اروص ىأر نإو ةيصعملا عملخدي الو بيجي نأ هل ب>أ الف مثدنع كلذ نأ لبق لع نإف سلب

 ساب الف اطوت تناك نإف اطوتال ةيوصنم كلت تناك نإ هيف روصلا كلت ىذلا لْزلا لخدي مل حاورأ تاوذ هيف



 -ا١م. ش

 ليخنلا رم نم عاتبن انإ : هل اولاق قارعلا لهأ نم الاجر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأمارحوهفركسأ امو

 نأ ىرمآ الإ سنإلاو نجلا نم عمس نمو هتكئالمو لع هللا دهشأ ىتإ هللا دبع لاقف اهعبنف ارمُح هرصعنف بنعلاو

 رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ناطيشلا لمع نم سجر اهنإف اهوقست الو اهورصعت الو اهوعاتبت الو اهوعدت

 ذاعم نب دعس نب ورمع نب دقاو نع نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ « مارح ركسم لكو رمح ركسم لك لاق هنأ

 ماشلامدق نيح هنع هللاىضر باطخلا نب رمع نأ ىراصنألا ديبل نب دومحم نع هاربخأ ةمالس نب فوع نب ةماس نعو

 انحلصيال اولاقف لسعلا اوي رمشا رمع لاقف بارشلا اذه الإ انحاصيال اولاقو اهلقثو ضرألا ءابو ماشلا لهأ هللإ اكش

 بهذ ىتح هوخبطف معن لاقق ركسرل اًئيش بارشلا اذه نم كل لعجم نأ كل له ضرألا لهأ نم لاجر لاقف لسعلا

 ءالط لثماذه ءالطلا اذه لاقف ططمتب اهعبتف هدي عفر مث هعبصأ رمع هيف لخدأف رمع هب اوتأف ثلثلا قبو ناثلثلا هنم

 ائيش ممل لحأ ال ىإ مبللا هللاو الك رمع لاقف هللا اهتلل>أ تماصلا نب ةدابع هل لاقف هوب رمش, نأ رمع مهرمأف لبإلا

 رمع نأ هربخأ هنأ ديزإ نب بئاسلا نع باهش نبا نع كلام انربخأ « ممل هتللحأ ائيش مهيلع مرحأ الو مهيلع هتمرح
 لئاس ىنإو ءالطلا برش هنأ معزف بارش حبر نالف نم تدجو ىنإ لاقف مهيلع جر هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 دلجمأ ءاطعل تلق لاق جيرج نبا نع دلاخ نبا ملسم انربخأ « امات دحلا امع هدلحف ةندلج ركش ناك نإف ترش اع

 بارشش ىلع اعيمج اوعمتجا اذإف « سأب هب سيل ىذلا بارثلا نم نوكستل حبرلا نإ ءاطع لاقف؛بارعشلا حبر ىف

 راكسإلا فرعيال هفلاخال رمع لوق لثم ءاطع لوقو ( يف للا ) امات دحلا اعمج اودلج مثدحأ ركسف دحاو

 رجلا ىلع اسابق هبحاص ركسي مل نإو هبرش ىلع دحلا دلجم مث ركسم هنأ هنم ملعيف دحاو هنم ركسي ىتح بارثلا ىف
 بئاسلاهعمسف ةزانج ىلع ىلصي جرخ هنع هللاىضر باطخلانب رمع نأ ديزي نب بئاسلا نعىرهزلا نع نايفس انربخأ

 قريخأف نايفس لاقممتددحا ركسم ناك نإف اوبرمش اع لئاس انأوبارش حبر هباحصأو هللا دبعنم تدجو ىلإ لوقي

 ىنلا نأ بيؤذ نب ةصيبق نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ « مثدحم هرضح هنأ ديزي نب بئاسلا نع ىرهزلا نع رمعم

 ىرديال «هولتقاف برش نإ مث هودلجاف برش نإ مث هودلجاف برش نإ مث هودلجاف برش نإ »لاف ملسو هيلع هللا ىلص

 عضوو هدلجف برشدق هبىنأ مث هدلجف برش دق هب ىنأ مث هدلجف برش دق لجرب ىأف ةعبارلا وأ ةثلاثلا دعبأ ىرهزلا

 ,انريخأ ثيدحلا اذه قارعلا لهأ ىدفاو اوك لوو رمتعملا نب روصنمل ىرهزلا لاق نايفس لاق ةصخر تراصف لتقلا

 دلاخلحر نع لأس نينح ماع لسوهيلع هللا ىلص ىنلا تيأر لاق رهزأ نب نم رلا دبعز ع ىرهزلا نع رمعم نع نايفس

 هوب رضا لاقف براشب ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىتأو احم رجهاتأ ىتح دلاخ لحر نع لآسأ هيدي نيب نم تيرجف ديلولا نبا .

 الف هلسرأ مث هوتكبف «هوتكب » ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق مث بارتلا هيلع اوثحو بايثلا فارطأو لاعتلاو ىدن الانا هون لصف

 مث هتابح نيعبرأ رجلا ىف ركب وبأ برعضذ نيعب رأ هموقف برضلا كلذ رضح نم لأس هنع ىلاعت هللا ىضر ركب وبأ ناك

 نءشكلام ان ربخأ نينامثهب رضف هنعىلاعت هللا ىضر ايلع رمع راشتساف رّخا ىف سانلا عباتت ىت> هنع ىلاعت هللا ىضر رمع

 ىرنهنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع لامقف لجرلا اهب رسشير جلا ىف راشتسا باطخلا نب رمع نأ ىليدلا ديز نب رون
 رجلا ىف نينامت رمع دلجف لاق لاق اكوأ ىرتفا ىذه اذإو ىذه ركس اذإو ركس برش اذإ هنإف نينام هدلجم نأ

 لاق هنع ىلاعتهلا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نأ نسحلا ىنأ نب نيسحلا نع انغلبو : ىلاعت هللا همحر ( قفانثلالاف )

 ىلص ىنلا دعب هانيأر ءىش هنإف رجلا دحالإ هلتق قحلا نإف ائيش هنم ىسفن ىف دجأف توميف ادح هيلع مقت دحأ سيل

 نع دمحم نب رفعج نع ىحب ىفأن با انرب>أ مامإلا ىلع لاق امإو لاملا تيب ىف لاق امإ ةيد هيفف هيف تام نمث لسو هيلع هلا
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 ةماس ىنأ نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس ائربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب ( عيرلا انربخأ )

 انريخأو «مارحوبف ركسأ باريش لكد لسو هيلع هللا لص هللا لوسرلاق تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاعنعنممحرلا دبعنبا

 عتبلا نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئس تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةماس ىنأ نع بابش نبا نع كلام

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ راسي نب ءاطع نعسأ نب ديز نع كلام انربخأو «مارح وهف ركسأ بارعش لك » لاقف

 عفان نع كلامان ربخأ « ةكاركسلا ملسأ نب ديز نع كلام كاق ٠ اهنع ىهمنو «اهيف ريخال»لاقفءاريبغلا نعلتس ملسو

 انربخأ « ةرخآلاىف ابمرح اهنم بتي مل مث ايندلا ىف را برش نم»لاق ملسو هيلع هللا ىلههللالوسر نأ رمع نبا نع

 بمكنب ىبأو ىراصنألا ةحلط ابأ قسأ تنك لاق هنع هللا ىضر سنأ نع ةحلط ىنأ نب هللا دبع نب قحسإ نع كلا»

 ىلإ مق سنأ اي ةحلط وبأ لاقف تمرح دق رجلا نإ لاقف تآ مهءاجف ريو خيضف نم ابارعش حارخلا نب ةديبع ابأو

 نع ةنيبع. نب نايفس انريخأ ترسكست ىد هلفسأب اهيرضف ان سارمم ىلإ تمقف سن[ لاف اه )03

 ىهم سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ نيتلبقلا تاص تناكدقو همأ نع كلام نب بعك نب دبعم نع قحسإ نب دمحم

 ىفوأ ىنأ نبا نع قحسإ ىنأ نع ةنيبع نب نايفس انريخأ « هتدح ىلع امهنم دحاو لك اوذتنا)لاقو نيطيلخلا نع

 نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ؛ رمحألاو ضيبألاو رضخألا رجلا ذيبن نع ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىبن لاق

 لبق ةيعوألا نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن امل لاق صاعلا نب ور<نب هللا دبع نع دهاجم نع لوحألا ناولس

 ةريره ىلأ نع ةماس ىنأ نع ىرهزاا نع نايفس انريخأ . تفزملا ريغ رجلا ىف مهل نذأف ءاقس دحمب سانلا لك سيل هل

 ةريره وبأ لوقي مث لاق « تفزملاو ءابدلا ىف اوذبنت ال » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر

 ملسو هيلع هللا ىلصدللا لوسر ىبن لوقي اسنأ تعمس لوقي ىرهزاا تعمم لاق نايفس انربخأ « ريقنلاو متانحلا اوبنتجاو

 لص هنا كوسو كاس فاشل مع ابأ نأ هيبأ نع سواط نبا نع نايفس انربخأ « هيف ذبتني نأ تفزملاو.ءابدلا نع

 ىنلا نأ رباج نع رييزلا ىنأ نع ةنيبع نب نايفس انربخأ « مارح ركسم لك »لاقف عتبلا نع لسو هيلع هللا ىلح هلل

 لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ةراجح نم روتف نكي مل نإف ءاقس ىف هل ذبني ناك لسو هيلع هللا ىلص

 اذامتلأسف هغلبأ نأ لبق فرصناف هوحن تابقأف رمع نب هللا دبع لاق هيزاغم ضعب ىف سانلا بطخ ملسو هيلع هللا ىلص

 لوسر نأ ةريره ىلأ نع هببأ نع نءرلا دبع نب ءالعلا نع كلام ائربحأ تفزملاو ءابدلا ىف ذبتنن نأ ىهن آولاق لاق

 لوسر نأ راسي نب ءاطع نع مسأ نب ديز نع كلام انربخأ تفزملاو ءابدلا ىف ذبتني نأ ىهن سو هيلع هللا ىلص هللا

 نبا نع مسأ نب ديز نع كلام انربخأ اعيمج وهزلاو رمتلاو ًاعيمح ريسبلاو رمتلا ديني نأ ىهن ملسو هيلع هللا ىلص هلل

 ىلص هللا لوسرل لجر ىدهأ امينع هللا ىضر سابع نبا لاقف ننعلا نم رضعب امع سابع نبا لأس هنأ ىرصلا ٌةَلَعَو

 ان اسنإ "اسف ال لاق«؟ابمرح هركذ ىلاعتهللانأ تماع امأ د وسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ر+ نءةيواروسو هيلع هللا

 «ابعيب مرح اهءريش مزح ىذلا نإ »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ايعس نأ هترمأ لاقف؟هترراس مب لاقف هينج ىلإ

 نب ر# غلب لاق سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمت نع نايفس انرب>أ امهيفام بهذ ىت> نيتدازملا مف حتتفف

 لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ملعام وأ را عاب انالف هللا لتاق لاقف ارمح عاب الجر نأ هنع هللا ىضر باطخلا

 لوأل ىنإالأ لاق ىمرلا ةيريوجلا ىنأنع نايفس انربخأ(؟اهوعابو اهوامجف موحشلا مهءلع تمرح دوريلا هللا لتاقال

 قذانلا رك هيلع هّللأ ىلص دمع قيس لاو قذايلا نع هنلأسف ةيعكلا لإ هرهظ لئسسم وهو سابع نبا كا برعلا
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 قكتساو ناك افاوأ مثارد وأ ريناند وأ اضرع وأ ابوث وأ ماعط ىف ادبع لجرلا فلسأ اذإو هيلإ تعفد مث هوجولا

 وهو ابعاب محاردلاو ريناندلا كلذ ىف فاتت الو هفلسأ ىذلا نيعلا نمثلا نآل عنيبلا لطب كلذ نم فاسام

 نيعلا كلت تقحتساف نيعلل عب نيعلاب هؤارعشو نيعب ىرتشا وأ انيع عاب نمف نايعألا عوب ىف اذهو اهكلعال

 عيبلا نأ كلذو . عيبلا ضقتني مل تقحتساف ىرتشملا اهضبقف ةنوحضم تافصلا نم ةفص عاب اذإو « عيبلا ضقتنا

 مسي نأب الإ ادب أ وه هنم أرببالو هيلع نيدلاك عئابلا ةمذ ىف ةفصب نومضم ءىش ىلع عقو امنإو نيعلا كلت ىلع عقم

 اهنايعأب مهاردب اهئابعأب ريئاند فرص اذإو « ةفصلا كلت ىفوتسإ ىتح هيلع عجر ةفصب ءىش قحتسا اءاكذ هبحاصل

 اًئيش ىرتشا نم ( عييرلا لاق ) اهيف عييبلا لطب اهريغو مهاردلاو ريئاندلا نيب قرفال ريئاندلا وأ مهاردلا تقحتساف

 قحتسا اذإو ٠ زوحيالامو زوحيام ىلع تعقو ةقفصلا نأل هلك عيبلا لطب نيئيشلا دحأ قحتساف هنيعب ءىشب هنيعب

 ىتفاشلا لوق وهو اياك تلط.ف امارحو الالح تعمج ةقفصلا نأل هلك فرصلا لطب لق نإو ءىث مهاردلا نم

 ا ة]ر 1 رغ وأ نيدلسملا قاوسأ نم .قوس نم اهدلوأف ةيراج لجرلا ىرتشا اذإو ( قنانل الاف )

 000000 1 اطدالوأ ةعق هلعو اهدسل ابلثم رهم هللعق اهديس اهقحتسا مث هل تذلوف ةرح اهنأ ىلع هتحكن وأ

 ا[ ا دلو © رورتلاب دلولا قتعآاعإو ةكوامت اهدسس اهذخأيو اندلا مكح مهل ناك ام لوأ كلذ نأل

 امهدحأل امهادحإ تراصو امهامدتقاف نيلجر نيب ناتمأ ناك ولو , كللامت هدلو نإف كلذ ىلع حكنف قرلاب

 تراصو امهنيب مسقلا ضقتناو را رحأ اهدلوو اهدلو ةميقو اهلثم رهمو اهذ>أ رخآ لجر اهقحتسا مث هنم تدلوف

 000 11 11 نك لجر اهقحتسا مث توف تولاف هيدي ىف تتاف ةيراج لجرلا عاتبا اذإو. « امهنيي .ةمقابلا ةيراجلا
 هل تدلو تناك نإو هنم ذخأ ىذلا نمثلاب عئابلا ىلع عجري نأ هيدي ىف تتام ىذللو هيدي ىف تتام ىذلا ىلع ةميقلاب

 تصقن وأ هيدي ىف تداز اهنأ ريغ تمت ملو املاحم ةلأسملا تناك ولو ءاوطقس موي مهتمبق هيلعو رارحأ مبف ًادالوأ

 صقنوأ ةدايز اذهل لامي امنإ توف اذهل لاقي الو اهنيعب اهدر ءاممدلا نم ءىش وأ هريغ نم وأ هنم' اهتباصأ ةيانمب

 هدر هيلعف اهصقن ام رثك أ اشرأ امل ذخأ نوكي نأ الإ اهصقنام هيلعو ةصقانو ةدايزلا ىف هل ءىثالو ةدئاز اهدريف

 007 الف (ماسقنو قاوسألا ةدايز امأف هريغل كلم اهنأل اهل انماض ناك هنأل هتانج ريغ نم ىذلا صقنلا دريو

 ل نيسمح نمي نوكتف اهقاوسأ صقنتو امندب ىف ديزت مث ءالغلاب ةئام نأ اهصغي دق هنأل ليبسب نادبألا

 اهمندب ىف فعضلاب اهذخأ موي اهنم ريخ مويلا امنأ ملعلا لهأو ةيرالا بر دهشي ىذلا هدب ىف تداز ىذلا اذهل

 0000 1| ذل نبع صقن هنأل اهندب صن مرذ اعإ ءىشب اذه سدا تصخر اهنأ لبق نم. اهتمدق فصن مرغأ

 لجر قحتتسا مث سرغ وأ اهيف ىنبف ضرألا لجرلا لجرلا عاب اذإو « امبسب الو هتيانج نم سيلف قا ا

 ءانبلا علق ىرتسشملا ىلعف قحتسالل عقو اف ض رآلا تمسق نمثلا فصنب فدنلا هل نوكي نأ ىرتشملا راتخاو اهفصن

 نالخرلا نيب نضرألا كلذكو « نمثلا فصنبذ عئابلا ىلع ءانبلاو سارغلا صقن امب عجريو هلمح اذكرو 2 هيا راو

 ةقفصلا نأ لبق نم لطاب هلك عيبلا نإف ىرتشا ٠١ ضعب قحتسا اذإ هنأ ىعفاشلا لوق رخآ ( عيرلا لاق ) اهنامسقيف

 بر عجريو هسارغو اهنم ءءانب علقيو هطرأ ضرألا بر ذخأيو ( عييرلا لاف ) اهلك تلطبف امارحو الالح تعج

 . هنم ذخأ ام هنم ْدْحَأِف هرغ هنأل مرغ امي عئابلا ىلع سارغلاو ءانبلا



000 
 لوقا ك2

 للا لاص اذإ ةنيدملا لهأ لاق لاق نسحلا نب دمحم ىك- لاق ىعفاشلا انرب>أ لاق ناملس نب عييرلا انريخأ

 نمض هلوق الإ ةنيب نكي مل نإو هيلع نامض الف هرقع وأ هلتقف هلايص دنع هب رض هنأو هلع هلايصب ةنيب ماقأف لجرلا ىلع

 لوقي نمت هريغو نسحلا نب دمحم لاقو ابحرج الو اممد ل ةميهبل ةيانج ال هنأل نيلاخلا ف نمضي ةفينح وبأ لاقو

 ؟ هف فلتخا امف لومت ام لاقف امهلل هتلقو امهدحأ وأ ىل هالاق هلكو هيف ىنرمضضح ام تيكحو هتعبج دق الوق هنف هلوق

 ابقحب الإ نيماسملا ءامد عنم لجو زع هللا نإ تلق ؟ هيف كتجح> اف لاق هولاق مهمنأ انباحصأ نع تيكح اع لوقأ تاق

 باب هنم ىنعنع ال ىذلا عضوملا ى' قدازإ ول الشم نأ ىف مهم هلوق تملع نم وأ تفاع مف اوفلتحم مل نيماسملا نإو

 ىرضحف حالس هب رضب اعإ ىل هتدارإ ىنع عفدأ ىتلا هنم قعنم تناكو هنم هب عنتمأ برهم الو هعنع ىل ةوق الو هقلغأ

 هسفن ىلع برضلا ىتأ نإف ابك اهتنا هيلع ىلاعت هللا مرح ىتلا قمر عنمأل فيسلاب هب رض ىل ناك هريغ وأ فيس

 ةمرح لقأ ريعبلا ناك اذكه ملسملا ىف اذه ناك الف ىل احابم العف تلعف ىنأل ةرافك الو دوق الو ىلع لقعالف

 نيأف اذه ىف كتفلاخام تلق لتق لتق نإ مسملاو لتق نإ لتقيال ريعبلا نإ لاق هيف اذه زوم نأ ىلوأو اردق رغصأو

 ىتلا لاحلا ىف ملسملا تلق امنإو اقرتفا ثيح امهنيب تقرفو اعمتجا ثيح امهنيب تعج اعإو ؟ هيف ناعمة امهنأ تمعز

 معن لاق ؟ ةيانجةدارالا ن وكست لهف تلق همد كل لحام ةيانجلا الولو ةيانحم الإ هتلتقام لاقف ةيانكلا اهيف دارأ تفصو

 ىديرب وهو سراح هسح وأ هدب وأ هلحر ترسكتا وأ قانخ وأ رم هننيو ىننب لاحف ىدارأ ول مف لوقت اق كلف !

 ىتح هحالسب ترفظف ىنلاني ثيحع ناك ولو تلق ال لاق ؟ هلتق ىل لح ناك أ حالسب الو ديب وه ثيح ىنلني مل هنأ الإ

 ءال لاق هلتق ىل لح ناكأ ىنديرب وهو ىلتق نم هعنع احرج ةتحرج ولو تلق ال لاق ؟هلتقىل لأ ىلع رداق ريغ راص

 ةبد نأ معزت تالاح ىلإ اديزم كورسأو تلق ال لاق ؟هلتق ىللحم ا هب ىنلتقيام هدب ىف نك مو قدا ولو تاق

 ءىث ىأبف لاق . اهلك تالاحلا هذه ىف همد حبيبت نأ ىثبنا طقف ةدارإلاب همد تحبأ امنإ تنك ولف مرح اهلك اهمف

 راص اذإف هتبرض هب رض الإ ىمدل اعنام دجأ مل اماف ىنم كبهتني نأ ىلاعت هللا مرحام ىلاعت هللا عنع تلق ؟ همد تحبأ

 ناك نإف همدال ةعنم لح العق لعق اعإ همد لح العف لعفي 0: هنأل مرة همدق لِ ىلع اهيف ردق.ال قلا لاخلا قإ

 ىلا تالاحلا ىف كلذكو . ىنلتقي نأ نم ىنامأ دعب هلتق ىل لحن ل هفتح هيف نكي مل نإو هسفنب. هلحأ وف هفتح هعنم ىف

 ملاذإ للا كلذكو ٠ هبرض ىل لحم مل هبرض ريغب هنم اهيف عنتما لاح ىلإ راص ولف هب ريضأ نأ لبق كل تفصو

 هنمآ ىلا لاخلا ىلإ راص نإو هسفن ىلع ةبرضاا تتأ نإو هتبرض برضلا نم مسملا هب تعفد اعب الإ هعفد ىلع ردقأ

 نكلو ةدارإلا ال لعفلا ةيانجلا امنإ ةيانحم اهحبأ يف هنع تمرغ هتلتقف هتبرصض ولو هبريض ىل ل مل ىسفن ىلع اهبف

 : معأ ا ىصلا كلذكو 2 نونحلا كلذكك « قمر> عنل اهتعأ

 فاتحت نا |

 ركنيال وأ ركني هيدي ىف ةفرتعملاو لجر ىدي ىف ةباد لجرلا فرنعا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 سيلف بهم لو عبي مل اولاق وأ بهو الو عاب هنأ نوملء,ال هتباد اهنأ ةنيبلاب ءاج نإف ةنيبلا فرتعملا فلك فرتعي الو

 نم هحوب ككل قم تحرحخام ةبادلا هذه نإ هللاب ةءادلا بدحاص ل معلا ىلع كلذ اعإو م6 داهش هبدرت مم كلذ

 ؟ع) -5١(



 - ١م ظ
 ماجحلاو بيبطلانأ كلذوىللاعت هللا ءاش نإ هتين تنسخ نإ ةيذوخأم الو لقمع الف هب هرمأ ام رومأملا دعت, لو اذهنم

 زوجي ام ال رظن لك ىف هرمأ امهيلع زوي ىذلا كولمملا ديس وأ ىصاا دلاو وأ هب لوءفملا رماب حالصلل ءالعف امبإ

 لقع ناطلسلا ىلعف قادما هنم فلتو هلل بجو دح ريغ ىف ناطلسلا هب بقاعام امأاف نيغلاب اناك ول اهسفنأ رمأ امهماع

 انئالع نم ىفرأ نمت تعبس ىذلاو راتخأىذلا اناللق ناطلسلا مزاب ىدلا لقعلا ف فلتخا مث ةتانكلا هلعو بقاعملا

 نيملسملاةعامل بدؤيامنإ ناطمللا نأل لاما تيب ىلع لقعلانيقرمشملا نم انربغ لاقدقو ناطاسلا ةلقاع ىلع لقعلا نأ

 اذكهو هتلقاعىلع لقعلا فلتتف هيد, ىلعىفْؤَتف هتأرما بدؤي لجرلا اذكهو مهلام تدىف مهملع لقعلاف ممحالص هيف اهف

 ناطلسدنم هلانف هلةعفنملا ىنعم ىلع هسفن نم ءرملاهحبي ملو لتقوأ دح نم ىل'ه: هلل هبموقي نأ ناطاسلا مزلال رمأ لك

 ةفزاأو دخلا فلت ام تلطبأ مث دم نأو بدؤي نأ ناطاسال نأ تمعز مل لئاق لاق نإف هب ىلقعاا لطب الف هريغ وأ

 الإ هلحسي مل رمأ بدألاو هكرتب هلل ايصاع ناك هكرتنإو هب موقي نأ ناطاسلا ىلع ضرف دحلان إف اناق؟ بدألاب فلت ام

 مهبقاعي ملف هللا ليبس ىف اولغ دق ممنأ موق ىلع رهظ دق ملسو هيلع هللا ىبص هللالوسر نأ ىرتالأ هكرت هل لالحو ىأرلاب

 تقرسول» لاقف ايف ماكف فرش امل ةأرما عطقووسو هيلع هللا ىلص لاق اك مبكر تام دهلا موزل مزلت ةبوقعلا تناكولو

 انمؤم لتقنمو أطخالإ انمؤم لتقي نأ نمو ناك امو »ىلاعتو كرابت هللالاق دقو« اهدي تعطقل_ةفيرش ةأرمال_ةنالف
 0 و ءىفلا ىمري نأ اطخلا نأ فرعي ىذدلاو .« هلهأ ىلإ ةماسم ةيدو:ةنمؤم ةبقر ريرعتف أطخ

 هنأو ضرغلا ىمري نأو دصص' ىمري نأ لجرلل نأ ىف افلاخم معلا لهأ نم معأ مو ( قفا: ةلالاو ) هريغ ىنعم

 اذإ باصملا ةيد نمض ناسنإل ةاش وأ اناسنإ ةيمرلا تباصأف ناسنإل ةاش الو اناسنإ ىري الو امهم ادحاو ىمر ول

 السك كلَتال نأ ىلع ىمري نأ ىنعم هانعف بقعت اذإ ةيمرلا ةحابإب هل ميدكح تدجوف تنام اذإ ةاشلا نمو تام

 هلعفي ىذلا ءىشثلا ناكو ةبوقعلا كرت, نأ مامالل لحم هتدجو ا ىمرلا كرتي نأ هل لحم هتدجوو ملسم قح الو

 ىذلا دحلاب هنم هب هبشأ ىمارلا هنئمضف ائيش فاتبف ابكرت هلو هل ةحابم لجرلا اهيمري ةيمرلاب هكرت هلو مامإلا

 ا دلل آل ةمزلا نم ؛فلك اهف ءاج نإ ةنومضم نوكت نأ ىلوأ ةبوقعلا لب هذخأي نأ لجو.زع هللا ,ضرف

 لوقيو اذك ةبوقعلاب غلبسال مهضعب لوقيو ةبوقعلا موضعي هركسف تابوقعلا ىف سانلا فلتخم دقو ةحابم ةيمرلا نأ ىف

 111 02 كلا ناكو ابعدي نأ هل ناك هنأل هتأرما بدوي لجرلا ىمارلا ىنعم لثم ىفو اذك ىلع اهف دازب ال مهضعب

 ىلوأ هل اريخ كرتلا ناك اذإ براضلا ناكو «5رايخ برصضي نا نه رسضب نذإلا دعب لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل

 لثك دي 1 ىذلا .ىمارلا, نم يملا ق فلتلا اهب .ىذلاثرضال دماغ هنأل كورضملا , لع تلت ناك نإ نمص نأ

 نب ىلع لاق دقو هب ىنتكم اذبف ؟ اذه ىوس هنبس ءىش نم لبف لئاق لاق نإف ( ىف( :لا][ ) ىمرملا بيصي نأ

 ةنإف رح ىف دودحلا الإ .هلتق قحلا نأل ائيش هنم ىسفن ىف دجأف دح ىف تومب دحأ نمام هبجو هللا مرك بلاط ىفأ

 كش « هدح ىذلا ىلع وأ لاملا تبب ىف لاق ىردأ ال هتيدف هنم تام نف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب هانثدحأ ءىث

 اهرعذف اهنع هغلب ءىث ىف ةأرما ىلإ ثعب هنء هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ انغلبو ( قف: لللاف ) ىعفاشلا

 هيلع نأ اهانعم نأ فرعأ اهظفحأ ال ةأك اءهنع هللا ىضر ىلع هل لاقف اهبطقس ىف رمع راشتساف تطقسأف تعزفف

 اا 9 دج نأ ءاماللو تعب نأ رمعل ناك دقو ةموق لع اهنزرش نأ امين هللا ىضر الع رمع رمأف ةيدلا

 ناك ةيدلا كلذ عم هيلع نإ رمع لاقو ىلع لاقف اهطب ىذ ىلع وأ اهملإ ثوعبملا ىلع فاتت ةثعبلا ىف ناك املذ ةماعلا

 هنأ ىلإ لعأ هللاو اوبهذف ىمرب دحأ فلتبال نأ ىلع ىمرأ نأ ىل نأ نم انفصو ىذلالثم هلإ اوبهذ مهارن ىذلا

 . اعوفرم مثأملا ناكو نمض فات نإف ادحأ اهب فلتبال نأ هيلعف ةلاسرلا هل تناك نإو



 - و

 كلذكو لرخلاك عضوملا اذه ىف ىنالا ناكو ىتاجلا نم هذخأي نأ هل ناك عئاصلا هب سلفأف عناصلا هنمُص اذإو عناصلا
 عجري الف رخآلا نيمضت دنع امهنم دحاو لك أربأ نورك نأ الإ عناصلا ىلع هب عجر ىناجلا هب لفات ىاطا ةناض رإ

 دخأ اذإ عناصلا ىلع هب عجري نأ ىتاحال سيلو عناصلا نم ذخأ اذإ ىتاحلا ىلع هب عجر نأكل لكك 5 عناصالو هب

 نزولا دازف مولعملا دلبلاو مولعملا ليكلاو مولءملا نزولا ىلع لجرلا نم لجرلا ىراكت اذإو لاق . لا# هنئم

 ةعانصلاب معلا لغأل ناصقنلاو ةدايزلا ىف انلق ليككلاو نرولا ىلو لاملا تر نأ لع اقداشتو اضن ف نك

 انلق صقنيو ديزب دق معن اولاق نإف ةفآ هلذدت مل امف اذكه نيليكلا نيبو امهنيب ام صقنيو نينزولا نيب ام ديزب له

 انلق نوك, الو نوكك صقنلا ناك اللف ةف 1 الو ةيانج الب لعلا لهأ معز اك صقناا نكم. ذك كالإ برل نافل

 انلق امك ةدايزلا ىف لاحلل انلقو هيلع نامذ ال مث كعاتم دسفأ ءىثب ىدعت الو كناخ ام لاخلا كل انفلحأ تّئش نإ

 نإف ةدايز انه تناكو ناصقنلا نوكيو ةدايز الو ثداح.رمآل نوكنت دق ةدايزلا تناك نإ ناسفلا 3

 نأب الإ لضفلا كل مسن ملو امات هلام لاملا بر انيف وأ اهتيعدا نإو اهبف كل ءارك الو لاملا برل ىبف اهبءدت مل

 اهيعديال ةدايزلا انلقو هلام لاملا بر انيفوأ اهلثم ديزي ال ةدايز تناك نإو هذخأاتو لاملا بر لام نم وه ام فاحم

 لك ات ال نأ عرولا انلقو هل ىعدمال كيدي ىف لاك اهانلعج كل نكست مل نإو اهذخف كل تناك نإف لاملا بر

 رم اب ماعطلل لايكلا ثنأ تنك نإو اهلثم ءارك هيلعو هل ةدايزاا تناك هتقدصو لاملا بر اهاعدا نإف كل سيل ام

 ةليكملاىف كيلعو كل ىبف اهتيعدا نإف كل ةدايزلا هذه ناب رقم وه ماعطلا برا انلق كعم هل نيمأ الو ماعطلا بر

 كيطعي نأل نماض وه مث ةدايزلا كل لمحم نأ تيضر ام نيميلا كيلعو ءاركسلا نم تيمس ام اهءلع تيرتك ١ ىقلا

 الو كلام نيع نيبو كنيب لاحم الف كعضوم ىف هذخأت نأب ىضرت نأ.الإ دعتم هنأل هنم ةلمح ىذلا كدلبب كحق لت

 ةليكملا ىف ءاركلاف هباسحبف داز امو مواعم ءارك ةليكم ىل لم نئاب تنضر تلق نإو . ناودعااب كلغ ءان |

 ةلأسملاىف لوقلاك هنف لوقلاف هلثم صقنبال ناصقن ناك نإف هلك ىف هلثم ءارك هلو كل ماعطلاو دساف ةدايزاا ىفو زئاج

 هنع حرطو هنمضي مل هنيمضت ري ل نمو اثيش هنع عفدي ال ةليكملا نع صقن ام هنمض لاما نيمضت ىأر نث ىلوألا

 : ملعأ هللاو 2« نافقلا ف ءاركسلا نع

 بدؤي, مامإلاو بيبطلا ًاطخ باب
 هيدي ىلع ىف ْوَدف ةزشانلا هتأرما برضي لجرلا ىف لوقت اهث هنع هللا ىذ رىعفاشلل تلق لاق ناملسنب عسسرلا ان ربخأ

 عطقيلجرلا رمأي لجرلا وأ توميف هيدي ىلع ىف ْوِب نتاخلا وأ تومف دحىف وأ بدألاف لجراا برضي مامإلاو تومتف

 هبشأ امو توميف هميتي بدؤي لجرلاو ىصلا بدؤي ملءلا وأ كلذ نم ءىش ىف ءالؤه نه دحأ توميف هدسجنم ائيش

 امأف لقءاا رخآلا ىف هيلع نوكي الو لقعلا امهدحأ ىف هيلع نوكي نيهجو نم ءانشالا هذه َلَصَأ ( قنا: هلللاؤ ) ؟كلذ

 ىذلا ىلع نكي ملهنم هب بقاعملا فلت نإف هب هبقاعام نمت هذخأ الإ مامالل لحمال ناك اه لقع كلذ نم هيف نوكيال ام

 حر وأهعطقف عطقلا ةيفبحبام قرب وأ هدلحف 0 نأ لثم كلذو هبف روجأم هيلعمقملاو ءىث هب هنقاع

 هلوسزرةنس وأ هنأ 0 ىل اع هللا هل زئأأ دح نم ىنءملا اذه ىف ناك ام لكف فذقلا دح دلحبف فذقي وأ هن صتقيف احرج

 هف طقس ىذلا ىلاثاا هجولاو ؟10هيف مامإلا ىلع ةرافك الو لقع.الف هلتق قطاف هيف تام نإف سو هيلع هللا ىلص

 اقرع هل رجفي وأ هيلإ اهيشم فام اوضع عطقي نأ ةلك ألا وأ هحرج طبي نأ بيبطلا ءادلا هب لجرلا رمأي نأ لقعلا

 ءىث نم تومف هتنخم نأ ماجا كولمملا ديس وأ ىصلا وبأ رم اب وأ ةيوكي نأ ىواكلا وأ همححم نأ ماجحلا وأ

 )١( هلوقف همسق امأو رهاظ وه اي هلقامل امسق اذه لكلا خلا طقس ىذلا ىناثاا هولا : هلوق هلوق :

 خلا هب بقاعام اماق  11ءاوكأا هل
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 هلعفي امنِإَف هلعفت هل زوحم امي لجرلا نيبو اهنيب ةميهبلا بر ىلخ اذإف مئاهبلا بدؤم اذكه سيلو هنولقعبف مالكلاب
 ايلف ابله هرمآق ناودعب ةمسهلا ىف.ءرمأ ول وهو دعت ريغ كلذ ناك اذإ هرمأك هنأ هيف ىاحلا رمأب وأ هرمأ نع

 هلتقف هببأ لتقب هرمأ ولو ام 1 ناك ولو هرمأ نع هلام هل نمضي الف هرمأ نع هلعف امن هنأ لبق نم ائيش هل نمضي مل

 . ةميهبلا ىف هنع طقس, م كلذ هنع طقس مل

 ءآا ل[

 نم ءىث مهديأ ىف فلت اذإف ءاوس مهلك ءارجألا لاق ىملاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق « عسيرلا انربخأ »

 هل ناك ءىثث ىلع ءاركلا ذخأ نم لك نوكي نأ امهدحأ نيلوق نم دحاو الإ هيف لاقي نأ زوحب الف ممتءانج ريغ

 لوه نإ هج نم نوكي .نأ ىغبنبف لوقلا اذه لاق نمو هصقن ام وأ هتمضي وأ ةمالسلا ىلع هدؤ. ىح انماض

 نيدو هنبب قبرفت رجألا اذه ىئاطعإو هيلإ تعقد ام ىلع ًارجأ ىطعم ال هتنامأب ايضار هيلإ تعفد نم وه نيمألا

 ىدعت نم نمضي اإ هنأ لبق نم لاحب ريجأ ىلع نامض ال لئاق لوقي وأ لعج الب هيلع نمؤتسا ام ذخأ ىذلا نيمألا

 نوكيف هلام نم الام نوكف افلس َدَخَأب اك هفالتإ ىلع طلسم امإ هيف هل ةعفنم ىلع ءىشلا ذخأ وأ هل سبا ام ذأ

 هبحاص ةعقتمل ال هسفن ةعفنم كلذ ذخأ هنأل نمضيف ريعأ امب عافتنالا ىلع طلس ريعتسم امإو هلثم دريو هقفني ءاش نإ

 هاك د1 ]قف سل ناك نم ريجألاو عناصلاو هل ةدايز ريغ وأ ريعملاو فلسملا ىلع صقن اعم ناذهو هيف

 ثيدحلا لهأ دنع حصي رثأ الو اهتملع ةنس اذهب سيلو هدب تنج ام عدوملا نمضي م هدي تنج ام الإ لاحم نمضي

 لهأ دتع تندد سبل امهنع هللاىضر ىلعو رمع نع ءىث هيف ىور دقو ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا باحصأ نم دحأ نع

 ل ءلكو لحرلا ريخأ نمضف اوناك نم. ءارجألا نمضي نأ هتبث نم مزل امينع تدث ولو امهنع ثيدحلا

 نمص ناك نإ ةنع هللا ىضر رمع نأل هعنصي ءىثلا ىلع ربجألاو عاتملا لمحو ةيعرلاو ظفحلا ىلع ريجألاو كرتشملا

 005 | [ذخ] نما لكف اونمض ام ىلع ارجأ اوذخأ مهنأب مينمذ نوكي نأ الإ ىعم مهل .هنيمشت ىف سلف عانصلا

 ارجأ ذَخأ نم لكو عناص لك كلذكف غباصلاو راصقلا نمض هبجو هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلع ناك نإو محانعم ىف

 04 ال91 تلك ام نيعباتلا ضعب نع تناث هنكلو سانلل لجلا هتعانص لاحللو ةعرلا هتعانص ىعارلل لاقي دقو

 هرهظ ىلع ءىثلا هلمحتسا نإ لثم تلق ام ريجألا عم ناكف لاح لكب ريجألا نمض نمو نيمضتلا كرت وأ نيمضتلا

 اذإ هب فلت ام هجو ىأب هلام فلتف هظفحم هل لكو وأ هلامل رضاح وهو هتبب ريغ وأ هتيب ىف ءىثل هلمعتسا وأ

 ىناجلا ىلع نامفلاو هيلع نامض الف هريغ هيلع ىنج نإ كلذكو ريجألا الو عناصلا ىلع ناهض الف ناج هيلع ني مل

 فلتق المت هيف لل عق هعم ارضاح ناك نإو فلت ام هجو ىأ ن. هل انماض 'ناك هلع برغي هكرت وأ هنع باغ ولو

 ةنيب امهنيبو تيدعت دقو لمعي اذكه سيل رجأتسملا لاقو لمعلاب دعتأ لف اذه لمعي اذكه ريجألا لاقو لمعلا كلذب

 الاق نإو نمضي الف اذه لمعي اذكه الاق نإف ةعانصلا كلت لهأ نم نالدع لئثس ةنيبلا تناك اذإف امهنيب ةنيبال وأ

 هنيع عم عناصاا لوق لوقلا ناك ةنيب نكي مل اذإو رثك وأ لق ناك ام ىدعتلا ناك نمص اذه لمع ىف ىدعت اذه

 لوقلا لعجأ ىذلا ىعدا اذإ فرعي ام ىنعم ىلع الإ هلوقأ تسلف دحأ لوق لوقلا لوقأ ىنتعمس اذإو هلع نامذال م

 نمو هلوق لوقلا لءجأ مل تالاحلا نم لاحم نكمع الام ىعدا اذإو هلوق لوقلا تلعج تالاحلا نم لاح نكمي ام هلوق

 نأ هيلع ناك هنأل عناصلا نيمضت ىف رابخلاب لاملا برف هفلتأف هردب ىف ام ىلع ناج ىندف هيلع بيغي انف عناصلا نمض

 ىلع ىناجلا هب عجري مل هنمض نإف ىناجلا نيمضت وأ ىتاجلا ىلع عناصلا هب عجر هنمض نإف ةمالسلا ىلع هيلإ هيدؤي
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 لعاا لهأ دنع نوكيا» كالذ ند لعف اذإف.م ريغ باكرا لعفت امن رثك ل بارصأا نم الع لم او رلا فا

 ريعتسملاو نمضو ايدعتم ناك اذه فال لعءفنإو تبدع نإ نمضي. مل نيب تانعإ الب ةبادلل داو احالصإ ةطايرلاب

 4 تا ىذلا هلوق ) عيرأا لاق نءخي مل دعت مل اذإو نمض ىدعت اذإ امرت ىف ئرتكتلاك نك ةبادلا

 هلوق رخآ وه و هادؤم « ةنومضم ةيراعلا » لسو هيلع هللا لضا ىألا تيد دك ملوأ ىدعت نمضي هنأ ريعتسملا ىف

 ىشاومعي ةيشاملا لهأ هلعفي امو هب الإ ةيشاملل حالصال ام هولعفي نأ ءاعرالام لعف اذإ ىعارلاو ( قفانثلالاف )

 هلعفب ةقرخ الو افلتال ا مثدنع ناك .اهلعر ىلب نع مهشاوع هلعفي نم اوأر اذإ امو اه>القتسا ىلع مهسفنأ

 نمو رجألا نمضيال نم دنع هنمض ءىش هنم فلتق ةقرد مثدنع نوككام لعف نإو فلات نإو.نئوضإ 0 ىعارأا

 ١ لاح لكاف ةنمض ريحألا نمد

 ككشلا 5 ةبانح

 ىعارل فلاخم مهلك نييمدآلاو باتكسلا ملعمو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ للل|و ) كاق ( عيراا انربخأ )

 هيف تناك بورضملا فلتف هحالصتسا ريغ وأ بورضملا حالصتسا ىف ءالؤه نم.دحأ برض اذإف لاعألا عانصو مئاهملا

 اذه نإف دحلا مق, مامإلا الإ مالسإلا راد ىف دوقلاو لقعلا نيبمدآلا باصأ دحأ نع عفربالو هب راض ةلقاع ىلع هتبد

 هل زئاج ريزءتلا نأ ىري ناك نإو ةرافكلاو ةيدلا هيف تناك هيدي ىلع فلتف رزعولو « هليطعت هل لحنالو مزال رمأ

 اروءأ نأ ىرت الأ . هيف هكرت نم مثأيالو هكرت زوج ناك دقو . ىلاعت هللا دودح نه دحال بدأ ريزعتلا نأ كلذو

 ريغو هللا ليبس ىف لولغلا اهنم ابيف برضي ملف دودح ريغ تناك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع تلعف دق

 بيبطلاو هنتحيف ناتخلا ىطعي لجر دوقااو لقعلا هف لطس ىذلا : ىلاثلا عضوملاو . هافعف طق دحم تؤي ملو كلذ

 نم ادوق الو المع هيف لم الف كلذ ىف توميف ءاد وأ ةلكأ فوخ هقورع نم قرعلا عطقي وأ هقورع حتفيف

 نإف هديس .نذإب اكونمم وأ ارح اغلاب كلذ هب لعف ىذلا ناك اذإ هسفنب هلعفك هلعفف هنذإب هبحاصب هلعف هنأ لبق

 عطقيو حرملا ىف صتق. نأ مامإلا نع طقس فيك : لئاق لاق نإف . هتميق نمض هديس نذإ ريسغب اكولمت ناك

 بدؤما فات انماض بدؤي نأ هلو بدأ اذإ مامإلا نوكو دوق الو لقع هيف نوكي الف دحلا ىف دلحجمو ةقرسملا ىف

 امتإ تفصو ام ريزعتلاو هتماقإ كرت هل لحم الف هميقي نأ ىلاولا ىلع لجو زع هللا نم ضرف صاصقلاو دخلا : لبق

 هغلب ءىش ىف ةأرما ىلإ رمع ثعب لبق دقو . هكرتب مثأيال بيدأتلا ىلع هلعفي نأ ةالولا ضعب ىأر نإو ءىثث وه

 ناك نو أطخأ دقف دبتجا ناك نإ هنع هللا ئضر ىلع هل لاقف بدٌوم تنأ لئافهل. لاقف راشتساف ل000

 اذه ىلإ ائيهذ اذمبو كموق ىلع اهءرمضت ىتح سلحن ال كيع تمزع لاقف ةيدلا كيلع شغ دقف دبتحم مل

 دح ىف تومي دحأ ام هبجو هللا مرك بلاط ىنأ نبا ىلع لاقو * لاملا تيب نود هتلقاع ىلع مامإلا ًأطخ نأ ىلإو

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب هائيأد ءىت لاف را دح ىف تام نم الإ هلتق قحلا نأل ائيش هنم ىسفن ىف دي اف

 تاعانصلا ءارجأو ديبعلاو باتكلا ملعم ناكو مامإلا ىلع لاق امإو لالا تيب ىلع لاق امإ هتيدف هيف تام نم

 نأ ىلوأ اوناكو دودح ايف تسيل ىلا ىداعملا ىلع سانلا بدوي مامإلا نم برضلاب ارذع لقأو فقص

 ىمري لجرلا نأ ىرت الأ ٠ سفنألا كح ريغ اهنكح لاومأ ىه اعإف ملاببلا امأف ٠ مامإلا نم. فلتام اوما
 ةيد هيلع نوكيو أطخلا ىف هنع عوفرم مثألاو ةيصعم دصق دصقي مل ةبقر ريرحت هيف هيلع نوكيف ايمدآ بيصيف ءىشثلا

 تاعانصلا لع نويدؤ. نويمدآلاو ىتعملا اذه خرم ءئشاق ملاهملا ىبلو رانلا دمعلا لتاق دعو لجو زء هللا نأو



 كا

 راطيبلاو نتاخلاو مادا ةلأسم

 رطس وأ همالغ نا وأ همجحم نأ لجرلا رمأ ذإو : ىلاعت للاهمحر ( ىنا:ةلالاث ) لاق ( عيبرلا انرخأ )

 نامك الف ةعانصلا كلتب لعلا لهأ دنع هب لوعفملا حالصلا هيف امم هلث. لعفيام لعف ناك نإف هلعف نم اوفلتف هتباد

 ةمالسلا ىف نيااحلا ىف لمعام رجأ هلو نماض وهف هب املاع ناكو حالصلا دارأ نم هلثم لعفيالام لعف ناك نإو هلع

 دعتم هنأل ءىثش رجألا نم هل سيلف هلثم هيف لعفي الام لعف اذإ : رخآلوق هيفو « دمحم وبأ لاق » بطعلاو

 لعأالو ( قفا ةلللاف ) ىعفاشلالوق ىنعم وهو نيلوقلاحصأ اذهو هلرجأ الو نماضوبف هبرمؤي مل هلمع ىذلا لمعلاو

 مهملع ةسلا عانصلا نمضيال نم هب هجو امل ءالؤه نيمضت مبكرت ىف نإو ءالؤه نمضي عانصلا نمض نمت ًادحأ

 ادحأ تلأس ىنأ تماعامو عانصلا نم دعبد مل نمع هؤاغلإ مهمزل ءالؤه نم دعبي مل نمع نامضلا اوغلأ اذإ مهنأل

 اقرف الإ اقرف امهنيب تدجو امو عنانصلل نذأ كاذ كلذكو الق عناصال نذأ اذه لاق نأ نم رثك أب امهنيب قرفف مهنم

 توم دق حور هيف ناك ام نأ كلذو . نيبلا قرفلاب وه امو ضمغأو هنم دعبأ وه ام سانلا قرفي دقف ىلابب رطخ

 مهجالع نم تام هنأ رهاظلا نكي مل تاف ائيش هيف ءالؤه جااع املف نويمدآلا هفرع ءىث ندال لجو زع هللا ردقب

 لعج امتإ عنص امن حاورألا ىوذ ريغو لعف امف لإ كو دام هنأ لقا نم". نمض» ملف هريغ ن» توع نإ نك هنآل

 ءالؤه ناك ول تنأف لاقي نأ هيلع لخد قرفلا اذهب قرف نهو . ىري ثدحم وأ نويمدآلا هيف هثدحم ءىنشب هفالتإ

 اذإو ( لاق ) مملك عانصلا ىف لوقت نأ ىعبني ناك كلذكف هريغ نكمي ناكنإو لعفلا اذهب اوتام مهتلعج نيدعتم

 لاحف هزبخ ناك نإف هب للعلا لهأ لثس زبخلا قرتحاف نرف وأ رونتىف امولعم ازبخ هل زب نأ لجرلا لجرلا رجأتسا

 نم دنع لاح لكب هيف نمضي دعت هلك اذبف هلثم كرتيال اكرت هكرت وأ هترمح ةدش وأ رونتاا داقتتساب اهلثم ىف زيخمال

 داسفإ ال حالص هيف لمع ىذلا لمعلاو اهيف هكرت ىتلاو اهيف زبخ ىتلا لاحلا اولاق نإو هنمضي مل نمو ريجألا نمضي

 ريراوق نم ءانإ.لجراأ لجرلا عدوتسا اذإو ( لاق ) ريجألا نمضي نم دنع نمض ريجألا نمضيال نم دنع نمضي مل

 ادماع وأ اتطخم هلعقب هباصأ نإو نمضي مل رسكناف هلعفريغ نم ءىث هباصأف هلزنم ىف هزرحيل هدب ىف عدوتسملا هذخأف

 . نماض هل وهف هيلإ راصام دعب وأ تيبلا ىلإ ريصب نأ لبق

 دل ا يلا فرك لكرلا ةلاسم

 اهءرضف ةبادلا لجرلا نم لجرلا رك اذإو : ىل عت هللا هةمحر ( قنانتلالا ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 هيف نوكي الف ةماعاا لعفيام كلذ نم لعف ناكنإف بوكرلاب معلا لهأ لئس تتاف امضكر وأ ماجلب اهحبك وأ

 هيلع ءىثالو ةقرخ كلذ دعأ الف هلعفام دنع اهلثمب لعفيام لثم برضلاو حبكلا ىف لعف وأ فات فوخ مهدنع

 لاح لك ىف نمض هلثم ىف لعفيال ىذلا عضوملا ىف هلعف وأ افلت هلثع ناك عضو هللإ ةحاحلا دنع كلذ لعف ناك نإو

 وبف ةيراعلا هنمضي نأ هبحاص دارأ نإف هنمضي نأ ديريال هبحاص ناك نإ اذكه ريعتسملاو ٠ دعت اذه نأ لبق نم

 ارك قرشلا ناودلا يحالصإ هن فرقت ىدلا ضاورلا نأش نم نإف 217ضئارلا امآق.. دعتن ملوأ ىدعت نماض

 ضاورلا نأ اهبنم دوصقملاو ابلاغ خاسنلا في رحم نم تأشن ةقالق ةرامعاا ىف خلا ضاورلا نأش نم نإف : هلوق )1(

 . لمأتف , خلا مجريغ باكرلا لعفت امن رثك أ ريسلا ىلع اها ةبادلا برعض مهنأش نم



 ١ ا ظ
 هامسقي مل امهنأ نامعو نمع نع نوورتو هلام مق برحلا رادب قحلا اذإ هنأ معز: تنأ تاق ؛ فيكف لاق هيشأ

 ؟ اق ةذحااف هتوم هغلي لو هدب ىف وه نم ةنمط نركب وأ هب قثو ل1 يلي نك و هك 2 مل لوقتو

 هتلق تلق ؛ ةدعلا ىضمب الإ حاكنلا خسفن, مل نيجوزلا دحأ دترا اذإ تلق فيكف لئاق مهنم لاقف ( قفا: ةلالاف )

 هد ملسأاف نيحك انتم ناينثولا ناجوزلا ناك اذإ تلق ؟نأو لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر 2 د

 رخآلا مل-ي نأ لبق امتدعىغم نأ جوزلا نم ةأرملا ةنونيب ىهتنم ملَسو هيلع هللا ىلص ىناا لهدف لاق رخآلا ىلع مرحف

 نإف رخآلا ىلع هب مرحام اهدحأ ثدحأ مث نيحك انتم ناماسملا اذكه ناك ثيدحاا ىور نم هنع ةلالدب آمالسإ امهنم

 تلقف ؟ دحأ كباحصأ نم اذه فلاخ لهف لاق ناب رحاا ناك امك حاكنلا لصأ ىلع اناك ةجوزلا ةدع ىضم لبق عجر

 .؟كفلاخ وأ كقفاو هلوقب دتعتالنم لوقنع كتلأسم اف تاع اك كدنعىفاحصأو هماعأ الف ةحح هلوق نوكي دحأ انأ

 ل م

 هبحاص امهدحأ قبس, مل ناسرافلا مدطصا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاث ) لاق عيرلا (انربخأ)

 ىف امهنم دحاو لك نأ لبق نم همداص ةلقاع ىلع امهنم دحاو لك ةيد فصنف اههاسرفو اعم اتا امداص نوكي نا

 نأ الإ امهاسرف اذكهو هربغ ةيانحم هل ذْخٌوِبو هسفن ةءانج هنع عفرتف هريغ ةيانجو هسفن ةءانج نم تام رهاظلا ىف

 عقوف ةدارع وأ قينجالاب نومري ةرمثع نأ ول اذكهو « هتلقاع نود هءداص لام ىف امهنم دحاو لك سرف ةميق فصن

 الف هلعفو مهلعف نم تام هنأ لبق نم تملا ةيد راشعأ ةعست ةعستلا لقاوع نمض ادحاو لكل تقف اعم مهيلع رجحلا

 امهدحأ تاث امهيلع رجحاا عجرف قينجنع ايمرف نانثا ناكول اذكهو : لاق مهسفنأ لعف نولقعيو هلعف نولقعي

 فصن امبنم دحاو لك ةلقاع تنمض اعم اتام ولو لاق « اهلبق هيف ةل اسلاك تملا ةيد فصن امنم قابلا ةلقاع تنهض

 هيلع نم نمض هيلع لقعال نمو لقع هيلع نم ةيانملا ىف كرتشا اذإو لاق ٠ هسايقو هلك بابلا اذه اذكهو رخآلا ةءد

 ءريغ ىلع ىضتبو. هتصح. عفوتق' هريغو ,وه هنن, ىلع ىحب ناسنإلا ىف انفصو ام هلع لقعال نا: حرطو لقعلا

 ىناجلا ةلقاع ىلعهيلع ىنحلا لقع فصنف ىناجلا نم اطخ ةيانطاو تومف ناسنإلا ىلع ناني عبسلاو نانسنإلا لثمو

 لهأ نه دجاو لك نك«.ال ناكف ات رسكناف اتمدطصا ناتنيفس تناك نإف (قنانتلالاف ) عنبسأا ةصحو

 اهنايكربو اهب رارضإب ال لاو>ألا نه لاح الو هوجولا نم هجوب ىرخألا مدص نع اهفرص نيتمدطصمللا نيتنيفسلا

 لاوحألا نم لاحم كلذ مهنكعال ناك نإف نامدطص, نيسرافلا ىف لوقلاك اهيف لوقلاف !منايكرب الو اهب رارضإ الب وأ

 مهرمأفمهعم ةنيفسلا بر ناك نإف هببسب تقرغ المع ايف نولمع. ءارجأ ةنيفسلا ىف ناك اذإو لاق . رده اس ان 1

 هريغل ءىث اهيف ناكن إف ةنيفسلا بر ىلع الو اهودم نيذذلا ىلع ءىث الف ةئيفسلا برل الإ ايف ءىش الو لمعلا كلذب

 اهحالص ريغ نم ناك نإو اونمضي ملو نمضي مل اهتاحنو ةنيفسلا حالص نم رحبلاب ملعلا لهأ دنع هب م رمأ ام ناك نإف

 ءارجألا نمضي ملو ارجأ اهيلع دخأ ناكااذإ ةنيفسلا بحاص نم ريجألا نم نمو ريخألا نمضت نم الوق ف 3

 اونمضي مل لعفلا كلذب مهر مأف ماعطلا عم ماعطلا بر ناكولو .. اولعف هرمءاب مهنأ لبق نم هل كللهام ةنيفسلا بحاصل

 نمضنث لعفلا اذه اولعفف اهبر ايف سيلو ءارجأ ةنيفسلا ىف ناكنإو : لاق نيلوقلا نم دحاوىف هرمأب هولعف مهنأل

 1 اهنونمضي ةبانح كلذ نوكف امل وص هق سل ع اولعف مف الإ مهتعضي , ريجألا نهض 9 ندهو محض ريجألا

 سفنل راركتلا نوكيف «قباسلاريغ هل مجرتلا نكلو ءاهضعب مدقت مجارت ةدايزب انه خسناا ضعب درفنادق (1)
 . ىرت اك اهاتبثأف , هل مجرتملل ال ة>رتلا
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 زاج ولو . هنع ثيدخلا نمت هريغ ىف الو هيف ةلالد ريغب هرهاظ نع ثيدحلا لوحم نأ الو لجأ تلق اذه لوقأ ام

 مهءاسن نار1 م” نوملسللا ممن ريق باتكلا لهأ انف ةساخ زيك ريثملا نم ناث وألا لهأ ىف اذه كاك نآ راح

 تاعفأ تلق . سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق مع دق ايلع لءاو هنع هللا ىضر ىلع نع هتيور ءىثل كلذ تلق امتإف لاق

 ركلك تملعام لاف ؟ ملعب الإ كلذ لقت و هاور دق لوقف مو هيلع هللا ىلص ىنلا نع كلذ ىور هنع هللا ىكر الع

 للا همحر ( ىف(: لل: ) هيلع بهذ نوكيال نأ هبشي وهو معن لاق ؟همم. مل هنع هللا ىضر ىلع نوكي نأ نكمنف

 نم 0 كيلع داعيو ةدح هق كَل نس مل تراث 1 ىلع انومتكك دقو 412 نك ىحكر ىلع نع تراث سيل هل ليقف

 ءىش جتحم مل كنأىلع تالدتسا ةجح ايف نكد ل نإو كريغو كمزلي هنأ ت<ّزام كنمزا ةحح اهيف تناك نإف كتجح

 ىوروايمذ هيسحأ رفاك نم السم ثرو ةئأةنع هلأ ضر لح نب ذاعم نع ىور تاق ؟وه امو لاق هب ةحملا زو

 اومرحم نأمالسإلا نم معتم الاحر نأ ةعلب هنأل مسا نم دداككلا تروي مو رفاكلا خد مسملا ترو 2 ةيواعم نع

 مهل لحم الو مهؤاسن انل لحم اي انوثري الو مهر لاف هري-غ هلاقو عدجألا نب قورسم بجأو معانا تيدا وم

 رهو لبح نإ ذاعم لوق ىنعلا اذه قو : بيسملا ب كلعسص لع كاكا مسملا تل نع نب دم نع ىورو ان واسن

 هللا ىلص ىنلا ثدحو مهريعو انيس نم ةعم هفو لو هيلع هللا ىلص ىنلا لوو هلع بهذي ُ لاقي نأ كيلع زوجي

 رفاكلا نم مسا ثترونف ضعب نود نب رفاكلا ضعب ىلع محلا 0 نم لمتحم هنأ تمعزام لمتحم سو هيلع

 كري الو هتلمحب ْدْحْؤي نأ الإ سو هلع هللا ىلص ىنلا نع ءىثلا ءاج اذإ زوال لاق , مهؤاسن انل لحم م6 ىاكتلا

 5 أ همر ) ىف ب 7 اانا ( هثردح ضعي هربغو ذاعم ىلع بهذا دقو هنع ثيدحاا ىو ند وأ هئع ةلالدب الإ

 كعنعال مث ةح سيل هنأ تمعز مث ةسارتكا وأ هلثم كما لإ“ قع دجعلا كلأنأ ىرع كتار القل هل لق

 أوسأ اذبفلهاج ىلع سلت نأ ادمع اذه ناك نإو جتحم نأ نع تكسمأ ولف ءابغ اذه ناك نإف هلثل ةدوعلا نم كلذ

 نا لاحعتسالاو ةلفغلا لهأ نم اريثك اللا تلد دقو - كلذ كيال هلعلو لحو زع هللا نيبو كندي اف كلاحا

 نه دحأ نع ائيش دترملا ثاريم ىف تيور لبف لئاق مهنم لاقف ةنسااو باتكلا نم ريثك فالخ ىف نيتفم اونوكي

 ارفاك ناكو ملسملا ثريال رفاكلا نأ ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نابأ ذإ تلقف ؟ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ

 سيلو اهياع لتوق ةمينغو ةقدص فانصأ ةثالث لاملا تلق ؟ هتسمح فيكف لاقف هللا همحر ( ىف[:ةلالاؤ ) ؟ىف هنأ

 ةعامج سامحألا ةعبرألاوهسمح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ناك نأاب رشحلا ةروس ىف هتمسق ءىفو نيذه نم دحاوب

 عمست ملو لسو هلع هللا ىلص ىنلا هلتقف دترا لطخ نبا نأ معز نم مب ادصأ نم نإف مهضعب لاقف لاق ءىفلا لهأ

 نوكلسيال مهنأو ةلفغلا ىلإ انباحصأ نوبسنتوةفصنلاو ةرظانملا ىلع ربصلا ىلإ مسفنأ نوبسنت متنأ هل تلقف هلام منغ هنأ

 هللا ىلص ىنلا نأ تماعفأ لاق ؟ فصت اك كدنع هباحصأو وه دحاو لوقب ةححلا ىلإ ترص فيكف ةرظانملا قيرط

 0 1 ٍ مثوت نأ كل زاج نإ تيأرفأ ء الام هل تماعالو نيماسملا هتثرو ثرو هتءاع الو تلق لطخ نبا لام منغ ملَسو هيلع

 همنغ لسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ مثوتي نأ دحأل زوجنأ همنغ هنأ هنع وري مل هنأل همنغي مل ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 لام هل ناك لامتي نأ زاج مثوتلا تزجأ ول مث لام هل نكي مل لوقي نأ ثلاثل زوجي مث امبنم دحاو زوحب الو معن لاق

 برحلارادب قلو هنعهللاىضر رعدبع ىف دترا الجر نأ كبا>صأ ضع معز دقف لاق . اذه زوجي ال لاق هضب منغف

 انلثقاميو كلوق فالخ ناكولو نامع نعالو رع نع اَباث اذه فرعنال الق هدعب نامع الو هلامل رمغ ضرعتي مف



00 
 برحلا رادب قل اذإ هنأ الإ ال لاق ؟ ربذ لتةت ال ةأرملا ىف كلوقف «0١اسايق وأ امزال اري الإ زوحجنال ةنس الو

 لاق ؟ هتباتتسا وأ هلتق ىلع هب ره لاح ىف ردعتأ مالسإلا دالب ىف بره اذإ تيأرفأ تاق هتباتتسا الو هلتق ىلع ردفأ ل

 ىلا ةلعإاف تلق مع لاق ؟هتءاتتسا الو هل:5ىلع ارداق نك م ىنععي هلمع ىلع بلغ وأ ةدراا دعب هتعول كلذكو تاقالل

 9 هلع تكحرو امهمؤ هثاريم تمسق كارن الو نيدعملا نذه يف هتبانتسا الو هلتق ىلع ردفت ال كنأ نم اهب تالتعا

 تيأرأ هل تاقو ( لاق ) هنم لقأ كريغ ىلع تبع ىذلا اذهو صقانت الإ باتكلا هفالخ عم كلرق عمسأ الف ىنوملا

 نأ ايئات برحلا رادب هقول دعب عجر ول كمزلي ناك امأ ىتوملا مح هيلع بجوت برحلا رادب هقوهلو هتدر تناك ول

 هلع ىنوملا ح نابجوي ال هقولو هتعاذإ هتدرف تلق عجر دقو هيلع كلذ ىضمأ ال لاق ؟ ىنوملا 2 هلع ىفع

 هيربدمو هدالوأ تابمأ تقتعأف قارا - برالا رادب وهو هيلع 01 اذإ كلان رأ مهضعبا تلقو ( قنات ”لللان)

 هدالوأ تايمأو هذخأ نم ىلا 3 6 1 كلذو انك حر ُْ هتثرو نيب هثاريم تدق نجلا ديعيلا هند تلح

 ورق تكس نإ .تئش امأ اذه ىف لدن تلك اذ لاق ؛ ءدمد وأ نأ ل[ هن ؟> ىف زوحب له روض- نوربدملاو

 هلجأ ىلإ عجر الف هنيد ىفو اقيقر نوء>ر الو هدالوأ تاهمأو هيرب دم ىف ذفان لب لاق دودرم وهف تئش نإو دفان

 0 اعإإ هل تلقف ىح وهو هلام هنأل هتددر هتثرو ىدبأ ىف تدحو امو هيف كفن حلا ن ةنيعب امااق هتدحو نإو

 ينال هتنرول نفنأ لب لئاق لاق ول تأ ؟ اك تدر ان تدق تكل تلا لاك سلا هلام عيمج ىف

 لقعأ نوكي نأ ىلإ برفأ نوكي الأ هدالوأ تابمأ الو هيربدم الو هئامرغل ذفنأ الو مهو هتجاح ىف هيلع نودوعي

 لاف ؟انمؤم وأ ارئاكك نوك نأ دنارملا ودها هل تلقو (لاق) ؟هب قفي نأ دحأل زوجي ال امتءاذه ناك نإو كلف . قف

 ديز نب ةماسأ نع نام ن ورم نع نيسح نب ىلع نع ىرهز لا نع ةندبع نبيا انريخأ لشعفا لك رق لب

 تثرو فيكف «مسملا رفاكسلا الو رفاكلا مسملا ثريال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا كلؤوسر نأ ةنعارا كل 0

 لاق ؟ هنم هثروتأ دنرم وهو هدلو ضع تام ول تأ رفأ تلق مالسالا ةم رح هل تتش تناولك لاق رفاكلا نم مسملا

 نأ تمعز نإ ةنسلا عبتت وأ كسفن لوق ح.يحصت ىلع فقت نأ نم كايإو انحاصي هللاو كدعبأ ام تلق رفاك هنأل ال

 نأ معز نإو ثري نأ هإ ىعمشا كلدكف كلذ كعب ترو ,
2 

 لأ ق نيماس | لاد مالسإلا ةمرح هإ تتيث نإ هلاح

 نأل ني زراحلاو نيك رسما لاج ند, أوسأ ىف لمحو هلت ترص قع هك لود مث كلذ هعنم مالسإلا نع هلاقتنا

 لاق هللا همحر ( قناتش اللا ؟ رئاك وهو اماسم هنم تثرو كف هلم كا كال سدلو لتقلا نم مهعدت نأ كل

 هتك رو ىطعأ و ًادترم لتق هنع هللا ىصر الع نأ اذه اندخأ اعإ : مم وأ هلوقب لوي نع هرصضح ن *.م ضعب لاق وأ

 هللا ىكر ١ ىلع ن ع ارظفحم مل 1 نأ معز 5 ١ نم فم ثيدخحلاب ملعلا لهأ ند نورس 4 تامف هثاريم نيماسسملا 8

 ملعلا لهأ بهذم لص 0 هل تلقو 5 اده داز ىذلا نوك نأ فاخمو نيملسمإلا نم هتثرو نيب هلام مق هنع

 هللا ىلص ىنلا نع تبث دقف تلق ىلب لاق ؟ ةجح هعم دحأ ىف نكي مل ءىش سو هيلع هللا ىلص ىناا نع تبث اذإ سيلأ

 دارأ هلعلف لاف هللا همحر ( ىف للا ) ؟ هتفلاخ فيكف «ملسملا رفاكسلا الو رفاكسلا مسملا ثري ال» ملسو هيلع

 زب مل كل اذه زاج نإف تلق لمت دق لاق ؟ كلذ ىلع ةلالد ثيدحلا ىف ىرتفأ هل تلقف مسأ نكي مل ىذلا رفاكلا

 لاق تاربملا ىف نيملسملا بح هك نوكيو هتدر ىقوهو نيمسم اوتامبول هتحوزوهدلو ترب دترلا نو 3

 )١( ىبهتنا دق ةأرملا ىلع مصخلا عم مالكلا نأل , لتقبال دترملا ىف هلغل ؛ خلا لتقت ال.ةأرملا ىف كلوقف : هلوق «

 ا ل
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 ةرهلا تسبح وأ ؟عضوملا اذهىف اقح ناك نإ سدحلا اهنع تلطع فيكف تاق معن لاق ؟ ةرا نع لطءرال اك ةمألا

 نم » ملسو هيلع ىلص هللا لوصر لاق ام ىنعم ف نوكت نأ ةرحلا ودعت له هل تلقو لاق ؟اقح ىسحلا نحلل

 اسدح ت تار':له و ؟ اممبحم كرمأ نث اهنود لجرلا ىلع اذه نوكي وأ ؟لتقتف اهنيد ةلديم نوكتف (هولتقاف هنيد لدب

 لاق ٍلظ امل سبحلاف ن < ل نإو اهتلتق لتق اهماع ناك ن إف اهرفك كل ناب دقف دحلا كل نيبيل ىدحلا امنإ ؟ اذكه طق

 لحمال» هلوثو (هولتقاف هنيد لدب نم»هلوقل هسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسىف صن اهلتق نإ لوقأ تلق ؟ اذام لوقتف

 ناممإ دعب ةرفاك تناك « سفن ريغب سفن لتق وأ ناصحإ دعب انز وأ ناميإ دعب رفك ثالث ىدحإب الإ ٍلسم *ءىردا مد

 رخآلا لطعيو دح اهلع ماقي نأ زوجي الو.تلتق سفن ريغ سفن ةلتاق وأ ناصحإ دعب ةئاز تناك اذإ أك اهمد ل>ذ

 لجارلا نيو اهب قرف مل ىلاعت هللا نأ كلذو لتقت نأ اذه نكي مل ول ىلاعتو كرابت هللا يح ىلع ايفا سابقا لوقو

 اودلجاف ىتازلاو ةثازلا » هركذ لج لاقو « امهءدبأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق دح ىف

 ةدلح نئنامع , مثودلحاف ءاديش ةعرأب ا ملم * تانصحلا نومرب نيذلاو » لاثو « ةدلج ةئام امهنم دحاو كا «

 رو تفر ةإ ىمر لجرلا نيبو اهني .اوقرش ملو ةدلج نينامت ندلحم تانصحلا نيمري ىناللا ىف نوماسملا لاقف

 ىعدت تنأو كيلع ساقلاو كيلع صنلا هل انلقف هنع هللا انع ( قفا: لالا ) ؟ دحلا ىف لجرلا نيبو اهنيب تقرف

 هل ًاريخ كلذ نوكي نأ وجرأ تلقف لتقت ةدترملا نأ معزف مسلوق لاق دق فسوبانأ نإ امأ لاقت فلام ثيح سايقلا

 ) اضيأ دترما ىف متفلاخ دق لوقلا اذه لاق نم ضعبل تلقو انهو هفالخ الو ةوق انلوق هلوق ديزرام ( ىف|ن: لالا

 ءابحألا كلم هللا لقن اءإو تلق ىلب لاق ؟ محلاومأ نيكلام ءابحألا سيلأ تلق رخآ عضوم ىف ةنسلاو باتكلا

 تعآرقأ تلق معن ..لاق تملا فالخ ”ىحلاف تلق ىلب لاق ؟ كلعال تنملا نأل .مهتوم دع مهتثدو ىلإ ]1 0101|

 ةكادا لحم الو "لح هنأل ثرويال هلام كلم ىلع ىسبلأ ةدرلا دعب اهوتعم وأ ابراه وأ اريسأ مالسإلا راد ىف

 كشبأ هارن نحنو لتامتي ناكوأ بهرتف هارن برحلا رادب قطو سوسرطب دترا اذإ تيأرفأ تلقىلب لاق ؛ لجؤملا

 تخأ هلو كو هل سيل كله ٌؤرما نإ » لاق ىوملا نم ءاجألا لخ واخ هللا تاروت امنإوا تلقاال لاق ؟  نح دنأ

 داو نحل نكي مل نإ كجاوز اقل | امص 3 و »لجو زع لاقو «دلو امل نك مل نإ امري وهو كرت ام فصن اهل

 اال 0 را كلا تروي اك ثروي دترملا نأ تمعز فيكف تلق مهن لاق «نكرت امم عبرلا كسلف دلو نحل ناك نإف

 اذه نأ كيلع لكشبأ هتاحح نم نيق. ىلع نحنو برها رادب هقول ىف هيربدمو هدالوأ تاهمأ .قتعتو لجؤملا

 كلكازوت قو ءاحألا فالح قوللاو قولا هللا ثرو امإو ىح نم تثرو نأ لجو زع هللا باتك فالخ 0000

 نامعو رهع تلق ؟؛ وه نمو لاق ؟ هدكح عبتت كنأ لجس نم ىلع تبع امف لوخدلاو لجو زع نا يح فالخ

 نوكي دقو ركذب هل عمسيال نم دوقفملاو حكنت مث ىفوتملا ةدع دتعت مث نينس عبرأ صبرتت دوقفملا ةأرما ىف ايضق

 اشد قو ررضلل اضن كاذ ريغو ابعامج نعزجي نم ءاشأب اهجوزو ةأرملا نيب قرفي دقو تا. هنأ اذه نم بلغألا

 ىلع نوكتت قح تلاط نإو ةدم دعب حكت اهل نذؤي نأ زوجي ال تلقف هتوم نظلا ىلع ٍبلغي دق ررض ًادوة

 كلوق تيضقو هف كل مدقتم ال كيأرب تلق مث هتوم دعب ةدعلا الع لءج اإ لجو زع هللا نأل هتوم نم نقب

 بعت مل تنك اذه ىلع درت مل واف ىنواا ن٠ لجو زع هللا ثرو امتإو راهن نه ةعاس ىف ىحلا نم ثروت كدحو

 هف تانك ال ىذلا لوقلا نأ معزت تنأ هل تاقو بعلا ىلوأو هنم مظعأ ىف تلخد الإ اًئيش نيءامإلا لوق نم
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 3 ؟لثم رمثب انأ امتإ » مسو هيلع هللا ىلح لاقو «لجو زع هللا باتك هيلع مقن هتحفص انا دبي نم هنإف هللا رتسب
 -”ي ع

 نإ ا
 قح نم ءىشب هل تيضق نفل هنم عمسأ ام وحن لع هل ىضقأت. ضب نم هع نا ترك نأ <ضعب لعاف ىلإ نومصت#ل

 ىلع أ محو 1 مرحام ل ال هنأو رهاظلا ىلع هلك كك نأ معأف «رانلا نم ةعطق هل عطقأ اعإف هلدحا الف هيحأ

 كيسحأل ىلإ )هفالخ هنم فرع. ناك مالسإلا ربظأ لجرل باطلانب رمع لاقو نطابلاىلوت لجو زع هللا نأل نطابلا

 اذه لئاق ملعي ل ولو لاق هب ذاعتسا ند ذاعأ ام مالسالا ىف نإ لجأ لاقف ؟ ىنذاعأ ام مالسإلا ىف امأ لاقف « اذوعت»

 زاك رمملا نم براملا يح هدنع هكح ناكف اعف هلام لعجم نأو دترملا لتق ىلع انقفاو هنأ الإ انفصو امت اعيش لوقلا

 ندد ىأ ىلع وأ اهريغ وأ فيس تحن وأ راسإ ناك ام لاح ىأ ىف ناميإلا رهظأ اذإ هنأ براحلا ىف هلوق لصأ ناكو

 اذإ (عبرلا لاق) عجر ناك نيد ىأ ىلإو ناك لاح ىأب ناعيإلاربظأن م لتقي نأ نم عنمي نأ ىغبني ناك همد نقحناك

 . كلام وهف اندلب لهأ ضعب وأ انباحصأ ضعب لاق اذإو نويقرسشملا مبف سانلا ضعب لاق

 ةدترملاو دترملا ف سانلا ضعب فالخ

 ةدترملاو دترملا نم انباحصأ ضعب هيف انفلاخ ام ريغ ىف سانا ضعب انفلاخو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ نعلالاف )

 نا اورمأو مهملإ تعفد موقلا مد ةمالا تدكرإ نإو لتمت لو تسدح مالسالا نع ةرحهلا ةأرملا تدترا اذإ لاقف

 نع نذر ىنأ نع مصاع نع ةاور ائيش ةدرلا ىلع ةأرملا لتقت ال نأ ىف هتحح تناكو لاق مالسإلا ىلع اهوربجي

 نهذملا اذه بهذي نم ضعب ىنلكو لتقت الو :سحم مالسإلا نع دترت :ةأرملا ىف اههنع ىلاغت هلا نضر اع ١

 أطخ اذه لاق نأ نع تكس مهنم ًادحاو تملع اهف ثيدحلا اذه نعومتانلأ سف ثيدحلاب علا لهأ نه ةعامج انترمضمو

 كئيدحم مهماع ىف كش ال نيذلا ءالؤه لاق ام تعمس دق هل تلقف هثيدح للعلا لهأ تشي نب سيل اذه ىور ىذلاو

 هارت ىف تبهذ امنإ ىنإ لاق ؟ هيلإ رمت مل فْيكف مالسإلا نع نددترا ةوسن لتق هنأ ركب ىنأ نع مهضعب ىور دقو

 ءاسنلا ناك برحلا راد لهأ نم ءاسنلا لتق نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن امل ةنسلا ىلع سايقلا ىلإ ءاسنلا لق

 كرشلا نأل برحلا راد لهأ ىلع اسايق نهلعج وأ هل تلقو نلتقي ال نأ  ىدنع  ىلوأ مالسإلا ةمرح هل تتبث نمت

 نع ةيهن عم ريجألاو ىتافلا خيشلا لتق نع تمعز امف لَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنهنو ٌتلقاال لاك 1 2

 راد لهأ ىلع سايقلاب كتلعل امبعدت مأ امبلتقتأ ادترا اريجأو ايناف اخش تيأرفأ تلق معن تلق نإف ءاسنلا لتق

 لاق برحلا راد لهأ نم نابهرلا لتقت ال تنأو تلق هلتقأف لاق بهرتف دترا لجرف تلق امهلتقأ لب لاقف ؟ بركلا

 برحلا راد لهأ هبشيال دترملا نألأ ؟ تلقوعن لاق ؟ دترملا لام منغت الو بهارلاو رجألاو خيشلا لام مثغتو تاق ال

 لتقأ مل اذإف كلوق عرسشيل ةلابجلا لهأ ىلع ه.شت نأ تد زراف هبشب ال هنأ .َتَملَع تنك نالو لجأ تلق ه2 ١

 تنأو مهيف ىذلا ابغااو مهلهحم مم ولق ىلإ اذه عرمس مالسإلا ةمرح هل تتيث نمت نولتفأ مل برحلا راد لهأ نم ءاسنلا

 ناك ناو لجو زع هللا وفم نأ الإ مثأللا نم ةبيرق ةلزنملا هذه نأ مهلقعت نم رثك أ لوقلا اذه ىف سيل نأ ملعت

 دفق لتس نأ كاذتع ةدئرلا - ناك اذإ تيأرأ سايقلاب لهاجل سايقلاب معلا ىلإ كبسن نم نأ ًاداهتجا اذه

 سجل ”ناك ل: ترآ الام ذخأت الو هذه نءأتست ال.تنأو احلا الخ أتو ايست ام[ ةبرطا شخ ال تناو ا[

 اهيلإ اوجاتحا .اذإ ةمألا لهأ ترأر وأ ؟ اهاهأ اهبلإ جاتحا اذإ ةدترملا ةمألا نع سبحلا تلطع فيك اهيلع اقح

 نع لطعيال قحلا نأل تلق معن لاق ؟ اهباإ مهمتاحل مهماإ اهعفدت الو تلتق اذإ اهلتقتو تقرس اذإ اهغطقتأ تقرس دقو
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 ةالصااو ىتراوو نينمؤألا هكا الولاتقلا ريضح اذإ مالسالا ىف همرس هعنمع مو هبقاعيو هسخحم و ادحأ مهنم لتقي

 لب رهظي انيد نونيديال بارعألاو ضرم مهولق ىف نيذلاو نيقفانملا نم ءالؤهو مالسإلا مح عيمجو مهاتوم ىلع

 وهو هللا نم نوفختسي الو سانلا نم نوفختسي » لجو زع هللا لاق ليطعتلاو كرمشلاب نوفختسيو مالسإلا نورهظي
 ظ هللا ريخأ امتإو ىمدآ هنم هعمس اكرش رهظي مل تيمس نم لعلف لئاق لاق لاقنإف « لوقلا نم ىضربال ام نوتيبي ذإ مبعم

 قحلا ةداهش دهشو هدحج ن. مهنف سو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع هب دهشو كرمشلا مهنم ددع نم عمس دقف ©2102 رارسأ

 تبق لاقو هيلع هب دبش امج رقأ نم مهنمو رقأ لوقي نأ ىلع هفقي ملو رهظأ اب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هكرتف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا فرع نم مهنمو ٠ رهظأ امي ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هكرتف قحلا ةداهش دهشو هللا ىلإ

 سلاجم ةثالث ىنأ نب هللا دبع قافن نم تدبش لاقو ديز نب ةماسأ نع ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس ( انربخأ ) هيلع

 هربقىلع مقت الو ادبأ تام مهنم دحأ ىلع لصت الو» ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسرل لجو زع هللا لاق دقف لئاق لاق نإف

 نأ هرمأ امأف « انفلاخ نم لاقام فالخو انلقام نيبي اذبف لبق « نورفاك مهو » هلوق ىلإ « هللاب اورفك مهنإ

 نيققانلا ىلع ةالصلا كرتب هرمأ ذإ ىضق نوكي نأ وجرأو هريغ ةالص ةفلاخم -ىمأو وه ىنأب_هتالص نإفمبيلع ىلصيال

 لئاقلاق نإف ٠ هل رفغ,ال نم ىلع ةالصلا نع هابنف كرش ىلع مقملل رفغرال نأ ىضقو هل رفغ الإ دحأ ىلع ىلصيال نأ

 كرتو ادحأ اذه دعب مهنم لتقي ملو اماسم مهيلع ةالصلا نم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عن# مل لبق ؟ اذه ىلع لدام

 ' ةالصلاب ماق اذإ ملسملا ىلع ةالصلا كرتي نأ ازئاج ناك املف نيماسملا نم ةفئاط هيلع ةالصلاب تماق نم ىلع حابم ةالصلا

 مهتايعأب مهفرعف ةفيذح مثر شاع دقو . ايندلا ىف مالسإلا كَح رهاظ ريغ. ىنعم ةالصلا كرت ىف نكي مل نيماسملا ضعب هيلع

 ىأرف ةزانج تعضو اذإ هنع هللا ىضر رمع ناكو مبيلع نولصي مثو امبنع هللا ىضر رمعو ركب ىبأ عم مثر شاع مث

 نيماسلاهدعب نامع الو هلبت ركب وبأ الو وهعنم الو رمع اهيلع ىلص هعم ماق نإو سلاج سلجا نأ هيلإ راشأ نإف ةفيذح
 فرعيال !سمنم اهكرتحسيأ اذإ اهنأ نم تفصوام ىنعمب ابكرت نم ابعد.و مالسإلا ماكحأ نم ائيش الو مهيلع ةالصلا

 ركب وبأ لتقي مل لف لبق ةصاخرلسو هيلع هللا ىلص ىنلل اذه لعلف لاق نإف . نيقفانملا نم ابكرت زوجأ ناك مالسإلاب الإ

 اهنع هللا ىضر ةشئاع تماعأ دقو مالسإلا ؟> هعنع ملو ادحأ مهنم مريغ الو مهنع هللا ىضر ىلع الو نائءالو رمع الو

 كرتام اذه لاق نإ دحأل لاق.و ( قفا: عةلالاك ) ةنيدملاب قافنلا تارمما ىقوت ال سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ

 نم هيلع هللا ضرتفا امب سانلا موقأ ناك لت ادح هل هرهد لهأ نم دحأ ىلع ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 قرس اذإ ناك هنأ لبق ناك نم كلعأ امإ » امل عفشف تقرسس ةأرما ىف لاق تح مسو هيلع هللا ىلص هدودح

 ملف ناميإلا رهظأ مث دترا مث سانلا ضعب نمآدقو « هوعطق عيضولا مهبف قرس اذإو هوكرت فيرشلا مهيف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو . ناميإلا ربظي مل نم نيدترملا نم لتقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلتق.

 اهقحم الإ مهلاومأو محءامد ىنم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » سو

 لاقو هللا ىلع بغلا ىف:مهباسحو نامإلا رابظإب مهؤامد عنع نأ رهاظلا ىف مهمكح نأ لعأف ٠ هللا ىلع مهاسحو

 اورتتساو للا ىلإ اوبوتف تانيبلاب ")نع أردو رئارسلا مسنم ىلوت لجو زع هللا نإ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ' وا ىق ريثك رصتلا اذه لثمو «خلا عمس دق انلق » رهظألاو داريإلا نع باوجلا وه خلا عمس دقف : هلوق (1)

 ٠ لمأت , اهانعمب اهلعلف « ىلعل  ماقملا « نيقفانملا نمو ٍلسم نم ه هلوقو نيمدقتملا

 , ةححضم ةنتك ها ةباورلا ررحو ) تاوشلاب » هلعل (؟)
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 0 الإ نك زو الو هلطع نأ مامالل ديل دح ةدراا ىلع لتقلاو مالسالا ىلع دلو وأ امالسإ:ثدحأف 0 أ

 3 ملعأ هللاو دودحخلا نيب قرفي نأ هتعاط ترف

 ةبوتلا رابظإ لبقأ لاق نم لعو لوألا لوقلا لئاق لع ةحملا تيك

 7 نيد ىلإ عجر اذإ كلذ لبقأ الو هرهظب نيد ىلإ عجر ناك اذإ
 مهعيدبت ف ردالا ىود ند لك نيذلا نيعماسأا ضع 3 ةلفع الولو 5 ىلاعت هللا ههحر ) قف ا اال (

 ملاع هب طلغي نأ زوحب بهذم اههيف سيل نأ معيف ايكحم نأب نيلوقلا نيذه ىف ىنتكي اعإ هنآل تنلكت ان نإ

 اذه لاق نم لاقام ريغ ىلع لدن سايقلاو لوقعللا 2 مس هيلع هللا ىلص هةدث ع مخ ىلاعت هللا نيك نأو لاحت

 ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر نأ ىوردق لاش نأ لو ام ريغ ىلع رمألا نأ هب نيبام زجوأ نمو ملعأ هللاو

 هنيد لدب نم نورك نأ ؟ نيينعم نم ادحاو ادبأ لوقلا اذه ودعي لبق « ةقنع اوبرضاف هئيد لدب نم » : لاق

 نإو لتقلا بجوت ليدبتلا ةلك نوكت وأ . برحلا لهأ قانعأ برضت اك هقنع تبرض هليدبت ىلع ماقأو

 راهظإ تلبق مل هل لاقي نأو امهنم ًادحاو كلوق سيلف سفنلا ريغب سفنلا لتقو ناصحإلا دعب انزاا هبجوب اك بات '

 هتبون تحص دقف ةبوتلا رهظأ اذإ هنأ نم ةقث ىلع كنألأ ؟هرهظأ نيدو ةيدوريااو ةينارصنلا ىلإ عججر ىذلا نم ةبوتلا

 رهظأ نملوبق تيبأ ملو ؟هيفخم نيد ىلإ هنع لقتنم وأ ةينارصنلا نيدو رفكلا ىلع لمتشم وهو اهرهظي نوك, دق وأ

 زوحم الف ؟ ةحيحصةبوت بوت, دق مأ ةحيحص ةبو» بوت الأ اذهنأن م تنأ ملعىلعأ ؟كرمثلاب ايفختسم ناكدقو ةبوتلا
 لع 0 زع هللا لف 5 هسفن نمّؤملا ريغ نييمدألا ند دحأ اذه مع ةق.قح ملعيال هنأل اذه مع ىغد نأ دحأل

 امل هتبوت لبقت مل هنلعأ نمو هرارمدتسا ىف هفعضل هتبون تلبق رفكلاب رسستسا نم لجر لاق ول تيأر وأ « بنغلا

 انآل هتبوت ةحص نم نسا و. نأ داكبو هنم. تولقاا رفنت نأ ىلوأ:ةصعلاب ففشكشلا ناو رفكلا نفاذب فشكتا

 الإ هماعيال ام اذه نأ الإ ىف له ؟ هلع ةح+لا ام بوتبال نأ ىرحأ ناك كرمشلا ىوس ىصاعملاب فشكنا نم انيأر

 نم ل الو لسرم ىنل لعجم مو محرئارسس ىلوت هنأو نييمدالا رهاظ لو.ة اندلا ىف ىلاعت هللا 2 نأو لحو زع هللا

 هللا ربيخأو . لوقلا اذه لاق نم ىلع ةجحلا اذكهو اهماعب هدارفنالرثا رسلا مهن ود ىلوتو رهاظلا ىلع الإ ع نأ هقلخ

 ق ناعإلا لحد الو أ كالا اولوق نك و اونمُؤَل مل لق 6 م با رعألا تلاقز) لاقف بارعألا نم موق نع لحو زرع

 انماسأ لاق « انماسأ  هلوق ىف دهاحم لاق مثءامد هب نقحو هورهظأ مهنأو مم ولق ىف ناعإلا لخدب 0 هنأ معأف «عمبولق

 ناعإلا راهظإب هباتك نم ىآ ددع ىف نيقفانملا نع هؤان* لج هللا ربخأو ( قنا: ةلالاف ) ءابسلاو لتقلا ةفاخم

 كردلا ق نيءفانملا نإ ) لاقف رانلا ندم لفسألا كردلاب منع هماعل مث ز> لق ا انريخأو ِِك رثلا رارستسالاو

 نإ (001امندلا ق مهيلع كَ أَو مثرارسأ هماعب رانلا 0 ىف 1 ا هد 0 رائلا ٠ نملفسألا

 ناعإلانأ ند ىو ادرفتم نيقفانملا مك ىكحام عم مهعم ةفئاطلا نعو مهع ةءاكح هذهو «ارورغ الإ هلوسرو

 مهن رق نم هفالخ ءذانث لح ملعب 86 رهظأ اع ايندلا ََق ه4همد نح ند لكو تارعألا ند 2-1 نم بولق لخدب م

 مو سو هيلع هللا ىلصىنلا مثرثاعو رهاظلا ىلع محلا هيبن ىلو دق نأو هريغ رارسلا لع محلا لوي مل هنأ نابأ هنأل

 نأ ناميإلا اورهظأ نإ ايندلا ىف مهماع هنكح نأو » هلصأ لعل , خلا ايندلا ىف مهيلع هكح نأو : هلوق (1)

 . لمأت « خلا ناعإلا
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 ناك هن حران أل هحرج نه ىلع ءىث الف تاف مسأ مث ادترم هحرج اذإ دترملا كلذكو هلتق قللاو ءىث صاصقلا

 . حرج نم ىلع ءىث الف هلتق قحلاف كلذ هتقو ىف احابم

 دنارمأل ندلا

 ىلإ ناك نإو هلام ىف فقويو هيلع وه نمث ذخأ لاح نيد دترملل ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( قف[: لالان )

 ضنق اذإف هلجأ ىلإ ندلا نوك.ف هتدرىلع لتقي وأ كلذ لبق دترملا تومي نأ الإ فقو لح اذإف هلجأ ىلإ وهف لجأ

 تام هنأل ةيدلا هلع نوكي نأ امهدحأ نالوق اهيفف تام مث ٍلسأ مث ادترء حرج لجر يف ( عيرلا لاق ) اًئيف ناك.

 قحلاف اهف دترم وهو تناك ةبرضلا نأ لبق نم تاف ملسأ نإو هحرج نم ىلع ءىثال هنأ ىناثلا لوقلاو اماسم

 ٠ هحرح نم ىلع ءىشالو هلتق ىذلا

 دنرملا ةحيبذ

 لهأ حئابذ ىف صخر اإ هنأل دترا ام نيد ىأ ىلإ دترملا ةحببذ لكؤتال : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاث ١)

 اذكهو « ةيح اهتميق نمض هنذإ ريغب اهحبذف لجر ةاش ىلع ادع ولف ( لاق ) ممايدأ ىلع نورقب نيذلا باتكلا

 اهلك أب الو دعتب ل هنأل اثيش نمضي مل هللعبال وأ ادترم هماعي وهو هل ابحيذدي نأ هرمأ ولو « كلهتساام لك

 تام وأ لتق نإ هنأل نمضي مل هسفمل ادبع لتق وأ هسفنل اعاتم كلهتسا وأ هسفنل حبذ ولو ( لاق ) ةاشلا بحاص

 نمضي الو هلام ىلع ىنج امإ هنأ هعوجرب انماع مالسالا ىلإ عجر نإو ٠ ءىف ءبف هل هاندجو لام لكف هتدر ىلع

 . هسقئ لام ةسفنل

 دورنا حاكن

 ' ةئثواالو كرشم هنأل ةاسم هدعب الو رجحلا لبق مكني نأ دترملل زوحيالو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانعلالا )

 اهلثم رهم اهلق نهنم ةدحاو باصأف حكن نإف هنيد ىلع رقبال هنأل ةيباتك الو نيماسملل لحمام الإ هل لحمال هنأل

 املسمالو ةكرشم وأ ةملسم اهياو وه ةأرما الو هتمأ الو هتنبا جوزي نأ دترملل نوكي الو خوسفم حاكنلاو

 . قفوملا هللاو لطاب هحاكنإف حكنأ اذإو اكرمشم الو

 دنرملا ىف فالحل

 لاق مهنم الئاق نأ : امثدحأ ٠ نيبجوب دترملا ىف انتيحان لهأ ضعب انفلاخف : ىلاعت هللا هجر ( ىف[نتلالاف )

 ءربظي نرد ىلإ عجر نم : مهنم رخآ لاكو ٠ بات نإو هتاتقو دترا نيد ىأ ىلإ هتلتق دتراف مالسإلا ىلع دلو نم

 ةقدن زلك هب ىنحتسإ نيد ىلإ عحر نإو « هتلتق بتي مل نإو هنم تابت بات نإ هتيتتسا ةنارصنلاو ةيدوهملاك

 هيلع دلوي مل نمو مالسإلا ىلع دلو نم نيب ىوس هيسحأو !ملبقأ مل ةبوتلا ربظأ نإو هنلتف هب ىختسإ امو

 لتقيال نأ ىف معلا لهأ نم مريغو نيبقرمملاو نييكسملاو نيذدملا نم انباحدأ ضع. انمفاوف ( ىف[:ةلالا )

 هب ىتختسإ انيد وأ هرهظ انيد نادو هيلع داوي مل نمو مالسإلا ىلع دلو نم نيب ىوس نأ ىفو ةبوتلا رهظأ نه
 لزنأ هللا نأ هيلع دلوي مل نءو مالسإلا ىلع دلو نم نيب قرف نم ىلع ةجألاو ( ىف: ءلالاؤ ) رفك كلذ لك نأل

 ]7 الو نينلسملا نم دخأ قيب دؤدحلا ف فلاخ نيداسملا نم ادحأ الو تضم ةنسالو لزن اباتك لعن ملف هدودح
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 تناك نإو (لاق) ةدرلاهنع هطقسنال هلام فناك ىمدآل دسفأو قرحأام كلذكو ابيف صاصقال ادمع تناك نإ كلذكو

 لاح ىف هانج ًائيش هنع ةلقاعلا لقعت الو ةلاح ىبف تام اذإف ابلجأ ىلإ هتلقاع ىلع نوكت امك هلام ىف ىبف أطخ ةيانجلا

 وهو ةيانلا تناك ولو ةلاح ىبف ةدراا ىلع تاه وأ لتق نإف نينس ثالث ىف هلام ىف ىبف اسفن ةيانملا تناك ن إف هتدر

 وهويوج ذإبتمرا ةءانجلا نآل هتقاع لع ئرف طخ تاكاشإر ان رهو ىهف ًادمع تناك نإف دترا مث لسم

 « نيماسملا نم هتفصو نمل هلا ةدرلا ىلع وهو  هلتق اذإو هل كلذ ناك لتقلا ليتقلا ىلو دارأف لتقو دترا ْوَلَو ملم

 صاصقلا لبق اهيلعتام وأ ةدراا ىلع هلتقف مامإلا لجع نإف ةدراا ىلع هانلتق مث هنم انصصفأ حرج وأ عطق ول كلذكو

 نه ىلع ىدف ةمأ وأ ادع دتزملا قالا ناكواوأ 22 1 !فاكلا لاى حارجلاو سفنلا لقع ادم حرجلاو مدلا ىلولف

 هل ورق لقعلا دارأ نإو هل وبف دوقنا دارأ نإف لقعلا ذخأ وأ دوقلا ىف رابخلا هلع ىلا ىلوا ناك دوقلا هنيبو هند

 ىلو ىطعيو عابيف بوي نأ الإ ةدرلا ىلع لتق هدفي ل نإو ةدرلا ىلع لتق هادف نإف هديس ه.دفي نأ الإ ىناجلا ةبقر ىف

 راتخاف هتع مث دبع دترم وهو ىنح ولو ءديس ىلع ةيانلا نع لضف هيف ناك نإ لضفلا دريو هتيانج ةميق هيلع ىنلا

 ناك نإ لضف درو هتيانج ةمق ةيانجلا ىلو ىطعأف اهوتعم ادترم عب هيدفي نأب هالوم عوطتي ملو لقعلا مدلا ىلو

 ةيانا نم دبعلا ثدحأ امو هتعلاو ةدراا نم ةءاربلاب الإ عابر الو ةدرلا ىلع لتق بتي ملو قافأ اذإف هديس ىلع هن« ىف

 ىنملا نذإ ريغباهنأل دبع الو هيلغ روجحم الو ىص نع طقستال ةيانملا نأ لبق نم نيدلا نم ثدحأام هفلاخم ةدرلا ىف

 . نيدلا بر نذإب هنأل قراا ىف اوناك ام ديبعلا نعو هيلع روجحلا نع طقس, ندلاو هيلع

 دنرملا ىلع ةيانجلا

 لقع الف التق تناك نإف ةيانج لجر هيلع ىنجف مالسإلا نع لجرلا دترا اذإو ىلاعت هللا همحر ( قناة ةلالاف )

 ولو « كلذكف سفنلا نود تناك نإو باتتسإ ىتح هلتق كاحال سيلو هيلع يحال ىلاولا ىاحلا نأل رزعيو دوق الو

 ىنج ولو دوق وأل قع ايف حم نأب ةعونمم ريغ تناك اهنأل رده ةيانهلاف ةيانإلا نم تام مث لسأ مث ادترم هيلع ىنج

 مهل تناك تام ولو السم هيلع ىنح هنأل ءاش نإ لجرلا ىف دوقلا هل ناك هلجر عطق مث بات مث هدي عطقف ادترم هيلع

 دن ل ىلع ئدلا

 الاحناك نإ هنيد هنع ىضق دترا مث ةدرلا لبق ةنيبب نيد دترملا ىلع ناك اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالا )

 مل نإو (كلاق) دحأل ةدرلا لبق هب رقأ ام لك كلذكو هتوم لحيف تومي نأ الإ هلجأ ىلإ وهف لجأ ىلإ ناك نإو

 ناد امو هلع زئاج هرارقإف ةدرلا ىف هنم رارقإب الإ فرعي ملو ةدرلل مدقتم هنم رارقإب الو موقت ةنيب نيدلا فرعي

 تامنإف فةوفاسنم ناك نإو عسيبلا در عسب نم ناك نإف هلام فقو دعب ناد امو همزا هلام فقو لبق ةدراا ىف

 200(عيي رلالاق) هدي نمجرخ نكي ملهلام نأ مالسإلاىلإ هعوجرب ملعن انأل همزامالسإلا ىلإ عجر نإو لطب ةدرلا ىلع

 رخآ لوق اضنأ هلو ةيدلا مرغيو ةهبشلاب دوقلا هنع أردي هنأ تام مل يسأ مث ادترم هب رض اذإ هنأ رخآ لوق ىعفاشللو

 ذخآ ىلع نكي مل صاصقلا نم تام من اصاصق هدب انعطقف لجر ىدي عطق ول هنأ ام هلتق قحلا نأل هلع: ءىشآل هلآ

 , ةححصم هك لمأت ميدقت نهر ؤم هاعلق كترألا ع ةيانحلا سان اذه خلا لدا لوق ىعئاشللو 5 هلوق 00( 5



 وو

 ةدرلا لع كلا

 2 جوس نم نكلو ناعالاب نيمطم هيلقو هر م الإ هناعإ دعب ند هللأب 0 0 ىلاعتو كرابت هللأ لاق

 نبت مل رفكلا ىلع ههرك أف ودعلا هرسأ الجر نأ ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف: خللا ) « بضغ مهلف اردص رفكلاب

 ( كلا ىلع م هلع هللا ىلص ىنلا دبع ىف يسأ ند ضعي ء دق ديرملا 2 نم ءىثا هلع ع و ةتأرما ةهنم

 بانتجاب سو هيلع هللا ىلص ىنلا هرمأي ملو اذه هيف لزق هب بذعام هل ركذف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ءاج مث هلاقف

 « نوماسملا هتثرو هثرو برحلا دالبب ةبوت هل ررظت ملو رفكلا ىلع هركملا تام ولو دترملا ىلع امث ءىبثب الو هتجوز

 محم مالسإلا راهظإ نم هعانتماب ادترم ناك الإو لعف نإف مالسإلا ربظأ هل لبق مالسإلا دالب ىلإ عجرف تلفنا ولو

 ك0 د1 لك انك هنأ لع ناذهاش دمشف ودعاادالي انماتسم ناك وأ لجرلا رسأ اذإو دترملا ىلع جسحلا هيلع

 دترم هناب ارق نأ الإ نيماسملا نم هتثرو هلام ثرو تام مش نيب رفك مالك ىلع الو ةدرلا سف: ىلع ادهش و ردا

 نيذلا بيصن فقويو هثاريم نم موميصن اورقي مل نيذلا ثرو ممضعب اهم رقي لو هتدرب مهضعب رقأ نإف اعف هلام نوكف

 هيلع دمث ولو 0 فقوب الو نوكلعام ىلع نوقدصي مع معي هنأ را لوو اهمفو هتدر ناءّدسا ىح هتدرب اورقأ

 نيماسأ | نم هتثرو هثروو هلام مي 5 اسومحم دنرا أ اذ ودم درا وأ اهاركم دنرا الاقو دن رب ةاعمس اعهنأ نادهاش

 الإ هم ليعي 5 مالسالا لإ 0 5 هتثرو ىعدا ولو هلام منغو ةدر كالت تناك دترا ناح انمآ ىلخح ناك الاف ولو

 ولو هلام مهتثروو مهنم كلذ تلق نيماسملا ةالد ىلصي ةدرلاب ةدامثلا دعب ةدم ىف هوأر مهنأ ىلع ةنيب اوماقأ ولو ةنيدب

 ةدراا دعب ةبوتلاب نادهاش هلع دبش ىح مهنم اذه لبقأ مل ةرورمض لاح ىف سيل دترملاو مالسإلا دالب ىف اذه ناك

 . دتريل دحو نجس هنأ ةنيبلا عطقت مل اذإ ادودحم الو انودسم دترا هنأ هتثرو نم لبقأ و

 هلام ىف هتدر لاح ىف د: رمل ثدحا ام

 هلزوحم اك زئاج وهف هيف عنص اق هلام فقوي ملف مالسإلا نع لجرلا دترا اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 قتعأ نإف افوقوم تاكاام هريغ الو ضرعب هلام نم ءىث فالتإ ىلع هإ] ليدص اللف فقو اذإف ةدرلا لشق عنصام هلام ىف

 كلذ همزل مالسالا كإ جد نإف هتدر لاح ىف ءىش هنم دفنيال فوقوه هلك كلذف عاب وأ ىرشا وأ ربد وأ تنتاك وأ

 رجحلا لود هف كلذ ا ىذلا لاخلا ىف هلام نيبو ةند الوم نكي ل هنالل خسفنا دهمف ةعب خسف اذإف عسيبلا الإ هلك

 ىلع نورك ملسلا وأ انك ريصق توع ع 5 نإ ةدرلاع هنع الكاز ناك هكلم نأ لعق لتقبل هنع اًفوَقَوُم ناكاعإ
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 كامله هنأ ىعد ءىذ هيد ىف هتدر ىف ناك ولو ) ىقنأ 3 “ ااا ( كلم امو هلعق نأ ع يسأ املؤ الوأ ملم قف ناك ام

 كلذكو ىبعأل ن.دلانم 4ب رقأام همزأب كالذكو هندر لاح ىف هئنم 0 هريغل ناك هريغل ةنمعب ءئىقلا كلذب رقأ م هل

 بهو وأ هتبرتشا دبع اذه هتدر لاح ىف هديبع نم دبع ىف لاق ولو هلام.ىف دترملا ريغ لحرلا مزلام هلام نم دخؤي

 ارجحالهلع اطايتحا هب رقي مدقتم ببس الب هفالتإ ثدحأأم درأ امتإ هريغل هب رقأ امبهمالسإ رظتني ملو ارح ناكءرح وهو

 دنا ةبائح

 هلع ىنحلاف صاصق اهلثمفف ادمع ةيانج ىمدآ ىلع هتدر لاح ىف دترما ىنج اذإو ىبلاعت هللا هحر ( قف غلزلاغ )

 ءاوس هلك كلذو اهدعب تكا امو ةدرلا لبق هل ناك ىذلا هلام ن.. ةيانلا ردق ذخاب وأ هنم صتقي نأ ىف راخلاب
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 لبةلاف مولا تء>ر تلاقو مولا كتدع تضقنا اءإو سمأ مالسإلا ىلإ تع>ر لاقف ةدعلا ءاضقنا دعب افلتخا ولو

 امنوق لوقلا ناك سمأ لبق تضقنا تلاقو سءأ عحر هنأ اقداصت ولو « سمأ عجر هنأ ةنيبلا هلعو اهني« عم املوق

 تاك ىدع تضقنا تناك دق اهدعب تلاق مث هعوجر دعب الإ فدع ضقنت مل تلاقف مالسإلا ىلإ عجر ولو اهنيع ع

 -0 : : 5 ١
 بلا عار أهف هع ودحر ىامق 5

 ١

 ىل تالد ىف أهنم محا ' ولو ل 2 جرح 6 اهرارقإ دعب قدصتالو هدحوز

 . اهنيع عم اهلوق لوقلا ناك فدع تضق.ا دق اهناكم

 درا لام
 نوربدمو تاربدمو دالوأ تاهمأ هلو دلبلاب ارضا ناكو لجرلا دترا اذإ ىلاعت هللا همحر ( ىتفا:ةلاللاث )

 « اهريغ هل ةيراجو هدلو مأ ةباصإ عنمو هنع هلك كلذ فقو كلذ ىوس لامو ناويحو كيلاممو نوبتاكمو تابتاكمو

 غلب نم رمؤيو ءاسنلا نم ةلدعىدب ىلع ءاسنلا نم هقيقرو لدع ىدب ىلع قيقرلا ثانإ ىوس هلام عضو. نأ فقولاو

 ءدالوأتاهمأو هتراوج نم ةعنطااتاوذ رمؤتوهبسك لضف دخؤيو.هبسك نم هلع قةنبو نسكشلا ةقضر 000

 هيلع قفتأ ابسك غلب نءومهاسنو مهاجر نم ضره نمو ةقث ةأرما ن٠ نونم هل ةعنصال نم رجاؤيو كلذب محريغو

 رادىلإ اب راه دترملا ناك نإو انفصو كب سكلاب رمؤي مث بسكلا غابب وأ بسكلا ىلع ىوقيف قرفي قح هلام نم

 دحويال ام الإ هلك ناورحلا هيلععابيو هلام فقوبوهلك كلذ ءاوسف ؛وهنيأىرديال اييغتموأ برحلاراد ريغوأ برحلا

 راغصو هتحوز ىلع قفنيو هل ةجوز مدخم مداخ وأ هدلول عض رم وأ هيتاكم وأ هدالوأ تاهمأ نم هع ىلإ ليبسلا

 مهانمزو هدلو

 لاملا هيلإ ريصي نمل رظن عيبلاو عيب هنأل هلام نم عيبام دري ملو هيلع هلام در مالسإلا ىلإ عجر ىتمو هؤالو هلو اودأ

 دعب عجر اذإ ليبس اهيلع هل نكي ملو ةقفنلا اهنع تعطق هتأرما ةدع تضقنا اذإو لاملا ىلع اهيف هل ليبسال لا> ىفو

 ىلع عابي اك هيلع عيب الإو قافأ نإف ةثالث وأ نيموي هب صبر" ةدرلا دعب هلقع ىلع بلغ وأ مسرب ولو امتدع ءاضقنا
 نإو هلك هلام هيلإ عفد مالسإلا ىلإ عجر اذإف هيلع ردق اذإ ةدرلا لبق كالم امك وهذ هتدر ىف بسك امو براحلا بئاغلا

 اذكهو نيملسملا ةعام سامحألا ةعبرألاو سمخلا لهأل سلا ناكف هلام سمح مالسإلا ىلإ عجرب لبق لتق وأ تام

 نم دترملا ةثرو لاق ولو « نيماسملا ةعاجل هسامحأ ةعبرأو هلهأل سلا نوكيف هلام سمخم هل ثراوال تام ىنارسصن

 قح ةدرلا ىلع وهف اهماوتأي ل نإو مهثيراوم ىلع هلام مهملإ عفد امم اوءاج اذإف ةئيبلا اوفاك تومي لبق ملسأ دق نيماسملا

 تام مث ء اذك نالفو نالفلف تم ىتم لاف ةيصوب ىصوأ ناكول كلذكو لبقت مل هثري نمث ةنيبلا تناك نإو هتبوت ملعت

 اذإنوقتعيو هيبتاكم ةباتك ذخْويو هلام نم هدالوأ تاهمأو هءدخ نم مهنقفن ىلع اروبي وه ناك نمو

 ولو «هتدرب تلطبأ دق ىتلا ةيصولا زاوج اههسفنأ ىلإ نارجم أل البقي مل مالسإلا ىلإ عجر هنأب اهل ىصوملا دهشف
 ءىشب فرع نم نأل ةبوتلا دعب دترا هنأب ةئيب موقت تح ةبوتلا ىلع وهف ادترم تام مث دترا ليقف تام مث بات ناك

 عجر هتبوت ىلع هنيب تماقف هتدرتنفرع دقو تام نيح نيلاحلا ىف هلام 5 احلا مسق ولو هفالخم ةئيب موقت ىتح هيلع وهف

 ةئيبلا .تماق مث هتبوت دعب هتوم ىف اهمسق ول كلذكو هتثرو ىلإ اهدرب ىت> اوناك ثيح هيلإ اهعفد نم ىلع كاحلا ا

 هلام نم مهاطعأام مهنم ذخأو هاياصو لهأو اوناك ثيح هتثرو ىلع 5 احلا عجر ادترم هتومو ةبوتلا دعب هتدر ىلع
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 د رعت

 دي رملا ةحزو دنرملا ا

 جوز املو مالسإلا نع ةأرما وأ ةجوز هلو مالسإلا نع لجرلا دترا اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفانئلالاف)

 هيلع ردقي ملف مالسإلا دالب نع بره وأ برحلا رادب قل وأ ةدرلا دعب هلقع بهذ وأ لتقي ملف سبح وأب ةنع لقفف

 مالسإلا ىلإ عحريو بوتي لبق ةجوزلا ةدع ىضعع ىتح امهنيب ةقرفلا عقت ال هتجوز نيبو هنيب امف هلك كلذ ءاوسف

 ةدعلا ءاضقنا تعدا ىتمو قالطالب خسف هنم اهتنونيبو اهيلع هل ليدس الو هنم تناب دقف بوت, لبق امتدع تضقنا اذإف

 موي دعب تلاق نإف مالسإلا ىلإ عجر نإ الع هل ليبس الو ةقدصم ىبف لاح ةقداص نوكست نأ ايف نكي لاح ىف

 عم امهلوق لوقا ناك دحجف مالسإلا ىلإ عجرو هقلخ نم ءىث وأ هقلخ ناب دق ادلو تطمتسأ دق رثك أ وأ لقأ وأ

 نأب الإ املوق 0 هقل> ضعب وأ هقلخ ناب اطتس تطقسأ تلاق اذإ اهنأ رخآ لوق هيفو « عيرلا لاق » اهنيع

 نإو ( قناخ لآلاف ) هيلع ندهشيف ءاسنلا هارت نأ نكمي عضوم اذه نأل تلاق ام ىلع ندهشي ةوسن عبرأب ىنأت

 تعدا اذإو اهنم لقي ل ضيح ثالث اهيف يع نأ نكع ال هده قا كح ثالثا َتْسَح نأب ىدع تضقتنا دق تلاق

 عدت لو تتامولو ( قفا ةلالاف ) اهنيع ع. املوق لوقلا ناك ضيح ثالث اهيف ضد نأ نكسمي ةدم دعب كلذ

 مالسإلا ىلإ عبجر ولو كرسشم وهو تنام اهنأل امري ال مالسإلا ىلإ عجر مث مالسإلا ىلإ عجري لبق ةدعلا ءاضقنا

 ىلإ هعوجر دعب تتام ولو مسي ىتح اهبيص, مالسإلا ىلإ عجري لبق كرتي الو حاكتنلا ىلع اناك امتدع ءاضقنإ لبق

 تبثنو هنم نيبتو هيلع مرح و هب لحن امف لوقلا ناك ةدترملا ىه تناك ولو اهثرو ةدعلا ءاضقنا ركذت ملو مالسإلا

 لا ى ال ةققن الف ناعإلاءنع تدترأ اذإ اهنأ الإ ءىش ىف: فلتخم ال ةنمؤلا ىعو دترملا وه ناكول لولاك هعم

 امنأل هل للحت ل ةيدوه- وأ ةينارصن ىلإ تدترا ول كلذكو هيلع ابجرف تمزح ىتلا ىه اهنأل اهريغ الو ةدع ىف

 كداك ةدعلا قا نخو ملسأ ىتم هنأو امتدع ىضمب الإ هنم نبت مل اهنأل امتدع ىف الع ققنأ وه دترا نإو املع كرتنإل

 اا لك قاذكه تناك اهعجار ءاش ىم هنأال |تتفن قالط دعب ايتعحر كلع ىلا ىف ةمزاب ناك اذإو هتازما

 6012 قالاط الب خسف ةنونيبلاو هنم تناب دقف ةأرملاب لذدي لو نيجوزلا د->أ دترا اذإو نيك ١1 وأن لال هده لدم

 امل ءىث الف ةدترملا ىه تناك نإو هلبق نم ءاج خسفلا نأال رهملا فصن هيلعفدترملا وه ناك نإو اهلع ةدعال هنأل

 امل همزليو هيلع مرحبو اهنم هل ل اهف تناك ةينارصن وأ ةيدوهم هتأرماو دترا ولو اهلبق نم ءاج خسفلا نأال

 هب تلح ىذلا اهنيد ىلإ عجرت وأ لست ىتح هل لن مل لسملا وهو ةدترملا اهنأ ريغ املاح ةلاسللا تناك ولو ةنلشملاكك

 ىف ءاوسو رفك ىلإ رفك نم تجرخ اهنأال ىه لتقت لو اهتدع ءاضقناب الإ هنم نبت ملو ةينارصناا وأ ةيدوهملا نم

 اهنم ىلا وأ هتدر لاح ىف اهةلطف جوزلا دترا ولو هيف نوفلتم ال ةمأالا وأ ةماسملا ةرحلاو دبعلا وأ ملسملا رحلا اذه

 ةدعاا ىف ىهو مالسالا ىلإ عجر ْنإف هنم لعفام ىلع فقو كلذ لعفف ةدترملا ىه تناك وأ امتدعىف اهفذق وأ رهاظت وأ

 نءتلاو اهلع كلذ نم ءىشث عقي مل توع وأ اهتدع ىغع ىتح عجري مل نإو ناعللا امهنيب ناكو اهيلع هلك كلذ عقو

 دترا مث .ةماسم ابقلط ولو « ةدترم فذق نم ىلع دحال هنأ الإ ملسملا وهو ةدترملا ىه تناك اذإ اذكهو . دحلا أرد

 هيف هل لحال لاح ىف هثدحأ اذإف هل ليلحت ثادحإ ةء>رلا نأل ةعجر اهيلع تدثي مل امتدع ىف ابءجار مث تدترا وأ

 اهيلع تيثتفءاش نإ ةعجر هدعب اهل ثدحم و اهيلع ةءجرلا تبثت ملةعجرلا دعب ةدعلاف ٍلسأ وأ تماسأ ولو اهملع تبثي ل

 . لمآت «.هتم تناب دقف : هلوقل ةلع لمم نأ الإ « هنأو » هجوألا لعلو . خسنلا ىف اذك (1)
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 دهشي هئيد ىلع ميّدم وه نم مهف نإ ىل لق دقف هلبق هللا ىلع بذكلا نم هب 0 عم هيد عابتاو هب ناعإلا

 هلإال نأ دهشأ مهنم دحأ لاقف اذكه دحأ موف ناك نإف انيلإ ثع ل لوقيو هلوسو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ

 أربأو ضرف وأ قح دمحم نيد نإو لوق. ىتح ناميإلاب رارقإلا لمكتسم اذه نكي مل هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ

 عجر اذإف ناعإلاب رارقإلا لكتسا دقف اذه لاق اذإف مالسإلا نيد وأ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نيد فلاخ امت

 مالسإلا دنع الإ ٍلسو هيلع هللا ىلص دمحم ةوبنب رقتال نأب فرعت ةفئاط مهنم ناكنإو لتق الإو بات نإف بيتتسا هنع

 رارقإلا اولدكتسا دقف هلوسرو هدبع ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ اودهشف مالسإلا همزل هتوبنب رقأ نم نأ معزت وأ

 دعب ناعإلاب رقأ اذإ ناءالاب رقأ نم لتي اعإو ( لاق ) اولتق الإو اوبات نإف اودتتسا هنع اوعجر نإف ناعإلاب

 غولبلا دعب بتي مل مث هده وأ غولبلا لبق دترا مث القاع ناك نإو غومللا لبق ناععإلاب رقأ نث ( لاق ) لقعلاو غولبلا

 غلاب وهو نايإلاب رقأ نإو هلعفي مل نإ لتق الب هيلع دبحيو ناءإلاب رمؤيو غلاب وهو نكي مل هناعإ نأل لتقي الف

 نإ لتقي لو بتتسي مل ركساا ىوسب هلع ىلع ابولم ناك ولو لتق الإو بات نإف بيتتسا عجر مث رح نم ناركس

 اكرتو فرع وأ ناميإلاب ناك امهرارقإ اممتدر نم فرعي ملف ادترا مث ناعإلاب ارقأ هتأرماو الحر نأ ولو ةبوتلا ىنأ

 نع اعجرام دعب وأ ةدرلا دعب وأ ناء.إلاب رارقإلا لبق دلو اممل دلو مث كرمشلا دالب وأ مالسإلا دالبب كريشلا ىلع

 اهممالسإ لبق اوغابن مل نييذلا امهدالوأ أشن نإف نادهاش ًائيدب ناعإإلاب امهر ارقإ ىلع دهش اذإ ءاوس هلك كلذف ةدرلا

 اوعنتما نإ نولتقي الو هيلع اوربجو ناعإإلاب اورمأ لقعلا دعبو غولبلا لبق مهيلع رهظ مث هريغ نوفرعي ال كرمثلا ىلع

 مهيلع ربظي مل اذإ اذكهو اولتق اونمؤي مافن نامل ل - نأل اولتق اونمؤ, / نإ مهنأ اوداعأ اوغلب اذإف هنم

 ىلع امهنم مالسإلاب رقملاو مالسإلاب نيونألا دحأ رارقإ دعب دلو وأ دترا مث * يسأ مهوب ”ىأ ءاوسو غولبلا دعب الإ

 ضيرملا لتميو (لاق ) امهوأ نيوبألا دحأ دلولا غولب لبق لس اذإ اذكهو مالسإلا - هركحف دترم وأ هب رارقإلا

 ةأرملا لتقت الو اوبوتي ملو نولق», اوناك اذإ ىتافلا خيشلاو دلولا مأو بتاكملاو ةمألاو دبعلاو مالسإلا نع دترملا

 هناكم لتق ناعإلا ىلإ عوجرلا نادترملا ةارللا وأ لحل ىنأ اذإف بتت مل نإ لتقت مث اهنطب ىفام عضت تح لفاا

 لد ىتلا ةياغلا تناك «ناعإ دعب رفك» مدلا ل امف لاقو «هولتقاف هنيد لدب نم» لاق امل سو هيلع 1000 ونا نأل

 ك أوأ اثالثهب ىنؤت اذإ نكي لو ناعإلا نم عنتع نأ دترلا اهيف لتقي نأ ىلع ملسو هيلع هللا نضل لوسر

 دخؤي ام لبق هناكم بوتيو ثالث دعب ةبوتلا نم عنتمي دق هنأل ناعإلا نم عانتمالا ىه ةد_-او لاح ىف الإ لقأ وأ

 4 اوت ولو لد ملسإ مل نإ هنأ ملعب اذكه مالسإلا ىنأف 0 3 هيونأ مالسإب همالسإ ناك نمو ذخْؤيام دعبو

 . هسفن ناعإ دعب دترملا نم هب نا نأ .ىلإ بحأ ناك امويو ةعاس

 كنارملا 1 ةداهشلا

 ابذك أ نإف الثس ةأرما وأ ناميإلا نع دترا الجر نأ نادهاش دهش ولو ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالا:)

 ارقأ نإف نايدألا نم مالسإلا فلاخ ام اءربتو هللا لوسر ادم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ادهشأ اممل لبق نيدهاشلا

 . امهنم لبق اباتو ارقأ ولو امهنم ةبوت اذه ناكو هنم رثك أ نع افشكي مل اذهب
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 ىلب رمع لاقف؟ىفذاعأ ام نامإلاىف امألاق « اذوعت» كبسحأل ىنإ )لاق معن لاق« ؟تنأ نهؤمأ »هنيد ىف هللا ءاش اميهف رعي

 رانلا لهأ نم لاق ىذلا نحمأ ىتح هعم مثدحأ جرخف رانلا لهأ نءوه لجر ىف ملسو هيلع نا ىلع هللا لوسر لافو

 هيف هللا نء هملع ناكنإ معو هقافن نم هدنع رقتسا أم راسو هيلع ىلع للا لوسر عنم ملو . هسفن لتقف حارجلا هتذآف

 . ناعإلا راهظإب همد نقح نأ نم

 دن رتل عبير فأ

 نم روقب اهيف عنتعال ناك لاح ىأ ىف ناعإلا رهظأ مث اكريشم لزب ل لجر ىأف : هللا همحر ( قفا: لالاث )

 نمؤي مل هنأ نظب لتقي ملو ناعإلا 2 هل بجوأو همد ناععإلا نقح هريغ وأ سدح وأ راسإإ وأ هل هبلغف ©0١هبقل

 ناعيإلا ربظأ مث رفك مث نمآ نم ايندلا ىف ناعإلا كح هل بجويو همد نحب هنأ نم هلاح لثمىفو افئاخ ارطضم الإ

 ردكللا رقاق هلع دش, ل وأ هيلع ةداهشلا دعب قحلا ةدابش دبش وأ ناغإلاب رقأو دحجف رفكلاب هيلع دهش ءاوسف

 اب همد نقحو دبش, مل وأ هيلع دهش رفكلاب لوقلا نم هنم مدقتام ىلع فلحم مل ناعإلا رهظأ تف ناعإلا ربظأ مث

 مح و لقوأ ارارم وأ ةرم دعب ةرم نوكت قح هنم كلذ رثك ءاوسو : هللا همحر ( قفا ةلالإ ) ناعإلا نم رهظأ

 ىلع ادولوم ناك ءاوسو رزعي نأ ىرخأ دعب ةرم اذه لءف اذإ ىرأ ىنأ الإ رهاظلا ىف هل ناعإلا 2 باحيإو مدلا

 ةيسو<وأ ةينارصن وأ ةيدوهىلإ دترا ءاوسو مالسإلا دعب دترامثلسأف اكرشم ناك وأ مالسإلا نع دعب دترا مث مالسإلا

 هد نق> راص نايدألا هذه ىأ ىلإو ناك لاوحألا هذه ىأ ىف مالسإلا رهظأ ىف هرهظي. ال نيدو ليطعتو دحج وأ

 رهظأ نإف بتتسا راص نايدألا هذه ىأ ىلإو ناك لاو>ألا هذهىأ ىف رفكسلا ىلع ماقأ ىتمو مالسإلا ؟ح هل حو

 هلتق كرت ولو نامبإلا رابظإ ىنأي ةعاس هناكم لتق رفكلا ىلع ماقأو اهنم عنتما نإو مالسإلا مح هل مح ةبوتلا

 دترا ولو مالسإلا مح هل و همد كلذ نقح ناعإإلا ربظأ مث دك 19[ ةسو] ءانأ ةثالث عنتماف بيتتسا اذإ

 ىتح ناركس مالسإلا ىنأ ول لتقيال كلذكو « ًاقيفم بوتيف قيفي قح ل مل ناركس وهو بات مث ناركس وهو

 دترا ولو « لتق اقيفم ةبوتلا نم عنتما اذإف ناميإلا هيلع ضرع قافأ اذإو لنةيف ًآاقيفم ةبوتلا نم عنتميف قيفي

 هتدر نأل هئاريم .نوماسملا هتثرو عنع مل لاهلا كلتب تام ولو ىلاولا هسبي مل ركسلا ريغب هلقع ىلع ًابولغم

 تام مث ناركس دترا ول ناركسلاو عضوملا اذه ىف ناركسال فلا وهو ملقلا هيلع اهيف ىرحيال لا> ىف تناك

 ىتح هتيلختب لعأ مل ناركس بات ولو « نيماسلا نم هتثرو هثرو تام مث ناركس بات ولو ًائيف هلام ناك بوتب لبق

 هنم بلطأ ىذلا وهف اهيلع تبث نإف قرفي ىت> مالسإلا ى.> اب هل ي>أ ةبوت هتبوت لعجأو اقيفم بوتيف قرفي
 لبخ وأ مسرب وأ هيلع ىمغأ مث اقيفم دترا ولو ( ىثا:هلالاث ) لتق بتي لو رفكلا ىلإ ةقافإلا دعب عجر نإو

 ناك بتي ملو هلقع ىلع آبولغم تام ولو لتق لقعي وهو ةبوتلا نم عنتما نإف باتتسيف قيفي ىتح نتقي مل ةدرلا دعب
 ىلع دلو ناعإلاب رقأ نمت غلاب لكو ةمألاو دبعلاو ةأرملاو لجرلا اهيلع لتقلاو ةدرلا ىف ءاوسو ( لاق ) ايف هلام

 نمو ناثوألا لهأ نم ناك نف : نابجو ناعإلاب رارقإلاو ( قنا ةلالاف ) ناعإلاب رقأ مث رفكسلا وأ ناعإلا

 ناميالاب رقأ دقق هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهش اذإف باتك الو ةوبن نيرد هنأ ىعدي هل نيدال

 هللا تاواص ىسيعو ىسوم نيد نوعدي ءالؤرف ةينارصصنلاو ةيدوهيلا نيد ىلع ناك نمو ( لاق ) لتق هنع عجر قمو

 كرتب اورفكف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دمح« ناعيإلا امبيف مهملع ذخأ دقو هنم اولدب دقو امهيلع همالسو
 مدل

 . اهلمأتف ةقد ةرابعلا ىفو رهةب قلعت» « رهق»ب « هل : هلوق (1)



 ا

 هريغ ىلع اوناكو ن'ءإلا اورهظأ ذإ قافنلاب مهامسو ةيآ ريغىف مثرفكركذو مجدححم مثرئارس بذكو رفكلا مثدححو

 رفكلاب نيقفانلا نع لجو زع ريْخَأَف « اريصن مل دجي ناو رانلا نم لفسألا كردلا ىف نيقفانملا نإ » زعو لج لاق

 موف حو مهناعأب نوبذاك مهنأو رانلا نم سا كردلا ىف مهنأب هريغ هماعي ال ام هقلخ رارسأ نم هملعب مهيف محو

 نوزوطملا رفنكلا نورا مثو 0 ةنح مهلل نيبذاك هب اوناك نإو ناعإإلا نم اورهظأ ام نأ اندلا ىف هؤانث لج

 © لتقلا نم ةنج ناميإلاب لوقلا رابظإ نأ نم. هباتك ىف لزنأ.ام لثم ملسو هيلع هللا ىلص هناسل ىلع نيبو نامإلا

 هللا ىلص هللا لوسر نييو لتقلا نم 0 هرابظإف ناعإلا رهظأ اذإ رقي ملوأ رفكسلا دعب ناعإإلاب هيلع دهش نم رقأ

 كلذ ريغو ةحك انملاو ةثراوملا نم نيداسملا 2 مهل نأ رفكلا دعب ناعإلا رهظأن م ءامدىلاعت هللا نقح اذإ ملسو هيلع

 نأ دحأل سيل نأ ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر يح مث نيقفانملا ىف لجو زع هللا يتح ىف انيب ناكف . نيماسملا ماكحأ نم

 ملعيال مهنم ادحأ نأل رهظأ ام ىلع ملا دابعال لعج امنِإ لجو زع هللا نأو هسفن نم ربظأ ام فالح دحأ ىلع يم

 ع الف ةلطعم ماكحألا ىف اهاك نونظلا لعيب نأ هللا نع لقع نم ىلع بجوف لجو زع هللا هماعام الإ باغ ام

 ل ناس> ن و 6 انربخأ 5 هر جل تاك ثيح اإ_سو هيلع هللا ىبص هللا لودسر ا ةلالد اذكهو 20 ناخب ا ىلع

 هنأ 2 ؛ دادقملا نع رابخلا نب ىدع نب أ بع نع ديزت نب ءاطع نع بابش نبا نع دعس نب ثلا ن

 تزال مث اهءطقف فيسلاب ىدب ىد>إ برضف ىناتاقؤ را يكفل نم الحر تيقا نإ تبأرأ هللا لوسرا» لاق هنأ -

 هللا لوس راي تقف م هلتقتال) لسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رلاقف؛املاق نأدعب هلا لوسراي هلتقأفأ هلل تداسأ لاقف ةرجشب ىنم

 هتلتق نإ كنإف هلتقتال» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ هللالوسراب هلتقأفأ اهعطق نأ دعب كلذ لاق مث ىدي عطق هنإ

 ريخأف : هللا همحر ( قنا غلاك ) « اهلاق ىتلا هتك لوقي نأ لبق هتلزنع كنإو هلتقت نأ لبق كتازنمب هنإف

 مل هنأ بلغألاب هحبي ملو همد ىلع هفوخ لاح ىف ناميإلا هراهظإب اذه مد مرح هللا نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلا ديرب نب ءاطع نع فاش نإ ١ نع كلام انربخأ ( قفا“ ةلالاف ) مالسإلاب لتقلا نم اذوعتم الإ مسي

 هللا لوضر ربح قح هن ةاراسام ردن ملف سو هيلع ىلص هللا لوسر راس الجر نأ رابخلا نب ئدع نب هللا دع نع

 دهش» سيلأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لافف نيةفانلا نم لجر لتق ىف هنذأتسإ وه اذإف ملسو هيلع هللا ىلص

 هللا ىلص ىنلا لاقف : هل ةالص الو ىلب لاق « ؟ ىلصي سيلأ » :لاق . هل ةدابش الو : ىلب لاق « ؟ هللا الإ هلإ ال نأ

 لتق ىف نذأتسملا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريخأف ( قنانتلالاث ) « مهنع هللا قامت نيذلا كثلوأ د ملسو هيلع

 ةنس قفاومو ةنح ناعإلا نأب لجو زء هللا باتك قفاوم اذهو هلتق نع هاه هللا نأ مالسإلا ربظأ ذإ قفانملا

 : رانلا نم لفتسألا كَردلا قف مهنأ نع هللا ريخأ دقو . ايندلا لهأ كو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص ىنلا نع هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع ةماس ىنأ نع ورمع نب دمحم نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ

 اهقحعالإ مهاومأو مثءامد ىنم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال اولوقي تح سانلا لتاقأ لازأ ال » لاق ملسو هيلع

 ملسو هلع هللا ىلص هين ةنسو هللا كانك هلبق انيك قفاوم اذهو : هللا همحر ( قئنانعلالا ( «هّللا مه6اسحو

 هللا لاق كلذكو « هللا ىلع مهباسحو » هلوقب ملاع هنأل باغ ام ىلو ىلاعت هللا نأو رهظام ىلع محم اهإ هنأ نيبو

 ناك لحرأل هنع هللا ىكر 0 لاقو ) ءىث لَم مهم امسح م كيلعام 0( لاف هريغ ىفو 0 م لو زع

 ديش ىأ فوذحي ) دوش (( قاعت همو (( رقاود قلعتم رور#لاو راخلا خلا نامرلاب هيلع دهش ند رقأ : هلوق )0(

 ..لمات : رفكلا



 ك2 ١01

 5 يارا بأب

 مهواتاقو » ىلاعتو كرابت هللا لاق : لاق ( ىعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ ) لاق ( ناملس نب عيرلا انربخأ )

 اولخف » هلوق ىلإ « مجوكدجو ثيح نيكرشللا اواتقاو » لجو زع لاقو © هلل هلك نيردلا نوكيو ةنتف نوكتال تح

 لاقو ةيآلا « محامعأ تطبح كعاوأف رفاك وهو تحف هنيدت نع - ددتري نمو » همسا كرابت هللا لاقو « مهليبس

 ةقثأ انريخأ )» ني رساخلا نم تركك كالمع نطبحلا تكلف نا كللبق نم نيذلا ىلإو كناإ ىحوأ دقلو 2 ىلاعت

 لم هيلع لل ىلص هللا لوسر نأ نافع نء عع نع لهم 0ك 3 ىنأ نع كيعس ن ىحم نع دز نب دار نع

 )» سفن ربغإ سف لتوو ناصحإ كعب انزو ناعإ دعب رك : ثالث ىدحإب الإ لدم 7ع مد لحال ا لاق

 ردكشلا نهاد>إ «( ثالث ىدحإب الإ مس 'ىرما مد لخال د ملسو هيلع هللا ىلص ىناا لوقىف 0 مف ) قا 0 اللا (

 نأ الإ مدلا لحت رفكلا ةلك نوكت وأ ناصحإلا دعب انزلا هلع م مدلا لم رفكلا ة-اط نوكست نأ الإ ناعإإلا دعب

 هيلع هلا ىلد هللا لوسر لوق قىعم نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئرم م لحو وع هللا باتك لدف هيحاص بو

 ند لثقأ ىف لجو: نع هللا <؟حو اهعضاوم لئالدلا هذه تعضو دقو رفكسلا نم بتي مل اذإ « ناميإ دعب رفك » ملسو

 دع, رفكسلاب لتقلا ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر يح مث مهلاومأ نم هؤانث لج حابأ امو نيكرمشملا نم مسي م

 لزب مل ىذلا يح هنكح نوكي نأ هنم جورخلاب هحابأ مث ناعإلاب مدلا نةح اذإ نوكي نأ ملعأ ىلاعت هللاو ه.شب ناعإلا

 ربك أ هب دترملاو لاملاو هيف مدلا حبأ ىذلا ىلإ عجرو همد هب نقح ىذلا نم جرخدق هنأل هنم ربك أو اب راحت ارفاك

 هللا نأو هكرسش لبق مدق حلاص لمع لك ناعإلا دعب كرشلاب طب>أ لجو زع هللا نأل اكريشم لزي مل ىذلا نم كح

 مث اكرم لزي مل نم نأ نابأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو هلبق ناكام اكرمثم لزي مل نمع ع

 نم نأو « ريخ نم كل ىقيسام ىلع تماسأ » كرشلا ىف اريخ مدقي ناك لحرل لاقو كرمشلا لبق ناك ام هنع رفك مسأ

 ضعبب ىدافو مهضعب ىلع نمو مهضعب لتق هنأ نيكر رشملا لاجر نم هب رفظ نميف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس

 ةيدق هئنم ْدَحْوَت الو هياع نعالو هناعإ دعب دترع ىدافي نأ لحال هنأ نوءداسملا فلتع ملك ضع نكد ةيدفلا كو

 . ملعأ هللاو لتقي وأ مسإ ىت> لاحم كرتيالو

 مالسإلا نم مدلا 4ب مرام نأب

 كنإ كرشنل اولاق نوةفانملا كءاح اذإ 0( مبسو هيلع هللا ىلص هيدنل ىلاعتو كرات هللا لاق : هللا همح ر ) قفا 4 9 الاف )

 راهظإنأ نيبف ( قفا ةئغلالاف ) «نوهقفي» ىلإ «نوبذاكا نيقفانملا نإ دهشب هللاو هلوسرل كنإ ملهي هللاو هللا لوسرل

 نم مدل عنام ناعإلا رهظأ مث هراهبظإ دعب كرمشأ مث ناعإلا رهظأ نميوناعإلا رهظأ قح 1ك ريم لري ل: نعا ناكإلا

 رهظ: نيد نيتفانمال نكيل هنأ كلذو هروظب رثكا وأ رسل رفكر اص 0 ىلإو ناكنيلاحلا نيذه ىأ ىف هروظأ

 ةنس ىف مث لجو زع هللا باتكىف نيب كلذو ليطعتو د>ج رفك ناك امإ سئانك نايتإو دايعأ هل ىذلا نيدلا ر وظن“

 لتقلا نم ملعأ هللاو ىنعي ةنج مهناعزأ اوذخما مهنأب نيةفانلا نع ربخأ لجو زع هلل نأب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اورفك مث اونمآ 0 منع ربخأف )ب [وردف اونمآ ا كالذ » لامف ةنئح مهناعزأ 4 اوذ# ا ىذلا هحولاب ربخأ 2

 نيب وم.ن»ب امفنوميقم محو هنم ةبوتلا اوربظأو هب اورقأو ناعإلا اوربظأو ءوركس أ هنعا |ولتس اذإ انفك ناماإلا دعت

 مر فكي .ربخأف «مهمالسإ دعب اورفكو رفكسلا ةئكاولاق دلو اولاقام هللاب نوفل » هؤانثلج هللا لاق رفكلا ىلع هللا

 2صظ01111اا



 كد ١ةمو د

 لقأ . ىنازلا ىلع دوهشلا كلذ رمذحم الو انباع هاجر ادحأ نائءالو رمع رض مو ا(هرضحخم ملو ةأرهءاو ال>ر

 . 0( نينمؤملا نم ةفئاط اههءادع دهشيلو 0 لحو زع هللا لوقل ةعبرأ مجرااو دلحلا ىف ىلازلا لو رضخام

 هعب 1 انزلا دوهشو

 مث ةنس نو ةئام ركباا دلجو ةأرملا تمحر بيث ةأرماب ركب ىلز نإف : ىلاعت هللا هحر( قناةعلالا )

 دهشي ناب الإ ىلازلا ىلع دحلا ماقي الو اينز اذإ اعم نارحلا لجرلاو ةأرملا قنيو ةنم جرخ ىذلا دلباا ىف هل نذؤي

 ةلحكلا ىف دورا ا لوخد اهنم كلذىف لخدي هنم كلذ اوأرمهمنأ اوتبشي تح ك احلا مهفقي مث . لودع ءادهش ةعبرأ هيلع

 هدح د> اهيلع تبثو ةرم فرتعا اذإف ةينازااو ىلازاا نم فارتءاب وأ (هدح ةنازااو ىتازلا دح كلذ اوتبثأ اذإف

 . رخآلا ىلع مقي ملو امهنم فرتعملا ىلع دخلا مقأ وه دحجو ىه تفرتعا وأ ىه تدحجو وه فرتعا نإو ىه كلذكو

 رذأ امم دحاو لك نأل هداج مل ىل هدلجاف هب تينز ىنأ معز دق ةأرملا وأ ىل تنز اهنأ تمعز دق لجر لاق ولو

 انزلاب رارقإلا نع امهنم فرتعملا عجر قف ( قنانتلالا ) هريغا فذق هيف ناك نإو هب دحْوِإ هسفن ريغ ىلع دحمب

 ملوأ ةلع ركذ دلجلاو مجرلا هنع فك طايسلا وأ ةراجحلا هتذخأ ام دعب عجر نإو . دلحم ملو مجري لو هنم لبق

 لاقف ( قفا خللا ) «باذعاا نم تانصحلا ىلعام فصن نويلعف»نصحأ نميف ءامإلاىف لجو زع هللا لاقو اهرك ذي

 ضعبتي دلجلا ىف باذعلا نأل نيس> تدلج ةداسملا ةمألا تنز اذإف اهمالسإ اهناصحإ معلا لهأ نم هنع ظفحأ نم

 هيبنةنس الو لجو زع هللا باتك ىف فاتختال ءاسنااو لاجرلا دودح نأ كلذو دبعلا كلذكو . مجراا ىف ضعبتي الو

 وأ نيرا ىف تفصو امك ةعبرأب الإ دحلا اهبيلع ماقيال نأ ىف نيرحلا لثم امهو نيداسملا ةماع الو ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ايفنولو ناجربال مك نايفنيال لاق نم مهنُق امهيفن ىف انباحصأ فاتاو نيرحلا اذه ىف نافلاخمال هلع ناتبث, فارتعاب

 ةئس فصن ةمألاو دبعلا ىنني هنأ ىعفاشلا لوق ( عييرلا لاق ) هيف لجو زع هللا ريختسأ ام اذهو ةنس فصن ًايفن

 دحلا امهيلع ىنأي نأ ناطلسال نكي مل العف اذإف انزاا دح امهيلع امقي نأ ةمألاو دبعلا دسلو ( قفا: ئلالاث )

 نكح انئكح نإفعدن وأ محم نأ را.خلا انلف اولعف نإف نيبغار ان وتأي نأ الإ دودحلا ىف باتكلا لهأ نيب محم الو

 انزااىف ةمألاو دبعاا اندلجو ةنس اهانيفنو ةئام نيرحلا نيركبلا اندلجو انزاا ىف نينصحلا نيرحلا انحرف مالسإلا ؟+

 . مالسإلا ؟ لثم نيس نيس

 ار مولا نلا ىف دحلا هيف ارا

 روم الو ةهركتسم اهنأل اهيلع مةي لو دحلا مقأ ةأرملا لجرلا هركتتسا اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفا خلالان ١)

 كلذكو ءاهنت نم صقن امب ربملا عم هيلع ىغق ائيش اهنم نم ةباصإلا تصقن ةمألا تناك اذإف ةمأ وأ تناك ةرح اهلثم

 كلذكو . ةيانجلاب شرألاو ءطولاب ربملا : رملا عم حرجلا شراب هيلع ىضق شرأ هل احرج اهحرجف ةرح تناك نإ

 لاقو اهحكن هنأ ةئيبب ءاجف ةأرما عم ذخأ الجر نأ ولو روملاو ةمألا ةمبقو ةرحلا ةيد هيلع تناك هئثطو نم تتام ول

 مقأ لاحلا هذه ىف ةمرخم اهمنأ معأ انأو مرحم تاذ اهنأ وأ جوز نم ةدع ىف اهنأ وأ ا>وز اهل نأ معأ انأو اهتحكن

 دحاا هنع ءىردو فلحأ ةدع ىف اهنأ وأ اجوز امل ناب ةلابجلا ىعدا نإف كلذ ىه تلاق نإ كلذكو قازاا دح هيلع

 تددتعاو ىجوز توم ىنغلب تلاق نإ نكسلو دحلا اهيلعمقأ حاكنلا ىل لحم الو حوز تاذ ىلأ تماع دق تلاق نإو

 . ,طولاب رهملا همزلأ دحاا هيف انأردام لك يفو دحاا اهنع ءىرد تحكن مث



 -16م؟4

 تبثت نأالإ هفاريعاب الإ هيلع ماقيال ناك اذإ هلجر عطقت مل عجر مث قيرطلا عطقب فرتعملا دإ تعطق ولو . بيعلا ىلع

 تفصو اك سانلا قوقح امهنم ذخؤتو هدب مل وأ هنم افوخ دحال املأ دجو وأ رخأت وأ هعوجر مدقت ءاوسف هيلع ةنيب

 نم اوبات نيذلا الإ » لجو زع لاقف براحلا ةباتتسا د> ىلاعتو كرابت هللا ركذ ( ىف( :.لللإو ) ةلأسملا هذه لبق

 هضعب وأ لام ذخأو حرج وأ لتق نم تفصوام اهيف لعفو قيرطلا ةب راحلا ىف فاخأ نفث « مهملع اوردقت نأ لبق

 لطبي مل نيمدالل ناكام لكو عطقي الف طقس, دح نم لجو زع هلل ناك ام لك مهضعب لاقف هيف انباحصأ فلتخاف

 نإف ليتقلا ءايلوأ ىلإ عفد لتق نإو ذخأ ام ةميق هنم ذخْوِرو صاصق هيف نكي مل نإ هشرأ هنم ذخؤيو حرجلاب حرب

 لاقو . لوقأ اذهب و ٠ ًادحال اصاصق ريص, امنِإ هنأل وفعلا زاج افع نإو . بلصي الو اوفع اوءاش نإو اولتق اوءاش

 هللاو ( ىف(: لالا ) هيلإ هعفديف هنيعب لجر عاتم هدنع دجوي نأ الإ هلك سانللو لجو زع كل ام هنع طقسي مهضعب

 , قرسام تاف نإو » قرسام مرعب دخؤيو عطقلا هنع طقسيف هيلع اسايق هلكم قراسلا ملعأ

 قالا ل لوح

 دوعسم نب ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبع نع بابش نبا نع كلام انريخأ : ىلاعت للا همحر ( قفا تلال )

 (هدحأ لاقف مسو هلع هللا ىلص ىنلا ىلإ (مهت>ا نيلجر نأ هاريخأ امهنأ ىهحلا كاخ نب ديزو ةريره ىنأ نع

 1 ناتي ايي ضقا هللا لوسراي لجأ  امههقنأ وهو - رخآلا لاقو.. لجو زع هللا باتكت انننب ضقا هللا لوسراب

 اك ]5 نإ انرتاق هتأرماب ىزف اذه ىلع افيسع ناك قبا نإ لاق ماكنت : لاق « ملكتتأ نأ ىف ىل نذئاو لجو زع

 امتإو ماع بيرغتو ةئام دلج ىنبا ىلع امنإ قوربخأف للعلا لهأ تلأس ىنإ مث ةيراجو ةاش ةئاعب هنم تيدتقاف مجرلا

 كمنغ امأ . هللا باتكب نيب نيضقأل هدد ىن ىذلاو امأ » سو هيلع هللا ىله هللا لوسر لاقف هتأرما ىلع مجرلا

 001 تورطا نإف رحالا ةأرما ىآب نأ ىلسألا ًاسينأ رمأو ٠ اماع.ةنرغو ةئام هبا دلجو « كبلع درف كتراحو

 هللادبع نبال دبع نع باهش نبا نع كلام انربخأ ( ىف :لا]| ) ريحألا فيسعااو كلام لاق اهمج رف تفرتعاف

 ىز نم ىلع قح هللا باتك ىف مجرلا لوقي هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع تعمس لاق هنأ سابع نبا نع ةبتع نا

 كلام انربخأ ( ىفا_ةلالاث ) فارتعالا وأ لبخلا ناكوأ ةئيبلا هلع تماق اذإ نصحأ اذإ ءاسنلاو لاجرلا نه

 كلام انربخأ ( قفا ثلالاف ) اينز ةيدومو ايدو مجر ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع

 ماشلاب وهو لجر هاتأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ يللا دقاو ىنأ نع راسي نب ناملس نع ديعس نب ع نع

 اَهلعَو اهاتاق كلذ نع الأس هتآرما ىلإ يللا دقاو ابأ باطخلا نب رمع ثعبف الجر هتأرما عم دجو هنأ هل ركذف

 عزمتل كلذ هابشأ اهنقلي لعجوهلوقب ذخؤتال اهنأ اهربخأو باطخلا نب رمعل ابجوز لاق ىذلا امل رك ذف اهلو> ةوسن

 ةنس مث هللا باتكبف ( ىفالالاف ) تبجرف باطخلا نب رمع اهب رمأف فارتعالا ىلع تتبثو عزنت نأ تبأف

 ةينارصن وأ ةيدوهب وأ ةباسم ةرح لجرلا جوز“ اذإو هلك اذه ىف ذخأَن رمع لعف مث ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 آدبع وأ ارح اجوز ةيمذلا وأ ةماسملا ةرلا تجوزت اذإو نصح وهف هغولب دعب اهءاصأ مث ةمأ جوزف الوط دحي مل وأ

 تنز ءاوسو ةهركتسم وأ ةمأ وأ ركب وأ ةنصحع نصحلا دح هيلع مقأ ز امهأو ةنصحم ىهف ابغولب دعب ااصأاف

 مث اتوء ىت> ةراجحلاب اجري نأ ةنصحلاو نصحلا دحو . هدح امهنم دحاو لك ىلع ماهي هوتعم وأ ر> وأ دبع, ةنصحلا

 محجر دق ممسو هيلع هللا ىلد هللأ لوسر نال دوهشلا الو نيهود>رملا مامآلا رضخ الو .انف ديو اعهيلع ىلصرو السعإ



 5-6 ١6 ؟“ تت

 رضخحو راند 2 ىودسلا ادم اعاتم ») ةمسل و هةمسأب ءاتشإ : نإو 2 ةنيعب هاتنثو 0 نالف قرس الوعي َىَح ةقرسلا

 روح َىَح قراشسلا سد> رض : نإو قراشلا عطقب م ندهاشلا بذك نإف نادهاشلا لاقام ىعدب هنم قوش

 وأ هئعب عاتم لا ىلع ادهش ةميقلا افرعلإ ملاذإف ٠ اهدعب عجل | م تا ةرم ىعدا اذإو ٠ نيدهاشلا تبذكي ذأ عءدبق

 دق هنآل هيؤفص ريغ اهمنم ليف زرحلا نافصو زر> ند قرس نالوقيو رانيد 2 كل ند نع 06 0 اهنا دنا ةفص

 عاطق ىف لع نادهاشلا ديشإ ا كلذكاو دحلا هيلع مقأ اذه عمتجا اذإف زرع ءاملعلا دنع سيلو . ازرح اههدنع 0

 هولاثو حالسلاب هوفاخأوهنيعب اذمل وأ ءالؤهل حالسلاب اوضرع مهنأ مهءاسنأو هءامسأ اومسي مل نإو ا قيرطلا

 هتؤصب وأ ةتميش وأ 4أ عل عاتم ىل اع قراسلا دوهش كيش ماودبش عاتملا 1 ىلع اودب 2 نإف .٠ لد هيفام اواعف مث هب

 اوطرع ءالؤه 3 هتقفر ل اهأ نءمنادهاش دهيش نإوذوتقملا ءايلوأو عاتملال اهأ رضخ و « قراسلا ةداعش ىف تفصو 3

 اواعفق ءالؤل اوضرع ءالؤهنأ ادهش. نأ امبعس.و ناصخاممأل امهعداهش رح مل انضعب نم وأ انه اودحاو ان 5

 نإف . اذكه م.لع ةدابشلا ريكا | نأل مق متتك له مهلاسيف مهفقي نأ ىدنع مامإلا ىلع سيلو رظنن نحنو اولعفو

 لع لعفلا تش قدح ةداهمثلا هده اودحب م لعفي مل مهأ نم لعق مهعأ تشال مهضعب لعفف اوضر 3 ءالؤه 0 اودهش

 ةقرمدلا ىف لقي لوا ءاسمأ) ةداهش دودحلا ىف زوأ الو : هللا همحر ) قنا 5 لالا ( ةقرسلا كدكي «, هئيعب لعاف

 عاتملا ن2 لتاقلاو حراجلا اونس ىد كلذكو 0 نيو دهاش هيف لقب الو نيدهاش ند لقأ قيرطلا عطق الو

 تقرس موي اهتميق وأ اهنيعب هتقرس ذخأو هدهاش عم فلح دهاشب ةقرمسلا بر ءاجف نادهاش دجوي مل نإف . مهتايعأب

 اف ف رعد موا امته 5 وأ اهم عب 4 9 رس 1 نيتأرماو دهاشب ءاحنإو 3 قراسأا عطم 1و هقدتسا لاك اذه نال ا نإ

 ناطنإو هودحأ كاك لك قب رطلا عاطق ب كلل ند ل لعفي اذكهو 5 فاتع الو هيف ءاسنلا ةداهش زوو لام اذه نإف

 دهاش ءاحو هيف ضصاصقال احرجحباطنإو * فر هلع ىعدملا قلو حارا ىف مسقي ١ دهاشب ءاحو هنم صخش احرح

 لحأو هددهاش 6 كفل ورد ريغ وأ زرح ند هتقرس ىلع دهاش ءادح نإو 2 ندر دحأو هدهاش ' ا

 رقأ نإو نيتأرماو دهاش الو حرج ند هةنم صخش الو نيعو دهاشب نححاأ عطقي الو 3 دحوبا ١ نإ امهف وأ ةقرسلا

 دحؤاو عطش اللف عجز نأ الإ عطقي 4« راا لاق » عطق هب علطقي انت تناكو امتمقو امفصوو ةقرسسلاب قراساا

 لتقب ارقأ ولو كلذك قيررطلا عطاقو : هللا همحر 0 قفا 00 الوأ هب رقأ ام ىلع فلتأ ىنلا ةعاسلا ةميق هنم

 تماق ول 4هب لعفي مك همزايام اممم دحاو لك مرغيو امهم صاصقلا هيلع نع صخقإو |( مدح اعم نادحف 4 رقأ ام ىلع

 الو لَدقلا الو عطقلا لو اههيلع مق ١ لكل امهيلع ماقي نأ لق امحر 2 ثتفصو 6 ارقأ نإف .٠ ةلداع ةنسب هيلع 4ب

 1 رقأ 5 5 قب رط | عطاق مرغأو قرسام ةمق قراساا مرغأو » سانلا قوقح امههمزاو قترطلا عطش باصلا

 اذع ءاش نإو ةيدلا هنم ىحأ عاش نإو هلتق ءاش نإف هاو ىلإ عئد انالف لتق هنأ هرارثإ ىف ناك نإو 3 هباحصطأل ا

 هنعىلولا وذع همد نةحم مو لتق فارتعالا ىلع تدث ولو هنع عجر لق فارتعاب لتقي اكد لتعي دحلاب سيل هند د2

 كلذي هتيصأ لاق ولو . هلام نم هشرأ ذأ هنم صتقيال ناك نإو هنه صتقا هنم صتقب ناكو 0 رقأ ناك نإو

 عطق ن ع فك عّجر 5 ر ارقالا: قراسلا دب ضب ا 5 ولو )0 افا رثعا ه4ئع هتلقاع لقعتال هلام ند 1 0 حرجا

 عطقي دئا.ح وه » اللف اشي نإو هعطق هزهأ ن؛ عاق نإ كاذ الإهحلصيال هنأ ىلع ام وه 0 نأ الإ هد ند قبام

 م را



0 0 

 اولتقي لو لاملا اوذخأ اذإو اوبلصي ملو اولتق لاملا اوذخأي ملو اولتق اذإو اورلصو اولتق لاما اوذخأو اولتق اذإ قيرطلا

 اوذخأي لو ليبسلا اوفاخأ اذإودودحلا مهملع ماقتف اودجو. ىتح اوبلط اونره اذإو فالخ نم مهلجرأو مهديأ تعطق

 دودحلا نأ كلذو ىلاعتو كرابت هللا 07 قفاوم وهو لرقن اذهبو ( ىف: لالا ( ضرألا نم اوفن الام

 فالتخاب مثدودح فالتذ>او ةيز راو | وأ لتقلا اذ مهيف دودج داك كافلا لهأ امأف يسأ نديف تل امإ

 بات نك «مهماع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيل الإ » ىلاعت هللا ءاش نإ امهنع هللاىذر سابع نبا لاقام ىلع مهلاعفأ

 عبر ةميق ذخأ نه الإ قيرطلا عاطق ن. عطق. الو . مدآ ىنب قوقحم ذخأو هنع هللا ق- طقس هيلع ردقي نأ لبق.

 موقلا مهدودح هذه نيذلا نوبراحلاو : هللا همحر ( ىف[: لال ) قراساا ىف ةئسلا ىلع اسابق ادعاصف راند

 ىفو ةيدابلا لهأ رايد ىف كلذ ىرأو (لاق ) قرطلاو ىراحصلا ىف ةرهاجم مو بصغ.ي تح موقلل حالسلاب نوْضرعي

 ةرباكم دحاو وأ ةعامل صوصللا ضرع اذاف ةدحاو مهدودحف ابئذ مظعأ رصملا ىف ناك نم نكي مل نإ ءاوس ىرقلا

 الافتنحأا نم مهنمو الام د ملو لتق نم مهنمو لاملا ذخأو لتق نم مهنم ناكف نيضراعلا لاعفأ فلتخاف حالسب

 فالتخاب دودحلا مهياع تميقأ هناك نووقتي صوصلل ًاءدر ناك نه مهنمو بيهو ةعاجلا رثك نه 'مهنمو لتقيملو

 ق ّنآل ةلط َلَق هلتعب: أدب نأ ىلإ بحأو هبلصيو هلتقيف الام ذخأو مهنم لتق نم ىلإ رظنيو . تفصوام ىلع مهلاعفأ

 عفدو ل 5-١ الام د مو لتق اذإو . لتقف نعطي 2 باص ىريغ لاق دقو ةلثلا همشب ؛١ هل ان دعت ةيدخلا ىلع هلتقو هبلص

 تحسد مث * ىرمبلا هل>ر مش تحسح مث ىنحللا هدب تعطق لتعي و الام دخأ نمو . مث ريغ هنقدن وأ هونقدف هئايلوأ كل

 تفصو اممهلاعفأ تقرفا ءاوسو سحو رزع مهنع عفدي درا نآك وأ وأ بهو مكاو رضح نمو ٠ ىل>و دحاو ناكم ىف

 دح لتق الب لام ذخأ وأ لام ذخأو لق وأ هدحو لتق الثم اد>او العف تلعفف ترءاك ةعاج تناك وأ دحاو ماق» ىف

 امب مهنم صقأ اوحرجو اوبيه ولو اورزع لام ْدَحَأ الو التق اوغان لو اوبيه ولو هلعف ردقب هلثم دح منهم دحاو لك

 كلذكو لتق مث هنم حرا بحاص صقأ رخآ حرجو الجر مهنه لتق لتاقلا ناكولو اوسبحو اورزعو صاصقلا هيف

 تناكولو اهريغتو حارجلا ىف نييهدآلا قوةح هللا قوقح عنعال عطق مث جرا بحاص صقأ حرجو لاملا ذخأ ناكول

 دارأف عطق وأ لتق نإو . هلام نم انيد ْدْحْوي حراجلا لام ىف الك ايشرأف دمع ىهو هيف صاصقال امن حارجلا

 اوفع نم ءامد نقحن كلذ نكي مل اولتق نم ءامد وفع نيلوتقملا ءايلوأ دارأ نإو . مهل كلذف حارجلا وفع حارجلا لهأ

 انليقرملا لهأ ضعب نع ظفحأو هللا همحر ( قنا ةلالاو ) لتقلا مميانج تغلب اذإ ملتقي نأ مامإلا ىلع ناكو هنع

 اذه هلوقلو ( لاق ) ةلغاا ريغ ىلع لتقلل فلاخم اذهو هنوذِخأي لام ىلع ايمذ وأ ادبع اولتق نإو نولتقي لاق هنأ

 ا( 00 0 01 نأ لمتفااداست ضرألا ق ىمشو براح نمف نلصااو لثقلا انك ذ لجو زع هلا نأل هجو

 فلاخ دق هازأ تنك نإو . صاصقاا هلثم ىفام اولعف اذإ اونوكي نأ لمتحو داسفلا وأ ةب زاحلا نم ىمذ وأ دبع نم

 لعفوادودر٠ حاصلا ناك هيف حلاص ول . هحلصي الو هنع ىلولا وفعب نقحمال هيف لتاقلا مد نأل هريغ ىف صاصقلا لبس

 امنإو حصيف قرفتب سايق الو هعبتأ عامجإ الو عبتيف مزلي ربخ هيف سيل لجو زع هللا دودح نم دح هنأل حلاصملا

 لقتل هللا ريختسأ

 كلذ ريغو قيررطلا عطقو ةقرسلا ىف رارقإلاو تادابشلا

 نالدع نادهاش امإ نيهجو ن٠ دحاوب الإ د> براحم الو قراس ىلع ماقي الو :للاد+ر ( قنا:ئلالاث )

 ىف نيدهاشلا فمي نأ مامإلا ىلعو ء دحلا هدع ماقي ىد> هيلع تنشب فارتعاب امإو ءدحلا هلثم ىف اع هلع نادهشإ



 هلو 13

 لجرلا دلجم نأ كلذ نمو هدب أربت ىح رخؤيف قرسإ ىتح أربي الف قراسلا دي عطقت نأ ءرباا ىلإ اهيف دودحلا

 . هباصأ ضرم وأ حرق لك كلذكو هدلج أرب, ىتح كرييف ادح بيصإ ىتح هدلج أربي الف

 ةنايخلا ةبج نم هيف عطقرال أم

 ىمرضحلا ورمع نب هللا دبع نأ ديزي نب بئاسلا نع باهش نبا نع كلام انربخأ:هللا همحر ( ىف ةلالاف )

 قرس (لاق قرس اذام»)رمع هل لاقف قرس هنإف اذه دي عطقا لاقف هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع ىلإ هل مالغب ءاج

 هلك اذهف ( قنات ثلللاف ) معاتم قرس مسداخ عطق هيلع سيلف هلسرأ رمع لاق امهرد نوتس اهنمأ ىفأرمال ةآرم

 هضعب ذخأ هلام نأ لبق نم عطقيال نأ ق>أ نءؤي ملوأ هيلع نعوأ امم هديس عاتم نم قرس اذإ دبعلاو لوقن

 هيف امه ىذلا تيبلا نم اهجوز نم ةأرملا وأ هتأرما نم لجرلا قرس اذإ اندحاص لاق دقو ( ىفإ:ةلالاؤ ) اضعب

 قرس اذإف ةنايخ هذه نأل عطقي مل اءممدخم وهو هنم اهءالغ وأ هتأرما نم همالغ قرس نإو امهنم دحاو عطقي مل

 ىلإ ىذلاب سدلو اهنم هدبع وأ هنم اهديع قرس وأ اعم هنانكسال هيف زرحم تدب ند هنم ىه وأ هتأرما نعم

 ىأ ععاتمو جمداخ رمع لوق نإ لوقي هارأو بهذم اذهو ( قفا: ةلالاف ) قرس ءالؤه ىأ عطق امهمدخ

 لدرلا عطقي ال نأ طاقخالا لَدك ملعأ ىلاعت فاو -ىرأف دبع لمتحم ؟«هداخ رمع لوق نحلو مكتمدخ ىلإ ىذلا

 كلذكو (لاق ) هيف ةهبشلاو رث'الل ايش رخآلا عاتم نه قرس امهنم دحاو دبع الو اهجوزا ةأرملا الو هتأرمال

 ىف ناك اذإو ممن« دحاو عطقي ال هداو داو وأ هداو عاته وأ املبق نم هدادجأو همأو ةيبأ عاتم قرسي لجرلا

 ىف مهعم مهئارجأ كلذكو هناخ .اهنأل عطقي مل ضع, نه مهضعي قرسف محر ىوذ ريغ وأ م>ر ووذ دحاو تيب

 هدنع تناك وأ هدحجف اعاتم راعتسا نم كلذكو ةنايخلا ةبج نم هلك اذه نأل رجأ الب مهمدخم نمو مهلزانم

 ةقرساا عطق هجو اذهو ةهش ريغب زرح نء اءاته جرخأ نم ىلع عطقلا امإو عطق اهبف هيلع نكي مل اهدحجف ةعيدو

 قيرطلل عطقب تسيلو زرح نم ذخؤت مل اهنأل امف عطق الف ةقرسلاك تسيل ةسلخلاو ( قفا غلاللاف )

 هدب عطق دارأف اعاتم سلتخا دق ناسنإب ىنأ مكسحلا نبا ناوره نأ باهش نبا نع كلام انربخأ ( قفا ةلالاف )

 لجر نكسأ ولو ( قفا::ةلإ]5 ) عطق ةساخلا ىف سبل ديز لاقف كلذ نع هلأس تباث نب ديز ىلإ لسرأف

 . هنم قرسإ بيرغلا لثم وهو عطق هنم تيبلا بر قرس مث هنود هقلغي ناكف هايإ هارك أوأ تيب ىف الجر

 قراسلا مرغ

 ناك نإو عطقو ا,محاص ىلإ تدر عطق, لبق قراسلا دب ىف ةقرساا تدجو اذإو للا هحر ( ىفان لالا )

 هيلع تناكو اضيأ عطق ةعلسلا فلتأ نإو هب عبتي هيلع نماض اهصقن امو هيإإ تدر اهصقني ائيش ةقرسلا ىف ثدحأ

 وأ هيف مطقي امث ائيش ناسنإل فلتأ نم لكو قءرطلا عطاق كلذكو .٠ تتاف اذإ اهتميق نمضيو اهقرس موب اهتميق

 ٠ سانال فاتأ ام همرغ طقسال هلل عطقلاو هفلتأ نم هنمضيو كلذ نيب قرف الف عطقيال

 قبيرطلا عطاق لو

 ُصْرألا ىفنوءساو هلوسرو هللا نوب راح نيذلا ءازد اعاد ىلاعتو كرابت هللا لاق : هللا همحر ( قفا ب و االا /

 عاطق ف سانع نا نع ةمأوتلا ىلوم حلاص نع مهارإ انريخأ ( قفا تا ]ا ( ةيآلا «اوءلصي وأ اولتقي نأ اداسف



 2ك 18ه.

 املذ هلع طاخو ةورف وأ ًادبل هناكم لعجو هجرختساف هنع قتفف دربلا مالغلا ذ> اف تلاق ءاريضخ ةقرخ هيلع طيخ دق

 اتملكف نيتالولا اوملكفدربلا هفاودحم ملو دبالا هيف اودجخو هنع اوقتف اماف هلهأ ىلإ كلذ اتعفد ةنيدملا ناتالوملا تمدق

 جوز ةشلاع هبت رم اف فرتعاف كلذ نع دبعلا لئسف دبعلا اتمهئاو اهيلإ كك وأ سو هيلع هللا ىلص ىناا جوز ةشئاع

 اذهو (قفاتغلالاف 0 ًادعاصف رانيد مجد ىف عطقلا اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاقو هدب تعطقف جسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 كلذدب صقأ نإوهندب ىف هرمضي مف هسفن ىلع دبعلا رارقإب دخان !ذههو هزرح نما قارس :نيتالوملا عم ًازرحم ناك اندنع

 قابإلاب هللا ةيصعم هديزت الو اقبآ ناك نإو هعطقنو قراسلا عطقب لجو زع هللا رمأ دقو قرمس هنأل دبعاا عطقتو هنك

 ديعس ىلإ هللا دبع هب لسرأ اف « قبآ وهو رمع نبال قرس ًادبع نأ عفان نع كلام انربخأ ( قفا غلللاث ) اديخ

 رهع نبا هل لاقف قرس اذإ قبآلا دب عطقتال لاقو هدي عطقي نأ ديعس ىف "اف هدب عطقيل ةنيدملا ريمأ وهو صاعلا نبا

 هنأ مكح نب قيزر نع كلام انربخأ ااا 1 1 تيطقف 2 نا هب رمأق ؟ اذه تدجو هلااباتك ىأبف
 بتكف عطقي مل قرس اذإ قبآلا ديعلا نأ عمسأ تنك ىنإ زيزعاا دبع نب رمع ىلإ هيف بتكف قرس دق اق, ادبع ذخأ

 « مكح زيزع هللاو هللا نم الاكن ابسك ام ءازج 0 الت لاو قر اسلا ور كوت لجو رع هلا نإ مع
 . هعطقاف رثك أ وأ رانيد عبر هتقرس تغلب نإف

 افا الا ع
 ١

 عطقأ نميلا لهأ نم الجر نأ هنأ ' نع مساقلا ن نة رلا دبع نع كلام انريخأ هللا همحز ( قنانثلالا (

 لوقيف لِللا نم ىلصي ناكف هدظ نملا لماع 3 هلإ اكشف هنع هللا ىخر قيدصلا ركب ىنأ ىلع مدق لجرلاو ديلا

 افللك لح رلا لعمت ركب ىفأ ةأرما سيمع تنب ءامسأل ايلح اودقتفا مهنأ مث قراس ليلب كليل ام كي ا

 فرتعاف هب ءاح عطقألا نأ عز غئاص دنع ىلا اودجوف حلاصلا تيبلا اذه لهأ تيب نع كيلع مهللا لوقيو مهعم

 نم ىدنع دشأ هسفن ىلع هؤاعدل هللاو در كب وبأ لاقو ىرسيلا هدي تعطقف ركب وبأ هب رمأف هيلع دهش وأ عطقألا هب
 مث فكلا لصفم نم ىنمِلا هدب تعطق الوأ قراسلا قرس اذإف ذخأت اذهبف : هللا هحر ( ىف ةلالاؤ ) « هتقرس

 هدب تعطق ةثلاثلا قرس اذإ مث رانلاب تمسح مث لصفملا نم ىرسيلا هلجر تعطق ةيناثلا قرس اذإف رانلاب تمسح

 رانلاب تمسح مث لصفملا نم ىنميلا هلجر تعطق ةعبارلا قرس اذإف رانلاب تمسح مث فكلا لصفم نم ىرسبلا

 هنع "ىرد اذإف عطقلا هيف أردي ىنج نم ؟)اقراس ناك اذإ قرس نم لك رزعيو رزعو سبح ةسماخلا قرس اذإف

 نم فرعأ ىذلا ناكو ةمالسلا نم هب رقأو هلع ةنؤملا ةفخ نم هب عطقيام عطقيو ( قنات ثلالاف ) دزع عطقلا

 مث طبضيو ساحب نأ كلذ قفرأ دحجو نإو محم مث ةديدح ةديدحم عطقب م اهلصفم نيد ىح طيغ هدب دع

 . فاتلا ال دحلا ةماقإ هب داري امنإ هنأل هب عطق اذه نم نكمأو

 عطقلا هيلع تحن نم
. 2 0 

 ضارن الو. ىلح ةأرما ىلع لتقلا نود دح ماهي الو قراسلا عطقي الو ىلاعت هلأ هةمحر ( قنانتلللا (

 ةماقإ كرت, ىلا فلتلا بابسأ نمو فلتلا بابسأ ىف الو رحلا الو دربلا طرفم موي ىف الو ضرملا نيب الو فند

 ناس دوصقملاو خسنلا ىف اذك خا ا لو هلرتو تسول وحم نع فرح هلعل ىنج نم : هلوق )١(

 5 لمأت ةمالس هبرفأو ة هنؤم فخألاب عطقيو رصتخملا ةرابعو عطقلا ىف بولطلملا

252700 



5-2 
 ىنع وأ ىعرت هلبإ لجر لسرأ وأ اهوءز ملو اهومضي ملو رايكلا سابحلاك بيش) قوساا ىف اهاثم لعجمام

 ن* قرف هيف عجطضي مل اطاطسف برع وأ اهدنع عحطضي ملو ءارحصب اهخانأ وأ ةروطقم تسيا قيرطلا ىلع

 3 قلغم تيب نم قراس قرس نإف امف امل زر> ةقلغاأ توببلاو ازرح اذه ىرتال ةماعلا نأآل عطقي مل ءىث اذه
- 1 

 2د 0,0 قرم ف لخدف ا> وتفم تبيبلا ناك نإو عطق هزرح 0 عادلا جر و بايلا علق وأ تدنلا تقن وأ قاغلا

 ةرجح هنود تناك نإ ٍليق دقو عطق اهم قرسف ةقلغ» راد وأ ةقلغم ةرِدَخ حوتفملا بايلا ىلع ناك نإف اعم 0

 مل ابنه قرسف لخاد اهلخدف ةحوتفم تناكام قولا تود كلذكو' اقلغم نكي ل نإو زردح اذبف رك

 نوكي نأ الإ ( عيبرلا 0 اهدنع دوعق اهزرحمال توببلا ىنام نأال ةنانخ هذهو اهبحاص اهيف ناك نإ |و عظقي

 تيب ناك رآلو )قى قنا 0 كلانا ( عطق ر رانيد عبر ىوسإ ام اهنم راو هيا اسر 0 وأ اهلك اهم طيح هريصب

 هحرخم ىتح عطق, مل هدحو قورمسال رادلاو رادلا ىلإ ةرجحلاو تيبلا نم ةقرعلا جرخأف راد مث ةرجح هيلع

 تناك ول نكلو زرحلا عي نم ةقرشلا جر ىحعطقي الف اهيفانا زرح رادلا نأ كلذو اناذلا 2
 ناكسلا نم'دحا وار رع تسد 50 نأال عطق رادلا ىلإ ةرجحلاو تيبلا نه ةقرسسلا جرخأو ةكرتشم راذلا

 لحر هذخأ مث بقنلا ضعب ىف هعضو ولو عل طق هلكت تفتلا ن ٠ عاتملا جرخأف تيبلا لحجر بقت ولو رخآلا نود

 هابإ لخادلا حارخإو ) لاق ) جراخلا الو هزرح عي ند هجر : لكادلا ند“ عطقي مل جراخ ند

 نأ ولو ( ىفان لالا ) عطقلا هيلع بجوب جفلا ىلإ هب هيمرو هل 5٠ زر> ريغ ىف هريص اذإ هريغو بقنلا نم

 نإو اوعطق رانيد عابرأ ةثالث غلبف ةثالث.ا وناك نإف اه هوا ىذلا عاتملاو تيب نه اعاتم اولمح ارفت

 ىوسيال ام جرخأ نهو عطق رانيد عبر ىوسإ اًئيش هنه جرخأ نأ اقرفتم هول ولو اوعطقي مل كلذ غلبي مل

 جرخأ مث ء اهزرح ىف اهعذف ةاش وأ هريسكف الح وأ هقشف ابوث قراس قرس ول كلذك و عطقي مل رانيد عير

 عبر كلذ غاب اذإف ةحوبلم ةاشلاو رودكم للكاو قرتشم نوثلا هج ردا اف لع جرخأ ١م موق كلذ نم قرسام

 ىوس ناك نإف زرحلا نم اهيف هب هجرخأ ىتاا لاخلا ىف هتميق ىلإ رظني انإ تيبلا ىف هتميق ىلإ رظني الو عطق راند

 ناك نإ هقشي نأ لبق احيحص هتميق هيلعو عطق, مل اب هجرخأ ىتاا لاخلا ىف رانيد عبر وسي مل نإو عطق راند عبر

 اه>رخح ملو ةقرعلا موضعي جرخأ 2 اعم هويقنو تدبلا ةعاج لحد ولو قرحلاا ةدقناو درو هدر هيلعق الإو هفاتأ قر
 أ

 قرس نمو « هلك بالا اذه اذه ىلعف تيبلا فوج نم هجر 1 عطقي مو تيبلا 5065 عاتمل 2 ل امق مرنم عاتما ذخأ نف مهيمحم عضوم ىفوأ بابلا ىلع ممضمب فقوف ةعامج اوناكول كلذكو اجر مل ىذلا نود

 ن* هجر نأ لبق ذخأ نإو : هلث زرح اذه نأل ربقلا عسيج نم نفكسلا جرخأ اذإ شابنلا عطقيو عطقي مل زرح 3 و 2 قرس نإ و د هدهو عطقي 1 متع وأ لقعي 0 قرس رع عطق زر> ل ايمجعأ وأ اريغص 10
 : ةورَح 4-2 قرافي : مادام عطقي مل ريقلا عسيج

 قبا ىدهو هعطقو هرارقإب كاوامملا 5 3

 تلاع اهنإ اولا نبع تنب رمق ل ا هللا دبع نع كلام انززأ للاهحر ( قفا ةلالات)
 لحارم دربب نك الوم عم تقعبف قيدصلا ركب فأن 0 ؛ هللا دنع ى ءءأ مالغو امل ناتالوم اهعدو ةكم ىلإ ةشئاع تدحرذ

 عطف معضعب امحرع 1و 0( مالكلا هدو لعاو طقس ةرايعلا ىفو سلا ىف اذكه خلا نودا محجر و: هل وق ١) ا

 , 4دي>ءضس م هتك لوا خسانلا ن* ةدابز هيف لعل )») غلا عاتملا لأ ن 2 هلوقو )»ع خلا نود اهجرخأ ىذلا



 تكاداح
 مث ةلتاقلاو ةترذلا نيب قرف اذه رمع لاقف زيزعلا دبع نب رمع هب تثدحف عفان لاق كاف 5 0 نأ

 هللا باتكف ( قفا ةلالاف ) ةيرذلا ىف ةرمشع عدا ريالا هلتاقللا فا هردع ردع نبال اوضرغ نأ ةهلاع لإ 1

 ةيآلا « ادشر مهنم متسن 1 نإف حاكناا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو لجو »زع هللا لاق ذخأن لوقلا اذه مث ل لجوزع

 نمو ابلك دودحلا هيلع مقأو ةيرذلا نم جر ءاسنلا نم ,ضي لاو مالتحالا كلذو كاحرلا نم حاكنلا غلب نم

 © اهريغوأ ةقرملا اياك دودحلا هلع تخقأ" ةنش ةرمادعي نسمح 0-0 هنع كلذ أطبأ

 نر نك ا

 هوجولا نم 4جور ايل وأ اقرسا ام كعب ةقرسأا هل بهوت لجرلاو

 لبق ةمأ نب ناوكص نأ هللا دبع نب ناوفص. نع بابش نبا نع كلام انربخأ ىلاعت هللا همحر ( قفا ؛ةلالا )

 هدم 0 نم هءادر ذحأو قراس ءادق هاكر ددموتو دحسلا ىف مانق ةندملا ناوفص مدقف كاله رحاه ل نم هل

 لاقف هدي عطقت نأ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمأف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب ءاجف قراسلا ناوفص ذخأف

 نع نايفس انربخأو مكب تأت نألق اله» سو هيلع هللا ىلصهللا لو وسر لاف ةقدص هيلع وه اذه درأ مل ىلإ ناوفد

 نب دمحم نع ديعس نب ىلإ نع كلام انربخأ ( ىفا علل ) هلثم د هيلع هللا ىلص ىنلا نع:سواط ن ع ورمع

 02 الو ركأق'دللا عطقت ال » لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس هنأ هريخأ جيدخ عفار نأ نابح نب عساوهمع

 جدخ نإ عشا رنع نابح نب عساو همع نع ناب> نب ىلإ نب دعم نع ديعس نب ىحم نع نايفس انربخأ »رك

 ىنلا نع بيعش نب ومع نع نيسح ىنأ نبا نع كلام انربخأ ( قفا لال ) هلثم سو هيلع هللا لص ىنلا نع

 ىلإ ادبأ رظنأف ( ىف[ ئةلالاف ) «عطقلا هيفف نيرجلا ءاوآ اذإف قلعم رمث ىف عطق الد لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص

 تبهو نإف دديح هلع دح!ا بحو دقف اهزرح نيبو اهنيب قرفف ةقرمدلا قرس اذإف قراسلا اهف قرسس ىلا لاخلا

 اهيفأ قرس ىتاا لاحلا ىلإ زظنأ امنإ ىنأل عطق كلا هوجو نم هجوب اهكلم وأ عطقلا لبق قراسلل ةقرسلا

 ةماعلا هبسنت هيف قرس ىذلا عضوملا ف ناك نإف قورمملا ىلإ رظنأو ةءلسال كلام ريغ وه اهيف قرس ىتلا لاحااو
 عطقي الف زرحم عضوملا كلذ لثم ىف هنأىلإ هبسنت.ال ةماعلا تناك نإو هيف عطقأف زرحم عضوملا كلذ لثم ىف هنأ ىلإ

 هب و ىلع عجطضاف حابم عضوم ىف ناك نم لك هلثف هيلع هعاجطضاب ازرع ناكناوفص ءادرف ( قفا تالا ) هيف

 اذإف قوسلا عاتم ىلإ رظنأو عضوملا كلذ ىف زرحب اذكه هنأل هريغ وأ مامح وأ ءارحص ىف ناك هل زرح هعاجطضاف

 زرحأ اذه. ىأ قرسف هيلع طيخو شيخ ىف ماعطلا لءد وأ لب“ طبرو هتاعابب عضوم ىف ضعب ىلإ هضعب مض

 رطقف اهدوقي وهو ريست تناك لجرلا لبإ ىأو هنوزرحب اذكه محلاومأ ىلع مبحش عم سانلا نأل هيف عطقأف 5

 ثدحم تناكو اهخانأ وأ ءارخص ىف ابعج نإ كلذكو هيف عطق اًءيش اهملع ام وأ اهنم قرسف ضعب ىلإ ابضعب

 اهنم 'قرسف اهيلإ رظني ثيح عجطضاو ضعب ىلإ اهضعب مضف حارملا ىلإ اهاو آاذإ منغلا كلذكو اهيف عطق اهيلإ رظني

 قرسنإفهيف عجطضاو هعاتم هيف ىوآو اطاطسف برضفءارحص ىف لزن وا كلذكو اهزار>إ اذكه نأل هيف عطق ءىث

 فاتخم زارحألا نأ الإ طاطسفااو عاتمال زرح هيف هعاجطضا نأل هيف عطقأف طاطسفلا فوج نم عاتملاو طاطسفلا

 لخدي حابم اهرثك أ نال ةرمثلل الو لخنلل زرحب تسيل طئاوحلاو هلثع زرحم ةءاعلا نوكي ام لكب زرحنف

 ةقرعت ىذلا نأ كلذو هيف عطق نيرجلا هاوآ اذإف عطقي مل قلعم رم نم اًئيش طئاح نم قرس نفث هبناوج نم

 هيدي نيب هنوث عضو ءاردص ىف عجطض» عجطضا ولف زرح ريغ طئاحاا نأو زرح نيرجلا نأ اندنع ةماعلا

 قاوسأالا لهأ لأ وأ طب رت لو ضعب ىلإ اهضعب مضي ملو زر> اهيلع سيل دعاقمىف مبعاتم قاوسأالا لهأ كرت وأ
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 نبا نع ىرمعلاو ةنيبع نبا انربخأ ( فا غلاف ) « مكح زيزع هللاو هللا نم الاكسن ابسك ام ها

 « ادعاصف رانيد عبر ىف عطقلا » ل 0 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع نمحر لا دبع تنب ةرمَع نع باهش

 هتميق نجع ىف اقراس عطق سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ ( قفا: ةلالاف )

 نيغلالا قارسلا نم هعطق هللا دارأ ا ىلص هللا لوصر ةنم تلدف ( قنانغلالاف ) مثارد ةثالث

 ادعاصف رانيد عبر هتقرسس تغلب نم ناكف هعطق دارأ نم ىلع تلدو اذه ريغ باب ىف بوتكم اذهو نيبولغملا ريغ

 رانيد عبر هدعب نمو ملسو هيلع هللا ىل< ىنلا دبع ىف مثارد ةثالث نأل ةشئاع ثيدحل قفاوم رمع نبا ثيدحو

 نأ نمحرلا دبع تنب ةرمع نع هبيأ نع مزح نب ورمع نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ ( قفا تالاف )

 رشع ىنثا فرص نم مهارد ةثالك .تموقف ناْمع اهم رمأف هنع هللا ىذر نافع نب ناْمع دبع ىف ةجرتأ قرس اقراس

 ىلع لدي نانع تيدحف ( قفا ةلالإو ) سانلا اهلك أب ىتا هجرتألا ىه كلام لاق هدب عطقف رائيدب امهرد

 نامع ثيدح لديو مهرد فلأ رمثع ىثثا ةيدلا رمع ماقأ كلذكو رانيدب ريشع انثا تناك مهاردلا نأ نم تفصو ام

 اذإ هيف عطقي اذكه نم هلام لكف سيال جدألا نأل حلصي مل وأ سييب حاص 3 رمثلا ىف عطقلا نأ ىلع

 مارح اذه نأل عطقي مل اريزُتَح وأ ارمُح قرس نإف هن لحم امم هريغ وأ افيس وأ ناك افحصم راند عبر هتمبق غلب

 عمس هنأ ليوطلا ديمح نع ةنيبع نبا انربخأ ( قف|: الاف ) رامزملا الو روبنطلا نمت ىف عطقي الو نمألا

 ىل هنأ رسام ءىش ىف اقراس عطق قيدصلا ركبابأ ترضح سنأ لاقف عطقلا نع كلام نب سنأ لأس ةداتق

 هلا ىضز بلاط ىنأ نب ىلع نع هيبأ نع ذمحم نب رفعج نع دحاو ريغ انربخأ ( قفا: ةلالاف ) مهارد ةثالث

 ىذلا مويلا ىف هتقرسس تموق قراس ذخأ اذإف ذخأت هلك اذهبف ( قفا لالا ) ادعاصف رانيد عبر ىف عطقلا لاق هنع

 تناكو هيلع ةنيبلا تدثتل سبح ولو عطقي مل رانيد عبر نع تصقن نإو عطق رانيد عبر اهتميق تغلب نإف هيف اهقرس

 رانيد عبرب اهقرس موي تموق ولو عطقي مل اعبر ىوست تراص ىتح ةئيبلا حصت ملف رانيد عير ىوسنال اهقرسس موي
 دعب ام ىلإ تفتلي الو قرس موي ةميقلا نأل عطق رانيد عبر ىوسنال تراص ىتح تصخرف ةنيبلا هيلع حصتل سيحف

 ىف سانلا هزوحم امم هريغ وأ بشخ وأ سبا, وأ بطر ماعط نم قرس امو اص رو ةءلسلا ءالغ نم هتقرس

 رانيد عبر ىف عطق رانيدب نامهرد نوكب ىت> مهاردلا تلغولف رانيد عبر لصألاو عطق رانيد عبد ىوس مهكسلم

 نورشضعو هن كلَذو راند عبر ىف عطق مهرد ةئام رانيدلا ريصإ ىح تصخر ولو مهرد فصن كلذ ناك نإو

 رفع قود اه نأ لاك عبر ىوسإ ام وأ راند عبر قرس ولف اهريغو معنلاو بايثلاك ةعاس مهاردلا اعإو امهرد

 ىف عطقتي امتإ ناك ةاش عبر كلذو رائيد عبر ىوسيام قرسس ول كلذكو هايش رشثع هتميقو عبرلا ىف عطقي ناك هايش

 رانيدلاو امنالغ ىلإ الو !مصخر ىلإ رظنيال ضورعلا نم ضرع عهاردلاف رانيدلا لصألا ناك اذإو رانيدلا عبر

 هنأل الاقثم رانيد عبر ىوسيام قرس نوكسي ىتح عطقي مل هنم صقنأ دلبب زوحم ناك ولف لاقتثلا هعب ر ىف عطقي ىذلا

 لقعي اغلاب نوكيو زرح نم قرس نوكي ىتح عطقي الو *؛ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دب ءىلع ناك ىذلا نزولا

 دودملا امهملع تح رقأ ةأ ]| رأاو لحرلا اهغلب اذإ ىتلا نسلا بأب

 مع نبانع عفان نغ صفح نب رع نب هللا دبع نع ةئيدع نب نايفس انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ةلالاف )

 انأو قدنحخلا ماع هيلع تضرعو ىفدرف ةريثع عبرأ نبا انأو دحأ ماع مل_سو هيلع هللا ل ىلا لع تسرع لا
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 ا تصخشكا ةَفص

 لجوزعا#شا لوق وهو لجو زع هللا باتكم اصن ىف اهله : هوجو ةثالث ىننلا ( قفا: لالا )لاق (عييرلا انربخأ)

 ىلاعتو كرات هللا دح مهيلع مقأ م ,ءاع ردق ىتف اوءنتمف اوباطي نأ ىنلا كلذو « ضرألانه اوفني وأ » نيب راحلا ىف

 تباث اهدحأ نابجو ةنسلاىفىئنلاو نيبمدالا قوقح مهيلعتسثتو هللاقح مهنع طقتسيف مهيلعردقي نأ لبق اوبوتينأالإ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور دقو ةنس ىندو ةثام دلحم ىلازلا ركبلا قف وهو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع

 ىنلا نع ىورب هنأ ىناثلا ىننلاو ركبلا ىلع دلجلاو ىنلاب ىفق مث «لجو زع نإ تاكك اكد نيضقأل »لاق هنأ سو

 هافن هنأ امهدحأ ىف ظفحم و عتام رحاللو ته امهدحأل لاقي ةنيدملاب اناك نيثن#ع ىف نا هنأ السرم ممسو هبل هلع هللا ىلص

 دك 0 2| اتا هنآو نع هاحو ركك نأ َءاَحَو ملَسو هيلع هللا ىلص ىننلا ةابح لزملا كلذ ىف ناك هنأو ىلا ىلإ

 ىح هب نولوقيو اذه نوفرعي انباحصأ تيأر دقو فرصني مث قوستي اموي ةعّا ىف ةنيدملا لخدي نأ ةمألا ضعب هل

 قلط اذإ لجرلا ىف ( قنا ةلللاف ) انزلا ىن توبثك تبثيال ناك نإو هيف فلاخ هنأ مهنم دحأ نع ظفحأ ال

 هتقفن بألا ىلعو 0 امهعأ ريح غلب اذإف نين نام وأ نينس 0 غلج قح دلولاب قحأ ةأرملاف دلو اهنم هلو هتأرما

 ىضقيال تجوزت اذإ مألا ةلزنمع ىبف جوز ةدجال ناك نإو مألا ناكم ةدحلاف ةأرملا تحكن نإف همأ دنع ماقأ ام

 4 قحأ نكي ' هدح ريغ ناك نإو مالغلاب قحأ ناك مالغلا دح ةدجلا جد ناك نإ )» عيب رلا لاق ) دلولاب امل

 ةأرملا ع اذإو ( قفا *لالاز ا مسقن ن هه تار ع مآ ف امثدحأ ىضق ن نع 3 2 نأ كلام ثيدحو ) لاق )

 هيلعو اراردعأ هدالوأ نآكو كلاملل اكلم ةباصإلاب ريملا جوزلا ىلع ناكو اهكلامل تناك تقحتسا مث اهسفنب الجر

 نع هيبأ نع ليهس نع كلام انربخأ ( ىفاةشلالاف ) قرلا مهلع عق. مل ممنأل نوذخؤ». موب ال اودلو موي مهتحبق
 انا هلع ىآ ىقح هلهمأ قارما عم الجر تدجو نإ تيأرأ هللا لوسراب لاق ةدابع نب دعس نأ ةريره ىنأ

 ىنلا نع ىورو ( لاق ) ىأرماب ىنزي هتدجو لاق مب هلتقف هلزنم لجرلا لجرلا لخدأ اذهب سانلا قدص ولو

 ملصو هيلع هللا ىلص ىلا هنع ىورو «ناءإ دعب ردا تد ىدحإ نم الإ مم مد لعمال لاقهنأ مسو هيلع هللا ىلص

 ليدبتلاو رفكلا ةملك نوكت نأ رفكلاب هنيد لديملا ناعإ دعب رفاكلا ودعي الو«هولتقاف هنيد لدب نم لاق » هنأ

 كعب رفك وأ هند لدب نم *م امكانعم نو 5 وأ بات نإو انزلا نم لتقلا هياع بجوب مك بات نإو لتقلا هيلع بجوت

 لاق نإف ©20فورعم ريغ انيد وأ افورعم انيد روهظأف هنيذ لدب نم نيب قرف الو ليدبتلاو ر ةكشلا لع ماقأف ن ناعإ

 ةنارصنلا ىلع ماقللا ىلع ردقب دقف ةسكفلاو بيلصلا كرت هتوت تلق بات نإف ةنارصنلا نع عجر اذإ وه لئاق

 نوقفانلا ناك دقو هرهظيال نيد وأ هربظي نيد ىلإ عجر ءاوسف لجو زع هللا ىلإ هعوجر ةحص معي الو ايفحتسم
 ىلوتف مهنع كلذ ملسو هلع هللا لص هلوسر لجو زع هللا ريخاذ رفكلاب رارستسالاو ناعإلا راهظإ ىلع نيميق»

 هيلع هللا ىنص ىنلا مهرفأو رهاظلا ىلع الإ ارك نأ دابعلا ىلإ لجو زع هللا لمي ملو مثرئارمس ىلع ماسح

 برا اورضح اذإ نيملسملا نامهس ممل مهسأو ةثراوملاو ةحك انملا ىلع ملمو

 ىلازلا دحو قبرطلا عطاق دو أممف مطاقلاو ةقرسلا لوح
3 

 اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو ىلاعتو كرامت هللا لاق لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناماس نب عيب رلا انربخأ ةقرسسلا دح

 لصأ ك عوجرو ار نإ جاتحم ةمقس ةراع ىهو اث دس ىلا خسنلا ك اذك خلا لئاق لاق ناف : هلوق )1

 . هةحوومصم هنثك .٠ ريرحتلاب كيلمو عي وص



 هه

 ءاسنلا برض باب
 هللا دبع نب سانإ نع رمع نب لادبع نب هللا دسع نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا انربخأ : هللا همحر ( قفا: ةلالاث )

 رئذ هللا لوسراي لاققق رمع هاتأف لاق « هللا ءامإ اوبرضتال » لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق بابذ ىفأ نبا

 لاقف نهجاوزأ نوكشي نولكر يثك ءاسن ملسو هيلع هللا لص ع ل آب فاطأف نهمرض ىف نذئاف نهجاوزأ ىلع ءاسنلا

 كرايخ كئاوأ نودحت الو نهجاوزأ نوكش, ةأرما نوعبس دمحم لب ةلدللا فاطأ دقل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا لوسر نأ انغلبو نيجاوزأ لع نرئذ اذإ ءاسنلا برك ملسو هيلع ىلص هللا لوسر نذأ دقو ( قفا االاف )

 نومبرضب كجوزع هللا نذأ دقو ( قنا: ةلالاو ) «هجولا اوقتا»لاقو حربم ريغ ابرض نمبرضب نذأ ملسو هيلعهللا ىلد

 لوقل ىلإ بحأ ناك برضذلا كرت ول و ( لاق ) «اليبس» ىلإ «نهزوشن نوفاحم ىناللاو » .لاقف ٠ نهزوشن فيخ اذإ

 برض ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مث لجو زع هللا نذأ اذإو « كرايخ برضي نل » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هللا لوسر باحصأ هلعفو ةنسلا هب تءاج دقو انزلا دح هتمأ ىلع ةمألا ديس مقي نأ لجر باع فيكسف رئارحلا

 . هدعب ملسو هيلع هللا ىلص

 هب برضب  ىذلا طوسلا

 هللا ل وستر دبع لع انزلا/ هسفن ىلع فرتغا الحر نأ ملسأ نب ديز نع كلام انربخأ : هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 ديدج طوسب ىفأف اذه قوف لاق روسكم طوسب ىنأف طوسب سو هيلع هللا ىلص هللالوسر هل اعدف سو هيلع هللا ىلع

 لاق مث دلجف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرهبرمأف نالو هب بكر دق طوسب ىنأف نبذه نيب لاقف هترمت عطقتمل

 هل هللا رتسن  رتستلف اندش تاروذاقلا هده نم تم باصأ نق هلآ مرا نع اون نإ لنآ دق سانلا اهمأ »

 دقو ةجح هسفن وه هب تيثي ام سيل عطقنم ثيدح اذه ( ىف|خ لالا ) «هللا باتك هيلع مقن هتحفص انل دبي نم

 رمي نأ دحلا دلج ىف غلي ملو ( قفا ثلالاف ) هب لوقن نحنف هب لوقيو هفرعي نم اندنع معلا لهأ نم تيأر

 فاتلا دحلاب داري سيلو فلتلا بابسأ نم برضلا ىف مدلا زاهنإ نأ كلذو تابوقعلا الو دودحخلا نم ءىث ىف مدلا

 ا . ةرافكللا وأ لاكنلا هب دارب اعإ

 ع وفعلاو ةبوقعلا ىف ؤ تقولا باب

 رك تأ ١ دمحم نع رهع نب هللأ دبع نب رزعلا دبع نع ذمحم نب مهارإ انريخأ : هللإ همحر ( قنا: ةلالاف )

 نع تائيطلا ىوذل اوفاحن» 000 لاق سو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع ةرهع نع مزح نب ورمعنب دمحم نا

 نع ةئيلا ىذ لجرلا ىفاحي » لوقيو ثيدحلا اذه فرعي نم يعل لهأ نم تعمس ( قفا: ةلالاف ) « مهتارثع

 ةلزلامهدحأ لزيف رشلاب نوفرعيال .نيذلا ممارثع نولاقي نيذلا تاآملا ووذو (لاق) « ادح نكي ملام هترثع

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نمحرلا دبع تنب ةرمع ه.أ نع لاجراا ىنأ نع كلام انربخأ ( قفانتلالاف )

 ةلسرم ثيداحأ تيور دقو ( قفا ةلا]ا ) ةشابنلاو شابنلا ىنعي ( عيبرلا لاق ) « ”" ىنتخلا هللا نعل »

 . اهعاطقنال اهانكرت اهتيقوتو تابوقعلا ىف مسو هيلع هللا ىلص ىننلا نع

 . هحدحصم ةقكا لإ اهوعفرت الو امنع اوزواح ىأ ) أوفاعت 00 حي اصملاو ناسللا ىف ىذلا )0(

 (5-دوع)
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 مهضعب فذق ىف دودحلا مكاطبأو مهيد ىف اهنورب اونوكي مل نإو نيدهاعملا ىلع دودحلا ممل مهل لق اذإف ملسو هيلع

 حاكتو مهنيب انزلا انلطبأ كلذب و دحاو هقلخ ىلع ىلاعتو كرابت نا يح نأ اولاق؟مهنيب اهنوري اوناك مل نإو اضعب

 ؟م نأ ىلع لدي لجو زع هللا مف مهل لبق اذإف ٠ مهنيب ازئاج كلذ ناك نإو لجو زع هللا باتك ىف :هعرحت لترا

 زوجي نأ مالسإلا يح نم سيلو هن متءرغو زيزتخلا نمت مهنيب متزجأ ملف لبق اذإف معن : اولاق مالسإلا ىف انكح منيب

 مهقتسم لوق اذه لاقو انلوق ىلإ مهضعب عجرف ( قف[ _ثلللاف ) مهيب ملاومأ اولطبأ دقو ملاومأ ىه اولاق:مارحلا نع

 نم كلل تفدو ام عم ,طوق ىلع مهضعب ماةأو فاتخمال ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا ىن ةنس مث لجو زع هللا باتك ىلع

 1 1 5 ام كل تفصو اع ءافتك الل ضعب نع تككمإو هضفانت

 ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا ىلإ هعفري بيؤذ نب ةصيبق نع بابش نبا نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفانتلالا )

 لجرب ىنأف « هولتقاف برش نإ مث هودلجاف برش نإ مث هودلجاف برش نإ مث هودلجاف را برش نإ » : لاق

 ةصخر تناكف لتقلا عضوو هدلجف ةعبارلا هب ىنأ مث هدلجف ةثلاثلا هب ىتأ مث هدلوف ةناثلا هب ىنأ مث هدلجف برش دق

 لتقلاو ( قفا هلال( ) ثيدحلا اذهب قارعاالهأ ىدفاو انوك لوو رهتعملا نب روصنمل ىرهزلا لاق مث نايفس (لاق)

 كلام انربخأ ( قفا ةلالاث ) هتماع ملعلا لهأ نم دحأ نيب هيف فالتخاال ام اذهو هريغو تيدحلا اذهب خوسنم

 عتبلا نع سو هيلع هللا ىلد هللا 10 0 تلافااعأا ةشئاع نعا نم رلا دنع نب ةماس ىنأ نع باهش نبا نع

 هريخأ هنأ ديزي نب بئاسلا نع بابش نبا نع كلام انريخأ ( قفا لالا ) « مارح وهفركسأ بارش لك »لاقف

 لئاس انأو ءالطلا ارش حير نالف نم تدجو ىلإ لاققف مهيلع جرخ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ

 دمحم نب رفعج ردع نب مهار.إ انررخأ ( ىفاةةلالا ) امات دحلا رمع هدلجف هتدلج كسا ناك نإف ترعاه

 هتددحالإ اركسم وأ اذن ارمُح برش دحأب ىتوأ ال : لاق ةنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نأ هيأ

 نم دحمالو هنم ركسإ تح ركسملا مرحخالو بارشلا لك نم ركسلاو مارح را سانلا ضعب لاق ( 55 ا

 لَسو هيلع 000 ونلا نع ىورام تفلاخ كك ل لنه لاق نم نفعل لكف ٠ ةاركش ىح [ركسم ادن ترش

 رمع نع هيف ور لاق: هفالخ سو هيلع ىلص هللا لوسر باحصأ ن نم دحأ لقي لو ىلع نع ىورؤ رمع نع تدثو

 فرعي فيكو : لاق ةدح هتاور نو كتال دنع لوب # لدحر نع هومتور انلق. هدح لحجر بارش لضف برش هنأ

 وأ 10 ام تبرمث لوقت وأ هلع هب دبش وأ رخلا تبريشش لوقي ىتح ركس مل ادبأ ادحأ دحم ال انلق؟ َركسملا

 اريزعتآلو ادح هن برضي الف هانعم بات اذإ امأف ركسم بارشلا نأ ىلع كلذ لديف مهضعب ركسدف رفقنو وه ءانإنم

 سانلا بقاعي امبإ بقاعي الو دحأ هيفدحمالىنعملا بيغمو ىنعملا بيغم نوكي نأ امإو ًاحابم نوكي نأ امإو دحلا امإ هن

 اذإ لاق مل لاقي ( ىف( لال ) مارح هليلقق هريثك ركسأ ام لوقي ىعفاشلا تعمسو ريك باتك هبفو نيقيلا ىلغ

 نإف ؟ ركسإ ملف ةرشع برش ول تبأرأ : هل ليقف مارح وه رشاعلاف ركسف رشاعلا برش مث ركسي ملف ةعسأ برش

 هنطب ىف راص مث الالح لجر هبرش, ائيش تبأرفأ ليق مارح لاق نإف ركسف حيرلا هتباصأف جرخنإف هل لبق لالح لاق

 ٠ امارح هتريصف هتبلق حيرلا هتباصأ اماف الالح
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 سانفلاو رثألا نم هيف ىور امل ةنسلاو ليزنتلا هيف كرت الإ باتكلا لهأ نيب مكحلا يف انفلاخ نم تدءام ( قفانعلالا )

 تلطب أمهنيب تكح اذإف لئاق مهنمىل لاقو ( قفا: لالا ) ٍلعنم أطخو لبج نأ عنتم مل مث معلا لهأ هفرعيامو هيلع

 نإو لاق معن : تلق ؟ ريزنخلاو را نمث مهنيب لطبتو لاق معن : تاق ؟ مهنيب زئاج وهو دوهشالو ىلو الب حاكتنلا

 تلفف لاق . امنولومتي مثرقت تنأ مهلاومأ ىهف لاق معن : تلق ؟ هنمثب هيلع ضقت ل مهل مهريغ وأ ضعبل مهضعب هلتق

 هيلع مرفت امب مهل سحم نأ كيلع بحيال فيكو : لاق . ا مهل يحأ نأ ىلع بجوبال !منولومتي مرارقإ نإ هل
 هيلع تنكحو مهقيقر ضعب ملسأ ولف : تلق ىلب : لاق ؟ مهقيقرو مهءانبأ هيلع رقأو كرمثلا ىلع مهرقأ امأ هل تلق

 ىلب لاق ؟ كرمشلا ىلإ هديعأ الو هقرتسي هعدأ الو هعبب ىلع ديسلا ربجأو مالسإلا ىلع هدمحأ تسلأ هكسلم نم جورخلاب

 هرقأ ام وأ تلق ىلب : لاق ؟هيلع ارقم لاح ىف ناكدقو هيلع هتررقأ امب هل محأ مل مث ءىث ىلع هتررقأ تسلفأ تلق

 ناك لجرل ايش قرس نم نأ مهضعب يح نمو تلق ىلب لاق : قا ريغب نودك مهنأ لعأ انأو هماكح مح ىلع

 قورتشلل دع ىرانلا نأ محأأ ىلإ اوعفارت ول تي.أرفأ هوضر اذإ كلذ ىلع مثرقأف قورمسلا دبع قراسلا

 سل نأ مهضعب يح نمو . اهقلطيال ةدحاو ةأرما الإ حكني نأ لجرل سيل نأ مهضعب - نمو تلق ال : لاق

 نم ءايشأ ىلع مرقت كارأف تلق ال : لاق ؟ كلذ مهتمزلأ ىلإ اوعفارت ول تيأرفأ ًادحاو الجر الإ حكسنت نأ ةأردلل

 اذإ تيأرأ مهضعبل تلقو ( قفا ةلالاف ) مالسإلا يح مهيلع تكحو ا ملجم مل كيلإ اوراص اذإ مهماكحأ

 حكت دقو كيلإ اوك احن نإف تلق ابرلا درأ لاق ؛ مهدنع زئاج كلذو ضعب ىلع مهضعب ىبرأدقو كيلإ اوكاحت

 دق انَغ هبحاصل امهدحأ قرحأ دقو نايسو كيلإ ماحم نإف تلق حاكنلا درأ لاق هللا باتك ىف همرحم لجرلا

 اهقرحأف اهتاكذ هدنع كالو اهلك اهذقوف مهلاهذقي نأ ىلع فلأ ةئام اهبف حبرأو فلأ ةئامب كيدي نيب اهارتشا

 ةثام وهو هب هتعتبا ام لثع كرضحمع هيف تحمرأو كيدي نيب هتعّبا ىذلا ىلام اذه قرحأ دق لاقف ملسم وأ مثدحأ

 كللاق نإف : تلق . مار> اذه لاق ؟اهبقرخأ ىتراجتو تنك ذم هيلع نر متى لام اذه ؟و لاق ايش مرغبال لاق ؟فلأ

 امهبكلهتسا نم ىلع تمكحو كدنع امبعي تزجأ ملف لاق نإف تلق ال لاق ؟ امه لال>أ ريزتْلاو رجلا تبأرأ

 لبق الالح تناك دقو لوم ىهو ةتءلا نمثب ىل محب ملو مارح امثو امهلوع ىلع مرقتو نالومتي ناكنأ امهنمش

 الالح ريزنخلا نوكي الو كدنع طق الالح نكت مل ريزةلاو ةتيلا تناك نإو ؟ هتغبد اذإ لالح اهدلجو كدنع ابلتق

 باتك هل تفصوف ؟ كلوق ىف كتجح اف ميقتسم ريغ لوخدم اذه انلوق مهضعب ىل لاقف ( قفا: لال ) ادبأ لاحم

 ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر مدح مث مالسلاو ةالصلا هيلع هيبن ىلع لزنأ ىذا هكحم مهيب مكحح نأ ىلاعتو ك رابتهللا

 للا ديبعنع بابش نبا نع دعس نب مهاربإ انريخأ : هل تلقو ( ىف(: لالا ) مجرلا ىف نيماسلا نيب هب مكح ىذلا

 هيبن ىلع هللا لزنأ ىذلا مكباتكو ا باتكلا لهأ نولأست فيك لاق هنأ سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نبا

 كرابت هللا باتك اوفرح مهنأ هباتك ىف لجوزع هللا ىربخم ملأ بشي مل اضم هنوءرقت رابخألا ثدحأ ملسو هيلعهللا ىلص

 مهدبأ تبتك امم مهل ليوف اليلق ان هب اورتشيل هللا دنع نم اذه » اولاقو مهديأب بانكلا اوبتكو اولدبو همسا

 مكيلإ هللا لزنأ امع مكلأسي مهنم ادحأ انيأرام هللاو ؟مهتلأسم نع مءاج ىذلا ملعلا ك اهنيالأ «نوبسكي ام مهل ليوو

 ىذلاهباتك اولدب دق ممأربخأو ملسو هيلع هللاىلص هيبن ىلع لزمملا هللا باتكب مهنيب مكسحلاب لجو زع هللا انرمأ هل تلقو

 نه لاو كلا تنك ام ملل ليوف اليلق انمأ هب اورتشيا هللا دنع نم اذه » اولاقف مهندياب باتكلا اوبتكو لزنأ

 هللا ىلص هلوسر مكح مث لجو زع هللا مكح نم انفصوام كباحصأ كرت هل تلقو ( ىف: ةلالاؤ ) « نوبسكي ام
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 نوماسملاو نيماسمال ةألصلا لوقف «نيالا 2 ىلإ « مترا نإ هللاب نامقيف ةالصلا دعب نم امهمودسحم » لجو زع هللا

 مهيلع الو نيماسملل ةداهشلا ناتك نم نومأتي الو ةمئاق ممل ةالص الف نوكرشلا امأف هلل ةدابشلا ناّتك نم نومأتي

 قف» تيأرو ملءأ هللاو «منم لدع ىوذ اودهشأو » ىلاهت هلوقب ةحوسنم اهنأ رك ذي نم تعمسو ( ىف[:ةلالاف)

 ىلوق كلذو ( ىف: ةلالاف) لودلا نيدسملا ريغ ةدابش زوحم ال نأ نوتفي ةنسلاو ةرجحلا راد لهأ

 لجو زع هللا لوقب جتحاف ؟ اهتزاجإىف كتجحام ةمذلا لهأ ةداهش زيف اذه ىف انفلاخم نم تلقو ( قفا: تلال )

 رفسلاب اسم ةيصوي اهزيجتفأ رفسلا ىف دسم ةيصو ىف ةيآلا هذه هؤانث لج هللا رك ذ امن هل تاق«كريغ نمنارخآوأ»

 تخسن نإف تلق ة>وسنم اهنأل لاق ؟لسم ةيضو ىف !منأ تلوأت دقو ملو تلق ال لاف؟ !ودهش اذإ مهفلحم وأ تلق اللاق

 مهقوقح لطبت الثلو مب قفرلل مهمتداهش انزجأ اعإف سانلا ضعب ىل لاق ؟ هيف لزتت مل امف اهتبشت ملف هف تلزنأ اهف

 اورمأ نيذلا دوهشاا نأ ىف لجو زع هللا كح فلاختف مهب قفرلا بلطت نأ زوج فيك هل تلقو ( قفا ةلالاف )

 تمجزام فالخ هنأ اهنم هوجو نم أطخ هيلإ تبهذ ىذلا بهذملا هل تلقو ( ىفإ لالا ) ؟ نوماسملا مث اولبقي نأ

 نيماسملا ةمأ نم ادحأ دحن مل انأو نيماسملا رارحألا ةداهش اهب ميحم ىلا ةداهشلا نأ نم لجو زع هللا يسح هنأ

 ىف نيعمتج الودع ًاديبع تيأزأ ؟ تلق فيكو ( لاق ) ممب قفرلا بلط كلوق ىف أام> مث مهمتداب-ث زاجأ هلوق مزلي

 لاق. ممر يغ هيف مهطلخم ال عضوم ىف مهنإ تلق مهتدابش زوحم ال لاق؟ ءىشب ضعبل مهضعب دبش ةراحب وأ ةعانص عضوه

 مهطلخم الو نيلدعم ريغ ارارحأ اوناك نإ نودايصلا ودبلاو نجسلا لهأف تلق نإو لاق نجس ىف اوناك نإف تلق نإو

 انؤامد تبهذ انتداهش تلطبأ نإو انريغ انطلخمال كل اولاق نإف تلق مهتداهش زوحم ال لاق ؟ضعبل مهضعب دهش مثريغ

 بلطأ ال لاق؟ ضعبل انضعب ةدابش ةزاجإب انب قفرلا بلطاف اولاق نإف تلق اهبهذأ مل انأف تبهذ نإو لاق انلاومأو

 دلاف تلق نودساا لودع'ا رارحألا لاق ىلاعت؟هللا مح امو كل اولاق نإف لجو زع هللا مسح فال يكل قفرلا

 هءالسإ زيجتف لس ىذلا ىمذلا مأ هللا باتك ىف لودعلا نم برقأ هتداهش زيجتف ةعاسلا مثد>أ قتعي نيذلا لودعلا

 ناكول هنم دعب لا تزجأو هرك ذ لج هللا طرش نم برفألا تددر يف تلق لدعلا دبعلا لب لاق؟هتداهش ةزاجإ لبق

 لهأ نم ريخالإ دحأ نيماسملا نم امو ىمذلا زحم لو لدعلا ريغ رحلا وأ ىمذلا زم ملو دبعلا زاج ازئاج امهدحأ

 هللا ىلع بذكي وهو ىمذ ةداهش زيحتو نييمدآلا ضعب ىلع بذكب هفرعت نأي ملسم ةدابش درت نأ زو< فيكو ةمذلا
 الوق لاق ول احمرشش تيأرأ هل تلقف مهندب امف مهتداهش زاجأ .احم رمش نإف لئاق لاقف ( قفا ةلللا )؟ىلاءتو كرابت

 هل نيفلاخلا ىلعو باتكلا ىلع هب جتحم فيكف تلق ال لاق ؟ ةجح هلوق نوكيأ هيف باتك الو هلثم هيف هل فلاخم ال

 نم نارخآ وأ » لجو زع هللا لوقب مهمتداهش زيحم نم جتحا نإف ( قفا: هلال( ) ؟ ةنسلاو ةرجملا راد لهأ نم

 كادر رتسلا ىف نيلسملا_قلع ةصولا نم هيف .تركذ اف اهزحت مل فيكف مكيد لهأ ريغ نم لاقف «كريغ

 زاجف نوكرشملا مث مالسإلا لهأ ريغ ناك اذإ لئاق لاق ول تيأرأ ؟ مالسإ لهأ ريغ مثو ناكر شما عيج نم اهزحت

 هولدبو هوذبن باتك لهأب اوسيل مهنأل ناثوألا ل هأ ةداهشْرِبِجأ انأف مزلي ربخالب ضع, نود مهضعب ةداهش زين نأ كل

 ةجحلاام اولدب دق مهنألج وزعهّللا انربخأ نيذلا باتكلا لهأ ةدابش درأو هومزلف ءىثىلع مثءابآاودجو مهنأب اولض امنإ

 فعبو ةنامألا ىدؤ.و قدصي ن. ناثوألا لهأ ىف ةنامألا ىدؤيو .قدصي نم باتكلا لهأ ىف لاق نإف؟ مهيلع

 ةميلسا! لوصألا ىلإ عجراو لمأتق افيرحت ةرابعلا ف لعلو لصألاىف اذك خلا عمج نم اهزحم مل فيك هلوق )١(

 . هححصم هبتك ٠ ناعتسملا هللاو فرح تارظانملا بلاغ نأ كيلإ انمدق دقو ةميقس ةفرح اندبب ىلا خسنلا نإف
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 ءىث هنم كسفن ىف ضرعيال نأ ىرحأ كرمثلا نم لقأ وهام ىلع مثرارقإف هنيد لهأل ةنوعم هب كرمثلا ىلع نوميقم

 مهماكح اوتأي نأ اوعنتمانإف لئاق ىل لاقف ( ىف(: لالا ) اهمظعأ نم لقأ اهرغصأف رومألا مظعأ ىلع مهانررقأ اذإ

 لطابلاب مهنيب نودكحم مهتأ ملعت تنأو اوعجرف مهتريخ اذإف لاق « ةمذلا اودسفي وأ مهيلإ اوعجري نأ نيب ممر يخأ تلق

 مهتمذو مهتمذب مهل تيفو اهنإو مهنكح ىف مهكيرش تسل هل تلقف ( ىف|_ةلالاث ) مهكح ىف مهتكرش دق كارأف كدنع

 مهماكح نم اوعنتما اذإفماضرب مهماكح ىلإ نو ادتي اولازي ملو مهنيد ريغ ىلع نوربجبال نيماسملا دالب ىف اونمأي نأ

 ؟2 ناك هنأ لع كزي مل نم ىلإ اوعجرت وأ ةمذلا اوخسفت نأ اوراتخاف ملظلاو عانتمالا ىلع نامألا اوطعت مل مهل تاق

 3 مهسنميال اولازإ مل كلذكف مهماكح ىلإ اوعجرو اولعفي مل نإو اهانخسف ةمذلا خسف اوراتخا نإف منك ذنم مكديب

 اندر نكي مل مهماكحملإ مثانددر ولو ( قفا“ ةللل|ف ) هيف نحن مهكر ست مل هب اوضر ءىث مهيلإ ممعوجرو انلبق مامإ

 مموبسف ودعلا مهيلعراغأ ول تيأرأ لوقلا اذه لوقي نم ضعبل تلقو ( لاق ) عانتمالا نم مهل عنم هنكسلو م

 لئاق لاق نإف تلق معن لاق؟مبتمذل تيوق نإ مهذقنتسأ نأ ىلع ناك أ ريزن>لا لك أو را برشو كريثلا نه مثوعنف

 لاق ؟ ةجحلا ام كلذ ىف مهكرسشتف ممذقنتست الف ريزنخلا اولك أو رخخلا اوبرمشو اوكرششأ نينمآ اوعجرو مهتذقنتسا اذإ

 نكسلو اللاق ؟اريخ كلذب دحن له؟ مهذقنتسأ نأ تدجو مهةمذ ىأ ىف لاق نإف تاق مهتمذل مهذقنتسأ لوقن نأ ةجحلا

 نيداسما دالب ىف اع عفدأ تلق نإف تاق نيدسملا دالب ىف نمع عفدلا كيلع نأ نيماسملا دالب ىف نينمآ مهتكرت اذإ لوقعم

 « ال لاق ؟ نيدسملا لاح مهلاحو تلق مهنع عفدلا كيلع ناك ايف نامألا مه ريغا تلعج اذإ لاق الف مر يغل امأاف نيداسملل

 نوفلتع نيماسملا رادب ماقملا مهلنأ ىف اووتسا نإو مه نيماسملا لاح ةفلاخم مهلاحو مهنع عفدلا ىلع تلعج فيكف تلق

 ارم مثذاقنتسا وك رمشلا نم هلع مهام معن نحو مهنع لاتقلا انل زاج نإو ( قفا لالا (؟ نيملسملا مهل مزراب مف

 سانلا ضعب ىل لاقف ( قفا ةلالا ) معأ هللاو انل نوكي نأ ىلوأو فخ>أ ىرذال اب اوكح نإو مهماكح ىلإ مهدرف

 كل تفصو امل مكحأال نأ ىلإ بحأف ىب اضرلا ىلع اوعمتجا اذإ تلق ؟ كحم فيك مهنيب كسلا تزجأ نإ تيأرأ

 زوجي ام ممنيبزيجأ اعإ ىنأ مهماعأ قح مكحأ مل ىل حابم هلأب تل ر"نإف لق نك ند مح الضف ناكول كلذ نألو

 اوضر نإف لودعلا نيءاسملا رارحألا ةداهش الإ مهنيب زيجأال ىنأ مهماعأو نيماسملا نيب دربام مهنيب درأو نيماسملا نبب

 رحمال نأ ىق كتجح امو لاق مكحأ اذببف تكح نإو محأ ل آم اوضري مل نإو تنكح مهنيب أ نتا

 «ءادهشلا نم نوضرت نم» هلوقىلإ « كلاجر نم نئديبش اودهثتساو » ىلاعتو كرابت هللا لوق تلق ؟مهنيب مهتدامش

 نياسملاىنع امنإلجو زع هللا نأ ىلع ةلالدرعأ هللاو نيتيالا نيتاهىفف «كنم لدع ىوذ اودهشأو »لجو زع هللا لوقو

 رارحألاو لودعلا كيلامملا نود ةصاخ نيهاسملا نم لودعلا رارحألا ىلع اهمأ ىف اوفلتا نيءاسملا رأ لو مثريغ نود

 رارحألا نودسملاو لودعلا كيل ام. اف كيلامملا نود لودعلا نيهاسملا رارحألا ىلع اهنأ نوماسملا معز اذإو لودعلا ريغ

 دزأو رش وه ىذلا ةذابش زبجأ فيكسف تايد ىف نوكرشملا ناكامفك نيك رشملا نم ريخ مهف الودع اور 0

 زاجأ نمو ( قئان_ةلالاؤ ) ؟ ءاهقفلا ماوع هيلع تعمتجا رمأ الو رثأ الو ةنس الو باتك الب ريخ وه ىذلا ةداهش

 لجو زع هللا نإف لئاق لاقف ةسينكسلل مهمزاأو بيلصال مهدجسأ اكرشش هللاب مهمظعأ هدنع مهلدعأف ةمذلا لهأ ةداهش

 امبإو اذهنم دارأام ىنعمب ملعأ هللاو ( قفا لارا ) «كريغ نم نارخآ وأ ركنم لدع اوذ نانثا» ةيصولا نيحلوقي

 رمأ وأ هل فلاخمال سو هيلع هللا ىلص هللا لور باحصأ ضعب نع رثأ وأ ةئس هيلع تلدام هوجولا لمتحاام رسفي

 لوقب اف جنح و نيماسملا ند مكتليبق ريغ نم ىلع ةآلا هده لوأَتي نمد رس لق ءاهقفلا ماوع هيلع تعمتحا



1 : 
 نيمبقم مهتملع اذإ هريغ ىف مهعبتت نأ كمزليف تلق لاق ةصاح هيف مهعبت رمع نأ كيور ىذلا اذه ىف ,بعبتأ

 مظعأو هلثم ىف مهعبتي نأ مهيلع مرحب امت هيلع نوميقم مهنأ هغلب ءىش ىف مهعبتي اعإ رمع نا لدتست نأو هلع
 كرابت هللا نأ معتف نيماسملا ىلع هب مىغام ىلإ مهيلع مح نأ مهريص رمع نأ ملعت نأ كمزابف مهملع مرحم امم هنم
 نيب نس ىتلا هتنس ىهو مجرلاب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مهنيب مح مث طسقلاب مهنيب محلب رمأ ىلاعتو
 رمع نع تمعز مث « لجو زع هللا باتكب ينيب اهف نيضقأل » اهيف ملسو هيلع هللا ىلص لاقو نيماسملا
 اهنيد لهأ ىلإ ةينارصن عقد هنأ هنع هللا ىضر ىلع نع تمعز: مث نيماسملا ىلع مرح ام مهيلع مرح هنأ
 فالاختم تنأو انلوق فلاخم الو انلا ةجح نحن هفرعن الو هفرعت تمعزام لكو انل ةج- تمعزو امعزاف لكش
 لجوزع هللانإف نيقرفتم امأ تلق ؟ نيقرفتم وأ نيعمتجم كوءاجاذإ مهنيب يمال فيكو لئاق مهنم لاق « هب جتحمام
 نإسيل نوعمت< مهنأ ىلع(« كوءاج نإف »ىلاعتو كرابت هللا لوق لدف « مهنع ضرعأ وأمهنيب حاف كوءاجنإف » لوقي

 مهل 3 امنإف يح نإ هنأ ىلءعو مهنعضارعإلا وأ محلا ىف هوءاج اذإ رايخلا هلنأ ىلع لدو ضع نود مهضعب كءاج

 لوسرمجر نيذللا نيبدوريلا نأ ىف فلاخم اندلبي ملعلا لهأ نم ادحأ عمسأ مو ( ىف: غلالاث ) نياسملا نيب 1
 ىحأ ىذلا لوقلا لوقي نم ضعب ىل لاقو ( قف ةلالاف ) نيبمذال نيعداوم اناك انزاأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا
 مامإلا جح اضر اذإ لوقت نحنو ةنسلا فالخ اذهؤ هنكح ايضر نإو نيءداوم ىلع 5 نأ مامالل سيل هنأ هفالخ

 ةيحانب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم باتكلا لهأ ناك دقو ( قفا:_ةلالاو ) امهيلع مح مسحلا مامإلا راتخاف
 مهيلع يرحب نملاو نا رجنو ةكمو ىرقلا ىداوو كدفو ربي هعم ةمذلاو حلصلا لهأ ناكو ًانامز نيعداوم ةنيدملا

 لا لوسر نع هغاب امل رمع مهالجأ ىتح هتفالخ نم اردص رمع عم مث هتايح ركب ىفأ عم مث ٍِلسو هيلع هللا ىلص هنكح
 ىلع عم منافع نب نامع عم مث نميلاو رصمو قارعلاو ماشلاب هماكحأ ىرخت ثيحو هتبالو ىف مث لسو هيلع هللا ىلص
 ظفحم مل نإ كلذ ضعب ظفحل مهنيب اوكح ولو ءىش ىف مهنيب مح انيمس نمت ًادحأ ملعن مل هنع هلا ىضر بلاط ىنأ نبا
 نولقعي مهنأو قوقحلاب نوبلاطتيو نوفلتو مهنيبامف نوملاظتي مهنأب كشيال رمثب ةمذلا لهأو ( ىف[ن تلال ) هلك
 عقدي نم ىلع صيرح بولطللا نأو هقح هل ذخأي نم ىلع صيرح بلاطلا نأ كشن امو مهيلع امو مهلا مهضعب وأ
 نيداسملا ماكح ىف لك وجر, دقنأو هنععفد نم هيلع يو هل ذخأي نم هل محم نأ بح دق الك نأو هب بلطرام هنع
 نود ضعب مثءاج اذإ مهنيب ميسحلا نيماسملا ماكح ىلع ناك ول نأو هك ا> ىف وجر الام هب ةلاهللا وأ مهمكحم ملعلاو
 ىور ريعلا لهأ نم ادحأ معن الو ( ىذا: لالا ) نيعمجتسمتالاخلا ضعب ىفمثوءاجل نيعمجتسم مثوءاج اذإو ضعب

 ىورام الإ هدعب هباحصأ نم دحأ نع الو مجر نيذالا نيءداوملا ىف الإ مهنيب محلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع
 محم نأ مامإلا ىلع سيل هنأ ىف انلوق قفاوي امت هنع هللا ىضر ىلع نع برح نب كامسو مالسإلا يح قفاوب امن ةلاجم
 نمت نوكتال نأ وجرن نحنو اندنع نيتقورعم ريغ انافلاخم مل نإو ناتءاورلا ناتاهو ( قفا ةلللا ) ءاشي نأ الإ
 كنإف سانلا ضعب ىل لاقف ( ىف لال[ ) هدنع هتفرعم هربح تدشيال نم ربخ لوبق ىلإ هفلاخ نم ىلع ةجحاا هوعدت

 حلا تيبأ اذإ انأو هل تلقف ( قنا تل/لاو ) كدنع قحاا ريغ مهيب اوركحف مهماكح ىلإ اوعجر مهنيب محلا تيبأ اذإ
 اولاظتول مرد ىفمهنيب يَحأ نأ كرت ىرتأ مهماكح مح نم انأ ا اكل> انأ نك أ ملو قحاا ريغب مهنيب مهك اح يجف
 لئالدلا نم كتدجوأ امو ممل كرتلا وأ مهنيب حلا ىف رايخلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هيبنل هللا لعجام كتملعأ دقو هيف
 -لا ىرت ىرت وأ ىدهلا ةأ نم هدعب 0 نم الو رسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مع مل نأي تاثاراخلا نأ لد
 مهنأ ٍلعدقو مهنم ةيزجلا ذخأب لجو زع هللا نذأ دقف.تلق نإف ؟ ىلاعتو كرابت هللاب كرمشلا ىلع مهكرت مأ مظعأ مهند



1 

 لوي ملعلا لهأ نه ىضرأ ن٠ تعمسو (لاق ) هيلإ هللا .لزنأ امب مكمحلاب هل ىلاعتو كرابت هللا رمأ نم اهلبقىتلاىفامةيآلا

 اكرر محو ( قفانشلالا ) حم نأ اهزعال تككحنإو هللا لزنأ اب مهئيب محأ نأو» ىلاعتو كرابت هللالوقىف

 ىنعموو طسقلاب مهنيب محاف تككحنإو »لجو زع هلوق ىنعم اذهو امبجر نأب اينز نييدوه ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص
 ع امإَف هللا نيد لهأ نم مهيلع 2 نم نأ حضاولاليلدلاو هللا لزنأ ام مهنيب حا نأو»ىلاعتو كرابت هللا لوق

 انربخأ ( فاتت ) مهلو مهيلع هب محو مالسإلا فلاخ نء ىلع هباننكح ملسم ىلع هبانكح اف نيدسملا محم مهنيب

 ىلع ءىخم لجرلا تبأرف هللا دبع لاق اينز ني.دوم مجر ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمع نبا نع عقان نع كلام

 طسقلاب هلا لزنأ اب مهنيب مسلاب سو هيلع هللا ىلص هين لجو زع هلا رمأف ( ىف[: لال ) ةراجحلا اهيقي ةأرملا

 ؟ح مسا سيل نأ ىلع ةلالدو فاز اذإ ملا بيثثا ىلع ةنس كلتو مجرلاب مهنيب ملسو هيلع هللا ىلد نا لوسر مح مث

 محا نأو »ىلاعتو كرات هللا لوق نإ لئاق ىل لاق ( ىف[ةغلالاف ) مالسإلا - الإ مهنيب محم نأ ادبأ مهني

 نع ربمج ذخؤي امنإ خساناا هل تلقن«مهنع ضرعأ وأ مهنيب حاف كوءاج نإف )لجو زعهلوقل خسان «هللالزنأ امشي

 اذه ن. كعم لهف ءابقفلا ماوع هيلع تعجأ رمأ وأ هل فلاخم ال هباحصأ ضعب نع وأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 لزرئأ اع مهني محا نأو »لجو زع هللا لوق لمتحم دق تلق؟ وسم ريغ رابخلا نأ ني. ام كعم لبف اللاق؟ دحاو

 نب دمحم نأ قراخم نب سوباق نع برح ن. كامس نع ىروثلا نايفس نع كباحصأ ضعب ىور دقوت كح نإ(هللا
 اهنيد لهأ ىلإ ةيمذلا عفدتو مسملا دحم نأ ةيمذب ىز ملسم ىف هنع هللا ىضر بلاط ىنأ ىلع هيلإ بتك ركب ىفأ

 مهيلع مسا كري وأ مهنيب ع نأ ىف ريع مامإلا نأ ىلع كلدي وهف كدنع اباث اذه ناك اذإف ( ىف: تةلالاف )

 فيكو لاق ةيمذلا دحم لو ملسملا هيف دح دحاو دح ىف مهنيب محم نأ همزا لاح ىف مامالل امزال سحلا ناك ولو

 اف همزلب ىتاا لاحلا اف لاق كلا عدي وأ اهيف ع نأ ىف ري هنأو هىكح ضرت مل اهنأ لبق نم 20 ةيمذلا دحم مل

 ©9 وسم الإ هيلع الو مسمل يع نأ زوجم الف ةعابت نمأتسم وأ سم نيبو عهنيب تناك اذإ تلق ؟مهملعو مهل يع نأ

 در دق دحاو انز اذهف لاق سم الإ هيلع ع نأ عجرب ىتح همدو هلام ىلع انامأ نمأتسملا نقع نوك نأ درع ذو

 اهيلع لسالل الو هنم هذخأت ءىث ملسملا ىلع انزلاب املا نكي مل هنإ انلق اهتيد لهأ ىلع ةيمذلا هنع هللا ىضر ىلع هيف

 انفصو الل اهنيد لهأ ىلإ ةيمذلا درو ملسملا نم هنع اتباث يشيدح ناك نإ هذخأف دح ناك اعإو اهلعو امل عسي 0

 باطخلا نب رمع نع ةلاجب ىور دقو لاقف ( قفا ةلالاث ) اهيلعو امل ي-لا ىف ريخم هنأو هككح ضرت مل اهنأ نم

 هل تاقف ؟ هب اوذخأت مل فيكف «ةمزمزلا نع موهناو سوهلانم مرحم ىذ لكنء اوقرف »بتك هنأ هنع هللا ىضر

 كلأسن نحنو الماع ةنع هللا ىذر باطخلا نب رمعل ناك ةءواعم ءزج نأ فرعن الو روهشملا, سيل لووحم لجر هلام

 ىلعنألانل قفاو « ةلاجب ثيدحف ةلاحب ث.دح ىلإ ريصن لب تاق نإو ؟هيف ةحح ال هنأ تءلع دق رمأب جتحت رفانلق امتلقنإف

 نإددي اذهو ةمزءزلا مسهل ىعبني الو نيدسملل نالعال مراحلا نأل نيدسملا هيلع الءاح ناكام ناك نإمهلمحاعإ رع

 نيدسملا عبتت اك مهتعبتو نوماسملا هيلع لمحم ام ىلع م,ةلمحف نوداسملا هيلع لمحم ٠١ ىلع نولمحم مهنأ ىلع اتباث ناك

 هيف تنأ مهعبتت ملو تلق ؟رمعهف مهعبت هنأ تيأر امف مهعبتأ تلق نإف لاق رمع نع تور ام تفلاخ دقف تلق ال لاق

 تاق نإف لاق مهيلع مرح ام هيلع نوميقم مهنأ تماع ام لك ىف مهعبتت كلذكسف تلق معن لاق ؟ مهيلع مرحم هنأ الإ

 . ىعفاشلا ىأ « تلق » ظفل انه طقسأ خسانلا لعل (1)

 , هةحدعصو 2 رظناف ) فيارخم ةرايعلا هذه 3 )0(



 املا
 اهيلع سيق مث اهفلاخعو هب ىضق مك تسيل لجر نع اهاور ةصق نأ معزي نأ ملعلا نم ءىش ىلإ بسن. دحأل

 سايقلا ,ىطخم اضيأ هل تلقو ( ىف ةزالاث ) اهريغ هيلع هبشإ نأ هل نكي مل هيف اب ىضق ايف اهكرت اذإ
 دوهلا هنع عفريف هب فورعم ريغ وأ داقيف لتقلاب فورعمأ لتاقلا لاح ىف رظنب نآارمأ هنأث ردع نع تيور ىذلا

 هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلاب لوقأ تلق؟لوقت اهف لاق لوتقملا ىلإ ترظن امنإ لتاقلا ىلإ الو قراسلا ىف رظنت مل تنأو

 لهأ فرعي امو لاق ملع'ا لهأ هفرعي ىذلا ردهألاو هنع هللا ىضر بلاط ىلأ نب ىلع نع ربخلاو سو هيلع هللا ىلص

 وهو ةقرسلاب فرعي الف دلباا كلذب هنع لأسيف لجر هلتقيف ةقرسسلاب فرعي ال ابيرغ دليب لجرلا نوكم امأ تلق؛لعلا

 نضل لجر هوعدي نأ نوكي ١1أ تلق ىلب لاق؟بوت. مث ةقرملاب فرعي امأ تلق ىلب لاق؟ ةقرسلاب هريغ دلبب فورعم

 هلتقيف ةقرسلا ءىدتنيف قراس ريغ نوكي امو تلق ىل.لاق؟ ىلع لخدلوقيو هلتقي مث اذك لمع ىل ل« ا لوقيف هيلع هنم

 كدنع ةنكمب لوتقملاو لتاقلا ىف اهنم رثكأو تالاحلا هذه تناك اذإف تلق ىلب لاق ؟هبهلتق هل حيبت تنأو لجر

 الك 1 نإ لرد تلقءاذام لوقف لاق ؟رثأ ىلع ساق الو رثأ الو:ةنس الو: ناتك ال, تلق امنتلق نأ زاج فنكف

 هنم هياو تصصقأ دوهشب هيلع تأي مل نإو ادوق الو القع هيف لعجأ مف هتردهأ هءد لحم ام ىلع نودبشي دوهشب

 مهسفنأ ىف نم لتق ىلإ ةعيرذلا سانال لءجأ ملو هنع هللا ىضر ىلع نع رثألا مث ةنسلا هيف تعبتو هلوق هيف لبقأ لو

 . نيذاك ةقرسس هنومريمث ,ىث هيلع

 كراك ةودللا نأ بأي

 تماصلا نب ةدابع نع سرردإ ىفأ نع بابش نبا نع ةنييع نب نايفس انريخأ هللا حر ( ىفانتلللا )

 نف»ةيآلا مهيلع أرقؤ «ائيش هللاب اوكرمشت ال نأ ىلع ىوعياب » لاقف سلجم ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمانك لاق

 هيلع هللا هرتسف ائيش كلذ نم باصأ نمو هل ةرافك وهف بقوعف ايش كلذ نم باصأ نمو هللا ىلع هرجأاف يتم ىفو

 اذه نم نيبأ اثيدح دودحلا ىف عمسأ ملو ( ىف: :لالاث ) « هبذع ءاش نإو هل رفغ ءاش نإ لجو زع هللا ىلإ وهف

 اذه هبشإ وهو « بونذلل ةرافك تلزن دودحلا لعا ؟ كيردامو » : لاق هنأ ٍلسو هيلع هللاىلص ىنلانع ىور دقو

 فرعأ امف دانسإلا لصتم ريغ وهو اندنع فورعم ثيدح ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ىور دقو هنم نيبأ وهو

 نم هنإف هللا رتسب رتتسيلف ائثيش تاروذاقلا هذه نم ؟2م باصأ نم » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ وهو

 ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نامز ىف الجر رمأ ركب ابأ نأ ىورو (لاق) «لجو زع هللا باتك هيلع مقن هتحفص الادب

 دا باصأ نأ بح نحنو ( ىف: ةلالاث ) امنع حيحص ثيدح اذهو هب هرمأ رمع نأو راتتسالاب ادح باصأ

 . هدابع نع ةبوتلا لبقي لجو زع هللا نإف هللا ةيصعل دوعي الو لجو زع هللا قتي نأو رتتسي نأ

 اونز اذإ نيتمذلا دح بأب

 « طسقلاب مهنيب »ىلإ أرق« مهن محا كوءاج نإف» باتكلا لهأ ىف لسو هلعللا ىبص هيدنا ىلاعتو كرابت هللالاق

 رابخلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هيبنا لءج ىلاعتو كرابت هللا نأ ملعأ هللاو ناس ةيألا هذه ىفف هللا همحر ( قفانتلالاف )

 ىذلا ىلاعتو كرات هللا مح طسقلاو طسقلاب مهنيب يع نأ مح نإ هيلع لعجو مهنع ضرع وأ مهنيب مم نأ ىف

 نأو» لجو زع هللا لاق ىلاعتو كرابت هللاب ادبع رابخألا ثدحأ قداصلا ضحلا مالسلاو ةالص'ا هلع هيبن ىلع لزنأ

 هذهىفو ( قفا ةلالاث ) كيلإ هللا لزنأ ام ضع نع كونتفي نأ مثرذحاو مءاوهأ متت الو هللا لزنأ امب مهنيب محأ
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 عييطتسيال نمو سولجلاب ةالصلا ىفمايقلا عيطتسيال نمرمؤي دق انلق ضرف لك لاق ؟ ةالصلا مأ رثك [ دخلا ىرتأ كلف

 نياجر الو هل نيدي الوقرس اقراس نأك ديري ( عيبرلا لاق ) اليبس هيلإ دحمال نمع دحلا ليزي دقو ءامإلاب سواجلا

 لاكن ءونضملا دل>و نلف . تارورض عضاومو عابتأ اذه لاق الديس عطقلا ندم هيلع تبحوام كح لإ م احلا دحب مف

 . ةرورض عضومو هفالخ ىغبنيال ىذلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرا عابتا لخنلا

 اولا ف ةدارشلا

 0 ملذإف ءادهش ةعبر اب هيلع اوءاج الول » ةفذقلا ىف ىلاعتو كرات هللا لاق : هللا ةمحر ( قناخ تالاف

 عب ةعب رأ نم لقأ دوهشلا انزاا ىف زوح الف هللا هحر ( قئانةلللاف ) « نوبذاكلا مث هللا دنع كئاوأاف ءادهشلاب

 مهداجف باطخلا نب ره مهيلع 2 كلذكوةفذقبف ةعرا اوك مل اذإف حسو هيلع هللا لص هلو روع مث لجو زع هللا

 اولئك مل اذإ مهمتأو ةعبرأ ن « لقأ انزلا ىف لبقيال هنأ نم تفصو امف ًافالتخا اندلبب هتيقل دحأ نيب ملعأ ملو ةفذقلا دلج

 ليس نع كالام انريخأ ) قثأ م اال 0 انزاا دوهبش ريغ تاداهشلا ند ءىش اذكه ساو فذقلا لح اودح ةعب رأ

 ةعبرأب ىف 1 ق>ةلومأ الحر ىنأرما 2 تدحو نإ تارآ هللا لوسراب لاق ةدامع نب لوم نأ ةردبره قكأ نع هنأ نع

 نأوةعبرأ انزلا دوهش نأ نيببام اذه يف هللا همحر ( ىنان لالا ) « معن » ملسو هيلع هللا ىلص هللالرسر لاق؟ءادهش

 بيسملا نبا نع ديعس نب ىحم نغ كلام انربخأ ( ىف: خللا ) ىأر امب بقاعي الو لتقي نأ مامإلا نود دحأل سيل

 كلذ نع هل لاه نأ ىرعشألا قر ىنأ ىلإ ةيواعم نكشف اهلتق وأ هلتةف الحر هتأرما عم دجو ماشلاب الحر نأ

 هنعاّللاىذر ىلعلاةف ةريخأف« قريختل كللع تمزعقارعلاضرأب وها٠ ءىتل اذه نإ ىلع لاقف هلأسف هنعّناىضر ايلع

 دحأ نع الم لاو لح هلك اذهمو : هللا ةمحر ( قناه ةلالان )«هتمرب طعيلف ءاد رشةح راب تاب م نإ ن نسحلا وبأ انأ

 لاقفليتقلاءامل وأ هيلع ماقف هرادىف الحر لحر للَثق نإ ساناا ضع لاقف ) قفا 7 االاؤ ( افلا هبق ملعلا لهأ ند انلق

 ناك نإو ةيدلا هانمضو لتقلا لتاقلا نع انأ رد ةقرسسلاب فرعب لوتقملا ناكن إف ان رظن هتلتقف ةقرمملا ديري ىراد ىف هتدجو

 نب دعسل نذأي مل ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل تلقف ) قنات الا ) هنم ليتقلا ىلو اندقأ ةقرسلاب فورعم ريغ

 تا 5 نإ لوم ه4ه دع هللا ىدر بلاط أ 6 ىلعو ءادهش ةعب 1 قا ىَد هتأرما 2 هدحو ول لدحر ىف ةدابع

 : لاق ؟هنع هللا ىضر ىلع نع رثالاف ميسو هلع هللا ىلد هللا لوسر ةنس تفلاخ فكفوعةهتمرإ طعيلفءادهش ةعبرأاب

 ىدوبال هللاو هللا ليتق اذه لاقف هردهأ هنأ رمع ىور دق هل تلقف هردهأ هنأهنع هللا ضر باطخلا نب رمت نعانور

 لوتقملال:3, نأ هب بجو اميهدنع رفألوتقملا ىلو نأ ىلع وأ لوتقملا ىلع هدنع تماق ةنيبلا نأ رمعنم اندنعاذهو ادبأ

 سا مل رمع انلق ؟ نيأو لاق هرهاظ فلاخم تنااقلانلق هرغاط لع رياف لاق انلق ؟ ربخلا ىف اذه متيوراه 6012لاق

 رمعو ة ةئدس هيلع ا 5 كَ الإ هلت ن٠ 4هب لتعيو لقعي نأ انزااب ف نميف زي ال تناأَف ال مأ انزلاب لوتقملا فرعيأ

 محلا كلذ امو تلق هنع هللا ىضر باطلا نب رمعل ج؟> ىلع هتسق اعإ انف لاق ةلد هف لعحم تنأو هيد هن لع مل

 انورعم لئ اهلا ناك نإ ةريلا لهأ ند انارمدت لق نامدش نب ند لحخر ف 5 نأ راند نإ ورم ىور لاق

 ناك نإو هنع هللا ىكر رمح نع تب 5 ريغ اذهو تاقف هولتقت الو ورد لتقلاب فورعم ريغ ناك نإو هولتفاف لتقلاب

 زوحأ هل تاقف هب فورعم ريغ وأ لتقلاب افورعم ناك ىنارصنال لتاقلا لتقي لب ال لاقف ؟ هب لوقتف كدنع اناث

 ة هبتك رظناف «خلا لاق ال انلق؟ ربخلا ف اذه ميو رله»مالكلا هجوو افيرحت انهلعاو لصألا ىف انك
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 ؟فورعمب سابع نبا نع سيلو هب جتحم ملف انلق ال: لاق ؟ ةجح ملسو هيلع هلا ىلص هللا لور عم دحأ ىف وأتلق

 ىلوفأ لهاجلا سانلا ىف ل مثءامإ نودحم سانلا تك اذإ تنز اذإ 2 لحرألا 1 لوش ن< ضعي َُك لاقف

 كلذ ناك اهدحم نأ هتمأ تنز نم

 لقعي دحأ نيس برض لهجام تلق معلا لهأ اذهب رمأ هلعاف لاق فورعم تقوم دحلاو ةمأ هل تناك قم كدت

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ امل : هل تلق ( ,ىنإ : لازاذ ) ؟ادح لهاجلا

 000 001 2 اك ضع ابنم ىأرا وأ هتآرما زوشت فاحالجر' تبارآ تلق ؟وهامو.لاق اذه لثث نع كلأسن نحو

 سو ةلع هللا لص هللا لوصر نذأو ءاسنلا برض ىف لجو زع هللا صخر لاق ؟ ملو هل تلق مند لاق اهبرض هلأ

 رثك أو دحلا ىف كتدلع لثم بدألاو زوشنلا ىف ةأرملا برض ىف لجر كيلع لتعا نإف : انلق هلهأ لجرلا بدؤي نأ

 الو بدأ ,هل لاقي: لاق ددعلا هتزواجم تفخ برضلا ىف ملاعلا ريغا تنذأ نإف . تقؤم ريغ بدألاو تقؤم دحلا لاقو

 دق انلق دا نودو حربملا ريغ برضلا لاق؟نوفرعإ امو تاق ساناا فرعيام لاق ؟ ددعلا امو لاقف انلق ددعلا زواج

 ل هلعا كل لبق نإف انلق سانلا فرعيام لاق ؟ اهءرضي اذه ىأف نيعبسو ةعاستو نقئالثو ةعسنو ةبرمض دحلا نود نوكي

 تنز نم سو هيلع هلا ىل< ىلا رثماب انيلع تبع ملف : اناق دحاو امهلهأ ىلع لهاجلاو ملاعلا ق> لاق ملاعلل الإ نذوب

 هزيحال تنأو اهدحم نأ ملاعلل زج اف لهاجلا ةلاهع تللتعا نإف؟هتءأ دحم نأ ملاءلل سيل نأ تعز مث . اهدع نأ هتمأ

 نأ نياهاجال تزجأ نأ ىلإ ترص مث ةحرب» ريغ ةبرمض ني -ح لبحتال لقعي دحأو لهاجلاب ةهيش تلخدأ امعإو

 لوأاتي نأ دحأل زمن ملورسو هيلع هللاىلد هللالوسر نع ربخلا كلذ ىف تعبتا نإف . ابرضتقوت نأريغب ثءاسناوب رض

 هيلع هللا ىلض هللا لوسر نع هنم حصأ وه ىذلا ربخلا عبتت مل لف انلق مسن: لاق هريغلو ملاعلل ماع وبف ةلج هنأل كيلع

 لهاجلاو ملاعلا تعنم متريخلاب ءاوس امهيف لهاجلاو ملاعاا تاعجو نيربخلا ةفعضأ ترث اف هنأ لع رلا د نأ" سو

 در نم هذ ةلاهجلاب ةلعلا ىلإ ام ( قنانتلالا 0 اذه . نك لوق ”اطخ نعي نأ ىغشإام ؟ هتمأ دحم نأ

 ىوقأ در دقو لهاجل الو ملاعل هزيجمال وهف لهاجلا نود ملاعلل هزاجأل آذإ دحم نمت ةلاهملاب ةلعلا تناك ولو اذه

 . قفوتلا هناحبس هللا لأسنو نحن هب ذخ ان نيثيدحلا الكو امهفعضأب ذخأو نيربخلا

 هلا ىف ءاجام باب
 نع اهالك دانزلا ىلأو ديعس نب ىحم نع نايفس انربخأ : هللا همحر ( فا: هلالاف ) : لاق عيرلا انربخأ

 ةأرما باصأاف دعس راوجدنع ناك « دعقم رخآلا لاقو نيحأ (هدحأ لاق » الجر نأ فينح نب لبس نب ةمامأ ىنأ

 نما تبصا ضرم م نمال هتقلخ نم ريع

 ككل رظلالا لاقو لْخَتلا لكثأب دلح اهدحأ لاق هب لسو هلع هللا ىلص ىنلا رم اف فرتغاف لكسف هب هتمرق لح

 دحلا ىف طوسلاب هبرض نأ ىري لاّمحالا ليلق قلخلا ءونض» لجرلا ناكاذإ ذخءان اذهب و ( قفا: الاف ) لخنلا

 مجرلا ريغ لتقلاو مجرلا سفنلا ىلع ىأت دودحاهنم ادودحدحدق لجو زع هللانأل لخنلا لاكأب برض رهاظلا ىففلت

 ةنسمث لجو زع هللا باتك ىف انيب ناكو دلجلا فيك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ني دلجلاب دحو امهئبف صاصقلاب

 هلعلو مراحلا نع سانلل لاكنلا- ملعأ هللاو ديرأ امنإ هنأو فلتلا هب دري /برضاا نأ سو هيلع هللا ىلص هتالوسر

 هب هب رض اع ةبرضو هفلتي اع د برضي مل فلت ريرضلل هدح نأ دحم نم دنع ًافورعم ناك اذإف . اضيأ روهط

 اذه نم لمعي امنإ لبق لمتحلا ريغ لسيو ىري امف لمتحلا حيحصلا فلتي دق لبق نإف . سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 أربيو ىلبحلا عضتىتح اهدح رخؤيف ضيرملاو ىلبحلا ام اف ( ىف(: لال( ) لجو زع هللا ديب لاجالاو رهاظلا ىلع

 هتقلخ نم ًاءونضم ناك نإو ًادحاو الإ دحلا فرعأ ال لاقف ٠ سانلا ضعب انفلاخف هتقلَح نم ءونضملاك سبللو ضيرملا
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 دحاو دح هنإ لاق ؟ هفنت مل ملف انلق ال لاق ؟ مر ىذ ىلإ لجرلا جاتحمأ هب تللتعا امب ةأرملا ق تالتعا اذإ تيأرأ

 60 وأ اهيف نوئطخم مين نودلعت متنأو اب نولتعت ىتاا يمبش نماضرأ اذهو اناق رخآلا نع لاز امهدحأ نع لاز اذإف

 ؟ةهركتسمي فز رح بنثوةمأب ىزئز> بيتو كس فر رد ترب ىف لود ام املك 5 م 1و نات 1 للا عضوم نونعت

 نإ كلذكو : اناق ءىش ةهركتسملا ىلع سيلو نو ةمألا ىلعو ةئام ركباا ىلعو مجرلا هلك اذهىف بيثلا ىلع لاق

 دح امهنم دحاو لك مزا: كنألسيلأ ملو انلق .معنا: لاق؟نيسمح دبعاادلجو تجر ادبع اهم ىتز نهو اييث ةأرملا تناك

 هدح ىفنلاوايفنم مرح ىلإ جاتحمال ناك اذإ لجرلا نوكيال ملف تاق ممن: لاق ؟ هريغ هيف هكرمشي نأب هنع هليزت الودسفن

 باتكلا ىفوثنحلاوىنازلا ىلع ةنساا ىف ىثنلاو رخلا ىف الجررمع ىنأ تاق . هدعب ىنأال لاقوالجر رمع ىنن دقف لاق

 ىنندقوان زلاب رجلا سلفهعدي نأ ىأ م رجلا ىف ايفن رمع ىأرنإف مر يغ دحأ ىلءالامميفا فالخ وهو براح لا ىلع

 ؟ ةجحلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر عمدحأ ىف سيل نأ تنأو نم انيبت دقو ؟ انزلا ىف رمع ىنابجتحممل لف انزلا ىف رمع

 نك نإو انلق تادابث عبرأ ماقم نمقي نهتأل تارم عب رأ فارتعالاب الإ مجرأال لئاق كاقو ( قفان لالا )

 فارععالا نيب قرف ىلع كلدي اذهف لبق دحمال لاق ؟ عجر مث تاره عبرأ فرععا نإف تادابش عبرأ ماقم ندقي

 فرتمإ ى> لوقتال فيكو عطقيف ةره فرتع, قراسلا نأ تمعز ملف ةداهشلا ماقم موقي تلق نإ تيأر وأ ةداهشااو

 سيل لاق فعضأ ةرمو . ةنيبأأ نم ىوقأ فارتعالا ةرم تاعجذ ادبأ هتمزلأ ةرم لجرا قحم فرتعا نإ نيترم

 دقو : اناق تارم عبرأ ملسو هيلع هللا ىلص ىلا دنع فرتعا هنأ ىور ىرهزاا نكلو ليبسب ةئيبلا نم فارتعالا

 مهيلع امي سانلا ةلابجل مالسإلا لوأ ىف كلذ ناك امنإو اهددع رك ذي ملو هددرف ًارارم فرتعا هنإ بيسملا نبا ىور

 هيلع لجو زع هللا رتس ادحأ نأ ىربال ةنج هب مأ ىكتشيأ فرتءملا ىف لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىرت الأ

 نإف اذه ةأرما ىلع سينأ اي دغا » لاق ملسو هيلع هللا ىلد ىنلا نأ ىرنال وأ ؟هدح لهم وهو الإ هبنذب رقي ىفأ

 - فااتعا دع ردا ملوكلذلثع, ىلا دقاو ابأ هنعىملاعت هللاىضر رهعرءأو فارتعالا ددعركذي لو «اهمجرافتفرتعا

 تي اذإ قمم لا
 ىنأ نع ةبتع نب هللا دع نب هللا دبع نع بابش نبا نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا هحر ( قف[نتلالاف )

 نصحم ملو تنز اذإ ةءألا نع لثس سو هيلع هللا ىل< هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر ىنهملا دلاخ نب ديزو ةريره .

 ىردأال بابشنبا لاق«ريفضب ولو اهوعبب مث اهودلجاف تنز نإ مث اهودلجاف تاز نإ مث اهودلجاف تنز نإ»لامذ

 ةمطاف نأ ىلع نب دم نب نسحلا نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ ( ىف: لاله ) ةعبارلا مأ ةثلاثلا دعبأ

 مهدعب نمو راصنألا ناكو : هللا هنحر ( قنا ةلالاو ) تنز اهل ةيراج تدح مسو هيلع هللا ىل هللا لوسر تنب

 مامإلا ىلإ كلذ اهنإو هتمأ لجرلا دحمال لئاق لاق نإف « هتديلو دح ةزرب وبأو هب رمأي دوعسم نباو مءامإ نودحمب

 لوقي نم ضعبل انلقو . هلقعي ن٠ دحلا مقي امن : اناق ؟ دحلا لقعيال ةمألا بحاص ناك نإ اولاق نأب هيف اولتعاو

 نإف نهوب رضاو عجاضملا ىف نهورجهاو نهوظعف نهزوشن نوفاخم ىناللاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ؛ لوق'ا اذه

 رع هزح نعو هتارما لج رلاةت رضي نأ لجو رع هلا حابأ دقف ( ىف( لالا ) « اليبس نريلع اوغبت الف عينمطأ

 نأل حاب, نأ ىلوأ ددعب ىذلا دحلا ىف وهف د“ سيل امف لجو زع هللا هحابأ اذإف تاق دعب اذه سنل : لاق نيع كله

 انلوق هبشيام سابع نبا نع انيور : لاق هريغ ىف هتلطبأو ءىث ىف هتزجأ ف.كف امل دحال ةبوقعااو ىدعتيال ددعلا

 )١( هححصم هبتك ءررحو « نوبغي ) ىرخأ ىفو ؛ ةخسن ىف اذك « نودعت : هلوق ,
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 لاقف كل تفصو امف ثيدحلا اذه سانلا ضعب فلاخف ( ىف ةلالاف ) ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نع ىننلاو دلجلا
 اهمجري نأ تفرتعا نإ ًاسينأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ دقو ٠ اعبرأ فرتعي ىتح مجري الو ةرم فاربعاب مجربال

 مامإلا ىلع قحلاف ىنازلا فرتعا اذإ : لاقف اضرأ هفلاخو ىئيللا دقاو ابأ هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع كلذب رمأو

 ىل< هللا لوسر رمأ ( ىف: غلا ) سانلا مث مامإلا مث دوهشلا مجر ةنيبلا تءاق اذإو سانلا مث مجريف ادبي نأ
 مو اهرضحأل ىندلعأ لقي لو اهمجر تفرععا نإف ةأرما ىنأي نأب اسينأ رمأو هرضحم ملو زعام مجرب ملسو هيلع هللا

 نب رمع رمأ دقو . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرضح اقح مامإلا روضح ناك ولو هرضحأ مجرب 5

 امامإ تماع امو اهريضحأ ىنداعأ : لقي لو ٠ اهمجر تفرتعا نإف ةأرما ىنأي ىثيللا دق اوابأ هنع هللا ىضر باطخلا

 قازلا مجريو ( ىف لالا ) اهرضح امو ةأرءا مجرب هنع هللا ىضر نافع نب نامع ردأ دفاو موجرم مجر رضح
 ىلإ « مسئاسن نم ةشحافاا نينأي ىناللاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق بيثلا نع خوسن» دلجلاو دلحب الو بيثاا

 . للسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةدابع نع ىئاقرلا ناطح نع نسحلا ىور مث . دودحلا لوزن لبق اذهو « اليبس »

 دللا لزن ام لوأ اذبف « مجرلاو ةئام دلج بيثلاب ٍبيثلا اليبس نحل هللا لعج دق ىنع اوذخ ىنع اوذخ » لاق هنأ

 نصجأ دق ناك اذإ ىز نم ىلع قح لجو زع هللا باتك ىف مجرلا ربنملا ىلع هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع لاق مث

 نأ اسينأ مللسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأو هدلجب ملو ازعام ٍِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرو ادلج رك ذي لو

 « دلج الب مجر اندنع ةألا لكو بيثلا نع خوسنم دلجلا نأ ىلع كلدي اذه لكو اهمحر تفرتعا نإف ةأرما 0

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع تباث وهو انزلا ىف ىئنلا تددر ملو : هلوق لوقي نه ضعبل ليقف ادحأ ىننأ ال لئاق لاق نإف

 ملسو هيلعهللاىلص هللا لوسر نأل هتددر لاق:مويلا ىلإ اندنع سانلاو دوعسم نباو ىلعو نامعو رمعو ركب ىنأو ملسو

 نم اهمزليال امف ةأرملا هب تطيح ءىث ةأرملارفس هل تلقف«مرحم ىذ عم الإ مايأ ةثالث نوكتب ار دس ةارلا ةفاتيت الؤاالا

 00 لدك| كل ف كتالص اط لقو . .اهتن قنارقلاب ترمأو لحرب رصلا ىف ؤلخم نأ تيهن دقو .٠ رافسألا

 ةنسلا فالخم فختس لئاق لاق ول تيبأرأ . ليبس اهمزلي ام اذه سيلو دحأ كب ناتفي الو ىنتتفت نأ ىضرعت

 هللا ىلع ىنلا نأاب ىقنلا ىف تللتعا اذإ تيأر وأ . ريخلاو باتكلاب ةجحلا كرت الإ هيلع ةجحلا ١١ نجع اهدلجأ ال

 ارفس ىثنلا ىفنأ ىععم ىف ناعمتجم امهنإ لاق انزلا دح نم وهام مرحع ىذ عم الإ اثالث ةأرملا رفاست نأ ىهن ملسو هيلع

 ناك اذإ : انلق معن: لاق ؟ رخآلاب (هدحأ تلزأ ىلاعملا نم ىنعم ىف نيفلتخلا نيفنصلا نم ناثيدحلا عمتجا اذإو : انلق

 تلق اكلوقن نأ ؟2١اندنع مويلا ىلإ سانلاو هدعب ةمئألاو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىورام تبثأ نم ىننلا

 ليزت نأ كل ناك ملف انلق ال : لاق ؛ مرح ىذ ريغ عم رثك أ وأ اثالث رفاست نأ ةأرملل انحمأ ًارفس هف نأىف اعمتجا ال

 مرح ىذ ريغ عم ًارفس هيف نأل ىنلا تكرت كنأب تللتعا اذإ تيأرأ تلقو؟كيلع انل كلذ نوكي الو رخآلاب امهدحأ

 نئادملاب اهلهأو دادغب تدسف دق اولاقف امل مرح مهلك ريثك ددعو اهتوخإو اهوبأ ءاجف اهتدلجف دادغبب ركب تنز نإ

 نحنف نارمألا كل عمتجا دقو ٠ مرحم ىذ ريغ عم ثالث نم لقأ هحيبتو دعبرام ىلإ مرحم ىذ عم رفسلا حسبت تنأو

 دلب نع اهيحنتو اهلهأ ىلإ مرح ىذ ريغ عم امل هحيبت دق رهش ىلإ مرح ىذ عم جرختف دادغب نع اهيفنتف مرحم ووذ
 ناذللا ناينءلا لاز دقق انلق اهيفنأ الف اهسفنل ةكلام اهنأل اهيفنأ ال لاق انيلع اهنم كلذب لازت الو هب تدسف دق

 ىضاقال ةيدابب تناك نإ تبأرأ هل انلقو نهتلاحخلا نيتاه ىف اهتيفن امملجأ نم امل ىلا تكرت تنك ولف امم تالتعا

 ىذ ريغ عم انلق ىضاقلا ىلإ عفرت لاق . ادح تباصأ وأ اقح عدم اهيلع ىعداف رثك أ وأ لايا ثالث ىلع الإ اهتيرق دنع

 كي.أرباهمزلي اذهف انلق اهمزلي اذهلاق ٠ مرحمىذ ريغ عمرثك أ وأ اثالث رفاست نأ امل تحبأ دقف انلق معن: لاق ؟ مرح
 انلقو ( قفا هلالاؤ ) اهيف العو لج هللا نع هب ربخأو لسودهيلع هللا ىلص هللا لوسرهيف نس اهف هنم اهتعنمو امل هتحمأف

 7 ضقت 3 اني رع مالكلا ف لعل )1(



 د فانه
 لئاق لاق ول تيأرأ : بهذ ءىش ىأ ىلإ الو نينسلا هذهب دارأ ام ىردأ الف ةريشع عبس لدكسا ىج هب راثكإ

 نيب قرف اذإ تيأرأ ؟ هيلع هتجح امىللاعتو كرابت هللا اهركذ ىتلا نسلا اهنأل ةنس نيعبرأ غلبي ىتح دحلا هيلع ميقأال

 لاف ايف ةدحلا ام امهملع دكا بوحو تقو تقولا كلالذف يملا غلب اذإ مالعااو ا تغلب اذإ ىهو مالغلاو ةيراخلا

 اركذ 2 هرضشع 0 لك قَد ىلعدحلا ماقي اولاقف هيف اناوق اولاقو اذه ف هباحصأ هفلاخو 5؟ امهنيد قرفلا م

 . هيف رمع نبا ثيدحم اوحتحاو ىتنأ وأ ناك

 قر تطرلا نعااو
 عفار نع نامح نه ى 0 دمع نع كيوم نب ىد نع كلام انريخأ ىلاعت هللأ هةمحر ( قثأ 6 االاذ (

 انريخأ ( ىفإ لالا ) « ©2رثك الو رك ىف عطقال » لوقي مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ جيدخ نب

 ىنلا 0 جدخ ند عفار نع نايح نب عساو هرمع نع نايح نب 6 نب دمع نع لهدم نب 6 نع ةنييع نبا

 زرخم ريغ الو قلعم رك ىف عطق ال.لوقن اذه<بو (قفا اللا ) « رثك الو رك ىف عطقال » لاق سو هيلع هللا ىلص

 بطرلا رمثلا ىف عطقي ال انلق انه نف قلعم رع ىف عطق ال نأ ربخم جيدخ نب عفار ثيدح اذه لاقو سانلا

 هريغو بذا زااو ردهتلا م سايااو باطرال عماج مشا ردد 6 هق بهذا اذه تهذ اذإ هلأ تاقف ( قا 8 0 //لا (

 عقب اك اذهىلع عقي رمثلا مسا نأل زرحلا بطرلا رمثلا كلذكف انلق ال لاق ؟ تيب ىف ارع قرس نم عطقلا طقستفأ

 نأ كمزايف انلق ؟ مبركحب تلق نإف لاق ؟مبركحم مأ مالسإلا 2 امهنيب مسن أ اينز اذإ نيبهذلا تيأرأ تاق اذه ىلع
 .٠ ٠ ع ا - -. - ..- .٠

 ادنع قراسلا ناك دحأ نم قرس نم نأ مهنيد ىف ناك نإ كمزابو مالسإلا ٍٍ هلطبأ امم انفصو ام مهنيا 0

 لهأ 1 ةرمو مالسإلا ع ةرم مهند 9 تنأف انلق هعطقأ نكسللو ادبع هلعجأ ال لاق ادبع هل هلع نأ قورمسلل

 هفلاخو ؟ هفالخع ةرم تنكحو مالسالا 5 ةرم تركح فيكف ريزتحلاو را نك مهنيب يحن كنإ لوقتو باتكلا

 رزخلاو را نع مهنيب زاجأ نأ ىف مهقفاوف داع مث ملسملا ةيدوهملا ئصحم و نامجر, نيبدوريلا ىف انلوق لاقف هبحاص

 . وهام لوطلا ىلإ باتك ىف اذهو

 دوعسم نب ةبتع نب هللادبع نب هللا ديبع نع باهش نبا نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا همحر ) قنا 5 اا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ امصتخا نيلجر نأ هاربخأ امهنأ امهنع هللا ىضر ىتهحلا دلاخ نباديزو ةرارش نأ

 اننيب ضقا هللا لوسراي لجأ -امهبةفأوهر_ رخآلالاقو لجو زع هللا باتكب اننيب ضقا هللا لوسراي امهدحألاقف ملسو

 ثتربخاف هتأرماب ىفزف اذه ىلع افيسع ناك ىنبا نإ لاق لاق « ماكت» لاق ملكنأ نأ ىف ىل نذئاو لجو زع هللا باتكب

 ةئام دلج ىنبا ىلع امإ ىو ريخأف زعل لذأأ كاس ىلإ مث ٠ ىل ةيراجو ةاش ةئاع هنم تيدتفاف مجرلا ىنبا ىلع نأ

 كس ني_قأل هدم ىردفت ىذلاو امأ (( « ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق هتأردا ىلع مجرأا انو ماع ببي رغت و

 ىلع ودع نأ ىماسألا سن رمأو اماع 4ب رغو ةئام هنا دلحو ) كيلع درف كتيراحو كمنغ 1 لحو زع هللا باتك

 فر.عا نم مجري نأ ىف ةجحلا هيفو انلق اذهو ( قناع ||( ) اهمجرف تفرععاف اهمجر تفرتعا نإف رخآلا ةأرما

| 
 تدءاصلا أ ةدايع ىورو ٠ ملسو ةيلع هللا ىلص ىنلا نع دانسالا اذه ةئييع نبا ىور دقو .٠ اهيلع تن اذإ ةرم

 ٠ هححم هتك ةغالا بتك يف اك كيرحتلابو حتفلاب برثكلاو ها راخلا تريكماو اذه دع اطوملا فد )0(



 تفل

 فر رعاك مطقأ 0

 قيردصلا ركب ابأ نأ هببأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انريخأ ىلاعت هللا همحر ( قثانةلالاف )

 تنب ةيفص نع عفان نع رمع نبا هللا دبع رك ذو. لجرلاو ديلا عطقأ ناك دقو ىرسسيلا قراس دي عطق هنع هللا ىضر

 عطقي ملو رزعو سيح قرس مث هلجرو هدي تعطق اذإ لئاق لاقف ( ىف[ ةلللاف ) هلثم ركب ىلأ نع ديبع ىفأ

 هارب رمعو_ةرجحلا راد ىف ركب ىنأو ٍِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعاذه انيور دق لبق ىدم نأ ىلع ردقب الف

 انلق هنع هللاىضر بلاط ىنأ نعىلعهلا# ليق ؟هومتفلاخ فيكف اضيأ عطق هنأ هنع ىوردقو 22)ركب ىبأ ىلع هبريشيو

 نوطب عطق هنأ اهنم هيلع ار تك و ةككت اخ عطقلا ىف هنع هللا ىضر بلاط ىنأ نبا ىلع نع ميو ردقف

 اندنع تباث ريغ عطقلا ىف هنع هللا ىضر ىلع نع متيور ا لكو « مدقلا فصن نم مدقلا عطق هنأ اهنمو ىبص لمانأ

 دحأ ىف ةجح ال ىتلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىلع هب متجحتحاو اهيف هل فلاذع ال هيلع اهومتكرت فيكسف

 ةقراشلااو قراسلاوزت 0 زع هللا لاق نيحتأرأ ؟ملعلا لهأ هفرع. ام ىلعو ةردهلا راد ىف رمعو ركب ىنأ ىلعوابعم

 هدي عطقأ ستلعب لتعي لئاق لاق ولف براحلا ىفالإ لجرلاو ديلا ركذي لو « ابسك امب ءازج امهدبأ اوعطقاف

 نم ىضم ام الإ هيلع ةجحلا نوكتأ اكلبتسم ناكف هيشمو هشطب بهذ هلجرو هدي تعطق اذإ هنأل اهيلع ديزأ الو

 دحول فذاقلاو ىازلا لجو.زع هللا دح نيح تيأرأ تفلت نإو دحلا عضاوم ىه لجرلاو ديلا نإو رثألاو ةنسلا

 برضلل لاقي نأ الإ هيلع ةجحلا ام هلداعي الف ةرم برعذ دق لئاق لاق نإ تبأرأ ؟داعام ادبأ هلداعي سيلأداع مث ةرم

 ديلا عطقأ وهو ابيلع ىفأ 0 عطقلل ناك ٠١ لجرألاو ىديألا كلذكو هيلع دح امتاق عضوملا ناك ىتف عضوم

 نجو نم اودح فيكو ؟ كالبتسالاب“ىرشلا عطق كرت ىف اولتعاو هك الهتسا نم اوعنتمم [كنيكف كابتشملجزلاو

 فيكو رثألاو ةنسلا فالخ عم كالبتسالا ةلعل انبه دودحلا اوءردو كالهتسالا ةياغ ىصقأ اذهو لتقلاب لتقلا هيلع

 اوضع لجر لكنم عطق اذإ هنإ لئاق لاق ول تيأرأ ؛ نيلجرو ندب سانأ عبرأ نم عطق ول هيلجرو هيدي نوعطقي

 هللا لاق لئاق لاق نإف: نينثا وأ دحاولا الإ هءطقأ الف اكلبتسم ناك ةعبرألا هئاضعأ ىلع تدتأ اذإو ةثالث هل قب هنم

 ا الات لاوقأو هل صنقملا اخ لثم هنم صتقملا لاح تناك ام لو ان اف لاق«صاصق حورجلاو » لح وزع

 صاصقلل نأ الإ هيلع ةجلا ام كالبتسالا نيع همتاوق ىلع نايتإلاو ةيد هلعحنو كالبتسالا هبشأ اذإ دحاو حرج

 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو عضوم عطقال كلذكف اعضوم

 هدب تعطق مالغلا اغلب اذإ ىتلا قدا باب

 تضرع لاق رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا دبعنع ةنيبع نب نايفس انريخأ ىلاعت هللا همحر (قفاتتل الاف )
 شمح نبا انأو قدنخلا موي هيلع تضرعو ىندرف ةريثع عبرأ نبا انأو دحأ موي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع

 نأ هلاعل بتكو ريبكلاو ريغصلا نيب قرف.اذه رمع لاقف زيزعلا دبع نب رمع ه, تئدحف عفان لاق ىنزاجأ اف ةرمثع

 نم ىلع دودحلا ماقت اناق اذهب و ( قفا:#ةلالإؤ ) ةيرذلا ىف ةرمثع عبرأ نبالو ةلتاقملا ىف ةرمثع سمح نبال اوضرفب

 هيلع بحت نم ىلع لاتقلا بحب امتإ هنأ كلذو ةيرذلا نيبو ةلتاقملا نيب لصف هنأل متم مل نإو ةريثع سمخ لكتسا

 هلبع هللا ىلص هللا لوسر زاجأ دقو اهلاذع اذه ىف معأ ملو دودحلا هيلع تيجو ضئارفلا هيلع تبجو نمو ضئارقلا

 يلع الو ةرشثع عست لكتسي ىتح ملتح مل اذإ مالغلا ىلع دودحلا ماقت ال لئاق لاقف ةرسثع سمح نبا لاتقاا ىف ملسو

 ٠ هجحصم هبتك ٠ميةس اهبلاغ انه تارطانملاف ةلجابو افي رحو حاسنلا نم طقسائيشانه لءلو خسنلا ىف اذكع (1)

 2" ج>ا>ججب الوجوب 970 روي ببرج ككلصووصجسو) صصصووب ورب هسسذ-



ْ 00 
 هاورو 8 اناق هنع هللا ىضر ىلع نع الوق انور دقف لاق ؟ انلوق فلاخم ائيش ورب مل هنأ عم قدصلاو ظفحلا لهأ

 ايلع نأ هبأ نع رفعءدح نع دمع نب رفعح باحصأ انريخأ دقو ةنع ىلاعت هللا ىدر ىلع نع ىعشلا نع ىرفاعزلا

 نم تشب نأ كاد هنع هللا ىذر ىلع نع رفع ثيدحو 6 ادعاصف رانيد عبد ىف عطقلا ق3 : لاق هنع هللا ىضر

 : انلق « مارد ةرشعىف الإ ديلا عطقتال » لاق هنأ دوعسم نبا نع انيور دقف : لاق ىعشلا نع ىرفاعزلا ثيدح

 عطق سو هيلع هللا ىلص هللا لوس نأ ذوعسم نب هللا د.ع نع ىعشاا نع ةزع ىبأ نب ىسيع نغ ىروثلا ىوردقف

 هللا دبع نع مساقلا نع ىدوعسملا ثيدح نم هللا دبع نع احيحص نوكي نأ نم برقأ اذهو مثارد ةسم> ىف اقراس

 رثك أو ةسمحىف عطق مهارد ا عطق اذإ انثيدح فلاخمال ثيدح اذه انلق ؟ اذهب اوذخأت ل فيكف لاق

 هاور دقو حييحص ريغ ثيدحم ردع نع هاور ؟ تلق ( قناتثلالا ) ةينام ىف عطقي مل هنأ رمع نع انور دفف

 تباثل سيل هنأل 4 جت نأ 7 مف « ادعاصف رائيد عبد ىف عطقلا » لاق رمع نع ىلاسارخلا ءاطع نع رمعم

 م ثيدح كإ اللؤ هعامتأ نيدهاسملا ىلعو مصو هيلع هلل ىلص هللا لوسر عع ةحدح 1 ىف سرلو ) قف 6-5 االاؤ (

 : نار هلا رهاظ لمعتساو ثيدحلا كارو 0 4 | بهذام ىلإ الو انفلاذ ٠ 0 بهذ

 ةيمأ ن ناوفصنأ ناوفص نب هللا دبع نب ناوفص نع باهش نبانع كلام انربخأ :ىل اعت هللاهمحر ( قفا 0 الالاف )

 ةسار تح نم هءادر دحاف قراس ءاحف هءادر دسوت ودحسملا ىف مانق ةنيدملا ناوفد مدقف كله رحاهم ' ند نإ هل لبق

 اذه درأ ملفإ ناوفص لاقف هدي عطقت نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب رمق ملسو هيلعدللا لص ىنلا ىلإ ناوفسدب ءاجف

 نايفسان ربخأ ( ىف لالا ) «؟ هب ىنيتأت نألبق البف» سو هيلع هللا ىلصهللا لوسر لاقف ةقدص هرلعوه هللا لوسراب

 لاقف ) قنانتلللاف ناوفصرمأىف وسو هناع هللا لص ىننلا نع باهش نبا ثيدح ىنعملث ٠ سواط نع رانبدنب اورمع نع

 هلوق لوي نم ضعبل ليقف ؟ هدب هبف عطقتام كالم تح دحلا هيلع مق مو اذه دب عطقت 2 اذه دب عطقتال : لئاق

 قرس نيحأ ؟قرس نم ىلع 42 بحجم ىت» انلف ؟ سايقلا امو لاق . سايقلا 7-00 عم ءىطخم تح ةنساا كرب ىكرنال

 قرس ىذلا نكي مل ايش قرس اقراس نأ ول : اناقو تلق كلذبو انلق ٠ قرس نيح لب لاق ؟ دحلا هيلع ماقي ني> مأ

 دناا هيف عطقت ام ىوست ةقرسلا تراص يح ةنيبلا هيلع مقت مف هّتق رس تيثتسيل مامالا هيسحف ديلا هيف عطقتام ىوس

 هسحف هديس نم دبع قرس ول تف 0 انلق اذهو انلق . لعفلا ناك موب بجو امئإ دحلا نأل عطقت ال لاق 0

 --- فذق ولو . عطق هيلع نكي مل قرس ني> هنأل عطقي 5 قع ىدُأف قرم ايتاكم ناك ولو عطق. ' ديسلا هقتعأف ماهإلا

 دك فذق مون بحو اعإ دحلا نأل دع د نح رد وذو مامالا نإ عفرو فذقلا نم غرف نيح دش ةقتعاف ارجل

 دعع فز نإ 7 » كواع نال د ا لا اذإ هل ٠ نك تس هدي هقتعأف ادبع فوذقملا ناك ول

 ناوفص قراسف لبق : مع لاف فان مو هيلع بحو امتإ دحلا نأل دبع دح دح مامإلا ىلإ عفر م م هناكم هدي هقتعأف

 ؟ةنبع 0 : كلام ناوذدو لسا هيلع للا ىلص هللا لوسر هل محو هيلع دحلا بجوو كلأ٠ ناوفدو قرس

 ىحاص فلاخأ ىلإف لاق ” َهَنْع ربخلا ىف هسفن ءادر هل بهو ناوفص : لبق . دسحلا هل بهو اعإ ناوفص نإ : لاق

 لبق مكاحلا يح جورخ نأل عطقيال كاملا ىضقي لبق هل بهو نإو عطق هل بهو مث هيلع ك احلا ىضق اذإ لوقأف

 براشلا وأ ىنازلاوأ قراساا فرتءا ول تيأرأ انلق ؟ نبأ نمو لاق ٠ اضيأ ًاطخ اذهو لق ماننللا ىضك دخلا" ىَبصا

 سل !وأ انلق . نودحن ال لاق ؛اوعحرف مثهدودح مهيلع ماقتل هدنع نم م بهذف مثدودحم مهاك نين رثعملا ىلع مامإلا حف

 4 هنيمش ُثااماؤ مف ٠ هلثم وهام لاق؟ دحلا ضع مكاحلا - جورخ نأ ثمعز دق



 كذا

 لا ةفصو دودحلا تانك

 امهديأ اوءطقاف ةقراسلاو قراسلاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق : لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيرلا انريخأ )

 تفتلي لو ىلاعت هلل < عطق ةقرس مسا همزلنم لك نولثاق لاقو ( ىناتشلالام ) هللا نم الاكس :ابسك امب ءازج

 ؟ مهيلع ةجحلا اه نآرقلا رهاظ نم ىرب اب ءالؤه جتحا دق سانلا ضعبل تلقف ( ىف|:ةلالاف ) ثيداحألا ىلإ

 هللا دارأ ام ىنعم ىلع اليلد ٍلسو هيلع ىلص هللا لوسر ةنس تناك ةنس سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تدجو اذإ لاق

 ادعاصق راند عبر ىف عطقلا نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةتباثلا ةنسلاو تفصو اك اذه انلق ىلاعت

 نأ ابنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع نممحرلا ذبع تنب .ةرمع نع بابش نبا نع نايفس انريخأ ( قفانلالاف )

 نع عفان نع كلام انربخأ ( ىف[: لالا ) 6 ادعاصف رانيد عبر ىف عطقلا » : لاق لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ناثيدحلا ناذهو ( قفا:ةلالاك ) مثارد ةثالث هتمبق نحم ىف اقراس عطق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا

 هللا لوسر دبع ىلع ناك فرصلا نأ كلذو رانيد عبر تناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز ىف مهارد ةثالث نأل ناقفتم

 قرولا لهأ ىلع مثرد فاأ رشع ىنثا ةيدلا رمت ضرف هدعب كلذك ناكو رانيدب امهرد رششع ىنثا ملسو هيلع هللا ىلص

 مهرد فلأ ريثع ىنثا ةيدلاىف مهنع هللا ىضر سابع نباو ةريره وبأو ةشئاع تلاقو . رانيد فلأ بهذلا لهأ ىلعو

 مزح نب وره نب دمحم نب ركب ىبأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 رش ىثا فرص نم ماورد ةثال*تموقف نانع اع رمآف نابع دبع ىف ةحرتأ' قرس اقراس نأ: ةرمعنع همن ع

 ديمح نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفا: 2لالاو ) سانلا اهلك أي ىتاا ةجرتألا ىهو كلام لاق هده نامع عطقف رانيدب امهرد

 عطق هنع هللا ىضر قيدصلا ركب ابأ ترضح سنأ لاقف عطقلا نع كلام نب سنأ لأسي ةداتق تعمس : لاق ليوطلا

 هذه سانلا ضعبل تلقف ( قفا: ةلللاف ) مثارد ةثالث ىل هنأ ىفرسس ام لاق وأ مهارد ةثالث ىوسب ام ءىث ىف اقراس

 ةريثع ىف الإ ديلا عطقتال تلق فيكف « ادعاصف رانيد عبر ىف عطقلا نأ » دحم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس

 ىنلا نع نعأ نع دهاج نع روصنم نع كيرش نع انيور لاق ؟ كلذ ىف كتجحامو : هل تلق ؟ دعاصف مارد

 نم رغصأ هلعا ثدح لجرف ءاطع هنع ىور ىذلا نميأ امأ ؟ نعأ فرعتوأ : انلق ٠ انلوقب اهبش ملسو هيلع هللا ىلص

 لاق . ةجح نوكي ال عطقنملا ثيدحلاو عطقنم اذبف بعك نع بعك ةأرما نب عير نع اثيدح ءاطع هنع ىور ءاطع

 0-53 انياحصأب كل معال تلك . ةمال ةماسأ ىخأ ع مأ نب نعل نعء دها# نع هللا دبع نب كيرش نع انيور دقف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دعب قبب ملو دهام دلوم لبق نين> موب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم لتق ةماسأ وخأ
 نولا نمت ىف عطق لسو هيلع هللا ىلَص ىنلا نأ رمعنب هللا دبع نع برعش نب ورمع نع انيور دقف لاق . هنع ثدحف

 اذه تلقف ( قفا: ةلالاث ) ارانيد ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر د,ع ىلع نملا ةميق تناك ورمع نب هللا دبع لاق

 نيمهر دو ةئامو ةرشع نع نوكي علس ائيد>و اميدق ناهللاو بيعش نب ورمع ةءاور ىفو ٠ رمع نب هللا دبع نمىأر

 001 اك نبا ورمع نأ يعزت تنأو هنع رثك أ ىف عطق رانيد عبر ىف لسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر عطق اذإف

 ىلع هب جتحم و ةرم هتياور درت فيكف طلغ لوفمتو انليواقأ قفاوت اهاور ءايشأ انيلع كرتتو 20هتياور لبقت ني

 اندنع سلو اهيلع دمتعنو اهب قثث انكو ةحصلاب اهانفرع ىلا ةخسنلا تعطقنا دودحلا باتك لوأ نم )١(

 . هححصم هبتك . لعيلف اهمتدايزو اهصقنو اهفيرحت نماندبعام ةرثكلاهيلع لوعيال ةميقس هخسن الإ عضوملا اذه نم

 )١( هححصم هبتك . عضوملا اذه ريغ ىف ىرفاعزلا دحن ملو فيرو مقس نم ولختال اهنإف ةرابعلا هذه رظنأ .



 -١1؟4-

 5 »بدلا ىتماخ

 نم بيصأف لجر نم بيصأ اذإ اهعبر وأ اهبفصن وأ ةيدلا تلق ام لكو : ىلاعت هللا همحر ( قفا تالاف )

 ىلع لجرلا الو لجرلا ىلع ابشرأ نم هردق ىلع ةأرملا هيف دازتال لجرلا ةيد نم هباسحم ةأرملا ةيد نم هيفف ةأرما

 ىندث اتملح تبيصأ اذإف نييدثلا الإ لجرلا الو ةأرملا نم ءىش فلتخم الو ةأتملاو لحرلا ىف ءاوس اناكاذإ ةآرلإ

 اههيدث ىف نأل ةمات ةيدلا امهمذف اهايدث لطصا وأ ةأرملا ىندث اتملح تبيصأ اذإو ةموكح امهمفف هايدث عطق وأ لجرلا

 عقوملا كلذ عقبال نيش امه املعو ةعفنم امهف اهدلولو لامج اهيدثلو لجرلا ىبدث ىف كلذ سيلو عاضراا ةعفنم

 نيل امل تأ لف ةدلوف اعضرم نوكست نأ لبق ةازما ىدث برض اذإو 7 ىبك- هلع نيش االو هلا ف 0

 تدحأ ١ نآب براضغلا مزاي مل اعم اميدت ىف نبيل امل ثدح , وأ برضي 5 ىذلا ىف ثدحو بورذخملا اهمدث ىف

 اهايدث برض اذإو ةموكح هيف لعجبف هتيانج نمالإ نوكي ال اذه هب علا لهأ لومي نأ الإ اهيدث ىف نبللا

 . ةمات ةيدال اهلبق ةلأسا| ىف ةموكسحلا نم رثك أ ةموكح امهيفف برضلا دعب ثدحم ىف نبالا بهذف نبل امهيفو

 امهيانعأ اًذإ' انل"انال نب الإ ؛اههتوم فرع الا انا ابيض ولو "ةموكح اه ىفف طقسا ملو اباعف اهايدث برض نإف

 دراذإ ا ا.حرتسا اذإو 3 امد فض 2-5 كلذ هباصأ اذإ _- اههدحأ ىفو ةماك امهيد اهريفف د 5 ام

 اذه عم عمتجا ول 3 ع امف ةموكسحلا نم كا ع ةنركخ اذه ىف تناك ضبقني ل امهرخآ ىلع امهافرط

 هتفئاج ىفو ةموكح هيبدث ىف تناك لجرب اذه لعف ولو « امهتفئاج ةيدو امهتيد ام,يف تناك امهفاحف اهايدث تعطق ولو

 ٠ ةيدلا لجرلا ىلدث ىف لبق دقوةفئاجح

 ادمع ةّكضوم ردغ ةبانجب هلغ تنتج وأ ةخضوم لحرلا ةأرملا تحض اذإو -, كاع هنا همحر ( قفا علإلاف )

 اطلا ىف اهشرأ اهلقاع ىلعو ايلثم ريم اهلو الطاب رمملاو اتباث حاكسنلا ناك ةيانلا ىلع ابجوزيف اطخ وأ

 تفلتخا نإو اهنم مهلبإ ليقتو ةلقاعلا مزات أطخلا ةيانج نأ لبق نم دمعالو 1 ةبانح نم ربملا زوحب الو

 مهنم لبق مهيلعام هل حلصي امل حاصر امو نسا ىف اهنم ىلعأ اًودأ اذإف ٠ ةمولعم نانسأ مهنم ذخؤيو مهلبإ

 ابلع ارحكنف ًادمع ةيانجلا تناك نإ كلذكو « عيبلا ىف زوجي امي الإ حلصيال رملاو عيبلا ىف زويال هلك اذهو

 اذهو تلبق ةمولعم نسب دلبلا لبإ نم اهتدأ لبإ ىأف لبإ ةيانجلاب اهمزلي امتإ اهنأل ربملا لطبو حاكنلا زاج

 لوخدلا لبق ابةلط اهلثم ريم الو .تباث حاكتلاف دعا, اطظخلا ف ةيانا ىلع تحكن اذإف « عسسبلا ىف زوحيال

 تراص نإو اهلتق ىلإ ليبس الف دوقلا نع وفع هنأل دوقلا لطب دمع ةبانح ىلع اهحكن اذإو « اهملطي 5 وأ

 ًأطخلا ىف اهتلقاع نمو ةلاح دمعلا ىف ةيدلا اهنم ذخؤتو ةحارلا نم ءىش ىف اهنم دوقلا ىلإ الو اسفن ةيانجلا

 .٠ اهلثم رمم هلام ىف املو

 (5-ا7؟)



 1 يع

 1 ريغ تتبن ير تيعاو ا 1 را

 0 5 اهيف تناك قش ىفوأ هجراخ وأ مفلا لخاد 1

 | لك ايامك ىلا نعق هام ات تاب هرتفا لع رمداو هربا لع ذارسلا قيش ةرثك رق ةموكملا ق ادع 0

 |. ةقورفم تق ١ نإو ضعب نود اهضعب وأ نسلا عيمج ىف صقنلا ناك ءاوسو اهصقن ام ردقب اهفف اهلي امم نس هب ش

 7 اذه ىف ءىت اهنيش ىف سيلو نيفرطلا دحأ ةصقان تناك نإ كلذكو نيقرفلا نيب امم صقنام باس اهيفف نيفرطلا

 586 هنس ةعوزمملا تام نإو ءىث ةدئازلا نسلا تابن ىف هيلع ن نكي مل اهعم ةدئاز نس هل تتبنو هنس ثتبن نإو عضوملا

 ات ايف نأ كناو ؛ تبن شاع ول نأ بلغألا نأل ةموكح هنس ىف.نأ امهدحأ نالوق أهيفف ءىش هيف نم فلختس

 لا هنس بنج ىلإ ام هيف نم فلختسا نإو فلختس ىتح اهيف اذه نوكي نأ نم جرم الو لبإلا نم

 ا اهفف ًاهلثم ىلإ ةعوزاملا نسلا ءىطبتال ةدم هنس ةءوزملا شاعو ا ا نإف رظن تام

 1 كرا نال سوت امجادحإ تناك وأ اهلثم ىلإ ةعوزنلا نسلا ءىط.: تقو ىف تام نإو نيلوقلا ىف امات

 1 | اا قريد ةموكح هنس تاب ماع لبق تام اذإ ىصلا نسس ىف لاق نم لوق ىف ةم يا

 ع تتبنن نإف اب رظننا رخآ لجر اهداق ى> اهمتريظنب ىوتست ى> اهعولط متلي مف تعلطف نس ترغث اذإو
10 4 2 

 09 اينو 3

 00 تدي لقعلا نم اهف ا اا ا او ا

 . شرألا در تتبن مْ اهشرأ امل 6 ملو هوث فالاخيت: ساق ىصلا ن نس تع اذإو ( قنا ةلالاث را اهنم

 . اف اهي هزلي لاق نم لوق ىف اهنم صقتام هيلف اهعولط متلي لبق ىصلا تام مث اهضيب علطف ىصلا ن مم تعلق اذإو

 . ةموكح الإ كلذ ىف همزلنال نم:لوق ىف ةموكحو اهعولط لبق تام

 ةدكارلا ْن هدا

 نملقأ | اهفف 0 اذإو ةموك_> اهفف ةدئازلا نسلا تعلق اذإو ( ىف[: خلالان )

 2 . ابعلق ىف

 00 أهرسكو نسا علق
 ا 1 وايل نت ارتق وفاذكو ايل م دارج نم نسلا ترك اذإ ( قفائغلالان )

 | نس فض ناسنإ رسك نإو ةموكح اهنم عزن امفف ابخنس ناسنإ عزن مث اهلقع متف ترسك نإو لبإلا نم سمح

 "إو عتسلا ”اوكجو نسلا- نم ارهاظ قبام باسحم اهمفف اهحنس نم نسلا رخآ عزن رد لقا أ لكر

 "0 ترعا ذإو خنسلا نم نسلا اهب تعزنف ةدحاو ةيانجلا تناكو نسلا لقع مت اذإ خنسلا ىف ةموكمحلا طقست

 م ال طاط روم اني لجرلا نس نم لجرلا رسك اذإو امل صقنلاو نيشلا ردقب ةموكح اهفف ابعدصف نسلا 0

 525 ملو نطاب وأ رهاظ نم اهاظشأ ةنأك نسلا نم صقن ام ردقب كلذ ىفف اعيمج امهنم وأ
 00 2 اب سيق مث ضرعلاو لوطلا ىف نسلا عير ناكف هضرعو اهنم ىظشأ ام لوط سبق اب ةنم اهاظشأ

 7 عامل نإف اهنم هيلع ىج اب عنص, باسحلا اذه ىلعو نسلا ىفام نم هيف ناكو نسلا رهاظ فصن

 3 ا وأ ل وداود خرا ذلك نأ ىلإ هيف رظني لو ضرعلاو لوطلاب كلذ سيق نسلا نم هعطوم

 . ظلغأ الو نسلا نم هاوس امت قرأ



00 : 
 بهذ نس اهناكم عضو ول اذكهو ةءهوكح اذه ىف لبق دقو ةموكح هيلع نوكي نأ نهي مل لجر ابعاقف تا

 ائيش هيلع درب ل شرألا هذخأ دعب تتبن نإف امات اهشرأ اهسفف رغثي ام دعب لجر نس تعلق اذإو ناكام نس وأ

 عطق ول اذكهو امان اهشرأ اهيف ناك انوا الو ةوق اهنم ركتيال ةححص تتبن دقو اهعلقف رخآ ناج الع ىنج ولو

 ىتجف عطقلا لبق ناك انك احيحص تبن نإف شرألا نم ائيش درب مل تبن مث اشرأ هل ذخأف هنم ءىش دا ناسا

 نسلا ةوق وأ ناسالا ةحاصف نم هع اناك اع نيريغتم ناسالاو نسلا تبن نإو امات اضيأ شرألا هبفف ناج هلع

 . ةموكح اهفف تعاق مث اهنول وأ

 نانسألا ناولأ قف سبعلا

 نم داوسلا نودام وأ ادوس ترم وأ ابك ادوس لجرلا نانسأ تتبن اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالا (

 ضع امف هبيص. ملأ الب اهرخؤع عضعو اهمدقع ضعي ناكو ضغنتال ةتباث تناكو اهءراق ام وأ ةرضخ وأ ةرمح

 وأ ارمح وأ ادوس تتينف ترم مث اضد تتبث نإو امات اهشرأ افق اهنم نس ىلع ناسنإ ىنحف اهنم هيلع غضم وأ

 اهيفف اهنم نس ىلع ناج ىندف املوصأ ىف ضرم ثداح نم الإ اذه نوكيال اولاق نإف امم لعلا لهأ لئس ارمتَح

 اهشرأ اهيفف اهنم نس ىلع ناسنإ ىنحف ضرم ريغ نم دوست اولاق وأ مهماع لكشأ نإف نس لقع اهب غلببال ةموكح

 هبلعف امتوق صق.ت ملو تدوساف ناج اماع ىنحف اضيب تتبن اذإو ةنانج ريغ نم تدوساف اضيب تتبن اذإ اذكهو امات

 نم ترفصا نإو .هبشأ داوسلا نأل داوسلا نع اهنف ةموكح لك صقنتو .ترمحا وأ ترضخا نإ كلا 1

 اناسنإ نأ ولو ايتموكح ىف ديز اهنول ريغت عم امتوق تصقتنا اذاو اهريغ ىف لعج ام لك نم لقأ اهيف لعج ةيانجلا

 اهشرأ اهيفف انس اهنم علقف ناج اهياع ىنج مث اهرضخم وأ اهدوسي وأ اهردحم ائيش لكأ مث اضيب هنانسأ تتبن

 الآ نإ كلذكو ةموكح هيلعف اهناكم تدوساف لجر نس ىلع لجنر ىجاذإو ضرم ريغ نماذع نا 3

 اذه اولاق نإف للعلا لهأ لثس دعب تدوسا مث دوست مل ةدم تماقأ نإو دعب تدوسا مث تيمد وأ دعب تدوسا مث

 لوق لوقلاف ثدحم دق اولاق نإو فاحو هيلع ىنملا كلذ ىعدا اذإ ةموكح هيلعف ىتاجلا ةيانج نم الإ نوكءال

 ناسالاو قيرلاو ماءطلا سبحو غضملاب ةعفنم سارضألاو نانسألا ىف ( لاقو ) هيلع ةموكح الو هنيمب عم ىتاجلا

 شرألا اهيف لعجأف نوللا نسح الإ ءىثث اهنم بهذي مل قبتو هنس دوستف لجرلا ىلع لجرلا ني نأ زوجي الف لامجو
 اهنم ةعفملا بهذتف لشت ديلاك تسيلو اهعضوم دس اضرأ اهلامج نم قب دقو لاخلا نم رثكأ اه ةعفنملا نأل امات

 ىف نكي مل تثقفف تئفط اذإ نيعلا وأ تعطق مث تلش اذإ ديلا نأ ىرت الأ اهنم ةعفنملا بهذتف ًافطت نيعلاك الو

 تلعج ىتأ اهلقع صقنبال اهصقني نسلا ىف ضرم نم هنأ ملعي مل اذإ داوسلا نأ تمعز امإو ةموكح الإ امهنم ةدحاو

 رثك أ لامحو لمع هيف فرط لك ىف ةعفنملا نأل اهللقع صقنيال نيملا ىف بيعلاو شمعلاو ةلوهشلاو قرزلاك كلذ

 ىلع كلذ ردقب اهلقع نم هنع صقن مولعم ضرم نم اهداوس قلا ءادوسلا ئسلا ىلع لجرلا ىِح اذإو لاخلا نك

 .تفصوام

 ىلا نانسا

 نسلا تلت مو هلك هوف رغأ نإف هب رظتنا رغش "1 ىيصلا نس تَعَو اذإو ىلاعت هللا همحر ( قف 0 اال(
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 هلوق لوقلا 00 هلثم نكعال ام لاق اذإو هلثم نك ام نيبو هنيب امف ىتاجلا لوق لوقلا ناك كلذ لبج

 نانسألا عيمج نع ةثللا تفشكنا نإو هنانسأ نم ىتب امع فشكتي مل هتثل نم قبام ردق ىلع هيلع ىنلا ىطعأو

 هيلع ىنحلا لاقف هيلع ىنحلاو ىناجلا فلتخاف كلذ لهج نإف هلثع اهلثم فشكني اضرم ةثللاب نأ مع اذإ اضيأ اذكبف

 قلخ ىف نوكي كلذ ناك نإ هنيع عم هيلع ىلا لوق لوقلاف ضرم نم ضراع اذه لب ىناجلا لاقو تقلخ اذكه

 ىف نوكي نأ نكمي ام هيلع ىنلا ىعدي ىت> ىناجلا لوق لوقلاف نييمدآلا قلخ ىف نوكيال ناكنإو نيمدآلا

 راصتوألاوط ايلعلاو لفسأ نم راصق وأ لاوط ىلفسلاو ىلعأ نم اهلك راصق نانسأ لجرل تقلخ ولو نييمدآلا قاخ

 051 نك فلا مذقم ناك ول كلذكو لبإلا نم. سمح اهنم تعلق نس لك ىف اهلفاسأب نانسألا ىلاعأ ريتعت الو ءاوسف

 ربتعيو لبإلا نم سمح هل تبيصأ نس لك ىف تناك لاوط سارضألاو اريصق مفلا مدقم وأ زاصق سارضألاو اليوط

 هردقب اهم صقانلا ةيد نم صقن تفصو ©« اتوافتم ا هتيعابر نع لجر ايانث تصقن ولف همدقم ىلع مفلا مدهع

 نع صقنت هتيعابر تناك وأ اهنم صقنام ردقب اهيفف اهادحإ تدبصأف انيب اناصقن هتنعابر نع صقنت هتنث تناك وأ

 تلق امإو ضعب نع اهضعب صقني سارضألا ىف عنصي كلذكو اذكه امهف عنصيف تايعابرلا هصقتتال اناصقن هتينث

 ضرم نم الإ رهاظلا ىف نو 1 ىلا ذكه فالتخالا نأل اراصق ا راك تةلخ ول هلفأ و تفلتخا نإ نانسألا ىف اذه

 باغألاف ةاراقتمو قاحلا ةيوتسم نانسألا تناك اذإو اهصقنت ناسألا "لع ةءانح وأ ردك ىذلا فالقعلا دنع كراش

 الاوط نانسألا تقلخ ولو ( لاق ) رصقلاب ةقلخلا سفن نوكست اك ضرم الب ةقلخلا سفن نم رهاظلا ىف اذه نأ

 اهلع ىّحف امان, نانمألا نم ناك لجرل تبن ول ام قب ىتح اهله صقتناف ابفارطأ نه اهرسكسف ناج اهياع ىنحف

 فاتخا نإو بهذ ام باسحب هنع حرطيو اهنه قبام باسحم اهنم نس لكىف هيلع ناك ةيانج اذه دعب ناسنإ

 .قدص, نأ نكمأ ام هنيع عم هيلع ىلا لوق لوقلاف ةيانلا لبق اهنم بهذ يف هيلع ىنلاو ىتاجلا

 ها لا ف تاب

 ابشرأ اهيفق اهيلع ىنجح مث سكت ال لالكب نانسألا وأ نسلا دح بهذ اذإو ىلاعت هللا حر ( ىف ةلاإث )
 ىناجلا نع صقن اهنم دحاو فرط نم وأ دحلا زواجام اهفارطأ نم بهذ اذإف ضقنيال لالك ايفارطأ باهذو اهات

 لقع نم ةنلع ناك اهنم ائيش وأ اهدح بهذأف امءريضض وأ لجر نس لحس الجر نأ ولو اهنم بهذام ردقب اهيلع

 قاجلا نع صقن شرألا هذ>أ دعب ناج اهلع ىنج مث اشرأ اهدح نم ءىثل ذخأ اذإو اهم بهذام باسم نسا

 شرم نم لجرلا:مف ىهو اذإو شرألا نع هل ىئعف لجر اهيلع ىنج نإ كلذكو اهنم صقن ام باسحم اهشرأ نم

 اهلقع اهيف ىلق دقف اهنم ةبرطضلا لجر علقف هب اهطبرب ملوأ بهذب اهطبرف اهضعب وأ هنانسأ تبرطضاف ربك وأ

 لجر اهبرض اذإو ابعاقف رخآ اهبرض مث تب رطضاف لجر اهيرض ول اهيف ةموكحلا نم رثك أ ةموكح اهبف لقو امات

 اهشرأ هيلعف تطققس نإف هدعب ثداحنم الإ طقست ملطقسن يف تكرت اذإ اهنأ اهب لعلالهألوقيام ردق اه رظتناتضغنف

 كك ىح تّساف اهتدثأ مث هنس تنضغن الجر نأ ولو طقست تح اهلقع اهيف متي الو ةموكح هيلعف طقست ل نإو امات

 امك ةدشلا ىف تسيل لاق نإف امات اهشرأ ابف ناك دعب تعز ولو ءىث اهلع ىتاجلا ىلع نكي مل اهتوق الو اهتدش

 ن- تردن ولو امات اهشرأ لبقو عزانلا ىلع ةموكحو اهضغنأ ىذلا ىلع ةموكح اهي هلو هلوق لوقلا ناكت ناك

 ةموكح الو شرأ رخآلا ىناجلا ىلع نكي مل لجر ابعلق مث تتبثف اهداعأ مث ءىشب قلعت الف ابخنس جرخم ىتح لجر

 هل نس ناكم هريغ نس وأ ىذي امن ةميهب وأ ةاش نس عضو ول اذكهو ةتمم اهنأل اهتداعإ اهداعأ ىذلل نكي ملو



 ّت ع : ع ل _ ع و ع 14 1

 نايحالاو ةعفنم ريك اهيف نكي ل تنهذ اذإف عباصألاب ديلاو فكلا ةعفنم نأل فكل ىف عباصألا اهيف ديلا نانسآلا

 ةيدلا امرفف ف وحلا ك لص قح م ماوطلا درو فروملا لحد لا اعنمو ناضالا هباقو اهو ناكألا تءهذ اهذ ادإ

 اقيطن الو احتفدال ىد اسيف ا رص نإو ثفصو 5" ال ةيدلا امس 5 5:تقاك ايهذف 7 0 امهمف 50 8 ولو نانسألا نود

 21 هنالواشألا ل وع الو ةيدلا اهيف تناك احتفت ملف اقرطنا وأ اقبطني لف احتفنا ول كلذكو . ةيدلا ايف تناك

 نايحالا برض نإو ناحللا كرحت. ل اذإ تبهذ دق نانسألا ةعفنم تناك نإو نيرحالا- ىلع ىنج امنإ ءىثب نانسألا ىلع

 ٠ ةيد اهم غادال نيشلا ردقب 06-0 امميفف ناحافن و ناقبطنب اهو امهاشف

 نانسالا هيد

 هلا لص لوسر هبتك ىذلا باتكلا ىف نأ هبأ نع ركب ىلأ نب هللا دبع نع كلام انريخأ ( قئان لالا (

 هبأ نع سواط نا نع قرت نبا نع هيأ -- 6 انربخأ )»ع 0 نسلا ىف 0( 1 كب وردعل لخو هلع

 ادهو سمح ندلا ف ىذق سو هيلع هللا ىلص هللا لوشر نأ ىف افالخ معلا لهأ نيب.رأ مو ( قنات تالا )

 دحاو لك ىفو نانسأ هريغو للا سرض اب د بانألاو تايءابرلآو ايانثلافلوقأ هبوةصاخلا ريخ نم رثكأ

 فيرطنبنافطغىب أ نع نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ . نس ىلع نس اهنم لضفيال لبإلا ند سمح علق اذإ اهن»

 نم سمح هيف سابع نبا هللا دبع لاقف ؟سرضلا ىف اذام لأسي سابع نب هللا دبع ىلإ هثعب يسحلا نب ناورف نأ ىرملا

 عباصألاب الإ كلذ ربتعت مل ول سابع نبا لاقف ؟سارضألا لثم مفلا مدقم لعجتأ لاقف ناورم هيلإ ىندرف لاق . لبإلا

 ىلعال ددعلا ىلع ةتقؤملا ةيدلاو (لاق) ىلاعت هللا ءاش نإ سابع نبا لاق مك اذهو ( ىننإ: زا ) ءاوس اهلقع

 تبن نإف لبإلا نم سمح ابلقع اهيفف نبللا نانسأ طومتس دعب نم هل فلختساو رغث دق نم نس ىفو (لاق) مفانملا

 اذإو . ءىث هلنكي مل فلختسا نإف نبللا نانسأ نم نوكم نأ الإ ايش دريال لبق دقو لقعلا ّ ذخأ ام در كلذ دعب

 كلذ نوكي اكلقعلا ىف ءاوس اهنسحو اضتَو ماتو اهربغصوا اهفطارتمو اهربكف هلاتسآ تفلح 0

 اهضعب صقني ةفلتخم نانسألا تتبن اذإ امأو .ابحرقو اهنسح فاتخم ىلا عباصألاو نيعألا ند قلخ امف ءاوس

 نع صقنت ةئثلا لثم كلذو -ايتيرق نع تصقنام تاسحن ةضقاتلا“نشرأ نم شق 10 0

 اهيفق امهنم ةصقانلا تعزتف امبيف صقنلا توافت اذإف رثك أ وأ اهثلث وأ ايفصنك نوكت نأ لثم اهتنيرق ىمع ىلا

 صقنك سانلا نم :ريثك ىف نوكي 5 ايراقتم اهيلت لا نع اهصقن ناك نإو اهيلت ىلا نع اًبضقن رعب لكلا ل

 اهادحإ صقنت نيتيعاب راك اهتريظن نع تصقن نس لكىف اذه اذكهو لبإلا نم سمح ابيفف تعزف هنودو رشألا

 اهريغو ايانثلا نم مفلا ىلعأ الو ةينثلا نم رصفأ ةعابرلا نأبلغألا نأل ةينثلاب ةيعابرلا ساقت الو ىرخألا ةقلخ نع .

 تناك ولو . تفصوام ىنعم ىلع ىلقسلاب ىلفسلاو ايلغلاب ايلعلا ساقتو . هلفسأ ةينث ريغ مفلا ىلعأ ين نأل هلفسأب

 ةيعابرلا ةينثلا هب لوطت امم رثك أب لوطلا ىف ةيعابرلا توفت سانلا ايانث ةقلخ ةقواخت (هادحإ تناكف ناتينث لجرل

 بيعلاك ةماتلا ىرخأالل اهتوفو « امات ابشرأ اهبف ناكل وطأ ىه ىتا تعرف كلذ نود اتوف اهتوفت ىرخألا ةيثثلاو

 هذه تبيصأ اذإف اذكه تتبن وأ الوط تدازف ةلع اتحاص تباصأ وأ ةدئازلا تبرض ءاوسو . ةدايزلا ريغ وأ اهبف

 اهيفف ءىث نيتاه نم ةدحاو نم بيصأ اذإو لبإلا نم سم اهينم ةدحاو لك ىف ىرخألا اهيلت قا وأ ةلئاطلا

 امم رثك أب نانسألا ضعب نع تفشكناف ضرم ةئالا باصأ اذإف . اهنم ةثالا نم رهظ امع نسا ساقيو اهسايقب 1

 نإف« اهفاش مكنا لق ةثللا عض وكب نسلا تسبيف ةثللا اهنع تك نس تييصأف اهريسغ نع هب تا
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 اد 2 ها تسلاللا . 0 4
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 00 ها -9 0-5

 الل ا كولا 1 رد ادكوش اذإ [ وكت نأ كلذو للثلا ند ادلاب ام افاشحتسالا نم اعيب.نيتفشحتشم
 امهدحأ نالوق اءمفف لاخلا هذه ىلإ ايه ريصق نيحححص ناسنإ اجمرمذ نإو ةمات ةيدال ةم كا امهعطقف انت ١

 ٠ ةءاسع الفسأ وأ ناك اهالعأ نم. هباشع هنفذ ىف نذألا نم عطق اذإو قاب لاجلاف لامج امه اميإ ديلا

 5-5555 هيف دزأ ل ضع. ن٠ نيشأ هضعب عطق ناك نإو ىرخألا نود ايهادحإ ىفال ضرءلاو كوطلا ىف سايقلا

 ا نب ل ولف سمح ةحضوملا ىف لبق اذإ هنأ ىرت الأ رح الو كوامت ىف ائيش امولعم اشرأ هيف تلم مف نيشلل

 نم ذل كف وام را تطعأ تن < نيشالب ةيهق ردع مدن كولخلاو آسح 7 تيطعأاف كوامت 00 صقني ملو رح 0

 1 نمثلا صقنو ناش نإف ندثلا صقني الو نيشيال اب امهتيطعأ اذإف هانعم ىف هنأل دبعلاو هب بيصأ مف ةحضوملا مسا

 . اقلتح اكحاذهن وكف نيشلا ىلع ةرمو حارجلا ن.ه ال تقوام ىلع ةرم اههتيطعأ دق نوت افاكش هدرا نأ هذي

 نيتفشلا ةيد 1

 نيئيش ن٠ ةيدلا هف تلعجام لك كلذكو 0 امهنم ايلعاا ءاوسو ةيدلا نيتفشلا فو ( قفا ةلالاف )

 لق ل ىلع ل الو ا ىلع هنم 7 الو ا ىلع هم نع لضفيال ددعأا ىلع هي هف ةيدلاق لقأ وأ ك1 وأ 1

 نيتفشلا نم غظق نإ كلذكو . هباسحبف نيتفشلا نم عاق امو ءددع ىلإ رظن» امنإ هلا ىلإ الو هعفان» ىلإ رظني /

 ناتفشلا ءاوسو . اد اتعطق اذإ دوقلا نتفشاا فو. عطغام باسح عاق ام هيلع ناك ءىش هدعب عطق مث *ىش 175

 | 0 وأ كح وأ رمك اذإ نانسألا :نع نادلقنال اريصت ىتح اتخرتسا وأ نانسألا ىلع ناقيطنتال نيتصلقم . 02

 اعفترتو ايلك ايبلع -ناةبظنتال صيلقتلا ضءعب نانسألا نع نيتصاقم اتناكف ناج امهءاصأ نإف ةمات ةيدلا امهيفف

 دلآ نع اعببف ناك ن'تححصلا صاقت قوف ىلإ ناصاقات الو نانسألا ىلع ناقبطنت نيتيخرتسم اتناك وأ قوف ىلإ 0

 1 افصن ناك نإ هيف نونكم مث . هب رسدبلا لهأ كلذ ىري ناتملاساا ناتفشلا هغلبي امت هغولب نع اترصقام باس '

 " نانسألا نع ضاق نإو ةموكح هيف نانسألا نع صاقي ملو مكتلِي مل وأ مأاتلا مث اقش امهيف قش نإو ٠ رثك أ[فأ لت 11

 هةعطق ءىشب سيلو ةفثلا قاريفال ضارةنا اذبف داع لسرأ اذإو م ”اتلا دم اذإ ناك نإ امهنم عطق م نوكي قد ائيش

 0 باسحم ايف ناك ءىث ةفشاا نه عطق ولو ملألاو نيشلا ردقب ةموكح هيفو مولعم لقع هيف سيلف اهنم هناب اف ٠

 ةثللاو نانسألا نع عفترا امن هلك مفلاب ًاربادتسم لفسأو ىلعأ نه نيدخلاو نّذلا دلج ليازام لك ةفشلاو ١

 هيف ناك مث ىلفسلا وأ تناك ايلعاا اهنم عطق ىتاا ةفشلا لوطو هاحرعو هلوط بسح> الوط *ىش كلذ نم عطق اذإف ْ

 . اهل» عطق ىلا ةفشلا باس

 < نييحالا هيد -. 1

 نيجللا مظع ىف ةتناث ىلفسلا ناندألاو سأرلا ملغع ىف ةتباث ايلعلا اسال ىلاعت هللا هجر ( قثأ + هلالات ( 7

 نانذألاو ةيدلا عمسلاو ةيدلا نينذألا ىف عمسلا بهذو اماطصاف اب رض نإو
 5 5 نانذألا تناك نإو (لاق) لا ريغ

  0٠ةكرح ىف ةعفنماك امهتاكرح يف امهيف ةعفنمال هنأل ةدوكح امهيف نأ ىناثلاو . تلش اذإ ديلا ةيد متت امكةمات امهتيد نأأ 7

 0 اريصت ى> اتسييف نيتفش ناسنإ باصأ نإو امهتةلخ نم ايهرصق ناك اذإ ناتريصقلاو ناتماتلاو ناتقيقرلاو ناتظيلغاا

 او

0 

 ١ نإو ةيدلا فصن عولقملافرخآلا تبثو (هدحأ علق نإو ةمات ةءدلا امهيفف اعم لفسأ ن٠ نايحللا علق اذإو نيتقصتلم

 . هنشت .تسيلو نيحللا ىف ةردلا عم نس لك ىف امهيف ىلا نانسألا ىفو اعم هيدلا امهيفف هعم رخآلا طقسو تشي مل
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 ءؤايلوأوأ ايحناك نإ هنيع ةءوقفملا لاقو ةمماق ىهو اهتأقف لاقف لجرلا نيع لجرلا أقف اذإو انبع نوكت نأ ودغنال

 اوءاج اذإلاحىفاهم رصيأ هنأ ةنيبلابهوايلوأ وأ هنبع ةءوقفملاف اءنأ الإءقافلا لوق لوقلاو ةح حصاه اعف ايف ناكأ نإ

 ىنأي قح هيف اهأقف ىلا لاحلا ىف اهب رصبب ناك هنأ اودهش, مل نإو ةحيحص ىبف لاح ىف اهب رصبب ناك هنأب اهب

 مهملعف رصبأ دقو اهأقف هؤالوأ لاقو رص الو اهتأقف لاقف ىصلا نيع أقف اذإ اذكهو ةمئاق اهأتف هنأ ةنيبلاب ءقافلا

 ءىثلا عبتي هوأر اذإ مكي م نإو امب ربي ناك هنأ ىلع ةداهشلا دوهشلا عسرو دلو نأ دعب اهب رصيأأ هنأ ةنيبلا

 نأ هدب, ةباصملا ىلعف ةحيحص هدب ةباصملا لاقو ءالش اهتبصأ لاقف دللا باصأ نإ اذكهو هاقوتيو هاننع فرطتو هرصي»ب

 دعب تلش اهمأ ةنيبلاب ىناجلا ىنأت ىح ةحصلا ىلع .ىهف اهن:ءاج اذإف:طسيتتو ضنقتت لاح ىف تناك اع[ < 0

 هضعب عطق دق لاق وأ لشأ هتءطق لاقذ ىصلا وأ لجرلا ركذ عطق اذإ اذكهو ءالش اهباصأو طاسنالاو ضابقنالا

 دعي لشأ هنأ ملعي ىتح ةحصلا ىلع ىبف اهب ءاج اذإف لاح ىف كردتي ناك هنأ ةنيبلا هؤايلوأ وأ هركذ عوطقملا ىلءف

 . ةموكح اهيفف ةمئاقلا لجرلا نيع باصأ اذإو ةحصلا

 نيينلا انها

 ةيدلا عبر نفج لكىف ةلماك ةيدلا اهيفف اهلصأتسي ىتح نينيعلا نوفج عطق اذإو : هللا همحر ( قفا:ةلالاف )
 ضعب ىف لعج ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلع اسايق هعطقب ملأي امتو هتقاخ مامت نم ىهو ناسنإلا ىف ةعبرأ اهنأل
 ناك امهنوفج عطقو نينيعلا "اقف ولو ةيدلا فصن نانثا هنم ناسنإلا ىف ام ضعب ىفو ةيدلا دحاو هنم ناسنإلا ىف ام

 سيلو ةموكح اهبف ناك تبنت مف امهءادهأ فتن ولو نوفا ريغ نينيعلا نأل ةيدلا نوفجلا ىفو ةيدلا نينيعلا ىف
 هيف ىرحي ام هبشي الو رثكيو لقيو تدنيو هبحاص هب ملأاي الف عطقني هسفنب رعشلا نأل مولعم شرأ رفشلا رعش ىف

 ٠ هباسحم ةيدلا نم هيفف نينيعلا نوفج نم بيصأ امو ملوي امت هلان ام هيلع ىنحلا ملاايق ةايحلا هيف نوكتو مدلا

 سأرلاو ةيحالاو نيبجاحلا ةبد
 نابحاحلا بهذي ىت> امهتدلج عطق نإف امهمف دوق الف ادمع لجرلا ابجاح فتن اذإو هللا همح 0 قفانتلالا (

 ناك نإ كلذكو ىتاجلا لامىف وبف ءاش نإف لقعلا هلعىنلا ءاشي نأ الإ دوقلا اهيفف عطق اك دلجلا عطقىلع ردقي ناكف

 نوكي نأ الإ اطخ اءبعطق اذإ ةموكح امبيفو ىناجلا لام ىف ةموكح امبيفف امهيف عاطتسإ ال صاصقلاو ادع اهبهطق

 نابراشلاو ةيحللا اذكهو ةموكح وأ نيتحضوم نم رثك الا اههف نوكسف مظعلا نع حضوأ امهدلج عطق نيح

 اذه نم عطق نإو اهنم رُثك أ ةموكح هيفف تبني مل نإو تبن اذإ ةموكح هيف لق دقو فتتلا ىف دوقال فني سأرلاو

 حضاو» وأ ةحضوم حضوأ نإ حضاوم وأ ةحطومونيشلا ةءوكح نم رثك ألا هيفف نيبجاحلاىف تفصو امهتدلخب ءىث

 لاق نيشإ بجاحلا نع ءاطع تلااس لاق جدرج نبا نع مسم انربخأ حضوت مل ةيحالا وأ سأرلا نم ةحد نونيب

 ءاطعل تلقلاق جيرج نبا نعوسم انربخأ ملألاو نيشلا ردقب ةموكح هيف هللا هر ( قنا: ةلالاؤف ) ءىثشب هيف تممسا»

 ةموكح ابيعم تبن وأ تدني مل اذإ هيفو مولعم رعشلا ىف ردق ال ( ىفإ: للا ) معأ مل لاق ؟ ردق هل سأرلا قلح

 . نيشلاو ملألا وأ ملألا ردقب

 اذإو (قفا للا ) ةيدلا فصن تبعوتسا اذإ نذألا ىفءاطع لاقلاق جدرجنبا نعدلاخ نبملسم انربخأ ناسنإلا ف
 ةيدلا عمسلا ىف اماطصب و امهم بهذ نإو ةيدلا فصن امهنم ةدحاو لك ىفو ةيدلا اههيفف نانذألا تئناطصا
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 لجر ةيد كاتطعأ اركذ تنكولو نيشألاو رك ذلاَب ةموكحو نيرفشلاب ىنأ ةيد كانيطعااف ىنأ وأ رك ذ كنأ نم

 ناك نإو كل هنأ كشي الام كيلإ عفديف الوأ كانيطعأ ام رثك أ كلذ ناكف نيرفشلاب ةموكحو نيشألاو ركذلاب

 ةأرما لكشملا ىثنخلا اذه ىلع ىناجلا ناكول اذكهو هنم لقأ كل لعل ىردي الام كيلإ عفدي الو ةنم راك“ أكل

 نيس وأ نيشنألاو ركذلا 3 ةم وك 0 هل نورك نيرفشلا ق داقف 0 نيد ىح دق 09 دوملا دارأ ولو فلتال

 نإو ىهو زكذب تسيل اهنءاب دوق هل نوكي الو نيرفشلا ىف ةموكحو نيينألاو ركذلا ىف ناتيد هل نوكيف اركذ
 مامت نم امه نيذللا اك نير ال اركذ ناك نإ هتقلخ ىف نيدئاز نيرفش تعطق امإف نيرفش هل تعطق تناك

 امهفف نيركذ اناك اذإف اعم هلع ىنلاو ىناجلا نيبتي تح داقيال اذكه ناك هلثم لكشم ىثن هيلع ىنج ولو اهتقلخ

 نيشأو ارك ذ هل عطقف لكشلا تخلا ىلع لجرلا ىنج اذإو دوق الف ىثنأ رخآلاو ًاركذ امهدحأ ناك نإو دوقلا

 ةموكحو نيرفشلاىف ةأرما ةيد هتطعأنإ كلذو تديز ةدايز هل ّبناب نإمث هابإ هتيطعأ هلاملقأ لقع لاسف نيرفشو

 ةموكح ىف رظنأو ةيد ركذلابو ةيد نيشألاب هلمتأقح هد فصنو لحر ةند دينا 00 نتف نيينألاو د 3

 ةموكح تداز ام ىناملا ىلع تددر نيرفشلا ةموكح نم انك ]1 تنك اذا نيشألاو الوأ هل تذخأ ىلا ركذلا

 لدر ىح ولو ( لاف 7 اهانإ هتدز ىذلا فضنتلاو ةيدلا نم اصاصق اماعح مش نب رفغشل هد ىلع نيثنألاو ركذلا

 010 ]< ارم دحاو لك ةءانجك ناك دوقلا تلا لاسف نيرهشلاو نيشألاو رك ذلا اعطةف لكشم ىثنخ ىلع ةأرماو

 ةأرللا نم داقف ةارمأ نيدتب وأ ةأرما شرأ شرالاب ارا ل ع هلكحمو ركذلا نم داقيق ركذ نيبتي قح داقب الو

 انآ 00 [ 4 لودال رخآلاو هتملود امهدحأ نارك ذ لجرل قلخ ولو ةأرما نقرأ ؛ شرألاب لجزلا ىلع حو

 ناك امه اف اعيمج امهنم لاب نإو ةموكح هنم لوببال ىذلا ىفو ةيدلا هيف نوكستو هب ىغقي ىذلا ركذلا وهف هنم

 ىفو هل دوق الف الكشأ نإف ركذلا امهامتي اف اعم نييوتسم اناك نإو ركذلا وبف ركذلا جر ىلع ةماقتسا دشأ هجرخع

 1 رك 5 هند تفضت نمارثك 1 ةعوكح امين دحاو لك

 نينيعلا هيد

 يالا ناكلا ىف نأ هيأ نع ركب ىنأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ : هللا همحر ( قفانتلالاؤ )

 )» نوسم لجرلا ىفو نوسمح ديلا ىفو 0 نيعلا ىفو ») مزح نب ورمعأ ملسو هيلع هللأ ىلص هللا لودسر

 نأ ىلع للد اذهو ( لاق ) لبإلا نم نيس ىنعي ملسو هيلع هللا ىلص هنأ نيب ام ثيدحلا ىو( قناةتلالا )

 فصن امهنم دحاو لك ىنف نانثا هنم ناسنإلا ىف ناكف هنم هعطقب ملا ناكو ناسنإلا ةقلح ماع نم ناك ام لك

 ريبكلا خسشااو ىصلا نيعو رصبلا ةماتلا ةنس1لا نيعلاو رصبلا ةفعضاا ةحبقلا ءاشمعلا نيعلا كلذ ىف ءاوسو ةيدلا

 بهذ اذإو ةيدلا فصن ابيفق ةيانجلا نم ةعاق تراص وأ تقم وأ ةيدلا فصن اهيفف نيعلا ريصب بهذ نإ باشلاو

 تناك نيعلا تقف مث رظاناا نع حنتم ضايب نيعلا داوس ىلع ناك ولو ةموكح اهيفف تةخبف ةمئاق تناكو اهرصب

 ناكو هريغ نم ةلعلاك ناك هلكي هنكلو رصبلانم ائيش عن الو هئارونم رصبب اقيقر ضايبلا ناكولو رظانلا نم

 هصقن سايقو رصبلا للعو هناصمت باسحم ةيدلا نم هيف ناك بهذي ملو رصيلا ضايبلا صقن اذإو ةمات ةيدلا اهيف

 سع ىف لاقي نأ زوج الو حيحمدلا نيعو روعألا نيعو ىريسلاو ىنميلا نيعلا ءاوسو دمعلا تاكا ىف .كثاوككم

 روعألا نيعو ةيدلا فصن ىهو نيسمخم نيعلا ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق امتإو ةمات ةيدلا روعألا
| 



 6-0 هيض ا يو 4-0 ىلا تا لاا
, 3 .0 5 0 2 

 ا
 0 ذلا ةيد

 هنأو ءرملا ةقلخ مات نم هنأل فنألا.ىنع. ىف هنأل ةمات ةيدلا هيفف بعوأف ركذلا عطق اذإو ( قفانتلالاف )

 هرمأ ضعب ىف فنألا فلاخم دقو ةمات ةيدلا عطق اذإ ركذلا ىف نأ ىف افالخ ملعأ ملو دحاو الإ هنم ءرملا ىف سيل 0

 ىنافلا خيشلا ركذ اذه ىف ءاوسو افالخ هتيقل دحأ نب اذه ىف لعأ ملو ةمات ةيبنلا اهبفف تبع وأف هتفشح تعطق اذإو 23202

 نينا وضع ةنذل ىصلا 1 تاي مل ىذلاو .ىدخلا زكاذو طمس و ضيف لك اذإ ءاسنلا ا ال ىلا >>

 للشلاك هب نوكي نأب ةمات ةيد هيف نوكي نأ طقسإ أعإو هنم ءىثش ىف فعشب ةيدلا هيف طقست ملوملاس ءرملا نه 200
 6 وأ ضر وأ مادح هب ويع نم هريغ وأ هيف حرف نم كللذ ريغب امآف طسنال اضيقنموأ ضيفنا ال اطسنم نوكيف 2 10

 ةروع هنأل هني عم هيلع ىنلا لوق طسبنيو ضني ركذلا نأ ىف لوقلاو اذه نم دحاوب هيف ةيدلا طقست الف سأر .

 ىند اذإو هيلع ىلا لاق ام فال ىعدا نإ ةيببلا ىناحلا ىلعو طسخنو ضيق ناك هنأ ةئيس 0 نأ هفاكأ الف

 هلشأ نإف ةموكح هيفف هلشيإ مف ناك حرج أ هج وح |ذإ كلذك ى."ةموكح ةيفف مأتلاف هناحف لدحرلا 8 ىلع ل>رلا 31

 اهنيبي قح ةيذح هنم عطقف هيلع ىنج اذإو ةموكح هيفف لشألا ركذ ىلع ىنج اذإو ( قفا: لال[ ) ةمات ةيدلا هيف

 ساقيو ركذلا نم اهبانح ردقب اهيف ,ءاوسف اهدعي مل وأ تم'اتلاف اهداعأ مث ةفشحلا نود ركذلا سفن نم تناك نإف

 باسحلا نإ امهدحأ نالوق اهيفف ةفشحلا يف ةيانلا تناك نإو ةفشحلا هيف هضرعو هلوط ىفاعم ضرعلاو لوطلا ىف 0

 دسف تبهذ اذإف ىه عاجلا ىلإ ىذلا نال اعدك ترف ول ةفشحلا ىف ملت ةيدلا نأل ةدشخلا نم سايقلاب ةيانجلا ىف 1 1

 ناك اهن» بصني لوبلاو ءاملا ناكف اهفاج وأ ةيذح ركذلا نم عطق ولو هلك رك ذلا باسحب اهبف نأ ىاثلاو عال ١

 هنم :دنبعلا ركذ ىو ركدذلا ىف هنعو كلذ ضقت ىف :ةموكملا وأ ساقلاب كانلا نا تس اا 3 ا
 هيلعىنج مث هتفشح عطقفلجر ركذ ىلع لجر ىنح ولو افاعضأ دبعلا نم رك ذل عطق داز ولو هتيدرحلا 1

 نايثنألاو هلاكب ركذ هنأل ةمات ةيدلا ىصخلا .ركذ ىفو ةموكح قب امفو ةردلا هتفشح ىف ناك ةنم قب ام عطقف رخآ

 ركذلا نأل ةيدلا هيف مت مل هعامج بهذو طسناو ضيقناو لاش مف لجرلا رأ 5 ىلع لحرلا ىنح اذإو كدا ريغ ع

 ناك ضيقت ملف طسنا 3 طسن مف ضيفنا ول هن كلو رككلا ريغ ىف ثداح 0 الإ ا ريغ عاجلاف املاس ناك ام ل

 . ةماث ةيدلا هيف تل اللاش اذه 5“ 5 3

 ىثحلا و

 ءاشي نأ الإ دوقلا هيفق ادمع هركذ عطق ناكف الجر ناك نإف فقو ىثخلا ركذ عطق اذإو ( قفانشلالاث )

 ىتأ هنأ ىناجلا لوق لوقلاف الكشم تام نإو ةمؤكح هركذ ىنف نأ ناك نإو ةمات:ةيدلا هيفف ”اطخ ناك نإو ةيذلا

 : 9 هيفو توم نأ لبق اركذ ناب هنأ نوفلحم ىتنحخلا ةثرو ىلع نيميلا تدر فلخب نأ ىنأ نإو ةموكح هيفو ةلبم علا ١
 ناك اذإ ام مهنم فلاحلا فصي ناب الإ نأ ناب هنئاب ىتاجلا الو ًاركذ ناب هنأب هتثرو لوق لبقي الو ةياثأ يذلا

 هيفف لعب ل نإف ملعي تح فقو اوؤطخأف اوفصو وأ اوفصي ملو ناب امم اولاق نإو لوشب ام ىلع هب ىذق فص امك

 كانفقو تئش نإ(لق دوقلا نشا ناسف هب رفشو هيشنأو 2ك عطقف لكشم' يحال لحلو 35 هك

 ةأرما ةيدكل انلعجو هيلعكل دوق الف نأ تنب نإ و ئرفشلا ىفةموكحت كل انلعج ونين لاو ركذلاب كان دقأ اركذ تنينإف

 ةطاخنإن ىلع انأل ةموكحتو ةمان ةأرما اةيد للف نتن نأ كنق ثم نإو قاننالا و ارك ذلا ىف ةُموكَحو نيرفشلا ىف اةلأل ١

(5-15) 



 نأب هناسل فخم ملاك وهف هديري هريغب قطني نأل هناسل فخ نإو هيلع ىنم نأ لبق هب قطني اك هب قطني نيح
 - نإو ( لاق ) ىنعلا اذه ىف امو امال وأ ءاب اهلعحف ءارلاب قطني نأ ديرب نأ لثم امان لقعلا نم هشرأ هل هب قطني

 - قطان ناسل هل ناك نمو ةنيب الإ ىتاجلا لوق لبقي مل كلذب ءاج اذإف قطني ناك هنأب هيلع ىلا ىتأي تح هلوق“

 0006-ا 3
 م 5 5 -_ 1

 ول ١ :
 9 0 اك

 ماوس ءارلاو ءالاو فاألاو كاعد 0 1 ناسللا ىلع لقث وأ رام | لقو ناسللا ىلع فخ

 , هب صفي م اهنم فرح ىأو ةفخو لقث ىف ضعب ىلع اهضعن لضفي الو ددعلا نم ةيدلا نم هتصح اهنم دحاو لكل

 "ناك لجر ىلع ىنج نإو ةموكح هيفف هيلع ىن لبق هيلع ناك امع لقث هناسل نأ ريغ هل انيبم فرحلاب قطن

 "ىلع هغئل وأ هنتر ىف داز وأ هب هحاصفإ نع صقنو هتفخ ىف دازف هب فخم هناثلل ناك وأ فرحم حصفيال وأ ترأ

 م اب حصفي وهو ليقثلا مسربملا ناسل ىلع ىنج اذإو « امات فرحلا شرأ ال ةموكح هيفف فرحلا ىف ناكام

 "ىلع ىَح اذإ كلذكو هناساب قطني وهو ىمجتألا ناسل ىلع ىنج اذإ كلذكو ء فيفخلا حيصفلا ناسل ىفام هيفف

 . ةقطان ةنسلألا نأ ىلغألا ماعلا نأل ةيدلا هيفف قطنيال نأ غلبف ناسالا هربعي ءىثب وأ :ءاكبب هكرح دقو ىلا نادل

 هب قطني الام ردقب ةيدلا نم هل ناك اهضعب قطني الو 27 ضعبي قطني نأ غلب نإو قطنتال اهنأ ملعي ىتح

 1 اهبيفف سرخألا ناسا ىلع وأ هقطنم بهذف ضرم هباصأ مث هب قطني 0 لجر ناسا ىلع ىنح اذإو

 .لؤقلاف ضعبب حصفي الو مالكلا ضعي حصفي وأ بأ وهو هيلع تينج لاقف لجرلا ناسل ىلع لجرلا ىنح اذإو

 - لوق لبقي مل رصبب ناك هنأ ةنبب تماق نإف ىمعأ وهو هيلع تينج لاق ول اذكهو « كلذ فالخ ملعي تح قطني وهف

 0عحص 7 231 ءذالوأ لكما تانمع وأ مي هيلع ىنملا كف ناو بدلا تهد هرج لك كدحدن | ىاحلا

  قلخ نإف ميلا دعب حصفأو هرصب هيلإ داع هنأ ةنيبلا هيلع ىنلاو مث اوفاكو ىناجلا لوق لوقلا ناك حصف هناسل نأو

 0 باسحم ةيدلا نم هيفف هضعب بهذ نإو ةيدلا هيفف مالكلا بهذأ نإف هيفرط دحأ لجر عطقق نافرط ناسلل

 ضعي قطن نإو « ةيدلا نم هل ذخأ ام در .اهدعب قطن مث ةيدلا هل تذختاف هضعب وأ دكا بهذأ نإو « هنم

 ا عطق نإو ( لاق ) مالكلا نم هب قطنام ردقب ةيدلا نم در ضعبب قطني ملو بهذ ىذلا مالكلا

 2 ناسللا سايقب ةيدلا نه هيف ناك اقرتفا ثيحنه جرخلا ىنوتسم نافرطلا ناك نإف ءىث مالكلا نم بهذي ملو
 701 هيفف ءىث مالكلا نم بهذي ملو ناسالا جرخم دح نع الئاز عوطقلا ناك نإف رُثك أ وأ لقأ وأ ناك

 : نافرطلا عطق نإو « ناسللا سايق ردق هتموكحم غابي ل ناسالا سايق نم هردق نه رثك أ ةموكحلا تناكنإو

 ١ مألا ردقب ةموكحو ةيد هيف لعج ناسللا نم دئازلا ؟ح ىف نيفرطلا دحأ ناك نإو ةيدلا هيفف مالكلا بهذو اعيج

 " عنع ملنإَف مالكلا نم عنم ام ردقب ةيدلا نم هيفو هرهاظ نم عطق اك وهف ايش نآسللا نطان نم لجرلا عطق اذإو

 ا مالكلا ضعب عنع وأ مالكلا منع مل اثيش ناسللا نم لجرلا عطق اذإو « ناسللا باسم ةيدلا نم هيفف امالك

 . ناسللا سايق 1 مالكتلا نم عنمامب رثك ألا هيف ناك هضعب

 000 ةابسهللا
 ف اهنم صاصقلا ىلع ردم, ناك نإف ادمع لجرلا ةاهل لجرلا عطق اذإو : هللا هحر( ىفانعلإل( )

 2 : . ةموكح اهيفف اطخ ابعطقأ وأ اهنم صاصتلا ىلع ردقيال ناك نإو.صاصقلا
 م
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 نراسلا ىلع ةيدلا

 ةيد م ةموكح 4و تناك نرالا ئه ءىد نراملاب لصتملا مظعلا د عطق اذإو 5 ىلاعت هللا همر ) قن 2 االاف )

 ةعد عطق ول اذكهو 2 ةموكح هيف اعف هنم اهطهنم نراملا راصو افئاح راصف نراملا نود عطق ول كدكإك نراملا

 هو هدلح ند عطق 0 ءىش حضوأ ولو 5 ةدوكح هف 0 حضوبال ءىش ةيمحلاو نييحاحلاو نينيعلا ر>احم نم

 هلك اذه نم رثك أ ةموكح هيف تناك اعطق كلذ عمطق ولو ةلقنم كلذكو ةمئاه هف تناك مشه وأ ةحطوم هيف تناك

 لوصو نوكي امك لتقي غامدلا ىلإ لوصولاو غامد ىلإ لصيال هنأل ةمومأم هفف نوكي نأ نيبالو ةلقنملا نم ديزآ هنأل.

 . لتي فوحلا ىلإ ةفئادلا

 مثلا باهذو فنالا 0

 ردقب ةموكسحلا هيف تناكجوعأ ربج ولو ةءوكح هيفف ربج مث فنألا رسكاذإو : هللا هحر ( قفا: لالاف )

 فالا ردك واو ,ظع نك الو حرب سيل هنأل ةموكح هيف نكي مل رسكي لف فنألا برض ولو « جوعلا بيع

 عدج ول هلاق اذه لاق نمو ةيدلا هيف ليق دقف لاخم ءىث حبر مشي نأ هيلع ىنحلا نع  عطقناف رسكي ل وأ

 دعب هيلإ دوعي مث ملألا تقو ف َهَنَع مشا بهذ ناك نإو ( لاق 0 ةيد عدجلا ىفو ةيدلا هيف لهدف مشا هنع بهذو

 نأ دعب ةيدلا ىطعأ اًئيش مشأ ال لاقو ءاج نإو ةيدلا .هتثرو ىطعأ هلبق تام نإف تقولا كلذ نا

 ةعار تنال ام حبر لأ الو تدو هع تددما حير دجأ لاق نإو « لاب ءىش ةعاار دحب ام فلحت

 ردقب ةموكح هيفف معي هبسحأ الو ردق هل ملعيال ناك نإو . هردقب هيف لعج ردق كلذل معي ناكف اهدجأ تنك دقو

 حببرب رم نإو ةيدلا درب هيلع ىضق ةحمار دم هنأ رقأ مث ةيدلاب هل ىضق نإو « هلك هيف فلو هنم فصيام

 ىلع هدب عضي دق هنأ لبق نم ةردلا دري ملاهدجو هنأب رقي ملو ةحئارلا دجو دق ليقف هسف.أ ىلع هدب عضوف ةهوركم

 : هريغ وأ رابغ ندهو هيسفت اثدحمو اًثنعو اطختفو هل اك ا> امعضيو حييرأا ند اًئيش دب و ا

 < راسل قةندلا

 قدمو فتألا ذم ىق'وعو ةندلا ةيقف اطخ هيف رق اعلق ناخألا عطف اذإو : هللا هحر ( قفان تالاف )

 فالت+ا ال هنأ عمو دحاو الإ هنم ءرملا ف سيل هنأو ءراا ةقلخ ماه نم ةيدب هيف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىضقام

 ريعلا هنأ اهنم ناعم ىف فناالل فلاع ناسالاو ةيدلا عطق اذإ ناسالا ىف نأ ىف هتيقل نمت هنع تظفح دحأ نيب

 ناسالا ىلع ىنج اذإو بارشااو ماعطلا رارمإ ىلع هتنوءع ةعفنملا هيف تناك نإو كلذ هتعفنم سك باقلا ىف امم

 اذإو « ًافالخ اذه ىف معلا لهأ نم هتيقل دحأ نع ظفحأ الو ةءات ةيدلا هيفف عطق ريغ وأ عطق نم مالكلا بهذف

 ناسالا نم ةيدح عطق نإف ناسالا نم هردقب هنم عطق مف ناك مث سبق مالكا بهذيال ءىث ناسالا نم عمطق

 هيفث مالكلا عبر نم لقأ بهذ نإو ةيدلا عبر هيفف مالكلا عبر ردق همالك نم بهذف ناسللا عبر ن 0

 هناسل وأ همالك نم بهذأ ام ساق نم رثك ألا هيلع لعجأ ةيدلا فصن هيفف همالك فصن بهذ نإو ةيدلا عبر

 ةفصنب قطني ملو ىجوتلا فصنب قطن نإف ىجهنلا نم فورحلا لوصأب هيلع ربتعا لجرلا مالك ضعب بهذ اذإو

 هزم هيهذأ فرح لك ءاوسو , هباسحم هيفف فصناا ىلع صقن وأ داز امث هب قطنام كلذكو ةءيدلا فصن هلف



 د
 اذإو « هتلقاع نود هلام ىف وف هيف صاصقالام وأ ةفئاج لجر ىلع لجر ىنج اذإ كلذكو « اهنم ةلقاعلا نمضتال
 ليقو نينس ثالث ىف أطخلاك ةلقاعلا اهلقعت لبق دقف ادمع اينج نإو « ةلقاعلا اهتنمض اخ ةءانج هوتعلاو ىصلا ىنج
 نإ انأ اذه لخدو نيئس ثالث ىف أطخلا ةلقاعلا لمحم نأ ىضق امنإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ةلقاعلا اهلقعتال
 ثالث ىف الإ ةيدب ةلقاعلا ىلع ضم, ملف ةلاح اه انيضق نإو ةلاح دمعلا ةيدإ ىضقي اهنإف نينس ثالث ىلإ ادمع هب انيضق
 . لاحم دمع ةيانج ةلقاعلا لقعت الو نينس

 سفنلا نوداهف تايردلا عامج

 ةبآ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( يفا:تلالاف )
 لبإلا نم ةئام اعدج ىعوأ اذإ فنألا ىفو مزح نب ورمعا مسو هلع هللا ىلص نا لو هر هتك ىازلا تايكلا ىف نأ
 عبصأ لك ىفو نوسمح لجرلا ىفو نوسح دلا قو نوسح نيعلا قو اهلثم ةفئاجلا فو سفنلا ثلث ةمومأملا ىفو
 '. سمح ةحضوملا فو سمح نسلا ىفو لبإلا نم رششع كلانه ام

 كا ةيد باب

 فصنلا هيفف هفصن عطق نإ نراملا باسحم ةيدلا نم هيفف نراملا نم عطق امفو : هللا همحر ( قفا شلالان )
 ءىثىلع هتثورالو ةدحاو ىلع هيتحفص ن نمةدحاو لضفبالو هسفأ فنألا نرامس ايقب بسحن و (لاق) ) ثاثلا هفف هثاث وأ

 تعوأ مف ناك زجاحلا الإ ةثوْرلا تيعوأ ناك نإو « هاوس ام ىلع هنم هيرخنم ندم زجاحلا الو هرخؤم نم عطق ول
 نيبتف مللي مف قش اذإفن ةموكح ةيفق مأتلا مث قش فنألا ىف قش اذإو هنم بهذام باسحم ةيدلا نم زجاحلا ىوس
 سواط نبا نع ىور دقو ( لاق ) ءىث هنم بهدي مل نإ ةموكحو هنم بهذام ردقب نراملا ةيد نم ىطعأ هجارفنا
 « لبإلا نم ةئام نراملا عطق اذإ فنألا ىفو » هيف ٍمدسو هللا لص ىنلا نع باتك ىنأ دنع لاق هبأ ن
 كك 2 هنآل نوأملا وه. تالا نأ مولعمو مز> لآ ث ثيدحنم نبأ أ اا سوا نبا ثيدح اا

 مأ وأ م عطف نم هريغ ىلع ررضو ةنؤعإ الإ هعطق ىلع ردقي الف مظعاا اكو هريغل عطق الب هعطق ىلع ردقي

 هداعأف نيبأف نراملا ضعب عطق اذإو ةيدلا نراملا ىف نأ تيقل ن* عنو هلا نرالا فف ( قناع تلال ب
 تلدتو بعوت ملف ةعطق هنم تعطق ولو مالي ملولو دعب مول 0 وكف 6 مات لقع هفق مأتلاف 6 ,غ وأ هءاع ىنمل

 كرحتال ى هك ف يحا كل برض اذإو 3 عطقلا عدجلا اعإ عدجم مل اهنأآل ةموكح اهي 11 تماأتلاف تدعأف

 ادمع اذه ىف هيلع ةبانحلا تن 13 ولو« مات شراآال هر هفق هأ ردم 9 هررخام نك زحاحلاالو هفو رضع

 اذإ ةةفاوكت 0 ةموكح هف لي عطق 00 2 اذكه راصف هلع ىن :> وأ اذكه قاخ ولو دوك هيف نكمل

 ىعنم اعإو #0 ام ردقب ةمركح هنفق ضعب نود هضعب قب و فاشحتسالا اذه نم هب اصأ امو فشحتسا

 00 ندس وأ لاا نم رثك أ فنألا ىف سلو لمع ةعفنم دلا ىف نأ دا لاشك" فاق نا لمح نأ

 لخدام ىلع انوع 0 نأ ماهضنالا صقن دك ناك نإو هف ملاق كلذ لكف هف لخديو سأرلا نم جر 6 ىر #ع

 وهو ةموكح ةفاعمتسا ىف تاعح دقو ةلماك د ةيدلا عطف م 2 2 اذإ هف لعب نأ 2 مو طوعسلا نم سأرلا

 تفصو اع صفان
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 كد قرد نم لقع

 "3 وللا ن م ها ىلع لقع الف ىنعف ام ون ناكو انمدعأ لحرلا ناك اذإو : ىلاعت هللا هحر ) قنا 5 7 اال (

 متارق اوتنثأ نإ امأف 0 بسنلاب لقعلاب هيلع تدضق ةيسل تبث نهود مالسالا لهأ تانثإ مهاسنأ نوتش اونوكي قى

 ةلبق لك كلذكو بسنلا تانثإب الإ لاحم لقعلاب مميلع ضقأ مل بسنلا لهأ ةيرقلا ىف نوكي امإ نولوهي اوناكو ٠

 نيماسملا ىلعف ءالو هل نكي مل هريغ وأ طبقل وأ ىمجمأ نم هبسن تنثي ل نم لكو مهباسنأ تبثت مل اهريغ وأ ةيمجيأ

 نأ الإ هنموهف بسن ىلإ بستنا نمو تام اذإ هلام نوذخأ, مهنإو نيدلا ةيالونم مهنيبو هنيب عمجم امل هنع اولقعينأ

 لهأ ىلع انكح اذإو عامل اب بسن عفد ىلع ةيبلا لقت الو كلذ فالخم قوقحلا ىلع ةنيبلا عطقت امي ةعطاق ةنيب تبثت

 تناك اذإف مهيلع انكح ىرحم نيذلا مهلقاؤع كلذ مزلي نيداسملا ىلع انمكح مريلع انمكح لقعلا ىف نيتمآ ملا دهعلا

 مهنم هتلقاع ريغ نود هلام ىف هانمزلا هل تناكنإ ةلتاع هنع تزخع ١و كلذ ىتاملا انمزلأ املع انمكح ىرحال ةلقاع

 نينمؤملا نيب ةيالولا عطقل نيدسملا ىلع الو هنوثريال مهنأل هل ةيصع اونوكي ل اذإ هنيد لهأ ىلع هب ىذقن الو

 ٠ اعيف هنوذخأي اهنإ ثاريملا ىلع هلام نوذخأيال مهنأو نيكرسشملاو

 ةةلفاعلا فوك نإ

 نك 5 نإف ماشلاب ةتلقاعو هكع ا ىنح اذإف بسنلا ةلقاعااو : ىلاعت هللا همحر ) قناع 06 7

 ىلإ ساناا برقأ هلمحم الو لقعلاب هتلقاع ذا أف م ثلا مك اح ىلإ مك اح بتكي نأ سايقلاف سايقلا فالخم مزال

 مك مخم دخؤ ىح اودهود حلا مهياع ىر . 06 هتاقاع ار نإو »6 اهعم ا ةلقاع هلو لاحم 2ك هتلقاع

 دخأ مهيلع ردق قم هيلع اوبلغ مهيلع قحك ناكو مثريغ ن* دخؤي مل مميلع ردقي ل نإف مممزل قع لك ىلع نودهاجم

 دلد لحجر الو مدقي بئاغ لقعلاب رظئني الو مم لقاوعا برقأ مث هدلس لجرلا ةلقاع هلمحم لق دقو (لاق) مهن

 اذإو همزانام هلام نهذخأ لقعلا لمتحم ىلر مهم باغف ةرضاح ةلقاعلا تناك نإو . ملعأ هللاو باتكت هنم دَحْوب

 دليلاب اروذح اوناكو ل_ففرو لقعلا نو ىلعت# لجرلا. نإ تافصوا» ىلع مهضعب لقعلا لمتخم | 5 ةلقاعلا تناك

 ىح مولع كالذ ضف نأ لإ! 0 لكلا مزإ لقعلا نأل ضع نود مهضعب نم ىلاولا دخاي كاض دف مهلاوعأو

 تع ةعاج مهنمو لمع ا لمتح ةلقاعلا 5 رض ند ناك نإو ممم دحاو 0 0 ورام لك لق نإو هيف اووتسا

 نع-و.٠ امل ىلإ ةلاشللاا ١115 ف ككاو عدل ىنعلا ىلع دالا نع بيغلا نود روضاا ند دحؤوي ليق دق دليلا نع

 هنم ذحأ ام ةلع ضفن ويف ةنم ذخأ ا ةلقاع مسا همزاب لكو هنم ذ>ؤت نم ريغ ن. ةيانجلا لاق اذه ىلإ بهذ

 ةرثكا كادت هش اذه هنم دخل مل نه ىلع هنم تدحأ حلا درا دلو ) لاق ) هريغ بئاغب رضاح ذ>ؤ الو

 لكلا مث رضاح لام هل د>وب 1و ةلقاسلا ضعب تيغت ول لاق لو اذه لاق نمو" معأ ىلاعت 5 ملعلا لهأل

 تا اذإو لقعاا ىدؤي نأ نم عنتماو ارضاح ناك ول 4 كلذ ل وو ءىث هنم دخؤ مل بئاغاا رضح 2 ىف نب

 لقعلا 0 مم در زايام رد ريعبلا ف رفخأا كر ل ىلع نور مو هلا 0 9 .. لد ر لك ىدأ ةفاتم ةلقاعلا ليإ

 ىلع رحلا ىنج اذإو . ةلقاعلا ىلع اهتلعج تلق نإو ةانج شرأ وأ ةرد ئءهمزل ادق ًاظخ رحلا ىلع رطا 27

 هنأل هلقاعلا هلمحمال ىناثااو . ةمرحم سفن ىلع رح ةانج األ هع ةلقاعلا هلم نأ ايهدحأ : نالوق:ايفف طخ دكا

 هلام يف ةيدلاف انماتسم وأ اننثو وأ امذ لتقي نأ لثم لاحن ايف صاصخال ىهع ةنانج رللا ىد اذإو ؛ ةذال 0



 ب يع سوشلا تكاا

 د :

 0و ا لبع 1 نإف تلك ل[ تعفو اهلمخ ل نإف ةرد ىب ىلإ تءقر م مل نإف الك ىب: ىلإ تءفر المح

 مل نإف كلام ىنب ىلإ تعفز اهلمحم مل نإف رهف ىنب ىلإ تعفر اهلمحم مل نإف بااغ ىنب ىلإ تعفر اهلمحم مل نإف ىؤل :ىن

 ةيدلا لمتحم وأ هتبارق دفنت ىح اذكه مث 0 كاك ل لالتقر 0 م نافعا ىلا تن المع

 ىتح ناوبد الو ةلقاع!ا ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق ءارس ةلقاعلا نم هيف سيل نمو ناويدلا ىف نمو (لاقز

 : ةنعدتا ىضر تاطخلا نب رمع نمز ق'كاملا رثك ندح ناويدلا.نإك

 مهم ايامح نمو ةيدلا نم ةلقاعلا انام

 " لقءلا نم نالمال نبرسوم اناك اذإ ىصلاو ةأرملا نأ ىف اهلاع لعأملو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاث )

 لجرو اه ىذق اذإف ريقف نيغلابلا نم اهلمحم الو غلاب رح الإ لقع'ا لمحم الو ملعأ هللاو ىدنع هرقل كلدكا وناعم

 هلاح ىلإ رظذي امتإ هنع تحرط ريقف وهو تلح مث ىنغ وهو امب ىذق نإو اب 6 رسيأ ىتح اهنم مي لحم ملف ريقف
 لقع نإف . اهنم مي لك لم موب هتاقاع نم لمتحا نم ىلع اهنإ ؟> اذإ بتكي نأ مك احلل ىغيني إو . لحم موي

 وهو مجنلا لح نإو مجنلا كلذب ذخأ ثلاثلا ىف رسسأ نإ مث لقعي نأ نم كرت ىناثلا ف سلفأ مث امحم لجر

 دحأ لمحمال نأ ىف افلا معأ ملو ٠ ةايحلاو رسيلاو لولحلاب هياع بجو ناك دق :أل هلام نم ذخأ تام مث لقعي ن

 نمو رانيد فصن ةيدلا تموق اذإ ةلقاعلا نم رهشو هلام رثك نم لمحم نأ مهب 0 0

 ٌرفنلا كرتشي قحاذه ردقىلع لبآلا اولقع اذإ نوامو اذه نع صقني الو اذه ىلع دازب ؛ الو رانيد عبر هنود ناك

 0 ا نأ عوطتي نأ الإ مهنم ليقف ريعب ىف

 ىلاوملا لقع

 لمتحم ةبارق نيقتعمللو ىلاوملا نهلحر نع نومتعملامثو ىلعأ نم ىلاوملا لقعت الو : هللا همحر ( قنا: الا: )

 مهلقاوعو مث اوزجع نإفنوةنءملا ىلاوملا لقع دفن اذإو ةبارقلا تلقع لقعلا ضعب لمتحم ةبارق هل تناك نإو . لقعلا

 ازا ل12 ةارق قعلا لوملاو قتعلا ىلوملا نع نوقتعملا ىلاوملا لقعتال كلذكو . نيمادملا ةعامج قبام لقع

 امكهيلإ سانلا برقأ مث . هقتعأ ىذلا هالوع هنع لقع اوزجع نإف مهب 'ىدب لقعلا ضعب لغمتحم ةبارق هل تناك نإف

 : لع نم ىلاوملا ةئنع لقع ةدارق نيناجلا نم د>اول نا اذإ اذكهو . ىح ول هقتعأ ىذلا هالوم نَء نولقعإ 1

 'لقعو لَكَ نم هلاوم هنع لقعت : لف بم لاومو قوف / لاوم قتعملا ىلو ملل ناك نإو تفصوام ىلع دس

 .نولقع قوف نع هلاوم تلعج امتإو ليس نم هللاوم هنع لقع ةلقاع مهل نك مو اوزدع نإف قون نم هيلاوم هنع

 لفسأ ود ىلاوملا ىلع لعحأ و لقَسأ نم هلاوم نود نم هثاريم لهأو ةيصع مهنأل مهيلاوم ند مهوذ نمد هنع

 نولةعب مهنكلو . ةثرو مهنال ال مهنع لقعي هنإف هنولمحم مث لاح قوف نم لاوم الو سسن دج وال ىح لاحم الةع

 ٠ ةيئاسلا ريغ قتعملك قدعم ةبئاسلاو (لاقز مهن لقعي ام هنع

 ا لقع

 ريخ كلذب ىضءنوكي نأ الإ لاحم هنع لقعي الو فلحلاب فيلحلا لقعي الو : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالاه )

 تسن وه ىذلا ءالولاو تستلاب لاقعت 8 ء<!و ثروب الو ثري "لاو ةنع لقعي الو ديدعلا لمعي الو هماعأ الو مزال

 3 كلذ ريغال ةدحاو دملاو ةوعدلا وك ا فات 1 تن" اكإو حوسنم 4ع لقعلاو فياحلا ثتاربمو



- 
 ىلع لدي اًذهو ( لاف ) قرولا الو بهذلا ىنارعألا فاك ال لبإلا نم ةئام هتيدف بارعألا نم هباصأ ىذلا ناك .

 ىنارعألا فلكيال هنأ ىرت الأ زاوعإلا دنع الإ اهموقي ملو لبإلا دحم نم ىلع ةيدلا موقي ل رمع نأ نم تفصوام

 قا نأ - ملعأ هللاو - ىرأ مف لبإلا زاوعإل ىورقلا نم قرولاو بهذا ذخأو لبإلا دوجوا اقروالو ًايهذ

 مل-سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق بيعش نب ورمع نع جيرج نبا نع حسم ان ريسخأ . ةيدلا ىف فلتمال

 اهتميق ىف عفر تلغ اذإف لبإلا نامتأ ىلع اههسقيو قرولا نم املدعو رانيد ةئامعب رأ ىرقلا لهأ ىلع لبإلا موقي

 بيعش نب ورمع نع جدررج نبا نع سم انربخأ . ناك ام نمثلاو ىرقلا لهأ ىلع اهتمبق نم صقن تناه اذإو

 ىلإ رانيد ةئاّتسي لبإلا نم ةئام ماقأف لبإلا تلغو لاملا رثك نيح ىرقلا لهأ ىلع هنع هللا ىضر ركب وبأ ىذق لاق

 لهأ نيعمجأ سانلا ىلع لوقي ناك هنأ هيبأ نع سواط نبا نع جيرج نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ رانيد ةئامام

 ةيدلا ءاطعل تلق : لاق حسبرج نبا نع ملسم انربخأ ٠ ىورقلاو ىنارعألا ىلع لبإلا نم ةئام ةيدابلا لهأو ىرقلا

 نإفريعب لك ةئامو نيرسشعب لبإلا موقف هنع هللا ىضر باطخلانب رمع ناك تح لبإلا تناك لاق ؟بهذلا وأ ةيشاملا

 لبإلا ذخؤتف ذخأن هلك اذهبو ( قنا: ةلالاث ) لوألا رمألا كلذك ابهذ طعي ملو ةقان ةثام ىطعأ ىورقلا ءاش

 همزا نه نأ ىرت الأ هلثم دجوب وهو هيلع موقي مل ءىث همزا نم نأل تفصوام ىلع زاوعإلا دنع موقتو تدجوام

 لمتحم دقو . هحاص مزلي موب هتميق تذخأ فصلا نم هءزلام زوعأ نإف وه الإ هنم ذخْوِي مل ضورءلا نم فنص

 هبشأ لوألاو تموقف هدلبب هريغ دنع ةدوجوم تناك وأ هيلع تموقف ةيدلا هيلع نم زوعأ نوكي نأ لبإلا موقت

 الإ موقتال ةيدلاو ( لاق ) هيلإ تبهذام ىلع -لعأ هللاو  ةيدلا موق نم موقت نم تفصو اسمت ىور امو . ملعأ ها

 لهأ ىلعو رقبلا رقبلا لهأ ىلع انلعج اهريغب اهموقن نأ زاج ولو . امهم الإ اهريغ موقيال اك ماردلااو رين اندلاب

 ىلعو ماعطلا ماعطلا لهأ ىلع اناعجو . ماردلاو ريئاندلا ةميق هنع تيور ام رمع نءااذه ىور دقف ١ ءاشلا ءاشلا

 ةميق ةميقلاف زوعأ اذإف لبإلا تفصو اك لصألا نكساو لبإلا ةميقب لالا لاخلا لهأ ىلعو ليخلا لجلا

 ذخأ لبالا ضعب ةلقاعلا تدجو نإو (لاق) مثاردلاو ريئاندلا نم الإ كلذ سيلو هبحاص ىلع بجو اس دجوبال ا

 ام ةيانجلا تناك نإ ةيدلا هيلع تبحو نم لبإ موقت اعإو . لاحم هنم ءافولا دحم مل اذإ دحن ملام ةميقو دجوام اهنم

 . ةلقاعلا لبإو هلبإ تفلتخا نإ هلبإ تموق ىتاجلا اهلقعي ام تناك نإو اهلبإ تموق ةلقاعلا اهلقعت

 لبإلا ف بيعلا

 كلذ لثم نم دري ابيع ابيعم اريعب اهيف ىطعي نأ ةيدلا هيلع ىذلل نوكي الو : هللا هحر ( قفا: ةلالان )
 نوكي الف رانيدب هيلع ىضقي اك ابيعم هيف ىدؤي نأ هل سيل نأ نيبف ةفصب ءىشب هيلع ىضق اذإ هنأل عببلا ىف بيعلا

 افلام نعأ مل ( ىقفاةتلللا ) اييعم هيدؤي نأ هل نوكيال هريغو هيلع هب ىضقي ماعطلا كلذكو . ابيعم هيدؤي نأ هل

 ةلقاعلا نأ ىف افلا ملعأ ملو ةصاخلا ثيدح نم رثك أ اذهو ةلقاعلا ىلع ةيدلاب ىغق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 ىلاو» نع لقعي نأب امهنع هللاىضر بلاط ىنأ نب ىلع ىلع باطلا نب رمع ىضقو بألا لبق نم ةبارقلا مثو ةبصعلا

 لتقلا نودام ىتاجلاو لتاقلا ىلإ رظني نأ ةلقاعلا رلعو (لاق) اهنبا هنأل ممئاريعب ريبزال ىضقو بلطملا دبع تنب ةيفص

 ىلإ عفرت مل اهولمتحا نإف ةلقاعلا لمحمام ىلع مهتيانج مهيلع لمح هيبأل ةوخإ هل ناك نإف أطخلا نم ةلقاعلا هلمحم امت

 اذإ عفرت اذكه مْ هنأ دح ىنب ىلإ تعفر اهوامتحم نإ هدح ىنب ىلإ تءفر اهولمتحم مل نإف هتمومع مثو هد> ىبب

 مهنم برقأ وه نم اهثلع زجعي ىتح مهنم برقأ ممودو بأ ىنب ىلإ عفرت الو هب سانلا برقأ ىلإ هب رافأ اهنع زجع
 : 3 0 ك0 5 : عع
 مل نإف ىصق ىنب ىلإ عقرتف فان.» دبع ونب اهلمم ملف كانم دبع ونب هتيانح تلمدف ىنح فانم دبع ىنب نم الجر نآأك



0 
 سَ اه هل تناك ةلقنم هح5 ولو « عادج ثتالثو قاقح ثالثو تافلح عبرأ ليإلا ن٠ رشع اهيف هل تناك 0

 لباإلا نم نوسمح هل تناك هنبع اقف ولو ء فصنو قاقح عب رأو دفضصتو عادج عبرأو تانلخ تلا 2022 2
 نس

 ت1 قا ةحضوم ةدش شرأ ناكف 0 ةيدلا هل تبحواذإو 1 رشع سحو ةعدح هردع سو ةعلج نورشع

 نباو نوبل تنبو ضاخم تنب لبإلا نم سمح ةحضوملا ىف دْخْؤَتَف دمعاا ىف تفصو امك ةيدلا لصأ باس> ىلع هنم

 . ةعادجو ةقحو رك ذ نويل

 ؟ ةلقاعلا ىلع لبإلا ىأ

 هنم لبق الو هلبإ ريغ دحأ فاكيال اولاق مهنأ جعلا لهأ نم ددع نع تظفح دق : هللا همحر ( ىف[ غال )

 رش وهام ةئم دَحؤي ُ ةبرهم تناك نإو اهنم ري-> وره ام فاكي مل ةبزادح تناك نإ هلبإ نأ مهبهذم ناك اماود

 ىداوع هللإ تناك نإ اذكهو 5 لوقأ ادهو اهضفذنمو لبالا م نم ةيرمملاو 3 زاححلا نيب ناكل [زكه - اهم

 لبإ فلك لإ دلبلا كلذ لهأل نكي ل نإف دلبلا كلذ لهأ لبإ فاك هلربإ الو دليب ناكاذإو ؛ ةصرمخ وأ كاروأ وأ

 تناك اذإف 5 هلع ىضف سو هلع هللا ىلص هللا لودسر نأل لا لك ليلا ىدؤي نأ ىلع ريخو هل 1ع 4 نادليلا برفأ

 الأس وأ ليلا رغ ةيدلا هلبىذلالأس اذإو تدجو اذإ ةمزلت ىتاا قوقحلا نم اهاوسام فاك ماهفلك لا ةدوجوم

 اهف رص امل زو>يف لبإلا ريغب اضرلا ىلع اعمت< نأ الإ لبإلا ىلع ناربحنو امينم دحاول كلذ نكي ل ةيدلا هلع ىذلا

 لبإل ةنيابم ىه هتلقاع لبإو ىتاحلا لبإ تناك نإف . هيلع نايضارتءام ىلإ قوةحلا فرص زوجي ام هب اضارتام ىلإ

 ىورش ًاحاحص البإ هيلإ تيدأ نإىناجلل لبق اذكه ناكاذإف ابرج وأ ىضرم وأ افاجتقبتف ةنسلا اهيلع تتأ نإف مثريغ

 اريث ىدؤت نأ تدرأ نإو كتلقاع ىلإو كالبإ نع لضفلاب عوطتم تنأو كنم اهلوبق ىلع ربج اهنم اريخ وأ كلبإ

 ريغ حاحص مق دأ لى دح وت 1 نإف ةهدو>وم ةكتاكام اهاورشالإ اودؤت كل مه الو كل نكي مل كتلقاع ليإو كلنإ ند

 مهاردف مارد ناك نإ ىتاجلا هب ىذلا دلبلا دقن نم بلغألا ىلع اهب انكح ةميقلاب هيلع انكح اذإو كلبإ لثم ةبيعم

 هب رسعأ نإف هناكم هب هانذ>أ هانموق اذإف هبحاص ىلع لحمام دعب الإ اهنم محن ةميقب ع ملو ريئاثدق ريئاند ناك نإو

 . اهموي ةمق لبإلا تموق رد مي لد اذإف ةمقلا تاطبأو لبإلا عفد الإ دحم قد لطم وأ

 لبإلا زاوعإ
 لبإلا نم ةئام ةيدلا ضرف ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ للعلا لهأ ىف ماعو : هللا همحر ( قفا: تلالا )

 اهموي ةميق الإ اهموقيال رمع نأ ىلاعت هللا ءاش نإ طيح لعلاف قرولاو بهذلا لهأ ىلع هنع هللا ىضر رمع اهموق مث

 امموب ةميق ناسنإ ىلع تبجو الك موقت نأ هعابتاف ابموي ةحدق رمع اهموق اذإو « دمعلاىف اهلك ةلاحلا ةدلا موق هلعلو

 عطقيل ةقرس تموق ولو اهمون قوسب تموق اهلثم اهدعب رخآ فلتأ مث ائيش لجر اهفلتأ لجر لبإ تموق ول اك

 نيحىف الإ اهموق نوكيال نأ رمع لعلو اهموي ةميق امهنم ةدحاو لك تموق اهلثم رخآ اهدعب قرس مث اًئيش اهبحاص

 قوقحلا نم زوعأ ام موقي اك ةيانجلا ىلوو ىناجلا نم اضرب الإ ابموق نوكيالو تزوعأ نيح هيف اهتميق اذكه دلبو

 ىسوم نب بويأ نع رمع نب هللا ديبع نع دلاخ نب مسم انربخأ ٠ هيلعو قحلا هل نم هب ىضارت امو:اهريغ ةمزاللا

 هللا ىلع هللا لوسر دبع ىلع رحلا ٍلسملا لجرلا ةيد نأ ىلع سانلا انكردأ اولاق . ءاطعو لوحكمو باهش نبا نع

 نإف مثرد افلإ رقع ىنثا وأ راند كنلأ ىرقلا لهأ ىلع هع هللا ىدر ردع موقف ليإلا نم ةئام ملسو هلع

 تنضلتشاا مح

 ةييواكتمج
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 ٠ اهدر ليتقلا لهأالف ةفلخ ريغ اهنأ مع مث ةفاخ ىه نولوقي معلا لهأو تعفد نإو تأزجأ دقف ضبقتام دعب ,

  ' 3ةفلخ اهنأ ملعب مل هنأل مهناعيأ عم كف لوقلاف ةفلخ نكست مل اولاقف اهيلع ليتقلا لهأ باغ نإو اهريغ ةفلخب مجذخأو

 ندسإلا ىف اولاق اذإو ( ىتاتغلالا )ممل لءلا لهأ ةيؤر ريغ اهوضيق اذإ ىدنع اذهو ) عب درا لاق ) رهاظلاب الإ 1

 نوثالث ةفلخلا نيعيرألا عم ىتلا نوتسلاو ةفلخ تسيل اهنأ لعي ىتح اهومزاأ ةقاخ ىه معلا لهأ لاقف ةفلخ تسيل

 لهأ نم تبقل نع ددع لوق وهو سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ صعب :نع اذه ىور دقو ةعدح نوثالثو ةقح :

 نم اهلك فانصألا نم لبإلا نم ةئام لاقف لبإلا ظلغت 22 ءاطعل تاق لاق جب رج نبا نع ملسم ان ربخأ نيتفملا معلا

 ريشعو ةفلخ ثلثو ةريشع ثالث ةنس لك ىغم ىف ذخؤيف ءاطع لاق م ظياغتلاو ( قفا ةلالاث ) هثلث فنص لك

 لثمو : لبإلا.دحب نآك نإ ةميق ىلع ربحنال اهم هل اكبريش نوكي ةقان ثاث هيطعي نأ ىلع ربحيو قاقح رشثعو عاذج

 لتفب وأ :ءةشا لت كلحرلا 5 كلذو صاصق لتاقلا ىلع رك نأب صاصقلا 4 َلاَر اذإ عل ةيد ناس اذه ه4

 تظاغ نمو محرلا ىذو مارحلا رهشلا ىف ةظلغلا ةيدلا ناشسأ اذكعهو ىص وأ ركس ريغب هلقع ىلع بولغم وهو

 . لتاقلا لام ىف الك ةل ا> دمعاا ةيدو اهنانسأ ىف ةدايزلا امنإ لبإلا دذع ىف اذه ىلع دازيال ةيدلا هيف

 اطخلا ىف لبإلا نانس

 نوع رأ اهتم .ةطلعم اطخلا بعل هل ف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق اذإو نا هحر ( قفانخلالا )

 سانلا فلتخا دقو ةيدلا هذه ةفلاخع دمع هطاخمال ىذلا اطخلا ةد نأ ىلع ليلد كلذ ىفف اهدال وأ اهنوطب ىف ةفلخ

 همزلي اولاقام لقأ الإ لبإلا نانسأ نم همزلأ الو هيف اوفلتخم ملام مث ةنسلاب لبإلا نه ةئام ددع لتاقلا مزلأف اهيف

 نورشعو نويل تشدد نورششءعو ضاع تسد نورمششع سامحأ ًاطخلا 5 ةيدق 0-55 راغصلا مزاي ليالا مس نأل

 راس نب ناملس نع هغلو ةعدرو بايش نبا لرد 2 كلام انريخأ 4 ةعدج 5 هم نورشعو رك نوبل ن 0

 ةم> نورشعو كَ نونإ نبا نورشعو نول تنب نورشعو- نضاخ تننا نورشع طن ةبد نولوقي اوناكمهنأ

 . ةعد> نورشءو

 ةيدلا ظيلغت ىف

 مارخلا دلبااو مارا رهشلا ىف لتقلاو اطا ل 5 (50ةيدلا ظيلغتو هللا همحر ) قانش الان (

 رهشلا ىف محر اذ باصأ اذإو . ءالؤه ىوس اف االو تانغ ال اطذلا ريغ دمعلا ىف مدقت ام” محرلا ىذ لتقو

 ءاوتس ةيدلا ىف هريثكو ظياغتلا ليلق تفصوام ىلع ظيلغتلا ىف دزب مل نادلبلا نود ةكم ىعو مارألا دلبلاو مارا

 اهريكو اهريغص سفنلا نود حارجلا 0 طظاعتو ) لاق 0 اهظيلغت ند بج ام ىلع تموق ةظاغلا ةيدلا تموق اذإف

 نيتفلخ جاشلا نم 1-0 ةيدلا جوجشملا دارو ادمع ةديضوم الحر لحر ع ولف سفنلا ىف لظاغت مك نسا ىف اهردقب

 هل هيف اك رش نورك ثلقا ؟ .ةةحب فض نو 1 : لبق نإف , ةود فصنو ةقحو ةعدج فصنو ةعذحو

 هجش ولف فلتخمال داهتجاب شرأ هل امت ةحضوملا نود امف اذكه اذهو امهنيب ريعبلا نوكي اك فصنلا.قاجللو اهفصن

 ٠ اطقس مالكلا ىف لعاو خسنلا ىف اذكه خاالبإلا ظياغت ءاطعل تلق : هلوق )0( ش

 . هححصم ةيك“ ارظناو «خسنلا ىف اذكه ءاطخلا ريغ دمعلاىف مدقت ام هلوق ىلإ اطل رمكلاو دمعلاىف : هلوق )0(

 (5- )٠6



 د -

 ةبرضلا نم ملألا دحن لزتل وأ ةبرضلا نم ةنمضلزت مل اهنأ ةنيبلا اهياعو هنيع عم هلوق لوفلافاهنم هقلت مل لاقو ةب رضا نم

 انينج تقلأ مث ائيش دحت ال كلذىلع تمافأف اهبرض اذإو نينا لقع هتلقاع تمزلأ اذهب تءاج اذإفنينجلا تقلأ ىتح

 امايأ كلذب تماقأ ولو هيقلت ىتح ةيانجلا ملأ امنع لصفني ل اذإ هياء ايناج نوكي اإو ةبانج الب هيقلت دق اهنأل هنمضي مل

 نمض اهتميق ءادأل رسوم ناك نإف انينج ةيانلا نم تقلأ مث اهقتعأ مث اهتدحأ اهيلع ىنحف نينثا نيب ةمألاتناك اذإو

 همأ تثروو هؤالو هل سيل هنأل نينا ىف هل ءىش الو مألا ةميق فصن اهيف هكيرسشا ناكو هتالوم تناكو ةرح نينج

 كلذكو لتاق .هنأال ايش ىلوملا هنم ثرب الو هثرب سن هل نكي مل نإ نيثلثلا هيلع ىنج ىذلا هالوم ةبارقو ةتيد ثلث

 ةبارقف ةو>إ هل نكي مل نإف قبام هتوخإو 20ثلثلا همأ ثرتو هتيذ هتلقاع نمضت هتأرما نينج ىلع ىني لجرلا

 اذإو ةمأ نينج هنأال ةمأ ةميق ريدع فصن هكرشاف رسعم وهو نينا تقلأ اذإو لتاق هنتال هوبأ هثرب الو هيأ

 ىام رخآلا ىفو اهديسل ةمأ ةميق ردع لوألا ىنف ايناث انينج تقلأف تقتع مث انينج تقلأف ةمأ ىلع لجرلا ىنج

 . اهعم هتنارو هثرب رح نينج

 ةيدلا لواح

 الف "اطخلا امأف « ضحم أطخو . أطخ دمعو ضحم دمع هوجو ةثالث لتقلاف : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاز (

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسر نأ ىف هتءاع دحأ نيب فالتخا

 مث ىناثلا ثلثلا لح ةيناث ةْئس تضم اذإ مث ةيدلا تلث لح ةنس تضمو ليتقلا تام اذإف ليتقلا تام موي نم نينس

 ثالث ىغم ىف كلذو (لاق ) نينس ثالث ىف ةيدلاب هيف ىضق

 ملولو انامز تبثت مل نإ ةنيبي ءاطبإ الو ك احلا 8 مو. ىلإ كلذ ىف رظني الو ثلاثلا ثلثلا لح ةثلاث ةنس تضم اذإ

 ةغامج نع ظف-أ ىذلاو (لاق) مهيلع تلح دق اهنأال ةيدلا ثلثي مهناكم اوذخأ ليتقلا موي نم نيتنس دعب الإ تبي

 اذإ دمعلا امأق لاحم هيف صاصقال ىذلا اطل نم اعم اممنأ كلذو اذكه دمعلا اطخلا ىف اولاق ممنأ لعلا لهأ نم

 لتقي نأ لثم هيف دوق ال ىذلا دمعلا كلذكو لتاقلا لام ىف ةلاح اهلك ةيدلاف لتقلا نع ىنعو ةيدلا هيف تلبق

 ذخأ ىجلدملا ةداتق نبا ىف هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع عنص اذكهو ادمع ملسملا ريغ وأ مسملا هنبا لجرلا

 ثالث ىضم ىف ةلقاعلا ىلع دمعلا اطخلاو ضحللا "اطخلا ىفو ىنا>لا لام ىف دمعلا ىف ةيدااو دحاو ماقم ىف ةيدلا هنم

 هت موب نم ةئَص ىضم ىف هيدؤت دل اهملعف هنود ف تلك ناكو 608 ةبد 2 ةلقاعلا مزا امو تفصو 1 ناس

 ىف هتدأ رثك وأ لك امث تلثا ىلع داز امو ةنس ىضم ىف ثلثلا ىدؤت نأ اهلعف كلقنا ند ربك 1 ناك نإف حورخلا

 سانلا فلتح م امو ةنسلا ىنعم اذهو ةثلاثلا ةنسلا ىضم ىف وهف نيثلثلا زواج مم نيثلثاا ىلإ ةيناثلا ةنسسلا ىضم

 . ةيدلا لصأ ىف هيف

 دمعلا هبشو دمعلا ىف لبإلا نائسا

 كولي ىف ةفلخ نوغيرأ اهنم لبإلا نم ةئام اطخلا دمعلا لتق ىف ةنسلا صن ىلاعت هللا همحر ( ىف[::لا؛ )

 ىو ةفلخ 04 فا ةلقاعلا لإ نم ةقان ىأاف ادعاصقف ةينثألا ل القو ليلا ند لماحلا ىم ةفلخلاو اهدالوأ

 ةفلخ هذه اولاقف معلا لهأ اهآر اذإو ةفلخلا الإ نيعبرألا ىف ىزحم الو (لاق) ةبيعم نكست ملام ةيدلا ىف ىزحت

 - تضيجأ نإف ةفلخ عفدت مل اهنأل زحن مل ضبقت لبق تقلزأ نإف اهلوبق ىلع ةيدلا هل نم ربجو ةيدلا ىف تأزجأ ةيذث

 )١( هحصم ةبتك .رظناف ةرابعلا نم ءىش طقس وأ سدسلا نع فرح ثلثلا لعا خلا ثاثلا همأ ثرتو : هلوق .

 بدلا ل



 ديف لح

 مهنم ةأرما نينج ىلع ىنجف دحاو نيد ىلع نارحلا ناجوزلا نايمذلا ناكاذإو : ىلاعت همحر ( قفا: غلالاث )

 ريخل ادبأ هتيد لعجأ ةيد امهرثك أل هكحف نيدلا ىئلتخم اناك نإو « همأ ةيد رمثع هتيدف اتم جرخف اهنيد ىلع اهجوز

 « ملسم نينج ةيد نوكتف ملسم دنع ةمذ نوكست نأ لثم ملسم امهنم ناكنإ هيوبأ نم ملسملا يم هتيد لعجأو هيوبأ
 اهديس كلع ًأطو: ةمأ نوكت نأ لثمو .« ةلسم نينج ةيد اينينج ةيد لعجتف'ىمذ دنع ترلسأ ةلسلا نركك نإ

 كولمت هوبأ ناكولو « هدأل اكلم نوكيالو هيأ ةيرع رح نينجلا نأل هيبأ ةيد ريثع فصن اهنينج ةيد نوكتف
 ملا ىف لضفال كول هنأل همأ ةميق رسثع هيف ناك هببأ قتع لبق هل ةمأ نم هنينج ىلع ىنجف هل ةمأ ءىطو ًابنناكم وأ

 ةنارصنلا نينجىف ام اهتينج ىف تاعج ىتارصن دنع ةيثثو وأ ةيسو< تناكول اذكهو . ةيرحلاب همأ ىلع هبأل ةيدلا ىف

 هتلقاع تناك نإ هتيدب هتاقاع ىلع ع ىبرح وأ ىمذ وأ سم ةيمذلا نينج ىلع ىنج ءاوسو تفصو ال ىتارصنلا تع

 كلع اهديس اهؤطي ةرفاكلا ةمألا نينج اذكهو ( لاق ) ىتاجلا لام ىف هتيدب محالإو محلا هيلع ىرجي نمي

 اهيلع ىنحف تامح ةمذ نأ ولو 2 هلك“ ةر> سنج ةيد هيفف ةرح اهنإ لوقتو ةكولمم ا مع.الو مجسم اهحكني وأ

 هت انازا ان: قدلتالهنأل همآ ةند رشع ةينارصن نينج ةيد هيف تناك لسع انز نم وه تلاقف اتيم انينج تقلأف ناح

 آنآ هل فرعن ال وأ انمذ ناك لب ىتاحلا لاقو السم هوبأ ناك تلاقق آتيم اتينح تقلاف ةئارصل لع لحرب 07

 لجر ىنجف ةهش حاكنب ةرح رهظ ىف ىمذو جسم كرثشا ولو ( لاق ) مات هوبأ ناك ام فاحمو ةينارصن نينج همزإ

 نينج هيلع تمأ لسع نينا قحلأ نإف ىمذ نم ةيمذ نينج لتاقلا ىلع تلعج ًآتيم انينج تقلأف اهنطب ىف ام ىلع

 . رثك ألا فرعأ ىت> لقألا الإ هيلع لعجأ مل وه امه-أل نبي لف لكشأ وه نإو ةماسم ةرح

 ةمالا ناح

 ةنجأ نوتنجأ ءاوس ةقتعملا ريغو لجأ ىلإ ةقتعملاو ةربدملاو ةبتاكملا ةمألاو ىلاعت هللا همحر ( ىفاة:علالان )

 ةرح اهناب هترغ ر> ل وأ رح اهل كلام نوم ةدحاو طب نأ نم تفصو اب ارارحأ نر نكمل اذإ ءامإ

 هللا ىلص هللا لوسر نأل اذه تلق امبإو (ل 5 ) اهيلع ىنج موي همأ ةميق رشع اتيم جرخ اذإ نهنم ةدحاو لك نينج ىفف

 ةيانجلا نيب قرفي نأ زحي مل ةنجأالا نم ىثث'الاو رك ذلا نيب قرفي ال نأ ىلع ةلالد هئاضق ىف ناك الل مسو هيلع

 ريشع امبنم دحاو لك ىف نوكي نأب الإ لاحم امهيف محلا قفتي نأ زوجي الو كيلاملا نم ىثن'الاو ركذلا نينجلا ىلع

 اهتميق رشع نأ ناك اذإو ايح ناك ول هتمق ريشع فصن اركذ ناك اذإ ةمأالا نينح ىف لاق ند 21

 . تغلب ام ةغلاب هتميق هيف نوكيف لتقي اك ىثنأ وأ ناك ارك ذ هتءيق هيفف ضابجإلا نم تام مث

 ىلع وأ تقتع ىتح اهنينج قلت ملف ةيانج لماحلا ةمألا ىلع لجرلا ىنج اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ئةلالث )

 هتيقلأ تلاقف انينج تقلأ مث نيمو. وأ اموب تماقأف ةأرملا لجرلا برض اذإو اهياع هتيانج ىف ام رثك ألا نوضيف



 كا
 ىإ رخآ لوق هيفو ( عييرلا لاق ) هل اثراو مهبف لبقأ الو الودع اوناك اذإ نيتأرماو الجرو ةوسن عبرأ لبق اف دلو
 امااف دلوبام دعب اح هوحرخم نأ مهنكمأ اذإ هي هللإ رظنلا لاجرال زوحب عضوم ىف هنأل نيلدع نيدهاش الإ هلع ليقأال
 4 اذإو ( قنانت لالا ةاحلادعب ةهناوم ىف طع ندوشيف ةوسأ 2 رأ ةداهش هيلع تليق هتوم ةعرسل هودحر 3 نأ مهكع اذإ

 رح ةيد هيفف تام مث رهشأ ةتس نم لقأل ضهجأ نأك طق ةايح اهلثم ىف ضهجأ نينجل متت مل ةايح اح نينجلا ضهجأ
 ادعاصف ربشأ ةتسل بح جرخ اذإو اهلبق ةلاسملاك وهف لاحم ةايح ةنجألا نم دحأل هيف متي لاح ىف ضهجأ نإو ةمات
 هلتقفر هشأ ةتد نم لقأل جرخ نإو اطرفم فبعض ناك نإو هتايح تفرع اذإ جرخ فيك دوقلا هيلعف ادمع لجر هلتقف
 جرخ هنأي وه رقأ ولو هنيع عم هلوق لوقلاف هتبيغو ًآتيم هتقلأ ىناجلا لاقف 10 11 ا ارح لو ايس تقلق كر ىلعىنج هنأ لاجردبش اذإو دوقلا هيفف مويلا وأ ةثالثلاو نيمويلا شيعي هلثم ناك نإف دوقلا هتثرو دارأاف ادمع ناسنإ
 ةأرما ىلع ناجىنج ولو ةنيب نكت لو هتلقاع هقدصت مل اذإ فارتعا اذه نأل هتلقاع نود هلام ىف همزا تامث اح وأ اتم
 دق هنأل هلوق لوقلا ناك تيم اهناكم نين تءاج ول كلذكو هلوق لوقلاف اًئيش قلت مل ىلاحاا لاقو انينج تيقلأ تلاقف
 همأ ىلع ىلاعا ىلع نكي لو هب لتق ادمج همأ ىلع ىناجلا ريغ هلتقف آيح نينجاا جرخ ولو اهريغ نين# ا نكع

 باصأ نإ حرم هلام ىف ةموكحو ةئرولا ءاش نإ هلام ىف ةيدلا وأ صاصقلا هيلعف ادمع ةمأ ىلع ىتاحاا هلتق ولو ءىش
 الو هتيد ىتاجلا ةلقاع ىلعف آتيم انينج اهناكم تقل اف ةأرملا ىلع ىنج اذإو نينا ةثرو نود همأل مولعم هل شرأال همأ

 انينج تقل اف اهيلعىجف قلطت تناك ولو هتبانج نم اذه نأ رهاظلا نأل ةيانج ريغب امضاهجإ نأ نوقدصي الو قدصي
 ؟ليح وأ نآك ادمع همزل لحجر هلتقف قايسلا ىف ًاضيرم ناكول اك نينجلا ةيد هتلقاع مزل ىيانج ريغ نم هتقلأ لاقف ًاتيم
 ىنجف قلطت تناكولو دلتال امايأ ميقتف اهنع قلطلا بهذي مث قلطت ةأرملا كلذكو تومي هنأ نظ نإو شيعي دق هنأل
 تنمضو املوق لوةلاف كتبانج نم هتطقسأ تلاقو ىبيانج نم هقلت مل لامف هناكم تام م آح اندنح ثتقلاف اييلع
 قلطت رت ىهو اهدنعنسل وأ اهدنعلباوقلاو ةأرملا ىلع لجرلا ىنح اذإو قو 0 اح نينجا ةيد هتلقاع
 ريغ ىلع ىأ لبق نم نينجلا نمضي ملو مألا نم اهنطب افا 51 تكسو تفاق هاطاا ب :لبطاو اطيق نإ
 تتام مث * هريغوأ لجر وأ دب وأ سأر نم ناسنإ قلخ هيف نيب ءىث اهنم جرخ ولو هتبانجم تام نينج هنأ هب ةطاحإ
 قرفالو هضعب جور اهنطب ىف نينج ىلع ىنج هنأ تماع دق ىأل نيندااو مألا نمض نينجلا ةيقب جرح | مو نينجلا مأ

 ناسنالا قلح نم ءىث اهمف نكمإ ةعدلاك تقلا ول ام قرت الأ نينج ىلع ىج دنا َعَف هلكو هضعب جورخ نيب

 جرح ولو هدعب وأ اهتو٠ لبق نينج ىلع ىج هنأ هب نيب ءىش اهنم جرح قم نهضرو ل نخ ىلع هتيانح هتنمض

 ىردأال ىنأل دحاو نينج ىلع ةيانج هتمرغأ امهنم قبام جر ملو نينينجل ديأ ةعب رأ وأ نينينج اسأر ةأرما جرف نم
 ةيدب تيضق اذإو امهيف نكمي كلذ نأل دحاو نينجك امهنم همزلي امف نانو كيف ناسنإلا ةقلخنم ءىشنيسأرلا عمجم هلعا
 ابنه جرخف ةأرما ىلع ىنح اذإو ( لاق ) ةنمؤم ةبقر قع هيلع ىناجلا ىلعف ًاتيم جرخ وأ تام مث ايح جرخ نينج ىف
 كلذكو نينثا قتعينأ طايتحالاوةبق ر قتع هيفهل مزاللاف ىمذآ ةقلُخ نم دحاو ءىش نينينج عمج وأ سأر ىف ناندب

 ىناجاا مزاو دحاو نينج ةيدب الإ امهيف ضقأ مل نافرعيف امهجورخ ماتتي ملو تنام مث ةأرما جرف نم ناسأر جرخ ول
 امهعاتجا ملعي ملام نيقرتفمنيندب نم نيسأرلا نأ باغألانأل هلعدك وأ ىنءلا اذهىف نيتبقر قتعي نأ ناكو هبقر قع

 الو اثالث وأ نيتبقر قتعف طات#و قتعي نأ عدبال نأ ىلاحال تنحأ تا ناطب ىف ءىث برطضا ولو هتنياعع

 . ىرخأ اهينج توعو ةبقر مألا تومب قتعأ اهنينجو مألا تنام اذإو ادلو هملعي ل هنأل ءىش همزلي نأ نيبي



 تايد أ

 ةصاخ همأل ةموكح هيفو نينج ةيد همأ تضرجأ نيح هيلع ىتالا ىلع سيلو دوقلا هيلعف هلتقف لجر هيلع ىنج مث ايَح

 هل شرأال احرج همأ حرج وأ ادمع هيلع ىناجلا هلتق ولو ( لاق ) حرلاب هيش وه ىذلا ضاوجإلا ىف اهيلع مألا ردقب

 ةلتاقلا 0 مه تناك نإ همأ كلذكو هتلقاع' لع فلا ةبد تناك ًأطخ هلتك لو ةمأل ةموكح هلام او دوقلا ةلع
 ى

 دلاو نه دلو داقيال هنأل هتابمأو هؤابآو هونأ كلذكو اهللام ىف هتيدف ادمع هتلتق تناك نإو اهتلقاع ىلع هتيدف "اطخ

 نينجا ةايح فرع اذإ ةيح سفن ةيد نينجلا ةيد نأ ىف ءاوسو اطخ وأ ادع هلتق نيلتاقلا نم دحاو نينا ثري الو

 برض تدمع اهتاقاعىلع نينجلا ةيدب اسوهيلع هللا ىلص ىنلا ىضق ىتلا ةأرملاو ( لاق ) مالا لبق ضهجأ وأ مانا جرخ

 اعوأ فيسب هتءانج تناكو تاف ًاي> وأ ًاتيم انينج تضهج اف لماح ىلع ةأرملا وأ لجرلا ىنَج اذإف ايم

 هب دوصقأا دمعاا - ريغ ىف هتبانجف هتضهجاف نينجلا ىلإ ةيانجلا ملأ صلخ نإو نينجلا ىف دوق الف دوقلا هلثع نوكي

 داقي اع اهمرضناك اذإ ىناجلا لام ىنف ةيدلا اهتثرو دارأ نإو دوقلا اهلف ةأرملا تتام اذإو هنود لئاحال داقي نم دصق

 هيلع هللا ىلص ىنلا هيف - ىذلا دمعلا اطخلا هيشي اذه نأل ةيدلا ىناجلا ةلقاع ىلعف هلَثم نم داقيال ناك نإو هلثم نم

 وأ اهنطب دمع نينجا توع مث ًايح نينجلا ضهجيل نينجلا مأ ىلع ىناجلا نم داقيال هنأ نم تفصو امف ءاوسو ملسو

 . نينجلا نود مألاب ةيانجاا عقو نأل ادمع امهدارأ وأ اهدلو لتقيل برشب اهرهظ وأ اهجرف

 رت ءارلا ناك
 نودؤي ةمأ وأدبع ةرغ هتاقاعلعف اتيم انينج تّقلاف ءاطخ وأ ادمع ةأرما ىلع لجر ىنج اذإو ( قفا ةلالاث )

 نإو ةرغنع صقان هنأل ًايصخ الو عب ول هنم دري بيع ةيفام اودؤي نأ ممل سيلو اوءاش سنج ىأ نم اوءاش اههمأ

 اودؤي نأ مهلو هدالبب مهماعن نايصخ الو ةمأ وأ دبع نم ةرغلاب يح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نألو ءاصخلاب هن داز

 نسلا هذه نود اهسفنب ىغتسنال اهنأل نسلا اذه نود نس ىف اهنودؤي الو نامت وأ نينس عبس تنب ةينغتسم ةرغلا

 ةميقو نسلا هذهبالإ ةريغص اهنأل عببلا ىف اهدلوو ةمألا نيب قرفي الو نسلا هذه ىف الإ نيوبألا نيب دولوملا ري الو

 ةمق ناريعب وهو اهاسمخ لبإلا نم سمخ ةميق "اطلا دمعو دمعلا ىف كلذو ملسملا لجرلا ةيد ريثع فصن ةرغلا

 لبإ مهل نكت مل نإف ىناجلا ةلقاع لبإ نم نيفصن قاقجو عاذج ثالث ةميق وهو اهسامخأ ةئثالثو تافلخلا لقأ نيتفلخ

 نينجلا ةيدف همأ باص اف همأ ريغ ىمرو ةأرملا نينج ىلع لجرلا ةيانج تناكاذإو هنم نادلبلا برقأ وأ هدلب لبإ نفث

 نم لجر ةيد ريثع فصن اهتميقو هؤادأ ممل سيل نأ تفصوام ريغ اوءاش ةرغ ىأ هتلقاع ىدؤت ةرغ هتلقاع ىلع

 نينجو نامأ هلىذلا ىنرحلا اهيلع ىني اهديس نم ةيباتكلا وأ ةماسملا ةمألا نينج ىف اذكه اذهو (لاق) ًاطخلا تايد

 دمعلاو أطخلا ىف فلتخمال تيمس نم ةنجأ ضعب ىلع ىنج اذإ دبءلا ةبقر ىفو رحلا لسملا نم اهيلع ىنحب ةيمذلا

 ةميقو نوبل تنب ةميقو ضاخمتنب ةميق سايخأ لبإلا نءسمخ ةحبق اهتمبق ةرغ نينجلا مأ ىلع أطخلا ىف ىدؤيف (لاق)

 هل داري ام رثك أ نأل لمعلا نع ةفيعض الو ةمره ةرغ اودؤي نأ مط سيلو ةعذج ةميقو ةقح ةميقو ركذ نوبل نبا

 رطب اع ةبعم ةررغ ىدؤت نأ نم عنف |ذإو هني مهسفنيال اعال هب نوعفتني اع سانلل امنإو لمعلا ققرلا

 لاقف تام مث آبح جرخف نينج ىلع لجرلا ىنج اذإو اهنب درت ىتا بويعلا نم ريثك نم ربك أ ريكسلاب بيعلاف لمعلاب

 هنأ رهاظلا ىف ملعب 0 هناكم تام ناك نإف ةيانعلا نم تام هتثرو لاقو ىربغ نم ةيانحاا دعب ناك ثداح نم تام

 نم تام نوكي نأ نكمي دق تلق نإو ةدم شاع دق لبق نإو هتاقاع ىلع ةيح سفن ةيد هيفف ةيانحلا نم الإ نوكيال

 هنأ ىلع لبقأ امهتوم ىلع لبقأو ةيانحاا نم تام هنأ ةنيبلا نيذحلا ةثرو ىلعو هتلقاعو ىناجلا لوق لوقلاف ةيانجلا ريغ



 1 1 ل ع نك ل نإ همأ وأ

 اهاف ةموكح هيف وأشرأ هل احرج اه>رج نإو اهفوج ىف اهنينج ىلع عقو فاتلاف اميلع عقو نإو مألا نأل برضلا ىف

 1 نإ هتنرو وأ هدآلو اهل ةثوروم نينحلا ةيدو 6 اهملع ةبانج اهنأل نيندلا ىفام نود هف ةموكحلاو حارجلا نشرأ

 مهنم نان> لك ىفو ءاوسهلك كلذف هدعبو اهمتوم لبق ىنوم ةنجأ ةأرملا تقلأ اذإ انلق اذ و ( لاق ) اهعم اح هونأ نكي

 اهثريفايح جرخم ل هنآل اهرب لو هثرتىعو جرخم ل هنأأل هثرت مل توملا دعب هتقلأ امو ةح ىهو هتقلأ اه اهئاريم او ةرغ

 نأ كلذو د>او نين ةيد ل هتلقاع مزاب 0 ناسنالا ةقلح نم و امهعمج نينين> تقلأ اذإو ءاحألا كروت اعإو

 الإ“ 2لجرأ ةعبرأ وأ نالجر امهعمجمو نيدلاو نيردصاا ىققرتفم ناتقر ىف وأ دحاو سأرىف نق ريفم نكندب ىقلت

 ناندب ابقيو امهنع تقشف نطب ةدلج ىف اجرح نإف اهنم رثك :أ ىف وأ اهيذ وأ ايلعلا هللا فرافلح نأ انرفيال اكل

 ءىش ناسإلا ةملح ند اههنم دحاو لك ىف ناب اذإ (هدحأ أ نيصقان اناك ولو ناترغ اممق نانين> اهف نبق ر فتم

 لبإلا نم ةثاف 5 ناك نإ ةللداك رح ةيد هيفف هناكم تام مث اج نينحلا تقلأ اذإو نيقرفتم الح اذإ نانينج امبف

 الإ نوكتال ةكرح وأ سفن وأ لالهتسا وأ عاضرب الإ نينجا ةايح فرعت الو لبإلا نم نوسمخف ىثنأ ناك نإو

 3111 51 نإف ةنيلا نجلا ثراو ىلغو اتم هتقلأ اهنأ ىف ىتاجلا لق لوقلاف هتابح تعداف هنقلأ اذإو' ىح ةكرح

 اتومدهل تش لو هحور# ةنيب تماق وأ 8 ه>ورغ ترقأو آح ه>ورد هتلقاع تركذأو آح جرح هنأ نينجلا ىلع

 قطن كرامعأ ةعسن نمض » 3 5 ناك نإ ةيح ىفن ةيد ماع ىناجلا نمضو اتيم نينجلا ةيد ةلقاعلا تنمص ةايح الو

 *لبإلا نم نوعب رآو نسمح كلذو ىثأ ةيد راشعأ ةعستف ىثنأ ناك اذإف لبإلا نم نوعستو سمح كلذو لجر ةبد رمثع

 دق ةايحلا نأل ةايحلا ىلع تديش ىتلا ةئيباا لوق لوقلاف اتم طقس هنأ ةنيبو اح جرخ هنأ ةنس تماق نإو (لاق)

 "ٍ هتايح اوماعي ملاجراخ هوأد مهنأ ايم جرخ هنأ ىلع نود يف نورخأ اهماعبو نورضاح دوش اهماعب الف نوكك

 هلبق بابلاالو اذه سدلو اتيم 0 لاق دنا ىرخأ تماقو 00 جرخ هنأ هرارقإب ىناحا١ ىلع تماق ةنيبأا تناك واو

 اوعمس مهنأ ىلع دوهشلا دبشف اعم وأ رخآلا لبق اهدحأ نيئينج تقلأ اذإو ( لاق ) اهاك هب طقس ةدابشلا ىف ًاداضت

 نينج ةيد ىلاحلا ةلقاع مزلو مهتاداهش تمبق ىحاا ناك ام.مأ اوتبثي ملو ةايح ةكرح هل اوأر وأ اتوص نينينجاا دحأل

 تآ ةيد ةلقاعلا _ تمزلا نيثنأ اتناك نإو لحر سفن ةيد ىحااىف ةلقاعلا تمار نر 3ك اناك نإف تم نين> ةيدو ىح

 كشلاب لجرلاو ةأرملا ةيد نيب لضفلا نينجاا ثراوطعأ ملو نيقيلا اهنأل ىثنأ هيد ةلقاعلا تمزل ىثنأو ًاركذاناك نإو

 لجر ةيد فصن وهو لجر ةيد ماع ىناجلاو ىثأ ةيد ةلقاعلا تطعأ 01 جرخ ىذلانأ ىناجلا رقأ نإو (لاق)

 تتلأو تتام 2 اتيمانينج تقلأف ةأرما نطب لحرب رضواو« ىحلا ةيد عم ةرغنانح ةيد ةلقاعلا مزايولبآلا نمنيس#

 هثروواهمتوم دعب اح جرح ىذلا نينملا امتروواهوملبق جر 0 ىذلا نينداا 31 املا كير وكام 2 امح انينحتوملا كعت

 نينجلا ةثرولاقفنحنجلاةثروو اه رو فلتحاف تاموتتام مث مح اي اح انين> تقلأ ولو « هثرت 1 اهنآلاهرب مع ةنثروةتوم دعب

 ىرديال نوتوع موقلاك اوناكو هيحاصامهءنمدحاو ثري هتثروف نينح اادعب تتاعابتت رولاقو اهث روف نيزجلا توم لبق تنام

 لك ىلع لوعت الو تبثتو 7 ًاديدش افيرحم ماقملا اذه ىف ةفرحم ىهوخسنلا ىف اذك خلا امهنأ الإ : هلوق (؟)

 ٠ هةحدوصم كك ناعتسملا هللاو هدحنام



 هك اوح

 ق> مالا دنع هيلع دبش مو هنيعب اناق ناكو دوهشلا هكردأو هنايع ك الا كردأام سيلو فانئتسالا ىلع لبقت اك

 كرديو هلع مهتادابش أطاوتتف دعب نيرخآ مث نابع ىلع هنم نودهشيف دوهشلا هيرب نأ ءىدتبي نأ كاملا نكي نوكي

 فن أتسي ال ضقنم رهأ ىلع الإ اهنم دبش, الو اذه لثم هيف كرددال كاحلا نع بئاغ رمأ ىف ةداهشكه ف نايعلا كاجلا

 . مثريغ الو هماع دوهشلا

 نينملا ةيد

 ةريره ىفأ نع نمحرلا دبع نب ةماس ىنأ نع بابش نبا نع كلام انربخأ ىلاعت هللا حر ( قفانةلالاث )

 ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف ىذقف اهتينج ت>رطف ىرخألا امهادحإ تمر ليذه نم نيتأرما نأ هنع هللا ىضر

 ىضق مسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر نأ بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع.سنأ نب كلام انربخأ ةديلو وأ دبع ةرغب

 الو قطن الو لك أ الو برش الام مرغأ فيك هيلع ىذق ىذلا لاقف ةديلو وأ دبع ةرغب همأ نطب ىف لتقي نينجلا ىف

 ناس>نب ىحيةقثلا انربخأ(نابكلاناوخإ نم اذه امنإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف ؟لطي كلذ لثمَو لبشا

 نينجىف ىضق سو هيلع هللاىلد هللا لوسر نأ ةريرهىفأ نع بيسملا نب ديعض نع باهش نبا نع دعس نب ثيللا نع

 هللا ىلص هللا لوسر ىضقف تفوت ةرغلاب اهيلع ىضق ىتلا ةأرملا نإ مث ةمأ وأ دبع ةرغب اتيم طقس نايل ىنب نم ةأرما

 رم نع سواط نع رانيد نب ورم نع نايفس انربخأ « اهتيصع ىلع لقعلاو ابجوزو اهينبا اهثاريم نأ ملسو هيلع

 كلام نب لمح ماقف «ائيش نينجا ىف سو هيلع هللا ىلصىنلا نه عمسآءرما هللا ركذأ» لاق هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 هللا ىلص هللا لوسر ىضقف اتم انينج تقلأف حطسع ىرخألا امهادحإ تب رضف ىل نيتيراج نيب تنك لاف ةغبانلا نبا

 نينملا ىف 1 اذهعو ) قثانغلالا «انئاراب اذه لثم ىف ىضقن نأ اندك نإ »رهع لاقفءةرغب هيف لسو هيلع

 دحأ مالسإب امفسم ًارح نينجاا ناك اذإف ةاسم ةرح ةرغب اهينج ىف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىضق ىتلا ةأرملاو

 ةءاسم ةرح نينج وأ انز وأ حاكن نم دبع وأ رح كرمثم نم ةماسم ةرح نينج ناك نإف ةلماك ةرغ هيفف امه وأ هيونأ

 اهؤطي ةمألا نينج كلذكو اهتير>و همأ مالسإب هتيرحو همالسإل ةلماك ةرغ هيفف انز وأ رح وأ دبع جوز نم طبقل

 تنم نم نأل ةرح اهمأب رغيواهحكتي ةمألا نينج كلذكو ءءاهنم اصقش كل وأ دساف كلم وأ حييحص كلع اهديس

 نين> هتاعج هيونأ دحأ مالسإب لاح لكب اهاس» هتلعح نينح ىأو ةلءاك ةرغ هيفف لاحم قريال تاق امو لاحم قربال

 نيءعوأ رفظ وأ عيبصأ ةقاعلا وأ ةغضما قراغي ءىش هقلخ نم نيبتي نأ ةرغ هيف انينج طقسلا هب نوكي ام لقأو حسم

 تلاقف نيني دعب وأ اهناكمتءادف ةأرماىلع ناج ىنح نإو ةلماك ةرغ هيفف هلك اذه ىوس مدآ نبا قاخ نم نابام وأ

 هيلع موقت ةنيبب وأ هرارقإب الإ ةيانجعا هءزات الو هنيحيب هلوق لوقلا ناكو املوق لبق, مل ىناجلا ركنأو تيقلأ ىذلا اذه

 - ىلا اوتشيلو ايش تقلا انآ اودوش نإف نينجا تفلأ ىذه كل | 1 ةردل عبرأ وأ ناتأرماو لجر وأ نالجر

 ةشنفلا ول كلذك و« هئيع عم اهماع ىناجلا لوق لوقلاف تقلأ ىذلا نوك نأ ركنأو وه اذه تلاقف نينحب تءاجو

 هنأ مسو هيلع هللا ىلد ىنلا نع ىور نه ةياور هل و ىمدآ قاخ هيف نيتي نأ انينح دوهشلا هتيثت لو هتنؤدف

 مهنم دحاو لكىف نأىف مهمثانإو ةنجألا نأ ركذ ءاوسف ًاتيم ةأرملا هتقلأ اذإف ىثنأ وأ وه ركذ نينجلا نع لاش

 جلا ريغ نينا ىف يسحلا نأ ىلع ليلد ةرغب نينجلا ىف ىضق ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىفو ةمأ وأ دبع ةرغ

 اهم هاوبأ هثري تام 2 ايح هتقلأ وأ تروي 5ك ةثوروم نينا ةيدف 1 تشاعو اتيم اندنح ةأرملا تقل اذإو همأىف



0-00 

 ةثالثو ناتفلخ لوتتملا ةيد اسمخف أطخ دمع وأ ادمع مبلتق ناك اذإ نيماسملا تايد ىف ىّهك مههف لبإلا نانسأو سم

 سو ضاخم تانب سمح سامحأ ةيدلاف ًاضحم "طخ لتقلا ناك اذإف عاذج فصنو قاقح فصن نيفصن سامخأ

 نوكت ام مهلاجر تايد فاصنأ ىلع مهئاسن تايدو عاذج سمحو قاقح سمحو روك ذ نوبلونب سمحو نوبل تانب

 نيماسملا نيب هب ىضعي تفصو اع مهملع ىضق اضعب مهضعب لتق اذإو مهلاجر تايد فاصنأ ىلع نيماسملا ءاسن تايد

 مهنيد ىلع دبع مط لستق اذإو دمعلا لتق ىف مهنيب محلا 3 اذه تفصو دقو سلا هلع ىرج نم لقاوع ىلعو

 ةيدب هيلع ىضق هيف صاصق ال التق مسمل التاق مهنم دحاو ناك اذإو ( لاق ) ملسم تايد غلب نإو غلبام اغنلاب هنمث هتيدف

 مهملع ىرحي ةلقاع هل نكي مل نإو ملسملا ةلقاع ىلع ىضقي اك دمع هبش وأ أطخ هلتق ناك نإ هتاقاع ىلع ةلماك ملسم

 دحوب ملنإ اسف وأ لبإلا نيملسملا ىف انلق م ىناجلا لام ىنف لقعلا هتثرو راتخاف ادمع هلتق نإو هلام ىنف محلا

 لقع_ ( قنا: غلالا ) مه عوكشلو ايلا ةلفاع تناك ث> ةدو> وم لبالا تناكاام اهريغال لبإلاةيدلاو ةيانجلا ىف

 . نيماسملا لقاوع لقتعت اك اطخلا مهتيانج نع لقعلا كلا مهملع ىرحي نمي ا وناك اذإ نييمذلا لقاوع

 كال هو

 ةيد فصن ةأرملا ةدد نأ ىف اميدح الو اميدق معلا لهأ نم افلاخم معأ مل: ىلاعت هللا همحر ( قنا:ةتلالاف )

 اهلهأ راتخاف ادمع تاتق اذإو لبإلا نم نوسمح ىهف ةيدب ةأرمللا ىف ىذق اذإف لبإلا نم نوسّ> كلذو لجرلا

 ىلع اهتيد ىف. دازءال ةأرما وأ رفن و ابلتق ءاوسو دمع ةيد نانسأ اهئانسأ لبإلا نم نوسمح اهتيدف اهتيد

 لجرلا ةحطوم ىفام فصن ابتحضوم ىفف فاتح ال هتيد ىف لجرلا حارجك اهتيد ىف ةأرملا حارجو لبإلا نم نيسم>

 معنف ؟ مدقتم رمأ عاجإلا نه تفصوام ىوس ةأرملا ةيد ىف لهف لئاق لاق نإف « باسحلا اذهب ابحارج عي ىفو

 انكردأ اولاق ءاطعو لوحكم نعو باهش نبا نع ىسوم نب بويأ نع رمع نب هللا دبع نع دلاخ نب ملسم انربخأ

 ةيدلا كلت باطخلا نب رمع موقف لبإلا نم ةئام سو هياع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىلع ململا رحلا ةيد نأ ىلع سانلا

 وأ رانيد ةثامسمخ ىرقلا لهأ نم تناك اذإ ةماسملا ةرحلا ةيدو مهرد فلأ رسثع ىنئا وأ رانيد فلأ ىرقلا لهأ ىلع

 ىارعألا اهباصأ اذإ ةبارعألا ةيدو لبإلا نم نوسمخ اهتيدف بارعألا نم اهباصأ ىذلا ناك اذإف مجرد فالآ ةتس

 نافع نب نامع ايف ىذقف ةكم ةأرما ًأطوأ الحر نأ ةنأ َّنع حبب فأن با نع نايفس انربخأو لبإلا ئم نوسمخ

 مرحلا ىف اهلتقل ظيلغتلا ىلإ نافع بهذ ( قفا لالا ) ثاثو مهرد فلأ ةئامامب هنع هللا ىذر

 حلا هن

 01 (41/ اذإو لخرلا ةبد هتدق ع ملوأ كلذب هل 2 ارك ذ ىذا ّنآب اذإ : لاش نا ةمحر ( ىقنانتلالات)

 لجر ةيو هتيدف ارك ذ ناب قح تعب ملف لكشم وهو هيلع ىنج نإف ةأرما ةيد هتيدف الكشم ناك اذإو ةأرما ةيد هتيدف

 لجر حرج شزأ هل متأ 0 ناب مث ىنأ هنأ ىلع لكشم وهو هشرأ ىطعأف 3 أريف حرج هلع ىنح ول تللذكو

 ةئيباا هتثرو وأ ىثنخلا ىلعو هنيع عم هلوق لوقلاف لكشم وأ ةأرما وه ىلاجلا لاةف ىنالاو ىتنخلا ةثرو فلتخا اذإو

 ةئيبلا ىناطلاو ركذ هنأ ىلع لدي اب ةئدبلا هتثرو ماقأف ىتاجلاو هتثرو تفلتخاف ىثتخلا تام ولو ركذ هنأ ىلع لدب امب

 اره ناك ولو « ىاخلا لوق لوقلا ناكو اتافكت اذإ نيتنيبلا حرط نم لوق ىف اعم ناتنيبلا تحرط ىثنأ هنأ ني. اع

 ةنيبلا تلبق ىثنأ وأ ركذ هنأ ةرهاظتم ةنيب تناك ولو ركذ شرأب هل ىضق اركذ هآرف كاحلا هنياع مث ىح ىنخلاو



 - ؤءها

 الممل تايد

 نيملسملا رارحالا لاجرلا تايد

 أطخ الإ انمؤم لتقي نأ نمؤمل ناكامو» لجو زع هللا لاق لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ناملس نب عيرلا انربخأ

 لع نان اتك نيت ناو كراج هنا مح اف «هلهأ ىلإ ةماسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف أطخ انمؤم لتق نمو

 نع معلا لهأ نم ددع لقن ناكف ةيدلا 5 سو هيلع هللا ىلص هيبن ناسل ىلع نابأو هلهأ ىلإ ةماسم ةيد نمؤملا لتاق

 ةصاخلا لقن نم ىوقأ اذه ناكسف لبإلا نم ةئام ملسملا ةيدب ىغق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ مهنيب عزانتال ددع

 ناعدج نب ديز نب ىلع نع نايفس انربخأ لبإلا نم ةئام أطخ لقي لسملا ىف ذخأ ان هبو ةصاخلا قيرط نم ىور دقو

 طوسلاب أطخلا دمعلا ليتق ىف نإ الأ »لاق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نب هللا دبع نع ةعببر نب مساقلا نع

 ءاذحلا دلاخ نع ىئقثلا باهولا دبع انريخأ «اهدالوأ اهمنوطب ىف ةفلخ نوعبرأ اهنمةظلغم لبإلا نم نم ةئاماصعلا وأ

 اف نأ زر الإ كم حتف موه لاق سو هيلع هللا لص ىناا باحصأ نم لجر نع سوأ نبا ةبقع نع ةعدر نب مساقلا نع

 نب كلام انريخأ « اهدالوأ اهنوطب ىف ةفلخ 0 اهنم ةظلغم ةيدلا اصلا وأ .طوسلا لك دمعلا يش الخلا 11
 هلع هللا ىلص هللا لوسر هتك ىذلا تانكشلا ف نأ هنأ نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع م

 تاندلا ىف ركب ىنأ نب هللا دبع نع جي رجنب !نعدلاخ نب مسمان ربخأ( لبإلا ن نمةئام سفنلا ف»مزح نب ورهعل مسو

 ىلأ نب هللا دبعل تلقف جي رج نبا لاق « لبإلا نم ةثام سفنلا ىف » مزح نب ورمعل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا بات 5

 00 هيبأ نع سواط نبا نع ةنييع نبا انربخأ اللاقف ؟ سو هيلع هللا ىلص ىنلا 2 هنأ. نم متأ كش ىفأ ركب

 ىلعسانلا انكردأ اولاق ءاطعو لوحكم نعو بابشنبا نع ىسوم نب بويأ نع رهع نب هللا ديبع نعدلاخ نبالسم

 كلت هنع هللا ىضر باطلا نب رهع موقف لبإلا نم ةئام 0 لوسر دبع ىلع مسملا رحلا ةيد نأ

 لبإلا نم ةئام هتيدف بارعألا نم هباصأ ىذلا ناك نإف مهرد فلأ ريثع ىنثا وأ رانيد فلأ ىرقلا لهأ ىلع ةيدلا

 رحلا ةيدو ( ىف ةلالاث ) كبإلا نم ةئام ىنارعأ هبادأ اذإ ىفارعأالا ةيدو قرولا الو بهذلا ىنارعألا فاكيال

 امتءيقف لبإلا تزوعأ نإف ( لاق ) مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ضرف امك اهريغ ةيدال لبإلا نم نم ةئام لسملا

 . عضوملا اذه ريغ ىف اذه عضو دقو

 دهاشلا هنو

 هلع هللا ىلك هللا لوُصَر دنس تلدو هلغأ للا ةلسن هني اطخ لكش دهاحملا ف كاس للا 11 ( قنانتلالا( )

 لتاق ىلع 7 ل 1 ملأ نيرفاكلاو ني:هؤملا نيب لحو زع هللا قرفاه يح رفاكب 6 ندؤم لتقي ال نأ ىلع ملسو

 ةيد ىف امهنع هللا ىَذ كر نافع نب نامَعَو باطخلا نب مع ىذقذ مزال ربك الإ امنه صقش نأ الو يدب الإ رفاكلا

 ناك هنأل مسملا 3 هيد ريثع اثلث كلذو مهرد ةئامع اهب ل ةند قاز# ىضقو مسملا 3 ةيد ثلث ىنارمدالاو ىدوهماا

 نم رثك أ مهتايد"نإ لق دقو اذه نم لقأ مهتايد ىف لاق ادحأ ملعن ملو مهرد فلأ رمثع ىنثا ةيدلا موقت كوق

 نامأب ةمذ لوتقهلو اطخ ايئارصن وأ ايدو. لتق نف هيلع عمتجا ام لقألا ءالؤه نم دحاو لك لتاق انمزلأف اذه

 ثالث كلذو ملسملا ةيد ثلث هيلعف نيماسملا نم هنامأ تقو ىف هلتقف ةعاس نامأ وأ ةيزج ءاطعإب ةمذ وأ ةدم ىلإ

 ةضورف اثلثو ضئارف تس كلذو مسم ةيد ريع اثلث هلعف نامأ هل ايذنثو وأ ايسو# لتق نمو ثلثو لبإلا نءنوثالثو

 )ع«5-1١(



 ة - 1.4 ظ
 نوكيو ادودرم لصتوملا نوكي نأ زوي فيكف ©90هعدب مث تاقثلا نع اريثك الصتم لَسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 1 ثيدحلا ىف ال اذه معا ىذلا كل اذه ىف ىدأ معلا دارأ ثيح اناث دارأ تح ادودرم عطقنملا

 ديعلا ىلع ةيرانجلا

 انريخأو هنع ىف دبعلا لقع لاق هنأ بيسملا نب دعس نع ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس انريخأ ( قفا: تلال (

 1 حارجك ادا املا لقع لاق, هنأ بيسلا نإ دعس نع تاهش نبا نع دعس نب. ثلا نع ناسح نب ىحع

 سانلا نم ىرهزلا لوق فلاخو ( قت(: ءلا/(ئ) ةعاس موقي نولوقي هاوس لاجر ناكو باه نبا لاقو هتءديىف رحلا

 ادحأ معأ ملو نيلوقلا نيذه الإ ةنيدملاب هيف كحم مل ىرهزلاو , بيسملا نب ديعس لوق فلاخو ةعلس وه اولاق نيذلا

 هتيدىف رهلا حارج لثم هن ىف اهنأ هتفئاجو هتمومأمو هتلقنمو دبعلا ةحضوم ىف معزف هلبق نيلوقلا نيذه ريغ لاق طق

 ىرهزلا منع ىكح نيذلا سانلا لوقبالو ديعس لوقب الف هصق'ام هيف ريعبلا حارج لي نم قب مف معزو

 لعجي الو مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىلع ةجح هلثمو باهش نبا لعجب نأ ديري وهو ( ىف[نتلالا )

 ول ام عم هسفن ىأر ىلع ةجح ملسو هيلع هللا ىلع ىبنا باحصأ ةماع لوق الو مساقلا لوق الو باهش نبا لوق

 نوورب ريثك ددع ىلع نكمي دق مولا نأب ادودرم 0 نوكي نأ زاج اذإف اريثك ناك الوصوم ثيدحلا نم عمج

 بيعي نأ دحأل زاح تكف سو هلع هللا ىلص ىنأ ١ نم اهعبس نم ىلإ اهم علم ىح ةقثاا ىلع اهلي م اك ثيداحأ

 اونسحأ نمت ثيداحألا نولبقي دق مهنأ مهنم ريثك نم ربخ دقو هبحاص هاور نمع ىرد.ال هنأل عطقنملا ثيدحلا درنم

 لاز امودنع اهلبق نه ابلبق ندع نوردب الو ةقثأا نم اهنولبةيو هب نيربا نونوكيال مهلعل نم اهنولبقيو هب نذلا

 اونمأنمع الإ اب نوهرحبو اهب نولحمو اهم نوجتخم ىتلا ةياورلا نولبقي الف نوتبثي ثيدحلاو مدقلا ىف ثيدجلا لهأ

 نمع هيوريف ءىثلا نع لأسإ حابر ىنأ نب ءاطع ناك . تبث نم اهوعمس مل مهنأ اوركذ اذكه اهم اوثدحم نإو

 جي رج نبا نع ملاس نب ديعسو دلاخ نب ١ ملسم كلذدب انريخأ ) قفا لالا ) تبث ن م هتعسامو هتعرس لوقيو هلبق

 ةقث اظفاح ىنعي هعدف الإو الم كثدح ىذلا ناك نإ لاق اثيدح لجر هثدح اذإ سواط ناكو لوق ريغ ىف اذه هنع

 ىنعنعايف هنسحتسأ ثيدحلا عمسأل ىنإ لاق هنأ هيأ نع ةورع نب ماشه نع ىلع نب دمحم ىمع انرخأ ( قنا: ةلللاف )

 لجرلا نم هعمسأو هب قأ نمع هثدح دق هب قثأ ال لجرلا نم هعمسأ هب ىدتقيف عماس هعمس, نأ ةيهارك الإ هركذ نم

 انربخأ( فات لالا ) تاقثلا الإ وسو هيلع هللاىيصىنلا نع ثدحم ال مهاربإ نبديعس لاقو هب قثأال نمعهثدح هب قثأ

 نوكي نأ مظعنل انإ هل ليقف ائيش اهيف لقي رف ةلأسم نع ردع نب هللا دبعل انبا تلأس لاق ديعس نب ىحم نع نايفس

 نم دنعو هللا فرع نم دنعو هللا ددعكلذ ن٠ هللاو مظعأ لاقق لع هيف كدنع سيل رمأ نع لست" ىدهت مامإ نبا كلثم

 نيعباتلا ئه دحاو ريغو ىعخنلاو نيريس نبا ناكو ةقث ريغ نع ربخأ وأ لع هب ىلإ سيلام لوقأ نأ هللا ن :لع لقع

 اذه فلاخم ثيدحلاب للعلا لهأ ن٠ ادحأ تءااعالو تيقلامو فرع نمع الإ لبقيال نأ ىف بهذلا اذه بهذي

 5 معأ هللاو » فهذملا

 هححصم هبتك . رظناف ءافي رحم مالكلا يف لعلو « خسنلا ىف اذك خاا زوجي فيكف : هلوق )١(



0 

 نيل

 باهش نبا نع دعس نب ثيللا نع ناسح نب ىحم انربخأ لاق ءالمإ ( ىعفاشلا انثدح ) لاق ( عيرلا انربخأ)

 ةرغب اتيم طقس ناحل ىنب نه ةأرما نينج ىف ىفق ملسو هلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىلأ نع بيسملا نبا ديعس نع

 !مجوازو اهنلل انام نأ ملَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىف تيفوت ةرغلاب اهيلع ىضق ىلا ةأرملا نإ مث ةمأوأ دبع

 تباصأ ةأرما ىلع ىضق اذإ مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ءاضق ىف نيبف ( قفا: :لل|| ) اهتبصع ىلع لقعلاو

 مل نإو ةلقاع'ا ىلع لقعلا نأو ©2)مجوزو اهدلول امئاريم نأو تباصأ ام مهيلع نأب اهتبصع ىلع ىغقو ةرغب انينج

 دحأ نيب فالتخاال ةرغ هيف امإو نينا لقعب اهتبصع ىلع ىذق ذإ نيبو هل لجو زع هللا هلع- نمل ثاريملا نأو اوثري

 ةلقاعلا نأ مهر د ةئاتس قرولا لهأ ىلعو ارانيد نوسمح بهذلا لهأ ىلع انريغ لوق ىفو لبإلا نم س# اهتملق نأ

 ىور دقو لجرلا ةيد ردع فصن لبإلا نم اسمح نأ كلذو ةيدلا ريثع فصن لقعت سو هلع هللا ىلص ىنلا ةنس ىف

 وأ دبع ةرغب نينجلا ىف ىضق ملسو هلع هللا ىلع ىنلا نأ ةبعش نب ةريغا نع ةلضن نب دبع نع ىعخناا مهاربإ اذه

 لقعت ةلقاعلانأ نومعزب هباحصأو ةفينح ىبأ لوق اذهو ( ىتفإ* لالا ) هتباصأ ىتلا ةيناجلا ةلقاع ىلع هب ىضقو ةمأ

 هيلع هللا ىلص ىناا ىغق اذإو شرأ هل ناك ام لك ةلقاعاا لقعت مربغ لوقو . هنودام لقعت الو ادعاصف ريشعلا فصن

 هب ىضقي نأ ىلإ ةفينحوبأ بهذ امتإو : ملعأ ىلاعت هللاو لقألا ىف هب انيضق رثك ألا ىف رحلا أطخ لقعت ةلقاعلا نأ سو

 هعضوم ىف نيب دق عضوم ريغ ىف همزاي اذهو هلع اسايق ائيش لعجمالو ةصاخ ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب ىضق اهف

 اذه ىف نوكي نأ زوجيالو . هنودام لقعت الو ادعاصف ثلثلا ةلقاعلا لقعت ةفينح ىنأ ريغ لاقو ( قفانعلالا (

 نينجلا ىف اهلعجو ةلقاعاا ىلع سفنااىف مسو هيلع هّلاىلص هللا لوسر اهلعجف أطخ تناك اذإ رحلا ةيانج نأ نم انلقام الإ

 امتودامو سفنااىف رحلا دمع اولعدف نوماسملا قرفو دمعلا 2 و اهنكح نيب قرفو ةلقاعلا ىلع سفنلاريثع فصن وغو

 نوكي نأ.الإ ©0ةتلقاغ ىلع سفن ىف أطخ بر خ' نم باصأ م 3 >و هتاقاع نود هسفن لام ىف لام نم كلبتسا امفو

 هيإإ بهذ امو دحاو هجو نم ناك اذإ لقألا تلمح رثك ألا 0 مك هتلقاع ىلع شرأ هل ءىش نم رح نم باصأ ام

 كلقلا لمت اع امأف ٠ هيك اهناغ ىقت الو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا هب ىضق ام, ةلقاعلا ىلع ىضقي هنأ نم ةفينح وبأ

 تنشال ريخ وأ هيف ربخال مف ةد> مهأر نو 1 نيذلا لاجرلا ىأر الإ ترش اريخ هيف هلاق نم دنع معن مل إو ادعاصف

 سلع فص ىُذق هن 1 سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةتباثاا ةنسلاو هب اولوقي نأ نود.رال مف مثدنعءالو اندنع هلثم

 تباثلا تيثأ دقاك عطقنملا تيثأدقف لاقنإف . فلاخ نم رظنراف ةلقاعلا ىلع اهم ىضقيال هنأ معز نث ةلقاعلا ىلع ةيدلا

 ءوضولاد.عي نأ ةالصاا ىف كحض الجر رمأ مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ىرهزلا نع بئذ كا نبا ىور دقق

 نأ ردكنلا نب دمحم نع نايفس انريخأو ٠ اهتعااذكه ىور نه ىلع ظفحلا ىف ىرهزلا لضف فرع. وهو ةالصااو

 همعطف ىلام ذخَأي نأ ديرب وهو الاعو الامىأل نإو الايعو الام ىل نإ لاقف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ ءاج الجر

 اريثك ناك عمج ول هلعل امن نيثيدحلا نيذه فلام وهو «كيبأل كلامو تنأ» سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف هلايع
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 نع ىوريل هنإ لصتوملا درب هنود درفتو أطخلا ىف هكرمش دقف عطقنملا تيبثت كرب أطخأ دحأ ناك نإف عطقنلا نم

 . هححصم ها رظناف نيبف هلوقل لعاف لقعلا نأ هلوقو ةدئاز اهلعلو قاولا: خسنلا ىف اذكه لقعلا نأو:هلوق )0(

 ءانثتسالا اذه طقس اهضعب ىفو « خسنلا ضعب ىف اذك « هتلقاع ىلع» هلوق ىلإ نوكي نأ الإ : هلوق )١(



 د ٠ ١ 9 سيصسا

 دلولا ما ىلع ةيانجلا

 ىلو اهديس نوكي مث ةكولم ةمأ موقت ةمأ ىلع ةيانج اهيلع ةيانجلاف دلولا مأ ىلع ىنجاذإو ( قفانثلالاف )

 را ةناحلا ىه تناك اذإو شرألا ذخأب وأ دوق ايف ناك نإ ديقتسي وأ ءاش نإ اهوفعي اهتود اهيلع ةيانجلا

 : امهدحأ . نالوق اهيفف اهلك اهتميق جرخأ دقو ىرخأ تنجف تداع نإف هيلع ىنجملل ةيانحلا وأ اهتميق نم لقألا

 نإ اذكه مث امهتءانج ردقب اهيف ناكرتشيف لوألا هيلع ىنملا ىلع هتءانج ىشرأب ىتاثلا هيلع ىنحلا عجريف اهندب هءالسإ

 هجوتي لوق اذهو مهيلع ةيانجلا ردقب اهتءيقىف ءاكرش اوناكف نيلوألا ىلع ثااثلا هيلع ىنلا عحر ىرخأ ةيانج تنج

 نيكيرش امبلعحم ملو ىناثلا ىلإ لوألا ىدي نم ابجرخأ لوألا ىلإ امندب لسأ ناكول هنأ لبق نم لخدبو
 | 1 شرأ كلذ ناك اذإ:ىاثلا هيلع ىلا ىلإ ابتعبق عج جرخم نأ همزاي ناكف اهندب ماقم اهتم ماق اذإف

 عيج عفد دقو تنجف تداع اذإف ةيانعلا وأ اهتهيق نم لقألا عفدي نأ ىتاثاا لوقلاو ٠ تنج انك اهب كلذ عنصي مث

 |0125 . ةاجلاو ايتمق نم لقألا هنم ذدأف اهديس ىلع. رخآلا عجرو ءىثب لوألا ىلع رخآلا عجري مل اهتمق

 ةتمق نم لقآلا نمضي نأ هدس هقتعيف ىني دبعلا ىلإ بهذ امتإ ناك نإ هنأ لبق نم لخدب لوق اذهو تنج

 هذه نع لقعي هلع وهو هنع وه لقعي لو ةلقاعلا هنع تلقع داع اذإ كلذو اهديس ابقتعي مل هذبف ةيانجلا وأ

 اهب متع مف ةيانج اهيلع ىنج اذإو ( ىف[ غلالاف ) انبلإ بحأ ىناثلا لوقلاو ( قنا: غلاه ) ( عيراا كاق )
 دلولا مأ دلوو ( ىف[: لال[ ) ةيانجلاب اهكلم دق اهديس نأ لبق نم اهديس ةثرول ىرف اهديس تام ىتح كاحلا

 أهّدس دب ىف اهدالوأ ناك اهدس لبق دلولا مأ تتاه ولو مار> وأ لالح نم ناك تقتع اذإ اهقتعب نوقتعي اهنازنع

 اهملع ةقفنلاب ذخأو اهنيبو هنيب ليح ىتارصنلا دلو مأ تماسأ اذإو هتوع قتعت مهمأ تناك امك هتوع اوقتع تام اذإف

 اذإ موضعي لاقو هةنوع ةرح ىف مادخل دل لبق تام نإو اهنبو ةئيب لح مسأ د دلقل اهلثم لمعيام هل لمعت أَو

 كت لاق هنأ الإ هلق لثم ىعازوألا نع ىورو اهتمت ىف ىعست نأ اهيلعو ةرح ىهف ىتارصنلا دلو مأ تملسأ

 اهنم هل نكي مل هنأ ىلإ بهذ اعإ ناك نإف ( ىفا*_ةلالاف ) ءىث ىف ىعست الو ةرح ىه امهريغ لاقو اهتحبق فصن ىف

 اهو هتكلم هجو ىأب الم ذخأب نأ هدلو مأ نم لجرلل لءي وبف اهمالسإب ةباصإلا هلع تمرحف اهبنص نأ الإ

 اهجرخأ فاكف اهتبقر نم رثك أ اذه ضعبو اهتمدخ هل لعجيو هتبستك ا وأ ارك تدج>ووأ اهيلع هب قدصت وأ اهل

 هدلو مأ عاب هكلف لتس قارضللا ربدم ع ل اذإو 3 داولا مأ عيال وهو هل لال اذهو ا 00

 دلو مأعابتال م ىنارصنلا دلومأ (عابتال عيرلالاق ) دترب ملسملا وأ ىنارصنلاداومأ ميلا ىف ءاوسو ( تفاعلا )

 ىلعال امابعيبو لم مل اهنود لوح هنأ انكح اذإ ةيئارصنلاهدلو مأ عسي نأ ىنارصالل سيلو ( قفا :_ةلالإؤ ) مسملا

 ةضحم آربتشنو اهلع هدع الف اهقتعأ وأ هدلو مأ نع لحرلا 1 ذا » هيتاكم ع نيب الو هنبا عج نيدو هند

 ]1 ا5 رطاطلا ىف ةءارب تناك اذإ ةضحلا نآل 'ًاسابق الإ بحأ ربشأ ةثالثق ريك وأ رغص نم ضحمال تناك ن إذ

 مآفأ لجو زع هللا نأل ةضرلا نم الدب ارهش ابيلع نأ ىتاثلا لوقلاو. رهشأ ةثالث نم لقأ ىف ضيحم ال ىلا ىف نيب

 ىصخف دلو مأ لجرلل تناك اذإو ( عيرلالاق ) ىعفاشلا لومي هبو ( عدرلا لاق ) ضيح ثالث ماقم روشأ ةثالث

 . لاح ىف ةجوزلاك تسيل اهنأل رايخ امل سيلف عاجا هنع عطقنا وأ
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 ىف ءانثتسالا لخدأف فلح نإف اهبنم ىضمام هيلع دعي مل ىعل وأ سفنا فقو نإو « هيلع كالا اهأدتبا الكي نأ

 . ءانثتسا الب اهلك اهقسني ىتح املوأ نم نيحيلا هيلع داعأ ءانثتسالا دعب نيميلا قسن مث هنيع نم ءىش

 نربلع ةياطإو دولا تام

 ثروت الو ثرتال املا ةكوامم ىرف هل تداوف كلاب هتمأ لجرلا ءىطو اذإ ىعفاشلا لاق : لاق عيرلا انربخأ

 اهيلعف تقتع مث تجح نإف اهيلع جح الو اهدودح كلذكو كوامم ةءانج اهيلع ةيانحلاو اهتيانجو اهتداهش زو ال و

 نم اهجارخإ هل لحم مل اهعيب هل زب مل اذإو اهعبب اهديسل زوج ال هنأ الإ ءىش يف كوامملا فلاخت الو مالسإلا ةدح

 اهوعيب نأ هئامرغل زوال كلذكف ابعد زوال كو لاملا سأر ند تام اذإ ةرح اهنأو « قتعلا ريغ ءىشب هكسلم

 قلخ نم طقس نم قلخ هل نابام لك دلو مأ هب نوكت ىذلا دلولاو : ىلاعت هللا همحر ( قناتلالاف ١ هيلع

 الودع انلأس قلحادل نوكي نأ نايرال عمد انشا ةطتسأ نإف . كلذ > وأ عبصإ وأ.رفظ وأ نيع نييمدآلا

 الو دلو مأ هب نكست مل نككش نإو دلو مأ هب تناك ني.هدآلا قل ندالإ 1 اذه نأ نهعز نإف ءاسنلا ن

 هريغا ةكوامم ىهو ليم الو  اهدلوو اهكلع مث دلتف هريغ كله ىف ىهو ابحكني نأ جملا اذهم دلو مأ 0

 قف هل تدلوف . ةكوامم ابحكن اذإ سانلا ضءب لاق دقو « هريسغل اهداو ىلع ىرج دق قراا نأل هكسلم ىف دلت مث

 اهنبا نأب اهقتعأ انعإ ناك ْنإف تستلاب قتع اها كلم ولو « ةنم تدلو دقو ةك ولت أ كلا اذه الف اهكلم

 انلقام الإ زوجي الو هريغل قراا اهيلع ىرج دقو « هريغل ةكوامج ىهو 21 اهنبا هلع قتع دقف هكسلم قم هيلع قتعي

 وه ءانيكح ىذلا لوقلا اذهو قر هيلع رجب ل دولوملا نأ هيفو هنع هلا ىذر باطخلا نب رمعل ديلقت وهو « اهيف

 هنم تابح ول لوقي مث اهارتشا مث هريغ كله ىف هنم تدلو اذإ انلوق لئاق.لوقي نأ امأف ©20سايقلاو رثثالل فلاخم

 لاق اك ابكدمو, هل تدلو دق اهنأ مسا ىلعال اذبف . نيءوي وأ موب هئارمش دعب تدلوف اهارتشا مث هريغ كلم ىف

 ءىطاوا١ اهدسس كمله ىف هلمح ناك جسحلا اذه هب اهل دلو مأ هب نوكت ىذلا دلواا نأ ىنعم ىلع الو هلوق تيكح نم

 نأ بتاكما سيلو الف ةعنص اهل نكست مل نإ اماف ٠ ةعنص امل تناكنإ هؤامرغ اهرجاؤيو ءاش نه اهجوزيو امل

 ًاءطو امل ثدحم مث قدمي ىتح دلولا اذهب دلو مأ نكست مل هل تدلو ولو كلملا| ماتب سيل هنأل عنم لعف ولو . ىرستي

 سيل هنأل هدبعو هربدم دلو مأ عزتي نأ ديسللو هدلو مأ عبي نأ بتاكنلو ( قفا اللا) ) كلما دعب هنم دلت

 امههريسغ وأ ربدم وأ دلو مأ هل كوام لك نم هذخأي نأ هديسلو ديسلل لاملا امنإ لام كولملل لَو 1 نإ 3

 اًضيرم ديساا هدكلاو اوان نأ هئامرغلف ا نأ ديسلل ناك امو . هلاهو هتبقر نود لو هنإف تتاكملا الخام

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نع انلقع اذإ ! هنع ًاثوروه هلام نم الام ناك هذخأي نأ لبق تام ولو ؛ احسَو

 كلام ناك امو اكلام ناك ام الإ ذخأبال هنأ مهنع مث هنع انلقع دقف ءايحأ مهلاومأ ذخأي نأ هل نأ نيداسملا عاجإبو

 هتيصو كلذكو قتعتام دعب ابكلم اع اهنأ ةزئاج هدلو مأل لجرلا ةيصوو ( ىفا::لالاف ) هنع ثوروم وهف

 . هت”رول كولمم هنأل ةلطاب ةيصولاف ثلثلا نه هلك ربدملا جرم مل نإو ثلثا نه ربدملا جرخ نإ هربدل

 اميلملف ا ىف نات ابع اهو خسنلا ىف انكسر قرلا 50 ىرج دقو هريغل ةكامج ىهو: هلوق 0

 . خسانلا امهئيب 6 نات>سأ

 . هحصصم هبتك .ررحو رظناو « خسنلا ىف اذك خلا لوقي نأ امأف : هلوق (0)



 به

 سلا 06-7 00 ١

 لتقلا ىلع دلل نيع

 نيعألا ةنئاخ ملاع وه الإ هلإ ال ىذلا هللاب فلح ةماسق لجرل تبجو اذإو : ىلاعت هللا هحر ( ىف|:ةلالا)

 نآالق لتقل. فلح هعم هربغ ىلع ىعدا نإو . هريغ هلق ىف هكرششام هلتقب ادرفنم انالف نالف لتق دقل رردصلا نم امو

 انالف نالف لتقل فلح هعم هلق ىذلا فلاخلا فرعي مل نإو « امهريغ هبف اميكر شام هلتقب نيدرفنم انالف نالفو

 فلاخحلا ناك نإو .ىلوألا نيميلاهثزحم ملو نيميلا هيلع داعأ رخآلا تبثأ اذإف « امهريغ هلتق ىف امبكر شي مل هعم رخآو

 هلتقي ادرفنم انالف نالف لتقل تفصو ا فلح تام مث حرجلا دعب ةدم شاع مث حرج لجر ىلع فاحم ةماسقلا ىلع

 فلح اهابإ هحرج ىتاا هتحارج ريغ ءىش نم تام وأ ةحارجلا نم أرب هنأ ىناجلا ىعدا نإو « هريغ هيف هكرش مل

 - اهنم قوت ىد اهتم1راك

 هرارقإ 5 هيلع لل سعب

 هلإ ال ىذلا هللاب لح ةلبخ ةعم رخاو وهالجر لك هنأ لجرلا رقأ اذإو 2 ىلاعت هللا همحر ( قفاه لالا (

 ١ « آعم انبرض دعب هتاوم ناكف نالف ىعم هبرض دقلو ىدحو ًانالف تاتقام محرلا نمحرلا ةداهشلاو بيغلا ملاع وه الإ

 ْ ءاب رض اذإ امهنأ ؟هلاو رخآلا نود امهدحأ برض نم توم دق هنأ اعم كب ريض نم تامل هفلحأ نأ نم ىنعنم امإو

 )0 |5 الإ هذه شسال العق هب. لق وأ هذ اذهو هبرض انالق نأ لبتقلا ىلو ىعدا اذإو « تام امهءرض نف تاف

 . لتقلا ىلو ىعدا ام ىلع هتفلحأ حيذلا

 مدلا ىعدم ليغ

 ىلع هتفلحأ هب رض ريغ نم تام هابأ نأ مدلا ىلو ىلع ىتاجلا ىعدا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف ثلللاث )

 هتفلحأ امإو هتفلحأ هبرض نم تام قح شارفلل امزال نالف برض نم انمُض هوبأ لازام هفلحأ لاق نإف هاوعد

 وأ رخآ هيلع ثدحم ثدحم تومي ىتح مزليو ضرم ريغ نم تومي قح شارفلا مزلي دق هنأ نالف برعض نم تامل

 هب ريض نم تام هنأ نم رهاظلا ىلع هيلع هتفلحأ ام ىلع نيميلا هعسنو ( قفانعلالا هسفن ىلع امثدحم ةيانح

 رهاظلا نآلدوق الولةءب هل ضفأ مل أرب هبرض دعب ناك دق لاق مث « هبرض نم تامل فلح ولو ( قفائةلالا )

 كلذ ءآزجأ هللاب الإ فاحمال نأ ىلع ناطلسلا هدب مل ولو . ربدأ وأ لبقأ اذإ هبرضريغ نم توم هيلع ثدحم اذه نإ

 ناعألا نينعالتملا ىلع هللا لعج امتإو : ةيناك ىلاعتو كرابت همساب نيميلاو لجو زع هللا ةفص نم تفصوام لك نأل

 ' نانللا فق لح و 2 كلان

 نيميلا ىف ظفحتلا

 ' ناك ام وأ اذكو اذك ناك دقل هللاو»: فلاحلل لوقف فلحم ىذلا ظفحتلو : ىلاعت هلل همحر ( ىفانتلالا )

 بصنلاو عقرلاب هللاو لاقف فلاحلا نه ولو . نيمب اعم امهرعاظ نأل هللاو هلوقك ناك هللاب فلاحلا لا نإف « اذك

 ناكل ءايلاب هللا لاق نإو . ةداعإ هيلع نكي مل عاجضإ ريغب نيملا ىلع ىضم ولو عجضي ىتح لوقلا ديعي نأ تببحأ

 لبق سفن الو 'ىعريغل فقو مث نيميلا قسن اذإو . ءاتلا وأ ءابلا وأ واولا لدي ىت> هيلع داعأو هنم لبقي ملاذك



 د

 ناعلا نع مدلاب مولع ىعذملا لك

 ادمع هابأ لتق هنأ لجر ىلع لجر ىعداف نامءألا مدلا ةالول لعجأ مل اذإو : ىلاعت للا همحر ( ىنانتلالا ١)

 لتق هِلَدقب رقأ ناك نإو « هيلع دوق الو لقع الو همد نم ءىرب فلح اذإف هلتقام اني نيسنمح هلع ىعدملا فلحأ

 ثراولل لبق نيميلا نعلكنو رقي مل نإو دوقلاو لقعلا نع وفعلا وأ هلام نم هذخ ايو لقعلا ثراولا ءاشي نأ الإ هب

 امهنم دحاو فاحن مل ايبص وأ اهوتعم لتقلا هيلعىعدملا ناك نإو « هرارقإب وبك دوقلا كلو هلتقل انيع نيسمح فلحا

 ءىرب فلح نإف مدلا ىلو ىوعد ىلع هتفلحأ ىصلا غلبو هوتعملا قافأ نإف هرارقإ همزلأ مل كالت هلاح ىف رقأ ول هنأل

 نينس ثالث ىف "اطخ لتقلا ناك نإو ادمع لتقلا ناك نإ ةلاح هلام ىف هيلع ةيدلا تناكو دوقلا هيلع نكي مل رقأ نإو

 هيلع ىعدملا ىلع ءىش الف نيميلا نم ثراولا عنتماو نيميلا نع مدلا هيلع ىعدملا لكن نإو هارقإب هتلقاع نمضت الو

 ”اطخمالتق امهنأنيلجر ىلع ىوعدلا تناك قلو 0 اختل 1و لا حارج نم سفنلا نود امف ىوعدلا اذكهو

 ىلع انبع نسمح ىلولا فاح نيمللا نع رخآلا لكن و امثدحأ فلح نإف اني نيريشءو اسة> امرنم دحاو لك ف لح '

 انيع نيرشثعو اسمح فلح ىذلا ىلع ناعألا ددربو ان نيسمع الإ قحتسإ الو هيلع ةيدلا فصن قحتساو لك انلا

 نيسمخم الإ ًاعم افلح ول امهنم دحاو أربرال ليق دقو « انيع نسمح ماع هعم فلخم مل هنأل انمع نوسمخ هلع ملي قح

 مف فلح وأ فاحم ملو لكشي ملف هلتق هنأ لجر ىلع ىعدا اذإو ( قفا ةلالاف ) هريغ نيمع هل بس الو انيع

 . مدلا ةيلع قحتسيو فلحم نأ مذلا لول ناك |

 نيمللا نع هتايح ىف لكن واو مدلا هيلع ق>:سو فاح أ مدلا لو نكي ل توع ىد ام أرب قل نامعألا مش

 مدلا ىوعد باب
 ليقدقف ادمع هريغو وه هلتق وأ هدحو الجر لتق هنأ لجر ىلع ىعدا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( فا ءلإلام )

 اذإو . هيلع ىعدملا عم فلح اذإ انيرع نورشعو ةسمخ ىهو ناعألا نم هتصحب أربي ليقو . انيع نيسمحم الإ أربيال

 اس فلح دب هيلع تعدا ولف ةيدلا ردق ىلع ناععألا نم همزلي لبق دقف سفنلا نود حارج وأ حرج هيلع ىعدا

 . ناعأ ةثالث فلح ةحضوم هيلع ترعدا ولو انيع نيرشعو

 مدلا ىلع نيميلا فيك باب

 ملاع وه الإ هلإ ال ىذلا هّللب فاح ادمع الجر لتق هنأ لجر ىلع ىعدا ولو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالاف )

 الو ةحرج ءىش هلعف ببسب الو هلءف نم هلان الو هلتق ىلع ناعأ الو انالف لتقام رودصلا نحن امو نيءألا ةنئاخ

 ةمرلا هييصتق هديرب الو ىمري دق هنأل اطايتحا هيلع نيميلا ىف اذه تدز امتإو هلعف نم الو هندب نم ءىثث هيلإ لصو

 هلتقيال حرجا كلذ لثم نأ ىريف هحرجم دقو هلتقيف هلع هتيمر هتباصأ ىذلا ريطيف اًثيش هيمر بيصيفىششلا ىمري وأ

 نيميلا هيلع ىف وأ هب رقأ ام همزلبف لكنيل هفلحأف هلتقي كلذ لثم نأ ىري الو هحرم الف ءىشلاب هبرضضإ كلذكو

 اذه تلخدأ امتإو ,.نالف هب بطع ائيش ثدحأ الو دازو اذكه فلح أطخ ىعدا اذإو ( قفانتلالاف ) هئرييف

 نيئيميلا نع ىنعنم امنإو . لجرلا امم بطعيف قيرطلا ىف رجحلا ثدحبو لجرلا اهيف توميف رثبلا ثدحم هنأ هنيعىف
 اببس نوكيف هلتقف ثدحلا وه فنتأيف ءىشلا لوتقملا ىف هريغ ثدحم دق هنأ اقلطم هلتقل اببس ناك ام هفلحأ نأ اعم

 . هلع دوق الو لقعلا هيلعو هلتقل
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 روجحلا نيميلا نع لوكنلا ىف ءاوسو هربغ عم لتاق هنأ اوعدا اعإ مهنأل أطخ ناك نإ هتلقاع ىلعو ادمع ناك نإ

 ريغو هيلع روجحلا رقأ اذإ رارقإلا ىف ءاوس كلذكو هيلع ىعدملا فلح دحاو مهنم لكن اذإ هيلع روجحلا ريغو هيلع

 ةيانحم الإ همزايال لق دقو ءارشثلاو عيباا فالخ ةيانجلاو هلع روجحملا ريغ مزليام اهنم همزل ةيانجلاب هيلع روجحملا

 . لوكنلاو رارقإلا ىف دمعلا

 مدلا ىف ىوعدلاو لوكتنلاو رارقإلا باب

 ىف الإ اهف نيميلا نع لوكسنلاو ةيانجلاب رارقإلا ىف ءاوس دبعلا كلذكو ىلاعت هللا همحر ( ىف: ئلالاف )

 نيح هنأل اهايإ همزاأ قتع ىقث اهب هرارقإب مك احلا دبشأو اهنف عبتي مل انف صاصق ال ةيانحم رقأ اذإ دبعلا ناب ةلصخ

 ىض مهنف ةريثع ىلع اوعدا اذإو هيف هرارقإ ناك لام هل راص اذإو هريغ لام ىف هرارقإ زوجي الف هريغل لاعب رقأ رفأ

 اذإف ةيدلا راشعأ ةعست مهنم اوذخأو مدلا ةالو فالح اولكن نإو تقحتسا نإ ةيدلا نم مهنع ىصلا ةصح تعفر

 اذإو ( قفا: لالا ) ادمع لتقلا ناك اذإ ريثعلا هنم كحأإو لولا كملحت لك وأ *ىربف فلح ىصلا غلب

 احا ةتعلا ند قافأ نإف همسفت ىلع هرارقإب دخْؤيال 2 كلذو فاح الل ىصلاك وهف هوّدعم موف ةعامج ىلع اوعدا

 اوعدا نإو ةيدلا نم هتصح هلع اوقحتساو مدلا ةالو فلح 0 نإو هيلع وعدا اع هتلأسم دعب نيمللا هعستو

 هتصح هيلع اوقحتساو مدلا ءايلوأ فلح لك: نإف فاحم مث قيفي ىتح ناركسلا فاح مل ناركس مهف موق ىلع

 ىعدا اذإ انمع نيسمح الإ أرسال لق دقف هدحو للحر راد ىف ليت#لا دجو اذإو ( قنات لالا ) ةيدلا نم

 . لتقلا هلع

 ةعامجا ىف لجرلا لتق
 لجر تا او#دزاف دجسملا ريغ عمجم وأ دجسم ىف ةعامجلا تناك اذإو : ىلاعت هلا همحر ( قف(: ئلال )

 هيف لتق ىذلا عمجللا ىف تناك ةعامج وأ هنيعب دحأ ىلع ىعدا نإف مهنم تش نم ىلع عدا هيلول لبق ماحزلا ىف م,:م

 نإو ٠ نينس ثالث ىف ةيدلا ملقاوع ىلع قحتساو فلحو هاوعد تابق ماحزب هتلتاق نوك: نأ نكمي ةعامج وأ

 هنأل هاوعد لبقت الف مهلع هيعدف لزب شلاق نوك نك ءريكلا ةمرب نوكت نأ نكمل نم ىلع ةاعدا

 القع هيف لمحت ملو هيف مه ضرع مل همحز نوكي نأ نكمي هنيعب دحأ ىلع عدي مل نإف همحز مهلك نوكي نأ نكعال

 هلك اذه ىف تاعاجلا لتق اذكهو « هلتق نم ىردبال نيفص نيب لتق نإ اذكهو ( ىفانتلالاف ) ادوق الو

 ليتقلا د لتق ىذلا مضوملا ىف ناك نوك نأ هيلع ىعدملا لكك هنعب لحجر ىلع ىعدا اذإو ) قثأ 2 الا (

 نأ ليتقلا ىلولف كلذب ةنيب هيلع تماق وأرقأ اذإف عضوملا كلذ ىف ناك هن"اب ةنيب موقت ىد هيلع مدلا ىلو مسقي ل

 هنأل نكي مل وأ كلذ ريغ وأ قنخ وأ حالس رثأ تمملاب ناك ةماسقلا هيف بح امف ءاوسو ( قف[: الاف ) هيلع مق

 وأ ةقعاصب وأ ةاجف تام وأ هب ناك ضرم نم كتيم تام ا! لثقلا هيلع ىعدملا لاق نإف . هل رثأ الام لتقي دق

 اهتعفد اذهم ةماسقلا تمعفد ولو هل أ ال اع لتعي دق هنأ نم تفصو اع هماسّلا ليتقلا فل ناك هناك ام ةتم
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 ولو اورزعو ةيدلا اودر هيلع انبذك انأب يظب ةيدلا انذخأ انلوقب اندرأ اولاق نإف ةيدلا اودرو مهبحاص لتقام هيلع

 ىلع ةثرولا ىعداف مهابأ لتق هنأ هريغ لجر ىلع نادهاش دبشو هدحو مهابأ لتق هنأ لحر ىلع ةثرولا مدقأ

 دحاو لجر.مهبأ لتاق نأ اومعز دق مهنأل مهل كلذ نكي مل ةيدلا وأ هب دوقلا اولأسو مهمبأ مد هيلع دوهشملا لتاقلا

 مهاوعدب هوءربأو ةءاربلاب ةيدلا هنم اوذحأ نمل دبش دق هنأل ةماسقلاب ةيدلا نم اوذخأ ام اودرو هريغ هتماآ ور رأت

 هوءربأ مهنأل ادوق الو القع رخآلا نم اوذخأي مل ةنيبلا اوبذكو لوألا ىلع مهاوعد ىلع اضيأ اوتبث ولو هريغ ىلع

 مد نم هئربي اه لجرل ادبش نيدهاش نأ ولو ةءاربلاب هل اديش دق نيدهاشلا نأل لوألا نم اوذحأ ان اَوَدرَو

 ىف هلامنىف .همزل أطخل هب رقأ اذإؤ هنأ رقأ اك مدلا همزل طخ و[ اذمع هلق هنأ هل دورا رقكأ 07

 هنأ هوءربأ ىذلا رقأو هريغ ىلع هوعداو مهابأ لتقي مل الجز نأ اورقأ مدلا ةالو نأ ولو هتلقاع نود نينس ثالث

 لَِقَو ةءاربلاب هل“ ذبش نم ةداهتقك هل خبئاربإ نم هيلع قدصأ نوكيو هرارقإب دَحْوي لف دفا 2

 هتلثق كنأ انتيثأ اولاق مث هئاربإ ىف مثولا اوعدا ءاوسو همد نم هوءربأ دق مدلا ةالو نأ لبق نم هرارقإب دْحْوَي ال

 هوعدب ل وأ

 مدلا ىف هيلع ىعدملاو ىعدملا فالتخا

 0 هنأ هلع ىعدملا رفأو دوقلا هيف امب ادمع هايأ لتق الجر نأ ىعدا الجر نأ ولو ( ىقثا* لالا ):

 ناكو ادمغ هلتقل .ىعدلا فلح لكت نإف أطخ الإ هلتق ام ثفاحم نأ ده نانس ثالث ىف هلع 00 02

 هابأ لتق هنأ لجر ىلع لجر ىعدا ولو هنمدقي ل هب هلتق اذإ ىذلا ءىنثلاب ادمع هلتق هنأرقأ نإ اذكهو دوقلا هل

 ةيدلا فصن الإ مرغي ملو هنيمي عم رقملا لوق لوقلا ناك هعم هريغو وه هلتق هنأ هيلع ىعدملا رقأف أطخ هدحو

 ناك هنأ مع نإف ضرع ىلقع ىلع بولغم انأو ادمع ىدحو تلت لاق ولو هعم هلتق هنأ معز ىذلا ىلع قدصي الو

 ىلع بولغم ريغ هلتقل مدلا ىلو فاحب نأ دعب دوقتاا هيلعف كلذ مل« مل نإو هنيمب عم هلوق لبق هلقع ىلع ابولغم اضإرم

 ىف ليتقلا دجو اذإو ( ىف هلا(: ) ىلقع ىلع بولت انأو هتلتق لاقف هلتق هنأب ةنيب هيلع تماق ول اذكهو هلقع

 هف.ةماسق الف: اهريغ وأ ةكرشم' ناد لإ نسم عضوم وأ قوس وأ دجسم وأ ءارحص وأ مهريغ مهم طلتخم موق ةل

 مهاك مثوتبثأ نإف هلتق هنأ ىعدن نم اولاقف هنيعب اوتيثأ نم الإ مهنم مهل فاح مل ةلحلا لهأ ىلع هؤاياوأ ىعدا نإف

 كرسشمو سم موف وأ مهلك ن وكر بغم وأ ملك نودلشم ديبعو 'لاجرو ءاشن مهفو رك را هل مثو مهملع اوعداؤ

 اوناك نإف مهلع ناعألا تدر نيسمح نم لقأ اوناك نإو نيسمخ ىلع نوديزب مهنأل انيمي اني مهلك اوفلحأ

 ني رسكو انيمي مهنم دحاو لك ىلع نأل نيني نيني اوفلح نيثالث اوناكنإو نيني نيني اوفلح نيرشعو ةسمخ
 نم ديبعلا .الو :ديبعلا نم ناممألاب قحأب "نودلسملا رارحألا نسنلو ةمات اني تفلح نيب يك كلك 0

 فالحب ملهيلع اوعدا ىص مههف ناكن إو. ءاوس اهنف غلاب لك لاجرلا نءه ءاسنلا الو ءاسنلا نم لاجرلأ الو رارخألا

 اوفلح اذإف هسفنب هيلع اوعدا ًادحاو الإ مهنم دحاو فاح الو هيلع ءىث الف غوابلا لبق تام نإف فلح غلب اذإو

 باقرو مهلاومأ ىف. ادمع تناك نإ ةيدلا اوقحتساو اني نيسمخ مدلا ةالو فالح ناعألا نع اولكسن اذإو اوئرب

 فالحق مهنم ندنئا ىلع ىعدا ليتقلا ىلو ناكنإو مهلقاوع ىلعف أطخ تناك نإو اهف م,صصح ردقب مهنم ديبعلا

 ام ىف ةيدلا فصن همزل مث لكن ىذلا ىلع مدلا ةالو فلحو فلح ىذلا ؟ىرب نيميلا نم رخآلا عنتماو امهدحأ

 (و١- )؟م)



 د

 ةماسقلا ىف دمعلاو أطخلا

 نإف؟ أطخ وأ مهمحاص لتق ادمعأ مطأسأ ىتح ةثرواا فلحأ مل ةماسقلا تبجو اذإ ىعفاشلا لاق لاق عببرلا ان ريخأ

 مهتفلحأ أطخ اولاق نإو دمعلا ةيدك ةظلغم ةلاح لتاقلا لام ىف ةيدلا ممل تلعجو دمعلا ىلع مهتفلحأ ادمع اولاق

 نيك ريثم ىلع نيماسمل تناك اذإ اذكهو أطخلا ةيدك نينس ثالث ىضم ىف لتاقلا ةلقاع ىلع ةيدلا تلعج مث أطخ هلتقل

 دبع مهف موق وأ دبع ىلع ةماسقلا تناك اذإف فلتخمال رارحأ نيكرشم ىلع نكرسثل وأ نيءاسم ىلع نكرمشمل وأ

 اومسقأ اذإو كاح نيالا ةياشفلا نركك الو ةلفاعو هدسا لام نود دنقلا, قع ق دمعلاو أطخلا«ىف:اةئدلا تناك

 . ائيش ممل هفالحتسا لبق مهناعأ نم مهل بسحب ملو ناعألا مكاحلا مهلع داعأ ؟ ؟اخلا رمأ ريغبأ

 اهريغو ةنبلاب ةماسقلا

 هتلقاع نم وأ ةيدلا هنم اوذخأو هدحو اليتق مهل لتق هنأ لجر ىلع مدلا ةالو فلح اذإو ( ىف نةلالاف )

 نم ىلع ةيدلا نم اوذخأ ام ليتقلا ةالو در مهليتق لتق نم هلع اومسقأ ىذلل ةءاربلا هيف اع نادهاش ءاج مث

 ةكع لتاقلا كلذو اذك رش نم اذك مون ناك هلع اومسقأ ىذلا اذه نأ نادهاش دهشي نأ كلذو هنم اهوذخأ

 اومستأ ىذلا انالف نأ ىلع نودهشي وأ رثك 1 الو موي ىف لدتقلا عضوم غلبي نأ نكمال دليب ناكوأ ةنيدملاب ليتقلاو

 تبش. امث اذه ىنغم ىنام وأ تقولا اذه ىف ليتقلا لتق اعإو سمشلا لاوز ىلإ سمشسلا عواط لبق مهعم ناك هيلع

 ةيدلا جرت مل مهحاص لتق رخآ الجر انالف نأ اودهش نإف مهحاص لتق نم ءىرب هيلع مسقملا اذه نأ نادهاشلا

 تدر نإو هنم تذخأ نم ىلإ تدرف ةماسقلاب تذخأ ىتلا ةيدلا تجرخأ نالف ىلع ممتدابش تزاج نإف رظني ىتح

 لإ نا نم مهل دعي 0 الو ةوادعب لجر ىلع هتداهش زحن 1 مل نم ةداهشب ةماسقلاب كادحأ ىأ ا جرم مل نالف نع

 ىعدملا *ىربي امب اهوثدتبي نأ أطخ لتقلا ىعدا اذإ هيلع ىعدملا ةلقاع نم نادهاش ليقي الو اهنع عقدي وأ هسفن

 هيلع ىعدملل كلذ لبقي مل ادمع لتقلا ناك نإ لق دقو ةردلا نم مبمزاي امم مهل ةءارب كلذ ىف نأل أطخلا ىف هيلع

 ةيدلا نم ءىش نم“ امهسفنأ اءربأ ادبش اذإ نانوكي نادهاشلا ناك نإ الو لتقلا مسا نم هل ءاربإ كلذ نأل

 نوكي نأ لثم كلذو ائيرب نكي لهتءارب نيب امب ةداهشلا اوعطقي مل نإو ( قنانشلالا ( 0 ارجوأ

 لوط ةعمجلا موي مبعم ناك اذه نأ دوهشلا ءالؤه دهشيف هيف لتق تقو ىأ ىرديال ةعمجلا موي لتقيف دلبب ليتقلا

 نعف نك ملا تقو ىف هلتقي نأ نك دق هنأل اضيرم وأ ديدحو سدح ىف وأ ضعب نود راهنلا ضعب ىف وأ راهنلا

 ةثرواا ىلع اودبش ولو ( قفاننشلالا ضيرم وهو هلتقيو ديدحلا ىف هلتدقيو ديدحلاو ندسلا نم تلفنيو هيف

 مهوبأ هيف لتق ىذلا مويلا ىف هنأ وأ مهبأ لتق رضاح ريغ ناك هنأ وأ مهابأ لتقي مل هيلع مسقملا اذه نأ اورقأ مهنأ

 ماماللو مهنم ةيدلا تذخأ دحأ هلتقي مل هنأب نيفراع هيلع اومسقأ مهنأ وأ محوبأ لتق :ثيح غلبي نأ نكمال ناك

 اهدعبو ةماسقلا لبق هلتق نع ابيغل انك نإ اولاق مهنأ ىلع اودهش اوناك ولو لطابلاب لاملا ذخأو مر ارقإب مهريزعت

 نيقي ىلع نام اولاق مهنأ اهدعبو ةماسقلا لبق اودبش ول كلذكو ابيغ مهماعأ انأو مهتفلحأ ىنأل ايش اودر مل

 اودهش ولو ةداهشلا ال نايعلا نيقيلا امنإو نونقيتسي ال ام دوهشلا نوقدص» دق مهنأل اومسقي نأ مهلا ناك هلتق نم

 ةيد انل بجوت ال ةماسقلا نأل هانلق اولاق نإف اولئس ملظب ةيدلا هتلقاع نم وأ ةيدلا هنم انذخأ دق اولاق مهنأ مهملع

 ىعدملا فلح اذه ىلع اوفلحم مل نإو املظ هومتيس نإو لظب اذه سيل مهل ليقو اذه ريغ اودارأ ام هللاب اوفلح
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 كد

 نإ ةيدلا فصن هيلع ىعدملا ىلع قحتسيو انيع نيسمح فاحم نأ ءىربي مل ىذلا ىعاملا مدلا ىلول نأ امهدحأ نالوق

 ىذلا تقولا ىف ناك هنأ هل دهشف الدع ناك ول لاق لوقلا اذه لاق نمو طخ ناك نإ ةلقاعلا ىلعو هلام ىف ادمع ناك

 ليتقلا عضوم ىلإ موي ىف الو تقولا كلذ ىف هنم لصإ نأ نكمال دلبب ابئاغ تقولا ىلع نوقداصتي مثو هيف لتق
 انزجأ هلتق هنأ رخآ ىلع ادبش وأ اذهب هل ادبشف نيلدع ندنثا ناثراولا ناكولو هتداهش زوحتال دحاو هنأل اربي مل

 هئربي ىذلا ناك اذإ مثدحأ هئربب لجر ىلع اومسقي نأ ةثرولل سيل هنأ ىلاثلا لوقلاو ةماسق هيف لعجت ملو امهتدابش

 . اوفلحم نأ مهنم نيقابلل ناك غلبي مل ىص وأ هلقع ىلع بولغم مهنم هأربأ نإف لقعي

 ايطقسال اهو ةفالتخالا دم ةفانقلا زه| قارس 20

 هيف اقدصي نأ نكم امت اعم (هاوعد تناكف ةماسقلا هيلع بحت نميف ناثراولا فلتخا اذإو ( قنانتل الاف )

 رخآلا لوقيو هفرعأال لجرو دلاخ نب هللا دبع ىنأ لتق اذه لوقي نأ لثم كلذو ةماسقلا ىف امهقح طقس مل لاحب

 هللادبع لبج ىذلا هفرعىذلا لجرلا وه رماع نب ديز نوكي نأ زوم دق هنأل هفرعأال لجرو رماع نب ديز ىنأ لتق

 ىلع ىعدا ىذلا لاق ولو رماع نب َديز فرع ىذلا هل بج ىذلا لجرلا وه دلا> نب هللا دبع نوكي نأو دلاخت نبأ

 عملتق ىذلاب سيلوهللا دبع تفرع دق ًاديز فرع ىذلا لاقو هللا دبع عم لتق ىذلاب سيلو ًاديز تفرع دق هللا دبع

 لاق نمو ةيدلا عبر هنم ْدَحَأِيو هيلع ىعدا ىذلا ىلع مسقي نأ امهنم دحاو لكل نوكي نأ اهدحأ نالوق اهيفف ديز

 دق هنأل ةنيبلا باذك إب امهدحأ ءأربأف لجر ىلع قح امه نلجرك ة.حاص قح ريغ اعرنم داو لك قى لاق

 امهنم دحاو لك تدي وأ مثولا امهنم دحاو لك ىلعو نيثراولا نم دحاو لك ىفو لتقلا امهيلع ىعدملا لك ىف نكي

 هلع تبث ىذلا عم لتاق هنأ هأربأ ىذلا ريغ ىلع امهم دحاو لك ىع”دا نإو هريغ التاق هيلع ىعدا ىذلا عمم نأ

 عمتجم تح مسقي نأ امهنم دحاول سيل نأىاثلا لوقلاوةيدلا نم هتصح هنم ذْخَأِيو مسقي نأ امهنم دحاو لكل ناك

 هتنب اهدحأ بذك أف لجر ىلع ق> امل نيلجرك اسيل ناذه لاق اذه لاق نمو هيلع نامسقبف دحاو ىلع اغاوعد

 نيماسملا رمأ ةدابشب هذ>أو هدحو ىعدملا لوق ريغب ذخأ قلا اذه نأل هقحذخأف هتنبب رخآلا قدصو هقح لطبف

 هبحاص بذكي امهنم دحاو لكو هناذ>أ, الو هل ناثراو امهمنأل ام اممناءأو ةلالدب ذخأ ق> ةماسقلاو اهلثم لوبقم

 مل هدحو هابأ لتق هنأ لجر ىلع اهبنم د>او لك ىعدا ةماسقلا امل تي»و نيثراو نأ ول لاق اذه لاق نمو

 هدحو هيلع هاوعدب هريغ أربأ دق هنأل هريغ ىلءالو هيلع ابعدا ىذلا نم دحاو ىلع مسقي نأ امهنم دحاوأ نكي

 هل ناك ول كلدك) كف هلق رخآلاو هد>و هلتق (هد>أ 0 الو لا نيةداص انوكي نأ امهيف نكمال هنأو

 امهدحأ ىعداف اممل تبجو ولو هل كلذ نكي مل هريغ هعم وأ هدحو هيلع ايعدا ىذلا ىلع ىعداف ثلاث ثراو اهبعم

 دا 16 3502 مق نأ هيلع ةءاسقلا تدثأ ىذال ناك ةماسقلا نم عنتماو هفرعأ ال رخآلا لاقو هنبعب دحاو ىلع

 لاح لكب فاحب نأ هلف هل اباذك[ نكي ل اذإف هل باذك ب سيل نيميلا نم هيخأ عانتما نأل ةيدلا نم هتصح

 ىوعدلا درفأ ىذلل ناك هعم رخآو هلتق رخألا لاقو هد>و هلتق امثد>أ لاقف امابأ لتق هنأ ناثراو ىعدا ول كلذكو

 فصن هيلع نأ ىلع اءمتجا امهنأل ةيدلا عبر ذخأيو فلحم رخآلاو ةيدلا عبر هنم ذخأيو فاحم نأ هدحو هيلع

 قابلا ىلع ىعدا ىذلل نوكسي الو هيلع اءمتجا امب الإ لوقلا اذه ىف دْحْوي الو اهلك هيلع اهنأب امهدحأ رفآو ةيذلا

 . هلك بابلا اذه , اذه ىلعف التاق نوكب نأ هبذكت هاخأ نأل لحم نأ ا
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 نإف انمي نيسمحم الإ مهلقاوع ىلعالو مهماع ىعدملا ىلع ةيدلا نم ائيش بجوتستال تنأ نيميلا ديري ىذلل لقو

 قاده عدف تعنتما نإو كنم 1 هلع دازبال ثاربملا نم كبيصن 0-2 انع نيس فلكم لت نأ تلق

 ردقب نم لحر كا انيع ناسخ مناع لكتق هر و ان نيسمح نافلحتف هنرع ليقت ثراو كعم رضخ

 ىف الإ ثاريمللا نم هتصح ردق ىلع ناءألا ىف ثراو ىلع دازي نأ زوجي الو رثكأ وأ ناعألا نم هيلع بجي ام

 لاكب الإ هقح ذخأي الف نيميلا ةثرواا دحأ ديربف لكني وأ رغصي وأ ثراو بيغي نأ نم تفصوام امهدحأ نيعضوم

 |[ مح نوكتف نينب ثالث تيملا عدي وأ نامألا ىلع رجم الو عضوملا اذه ىف ناعألا ىف هيلع دازيف اني نيسمح

 هيلعو اني ريع ةتس دحاو فلحم نأ زوحم الو رك نيميلا ىف زوحي الف نيعي ثلث الإ اني ريشع ةعبس مهنم دحاو

 موملع نوكيف انيعب ريثع ةعبس مهنم دحاو لك فلحو ةدايزو ريع ةعبس الو 60 رفع ةعبس رخآ فلخم و نيع اثلث

 هاخأ وأ هابأ وأ هنا الإ اثراو ليتقلا عدي مل نإو اهريج نيمب رم يك هلوأ هيلع عقو نم اذكهو مهنيب نيع ةدايز

 ىمو هتنبا الإ عدي ملوا اذكهو هيلع فاح اًئءيش كلم نم لكو هلك لاملا كلام هنأل انيع نيسمح فلحم نأ هأزجأ

 ىهو ةجوز الإ عدي ملوا اذكهو ءالولاب فصنلاو سسنلاب فصنلا لكلا تذخأو انيمي نيسمخ تفلح هتالوم

 هيلإ ددعقلا ©0ىف ةبصع وأ اعم ةوخإ وأ اعم نونب مهنأك هثاريم ىف ءاوس اثراو نيسمخ نم رثك أ كرت اذإو هتالوم

 ' نم رارقإ الو ةنيب ريغب الام دحأ ذخأبال هن'الافاعضأ نيسمحخ اوزاج نإو انرع مهنم دحاو لك فاح ءاوس

 عبر تفلح نمثلا وأ عبرلا تثروف ةجوز مهف تناك واو ايش هريغ نيميب دحأ كللع الو هنم نيم الب هيلع ىعدملا

 00 07 ةفشو امل نيك رسك اهيلع دازب ناعأ ةعبس ناعألا نم وأ نيع رسك اهلع ٍداَرد انبك ريثع ةثالث ناعألا

 / . ةماث نيم ل نأ الإ نيع 2 ثراو ىلع ناك اذإ زوج ال

 مهملع ىعدي نمو ةماسقلا ىف مهفالتخاو ةثرولا لوكس

 نم رخآلا كلذ عنم مل ةماسقلا نم هل عنتماف ناثراو ليتقلل ناك اذإف ىبلاعت هللا هر( قنا تلالاف )

 كلذكو ادخاو الإ اولكتف اريثك اددع ةثرولا ناك نإ كلذكو ثاريملا نم هبيصن قحتسيو اني نيسمخ مسقي نأ

 نوكي اك ءاوس لدعلا ريغو لدعلاف هنيمي هذخَأِب قح هنأل هتماسق تلبق لدع ريغ مسقملاو الدع هيلع مسقملا ناك نإ

 ذخأ فلاحلل نوكيف مهنم هريغ فلحمو نيميلا نم مثرثك أ وأ مهدحأ عنتميف دهاش لاجرللو دهاش نياجرال

 اذإف هب رقأ ام رقملا نم دحْويو أربيو ركنملا فلحيف ضعب ركنيو مهضعب هب رقيف قح لاجرلا ىلع ىعدب اك هقح

 مهعبأ ىلع تناك ىتلا ناعألا اوئدتبي نأ ةثرولا ىلع ناك تام ىتح اهلمكسي يف نامبأ ةماسقلا ىف لجرلا ىلع تناك

 تمي مل ناك ولو هيف هيلع ام ليكي ىتح ائيش هناعأي ذخأي نكي مل وهو مهئاعأ ريغ هناعأ نأل هناعأب نوبساحم الو

 ءىش ةيضاملا هناعأ نم طقس ملو هنامأ نم قب امي بستحا قافأ اذإف هلقع ل هنامأ لبكي ملهنكلو

 بحبو نيك اح دنع هب ءاج ولو هيلعام ىدأ دقف كاح دنع اقرفم وأ اعوم< هب ىتأ اذإف ءىش ددع هيلع نأ لبق نم

 11 نب "لع تلح ولو هريغ دنع فلح امو هلقع ىلع بلغي لبق هدنع فلح ام ددع هل تبثي نأ كك احلا ىلع

 هيف بحت ليتقلل ناك اذإو هدنع اهنم ىضمام هل تبسح ناعألا لئكتسيل ءاج اذإف هرظنأ رظني نأ كاملا لأس مث

 اهيف ناك هلتق ام لاق نأب هبحاص هأربأو هدحو هلتق هنأ ةلحلا لهأ نم لجر ىلع امهدحأ ىعداف ناثراو ةماسقلا

 ل لصألا ىف اذك خلا رسثع ةعبس الو : هلوق (1)

 ٠ هححصم هبتك ٠ تيما ىلإ بسنلا ةجرد ىف نيوتسم ىأ ءاوس هيلإ ددعقلا ىف : هلوق (؟)



 بنومسارلل

 همه

 عفدي اكهسفن نع لجرلا اهب عفدي امف الإ نوكستال ءرملا نيع نأ ةماسقلا ىوس ايف سو هيلع هلا ىلص هللا لوسر

 لح را ام دجاب امفو هريغو دحلاو هسفن نع قحلا اهب عفدي اكو 20دلولا اب ىتنيو هسفن نع دحلا هتأرما فذاق

 نأ ال هيلع ىعدا ام هبحاص لوكنو هنيميب ذخأيف نيميلا هيلع درتو ةيلع ىعدملا لكنيف لاملا ىعديو دهاش عم

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نايب ثيدحلا ىف نكي مل امف ائيش هنيميب هريغ كلميف فلحم الو هريغ أري فلحم لجرلا

 هن لجو زع هللا يح ام ىناعم ىف نوكست نأ الإ ملعأ هتاو -اههف زجم مل ثراولا اهب قحتسيو ثراو ريغل اهب ىضق

 . ائيش هريغ نيميب دحأ كلمبال هنأ نم نوملسملا مث سو هيلع هللا ىلص هلوسر مث ناعألا نم

 ةماسقلا هيلع تلح ام نايب

 نالف لاق اذإف ؟ كبحاص نم ةماسقلا هل تبجو نم لأسإ نأ كاحال ىعبنيو ىلاعت هللا همحر ( قفاقلالا؛ )

 صاصق هلثمي بجنب ام فصو نإف ؟ دمعلا ام هلأس ادمع لاق نإف ؟ أطخ وأ ادمع لاق من لاق نإف ؟ هدحو نالف لاق

 كلذ ىلع هفاحأ لقعلا هيف نوكي امنإو صاصق هيف بحبالام دمعلا نم فصو نإو كلذ ىلع هفلحأ ةنيب تماق ول

 نميف هنأ اذه ىلع فلحأ انأو مهفرعأ ال لاق نإف رفنلا ىمسي ىبح هفلحم مل هعم رفنو نالف هلتق لاق نإو هتابثإ دعب

 هتلقاع ىلع وأ ةيدلا ثلث هيلع هل ناكو هتبثأ ىذلا ىلع هفلحأ ةئالث اوناك نإف هعم رفنأا ددع ىمس ىق> هفلحم 5 هلتق

 ةيدلا نم هتلقاع الو تبثي ىذلا اذه مزلي 5 ىرديال هنأل فلم مل ممددع تبث مل نإو اهعبرف ةعبرأ اوناك نإو

 نم ددع 5 تبثأ اذإ نيميلا هيلع ديعي نأ هيلع ناك اذه نع هلأسإ نأ لبق هفلحأف كالا لجع ولو هيلع فلح ول

 نأل ناعألا نم همزليام ددع هلع داعأ أطخ الو ادمع لقي ملو انالف نالف لتقل هفلحأف مك احلا لدع ولو هعم لتق

 هدحو هلتق لقي لو ادمع هريغ عم هلتقل هناحأت لجع ولو هتلقاع ىلَع اهنأ ًأطخلا ىو هلام ىف انآ كسلا ف 10 2

 اذإ نامألا هيلع داعأ هعم هولتق نيذلا ددع مسي ملو هريغ عم هلتقل هفلحأف لجع ولو هدحو هلتقل نيميلا هيلع داعأ

 ةثالثلا نم دحاوب ءاج نإف هتلقاع ىلع وأ ةندلا عبرب هيلع ىذق مههس مل هعم ةثالثو هلتقل هفلحأ ولو ددعلا فرع

 هلتقل اني نيسمح هفلحأ هدحو ثراولا اذه ناك نإف ناعألا نم همزلي ام ةدع هيلع اضيأ هفلحأ اذه تيثأ دق لاقف

 داعأ هعم ادحاو تبثأ املك مث ىلوألا ناعألا هيلع دعت ملو ناعألا فصنف فدصنلا ثري ناك نإف ةثالثلا ءالؤه عم

 لفغأف ناثراو هل ناك نإو ةدرفنم هيلع هاوعد تناك ول ذحاو ىلع هفالحتسا .*ىدتنب اك ناعألا نم همّزلي آم َهلْع

 فلحف رخآلا ثراولا ءاج مث انمي نيسمخ الفغم هفلحأ وأ هيلع هفلحم نأ هيلع نأ تفصو ام ضعب مكاحلا

 الوأ امر اكل اعإو هعم تراولا عم همزلت ىلا ىه اهنآل انيع نبرثعو 0 لوألا ىلع داعأ انيعإ نبرثعو اسمح

 . انيع نيسمخ هعم ةثرولا ناعأ متت ملاذإ اهب الإ ةيدلا نم هبيصن قحتسيال هنأل انمي نيسمخ

 فلاح لكل ناعالا ددع

 [5 ءاوَسو انيع نيسمح ةثرولا ناعأ لكت ىد>ةماسقلا ىفقحدحأ ىلع بج الو ىلاعت هللا همح ر ( قثأ ا اللا (

 رثك أ وأ نيئراو كرت نإو ةيدلا قحتساو اند نيس مدقأ ادحاو اثراو كرتو تملا تام اذإو اولق وأ ةثرولا

 ىلع سيح مل نيميلا امهدحأ دارأف فاحب ملف اغغلاب ارضاح وأ هلق ىلع ابولغم وأ ابئاغ وأ اريغص امهدحأ ناكف

 هرغص الو هيخأ ىوعد ةياذك 1 الو نيميلا ند هريغ عانتماب همد ند هثاريم نم هود لطس و ريؤص ل تئاغ

 . هححصم هبّتك .رظناف «فيرحتلا ارعم نمأنال ةقد ماقملا ىفو لصألا ىف اذكه خبلا قحلا اهب عفدياكو:هلوق (1)
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 حرجا نم اضيرم كزي مل تيملا ةثرو لاق ولو ةماسقلا بجوب بيس امل ناك اذإ املتق انالف نإ سفنلا ىلع ةماسقلا

 هناي لجر فاربعا وأ ةنيب هل تماق لجر ىف كلذ اولاق وأ حرجلا ريغ نم تام هنإ هيلع ىعدملا لاقف تام ىتح

 ىف نامبألا مهيلع تلعج تام ىتح شارف بحاص لزي مل هنأاب اذه ىف ةنيب ممل تماق و اطخ وأ ادمت احرج هحرج

 اهب رقأ وأ ةنيبلا اهب تءاق ىلا دمعلا ةيانجلا ىفو ةيدلا ةماسقاا ىف مل تاعجو حرجلا كلذ نم تامل رخآلاو لوألا

 قحتس مل نامب سفن نم أربي نأ هل تبجوأ وأ نيمب سفن ةيد هل تبحوأ نمو ابنم تامل اوهسقأ اذإ دوقلا ىناجلا

 قولا عيمج ىف ىهو قوقحلا ىف نامي الا فالخ ءامدلا ىف نامألاو انيع نيس نم لق'اب اذه نم أرب, لو اذه

 اهب أربي مد نيمي ىف زحن يف ةماسقلا ىف سو هلع هللا ىلص هللا لوسرر نس اع اننع نوسمح ءامذلا قو « نيع نإع

 . ملعأ هللاو انيع نيسح نم لكأ ىعدللا/ اهب دح اء الو بلختلا

 دوءسق,. ةنرولا
 نأك امراو نوكي نأ الإ هيلع مسقي نأ دحأال نكي مل ةماسقلا هيف تبجوف لجرلا لتق اذإو ( ىف[: ةلالاث )

 نأ زوحم الف ثراو الإ لوتقملا ةيد كلم الو لوتقملا ةيدالإ ةماسقلاب سفنلا 20 كلعال هنأ كلذو "اطخ وأ ادمع هلتق

 تبجو ولو ( قفا: هلال( ) ةثرولا نم لاما هل ىلاعت هللا لعج نم وأ هسفنب لاملا هل نم الإ همحتسي الام ىلع سقي

 نكي مل اومسقي نأ ممل ىصوملا وأ نيدلا لهأ لأاسف ةماسقلا نم ةثرولا عنتماف اياصو هلو نيد هيلعو ةماسق لجر ىف

 ىف تملا ماقم ىلاعت هللا مهماقأ نيذلا ةثرولا الو لاملا نيناجلا ىلع هل بجو ىذلا هيلع ىنحلا اوسيل مهنأ كلذو مح كلذ

 اهذخأ ةءدلا فصن هب قحتساف امهدحأ سقف نيثراو ليتقلا كرت ولو ( ىف(: لال ) هنم هل ضرفام ردقب هلام

 ادكالا كفضلا اودح ابو ومس 0 ٠ ملو هدب نم اهثلث اياصولا لهأ ذخأ لضف اينم لضف نإف هدب سس ءامرغلا

 امت ثلثلا اياصولا لهأ ذخأ اهوفوتسا نإو مهنودد اوفوتسي ىتح هدب ىفام هذي نم ءامرغلا ْدَحَأ رخآلا ثراولا رسقأ نإف

 ىلع لوألا عجر رخآلا مسقأمث الوأ مسقأ ىذلل بجو ىذلا ةيدلا فصن نم اهوفوتساف رانيد ةئام ءامرغلل ناكنإو هدب ىف

 ءامرغلا هذخ ياك هلكال هدي ىفام ثلث هنمنوذخأي امن اياصولا لهأنأل اياصولا ىف هيلع عجرب الو ارانيد نيسمخم رخآلا

 نإو هماقم كلذ ىف هتثرو ماق متيلا تام نإف متيلا غلبي ىتح تيما دلو نم معتي ىلو الو ثراوب سيل ةبارق وذ مسقي الو

 مأ وأ هل ةجوز وأ ليتقلا نبا تام نإف هل كلذ ن نكي مل ةماسقلا عيمج مسق. نأ ليتقلا ثراو ريغ وهو ةبارق وذ بلط

 رضحم ملف ىص وأ لوبخوأ ٍبئاغ وهو ةماسقلا هلت بجو نمو اثراو راص هنأل مسقي نأ هل ناك ةبارقلا وذ هثروف ةدج وأ

 ةءاسقلا ىف مهةوقح اولطسملو اومسقي ملف اذه قافأو اذه غلب وأ هوتعملا قفي م ملو ىصلا غلبي لو مسقي مف رض> وأ بئاغلا

 هثريف توع مث هكأ لام رمثع نبا ثري نأ كلذو مهنم مهثيراوم ردغب اوس نأ ف 0 مهتثرو ماق اونام ىح

 0000| 309 لفلا تاريم نم رشلا ريثع هل نأ لبق نم ةدحاو نيم ةريشعلا نم دحاو لك ىلع نوكسق ةريشع

 ىخأ رك ذ ىليل ىنأ نبا ثيدح ىنف لئاق لاق نإف مهثيراوم ردق ىلع نومسقي ةثرولا نم هريغ ىف اذه اذكهو دحاو

 دق تلق ؟ ثراوالإ فلحنال فيكف نوقحتستو نوفلحم 7 ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىناا نأ هعم نيلجرو لوتتملا

 دحاول نوفلحت هدحو ةثراول كلذ لاق نوكي نأ نكمب و هريغو وه لوتقملا ثراول كلذ لاق نوكي نأ نكمي

 ثراو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا رضح هنأ ىكح ىذلا هيخأ عم ناك نإ ةثرولا فلحم هب ىنعم. مهتعام كلذ لاق وأ

 و هنلاكَح عيمج ناف ؟اذه ىلع ةلالدلا ام : لئاق لاق نإف ةثرولا كلذب ىنعي وهو هل ثراو ريغ ةوخأ نك وأ هع

 )١( ررحو « رظناف « ةدئاز (« سفنلا م لعل .
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 مكاحلل ىغبنيو عطقب ةداهش نوكستال ىتاا ملعاا هوجو نم كلذريغ ريغ نمو مهنم كانا لبقيال مثدنع موقت ةنيب وأ

 . اوفلح ىت» مهئاعأ لبقيو . تايثتسالا دعب الإ اوفلحم الو هللا اوقتا لوقي نأ

 هيلعو هيف ميشو مسْقي ل

 وأ اماسم مهنه ناك نم هلقع ىلع بولغملا ريغ غلابلا ثراولا ةءاسقلا ىف فلم : هللا هحر ( ىف|ةتلالاف )

 نيكرشملاو نيماسألا ىلع نيكرساملاو نيكرمملا ىلع نيهسملا ىف.ةماسقااو . هيلع |روجحعو لدع ريغ وأ الَدَع ارثاك

 ىلع كريشم ةدابش لبقنال انأ الإ هلاهو لوتقملا ةيد ثراوو همد ىلو الك نأل فاتخخال نيداسملا ىلع اهلثم مهنيب امف

 ديساو ( ىف ةلالاو ) ناكر شثملا ةداهشب قوقحلا ذخأ لاطبإ مالسإلا - نم نأل لاحب هلوقي لدتسن الو سم ىلع

 ؛ مهلقاوعو مهلاومأ ىف رارحألا ىلع ةيدلا نأ ريغ مثديبع وأ رارحألا ىلع هل ةماسقلا تبجو دبعلا ىف ةماسقلا دبعلا

 زوذأم ريغ وأ ةراجتلا ىف هل نوذأم دبع ىف ةماسقلا تنجو اذإو © ناك ام.هني دصلا ةيدو دشلا تاق ت0

 لك نأل دلولا مأو ةريدملاو ريدملا كلذكو كلامي سيل هنأل ةماسق دبعلل سّيلو دبعلا ديسل ةماسقلاو « ءاوص اهيف هل

 ىتح مسقي مل نإف كلام هنأل مسقأ ةماسق هل تبجوف دبع بتاكملل ناك نإو ٠ مهنود مهتاداسل ةماسقلاو « كلعال ءالؤد

 ثاريملاب هديسا هيف ,سقي ىذلا دبعلا ريصيو « هن وك هزجتو مسقي نأ هديسل ناكو كوامت وهو مسق, نأ هل نكي مل زجعي

 ةيدلانوقحتسيو هتثرو مسقتفتام ىتح مسقي ملف ةماسق هريغ وأ نبا وأ هل دبع ىف هل تبجو اذه ىف لجر لاك كل

 امل دبعلا نمش, ىصوأو تام ىتح اهديس مسقتب مف دلو مأل ادبع لتق نمو « كلمام نوكلميو هماقم نوموقي 6
 ولو ىلع نعدملا كاك ال مح الو امل نكي مل ةثرولا مسقت مل نإو دبعلا نم امل ناكو هتثرو مسقأ وامسقت مل

 مسقأ بات نإف ةماسقلاب هرمأ نع مكاحلا تفكف مالسإلا نع دترا تح مسق, ملف هل دبع ىف لجرل ةماسقلا تبجو .

 ةيدلا قدما مسقأف ادترم هرمأ ولو .اثيف هلام ْدْحْوَي اعإ هل ثراوال هنأل ةماسقلا تلطب ةدرلا ىلع لتق وأ تام نإو

 مسي نأ لبق دترا مث هنبا ىف هل تبجو ةماشقلا تناك ولو : هنع ائيف تبق مالسإلا لبق تام نإو هل تناك مسأ نإف

 اضيق ةدرلا ىلع تام نإو هبلإ اهعفد بات نإف ةيدلا تبثتو مسقي را كك احال دبعلا ف باوجلاك ايف باوجلا ناك

 نأ هل نكي مو اثراو هل نألا نكي مل بألا ةدر دعب نبالا تام مث هونأ دترا ىح تع ملف حرج هنبإ ناك ولو هنع اعف

 لجر حرج ولو « ءىثثنبالا ثاريمنم هل نكي مل مالسإلا ىلإ بألا عجر ولو « بألا ىوس نبالا ةثرو مسقأو مقا
 مالسإلا ىلإ عجر مث دترا مث حرج ولو « هل ثراو هنأل ةماسقلا تاطب ةماسقلا هيف تبجوو ادترم تامث دترا مث ٠

 تبجو ارح تام مث قتعأف دبع حرج ولو ( ىف: ةلالاف ) ثوروم هنأال ةماسقلا هيف تناك تام مث تومي لبق

 ةثرولا كلميام ردقو هحارج ىف بحو امت قتعما هديس كلب اه ردقب قتعمللا هديسو رارح"الا هتثرول ةماسقلا هيف

 الو ابيف مهثيراوم ردقب اهيثلث ةثرولاو ناعألا ثلث فلحيف رح ةيد ثلث هحارحب كله هديس نأك هثاريم نم مهناههس

 بيصأ نإو « ةماسقلا هيفف هناكم تاق ةماسقلا هيف بن عضوع لجر بيصأ اذإو « سفناا نود امف ةماسقلا بحي

 تناك نإ « ةماسقلا هيفف تام ىتح شارف بحاص ةريصق وأ ةليوط ةدم حرجلا دعب شاع مث حرجب عضوملا كلذ ىف

 ىذلا لاقو تام ىتح شارف بحاص لزب مل هتثرو لاقو تام نإو « ةماسق هيف نكي مل حرا متلي مل نإو ربدتو لبقت

 دعب ربديو لبقي ناك دق هنأ ةئيب ىناجلا ىنآاي نأ الإ ةماسقلا مهو هتثرو لوق لوقلاف ربديو لبقي ناك لب مسقإ

 نم دب سيل هن ال كلذو ©22شارف بحاص .ناك هنأ ىف ةثرواا لوق لوقلا تلعج امعإو ؛ ةماسقلا طقستف حرجلا

 خسانلا ةدايز نم اهلعلو ؛خيسنلا ىف اذكه , كلذو : هلوق ٍ ١(



 حم 8 1 -

 ةماقلا

 هللا دبع نب ىلل ىلأ نبا نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا انربخأ
 ربيخ ىلإ اجرخ ةصيحمو لبس نب هللا دبع نأ هموق ءاربكن م لاجر هربخأ هنأ ةمثح ىنأ نب لبس نع نمحرلا دبع نبا

 ىتأف نيع وأ ريقف ىف حرطو لتق دق لبس نب هللا دبع نأ ربخأف ةصيح ىنأف امهجن اوح ىف اقرفتف امهباصأ دبج نم

 هوخأو وه لبقأف ممل كلذ ركذف هموق ىلع مدق ىتح للقأف هانلتقام هللاو اولاقف ٠ هومتلتق هللاو متنأ لاقف دوه

 لوسر لاقف « ريم ناك ىذلا وهو ملكتي ةصيحم بهذف لوتقملا و>أ لبس نب نمحرلا دبعو هنم ربك أ وهو ةصيوح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةصيحم ملكت مث ةصيوح ماكتف نسسلا ديرب «ربك ربك »ةصيحل عسوهيلع هللا ىلص هلل

 هللاو انإ هيلإ اوبتكف كلذ ىف ٍلسو هيلع هللا ىلصدشالوسر مهملإ بتكف «برحم اونذؤي نأ امإو مييحاص اودي نأ امإ»

 عيحاصمد نوقحتستو ن رفلخمأ »نحر اادبعو ةصيحمو ةصيوخل ملسو هيلع هللا ىلدهللا لوسر لاقف هاناتقام
 لاقاال اولاق «

 تاخدأ ىتح ةقان ةئامب مهيلإ ثعبف هدنع نم سو هياع هللا ىلص هللالوسر هادوف نيماسع اوسيل اولاق «دوهب فلحتف »

 انربخأو ديعس نب ىحم ىنثدح لاق ىفقثلا انريخأ ىعفاشاا لاق ؟12ءارمح ةقان اهنم ىتضكر دفل لبس لاق رادلا مهيلع

 ثيدح ىنعم لثم ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةمثح ىنأ نب لهس نع راس, نب ريش نع ديعس نب :ىحب نع ةنيبع نبا
 هنإ ثيدحلا ىف لايف ؟دوهمأ ناعألا ىف نييراصنألا سو هيلع هللا ىلع ىنلا مدقأ تبثيال ناك ةنيبع نبا نأ الإ كلام
 ؟> ىذلا ببساا اذه لثم ناك اذإف لوقن اذ<و ( ىفاةئشلالاف ) اذه هبشأ ام وأ كاذ ورف لوقنف نييراصنألا مدق

 ببسلا كلذ لثم نكي مل اذإف مهملع ىعدملا ىلع ةيدلا اهيف انلعجو اه انمكح ةماسقلاب هيف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 ىتاا دوب راد ربيخ تناك لبق ؟لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيف مح ىذلا ببسلا لثم امو لئاق لاق نإف ء اهب محم مل

 لبس نإ هللا دبع جرو ةرهاظ دوبيلاو راصنألا نيب ةوادعلا تناكو مر يغ مهطلخمال ةضحم لبس نب هللا دبع اهف لتق

 موق راد تناك اذإو دوم ضع. الإ هلتقي مل هنأ اذه لع نم ىلع باغ نأ داكف ليللا لبق اليتق دجوو رصعلا دعب

 ةماسقلا مهلف مييف هلتق هؤايل وأ ىعداف مهف ليتقلا دجوو هتلببق وأ لوتقالا ءادعأ اوناكو مر يغ مبطلخم ال ةعمت<

 نأ لثم :كلذو . دحاو وأ ةعاج ىلع ىعدملا ىعدي امك هنأ مكاخلا ىلع باغي امت ىنعملا اذه لثم ناك اذإ كلك

 باغألا نأل مثدحو ءارحد ىف وأ مثدحو رادىف اوناكنإ كلذكو « لبتق مهنيبو الإ هنم نوجر الف اتيب رفن لخدي

 بضتخم دحاو لجر الإ رثأ الو نيع هبنج ىلإ سيل ةيحان وأ ءارحصب لبتق دجوب نأ كلذكو « مهضعب وأ هولتق مهنأ
 ىلع مهنم دحاو لك تبثيف اوعمتجم مل حاون نم نيماسملا نم ةقرفتم ةنيب ىنأتف ليتق دجو» وأ كلذ هما3ه ىف همدب

 وأ ةداهشلا ىف لدعي نمن اونوكي مل نإو ضعب ةداهش مهضعب عمس, ملو ممدابش أطاوتتف هلتق هنأ لجر ىلع دارفنالا

 وأ مدلا ىلو ىعدا ام هنأ م اا لقع ىلع بلغي اذه نم ببس لك نآل هلتق هنأ لجر ىلع لدع داو دهاش دبش

 اوفلحم نأ ةعاما وأ ةيرقلا وأ تيبلا لهأ ىلع ةماسقلا بحورام ناك اذإ مهلو  مدلا يلو ىعداو تفصو نم دبش

 هريغ ىلعو هدحو هيلع مق, نأ زاج ةلتقلا ةل+ ىف نوكي نأ هيلع ىعدملا ىف نكمأ اذإف « رثك أ وأ مهنم دحاو ىلع
 ةماسقلا بحال كلذكو « ةماسقلا اهب بحبال تفصوام هعم نكي مل اذإ ىوعد 293 هعم مهتلمج ىف نوكي نأ نكمأ نمت

 تبجو اذإو : هيقليو رع نم ضعب هلتقي نأ نكمأ اذإ ةراملا مهب رع وأ مثريغ مهب طلتخم ةيرق ىف ليتق دجوب نأ ىف

 لتاقلا فارتعاب كلذ اوماعي نأ نكمي دق هنأل ليتقلا عضوم نع ابيغ اوناك نإو اومسقي نأ ليتقلا لهالف ةماسقلا
 مد-سللا

 )١( ها « رثبلا وه رقفلا كلام » لاق هصنام ثيدحلا قاس دعب انه أطوملا ف ٠ ةحصصم هشك .

 )١( رة رظناف ةقد ماقملا ىفو خسنلا ىف اذك خلا ىوعد : هلوق
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 كاحضاا ىلإ بتتك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ باه نبا نع كلام انرب+أ لاق (ىعفاشلا انربخأ) لاق ( عمرلا انربخأ) .

 فالتخا الو ( قنا لالا ) أط> لتق مشأ ناكو باهشنبا لاق هتيد نم ىنابضلا مشأ ةأرما ثروي نأ نايفس نبا

 ذخأت اذهبو .. .تملا نع كلمت اهنأل تملا لام ئمااهاوسام ثرو نم أطخلاو دحعلا ىف ةيدلا ثري نأ ق 2
 تام نمف هتيد تمحو دقو! هلع ىنحلا تام اذإو تملا لام نم اهاوسام ثرو نم اطخلاو دمعلا ف ةذ 2

 راهنلا رخآ نه هلنبا تامو تاف راهناا ردد ىف هيلع ىن> الجر نأك هتيد نم هتصح هل تناك هتوم دعب هتثرو نم

 كفل دف تشرك 1 ةعاس هدعب شاع ىذلا نبالا ثاريمف نينس ثالث ىف هيبأ ةيد تذخأف

 هنم ثري مل لك هتافو دعب يساف رفاك نبا هلو تامولو « تام اذإ هثرز نمث اهريغو هتأ نه كلذكو هنأل

 ةيابجلا دعب حكن ولو 1 هتأرما تناك وأ قتعف ادبع ناك ول كلذكو «.هل ثراو ريغ وهو تام هانأ نآل اثْيَس

 ٠ هتأرما هتثرو تام مث

 ًاليلاو ديقلا قول ىلا ٠

 ةيانلا نشرأ“ هلع :ىملا :افهف طخ :ةيانج 3 ىنج اذإ : لاق ( ىعفاشلا انريخأ ) لاق ( عيبرلا انربخأ )

 هتلتاع ىلع اهنأل لتاق ريغل ةيصو ىعو ثلثلا نم زوجت ةيصو وفعلاف تام نإو زئاج وفعلاف ةيانجلا نم تمي ل نإف

 نم ايدوهب وأ اننارصن ىتاجلا ناك ولو « نيماسملا ىلع اهنأل ازئاج وفعلا ناك هل ةلقاعال نمت السم ىاخلا نك ولو

 ل لا هتلقاع ىلع ىرحيال ايمذ ىناجلا ناك نإف هتلقاع ىلع اهنأ لبق نم ازئاج وفعلا ناك ةيزجلا لهأ

 ادبع ىناجتلا ناك ولو « اه امهذَحأ ةثروالو لتاقل ةصو اهنأل ّلطاب وفعااو اعنا ضاومأ ىف ةدلاف طق 0|

 هيلعىنلا ناك ولو « هالومل ةيصو ىه امتإ دبعلل ةيصوب تسيل اهنأل ثلثلا نم وفعلا زاج تام مث هيلع ىنلا هنع افعف

 نع وفعلا ةيانجلا هوفغب دارأ هنأ نيبتن ق> لاملا نع اوفع نكي نكي مل صاصقاا ىنالا نع توفع دق لاقف طخ

 اع ناأك نإ نيميلا هيلعو اهنم ثدحم امو ةيانحا| هنع توفع دق لاق ول كلذكو + اصاصق هل نأ ىري دق هنأل لاملا

 هفزايام هنع توفع دق لاق ولو « مهماع ىلع اذكه نيحيلا اتيم ناك نإ هترو ىلعو ةيانحلاب مزاي ىذلا لاملا افع ام

 ملو أطخ ةيانجلاب رقأ نمعو ميسحلا اهيلع ىرجب ةلقاع هل تسيل هنأل رفاكلا نع اوفع ناك ةيانجلاو شرألا نم

 كلذ توفع دق شرأ نم همزاي ام وأ ةيانحاا شرأ نع توفع دق هلوقب دارأ دق نوكي نأ الإ ةلقاعلا نع اوفع نكي

 ةصاخ اذهىف اوفع نوكي الو اوفع نك« مل همزلبال ام افع اذإف ءىث ةيانحلا شرأن م همزايال هنأ ىرت.الأ ٠ هتلقاعنع

 ناك نإ ىتبانج شرأ نم مزلي ام وأ قيانج شرأ ىف ”ةتلقاع ىلع ىل مزليام توفع دق كوقي نأ نم تفصو ام الإ

 : امهدحأ . نالوق اهيفف حارجلا نم تام مث احيحص اوفع هشرأ افعف اح رج ةيانجلا تناك ولو ةلقاعلا هلقعتال نمت

 ادي ناك حرجلا نأك حرجاا شرأ ىلع توملاب حرج" ردق ىلع داز اف زوجم الو ةيانجلاشرأ ىف وفعلا زوحي هنأ

 مزلي لقعلا ناك اذإ زوحبال ةنأ : ىتاثلاو . ابفصن ذْخْوِيو ثلثاا نم ةيداا فصن ىف وفعلا زوجيف تام مث اهشرأ افعف

 اهشرأ افعذ رثك أ وأ سفن ةيد غابت أطخ حارجلا تناك نإف لتاقل زوحت الف اياصولا ىتاعم ىفتاتبلا ةبهلا نأل لئاقلا

 اهوتعم وأ اغلاب هيلع روجحلا حرج اذإو ( لاق ) هنم رثك أ وأ بجو ىذلا افع دق هنأل ثلثلا نم وفعلازاج تام مث

 هوفع زاج دوقلا افع نإو دوقلا هيف نوكيال ىذلا دمعلا فكلذكو « هوفع زب مل أطخلا ىف حرجا شرأ افعفايبض وأ

 مل نمو هتيصو ىف وفعلا اذه زاجأ هتيصو زاجأ نمف لتاق ريغل ةيصو ىبف هلتاق ةلقاع نع أطخلا ىف هتيد افع نإفهنف

 . لاحم وفعلا اذه زحب مل اهزحيب

 (0-١١غ)



000 

 ا ١ ا د1 تتافاك دف هتان زودت لجرلا فاح نإ اذكهو © هد مامإلا ةلفاف تنمضص بورضلا تاق

 طقست مل هل تلعج ام تام نإ هنأ تمعز ملو رزع نأ هل تلق ؟ نبأ ندف لبق نإف « اهنيعو اهسفن هتلقاع تنمض

 همقي نأ دا ىف هلعو كرتي نأ ريزعتلا ضعب ىف هل ناكو ىأرلا ةمج نم ةحابإ لعفي نإ هل تلق ىلإ تلق ؟ ةيدلا هنع

 مهتبلغ وأ لسرلا لوخدل ةأرملا تعزفف ةأرما دنع لجر وأ ةأرما ىلإ ناطلسلا ثعب اذإو لاحم هكرت هل سيلو

 نإ هرمأب لسرلا هثدحأ ام ناكاذإ اهنينج ةيد ناطلسلا ةلقاع ىلعف تضبجأف ناطلسلا نم رعذلا وأ ثراهتنا وأ

 نم طقدت ةأرملانأ افورعم نأل ناطلسلا ةلقاع نود مهلقاوعىلع كلذف ناطلسلا رمأ ريغب ائيش اوثدحأ لسرلا ناك

 نم ترمال ادحأ نأ بلغألانأل ناطلسلا ةلقاع نمضت ملاعزف تافف ناطلسلا هيلإ ثعب الجر وأ ةأرما نأ ولو عزفلا

 نأ الإ اًئيش نمضي ل هتعاسنم تاف امهد_حأ وأ بارمثلاو ماعطلا هعنمف الجر ناطلسلا نجس ولو ناطلساالوسر عزف

 اذإ هنمضتاف ًاعوج وأ ًاشظع اهسبح نم اهيف توع نأ نكمي ةدم هسبح نإو هعنمام دقف نم تام هنأ ناطلسلا رقي

 تتأ نم ©20تومع نأ نكمي ةدم هسحف اشطع وأ 0 1 ولا ةالذكو هليمام دقق نمتام هنإ هتثرو ىعدا

 رأاو دربلا ناك نإف رح وأ درب ىف ةيفدألا هعنمو هدرجف هسبح ول كلذكو هشطع وأ هعوج لثم ركذ نم اهف هيلع

 ةنمضيالو فرعي ضرم ربغ نم ةأجف تومي دق هنأ لبق نم هنمضي مل هلثم لتقيال ام ناك نإو ةنمض تايف هلثم لتقي امن

 ناطلسلا رمأف ةعاس لجرل ناك اذإف ٠ اهيف هعنمام لثم عنم نم توم ةدم هايإ هعنمب تام هنأ بلغألا نوكي تح

 لقاع وأ هلقعىلع بولغم امإو ىص امإ لقعيال هب ىه ىذلاو هيفىه ىذلا هوضع عطقب ناطلسلا رمأف ةلك أ وأ اهعطقب

 دوقلا هيلع لبق دقو ةيدلا اوُدخأب نأ هتثرو ءاشن نأ الإ هركملا ىف دوقلا ناطلسلا ىلعف تاف كلذ ىلع ههركأف

 لثم ىصلاو ( بوقعي وبأ لاق ) هلام ىف ةيدلا هيلعو لقءيال ىذلا ىف ناطلسلا ىلع دوقال ىلقو « لقعيال ىذلا ىف

 هيلو وأ لقعيال هوتعم وأ ىص ابأ كلذ نوكي نأ الإ هنم داقيف اذه لعفي ناطلسلا ريغ امأف ( قناة علل ) هوتعملا

 اتاف ارذعف امهب ناطلسلا رمأف ضفخم مل ةأرما وأ فلغأ لجر ناكولو « ةببشلاب دوقلا هنع أرديو ةيدلا نمضيف

 نم مسال هنأ بلغألا نوكي ديدش درب وأ ديدشرحفف امهرذع, نأ الإ العفي نأ امهلع ناكدق هنأل ناطلسلا نمضي مل

 طقتسف لزن وأ قرف رب ىف لزني وأ ةلخ قري نأ ىلع الجر ناطلساا هركأ ولو « امهتيد هتلقاع نمضيف هلثم ىف رذع

 ىثعي نأ هفلك ناك ولو هلثم لعف نم فلتي دق ائيش لعفي نأ هفلك ول كلذكو « هتلقاع هتلقعو ناطلسلا هنمض تاف

 ناطلسلا رقي نأ الإ هلثم نم تاع ال اذه نأ بلغألا نأل نمضي مل تاف ىشمف هلثم ىف ناطلسلا نيعتسإ رمأ ىف اليلق

 اذه ناك اذإو . هفلتب كلذ نأ تلغألا ناك هفلك ام لثم لعف اذإ هنأ امولعم نوكي وأ هلام ىف هنمضيف هنم تام هنأ

 000001 01 لك [مافا اروع اذبع لمعتسا نم نمّصام اذه نم“ ناطلسلا نمض لق ٍدقو.ناطلسلا هنمض اذكه

 . هيف تام نم ةيدل نماض ناطلسلاف رمألا كلذ ىف هنم تاف الجر هيلع ناطلسلا هرك أ نيماسملا حالص

 ةيدلا ثاريم

 نأ بيسما نب ديعس نع ىرهزلا نع ةنييع نب نايفس انربخأ لاق ( ىمفاشلا انربخأ ) لاق ( عيبرلا انربخأ )
 كاحضلا هريخأ قح ائيش اهحوز ةبد نم ةأرملا ثرتالو ةلقاعلل ةيدلا لوقي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع

 رمح هيلإ عجرف اهجوز ةيد نم ىبابضلا مشأ ةأرما ثروي نأ هيلإ بتكللسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ نايفس نبا

 )١( هححصم هبتك . رظناو ؛ خسنلا ىف اذك خلا تتأ نم : هلوق ,

 ظل
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 ب /ا/

 فنراطلسلا ةيرانج

ح ناطلسلا ماقأ ادإو : ىل اعت هللا همح زر (قفناخن *”لالاف /
 لحجز ىلع 2 سن انز دح وأ فذق دح وأ عطق نم اد

لق قحلاف كلذ نم تاّئثرح وأ دبع 3
رجىف هنم صتقا نإ كلذكو همزلام هب لعق هنأل ه

 هلثم نم هنع صاقب ح

 نيعب رأ خاب ال هن أعلا هب طبع 0
 وأ دن وأ توت فرط وأ نيلعنب تارشش نما ركس وأ رّحىف ترض اذإو

 د رح هييشأام

 كلذ نم تاهف اهزواحم الو اهغلبي
 هف لمع الف هلتق قحلا تلق امو هلق قحلاف

 مامالا ىلع ةرافك الو دوق الو

ف ائيش هلع دز مله وح وأ نيعبرأ
 نأ كلذو كلذك

 وأ

 تفصو امي هبرض ولو « بورضملا نم كلذ ىلي ىذلا ىلع الو
 نإف اهوحوأ نيعبرأ هدنع اوركذ امف ناكف هل اوركذف ل مبسو هيلع هللا ىلَص ئنلا برض نيضح ني لاش 21

 نود مامإلا ةلقاع ىلع هتيدف تا كلذ ريغ وأ لاعنلاب نيعترأ نم شك هبرض وأ طوس ام لتأ | نكعبرأ هب رض

 دحأ ام لاق هنع هللا ىضر نللاط ىبأ ندا لع نأ نسحلا نع ءىح نب ىلع نع دمحم ني انريخأ لاملا تيب

 هلع هللا ىلص ىنلا دعب هانثدحأ ءىث هنإف رخلا دح ىف توك ئدلاألإ اديه هنم ىسن قف دحلان لك نم دح ىف توع

 انغلبو ( قفانتلالا 1 هفاشلا ئم كشلا « مامإلا ةلفاع ىلع امإو لاملا تيب ىف لاق امإ هتيدف هنم تام نمف مس

 ايلعرمع رمأو ةيدب هيلع راشأف امينع هللا ىضر ايلع راشتساف اهنطب اذ تضرجأف تعزفف ةأرما ىلإ لسرأ رمع 3

 مامالا هب رضف دح لحرلا ىلع عقو اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا ) كموق ىف اهنمسعتل كيلع تمزع لاقف

 ةرافك الو دوقالو لقع الف برضاا كلذ ن٠ بام نإ. كلذ تهرك ديدشرخ وأ ديدش در قرأ 20

 تضرجأف اهدح نإف اهنطب ىف امل اهدح هل نكي مل الءاح تناك نإ اهنأ الإ اذكه تناك ةأرما ةدودحلا تناكولو

 اهدحم نأ هل سيل تلق امنإو ابيلع دعتي : ةنأل“ اًينطب قام ندحضو اهنمضي مل تضرخاف تتاه نإو الكا 1 نمض

 مامإلا 5 0 ) اهلتق قحلا نأل اهانإ هئمضأ مو هلعف بيسي هنأل نينملا هتنمضف اهنطب ىف ىذلل

 هيلع دوهشلا ىلع نيلدَع ريغ وأ امهسفنأ ىف نيلدع ريغ ةداهش وأ ممسمو ىمذ وأ رحو دبع وأ نيدبع ةداهشب الجر

 اههنمض هدحف دحم هوتعم وأ ىص هدنء رقأ ول كلذكو « حلا ىف أطخ هلك اذه نأل هتلقاع هتنمض تاف ادهش نيح

 هعطق نإ هدب ةيد نمضي 506 شاعو هب قب نإ ر *أ وأ هدلح ىف ةموكحلا نمض تام نإ هئمضي تلقنمو اتام نإ

 دلاجلا هبرضف ابرض هل تقوي ملو لجرلا دلحي دلاجلا رمأ اذإو « هتلقاع ىلع هبف ةءدلاف هئتطخ نم هنمضي تلقام لكو

 نم دحاو الإ ايف زوجي الف تايف اطوس دازف نينا هدح ناك نإف دلاجلا نود مامإلا نمض تاف دحلا نم رثكأ

 ةنايض نيناع رحالاو هب رد هلا لجر ىلع نالجر ىنج ول اك هتيد فصن مامإلا ندض نأ : امهدحأ ٠ نياوق

 هواتق نينامتو دحاوك نوكيو هتيد نم امهس نينامو دحأ نم امهس نمضي وأ نيفصن ةيدلا انمض رثكأ وأ لقأ وأ

 هدلجا هل لاق ولو « مامإلا نود دلاجاا نمض ةدحاو هدازف دلاجلا أطخأف نينامن هب رضا هل لاق ولو « هتصح مرغيف

 2 كارا عل سيلو ناودعلا دلاجاا نمض هيلع ىدعتف كدنع همزلام وأ تدب>أ ام وأ تيأرام وأ تئشام

 هنمض لو هرمأب برضاانم هباصأ ام نمض املاظ بورذمل مامإلا ناك ولو هيلع ىصخم وهو اددع هل ىمسإالو هءامأ

 هبرضي هنأ تماع دق دلاجلا لوقي وأ املاظ اذه برضأ انأ مامإلا لوقي نأب ملاظ مامإلا نأ دلاجلا رعي نأ الإ دلاجلا

 ىأر كلذ نأ تءاعو هيلع ائطخم مامإلا ىرأ انأو هتبرض دلاجاا لاق ولو « اعم مامإلاو دلاجاا نمضي ةهش الب املاظ

 هب رض بس هنع بيغم وأ قح مامإلا هب هرمأام نأ ىرب نأ الإ برضي نأ براضلل سيلو دلاجا| نمض ءاهقفلا ضعب

 أر نعت دحلا بود م مامالا برض اذإو 0 بورضملا مزل ع الإ هرماب ١ 1 يلع ةّديع تللد نوكيف هب رضي هرمأب وأ
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 انآ امل. نكي ملنإ بسلا ى هالو وأ (هاونأ امهيلع امهاح وأ امهسفنأب نيتبادلا كار اناك اذإ اغلاب رخآلاو
 امهيلع ناودع امهم نأل امهلمح ىذلا ةلقاع ىلع اباصأ نم ةيدف ةبادلا طبضيال امهلثمو نايبنجأ امهلمح ناك نإف
 ىهو ةمدصلاىف دوق الو مثألا ىفالإ ءاوس أطخو دمع نيلجرلا مادطصاو ( قفا:_لالا ) هلمح ىف اباصأام نمضيف

 نيردم امدطصافاهاتباد امهب تنرحو نيربدم اناكاذإو ةظلغم نيلبقم اناك اذإ اهيف ةيدلاو ةلقاعلا اهلمحت دمع أطخ
 اذإ هتيد فصنو ةظاغم لبقأ ىذلا ةيد فصنف البقم (هدحأ ناك نإو ةظلغم ةيد فصنف ةمدصلا ىدءاع نيابقم ريغ

 7 لكل كر دقو ةتيدضت نم تام ناك

 : 5 لا لخترلا ةمدص

 ' هدف ًاذقار وأ اعجطضم وأ هكلم ريغ وأ كل ىفآفقاو لجارلا وأ سرافلا ناك اذإو ( قفا: خلال (١

 ةيدو ءاوسق رك ال ىمحأ وأف رحت نأ ىلع ردقب الو رضع الوأ فرحت نأ ىلع ردشقيو رص مودصملاو هلق لحر

 هسفن ىلع ىنج هنأل ًارده هتيد تناك ُمداصلا تام ولو ( ىف(: لالا ) مداصلا ةلقاع ىلع ةظلخ» مودصمللا
 ىلع امهنم دحاو كك ةيد فصنف نيمدطصم اتامث همدصف نيلبقم رخآو وه قتلاف هعضوم نع فرحا فقاولا نأ ولو

 وك ناك هل مداصلا لجارلا وأ سرافاا ناكف هنع ايلوم هفرحت ناك ولو فرحتلا ىف العف هل نأل همداص ةلقاع

 ناتبادلا تتام اذإو « هسفن ىلع ىنح هنأ ال ًارده همد ناك مداصلا تام ولو « هتيد مداصلا ةلقاع نمضتف اففاو ناك ول

 . ةباد نم نمضتال ةلقاعاا نأل مداصلا ىلع امهنم ةدحاو لك نم فصنف مادطصالا نم

 7 تفلتو امبيف نم تامو ىرخألا امهادحإ تريكف ناتنيفسلا مدطصا اذإو : ىملاعت هللا ةمحر ( قفا ةلالا )

 هلاح ىف مئاقلا نمضي نأ امإ نيلوق نم دحاو الإ ايف زوحم الف امهادحإ نم وأ امبيف امث وأ امهنم فلتام وأ امهلومح

 هعبطي نمو هسفنب اهفرمتينأ ردقي نوكي نأ الإ لاحب نمضيال وأ هريغل هتنيفس تباصأ ام لك فصن ةنيفسلارمأب كلت
 اهفرص.نأردقيملو هتبلغ اهنأ ىف اهفرص.ىذلا لوق لوقلا لاق لوقلا اذ هلاقنمو نمضي الف هتبلغ اذإ امأف اهفرصي الف

 كلذ نوكيف ادبع نوكي نأ الإ هتلقاع سوفنلا تنمضو هلام ىف سفنلا ريغ نمض نمض اذإو جوم وأ حير اهتبلغ وأ

 اهيف ايدعتم ناك اذإ هنأ الإ تباصأام نامضيف ايدعتم وأ اهيف الكوم وأ املكلام اهفيرصت ىلِ ىذلا ناك ءاوسو هقنع ىف

 نمض نم ءاوسف تبصأو تاس ةيمادعو تمدصوأ مدصت لو تمدص نإ اذكهو « تلاصأو حس اهماصأ ام نمْص

 ىلع بلغي مل ىذلا نمض اهكرتف اهفيرصت ىلع ردق نمالإ نمضي مل نمو ابلغ وأ بلغ نإو اهنهض لاح لكب اهبكار

 نمضي مل مدصلا اع دمعت نأ ربل ةئمفس تمدص اذإو ( قفأ 3 الا بولغملا نمضبملو مدصلا ل اهفي ردت

 نوفاخمام ةنيفسلا كارا ضرع اذإو مهلاومأ ىلعالو مهيلع ىدعتم ريغ اولخد اهيف نيذلا نأل لاحب هتنيفسف امب ائيش

 قلأ ام ناك ن إف مستف فخم نأ ءاجر اهيفام ضعب ممدحأ قلأف كلذ ضعب وأ اهيفامو ايف نم ىلعو اميلع فلتلا هب

 نإف ةنيفسلا لهأ نود هربغل قلأ ام نمض هربغل قلأ ام ضعن ناك نإو هريغ ىلع هنم ءىشا دوعب الف كات هلاق ةسفنل

 نذأأف هنمض أ نأ ىلع ةقلأ لاق نإو هاقلأ وه هنأل ائيش هل نمضي مل هاقلأف كعاتم قلأ مهنم لجرل ةئيفسلا لهأ ضعب لاق

 نأ الإ ةنيفسلا باكر نود هل هئمض هاقلأف كلذب هل نذأف ةنمفسلا باكرو هنمضأ نأ ىلع هقلأ لاق نإو هنمض هاقلأف هل

 نم انف امو ةئيفسلا لهأ قرغف قشنا وأ قرخت اف هب رض وأ اًئيش ةنيفسلا نم لجر قرخ نإف هعم هنامذب اوعوطتي

 املايكار وأ اهرمأب مئاقلا وأ ةنيفسلل كلام اهم اذه لعافلا ناك ءاوسو هتلقاع اهمابكر تايد نمضو هلام ىف اهيفام

 . ام رم اسنجأ وأ

1 
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 نسف

 او ١

 نوكي مك نيشنأ ص قام ادبأ نيشلا ىف ناك تفصوام الولو مشاوهو حضاومو ةعثاهو ةحضوم نم رضاو نيشأ ةلعألا

 هيفف مثع ريغ ىلع ربج مث ماظعلا نم مظع رسك اذإو ( قفا: ةلالاف ) هلخد بيعب هب صقنف هيلع ىنج عاتم ىف كلذ

 غلبيال تفصوام ىلع ةموكح هيفف مثعلا ريغ نيش وأ مثلع ىلع ربج نإو هيف ناك نإ فءْض وأ حرج وأ مأ ردقب ةموكح

 عارذلل ةموكحم الو ةلممأ شرأ ةلعألا نيش ةموكحم غابي الو عارذ سكي وأ ةلعأ ردك ناك عطق ول مظعلا ةيد اب

 ةفئاج ةيد هب غلب الف ربجو رسك اذإ علضلا امأف « ذخفااو فنألاو مدقلاو قاسااو ذخفاا ىف ©20اذكه اذهو دب شرأ

 . ةفئاجلا هنم ريصي نأ هفام رثك 1 نأل

 نيسرافلا ءاقتلا

 دحاو لك ةلقاعىلءف اعم اتا امبنمدحاو لك ناك ةباد ىأ ىلع نابك ارلا مدطصا اذإو : هللا همحر ( ىف نةلالاف )

 هتمدص نم تام امهنمدحاو لك نأو هريغ ىلعو هسفن ىلع ناح امبنم دحاو لك نأ لبق نه هبحاص ةيد فصن اههنم

 فصن حراجلا ىلع ناك هريغ هحرجو هسفن حرج ول اكهريغ ةءانج هل ذخؤرو هسفن ىلع هتيانج لطبتف هريغ ةمدصو

 نإف الجر مهنم لتقيف مهملع رجحلا عجريف اعم قينجتملاب نومرب موقلا اذكهو هريغ ةيانجو هتيانج نم تام هنأل ةيدلا

 هل دخؤتو هسفن ىلع هتيانح نم هتصح عف رثق هيلع هسفن عم ةعستلا ةءانحو هسفن ىلع هتبانح نم ثام دقف ةريثع اوناك

 هتيد ريثع مهنم دحاو لك ةلقاع نم هعم قينجاملاب اومر نيذلا نم هتيد راشعأ ةعسن هتثرول ْدَحٌؤيف هيلع هريغ ةيانج

 نمض امهاتباد تتام نإو نءتوافتمو ءاوس نيتباد ىلع اناك وأ شبك ىلع رخآلاو ليف ىلع نيبك ارلا دحأ ناك ءاوسو

 كلذكو نامدطص, نيسرافلاك اناكلجارلاو سرافلا مدطصا ولو هبحاص ةباد ةمدق فضن هلام ىف امهنم دحاو لك

 نمضيام هتيانجنم ىمعألا نمضي حيحص رّخآلاو ىمعأ امهدحأ وأ نيحرحصوأ نييمعأ اناك ءاوسو نامدطص,نالجارلا

 اهاتباد امهب ترقهقت ول كلذكو امبنم ادحاو الو امهيلغت مل وأ اهادحإ تبلغ وأ امهاتباد امهتبلغ ءاوسو ريصبلا

 ناك ولو هتبادىلع البقم رخآلا ناكو (هدحأ ةباد اذه تلعف وأ اتاف امدطصاف ايبقع ىلع امرنم ةدحاو لك تعجرف

 نإف دبعلا قنع ىف رحلا ةيد فضن ناكو تغلبام ةغلاب .دبعلا ةميق تفصن رخلا ةلقاع تنمض ارح ردالاو [! 2 821

 « هديسل ءىش الو صاصق وهف ءافو ناك نإف دبعلا ديس ىلإ عفد رح ةيد فصن نع لضف دبعلا ةميق ففصن ىف ناك

 ةيانجلا نإف دبعلاتام اذإ امأف نييح اناك اذإ (عببرلا لاق) دبعلا ديس ىلع ءىنش الو هردقب صقأ صقت هيف ناك نإو

 لثمناك نإ رلاةثرو ىلعدرتو رحلا ةلقاع نم ذ>ؤ: دبعلا ةميق فصنرحلا ةلقاع ىلعو هديس ىلع ءىث الو ةَنبقر ىف

 ©«0فصن ىلع ًادئاز ناك اذإ امأف ةيانجلاب عبتيف اح ناك ول ةندب ماقم موقت دبعلا ةميق نأل لقأ وأ هتيد فصن

 تزجعزإف مهليتق ةيد فصن اوذخأورملا ةثرو عجردبعلا ةميق فصن نم «0ذخأ ىتمو هديس ىلع در رهف رحلا ةمق

 قنع ىف امينم دعا لك ةنلف تفص ناك ندع نايرطشلا ناقل ود( قفان_ةلالإف ) مهل ءىش الف دبعلا ةميق

 مادطصالا ىف ءاوسو امل لام الو ةلقاع امءنع نمضي الو اتام دق اهيج نييناحاا نأ لبق نم ةيانحاا تلطب و هبحاص

 ابص انهدحأ وأ القاع رخآلاو اهوتعم (هدحأ نوك نأو نا ريصبااو نا.معألا و ناهوتعملاو نالقعي ناذللا ناسرافلا

 اهلعلو )» ديعلا » : ةحسأ ىفو 2« هذعب دخفلا 3 رركم وهو « خسألا ضع ف نك ذخفاا ق 2 هلوق )01(

 ٠ هرر>و « دضعلا » نع هفرحم

 . ( ةيد ») نع ةفرحم « ةميق ») لعلو « خسنلا ىف 5 خلا ةميق : هلوق )0(

 , ةحديدحيم ةيتك# هوحن وأ 6 ةلقاعلا وهو اهرورح لظقَس وأ خيسانلا ند ةدكار ند (( لعل فيصت ند 0 هلوق )م



- 

 رظن حرج سأرلا وأ هجولا ناش اذإو ( قفا شلالاف ) ءىث كلاب هنم ىطعي الو هيف نوكشنتال ىذلأ فصتلا

 حرجلا ناكنإو نيشلاب ذخأ حرجلا نم اشرأ رثك أ نيشلا ناك ن إف حرجلا عم نيشاا ىف رظنو تفصو اكحرجلا ىف

 نم نصت هنم زبك أ وأ ةحضوم شرأ نيشلا لبق نإو ءىث نيشلل دزي ملو حرجلاب ذخأ نّيشلا نم ًاسْرأ رثكإ 1

 « ةحضوم شرأ ىلع دز مل تناشف تناكول ةحضوملا نأ ةحضوم هب غلب أ نأ ىنعنم امإو نيشلا ناكام ائيش ةحضوم

 ناك نإو ء ةحضوم شرأ ةحضوم نود حرجاا عم نيشلا غاب نأ زج مل ةحضوم نم لقأ وهام عم نيشلا ناكاذإف

 هفشحم اع م>الا لاني وأ لاح بهذيال نيش نوكي نأ الإ ءىث نيشلل ْدْحْوي الوأ اذكبف نيش هنم قبو حرج مل برضلا

 اوردق كلذب رصبلا لهأ ال ليق ةحضوملا نود احرج هجولا وأ سأرلا ىف هحرج نإف هحرحم وأ ائيش هنم رحفي وأ

 ا نرثلت نكن نأ ىف كشن دقو ةحضوم فصن اهنأ ىف كشنال مالق نإف اوطاتحاو ةحضوملا نم هردقب كلذل

 دوس نإو شرأ هل ذخأ اذكه ناك اذإو ءىش كشلاب هنم ىطعي الو هيف نوكشتال ىذلا فصنلا ىبف ليق كلذ هبشت

 م>الا نم توم اذه ىلإ راص : اولاق نإف ٍملُعلا لهأ لثس هجولا ناشف كلذك ةرمضخ وأ قبب اداوس هرضخ وأ نوالا

 بهذي ملنإف ةدملا كمل: ىلإ كرت ادبأ بهذي ل بهذي لو 5 غلب نإو لكشم اذه اولاق نإو شرأ هيف نيشلل ذخأ

 ىذلا شرأالا در بهذ مث اشرأ بهذيال هنأ معي ىذلا حرجلا رثأ ريغ تفصو امث ءىش هل ذخأ تمو شرأ هلذخأ

 ىمذلاو ةكوامملاو كولمملاوةرحلاو رحلا ىف ءاوس نيشلاو ماظعلا رسكو اهيف ردقال ىتلا حارجلا نم تلق امو هل ذخأ

 دحيف « اهردقب رارح"الا نم دحاو لك ةيد ىف دحمو كولمملا نمت ىف موق. اك اءهنم دحاو لك ةيد ىف موقت ةيمذلاو

 ىف نوكيف رحلا كلذكو ىدوبيلاو فارصنلا كلذكو اهتحضوم ردقب ةأرملا ةيد ىفو ةحضوملا ردقب ىسوجملا ةيد ىف

 سأرلا ريغ ىف حرجلا ناكاذإو هل 1 كو از لوك ابدل اك هج د نك هيد رده هحضوما نوداانو ةحضوم

 حارج ىف سيل هنأ لبق نم هماثتلا دعب قابلا نيشلا ردق الإ مأتلا اذإ هحرج ىف سيلف مولعم شرأ هيف وضع ىف هجولاو

 كلذ نم رثك أ مولعم ردق هف ىذلا وضعلا ىف ىذلا حرجلا نيش غلب اذإو اهفلت فوخل ةفئاجلا الإ مولعم ردق دسجلا

 ارفظ هل عزني وأهيلجر وأ هيدب عباصأ فارطأ نم ةلعأ ىف حرب نأ لكم كلذو « ةردق لع ةموكحملا تصون وضعلا

 اهردق ىلع دزب مل هتناشو هتاعأ تعطق وا هنأل ةلعأ ةيد هب غلبي الف ةلمم "الا ةيد نم رثك أ ايف نيشلا شرأ نوكيف

 شرأ نم رثك أ هنيشردق ناكو !ملفاسأ وأ لمانألا طسو ىف حرجاا ناكولو اهردق اهنيش نم اهنود وه امي غلب الف

 مدقلا وأ فكلا شرأ نم رثك أن ناشف مدقلا وأ فكللاىف حرجلا ناك نإو تفصو ام ةلمتأ شرأ هب غلب مل ةلعأ

 نم امهبعطق نود ام غلبي الف ائيش نيشلاب امبشرأ ىلع دزب مل اتناشف اتعطق ول امهنأل مدق الو فك شرأ هب غلبي مل

 ةيد ردق هنيشب غلبي مل مدقلا وأ قاسلا وأ دضعلا وأ عارذلا ىف ناك نإ اذكهو امهللش الو امبعطق شرأ امهملع ةيانجلا

 ةيد هب غلسال حورملا ناشام هيف ناك هلك ندبلا عييمج ىف امتدحأ وأ نيشلاو حرجلا ناك ولو ةمات لجر الو ةمات دب

 نيشلا ىف تددح فيكف لئاق لاق نإف ةيدلا نيديلا عطق ىف نأل ًادبع ناك نإ هتمبق الو ًارح ناك نإ نيشال حورخلا

 فصضن ىعو ةحض مب ًادود< حبقأه يف نيشلا ودبي ىذلا هجولا ىف هتلعجف ةيدلا نودام هب غلب تلقف بابثلا هيراوت ىذلا

 ةحضومب غلي ال عضاوملا نم عضوم ىف حرج شرأ هيف حرجال نيش غل, نأ زوجيال هنأ نم تفصو امل تلق ؟ةيدلا ريع

 زوحمال هنأل اهردق هب غلب أال نأب اهنم لقأ اهعضوم ىف ناكول تددحف اهنود ام رثك أ ىهو ةحضوم نيش هيف غلبأ ام

 ةحضوم نيش ىلع تايدلا دحأ ملو ردق هل وضعب نيشو حرج لك ىف تلق كلذكو نيشلا نم اهغلبي ملام اهب غلبي نأ

 ةعفنم نم ابرق اهباهذ نيشلاو نذألا ةعفنم تسدلو ةيدلا فصن ديلا ىفو ةيدلا فصن نذألا ىف نأ ىرت الأ ملأ الو

 باهذورسشء ةمشاحلا ىفو لبإلا نمسح ةدضوملا ىفواثلثو لبإلا نم ائالث ةلعألا ىف نأ ىرت الأ اهباهذ نيشلاو ديلا
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 الجر نأ ولو ةموكح هيف تناك فلختس ماوأ ًاصقان رحشأ| فاحتسا ولو فانت هنأل رش تاهذ الو مآ دكا

 ءاوسو هنيش ةلق ردقب ةموكح هيف تناك ةأرما نم وأ رعشلا ناك عضو» ىأ تبني لف سأرلاو هجولا رعش ريغ قلح

 الإ ةأرما نم وهكلذكو هتروع ىرت نأ ىلإ ىضفأ ناك نإ مث 1 هنأ الإ نطب وأ دسجلا رعش نم تابنلا نم رهظام

 نود نم امهتاقر نم قلحام كلذكو ةتجوز نوكس نأ الإ ءارت الو ءآرما نم كلذ شع نآ لح را 2

 هيلع تناك تبن :لفلجر اهقلحف هقلحىف ةرششتنم لجر ةي تناك نإو لجرلا نم ةيحللا رعشو سأرلا رعش تبانم
 رعش ىف نأ تلق امتإو هفالخ ىف ةموكسحلا نم رثك أ ةموكح هيف تسيلف ةموكح هبف اذه نم تلق امو ةموكح ايف

 نيش نود لجرلا ىلع هنيش رثأ نال رعشلا بهذ اذإ ةيحللاو سأرلا ىف تاموكحلا نود ةموكح تدنن مل اذإ ندبلا

 ابرض الحر لج ربرض اذإو هل منأو حصأ رعشلا تاين نال ندنلا ىف رثأ الن هباهذ' ىف تلعجو ةحللاو سأرلا رعش

 ريغ نإو ( قنا لالا ) براضلا رزعيو هيف هيلع ةموكح الف هللآ هنأ ريغ ارمثب هل ريغي مل وأ ارعش هل بهذي مل
 اميقلدف رخآلا نود امهدحأ وأ نابراشو ةيحل ةأرمال تقلخ ولو ةمئاق ةيانجلا نأال ةموكح هيلعف هب رثأ وأ هدلج

 الإ بيع ةأرملا ىف ىهو لجرلا ةقلخ مامت نم ةيحللا نأل لجرلا ةيحل ىف اهنم لقأ ةموكح هيلع تناكو بدأ لجر

 عطق نكي ملو تبن اذإ امأف آصقان تبن وأ تبني مل اذإ اذه ( بوقعي وبأ لاق ) ملألاو ىدعتلل ةموكح اهيف تلعج ىنأ

 . هب لوقأ انأو ( عيرلا لاق ) ريزعتلا الإ هيلع سيلف ءىث ا(هدواج نم

 رافظألا عطق
 نإو هنم صتقا صاصقلا هيف عاطتسإ ناك نإف ادم لجر رفظ لجرلا عطق اذإو هللا همحر ( قا قلالا ١)

 نم رثك أ ةموكح هيفف انيشم تبن نإو ةهوكح هيفف نيشم ريغ ًاحبحص تبن نإف ةموكح هيفف صاصقلا هنم عطتسي مل

 ةموكسحلاب غلبي الو هلبق ةموكسحلا نم رثك أ ةموكح هيفف تدني ل نإو نيشم الو صان ريغ تبن اذإ هيف ةموكحلا

 هتحم ام عطق ول هشرأ هتموكحم غاب الف ةلعألا فظوتسال رفظلا نأل ةلمألا نم رفظلا تام ردق ةيدالو ةلعأ ةيد

 . ةلعألا نم هتحمام

 رزعو مرغ هيف هيلع نكي مل هنم هب رثأ الو هلسرأ مث همغ وأ الجر لجر قنخ ولو هللا همحر ( قفا: ةلالاف )
 لكو » هيلع مرغ الو رزعيو أ دق ابأر يش الو اماهط هعنع 1و عى هيد ىف هلثإ و هتفيط ىف هب عطقف ه4يساح واو

 . ةموكح الف ةمطللا نم ةرضخلا لثم بهذي ارثأ ناك نإو ةموكح هيفف قس هدي ىف رثأ وأ شدخ نم ةهلانام

 ركل
 رك وأ شدخ وأ حرج قاب رثأ امل ناك ةيانج لك ةموكسحلا اهيف ىتلا تايانجلا : للا همحر ( قفا: لالا )

 ةموكح هبف تلقام لكو « هيف ةموكح الف رثأ هل قبب لف مروي مل وأ مرو برض لك امأفقاب نول وأ قاب مرو وأ مظع

 نم هردقأف حورملا ماك أربيف ةحضوملا نود احرج هبجو ىف وأ هسأر ىف هحر+ نأ اهنم هوجو نم هيف ةموكحلاف

 ةحضوم فصن ردق هحرج هب للعلا لهأ لاق نإف ؛ ةحضوملا نم ةموكسحلا هيف ىذلا حرجلا ردق ك رظنأ مث ةحضوملا

 ءطبو ملألا ىف ةحضوألا ند هعقوم هنإ اولاق م ردّق هيف لود لفأ وأ 0 اولاق نإف ةحضوم فص ىفام هيف لعح

 نم اهردق مك ليلقو ريثك محل هنود نوكي دق هنأو مظعلا بيغل ىردنال اولاقءنإو ( قفانثلالا ) ههبشأ امو ءربلا>.

 ىهف لبق كلذ هبشن اهنأل نيثلث نوكست نأ ىف كششن دقو ةحطوم فصن اهنأ ىف كشال مدلق نإف اوطاتحا ليق ةحضوملا



 - (/#ع-

 3 ا نم لقعلا ب

 ثهذاف ةيانطا تناكام هلع ةءانج ىنج وأ لجر ماظع نم اظع 0

 ةيدلا نم رثك أ اهشرأ نوكي نأ الإ شرأ لقعلا باهذ ببس تناك ىتلا ةيانلاب هيلع نكي لو ةيدلا هيلع كاك

 كلو در دلع نوكف ةفئا لاني وأ ةمومام هجشنإو هيدي عطقي نأ لثم كلذو اهشرأو ةيدلا نم رثك الا ابف نوكتف

 هلانام ردقب اهف دازب ةموكح اف ناك اعزف هتثروأ وأ هناسل تفعضأ وأ هبهذت ملو هلقع تصقنف ةيانج هيلع ىنج ولو

 | 3 ل8 ةموهام تناك اهنأك ةباتكلا شرأو ةيدلا فصن اهف ناك هدن تلشأف. هذه رغى ةبانج هلع ىج ولو

 اهنأل سفنلا ثلث ةمومألا ىفو ةيدلا لجرلاو ديلا ىف تناك هدب عم هلجر تلش نإو فصنلا ديلا لالشإ ىفو ثاثلا

 اذإ ايشغ وأ اعز وأ انمح ةثروأف 1 هباصأ ولو مولعم يح امحل نيوضع ةككلهأ مولعم يح امل ةبانح

 ةيدلا هلقع باهذ ىف هلقع بهذف هيلع .ىنج اذإو ةيدال ةموكح ةمومأملا عم اهف تناك هريغ وأ دعر نم عزف

 حاص ولو لقعلا باهذ ىف ةيدلا عم ةيانجلا كلت شرأ هيلعف مولعم شرأ امل ةيانج هيلع ىنج هلقع باهذ عم ناك نإو

 حاص ول كلذكو ائيش لقعي اغلاب هلع خيصملا ناك اذإ ائيش هيلع نأ ىل نبي مل هلقع بهذف ءىثب هرعذ وأ هيلع

 ىلع حاص وا نكلو ائيش حئاصلا ىلع نأ ىل نيب مل ءىث هباصأ وأ تامث طقسف ارادج وأ ةباد بك ار وهو هيلع

 حايصلاو هتيد نمض ىصلا لقع بهذ وأ ! كلذكاو هباضإ اك نمْض هتحبص نم طقسف هعز زف وأ لقعي ال هوتعم وأ ىص

 ىلع لجر ادع ولو هريغو حايصلا نيب ناقرش ل امهنأل حا ءاصاا اهنمضي ةيانح هنم تناك اذإ هوتعااو ا

 ةيانج هب عقت مل اذه نأ لبق نم ةيد هيلع نأ ىل نيب 0-0 ارعذ هرعذو هب هب ريضي ملف فيس, لقعي غلاب

 هيلطي لعجو هب هلثي ملو فيسب لحجر ىلع ادع الحر نأ ولو لتعلا بهذي ال اذه لثم نأ نيغلابلا نم بلغألا نأو

 قلأ ول كلذكو هسفن قلأ هنأل هند د نمضإ نأ ىل نبي مل تاث هاري تيب رهظ نم عقوف هئم بره بولطملاو

 ةيفخ ةرفح لثم هيلع قحم مف. عقوف اريصب وأ ىمعأ ناك ناو تاي وأ قرتحاف ران وأ قرغف ءام ىف هسفن

 تملا ثدحع و اذ_ه ىلإ هرطضا هنأل همد كلااطلا ةلقاع مر تاّقثهب فسحاف تيب رهظ نم وأ ىنخ < و ىش وأ

 هلتقف لدف وأ هلك 0 وأ هابإ هبلطي بدب هل ضرع ول كلذكو هلع ىتاجلا نع ةيانجلا هب طقستام هسفن ىلع

 . هريغ هيلع ىلاجاا نأل اعيش بلاطلا نمضي مل هلتقف صل وأ

 داسجلا خلس
 دلحاا داعو ةفئاج نوك نأ غلبي لف لجر ندب دلج نم ائيش خلس الجر نأ واو هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 ىف هتيدف الإو هنم صتقا هنم صاصتقالا عيطتساف ادمع ناك نإف ةموكح هيلعف هريغ دلج تدنف دلجاا طقس وأ مأتلاف

 وأ دسحلا وأ هسأر ىف اذه ناك ولو مألا نم هلانام عم دلجلا بيع ردقب ةموكسحلا ىف ديز ًابيعم دلجلا أرب اذإو هلام

 مل اذإ هنأ ريغ رعشلا تدني مل نإو ةيد اهب غلبيال أطخ ناك نإ ةموكح هيف تناك رعشلا تبنف امهضعب ىف وأ آعم امهيف

 اتبنت ملو امهفتت وأ اممحهتيهل وأ لجر سأر ىلع لجر غرفأ ولو ملألا عم نيشلا راهب ةقرككللا قف ديز رعشلا تشب

 صقني ةموكح هلع تنأك نيرفاو اتنن وأ لفأ وأ اناك ام قرأ اتبث ولو نيشلا ردقب اهيف دازب ةموكح هيلع تناك

 هيلعنكي مل دوجأوأ ناك اك هرءشتبنذ قالح هقل> ولو ًانيش رثك أ تناك اذإ اهيف دازيو انيش لقأ تناك اذإ اهنم

 هيف سلف زوحال ةمحالا ىف ناك نإو وهو مأ مك ف سلو سأرلا ىف اكسن هيف نال ةيان سيل قالخلاو ءىُ
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 ةمات ةيدلا نوكت امافيعض ناك وأ ادمتعم ايف ناك نإو لجرلاو عباصألا ةمالسا ةمات ةيدلاو دوقلا اهيفف اذه لجر

 . فعض اهيف ناك نإو امم رصيب نيعلا ىف

 يعلو ملا

 رصيف هجو بلقي ىح ةهتيانج نم هقنع توتلاف لحجر ىلع لحر ىنح نإو : لاضاق همخر( قفا تلالا (

 غيسإ وهو افيعض انافتلا تفلي وأ تفتليال راصف هتبقر تسبب وأ هبجو جوعي مل نإو هتبقر كلذ باضأ وأ تفتلملاك

 همالك كلذ صقن نإف ةعفنملا صقن غلبمو نيشلاو ملألا ردقب اهيف دازب ةموكح 'اهيفف ملكتيو قيرلاو ماعطلاو ءاملا

 ايغن ابغت الإ ْضملا وأ هرجوي نأ الإ ماعطلا ةغاسإ كلذ هعنم نإف ةموكسملا ىف ديز ءاملا ةغاسإ هعم هيلع قشو

 ةيدلا نم هيف تناك مالكلا ضعبب حصفيال راصىتح همالك نم كلذ صقنولو ةمات ةيد لاحم اهب غلببالو ةموكحلا ىف ديز

 همالك بهذ ولو ( قفا: ةلالاف ) مالكلا ريغ هباصأ ام نأل هاوس هباصأ امل ةموكحو همالك نم صقنام باس

 ابارعش الو اماعط غيسي ال راص ولو ( ىف. لل][ ) ةيانجلا نم هقنع ىلإ راص امف ةموكحو ةمات ةيدلا هيلع تناك

 . ةموكح هيفف ماعطلاو ءاملا غاسأو شاع نإو ةلدلا هيفف تام نإف هب صبرتيف ىرأ امف شيعيال اذه ناك

 ىثم َنِإف ةيدلا هيلعف لاحم ىثع نأ هعنف لجرلا بلص لجرلا ريك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفاةةلالاث )

 ىف هيلع دازيو ةموكح هيلعف اجوعم أرب نإو ةموكح هيلعف امقتسم أربو هتيشم صقنت مل نإو ةموكح هيلعف ادمتعم

 هلوق لوقلاف اهفصوب فرعت ةمالع كلذل تناك نإف ةعاج رسدكلا بهذأ دق نأ ىعدا نإو حوعلا ردقب ةموكسملا

 ملاق ءىشب سيل عاملاو بلصلاب بيعلا ىف ناك ام إ عاملا باهذ نأل ابعم ةموكح ال ةءءات ةيدلا ىتاحلا ىلعو هنيع عم

 ةيانج ذئنيح اهنأل ةموكحو ةيد ةيلع تناك هب هعطق وأ رسسكسلاب هرك ذ لشأ ول نكسلو ةبقرلا عم ناسالاب مالكسلاك

 هب معلا لهأ لاقو هيلع لدت ةمالع كلذل نكي مل نإو ( قا لالا ) بلصلا ريغ مئاق ءىش ىلع تدلوف بلص ىلع

 هب ملعلا لهأ لاق هل سكنت ملف تاقوألا ند اتقو ضصنرت نإ ناكو باصلا 0 نم بهذي دق عاملا نأ امولعم نأ

 ىنأيو بهذي دق اذه ليقو تقو هل نكي مل نإو ةيدلا ذخأو فلح ريثتنت مل لاق نإف تقولا كلذ ىلإ كرت رمثتنن ال

 نوكي عابا باهذ نأ ملعي ناك اذإ عاما باهذ ىف ةيدلا هل نوكب امنإو عاجلا باهذ ىف ةيدلا ذخأو رمثتنا ام فلح

 عماجمال ريصي تح ركذلا لبق بلصلا رسك ولو ةمزال ةموكح هلف معلا لهأ دنع امواعم نكي مل اذإف بلصاأ 1

 . لاح ىنثملا هعنع مل نإ بلصلا ىف ةموكحو رك ذلا ىف ةيد هيلعف لاحب

 ءانطتلا ىف دفاونلا

 ٌقَح مظعلا تقرخ وأ خلا هتن رض تغاب َّىَح همظعو دج كلف لدرلا لحرلا ترض اذإو ( قنانت اانا

 كلذكو رثك أ وأ كلذ نم لقأ ةموكسحلا تناك هاثلث الو وضعلا .لقع ثلثال ةموكح اهسفف رحآلا قشأا نه تجرح

 . ةموكح هيف تناك هريغ مظع هناكم تبذيف رسكنيو همم جر ىتح هاظشأ وأ هع ليس ىتح مظعاا و
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 ماظعلا رسك

 نأ معأ هللاو هبشيو لمح علضلا ىفو لج ةوقرتلا ىف لاق ه6أ هنع هللا ىضر رمت نع ىور ( قنانةلالاف )

 نسلا ريغ ناسنإ"نم رسك مظع لك ىنف لقع تبقوتال ةموكح تفصو امف هنع هللا ىضر رمع نع ىكحام نوكي

 01 هالو نار حالا نالسملا ىف تايدلا تنس ابلك تاموكملا ىف دج امو مواعم شرأ اهنم ءىش ىف سيلو ةموكخ

 ربج اذإو ةموكح هيفف هيف بيعال امقتسم مظعاا ربج اذإو تايدلاو تايانجلا ببس نم اهنأل لبإلا نم ةمذلا لهأو

 .٠ هش مكعال احيحد ريح اذإ ةموكح هيلعو هررضو هنيش ردقب ةموكح هيلعف أييعم

 ماظعلا رسك ىف جرعلا 7 جوعلا

 ةصقان وأ ةجوعم تأربو للشت ملولو اهلقع مت دقف تاشف لكرلا فلا لحرا ردك اذإف ( قنانتلللاف )

 ءىث لش نإو « ةموكح اهيفف ةجوعم 8 نإ تكلا ف اذكه 1 عبصألا ةيد اهب غادال ةموكح اهيفف ةبيعم وأ

 ناك نإو ( قفا لال( ) ةموكح هريغ وأ جوعب تبيع نإ فكلا ىفو امات هلقع عباصألا نم لش امفف عباصألا نم

 ةروسكملا كلذ ىلع هركي ل ةميقتس» ربجتل- اهرسك نيبو ىنإب اولخ ىتاجلا لاقف ةدوعتم تأربف عارذلا ىف اذه

 اادتلتل تئررام دعب اهرسك ولو ( ىف[ نعل ) هتبانج ىف ةموكح هتلقاع وأ ىتاجلا ىلع تلعجو هعارذ

 اذكه اذهو دعب هثدحأ ءىث نه جوعلا باهذ نأل ةجوعتم ىلوألا املاح ةموكسحلا هل تناك ةميقتسم تأربف

 اهيفف هتمات وأ شطبلا ةصقان شطبت ديلا نأ ريغ تبصعف ادي رسك نإو ( ىتنإ: :لالاؤ ) اهلك ماظعلا رسك ىف

 111 لع هن نركفغ لشن وأ ءىث عباصألا نم تومي نأ الإ شطبلا صقنو نيشلا ردقب اهيف دازب رك

 اهيف جوعلا نيب ةصقان وأ ءاجوع تأربف هذخف وأ هقاس ردك نإَو . دكه عم ناك بيع لكو جوعلا كلذكو

 اهيفو اهلقع مت دقف مدقلا عباصأ تا نعل بك نإب كلدك وا جوملا صقنا ردسقب ةموكح اهيفف

 نك نإ « هنم ةعفنملا صقنو.بيعلا ردقب ةموكح ابيفف مدقلا تدعو عبباصألا تماس اذإو لبإلا نم نوسمح

 ملألا ةدايز ردقب اهيف دازيف ةموكح اهيفف افيعض ًاءطو اهيلع أطي تأربو كرولا وأ ذخفلا ىلإ اهقوفام وأ مدقلا

 اقلعم قش ىلع ادمتعم الإ ضرألا ام أطيال ىتح ةملاس لجرلا عباصأو ترصق نإ اذكهو « بيعلاو صقنلاو

 اهظطسنبو هلجر ىنثي نأ ىلِع هعم ردقرال ءىش اذه نم اهباصأ ولو « هلان ام ردقب ةموكح اهيفف ىرخألا لجرلا

 لاحت ءىث ىلعالو اصع ىلع ادمتعم ابيلع ءطولا ىلع ردقيالو ضبقنتال ةطستنم وأ طسنتال ةضبقنم تناكف

 ءطولا ىلع ردقي مل اذإ ذخف وأ مدق وأ قاس وأ كرو نم اذه ناك ءاوسو لبإلا نم نوسمح اهيف ناكو اهلقع من

 دوقالو ةمات لجر ةيد هيلع نكت ملو ةموكح هيلع تناك ابعطقف ناج اهلقع مامن دعب اهيلع ىنج ولو اهلقع مت لاحم

 لصفللانم اهعطقف اهيلع أطي عباصألا ةملاس هلجرو جرعأ لجر ىلع ناج ىنج ولو « ًادمح, اهيلع هتبانج تناك نإ

 اهّفصنتو قاجلا لام ىف دمعاا ىف ءاش نإ ة.دلا فصن اهيفف أطخ تناك .نإف ًادمع هتيانج تناك نإ دوق هيلع ناك

 لجرىلع لجر ىنَج ولو « شطبلاو عباصألا ةملاس هدب ىلع ىني رسعألا اذكهو . ىتاجلا ةلقاع لاومأ ىف أطخ

 ةيدلا هتظعأ ىمو ةمات ةيدلا هلعف ناطسنتو ناضبقنت هالجرو ىثللا هعنف هلجر وأ هربظ وأ هككرو نيب برضف

 ةيدلا هنم تذخأ نم تذخأ ام ام تددر هلاح ىلإ داع مث ةيدلا هتيطعأ اهب ىتلا ةثالثلا هوجولا هذه نم ءىش ىف

 تعطق اذإف ةيدال ةموكح ىناجلا ىلعف هيلحر رحب وأ جرعأ ًادمتعم الإ ىثملا هعنم هنكلو ىنملا هعنمب ملولو هيلع
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 +نضينري ةصح

 [إ)إسهس<+< ت17

 + ده هاتوا 6ك ة ىوش شم قع

 هاد كل ديلا
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 ةقئاج نوكيال انه

 اهصقنام اهيلعف ةمأ تناك نإف اهتضتفاف ءارذع ةأرما ىلع تدع ةأرما نأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا )

 مك لبإلا نم نيسمح ىوست ةمأ تناكول تيأرأ لاقيف : ىنعملا اذهب ةموكح اهءلعف ةرح تناك نإو . ةرذعاا باهذ

 اهيلع كلذ ناك لقأ وأ رثك أ لبق نإو لبإلا نه سمح اهيلع تناك رمثعلا لبق نإف ؟ ةميقاا ىف ةرذعلا باهذ اهصقتني

 ىلع ةموكحو ةباصإلاب اهلثم رهم هيلعف هجرفب اهضتقا نإف هجرف ريغ ءىش وأ هعبصأب لجر اهضتفا ول كلذكو

 ةناز هب ىه نكت 5 ىذلا عاجلا نماضوع اهلثم رهم هيلع ناك ابنت اهءاصأ ول هنأل اهلثم روم ىف لخدتال تفصوام

 ةءاتح اهنأل اند:هيلع تناك بيث ىمواهاضفأوأ اهاضفأف اهضتفا ولو عاملا عم م تناك اذإ ةيانْطلا هنع ةيصعملا لطبت الو

 لييس ةفئاجلا ىنعمن مااذه سيلو اند امهماع تناك عامج الب دوعب لحر وأ ةأرما اممضتفا ولواهلث مه رم هيلعو ةدحاو

 نك / مد اه>رف نم وأ ءالخ ا ممم جرخف اهنطب ترصعوأ ادوع اهرد وأ بيث ةأرما جرففف تاخد ةأرما كلا ولو

 لخدأ ول اذكهو لح وأ ةأرماب لجر اذه عنصول فدك ٠ اهيلع ءىث الو ززعتو ةفئاخلا ىناعم ىف اذه نم ءىش

 لخدأف ةفتاح لح رب تناك ولو : ةفئال ىف ا ذه ىف نكي ملو رزع هفوج ىلإ لصي ىت> ائيش ةأرما قلح وأ هقلح ىف

 نإو شرأ هيلع نكي مل ائيش ةفئاجلا ىف داز نكي مل نإف فوجلا ىلإ تلصو ىتح اديرج وأ اصع وأ هعبصأ اهف لجر

 هيلعف فوملا ىلإ اقش هنطب ىف قش مث هتيانح نم 0 " ىلا هتفئاد نيكسلا لخدأ نإو داز ام نمضض ايف داز نأك

 نيكسلاب قرح نإو « ةموكح' ةفف ايش فوذلا ىف اكك نإو ةمركح ةقن فرطا لإ غلبيالام قش نإو « ةفئاج ةيد

 حب ذلاك ءاعمألا قر شيعبال ناك نإو ©10هءاعمأ قرخ اذإ شيعي هبسحأ الو تام نإ اهلك سفنلا نمض ءاعمألا
 ةناثلا هعاتجو لوألا ةءانخلا نم توملا تاعجو سفنلا ةيد فصن ْنَمْص هيلع ىنملا تاق أكتو هقرخ ل 00

 اضيرم كزي ل اذإو 5 ةفئاحلا ف ام هق نك الف هنم اعضوم وأ هقاح ىف ادوع وأ هدب ل ولو ( ىف 9 7 الا (

 در وأ رخآلا قشلا نم تجرخ ىتح ؛اهذفنأف ةفئاج هنعغط اذإو ٠ ىنقنلا ةيدانمضي لتاف ووف هب عنصامت انمض

 نيقرخ هقرخفقرتفم نانس هيف حمرب هنعطول اذكهو « ناتفئاج ىبف هقرخم مل ءىش اهم و اهبنج ىلإ هفاجف اهيف حمرلا

 لحجر هنعط ىح مثلي مف طيخف لجر نطب بيصأ ولو ) قثإ 5 *لالاث ) نيتفئاجلا نيبام قرع مو ءىش امهنيد

 لك ىف اذكه اذهو « ةفئاج هيلعف مأتلاف هيف نعط ىذلا عضوملا ىف هنعطف مأتلا نإو ةهوكح هيلعف هفاجو ةطابخلا قتفف

 ةتناتاو تار , ولو »2 ةموكح هيلع تناك ةحضوم اه ءاع لحر هش ىخ مكتلت ملف ةحضوم الجر كجر جش ولف حار لا

 نإو دلحاا هولعيو محللا قصتلي ماثتلالاو ادم ةحشلا ا نإ دوقلاو مات ةحضوم شرأ هيلعق ةحضوم هدشف

 دسحلا رئاس هيلع امعو ةيانحلا لبق هيلع ناك امع نوللا ريغتم سأرلا وأ نطبلا ىف دلحاا ناك وأ دلحا| رعش بهذ

 هريغ وأ اعم ند هئطب ىف ام 1 دق معلا لهأ لامف ةفث احب هباص أ اذإو ) قفاخت لالا 0 متل ادلح ناك اذإ

 0 ديدخلا ةيشلا دد# ءىش وأ دب دج نم ةف ءاح راصف 4ب هلانام ءاوسو ) قفا 2س الأ ( ةنوكشل ةفئاح هيلعق

 اذإ اههبشأ ام وأ 01 ىلع هدزب م ناك ولو ةفئاح شرأ هلك اذه ىف هيلعف ةفئاح ريصبب ىح مأو حرف وأ هناكم

 5 ةفئاح ريصت ىد رثالا عصوم ند ملأ مث و

 رظناو ءخسنلا ىفاذك « خا ١ شدعيال ناكنإو : هلوق ( ١(

 )١( ةريكلاىلع » : ةخسن ىفو « ضرألا ىف ةرفحلا : ةرك ألاو خسنلا ضعب ىف اذكه « ةرك أ ىلع : هلوق «

 هةدهدصم كك : رظناف .



 كه // 0

 تلث ةمؤمأملا ىف لوقن اذهمو « ةيدلا ثلث ةمومأملا ىف نأ ىف افالخ لعأ تسل : ىلاعت لا همحر ( قفا لالا )
 تقرخام ليلقءاوسو غامدلا ىلإ لصت ىح سأرلا ظع قرخم ىتلا ةمآلاو . ثلثولبإلا نم نونالثو ثالث كلذو سفنلا
 اذإفرظعلا تقرخ دق اهنأاب تفصو اماهيلع نودهشي دوهشب الإ ةم وم ام تبثن الو ء ةحضوملا ف تفصو اك ه رثك واكس
 . غامدلااوأر مهنأ اوتبثي نإ و ةمآىهف غامدةدلج نوك نأ الإ لئاح غامدلا نود قبب مل ىح ظعلا تقرخ دق اهنأ اوتيثأ

 جاجشلا نم ةحضوملا نود امف ىضق مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ملعأ ملو : ىلاعت هللا همحر ( قاتشلالات )
 , لوقن اذهو لاق ةموكح اهنودام عبق فق نأو مولعم لشارأ ةحضوملا نود اهف سل هنأ تنقل ند لوق مك

 هحولا ىف جاجنشلا
 ىمسم لقعلا هيفام لك اذكهو « هجولا تناش نإ دازبال ءاوس سأرلاو هولا ىف ةحضوملاو ) قفا لالا )

 نيردللا ىف ى لك هحولا عيمب د لفسالا ىحالا ىفو ءاوس هحولاو سأرلا ىف ةلمتلاو ةمثاملاو ) قى 5 2 االاؤ 0

 مظعلا ذفنت ىتح تقرخف ىحللا ىف تناك وأ مفلا ىلإ تقرخف ةسحالا 0)1©6ىف تناك ولو ءاوس غامدلا ىلإ لص, ثيحو
 سأر لاك عضوم 0اناك :انأو'ةمالا قرح تفرد دع اال سفنلا ثلث هنق نأ امهد>أ : نالوق اهيفف دلجلاو محللاو
 ةطومأللا نعم ىف نوكتن فوج الو غامدلا ىلإ قرخت مل اهنأل ةئاملا اا نك 1 قو 4 كلذ ايف" شيل ةنأ رخآلاو
 ىلا جاجشلا تناك اذإو . ءىش هجولا نيش ىف دز مل هجولاب مواعم قرأ انف ىلا جاجشلا تناش اذإو . ةفئاجلا وأ
 ىنلا نأل ةحضوم ردق نم رثك أ نيشلا ناك نإو ةحضوم ردق لاح اهب غايبال ةموكح اهيف تناك ةحضوملا نود
 ادع حرج لكو اهنم لقأ وه انف سلا نوكت نأ زحي مل لبإلا نم اسمح ةحضوملا ىف تقو اذإ ملسو هيلع هللا ىلص
 . طقف ةفئاجلا الإ ةموكح هيف امنإف سأرلاو هجولا

 ةئاجلا
 «ةيدلا ثلث ةفئاجلا ىفو »لاق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىف افالخ لعأ تسل : ىلاعت هللا همحر (ىثانةلالاف (

 ةيانجلا وأ ةنعطلا تلصو اذإ رهظلا ىف وأ ردصلا ىف وأ نطبلا ىف تناك ءاوسو ثلثلا ةفئاجلا ىفو لوقن اذهبو
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 لبإلا نم نوثالثو ثالث سفنلا ةيد ثلث اهيفف نطب وأ رهظ وأ بنج نم تناك ةحان ىأ نم فوجلا ىلإ تناكام
 نعط ولو ٠ ةفئاج اهيف تناك هتفاجف هرحم ةرغث ىف نعط ولو . ةفئاج اهيف تناك هتفاجف هكرو ىف نعط ولو ٠ ثلثو
 نيئيش نيب تعمج ةيانج هذه نأل ذخفلا ىف ةنعطلا ةدايزب ةموكحو ةفئاج اهيف تناك هتفاج ىتح ةنعطلا تضف هذخف ىف
 عضوم ىف حلا فالتخال 2 ركدوا ةيضزم ا يووأ تناك هجر, قبو تضف هنمإ]) | ىلا ةحتسوم هحش ول  نيفلتخ
 . فوجلا ىلإ لصي كلذ نأل هقرخف جرشلا ىف هنعط ول كلذكو  فرطأ ىلإ لصي امهنم دحإو لك نأل ةفئاجاهيف تناك هقرخف هئيرم ىف وأ هقلح ىف الجر لجر نعط ولو . ني>رجلا
 ثا ا يك ا د للا وشر ولا كراك سئ ار 29

 . ةححصم هتك . ررحو « ىنعملاو طبضلا رظناو , طقت نودب خسنلا ىف اذكه « ةسحالا : هلوق (1)
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 قنعوأ عارذف ةحضوم امأف لجرلا نم ناودبب ناذالا امهمأل هجولاو سأرلا ةحضوم ىف الإ لبإلا ند سمح حضاوملا

 نع ريبك وأ ريغص نم حضوأ اف مسالا ىلع ةحضوملاو . ةموكح الإ اهيف نوكي الف هريغ وأ ردص وأ علض وأ دضع وأ

 الع ردق لإ 0 مل ولو اهتم صقن الو سارلا ئرطق تذخا ولو اهتمركى دانا 12
 ءىش الجر لجر برض ولو ءامسألا ىلع وف جاحشلا نه سأراا ىفام لك اذكهو « ةحضوم مسا لك ىلع عقب هنأ

 دلجلا قرخ نأ ىلءدز' ملول كلذكو طقف ةحضوم 0 امذ ناك ضع حبوب ملو اهضعب حضوأف ةلصتوم ةجش هجشف
 قب ولو ( قفاةغل الاف ) ةلصتوم ةجشلا هذه نأل ةدضوم شرأ اهيفف رخآ نم حضوأو رخآ نم عضبو عضوم نم

 ناك امهنيب زجاح قرخني مل ىذلا دلجلاو نيعضوم نم حضوأو رضخاف مرو نإو قرخني مل رثك وأ لق 'ىثث دلجلا نم

 او ناحضوم هةح وان ةسرراو ( قنا ةلالاف ) قرخنت ل لوصف امهنيب حضاوم تناكول كلذكو نيتحّطوم

 ىتاجلا فلتخا ولو ةيانخلا نم تلصتا ةحشلا نأل ةدحاو ةحضوم تناك قراف 0 مث قرخني مل *ىش دلجلا نم

 لك اخ لي فاحلا لاقو ناتحصوم لقا ودار نك دا نكي مل ىذلا عضوملا تققش تنأ هيلع ىنلا لاقف هيلع ىنلاو

 هيلع موقت ةنيب وأ هرارفإ الإ امهلطيي الف ناتحضوم هل تبجو دق هنأل هنيع عم هيلعىنحلا لوقلوقلاف قشناف ىتبانج نم

 نأل مظعلا رب مل نإو دورملا هعرق ىتح زرب دق مظعلا نأ نادبش نيدهاشب وأ ىناجلا رارقإب الإ ةحطوع صقي الو

 نيعو اذه ىلع دش دهاش وأ « ىري نأ نيبو هنيب لوحمب مدلا نآل كلذ نيتأرماو دهاش وأ هنود لوح دق مدلا

 الإ بحمال لاملا نأل ناتأرماو دهاش الو نيو دهاش اهيف لبقي مل ادمع تناكن إف أطخ ةيانملا تناك اذإ ىعدملا

 ىلا ىلعو هني عم حضوت مل امنأ ىناخلا لوق لوقلاف ةحضوملا ىف هيلع ىنحلاو ىنالا فلتخا اذإو ء صاصقلا بوجوب

 . ةنيبلا هلع

 هاا

 لبإلا نم رسثع ةعئاملا ىف اولاق مهنأ مهنع ىل 6 مهتيقل دذع نع تظفح دقو : هللا ةمحر ( ىقنانعلالا)

 ةنيبا نم تفصو امي وأ هرارقإب الإ ةمئاه ىلناجلا مزاي الو مظعلا مشت مث حضوت ىتلا ةمئاملاو ( لاق ) لوقأ اذهبو

 امهنيب عضاوموأ 2 اعضوم تءشوف ةريبك ةجشلا تناك ولو « ةعثاه هتمزل ةنيب كلذب .تماق اذإف مشينا مظعلا نأ ىلع

 ةب رضلاو هققشت مل 0 ءىث امهنيب ناك< دلو « ةدّحاو ةيانح اهنأل ةدحاو ةعئاه تناك ثش مل مظعلا نم "م ءىش

 اذكه اذهو ةمثاه ةبرضلا كلل احورجم هريغ هب لصيال ىتح لصفنا اهنم عضوه لك ىف ناك عضاوم تمشبف ةدحاو

 : ةضوق الا ةلقنملا ىف
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 ةأ ملا

 تظفح نم لوق اذهو لوقأ اذ و لبإلا نم ةريثع سم ةلقنملا ىف نأ ىف افالخ معأ تسل ( ىيفانتلالاث )

 سأرلا نم هماظع حرختستف ىظشتي ىح سأرلا مظع رسكست ىتلا ةلقنللاو « افالتخا مهنيب اهيف معأال تقل 0 .

 اهلقع مدقف ا اق ءىش امماظع نم لقن اذإو ةلوقنملا اهل لاقي دقو لقنت اهماظع نأل ةلقنملا 1 لبق اعإو ؛ متلي

 . تفصو ام اهماظع ضعب لقني ىتج ةءئاملا زواحب الو ,'ةيد ريثع فصنو رمثع كلذو لبالا نه ةرسشع سمح

 )١( امهنيب سس هلوق ىف ةدثتلاو ةشبلا صنت ىقت> (. نيعض وم نع » فرح هلعل اعضوم : هلوق .



 م * تح الكلالا خ

 طقس نانسألاو فلخيتستف طقست الو قاخم اذكه عباصألا نأل نانسألا نم رسدقأ فلختسيف طقسن نسلاك تسيلو
 عطاقلا ىلعف عباصألاو كنكلا! تعطقف عمبرأ وأ ثالث وأ ناعصأ وأ عسبصأ ةيكلا ىف تبقب اذإو « فلختستف

 ةاتع وأ دارنا نه كفنكلا تناك ءاوسو:“ عبصأ شرأ اهب غاس.ال ككللا ف ةمان ةموكحو امان عباصألا شرأ
 آمان دلا :شرأ دحْؤي نأب الإ ةموكح اهيف نوكي نأ طقس الو عباصأ عم تناك اذإ ءبصأ شرأ اهتموكحم غلب ال
 | تعطق مث اهنم صتقا وأ افع وأ اهشرأ ذخأو عباصألا تعطق اذإو:« ةمءات دي ذئنيح اهنأل عباصألا عم فكلا لخدتف
 ىلع لحر ىد ولو ع هريغ وأ عباصألاو كا عطق ءاوسو 0 فمك تفصوام ىلع رك اهمفف يكل

 7٠ ياس مال هلع ىبحا ءاش نإو « هفك مث هعباصأ تعطقق عنص اك هنم نصنقا فكلا عطق مث اهعطقف ادمع عباصألا
 ناَلمَأ ارفظلا اهبف ىلا اهتاكأ عبصأ لجرا تقلخ ولو ديرك هدا عبصألا ىف لاقو 22©2هفك شرأ هنم ذخأو
 ن٠ ةكرح نسسحأ الو ىرخألا نم عباصألا ةقلح ىلع ةماقتسا دشأ امهْم ةدحاو تسيلو رفظ امبيتاك ىف ناتقرتفم
 وأ وه عطق نإو ةاكأ نثرأ فض زواحم ةموكح هيلع تناكو صاصق هيلع نكي مل امهادحإ ناسنإ عطقف ىرخألا
 هل تقاخ واق ةدايزلا ىف ةموكحو عبصأ ةيد هيلعف اعم امبعطق نإ كلذكو ىلوألاك ةموكح اهيف تناك ةيناثلا هريغ
 ةقلح نم رثك ألا ىلع ةميقتساا عباصألا نافك .هل تقلخ ول هبف لوقلاك اهيف لوقاا ناك فك ىف ريشع عباصأ
 ةشطاب ريغ ىرخألاو ةشطاب امهادحإ تناكف ناعبدأ هل تقلخ ول كلذكو ء اهلك ةملاس تناك اذإ هعباصأ نيمدآلا
 أطيب ناك نإف ابلك اهاع أطب ناك اذإ اذكه اذه ناك نيلجرلا ىف اذه ناك ولو ٠ عبصألا مساب ىلوأ ةشطابلا تت
 اذإ دئاوز اببلع اطال قلاو , الع اظن, ىتاا ىع رمدع رسدع اهيف ىا عباصالا نِإف ضع ىلع اطب الو ابضعب ىلع
 ىلع امهدحأ ىنجت اهعضوم لثم .ىف اهلثم رخآلو ةدئاز عببصأ لجرا تقل ولو ؛ ةموكح اهيف تناك ءىش اهنم عطق
 لث. ىف نكت مل نإو اهبعضوم لثم ىف تناك اذإ ءاش نإ ةدئازلا ةعبصأ اهم تعطق ةدئازلا هعبصأ عطقف ادت رخآلا
 تناك اذإ ىرخألاب امهادحإ تناك منأ عوطقملا وأ عل عطاقا نه تناكف ناتدئازلا تفلتخا ولو« عطقت مل اهعذوم
 . ©9لولؤتلا لثم وأ دحاو لصف, عوطقملا نم ةدئازلاو لصاف. ةثالثب عطاقا نه ةدئازلا تناك نإف ةدحاو امهلصافم
 عوطقملا نء اهلثم عطاقلا نء* وأ عطاقلا ن٠ اهلثم عوطق'ا ن٠ تناك نإو « ةموكح هل تناكو دقي مل ههيشأ امو
 اهتموكح نم لقأ ةهوكسحلاو هعبصأ نع عوطقما عبصأ صقنل شرألا نيبو ةموكح وأ دوةلا نيب رايخلا عوطقمللف
 . دقتس مل ول

 ةحضوملا قرأ
 نع مْوَح "نبا وره نيدذع< نب ركب ىأ نإ هللا دبع نع كلام انَربَحَأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسبرلا اريحا

 0007 نايفسا انربجأ نسمح ةحضوللا ىف مزح نب ورمعل ملسو. هيلع هللا ىلص هلا لور هتك ىذلا باتكلا ىف نأ هنأ
 رسدع فصن كلذو لبإلا نم سمح ةحضوملا ىفو لوقن اذهب و ( قنانشلالا ) هببأ نع سواط نبا نع ةنيبع نبا
 ىلعأو ابق هرخومو سأرلا مدق» او « ءاوس هلك . هجولاو سأرلا ىف ةحضوملاو ( قنا لال(: ) لجرلا ةيد
 تءآنم تحمام:ءاوس اهلك هجولا نم زرب امو اهنه ةيحللا رعش تحم اهو هرهاظو هنطاب.لفسألا ىحللاو هلفسأو هجولا
 "نلت ق نوكي الو ( قئاخ شلال ) سارلا رعش تبانمو نذألا نيب ام جرخت امو ةحضولا نم سأرلا رعش

. 
 هحخصم هبتك . خسانلا نم ةفرخم اهلعلف « لاقو هلوق رظنا ؛ عبصألا ىف لاقو : هلوق
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 . هححصم هتك. ناسللا ىف اذك « اهنود اق ةصخلاك دلجلا ىف رهظت ةبحلا . ءاثلا مضب : لولؤتلا ()



 ةداد /مه تك

 اذإو » هركلا ةدلخلا ىفو ةيدلا نيتضيلا ىفف ةدلجلا تعطق مث ناتضيبلا ُثتلَس اذإو ةمان ةيدلاو صاصقلا امهيفو

 هلع ىنحلا لوق لوقلاف حيحص لب هيلع يح لاقو ءوحوم وهو هيلع تين ىلاحلا لاف هيلع ىشلاو ىناجلا فلتحا

 . مهل هفشك زوجم الو سانلا راصبأ نع بيغي امث اذه نأال هنيع عم

 ةارللا قكر لع ةيانطا

 هل سيل هنأل صاصق الف لجر هعطق نإف اهارفش امهو ةأرملا اتكسإ تعطق اذإو : ىلاعت هللا همحر (قنانتلالا )

 ةمات ةيدلا اهلف .هتءاش نإف لقعلا ءاشت نأ الإ هنم صاصقلا ىلع ردقي ناك نإ صاصقلا اهملعف ةأرما هتعطق نإف هلثم

 ىلعألا ىفو ةيدلا امهيفف بكرلا ىلعأو نارفشلا عطق نإف ةيدلا نيرفشلا ىفو ةيدلا فصن بعوأ اذإ اممرفش دحأ ىفو

 يصل ىح اتام وأ امهعم (10نارفشلا عطقنا نإو ةموك>ح ىلعألا ىفف املا نارفشلا ناكف ىلعألا عطق نإو ةموكح

 ةأرءا تناك نإف « ةضوفخلا ريغو ةضوفلا كلذ ىف ءاوسو ةموكح ىلعألا ىفو ةيدلا امهمفف ديلا ىف لاشلاك امههف كلذ

 ةباشلاو زوجعلاو ةريغصلا رفش اذه ىف ءاوسو ةموكح هيلعف امهنم محتلاام ناسنإ عطقف امحتلا دق نيرفشلا ةعوطقم

 . .فلتخمال ءاوس نبلك نهءاكرأ كلذكو ىؤتاسثلاو ركبلاو ونال ىلا ءاقترلا رفش ءارشو 0

 عباصالا لقع

 ورمع نب دمحم نب ركب ىبأ نب هللا دبع نع كلام انري>أ لاق ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 كلانه امث عبصأ لكىف مزح نب ورمعا مسو هيلع هللا لص هللا لوسر هتك ىذلا باتكلا ىف نأ هيبأ نع مزح نبا

 لاق :لاق ىسوم ىنأ نع لجر نع هدانسإب ةيلع نبا انربخأ لاق «ىمفاشلا انربخأ لاق عبرلا انريخأ « لبإلا نم رشثع

 عببصأ لك ىنف لوقن اذهب و ىلاعت هللا همحر ( ىف( ث_ةلا]|ف ) «رسثع ريثع عباصألا ىف » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ءامسألا ىلع لقتعلا امنإ ىطسولاو ماهبإلاو رصنخلا كلذ ىف ءاوسو ؛ لبإلا نم ريثع كجر نم تعطق

 عباصأ نم ماهإلاو ءاوس باشلاو ىتافلا ريبكلاو ريغصلا عباصأو ءاوس نياجرلاو نيديلا عباصأو ( قنانشلالا )

 لصفم اهنم عطقاذإف لصافم ةئالث عباصألا نم اهاوس الو ليإلا نم سمح هيفف لصفم اههنم عطق اذإف نالصفم مدقلا

 اهضيقي ةمللاس هعباصأ تناكو نالصفم حبصأ لكس ءاوس هعباصأ لصافم دحأل قلخ نإو ثلثو لبإلا نم ثالث هنفف

 تعطق اذإ ةعبصأ ىفف اهلشي كلذ ناك نإو لالا نع 6 عبصألا ةبد فصن لصفم لك ىفف اهم شطبسو اهبطسيو

 ءاشنإ هلف اهبتلمأ ىدحإ عطق نإف صاصقلا هيلعف ادمعناسنإ اهعطقف ةملاستناكو نالصفماذه عبصأل ناك اذإو ةموكح

 ناسنإقلخ ولو عبصألا لقع سدس صاصقلا عمذخأ لمان أ ثالث عطاقلا عبصأ ىف ناك نإف عطاقلا عبصأ ةلعأ نمصاصقلا

 عبصأىف هلت ةلخاذإوةملاس هعباصأ تناك نإف صنو ناريعب عببصألا ةيدعب ر ةلع أ لك ىف تناك لمانأ عبرأ عبصأ ىف هل

 هل صتقللا ةلمتأنمد.زأ هتلعأنأل هلع صاصق الف للهانأثالث عبصأ لك ىف هلو ادمع ةلعأ اهنهءلجر عطقف لمانأ عبرأ

 تناك ولو املثو ةلعأ 2 رند ام شرأو صاصقلا هلف للك ثالث هل عوطقللاولمانأ عب رأول ىذلاوه عطاقلا ناك ولو

 امات اهلقع اهيفف ةملاس ىهو اهنم رصقأ وأ ابعم عد اصألا نملوطأ تناكفناتلمأ اهيف وألمانأ عب رأ اهيف عبصأ لجرل

 م - ىأ ( هعم)) مالكلا هحوو « خسانلا فير ند ريمضلا ةينثت لعلو « خسنلا ىف اذكه 1 اههعم - هلوق )0(

 5 هحتسن ا سك ررحو رظناف « ىلعألا



 صاصقلا هيلع ناك ل نيح اهيلع ىن ةماس ىهو ةناثلا ىلو الا مطاق عمطق نإف « ةموكح ابيف

 لجّرلا نشرأ فصن نم ر 2ك أ ةهوكحدحاولك ىلعو امهنم دحاو ىلع صاسق الف هريغ ابعظطق نإو ىلوألا ةموكح عم

 هعباصأ نأل هدقأ مل ىعباصأ ضعب نم ىندقأ اذكه امه نهتللا هيلجر ىدحإ تعطق ىذلا لاق ولو ( قفا: ةلالاؤ )

 ا ف الإ قو قاسلا جر ىلع ةقلخلا ةميقتسم امهادحإ تناكف قاس ىف نامدمت' تناكك واو ةعاضأك ترا

 « صاصقلا امفو قاسلا جرخم ىلع ةميقتسملا مدقلاف اعم امهب أطي ناكف .قاسلا مظع نع جرخملل جوع وأ

 نع ةلئاز ةجراخلا نه رصفأ قاساا جرم ىلع ةميقتسملا تناكولو ةموكح اهفو « اف صاصقال ةدئازلا ىرخألاو

 ىرخأالا ىلع :ىطونإف رظنأ ىتح اهنف دوقلاب لجعأ ملاتعطقف امقتسم أطو املك ةلئازلا ىلع أطي ناكو قاسلا جرم

 ىلوألا ىنف هذه ىلع ءىطو تبعذ اماف املوطب امل ةعناملاىه ىرخألا تناكو مدقلا ىه تناك امقتسم آ 1 لا

 ىلو الاتناك لاحم هذه ىلع أطي ل نإو ( قف(: لال[ ) ةمات ةيدلاو دوق دعب تعطق نإ هذه ىفو دوق الو 7

 عطقت مل ولو ( قنا لا ) ةءوكح دعب تبيصأ نإ هذه ىفو ةءات مدقلا ةيدو تبيصأ نإ دوقلا هيف ناكو مدقلا

 ىلع *ىطوف مدقلاةيدب اهيف تيضقف تعطق نإف ةمات مدقلا ةيد ايف تلعج اهيلع أطيال راصف تلشأف اهيلع ىنج نكلو

 تزخأف ©0ةيدلاو ةموك1لا نيبام لفب هتددرو ىلو الا ىف ملا تضقت ةيدلا اهيف تلعج ىنلا عطق دعب ىرخأالا

 لوقلاو ( ىف[ ةلالإف ) امات دولا هذه ىف تلعجو مدقلا ىه هذه نأ ذئئيح تماعو قبام هيلع تددرو ةموكح مهنم

 . فلتعال دضعلاو عارذلا نم تعطق اذإ ديلا ىف لوقلاك ذخفلاو قاسلا نم تعطق اذإ اهيف

 هدفا
 كلذكو ةيدإا فصن امبنم ةدحاو لك ىفو ةيدلا امبيفف ةأرملا وأ لجرلا اتيلأ تعطق اذإو ( قفانتلالان )

 ىلإ نيتكاملا نمربظلا ىلع فرشأ ام لكن اتيل“الاو ءاوسف امهريغص وأ نيتبل الا ميظع هاتيلأ تعطق مهمأف ىصلا اتيلأ
 نإ صاصقلا امهيفف امهنم صاصقلا ىلع ردقي ناك اذإو باسد>بف امهنم عطق امو ©"0نيذخفلا ءاوتسا ىلع فرشأ ام

 نيتءل الا نم عطق امو ةموكح هيفف امهنم قش امو نهتيل الا باسحم هيفف نيتيلألا نه عطق امو ادمع امهعطق ناك

 محتلاف ديعأ مث نبي لف عطق ولو نيتيل الا باسم امهنم نيبأف عطق امفو ءاوسف تبني مل وأ فلختساو تبن مث نابف
 . مأتلاف تبثف هسفنب ديعأ مث ناب امو هريغ تبن مث ناب امل فلاختو مثتلي هيف قشلاكاذهو ةموكح هيف تناك

 ثنألا

 ءاشي نأ الإ ادمع عطقلا ناك نإ دوقلا امبيفف ىصخلا وأ ىصاا وأ لجرلا ايننأ تعطق اذإو ( قانشلالا (

 قملا وأ ىرسلا ءاوسو ةيدلا فصن ايف امهادحإ تعطق اذإو ةيدلا اهيسف هل نوكيف شرأالا ذخأي نأ هيلع ىنحلا

 امهادحإ نم صاضقلا عاطتسي ناك نإ صاصقلا هيلع ناك ادمع ىرخ“ الا تطةسف نييثنأ الا قدحإ لسكر عطق ولو

 ءىجواذإ هنأ كلذ لع كردي ناك نإف مئاببلا أجوت امكالجر أجو الجر نأ واو تطمس ىتلا لقعو ىرخأالا تبثتو

 |0003 ( تلتف لحر دنت وص ول دت ةيذ قاحلا ىلع نؤكت ام ةيدلا اًمبفف نيش الا ىف للاشلاك كلذ ناك

 ءريغ ىف كلذ لع كردأ ناك نإ ةيدلا ىتاجلا ىلعو هنيع عم هلوق لوقااف هيلع ىنحلا لوقب الإ هيلع ىنحلا ىف هملع كرديال

 ةدلحال ءىش هيلع دزي مل ةدلجلاب امبعطق نإو اههيف صاصقلاو امهلقع مت ةدلخلا تيقبو ناتضيبلا تلس اذإو « طف

 رظناو « هلع ) دار ءاد « ممم » ىف عخاب خسف ا ىف اذك « خا لع تدحإفا : : هلوق ( ١(

 زر , 6-0 انيرحت مالكلا ىف لعلو « خسنلا ىف 15 مأتلاف ترف 7 58 عطق امو : هلوق (؟ 1
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 تاس اذإ عباصألاو اهب ةبيصم نم ةرجعتملا وأ اهتقلخ نم ةرجعتملا فكسلا ءاوسو للشلا ند ةملاس عباصألا تناك

 الإ هللجرال نم لجر تعطق اذإ ءاوسو « ءاوس ديلا ىف لوقلاك لحرلا ىف لوةلاو نيشلا اهشرأ صقن» مل سلا نك

 تقلخ الجر نأ ولو ةيدلا فصنديلا ىفو ةيدلا فصن لجرا!ىنف نادي هل نه وأ ةدحاو.الإ هل ديال نم دي وأ ةدخاو

 ء'امهتلإ رظن ديأ ةعبرأ هل نوكت ى>:اعم هارتتيو هانم ىف وأ هارس ىف اتقلخ وأ ناتلضنسم نادي وأ نافك هاك 5

 ناك نإ صاصقلاو ةيدلا اهيفف امم شطب ىتلا عطقف لصفم ىف ناتقرتفم نافكلااو ةدحاو عارذلاو دضعلا تناك نإف

 مام نم عباصألا عم ةدئازلا عبصألاك اهتلعجو ةموكح اهبف تناك اهب شطب.ال تلا ىرخألا تعطق ولو ادمع اهعطق

 « عارذلا لصفم نم ابعضوم ناك نإ أشطب امثرثك أ ىه ىتاا ةماتلا ديلا تلعج اعيمج امهب شطبن ناك نإو « ةقلخلا

 الئاز وأ هلع امقتسم عارذلا لصفم نم اًبعضوم ناك نإ ةديازلا ىرخألا تلعجو.هنع الئاز وأ لصفم لع ١

 ماع و دوقلا امل تلا ديلا ةميقتسملا تاعج عارذلا لصفم ىلع ةميقتسم امثادحإ تناكو ءاوس امهشطب ناك نإو هنع

 ىلع ةماقتسا دشأ امهنم ةدحاو تسل ادحاو عارذلا لصفه نم امهعضوم ناك نإو ةدئاز للا ىرددلا تل تلا

 دارفنالا ىلع تعطق امهعأف ناتصقاتن افك ناتابفىرخألاب هشطبك الإ امهادحإ شطبب الو ىرخألا ن م عارذلا لصفم

 زواجبو فك ةيد امهبفف اعم اتعطق نإو فك ةيد فصن اهب زواجن ةموكح اهيف لعجمو ةمات فك ةيد اهب غلبي الف

 امهعباصأ نم عيصأت عطق اذإ اذكهو فك ةيد فصن ىلع امهنهةدحاو لك داز نأ نم تفصوام ىلع فك ةيد اهيف

 امهيف لوقلا ناك بكتم لصاو.نادضعو ناعارذ امل تناك ول دكه و اههاكأ نم عبصأ وأ فكلا تلش وأ

 نيدضعلا وأ نيعارذلا عطق ىف ةموكسحلا ةدايزب الإ فلتمال ةدحاو عارذ ىف نافكءاممحلا تناك اذ[ امه كرا

 امهادحإ عارذ ىف نافك هل ناكاواو هنيشو هلأىف ةدايزلا ردع كلذ ةموكح ىف دازعف نيفكسلا عم نيعارذلا وأ

 ةلماعلا امبنمفكلا تناك اهتصقان وأ اهتمات ىرخألاو عباصألا ةدئاز امهادخإ وأ اهتمات ىرخألاو عباصألا ةصقان

 جرخلا ةميقتسملا امهنم فكل اف لمعلا ىف انوتسا نإفالمع امهاوقأ امهنمفكلاف نالمعت اتناك نإف لمعتال اا نود

 ىرخألاو ةدئاز (هثادحإتناكن إو ةدئازىرخألاو ةصقانلا نود ةماثلا امهنم فكلاف ءاوس اتناك نإو عارذلا ىلع

 تقلخ ولو اعم نيتدئاز اتاك نإ كلذكو ىرخألا نم تفكلاب ىلوأ امهنم ةدحاو تسسيلو ءاوت امبف ةدئاز ريغ

 ايوق وأ افيعض اشطب لمعلا ىلت ىتاا ىلفسلاب شطبي ناكف اهنم ةلصفنم ىرخألا قوف امهادحإ عارذ ىف نافك لجرل

 شطبسال ناك نإف ةدئازلا ايلعلاوامات لقعلاو دّوقلا ايف ىلا فكلاىه ىلفساا تناك ايلعلاب ىشطبب الو ةلاس تناكو

 ايلعلاب شط ناك نإو هلوانت فعض 1 و اهب لوانتي وهو الإ عباص الا ةلاس نوكت الو ءالشلاك ىبف لاب ىلفسلاب

 ةيد الو دوق اه و نكي م تمطقف ةللاس ىرت مف ىهو اهع شطنبلا ىلع ردق:ال ناك نإو :: تكلا تناك "اميل

 طسبو ضبق نم « شطنلا ىنعم ىفام وأ شطب ىلع. اجل دهشي نأ نود ةيوزلاب ةشطاب ادب نركت 10 0

 ا

 3 والا

 ايما تناكو :انم امم أطب ثاكف قاس فا ناقذق لحجر تفلح فاو 01 د( قنانتلالا )

 اهيف و « اهيف .دوق الف دارفنالا ىلع تعطق امهنيأو « ىرخأالا نم مدقلا مساب ىلوأ امهنم ةدحاو نكت مل ةملاس اعم

 تناك ىلو الا تعطق ولو , ةموكحو دوقلا امبعطاق ىلعف اعم اتعطق نإو مدقلا شرأ فصن اهم زواخم ةئوكح

 نكاح م



 . لجو زع هللا قل حابم ءالؤه مد نأل ىنجألا وأ مامإلا هلتقي مالسإلا نع دترملا فلاخم كلذكو دوهش ةداهشب هيلع

 ةالو ليبسك هنع وفعلا ىلإ ليبسالو مهماو لتاق نم ةيدلا ذخأ ىف ليدقلا ءايلوأ قحك مهيلع دحم هيف ىمدآل قح الو

  لوتقملاب لتقي ال نمت ىئجأالاو هلتقف ىنجأ هيلع ادعف ادمع الجر لجر لتق ولو مهبحاص لتاق نع وفعلا ىلإ ليتقلا

 ' لوتقملا ةيد اذكه ناك اذإ لتاقلا ىلعف رفاك لوتقملاو ّلسم هنأاب امإو غلبي مل ىص وأ هلقع ىلع بولغم هنأب امإ

 اهف ناك نإو ممل ىهف مهحاص ةيد نم ءافو اهف ناك نإف مهلتاق لتاق نه ةيدلا ذخأ لوأالا لوتقلا ءايلوالو

 لوتقملا لتاقلا ىلع تناك نإو هلام نم قبام اوذخأ صقنت تناك نإف لوتقلا ةثرو ىلع در مهحاص ةيد نع لضف

 ال1 ند[ اوديلو اهريغو هتيد قف مثواكرش لو"الا لوتقملا ءايلو اف اهريغو تاياتج نم نويد هتيد تذخأ ىذلا

 . مثريغ نم هب قحاب اوسيل هلام نم لام وهو هتيد ريغ هتيد نال مريغ نويدلا لهأ نم

 نيلخرلاو نيديلا ىلع ةيانجلا
 قفرملا وأ دعاسلانم تعطق نإو ةيدلا فصن اهفف فكلالصفمنم ديلا تعطق اذإو هللا همحر ( ىف[ نةلال)

 0031 | رد ةموكملا ىف دازز ةموكح فكلا ىلع ةدايزلاو ةيدلل فصن نمفف قفرملاو دعاسلا نيب ام وأ

 هريغ ديو رسعأ الا ديو ىرسيلاو ىنميلا ديلا ءاوسو ةمات فكك ةيد بكتملا ىلع تتأ نإو ةدايزلاب غلبيالو فكلا

 ذخفلا وأ ةبكرلا وأ قاسلا نم تعطق نإف ةيدلا فصن اهفف بعكسلا لصفم نم امهادحإ تعطق اذإ نالجرلا اذكهو

 مدقلا عضوم ىلع ةدايزاا ردقب اهف دازيو نيديلا ىف تفصو اك ةموكح ةدايزو ةيد فصن اهفف ذخفلا بعوتس تح
 نكي ملف كرولاب نيلجرلا ىدحإ وأ بكنملاب ديلا تعطق نإو « ةمات لجر ةبد كرولا ىلع تءاج نإو ةدايزلا غلبتال

 ةموكحلاو ديلاو لجرلا ةيد اييفف ةفئاج امنه دحاو نم تناك نإو تفدو اك وبف ةفئاج نيعطقلا نم دحاو نم

 ”فكلا تناك اذإ رسعأالا ديو تعطقق ةللاس مدقلا تناك اذإ جرع الا لجر ءاوسو « ةفئاج ةيدو ةدايزلا ىف

 . اهعباصأ تناك نإف ةللام سلا اهعباصأ تناك اذإ ةيدلا اهيف نوكست امنإو رمع الا ريغ ديو حيحدلا لجرو ةملاس

 ” ةعبرأ اهيفف ءالش اهادحإ اسمح اع اصأ تناك نإو عنبصأ ةيد اهم غاببال فكسلا ةهوكحو ةيد سامحأ ةعبرأ اهمفف اعبرأ

 تناك نإو عباصأ ةعبرأ الإ امل سيل فكلا ىف ةموكسحلا نم مك داخل عبصألا و. كلا مرا 5 نكاح

 2 أ وأ ناتدئاززاعبدأ اهيف تناك نإكلذكو ةدئازلا عبصألا ىف ةموكحو ةيداا فصن ىهو اهتيد اهيفف اتس اهعباصأ

 : امهيلجر ىلع ىني نأ ىف الإ حيحصااو جرعألا لجر فلتخت الو دئاوزلا عباصألا ةدايز ردقب ةموكسحلا ىف دازي

 .اذإو نافلتخم الف اتلش وأ اتعطق اذإ امأف رثك أ ةححصلا ىف ةءوكحلا نوكستف ةحبحصلا جرعتو ءاجرعلا جرع ديزيف

 فكلا سبيت ملنإو عباصألا ىف وأ عباصألا سبيتف فكلا ىف سيلا للشلاو ةموكح اهبفف تعطقف ءالشلا ديلا تناك

 وأ ضبقت نأ ريغب ضابقنالا ىلإ تعجر تلسرأ نإف تدم نإ طسبنت وأ لاحم طسنتال ةضبقنم عباصألا تناك اذإف

 ءاوسو ءالشىهف طسنت نأ ريغي طاسنالا ىلإ تعجر تاسرأ نإف ضبقت نأ الإ ضبقننال وأ لاح ضبقنتال ةطسنم

 وأ دضعلا وأ عارذلا ءاخرتسا نم للشلا ناك نإو عباصألا وأ فكساا لصفم ءاخرتسا نم للشلا ناك لقعلا ىف

 تاكو فكلا وأ ءاجوع تناكف عباصألا تبيصأ اذإو ةموكح اهقوفام ءاخرتسا ىفو ةيدلا فكلا للش ىنف بكنملا

 عباصألا تخضر نإ اذكهو ةمان ةيد اهبفف تبيصأام دعب اهلعىنج نإو ةموكح اههفف طسبنتو ضبقنت اهعباصأو ءاجوع

 دعي اهيلع ىنجنإو ملألاو نيشلا ردقب اهيف دازيو ةموكح اهيفف رفحلاك اهيف خضرلا رثأ نأ ريغ طسبنتو ضبقنت تربجف

 اذإ فارطألا ةهوركملا ةحستلا ةفعضلا لجرلا ديو ةيوقلا ةشطانلا ةماتلا لجرلا دد ءاوسو ةما اهتيد اهمفف تبيصأف
 هما



 فيش ظهر نط ومس

 اذه بش هش ضل لظ تل

 كك

 اذإ صاصق وأ لقع نم َح راحلا ىلع ام حارجلا ىفو صاصقلا وأ لقعلا عيمج نم لتاقلا ىلع اه لتقلا ىف هيلع ناك

 نإو نيديلا شرأو ةثرولا ءاش نإ لتقاا هيلعف هلتق مث أربف هيدب عطق نأك لتقلا ةيانج ريغ ةيانج ىهف حارجلا تأرب

 قح ارت مل ناديلا تناك ولو سفنلا لتقو نيديلا ىف صاصقلا اوءاش نإو سفنلا ةيد مث * نيدبلا ىف صاصقلا اوءاش

 اوعطقي لو هولتق نإو هنولتقي مث نيديلا نوعطقي نيديلاو سفنلا ىف صاصق وأ ةيدلا اودارأ نإ ةدحاو ةيد تناك هلتق

 ةمات سفنلا ةيد اوذخأ اذإو لتاقلا ةئرولالتق اذإ لطبت سفنال عبتحار لاف حارجلا أربت مل اذإنيديلا ىف مهل ءىث الف هيدي

 لاق ولو اصاصق لذقلاب مهناكم هنوتنع اوناك اذإ هيدب عطق مهل اعإ سفنلا ةيد اودحأبو هيدب اوعطقي نأ مهل 56 الو

 دَحْوي هنأل لتاقلا لوق لوقلا ناك هلتق مث هادب تأرب لب لوتقملا ءايلوأ لاقو هتلتق ىتح أربت ملف هيدي تعطق ىناحلا

 ةنيب هيلع تماق ولو هيلع موقت ةنيب وأ هرارقإب الإ ةدايزلا هنم ذخؤت الو لوتقملا ءايلوأ ءاش نإ ناترد ذئنيح هنم

 دق اولاق نإف مهنم كلذ لبق ءرب هنأ علا لهأ ملعب ام هوتبثأ اذإف ءرباا اوفصإ ىت> هنم اذه لبقي مل اتأرب دق هيدي نأب

 ةثرولا هيذك أو ءربلا دعب اتضقتنا دق ىناجلا لاقف ءريلا ىلع ةنيبلا تلبق اذإو لبقب ل اذه هبشأ ام وأ امهتذم تنكس

 . هلوقب هنع عقدي الف ءربلاب مهل دبش هنأ قحلا نأل هتبانج نم اتضقتنا امهنأ ةنيبلا ىنادلا ىلعو محلوق لوقلاف

 هلققيف ىذا ةيلع ودفن 5
 تبث لبق هلتقف لوتقملا ثراو ريغ هيلع ادعف ادمع لجرلا لجرلا لتق اذإو ىلاعت هللا همحر ( قفائغلا/ان )

 دهاوأ رفع وأ ةيدلا اودح اب أ ءؤلتقل لردقلا ءالوأ لإ عفدب لبقو ةنيبب هيلعتبت وأرقأ ام دعب وأرقي وأ ةنيبب هيلع

 وفعلا وأ ةيدلا ذخأ لوتقملا ةثرو ءاشن نأ الإ صاصقلا ىنجألا هلتاق ىلعو ءاوس كلذ لكف هولتقيل مهبلإ عفدام

 صاصقلا هل ىذلا لوتقملا ىلو نأ ىعدا ولو دوقلا هنع اهب أردي ملاحابم همد ىرأ تنك لاقو ةلاهحاا ىعدا ولو

 ىلو ىلع ىعدا ولو لوتقلا ىلول نيعم .هنأل بدأ الو دوق الو لقع هيلع نكي مل لوتقملاىلو كلد داق

 لتاقلا ىلعف فاح نإف هرمأ ام لوتقملا ىلو فا>أ لوتقملا ىلو ةيذكو هلتقن ةرمأ هنأ ضاضتلا هل للا ل

 قح الو هيلع ءىئتالو لوتقملا ىلو هرمأ دقل فلح لكن نإو لوتقملا هبحاص لتاق لام ىف ةيدلا لوتقملا ىلولو صاصقلا

 رخآلا هب رمأي ملو هلتقب امهدحأ هرمأف نايلو لوتقمل ناك ولو لوتقملا هبحاص لتاق لام الو هلام ىف لوتقملا ىلول

 ةراقلاو مهلك ة ةثرولا رمأ ريغب هلتق ىذلا ىلا ن م ةتبد فصن | وذجأب نأ لئاقلا كوتفملا اياوأل ناكو هب لتقي مل

 ناكولو أ الإ لتقيال نأ هل ناك دق هنأل ءىش مالا, ىلع هتنمو عجر الو اهوفعي نأ الإ لوتقملا لام نم اهذخأ

 ةيدلا وأ دوقلا مهبحاص لتأق ىلع لتاقلا لوتقملا ءايلو الف هرمأ ريغب ىنجأ هلتقف صاصقلاب هل ىضقف دحاو ثراو هل

 لجر لتقب لجر هدنع رقأ امامإ نأ ولو هبحاص لتاق لتاق نود هبحاص لتاق لام ىف ةيدلا لوألا ليتقلا ىلولو

 مامالل لعجم ل لجو زع هللا نأل ةيدلا هتثرو ءاشن نأ الإ صاصقلا مامإلا ىلع ناك هلتقف لجعف هيلع قيرظ عطق الب

 ةيآلا «لتقلا ىف فرس الف اناطلس هلول اناعح دقف.امولظم لتق ئمو» لجو زع هللا لوقل هيلول كلذ لعح امو هلتق

 ءايلوأ ىلإ هعفدو لتقلاب هيلع ىضق ول كلذكو لعأ هللاو هلتاق ريغ لتقي نأ لتقلا ف فارسإلا ( ىف[ شلالا )

 هلق ىلإ نوكي الف هكرت ءاش مهيأو دوقلا نم هكرت مهل ناك دق هنأل دوقلا هيلعف مامإلا هلتقف هلتقن نحن اولاقو لوتقملا

 اذ_هو ه.د ىف هريغ الو مامالل قح الو همد ىف ام مهلكل نأل هلت تيلا ةالو دحأ فلاخم اذه ىف مامإلاو ليبس

 نةح لحال هنأل هلتاق ىلع ءىثال اذه ىتنجأ وأ مامإلا هلتقيف انزلا ىف مجرلاب مامإلا هيلع ىضقي لجرلا فلاخم



000 

 *ىرلاو موقلحلا عطقف هقنع برض نإ كلذكو « ةحيبذلا ىف حورلا اياقب نم تبي اكوهف حور ةيقب هبف نأ ىأر نإو

 هذه ىف بقوع اهعطقف هفوج نه اهبجرخأ وأ اهنابأف هتوشح عطق وأ ةدلجب قلعت, ىتح نينثاب هعطق نإ كلذكو
 لقعاا وأ ادوق ناكنإ دوقلا نم هب اذه عنصام هعنعال هلبق حارجلاب هلان ىذلا لتاقلاو دوق الو لقع الو لاوحألا

 اذه لثم شيعي دق اولاق نإف هب علا لهأ لئثس هموقلح نود ةئيرم وأ هئيرم نود هموقلح عطق دق هيلع ىنأ اذإو

 شيعي سيل اولاق نإو « لتقلا نم حراجلا لوألا ”ىربو لئاق اذهف رثكأ] وأ هثلث وأ موي فضن ءاؤد ريغ وأ ءاودب

 اذكهو « لتقلا نم ءىرب اذهو لوألا لتاقلاف ىفطي ىتح ةعاس نم لقأ وأ ةعاس الإ حور ةيقب هيف امنإ اذه لثم

 باطخلا نب رمع اعم قرخ دق هفوج نم هجرخيف اعملا عطقي ملام اعملا قرخ دعب شعب دق هنأل هءاعمأ قرخف هفاجأ اذإ

 1 جملاف لتقلانم هحرج ىذلا ءىربو التاق ناك لاحلا كلت:ىف دحأ هلتقولو « اثالث شاعو نيعضوم نم هنع هللا ىضر

 دمعلاو هتلقاعىلع أطخلاف ادع وأ تناك أطخ حارجلا هيلعو لتقلا نم ءىرب لوألا حراجلاف التاق رخآلا تلعج ىتمو

 ةبوقعلا الإ ر الا ىلع ءىثث الف.لتاقلا لوألا تلعجمى مو صاصقلا هن امث تناك نإ هنم اوصتقي نأ اوءاشي نأ الإ هلامف

 ًأاطخ ناك نإو صاصتقلا هياعف التاق هتلعجو دمع ناك نإ هؤطخو رخآلا دمع اذه ىف ءاوسو . لوألا ىلع سفنلاو

 عطقو حبذلا نم تفصو م ىلتةلا ىف اهب دعي مل ةحار> الجر نالجر حرج اذإو « ةيدلا هتلقاع ىلعف التاق هتلعجو

 نود هلتاق وهف اهعفري لبق هناكم اهنم تاف هيلع زابجإب تسيل تناك نإف هلتقف ةبرض لجر هب رضف هانعمىف امو ةوشحلا

 ًادرفنم نوكيالو الوأ هاحرج نيذلل هلتق ىف كيرش وبف ةليوط وأ ةريصق ةدم اذه دعب شاع نإو نيلوألا نيحراجلا

 شيعبالو هناكم اهنم تومي ةبرضب وأ هانعم ىفام وأ ةوشح عطق وأ حبذب هيلع ازابجإ هب هلانام نوكي نأ الإ لتقلاب

 لاقف تافف اهدعب رخآ هحرج مث اهنم أربي مل تاحارج لجر حرج اذإو : هللا هحر ( ىف: ةلالاف ) اهدعب ةفرط

 ةالو ىلعو هنيع عم هلوق لوقلاف لتاقلا ركناو نيلوألا حارج نود رخآلا حارج نم هناكم تام ليتقلا ءايلوأ

 لبق هاحرج نيذللا لتق ممل سيلو ءابيف كرمشلاب هلتق مهل سفنلا ىف كيش وهف اهم اوني ل نإف ةنيبلا لوألا 220مدلا

 (9ءوراش نإ اهشرأ وأ حارجلا ىف دوقلا هيلع ملو مهتبانج نود هناكم رخآلا ةيانجنم الإ تام نوك نأ ءتةهعاربإ

 . مهتبانج نود رخآلا ةيانج نم تام هنأ نولوألا نوب راضلا مهبقدص اذإو

 جارجلا دعب حارجلا

 غلب وأ هلتق مث اذه نم رثك أ هنم غلب وأ هيلجر وأ لجرلا ىدي لجرلا عطق اذإو هللا همحر( قفانتلالا )

 ةيدلا هتالو دارأ نإف هتف هب رض وأ هحنذف هيلع تأ ى حارجلا ندم ءىش نم أربي ملف هنم رثك أ وأ تفصوام هنم

 ًادمع َنآكنإ دوقلا مهلف دوقاا اودارأ نإو امل اعبت اهلك حارجلا اهزاكم اتفن تراص انااعأل هدحاو ةيد ممل اعإف

 حارجلا هاحرح ناذللا ناك ولو » نينثا اناكول هلعفل فلاح | ادحاو ناك اذإ حراجلا لعمؤو تفصو امك

 شرأ فصن لوألا ىلع ناكو ًامات لقعلا وأ لتقلا هيلع التاق رخآلا ناك هلتقف امهدحأ ىتأ مث نينثا ىلوألا

 اهب درفنا لا هحارج ىف دوقلا هلعف حارحب امهدحأ درفنا نإو « اعيمج هاحرج اناك نإ هتثرو ءاش نإ حارجلا

 نالجر هحرج ناك ول كلذكو ء تغلبام ةغلاب ةلماك هحارج ةلعف هريغ لعفب ةفلتم تراص سفنلا نأل آءات اهشرأ وأ

 اهرب دعب هلتقو تأربف ةحارج لجر ه>رجولف دوقو لقعنه حارجلاىفام نيلوألا ىلعو لتاقلا ثلاثلاف ثلاث هحبذ مث

 . هححصم هبتك. ررحو لمأتف ءاصقنوأ افيرحت مالكلا ىف لعلو , خسنلا يف اذكه , خلا مبقدص اذإو : هلوق (؟)



 كاع

 الجر لحر لتق ولو « هفارطأ عيش فالنإ هلتقو هب لتق احيحد لتاقلاو عوطقللا عيحاص ناك ول لع نضقنال ام

 ليبس الف لاملا ذخأ اذإو ءاش نإ لاملا ذخأ وأ ضاصقلا هل ناك ًادمت هلجر وأ هيدي عطقف لتاقلا ىلع ىنجأ ادعف

 نكي ل ل هيلع ىدح ول 5557 03 ةيدلا وأ لتملا نمد صاصضقلا نيب 0-0 َىَح كالت هلاح قف لاملا ىلع لوتقملا ىلول

 ”ىأن م اهذخأ ةيدلا ذخأ راتخا نإف ةيدلا ذَحَأ رتخاف تتش نإو لتقاف تش نإ هل ليقو لاملاىلع ليدس لوتقملا ىلول

 لوتقملاىلو ريخ تناكام ةحارج هحرجف لتاقلا ىلع ىنجأ اذعمث الجر لتق الجر نأ ولو  اهريغوأ ٍتايد دجو هلام

 ةلعلا الو ضرملاب لتقلا نم عن الو هلتق هلف هلتقراتخا نإف ةيدلا ذخأ وأت وع اضيرهناك نإو كلت هلام هلتق نيب ل وألا

 اني قح !ضرملاب لتقف ابعم نكي مل اذإ ضرللاب لتقلا ريغ ©12دودحلاو صاصقلا نم عنو * ناو نتفلا نال تناك ام

 نإو لمعلا اوءاش نإو دوقلا اوءاش نإ حارجلا 0 دوعلا هيقام هلع ىناحلا ىلع لوت#ملا ءابلو الف 7 هلتق اذإو هئم

 هلتق ىذلا لامىف ةيدلا لوألا ليتقلا ءايلو الف ىنجألا امم هباضأ ىتلا حارا نم تام ىتح هلتقي لف هلتق مدلا ىلو راتخا
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 هطخذ الف. هيمن تب كوننا[ ضب ياو

 لامىف لوألا ةيدف هنم اوصتقا نإف ةيدلا ذحأ وأ ضاصقلا هلتاقىلآ ارح ىحنألا هلتقو لوألا ليتقلال تق ىذلاءاملوألو

 هيض يافا
 هتيد ذخأ مهبحاص لتق ىذلارخألا لوتقملابةْرو لوألا لوتقللا ةثرو ل انبف لام لوتقملا هلئاقل نك مل نإو لوتقملا هلتاق

 هنم صاصقلاب هيلع لجو زع هللا - لطب الق صاصقلا هلع دعتم هلتاق نأل مه كلذ نكي مل مهيحاصل اه ودخل

 عطاقلا ىء ا عطقف لحر ىنع لحر علق ول حارجلا ىف اذكهءاذهو 0 مهرليتق ةيدب لود ليتقلا لهأل ساقي ل :

 هلو ىنيمس ا هإ لام الو اهنم ضصتقأ ََك اذه نيع تك لوألا هانعإ ةعوطقملا لاو هانعإ ةعوطقملا عطاملل لام الو ْإ

 هف صاصق ال وهو ةيدلا نم 0 لطبق 4ب هل اوصتقت الو هئم ةدحخل هعطاق ىلع 4 هل اوضقاف ةعطاق ىلع لام 3 نإ

 هيدي هعبأو("2لاملا نم تدرأ ٠[ ىلع هريجن مل امهدح.أ رت 1نإفلاملا وأ صاصقلاىف رايخلا ها لءج امبإلبق هل لام الو

 لاملا ذخأ ىلع ربحي مل لاملاو صداصقلا توفع د لاق ولو.« هب كل سافأ ق>وهف الإو هذخف لام هل ناك اه قش لدب '

 لجر د. عطق اذإ 0 احنا ئثبني ةنكلو 6 ريغل' ق> هيلع ناك نإو هيلع رحم هنأ ال ءاش نإ هل نوكي امن إ صضاصقلا الو

 عواطةمالف كلذب درشأ اذإف ا عوطقللا عطاقلا كلام هإ فقو دق هنأ ىلوألا هدب ةعوطقمال دش نأ هدي تل

 تذخأ عطق ىذلا دب ةيد هنم ىدؤ# لام هل ناك نإفرظن لاملا كرتو هكرت ءاش نإف هكرت ءاشيإ نأ الإ صاصقلا ارخآ

 . هئامرغل فوقوم هلامو لاملا هوفع ز< ُ الإو هوفع زاحو هدب ةيد هلاد 1

 همم دبقا لجرلا أم لئق اذإ للا لاخلا

 هناكم ضيش» هنأو قايسأا قف هنأ هرسضح ند ىذا قوس لدحر ىلع ىج ند : ىلاعت هللا همحر ) قفان اال /

 اودهشف تام دق هنأ هريضحنم ىأراذإو توع هنأىررام دعب شيعي دق هند وقلاهيفف هلتقف هناكم تاهث ةديدحم هب رضف

 تام تاحار> لجر هحرج دق ل>ر هيلع ىنأ:نإو دوق الو لقع الو بقوع هب رض وأ هذ 2 كلذ ىلع

 01 ةناكم هسارر خدش وأ نينثاب هعطق وأ هناكم هغذف هيلع ةزبح تسيل اهنأ الإ كلذ ىرإال وأ اهلثم نم شاعي هنأ ىرب

 2غ نداصقلا هلق ه>رح نءىلعو ةثرولا اح نإ امان سفنلا لقعو دوقلا هيلعلتاق وهف 1 كاك ناكسإ هيلع لما

 شعب ١ هّنرمو هموقلح عطق ند نإف هّكردو ههوقاح عطق دق نكت نأ الإ لتقلا ند ءفىر١ وهو شالا وأ حارجلا 3

 عع ناتدءسأ اهبلعلو «ضرملاب لَثَق اع نح ُ اذإ 0( هدعب هلوق مع 0 اذه 0 ضرأالاب لتقلا ريغ م هلوق 0(

 ل اههنيب خسانلا 3

 , ةديدرصم 1-2 رر>و رظناف 0 فيرجن نم ةراعلا ولع الو 3 نّضرالا ف ا اا هعبأو ل هلوق )2(



2-0 
 "7 ةلماك ةئنلا هيفف هلك عمسلا بهذ اذإف هبف دوقلا ىلإ لصويال هنأل عمسلا باهذ ىف دوق الو ( قفا: ةلالاث )

 0 مت عمس لو اهغاب نإ ةدم هل اولاق نإف معصلاب علا لهأ لثس تممص ّدق لاقف لجرلا لجرلا ءبرض اذإو

 عمسإ نم باوج هبلفغتام ضعب ىف باجأ نإف هب حييصو لفغت ةياغ هلام اولاق نإف ةدملا كلت غلبي قح ءىشب هل ضقأ مل

 2 دقل فلحأ عمس نم باوج عوقو دنع وأ هب لفغام دنع بجن مل نإف هممس بهذام ىنالا فاحأو هلوق لبقي مل

 فحن هيقف ىرخألا نذألا عمس قببو بهذي نيئذألا ىدحإ عمس نأ انطحأ نإو ةلماك ةيدلا هلف فلح اذإف هعمس بهذ

 ' ىعدي دح رخآ فرعي نأ لثم دحب هصقن دحب ناكف هلك هعمس صقن نإو ( قفا لالا ) عمسلا فصن هنأل ةيدلا

 ' عمسإل هنأ ركذ نإو « لاحم دحم هبسحأ الو ,ةموكح هيفف دحمال ناك نإو هنم صقنام ردقب هل ناك بيجيف هنم

 ' للا ناك نإو حدس ال مآ ئرخألا نذألا عمس باهذ فرع ءىثب تدس اذإ ةحيحصاا نذألا تناكو هنذأ ىدحإب

 امهيفف اتعطق اذإف عمسلا ريغ نانذألاو ةيدلا فصنب هل ىضقو هنيب عم بهذ هعمس نأ ىعدا ىذلا لوق لبق فرعيال

 . هبحاص ريغ امهنم دحاو لكو ةبدلا بهذ اذإ عمسلا ىفو دوقلا

 ةيمرلا وأ ةبرضلاب نيلجرلا د. لجرلا

 نيءعجطضم وأ نيدعاق وأ نيمئاق نيفطصم نيماسلا نيلجرلا لجرلا دمع اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفانغلالاف )

 اهد>أ الإ دمعأ مل لاق ولو ٠ دوقلا امهنم دحاو لك ىف هيلعف اميلتقف هلمع هب لمعي اع وأ فيسب اهم امهدمعت ةبرضب

 5 حمرلاو حمرب امهنعط, نأ دمع ولو « ًآاد>او اعوقو امهم عقب امنإ فيسلا نأل قدصي مل رخآلا ىلإ فيسلا قبسف

 | |لفو اك امه دمع لاقف رخآلا قون امهدخأو فسب امهم رض وأ رخآلا نم هجورخ دعتالإ امهدحأ ىلإ لضال

 | اال لل أ برش وأ نعط وأ ىمر نيح لاق ولو ( قنإ 2ل[/(؛ ) دوقلا امهم دحاو لكىف هلع ناك آعم
 دمعأ لو هتب رضوأ هتيمر وأ هتنعط ىذلا لوألا تدمع لوألا ىلإ هلوصو دعب الإ هعم ىذلا ىلإ امهدحأب عنصام لصيال

 تدمع لاق ولو « هلع نكم ىعدا امب هقادض نأل رخآلا ىف ةيدلا هلتاع ىلع تناكو لوألا ىف دوقلا هيلع ناك رخآلا

 اا1 ركز هن رشا وأ هعط وأ امر هنأ هلع ديشب وهو لوألا دمعأ لو ارخآ ةنعطلا وأ ةيمرلا هيلإ تذفن ىذلا

 ' اذإو ( قفا لالا ) هندمع هل وَ 5 دوقلا ةلعو هلثع قذصيال ام ىعدا هنأؤ دمعلاب لوألا ىف امهيف دوقلا هءلع

 قدصي مل عردلاو ةضيبلا الإ درأ مل لاق نإو « هنم ديقأ هتنج عطق دعب هلتقف عردلاو ةضيبلا هيلع لجرلا لجرلا برض
 . هندبك وهف حالس هيلع ناك اذإ

 هنم صتقملا ىلالا ىف صقتنلا

 نيدبلا عطقأ و1 شرم لئاقلاو حيحص لوتقلاو الجر لجرلا لتق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنا تل الاف )

 ايح نأك اذإ لبق_اسحاص نع صقان اذه لوتقملا ءالوأ لاقف صرب وأ ماذج نم برضض هب وأ ىمعأ وأ نيلجرلا وأ

 ”ةلاساوهو مبحاص لتق ول اك اهتمالسو اهمذحب ىلابنال سفنال عبت حراوجلاو سفنلاب سفنلاف.صاصقلا متدرأف

 لآق نإف ةمااق الو ةبهاذ فارطأ ىلإ اهيف رظنيالو سفنب سفن هنأل ىاندقأ اهنم رثك أ وأ لاحلا هذه ىف يحاصو

 ل ذإ نيلجرااو نبديلا نم اًصوع انطعاف هل لجر الو دب الو هلتق مث هيلجرو انبحاص ىدي اذه مطق دق مدلا ةالو

 هفارطأ نم تاف امت ل ضوعالو هسفنل عبت فارطألا هذهو هلك هتتافإ ىلع ميتأ دقف ملتق اذإ نإ لق نر
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 ... . - عون نيو حنو هون نفس نب

 دعو ”/ تك

 تدرف اهردنأف اهيرض لاق نإو اهن هنبع تردنأ تدثت لو اهردنأف اهيرض نإو ( قفا: ةلالاك ) لقعلاف تش

 نإف تدقأ اذإ كب عنص امم القع طعت ملو عدف تئش نإو اهدرف تش نإ هل ليقو « هنيع تردنأ اهرصب بهذو

 دوعت مثردنت نأ ىلع ردقيال هنأل اهم هنيع رس 1 تع تدرف قرع اهل ىتب دقو الإ تبثت ملف تقبث مث دوعتال كاك

 برض نإو ( قنا تلال ) لقعلاف تئش نإو هرصب كل انبهذأ تئش نإ هيلع ىنجملل ليقو « قرع اهل قبو

 . براضلا بقاعيو ةموكح ابيفو مولعم شرأ الو صاصق الف اهرصب بهذي لو اهامدأف هنيع

 رصبلا ىف هيلع ىنجملاو ىناجلا فالتخا

 ىلعف بهاذ هرصبو هيلع تينج لاف لجرلا رصب ىلع لجرلا ىنج اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قفة ئزالإ )
 ريصبلا فرصت فرصتي هوأر اذإ كلذ ىلع ةداهشلا ةنيبلا عسيو هيلع ىني نأ لبق اهب رصيب ناك هنأ ةنيبلا هيلع ىنجلا

 ىلعو هني عم هلوة لوقلاف رصيبال ؤهو هيلع تينج لاقف هوتعم وأ ىص رصب ىلع ىنج اذإ اذكهو قتيام قتيو

 ريصبلا ءاقتا هب نايقتي امهئايرب اناك نإ ةداهشلا ةنيبلا عسيو امبيلع ني لبق نارصبي اناك امهنأ ةنيبلا امهئايلوأ

 عطق نأك حيحص ريغ وهو هيلع تينج لاقف *ىش نم هيلع ىنج امف ىناجلا لوق لوقلا اذكهو « هفرصت نافرصتيو

 اهعطقي نأ لبق ةححص نذأ هل تناك هنأب هنذأ ةعوطقملا ىلع ةنيبلا نإف اهتب رض لبق ةعوطقم ىهو اهتب رض لاقف هنذأ

 مهيلع همدهف تيب ىف اموق ءاج وأ تيم وهو هتعطق لاقف نينثاب هعطقف بوث ىجسم لجر ىلإ لجر ءاج ول كلذكو
 اذإف « ةيانجلا لبق مهيف تناك ةابحلا نإ ةنيبلا مهمنايلوأ ىلعو هني عم ىناجلا لوق لوقلا ناك ىنوم مهو هتمده لاقف

 نأ ىناثلا لوقلاو ( عيبرلا لاق ) ةيانجلا لبق توم محل ثدح دق هنأ ةنيب هل تبثت ىتح ىناجلا لوق لبقي مل اهوماقأ

 . همدهل نأ لبق اونام مهتأ تيبلا مهيلع مده ىذلا ميقي ىتح مهنم تفرع دق ىتلا ةايحلا ىلع تيبلا مهيلع مده نيذلا

 ةعاقلا نعلا.لع ةيانكلا
 اذإ ءالشلا ريغ ةطسننملا الو ءالشلا ديلا ىف سيل هنأ هتيقل ًافلاخم ملعأ ملو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانئلالاف )

 اهلقع متي امتإو « مولعم لقع طاسبنا ريغب اهضابقنا وأ ضايقنا الب اهطاسبنا ناك وأ طسبنت الو ضبقنتال تناك

 اذإف « ةموكح .اهبف امتإف طسدنت الو ضيقنتال تناكف اذه تقلب اذإ امن طسئنتو ضيقت ةحدس [ ل 7

 نيعلاىفهنم ددعنع ظفحأ انأو مولعم لقع اهيف ن وكي الو ةمئاقلا نيعلا ىف اولوقي نأ ىغذني اذكبف اذكه اذه ناذ

 ةموكح نابت نأ زوحمال هنأ معأ هللاو بس اف ةموكح هيف تلقام لكو « ةموكح اهيف نوكيو لوقأ هبو اذه ةمئاقلا

 نإف كلذ ريغ وأ رفظ وأ ضايبب ةمناق اهنيعو اهتميق تناك مك ةمئاق امل نيع تئفف ةيراج اهتأك اورظنا لاقي نان الإ

 ؟ تأربو اذه ىلإ تراصف اهنيع تقم نيح نآلا اهتميق كف ليق « ارانيد نوسخح اذكه ةمئاق اهنيعو اهتمبق اولاق

 نبيع ىف تلعج ارانيد نوثالثو ةسمح اولاق نإو + هتيد سمح ةمئاقلا لجرلا نيع ىف تلعج ًارانيد نوعبرأ اولاق نإف

 اولاق نإف اذه ىوسام لك اذكهو ( قفا شلاللاف ) هتيد ريثعو سمح وهو سمح فصنو اسمح هيلع ىنجملا

 هنولوقي مهبسحأ الو ًاظخ الإ اذه بسحأ الف نيعلا ةمئاق هيلع تناك امع اهتميق فصن قخبلا اذه اهصقن لب

 زج مل ةيدلا فصن ةحيحصلا نيعلا ىف لعج اذإ سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل ءىشثفصنلا نم صقنيو ( قنانشلالا )

 ىضق هلعلو « رانيد ةئامب ةماقلا نيعلا ىف ىلاعت هللا همحر ديز ىضق دقو ؛ ةحيحصلا نيعلاك ةمئاقلا نيعلا نوكست نأ

 .:ىعلا اذه لكراا



 هلوق لوقلا تاعحو ةيانحاا ن نم بهذ دقل هتفلحأ بهذ ىدح هف دحأ تك وأ عا >ولا همم بهذي جلو تهد لاقو

 انمض لزب ملف هحرج اذإ هيف عنصأ اك ةيانحاا تماع اذإ ىناجلا لوق لبفأ ملو لقعلا ءاشإ نأ الإ صاصقلا هل تلع>و

 هيف ءىثال ةيانج ريغب ابهاذ هتلعج هرصب دعب بهذ مث حصو هيف دجأ تنكام عيج بهذ دق لاق ولو . تام تح

 نيعكهيفف هبهاذريغ رصبلا فيعض لجرلا ناك اذإو : نافاتخمال لقعلاو دوقلا ىف حميحصلا نيعو روعألا نيع ءاوسو

 رظانا ىلع ناكو ضابب هنرعب ناك نإو « ىوقلا ديك هدب نوكتف ديلا فيعض نوكي اك دوقلاو لقعلا ىف رصبلا حبحصلا

 دز مل هرصب هنأ لعام شرأب هل ىضق هثلث وأ رصبلا فصن كلذ نأ ملع نإف ةحيحصلاب هرصب نم لقأ اهب هرصب ناكو

 رصبلا صقتن اذه هبشي الو « ضعب نود عباصألا ضعب ىف للشااو عطقلاك كلذ ناكو رصبلا حيحص نم دقي ملو هيلع

 لك كلذكو ٠ حيحصاا نيم نيعكىهف رظانلا ريغ ىلع ضانبلا ناك نإو رصبلا نود هتلع الو ضراعلا وأ ةقلخلا سفن نم

 .نود ارصب هتحب نم رص اققر ناكو راانلا ىلع ضايبلا ناك نإو 0 هضعبل وأ هل ةيطغتب اهرصب نمسا اهيف نع

 قلا نيعلاب هرصنو ضايلا أمق ىلا نيعلاب هرصن ردق فرعي 16 نأ الإ هك هفق ضايساا هيلع نكي مل ول هرصن

 لقع فضل اهمفف ةنع تعفطأف ةححصلاب هرصب كفضن ضايبلا رو نم رصملإ ناك ناك هرذك هل لهدف اهمف ضايسال

 © طخ وأ لييلع ةنانكلا تناك ادع لاح دوق الو.رصبلا

 رسفلا ف صقتلا

 اهرصب نأ نويعااب رمعبلا لهأ لوق تلبقف لجرلا نيع لجرلا برض اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفاةئلالاف )
 ىنجملا هنبع ىلع بصعأ نأب هتربتخا صقتن هنإ هيلع ىنجملا لوق تلبق وأ هنودحم مهبسحأ الو هصقن اودحم لو صقن

 ةححصلا ةئيع تصعأ م هتش الف هرصب ىهنني قىح هتدعب هتيثأ اذإف ٠ ىوتسم وأ ةودر ىلع اصخش هل بصنأ 6 اهملع

 نيعلاواهيلع ىنجمارصب ىهتنم عرذأ مث ٠ اهرصب ىهتني ىتح هتدعب هتبثأ اذإف اصخش هل بصنأف اهيلع ىنجملا هنيع قلطأو

 دوق ىلع ردقيال هنأل دوق الو نيعلا شرأ فصن هل تلعج ة.-صلا هنيع رصب فصت اهب رصبب ناك نإف « ةحيحصلا

 ردق عرذلاب نوفرعي اوناكو هل لك أ ناك هتدعبأ اك رصبلا نإ نويعلاب رصبلا لهأ لاق نإو « رصب فصن نم

 ملو رهاظلا هنأل عرذلاب هتلعج اوفلتخا وأ ةطاحإ ةفرعم اوفرعي مل نإو « مهنم تلبق ةطاحإ ةفرعم رصبلا نم بهذام

 هنأ معز ثيح صخشلا تدثرام هيلع ىنملا فلحأ ىناجلا لاق نإو « عرذلاب هرصب صقنام ةصخ ىلع هيلع ىنِحملا دزأ

 ضعب تعمس ىنأ الوأ رصباا صقن دح نع ملعلا لهأ لأسأ ال تلق امنإو ٠ فاحم ىت> هل ضقأ ملو هل هتفلحأ هتبثبال

 تفصو امب الإ رثك وأ لق ءىش رصبلا نم اهيف قب اذإ نيعلا صقن ادبأ دحمال لوقي رصبلاو قدصلا ىلإ بسني نم

 هل دوق الف هلع ىنجما رصب صقنف ادمع لجرلا رسب ىلع لجرلا ىنج اذإو ( قثا:_ثلالاف ) هل صخشلا بصن نم

 نيع ىف ناك ول كلذكو « هزواجم الق هلع ىِدلا رصب نم صقنام ردقب ىناجلا رسب نم صقني نأ ىلع ردقيال هنأل

 هذ اذِإَف , هلغ ىجملا رصب بغذي ىتح رصبلا باهذ ىف صاصق الو « صاصق الف ىتاجلا اهبهذأف ضايب هيلع ىججملا

 0 ضعب بهذ ىد> ارض ناك نإو هع تعلق اه ءلَو /ة ناك اذإو هنيع تقح هيلع ىندملا نيع قع ناك نإف هلك

 لهأ لاق نإف , اذه هنعب عنصت 0 ىلع ردعتال 1 ىنحملل ليق اهعضوم نم اهردن مل و اهعضوم نع اهصخشأ وأ

 تلبق ةطاحإ ةفرعم رصبلا نم بهذام ردق عرذلاب نوفرعي اوناكو هل لك أ ناك دعبأ الك رصبلا نإ نويعلاب رصبلا

 هرصب صقئام ةصح ىلع هيلع ىنملا دزأ لو رهاظلا هنأل عرذلاب هتلعج اوةلتخاو ةطاحإ ةفرعم هوقرعإ مل نإو « مهنم

 نإو « كلذريغ كل ءىث الو هرصب كل انبهذأ تئش نإ هلليق اهعضومنع اهصخشأو هلك اهرصب بهذ نإو « عرذلاب
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 ةبانح دعب الإ هلق رمل مو كلذ 4 0 ا مل نإو رخآلا ا يح ءانأرالا

 عوجر هركذ معي الو بهاذ وهو هرضب ىلع ىج هنأل رخآلا ىلع قدضي 1و ةرارقإب هيلع لوألا ةيانج تلطب ل 1

 اذكهو . هتبانج ريغو هيلع لوألا ةيانج نم رصبي امو هيلع ىنج دقل رخآلا ىناجلا فلحأ وأ . ةيانجلا لبق هريصب ١

 داع دق وأ رصيأ انأ : وه لاق نإف .' اولاقام:هيلع ىدملا ىعدا اذإ رضبلا لضأ لوق لبقأ إو هلوق اولاق ول هتثرو.

 ةلعل رصبلا بهذي دق نوعلاب رصيلا لهأ لاق نإو « ىناجلا نع ةطقاس ةيانلا نإف ةننرو كلذ لاق 20 01

 رص بهذ دق اولاقو علت وأ نيعلا قد نأب الإ اديأ هتدوع 0 سول الو 0 الب دوعبا 1 دوعيف جلاعي مث هب هق

 دوقلاو اطخ ةيانجلا تناك نإ شرألاب هناكم هل ىضقأ ىنإف ءاوس هنم سأيلاو ةنس ةئام دعبو ةعاسلا ةب عمطلاو اذه

 رصنلا لهأ لاق نإو ,دوعي الو“ دوعي دق لق نإو هنس لقب نرغث دق ىذلا لجارلل ىضق] كلذكو كك 00 0

 هل تيضق مث هرصب بهذ دقل هيلع ىنجملا تفلحأ ةمئاق نيعلا تناك اذإ لاح حيحص لع اذه نم اندنعام قرم :

 داقتسملا رصب داع مث لقع وأ دوقب هل تيضق اذإف ”اطخلا ىف لقعلاب هل تيضقو هيف لقعلا ءاشب نأ الإ دمعلا ىف دوقلاب

 ايش هنم داقتسملل لعجأ ملجالع رع وأ جالعب هب اهذ دعب دوعي دق,رصيلا نأ رصبلا لهأ نم لدعلا ل دهش نإف هل

 لهألاق نإو . لقءعب الو هلمس الو هرصب ءقفب هع دعأ مل هنم داقتسملا رصب داعول كلذك و هي هذا :ىذ ةددإ مو

 ةلعلا بهذت مث رصيلا هعنع ةلعلا هل ضرعت دق نككلو ةرغدلاو جالعب دوعي مث لاحم رصبلا بهذي نأ نودي رعبا -

 ىشب ىلاولا ىلع الو رصبلا دوعب هل داقتسملا ىلع عجري مل هل داقتسملا رسب داع مث لجر نه. درةتساف رصبلا دوعيف

 نيماسملا ةياعر رمأ حل اصيو ناطاسلا قزري ام هاطعي لق دقو « و 5 احلا ةلقاع نم هنبع شرأ هنم داقتسملا نطعأو

 داعمث لقعلا شرأهتلقاع وأ ىناجلا نم ذخأ هيلع ىنجملا ناك ول نكلد سا ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا مهس نم

 داقتسملارصب داعوهل داقتسملا رصب دعي مل ولو ءىث هنم هل كرتي الو مهنم هذخأ ام هيلع هتاقاع وأ ىناجلا عجر هرصب

 كلذ ءاش نإ لقعلا هنم ذخأ وأ ادوق بهذأف هل ديع هرصب داع الك مث ء هرصب بهذي اهب لوقلا اذه ىف هل دبع هنم '

 هلع ىتاجلا ىلع تلعج رصيلا لهأ لوق تلبق اذإف لقعيال ابص وأ ًابولغم هنيع ةباصملا ناك اذإو . هيلع ىنعملا '

 ىذلا تقولا ىف ائيش هب رظتنأ ملو . دوق ىتاجلا.ىلع نكي ل نإ دمعلا ىف هلع هلعجأ كلذكو ء اطخلا ىف شرألا

 ضقأ مل رصبلا لهأ لوق لبقأ مل اذإو « هباهذب رصبلا لهأ هل دهشيو هرص, باهذ ىعديو لع. ىذلل هيف 7 ىضقأ.

 انوي وأ كلذ ىلع فاو هرصب باهذ ىعديف ىصلا غلبي وأ هوتعملا قرفي ىتح لاحب ءىشب ةمئاقلا هع فاش ةا

 نيعلا جارخإ وأ رصبلا قب نم هيف كش الام ناك اذإو ء هرصب بهذ دقل هتثرو فاحنو امهتثرول كلب ىضقبف '

 دمعلا ىف ىناجلا سبحمو . هيلط اذإ دمعلا ىف دوقلاب غلابللو « لقعلاب مهئاكم امهريغو ىصلاو هوتعملل ىضق "اطخلا قت

 اذه غلبام ىتمو هماقم هيف هتثرو موقتف تومي وأ هسفنا كلذ ىلف اذه علبيو اذه قيفي ىتح ادبأ ىصلاو هوتعملا ىلع .

 كلذكو هتقافإ وأ هغولب نم كك لاذ سدحأ ملو وفعلا وأ دولا وأ لقعلا رايتخا ىلع هناكم هتربج اذه قافآ 1

 نحو نآلا بهذي مل اولاقف رصيلا لهأ لوق تلبقو هيلع ىنءلا رصب ىلتبا اذإو « اغلاب ناك نإ تام نإ ةثراو 0-7

 تلبق اذإو . ىناجلا كلذ ركنأ نإو مهلوق لبقو هب رظننأ مس دقف الإو بهذ نإذ اذكو اذك تقو ىلإ هب رظتتن
 مهلوق لبقأ مل اذإو « ةيانجلا تلطبأ هدعب ثداح نم الإ بهذي الف تقولا اذه ىلإ نآلا بهذي ملذإ اولاقف مطوق

 ةدم هيلع تءاج مث . املأو العث هيف دجأ وأ رصبأ تنكام نود ةنبرصاق ةلط ىرشب قادج[ انآ هلط ل0 5

 ل



 تا

 . صأصقلا هلناك صاصقب عطق وأ هتاعأ فرط عطقنا ق> ىطسولا بحاص تأب مل ولو هب هل صقي مل صاصقلا لاسف

 سيل ابيع اهضعي بيعم وأ ابحيبق وأ اهريصق عباصألا فيعض قلخلا وضن هدي ةعوطقملاو لجرلا دب لجرلا عطق اذإو

 اهصقانلا وه عطاقلاو ديلا ماتلا وه عوطمملا ناك ول كلذكو 5 مم تعطق اهنسح عباصألاو ديلا مات عطاقلاو للشب

 ةعوطقم وأ ءالش عبصأ اببفو لجرلا دي لجراا عطق اذإو ( ينا:_ءللاف ) صاصقلا ىف امهنيب لضفال هل تناك

 ىعباصأ ردقب هعباصأ نم ىل اوعطقا لاق ولو هدب نع هدي صقنل عوطقملل هنم دقي مل عباصألا مات عطاقلاو ةلعأ

 ىمعأ ناك نإو ةانلا لجرلا ىف تناكاذإو . الك فكلا عطق ند نوهأ هنأل كلذ هل عطق ككل قح لطبأو

 اذإ لحجر وأ لب قم هلثم 0 صقن سفناا ىو امفو سفشنلا نع - صقن سفن ىف نك 4ب لتق 8-2 هتف مصأ

 نرقلا خلسأ جاشلاو هنرق ىف الجر جش الجر نأ ولف . اهريغو ةحش عضوم ىف وأ اللش وأ امدع صقنلا ناك

 هنأل صاصقلا جوجشملل نكي مل نرقلا خاسأ جوجشملا ناك ولو . شرألا ذخأ وأ صاصقلا ىف راوخلا جوجشمللف

 صاصقلا هل ناك ءىش لاط نإ رعشلاب ىستكي ليلق عرق هيف وأ رعشلا فيفخ ناكولو ٠ جاشلا نع رعشلا صقنأ

 نثرآو هالكتلا وك هلو ةلعأ ةدقان الو ءالاشم ةحدص عبصأ ءعطقتال بوقعلا ونأ لاق ( عيرلا لاق )

 . ةلمألا ةعوطقملا

 رصبلا باهذ

 نحتعي نأ لأس نإوهيلع ةيانجلاف اهأقفف لجرلا نيع ىلع لجرلا ىنج اذإو : ىلاعت هللاهحر ( ىف[نةتلالاف )

 لقعلا ءاش اذإف لقعلا هيلع ىنحلا ءاشي نأ الإ ادم ناك نإ دوقلا هذه ىفو ةلثم اذه ىف سيلف اهب رصببال هنأ معف

 هتلقاع ىلع لبإلا نم نوس# اهيفف ًأطخ ةيانلا تناك نإو . هتلقاع نود ىتاجلا لام ىف ةلاح لبإلا نم نوسمح اهيفف

 لاقف ّتضداو تبرض وأ لجر نيع تحرج نإف : ةيناثاا ةنساا ىغه ىف نيسجلا ثلثو ةنس ىغم ىف نيسملا اثلث

 رصبلا باهذ ىلع مهنم لبقي ل املع رصبلا باهذب طحت دق اولاق نإف اهم معلا لهأ لثس اهرصب بهذ دق هيلع ىنلا

 ناتأرماو دهاش اهيف دوقال أطختناك نإ لبقو . نالدع ناماسمنا رح نادهاش الإ دوقلا اهمفف ًادمع ةءانحلا تناك اذإ

 لعن ني اولاقو دعي مل رصبلا بهذ اذإ اولاق نإف رصبلاب للعلا لهأ نم لبقي نم لأسيو هيلع ىنيلا نيبو دهاشو

 اذإو ( قفا كلالاذ ) اطخلا ىف شرألا وأ شرألا ءاشي نأ الإ دمعلا ف صاصقلاب هيلع ىنجملل ىضق هناكمو هباهذ

 ناكْنِإف هرصب ىلإ رظنن مث ةدم هلع ىنحلا ىلع ىف ان تح الع رممبلا باهذب انماع نوكيام اولاقف رصبلا لهأ فلتخا

 لاق نإ كلذكو . ثداح هلع ثدحم ملام ةدملا كلت ىت ات تح هل ضقي مل هرصب بهذ دقف هارئام ىلع ةدملا ءاضقنا دعب

 رصبب لو ا ا اذإ اهنأ لع نوعمجج ىلا ةدملا كلت” ات" ىح هل ّضقأ مل ممر يغ مهفلاخو رصبلا لهأ نم ددع اذكه

 تيشقو اطخلا ىف هدهاش عم هيلع ىنيلا تفلحأ اب رصببل دوعتال اهنأ ىف رصبلا لهأ فلتخم مل نإو رصبلا بهذ دقف

 لهأ لاق اهغلب اذإ هنأ اوفصو ىتلا ةدملا ىلإ هترخأو بهذ دق هرصب نأ هتدابش لبقأ نم دبش اذإف هرصب باهذب

 نأ نقيتسا ىح لوألا قاحلا ند اهءاهذف ابق *ىش هئيع باصأ وأ الد تاق هرصن دوعبال نوءمتج نبذلا رصمنلا

 نآك نإ دوقلا لوألا ىتاجلا ىلع ناكو : ةموكح الإ رخآلا ىناجلا ىلع سيلو ةبانج وأ عجو نم اهرصب باهذ

 ىلإ هيلع تينج ذنم هرصب داعام هيلع ىنجلا ىل اوفلحأ لوألا ىتاجلا لاق نإو : طخ ةيانجلا تناك نإ لقعلاو ًادمع

 بهذ هرصب نكي مل لاق نإ كلذكو ٠ مهماع ىلع مهانفلحأ هتثرو اوفلحأ لاق نإ كلذكو « هانلعف هيلع اذه ىنج نأ

 هيلع داع ءرصب نأ رك ذ دق اولاقف موق ءاج وأ رصبأ دق نأ رقأو هيلع ىنملا فلح مل ولو ءرصب بهذ دقل اوفلحأ
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 تيس تاو ا

 عضوه ىف برضف برضلا اذه نم هنيبو لوتقملا ىلو نيب ىلخ امو ( تأ :///( ) هقنع برضب رمأ الإو هنابأ نإف
 نأك هريغ وأ هطسو وأ هقنع برض ىف كلذ ناك ءاوسو هب هيلع نمؤ. نمت هريغ رمأو لبقتسإ امف برضلا عنم هريغ

 لجرلا ىدي لجرلا عطق اذإف « هيلع توملا لوطيل هقنع قوف هسأر برض وأ هيفتك برضف هق.ع برضي نأب رمأ

 ةيدلا اوراتخا نإف ةيدلا وأصاصقلا نيب رابخلا هئايلو الف اهضعب وأ تايانلا كالت نم تا ةيانج هيلع ىنجو هلجرو

 ةيد ممل تناكو ممل كلذ نكي مل سفنلا نود تاحارجلا شرأ وأ سفنلاو اهلك تاحارجلا شرأ اوطعي نأ اولءاسو

 وأ نالجر هيلع ىنج ول اذكهو اهضع, وأ تاحارجلا نم سفنلا تناك اذإ سفنلاب ةطقاس تاحارجلا نوكت ةدحاو

 نمْض ريغ ناك وأ اعم نيتلأسملا ىف أرب ولو ةدجاو ةيد ممل تناك ةيدلا اوراتخاف تام ىتح ةحارجلا منتلت ملف ةثالث

 ىناجلا ذخأ اهلك اههثرأ وأ حارجلا نم صاصقلا هتئرو لاسف اهماثتلا دعب وأ حارجلا ممتات لبق تام مث حارجلا نم

 ىنحلا ةثروو ىناجلا فلتخا واو حارج ىهه امتإو اسفن رصت مل اهنأل ةريثك تايد تناك نإو اهلك اهشرأ وأ صاصقلاب

 ىتاجلا ىلعو مهناميأ عمديلع ىنهلا ةثرو لوق لوقلا ناك اهنم تمي مل هيلع ىنحللا ةثرو لاقو اهنم تام ىتاجلا لاقف هيلع

 رخآ هحرجوهلجررخآو هديل جر عطق ولو اهنم هتوم تدثي امم كلذ هبشأام وأ تام ىّتح انمض اهنم لزب مل هن"اب ةنيبلا

 ىذلا ىلعو اولاقام لوقلاف نوناجلا مهقدد نإف رخألا حارج نم تامو مثدحأ خارج نم أرب هتثرو لاقف تام مث

 نإو حارجلا ةيد وأ حارجلا نم صاصقلا هتحارج تأرب ىذلا ىلعو شرألا وأ سفنلا ىف صاصقلا هحارج نم تام

 هلأ تمعز ىذا حارج نم« تام لب لاقف أربت 5 هحار>ح نإ لاق ىذلا مهذكو تأرب هحارح نإ لاق ىذلا مق دص

 حورخلا نأ دوبشلا دهشي قح سفناا الو اديأ لتقلا همزل الو هنيع عم هلوق لوقلاف ىحار> تأربو تأرب ه>حارج

 رقأ ىذلا ىلع لءج دحاوب نينثا لتق نث اعم انحارج نم تام لاق ولو تام ىتح حراجلا حارج نم اضيرم كزي مل

 ٠ اعم انحارج نم تام هنإ لوقب هنأل اهفصن الإ هيلع لعب مل ةيدلا هنم اوذخ"اي نأ اودارأ نإف لتقلا

 دوقلا ىف للعلا
 ىلع ردقن اولاق نإف معلا لهأ تل'اس اهفصن نم لجرلا نس لجرلا رسمك اذإو ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلالاث )

 رفظ لجر علق اذإو اهتتفتل هدقن مل كلذ ىلع ردقنال اولاق نإو هتدقأ عدص الو اهتيقبل فالتإ الب اهفصن نم م

 ىففال اولاق نإو ديقأ معن اولاق نإف ؟هريغىلع فلت الب هرفظ علق ىلع نوردقت له ملعلا لهأل لبق دوقلا لاسف لجر

 اهرفظناك نإ كلذكو هلنكي مل صاصقلا لأسف هتلعأ ةعوطقملل رفظ الو لجر ةلمنأ لجرلا عطق نإو ةموكح رفظلا

 رفظلا ذسفيال راوع نم رفظ وأ نسىف ناكامو هنم صتقملا ةلمتأ نع اهصقنل اريثك الو اليلقال تدشرال اعطق اغوطقم

 , صاصقلا هل ناك افيف> ةحرق رثأ ناك وأ ةعفنملا صقني داوس الو عطقب نسلا دسفيال ناكو هبيعي ناك نإو

 ىطسولا هتلمتأ ةعوطق#ملا ل اسف عبضألا كلت رفاو عطاقلاو ىطسولا هتلكأ لجر عطقف ةلمثأ عوطقم لجر ناك نإو

 نم عطق ىتلا هتلمثأاب عطقتف ىطسولا الو ىطسوب فرط نم ىنلا ةلعألا هل عطق, نأ زوحب الو هل نكي مل صاصقلا

 نم رخآ نم ىطسولا رصنخ ةلكأو لجر نم فرط نم رصنخ ةلعأ عطق ولو ( قفا: :لازاؤ ) اهءطقي ملو فرط

 ىطسولا بحاص ءاج نإو ىطسولا رصنخلا ةلمأ هنم صتقا مث فرطلا ةلم“ال هنم صنقا اعم اءاج نإف ةدحاو عسبصأ

 هل ىضقملا لاسف فرطلا هل عطقف فرطلا بحاص ءاج نإو ةيدلاب هل ىضقو كل صاصقال لبق فرطلا بحاص لبق

 دق هنأل كلذ ىلإ بحب مل اصاصق ىطسولا ةلمتأ هل عطقيو اهذخأاي مل ناك نإ اهلاطبإ وأ اهذخأ ناك نإ اهدر ةيدلاب

 « هتلكأ فرط عاعقنا مث شرأ الاب هل ىغقف ىطسولا لجر ةلمتأ طسو عطق وا كلذكو اشرأ لعجو صاصقلا لطبأ
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 ءىثثالو صاصقلا ىضم دقف صنقا نإو م احلا أطخأ دقق سفنلا نود ايف صتقي نأ هنكمأ اذإو « صاصقلا ىف ىدعتي نأ
 ةلقنم هحشف ةحضوم هسأر ىف هخشب نأ نم هنكمأ وأ اهانمت عطقف هيدي ىرعسإ نم صتقي نأ ةنككأ نإو ضعفملا لع
 تام نإو هشرأ مرغو هيلع فلحأ هلثم أطخم امم كلذ نم ناك اف أطخلا ىعداف هيف هجش ىذلا عضوملا ريغ ىف هجش وأ
 ىلا ضاصق لطب ملو هيلع ىنلا نم لان امف صاصقلا هيلع ناكو هنم لانام شرأ مرغ هنم أرب نإو هتيد نم هنم
 هل سيل ام اهف دمع هنأ هلثم أطخم اهف رقأ وأ هلثع أطخمال كلذ ناك نإو ىناجلا ىلع صاصتقالا ىف ىدعتي نب هنلَغ
 هلتقف لجرلا ىلع لجرلا ادع اذإو « لقملا هنم ذخأي نأ هنم كلذ لان ىذلا ءاشي نأ الإ صاصقلا هيف ام هنم صتقا
 ىميلاهدب عطق هنأ ةنيبلا هيلع ماق اف ىنميلا هدي عطق وأ هريغ هل ثراوال هنبا ىلو وهو هنبا لتق هنأ ةنيبلا هيلع ماقأ مث
 ” لفل ةقح هدح اب رزعبو هلع دوةالولقع الف

 صاصتقلا هب 0

 لتاقلاب اولعفي نأ لوتقملا ةالولف لوتقملاب هعنص اذإ لتاقلا نم هب صتقأىفإ تنق امو هللا هحر ( قفا: تلالاف )
 آه هبرضي ىتح لتاقلا هل ربصإو اهلثم ةرخص نيبو لوتقملا ىلو نيب ىلخبف ةرخصب هسأر خدش نأ لثم كلذو هلثم
 لوتقملا ىلو غلب اذإف رْثك أناك نإ كلذكو نيتنئاف نيتنثا تناك نإو اهيلع ديزي الف ةبرعض تناك نإ لتاقلا هب رضام ددع
 هبرضاملثع هبرضو كري لو فسلاب هقثع برضي. نأ نيبو هنيب ىل تع مف لوتقملا نم لتاقلا هلان ىذلا برضلا ددع

 ددعلا زواج اذإف ددعلا لثع نوكي ام إ فيسلا ريغب صاصقلا نأ كلذو فيس هل نكي مل نإ هب
 هسفن ةتافإ هل 5 فسلاب هلتق نم هتنكمأ اعإو لتقلا ةئنس نم سبل

 هنأ ةبج نم ايدعت ناك

 هسفن تفت مل اذإف برض نم هب هلان ام عم
 هسأر ىلع ةديدش ةبرض وأ ةليقث ةبشحم هلتق ناك اذإ اذكهو « لتقلا ىحوأ وه ىذلا فيسلاب اهتفأ برضلا ددعب
 ى'ات تح اهددر طانس وأ ةفيفخ اصعب برضلا ناك نإف ليتقلا ىلو هنم تنكمأ خداشلاوأ غمادلا نم اذه هبشأ امو
 ةمحو ةتبم هذه سلو ليقتلاب ةبرضلا نم دشأ نوكت فيفحلاب ةبرضلا نأل لبتقلا ىلو هنم نكءأ مل هسفن ىلع
 لك كنج دك نآ رت ىتح هبرض لثم رحم هل لاقيف هن قفري نم .رم ات نأ تئبش نإ ليتقلا ىلول تلقو رهاظلا ىف
 هل تيمحأ ران ىف هاقلأ مث هطبر ناك نإو « فيسلاب هقنع برضو تيلخ الإو تام نإف ددعلا غلبت ىتح فخأو هبرض
 ايف تام ىتلا ةدملا ردق رانلا ىف هئاقلإو طابرلا كلذب هطبر نيب لفل كو لخو ايم رثك [ال "رانلا كلتك ران
 هلجرب طبر وأ هقرغف ءام ىف هاقلأو هطبر اذإ اذكهو هقنع برضف ليتقلا ىلو ىلخو اهنم جرخأ الإو تام نإف قلللا
 نإو « هقنع تبرضف جرخأ الإو تام نإف تقولا كلذ ردق ءام ىف هاقل اف .هنيبو ليتقلا ىلو نب ىلخ هقرغف احر
 دشأ ضرأ ىف ال ضرألا ةدشو دعبلا ىف اهلثم ىف وأ اهنيعب ةاوبملا ىف هاقل اف ليتقلا ىلو نيبو هنيب ىلخ ةاوبم ىف هاقلأ

 لثم هقنخو ليتقلا ىلو نيب ىلخ هلتق ىتح لحم هقنخ ناك نإف ( قات غلالاث ) هقنع تبرض الإو تام نإف اهنم
 فلتلا هب لواطتي امم ناك اذإو « هنيبو ليتقلا لو نيب تيلخ ىحوملا لتقلا نم هب عنصام ناك اذإ هلتقي ىتح لبحخلا كلذ
 ةعّطوم وأ ةفئاج هحرج وأ لصفملا نم هيلجرو هيدي عطق ناك اذإو هيلع ةتبملا ىحو اب هتلتقو هنيبوو هئيب لخأ مل
 لجرألاو ىدبألا عطقي نم نيب ىلخو ايحو افلت نوكيال ام اذه نأل ليتقلاىلو هنم صتقي مل حارجلا نم كلذ ريغ وأ
 ىلخ الإو هناكم تام نإف حارجلا ىف هنم صتقاف حارجلا نم صتقي نمو ةيلجرو هيد. عطقف ليتقلا ىلو كلذ دارأ نإ
 ىلو نيب ىلخ نينئاب هناب اف ةبرض فيسب :لوتقملا طسو برص لتافاا ناك نإو ٠ هقنع برضو ليتقلا ىلو نيب
 نطبلا لبق نم اهأدبف ليتقلا ىلو ىلخ نطبلا لبق نم اهأدب لتاقلا ناك نإف فيسب ةبرض هبرضينأ نيبو لوتقملا
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 أرب اذإو « صتقملا ىلع دوق الو لقع الف هني جارخإب رمأ صتقملا نأو ةنيع ىلع صاصقلا نأ لع دقو هراسإ جارخِإ

 اذإ ىفأ تيأروأ ٠ ىنميلا ىلع صاصقلا نأ الو كني جرخأ لاق هنأ معأ ملو هل اهتجرخأ لاق نإو « ىنميلل هنم صتقا

 طقس اعإو هيلع ةبوقعالو دوق الو صتقملا هدب ةيد تمزاو كلذ ىلع فلحأ ىنع صاصقلا طقس اهنم صتقاف اهتجرخأ

 لاوحألا هذه ىف هنم صتقملا ناكولو « اهريغ ىلع دوقلا نأ ملعي وهو اهسلد هنأ هنم صتقملا رقأ اذإ دوقلاو لقعلا

 دوقلا هيلعف هلثم أطخمال امم ناك نإو « هتلقاع ىلعف هلثم أطخخ امت ناك نإف صتقملا أطخأف هِلَدع ىلع ابواغم اهلك

 هنأل سادي مل وأ هل ساد وأ هل نذأ هلقع ىلع ًابولغم هنم صتقملا ناك اذإ ءاوسو هنم كلذ لان ىذلا قافأ اذإ الإ

 ىلع ةرافك الو دوقالو لقع الف اتاهف لعفف ام,نت ناتخلا كولمملا ديس وأ ىصلا وبأ رمأ اذإو , هسفن ىف هل رمأ ال

 ىصلا ةيد هتلقاع ىلعو ةرافكلا هيلعف اتامو كولمملا ديسالو اجلا رمأ وأ ىصلا ىبأ رمأ ريغب امهنتخ نإو ناتخلا

 هيلعو صاصق الف هلثم هلثم ءىطخم امم كلذو ةفشحلا فرط عطقف أطخأ امهنتخم نأ هرمأ نيح ناكولو دبعلا ةميقو
 سدح هلثمي أطلال كلذو هلصأ نم ركذلا عطق ولو ؛ ةلقاعلا كلذ نمضيو قب ١ باسم دبعلا ةميقو ىصلا ةيد نم

 دحاوب تناكولو « ةمات ةيدلا وأ صاصقلا هثراول نوكيف تومي وأ ةيدلا ذخأ وأ دوقلا هل نوكيف ىصلا غلبي ىتح

 دوقالو لقع الف فاتف فات, اهلثم سيلو فرطلا عطقب دبعلا ديسو ىبصااوبأ هرمأف هفارطأ نم فرط ىف ةلكأ امهنم

 كلذ ىلع بألا بقوع هعطقف هموةلح عطقب وأ هعطقف ىصلا طسو وأ هعطقف ىصلا سأر عطقب هرمأ نإو ة ةانكلو

 دوقالو ةبقر قتع عطاقاا ىلعف كولمملا تاث هلعفف هكوامت ىف كلذب هرمأ اذإو « ىبصلا هنم تام اذإ دوقلا عطاقلا ىلعو

 ةميق الف هلعفف هل ةباد ىف كلذب هرمأ اذإو هرمأ ىذلا هديس نأل ةميق كوامب عطاق ىلع سيل ( عيدرلا لاق) هيلع

 ءاج ولو ( قفا: ةلالاث ) لام وه ةبادلا لثم اذه ىف ىدنع دبعلاو ( عيرلا لاق ) اهكسلام رمأب اهفلتأ هنأل هيلع

 عطقا وأ هل حرجلا اذه طب وأ اذه نيخا لاقف بيبط وأ ناتخ ىلإ ىلوب هل سيلو هكوامب الو هنباب سيل ىصب لجر

 ءىثب رمألا ىلع هتلقاع عجربالو ةبقر هيلعو هتيد ناتخلاو بيبطلا ةلفاع ىلع ناك فلتف هب ةحرق نم هل فرطلا اذه

 امهنم دحاو ىنأل سيلف هلقع ىلع براغم وأ ىصا بجو صاصق لكو ( قفا ةلالاف ) كتقب الجر رمأ نك وو

 موقتف اتوميوأ اعدب وأ اصتقيف هوتعملا قيفي وأ ىصلا غلب, تح ىتاجلا سبحمو هوفعالو صاصقلا ذدخأ ناك نم هيلوالو

 هلقع ىلع بولغم غلاب رح لجرب لعفي نأ الجر لجر رمأ ولو : بوقعي وبأ لاق ( عيبرلا لاق ) اممماقم امهتثرو
 عنتمي نأ هل ناك هنأل ءىشب هيلع عجربالو رمآلا نود لعافلا ةلقاع تنمض فلتق هلعفف ه,فلتيال هنأ هنم ٍبلغألا العف

 لعافلا ةلقاع تنمض فلتف هب لعفف اذكو اذك هب لءفاف ىمالغ وأ ىنبا اذه هل لاق ناك ولو ( ىفإ:_ءلالإث ) هنم

 هيلع هل سيلف همالغ وأ هنبا ناك نإو : بوقعي وبأ لاق ( عيبرلا لاق ) هلام ىف ةرافك هيلعو دبعلا ةمقو رحلا ةيد

 رمأب هب لعفف ًاهوتعم اريك وأ ًاريغصناك نإف هنبا امأو هب هلعف دسلل زوحمال ام هب لعف اذإ ةرافكلا الإ ءىث همالغىف

 ناكنإو « ةيدلا هتلقاع ىلعو ةرافكلا هيلعف ةعفنم هيف سيلام اممم لعف ناك نإو هيلع ءىش الف ايه ةعفنم هيفام هببأ

 نوكتف هسفنب هلعفي نأ نبالل زوي الام هب لعفي نأ الإ ةرافك الو دوق الو لمع الف عانتمالا لقعي ريبكلا نبالا

 نمْص تفلتف لعفف ابجلاع وأ اهنطب قش وأ ابجدو قش هل لاقف ةبادب هءاج نإو ( قف: ةلللاث ) ةرافكلا هيلع

 نم صتقي نأ مدلا ىلو كالا رمأ اذإو ( قفا لالا ) ائيش رمالل تناك نإ نمضيالو رمالل نكت مل نإ اهتميق

 ةرافك الو دوقالو لقعالو احلا هبقاع هلتقي ملوأ هلتق مث هحرجو هنيع أةفو هيلجرو هيديوأ هدب عطقف لتق ىف لجر

 نم هئاعنع رثكأ وأ نالدع هترضحم والإ صاصقلا نم هنكم نأ مامالل ىغبنيالو « هل ةحابم تناك اهلك سفنلا نأل
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 صاصقلا ذخاي نم قزري نأ ناطلسلا ىلعو 6 لاحم هنم صنقملا ىلع نينظب نيعتسالو 4ايعبا ند دحاوأا رهايو نانثالا

 سانلا كلذ فلكي الو. ماكحلا قزرب اك سلا نه ملسو ةيلع هللا ىلص ىنلا مهس نم اهريغو ةقرسلاىف دودحلا مقيو

 نآبالإ هانإ هؤاطعإ لكيآلو هيلع بجو قح لك ىطعي نأ هيلع نأل هنم صخقملا ىلع صتقملا رجأف مك احلا لعفي مل نإف

 سفناا نود صاصق لك اذكهو ريئاندلل نازوااو ةطنحلل لايكلا رجأ ىطعي نأ هيلع نوكي مك هذخآ نع ةنؤملا طقسإ

 د0 101 ةقتع برشصي لئاعلا نم ,نكم نأ ءوال وأ لأسف الجر لجر لتك اذإو ٠ هيلوو هل. صتقملا'رْيَغ هبل

 2 هذه آلثل امراص افيس دخأ, نأ هرمأ الإو امراص ناك نإف هفيس ىلإ رظنن نم رمأتف ظفحتي نأ مامالل ىتبنيو

 0 هفلحأو ةدوعلا هعنم هسأر ىف وأ هيفتك ىلع ةبرض نإو دوقلا لعفأ دقف هلتمف ةبرضض هب رض نإف هبرضو هعدب

 تاك ] ركاارجو لولا رمأب هقنع برمشي اوه نمأو اهيف شرأ الو هكرت فاحنإو هبقاع كلذىلع فاحم مل نإف كلذ

 رمأيالإو تام نإف تابرضلا ددع غلبي ىتح هب رضإ هكرت هقنعىف تاب رض لوتقملا برض لتاقلا ناك نإو « وفعينأ الإ
 برضلا داعأ هلتقي لف بابرمض هب رضف هلتقي نأ هنم داقتسملا ىلع نينظلا ريغ لجرلا مامإلا رمأ اذإو « هلتقب هريغ

 لتاقلا ناك نإف هيحويل هنم برضأ الجر رمأايو هفيس نم مرصأ فيسب رمأاي نأ ىغبنيو ٠ هسفن ىلع فأي قح
 هن كلذ مس نأ ىلولا 0 كلذ ةهنشن ام هخم لان وأ هلتق مث هفاحأ وأ هدحش وأ هيلجحر وأ لوتمملا ىدن عطق

 ىلي ال هقنع برض ىلولا انيلو الإو تام نإف سفنلا نود حراجلا 0 امك اهلك ارحلا كالت نسحم نم انملو

 اذإف . ةيحولا تاتيملا نم هببشأ ام وأ هقنخ وأ هحمذ لتاقلا ناك نإ حبذ وأ قنع برض نم ةيحو ةلتق الإ ىلولا

 طسو برض لتاقلا ناك ولو « هقنع برضب هانرمأو قنحلا هانعنم تمي ملو لوألا تامام ردقب هقنخ نم غلب

 « هقنع برضي نأ هانرمأ الإو هنابأ نإف هبرض ثبح هبرعضي نأ نيبو هيلو نيب انيلخ هناباف ةبرض لوتقملا

 ىبام نيبت ةبرمذ نيتلتقلا رمدأاب هانلتق هنبي مل نإف تابرمض ددع نيبو هنيب انيلخ تابرمضب الإ هندي ل ناكولو

 . قنع ةيرض وأ هنم

 صقتقملا اطخ

 دازف ارج اهرج مث صاصقلا عضوم ىف ةديدحلا عضوف صت#. نأ صتقملا رمأ اذإو : هللا همحر ( قفا: ةلللاف ) / «#) و م 0

 هيلع صاصق الو فلحأ ت'اطخأ لاق نإف لئس اذه لثمي ط2 دق اولاق نإف ملعلا لهأ لئس صاصقلا ردق ىلع

 شارل هتم ءاشن نأ الإ ةدايزلا ردقب صاصقلا هنم دامتسالاف اذه لثع ”اطخمال اولاق نإو , هتلقاع هنع كلذ لهعو

 وأ هنم صقأ رقأ نإف هب تأاطخأ دقل بفلحا صتقملل ليقو هلثعي ”اطخغ دق اولاق نإ كلذكو « هلام نم هذخأابف

 ءىثالف لكن نإو دوقلا هلف فاح نإف دمع دقل فلحا هيلع ىنجحلل لبق لكنو رقي مل نإو شرألا هلام نم نم ذخأ

 باوجلا هيف فاتخم ال دوقلا عضوم ريغ غضوم ىف ةديدلا عضو اذإ اذكهو « لاملا ذخ اي وأ ديقتسيف فلحم قدح هل

 ديقتسإ تح اهعضوم ىف اهعضي ىت> هتدعأ اهعضوم ريغ ىف ةديدحلا عضو اذإو « نكمي ملامو اطخ نوكي نأ نكمأ امف

 ناكوأ اراسي عطقف صدتملا "اطخأف نيم ىلع صاصقلا ناك اذإف هدمعو هئط+ل انيمأ الإ ذختبالو لوألا هلع ىنجملل

 هيفو ( عسرلا لاق ) هتلقاعىلع لقعلا ناكو دحلا هنع ءىرد اذه لثمب 'اطخم ناك ن إف اهريغ عطقف 'اطخءاف عبصأ ىلع

 ديلا اهخآ هناغل دوقلا هئنع انأرد كلو هدب عطقي نأ دهع هنأل ةلقاعلا هلم دا هلام ىف هلع كلذ نأ : رخآ لوق

 تأرب اذإو « هنم صتقا هب "اطخمال ناك اذإو ( ىف: :لالاف ) دمعف اهايإ هعطق ام اف صاصقلا ابيف بجو ىتلا

 دمع هنأ رقأو اهعطقف كراسي جرخأ هنم صتقملل صتقملا لاق ولو « لوألا صتقا صتقملا اهم اطخأ ىتلا هتحارج
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 هسفن ىلع حورحلا ةيانج
 نماض حراجلاو ءاود كلذف ًاتيم اح عطق ناك نإف ائيش هخخل نم عطق ولو ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لالاث )

 نماض حراجلا تاق اذإو هسفن حرجلا الإ حراجلا نمضي مل ايحو اتيم عطق ناك نإو ٠ حارجلا تداز امل دعب

 ىلعو « هلام ىف نوكتف ةيدلا هتثرو ءاشت نأ الإ ادهع دوقلا حراجاا ىلعف حورجلا اهنم تام نإف حارجلا ىف ةدايزال

 هتيد فصن حراجلا ىلع تاعج حورلا تافف ةدايزال نماضب حراجلا سيل تلق اذإو « اطخ تناك نإ ةيدلا هتلقاع

 هتيانج تلطبأ هسفن ىلع ىنلا ةيانجو ىتاحلا ةيانج نم ائيش هتلعجو ادمع تناك نإو . ادوق سفلا ىف هل لعجأ ملو

 اهعياصأ تطقسف تلك انف فكلا ناك نإف فرط ىف .ناك ول اذكهو 2 هلع ةيانِخ ىاحلا تنمو ه1 لذ

 نمضي مل عباصألاوأ فكلا هيلع ىنحلا عطق نإو ادمع تناك نإ هلام ىف اهتدايزل نماض ىناجلاف ابلك فكلا وأ

 ناك هنأ ةنيبلا تبثت مل نإف اهشرأ نمضيف اتيم ناك عوطقملا نأاب ةنيبلا موقت نأ الإ اعيش هيلع ىنحلا عطق امب ىتاجلا

 ةلك أ هنم هيلع ىنحلا باصأ ول كلذكو . ىتاجلا هنمضي ل هعطقف عطقي نأ هل اريخ ناك و ةنح ناك تللق وأ

 عطق نم ائيش ىناجاا نمضي مل ةيح فارطألاو اهعطقف هدسج ىف ةلكألا ىثم الثا فكلا عطقي نأ هل اريخ ناكو

 هسفن ىلع هيلع ىنجملا ةيانجو ىتاجلا ةيانج نم تام هنأ هرهاظ نأل هتيد فصن ىتاجلا ىلع تاعج تام نإف هيلع ىنءلا

 ناك نإف ةيانجلاو مسلا نم تام هنأل هيلع ىنجملا شرأ فصن ىناجلا ىلعف تافف مب هحارج هيلع ىنملا ىواد اذإو

 لتقي الو لتقي امت مسا ناك نإو , طقف حرجلا شرأ ىناجلا ىلعو لتاق مدلاف حبذلا ىحوي امك هناكم ىحوي مسلا

 هيلع ىنجمما لوق لوقلاف فرعبال ءىشب هحَرح ىواد ناك نإو « ةيداا فصن هيلعو حاردااو ملا نم ةيانجلاف

 احرج الجر حرج الجر نأ ولو ةيانجاا ىف ثدح امل نماض ىناجااو هدعب هتثرو لوقو هني عم رضيال ءىثث هنأ

 دعب حورخلا تام نإو حرجال نءاض حراجلاف ىح دلج ىف ةطايخلا تناك نإف مثالي حردا هيلع حورجلا طاخف

 ىح دلج ىف بقث ةطايخلا نأل حورجلا ةطايخو ىتاجلا حرج نم ةيانجلا لعجأو ةيدلا فصن حراجلا ىلعف ةطايخلا

 1 حالا الو دلجلا تود ملعي الو حراجلا ىلع اهلك ةيدلاف تيم دلج ىف ةطايخلا تناكنإو

 اطابر حرجاا طبر نأ ىلء حورلا دزي ملولو:ةتوم معي ق> ىح كلذ نأ رهاظلا نألرعلا لهأ نم هيلع ىنحملل موقت

 ةنيب وأ ىناحاا زارقإب الإ

 سفن عسب انماض قاجلا ناك هلعوجلا تاف مس سيلو ىلا محالا لك يال اود دا محالو ةظايح الب

 حرجا ى رك هدع ىلا نأ وَلَو ( قنا*_ةلالاؤ )ررض ريغو ةعفنم اهيف ثدحأ اعإ ةرانح اهيف ثدحم مل هيلع ىنملا نأل

 نءمض هنم رثك أ وأ اذه غاب نم رض الو عفني اذه نأ ملعاا لهأ لوقي امث همشأ ام وأ فوصب ادينكت هايإ هيك ناك

 رضإو ةرم عفن ايك اهاوك دق ىلق وأ اححص ابعم قرحأ نأ ابيك غاب ناك نإو اهيف داز امو ةيانجلا حراجاا

 هسفن ىلع هتيان# سفناا فصن طقس, هلبق بادلا ىف تفصو ا هسفن ىلع ناج ورف لاح هلخدب لدي وأ 202ىرخأ

 ٠ اسفن ةيانلا تراص نإ اهفصن ىناحلا مزانو

 صاصقلا ىل نم
 كلذكو « كلذو لم مل هسفنل صتقي نأ نيبو هنيب ىلخم نأ لءاسف حرج وأ لجرلا عطق اذإو ( قفا ةلالات )

 صتقيال هنأل دحاولا هيف ىتكو هيف لدع صاصقلاب ملاع الإ صتقي الو هنم صتقملل ودع الو .هل ىلو كلذو ىلحمال

 )١( ةحعشن ةسنرا ررحو رظناو « خسنلا ىف اذك هلخدب لخدب وأ : هلوق ”



 -ةر/

 وأ ءاش نإ هل تعطقو هل كلذ نك« مل امهنيبام لضف هل ذخأ,و عطق. نأ لأسف الش ةثالثاا تناك نإو شرألا ةثلاثلا

 ادحأ دحأ باصي,ال لاحم ةدرلا الو انزلاىف لوتقملا الو لتقلا ىف هنم صن#ملا باص, الو (قفا:علالاف ) ش رألا] هل دحأا

 ىلصيال هنإف دترملا الإ معاك مهملع ىلصيو لزعي مث اثالث بلص مث لتقي هنإف كتقو لاملا ذخأ ىذلا قيرطلا عطاق الإ

 از اتا زكرو ٠ فدشلا دربلاو ديدشلا رلا قو [ضيرم هنم' ضتقا: نيفقت ف صاصق لجر ىلع تجنو اذإو « رفاك' ىلع

 ىفالو ًاضيرم هنم كلذ ذخْوي ملسفنلا ىلع ىف ايال احارج هيلع بحي ىذلا ناك اذإو هسفن ىلع ىتأي هيلع بجوام

 . لاح ىف المح عضت ىتح ىلبلا نم ذخؤي الو . هنم ذخؤي مث لاحلا كلت بهذ ىح سدحو ديدش دربو ديدش ر

 الو اضيرم ذخؤي ل فارتعاب هيلع بجو نإو ء ضارم وهو ذخأو دربااو رحلا ىف دخأ ةئيب محجر هيلع بجو اذإو

 هتكرت هدعبو مجرلا لبق عجر ىم هنأل درب الو رح ىف

 ةيانملا ةدايز

 ةلقنم تراص ىتح ةحضوملا تلك 'اتف ادمتع ةحضوم لجرلا لجرلا جش اذإو : ىلاعت هللا ةمحر ( ىف|[نةلالاف )

 نيبام كانيطعأو ةحضوملا نم كاندقأ تئش نإ ىلق دوقلا لاسف فكلا تبهذ ىتح فكلا تلك 'اتف هعبصأ عطق وأ

 ةعبرأ كانطعأو عبصألا نم كاندقأ تتش نإ لبقو . لاحم ايف دوق الف ةلقنملا ام اف . شرأ نم ةحضوملاو ةلقنملا

 تبهذ تناك نإو فكلا عطق, نمي مل براضلا نأل ءىث ىف كل دوق الو ديا شرأ كلف تئش نإو ديلا سامحأ

 ببسب ناك هنأل هتاقاع نود الاح ىناحاا لام ىف هلك اذه شرأو عطقو قشام هل قشب وأ هل عطقي امنإو هتياني

 ى'اي ىتح ىاجَلا لوق لوقلاف هتءانج نم اهلك "ات نوكي نأ .فكلاو عبصألا عطاقو جاشلا ركنأ اذإو « هتيانج

 هتنس تابق اه ءاح اذإف تبهذ ىت> أربت مل ىلاجلا ةبانح نم ةضيرم لز مل فكسلااو ةجش || أ كلهم نأ هيلع ىنحلا

 تضقتنا مث 20تبلجأو ةحارجلا تأرب تلاق ةنيبلا نأ ولو . ةيانجلا أربت ملام هتيانج نم اهلك "ات نأ تنكحو

 ناك ةيانج اهيلع ثدحأ هزيغ نأ وأ اهاكن هيلع ىنحلا نأ تضقتنا ىتاجلا لاقف ةجشلا تداز وأ فكلا تبهذف

 اهيلع ثدحم وأ هيلع ىنحلا اهاكني نأ ريغ نه تضقتنا اهنأ ةنيبلا تيثن نأ الإ ةدايزلا طقست نأ ىف ىناجلا لوق لوقا

 اهباع ثدحم اهربغ نمو اهنم نوكي دقو تضقتنا اولاق نإو تبهذ دق ةيانجلا نأ تدهش ةنيبلا نأ ىلبق نم ةيانج هريغ

 ىت> اهلك أت ىتاجلا ىلع ناك ىلوألا هتبانج نم تضقتنا اهنأ ةنيبلا تعطق اذإو بوقعي وبأو انأ تلق ( عسيرلا لاق )

 ” ا رع نم ضافتالا كلذ نأا ةننتلاب فان

 هنأ 0 ذل ءاودلاب ملال اهأ معا اع 1 0 هللا نذإب ةعفشإ 0 فنا اع 4هب .وادب 2 نأ حورجمللو هسفن

 لكأي امب هاود حراجلا لاق ولو . هتيانج ببسب هنأل هلك أت شرأل نماض حراجلاف حرجلا لك أتف ىهلا محالا لك أيال

 محلا 01 5 6 هاود ولو هاعدا امب ةنيبلا حراجلا ىلعو حورجملا لوق لوقلا ناك كلذ حورجلا كش ىنحخأ >الا

 ٠ هاواد ام ةداب 1 تلعج و, هنم ةياصأ كالا شرأ هاا

 ا ا مرا د رع دا ةريشقلا مشلاب ةبلجلا نأ ناسللا ىف تبلجأو: : هلوق (1)
 ” هع همك ٠ ةازيفملا كلت هنلع
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 حارج لتقلا هنع لطب الو هلام ىف حارجلا نمض هولتقف لوتقملا ءايلوأ ىلإ عفد ولو ( لاق ) اوءاش نإ هولتقف لوتقملا

 تيملا حراجلا نمض تاف اهنم حرج نم صتقاف لجرل اهنف سفنال احارج ناكولو ( ىف: ةلالاف ) هل لتقي نم

 دحو فذقلا ىفدحو انزلا ىف ركب دح دودح لجر ىلع تعمتجا نإو اهيف هنم صتقي مل ىتاا حارجلا شرأ نم قبام

 كرابت هللا قحمث لتق هيف سيل امف نيبمؤالا قم ءىدب لجر لتقو لتقي وأ هيف عطقي قيرط عطقو اهبف عطقي ةقرسف

 أربإ ىتح سبح مث انزلا ىف دح أرب اذإف سيح مث فذقلا ىف الوأ دحم اهنارو نم لتقلا ناك مث هيف سفنال امف ىلاعتو

 قيرطلا عطقل هلجرو اعم قيرطلا عطقو ةقرسال ىنميلا هدن تناكو فالخ نم ىرسيلا هلجرو ىنميلا هدب تعطق مث

 لجو زع هلل ىتاا دودحلا هنع تطقس دحب لتق وأ هدعب ىذلا وأ لوألا دحلا ىف تام نإف ةدرب وأ ادوق لتق مث هدب عم

 حرا شرأ طقس ملاحرج ناكنإ كلذكو سفناا ةيد هيلع ناك ادوق لقي لبق تامث لجرل التاق ناكنإو اهلك

 مامإلا هلتق نإو ( ىف[: لال ) كاحب لام ةقرسلا دح الو فذقلا دحمب كلم الو لام سفنلاو حرجلاب كلي هنأل

 امنإو ( ىننةلالاف ) اهيف لامالو تيم هنأل لجو زع هلل ىتلا دودحلا هنع لطنتو ءاسأ دقف ةدر وأ مدلا ىلول

 هب ارومأم لطعأ نأ  ملعأ هللاو زوجم الف هذخأب رومأم هيلع بجاو الإ دحاو اند سيل هنأل اهلك دودحلاب هتددح

 ذخؤت نأ الإ زوحم الف نيبمدالل قوقحلا هيلع نوكست كهذخأ ىلإ ليبساا دجأ انأو هنم رغصأ الو مظعأ هب رومأل

 اذإف أربي ىتح سفنلا نود امف هنم صتقي مل هلع سفن الو اضارم هنم داقتسملا ناك اذإو . اهذخأ ىلع ردق اذإ اهلك هنم

 لتق سفن, ضررملا ىلع تناك نإف نيسدالل هللا ةنبجوأ.وأ لجو زع. هلل هلع بجو دح لك كلْذكَو هن نيك1

 ىأل دحاو ماقم ىف اعم سفنلاو حرجلا نم هنم دبقأ حرجلا نه حورجلا تامف حرج ناك نإو ٠ احبحص وأ اضيرم

 ناك اذإ اذكهو ضرملاب هرخؤأ مل ّلتقااب ديقأ تنك اذإو ضرملا عم دوقلاب فلتي الثل سفنلا نود امف هرخؤأ امإ

 دحو دربلا دح بهذي ىت> رخآ سفالا نودام ناك اذإف ةراح ةعاسو ةراح دالب وأ ةدراب ةعاسو ةدراب دالبىف دوقلا

 دربااو رحلا ناكو لاوحألا نم اهاوس ان ةنايلا ةزنيدش: الو كلت لاح تسلا نو نس و

 الماح ةأرملا نوكست نأ الإ ءاوس اذه ىف لجرلاو ةأرملاو . هنود امف هنم صتقي الو شفنا ىف هنم صتقي هضرم مح

 وأ هفك عباصأ عيجج ىف لجر ىف صاصقلا ناك نإو ( ىف لا( ) المح عضت ىتح دحم الو اهنم صتقي الف

 هنأل هيلع امبعام>ا اذه ىف لبقأ الو عطق ثدح نم الإ عطقيال ليق هل صتقملا كلذب ىضرو ىدب اوعطقا لاقف اهضعب

 ةحيحصلا هدب عطقف عطاقلا نم صتقي ا ايضاربق ةحيحص عطاقلا ديو ءالشلا لجرلا دب لجرلا عطق اذإو ناودع

 عطاقلا ديو ةحيحص لوألا عوطقملا دي تناك اذإو . ةموكح هيلع تاعجو هبحاص اضرو هاضزب ةحيحصلا هدي عطقأمل

 تلأس عطاقلا كلذ ضرب ملو عطقي نأب هل صتقملا ىضر نإف اهنع عطاقلا دب صقتل شرألا عوطقملا دب ىنف ءالشلا ىه

 حييحصلا دي نم هنم تعطق نم ىلع فلتاا نم برقأ تناك تعطق اذإ ءالشلا ديلا نإ اولاق نإف « عطفلاب معلا لهأ

 ىلع عطقلا ةقش» ىلإ تفتلأ لو اهتعطق ح.حص'ا دب ىنام الإ .فلتلا نم اهيف سيل اولاق نإو لاحب اهبعطقأ مل هتعطق ول

 ةلغالا ىذر. ولو ( قفا ةلالإك ) هيلع دازبال عطقلاب ىنؤإ نأ ىلع ردقي ناك اذإ هل داقتسملا الو هنم داقتسملا

 لشي امن امهريغو لجرلاو عباصألا ىف اذكه اذهو ءاوس كلذ ىف هطخسو هاضر ناكو هاضر ىلإ تفتلأ ل عطقي نأ

 ترتخا اذإو كل صتقأ تئش نإ لبق نيبديلا نيبام لضف شرأو دوقلا ح.حصلا كاشف حيحصلا دي لشألا عطق اذإو

 فارطأ ىلع عطقلا ناك اذإ صاصقو 0 هل نوكي امو . صاصق الو شرألا كلف تئش نإو شرأ الف صاصقلا

 ما



0 

 وأ عببصأ وأ نس ريغ وأ ناك انس دوقلا هيفف هلثم اذه نه عضوم ىف عطاقلل ناك نإو « ةموكح اهيفو دوق الف دوقلا

 اهلثم عبصأ هل نوكي نأ الإ ةموكح اههفو دوق الف نيفرطلا دحأ عطقف نافرط امل عبمأ هل تقلخ ول اذكهو ةعز

 عوطقملا لاسم ةتلخلا كلت عطاقلل قلخم ملو نافرط الو ةلمثأ وأ نافرط الو لجر ع.بصأ لجر عطق نإو : هنم داقيف

 تسيلو اهلثم عطاقلل نك نإو . دوق الف اهتعفنم ايهذأف اهالشأ اهافرط نوكي نأ الإ ةموكح ةدايزو هل وهف دوقلا
 عطاقلا عبصأ نأل دوق الف عوطقملا عبصأل كلذ سيلو نافرط عطاقلا عبصأل تناك ولو « ةموكح الو ديقأ ءالش

 . عوطقملا عبصأ نم ربك أ تناك

 دوقلاب ك احلا رمأ

 هب هرمأ اذإو دوَقلا ىلع نومأم لجر عضوم فرعي نأ كاحلل ىغبذيو : ىلاعت هللا هحر ( ىقفانةلالاف )
 ىغبنيو هنم داقتسملا بذعي الثكأ قسم ديدح هديدخو الإ ديقتس الو هديدح ادهاعت, نأ امهرمأف نيلقاع نيلدع رضحأ
 نأ ىغبنيال كلذكو . هزي وأ .هنم داقتسملا لتقف مسيف لاتحم الثل هديدح ىلع متم نأ ديقتسلا رمأي نأ ك الل
 نيلدعلا رمأي نأ هل ىغبنيو « اباذع هيلع نوكي تح هجو الو سأر ىف ءىطبيف نهو الو مث نه ةلع هديدحب نوكي
 هل داقتسملا ةجش سابق ذخأي مث هنم دوقلا عضوم وأ سأرلا قالحمب رمأي نأ سأر وأ هجو ىف رعش تحن داقأ اذإ
 ىف طرشام قشب ديقتسملا ذخأي مث هريغ وأ داوسب هملع, مث جاشلا سأر نم هعضوم ىف اهسايقم عضإ مث هسأر ردقبو
 نإو لعف هلع رسرأ ادحاو ًاقش ناك نإف رظنيو ابقمعو اهضرع ىف كلذب هناذخأيو ةجشلا فظوتس, ىتح نيتمالعلا
 هتدايز تفخ اذإف ةدحاو ةرم هده ىرجأ هيلع رسيأ ةدحاو هقش ليق نإو « لعف هيلع رمسأ ءىثث دعب اًبيش هقش ناك

 نإف . اًئيش ديزي الثا هدب أطبأ اهاهتنم براق اذإف هلعف فاخمال عضوم ىلإ هنم ذخأي ىذاا فرطلا نم افرحي نأ ردأ
 ىف دوقلا ناك نإ امأف ةحللاو سأرلا رعش كلذب ىنعأ امنإو « هيلع ءىش الو ءاسأ دقف رعش هنم داقتسملا ىلعو داقأ
 نإو ىلاعت هللا ءاش نإ سأب الف لعفي ل نإو هقلحم نأ "ىلإ بحأف رظناا نود لوخال افيفخ دسجلا رعش ناكو دسج

 صتقملا ديربال ثح ةديدحلا بهذتف برطضي الث طبضيف هنم صتقملاب رهؤيو ( قفا ةلالام ) هقلح اريثك ناك
 عضوم ىف هسأر ىف ةعوضوم ةديدحلاو برطضاف ه.دي ىف بارطضالا ىلع هند ىوقرال نم هطبط وأ هطبض لفغأ نإف

 هعضوم ريغ ىف اماهذ نإو ٠ صاصقلا عضوم دعتي مل هل صتقملا نأل رده وهف رخآ اعذوم ةديدحلا تبهذف دوقلا

 دوهلا ناك نإ هعضوم ىف عطقي وأ دوقلا عضوم ىف قشيف صتقملل داعبو ( قفا :لالاف ) هسفنب هنم صتقملا لعفب

 حرج دعب حرج دحاو سلجم ىف هنم صقأ ًاحارج صاصقلا ناك اذإف صاصقلا عطوم ىلع ىنأي ىتح اعطق

 وأ اعطق صاصقلا ناكول كلذكو « مهتايعأب رفن نم اهحرج وأ ةفرفتم وه امحرج ناك ولو ( قفا املاك )
 الام هنم دَحَوَف فلتلا هلع فيخ ريثك هنم لن اذإ "ىث هنم صاصقا ىف نوكي نأ الإ سفن هيف سيل ًاعطقو ًاحارج

 نإو ( فا ةلالاث ) هلام ىف قابلا لقعف ذخؤي نأ لبق تام نإف قابلا هنم ذوي مث أربي تح سبحمو هيلع فاخم
 فلل! هب فوختي امم تناك نإو تناك ام ماقم ىف لوألاف لوألا حارجلا ىف هنم ديقأ لجر نم اسفنو احارج باصأ

 تناكولو هسفن ىلع ىتأ هنأل هلام ىف هل داقتسملا ةثرول ق>ح الو هسفن ىلع ىتأ دقف دوقلا لبق تام نإف ديفأ مث تذخأ

 ماقم ىف ْدْحْوِب ابعم سفنال تناك اذإ حارجلا نم تفصو ام اهنم صقأف حارجلاب *ىدب رخآل سفنلاو لجرل حارجلا
 نءضيلبق دقق تام نإففلت هيف سيل قابلا ناك اذإ قابلا ذخؤي, مث أربي قح سجحم و رضاح فلت هيف سلام دحاو

 ءاياوأ ىلإ عفد مث اهلك تذخأ فات حارجلا ىف نكي مل نإو ( قناة ةلالاف ) سفنااو حارجلا نه قبام شدإ
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 اونأ, نأ نيبو ةثرولا نيب انيلخ هحبذ وأ هناكم تا هيلجرو هيدب عطق ول هنأ ىرت الأ عطاق لتاق هنأل شفنلاب هاندقأ

 هلصأ نم لجر ركذ لجر عطق نإو ( لاق ) ىحو فالتإ حبذلا نأل هعذو مانيلخو هيلجرو هيدي عطقي نع

 خيشلا وأ ىصلا ركذ عطق اذإ لحرلا ركذ نم داقيو ( قفا ةلالاف ) هلصأ نم هركذ هل عطق دوقلا لااسف

 لك نأل. هلا نينعال ىذلا' ئدألا هدأ عطق اذإ لحفل ىثنأ عطقيو نس رك ذ وأ ءاسنلا ىف انالاىذلا وأ كك

 ىدحإ لجر عطق نإف فلغألا رك ذب نحنللا رك ذو ناتحلا رك ذب فلغألا ركاذ عطقيو لماك هبحاصل فرط كلذ

 اهعطق نإف هنم ديقأ ىرخألا تاهذ الب اهعطق ىلع اوردق نإف معلا لهآ ابل اص دوقلا ل اسو: ىرذ الا تيقبو هيبشنأ

 دجوف عطاقلا رك د ريشف ©20كلَذل و: لجر رك ذ تضل عطق نإو . هنم تاس الس نإو اهدلحم :تعءطق اهدلجب

 فصن نم اربش لقأ ناكهركذ.فصن هل عطقأو ءاوسف عوطقملا رك ذ فعض وأ عوطقملا رك ذ فصن نم اربش لقأ

 | حارا قشك اذه سيل فرط ءاذهو كلذ ريغ هل ءىث الو فلت الب هعطق عاطتس, ناك نإ رثك أ وأ هركذ

 3 ردق نإ كلذ لثم هنم عطق لجر رك ذ تش دحأ لجر عطق نإو ًافرط عطقتال اهنأل دحاو ريشب ذخؤت

 هركاذ عوطقملا زك ذب نكي ملام سفتننال ىذلا رك ذب سفتني ىذلا رك ذ نم دبقأو : هللا ةنحر ( نقاتل )

 باشتنالا نمهعنع رك ذلا ريك ناك نإ اروسكم رك ذلا:نوكي وأ طسن الو ضمني نوكي الو ةس نإ 00

 ناك ءاوسو نراملا نم هفنأ عطق نراملا نم لجرلا فنأ لجرلا عطق اذإو حيحص رك ذ هب دقي ل كلذ ناك اذإف

 فنأ نم بهذام ردق نراملا نود نم هعطق نإو « فرط هنأل عوطقملا فنأ نم رغمأ وأ 2 عطاقلا ب

 ردقي الو هنرام فصن ردق عطق عوطقملا نرام ٍردق ناك نإ لكلا نه هردقب عطاقلا فنأ نم هل ذخأ مث عوطقملا

 نإوء تفصو اكدرقَش ىدحإ نم عطق فنألا تش دحأ نم عطق نإو « هريغو رك ذلا فارطألا ىف تفصو ام ربشلاب

 نم عطق امف ةموكح ةدايز هانيطعأو نراملا هل انمظق دارأ نإو مظعلا ىف دوق الف مظعلا نم لجر أ عطق

 'ىشوأ هفنأ طقس ملام ماذا حرق هفن اب رهظ نإو مذجألا فنأاب حيحصلا فنأ عطقيو ( قفا ةلالاث ) مظعلا

 نذأب حيحص'!نذأو نذألاب نذألاعطقتو اهضعب وأ اهعباصأ طقتست ملام ماذجلا حرق اهيف رهظنإو هديب هدب 00 ةنم

 تفصو اك هنذأ ضعب هنم تعطق نذألا ضع عطق نإو عمس ايف سيل نافرط امهنأل رخآلا ىلع امهنيب لضفال مصألا

 فرط اهنأل هنذأ ةع وطقلا' نذأ نم رغصأ وأ 00 أ هنذأ تناك ءاوسو اثلث وأ افدكن ةنم عطق اثلث وأ افصن عطق نإ

 نإف اهتءرخ دق ةبرخلا نكست ملام ةبر>و فنشو طرقل ايقث ةبوقثملا نذألاب اهيف بقثال ىتلا ةحيحصلا نذألا

 هنذأ ردق نم كتب رخ عضوم ىلإ هنذأ كل انعطق تئش نإ مرخأالا ليقو . نذألا اه عطقت مل اهتمرخ دق ةب را تناك

 بيعال بقثلاك مثهدنع نيز كلذ نأل ةمرع ىهو اهعطق ا! ناك نإو لقعاا كللا تش نإو لقعلا ىق , اهف كانطعأو

 حراط مانتيف رغثي ىت> دوق الف رغثي مل هنس ةعولقما ناك نإف هنس تعلق رغث دق لجر نس لجر علق اذإو ةيانح الو هيف

 اذإف هغلبف ©0 تبنت مل هنس تبنت ملو هغلب اذإ ىذلا لجألا نع ملعلا لهأ لثس هنس تبذت ملو ماتت اذإف اهتابنو هنانسأ

 نإردقي اهتابن رصقامردقب لقعلا نم هلو « دوق الف تدني ل وأ اهضعب تبن دقو هانغاب اذإف « هنم هاندقأ تبنت ملو هانغلب

 نس لقع ثلث هل ذَحأ اهثلث تغاب نإو ء, فصنو ناريعب هل دخأ اهفصن تغاب تناك نإف « الت ىتلا ةينثلاب ةينث تناك

 لااسف لجر اهعطقف ةدئاز هنذأ تحن ةمز هل تناكوأ ةدئاز اعبصأ هل عطق وأ ةدكار' انس لوك لجر علق نإو

 5 خسانلا ةدايز ند ةظفالا هذه لعل كلذلو . هلوق )1(
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 مر را

 هل توعدو ةبرضب هنم صقأ ملو كلذ هتيطعأ ءربلا لبق كلذ لأس نإف . سفن نوكت نأ ايلعل اهنأل هحارج أربت قح

 نم اهعطق نإ اذكهو ءاش نإ عوطقملا دي مست مث عطقلا هب نوكي ام رسأب هل ابعطقي نأ هترمأف عطقلا قذحم نم

 دبقأ الو ( قفا:_لالاف ) كلذ فلتخمال عبصأ ةلعأ وأ اعبصأ هل عطق نإ اذكهو , فلتخمال بكللا وأ قفرملا

 وأ بعكلا لصفم نم هلجر عطق. نأ اذه ىف اذكهو « اهلجر وأ اهدي رصن> ريغ نم ارصن> الو ىرتسإ نم ىنع
 لصفم نم اهعطقب اوتأب نأ ىلع نوردق.ب له عتملاب ل هلع كلاس كاناولا لصقفم نم اهعطق نإف . ةكرلا 0

 عذ ىلع اوردق نإ هكا هن لك هفتك هدب عز نإ اذكهو نم تَص صدأ ممن اولاق نإف ؟ ةفئا> نردد نأ الب كرولا

 لق دوقلا هدب ةعوطقملا لأسف هعباصأ نم اعبصأ وأ هلجرر وأ لصفملا قوف نم هدب عطق نإف « هفيمم نأ الب فتكلا

 عفريةعماج ةب رضب الإ عطقيال كلذ نأ كلذو لصفم نم سيل نال كرد داق ةنما كفط ىذلا عضوملا نم تا نإ هل

 ىلإ عجرب ق> ضفخني تاق ولو كل هتبرض عقوم عقي نأ نم ةطاحإ ىلع نكي مل كلذ لعف اذإو . هدي براضلا اهب

 زحم وأ هب كلان ام رثك أ ىلإ ريصيف رسكني مظع'ا نأل رارم الو ةرم ىف ةبرضلا عطقتال دق لبق قح نه لقأ ىف

 اكمظعلا راسكنا ةدايزو هب كباصأ امل براقم ريغ اباذع ناك مظعلا ىف ز> ولو . مهو دلج ىف نوكي امإ زحلاو

 اا 1]] لع داراك ردعب ةموكح ىطعتو هلخر وأ:لصفملا نم كل هدب مطقت نأ تلأس نإ هل لاقز و « تفصو

 عضوملا نم هنم صتاملا ىلع رسسيأ ىه .ين تاق هب بعضو ىذلا هعضوم ريغ ىف نيكسلا هل عضت تنأف لق نإف . اناعف

 |ذكهو ٠ ةنم رثك أو هلثع هلع ىناجلا 2 ام الإ اب فلتأ ملو فلت عضوم ريغ ىفو هل صتقملا نم هب اهعضو ىذلا

 نمبهذام باسح اهيفو لاحب دوق الف ةلعألا نود نم اعبصأ عطق نإف ةلمألا قوف نم اهعطق اذإ عبصألاو لجرلا ىف

 عباصألا ص ضرسملا لآس نإف عباصألا ابعم عطقف 1 در وأ !قككلا تمن نسم اذن عطق نإو ةلعألا

 نإو' ( قفا: لالا ) اذه لبق تفصو ام هطعأ مل عباصألا قوف باصأ ىذلا مظعإا نم اهاما نإ د تضعف

 هانصصقأ كلذك « اهقش ىلع ردقن اولاق نإف معا لهأ انلأس صاصقلا لأسف لصفملا ىلإ ىهتني قح فكلا قش

 اهْضعب عطقو اهضعب قف لصفللا نم ا -> اهقش نإ كلذك و هريغو همأر ىف وشك كلذ انلعجو

 لق ضالمتلا لاسف.ابلك تطقس قح تنكلا تلكتئاف اعبصأ هل عطق نإو « عطق ثيح نم عطقو ردق نإ ادوق قش

 شرأ كانيطعأو عبصألا ن٠ هل ل [تتعن ناك كك ذاق ريك ! املك هم .لقأ "وأ عطق ثيح نم عطق. نأ صاصقلا نإ

 اعبصأ هل عطق ولو ( ىف“ لالا ) فكلا ةيد كلف الإو عبصألا ةصح ىهو لبإلا نه رشثع اهنم عفري فكلا

 هلع ىنحلا فك تبهذ نإف هتدقأ هتعاس نم دوقلا لاسو بهذت مل وأ هفك تبهذ دقو اهنم دوقلا لاسف تفصو اك

 هم داقتسلا فك تدهذ نإف ء اهم اهتصصقأ ىلا عيبصأ الل سلا تعفر ىنأل اهتيد سا أ ةعبرأ ىلالا ىلع تلعج

 هل نهم ريغ هنم داقتسملاو هنم ثدحو ىنجام نماض نجلا نأل آئيش هيلع ىنلا شرأ نم هنع عفرأ مل هسفنو

 نه لجر فك فض لجر عطق نإو ( ىتثا*ةلالاف ) صاصقلا ىف قا ببسب فلت هنأل دوقلا نم ثدحام

 فك فصن عطق ىلع نوردقت له دوقلاب معلا لهأل ليق دوقلا لاسف املك فكلا تطقس ىتح تلكتئاف لصفملا

 ىنجهلل اندْحَأَو اهوعد مث هن. اهءاع3 ىذلا قشلا نم اهوعطقا : انلق معن اولاق نإف ؟ هيلع نوديزتال ةقك ”لضفم نم

 هنه ديقأ ةدلحب ةقلعم قت ىتح ابعطق نإ اذكهو « اهفصن عطق عم فكلا شرأ فصن اريعب نيرعشعو ةسمح هيلع

 لجر دي لجر عطق اذإو : هل رظناا ىلع اهعطق ببطتلا عنمم مل اهوعطقا هنم داقتسملا لاق نإف ةدلجب ةفلعم هل تالت
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 دوقلا هتثرو لااسو حارجلا كلت نم تا هنأ دهشو حر ,لا كلذ ن ءأرب نأ لبق هنم ديقتسملا تام مث هنم هاندق"اف
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 ثسان ال لوطلاب دحؤي حارداك ويف ق اذ حل جا ند 2 قئاتشل فالظيتساب ال. لوطلا دَح ٍءد اراك ف وكلا ناك اذإف وشلا 2اردا ضاشملا قاتلا ةحولاو ( 00 ]1 !

 ناعصأ | مقو هذ عاق 0 عوطقم ءىش و وأ هر ع وأ للشب تيم ءىش هف ف رط لحجر نم لجر عطق نإف فرط

 عب اصأ هل علمي نأ هل صنعلا 0 دس نإو عط هلا كلذ ىذر ولو ناوالش ناعيصأ انفو اع ىلنالا ل عطقت ُ ناوالش

 وه عطاقلا ناك ولو ( ىف لاله ) هل كلذ ناك نيتيقابلا نيعيصألاو فكلا ةموكح هل دذُؤرو ثالثلا عطاقلا

 هعباصأ هل عطقت وأ كلذ ريغ هل ءىش الو هديب هدب عطقي نأ نيب هل صتقملا ريخ ديلا مات عوطقملاو نيعيصأ الا لشأ

 نيوالشلا نيعبص الا لامح قب ناكدق هنأال كلذ ريغ هفك عطق اذإ هل لعجأ مل او نيعبصأ شرأ نحو تداثلا

 شرأ هدب ةعوطقملا تذخأو هك نيعبص الا عوطقم عطاقلا ناكولو ( ىفانخاللاف ) امهعض وم اههدسو

 ولو «هنه ديقأ لجر, عبصأ عطق ةدحاو اعبصأ الإ ديلا عباصأ عطقأ الحر نأ ولو ( قفا هلالاف ) نيمات نيعبصأ

 اعيصأ الإ تنكلا عب اصأ عطقأ هلع ىلا ناك ولو : عباصأ ةعبرأ شرأو فكلا ىف دوقلا هل ناكل حر فك عطق

 عبس أ عطقأ ناكاولو 2 يكل ىف ةموكح ىل امغأ و 2ع صال ٠ ند ةهئم صقأ دوعلا لاشك ديلا هك لدحر هدب . عطقف

 هفك ةموكحم غلبأ الو ( قنانتلالاف ) هفك ىف ةموكح هل تذخ>أو عيراصأ عب رأ نم صقأ ةقك كلل ةدحاو

 اذإو ( قفان لالا ). اهنم ةدحاو 1 اهشرأ نوكي الف ةيوتسم ابلكو اهلك عباصألا ىف عسبت اهنأل عبصأ ةيد

 هل كلذ نكي مل « دوقلا هدب ةعوطقملا لاس عباصأ تس هل لجر ديلا كلت عطقف هدب ىف عباصأ س :ح لجأ تناك

 هل ىذلاو ٠ عوطقملا وه عباصأ ةتس هل ىذلا ناك ولو ( ىتتانةلالاف ) عوطقملا عبصأ ىلع عطاقلا ع بصأ ةدايزل

 قلثلا ىف ءداز اما ال عبصأ ةيد اهب غلبأال ةموكح ةدئازلا عبصألا ىف هل تذخأو هنم هل صتقا عطاقلا وه سلا

 امذع هربصتخ تناك و اههلت لاو ىطسوو ةحبسمو ماه[ اهنم ةعبرأ عباصأ سمح هل الجر نأ ولو ( ىقفاةتلالاف )

 امرعب اصأ دل اسال نال ةئنم دقي : دوقلا لاس هدب ديلا مات لحر عطقف رصنخلا عص وم ريغ ىف ةدئاز عسبصأ هل تا

 ةعوطقملالأ_ و عطاقلا وه 200 قلخلا لاك سفن نم اعبصأ مدع وهو ةدئاز اعبصأ هدي ةعوطقملل نإف ادحاو ناك نإو

 دق هن ال هل نكي مل دوقلا عم شرأالا لأس نإو هنم ذخأ ىذلا نم لقأ هل ذخر ىذلا نآل دوقلا هل ناك دوقلا ا

 مات لجر دب عطق عباصأ لمانأو عبصأ ةلمأ عوطقم الجر نأ واو , هنم ذخأ ام لقأ هيف ناك نإو ددع هل ذخأ

 عبصأ الا صقنك لمان الاو ةلمت “الا صقنو هلك لذ ناك شرأ الا وأ شرأالا عم دوقلا هدي ةعوطقملا لأسف عبباصأالا

 نع هعباصأ صقتل هل كلذ نكي ملدوقلا لءاسو هدي ةعوطقملا وه لمان الاؤ ةلغ "الا عوطقملا ناك نإو عباصأالاو

 اهفشحتسمو عباصأ الا رافظأ دوسأ ناك نكسلو لمان“ الا الو ةلمتأ عوطقم امهند دحاو نكي مل ولو عطاقلا عباضأ

 صاصقلا امهنيب ناك للشي ملو ءىث فارطأالا نم بهذي مل هنأ الإ هريغ وأ ةاك أ حرق وأ ماذج حرق هديب ناك وأ

 صاصقلا عنم الف ةعوطقم ريغ ةيحفارط الا تناك اذإ هاوسبيعلا امأاف اتيءلشأوأ اعوطةمهفرطلا نكملامءىثلك ىف

 اهلوطواهرصقو اهشركتو اهلودأ وأ 3 0 اذكه 0 )لقعلا صقنبال و

 ةنم ا 00 هدي د 0 بلطف 0 11 اهعطقف مسملا 0 كلب 0 +1 برض اذإف ند ىدأ

 »2 عرفلا لوأ خسانلا ند لع وم هلعلف 6 هلقام لابو ةئدد طاترا الو 3 خسنلا ىف 117 عطاقلا وه 8 هلوق )0(

 , ةددصم هبتك « خلا عطاقلا وه ناك ولو »)وهو



 -- 0؟ و

 تذخأدقو رثك أ وأ لقأ جاشلا نم سأرلا قمع فصن لثم ةرم جوجشملاو حاشلا نم اههتقر وأ دلجلاو محللا ظلغ

 عطق وأ دوق هيف سفنلا نود حرحب لجرلا لجرلا ٌباصأ اذإو شرألا كلذ ىف هياعو ةحضوم نم ابيرق رخآلا نم

 هديب اهذبج وأ اهعطقي قح هنذأ ىول ولو هربغو هديب عطقو ردح وأ ةديدح نم هباصأ ءىش ىأب ءاوسف افرط هل

 هيلعف هحطو اف ةفيفخ اصع وأ فيفخ رجحم هبرض وأ اهأقفذ دوعب ايف هزخو وأ اهأقفف هنيع مطل وأ اهعطقي تح

 نيعدمطا اهرب بهذف لجر نيع مطل الجر نأ ولو ( ىلا ) سفنلا اذه هبشي الو صاصقاا هلك اذه ىف

 بهذي ىحرصبلا باهذ ىف هيلعام فخأاب هوجلاعف رصبلا بهذي امب للعلا لهأ هل ىعد الإو اهريصب بهذ نإف ىتاجلا

 نم جرخأ تناك ىتح تردنو اهزرصب بهذ وأ تضيبا وأ اهرصب بهذ اف لجر نيع لجر مطل ولو ( لاق ) هرمدب

 0 انه نيك ةجراخ ريصتو اهرمضب اويهذت وأ ضيبتو ىناجا| نيع رصب اوبهذت نأ متعطتسا نإ معلا لهأل لبق هنيع

 لكرصبلا باهذب ىفوتسا دق هنأل ءىث نيشلل هيلع لعجم الو اذه نم متءطتسا امو رصبلا باهذ اوغلباف الإو اولعفاف

 هنم دبقأ ءربلا دعب حبق وأ عطقلا عضوم ناشف اعبصأ وأ هدب عطق ول اذكهو ( قئاذةلالاف ) عاطتسإ ام نيعلا ىفام

 ةبرض الجر لجر برض واد( ىف(. :لاإؤ ) اهربغ وأ نذأ ىف اذه ناك ول اذكهو ءىث حبق امف هل نكي ملو

 لو ابطسو حضوأ وأ دلجلا وأ م>للا قش هنكلو اههنيبام حضوب مو اهافرط حضوأاف هسأر نم ارتف تذخأاف ةدحاو

 . ملعأ هللاو حضوب مل امف ةموكحلا هل تاعجو هردقب حضوأ امث ديفأ اهفرط حضوي

 فارطألا 0 سفنلا دود أميف صاصقلا ا

 ١ ©0فارطألا نم. فرط ىف صاصق الو طب. حرجو عطقي فرط نارجو صاصقلا هللا همحر ( ىف[ ئلالا )

 ريغ ىلإ عطاقلا هب ىضفي فلت الب عطقك عطق نوكي ىتح لصافملا ريغ نه عطبقا ىلع ردقيال هنأل لصفم نم عطقي

 سفنلا نودام امهنيب تصصقأ اهتلتاق تناك ول .« سفنب اهتلتق سفن لكو ( ىتنا: خلال ) هعطضوم

 نإو ضعب نم مهضعب ديبعلاو « امهنيب لام لضف الب لجرلا نم ةأرملاو ةأرملا نم لجرال صقأو ( ىفانةلالائ )

 ؛ هلتق ول هلتقأ ىنأل ءاش نإ هنم حورجلا تصصقأ اماسم حرج ارفاك وأ ارح وأ ادبع نأ ولو « مهمنامثأ تتوافت

 فارطألا نم صاصقلاو ( ىتثإ؛ لإ/ف ) هنم هصقأ مل هحرج وأ ادبع وأ ه-رج وأ ارفاكلتق ملسملا رحلا ناكولو

 نيعلاب نيعلا ًاقفتو فنألاب فنألاو نذألاب نذألاو لجرلاب لجرااو ديلاب ديلا عطقتف فارطألا نم سايقبال مساب

 افرط لضفأ عوطقملا وأ عوطقملا نم افرط لضفأ عطاقلا ناك هاك كلذ ىف ءاوسو ؛ فارطأ اهنأل نسلاب نسلا علقتو

 سايقبال ددعلاو ءامسألاب ىوتست هذهو مسالاو ةايحلاب سفنلا ىواست ىتلا سفنلا ةنافإك ءىش ةتافإ اهنأل عطاقلا نم

 - كلذ عوطقللا نإ مث« هنابأف هنس علق وأ هنذأ وأ لجر فنأ لجرلا عطق اذإو « ضعب ىلع اهضعبل لضفب الو امهنيب

 هلل بجو هنأل كلذ هلف دوقلا لأسو تدثف هريغ وأ بهذب نسسلا طبر وأ نذألا وأ فنألا طاخ وأ همدي هةصلأ هنم

 هتبثأف هيلع ىاجلا نم صقأو تبث, ملف هتابثإ دارأ وأ « هيلع ىنحلا هتبثي مل نإو ( قفا ::]]5 ) هتنابإب صاصقلا

 مل ةيناث ىناجلا نم هعطقي نأ ىلاولا هيلع ىنحلا لأس نإو « ةرم هنم نابي نأ نم رثك أ ىناجلا ىلع نكي مل تبثف

 نم اثيش قش نإو ( قثا لالا ) ةتيم هب قصلأ هنأل هعطقي نأ الإ ةرم دوقلاب ىنأ دق هنأل دوقلل ىلاولا هعطقي

 جاشلا نم قصل نإف هقصلب لوقيو هلثع ىفأي نأ ىلع ردق نإو قاشلا نم قشبو هل كلذ هرك أ مل همدب هقصلأف اذه

 هبحاص ىلع امهنم دحاول ةعابت الف , جاشلا نم قصلي ملو ٠ جوجشملا نم وأ جوجشملا نم قصلي ىملو

 . هححصم دك ررحو راظناف « لصفؤم ريغ ند عطقي :باوصلا لعل )1(



 2 هأ _-

 سايقب نوكيف جاشلا ىتذأ نيبام تذخأ تناكف 21)جحاشلا نم نينرق نيبام عسوأ جوجشملاو جوجشملا فرق نيبام

 ائيش رعشلا تبانمزع جرخمالو هلك وضع سأرلاو نينذألا ىهتنم ىلإ سأرلا رءش تبانم نيبام جوجشملل ذخأ اهلوط

 ىلإ جرم الو هيف ريسلا لوطب ذخؤي وضع لك كلذكو ( قفا لاا ) ءريغ ىلإ دوقلا جر ال دحاو وضع هنأل
 نيب جوجشملا ريخ جوجشملا ىنرق ةجشلا تذخأ دقو جوجشملا نم نينرق نيبام عسوأ جاشلا ناك نإو ( لاق ) هريغ

 نيبام كلذ اغلاب ©0املوط ردق ىلإ ىهتني تح هينرق نيبام هل قش مث ءاش هينرق ىأ لبق نم نيكسلا هل عضوب نأ

 ةحذوم الجر لجر جش نإو ( قفا ةلالاؤ ) هتجش لوط ىلع دازبال لقأ وأ رثك أ وأ اهثلث وأ اهفصن غلبام هيئرق

 جاشلا نمكلذ فصن ىهو هافق نم هسأر تبانم ىهتنم ىلإ هبجو لبق نم جوجشملا سأر تبانم ىهننم تا

 رس جاشلا ناك نإو هافق لبق نمف ءاش نإو هبجو لبق نم ءاش نإ هل *ىدبف جوجشلا ريخو همأر تدع هلا 511

 امهدحأ ذخأف نينثا جش لج رك ناكو ةجشلا شرأ لضفب هل ذو هافق ىلإ هب و نيبام هل ذ>أ جوجشملا نم اسأر

 ف ظوتسي تح هسأر ىف قشلا هل داعي نأ جوجشملا لأس نإو صاصقال اعضوم دجم مل ني> شرألا رخآلاو صاصقلا

 نيعضوم ىف جاشلا ىلع اهقرفي الف ةدحاو ةهجو هنم جش ىذلا وضعلا لوط هل انفظوتسا دق انأل هل نكي مل هتجش لوط

 عم فكلا الو دضعلا لخدي الو هجولا عم سأرلا لخد. الو هولا ىف اذكه اذهو اهريظن عضوم نع اهليزي الو

 اذكهو ةيانحاا ىشرأ هل ذخأ لضف هل لّقف نإف اهنم هحرج ردق حورجملل فوتسإ ىتح عارذلا فظوتسو عارذلا

 الوأ هيلع ىنحلا خرج أرب نإو ( قفا ةلالاف ) رخآلا ريغ هنم وضع لك نال ذف الو مدق ابعم لخدبال قاسلا

 صاصقلا ريغ صاصقلا هل ذْحَأ اذإهيلع ىنجمللءىمث الف ملم انسح هنم داقتسملا أربو دلجلا مّتلم ريغ وأ ءربلا نسح ريغ

 ةياغ صاصق لكلو ( قفا: لالا ) اهلثم جش ةيوتسم ةجش هجش ول اك ابلثم جش ةبعشتم ةجش هجش نإو ( لاق )

 ق> هتريك وأ مظعلا تمشه نإف مظعلاو دلجلا نيبام قشي نأ اهسايقف ةحضوم الجر لجر جش نإو تفصو اهب

 ىو نأ ىلع ردبال هن ال ةمومأم الو ةلقنم الو ةعئاه نم هل صقي مل هل صقي نأ جوجشملا لأسف هتمدأ وأ لقتني

 عبصأ ريك نم داقيال كلذكو ( قفا ةلالاف ) محو دلج ىف قشلاب في اك همشه الو مظعلا رسكب هنم عطقلاب

 لاني هنم داقتسملا نأو لاحم رسكلاك رساكلاب ىنْوي نأ ىلع ردقنال هنأو محو دلج نم هنودامل لجرالو ديالو

 الو سأر الو ةبحل نم ارعش فتن نمم صاصقال كلذكو هدلجو هيلع ىنيلا محل نم لانبام فالخ هدلجو هم نم

 هل اوعطقت نأ ىلع نوردقت متنك نإ صاصقلاب ملعلا لهأال لبق هدلجب ائيش اذه نم عطق نإو تبني مل نإو بجاح

 «29ةمئاهو ةحضو٠ الجر لجر جش اذإو ( قنانتلالا ) نثراالا هيفو هيف صداصق الف الإو هوعطقاف هتدلحم هلثم

 ةمو.ًملاوأ ةلقملا وأ ابجش زاك نإ ةمئاملاو ةحضوملا نيبام شرأو ةحضوملا نم صاصقلا جوجشملا لأسف ةمومأم وأ

 الف ةحطوم نودام الجر لجر جش اذإو ( قفا ةلللاف ) رثك أ وأ ةحضوم هجش هنأال هل كلذف ابجش ناك نإ

 فالتخال جاشلا نم حضوت تاكو (40 وجشملا ةحش قمعب اهم ذخأ ول ةدودحع تسيل اهنأ لبق نم هف صاصق

 . فيرحتلا نم هيلع نمأن الو لص الا ىف اذك خلا تذخأ تناكف : هلوق (1)

 ٠ هححصم هبتك . بيكزتلا رظنيو خسنلا ىف اذك خلا نيبام كلذ اغلاب : هلوق ()

 *ء كعب ليصفتلا نم دَحُؤي 5 ةلقئم وأ (١ خسانلا مق ند لبق طقس هلعل ير وأ 8 هلوق )0(

 كي.لعف فيرحتلا اهيلع بلاغلاو ةب رطضم انه خسنلا نوكل ةرابعلا ةحصب مزحتال خلا حضوت كتاكو هلرك 0
 .٠ تسشتلاب



  َُُكو ا

 ءريغ وأ رح وهو هيلع ىنجف قتع مث لبإلا نم ةئام دبقلا ةميقو هدب عطقف دبع ىلع لجر ىنج ولو ( ىف شالا )

 ' رح ةيد نمض ادحاو ىناجلا ناك نإ كلذكو : رح ةيد نينا اناك نإ اعم انمض نيتيانجلا نم تام مث هلجر عطقف

 فصن نيبو هنيبام اكول هتميق فصن تناكام قدعمللا لوتقملا ةثرول ىقب امو هقتعأ ىذلا هديسل اهنم ديعلا ةممدق فصنف

 راك أ ءانبطءأ ول انألبقنم رح ةيدفن ىلإ در:نأ الإ -لءأ هللاو زج مل هتيد فصن ىلع تداز نإف لقأ وأ رح ةيد

 نإ 2و آلف اغم امهم تام انإ وهو اهضءب وأ ارح راص نأ دعب دنعلا ىلع ةناثلا ةيانجلا انلطبأ ارح هتيد فصن نم

 مطقف ةيرحلا لبق دحاو هيلعوجولو ( قفا: الا ) نيتيانح تناكاذإ لفأ وأ رح ةيد فصن الإ اهنم ديسلل نوكي

 | ةيد ةنمضأ ىنأل ارح هتيد ثلث لوألا ىتاجلا ىلع ناك هلجر عطقف ةيرحلا دعب تلاثو هلّجر عطقف ةءرحلا دعب ناثو هدب

 امهدحأ نالوق ةيدلا نم هديسل امفوةبدلا ثلث هيلعف نيشثا عم لتاق وهو تافف قتعأ مث ادبع هيلع ىنج نم ناكولو رح

 اريعب غلبتال تناك ولو ًادبع هتميق فصن نم رك أ هل لءجأال ةيدلا ثاث وأ ادع هتمدق فصن نم لقألا هيلع هل نأ

 | نم ريعب ةئام غلبت ادبع هتميق فصن تناك ول ارح هتيد ثلث هب زواجأ الو اهريغ ةيانج هكلم ىف نكي مل هنأ لبق ند

 اال كلل ل لقألا نمل نأ .ىاثلا لوقلاو © اهتلثث هتد نم ادبع هيلع ىتاجلا ظَح نأو توملاب صقتت دق اهنأ لجأ

 رح ةيد تراص ةيدلا نأل هدب عطاق ىلع ارح هتيذ ثلث تلق امنإو ةثالث ةبانج نم تام هنأل ارح هتيد ثاث وأ ًادبع

 املاح اهف باوجملا ناك اكولمت تام ناك ولو , فلتخم ال هتيد ثلث دحاو لك ىلع ةثالث نوناجلا ناكو

 هفح ارخ تام اذإ ادبع هلع اجلا ىلع تلعج رثك أ وأ ةرشع وأ ةعبرأ هلع ىنج ول اذكهو ( قنات لالا )

 ةيف احرج هحرج نأكت ام اذإ ادبع هحرج شرأ وأ ةيدلا نم ادبع هيلع ىنالا مزل امن لقألا هديسلو رح ةيد نم

 - هديس ذخأي الف هريغ حرج نمو حرجلا نم توملاو ةيرحلاب رثك أ وأ لبإلا نم رمثع همزلو دبع وهو ريعب ةموكح

 اذكه ناك ارح قب نمو ادبع رثك أ وأ نانثا هحرج ولو (لاق) هدبع وهو حرجلاب مزل ىذلا ريعبلا الإ

 هيلعىفاجلا نمض تام مثمالسإلا نع عوطقملا دبعلا دترا مث هديس هقتعأ مث دبع دب لجر عطق ولو ( قفانةلالاف )

 هدس هلك كلذ ىطعيو ملسم رح ةيد ىلإ دريف اماسم ارح هتيد ًادبع هتميق فصن زواجي نأ الإ ادبع هتميق فصن

 املف مالسإلاب عونمم ملسم كولمت وهو ةمات هديسا تناك ةيانجلا شرأ نأل هديس كلذ تيطعأ امإو ( قفانتلالاف )

 00 اا8 ةداألإ هل نك مل السم ناك مون توملا ناك ول تنللا:ةثرول شرألا ىلع تناك ول ةداوز تناك قتع

 ةيانجلا لطبن نأ الإ زحم مف ةدرلاب توملا ىف هقح لطبأ ادترم تام اماف هديس صقن اكولمت ديلا ىشرأ نم صقدت رح

 5 هك هل نك ل امناسم'" كام ول وهو 2-2 ةيد 5 زواحب الو ةدرلاب ةناثلا

 « سلاب سفناا نأ اهيفمهملع انبتكو» لجو زعلاقف ةاروتلا لهأ ىلع ضرفام هللاركذ هللاهمح ر ( قفا ةل الا )

 هسفن نم دوقلا ىطعي سو هيلع هللا ىل هللا لوسر تيار لاق هنأ رمت نع ثيدح ىف ىورو «هل ةرافكورف» هلوق ىلإ

 هذه ىف صاصقلا نأ ىف افلاخم لعأ ملو ( ىف لالا ) ىسفن نم دوقلا ىطعأ انأو هسفن نم دوقلا ىطعت ركب ابأو

 سفنلا ىف نيماسملا نيرحلا نيب صاصقلا نأ ىف افلاخم لعأ ملو ةاروتلا لهأ نيب هب كح هنأ لجو زع هللا ؟ح اك ةمآلا

 'صاصقلاو (لاق ) دوقلا عضوم نم هنم داقتسملا ىلع فاخم فلت الب صاصقلا ايف عاطتسإ ىتلا حارجلا نم اهنود امو

 | اةحضوم الجر لجر جشااذإف ( قنا غلإلاث ) فرطب عطقي فرطو حرج قش. حرج نائيش سفنلا نود ام
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 تامنإ سم ةيد هيلع تناكو ملسم ريغ وهو ةيمرلا جورخ دقي ملةيمرلا عقت نأ لبق ىمرملا مسُأف ًايسوجوأ ًاينارصن
 دعب دترملا ٍلسأ مث هبرض وأ ًادترم هامر ولو ( قنات شلالاف ) اهنم تمي ملو تحرج نإ ٍملسم شرأ وأ ةيمرلا نم

 ملو ةحابم ىهو تناك ةيانجلا عوقو نأ لبق نم دوق الو لقع هيف نكي مل اماسم تام مث ةبرضلا وأ ةيمرلا عوقو

 هحرج قش. وأ .هنتخيف لجرلا لجرلا رمأب نأ كلذكو نمضف ةعوتمملا ريغ ةيانلاا دعب اثنش ةلع ناطا تدل

 ائيش مكاحلا نمضي الف توميف لجرلا ىلع دحلا ماقي اكو ائيش نمضي الف توميف ءاودل هل ًاوضع عطقي وأ
 نأالإ دوق هيف نكي مل نيحرجاا نم تامث ًاحرج هحرجف هيلع ادعمث دترملا هسأف دترم د عطقولو ( قفان:ةلالاث )

 اودارأ نإ هيلع ناكو ممل نوكيف همالسإ دعب ناك ىذلا حرجلا نم دوقلا بلطو ةيدلا نم مهقح لاطبإ هتثرو ءاشن

 ريغ ةيانج نم توملا انلعجف دترم وهو ناك هنأل فصناا انلطبأو ًادمع حرجاا ناك اذإ هلام ىف ةيدلا فصن شرألا

 هنمض هلبق هيلعىتاجلا ريغ مالسإلادعب هيلع ىناجلاناكول اذكهو ( ىفإخ +لا] ) فصنلا هانمضف ةعونم ةيانجو ةعونمم

 نكي مل همالسإ دعب تام مث ىنارصنلا مسأ مث ًادمع هدب عطقف ىنارصن ىلع لجر ىنجولو ( قفا: لالا ) هتيد فصن

 ىلع تناك أطخ هتيانج تناك نإو هلامىف ةلاح ةمات سم ةيد هيلع تناكو هل دوقالنمت وهو تناك ةيانجاا نأل دوق هيلع

 مث ادترم هيلع ىنيي دترملا نيبو اذه نيب تقرف ملف : ليق نإف ( با: ثلالاف ) ةمات مسم ةيد نينس ثالث ىف هتلقاع
 نم توملا اذهىف لقت ملو هب مرغيف ائيش اهدعب ىناجلا ثدحم مل ىلوألا ةيانجاا نم ناك توملا : تلقف ؛ توم مث لسأ

 دح نم تفصو !كتناكف لاحم ةعونمت ريغ تناك دترملا ىلع هتءانج نإ هل ليق ىارصن ةيد همرغتف ىلوألا ةيانجلا

 نأ نم لاح لك عونمت ريغ ناك هنأل هلع ءىش الف تاف ديدحم هاوادف ابيبط رمأ لجر وأ تاهف هلع مقأف مزإ

 دوقلاب محو مالسإلا رادو ةمدلاب ةعونمم ةمرح ىقارضالا ىلع ةيانجاا تناك املو ىنارصنلا فلاخف هيلع ني

 تناكو اهنم ببست امو ةيانحاا نمضي نأ الإ ىناجاا ىف زحب مل مولعم لقع اهم همزليو ملسملا نم دوقلا كرتو هلثم نم

 مرغيف نينامن رجلا ىف برعضي نأب توميو هتيد كالا نمضيف توميف دح ريغ ىف رزعي لجرلا ىنعم نم رثك أ ىف

 . هتلقاع ىلع وأ لاملا تيب ىف هتيد احلا

 قر دعب قتعي ىناطلاو قتعلاب هيلع ىنيلا لاح لوحن
 مث ةيانجلا دعب دبعلا قتعأ مث ادمع ةيانج دبعلا ىلع لجرلا ىنج اذإو : ىلاعت هللا همحر (قثاتتلالا )

 نود هلام ىف ةلاح رح ةيد لتاقلا ىلعو , ًاتماتسم وأ مذ وأ املسم ارح ناك اَذإ املا لو 300

 دبعلا ديسل ناكف ًامات دبعلا ةيد عطاقلا مرغ اهنم تامل دب عطق ةيانجا تناك نإف ( ىفاةلالاف ) هتلفاع

 توملا لبق قتعأ دبعلا نأل رارحألا دبعلا ةثرول ةيدلا نم ةيقبااو تغلبام ةغلاب هيلع ىنج مو دبعلا ةميق فصن اهنم

 كلمام هل لءجأ ملو كولمت وهو ةيانجلاب كلمام هل تلعج اهريغ وأ ةحطوم تناك ول اذكهو ( قنانتلالاف )

 امهادحإ وأ دبعلا ىنيع ءقف ةيانجاا تناك ولو ( قناة ةلالاف ) هكل» نم جراخ وهو توملاب ةيانجلاب

 ةيانجاا نأل رح ةيدالإ هيف نكي مل لبإلا نم نيتثام ىوست رانيد ىفلأ وأ لبإلا نم نيتئام دبعلا ةميق تناكو

 رثكأ وأ اباك ةيداا كمل ديساا نأل هتثرو نود هديسل اهلك ةيداا تناكو اكولمت ال ارح تام اذإ اهنم هتومب من

 قاجلا تنمض امنإو ( قفا: لالا ) ارح هيلع "ىلا دبعلا تومي طقس رثك ألا نأ الإ توملا نود ةيانعلاب اهئم

 هلبق بالا ىف تقصو م ةعونمملا ةبانجلاف ثدخام هتنمضف' هيلع ىَخ/نأ نم لاح لك اعونم ناكاذبفلا نآل
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 نم دحاو لك كلذكو « ىدوببلاو قارصتلا نم ىموحلا داقيو دبع هل الك نأل هالك وأ نعأتسم امهدحأ وأ ةيزجلا
 لك راو لجرلا نف ه١ رملاو ةأرملا نم لجرلا'داقي جنة رثكا ناك نإو هريغ نم داق مدلا عونمم نيكرمشملا
 قا رك [ رهو كلا م دشلاو دامس ةئذ ربك 1

 0 نضام 2 21 دلل درو سيم دعبو ىحي لق 1 ةدر
 ىنحلا تامو ىناجلا دترا مث هدب عطقف ادمع ملسم لجر ىلع ملسملا ىنج اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاؤ )

 ةيدلا وأ صاصقلا نيب نوريخم متنأ ليتقلا ءانلوأل لاقيو اًئيش هنع ةدرلا طةست مل هلتق دعب لتاقلا دترا مث هلتق وأ هيلع

 بتي مل نإو صاصقلاب لتق بات نإف دترملا بيتتسا صاصقلا اوراتخا نإو ةلاح هلام نم تذخأ ةيدلا اوراتخا نإف

 هنأل هلام مثَعو صاصقلاب لتق لتقلا الإ اوبأ نإو ةدرلاب لتقي وهو متل ىبف ةيدلا مترتخا نإ لوتقملا ةثرول لبق

 هحرج نإف نيماسللا نم هتلقاع ىلع ناك أطخ ىتاجلا دتري لبق لجرلا هلتق نك ولو ( قفا ةلإ]( ) هتوم لبق بتي م

 توملاب تناك ىتلا ةدايزلا نمضت ملو ةيدلا فصن ةلقاعلا تنمض ىلاجلا ةدر دعب هيلع ىنلا تايف ىناحلا دترا مئاملسم

 ةيدلا ريثع فصن ةلقاعلا تنمض ةحضوم هتيانج تناكول كلذكو « هلام ىف ةيدلا نم قبام ناكف ىناجلا ةدر دعب

 ةلقاعلا تنمض هلع ىلا تاف دترا مث رثكك أف ةيدلا هتيانج تناك ول كلذكو « هلام ىف ةيدلا نم قبام دترملا نمضو

 مرغي ناك ام توملاب مرغي امإ ائيش اهلع اهبحاص ةدر دعب توملا دزي ملو ٍلسم ىناجااو اهتنمض تناك اهنأل اهلك ةيدلا

 تنمض هيلع ىنحلا تامو تام مث ٍلسأ مث دترا مث ادب عطقف دسم وهو ىنج ولو ( ىف: :لل/(: ) لقأ وأ ةايحلاب

 هنع اواقعي مل جف ادترم ناك ول ام هنع اولقعي نأ مهنع طمسف دترا ىناجلانأل توملا اونمضي ملو ةيدلا فصن ةلقاعلا

 ةءانحلا نأل هنع اواقعي نأ رخآ لوق اهيفو ( ىف[ :ةلالأف ) هلام ىف ىفف دترم وهو هتبانج نم دلوتام امأف ٠ ىحام

 دق ىذلا لجرلا ىنج اذإو ( ىف(: ةلالاو ) ىدنع امبحصأ ىتاثلا لوقلاو ( عدبرلا لاق ) ملسم وهو ناك ثولاو

 مل نإو هلام ىف ناكو لقعلا مهنع طمتس اهوماقأ نإف ةنيبلا مهيلعف ادترم ىنج هنأ هتلقاع ىعداف ةيانج همالسإ فرع

 وهو ىنح ةلقاعلا تلاقف تاف ادترم كاملا ىلإ ةيانجلا عفر ني ناكر ولو ( قنا: خلالاو ) لقعلا مهمزل اهوميقي

 هنأ ةنيب ماق مث ةيانح ىن> 1 »2 ملسم وهو تا ةياندلا 0 ةنيبلا موقت قح مهناعأ عم موق لوقلا ناك

 دترا اذإو ٠ ملسم وهو ىنج هنأ ةئيب موقت نأ الإ ةلقاعلا لوق لوقلا ناك اتقو تقوي ملو مالسإلا ىلإ داع مث دترا

 لقعت مل مالسإلا ىلإ دترملا عجر قح مهسلا هب عقيب ملو أطخ الجر هب باصأف مهسب ىمر-مث مالسإلا نع لجرلا

 ىلع ةيانجلاب ىضقي امنإو هنع لقعيال نب وهو ناك ةيمرلا جر نأل هلام ىف هيلع ةيانجاا تناكو ائيش هنع ةلقاعلا

 لقعي لجرلاو اهعقومو ابجرخع ناك اذإ ةلقاعلا

 هلاح ل هيلع لا ةدر

 هحرج وأ اهنم تاف ملسأ ىتح هب ةيمرلا عقت ملو لجر هامرف مالسإلا نع لجرلا دترا اذإو ( ىقفانثلالاف )

 شرآو تام نإ ةلاح هلام ىف ةيدلا هلعو دوقالو لع ال نمت وهو تناك ةيمرلا نأل ىمارلا ىلع صاصق الف ةيمرلاب

 7 الز ىمر الجر نأ ول ؟دترم وهو تناك ةيمرلا جر نأل ةيدلا طقسنالو دمع هنأل الاح تي مل نإ حرج

 ىئزروأ اذكهو الجر يصنف اًضرغىمرب نأ ىعم نملقأ ىف نكي لو هنمض اديص مارحإلا دعب ةيمرلا تباصأف مرخأ

 نم انهام لعلف « ةبجرتب هدارفإ هل ىأسو « مجرتملا ف هل ضرعتي لو اذهل مجرت « هيلع ىلا ةدرو : ا (

 . هححصم 3 خسانلا ةدايز
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 هيلع 3 مل ادترم ملسملا لتق ول الجر نأل دتري مسملك سيلو مدقتملا دقعلاب مدلا عونمت وهف سجم نإو « رفاك

 ارفاك ناك نإ دوفلاو املسم ناك نإ ةيدلا هلتاق ىلع ناك نفك ىلإ رفك نحت ره لك رل انك 0

 هلع ىنالا ىلع لبق دقو هلهأ ةحيذ لكؤتال انيد ناد وأ قدنزنف قارصن ىنج نإ ©")اذكهو ( قفا لالا )

 ىنج ولو ( قا ةلالاك ) ىسوجم ةيد هيلع لبقو ىدوج ةيدؤ اينارضن هباصأ ام شرأ نم لقألا ةيدلا مرغ اذإ
 ليقو ًاسو<ع .هتىد وأ ًانارصت, هحرج ةمق نم لقألا هلع نق دقن سجمتف ايدوهم وأ دورت انآ

 هيلع رقيال نيد ىلإ هيلع رقي ناك ىذلا هنيد نع دنت هنأل ةيسوخلا ىلإ هعوجولا ٠ ناكو ىسو< ةبد هيلع

 « هتيانج شرأ هتلقاع ىلعف أطخ مدلا عونمملا كرمشملا وأ ىتارصنلا ىلع ىتارصنلا ىنج اذإو ( قفائةلالات )

 شرأ نم لقألا ىناللا ةلقاع تمرغ هيلع ىلا تاف اهريغ وأ ةسوحم ىلإ ةينارصنلا نع قاجلا ىنارضتلا دترا ْنِإو

 تاق ةحضوم حرجلا ناك نإف مهنيد ىلع وهو حرجا شرأ اونمض اوناك مهنأل ىسوجم ةيد وأ ىنارصن وهو ةيانجلا

 ىلع سفنلا ةدايز هلام ىف نمذو ةحضوم شرأ هتلقاع تنمض ةينارصنلا ريغ: ىلإ ىناجلا دترب نأ دعب هيلع ىنحلا اهنم

 ىم أ ةلقاعلا تنمض هنيد ريغ ىلإ هيلع ىنلا لاح لوحم ىتح ءىش ةحضوملا ىلع سفنلا دزت مل نإف ةخضوملا شرأ

 مث ةحضوم ىمذ وأ سم ىلع قارصن ىنَج ولو ( قف[: لالا ) امبحاص ىنح موب امل اهموزلل ةحضوملا شرأ
 شرأ ىلع ةدايزلا هلام ىف ىناخلا نمدو ةحضوملا شرأ ىراصنلا نم هتلقاع تنمض هيلع ىنحلا تامو ىناجلا جسأ

 اممزلام مرغتو نيكرشملاو نيماسملا نيب .ةنالولا عطقل ملسم وهو هتءانج تدازام ىتارصنلا ةلقاع لقعيال ةحضوملا

 ناك ةيانجلاب توملاو كرشم وهو تناك ةيانجلا نأل هتبانح ةدايز هتع نوماسملا لقعي الو اهني ىلع وهو ةحارج نم

 ىتارصن ىج ولو ( قنا: ةلالاث ) ميد ىلع وهو مهمزل ام الإ اولقعي مل هتلقاعو وه ٍلسأ ول اذكهو ؛ ٍلسم وهو

 ىراصتلا نم هتلقاع هل تلاق نإف سم ىاللاو الإ هتيانج لجرلا بلطي مف ىناجلا ىنارصنلا وسأ مث أطخ لجر ىلع

 ةيدلا تناكو مهئاعأأ عم هنع اونمضيال نأ ىف اعم محلوق لوقلا ناك اكرشم كيلع ىنح نوماسملا لاقو اماس» كيلع ىتِح

 ةنارصتلا ىف همزا ١١ انارصن ناك نإ ىراصالا نم هتلقاع هنع لقعتف ىنح موب هلاحم ةنيب موقت نأ الإ ىناحلا لام ىف

 اناسنإ ىنارصنلا ىمر اذإو «' ةلقاع مهيف هل ناك نإ نوملسملا هنع لمعي ًاماسم ىنَح هنأب ةنيب وأ هلام ىف قبام نوكيو

 نوملسملا الو ٍلسأ تح شرأ اهل ةيانج نحي مل هنأل ىراصنلانم هتلقاع هنع لقعت ملىمرملا تاغ ملسأ ىتح هتيمر عقت ملف

 ىح مث سجمم وأ دوهت انارصن نأ ولو ( قفا ةلالاف ) هلام ىف ةيانجلا تناكو ٍلسم ريغ وهو تناك ةيمرلا نأل

 ةيسودملا الو ةيوهيلا ىلع رقيبال هنأل سوو لا الو دوهلا الو هيلع رقيال نيد ىلع هنأل ىراصنلا نم هتلقاع هنع لقعت مل

 هنع لقعت الو اهريغ وأ ةيسوم نم ةيئارصنلا نيد ريغ ند ىلإ عجر ول اذكهو « هلام ىف لقعلا ناكو مهعم

 مهنيبو هنيب ةيالولاب نوملسملا هنع لقعيف ىنحب مث ةناث لس نأ الإ نيفصنلا نم دحاو ةلقاع هنيد لدب اذإ

 ةيانلا سولا هنع نمض هيلع ىنحلا تامو لتقلا دعب ىناجلا مسأ مث لتقف ايسوحب لجرلا ىنج اذإو ( ىقف:ةلالاف )

 قاجلا لام ىف ىبف اذمع ةيانجلا تناك نإف أطخ ةيانْلا تناك اذإ ىسو#< وهو تناك سوما نم هَتلقاَع اهنأل

 وهو لتق اذإ هنأ : رخآ لوق اهيفو ( عييرلا لاق ) ةنيب هب موقت أطخ ىنجام الإ مم الو ىسو ةلقاع نمضت الو

 همالسإ سبلو ىلتق نيح لتاقلا سفنب ةئفاكم تناك ةلودملل سفنلا نأل دوقلا هيلع نأ سأ مث اننارصصن لتقف ىنارصن

 ٠ هححصم هبتك . رظنافع ىفارصن لبق ( ىلع» طقسأ خسانلا لعلو « خسنلا ىف اذكه , ىنارصن ىنج نإ : هلوق (1)
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2-5000 

 لتقلا ىف ةمذلا لهأ نيب كلا

 أضعب مهشعب حرج وأ ةنماتسملا وأ نمأتسملا وأ ىمذلا وأ ةيءذلا ىمذلا لتق اذإو : هللا همحر ( قفانةزإلث )

 لعجنف فلتخمال مهنيب امف مالسإلا لهأ ىلع انككحم مهيلع انمكح لوتقملا ةثرو وأ حورملا بلط اذإف ءاوس هلك كلذف

 ىلع اطخ اك امو فالا لام ف هيف دوقال ادمع ناك ام لعجنو اهنودامو سفنلا ىف نيالسملا نيب هلع اك مهني دوقلا

 نودسملا الو هنوثربال مهنأل هنيدلهأ هنعلقعيملو هلامىف كلذ ناك ةلقاع هل نكت مل نإف ةلقاع هل تن اك اذإ ىنالا ةلقاع

 ئباصلاو ىسوجملاو ىنثولا صتقيو ( قاتل الا ) اًءيف ثراو هل ناي مل اذإ هلا نودع انعاف مسمب سيل هنأل

 نم مهضعب ثرون كلذكو ةلم هلك رفكلا لعجمو مهنم محْواسن صتقي كلذكو ٠ ىراصنلاو دوبيلا نم ىرماسلاو

 نم مهضعب هب عنمنف نيكرشملا نيب توافتالو ةئذ لك نأل نيدهامملا نم ءالؤه نم نمأتسملا صتقيو ةبارقال ضعب

 حمو هنم صتقي ىج اذإ نماتسملا ىفرحلا ىلع يم اذكهو ( ىف: خلال ) مهل نيءاسملا توفك صاصقلاب ضعب

 هلام ىف أطخلا انلعج مهيلع انكح ذفنيال ةدرح> ةلقاع الإ ةلقاع هل نكي مل نإو هنم صتق.ال ىذلا دمعاا شرأب هلام ىف

 كلذ فلتخال حرج وأ لتقب اماسم اوباصأ اذإ مهيلع 3 اذكهو « ةمذلا لهأ نم هل ةلقاعال نم لام ىف هلعجي اك

 حابم همد نأل هتثرو تبلط ولو ءىثب هيف مهيلع محم مهل نامأ ال ايرح ةمذلا لهأ باصأ نإو ( قفا ةلالاف )

 هلامىف هب انكح ام أطخلا شرأ هنعىب رحلا ةلقاع دوت ملاذإ انأ الإ اكلم[. للاقلا نئرل اذكهو ( قنات الاف )

 همزا ميسلا نأل هيلع انكح انمأتسم عجر مث برحلا رادب ةيانإلا دعب ىتاجلا ىبرحلا قحل ولو ( ىنانةللاف )

 هل ناك لام هل اندنعو ةيانللا لعب برح لا دالس تام ولو ) قف 32 االا 0 برحلا رادب هقوحاب هنع طقسالو الوأ

 هثروف لجرل الام انمأ ول اذكهو « هتمزل اك ةيانْلا شرأ هلام نم انذخأ نامأ هل لام ىح وهو انيلع درو وأ نامأ

 ةلام "نم هلام ىق هيلع بجوام“ انيطعأ اننكمأ تف هلام ىف بجو هنأل املول ةيانملا شرأ هنم انذخأ هنع ىنرحلا

 كلذكو ( قفا لال( ) همزلام هنم ذخأ,نأ هيلع ناك اذإ هل كلذ نكي مل همزلام هنم ذخأنال نأ ىلع هلام هل انمأ ولو

 نامألا نم هانيطءأام ناكو هيلع انكح هيلع مك ال نأ ىلع هانمأ مث برحلا رادب قل مث تايانج اندنع وهو ىنجول

 هيلع ىنجمللو الإ منغ مل هلام نأل ند نامألاىف اندنع هل ناك دقو هلام ذخأو ىدس ول اذكهو لحم أل الطاب انفصوام ىلع

 رادب قحل مث نيد هيلع ناكول هنأ ىرت الأ هدعب وأ ىسلا عم وأ ىسإ نأ لبق هلام ذخأ نإ ءاوسو نيدلاك قح هيف

 دْحاَنف توع 2 ندلا ناد لحرلا د 0 ب اذه 95 و هلام ند ندلا اند تدل موأ ىدمو هلام مغف برالا

 لقح زعو:لح هللأ نأل ند هلع 0 وأ ميسسملا هثرو ول ثاربملا نم 01 5 هلال ةمينغلا سلف هيوحوب هلام نمندلا

 نم اتسم وهو ىجول كلذكو برحراد لهأ اهلهأ نأب اهولوخ مهنأل ملانغلا كلذكو نيدلا دعب ىنوملا كلم ةثرولل

 همزل ىذلا ندلاو ةيانجلاب هيلع كح هسفنو هلام زرح اف برحلا رادب لسأ مل نامأالل اضقان برهلا دالبب قحل مث

 وهو « هديسل الإ كلعال قيقرلا نأل قيقر وهو كلم نامألا فلاخال اذه لكو ( قفا لال( ) مالسإلا راد ىف

 اهلك هتيانجو برحلا دالبب نم اتسم ريغ براحت وهو هلع ىنحب نأل فااخمو هسفنل كلام اهلك لاوحألا هذه ىف

 هلام ىف همزل امو هتيانج ىدؤت ىتح ءىش هلام نم مندي ملو هلام ىف ةيانجلا تناك ةدرلا ىلع لتق وأ اتيم وأ

 ىناجلا ىلفف ىلق دقق ايسو# تام مث هيلع ىنيامدعب ىنارصناا سجمتف ىنارصن ىلع ىمذلا ىن> اذإو ( قفاذخلالاف )

 هنأل هيلع ىنج:ىذلا ىمذلا نم دوقلا وأ ىسو<  ةيد هيلع لبقو ىسومللا ةيد نمو ىنارصنلا حارج شرأ نم لقألا

 ادهن 32. قب دش



 ا

 ًاداز هدبع هكرت نوكي الف سفنلا ةيد ىلع مهدزأ مل ةيدلا اودارأ اذإف هنامأ ىلع مالسإلا راد ىف امنه تام ول سفنأا

 نأل مالسالا راد ىف ةنرق اك اب تايف هدم هل قىاتو مدع َىَح وه 5ك هنامأ ف برها رادب قلل ولو » هشرأ ىف هل

 هئنمض هق رعي نامأ هلو بركلا دالس انماع هلتو ول الحر نأل درعلل اكرات كام نك مو 1 هحارح

 امفف حارجاا نم تاف ناماب انيلإ عجر مث برحلا رادب ق+ل مث مالسإلا دالب ىف ىمذ هحرج ولو ( قنانشلالا )

 الو دولا هلو أعم اناك توملاو ةيانجلا نأ لق ْئم ةمات ةيدلا وأ هتترو ءاش نإ دوقلا ىمذلا ىلع نأ اشدحأ نال وق

 تام ول لاح ىف راص دق هنآل دوة الو منلا ىف ةيذلا هل نأ قاثلا لولاو.: نامالا 5: نم نيلاخلا نيبام ىلإ رظني

 ىمذ حرج ولو « ائيش امنه صقنيال نيلاحلا ىف ةمات ةيدلا هلو ( قفا: _لالاؤ ) دوق الو ةيد هل نكت ل لتق وأ اهم

 ايبس نيماسملا ىدبأ ىفراصام دعب تام مث هوبسف هيلع نوناسملا راغاف برحلا رادب قلو نامألا كرتف انم اتسم اببرح

 عطق هنأك ًارح حارا ةميق وأ ًادبع هتميق نم لقألا ىمذلا ىلعو كولممب رح لتقي الف اكولمم تام هنأل هيف دوق الف

 فصن هدب قف اننثو وأ ايسوحم ة هتيد فصأ ىو كرسملا اثاثو لبالا ند رع هدم اينارمصنت ناك نإ هيف تاك هدب

 هنآل كاملا ةثرول نقدا عمو ؛ ةدايز هب ثدحم : هنآل توملا طقسف هتيد فصن لشم هتميقو تام مش هتد

 هتميقو اكولمم تام مث ثلثو نوثالثو ثالث هتيدو هدب تعطق هناك وأ نامأ هل الام ناكف ردا حرجلاب هبجوتسا

 سشاعول تايد هيف نوكف مسملا 0 اى اعين تراص ديلا نآل ليإلا نم 0 ه>راح ىلعف لبالا ند شع

 « سفنلا ةدايزب حراجلا ىلع ةدايزلا نوكت ل امف نوكسيف توميف ةحطوم حرجمو ةدحاو هتيد تناك تام ولو

 اكل رك اللا ةثرولا نيرألا عيمجف ةدايز سفنلاب نكت ملاذإو ( قفا هلال ) اءاهذب صقنلا نوكت كلدكلف

 مث هانيع تغقفو هالحرو هادب تءطق ول اذكهو بره لا راد ىف هتثرو هاطعب نامأ هلال رد> وهو هيج وتسا ةنأ تفصو

 ناكوسهفنااو حارجلا نملقألا هحراج ىلع ناك شاع ول حارجلاب هل بحو ام لقأ هتميقو تام 2 برهلا راذب قل

 ىم 2 برالا رادب حورجلا قه مش 2 اذ ىمذ 2 ولو ) قفناخ 010 ( برحلا دال هتثروا كلذ

 شرأ ناك ملم ةحضوم ثاث اهنم حضوأ ىتلا ةحطوملاب هل بجو امإو لبإلا نم نورمثع هتميقو تام مث اقيقر راصف

 0 برحلا دالس هيلع قل قوداب ىناملا ع طقسا هنأ اهددأ نالوو هيفق هتمق ند ةدايزلا امأو 3 هتثروا هتحضوم

 وملاب هكلم هنألو عونمت وهو اناك توملاو ةيانإلا نأل , هكلامل ةدايزلا نأ رخآلاو د_.بال كالم كللذو َت

 بسحتف هتميق ىف دبزب مالسإلا نأل اذكه تنك تاك مث هديس ىدب ىف ملسأاف اهلا ةلأسملا تناك واو ) قفاتتلالاف )

 هديس هقتعأ ولو ( قفا: لال ) برحلا دالبب هقوحاب اهطقسأ نم لوق ىف طقستو اهايإ همزلأ نم لوقف ةدايزلا

 ةدايزلا طقس نم لوق ىف ار>تامو ار> هيلع ىنج هنأل هتيذو ةياندلاسشرأ نم لفألا هحراج ىلع ناك ًارح تام مث

 رادب هقودلب ةدايزلا لطس نف لوق ىف توملا ىف ناك نإ ةدايزلا همزايو برحلا دالبب هيلع ىنلا قودلب ىناحلا نع

 سشرأ نم لفألا هلتاق نمض ًارح اماسم تايف هديس هقتعأو مسأاف املا ةلأسملا تناكولو ( قف: ةلالاف ) برحلا

 ةدايز هنمضو « برا رادب هقوحلب ةدايزلا طقس, نم لوق ىف اعونم ناك ةيانجاا لصصأ نأل رخ ةيدو ةيانجلا

 هيفف تاف ملسأ مث حرج ىنارصن ىف لاق اذه لاق نمو « بردلا رادب هقودلب هنع اهطةسال نم لوق ىف توملا

 داقيال هنأ الإ باوجلا ىف اذه لثم ناك اماسم لتاقلا ناكو املا ةلأسملا تناك ولو ( ىف(: :لل[ث ) سم ةيد

 صاصقلا هيلولف تافف دترا مث أرب مث , هدب عطقف الجر لجرلا برض اذإو ( قفا: ةلالاف ) ملسم نم كرشم

 . جسم وهو ءربلاو برضال تبجو دق ةحارجلا نأل دبلا ىف



 ّ 3 كلل

 هاقلأ مث عبسلا سبح اذإ دوقلا هيلع ناك سرغي هنأ بلغألا ناك نإو لقع الو دوق هيف نكي مل هيلع قلأ نم سريال

 ملو اًئيسم ناك ءارحص ىف هيلع ءاقلأ مث هقثوأ وأ هديق ولو ع.بسلا هنم جرخم ال سلجم ىف عبسلا هيلع قلأ مث هسبح وأ

 فيفخلا ءىثلاب عبسلا هباصأ اذإو هلتق, نأ ىلإ هسيحمب رطشم ريغ عبسلا نأل هباصأ نإ دوق الو لمع هيلع نكي

 . دوق الو ةبوقعلاو ةيدلا هيقلم ىلعف تاق عبسلا ةيانج ىتلملا ىلع لعجأ ىذلا نيا ىف ناسنإ هباصأ ول ىذلا

 او 1 لثقب ةأرملا

 اهنينج ىف ءىث الو دوقلا اهيفف كرحتيال وأ اهدلو كرحتب الماح ةأرملا تلتق اذهو ©00هللا همر ( ىف[ ةلالاف )

 اهتوملنق ايحابلياز اذإف لبإلا نم سمح اهتمبق ةرغ هيف ءاوسف هدعب وأ هعم وأ اهتوم لبق اهلياز اذإف اهنم لوزب ت>

 نم نوسمخف ىتأ نأك نإو لبإلا نم ةئامث ارك ذ ناك نإ هتيد هفو تام اذإ هف صاصق الو ءاوسف هدعب وأ هعم وأ

 عضت قح تسبح لمح نم ةبير وأ المح ترك ذف دوقلا هلتق ىف اهيلع نم ةأرملا تلتق اذإو ةأرما وأ لجر اهلتق لبإلا

 امايأ وأ اموي مدلا ىلو سفن بيطب تكرت ول نأ ىلإ بحأف عضرم اهدلول نكي مل نإو هعضت نيح اهنم ديقأ مث اهلنح

 اب سيل نأ دلعي وأ كرحتلا عضت ىح ترظنتنا اكرحن تدجو مث تدلو نإو هل تلتق لعفي مل نإف عضرم هل دجوي قح

 مامإلا لجع ولو اهب لبحال نأ ملعيو أربتست ىتح اهنم دوقلاب رظتنا هتعداف المح اهب نأ ىلعي مل اذإ كلذكو لمح اهم

 تيبال هتلقاع ىلع ناكو صتقملا نود ماهإلا هنمض هتقلأ نإف اهتينج قلت ىتح هيلع لقع الو مثأ دقف الماح اهنم صقأف

 ىلإ بحأو اهنينج مامإلا نمض اهنم صتقا ىتح رومألا غلبي ملف عجر مث « اهنم.صتقي نأب ىضق ول كلذكو « لاملا

 . رفكي نأ مامالل

 لالا لاحو هيلع ىنج اذإ ىتح حرج كرشملا لاح لوحن

 مالسإ دعب هحارجنه حورجملا تامو حراجلا ملسأ مث اينارصن حرج اينارصن نأ ولو هللا هحر ( قفا ةلاللا ١)

 توما نأ الإ رفاكب رفاك لتق اذه امنإ هنع ايمنم رفاكب نهؤم لتق اذه سيلو دوقلا هيلع ىنارصنلا ةثرول ناك حراجلا

 لوح ىلإ رظني الو هيلع ىنلا لاح تاوحن نإو ىتاجلا ىلع هيلع ىنجهلل يح امتإو لتاقلا لاح تلوم ىتح رد

 اهلك لاوحألا ىف دوقلا هيلع ناك اعم حراجااو حورجما وأ حراجلا نود حورجلا ٍدسأ ول اذكهو لاح ىناجلا لاح

 محلا نوبلطي هتثرو ءاجف تاف ناعألا كرتو برحلا راد ىلإ ىفرحلا لوح مث انمأتس ايرح حرج اينارصن نأ ولو

 لا>ىف حرج نه تام هنأل لتقلا مهل نكي ملو ةيدلان« لقأ حرجلا ناكاذإ هشرأ وأ حراجلا نه صاصقلا نيب اوريخ

 مدلا حابم نوكي نأ ىلإ ةءلع ىنحلا لاح لوحتل توملا ةدايز انلطب أف دوق اههف هتلقاع 2" ىلع نكي مل هلتق اههف ءىدتبا ول

 سفناا نم رثك أ حارجااو املا ةلأسملا تناكولو ىتاجلا نود هلاح تلوح هيلع ىنملا نأل اهابق ةلأسملل فالخ وهو

 ىنجملل ناك كلذ نأل م كلذف ىناجاا نم صاصقلا اولأسف برحلا رادب قحل مث هيلجرو هيد عطقو هنيع أقف نأك

 ال لن رآلا اولاس نإو قاجاا ىلع توآلا ةدايز طوقسي صاصقلا لطبأ الف توملا .ةدايزو كلذ وأ ةيانجلا موب هلع

 تاهذب تصقن لآ هحارح ةيد نال سئفنلا ةيد وأ هحارد ةيد نمد لقألا لاوحألا را نم لاح لك ىف ىناحلا ىلع مهل

 : ملعيلف 1 ةأرملاب لَجّرلا لثق ةمحرت ق اسرق تمدقت دق املك ةمجرتلا هذه ىف تر د قل عورفلا 01(

 خسألا ىلإ عجراف « دوقال الحم اوسيل ةلقاعلا نآل « هلتاق نع فرم وهو « خيسنلا ىف اذك , هتلقاع : هلوق 00(

 , هححصم دنتك .ناعسللا هللاو ةحقس اندب ىلا خسنلا نإف « ةميلسلا



 كح 0 دنس

 هبرشش رخآلا نأل مث[ وهو هيلع دوق ال نأ ىتاثلاو امهبشأ اذهو هبرشأف ءاود اذه لاق ول كلذكو آمس هيف نأ هماعي م
 دق هنأل هنم دبقأ الف توميف هل اهعنصي ةريرخلاو ةرمتلا ىف هلك أف لجرلا لجرلا هيطعي ملا نيب قرف نم قرف امإو .

 هنأو هريغب طولخم ريغ فرعي الو هريغب طولخم هنأ ملا فرع. دقو اهاقوتيف هل هريغ اهرصييو ةريرحخلا ىف ملا رضي

 هيحاص تفتاي الوك0١هل نيب دقو مس اذه ىن'هل لاق ناك ولو ( ىفا:_ةلللاو ) هيلع هركم ريغ هسفنب هبرش ىلو ىذلا

 هاقس ولو دوق الو لقع هل ءايإ هاطعأ ىذلا الو هل هطل> ىذلا ىلع نكي مل تامث لجراا برستف هب فلتي نأ هطل امو

 نأل هبرسثف هايإ هاطعأ وأ هيلع ههرك أ ول كلذكو ءاوسف هلنيب مل وأ هل نيف ايبص وأ هنع لقعيال ايمجعأ وأ اهوتع«

 هعضوف هطلخ ولو ( نإ ةلللاف ) لتاقلا مسلا نه بلغألا ىف هنم تدفأ ثيح دوقلا هيلعو هنع لقعيال ءالؤه لك

 بارش وأ هسفنل ماعط ىف هلعج ءاوسو هيلع ةرافك الو دوق الو لقع الف هبرشش وأ لجرلا هلك أف هلك لجرلل لقي ملو

 لوق اهيفو هب هطلخ ىذلا ماعطلا لثم نمضيو لجر ماعط ىف هطلخ اذإ رفكي نأ ىرأو مثأي هنأ الإ هلك أف لجرل وأ

 مل لاقو امس هاقس ولو ( تف|*_ةلازإو ) هانإ همعطأ ول نمضي اك نمض تا لجرلا هلك آف ماعطب هظاخ اذإ هنأ رخآ

 هماع ول هيلع هتلعج اك دوقلا هيلع لعجأ نأ ىل نيبب الو هلعفب تام هنأل ةيدلا نمض مس هنأ ىلع دعب دهشف امس هماعأ

 الو التاق امس نوكيف مسلا لبجم دق هنأل دوقلا هنع تأرد امتإو ( قفا خلال ) هماعام نيميلا هيلعو هايإ هاقسف

 هشهنأف ةيح لجرل لجر ذخأ ولو ( نا: *رإ] و ) امس هدعأ مل هلوق لبقي الو دوقلا هيلع نأ رخآ لوق هيفو التاق

 داكبال هب هشهنأ ىذلا دليلاب هلتقي هنأ هنم للغألا ناك نإ هشيمنأ ىذلا نأ امهدحأ نالوق اهيفف تاق اب رقع وأ اهانإ

 ناك نإو دوقلا هيلعف ةرقلاو امنودو ةكع ىعافألاو فئاطلا ةيحانب رحصألا تايح وأ ةارسسلاب تايحلا لثم هئم مسي

 مث دمعلا هبش أطخ لثم هب لقعلا ةيلعو دوقال لبق دقف ةريغصلا برقعلاو زاجحلاب نابعثلا لثم لتقتال اهنأ بلغألا

 نيذهب لتقي اذه نأ بلغألا نأل دوقلا هيعف انابعث رمصع هشمنأ وأ ابرقع نيبيصنب هغدلأ نإف دالب لكب اذه عنصي

 لتقي وأ اهلثم لتقيال ةح هذه لبق ءاوسو دوقلا هيلع نأ تا ايرقع وأ ةيح هغدلأ اذإ هنأ ىناثلا لوقلاو نيعضوملا

 ناكل برقعلاهتب رض وأ ةحلا هتشهنف ةمح وأ ايرقع هيلع لسرأ ولو ( قفاخ لااا ) لتقي هلك اذه نأ بالغألا نأل

 لاسرإلا دع, العف ناثدحم امهنأو برقعلاو ةيلا لمف ىف هل لعفال هنأل هتلتق ول لقع الو دوق الو ةبوقعاا هيلع امن

 « امهايإ هطغضب اشهن امهنأل هسفن لعف اذبف اشبنيو امهتكع قدح امهماندإو امهايإ هذ وش الو لاثرالا 0 ١

 نانوكتف هذه برضتو هذه شمنتف اتذخأ اذإ ناثبعي امهنأ امبعابط نم نأ الوقعم نأل اطغذي ل نو هدجاب كلذكو

 اهطغضي نم اهرسأب اهلك ىداوعلاو رمنلاو بئذلاو دسألا اذكو هنم هذه شنو هذه برضت نأ ىلإ نيرطضلاك

 هنأ بلغألا امب هلا نإو دوقلا هيفف هلثم نم ىثاعبال هنأ هنم تلغألا اع هعنص امف هلع نوكي لتقتف رقعت وأ برضتف

 بئذااو رمنلاو دسألاو ةيحلاو باكلا لسرأ اذإو ( ىف: لالا ) ةيدلا هيفو دوق هيف هيلع سيلف هلثم نم شاعي

 اهضعب هنع برو زجعيف برهدق هنأ كلذو ( لاق ) هيلع دوق الو لقع الو مث آ وهف هلتقف ءىث اهنم هذخأف لجر ىلع

 قل نمت باغألا والجر هيلع ىتلأ مث سلجم ىف لتاوقلا ضعب سدح ولو ( قفا: لالا ) ءىنب هلاني الف هعم موقي وأ

 مَع وأ هنطيل قش وأ ةلتق ىَح هلنع علقي ١ سرشب هلتقف رمثلاو تئذااو دسألا لثم هلتق هيلع ىقلأ اذإ هنأ اذه لع

 هنأ بلغألا نوكي ام عابسلا نم ناك نإو نمضي مل ةيحلا هتباصأ نإف اذكه تسيلف ةيحلا امأف هب لتق هلثم نم ىثاعبال

 اماق هحاص فل نأ ةيحاص فات الو 0( ىرذأ ىفو '' ةحينست ق اذك »2 خلا هيحاص تفي الو : هلوق )١(

 .٠ ةحدعهدم هك اهرر>و ةميلساا ردا ىلإ عج راف 0 ةمةّددسم ريغ ةراع ىف لاح لك لغو )» خاا هئطخ



 لم انس

 اذه ىفدوقلا روءآملا ىلعف روهةم روهأملاو هلتقف لَجَر لقب الجز ردأف ملك اهلهأ رهقي ل ةيرق ىف وأ رسص» ىف الجر

 هبلعف برهم نأ وأ هسفنب وأ هنم هل وعتعإ ةعامج عانتمالا ىلع ردقب رومأملا ناك اذإ ةبوقعلا رمألا ىلعو رهألا نود

 . اعم دوقلا ا.ماعف لاح هنم عانتمالا ىلع رد 5 اذإو رمالا نود اذه 8 دوعلا

 نود دوقلا ديسلا ىلعف هلتدف ىص وأ ىمجعأ دبعلاو الحر لتقي 3 هدبع ديسلا رمأ اذإو ) قفانغلالا (

 ةبوقعلا ديسلا ىلعو دوقلا هدبع ىلعف لقعي اغلاب الحر هل ًادبع كلذب رمأ اذإو ىصلاو لقعيال ىذلا ىمجعألا

 هديس نيبو هنبب نازيع ىصلا وأ دبعلا ناك نإ هلتقف لجر لتقب هريغ ىص وأ هريغ دبع رءأ ولو ( ىنان_تلالاف )

 نازيعال اناك نإ ورمآلا نودنحاتاق دبعلاو ل ناك رمآلا بقوع اذهل امنايرب الو ةءاط هيبأو هديسل نايربو هسأو

 ىعجعألا هريغ دبع وأريغصلا هنبالجرلا رمأ اذإو ( ىقتفإ* لال ) ادهعلتقاا ناك نإ دوقلا هيلعو رمآلا لتاقلاف كلذ

 ءالعفف هنالقعيال العف امم العفي نأ امهرمأ ولو 0 1 امهتانح لعجأال ىلأل رده همدف هلتقف هلتقي نأ

 لتقم ىلع ةحرق ارجفي وأ اقرع اعطقي نأ اهثرمأ نأكاميلتقف امهم هلعف ول امهنمض, اكاعم امهنمْص لعفلا كلذ امهلتقف

 امهنمض, اك امهنمض العفف هلقع ىلع بولخم دبعااو لقعي مل ىصلا ناك نإف امهسفنأ اخذي نأ امهرمأ ولو هبيشأ ام وأ

 ل رلارمأ اذإو لتاقلاك نوكيالو ةبوقعلا هيلعومث ! ءىسم وهف تامفلعفف هلتقي كلذ نأ لقعي دبعلا ناك نإو امرحمذول

 اذإو « هنود دوقلا نيلتاقلا نبالاو دبعاا ىلعو رمآلا ديسلا بقوع هلتقف الجر لتقي نأ لقعي ىذلا هدبع وأ غلابلا هنبا

 . رمالا نود لتاق'ا ىلع لتقلاف ناطلس اهمف هل دلب سيلو الجر لتقي نأ ةريشعلا نم الجر ةريشعاا ديس رمأ

 عبس ىفإ هرطض وأ ملا لجرلا قش لجرلا

 هايإ هتيقس لاق نإف ىقاسلا لئس ملا ىقاسلا فصوو امس هاقسف لجرلا لجرلا هركتسا اذإو ( قفانةلالاف )

 باعألا او لجل غلب مل نإ و. |ديَدش ازرض ةرضت وأ هلتقي نأ ةنم جسيام لق هنأو هلتقي هنأ هنم باعألا نأ رعأ انأو

 لاق نإف هقنع تبرض الإو كلذف ةتملا هذه لثم ىف تام نإف كلذ لثم قس دوقلا ىقاسلا ىلعف قسملا تام لتقي هنأ

 اذإ مسلا كلذ لثم نأب ةلداع ةنيب مل تناك نإ تيملا ةنرول ىلبق اليلق هلثم نم تاي دقو توعال هنأ تلعالاو دعم

 دوق الو ةرافكلاو ةيدلا ىقاسلا ىلعو هنيع عم ىقاسلا لوق لوقلاف كلذ اولهج نإو هنم ديقأ لقي هنأ باغألاف قس

 قاسلا ملا لع ءاوسو هلثه لقي دقو لتقيال هنأ باغألا هب معلا لهأ لاق نإ كلذك و دمقلا طخ ةيد هتيدو هيلع

 هيا اناك نإو , هتيؤر ىلع ههلعي نمت نيدهاش ةدامش لبقتو هنع هب عا لهأ لأس, انك هماعي مل وأ لاوحألا هذه ىف

 اذإ ةيدلا نءضيو دوقلا كرتيو هلثم نه ىشاعرال هنأ بلغألا ناك اذإ هنم داقي:هنإف هفرعي لو هعم ءاودب مسلا هيقسي

 همقس وأ هةلخ وأ هندب فعضل قسملا اذه لثم نأ بلغألا نأ هب ملعلا لهأ لاق نإو هنم شاعب هنأ باغألا ناك

 دقأو هلثم نمشيعي هنأ بلغألا ىذلا ىوقلا ىف دقي مل هلثم نم شرعي ىوقلا نأ بلغألاو ميسلا اذه لثم نم شيعبال

 ريكلاب سبل ابرض افبعض وأ امس وأ قاخلا وضن الجر برض ول اك هلثم نم شيعبال هنأ بلغألا ىذلا فيعذاا ىف

 101 للغألا الجر نولثم برض وأو هنم دققأ اذه لث. ن» شيعبال اذه نأ بلغألا نإ ليقف ةفيفخ اصع وأ طرسلاب

 ماعط ىف هل هلعج هنكلو قسما هركي مل هيقاس نم ديفأ ىذلا ملل قاسلا ناك ولو ( لاق ) هنم دقي مل نولثم نم شرعي

 اذإ دوقاا هيلع نأ امهدحأ نالوق اهيفف هلع هركم ريغ هايإ هاقس وأ هانإ همعطأف هريغ ابا رع وأ اس هإ صاد زا
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 ةيد نه 0 تاك نو ةلكا 52 اهي رك ناك نإ ىرخألاب صاصق اهادحإف ةيد حورجمالو ةيدلا سلف ةي ةيدلا

 دوقلا لو ىلا ةحارجنم تملا مزلام هنم داقمللف دوقلا متدرأ نإو تملا لام ىف ةيدلا نع لضفلاب حورلا عجر

 َريشملا ةيحان نم البقم نيماسملا نم الجر نيماسملا نم لجر تلف برحلا ىف موقلا ناك اذإو ( قفا: ةلالان )

 الو ةرافكلاو ةيدلا هيفمث انمؤم هماع وهو هلتقام فلحأ ارفاك هتننظ لاق نإو هب لتق اماسم هتفرع دق لاقنإف هلتقف

 امتإو هب لتقو رذعي ل ارفاك هتننظ لاقف برح ريغب راصمألا نم رصم ىف هيفل ولو ( قفا: الاف ) هيف دوق

 مهنازإب نوكرشلاو فص ىف نوماسملا نك ولو ( ىف غلاف ) لاق اكهنأ هنم بلغألا ىذلا عضوملا ىف رذعي

 اولما# نإو هنم دبقأ نهؤم لوتقملاو ارفاك هتننظ لاقف نيماسملا فص ىف الجر لجر لتقف اولماحتي لو اوقتلي مل

 نزام نب فرطم انربخأ لاق ىعفاشلا انربأ لاق عيبرلا انربخأ هنيع عم هلوق لبق هلتقو نيكرسشملا فص ىف ناكو

 نيكرشملا ةيحان نم ماطالا نم مطأ نم دحأ موب ءاج ةفيذح ابأ ناملا نأ ةورع نع ىرهزلا نع رمعم نع

 ىضقف برا لغشل هنوعمس الو ىلأ ىلأ لوقي ةفيدحو هولتق قد مهفايسأب هيلع اوفتلاف اكريشم نوماسملا هنظف

 محر
 هلتقف نيءاسملا ةيحان ىلإ لبقأ كي هالجر نأ ولو ( قنا:_ةلالاه ) اريخ نيماسملا دنع هدازف « نيمحارلا

 اوماقأ نإو محلوق لبقي مل الإو ةنيب كلذ ىلع اوماقأ ل يسأ ناك هنإ كرماملا ةثرو لاقف ادماع نيماسملا ند لجر

 ميز أ وهو ل هلأ رفغ هيا مف لاقو » ةفيدح اهافع بسحأ مف لاقو 8 ةيدب هيف لسو هيلع ل ىلص ىنلا

 هل هتلعج همالسإ فرعي ملسملا ىف اذه هل تلعج اذإ كرمشلا ىلع هنظأ انأو هتلتق ملسملا لاق اذإ دوق الو لقعلا مهلف ةنيبلا
 . 0 6 . ع

 هتثرو معي ىح دوي 0 . هلتقف تفصو م لقأ ناك رشلا ئه الحر أ ولو ( قفا 5 2 اانا همالسإ روش م نميف

 ةنرضولو دوق الو لقع هيف. نكيرل تا ىنرحلا مسأف اسرخ برع الحر .نأ ولو لتقن نأ لبق ملسأ هنأ ىلع ةنيباا

 رسما هلتقف رسأ مث هحروف السم فرض ناكرشملا نم الحر نأ ولتو « ةيدلا فص ةنفانإ# برض مث مساف

 : ةرافكلاو هند هيلعف همالسإب رعأ ُ لاقو ٠ همالسإ لعب هلق نإو هب ف هب هاعو همالسإ دعب بوريضملا

 1 .ش مامإلا 0

 عطقأ لجر هاتاف نءيلا ىلع الجر ىلو هنع هللا ىضر قيدصلا ر كب ابأ نأ انغلبو : هللا همحر ( قفا ثلالاف )

 لتق نأ 1 اذهعو ) قفا *لالاث ( هئنم كندنقأل كملظ ناك نإ لاقؤ هملاظ نحيلا ىلاو نأ رك كفا لح 2 لحرلاو ديلا

 نأ لوتقملا ةثرو ءاشي نأ الإ دوق'ا مامإلا ىلعف رومأملا هلتقف لجرلا لقب لجرلا مامإلا رمأ اذإو (لاق) اذكه مامإلا

 ىلاولا نأ كَوَقْلا هنغع تلزأ او.« لتقلا ىلو هنآل رفكت نأ ىلإ بحأو دوق الو َلَقَع رومأألا ىلع سيلو ةيدلا اوذخأب

 هرمأ هنأ لع ناك لتقلاب رومألا نأ واو ( قفا ةلللاو ) لتقااو ق.رطلا عطقو ةدراا ىف قحلا ىف لتقلاب محن

 ىر وهو هلتقب هرمأ هنأ ىعدا اذإ هنع دوقلا ليزأ اعإو ءاعم نالتاقك اناكو دوقلا مامالا ىلعو هيلع ناك املظ هلت

 رومأملا فو لاح لكي دوقلا مانإلا نع لزم ةيلع ههرك أ ىلاوا نكلو الظ هلتقب هرمأ هنأ معولو « قحبب لتقي هنأ

 دوقال رخآلاوهريغ رضيال اهف هنع هركلا لطي امنإ (لظ ادحأ لتقي نأ هل سيل هنأل دوقلا هيلع نأ رهدحأ نالوق هركملا

 ىذلا عضوملا ىف ربق اذإ لمعتسملاو بلغتملا ىلاولاو ( ىف[ ةلالاث ) ةرافكلاو ةيدلا فصن هيلعو ةهشنل هيلع

 لتس الحر رمأف ةيدصعلا وأ ةيصوصللا ىلع بلغتملا لجرلا ناكاذإو 3 رصف وأ هل هرهق لاط ءاوس اذه هيلع هيف -

 نأ ولو ) قفا 8 7 االاؤ ( لاحم هنم عانتمالا عيطتسيال زوم امل ارهاق ناك اذإ رمألا ىلعو دوقلا رومألملا ىلع لحرلا

 تع
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 الو دبلتال ةبرصضض تناك نإو اهفصن مهل نوكيف ةيدلا هتئرو ءاشي نأ الإ دوقلا لتاقلا ىلعف لقثلا نود لتق حرجلا

 كلت هعم هبرمض نإ اناسنإ نأل هيلع دوق الف حرب الف ليقثلا رجلا وأ ةلقثلا ةبشحلا وأ خدشلا لتقي اك القث لتفت

 احرج الو القثال لتقت امنإ ©20نيتب رضلا ىدحإ تناك اماف نيتءانْلا نم تام هلعجأ امنإو دوق امهيلع نكي ملب رضلا

 اذكهو ( قنا لال ) دوق الف هلثم لتقي امب اضحمي ملاهاف دوقلا طقس ادرفم لتقيال اهلثم نأ بلغألا ناكو

 صاصق امهيف نكي مل لقثلا الو دبللاب لتقيال اهنم لتقاا نأ باغألاو شدحلاك افيفخ احرج تحرج ول
 لتاقلا وه ناك هتوشح قتلاف هنطب قش وأ هقنع فصق وأ هجدوو هموقلح عطق عبسلا نأولو ( قناة الاف (

 امن هحارج تناك نإ لقعلاو , لقعلا هتثرو ءاشن نأ الإ صاصقلا اهيف ناك نإ حارجلا ىف صاصقلا لوألا ىلعو

 ٠ . اهيف صاصقال

 نايقتلي, نافحإزلا

 لاسف مولظملا فصاا نم لجر لتقف « ملاظ اهدحأو نافحز قتلا اذإو : ىلاعت هللا ةمحر ) قناتنا (

 اوءاج نإف ةنيبلأ اوفلك مهنابعأب رفن وأ مم دحاو ىلع هوعدا نإف متئشن ٠ ىلع هوعدا لبق دوقلا وأ « لقعلا هؤاملوأ

 اوئرب انيع نيسمح مهيلعمتيعدا نيذلا مسقأ نإو « ًادمع لتقلا ناك نإ دوق الو ةيدلا جلو مهنايعأب رفن وأ لجر ىلع

 نك ناكف اعمج هولتف منلق نإو دوق الو لقع الف مثوفاحم نإو ناعألا نم متعنتما نإ اوفلح اذإ دوقلاو ةيدلا نم

 نم ىلع ىوعدلاب مترصتقا نإ ىلق دقف اهوحم وأ فاأ ةثام اوناكو كلذ نكمي مل نإو مت.سقأ هيف اوكرتشي نأ مهلثل

 ةنيس اوءاح اذإو نيبذاك هبق مسا عتام ىلع اومسقت معدن م الإو ٠ 3 كلذ انلعح متمسفأو هنف كرش نرك نأ نكح

 اومسقأ نإف ةيدلا هيلع مث ماكش نإ دحاو ىلع اومسقأ لبقو ةداهشب تسيلف لتاقلا لجرلا نوتبثيال هلتق الجر نأ ىلع

 هربغ ىلع اوسع نأ دعب اا نإو « ةئدبلاب الو هم اوطعي مل ةماسقلا تطقس هب سيل هنأ ةئيبلا 0-5 دحاو ىلع

 ولو ذب [لاحت ةماسقلاب لتتآتسلو ةماسقلا ىف اوبذك نأبو « هنود هيلع ىؤعدلاب هريغ اوءربأ دق مهنأل ل كلذ نكمل

 نإو «ءآرب اموق مهنم تمرغأ ىنأ تماع دفق مهلك تمرغأ نإ ىأل مهنم كلذ لبقأ مل ملك ىلع مسسقن كلذ دعب اولاق

 نوكتال كمهمنايعاب نيفورعمو هنيعب فؤرعم ىلع الإ ةماسقلا نوكست الف مرغأ نم فرعأ مل مهضعب مرغأ نأ تدرأ

 دوقلا هب بيصأ نمف نوكيف هنف اب رطضا حالس ىأب ايرمضاف نالجرلا ىتتلا اذإف « هنيعب فورعم ىلع الإ قوفحلا

 هب باصأ امل نماض امبنم دحاو لكف أدب امهمأ اوتدثي لو هبحاص ىلإ اعرسسم اههنم دحاو لك اوأر مهنأ دوهشلا دهشف

 هسفن نع هعفديل هبرض امتإ هنأو هأدب هبحاص نأ امهمنم دحاو لك ىعدا ولو دوق هيف ناك وأ لقع هيف ناك نإ هبحاص

 نإف هبحاص هب باصأ امل نماض امهنم دحاو لكف افلح اذإف أدبام هبحاصل نيمدلا امهنم دحاو لك ىلعو « هلوق لبقي مل

 هيف امث هبحاص نم امهنم دحاو لكل صتقا صاصق هيف ناك نإو لضفلا رخألا نم اهدحأ دَ>أو اصاقت لمع هبق ناك

 رخألا ىلع اهم دحاول ةعاس الو صاصق هيحاصب امهنم دحاو لكف ادم ةيحاص امهم دحاو لكل نإو صاصقلا

 قفتاحارج تناك تاحارج ةبو رخآلا قبو اههدحأ تام ولو ( ثا: ةةلالاو ) هنم داقي ءىش قبر مل هنأل دوق الو

 متدرأ نإو حورجملا حارج ةيد مبحاص ىلعو دوقتا ف دوقلا متدرأ نإ تيملا لهأل لبق ةيد تاكا نان تلال

 لصأ ىلإ عجراو رظناف « خلا لتقيال امم » هجولاو افيرحت اهنف لعلو « خسنلا ىف اذكه , لتقت اسعإ : هلوق )١(
 , هحدصم 001 مس اندم ىذلا لصالا نإف 5 مل

 7 ااب»وب ابالي كاب"

 هةية: مي فبفلل
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 دترا مث اينارمصن لق اهاسم نأ ولو ) قناه لالا .) غولبلا 0 ناعإلا ةفص ملعب مل اذإ هب وبأ ناعإب ناعإلا 2

 هيلعو « هيلع دوق الف نمؤم وهو هلتق هنأل هب لتقي مل رفاك اذه اولاقو , هنه اوداقي نأ ىنارصنلا ةثرو لأسف ىلسملا

 دترا مث « ه-رجف ايئارصن مسه برض ول اذكهو . ةدرلا ىلع لتق الإو هدم لبق بات نإف ريزعتلاو هلام ىف ةيدلا

 اماسم نأ ولو « ملسم وهو تناك ةبرعغااو ةبرضضلاب ناك توملا نأل هنمدقي ل دترم لتاقلاو ىارصنلا تام مث ملسملا

 اهيفو «ءاوسف مالسإلا ىلإ عجر وأ مالسإلا ىلإ عجرب نأ لبق دوقلا هلهأ لأسف ايمذ لتقف مالسإلا نع دترا اهلسع

 ملسع سلو لتق هنأل , رعأ لاو (هالوأ اذهو دوقاا هلع نأ اهدحأ : نالوق

 ىلع وأ ملسأ ققح مهسلا هب عقب مف ىنارصت ىلع اههس لسرأ الحر نأ ولو ؛ لتي وأ عجرإ قح هند ىلع ردال 4

 لق نم هيلع دوقال ىناثلاو «

 ولو « امهنيب هيف دوقال ىذلا لاسرإلاب تناك مهسلا ةيلغ نأل صاصق هيلع نكي مل هلتقف قتع تح هب هيلع عقب ف دبع

 نوكيالوةرافكلاو نيتلاحلا ىف ح كم ةيد هيلعو كأم صقب م جلسأ 2 ممسأ | ا نيح هلام وهو 4 هعوقو ا

 نم عونمت نيذه الكو همر تنحام نمضي اعإ هنآل اناسنإ باصأف ضارغ ىلع اههص لس ند لاح 8 لقأ قف اذه

 مهسلا هب عقب ملف قرح ىلع وأ يسأ َىَح مهمسلا هب عم مش دترم ىلع هحهسص كف ولو (لاق) ىمرب هذصق دصقي نأ م

 هتيمر نم امهءاصأ امل لاحم دوق هلع سدلو مدلا احابم امهو اههيلع لسرأ هنأل اهلبق:لئاسلل ًافالخ ناك لسأ ىقح

 لحرأاا برض اذإو ) ىثا 5 - االاو 0 ةيمرلا عوقو كنق طاح لي وحت نيماسم 00 ةيدو هناك هيلعو

 ةيدلا وأ ةيرضاا شرأ ل لقألا براذلا نمذ ةبرغلا نه تام مث مالسإلا نع بورضملا دترا مث مسملا لكيلا

 ادترم تام اذإف لقع وأ دوق اهيفو تناك ةبرضلا نأ لبق نم ( ىف: خلل ) ملسم ةيد لاق هنظأ ( عسبرلا لاق )

 نم صاصقلا هؤالوأ لأسو تأرب ولو ةحابم ريغ تناك اهنأل هلا ىف لقعاا ”اهنف تلعجو ربت ل اهنال درقلا ظن
 مالسالا نع دترا 2 ملسم وهو هب رمد وأو ) قثأ 2 اا ( يقم رهو ناك هنم اوصتقي 5 مل ناك حرجلا لل

 الو عونمت وهو ناك قولو عونمت وهو لاك كك نأل هلام ىف اهلك ةيدلا لتاقلا نمض اءاسد تامجمث هيلإ داع 2

 . ةرافكلا هيلعو اهني ةثداحلا لاحال هلع دوق الو اًءيش براضلا اهيف ثدحم مل امهنيب تثدح لاحم ةيدلا طقس

 دوقال نعم وأ ىلنرح وأ نون< وأ ىص ةعم هلتقو ال>ر لتق الحر نأ واو ىلاعت هللا همر ) قثفأ م االاؤ (

 ةيدلا فصن ىصلا ىلع ناكو غلابلا لتق دوقلا هيف نوكي اب اعم امهءرمض ناك نإف اعم امهءرض نم تايف لاحم هيلع

 نم ةيدلا فصن تذخأو بألا لتقي ملو 20ىنجأ هعم هلتقو هنبا لجر لتق ولو (لاق) نوذخلا كلذكو هلام ىف

 تاند تناك تاك تغلبام ةعلاب ديعلا ةمدق كَض را ىلع 21 ديعلا 4هب لتق ادع دعو 5-_- لك ولو 1 ةلاح هلاك

 اصعب (هدحأ الجر نالجر برضض واو هتيد فصن مسا ىلع تناكو رفاكلا لتق ًارفاك رفاكو ملسم لتق ولو

 وكام هفاضاطت لا تناك" نيتيانجلا ىد-إ نأل صاصق امهنم د>او ىلع نكي مل تاف فيس رخآلاو ةفيفخ

 الق اك ةيح هتشبنو فيرس الحر كحر ترض ولو ( هئنم ته اذإ هم صتشي ءىش اهلك ةءانحلا تناك اذ دوقلا

 وأ رم وأ دسأ هبرضو فيس لجر هبرض ولو ( ىف لاللاف ) هلام ىف ةلاح هترد فصن براضلا ىلعو صاصق

 نأ بالغألا نوكن اه>رح قس ل 3 حرجلا مقوم عمت عييسلا ةبرض تناك ن اف ةبرض 0ك 0 وأ رزخ

 رهو هبلع فطعلا حصل خسانلا لق نم طقس ائيش اذه لبق لعلو ؛ لصألا ىف اذكه « بألا لتقي مو :هل وق ( ١(

 )0 خاا لتقي مو ىنجألا لتقا))
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 لعج هنأل « ءىث هيخأ نم هل ىنع نف » هلوقو . ةيآلا ءادتباب نينمؤملا اولتق اذإ ضئارفلاب نوبطاخلا مهنأل صاصقلا

 هللا ىلص هللالوسر ةنس تلدو . نيرفاكلاو نينمؤملا نيب كلذ عطقو «ةوخإ نونمؤملا امتإ»لاقف نينمؤلا نيب ةوخألا

 ىف ناك هنأ مهنم ددع نع ىنغلبو ىزاغملا لهأ نم اددع تعمسو ( ىقناختلالا ) ةيآلا رهاظ لثم ىلع ملسو هيلع

 ىلاعت هللا ىضر نيصح نب ناردع نع ىنغلبو « رفاكب نمؤ» لتق.ال » حتفلا مون مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةبطخ
 ءاظعو دهاجم نع نيسح ىنأ نبا نع دلاخ نب ملسم انربخأ * ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نع كلذ ىور هنأ هنع

 انريخأ « رفاكب نمؤم لتقيال » حتفلا ماع هتبطخ ىف لاق م اسو هلع هللا ىلد هللا لوسر نأ : نسحلاو اسواط بس>أو

 هللا ىلص ىنللا نم كدنع له » هنع هللا ىضر ايلع تلأس لاق ةفيحج ىنأ نع ىبعشل ١ نع فرطم نع ةنيبع نب نايفس

 قامو نآرقلاىف امبف ًادبع هللا نوي نأ الإ « ةمسنلا ربو ةبحلا قلف ىذلاو ال» لاق «؟ نآرقلا ىوس ءىشلسو هيلع

 لتقي الو ( قفاةةلالاف ) « رقاكب نمؤم لتقي الو ريسألا كاكفو لقعلا » لاقف ؟ ةفححصلا ىف امو تلق « ةفيحصلا

 ناميإلاب ريشيو لقسم, مبأو ىمجعأ نم ناعإلا فصو نم لكو « ًادبأ لاح ىف رفاكب ةأرما الو رح الو دبع نمؤم

 لتق ءاوسو « رثكب مل وأ رافكلا-ىف لتقلا رثك أ ءاوسو ةلاح هلام ىف هتيد هلعو هيلع دوق الف ًارفاك لتقف ىلهيو

 هريغ الو قيرط عطق ىف لاحم رفاكب نمؤم لتق - ملعأ هللاو ادن اللا رق ل وأ دنم ءدحاب لاما لع انرفاك

 - ةنس هسحم غلبي الو ذح هريغ الو لتق ىف هريزعتب غلبي الو سحو رزع رفاكلا نمؤملا لتق اذإو ( ىقفانةنالا )

 لتاقلا ناك ايمذ هب لتق نمؤملا رفاكلا لتق اذإو ( ىف( :لالاف ) ريزعتلا نم برض وهو هب ىلتي سدح نكلو

 حاني نأ ىلوأ نءؤملا لتقب رفاكلا مد ناك نمؤملا لتقب نمؤملا مد لجو زع هللا حابأ اذإو . انا وأ ان را

 ةعماج هذهف «دوق هب وهف لتقب اءاسم طبتعانم» هلوق ترك ذامىلع ةلالدإسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ىور اهفو

 لوتقملا ءايلوأ ىلعف دبع وأ رفاك لوتقملا لتاقلا لاقف لجرلا لجرلا لتق اذإو ( قف[: لا ) لتق نم لكل

 نمؤملا هثدحم لعف ناعإلا امنإو ( ىتفا:_لالاف ) قحلا هنم ذوخأللا هنأل لتاقلا لوق لوقلاو رح مسم هنأب ةنيبلا

 ناكو نيدسم دولولا اوبأ ناك اذإو -( ىنإ_ةلللاف ) هبوبأ دحأ ناميإب انمؤم نوكي غلاب ريغ نوكي وأ غلابلا
 ؟ح نمهل امب اذه ىوسام عم بجحمبو هب ثرب مالسإلا يح هل نأل هب لتق لجر هلتقف هفصي ملو مالسإلا غلب مل اريغص

 دحأ مالسإب ٍلسم ؟ح دولوملا يح ناكر يغص دولوملاو اهدحأ ملسأَف نيرفاك دولوملا اوبأ ناكول كلذكو , ناعإلا

 نآل هيلع دوق الف لسم نم امهنم دحاو مالسإ لبق هلتق نمو . دوق هيلع ناك هيوبأ دحأ مالسإ دعب هلتق نمو هيوبأ
 غولبلا لبق هلتقف ناعيإلا فصي ملو هاوبأ ٍلسَأف كرسشلا ىلع دولوملا دلو اذإو ( قفا: الو ) رافكلا مح هكح

 شضرفلا هيلع نكي ملام هيوبأ دحأ مالسإب لسم كح هكح نوكي امنإ هنأل هب لتقي مل نمؤم غولبلا دعب هلتق نإو هب لتق
 الق نانمؤ» هاونأو ًارفاك وأ امهر فك هرضضي الف نارفاك هاوبأو انمؤوم نوكي كهسفن نيد هنيدف ضرفلا همزل اذإف

 امهيلعو هنيمي عم هلوق لوقلاف لتاقلا كلذ ركنأو ناميإلا فصو هنأ لتقيام دعب هاوبأ ىعدا نإو « امهناعإ هعفني

 مالسإلا نع ادترم هلتق هنأب لتاقلا ىعداف نينمؤم هاوبأ ناك ولو ( ىتفإ:ةلالاو ) مالسإلا فدو هنأ ةنيبلا

 دترا هماعام هنأ هوبنأ فلحف اغلان:ناك نإو هب لتق اريغص ناك نإف مالسإلا نيد ىلع وهو هلتق لب هتثرو لاقو

 دوقلا هلتاق ىلع ناكو مهنم كلذ تلبق اماسم ناك هنأ نودهشي ةنيبب كلذ ىلع ءاج وأ غولبلا دعب مالسإلا فدوامدعب

 همالسإب رقأ دق ناك دترا هذه ىف لاق نيح لتاقلا نأ ىلوألا ةلأسملاو ةلأسملا هذه نيب قرفااو ( ىنانةلالا )

 هل نوكي الو غولبلا دعب ناميإلا فصألو غولبلا دعب ناعإلاب هل رقي مل اهقوف ىتلا ةلأسملا فو ةدرلا ىعداو غولبلا دعب



 3 5 تك

 ىهاووضع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإال اولوهب ىقح سانلا لتاقأ لازأ ال ملسو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 مال_سإلا دعب وردك و مههزأب مهنأل مالسالا دعب اوندحأ اب ىنعب « هللا ىلع مماسحو اهمحب الإ مهطاومأو مثءامذ

 ليق لام وأ مد نم دهاعم وأ ملسم مل باصأ ام لك اذكهو ) قف 0 االاذ هلبق ىضمام مهمزايالو دودحخلاو لتقلا

 مالسالا لبق ادحأ مهنم ل احر لو ولو هذخ أ مل نكي مل لجر ىدي ىف ىف مل الام اودجو ولو رده وبف ديعلاو مالسإلا

 دجو امف مالسإلا لهأ نوفلاخ مثو محل دبعلا وأ مالسالا لبق ةحابم مهلا ومأو متءامد نأل ةيدن نم جورخلا هل نع

 مو ةئم قيام در انرلا دز ىف ىذق لحو زرع هلل نأل مهمالسإ دعب مهم دَحؤي كلذ نآل مهمالاسإ دعب جسم مهدبأ ف

 مد نم دهاعم وأ جسم ىمذلا وأ نيل ىب رملا باصأ امو ( ىفأ 0 اانا ) كلارمشلا ىف كللهف ضقام درن ضقب

 . ةئم لاشي وأ لاشي لإ اعونم 0 4 عسبتا لاف وأ

 لا ان عاتم نم ةدرلا لها 31 ف نو تاصا 5

 ىف نورهاقوأ نورورمتم مهو مالسإلا راد ىف مالسإلان ع اودترا مث موقلا سأ اذإو : هللا هحر ( ىفان خللا )

 وأ ليطعت وأ ةيموحم وأ ةننارصنوأ ةيدوهم ىلإ اوءحر وأ اهيلع هوعد لحر هون اوعداو هيف اودترا ىذلا ىذلا مبعضوم

 طق اوماسإ منيذلا برها لهأ داهح لبق ثدابجم اوءدس نأ ن.ءاسملا ىلعو هلك كلذ ءاوسق ككل فانصأ نم كلذربغ

 ءاوسو ةدرلاب هولتق ِث 5 نهو مالسالا كل عوجرلا راهظإو 3 وتلا هعمد اونمح بتات نم مثوباتتسا م6 اورفظ اذإف

 لاتق ىف ةبوتلا راهظإ دعب وأ ةدرلا لاح ىف نيماسملا ةدراا لهأ باصأ او (: ىف(: هلال ) ةأرماو لجراا ىف كلذ

 دوقلاو لقعلا ىف فاتحخال نيءاسملا ىلع ج؟سحلاك مهيلع م؟حلاو ءاوسف اهريغ وأ ةرئان ىلع وأ لاتق ريغ وأ نوعنتمت مثو

 لق نإف ( قنفات "لالا 0 كلذ فلتحال اوب وت وأ اوباتف اورهشام لعب وأ كوروعشيل او كلذ ءاوسو نوءيصيام نامذو

 ايل حا ك1 لا مك التق ىدن الو انالتق نودت نيبئات هوءاج مول لاق : لبق ؟ ةدرلا لهأ ىف ركب وبأ عنص ايف

 ريغ لتف ىف ةيداا اونمض اذإو اودو ندمعتم ريغ اوناصأ اذإ لق ؟انالتق نودت هل واف : لق نإف ) وأ 00 ااا ) ةيد

 ادحأ عن اش لق نإف . ركب ىبأ دنع برحلا لهأ 2 فالخ اذهو نيدمعتم مملتق ىف صاصقلا مميلع ناك نيدمعتم

 هءلط ول هل لتعي نأ لبق مد ىلول لطبأ 1 ع 5 تدب و ةداهشب 0 لق هيلع تش ءالو ليق 9؟ لح لتقف مهنم

 رهظأ هنأ ةنيب دترمل تماق اذإف ( ىقنان لالا ( ارم مثدزت مل نإ اريخ مديزتالو اد وقالو القع منع عفدتال ةدرلاو

 :اعإ دع الف نامإآلا ربظأ رئاك ىف دولا هم اع 5 دوقلا هيلعف اهماعي ال وأ هتيوب مل ع لحجر هأتق مش ناعرلاب لوقلا

 رسأف ارفاك ناك ولو ) قفاخن 9 االاذ 0 مالسألا درا نيلاحلا ىف امهم لتقيف املتو 2 ههتع ىلع الو قتع دبعو

 ةراغ ريغ ىف هلتق لجر دمعولو ( فال الان ) ةرافك هيف تناكو ةيد هل نكت مل هولتقف موق زاغأفا كارلا كذا 3

 هنع طقس اعإو لتقلاب نمؤه وهو هذمع هنآل هادو ةماع 5 نإو هب لتق لتاة١1 هءاعو لتقلاا لبق مالسإالا رهظأ دقو

 رهو 3 ودع موق م ناك نإف 1 لحو رع هللا لول ةراغ ىف هلق 1 4شعن هلَمَقَل دماع ريغ هلتق اذإ دوعلاو لقعلا

 : مل ودع موق ق - رعأ هللا َ ىعإ ) قنا ع الاف 1 )2 ةنمؤم ةقر رار حتف ندؤ»

 نيزيدلا فالدخال هدب صاصقال نم

 أ لتقل ىف فاعلا مكيلع بتك اونمآ نيذلا امأ اي » ىلاعتو كرابت هللا لاق : هللا همحر ( قفا ل الاف )

 مهيلع بوتكسملا نيغلابلا ىلع بتك اسعإ صاصقلا نأ . ملعأ هللاو ةبآلا رهاظ ناكف (قفاةشلالاف ) ةبآلا
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 سم يد هل نوكيو هلتاق داقف مسأ نوألا ىأب ناعإلا داولاف رفاك وهو مهمأ تءاسأ وأ ةرفاك مهمأو راغص

 انويلسملا راغأ ولو ( ىتا لالا ) اعم هب ونأ مالسإب الإ مالسإلا يح هل نورك هماعأ ل لاق نإ دحأ رذعي الو

 هحرج وأ اضعب نيماساا ضعب لتقف لاتقلا ىف اوطلتخاف نوكرمثملا مبيلع راغأ وأ ةراغ الب مهوقل وأ نيكرشملا ىلع

 ءايلوأ ىلإ عفديو ةرافكلا هيلعو هيلع دوق الف هني عمم هلوق لوقلاف حورجلا وأ لوتقملا فرعي مل هنأ لتاقلا ىعداف

 نيئلسملا فص ىف اماسم يسم لتقف اولماحتي مل افص نوكرشملاو افص نوءاسملا ناكولو ( قناة لالا ) هتيد لوتقلا

 ملسلل لبق ولو ( ىف[ لال( ) ىعدا مك ىعدا ام نأ بلغألا ناك اذإ هنم لبق, امنإ هنم لبقي مل اكرمشم هتننظ لاقف

 هتنئظ لاقو نيدسملا فص ىف اسم لتقف لمح دق ادخاوأ اوأر وأ دحاو مهنه لمح وأ انيلع نوكرسثملا لمح دق

 نيكرسملا فص ىف هلتق ولو ( ىفاخ خلال ) ةيدلا هيلع تناكو هنيمب عم هلوق لبق لمح نم ضعب وأ لمح ىذلا

 لتق ملسملا دمعف ملسملاب هنم رتتساف كرسشم ىلع لسم لمح ولو ( لاق ) هب لتق هتدمعف نمؤم هنأ تماع دق لاقف

 هفرعأ مل لاق ولو ( لاق ) ةيدلا هيلع تناك مسملاب تأطخأف كرسشملا لتق تدمع لاق ولو « دوقلا هيلع ناك مسملا

 وأ ملسم ىلع لماخلا رفاكلا ناكولو ( ىف|؛ اللا ) ةرافكلا هيلع تناكو دوق الو لقغ هيلع نكي مل اماسم

 دوقلا هيلع ناك نمؤملا تدمع لاق ولو , اذكه ناك رفاكلا تدمع لاقو ملسمب سرتتم وهو هب رضف (حتلم ملسملا ناك

 برضف لاحم لسملا هب رضبالإ رفاكلا برض هنكمال ناك ولو ( قفا: لا(: ) لاح ىف نمؤملا دمع هل سيل هنأل

 ةدارإلا هنكمب مل اذإ رفاكلا تدرأ هلوق لبقي لو مللملاب ديقأ رفاكلا تدرأ لاقو هفرعي وهو هلتقف لسملا

 نع دشار نب رمعم نع فرطم انربخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيبرلا انريخأ ) مسملاب برضاا عقب نأب الإ

 ءاسنلا عم ماطآلا ىف عقوف اريبك اخيش ناملا نب ةفيذح وبأ ناماا ناك : لاق ٠ ريبزلا نب ةورع نع ىرعهزلا

 لوقي ةفيذحو مهفايسأب هوقشوتف نوماسلا هردتباف نيكرشملا ةيحان نم ءاجف ةداهشلا ضرعتي جرخف دحأ موب

 هلا لش ىنلا ئضقف نيمحارلا ىحزأ وهو 521 هللا رفغي ةفيذح لاقف هولتق تح برها لغش نم هنوعمسإ الف ىبأ ىنأ

 . هتبد هف سو هيلع

 مهلاومأ نم اوباصأف نيماسملا نم برملا راد لهأ لتقام
 وأ ملسم لتق نم نيكرسثملا نم برحلا راد لهأ لان امو : هللا همجر ( قف[: لال ) لاق ( عييرلا انربخأ )

 مهم دخؤف مهدبأ ف تا وأ ملسأ لام دوب نأ الإ اًئيش هنم اونمضي 5 كاك رآأ حرج وأ نات وأ دهاعم

 ارتتسم مالسإلا دالب لخاد مهنم لجر لخد وأ ةعامج وأ اناد>و اولتق نإ كلذكو « اوماس مل وأ هيلع اوماسأ

 نم برحلا راد لهأ عبتي الو شرأ الو صاصق هيلع ليتقلا ىلول نكي ملو باصأ امي ملسأ اذإ عبتي مل ارباكم وأ

 : لئاق لاق نإف . هنم ذخْويف هنيعب لجر لام مهنم دحأ دنع دجو» نأ نم تفصو ام الإ هريغالو لام مرغب نيكرشملا

 فلس دق امو « فاس دقام مهل رفغ, اوهتني نإ اورفك نذذلل لق » لجو زع هللا لاق : لبق ؟ تفدوام ىلع لدام

 دابعلاو هركذ زع هللا نيبو مهنيبام مهنع حرطي هنأ ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةئنسلا تلدو بهذو ىغقت

 « ابرلا نم قبام اورذو ) ىلاعتو كرابت هللا لاقو « هلبق ناكام بحب ناعيإلا » ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 مالسالا حرطا ةرافكي هل رمؤي ملو لقعب هل عبي ملو هنم دقي مف لك هةر ىقعو لتقو ةلم'ىشمام درت 0 و

 ناثوألالهأ نم اورفك نيذلا نيكرسشملا لاتقب رمأ دق لجو زع هللا نأل حر هباصأ نإ كلذكو كرمدلا يف تاف ام

 « نورغاص مثو م هلوق ىلإ « هللاب نونمؤيال نيذلا اولتاق : لحو زع لاقو « ل نيدلا نوكيو ةئتف نوكتال قحر)
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 فرخ دالبب ملا لتق

 انمؤم لتق نمو أطخ الإ انمؤم لتقي نأ نمّؤمل ناك امو » ىلاعتو كرابت هللا لاق : هللا همحر( قئانةلالاف )

 انربخأو ( قفا شلالاف ) م<ل ودع موق ىف ىنعي موق نم هلوق ( قفا ثلالاف ) ةبآلا « ةنمؤم ةبقر ريرحتف اطخ
 نوماسملا مهيشغ اماف معثخ ىلإ موق أل لاق مزاحىبأ نب سيق نع دلاخىفأ نب ليعمسإ نع ىرازفلا ةيواعم نب ناورم

 دنع لاق مث «مهتالصل لقعلا فصن مثوطعأ» لافدسو هيلع هللا ىلص ىنلا كلذ غلبف مهضعب اولتقف دودسلاب اومصعتسا

 ناك نإ ( ( قنا لالاف ) « امهاران ىءارتتال» لاق 0 هللا لوسراب اولاق كرم عمم سم لك نم ءىر ىلإ الأ كلذ

 كريشم عم ملسم لك نم ءىرب هنأ ا + ىلععأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا بسحأف تبثي اذه

 نوكنو دعب ةيآلا تلزنف ةبآلا لوزن لبق اذه نوكي دقو دوقالو محل تايدال نأ مهماعيل كرشلا ناك 3 معأ هللاو

 هللا نأل ليوأتلا نع ةيافك ليزتتلا فو ( قنا ةلالاف ) ةبآلا لوزتب كرمشم عم ملسم لك نم لك ءىدإ ىلإ لاق اتإ

 اننب ىذلا ىف اهدعب ةيآلا ىف كلذ لثع محو ةرافكلاو ةيدلاب أطخ لتقي نمّؤملا ىف ىلوألا ةيآلا ىف 2 ذإ لحو زع

 ركذي لو « ةنمٌؤم ةيقر ربرحتف نمؤم وهو 3 ودع موق نع ناك نإف 2 نيكحلا نيذه نيب لاقو قاثم هنو

 تع اماؤ ةحابم برد>ح راد مراد انا هَدَع موق ىف ىعي ( موق ند 00 ةهلود نكي نأ الا 1! ىاعم ةبآلا لمتحم 1و ةيد

 كلذ ىف 0 نيرراغ موهملع ريغ نأ ةوعدلا سانلا تغلد اذإ نأ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ند ناكو ةحابم

 هركذ زع هللا يح اذه ناكف دوق وأ لقع لتق نإ هل نم اهيفو راد ىلع ةراغلا حيال هنأ ىلع لد

 نيرجابملا ةماع نأ كلذ انإ ودع موق كلل 2 ودع موق نم لجحرأل لاقي_ نأ زوج الو ) قفا ل الات )

 ءادعأ ملئابقو مجعلاو برعلا فئاوط نم اًوناك كلذكو انل ودع شيرقو ةكم لهأ ةماع نشنرقو شر نم اوناك

 هلو اذإ هل لمع الو ة ةنمّؤم ةيقر ررع هيلعف مدس هلق مش برح راد ىف ملسم لخد اذإو ) قفا 5 2 اانا ) نيءاسملل

 نإ كاكا هلتقف مث راد ىف نيكرم ىلا ةئمهع ادرفنم قلي وأ ىقل نم لتقف ريغب نأ كلذكو « اماسم ةئيع , هفرعال وهو

 دمعي مل ةئان طخ ةنالءاطخلا مسا ةمزلي ان لكف اهب نوقلي ىتاا مهقرط نم قير ط وأ مهنم ةنرس ىف هلتق
 ع 1 ع 3 2 2-2 6 0 .٠ 326 3 1 -ة 1

 ةئره هيشت ال ةئيم وأ امان وأ اسورحم وأ اريسأ هلتقول اذكهو ( قفا :علالاف / لتقلااب ادمع ناك نإو جسم وهو هلق

 ناكو كرمشلا دالبب كرمشملا ةئيب مسملاو ملسملا ةئيبم أيهتي دق كرشلا نأل مالسإلا لهأ ةئيه هبشتو كرسشلا لهأ

 اوفلح لكن نإو ”ىرب فلح نإف فلحأ اماسم هماعي وهو هلتق هنأ اوعداف ةالو لوتقملا لسملل ناك نإف هلوق هيفلرقلا

 هتلقاع ىلعف هب اصأ و هريغ دارأ ناك نإو هلتقل ادماع هلق ناك نإ دوقلا مل ناكو اق اعص ةماعبإ وهو هلق دل انيك نيسمح

 انمأتسم وأ م ًاريسأ وأ مهم الشم هماعب وهو هلتق ن ل اذكهو ) قفا 2 اال ( ةارانكللا هيلعو ةردلا

 ئرسالا3 كلك 1 ةيدلا هتلقاع ىلعو ةرايككلا اطتلاوو دوعلا دمعلا 3 هيلعف كلذ ريغ وأ ةلاسر وأ ةراجتل مثدنع

 ماقت كلذكو ٠ حارا نم ضعب نم مهضعبل صتقيو ضعبل مهضعب لتقي اضعب مهضعب حرحبو اضعب مهضعب لتقي

 مهضعبل ذخْؤي نينماتسم اوناك وأ مارحو لالح نم مهللو مهيلعام نوفرعي مثو اوماسأ اوناك اذإ اونأ امف مهملع دودحلا

 برحلا دالبب موقلا لسأ 00 اا/ ) محلو مهيلعام اوماعي مل نإو اوماسأ اذإ لاومألا ىف قوقحلا ضعب نم

 نامإلا ىبرحلا فصو اذإو مهي مقأ ا 0 0 ةلاهجلا 0 8 كرات هللا دح اوناصأف

 دلو هلو ىنرحلا هسأ اذإو ( ىف: لالا ) هلقعىلع بولغم ريغ اغلاب هفصي ىتح ناميإلا محو ناعإإلا لاك هل نمث اذه
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 اوباصأ اف مهسفنأ نع نويشغملا عفدف مثولتاقيل مبعرح ريغ وأ مهيرح ىف موقلا موقلا ىمْغ اذإو ( فانتا )
 . ادوقو القع هنكح ممهزل نوشاغلا مهنم باصأ امو رده وهف نيلبقم اوناك ام مهنم

 ا د را ىف. ءاَحاَم

 الحر نأ بيعش نب ورمع نع ديعس نب ىحم نع كلام انرب>أ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيبرلا انريخأ )

 رمع ىلع مشعج نب ةقارس هب مدقف تاف هحرج ىف ىزيف هقاس باصاف فيسب هنبا فذح ةدانق هل لاقي جلدم ىنب نم
 ارمع مدق املف كيلع مدقأ ىتح ريعب ةئادو نيرسثع ديدق ءام ىلع ددعا لاف هل كلذ ركذف ةنع هللا ىضر باطخلا نبا

 اهذخ لاق اذانأ اه لاقف ؟ لوتقملا و>أ ن.أ لاق مث ةفلخ نيعبرأو ةعذج نيئالثو 0 نيثالث لبإلا كلت نم ذخأ

 مهتيفل لعلا لهأ نم ددع نع تظفح دقو ( نان اللا ) «ءىش لتاقل سيل » لاف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف

  هنم دعبأ دجلاو بألا نأ دجلا كلذكف اذكه اولاق اذإو ( قنا: تالاف ) كوقأ كلذبو دلولاب دلاولا لتقيال نأ

 صقنال كلذكو ( لاق ) هدلاو مهلك نأل هنم دعبأ ىذلاو مألا وبأ دجلا كيذكو ( ىفاةلالاف ) هدلاو مهلك نأل

 ءدادجأ ىأ لتق اذإ كلذكو « همأ لتق اذإ كلذكو « هب لتق دلاولا دلولا لتق اذإ ©2)2ذكهو هب هولان حرج ىف مهنم

 التاق نبالا ناك اذإو 3 اوفعي 01 مهتم لوتمملا ءايلوأ ءاشلإ نأ الإ اع لف 3 وأ هنأ لبق ند ناك هتادح وأ

 سفلا نود حارخ ىف دلاولا نه دلولا دقأ ال قالذكو © ةولتعي نأ ءريتغ هنأ ةئايولو .ةبالولا نم جرخ

 ةقح نوثالث لبإلا نم ةئام هتيدو ةبوقعلاو هلام ف ةظلغم هتبد هنبا لتقاذإ لجرلا ىفأ ىلعو ( قفا: ةلالاف )

 - لبق كلذ نيبام وأ لزب وأ اهلك اهتابنث ءاج نإ ةفلخ الك اهءاع لزاب ىلإ ةنث نيبام نوعبرأو ةعذج نوالثو

 ة نف رثك 1 لزاب اهبف هنم لبقي.الو لوتقملا ةثرو كلذ ءاشب نأ الإ ةفلخ قوف الو ةينث نود هنم لبقيالو هنم

 اذإو ( ىف تالاف ) أطخ وأ ادمع هلتق ائيش هلام نم الو لوتقملا ةيد نم لتاقلا ثري الو ( قفا: ةلالاث )

 ادبع نبال ناكول كلذكو « هقتعىف هتيد تناكو هب لتقي مل بألا هلتقق .ارح نبالاو ادبع بألا ناك

 نإف . نيئفاكتم امهامد ناك اذإ هنم دبقأ هحرج اذإ كلذكو « هنم دبقأ دلاولا دلولا لتق اذإو ( قنا: ةلالاف )

 دآقيو ( لاق ) ىنجألا لتق ىذلا ةبوقع نم رثك أ بقاعيو هلام ىف هتيدف ادبع بألاو ارح لتاقلا دلولا ناك

 نيدلاولا نم امهتارق ىننع نادلاو امل لاقي امإف نيدلاولا ىتاعم ىف اسيل امهنأل هلاخو همع نم لجرلا

 ادلو نالجرلا ىعادت اذإو ( لاق ) بسنلا نم هنباك سيلو ةعاضرلا نم هنبا نم لجرلا دايو ( ىفناتةلللاف )

 كلذكو « هلام ىف ةيدلا تاعجو ةببشلل دوقلا هنع تأرد ةفاقلا هاري وأ امهدحأ ىلإ بسقنيف غلبي لبق اهدحأ هلتقف

 بذك [ نإو اهدحأ همزلأ ىنأل امبلتفأ مل ةوعدلاب نيتاق اناكاذإ امبسفنأ ايذك أ اذإو ( لاق ) اعبمج هالتق ول

 لجرلا لق اذإو اههدحأب ةفاقلا هقحاي وأ هراتخم لبق ناك اذإ هلإ هبسنأ ابأ مث نأل هب هتلتق ةوعدلاب هسفن امهدحأ

 لتقي مل ادوق هنباب لتقي مل اذإف هيف كلذ هنبا عم دحأل الو ادوق' هلتقي نأ هنبال سيلو اهب لتقي مل داو اهنم هل ةأرما

 ةنبا كرشل هنم دقي مل دوقلا اهنبا ةثرو بلط مث تام مث اًبلتق موب ايح هنبا ناك ول كلذكو , هضع هنبال عقب دوقب

 . دوقلا هلع نأك هثراو وهو هالوم وأ همع لحجر لتق ولو , مدلا ىف ناك

 )١( [انكه.: خلا لتق اذإ اذكهو : هلوق ١3 للطألا ٠ خلا اذ مالكلا لوآو هلبقام ةمتت نم « اذكهو » لعاو .
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 نإو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ربخلاب هسفن وأ لجرلا لام ددرملا نيبو علطيام لوأ علطملا نيب تقرف امنإو

 ةاصحلاب رمصبلا عدر تحب أو هلتق فاخيف لجرال رحص, لجرلا كلذك سيلو رتسلاب هنع ىراوتلاب هنم عنتع دق رمدبلا

 لجرلا قلي لجرلا نأ ىرت الأ ىدعتاا نم عوجرلا هيلعو دعتم ةروعلل رصبملا نأبو ربخلا نم تيكح امب اههشأ امو

 برضلاب هسفن نع هت دارإ عفدي نأو بره الو تبث نأ هل لعجأف ديرملا نم هيمدق ىلع برهم نأ ىلع دارملا ردقبف

 راجت وأالكل لدرلا كرم لج رلا لَخَد اذإو ( قنانخاالاف ) عوفدملا سفن ىلع كلذ ىلأ نإو هريغو حالسلاب

 هبرض هل نكي مل ًاعجار ىلو اذإف « هسفن ىلع برضلا ىنأ نإو هبرضي نأ هلف جرخم مف جورحلاب هرمأف حالسب

 حس مل نإو هتنا زخ وأ هيف هل مرحال وأ همرح هيفو ةيداب ىف هطاطسف لخد اذإ كلذكو ( قنانثلإلا (

 هلع هرباك وأ هلزتم لوخد دارأ نإ اذكهو ٠ قسفلا وأ هسفن وأ هلام ديري هنأ ىأر اذإ ةمرح ايف هل

 لتاقلا كلذ ىلع قدصي الو ( لاق ) هب فرع.ال وأ قسف وأ ةقرسسب فرع. لخادلا ناك ءاوسو ( قفاغ.هلالا (

 اذه اوأر مهنأ اودهشف ةنيبب ءاج ولو دوقلا هنم ىطعأ ةنيب مقب مل نإف ابميقي ةنيس الإ حرج نإ حراجلاالو لتق نإ

 اوركذي ملو هراد الخاد هوأر مهنأ ولو هتردهأ هلتقف اذه هبرضف كلذ ىلع اوديزي ملو هرهاش حالسب اذه ىلإ البقم

 هيلعرمشي, نأو راداا لو>دىلع هترباكم الإ دوقلا حرطأ ال هنم تدقأ هلتقف هرهاشريغ احالس ايزك و1

 هلتقف هعم حالسال ءارحص ىف اذه ىلإ البقم اذه اوأر مهنأ اودهش ولو ( ىف: _خلللاف ) ةنيب كلذب موقتو حالس

 حالس ىأف فوخلا لابقإلا هللإ لبقأ هنأ ىلع ةلالد الو هل اديرم فوخملا ريغ لابقإلا لبقي دق هنأل هب هتدقأ لجرلا

 هتردهأ هرهاش هيلإ لبقم وهو هلتق مث هريغ وأ فيس وأ سوق وأ وهو وأ اصعلا هيلإ هب لبقأ هنأ اودهش

 هم ذف هكردأف هنع ىلو مث ديرأ ىذلا ىدي عطقف هب رضف حالسب ءارحص هيلإ لبقأ هنأ اودهش ولو ( قفا ةلالاف )

 هنف نكي مل تام هرايدإ ىف ىرخأ ةيرضو هلابقإ ىف: ةبرض .هبرض ولو لتآقلا ىدب ةيد لوتقملا تسر 20 د01

 هيلع دوق الف ةعونمم تناك ىتاا ةبرضااو ةحابم تناك تلا ةبرضلا نم اتيم. هتلعج ىنأل ةيدلا فصن هيلع تلعجو دوق

 لتقف اوفاصتف م,عر> ىف مثوشغ وأ محلا ومأ اوذخأل موقأا موقلا قل اذإو ) قنا لال ) ةيدلا فصن هلعو

 ءىث نيماظلا نع طقسال محل هب اوبهذ امو لقعلاو دوقلا هيف مبمزا نوماظلا لتق نمو رده اولتق نف نومولظملا

 لتقف اولتتقاف ىرسأ وأ نوهركستسم موق نيملاظلا عم ناكولو ( ىتفا::ةلالإث ) هككح هيف مهيلع مم قتح هولا

 نيدلا نيمولظملا ىلع دوقالو لمع الف نيهركم نوفرءيال مثو اودمع وأ هب اودمعي ل ىهر وأ برضب نوهركتسملا

 فرعي وهو مدمع نمو ( قفا:ئةلالاث ) نولاني ودعلا دالي نيماسملا ىنعم ىف مهنأل ةرافكلا مهيف مهيلعو مثولا

 كلذ لطب. ال لقعلا هيفام مهنم لان نإ لقعلاو دوقلا هيفام مهنم لان نإ دوقلا مهيف هيلعف ىرسأ وأ نوهركتسم مهنأ

 روشي وأ هيف مم نبذلا عملا دمعي وأ ةصاخ هب مهدمعي الا لاتقلا ىف هنم مهبيصيف مهفرعي وأ ملاح لبحم نأب الإ هنع

 ىثغيو ةيبصع وأ بهن ىلع اولتتقي نأ لثم نيملظ نافحزلا ناكاذإو ( قفا خلال( ) هلتقيف هب رضيف احالس هيلع

 هدمعيف لجر فقي نأ الإ دوقالو لقع هبحاصنم باصأ مف نيقيرفلا نم دحاو نع طقس الف هع رحىف اضعب مهضعب

 اذإ هسفن ىف عقيام ىلع ديرما برضي نأ هيف لجرلل نإ تاق امو اهنع هعفد هل نإف هسفن نع هعفديف برضي لجر

 افوخم وأ انومأم ديرملا وأ انابج وأ اعاجش دارملا ناك هني عم دارملا لوق لوقلاف هِيلإ البقم ديرملا ناك 7

 دا
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 ام نيتيانج تناك تاحارج هحرجدف ىلو مث تاحارج حابم وهو الوأ هحرج ولو « ةثالث ةيانجك هتلعجو هنيب تُقرذ

 ةريثك وأةليلق ةحارج هحر جف لبقأف داع نإف . ةيدا فصن هيلعف اهريثكو ةدحاولا لاخلا ىف حارجلا ليلق ءاوسف امهن

 هعرح وأ هلام وأ لجرلا سفنل ديرملا باصأ امو : هللا همحر ( نإ خالل ) الؤأ تلق امك ةيدلا ثلث هيلعف تاف

 لقعلا هيف امف لقع'او دوقلا هيف امف دوقلا هيلعف هلك كلذل ملاظ هنأل ءاوس هنع هتياوت ىف هب هلان وأ هلابقإ ىف لجرلا نم

 ةميهب ديرملا ناك نإو لقعلا باصأ امو هيلع دوق الف هيلع دوقال نمت وأ اهوتعم ديرما ناك نإف . هلك كلذ نم

 | 18 انك نك ل ]ذإ لاحن رقعي الو'لوضيال امن وأ رقعيو لود,.امن تناك اًيكلام ىلع ءىث الف راجت ق

 : 8 وأ قئاس

 لزنملا لوخدو عالطالا ق:ىدقتلا

 نأ ةريره ىلأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع ةنئيع نب نايفس انريخأ لاق ىمفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ

 نم كيلع ناكام هنيع تأقفف ةاصحم هتفذخف نذإ يغب كيلع علطا ًاءرما نأ ول » لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىلص ىنلا ةرجح ىف رحج ند لجر علطا لوقي دعس نب لهس تعمس لاق ىرهزلا انثدح لاق نايفس انربخأ « حانج

 تنعطل رظنت كنأ رعأ ول » لس وهيلع هللا لص ىنلا لاقف هسأر هب كم ىردم مالسلاو ةالصلا هيلعىنلا عمو ٍلَسو هيلع

 نأ كلاه نب سنأ نع ليوطلا ديمح نع ىنةثاا باهولا دبع انربخأ «رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ كنيع ىف هب

 لاب مل رخأتي ملول هنأك هدبىف ناك صقشم هللإ ىرهأف هيلع علطا الجر ىأر هتيب ىف ناك لسو هيلع هللا ىلد هنأ كوس

 ىلع علطي لجر لزم ىف ةبوج وأ ةوكوأ ابقن ىتأي نأ ده الجر نأ ولف : هللا همحر ( قفا: لال ) هنعطي نأ

 مث وهو ءاوس كلذ لكف ةبحر وأ قيرط وأ هريغا لزن» نم وأ علطملا لزمه نم علطملا كلذ ناك ءاسنلا نم هءرح

  هلنوكتال نأىف هلمجلمعيام وأ ىردم وأ ريغد دوعب هز>و وأ ةاصعهفذخ هلع علطملالجراا نأ ولو . عالطالا دمع

 كلذنم علطملا تام ولو ههبشأ امو اذه نم لاني امذ دوق الو لقع هلع نكي ملرصبلا كهذا دف ناكل نإ و هلتق فاخم حرج

 عالطالا نع عزت اذإف عونا نم عنتمت ريغ عالطالا ىلع امقه علطملا ناك ام ىلاعت هللا ءاش نإ مثإ الو ةرافك هيلع نكي

 حرج ةديدحم هعالطا لوأ دنع هنعطولو لّقع هيف ناك اذإ لقع وأ دوق هيف هلعف هب هلا امو ءىشب هلاني نأ هل نكي مل

 فيفخلا ءىتلاب هلاني ىذلا هل نذأ امتإ هنأل دوقلا هف امف دوقلا هيلع ناك هلثم لتقي رجحم هامر وأ لتقي ىذلا حرجلا

 هيمر دعبوأ عجري نأ هتلأسم دعب عوجرلا نم عنتمبال اعلطم تبث ولو ( ىف(: لالا ) هسفن لتقيال هرصب عدرب ىذلا

 نم هريغو ثرغلا عضوم ىف عنتع ملنإف هدشني نأ تببخأ ثوغ عضوم ىف نكي مل نإف « هيلع ثاغتسا فيفخلا ءىثلاب

 دوق الو لقمع الف هحرج وأ هسفن ىلع كلذ ءاج نإف . هعدرب امب هلاني نأو حالسلاب هب رضي نأ هلف عالطالا نع عوزلا

 هل لحال ام ىرب ناكم اذه نأل هريغو د.دحلاب هلان عنتع مل اذإف عنتع ىتح الوأ هب هترمأ ام هب هيمرب امي زواجم الو

 هلاني نأ لجرلل نكي مل عالطالا ىف أطخأ هنأ ولو هبقاعي نأ ناطلسال ناك هنم اذه لني لولو ( ىف[ تلال )

 تدمعام لاقف ءىش' عزني نأ لبق هلان نإو تيأر الو تدمعام لاقف اعلطم هآر وأ عالطالا نم عزبف علظا اذإ ءىشب

 ىمعألا نأل هنمض ءىشب هلانف ىمعأ ناك ولو هبلق ىفام معي الو رهاظ عالطالا نأل ءىث هيلع نكي مل تيأر الو

 علطي نأهل نكي ملولاحب *ىشبهلاني نأ هل نكي مل هيلع علطملا ءاسن نم مرح اذ علطملا ناك ولو ائيش عالطالاب رصببال

 ةأرما ىلع علطي نأالإ ادوقو القع هنمض عالطالا ىف ءىشب هلاننإو . اهتيؤرهل تسيل ةروعمهنم ىرب هلعا ىردبال هنأل

 هللا همحر ( ىف(: لاف ) اوعلطا اذإ نيببنجألا ىف هل نوكي ام هيف ذئتيح هل نوكيف عزمي الفدل لاقيف ةدرجتم مهنم
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 ا 0

 كال



50 

 دا ظ
 ةيواعهنأ صاعلا نب رمت نب هللا دبع نغ هلهأ ضعب نع هيبأ نع بيعش نب ورم انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق

 ليقف هباب ىلع سلجو هعاطأ نم عجو حالسلا ورمع نب هللا دبع سبلف هضبقيل ©20طهولا ىلإ ثعب ةالولا ضعب وأ

 «؟ ديبش وهف هلام نودلتق نما لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس دقو لتاقأ نأ ىنعنع امو لاقف ؟ لتاقتأ هل

 امهنم دحاو ىف هرحو ديرأ وأ ايف ثوغال ءارحص وأ ثوغ هيفرصم ىف هلام ديرأ نف ( ىفا:ةلالان )

 هلتق وأ هلام دارأ ن« عنتمي نأ ىفأ نإو هلاتق هل نكي مل عنتما وأ عنم نإف ثيغتسيو هديرب نم ماكي نأ هل رايتخالاف

 ىلا ةدارإلا هديرب وأ لاملا نم ذاب وأ ميرحلا لخدي ىت> ةيماحلا لتق وأ هعردح ىلع الوخد وأ هلهأ ضعب لتق وأ

 هنع عفدني مل نإف هسفن نع هعفد هلام لك نعو هسفن نع هعفدي نأ هلف ةيانجم اهيف هلهأ ضعب وأ هلاني نأ ءرملا فام

 ناك اذإو  هلتق دمع هل سيلو هبرض هلف هريغ وأ ديدح حالس وأ اصع وأ ديب هبرضب الإ هنم عانتمالا ىلع ردت لو

 موأ ةبرض هبرضض نإو ( ىف ةلالاف ) ةرافك الو دوق الو هيف لقع الف هسفن ىلع برضلا ىنأ نإف هبرض هل

 نأ لثم لوم وهو هلتاق نإو ( ىف للك ) برضب هيلع دوعي نأ هل نكي مل هلاتقل اكرات هنع عجر ىتح هب رضي

 كلذ هكرت دعب هل نكي ملو هيمرو هب رض هيمرل هفارحلا وأ هابإ هقيهوت دنع هل ناك هقهوب وأ هنعطي وأ هيمري نوكي

 هعم لص,ال ام وأ رادح وأ قدن> وأ رهن امهيبو قيرطلا ىف وهو هدارأ نإو ( قنا: ثلالاه ) هيمر الو هبرض

 هبرضض هل ناكهل اديرم هل ازراب ناك اذإف . هل اديرم هل ازراب نوكي ىت> هبرض هل نوكي الو هب رض هل نك مل هبلإ

 ىتح هلجر وأ ديرملا دي ترسكتاف اديرم هل ناك نإو ( ىف ::لإ]إ ) برضلاب الإ هنع هعفدي هنأ ري مل اذإ ذئنح

 راص اذإ امأاف برضلا قبطي هلثم نوك< نأاب الإ هبرض لحال ةدارإلا نأل هبرمض هل نكي مل هيلع ردقيال نم ريصإ

 ندح> وأ لبح ىف دارملا ناك اذإو ( قفا لال ) هبرعض داردلل نك ل اهيف دارملا برض ىلع ىوقيال لاح ىلإ

 ه:٠ هبرقل هيلإ لصي ىمرلا لثمو ٠ لجرلا هامر نإف هبرض هل نك« ل برضب هيلإ لصيال لجر هدارأاف قدنخ وأ

 ىف هب رض هلف هدارأاف لاحن هبرمضض ىلع ردق, لجرلا ريصي ىتح نصحلا نم لجرلا زرب نإو « هبرضو هيمر هل ناك

 ملسملا نم مرو ابعم ىمرلاو برضاا غلب نوكي نأو ةدارإلاب لحم امف ءاوسو ( ىتفا*ةلالاف ) لاحلا هذه

 هحر وأ دارملالتقإ نأل هبرض لحم امنإ هنأل اهريغو ةلؤشلا ةبادلاو لؤصلا لجلاو ىصااو ةأرملاو هوتعملاو ىمذلاو

 برضلاب ديرملا رد, نأ دارمالو لتقلا ىلع ردقي ديرملا ناك اذإ ةدارإلاب هنم لحب امف ءاوس ءالؤه لكف

 نإف هسفن ىف عقيام ىلع هبرضض هل اعإف لجرلا ىلإ حالسلا نم هريغ وأ فيسلاب لجرلا لبقأ اذإ ( قفا: لالا )

 ناكو هبرذ هل نكي مل كلذ هسفن ىف عقي ل نإو . هبرضيلف برضلاب هيلإ لبقملا ءأدبي مل نإو هب رضي هنأ هسفن ىف عقو

 لقع الف هل تحبأ امن تاف هبرض وأ لجر مد لجرال تأ اذإو «٠ شرألا وأ برشلاب هنم لان امف دوقلا هل

 هتم لان اهف ةرافكلاو :لقعلاو: دولا هنلعف ةنوض: الو هيئر هل_نسيليتلق |ذإو 4 ءرالا ا ا

 ىرخأ هبرضف داع مث طةسف حرجوأ ىلو مث ةبرض برشلا هلو هبرضف هل ضرع ولو : هللا همحر ('قفانلالاف )

 ولو ( قثانتلللاف ) عونمت برضو حابم برض نم تام هنأل ةرافكسلاو هلام ىف ةيدلا فصن نمض امهنم تاق

 رده ىنميلاو ىرسيلا ىف دوقلا هلف امهنم أرب مث ىرسيلا هدب عطقف ايلوم هبرض مث ىنميلا هدي عطقف البقم هب رض

 تام مث هلجر عطقف ةيلوتلا دعب لبقأ ولو ( قالا ) ةيدلا فصن مهلف ةيدلا هتثرو دا رأف امهنم تام ولو

 هتانح - قرفت اماؤ ةد>امم ةءل اثو : ةحامم ريغ ةئاثو 3 ةدحامم هةيمدودم ةحارد ند تاف هنأ ةيدلا ل نودض

 مدلل

 . هححصم هبتك. ناسللا ىف اذك « فئاطلاب صاعلا نب ورمعنب هللا دبعا ناك لام « نوكسف حتفب : طهولا (1)



 ليا ل ق

 نأ ا نب ديعس نع ديعس ن ىحم نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ « معن » سو هيلع

 هيف ءاضقلا ةيواعم ىلع لكشأف اميلتق وأ « هلتقف الجر هتأرما عم دجو ىربيخ نبا هل لاقي ماشلا لهأ نم الجر

 نب ىلع كلذ نع ىسوم وبأ لأسف كلذ نع بلاط ىنأ نب ىلع هل لأسي ىرعشألا ىسوم ىنأ ىلإ ةيواعم بتكف

 دك نوم ولأ( هل لاففاق ريختل كلُع تطوع انضر" ان وهام 50 هبجو هللا مرك بلاط ىنأ

 : هللا همحر ( ىفانتلالا ) هتمرب طعيلف ءادبش ةعبرأاب تأ ل نإ نسح وبأ آنأ ىلع لاقف ةيواعم كلذ ىف ىلإ

 اههدحأ وأ امهلتقف اعم نابدث اهو دحلا بجوبام اهنم لاني هنأ ىعداف الجر هتأرما عم للجرلا دجو اذإف لوقن اذهب و

 ىلع ىعدا ولو ( ىفا:ةلالاف 5 وفعلا وأ ةيدلا ذخأ هؤايلوأ ءاشي نأ الإ لتق اءمأ دوقلا هيلع ناكو قدصي مل

 كالا تاك نإ ةأرما نم ون وأ لح ل1 ناك نإ لتفلا هلع بجوبام اهنم:لان دق هوهاع مهنأ امهنم لوتقملا ءاياوأ

 نم *ىربو لتاقلا فلح فاح : نإو دوقلا هلف فاح نإف لعام فلم نأ هلع كلذ ىعدا امه-أ ىلع ناك ةلوتقملا

 نك رخال لكتو لعام (هدحأ فاحف معلا امهيلع ىعداف نايلو لجرال ناك ول و( قفانةلالاك ) لقعلاو دوقلا

 ةيدلا فصن هيلعو « هيلع دوق الف انيب ناكف دحلا بجون ىذلا انزلا فدوو هتأرءاب ىز هنأ لتاقلا فلحو نيمدلا

 ىح لتتقي مل لعام ريبكلا فلحف ربيكو ريغص نابلو هل ناك ولو ( قناتعلالاف ) لعام فلح ىذلل هلام ىف ةلاح

 تففضق ريكصلا ذخأ اهدحأ نإف ةيدلا فدن ذخأ ريبكلا ءاش:نإ هماقم هتثرو موقتق توع وأ فلحف ريغصلا غلب

 كتل هالو ركل ولو م هل نسا ام. دز, لتاقلا فلحو فاحب مل نإففلح ربك اذإف فلحم نأ هب رظتني مث ةيدلا

 دوقلا هنع طقس مل دحلا بوب امت اورقي ملو لزأو عماجلا كرخم كرحنو بوثنا ىف ابعم ناك هنأ امهمن»

 ه1 الا عالق هبا وأ هترخإ هئايلؤأ ىوعدب اركب لوتقملا ناكو دحلا جون امي اورقأ ولو 0

 هنع طقس ابيث ناك هنأ ةنيس ءاج نإف انزاا ىف لتق ركبلا ىلع سيل هنأل دوقلا لتاقلا ىلعو هئالوأ لوق لوقلاف 5

 معو نييبث اناك اذإ هتأرماو لجرلا لتق لجو زع هللا نيبو هنيب امف هعسإو : لا همحر ( ىف[: لالا ) دوقلاو لقعلا

 ةتراخم قري وأ ةنباب طواتي هدجو ول اذكهو . دوقلا هنع طقس امف هلوقب قدص» الو لتقلا تح ولام ينم لان دك.هنأ

 دم نآو ةمدب لع الو . همد لحام لعفب نأب الإ « لتقلا ىف دوقلاو » لقمااو د وقلا هنع طقس الو ,« فلتخمال

 ل1 الغز هتآرما عم دجو الجر نأ ولو... سفن ريغب سفن لتق وأ ناضحإ دعب انز وأ ناعإ دعب رفكب الإ هلتق

 لجرلا ناك ولو « ةأرملا ىف دوقلا هياعو لجرلا ىف ءىث الف بيث ريغ ةأرملاو بيث لجرلاو امهلتقف ىنازلا هب دحمام

 :' ةأرملا ىف هلع ءىث الو دوقلا لجرلا ىف هلع ناك اببث ةأرملاو بيث ريغ

 هلتقي ىتح لجرلال سدحن لجرلا

 وأ نيدبلا طبر وأ. فانكب ناك ام سبح "ىأ الجر لجرال لجرلا سبح اذإو : هللا هحر ( قفا: ةلالاث )

 رزعيو لقع الو هسدح ىذلا ىلع لتق الو لتاق'! هب لتق رخآلا هلتةف هقلح نع هتحل 3 هل هعاحضا وأ امرك اسنإ

 ريغ اذهو نيلتاقلا ىلع لتملاب ب امإو ل ماذه نأل سخن و

 هعرحو هسفن لجرلا

 نع فروع نب هللا دبع نب ةحلط نع ىرهزلا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 عيرلا انربخأ « ديهش ويف هلام نود لتق نم »لاق ٍلسو هيلع هللا لس هنأ لرش نان ليفن نب ورمع نب ديز نب ديعس

 ااا
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 :- اة تنس نيت ف ريكا ا تكيضقعم و نادك6 يفشل

2. 



0 

 . :نالتاقلا كلذ لأس اذإ هاوس امت هؤربف ةيدلا اثلث الإ امهبلع سبل نأ نومعزب مهنأل مهل كلذ نكي مل تأرب امهعم

 وأ (هدحأ سلفأ اذإو نيرا ىلع اهاثلثو ديفا ةبقر ىف اهثلث ناك ةيدلا ذخأ اودارأ و دبع مثدحأ ةثالث هلتق ولو

 ادمع ةلتقلا تناكول اذكه لبق دقو . لاحم ءىث دمعلا ةيد نم دبعلا ديسو زارحألا ةلقاع ىلع نكي لو هوعبتا اههالك

 لبق دقو . ءىث اهن» مهلقاع ىلع سيل مهلاومأ ىف اهلك ةيدلاف هنبا لجر لتق وأ ىص مهيف وأ نايبص وأ نون مهفو

 احارج لجرلا لجرلا حرج اذإو « ملعأ ىلاعت هللاو هأطخ نولم# اكهدمع هلقع ىلع بولغلاو ىصلا ةلقاع لمحت

 اذإ ةيدلا فصن امهنه دحاو لك ىلعف لقعلا اودارأ نإو مهل ورف دوقلا هؤايلوأ دارأف ادحاو احرج رخآلاو ةريثك

 ىعفاشللو ( عيرلا لاق ) ةريثكلا حارا حرج ىذلاو ةلدلقلا حارجلا حرج ىذلا ةمارغلا ىف ءاوسف اسفن تناك

 . هيلع نيدف الإو لام هل ناك نإ هلام ىف وهو ىصلا دمع ةلقاعلا لمحمال رخآ لوق

 دمعلا نم صاصقلا هيف طقسإام

 نبناوفص نع ءاطع نع هنظأ « عيراا لاق » جيرج نبا نع ملسم انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 ةوزغلا كلت تناكو لوقت ىلع ناكو لاق ةوزغ سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم توزغ لاق ةيمأ نب ىلع نع ةيمأ نب ىلعي

 عزتناف رخآلا دب امهدحأ ضعف اناسنإ لتاقف ريجأ ىل ناك ىلعي لاق ناوفص لاق ءاطع لاق ىسفن_ ىف ىلمع قثوأ

 تدبسحو ءاطع لاق هتينث راع مسو هيلع هللا 0 ىنلا ىأف هتيثث ىدحإ ىنعي تيهذف ضاعلا ىف نم 5 ضوخعملا

 دلاخ نب مس. انربخأ « ؟ اهمضقي لحف ىف ىف اهنأك اههضقتف كيف ىف هدب عدبأ » سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق لاق هنأ

 هدب عزتن اف ناسنإ هضعو قيدصلا ركب ىنأ ىلإ ءاج اناسنإ نأ هربخأ هابأ نأ هربخأ ةكيلم ىفأ نبا نأ جيرج نبا نع

 عزتتاف لجرلا لجرلا ضع اذإف لوقت هأك اذهو ( قنا ثلالاو ) هتنث تدعب ركب وبأ لاقف هتن" تبهذف هنم

 الف تم مل وأ امنم تامو ضاعلا اءانث تبهذأف ضاعلا ىف نم اسأر وأ الجز وأ ادب هنم ضع يذلا وعلا ضوضعملا

 مظو برضف ساءلا ةعاج ىف أدب ضاعلا ناك واو لاحم ضعلا هل نكي مل هنأل عزتنملا ىلع ةرافكءالو دوق الو لقع

 هيلع دوق الف هعنم هل ناك اذإف ضعلا عنم ضوضعملل نإو هل سيل ضعلا سفن نأل ءاوس ناك لظو برضف *ىدب وأ

 مار ولو ضاعلا ىف نه وضعلا جارخإ ىف ناودعالو ( ىفانةلللاف ) ناودع عنملا ىف نكي مل اذإ عنم ام ثدحأ مف

 هيد ىدحإ ضع ناك نإ ىرخألا هديب هير كف هل ناك اهجارخإ هبلغو هيلع عنتماف ضاءاا ىف نم وضعلا جارخإ

 هجارخإ ىلع ردقي مل نإف هيف نم هسأر عزت هل ناك هادي هلنت مف ءافق ضع ناك نإف هلجر ضع ناك نإ اعم هيديب و

 هيدس هق برض هل ناك هيفب اطيض هيلغف هيدي ردق نإو اردحنم وأ ادعصم ءارو ىلإ هسأرب هيلع لماحتلا هل

 هدسج ضعب ىف هبرض وأ هيديب هنيع ًاقفوأ نيكسب هنطب جعبو هل انفضو امم ائيش كرت نإف هلسري ىتح ادبأ هندب وأ

 تناكو هلك ُهَنق مده ىلع كلذ ىفأ نإو هلعفي نأ هل امف نمضي الو هل سيل اذه نأل ةيانلا هلك اذه ىف نمض

 هئمضص امظع ارح راص وأ فت راصف 2 ند ضوّعلا ضاعلا 4 باصأ امو ( قفا 5-5 اانا : هثدنم هنم

 ل

ةقيف هدب هيلع لخدب وأ هلتقيف الجر هل أرما 5 دج لجرلا
 هل

 ةريره ىلأ نع هيأ نع حلاص ىنأ ن ليهس نع سنأ نب كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا !"ربخأ

 هللا ىلص اللا لوسر لاف ءادهش ةعالا ا ىح هلهمأأ الحر ىنأرما عم ثتدحو نإ تان هللا لوسراب لاق اذه نأ



 : كا

 مكشنإ مهل ليقبتي مل نإو مهل لتق بات نإف بيتتسا دوق ا نوبلطي نهاوتقا ا ءايلوأ ءاجف مالسإلا نع دترا مث رفنلا

 تايدلا نوذخأيام دعب بات نإو مهل كلذف اولعف نإف هلام نم قبامانمنغوةدرلاب هانلتقو مدلا متكرتو تايدلا متذخأ

 اوعجرب نأ مهل نكي مل ةرم هوكرت اذإ ممل كلذ نكي ل دوقلا اولأسف بتي مل وأ لاملا ىلع دوقلا انوفع دق نولوقي وأ

 ةيدلا نيقابلل انلعجو الوأ لتق ىذلاب دوقلا ,هانيطعأ وفعلا نم اوعنتماو دوقلا اولأس اذإو ( قفا لالا ) هكرت ىف

 + ةدرلاو دوقلاب هلتق ىلع ىنأي دوقلاو دوقلا نيبمدآلا ءاطعإ انيلع ابجاو نأ كلذو هنع هيلع منغ هلام نم لضف امو

 ا 1 لاو كرا هللا قح اذه ى انمدق كلذبو ةيدلا هلام نم انطعأ دترم ريغ التاق وأ التاق ادّئرم تاماولو

 ' الكلاب انادي ءدس وأ انزلا لبق لتقو نش وهو ىنز ول اذكهو ( قئان غلإ/ ) ةدرلا ىف لتقلا ىلع نيسدآلا

 2 . مجر هؤايلوأ كرت نإف

 توعيف دحاولا لجرلا رفنلا حارج

 لكو ةفئاحم رخآلا هباضأو 5 رخآلا هجشو هلجر رخآ عطقو لجرلا دب لجرلا عطق اذإ ( ىف|نةلالاف )

 كلذكو . دوقلا ملكى لعو لتاق مهلكف تاءىتح هتحارجنم*ىش أربي ىف ديدحلالمعلمعبف ددحم ءىشب وأ ديدحمب كلذ

 دحاو لك او>رجب نأ ليتقاا ءالوأل ناكو دوتلا اه امهيلع ناك ادحاو احرج رخآو حرج ةئام لجر هحرج ول

 ةذفان ريغ ةفئاج احرج ه>رج (هدحأ ناك نإو ( قنا: ثلالاف ) هقع اويرض الإو تام نإف هحرجام ددع اههنم

 005 اهإو < ةدفات ةفئاج وأ ةذئان رع ةماح هر نأ لثفلا لول نأ [هذخأ : نالوق ابف ناك ةذفان ةفتاح وأ

 رصبب نم هب رمآ امعإ هسفنب هيلي نأ ليتقلا ىلو اذه نم 'ىث ىف رمآ الو اذه عنص, نأ هع:هأ مل لتقلاب صاصقلا

 مطق مهدحأ ناكول كلذكو للدقلا ىلو نيبو هنيب تيلخ قنعاا برضقب اذإف هحرج اك هحرجألوقأف هحرج فيك

 . صاصق هذ 50 الو هب لتعيال 0 ناكاذإ هعنمأ اكإو هناكم لتقي هنآل كلذ نم ع : عارذلا فني هدب

 نوداهب هحرج ناكولام هب عنصي الو سفنلا نود امف هنم هب صتقا هحرج ول ناك ام لكهب عندي نأ هل نأ ىئاثااو

 ىتلا عضاوملا ىف هب عئصام لثمي ىتأي نأ ىلع ردقيال هنأو هبذع دق نوكق هلتق عدب هلعل هنأل هنم صتقي مل سفنلا

 دقو تام ىح انمض ناكو حالسب دمع حارج الجر ةئالثلا حرج اذإو . كلذ ىلع م1 لدعلا هل اتسم اهنا

 هيلعف هحارج تأرب ىذلاا ىلع سفنلا ف صاصق الو صاصقلا نيقابلا ىلعف نيقابلا حارج أربت ملو مثدحأ حارج تأرب

 غابام الاي حرجلا كلذ لقع هيلعف هنم صتقيال ام ناك إو لععلا وأ هنم صتشا ام ناك نإ حارجلا ىف صاصقلا

 ىعدأ نإو . سفن اهيف نكي مل حارج ىناج هنأل رثكأ وأ ةيد غابت هحارج تاكا ول كل دكو ريك 31 كلذ لك

 مهعم التاق ناك ول هنأل مهيذكت لبقي مل هعم ةلتقلا هبذك ولو « اذكبف لوتقاا ةثرو هقدصو تارم هحرج هنأ مجدحأ

 لدتقلا ءايلوأ هقدص ولو : هللا همحر ( قفا لالا ) مولتق هؤايلوأ دارأ اذإ هومهبيذكتل ىنعم الف لتقلا مهنع أردب مل

 نأ الإ ممل كلذ 57 مهعم تحرج نيذلا نيلتاقلا نه ةلماك ةيدلا ذخأن نحن ليتقلا ءايلوأ لاقو هعم ةلتقلا هبذكو

 ةحارح تآرب اذإف ثلاث امبعم ناك اذإ ةيدلا اثلث امبمزلي امنإ هنأل ةنيب موقت وأ تأرب دق هحارج نأ اورقي

 ن. ثلاثلا جرخيف كلذ ىلع موقت ةنيب وأ هنود نالتاق امهنأل ةمات ةيدلا اههرارقإب الإ امممزاب الو ةلماك ةيد امهمزل

 اههحارج. نم تاءو تأرب ةئالثلا دحأ حارج نأ نانثا رقأف ةثالث هحرج واو ©١)مهيلع نوكستف امبعم لتفلا

 حراجلا حارجنأ نيرقملا نينثالا نم ةيدلا دخأ اودارأو « لتقلا ءالوأ مهقدصو هب هل ارقأ ىذلا ىتاجلا كلذ ىعداو

 )١( خلا هحرج واو :-هلوق ٠ عكس هتك" َنظناف « اطقس وأ افي رحت ةرامعلا ىف لعلو ؛ لصألاب اذك +
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 ىلع ةدايزلا هيلإ تعفد ىذلا ىلع ديسلا عجر بتاكملا زجت مثدسلا

 2 "/ تت

 ىناخلا لوق مهتمبق ىف لوقلاو كلذكف دبع وأ ةمأ ىلع ةيانجلا تناكاذإو ىتاجلا ةلقاع ىلع هتميقف أطخ هيلع ىن نإو

 نونحضي مهنأل ىناجلا ةلآاعلوق دبعلا ةمدق فلوقلاف أطخ تناك اذإو هاعدا نإ لضفي ةنيبلا ديسلا ىلعو هنم" مرعي هنأل

 رقأام نامذ هنع طقسال افلأ هلآم ىف لتاملاو افلأ ةلقاعاا تنمْض نافلأ هتميق لتاقلا لاقو فلأ هتءبق اولاق نإذ هتميق

 دمع'ا ىف نيدبعلا نيب صاصقلا ناكأطخ وأ ادمع دبع ىلع دبع ىنح ولو هوبذك أ اذإ هرارقإ مههزاي الو هتيانج هنأ

 شرألانيبو امتود امو سفنلا ف صاصقلا نيب هيلع ىنلا دعلا ديس رينو رخآلا ىلع امهدحأ ةميق لضف ىلإ رظنأ الو

 هيلع ىنحلا دنعلا ةميق ىف لوقلاو تغلبام ةغلاب هلع ىلا ديسل هتمقو ىاحلا دعلا قنع ىف هل
 وهف شرألا رات>ا نإف

 كلذكو
مةوخأم كلذ نألا ىاكلا دقلا لوت ىلإ رظنأ الو ىتاحلا دبعلا دس لوق

 هدنس لام نملام هتبقرو:هتبقر ن

 هو هيفوبع قوتك الا هرب ل رثك الا هلم نأ ا اذإو ىناجلا ديس لوق لوقلا ناك أطخ ةيانإلا تناكول

 « امه نافلتحمال دلو مأ وأ اريدم دبعلا ىلع ىتاجلا ناكول اًدكهو ديعلا هب رفأ اع هدش هن رقأ امع لشفلا همزل قع

 ةيانعاا تناك وأ لامال دوقلا كرت دنعلا ديس رات>ا نإف دوقلا دبعلا نيبو هنيبف ايتاكم ديعلا ىلع ىتاجلا ناك ن إو دعلاو

 اهيفف فلأ هذيس لاقو رثك أ وأ نافلأ بتاكملا ةميقو نافلأ هيلع ىنحْلا دب

 زم نإو هنم هىث كاطبإ ديسلا نكي م
 ةحق هنأ ديسلا رقأ ام ةءانحاا

 علا ةميق نأب بتاكملا رقأ نإف ءاوسف ًاطخ

 زجعي نأ لبقنم هب رقأ ام بتاكملا ىدأ نإف فوقوم هرارقإ نأ امهدحأ نال وق

 نم ىدأ بتاكملا ناك نإف هيلع ىنلا دمعاا ةميق ىف ديسلا لوق لوقلاف هيفوي لبق بتاكملا

 نكي مل ديسلا هب رقأ امع الضف ىدأ نإو لضفلاب عبتا قتعأ اذإو هتيانج نم ءىث ىف دنعلا عستي مل هيلع ىنح لا ديعلا

 لقأ ىدأ ولو ( ىفا-ةلا]| ر) هيلع ىنحلا دبعلا ديس ىلع هب عجر نأ ديسال
 هدفي نأ نيب دكا ريح انسلا هب رقأ ام

 م را مك اذإو ( عيبرلا لاق ) ديسلا هب رقأ ام قبام ردقب دبعاا نم عاب وأ اعوطتم لضفلاب

 نوكيف بتاكللا ىلإ هعفذيو هنم هذخأتف هب رقأ ام

 كوقلاو ( قنا[ تعرما ) دل هلك لانا نع نإو هب رقأ ام هنم ْدْحَأَف هلع عجر قتع اذإف هلام رئاسك هدي ىف

 تناكلا 2 تاكل ا نإو ل و هب رقأام هل زوجم وهو هنرقأ هنأل بتاكملل مزال كلذ نأ ىناثلا

لا لتف اذإو ( قنا خلال ) هنع هئادأب عوطتب م نإ هيف
 علا ديسف او رتتعات دحاو دع ادحلاو نغ اديبع بتاكم

لتق ىذلا ىلو ىلإ هعفد ولو صاصقلاب ىلوأ الوأ لتق ىذلا
 ىلإ هعفدي نأ هيلع ناكلام ريغ وأ لام ىلع هنع افعف الوأ 

 هلتقي وأ هنع انع الإ دحأ ممم قال ىح اذكهو هدعب لوتقملا ىلو ىلإ هعفد هنع افع نإف هدعب هدبع لتق ىذلا ىلو

 رك ( قفانتلالا (مملإ عوفدملا دحأ
 هدعب لتق نمت هنع دوقلل الب زم هنع هوفعو الوأ لتق ىذلل هب هؤاضق

 دحأ نيقايلل نوكحف يضع اسف دود لو ىلع موقلل نوكي ا هئاياوأ نم لتق نمي هلتق هيلع بجوتس مهلك نأل

 صاصقلاب هيف مهام وأ لاجر نامعأ.
 نال هدح 1-1 مهن دحأو لكلو ممدود

 عطق ول اذكهو ةيحاص قح ريغ هود

 املاك هلام ىف ةلا-لَتق

 نم تايدف تام مث دحاولا وأ ًادمع رفنلا لجزاا لتق اذإو ( قنا ثلالاف ) دحاو عضوم ىف

و امك هلام ىف ممنايدف م>رف ىز وأ لتقف مالسإلا نع دنرا مث ادمع رفنلا ل>رلا لتق اذإو
 لتقااذإو « هتوم ىف تفص

 لام ىلع دوقلا اوف«. نأ اوءاشي ْنأ الإ دوقلا هئايلو الف ًادمع هلتقف لتاقلا ىلع ىنجأ لجر ادعف ادمع رفنلا لجراا

 ةوسأ هف مهو هلام اياس نودع اك ران نيذلا ءالوأ اهذْخُأب لوتقملا لام نم لام ةيدلاف لام ىلع هوفع نإو

 ه هم ءف الإو راج

 مهوفعف مهن«لتق نم تايد جرخم لام لتاقلل ناكنإف رظن لاملاو .مدلا هؤايلوأ افع نإو ( قنانشلالاف )

لام لتقلاب هل راص مدلا اوفع نيح مهنأل مم زجب م
يد اودؤب ىح هلام وفع مهل نوك الو 

 كدرلا لتق اذإو هلك هن



 3 كح
 لتقف نإو (لاق) هذبع ةمق رشع مهتم دحاو 1 ةيقرىف هلف ةرسثع اوناك نإ مثددع ردقالا هديع ةمق نم نقابلا نم

 نإو هل كلذف مهلتق راتخا نإف مهاقر نم هدبع ةميق ذخأ وأ مهلتق نيب لوتقملا ديس ريخ ادم ادع ةريشع ديبع

 3ك مهنم دحاو لك ةبقر ىف هلف ةثالث اونأاك نإف هدبع ةمق رشع مهنم لك ةبقر ىف هلف هدبع نع دخأ راتخا

 شرألا ذدحأ وأ لتقلا نيقابلا ىف هلو هديس ىلع هل ليبس الف هل عامي وأ هنم صتقي لبق تام دسعلا ىأو « هذبع ةمق

 دنعلا ةمق فصنو ةبوقعلا رك ىلعف ادبع ديعو ر> م ع نإو ) قنانن االاؤ ) تفصو 5 مثددع ردقب ممم

 هنم داعيو هب لق حلا دبعلا لّتق اذإو ٠ تفصو ام” هقنع ىف هدبع ةم.ق فصشب هعابتا وأ صاصقلا دنعلا ىف ديسللو

 قنع ىف كلذ نأ ىف لتقلا ىف وبك ادمع امحرحب حارجلا ىف وهو لتقلا ىف هتثرو ءاش نإو رحلا ءاش نإ حارجلا ىف

 جام امهعأو دوقلا ىلع اعم ةاكلام مسج َىَح دوق الف 0 دمع هلعتف نينثا نيب ديعلا 0 اذإو »ع تفصو 3 ديعلا

 دع ناك ولو ) قنانتلالاف / دوقلا ىلع دكارش ه4ةعم عمجم مل اذإ هل دوق اال هلثم رخالل ناك هنع نم هقح ماا

 تبم ىلع عمتي ال قتعلا نأل هنامتعي لبق امهيكلم ىلع ناك لتقلا دعب اهدحأ وأ هاقتعأف لتقف نياحر نإ

 هلاوم ناك نإ هيلاوم همد ةالوو رحوبف ةايح هقو هقتعأ نم الكو وأ ةدحاو ةلكىف اعم هاقتعأ ولو ( قفانخلالا 1

 ادمعدبع هلتقف انوهرم ديعلا ناك اذإو ( ىتفأ 5 2 الا هيلاوم نم هثاريع ىلوأ اوناك رارحأ ةثرو هلذاك نإو هتثرو م

 : دارأ نإو هلوبف دوقلا دارأ نإ هديس نأ كلذو هذخأ وأ هافع ول همد نم ليبسب نهمترملا سيلو دوقلا ذَحأ هديسلف

 انهر ناك نإ اثيش هنع نم عدينأ الو كلذ هل نكي مل هنعأو دوقلا كرتي نأ دارأ نإو هناكم نهر هع و .دحأ هع ذخأ

 ا 0| ةركرلا دنعلا لك اذإو « نهرملا كلذ ىضري وأ ةناكم انهر ةنم لثم هطعب' وأ هقح نهترملا ىفقي نأب الإ

 ىجنإ كلذكو ةناكم انهر هبطع.نأب ذخأبالو نهترملاكلذ هرك نإو الوتقم ناك اذإ هل صتقي نأ هلو همد ىلو هديسف

 « نهرلا ىلع وهف لعن نإف اعوطتم هديس هيدفي نأ الإ اهشرأ ردقب ةيانجلا ىف هنم عاببو مصخلا هديسف نوهرملا دبعلا

 لتق اذإو ( ىف(: غلا ) هيدفي نأ هرمأ نوكي نأ الإ هديس ىلع هب هادف اع عجربال عوطتم وهن نمترملا هادف نإو

 نم لتق وأ ًأاطخلتق ولو ءاشي نأ الإ دمعلا لتقب لاملا كلميال هنأل لام الب وفعااو لتقلا هديسلف ادمع نوهرملا دبعلا

 ىعفاشللو (عيرلالاق) هناكم انهر هنمث لثم وأ هقح نهترملا ىطعي نأ الإ هنع هنعوفعي نأ هل نكي مل صاصق هل هءزليال

 نأ هل سيلف لام هل بجو صاصقلا افع نإ صاصقلا هديسلف ادمع لتقف انوهره دبعاا ناك اذإ رخآ لوق

 ريدملا امأف ) قفاتثلالا نوهرملا ندبل انقا ناك [4 نمترملا ىلع فلتي نأ هل سلو هندبأ نم هتمبق نأل هوفعبإ

 ىلع ىنج اذإو ( قفا: لاو ) كيلامت لاح مهيلع ةيانجلاو مهتانج ىف مهلاح كلام اهديس نم تدلو دق ةمألاو

 | 0 ١ دلل نود اق هلع ىج اًذِإو هيلع ىج بتاكم ريغ .لجرلا دمك و هو اقيقر تام دقف هسفن ىلع ىنأف بتاكملا

 سيل هنأل هل نكي ل املا كرت دارأ نإو هل ناك لاملا ذخأو صاصقلا كزتت دارأ نإو دبع هيلع ىنج نإ صاصقلا هلذ

 , ةيانجلاب كلمي ل اذإو ءاشب نأ الإ هكلمال هنأل دمعلا ىف لاملا وفنع هل لبق دقو هيلع رحلا طيلست هلام ىلع طلسع

 سيلو هكسلع لام هنأل لاحم ةيانآا و.ةع هل سيلق ريغص وأ هلقع ىلع بولغم دبع وأ رح هيلع ىنحب نأ لثم اصاصق

 . صاصق الف سفنلا نود امف ٍبناككملا دبعلا ىلع ىنج ولو ( عبرلا لاق ) هلام فالتإ هل

 دسضلا, لتقل هنأ

 هتحق هفف هسفن ىلع ةءانجلا تتأ نإف اممم صاصق الف ادمع دبعلا ىلع رحلا ىنج اذإو هللا همحر ( ىتفاتثلالاف ١

 هتلقاع نود ىناجلا لام ىف هتميقو رارحأ تايد تناك نإو تغلبام ةغلاب ةيانجلا عوقو عم هيلع اهف ىنج ىتلا ةعاسلا ىف
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 قحاب لشال ارك ذ نأ آل ةتصاح دلتا تناك ءاذإ 6( الاب ”ىالاواو لس 2 امك عامجإ وأ

 لتقيال م منو هيلع هلىلد هللا لوسر لوق اهنه :لئالد هيلع نأل . لعأ هللاو هب هيناعم ىلوأ اذهو ( قفا: الث )

 نم نمأتسمب الو هدبعب لجرلا لتقرال نأ ىلع عامجإلاو هلتق اذإ هنباب ءرملا لتقيال نأ ىلع عامجإلاو « رفاكب نءؤم

 دبعلاب رحلا لجرلا لتقيال كلذكو ( ىف ةلالاف) ىص الو برحلا راد لهأ نه ةأرماب الو برخلا راد لهأ

 تغلبام ةغلاب الماك هتميق دبعاا لتق اذإ را ىلعو ( ىف: |للا ) هب لتقي ل انمؤم دبع ىمذ رح لتق ولو « لاحم

 دبعلا ىف هيلعو هلتق ول هل ريعبو هكلهتسا ول هل عاتم ةميق هيلع نوكي اكرانيد فلأ وأ مثرد فلأ ةثام تناك نإو

 كلتك و ١ ةقر قع اهنرام مم ع هلعو « هتلقاع ىلع تفضوام ًأطخ هلتق اذإو « هلام ف تفصوام ادم ُهْلَق [ذإ

 . ةريبك وأ تناك ةريغص ءاوسو.لجرلاب لتقت اك ةأرلاب لجراا لتقيو رظلا |[ 2 هيدا

 ىثحلا لق
 نوكي نأ ودع.ال هنأل صاصقلا ىثنخلا ءايلو الف ادمعلكشملا ىثتخلا لجرلا لتق اذإو : هللا همحر 5 لالا )

 1و نيقلا 4 هل ةأرما 3 ةيد ىلع ةمدب مل ىذق ةيدلا آول ولو قي 0 اذإ صاصقلا مل نوكف ةأرما وأ الحر

 0 ىضف 0 هنأ اني ىنحلا ناك ولو ) ىتنأ 3 2 اال ( كش ا ةأرما ةيد ىلع ةدايز الو لحر ةيدب مهل ضع

 ةيدلا بلط اذإو سفنلا نود امفو سفنلا ىف صاصقلا لاد>رلا ند لكشلملا ىنحلل ) قف 30 اللا 1 كحر ةيدن

 كوس ثيح نم لوس الوأ ناك واو ) قثاح م االاؤ 0 لحر ةيدب هتتطأ لدحر هنأ دعب ناب نإف ةأارمأ ةيد هلق

 لضفلا هتمرغ لكش ام هنم ءاح وأ ضاحف لكشأ مث لحجر ةيدب هل تيضق باغأ هيف ل>رلا تامالع ا لحراا

 امبعاطقناو رخآلا (هدحأ قبس مل امهنم لاب اذإ كو جرف هل ىذلا لكشملا ىثنخلا ( غيبرلا لاق ) ةأرما ةيد نم

 رخألا لبق عطقن, اهدحأ ناكف اعم ناقبتسي ناك نإ و وس يدلل جسحلاف رخآلا [هذ "قش ناك نإ 07

 قع ىذلل مسحلاف

 ديعلاب لتقي ديعلا

 لحو زع هللا كب : ( قنانثلالا ) « ديعلاب ديعلاو » ىلاعتو كرات هللا لاق : هللا همحر ( قفانتلالا

 سفناا ىف معلا لهأ نم افلاخم كلذ ىف معأ لو صاصقلاب رار> الا نيب اهيف - ىلا ةيالا ىف صاصقلاب ديبعلا نيب

 كلفت رار لاك مهف ادمع دبعلا ةمأالا وأ ةمأالا دبعلا وأ ةمأالا ةمأالا وأ دبعلا دبعلا لتق اذإو ( قنانتلالاف 1

 ادمع هنولتقي دبعلاب دبعأالا لتقتو ( ىتف|: لال ) اعم نداصقلا مهيلعف رحلاب ةرحلاو ةرحلاب رحلاو ةرحلاب ةرحلا

 لوتقلادبعلا كلام رتخف مثوكلام ذسعلا ءايلزؤأو رارح الا ىف 1 مهيف لوقلاو ادمع هنلتقي دبعلاب ءامإلا كلذكو

 هدبع لتق نم ةيقر نم تغلب ام ةغلاب لوتقملا هدبع ةمق دخلا وأ دييعلا ' نه هدبع لتق نم لتق نيب ةلوتقملا ةمألا وأ

 وهو هدبع ةمق دخأ نيبو ىداصقلا نيب لوتقملا دبعاا ديس ريخ ادمع دبعلا دبعاا لتق اذإو «, هل وهف راتخا امهمأف

 ىطعأف لتاقلا ديعلا عيب هدبع ةميق ءاش نإو هلوبف ساصقلا ءاش نإف هكسلام هنأل هدبعل تناكول ةبارق نود همد ىلو

 هيلع دري ءىش مث نكي مل لضف هيف نكي مل اذإو لتاقلا دبعلا كلام ىلع اف ناك نإ لضف درو هدبع ةميق هدبع لوتقملا

 لتاقلا دبعلا بر ىلع هيف ةعابتالو لوتقملا دبعلا ديسل بهذ قد>ف لوتقملا دبعلا ةميق نع هنمب صقن نإف

 دحاو ىلع هل نكي مل نيقابلا نم هدبع ةميق ذخأو ديبعلا ضعب لتق لوتقملا درعلا ىلو راتخا نإو ( فا لالاؤ ١)

 انا



 ١ هي

 نم لجرلا ديو فكلا عطاق فكو اذه عبصأ عطقي دوقلا اعم امهيلعف تام مث قفرملا نم رخآ اهعطق مث عوكلا

 عطق ةرضغ كلذ 36 ءاوسو ءاوس نيةقرتفم نبدي نم اهاعطق وأ ةدحاو دب نم اعطق ءاوسو »ع نالتقي مث قفزرلا

 لاقينأ زاجولو هلك د سجا١ ىلإ لصاو املأ قاب نأل ءربلاب ىلوألا ةيانحاا بهذت ملام رثك أ وأ ةعاسب هدعب وأ لوألا

 لجر عطق اذإ زاج اهنم مظعأو هب لصتاي ىذلا لصفملا ىقاب ةعطاق ةرخآلا ةءانملا تناك نيح ىلوأالا ةيانلا تبهذ

 3 , ةريثكلا جارجلا ملأ حل سفنلاب ةحضوملا بحاص ند داقيال لاقي نأ تاق ةحض وم رخآ هحشو هلحرو لحر ىدب

 34 1 دل ندم لع" نان لالا ناكل دخاوب نانثا لتي نأ زاجأ نهو ©2)اهدعب وأ ةحضوملا لبق ندبلا معدق

 | الع ةذكلو لك ملأ نال سفنلا ىف امهنم دقي مل تاق اعم:لجر دب امهنم داو لك عطق ول نالجر نوكي تح ضعب

 - دحاوب نينثا لتق نم نوكيف هلك ندبلا ىلإ صاخب و ريثكسلاو ليلقلا نم صاخم مالا نكلو عطق ىذلا هدب قش ىف

 ان هلع ىج نم لك ىلع ٍح ليتل ]ل [ذإف ]هرفتم ىفنلا:لتاق لع هكح دوقلا ىف امم دحاو لكف ع

 ّنِإف ١ ةيذلا ردع مهنم دحاو لك ىلعف تا لجر ىلع اونج ةرمثع مهنأك سفنلا لقع نه ددعلا ىلع ةريبك وأ ةريغص

 لتقيال نأ ىلع ةلالد هيف له « رحلاب رحلا ىلتقلا ف صاصقلا عيا همكا ) لحو رع هلأ لوق تيأرأ : لثاق لاق

 . ةلالد هفف اذه ىف دحأ فاتخم مل اذإف ةأرملاب لتقي لجرلا نأ ىف افلاخم معن مل هل لق ؟ ةأرماب لجر الو رحم نارح

 لتاقم نع فورعم نب ريكب نع ىسوم نب ذاعم انريخأ : لبق ؟ تلزن مف : لئاق لاق نإف . ةصاخ.ةبآلا نأ ىلع

 ىلاعت هلوق اولاق نسحلاو كاحضلاو دهاجم مهنه ظفح رفن نم ريسفتلا اذه تذخأ لتاقم لاق : لاق نايح نبا

 دحأل ناكو لياقب مالسالا لبق اولتقا برعاا نم نيح ىف كلذ ءدب ناك لاق ةبآلا « ىلتقلاىف صاصقلا بلع كك

 ' اوئلسو اوضر ةيآلا هذه تلزن املق حلا مهنم دبعلابو ركذلا ىثنألاب نلتقيل هللاب اومسقأف رخآلا ىلع لضف نييحلا

 دحأ مرج لعجم ملو هنذ بنذم لك مزلأ امنإ لجو زع هللا نأل اولاق امب اذه ن. اولاقام هبشأ امو ( قفة اللاف )

 آذإ « ىتألاب نألاو » هل التاق ناكاذإ « دبعلاب دبعلاو » هل التاق ٍرعأ هللاو ناك اذإ « رحلاب رحلا » لاقف هريغ ىلع
 ٍِ ا .٠

 قعأ » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاج دقو لتاقلا ىلع لوتقملا لضفل هلي مل نمب دحأب لتقي نأ ال امل ةلتاق تناك

 لبلد ةأرملاب لجرلا لقي نأ ىف افلاخم ٍلعأ مل ىنأ نم تفدو امو ( ىتنإ: لالا ) « هلتاق ريغ لتق نم هللا ىلع سانلا

 ماوع لعجب ملو ىناب ا لتقي مل ريسفتلا لهأ نم هلوق تفصو ند لاق - ةصاخ ريغ ةءآلا ةذه تناك ول نأ ىلع

 . ىثنألاب ركذلا لتقي ملو اهانعم اذهل افلاخع ممل لعنال ٍلع'ا لهأ نم هنع تظفح نم

 ةيآلا « سفنلاب سفنلا نأ اهنف مهيلع انبتكو » ةاروتاا لهأ ىف زعو لج هللا لاق : هللا همحر ( ىف[: ةالاف )

 لتق نمو هلوق ىف زاجام الإ انيب كح ناك نأ ةاروتلا لهأ نيب ىلاعتو كرابت هللا مح ىف لعأ هللاو زوحب الو (لاق)

 نم ىلعف لتقلا ةمر ع سفن لك نوكت نأ الإ اهيف زوج الو « لتةا ىف فرسد الف اطلس هيلول انلعج دقف امولظم

 هدبعب لجرلاو برحلا لهأ نم ةأرملاو ىصلاو نمأتسملاو دهامملا رفاكسلاب نمؤملا لتقي نأ اذه ىف مزلف دوقلا اهلتق

 ” نءو » ىلاعتو كرابت هللا لوق نوكي وأ ( ىف لا ) هلتق اذإ هدلون لجرلاو ارفاك وأ ناك اماسم هريغ دبعو

 ةنس وأ لجو زع هللا باتك ةلالدب سفنب داقت تناك سفن لكو هلق نه مد ءىفاكم همد نم (« آمولظم لتق

 1 . هححصم هبتك . ررحف ء فير نم ةرابعلا ولت الو لص'الا ىف اذك , خلا زاجأ نمو : هلوق (1)



 للا 7 بل ببن ل

 .٠١١ سددهمل ”نيييرلا ف و

 5 0 تنحل

 اذهنم زخ وام درأ عطقت الف اهناب أ قح اهلفسأن م هدي اذهواهفصن ىلإ اهالعأنم هدي اذهعطق نإامأفادحاو ازح اعم

 ةجشلاو حرجلا ىف اذكه اذهو ( ىف[ لال ) عاطتسي اذه ناكنإ هدي نم زحام ردب اذهنمو هدب نم زحامردقب

 «ضعبتتال سفنلاو ضعبت. حرجلا نوكي هنأ ىف الإ سفنلا فلاخم الو . فلتخمال اهريغو صاصقلا اهيف عاطتس ىتلا

 ىف سفنلاك وبف رخآلا نود هنم ءىشب (هدحأ درفنيال تفصو اك احرج اعم هيلع نييناج انوكي نأب ضعبتي مل اذإف

 ىتح هناكم حربي ملف دوقلا هلثم ىف نوكي امب الجر رثك أ وأ نالجر برض اذإو . سفنلا فلاخ ضعبت اذإو سايقلا

 نه انمض لز لف هلثمقر2 ددحم بلص ءىش وأ لبث لاصن وأ حامر جاجز وأ فويس اعم هوحرحم نأ كلذو . تام

 اهم مهيلع سيلف ةيدلا مهنم اوذْخَأِي نأ اوءاش نإو مثولتق اعم جولتي نأ اوءاش نإ مدلا ءايلو الف تام تح حارجلا

 دحاو لك ىلعف ةثالث اوناك نإو اهفصن امهنم دحاو لك ىلعف نينثا اوناك نإ هتصح مهنم دحاو لك ىلع ةدحاو ةيد الإ

 اودارأ نإو . مهل كلذ ناك ضعب نم ةيدلا ذخأو مهضعب لتق اودارأ نإو رثك أ اوناك نإ اذكهو . ثلثأا مهنم

 اوذخأي نأمملف دحاو نم ةيدلا ذأ .اودارأو نينثا اولتقف ةثالث هلتق نأك هعم لتق نم باسحمب هنم اوذخأ ةيدلا ذخأ

 هتيدنم ءزج ةئامنم اءر> هنم اوذحأ ةكام اوناك ْنإَو ةرمثع هم اواذحأ ةريثع اوناك نإ و(س)هثاثب هثلث نأل اهثلث هنم

 لجر لتق ولو . لوتقملا ةيد ثلث تيملا لام نم اوذخأيو نينثالا اولتقي نأ مهل ناك مهنم دحاو تامث ةثالث هلتق ولو

 لتاقلا ناك امهأ هوتءلاو ىصلا نم اوذخأيو لجرلا اولتقي نأ مهل ناك هوتعم لجر وأ ىبص هعم هلتقو ادمع الجر

 لوتقملا دبعلا ةميق فصن رحلا ىلع ناك ادمع ادبع التق ًادبعو ًارح نأ ول اذكهو ( ىتفإ:_ هلال ) ةيدلا فصن

 دوقلا ىنارصنلا ىلعو ىنارصنلا ةيد فصن ملمملا ىلع ناك ايئارمصن ىنارصنو دسم لتق ول اذكهو . لتقلا دبعلا ىلعو

 برضلا ناك اذإ صاصقلا ىنجألا ىلعو ةبوقعلاو هتيد فصن هببأ ىلع ناك ىنجأ هعم هلتقو هنبا لجر لتق ول اذكهو

 2 هكح نوكي ع وأ أظح رخآو دمع لجئر لع نانثا ىح اذإو ( ىنان هلال ) ادمع اهلك تالاحلا هذه ىف

 ىلع ةيدلا هقو هف دوقال ىذلا أطخلا "كرش هف دوق الف تاففيفخ رجحم وأ ةففخ اصعب هنرضن نأ نه اظخلا

 هنع اغارف الجر ابرض نيلجر نأ دويش ٍديش ولو املاومأ ىف دمعلا بحاص ىلعو هتلقاع لام ىف أطخلا حاس

 لعا ردي ملو ةايحلا هيفو نينثاب هعطق هنأ اوتيثأ نإف « نينثاب هعطقف رخآ هب رم مث امهتب ريض نم اعجطضم هاكرتو

 امميأ ىلع اومسق, نأ هئالوأل ناكو . صاصق امم. دحاو ىلع نكي مل هتوشح عزن وأ حبذلا هب غلب دق برضلا

 ايح ناك هلعل ىردنال اولاقو.. ةايح هيف تناك هنأ اوتنثي مل نإو ) قنانخلالا ( اعم نارزعبو هتيد همزايو اوءاش

 امبيلع مسقن هؤايلوأ لاق نإف هيلع اومقأ نيذلا نم هتيد نوذخأيف هؤايلوأ مسي تح اهبمرغي الو ءىث هيف نكي مل

 نكي مل اعم نيتبرمضلا نم تام هنأ ىلع متمسقأ نإو يبل كلذف رخآلا عطقو نيلوألا حارج ىلع متمسقأ نإ لبق اعم

 نيلوألا نيبراضلا نأ الوأ صاصقلا تلطبأ امنإو ( ىف: ة:لازاو ) رخآلا هحيذ وأ نينثاب رخآلا هعطق اذإ 3

 كلذ اوغلبي ل اوناك نإو . دوق الو لقع رخآلا ىلع نكي مل يذلا ةايح ةيقب الإ هعم ةايح الام هنم اوغلب اوناك اذإ

 اذمل اصاصق ابيف لعجأ الو هيلع كلذ بح الك نأل ةيدب ةماسق اهتلعجف حارملا نيلوألا ىلعو رخآلا ىلع دوقلاف هنم

 هلتق اصعلاب مأ هلتق ةديدحلاب اوتبثي لو ةددح ةديدح اهفرط ىف اصعب هب ريض هنأ لجر ىلع دوهش دهش ولو . ىنعملا

 ىهف ةديدحلاب تام هنأ هؤايلوأ فلح نإو . لاح لكك ةيدلا هيفو هيف دوقال ام تدرفنا ول اصعلا تناك اذإ دوق الف

 ةنيبلا مقت ملو ةلقاعلا همرغت الو أطخلا هلقأف لتقلا اوتبثأ مهنأل نينس ثالث ىف هلام ىف ىبف اوفلحب مل نإو هلام ىف ةلاح

 لصفم نم لجرلا دي لجرلا عطق ف كمن" عطقف رْخآ ءاج مث لحرلا عمبصأأ لجرلا عطق اذإو ٠ ”اطخ هنأ ىلع



 تح اال --

 مل نإو « ابلمح عضت نيح اهنم دبقأ مث « اهلمح عضت ىتح تسبح المح ترك ذف دوقلا هلتق ىف الع نم ةأرملا تلتق

 تلتق لعفي مل نإف « عضرم هل دجو. ىتح امايأ وأ اموب مدلا ىلو سفن برطب تكرت ول ىلإ بحأف عضرم اهدلول نكي

 لمح اهب ملعي مل اذإ كلذكو ٠ لمح اهب سيل نأ ملعي وأ كرحتملا عضت تح ترظنتا اكرحن تدجو مث تدلو نإو ء هل

 الإ هيلع ءىش الف الماح اهنم صتقاف مامإلا لجت ولو : اهب لمحال نأ مع وأ أربتست ىتح اهنم دوقلاب رظننا هتعداف

 ىضق ول كلذكو ؛ لاملا تببال هتلقاع ىلع ناكو . هل صتقملا نود مامإلا هنمض هتقلأ نإف « ًانينح ىقلت ىتح مثأملا

 . اهنينج مامإلا نمض اهنم صتقي ىتح مدلا ىلو لبي ملف عجر مث اهنم صتقي نأب

 ملا لحكرلا لك

 هنأ ىلع اوقداصتو دوقلا نوبلطي. آاعيج ممؤايلوأ ىنأف ارفن لجر لتق اذإ : هللا همحر ( قفا: ةلللاث )

 ارخآ لتق نم قب نمل هلاء ىف ةيدلا تناكو الوأ هلتق ىذال صتقا ةنيب كلذب تماق وأ ضءعب لبق مهضعب لتق

 بلط نإف « هيلو ىلإ ثعب, نأ هءاج ىذلا ريغ لتق هنأ لع اذإ مامالل تيبحأ نيقرفتم اوءاج ولو ( قفا تثلالاف )

 ا 40 هلع , ىف الوادل ”هتهرك لوأ وأ طسوأ وأ رخآ لتق ىف هنم صتفاو لعفي مل نإو الوأ لتق نمي هلتق دوقلا

 ىلاقب ةنيبلا هيلع تيثافرآ ءاج ىتح هلتقي ملف هيلإ هعفدف هلىلو لتقب ةئيبلا هلع تبثأف ءاج مهعأو ءدوقلا هيلع.باكل

 لوق لوقلاف : الوأ لتق مهيأ ةنيبلا اعم هيلع اوتبثأ ولو ( ىف|:_ةلالاف ) الوأ لوتقملا ىلو ىلإ هعفد هلتق هل ىلو
 نيقابلا ىطعأو هل هلتق همس جرخ مهماف الوأ هلو لتق مهعأ مهنيب عرقي نأ مامالل تيبحأ ءىشب رقي مل نإف « لتاقلا

 هتثروو ادمع لجر لتق اذإو ( ىف ةلالاؤ ) مهيب عرقي نأ هل تببحأ اعم مبلتق ول كلذكو . هلام نم تايدلا

 غلبي قح محريغص ىلع سبحو هوطعي مل دوقلا اولآاسف نوغلاب هتثروو دمع رخآ لتقو بئاغ وأ ريغص مهيفو رابك

 هعفد ولو ( ىف( لال( ) هلام ىف هتيد نوطعيو دوقلا لطبيف دوقلا ناعدي بئاغااو ريغصلا لعلف رضحم ىت> مهمئاغو

 ةمد بجوتسا مهلك نأل مهيلع ءىش الو اًئيسم ىدنع ناك هلتقف الوأ هلتق ىذلا كرثو ارخآ لتق ىذلا ىلو ىلإ مامإلا

 صنقا اعم صاصقلا نوبلطي اوءاج مث رخآ لتقو رآ لجرو لجر دب عطق ناك ولو ( قفا: لالا ) كاكلا ىلع

 نوبلطي اعم اوءاج مث ىنميلا رخآ فكو ىنميلا لجر عبصأ عطقولو (قفا: لالا ) هدعب لتق مث لجرلاو ديلا هنم

 فكلا شرأ هل ذخآ وأ عبصإلا شرأ هل ذخآو هصقأ نأ نيب فكسلا بحاص تريخو عبصألا نم تصدقأ دوقلا

 ناك ىنميلا نيلجر "أك عطق ولو اهشرأ عبصإلا بحاص ىطعأ فكلا نم هصق'اف أدب ولو ( قف[ئةلالاث )

 . هدي ةيد لوألا ْدَحَأ رخالل صتقا نإو . ادب عوطقملل ضتقأ اه٠ اءاج نإو الوأ ءاج امهأل صتقي نيسفنلا هلتقك

 ٠ هلام ىف هشرأ هيلعف هريغ وأ ضرم وأ دوقب هنم تاف صاصتقلا هيف هيلع امت باصأ ام لك اذكهو

 حرج هنوبعصب لجرلا نولتقي ةئالثلا
 باطخلا نب رمع نأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىحي نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالا )

 آاعمج مهّتلتمل ءاعنص لهأ هيلع الات ول رمع لاقو .« ةليغ لتق هولتق لجرب ةعبس وأ ةسمخ ارفن لتق هنع هللا ىضر

 لجرلا ,رثك أ وأ ةئثالثا وأ نالجرلا لتق اذإ نولوق. مهنأ مهعىنغابو نيتفللا نم اددع تعمس دقو ( ىف[ تلال )

 لتقي : لاق نمل - ىدنع  ىغبنيف لوقلا اذهىلع لئاسملا هذه عيمج تينب دقو ( ىف(: :ءا]( ) اعم مهلتق هيلولف دمع
 ” 1 1 01 كلاذكو ان امي دن] تفطق انعم لجر.دب :نانثالا عطق اذإف لوقي نأ لجرلاب رثك 1 وأ نانثالا

 ءازح وأ ةدحاو ةبرض ًاعم هاب رضف ًائيش المح اذإ اعم امهءدنأ عطقت امنإو . رثك أو ةئاملا ىف زاج نينثالا ىفزاج امو

 كايتو بوح
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 و هع |

 « هلتق هلتقينأ هلزذأ نإف ىلواا رمأتسر ىتح هلتقي الو هلتقب نم هل مامإلا لكو هل لكوتي نه دحم مل نإف نسحم نم

 لبق هنع توفع دق ىلولا لاق مث هلتقيا بهذف صاصقلاب هيلع هل ىضق لجر لتقب ةأرما وأ لحرل نذأ ىلاواا نأ ولف

 هنع افع هءاعام هّللاب فلحم نأ الإ ءىش لتاقلا ىلع سيل نأ امهدحأ نالوق اهبقف هنع وفعلا لعب نأ لبق هلتعف ةلثغ نإ

 نأ هتالاح لقأو فلح نإ 0 ةيدلا مرغي هن هنأ ىتاثلا لوقلاو ) قنانتلالا هنع توفع دق لاق ىذلا ىلع الو

 افعف هلتقيل مهليكو هب ىحنتف دوق هيلع مهل لجر لقب الحر ةالواا لكو ولو لاق اذه لاق نمو هلتقب ًأطخأ دق نوكي 0

 دوقلا هيلع ىذلا لتق ىتح ليكولا ىلإ وفعلا لصي مل دوقلا هيلع ىذلا لتق, نأ لبقوفعلا ىلع دبشأو مهدحأ وأ مهلك

 ىلع امم عج الو هااككلاو ةيدلا هلعو ةصاخ هل حابم هنأ ىلع هأتق هنآل صاصق لتق ىذلا لكولا ىلع نكي مل

 دقل ىلولا فاح الإو هادوو لقي ١ فالح نإف وفعلا معام ليوا فلخنو لتقلاب هل عوطتم هنأل ةرثأ ىذلا ىلولا

 ديعلا نعم هيشأ اذهو لتقلا هنع ىلولا وفعب اعونمم راص كوتقملا نأل امهنسحأ لوقلا اذه ( ىف: *ا/لإف ) هلتقو ههع
 مل سم 2ك هند نرزكم هلتقف ةمالسإب لحرلا 6 الو ل رفاكلاو د 2 مرغف ةلتقف 42 ع لحرلأ 5 الو قث

 )م - - 5 . 35 2 . 52 8 .٠ .٠

 . اماسم ارح هفرعي وهو دبعلا لتق هب ديرب ( عيدرلا لاق ) دمعلا لتق ىف امل فلات وبف لاق

 ةلاكولا

 عفدي مل دوقلا ناك اذإف أطخ وأ ادمع لتقلا ىلع ةنيبلا تيبنتب ةلاكولا زوحنو ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 نملجرلا لتق اذإو ( ىف لالا ) هلتق هل ناك هلتقب هاكو نإو (لاق) هلتقب هلكوي وأ ليتقلا ىلو هرضحم ىتح هللإ

 لتقلا نم لتاقلا عدبو نيماسملا ةعامج ىلإ اهغفديو ةيدلا هل ذخأي نأ هلو هلتاق هب لتقي نأ ناطلسالف ادتعةل ىلوال

 ءايلوأ هل لجر لتق ولو( قفا: لالا ) كلعام وفعيف نيماسملا نود اهكلعال هنأل ةيدلاو لتقلا وفع هل سيلو

 راتخم وأ ةيدلا وأ لتقلا اوراتخيف ةالولا غلبي ىتح هسيح هيلع ناكو ةيدلا ىلع همد وفع ىلاوال نكي مل ءارقف راغص

 دق سفنلا نأل ةيدلا م اوذخ ان نأ راغصلا ءالفا لع ناك 1 سفنلا ىلإ 0 اهراتخا نإف مهنم غلاب ةيدلا

 هإ 1 مدلا وقعت فلتي الو هلام لاملا وفعي فلات هنأل لاملا وفع هل سيلو مدلا وفع هلع ىلومللو ةعونم تراص

 ةارملاب لجرلا لتق

 مالسالاوةبرحلاب 0 نأىف 7 لهأ نم افلا تقل نم معأ ملو : ىلاعت هللا ةمحر ( قفاتثلالاف )

 4 تتلق اذإ كح لل ىش ند الو ةأرا ند م دَحْؤي و 4 تاعك هتاتق اذإو ام لتق ادمع ةأرملا لحرلا لتق اذإف

 ةوسنلاو ةأرملا 0 ع 2 الص تقا اذإ اهماكحأ عيمج ىفلجراالتة.,لحرلاك ىهواملتق اذإ الو

 قلاحارجلا ىفاهتدقأسفالا ىفاهتدقأ اذإ اهحار# اهلك صاصقل' اهنذ لأ هحارج - كلذكو ( قنا: لال ) لجرلا

 لجرلاءايلوأ دارأ نإو لج رلا ةيدف صن امتيدف ةيدلا اهؤاءلوأدارأ اذإفةيدلا ىف الإ ءىش ىف نافلتخم الو سفنلا نم 1 ىه

 ةالوو ( ىف“ ةلللاو ) لقعلا 9 فلام صاصقلا حو هل ةأرملا لتقل صقنتال لبإلا نم ةئام هتيدف احلام نم هتيد

 كرحتال وأأ اهدلو كردحت المادح 5 وللا دلل امير 5 و ةيدلا ىف الإ عى * ىف نافلتحماال هنث روو لدحر || مالك رادو ةأر ا

 اهمق ةرغ هقو ءاوسف هذعب وأ هعم وأ امتوم لو اتم اهلباز اذإف 0 اهليازب د امينح ىف *"ىش الو دوقلا اهمفف -

 هدد هشو تام نإ هف صاصق الو ءاوسق هدعب وأ اهمتوم لبق اح اهلياز نإو ) قنا 50 اال ( لبآلا نم 0 2

 اذإو ( قفا تالاف ) ةأرما وأ لجر اهلتق ءاوسو لبإلا نم نوسمخف ىثنأ ناك نإو « لبإلا نم ةئاف ارك ذ ناك نإ
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 ٌىح هئيمي عم هلوق لوقلا ناك ةطقاس هنانسأو لجرلا اذه مف تبرض وأ ىنوم مثو ءالؤه ىلع تيبلا تمدهو هتعطقف

 تامى> اهحرج أربي مف اهانتبثأ ةبرضب لجرلا اذه برض لجرلا اذه نأ نادهاش دهش اذإو لاقام فالخم ةنيب موقت

 مل نإو ةبرضلا ىأر نمب ريغ نم وأ اهنم تام هنأ دو,شلا تبثي وأ تام هنأب رقي نأب الإ هلع صاصق الف بورضملا

 اهنم شارفلل امزال لزب مل هنأ ةبرضلا لدأ ىلع اودهش نيذلا وأ ةبرضلا اوأر نيذلا دوههتللا تدشي وأ هبرض ني> هرب

 اهنم تامام ىناجلا فلح دحاو اذه نم نكي مل اذإو دوقلا هيلعو اهنم تام هنأ رهاظلاف اذكه ناك اذإف تام قح

 . هنم صت2: نمت ناك نإ هيف صاصقلا وأ ةيدلا مهل ناكو اوفلح لكن نإف حرجلا شرأ نمضو

 صاصقلا ىلع ءايلوألا حاشن

 ءايلوألا حان ءاسنو لاجر ةالو هلو فيسب ادمع لجرلا لجرلا لتق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قثانثلالاف )

 ىنجأ ىلع متءمتجا نإو هلتق ىلو سم لٍجرل هومتءاس نإف دحاو الإ هلتقيال لبق هلتق ىلوت مهاك بلطف صاصقلا ىلع

 نأل هلتقو ابعدي الو ةأرمال عرقي الو هلتقو هانيلخ هتعرق تجرخ حيف مسنيب انعرقأ متحاشت نإو هلتقو ىلخ هلتقي

 الإ هلتق ىلع ردقيال ضيرم وأ فيعض وأ ىنميلا لشأ مهيف ناكول كلذكو هبذعتب الإ هلتق ىلع ردقتال اهنأ بلغألا

 .ردق.ال ضي رم دحا 3 والإ نكي ملاذإو (قثاخلالاف ) لتقلاب هبدعي عدب الو هلتق ىلع ردقي نم نيب ع رقأ هبيذعتب

 ةعرقب ةأرما هلتقت مل ءاسن هتالو ناك نإ كلذكو هبذعي هلتقو كرتي الو هلت, نم لكو هل لبق هبيذعتب الإ هلتق ىلع

 ىلولا ناك اذإو ( قفا ةلالاث ) امراص ىطعأ الإو امراص ناك نإف هب هلتقي ىذلا فيسلا ىلإ رظنيو (كاق)

 برضلاهتالو نسحم مل نإف ( لاق ) ايحوالتق هلتقي ىح هريغ ىلو هيطعأ برضي نسحبال ناكو هتعرق تجرخف احيحص
  ىتح برضلا هيلع ديعأ ةبرض ىف تعي ملف ةبرض لتاقلا برض نإو ( ىف: لالا ) هقنع برضب ابراض ىلاولا رمأ

 مثدحأ توم ىتحلتاقلا لة لف لتقلا ىلع اوعمتجاف ةالو لدتقلل ناك اذإو هيلع ردق برض دشأو فيس مرصأب توك
 موقتف تومي وأ قيف» ىح لتقي مل هلقع بهذ نكسلو تعب لولو لتقلا ىلع تبلا ةثرو عمجم ىتح هلتق نع فك

 ةثرولا نم د>أ توفت نإف نذإلا دعب وف نأ هل نوكي مث نذأب دق هنأل نذأي مل وأ هلتق ىف نذأ ءاوسو هماقم هنثرو

 ” لرلإَو ةلذلا نم هوعملاو تملا بيصت. مرغو لتقلاب امهدحأ تاوفيف امهوبأ لتقي نيلجرلا ىف تفصو ناك هلتقف

 هيلع روجحلا افع نإو « ءاوس لاملا ىلع مدلا وفعو صاصقلاب مايقلاو مدلا ةيالو ىف هيلع رودحلا ريغو هيلع رودحلا

 لاملا فالتإ هل زوحيال هنأل ةيدلا نم هبيصن هلو دوقلا.ىلإ هعم ليبسال زئاج مدلا نع وفعلاف لام ريغ ىلع صاصقلا

 ةعرقلا تديعأ هلتق نع فعشي وهو مثدحأ ةعرق تجرخف ةالولا عرتقا اذإف ( ىف: _ةلالإث ) دوقلا كرت هل زوو

 . هلتق ىلع ىوقي نم ىلع جرم ىت> ادبأ داعت اذكهو نيقابلا ىلع

 لتقلا ىف ىلولاو ليكولا ىدعت
 هلجرؤأ هدي عطقف هلتقو ىلواا ىلخف اهنم تاث ةبرض لجرلا لجرلا بر اذإو ىلاعت هللا همحر ( قثاةئلاللاف )

 ولو ( قفا لالا ) ةلثلا فناودعلاب ةبوقععجوأو ةرافك الو دوق الولقع هيلعنكي مل هب لثم وأ هطسو برض وأ

 برطا ليقو بقاعي ملو عنصام دمعام فلحأ ةتاطخلا لاقؤل هنتكا ىأ قعلا لب ام ةّسآر يرضشف هقتع برض ءاجت

 ملو بقوع قنءلا برض دارأ نم اهلثمب ءىطخم ال هنأ بلغألا ةبرض هبرض وأ هطسو وأ هسأر قرفم برض واو هقنع

 لكوو هنم لبق اذه الإ نسحأ اللاق نإو هقنع برضا لاقيو هيلع فلحام ىلع قدص, نأ نكمي نم فلحم امنإ فاح
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 ةيس ا د

 لل ال ظ
 هقنخ هنأ رخآلاو ةيشع هنأ رخآلاو ةزكب هلتق هنأ لجر دهش ول اذكهو ةعجلا مويو سيما مو.دل التاق نوكي الو

 نيلحر ىلع ادبش نياجر نأ ولو همزلت ال ةداضتم ةداهش هذه تناك تام. ىح فس ةنرض ةنأ رخالاو اتاك حك

 مدلا ءايلوأ امهقدص نإف دحاو ماقم ىف اههتدابش تناكو هالتق نيدهاشلا نأ امهماع دوهشملا دبشو الجر التق امهمأ

 امهتداهش تلبق نإ رخآلا دبشي نأ لبق ادهشف امهتداهش اوعدا نإو امهويذك نإ كلذكو ةلطاب ةداهشلاف اعد

 امهتدابش تلطبأو امهتدابشب امهسفنأ نع نيعفاد لتقلاب اهمملع دهشام دعب ادهش نيذالا امهملع دورشملا تلعجو

 امهملع هب دبشام امهسفن [نع اعفدف امهملع ادهش دق نيلوألا نأل ةداهمثلا تلطبأ ارخآ ادهش نيذللا ةداهش اوعدا نإو

 اوءاج نإف هللا همحر ( قنا هللا ) كل تفصو اك اوعدب ىتح مهتكرت ائيش اوعدب مل نإو ادهش نأ لبق

 درلاب ىلوأ مهنم دحاو سيلف اهلثمرخآلا ةدابش ىف الإ ءىش مهنم دحأ ةدابش ىف سيل هنأل مهتدابش لبقأ ملاعم اعيمح

 هيحاص هب دهُش ىذلا مولا ريغ موب ىف م الحر لتق هنأ رقأ هنأ لحر ىلع دهاش دهش ولو رخآلا نم لوبقلا الو

 وهو سلجم دعب سلو موب دعب مون ىف سانلا رارقإ اذكهو لوق ىلع ةداهش هنأل زاج اذه نإ ةماعاا لوق ناك

 هتلعج أطخ الو ادمع لقي لو هلتق هنأ رفأ هنأ رخآلا دهشو ادمع هلتق هنأ رقأ هنأ امهدحأ دبش ولو لعفلل فلاخم

 هلام ىف ةيدلا تناكو ادمع هلتقام فاح أطخ لاق نإو صاصقلا هيفف ادمع لاق نإف لتاقلا كوق لوقلا تلع>و التاق

 ةلوق لوقلا تلعجنو هتلأس طخ هلتق هنأ زقأ هنأ رخألاو اذمع هلكت هنأ رقأ ةناراضدحأ دهش رز نانس ثالث يذم ىف

 رخآلاو ادمع امهدحأ لتقلاب رارقإلاب دهشي امهملك نأل نينس ثالث ىف هيلع هتاعجو دمعلا ىلع هتفلحأ :أطخ لاق نإف

 هلتق امهدحأ لاقف لتق ىلع ادهش اناكولو ( قفا للف ) لعف الب لوقىلع نادهشي امهنأل نيقداص نانوكي دقو أطخ

 اصغبو هسفن ىلع ىلا ىح ةديدحم هلتاق .نوكيب الو ناداضتم امهنأل ةلطاب امهعداتش تناك اضع رخالا لاقو 2

 ةداهش هذه نكت ملو امهتداهش زحت مل هلتقب رقأ هنأ ىلع رخآلا دهشو هلتق هنأ ىلع امهدحأ دبش واو اهملع ا

 ةب رقملاوأ هيلع دوهشملا لتقلا ناك نإو ءىث ىلع ةعمتجمب تسيل اهنأل اهزجأ مل ىنكلو اًضعب اهذهب بذكي ةداض:»

 اضيأ اوفلحأ ادمع ناك نإو قوقحلا هب قحتست امب ةيدلا اوقحتساو مجد هاش عم مدلا ءايوأ فلحأ أطخ

 اذه وأ انالف لتق ذه نأ نادهاش دهش ولو ةماسقلاب ةيدلا اوقحتساو مدلا ىف ةماسقلا بعود اذه لثم نأل ةماسق

 هلَدَق ةيرقلالهأ ىلع نوكت ام امهدحأ ىلع ةماسق اذه ىف تناكو ةعطاق ةداهش هذه نكت مل هنيع ريغب امهدحأ اتبثأ دق

 ةداهش هذه نكست مل لتق امهأىرد.ال هللا دبعنب ملاس وأ دمحم نب هللا دبع لتق هنيعب لجرلا اذه نأ ادهش ولو مهضعب

 ةدابشلا لبقأ الو ( فا: لا]( ) مثريغ نمقحأب اونوكي مل اوبلط اذإ امهنم دحاو لكءايلوأ نأل ةءاسق اذه ىف الو

 صقأ مل ةجشلا هذهاج وثم هانيأرف اصعوأ ةديدح وأ فيس ةبرض هسأر ىف هبرض هنأ دبشن اولاق نإف اهوتبش ق>

 نينثاب ةعطقف ففلم وهو هبرض هنأ دبشن اولاق ول اذكهو ( ىف|* :لا][ك ) ةجشلا هذه اهم هجشف اولوقي قح هنم

 وأ ىح وهو هبرض اواوقي ىتح احراج الو التاق هلعجأ مل هبرض نيح ايح ناك هنأ اونيمب لو حرجلا اذه هحرج وأ

 قالا لوق لبقأو ىح وهوتناك ةبرضلا نأ ملعيف هايإ هب ريض دعب ةايحلا هيف تناك وأ ايح ناك هب رض نيح هنأ ةنيب تيت

 اوباغف اتيب اولخد اموق نأ اودبش ول اذكهو اتيم هب رض هنأو هلعف نم نكت مل ةجشلا هذه ناقل مقت مل اذإ هنيع عم

 اذه مده نيح' مهف تناك ةايحلا نأ ةنيبلا تبت تح هلوق لوقلا تلعج اوتاماميدعب هتمده لاقذ مهملع اذه همده مث

 مهملع همدهف تيبلا ىف اوناك نيذلا موقلاو بوثلاب فوفاملا نأ اذه هبشي ناث لوق هيف ىعفاشالو ( عيرلا لاق ) تيبلا

 هتبرض لاف رقأ ول اذكهو ( قفا:ةلالاث ) مهملع تيبلا مدهم نأ لبق اوتام مهنأ ةئيب موقت وأ ملعي ىتح ةايحلا ىلع



 - ام

 0 اأو اطخ لك هلع عداتولو القد ام دارقب اميسفتا نع ناعقديف دمعلا ىف هنع َنالتعي آل اًمهنأل“ امه داهش

 امهسفنأ نع ناعفدي امهنأل امهتداهش زج مل نيدهاشلا ناحرحب هتاقاع نم نيلجرب هيلع دوهشملا ءاجف نيدهاش هيلع

 اممل نوكي دق هنأل امهتداهش لبقت مل لقع كلذل امهءزليال نيريقف هتلقاع نم اناك ول كلذك و لقعلا نم امههزاي ام

 لتقب لجر ىلع نادهاش دبش ولو امبسفتأ نع امتداهشب نيعفاد انوكيف لقعلا امهنم ذْحْويف لقعلا تقو ىف لام

 نم امهوحرج نبذلا ناك نإف رظني نأ كاحلل ىغننا امموحرحيب هتبصع نم لاجرب هيلع دوبشملا ءاجف أطخ حرج وأ

 برقأ وه نم نوكال نأ كلذو امهتداهش لبقت مل امهتداهشب يح نإ اودهش نيح هيلع دوهشملا نع لقعي نأ هول

 نأ ىلإ ضاخم ال: تح هنع لقعلا. لمحم امهنم ابسن هبلإ ْبرقأ وه نم ناك نإو هنع لقعلا لمحم اههنم ابسن هبلإ

 نيح امهنأل امهتدابش تلبق مهتجاح وأ ةلقاعلا نم هنع لقعلا نولمحم نيذلا توم دعب الإ هنع نادهاشلا لقعي

 ٠ هتلقاع ريغ نم اديش

 ةيانجلا ىف ةدامششلا هيلع لبقتام
 ىف الإ قوقحلا ىلع ةداهشلا ىف لبقأ ام الإ ةيانجلا ىلع ةداهشلا ىف لبقأ الو : ىلاعت هللا هحر ( قثا:ةلالان )

 نم هناكم تامو همد رهمنأ الاق نإف امهتفقو فسب هبرض الجر نأ نادهشي نيدهاشب ءاج الجر نأ ولف ةماسقلا

 امد انيأرف هسأر ىف هبرض الاق ولو احراج اهم هلعجأ مل رهني مل وأ همد رهنأ ىردن ام الاق نإو امهتداهش تابق هب ريض

 ىه وأ اهسفن. ىه هذهو ابحذوأو الوقي ىت> ةيماد اهلعجأ مل مث هتب رض نم لاس الوقي نأب الإ احراج هلعجأ مل الئاس

 نإف اهذرعو املوط اهافصي وأ اهنيعب هذه ىه الوقي نأب الإ هدقأ ل صاصقلا دارأف امنه أرب نإف اذكو اذك عضومىف

 هصقأ مل ةحضوملا عمضومنبأ تبثن الو هسأر ىف هحضوأ الاق نإو هنم هصقأ مل ةحضوملا لوط 5 ىردن الو هحضوأ الاق

 ًالاقولو ةسآر ىف هحضوأ هنأ ىلع اتنث دق امهمأل ةيدلا هلع تلعجو هسأز نم :صاصقلا هنم ذخآ نبأ ىرذأ ال ىأل

 ىئاجلا ىلعو عطق ىتلا ديلا اتبثي مل اذإ صاصق ىرخألا ديلا عوطقم .هيدي ىدحإ عوطقملاو هيدي ىدحإ عطقف هبرض

 هدب مأ ىه ةعوطقملا هديأ ىه نيدللا ىأ اتش مو (012هبدب ىدحإ علق الاق واو هدب عطق اتيثأ امهنأل هلام ىف شرألا

 ءافعض ءالؤه ناكو هيلع ىضقو تلبق اولعفي ل نإو تلبق اولعف نإف اونيب نادي الإ هل تسيل ءافعض متنأ لبق ىرخألا

 اذه دي عطق اذه نأ ادبش ولو امهدحأ عطقف نانثا الإ هنم هف سيلام لكو هينذأو هلجر ىف اذكهو (قفانشلللا )

 *ىربي امهنم دحاو لك نإف امهنالتخال ادمع ناك نإ اهمتداهش لبقت مل ةعملا مون اذه لاقو سيلا موب اذه لاقو

 اذك مود ةكك لتق هنأ نادهاش هيلع دهش وا كلذكو هيف لعف هنأ رخآلا معز يذلا مويلا ىف لعف نوكي نأ ىناجلا

 اذه لك طقس ادح باصأ وأ هحرج وأ مويلا كلذىف رص اناسنإ لتقهنأ وأ مويلا كلذ رصع لتق هنأ نارا دبشو

 نوكي ,نأ الإ نكي مل اذإ ءاوس أطخلاو دمعلاىف اذهو ىرخ الا هيلع هب تدهش امم هئربت نيتنيبلا نم ةدحاو لك نآل هنع

 ىرخأالاب هيلع ؟-4لا نم هيلع بجوأب سيل امتادحإب هيلع كلا نأل هنعء اعم اتلطب و نكمل رخآلاو ناكدق امهدحأ

 ًأرييال اولاق اك هنأ احلا سفن ىف رقت ىتلا رابخألا نم هيلع رهاظي ىذلكسيلو ةنيب الب هيلعىعدملا فلحب اك فلحأو

 نوكي الو ىلو"الا ةلأسملا ىف كلذ نوكي الو ةماسقلا اذهىف نوكف مر يغ ىنعع ةعطاق نكست مل نإو ةداهشلا كلت نم

 رخآلا بذكب دحاو لك نأل الطاب ناك ةعئلا موي هلتق هنأ رخآو سيلا موب هلدق هنأ دهاش دهش ولو ةلالدب الإ كلذ

 ىف خسنلا فير نإف ءريرحمو لمان ىلإ جاتحم ام مالكلا ىفو « خسنلا ىفاذك خلا اتيشي لو : هلوق )١(

 0111 أذ
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 ةياتحلاب ايحكتيف لجرلا ل23 ارا اخ

 ةحضوملا ىلع !هحكنف أطخ وأ ادمع ةحضوم لجرلا ىلع ةأرملا تنج اذإو :: ىلاعت هللا هحر ( قفانتلالاف )

 ةيانلا شرأ اهربم ناك ةيانلا شرأ اماء دق اناك نإو تباث حاكنااو دوقلا ىلإ ليبس الو ةيانجلل وفع اهيلع حاكنلاف

 ناك أطخ ةحضوم شرأ ىلع اهحكن نإو « ةحضوملا شرأ فصنب الع عجر لوخدلا لبق اهقلط نإف ةصاخ دمعلا ىف
 قادص زوج الو اهريغىلع هلنيدب ابحكن امإ هنأال ةحضوم شرأ اهتلقاع ىلع هلو اهلثم ربم امل ناكو ازئاج حاكناا .

 ازئاج قادصلا ناكف اهنم تا ادمع وأ أطخ ةيانجلا تناك نإف ةءانلا نم شاع اذإ هلك اذهو قدصلا ريغىلع نيد

 تح رو زوجت الف ثراول ةيصو ريضت اهنأل لضفلاب اهيلععجرو اهلثم قادص ىلإ تدر اهلثم قادص ىلع هيف اهدازو

 ناك اذإ قادصلا نأ ىف الإ ©201ملك لئاسملا ىف هسفن ةءانج ىلع اهابإ هحاكنك زاج اهيلع ايحكنف ةيانج هل دبعىلع

 ىنعم ىف اهقادص نا ملو الباق نوكسف ديسلا ىلع ني مل امنأال زئاج دبعلا تامو اهلثم رهم نم رثك أ ناكو ازئاج

 . اهلثم قادص زواجام هنم زوجي الف لاحم اياصولا

 ةيانْحلا ىف ةدابشلا

 دمع لتقلاو حرجا ناك اذإو نادهاش انزلا ىوس دودحلاو لتقلا ىف لمةيو : ىلاعت هللا همحر ( قئانتل الا )

 صاصقال امن .اذمع حرج لا نوكي نأ الإ دهاشو نيمي الو نيتأرماو لجر ةداهش هيف لبقي الو نادهاش الإ هيف لبقي مل

 ىلع بأ وأ دبع ىلع رح وأ رفاك ىلع مجسم وأ ىص وأ هوتعم نم هيلع دوقال نم ةءانج لثمو ةفئاجلا لثه لاحم هيف

 ةمومأم وأ ةعئاه حرا ناكنإف لاح لكب لام هنأل دهاشو نيمو نيتأر ماو لجر ةداهش هيف لبق اذه ناك اذإف هنبا

 اهنأل تلعف ةحضوم نم صاصقلا هللذخآ نأ دارأ نإ ةمومأم وأ ةمثاه جش ىذلا نأل نيدهاش نم لقأ هيف لبقي ل

 نيميو دهاش ةدابش اهف لبقأ مل امتذخأ ادوق ايف هل ذخ نأ دارأ نإ ىندألا ةيانجلا تناك اذإف ةدايزو ةحضوم

 انييو ادهاشو نيتأرماو ادهاش اهف تابق هالعأ الو اهنم ءىش ىندأ ىف صاصق ال تناك اذإو نيتأرماو دهاش الو

 لبقي نأ لأسو لاملا ذخآ انأو لاملا وأ دوقلا ىل لاق وأ دوقلا توفع دق لاقو دمع لتق لجر ىلع لجر ىعدا اذإو

 0 لحجر ىلع لحجر ىعدا اذإو دوق هل ب ىتح لام هل بحب ال هنأل هل كلذ نك ل دهاشو نيع وأ ناتأرماو دهاش هل

 ال-جر نأ ولو ةيدلا هتدامشب بجوتسيف اسفن نوكي دق هنأل لاحم هل ثراو ةدارش هل لبقأ مل ًاطخمأ انيعلطا -

 هنبأ تام قح اهم 2 مل نإف هل ثراون سيلا هنأل هتدارش تلبق همع نا هل دبشف أحرج ىعداف مع ناو نبا هل 1

 هع نبا راصف هنبا تام 2 مع 0 نإو هثرو ثام ول هنأل هل دوهشملا اثراو راص دق هنأل همع نا ةداهش تحرط

 ٠ ائيش امم هسفن ىلإ رجال نيح ىف امم ىضم دق محلا نأل درت ' ثراولا

 ةيضقالا ىف ةدابشلا
 / 6 5 ١

 لوتقملل هنم دافئسإ نمث وهو ادم لتقب نيدهاش لجرلا ىلع لجرلا ماقأ اذإو ىللاعت هللا همحر ( قفانش الا (

 تابق هيلع ادهش نيذللا نيدهاشلا حرج ىلع هل نادهشب, هدلاو وأ هدلو ريغ هتلقاع نم نيلجرب هيلع دوبشملا ىلاف

 )١( هححصم هبتك . رظناو خسنلا ىف اذك خلا قادصلا نأ ىف الإ : هلوق .
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 . نالوث اهيف ناكف اهسفن ةيانْطلا شرأ ىلإ رظنلاو هنع توفعلا لاحم دوقلا ىلإ ليبس الف ةيانجلا نم تام

 ةيدلا نم هنع عفريف اهدوقو اهلقع افعف ةحضوم هحش ناك نافع فاثلا لال نه هنع وفعلا زئاج هنأ : (هدحأ

 لوقلاو . هيف هوفع زوحم الف هل بحب ملا« افع هنأل قابلا حالو ةيانجل اى هنلع ىلا بحو هنأل اهريشع فصن

 نيلوقلا حصأ اذهو (عيرلالاق) لاحم ةيصو هلزوحم ال لتاق اذهو اسفن تراص اهنأل ةيانجلا عيمجم ذخْؤي نأ : ىتاثلا

 تلثنا نم لوألا لوقلا ىف وفعلا هل زاج افعو اهنم تام مث نيلجرو نيدب ةيانجلا تناكو لو ( قفا خلال ) ىدنع

 لتاق اذهو اسفن تراص اهنأل ىناثلا لوقلا ىف هل زحب ملو تولاب صمتن كلذ نأ الإ دكا ]ور هلا حو ةيدلا نذل

 دعب هلع ىنجف ىلع تينجام لك ىف دوقلاو لقعلا كنع توفع دق لجرال لجرلا لاق اذإو ( قفا مثل الاف )

 ىبأ ىلع لجرلا ىنج اذإو ( ىفإ: لالا ) هل بجي ملام هنع افع هنأل دوقلاو لقعلا هل ناكو اوفع اذه نكي ل لوقلا

 ةبانحلا نأل اوفع اذه نك ل اهم دوقلاو لقعلا 3 ىنأ ىلع كتداند 8 توذع لق هثراو وهو هنأ لامذ احرح لحرلا

 هل بجوام دعب فعب مل هنأل دوقا١ وأ لقعلا ذخأي نأ هوبأ تام اذإ هلو هونأ تومي نأ الإ اه مايقلا هل نوكمالو هينأل

 . اعم اههافع اذإ دوقالو لقع هل نكي مل هبأ توم دعب هافع ولو

 هنءوفعءلاو را هعاتبيف رلا ىلع دبعلا ةيانج

 اهلك ةيدلاو ةيانملاو شرألا وأ صاصقلا هيلعف صاصق اهف ةيانج رح ىلع دبع ىنج اذإو ( قفا: ةلالاف )

 لبق اهريغ نم وأ اهنم تام نإو : لاملا سأر نم اهنم حص نإ وفعلا زاج شرألاو صاصقلا افع نإف دبعلا ةبقر ىف

 شرألاو ةيدلا نم لقألاب اياصولا لهأ عم تبملا لام ثلث ىف دبعلا ديس هب برضي ثلثلا نم هنأل وفعلا زاج حصي
 تناك ولو « لتاقب سيل هدسو ديعلا ديسل ةيصو اهأ انه اهانزجأ امتإو هريغ هلع سيل هدبع ةبقر ةميق وأ ناكام

 ةحضوملا نع وفعلا هل زاج ةيانلا ىف ثدحم امو لمعءلاو صاصقلا هنع توفع دق لاقف ةحضوم رحلا ىلع دبعلا ةيانج

 0000| ثا نإ لاق هنأ ولو © هنغ وفعي نأ ها بو نإ صور ملو هل بج ملامع افعهنأل قبام هل زج ملو

 لاف لام لجر ىدي ىف هل ناك ول الجر نأ ىرت الأ ثلثلا نم وفعلا زاج هل ةيصو هريغو توملاب امتدايزف تدادزاوأ

 رحلا ىلع ىنج دبعلا ناكولو ( ثا ةلالاث ) زاج نالفل ةيصو لاق واو زجي مل نالفل ةبه وهف نالف هيث حبرام
 وفعلا لاحم صاصق هل نكي ملاهبيف ثدي ام وأ اهلقعو ةيانإلا توفع دق رحلا لاقف ةنيب اهب مقت لو دبعلا اب رقأ ةيانح

 رولان قتع اذإ هنم دبعلل زوحم دخلا نع هوفعك لقعلا هنع هوفع ناكف قتعاذإ دبعلا ىلع"بحي اعإ لقعلا ناكو

 هديس نم دمعلا رجلا عاتباف |دمع ةدصوم رح ىلع دبع ىنح ولو« رخلا 0ع دربام هنع دربو هنع وفعملا را ىاجلل

 نوكيف دبعلا ةيلع ىنيملا عاتببف ةحضوملا شرأ اعم اماعي نأ الإ عببلا زب ملو اهيف صاصقلل اوفع اذه ناك ةحضوملاب

 ىرتشملاو عئابلا دنع ةمولعم الإ زوحب ال نامألا نأل لقأ وأ ةحضوم نم رثك 1 تناكول اذكهو « ازئاج عببلا

 الاب ةيانْلا شرأ هقنع ىف هل ناكو هدر هل ناكو هدر هل ناك ًابيع دبعلاب ىرتشملا دجو ولو ( قفانئلالاف )

 تبجوىلا ةيانللا شرأ نم اه صاخم هتميق ىرتشملا ىلع تناك ىرتشملا ىدب ىف تاث دساف ءارشب هذخأ ولو « غلبام
 دوقلا رحللو ءاوسف لعيالوأ ةيانجلاب معي وهو دبعلا دبعلا ديس قتعأف ادمع رح ىلع ىنج ادبع نأ ولو « هقنع ىف هل
 رألا ىلع دصلا ةياتنجو دبعلا ةبقر ةمق وأ لقعلا شرأ نم لق'الا قتعملا ديسلا ىلعف ءاش نإف لقعلا ءاشر نأ الإ
 ]وما اطخوا|انمع

 ومالا 0 هوو بوو -2-"



 تك

 نم لتق نم ىلع نأ اتا لركلاد ) قناخ لالا 0 هلام ىف ةيداا بجويو لتقلا هيلع عمتج الف صاصقلا هْنع

 بلط هيلو انأ الجر وأ ىنبا لتق لاقف لجرلا لجرلا لتق اذإو لتقلا ىلع اوءمتحب ىح صاصقلا هيأ لتاق ءايلوألا

 لجر لتق ولو هنم صتقا اهمهت. ل نإو ةرافك الو دوق الو لقع هيلع نكي ملو رزع ادمع هلتق هنأب اهماقأ نإف ةنيبلاب

 نم هبيصن هل ناك فلح نإف هيلع ىعدملا ىلواا فلحأ هل نذأ هعم ىلواا نأ ىعداو هبأ لتاق امهدحأ لتقف نايلو هل

 ءايلوأ وأ نالو هل الجر نأ ولو ةيدلا نم هبيصن نه ”ىربو هيلع ىعدملا فلح 602 لكك نإو تفصوام ىلع ةيدلا

 هيلع نأ امثدحأ نالوق اهفف ىعم نم وفع ملعأ مل لاقو هلدقف ءايلوألا دحأ هيلع ادع مث صاصقلا هئالوأ دحأ افءف

 مث هوفع لع ام فلحم نأ رخآلاو هنم صتقا ىذلا لوتقملا لتاقلا لام ىف ةيدلا نم هبيصنف هنم صتقا اذإف صاصقلا

 مل نإو هثراو وه ىذلا لوتقملا ةيد نم هبيصن ردقب اهم هنع عقرب هلام ىف ةلا> هتيد مرغأو هنم صنقي لو تبقوع

 هنم صاصقال رخآلاو هنم صتقي نأ امهد>أ نالوق هنم صاصقلا ىف مث مع دقل رخآلا لوتقملا ءاياوأ فلح فاحب

 ذخأ امل ةيدلا نم هتصح هب لتق ىذللو ةيدلا نم مهبيصن لتاقلا لام”ىف لوألا لوتقملا ةثرول لعج هنم صتقي لاق نمو

 الإ هب لتق لتاقلا لتق مهأق ةيدلاب مهل ك احلا حف صاصقلا ةثرولا دحأ افع اذإف ( قفا للا ) صاصقلا هنم

 . هتنترو كلذ عدب نأ

 ةيانجلا هيلع ىنجلا وذع باب

 ىتاجلا نع توفع دق هيلع ىنحلا لاقف صاصق اهفف ةيانجلا لجرلا ىلع لجرلا ىنج اذإو هللا همحر ( قفاةتنئالاف )
 صاصتقلا هل توفع دق لاق نإف هيلع ىنحلا لئسو ىتالا نع صاصقلا طقس ةيانجلا نم هلع ىنحلا أربو ىلع هتءانج

 بهم نأ هل سيل هنأل لاملا هل ذحأو صاصقلل هوفع زاج هلام ىلب ال ناك نإو هلام ىلي ناك نإ لاملل هوفع زاج كلاملاو

 هوماءام اوفلحأ لاملا افع هماعن ال اولا نإف هنثرو لكس هلام ىلي وهو ىلاجلا ةيانج نم تام نإ اذكهو اثيش هلام نم

 ولو وفعلا هل زوِجتف اعم صاصقلاو.لاملا هوفع ىلع ةنيس ىناجلا نأ. نأ الإ ىناخلا لام نم لالا |1115 ل

 صاصق نم لوقةيف نيب ىت> لاملا ونع اذ_ه ناك مل ىلع هتبانج ىف همزايام هنع توفع دق لاق هنأ ةنيب ىتاجلا ءاج

 طقس ىلع هتيانج ىفالا نع توفع دق هلوق دعب ىلاحلا ةيانج نم هيلع ىنىلا تام ولو لاملا وفع زوجيف شرأو

 ثدحن امو دوقو لةء نم ىلع هتيان> ىف همزلام هنع توفع دق لاق ول كلذكو سفناا ةيد هلام ىف هيلع ناكو صاصقلا

 توع نأ لبق حصو ةيانطا نم تمي ملف دوقو لقع نم ىلع هتيانج ىف همزلام هنع توف دق لاق راو اذكه ناك اهنم

 موب هل تبجو نكست ل ةدايزلا نأل امتدايزب همزا امف زي ملو اهسفن ةيانجلاب همزا امف وفعلا زاج اهريغ نم تامو

 املاح .ةلاسملا تناك ولو حيحصلا ةبه زاوج زوجتف حص مث اضيرم اهبهو ةبهك تناكو لاحم ةيصو نكست ملو افع

 عم اهب برضإ ةزئاج ةيصو هلك حرا شرأ ناك التاق نوكي نأ نم لوألا جرخف رخآ لجر هحرج ىتح حصب ملف
 نأ الإ ةيصو هل زوجت الف هريسغ عم لتاق هنأ ىناثلا لوقلاو (دمحم وبأ لاق ) لتاقب سيل هنأل ايادولا لعأ

 لتاقلا وه ىتاثلا نأل لوئالل ةيصولا زوحنو لتاقلا وه نوكيف نينثاب هعطق وأ هحمذ دق ىناثلا حراجلا نوكي

 مث دوقو لقع نم اهنم همزل, امو اف ثدحم امو ةيانجلا هنع توفع دق لاقف اهللاحم ةلأسملا تناكولو ( قفا الاه )

 ةغيصب ىعدملا ظفل أرقي نأ الإ خسانلا ةدايزنم«هيلع» ةظفل لعلو لصألا ىف اذكه هيلعىعدملا فلح هلوق (1)

 . هححصم هبّتك لمأتف لعافلا مسا



 كو

 هيلوف وفعي وأ صتقي نأ لبق حارجلا ريغ نم تام نإف لام الب وفع'ا وأ لاملا ذخأ وأ دارأ اذإ صاصقلا هيلع ىنجملل

 . نافلتحمال سفنلا ىف لوقلاك هيف لوقلاو هماقم وفعلاو صاصتقالا ىف موق

 وفعلا ىف ةدابشلا باب
 انع مثدحأ نأ هتثرو دحأ دبشف اهريغ وأ سفنلا ىف هيلع ىنللا تام اذإ ىلاعت هللا همر ( قنانتلالا )

 ناك اذإ هتدابش زوي الوأ هتدابش زوحم نمت دهاشلا ناك صاصقلا ىلإ ليبس الف صاصقلاو لاملا افنع وأ صاصقلا

 افعام ةيلع دورشملا فلحأ هتداهش زوحن نكست مل نإو عونمت لتاقلا مد نأ ًارارقإ هتدابش ىف نأل لوتقملل اثراو اغلاب

 هيلع فلح اذإ ام ىلع ةفلحأ الو صاصقلا ىلإ ليبسال هنأل صاصقلا افعام فل الو ةيدلا نم هتصح هل تناكو لاملا

 افع هنأ هل هتدابش عم لتاقلا فلح هتدابش زوحن نمت ناك ولو ) قنا ثلاث ) هيلع هب دهشام هنيميب هنع حرطأ /

 مهصصح مهنم ©20ةثرولا نم قب نم ذخأو ةيدلا نم هيلع دوهشملا ةصح نم ءىربو لاملاب صاصقلا هيلع دوب كما هنع

 نع توفع وأ ىنأ مد نالف نع توفع وأ ىنأ مد نع توفع دق لاق هنأ ثراولا ىلع نادهاش ديش ولو ةندلا ند

 نكي ملو مدلل اوفع هلك اذه ناك ىنأ لبق نء ىل همزليام وأ ىنأل همزايام نالف نع توفع وأ ىنأ مد ىف ىتعابت نالف

 لصو هنأ اودهش ولو لاملا نم ةمزلي او مدلا وأ ةيدلاو مدلا هنع توفع دق لوقيف نيبي ىت> ةيدلا نم هتصحل اوفع

 لاملاو مدلا هند ترفع دق لوقي ىتح لامال اونع اذه نكي ل همدلا ىف ةب وةعلاو نصاص#لا نع توفع دق لاق همالك

 لامال اونع اذه ىبيلو همزلت ةبوقعلا ىرب دق هنأل.ه.راي امو مد هنع توفع دق لاق ول كلذكو ىلأل همزاب ىذلا

 مل لام ىف ةبوقعو صاصق نم ىنأ مد ىف همزلي ىذلا هنع توفع دق لاقف لصو ولو ( ىف(: لالا ) هيمس قدح

 هل قرحم نأ هلع نأ ىريف لبي دق هنأل لاملا نم همزابام وأ لاملا نم ىل همزاي ام لوقي ىت> ةيدلا نع اوفع نكي

 ةثرولا نم نانثا دهش ولو ةيدلا افع ام نيميلا هلك اذ_ه ىف هيلعو ةيوقع تسيل ةيدلاف هيف بقاع, وأ عطقي وأ لام

 ةزااج مهتداهش تناك صاصقلاو ةيدلا اوفع مهنأ امهيلع نيدهاشلا ىلع امهيلع دوسشملا نائثالا دهشو نينثالا ىلع

 مدلا وفع مهنم دحاو لكل ناكدق هنأل اهنع هب نوعئدي الو مهسفنأ ىلإ هب نو”ري ام مهتدابش نم ءىش ىف سيلو

 اذإو( فا ثلا]|ذ )ائيش هسفن ىلإ اهب اراج نوكيف هبحاص ىلإ اوفع مهنم دحاو ةصح ريصت تسسيلو هبحاص هضرب ل نإو
 اهيفف هبأ لتاق لتقف نيلولا د_>أ ادءف هرب ملو لتقلاب هرمأب مل ض'> وأ ريغص وأ ٍيئاَغ امهدحأ نايلو مدلل ناك

 هيلع لوتقملا ةثرو عم# ملاذإ هع دوقلا اذه لاق نم طقس اعإو ( قفا_ةلالاث ) لاح نداصق ال امهدحأ نالوق

 دقو لتقلاب ق>أ ناكل تق ىلو ىأ لمت «لتةلاىف فرس- الف اناطاس هياول انلعج دقف» لجو زع هللالوق نإو ةهمشلل

 ىذلا قابلل ناك نوعسنو ةعست افعف ىلو ةئام هل لج لق ول نولوقيف ةنيدملا لهأ فم رثك أ اذه ىلإ بهذي ناك

 اديه لاق, نم طمقسأ اذهبف هب مايقلا رخالل نأ هينب دحأ وفعيف توميف لجرال نوكي دحلا ةلزنم لزنيو دوقلا فعب ل

 مدلا ةالو نم هريغ نود لتقلاب ىدعتلاب رزع لبحجبال ن؛ ناك نإو لبي نت ناك نإ ريزعتلاو لتاقلا نع صاصقلا

 نمت لوقلاو يك! ىبف اهذخأ متدرأ نإو كسقح متكرت اهومتوفع نإف ةيدلا نم ةصح 1 هعم مدلا ةالول لبق مث

 لاق اذه لاق نمو هلتاق لام ىف لتاقلا ةثرو اب عجريو لتاقلا لام ىف مل اهنأ امثهدحأ نيلوق نم دحاو يد

 كوقلا ( قفا تلال ) ةبدلا نم هعم ةثرولا ةصخم مهمحاص لتاق ىلع لوتقملا لتاق ةثرو عجر ةيدلا لتاقلا نع اوفع نإ

 أردي ىلو هلتق ذإف ىلو هلتقي مل ناكول همزلت تناك امنإ ةيدلا نأل مهبأ لتاق لتاق أل مهم>أ لام ىف ةثرولل اهنأ ىناثلا
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 اوسيل مهمأل اياصولاو نيدلا لهأ هرك نإو لتقلا ةئرولل ناك اياصو هل تناك نأ ةلدلام هلو ند تلآأ لع نإك؟

 ريغ ىلع اوفع اوءاش نإ كلذكو دوقلا اوكلم اوءاش نإو هببسب لاملا اوكلم اوءاش نإ ةثرولا نأو هئايلوأ نم

 لوتقملا ةثروىف ناك اذإو امح ناك نإ هيلع ىنلا ةئيشمب وأ ةثرولآ ةؤيشع الإ دمعلاب كلعال لاملا نآل دوق الو لام

 اذإو مهل كلذف صاصقلا ىلع اوعمتجا اذإف راغصلا غلبيو بيغاا رضحمب تح ليبس صاصقلا ىلإ نكي مل بيغ وأ راغص

 انعق اغلا ناك ةثرولا ىأو هماقم هتثرو موقتف توع وأ قيفي ىح لصاصقلا'ىلإ لس الف هوتعم ةثرواا ف ناك

 ةيدلا مهل تراص صاصقلا طقس اذإو « ةيدلا نم هتصح ةثرولا نم تب نأ ناكو صاصقلا طقس لام الب وأ لاعب

 دق وأ هلل لتقلا توفع دق امهدحأ لاق ىتح يم مل وأ صاصقلاب امل يف نايلو مدلل ناكاذإو ( قفا لالان )

 وهو هنع صاصقلا لطب دقف كنع توفع دق لاقف ىنع فعا لتاقلا لاق وأ هتم صاصتقالا تكرت دق وأ هلع توفع

 نيرمألا دحأ وفع وه اعإ لاملا نع هوفشرغ صاصقلا نع هوفعنأل هذخأ“هبهذجأب نأ نحأ نإو ةيدلا ند هن ل“

 نع هل ىفع نم ىنمي « ناسحإب هِللإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءىش هيخأ نم هل ىفع نفث » ىلاعت هللا لاق رخآلا نود

 ةيدلا نم بيصن هل نكي ملو صاصق هل نكي مل ةيدلاو صاصقلا كنع توفع دق لاق ولو ( قفا*_:لالإو ) صاصقلا

 ملو لاملا نود صاصقلل اوفع ناك اإو صاصقلل اوفع ناكو ةيدلل اوفع اذه نك< مل ىل كمزلام توفع دق لاق ولو

 عابتاف ءىث هيخأ نم هل ىفع نق » لاق مث صاصقلاب ؟> لجو زع هللا نأل اممل الو صاصقلا نود لامال اوفع نكي

 هلوفعملاديلإ ىدؤيو فورعملاب عبتينأاب 2 ونيرمألا مظعأ هنألىداصقلا كرتوه امنإ اتلطم وفعلا نأ لعأف «فورعملاب

 ةيدلا هيلإ ىدؤي نأب صاصقلا نع هل ىنع اذإ هيلع موكحتوهو هل ناك مزاللا صاصقلا ىلع ىل كمزليام هلوقو ناس>إب

 صاصقلا ىلع امم ناكام هنأل صاصقلا نع هل اوفع اذه نكي مل ةيدلا كنع توفع دق لاق ولو اهياص اهوفعي تح

 هل نإف لتاقلا تام مث « ةيدلا نع توفع دق لاق ول كلذكو ةيدلاو صاصقلا ذخأيال وهو ةيدلا نود هل نداصقلاف

 صاصقلاو ةيدلا نع ىلولا افع نإو « صاصقلا نع هؤفع دعب هل نوكت امنإ هل تسيلو اهنع افع هنأل ةيدلا ْدْخأ

 ةيصو ةيدلا نم هتصح هوفع ناكو اضع هوفع ناك هيف تام ىذلا هضرم ىف امهافع ولو « هوفع زاح نيد هلعو

 اهافعف اروح ناك نإو « ةيدلا الإ ىقابلل نكي مل صاصقلا امهدحأ افعف نايلو لوتقملل ناك ولو ( قفة غلا )

 اهنم هيلو حلاص ول كلذكو « الطاب هوفع ناك هيلو اهافع ولو , لتاقلا نم اهذخأ الإ هعياول سيلو لطاب هوفعف

 رظنلا هجو ىلع هيلع ءارسثلاو عيبلا نم هل زوحمام الإ كلذ نم هل زجم مل هل رظنب سيل ءىش ىلع

 نع هوفع ىف نأل ةيدلا هعم هتثرولو هل تناكو هبنع هوفع زاج صاصقلا نع روجحملا افع اذإو ( قفائغلالاف )

 ةيداا ىوس هلام وفع هل زاج نمو ( قفا“ لالا ) لاما هوفع زوجي الف صقن لاملا هوفعو هلام ىف ةدايز صاصقلا

 دق ةثرولا دحأ لاق ولو ) قناهتلالاف ) ةيدلا وفع هل زب مل ةيدلا ىوس هلام وفع زحن مل نمو ةيدلا ىف هل كلذ زاح

 مهل نكي ملو ةيدلا نم هقح ذخأ هتثرول ناك نيبي لبق تام مث لتاقلا نع قح توفع دق وأ لتاقلا نع توفع

 موفلحأ 217امهافع هنوماعيام ةثرولا فالحإ دارأ نإو ةئيبلا هيلعف دوقلاو ةيدلا افع دق هنأ لتاقلا ىعدا نإف صاصقلا

 هل فلحأ كاملاو مدلا هنع افع دقدنأ لتاقاا هيلع ىعداف ايحىفاعلا ناك ولو ( ىتفإ-_:لللا ) ةيدلا نم مهقحب اوذخأو

 سفنلاك سفنلا نود صاصقلا اهمف د->أ ىلع ةبانج لكو ( قفا: ةلللاؤ ) كلذ ىوس مف هيلع هاوعد ىف فاحم اك
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 كلذكو ( قفا هلال( ) ىحوهو اوءاشنإ هيفممقح ناك ىذلا فتباث مهقحفدحاوتاف اذإف دحاو نود دحاوىف مهةح

 ىف تفصو ا الاح ءاش نإ حرجلا ىلقع هلف حراجلا تام نإف حرجلا ىف صاصقلا ىف رايخلا لجرلا هحرج اذإ لجرال

 هحرجو « لوألا لوتقملا ةيدف هريغ وأ لتفب حراجلاو لتاقلا تام ةتيم ىأ ءاوسو ( ىف ةلالاو ) حراجلا لام

 هحرجول دحاو حرج ىف 500 امان حرج لك ىف رايخلا حورجمللف صاصق اهلك ىف تاحارج لجر حرج نإف هلام ىف

 هيدي عطق هنأك( ىف: >لزإ ) هل وهف اهاكىف كلذ ءاش نإو اهضعب نم ةيدلا ذخأو اهضعب نم صتقا ءاش نإو هايإ

 ةحضذوملا شرأ ذخأ ءاش نإو هحضوأ ءاش نإو لجرو دد لع ذخأو الجرو ادب هل عطق ءاش نإف هحضوأو هلجرو

 اويحأ نإ هتومدعب حورجملاو لوتقملا ةثرو كلذكو ( ىف: لال ) ضعب ىف رايخلا هل ناك لكىف رايخلا هل ناكاذإ

 سفن نكي ملو حارج تناك اذإ اوبحأنإو لقعلا اوذخأ اوبحأ نإو سف: نكي مل نإ حرجا وأ سفنلا نم تيمال اوصتقا

 دحاوب رثك أ وأ دحاوب نينثا لتق نمو ( ىف :_ةلا]او ) ممل ناك ضعب نم اوصتقيو حارجلا ضعب شرأ اوذخأي نأ

 مل ةيدلا اوذَحأ اذإف اوءاش نمت ةيدلا اوذخأي نأو مهنم اوءاش نم اولتقي نأ لوتقملا ءايلوأالف ادمع الجر ةرمثع لتقف

 فالخ ىعو اهيف هكرسششنم ردق.ىلع لجرلا اهمرغي اعإف ةيدلا تناك اذإو ةيدلا رمثع الإ دحاو نم اوذخأب نأ مهل نكي

 دارأف حارجلا كلت ن م هالجرو هاديةعوطقملا تام مث هيلجرو لجر ىدب لجر عطق نإو ( قنا ةلالاف ) صاصقلا

 اذإو محل نكي ل هب عنص امف اشرأ اوذخ الف ولت نا ودان نإ ههحاص, عنصام اوعنصي نأ ممل ناك صاصقلا هتثرو

 صاصقلا اوعديو اهلك سفنلا ةيد اوذخأي نأ مهلو سفنلا ىف حارجلا لوخدل حارجال شرأ الف سفنلا تناك

 اوعدبو هنم عطق ىتلا هفارطأ ضعب وأ هيلجر نود هيدي وأ هيلجرو هيدي اوعطقي نأ اودارأ ولو ( قفانشلالاف )

 عطقن اولاق نإف هلتق اوعديو هب كلذ اولعفي نأب ممل تيضق هولتقيو كلذ اولعفي نأب مهل تيضق اذإ مهل كلذ ناك هلتق

 هيلع يل نوكي الف ةيدلا هيفام هنم متذخأ دقف هيدي متعطق اذإ ليقو مهل كلذ نكي ل اهضعب وأ ةيد هنم ذخَأن مث هيدب

 عطق ول هنأل كلذمهلل ناك ةيدلا فصن ذخأن اوااقمث الجر وأ ادي هل اوعطق ولو الف لام امأف لتقلا وأ عطقلا الإ ةدايز

 ولو ( قفا لالا ) أربي تح كلذ ممل نوكي الو كلذ ممل ناك ىرخأ نم شرألاو دب نم دوقلا ذْخأ اودارأف ةيدب

 نإو ٠ كلذ اوعن مل هلتقنو ةفئاج هحرجم هتثرو لاقف تامث هيلجرو هيد. عطق عم ةفئاج هحرجدف املاح ةلاسللا تناك

 . هانإو نوكرتي الف هنم داقءال ام امأو ةيانجلا ىف هنم داق امي هلتقن

 6-0 ةآلو

 « لتقلا ق فرس الف اناطلس هءاول اناع> دقف امولظَم لتق نمو » ىلاعت هللا لاق هللا همحر ( ىقفا:علالاف )

 هنماثاريم هل ىلاعت هللا لعج نم لوتقملا ىلو نأ ةيآلا هذهب بطوخ نمت للعلا لهأ دنع اءولعم ناكف ( قفا: ثلالاف )

 اك ]د1 نو رس اعإ مهنأ كلذو اوكرتي مل هلتقن الو ةفئاج هحرحم ءادتبالا ىلع اولاق ولو ةوكر اهذعب هكا !ودازنأ

 فلتاو «( لمعلاف اوحأ نإو دوقلاف أوحاأ نإ نيت ري> نيب هلهأف لق هل لتقنم) مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو

 ثراو لكل ناك اك مدلا ىلو ثراو لكف اذكه ناك اذإو ء لاملا ثرون ؟ثوروم لقعلا 0 ةتلع نولشملا

 2١هدلا ةنالو نم عهنم نأ جرح ال ادلاو وأ دلو وأ امأ وأ ةشا وأ ١ وز تت لا ثا رع ند هل هللا لعج ام

 ليسالف الحر لجر لتق اذإف ( ىننإ: لالا ) هلام نم هاوس نم نوجرخمال ام الام مدلاب 2 ٠ نأ ممل ناكاذإ

 اذإو صاصقلا مهلف اولعف اذإف صاصقلا ىلع اوناك ثيحو اوناك نم تيما ةثرو عيمج عمجم ناب الإ صاصقلا ىلإ

 )١( رظناو « خسنلا ىف اذك . الام مدلاب اونوكي نأ ممل ناك اذإ : هلوق .
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 0 مومحاص ةصدخ نم ةلقاعأا تاصأام عيمجف ل لتامالال ةلقاعلل ةيصولا نأ امهدحأ نيلوق الم ا ىذلا ىف لاقو

 ةصو ىهث هنع اهطوهس الإ ةلقاعلا نع طقستال اهنأل ةيصو هل زوحال نأ دال او تناتلا نه ةزئاج ممل ةيضو ةيدلا-

 000 نك احرح لحرلا حرج لحرلا ىف لوهااو ) قفاخن 5 اانا ( ىدنع حصأ ىناثلا لوقلا ) عيبرلا لاق ( لتاقلل

 03 ةه> رح م تاع 1 نإق رابخلا نم هلتق ىف هئالوأل ناكام لع هد 19-- ف حو رجملا نأ همم حورخلا أري صاصق

 ءو ( قنا: لالا ) نيدلا لهأ صاحب ءامرغلا نم اعرغ نوكي الاح حراجلا لام نم حرجلا لقع ذخأ ءاش نإو

 تايانح كح ىلع لحر ىد ولو ) قنا: 0 اللا ( لاح حراجلا لام ىف هأمعق هق صاصقال ارمع 6 ند هباصأ

 او مهضعب نم ديقتس نأ هل ناك رفن هيلع ىنح ول كلذكو اهنم دارأ امث لقعلا ذخا.و دارأ امن ديقتس, نأ هل ناك

 حورجمللو لودةللا ىلول ناك ًامادسم ارح وأ ايمذ وأ ادبع حراجلا وأ لتاقلا ناك ولو ( ىتفا_ةلالإ ) لقعلا ضعب نم

 مهل ءىش الف صتقا وأ اوصتقاف هراتخا وأ هوراتخا'نإف ىمذلاو دعلا نم لقعلا رايتخا وأ 220 ىلاجلا ىلع هسفن ىف

 الماك ديعلا قاع ىفو هإ ءامرغ هلام ف 0 للاخ ىمذلا للام ف كلذف لمعلا نا وأ اوراتحا نإف صاصقلا كج

 ىلع ديعلا نك داز نإو عى همم هدس مزا م علم 1 نإو حورخلا وأ مدلا ىلول كالذف الماك لمعلا غلب نإف هيف عام

 ١ هلع رو.<ع ريغ اعوطتم حرجا وأ سفنلا لقع ىدؤب نأ هك انه لد ديعلا ديم اك نإو ديعلا كيم لل در لقعلا

 ق راخلا ديعلا ديسأ ناك دنع ىلع ادع ىناجلا ناك واو ) قف 0 1 الا 1 هقنع ىفام 0 ىدأ دقو هديع هيلع عع

 نوهرم ريغوأ انوهرمدبعلا ناك ءاوسو هند *ىراحرح ةيانلا تناك نإ راي> كلذ ىف ديعال سيلو للا سضاسقلا

 هنيد نماصاصق هلع وأ نهمترملا ىلإ انهر لقعلا نم هل ذخأام عفدي نأ نيب ريخ نوهرم وهو القع هل دخأ اذإ هنأ الإ

 نإ ديعلا ندب ماقم مودي هنآل اصاصق وأ ع هلع نأ لقعلا 0 اذإ هيلع تاعد اعإ نمترملا لوقف صاصقلا ع 6

 بتاكملا امأف هلك اذه ىفكولمملا كلامدلولا مأو ريدملا ىف اذه ءاوسوتع مل نإو هل حارا صقنل هندب صقن وأ تام

 دموب ألاق) هلام نيب وهنيب ىلع ماهنيبو هنيب ىلَح ةيدلا ْدَحَأ نإف ةيدلا دَحأب وأ ءاش نإ صعق هدس نود هلا كاد

 دق نوكيف اتيقر ريصيفزجعي دق هنأ لبق نم صتق. نأ هل سيل هنأ صاصق اهيف ةنانج هلع ىني بتاكملا ىفو ( عيبرلا

 1ك هب نيءتسديسلا ند هب ىلوأ نورك لقعلا لا نأ هلو صاصقلا ند لدي وه ىذلا كافل هدم ىلع لت

 ناك نإو دمي لكو اهنود امو سفنلا ف لاح ورف صاصهلا هيف ىذلا دمعلا لد ىف لمعلا راتخا اذإو ( قنانثلالا (

 وأ ةالولا ب>أ نإو ( قفا لالا ) ائيش دمعلا لتق نم ةلقاعلا لمختال | رشه: وأ ناك اريدوم قالا لاك ف

 ليق؟ دوق الو لام الب لتقلا ىف وفعلا تذخأ نبأ نق لئاق لاق نإف مهل كلذف دوق الو لام الب لتقلا ىف وفع'"' حورج لا

 وفعلا ىف نأ ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةياورلا نمو «هل 0 ريل 8 ءؤانث لج هللا لوق نم

 نم» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق امنِإَف لئاق لاق نإف « هنع وفعلا ىف هب بغرب ائيش لاق وأ ةرافك صاصقلا نع

 لحم |١ نم لك اهلا نم نو د مف وه معلا هل لق )» لقعلاف اوحأ نإو دوعلاف اويحأ نإ نيتريخ نيد هلهأف لدتق هل لتق

 وهف مدعم دنع هلام نبيع دجو نمو» لاق امك هل كراوه اعإ لتاقاا نم ا سيل امهمم د>او الب وفعلاو ةيدلاب وفعلاو

 اذإو ( قفا: ةلالاو )دكرت هلفدذخأ هلل يقاملكو هل وه لاقياعإ هل بج وب ءىش كرت الودكرت هل سيل نأ سيل «هب ق>أ

 نأآلإ اذوءاشاامهعاأ [ىددل نأ لوتقملا ءال وآل نوكت هنآل لئاقلا لام ىف ةيدلاف لاقل تام مث ادهعلجرلا لجرلا لتق

 هحوو ه.طع ا حصارأم اذه للك خسانلا ملك نم ل هلعاو خسنلا ف عقو دك لدشلا راتحا وأ هلوق 6

 . هححصم هتك .رظناف « خلا لقعلا رايتخا وأ صاصقلا ىناجلا ىلع حورجمللو لوتقملا ىلوا ناكو معأ هللاو مالكلا

 ل1



 ا 3-3 ٠

 نيلتاق اناك اذإ دحاو» ناشا لقي نوكبال نأ ىلع لدتال نوك: نأ هبشأ اذكه تناك اذإو « اهربغ ةبج نم

 ةيرحلاب ناثفاكتي امنإو نامد افاكت اذإ صاصقلا اهب بجوأ هركذ زع هللا نأ ىف ةماع ىهو ( قفا: ةلالاف )

 اعأق ( قنات لاك ) عاجإ وأ ةنس وأ باتك نم ةلالد اهبصوصخو ةبآلا مومع نم تفصوام لك ىلعو مالسإلاو

 ' هل الب ةنع افع ءاش نإو ةمدلا هنم دحأ ءاَش نإو لتاقلا لتق ءاش نإ راخلاب لوتقملا ىلوف الشق لتق لجر

 اعإ لجو زع هللا نأل هبحأ وأ لتاقلا كلذ هرك صاصقلا كرتو لاملا ذ>أ لوتقملا ىلول ناك اذإو ( قفانلالا؛ )

 لقي نأ ءالوألا نم دحأل سيلو,ءاوس اهريغ وأ ةجوز نم ثراو لكف لتاقلا ىلع ناظلسلاو ىلّولل ناطلسلا لءج

 عامجا ىلإ لتاقلا سبو غلب ىتح مثريغصو لكون وأ رضحم ىتح مهبئاغ رظتنيو لتقلا ىلع ةثرولا عيمج عمتجم تح

 لاملاومدلا ىفمهنم تيملا ثراولف لتقلا ىلع مهعامجا لبق مهغلاب وأ مث ريغص وأ مهيئاغ تاء نإف : مجريغص غولبو مهمئاغ

 مدلا ىلإ هل ليبس الو هل كلذف ةيدلا نم هقح ذخأ اذإف ( ىقف|- لالا ) لتقي وأ وفعي نأ نم تيمال ناك ام لثم

 الو نيدلا لهأل نكي مل اياصو هل تناكو:نيد لوتقملا ىلع ناك ولو ( ىفانةلالاف ) ةيدالب افع وأ ةيدلا ذخأ اذإ

 نه الام ذئنيح ةيدلا تناك مثدحأ افع وأ ةيدلا اوذخأو ةثرولا افع نإف « ةثرولا دارأ نإ لتقلا ف ضوعلا اءاصولا

 لاملا الو لتقلا ةثرولا ريخم ملولو ( ىف[: لازإؤ ) اهنم مهقح اياصولا لهألو اهب ق>أ نيدلا لهأ نوكي هلام نم

 لتقلا اوراتخا ولو ( ىف ةلالاو ) هنيد نم نيدك هءامرغ اهب نوصاحم هلام ىف ةيدلا مهل تناك لتاقلا تام قح

 راكم نولتكو لتفلا اوراتعم نأب مهنع لطبي امنإ كاملا نأل هلام ىف ةيدلا مهل تناك لتقي لبق لتاقلا تامث

 لبق صاصقلاب هلع ىضقملا تامف هرايتخا دعب صاصقلاب ممل ىضق ول كلذكو ٠ نيبجولا دحأ نم مهقحل نيفوتسم

 الام ةيدلا تناك ةيد هل تذخأف أطخ هلتق لجر نك'ولتاقلا تمي ل ولو ( ىف[ لالا ) هلام ىفةيدلا مهلت ناك لتقي

 هلام ةيدلا مهلو هلام نم اهاوس امي قحأ نونوكي ال ام هئامرغ نم اهب ق>أ لوألا ليتقلا لهأ نوكي ال هلام ند

 مث هنم ثدح امو حرجلا نع حورح لا افع مث ادمع لجر هحرج واو ( ىنانشثلالا ) ءامرغلا ةوسأ اب نونوك

 حرجا لقع ذخ ابل هنع افع ناك نإف لتقلا افع دق حورجلا نا مل حراجلا لتق ىلإ ن نكي مل حرجلا كلذ نم تام

 حرجلا نم تام مث حرجلا ىف صاصقلاو لقعلا نع افع ناك نإو اسفن راص دق حرجلا نأل ةمات ةءدلا هنم تذخأ

 لتاقلل ةيصولا زاجأ نمو لتاقل ةيصو هذه نأل ةثرولل ةمات ةيداا لعجو وغلا لطبأ لتاقلل ةيصولا زج مل نم

 حرجلا لدقع ىلع ةيدلا نم داز امف لاقو اءاصولا لهأ 0 ؤ لتاقلا اهب برعذي ةيدو حرجلا ن :رع هوفع لعج

 هنع هتوم دعب الإ كلعال هنأل زوحمال رخآلاو هنع كله هلام نم لام هنأل حرا لقع لثم هل امهدحأ نيلوق

 ”01 دار, داو نم رثك ! لق نم لوق ىف لتقن نأ لتقلا ىلون ناك ادمع الجر رفن لتق ولو ( قفا علالام )

 وأ ةيدا ىللث نينثالا نم ذخَأبف دحاو نع افعف ةثالث اوناك مهنأك اهنم همزلام ردقب ةيدلا مهم دارأ ن نم ذخأيو دارأ

 اصعبرخآلاو ةديدحب براض دحأو مهءرض نه تا آعم هوب رضف ارفن اوناكاذإو ( ىفا>_ثلالاؤ ) ءاش نإ امهاتقي

 برضلا ىأب لعأال أ لبق نم هيف ضاصق الف برضلل دماع مهلكو هلك كلذ نم تا طوس وأ رجح رخآلاو ةفيفخ
 امهتصح نيرخآلا ىلعو هلام ىف ةيدلا نم هتصح ديدحلاب دماعلا ىلعو لاحم هيف دوق الام برضا ضعب ىفو توملا ناك
 نئبدماعلا عيمج ىلعتناك مهعم هباصأف هب أطخأف اًئيش ىمر دحاو مهبف ناكول كلذكو ( ىف: لالا ) امهتلقاع ىلع

 ًاطلا ةيد نوكت ا ةيدلا نم هتصح ةديدحلاب *ىطخلا ةلقاع ىلعو ةلاح مهلا ومأ ىف ممصص> ىف ةيدلا ديدحلاب

 « تفصو اك اهي نم وأ ةيصو كتاقلل زيجبال نميف لوقلا ناك مهلك ءالؤه نع لوتقلا افع ولو ( قانثلالا )

 فاير



000 

 نب ذاعم انربخأ لاق ىعفاشلا انرب>أ لاق عيرلا انربخأ : اهدعب ىتاا ةيآلاو ةيالا « ةمحرو 3 ر ن٠ فيفحم كلذ »

 مهْنم ذاعم ظفح رفن نع ريسفتلا اذه تذخأ لتاقم لاق ذاعم لاق نايح نب لتاقم نع فورعم نب راكب نع قدرت

 « ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءىش هيخأ نم هل ىنع نمث » هلوق ىف لاق محازم نب كاحضااو نسحلاو ادهاجم

 هنم لقت الو هنع ىنعي الو اهب داقي نأ هل قح سفن ريغب اسفن لتق نم هنأ ةاروتلا لهأ ىلع بتك ناك ( لاق ةبآلا

 ءاش نإو لتق ءاش نإ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ةمأل صخرو لتقي الو هنع نعي نأ ليحنإلا لهأ ىلع ضرفو ةيدلا

 ذإ هللا نس فيا ةبدلا لوقي « ةمحرو عر نم فيفخم كلذ » لجو زع هلوق كلذف انفع ءاش نإو ةيدلا ذخأ

 تاذع هلف ةيدلا هذخأ دعب لتق نم : لوقي ( ملأ باذع هلف كلذ دعب ىدتعا نف » لاق مث : لتقي الو ةيدلا لعج

 ىهتني ةايح صاصقلا ىف 3 : لود ( ردح جلعل تابلألا ىلوأ ان ةايح صاصقلا ىف 3 و » هلوق ىف لاقو . ميلأ

 تءسلوقي ادهاعتعمس لاقرانيدنإ ورمع اثدحلاق ةنييعنبا نايفس انريخأ لتق.نأ ةفاح بيص, نأ ضعب نع ب

 صاصقلا مياع بتكو ةمألا هذهل لجو زع هللا لاقف ةيدلا مهيف نكست لو صاصقلا ليئا رسإ ىنبىف ناك لوقي سابع نبا

 عابتاف» دمعلا ىف ةيدلا لبق" نأ وفع'ا لاق «ءىث هيخأ نم هلؤع نف ىنآلاب ىالاو ديعلاب دعاإو ردا ذا ل1

 كلذ دعب ىدتعا نف » ميلبق ناك نم ىلع 2 ةمحرو مر نم فيف# كلذ ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب

 69 لع لاف كلدك و ملعأ هن اديس هللاو لاق اك اذه ىف سابع نبا لاقامو ( ىفاةعلالاث ) « ملأ باذع هل

 « ناسحإب هيلإ ءادأو فورعملاب عابتاف ءىث هيخأ نم هل ع نفل » لاق مث . صاصقلا ركذا ذإ لجو زع هللا نأل

 نإ نوكي نأ الإ زب ملف . ضوع الب قح كرت وفعلا نأل ةيدلا ذخأ ىلع حاوص 11 ىنع نإ لاقي نأ ملعأ هللاو زج مل

 ىدؤيو فورعع هعبتيف هليتق ةيد وهو لتاقلا لام ىف لام لتقلا ىفاعلل راصو ليبس هيلإ نكي مل افع اذإف لتقلا نع ىنع

 هيدؤإ ءىش لتاقلا ىلع الو هعبت ىفاعلل نك ل ءىش هل نكي مل لتاقلا نع افع اذإ ناك ولف « ناسحإب لتاقلا هيلإ

 لاق ىعفاشلا انريخأ : لاق عيرلا انربخأ نآرقلا ىنعم لثم ىف نآرقلا نايب عم ةنسلا تءاج دقو ( لاقو ) ناسحإب

 ىلد هللا كوشر نإ ىعكلا حد رش ىنأ نع ىربقملا ديعس ىنأ نب ديعس نع بئذ ىنأ نبا نع كيدف ىنأ نبا انريخأ

 كفسي نأرخآلا مويلاو هللاب نمور ناك نمل لحم الف ساللا ابمرحم لو ةكم مرح لجو زع هللا نإ» لاق مسو هيلع هللا

 ابلحم ملو ىل ابلحأ هللا نإف ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل تاحأ لاقذ دحأ صخت را نإف ارجش اهب دضعي الو امد اب

 ليذهنم ليتقلا اذه متلتق دق ةعازخاي نإ مث ىمألاب اهتمرحك مارح ىه مثراهناا نم ةعاس ىل تلحأ امتإو « سانلل

 لزنأو ( قفا: للا )(لقعلا اوذخأ اوبحأ نإو اولتق اوبحأنإ نيتريخ نيب هلهأف اليتق هدعب لتقن هلقاع هللاو انأو

 فرس الف» هلوق ىف لعأ هللاو لاقف جلتقلا ى فرس الفااناطلس هيلول انلعح دقف امولظم لق نموا ذآ ل!

 ني.طلا ىف ةصاخ اهنإ « ىلتقاا ىف صاصعا لع بتك» ىلاعتو كرات هلوق ىف ( قنا: تثلالاف / هلتاقريغ لتقيال «لتقلا ىف

 هلتق اذإ رحلاب رحلا لتقي نأ اهءدأ مث . عضوملا اذه ريغ ىف هلوق تيكح نمت هريغو نايح نب لتاقم فصو نيذللا

 اكلتاقلا نم لضفأ لوتقملا ناك اذإ هريغ ىلإ لتاقلا رواحع نأل الاطبإ ابلتاق ريغ لتقي. الو اهئلتق اذإ ىنالا ل

 هلتق كري امعإ ةهللا هذه نم دبع نجح لتقلال هنأ الو نيدلسد نيرخاناك اذإ ىتألا رك د لتقيا هنأ 0

 لاقا٠ ىلع لدب ليزتااو سابع نبا ىصقت نم رثك أ هيف لتاقم ىدقتو » اهصنو خسنلا ضعب ىف ةدايز انه (1)

 حك هناك ا أ 11 خاا لجو زع هللا ْنأل لتاقم

0 



 تل

 اأ ةراجحلا نم تفصو امن بلغألا نأل دوقلا اهيف ناك ةحضوم تراص مث هامدأ وأ هحضوأف ددحم ريغ لقث هل

 باغألا نأل امات اهلقع ايف ناكو صاصق اهيف نكي مل تحضوأ مث تمروف اهم هامرف ةاصح تناك ولو ءاذه عنصت

 عنصي هنأ بلغألا ناك نإف ءىثلاب هباصأ اذإ رظني هلك صاصقلا هيف ام سفنلا نودام اذه ىلعف اذه عنصتال اهنأ

 نإ اليلق الإ كلذ عنصيال هنأ باغألا ناك نإو « دوقلا هيفف هب هباصأاف سفنلا ىف ديدحلا نم ءىش عنصيام لثم هب

 هيف لقعلا ذخأو هكرتو صاصقلا تايثإ ىف سفنلا ىف عنصيام لاثم ىلع اذهو لقعلا هفو هيف دوق الف ناك

 اصع لاق وأ « ةفيفخلا اصءلاب لجرلا ىلإ لجرلا دمعي نأ اطخلا نءدمعلا لتق ةفرعم عاجو ( قفا: ةلالاف )

 كصلاو ءجولاو مطللا نم كلذ نودام وأ هلثم نم تامل هنأ بلغألا ىذلا برضلا هرهظ ىف طايسلاب وأ هتتيلأ ىف

 انربخأ ( قفا ةلالاو ) لقعلا هيفو هيف دوق ال ىذلا "اطخلا دمعلا نم اَدَنَع لكو اههبشأ امو كارمشلاب ةبرعضلاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع ةعيبر نب مساقلا نع ناعدج نب ديز نب ىلع نع ةنيبع نب نايفس
 « اهدالوأ اهنوطب ىف ةفلخ نوعبرأ اهنم ةظلغم لبإلا نم ةثام اصعلا وأ طوسلاب "اطخلا دمعاا ليتق ىف نإ الأ » لاق

 هللا لوسر باحصأ نم لسجر نع سوأ نب ةبقع نع ةعبب ر نب مساقلا نع ءاذحلا دلاخ نع باهولا دبع انرخأ

 لعفلا ىف ًادمعناك نإو لتقلا ىف 'اطخ هنأ لبق نم ةلقاعلا ىلع اذه ىف ةيدلاف ( ىف[ تلالاف ) مسو هلع هللا ىلص

 تفصوام ىنعم اذهو ( ىف(: لازمه ) نينس ثالث ىضم ىف ةيدااو ٠ صاصقلا هيف نوكي الو ىداصقلا هيف عاطتسي

 اذه نأ ىف فااخم رظنلاو هقفلا لهأ نم ادحأ قلأ ملو « هلثم نم شاعي هنأ هبف يلغألا ىذلا برضلا نم

 هلثم نأ باغألا ةعباتم طايسلا وأ اصعلا برض هيلع عباتي وأ رجحلاب لجرلا سأر لجرلا خدش نأ اماف « هانعم

 الك لجخآو لجرلاو دلاو سأرلا ىف ةفضخلا ةديدحلاو نيكسلاب ةيرضلاب لتقلا نم ربك 1 اذهف اهلثم نم شعبا

 ٠ رهاظلا ىف هنم دحأ شيع.ال نأ ىرحأو

 دمعلا لتق ىف كلا

 ءاماع نم هنع ىنغلبو هينثدحف هتيتل دحأ نيب هيف فالتخا ال ىذلا ماعلا لعلا نم : هللا همحر ( قفانتلللا )

 0000 1 ال117 لوكيو لشفلا ف نيانت سو هلع هللا ىلع هللا لوسر ىلع ىحولا لوزن لبق تناك اهنأ برعلا

 قاس فيرشلا لجرلا ةيد نوكنت قح تايددلا ف لضفلا ضعبلا فرع. اهضعب ناكف أطخلاو دمعلا لتق نم ناريجلا

 ال00 كلا ةدتناكف هب دحات تناكامت دصقأ اغريغ نم اهرهظأ نان نم ضعب كلدب ذخَأف « هنود لجرلا ةيد

 امبرو اهدحأ هلتق ىتلا ةليبقلا فارسشأ نم هلتق. ملنم ىلإ هلتاق زواحم لتق اذإ برعلا نم فيرسشلا ناكو ٠ ىظرقلا ةيد

 نم ضعب وأ هل اولاقف ةميذج نب ريهز هوبأ مملع عمجف ريهز نب سأش ىنغ ضعب لتقف مهنولتق, ددعب الإ اوضري م

 اكاد لر1 وأ اساكىل نوح :لاق ىغ امو اولآق : اهريغ ىينغيال ثالث ىدحإ : لاقف سأش لتق ىف لس مهنع بدن

 اولتتقاف لثاو بيلك لتقو . اضوع هنم تذخأ ىتأ ىرأ ال مث اهلتقأن اهرسأب اءنغ ىلإ نوءفدت وأ ءامسلا موحجت نم

 براانع اوفكو بيلكب ريجبف ىتلزع متفرع دق لاقف ماتأف ريجب هل لاقي هل انبا اوباصأف مهضعب مهلزيعاو اليوط ارهد

 نوكحم اوناك امت هربغو كلذ ىف لزأ هنإ لاقو ( قفا: لال ) الزتعم ناكو مهلتاقف بيلك لعن عسشب ريحم اولاقف

 هدابع نيب يحلا ىف ىوسف لدعلاب ىلاعتو كرابت هللا محو اذه دعب هلك هيكحأ ىذلا يحلا اذه ةيلهاجلا ىف هب

 لزت مالسإلا نإ : لاقف « نونتوب موقل كح هللا نم نسحأ نمو نوغبي ةيلهاجلا حفأ » عييضولاو مهنم فيرشلا

 هلوق ىلإ « ىلتقلا ىف صاصقاا يلع بتك اونمآ نيذلا اهمأ اي ) مهيف لزق حارجو ءامدب اضعب بلط. برعلا ضعبو
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 نإو دوق الف سصاختلا كرف موعلا نسحب وهو ةمدقم ةئيفس وأ ليح وأ ضرأ ةوحن ند أنرق هاقلأو موعلا نسحم ال :

 دوق الف توخ هدف هنم”صاخت هنأ بلغألا ناك ولو ”دوقلا هلغف تاخف نم نلخألا قف ضلخمال ءام ق1
 حصأو (عيرلا لاق ) لقعلا هيلعو هيلع دوقال نأ ءاوس صلختيال وأ صلخت, لبق دقو ( دمحم وبأ لاق ) لقعلا هيلعو

 توملا نم لسيف صاخت, نأ ردق, ناك اذإ هسفن لتق .ىذلا وه هنأل دوق الو سفنلا ىف لقعال نأ نيلوقلا

 ةقنخ نإو ( ىف|_ةلاللاو ) صلختلا هنكعي نأ لبق حرطاملوأ هنم رانلا تقر»أ ام شرأ حراطلا ىلعو صلختا كرتف

 نإو « دولا هيفف تومي تح مغلا هيلع عباتف هريغ وأ بوثب همغ نإ كلذكو « دوقلا هيف هلتقي ىحقنخلا هيلع عباتف

 هيفف كلذ نم توميف هسفن هعم ىرحبال ام هثروأ دق مغلا وأ قنخلا نوكي نأ الإ دوق الف دعب تام مث ايح هكرن

 ديلا نم تمي مل هنأل لمعلا هيلعو هيلع دوقال نأ صلختيال وأ صلختي ليق دقو ( عبرا لاق ) ©90دوقلا

 نم نأ بلغألا ناك نإف ددحلا حالسلا ريغ تفصو امن ءىشب لتق نم ىلإ رظني نأ اذه عامجو ( ىف[(«ةلالاف )

 ىحوأوأ حالسسلا لتقك ايحو التق كلذل ةفلاخم تناك نإ هلاح وأ هتوقو هتحّصو هنس لثم ىف هلثم لتقبو هلت هنم لذ

 هيف دوق الف هسفن ىلع كلذ ىنأب الو .لسر هنم ليام لثم هنم لين نم.نأ تلغألا ناك نإو . دولاب هن
 نيذخف وأ نيتيلأ وأ رهظ ىف ناك ول هلثم لتقي الو باغألا ىف لتي ةرصاخلا ىلع لياقلا برضو ( قفا لالا )

 ىف بلغألا ىف لتقيو « هيوق لتقيال نأ بلغألاو بلغألا ىف ةفيعضلا قاخلا وضنلا لتق. ليلقلا برضااو نيلجر وأ

 هيلإ رظنأف آئيش ءىرما نم لان نف“ ( قفا: للام ) اهريغ ىف بلغألا ىف لتقي الو ديدشلا رحلاو ديدشلا دربلا
 الف هلتقيال هب هلانام نأ بلغألا ناك نإو « دوقللا هيفف هلتقي هب هلانام نأ بلغألا ناك نإف هيف هلان ىذلا تقولا ىف

 وأ تام ىتح امايأ بارشش الو ماعط هيلإ لص, هعدب ملو اتيب لجر ىلع لجر نيط.نإو ( ىتفائ زلال ) هيف دوق
 تام نإو هب لتق تاه هلتقي هنأ اهلثم نم بلغألا ةدم بارشلا وأ ماعطلا هعنمو هيلع نيطي مل نإو عضوم ىف هسح

 باريش وأ ماعطب هءاجف هسبح نإف ( قفا ةلالاف ) هيف دوق الو لقعلا اهيفف اهلثم نم شيعي هنأ بلغألا ةدم ىف

 نأ كرت هنأل دوق الو لقع الف اهلثم ىف ماعطلا عنم دحأ تومي ةدم هيلع تأت لو تام ىتح هبرسثي ملف ماعطلا هعنمو

 اهيف هعنم ىلا ةدملا تناك ولو « ماعطلا ابعنم دحأ تومي هنأ بلغألا ةدم ماعطلا هعنع ملو هسفن ىلع ناعأف برش

 لتعلا نمض اهلثم نم تاميال هنأ بلغألا ناكنإو هب لتق اهلثم نم دحأ توم هنأ بلغألا ةدم ماعطلا

 . فيسلاب لتق الإو ةدملا كالت ىف تام نإف هعامو هسح امك عنمو سدح هب عنص امب هتدقأ اذإو ( قفانتلالا (

 سفشنلا نود امف دمعلا باب

 لجر نيع لجر دمع ولف دمعلا ىف هرمأ ضعب ىف سفنلل فااخم سفنلا نود امو : هللا هر ( قفا: ةلالاث )

 رثك أ ىلع تءاج امم رو سفنلا ىف حالسلا هيلع ىنأب ام ىلع اهيف ىتأت عبصألا نأل صاصقلا اهيذ ناك اهأقفف هعبصأب

 صاصقلا اهيف ناك تفجتنا وأ اهرصب بهذ ىتح أربت يف تلتعاف هنيع'ىف هعبصأ لجرلا لخدأ ول اذكهو

 باغألا نأل صاصق اهيف نكي مل تحضوأ ىتح تءسنا مث 0©2تمروف هسأر ىف ةمطل همطل ولو ( قفا شلالات )

 رجح وأ ددحم رج هسأر برض ولو ( قفا: ةلالاف ) ًأطخلا ٍٍ ىف نوكتف اذكه اهنم نوكيالق اهنأ ةمطللا نم

 هنأل » هلوقو هلبق ام بساني الو خسنلا ىف عقو اذكه خلا صلختيال وأ صلخت, ليق دقو عيبرلا لاق : هلوق )١(
 : رظناف (« ديلا نم الإ » خسنلا ضعب ىف « ديلا ند تعمل

 , هةد>هيم 2 رظناف , لقت نودب (سسا)) مش ىرخأ ق1 ةحسا ىف انك م : هلوق )0(
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 هللاو حالسلا وهو ) قنان لالا ( حرجيف هلعث نود محالاو دلخلا 2 نم وأ برض اذإ هدب قشيامت ةهبشأ امو

 ىت> ددحف ةءالص هل ءىث نم هانعم ىف ناكام لك كلذكو فوخلا ةالص ىف دْحْوِي نأ هركذ زع هللا رمأ ىذلا ملعأ

 بادأنم لكف هريغو بهذلاو ةضفااو ساحنلاو ددحم دوعلا لثم هلقثلبق هدح قرخم هب ىهر وأ هب ءىجو اذإ راص

 ضرع وأ فيس ضرعب هبرض نإو ( ىف ةلالاف ) صاصقلا هيفف حرجلا نم تا هحرج اذه نم ءىثب ادحأ
 هسأر هب خضفي ليقثلا رجلا لثم اًخداش وأ احراج ديدحلا ن ؤكي ىتح هيف دوق الف تا هحرحب يف طيخم وأ رجنخ

 ن*« ءىش وأ هلثم خدش ال فيف> ديدح دومع ةهبرض ول كلذكو ) قنات تالا هبيشأ امو ديدحلا دومعو

 تامو هحرم لف هريغ وأ فيلا دحم هبرض ول كلذكو خدش ال افيف> ناك وأ حرم ال ناكامو خدش ال ديدحلا

 بيصنتلاب ©20ةريبش ةفيفخ اصع ىلع هريغ وأ ديدلا نم ءىش نم ناك امو ( ىف: للا ) هيف دوق الو لقعلا هيفف

 لقثلا لق لك نإو هب تاع دخت الو امد رهنل ذختال اذه نآل هلع دوق الف هنم تيف ةدحاولا ةبرضلا هب برضف

 توميف حرخي الف هلصنب بيصي وأ تودميف هضرعب بيصيو حرجم الف هب ىمري ضارعملا كلذكو ( لاق ) دحلاب ال

 هيف عضبف طوس هبرض ول كلذكو هجش ولو دوق الف تاق هخطرف فيفخ هل دحال رجم هبرض ول اذكهو ( لاق )

 توع هلثمو طاوسأ ةرّشع هبرضف اوضن ناك ولو دوق الف تامث ابلثم نم تو ال هلثم نأ ىرب اطاوسأ هبرض وأ

 "01 داق ابلتم نذ ثوعال هلثم نأ تلغألاو ةئام هب رصف الختحم ناك ولو. دوقلا هيفف.تاف اهلثم نم ىرب (مذ

 هلَقب حرج رجحلاو هدحم حرجم هنأل دوقلا هيفف هنم تاق اريبك وأ اريغص احرج هب حرجف حرم دح هل ديدح لكو

 نإو حورجلا تام نإ دوقلا هيفف هب حروف ديدحخلا روم روع ىتح ددحم ءىث ةراجحلا نم وأ ورملا ئه ناكولو

 هاقلأ وأ الحر لحجر هب برضف شعب مل هيلع قلأ وأهف قلأ وأ هب برض نم نأ هنم بلغألا ناكف اذه ٌزواحاام

 ةبشحلاب لجرلا برمذي نأ لثم كلذو صاصقلا هيفف لجرلا تا هيلع هاقلأ وأ هنم جورخلا عييطتس ال ناكو هيف

 نه شاعيال هنأ باغألا امت اذه هيشأ لك و1 هناك هلَمق ف هترصاخ وأ هحدشتفا هردص وأ هسأر خدشل ىلا ةميظعأا

 كلذكو هلثم نم شاعيال هنأ بلغألا نوكي ام برضلا ددع نم غلب, تح برضا هيلع عباتيف ةفيفخلا اصعلاب وأ هلثم

 نيتئاملا هرهظ ىلع وأ اعباتتم اب رض هيدث ىلع وأ هنطب ىف وأ هترصاخ ىلع هبرمضي نأ كلذو ىنءملا اذه ىف امو طايسلا

 ةرفحلا رعسإ نأ ىفو دوقا| هيفف تام مث هلع ىمغم وأ اتم الإ هنع علقي ملف اذه لعف اذإف هيتيلأ ىلع وأ ةئالثلا وأ

 نإف ءاملا ىف هقرغل هطبري وأ اطوبرم اهيف هيقلي مث ضرألا ه+و ىلع رانا رعسإ وأ اهيف هاقلأ تمحما اذإ ىتح

 ضرألا هجو ىلع رانا رهس اذإف ( قفا: كالا ) دوقلا هيفف هباصأ ام ملأ نم دعب تام وأ هناكم ىف تاق اذه لعذ

 كرتف اهنم صلخت, نأ عيطتس هنأ للعلا طيحم ناكف احيحص ايف هاقلأ نإو كلذكف ريغص وأ نءز وهو اهيف هاقلأف

 كرحتي لزي ملف اهيف قلأ نإ كلذكو دوقلا هيقف اهمابتاا وأ امترثك هبلغف صلختاا جلاع نإو دوق الف تاف صلختاا

 ناك نإو دوقلا هيفف هنم تاث هنم شاعب ال هنأ بلغألا قرح اهنم هبو جرخأ وأ تام ىتح جر ملف جورلا جااعي

 لوقي وأ اهيلع ريصيف بلقني نأ هيفك امنإف اهيلع رانال ضرأ بنج ىلإ نوكي نأب صلختلا ىلع ردقي وهو اذه ضعب

 ليقدقو دوق الو لقع هيف نكي مل صلختلا ىلع ردقب ةنأب ةلالذلا هلع امت اذه هبشأ ام وأ رداق صلختلا ىلع انأو تأ

 ناك نإو ©"0دوق الف تام ءاملا ةيرج هبلغت لو موعلا نسحم وهو لحاس نم بيرق ءام:ىف هاقلأ نإو لقعلا هيف نوكي

 .ررحو,ءنيكسلا ضيهفم رهو باص عمج نيتمضب « بصخلا» نع فرحي هلعلو خسنلاىف ]5057 تيصنلاب : هاوق ) 1

 « مقتسم ريغ وهو خسنلا ىف عقو اذكه « موعلا نس وهو وه هلوق ىلإ « موءلا ئسحم ال ناك نإو : هلوق (؟)

 . حم رظناف

 فض :٠ قف ىف اان تتح اا تف م

 ىف ري هيي 0 اى ناتنسلب
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 هللا لوسر روظب ىذلا ىنأ ىأرفسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلعفأ عع م تلحد لاق ةثمر ىأ ن ع اطدقل ع نب دايأ نع

 هلع هللا ىلد هللا لوسر لاقو قيئر تأ لاق بيبط ىنإف كربظب ىذلا اذه جااعأ قعد لاقف مسو هلع هللا ىلد

 ٠ ( هيلع ص الو كيلع نحال هنإ امأ » لامف هب دهشأ ىبا لاعف « ؟ كعم اذه نم » ملسو

 هلود امو لتقلا أ صاصقلا هيلع نم

 ءاسنلا نم ضحم وأ لاجرلا نم متم مل نه كلذو دودحلا هيلع بحي مل نم ىلع صاصق ال ( قفا لآلاف )

 دوداو صاصقلا نإف ركسلاب الإ ةيلغلا تناكام هجو ىأب هلّقع ىلع بولغم لكو ةنس ةريششع سمح لكتسإ وأ

 ند هلمع ىلع بولغملاو هلمع ىلع بولغم ريغ غلاب وهف صاصقلا هيلع انلق ندم لكو حيحصلا ىلع نيك ناركشلا ىلع

 ةيانج ىنج هنأ هرارقإ زوي غلاب هيلع 'روجحم ريغ وهو غلابلا لجرلا رقأ اذإو ( قفا: ةلا](5 ) هريغ نود ركسلا
 لوحم الو هلام ىف أطخلا شرأو اهنم دمعلا ىف صاصقلا هيلعف هلقع ىلع بلغ وأ نج مث اهتبثأف ةيانلا فصوو ادمع

 دح هيلع مقأ ل هلقع بهذ مث دترا وأ انز نم هلل قحم رقأ ولو ( قفا: تالاف )يقال

 لقعي وهو هل لوقأ نأ ىلإ جاتحأ كلذدكو لت وهو ان انزلاب رارقالا ىلع هتوبث ىلإ جا ا ا هلتقأ ملو انزا ال

 موي تنك لاقو ادمع ةيانج لجر ىلع ىنج هنأ غلاب وهو رقأ ولو ( ىفا:_ةلللاف ) كتلتق مالسإلا ىلإ عجرت مل نإ
 ةلقاعلا نمضي مل أطخ اهم رقأ نإف أطخ هلام ىف اهشرأ هيللعو هيلع دوقال نأ ىف هلوق لوقلا ناك ًاريغص هيلع تينج .,

 لبق هلقع بهذ هنأ لعي ناك نإف اغلاب لقعلا بهاذ هيلع اهتينج موي تنك لاق ولو هلام ىف وه هنمذو هبرق أام

 ىعدملا اهبلط نإ نيميلا هلعف هنم تلبق ثيحو ( ىتنإ لال ) هنم هيلع ىلا دبقأ معي مل نإو هنم
 مل نإف ؟ اريغص وأ اغلاب ناكأ مهتلأس ادمع ةءانج لجر ىلع ىنج هنأ لجر ىلع دوهشلا دبش ولو ( قفا: الاف )

 دقأ ملو هلام ىف اهشرأ تلعجو ريغص ةيانج اهتلعج ريغص انأو تناكلوقي وأ ةيانملا ركني هيلع دوهشملاو اغلاب هوتبش

 دهش ولو هلوق لوقلا ناك هنونج لاح ىف هيلع تينج لاقف لجر ىلع ىنج قيفيو نحن الجر نأ ولو ( لاق ) هنم

 هتقافإ لاح ىف ناك هنأ اوتبثأ نإو اذكه ناكهتقافإ وأ هنونج لاح ىف كلذ ناك اوتبثي لو ةيانجلاب هيلع دوهشلا

 اوتبثأ ولو ركسلا ريغ ناكام هوجولا نم هجو وأ ناك ضرم ىأ ضرع هلقع ىلع بلغ نم اذكهو صاصقلا هيلعف

 هلوق لوقلا تاعج ؟ هب ىذلا ضراعلا .نم وأ ركسلا نم هلقع باهذ ىردن ال اولاقو ناركس وهو ىن> انونجم نأ

 ىنج هنأ ىلع دوبش دبش ولو دوقلا هلع تلعج هلقع بهذأ ناك ركساا نأو نونجلا نم اقيفه ناك هنأ اوتبثأ ولو

 هلوق لوقا تلعجو امبئفاكس:ل نيتنيبلا تيغلأ هلقع ىلع بولغم ريغ ةيانجلا هذه ىنَح هنأ نورخآو هلقع ىلع ابولغم

 هاوق تلبق لقعأ انأو تدن> لب وه لاقو هلقع ىلع ابولغم ىند د دوهش هل دهشف قيفيو ن2 ناك ولو هن عم

 . دوقلا هيلع تلع-و

 صاصتلا هيف نوكير ىذلا دمعلا باب
 صاصقلا دمع هيلع ىنحلا ىلولف صاصق هيف دمع هوجو ةثالث لتقلا عامج : لاق ىعفاشلا انرب>أ لاق عيراا ائربخأ

 سفنلا ىف دمعلاف ( لاق ) صاصق نيهجولا نيذه نم دحاو ىف سيلف اطخو صاصق هيف سيل امي دمعو ءاش نإ

 ان 5 5 7 لقعي ىذلا كلذو محالا ف بهذيو مدلا رهنيل ذختي ىذلا حالسلاب هبيصيف لجرلا لجرلا دمع نأ صاصقلا هيف اب

 طخللاو حمرا! نانسو رجاخلاو نيكسلاو فيسلاك ددحلا ديدحلا وهو حارجلاو لتقلل ذختملا حالسلا هنأ دحأ لك
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 اولو# ىبح سانلا لتاقأ لازأ ال»لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةريرهف أن ع ةلَس فأن ع او ردع نإ دمحم نع

 انربخأ لاق عببرلا انريخأ « هللا ىلع مهاسحو ابقحمب الإ مهلاومأو مجدامد ىنم اومصع دقف اهولاق اذإف هللا الإ هلإ ال

 نب هللا دبع نع ىئللا ديزب نب ءاطع نع بابش نبا نع دعس نب ثيللا نع ناسح نب ىحم انربخأ لاق ىعفاشلا
 ىدحإ برضف ىنلتاقف رافكلا نمالجر تيقل نإ تيأرأ هللا لوسر ا. لاق هنأ هريخأ هنأ دادقملا نع رايخلا نب ىدع

 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ املاق نأ دعب هللا لوسر اب هلتقأفأ هلل تداسأ لاقف ةرجشب ىنم ذال مث اهعطقف فيسلاب ىدي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟هلتقأفأ اهعطق نأ دعب كلذ لاق مث ىدي عطق هنإ هللا لوسراي تلقف «هلتقت ال» سو هيلع

 ىنعم ( عيرلا لاق ) « لاق ىلا هتملك لوقي نأ لبق هتلزمع كنإو هلتقت نأ لبق كتلزمع هنإف هتلتق نإف هلتقت ال سو

 مدلا حابم هتلزنعب كنإو هلتقت نأ لبق مدلا مارح هنأ ديرب «كتلزتع هنإف هتلتق نإ كنإف» ملسو هيلع هللا ىلص .ىنلا لوق

 لاق عيرلا انربخأ هلثم ًارفاك نوكي نأ ال الودي نأ لبق مدلا حابم ناك ذإ لاق ىباا هتماك لوق. نأ لبق هلتقب ديرب

 هللا ىلص هللا لوسر نأ كاحضلا نب تباث نع ةبالق ىنأ نع بويأ نع ةنيبع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ

 هركذ ىرمضحم ال دانسإب دلاخ نب ملسم انريخأ « ةمايقلا موي هب بذع ايندلا نم ءىثب هسفن لتق نم » لاق مسو هيلع

 هديب ىسفن ىذلاو » لاق مث بضغف دحأ هل ركذي ملف « هب نم » لاقف ليتقب رم مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ

 نأ هظف-أ] آل دانسإب اضأ حسم انريخأو «رانلا ىف هللا كل ©0ضرألا لهأو.ءامدلا لهأ هنق كريشا ول

 هللا ىلص هللا لوسر نأ ةقثثلا انربخأ « ايندلا لاوز هللا دنع لدعي نمؤملا لتق » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ديدشتلا عم هلا ةمحر نم ا هنيبع نيب | ودكم هللا ل ةماك رطشا - ”ىردأ لتقف لع ناعأ نم» لاق سو هلع

 1 ' ( لها

 دمعلا ىف صاصقلا باحيبإ عامج
 «لتقلاف فرس الف ًاناطلس هيلول انلعج دقف امولظه لتقنمو»زعولج هللا لاقملاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 هللا لاق ملعأ هللاو لبق ام هبشي اذهو هلتاق ريغ لتقي ال «لتقلا ىف فرس الف» لجو زع هللا لوق ىف ( قنات الا )

 هللا محأف هلعفي مل نمت ال صاصقلا هيف ام لعف نمت نوكي امنإ صاصقلاف «ىلتقلا ىف صاصقلا يلع بتك )لجو زع
 دمحم نب مهاربإ انربخأ ( قفا ةلالإو ) وه نم ىلعو وه نم ةندلا تناي أو .هباعك ىف صاصقلا ضرف هرك ذ رع

 سانلا ىدعأ نإ» باتك ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر فيس مئاق ىف دجو لاق هدجنع هيبأ نع دم نب رفعج نع
 هلع هلا لص دم ىلع هللا لزنأ اب رفك دقف هلاوم ريغ ىلوت نمو هبراض ريغ براضلاو هلتاق ريغ لتاقلا هللا ىلع

 دمح فعج ىنأل تلق لاق قحسإ نب دمحم نع ةنييع نب نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عييرلا انربخأ «ملسو
 هللا نعل داهيف ناك لاقف ؟ ٍلسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر بارق ىف تناك ىلا ةفيحصلا ىف ناك ام هنع هللا ىضر ىلع نبا

 ىلص دمحم ىلع هركذ لج هللا لزنأ اب رفك دقف هتمعن ىلو ريغ ىلوت نمو هبراض ريغ براضلاو هلتاق ريغ لتاقلا
 نب ىسيع نع وأ يلا نع ىليل ىفأ نبا نع نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ «ملسو هيلع هللا

 لاحنف لوتقملا ىلو ىضَرب نأ الإ هب دوق وهف لتقب انمؤم طبتعا نم»لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق ىليل ىفأ
 ارا نبا دبعس نم كلملا دبع نع ةنييع نب نايفس انريخأ « لدع الو فرص هنم ليقيال هيضغو هللا ةنعل هلعف هنود

 ةئللا لهأ هركذو رهتشإ ال فلاخم وهو ىذمرتلا حيحص ىفهلثمو اند ىلا خسنلا ىف اذكع مهلك 2 هلوق )١(

 21 رداونلا نم هنأو « مزال ىعابرلا «بك أ » و « دعتم ىنالثلا « بك » نأ نم فرصلاو

 انني بيبي ب شلل ل ل



00 

 4-5 د كما حارج تاك رح <

 نآرقلا نم لتقلا جرحت لصأ

 حد قالاب الإ هللا مرح ىتلا سفنلا اولتقت الو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قنات خلال ) لاق عسيبرلا انربخأ

 هللا لاقو ةيآلا « امولظم لتق نمو قحلاب الإ هللا مرح قا سفزلا اولتقت الو » لحو زع هلا لاقو ةيالا »هب مك اصو

 لتق نم هنأ ) لاقو « قحلاب الإ هللا مرح ىلا سفنلا نولتمي الو رك اهنإ هللا عم نوعددال نيذلاو » ىلاعتو كرا

 ًانايرق ابرق ذإ قحلاب مدآ ىنبا أبن مهيلع لتاو » لجو زع هللا لاقو « ةبآلا « ضرألا ىف داسف وأ سفن ريغب ًاسفن

 ا م لتقي نمو » ل>و زع لاقو « نيمدانلا ند حبصاف » ىلإ « رخألا نم ليقتي مو امههدحأ نم ليقف

 .٠ ةيآلا )» اهمو ادلاح منهج هؤازدف

 نادلولا لتق

 نأ سلع يد مرحام لتأ اولاعت لق » سو هيلع هللا ىلص هينا لجو زع هللا لاق هللا ةمحر ( قنا لالا (

 شحاوفلا اوبرقت الو مهابإو ؟-قزر“ نحن قالمإ نم مدالوأ اولتقت الو ًاناسحإ نيدلاولاب و ًائيشا هن اوك رشت آل

 نم ريثكل نيز كلذكو » لاقو «تلتق بنذ ىأب * تلثَس ةدءوملا اذإو ) هؤانث لج لاقو ةيآلا «نطب اهو اهنم ربظأم

 ةليعاا فوخ ًاراغص اهدلو نم .ثانالا لتقت برعلا ضعب ناك ( ىفا 7 اا( () 6 مهؤاكرش مهدالوأ لتق نيل رثملا

 نيكرشملا لافطأ لتق نع ىبنلا تيبثت ىلغ لد نيك رسثملا دالوأ نم كلذ. نع هركذ زعهللا هع انف, ذا

 رسخ دق» لجو زع هللا لاق ق> ريغب لتقلا ميرحت نم باتكلا هيلع لذام عم ةنسلا هيلع تلد كلذكو برحلا رادفف

 لاقف ؟ربك أ رئابكسلا ىأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تلأش لوقي دوعسم نبا تعمس لوقي ىاسشلا ورش | تكس ل

 . « كعم لكأب نأ لجأ نم كداو لتقت نأ » لاق ؟ ىأ مث تلق « كةلخ وهو ادن هلل.لمحع نأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نابع نع فينح نب لبس نب هلا لأ َنَد درعس نب ىأ نع دامح نع ةقثلا انريخأ

 « سفن ريغ سفن لتق وأ ٠ ناصحإ دعب انز وأ« ناعإ دعب 1 ثالث ىدحإب الإ جسم ءىرما لتق لحم ال»لاق ملسو

 دعب انز وأ هئاميإ دعب هيلع تبث ترفك ثالث لتقلاب لسم دمعي نأ لحم ىذلاو ىلاعت هللا همحر ( قنات لالا )

 دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ (قفالالاو ) هعضاوم ىف عوضوم اذهو قح ريغب ًادمع سفن لتق وأ هناصحإ



 ماوكا - هزذمل

 ةظوفحم ا قوقح

 ىو م 5
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 هللأ دبع ىأ مامإلا فيلأت

 قائلا اب
 نيد حا

 سداسلا ءزهلا

 هحيحصت رشابو هعبط ىلع فرشأ

 افلا
 رهزالا ءاماع نم

 | ةدئاعإل كح تاكل رد نزلا يح ان ا

 دهمو ((9 0 ههه

0 
 رع الان ايلكلا نين

 كرايم
 مز طلاب تي داشعلا عاش ؟

 3 7 كا ل

 يا فا دع لا
ادلا للا ىلمتملا عماش ٠

 ةس
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 ص ْض

 8م ناعللاب أدب, نيجوزلا ىأ 85/* رابظلا ىف مايصلاب ةرافكسلا هل نم

 3 ناعللا فيك أ ؟م+ ماصلاب ةرافكلا

 مه.١ ةقرفلا نم جوزلا ناعتلا دعب نارك ام 35 ماعطالاب ةرافكلا

 ةآرملا دحَو دلولا اذ 1 خ6 هرافكملا ضعت

 كلي دلولا ىقن ىف تقولا | مريم ( ناعللا باتك)

 3 نك مالامو اقذف نوكسام 2: ” م نع البال نمو جاوزألا نم نعالب نه

 1 ناعللا ىف ةداهشلا 2004 ناعللا نوكي نبأ

 تت |

 معو (دةووووه



 عاجلا نم جوزلا هب ىدتقيام باب

 نيكرشلا علخ
 لجأ ىلإ علخلا

 ) ددعلا )

 ضخم ىلا ابن لوددلا دع

 ضحم مللاو ضردحلا نم تسئيىنلا ةدع

 اه>وز اهب لخدي للا ىلع ةدعال باب

 مسملا دنع باتكلا لهأ نم ةرهلا ةدع

 ناتككلاو

 يئاغ جوزلاوقالطااو ت ولا: نم هدا
 ةمألا

 دلولا مأ ءاريتسا

 لماتش دع

 ةاقولا ةدع

 اهتيب ىف ةعلطملاو اينع ىقوتملا ماقم

 دادحالا

 نيتدعلا عامجا

 نيماقفنو تاقلطملا ىنكس باب

 اهحرخم نأ جوزلل ن رك ىذلا ردكلا

 اهته>ر اهجوز كالعال ىتلا ةأرملا ةقفن

 دوقفملا ةأرما

 اهتعجر اهبجوز كالع ةقلظملا ةدع

 تاكرشملا ةدع

 ةعجرلا ماكحأ

 ةعجترلا تشل

 ةعجرلا هجو
 نوكمال امو ةعجر نوكيام

 ةدعلا ءاضقنا ةأرلا ىرعد

 هلوقب ةعحرلا هل نوك: ىذلا تقولا

 اثالث ةقلطملا حاكن

 اهجوزل ةأرملا هب لحم ىذلا عامنا

 هريغو قالطلا نم جوزاا همدهام

 مدهال امو قالطلا نم جوزلا مدهام

 ءاسنلا نم قالطلا هيلع عقب نم
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 انزلاب محم امف فالخلا

 جاوزألا نم هقالط عقبال نم

 ناركسلا قالط

 ضيرملا قالط
 دبعلاو هيلع ىلوملا »
 جاوزألا نم قالطلا همزلي نم

 ةعحرلا هف كلع ىذلاق الطلا

 عقيالامو مالكسلا نم قالطلا هب عقيام

 اههيشأ امو ةتبلا ىف ةدحلا

 قالطلا ىف نيةءلاو كشلا باب

 الوم لجرلا اهب نوكي ىلا نيميلا

 بضغلا ىف ءالبإلا

 ءاليإلا نم جرخلا

 نامعإلاب ةدحاو نمو ةوسأ نم ءالبالا

 ءاليإلا ىف فيقوتلا

 جاوزألا ند ءالبالا همزا ند

 فقولا

 هدعب و فقول البق ىلوملا قالط
 هتأرما نم دبعلاو ةئألا' نم رحلا ءالنإ

 نيكرشملاو ةمذلا لهأو

 ةنسلألاب ءالبإلا

 بوبملاو بولا ريغ ىصخلا ءالبإ

 ةباصإلا ىف نيجوزلا فالتخا

 هيلعسء ال نهو راهظلا هيلع بجي ند

 راهظلا

 نوكال امو ارايظ نوكيام

 ةرافكلا رهاظملا ىلع بحون ىتم

 رابظلا ق ةنمؤملا قتع باب

 ن*د قتعأ اذإ باقرأا نم 'ىز# ن<

 ءىزحمال

 نكد
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 1/4 نيلولا حاكتإ ىف باب |١ ؛ه جورفلا هب لحن امو ءامالاو

 ٠8) لسغ ثادحإ لق ءاسنلا نانتإ ىف » 15 تانلا اذه ىف فالخلا

 4 قالطلا ةحابإ 201 نيدودحلا حاكن ىف ءاجام

 0 قالطلا ةحابإ فيك ةبارقلا حاكن نم مرحب امف ءاجام

 ل قالطلا هجو عامج ١4 هريغو عاضرلاو

 اهب لوخدملا ريغ ىف ةنسلا قالط عييرفت هللا لوقىف ءاسنلا نم هنيب عما مرحام

 ما ضيخحم ال قلاو ٠٠١  نيتخألا نيب اوعمجم نأو لجوزع

 ىتلا اب لوخدللا ىف ةنسلا قالط عيرفت 3 ٠١ ابابسلا ىف فالخلا

 1م ايئاغ جوزلا ناك اذإ ضيم 007 ١هع انزلاب ىنؤي امف فالخلا

 ١84 نامزلا نم تقو ىلإ قالطلا ىق ءاحام 2 ١7 مهن امإو باتكلا لهأ

 1/5 ىضم دق ىدلا تةولاب قالطلا ١ هرم حاكنلا ةبطخ ىف ضيرعتلا باب

 اراه خسفلا | ةةب قادصلا ىف ءاحام

 امك باسحلاب قالطلا ا قادصلا ىف فالاخلا باب

 م4 داو علخلا |[ 1 ةراجإلا ىلع حاكنلا ىف ءاجام :»

 1 ءاسنلل مسقلا عامج ةبطخ ىلع لجرلا بطخم نأ ىبنلا

 19 نوهنيب لدعلاو مسقلا عيرفت دل هيخأ : هد لدكإف ملا م 2
 لحل 0 رملل مسقل لج كرمشملا حاكت ىف ءاجام خدلا ةأ لا هأرعلا اك

 ا ةأرملاب لجرلا رفس رثك أ هدنعو ٍلسإ لجرلا ىف فالخلا باب
 <١ لكلا لع ةأرلا زوشن ! 54 ةوسن عبرأ نم
 ١4 نيكحلا 00-1 ةداهشلاب حاكتلاو ةالولا حاكن باب

 | اهنم ةأرملا لام ذخأ هب زوحماه | ىف ةنسلاو ءالوألا حاكن ىق فالخلا

 ١95 اهئريل اههركيلجرلا ىلع ةأرملا سبح ؛ و بوب حاكتنلا

 اة 0 هب لحمام ا ضئاخلا رهط باب

 ]41/ عّبالو قالطلا هب عمي ئدلا مالكلا ( ويب ضئاخلا نانتإ ف و
 ةؤلأ . - .

 7-5 قالطلا نم علخلاب عقبام 57 ضئاخجلا لازتعا ىف فالخلا

 لحلم زوحي الامو هعلخ 0 358 ضئاخلا نم لانيام باب
 1 اا ير سس ا 2 هولا ف 2

 .١ زوحبال امو علخلا هب نوكي نأ زوحم ام '

 : ٍ ا نهرابدأ ىف ءاسنلا نابتإ باب
 0 ١7 انزلا نع ءامألا نيصحم نمبحتسام 0 علخلا عم ىدلا ره 0 0 7

 0 فلتيف هنيعب ءىثلا ىلع علخلا 37 9 0 1
 ا نانأزرملا دا 0“ ال

 م... علخلانم اهمزلب امب لجرلا ةأرملا ةبطاخع | 6 000 ا راعشلا ماكن هالخا
 اهمزلبال امو //١ مرحخأ حاكن

 ١ علخلا ىف ةأرلاو لجرلا فالتخا 20018 مرحملا حاكن ىف فالخلا باب

 10000 بب 53710506 تل تا يي ل

 غصه يا بباب صصوووووةبصببواباووبس هولا ااا د99



 نمو دقعلا لبق نم هحاكن خسفني نم

 خسفن ال

 كرشملا قالط

 ةمذلا لهأ حاكن

 كترملا حاكذ

 ( قادصلا ا (

 هعفد لبق فاتب هنعب قادصلا ىف

 لوخدلا لبق قاط 2 قادصلا عفد نميف

 هندس ديزب ام قادص

 ديز قح عقدي ال هنععب ءىثلا قادص

 ضف وأ

 عيبلاو رهملا

 ) ضيوفتلا )

 دسافلا ريملا

 ررملا ىف فالتخالا

 حاكتلا ىف طرمشللا

 زهملا وفغ قانا 1
 اسعم دجوبق ةتيعب ءىثلا قادص

 ( راغشلا باتك )

 مرخلا حاكن

 ةعتملا حاكنو لاحملا حاكن

 حاكتلا ف رايخلا باب

 رابخلا حاكت ىف لخدرام

 قادصلا لبق رايخ نوكيام باب
 تسنلا لبق نم رابخلا

 ةحوكسنملاب بيعلا ىف
 اهسفنب رغت ةمألا

 ( تاقفنلا باتك)

 ةأرملا ةقفن بوجو

 ةقفنلا ردق باب
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 4 بجنالو ةقفنلا اهيف بحن ىتلا لاحلا ىفباب

 هتأرما ىلع قفنيام دحب ال لجرلا »

 دلولاب قحأ نيدلاولا ىأ »

 هي.

 4١

5 

 ب7 مب.

 اضيح ءاسنلا نايتإ باب

 نهازاتدأ ىف 1 1 1

 ءانمتساالا )

 لوخدلا ىف فالتخالا

 تيبلا عاتم ىف نيجوزلا فالتخا

 ء ارسال

 ) براقألا ىلع ةقفنلا ' (١

 كللاملا ةقفن

 انفلاخ نم ىلع ةححلا

 ءاسنلا ةرسشع عاج

 ءاسنلا ىلع ةقفنلا

 ةأرملا ةقفن ىف فالخلا

 ءاسنلل مسقلا

 ءاسنلا لاح ايف فلتخم ىتلا لاحلا

 برثللو ركسبلل مسقلا ىف فالخلا

 رفسلا رضح اذإ ءاسنلا مسق

 رفسلا ىف مسقلا ىف فالخلا

 هتأرما ىلع لجرلا زوشن
 ةأرملا نم ذخؤي نأ لحال ام

 ذخأي نأ لجرلل هب لحم ىذلا هجولا
 هتأرما 0

 ةعلتملا قالط ىف فالخلا

 نيجوزلا نيب قاقشلا

 اهثاريمل ةأرملا سدح

 خسفلاو قالطلاب جاوزألا نيب ةقرفلا

 قالطلا ىف فالخلا

 دبعلا اهجوزو ةمألا نيب حاكتلا خاسفنا
 تقنع اذإ

 ةمألا رابخ ىف فالخلا

 ( ناعللا )

 ناعللا ىف فالخلا

 ثالثلا قالطلا ىف فالخلا

 هجاوزأو هني هلل لودر ردأ فار اجام

 حاكنلا ركأ ىف لاا

 رئارخلا نم لحم امددع ىف د

١١١ 

١١١ 

١١1 

 اننا
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 /7ا١١

 /ا١١

01 

 نارا

 الانأي
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 اناركر

 انا
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 تتسم

 ع

 مالا اك * وم ا عدا

 0 ص
 ةأرلاو لجرلا نبل ىف م ( حاكنلا باتك )

 ( ةعاضرلاب رارقإلاو ةداهشلا باب ) 0 هنيب عملا مرام

 هيدث نم عضري لجرلا 0 اهتمعو ةأرملا نيب عملا
 ىثنخلا عاضر < مهئامإ مرحنو باتكلا لهأ ءاسن حاكن
 ( ةبطخلاب ضيرعتلا:باب ) 7 2 نيكرشملا ىلع تاماسملا رحم عيرفت
 دقعنيال امو حاكنلا هب دقعني ىذلا مالكسلا 7 باتكلا لهأ رئارح حاكن باب
 حاكستلا ىف زوحبال امو زوحنام 8ب نيءاسملا ءامإ 2 ىف ءاح ام

 هخأ ةبطخ ىلع بطخم نأ لجرلا ىهن | 1١ نيثدحملا حاكسن
 بوجملاو ىصخلاو نينعلا حاكل ازا ىلوب الإ حاكن ال

 ديبعلا حاكنإ نم بحبام ١ 1 مهقارتفاو ةالولا عامجا
 0 حاكنو ددعلا حاكن 14 1 ىلاولا م

 هالو طش نب 1 دعا “١001 00 ال
 5 ١ ءانكاكلا ا كامو ناار سال

 ةدعلا ىف رخآلا 3 0 : 6 ١ حاكنلا ىف ةلاكولاو نييلولا حاكنإ لبق نيجوزلا دحأ مالسإ عدررفت ْ 0 5 ١ 5 ةالولا ماشت ىف ءاجام امهدحأ لس نيجوزلا حاكن خسف
 5 : ١4 ءانالا ذأ د اخاف

 0 3 وا. ءفكلا ريغ ركبلا هتنبا مكن بالا سرخلاو توملاو قالطلاو ةباصالا 1 00 ١
 : !ولا امل نوكي ال ةأرملا ةدعلا ىف قالطلا لجأ 3 : 1 7 1 :
 0 ءاصوألا ىف ءاحام ها ا 0 :

 : 0 نيناحلاو راغصلا حاكتإ ةدعلا ىف ةقفنلا ! ْ ا ِ

 هتأرماب لخدي ال جوزلا مهطوقع ىلع نيبولغلاو راغصلا حاكن

 دوهشلاب حاكتلا
 0 ( قادصلا)

 نوكي الو رفكلاب نيجوزلا نيب خسفلا 207 اكأ 1
 ةدعلا ءاضقنا دعب الإ ماكن و لجأ ىلإ حاكنلا ىف ءاجام

 وست عبرا نم ر عاو لل نر 31 دلوب مل نم 001 الإ 1 ك4[ ةدنعو رس لجرلا . ا :
 كرسشلا حاكن ١ حاكنلا دمع 4 بجبام

 كرمشلا لهأ حاكن عيرفت 3 ةبارقلاب ءاسنلا نم مرح ام
 هيف ةيدفلاو رايتخالا كرت“ 2 54 ريبكلا ةعاضر
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 كلذ رأ مل لومي وهو ةينازاي هتأرمال لوقي لجرلا ءاطعل لاق هنأ جي رج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ لاق ىعفاشلا

 ةرافكلا هيلعف ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب وأ هللب فلح نم ( فان ةللل|ه ) اهنعالي لاق لمح ريغ نع وأ اهيلع

 هب همزلي ىذلاب فلح نم ىلوملاو « ثنح اذإ هلع ةرافك الو فلاحم سيلف هللا ريغ ءىشب بئلح نمو ثنح اذإ

 هنأل ىلوملا ىنعم ىف وهف هتأرما عماج نإ هسفن ىلع هبجوأف هبجوأ اذإ هيلع بحب ائيش هسفن ىلع بجوأ نمو . ةوافك

 بجوأ نمو نيمي ةرافك وأ هباحنإلبق همزلي نكي ملام هسفن مزلأ ام همزلب ءىش الإ عاما نم اعونمت ناكنإ دعب مل

 5 ءاليالا نم جراخ وهو لوع سيلف هنم لدي الو بجوأ ام هيلع بخيال ائيش هسفن ىلع

 هنع هللا ىضر ىعفاشلا سيردإ نب دمحم مامالل [ مألا | : باتك نم سماخلا ءزجلا ”مت

 : هلوأو  سذاسلا ءزكلا 2 هللا ءاش نإ تهل

 ى) لنقلا مير 1 3 ارد باعك »

 هدمدو 89 ةدود



-/005- 

 الودع اوناك ءاوسو لاخلا كلت ىف الودع ادوبش اونوكي مل نأب اهاندذر اعإ سيل انأل مهتداهش انزجأ فذقلاب ةنيبلا

 تبلطو الدع مث امهتداهش تلطب أف امهسفت أ ىف ناحورجم ناماسم نارح كلذ ىلع دهش ناكولو « الودع اونوكي مل وأ
 ادهاش نوكي دق لاحلا كلت ىف امبلثمو ةلطاب امهتداهش نأب نيذه ىلع انمكح انأ لبق نم امل نكي مل اهدح ةأرملا
 اهف زوجي ال ىتلا لاحلا كلت ىف هلع وأ دحأل اقح تنشب عامس وأ ةيؤر ىلع ءالؤه دبش ولو . ودع ريغ الدع ناك ول

 ناقسافوأ لجرل ناودع نوكي نأ كلذكو « اهتزجأ مهتداهش اهيف زوجم ىتلا لالا ىف هيلع ةداهشلا اوماقأو مهتداهش
 امهتداهش تزاج الدع وأ لجرال امهتوادع تبهذوح ادهش ملف هتبلطوأ ةأرملا كلذ بلطت ملف ةأرما فذقي الجر اعمس

 نأ دعب الإ ةداهشلا نوميقيال مث رافكلاو نايبصلاو نوعمس ديبعلا كلذكو « ادهش, ىت> امهتدابش درب 2 م هنأل
 نيدهاشب ءاجف ةنبب هيلع تماقأ وأ رقااف هتأرما لجرلا فذق اذإف رافكلا ٍلسرو ديبعلا قتعي وأ نايبصلا غلبي
 اوناك نإو رارقإب اهلع دهش دحأاب دح الع ماقيالو اهيلعالو ناعا الو هيلع دح الف انزلاب اهرارقإ ىلع نادهشب

 انزلاب اهزارقإ ىلع نودهب.ث. :نيتأرماو دهاشب ءاج ولو « دحلا الع ماقي ىتح رارقإلا ىلع تبثتو ىه رقت ىح ةعبرأ

 هتم اهانبا اهبلع دهش ول كلذكو « نعالي وأ دحنو اذه ىف زوال ءاسنلا ةداهش نأل دحلا هنع أردبالو اهلع دح الف
 مايقلاتدارأ مث ةيبنجأ وأ فذقلا نع هتأرما تفع ولو « نعالوأ دحو الطاب امهيبأل امهتداهش تناك انزلاب رارقإلاب
 ايعدا دق لجر ىلع نادهاش دهش ولو « جوزلا ىلع ناعل الو دح الف انزلاب ترقأ ولو « امل نكي ل وفعلا دعب هيلع هب

 فذقلا هلع (هاوعد نأل ةأرملل امهتداهش زجأ ل اميفذق مث هتأرما فذق وأ هتأرما فذق هنأ ادهش مث امهفذق هنأ هيلع
 ىرب نأ دعبو هنع (هوفع دعبالإ هيلع ادهشيال نأ الإ هتأرمال هيلع امهتدابشزجأ مل فذقلا اوفع ولو ةموصخو ةوادع
 ناك ىذلا مالكلا دعب امرحاصو هحلص تربتخا دق ىنأل هتأرمال امهتداهش زبجاف ةوادعلا هبشيال نسح امهنيبو هنيبام

 + ابفذق نم ىلع دح الف ةرم انزلاب ةأرملا ترقأ اذإو ٠ ةموصخ الو ةوادعب ناحرحب الو نيمصحم هل اسيلو ةوادع
 دح الف فذقلا عقو موب ةيمذ وأ ةمأ تناك اهنأ نيدهاش جوزاا ماق اف هتأرما فذق هنأ لجر ىلع نادهاش دهش اذإو
 نم ةدحاو لكنأل ةماسم ةرح اهفذق موب تناك اهنأ ادبش ةأرملا ادهاش ناكولو نعتلي نأ الإ رزعيو ناعل الو

 فذقلا ىلع اهادهاش دهشو ةنبب مقي ل ولو : نعتلينأ الإ رزعيو دحم الف دحلا امل نأق ىرتإلا تدكم نانا

 ةرفاكوأ ةمأ اهتفذق مون تناك جوزلا لافق ةءاسم ةرح تبلط نيح ىهو ةماسمالو تفذق موب ةرح تناك الوقي مو

 لِمَألا ةلسم وأ لصألا ةرح تناك نإف ةماسم ةرح تناك اهنأ ةنيبلا مقت ىتح هنع دا تأردو هلوق لوقلا ناك
 : هللا ةحر ( ىف[ هلاك ) اهفذق موب ةدترم تناك اهنأ ىلع ةنيبلا متي نأ الإ ناعللا وأ دحلا هيلعو اهلوق لوقلاف
 موب نم رثكأ كلذ ىف لجؤي مل لجألا لأسو انزلاب ةرقم وأ ةيناز اهنأ ىلع ةنيب ىعداف هتأرما لجرلا فذق اذإو
 ةريغد تنأو كتفذق لافق ةغلاب ىهو هتعفارف هتأرما لجرلا فذق اذإو «٠ نعال وأ دح ةنيس تأاب مل نإف نيمو وأ
 ةريك اهفذق هنأ ةنيبلا ىه تماقأو ةربخد ىو اهفذق هنأ ةنيبلا ماقأ ولو ٠ ةريبك اهفذق هنأ ةنيبلا اهيلعو هلوق لوقلاف
 نعالي نأ الإ دحلا هيلعو ربكلا ىف فذقو رغصلا ىف فذق نيفذق ناده ناكو ةسيبلا نم افالتخا اذه نكي مل

 ةماسمريغ وأ ةيبص تناك لجرلا دوهشو ةغلاب ةماسم ةرح تناك ةأرملا دوهش لاقف دحاو موي ىلع دوهشلا قفتا ولو

 اهدلوي رقأ جوزلا نأ ةنيب ةأرملا تماقأ ولو ٠ ىرخألا بذكت نيتنببلا نم ةدحاو لك نأل ناعل الو دح الف
 نعال. نأ الإ اهدحم امل ذخأ رقأ وأ دعب اهفدق ابجوز نأ ةنيبلا ةأرملا تماقأ ىتف اهفذقو لعف نإف هيفني نأ هل نكي مل

 لاق عيرلا انربخأ « نعتلي 0 الإ امل دح اهدح تبلطف هريغ جوز دنع تناكو اهقراف ولو « اهقرافي مل وأ اهقراف



 - ؟ةا/-
 ةعبرأب ءاج مث هتأرما لجرلا فذق اذإو « دحتف املع تبشي نأ ىع ءاشن نأ الإ دحلا نم ءىش فارتعالاب اهيلع

 نءتلي قح هنع فني ملاداو كلذ عم ىفأ ناك نإو ٠ تدحو دحلا هنع طقس انزلاب املع نودهش نيقرفتم ءادهش

 اميمأل نادهشإ امهنأل ةلطاب ةداهستلاف ىعدت مألاو دححمب بألاو امبمأ فذق هنأ اموسبأ ىلع ةأرملا انبا دبش ولو وه

 لاجرلا هارب ال امو لاومألا ريغ ىف ءاسنلا ةداهش زوجم ال ناتأرماو لجر دبش وأ اهنباو اهوبأ دهش ول كلذكو

 « امبمأل امهتداهش زحن مل اهفذق هنأ ىنجأ ىلع وأ اهفذق هنأ اميسأ ريغ امل جوز ىلع امل نانبا ةأرمال دهش ولو

 سيجلا موب انزلاب اهفذق هنأ رقأ جوزلا نأ رخآ دهشو سيجلا موب انزلاب هتأرما فذق هنأ لجر ىلع دهاش دبش ولو

 موي انزلاب امفذق هنأ لجر دبش ولو « فذقلا لوق ريغ فذقلاب رارقإلا نأل ناعل الو دح هيلع نكي مل دحم وهو

 هنأ رخآلاو انزلاب هتأرما فذق هنأ دهاش دهش ولو « امهتدابش زحن ملةعجلا موب انزلاب اهفذق هنأ رخآ دهشو سيلا

 اهفذقام هللاب فلحأ امل فلحم نأ تبلط نإو ؛ ناعل الو دح الف زي مل اذإف ةداهشلا رحت مل انزلا دلواي هنم اهنبال لاق

 فذقلا هيلع تعدا ول كلذكو ٠ تدد> الإو تنءتلا نإ هل لبق مث اهفذق دقل تفلح.لكت نإو ءىرب فلح نإف

 نيماقم وأ دحاو ماقم ىف ةيرعلاب اهفذقهنأ رخآو ةيسرافلاب اهفذق هنأ دهاش دبش ولو «٠ فلح ًادهاش هيلع مقت ملو

 ىز امل لاق :هنأ دهاش هلع ديش ولو « رخآلا مالكلا ريغ مالك اذه نم دحاو لكنأل ةداهشلا زوجت ال ءاوسف

 نيلجر ةيمستب ناقرتفم نافذق نيذه نأل ةداهشلا زن مل رخآ لحر نالف كب ىنز اهل لاق:هنأ رآو نالف كب

 نإو لجرال دح الف تنعتاا نإ هل ليق دحلا بلطي لحرلا ءاجو دحلا بلطت تءاحف هنيعب لجرب اهفذق واو « نيقرتفم

 نعتلا ةيح وأ ةتيم ةأرملاو ةأرملالبق دحلا بلطي لجرلا ءاج نإو ء دحاو فذق هنأل ًادحاو ًادح اممل تددح نعتلت مل

 هل لق اهتثرو كلذ بلطي ملو ةتيم وأ دحلا بلطت ملو ةيح ةأرملا تناك نإ كلذكو « دح نعتلي ل نإف دحلا هنع لطبو

 هدح بلطف رخآلا ءاج نإف بلط امهأل تددحف نعتلت مل تئش نإو لجرلاو ةأرمللا دح تأردف تنعتلا تئش نإ

 نيتك ىف هتأرماو امرمأ فذق هنأ نادهاش هيلع دبش اذإو ٠ دحاو ناعل ناك اذإ دحاولا 2 هكح نأل د نك

 هتأرما امبمأو فذاقلا ةأرما ابمأ عم ةفوذقملا تناك ءاوسو امبمأل تلطبو امبمأ ريغا امهتداهش تزاج نيتقرفتم

 دحفف الدعي تح سيح فذقب جوز ىلع نادهاش دهش اذإو « ىرخألا نكت ملو امهادحإ تناكوأ انوكي ملوأ

 دح ىف لجر ىف لبقيالو ٠ دحاو دهاشب سحم مل أشت ل نإو فلحأ فلحم نأ تءاشف دهاش دبش نإو نعل وأ

 اهمتداهش تزاج امبمأ ريغ هل ةأرما فدق هنأ امهبأ ةأرما اههمأو امهسبأ ىلع لجرلا انبا دهش اذإو ٠ ناعلالو

 ادهش ولو « قالطب هيلع ادمش, ملو قالط ثادحإ هناعتلاف هيلع كلذ سيلو نءتل نأ بأاللو دحم هيلع نادهاش امهنأل

 نأ مهبل نأل نين ىدنع اذه امو امه اب درفثت امهمأ نأل امهتذاهش درت لبق دقف "امهم رع هلة[ | ا

 نوكي ىتح زوجي الف هتدامش زوجت تلق نم لكو « امهتداهشب امبمأ ىلإ ةعفنم رج اذه ىف لعأ الو اهريغ كني

 كلذكو « ناعللا وأ دحلا هيلع ىضم اتام مث اهريغ وأ هتأرما فذقب لجر ىلع ادهش نيدهاش نأ ولو ٠ الدع

 لا نوكي موب انوكي ىح ناعلالو دح الف قسفب امهتداهش زوحن ال نمت اريصإ ىتح امهالاح تريغت ولو ايمعاوا

 منقي ىخاقلا دارأ اذإف دودحلا ىلع ةنيبلا تيبثت ىف ةلاكولا لبقتو ( لاق ) امه.فنأ ىف ني>- و ر<ريغ ناعللاو دحلاب

 اهو فذق ىلع نادهاش دهش اذإو « ةرضاح ةيح تناك نإ ناعللاو دحلا امل ذو املا رضحأ ناعللا ذخ اي وأ دحلا

 ةأرما تماق"اف نارفاكلا ٍلسأو نادبعلا قتعو ناريغصاا غلب مث امهتدابش انلطب اف نارفاك وأ نادبع وأ ناريغص

 (ه ح68



 هي
 هبسن تبثيو هئرب هنبا وهف تام ىح دحم لف اهدح تبلطف ضيرم وهو بألا هبرقأ ول اذكهو دلولا هب قلأو دحلا

 لا» نباللو توملا دعب هاعداف ىحلا وه بألاو تيما وه نبالا ناكو املا ةلأسملا تناكولو همأل دحم ل نإو هنم

 ولو هتد نم هتصح ذخأ هللإ بستناف لتق ناك ولو بألا هثروو هنم هيسن تبث هل دلو الوأ دلو هلوأ هل لام ال وأ

 نأ هر.أ لصأ نأل هعنم ىذلا هثاريم نع ايفنم ناك هنأل هتايح ىف هيبأ لبق نم هئاريم عنم هيبأ نع ىننملا دلولا ناك

 فذق مت دلو ريغ وأ دلوب ناجوزلا نعتاا اذإو ناعللاب هيفن ىلع امقم انعالم هوبأ ناك ام نم وه امتإ هنإف تباث هبسن

 رزعالإو ىهتا نإف ابفذق نع ىهنو ةيناث دحم ل اهفذقف فذقب امل دح ول ام هيلع دح الف نعال ىتلا هتأرما جوزلا

 همأ فذق دارأ ام فلحأ نالف نبا تسل ةنعالم نبال لجر لاق اذإو دا هيلعف اهنعال ىذلا جوزلا ريغ اهفذق اذإو

 58 وأ هنبا هنأ هافن ىذلا رقيام دعب لاق ولو هانددح همأ فذق دارأ ولو هنبا سيل هنأ نكح دقاانذل هيلع دح الو

 اذإو رزع ةمأ وأ ةرفاك تناك نإو ةءاسم ةرح تناك نإ امل دح دهلا تيلط نإف همأل افذاق ناك نالف نبا تسل هسفن

 دخ ٌؤيهنأل ةنيب نكت ل نإ هنيع عم هلوق لوةلاو ة4سم ةرح اهنأ ةنيباا اهيلعف ةرفاك وأ ةمأ تنأ لاقف ةأرملا لجراا فذق

 هتبلط ىتهو دحم الو دلواا همزل هبلطت مل نإو دلواا همزلو امل دح اهدح> ةأرملا تيلطف دلواا بألا ىعدا ولو دحلا هنم

 اهآف نيتره اهيلع ايرتغ» راصو لطب ناعالا نأل ادحاو: ادح امل دح دحلا هنم تبلط مث دحلا لق اهفذق واو امل دح

 رقأ وأ ناعللا ىف هسفنن بذك أ هنأ بألا ىلع ةنبب تماق ولو هدعبو دلولاب بألا فارتعا لبق امل دحيف ىنجألا

 نإو تباط اذإ نعتلي ملو دح هسفن بذك أو اهفذق هنأ ةنيب:تداقأ ولو دحلا تبلط نإ دحو دح> نإو همزل دلولاب

 ةينزناا رهاظ اذه نأل نعال وأ دح لبجلا ىف تأنز تينع لاق مث ةينازاي هتأرمال لجر لاق واو هلك كلذ دحج

 تفلح اذإ امل دح فلخم مل نإف دح الو لبجلا ىف قرا الإ دارأ ام فلحأ ليلا ىف ةنازاي لاقف مالكلا لصو واو

 هفلحأ انزلا درأ مل لاقو ةقسافاي وأ ةيدراي وأ ةماغاي وأ ةيرجاي وأ ةثيبخاي وأ ةرجافاي امل لاق ولو فذقلا دارأ دقل

 كلذكو فذق اذه نم ءىث ىف نكي مل اذه هبشأ ا وأ ةقيشاي وأ ةماغاي امل لاق ولو اهاذأ ىف رزعو اهتينزت دارأ ام

 . هنيع نيميلا تبلط نإ هلك اذه ىف هيلعف تاولخلا نيبحم وأ ةءاظاا نيبحم وأ عاملا نيبحن تنأ امل لاق ول

 ناعللا ىف ةدابشلا

 نعتلي مل نإف لجرلا نعال انزلاب اعم هتأرما ىلع نودهشي ةثالثو جوزلا ءاج اذإ ىلاعت هللا همحر ( قناتشلالا (

 اومتي مل اذإ نودحم ةفذق نيتفلا ه6 نو ركيو لاخت نونعالب آل دورشلاو دويشلا - ريغ جوزلا َح نأل دح

 نم مظعأب هسفن ىف هترتو دق اهنأ نيبف ىزت اهآر هنأ جوزاا معز اذإو لاق دحم الو نعال ادرفنم جوزااو ةعبرأ

 ىلع هدنع اهانزب هسفن ىف راعلا نم هيلع قببام لجأ نم برض ديدشب هلانت وأ هطرع مشن وأ هلام رثك أ ذخأت نأ

 ىنجألاو هودع ىلع ودع ةداهش زيجتال 0 اذه غلبت داكت اذهنم 01 هنيبو اهلين ف امهلإ ريصت ةوادع الف هدلو

 نِإف فذاق لاح لكك وه انزلاب املع ادهاش ءاج وأ هتأرما جوزلا فذق ءاوسو ليبسب تفصو امن سيل اهيلع دهشي

 « دلولا ىننيف نعتلي وأ دحيف انزلا كلذب اهل ادلو ىنني نأ الإ نعالب ملو تدح انزلاب ةأرملا ىلع نودهش ةعب رأب ءاج

 مل نإف دلولا ىفن دارأ نإ نعتلبف دلت قح نعالب مل انزلاب اهماع نودهشإ ع ءاجو اهلمح نم ىفتناو اهفذق نإو

 ىعو انزلاب اهرارقإ ىلع نادمث, نيدهاش, ءاج ولو « ةدالولا دعب دحم مث دلت ىح دحم ملو « ةنع هفنن مل نعتلي

 زوجت الو « امهتداهش زحت مل اهربغ نم وأ اهنم هينبا نادهاشلا ناك ولو « ناعل الو هلع الو اهيلع دح الف دححمت

 تش الو ٠ اهدح هنع نالطس امهنأل اهيلع امهتدابش تزاج هريغ نم اهنبا نادهاشلا ناكولو « هدلاول دلولا ةداهش



 1. مك

5-0 
 هلوق نم ربك أ اذه نأل اذهو رزعيو فذقلا ديرب نأب الإ افذاق نكي ل سانلا ىزأ تنأ امل لاق ولو ناعللا وأ

 لاما كلال لجرلا لوقي مك مخرت اذهو ناعللا وأ دحلا هيلع ناك نازاي هتأرمال لاق ولو ةنالف نم ىفزأ تنأ

 ليلا ىف تأنز نأل دح الو ناعل الو انزلاب اهفذق دارأ ام هللاب هانفلحأ لبجلا ىف تأنز امل لاق ولو راحاب ثراحلو

 لجرلا لاق اذإو نينثا وأ افرح هتدازو فذقلا تلك أ دق اهنأل دحلا اهيلعف ةينازاي ىه هل تلاق ولو لبجلا ىف تبقر

 00 هنأل نعالي هتلعج ولو ةجوز ريغ ىهو فذقلا عقوأ هنأل ناعل الو دح كجحوزتأ نأ لبق تينز ةتآرمال

 ملكت موي ىلإ رظنأ ىنك-او ةريغص تنأو تينز غلاب هل ةأرمال لجرلا لاق اذإ دحم وأ نعالي هتلعج نآلا فذقااب

 ناك كدتلا نأل ناكل الو 2 دحلاب هتيلطف 0 نأ لبق انزلاب :ةأرءا لحجر فذدق ولو هعقوب موب فذقلا نأل 4

 امل دح حاكتلا لبق فذقلا دحم هتبلطو اهنعالو اهفذق مث اه>كنت ىت> دحلاب ةبلطت ملو انزلاب ابفذق ولو ةجوز ريغ ىهو

 هدح اعم امهم هتبلط ولو دح وأ نعال حاكتلا دعب فذقلاب هتبلط مث لوألا فذقلا ىف ماهإلا امل هدح ىتح اهنعالي مل ولو

 افداق هدكحو دحلا ةجوز ريغ افذاق هنكح نأآل اضيأ هدح ىنأ نإف رخآلا فذقلاب ناعللا هيلع ضرعو ل وألا فذقلاب

 ىلع بجوأب فذدقلا ف هدح نك امهم نعالأو مر , نإو امهنب ةعفاو ةقرفلاف نععتلا اذإف ناعل وأ دح ةحوز

 ةحوز فذهب ناعللا حرط زاج اذإو نعالي الو هدحمال نأ ىريغل ناكو رخآلا فذقلا ىف دخلا وأ ناعللا ىلع هلمح نم

 ةيدنج الل دح ةدحاو ةلك ىف ةيبنجأ ابعم ةأرماو اهفذق ول كلذكو اعم امبحرط زاج ناعللاب دحلا حرط وأ دحو ,

 نهمن» ةدحاو لك نعال تاقرفتم وأ اعم نمقف تالك وأ ةدحاو ةماكب هل ةوسن عب رأ فذق ولو املدح وأ هتأرما نعالو

 ةدحاو ةدحاو نمل نعتليو اهدح تبلط اذإ امل دح نعتلي نأ نع لكن نهّتبأو اهدح طقس نعال نهتبأو امل دح وأ

 ذخأي نأ هنكعال هنألمثأيال نأ مامالل توجر ةعرق ريغب اهم مامإلا أدب نما نم عرقأ ؟أدبت نهتيأ نححاشت اذإو

 نأل هرم دوا هد نعتلا هكلم ىف نيبانزب هتأرما لجر فذق ولو ةدحاو ةدحاو هتبلط اذإ ادحاو ادحاو الإ كلذ

 تالكوأ ةدحاو ةملكب ارفن لجر فذق ولو ادحاو ادح ناك نيترم ةيدنجأ ةأرما فذق ول كلذكو دحاو امهنكح

 ىه الإ قالطلا نم اهيلع هل قي مل ةدحاو قلاط وأ اثالث قلاط تن هتارمال لحر لاقواو ءَدَح مهنم دحاو لكل ناك

 نأ الإ ناعا الو دح ةينازاي هناكم قالطلا عبتأو هدعب اهملع هل ةعجرال ناكام قالط ىأ وأ اهب لخدي ملو قلاط وأ

 تنأ ةيناز اي لاقف أدب ولو دح دلت مل نإف نمَّتلا تدلو اذإف لما فقوبو داولل نعالبف المح وأ ادلو هب ىنني نوكي

 ًادلو قس نأ الإ ناعل الو دح ةينازاي اثالث قااط تنأ لاق ولو هتأرما ىهو عقو فذقلا نأل نعتلا اثالث قلاط

 الإ فني الف ادلو ىئني نأ الإ ناعل الو دح الف تعجر مث هتقدصف هتأرما لجر فذق ولو دحلا طقسرو هب نعالبف

 ديرب وأ ادلو ىقني نأ الإ ناعل الو دح الف امارح ًاطو تتطاو و1! فدقلا سا مث هتأرما لجر فذق ولو ناعلب

 دح وأ نعال اهدح تبلطو مالسإلا نع تدتراف هتأرما لجر فذق اذإو نءتلت مل نإ دحلا اهبلع تبثيف نعتلي نأ

 ليلد اهانز 0 مث اهفذقي نأ اذه هبشي الو اذكه ناك دترملا وه ناكولو ةماسم ةجوز ىهو ناك فذقلا نأل

 نعال اهدح تبلطف تماسأ مث اهفذقف ةيمذ لسملا تحن تناك اذإو ةيئاز اهنأ ىلع لدت ال اهتدرو اهتينزب هقدص ىلع

 لجرلا: كلم اذإو تغلبف ةيبدص وأ تقتعف ةكولمم ثناك بول كلذكو .ةرفاك ىهو ناك فذنقلا نال د2 ل2

 دح ةعجرلا كلميال ناك نإو دحوأ نعال ةعجرلا هيف كلم قالطلا ناكن إف اهقذق مث اهسفن تراتخاف اهرمأ هتأرما

 قالطلا اهيلع عقب مل هتأرما نعالملا قلط اذإو ةجوز ىهو ناك فذقلا نأل نعال اثالث اهقلط مث اهنذق نإف نعالي الو

 ,تبلط نإ دح هسفن بذك أو هبرقأ مث اهدلو هنع نو هتأرما لجرلا نعال اذإو اهلل ةقفن الو ىنكسلا ةنعالمللو
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 .هتدلواموأ هتحوزىهو هتدلوام هنييتلأسف ندبشي ةوسن عبرأ امل نكي ل نإف هرثك أ وأ للا نم نوكي ام لقأ ىف

 فاحت مل نإو همز تفلح نإف اهانفلحأ لكن نإو *ىرب فلح نإف هانفل>أ هبسن هقحل هف هتدلو اذإ ىذلا تقولا ىف

 نيملا اهكرتو هسفنىف اقح دلولل نأل دلواا همزل فلحم مل نإو اهنأ رخآ لوق هيفو هللا همحر ( عيرلا لاق ) همزلي مل

 هتدلو اهنأ ندهشي ةوسن عبر اب تءاج ولو ( ىف“ ةلللاف ) دلواا همزل أربتف فاحن مل املق هسفن ىف هقح لطببال

 ادح نددحنو هنم نوكي نأ نكي اع اهايإ هجيوزت دعب هتدلو اهنأ ىلع لدي تاقوألا نم تقو ىف وأ هتجوز ىهو

 مو هتأرما لمح لجرلا ىنن اذإ تلق اإو لاق ء هب دلولا تقحلأ رثك اف ربشأ ةتسب اهجوزتام دعب كلذ نأ انماع

 اهنعالأال لاقو اهفذقي ملو هتدلو ادلو ىنن نإو المح اذه نوكي الف اقداص نوكي دق هنأل امهنيب نعالأ مل انزب اهفذقي

 0| دو هدلت مل اهنأ ىعدي امبإف فذق ريغب اهنعال اذإ هنأل اهنعال امفذق نإو داولا همزاو اهنعالي مل اهفذقأ الو

 لكرلا نعال اذإو هللا همحر ( قناتثلالاف ) هريغب بحب الو فذقلاب ناعللا لجو زع هللا بجوأ امتإو هتدلو دق

 نأ الإ هدلو وهف ةتوتبملا دلو بسن هب مزلي امو(م)رثك أ وأ رهشأ ةتسل دلوب هدعب تءاج مث هنع هانيفنف دلوب هتأرما

 رقأ وأ رخآلا ىننو لوألاب رقأف نطب ىف نيدلو لجرلا ةأرما تدلو اذإو « هل كلف ناعلب هافن نإف ناعلب هيفني

 هل نكي ملاهدحأب رقأ اذإف ؛ دحاو نم الإ نيدلوب دحاو لمح نوكي الو هانبا اهو ءاوس وهف لوألا قنو رخآلاب

 تبلطف همأل فذقب ىنن امهأ ىفن ناك نإو هب رقأ ىذلا دلولا ىتن هل نوكبال 5 نطب ىف هعم دلو ىذلا رخآلا ىفن

 لجر ناكولو « دولوملا هنع ىنن بألا نعتلا نإف بألا نعتلي لبق دلولا تاهث هافنف ادلو تدلو اذإو  دحلا هيلعف اهدح

 اذكهو « هيب أريغ وهف هنع ىنن اذإ بألا اهدر هتبد بألا ذخأف انينج هيلع ىنجوأ هتيد بألا ذخَأف هلتقف دولوملا ىلعىنج

 رخآ تدلو مث ناعلب هافنق ادلو هل تدلو ولو ىحلاو تيما هنع ىنن نعتلاف اهافن مث امهدحأ تامث نادلو هل دلو ول

 فقو هب رقي ملو هفني لولو (لاق) كلذ تبلطو اهفذق ناك نإ امل دحو دحاو لبح هنأل اعيمح هامزل هب رقأف مويب هدعب
 اعم امهفنبالإ نعتلبمل اعم ادلوولو رخآلا نم نعتاي تح هلكلذ نكي مل دحاو ليحةنأل ىنفك لوألا ناعللالاقو هافن نإف

 لجر فذق ولو هنبعب هب ناعلبالإ ثداح دلو ىننيال ًاضيأ هب نعتلا ثلاثلا ىتن مث ىتاثنا مث لوألا نم نعتلاول كلذكو

 نعتليو هنم دلاوو هنمىلبحىهو ىتزت دق اهنأل هل امزالناك هفني مل وأ دلولاو لماب رقأو دلو ابعموأ لمح اهو هتأرما

 تينز ةمأ وأةننارصن تناك دقو هتأرمال لاقوأ ةريغص تنأو تينز هتأرماللجر لاقولو'كلذتبلطنإ د وأ فذقلل

 هيلع نكي مل هلثم عماجم ال ص كبقز وأ ةمان لحجر كباصأوأ ةهركتسم تينز هتأرماللاقوأ ةمأ وأ ةنارصن تنأو

 اهيلع اذه عقوأ ناك نإو ىذ الل رزعو ناعل هيلع نكي ل اهبحاكن لبق اهيلع اذه عقوأ ناك نإو : اذه نم ءىثاىف سس

 رزع نعتلي مل نإو ةقرفلا عقتو رزءي الف نعتلا نإو هيلع دح الف ةأرما هيف هل نكت مل نيح ىلإ هبسني ملو'هتأرما ىعو

 ةناز تنآف نالف مدق اذإ هتأرءاللاقوأ ةناز تنأف كتجورت اذإ وأ ةناز تناف كتحوز# نإ ةأرمآل لاقاولؤ قذ'الل

 لبقو اهحكنيلبق ةشحافلا رابظإ ىلع كلذ تبلطنإ بدؤيو ناعلالو دحالف ةئارتتاف كم ,ترتحانإلاتف اهرتخوأ

 تلاق نإف اهانلأس امهلام اعم ابلطو كب تينز تلاقف ةينازاي هتأرمال لجر لاق ولو رايتخالاو حاكنلا دعبو راتخم نأ

 تلاق نإو « دحم وأ نعتلي نأ هيلعو انزب تسيل اهايإ هتباصإ نأل اهملع ءىثالو تفلح ىجوز وهو ىنباصأ هنأ تينع
 تلاقف ةينازاب امل لاقولو ناعل الو انزلاب ةرقم اهنأل هيلع دحالو دحلا اهيلعو هل ةفذاق ىهف ىحكني نأ لبق هب تينز

 فذقلا هبدرت ل اذإ انزلاب فذقب سيل هنأل ىنء ىنزأ تنأ اهلوق ىف اهيلع ءىث الو ناعالا وأ دحلا هيلعف ىنم ىنزأ تنأ

 دحلا هيلمف فذقلا هب دارأ نإف ىذألا ىف بدؤيو دحالو ناعلالو ًافذق اذه نكي مل ةنالف نم ىنزأ تنأ اهل لاقولو



 ا
 هعم فلتخم وهو اخيش دلولا نوكي نأ دعب زاج هبرقي ىتح هيفن هل نوكيف دلولاب ٍلعي نوكي نأب دحج ولو هل نكي مل
 هاقلي نم هلوأ هئاقل ىلع ارداقزوكيو مك اللا ىتاي نأ هنكعو هب ملعي نأ دلواا نم ءافتنالا ناكمإو لاق « هدلو فالتخا

 ناكف ارضاح ناك اذإف لئاق لاق ولو تفصوام الإ اذه ىف تقو الو هيفن هل ناك م هفي مف اذكه اذه ناك اذإف هل

 لغش وأ ضرم وأ 5 احلا ىلإ لصي مل نإف المتحم ابهذم ناك مايأ ةثالث اهيف هيفن هل نوكي نأ اهيف عطقني ىلا ةدملاف اذه

 ىذق نم عنم ىلاعت هللا نأ نم عضوملا اذه ريغ ىف انفصو امل ابهذم ناك اهدمب بلط مث هيفن ىلع اهيف دهشاف سبح وأ

 هل تلق ةدم ىأو لاق « ةكمي اثالث هماقع هكسن ءاضق دعب رجاسملا نذأ سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأو اثالث هباذعب

 رتسل|هنكع وهو ماقأف هغلبف ايئاغ ناك نإو هيفن عطقني مل ضرع وأ هتوف فام ذم لوغشم وهو هفن ىلع دهشأف هيفن

 هلوقلوقلاف تقأف قدصأ لو تدلو اهمأب تعمس دق لاق نإو لاق « مدق مث هيفن ىلع هنأ دهشب نأب الإ هيفن هل نكي م

 ناك نإو لاق « ةنيلا اهيلعو هلوق لوقلاف تدلو اهنأ ملعأ مل لاقف اهدلبب ارضاح ناك ولو هلوق لوقلاف ملعأ مل لاق وأ

 ىلا ةدملا ىأت ىح هفنب نأ هلق نك لاخلا هذه آف رذع اذه لكتف:ًانئاح وأ اسوم وأ جورخلا ىلع ردقيال ضرره

 لبقتتام وأ اهنعالي نأ لبق تاه مث اهتوملبق هتأرما دلو:لجر ىفن ولو ًايئاغ ناك نإ اذكهو هيفن اهدعب هل نوكي ال

 ىتاو توملا دعب اهفذق وأ تنام مث اهفذق اذإو ةح وأ نم تناك ءاوسو هافئو نعتلا هنم ىنتنا 2 اهدلو ند ىنتني نأ

 . هودحم نأ اهت”رولف نعتلي يف اهدلو نم

 دلولا ىف ىف تقولا

 وأ دلولا ىتن مث رثك أ وأ لبحلا كلذ ىف ادلو تدلوف هتأرما لحم لجرلا رقأ اذإو : نا همحر ( ىفانتلالان)

 ءامل دحم مل هبلطت ل نإو اهل دح دحلا تيلطف هيفن عم اهفذق نإو هريغ الو ناعلب هنع ًايفنم نكي مل لخا نم ندلولا

 الو امل دح الو قال دلولاف هب تررقأ ىذلا لما نم الو هب تررقأ ىذلا دلواا اذه ىدلت ل لاقو اهفذقي مل نإو

 دحم مل فلح نإف كلذ تيلط اذإ اهفذق دارأ ام فاحأ كفذقأ الو بذاك انأو ىنم لحما نأ تررقأ لاق نإف « ناعل

 لف ىلبح هتأرما ىأر الجر نأ ولف تمصلا نود 'ناسالاب رارقإلاو لاق ء دح افذق دارأ دقل تفلحف فالحب مل نإو

 نعال ل محم سيل هلعلىردأال تنك لاقوأ ال لاق نإف ؟ اهلج تررقأ له لأسيف هافنف تدلو مث ائيش اهلبح ىف لقي

 تدلو ولو هيفن هل نكي لو همزل ىسفن ىلعو اهيلع رتسأف تومي هلع تلقو اهلم# تررقأ ىلب لاق نإو ءاش نإ هافنو

 :لاعف « رقأو هب مع دق تلاق ولو ناعلب هيفن هل ناك ىدبغ ىف هب رعأ م لاقو هب لع نيح هافنف مدقف بئاغ وهو ادلو

 ءاانه ىذلا ىلع درف هب *ىنرف ًايئاغوأ ارضاح ناكولو هيفن هل ناكو هب رقأام فلح هب تررقأ اءو قدصأ مو ىل لق

 ىلاعتهَلا كراب لجر هل لاقول اكارارقإ نوكب الو ءاعدلاب ءاعدلا ءىفاكي هنأل ارارقإ اذه نكي م هب رقي ملو اريخ هب

 1 دلو الو جدبوزمب ارارقإ اذه نكي مل هلددلوي ملو جوز, ملو هل اعدف كدولوم ىف وأ كحبوزت ىف كل

 نوب الا اهو افذق نوكمااك
 نيذلاو »لجو زع هللا لوقل احرص انزلاب هتأرما لجرلا فذقي ىتح ناعل الو : هللا همحر ( ىقانةلالاث )

 ولو هب اهتيمر ىذاا انزاا نء وه لاق اذإ هيلتحو هدآوىفن هلو هتءلط نإ ناعللا هلعق لعف اذإف لاق «مهجاوزأ نومرب

 نأ الإ هبسن هقحايالف اهحاكن فرع دقو ىلق ىريغ جوز نم هتدلو وأ هدلت مل امنكلو اهفذقأ مل لاق نإف ؛اذه تلق

 اهحاكن دنع هنم دلت نأ نكمي هتجوز هيف تناك اهنأ معي تقو ىف هتجوز ىهو هتدلو اهنأ ندبشإ ةوسن عيبرأاب ل
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 لاقدلولا ىنن هب عقو ىذلاب تعفو ةقرفلا نأل اثراوتي مل هناعتلا لاكدعب هتأرما تتاماوأ تاماولو قضارقلا كاورت الإ

 ناعألا فاح ولو لاق ةعقاو ةقرفلاو ىننم دلولا ءاوسف تتام وأ تسرخ وأ انزلاب فذقأ وأ 60 تعتلأال تلاق ولو

 هثرو تام امه-أ امملاحم اناك ايش ناعتلالا وأ ناعألا نم صقن وأ نعتلاو ناممأ ةثالث فلح وأ ناعتلالا قبو اهاك

 اكل كك نعتلف هيلع ردقي ىتح هلاحم ماكنلاف بره مث اثالث وأ نيتنثا فلح نإو لاق « هسفن ةكدكا | نأ كاع رآ

 باثوأ هلع ردق 0 هلاع حاكنلاف هلقع بهذيام وأ مالكلا ىلع هةعم ردع الام هباصأ وأ مهرب وأ سرح وأ هتع ول

 نلطف امل دحم نأ بلطت نإوهدلو دلولاو امجوز وهو دح امل دحم نأ تبلطو نعتلأال وه لاق نإف نعتاا هلقع هبلإ

 ء مط كلذ ناك اهدح تفع نكت ملو اهمتثرو كلذ بلطو تتام نإو هل دحو هل كلذ ناك اهم هانزب اهفدق لحجر كلذ

 مل هب اهفذق ىذلا هبلط مث امل دحف اهتثرو وأ هتبلط نإف مهل كلذ ناك هنثرو كلذ باطو اهم فوذقملا تام ول كلذكو

 اهرمأف مامإلا ًاطخأولو اهلعكلذ نكي مل نعتلأ انأ ناعللا جوزلا مث نأ لبق ةأرملا تلاق ولو دحاو فذق هنأل هلدعم

 تدح تبأ نإف نعتلت نأ اهيلعف جوزلا نعتلا قمو > هب بح الو دح اهسفن نع هب أردب ءىش كلذ نكي مل تنعتلاف

 دجسملا باب تفلحأو اهيلع كلذ نكي مل دجسملالخدت تح رخؤتنأ جوزلا لأسف اضئاح جوزلا نعتلا نيح تناك نإو

 تمجر ابيث تناكف ةضيرم ىهو نيميلا نم تعنتما نإو لاق ؛ اهتيب ىف تفلحأ جورخلا ىلع ردقتال ةضيرم تناك نإف

 دربلا صقنيو حصت تح ذحم ل اركب تناك نإو اهيلع ىتأي لتقلا نأل ةفئاص ةعاس وأ دراب موي ىف ناك نإ كلذكو

 باذعااو ( ىف: لالا ) ةيآلا «باذعلا اهنع أردبو» ىلاعت هللا لوقل جوزاا نعتلا اذإ دحم تلق امبإو دحم مث رحلاو

 اهاقعىلع تبلغ وأ تهتع وأتباغ ولو لاق ء ناعتلالاب اهسفن نع أردت ملو جوزلا نعتلا اذإ دحم نأ اهيلع ناكف دحلا

 نمت تسيل اهعأل ناعتلا الو دح الف اهلقع ابيلإ: بني مل نإو تدح لعفت مل نإف تنعتاا اهلقع اهيلإ باثو ترضح اذإف

 كلذ انلبق نعتلأ انأ لاقّتح همي لف طايسلاب برضف دحلا هيلع ماقي نأب رمأو نعتلأال جوزلا لاق ولو  دودحلا هيلع

 ضعب برعضيف اهب ىف 1 ال لوقيف ةنيس تنا لايف ةأراا فذقي أك هسفن ىلع ىنأ ولو دحلا نم هلان امف هل ءىث الو هنم

 تلاق مث هضعب اهءاصاف دحلا ابيلع ماقي اهب رماف تباف ىنعتلا ةأرملل ليق ولو هل كلذ نوك ف مهم ىف آ انأ لوي مث دحلا

 لبق دلولا تاق هلمع بهذ وأ سرخ مث اهدلو نو هتأرما لجرلا فذق ولو ىنعملا ادهم نعتلت تح تكرت نعتلأ انأ

 نكي مل هتقدصف دلوب هتأرما فذق ولو ثاربملا در هنع دلولا ىننو نعتلاف جوزلا قافأ مث هنم هئاريم هل شاف قى انآ

 شارفلل دلولا ( قفا لالا ) هناعتلاب هنع ىننف جوزلا نعتلي ىح هتقدص نإو دلولا 00 الو امل ناعل الو دح هياع

 جايتحا الو هوتعمال مزالو نءالب وأ 2©2هفني ملام شاع وأ جوزلا تام فارتءا ريغ جوزال ةحوزلا دلو نأ لصألاو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف ىفن ىتلا لاخلا لثم ىف الإ جوزلا نع دلولا قش الو لاق « ةحوزلا دلو ةوعد ىىلإ

 لاق ةهنع دلولا قو أامهندد نعالف ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأف اهلمح ركنأو هتأرما فذقك ىنالدعاا نأ كلذو

 نإو امهنيب نعال هافنف كالا ىناف م احلا هنكمأ و دلولاب جوزلا ملع اذإو اهامح ةنابتسا دنع اهفذق ىاالجعلا رهظأو

 د 59 اهحص صقش اعِب لصأ نوكي ام هل كلذ نكي مل هافن مث انيب اناكمإ هنكمأ دقو كلذ كرتف كاحلا هنكمأو مع

 تضف اهريغ نودةدم ىف ءىث هل نم لك اذكهو ةعفش هل نكت مل ةدملا كلت ىف كلذ كرت نإف هنكمأ اذإ هذخأ عيسفشلل

 )١( ةحدعصم 1ك لسا «انزلاب ترقأ وأد باوصلا لعلو خسنلا ىف اذك انزلاب فذقأ وأ 1 هلوق .

 ) )0نعال وأ : هلوق ٠ ةدحسمةعك هأ هدعب امو هلبق امت مدعي مك واولا رهاظلاو «وأ »د , خسنلا ىف اذك .

 اتت ييتتتتحلا 2 اا _
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 ثا
 ناك نإو « نالفو نالف وأ نالفب انزلا نم هب اهتيمر امف نييذاكلا نم تنك نإ هلا ةنعل ىلعو »ناعتلالا دنع لاو

 نإو انزلا نم هب اهتيمر امف نيقداصلا نمل ىنإ هللاب دهشأ »ةداهش لك عم لاق هنم ىنتئاف لبح اهب وأ هافنف دلو ابعم

 ىف لاقو «ىنم وهام انزلا نم ل لمح اهم ناك نإ للا اذه نإو»لاق المح ناك نإو «ىنم وهام انز دلو دلولا اذه

 لاق اذإف «ىنم وهام انز دلو دلولا اذه نأو انزلا نم هب اهتيمر امف نيبذاكلا نم تنك نإ هللا ةنعل ىلعو» ناعتلالا

 جوزلل لاق ناعتلالا ىف لما وأ دلولا ىنن ركذي ملو مامإلا ايس انو قفا نإلاف ) ناعتلالا نم غرف دقف اذه

 جوزلا ناعتلا دعب هنم تغرف تناك نإ ناعللا جوزلا ةداعإ دعب ةأرملا ديعت الو ناعللا كيلع تدعأ هيفن تدرأ نإ

 هيلع داعأ هدح لجرلا دارأف هفذقب نعتلي لو لجرب اهفذق دقو أطخأ نإو لجلاو دلولا ىنن هيف مامإلا لفغأ ىذلا

 ةعبرأ اوناك ول ىلإ بحأو نيلدع ةداهشب هناسلب هل نعتلا ايمححأ ناك نيجوزلا ىأو نعتلي مل نإ هل دح الإو ناءللا

 دعي مل سرحلا دعب هناسا قلطنا نإف ةراشالاب نعتلا هتراشإ مهفت سرخأ ناكنإف هناسلب نافرعي نالدع ءىزحيو

 «انزلانم هب ىنامر امف نيبذاكلا نمل ارضاح ناك نإ هيلإ ريشتو ًانالفىجوز نإ هللاب دهشأ»لوقتف ةأرملا ماقت مث لاق

 ىرذحا» امللاق وىلاعت و كرابت هللا اهركذو مامإلا اهفقو ةعبارلانم تغرف اذإف تارم عبرأ كلذ لوقت ىتح دوعتمث

 عضت نأ اهرمأ ةأرما امترضحو ىضمت اهآر نإف (كنامأىف ةقداص ىوكست مل نإ لجو زع هللا نم بضغب فردا

 نم هب ىلامر امف سقداصلا نم ناك نإ هللا بضغ ىلعو» ىلوق امل لاق ىضع اهآرف اهرضحم مل نإو اهيف ىلع اهدي

 بياك نب مصاع نع انرب>أ نايفس نأ امهريكذتو امهفقوب ترمأ امإو ناعالا نم تغرف دقف كلذ تلاق اذإف « انزلا

 نأ نينعالتملا نيب نعال نيح الجر رمأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نع هبأ نع

 وأ دلو ىفنب اهنعال اهناعتلاو اهناعأ ىف ءاوسو ( ىتفإ* لالا ) ةبجوم اهنإ لاقو ةسماخلا دنع هيف ىلع هذي عضي

 ءاوسو لاق تبشي وأ وه هنع ني امتإو لاح لكب اهدلو دلولاو دلولا ىف امل ىنعم ال هنأل امهنم دحاو الب وأ لمح

 نيرح هب نانعتلي ىذلا لوقلاو هيف نانعتلي ىذلا عضوملا ىف امملوةع ىلع نيبولغ اسيل نيغلاب ةجوزو جوز لك

 ىذلا عضوملا ىف نافلتخو هب نانعتلب ىذلا لوقلا ىف رفاكامهد>أ وأ نارفاكلا ءاوسو كولمتو رح وأ نيكوامت وأ

 رخالارضحو امهدحأ ريض مل وأعبرأ امهر ضم مل وأ رباملا ىلءالو نياق مامإلا امهنيب نعالي مل نإو لاق هيف نانمتلي

 . ناعالا امهيلع دري ل

 ةأرملا دحو دلولا ىفنو ةقرفلا نم جوزلا ناعتلا دعب نوكيام

 لحت الو هتأرما شارف لاز دفف ناعتلالاو ةدابشلا جوزلا لك أ اذإف ( ىف(: لالا ) لاق ( عيبرلا انربخأ )

 هللا لوسر:نأل اذه تلق امنإو لاق دحت مل وأ تدح نعتلت ل وأ تنعتلا هيلإ دعت مل هسفن بذك أ نإو لاحم ادبأ هل

 الف شارفلا لوزي نأب الإ شارفلا نع داولا ىنني نأ زج ملف ًاشارف تناكو «شارفال داولا» لاق سو هيلع هللا ىلص

 نينعالتملا نيب قرف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ دقو ادبأ شارف نوكي

 دلولا قملأ اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ؟ح ىف الوقعم ناكو هللا همحر ( ىف[: ةلالاث ) ةأرملاب دلولا قحلأو

 نأ ساناا عامجإ ىف لوقعمو هيفنب هبذك ىلع همأ نيمب ال هئاعتلاو هنيمس هنأ نع هفن نأو هبأ نع هاقث هنأ ما

 هيفن نم تفصو ام جوزلل ىنعملا نأو هيفث ىف ةأرملل ىنعم ال نأل دحلا دلجو دلولا هب قملأ هسفن بذكأ اذإ جوزلا

 اهيلإو ىفني هنع امإ اهنع ىنني ال اهدلو لاح لكب دلولاو هقاحلإو دلولا نو جوزلا نيمي ىف ىنعم امل نوكي فيكو

 بسنلا لوزي ال هنأل هتأرما هنم تناب دقف ناعللا جوزلا لكأ اذإف ( ىف لالف ) بسن اذإ بسن
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 ملَسو هيلع هكا لص ىلا ةرمأ امو !هيراقت اهتكسمأ نإ هللا لوسراب اهنلع بيدك لاق مث «انعالتف امدقتف نآرقلا كيف

 هبسحأ الف ةرحو هنأك ًاريصق رمحأ هب تءاج نإف اهورظنا»لسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاقو نينعالتملا ةنس تضف

 هوركملاتعنلا ىلع هب تءاجف «اهياع قدص دق الإ هبسحأ الف نيتيلأ اذ نيعأ محسأ هب تءاج نإو اهيلع بذك دق الإ

 نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا ديبعو بيسملا نب ديعس نع هيبأ نع دعس نب مهاربإ انربخأ لاق ( ىعفاشاا انربخأ )

 تءاجف لاق «همهتي ىذللوهف جعيدأ هب تءاج نإو اهجوزل وهف اطبسرق.شأ هب تءاج نإ »لاقإسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نم الجر نأ ةدعاس ىبب ىخأ دعس نب لهس نع باهش نبا نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ جعيدأ هب

 ادق م] ةنوأتمتف هلتتبأ الجر هتآرما عم دجو الجر تيأرأ هللا لوسراي لاققف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ءاج راصنألا

 كيف ىضق دق» ٍلسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف نينءالتملا رمأ نم نآرقلا ىف ركذام هنأش ىف لجو زع هللا لزنأف ؟ لعفي

 دم# نب مساقلا نع دانزلا تأ نع نايفس انريخأ 1 لأ نعدي ابنا كاك ءركتلا الماح تناكو لاق نينعالتملا

 هللا ىلص ىنلا لاق ىتلا ىهأ دادش نبا هل لاقف نينعالتملا ثيدحم ثدحم امهنع ىلاعت هللا ىضر سابع نبا تدهش لاق

 زيزعلا دبع انربخأ تنلعأ دق تناك ةأررما كلتال سابع نبا لاقف «؟اهتمجر ةنبب ريغب ًادحأ امجار تنكول» سو هيلع

 هنأ ةريره وبأ ىنثدح ىربقملا لاق ىظرقلا ثدحم ىربقملا عمس هنأ سنوي نب هللا دبع نع ذاحلا نب ديزت نع دمحم نبا

 نم موق ىلع تلخدأ ةأرما اميأ »وسو هيلع هللا ىلص ىناا لاق ةنءالملا ةيآ تازن امل لوق حسو هيلع هللا ىلص ىنلا عمس

 هللا بجتحا هبلإ رظني وهو هدلو دحح لجر اعأو هتنح ىلاعت هللا اهلخدي نلو ءىث ىف هللا نم تسيلف مهنم سيل

 رانيدنب ورم انريخأ لوشي ةنييعنب نايفس تحمس «نررخألاو نيلوألا نم قئالخلا سوءر ىلع هل هحضفو هنم ىلاعت

 بذاك اكدحأ لجو زع هللا ىلع كباس>» نينعالتمال لاقرسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمت نبا نع ريبج نب ديعس نع

 نإو اهحرف نم تللحتسا ام وهف اهبلع تقدص تنك نإ كل لامال» لاقف .ىلام هللا لوسرام لاقف «اهملع كل لبسال

 ريح نب لا هدم نء ةمدع 1 0 بوبأ نع ةئديع ب نايفص انربخأ ( هئم وأ اهنم كل دعب أ كلذف اهملع تدك تك

 نع سنأنب كلام انرب>أ « بئات مكنم لهف بذاك امد>أ نأ ملعب هللا )لاقو ةح.سملا ىنعي اهملت لاو اهنرقذ ىطسولاو

 ىلص هللا لوسر قرغؤ اهداو نم ىفتناو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نامز ىف هتأرمأ نعال الحر نأ رم نبا نع عفان

 ٠ ةأرلاب دلولا قأو امهنيب سو هيلع هللا

 ؟ تامل فك

 قجوز هب تيمر امف نيقداصلا نم ىلإ هللاب درشأ لق » جوزال مامإلا لوقي نأ ناعالا هللا همحر ( قفا علال )

 اهبرأ لك اذإف تارم عبرأ كلذ لكي ىح املوقيف دوعي مث «انزلا نم ةرضضاح تناك نإ اهيلإ ريشيو نالف تنب ةنالف

 عضي نءرمأ ىضمي نأ ديرب هآر نإف «هللا ةنعلب ءوبت نأ تقدص نكست مل نإ فاخأ ىنإ ) لاقو هللا هركذو مامإلا هفقو

 لق لاقو هكرت ىنأ نإف ًايذاك تنك نإ ةبجوم «نيبذاكسلا نم تنك نإ هللا ةنعل ىلعو» كلوق نإ لوقيو هيف ىلع هدب

 هنيعب همسي دحأب اهفذق نإف ( قفا لاو ) «انزلا نم ةنالف هب تيمر اهف نيبذاكلا نم تنك نإ هللا ةنعل ىلع»

 «نالفو نالفو نالفب انزلانم هب اهتيمر امف نيقداصلا نمل ىفإ هللاب دهشأ » ةدابش لك عم لاق زبك 1 وأ نتنثا وأ دحاو
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 ؟ ناعللاب ادبي نيجوزلا ىأ
 كاحلا أطخأ نإو ةأرملا تنعتلا اسمخ هلك اذإف لكك ىح تاعللا لجرلا ادسو ؟ ل همحر ( قفان تلال )

 ناعللا لج رلا لك أ اذإف تنعتلاف نعتلت ةأرملا رمأ ىتح ناعللا لمكي يف لجرلاب أدب وأ تنعتلاف جوزلا لبق ةأرللاب أدبف

 ناعللا ىف لجرلاب أدب لجو زع هللا نأ لبق نم دحاو فرح الإ لجرلا ناعل نم قبي ل ولو تنعتلاف ةأرملا تداع

 بحي ال دحلاو اهسفن نع دحلا عفر الإ ناعللا ىف امل ىنعم ال هنأل ناعللا لجرلا لمكي ىتح ناعل ةأرملا ىلع حب الف

 ىنأي نأ لبق نءتلاف لجرلا أدب اذإو تدح الإو ناعتلالاب اهسفن نع دحلا عفدت اهنأل بحي مث لجرلا نعتلي قح

 نأل ناعتلالاب هايإ مكاحلا رمأ لبق أدب امهيأ داعأ امه وأ ةأرملا وأ ناعتلالاب هرمأي نأ لبق هاتأ ام دعب وأ ك احلا

 ىلع نيميلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا داعأف هل فاحو ةتبلا هتأرما قالطب هربخأف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىتأ ةناكر

 انربخأ ) هرمأب هفلح لبق هيلإ هتأرها دري لو مسو هيلع هللاىلص هلالوسر رمأب هفلح دعب هتأرما هيلإ در مث ةناكر

 اروع نأ هريخأ ىدعاسلا دعس نب لهس نأ باهش نبا ىنثدح لاق كلا انرب>أ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق (عيبرلا

 مأ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو الجر نأ ول مصاع اي تيأرأ هل لاقف ىدع نب مصاع ىلإ ءاج قالجحعلا

 لاقف روع هءاج هلهأ ىلإ مداع عجر املف كلذ نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مصاع اي ىل لس ؟ لعفي فيك

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركدق ريخم ىنتأت مل رعوعل مصاع لاقف ؟ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كل لاق اذام مصاعاي

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأ ىتح رميوع لبقأف هلاسأ ىتح ىبتنأ ال لاو رعوع لاقف اهنع هتلئاس ىتلا ةلأسملا ٍلسو

 وسر لاقف ؟ لعفي فك مأ هنولتقتف هلتقبأ الحر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ هللا لوسراي لاقف سانلا طسو ملسو

 دنع سانلا عم انأو انعالتذ دعس نبا لبس لاقف « اهب تأف بهذاف كتبحاص ىفو كيف لزنأ دق) سو هيلع هللا ىلص هللا

 نأ لبق ًاثالث اهقلطف اهتكسمأ نإ هللا لوسرا, اهيلع تبذكدقل رعوع لاق اغرف اماف سو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ نينعالتملا ىف ةنس كلت تناكف بابش نبا لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رخ

 مصاعاي لاقف ىدع نب مصاع ىلإ ىنالجعلا روع ءاج لاق هربخأ دعس نب لبس نع باهش نبا نع دعس نب مهاربإ

 مصاع لأسف ؟ عنصي فيك مأ هب لتقيأ هلتقف الجر هتأرما عم دجو لجر نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىل لس

 ري ىنتأت مل كنإ لاقف ؟ تعنص ام لاقف رعوع هيقلف لئاسملا سو هيلع هللا ىلص ىنلا باعف سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هنل اس الف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيتآل هللاو رعوع لاقف لئاسملا باعف ٍملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر تلئاس

 لبق اهقرافق اهيلع تبذك دقل اهم تقلطنا نأكل رعوع لاقذ امهنيب نءالف:امهم اعدف امهبف هيلع لزنأ دق هدجوف هاتأاف

 مظع جعدأ محسأ هب تءاج نإف اهورظنا» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرهرمأي نأ

 هوركملا تعنلا ىلع هب تءاجف « ابذاك الإ هارأ الف ةرحو هنأك رميحأ هب تءاج نإو قدص ذق الإ هارأ الف نيتبلألا

 دعس نب لهس نع بابش نبا نع بئذ ىنأ نبا نع عفان نب هللا دبع انرب>أ نينعالتملا ةنس تراصف باهش نبا لاق

 لوسر مداعاي ىل لس ؛هنولتقتأ هلتقف الجر هئأرما عم دجو الجر تيأرأ لاقف مصاع ىلإ ءاج ًارعوع نأ ىدعاسلا

 عجرف اهباعو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لئاسملا هركف ملسو هياع هللا ىلص ىننلا لاسف ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلص هللا لوسر نيتآل هللاو رعوع لاقف اهباعو لئاسملا هرك ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ هربخ اف رعوع ىلإ مداع

 لجو زعع هللا لزنأ دق ملاقف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأسف مصاع فالخ نآرقلا لزن دقو هءاجف ملسو هيلع هللا
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 كاان
 ثناكنإو هب دلولا تقحلا ام ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ امهنيب تنعال فيك ةجوز:ريغ ىهو ناك فذقلاو ابفذق

 تزلدكفا ةكوز "تناك اانا دلولا "نود 'ةدرفتم اهكحأ ريغ هتم اهدلو ؟ح تلعجف هتجوز اة

 000 ازا 4 هك اضرب د كلولا فول ىف اعأ ىرب الآ ةخوز تناك اهنأل' انلولاب: امه ,تتعال

 نيبتامدعب ذلولا ناك شارفلا لازأف ةجوز ىهو داولا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنن اذإو هيفنيو نعتلي كلذكو

 ؟تدرأ ام هل لبق ىنباب سيلو دلولا اذه تدلو دق هتأرماللجر لاق ولو نيبت نأ لبق هلاح لثم ىفوأ ىئني نأ ىلوأ

 دا تبلط نإف نعءالي ملو هنع فني ل تكس نإو هنع ىنن نعال اذإو كلذ تبلط اذإ دحوأ نعال هب تنز لاق نإف

 لبحتف لجرلا ءام.ةأرملا لخدتست دق لاقي هنأ كلذو نعال وأ دح لكن نإو ءىرب فلح نإف اهفذق دارأ ام فاح

 هيف لجو زع هللا لعج ىذلا عضوملا هنأل نعتلي وأ دحف انزلاب اهنذقي ىتح امهنيب نءالأ الو افذق هلعجأ مل كلذلف

 امر ىق فدقب. "سيل اذه نأل اهنعالي مل عاما نود ام كنم لان وأ كشتف وأ لجر كسبح دق لاق ولو ريغال ناعللا

 بحي عامج اذه نأل نعالوأ دح كلذ تبلطف كربد ىف لجر كباصأ امل لاق ولو لاق كلذ تبلط نإ املرزعو

 امل لاق ولو امارح ناك اذإ اهتعماجم ىلع دحو هتلعف ول دح هيف اهياع بحب عامي فذقلا ىف الإ املدحم الو دحلا هب اهيلع

 هنم كلذ باغ يح الجو تنأ تبكر امل لاق ولو كلذ تبلط نإ رزعيو نعال ملو دحب ل شحفأف ةأرما كب تنبع

 الف كحكنأ نأ لبق تينز ةجوز.ىهو امل لاق ولو دحلا اعم امملع نأل دحم وأ هب نءالي افذق ناك كنم كلذ ىف

 هنأل نعالب ملو.دج هيفني لبح/الو دلو الو ىتأرما تنأو تينز هنم نيدتام دعب امل لاق ولو كلذ تبلط نإ دحمو ناعل

 نكي ل اهمأ دح هتأر رما تبلطف ةرضاح ريغ ةماسم ةرح ابمأو ةينازلا تنب ةينازاي هتأرمال لاق ولو هتحوز ريغ فذاق

 ناك اهدح هتأرما تيلط مو لاق : لاق ام ىلع ءادهش ةعبرأب تأي مل نإ امل دح اهلكو وأ ابمأ هتبلط اذإو امل

 هدلج أرب, حج سبح نعتلي مل نإف كتأرمال نعتلا هل ليقو هناكم مال دح ًاعيمج هاتبلط ولو دحم وأ نعتلي نأ هيلع

 ' دحاو طوس الإ قب مل نإو هعوجر تلبق نعتلأ انأ لاقف عجر مث هتدلجف ناعللا ىنأ ىتمو نعتلي نأ الإ دح أرب اذإف

 ناعالا نوكي نيرأ
 مك احلا نعال اذإف رينلا ىلع نيجوزلا نيب نءال ملَسو هيلع هللا ىلص ىن ١: نأ ىور هللا همحر ( قئاتت لالا (

 امهْنس نعال اذإو ربلا ىلع امهنيب نعال ةنيدملاب امهنيب نعال اذإف تيبلاو ماقملا نحب امهنيب نعال هكع نيجوزلا نين

 ٠ برضلا نم ىضم امف هل ءىث الو

 عاق لحرلا مهي أدسو لاق دلب الك دجسم ف نيجوز لك نان نعال كلذكو هدجح سم ىف امهند ن عال سدا تس

 آسلاج نعتلف اهعم مايقلا ىلع ردقي ال ةلع اهدا نوك نأ الإ نعتلتف ةمئاق ةأرملا ءتلف ةسلاج ةأرملاو
0 

 نإو دجسملا باب ىلع ةأرملاو دجسملا ىف جوزلا نءتلا متاح ةارلا تناك نإو نولحلا ىلع ردقي مل اذإ اعجطضم وأ

 ةحوزلا تءاش نإو مظعت ثيحو ةسنكلا 2 ةحوزلاو دحسملا ىف جوزلا نعتلا كم ةحوزااو انام ل ناك

 نوكرشملا انمتإ » ىلاعت هللا لوقل مارحلا دجسملا لخدت ال اهنأ الإ هترضح اهلك دجاسملا ىف جوزلا رضحم نأ ةكرسشللا

 ةئيدملا وأ ةكمب مامإلا أطخأ نإو هللا همحر ( ىف: ةلاااث ) « اذه مهماع دعب مارحلا ددسملا اويرقي الف س

 8 ىدم دك 92 هنالاو امهيلع ناعللا ىضم دق هنأل امهلع ناءالا كعب : دحسسملا ريغ 3 نيجوزلا نحب نعالف امهريغ وأ

 ةسينكلا ىف ًاعم امهنيب نعال نيكرشم ناجوزلا ناك اذإو : لاق ٠ رخآلا امهدحأ رض ملو نعال نإ كلذكو امهنيب

 2 حلا سلح 7 أمه نعال انلإ يك اع مل نيدال قاكارلم اناك اذإو نامظع ثدحو



 ا
 ىكو فارثعا وأ ةنسب الإ بجمأل : لبق ؟ ىلاعت هللا قح اهيلعف لبق نإف . هقح هل ذخأن نأ لأسي دحأل ةفذاق ريغ

 كش تناكا نإ تدع نعتلت مل نإو تنعتلا ةباتكلا وأ ةراشإلا لقعت كل تك نإو . فارععالا لقعت

 نعال اهفذق هنأ نيدهاشب تن تنأاو ركشا اف ىنتفدق هل تلاق ولو . ناءتلالا تبأ نإ دحم مل اهلقع ىف كش نإف « اهلمع ىف

 هغولب لبق امفدقولو (لاق) اهفذق نوكي نأ دحج وه امإ اهفذقب هسفنل اياذك ! هزاكنإ سيلو . دح نعالي مل نإو

 ىلع ابولغم اهفذق را كلذكو . غولبلا دعب افذق امل ثدحم نأ الإ امل نكي مل دحلا وأ ناعتلالا تبلطف غلب مث ةعاسب

 هتجوز جوزلا فذق نإف ةجوزلا كلذ بلطت ىتح ناعل جوزلا ىلع نوكي الو (لاق) ةعاسب كلذ دعب قافأ مث هلقع
 ىذلا انزلاب تفربعا نإو ناعل هيلع نكي مل اهتثرو كلذ كرتف تتام نإو ناعل هيلع نكي مل كلذ بلط تكرف ةغلابلا

 تاك ناك نإ ادلو نيو ةقرفلا عقت و كك اع بجويل نعتلي نأ وه ءاش نإو ناعل هيلع نكي مل هب , افذق

 م نإ كلذ تءاط نإ رزع هكلم ريغ ىف ناك انز وأ انزلا كلذب اقذف م ءلنر ىف هنودع تاكا « هل كلذ

 ةدارأاو اهدلو هب قحلأو ةيسفن بذك أف ناعللا كعب وأ ناعللا لش اهلل هريزعت وأ هتأرمال هدح اندرأ نإو 2 نعتلب

 تناك ولو « هنع ةيفاع ريغ اهدحب ةبلاط نوكست نأاب الإ هدحم الو هدحت مل هبلطت مف هتكرت وأ هنع وفعلا هتأرما

 تنعتلا نإ هل لبق رزعي نأ تبلطو انزلاب اهفذقف غلبت لو اهلثم اهلثم عماجم ةيراج وأ ةكولمم وأ اهفذقف ةيمذ هور

 تنعتلا نإو املا كتجوز ىهو ترزع نعتلت مل نإو كتوز نيبو كنيب ةقرفلا تعفوو رزعت نأ نم تجرخ
 انكسحل ةبلاظ انيتأات نأ الإ غلابلا ةباتكلا دحم ملو نعتلت ل غلبت مل ةيبص وأ ةيافك تناكف نعلن نأ تا

 دحلا طقسيل ةكولمملا تنعتلا نءتلن ني نلق نإو ةنس فصن ىفنو ةدلج نوسمخ اهيلعف ةغلاب ةكوام تناك نإو

 مل نإف نعتلتف اهيلع مسح نأ ىف بغرت نأ الإ ناعتلالا ىلع ةينارصنلا رجأ الو اهيلع دحال هنأل ةيبص ىلع ناعتلا الو

 ىلع ةيواغم وأ ءاسرخ هتجوز تناك نإف ٠ اهاتكرت هنع تعجر نإو انئكحم اًضرلا لع تتش نإ اهانددسل لكلا

 ةقرفلا عم كنع هانيفن ت تنعالف اهدلو وأ لمح نم تيفتنا نإو اهنيبو كنيب انقرف تنعتلا نإ هل لبق اهفذقف اهلقع

 اهلثم باطيال ىهو هبلطت مل اذإ ريزعتالو كيلع دحال هنأل ناعتلالا ىلع كرب الو كتأرما ىهف نعتلت ل نإو

 ةرولغملا الو ءاسرلا ىلع دح الف نعتلا نإو ( لاق ) ) كنع هلك كلذ طقسف تفرتعا تاقع ول ايلعل ىردنال نحن و

 ةمأ صو هتأرما فذق ول كلك . مهل كلذ نكي م دحب وأ جوزلا ن نءتلي نأ اهؤايل وأ بلط ولو ء لقعلا ىلع

 امنإو مهنم دحاول كلذ نك اهيلو كلذ باطف ةريغص فذق وأ رزعي وأ نعتلي نأ اهديس بلطف هيلطت مف ةغلاب

 ةريك الو ءالؤه نم ةدحاو هبلطت مل ولو « ةيح تناكام امل هباطي دحأل نكي مل هبلطت مل نإف امل كلذ ىف قحلا

 ناك اهقارف دعب ىه وأ امتوم دعب اهيلو هبلطف تقررو وأ تتام ق> فرتعت ملو ةريكللا هفعت ملو امحوز اهفذق

 كلي اقالط هتأرما قلط الجر نأ ولو ( لاق ) اهريغل ززعيو ةماسملا ةرخلا ةريبكلل دحم وأ نعتلب نأ جوزلا ىلع

 تدح نعتلت مل نإف ناعتلالا اهياعف نعتلا نإو دح لعفي م نإف نعال فذقلا تبلطف ةدعلا ىف اهفذق مث ةعجرلا هيف

 هنق كلمي ال قالطلا ناك اذإو ( لاق ) ةدعلا ىف اهفذق دقو ةدعلا تضم ول اذكهو جاوزألا فاعم قف اننا

 مل وأ هتحوز ىهو ناك هنأ ىلإ هبسن انزب ةدعلا ىضم دعب اهفذقف ةعجرلا هيف كللع ناك وأ ةدعلا ىف ابفذقف ةعجراا

 اذإ هتددح اعإو ( لاق ) همزلي المح وأ هتدلو ادلو هب ىنني نكي مل نإ ناعل الو دح , اهدح تيلطف كلذ ىلإ هبسني

 جاوزألا - نم 2 38 ةيمسأ مزاب دلو حاكتلا بددسل هنو اهني الو ةحوز ريغ 5 هنم نئاب ىهو اهفذق

 نأ هنم ىنتاف 4ب هندسأ قحلي دلو الب ثدح وأ ل امم رهظ نإ تناارقأ ٠ لئاق لاق نإف : ةفوذقم ةنصحم تناكف



 كلارا ف
 نيذلاو » ىلاعت هللا لاقو دحم وأ جوزلا نءتليف هب موقينأ اهيلول ناك تتام ول كلذكو « نعتلي نأ فأ نإ

 هلوق ىلإ « نيقداصلا نمل هنإ هللاب تادابش عبرأ مدحأ ةدامثف مهسفنأ الإ ءادهش محل نكي ملو مهجاوزأ نومري

 جرخأ هللا نأ لجو زع هللا باتك ىف انيب ناكف ( ىتفاةةلالاف ) « نيقداصاا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ د

 « نيبذاكلا نم ناك نإ هللا ةنعا نأ ةسماخلا و#نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ» هتداهشب ةأرملا فذق نم جوزلا

 ةلالد كلذ ىف تناكو « انزلا نم هب اهفذق امب اهيلع نودهسش, دوهش ةعبرأب ةجوزلا ريغ ةنصحلا فذاق جرخأ اك

 بلطت تح دح ةيدنجألا فذاق ىلع سيل اكو اهدح ةفوذقملا ةأرملا بلطت ىتح نعتلي نأ جوزلا ىلع سيل نأ

 دلولا نو نيجوزلا نيب ةقرفلا اهنم سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنسب ماكحأ ناعللا ىف تناكو ( لاق ) اهدح

 . ابعضاوم ىف اهانركذ دق

 نعالبال نمو جاوزألا نم نعالب نم
 جوز لك ىلع ناعللا ناك اتلطم جاوزألا لع ناعللا لحو رع هللا ركذ انو .: هللا همحر ( قفانتلالا ١

 ناك وأ نيماسم نيرح ناجوزلا ناك ءاوسو ضرفلا اهمزا ةجوز لك ىلع كلذكو ٠ ضرفلا همزاو هقالط زاج
 الك نأل انبلإ اكاخحم نيبمذ اناكوأ ةيمذ ةجوزلاو اماسم جوزلا ناك وأ اعم نيكولمت اناك وأ اكوامت رخآلاو ارحاهدحأ

 لوقلاو هيفلوقلا فلتخم ال ءاوس مهلك مهناعلو هبحاصل هسفنىفو هبحاص نود هسفنىف ضرفلاهيلع بن ةجوزو جوز

 جوز لكو نايمعألاو فذق ىف نادودحملا ناجوزلا كلذ ىف ءاوسو هيلعو هل تعقو نا دودحلا فلتختو دلولا ىفن ىف

 فذق اذإ ءاوس كلذ نوكي اك ةنازاي لاق وأ تنز لاق وأ ىنز انأر جوزلا لاق ءاوسو ضرف هيلع بحي

 هيلع دحالو ءاوسف هيلع دحال نمت وأ دحلا هيلع نمت ىمو هتأرما هيلع دحال ىذاا جوزلا فذق اذإو « ةيبنجأ

 بولغم لكو هوتعملا كلذكو « اهقلط ول هل قالط الو هنع هافن نإ دلولا ىني الو اهنيبو هنبب ةقرف الو ناعل الو

 لوَقلا الو لعفلا مزاب الو ناركسلا مزلن لعفلاو لوقلا نأل ركسلا ريغ لقعلا ىلع ةبلغلا تناك هجو ىأب هلقع ىلع

 همزلي الف القاع ناك نإو اهلبق ملتح وأ ةريثع سمح لمكتسي مل ىصلا كلذكو « ركس ريغب هلقع ىلع بلغ نم

 هنع طقس هلقع بوزع لاح ىف عنص امل ىرخأ ىف قافأف لاح ىف ضرم نم هلقع بزع نمو ( لاق ) ناعل الو دح

 ةأرملا تلاقف ناجوزلا فلتخا نإو . هريغو فذقو ناعاو قالط همزل هلقع اميف بوث, ىتلا لاحلا ىف عنص امو

 لوقلاف ىلقع ىلع بولغم انأو الإ كتفذقام كتفذق تنك نألو ىتقافإ لاح ىف كنهذقام لاقو كتقافإ لاح ىف ىنتفذق

 بهاذ ىلقعو كتفذق لاقف اهفذق ولو , هلقع بهذي هنأ لع, ناك وأ « رقت ةأرملا تناك اذإ ةنيبلا اهيلعو هلوق لوقلاف

 بهذي دق ضرم ىف هعمو هلبقو هيف اهفذق ىذلا تقولا ىف ناك هنأ لعي مل نإف لقعلا بهاذ تنك ام تلاقو ضرم نم

 سرخأ جوزلا ناك اذإو ( لاق ) فاحو قدص كلذ مع نإو دحب وأ نءتلي فذاق وهو قدصي الف هيف هلقع

 قلطتسا نإو ناعل الو دح الف لقعي مل نإف دح وأ ةراشإلاب نعال فذقف لقعيف بتكي وأ باوجلاو ةراشإلا لقعي

 هلوقب هتأرما هيلإ درت الو دحم مل نعتلأ ملو فذقأ مل لاق نإو « نعتلي نأ الإ دح نعتلي لو تفذق دق لاقف هناسا

 قالطلا هانمزلأف قلط ول كلذكو , اهكسمي نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب امف هعسيو لاحم ةقرفلا ءانمزلأ دقو نعتلأ م

 اوصبرت ضرم نم اذه ةباصأولو « اهيلع ماقلا ىلاعت هللا نيبو هنيب امف هعسوو هيلإ اهدرن مل تقلطام لاقف قافأ مث

 ا دلو للا شرخ الاكا ريصلف لغفت اياتك كتكي وأ لمت ةزاشإ ريغ و: هنن كلذ لوط. نأ قف قعد

 اهتألو دولا ىنن الو ةقرفلا ىف امل ىنعمال هنأل لقعت نوكست نأ الإ هناعل اهفلكن مل ءاسرحلا ىه تناك اذإو (داقز)



 - ؟/6 ح

 نأل دم ل نيكس لك كار اع ًاعوطتم ناكو نيثالث نع الإ هزي مل ةقرفتم مايأ وأ دحاو موي ىف نيدم ندمانكسم

 هنع الوقعم كلذ ناك اك رخآلا ريغ مهنم دحاو لك نأ انيكسم نيتس ماعط بجوأ اذإ لجو زع هللا نع الوقعم

 دحاو لكس ماعط ةليكم الإ مهيطعي الو ًاقاعضأ ماعطلا نك 1 نأ هئزحمالو بجوأ امت اهريغو دوهشلا ددع ىف

 لقا داب مهدحأ لعل ىردأ الف فلتخم ماعطلا مهذخأ نأل دكا 1 وأ [ذمانيتس مهمعطأ نإو مهدغي نأ هئزحي الو

 ةءرعالو ةرافك ن

 اطعأ نيكسم لكو « ماعطلا ناكم مثوسكي نأ زوج 000 مهمطعي ىتح ازبخ الو اقيوس الو اقيقد مهيطعي نأ

 م هب رمأ ام لك ىف ماعطلا ةليكم نس امنِإ لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأل ريك 1:زخآلاو دما نك

 هئزحنالو « هتقفن ىلع ربح انيكسم ىطعي نأ هئزحمال هنإف هتقفن ىلع رحم ان.يكسم نوكي نأ الخام هنع أزجأ ادم

 مالسإلا نيد ريغ ىلع ادحأ الو ًابتاكم الو آدبع معطي نأ هئزحيالو ريبكلاو مهنم ريغصلا ءاوسو سم نيكسم الإ

 دعب هأتغ ىف كش ولو « هريغ نيكسلل ةرافكلا داعأ ىنغ وهو هاطعأ هنأ دعب ملعف انيكسم هاري وهو الجر ىطعأ نإو

 قي اسما 3 لئاسلا ءاوسو 0 ءاطعأ هانع معبالو نكس ىإ هللاق نم ةداعإ هيلع تسلف نيكسم هنأ ىلع هيطعب نأ

 لبق ةرافكلا ىنعم ىف اهنأل سيسملا لبق ماعطلا ىف رفكيو ( لاق ) *ىزحي هنأ ىف فذعتلاو

 راكم

 رفك تارافكلا ىأ نم ةلماك ةرافك الإ رفكي الو ةرافكلا ضعب نأ هل نوكي الو ( ىقناتئلالاف )

 انيكسم نيثالث معطيف ضرع مث ارهش موصي الو ارهش موصيف اهريغ دحم ال مث ةبقر فصن قتعي نأ هل نوكمال

 ةفلتخم مايأ ىف ماعطلا قرف نإو (لاق ) املأي<ب هيلع تبجو تارانكتلا ىأ ركب ىح ةقر كش عم معطي الو

 هللا لوسر دمب دحأ ىلع تبجو ةرافك لكو راهظلا ةرافكو ( ىف: *لا)اذ ) انيكسم نيتس ىلع ىنأ اذإ ءأزجأ

 نسو هلوسر ىلع لزنت لجو زع هللا ضرفو فلتخم فيكو تارافكلا فاتخم ال مسو هيلع هللا ىلص

 ثذحأ دب وأ هدبع ىف دلوي مل نم دع نرك نآ روح افكت هدع هنأ ىلع لديام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوشر

 . ؟دحاو موي هدم دعب

 ناعللا تاتك"

 مل مث تانصحملا نومري نيذلاو » ىلاعت هللا لاق : لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( ناملس نب عسيرلا نزلا :

 كلذ تنلط اذإ كلذ نأ 0 افلاحم ملعأ م م ) قف( 9 تالا ( ةنآلا ") ةداح نين امن 0 ءاديش ةعاأب وتاب 1

 بحو دحأل ىلاعت هللا هيج وأ ام لك اذكهو ,.دحلا ٠ نم هنوجرحخم 2 ءادهش ةعاران فذاقلا 1 ملو ة ةرهلا ةفوذقللا

 نمو » همسأ ىلاعت هللا لوق لق ؟ كلذ ىف ةححلا| انا لئاقأ كاك نإف . لاح لك هل د هءيلظ نإ هل مامإلا ىلع

 نش 0( صاصقلا ق لاف نيب م 1 لاف هلل ناطلسلا نأ نيف ) لتقاا قف كد الف اناطلس هلول انلهح دقف امولاغم لتق

 ةضي رف نش متضرف دقو نهوسع أ لبق نم نهومتقلط نإو » : لاكو ىلولا ىلإ وفعلا لعجحف « ءىش هيخأ نم هل ىنع

 اهلهأل قوقحلا نأ تايآلا هذه ىف نانأف (« حاكنلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ متطرف ام فصنف

 دخان نأ اح سيل نأ لحو زع هللا نابأف ( لاق ) « صاصق حورجلا و » هلوق ىلإ « سفنلاب سفنلا » لتقلا ىف لاقو

 هيلط اذإ هل حو 0 م اجلا ءنخإب نأ اح نكد هل بجو 1 نال كالا هذا نأ مح نأ الو هل بجو نم اذه

 دح وأ نعتلا هتملط مث هفعت و اهقراشي ) وأ اهقراف قدح دما بلطت مل مف هتحوز لدرلا فق اذإو ( كاق)



0 
 نيعباتتم نيرهش ماص ولو (لاق) 0 نيثالث 1 ١ لوألا ددكلا لع لَك أ مث ىناثلا رهش ثلا لالحلابو لوألا ربشلا

 ىو م * امانأ ماصف ناعباتتم نيرهش موصي نأ 0 ولو مودلا ىف لوخدلا لبق ةينلا مدقي ىح هزجب مل رابظلل ةن الب

 نيروشلا موص هب ىوني هءوص ٌلصو مث., عوطتلا هب ىوني امويو وأ امايأ ماصف اعوطت مايألا دعب موصلا لحم نأ
 دتعاواهمف عوطت ل مايألا موصب الو اهم عوطت ى 3 مايألا لبق همود نم ىضم ام دتع. 1 هيلع نييحاولا نيرهشل

 هذعب وأ ليلا لبق قافأ مث هيف ةيلع ىمغأف مول معوص ىو ولو.« رطف الو عوطتب هنيب لصفي يف ىون موي نم هموصب

 وهوموصلا ىف لخدي مل هنأل هزجن مل رجفلا لبق هيلع ىمغأ ولو « هلقعي وهو رجفلا لبق هيف لحد اذإ هأزحأ معطي مو
 هلع ىمغأ ىذلا مويلا ىف هنكح نأل موصلا فنأتسا معطي مو رثك أ ىف وأ هدعب موي ىفو هيف هيلع ىمغأ واو هلقعي
 نيرهش رابظ نع اضيرم وأ اممقم وأ ًارفاسم ماص ولو (لاق) هلقعيال هنأل را ظ نع متاص ريغ هنأ قيفي نأ ل انق

 رفسااو ضرملاب هرطف ىق هل صخر اذإ هنأل هريغ نم ه ناضمر ءىزحيال موصلا فن 0 هزج مل ناضمر ربش امثدحأ
 ىضقنو نيرهش فاس نأ اهبلعت 2 رع ارسال اعوط نوكي الف هسفن نع هففخم مل اذإف هنع ففخم ا إف
 ادنل) لف هب مدقح نأ الإ هلع تجاو موص ىف هئزحي الو (لاق) ناضمر رهش ةن ريغب هماص هنأل ناضمر ريش

 0 1 نال دفلا لاق هتذج لع هنم موب لك يوني نأ الإ هئزحم الو مويلا كلذ زجت مل رجفلا لبق هتينب مدقتي م نإ
 ىفال لوخدلاب ةنلا نأل هآزجأ هموب رخآ ىف ةينلا هنع تبزع مث هئزجم ةينب هنم مون ىف لخد نإو « هبحاص ريغ هنم
 فتأتساو هزجب مل هيف هب لخد ىذلا ريغ اجاو وأ اعوطت هلعمم نأ ىلإ هيف ةينلا لاحأ اذإف « هنه نبع ةفرط لك
 ءاش امه نع هلعج نأ هل ناكوه امهأ نع ىوني الو اهدحأ نع نيرهش ماصف ناراهظ هيلع ناكولو هدعب موصلا
 ءريغ هل سيل هل اكوامب قتعأف تارافك ثالث هيلع تناك ول اذكهو امهنع رهشأ ةعبرأ ماص ول كلذكو « هئزحمو
 نهنم ةدحاو وني مل نإو هأزجأ راهظلا تارافكلا هذه عيمجم ىوني انيكسم نيس معطف ضرم مث نير ماصو
 رابظلا تارافك "ىأ رفك ءاوسو هتمزل نيعإ ةرافك نع اهؤادأ نهنم ةدحاو لك ىلع هتين نأل هنع اننع ناك ابنع
 :للادمحر ( قفا +لالإو )تناكلاح ىأاب وأ ةدترم وأ هريغ جوز دنع قة وأ هددع هتارما تناك روج اكان
 ًأزجأ مالسإلا ىلإ عجر نإف فقو هتدر ىف هرابظ نع ادبع قتعااف راهظلا هيلع بجّام دعب جوزلا دترا ولو
 ىف مهمعط اف نيك اسم ماعطإ هيلع نم ناك ول اذكهو هنم ءىرب هادئاف نيد هيلع ناك ول ام هيلعام ىدأ دق هنأل هنع
 جارخإ اذه نأل هيلع دعي مل هتدر ىف هنم ذخأاف ادح وأ اصاصق ناكول اذكهو دوعي نأ هيلع نكي مل هسأ مث هتدر

 رز و لاق . هنع هب رفكي الؤ ءرجأ هل بتكيال اذهف لق نإف . هل تبجو نمل هندب ىلع ةبوقع وأ هلام نم ”ىش
 امهفالخم امل ةرافك تديل اهنأ لعن نحنو مجرلاب نييدوه ملسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر دحو بونذلل تارافك كلر
 مل هتدر ىف هماصف موص هيلع ناككراو ٠ الل بتكت ل نإو تزحف امهيلع ةبوقع تناك انكشلَو مالسإلا نيد ىف

 . هل بتكي نمل الإ ءىزحم الو هنع ءىزحيال ندبلا ىلع لمعلاو ندبلا ىلع لم موصلا نأل 2

 ماعطإلاب ةرافكلا
 مل نف اساّتي نأ لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصف دجب مل نفل اساتب نأ لبق نم ةبقر ريرحتف » ىلاعت هللا لاق

 نع ةرافكلا ديري نيح عطتسي ملو ةبقر دجم ملو رهاظت نم هللا همحر ( ىف“ لالا ) «انيكسم نيتس ماعطإف عطتس
 انيكسم نيتس نم لقأ معطي نأ هئزجم الو لاق معطي نأ هأزجأ تناك 1م ةلع وأ ضرع نيعباتنم نيرهش موص راهللا
 نيثالث مطأ ولو اطقأ وأ آبيبز وأ ًاتلسوأ ارت وأ ًازرأ وأ ًاريعش وأ ةطنح هتاتقي ىذلا هدلب ماعط نم ه ًاذم ناكسم لك
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 المع هعم لمعيال ابضع اب وضعم نكي ملام ناك ام ضي رم ىأ ءاوسو حصي لو ربكي مل نإو ربك دق هنأل ريغصلاو

 وأ امات

 . تفصو امك مالا نم ابيرق
 راهظلا ىف مايصلاب ةرافكلا هل نم

 « اساتي نأ لبق نم نيعباتتم نيرهش مايصف دحم مل نفل اسامي نأ لبق نم ةبقر ريرحتف » لجو رع هللا الاق

 مداخو نكسم هل ناك نمو ٠ موصلا هللعف موصلا قطن ناكو اهقتعي ةبقر رهاظنملا دحب مل اذإف ( قفانعلالا )

 نأ هيلع ناك نكسمو همداخ ريغ كوامت هل ناك نمو موصاا هل ناك هريغ اكولمت هب ىرتشيام الو هريغ كولمت هل سيلو

 دجأو وهو هب ىرتشي نأ كرت نإف ( لاق ) هقتعف اكولمتىرعشي نأ هيلع ناك كولمب نم هل ناكول كلذكو . قتعي

 لبق رسيأ مث رفكي نأ لبق اهدعب رسعأ وأ رسعم وهو راهظلا ةرافكه لع تبجو ولو . موضي نأ هل نكات

 تقو محو ( قنانةلالاث ) رسوم اهبف وه لاح ىف موصي نأ هل نكي ملو قتعي نأ هيلع ناك موصلا ىف لخدي نأ

 دقو (عيرلا لاف) حييحص وأ ضيرم وأ مميت وأ ءوضوب ىلصي نيح ةالصلا ىف هنكح اك رفك نيح ةرافكلا ىفهضرم

 نأ لجر هيلع ضرعف دجاو ريغ ةرافكسلا دنع ناكولو ( ىفانةلالإ ) ةرافكلا ىف ثنحب موي هنكح ةرم لاق

 رايتخالاو هدرهل ناكو هلوبق هيلع نكي مكللا| ناك ام هجو ىأب هكلم وأ هب هيلع قدصت وأ هل ىصوأ وأ دبع هل بي

 هل لع ءارشأ ولو ( قنانتلالا ) هريغ قتع وأ هقتع هيلع ناكو همزل هثرو اذإف « ثاريملا ريغ هقتعو هلوبق هل

 ارربت هقتع بجوي وأ هقتعي قح ادبأ هارتشا دبع قتع هيلع بحي الو . هريغ قتعيو هقرتسي نأ هل ناك هقتعي نأ

 مث رسو» نأ لبق هيف لخد نإو . قتعلا هيلعف رسسيأ ىتح مايصاا ىف لخدي مف مايصلا هل ناك اذإف ( قات غلاف )

 قح اهيف لخدي مل نإف ةالصلا هل لحتف مميت. اكقتعيو موصاا عدي نأ هل رايت>الاو . مايصلا ىف ىضعب نأ هل ناك رسسأ

 هل دبعل لاق نإو . هتالص ىف ىضع نأ هل ناكءاملا دجو مث اهبف لخد نإو أضوتي تح ىلصي نأ هل نكي مل ءاملا دحب

 هيلع بحب ملو هقتعأ هنأل هرهظتي نأ راهظ نع هز ملو ةعاسلا ارح ناكهب رهظن نأ رابظلا نع ةعاشلا رد كا

 هنآل هزجب مل فاحم ملو اهب تثنح نإ نيب نع اذه لاقف نيك اسم مطأ ول كلذكو . هنم بيسا نكي لو رابظلا

 هتاك ز ىدؤيف لاملا هل نوكي اك كلذ هئزجيف ثنحم نأ لبق رفكي مث فلحم نأ بسلاو « نيميلا نم بيسب نكي مل

 هزجم مل مثاردب قدصتف ةاكز هيف لام هدب نكي مل ولو ةاكزلا هب نوكتام ببس هدب نأل هئزجيف لوحلا لوحم لبق

 مل هنأل هزجي ل ةاكز هيف الام دافأ مث ةاكزلا هيف ىلع تبجوف هتدفأ نإ لام نع لاق وأ . ةاكز نم ببسب نكي مل هنأل

 . ةاكز نم ببسب نكي

 مايصلاب ةرافكلا

 م نيعباتم انوكي نأ الإ هزجممل راهظلا ىف نيرهش موصي نأ هيلع بجو نءو : هللا هز ( ىف|نةلالاف )

 نإ كلذكو . هموص نم ىضم امي دتعي الو فنأتسي نأ هيلعف ردع يغ وأ رذع نم زطفأ ىمو هركذ رغ نانا

 مايأو ىحضألا مويو رطفلا موي سمح ىهو اهنع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهم ىتلا مايألا نم اموي نيرهشلا ىف ماص

 هياع لخد ىمو نهدعي امم :ذتعاو نولبق ناكانع الو نهم دعي ملو نويضف دعب مولا كفناتسا ىلا دب كالت ّ

 ماص ةلهألاب ماص اذإو . رطف امهيف سيل نيعباتتم ني. رهشلاب ىلابلاى حت مولا لفن اتش ةموط نعم قرط

 ددعلاب, ماص رثك [ وأ لالحلا نم موي ىضم دعب ماص اذإو . اهوي نيتس وأ نيسمحو ةيئامت وأ ةعست اناك نإو نيلاله
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 نع امهنم دحاو لك لتقو راهظ وأ نيرابظ نع نيد.ع قتعأ اذإو لاق فصن دعب افصن نيراهبظ نع نردبع قع
 هانزجأو نيترافك دصق امهم دصق هنأل اعم اتأزجأ هلعجم مل نإو ءاش امهمأ نع امهنم دحاو لك لعج ًاعم نيترافكلا
 افصن ىرخأ مث ةد>او نع افصنو ةدحاو نع افصن امات اديع اهيف قتعأ دق نيترافكلا نم دحاو لك نأ تفصو اع
 ةرافكلا دصق دصق اذإف هتأرما نعال همزا رابظلل هسفن نع هقتعو قتعلا اهيف لكف ةدحاو نع افصنو ةدحاو نع
 نعرخألاو هنع قتعأىذلا هراهظ نع اههدحأ لعجم نأ دارأف دحاو رابظ نع نيدبع قتعأ ولو ةتأرجأ راهظلا نع
 وني ملام هئزحم الو ىونام هئزجبف نيراهظلا دحأ الإ هب ىونبال ىذ» دق امهقتع نأل كلذ هل نكي مل هريغ هيلع راهظ
 ا ]2[ هلع ناك اهمأ نغ ةنقر قتعاف ردن وأ لتق وأ راه نع نوكت نأ كشف ةبقر هيلع تبجو ولو لاق
 نإو « هئزحم مل هلع ىذلا نه ادحاو ىرشيال اهقتعأ نإو قتعلاب هتين نم هيلع بجوام جر مو بجاولا دصق اهب
 مل هيلع ىذلا نع اهلعجي نأ دارأف رابظ هيلع نكي مل نأ لع مث راهظ وأ لتق هيلع نكي مل نأ ملع مث لتق نع اهقتعأ
 فري نأ هنع ءىزجم الو هنع قتعأف هيلع بجاولا جرخأو هيلع بج مل هنبعب ءىث ةين ىلع اهفتعأ هنأل هنع ءىزحي
 ىف امو هنعا تازجأ اهنطي ىفام ىتثتساو هراهظ نع ةيراج قتعأ ولو قتعلا ىف هتين نم ةحرخأا دق ام هرغ لإ هلا
 ىلع اهقتعأ هنأل هزحم مل قتعلا دعب اهنع ءىثلا لطبأ ولو هزجم مل اًئيش هيطعت نأ ىلع راهظ نع اهةتعأ واو رح اهنطب
 ادد نإ ان ىوتن ل ريغ ىلع اهقتعأف كلذ لطبأ مث معن تلاقف اذك ىلع كقتعأ امل لاق ناك ولو هكرت نإو لعج
 . هتأزجأ هراهظ نع

 ”ىزحال امو ةبجاولا باقرلا نم ىزجيام
 ةبقر لك نأ ةبآلا رهاظ ناكف ( قفا: هلال ) «ةنمؤم ةبقر ريرحتف» ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قفا ةلالا )

 ركل ٠١ رأ نوكي نأ ةلمتح ةنآلا تناكو ةبقر اهنأل ةابحلا هيف تناك اذإ بيعلا ناك ام ةبيعمو ءاعطقو ءامع هير
 صقتنلا تاوذ نم نأ ىففلاخ قب الو هنع ىل ىح الو معلا لهأ نم ىضم نمت ادحأ رأ ملو لاق ضعب نود باقرلا
 نم نأىف ىضم نم افلاخم لعأ ملو لاق ضعب نود اهضعب باقرلا نم دارملا نأ ىلع كلذ لدف *ىزحب الام باقرلا نم
 هللإ اويهذام ىنعم ىف لدعأ ائيش رأ ملو لاق « *ىزحم ام بععلا تاوذ نم نأ لع كلذ لدف *ءىزحمام صهنلا تاوذ
 هاوامملا ادب نوكت ىتح امات لمعلا نوكي الو لمعلا قيقرلا هل دختي اهف ىلغألا نأ هعامجو معأ ىلاعت هللاو لوقأام الإ
 سبأ ناك نإو هأزجأ اذكه ناك اذإف لقعي نوكيو ةدحاو انبع ناك نإو رصب هل نوكيو نيتيشام هالجرو نيتشطاب
 را او ]1 [ررشلمعلاب رض,الااببع انعم وأ روغأ وأ ىتثلا وأ شطبلا فيعض وأ قيفيو نحب وأ قمحأ وأ مصأ وأ
 ءازجأ انيب اررض هب رضيالناك نإو هنع زجم مل انيب اررض لمعلاب رضي ناك نإف نيلجرلاو نيديلا ىف ناك صقن لك
 لكو ءاعم ىطسولاو ةحبسملا ف كلذو اهعطق وأ ماهمإلا للش وأ اهلك ديلا للش وأ عطق انبب اررض هب رضي ىذلاو
 ىلإ قا تعطق نإف اهعطق وأ رصنخلا للش انيب ارريض رضيال ىذلاو لمعلاب ررضاا ةنيب دارفنالا ىلع امهنم ةدحاو
 اررض لمعلاب رشي ل ىرخأ دب نم ىرخألاو دب نم امهادحإ تعطق نإو زجم ملف لمعلاب كلذ رضأ اهدي نم اهمنج
 اقعد ىرخألا فعض ننعلا ىدحإ بهاذ ناك نإف رصبلا ىف هربتعاو ىنعملا اذه ىلع نيلجرلا ىف اذه ربتعا مث انيب
 ريبكلاو ريغصلاو ىثنألاو ركذااىف اذهءاوسو«هأز جأ انيب اررمضلمعلاب رضي نكي ملنإو زج مل انيب اررضلمعلاب رضي
 رضيال بيع لك عم باقرلا *ىزجنو ليبسب لمعلا نم اذه سيلو اردت بولا ركذلاو ءاقترلا شالااثاكزمحو
 حصي نأ ىجو دق هنأل ضررملا "ىزجمو زج مل اقبط« نونجلا ناك اذإو *ىزجم نجي و قيفي ىذلاو انيب اررض لمعلاب



 اانا <
 ىهو اهقتعأ هنأل مالسإلا ىلإ اهايإ هقتع دعب تعجر ولو ءىزي مل مالسإلا نع ةدترم قتعأ نإو « ناعإلا ج امل

 دالب نم انتءاج نإو ىلاعت هللا ءاش نإ هنع تأزجأ ىلصتو هب ريشت تناكو ناعإإلا ىلع ءاسر> تدلو نإو ةنمؤم ريغ

 ىلإ .تحأو  ىلاعت هللا ءاش نإ تازجأ اينقتعاف لقعت اهع داشإ تناكو تلصو ناعإلاب انراجاف ءايرح ةكداع

 اهقتعأف غلبت مل اهنأالإ مالسإلا تفصوو تلقعف نيرفاك اهءوبأ عمةيبص تيبس نإو ناميإلاب ملكشتال نأ الإ اهقتعيال نأ

 غولبلا دعب مالسإلا تفصو اذإو هنع تأزجأ اهقتعأف تلعف اذإف غولبلا دعب مالسإلا فصت ىتح ءىزم مل هرابظ نع

 مالسإلا فلاخ امت أربتو هللا لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإال نأ دبشت نأ مالسإلا ابفضوو هنع تأزجأ هناكم اهقتعأف

 5 ههيشأ امو توملا كعب ثعنلأب رارفالاب اهندتمأ ول لإ بحأو مالسإلا فصو لاكاذبف تاعف اذإو نيد ْئَد

 ”ىرعالا نمو ندا اذإ كافرا 4 م

 نه عضي كلذ نأل قتعت نأ طرسشب ىرتشت ةبقر ةبجاو ةبقر الو راهظ ىف ”ىزخمال:هللا همحر ( قنانتلالاف )

 زجعلا راتخا وأ بتاكملا نجع اذإف هعبب نم عونمم هنأل دويل وأ اًئيش هموحن نم ىدأ بتاكم اهبف ”ىزحي الو اهنمت

 دسللل ىرب نم لوق ىق *ىزجتو اهعددال نم لوق ىف ذلولا مأ ”ىزحت الو ءآزجأ زخعلا هرايتحا وأ هرحع دعب قاف

 نهرلاىدأف ةيانج ايناجوأ انوهرم هل دبع قتعأ نإو لجأ ىلإ قتعملا ءىزحب كلذكو عاب هنأل ربدملا "ىزجمو اهعيب

 ىردي الو هقتعأ هنأل هزي مل امات هتدلو مث هتمزل ةبقر وأ هرابظ نع هتمأ نطب ىفام قتعأ نإو هنع أزجأ ةيانجلا وأ

 موي ابَخ' ناك هنأ تنثأف ايئاغ هل ادبغ قتعأ نإو اندلا ىلإ راص نم قتع الإ قتعلا نم”ىرحم الو نركل 1

 0 لالا نوكي ال وحلا نال قدح هنأ نم نيب ريغ ىلع هنأآل هِنَع *ىزحب مل كلذ تبشي مل نإو هنع أز>أ قتعلا عقو

 هيلع قتعي هكلمي ةعاس ءاوس هتمصو هقتع ناكو هكلم اذإ هيلع قتع هلع قتعي نم ىرتشاف ةبقر هلع تبحو نإو

 هقتعأف نيلجر نييدبع ناك ولوهنع ًازحأ كلملا دعب هقتعأف قرلا هيلع هل تدشب هل ادبع كلم هحو ىأبو هقتع هئزح الو

 ولو هقّدع درب الو قتعي نأ هكيرعشل نكي ل هنأ لبق نم هأزجأ هرابظ نعاارح نوكي نأ ىوني رسوم وهو امهدحأ

 هراهظن ع ةمات ةبقر قتعأهنأل هأزجأ هرابظنع هقتعأام دعب هفصن كلم مث هفصن قتعف هرابظ نع هقتعأف اريسعم ناك

 نع ثنحلاب قتعي نأ ىونو رادلا لخدب نأ مثدحأ نك مش رح وهف رادلا هذه لخدي جكلوأ هل ددعل لاق ناك ولو

 لاقولو ثن# قتع نأ هققر نم ىقب نم عنعو لاح لكك ثنحلا قتعي هنأل هيلع قتعف رادلا لحد اذإ هز م هراهبظ

 ولو العج هيلع ذأ هنأل هز مل ةريثعاا حو هرابظ نع هقتعأف كدبع قتعت نأ ىلع ريئاند ةرشثع ىلع كل ل>ر هل

 نأ هئزحي الو ( ىف: هلال ) هأزجأ هرابظ نع هقتعأ مث الوأ لعجلا ىنأ ولو هزجي مل هدر مث هقتعأو لعجلا ذخأ

 دص#ي نأ كلذ عامجو « هيلع بجاولا نع هعم وأ قتعلا لبق ابمدقي ةينب الإ هيلع ب>او الو هراهظ نع ةبقر قتعي

 قتعملل ادبعلجرهنع قتعأف رابظ لجر ىلع ناكولو عوطت الو بجاو ةدارإ ةين الب لسرب نأال بجاو دصق قتعلاب

 هل ادبع هنع قتعي نأ ىلع ائيش هاطعأ راهظلا هيلع ىذلا ناك ولو هقتعأ ىذلا هديسل هؤالو ناكو هئز< مل هرمأ ريغب

 هنم اذهو هنع قتعأ ىذلا راهظلا هيلع ىذلل ءالوااو هأزحأ هقتعأف هنيعب هل ادع هنع قتعب نأ هلأسف ةطمب : وأ هلمعب

 ناكو هقدع زاج هقتعي ق> ىرتشملا هضبقي لف ادبع لجر نم لجر ىرتشا وا اكو ةضوبةم ةبه وأ ضوبقه ءاريشك

 نع هلءج اعم اميئع دبع قتعأف ناتزافك وأ نارابظ لجرلا ىلع بجو اذإو لاق ضقلا نه ثك ( قسلاو 0

 نركسإ ذك هنآل كاز ودا نه رخلا

 (ه -+*دم)

 وى ةعأ واو بحاو بصق 4 داصو هنأل رخألا نع هريع قتعأو ءاش اههعأ



 قع ول

 نأ الإ هيلع رابظ الف مالسإلا ىلإ امنه دترملا دعي مل وأ مالسإلا ىلإ اههنم دترملا ةدوع عم اهقلط نإو راهطلا همزل

 تقنع مث ةمأ ىهو هتأرما نم لجرلا رهاظت اذإو « راهظلا هلع دوعف ثالثب هنم نيبت نأ لبق احكانتي

 ف ةمأ :ىهو اهنم رهاظت ولو « قالطلا اهف هنكمي ةدم رابظلا دعب اهسدح هنأل هل مزال راوظلاف هقارف تراتخاف

 لجرلا لاق اذإو « ةجوز ةمأ ىهو هتمزل رابظاا ةرافك نأل رفكي ىتح اهءرقي نأ هل نكي مل اهارتشا ق> رفكي

 كلذكو نالف ءاش,ى> ًاراهظ ن نكي مل نالف ءاش نإ لاق نإو ًاراهظ نكي ل هللا ءاش نإ ىم ١ رك لع تأ ةياردال

 وأ كبرقأ ال هللاو ىمأ رهظك ىلع 0 هتأر هال لجرلا لاق اذإو « راهظف تءاش نإو راهظب سيلف أشت ملف تئش نإ

 0000001 7 كللاخ و ةنعاس نم راهلثلل رفكي نانا رمد: رهاظتم كوم وهف ىمأ رهظك ىلع تنأو كبرفأال هللاو لاق

 ةرافك لبق اهتهدق نإ ًايصاعو ءاليإلا يح نم اهب اجراخ تنك تئف نإو « كل ريخ وهف رهشألا ةعب رألا لبق ةثيفلا

 مال 1| ند تجرد تقف نإف تفقو ءالبالل فقوت نأ كتأرما.تاأسف رهشأ ةعبرأ ىضع نأ ىلإ اهترخآ نِإف راهظلا

 نه فقو. اك فقوت ربشأ ةعبرأ تضف ةدعلا ىف تعجاز انك اذكه مث كيلع انقلط الإو قلط كل لبق ءىنت ل نإو

 رابظلا وأراوانا|لبق ءاليإلا تمدق كسفن ىلع هتلخدأ رمأب كلبق نم ءاج عاملا نع سدحلا نأ لبق نم هيلع راهظال

 كلبمت الو ءىفو معطي نأ هل نمث تنك نإ معطأ وأ كناكم قتعأ .ايق ردك | انأ فردولا دنع لاق اذإو ءاليإلا لبق

 كالا دعي انرمأ اعإو نارهش كلذ انلق ءوصأ تلق نإو ناسللاب كتآيفف اضيرم تنك نإف كلذ كنكمي امم رثك أ

 اذإ كلبمأام الإ هب كلببمأ ام لبق  ماعطإلاو قتتعلاب ىنابمأ لاق نإف ةنس كل لعحجن نأ زوحم الو قلطت وأ ءىت نأب

 ٠ هيشأ امو مويلا ىف ةئيفلاو راهظ كيلع نكي مل

 راهطلا ىف وما ندع تاب
 6 اساتنر نأ لب نم ةقر ريرحتف اولاق امل نودوعي مث مهماسن ن٠ نورهاظي نيذلاو » ىللاعت هللا لاق

 الإ اف هزحب مل اهنمت وأ ةبقرل دجاو وهو لجرلا ىلع رابظلا ةرافك تبجو اذإف ىلاعت هللا همحر ( ىفانتلالاف )

 هللا طرشش ناكو ( ةنمؤم ةبقر ربرحتف )لتقلا ىف لوقي لجو زع هللا نأل مالسإلا نيد ريغىلع ةبقر هئزحت الو ةبقر ربرح

 طرش ام ةنمؤم الإ ةرافكلا ىف ةبقر ءىزجي ال نأ ىلع ملعأ ىلاعت هللاو ليلدلاك ةرافك تناك اذإ لتقلا ةبقر ىف ىلاعت

 هللا طرمشب انيفتك ١ اهلك ةدابش تناك اماف عضاوم ةئالث ىف دورشلا قلطأو نيعضوم ىف ةداهشلا ىف لدعلا لجو زع هللا

 هلا در اع إو طرششام ىعم لثم ىلع ىلاعت هللا ءاش نإ تاداهشلا نم قاطأام نأ ىلع انالدتساو ذبف طرعش اهف لجو زع

 قتعيفدوعي نأ هيلعوهئزحم الف ةنموم ريغ رابظ ىف قتعأ نف نيكر شملا ىلعال نيماسملا ىلع نيماسملا لاومأ هركذ زع

 لاله نع كلام انربخأ « هتأزجأمالسإلا تفصوف ةيمجتأ تناك نإف ةنهؤم ةغلاب الإ قتعبال نأ ىلإ بحأو لاق ةنمؤم

 نإ هللا لوسراي تلقف ٍلسو هلع هللا ىلص هللا لوسر تيتأ لاق هنأ يسحلا نب رمع نع راس نب ءاطع نع ةماسأ نبا

 نم تنكو اباع تفسأف بئذلا اهلك أ تلاقف اهنع اهتلأسف منغلا نم ةاش تدقفو اهتثجف ىل اع ىعرت تناك ىل ةيراج

 نم»لاقف ءمسلاىف تلاقف «؟هللانيأ» سو هيلع هللا ىلص هلأ لوسر امل لاتف ؟اهقتعأفأ ةبقرىلعو اهبجو تدطلف مدآ ىنب

 نابكلاىنآن انك ةلهاجلا ىفايعنصن انك هللا لورايءايشأ سلا نب ر<لاق «اهقتعأف »لاق هللالوسر تنأتلاقف «؟انأ

 الف هسفن ىف كدحأ هدجم ءىث كلذ امنإ2لاقف ريطتن انكو « رهع لاقف «نابكلا اوتأتالولسو هيلع هللا ىل ىنلا لاقف

 ريثك ىفأ نب ىحيو ىرهزاا ىور كلذك ؟-4لا نب ةيواعم لجرلا مسا ىلاعت هللا هر ( ىف تلال ) « عندصي

 محم و اهئرونو ابيلع ىلصن انأل ىلاعت هللا ءاش نإ هنع تأزجأ نمؤم اهسوبأ دحأ ةيبص قتعأ اذإو ( قفانتنلإلا )
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 ادحاو اقالط دارأ ول نوكي م ًاددحاو ناك ادحاو ارابظ تدرأ لاقف ةعباتتم املاق ولو . ةرافك هنم

 هتأرمال لاق ولوىرخأةرم رك ىرخأ ةرم اهنمرهاظت مث رفك مث هتأرما نم رهاظت اذإو : ةدحاو ةملكب ةنابإو

 ارهاظتم كلذ امللاق ىتلا هتأرما نم ناك اهنم رهاظتف ىمأ رهظك ىلع تنأف ىرخأ هل ةأرما ةنالف نم ترهاظت اذإ

 هياع نكي مل ةيبنجألا نم رهاظتف ىمأ ربظك ىلع تنأف ةيدنجأ ةأرءا ةنالف نم ترهاظت اذإ هتأرمال لاق ولو

 ريغ قلط هنأل اًلاط هتأرما نكست مل اهقلطف قلاط تنأف ابتقلط اذإ امل لاق ول كلذكو ٠ رابظب سيل كلذ نأل راهظ

 ىف دارأو ىمأ لدعع تنأ وأ ىمأ لثم تنأ وأ ىمأك ىدنع وأ ىلع تنأ هتأر هال لجراا لاق اذإو (لاق) هتجوز

 . راهظب سيلف ىل ةينال لاق نإو راهظ وهف ارابظ دارأ نإو راهظ الف ةياركشلا

 ةرافكلا رهاظملا ىلع بجون ىتم
 ريرحتف اولاق امل نودوعي مث مهتاسن نم نورهاظي نيذلاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق . هللا همحر ( ىف[نئلالاث )

 رابظلاب هتأرما سم مرح رهاظتملا نأ « اولاق امل نودوعي» ىف تعمس امن تقلع ىذلا ( ىفا:_ةلالاؤ ) ةبآلا « ةبقر

 هيلع مرحم نأ نه جرخم هل نوكي ءىث الو هب مرحب ىذاا قالطلاب اهمرحم مل راهظلاب لوقلا دعب ةدم هيلع تنأ اذإف

 هفلاخف لاق ال داع دقق لالح هنأ هسفن ىلع مرحام كسمأ اذإ ةنأ ىلإ نوبهذي مهنأك رابظلا ةرافك هيلع بجو دقف هب

 رخآ رهاظتب دعي مل نإو رابظلا ةرافك هيلع نأ ىف افلاخم لعأ ملو اذه نم هب ىلوأ ىنعم هل لعأ الو . مرحام لحأف

 نأ هنككام ردق رابظلا دعب هتأرما رهاظتلا سبح اذإو . ةبآلا ىنمع سيل هنأ ىف افلاخع ملعأ ملامل لاقي نأ زحجم ملف

 ةرافك هتمزل دبألا ىلع هيلع تمرحف اهنعال وأ كلذ دعب اقلط ولو . ةمزال هل راهظاا ةرافكف اهقلطي ملو اهقلطي

 ىدؤي نأل تقو «اساتي نأ لبق نم 2ىلاعت هللا لوق ىنعمو . ةدرلا ىلع تلتقف تدترا وأ ثتام ول كلذكو . رابظلا

 دزب ملو ةرافكلا لطبت مل تقولا بهذف ةرافكلا لبق ةساملا تناك اذإف ةساملا لبق اههذ ةرافكسلا نم هيلع بجوأ ام

 اهدؤب ل اذإف هيلع ضرف اهنأل امدؤيف تقولا بهذيف اذك تقو لبقو اذك تقو ىف ةالصلا دأ هل لاقي اك اهبف هيلع

 هعم هتأرما تناك ول اذكهو (لاق) اهيدؤت نأ لبق تقولا باهذل اهيف دز هل لاقي الو هدعب ءاضق اهادأ تقولا ىف

 ىلع ىضءو هموص ضقتني مل موصلا ليل ىف باصأف موصلاب رفك وأ تارافكلا نم ةدحاو رفكي نأ لبق اهباصأف

 رهاظت ولو « راهظ هيلع نكي مل قلطي نأ هنكم نأ لبق اهناكم تتام وأ هناكم تام مث اهنم رهاظت ولو . ةرافكلا

 ةرافك قالطلا دعب هيلع نكي ملهل ةعجرال وأ ةعجرلا هيف اهيلع هل جوز لبق هدعب هل لحت اقالط رهاظتلا عسبتأف اهنم

 نأل ابحكن ةعاس اهقلط ولو اهتعجر كلمي ىلا ىف ةرافكلا هلمف ةدعلا ىف اهعجار نإف هناكم قالطلا ابعبتأ هنأل

 كلمعال اقالط اهعبتأ مث اهنم رهاظت ولو . اهقلطي نأ هنكي وهو راهظلا دعب ابسدح نم رثك أ قالطلا دعب اهتعجارم

 هنأ ىرت الأ . راهظلا هيف ناك ىذلا لوألا كلملا ريغ كمله اذه نأل ةرافك هلع نكت ملاهحكن مث ةعجرلا هيف

 احوز حكنت قح هللتال اقالط وأ اثالث ابقلطولو . ًارهاظتم هيف نكي مل ةعجرلا هيف كلعال قالط دعب اهن» رهاظتول

 ىضم دق كلملا كلذ قالط نأبو تفصو امل ارهاظتم نكي مل جوز دعب اهحكن ولو « راهظلا هنع طقس هريغ

 نم لقأو هنكح ىف ناكام طقس قالطلا طقس اذإ طق مكنت ل نم يَح اهكح ةفنأتسم تناكف اهحكن مث تمرحو

 امسح ولو , راهظلا طقسو امهنيب قرفي امل ةقرف تناك لصف الب هناكم اهنعال مث اهنم رهاظت ولو « ءاليإو راهظ

 نم مسملا رهاظت اذإو ٠ نءالبال مل وأ نعال راهظاا ةرافك هيلع تناك نعال مف ناعللا هنكم ام ردق راهظلا دعب

 قالطلا هنكمام ردق اهسبحف ةدعاا ىف مالسإلا ىلإ امهنم دترملا داع نإف راهظلا عم تدترا وأ دترا مث « هتأرما
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 تناكدق هذهو هل طق الالح نكت مل ىلا بسنلا نم تخألا لثم تسيلو اهم ارهاظم نوكي الو هل الالح عاضرلا

 نيح ىف هل الالح طق نكت مل هذبف اهدلت نأ لبق هتعضرأ دق ابمأ تناك نإف اهمأ هعضرت نأ لبق هل الالح

 هتأرمال لجرلا لاق اذإف هيأ ةأرما كلذكو ( عيرلا لاق ) ةعاضرلا نم اهنبا راص نأ دعب اهتدلو اهنأل

 ًالااخ هل نكت لا اهنأ لبق نم رهاظم وبف دلؤي نأ لبق ابجوزت دق هوبأ ناك نإف ٠ ىنأ ةأرما رهظك "لع تنأ

 نوكي الف هل الالح نيح ىف تناكدقف هوبأ اهجوزم. نأ لبق دلو دق ناك نإو « هلع 1 ىهو الإ دلوي لو طق

 ةلكر ازا وأ ىنا ةارما وأ ىنأ ةأرما ©22رهظك ىلع تنأ لاق نإو : هللا همحر ( ىقنانتلالاف ) ًارهاظتم اهب

 تنأ لاق نإو . هل نللم نهو نك دق ءالؤه نأ لبق نه ارابظ نكي مل اثالث اهقلط ةأرما وأ اهنعال ةأرءا وأ هام

 نإو (لاق) لاجرلا ىلع عق.ال ليلو مسرحن نم ءاسنلا ىلع عقيام نأ لبق نم ًارابظ نكي مل ىنبا وأ ىنأ رهظك ىلع

 نأ امل سيل هنأ لبق نم ةرافك اهياع الو اراهظ نكي مل ىمأ وأ ىنأ رهظك ىلع تنأ هل لجر ةأرما تلاق

 همزل نم جاوزألا نم رابظلا مزليو ( ىف تلللاف ) اهيلع هعتوي نأ لجرلل اكإ لجر ىلع مسرحتلا عقوت

 رادلا تلخد نإ هتأرمال لاق اذإف ء رفك ىت> ةأرمال اميرحم هيف نأل ثنحلا نم قالطلا هب مزلي ام مزليو قالطلا

 ةنالف تصكن وأ نالف مدق نإ لاق نإ كلذكو .'تا>د نيح ارداظتم ناك رادلا تاخدف ىمأ رهظك "ىلع تنأف

 تنأ لاخلا كلت: ىف لاق ول هنأل ارهاظتم نكي مل ابحكتف ىمأ رهظك ىلع تنأف كتحكت اذإ ابحكتي ملةأرمال لاق ولو

 الق لع م نماامأف_مرح مث, ©20لخ نم ىلع ءاسنلا نم ىرحتلا عقب امإ هنأل ًارهاظتم نكي مل ىمأ ربظك ىلع

 مسرحتب مرح مدعب و مرحتلا لبق نيلاحلا ىف هنأل مرحتلا ىف مردتلل ىنعم الف مرح هنأل مرح مح الو يرحم هلع عقب

 ىلاعت هللا ىضر سابع نباو ىلع نع مث « دسو هيلع هللا ىلص ىناا نع تلقام ىنعم لثم ىوريو ( قفا'لالا )

 نكي مل ددع ةين الب اقالط وأ ًاثالث وأ ًادحاو اقالط ديري ىمأ رهظك ىلع تنأ لاق اذإو . سايقلا وهو مر يغو امهنع

 هبشيام الو قالطلا مسا رابظلا سيل نأ ىلاعت هللا مح ىف انيب نأو رابظلا ىف لجو زعء هللا مح نم تفصو ال اقالط

 هبشي امم اذه نه اجراخ ناك امو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل الو كح صن هيف ىلاعتو كرابت هلل سيل امت قالطلا

 الو قلاط ىبف رابظاا ديري ىمأ ربظك قلاط تنأ هتأرمال لجراا لاق اذإو قالطلا ىلع اسابق نوكي امتإف قالطلا

 هل ىنعمال لاحت ىمأ رهظكو قالطلاب مارح كنأ الإ ىنعم ىمأ رهظكل نكي ملو قالطلاب حرص هنأل هيلع راهظ

 قالطلا دري مل نإو قالط وبف قالطلا ديري ىمأ ربظك مارح ىلع تنأ لاق نإ اذكهو رابظلا طقسو قالطلا ههزلف

 تنأ وأ اهعم كتكرششأ دق هئاسن نم ىرخأل لاق مث ىمأ ربظك مارح ىلع تنأ هتأرمال لاق نإو . رهاظتم وبف

 ا” || 8 3 نوكت األ كابط همزلي مل اراهظ هب ديريال اذه هبشأ ام وأ:اهتكيرش تن وأ ىبك تنأ وأ ابلثم

 رهاظ: اذإو (لاق) رابظب سيل امن اذه هبشأ امو ىبك هل ةعيطمو ىبك هل ةيصاعو ىبك هل ةجوز اهنأ ىف اهلثمو

 معوحت رهاظتلانأل ةرافك نهن» ةدخاو لك ىف هيلعو ءاوسف قرفتم مالكب وأ ةدحاو ةملكب هل ةوسن عبرأ نم لجرلا

 ةدحاو لك نوكتف قرفتم مالك وأ ةدحاو ةلك ىف اعم نهقلطي اكر فكي ىتح دعب هل لحم ال نهنم ةدحاو لكل

 هبحاص ريغ ارابظ نبنم ةدحاو لكب ديربي رثك أ وأ اثال* وأ نيترم هتأرما نم لجرلا رهاظت اذإو . اقلاط نونم

 جرحا لعج قالط رهاظتلا نأل ةقيلطت ةقيلطت لك ىف هيلع نوكي اك ةرافك رهاظت لك ىف هيلعف رفكي لبق

 . هبنتف « ةلعلا ليلدب مدقتملا ليصفتاا بألا ةأرما ىف (1)

 . ةبنتف « ميرحتلا اذهب ىأ مرح مث : هلوق ()
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 راغَهذظلا

 نم ةبقر ريرحتف اولاق ال نودوعي مث مهناسن نم نورهاظي نيذلاو » ىلاعت هللا لاق : هللاهمحر ( ىف: الاف )

 عطتس مل نف اسامي نأ لبقنم نيعباتتم نيرهش مارصف دحب ملنفوريبخ نولمعتاع هللاو هي نوظعوت لذ اشاع نأ لبق

 نوقلط, انك ةلهاشا ل هز نأ رك. نارك معا لهأنمىضرأ نم تعمس ( قى غنالاث ) « انيكسم نيتس ماعظإف

 هلع لعج مثر هشأ ةعب رأ ىلوملا لههأ نأب 00 2 و اقالط قالطلا ىلاعت هللا رقأف قالطلاو ءاليإلاو رابظلا ةثالثب

 قالطالب امي رحت ديرب وأ اهقالط ديرب هتأرما نم لجرلا رهاظت اذإف ةرافكلاب راهظلا ىف حو قلطي وأ ءىي نأ

 مزايو رابظلاب ماكتم هنأل رهاظتم وهف ائيش ىونيالو راهظلاب مكت نإ كلذكو رهاظتم وهو لاحب قالط هب عقب الف

 لخدام دعب وأ اهم لخدي نأ لبق هتأرما نم لجرلا رهاظت اذإو هنع طقس نمع طقس قالطلا همزل نم راهظلا

 هتأرما قلط اذإو « رابظلا همزلي مل اهنم رهاظت مث ةدعلا ىف اهتعجر كلمبال ناكف اهقلط اذإو.رهاظتم وهف اهب

 اهتعجر كلم ىلا نم رابظلا همزا ةدحاو ةلكىف امهنم رهاظتف ىرخألا ةعجر كلعيالو امهادحإ ةعجر كلم ناكف

 هءزلب مل دلو مأ ريغ وأ تناك دلو مأ هتمأ نم رهاظت اذإو ( ىنا:ثلللاف ) امتعجر كلعال ىتلا نم هنع طقسرو

 قالطلا الو ءالبإلا همزايالو هئاسن نم تسيلو « مهئاسن نم نورهاظي نيذلاو » لوقي لجو زع هللا نأل راهظلا

 :ءأ نم ىل آولف «ربشأ ةعبرأ صبرت مهتاسن نم نولؤي نيذلل » ىلاعتو كرابت هللا لاق كلذكو رابظلا همزايال اهف

 انلقع انأل نعتلي ملاهامر ولف جاوزألا نم تسيلو « مهجاوزأ نومري نيذلاو » لاق كلذكو « ءاليإلا همزلي ل

 ابلك ابمزل ماكحألا هذه نم ادحاو مزلي نأ زاج ولو انجاوزأ انؤاسن امو انئاسن نم تسيل اهنأ لجو زع هللا نع

 .ذحاو اه لحو رءدهتا د ك0

 نوك د امر(! درك

 ىم تنأ. ال لاك اذإف ىمأ ربظك ىلع تنأ هتأرمال لجرلا لوقي نأ. رابظلاو : نع ) قفا لالا ١

 كندب وأ كسأر وأ كجرف امل لاق وا كلذكو « راهظ وهف ىمأ رهظك اذه هيشأ ا« ,وأ ىعن كاد نوطك"

 رهظك ىلع كندب وأ تنأ لاق ول كلذكو « اراهظ اذه ناك ىمأ ربظك ىلع كلجر وأ كديوأ كدلج وأ كرهظوأ

 مرتك هيلع مرح همأ لكب ذذلتلا نأل ارابظ اذه ناك اهلجرك وأ اهدكك وأ ىمأ سأرك وأ ىمأ ندبك وأ ىمأ

 عاضر وأ بسن نم هيلع ةمرحم ةأرما ربظك وأ قخأ ررظك ىلع تنأ هتأرءال لاق اذإو ( لاق ) اهربظب ذذلتلا

 هيلغ هللا ىلص ىنلا نإف عاضرلا امأو « اهنم هيلع مرحب همأ نم هيلع مرام نإف م>رلا امأ . مألا ماقم كلذ ىف تءاق

 نأ ع مف بسنلا مام عاضرلا لسأو هيلع هللأ ىلبلص ىنلا ماقاف ») بسنلا ند مرام عاضرلا ند مر »١ لاق سو

 نيدلا 0( لئاق ند زعء لاقف مألا ك راهظلا بسن لدحو رع هللا نإ ىعفاشأا لوو قعم ) عيرلا لاق ) امهنيب قرش

 ىلإ هبسنف هتأرما نم رهاظف مالا مرحت اك ءرملا ىلع امرحع ناك ام لكف «مهمتاهمأ نهام مهماسن ند - نورهاظي

 ةيلع ةمرحم هتخأ 0 ىتْخأ ربظك ىلع تنأ لوق,.نأ لثم كلو « رابظنا همزل مألا ةمرعك هيلع مرحن نم

 نأ لدق ندا رهاظم نك ١ َ 1 نأ زرظكا لع تأ لاق نإف ) تت , رلأ لاق ) ارهاظتم كلذ ناكف لبو هل لحم ل

 الالح نوكت الو هلاطق 5 نكت ملمألاو اهجوزت ول هل لحن ىرف ةمرحم تقولا اذه ىف تناك نإو ةسنجألا نأ

 ركل نأ لبق تناك دقف ايمأ هعضرت نأ لبق تدلو دق تناك نإف ةعاضرلا نهم ىتخأ ربطت لع تنالالا» نإف ٠ دبأ
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 ةباصإلا ىف نيجوزلا فالتنا
 هلوق لوقلاف ابيث تناك ن إف ىنبصي مل تلاقو اهتبصأ دق لاتف ىلوملا انفقو اذإو : هللا هجر ( قئان تلف )

 ع املوق لوقلاف ركب ىم نلق نإف ءاسنلا اهعنرأ ارك ا 9 تناك نإو هيلإ ىه ىتلا ةقرفلا هب نروكشاك . 0 اكل هنيع عم

 ىلع هتيلغ نإو ) عميرلا لاق )ابق ةدص نإ ءىف كلذف ةفشحلا بيغ ىتح هدي هلخدأ امإو ىنباصأ دق تلاق اذإو « اهنيع

 اننا فقو نإو ) قفنتلالا ( ك1 هنأل هلع ةرافذ كلو ءاليإلا هنع طقسو ءاف دقف اهدي هتلخدأ قح هسفن

 نإ قدصي رهشأ ةعيرأ دعب هانفقو اذإ لوقلاك اهبف لوقلاف تركنأو ربشألا ةعيرألا ىف اهتباصإ ىعداف هفقو تلأس

 : 1111ت5 نإ ع فدضتو ان تناك

 هيلع بجيل نمو راهظلا هيلع بتي نم

 نورهاظب نيذلا ) ىلاعتو كرابت هللا لاق : هللا همحر ( ىف[ ةلللاو ) لاق ( ناملس نب عيرلا انربخأ)

 هللا نإو اروزو لوقلا نم ًاركنم نولوقيل مهنإو مهندلو ىناللا الإ ممتاهمأ نإ مهتاهمأ نهام مهتاسن نم -

 هيلع عقو هلقع ىلع بولغم ريغ غلاب نم حلا هيلع ىرجو هقالط زاج جوز لكف ( قفا: ثلالاف ) « روفغ وفعل

 ةيلهاجلا قالط ناك راهظلا لصأ نأ لبق نم ايمذ وأ ةيرحلا هيف لمكت مل نه وأ ادبع وأ ارح ناك ءاوس راهظلأ

 قالطلا همزلي نمت ءالؤه لكو رفكي تح رابظلل هعرحتب رهاظتملا ىلع عامجأ مرحف ةرافكلاب هيف ىلاعت هللا يحق

 ىلع عقي ءالؤه نم دحاو لكرابظو ( لاق ) مهلوقع ىلع نيبولغم ريغ نيغلاب اوناك اذإ هعرحتب عاما هيلع مرحبو

 | ا ردك الو َلخال وأ ةلع ردقيو ابعامج لحن ةريك وأ تناك ةريغط اهب لخدي مل وأ اهب لخد هتجوز

 نم رهاظت ولو ( لاق ) هلك اذه نم ةجراخ وأ اهلثم عماجمال ةريغص وأ ءاقتر وأ ةمرحم وأ ًاضئاح نوكت

 ىو همزا راهظلا نأ لبق نم رفكي ىقح اهرقيال هلاحب راهظلاو حاكنلا دسف اهارتسشا مث ةمأ ضو هتأرما ن

 هاظت اذإو ء همر الف ركس رش هلتع 9 بواغملا امأف . رابظلا همزا ناركسلا رهاظت اذإو « ةجوز

 دق ىرخأ هل ةأرمال لاق مث هتأرما نم رهاظت اذإو « رابظلا همزا ةباتكلا وأ ةراشإلا لمعي وهو سرخألا

 رهاظن ىتلا ىف هيلعام لثم اهيف هيلع نإف رابظلا هب ديرب اذه هبشأ ام وأ اهلثم تنأ لاق وأ اهعم كتكرشأ

 تنأ هل ةأرمال لاق اذإو « هلع ءىثالو رابظب سيلف امير الو اراهظ هب درب مل نإف « راهظ وهو اهنم

 « ءاش دق انالف نأ ملعي تح رابظب سيلف نالف هللا ءاش نإ لاق ولو « رابظب سيلف هللا ءاش نإ ىمأ رهظك ىلع

 هللا نأل هل فقوب هيلع ءالبإ الو رهاظتم وهف رهشأ ةعبرأ نم رثك أ اهكرت مث هتأرما نم لجرلا رهاظت اذإو

 َنوكي الو نيلوقلا دخأب' ارهاظتم ىلوملا الو ايلوم رهاظنتملا نوكي الف ءالبإلا ىف 6 ريغ راهظلا ىف كح دق ىلاعت

 رفكي نأ لبق عماج ول صاع رابلفلا ىف عاجلا كرتب ىلاعت هلل عيطم هنأل هسفن ىلع لعج اههعأ الإ امهدحأب ةيلع

 رهشأ ةعب رأ نم لقأ ىلا ول مثأي مرارضلاب مثأي هنأ الإ راضم ريغ وأ رابظلاب اراشد ناك ءاوسو « ءالبإلاب صاعو

 مح هيلع محم الو ارارض دير نيمب الب رهدلا اهكرت ول مئأي و رارضلاب ءالبإلا ج؟ح هيلع يب الو ارارض ديرب

 ٠ هيف ىلاعتو كرابت هللا لزنأ امع يح لاحم الو ءالبإلا
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 تراتخا اذإ نينعلا ةأرما نأىعفاشلل فرعأ ىذلاف هعم ماقملاتراتخانإو امهنيب قرفي هنأ ىعفاشلل فرعأ ىذلاف هقارف

 نينعلا ىل 1 اذإو : هللا همحر ( ىفا* ةلالاف ) هلثم ىدنع بوبحلاو ةناث رابخ امل نوكيال هنأ لجألا دعب هعم ماقملا

 هيلع ءاليإلا داع ةدعلا ىف ابعجار مث اهةلط نإف ربشألا ةعبرألا دنع اهقلطي نأ الإ تري مث ةنس لجأ هتأرما نم

 . هقارف وأ هعم ماهملاىف ةنساا دنع تريخو

 ًارارم لجرلا ءالبإ
 فقو ىرخأ ةره اهنم ىلآ لقأ وأ رثك أ وأ ناربش ىضم اماف هتأرما نم لجرلا ىلا اذإو ( قفا لالا )

 هيلع دعي ملو ةيناثلا نيميلاو ىلوألا نيميلا ىف ثنح ءاف نإف قلطي نأ امإو ءىبب نأ امإف ىلوألا رهشألا ةعبرألا دنع

 اهريغ هيلع انم دارأ نإو ةدحاو ةرافكف ىلوألا ةيناثلا نيميلاب دارأ نإو اعم نينيميلا ىف ثنح دق هنأل ءالدإلا

 اهنم ىلآ ول اذكهو . دحاو ,ىث ىف نانبع امهنأل هئرحتن ةدحاو ةزرافك ليق.دقو نيرافك ركع كا نإ

 ىلا مث ةعجرلا كلم ًاقالط قلطف فقوف ىلآ ول هنكلو قلطي وأ فقوب لبق ةيناث ىلآ رهشأ ةعبرأ تضم اماف

 هنيب ليحف هتأرما نم لجرلا ىل  اذإو ( لاق ) لبقتسم ءاليإ هيلع ناك رخآ ءاليإ ىلا مث ءاف وأ عحنرا مث ةدعلا ىف

 هل لجو زع هللا لعج اك رهشأ ةحرأ هل فنؤتسا اهلع رذق مارهشأ ةحرأ لك لق هلق نك ل0

 سحم نأ لثم كلذو . الوأ هل تلعج اك ةعباتتم هل تفن ؤتسا انكح ىضع ىتح هل لمكت مل اذإف ةعباتتم رهشأ ةعبرأ

 لاحم ابعامج ىلع ردقيال ضرم نم ةانضم وأ لاحم ابعامج ىلع ردقيال ةيبص اهنم ىلآ نوكي نأ لثمو . اهيلعردقي الف

 ىنأ نإو قلط الإو ءاف نإف امبءامج ىلع ردقي موب نم ريشأ ةعبرأ دعب امل فقو هلثم عماجب نم دح ىف اتراص اذإو

 ءاوسو « غلابلا ةحيحصلاك ىبف اهلثم عماجم ةيبص وأ لاحم ابعامج ىلع ردقي ةضيرم تناك نإو ( لاق ) هيلع قلط
 نع سدحلا ناك اذإو « ةفشحلا بيغ الإ بيثلا ىف الو ةرذعلا باهذب الإ ركبلا ىف ةئيف الو بيث وأ ركب نم ىلآ

 هل ءالبإلاف اهثدحم لاحم الإ ةيدنجألا مرح ام هيلع تمرح اهنأ الو اهم الو ةأرملا ببسبال ربشألا ةعبرألا ىف عاجلا

 ءىف وأ عامج ءىف ءوبب وأ قلطي ىتح فقو ربشألا ةعبرألا تضم اذإف ائيش ربشأ ةعبرأ ىلع دازبالو مزال

 ءىف الف لاحم عاسلا ىلع ردقي ناك نإف فقو تضم اذإف ربشأ ةعبرأ وه ضرميف ىلؤي نأ لثم كلذو روذعم

 اذإف سوبحم وهو ىلي وأ ىبحبف ىلْوي نأ لثمو هناسلب ءاف هيلع ردقبال ناك نإو عاما ءىف.الإ هل

 هناسلب ءاق سبحلل لاحم عالا ىلع ردقي مل نإو قلط وأ ءاف لاحم عامجبا ىلع ردقي وهو رهشأ ةعبرأ تضم

 قاط الإو ءاف نإف هناكم هتفقو لاحم عاملا ىلع ردق اذإف كناسلب ءىف هل تلق نمو : هللا همحر ( ىقفانئلالاف )

 هلّمع ىلع بلغف ىلآ اذإو ( لاق ) رهشأ ةعبرأ دعب هتفقو اذإ حيحصلا لجأ ىلإ هلجؤأ الو هيلع قلط وأ

 نأ امإو ءيب نأ امإف هناكم فقو ربشألا ةعبرألا دعب لقع نإف هلقع هيلإعجري ىح فقوي مل رهشأ ةعبرأ تضم اذاف

 مح نم تجرخو كمارحإ دسف تثف نإفرهشأ ةعبرأ تضم اذإ هل لبق مرحأ مث ةتأرمانم لجرلا ىلآ اذإو «قلطي

 ةعبرأ تضم اذإف ةرافكلا دحم وهو رهاظت مث ىلآ نإو عاجلا عنم تثدصحأ كنأل كيلع قلط ءىنت مل ناو ءالبإلا

 نأ كل سيلو رهاظتم تنأو ةباصإلاب صاع تنآف تثف ْنِإف كسفن ىلع عاملا عنم تلخدأ تنأ هل ليقف فقو ربشأ

 مرح لو اهنمال هنم ءاج هلك كلذ نأل ىلآ مثرهاظت ول اذكهو , كيلع قلطي وأ قلطف ءىت مل نإو ةرافكلا لبق ٌأطت

 . ةدنجألا ةمرح راهظلا



 د
 نكي ل هتمأنم ىل آول اك كلملاب هتباصإ تناك اذإ فقو هيلع نكي مل اهبصي مل نإو كبرقأ ال.هللاو هني تناكاذإ رفك

 هنأل ءالبإلا هيلع دعب ل ابحكن مث هكلم نم تجرخ نإف جاوزألا نم ءالبإلا لعج اع | ىلاعتو كرابت هللا نآل ايلوم

 احاكن اهجكن مو ثنحم ل كلملاب اهءاصأف ابكلم مث ىل ةجوز تنأو كبرقأال هللاو اللا دق ناك ولو ةرم هبثنحدق

 تناكول اذكهو « ابحكني مث هكلمت مث هتأرمانم ىلوي دبعلا اذكهو « ءاليإلا هلعدعيمل هيف ىل ؟ىذلا حاكنلا ريغ اديدج

 حاكتلا ريغ اذه نأل اهحاكن هيلع مرح اذإ ءاليإلا دوعيال دعب هتحكن مث حاكنلا خسفناف تدتراف ةمأ امهدحأ ةأرما

 هل ءىث لكب فلح نإو ٠ ايلوم ناك رربت نم نيم هيف همزل امب وأ هللاب دبعلا فلح اذإو ( لاق ) هنم ىل آ ىذلا

 ولو ؛ ٍبتاكملاو ربدملا كلذكو ائيش كلميال هنأل ايلوم نكي مل هلام نم ءىثث ةقدص وأ هكيلامت قتعب وأ هللا ليبس ىف

 امف مسلاك ىمذلاو ( قفا للا ) هموي ىف بسك ام هل نأل ءالبإلا همزا هلام نم ءىش ةقدصب هضعب قتعملا فلح

 مزليام نيميلا نم همزلي كلذكو ملسملا قالطك هقالطو همزاي نيء ءاليإلا نأل انيلإ 5اح اذإ ءالبإلا نم همزلي

 قتعأ نإو هيفرجؤي مل نإو هريغل ق>قتعلا نأل ءاليإلا هانمزلأ هتأرما باصأ وأ هدبع قتعأ ول هنأ ىرت الأ ٠ نيماسملا

 لبق نإف . دحاو دابعلا ىلع لجو زع هللا ضرفو هاوسام كلذكف كالت هلاح ىف هيف رجؤي مل نإو هانمزاأ ارربت هدبع

 ةرافك نيماسمال دودحلاو هنع دحلاب رفكي مل انز ىف دح نإ اذكهو : لبق ؛ هنع رفكي مل نيك اسملا ىلع قدصت نإ وه

 هللا لوسر نأل هانددح اإو دحاو دابعلا ىلع لجو زع هللا حو انمكحم ايضار اناتأو ىنز اذإ هدحم نحمو بونذلل

 ٠ هللا لزنأ امب مهنيب يتم نأ هب ىلاعت هللا هرمأ امب اينز نييدوهب مجر ملسو هيلع هللا ىلص

 ةنسلألاب ءاليإلا

 ةملكب هناسلب ملكت اذإو « لو» وهف هناسلب ىلآف برعلا ناسل ريغ لجرلا ناسل ناك اذإ ( ىفكتلالاف )

 تدرأ لاق نإف لأسيف ءاليإلا امهرهاظ سيل نيينعم لمتحمو ةملكسلاب ملكش, ىبرعلاك ناك هريغو ءالبإلا لمتحت

 مجعلا ةنسلأب ملكتي اييرع ناكنإو هتأرما هتبلط نإ هنيع عم هلوق لوقلاف ءاليإلا درأ مل لاق نإو لوم وهف ءالبإلا

 ىلاعت هللا نيبو هيب امف نيد ءاليإلا درأ مل لاق نإو . لوم وهف هب ىلآ اهنم ناسل ىأف ىلآف اهضعب. وأ

 تلقام تفرعام لاقف مجعلا ةنسلأ ضعبي ءاليإب لكشف ةيمجعأب ملكتيال ًايرع ناك نإو . ميتحلا ىف نيدب الو
 مجعلا ةئسلأ نم ناسنب ملكتي هنأب فرع. لجرلا لاحك هلاح سيلو . هنيمي عم هلوق لوقلاف ءاليإ تدزأ امو

 ءاليإلا درأ مل لوقي نأ ىلع متحلا ىف قدصي مل ةيبرعلاب ءاليإلا فرعي ناك اذإ ةيبرعلاب ىلوي ىمجألا اذكهو . هلقعيو

 ىااسل ىنقبس نكلو ءاليإ درأ مل لاق مث هتأرما نم لجرلا ىل 1 اذإو ميسحلا ىف قدص ةبرعاا فرع.ال ناك نإو

 . ىلاعت هللا نيبو هني اهف نيدو محلا ىف نيدب م

 بوبجلاو بوبجلا ريغ ىصحلا ءالبإ
 دق ًابوبحم ناك ول اذكهو ىصخلا ريغك وبف هتأرما نم بوبجلا ريغ ىصخلا ىل 1 اذإو : هللا همحر ( فان ءازلاف )

 ىصخلا ىلا اذإو ٠ هماكحأ عيمج ىف ىصخلا رفك . ناك ةتفشحت ع قع لجرلا غلبيام ةأرملا نم هب غلسام هل قب

 هيلع عامجالنمموهو عاملا ءىنلا امإو هلثم عماجمال نمت هنأل هريغ هيلع ءىثثال كناسلب ءىف هل لبق هتأرما نم بوبجا

 ماقملا ىف اهناكم رايخلا امل ناك بج ولو لحفلاك ناك بجي ملو ىصخ مث اهنم ىلآ مث ةأرما لجر جوزت ولو (لاق )

 تراتخا نإ (عببرلالاق) عماجم ال نمي هنأل كناسلب ءىفف فقولا:تبلط اذإ هل لبق هعم ماقملا تراتخا نإف هقارفوأ هعم



 اا وللا

 ا ا
 نإو ةباصإلاب رملا امل بجوي هنأل اهب العف هلعف ناك اءإو ادصحأو اهجوزل اهلحأ !هءاصأ اذإ كلذكو (لاق)

 وأ لام ىف اقح ايلإ ىدأ ول نوكي ام ءاليإلا ىف اهيلإ هادأ امل قح هنأو لا اذه اهمزلف ةباصإلا لقعتال ىه تناك

 . ةئم *”ىرد هريغ

 هدعب و فقوألا لبق ىلوم لا قالط

 م احلاه لع قاطف ردع الب ءىفلا نم عنتما وأ ةدحاو قلطف ىلوملا ف,كو أ اذإو : هللا همحر ( قئان ل الات )

 ملاق ءالبالاو هلع ةتناث ةء>رلاف ّيدعلا ىف ايعجار نإو اك ّق ةء>رلا جوزلا اهمف كلعي ةقلطت ةملطتلاف ةدحاو

 نإف املفةو ربشأ ةءعبرأ تضم نإف هع رخخ دعي اهجرف هل لح مو. كلذو ابعجار موي نم ربشأ ةعرأ لَجَويَو هلاخ

 ةعجرلاف ةدعلا ىف ىهو ابعجار نإو . ةعجرلا كلي قالطلاف هيلع قلطف رذ_ءاريغ نم ةئيفلا نم عنتما وأ اقلط

 طقسو اثالث قالطلا ىضم دقف هلع قلطف 5 2 ع 1١ وأ قلط نإف فقو اهعحار موي نم ربشأ ةعب رأ تآةعم نإف هيلع ةّساث

 ردك ايي احأ ىدو ءالبإلا 7 هلع نكي مل جوذ دعب حاكشب هلإ تداعو رع احوز تيك نإف ءالبإالا -

 رهشأ ةعبررأ لجأ نيم عاجلا نم عنتما اذإ هل لعح ىلاعت هللا نأل هفلاخمال نآرقلا ىنعم اذهو ) قنا: لالا (

 مث هل لجو زع هللا لعجام الإ الجأ هل لعجم نأ زحب مف الوأ تناك ام ةماق نيميلا تناك عجارو ىلوألا قاط اماف

 ىلوأ رصت مل تناكام ةدعاا ىف اهعجار مث نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط مث اهنم ىل آول اذكهو . ةثااثلاو ةناثلا ىف اذكه :

 لخدي نأ لبق اهنم ىلو. وأ اهعلاخم وأ اهتدع ىضقنت نأب هنم اهسفنب كلمأ تناكف اهلط اذإو ( لاق ) هنم اهسفنب

 ؟ح طقس اكعاو هنع ءاليإلا يح طقس اهلبق وأ ةدعلا دعب ًاديدج احاكن اهحكن مث اذه لعف اذإف . اهقلطن, مث اهم

 قالطلا تا ال زوجي الو « هقالط اهيلع عقب . ل اهقلط ول تراص دق اهنأب هنع ءالبإلا

 هنم اهسفنب كالمأ ريصت ىتح هنم ىلوملا ةأرما نيبت نأ زاج واو ةلعلا هذه ًاثالث اهقلط ول دعب نوكي كلذكو . عقب مل

 رفكي اهنيعب ةماق نيميلا نأل هريغ جوزو ثالثلا قالط.دعب اذه زاج اهحكن اذإ ءالبإلا ؟ح هيلع دوعيف اهحكني مث

 قاثلا لوقلاو ( عيرلا لاق ) نافلتخمال ءاليإلا لثم راهظلا انكهاو . جوزلا لبق ةماق تناكو اهءاصأ .اذإ

 اهسحم ملو هنم ربظتملا ةأرما تناب اذإو ( قفانشل *لللاك )ىف *ثالثلا قالظ نم ىقبام ءالبالا هيلع دوعت هنأ

 اهنم رهظت ىذلا كلملا ىف همزلي مل هنأل رهظتلا هيلع دعي مل اديدج احاكن اهحكن مث . ةعاس راهظلا دعب

 ىف تتام ول كلذكو: . لاق' امل. داغ ذق :هنأل .نياظتلا ةمؤل هنم تناب: مث ةعاس رهظتلا عب ابشر ولو هداك
 ربغ بيصبال فلح ول هنأ ىرت الأ ٠ ةتمزل نيم اهنأل ةرافكلا هيلع تلعج امنإو ( ىف: ةلالاو ) اعم نيبجولا

 . انزلاب مثأملا عم ةرافك هيلع تناك اهباصاف هتأرما

 نيك رشملاو ةمذلا هام اننا ملك سلا واهلا ١ ا
 - تضف

 طقس .اهارتشا مث ةمأ ىهو هتأرما نم ىلا نإف ءاوس ةرحلاو ةمألا ةتأرما نم رحلا ءالنإو ( ىنان لالا 0:

 ىذلا كالملا ريغ اذه ركبت نأل ءاليإلا كعب , ةرح وأ أ اهدكت 6 ككل ند تحرخ نإف حاكتلا خاسفناب ءاليإلا

 وأ اهحكنف قتع نإف حاكنلا خاسفناب ءاليإلا طقس هكلمتف ةمأ وأ ةرح هتأرما نم ىلوي دسبعلا اذكهؤ هيف ىلآ

 كلما اهءاصأ اهنم ءالبإلا دعب ةمأآلا هتأرمال ع رحل أ ولو ءاليالا دعي ل ابحكسنف اكل ند 2

 ام فيولا



 تو
 بج مث اهتبصأ انأ لاق نإو (لاق) هل دحاج قالطلا نم عنتمم وهو هيلع قلطيف هقالط ىلع دبشب امو هيظعي نأ نم

 ةياصإلا عنمب ضرم هناكم هل ضرعف اهتبصأ انأ لاق نإو ٠ هقارف وأ هعم ماقملا ىف اهناكم رابخلا اهلف رهشأ ةعبرأ لبق

 ىتح امل اضراع ضرملا ناكولو . اهنيبو كنيب انقرف الإو ادرصأ نإف كانفقو اهبيصن نأ كنكمأ قمو كناسلب ءىف انلق

 قلطي وأ ءىني ىتح هانفقو ابلثم عاجج ىلع ردق اذإف ةضيره تناك ام لييس هيلع نكي مل اهبلثم عماجم نأ ىلع ردقبال

 تااما]ا واو ( لاق ) قلط وأ بصأ هل لبق ترهط اذإف رهطت تح ءىث هيلع نكي مل تضاحف هانفقو ولو (لاق)

 تلعف اذإف اهسفن نيبو هنيب ىل#و رمضمم ىتح ءاليإلا هيلع نكي مل هنم عانتمالاب ترقأ وأ هنم تبرهف فقوف فقولا

 اهرمأي ملف هنذإ ريغب وأ هنذإب اهناكم تمرحأف امل فقوف فقولا تبلط اهأ ولو « هيلع قلط وأ قلط الإو ءاف نإف

 نكي مل مالسإلا نع تدترا ول اذكهو « قلطي نأ امإو ءىب نأ امإف فتوي مث لحن ىتح قالط هيلع نكي مل لالحإب

 تناب ةدعاا ىضقنت ىح عجرت مل نإو قاط وأ *ىف هل لبق تعجر اذإف ةدعلا ىف مالسإلا ىلإ عجرت ىتح قالط هيلع
 نكي مل هعم وأ فقولا لبق ربشألا ةعبرألا ىغم دعب اهلبق نم عاملا عنم ناك اذإو (لاق) ةدعلا ىغمو ةدرلاب هنم

 عنم ناك اذإو تضم دق رشألا ةعبرألا نأل هناكم فقوي مث اهلبق نم عاملا عنم بهذي ىتح ليبس جوزلا ىلع ام

 اهلبق نم عاملا حيأ مث اهيف لجو زع هللا هقلخ ىذلا ضدلا ريغ هثدخت ءىشب رهشألا ةعبرألا ىف اهلبق نم عاجلا

 اهركح ىفمي ىتح هل لكت مل اذإف ةعباتتم رهشأ ةعبرأ هل ىلاعتو كرابت هللا لعج اك ربشأ ةعبرأ حيبأ موي نم لجأ

 تدترا وأ ربشألا ةعبرألا ىف مالسإلا نع دترا مث اهنم ىل 1 ناك ولو (لاق) الوأ هل تلعج ام ةعباتتم هل تفنؤتسا

 رهشأ ةعب رأ اهلك تالاحلا هذهىف فنأتسا ةدعلا ىف مالسإلا ىلإ امهنم دترملا عجر وأ اهعجار مث اهعلاخ وأ اهقلط وأ

 اهنأل لوألا بابلا اذه هبشي الو مالسإلا ىلإ امهبنم دترملا عوجر وأ حاكنلا وأ ةعجارملاب جرفلا هل لح موب نم

 ”ىششب ةمرحم نكت مل لاوحألا كلت ىفو . عاملاو سجلاو رظنلاو رعشلا ةيبنجألاك ةمرحع تراص بابلا اذه ىف

 : هللا همحر (قفا لالا ) اعم ادترا ول اذكهو اهنم ”مرحم ملف سجلاو رظنلاو . رعشلا امأف . هدحو عاملا ريغ

 تبلطف رهشأ ةعبرأ تضف قلط نبنيأ ردي ملو ربشألا ةعبرألا ىف هئاسن ىدحإ قلط مث هتأرما نم ىل آولو

 ىتح ادبأ هتفقو رهشأ ةعبرأ تضف اهعجار ىتمو قلط ىتا تناكو قاوبلل فاح تقلط ىتلا ىه لاقف فقو. نأ

 تقلط ىتلا ىهأ ىردأال لاقف فقوي نأ تبلط مث ربشألا ةعبرألا تضم ولو « تفصو اك كالملا قالط ىضع

 تثف مث قالطلا ثعدا نإ امل تفلح ىه تسيل تلق نإو قلاط ىبف تقلط ىتلا ىه تلق نإ هل لبق . اهريغ مأ

 اهقلطت مل نإو قلاط ىبف اهتقلط نإف كسفن ىلع عاجلا عنم تلخدأ تنأف ىردأ ال : تلق نإو تقلط وأ

 ةجوز اهنأل ءاليإلاب كيلع قلط هلك كلذ تيبأ نإو قلط وأ 'ىنف ىه كتقدص وأ تقلط ىتلا تسيل اهنأ تفلحو

 اميرحم كيلع كلذب مرحم ملف كيلع تمرح اهلعل ىردأ ال تلق نإف . اهقلطت وأ اهيلإ هىئت نأ كيلع اهنم ىلوم

 طقس ءالبإلا قالط لبق كيلع تقلط ىناا اهنأ ةنيب تماق نإف . كيلعقلطتف قالطلاو ةئيفلا عنام تنأو كيلع اهنيدي

 هنيبو ىل ! اذإو (لاق) قاوبلا اذكه مث . اعم رارقإلا قالطو ءاليإلا قالط ك.ءزل ةنيب مقت مل نإو . ءالبإلا قالط

 ليقو ةنكمب ماهيلإ ريسملاو هناسلب ءىنلاب رمأ امل ليكو وأ هتأرها كلذ تبلطف رهشأ ةعبرأ نم رثك أ هتأرما نيبو

 اًضُاح وأ ةمرحم اهعماج نإو . ةفشحلا بيغت ىتح ابعماجم نأ ايئاف هب ريصيام لقأو (لاق) قلطف الإو تلعف نإف

 هنونج لاح ىف اهباصأف نج مث اهنم ىل 1ولو . لاوحألا هذه ىف عاجلاب مثأو ءاليإلا نم جرخ مئاص وأ مرح وه وأ

 اهباصأ اذإ رفكي ملو ةنونجم ىهو حيحص وهو اهباصأ اذإ رفكو :هاليإلا نم جرخ اهنونج لاح ىف اهباصأف تنج وأ

 رفكو ءاليإلا نم جرخ اهيلع ىمغم وأ ةمئان ىعو اهباصأ ولو . لاحلا كلت ىف عوفرم هنع ملقلا نأل نونجم وهو
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 جاوزألا نم ءالبإلا همزاب, نم

 جوز لك كلذو ضئارفلا هيلع بحت نمم قالطلا همزل قلط اذإ نم لك ءاليإلا مزليو ( ىفاهعلالاف )

 ىمذلا ريغ كرمشملاو ىمذلاو ةيرحلا هيف لكس ل نمو دبعلاو رملا كلذ ىف ءاوسو هلقع ىلع بولغم ريغ غلاب

 نأ ىلع هؤانث لج لدااتقو امل ىلاعتو كرابت هللا لعج نيم ءاليإلا نأ هيف رحلاو دبعلا نيب تيوس امنإو . انكحم ايضر

 نيميلا تقو ىف نانوكي كلذكو . ءاوس نيميلا ىف رحلاو دبعلا ناكف قلطي وأ ءىب نأ تقولا ىضم اذإ جوزلا ىلع

 اب عقي نيم ءاليإلا نأو مالسإلا كح ريغب مي نأ دحأل سيل نأ انيلإ امك احم اذإ كرمثماو ىمذلا ىلع اهتلعج امتإو

 ناك اذإو هريغ هئزحجم الو موصلا ثنحلا ىف دبعلا ةرافكو ( ىف + |/| ) اهومهانمزاأف تقو ىف ةئيف وأ قالط

 هيلع ءاليإ الف ناركسلا الإ ةيلغلا تناك هجو ىأب هلقع ىلع بولغملاو غلابلا ريغ ىصلا كلذو هيلع ضرفال نمت جوزلا

 هل ضئارفلا نأل ءالنإلاب همزل ركسملا بارعثلاو را نم ناركسلا ىلآ اذإو ةطقاس هنع ضئارفلا نأل ثنح الو

 لاحىفىل 1 نإو ءالبإلا همزل :هتقافإ لاح ىف ىل آف قيفيو نحب هلقع ىلع بولغملا ناك نإو ركسلاب هنع لوزتال ةمزال

 ايواغم تيل 1 اهإف تلعف تنك نإو كنم تيل 1 ام جوزلا لاقو ًاحيحص ىنم تيل 1 ةأرملا تلاق نإو . همزاي ل هنونج

 لوقلاف نونحم انأو كنم تل 1 لاقف ىنم تيل 1 تلاقف نونج هل فرعيال ناك اذإو . هن. عم هلوق لوقلاف ىلقع ىلع

 دق تلاقف افلتخا ولو اهاوعد تقو ىف هيف ايلوم نوكي نأ زوم تقو ىف هلقع باهذ عب مل اذإ ةنيبلا هيلعو املوق
 رثكأ وأ لقأ وأ مون الإ ىضم امو تيل 1 دق لاقو رهشأ ةعبرأ تضمو تيل 1 دق تلاق وأ لوأ ل لاقو ىنم تيل 5

 ةنيب هلل تماق ولو . اهتنيب تتقو موي نم لوم وبف ةنيبلا تماق اذإو « ةنيبلا اهلعو هنيع عم هلوق كلذ ىف لوقلا ناك

 الو ( قنا ةنالاف ) نيءالبإ لوم اذه امنإ افالتخا اذه سيلو هتنيبو اهتنيبب ايلوم ناك اهنقو ريغ هيف اوتقو ءالبإب»
 حاكسلا ةتباث ةجوز الإ ءاليإلا مزلي الو . ءاليإ همزمل الف حاكنلا دساف امأف حاكنلا حيحص اجوز الإ ءالنإلا مزليإ

 ءاليإ همزلي الف ةدعاا ىف اهيلع هل ةجرال ةقلطم امأف جاوزألا .؟ح ىف اهنإف ةدعلا ىف ةعجر اهيلعو هل ةقلطم وأ

 اهنأل ةدعلا-ىضم دعب . اهنم هؤالنإ ناك اذإ اهتءجر كلمي ةقلظم نم ءالبإ همزلبال كلذكو ةدعلا ىف ىلآ .نإو اهنَم

 وأ ةيمذ وأ ةماسم ةجوز لك نم ءالبإلاو : هللا همحر ( قفا ةلالاؤ ) اهتدع تضم اذإ جاوزألا قام ف تهل

 . ءئش ىف فاتعال ءاوثم ةمأ

 فقولا
 ةئيفلاو قلطف الإو تف نإ هل ليقو فقو ربشأ ةعبرأ تضف هتأرمآ"نم لجرلا ىل 1 اذإو ( قثانلالاف )

 عاما ىف ىنلجأ لاق نإف « هنيمب نع رفكو ءالبإلا ؟> نم جرخ رهشألا ةعبرألا ىف عماج ولو . رذع نم الإ عاما

 لاق نإو رفك ةرافك امل ناك ن إف هنيع ىف ثنحلا هيلعو ءالبإلا مح نم جرخ دقف عماج نإف موي نم رثك أ هلجؤأ ملا

 هلتلق الإو ءاف نإف ابهذم ناك لئاق هلاق ولو . اثالث هلحؤأ نأ ىل نيبتي الو هلجؤأ ل مود نم رثك أ ىنلجأف ءىفأ انأ

 *ىفأ الو عاجلا ىلع ردقأ انأ لاق نإ كلذكو . ةدحاو ناطلسلا هيلع قلط قلطي مل نإو.قالطلا همزل قلط نإف قلط

 قلطي نأ هل تلعج امتإو . الطاب الع دازام ناك ةدحاو نم رثك أ هيلع قلط نإف : ةدحاو ناطلسلا هلع قاط

 ىلع ردق عنتما اذإف هب الإ ةئيفلا ىلع ردقيال ك احلا ناك اذإف قلطي, وأ ءيب نأ ىلوملا ىلع ناك هنأل ةدحاو هيلع

 عنتما اذإ هربغعو عِسولامو صاصقو دحنم هةيطعب نأ هيلع بحو ءىث لك هنُم ذحأت اك قالطلا يح همزلو هيلعقالطلا



 م1.
 نود لاح ىف امل بحب ملام تكرت اهنأل كلذ امل ناك تبلط مث ائيش هيف لوقأ ال وأ كلذ توفع وأ تبفط مث باطلا

 ىلو هبلطف ةمأ وأ اهلقع ىلع ةبولغم تناك نإو امل نكي ل ربشأ ةعبرأ لبق هتبلط نإو « كرتلا دعب هبلط: نأ اهلف لاح
 ةمألا ديس هافع ولو ءابسفن ةأرملل الإ بلطلا نوكي الو امهنم دحاول كلذ سيلف ةمألا ديس وأ اهاةع ىلع ةبولغملا

 محم الو كو لقأ وأ فلح موب ىلع لوم فلح نم لكو ) قفا الاف ) هنود امل كلذ ناك هتبلطف

 الف لقأ وأ ربشأ ةعيارأ ىلع فلح نم امأف ربشأ ةعبرأ اهف زواحن نيمب ىلع فلح نم ىلع الإ ءالبإلا ىف فقولاب

 هيف هتمزل ىذلا مضوملا ىف لومب سيل انلوق امنإو ٠ نيميلا نم جراخ وهو ىتأ, فقولا تقو نأل ءالبإلا كح همزلي

 هقيقر تاف دبألا ىلع هتأرما برقيال نأ هقبقر قتعب فلح نمو ( قفا ةلالاث ) ءاليإلا كح هيلع سيل نيميلا
 نيجراخ اوناك ام ءالبإلا ؟ج نم جرخ مهعاب ولو هب ثنحم ءىش هيلع قبي مل هنآل ءاليإلا كح نم جرخ مهقتعأ وأ

 هقيقرعاب ول هنأرخآ لوق ىعفاشللو ( عيبرلا كاق ) ايعماج ول ثنحم ةنأل لوم وهف هكلم ىلإ اوداع اذإف هكلم نم

 ناك ا ما قالطب .فلح ولو ( قنات لالاف ( ا بحأ وهو مههف ثنحم الو انداح كف اذه ناك مثارتشا مث

 نيميلاهذهىف اهقالظب ثنحم ال هنأل ءالبإلا جنم جرخ ًاثالث اهقلطوأ اهتالظب فلحىتلا تتاف ىرخأ هل ةأرما برقال

 اهملع هلو ثالثلا نم لقأ تناك اذإو « ةعجر اهماع الو هتجوز نكت ملام ءاليإلا مح نم اجراخ ناك اهقلط ولو ادبأ

 ىعفاشللو ( عد راالاق ) لوم وهف علخلا وأ ةدعلا نم جورخلاب نيتنثا وأ ةدحاو نم ةنوئيملا دعب اهحكت وأ ةع>رلا

 اهجوزت مث اهسفن تكلف اهعلاخ وأ نيتنثا وأ ةدحاوب قالط نم ةدعلا نم تجرخ اذإ اهمأ اذه لثم ىف رخآ لوق

 هتأرما برقيال نأ فلح نمو ( قناة هلع ءالبإ الو ٌتنح الو لوألا حاكتلا ريغ حاكنلا اذه ناك ةيناث

 نأل ءالبإلا ؟ح نم جرخ دقف هيلع فلح ىذلا تقولا ىغم ىتح هبلطت مف هتازما هتك رتف ربشأ ةهرأ نءارثك أ

 لاق ولو « رفك اهمرق اذإف ايلوم نكي مل كبرفأ ال هللاوف كتجوزت اذإ ةأرمال لاق ولو (لاق) هنع ةطقاس نيميلا

 نإو ٠ نالف مدقي موب نمو دغ نم لوم وهف كبرقأ ال للاوف نالف مدق اذإ وأ كنرقأ ال هللاوف دغ ناك اذإ هنأرمال

 ايلوم ناك ةرم اهءاصأ اذإف ثنح الب ةرم اهبيصي نأ هل نأل فلح نيح ايلوم نكي مل كبيصأ ال هللاوف كتبصأ نإ لاق

 داق ءرك ايناصأ اذإف . تنح ًالب.ةرم.اهيص نأ هل نأ لبق نم اءلوم نك مل ةرم الإ ةنس كبيصأ ال هللاو لاق آذإو

 قب نكي مل نإو لوم وهف ربشأ ةعب رأ نم رثك 1 ةنيعب ةدم نم اهءاصأ مود نم قب ناك نإ ( عيرلا لاق 0

 ةباصإو ءوس ةباصإ الإ كببصأ ال هللاو لاق اذإو ( قفا: لال ) هنع ءاليإلا طقس ربشأ ةعبرأ نم رثك أ هيلع

 نأ دارأ نإو .الوم نكي مل ةفيعط وأ ةليلق دارأ نإو ٠ لوم وهف اهنم كلذ ىف ةفشللا بيغبال نأ ىون نإف ةيدر
 كبيصأالثاو لاق ولو ربدلا ىف زوجي الو . جرفلا ىف رهاطلل لالحلا ةباصإلا نأل ٠ لوم وهف اهربد ىف الإ اهبيصيال

 وأ ةمايقلا موي ىلإ كبيصأ ال هللاو لاق ولو . اهربد ىف اهتباصإ هكرتب اعيطم ناكو الوم نكي مل ادبأ كربد ىف
 فلح ام ءىش نوكي نأ لبق رهشأ ةعبرأ تضم نإف رم نب ىسبع لزني ىتح وأ لاجدلا جرخم ىتح كبيصأ ال

 الوم ناك ىنوم وأ تومأ ىّيح كن رقأ ال هللاو لاق اذإو ( عييرلا كاق ) قلطي نأ امإو ءبب نأ امإف فقو هيلع

 اهيرَقس نأ ردقب ل تتام: وأ .اهيرقي. نأ لبق تام اذإ هنآل ادبأ كنرقأال هللاو : هلوقك ناكو هتعاس نم

 كلذو هسفن عاجلا ىلع هللب فلخن نأ ءاليإلا لاق ءاطع نع جميرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ( ىقفانشلالاف )
 ءالبإب كلذ سيلف اهرجهم مث ًاظيلغ الوق لوقي وأ فلحم الو كسمأ ال لوقي نأ امأف ابسمعال فلحم نأ

 وأ ادبأ اهسعال فلحم نأ ءاليإلا ىف هببأ نع سواط نبا نع جيرج نبا نع ملس نب ديعس انربخأ قفانشلالاث )
 : "نبشألا,ةعرألا ىلع داز.امب, كلذ“ وحنو رثك أ وأ .لقأ وأ ربشأ ةتس

 احن نبغست

 ظل ير ب بو بوب اب وال



 اح

 هبلإ لعج ىذلا نالف تام نإف «ءاشيف قيفي دق هنأل لوع سلف هلقع ىلع بلغ وأ نالف سرخ نإف .ءاشب دق

 كلهأ نم دحأ وأ كمأ وأ كوبأ ءاشإ ىتح كبرقأ ال لاق نإ كاذكو . تام اذإ ءاشيال هنأل لوم وبف ةئيشملا

 لاق نإ كلذكو ( قناءةلالاف ) فأر ىرأ تح وأ ىل ودب, قح وأ ءاشأ تح وأ ىناشت ىتح لاق نإ كلذكو

 ىف الإ كبرقأ ال وأ اذكدلبي الإ كبرقأ ال وأ ةنيدملا وأ ةكم نم جرخأ ىت> وأ ةنيدملاب وأ ةكك كبرقأ ال هللاو

 تفصوام ريغ ىلع اهءرقي نأ ىلع ردقي هنأل اذه هبشأ ام وأ ريرس ىلع كبرقأ ال وأ ىئارق ىلع كبرقأ ال وأ رحبلا

 لاحلا ريغ لاح ىف اممرفتيو هيف اممرقيال فلح ىذلا دلبلا نم اه>رعو هيف اممرقيال نأ فلح ىذلا دلبلا ريغ دلب

 سيل هتلعج اذإ رهشأ ةعبرأ لبق هبف اهءرقتال تفلح ىذلا دلبلا اذه نم اهجرخأ هل لاق, الو اهمف اهءرقبال فلح ىقلا

 درأ هل لوقأ ٠ ايلوم نكي مل ىهتشأ ىتح وأ ديرأ ىتح كبرقأ ال هللاو لاق ول كلذكو « ءاليإلا مح هيلع محأ ل لومي

 ديري نأ الإ ربشأ ةعبرأ لبق همطفت دق اهنأل ايلوم نوكي مل كدلو ىمطفت ىنح كبرقأ ال هاو لاق نإو « هتشا وأ

 هلعف ىلع امهنم دحاو ردقي ال ًارمأ ىلعفت وأ لعفأ تح كبرقأ ال هللاو لاق نإو « رهشأ ةعبرأ نم رثك أ كبرقأ ال

 تنأ هيلمحم وأ ىع ام ةناوطسإلا وأ وه اك لبجلا لمحأ تح كبرقأ ال هللاو لوقي نأ لثم كلذو : الوم ناك لاحم

 هللاو هتأرمال لاق ولو ءاذه ىمود ىف ىدلتو ىلحت وأ لاحم هلعف ىلع امهنم دحاو ردقي الام وأ ريطأ وأ ىريطت وأ

 دعب فقوي الوم ناك رهشأ ةعبرأ دعب الإ لاخم ةدلبلا كلت امرقن نأ ىلع ردقبال اذكو اذك دلبب الإ كبرقأ ال

 لاق ولو لبحت دق اهنأل ايلوم نكي مل لاحم اهلثم لبحم نم ىهو ىلبحت ىتح كبرقأ ال هللاو لاق ولو « رهشألا ةعبرألا

 . رحبلا ىف ةنيفس ىف اهبرقي نأ ىلع ردقي هنأل اياوم نكي مل رحبلا ىف ةنيفس ىف الإ كبرقأ ال هللا

 ناععألاب ةدحاو نمو ةوسن .نم ءالبإلا

 ةدحاو لكل فقوب نهلك نهنم لوم وهف نكبرقأ ال هللاو هل ةوسن عبرأل لجرلا لاق اذإو ( قفا ةلالاف )

 قلطي وأ ءىني ىتح فقوب نأ ةيقابلل هيلعو « نوف ءاليإلا يح نم جرخ اثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو باصأ اذإف نهنم

 ثالث نهنم أطيو ٠ نيمي ةرافك هيلعف لعف اذإف « نهلك نملع فلح ىتاللا عبرألا بيص. ىتح هيلع ثنح الو

 طقس نهادحإ تتام ولو « اهتطوب ثنحم هنأل ايلو» ةعبارلا ىف ذئنيح نوكيو « نوف هيلع ءالبإ الو نهبف ثنحم الو
 هنأل ىفاوبلا ىف هلاحم الوم ناك ًاثالث وأ نيتنثا وأ نهنم ةدحاو قلط ولو ثنحم الو قاوبلا عماجمب هنأل ءالبإلا هنع

 ىل 1ول كلذكو . ثنح قالطلا دعب اهعماجمث اهقلط مث هتأرمانم لجر ىل 1 ولو (لاق) ثنح قلط ىتلاو نبعماجول

 : هللاهمحر ( قفا: لالا ) ءالبإلا مح نم جرخ دعب اهدكت نإو انزلاب مثأملا عم نيميلاب ثنح ابعماج مث ةيدنجأ نم

 هنع طقسو ثنح ةدحاو باصأف نهلك نهديري وهو نكنم ةدحاو برقأ ال هللاو هل ةوسن عبرأل لاق ولو

 ؟< نم جرخ نونم باصأ ةدحاو ىأف نمل فقوب نهنم ايلوم ناك نهنم ةدحاو برقي مل ولو ىقاوبلا ىف ءاليإلا مح

 نكنم ةدحاو برقأال هللاو لاق ولو « هيلع ثنحلا دعي ل ةرم ثنح اذإف ةدحاو ةباصإب ثنح دق هنأل ىقاوبلا ىف ءالبإلا

 . اهريغ نم لوم ريغو اهبرقبال فلح ىتلا نم لوم وبف اهريغ نود ةدحاو ىنعي

 ءالب. إلا ىف فيقوتلا ْ

 نأ تبلطف رهشأ ةعب رأ تضم اذإو دبألا ىلع كلذف اهب ريال هتأرما نم لجرلا ىلآ اذإو ( قفانتتلإلاث )

 تكرت دق تلاق نإو . هلالو امل ال ضرعأ مل بلطت مل نإو « قلطي نأ امإو ءوي نأ امإف فقو امل فقوب نأ
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 يلا ىف لوم وهف رهظتم ريغ ناك نإو « هكلام نم هجرخم وأ هعبي وأ دبعلا تع ملام لوم وبف ًارهظتم ناك نإف

 نكي ل تربظت نإ ىرابظ نع رح نالف ىدبعف كتب رق نإ لاقف مالكلا لصو نإو ربظتم هنأب هنم رارقإ كلذ نأل
 نإ لاق نإف « افلاح الوأ نكي لو هقتعب ذئنيح فلاح هنأل الوم ناك هكلم ىف دبعااو رهظت اذإف رهظتي ىتح ايلوم

 هيف هيلعو هراهظ نع انالف قتعي نأ هيلع سيلو ايلوم ناك ربظتم وهو ىرابظ نع انالف قتعأ نأ ىلع هللف كتبرق
 نأ ىلع هلل لاقف موي موص هيلع ناكولو « هنع تأزجأ هريغ اهقتعأ ةبقر ىأف ةبقر قتع هيلع هلل بحب هنأل نيمي ةرافك

 موي ىأف هل مزال موي موص نأو همزاي ءىثثب هيف رذني مل هنأل هموص هيلع نكي مل ىلع ىذلا مويلا نع سيما موي موصأ
 هنع أزجأهرابظنع انالف قتعأ ول اذكهو ء رذنلا نمال بجاولا موصلانم هنع أزجأ هنيعب هماص ولوهنع أزجأ هماص

 لاقناكول هنأل الوم نكي مل كبرقأ ال نأ ىلع هللف كتبرق نإ هتأرمال لجرلا لاق اذإو (لاق) ةرافكللا هنع تفس

 اذهو نيمي ةرافك هب همزلي ناعألا ىناعم ىف رذن هيلع الو فلاحال هنأل ايلوم نكي ل كبرقأ ال نأ ىلع هلل ءادتبا امل

 اهع» كتكرشأ دق هئاسن نم ىرخأل لاق مث هتأرما نم لجرلا ىلآ اذإو : هللا همحر ( ىتف|:_ لال ) ةيصعم ىف رذن

 تسيل ةأرماو هتأرما برقيال فلح اذإو (لاق) اهيف كرتشيال نيميلاو ىلو الل هتمزل نيميلا نأل ابكر مشت ملءالبإلا ىف

 نيميلاب ثنح هتأرما برق نإو ذئنيح ايلوم ناك ةأرملا كلت برق نإف ةأرملا كل“ برقي تح ايلوم نكي مل هل

 احبرص افذق امل دي ىتح دحم فذاقب سيلف ابرق اذإو امبرق اذإ لومي سولف ةيئازتنأف كتبرق نإ لاق نإو ( لاق )
 . ةيناز ىرخأ هل ةأرمال ةنالفف كتبرق نإ لاق نإ اذكهو « نعالي وأ هب دحم

 بضغلا ىف ءاليإإلا

 انيجوأ امنإو ءاوس ءاضرلاو بضغلا ىف نيميلا نوكي ا ءاوس اضرلاو بضغلا ىف ءاليإلاو ( قفانثلللاف )

 ىرت الأ . اضر الو ابضغ هيف ركذي مل اقلطم ءالبإلا ىلاعت هللا لزنأ دقو نيميلانم لجو زع هللا هلعج امي ءاليإلا هيلع

 اذه ىلع بجو رارضلاب بحب امتإ ءالبإلا ناكولو . ايلوم نكي مل ارارض اهبيصيال هرمع هتأرما كرت ول الجر نأ

 . اقلطم هبجوأ دقو لجو زع هللا هبجوأ اب بحم هنكلو

 ءالبإإلا نم حرخملا

 رهشأ ةعبرأ نم رثك أ لاح لكب عاملا تعنم نيمي لك رظني نأ ءاليإلا ةفرعم لصأ نمو ( قالا )

 لومب سيلف اهريغف ثنح نإو اهبف ثنحمال لاحم عاجلا ىلإ ليبسلا دحم ناك نيم لكو لوهوهف فلاخلا ثنحمنأبالإ
 قالطوأ ةئيف نم ءالبإلا يح همزلي سيل لومي سيل ىلوق ىنعم امتإو لوم فلاح لكو : هللا همحر ( ىنإ:ةلالاث )

 مهاربإ نب ليعمسإ نع ماس نب ديعس ان ريخأ ( قنانتلالا ) نيميلا ىنعم لثم ىف هتفصو امن بجوأ ام اذكهو

 ىنأف رهملا ىف اهلهأ هدازتساف ةأرما ( عييرلا كش ) ريبزلا وأ ريبزلا نبا جوزت لاق دهاجم نع هيبأ نع رجاهملا نبا

 كلذ اوبلط مث نينس اوثبلف كلذ هنولأسي نيذلا ابلهأ نوكي ىت> هيلع اهلخديال نأ فلحف رش مهنيبو هنيب ناكف
 هياع املاخدإ اوبلط نيذلا اهلهأ نأل ( ىف: لالا ) هيلع اهلخدأو ءاليإ كلذ دع. ملو كلهأ كيلإ ضّقا اولاقف هيلإ

 هنيمي ىنعملا اذه دارأ نوكيال نأ هلعلو هيلع اهلخديالو اهيتأي نأب هجو نم ءاليإلا طقسو ( قفاإلالا )
 ءاش نإ كب رقأ ال هللاو لاق نإو ءالنإ الف ىلاعت هللا ءاش نإ كب رقأ ال هتلاو هتأرمال لجرلالاق اذإو ( قفان_هلالاف )
 انالف نأل لوب سيلف نالف ءاشب ىت> كبرقأ هللاو لاق اذإو لوه وهف نالف ءاش نإف نالف ءاشي ىتح ءالبإب سيلف نالف |
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 رخآ سل ىف لاق وأ قلاط ىرخأ هل ةأرمال ةنالفو كبرقأ ال هللاو هدعب وأ سلجلا كلذ ىف لاق مث كبرقأ ال هللاو

 لاقول كلذكو ( لاق ) فلحام عيمجم ثنح باصأ اذإو « ادحاو افقو فقون لوم وهف كتبرق نإ رح همالغ نالف

 عيمجم باصأ اذإ ثنحو ادحاو افقو فقو رهشأ ةتس كبرقأ ال ىرخأ نيمب ىف لاق مثرهشأ ةسمح كنرقأ ال هللاو امل

 اهبرقيال هنيمب الو ناك رهشأ ةسمخ كيرقأ ال هللاو لاق مث لقأ وأ ربشأ ةعبرأ كيرقأال هللاو لاق نإو ناعألا

 رثك ىلع هنري تناكولو ( قفا“ لالا ) رمثأ ةسعبرأو رمشأ ةعبرأ نود ىتاا نيميلاب لوم ريغو نوشأ ةسمخ

 نء« عونمت هنأل ءىث ءالإلا نم هيلعقبام هفقو امل ناك ةناثلاو ىلوألا دنع هفقو تكرتو رهشأ ةعبرأو رهمشأ ةعبرأن م

 اذإ كتبرق نإ رح ىمالغ لاق مث رهشأ ةسمحخ كبرقأ ال هللاو امل لاق واو ( لاق ) نيميب رشأ ةعبرأ دعب عاجلا

 فقواا تبلط نإف . اهيف ءاليإلا كح نم جرخ ايف اهباصأ وأ رهشأ ةسخ تض. ىت> هتكرتف رهشألا ةسفخلا تضم

 لاق ول كلذكو « فقو مث هدعب رهشأ ةعبرأ مث ارخآ عقوأ ىذلا ءاليإلا نه رهشألا ةسفلا ىضمت ىتح امل فقو: مل

 ةتس وأ رهمشأ ةسفخ ىضع ىتح ايلوم نكي ل كبرقأال هللاوذ زيمثأ ةتش وأ روشأ ةسح تضم اذإ كاش 0

 كبرقأ ال هاو لاق واو « هعقوأ موي نم هأدتبا امنإ هنأل ءاليإلا عقوأ موي نه رممشألا ةعبرألا دعب فقوي مث رهشأ

 تضم اذإف عجار مث قلطف لوألا ءالبإلا ىف فقوف ةنس كبرقأ ال هللاوف رمشأ ةسفع تضم اذإ لاق مث رهشأ ةسمح

 ةعبرأ الإ ةنسلا نم هيف هيلع قبب ل تقو ىف هتعجر تناكنإف فقو رهشألا ةسخلا دعبو هتعجر دعب رهشأ ةعبرأ

 الف اذكه هتلعج اذإف ءاليإلا هيلع بيو جرفلا هل لحم موي نم رهشأ ةعبرأ هل لعجأ ىنأل فقوي مل لفأ وأ رهمثأ

 « لوم وهف تءاش نإف ءاشن نأ الإ لوع سيلف تئش نإ كبرقأ ال هللاو لاق نإو ( قناة ةلالاف ) هيلع فقو

 ايلوم ناك !مرقيال نأ تءاشف اهءرقي مل اه.رقيال نأ تءاش انك اهم دارأ نإف تئش انك كبرقأال هللاو لاق نإو

 تفلح ىتأ ال كبرقأ نأ هف تش نيح لك ىف كبرقأ ال ىنأ تدرأ لاق نإو , ءاشت ىتح الوم نوكيألو

 نيم ىلعف كتبرق نإ لاق نإو لومي سيلف نيئاشت الك ال ءاشأ الك كبرقأ ىنكلو اذه لبق ىنعلا لثمي كبرقأ ال

 كنتب رقنإ ةجح ىلع لاق نإو لجو زع هللا نيبو هنيب امف نيد ءالبإ درأ مل لاق نإو « ركسحلاىف لوم وهف ني رافك وأ

 هلك ربشاا اذ_ه موص ىلعف كتبرق نإ لاق نإو لوم وهف كبرقأ ام دهب ةجح ىلعف كتبرق نإ لاق نإو لوه وهف

 رربتلاب هرذن ول سمأ موص همزايال هنأ كلذو سمأ مود ىلعف كتبرق نإ لاق ول ايلوم نوكي ال ام ايلوم نكي ل

 وأ نيب ةرافك هيلع تناك ءىثث رهمشلا نم هيلع قب دقو اهءاصأ ول هنكلو ءاليإلاب همزل مل رربتلاب همزاي مل اذإف

 اثالث تقلط ةفثحلا تباغ اذإف ءاف نإف فقو اثالث قلاط تنأف كتبرق نإ هتأر هال لجرلا لاق اذإو هنم قبام موص

 اذإو رهشأ ةعبرأ هل تناك عجار نإف ةدحاو هيلع قلط ءىنب نأ ىبأ نإف اهلثم ربم هيلعف دعب هلخدأ مث هحرخأ نإف

 ءالبإ الف جوز دعب اهحكن نإ مث هريغ اجوز حكنت قح هيلع مرحنو كلا اذه قالط ىذقنتىح اذكه مث فقو تض٠

 ءاليإلا طقس تضم ىنح .هتكرتف ةنيس اهنه ىلآ ناك قلو : وها همحر( قفانتلالا ) رفك اهءاصأ نإو قالط الو

 ىفقنتنأ ىلإ فقو ةعجرلا دعب رهشأ ةعبرأ هلتضم اذإف ىلوألا ةلأسملاك ناك عجار مث قلط مث امل فقوف هعدت ل ولو

 نأل لوم سيلف اهميرحتب نيمياا وأ قالط الب امي رحت ديرب مار> "ىلع تنأ هتأرمال لجر لاق ولو كلذ لبق ةنسلا

 هنأل قالطلا امهب ديرأ نإو اقالط ءاليإلاو راهظلا نوكيال اك قالطلا هب عمي مل اذإ ةرافكسلاب هيف مكح ءىث ميرحتلا

 اقالط دير الو مارح ىلع تبان كترق نإ هتأرءال لاق اذإ : رخآ لوق هيفو ) عيب راا لاق ) ةرافكب امهيف مح

 ىرا,ظنعرح نالف ىدبعف كتب رق نإ هتأرمال لاق نإو( ىف: ئةلل]ايف ) مارح ىلءتنأ هلوق ىنعي لوم وهف ءالبإالو



- 
 كلذ مكح نم جراخ وهو لومي سيلو لاق اك وف ةرم فاح هنأ هلع موقت ةنيي وأ امنه فارتعاب كلذ فرع

 كلذكو « لجو زع هللا نيبو هنيب امف لوب سيلو مكحلا ىف لوم وهف ةأرملا فرعت ملو ةنيب مقت ل نإو « ءالبإلا

 محلا ىف لومومفكتبرق نإ ناع ةرافك ىلع وأ كتبرقنإ نيم ىلع وأ كنم: لوم انأ لاق نإوبذكلا تدرأ لاق نإ

 لإ ىفف لع وأ لاعت هلا ليس ى'ىلام هتآرمال لاق اذإو لوعسيلف هب فاخاس ىلا, تفلخأ:ىلوقب تدرأ لاق نإف

 نيب ةرافك هب هتمزا امإو همزل امإ اذه نأل لوم وهف كتبرق نإ لبإلا نم اذك رحن وأ اذك موص ىلع وأ هللا تيد

 نيب قرفلاو لوم وهف قلاط ةنالف ىنأرءا وأ رح نالف ىمءالغف كتبرق نإ لاق اذإو : هللا هحر ( ىفائئلالا )

 وأ ًارربت نامزليو امهحاص عاقيإب ناعقي امهنايعأب نيبمدآل ناقح قالطلاو قتعلا نأ تفسو امو قالطلاو قتعلا

 رعاشملاو وأ ةفرع وأ ةبعكلاو لاق ولو : .هللا همحر ( ىفإن.:لالاث ) رربتلاب مزلي امتإ اذه ىوساامو رربت ريغ

 كيرقأ ال اذه هبشي امث ءىثو وأ راهلاؤ وأ لبالاو وأ رجفلاو وأ سنخلا وأ فقاوملاو وأ مرحلاو وأ مزمزو وأ

 هسفن هل.لئاقلا همزلي ىتح مزلي ىمدال قحالو رربت سيلو نيميلا نه جراخ اذه لك نآل ايلوم نكي ١

 اال د رمت دسم ىلإ ىتمأ وأ نآالف ريس وأ ىبأ وأ ”ىتبانرحأ انآف.كتبرق نإلاق نإ كلذكو ( ىننتلالا)

 همزاي الو نيمد سيل هنأل ءاليإ اذهب همزاي ل. سدقملا تيب دجسم وأ ةنيدملا .دجس» وأ مارحلا دجسملا ريغ

 هيلإ ىثملا نأل اياوم ناك ةكم دجسم ىلإ ىشثمأ انأف كتبرق نإ لاق نإو « هكرتب ةرافك الو هلإ ىتملا
 عاملا ءامسأ دحأب حرصي ىتح ءالبإلا همزلي الو : هللا همحر ( ىف: خلال ) نيمي ةرافك هب همزلي وأ همزلت رمأ
 كعماجأ آل وأ كجرف ىف هلخدأ ال وأ كجرف ىف ىركذ بيغأ ال هللاو وأ كؤطأ ال هللاو كلذو ةحم رص ىه ىتلا

 عاجلا درأ مل لاق نإو محلا يف لوم وهف اذه لاق نإف « ىنعملا اذه ىفام وأ كضتفأ ال هللاو ءارذغ تناك نإ لوقي وأ

 هللاو وأ كرشابأال هقاو لاق نإو ( قنانشلالا ) محلا ىف نيدي لو لجو زع هللا نيبو هنيب امف انيدم ناك هسفن

 مل نإو لوم وهف هسفن عاجلا دارأ نإف اذه هبشأ ام وأ كفشرأ ال وأ كسملأ الوأ كسمالأ ال هللاو وأ كعضابأ ال

 هللاو لاق ولو ( لاق ) هيف املهتفاحأ هني تبلطف هلوق لوقلا تلق ىتمو . هلوق هيف لوقلاو مكحلا ىف نيدم وهف هدري

 لاق ولو « ربدلا ال جرفلا ىف هسفن عاملاو لوم وهف كربد ىفالإ كعماجأال تينع لاق نإف ءوس عامج الإ كعماجأ ال

 لاقنإو « ةفشحلا بييغتب نوكي امنإ كسلا هل ىذلا عاجلا نأل لو« وهف ةفشحلا كيف بيغأال نأب الإ كعءاجأ التينع
 : هللا همحر ( ىف(“ لال( ) لومي سيلف اذه هبشأ ام وأ اعطقتم وأ افيعض وأ اليلق ًاعاج الإ كعماجأ ال تينع

 كعماجأ هللاو لاق نإ كلذكو « زوحمال ربدلا ىف عاملا نأل لوم ريغ نس وهف كربد ىف كعماجأ ال هللاو لاق نإو

 جرفلا ىلع عاجلا هرهاظ نوكيف امهبم فلحلا وأ جرفلا ىلع فلحلاب الإ الوم نوكييال جرفلا ريغ كدسج نم اذكى

 ناوطتلو أ ىلع نيلخدتال وأك لعل خدأ ال وأكنظيغألوأ كنأوسأل هاو وأ ءىثب كسأرو ىسأر عمجأال هللاو لاقذإو

 كعامجم ىدبع نلوطيل هللاو لاق نإو « عاجلا ديري نأب الإ ايلوم نوكي ال ءاوس هلكف اذه هبشأ ام وأ كنع ىببيغ

 رهشأ ةعبرأ ىنع نإو « لوم وهف فلح مو. ن. ةلبقتسم رهشأ ةعبرأ نم رثك أ ىنع نإف كعامج كرت نلوطيل وأ
 تسلو لزنأ الو اهبيصأ نأ تدرأ لاقو كنم بنجأ الو كنم لستغأ ال لاو لاق نإو ايلو» نك« ل لقأ وأ

 اهبيصأ نأ تدرأ لاق نإو « ىلاعت هللا نيبو هنبب امأو ءاضقلا ىف نيد ةبانجلا الو لزنأ نم ىلع الإ لسغلا ىرأ

 بجو نإو لستغأ الو اهبيصأ نأ تدرأ لاق نإو ٠ اضيأ نيد هنم لستغأف اهريغ بيصأ ى> ابنم لستغأ الو

 هتأرمال لجرلا لاق اذإو : هللاهحر ( ىف لاله ) لجو زع هللا نيبو هنبب امف نيدو ءاضقلا ىف نيدب مل لسغاا
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 ةباصإلا 2 نيحوزلا فاللتخاو ءالبالا

 نولؤي نيذلل » ىلاعتو كرابت هللا لاق : لاق ىعفاشلا سيردإ نب دمحم انربخأ لاق ( ناملس نب عيرلا انربخأ )

 « ميلع عيمس هللا نإف قالطلا اومزع نإو * مححر روفغ هللا نإف اوءاف نإف ربشأ ةعبرأ صبرت مهماسن نم

 باحصأ نم ريثع ةعضب تكردأ : لاق راسي نب ناملس نع ديعس نب ىحب نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفانتلالاف )

 نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( ىف: للف ) ىلوملا فقوب لودقي مهلك مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ىلوملا فقوأ هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع تدهش : لاق ةماس نب ورمع نغ ىبعشلا نع ىنابيشلا قحسإ ىنأ

 هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ محلا نب ناورم نع دهاجم نع ملس ىبأ نب ثل نع نايفس انربخأ ( ىفائةلالاث )

 نامع نأ سواط نع تباث ىبأ نب بيبح نع مادك نب رعسم نع نايفس انربخأ ( ىف(: لازاذ ) ىلوملا فقوأ

 مساقلا نع دان زاا ىفأ نع نايفس انربخأ : هللا همحر ( ىف|ن لالا ) ىلوملا فقوي ناك هنع ىلاعت هللا ضر نافع نبا

 ةسمخ ابعدبف هتأرما ىنأ,ال نأ فاحم لجرلا امل ركذ اذإ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع تناك : لاق ده# نبا

 « ناسحإب حيرستوأ فورعمي كاسمإف » ؟لجو زع هللا لاق فيك لوقتو ففو: ىتح ائيش كلذ ىرتال رهشأ ةسمخ

 عقي ل هتأرما نم لجرلا ىلآ اذإ : لاق هنأ رع نبا نع عفان نع كلام انربخأ : للا همحر ( ىنانتلالاف )

 نع كلام انربخأ ( ىف: لالا ) ءىنب نأ امإو قلطي نأ امإف فقوي ىتح رهشأ ةعيرأ تضم نإو قالط هيلع

 . ىلوملا فقوي ناك هنع ىلاعت هللا ىضر ايلع نأ هببأ نع دمحم نب رفعج

 ايلوم لجرلا اهب نوكير ىتلا نيملا

 فاحم الو لجو زع هللاب نيميلا امترافك ىلاعت هللا ضرف ىتلا نيميلا : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 افلاح ناك نف مسئابآب اوفلحت نأ مكاهني ىلاعت هللا نإ )سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقل ىلاعتو كرابت هللا نود ءىشب

 ءىثشب فلح نمو ثنح اذإ ةرافكلا هيلعف لجو زع هلل, فاح نف ( ىف: لالا ) « تمصيل وأ هللاب فلحلف

 هسفن ىلع بجوأ نمو ةرافك اه همزان يمس فلح حم ىلوملاو ثئح اذإ هلع ةرافك الو كنا سلف كا

 عاملا نم اعونمم نوكي نأ ودعبال هنأل ىلوملا نعم ف وهف هتأرما عماج نإ هسفن ىلعهبجوأف هبجوأ اذإ هيلع بح ائيش

 ائيش هسفن ىلع بجوأ نمو ( لاق ) نيع ةرافك وأ هباحمإ لبق ةمّرلن كي مل امث هسفن مزلأ امو هب همزلي ءىشب الإ

 هيلعف ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب فلح نمو ؛ ءاليإلا نم جراخ وهو لومي سيلف هنم لدب الو بجوأ ام هيلع بحبال

 ىنعي كبرقأ ال هّللاو هتأرمال لجرلا لاق اذإو ٠ ةرافكلا هيلع بجو لجو زعغ هللب فلن ول ا ةرافكلا

 مل نإو لوم وهن نيملا دارأ نإف كبرقأ ال هللا لاق نإو « هلك اذه ىف لوم وهف كبرقأ ال هللاب وأ هللات وأ عاما

 سانلابرو وأ ةبعكلا برو وأ هللا أ وأ هللا اه لاق اذإو « نيميلا رهاظب تسيل اهنأل لوم سيلف نيميلا درب

 هلك اذهيىف وهن كبرقأ ال ءىث لك كلامو وأ كلامو وأ ءىش لك قلاخ وأ قلاخووأ ءىش لك برو وأ ىبرو وأ

 هللاب تيل وأ هللاب تمسقأ لاق نإو لوم وبف كبرقأ ال هللاب ىلوأ وأ هللاب فلحأ وأ هللاب مسقأ لاق نإ اذكو « لوم

 نإف ةرم اهنم تيل 1 ىنأ تينع لاق نإو الوم ناك نيميلا عاقيإ اذهب تينع لاق نإف, لئس كيرقأ ال هللا تفاح وأ

 نعد



 ا

 مث هلبق (هادحإ تتام ولو « (هادحإ الو نيهراك (هانمزلأ يح امبحلص ىف انل نوكي الف ال رثلام تكررت وأ

 نيمي الب ةيحلا هتثرو ةتبمللا ىلع عقو دق هقالط نإ اولاق نإف ةثرولا لئس هدعب ىرخألا تنام مث نيب, نأ لبق تام

 ادشر ارايك ةثرولا ناك اذإ اذهو « ةتيملا ثاريم ىف هل قحالو ةبحال اقح هلام ىف نأ نوري مهنأل مهنم دحاو ىلع

 ةصح تيملا جوزلل فقوو مثرارقإ دشرلا رابكلا قح ىف زاج ريغص مهيف ناك نإو « ازئاج ملاومأ ىف مثرمأ نوكي

 دعب ةيحلا ةجوزال فقوو « ضد لاو ملاو دشرلا اوغلبب ىت> جوز ثاريم نم ديشر ريغ اريبك ناك نمو راغصلا
 . نالوق اهيفف هدعب ةيحلا ةأرملا ىه اثالث قلط ىتاا اولاقف ارابك ةثرواا ناكولو « اوغلبي ىتح ةأرما ثاريم نم اهتصح

 هنم ثاريم امل نوكي الو اثالث قلط ىتلا هدعب ةيحلا ةنالف نأ تبلا ىلع نوفلحيف تيملا ماقم نوموقي مهنأ : اهدحأ

 نيميلاو نيميلا ىف هماقم نوموقيو قحل هقح نأ نوفلحيف دهاشب قحلا هلنوكي امهلبق ةتيملا نم هئاريم هل نوذخأيو
 ثاريم نم راغصلا قح فقو راغص مهيف ناك نإو « هريغ نوقدصي نم ربخو هربخم كلذ نوماعي دق مهنأل تبلا ىلع

 نم انفصو امف نوكي اك مهناكم مهتثرو موقيف اوتومي وأ لطييف اولكني وأ هوذخأيف اوفلحم ىتح هلبق ةتيملا نم بألا

 نم مهقح لطبيو هوذخأيف امل اورقيل هدعب ةحلا ةأرمل مهبأ ثاريم نم مبقح ردق فقويو دهاشو نيع

 هل فقوي نأ : ىناثلا لوقلاو . فقو ىذلا ابقح لطبسو ىرخألا نم مهقح اوذخأف اوفلغو ىرخألا

 اهتثروو هتثرو حلطصي وأ ةنسب موقت ىتح هنم ةأرما ثاريم هدعب ةتسالو هلبق ةتملا نم جوز ثاريم

 هئاسن نم اهنأ تيثأ دقو ًاثالث قلاط تنأ لاف ةعلطم هئاسن نم ةأرما ىأرولو : هللا همحر ( قثا'ةلللان )

 كلذ تعدا وأ ىع نوكت نأ نهنم ةدحاو لك تدحج وأ ىم انأ نهنم ةدحاو لك تلاقف ؟ ىه نهنيأ ىردي الو

 لاق اذإف هذه ىه لوقي نأ الإ نبنم ةدحاو ىلع قالطلا عقي الو ءاوسف قاوبلا دحجو ناتنثا وا نهنم ةدحاو

 فاحب مل لأست مل نمو فاحأ اهقلطام امل فلحم نأ نبنم لأس نمو « قالطلا ابيلع عقو هذه ىه نهنم ةدحاول

 همزل ىرخألا هذه ىه تأطخأ لاق مث ةدحاول رقأ واو « نيتنثا قلط هماعن ملو ةدحاو ىلع قالطلا عقوأ هنأل

 هذه ى لاق ولو ٠ نرلك نمل قالطلا همزل نبلك نهيف اذه عنص ول اذكهو امل رقأ ىتلا ىلو الل ؟10قالطلا

 لاق ولو « هذه وأ هذه ىه لاق نيتللا نيتنثالا ىدحإ قالطو هذه لب لاق ىتا قالط همزا هذه لب هذه وأ هذه وأ

 ةدحاو ىف لاق مث قلاط نك ادحإ لاق ولو « هذه لب لاق ىتلا ةيناثثا ىلع عقوو لوألا تعلطا هذه لب هذه ىف

 نكي ملو قاوبلا نع فقوو رارقإلاب ىلوألا تقلط اهريغ وأ ىه ىهأ ىردأام هللاو لاق مث هذه ىه

 هنأ انربخأ مث رارقإلا هل انءزلأف ةدحاول رقأ مث نيب قلطم اذه الوأ تقلطأ ىردأ ام ءادتبالا ىلع لاق ىذلاك

 قاوبلا ىف نوكيو هيلع ةمرحم نهنم ةدحاو نوكتف قدصي مل وأ اهريغ نبنم هل لحف هرارقإ ىف قدصأ ىردبال

 تلق اك تقلط ىلا ىع الوأ تلق ىذلا نأ تنقبتسا دق لاق اذإف ؛ كشلا ىلع امقم ناك ام ءادتبالا ىف وبك

 لبق تام مث ال مأ ىه ىهأ ىردأ ام لاق مث هذه ىه لاق واو « هتفلحأ امل هفلحأ نأ كءارأ نوتيأو هلوق لوقلاف

 نوقالط ىف كشلاب هئثاريم نعنعالو اعم ثالثا هثروو اهتعجر كلعال ناك نإ هذه ىه لاق ىلا هثرت مل نيبتي نأ

 اعم هنثرو تام مث ؟ ال مأ نرنم ةدحاو مأ ىئاسن تقةلطأ ىردأ ام ءادتبالا ىلع لاق ولو نبنم ةدحاو قالط الو

 ٠ نرقالط ىف كشلاب هثاريم نعنعالو

 )١( لمأتف اذكهو اضيأ ايلإ لقتنا ىتلا قالط عم ىأ .
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 ةباصإلاب اربم املنأ ىلع قدصت ملو ثاريملا تدر اثالث لاخلا كلت ىف اهقلط دق ناك هنأ تماع دق اهنأ ترقأ مث هثاريم

 ” ىلع قدصت ةئيش كلذ نم عدت وأ هيلع اهايإ هبصغ تعدا وأ اهيلع مرحم تناك ةباضإلا نأب ةلاهجلا تعدا ولو
 درتو اهلثف ربهم امل ناك تركذ امب ةثرولا اطل رقأ ولؤ- « اهريغ لام نم ذخأت ام ىلع قدصت الو هانفلخأ اهياع ان

 مل هانفلحأ اودارأ نإو « مهقتعب هنيقي الإ نوقتعال اذكه ناك هقبقر قتع ىف كش ولو « هئثاريم نم تذخأ ام

 مل نم قرو مهنم فاح نم قتع ضعب لكتو مهضعب فاح نإو « اوقتع اوفلحف لكن نإو هقيقر مبف فلح نإف
 ثنح هنأ نقيتسا ولو « مهنم هني دارأ نللالإ هفلحم الو هلام اقيقر ناك هوتعم وأ ريغص مهيف ناك نإو « فلحب

 دري مل هنأ معز ىذلل هفلتو دارأ ممأ نيبب تح هققرو هئاسن نع هانفقو قاتع وأ قالط نيرمأ دكا هل ف

 تعقو نإو لاملا سأر نم اوقتع قيقرلا ىلع ةعرقلا تعقو نإف مهنيب عرقأ فاحم نأ لبق تام نإو « نيميلاب

 نرفلط هنأب نقيتسإ ق> ياوزأ نهنأ لصألا نأل ءاسنلاهثروو قيقرلا قتعن ملو ةعرقلاب نهقلطن مل ءاسنلا ىلع
 ثاثلا نم نوقتعي قيقرلا نأل هلك ءاوسف ضيرم وهو كلذ ناك نإو هئاريم نعدي نأ عرولاو نقيتسي ملو

 نم« عنم ناقلاط نكنم ناتنثاوأ قلاط نك ادحإ هل ةوسنلو اثالث قلاط ام ادحإ هل نيتأرمال لاق اذإو ( لاق )

 فلحأ نمل فلحب نأ قاوبلا دازأ نإف . :نيتاه تدرأ ام هللاو هذه تدرأ ىتلا لوقي قح نهتقفنب ذخأو نبلك

 اتناك ولو « نهريغ ىلع عقو ةنأو نييلع عقب م هقالط نأ نابأ دق هنأل نمل هفلحأ مل هندري مل نإو هيلع نهاوعدب

 امهاذتخإ قالظت ارقم ناك اذإ ئرخألا قلط هنأ دع ًارارقإ كلذ ناك قالطلاب هذه نعأ مل [هادحإل لامف نيتنثا

 اهيلع تءعقوأ ىتلا هذه تسيل لاق ولو « اهقالطب هثدحم رارقإب الإ اهنيعب امهادحإ قالط ةمزلن ملا كتم ناك نآف

 ىلا قالطلاب اهدرأ مل أ تمعز ىلا هذهو تأطخأ لاق ىتح هعقون مل وأ اهيلع قالطلا نعقوأ تدرأ ىتلا قالطلا

 هل نيتأر مال لجرلا لاق اذإو « ءاسنلا نم نهتنثا نم رثك أ ىف ناك اذإ اذكهو « هب هرارقإن ًاعماتقلط هب اهتدرأ

 نيبي قح كلذ ىلع هريحم ملو امهقلطي نأ هل ريتخاو امهنع فقو تينع امهتيأ ىردأ ام هّللاو لاقو قلاط ا ادحإ

 نآلا تعقوأ ام كانمزلأ تلعف نإ : هل لبق ؟ امهادحإ ىلع قالطلا عقوأ نأ ىلوأ : لئاقلاق نإف قالطلاب دارأ امهتيأ

 هجرخل نأ معزت نأب الإ هنم كجر الو امهادحإ ىلع عقوأ هنأ نم نيقي ىلع انأف لوألا قالطلا نم كجرخت ملو

 فاح ملو اهنيعب ةدحاو تدرأ لقي مل نإف امل كانفاحأ ىرخألا تدرأف هتلق نإو « ىرخألا نود اهنيعب ةدحاو ىلع

 ءانفلحأ اهتثرو دارأ نإو ةتيملا نم انثرو ةيهلا قلط ىتلا نأ معز نإف اهنم هئاريم هل انفقو امهادحإ تتام ىتح

 ىرخألا تيقبو اهادحإ تتام ءاوسف هلوقب الإ قلط امهتيأ فرعنال انك اذإ اهنم هثاريم هل انلعجو اهقاطام ممل

 لبق تتام امهتيأ فرعي مل وأ اعم اعيمج اتتام وأ ىرخألا لبق امهادحإ تنام ول اذكهو « اتومي مل وأ اعم اتتام وأ

 >وزل انففو ام الهأ لع ددر انالثاد دا ىه اهادحال لاق اذإف عوز ثاريم اهم ةدحاو * م هل ائفق
 َ ىف ىلا ىف ِِ 3 © - 5 0 و

 هطعن مل هئيع رابكلا درب مو راغص اهتثرو ىف ناك نإو اهنم هثاريم هل انلعحف اوءاش نإ ىئرذلا ةثرول هانفلحأر

 امهمرو ةدعلا 1 اتناق ةعحرلا كلع هلك اذه ىف قالطلا ناكولو . بئاغ مهبف ناك نإ اذكهو 0 نيم الإ اهثاريم

 تيملا وه ناكو اهلاحم ةلأسملا تناك ولو « امهرمأ ربك أو ثاريملا ىف جاوزألا قاعم فاعف اهمال ءاتثازو فاك 11

 فصن ةجوزلا انعنم دق انأ ائقيأ امهنيب هانمسق ول انأل احاطص, ىتح ةأرما ثاريم امل انفقو اثالث قالطلاو اميلبق

 ىد هانففقو وه امهمأل نيب مل ملف امهادحإل هانقرع نإف هانفهو اذإو ء ةجوزلا ق> فصن ةجوزاا ريغانطعأو اهقح

 اهقح ضعب تفع دق امهادحإ نوكتف احلطصي نأ امهمزليف امهنم اقداصت وأ اهب ذخأن ةنيب جوزلا ىلع دحين



 م
 تش ن٠ ىجوز: وأ ىجوزتو ىهذا امل لاق ولو « ميركسلا زيزعاا تنأ كنإ قذ » بذع نم ضع, ركذي وهو
 : مارح ىلع تنأ هتأرمال لجرلا لاق ولو.« ىدتعاف ىهذا لاق نإ اذكهو ء قالطلا هب تدرأ لوقي ىتح اقالط نكي مل

 . اقالط دارأ نإو قالطلا ددع نم دارأ ام وهو قالط وبف قالطلا هب دارأ اذإف قالطلا ديري ىتح قالط هب عقب مل

 تناكو ًامارح نكت ل قالط الب امي رحم تدرأ لاق نإو »2 ةع>رلا كلم ةدحاو ىبف قالطلا نم ًاددع دري لو

 نأ اهقالط دري ملو ارحم دارأ اذإ نيمي ةرافك هيلع انلق امإو رفكي نأ لبق ءاش نإ اهبيصيو نيمي ةرافك هيلع

 _ لحأ ام مرحت مل ىناا اهسأاي » ىبلاعت هللا لاق . ملعأ ىلاعت هللاو ني ةرافكي رمأف هتيراج مرح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ميرحتب جوزلا دري مل املف ةيآلا « يسناعأ ةلحت مل هللا ضرف دق * محر روفغ او كجاوزأ ةاضرم ىغتبت كل هللا

 ةرافك هتمأ مرح نم مزل اكهيف ةرافك هتمزاف هعرحتب مرحب ل هل حابم جرف ىلع ميرحتلا عقوأ ناك اقالط هتأرما

 مارح ىلع كللءأ ام لك لاق ولو ٠ قالط امهم دحاوب عقب مل نيجرفل مجرم اعم امهنأل هعررحتب هيلع مرحم ملو اهيف

 ىلع ىلام لاق ولو ةأراا قالط دري ملاذإ ةزافك ةرافك ىراوجلاو ةأرملا نع رفك هلامو هيراوجو هتأرما ىنعي

 . هلام هيلع مرحب ملو ةرافك هيلع نكي ل هيراوجالو هتأرما ديربال مارح

 قالطلا ىف نيقيلاو كلشلا باب
 اهقلطت نأ عرولا هل لبق ؟ ال مأ ىتأر ما تقلطأ كشأ انأ لجرلا لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ين[ شلإلاف )

 نإو قالطلاب كرارقإب كنم تدتعاف ةدحاو تقلط دق انلق ةدحاو زواحت مل تقلط دق تنك نإ كنأ معت تنك نإف

 كيلع تمرح ةئلاثلا الوأ'تعقوأ دقو نيتنثاب اهتةلط اذإو نيتنئاب كعم ىهو اهم كللمأ تنأف ةدعلا ىف اهتعجر تدرأ

 كنأ عرولاف ةدحاو وأ تقلط اثالثأ ردت لف قالطلا:ىف كشن تنك نإو اذكه كعم نوكستف جوز كل الحب ىتح

 ثالثب اهتعقوأ تعقو نكت مل نإو ثالثلا كرضت مل تعقو تناك نإف اهعقوت نأ كل طايتحالاو اثالث اهتقلط كنأب زقت

 نيقيب الإ كيلع مرح الف كل لالح تناك اهنأل ,ءىث اذه نم كلا ىف كمزلي الو « اهبيصي جوز دمب كل لحتل
 خفنيف كدحأ ىفأي ناطيشلا نإ ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو كيلع مرحم الف مبرحم ىف كشن نإف ميرحت

 كشو ءوْضولا نيقي ىلع ناك اذه : هللا همحر ( فا لالا ) « اعر دج وأ اتوص عمس, فرصني الف هيتيلأ نيب

 ىت> كشلاب ةالصلا نم فرصنيالو ءوضولا نيقي ىلع تبي نأ لسو هياع هللا ىلص هللا لوسر هرمأف هضاقتنا ىف

 حاكنلا نيقي ىلع نوكي ىذلا ىنعم ىف وهو « احير دحم وأ اتوص هسفن نم عمسي نأب ءوضواا ضاقتناب نقيتسي

 تفلحو لكن نإو هتأرما ىبف فلح ناف اهقلطام فلحأ هنيع كلاس نإو « هفلاع.الو قالطلا رحم ىف كشبو

 001١ ىف كلَذَق اهئاريم هومنميل اهتخرو كلذ لأسف تنام نإو ء امان هتأرما ىبق تلكن نإو. هيلع تقلط

 نإو كلذ ملل سيلف هلوقب هنم اهئاريم عن نأ هتثرو لأسف تملا وه ناكنإو ( قفا: ةلللام ) اهماقم كلذ ىف

 دقل اوفلح تلكذ نإو تئرو تفلح نإف كلذ تءاعام تفلحأ حبحص وعو امالث اهقلط هنإ اولاقو اع اوان

 نم هيف كش امف ناكو نيقيلاب ةدحاو هتهزا ةدايزا ىف كشو ةدحاو قالطب نقيتسا ولو «ثرت ملو اثالث اهقلط

 ! ارد نحأو تنامو اهباصأف ابعم ماقأف قالط ىف كش واو ( لاق ) ثالث وأ ةقيلطت نم الوأ كش امف وبك ةدايزلا

 اهلثم رهه هنم ذخأ ةنيب هلع تماق وأ اهقالط ىف كشاا هف ه.سفن ىلإ بسن ىذلا تقولا ىف اهقلط ناك هنأ نقيتسا مث

 تذخأو هكش دعب اهءاصأ دقو تامءو ائالث اهقالط ىف كاشلا وه ناك ولو « اهاريم نم ْدِخأ ام عيمج درو ةباصإلاب

 ١ رعبا
1 
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 هلوق امأ : ءاطع لاق جيرج نبا لاق قالطلا وه كلذ ىف نيديال ةنسف قااط تنأ هلوق امأو : ءاطع لاق . ءاوس لاق

 انربخأ ( ىف هلال[ ) الف الإو قالطلا وبف قالطلا دارأ ناكنإف لئس « اوثدحأ ام كلذف « ةنئاب وأ ةيرب تنأ

 تنأ وأ ةنئاب تنأ وأ ةيرب تنأ هلوق ىف لاق هنأ رانيد نب ورهع نع ج.رج نبا نع ملاس نب ديعس

 سواط نبا نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ ( قفا: ةلللاف ) نيدي لاق ىنم تنب وأ نم تئرب وأ ةيلخ
 ملاس نب ديعس انربخأ ( ىفإ:ةالاو ) مارح ىلع تنأ هلوقك قالطلا وبف قالطلا دارأ نإ : لاق هنأ هببأ نع
 ًاقالطا ىون نإ لاق ؟ مارح ىلع تنأ هتأرمال لوق, لجرلا نع مهارإإ تلأس : لاق دام نع ىروثلا نايفس نع

 ددع ىق ةدايز نوكست نأل ةلمتحمو قالطلا ديدشت ةتبلاو : هللا ةمحر ( قف|انلالاث ) نيمي وهف الإو قالط رهف

 . لئالد هيفق ةعجرلا اف كلم ةدحاو ةدحاو الإ ةناكر درب ملذإ مِلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهلعج دقو قالطلا

 ًاقالط نوكيال قالطلا مسا ىوس امت قالطلا ددع ىف ةدايزلا لمتحا ام نأو ًآنئاب هلعجمال قالطلا ديدشت نأ : اهنم

 مل ًاقالط نكي ملو قالطلا ددع ىف ةدايز هب دارأ اذإ ناك ولو اقالط ناك قالطلا دارأ اذإ هنأو هب ماكتملا ةدارإب الإ

 عقو قالطلا هبشي امب قالطلا ددع ىف ةدايز ىون ناكاذإو ةدحاو الإ دارأ ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هفلحم

 اذإف اثالثف ًاثالث دارأ نإو نيتنئاف نيتنثا دارأ نإو ةدحاوف ةدحاو قلطي نأ قالطلا هبشي مف دا رأ نإف ٠ هتدارإب

 قالط هب عقي ىذلا قالطلا مساب 0 اذإ ناك ةدحاوو ناتنثاو قالطلا هبشي ام عم قالطلا هتدارإب ثالث تمقو

 ةدايزلان م ةدحاولا عم ىونام وهف اثالث وأ نيتنثا ىوني قلاط تنأ لاق نإف . عقب نأ ىلوأ ةين ريغ وأ قالط ةينب

 ناكاذإف . ةتبلا نم اثالث اقالط نوكي نأب رهاظلا ىف هبشأ قالطلا هب لجو زع هللا ىمسام ىوس امن ائيش لعأ الو

 نوكي ال نأ ىلوأ مالكلا نم رهاظلا ىف اهنم فعءضأ وهام ناك هتدارإب الإ اقالط نكي مل قالطلا عم اهب ملكت اذإ

 كيلإ كرمأ وأ كرمأ كتكلم لاق وأ كدس كرمأ وأ ىراتخا هتأرمال لجر لاق ولو « قالطلا هتدارإب الإ اقالط

 نوكي ال هدعب وأ سلجملا ىف كلذ لاق ءاوسو . اقالط نكي ل اقالط اذه نم ءىشب تدرأ ام لاقف اهسفن تقلطف

 كتعلخ وأ كنعل اخ دق لاقف ىنعااخ هل تلاق ول اذكهو : لاق اقالط اهريخمو ابكيلمتب دارأ هنأ رقي نأبالإ اقالط

 قالط نأ كلذو « اقالط هب ديري نأ الإ ايش هتطعأ امم ذخأي ملو قالطلا هتدارإب الإ اقالط نكي مل تلعف دق وأ

 ةيلخلاو « اهعجتري تح ةتبنم اهنأ اهيلع عقب هنأل ةدحاو ةقيلطت لمتحمو ءىش هدعب سيل ىذلا تاتبإلا لمتحم ةتبلأ

 ريغ ائيش ىراتخا ىراتخاو « ةدوملاب ىنمو ءاسنلا نم نئابو ىنينعي امب ةيرتو ىنينعي امن ةلخلمتحم هنم ئئابلاو ةيربلاو

 كلذكو « هريغ كلام ىف كرمأ نيكلمت كنأ كديب كرمأو ؛ حيبق وأ نسح ىلع ماقم وأ برض وأ لام نم قالطلا

 نم اذه هبشأ ام وأ .ةظيلغ وأ ةديدش ةقيلطت قلاط تنأ هتأرمال لاق ولو « كرمأ كتكلم كلذكو كيلإ كرمأ

 هب كرحم لو هسفن ىف هتأرما لجراا قلط اذإو « ةعجرلا كلمت ةقيلطت اذه لك ناك نئاب ةقيلطت وأ قالطلا ديدشت

 اثالث قلط نإ اذكهو « مدآ ىنب نع عوضوملا سفنلا ثيدح نم وبف هناسل هب كرحم ملام لكو اقالط نكي مل هناسلا

 نإو « ايندلا ىف هل كح ال سفن ثيدح ءانثتسالا نأل ءانثتسا هل نك« ملو ثالث قالط همزا ةسفن ىف ىنثتساو هناسلب

 كلذو هب هتيونام هبشيام عم ةينلا لمعت امتِإو « اقالط نكي مل قالطلا هب تدرأ لاقو قالطلا هبشيال امم هتأرما مك

 ىفهذا وأ ىحافا امل لاق ول هنكلو اذه هبشأ ام وأ ىنيدوز وأ ىنيمعطأ وأ ىنيقسا وأ كيف هللا كراب امل لوقي نأ

 بهذا هل لاقي م حلفا هل لاقي قرافملاو جراخال لاقي اذه لكو « اقالط ناك اقالط هب ديرب ىبرشا وأ ىبزعا وأ

 لجوزع هللا لاق معطا وأ قذ كلذكو « برشا برضو وأ هركي ام ملكي لجرلل لاقيو « ادعب بهذا بزعا هل لاقيو
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 تنأ احل لاق ولو : هللا همحر ( ىثا ةلالاف ) قالطلا هبشي ىذلا مالكلا عم قالطلا ةدارإب اقالط نوكيف قالطلا

 عقيف قالطلا هتينو هثدتب ىح اقالط نكي مل اقالط ىونأ نآلا انأ مث 0 "16 نكس ل[ لح

 ىف مح لجو زع هللا نأل ةعجرلا كلمت ةدحاو تناك نئاب ةدحاو قلاط تنأ امل لاق ولو ( لاق ) قالطلا هب ذئنيح

 هذه نم امسا هب نرقو قالطلا ءامسأ نم مسأب ماكت ولو ٠ ةدعلا ىف (هدعب ةعجراا كلع جوزلا 0 نيتنثلاو ةدحاولا

 هتين ىلع هعم ةدايزلا ىف فقوو هئامسأ دحأ راهظإب قالطلا عقو ةعم ءىشب قالطلا ددش وأ قالطلا هبشت ىتلا ءامسألا

 ةدانزلا تناك قالطلا ددع ىف ةدايز اب دري مل نإو . دارأ ام ىلع ةدايزلا تناك قالطلا ددع ىف ةدايز اهم دارأ نإف

 هدحو قالطلاك ناكو اديدش7ن كي مل قالط ديدشت ذئنيح اهم دارأ نإو . اقالط اهم درب ملاذإ ءادتبالا ىلع نكست مل اك

 تناوأنئابو قلاط تنأ وأ ةيلخو قلاط تنأ وأ ةتبو قلاط تنأ وأ ةتبلا قلاط تنأ لوقي نأ لثم كلذو ديدشت الن

 ىف هتين نع لأسيف ىعنقتو قلاط تنأ وأكلهأىمزلاو قلاط تنأ وأ كبف ىل ةجاح الو قلاط تنأوأ ىدتعاو قلاط

 ةدايز اهم دري مل نِإو قالطلا ددع ىف ةدايزلا نم دارأ ام ىهو ةدايز ىبف قالط ددع ىف ةدايز اهم دارأ نإف ةدايزلا

 هعم ةدايزلا ىف نيدو .يسحلا ىف قالطلا ىف نيدي مل اقالط هعم ةدايزلاب الو قالطلاب درأ مل لاق نإو . ةدايز نكت مل
 ةدحاو تناك اذه هشأ ام وأ ةليوط ةدحاو وأ ةلقث ةدحاو وأ ةظيلغ ةدحاو وأ هدد ةذحاو قلاط تنالاف نو

 عضبلا كليو لاملا كلي نأ زوي الف نم لاملا نأل لاملا هيلع ذخأ ام الإ ناب قالط نوكي الو ةعجرلا ايف كلمب

 . لاملا هيلع ذخأ ىذلا

 ياش اكو ةحلا ىف ةحملا

 نع بئاسلا نب ىلع نب هللا دبع نع عفاش نب ىلع نب دمح ىم انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قا غلإلاث )
 لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنأ مث ةتبلا ةميهس هتأرما قلط ديزي دبع نب ةناكر نأ ديزي دبع نب ريجت نب عفان

 هللاو ١ ةناكرل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف ةدحاو الإ تدرأ ام هللاوو ةتبلا ةميبس ىفأر ما تةلط ىنإ هللا لوسراي

 ةيناثلا اهقلطف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هِيلإ اهدرف ةذحاو الإ تدرأ ام هللاو ةناكر لاقف « ؟ ةدحاو الإ تدرأ ام

 نب ورمع نع ةنيبع نبا انربخأ ( ىف لال( ) هنع هللا ىضر نامع نامز ىف ةثلاثلاو هنع هللا ىضر رمع نام ىف

 هللا ىضر باطخلا نب زمع ىنأ مث ٠ ةتبلا هتأرما قلط هنأ بطنح نب بلطملا نع رفعج نب دابع نب دمحم نع رانيد

 ملل اريخ ناكل هب نوظءويام اولعف مهنأ ولو >رمع التف هتلق دق لاقف ؟كلذ ىلع كلمحامرمع هل لاقف هل كلذركذف هنع

 تبت ةدحاولا نإف كتأرما كيلع كسمأ هنع هللا ىضر رمع لاقف هتلق دق لاق ؟ كلذ ىلع كلمحام « ًاتبثت ذشأو

 نب رمع نأ راسي 'نب ناملس نع ةماس ىنأ نب هللا دبع نع ورمع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( ىفاةةنالاث )
 ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ( قفا: ةلالاو ) بلطملا لاق ىذلا لثم ةموتلل لاق باطخلا

 ديعس انريخأ ( ىف(: 2لال ) ةدحاوقف ةدحاو دارأ ناك نإو ثالثف ًاثالث دازأ ناك نإف نبدي لاقف ؟ ةتبلا

 ةتنلا قلاط تنأ هتأرمال لاق لجر نع هلأسف مهئارمأ ضعب هاع د احب رش نأ ءاطع نع جيرج نبا نع ملاس نبا

 .هوضماق قالطلاو ةنسلا امأف . ةعدبف ةتبلا امأو . ةنسف قالطلا 10000 نأل خرم هافعتساف

 ءاطعل لاق هنأ جي رج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ( قنا: لالا ) اهبف هونيدو هايإ هودلقف ةتبلاو ةعدبلا امأو

 7 قه تس دق وأ ةنئاب.تنأ لوقا وأ تما تئرب وأ ةنرب ؛تنأ وأ ىم تواخ.وأ' ةلخ تنأ هتأرمال: لوقت لجرلا



 - ؟نفب ا

 ءالبإلا قالط انلق اذهمو (لاق) لاملا ىطعأ نم هكلم نأب لاملا هيلع ذخأ امف ماكحألاو هذخأ لبق املاح ىهو اذوخأم

 اذهو : هللا همحر ( ىنإ: 2 لللاث ) قالطلا عيمج ىلع تآي ملام ةعجرلا هيف جوزلا ىلإ اهلك كيلمتااو رابخلا قالطو

 اقالط هانلعج ول انأ كلذو . قالطاالب احسف ناكو اقالط نكي مل ىنأ وأ هخسف جوزلا ءاش هانخسف دقع لك نإ انلق

 نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو » لاقف لاجرلا لبق نم قالطلا لجو زع هللا رك ذ امتإو ةعجرلا هيف كلمي جوزلا انلعج“

 لجو زع هللا نع الوقعم ناكو ( لاق) « فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا » لاقو « فورعمب ندهوكسمأف نوراجأ'

 احاكن حكت, نأ لثم كلذو جوزلا لبق نم سيلف خسفلا ع جوزلا لبق نم ىذلا قالطلا هنأ اذه لكىف

 ةحاسملا الوةنثو هتح 0 نأ ملل 2-3 الف امهدحأ ةدر وأ نيجوزلا 1 مالاسإ لثمو قاطيف احوز نك الف ادساف

 ناك اذإ ةأرملا ىلإ رابخلا .لثمو ٠ اهجيوز_ةئيشم الم: اهنلإ رانخلا نوكف:قئتعت ةمألا لثمو ارئاك ا 20011

 عاقبإ ال ةدقعا] خسف هلك كلذ آمنإف هيك نإ ةقرفلا هق ةمزل ايمن ةفااهغا رح انوا اهحوز

 ةأرماب رغي لجرلا لثمو ( ىنإ:لالاز ) حاكنلا خسفيف اهكلمي وأ اهجوز ثكامت ةأرملا لثمو . اهدعب قالط

 ةأرملل لعجم نأ همز اقالط نوكي نأ ىلإ هاذ بهذ ولو ؛ قالط الب خسف كلذف اهقارف زاتخبف رابخلا هل نوكيف

 دقو نهوسعك نأ لبق نم نهومتقلط نإو » لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأل اهسع مل اذإ امل ضرف ىذلا رهملا فّضن

 . « متطرفام فصنف ةضيرف نمل متطرف

 عقبال امو مالكلا نم قالطلا هب عقبرام

 حارسلاو قارفلاو قالطلا : ءامسأ ةثالث هباتك ىف قالطلا ىملاعتو كرابت هللا رك ذ : هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 فورعمب نهوكسمأف نهلجأ نغلب اذإف » هؤانث لج لاقو « نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ » لجو زع لاقف

 ايتيزواندلا ةاتخا ندر: ينك نإ 5 هجاوزأ ىف سو هيلع هللا ىلص هيبنل همسا كرابت لاقو « فّورعمب نهوقراف وأ

 كتتقلط دق وأ قلاط تنأ لاقف ءامسألا هذه نم امسا ام درفأف هتأرما بطاخ نم ( ىف: لال ) ةبآلا « نيلاعتف

 هنم *ىشب درب لنإ هعسيو « ىلاعت هللا نيبو هنيب امف هاني اونو يسحلا ف وني لو قالطلا همزا كتحرس دق وأ كتقراف وأ

 قالطلا نم مزليامف ءاوسو هسفن قدص نم فرعيام هقدص ند فرعتال اهنأل هعم مقت نأ اهعس الو اهكسمي نأ اقالط

 هعنصت امنإ ائيش بابسألا عنصت الو « قالط ةلأسم ريغو اًضر وأ قالط ةلأسم وأ بضغ دنع جوزلا هب ملكت مزلي الو

 عنصإ مل اذإف عقيف كح هل ىذلا مالكلا أدتبم نوكي الو ببسلا ريغ ىلع مالكلا ثدحبو نوكي دق ببسلا-نأل ظافلألا

 كتقراف دق لاقف همالك لصو ولو . لق اذإ - هلام ا نأ هدعب أم 0 و هدعب امي هعنصب ' ايش ةسفنب ثيملا

 هبشأام وأ كلامع نم كتقلط دق وأ دجسملا ىلإ وأ كللهأ ىلإ كت>رسس دق وأ ةجاح ىلإ وأ قوسلا ىلإ وأ دحسملا ىلإ

 نأب الإ اقالط نوكي الو اقالط نكي مل هلقع بهذ وأ سرخ ول كلذكو « اقالط نكي مل تام ولو قالط همزاي ملاذه
 نكي مل اقالط دارأ ام فلح نإف فلحأ فاحب نأ تاأس نإو لثس لأس نأ هتأرما تلأس نإو اقالط تدرأ لؤق

 تايلكلا ءالؤه ىوس قالطلا هبشي ام هب ملكت امو لاق قالظب سيلف الإو تقلط تفلح نإ ليق لكن نإو . اقالط'

 تولخ وأ ةيلخ تنأ هتأرمال هلوق لثم كلذو اقالط هب تيون ىنأ ىلع هب ىمالك جر ناك لوق, ىحقالطب نييلف“

 وأ ىهذا وأ كنم تنب فأن ىد كن وأ نئاب تنأ وأ, كتم تئر وأ ىم تئر وأ ةئيرب تنأ وأ كلم تؤولخاوأ

 وأ كتءدو دق وأ ةدراخ ق.رطلا ىمزلا وأ كلهأ لزنع كنأش وأ كيف .ىل ةجاحال وأ :نئجرخا وأ ىعنقت وأ ىزعأ +

 ينم مالكلا جرخع تدرأ لوق.ي تح قاطم ريغ هلك هيف وهف قالطلا هبشب امن اذه هبشأ ام وأ ىدتعا وأ ىنتعدو دق



 م ؟هراب 1

 نب مهاربإ نب دمحم نع ديعس نب هبر دبع ىنثدح لاق كلام انريخأ هللا همحر ( ىفان لالا ) ءىش هقالط نم

 كيلع تمرح ديز لاقف نيتقلطت ةرحىل ةأرما تقلط ىلإ لاقف تباث نب ديز ىقفتسا ةماس مأل ابتاكم اعيفن نأ ثرحلا

 ىلص ىنلا جوز ةماس مأل ابتاكم اعيفن نأ راسي نب ناملس نع دانزلا وبأ ىنثدح لاق كلام انربخأ ( ىف[ةةلالان )

 ملسو هيلع هللاىلص ىنلا جاوزأ هرمأف اهعجاري نأدارأ مث نيتنثا اهقلطف ةرح ةأرما هتحن تناك ادبع وأ ملسو هيلع هلل

 آعيمج هاردتباف امهلأسف تباث نب ديز ديب اذخآ جردلا دنع هيقلف هيلإ بهذف كلذ نع هلأسيف نافع نب نامع ىنأي نأ

 نبا نع بابش نبا ىنثدحو لاق كلام انربخأ : هللا همحر ( قفا: ةلاز ) كيع تمرح كيلع تمرح الاقف

 لاقف نافعنب نامع قفتساف نيتقيلطت ةرح هتأرما قلط ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةماس مأل ابتاكم اعيفن نأ بيسملا

 انفصوام معن لبق ؟ ناركسلاق الط زوحم ال لاقنم ىلع ةدح عا لبف لئاق لاق نإف , كلع تمرح نافع نب نائع هل

 لتق ىف دوق الو ةالص الو لوقي نأ همزل كلت هلاح ىف مارح هيلع سيل لاق نإف « مارح هلعو ضئارفلا هيلع نأ نم

 الخاد نوكي ال نأ مالكلاب ىلاعت هللا مرح اذإ زوحم الو ركسلا ريغب هلقع ىلع بولغملا نوكي اكهريغ الو حارج الو

 هيف سيلو عامجإ وأ ةنس وأ باتك ةلالدب الإ ىلاعت هللا يح نم جرخم الو هيلع مرحب قالطلا نأ ىلاعت هللا يح ىف

 مقلا عفر » سو هيلع للا ىلص هللا لوسر لاقو « زوحي هقالط نأ ىلع نيتفلا نم تيقل نم رثك أو: :أذه نم دحاو

 ىفالو ءالؤه نم ادحاو سنل ناركسلاو « ظقيتسي ىتح مئانلا:نعو قيفي ىح نونملا نعو غلبي ى> ىتصلا: نع

 . ركسلاب مث 5 ناركسلاو ضرملاب نيمت 1 ريغ مهنأل نونجلا ىنعم ىف لوقعلا وبهاذلا ىضَرملاَو:ءانعُم

 جاوزألا نم قالطلا همزاب, نم

 نممزل ةكرنشم وأ ةمأوأ غلاب ةرح وأ ةهوتعم وأ ةيبصغلاب جوز اهةلط ةأرمالكو : هللا همحر ( قفانخلالاؤ)

 ىو تراتخاف ةيبص ىهو ادبع تجوز دقو ةمألا تقتع اذإف « نهسفنأ ىلع جاوزألا نم رحت قالطلا نأل قالطلا

 ىفامل رمأ ال هنأل امل كلذ سيلف قارفلا تراتخاف اهريخ وأ اهسفن ةيبص ىهو هتأرما لجرلا كلم وأ ..قارفلا ةيص

 تفتع نإو ( لاق ) هقارف وأ هعم ماقملا ىف رابخلا اهلف ةيبصلا تغلب وأ ةهوتعملا تقافأ اذإف ةهوتعلا كلذكو اهسفن

 كلذكو قالط الب خسف وهف اهجوز قارف ةأرملا تراتخا اذإو . امل رابخ الف رت ملف تغابام دعب وأ غلبت نأ لبق

 ٠ ةعجرلا هيف كلي قالطلا نأل قالط الب خسف هلك كلذف هقارف رات صربألاو مذجألا ةأرماو نينعلا ةأرما

 ةعجرلا هيف كلمت ىذلا قالطلا
 لإقو « ناسحإب حيرست وأ فورءء كاسمإف ناثرم قالطلا » ىلاعت هللا لاق : للا همحر ( قفا غلالات )

 | الك ةنآلا 6 نيماحرأ ىف هللا قلخام نمتكب نأ نمل ل الو ءورق ةثالث. نهسفنأب .نصيرتي . تاقلطملاو

 هبحاصف ثالثلا الإ قالط ددع هيف ةقلطم ىلع بسح قالط لك نأ ىلاعت هللا باتك ىف انيب ناكف ( قنا ةتلالائ )

 دوي ىذأأ قالطلا الإو . سو هيلع هلا ىفص هللا لوسر نع ةناكر ثيدح ىف انيب كلذ ناكو . ةئجرلا هيف كل“
 ذإ ىلاعت هللا باتك ىف انيب ناكف « هب تدتفا امف امهيلع حانج الف»لاقف ةيدف هامسو هب نَدَأ ىلاعت هللا نأل , لاملا َهباَغ

 عضب نم ضوعوهلاملاولبسلاملا هب كلامامىبعهل نوكي نأ زحم مل *ىشنم اضوع الام كلذ اذإ هنأ لاملا ذخأ هل لحأ

 عطقت نأب اهسفن ىدفت نأ ةيدفلا مساو (لاق) هنود اهسفن كلمت ملو الام كلم ناك ةعجر هيف اهيلع هل نأكولف ةأرمل
 امام ناك لب ةيدف مسا اهيلع اعقاو الو اهسفنل ةكلام نكت مل ةعجرلا كلم ولو اهياع ةعجرلا هب هل ىذلا هك

 اةنحستع
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 لاق ولو « ٍلسم وهو ةكرمشم تناك نإ كلذكو ثراو ريغ ىهو هلاق هنأل هثرت مل هلوق دعب مويلا ةرح تنأ اهديس اهل

 تام نإو هثرت مل ديسلا قتع معي لو دغ دعب ًاثالث قلاط تنأ جوزلا لاقو ادغ ةرح تنأ ضيرره جوزلاو اهديس ام

 نإو (لاق) ثاريملا نه راف هنأل رخآلا لوق ىف هثرتو ريبزلا نبا لوق ىف هثرت مل ديسلا قتع معي ناكنإو ٠ هضرم نم

 كلذ لاقو تومي نأ لبق تقتع هذه تلاقف ةماسم ةرفاكلاو ةرح ةكولمملاو تاث ةرفاكو ةكولمت ملسملا تحن تناك

 لوقلاف ةرفاك تنأو تام ىرخ اللو ةكوامم تنأو تام ةثرولا لاقو توع نأ لبق تءاسأ هذه تلاقو اهقتعأ ىذلا

 سانلا لصأ نأل ةكولمم نك أ مل تلاق ىتاا لوق لوقلا نإ رخآ لوق هيف ( دمحم وبأ لاق ) ةنيبلا املعو ةثرولا لوق

 تداسأ مث تام نيح ةرفاك تنك لجرلا ةأرمال ةثرولا لاق اذإو « ةنيبلا ةينارصن نك أمل تلاق ىتلا ىلعو ةيرحلا

 ىلعو املوق لوقلاف ةكولمم الو ةرفاك نتا تلاكو ةكاولع الو ءرفاك أ ملعي لو تقتع مث تام نيح ةكولمم وأ

 3 ةنرالا ةثرولا

 ديعلاو هيلع ىلوملا قالط

 نإف . اهريغ الو هدلو مأل هقتع زوحم الو غلابلا هيلع ىلوملا قالط زوحجيو : ىلاعت هللا همحر ( ىفإة:لالاف )

 نايتإ ىلع دح مسرحتلا هيلع عقي نم ناك اذإف ةبجاو هيلع دودحلاو ةالصلا نأل لبق ؛ هقالط زوجي فيكف لئاق لاق

 امهمزلي جرحت قالطلاف الالحو امارحو اضرف. هيلع نأ ىف هيلع ىلوملا ريغك ناكو لتقلاو فذقلاو انزلا نم مرحلا

 اهنم هيلع مرحع نأ وه امتإ اهقالطب هفلتيف ءىش هتأرما لام نم هل سيل ليق ؟ الام هب فلتي دقف لبق ناف « هريغ مزلي

 اهريغحاكن ىلإجاتحيف لبق نإف اهقلط نيح تم ملو تومت ىتح اهثريرال لبق « اثري دقف لبق نإف « هل احابم ناك ءىش
 لق نإف : هللاهمحر ”( ىف[ لالا ) حاكنلا دارأ نإ اهريغل همزلي ءىث وه امنإ اهيف ءىث فالتإب سيل كلذف لق

 هل نأ ديري ( عيبرلا لاق ) جرفلا نم رثك أ اهيف هلام لبق ؟ جرف ةحابإ ةحابم هل ىه امإو هدلو مأ هقدع زوحيال ملف

 اهيلع ىنجيو اهتميق ذخأيف شرألا ذخآ اهيلع ىنج اذإو اهتميق ذخآ تلتق اذإ لوقي هنأ ىرت الأ : جرفلا نم رثك أ اهيف

 اهيف عفانملاو اهتمدخ هل نوكيو هل نوكف زنكلا دحتمو امل بهوبو هل نوكيف لاملا بسكتو اهيلع ةيانجلا شرأ ذخأيف

 ناركسلاق الط زوجمو لاق # اهمدتخمو ةهراكىهو اهجوزب ةمأ هل ىهف كلذ ىوس امأف ابعبب اهنم عنعام 0

 ريغب دبعلا قالط زوحنو ركسلاريغ نم هلقع ىلع بولغما قالط زوم الو عنصام همزليو هقتعو زكمملا تارشلا ند

 منن :ليق ؟زاجحلا لهأ نم دحأ اذه ىف عفلاخلهف لئاق لاق نإف . رثك أو رودحلا ىف ةيحلاك هيف ةححلاو هديس نذإ

 هنإ ىضم نم ضعب لاقو . هلقع ىلع بولغم هنأ ىلإ بهذ هنأكو ناركسلا قالط زوال مهنم ىغم نم ضعب لاق دق

 نأ نم انفصوام لبق ؟؛ دبعلا قالط زوحمال لاق نم ىلع ةجح نم لهف لاق نإف « ديسلا دب قالطلاو قالط دبعال"سيل

 ةدحاو تاقلطملا ىف لاقو « هريغ ًاحوز حكت ىتح دعب نم هل لت الف اهقلط نإف » ثالث تاقلطملا ىف لاق ىلاعت هللا

 نكي لو قالطلاب همارحف لالح هلو مارح ه.ا“ نمت دبعلا ناكف « احالصإ اودارأ نإ كلذفف نهدرب قحأ نهتاوعبو»

 لوق وهو اندمتعا هيلع ىذلا وه اذه لبق ؟ اذه ريغ لبف لئاق لاق نإف . ابءرحم هل نوكيف ةأرما هل تلح نمت ديسلا

 قلط اذإ لاقرمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ معن : لبق ؛ فلسلا نم دحأ ىلإ هعفرتف لاق نإف « انيقل نمي رثك ألا

 ةمألا ةدعو ضيح ثالث ةرهلا ةدعو ةمأ وأ تناك ةرح هريغ ًاجوز حكنت ىت> هيلع تمرح دقف نيتنثا هتأرما دبعلا

 هريغ ديب سيل دبعلا ديب قالطلاف مكني نأ هدبعل نذأ نم : لومي ناك رمت نبا نع عفان ىنثدح كلام لاق . ناتضيح

 ندع



 - منفذة

 هلض نك اكل 17 نورك وأ كرب ةضاغ نوكس امك اذه لثمو تق وأ تدق وأ كمأ وأ كانأ تلك وأ ناضمر رهش

 احيححص فلح ول اذكهو اضيرم اهقلط اذإ اهثيرون ىلإ بهذ نه لوق ىف ةدعاا ىف هتثرو تام مث ضررم وهو هتلعفف

 ىلإ رظني نأ هلصأو هلك اذه عطقف ريبزلا نبا لوق امأف « لوقلا اذه ىف ترو اضيره هلعفف وه هلعفيال ءىش ىلع

 لاحلا كلت ىف تتام ول تناكو ةعجرلا جوزلا هيف كللع قالط نم اهانعم ىف وأ ةحوز تناك نإف توم موي اهلا>

 مو ةعحرلا هقق كلع قالط ىف الو ةجوز نكت مل لاخلا كلت ىف تتام ول اهثرب نكي مل نإو ؟10هنم اهثرو اهمرو

 نإ اثالث قلاط تنأ : ضيرم وهو امل لاق ولو ًاححص وأ ناك اضيرم قالطلاو لوقلا ناك ةلاح ىأ ىف اهثرون

 ناكدق هنأ لبق نم هثرت مل اهببأ لزنم ىلإ تجرح وأ اعوطت تماصف كيبأ لزنم ىلإ تجرخ وأ اعوطت مويلا تمص
 07 لوك ىف هدعلا ىف هثر انآ :تفصو امت لنقام لكو مويلا كلذ اهنتألزنم اهكرتب ةع ؟ ريغ تناكو دب اذه نم ام

 قالطلا ناك اذإ هثرث مل عقو مث حص مث . ضرملا ىف هلاقف ضرملا ىف قالطلا عقوو ضرملا ىف لوقلا ناك اذ[ ارز:

 ةعجرلا هيف كلعال اقالط ناكو ضرملا ىف هب قالطلا عقوف ضرملا ىف عقب امت ةحصلا ىف لاقام لكو ةعجرلا كلعال

 اذه هبشأ امو نالف مدق اذإ وأ اذك ةنس تءاج اذإ وأ اذك لاله ءاج اذإ وأ ادغ قلاط تنأ لوقت. نأ لثم هثرت مل

 اهل لاق ولو : هللا همحر ( قف[ غلاك ) ةحصلا ىف ناك لوقلا نأل ثرت ل ضيرم وهو نّئابلا قالطلا هب عقوف
 هنأل ضرأا ىف قالطلا ناك اذإ اهثروي نم لوق ىف تثرو حص, نأ لبق تاف ضرف ًاثالث قلاط تنأف تضرم اذإ

 قالطلا عقو ًاثالث ةحصلا ىف هتأرءا قلط ناك دق هنأ رقأف لجراا ضرم اذإو ٠ ضرملا ىف قالطلا عقوأ نأ دمع

 ضيرم وهو. هتأرمال لجراا لاق اذإو ٠ لاحت ىدنع هثرت الو مويلا كلذ نم ةدعلا تليعتساو ملكت ةعاس هرارفإب

 لاق اذإو « هثرت مل هيف هأدتبا ول تقو ىف قالطلا عقوأ هنأل هثرت مل تاه ضرم مث حصف تححص اذإ اثالث قلاط تنأ

 وأ ىملا نم تومأ نأ لبق وأ رهشب تومأ نأ لبق وأ رهشب لتقأ نأ لبق ًاثالث قلاط تنأ احيحص هتأرمال لجرلا

 لبق ضرملا كلذ نم. تام ول كلذكو . هتثروو قالطلا عقب مل ضرملا كلذ ريغ نم تامث ضاانألا ناعم

 الو « نارمألا عمتجف رهشب هتوم لبق نوكيو ضرملا كلذ نم توم نأب الإ عقب الو عقب مل قالطلا نال

 عقب الو قالطلا عقب مل هنيعب ضرملا كلذ نم تام مث . ةلاقملا كلت لاق موب نم ربش ىضم نإو ليواقألا ىف ثارملا

 ناك اذإ امأف . عطضوم هلوقل نوكف قالطلا هيف عقب تاقوألا نه تقون رهش نم ريك 1 لولا دك شيعل ىح قالطلا

 ةثالث وأ نيرهشب ىنوم لبق قلاط تنأ لاق اذإو . قالط اهملع عقيملو ثرتو هلوقل عضوم الف ءاوس رهمدلا عم هتوم

 ملكت نيح نم شاع نإو « ثاريملا املو اهملع عقبال قالطلا نإف تام مث ىمس ام لقآ نئاع عربكأ وأ ربا

 امي هتوم لبق كلذو تقولا كلذ ىف اهيلع قالطلا عقو رثك أ وأ نيع ةفرطب ىمس امن رثك أ تام نأ ىلإ قالطلاب

 هيلإت داع مث , مالسإلا نع تدترا مث ضيرموهو ائالث اهقلط ولو ء ميحصوهو لوقلا كلذز اك اذإ ثرت الو ىمس

 هثرثمل هض رم نم تا مالسإلا ىلإ داع مث دير ماوه ناكولو « ثاريملان م اهسفن تجرخأ اهنأل هثرت مل حصي ملو تام مث

 اذإ اثالث قلاط تنأ حيحد وهو امل لاقف ةمأ هتجوز تناك ولو « ثاريملا نم راف هنأل ىريغ لوق ىف هثرثو ىدنع

 ريبزاا نبا لوق ىف ثرت مل ضيرم وهو املهلاق ناك نإو « هئثرت مل ةدعلا ىف ىهو تام مث ضيرم وهو تقتعف تقتع

 لاقو ضيرم وهو ادغ اثالث قلاط تنأ ةمأ ىعو امل لاقولو : هللا هحر ( قفانثلالاف ) رخآلا لوقلا ىف ثرتو

 امث موهفم مسحلاو خسنلا ىف اذك ضيرم وهو امل لاق ولو هلوق ىلإ تتام ول اهثري نكي مل نإو : هلوق )١(
 . لمأت « خاسنلا نم فيرحم وأ ةدايز ةراشلا ىف ناك نإو هلق



 - < نة ح

 نك ل نإ ةعتملا املو 0 امل ىمم ناك نإ امل ىعهام فصن اهلف تاق اههمأف اهسعإ نأ لبق اقلط نإو ٠ هثر م

 اهءاصأ دقو اهقلط ولف تلق امهعأو اهملع ةدعال اهمأل هثرتاالو . ةافو الو قالط نم اهيلع ةدع الو ًائيش امل ىعس

 هنأل هاثرت مل هناكم تام مث هذه تقتعو هذه تاسأ مث ةعدرلا هيف كلعال انالط ملس» وهو ةرفاك وأ ةكولمت ىهو

 هذه تقتع مث ةعجرلا هيف كلمي هقالط ناك ولو هاثرت مل كلت هلاح ىف تام ولو . اهمثاريم نم هرارفل ىنعم الو اهقلط

 تام ول نيثراو ريغ اههو ناك قالطلا نأل هاثرت مل ةدعلا تضم نإو . هاتثرو ةدعلا ىف اهو تام مش هده تس

 تام مث ةعجراا هيف كلمي اقالط ضيرم وهو هتأرما لجرلا قلط اذإو « جاوزألا نم اتناك نإو كلت اهطاح ىف اهو

 نهتناك نإف توع نيح هيلإ رظن هيلإ بهذ نم نأل رببزلا نبا لوق ىلإ بهذ نم لوق ىف ثرأ مل اهتدع ءاضقنا دعب

 اهثرو تتام نإ كلذكو « اهثرو نهتدع ىف نهو ةعجرلا نهملع ىناللا تاقلطملا نم جاوزألا ىاعم ىف وأ جاوزألا

 رخآلا لوقلا ىلإ بهذ نم لوق ىفو « نهناعمو جاوزألا نم ةجراخ اهنأل امثروي مل ةدع اهيلع نكي مل نإو ٠ جوزلا

 ةدعلاىف تناك نإو هثرب مل تا ضرم مث حص مث ةعجرلا هيف كلعال احيحص اقالط اقلط نإو ءاهتدع ضقتنت ملام هثرت

 عن ىذلا ضرملاو  هتئرو ةدعلا ىف تامث ةع-رلا كلم ناك نإو هثرث مل تقولا كلذ ىف اهقالط أدتبا ولف حص دق هنأل

 لثم فو< ضرم لك اضيرم قلط اذإ ثرو» نم هنم ثروبو تام نإ ثاثاا ىف الإ هلام فالتإو ةيملا نم هيف هبحاص

 هلك هما م امان لواطتي الو شارفاا ىلع هنمضي امن ههيشأ اهو ةرصاخلاو بنجلا تاذو نطبلاو باصلا ىلا

 فو نوكي ىتلا لاحلا ىف هئادتبا ةروس هنم جولفملاب نوكي وأ امهريغ عججو هب ني مل اذإ جلافلاو لسلا لثم لواطتو

 اهنأو ةفوخم ريغ اهنأ اهنم بلغألاف لجرب عبرلا ىمح تناك اذإ امأف « افوخم نوكي داكيال هنإف لواطت اذإف « اهيف

 لسكر ىل اااذإو سب رلاك ناك ةحفضأ اذإو « حييحضصلاك وهف نمض نه شارفلا مزاي ىح هنمضت مل اذإف « ةمالسلا ىلإ

 هناساب ءافف فقو نإو هتجوز ىبف فقو. نأ لق تاف ضيرم وهو ربشألا ةعبرألا تضف ح.يحص وهو هتأرما نم

 تتام نإو هتثرو ةدعلا ىف ىهو تام نإف ةعجرلا كللع قالطلاو قلط نإو « هتحوز ىبف عاجلا ىلع ردقبال وهو

 مث ضرم ىتح اهنعالب ملف ميحص وأ ضيرم وهو ابذذق ولو « هثرت الو اثري مل ةدعا تضقنا دقو تام نإو . اهثرو

 ةقردلا تعفو ناعللا لك ] زلو هكر تاك ت10 2 اكل ليكي رف نعتلا ول كلذكو : هتجوز تناك كا

 ناطلسلا هدحم هب ىلاعت هللا يح يح ناعللا نأ كلذو نيلوقلا نم دحاو ىف ةقرفلا تعقو نيح اضيرم ناك نإو هئرث ملو

 لاح ريغ ناعللا عقو اذإ املاف :ادبأ لاحم ناعمتحمال امهنأو هرك وأ بحأ ةنسلاب هتمزل ةقرفلا نإو نعتلي مل نإ

 امنِإ قالطب راهظلا سيل هتجوز ىع ءاوسف اضيرم وأ احيحص اهنم رهظن ولو وه نعتلا اذإ اثري الو هثرث الف جاوزألا

 راد تلخد نإضيررم وهو هتأرمال لجرلا لاق اذإو ٠ اثراوت تنام وأ تام ىت> اهرفكي مل نإف اهرفكي نيميلاك ىه

 قسملو قلاط وأ ًاثالث قلاط تنأفهكرتب مثأت الو هلعفت نأ هنع اهاهن رمأل اذك تلعف وأ ىلزنم نم تجرخ وأ نالف

 ناك همالك نم ناك نإوقالطلا نأل لاحم ةدعلا ىف هثرت مل تام مث تقلط كلذ تلعفف ةدحاو الإ قالطلا نم اهملع هل

 تعلتخا ول كلذكو « ائالث اهسفن تقلطف ًاثالث كقالط كيلإ وأ كسفن ىراتخا امل لاق ول كلذكو . عقو اهلعفبف

 ًادب هنم دج ىهو اهم متي ناك اذه نم ناك ام لكو « تءاشف ًاثالث قلاط تناق تثش نإ اش لاف ول كلذكو ٠

 اهقلطي نأ هتلأس ول كلذكو . ليواقألا عيمج سايق ىف ىدنع اثري ملو هثرت مل ةعجرلا هيف كلعال اقالط هنم تقلطف

 ةأرما ثروي نم لوق ىف ةدعلا ىف هتثرو ًاثالمث اهقلطف ةدحاو اهقلطي نأ هتلأس ولو « هثرت مل ًاثالث اهقلطف ًاثالث

 تعض وأ ةالضلل .ترهطت وأ ةءوتكسملا تيلص نإ قلاظ تنأ نفرد رهو ان لاو ول دنككلاو ؛ [فلط |ذإ نكن



٠. 
 3 5< تش

 ىف سيل نأ لبق نم قالطلا همزلب مل قلطف هلقع بهذأف ضرم نم هب جلاعتيل ادقرم وأ افيرح وأ اجنب برش نءو

 ءىشلا ذخؤي نأ ازئاج ناك اذكه ناك اذإف عامجإ الو ةنس الو باتك ىف هب رش ىلع مهبرضن نأ اذه نم ءىث ىف
 ماعط نم ضرع ضارملاك ناك لقع باهذإ وأ سفن لتق هنم ءاج نإف ٠ لقعلا باهذإ الو سفنلا لتقل ال ةعفنملل هنم

 عطقو ةماجحاو قرع'ا حتقو حرجلا طب هل ازاج نوكي اك امهنم ًادحاو درب م هنأب هبحاص مثأيال نأ ردجأو هريغو
 لقعلا باهذل كلذ دارب سيل نأو ةمالسلا بلغألا نكلو فاتلا بيس كلذ ضعب نم نوكي دقو ةعفملا ءاجر وضعاا

 شل دلل

 ضيررملا قالط

 بولغم ريغ غلاب وهو جاوزألا نم قلطنف « قالطلا جاوزألا ىلاعت هللا كللم : ىللاعت هللا همحر ( ىف: تالاف )

 قالطلاف اضيرم وأ قلطي نيح ًاحبحص ناك ءاوسف هل الالح تناك نأ دعب هتأرمال رحت هنأل هقالط زاج هلقع ىلع
 ىف هكحف ضريرم وهو اهنعال وأ اهزيغ قالطلا نم اهيلع هل قبب مل ةقيلطت وأ ًاثالث هتأرما لجر قلط نإف « عقاو

 ةقرف لك كلذكو , اهب لخدي لو ةدحاو ابقلط نإ كلذكو ؛ حيدصلا 2 هيلع اهعرختو ةجوزلا ىلع كلذ عوقو

 مهنف انباحصأ كلذ ىف فاتخا دقف تام ىتح جوزلا حصي مل نإف قالطلا دعب ةعجر اهبف اهيلع جوزلل سبل امهنيب تعقو

 نإو ءةجوزلا ىلع عقي قالطلا نإف ءاوس ضرملاو ةحصلا ىف ناك اذإ قالطلا ؟> نأ ىلإ بهذو هثرتال لاق نم

 ةجوزلا نمجوزلاو جوزلا نم ةجوزلا ثرو امن إ هرك ذ ىلاعت هللا نأل هثرثال كلذكف تتام ول ةأرملا ثربال جوزلا

 نأ ىلإ بهذو ءثروبو ثرتف جاورألا ىناعم ىف نوكتف امتعجر كلي الو نيجوزب اسيل ناذهو نيجوز اناك ام

 نإ ةثراو تناك اذإ ةجوزاا نأ ىلإو ةافولا نم دتعتال هذهو ًاريثعو رهشأ ةعبرأ ةافولا نم دتعت نأ ةجوزلا ىلع

 اهلسغيو جوزاا لسغت ةجوزلا نأ ىلإ بهذو « جوزلا اهثربال هذهو هلبق تتام نإ ةثوروم تناك اهجوز تام

 اذه لاق نمو « ةجوز تسيل نأ نيب اذه لكو اهاوس ًاعبرأو اهتخأ حكني هنأ ىلإو اهلسغي الو هلسغتال هذهو

 هل نكي ملاذإ هنم امثروب ملو حكنت مل وأ ةجوزلا تحكن وأ حصي مل وأ قالطلا دعب جوزاا حص ةلئسم هيلع تسيلف
 ىف ثرت مل اثالث موب وأ نيع ةفرطب ىنوم لبق قلاط تنأ لاق وأ تومي ةعاس اهقلط ولو ءاهنم وه:الو ةعجر اهلع
 ةكيلم ىنأ نبا قربخأ لاق جيررج نبا نع دلاخ نب مسمو داور ىنأ نبا انربخأ ( قفا ةلالاف ) لاحب لوقلا اده

 نمحرلا دبع قلط ريبزاا نب هللا دبع لاقف اهتدع ىف ىهو تومي مث اهتبيف ةأرمللا قلطي لجرلا نع ريبزلا نبا لأس هنأ
 ىرأ الف انأ ءأورييزا!نبا لاق « ناهع اهثروف اهتدع ىف ىهو اهنع تام مث اهتبف ةيبلكلا غبصألا تنب رضاع فوع نبا

 مهماعأ ناكو لاق فوع نب هللا دبع نب ةحلط نع باهش نبا نع كلام انريخأ ( ىف :ّئسلالاؤ ) ةتوتبم ثرت نأ

 دعب هنم نامع امثروف ضيرم وهو ةتبلا هتأرما قلط فوع نب نمحرلا دبع نأ نءمحرلا دبع نب ةماس ىنأ نعو كلذب
 ةعجر اهبلع جوزال نكي مل نإو ةأرملا ثرود نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذف هللا همحر ( قفا ةلالاف ) امتدع ءاضقتا

 هثرث مح ريغ لاقو « هريغ اجوز تحكن نإو مهضعب لاقو هتوم لبق اهتدع تضقتنا اذإو ضيرم وهو جوزلا اهقلط اذإ

 لجوزعدهللا ريختسأ امت اذهو . هثرت مل ةدعلا تضقنا اذإف ةدعلا ىف تناكام هثرت مهضعب لاقو ٠ جاوزألا نم تعنتما ام

 ىإفتلق اميأ ىنأ ريغ هللا هر ( ىف لالا ) ةتوتبلا ثرئال لاقف هيف ىلاعت هللا راختسا دقو ( عيبرلا لاق ) هيف

 ريزلا نبا ثيدح نأل تحكنو اهتدع تضقئاف ةعجرلا هيف كلعال اقالط اضيرم اهقلط اذإ اهجوز ةأرملا ثرئال لوقأ

 تام مث ةعاس قالطلا دعب حص نإف تلق امهأو عطقنم باهش نبا ثيدحو ةدعاا ىف ناهع اهنرو لوقي وهو لصتم



 : نم انتي وشلت

 « ةلالح نم ىضرامب هنم اًكنم كلذ ناكو نيلغ نعردلا بلا ايح هلع مرش ند لع تا 0

 نه عرحتلا ناك امنإو « مرحللا ريغ ىرب الام نهنم ىريو رفاسو نوم واخ اهرحخ نمل ةيلع نمرح نذ نكد

 نمو ىضر امف ةبوقعاا نوكتالو « ابنه دحاول ةبوقعال ءملعو نبيلع نمو هيلع نمرح ناو نمل ةمحر

 لاحأ هللا مرح ىتلا سفنلا لتقو هب كرمشلا عم هنرقو هلعاف ع حو رانلا هلع هللا دعو ىذلا انزإاب مرح

 مح نيح ىلاعت هللا نأ ىو تفصو امف باتكلا فالخ هيلع لخد نف . ةمحر عضوم اهلعج نأ ىلإ ةبوقعلا

 حيحصاا حاكنلا ىلع هدنعو اندنع ناك ثاريملاو قالطلاو ءاليإلاو راهظلاو ناعللا نم نيجوزلا نيب ماكسحألا

 مارح وهو انزلاب مرح نأ هل زاج فيكف لحو حص ام حاكنلا ىف هماكحأب لجو زع هللا دارأ ىذلا نأ انمعز اذإف

 . ةهش الو حاكن ريغ

 جاوزألا نم هقالط عقال نم
 لاجرلا نم غلاب لك كلذو ٠ دودحلاو ةالصاا ضرف همزا نم قالط عي : ىلاعت هللا همحر ( ىف[نةلالان )

 « اونذأتسيلف رحلا 2 لافطألا غلب اذإو » ىلاعت هللا لوقل غلب نم ضئارفلاب بطوخ امتإ هنأل هلقع ىلع بولغم ريغ

 « مهطاومأ مهيلإ اوعفداف ادشر مهنم متسن 1 نإف حاكنلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا اولتباو » ىللاعتو كرابت هللا لوقلو

 بلغ نمو « ةريثع عبرأ نبا هدرو ةريشع سّ نبا لاتقلا ىف رم نبا زاجأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لو

 دودحلا الو ةالصاا الو قالطلا همزلي مل ةيصعب هسفن ىلع اهالتجال اببس نكي مل ةلع ثداح وأ ةقلخ ةرطفب هلقع ىلع

 اذإف . هلقع ىلع ًايولغم ناكام هلقع ىلع بلغي ضرم ىذ لكو مسربماو سوسوملاو نونلاو هوتعملا لثم كلذو

 اذإف . قفيو نحم نونحلا كلذكو ٠6 ضئارفلا هتمزلو هيلع مقأ ًادح ىنأ وأ كلت هلاح ىف قلطف هلقع هيلإ باث

 تقلطلاقف هتأرما قلط هنأ لجر ىلع نادهاش دبش نإو همزل هتقافإ لاح ىف قلط اذإو همزلي مل هنونج لاح ىف قلط

 هيف قلط ىذلا تقولا ىف هلقع ىلع بلغ ضرم ىلع ةنيب هل تماق نإف ىلقع ىلع بلاغ ضرم وأ ىنونج لاح ىف

 ىلع ًابولغم راهتلا لوأ ىف, اذك موي ىف ناك دق هتآرما تلاق نإو :« لَمِس وهو قلط ان ففلحا) كا

 مويلا ىف هلقع ىلع بلغي دق هنأل قالطلا .هءزا قلط نيح لقعب ناك هنأ اتيثأف قالطلا ىلع نادهاشلا دهثو هلقع

 قالطلا ىلع نادهاشلا دبش وأ قلط نيح لق. ناك هنأ قالطلا ادهاش تش مل نإو ٠ قيفيو ةعاساا ىفو قيفيو

 قالطلاب هيلع ادهش نإو « هلوق لوقلاو لقعي وهو قلطام فلحأ هلقع ىلع ابولغم مويلا كلذ ىف ناك دق هنأ فرعو

 لثم ىف ناك دق هنأ موقت ةنيس لعب ىتح لقعي هنأ ىلع وبف ىلقع ىلع ابولغم تنك وه لاقو ؟ ال مأ لقعيأ اتبشي لو

 اببس هل نأل هلوق لبقيف مايألاو مويلا ىف هلقع بهذيام هيرتعي نأ رثكب وأ هلقع بهذيام هبيصي تقولا كلذ

 ناركسلا قالط
 ضئارفااو اهلك دود+لاو قالطلا همزا قلطف هركسأف اذيبن وأ ارح برش نمو : للاهحر ( قائل الث )

 ىلع بولغغم اذبف : لثاق لاق نإف . اقالطالو اضرف هنع ذيدنلا ئه ركسلاب ةيصعملاو رخخا برعشب ةيصعملا طقسن الو

 بهذ اذإ ملقلا هنع عوذرم ضرملاب هنع رفكمو روجأم ضيرملا لبق ؟ هلقع ىلع بولغم نونجملو ضررلاو هلقع

 ؟ باوثلا هل نمب بامعلا هيلع نم ساقي فيكف ٍلقلا هنع عوفرم ريغ ركسلا ىلع بورضم مثآ اذهو « هلقع

 « كلذ ريغ وأ مايص وأ جح نم ضئارفلا كلذكو ٠ ناركسلا نع عفرت الو هلقع ىلع بلغ نمع ةعوفرم ةالصلاو
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 كله املف رخآلا نود اهدحأب الإ جرفلا أطوي نأ زجب مف امبميرحتو املالحإ نيب قرفو « كلملاب طولا هب مرحبف
 قركت نأ زوال هنأ رخآلا نود امهدحأب ديرب ( عيرلا لاق ) حاكنلا خسفنا كلملا ىلإ حاكناا نع تلاحف هتأرما

 : هللا ةقحر ( قناتشلالاف هلك هدحو جيوزلا وأ هلاك هدحو كللم نوكي قح اهضعب وأ اهكلعي وهو هتأرما

 لمكتسي تح كلملاب هل لحم مو اهنذق ول هتجوز نوكت نأ نم تجرخ اهنأل لق نإو اصقش اهنم كلم اذإ كلذكو

 و١ ةه وأ اثاريم كلا ناكام هجو ىأب نيجوزلا نين كلا فلتخمالو ابجوز كال ةأرملا اذكهو : ايكلم

 هلبق هضبقي مل وأ ثراولا هضبق ثوروملا تومي نأ ثاريملا مايو « هلك مت اذإ عيبلا اذكهو « كلذ ريغ وأ ةقدص

 نأ ةيصولا مامت و ء اهضبقيو هيلع قدصملاو هل بوهوملا اهابقي نأ ةقدصلا وأ ةبملا ماتو هدر هل سيل هنأل هلبقي مل وأ

 « هيف اعيابت ىذلا امهماقم نع اقرفتي.تح طرش ةيف نوكي ال نأ عيبلا مامتو « اهضبقي مل نإو هل ىصوملا اهلبقي
 بوهوملا ضبقي ملف هلع اهب قدصت وأ اهارتشا وأ هتأرما هل تبهو الحر نأ ولف ةبهلاو ةقدصلاو عبيبلا متي ملامو

 نكي مل عببلا راتخيف علا دعب هحاص امهدحأ ريخم ملو هيف اهيابت ىذلا امهماقم ناعيبلا قرافي ملو هيلع قدصملا الو هل

 حاكتلا خسفتيف كلاا متي وأ املاح هتجوز نوكتف كلا درب تح كلمب اهش اهيف هل نأل حاكنلاب هتأرما أطيب نأ هل

 اهيلع عقو كلملاا در نإف كلذ فو اهنم ىلآوأ رهاظت وأ فقولا لاح ىف اهقتاط اذإو « كلملاب ءطولا هل نوكيو

 عييبلا وأ ةبملا وأ ةقدصلا نم لوألا دقعلاب ايف هكلم ملي ل نإو 600 نيجوزلا نيب عقب امو ءالبالاو قالطلا

 دبعلا دنع ةمألا تقتع اذإف « اهيلع كلذ عقوأ نيح ةجوز ريغ اهنأ عيبلا مت نيح انماع انأل هنع هلك كلذ طقس

 حاكتلا تخسف نإو عقو هدنع تتبث نإف فوقوم قالطلاف راخلا لبق قتعلا دعب قالطلا اهيلع عقوأ نإف رابخلا اهلف

 ىلع ًافوقوم حاكنلا نوكيف ةجوزلا وأ جوزلا هسيف نيينثو نيكرسشم ناجوزلا نوكي نأ : ىناثلا هجولاو . طقس

 آخوسفم حاكتإا ناك ةدعلا ىفع تح مس مل نإو اتباث حاكتلا ناك امهنم مالسإلا نع فاختملا ٍلسأ نإف ةدعلا

 مالسإب حاكنلا تبث نإف فوقوم وبف نيجوزلا نيب عقيام وأ قالط نم هتأرءا ىلع لاحلا هذه ىف جوزلا عقوأ امو

 ثداحنم دسفي اديأ حاكن لكو طمتس امبنم مالسإلا نع فلختملا مسي مل نآب حاكنلا خسفنانإو عقو امهنم فاختلا
 . قالط الب خسف وهف جوزا١ نم قالطب سيل امهنم دحاو ىف ثداح د] قيحورلا نم دحاو نم

 نزلاب مرحي ايف فالحلا
 ابجوز ىلع امهنم ةدحاو مرح الف هنبا ةأرما وأ هبأ ةأرماب ىتزي لجرلا امأ : نا همحر ( قفاتثلالات )

 لعج لجو رع هللا نأل ىلاعت هللا مح فلاخ نوكي نأ هبشأ اذهب اهجوز ىلع اهمرح نمو « اهيف رخآلا ةيصعع

 اممسفن مرحت نأ اهسفن ةأرملا ىلإ وأ هتأرما هيلع مرح نأ جوزلا ريغ ىلإ اذه لعجف جاوزألا ىلإ قالطلاب ميرحتلا
 نأ هيلع لخدي نأ هبشأ هيلع مرح نمو هتأرما هيلع مرحت ال اهتنب وأ هتأرما مأب زي جوزلا كلذكو « ابجوز ىلع

 العف الو امل اقالط انزلا نكي لف اهمأب اهجوز ىتزف اهايإ هقالطب ابجوز ىلع ابمرح هللا نأ ىف ىلاعت هللا يح فلام

 ىلع عقو تفصو اك العف ناكو امل اميرحم ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف الو هؤانث لج دا كح ىف نوكي

 هيلع هتأرما هب تءرحف اهريغ ىلع عقو جوزلا لعف نوكي نأب الاحم باتكلل افلاخم الوق لاقف هب تمرحف اهريغ
 تاعلاو تاوخألاو تابمألا بسنلاب مردف « ًارهصو آبسن هلعجف » لاقف دابعلا ىلع هب ند ام لجو زع هللا ركذو

 ةعرم ناكف نهنم نم لوخدملا تانبو ءاسنلا تامأو ءابآلا حكنام رهمهلاب مرحو : ىمس نمو تالاخلاو

 )١( لماع ىقانلا طاقسإب « مت ناو » هبجوو « خسنلا يف اذك ':

 ١ دنس 2322-45: تح نتا نيت تتح



 هفششو دا نلعب اب

 كر 555 كش

 جوزلا ملعي ملول اذكهو ابجوز لام نه ذخأت ٠١ ىلع قدصت الو هب لحام ىلع قدصت ًافصن الإ اهتباصإ ركنأ ىذلا

 اف نكمي ةد.٠ امماع تءاج اذإ هل تاح تبضصأو احح احاكن .تدكن اهنأ ترك ذه تحكت اما نالت هللا

 نأعرولاو م ناك اهقدص مث هلك اذه ىف امذك ولو اهمماصأ هنأ ترك ذ ىذلا جوزلا نمو هنم امتدع ءاضةا

 اهقلطأ ردي رف هتأرءا قالط ىف كش الحر نأ ولو اهقدص ىلع لدبام دجم ىتح ةداك امأ ةسفن ىف عقو اذإ لعف.ال

 نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط مث « لوألا جوزلا ايدكنف اهقلط مث اهءاصأف هريغ احوز تدكنف ائالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو

 كقارف دعب ىنحكن ىذلا رخآلا جوزلا ىحاكت لبق نيتنثا وأ ةدحاو الإ ىنقلطي مل هنأل قالط عيج ىلع ىنأ دق تلاقف

 لبق اثالث وأ نعتتثا وأ ةدحاو رخآلا جوزلا اهحاكت لبق اهقلطأ ردي مل 1 جوزاا رقأو هلقت لو ابلهأ ضعب هلاق وأ

 وأ ةدحاو كلملا اذه ىف اهقلطف ةدحاو جوزلا اهحاكن لبق اهبةلط هنأ نقيتسا نإف قالطلا نم قبام ىلع كدنع ىم هل

 ىد هيلع تمرح دقق هدعب ىذلا قالطلاو جوزلا لق ىذلا قالطلاب اثالث تاكتسا اذإف لوألا قالطلا ىلع ىفب نيتنثا

 ثالث ىف كشأ لاقام دعب لاق ولو هيف كشي ام حرطتو نقيتسام لوألا قالطلا ىف دتعت اهلع»أو هريغ اجوز مكنت

 . هلوق لوقلا ناكو كلذ ىلع فلحأ اثالث جوزلا لبق اهتقلط ىنأ نةيتسأ انأ

 ءاسنلا نم قالطلا هيلع 0 نم

 لاقو « نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا مكقلط اذإ » لاقو « نهومتقلط مث تانمؤا ا متحكن اذإ» ىلاعتو كرات هللا لاق

 كرتام فصن مكلو » لاقو « مهتاسن نم مكنم نورهاظي نيذلا » لاقو « مهناسن نم نولؤي نردلل )» ل>و زع

 ىلاعت هللا ماكحأ نأ ىف افلا ملعأ ملو جاوزألا هب ركذام عم « م امت عبرلا نحلو » لجو زع لاقو « مكجاوزأ

 هنأ الإ هتأرما نم جوزال لح امو اهعامج جوزلل لح حاكتلا ةماث ةحوز ىلع الإ عقتال ءالبالاو رابظااو قالطلاىف

 معأ ملو هريغ هيلإ رظنبال ام ىلإ اهنم رظني نأ مر الو ىضقني ىتح كلذ هبشأ امو ضدحملاو مارحإلا ىف عاملا مرح

 امفيكو ءاليإلاو رابظلا هيلع عقو جاوزألا نم قالطلا هيلع عقو نه لكو قالطلا هيف عقو اتباث ناك حاكن لكف

 ىأل لجو ةرلا ف لكك ملوأ ربدم وأ بتاكم وأ دبع رخآلاو رح امهدحأ وأ نيدبع وأ نيرح ناجوزلا ناك

 ءىث هيف عقي مل ادساف ناك حاك-: مسا لكف ندلا ىعمتجم جاوزألا كك لك نحب ثاربما عقيو ةجوزو جوز

 ةأرلا لخراا حاكن نه خوسفم هحاكن نأ انلقام عيججو جاو زألا نم اسيل نيذه نأل ه ريغ الو قالط ال اذه نم

 كلذكو « اههنب حاكنال دساف دقعلاف ضرت مل وأ دعب تيضر اهاضر ريغب ىلو اهحكني نأ وأ ناطلس الو ىلو ريغب

 ىحلاو اهبأ ريغ اهجوزي غلبت مل ةأرملا كلذكو « ىضر نإو حاكنلا كلذب اجوز نكي مل ضرت ملو جوزلا وه ناكول

 هتأرما ا 1 لحوألا لكك 3 مرحلا حاكنو هائعم 3 ناك امو ةعتملا حاكن كلذكو 0 هنأ ريغ ه>وزب غلب مل

 دبءاو راو ة.أ حكتيف لوطلا دب رحلاو ةثلاث حكني ةيرحلا هيف لمكت مل دبعلاو , ةسماخ وأ هدنع اهتخأو

 ٠ نيبنمع قرفت, وهف اتباث هحاكن لصأ ناك امو هحاكن خسفي ام ىنءملا اذه ىف ناكامو ةناتك اةمأ ناجل

 حاكتنلا دسف اهكلم هل مت اذإف اهكلع مث ةمأ حكتيف الوط دحيال رحلا لجرلا كلذو هفلاخمال اذكه : اهدحأ

 مهجورفل مث نيذلاو » لوقي لجو زع هللا نأ كلذو « هريغ الو قالط نم جاوزألا ىلع عقي امث ءىث اهيلع عمي ملو

 نأ حو كمل وأ حاكب د عاجلا لع ملف 2 ني هول ريغ منإف مهناعأ كا وأ مهجاوزأ ىلع الإ د نوظفاح

 قتعلا 4و كلاملا ند 8 نب كاما ىف محو هريغو حاكنتلا َئنَذ لالخلا 3 0 قالط 0 انفصوام ماكنلا ىف عه
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 هريغو قالطلا نم قس ةمدهأم

 احوز حكت ىت> دعب نم هل لم الف اهقلط نإف» ةثلاثلا ةقلطملا ىف ىلاعت هللا لاق ىللاعت هللا همحر (قناتتلالاف )

 اثالث ةأرملا تقلط اذإف اهقلطمريغجوز اهميصي نأب الإ اثالث اهقلطم ىلع لاح لكب ةمرحم اثالث ةقلطملا ؟> لمجف (هريغ

 وأ اهباصأ ىذلا ابجوز اهقلط اذإ ائالث اهتلط ىذلا اهحوزا ناكو لوألا قالطلا 2 طقس اهقلطم ريغ جوز اهءاصأف

 هحاكن هيلع .مرحن ال اهقلطي نأ لبق اهحاكن أدتبا ني> وهك أدتبم اهابإ هقالط ناك ابحكت اذإف ايحكني نأ اهنع تام

 اثالث اهقالط ىلع ىنأ اك آادبأ اذكه مث هريغ جوز اهيص, ىتح هجو لكب هيلع اءارح تداع لعف اذإف اثالث اهقلطي تح

 هيلع مرحتال هدنع تناكو ثالثلا قالط طقسو هريغ جوز ةباصإ دعب هل تلح مث هريغ جوز اهيصي قح هيلع تمرح

 ءاليإلا طقس اثالث اهقلط مث كله ىف اهن» ىلآ ناك نإ كلذكف هلك ثالثنا قالط جوزاا مده اذإو اثالث اهقلطي تح

 ةرافك رفك جوز دعب حاكن كله ىف امنم ىلا ىذلا جوزاا اهباصأ اذإو اعكانت اذإ ادبأ قالط هب هل نوكيال قح

 . ءاليإلا تفقؤت فقوي ملاببص: مل نإ و ناك

 هنم تناد - اهماصأو هريغ عظ اهحكنف نيتنثا وأ ةدحاو جوزلا اهقلظ نإو ىلاعت هللا همحر ) قفا دللا 1

 ءدعن اميصملا جوزلا مده هريغ جور اهميصنب لق م اهقالط ند قبام ىلع هذنع تاك لوألا جوزلا اهحكنف

 مل فيكف نيتنثلاو ةد>اولا مده ثالثاا مده اذإ كريغ لاق دقف لئاق لاق نإف « نيتنثلاو ةدحاولا مده- الو ثالثلا

 قالطلا »لجو زع هللا لاق لبق ؟نأو لاق نإف لجو زع هللا - ىف ًادو>و ٠ الالدتسا ىلاعت هللا ءاش نإ لبق ؟:هب لقت

 « هريغ احوز حكت قح دعب نم هل لحم الف اهقلط نإف » : لاقو « ناسحإب حدب رمل وأ فو رعع كاسمإف ناترم

 هنأ كلذو اثالث ةقلطملاو نيتنثاو ةدحاو ةةلطملا نيب قرفلا ىلع لجو زع هللا مح لد ىللاعت هللا همحر (قنانتلالا )

 نك مل اماف هريغ اجوز حكنت قح هرلع تءرد اثالث تقلط اذإف نيتنثاو 0 نم اهتعجر اهقلطمل لحن ةأرملا نأ ناب

 هةحاكن ا ل ١١ لبق نيتنثا وأ ةدحاو تقلط اذإ لالح 6 الإ نيتنثاو ةدحاو اهعلطمل الح 2 هريغ جوزا

 ٍ 1 لع اعإ د هريعاحوز حكشت ىح ثالغلا اهقاطم ىلع امارح 0 ةهلطملا تاكا ءاوس حاكنلا ك1

 مح هلام ساقتي نأ زم ملف رخآلا جوزلا اذه اهحكني ىتح ةمرحم اهنأ نيب يح هل ناك هحاكش هعما ىلاعتو كرات هللا

 ةقلطملا تاح اءاف هسفن لعفب لالا هلع مرع م هسفن لعفب ءرمال لحم امنإ مرحلا نأ رمألا لصأ ناكو هل محال اهب

 ىنءملا اذه ىف ثالثلا ريغ ىف جوزلا نا رحب م يحلا اذه ىف ايندلا لهأ ءاسن اهتقرافم دعب هريغ جوزب اثالث

 0 ناكاو هبالختف مرح مل ةأرملا نأل ائيش مرحب الو نيتنثاو ةدحاو قلطملا جوزال هحاكن لحال هنأ ىدم ف ناكات

 هلم ىذلا عضوملا لحو زع هللا هلعح ثيح الإ همكح 9 مح هريغل نورك الو هربغ لعفب ءىث هل لع الو جوزلا ريغ

 نع ةئيبعنبا انريخأ معن لبق ؟كريغ دحأ اذه لاقلبف لاق نإف « هفالخ هلع ساقي نأ زوحب الف اذملل انلاخت ىلاعت هللا

 01 ربه ابأ اوعمس مهنأ رامسإ نب ناملسو ة ةيّتع نب هللا دبع نب هللا دسعو نمر لا دبع نب ديمح نع ىرهزلا

 هربغ لحرر اهجوزم# اهتدع واول 2 نيتقلطت وأ ةقلطت هتأرما قلط نس : رحملا لهأ ند لحر نع باطخلا ٠ نب رمح

 تقلط اذإو هللا همح ر ) قف ا االاؤ ىقبام ىلع هدنع ىه لاف ؟ لوألا امحوز اهحوزت مش امنع ثام وأ اهقلط مث م

 ن نحس ملو اثالث اهقلطملا ابجوزا جوزلا كلذ اهلحأ جوزلا ركنأو اهءاصأ هنأ تعداف اجوز تحكنف ائالث ةأرملا
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 فض فضدلتت كط 1 نفح طخ ضي عنب ا ا تع ا عيبا ع

0 
 جوزاا ناك نإو ٠ ايوق هيف ًاغلابم نوكيو هعامج ىبتشت نم الإ اهلحمال لاقي نأ زاج زاج ولو « اذه ريغ لاقي نأ

 ايصخ ناك نإ كلذكو اهلحأ اهنم كلذ ىف هنم كلذ بيغ, ًاقهارم نوكي نأب ريبكلا عقوم عقي هعامج ناكف ايبص

 اركب تناك نإ امأف اءدث تناك نإ كلذ اهاحأ ىدلا ريغ ةفشح بيغتام ردقب اههف ةبيغبام هل قب ايوب وأ توم ريغ

 ديع د حاكدلا 0 جوزلك كلذ ىف ءاوسو ةرذعلا تصهذ الإ اهنم اذه عاب ال هنأ كلذو ةرّدعأا باهذ ال اهلحب الق

 ءاشام غلبف اهربد ىف اماصأ ولو اهلثم عماجمب ناك اذإ غلاب ريغو غلاب ةيمذو ةكواعو هرخ ةقو لك 15 تتاكمو

 اهاضفأ ولو اهلحم اهنأ ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لد ىتلا ةليسعلا عضوم تسيل اهنأل ةباصإلا كلت اها مل اهنم

 اثالث اهقلطيف رسما دنع ن وكت ةيمذلا اذكهو هتزؤاجمو اهاحمام غوالي الإ ن وكي ال ءاضفإلا نأل ءاضفإلاب تلح اهجوز

 اعم امه وأ هلقع ىلع ايولغم جوزلا وأ اهلقع ىلع ةبولخم ةجوزلا تناك ول كلذكو « امنه اذه غلبف ىمذلا اهدكمف

 عاج نم اهلحام عسملل هعامج نم اهلخم ناك اهءاصأف احيحص احاكن ىمذلا اهحكن ولو ف زلا كلذ اهلحأ اهعماجف

 نإو دقع داسفب خسفنيال هحاكن دقعنا اذإ جوز لك ىلإ رظني نأ اذه ةفرعم لصأو حاكنلا حيحص جوز الإ اهاحب

 اذإف « جوذ ريغ 2 هتباصإ اهلحم الف دقعلا دنع تباث ريغ هاك لع ناك نإو اهلح وهف اهءاصأف ىنعمل دعب خسفنا

 ء اهكلعي مث رحلا اهحكشي ةمألا كلذكو اتباث ناك هدقع نأل اهلحأ اهءاصأ دقو هقارف تراتخاف تقتعف كوامت اهحكت

 نونخلاو صربألاومذجألا كلذكو خسفلا لبق هتاصإ اهلحمو نيلاحلا ْق حاكتلا خسفنيف ركلمتف ديعلا اهحكني ةرحلاو

 اهرايتخا لبق ءالؤهدحأ اهباصأولو خسفاالبق ةباصإلاتناك اذإ هخسف تراتخا ولو هتباصإ اهلحن اهبيصيف ةأرملا حكتي

 الحم ةباصإلا دعب امهدحأدتري مث جوزلا اميصيناجوزلا كلذكو ةجوز ىهو تناك اهنأل ةباصإلا اهتلحأ هحاكن عخسفل

 كل امهنم دترملا 2 ولو اهلحم م اعم امهندر وأ اهدحأ ةدر دعب ةباصالا تناكولو اهحوز ناك ةئذل ةباصإلا كلت

 امجوز ةأرملا باصأ ولو هيلع لاح لكب كلت املاح ىف ةمرحم ةدعاا ىلع ةفوقوم ةأرملاو تناك ةباصإلا نأل دعب مالسإلا

 مر#ءال هنآل اثالث اهقلط ىذلا اهب>وزا كلذ اهلحأو 1 ناك مناص وأ مر وه وأ ضئاح وأ ا وأ ةمرحم ىهو

 نيبام هنيبو اهنيبو هقالطو هؤاليإو هرابظ اهملع عقيو اهيف وأ هّبق ىتلا ةلعلل عاملا الإ لاخلا هذه ىف ةأرملا نم هيلع

 ةرحل الوط دحبال وهو ةمألا رملا حكت اذإو امهدحأ دترب ناجوزاا اذكه سيلو ارساح اهاري هل لو نيجوزلا

 اذإو « هتباصإ ابلحم مل تنعاا فاخم الو الوط دحبال وأ الوط دي وهو ابحكذ ولو كلذ اهلحأ اهماصأف تنعلا فاخمو

 ايحكن وأ ةمرحم وأ ةعتم ايدكتي 1 كلذو اهجوزا كلذ اهل 5 تا ناك هحو ىا ازساف |[ لحرلا حكن

 هقالط اهيلع عقي الو جوزب سيل هنأل هيف عاجلا اهلحم مل هدقع ىف هخسف حاكن ىأ وأ ىلو ريغب اهحكني وأ راغش حاكن

 ثالثلاك هل امهو هقالط عييج ىلع ىلنأ دقف نيتنثا قلط اذإ دبعلا نأ الإ را لثم اذه ىف دبعلاو ني>وزاا نيبام الو

 را قالطو نيتنثالا ىف ديعلا تلك هقالط عيج ىلع ءا> دق هنآل ةقرفتم وأ ماقم ىف اثالث رحلا قاط ءاوسو رحال

 لحر قاط ولو »ع هانا ىلع ةدعااو لاحرال قالطلا ناتنثا هتحوزا ديعلا قالطو ثالث ةيراتكاو ةرحو ةمآ هتحوزا

 ىرف اهبحكن ن٠ اهاصأو اجوز هدعب تحكذ نإو ىلوألا الإ اهملع عقب مل اقالط اهعبتأ مث ةدحاو اهب لخدي مل ةأرما

 0 قالطلا نم قبام ىلع هذدنع

 (ه- 58م)
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 ال“ ةقلطملا حان

 ناتأرما الإ تءاشو هل لحن تناك نم ءاش ىته لالح اهحاكنف : اه>اكن ءادّتبا لح ةأرما ىأ ( ىقنانتلالا )

 اهقلطي ةأرملا ةيناثلاو . ناءالا باتك ىف ةبوتكم ةنعالللا ىف ةحلاو لاحم ًادبأ هل لحت مل نعتلا اذإ جوزلا نإف ةنعالملا

 حكتت ىتح دعب نءلحتالف اهقلط نإف» ةئلاثثا ةقلطلاىف لجو زع هللا لوقل هريغ جوز اه«ءا تح هل رحت الف اثالثرحلا

 هللا باتكب ىتاعملا ىلوأ ناكف ةنسلا كلذ ىلع تلدو هريغ جوز اهعماجم ىتح ةيآلا تلمتحاف : لاق « هريغ ًاجوز

 ريبزلا نعىظرقلا ةعافر نب روسملا نع كلام انربخأ ( قفا 2 لالا ) سو هيلع هللا ىل هللالوسر ةنس هيلع تادام

 اهحكتف اثالث لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دهع ىف بهو تنب ةميمت تأرما قلط ةعافر نأ ريبزلا نب نمحرلادبع نبا
 لوألا اهجوز وهو اهحكتن نأ ةعافر دارأف :اهقرافق اسمع نأ عطتس لف اهنعيضرتعاف ريبزلا نب نمحرلا دبع

 « ةليسعلا قوذت تح كل لحم ال » لاقف اهوزتي نأ هاهنف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل ركذف اهقلط ناك ىذلا

 اهعمس سو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نع ةورع نع باهش نبا نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ( ىفان الاف )

 قالطتبف ىنقلطف ىظرقلا ةعافر دنع تنك ىنإ تلاقف لسو هيلع هللا ىلص ىنناا ىلإ ىظرقلا ةعافر ةأرما تءاج لوقت

 ىعجرتنأ نيديرتأ »لاقو ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلا مستف بوثلا ةبده لثم هعم امإو رييزاا نب نمحرلا دبع تجوزيف

 ديعس نب دلاخو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دنع ركب وبأو تلاق « كتليسع قوذيو هتليسع قوذت ىتح ال ؟ ةعافر ىلإ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع هذه هب رهجتام عمست الأ ركب ابأ اي ىدانف هل نذوب نأ رظتني بابلاب صاعلا نبا

 اهجوزا لح اهتدع تضقئاف اهقلط مث اهاصأف حاكنلا حيحص ًاجوز ًاثالث ةقلطملا تجوزت اذإف ( ىف[ ئتاالاف )

 حانج الف اهقلطنإف هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف » لجو زع هللا لوقل اهحاكن ءادتبا لوألا

 ىلإ ىعجرتال» ةعافر ةأرمال مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوقو ةبآلا «هللا دودح امهتي نأ انظ نإ اعجارت, نأ امهملع

 اهقاطملا جوزال تلح اهنع تاممث جوزلا اهعماج اذإو (لاق) كعماجم ىنعي «كتليسع قوذيو هتليسع قوذت تح ةعافر

 اهءاصأف جوز اه-كنول اذكهو , رثك أ وأ عاجلا دعب امهقارتفاب قالطلا ىنم٠ ىف توملا نأل قالطلاب هل لحت ام اثالث

 احيحص هحاكن ناك اذإ ًارح وأ ًادبع ابحكن جوز لك اذكهو « ةقرقلا نم كلذ ريغ وأ ةدر وأ ناعلب_هنم تناب مث

 لمتحت ةيآلا امأ . دارأ امب ملعأ ىلاعت هللاو « هللا دودح امتي نأ انظ نإ اعجارتي نأ » ىلاعت هللا لوق ىفو « اهءاصأو

 اودارأ نإ كلذ ف نهدرب قحأ نهنلوعبو » ىلاعت هللا لوق هبش, اذهو ىلاعت هللا دودح نم اهنأل ةعجرلا اماقأ نإ

 ةعجراا ماقأ اذإ هلع ىلع بوله ريغ جوز لكل ةتباث ةعجرلاف ةعجرلاب قالطلاب اودسفأ ام حالصإ ىأ « احالصإ

 دودح ةماقإ ايون نأ ال بحأو ( لاق ) ةعجرلا ايف اهيلع هل هركذ زع هللا لعج ىتاا ةدعلا ىف اعجارتي نأ اهتماقإو

 . همسا كرابت هللا دودح نم هريغو امينيب امف ىلاعت هللا

 اهبجوزل ةأرملا هب لحن ىذلا عامجا

 تقاذو اهتليسع قاذ دقذ اهجرف ىف ةفشحلا بيغت نإ غلبف غلاب جوز اثالث ةقلطملا عماج اذإ ( ىفإةغلالاؤ )

 لسغلا اهيلع بجويو اذه اهقراف اذإ لوألا ابجوزل الحم كلذو ركذلابو لبقلا ىف الإ ةليسعلا نوكستالو هتليسع

 « اهنماذه عل اذإ هد الإ هلذ دال هفعض وأ عاجلا ىوق اهءاصأ ىذلا ناك ءاوسو انز اذه ناك ول دحلاو

 ةيضقنن دست كضشلا ع تسيوؤتتتتتتب
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 مث ةدعلا ءاضقناب ابقدص ول كلذكو اهتدع ءاضقناب رقأ هنأل ةعجر اهلع هل نكي مل تبذك لاق مث ىدع تضقنا دق

 . ةعجر اهيلع هل نكي ملاههذك

 هلوقب ةعجرلا هل نوكن ىذلا تقولا

 تركتأو ةدعلا ىفاةليق وأ طا وأ ردا! ار د5 1 هتأرماو لجرلا لاق اذإو ( قناخ تالاف (

 لاق ولو ٠ نآلا لعفلا هئادتاك ناك ىسسألاب لعف دق نأ ريخأف ةدعلا ىف اهع>ار نأ هل ناك اذإ هلوق لوقلاف

 اذإو ةدعلا ف ىهو ابعجار دق هنأ ةنيباا هيلعو املوق لوقلا نك تركنأو ةدعاا ىف كتعجار دق ةدع'ا ىغم دعب

 لبق هتيذك وأ قيدشتلا دعب هتبذك نإف . ةتاث ةعجّزلاف هتقدصو ةدعلا ىف كتعسار تنك 11

 « اهرمأ عيمج ىف ةرحلاك تناك هتقدصف ةمأ هتجوز تناكول اذكهو « ةداث ةعجرلا تناك هتقدص مث قيدصتلا

 ضحي مل ةيبص ةأرملا تناكواو « الو اهيف قالطلاب مرحتلاو ةعجرلاب ليلحتلا نأل هلوق لبقأ مل اهالوم هبذك ولو

 « هل موقت ةنيبب الإ قدصي مل ةدعلا ىف اهتعجار دق اهتدع ءاضقنا دعب ابحوز لاقف اهلقع ىلع ةبول. ةهوتعم وأ

 تاكو كلذ لبقأ مل  هريغ وأ ناك اهابأ  اهيلو هقدص ول كلذكو « اهيلع هل ضرفال نمت اهنأل هتقدص ولو

 هتحوز نك ةدعلا ىف اهتعحار تك لف اهتدع ءاضقنا دعب لاق مث اهلقع بهذأ ضرم امل ضرعف ةحيحص

 لاقف ةأرملاب لجحرلا لخد اذإو . ةتياث ابيلع ةعجرلا تناكآك رارقالاب هتحوز تناك ةتقدعف تقافأ اذإف

 اهبيصأ مل لاقو ىنباصأ دق تلاق ولو « اهدلع هل ةعجرالو املوق لوفلاف ىنبصي مل تلاقو اهتقلطو اهتدصأ دق

 ةدعال نأ هرارقإب اهيلع هل ةعجر الو اهتدع ىضقنت ىتح جاوزأالل لح اهيلع اهنأ اهرارقإب ةدعلا اهيلعف

 هللا" قامو اهنيب مف اهعسو بذك هنأ مع نإ امعجاري نأ لجو زع هللا نيبو هنيب امف هعسو « اهيلع هل

 حف جلا امأف  اهيلع ةدعآل هنأل دّدعت نأ لق حكنت نأ ةباصإلاب اهتاعدان تبذك اهتأ تماع نإ ىلاعت

 0 اهعم هماقم لاط وأ هقلغي ل وأ ًارتس ىحخرأ وأ ًاباب ايلع قلغأ اذه ىف ازد 0

 هنأل جّوزلا لوق لوقلاف ءطولا ىف افلتخا اذإو « هسفت ءطولاب الإ تقلط اذإ ربملا امل لمكي الو ةدعلا اهيلع

 تركتأو ةدعلا ق كتحار دق ايتدعا ءاضقنا دعب لاقف هتأرما لجراا قلط اذإو ؛ قادصلا لضف هنم ذ> 5

 ن٠ اهحاكن خسف ةدعلا ىف اهع>ار دق ناك" هنأ نيدهاش ماقأ مث لخدب ملوأ ام لخدو تجوزت مث تفلحف

 ملْنِإف اباصأ ناك نإ رخآلا نم دتعت ىتح امنع كسمأو ةدعلا ىف ابعجار ىذلا لوألا ةجوز تناكو رخآلا

 الاخ ةلاسلا تناك ولو اتازاود رضالا 20 هكا و ىلا ت1 نإو 2 اهنع كس مل اهباصأ نكي

 جوزلا حاكت داسفإ ىلع قدصت مل ةدعلا ىف اهعجار هنأ لوألا جوزلا تقدص مث هريغ اور تنل 0 00

 ( عيبرلاو ىطيوبلا بوقعي وبأ لاق ) ةدعاا ىف لوألا جوزلا ةعجر ىلع موقت ةنيبب الإ اهحاكن خسفي لو رخآلا

 اذإو » ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف ( فا: ةلالاو ) هيلع اهسفن تفلتأ اهنأ اهرارقإ اهلثم قادص اهدلع هلو

 2 -ةلط

 :ازارض وك ابشن لحم الو اودتعل اناوع نحوكسع نأ ماهو 5 فورعمب نهددع ىذقنت نهوعد وأ فو رءع

 نهوء>ارف نهاجأ غولب نفراش اذإ )ع فورعكب نهوح رس وأ فو رءع نهول 2 نهلجأ نغلبف ءااسنلا
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 احيحص الجر نأ ولو « هقالط زوحنال اك هلقع ىلع بولغملا ةعجر زوجت الو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|ةلللاف )
 ةتاآردا عجم را مش ركسملا ريغ لقعلا ىلع بلغي امن هريغ وأ ماسرب وأ لب وأ نونحم هلقع ليخ مث هتأرما قلط

 لاحىف عجارف قيفيو نمي ناك نإو « هقالط زاج قلط ول ىذلا نيحلا ىف الإ هتعجر زوحن الو هتعجر زمن مل ةدعلا ىف

 تنأو ىنتعجار تلاقف ةدعلا ىضم دعب افلتخا ولو « هتعجر تزاج هتقافإ لاح ىف عجار نإو هتعجر زحي مل هنونج

 نأل هلوق لوقلاف ىلقع ىعمو كتعجار لب لاقو ىندع تضقتنا تح كعم كلقعو ةعجر ىلثدحم مل مث لقعلا بهاذ

 . ةنيب الإ اهلاطبإ امل نوكيال املاطيإ ىعدت ةدعاا ىف ىهو اهنود هيلإ ةعجرلا

 ةدعلا ءاضقنا الل ىوعد

 ىضقنت نأ اهلثم ىف نكمي ةدم ىف ةدعلا ءاضقنا تعدا ىف ةأرملا تقلط اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: ةلالاف )

 ةدم ىف الإ قدصتالو قدصت مل امندع ءاضقنا اهلثم ىف نك ةدم ىف ةدعلا ءاضقنا تعدا ىتمو « املوق لوقلاف ةدعلا

 ابمون نم تلاقف هتأرما لجر قلط ولو « لاحم هلثم نكعالام تعدا اذإ هلوق لوقلاو ةدعاا ءاضقنا اهيف نكمم

 ناك ,تامو ًادلو تدلو وأ هقلاخ ضعب ناب اطقس تطقسأ دق تلاق نإف ٠ لأسنت ىتح اهنم لبقي مل ىندع تضقنا دق

 ولو « لاح قدصت مل دلت نأ اهلثم ىف نكميال ازوجت وأ اهلثم دليال ةريغص تناك نإف اهلثم دلي ناك اذإ املوق لوقلا

 دحأ ءاسنلا نم ضال هنأل قدصت مل ضيح ثالث تضح تلاق نإف تلئس هريغ وأ موي ىف فدع تضقنا دق تلاق

 ةيعدملا تناك نإف ءرظن اذه هبشأ امو ضيح ثالث ةليل نيعب رأىف تضح دق تلاق نإو . ةدملا هذه لثمف ضدح ثالث

 كدك ؟لا ىف تقدص رهطتو اذكه ضيحم تناك اهنأ قالطلا لبق ارث الكا دلما هذه لكم ىف ادع اضع ل

 ىمو « قدصت مل اذه لثم ركذت ءاسنلا نم ةدحاو الوىه نكت مل نإو « تقلع واما ركاذي نما سانلا ءاسنا نم نك نإ

 رك و١ را طو شح نم. تركاذ انت ادع تضقنا دقل لجو:زع هللا. نيمللا اهيلع اهجوزلف يلا ىف اهنقدض

 محلا ف امتقدص اذإو ء ةعجرلا اهيلع هل تلعجو اهتدع تضقناام هتفلحأ تلكن نإو « هنم تئرب تفلح نإف ء دلو وأ

 سءأ ىندع تضقنا تلاقف مويلا كتعجار دق لاق اذإ امتقدصو اهابإ هعاجن را لبق هب امتقدص ىندع تضقنا دق املوقب

 ءاضقنا ىعدت مث اهتدع ضقنت مل نأب اهايإ هتعجارم دعب رقت نأ الإ هيف اهعجار ىذلا تقولا لبق مويلا نه تقوفف وأ

 فلح نإف تلعف تضقنا اهتدع لع ام امل هفلحأ نأ تءاش نإو « اهرارقإب تتبث دق ةعجرلا نأل اهقدصأ الف ةدعلا

 اهيلع هلف تلكن نإو اهيلع هل ةعجر الف تفلح نإف امتدع تضقنا دقل تبلا ىلع تفلحأ لكن نإو ةعجرلا اهتمزل

 فككحإر لك لود نأ لق قادع تضقنا دق تلاق وأ ىدع تضقتا دق تلاقف كتعحار دق ال لاق ولو ٠ ةعحرلا

 لبق هتلاق وأ ىندع ءاضقنا ن٠ تيعدا امف تبذك تنكدق تلاقف اهعجار مث اهتدع ءاضقنا اهيف نكمي ةده ىف

 دحج نك ىهو ةعجراا كلذ طقس مل ةدعلا ءاضقناب رارقإلا نع تعجر ولو « ةعجرلا اهيلع تتبث اهعجارف اهعجاري

 ىدع تضق:ا دق تلاق مث تمهووأ ىندع ضقنت مل تبذك تلاق مث ىندع تضقنا دق تلاق ولو « هب رفأ مث هيلع اح

 « قدع ضقنت مل لوقتف ةءجرلا دعب اهسفن بذكت نأب الإ ةعجر ابيلع هل نك« مل اهعين را مث ابعجتر ب نأ لبق

 ةدعلا ىضقن: ةدم اهيلع تءاج مث املوق تلطأف اهلثم ىف ةأرما ةدع ىضقنتال ةده ىف ىندع تضقتنا دق تلاق اذإو

 « عم نيلاحلا ىف ةد.لا ءاضةال ةيعدم اهنأل ةيضةنم امتدعف ىلدع تذقنادق لوألا املوق ىلع ةتءاث ىهو اهلثم ىف

 تضقنادق اهتدع نأب ًارارقإ اذد نكمل امعجار مث تضذقا دق اهمتدع نأ, ىنتداعأ لاق مث هتأرءا لجرلا قلط ولو

 ىه تلاقو اهتدع تضقنا دق لاق نإو «٠ ىندع ضقتت مل ةأرملا تلاق اذإ ةءجرلا تدثتو هتماعأ امف هبذكت دق اهنأل
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 لطابب اهنم هل لجوزع هللا لعجام لطبي الو ةدعلا ىف ةءجرلا قاطملاجوزال لءج لجو زع هللانأل اهبصب نإ ةءتمالو

 لجو زع هللا باتكىنعم لثم ىفو « نيدودحم هيلع اناك هافرع ول ءادتبالا ىلع لحم نكي ل لوخدب الو هريغ حاكن نم

 ةنس الو لجو زع هللا باتك ىف ءانثتساال قحأ لوألاف نايلولا حكنأ اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس

 21 تاما قحأ هلوسر مث ه رك ذ زع هللا هلعج نمو لخدي موأ رخآ جوز لخد حسو هيلع هلا لص ثا كور

 قرزحلا كلام نب: زكلا دبع نعورمع نبا هللا دبع نع ناسح نإ ىح ةقثلا انربخأ كا همحر ( قناتنلالان )

 كلذب معت ملو اهتعجر ىلع دهشب مث هتأرما قلطي لجرلا ىف هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع ريبج نب ديعس نع
 . لخدي مل وأ رخآلا اب لخد لوألا ةأرما ىه لاق تحك تف

 ةمجرلا هجو
 نم هب ىلاعت هللا رمأ امل ةعجرلا ىلع نيلدع نيدهاش دبشي نأ عجار نم ىغبني : هللا هحر ( قفا ةلالاف )

 ةعجرلا ملعت مل نإ ناثراوتي الف اهمتدع ءاضقنا دعب ةعجرلا ٍلعت لبق توم وأ كلذب رقي نأ لبق توع الثل ةداهشلا

 ةع>رلاف دهشي لو اهعجار هنأ اقداصت ولو ء ةحوز ريغ ةباصإ هنم لزنتف اميصي وأ ادحاحتب الو «, ةدعلا ىف

 اذإف اهتعجار دق لاق هنأ ىلع دهشأ اذإ ةدعلا ىف تناك ام اهيلع ترث ول كلذكو « اهنوذ هلإ ةعجرا' نأل اهيلع ةتباث

 ققوملا ىلاعت هللاو . ةدعلا ىف اهتعجار دق لاق هنأ ةنيبلا هلعو اهْوَق لوقلا:تركنآو اهتعجار دق لاف :ذهلا تش

 ني

 اذك موب ناك اذإو كنتعجار دقف دغ ناك اذإ هقالط نم ةدعاا ىف ىهو هتأرمال لجرلا لاق اذإو (قنانتلالاف )

 « ةعجر نكي مل لاق ام لك ناكف كتمجار دقن اذك تلعف اذإو كتعجار دقف نالف مدق اذإو كتء+ار دقف اذكو

 نإ هلوق فلاخم اذهو ٠ ةع>ر اهدعب ثدي ىح ةعجر نكت مل تئش دق تلاقف كتء+ار دقف تش نإ اهل لاق ولو

 « لاح ةعجر نكست مل كتعجار دقف سمأ ناك اذإ هتأرمال لجرلا لاق اذإو ( ىلا لال ) قلاط تنأف تئش

 كتعجار دقف دغ ناكاذإ امل هلوق نه رثك أب سيلو ةعجر نكي مل كتعجار دقف نينثالا موي سءأ ناكاذإ ىون ولو

 امل لاق اذإو : هللا همحر ( قفا: لالا ) ةعجر نكي مل كتعجار دقف كتقلط الك لاق ولو « ةعجر نوكي الذ

 دعب كتعجار تنك دق لاق ول اذكهو“ . ةعجر تناك قالطلا دعب ضام مونل اذك موي وأ سءأ كتعجار دق ةدعلا ىف

 كتعجار وأ ةبحلاب كتعجار دف لاقف مالكلا لصو نإف . ةعجر تناك كتعار دق ةدع'ا ىف اهل لاق ولو « قالطلا

 وأ كل ىنم ةبحلاب كتعجار تينع لاقو ةعجراا دارأ اذإف لئس ناوهلاب كتعار. وأ ةماركسلا, كحِحارَو ىدألا

 كضغب دعب كتبح ىلإ تعجر دق تدرأ لاق نإو « .ةعجر تناك اذه هبشأ ام وأ كقالط ىف ىذألاب كتعجار

 همزل لقعت ةراشإ وأ باتكب هتأرما سرخألا قلط اذإو ٠ ةعجر نكي مل اذه هبشأ ام وأ تنك ام كاذأ ىلإ وأ

 وهف هناسا لبخف لجرلا ضرم اذإو « ةعجرلا اهتمزل لقعت ةراشإ وأ هل باتكب ابعجار اذإ كلذكو قالطلا

 ملولو ةعجرلا هل تءزلأو قالطلا اهمزل اباتك بتك وأ لقعت ةراشإ راشأ.اذإو قالظلاو ةعجرا ىف شرا

 لقعي قد ©00ةعجو تناك لقعي ًاباتك بتكوأ لقغت ةراشإ ةعجرب وأ قالب راشلاف مالكسلا نع فعض هنكلو لب

 هقالط زوج م هتعجر زوحي هلقع ىلع بولغم ريغ غلاب جوز لكو لوألا قالطلاب هنم أربتف ةعجر نكت مل لوقيف

 ,ةسيدعصم الشكا .. لمان ةفرتع ةملكنلا لكل خسنلا ىف اذك « خلا لقعي ىتح : هلوق (1)
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 ةدحاو ةرهلا قلطي رلاك ويف ةدحاو قلط اذإف . ناتنثا د.علا قالطو (لاق) هكا[ هدا و] هنلشم رح تحن ةجاود

 رفاكلا راو نيتنثا وأ ةدحاو ءاضقنا دعب هتأرما ةعحر نم رحلا كلعام ةدحاو دعب اهتء>ر نم كلعو نعتنثا وأ

 دبدح حاكشب الإ هتأرما ىلع عد لييس اللف ةدعلا هضقشلا| اذإف 03 مسملا راك ةع>رلاو قالطلا قف ىمدلا ريغو ىمذلا

 نغلب اذإف 10 لحو زع ل لوق حج اهدعب اهملع ةعحرال ل نيبق ةدعأا ف اماع هل ةعحرلا لعج ذإ لحو 0 هللا نأل

 . « فورعملاب نهسفنأ ىف نلعف امف ماع حانج الف نبلجأ

 ةعجرلا تبث فيك
 هعنم امل سيل نأ انيب ناك ةدعلا ىف هتأرما ةعجرب قحأ جوزلا لجو زع هللا لعج ان هللا همحر ( ىفان لالا )

 لجو زع هللا لاق الف ءاهنود' هل امف امل رمأ الو هلع امل ال اهلع هل اهنأل لاحم ةعجرلا ىف ضرع امل الو ةعجرلا

 الب در كلذ نآل هريغو عاج نم لعفلا نود مالكلاب وه اعإ درلا نأ انس ناك « كلذ ىف نهدرب قد>أ نماوعبو »

 ماكت اذإف امهب ماكتي ىتح قالط الو حاكن نوكي ال اك ةعجرلاب ماكي ىتح هتأرما ىلع لجرل ةعجر تبثت الف مالك

 0 اهتعجن را دق وأ لأ امتددر دق وأ اهتعحم را دق وأ اهتعجار دق لوتقي نأ اهم مالكلاو » ةعج لا هلت ترش ةدعلا ىف اهم

 درأ ملاعف ءىش اذه نم هبصلإ ١ نإو « هتأرمأ تناك هلقع بهذ وأ سرح وأ تام ولو .,ةحوز 0 اذه ملكت اذإف

 قالطلا دعب ابعماج اذإو (لاق) اهب ماكنت, ىتح ةعجر هذه نكت مل ةعجرلاب مكشي ملو اميونبال وأ ةعجرلا ىوني اهعماج
 قادص هيلع او ةملاع تناك نإ ةأرملاو جفرا رزعبو « هف اههيلع ددال ةملش عامج عام اف اهعونيال وأ ةعحرلا ىو

 ىح ةعحر نوكشال 1 ىلإ امتددر دق لاق اذإ رخآ لوق امقو ) عيرلا لاق ) ةدعلا اهيلعو ق>ال دلولاو 2 اهلثم

 نأ حاكتلا د الإ حاكناا نركتال 3 ةعحرأا عرش اذه اهتعجن را وأ اهتعحار دق لاق اذإف اهتعحر اهم ىو

 نال تفصو اع حرصي ىح اهتلبق دق لوقي ناب احاكن كل حاكنلا حس رصت ادهف اهتحكن وأ اهتحور دق لوه

 هضعب ساقي نأ ىلوأ كلذكف هيبش للحتلاب ليلحتلاف عرحت دعب ليلحت ةعجرلا كلذكو « مرح دعب ليلحم حاكتنلا

 ىتح اقالط نوكيال هنأ كبف ىل ةجاحال وأ ىهذا وأ كتبهو دق لاق ول اك ليلحتلا دعب مر حتلاب ساقي الو ضع. ىلع

 نإف ( ثا لال( ) ةعجرلا هب ىوني ىتح ةعجر نكت مل ةعجرلا ىلإ كتددر دق هلوقب دارأ ول وهو قالطلا هب ىوني
 ضيم نأ لبق ةعجرلاب ماكت نإف مالكب الإ ةعجرال نأ انتكحف ةعجرلا ىون. اهءاصأ مث نيتضيح تدتعاف ةدحاو اهقلط

 1 1 حكنت الو اهلثمربم هيلع الو اهتيلع هلةعجر الف ةثلاثلا ضيحم ىتح اه مكتب مل ناو ةعجر ىبف ةثلاثلا

 نيتدعلا كنبت نأل ةدع رخالل لبقتست مث اهلكتف لوألا نء اهتدع أدبتف نيلجر نم دتعت ةأرماك نوكت الو سيح

 ناكنلل عزانتيال دحاو بسنو دحاو لجرل قح اذهو رخآلا نود اههدحأ قحلي بسن كلذ ىفو نيلجرل لعج قل

 ةضيح ضيحت ىت> ةعجرلا اهيلع هل تناكو اهءاصأءوي نم ضدح ثالث تفنأتسا اهباصأمث ةضيح تضاحف امةلطولو دلو هنم
 اهايإ هتباصإ نم ةثلاثلا ةضحلا نم مدلا ىرت ىتح هريغا لحم ملو ةعجر اهيلع هل نكي مل مث ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف لخدو

 نم عنتمتف ملعت تناك اذإ عت مل وأ ةحح رلاب تملع ءاوسو *ىث ةدغلا نم قبام ةعجرلا اهيلع هلو اهقلط موي نم ةعباراا ىهو

 31 اًشاَع اينع ناكو أ ةرضاح وأ ةئئاغ تناك ءاوثمو ءاوس اينلابحو اهناغق:اهيلع 0 ىلاعت هللا نأل هه اف ةعجرلا

 تحكتواهتدع تضم ىح ةعحرلا اهغلبت ملفا ان 0 ةأاننكفا امئاغ وأ ة ةعح رلا متكو رضاح اهءجار نإو (لاق)ارضاح

 رهام و امل ىمسام ال اهءاصأ نإ اهلثم روم املو رخألا جوزلا نيو امن فارق لخدي ل وأ كك ىذا جوزلا هع لحد



0 

 نإو هنأل رخآلا قالطلا نم دتعت الو لوألا قالطلا نم ةدعلا اهعجتري لو اهقلطي وأ اهقلطي مث . اهعجنرب مث

 ولو حاكنب الإ ةعجرلا 5 كلعال ىذلا قالطلا ىف هيلغ تمرح ام اهعجنري نأب الإ هلع تمرح تناك دقف اهعحتزا

 . ةعجر ثدحم مل ةدعاا ىف اهمزا نإو . امل هثدحأ قالظ نم دتعتال كلذكف دتعت ل اهمبصي نأ لبق اهقلط مث اهحكن

 نم هل ةدعلا ىف لجو زع هللا لعج امل ةعجرلا تتبث ةدع'ا ىف عجترا اذإ ناك قاطملا نأ ىلإ تهذ اذه لاق نمو

 ديريال ةدعلا ىف ارارض عجار نمل « فورع نهوقراف وأ فورعمب نهوكسمأف » لجو زع هللالوق نأ ىلإ وةعجرلا

 الو اهرك ءاسنلا اوثرت نأ ميل لحمال » ىلاعت هللا لاق دقو ٠ هريغل لحن نأ نع الضع نكلو ةبغر ةأرملا سيح

 بهذف نرقلطي مث لضعال نبك اسمإ نع ىهنف « ةنيبم ةشحافب نيتأي نأ الإ نهومتيت 1١١ ضعبب اوبهذتل نهولضعت
 الإ زوجم الو ةبآلا لمتحم ىنعم اذهو ةيغرال ال لضفلل نيتعجر نع ئه نوكي نأ لمتحم اذه لق ةنآلا ذإ لإ

 . تاوصلاب ملعأ ىلاعت هللا نيلوقلا نم دحاو

 تاك ردشلا ةدع

 ةدعلا ىف ىبف اهنع تام وأ اهقلطف ملسملا تحن ةينارصنلا وأ ةيدوهملا تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ثان لالاف )

 اذكهو (لاق) ةماسما ىلع هل ن وكي م ةدعاا ىف ةم>رلااهماع هلو.امهنيب فالخال ةماسملا لثم دادحإالاو ةقفنلاو ىنكسلاو

 دادحإلاو ددعلا ند 7 !! جوزل ام ةعجرلا نمنمملع نهجاوزأل ىنثولا تح ةينثولاو ىسووملا تحن ةيسوولا .

 3 الإ هلع الو هل - نأ ك6 هلإ مام اذإ لسا لحم الف دحاو دابعلا ىلع ىلاعت هللا َ نأل ةماسملا ىلعام

 ةنآلا « نع ضرما ذأ 2 9 كوءاج نإف » نيكرمتملا ىف ٍدسو هيلع هللا ىلص هيبنا لجو زع هللا لوقل مالسإلا

 عبتت الو هللا لزنأ اب مهنيب محا نأو» ىلاعتو كرابت هللا لوقو . هيبن ىلع لزنأ ىذلا ىلا نا يح طسقلاو ( لاق )

 مسو هيلع هللا ىلص هرمأف م,ايبس لمتحم مثءاوهأو لاق (كيلإ هللا لزنأ ام ضع نع كونتفي نأ ثرذحاو ؛ مهءاوهأ

 قلط اذإو (لاق ) سو هيلع هللا ىلص هيبن ىلع لزنلا هلا ع الإ - نأ مس لحم الو هلإ هللا .لزتأ اهب الإ عال نأ

 هل ل جوز ةنألا اي :صغو ملا اهجوزل كلذ اهاحأ 2 ؛ارصن 00 اهمتدع تضقناف اثالث ةينارصنلا مسملا

 ةياصإ تناك ولف اندم الإ مجريال نأ هتنس نمو نييدومم مجر ملَسو هيلع هللا ىض للا'لوسر نأ ىرت 1

 ىت> » لاق لجو زع هللا نأل املال-إ عم اهلحأ اهنصحأ اذإو مسو هيلع هللا ىلص ىنلا امج ري مل ةأراا نصمال ىءذلا

 اهحكن جوز هنأو « هريغ ًاجوز حكدت

 ةمجرلا ماكحأ

 فو رعع كا سهإف نات رهقالطلا ا)ل>و زع للا لاقلاقى ءاشاا سا ردإ ص دهم ان ربخأ لاق ناماسنب 2 د لا انريخأ

 نوءاح رأ ىف للا قلحام نعمتك نأ نمل لحم الو ءورق ةثالث نسف أ ندب رثي تاقاطملاو » لاقو « ناس>إب حسإرسل) : وأ

 هللا همحر ( ىنان ثلالاق ) « ا>الصإ اودارأ نإ كلذ ىف نهدرب قحأ نيتلوعبو رخآلا مويلاو هللاب نمؤي نك نإ

 كرات هللا نأل هل ىف ةعجراا دارأن لعأ هللا و ةع>رأا قالطلا حالصإ لاق ") احالدإ اودارأ نإ »لجو زع للا لوقىف

 قحأ وهف نيتذثا وأ ةدحاو اهبيصيام دعب هتأرما قلظ رح جوز امي اف : هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) 4 اهلعج ىلاعتو

 ةتءلا هتأرما قلط ناكر نإف مسو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةئس 2 لجو رع هللا باتتك ةلالدب امتدع ضقنت ملام اهتعحرب

 1 5 2 8 لك اذه ىفءاوسو(لاقز لعأ ىل اعت هللا و ةدعلا ىف اندنع كلذو ملسو هلع هللا ىلص للا لوسر هلإ اهدرف ةدحاو الإ درب و



800 

 الضف اهاريال الاق عركلا دبعو ءاطع نأ جي رج نبا نع ديعس انربخأ ؛ كلذ لثم لاق رانيد نب ورمع نأ جدي رج

 اهنم هل لحمام اهعاجيرا هسفن ىف ناك نإ تيأرأ ءاطعل لاق هنأ جدرج نبا نع ديعس انربخأ ( قفا ةنالا )

 اممجارب ملام ةدرب مل نإو ابعاجت را ديرب ناك اذإ لخلا ىف ءاوس لاق ؟ ابعاحنرا هسفن ىفو ابعجاري نأ لبق

 ملهنأ رقأو اهعاجم را تدرأ لاقف ةدعلا ىف اهباصأ نإو « ىلاعت هللا ءاش نإ ءاطع لاق اكاذهو ( ىف[ ئ:لالإ )

 | 510 فالطلا نم ةدعلا ىمحتو رخآلا هئام نم دحتو اهنم باصإ امم اهلثم ربم هلع الو أطخأ دقق دش

 ةرخالا ةباصإلا نم اهتدع لئكستو اهائكت ملام ةءجرلا اهيلع هلو . ةعجر اهيلع هل نكي مل قالطلا نم ةدعلا تلكأ

 000 اذ ١ حالا ةثام نما ادع ىف اهيطخخ نأ وه هلو ةرخآلا ةناصإلا نم اهتدغ ىضقنت:قح هرغل لح الو

 كالعالقلل هركأ ام هعم ةولخال ضررعتاا نم اهتعجر اهجوز كل ةأرملل هرك أو (قنانشلالاف ) ىلإ بحأ ناك

 مث نيتضيح وأ ةضيحح تضادف ةقيلطت هتأرما لجرلا قلط اذإف « اعجنرب نأ لبق اهبيصي نأ نم افوخ اهتعجر

 قاثنا لوقلاو . ةلبقتسم ةدع ريخألا قالطلا نم دتعت اهنأ اهدحأ : نالوق اهيفف اهسم نأ لبق اهقلط مث اهعجار

 رانيد نب ور<© نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ « اهب لخدي ملام لوألا قالطلا نم ةدعلا نأ

 ملم نبا نس>و سواطو ميركلا دبعو جيرج نبا لاق . اهقلط مو. نم دتعت لوقي ءاثعشاا ابأ عمس هنأ

 ىأر كلذ ناكو :ديعس لاق رخآلا هقالط نولوقي  ديعس لاق اسم نكي مل نإو . اهقلط موي نم دتعت نولوقي

 . اهقلط موي نم دتعت نأ ىرأ : لاق رانيد نب ورمع نع جيرح نبا نع ديعس انربخأ « جيرج نبا

 اذإو » لجو زع هللا لوق نإ ٠ ريسفتلاب لع لهأ ضعب لاق دقو . نيبقرسثما ضعب اذه لاق دقو ( قفانةلالاث )

 قلطت لخرلا ناك كلذ ىف تلزن امنإ « فورء؟ نهوقراف وأ فورعمب نهوكسمأف نلجأ نغلبف ءاسنلا مجقلط

 امدع ءاضقنا تفراش اذإف اهقلط مث امعجار اهتدع ءاضقنا تفراش اذإ تح ةأرملا لبميف تقو الب ءاشام هتأرما

 اهعجي را مث هتأرما قلط اذإ لجرلا ناك لاق « ةبأ نع ماشه نع كلام انربخأ « ناتر٠ قالطلا » لزنف ابعجار

 ءاضقنا تفراش اذإ ىح اهقلطف هتأرما ىلإ لجر دحمعف ةرم فلأ اهقلط نإو هل كلذ ناك امتدع ىذقت نأ لبق

 كاسإف ناتر* قالطلا » لجو زع هللا لزنأف ادبأ نيلحم الو ىلإ كيوآ ال هللاو : لاق « ابقلط مث . اء را اهتدع

 لاق نءو لاق . قلط, مل نمو قلط ممن» ناك نم اديدج قالطلا سانلا لبقتساف « ناسحإب ميرست وأ فورعع

 نأ لبق اهقاطي مث . البقتسم اديدج احاكن اهايإ هحاكنل فلاخم ةدعلا ىف اهايإ هتعجر نإ لوقي نأ ىغبنا اذه

 0000 0 دف ةلأل ةدعلا فاست امنإو .'اهرمآ ضع ىف جاوزألا 2 امتدعب قااهكخ نأ كلذؤر اف

 لادقلا 1 تعلط ةأرما ,ىأو لوخذلا ده دحاولا قالطظلا ؟> هكحف مزلف قالطلا اذه هعيتأ ىذلا قالطلا

 لوخدلا دعب اهقلط اذإ لوقيف ةعجر امل ثدحم مل نإو كلذ لوقي نأ همزاي نأ هبشأ اذه لاق نهو . تدتعا

 قح ابكرت نإو « ةرخآلا ةقلطتا نم ةدعلا تابقتسا ىرخأ ابعبتأ مث . نيتضيح وأ ةضيح تضاحف ةدحاو

 ةعجر كلذ نيب ثدحمال نأ لابي ملو ةرخآلا ةقيلطتلا نم ةدعلا تلبةتسا اهقلط مث نيتضيح وأ ةضيح ضر

 توع نأ لبق نيتضيح وأ ةضح ضيحتف هتأرما قالعي لحرلا 31 جت نأ هيشأ اذه لاق ندهو « اكسس االاو

 كلعال اقالط ناكولو ثرو قلطت مل ىلا دتعت ا" تثروو ةافو ةدع تدتعا ةعد>رلا هف كالع ًاقالط ناك نإف

 هتثروف ةعجرلا هيف كلميال اقالط اضيرم اهقلط ولو . اححص اهقلط نإ ثرت ملو ةافو ةدع دتعت مل ةع>رلا هيف

 نيتقيلطت وأ ةعجرلا اهف كللع ةقيلطت هتأرما قلطي لجرلا ىف لبق دقو ةجوز ريغ اهنأل ةافولا ةدع دتعت مل
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 نهض تثيضخششم سس
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 تدتعاف تأدب الوأ تام امهمأ معي الو رخآلا جوزلاو لوألا جوزلا تام ولو . لوألا رخآلا ثريف لوألا لق كاك

 امهادحإ لخد# ضرح ثالث دعب تدتعا مث لوألا دقعلاب ىلوألا ةدعلاو حيحصلا حاكتنلا هنأل ًاريثعو رهشأ ةعبرأ

 دحاو تقو ىف امهمأل ىرخألا نود اهادحإب ىلات نأ اهزحي الف نيقرتفم نيه>و نءاهلع تجو اجمال

 هنم تلمح ىذلا نم تلح المح تعضوف لم اهم رهظ مث رك ارهش تدتعاف الوأ تام لوألا جوزلا ناك ولو

 لمح ةدع اهيلعو لوألا ن٠ اهتدع دقت عيطتست ال اهنأل اريثعو ربشأ ةعبرأ لوألا نم تدتعاف رخآلا جوزلا وهو

 نإف ئهوت اه لف الع ا نأ كأن 2 رثك أ وأ ارهش تدتعاف لبق لوألا تاماول نكلل و (لاق) رخآلا نم

 تضاح مث للا ىلع ضيحت اهارتو كلذ ف ضن ىهو اريثعو ربشأ ةعبرأ اهب ترم مث الماح اهارت ىهو تصب رت

 امانزق دحم ىرخأ ةدع فنأتست نأ اهبلع سيلو  اعّيج امهنم اهتدع'تلك [ دف اهم لمح ال نأ ا تا 0

 اذكهو . ىرخأ ةدع فانئتسا كيلع سيل امل لبق رمثعو رهشأ ةعبرأ ترم ىتح ىه ملعت الو ابجوز اهنع تام ول

 جوزلا تام ولو ةدعا دعت مل امه امهتوم نيهي دعب ضيح ثالثو ريثعو ربشأ ةعبرأ تضم ىتح ملعت لو عم اتام ول

 (0ةافولا ةدع تلبقتسا اهامكست ل نإو ةافولا ةدع تدتعا لوألا تام مث اهتلك أ نإف ىذح ثالث هنم تدتعا رخآلا

 ةأرمانأ ولو . رخآلا حاكن نم اهلبق ىتلا يملا ةلكست نيتضيح تدتعا مث : ةححص ةدع اهمأل رخآلا تام مؤي نم

 هتأرما دحي مل اذإ ائيش ربملا نم ذخأي مل ائيش عدت مل نإو اهئاريم ذخأ لوألا مدق مث رخآلا جوزلا دنع تتام دوقفملا

 دقو « فلسا ضعب نع ءىش هيف ىورو من :لبق ؛اذه ريغ كريغ لاقلبف : لئاق لاق نإف اهرهم هل ىفقح الف اهنيعب

 ةردقلا ةأرغا حكتتال نأ ىف كلوق لثم ىغم نمع ظفحم لبف : لاق نإف هنع عجر هنأ اذه هنع ىور ىذلا نع ىور

 روصنم نع ةناوع ىنأ نع ناسحنب ىحم انريخأ ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع نع معن : انلق ؟هتوم نقيتسن ىتح

 اهنإ دوقتفملا ةأرما ىف لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ىدسألا هللا دبع نب دابع نع ورمع نب لابنملا نأ نع

 ىف لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع يحل ىنأ رايس نع ريشب نب مشه نع ناسح نب يحب انربخأ ٠ جوزتتال

 نب ىحن انربخأ « ري الو كنسمأ ءاش نإو قاط ءاش نإ هتأرءا ىه هتأرما تجوز دقو مدق اذإ دوقفملا ةأرما

 1 ملت ىتح جوزتت مل اهجوز ةأرملا تدقف اذإ : لاق هنأ يسحلا نع روصنم نع ريرج نع ناس>

 اهتعجر اهجوز كل ةقلطملا ةدع

 امتدع ىضقنت نألبق تام مث اهتعجر هيف كالمب ًاقالط ةأرملا لجرلا قلط اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قف(: غلال )

 كلع ناك اذإ امتدع ىف تناك ام تومي نأ لبق ةقفنلاو ىنكسلا الو تثروو ارششعو رهمشأ ةعبرأ ةافولا ةدع تدتعا

 اهنم هل سيلو امل نذأ ولو هلزنم نم جرخم نأ امل الو ابيط بنتحم نأ اهيلع سيلو : امل ةقفن الف تام اذإف اهتعجر ٠

 »2 اهع>ارب ىح ةتوتمملا مر حخ هيلع ةمرخم ىهو اهعحارب ى> *ىش ةواخ نم الو ذذلت نم الو رظن نم هنم امل الو

 كللسا ناكف دجحسملا لإ هقبرط تناكف ةصفح نكسم ىف ىهو هتأرما قلط هنأ رمح نبا نع عفان نع كلام انريخأ

 نبا نع ديعس انريخأ ( ىف[: *:لا|(5 ) اهعجار ىتح اهيلع نذأتسي نأ ةيهارك توببلا رابدأ نم ىرخألا قيرظلا

 نبا نع كديعرم انريخأ 0 اهعحارب 5 م ءىث اهنم هإ لحال لاق 5؟ اهقلطلإ ةأرملا نم لجحرلل لحمام ءاطعل لاق هنأ 00

 ضريحلا ةلدكت هلوقو لوألا جوزلا ةقيقحلا ىف وهو ةافولا ىف رخآلا جوزاا ىأ رخآلا تام موي نم : هلوق )١(

 . هححادصم عك هبنتق 3 دحاو ص ف ىأ نيتمض وه الضف ءاطع ثيدح ف هلوقو خلا ةدعلا 1 هلعإ -

 )هه هس أ ع



 هش 3 <

 اهياع عقي لجر ةأرما نوكت نأ زجي مل اذكه اذه ناك اذإو هلك كلذ كلذ ىف رضاحلا جوزلا مزليام همزل اهفذق وأ .

 نيتي الإ قالط نم دتعت ل اهنع تام وأ اقلط هنأ تنظ ول ا ةافو الو قالط نمال دتعت ةجوزلا ىلع عقيام

 كلذكو « قالطلا اهءزل دوقفملا لوألا جوزلا اهتاطف تجوزاو تدتعاو 5 اح رمأب ةريثك نينس تصبر ول اذكهو

 تلك أف تدتعا مث نينس عبرأ كاح رمأب تصيراول اذكهو ٠ جوزاا مزليام هءزل اهفذقوأ رهاظت وأ اهنم ىلآ نإ

 ةرعقملا ' كاوألا جوزلا اهقلطو حكتت ملوأ اهب لخدي لو تحكن وأ اهب لخدو تحكنو ارسشعو رهبشأ ةعبرأ

 هنأ ريغ ىلوملا مزليام همزل اهنم ىلآ وأ اهفذق وأ اهنم رهاظت ول اذكهو « جوز هنأل قالطلا اهءزل تالاحلا هذه ىف

 اهتدع تلك أ اذإف هيلع تلخد تناك اذإ رخآلا نم دتعت ىتح ءىف هل لاقي الف هريغ حاكتن ةهيشب اهجرف نم عونم

 رفكو ءاليإلا قالط نم جر دقق اهماصأ نإو اهجرف هل لح نيح كلذو ربشأ ةعبرأ اهتدع لمكست موب نم لجأ

 هتوم نيقي مع. ىح دقفي نيح ن. دوقفملا اهجوز لام نم اهيلع قفنيو ( لاق ) قاط وأ اهبصأ هل لبق اهصي مل نإو
 اذإَف اهجوز لام نم رشعلاو ربشألا ةعبرألا ىف كلذكو ابف الع قفنأ نينس عبرأ مك اح اهاجأ نإو ( لاق )

 اهقلط ول هنم ةدع ىف ىهو اهملع قفنيال كلذكو ء ابسفن هل ةعنام اهنأل دوقفملا جوزاا لام نم اهيلع قفني مل تحكن

 امهنيب نأ الو ةدع هنم اهيلع نأ الو رخآلا ةجوز اهنأ لبق نم ةقفناا اهعنمأ لو ٠ كلذ دعب الو اهنع تام وأ

 ةقفللا اهتعنم اعإو اهءاصأ,نإ هب دلولا قول الإ نيجوزلا نيب ماكحألا نم ءىثالو هقالط ايمزلي هنأ الو ًاثاريم

 اهتعنفا ةهبشب بئاغلا اهجوز ىلع ةأرملا فقت اك هيلع فوقولا نمو هيدي نم اهسفن ةجرخم اهنأل لوألا نم
 اهسفن هتعنق جوز عم رصللا ىف تناك ول ىهو ةدعلاو حاكسلاب اهسفن ةعنام ايف تناك ىتلا لاخلا ىف اهتقفن

 ءريقل اهسفن اهتحابإو لوألا نم اهقح اهكرتب رخآلا اهحوز نم اهتدع دعب اهتقفت اهتعنمو اهايصعب اهتقفن اهتعنم

 تذخأ املك تدر تقو ىف هتوم ىلع ةنيبلا تتبث مث هتببغ ىف اهيلع قفنأ ولو ٠ لوألا نم ةجزاخ اهنأ ىنعم ىلغ

 مل نإو اهحاكت خسف تجوزتف جوز نأب 5 اح امل ؟- ولو « ثاريملا امل ناكف تاه نيح نم ةقفنلا نه

 تتام ىتح خسف, مل نإو حاكنلا خسفو امل ىمسا. ال اهلثم رهم اهلف اهباصأف اهب لخد نإو اهل رهم الف اهب لخدي

 تملا جوزلا ناك ن إف ثاربملا در هبحاص نم ثاريملاب امبنم دحاول 2 نإو ابنه هل الو هنم امل ثاربم الف تتام وأ

 ىلع دريف تيم وأ اهثريف وه ىحأ ملعب ىتح لوألا جوزاا ثاريم فقو ةتملا ىه تناك نإو هتثرو ىلع هثاريم در

 تصبر' ولو لاح لكب رخآلا ىدب نم اهانجرخأو هتثرو لوألا اهحوز تام ولو « رخآلا اهءوز ريغ اهنثرو

 هنأل رخآلا دلو دلولا ناك لوألا ءاج مث ًادالوأ تدلوف تحكت مث اريثعو ربشأ ةعبرأ تدتعا مث نينس عبرأ

 ند سأنال هع ال نع تناك نإو + ضخ ثالئادتعت ىح اهتباصإ عنمو جوزاا ىلع تدرو ةببشلاب شارف

 نم اهعنم لوألا اهجوزلف اهلمح تعْضو اذإو « اهامح عضت نإف  لبح تناك نإور؛ ربشأ ةئالثف ْنْبَص وأ نمحما

 اهتدع مايأ ىف اهيلع قفنيالو « كلذ ىوس ام اهعنع مث اهريغ عذرم هذغي مل هتكرت نإ امو أبللا الإ اهدلو عاضر

 ةفاقلا هتيرأ رخآلا عم ىهو تدلو دقو دلولا رخآلاو لوألا جوزلا ىعدا ولو « ائيش هريغ دلو اهعاضرالو

 تناك رخآلا جوزاا دنع ىهو اهنع تام وأ لوألا ابجوز اهقلط ولو. هقالط اهيلع عقو لوألا اهقلط ىتمو ( لاق )

 هآر نحفو قالطلا ىف ةدعاا ىف ىنكسلاو ةافواا ىف ثاربملا اطو قالطلاو ةافواا ةدع اهيلع تناكف جوز ريغ دنع

 امهأ ملعي الو دوقفلاو دوقفملا ةأرما تتام واو « تتام ول اهثربال كلذكو هئرت مل رخآلا جوزاا تام ولو ةافولاب امل

 اههدحأ نأ نيقي الإ مريغو قرغااو ىلتقلا نم ثاربملا لهأ نم هتوم ىنَح نه« ثراوت مل امك اثراوتي ملالوأ تام



000 
 عضت ىتح اّمقفن جوزاا ىلعف تالاحلا هذه ىف الءاح نوكتف اهقرافيف كلذك اهدحب وأ هقارف راتختف ًانونحم وأ

 ضرت مو ةأرملا حاكن وأ دوبش ريغب وأ ىلو ريغب حاكنلا لثم لاح لكب اكساف_ ناك حاكن لكو ( لاق) اهلمح

 امل نأ : لوقابيفو ( دمحم وبأ لاق) لجلا الو ةدعاا ىف امل ةقفن الو سيسملاب قادصلا اهلف تله-ف ةهزاك وأ

 هنم تئربف ةحوز نكست مل لماح ريغ اقلط اذإ ناكاماذ داولا هب قحلي هنأل ًادساف ًاحاكن ناك نإو لج اب ةقفنلا

 تناك ةعجرلا اهحوز كلي ةقلطم لكو ( قفاتتلالاف ) لح اب رقأ ول ةقفنلا تلعج هنأ انماع ةقفن امل نكي ل

 ثالث تضاح ولو ةدعلا ىف تناكام ةقفناا هيلع مث ضيحلا تابقتسا نيرهش ىضم دعب تضاحف روهشلا اهتدع

 تكسمأ تباترا نإف ةثلاثلا ةضّخلا نم .مدلا ىف' نعطت ىتح ةقمللا امل تناكو ةسسرلا ند اشف كا 0 00

 نيبي ىتح ةقفنلاب لبح اهب ناب نحيف لوقلاك اهيف لوقلا ناك لبح اهب ناب نإف اهتقفن نع فقوو حاكنلا نع
 ةضيحلا نم مدلا ىف اهلوخد دعب تذخأ ام ةقفنلا نم تدر اهل نم نظام شفنا نإف عضت ىح فقولا وأ

 تباتراف روهشلا امتدع تناك ولو « نافلتخمال ءاوس تباتراف روبشلا اهتدع تناكنإ اذكهو ( لاق ) ةثلاثلا

 ةدعالو ةئالثلا دعب امل ةقفن الو ىغقنت ىتح ةثالثلا ىف ةقفنلا الف ررشأ ةثالث دعب تضاح نإف ةبيرلا نع تكسمأ

 نم ءاوس ناب اذإ لما ىف لوقلاك هيف لوقلا نوكي مث نيب, ىتح اهيلع قفني لو تكسمأ لم تباترا نإف اهيلع

 نمو ٠ تعضو نأ ىلإ اهنع ةقفنلا عطق مو, نم ةقفن اهاطعأ مث عضت ىتح كسمأ عضت ىت> اهيلع قفنيال نأ ىأر

 لجلا ناب نيح نمو لما اهم ناب نأ ىلإ اهنع كسمأ ذنم ةقفنلا اهاطعأ .لحملا ناب اذإ ابيلع قفني نأ ىأر

 نيب ناك نإو ابلمح رخآ عضت ىتح اهيلع قفنيو ربشألا ةثالثلا دعب ةقفنلا تدر لا لطب نإف عضت نأ ىلإ

 اهقلط نيح نم اهجوز اهيلع قفنأف اهتعجر ابجوز كلع الو لبح اهب ناك نإو ( لاق ) مايأ اهدالو عضو

 نأ الإ ةدعلا ىف امل ةقفن الو للا هب قحلنال انأل اهقلط موب نم ةقفنلا تدر دلت لف نينس عبرأ تزواج ىتح

 . ةنم الماح نركشت

 دوقفملا ةأرما

 لعجو لاق « مهجاوزأ ىف مهيلع انضرف ام انماع دق » ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىفاةلالاف )

 راهظلاو ناعللا اهنم اماكحأ نيجوزلا نيب لجو زع هللا ؟>و هتأرما ةقفن جوزلا ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 بئاغ جوز لك ىلع ةجوز لكل كلذ نأ ىف هتماع امف نوماسملا ىفاتخ مف ( قفا: ةلالاف ) قالطلا عوقوو ءالبإلاو

 ؟تم نوفوتي نيذلاو ) لجو زع هللا لاقو . قالط وأ ةافو نه الإ ةجوز ىلع ةدعال نأ ىف اوفلتخم ملو ٠ رضاحو

 ىلإ « دلو نمل نكي مل نإ مجاوزأ كر ذا جلو » ىلاعت لاقو ةيآلا « نهسفنأب نصبرت, اجاوزأ نورذيو

 امهبيغم لع ار وأ ارب اهدحأوأ اباغول ةأرملا وأ لجرلا نأ ىف افلاعللعأ مف (كاق) «ممكر امت نمثلا نهلف » هلوق

 امهنم ادحاو ثرون مل امهنع ربخال ثيح ىلإ اهوريصف ودعلا (هرسأ وأ رب امل عمس ملف اههدحأ وأ اتا معي ملوأ

 فصأ مل وأ تفصو امم تناك ةبيغ ىأ بئاغاا ةأرما ىدنع كلذكف .٠ هبحاص لبق هتافو نيقيب الإ هبحاص نم

 1 ا عمسإ ملف جورخ وأ لقع باهذ نم ماي وأ هكلسم ىنخ مث جوزلا جورخم وأ ودع راسإ

 حكنتالو هتأرما دتعتال هيف هنأ نونقيتسإ الو هيف ناكدق هنأ ىو ناك اقع نأ نرخ ءاح وأ رح ل تل مف رحت ىف

 تثروالإ ثري اهاثمو ةافو نم ةأرما دتعتالو- , هثرثو هتافو تنقيتسا مول نم دتعت 2 هتافو نيقب ا ىتح ًادبأ

 رهاظت وأ اهنم كااقأ تاك لاو>ألا هذه ىأ دعب ةيغاا ىف وهو اهقلط ولو « هتافو ئه ثدتعا ىذا اه>وز



 دة
 اهتعجر جوزلا كلي ال ىتا ةقفن طوقس نم تفصو اف فاك لجو زع هللا باتك نم للدلاو ( ىفانتلالاف )

 دوسألا ىلوم ديزب نب هللا دبع نع كلام انربخأ ( فا هلا](م ) مسو يلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تءاج كلذبو

 اهيلإ لسرأف ماشلاب بئاغ وهو ةتبلا اهقلط صف> نب ورمع ابأ نأ سيق تنب ةمطاف نع ةماس ىبأ نع نايفس نبا

 «ةقفن مهلع كل سيل »لاقف هل كلذ تركذف مسو هيلع هللاىدصىنلا تنأف ةقفن انرلع كلا» لاقف هتطخسف ريعشب هلكو

 ةقفن لوقي هعمس هنأ هللا دبع نب رباج نع ريبزلا وبأ ىتربخأ (لاق) جيرج نبا نع زيزعاا دبع نب ديجلا دبع انربخأ
 ةتوتبملا تسيل ءاطع لاق : لاق جيرج نبا نع ديجا دبع انربخأ . فورعملاب عاتق تمرح اذإف مرحم ملام ةقلطملا

 ةقلطمل كف ( ىف( لالاف )امل ةقفن الف ىلح ريغ تناك اذإف لبحلا لجأ نه اهيلع قفني هنأ الإ ءىث ىف هنم ىلبحلا

 امل ةقفت الف اتعجر كلعال امهجوز ناك ةقلطم لكو « هنم اهتدع ىف تناكام ةقفنلا اهاف اهتعجر كلع اهجوز ناك

 ىمذو دبعو رح جوز لك كلذ ىف ءاوسو . الماح تناكام اهتقفن هيلع نوكتف الماح نوكت نأ .الإ هنم اهدع ىف

 حاكن ىفالإ تسيلف ةقفن وأ امل ىنكس وأ ةقلطمل ةعتم نم انفصوام لكو ( لاق ) ةيمذو ةرحو ةمأ ةجوز لكو

 الءاح سيسماب رود هق ل نإو 1 الو ةعتمالو ةقفث هيف تسيلف ل ثاكا حاكن لكامأف "تدان حيحص

 ملوأ جوزلا هركنأو البخ تعّداف ةعجرلا هيف كلعال ًاقالط هتأرما لجرلا قاط اذإو ( لاق ) لماح ريغ وأ تناك

 روهشلا كلت نم رهش لك ىف اهلثم ةقفن 5و اهقلط موي نه ىصخم نأ : ا(هدحأ . نالوق اهبفف هب رقي ملو هركك

 لجو زع هللا نإ : لاق اذه لاق نءو ( لاق ) هدات ىتح نيقيب ملعيال لما نأل هلع هلك كلذب امل ىذق تداو اذإف

 تسل نول نعش قح نهتقفت ملف لمتحم « نبلمح نعضي قح نهملع اوةفنأف لمح تالوأ نك نإو » لاق

 ظح لثم ركذلل كدالوأ ىف هللا مكصوي » ىلاعت هللا لاق دق : لاقو . لماوهلا ريغ هل ةقفنال نم طوقس ةطقاسب

 انففقوو اددع ٌنوكي دق هنأل ةنا ثتاريم لو لحر ثتاريم لسيحلل فقوي ل ليح هلو لل>ر تام ولف « نيشنألا

 نيعي الإ ىلععي الو ًايئاغ هل ىدوملا وأ ثتراولا ناك وأ ل مك ول اذكهو . هانطعأ ناب اذإف نيب قح ثارمملا

 انأ انماع دق سيلأ لمح اهب سيل نأ انماعف شفنا مث اهيلع انقفنأف لمح اهم ناقذ ءاسنلا امرأ ول تيأرأ : لاقو

 ىصحت نأ : ىتاثلا لوةلاو ؟ هدرن مثهلثم ءىثشب ىضقنال نحنف هدرب انيضق نإو ؟هيلع بحب ملام لجرلا لاه نم انيطعأ

 ىصحأ نيدال نلق نإو 2 اهلمح عضت ق> اهاع قفنأ ىللح اهم ناق نإف ءاسناا اهاربو جوزلا اهةلط مون نم

 ةقفنال مث اها عضت نأ ىلإ اهقلط موي نم ىضم امل اهياع قفنأ ناب دق ناق اذإف ناب دق نلقي ق> تكرتو قع

 للبح اهب رهظ مث اهقلط ولو « ةقفنال ًارجأ ةعاضرلا ىف اهلثم رجأ اهيطعبف عضرت نأ الإ اهامح اهعضو دعب هيلع

 هب قلو دح هسفن بذك أ مث ةقفنلا نم هانأربأف اهنعال ناك نإ هلع ةقفن الو اهنعال ابفذقو هافنف هل ركذف

 هعاضر هتمزلأ دلولا عاضر دعب بذكلاب هرارقإ ناك نإ كلذكو « هنع تلطبأ ىتلا ةقفنلا هنم تذخأو مت نإ لجلا

 لباوقلا لاق اذإو « دلولاو عاضرلاو للا ةقفت هنم تدحأ“ دلولا توم دع هنسفن اوك 1 ول اذكهو ., هنققنو

 نأ ملع مث اهيلع ةقفنلا ىلع ك احلا هربج وأ ناطلس رمأ ريغب جوزلا اهيلع قفنأف لبح اهتعجر كلمال ىتلا ةقلطملاب

 هيلع بحي ملهنأ لع املف هيلع بجاو هنأ ىلع هابإ اهاطعأ امنإ هنأل آعم نيلاخلا ىف اهيلع عجر لبح اهب نكي مل

 ةحيحص ةجوز لكو * لثم هل نكي مل نإ اهيلإ هعفد موي هتميق وأ لثم هل ناك نإ هنم تذخأ ام لثع اهماع عحر

 قارفلا راتختف ريخن ةمألاو اهقالط أدتبملاو ةكلمملاو ةريخلاو ةعلتخلا ىف هانركذ اك لاحم امهنيب تقرف حاكنلا

 صربأ وأ مذجأ هدحمن وأ ةمأ دحوتف رش ابنا نح ةاارلاو هقارف راتختف هنود دحوف بسنب ةأرملا رغب لحرلاو



 لا ع
 هؤاركف هتراكتتف هنيعب الزئم ىراكت نأ اهرءأ نإو ( لاق ) ا اهريد ثىح اهنصخ نأ تالاخلا

 مل تإو هلع هب تماق ىم هلع و و ءاركلا تيلط, نإ هف ضيقا املا لع 1و0 فال

 تصعو هتكر اهل قدف ةدنلا ئذةت ىح هيلطت مل نإرو ةدعلا ىضقش ىح ةيلطت موي نء الر ءارك لكما

 لزنمىف اقلط وأ قالطلا دعب هل الزم ازنأ نإو « ةدعلا تضم دقو ىكس ةصاغىهو امل نوكي الفءاهتكس نإ

 هئامرغ نمو هنم لزتملاب قحأ ىبف سلف مث سلفي نأ لبق هل لزم ىلإ دوغت نأ الع ناكف ةرااز ىقو اهقلط وأ هل

 موقي نأ لبق ىنكسلا هيلع كلم اهب اهل رقأ وأ هئامرغ نم اهنم هءارك ذحأو اهارك أ ول هب قحأ نوكتت اك

 هلزنم نم اهرتسإو اهمفكي اع قحأ تناك اهانكس نع لضف هيف اهلزنأ ىذلا لزملا ىف ناك نإو « هلع هؤامرغ

 وهاميإ هب قحأ 01 امل هيه مو هلع هلصأ قحتس مل هانإ اهاطعأ ءىث هل د قباعإ قحأ ءامرغلا ناكو

 هلام ناطلسلا فقيام دعب اهايإ هقالط ناك ولو هريعأ نمت هب قحأ هؤامرغف هريعأ نم هكلع يلف راعأ امو « ةيراع

 ريغا وأ لزم اهلهأل ناك نإف « امل ىراكي ثيح اهنصحمو هئارك ردقب لزنم ءارك ىف ءامرغلا ةوسأ تناك « ءامرغلل

 الزئمامل راكم. ل نإو دا رأت اشر نأ ق-أ وبف الزم امل ىراكت نإف هريغ اللا زاإ دارأو هلوزت تدا رأف اهلهأ

 الزئمو ةقث برق ناك اذإ تردق ثيح دتعتو هايإ اهطعي لزم الب ابجوز دارأ ثيح دتتعت نأ اهملع نكي مل هدحب ملو

 لزم ءارك هلك اذه ىف ناطلسلا اهاطعأ ولو . هتعنم فام ثيح ىلإ تعد نإف « فاخمال نم 9 وأ ادرفنم اريتس

 ةماسم هتأرما هيف لجر قلط حيحص حاكن لكو : ىلاعت هللا همحر ( ىفإ_ةلللاف ) هيف هل امنصحو ىلإ بحأ ناك

 الف اهوحرخأ ىتمو ةدعلا ىف اهوجرخم نأ ةيمذلا لهأل نأ الإ ةركلا ىف تفصو ك ويف ةك وات ا 20

 ىءذو ملم رج جوز لك اذكهو . اهكلعال وأ ةعجرلا كلمب ابجوز قالط ناك ىنكس الو الماح تناك نإ اهلل ةقفن

 سيلو رحلا ىلعام هعم ةكوريم ةمأ وأ ةرح تناك اذإ اهتقفنو هتأرما ىنكس نم هيلعف حاكنلا ىف هديس هل نذأ دبعو

 هيف كلعال قالطلا ناك اذإو ( قفا“ ةلالاث ) هيلع اهتقفنو قارفلا ىف اهانكس نم بجوأب هل ةجوز ىهو اهتقفن

 هتأرما لاح ةقفنلاو ىنكسلا ىف ةأرملا لاحف ةعجرلا جوزلا هيف كلم قالط امأف ىنكساا ىف لوقتلا اذكبف ةعجرلا جوزلا
 وأ وذبت نأ الإ هريغ ىلإ هلزنم نم ابلقني نأ هل سيلو هؤالبإ اهيلع عقيو ةدعلا ىف هثرتو اهثري هنأل قلطت مل ىتلا

 هللاو . اهتعجر كالععال ىتلا جرخم اك هيلع تذب نإ اهتعجارم لبق اهجرخم نأ هلو . ءاش ثيح اهلوحبف اهعجاري

 . قفوملا ىلاعتو هناحبس

 انتسحر اهجوز كرمال ىلإ أ لاق
 الو 5دجو نم متنكس ثيحنم نهونكسأ » تاقلطملاىف ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا هحر ( ىف[: ةلالا)

 ىتلا ةقلطملا ىف اهنأ ةرآلا هذهىف ملعأ ىلاعت هللاو انيب ناكف لاق « نهروجأ نهوت آف »ىلإ ةبالا« نريلع اوقيضتل نهوراضت

 اوقفتأف لمح تالوأ نكنإو » ةقفنلا ىف لاق مث اماع ىنكسلاب رمأ امل لجو زع هللا نأ لبق نم اهتعجر اهجوز كلميال
 نأ ىلع باتكسلا لد فنص نرنم لاحألا تاوذ ىلع ةقفنلاب رمأ ىذلا .فنصلا نأ ىلع لد « نهامح نعضي ىح نويلع

 نمل ةقفن بحال هنأ ىلع ليلد كلذ ىنف ةقفن ةفصب ةقلطمل بجوأ اذإ هنأل نهنم لاحألا تاوذ ريغ ىلع ةقفنال

 ابجوز كلمي ىتاا ةقلطملا نأ ىف معلا لهأ نم افلاخع ملعأ ملالف ( قفاذ_خلالاف ) تاقلطملا نم اهتفص ريغ ىف ناك
 اثري هنأو اهيلع عقب هناعلو هرابظو ءءاليإو هقالط نأو اهانكسو اه:ةفن هيلع نأ ىف جاوزألا ىاعم ىف اهتعجر

 امتعجر جوزلا كلميال ةقلطم الإ اهفلاخم ةدحاو تاقلطملا نم نكي ملو تاقلطملا نم اهريغ ىلع ةبآلا تناك هثرتو



 ءىث ن. انيلع كلام هللاو لاقف هتطخسف ريعشب هلكو اهلإ لسرأف ماشلاب بئاغ وهو ةتبلا اهقلط صفح نب ورم ابأ

 تيب ىف دتعت نأ اهرمأو « ةقفن هيلع كل سيل » لاقف هل كلذ تركذف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءاجف

 « كبايث نيعضت ىمعأ لجر هنإف موتكم مأ نبا دنع ىدتعاف ىناحدأ اهاشغ. ةأرما كلت » لاق مث . كيرش مأ

 تاأأسف ةنيدملا تمدق لاق هببأ نع نارهم نب نوحيم نب ورمع نع ىحم ىنأ نبا مهاربإ انررخأ ( قفا: ةلللاف )

 ةمطا' ثريدح نيف : تلقف اه>وز تيبىف دتعت لاه ؟ ةتوتمملا نع هتلأس ةبيسملا نب ديعس ىلإ تعفدف املهأ ٍلعأ نع

 اهلامحأ ىلع تلاطتساف ةبارذ اهناسلل تناك سانلا ةمطاف تنتف لاقو , ظءغت هنأ فدوو هاه لاقف ؟ سيق تنب

 نع ديعس نب ى نع كلام انربخأ : لاق موتكم مأ نبا تدب ىف دتعت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهرمأف

 اهلقتناف ةتبلا حلا نب نمحرلا دبع تنب قلط صاع'ا نب ديعس نب ىحم نأ نارك ذي امهعمس هنأ ناملسو مساقلا

 5515 ناورمآت هقأأ قنا : تلاقذ ةندملا ريمأ وهو ؟لا نب ناورم ىلإ ةشئاع تل راق مسلا نب نمحرلا دبع

 كغلب ام وأ م-اقلا ثيدح ىف ناور٠ لاقو ٠ ىنيلغ نهرلا دبع نأ ناملس ثيدح ىف ناور 0 لإ ةأرلا

 كسحف رشا كب اعإ ناك نإ : لاقن ةمطاف نأش رك ذتال نأ كيلع ال ةشئاع تلاقف ؛ 2 تنب ةمطاق نأش

 تناك ديز نب ديعسل ةنبا 3 عفان نع كلأم ان ربخأ : ىلاعت هللا ةحر ( قنا * «لإلا 0 كا نم نيده نيبام

 تسلا نباو ناورمو ةثئاعف ( ىف: لاذ ) ره نبا اهلع كلذ ركناف تجر م

 تثدح اك موتكم , مأ ٠ نبا تيب ىف دتعت ” نان اح :أ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىف ةمطاف ثيدح نأ نوفرعي

 نبا امل هركيو اهنانحأ ىلع اهتلاطتسا نيتي بيسلا نبا ديزرو رشال ناك امنإ كلذ نأ ىلإ نوبهذيو
 ابجوز تيب ريغ ىف دتعت نأ ٍلسو هلع هللا ىلد ىناا اهرمأ ىذلا ببساا اهثدح ىف تمت «اينأ ةراعو تلشلا

 هيلع ىلص هللا لوسر ةنسو ( قنا: ءلالاف ) تءاش ثيح دتعت نأ ةتوتبحال نأ ىربف عماس كلذ عمسي نأ افوَخ

 ناعما لع لذت موكم مأ نبا تيب ىف دتعت نأ اهرمأف ابجوز لهأ ىلع تذب ذإ سيق تنب ةمطاف ثيدح ىف ملسو

 اهحوز لهأ ىلع ءاذلا وه «( ةنيبم ةشحافب نكت 1 نأ الإ » ل>و زع هللا لوق ىف سابع نبا لاو انام نأ (هدحأ

 لإ لع ها اه لقي زف 0 تيب ن٠ جرخم نأ اهل نذأ امنإ نينو : لاق ىلاعت هللا ءاش نإ لون اك

 تذب اذإف ٠ ابنيصحتب ليكو هل نكي لو ًائاغ اهجوز ناك ذإ ىضر ثيح اهنصح هنكلو تئش ثيح ىدتعا ملسو

 ارضاح ناك نإ امجوزاف ريشلا رعاست ىلإ ةءاذب رعاست فاخمام اهلاذب ن.ءاجف ابجوز لهأ ىلع ةأرلا

 اهعنم هل ناك اذإ هًوارك هلع ناكو هيف امنصحف هلزمم ريغ لزئم ىلإ اهجرخأ مهجرخم مل نإف اهنع هلهأ جارخإ

 لكَو هل نكي مل نإو . هلام كلد ن٠ هلك ول ناك ًائئاغ ناك نإو لزنملا ءارك هيلع ناك تءاش ثيح دتعت نأ

 طقاس كلذف لزباا لهأ وأ هب ناطللا عوطت نإف ء هيف اهنصحف الزنم امل ضرفي بئاغلا ىلو ناطلسلا ناك

 مهلاوءأابو مهطزان» لازنإب نوعوطتي اوناك امتإ الزنم ادحأ فركأ | ةيدملا اذن ىفم امف معن ملو ء جوزلا نع

 امل ىراكتي الو ٠ هيلإ ريصت ىذلا لْزْملا ءارك ابجوز ىلعف هريغ الو ناطلسلا هب عوطتي مل نإو « مهلزانم عم

 ارذع اهجوز لعأ نيبو اهنيب كلذ رعاستي نأ فاخم ىتح اهؤاذب ناك نإو جوزا١ ىلع كلذ فخأاب الإ ناطلسلا

 ماقل جرختف اهلع دح بحي نأ نم رثك أو هانعم ىف ناكام لك كلذك ناك ابجوز تيب نم جورخلا ىف

 اهّرنم مدهني وأ ابجوزل سيل ةيراع وأ ءاركب هيف ىه لزن. لهأ امجرخم وأ هيف 5 اذ جرختف قح وأ اهيلع
 عدده ىف جوزالف رذعلا نم اذه هبشأ ام وأ اهلام وأ ابسفن ىلع هف ىه لزنم ىف فاح وأ هف تناك" ىّذلا
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 ففعمضختِوفني

000 
 نكح انفو تاتا كك

 ةدعلا اوصحأو نهمتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ » ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاف )

 تاقلطملا ف هرك ذ زعلاقوأةبآلا « .ةئيبم ةشحافب نيتي نأ الإ نحر الو نيود نم نعود رخل عر هللا اوقتاو

 ىق> نيملع ا لمح تالوأ انك نإو نولع اوهدضتا نهو راضت الو كدجو ند ماكس ثيح نم نهر كس 2

 ةقلطم نهنم صصخم مل ةلمج تاقاطملا لجو زع هللا رك ذف : ىلاعت هللا همحر ( ىف(: لالاف ) « نولمح نعض»

 نأ الإ نحخرخم نأ نيملعو ن7 نأ مهلع مر>و نهدجو نم نفر نأ نبجاوزأ ىلع لهدف ةقلطم نود

 ةقلطملا هتأرعا جوزلا جارخإ نأ لمتحم جاو زألا نم ةبآلا هذه. بطوَح نم ناكف « نهحارحإ لف ةئف ةقحاش

 اهايإ هجارخإ كلذك ناك اكو هنكسم عنم لبق اهإف هنكسم نم جرخأ لبق اذإ نك اسلا نأل ىكسلا اهم ا 0

 ايضر ةحوزلاو جوزلا ىلع مرا جورخلا اذه ناكف هريغ قف كو هيف نشا نم امعانتماب اه>ورد دكت

 عضوملا ىف الإ اهجارخِإ لجرال الو جورخلا ةأرمال سيلف رخآلا نود اهدحأ هب ىذر وأ اعم هاطخس وأ اءم حورخلاب

 نه ةأرلاو جوزلا ىلع ىلاعت هللا بج وأ مف ناكف رذعلا ىفو ةنيبم ةشحافب ىفات نأ نم هرك ذ زع هللا ىنثتسا ىذلا

 معأ ىلاعت هللاو امب ناك نإ دلوو ةدعلا ىف ةأرملا جرف نيصحتا نورك نأ دعلا عم لمتحم دقو « امل اديعت اذه

 اراه الو الإ لا ند رعال نأ تفصوام عم نج رح الو ند نأو نوناكسإب لحو زع هلل أ لمتحو (لاق)

 ارامن الو اليل نجر ال لاف بهذملا اذه ةقلطملا ىف للعلا ىلإ بسني نم ضعب بهذ دقو « رذع ىنعم الإ ىنعملالو

 باقللا ىف قبيال اطايتحا ناكو ىلإ بحأ ناك اذه تلعف ولو : ىلاعت هللا هنحر ( ىف[ لالا ) رذع نم الإ لاحم

 نم انفصوام لاقام ىلع هباجبإ نم هيلإ اننهذ امل ةيآلا لامحا عم اهءلع اذه باحنإ نم انعنمامنإو ٠ ؟ىش هعم

 تقلط لاق رباج نع ريبزاا وبأ انربخأ لاق : جد رج نبا نع انربخأ ديجملا دبع نأو « انفصو امل لبق تايآلا لاتحا

 كلخم ىدجفىلب » لاقف ٍلسو هيلع هللا. ىلص ىنلا ىلإ 5 جر نأ لجر اهرجزف اهل الم جت نأ تدا رأفىتااخ

 ارا نوك انعإ دادلاو مهزانم نم بيرق راحألا ل ( قنات عل للا ) 60 رر ىلعفت وأ قدصت نأ كالعلف

 ليللاب شحوتسن انإ : هللا لوسراي نلقف لسو هدلع هللا ىلص ىنلا نئجذ راد ىف تارواجتم نكو مهؤاسن مآف دحأ موي

 اذإف نكل ادبامنك ادحإ دنع ندم » لسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف ؟ انتويب ىلإ انددبت انحيصأ اذإف انادحإ دنع تيدنفأ

 بابش نبا نع جيرج نبا نع ديلا دبع انريخأ (قنانخلالاف ) «:اهتني_ ىلإ نكس ةأؤنإ لك شت مونلا نتدرأ

 . اهتيب ىف الإ قالط وأ ةافو ةدع ىف تناك اذإ ةدحاو ةلي تيبت نأ ةأرمال حاصيال لوقي ناك هنأ هللا دبع نع ملاس نع

 امجرخي نأ حوزال نوكي ىذلا رذعلا
 ةشحافب نيتأي نأ الإ نجرخم الو نهمتود نم نهوجرختال » تاقلطملاىف ىلاعتو كزابت هللا لاق ( ىنان تالاف )

 هنأ سابع نبا نع مهاربإ نب دمحم نع ور نب دم نع دم# نب زبزعلا دبع انريخأ ) قف 2 االاذ ( « ةئينم

 نع دمحم نب زيزعلا دبع انريخأ : اهجارخإ لح دقف تذب اذإف اهجوز لهأ ىلع وذبت نأ ةنيبملا ةشحافلا : لوقي ناك

 لاق : كلذ ناك ءىش ىأ ىف تدلع لَقو همط افا هللا قا لوقت تناك هشئاغ نأ مهاربإ نب دمحم نع ورمع نب دمحم

 نأ سرق تن ةمطاف نع نة را ديع نب هةذس كل نع نايفس نإ دوسألا يلوم ديزل نب هللا كدع نع كلام انربخأ



00 
 دل هبل ناك نلف ١ لوادلل رى |[ كت مون نم ربشأ هتسا نم لقال هتعضو اذإف لا: تدتعا امهنيب قرفو

 هتعضو تناك نإو ةفاقلا هل ئعد لوألا اهقراف موي نم نينس عببرأ نم لفأ ىلإ رثك أف رخآلا ابحكت موي نم رهشأ

 كلي هقالط ناكنإو رخالل وبف ةعجرلا كللعال هقالط ناكف لوألا اهقراف موينم ةعاس نينس عبرأ نم رثك أل

 01| ةرفلا نإو قل هل هزتملا امهتانف ةفاعلا ةيرأ اميتم.دخاو الو + ها ركني لو هايعادتي مل وأ هايعادتو ةعجرلا

 هريغو لو الل اهتبطخ تلح اهتضق اذإف رخآلا نم ةدع *ىدتبتو اهتبطخ رخالل لحو لوألا نم اهتدع تضقنا دقف

 الع لوااللو 6 لوألا_ةدع نم ىضمام ىلع لكتف ءىدشستو رخآلا نم امتدع تضقنا دقف رخآلاب هوقأ نإف

 امبنم دحاوب هوقحلي مل نإو : ىلاعت هللا هر ( ىف لالاف ) ةعجرلا كلم هقالط ناك نإ هنم اهتدع ىف ةعجرلا

 امهنم دحاو نبا نوكي الف ةفاقلا هرت لف اتيم هتقلأ وأ ةفاقاا هارت نأ لبق تام وأ ةفاق نكت مل وأ امه هوقحلا وأ

 تام ناك نإو « هيف ًاحلطصي ىتح اعم امرنع فقو تام مث هكلف دلوف ءىشب هل ىصوأ ناك ولو . لاخلا هذه ىف

 هثاريم نم ائيش لعب ل هرمأ نيبتي ل نإف هرمأ نيبتي ىت> هثاريم هل فقو دولوملا هثري هل بيرق توم لبقو هدالو دعب

 مو اهيلع اتفتأ امب هيلع اعجر امبن. دحأب هاقحلي مل نإف ( عيبرلا لاق ) ثراوب سيل وأ هل ثراو فرعيال نم

 اع« امبياع دسافلا حاكنلا ىف لماحلل ةقفنلا ىري نم لوق ىف ىلبح همأ ةقفنو ( افا ةلالاث ) هب امتدع نم لحم

 ىفن ىذلا عجر اهدحأب قلأ نإو اهتقفن نم ءىثب هبحاص ىلع امبنم دحاو عجر مل امهنم دحاوب قحلي مل نإف

 همأ ةقفن ىف لوقلاك  هرمأ نيبت, ىتح  هعاضر ىف لوقلاو اهتقفنن نم جرخأ امي هب قحل ىذلا ىلع هنع

 جوزلا ىلع ةقفنلاو لخلا ىف ةقفن ادساف احاكن حك انلا ىلع ىرأ الف انأ امأو : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 لكشأ نإو وه ابقلط موي نه لما ةقفن اهتيطعأ دلولا هب قلأ نإف دلت ىت> اهتةفنب هذخآ الف حاكنلا حيحصلا

 « هريغ نم ىلبح اهنأل هيلع ةقفن الف هبحاصب قحلأ نإو « ةقفنلا اهيطعأف دلولا هيلإ بستن, قح ةقفنب هذخآ مل هرمأ

 لجلا عضو دعب ىرخألا فنأتستو لما عضوب نيتدع'ا ىدحإ تضقنا دقف تفصو امك الكشم دلولا رمآ ناك اذإو

 لوألا نم لجلاب ةدع'ا ىردأ ال ىنأل ةدعلا فناتست تلق امنإو لجلا دعب ىرخألا ةدعلا ىف الع لوأالل ةعجر الو

 لجلا لبق اهدع 1 ذأ ىتلتو فاتن اهانلع> تلكشأ ايف ىنبتف رخآلا نم وأ رخآلا نم ةدغلا فن اتستف نه

 لكف هايعدا اذإ امأف آعيمج ءاركنأ اذإ اذهو ( عيرلا لاق ) امتدع رخآ ىضقني ىتح ابطا رخآلا نوكي الو
 نم هتفلطأو ةفاقلا ةتارأ رخآلا هركنأو اهدح هاعدا ولو ) قفا لالا ) هم زلت ةقفثلا نأ رم امهم هدحاو

 هللا همحر ( ىف: لالا ) هريغبأ هل نيبتي نأ لبق بأ ىلإ هيزع. نأ لبق نم 0 ىذاا ىلع دح الو هب هوقأأ

 اهياع ةدع الو هدعب نم اهءاصأ نم م لك نءو لوألا ن ٠ اهتدع تضف ةعبرأ وأ ةثالث تدك ول لوقلا اذكهو ىلاعت

 هيف لوقلا ناك ر>آلاو لوألا نيدساف ًاعيمح ناحاكناا ناكولو : هللا همحر ( قفا: لالا ) مهنم اهبصي مل نمت

 ةيءذ وأ ةماسم ةرح ةجوز لك اذكهو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: للا ) دسافلاو حيحصلا حاكنلا ىف لوقلاك

 عنصتف لا عضو ىف اهلثءمو ضرملا ىف ناتضيحو روهشلا قى ةركلأ هذ فض ةمآلا ةذع نأ الإ ةلسم ةمأ وأ

 ترقأف ةأرملا لجرلا قلط اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىثا:_:لالاف ) امتدع ىف ةرخلا عنصتام لثم اهتدع ىف ةمألا

 تقاط موب نم نكحاص عبرأ نم لقأو اهحكن موب نمو رهشأ 1 ند لقأل دلوب تءاجو 0 ةدعلا ءاضقناب

 سراف لدالا اهقلط موب ند نينس عبرأ 0 ريد 1 اهحكن مود نم روش قي 0 لقال 4 تءاح نإو لو الل وهف

 . رخالل الو لوأالل
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 تع تناك ةحياط نأ ناملسو بيساا نب ديعس نع بابش نبا نع كلام انريخأ : هللا همحر ( قفا 6 الاف )

 ةقفخملاب امحوز برضو ع ىلاعت هللا ىكر باطخلا نب رم 5 رمضف اهندع ّق تك ةتبلا اهقلطف ىنقثلا ديشر

 امم جوزت ىدلا جوزلا ناك نإ؛ امتدع ْق 500 ةأرما اعأ 0( باطخلا نب ر« لاق مث « امهند قرفو تابرض

 اهم لحد ناك نإو باطخلا نم ايطاخ ناكو لرآلا اهحوز ند امتدع ةيق تدتعا 2 . امي قرف 5 لخدي مل

 ادبأ اهدكني 5 2 رخألا اهحوز نم دكت مث لوألا اهحوز نم اهدع ةقب ثدتعا مش امهثيب قرف

 ريرج نع ناسح نب ىح ان ربخأ ( قنا: ةلالاف ) اهنم لحتسا امب اهرهم الو ديعس لاق ( قنانةلالات )
 امتدع ىف جوزت ىنلا ف ىضق هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع رمح ىنأ ناذاز نع بئاسلا نبا ءاطع نع

 رخآلا نم دتعتو لوألا ةدع نم تدسفأ ام لمكتو اهجرف نم لحتسا امب قادصلا الو امهْنبب قرفب هنأ

 اذإ تح هنم تدتعاف هتأرءا قلط الجر نأ ءاطع انربخأ لاق جرح نبا نع ديما دبع انربخأ ( قفاتتلالاف )

 ىف هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع ىنأف اه ىبو كلذ الهج اهتدع رتآ ف لح ر اسكت ادع 0 00

 ىبف اهتدع تضقنا اذإف « ةلبقتسم ةدع اذه نم دتعت مث . ىلوألا امتدغ نم قبام دتعت نأ اهرهأو امهنيب.قرفف كلذ

 لوقبو اعم نيتدعب ىنأت اهمتدع ىف حكنت ةأرملاىف لوقن ىلعو رمع لوقبو لاق الف تءاش نإو تحكن تءاش نإ راخلاب

 حيحصلاحاكتلا ماقم موق دسافلا حاكنلا انلعج اذإ انأ كلذو . هيلع مرحن ملو باطلا نم ايطاخ نوكي هنإ لوقت ىلع

 دقف تبصأف اهتدع ىف ةأرءا تحكتف حيحدلا حاكنلا ىف اهتدعك ة دع تبيصأ اذإ ادساف احاكن ةحوكتلا ىل: نأ ىف
 الإ اهنع امهمدؤي الو نيجوز بيس ناقح اهءلع ناكف دسافلا حاكتتلا نم ةدع اهمزا م حيحصلا جوزلا ةدع اهتمزل

 نآولو . ردا نود انهدحأ هامزا دحأ نع امهدؤيال نيبجو نم اهامزا نيةح لك كلذكو اهم امهم ىتأت 5

 ادع تلك أ[ اهبص ما ردالا جوزلا ناك نإف اهحاكن خسف كلذ ملع مث اهتدع ىف تحكنف اهنع تيم وأ تقلط ةأرعا

 نإف بصت لو اهتدع ىف اهنأل دسافلا حاكسلا اهيف امدلع دقع ىنلل مايألا ىف ءىثث اهتدع نم اهنع لطب الو لوألا نم

 هنيب قرفي ىتح هتباصإ دعب اهنم ىضمام لك تلطبأو رخآلا جوزلا ةباصإ لق اهمتدع نم ىضمام تصحأ اهباصأ ناك

 لوألا نم>اهتدع لمكت ىتح .اهنيبو هنيب قرف موب نم هتاصإ لبق تناك قتلا اهتدع ىلع نانلا تقاس 0

 لوألا نم اهتدع تضم اذإ باطخلا نم بطاخ رخآلاو اهنم تلح اهتلك أ .اذإف رخآلا نم ىرخآ ةذك ناش ف

 حاكنلا ىف اهم هلوذد نوكي الف اهب لخدي مل اذإ ايطاخ نوكيف دسافلا حاكنلا اهيلع دقعي ناك اذإ هنأل هيلع مرحتال دعبو

 اهمتدع تضقتنا اذإف ( لاق ) ةدعلا تضقنا اذإ اهحكني نأ هل ناك ةدعاا ىف اه ىنز ول وهو اه هانز نم ربك أ دسافلا

 تناك ولو دسافلا هئام نم اهتدعحتضقنت ىح اهنع فك ول ىلإ بحاو ةنم ادع ىف اهطخن لأ ال

 اهلل انلقف اهرنيب انقرف مث اهباصأف رخآلا اهحكت مث نيربش لوألا نم تدتعاف ضال ةباصملا اهتدع ىف حك انلا هذه

 نأ لبق تضاحف حيحصلا حاكنلا نم هيف تددتعا نيذللا نيل وألا نيرهشلا هب نيلكت كقراف موي نم ارهش قئأتسا

 ةثلاثلا ةضرحلا ىم مدلا ىف تنعط اذإ ضخ ثالث اهتدع لوألا نم تادتباو روهشلاب اهتدع تطقس ند كلا

 اهتضيح ىف اهيطخ نأ رخاللو رخآلا نم ةدتعم ريغو لولا نه ةيلخ ةثلاثاا ابتضيح ىف تناك مث لوألا نم تلح دقف

 رخآلا ندتلح ثااثاارهطلا لمكتام دعب مدلا ىف تنعط اذإو راهطأ ةثالث رخآلا نم تدتعا اهنم ترهط اذإف ةثلاثلا

 تامحف رخآلا جوزاا اهباصأ مث نيتنثا وأ ةضبح تدتعاف ضم تناكولو ( قفا: لالا ) باطخلا عب اكأ

 نموخ)
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 هلال وسراب تلاقف «؟ةداس مأ اي اذهام »لاقف ةماس ىنأ ىلع داح ىهو ةماس مأ ىلعلخد ملسو هيلعهللا ىلصىنلا نأ هغاب
 نوكيف رفصي ربصلا ( قفا: لالا ) م«راهنلاب هيحسماو ليللاب هيلعجاملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقف ربصوه اعإ
 اهندب ىف نكولو ( ىفا: ةلالاؤ ) رابنلاب هحسعو دحأ هارتال ثيح ليللاب هلع نأ اهل نذأو بيطي سيلو ةنيز
 تلا تح ليلا داش نذأ هتان عر الأ" سأب كلذب نكي مل راهنلاو ليللاب ريصلا هيلع تلعجف ىررال ءىث
 رتستو لاما عمجم ىتلا سباللا ىلع بايثلا لامج اهادحإ : ناتنيز بابثلا فو (لاق ) رابنلاب هحسمب اهرمأو
 ةنيز باشلاف بايثلا نارقلاب معلا لهأ ضعب لاف ( دجسم 0 دنع عتنيز اودخ » ىلاعت هللا لاق ةروعلا

 نع ىلأ تابثلا نيز..نم م نيز' لوقت اعإف ضعب نود نيسباللا ضعب ىلع نييزيلا برعا تدرفأ اذإو اهسدل نمل
 ن٠ داج نإو بوث لك داخلا سيلت نأ ساب الو ةصاخ غبصلا نم اهريغ نم ءىثث اهيلع لخدي نأ ةنيزلا
 ىلع جوسنم بوث لك كلذكو هبجو ىلع جسنام لكو ربولاو فوصلا كلذكو « نيزع سيل ضايبلا نأل ضايبلا
 تل نكاو هريغ وأ رعش وأ ربو وأ فوص وأ شيشح (م)وأ مسرربإ ىورم وأ نم غ غبص هيلع لخدي مل هبجو
 لك كلذكو نزحلل هحيبقتل هغبص اء! داوسلاب غبص ص نم نإف ههبشأ امو داوسلا لثم بوثلا نيبز/ هب درب مل غبص لك
 كارلا راقت" ةرضخلاب لزغلا غابصو ردسلاب غابصلا لثم هنع خسولا ىننل إو هحيبقتل امإ هنييزت ريغل غبصام
 ةنيز ناك عملت وأ ةنيز ناك بصب كرش ف ىثاف وأ هير ناك غابص لك امااق هانعم لثمىف امو ةفاصلا ةرضخلا ال
 ةريغصلاو ةماسملا ةريبكلا ةرحلاو ( لاق ) ًاقيقر وأ ناك اظلغ داحلا هسبلت الف هريغو ىثولاو ةريلاو تصعلا َلثْم
 تلدو . نفلتحم ال داد>إلا هيلع بحو ةافولا ةدع هيلع تيجو نم ءاوس نولك دادحإلا ىف ةماسلا ةمألاو ةيمذلاو
 دادحإ ريغي ةأرما دتعتال نأ دادحإب نوكت ةافولا نم هيفا ل نأ ىلع (0) سو هي هلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس
 ىضقنت ىتح اهتدع ىف دادحإلا ةأرما تكرت ولو دادحإلاب تابطاخلا ىف نلخد ةدعلاب تاطاخلا ىف نلحد نإ نمل
 ىضم وأ تضم اذإف ةدعلا ىف دادحإلا عضوم نأل ؟دادحإ فنئاتست نأ اهيلع نكي ملو ةئيسم تناك اهضعب ىف وأ
 ةنونحم وأ اهيلع ىمغم ةقلطللا وأ اهنع ىفوتملا نك ولو : ىلاعت هللا هحر ( ىف لاك ) ىضم الل دعت ل اهضعب
 تقو ىه امنإ ةدعلا نأ لبق نم دادحإ الو ةدع فانئتسا اهيلع نكي لو تلح لقعتال لاخلا كلتب ىهو اهتدع 5
 اهوتعم ناك ءاوسو هاكز لاملا بر ىلع رم اذإ ثمو ق ةاكرلإ نوكت 5 جاوزألا نع ةسبتحم هيف نوكت اييلع 8
 معلا ةدتعملا نع طقس ةالصلاىف ل لمعلا هوتعملا نع طقس اذإو هيلع رع تقو ىف هل لمجال هنآل لقعي ناك وأ

 اهنع تومي موي نم ةقلطملاو اهنع ىفوتملا ةدعو « داحلا فتحت ام اهمتدع ىف اهونجم نأ اهلهأل ىغنيو « دادحإلا ىف
 قالط اهتأي ملول كلذكو « ةدع اهيلع نكي مل اهتدع ىضقت ىتح ةافو الو قالط اهتأاي مل نإف اهقلطيوأ ابجوز
 نيقب اهغلب نإو ( قفا لالا ) اهنم ىضمام دعت ملو ةداح اهتدع نم قبام ت ترك دع سس« ىذعت ىح ةاقاو الو
 لكم ىح هئاقوو ةقالطب تنقيتسا موي نم تدتعا اهنع تام الو هيف اهقلط ىذلا مويلا فرعت ملو هقالط وأ هتافو
 رخآ ىف دتعتف تام بجر ىأ ىف ىردنال اولاقو بجر ىف. تام هنأ اهدنع دهش هنأك هيف كشن اع دتعت ملو اهتدع
 هراهت تاعاس رخآ ىف رهشألا ةعبرألا دعب ريشاعلا مويلا ناك اذإو نابعش ةدعلاب تلبقتساف بجر نم رابنلا تاغاس
 . اريثعو ربشأ ةعبرأ تامكتسا دق تناكف تلح

 ا
 . « خلا دتعتال نأو د دادحإب نوكت ةافولا ص ةدعل ١ نأ ىلع 0( اءاصاو و ام رس اء لق لعل ( ١(
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 قوف تيم ىلع ناعما نأ رخألا مويلاو هللاب ٠ نمؤت ة ةأرمال لحال » لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس ىتأ ريغ

 هللا د ع ااهوخأ قو نيح شحج تنب ثشز ىلع تلخد بنيز تلاقو ى") اريثعو ربشأ ةعبرأ جوز ىلع ال ثالث

 ىلع لوقب مكشأو هلع هللا ىلص هللا لوسر تعم ىنأ ريغ ةجاح نم ب بيطلاب ىلاه.تلاق مث هنم تس بطب تعدق

ف ثيم ىلع عع نأ رخألا مويلاو هللاب م نمهؤت ةأردال لحال »ربمملا
شأ ةعبرأ جوز ىلع الإ لايل تالث قو

 « ارشعو ره

 ىذا نإ هللا لوسراب تلاتتف رخو هيلع هلل ىلد هللا لوسر كك ةأرقأ تءاح لومت هكا أ 1 ثتعءوسو تنيز تاق

 لوقي كلذ لك وأ ناترميال» مسو هيلع هللا ىلص هلل لوسرلاقف ؟ابلحكنف اع تكتشا دقو اهحوز اهنعىفوت

 ادعو روشأ ةعبرأ ىن اع لاق مش «الود
علاب ىدمرت ةيلها الا ىف نكاادحإ تناك دقو

 دي لاق«لوخلا سأ ىلع ةر

 تسلو اشف> تلخد اهبحوز اهنع ىفوت اذإ ةأرملا تناك نيز تلاق ؟لوحلا سارىع ةرعبلاب ىهرت امو تنيزا تلقف

 ءىش صب كن اما 4 صمدقتف ربط وأ ةاش وأ راع ةيادب قو 2 ةنَس اهم 1 ىد 6 الو ايبط سل مو اهعابث م

 ةر هب ىطعتف جرح مث تام الإ
همحر ( قفا : اللا هر 2 وأ فط نم تءاشام دعب عجارت م اهم ىمرتف

 ل 

 ليلذلا ريغصلا تدنلا شفخحلا
 صرقأاو هريغو ءانمااو رعشلا ند

 ض.ةل او ا .هباصأ فا راع اك ةبادلا ٠ 3 ا نأ

 نر نأمل ى هيا تضانا دق ابن عم لع ا علرو ند ةرشلا ىو ( ىنانغلالا ) اهلك فكلاب ذخألا

م هلع تذحام ل لوطي جوزلا مامز ةيسان
ب 0( قفا لالاث ( اهررظ ءارو ة ةرعنلا 5 

 نع عفان نع كلام 0 ر

 ل اقسو هلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ة هصفد وأ ةشئاع وأ هصفخحو شن اعنع دب ع ىفأ تنب ةيفد
 ندهؤت ةأردال لحال

١ ع روشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ لال ثالث قوف تيم ىلع دمحم رخألا مويلاو هللاب
 دادحإلا ناك ( ىفانعلالا 

 نهددعار غ ىف ندع طقشأو نهددعر ف نرنع ىفوتملا ىلع دادحإلا رقأف ةنس ةيلهاجلا ىف جوزلا نينغ قولا لع

 وهاعإ دادحالا نأ كلذو ءىدر وأ ديح هيف تناك تدب ىأ امنع ىفوتملا نك تودلا كش ف دادحإلا نكي لو

 وعدتف اهم روظني اب يلع انعم بي ط وأ ة ةنيزب ءىش ريغ نم ندبلا ىلع لخدب نأ وهو 62 ندبلا ةنيزل كرتو ندبلا ىف

 ف ريخ الف سأراا ىف هلك نكدلا هريغ نم. هيلع لْخَدملا ندبلا ةنيزف لاق . هنم دب الف سيلا امام عر

 را
 لحرت ىفادحاو اماقم موقت ناهدألا لك نأ كلذو ا,هريغ الو قريش الو تر ز هريغ الو بيط ةنمأ ءىش

 نأ ىدتفي مر كا ءأر اذكهو ضعب نم تبيطأ اهضعب اك نإو ةئيزلا وه كلذو ثعشلا رهشأا باهذإو
 ةسار نهدي

 هنهدت نأ نسا الف اهندب امأف ( لاق ) ثعشلا باهذإو ليجرتلا نم تفصو امل بيط نهد وأ تيزب هتيحلو

 ضعب ىف مرهحلا فلاخم داحلا تناك نإو.« مرحملل سأب كلذب نوكيال اك نهدلا نه هيف بيط الام لكو تيزااب

 روخبلاو بيطلا نهدلا امأف 2 اهوهش كل وعدق هحخ ر روظت بيطالو ندملل 3 نار عطوع نكذل هنآل اهرمأ

 تح ءىش بيطلا ن هداحلا انعاإَو | ماكع ةيشو اهمتوهش كك وعدب بيط هنأ نم تفصو ال اهتدمل هيف ريخ الف

 لكك كو (لاق ) تءاسأ دقو اهدادحإ ضقتني ملو ةيدف اهيلع بحب ل بيطلا تسم اذإ داحلاو ءذاحلا هف

 اذإ ةيشأ امو ىمرافاالحكلا امان. اهنيع ىف هعقوم نسحم امت هريغو دعألا لثم امل هيف ريخ الف ةئيز ناك

 ند ةشز هف 1 هيلإ ترطضا امو اهحقو اهرم ندعلا ديزي وه لب ةئز هق نبل هنأل سأ الف هيلإ تد>اتدا

 هنأ كلام انربخأ ( قا ةلالاث ) ءاودلا هب تدارأ امو مامدلا كلذكو راهنلاب هتحسمو للاب هن تلحتك | لدشلا

 لخد نأ وهو م ىعفاشلا نع ىزاا.ةزابعو لوألا ق”اذك امتوهش ىلإ هلوق ىلإ لخدي نأ وهو : هلوق (1)

هظ» ابيط وأ ةئيز هريغ ند ائيش نديلا يِلِع
 , ةحددصم هك اا وعدبف اهيلع ر
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 نأل ىوتنت نأ امل ناك امتإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالاو ) هفلاخال هانعم لثم وأ هلثم ةبتع نب هللا دبع نبا

 رذع اهلهأ فخ وأ اهعضوه بدجأ ذإ نعظلا نأو ةطبغ نعظو ةطيغ ماقم نكس وه اعإ اذكه ةيدابلا لهأ نكس

 جر# ةأرما نأىلع لدت ةنسلا تناك اذإف (لاق) هيف اهرتسي ن.ه اهعم الو اهسفنب ريتس ريغ وأ فوخم عضوع قبت 1

 نكست تناك ىذلا نكسملا مدهت, نأ كلذو رثك أ وأ ىنعملا كلذ ىف ناك رذغلا ناك اذإف اهجوز لهأ نع ءاذبلا نم

 رصملا نع لقتنت نأ هلك اذه ىف اهلف ًاصوصل وأ ًاناطلس فاخم وأ اهرصم ىف وأ ةرثكملا وأ اهتيحان ىف ةنتفلا ثدحم و

 اعضوم ناك اذإ ءاش ث.ح اهنصحم نأ اهجوزلو امنه نهآ ةيحان ىلإ اههف ىه ىلا ةيحانلا نعو رصملا ىف اماع ناك نإ

 هللا هقحر ( قناة لالا ) هلع بصغ وأ هنكسن تناك ىذلا لزملا مدهنا اذإ امل ءاركلا ىلع اهجوز ربجنو . انمآ

 اهمزلي امف ةأرملا تجرخأ اذإو (لاق) ةموصخ وأ صاصق وأ دح نم اههزلام لكىف ةدعلا ىف ةأرملا جرخم نأ كاحللو

 اهجرم ىذلا مك احلا ناك نإف ناك ثيح املزنم ىلإ تعجر هل تجرخأ ام ىضةناف رصملا نم هريغ وأ دح وأ ةموكح نم

 ةقفنلاو ىنكسلا هيف قلطملا جوزلا ىلع تلعج ام لكو ( لاق ) اهتيب ىلإ تفرصنا هدنع نم تفرصنا ىف رصملاب هيلإ

 تلعج ةأرملاهب لقتنت ىذلا رذعلا ناك اذإ لزانملا نم هيلإ ةأرملا رييصت جوزال تلعجام لكو باغ نإ هلامىف كلذب تيضق

 اهتقفني هيلع تيضقو اهنكس ءاركب جوزلا ىلع ضقأ ملو ناطلساا وأ اهنكسأ ىذلا ناك اعوطتم ايبنجأ اهنكسأ نم

 هثراوو اهتدع ىضقنت ق> جرم نأ امل سياف هلزنم هثراو اهنكسأف جوزلا تام اذإو ( لاق ) ةقفن هيلع تناك نإ

 0] 08 ى اهقلاحنال ةرئاسملا ةأرملاكف هعم ةرفاسم تناك اذإ ةنيفسلا بحاص ةأرما امأف . هماقم كلذ ىف موق.

 هلزنم ىلإ تعجر تءاش نإو هلزنم ىف اهتدع تلك أف تعجرو هيلإ رفسلا ىف اجرخ ىذلا عضوملا ىلإ تضم تءاش

 اهزثتم وأ ارئاز ةيداب ىلإ هتأرماب جرخ جوزلا ناكولو ( لاق ) ةنيفس ىف تجرخف امل نذأ ول كلذكو هيف تدتعاف

 كلذو ةياغ ىلإ هب امل نذأي رفسلاك الو ةلقنلاك اذه سيلو هيف تدتعاف ارم ىلإ تعجر اهنع تام وأ اهقاط مث

 . ةلقنال ةرايز هذهو ةلقنلا لثم

 الا

 تلح ةدتعملا اهتنلب اذإ ةياغب ةقلطملا نكسو قالطلاو ةافولا ةدع ىلاعت هللا رك ذ : ىلاعت هللا همحر ( قناتنا )

 قوتملا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأ اماف ادادحإ رك ذي ملو تفصو اك اهنع ىفوتملا ىنكسب ةنسلا تءاجو تجرخو

 نم ملسو هيلع هللا ىلص هين ناسل ىلع هضرف فيك نيبو هباتك ىف هضرف لجو زع هللا كحأ كلذ ناك دحم نأ اهنع

 باتكلاب نكس ةقلطمللو : ىلاعت هللا باتك صنب ةدع ةقلطملاو اهبنع ىفوتملا ىلع ناكف اهيف ةئيهلاو تاولصلا ددع

 ىفوتملل ناكوىنكسلا امل ناك اذإ ةقلطملا تناكو ٠ ةنساا صنب دادحإ اهنع ىفوتملا ىلعو تفصو ام ةنسلاب اهنع ىفوتمللو

5 

 نا ةدْعْلاا لع نوكي نأ هبشب نيجوز ىاوذ ريغ ةدع ىف اعم امهنأل ىنكسلا امل نوكي نأ هبشي هنأبو ةنسلاب اهنع

 هيف اهجوز كلمعال اقالط ةقلطمال "ىلإ بحأو . ابنع ىفوالا ىلع وهك دادحإ ةعجرلا هيف هيلع اهجوز كلميال قالط

 ىل نيب الو نيعباتا ضعب هلا دقو تفدو امل قالطلا نم اهتدع ىضقنت ىتح اهنع ىفوتللا دادحإ دحم ةعجرلا اهيلع

 نع كلام انربخأ : هللا همحر ( ىف: لالا ) هريغ ىف اعمتجا نإو لاح ىف نافلتخم دق امهنأل اهيلع هبجوأ نأ

 هذهب هتربسخأ اهمأ ةءاس ىنأ تنب بنيز نع عفان نب ديمح نع مزح نب ورمع نب دمحم ن. ركب ىنأ نب هللا دبع
 تعدف نايفسوبأ ىفوت نيح ملءو هلع هللا لطىللا جوز ةبيبح مأ ىلع تلخد بنيز تلاق ( لاق ) ةثالث ثنداحألا

 ةجاحنم بطلاب يلام هللاو تلاق مث . اهيضراعب تسم مث ةيراج هنم تنهدف هريغ وأ قولخ ةرفص هيف بطب ةبيبح مأ

 دا

 00 يب صبا 47 9ريال با
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 امل تسيل ةلقتلا نأل هتيب ىف دتعتف عجرت نأ اهيلع ناك ةعجرلا هيف كمال اقالط اهقلط وأ تام مث . ةرئاز كتاسرأ

 اهيلع نكي مل ابةلط مث ةلقناا ىف امل نذأ نأءاوس تءاش نيأىلإو مولعم عضو» ىلإ رصملا ىف اهل 0 اق) هنذإن الإ

 مش هةهزنلا 5 ةرايزلا ف انه نذأ نإو . اهم قحأ نوكف ابع>ارإ نأ الإ اهتدع ى كهذت قى هل ىلإ عن حارب ا

 اهملع ناكو هل الو كل نك : تلمع ولو ةلش تسل ةهزلاو ةرايزلا نذل ةلرن لا عجرتا نأ اهماعف اقلط

 نكي مل امنع تام وأ اهقلط ىتح جرخم يف جحلا ىلإ جرم نأ احل نذأ ناك ولو ( لاق ) هتيب ىف دتعتف عجرت نأ

 جحلا ىلإ جورخلل هنذإب هلزعم تقراف دق اهنأ الإ هقراف: مل وأ رصملا تقرافف هلزنم نء تجرخ ولو : جرخن نأ اهل

 ةَش 0 احلا عم دوعتو هف ديز: الو جاحلا ماهم هيف منو اههبجو ىف ع نأ اه 6 اهقلط وأ ابدع ثام 2

 1 الإ هلزنم ىف اهتدع

 نأ الإ مرخ ىذ عم الإ ةدعلا ىضم دعب جحلا كلا م و 0 هللا هّمحر ) قفاخخلا أ 5 ثلتلا الذ قف متو

 0 رفع ىف | اب ل نذأ ولو 2 ىذ ريغ حج جرح نأ ع الف تاقث ءامست 3 -- مالم 0 ةدح 0

 ةلقنل 5 هذه 1 59 جحلا تو اذإ اه ريغ دلب ىف وأ ةككإ مع 2 نأ اده ىف ا ا نوك. ل

 رفسلا غلبت ملو هلزتم نه ت>رخ نإف ٠ مر ىذ عد الإ جر نأ امل نكي ل مالسإلا ةجح ريغ ةليلو موي ةريسم

 كلذ ىف هميقت انقو اهلىمس دقو عضوملا كلذ تغاب ولو هلزنم ىف دتعنف عجرت نأ ابياع ناك اهنع تام وأ اهقاط ىتح

 منيال كلذ نأل ةلةنلا ىف ىه اين ىلإ رظنأ آلف هيلإ تجرخ وأ اهون: ل وأ ةلقتلاىع تونف تالغأ ىروز لاقوأ عضوملا

 نذأ ىذلا عضوملا كلذ ىف دتعت ةلقتنم ىف كلذ لاق اذإف « ةملقلا ىف امل تنذأ دق توملا وأ قالطلا بق هلوقب الإ امل

 نذأ ثيح دتعتو املو3 لوقلاف ىل نذأ دق ىع تلاقف تام ىح اعيش وه ىلقي ل نإو هريغ ىف دتعت"الواهلإ ةلَدْنلا ىف ا

 اهوعنع نأ هتثرول سيلو اهجوز توع وأ قالطلا اهيلع عقر نأ لبق تاقذا دق ىه تناك اذإ رص كلذ نم ا

 تجرخف اذك عضو» وأ اذكرسص» ىلإىجرخا امل لاق ولو (ل3) املوق لوقلا ناك اهو. ذك أ نإو اهءاذك | الو“ هنم

 اش نانإالا قمح رت ال الو هما ىكح رت الو ىيفأ دو 2 كر ملو هيلإ ترجف رمد٠ ند :..اذك لرقم ا هلا

 هقالط نم عضوملا كلذ ىف دتعت 0 اميلعو ةلقن هذه تاك ةلإ ىعزتتت الو كتنرمعم ضع. وأ كللهأ هيأ ىروزتالو

 دتعتف ةافولا اهغلب اذإ عجرت نأ اهيلع نوكين اهميق. ةدمل وأ ةرايزا ناك اء! نذإلا كلذ نأ ىه رقت نأ الإ هتافوو

 تناك نإف ةدم ىلإ ايلقن هنأل اهيلإ مقت نأ اهرمأ ىتاا ةدملا ىلإ مقت نأ امل نأ امهدحأ : نالوق اهماق» ىفو هتيب ىف

 اهيف ىضقنت ال ام ةدملا تناك نإو عجر:مل تءاش نإو تعجر تءاش نإ اهتدع تلك أ دقف اهمتدع ىضقنت ىتح ةدملا

 نأل اهنع تام وأ اهقلط اذإ عوجرلا اهيلعف ةدم ىلإ ةلقن ال ةرايز هذه نأ ىناثااو . ةدملا تضقنا اذإ تعجر اهتدع

 ناك ةنس وأ ارهش رادلا هذه وأ ًاربش تيبلا اذه ىنكسا رصملا ىف امل لاق ولو (لاق) ةلقنب تسيل اهنأ طاحأ دق ملعلا

 ةملطملا كب نأ ريغ ءاوس اهنعىفوتمو ةةلطم لكفف هلك اذهو ةنس وأ | رش اذك دلبىف ىف رفسلاىف هلوق لثم اذه

 اهتم ن٠ اهعجت ري نأ لبق اهتلقن دارأ واو « ءاش ثيح ىلإ ءاش ثبح نم اباقف اعرب نأ اهتعجر كلك ىلا

 كلعال ىلا ىف هل نوكيال م ىدنع هل كلذ نكي مل هيلإ املوح لزم٠ نم وأ هيلإ اهل نذأ رفس نه وأ هيف اهقلط ىذلا

 نإف اهلهأ ىوتني ىتح ابجوز لزنم نه جرخم مل ةيودب آنئاب ًاقالط ةقلطملا وأ اهنع ىفوتملا تناك نإو ( كاق) اهتعجر

 ءاوتنالا ناك اذإف ةطبغ ماقملا ناكام ماقم نكس م,نكس اعإ ةيداباا لهأ نكس اذكه نأ كلذو توتنا اهلهأ ىوتنا

 ىوتنت اهنإ ابجوز اهنع ىفوتي ةيودباا ةأرملا ىف لاق هنأ هببأ نع ةورع نب ماشه نع كلام انريخأ ) اووتنا ةطبغ

 هللا دع نعو ةبأ نع ةورع نب ماشه نع جيرج نبا نع زيزعلا دبع ن , ديحلا دبع انربخأ ( اهاهأ ىوتني ثيح



 درا

 هلإ اهلقن ىذلا لزملا ف تراص نأ دعب اهنع تام وأ ا.ةاط مث هيف هف» تناك ىذا ةلزنم ريغ لزع» ىلإ الث
 ا

 وأ ةنيعب لزم ىلإ ةلقتتا ىفامل نذأ ناك ولو « هيلإ لقتات نأ امل نذأو هلإ الق ىذلا لزملا كلذ ىف تدتعا

 هف تناك ىذلا اهتيب ىف تدتعا ايقاط وأ آف قى [عدب لفتت و اهمدحو اهعاته تلقنف تءاش ثيح لقتنت اعردأ

 ىذلا عضوملا ىف تدتعا اهنع تام وأ اهملط مث ابعاتمب لقتنت مل نإو اهندبب تلقتنا اذإف . اهندبب الإ ةلقتنم نكت دلو

 اك ذاك ةنذإ رش تلقتا وأ تئش ثح قلقا اهل لاق وأ هنعب لزنم ىف امل نذأ ءاوس ( لاق ) هنذإب هيلإ تلقتنا

 تاموأ اهقلطقح انذإ الث دحم مل هنذإ ريغب تاقتا ولو (لاق)ءاوس هيف دتعت نأيىف اذه لكلزمملا كلذىف ماقملاىف دعب

 قوتي وأ اهقلطي ىتح جر مل نإف هب امل ندا رثسلا اذكهو . ةف هعم نكست تناك ئذلا اهتنب' ف تدتعاف.تعجر ان

 ن.٠ داب وأ ج-ىلإ ارفاسمابب جرخ وأتج رفرفسلاب امل نذأ نإو اهتدعىخذق::ىق> هنم جر لو اهلزيمىف تماقأ اهنع

 سيلو ةيئاج وأ ةبهاذ اهرفس ىف ىغع نأ ىف راخلا املو ءاوسف ةعجرلا هيف كالعال اقالط امقلط وأ اهنع تاهف نادلبلا

 ان 851 كرك نأ الإ هلإ رفشاا' ىف امل نذأ ىذلا رمدلا ىف مقت الف اهرفس ىضقني نأ لبق هتيب ىلإ عجرت نأ اهلع

 رفاساا مقيامتءاقأ ةرفاس» اهجرخأ ناك نإو . رصملا كلذ تغاب اذإ اهيلع كلذ نوكيف هيلإ ةلقنلا ىف وأ هيف ماقملا ىف

 املاقتتاو ةلقنلاب هنذإك هيف ابجورخورفسلاب املل هنذإو ًاديعب وأ اهقلط وأ تام اذإ هنم تجرخ ىذلا اهرصم نم ابيرق

 نذأي مل هنأل عوجرلا امو هلزنم ىف اهتدع ةيقب تدتعا اهرفس ىضقني نأ لبق تعجر نإو . اذكه رفاسملا ةلقن نأل

 قب وأ تام مث تجرخف هيف ماقم وأ رمدم ىلإ ةلقنلاب اهل نذأ ناك نإو « رفاسم ماقم الإ :هيف ماقم نذإ رفسلاب امل

 ا دل ضرب ثح اطرد نأ هل لكو وأ ارضاح ناك نإ هيلولو ايح ناك نإ هلفرصلا كلذ ثغلب اذإف انح

 رضاح ثراو الو هل ليكو الو ارضاح نكي مل نإو « رصملا كلذ ىف اهتدع ىضقنت قح اهانكس هيلعو « اهتدع ىضقنت

 نأ هتأرمال لجرلا نذأ اذإو ٠ هنم سيل ادلو قاطملاب وأ تملاب قحلي الثلث ىضرت ثبح اهنصحم نأ ناطلسلا ىلع ناك

 ةع>رال اقالط اهةلطّقح جرت مف لزيم ىف وأ كلهأ ىف ىدميقأ لاق وأ لزانملا نه لزنم وأ مثربغ وأ اءاهأ ىلإ لقتنت

 هيف كلال اقالط اهقاط مث . هغابت مل وأ هتغابف عضوملا كلذ ىلإ ت>رخ نإو . هلزمه ىف تدتعا تام وأ هيف املع هل

 اهرءأ ثيخ الزيف مقت وأ لقتنت نأ اهرهأ ثيح ىلإ هنذإب هلزنم تاياز نيحو هيلإ تضد اهنع تام وأ ةعجرلا

 قح هف جس : امل لاق نإ اذكهو ٠ هانإو ذر وأ اهعاتم اهعماوأ 1 وأ اهعاتم كر هلك اذه ىف ءاوسو

 ىلإ دوعت نأ  اهرمأ مث القت ول  اهءلاع سيلو ةرايز عضومب سيل ماقللا نال ءار كا هن كسور اذه ةلودو فرمأ كلتا

 اهكلعال وأةعجرلا هيف كلمي ًاقالط اقلط اذإ هلَدي ل وأ ابلهأ روزبل امل اذه تلق امتإ لاق ءاوسو هيلإ ذوعت نأ هلزنم

 هللا همحر ( قفا لالا ) ءاش نإ اهلقنيف اهعجاري ىتح هيف ىميقأ هيلإ ىلقتنا امل لأق ىذلا عضوملا نع اهلقن هل نكي مل

 كلذ ىلإ تجرخف هنم اجراخ وأ رصملا ىف عضوم ىلإ ةهزبلا وأ مثريغ وأ اهلهأ ةرايز ىف امل نذأ ناك نإ : ىلاعت
 نأل هيف دتعتف هلزمم ىلإ عجرت نأ اهيلعف ةعجرلا هيف كلميال اقالط اهةلط وأ اهنع تام مث هف امل نذأ ىذلا عضوملا

 ٌتيح مقت نأ امل ناك ىه لعت ملو هيلإ اهتلقت امتإ توملا وأ قالطلا لبق هلك اذه ىف لاق نإف . اماقم تسيل ةرايزلا

 كلعال ىذلا قالطلا دعب امل نذأ ولو« عجرت نأ اهل نكي 1ل ةلقنتم ىهو هلإ ةلقنلا نأل لّمتنت نأ اهرمأ هنأ رقأ

 ىف دتعت نأ امل نكي ل تا تئش ثيح ىلقتناف تم اذإ هضرم ىف امل لاق وأ اعجب رب نأ لبق امك وأ ةعجرلا هيف

 امنإ وه لاقو . ةلقنلا وه وني لو لقتنأ انأ تلاقو ةلقنلا ىع تونف تفصو مف امل نذأ ناك ولو (لاق ) هريغ ىف
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 كل ٠
 هلام نأال اهنكس اهنع ىفوتملا ةأرأا جوز ىلع نوكي الو هلام كلام هنأل اهنكسإ نأ ةقلطملا جوز ىلع نوكبف

 قحسإ نب دعس نع كلام انريخأ . لعأ ىلاعت هللاو هل لامال ذإ تولاب ىنكسلا تناك امنإو 210هريغل كولمت

 دعس ىلأ تخأ ىهو نانس نم كلام َتنب ةعيرفلا نأ ةرجع نبا تنك تنباسنيز ةتمح نع ةرخ ن2

 نإف ةردخ ىنب ىف اهلهأ ىلإ عجرت نأ هلأست ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر ىلإ تءاج اهتأ اهتربخأ ىردخلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأسف هولتقف مهقهل مودقلا فرط ىف ناكاذإ ىتح اوقبأ هل دبعأ بلط ىف جرخ اهجوز

 « معن ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر لاقف:تلاق . ةقفن الو هكسلع نكسم ىف ىنكرتي مل ىجوز نإف ىلهأ ىلإ عجرأ نأ

 فيك » لاقف هلتيعدف ملسو هيلع هللاىلص هللا لوسر ىل رمأ وأ اعد دجسملا ىف وأ ةرجحلا ىف تنك اذإ قح تفرصناف

 « هلجأ باتكلا غلبي ق> كتيب ىف ىثكما » لاقف ٠ ىجوز نأش نم هل تركذ ىتلا ةصقلا هيلع تددرف تلاق «؟تلق

 كلذ نع ىلاشن لإ لفرأ هع هلأ يدر نانع نب نامع ناك اماف تلاق . اريشعو ربهشأ ةءبرأ هيف تددتعاف : تلاق

 امتدع ىضقد ىت> هلزنم ىف اهانكس اهلف ةأرملا لجرلا قلط اذإو (لاق) ذخأت اذهبو : لاق . هب ىضقو هعبتاف هتربخأف

 ءاركلاف ءاركب لزملا ناك نإو ( لاق ) ابك-اعال وأ ةءجرلا هيف كلم قالطلا ناك ًاروهش وأ المج ةدعلا تناك ام

 هعم نكست تناك ىذلا اهنكس» نم ةأرملا جارخإ قلطملا جوزال نوكيالو تيملا جوزاا لام ىف وأ قلطملا جوزلا ىلع

 اهعسيام ىوس اهف نكس نأ اهيبو"هنس رتسو نكسما ند اعسشا مف ابكرت اذإ اهجوزلو ٠ نكي مل وأ نكسملا هل ناك

 اهنكسأ دقناك اذإ اذهو (لاق) اهتدع ىضقنت ىتح هلام نم عابي امف اهنكسم عسب مل نيد اجوز ىلع ناك نإو ( لاق )

 نم كللع اك اهقلط اهيفكي امف اهانكس هيلع تكلم دق اهنأ كلذو ( لاق ) هرارك ا ىطعأ 0 الربماوأ هل كك

 ةيراع الزم اهنزنأ ناك نإ امأف ( لاق ) هؤارك ىضقني ىتح رادلا كلام نود هنكسم ىنكس هنكسم لجر نم ىرنكا

 نأ الإ هريغ مك نأ هيلعو هنم اهو>ر#م نأ هاك اذه لهأ الف سلافأو هعقدي ل ار ك1 ىضقناف ارك وأ

 اذكهو ( لاق ) رسبأ ىتم هلضفب هتعبتاو غلب ام اغلاب اهيفكيام ىنكس ةميق لقأب ءامرغلا عم تبرتك سلفأ نإف سلفي

 لوقلا ناك هتوه ىف اهلك لئاسلا هذه تناكولو ( لاق ) هتالط نه ةدعلا ىفو الماح اهتقفنب ءامرغلا عم برضت

 كا ىلص ىنلا لوق ىفو : لاق اذه لاق نمو . هفلاخمال قالطلا ىف تفصو ام : امهدحأ . نيلوق نم ادحاو اهيف

 لعجو ( لاق ) ىنكساا اهنع ىفوتملل نأ ىلع لبلد « هلجأ باتكسلا غابي ىتح كتيب ىف ىثكما » ةعيرفلل ملسو هيلع
 امتدع ىفقنت تح مسقي وأ عابي نأ هيف اهكرتا ىذلا الزم عنميو هلام سأر نم هنفك دع تلا لام ف ناسا 1١

 اهونكس نأ هتثرول رايتخالا نأ : :ىتاثلا لوقلاو . ءاركب وأ ةيراع هدب ناك لزنم نم تجرخأ نإ امل ىراكترو

 امل ةقفنال م اهل ىنكسالو ائيش كلعال اتيم ناك نيح ىنكساا امل نكي ملو هنود لاملا اوكمله دمف اذه اولعفي مل نإو

 دق اهنأل كريغل ناك نإ هنم ىجرخم ملام لمتحم «كتيب ىف ىثكما» سو هيلع هللا ىل+ ىنلا لوق نإ لاق اذه لاق نمو

 ىفقنت ىت> هنم جرم نأ زب مل هنم اهوجرخم لف موقلل وأ لزنملا اهل ناك نإف . اهجوزل سيل لزمما نأ تفصو

 نكي ملو ازيرح اهعضو٠ ناك اذإ تءاش ثيح ال اوءاش ثيح اهونكسي نأ مهلف هتثرو اهنكسأ اذإو ( لاق ) اهتدع

 ةعفااش لزرم ىف نكست تناك ولو ( لاق ) رصملا نم تءاش ثيح تدنعا اهوكسإ مل نإو « كلذ نم عنتم ناناش

 ناكولو (لاق) ظقف نكسملا نم اهعسام لقأ ءارك ذخأت نأ هلامىف اهل ناك هنم اينكسم ءارك لخأت نأ تِلَظإ |

 رهاظ ريغ وهف فقوتلا ىلع ةمالع اهضعب ىف هيلع ببضو خسنلا ىف م خاا كسلا تناك اع[: هلق 0(

 . ةححصم عك لمأت
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 مثريغ لاقو « اجاوزأ ثرئو اددع تجوز/ نإو هثرت انباحعأ ضعب لاق دقو ج.وزنااب اهقحل هازال اك نوكتو

 اهقلطي ةأرملا نع ريبزلا نبا لاس هنأ ةكيلم ىنأ نع جيرج نبا نع ديجا دبع انربخأ . اهدعب ثرئال ةدعلا ىف ثرت

 ةيباكلا غبصألا تنب رضاع فوع نب نمحرلا دبع قلط ريبزلا نبا لاقف اهتدع ىف ىهو تومي مث اهتبيف لجرلا
 تناك نإ محريغ لاقو . ةتوتبم ثرثنأ ىرأ الف انأ امأف ريبزلا نبا لاقف ناْمع امثروف اهتدع ىف ىهو تام مث اهتبف

 : لاقف رظنلاو راثالا لهأ ضءب هلإ بهذ دقو « هب لاق نمل حص, لوق اذهو اهريغالو ةدع ىف هثرت ل ةتوتبم

 ىلع لعجو ةجوزب تسيل ىهو جاوزألا هاد لا هنأ ترو اكزو هلل الو اهترذل ةأرما هرت ا ككاو

 دتعت متلق نإف ؟ هتافو نم هنه دتعتال نم هثرت فيكف ةجوزب تسيل اهنأل دتعتال متلق نإف ؟ ةدعلا جاوزألا

 دعب اريثعو رهشأ ةعبرأ ةأرما دتعتفأ هتوم لبق ضيح ثالث اهب تضم نإو ؟ هل ةجوز ريغ هنم دتعت فيكف

 قوت نإ هنم دتعتنأ حاكتلا امل زاج تحكنف ضيرم وهو ضيح ثالث امل تض» اذإ تناكنإو « ضيح ثالث

 ةدع اهيلع لعجأ الو عابتالاب اهثروأ لوقي نأ ىغبنا اهيضم دعب وأ ةدعلا ىف اهثرو نمو ؟ هريغل لحن ىهو .

 نم تدتعا هتوم تقو ملعت ملف اهنع تام اذإو « جاوزألا ىلع ةدعلا ىلاعت هللا لعج امنإو جاوزألا نم تسيل اهنأل

 ةنيب تماق مث رسثعو رهشأ ةعبرأ امل ىضع ىتح هتوم اهغلس مل نإو ( لاق ) ارسثعو ربشأ ةعبرأ هتوم نقيتسن موي

 جوز دترا ولو « هلك اذه ىف ةقلطملا اذكو ( قناه ةلالاث ) دادحإ الو ةدعل دوعت الو اهتدع تضم دقف هتوع

 قح اهضقت مل نإو هنم تناب دقف مالسإلا ىلإ عجر.نأ لبق اهتضق نإف قالطلا ةدع دتعت اهانرمأ مالسإلا نع ةأرملا

 هتجوز اهنأل هلك اذه ىف هثرتو ءاوسف هدعب وأ اهتدع رخآ ىغم لبق تام مث مالسإلا ىلإ عوجرلاب جوزلا بات
 نوقداصتي مهو باتىح ضم مل تلاقو بوتي نأ لبق كتدع تضه دق اولاقف جوزلا ةثروو ىه تفلتخا ولو « املاح

 هلام ىف امل ءىش الف بوتي نأ لبق ةدعاا ءاضقناب ترقأ ولو « اهني عم ةأرملا لوق لوقلاف جوزلا ةبوت ىلغ

 ' 012 ىرارتإ ىف نيتدعلا اهلع نأب ةرقم اهنأل ضيح ثالث اهيف ىنأت دادحإلاو ةافولا ةدع اهيلع تناكو

 تناك ىندع ضقنت مل تومي نأ لبقو باتاه دعب تلاق مث بوتي نأ لبق ىندع تضقنا دق تلاق نكساو تي لولو

 مث ىدع تضقنا دق تلاق ةعجرلا اهيلع اهجوزل ةقلطم لك اذكهو . ضقنت مل اهتدع نأ اهقدصأو اهلاحم هتأرما

 اهلوق لوقلاف تفاح نإف تفاحأ جوزاا اههذكف ىندع تضقنا دق تلاق نإو « ةعدرلا اهجوزلف ضقنت ل تلأق

 ناتأرءا هلو لجراا تام اذإو « الع درت مل لكن نإف اهتدع تضقتاام تبلا ىلع وه فاح فاحم مل نإو اهنيمي عم

 اهيف امهنم دحاو لك لئكدت رمدعو ربشأ ةعبرأ اندتعا اهنيعب فرعتالو ةعجرلا هيف كللءال ًاقالط اهادحإ قلط دق

 . قفوللا هللاو ضيح ثالث

 اهني َّق ةقلطملاو امنع قوتنملا مأقم

 نأ الإ نجرخم الو نهتوبب نم نهوجرخت ال » تاقلطملا ىف ىلاعتو كرابت هللا لاق : هللا همحر ( قفا: لالا )

 ةلسلاف ةقلطما ةدعك تاَدَعَم ةاقولا نم تادتعلا تناكو تاقلطللا ىف ةيآلا هذه تناكف ( لاق) « ةنيبم نيتأب
 جارخإلا عنمو ىكسلا ىفا نهانعم' لثم ىف نأ ىلع لدن نبجارخإ عنمو تاقلطنلل ىكسلا ضرف ىف نوكتت نأ

 ىقفوتملا ىلع نأ ىلع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تلدو ( لاق ) ةدعاا ىف نهان«م ىف نهم ال نهنع ىفوتملا

 نورنع قوتملا نود تاقلطملا ىلع كلذ نوكي نأ لمتحاو هلجأ باتكلا غلبي ىت> اهتيب ىف ةقلتما نآ ؛اينغ
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 دعت و تاأربتسا رش هام تدتعا هحو 6 ةيمذو ةعأو هرد ةأرمأ 0 ءاريتسالاو خوسفملاو دسافلا حاكنااو

 اذإ ةدحاو ةدع ةيمذ ةرحل ىمذ وأ دبع وأ رح ناك جوز ىأ نم ةيمذلاو ةماسملا ةرحلا اهجوز ابنع ىفوتملا

 لالحلا تأر اذإف مايآلاب اهنم دتعتف جوزلا اهيف ىفوت ىتا ةعاسلا ىلإ رظني اريثعو ربشأ ةعبرأ الماح نكت مل

 تدتعاف هيف تام ىذلا امون ىوس لايل سمح رهمثاا نم قب دقو راهنلا فصن تام هنأك ( لاق ) ةلهألاب تدتعا

 اهنم ثالث ناكف تفاتخا نإو ةلهألاب ةلهأ ةعبرأ دتعت مث لالحلا لبق ىتلا سقلا ىصحتف لالحلا ىؤر مث اسمح

 ةعبرألا ةلهألا تفوأ اذإف ةلهألا ايف تقولا امإ نيثالث اهلك تناك وأ نيثالث ابنم دحاو ناكو نيرسشعو 1

 نإو « ربمشألا ةعبرألا ىوس ريمع امل لبكي ىتح راهنلا فصن ىلإ سماخلا مويلاو نهيلا“ب مانأ ةعرأ تدع

 تدتعا مث اهتظفح اموي رشثع ةعست وأ نيرمدع ناك نإف لالحلا نه قبام تصحأ لايل ريثع لالحلا نم ىغم دقو تام

 تفوأ دقف ايلالب و نوتات اه نك اذإف همانأ ددع ا عباراا رهشلا تلقتسا مث ةلهألاب رهشأ ةثالث

 تناك ولو  اهتدع ته دقف اهنف تام ىتاا ةعاسلا ىلإ ارسثع امل تفوأ ادإف « اهلايلت ًاريثع تلبقتساو ربشأ ةعبرأ

 ةثام ررشألا ةعب رألا لاكسلا ىلع مايألاب تدتعا ملا اهملع قبطأ وأ هنع رخم الو لالحلا ىرتال ءايمت وأ ةسوبح

 ده قال قى اهحوز ند كلذ 0 ءىذ ّق ل 1و اهو نوثالثو ةكاف كلذف رمدع اهدعب رشعلاو 5 نياراةعو

 ريشعلاو ربهشألا ةعبرألا ىف ىنأت نأ اهيلع سيلو تفصو اكرمثعلاو ةلهألاب هلبق اهتدع تلح دق نأ امل تشر وأ ةدعلا

 مايألاو روبشلا لعج اذإ كلذكسف روهشناال ةدعلا هللا ضرفت ناكف اعضوم ضيحال لءم> لجو زع هللا نأل ةضيحم

 فرعت تناك ول تنأرإ . املع هللا لعجم مل ام اهماع لعد ةضحع اهمق قات لاق ندو » اهمف ةض.حلل عصرم الف ةهدع

 ؟ اهماع سيل ام اهبلع لعج نيتتس وأ ةنس دتعت اهاعج نم نوكي امأ ةرم الإ نيتنس وأ ةنس لك ىف ضمن ال اهنأ

 ةعبرألا ف تءاجول كلذكو  ددعاا ميج ىف كلذ نوكي اك ةبراا نه ابسفن تأربتسا اهسفن نه تباترا ول نكي

 اهلع هل قب مل ةقيلطت وأ اثالث امهلط ولو ( لاق ) ةييرلا نم تأربتسا تباترا مش ض.ء- وفض رشعلاو لا

 عقاط ولو » قالطلا هذدع تدتعاو هثرت 7 تام م 6 وهو اهتعحر كلكوال نوكي ىَح اهريغ قالطلا 0

 ًادتبا ول لاح ّق 6 دق هنال قالطلا 5ك تدتعاو هثارت ل ةدعلا ّق ىهو تام مث هصرم نكد 6 2 اضي رم

 ىهو هصرم ند تام 2 اكرم اههاط ولو ةعحر ثدحم مو اقلطم ةحصلا ىف ناكف هثرت م تام م اف اهقالط

 اذه ناكول اذكهو « جاوزألا ىناعم ىف اهنأل تتام ول اهثروو هتثرو ةعجرلا هيف كالي قالطلا ناك نإف ةدعأأ ىف

 تام نإو 2 اثري مل ةدعلا ىف ثتام مث ضير» وهو اهتع>ر هف كلكال اقالط اقلط ولو ) لاق ) ةحصلا ىف قالطلا

 لوقو ةدعلا تضم نإو هئرت اهنأ انبادصأ ضءب لوقو ةدعلا ىف هثرت اهنأ ايتفلا لهأ نه ريثك لوقف ةدعااىف ىهو

 ثروت ال لاف هبف ىلاعت هللا رإختسا دقو ( عيبرلا لاق ) هيف لجو زع هللا ريختسأ امم اذه . ةتوتبم ثرئال مهضعب

 نك ١ اهنم رهاظت ولو الوم 0 أمنم ىل ١ ول هنأ لش ند ( عيرلا لاق ) اد.حص وأ اضرد اهةلط ةتوتمملا

 ىلاعت هللا ثنو اعإو جاوزألا قا م ةحراد م املف امثرب ُ تل ولو ندا هيلع نك اهْفذَق ولو ًارهاظم

 اذهو ثرت 5 ماكحألا عسي# ىف ة>وز ربغ تناكف ة>وزاا رك زع هللا بطاخ اعإو 2 عدرا نهلو » لاقف ة>وزلا

 انباحصأ فلتخحاو ) قنان_هلالاف / هدنع هللا ءاش نإ تا نذل ىلع اهقلط فوعنب نء#رلا دمعو ريب زلا نبا لوق

 نه>وز ثرؤ مر الف تحور اذإف جوزتت ل اما نأ ةدعلا ىكم دعب تئرو نإ رات>ا ىذلاف 0 نإ اف

 مع



 ةةل1و

 ىلآعت هللا ىضر ةريره وبأو سابع نبا لثس لاق نمحرلا دبع نب ةفس ىلأ نغ دعم نب”ةير دبغ نغ كلام انرمخأ

 تلح دقق تدلو اذإ ةريرهويأ لاقو . نيلجألا رخآ سابع نبا لاقق ؟ ىلهاح ىهو ابجوز اهنع ىفولا نع امهنع

 ةافو دعب ةيماسألا ةعبس تدلو : تلاقف كلذ نع املأسف سو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةماس مأ ىلع ةماس وبأ لخدف

 ناكو للحم مل لبكلا لاقف باشلا ىلإ تبطخف لبك رخآلاو باش (هدحأ نالجر امبطخف ربش فدصنب ابجوز

 نم ىحكناف تالح دق» لاقف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءاجف اهم هورثؤي نأ ابلهأ ءاج اذإ اجرو ابيغ اهلهأ

 دعب سفنت ةأرملاىف افلتخا ةءاس ابأو سابع نب هللا دبع نأ راسإ نب ناملسنع ديعس نب ىح نع كلام انربخأ « تئش

 اثأ لاقف ةريره وبأ ءاجف لاق تلح دقف تسفن اذإ ةماس وبأ لاقو نيلجألا رْخآ سابع نبا لاقف لايلب ابجوز ةافو

 : تلاق اهنآ ممربخأف مجءاجف كلذ نع املأس, ةماس مأ ىلإ سابع نبا ىلوم ابيركاوثعبف ةملس ابأ ىنعي ىخا نبا عم

 تالح دق » امل لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ تركذف لايلب ابجوز ةافو دعب ةياسألا ةعبس تدلو

 ءاقو ذل تسفت ةيلسألا ةعبس نأ ةمرخم نب روسملا نع هنأ نع ةورع نيب”ماشه نع كلام انررخأ « ىحكناف

 نبا نع ةنيبع نبا انريخأ . امل نذأف حكن# نأ ىف هتنذأتساف سو هيلع هللا ىلح هللا لوسر تءاجف لايلب اهبجوز

 اهب رف مايأب اهجوز ةافو دعب تعضو ثرحلا تنب ةعيبس نأ هببأ نع دوعسمنب ةبتعنب هللا دبع نبا ديبع نعبابش

 هللا ىلص ىنلل كلذ تركذف رشثعو زبشأ ةعبرأ اهنإ جاوزأ الل تعنصت دق لاقف ماي اب كلذ دعب ككعب نب لبانسلا وبأ

 هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ . ىجوزتف تللح دق كنإ لاق اك سيلو لبانسلا وبأ بذك لاف ٍلسو هيلع

 راصنألا نم لجر هريخأف تلح دقق اهل تعضو اذإ رمع نبا لاقف لماح ىهو ابجوز اهنع ىفوتي ةأرملا نع لثس

 سيلو ( ىلإ: لال( ) تلح نفدد مل هريرس ىلع ابجوزو تدلو ول : لاق هنع ىلاعت كا ىضر باطلا نب رمع نأ

 هللا دبع نب رياج نع ريبزاا ىنأ نع جبرج نبا نع دبجلا دبع انريخأ . لماح ريغ وأ تناك الماح ةقفن اهنع ىفوتملل

 ثرتال ةكوامم وأ ةكرسشم تناك ول كلذكو ( قفا-تلالاف ) ثاريملا اهسح ةقفن اهجوز اهنع قوتملا سيل لاق هنأ

 جاوزأالل تلح اهلمح عيمج اهنع ىفوتملا تعضو اذإو توملاب عطقنا دق لاملا نع هكلم نأل ةقفنلا امل نكي مل

 ةقلطم تناك نإ ىع اذكهو ؛ رهطت ىتح اهبيصي نأ ابجوزل نكي ملو حكنت نأ امل ناكو ربطت نأ رظتنت ملو اهناكم

 اهبيصي نأ ابجوزل نكي ملو كنت نأ امل لح ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف تلخد اذإ قالطلا نم ةدتعملا اذكهو

 نوكت نأ تفاخو اناث تعذو وأ اناث ادلو نوكي نأ فام ةكرح دجن تناكو ًادلو تدلو اذإف ربطت ىتح

 لوآلا دالو دعب تحكن نإو « الوأ تدلو ىذاا ريغ دلو اهنطب ىف سيل نأ ملعت ىح حكنت مل ًاثلاث دلو ةكرحلا

 نإف تباث حاكتلاف دلو سيل هنأ ٍلع نإو خوسفم حاكنلاف تدلو نإف فوقوم حاكنلاف ةكرح دحن ىهو ىناثلاو

 رخآ تدلو نإف ةعجرلا تفقو ةكرح دحن ىهو ابجوز اهعجن راف ًادلو تعضوف ةعجرلا اهيلع ابجوزل ةقلطم تناك

 امام وأ ًاطةس هتدلو ءاوسو ( لاق ) ةلطاب ةعجرلاف هعضت مل نإو « ةتباث ةعجرلاف هقلخ ضعب نيبت دق هتطقسأ وأ

 نامت 1 هبرض نمو ىهو المح تعضو دق اهنأل هلك كلذب اهتدع ولم اح وأ اتم هتقلأف ىه وأ ناسنإ هبرض وأ

 ةدع لك ىفو ءاربتسالا ىف اذه ءاوسو هوجولا نم هجوب ةأرما لك ىلع ةدع لكو قالطلا ىف اذكه اذهو « هبرضب

 رفظ وأ لجر وأ دب وأ سأر مدآ ىنب قلخ نم قلخ هل نيبتي ىح هب لحم الو للا عضوب لحن دساف حاكسن نه
 امتدعو هب لحب الف ىمدآقلخ هنأ هب فرعبال ام امأف « نييمدالا قلخ نم هنأ هب فرعيام وأ جرف وأ رعش وأ نيع وأ

 قالطلاو ةافولاب ةدعلا نم للا عضوب جورخلا ىف ءاوسو لامحألا تالوأ ةدع ريغ ةدعلا نم اهيلع ضرفام هيف
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 ناعل الب هنع أيقنم دلولا ناكو هرارقإ همزلف هب رش و امهم دحاوب همزلبق ةعحر الو احاكن ثدحم مل مث هنم

 مث ةدعلا ءاضقناب همأ ترقأ اذإ دلولا فني مل فيكف : لئاق لاق نإف . هنم رهاظلا ىف ادبأ نوكي نأ نكمم ريغو

 ىلع ةدعلا ءاضقناب زقتف لماح هو ضنحم نوكت نأ.نكمأ ال لبق ؟:اهرارقإ دعبب ررشأ ةتس نم راك ال ةندلا

 كلذو هنم المح نوكي نأ نكمأ ام بألا هانمزلأو ةدعلا ءاضقناب اهرارقإب دلولا قح عطقن مل ملاق لجلاو رهاظلا

 اذه ناكاملو . ءاوس كلذ ىف ابكلمال ىذلاو ةعجرلا كلم ىذلا ناكو اهقلط موي ْننم ءاسنلا هل لمحم ام رثك أ

 هدلو دلولا لعجأ مل قالطلا عقو موي نم ءاسنلا هل دلت ام رثك ل دلوب تءاجو ةدعلا ءاضقناب رقت مل اذإ تناك اذكه

 رمألا ضعب ىف ةدعلا ءاضقناب رقت ملا جاوزألا ىاعم ىف ةعجرلا اهملع كللع ىتلا نإف : لاق نإف . امهنم دحاو ىف

 نإف ؟ ةعجر ريغب قالطلا دعب اهتباصإ هل لحمأ هل لبقو هتأرما اذكهسيلو هريغل ةدعلاب لحم اهنأ ىرت الأ . ضعب نود

 تمارأ هل لاقيو ؟:ةصخملاب آعجارم, ةياضإلاب ايصاع نوكت تيكف.: لبق ؟ ةعجر اهلج اهباضآ وإ 5200

 ةدعلا ىف ةباصإلاب دلولا هتمزلأ دقف لبق همزلي لاق نإف ؟ ةهبشلا ىعداف دلوب تءاجف نئاب قالط نم ةدع ىف اهءاصأ ول

 رخآلا ىف هيلع هتبثأو امهدحأ ىف هنع هتيفن فيكف ةعجرلا هيف كلمي قالط نم ةدعلا ىف دلولا هكمازلإ ناب قالط نم

 . ؟ ءاوس كدنع دلولا قاحلإ ىف امبنكحو

 ةأفولا ةدع

 ممجاوزأل ةيصو تاور نورذيو متم نوفوتي نيذلاو 22 لحو 5 هللا لاق : ىل اعت هللا ةمحر ( قث *تلالاث (

 ةيآلا هذه نأ نآرقلاب علا لهأ نم دحاو ريغ نع تظفح ( قفا:ةلللاف ) ةبآلا « جارخإ ريغ لوحلا ىلإ ًاعاتم

 مطوق ىتاعم نم ىكحأ ام ركذي اهف ضعب ىلع ديزي مهضعب نأ تظفحو ةخوسنم اهنأو ثيراوملا ىآ لوزن لبق تازن

 نيدلاولل ةيصولا عم تلو اهنأ ىلإ بهذي موضعي ناكو هب هو>ضوأ امن 1 ةضصعب تضر أد تنك نإ

 ابجوز لهأ ىلع رظح دق نأو اكسو ارسل و افق اكاد ةنس عاتع ةدودحم ةأرملا ةمصو نأو نيبرقألاو

 اهنأل هالو امل مهنم جارخإ ريغ ناك اذإ اه-ورخم هثراو الو ابجوز جرحم لو جر نأ املع رظحم ملو اهجارخإ

 اهثرو ىلاعت هللا نأب ةخوسنم ىنكسلاو لوحلا ىلإ عاتملاب امل ةيصولا نأ مهبهذم ناكو امل قل ةكرات ىه امتإ

 ارمثعو ربشأ ةعبرأ ةدع اهبلع تيثأ لجو زع هللا نأ نيبو ٠ دلو هل ناك نإ نمثلاو دلو اهجوزل نكي مل نإ عبرلا

 نأ اهيلع نأ ىلع مسو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر ةنس تلدو لاق اهليق حاكناا 0 اهنم جورخلا ىف رابخلا امل سيل

 ' رق وأ دعب الح عضن نأ اهلجأ نوكف الماح نارككت نأ الإ هلحأ تاتكلا غلب ىح اهحوز تيب ىق كككملا

 ثاريملاب لوحلا ىلإ عاتملاب امل ةيصولا خسأ نم تفصو امو ( لاق ) رثعو رهشأ ةعبرأ ةدع اهلمح عضوب طقسيو

 رشثعو رهشأ ةعبرأ ةدع اهيلع .نأ ىف هتع فالتخا ال كلذكو ٠ معلا لهأ نم هتماع دحأ نم هيف فالتخا الام

 كلذكو ( لاق ) اهلمح عضت نأ ةدع تاذ لكو الماح تناكاذإ اهلجأ نأ ةنسلا عم معلا لهأ نم رثك ألا لوقو

 ناكو (لاق ) ةنسلاب لالدتسالا عم جرح نأ ىف رابخلا امل سيلو اهبجوز تيب ىف دتعت نأ اهيلع ناب ريق لا لز

 نوكي نأ لمتحم « اريشعو ربشأ ةعب رأ نهسفنأب نصب رتب احاوزأ نوذيو متم نوفوتي نيذلاو » لحو زع هللا لوق

 نود لج ا تاوذ ريغو ءامإلا نود رئارحلا ىلع نوكي نأ لمتحاو « لماح ريغو لماح ةمأو ةرح ةجوز لك ىلع

 ءاوس تادتعملا لماوحلا ىف ةافولاو قالطلا نأو جاوزألا نم لماوحلا ريغ ىلع اهنأ ىلع ةنساا تلدو « لماوحلا

 ابل عضوب لحم ةرحلاك قالطلاو ةافولا ىف لماحلا ةمألا نأ ىف افلاخم دعأ ملو . نهلمح نعضي نأ نهلك نملجأ نأو
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 هف كلي اقالط هتأرما لجرلا قلط اذإو . لما عضوب جاو زأالل لحتق المح عضتف الماح نوكت نأ الإ دتعتف ةرخ
 جوزلا اهقلطموي نم نينس عبرأ نم رثكأأل تدلو ىتح احاكن الو ةعجر جوزلا امل ثدحم ملف ابكلعال وأ ةعجرلا
 ناك نإو ٠ ءاسنلا هل دلتال الل قالطلا دعب تدلو اهنأل ناعل الب هنع ىننم دلولاف لمخلاب رقي ملو دلولا جوزلا رككأت
 وأ تضم ضيح ثالثب رمت مف ةعجرلا كلم نك ناو . اهمدحإ تاكذإ لجلا ةقفن تدر ةعحرلا هيف كلعال قالطلا
 ارهاط اهلعجأ ىنأ كلذو ضردح ثالث هل ضصحت ام لقأ ىف ةقفنلا اهلف ربشأ ةثالث ىضعب رقتف روهشلاب دتعت نم ن وكك
 نأ ىلإ ةقفنلا هف امل لعجأاف ضيح ثألث هف ضيحم تناكام لقأ اهل تَسحأ مث ابموي نم ضيحم مث اهةلط نيح
 لقأو اهقلط موي نم اهضرح لبق اهربط لعجأ نأ نم تفصو امي كلذ ءىدتبأ ةثلاثلا ةضحلا نم مدلا ىف ل
 نيقيلا كلذ .نأل ضيحم تناكام لأ الإ امل لعجأ مل رصقيو لوطيف فلتخم اهضيح ناك نإو رهطتو ضيحم ام
 تلعج روهشلا اهتدع تناكولف لمحال ةعضاوو ةضيحال ةدسفم اهمأل لجلاب ةيضقنم ةدعلا لعجأو كشلا هنع حرطأو
 رقأ ولو (لاق ) هريغ نم ناك دلولا همزلي مل نإو . لجلا عضوب ةدعلا نه تئربو اهقلط مو. نم ربشأ ةثالث ةقفن امل
 جوزلا هب رقي لولو . هدلو نوكف ةدعلا ىف ةهبشب بيصيو اديدج احاكن حكشو عجن ري دق هنأل هنبا ناك جوزلا هب
 ةعجرلا اهيلع هل نأ ىرت ىهو اهباصأو انئاب قالطلا ناك اذإ ابدكت وأ ةدعلا ىف ابعجار هنأ تعدا ةأرملا نككلو
 هتثرو لعو امح ناك نإ اهاوعد ىلع نيميلا هيلعو اذه نم ءىش ىف دلولا همزلي مل رقي ملو تام وأ هلك كلذ كشاف
 ءاضقناب ترق اف ابكلمبال وأ ةعجرلا هيف كلم اقالط ةتأرما لجرلاقلط اذإو . مهناعأ تلأسو اتيم ناك نإ مهماعىلع
 قحال ادبأ دلولاف لقأ وأ قالطلا اهيف عقو ىتلا ةعاسلا نم نينس عبرأ زواحم ملادلو تدلو قح اهم رقت مل وأ ةدعلا
 هب ىات ناب الإ بألا نع دلولا ىننيال اتيم وأ ايح بألا ناك اهقلط موي نم ءاسنلا لمح هل نوكي ام رثك ال بألاب
 تجوزت اذإو اشارف نوكتف هريغ اجوز تجوزت وأ ناعلب هيفنيف نعتلي وأ اهقلط موي نم ءاسنلا نفحم اع ريكا
 ةدقع تعقو مو. نم رهشأ ةتسل دلوب تءاج ىت> رقي مل وأ اهب لوخدلاب رقأو ةدعلا ءاضقناب ترقأ دقو هريغاجوز
 لوألا جوزلا ىلع قدصت مل ةدعلا تضقنا ىلوق ىف تبذك تلاق ول كلذكو . ناعلب هيفني نأ الإ هل دلولاف حاكتلا
 لوألا اهقراف موي نم لقأ وأ نينس عبرأ مامتو رخآلا حاكنلا ةدقع تعقو موي نم رو لقأل هتدلو ولو
 نمربشأ ةتس نم لقأل هتعضو ولو . لوالل ناك لوألا اهقاف موي نم رهشأ ةّتس نم لقأل هتعضو ولو . لوأالل ناك
 لوألا ق الط نمهتعضو اهنأل امبنم دحاو نبا نكي مل لوألا ابقلط موي نم نينس عبرأ نم رثكأو رخآلا اهحكن موي

 0ك نقاط تنأاف تدلو الك هتآرمال لجرلا لاق اذإو . ءاسنلا هل دلتال ال رخآلا حاكن نمو ءاسنلا هل لمحل
 ةدعالو عقو قالطلا نأل قالط هب عقب ملورخآلا دلولاب اهتدع تضقناو لوألا دلولاب قالطلا عقو دحاو نطب ىف نيدلو
 اهتدع تضقناو ةعجرلا كالع وهو عقو قالطلا نأل نيلوألا نيدلولاب ناتقيلطت تعقو نطب ىف ةثالث تدلو ولو اهءاع
 ةدعلا تضقناو لئاوألا ثالثلاب ثالثا عقو نطب ىف ةعبرأ تدلوو املاح ةلأسملا تناكولو قالط هب عقب الو ثلاثلاب
 قالطلا عقو ةنس امهنم دحاو لك نيب نيدلو تدلوف قلاط تنأف ادلو تدلو الك هتأرمال لجر لاق ولو . عببارلا دلولاب
 مك ةقفنلا اهلف ةعجرلا كللمي ناك نإو هيف ةقفن الف ةعب.رلا هيف كللعال قالطلا ناكنإو رخآلاب جاوز الل تلحو لوألاب
 اذه نب تقرف اهنإو ( لاق ) ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف لخدت تح ضيح ثالث هف ضحم تناك ام لقأ ىف تفصو
 اهلمح عضوب عقو اهلمح عضو لبق مدقت مالكب ثناحلا ىلع عقب ك قالطلا أدتبا ©27جوزلا نأل هلبق لئاسملاو

 . لمأت 4 علا أدتبا امل » هلعاو خسنلا ىف اذك )١(



 ةظرا

 نينثاب الماح تناك نإو . نيع ةفرطب توملا وأ قالطلا دعب كلذ ناك ولو اهنع ىنوتم وأ تناك ةقلطما امدغ تعفنأ

 داو ةكرح دحن ىهو لوألا عضو دعب ابعجار نإف . ىناثلا عضت ىت> ةعجرلا اهيلع اهجوزاف لوألا تعض وفا ةثداث وأ

 ائيس عضت مل نإو ةتباث هتعجرف ءىث نييمدآلا قاخ نم هل نيبت ًاطقس تطقسأ وأ رخآ ًادلو تدلو نإف ةعجرلا انفقوأ

 تعضوول اذه كلذكو ةلطاب ةعجرلاف نيمدآلا قلخ نم ءىش هيف نيبتي الام وأ دلولا عستي ام ءاسنلا نم ا الإ

 المح رخآ عضوب الإ اهجوز نم ادبأ اولتال عبار قبو ةثالث وأ . اثلاث هارت هدحم ءىش وأ ثلاث قو نالوألا

 اهدلو ضعب جرخ دقو اعجب را ولو ( لا ) المح ىمدآ قلخ هل نيببال ام اهريغو ةميشملا نم للا عّتيام سيلو

 نإو . !متدع تضقنا دقف هلك اهقراف اذإف اهنم اجراخ هلك اهقرافي ىتح هنم ولحم الو ةعجرلا اهيلع هل تناك هضعب قبو

 هل ناب دق اطقس عضت نأ للا عضو ن. ةافولاو قالطلا نم ةدتعملا هب وامام لقأو (لاق) هريغ الو تسط ىف عقب مل

 هنأ هآر نم مع ىؤر اذإ ام وأ ندب وأ لحجر وأ دب وأ سأر وأ عبصإ وأ رفظ وأ نيع هىش مدآ ىب قلخ نه

 نم هب تلح اذكه وهام تعضو اذإف . هقلخ نيبيال ائيش الو ةوشح الو نطب ىف امد نوكيال ىمدا قلخ الإ نيكل

 ولت الو هب لحم ملال مأوه قلخأ ءاسنلا نم لدعلا لهأ هيف كش اعمتح ًائيش تقلأ اذإو (لاق) ةافولاو قالطلا ةدع

 مل اهجوز لاقو « هقلخ ناب دق اطقس وأ ادلو تعضو دق تلاقف ابجوزو ىه تفلتخا نإو .هيف نككشإال امب الإ
 ةعجرلا هلتناك تعضوام تبلا ىلع فلح نإف . ابجوز ىلع نيميلا تدر فاحم مل نإو ء اهنيمي عم املوق لوقلاف ىعضت

 تديشتساف ءاسن هرضح دقو هلقعأ ال ائيش وأ هيف كشأ ًائيش تعضو تلاقولو©0لاق ةعجرلا هل نكي ل فلخب مل نإو

 دلو الو ةدلاو نهمف لبقي الو نهنم لقأ لبقيال تاماسم لودع راارح ةوسن عبرأ كلذ ىف لبقي نم لقأو نب
 تدلوو هتأرما لجر قلط ولو . ءاسنلا نم ابعضرأ نمو تايدنجألاو اهتبارق ىوذ نم نهريغو !متاوخأ لبقتو
 لوقلاف هتبذكو ةعجرلا كيلع ىلف تدلوام دعب عقو وه لاقو ؟ هدعب وأ اهدالو لبق الع قالطلا عقوأ ىه ردت ملف
 اف هنأل اهسفنب كلمأ نوكتف اهق> عدت مل اذإف امل ق> ةدعلا نم وللاو . هل ق> ةءجرلا نأل مب قحأ وهو هلوق
 نا هدعب وأ دالولا لبق قالطلا عقوأ ىصهالو وه ردب لولو (لاق) كاز هنأ ىه معزت نا لوزب اعإ هقح لزب هنود

 اهليزت الف ةقلطملا ىلع بحت ةدعلا نأل ةدعلا الع تناك هنم جراخ وأ اهرصم نم ةيحانب ابقلط نيح ايئاغ اهنع ناك
 هنأل هعنمأ مل اهعجترا ولو هنم تاح دق اهلعا ىردأ ال ىنأل اهعجن ريال نأ عرولا ناكو اهب ىفات نأ نيت لاا
 ددع ىف ىناتكلا وأ ملسملا تحم ن وكست ةيباتكلا ةرحلاو (لاق) هنم تلح دق نأ نيقيب الإ اهتعجر هعنم ىل زوجمال

 كلذيف نافلتخم ال ءاوس هجو لك امل مزليو كلذ ريغو دادحإلاو جورخلا كرت نم ةدتعملا مزاي امو ةافولا وأ قالطلا

 دسل نأو ةرحخلا ةدع فضن لجلا ريغ ىف ةمألا ةدغ نأ الإ ةئلسملا ةمألا كلذكو كلذك ةزيفصلا ةيلسملا.ةزحلاو

 تباثلااكننلا نم ةدعلا عمت« و (لاق) لمح الو ةعجرلا كالع قاطم ىلع ةقفن امل نكي مل ابجرخأ اذإو ابجرم نأ ةمألا
 امهتدعف ةقرفلاب ادساف احاكن ةحوكتملاو قالطلا نم ةأرملا تدتعا اذإو ٠ هريغ ىف قرتفتو ءىث ىف دسافلا حاكنلاو

 نأ الإ ىنكس الو لجلا ىف ادساف احاكن ةحوكنمل ةقفنال نأ ريغ روهشلاو ءارفألاو للا عضوم ىف نافلتخمال ءاوس
 تاق ًادساف احاكن ةأرملالجرلا حكت اذإو . اهنيصحتب هلو هعوطتب اهل كلذذ وكيف اهنصديل ىتكسلاب امل بيصملا عوطتن

 اهنعىفوتم ةدعدتعت الو ةقلطم ةدع دتعت نأ اهيلعف تام ىتح امبنيب قرف ملف هلبق وأ هتوه دعب حاكنلا داسف ملع مث اهنع

 هب دتعتام لقأ كلذ نأل ةقلطم ةدعب أريتست امنإو ةجوز نكت ملاهنأل امهنيب ثاريم الو هتدع نم 'ىش ىفدحم الو

 .لمأ ات « نهم تدبشتساف» هلوق ىف هلعلو «ول» تاوح ىف لمااتو خسنلا ىف اذك خلا تءضو تلاقولو : هلوق )١(



 تان رك

 اذإو ء اهدعب دحم الو رشعلاو الا ةعيرألا ىف دحنو هنم تلح لجلا عضو لبق رثعلاو ربشألا ةعبرألا تضم
 اتراتخاف حاكنلا دعب وأ اتيضرف حاكنلا لبق (هاتجوز تملعو بوبجلا ىصخلاو بوبجملا ريغ ىصخلا حكن
 اذإو ٠ هتباصإب رهملا بحب ىصخلا ريغ لجرلاك وهف وخلا ركع نضخلا باصأ اذإو ٠ زئاج حاكنلاف ماقملا
 ةالزن ىصخلاو ناكو ءى قح ١ نإو 0 تنزيل ريغ ىداك وهف جرفلا 8 بيغ ءىش ىدحلل قبأ ناك

 امهقالطو ةافولاو قالطلا ند لحفلا ةجوز دتعت اك امهنم امهاتجوز تدتعاو لحفلا قحلي مي دلولا امهقحل
 مت وأ هريششع 0 ع ىح ى حلا قالط زوحب الو 2 غلابلا لعنلا قالطك نيشلاب اناك اذإ لاح لكك

 هتحص لاح ىف قلط نإو هنو:> لاح ىف قلط اذإ قيفو نحب ال قالط الو . اهلق
 هقالط زو نأ ىلإ ريصي وأ تومي ىتح هتأرما ةأرملاف هقالط زجم مل نمو . ناركسلا قالط زوحو ( لاق ).زاح
 دل. هنآل ناعلن دلولا 0 نأ هل نوكي الو حيحصلا | مزلي اك دلواا همزلي هلقع ىلع بولغم غلاب لكو
 . هتأرما هنم نيبت الو اناعل

 لمعت ركل نع

 لماحلا هَدَع

 تاو. هللا هةمحر( 3 ة(:تلالاث ) « نرلمح نعضي نأ نولح ا> ١ لامحألا تالو وأو » تاقلطملا ف لو زع هللا لاق

 [077 (او ةالثصاا تكر ,لخأ ىلع ضحم تناك ولو ( لاق ) اهلمح عضت نأ اهلجأف الماح تقلط ةقلطم
 ىو لماح اهمأ ىرت تناك نإف ( لاق ) اهل عضت نأ اهلجأ امنإ هلهأ نم تسيل | مآل ضرحلاب اهتدع ضقنت لو
 ةثلاثا ةضدلا نم مدلا ىف تلخدف ىذيح ثالث امل ترم نإف نفت و تاراطتو :سيطا تصحا ترانا سم
 ثالث دعب اهءانترا لاح ىف ابجوز اهعجن را نإف ضيحلا ثالثلاب ادع تضقنا دقف لمح اهم نسل نأ امل ناب دقو
 ابءاعأف لج نإو/« ةلطاب ةعجرلاف لمحاهم سيل نأ ناب نإو « ةتباث ةعجرلاف لمح اهب ناب نإف ةعجرلا انفقو ضيح
 ضحيت مل تلا ةقلطملا ةأرملا اذكهو ء بطاخ وهو امهنيب قرفيو ىرخأ ةدع لبقتستو اهنم باصأ امب ربملا اهلف
 نإ ضيح ثالث تضاحف ضيحم ىهو للا نم تباترا ىلا لاح فلام ال رهشأ ةثالث اهب رمتف لجل نم تان
 « ةبسر ريغ وأ اهب ترم ةبير لاح ىف قالطلا دعب اهب ترم ىتل ا رهشألا ةثالثلا ىف ةدعلا نم تئرب للا نم تن
 تناك ةمجرلا تقبث رهألا ةئالثا ىف اهجوز اهعجار نإ اهلمح عشت نأ اهلجأ لجلا اهل نابو للا نم أربت مل نإو
 لع « ةلطاب ةعجرلاف لا نه تئرب نإف ةعجرلا تفقو رهشألا ةثالثلا دعب اعجار اذإف « نكت مل وأ الماح
 موي نه ةقفنلا تاطب المح هاري وهو اهيلع قفنأ نإر « روبشلا وأ ضدلا ىف اهيلع قفنأ ةعجرلا كلمي قالطلا
 نآك نيح قفنأ امب عجريؤ ضيملاو روهشلاب ةدعلا ىضم دعب قفنأ امب اهيلع عجديو دورشلا و ضنا كلكآ ١
 سرسملاب قادصلا اهل تلع> ةعحرلا تلطب أ اهب لخد نإف ةقفنلا الو ةّباث ةعجرلاف الماح تناك نإف الماح اهارب

 شفنا مث ربشألا ةثالثلا دعب لماح اهنأ ىرت ىهو اهعجار نإف ًايطاخ ناكو اهءاصأ موي نم ةدعلا تفنأتساو

 : ىللعت هللا همحر ( ىف: +لالاف ) بهذ شفنا ( عييرلا لاق ) ةلطاب ةعجرلاف لماح ريغ اهنأ ممعف اهنطب ىف ام
 , ردبال 00-0 مددع نيفوأ نإو لجملا نم اهجوز اهنع ىنوتلا الو تاقلطملا نم ةباترملا حت ه2 >1

 دقو تب ام حاكنل 6 لخ ١ نه نئرإ نإف هانففوو -اكذلا حاسفلا / ندكت نإو ؟ هب ندتعاام وأ ل اجلا ؟ نهددعام

 انلطبأ نعصو نإف لله سيل نأ نيبتي ى سس لوددلا نهانعنم نحلا ناك نإو 0 م0 نم نيح نام



 علل

 بس هه ررأا ءدع هنماليفستو ؛تاريملا هنمااش ناك 2 جوزلا تام تح جوزلا قارف رتحم مف ايقتعأ

 ناك تومي نأ لبق تقتع نيح هقارف تراتخا ولو ٠ اهديس نه ايلع ءاربتسا الو جوزلا تام موي نم ارمشعو

 دعب ةعجر اهيلع هل نكي ملو قالطلا ةدع تلك أو هثرثلو ةافو ةدع الع نكي لو قالط ريغب اخسف قارفلا

 هل.دلت ام رّثك ل دلوي هتوم دعب لجر دلو مأ تءاج اذإو ( لاق ) اهديسل ءاّريتساالو هتوم لبق هقارف اهرائتخا

 تءاج ولو اهأربتسا هنأ عدب مل اذإ اهقتعأ ول ةاحلا ىف اذكهو . هب ق>ال دلولاف هتايح تاعاس رخآ نم ءاسنلا

 اهلمح عضت نأ الماح تناك اذإ دلولا مأ ةدعو ( لاق ) همزلي مل قتعأ وأ تام موي نم ءاسنلا هل دلت امج رثك ل هب

 ةضيحم تأربتسا اهؤطي ناك ةمأ وأ اهؤطي ناكةل ةربدق نع لجرلا تام اذإو ( لاق ) ةضيحف الءاح نكست مل نإو

 حكنت ملول "ىلإ بحأو اهيلع ءاريتسا الف اهؤطيال ةمأ تناك نإو حاكنلا خسف اهابق دلواا مأ وأ ىه تحكن نإف

 اهريغل هؤارمش زوجي اك زئاج ءارثلاف ةراجتلل اهارتشاف بتاك مث ةأرعا دبعلل تناك اذإو « اهسفن. ”ىريتسلا قح

 رهشف ضيحم نكت مل نإف نيتضحم حاكنلا نه« دتعتو اهحاكن هل لعجأ مل ابكلمب هتلعج اذإ دساف حاكتلاو

 ىهو اهااطي نأ هل ناك اهتدع ىضم لبق قتع نإو « مات اكلم كلال هنأل كلاب اهأطي نأ هل سيلو فصنو

 هل هرك أ امنإ لاحلا هذه ىف اهئاطو هل هركأ الو هيلع مرح الو هنم اهتدع ىف هريغ ىلع مرحت امنإ ةثام نم دتعت

 بتاكملا تام ولو « دسافاا ءاملا نم دتعت ىهو عقو ولو حاكناا دسفأ الو هيلع همر>أ الو دسافلا ءاملا ف كلذ

 اوناك ًادلو وأ هكرتي ملوأ ءافو كرت ديسلل ةكوام تناكو هحاكن خاسفنا نه اهتدع ةيقب تلكذأ فدو نإ

 بتاكملل كلم اهنأل زب مل اهايإ هجوزف اهايإ هجوزي نأ ديسلا ىضر ولو « مبعدي ملو ًارارحأ وأ ةباتكسلا ىف هعم

 ءطولا هتعنمو دلولا هب تقحلأ تدلوف بتاكملا اهارست ولو هل كلذ نكي لد اهارسستي نأ ىذر ولو هلام كلم اك

 هوبأ قتع نإ ةيرحلا يم اهدلول تركح دق ىنأل هفخم مل وأإ زجعلا فاخ لاحب اهعيبنال اهدحأ : نالوق اهنفو

 ”ىربتست اك ةضيحم تأربتسا تام نإو « هفخم مل نإ ابعيس نأ هلزوجي الو زجعا فاخ نإ ابعيب هل نأ : ىتاثلاو

 ةرح ةأرما بتاكملا جوزت اذإو « اهيلع ديزتال ةضيحم تأربتسا اهعبب دارأ وأ اهأطو هتعنم اذإ كلذكو ةمألا

 خسفني حاكنلا ءاوسف اكولمت وأ ًارح هثكمب نيح ©12تام نإو ةقلطم ةدع هنم تدتعاو حاكنلا دسف هتثرو مث

 كلما دقع عقو ةعاس خسفنا حاكناا نأل ارح ناكنإ هنم ثرتالو اهجوز اهنع ىفوتم ةدعال ةقلطم ةدع اهتدعو

 تام اذإو تفدعو ا ناك ائيش هنم تثرو ىنءو تاث حاكلاف اهنذإب اهايإ هجوز هذيس تنب تناكول اذهو

 ملام اهم رقت مل وأ ةدعلا ءاضقناب ترقأ دلولا تملا تمزلأ ءاسنلا هل دلتام شك ًال.دلوب هتأرما تءاغو كح

 ةوسن غيرأب, تءاجف هتادلو نوكست نأ ةثرولا ركنأف داوب تءاج ولو .« هنمنوكت نأ نكس | حكست

 همزلي مل دلولا اذه ىدلت مل لاقف اهفذقي ملو.هتأرءا دالو دحج جوز لك اذكهو « تملا مزل هتدلو اهنأ ىلع ندهشي

 اذإو « ناعلب هيفني نأ الإ همزليف اهدالو ىلع ندبشي ةوسن عبرأاب ةأ رملاىاتوأ هب الخلا و[ هبا 2 1 ١

 « ةيزل نبك ]وأ اهحكن موي حو ريشا ةليسل نلوب اتعاحو هدو لو ٠ لوددلا ملف ةأرملا لجرلا حكن

 هتأرما نع هلثم عماجال ىذلا ىصلا تام اذإو « ناعلب هيفني نأ الإ ءاسنلا هل دلت ام ربك أل همزل اهقلط ول كلذكو

 نأ معا طاحأ اذإ هب قحلي الو هنم نيل لمخلا نأل ريثعو رهشأ ةعبرأ اهتدعف تام ىتح اهم لخدي ملوأ اهب لخد

 نإو ارششعو ربشأ ةعب رأ كلك أ رعشعو روشأ ةعبرأ لبق للا تعضو نإو 2 هتاح ىف الو هتوم دعب لزسال هلثم

 لف ا اهدا 01 سلا و ةثلثملاب « اهثكمت نيح هلعلو خسنلا ىف اذك هثكم نيح : هلوق )1(



5-00 
 ةدملاىف تقتع مث ةعجرلا هيف كلممال اقالط ةمألا قالط ناكولو . ةرح ةدع لاك ! ىلوألا ةدعلا نم اهلع اممإف سعم
 ةحوزب "تسب اهنأل ةدع فئاتسن الو ةجوز ريغ اهنأل امل رابخال نأو ىلوألا ةدعلا ىلع ىنبت نأ اهدحأ نالوق اهمفف
 لوقلاو . نيرح لاحلا كلت ىف اناك ول ناثراوتي الو هراهظ الو هؤالبإ الو هقالط اهملع عقبال جاوزألا قاعم فلو
 ىلع هسيقب نأ ىلإ بهذ اذه ىلإ بهذ نمو ةمأ ةدع لك ةرح نوكت الو ةرح ةدع ليكن نأ اهلع نأ ىاثلا
 نوكت نأ زوحجم الو ضيحلا لبقتسن ضيم مث روهشلاب دتعت ةأرملا لاقو . ةعجرلا هيف كللع ىذلا قالطلا ىف ةدعلا

 "1 11١ نحو ءرح ادع ضب ىف نوكت نأ زوجمال اذكعو لوقيف روهشلاب دتعت تو ضيحم نم امتدع ضعب ىف
 ةالص ىلصي امقم هتالص ضعب ىف نوكي نأ زوجي الو اعبرأ مني ماقللا ىوني مث ةعكر ىلصي رفاسملا ىف لاقو. ةمأ
 اكامبتضق ناتدع اهيلع تعمتجا اذإف جاوزألا نم ةمألاو (لاق) سايقلاب لعأ ىلاعت لاو نيلوقلا هبشأ اذهورفاسم
 . اهنع دريام اهنع دريو ةرخلا ىلع تبثشاام اهيلع تبي ةرحلاك دادحإلاو دسافلا حاكنلا ىف ىممو ةرحلا امبيضقت اك

 دلولا م ءارعتسا

 اذإو ( قفا: خلالاف ) ةضحمب دتعت لاق اهديس اهنع ىفوتي دلولا مأ ىف لاق هنأ رمع نبا نع عفان نع كلام انريخأ
 اذإف ربطلا ىرت ىتح جاوزالل ةضرحلا نم لحم الو ةضيحم تأربتسا اهنع تام وأ اهقتعأف اهديس نم ةمألا تدلو
 اهنع تام وأ اهقتعأ نإو « ةضيحلا كلتب دتعإ مل ضئاح ىهو اهنع تام وأ اهقتعأ نإو . لستغت مل نإو تلح هتأر
 تاح مث اهنيقي ةعاس نم ةضحم اهسفن تأربتسا نقيتسن مل نإو تلخ قتعلا دعب تضاح دق اهنأ تنقيتساف ملعتال ىهو
 نم ءاربتسالا ىف ةرخلاك ىهو ظل حكنت مل تبارتسا نإو . اهلمح عضت نأ اهلجأف الماح تناك نإو (لاق)
 اهيلع تباث حاكنلاف اهجوز مث اهأريتسا نإو اهبجوزي.ال نأ هل تدبحأ هنم لجرلا ةيراج تدلو اذإو . ءاوس ةدعلا
 اهجوز اهقلط نإو اهديس نم اهيلع ءاربتسا الف تمي لو اهجوز اهقلطي لو اهديس تام نإف . ضرت مل وأ تيضر
 ابجرف نأل اهديس نه ءاربتسا اهيلع نكي مل اهديس تام ىتح اهتدع ضقنت رف انئاب اقالط وأ ةعجرلا هيف كلع اقالط
 تومي قح هنم اهتدع ضقنت لف ابجوز اهنع تام ول كلذكو .٠ حاكن نم ةدعو حاكنب هريغل هحابأ ءىشب هنم عون
 هنم اهتدع تضقتاف اهقلط وأ امجوز تام ولو . حاكن نم ةدعب هنم عون ابجرف نأل اهديس نم *ىربتست مل اهديس
 مويب رخآلا لبق تام اهدحأ نأ ملعيو اهدسو اهجوز تام ولو (لاق) ةضيحم اهديس نم تاأربتسا اهديس تام مث
 ارشعو ربشأ ةعبر#امهنم رخآلا تام نيح نم تدتعا لبق تام امهأ معي الو رثك أ وأ لايل سمحو نيرهش وأ
 تب اذِإَف اهادحإ اهمزلي امنإو اعم اهئامزليال امهنأ ىرخألا ىف نيتدعلا ىدحإ لخدت انلك اع ةضخل ايفا
 نه اهيلع ءاربتسا الف اهجوز لبق تام.اهدس ناك نإ اهمزلبام رثك 1 كلذف دحاو تقو ىف لاككلا ىلع اعم امه
 ءاربتسا:الف لايل سمحو نيرهش لئكستست ملو اهديس لبق تام اهجوز ناك نإو ريشعو روشأ ةعبرأ اهيلعو اهديس نم
 0000 ا ل سد نأ | لال سو نيريث ىّصم دعب تام اهديس ناكانإو ١ اعديس نم اهيلع
 ةعجرلا كلمي ةقيلطت اهقلط هذه جوز ناك ولو اهجوز لق تام اهدس نأ نقيتست قح اهجوز ثرت الو
 ةعبرأ امجوز تام موي نم ةافولا ةدع تدتعا ارح جوزلا ناكو ةدعلا ىهو اهجوز تام مث . اهديس تام مث
 ةدع ىف تناك اذإ اهدس نم ابيلع ءاربتسا ال هنأل ةضحم ىتأتال نأ لابتملو ابجوز تئروؤ اريشعو ا
 وأ قالصلا نء* امتدع ىف ىو اهدس تام مث ةعحرلا كلعإ ةملطت اهقلطف ادبع ابجوز ناك ولو : اهحوز ند
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 عطقيف فصن عطقال نكي مل مرثكأو ةنسو قالطلا اهيلع عقو موي نم امود نوكي دق“ هل فصن الف لجلا 'امأف

 فصن م> رلل نكي لو فصنلا اهيلع لعدف فضن هل ناكف دللا (هدحأ نادح انزلل ناكو « ةرحلاو ةمألاو دبعلاو رحلا

 نم هنع انور نمع راثآلا تام اذه.و .. رازحألا ىلَع ةيدح دحأب:تدخو انزلا دح اهنع لطبي ملو اهيلع لمي لف

 اهنع تام وأ اهقلطف دبعلا وأ رحلا ةمألا تجوزت اذإف ( قنا ةلالاف ) مسو هيلع للا لف ا فاكر تاعصأ

 روهشلا ىف دتعتو « تلح ةيناثا ةضحلا نه مدلا ىف تلخد اذإ نيتذيح ضيحم نمت تناك اذإ دتعت « ام ةدعلاو ءاوسف

 عضت نأ للا ىفو « لال سمح و نءرهش ةافولا ىف دتعتو « نك وأ" رغص نم قمح ال نع اذإ نيعبرأو اسمح

 ابدع ىف ةرحلا ىلعام اهيلع ةعجرلا كللع تناك اذإ قالطلا قى اهجوزاو ( لاق ) ةقلطم تناك وأ ابنع ىقوتم اياح

 ىف ةدعلا ابعنمتف اهديس اهج زخم نأ الإ :هنع كلذ طقلشي الو . ةرطلا ةقفن نم ةلعام :دملا ف اهتقفن نم هيلع كلذكو

 اقالط ةقلطم تناك نإ كلذكو . :هدلب ريغ دلي: ىلإ هنَغ اهجرخأف ةجوز هل تناك ول طقس « هس هن 01 هر

 نك نإو و تاتلطلاف كوش لدحو 2 نا نأ نء اهديس ابحر ملام الماح اهتقفت هيلع تناك ةعجرلا كلمبال

 ولو لفاحلا ةمألا ىلع قفنيال نأب اعاجإ الو امزال ارثأ دحت مو( نهلح نعش ىح نيل ارقشاف ل 2

 تاك ول وكم كو هنأ ةقفا مح غلبتال للا ةقفن تناك لمحلل ىه امإ لماحلا ىلع ةقفنلا نأ معزن نأ ىلإ انبهذ

 لعءج نأ ىلإ سانا ضعب بهذ دقو « ادبعت هعابتا انيلع ىلاعت هللا 2 هنكلو همأ ةقفنا ضعب هتقفث غلبت ل ادولوم

 لل: ريغ ةدنملا كرذكو 2 هيد ةسوبع لما كان نيالا ىلع اسايق ةقفنلا اهتعجر ابحوز كالعال ةةلطمال

 هبس ةسوبحم اهأب ال لجو زع هللا محب لماحلا ىلع انققنأ امنإو طلغ هنأ ىلإ انبهذف « جاوزألا نع هببسب ةسوبح

 مل اذإ اهتعجر ابجوز كلعال ىتلل ةقفنال نأ ىلع ةنسلاب انللدتساو « امل ةقفن الو ثوملاب ةيبس ةسويح نوككت دقو

1 
 ل

 رم نع ةبتع نب هللا دبع نع راسإ نب ناملس نع ةحلط ىنأ قوم نمح رلا دبع نب دمحم نع نايفس انريخأ ءاهديس

 اهجرحم نأ نم تفصوام الإ ةرحلاك ةدعلا ىف تناك ام ىنكسلاو قارفلا دع ةقفنلا ف ةلاو (لاق) الماح

 ضيحم نكت مل نإف نيتضيح ةمألا دتعتو نيتقيلطت قلطيو نيتأر ما دبعلا مكتي لاق هنأ هنعىلاعت هللا ىضر باطخلانبا

 ىقثلا سوأ نب ورمع نع رانيد نب ورم نع نايفس انريخأ « ةقث ناكو نايفس لاق : افصنو اره وأ 0

 لاقف افصنو ةضيح ابتلع تعطتسا ول لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع عمس هنأ فيقث نم لجر نع

 ةمأ ةدع اهتدعف ةعجرلا هيف كلب ًاقالط ةمألا دبعلا وأ رلا قلط اذإو (لاق) رمع تكسف افصنو ًارهش املعجاف لجر

 لقأ وأ ةعاس ةدعلا ىضم لبق تقتعأ نإو « ىلوألا امتدع ىلع دزأ لو ةدعل دعت مل تقتع مث « اهتدع تضم اذإو

 هيف كلم ىذلا قالطلا دعب تام نإف .٠ اهرمأ ةماع ىف جاوزألا ىلاعم ىف ىهو عقو قتعا"نأل ةرخ هلع لك

 همالا ءدنع اندلع قضم ليال دقو كانا ك0 نإو . اهثري ل تتام ول كلذكو هثرتال قلعلا لبق هم را

 هقالط ناك اذإو (لاق ) نيجوزلا نيب عمي امو هرابظو هقالطو هؤاليا هيلع عق.و اثراوت ةركا ةدع ىغم لبقو

 زج (,امتدع ىضقنت لبق تقتعف اهتدع ىضقنت نأ ىلإ ةعجرلا هيف كلمم اقالط تقلط اذإ اهيلع عقي هرابظو هؤالبإو

 دبع دنع ةمألا تناكولو « ةيرحلاب اهتمزل ىتلا اهتدع ءاضقنا لبق ناثراوتيو ةرح ةدع دتعت نأ الإ « لعأ ىلاعت هللاو

 هقارف اهرايتخا ناكو امل كلذ ناك هقارف تراتخلاف تقتنع قد اهتدع ضقنت ملف ةعجرلا هيف كلمي اقالط اهقلطف

 كال قالط نم اهتدع ىضقنت نأ لبق ةرح تراص اهنأل لوألا قالطاا نه "ةر ةدع هنم لككستو قالط رغب اخس

 ةقلطم اهنأل ىلوألا ةدعلا ىلع تنب اهبصي ملو اهقلط مث ةعجر امل ثدحأ ناك ول هنأل ةدع فنأتست الو ةعجرلا هبف

 غ2



-5- 

 0 جوزلاو قالطلاو توملا نم ةدعلا

 ةعبرأنهسفنأب نصبرتي اجاوزأ نورذيو يدم نوفوتي نيذلاو » لجوزع هللا لاق : هللا همحر ( قفا:ةلالام )

 ضحلا نم نسُني : قااللاو »هر 5 ذ زع لاقو « ءورق ةثالث نيس ندب رثي تاقلطملاو » لاقو « اريثعو رهشأ

 ناكف : لاق « نبلمح نعضي نأ نولجأ لامحألا تالوأو نضحم مل ىناللاو ربشأ ةثالث نهتدعف متيت ا نإ ؟ئاسن نم

 جوزلا ةافو نيقي ةأرملا تماع اذإو ( لاق ) ةافولا نوكتو قالطلا عقيب موي نم ةدعلا نأ هك ذ رع هللا < ىف انيب

 00 قالطلا نوكي موي نم تدتعا اهدنع تدث قداص ملع ىأ وأ هقالط وأ هتوم ىلع امل موقت ةنيس هقالط وأ

 ترم اذإف اهلع 55 ةدم ىهامعإ ةدعلا نأل ةدع اهملع نكي 1 ةافولاو قالطلا ةدع ىف ىتح دتعت مل نإو 212ةافولا

 تنقيتسا موي نم تدنعا ةافولا وأ قالطلاب تنقيتسا دقو اهيلع كلذ ىنخ اذإو ( لاق ) اهلثم ماقم اهيلع سيلف اهيلع
 4 00 3 5 1 0 ا

 قالطلا نوكي موب ن دعت )2 لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ينل باح ن دحاو ريغ نع ىور دقو هنم دتعا اهنأ

 رصعي ىهو رصمب وهو اهنع تومي وأ هتأرما قلطي لجرلا ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع ديعس انربخأ « ةافولا وأ

 مصاعىبأ نب , دواد نع جيرج نبا نعملاسنب ديعس انريخأ . دتعت اهقلط وأ تام موي نم لاق ؟دتعت موي ىأ نمرخا

 ع عد نب | نع ديعس انريخأ . اهنع تام وأ اهقلط مون نق ةنيب تماق اذإ : لودي بيسملا نب ديعس تعمس لاق

 : لاق ىرهزلا نع بئذ ىنأ نبا نع درعس انريخأ تقلط موي نم دتعت لاق هتأرما قلط لجر ىف لاق هنأ باهش نبا

 . تقلط موب نم ةقلطملاو تام موي نم دعت اهنع ىنوتملا

 ا

 ةقزألا هلكت

 ةافولا نمو رهشأ ةئالثو ءورق ةئالثب قالطلا نم ددعلا لجو زع هللا ركذ : هللاهحر ( قف|نةلالاف ١

 رئارحلاو رارحألا ىلع هلك كلذ نوك« نأ لمتحاف ةثالثو نيتنثاب لاجرلل قالطلا هللا ركذو رسثعو ربشأ ةعبرأب

 اذإف 0( ءامالا ىف لاقو (« ةدلح ةثأف امهنم دحاو 1 اودلحاف ىنازلاو ةنازاا » : لاقف رارحألاو كيلامملا

 لدع ىوذ اودبشأو 0 تاداهشلا ق لاقو » باذدعلا ئه تانضحلا ىلع ام فص نوبيلعف ةشحافب نيتأ نإف نصحأ

 ثيراوملا نأ ىف هتيقل دحأ فلتخم ملف ثيراوملا ا رارحألا ىلع اهنأ تيقل نم فات مف ( 2

 ىلع مجرال نأ تيقل نم فلتخم ملو ىنازلا رخلا ببثلا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر م>رو 6 ديبعلا نود رارح الل

 , ارشعو ربشأ ةعبرأ توملا ىفو « رهشأ ةثاث وأ ءورق ةثالث ةدعلا لجو زع هللا ضرفو ( لاق ) بيث دبع

 رثاراىف ةدعلا تناكو ةرحلاو ةمألا ءاربتسا نيب قرفف ةضحم ةمألا أريتست نأ ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نسو

 هنع تظفح نمت افلام معأ ملف ( ىف :لالإ: ) دبعتو ءاربتسا ةمألا ىف ةضحلا كلذكو « ادبعتو ءاربتسا

 اندجو ذإ زحب مف الماح 0 ملام دودعم فصن هل ناك مف ةرخلا ةدغ فضن ةمآلا ةدع نأ ىف معلا لهأ نم

 فص ةمألا هدذع لعن نأ الإ ةرخلاو ةمآلا هدع نيب هريغو رك مف قرفلا ىلع لئالدلا نم تفصوام

 فصنلا نم ءايشألا برقأ هيف امتدع نوكتف فصن هل فرعي الف ضرحلا امأف « روهشلا كلذو فدن هلامف ةرهلا ةدع

 ءىش ةدعاا نءاهنع طقس نأ زوجالو ه ةض- حاف ال ةض. < اهانلعجولو ناتضيح كلذو ءىثمدنلان « طقسا , اذإ

 ها دصقلا امفمزلبالفىأ خلا ةدم ةدعلا نأل خلا ةدعلا دصعتمل نإو :ىنءملاو خخسنلا ىف اذكمعلا ..ت» تمل نإو : هلوق )١(



 56 560 رتقال

 . ةثالثب دتعت غلبت مل ىلاك روبشلاب ةدعلا ةيضقنم تناك تضاح مث اهنلك أف روهشلاب تدتعاف طق ضحم مل رثك أ وأ

 ضحلا تلبقتسا ّتضاخ ىتح :اهلككتت م ولو رورشلاب اهتلك 1 دقو ةليفتشم هع هلع نرك الك سل 005

 . روهشا| تطقسو

 اهجوز اهم لخدي, مل ىثلا ىلع ةدعال باب

 مل اف نهوسم نأ لبق نم نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ » : ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قفا. ةلالاغ )

 ةقلطملا ىلع ةدعال نأ لجوزع هللا < ىف انيب ناكف : ىملاعت هللا همحر ( ىفاخ لالا ) « اهنودتعت ةدع نم نييلع

 ابجوز اهب ولم ةأرملا ىف نيتفملا ضعب فلتخا مث افالخ اذه ىف ملعأ ملو ةباصإلا وه سيسملا نأو سمت نأ لبق

 اهسفن ةباصإلاب الإ اهيلع ةدعال (هريغو حي رشو سابع نبا لاقف ةمئاص الو ةمرحم ريغ ىهو ارتس ىخريو ًاباب قلغيف

 هلا, ىضر سابع نبا .نع سواط نع ثيل نع جيرج نبا نع ,دسم انزبخأ لاق اذكه لجو زع هللا نأل

 هللا نأل قادصلا فضن الإ امل سيل اهقلطي مث اهسعالو اهب ولخيف ةأرملا جوزتي لجرلا ىف لاق هنأ امهنع ىلاعت

 « متطرف ام فصنف ةضيرف نمل متطرف دقو نهوسمم نأ لبق نم نهومتقلط نإو » : كلوقي لجو زع

 تدلو نإف ( ىف: لالا ) هركذ زع هللا باتك رهاظ وهو لوقأ اذه.و ىلاعت همحر ( ىفانئءلللاف )

 جوزلا مزل اهحاكن ةدقع دقع موي نم نيكاف معا دل نينس عبرأ ىلإ اهب لخدأ مل اهجوز لاق ىتلا ةأرملا

 قحل هفني ملو هب رقي ملوأ هافت وأ هب رقأ دقو ناعللا هلع ضرع وأ تام ىتح نعتلي مل نإف نعتلي نأب الإ دولا

 اذإ هنأ رخآ لوق هيفو ( عيبرلا لاق ) امل بيصم هنأب هيلع انكح دلولا هانمزلأ اذإ امات رهملا هيلعو هب هبسن

 سيسم ريغ نم هدلو نوكيف لبحتف ةفطن لخدتست دق اهنأل قادصلا فدن الإ همرغت لو دلولا هب انقحلأ نعتلي مل

 فصن هيلع ناكو اهءاصأ ام هانفلحأو دلولا هنع انيفن نعتلا نإف ( ىف الاف ) اهباصأ ام هللب فلحب نأ دعب

 قلط اذإ هتلعج اذإ هنيمع عم هلوق لوقلاف دلو الو ىنباصأ تلاقو اهيصأ مل لاقف اهب ةولخلاب رقأ ولو « رهملا

 هلوق لوقلاف ةباصإلاب الإ بحنال قادصلا فصن هيلع ةباصإلاب ةيعدم ىهو بيصي نأ الإ قادصلا فصن الإ همزلبال

 تءاج نإ كلذكو « هلك قادصلاب هتذخأ اهتباصإب رقأ هنأب ةئيبب تءاج نإف ةنيبلا اهلعو هنيمي عم هيلع ىعدي امف

 نيتأرماب تءاج نإو نيمي الب امل تيضق نيتأرمءاو دهاشب تءاج نإف قادصلا اهتيطعأو اهدهاش عم اهتفلحأ دهاشب

 ةصاخ ءاسنلا بويع نم لاجرلا هارب الام ىلع الإ نهدحو ءاسنلا ةدابش زيجأ ال نوب اهطعأ مل عبرأب وأ اهفلحأ مل

 تلح ةعاض ىه الو. مزح سلو ارش ىسلاو انا ىلعات )اع ةلاذإ انريغ لاق دقو  لجر عم وأ نهدالوو

 ًآمات رهملا امل نوكيال هريغ لاقو « هلبق نم ءاج زجعلا نأل اهسمب مل هنأ هتقدص ولو ةمات ةدعلا اهيلعو ًامات رهملا اهل

 . اذه وحنو اهبايث قل ىتح اهنم عتمتسي نأب وأ ةياصإلاب الإ

 ىناتكلاو ملسملا دنع تكفل لهو ل

 ةقفنلاو ةدعلا ىف ةماسملا ةرحلا لثم اهنع تومي وأ مسملا اهقلطي ةيباتكلاو ةرحلاو هللا همحر ( ىف[ ئةلالا )

 تداسأنإو كلذريغو دادحإلانم املءزال ةملسملا مزلام عميمجو ىنكسلاو ةقفنااو ةدعلا نم ءىشش ىف نافلتخمال ىنكسلاو

 ةدعلا فجرت نأ تدارأنإو اهنعتاموأ ىناتكلا اهقلطنإ اذكهو اهتدعىلع تنبو فنأتست مل اهلكت نأ لبق ةدعلا ف

 , امثرئالو لساا ثرتال اهأريغ ءىشىف نافلتخمال ةماسملا عنم نم ملام جورلا اهعنمنم اتم هتثروو ايح جوزال ناك
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 اهعجنرا نإف اهعجن ري نأ الإ ةمث 5 ىهو ىلاعت هللا ءاش نإ ءاطع لاق اك اذه ( قفا: ةلالاث ) تجرخ دقو ال : لاق

 تضقنا دق تلاقف اعين را نإ هنأ ىرت الأ ةتباث اهيلع هتعجرف ابسفن تبذكأ مث ىندع تضقنا دق تلاق دقو

 هنأل ةعج رلا اهيلع هل تناك ام را ولو ةعجر'ا اهيلع هل تناك فلحف تلكنتف تفلح اف ىدع

 هب ترقأ مث هتدحج هل قح

 8 ١ قلو حا لم تستي ىلا دع

 نم لجو زع هللا لزنأ ام لوأ نإ : لوقي لعلا لهأ نم ىضرأ نم تعمس : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف )

 لماحلاالو ضر الىلا ىهو امل ءارقأالىتلا ةأرملا ةدعام اوماعي لف «ءورق ةثالث نهسفن اب نصبرتي تاقلطملاو» ددع'ا

 « نضع مل ىناللاو رهمثأ ةثالث نهتدعف متبتراذإ متئاسن ل ضحلا نك نمشي قذللاو را هزكا د رع هلا لزنأف

 : لاقو .٠ ءارقألا تاذ ريغ دتعت ام اوردت يف « متبترانإ » هلوقو رهشأ ةثالث ضحم مل ىتلاو ةسيؤملا ةدع لعجف

 قلطينأ لجرلا دارأ اذإو * اولاقام هبشي ملعأ ىلاعت هاو اذهو لاق « نرلنعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو »

 قالط تقو ىف سيل كلذكو ضم ىتاا ىف ةنسلا امنإ ةنس ابقالط هجو ىف سيل ءاش ةعاس ةيأ اهقلطف ةنسلل ضيحم التلا

 251 11 رركلا لوأ ىف اهيلع قالطلا عقوأف ربك وأ رغص نم ضحنال نمت ىهو هتأردا لجرلا قاط اذإو ةنس لماحلا

 لعجم انأ كلذو ابقلط رهملا ىأ ىف ةليل نيثالث ارهمشو نيرمثعو ًاعسن ًاعم نالاللا ناك نإو ةلهألاب نيرهش تدتعا

 نيلاله امل انددع لالحلا لهأ اذإف مويلا كلذ امل انددع موي لالحلا لبق اهقلط نإف اهملع قالطلا عقو ةعاس نم اهتدع

 كلذكو « نيلالحلا لبق ناك ىذلا مويلاب ةللو اموي نيثالث لمكت ىت> ةليل نيرشءو ًاعست امل انددع مث ةلهألاب

 00001 لا نم اهقلط ةعاس ىأو تلحو نالألع دعب نيئالث انلك 1 رسضعو موي نم 'رثك أب لالحلا لبق ناك ول

 "0030 لا كلذ نيرهشلا دعب ًاموب نيثالث لكي ىذلا مويلا نم ةعاسلا كلت اهنلع ىنأت نأب اهتدغ ثضقلا

 « اهتدع عيمج ىضمت تح نئابي سيل ىذلا قالطلا ىف ةعجرلا اهيلع هلو ةلهألاب نيربشو ًاددع آموي نيثالث تلك أ

 املاك نم قب ولو تضقنا دق اهتدع تناك اهناكم تضاح مث الك 1 قح روهشلاب تدتعاف ضحم لو اهقلط ولو

 ءارقألا هل نمت تراص ىتح روهشلاب ةدع'ا نم اهيلعام لمكت مل اهمأل نذحم مل اللا نه تجنرخ رثك أف نيع ةفرط

 جييرج نبا نع ملاس نب ديعس انريخأ . ءورق ةثالثب الإ اهتدع ىضقنت الف اهلهأ نم تناكو ءارقألا تلبقتساو

 دتعتل (لاق ) ربشألا ةثالثا نم نارهش ىض ام دعب ضيحتف ربشألاب دتعتف ضحم ملو قاطت ةأرملا ءاطعل لاق هنأ

 لوقلاىف تناك تضاحنأ دعب ضرحلا اهنع عفترا ولو ( 00 ) ىضم دق ىذلا رهشلاب دتعيالو ضرحلاب ذئنيح

 ضيحملا نم اهيف اهلثم سيؤي ىتلا نسلا تغلب نوكت نأ الإ ضيحلا نم سيؤت نأ غلبت ىتح ال نع الا لؤألا

 ةماهت ءاسن ئضح ءاسنلا نم هب تعمس نم لجعأو ( لاق ) 3 ةثالث ةعستلا دعب دتعت مث ربهشأ ةعست صبرتتف

 رهشأ ةئالث تلك أو هب تدتعا اهضدح ماقتساف نينس عست لبق ضحلا ةأرما تأر ولف « نينس عستل نضحم

 ةضيحلا مدو ةضحلا ىرت ام هتأر نإف نينسا هذه ىف هتأر دقو ضرلا اهنع عفترا نإف ضيح ثالث ىف

 مد هبشي امد تأر نإف ضرحملا نم سؤت ىتح ضيحلاب الإ دتعت مل عفترا مث ةضيحلا مدو ةضيحلا لاعك الإ ةلع الب

 اضيح نكي مل ضد هنأ فرعت ملو نساا هذه ىف اهلع عباتتي مل اذإ رهشأ ةثالثب تفتك | نسلا هذه ىف ةلعا ةضيحلا

 !ةلسأ ء ىف نم ةازتانأ الإ شح وهف نينس عستلا دعب مدلا تأر ىتمو « ةبيرلا نم اهسفن *ىربتستف باترت نأ الإ

 هئس نبرشثع تب اغلا ةأرما نأ ولو 3 روبشلاب دمعت و اضح نوك الف ءاد وأ ةحرق وأ 62 ْن: اهجرف يف

 ا محا ني يي زبجججت يضم
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 رهشأ ةثالث تفنأتسا نسلا كلت تغلب اذإف « كلذ دعب نإو ةثلاث ةضحب الإ لحل نيتضحوأ ةضيح تضاح وأ اهضيح

 رمع لاق : لاق هنأ بيسملا نبا نع طيسق نب هللا دبع نب ديزيو ديعس نب ىحم نع كلام انريخأ . اهغلبت موي ن.

 لمح اهم ناب نإف ربشأ ةعسن رظتنت اهنإف اتضح اهتعفر مث نيتشيح وأ ةضيح تضاحف تقلط ةأرما اميأ باطحخلا نبا

 تغلب دق ةأرملا ف نوكي نأ رمع لوق لمت+ دق ( قفا: ةخلالاف ) تاح مث ربشأ ةعستلا دعب تدتعا الإو كلذف

 نأ ولو * اندنع هبحو كلذو دوعسم نيا لوقل افلا نوكي الق ضحلا نم نست اهباسن نم اهتلل ند كلا 01

 تابقساو روهشلا ةدع تظقسف روهمثلاب لثكت نأ لبق تضاح مث رولا تدتعاف تقلط ضحلا نك كش 0

 رهشأ ةعست ىلوألا ةضملا دعب اهيلع تره ىتح اهضحم مل نإو اهتدع تضق دقف ضيح ثالث تضاح نإف ضدلا

 نم نسي ىتاللا نم اهنأل اهتدع تلك" أ دقف ضحم نأ لئق ربشأ ةثالث ابلع تواج نإو ء رزرشلا كلا تسلا

 وأ اهنف' تضاخ نإف رهشأ ةعست ليقتستف نيتضيح تضاح دقف رهشألا ةثالثلا لكت نأ لق تضاخ ناك

 « تلح اهدعب ةثالث مث ربشأ ةعست اهب ترم اذإف ٠ تدتعا ايف ضحم مل نإو تلك أ دقف ربشألا ةثالثنا ىف اهددب

 ةأرملا ىف هلاق اعإ نركب نأ لمتحب ىدنع رمع نع ىورب ىذلاو ) لاق ) روهشلاب دعب دتءت ل كلذ دعب تضاح ولو

 ةانعم ىلع دوعسع نبا لوق وهو ىلا اذه ىلع رهع لوشن لوقأف ضيحلا نم الشم نيو لا 0 ا

 انف ركذ ىلا ةيآلا ىف لجو زع هللا لاق * ملعأ ىلاعت هللاو ىدنع نيفلتخم نانوكي الو ضيحملا نه نسيؤي مل اللا ىف

 ةيآلا ىف انيب ناكف ( قفا: ةلالاف ) ةبآلا « ءورق ةثالث نهسفنأب نضبرت, تاقلطملاو » ءارقألا تاوذ تاقلطملا

 ىأر اهندع ءاضقنا هتوح دنع جوزلل ثدحب نأ كلذو ا نم ابحر قام مكت نأ ةقلطملل لعال 0 ليزرتلاب

 ىلإ ليبس هل نوكُي الف اهتدع ىضقنت الثل كلذ هماعتلف هنم نيبت نأ ةدارإ ال امل ًايدأ اهايإ هقالط نوكي وأ ابعاحمرا ىف

 هتأرما لحرلا لاس اذإؤا ع نيماح را رف لاعت هللا قلخ اغا لإ[ نآل سلا عم للا لمتحم كلذ ناكو اهتعجر

 « هانإ ةماعب هنأ تأر ادحأ الو امينم احر ةقكشت نأ امل لحال نأ ىدنع نيف ؟تضاح له وأ ىه لماحأ ةقلطملا

 هنأ نظ نم ىلع ناتكلا مسا عقي دق هنأل املأس مل نإو هب هتربخأ ول ىلإ بحأف ءايإ هماعي دحأ الو الأس: مل نإو

 ةلأسملا دعب هتمتكولو « هدنع لجرل ةدابش متكنمىلع نانكلا عقي اككرت وأ ةعجر نم هرابخإ ىف هل الل جوزلا ربح

 ملنإو هتمتك اذإ مثإلا اهيلع تفخو .تمتكو تلئس ذإ ناتكلاب ةع 5 ىدنع تناك اهتدع تلخ ىتح ءارقألاو للا

 اهيلع هل ةعجر الف اهتدع تضقنا اذإف اهتدع ىضقنت ىتح هل اهاعج امن! لجو زع هللا نأل ةعجر اهملع هل نكي ملو لأست

 دلولا لاق « نبماحرأ ىف هللا قل ام نمتك« نأ نمل لحم الو » هلوقام ءاطعل لاق هنأ جرج نبا نع ديعس انربخأ

 ل

 نع ديعس انريخأ . هغلب فوسف ابلهأ هب ربخلو هربظت ( لاق ) امف بغريل هنع اماسي اهبإإ لسري ل نإو المي

 هرب نأ اهملع قحأ ءاطع 0 هنأ 3_6 نبا - كيهرم انريخأ . ةعم ةضخلا لعل ىردأ امو اهمق بغرب همتكنال

 ةقلطملا ةأرملا « نهماحرأ ىف هللا قاخام نوتكي نأ نحل لحب الو ) لجو زع هللا لوق ىف لاق ادهاجم نأ جييرج نبا

 تسل الو ضئاخم تسياو ضئاح انأ الو ىل> ىهو ىلحع تسل الو ىل تسسلو ىلبح انأ لوقت نأ امل لحال

 نأ اهنم ناعمل دهاجم لاق اك ىلاعت هللا ءاش نإ  اذهو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: لال ) ضئاح ىهو ضن

 هل تسيلو عجارب هلع امهيعدت الو عجاريف بغري هلع ضيحلاو لبخلا همتكتال نأ رخآلاو بذكلا لحال

 ءاطعل لاق هنأ جي رج نبانع ديعس انربخأ . زوجبال رورغاو هرغتف ضدحلاو لمخانم ترك ذام الول ةعجرلاب ةجاح

 ؟ اهندع تضقنا ىتح هلوقت لز' ملف ةبذاك ىعو ىندع تضقنا دق تلاقف اهءاخحنرا دارااف اهيلإ لسرأ نإ تبأرأ



 و

 اهنأ ةنس ااهتضيح اهتعفر مث ةظح تضاح وأ ةنس اهتضيح اهتعفرف تقلطف نيرهش وأ رهش لك ىف ضحب

 نأ غابت ى- ضرما لهأ نم ىهو لاطو كلذ دعابت نإو ةثلاثا ةضحلا نم مدلا ىف املوخدب الإ جاوزأالل لحن ال

 كلذ تقلب اذإف اهدعب ضم مل اهناسن نم اهتغلب ند ىتلا نسا غلبت ىح ضيحلا نم سأتالىهو ضيحلا نم سأبت

 هلع ]ل ررشأ ةثالث نهددع لجو زع هللا لعح قاللا ضيحلا نم تاسرؤملا نم تناكو ضحلا لعأ نه تحرخل

 رهاظ لعأ ىلاعت هللاو هبشي اذهو رهشألا ةثالثا لاكب الإ واخ ال ضيحلا نم تاسيؤملا نس تغلب موي نم رهشأ ةثالث

 نسي ىئناللاو » لاقف روهشلا غلاوبلا ريغو تاسيؤملا ىلعو. ءارقألا ضدملا ىلع لعج ىلاعتو كرات هللا نأل نآرقلا

 نسلاب ضيحلا نم سايإلا ىلإ ربصت اهنإف ضم تناك اذإف « ربمشأ ةثالث نهتدعف متلترانإ «لئاسن نه ضيحملا نم

 ا [] 35 نإ لق دقو + هدملا كلت ىف نها ابن عطقنف ضحم مل نه 05 وأ اهنانن عما اهتغلت نا ل

 هللاو رهشأ ةعست صبرتت لبقو رهشأ ةثالث تدتعاف ضدحلا نم ةسيؤم تناك ضحم ملو نينس عبرأ وهو 210لجلا

 ضريح ثالث تضاح اذإ نيرهش نم لقأب ىضقنت ةأرملا ةدعف دعابتي ضيحلاو ( لاق ) رهشأ ةثالث دتعت مث . ملعأ ىلاعت

 نإو دعابت نإو هب نددتعف ضرما نملع لعج امنإ هنأل دعابت, اهضيح ناك نإ رثك أو نينس ثالثب الإ ىضقنت الو
 اهتدع انلق اذبلف . هريغ ىلإ هليحأ الف ضدلاب يح لجو زع هللا نإف اذه نم لك فرح لخلا نق ةءارلا تناك

 دقو . ضحت مل امناسن رثك أ نم اهغلب نم ىلا نسلا ىلإ ريصت نأ نم تفصو امب ضيحلا نم سيؤت ىتح ضيحلا
 ةئقاها هدج دنع ناك هنأ نابح نب .ىحن نب دمحم نع كلام انريخأ ٠ لوقلا اذه لثم هريغو دوعسم نبا نع ىوري

 نامع ىلإ اومصتخاف ضحأ مل هثرأ انأ تلاقف ضحم ملو كله مث ةنس اهب ترف عضرت ىهو ةيراصنألا قاطف ةيراصنأو

 بلاط ىنأ نب ىلع ىنغي اذهم انيلع راشأ وه كمع نبا لمع اذه لاقف نامع ةيعئاملا تمالف ثاريملاب ةيراصن الل ىضقف

 هل لاقي راصنألا نم الجر نأ هربخأ ةركب ىنأ هللا دبع نع جيرج نبا نعملاس نب ديعس انريخأ . هنع ىلاعت هللا ىضر

 نأ عاضرلا اهعني ضم ال ارهش ريدع ةعبس تثكف هتنبا عطرت ىهو حيحص وهو هتأرما قلظ ذقنم نب نابح

 قولا هلهأل لاقق ثرت نأ ديرت كتتأرما نإ هل تلقف ةينامث وأ ربشأ ةعبسب اقلط نأ دعب نابح ضرم مث ضيحن

 الاقق ؟ نايرتام نامع امل لاقف تباث نب ديزو باط ىبأ نب ىلع هدنعو هتأرما نأش هل ركذف هلإ هوامحف نابع ىلإ

 31|! زاكألا نإ تسلو ضحلا نم نسي دق ىتأ دغاوقلا نم تسل اهنإف تتام نإ امثريو تام نإ هئرت انآ قرن

 عاضرلا تدق الف هتنبا ذَحَأف هلهأ ىلإ نابح عجرف ريثك وأ ليلق ن٠ ناك ام امضيح ةدعىلع ىه مث . ضيحلانغلبي+

 هتثروو اه>وز ايتع ىفوتملا ةدع تدتعاف ةثلاثلا ضم نأ لبقنم نابحىفوت مش ىرخأ ةضيح تضاح مث ةضيح تضاح

 . ةركب ىفأ نب هللا دبع ربخ لثم نابح ةأرما ىف زيزعلا دبع نب رمع نع هغلب هنأ جي رج نبا نع ديعس انريسخأ
51 

 فيك كلذرمل نبي ملو اهنعربدأ دق ضدحلا نوكي نأ نوبسحم مٌثوقلطت ةأرملا ءاطعللاق هنأ جير جنبا نع ديعسان ربخأ

 ةثالث تدتعا تسشي اذإ لاق ؟ كلذ نيب رظتنيام تلقرهشأ ةثالث تدتعا تسي اذإ لجو زع هللا لاق اك (لاق) ؟لعفت

 تقلط ةأرءا ىف رانبد نب ورمع نع ىنلا نع ديعس انربخأ . ىلاعتو كرابت هللا لاق اك معن : لاق ؟ تدعابت نإو

 نم تسئي دق اهنأ لعي ىت> اهؤارقأ لوقي ناكف ءاثعشاا وبأ امأ لاقف اتضح اهتعفر مث نيتضيح وأ ةضيح تضاحف

 عفت رافتقلط نإو ( قفا: لالا ) تدعابتنإو ءارقألا ةقلطملا ةدعلوقي هعمس هنأ باه نبانعكلام انربخأ .ضيحملا

 )١( خلا ضحمملو نينس عبرأ تضمْنإف نينس عب رأىهو >هه> وو اطقس هيف لعل خلا ضخ ملو نينس عسب رأ: هلوق «
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 امد ناك ن إف اهلع قبطف امد تأر مث . نيتضيح وأ ةضيح نم تربطف املاح ةلئسملا تناك ولو « ضيح ضرحلا

 اهرهطو ا مدلا مايأ اهضيحف اليلق اقيقر هدعب ىتلا مايألا ىفو « امدتح اتناق رمحأ مايأ ىف نوكف لصفني

 اذإو ةضاحتسالا لبق ىضم امف اهضيح مايأ ددع ردقب اهضيح ناك هلك امتشم اهمد ناك نإو ٠ ليلقلا قيقرلا مدلا مايأ

 : ىلاعت هللا همحر ( ىف[: زر( ) اهجوز نم تلح ةثلاثلا ةضحلا ىف اهضيح مايأ اهلعجأ ىتلا مايألا لوأ ىف مدلا تأر

 هللا لوسر رمأو رهشأ ةثالث ضحم مل نم ةدعو ءورق. ةثالث ءاستلا ,نم ضخم نم دع للاعتو كرا لإ

 نأ لبق اهضيح مايأ ددع ردق ىنو لصفني اهمد ناك اذإ امضيح مايأ ىف ةالصلا كرتت نأ ةضاحتسملا سو هيلع هللا ىلص

 ىلصت ًارهاطو ابمد ضعب ىف ةالصال اكرات اضئاح العجن لصفنيال امد ناك اذإ ىرن مف كلذو . امباصأ ام ابيصي ٠

 دتعت نأ  ملعأ ىلاعت هللاو  زحم ملف اضيحو اربط ةضاحتسملل نأ ىلع نالدي ةنسلا مث باتكسلا ناكف ابمد ضعب ىف

 ىتلا مايألا ىف عامج ريغ نم ارهاط اهقلط ةنسال !هقالط ةضاحتسملا جوز دارأ اذإف لاق * ءورق ةثالثب الإ ةضاحتسملا

 اهمد ناك. نإف تقلطام دعب تضيحتسا وأ ةضاحتسملا تقلط اذإف . ةالصلاو ضحلا مد نم لسغلاب اهنف اهرمأت

 ىم اهربط :مايأو ءىناقلا رمحألا مايأ ىه اهضيح مايأف ةرفصلا ىلإ قيقر ءىشو ءىناق رمحأ ءىش هنم نوكف الصفنم

 ناك نإو ( لاق ) اهتدع تضقنا ةثلاثلا ةضحلا نه ءىتاقلا رمحألا مدلا تأر اذإ ضيح ثالث اهتدعف ةرفصلا مايأ

 اهضيح مايأ ددع ةضاحتسالا ىف اهضيح مايأف ةفورعم ضيح مايأ امل ناك نإف انفصو اك لصفنم ريغ اهبتشم اهند

 موي لوأ ناك اذإف « اهضيح مايأ كلتف هرخآ وأ هطسو وأ رهشلا لوأ ىف امغيح:ناك نإ اهنقو اهتقوو فورعملا

 مث اعبس ةرمو اسمح ةرمو اثالث ةرم نوكيف فلتخم اهضيح ناكنإو . اهتدع تضقنا دقف ةثلاثلا ةضخلا نم

 سيلو  موصتو ىلصت نأ اهنأل موصتو ىلصتو لستغتو اثالث اهضيح مايأ لقأ ةالصلا عدت نأ اهترمأ تضيحتسا

 ةعب رأ موص تداعأ ول ىلإ بحأو بجاو اهيلع ىهو ةالصلا عدت نأ نم ريخ -ضئاح اهمأ نقيتسن مل اذإ اهيلع كلذ

 نيتضيلا ددع ىف سلو ةثلاثلا ابتضيح مايأ نم موي لوأ لوخدب اهجوز نم واخلو ءامل مزالب كلذ سيلو مايأ

 ةأرما تناك نإو ( لاق ) 6# اهماع ىلإ انب ةجاح الف ربط مايأو عبسو ثالث ىلع تتأ اذإ هيلإ جاتحم ءىث نيلوألا

 ةلياو .موي كلذو طق ةأرما تضاحام لقأ ةالصلا تكرت اهتيسنف تناك وأ ةضاحتسم تئدتبا ضيح مايأ امل سيل

 اهتضيح !دتبم ىف ةالصلا ايكرت أدتيف 'اهتضي- تقو تقرع دق تناك نإف تاحا ةآرنآ ا 01

 ثلاثلا لالملا لبتسا اذإف قالطلا عوقو دعب اهيلع ىنأي لاله لوأ نم ضيحلا اه انلبقتسا هفرعت مل تناك نإو

 نيمو. وأ ٠ اموي ربطتو اموي. ضيحم تناكف ةضاحتسم وأ تضيختساف ةأرما تقلط ولو , هنم اهتدع ٌتْضَقلا

 نصح - ىهنأ ءاسنلا رمأ :نمأ فؤرعلا !كلذو :؛ نشأ ةثالث ىذقتتأ اهتذع كلغ اذه هش | 1 نيمو ربطتو

 تلح كلاثلا رهمشلا ف تلخد اذإ ىتح اذكه مث . ارش اهبسحأف هيف ابقلط تقو ىأ رظنأف ةضبح رهش لك ىف

 تيقوتب ىلوأ ىنعم دجأ الف ءاسنلا !ضيحك ضيح مايأ امل ىتلا ةضاحتسملل ةفلاخم هذه نأ كلذو اهجوز نم

 رهطنو لصف اهنيب وأ ةعباتتم رشثع ةسمح ضم تناكولو « نيب نيل اهبضحا نآلا رولا 7 انه

 نإ ,نطدخلا ضخم ىلا ةدنغأو (لاق) ءورق ةثالث رهطلاب اهتدع تلعج اهنيب لصفال ةعباتتم ريثع ةسمح

 مايأ: اهل تناكف ةضاحتسم تناك نإ اذكهو ضرحلا اهتدعف نيتنس وأ ةنس لك ىف ضحت تناك اهنأك دعانت

 ةضيخلا لوخدب الإ ولتال كلذكف ةثلاثلا ةضهلا لوخدب ولختف رغم نم" لفل ىف نهظت نركت 5 اهضيحمت

 تناك اذإو ( لاق ) ضحلاب تدتعا عاضرال عفتري اهضفيح ناكف تعضرأ ول كلذكو , تدعابت نإو ةثلاثلا
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 هنم تئرب دقف . ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف تلخدف هتأرما لجرلا قلط اذإ لاق رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ

 دمحم نب مساقلا لاس هنأ ىربملا ىلوم هللا دبع ىنأ نب ليضفلا نع كلام انربخأ « اهرب الو هثرت الو اهنم *ىربو

 هنأ كلام انريخأ « تلحو هنم تناب دق الاقف ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف تلخدف تقلط اذإ ةأرملا نع هللا دبع نب ملاسو

 نولوقي اوناكمهمأ باهشنباو راسي نب ناملسو نمحرلادبع نب ركب ىنأو هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلا نع هغلب

 ىلاعتهللاو راهطألا ءارقألاو ( قفا ةلالاف ) ثاريم الوهنم تناب دقف ةثلاثلا ةضحلا نم مدلا ىف ةقلطملا تلخد اذإ

 ةعاس ناكولو قالطلا هيف اهلع عقو ىذلا رهطلاب تدتعا هدعب وأ عامج لبق ًارهاط هتأرما لجرلا قلط اذإف « ملعأ

 ءرقلا ىف ادبأ ْدْحّوِي الو ٠ تلح ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف تلخد اذإف نيتضيح نيب نيمات نيرهطب دتعتو راهن نم

 ترهط اذإف . ةضيحلا كلتب دتعت ل اضئاح اهقلط ولو ضيح لوأ نيبو قالطلا عقوي نأ نيب امف نوكي نأ الإ لوألا

 قالطلا مت نيح ارهاط تناك اهنإ نم نيقي ىلع تناك نإف تضاح قالطلا عقوأ اماف الط ولو (لاق) ءرقلا تلبقتسا

 نماهرهط ىف ةدعلا تن انساب اسم اناك قالطلا ءاق و شيحلا نأ كماع نإلو.ءارق كلذف نيع ةفرطب هماع دعب تضاح مث

 لوقلاف رهاط انأو عقو لب ةأرملا تلاقو ضئاح تنأو قالطلا عقو جوزلا لاقف افلتخا نإو « ءورق ةثالث ضيحلا

 ال19 لع ءازلا تنعؤأ لاق ريمع نب ديبع نع رانند نب ورمع نع ناس انربخأ « اهنمي اموق

 تأر اذإف ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا رت ملام اهم قحأ وهف نيتنثا وأ ةدحاو هتأرما لجرلا قلط اذإو ( قفانةلالاف )

 اهحكني امالإ ايحكني الو ةعجر اهيلع هل نوكيال باطخلا نم بطاخ وهو هنم تلح دقف ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا

 اهدواعي مل وأ دعب اهدواع مث عطقنا مث اموي ةثلاثلا ةضحلا تقو ىف مدلا تأر اذإو اهاضرو نيدهاشو ىلوب ائدتبم

 لقأو ء طق ةأرما هل تضاحام لقأ ىف ضيح ثالث ىلع قدصتو (لاق) هب لحن ضيح كلذف تلق وأ ترثك امايأ

 ةأرما رهط نم انماعام لقأ ىلع ةقلطملا انقدص ةريشع سمح نم لقأ ةأرما رهط نا انماع نإو موي ضيحلا نم انماعام

 هلثم تعداف ءىث ىلع ةقلطم ريغ ىهو اهرهطو اهضيح ركذت اهنأ اهنم ملعي ناك نإ كلذكو « املوق لوقلا انلعجو

 ىعدا نم قدصي امإ قدصت مل ةأرما ىف دجوي ملو قالطلا لبق اهنم فرعي نكي ملام تعدا نإو . اهني عم املوق انلبق

 ةدم تءاجف ابقدصأ مل اذإو « قدصي الف هلثم نوكي هنأ لعب ملام ىعدا نمام اف , هلثم نوكي هنأ معبام

 نوكت نأ نك نأ نيح حاكنلا نيبو اهنيب تيلخو اهتفلحأ ثالث تضح دق املوق ىلع تماقأو اهلثم ىف قدصت

 مث ةعفدوأ ةعاس ةثلاثلا ةض.لا نم مدلا تأر ولو ؟ تلعف اهتدع تضقتنا ام اهفلحأ نأ اهجوز ءاش قمو ء تقدص

 مدلا اف تأر ىلا ةعفدلا وأ مدلا ايف تأر ىتلا ةعاسلا تناك نإف كلذ نم رثكأ وأ اثالث وأ نيموي اهنع عفترا

 واحم ضيح ىبف ةللو ًاموي لمكت ىتح ًارهط رت ملو ةردنك وأ ةرفص تأر نإف انرظن اهضيح مايأ ىف

 ضيحلاو مدلا اهتيؤر نيب نوكي نأ نكمأ اذإ كلذكف ضيحلا مايأ ريغىف تناك نإو « جوزلا نم اهب اهتدع

 ًاضيح ناك ربطلا نم نيتضحح نيب نوكيام لقأ مدلا اذه ىلي ىذلا ربطلا نم اهلع ىنأ ناك نإف ربط ردق هلبق

 ترهط اذإ تلصو ةعاسلا كالت ىف ةالصاا كرا ةنحرلا كلع ناك نإ اهتقفن هب عطقنتو اهتدع هيف ىفقنت

 نكمل امت رثك أ وأ اثالث وأ نيموبب لوألا ربطلا دعب مدلا تأر تناك نإو « مدلا اهدواع اذإ ةالصلا تكرتو

 هب ىضقنت اهتدع انلعجت هضم ضيح لوأ انرظنو اهتقفن عطقنت ملو ابجوز نم هب لحم مل اربط نوكي نأ

 ىف ةرقصلاو ةردكلاو : ةللو امو. ضصحلا لقأو , اضدح نك مل ررطلا تأر مث . موي نم لقأ مدلا تأر نإو



 كا

 ةفص ضع. 'ئمست نأ تكرت وأ ماعطلا هنم ضم تح ل نأ تك ( لاق ) فلسلا ىف دربام هيف دريو

 ملو رايخلا تقو ىضف فلأب ىنقلطت نأ كتلأس ةأرملا تلاق ولو (لاق ) املثم ربمب املع عجرو قالطلا زاج ماعطلا

 كيلآلا ىف ءأرلا لوق لوقلا ناك احلا تفر 2 نإ ك1 لب وه لاقو ءىش ريغ ىلع دعب ىنتقلط مث ىنقاطت

 . ةع>رلا كال الو هل مزال قالطلاو ةنيباا جوزلا ىلعو

 مدع شدا

 ص ىلا امم لوخدملا ةدع

 ( ءورو ةثالث نرسم نش 0 تاكل ىلاعتو كرابت هللا لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 هل ليق:؟ ضيحلا ريغ لاق دقو . راهطألا اهنأ ىلع لدام لئاق لاق ناآفأ ؛ راياألا ملعأ ىلاعت هللاو اندنع ءارقألاو لاق

 اذإ »ىلاعتو كرابت هللا لاق لبق ؟ باتكلا امو لاق نإف ناسالا رخآلاو ةنسلا هيلع تلد ىذلا باثكسلا انهوأ ناتلالد

 قلط هنأ رم نا عفان نع كلام انريخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفا علال ) « .نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا مقلط

 هللإ وسر لاقف كلذ نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ره لأسق ملسوهيلع هللا ىلص ىنلا دبع ىف. ضئاج صو هتأرما

ىد اكشمل مش اهعجاريلف هرم مسوهللع هللا ىبص
رهطت مث ضحم 2 رهطت 

 ليق قلط اع نإو دعب كشنأ اس نإ مش 

 نع ماس نب ديعسو ملسم انربخأ ( قتاتخلالان) ءاننا اخ ملط نا[ زع هللا رمأ تلا ةدعاا كلتف سع نأ

 اذإف ملسو هيلع هللا لص ىللا لاق لاقو . [- هتأرما قالط رك ذي رهع نبا عمس هنأ رييزلا ىلأ نع جيرج نبا

لا التو كسميل وأ قاطيلف تربط
طف ءاسناا مقلط اذإ 2 مسو هيلع هللا ىلصىن

دع لق ىف وأ نمدع ليل نهوقل
 « ن

 هللا نع سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ريخأف ( قناتك فز .تكتكش 11 ناك همحر ( قفاشلالان )

 ع ليقتست دئذمح ا ًارهاط قاطت نأ « نمتدع ليقل نهوملطف » أرقو ضخ لا نود روطلا ةدعلا نأ لجو زع

 ناك املف ىنل عضو مسا ءرقلا لبق ؟ ناسللا اف لاق نإف ضرحلا دعب الإ اهتدع ةلبقتسم نكت مل ًاضئاخ تقلط ولو

و جرخيف محراا هي>رب امد ضيح لا
 لوقا سدا ءرقلا نأ برعلا ناش نع افورعم ناك جرح الف سدح مد رهطلا

 6 امنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع ريبزلا نب ةورع نع باه نبا نع كلام انريخأ : لا همحر ( قنانتلالا (

 نم را دبع تنب ةرمعل كلذ رك ذف باب نبا لاق ةثلاثلا ةضيحلا نء مدلاف تلخدنيح نمحر لادبع تن ةصفح تلقت |

 ىلاغت هللا ذر ةشئاع تلامتف ءورق ةئالث : لوقي همسا كرابت هللا نإ اولاقف سان كلذ ىف اهلداج دقو ةورع قدص تلاقف

 باهش نبا نع كلام انربخأ رابطألا ءارقألا ؟ ءارقألا ام نوردت لهو متقدص اهنع
 نزلا دبع نب ركب ابأ تعمس لاق

 ديري اذه لوقب وهو الإ انئاهقف نم ادحأ كل ام لوقي
هزلاا نع نايفس انريخأ ةشئاع تلاق ىذلا

 تنب ةرهع نع ىر

 نإ ديزو عفان نع كلام انربخأ ؛ هنم تئرب دقف ةثلاثنا ةضيحلا نم مدلا ىف ةقلطملا تنعط اذإ تلاق ةشئاع نع نع 12

 دقو: . ةثلاثلا ةضيحلا نم مدلا ىف هتأرما تلخحد نيح ماشلاب كله مكح نب صوخألا نأ راس نب ناملس نع مسأ

تراث نب ديز نإ ةيواعم كك اهقلط 0
 كتكف كلذنع هلأسإ 

 تلو اذإ اهنإ ديز هلإ
ةثلاثلا ةضيخحلا ند مدلا ىف
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 ىنتقلط ةأرملا تلاقو فلأ ىلع كتقلط جوزلا لاقف ةأرملاو جوزلا فلتخا
 جوزلا ىلعو ةأرملالوق لوقلاف ءىئريغ ىلع

 ةأرملا ىلع هلةعجرال نأ رقم هنأل ةعجرلاجوزلا هيف كلم الو عقاوقالطلاو ةنيبلا
 امث قدصي الف الام هل اهلع نأو هف

 مث ىنقلطت ملو رابخلا تقو ىضف فلأب ىنقلطت نأ كتلأس ةأرملا تلاق ولو ( لاق ) هسفن ىلع قدصيو ابيلع ىعدي

 ىلعو فلألا ق ةأرملا لوق لوقلا ناك رايلا تقو ىضع أ لبق كتقلط لب وه لاقو ءىث ريغ ىلع دعب ىنتةلط

 ولو ( لاق ) ةعجرلا كلمي الو هل مزال قالطلاو ةنيبلا جوزلا
 مويلا كتقلط لب لاقف ءىش ريغ ىلع سشمأ/ ىتفلط تلاف

 ..ةي رقت مل اهنأل لاملا نم اهيلع هل ءىش الو ةعجرلا كلمت الو هرارقإب مويلا قلاط ىبف فاأب

 علخلا نم حجوزلا هب ىدتش 4 بان
 6 م0 داما اب

 ًافلأ هطعت مف ًافلأ ىيطعت نأ ىلع ًاثالث قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنا ةلالا )

 قلاطتنأ امل لاق نإ اذكهو .٠ رادلا تلخد نإ قلاط تنأو ًافلأ ىتيطعأ نإ قلاط تنأ هلوقك وهو . ًاقلاط تلف

 قلاط تنأ امل هلوق لثم اذهو ( لاق ) ًاقلاط نكست م اممضت مل نإو ًاقلاط تناك فلأب ترقأ نإف افلأ كيلع نأ ىلع

حاو اتلاط تناك فلأ كيلعو قلاط تنأ امل لاق ولو ( لاق) ال ؟ىل تنم نإ
 فلأ اهبلع سيلو ةعجرلا كلع ةد

 01 كفلالا “تش نإو ( لاق ) ةحبقو قلاطو ةنسحو قلاط تنأو جح كيلعو قلاط تنأ هلوق لثم اذهو

و ايقلطف اهتالط نآلا أدتبا ول مكة عجرلا كلمي وهو ايمزلي م قالطلا
 ىتفلط ىلا ةدحاولا لعجا هل تلاق مث : ةدحا

 فاأب قالطلا هنلأس اهنأ ىلع اقداصت ولو (لاق) اهيلع اهدر هيلعف افلأ اهيلع اهنم دْحَأ نإو . انئاب نكن ل فلي انتا

 كدبع ىتيطعأ نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق ولو (لاق) انئاب قالطلا ناكو اييلع تناكفلأ كيلو قلاط تنأ لاقف

نو تقلط ر> وه اذإف هانإ هتطعأ اف
 ىو لخلا ند ةرخلا هده ىفام ىلع ىعلخا هل تلاق ولو : اهلثم روح اهيلع ج

 . ابلثم ربم هل ابيلع ناكو قالطلا عقو ارح هذجوف اهعلاخف ةروامم

 نيكر شم ا علخ
 دعب اوءاج مث هيلإ اهتعفدف ةفصب وأ هنيعب رمح اهجوز نم ةيمذلا ةأرملا تعلتخا اذإو :ىلاعت هللا همحر ( ىف(: الا )

رمم اهيلع هل انلعجو رجلا انلطبأو علخلا انزجأ انيلإ اوعفارت مث هيلإ اهعفدت ل ولو ءىشب اهيلع هدرن ملو علخلا انزجأ انيلإ
 

نوفلاخمال انكحم اوضر نإ برحلالهأ اذكهو(لاق) ايلثم
 ىلع اعمتجم قح نيب رحلا ىلع محال انأ الإ ءىش ىف نيمذلا 

دحأ جسأ ولو (لاق) (عذحأ ءاج اذإ نييمذلا ىلع معو اًضرلا
 امهنيب را لطب اضاقتي مل نإو اذكف اباقت دقو نيجوزلا 

أي نأ حسم سلا وه ناك نإ زوجا اهلثم رهم اييلع هل ناكو
 اهضءقولو ارمُح ىطعت نأ ةماسملا ىه تناكنإ الو ارح ذخ

 اهملع هل ناكو ترزع هيلإ اهتعفدف ةياسملا ىه تناكول كلذكو . هبلط نإ اهلثم ربم اهملع هل ناكو رزع ملسيام دعب اهنم

هو هيلط نإ اهلثمر هم
ا نإو مرحام لك اذك

اميف هربغو رزخلا ل الاف هواحتس
نيماسملاك ماكحألا عج ىف 

 فلتعال 

 ٠ مالسإلا' ىق دري. الو كرشلا' ىف ىف ام تفصو امف الإ نيماسملا ىلعو مهملع حلا

0 ' 1 : 

 لاك
 امس امو زئاح علخلاف لح ىلإ ممم ءىش اهحوز ن“ ةأرملا تعلتخا اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا الاه

 باش تعلتخا اذإو « لاجآلا ىلإ فلسلاو عيببلا ىف زوجي ام هيف زوحجيو عويبلا نوكت اك لجألا كلذ ىلإ لاما نم

كو ء ةمزالاه بابلاو زئاج علخلاق ىملسيالبأ ىلإ ةفوسروم
 | ١ اكديلم ةقاؤوم عاشو ةيضامو قيقو كلذ



 ا.

 ارح هدجو نإو هعبب زوجنال وهو هيلع عقو دقعلا نأل هل نكي مل اهقلطيام دعب زجت ولو ؛ هل نكي مل ابتاكم هد+و نإو
 . اهلثم ررم هلك اذه ىف هل ناكو هبحاص هءاس ولو هل نكي مل كرمش هيف اهريغل وأ

 ملحلا ىف ةارلاو لحرا فداتخا
 ةدحاو ىنتقلط تااقنإف نيعيابتملا فالتخاكومف قالطلا ىلع علخلا ف لجرلاو ةأرملا تفلتخا اذإو ( قفا: ةلالاف )

 اذكهو « نيفلأ نم رثك أ وأ ف اأ نم لقأ ناك اهلثم قادصهلو افلاحم نيفلأ ىلع لب لاقو مثرد فلأ قلع 317 وأ
 ىرهم ن. كنئاربإ ىلع ىتعلاخ هل تلاق وأ ادقن فلأ ىلع كتعلاخ لب لاقو ةنس ىلإ فلأ ىلع ىنتعلا> هل تلاق ول
 اهبلع عجريو هلاخب اهرهم ناكو افلاحم كربم عم فلأ ىلع وأ كرهم ىلعال كنم اهذ> 1 فلأ ىلع كتعلاخ لب لامتف
 هادبع قتعتو ىنقلطت وأ ةنالفو ىنقلطت نأ ىلع افلأ كتيطعأ وأ افلأ كل تنمض هل تلاق ول اذكهو (لاق) اهلثمقادصب
 كلذكو اهلثم رب اهبلع عجرو افلاحم كدحو فلأب كتقلط لب لاقو كدبع قتعت ملو ىتقلط وأ اهقلطت ملو ىتقلطف
 ةنونييو علخلا ىلع فلألا كنم تذخأ لب لاقو ةدحاو الإ ىنقلطت مف اثالث ىنةلطت نأ ىلع افلأ كتطعأ هل تلاق ول
 اذكهو هب رقأ ام الإ قالطلا نم همزلي ملو اهلثم ربي عجرو انلاحم امركتقلطف نيتنث ىلع وأ ةدحاو ىه امنإف قالط
 قالطلا ىلع الإ فلألا تذخأ ام لاقف اثالث ىنتحكن الك ىنقلطتو اثالث ىنقلطت نأ ىلع افلأ كتيطعأ هل تلاق ول
 ةخأن نآ.ز وحال هنأل اهلثم ربع اهبلع عجر تلاقامي اهارقأ ول كلذكو . اهلثم ربمي اهلع عجرو افلاحم لوألا
 لاملا ناك ابحكن ىتم قلاط اهنأ ىلع الام ةيدنجأ نم ذخأ ول هنأ ىرت الأ اهحكتي نأ لبق اهقلطي نأ ىلع لعجلا
 لب لاقو ةئامم اثالث ىنقلطت نأ كتتللاس هل تلاق ولو (لاق) ادبأ اهدكنال دقو ائيش اهقالط نم كلعال هنأل ادودرم
 ىلع ةنيبلا جوزلا ماقأو اهاوعد ىلع ةنيبلا ةأرملا تماقأ نإف . اهلثم ربم هلو افلاحم فلاب ةدحاو كقلطأ نأ ىتلااس
 ىف طقست اك ةنيبلا تطقسو اهلثم قادص هلو افلاحم ناجوزلا هب رقأو دحاو تقوب كلذ نأ ةنيبا تدهشو هاوعد
 عضبلا لثم ةحيقو دربال قالطلاو (لاق) عيبملا ةميقف اكلهتسم ناك نإو عييبلادريو اهنرعب ةماق ةعلسلا وافلت>ا اذإ عوببلا
 انقو امهتنيب تتقو نإف لوألا علخلا ىلع لدي. انقو امهتنيب تقوت ملو ةنيبلا اماقاف افلتخا ول اذكهو (لاق) اهلثم ربم
 نانوكيف علخ مث حاكن مث نكي مل نإ اقداصت اذإ لطاب ىتاثلاو , زئاجلا عاخلا وه لوألا علخلاف ل وألا علخلا ىلع لدي
 عقب ملو الطاب فلألا تناك فل" اب احاكن ثدحم ملو دعب اهعلاخ مث ةئامي هتأرما علاخ ول الجر نأ ىرت الآ . نيَعلَخ
 لاقف فل'اب ثالث ىنتقلط تلاق ولو ( لاق ) كلمي ام قلط هنأل زئاج لوألاو كلم الام قلط هنأل قالط اهب
 ةدحاو الإ قالط نكي مل نأ اقداصتو لاقام ىلع ةنيباا امهم دحاو لك ماقأو نيفل اب ةدحاو كتقلط لب
 هتأرما تناكو فلح ادههاش تداقأف فلأ ىلع ىنتفلط هل تلاق ولو (لاق ) اهلثم ربم هل ناكو افلاحم
 هنأل قالطلا همزلي ملو لاملا ىف املوق لوقلا ناك تدحجو ىلبقت ملف نيفلأ ىلع كتقلط لاقف املاحب ةلأسلا تناك ولو
 ادهاشو ةئام ىلع اهعلاخ هنأب ادهاش تماقأف دحجو اهعلاخ هنأ تعدا ولو ( لاق ) عقي مل هنأ عز ذإ قالطلاب رقي مل
 اهعلاخ هنأ ىعدملا وه ناك ول اذكهو ( لاق ) فلو اهلك ةلطاب امهفالتخال ةداهشلاف ضرع وأ فلأ ىلع اهعلاخ هنأ
 مو هرارقإب قالطلا اهمزل دححجم ىهو ةلطاب ةداهشلاف ضرعب وأ نيفلأب رخآ ادهاشو ادهاش اه ماقأو فلأ ىلع
 هل تلاق ولو ( لاق ) ةعجرلا هيف كللبال علخ قالط هقالط نأ رقي هنأل ةعجرلا كلمب الو هيلع تفلحو لاملا اهمزلب
 قلاط ىهف رابخلا تقو ىف كلذ ناك نإف اثالث كتقلط لب لاقو ةدحاو الإ ىنقلطت ملف فاأب ثالث ىنقلطت نأ كتلأس
 اذإو ( قفا 2لللاث ) املثم رهم هل ناكو . افلاحم رابخلا تقو ىضم دقو امهفالستخا ناك نإو . فلألا هلو ًاثالث



 كا ا ع

 جوزال لاقق مهنم ادحاو الو هلكوت مل ىنجأ وأ ىلو وأ مأ وأ بأ ليكولا ناكم ناك رو ناكانملا ملستب نامضلاب

 عوطتملا عجري ملو رانيد اتئام هيلع هل ناك عجر مث جوزلا لعفف زانيد ىتئام اهلام نم كل ملسأ نأ ىلع اهعلخا

 . اهجوز نيبو اهنيب علام نأاب هلكوت ملاهعأل ءىشب اهللع اهنع نامفلاب

 اممزليال امو ملخلا نم اهمزاي امم ةالملا ةطا

 ىنعب لجرلا لوقكوه ءاوسف ةئام ىلع كالف ًاثالث ىنتقلطنإ لجرلل ةأرملا تلاق اذإو : هللا همحر (قفاةلللا )

 هل تلاق ولو ( لاق ) رانيد ةئام اهملع هلف ًاثالث اهلط نإف لاق ةئامب اذه كبوث ىنعب وأ ىلع كل ةئامي اذه كبو

 تدرأ وه لاقو مارد تدرأ تلاقوأ مثارد تدرأ وه لاقو ًاسوافتدرأ تلاتففلأب قلاط تنأ لاقف فلأب ىنتلط

 ىنقلط تدرأ تلاقف « فلأ ىلع قلاط تنأ لاقف فلأ ىلع ىنقلط هل تلاق ولو (لاق) اهلثم ربم هل ناكو افلاحن ريئاند

 ىنتلط املوقك هنأ اذه رهاظو .٠ دربال قالطلا نأل امل ةمزال فلألاف ىنجأ وأ ىراج وأ ىخأ وأ ىنأ ىلع فلأ ىلع

 قاللطلاو مرد فلأأ اهدلع هل تناك انخلا تقو ىف اهتلطف مرد فلأ كلف ىنتقلط نإ تلاق ولو (لاق) لع فلأ ىلع
 لاق ول كلذكو (لاق) الع هل ءىث الو ةعجرلا هيف كللع وهو قالطلا همزل رابخلا تقو ىغم دعب اهقلط نإو نئاب

 كال كل دقوأ مرد فلا[ ىل تنمض نإ كسفن نيقلطت كدي كرمأ وأ مرد فلل ىل تنمض نإ قلاط تنأ ان
 اهتنمذ نإو فلأ اهلع تناكو اهلاط تناك رابخلا تقو ىف لئاسملا هذه ىف اهتنمضف مثهرد فلأ ىل تنمض نإ كيلإ

 و ل لإ[ !رخ ل هبو اهب متي *ىشلا ناك اذإ اذه عامجو (لاق) ءىث اهبلع نكي ملو اقلاط نكت مل رابخلا تقو دعب

 امل لاق ولو ( لاق ) هبو اب مت دق هنأل رايخا تقو ىف الإ اهرمأ نم اهملإ لعجام زوحيال اك رابخلا تقو ىف الإ زحم

 اقالط نكي مل فلأ نم لقأ ادقن وأ فلأب ضرع هتطعأ وأ افلأ كل تنمض دق تلاقف قلاظ تنأف افلأ ىنتيطعأ نإ

 دعب اقالط امل ثدحم نأب الإ افلأ هتطعأ نإو قلطت مل رابخلا تقو ىضم نإف رابخلا تقو ىف افلأ هيطعت نأب الإ

 قلطت مل فلأ نم رثك أ هتمق انهر ًاثيش هللإ تعفدف افلأ ىلإ تعفد اذإ قلاط تنأ امل لاق ولو ( قفا: ةلالاف )

 نأهمزلي مل مهرد فلأ هتطعأف كتقلط مثرد فلأ ىنتيطعأ نإ امل لاق ولو ( لاق ) فلألا هيلإ عفدت نأب الإ قلطت الو

 اذكهو . كتقلط مرد فلأ ىنتيطعأ اذإ لاقنإ كلذكو قالط باجمإال دعوم اذهو الع فلألا درينأ همزايواهقلطل

 ىتيطعأ اذإ لوقي ىتح هتطعأ امب قالط همزلي الو « معن لاق ؟ىنتقلط وأ ىنقلطت مثرد فلأ كتبطعأ نإ هل تلاق نإ

 امل لاق ولو « رايخلا تقو ىف مثرد فلأ هيطعتف مجرد فلأ ىتيطعأ اذإ قلاط تنأ وأ قلاط تنئاف مهرد فلأ

 هتطعأ ولو ةعبس نزو هبطعت نأاب الإ قلطت مل ةيربط مثرد فلأ هتطعاف قلاط تنأاف مثرد فلأ ىنتيطعأ اذإ

 ةدايزو افلأ هتطعأف قلاط تنأف افلأ ىتيطعأ نإ لاق نك ناكو ةدايزو مهرد فلأ اهمأل تقلط ةلغب افلأ

 تقلط مهاردلا مسا اهيلع عقي ةضف تناك نإف ةدودرم ةئيدر افلأ هتطعأ ولو : ىلاعت هللا همحر ( ىفانئلالاف )

 قلطت مل ةضف تسيل اهمأل ةضف مسا اهضعب ىلع وأ مثاردلا مسا اهيلع عقبال تناك نإو « اهايإ هلدبت نأ اهيلع هل ناكو

 هلو دبعلا كلم الو قلاط ىبف ابيعم وأ روعأ ناكام دبع ىأ ادبع هتطعاف قلاط تنأاف ادبع ىنتيطعأ نإ لاق ولو

 اذه شعب هتطعاف قلاط تنأف ره قز وأ ًاريزنخ وأ ةتيم ةاش ىتيطعأ نإ امل لاق ول كلذكو « اهلثم قادص ابيلع

 ىف اهلثم ربمب اهيلع عجربو اذه نم ًائيش كلمي الو قلاط تنأاف رادلا تلخد نإ امل هلوقك اذه نأل اقلاط تناك

 نإف اقلاط تناك هايإ هتطعاف قلاط تناف هنيعب اعيمج هنافرعب ائيش ىنتيطعأ نإ امل لاق نإو . اذه نم ةلاسم لك

 هعبب امل نآل هدر هل نكي مل امل اريدم هدجوف ادبع هتطعأ نإو « ابلثم ربمب اهيلع عبجريو هدر هل ناك ابيع هب دجو



 م ؟ دا

 نأ كلو فلأ كلو ىنقلط هل تلاق ول اذكهو لاق ء اهقلط نإ هحكنت نأ اهلع هل نوكي الو اهلثم ربهم هلق اهقاطف

 ةلاكولاف علخلا ىف جوزاا لكو اذإو - تءاش حكت نا اكو اهلثم رمم هلف اهقلطف ادبأ كدعب حكنأ ال

 ع 0 لجرلل علخلاب اليكو نوكي نأ زاح ةموصخ وأ لامي الكو نوكي نأ زاج نذ اج 0

 نأ زوي الو (لاق ) هتلاكو زو ءالؤه لك ًايمذ وأ اديشر وأ ًآروجحم وأ دبع وأ ًارح ليكولا ناك ءاوسو

 لجو زع هلل امف امهسقنأ ىلع امهلكل حال ناذه ناك اذإ ةلطاب ةلكولاف لعف نإف . اهوتعم الو غلاب ريغ لكوي

 غلبيام نالكوملا ىمسي نأ ىلا بحأو (لاق ) لوق امه (هريغ مزاي نيليكو انوكي نأ زحب مل امهمزلي الف نيسداللو

 ىطعبال ذك اهلكو:اينع ىطعن نأب ةأرملاو:« هنم لقأ ليال ذك هتلكو لزقن نأب لحرلا امهم دا لك ل11

 نإ لكولا لفت نم, ةررام امهلكف نم دارو ليكوال زوم ام ملا زاجو اهيلكف تراخ العفي مل نإو (لاق) هنم رثكأ

 قالطلا نوكيف عاخلا هيلع زوحمو هلبقي نأ لكوملا ءاشف اهلثم ربم نم لقأ أهليكو وأ ةأرملا نم لجرلا ليكو ذخأ

 نم 2 ىف لاخلا هذه ىف وهو ةعجرلا كلم زئاج هيف قالطلاف هدر اذإف ؛ لعف هدرب نأ ءاش نإو « لعف انئاب هنف

 ناكام نيددلا هل نوكي نأ ءاشف نيدب وأ ضرعب اهعلاخ نإ كلذكو (لاق) هيلع سابق هنأ ال املع روجحم نم علتخا

 ةأرملا نم لجرلا ليكو ذخأ نإو ( لاق ) ناك ةعجرلا هيف كلمم مث قالطلا همزلبو هل نوك<ال نأ ءاش نإو « هل ناك

 هسفن جوزلا اهنع ةأرملا لكو ىطعأ نإو (لاق) هلكو ىذلل دادزا دق ناكو علخلا زاج اهلثم رهم نم ل

 علخلا متو اهمزل تءاشف اهاثم رهم نم مك اهبلع ىطعأ نإو ١ ملع زاج انيد وأ ادقن "لقأ وأ اهلثم رش

 اهمزليف فلتق هنيعب ءىشبوأ زوجمال ام تعلتخا ةأرما يح اهمكح ناكو . اهلثم ربم اهمزلو هلك اهلع در تءاش نإو

 ةأرملا الو ءاشي نأ الإ نيد الو ضرع هل ذخْؤب نأ جوزلا مزاي الو عببلا يف زوجمام علخلا ىف زوجي ادقن اهلثم رهم

 آدقن هتدأ تءاش نإ اهمأ ابمزلامنإو . آدقن اهلثم ربم نم لقأ وأ لثم نيد اهملع ىطعيو ضرع اهملع ىطعي نأ

 نوكيال م مهارد وأ ريئاندب الإ لكول علخلا نوكي الف هددع ىف اهملع دزت ملو هزيخات تلضفتساف ةيسح تاس لإ

 هلا ليو لع ناذلإ ايش نإو انش لح رلا الو املا ليكو مرغي الو (لاق) مهارد وأ ريناندب الإ ليكول عيبلا

 هنم عزتنيف جوزلا دي ىف هنيعب ًآاناق ناك اذإ امأف اهلثم ربهم نم لضفلا نمضيف ىطعأ ام فلتيف اهلثم ره نم رثك أ

 هسفنلاعبب ةعلسلا هتمزل اهلثم نأ نم رثك أب اهارتشاف ةعاسب هلكو نإ هنأ كلذو عوببلا اذه هبشي الو ليكولا مرغيال

 اهقالطو لاحم قالطلا درب الو ةأرملا كلمال لكولاو ةعلسلا ذخأ رتخم مل نإ هاطعأ ىذلا نمثلا لكوملا هنم ذخأو

 هلكو ولو ( لاق) ليكولا اهنمضي ملو هتميق تنمض ادساف وأ الوهحم نمثلا ناك اذإف هتكلبتساف املل هارتشا ءىشك

 نإ امل لاق ول ام اهلاحم هتأرما تناكو علخلا زحب مل نيسمح اهنم ذَحأف اهعلاغاو ةثامةثارما ننادحا نا

 اهقلطي نأ ىلع ةئام اهنع ىطع: نأ ىلع الجر ىه تلكو ولو اقلاط نكت مل نيسمح هتطءأف قلاط تنأف ةئام ىنتيطعأ

 انئاملاف اهقلطف اهقلطت نأ ىلع رانيد اتئام كل ليكولا لاق نإف نيتئاملاب اهجوز اهقلطف نيتئام اهنع ىطعأاف اهجوز

 ةنالف لام نم رانيد اتئام كل هل لاق ناك نإو اهانإ هنامضب ةثامو اهم هتلكو ىلا ةئاملا اهنم ذحْؤن ليكولل ةمزال

 اهمزاي لو اهلثم رهم وأ ليكولا اهب تلكو قتلا ةئاملا نم رثك ألا اهمزا اهقلطف لعفف تكسو هلاق وأ كلاهنمضأ ال

 قئام كل ملسأ نأ ىلع اهقلط هل لاق ليكولا ناك واو ًآئيش هل نمضي مل هنأل ليكولا الو نيتئاملا نم كلذ ىلع دازام

 اهلثم رهمو رانيد ةئام نم رثك ألا ةأرملالام نم جوزلا ذخأ ةأرملا هل كلذ مست مل نإ نماض ليكولاف اهلام نم رانيد

 ليكواا ىلع هل رانيدلا اتئاما تناك ةأرملا تسلفأ ولو رانيد ىتئام ىفوتسي ىتح كلذ نع لضفلاب ليكواا ىلع عجرو



 كلل تكلا يل

 ىلع كل نأ ىلع ةنالفو ىنقلط (هادحإ تلاقف ناتأرما لجرال تناك اذإو ( لاق ) عيبلا نيبو هنيب قرفيو نمثلا نم

 ىتلا قلط نإف ىنجأ هل كلذ لاقول اذكهو اهم اهعبتي ةمزال هبطاخ ىتلل فلألاف لعفف مثرد فلأ ىلع وأ مثرد فلأ

 ىلع قادصلا سقي نأ نم تفصوام ىلع قادصلا نم تقلط ىتلا ةصح ةبظاخلا تمزا هتبطاخ ىتلا كسمأو هبطاخم مل

 تلاقف ناتأر ما لجرأ ناك اذإو (لاق ) ىنجأ هل اذه لاق ول اذكهو ( لاق ) ةقلطم لث» رهم ةصح اهمزايف اهلثم ربم

 طرمشلا داسفل اهلثم رب اهيلع هل ناك اهقلطف ًادبأ اهقلطت لف قبحاص تسبحو فلأ ىنتقلط نإ ىلع كل اههادحإ هل

 ىتقلطتالو ىبحاص قلطت نأ ىلع مثرد فلأ ىلع كل تلاق ولو (لاق) اهقلطي نأ هل حابم وهو ادبأ اهتبحاص سدحىف

 ىنتلطت الو قبحاص قلطت نأ ىلع مثرد فلأ ىلع كل تلاق ولو ءاهقلطي نأ هل ناكو هيلع اهب تعجر اهذخأف ادبأ

 طرسشلا داسفل فلألا هل نكت ملو رثك أ وأ فلأ نم لقأ ناك اهتبحاص رهم لثم اهيلع هل ناك اهتبحاص قلطف ادبأ

 فاألا اهتمزل امهقلطف ىتبجاصو ىنقلطت نأ ىلع مثرد ٌفلأ ىلع كل هل تلاق واو (لاق) ءاش ىتم ابقلطي نأ هل ناكو

 هلإ تناك ول الحر. نأ ( ىتاثلا لوقلاو لاق ) امهنم ةقلطملا لثم ربم ةصح ردقب فلألا نم هل ناك [مهادحإ قلط نإو

 كلذكو ءىق فلألا نم هل نكي لو اماثمأ روهم امهيلع هل ناك امهقلطف امهقلطي نأ ىلع افلأ هاتطعأف ناتأرما

 اذإ اذه لصأو اهلثم ربم اهيلع هل ناكو دبعلا امل نكي مل هل ًادبع اهيطعيو اهقلطي نأ ىلع مثرد فلأ ةدحاو هتطعأ ول

 اهلثءربمب اهيلععجروعقاو قالطلاو الطاب طرشاا ناك اهقالط عم هدانا: ىفوأ !فداط ريغ ءىش ةدخلاو قالط عم ناك

 ءاطعأ وأ اهسفن نع ةأرملا هتطعأ امو ( لاق ) اهلك هوجولا هذه ىف اهقالط عم ا عم ناكاذإ اذه لصأو

 كلم نأ زوجمال ام ناك اذإو قالطلا زاجو هل مت كلب نأ زوجي امت هاطعأ ام ناك اذإ ءاوسف اهقلطي نأ اهنع ىننجأ

 اهسفن ىفكلذ نم اهمزلام ىنجأ اهنع ىطعأوأ اهريغ نع تطعأ وأ اهريغوأ اهسفن نع ةيطعملا تناك نإ اهيلع عجر

 اذإو (لاق) عويبلا ىف ذخؤيام مزلي اك كلذ قرتفيال اهنع هاطعأ اذإ اهيفىنجألا مزل اهسفنىف ابمزل امو اهريغيف ابمزا

 نإو فلألا اثاث هلف نيتنثا اهقلط نإو فلألا هلف اثالث اهقنطف مرد فلأ ىلع كلو ًاثالث ىنتلط لجرلل ةأرملا تلاق

 ةدحاو الإ قالطلا نم اهيلع هل قب. مل ولو ( لاق ) نيتنثلاو ةدحاولا ىف نئاب قالطلاو فلألا ثلث هلف ةدحاو اهقلط

 اهمرحم نأ ىف ثالثلا مام موقت ةدحاولا نأل فلألا هل تناك ةدحاو اهقلطف مهرد فلأ كلو اثالث ىنققلط هل تلاقف

 نيتنثا اهقلطف مثرد فلأكلو اثالث ىنقلط هل تلاقف ناتنثا اهيلع هل تيقب تناكولو (لاق ) هريغ اجوز مكنت تح هيلع

 هعم ىتبت اهنأل فلألا اثاث هل ناك ةدحاو اهقلط ولو هريغ ًاجوز حكتت ىتح نيتنثالاب هيلع مرح اهنأل فلألا هل تناك

 ةدحاو ىققلط تلاق ولو ( لاق ) فلألا نه اهبتصح ن. رثك أ ذخأت الف اهابإ اهقلطي ىتح هلع مرحم الو ةدحاوب

 كلف ةدحاو ىنتقلط نإ هل تااق ولو (لاق ) (هداز نيتللا نيتنثلاب ًاعوطتم ناكو فلألا هل تناك اثالث اهقلطف فلأب

 نأ راخلا ىل تلاقول كلذكو « مولعم ءىث ىلع دقعني مل قالطاا نأل اهلثمربم هل ناك ةدحاو اهقلطف نافلأ وأ فلأ

 قالطلانم ةدحاو اهلعتسقب تناك ولو (لاق) رابخلا كاوىلوأ رابخلا كلوأ نيفلأ وأ اهبنم كصقنأ ال ًآفلأ كيطعأ

 تلاق ولو (لاق) تلاق اكابقلط اذإ اهلثمررم هلناك مويلادعب ىتحكن نإ نيتنثاو اهم مرحأ ةدحاو ًاثالث ىنقلط تلاقف

 همست وأ اهتادص تى بسو ابقادص كيطعأوتئش ةأرءاىأوأ اهقادص كءطعأوكينغت ةأرما كجوزأن أ ىلعف ىتقلطنإ هل

 طرمكلا دسفف.هجوزتال دق ةأرما جدوزت هل تندض اهنأ ربملا تمس اذإ هزيجأ نأ ىنعنم اتإو اهلثمررم هلو عقاو قالطل اذ

 ةثاع كحكنأ نأ ىتيطخ نإ كلو فلأ كلف ةدحاو ىنتقلط نإهل تلاق وا اذكهو (لاق) اهلثم ره هل امنإف دسف اذإف



 كادياوإ#ي نت ننتت>:ستتحت تفجع سو

 كا

 نيتأرملا علخ

 كلذف امهقلطف انيلع كل فلأب اعم انقلط هل اتلاقف ناتأرما لجرلل تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىقفانةلالاف )

 نيتأرما حكتي نأ زاجأ نف نيلوق نم دحاو فلألا ىف لوقلاو ةعجرلا هيف كلميال نئاب وهؤ قالطلا همزا سلج ا

 اهلثم ربهم ردقب فلألا نء امهنم ةدحاو لك ىلع لعجو اذه زاجأ امهلثم رب» ردق ىلع امهنيب نوكيف ىمسمربمب اعم
 اهاثلث ناتثام اهلثم رهم قلاو فلألا ثلث ةئام اهلثم ربم ىلا ىلعف نيتئام ىرخألاو ةئام اهادحإ لثم رهم ناك

 نم اهتصح اهيلع تناكو قالطلا اهيلع عقو رابخلا تقوىف ىرخألا نود اهادحإ قلط نإف لاق اذه لاق نمو ( لاق )

 ىضم نإو . فلألا نم اهتصح اهيلع تناكو قالطلا اهمزا رابخلا تقو ىضم لبق ىرخألا قلط نإ مث فاألا

 رابخلا تقو ىف اهادحإ قلط ولو 2) فلألا نم هل ءىثالو.ةعجرلا هيف كلمي وهو قالطلا اهمزل اهقلطف رابخلا تقو

 ىتا مزلي ملو انئاب ًاقالط ناكو فلألانم اهتصح رابخلا تقوىف قلطتلا مزل رابخلا تقوىذم قح ىرخألا قلطي ملو

 اتدارأ نإو « دعب الو رايخلا تقو ىف اهقلطيال نأ هلو (لاق) ةعجرلا اهقالطىف كلمي ناكو ءىش رايخلا تقو دعب قاط

 نأ دارأ مث ناقلاط (منأف افلأ ىناتيطعأ نإ امل وه لاق ول كلذكو « اهل نكي مل رابخلا تقو ىف هل اتلعج امف عوجرلا

 اقالط اهل *ىدتبي نأ ءاشي نأ الإ امهقلطي نأ هيلع نكي مل افلأ هايطعأف ىضم اذإف رايخلا تقو ىف هل كلذ نكي مل عجري

 مث هل اذه اتلاق ولو ( لاق ) امهنم تذخأو قالطلاب فلألا امهتمزل اتدترا مث امبقلطف فلأب انقلط اتلاق نإو ( لاق )

 كلعال نيتنئاب نيقلاط اتاكو امهتمزل ةدعلا ىف مالسإلا ىلإ اتعجر نإف قالطلا فقو ةدرلا دعب امهقلطف اندترا

 مالسإلا ىلإ اعجرت مل نإو مالسإلا ىلإ اتعجر موي نم الو اتدترا موي نمال قالطلاب ملكت موي نم امهتدعو امهتعجر
 ناتروجحم ناتأرما لجرل تناكولو (لاق) ءىث فلألان م هلنكي لو قالطلا عقب مل اتومب وأ التقتوأ ةدعلا ىضَع ىقح

 امهملع هل ءىثالو هلك امهقالط ىلع ءاج نكي مل.اذإ ةعجرلا هيف كلموهو مزال قالطلاف امهقاطف فلأ ىلع انقلط انلاقف

 روجحملا ريغ قالطو قالطلا امبمزل اماع روجحم ريغ ىرخألاو اهياع اروجحم اهادحإ تناك نإو ( لاق ) فلألا نم

 تلعج لاح لكب هلام تلطبأ اذإ ةعجرلا هف كلم اهلع روجحلا قالطو فاألا نم اهتصح اهيلعو نئاب زئاج اهملع

 تناك نئاب ةدحاو قلاط تنأ هتأرمال لاق ول هنأ ىرت الأ ةعجراا كلعال نأ وه دارأ ناك نإو ةعجرلا كلم قالطلا

 مل اذإ ةكولمم تناكام اهيلع ءىثثالو انئاب ةقيلطتا تناك اهعلاخف ةمأ هتأرما تناكولو ( لاق ) ةعجرلا كلمي ةدحاو

 رسوي'قح سافملا نع هتلطبأ اكائيش كلمت ال اهمأل قرلاىف اهنع هتلطبأ امإو تقتع اذإ علخلاب اهعبتيو ديسلا امل نذأي
 اذإو(لاق)لاحلكب لطبيف رجحلا ةبج نم هلطبأ ل ىنأل ترسو اذإ اهتمذ ىف علخلا ناك ةسلفم هل ةأرما لجر علخ ولف

 علخلا اذه زاجأ اعم: اعببو احاكن زاجأ نقف لعفف دبعلا اذه كيطعأ نأ ىلع فلأ ىلع ىعلتخا هتأرمال لجرلا لاق .

 هب تدجو اذإف ةئاسمخم عيبم دبعلاف فلأ اهلثم ربم ةميقو فلأ دبعلا ةميق نأك فلأب اهلثم رهمو اعببم دبعلا لعجو

 اهب اهصاخب فلألا امل ناكو اهلثم ره اهيلع عجر دبعلا تدرف اعماالإ ادري مل نيئيش ةقفصلا تعج اذإ لاق نث ابيع

 اذه قرتفب دقو ( لاق ) ةئامسمخم هدر نمثلا نم هتصخب هبيعب امهدحأ در نيفلتخم نيئيش ةقفصلا تعمج اذإ لاق نمو

 ةئاسمحم دبعلا دري نأ اعم الإ عا دربال لاق نم زوجيف لاح دربال قالطلا نأ هيلع اذه دقع ام لصأ نأل عيبلاو

 طاقسإ ؛ خسناا ضع ىفو « هلبقام ىنعمب وهو خسنلا ىف اذك خلا رابخلا تقو ىف (هادحإ قلط ولو : هلوق (1)

 ' ل حضوأ وهو البق ىتلا ةروصلا



 ل آم.

 تعلتخاولو (لاق) اهلثم رهمب اهيلع عجر دبعلا تاموأ رادلاتمدهنا نإف علخلا زاج ةمولعم ةنس دبع ةمدخوأ ةمولعم

 هنيعب تيبلا ايمس وأ هريغ امل تيبالو اهتيب ىف ام عيمج نافرعي اناك امهنأ ىلع اقداصت نإف عاتم نم اهتيب ىف امب هنم

 اهلثم رهم هلو زئاج عاخلاف هيفام افرع نإو تببلا ايمسي مف هريغ تدب امل ناك وأ هفرعيال اهدحأ وأ اناك نإو زاج

 هلو علخلا عقو هنالهجب اناك نإو زاج هفرعيو هفرعت تناك نإف امهنيب ناك ىذلا باسحلاب هنم تعلتخا نإو ( لاق )

 50 جوزلا ىعداف هافرع نإو اهلثم رهم هلو افلاحت هتلاهج رخآلا ىعداو اهدحأ هفرع نإو اهلثم رهم اهيلع

 . اهلثم رهم اهيلع هلو افلاحت هلخدأف ,ىث تيبلا ىف نكي مل هنأ ةأرملا وأ هنم جرخ اف ءىش تيبلا ىف

 علخلا عم ىذلا 00

 زئاج علخلاف هضبقتمل وأ قادصلا هنم تضبق اهب لخدي مل وأ اهب لخد هتأرءا لجرلا علاخ اذإو ( فان ةنللاف )

 امهنم دحاو رك ذي لو علخلا هيلع زوجم ءىش وأ ةامسم ريناند وأ ءىث وأ هنيعب دبعوأ ةباد وأ راد ىلع هتعلاخ تناك نإف

 مل نإو « ايش هنم ذخأيال امل وهف اهب لخد دقو رهملا اهيلإ عفد ناك ن إف هنم ءىش ىف ربملا لخدب الو زئاج علخلاف رهملا

 هنم عقدي مل ناك نإو رهملا فصنب اهيلع عجر اهيلإ رهما عفد دقو اهب لخدي مل ناك نإو هيلع امل رهلاف ابيلإ عفد نكي
 ةيدفلاو ةأرابملاو علخلاو ( لاق ) اهاثم رهم فصن هنم تذخأ ًادساف رهملا ناك نإو ربملا فصن هنم تذخأ اهيلإ ائيش

 ىمس دقو اعلاخم نإو ( لاق ) فوص وم ءىثث ىلع قالطلا كلذكو فلمالو قارفلا هب ديرأ اذإ اذه ىف هلك ءاوس

 اهلثم ربم اهلف ادساف قادصاا ناك نإف لخد. ل نإ هفصن و لخد نإ قادصلا امل تفصو اكوبف ءاركذ مو ًاقادص ال

 كئرابأ تلاق نإف ( لاق ) زئاج علخلاو ةعتملا ابلف ًاقادص ىمس نكي مل نإو لد مل نإ اهلثم ر» فصنو لخد نإ

 ىلع انم دحاول ةعابتال نأ ىلع رانيد ةئام ىلع كئرابأ تلاق نإو كعلاخأ اهلوقك وهف كيلإ ابعفدأو رانيد ةئام ىلع

 افلاحم هنم كثربأ مل تلاقو قادصلا نم ةءاربلا دارأو اقداصتي ل نإو زاج قادصلا نم ةءاربلا ىلع اقداصتق هبحاص

 نأ ىلع انبه ةأرابلاو حاكنلا دقع نم ةأرابملا ىلع ةقلطم انهه ةأرابملا اهلبق ةلأسملاك اذه سلو اهلثم رهم اهل ناكو

 ابلثم رهم ىلإ اهانددرو ةلورجم ةأرابم اذه انلعج كلذلف لاملاو حاكنلا دقع لمتحم هبحاص ىلع امهنم دحاول ةعابتال

 . قادصلا ىف ارك انت اذإ ايف

 فلتيف هنيعب ءىشلا ىلع علحلا
 تت

 تام ىتح هِلإ هعفدت ملف ةنيعب دبعب اهجوز نم ةأرملا تعلتخا اذإو : ىلاعت هللا هحر ( قف|نتلالا )

 هنم تضبق ىذلا هنمثب اهبلع عجر هضبقي نأ لبق تاث اهنم هارتشا ول عجرب اك اهلثم ربمب اهيلع عجر دبعلا

 طق هكلم مل هل دبتك ناكو هتميق اهيلع هل ناك هتلتق وأ هايإ هتبصغ مث اهنم هضبق ولو « عيبلا هيف ضقتنيو

 ضرع وأ بوث وأ ةباد ىلع هنم تعلتخا ول كلذكو : ىلاعت هللا همحر ( ىنا:ةلالاؤ ) هتبصغ وأ هلع تنج

 نأ ىف رابخلا هل ناك اهضبقي لبق تقرتحاف راد ىلع هنم تعلتخا ولو « اهلثم ربمب اهيلع عجر فلت وأ تا

 هب هل تناك فصنلا نمثلا نم اهتصح تناك نإف ٠ نمثلا نم اهتصحم ةصرعلا هل نوكت وأ اهلثم ربمب عجري

 هتعلاخ ولو : اهلثم ربع اهيلع عجر بيعلاب هدرق بيعم دبعب هنم تعلت>ا ولو ) لاق اهلثم ره فصنب اهيلع عجرو

 لك ىف علخلاو ربملاب اهيلع عجر تطرش ا سبيل هنأب هدرف ىوره ريغ وه اذإف ىوره هنأ تطرشو بوث ىلع

 تلا عيبل اك تفصو ام



 تيه سدس هيل ا يل ا
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 زوجال امو علخلا هب نوكي نأ زوج ام

 حلصي ناك نإف علخلا هيلع عقوام لك ىلإ رظني نأ زوجالو علخلا هب زوحبام عام : هللا هحر ( ىفانةلالاف )

 ًارجاتسم نوكي نأ حاص نإ كلذكو دودرم وهف ًآعيبم نوكي نأ حاصيال ناك نإو زئاج هب علخلاف اعيبم نوكي نأ
 رئاط وأ قب دبع وأ همأ نطب ىف نينجم وأ ريزيخ وأ رمح هتأرما لجرلا علاخ نأ لثم كلذو ( لاق ) عيبملاك وهف

 ىلع اهحالص دبي ل ةرمشب وأ هدب ىف وه ىذلا فرعيالو اهدب ىف امب وأ هدب ىفامب وأ ءام ىف توح وأ ءامسلا ىف

 ىف ام وأ مولعم لجأ ريغب امهدحأ ءاشام ىلإ وأ ةرسيم ىلإ رانيد ةئاع وأ ةفص الو هنيع ريغ دبعب وأ كرتي نأ

 هفرعبال وهو اهتيب ىفامب وأ هفرعبال وهو هلك املاع وأ نالف ءاشامب وأ ابنكح وأ هنكحم الاخ وأ اذه ىتعم

 لجر دبع ىلع اهعلاخ نإ كلذكو « اهلثمرهمب ادبأ اهيلع عجربو دربال عقاو قالطلاف اذه ىلع علخلا عقو اذإو (كاق)
 دبع ىلع اهعلاخ نإ اذكهو دقع نيح اء زوحمال ناكعيبلا نآلز مل :ادلا وأ دبعلا لجرلا كلذ ملسف لجر راد وأ

 ىرتشي م رهملا نم هنم تذخأ ام الو هيلع اهعلاخام ةميق ال اهلثم قادصب اهيلع عجر انناكم وأ ارح دحو ىأ ىف

 قالطلاو هب هارتشا ام ةميقب ال تئافلا ىرتشملا ءىثلا ةمرقب عئابلا عجريف ىرتشملا ىدب ىف كلهمف ادساف ءارش ءىنثلا

 تعلتخا ولو ( لاق ) ةتئافلا ةعلسلا ةميقك اهلثم قادص هنم تاف ام ةحيقو هنم تاف ا عجريف كلهتسملاك وهف عجربال

 رهم فصنب اهيلع عجريو فصنلا ذخأي نأ نيب رايخلاب جوزلا ناك رثك أ وأ لقأ وأ هفصن قحتساف دبعب هنم

 ذخأت ىذلا ىعفاشلا لوقو ( عيبرلا لاق ) هفصن قحتساف هارتشا ول هنكحك اهلثم رهمب اهياع عجريو دبعلا دري وأ اهلثم

 ناك اهانكس نم ءىرب هنأ ىلع اهعلاخ ول كلذكو ( لاق ) اهاثم قادصب عجرو هلك .لطب هضعب قحتسا نإ هب

 اهاثم رهع اهيلع عجريو ىنكسلا املو مرحم نكسملا ند اأبجارخإ نأل زئاج ريغ هب تعلتخاام ناكو اعقاو قالطلا

 تامولف مولعم تقوب عاضرلا ىلع حصت ةراجإلا نأل ازئاج ناك امولعم اتقو اهنبا عاضر اهيلعننأ ىلع اهعلاخ ولو

 هنم تبره وأ اهنبل عطقتا وأ تام ىتح دولوملا عضرت ملولو اهلثم ره» فصنب اهيلعع>ر تقولا فصن ىخم دقو دولوملا

 هلثم دولوع اهيتأ, لقأ ملو اهلثم رهبب اهملع عجر دولر لا تام اذإ تلق امتإو اهلثم ره اهيلع عحر عاضرلا ىضم ت>

 ىح وهو وه كلذ لعفيو تام اذإ هريغ هتثرو اهباع لمحتف ةبادلاو هريغ هنكسيف لزنملا اهنم ىراكتب 5 ةكضرت

 دواوملا ىلع ردت ةأرلا نأو امهتيب ةبادلا الو نكسلا قرفيال ءاوس ةيوكر بك ريو هنكس نكس نعال 0

 بيطت الو همأ ىرت الو اهريغ نه هيرمتسالو اهنم هيرمتسيو هريغ هلبقبالو اهدث دولوملا لبقيو هريغ ىلع ردت الو

 حلصيام اهيلع ناب هنم تعلتخا ولو ( لاق ) نك اس اهنكسي الو بكار اهبكري ةبادالو راد ىف اذه سيلو هل اهسفن

 هتقفن كلذكو « هريغو ضرهنم هل ضرع امل لوهجم هبونبام نأل زحي ملامولعم اتقو هبان نإ ءىثو ةقفن نم دولوملا

 وأ هريغ ىلإ اهعفديوأ اهب اهقدصيو هيلع اهتقفنب اهرم ايو اهب هنم علتخم ةمولعم مهاردو ةمولقم ةليكم ىمست نأ الإ

 رخأتو مدقت دق هتجاح نأل زج مل جاتحا اذإ اهضبقي نأب اهريغ لكو نإف ةمواعم تاقوأىف اهضبقيف اهب اهريغ لكوي

 هلثم وأ اهيلع هدر زوجمال ائيش دسافلا طرمالا عم اهنه ضبق نإو اهلثم ره اهماع عجر زخم ملاذإو لقتو رثكتو

 هنفكت نأو مولعم تقو ىف ةمولعم ةقفن ىلع اهعلاخ ول اذكهو ( لاق ) لثم هل نكي مل نإ هتمبق وأ لثم هلناك نإ

 بيبطلالعجو ةلوهجم ضرملا ةقفن نوكتو نوكي الو نوكي اذه نأل ضر» نإ بيبط لعجو هتقفنوأ تام نإ هنفدتو

 ةنس امل راد ىنكسب اهعلاخ ولو ( لاق ) اهلثم ربم اهيلع ناكو طرعشلا خسفناو ةقفنلاب هيلع تعجر هيلع تقفنأ اذإف

 (ه -55ع)



 كبح ٠" -5

 ريغ ناك اذإف « هلقع ىلع بولغم ريغ ًاغلاب نوكي نأ كلذو . هقالط زوحم قح جوز علخ زوجي الو ( لاق ) امام ىف

 هقالط زاج اذإف « زئاج هقالط نأ لبق نم اكولمت وأ ايمذوأ ًاديشر وأ ناك هيلع ًارو># زئاج هعلخنف هلقع ىلع بولخم

 ناك وولف ديشرلا غلابلاك علخلاىف وهو ءىث الب هقالط نم زوحب نأ ىلوأ الضف هيلع ذخأ ام هذخأ ناك هذخأب ءىث الب

 دبعلا ذخأ امو هلام نم لام هنآل علخلاب ذخأ ام هيلع ىل نأ روجحلا ىلولو هيلع زاج مهردب هتعلاخو ًافلأ هتأرما ره

 دبعلا دسو روجحلا ىلو عجر هل دبعلا ديسو روجحلا ىلو نذإ لبق اذخأ ام اكلهتسا نإف ( لاق ) هديسل وهف علخلاب

 ديسو هيلو هب عجر هيلإ هتعفدف ةيانج شرأ وأ نيد اهيلع هل ناك ول اي هل اهمزا قح هنأ لبق نم ةعلتملا ىلع هب
 لطاب علخلاف هتأرما ايأ وأ هتأرما هنع هيلو وأ هوتعملا وأ ىصلا وبأ علخ نإو ( ىف[ ةلالاف ) اهلع دبعلا

 ا نإ كلذكو "املا ةتآرما ىهو هلك دودرم وهف علخلا ىلع اهيلو وأ ةأرملا نم اذخأ امو « تباث حاكنلاو

 هدبع نع علاخ نإ دبعلا ديس كلذكو « اهلا هتأرما ىبف هسفن نع علاخف غلاب ريغ وأ هلقع ىلع ًابولغم

 ءرملا قلطي امنإ ناطلس الو ىلوالو ديس الو بأ دحأ نع قلطي نأ دحأل نوكي الف قالط علخلا نأل هنذإ ريغ

 نم علخلا سيلو قالط هل نمت ناكو قلطي نأ وه عنتما اذإ هسفن نم همزل اع ناطاسلا هيلع قلطي وأ هسفن نع

 . ليبسلا ىعلا اذه

 ضرملا ىف علملا
 ءاوسو ةحصااو ضرملا ىف عيبلا زوجي اك زئاج ةحصااو ضرملا ىف علخلاو : ىلاعت هللا همحر ( ىقنانتلالاغ )

 جوزلا ناك نإف (لاق ) قالطلا نم جوزاا ىمس ام هيف همزليو اعم امه وأ رخآلا نود امهدحأ ضيرملا ناك امهيأ

 ءىث الب اهملط ول هنأل ضرملا نم تام نإو زئاج علخلاف دك او[ ناك رام اهلك ربهم نم لقأب اهعلاخف ضيرملا

 علخلافلقأ وأ اهلثمرهب هتعلاخنإو ءاوسف ضير٠ وأ ح.يحصوهو ةضيراا ىه تناك نإو (لاق) ًازئاج قالطلا ناك

 ناكو علخلا نم اهلثم ره٠ امل زاج حصت نأ لبق اهضرم نم تتام مث اهلثم رهم نمارثك ا هحلاخ نإو' رئاح

 اهثريالو ابجوز ةحصاا ىف الو ضرملا ىف ةعلتخلا ثرتالو امي ةباصولا لهأ صاخم ةيصو اهلثم ره» ىلع لضفلا

 اهلثم رههو ةئام رادلاو دبعلا ةمبقو اهنيعب راد وأ هنيعب دبع ىلع اهعلاخ ولو ( لاق ) ةدعلا ىف ىهو اهدحأ تام ولو

 امك ادقن اهلثم ره عجري وأ رادلا وأ دبعلا فصن هل نوكي نأ ىف رايخلا هل ناك اهضرم نم تتام مث نوسمح

 نمثلاب عجرو عببلا ضقن ءاش نإو نمثلا فصنب فصنلا ذخأي نأ ءاش نإ هل ناك هفصن قحتساف هارتشا ول

 نيئيش تعج اهنأ لبق نم ةلطاب ةقفصلا نأ هضعب قحتساف ادبع ىرتشا نإ هنأ رخآ لوق ىعفاشللو ( عيرلا لاق )

 ره* هلو عوببلا نم عيب علخلا نأل هضعب قحتسا دبع ىلع علخلا اذكهو « اهلك تلطبف لالح رخآلاو مارح اهدحأ

 رثك أوأ لقأ هنم باصأ هلام جوزلا ناك وأ 27ثاريم ةأرملل ناك ءاوسو ( قفا ةلالا ) دودرم دبعلاو اهلثم
 عجريف دسفي علخلا نأ “ىرتالا «٠ عيبلاك علخلا امنإ نكي ل وأ اهاطعأ ىذلا قادصلا وأ اهلثم قادص لثم وأ

 ةأرلا توم ىح كلميال وهو ثاربملاو لام ؟0ةعلسلا ةميقب ةدسافلا ةتئافلا عوببلا ىف عجري اك اهلث ره اهلع

 . عضبلا نم ٍضوع وه ىذلا علخلاو جوز وهو

 . واولا ىتعع « وأ » لعل )0(

 تك 9 ناكتااو خسنلا ىف اذكه ٠ خلا ثاريملا لامو : هلوق (؟)
 . هحددحعصم ةهشضسل



 هل
 هذه يح ىلاعت هللا نأل لجوزع هللا باتك ةلالدب اذه تلق امنإو ( لاق ) اثراوتي ل تام وأ تنام ولو دلو نكي مل نإ

 ريغ نيذه نأ ىلاعت هللا نع انلقع اماف , نيجوزلا نيب ثاريااو قالطلاو ناعللاو راهظلاو ءاليإلا نم ةسخلا ماكحألا

 ءاطع نع جد رج نبا نع دلاخ نب سم انريخأف ؟ رثأ نم هيف لبف لئاق لاق نإف هقالط املع عقي نأ زم مل نيجوز

 ايسزلي ملةثلاث وأ ةناث اهقلط نأ ىلع ائيش'اهنم,ذخأ مث امعلاخ ولو ( ىن|ن علف ) ريزلا نباو تاع ا
 قالطلاو علخلا ىلع لاملا نم ذخأ ام زاج اذإو (لاق) امل همزلي الام ىلع هذخأ هال |ذودر» الع علخلا ناكو قالطلا

 ةيدتفم نوكت الو « هب تدتفا امف امهملع حانج الف » لوقي لجو زع هللا نأل ةعجرلا هيف جوزلا كلمم الف عقاو هيف
 جرخام كلم نوكي نأ زجم مل هاظعأ ضوعب ائيش كلم نم نأل ةعجرلا كلمي وهو لاملا كا الو ةعجرلا اهملع هلو

 ادسافناك اهبحاكن نأ رقأ وأ ةنيب تماقأ مث هبلإ اهتعفدو فلاب اهجوز ةأرملا تعلاخ ولو (لاق) هيلع لاملا ذخأو هنم

 ىف هيلع تعجر احاكن امل ددجم ملو اعلاخ وأ اهريغ اهماع هل قبب مل ةقيلطت .وأ علخلا لبق اثالث اهقلط ناك دق هنأ وأ

 الو اهنم ذخأ امي عجرتو الطاب عاخلا ناكادساف اهحاكن دجو مث هتعااخ ول اذكهو ( لاق ) اهنم ذخأ امب اذه لك
 . اميلي حاكن

 زوج ال امو هعلخ زوحن ام

 هلام ىف هرمأ زاج نم لكىلإ رظني نأ ءاسنلا نم ةعلخ زوحم نم ةفرعم عامج : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالا)

 اروجحم وأ ةديشرب ثسييل اغلاب وأ غابت ل ةبد ةأرملا تناك نإف « هعلخ درنف هلام ىف هرمأ زم مل نمو هعلخ زيجنف

 ىلع اهقلط امو اهيلع دودرم اهنم ذخأ ام لكف رثك وأ لق ءىشب اهجوز نم تعلتخاف ابلقع ىلع ةبولغم وأ اهيلع

 نوكي نأ الإ هب عقو ىذلا قالطلا ىف ةعجرلا كلل ذخأ ام لطب اذإف ةعجرلا كلم اذهو اهيلع عقاو اهنم ذخأ ام

 هريغوأ 220ناك املام نم اهرمأاب اهيلو اهنع علاخ نإ اذكهو (لاق) اهريغ اهيلع هل تب نكي مل ةقيلطت وأ اثالث اهقلط

 6 علاخ ولو اهلع دودرم علخلاو عقاو قالطلاف لعف نإف الام نم اهنع علاج نأ ناطلسال سيلو دودرم لاملاف

 اهيلع اعقاو لاملاب عقو ىذلا قالطلا ناك الام نم ائيش هاطعأ وأ هيلع امل نيد وأ اهربم نم اهجوز أربأ نأب ةيبص ىهو

 هم ءاررأ اك ع2 جوزلا أري الو هريغو قادصلا نء« هيلع تباثث اهقحو اهيلع ادودرم هياإ هتعفد ىذلا املام ناكو

 ةقرعي وهو اهقادص ن. هأربأ نأب اهنع علاخ اهيلع روجحملا ىلوو ةريغصلا وبأ ناكولو (لاق) بألا ريغ ىلولاو بألا

 وأ الو وأ ناك ايأ هنمض ىذلا ىلع جوزلا هب عجريو هب ْدْحْوِي جوزلا ىلع اهقادص ناك هيف هكردأ امل نماض هنأ ىلع

 ىلإ عفد ناك ولو ( ىف[:_هلالاث ) امل رظن ريغفف اعوطتم ابنع نمض هنأل ةأرملا ىلع نماضاا هب عجري الو ايبنجأ
 دبعلا ةميقب نماضاا ىلع جوزلا عجريو اهيلع دودرم ديعلاف دبعاا ىف هكردأ ام هل نمض نأ ىلع امام نم ادبع جوزلا

 جوزلاف نماضاا سافأ نإو اهلثم قادص هللبق دقو ةعلتخلا الو عئابلا نماضلا هبشي الو هريغال دبعلا هل نمض امن هنأل

 ىف هرءأ زوم دحأ ابنع عوطت, نأب الإ لاح اهيلع روجحملا عل+ زوجي الو (لاق) لاحم ةأرملا ىلع عجري الو هل ميرغ

 اهيلع روجحلا ةماسملاك اذه ىف الع روجحملا ةيمذلاو (لاق) جوزالزوجيف (م) اهقرافي نأ ىلع ائيشجو اا ىطعيف هلام

 اهيلع اروجح ةهيفس وأ اغلاب ةديشر تناك ءاوسو لاحم ايش كمال اهنأل اذه نم رثك أ ىفو اذكه ةمألاو ( لاق )

 زوحيف هب اعوطتم هسفن لام نم هسفن لام ىف هرمأ زو نم وأ اهديس اهنع علام نأ الإ لاحم اهعلخ زوحبال

 زوجي الو (لاق ) دلولا مأو ةربدملا كلذكو زئاج علخلاف هعلخم ءىثب اهديس امل نذأ نإو ( لاق ) جوزال

 تعءنصام زوجبف امل الو هيف هنذإ زوجيف هل لامب سيل هنأل اهبتاك ىذلا امل نذأ ولو علخلا ىلع ةبتاكملا تلعجام

 ١ ٠ ةمالع دنع هدلعب ةفيحصلا ىف قانا 6 هرظنا )0(



0 
 ةلطاب اهنثيشم تناك كلذ دعب تءاش نإو ةئيمث م امل نكي مل رابخلا تقو ىضم ىتح أشن مل نإف رابخلا تقو ةئيشلا اهلف

 انأ تااق وأ . كيلع ىل امت اهذخ تلاقف . افلأ ىنتيظعأ نإ قلاط تنأ امل لاق نإ اذكهو (لاق) املاح هتأرما ىهو

 افلأ هتطعأ ولو (لاق) لاوحألا هذه نم دحاو ىف افلأ هطعت مل اهنأل اقالط اذه نكي مل انهر اهب كيطعأو كل اهنمضأ

 بره ءاوسو قالطلا همزاي مل اهايإ هتطعأ مث رايخلا تقو ىضفمي تح فلألا هطعت مل نإف قالطلا همزل رايخلا تقو ىف

 لجرلل ناك اذإو (لاق) رابخلا تقو ىضم ىتح فلألا هئطعإب ىه تأطبأ وأ رايخلا تقو ىضم ىتح باغ وأ جوزلا

 امبلع فلألانأ امهدحأ نالوق لاملا ىفو قالطلا امهمزل ساجلا كلذىف امهةلطف فاأب امهقلطي نأ هاتلأسف ناتأرما
 لوهجم *ىثب امهنم ةدحاو لك ىلع عقو علخلا نأل اهلث» رهم امهنم ةدحاو لك ىلع نأ رخآلاو امهلثم روهم ردق ىلع

 تقو ىف (هادحإ قلطف اعم انقلطف فلأ كل هل ناتأرما هل تلاق نإو (لاق) ىدنع نيلوقاا حصأ اذهو ( عييرلا لاق )

 ةعجرلا هيف كلع, ناكو قالطلا همزا تقولا كلذدعب ىرخألا قلط ولو اهاثم رم ةقلطملا مزا ىرخألا قلطي ملو رايخلا

 امتثأف اتش نإ لاقف فلأب انقلط اتلاق ولو (لاق) رابخلا تقو ىف اهقلط اذإ لاملا اهمزلي امتإ ءىش لاملا نم اهمزلي ملو

 لاق اقلطت مل رابخلا تقو ىضمىتح ىرخألا أشت ملو اهادحإ تءاش نإف رابخلا تقو ىف اهم اءاشي ىتح اقلطت مل ناقلاط

 هتطعأف قلاط تنأف افلأ ىنتيطعأ نإ : هتأرمال لجر لاق اذإو (لاق) اهلثمررم امهنم ةدحاو لكوىلع هلف اعم اتءاش نإف

 اذكهو (لاق) اهبف عجرت نأ امل الو تقولا كلذ ىف هيلإ اهتعفد اذإ عنتمب نأ هل سيلو قالطلا عقو رابخلا تقو ىف افلأ

 لاق نإو (لاق ) ءىث ىف عقي مل ىضم اذإف رابخلا تقو ىلع كلذ امتإف اذه هبشأ امو ىنتيطعأ نإ وأ ىنبطعأ لاق نإ

 نأ هل سيلو تءاش ىتم افلأ هبطعت نأ اهلف قلاط تنأف افلأ ىنتيطعأ نيح ىأ وأ ىنتيطعأ تقو ”ىأ وأ ىنتيطعأ ىتم

 ىتم وأ قلاط تنأف رادلا تلخد ىتم هلوقك ةياغ هلك اذه نأل اهبف عجرت نأ افلأ هتطعأ اذإ امل الو اهذخأ نم عنتمي
 . قلطت نأ نالف مدق وأ رادلا تلخد ىتم هيلعو تلق امف تعجر دق لوي نأ هل سيلف قلاط تناف نالف مدق

 قالطلا نم علملاب عقبرام ٠
 ةقيلطت علخلاف هنيعب هنم اددع وني ملو قالطلا ىونف هتأرما لجرلا علاخ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قنانثلالاف )

 ةقيلظت اهانلعج امتإو . اهم كملءأ نوكيو امللام ابلع كل نأ زوجي الو عويبلا نم عسي اهنأل ةعجرلا اف كلعال

 عقي مل علخلا نأ انماعو جوزلا عاقيإب عي امتإ كلذ نأ ىلاعت هللا نع انلقعف « ناترم قالطلا » لوقي ىلاعت هللا نأل

 ىونام وهو قالط وهف حارس وأ قارف وأ علخ ىلع اقالط ىمسف هتأرما لجرلا علاخ اذإو ( لاق ) جوزلا عاقيإب الإ

 قالطلا هب عقي مالك لك ىلإ رظني نأ اذه عامجو ( لاق ) قالطلا ةينب مالكلا نم قالطلا هبشيام ىمس نإ كلذكو
 قالطلا هب ىوني ىتح اعلخ هب عقون الف علخ هب عقوي ءادتبالا ىلع لاح قالط هب عقب الام لكو علخلا ىف هب هعئونف علخ الب

 كلذكو (لاق)ىون اموهف اثالث وأ نيتنثا علخلاب ىون نإف (لاق) اهملع دودرم ةأرلانم جوزلا ذخأ افق الط هب عقب مل اذإو
 انربخأ ( قفا لالا ) هنع هلا ىضر نامع نع اذه نم وحن ىور دقو ىمسام وهف قالطلا نم اددع ىمس نإ

 نع ىور اك اذهو ( ىف ةلالاث ) ةيلسألا ةركب مأ نع نيباسألا ىلوم نامهط نع هدبأ نع ماشه نع كلام
 ةعلتاو(لاق) ىمسام وهف ةقيلطت نم رثك أ ىمس ولو جوزلا لبق نم هنأل ةقيلطت علخلاب مس مل نإ هنع هللاىضر نان
 ىف اهقلط مث اهعلاخ اذإو (لاق ) ةعجرلا كلميال اهجوز نأل امل ةقفن الو ىنكسلا املو اهتدع اهتدعف ةقلطم

 الإ هل لحم الو ةعجر اهملع هل نوكي نأاب لاحم جاوزألا ىناعم ىف الو ةجوزب تسيل اهنأل قالطلا اهيلع عقب مل ةدعلا

 ناعل الو راهظ الو ءال.إ اهللع عمي م اهفذق وأ رهاظن وأ اهنم ىلآ ول كلذكو اهحكن., نأ لبق تناك اك ديدج حاكشب



. 
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 ىاطعأام لك هللالوسراي ةبيبح تلاقف «ركذتنأ هللا ءاشام تركذ دق ةبيبح هذه» لس هيلع هللا لص هللالوسر هل لاق

 نع ةنيبعنبا انربخأ ( قفا للا ) اهلهأىف تسلجواهنم ذخأف «اهنم ذخ» ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ىدنع

 ىهو اهندس ايش نك ىو سلغلا ىفلسو هيلع هلأ ىلص ىنلا م اهنأ لبس تب ةسح نع ةرمهع نع كيعس نب ىب

 تسلحو امنم ذْحَآَف )» اهنم دَح تراثا 2( ملَسو هنلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف : تلامف نسق ند تااثالو انأال لوقت

 « هب تدتفا امف امهملع حانج الف هللا دودح امقيال نأ متفخ نإف » ىلاعت هلوق ىف معأ هللاو ليقف ( قفا ةلالاف )

 نوكو ةلإ مركا أ فا ىلا ابناع بنام ءادانإ هللا ةودَح مقت ال نأ فا قد لجل ماركت  ةارألا نرككل نأ

 اعم اسيلف هللا دودح ارهدحأ مقي مل اذإو جوزال ةيدفلا تلح اذه ناك اذإف ه رثك أ وأ هيلع بحام امل عنام ريغ جوزلا

 سيلف جوزلل كلذ لح اذإ « هب تدتفا مف امهملع امج الق » لجو زع هللا لوق اذكهو :لقو هللا دودح نيميعم

 اموملع حانج الف اهيلع مرحم ملو هل لح اذإو امام نم تطعأ ام اهيلع مرحال لاح لك ىف ةأرااو ةأرملا ىلع مارب

 ٠ رخآلا نود امهدحأ ىلع حانجلا نوكي دقو امهملع حانجال نأ ىف اهم اعمتجا اذإ زئاج حيحص مالك اذهو « اعم

 نأل لبق اب اذه نم ؛لبقام هبشأ امو (لاق ) حانج امهدحأ ىلعو امهاع حانج الف : لاقي نأ زوجي الف

 حنت نأ كت ( لاق ايش اهات ا امت ا نأ جوز ناكم جوز لادبتسا دا رأ اذإ لجرلا ىلع مرح لجو زع هللا

 نوكت نأ كلذ عاججو ( لاق ) ةيدفلا لحتف اقح هتعنم اذإ قلا ىدؤيال نأ جوزاا ىلع فاختف قحلا ءادأ نم ةأرملا

 ةيدفلا تلح اذكه ناكاذإف « هل ةيهارك وأ هقح ىدؤتال نأ نم اجر ةيدتفملا هل اهيلع بحنام ضعبل ةعناملا ةأرملا

 نذأ لق 0 هيلع هللأ ىلص ىنلا نأل هدأ كلذتزد>أ برضلاب انا كلإإ قألا ّئَم ةعئع ام ضعب ىف جرخ ولو جورزال

 تفاخ ىت> هتبحص تهركو قحلا ضعب هعنمت مل ول كلذكو ( لاق ] برضلاب املا دقو ةبيبح نم ةيدفلا ذخأب تباثل

 قارفريغ ىلع اسفن هب تباطام 0ك " نأ هل لك اذإو « هل تلح ةعئاط ةيدفلا هتطعأف قحلا ضعب ةتيحد ةيهارك هعنمت

 وأ اهاطعأ ام رثك أ تناك ةيدفلا ىف تقو الو ( لاق ) قارفلاب اضوع ذخأيو اسفن هب تباط ام لك أي نأ هل لح

 ءاطعإ زوجي اك هنودو ناطلسلا دنع ةيدفلا زوحنو « هب تدتفا امف امهملع حانج الف » لوقي لجو زع هللا نأل لفأ

 . هنودو ناطملسلا دنع قالطلاو لاملا

 رعشل 0 قالطلا 4ب رعشل ملا مالكا
 2 ه0 ا

 اذكو اذك ىنتيطعأ نإ امل لاق اذإف قالطلا هب عقب امب الإ عمي الف قالط علخلا : هلل همحر ( ىف|[نةلالاف )

 هنيب امف نيد اقالط ونأ مل لاق نإو ( لاق ) ةينلا ىلإ جتحأ مل مث « قالطلا عقو كتحرس وأ كتقراف دق وأ قااط تناف

 دارأ نإف : لكس ةيرب وأ ةيلخ وأ نئاب تنأف اذك ىنتيطعأ نإ ل لاق اذإو ٠ ءاضقلا ىف مزلأو لجو زع هللا نيبو

 وأ كتعااذ لق ملل لاق اذإو ) لاق ) اهنم هدا نإ ايش دارو قالطب دلت قالطلا درب ' نإو قلااط كف قالطلا

 بضغ دنع اذه ناك ءاوسو (لاق) قالطلا حي رصب سيل هنأل قالطلا هتدارإبالإ اقالط نكي مل اذه هبشأ ام وأ كتيداف

 ىنعلخا ابجوزل ةأرملا تلاق اذإو « هبيسال مزلي ىذلا مالكا دقع ىلإ رظنأ اعإ 0 ريغ وأ قالط ركاذو اضن ذأ

 اهقلطف قالطلا ديرت ىهو دبعلا اذه كل وأ فلألا هذه كل وأ فلأ ىلع كلو ىنم أربا وأ ينئراب وأ ىنبأ وأ ىتتب وأ

 نإف اركانتي ملام فلألا هل تناك لعفف فلأ ىلع ىنءاخا هل تلاق ول كلذكو ( لاق ) هتطعأ امو هل تنمضام هلف

 ناكو افلاحم نككأت ساف فلأ ىلع وأ كيطعأ ا كيلع كك كفل ىلع وأ ىريغ كل امنمض فلا ىلع تلق امعإ تلاق

 تئش نإ فلأ ىلع قلاط تنأ لاقف مثرد فلأ ىلع كلو ينتلط لجرال.ةأرملا تلاق اذإو ٠ اهاثم ره» اهيلع هل



-١1945- 
 اهقلطي نأ الو هيلع اههركتس نأب ائيش اهلام نم ذخأب نأ هل نكي مل هتقرف ىه درت ملو هتجوزب لادبتسالا لجرلا

 همزل هلع اهقلط ناك نإو اهملع اهنم لك تل ةليب هلع تاق وأ كلذ رقأو لعف نإف هنم ةيدق هيطعتل

 نأ لعأ ىلاعت هللاو هبشيو ( لاق ) اهقالط عيج ىلع تأي مل نإ ةعجرلا هيف كلمي ناكو قالطلا ددع نم ىمنام

 اهقلطي مث ائيش املام نم بهناب نأ اهقارف ىلع عمزأ اذإ هل نوكي ال ٠ هسفن ةباطتسا ىلع نوكي اهءاطعإ نأ كلذو

 مث ةرورض الب هتبهو ول املع كلذ در ىل نيبي الو ( لاق ) امل ةعيدخلا ىناعم :هبشيو اهقارف ىلع ال اهسبحم

 قا ضعب هتعنمو تزشنف اهةح اهعنع ملو اهب لادبتسالا ديري هتماعولو ( لاق ) ًاسفن هب تباط اهنأ هرهاظ نأل اهقلط

 قرافيف اهقارف دار نوكي نأنم تجرخو هللا دودح مقيال نأ فاخم نم ىنعمف تراصو هذخأ هل زاج الام هتطعأو

 ةرخأتم الو هتدارإل ةمدقتم لاح ىف قحل عنم الو اهنم ببس الب .

 اهثريل ا! فركب لجرلا ُ ةأرملا ل

 هد ( اهرك ءاسنلا اوترت نأ جلل لمال اونمآ نيذلا اهمأ اي ». ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قفانتلللاف )

 ببط ريغ نع فورعملاب اهترسشع ىف هيلع ىلاعت هللا قح ةأرملا عنه لجرلا ىف تلزن ملعأ هللاو لاقي ( قفانتل الاف )

 00000 لو ٠ ةليم ةشحافت نكنان نأبالإ ىثتساو .اهاتآام ضعبب بهذي وأ .اهثريف تومتل اهسدحو اهسفن

 « اريثك » ىلإ أرق « فورعملاب نهورشاعو » لجو زع هللا لوقل اهيف ىلاعت هللا قح ىدأ اذإ امل اهراك اهسبحمب

 اذإو (لاق)اهات 1 ام ضعبي بهذي وأ امثريل قحلا اهعنم عم اهسبح هيلع مرح امي إ هنأ ىلع ةلالد ةبآلا هذه ىفليقو(لاق)

 ةنيب هب تماق وأ كلذب رقأ اذإ اهبلع دودرم وبف هتبلطف اهاتآام ضعبب بهذو ابسبحو قحلا ابعنم

 اهعنم الو اهبرض نأ ال مسقلا ىف قحلا عنم ىلع اهسدحف انزلا ىهو ةشحافب هدنع تتأ نإف لبق دقو ( قا ثلالاف )
 ىهو انزلا ريغ ىف اهتيصعم نم ربك هتيصعم مث انزلاب هللا اهتيصعم تناكو هذخأ هل لح اهاتآ ام ضعب هتطعأف ةقفن

 ةشحافب تان لو قحلا امل اعنام اهسبح نإف (لاق ) هب تدتفا امف حانج هيلع نكي مل هللا دودح مقت ملف هتصع اذإ

 ا رب كلمأ ناكو اهلع در هذخأ نإف اهتاح ىف ايش ابنه ذخ" اب الو اهثري نأ هل لحم مل هدنع تتامث اهثريل

 دودا ةنآب تخسنف « البس » ىلإ « متئاسن نم ةشحافلا نيت اي ىناللاو ) ىنعم ىفو ةخوسنم ةيآلا هذه نإ لبقو

 اوذُخ ىنع اوذخ ىنع اوذخ » سو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف « ةدلج ةئام امبنم دحاو لك اودلجاف ىئازلاو ةينازلا )

 سبح ةأرما ىلع نكي لف « مجرلا بيثلاب بيثااو ماع بيرغتو ةئام دلج ركبلاب ركبلا اليبس نمل هللا لعج دق ىنع
 ياك ل نأل ملعأ هللاو لبق امب اذه نم ليقام هبشأ امو ( لاق ) دحلا اهيلع ناكو جوزلا ىلع ةجوزلا قح هب عن

 لعجب ملو هراكريغو امل اهراكو ةئيسمو ةنسحم اهسبحبو ةئيسمو ةنسحم اهقلطي نأ اهيلع هل لعج ناب نيجوزلا نيب

 ٠ لاح ىف اهقح ابعنم هل

 ةيدقلا هب لحن ام

 «هب تدتفا امف »ىلإ «ناسحإب حيرستوأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا » ىملاعتو كرابت هللا لاق ( قف :تلال)
 تباث دنع تناك اهنأ اهتريخأ لهس تنب ةبيبح نأ ةزمع نع ديعس نب ىحم نع "كلام انربخأ ( ىفانتلالاف )
 لاقف هباب دنع لهس تنب ةبيبح دجوف حبصلا ةالص ىلإ جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرإ نأو سام نب سيق نبا
 تباث ءاج اماف اهجوزل تباث الو انأ ال هللا لوسرايلهس تنب ةبيبح انأ تلاق«؟هذه نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس
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 اهرمأ اريخ قارفلا ايأر نإو قارفلا ىلإ اريصي ل اريخ عجلا ايأر نإف ادهتحمنأب نييكحلا رمأ ناجوزلا كلذ لعفنإف

 حالصإلا نم الوأ هب امهرمأ اع اهرمأ ابضعب وأ ةلاكولا نع امهالكويام دعب ا(هدحأوأ ناجوزلا عجر نإو هيلإ اراصف

 كاعم اهالكو اذإو الكوي مل نإ امبلكوت ىلع ناجوزلا ربجم الو /( لاق ) هيف الكو امف الإ امهيلكو امهلعجم ملو
 ىطعأ نإ كلذكو « ةقرفلا زجن مل رخآلا قرفي ملو (هدحأ قرف نإف هبحاص نود امهنم دحاورمأ زج مل تفصو

 بولغملا وأ بئاغلا ريغ كح ثعب هلقع ىلع بلغ ؤأ نينكحلا دحأ باغ نإو (لاق ) ائيش رخآلا ىلع اهدحأ

 ناكحلا ضم: مل هلقع ىلع نيجوزلا دحأ بلغ نإو ( لاق ) ناجوزلا اهب هلكو نإ ةلاكولاب و كالا لبق نم حلصملا

 ناكسحلا ىضمأ ةلاكولا خسفي ملو نيجوزلا دحأ باغ نإو ( لاق ) ةلاكو ددحم مث هلقع هيلإ دوعي ىتح ائيش امهنيب

 نع نيريس نبا نع ةميع ىفأ نب بويأ نع ىنقثلا انربخأ (ىفاخةلالاف ) ةلكولا امهنه دحاو ةبيغ عطقت ملو امهأر
 لجر ءاجلاق « اهلهأ نم انكحو هلهأ نم امك اوثعاف امهنيب قاقش متفخ نإو» ةيآلا هذهىف لاق هنأ ىناداسلا ةديبع

 ند امكحو هلهأ نم انكح اوثعبف ىلع مثرمأف سانلا نم ماثف امبنم دحاو لك عمو هنع هللا ىضر ىلع ىلإ ةأرماو

 تلاق اقرفت نأ اقرت نأ اميأر نإو اعمجم نأ اعمجت نأ (تيأر نإ اكلع ؛ انكيلعام نايردت : نينكحال لاق مث اهلهأ

 قح هللاو تبذك هنع هللا ىضر ىلع لاقف . الف ةقرفلا امأ لجرلا لاقو « ىلو هيف "ىلع امب هللا باتك تيضر ةأرملا

 ليقع جوزت : لوقي هعمس ةكيلمىفأ نبا نع جير>نبا نع سم انربخأ ( قفا: الاف ) هب ترقأ ىذلا لثمب رقت

 نأ ؟ ةعير نب ةبتع نيأ تلاق اهيلع لخد اذإ ناكف كنلع قفتأو ىلربصا هل تلاققف ةبتع تنب ةمطاف بلاط ىفأ نبا

 ىلعلاقف ؟ةعبب رنب ةبيش نبأ ةعيبر نب ةبتع نبأ تلاقف مرب وهو آهوي اهيلع لخد ىح اهنع تكسيف ؟ ةعبر نب ةبيش
 ةيواعمو سابغ نبا لسرأف كلذ هل تركذف نافع نب ناهع تءاجف اهءابث ايلع تدشف تلخد اذإ رانلا ىف كراسني

 [هادجوف امهابتأف لاق فانم دبع ىنن نم نيخيش نيب قرفأل تنك ام ةيواعم لاقو امبنيب نقرفأل سابع نبا لاقف

 هفلاخم ال انلق هللا ءاش نإ وهو اندنع تباث ىلع ثيدح ( قفا: ةلل]( ) اهرمأ احلصأو امهءاوثأ .امهيلع ادش دق

 برعأن م وأ نيجوزلا هب بطاخ امنإف نارضاح ناجوزلاو اهلهأ نم اكحو هلهأ نم كح اوثعبا محل لاق ذإ ايلع نأل

 ىضق.ال نأ هب ترقأ ام لثع رقت ىتح هللا ال لحرلل 'هلوقو لاق امب اهاضر:وأ نيجوزلا ةلاكوب اي ردم |[ 2

 كرءأ حلصي امب نيرظان كتلاكوب انوكي نأب اضرلا ىلإ دوعت ىتح امبليكوت نع تعجر اذإ ةقرفلا ايأر نإ ناكسحلا

 ثعبلو اوثعبا امل لوقي نأ ىلإ هنع هللا ىضر ىلع جاتحا ام جوزلا ةلاكو الب ةقرفب نينكح ثعبي نأ احلل ناك ولو

 ناك ولو رقي ىتح ناكسحلا ىضمبال فلحم ملو هب نذأت ل نإو كيلع كلذ ايضءأ قارفلا ايأر نإ جوزلل لاقلو وه
 ناْمع نع ىور ىذلا ثيدحلا ىف سيلو ( لاق ) امهرمأ الب هيضع نأ هل ناك الكوي نأ ىلع نيجوزلا ربج كسلا

 هفالح لمتحم دقف : لئاق لاق نإف ىلع نع ثيدحلاك نوكي نأ هبشي وهو هنع هللا ىضر ىلع ثيدح ىف لئالدلاك ةلالد

 نأ نم برقأ هبجو هللا مرك ىلع ثيدح ةقفاوم ىلإ وه لب كريغ نم نيهجواا دحأب ىلوأب تسلف هتقفاومو : معن لبق
 . هفالخ هلوق نوكي

 م

 هذه ىف ناكف ( قفا: لا ) ةبآلا « ةلحم نهتاقدص ءاسنلا اونثآو » لجو زع هللا لاق ( قنانتلالاف )

 لجو زع هللا لاق دقو ( لاق ) هلك أ لحم مل ًاسفن هب بطت مل اذإ اهنأ ىلع ليلدو اهسفن تباط اذإ هلكأ ةحابإ ةيآلا

 دارأ اذإو « ابلبق انبتكىتلا ةبآلا ىنعم ىف ةيآلا هذهو ( لاق ) «انيبم »ىلإ «جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو »
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 ) «؟رابخ برضي نل» هلوقو نهبرض ىف هنذإ مث . ءانلا برض نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ئمن ىف ( ىف: ةلالاف

 محل راتخاو قحلا ىف برضلا محلل احابم نأب هيف نذأو ىبنلا رابتخا ىلع هنع ىهن ملسو هيلع هللا ىلص نوكي نأ هبشي
 املوزن دعب ممل نذأ مث نهبرضب ةبآلا لوزن لبق نوكي نأ لمتحمو (لاق) « ؟رايخ برضي نل» هلوقل اوبرضيإال نأ

 هل راتخمو نبرضي نأ ضرفال حابم نمرض نأ ىلع ةلالد «؟رابخ برضي نل» هلوق ىفو ( قفا ةلالاف ) نمرضب

 كلذهبشأ امو هيلع اهناسل طاسبنا ىف هتأرما برعضيال نأ لجرلل بحنف ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر را كلذ نم

 ) تناك اذإف لئالد زوشنلا فوخل نأ « نهزوشن نوفاخم ىتاللاو» هلوق ىف ملعأ هاو تعمسام هبشأو ( ىقفا:_الاف

 » كلذىلع كلذب نأ نإفو عجاضملا ف نهورجهاف» لعف وأ لوقب | زوشن ن رهظأف نجل نإف ةحابم ةظعلا نأل ( نهوظعف

 لمتحم و(لاق) مه وأ لعف وأ لوقبالإ برضاالو هنعىرنموهو عجذملاف ةرجهزو وخال هنأ نيب كلذو «نهوب رضاف»

 برضلاو ةرجحلاو ةظعلا نبيلع اوعمجم نأ هب تاصاع نكف زوشنلا ن ,أف نزشن اذإ « نهزوشن نوفاخم » ىف

 عجرت قح عجضللا ىف اهرجهو (لاق ) هجواا هيف قوتيو ايمدم الو احربم نوكي الو ادح برضلا ىف غلبي الو (لاق)

 مح عجضما ىف ةرجهملا حابأ امإ لجو زع هللا نأل 00 مالكلا ةرحه ىف اهم زواحم الو زوشنلا نع ٠ عجضمللا ىف ة ةريشأو

 نأ دحألز وجي الو (لاق) اثالث مالكلا ىف ةرجهلاب زواحم نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبنو مالك ةرجه ربغب نوكت

 تناك ام ةقفن الو اهجوزنم ةعنتمملل مسقال نأن م هيلإ انيهذاملصأو (لاق) اهزوشن ناب ريغب اعحضمرجه الوب رضي

 لحتمل زوشنلا تكرت ىتمو (لاق) زوشن عانتمالاو زوشنلا ىف ابرضو اهعجضم ةرجه حابأ ىلاعتو كرات هللا نأل ةعنتمم

 لجو زع هلوق ىف : ىلاعت هللا همحر ( ىف: غلاك ) زوشنلا لبق تناك امكابقح ىلع تراصو اهبرض الو اهترجه
 » اهتؤم نم رومألا ضعب ىف هيلع امل امم انرك ذام وهو « فورعملاب نهورشاعو » هلوقو « ةجرد نهلع لاجرللو

 هبحاص ىلع اهمئم دحاو لكلو هيلع امل سيل امن اييلع هلو .

 ناكل

 ةيآلا « اهلهأ نم اكحو هلهأ نم كح اوثعباف امهنبب قاقش متفخ نإو » لجو زع هللا لاق ) قفانتلالا: )

 امهنم دحاو لك ىعدي را قاقشلا فوخ نإف ةيآلا رهاظ امأف دارأ ام ىنعع لعأ هللاو ( قفا تلالاف )
 كرت الو حلص الو ةقرفب امهنيبام عطقني الو هب ىضريام ءاطعإب هبحاصل امهنم دحاو لقال وللا انس س١
 افاخ اذإف حلصلاب لجرلا زوشنلو برضلاو ةرجهللاو ةظعلاب ةأرملا زوشن ىف نذأ لجو زع هللا نأ كلذو قاقشلاب مايقلا
 اعيش اهانآ امن ذخأب نأ جوز ناكم جوز لادبتسا جوزلا دارأ اذإ ىهنو هب تدتفا امف امهملع حانج الف هللا دودح امهيال نأ

 ابلهأ نم مكحو هلهأ نم كح ثعب. نأ هيلع قحف ك احلا ىلإ امهقاقش فوخلا ناجوزلا عفترا اذاف ( ىقنانثلالاف )

 رمأب الإ ايأر نإ ناقرفي اهرمأ. نأ هل سيلو ( لاق ) اردق نإ امهنيب احلصيو اههرمأ افشكيل لقعلاو ةعانقلا لهأ نم
 امهنم دحاو لكل يع نأ كاحلا ىلع ناكالإو ناجوزلا حلطصا نإف (لاق) اهنذإب الإ ةأرملا لاه نم ايطعي الو جوزلا

 ”احالصإ اديرب نإ » امهنأ رك ذامنإ لجو زع هللا نأ كلذو (لاق) بدأو لامو سفن ىف قح نم همزاي امب هبحاص ىلع

 امهلكو بف اعم (هالكو.و نيكحلاب اضارتب نأ نيجوزلا لأسي نأ مامالل راتخأو (لاق) اقير فترك ذي ملو «امهنيب هللا قفوي

 لعج نإو (لاق) هنعةأرملا نم ايلوت اريتخا نإ هذخأ ريغ وأ ءىش دخأ ف ابرام ىلع اقرف اههنيب اقرغب نأ ايأر نإ جوزاا

 ناب تءاش نإ امهلكوت نأ ةأرمللو اذك ىنع فكت نأ اهالاساو ىنع كلذ اهاطع' اف اذكو اذكب تيضر نإ امببلإ

 اذك املكريو اذك هلوأ العفي نأ هاطع.نأ ايأرنإ و 10هريغجوزلا حلصيال هنأ ايأر نإ هيمست ًائيش ةقرفلا ىف اهنع ايطعي

 . رظناف . خسنلا ىف عقو كلذكو ,ء فيرحت وأ صفت ةرابعلا ىف (1)
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 ةدحاو 0 قح نآل هرشع عبرأ امهدب مس نأ هل بحأ الو اهادحإب أدس نط الإ امههح امهشويإ كا لك لصبال

 [هادحإ هيلع تلخد نإو اهابإ اهافوأ ىتلا ةدعلا دعب امل مايأ ةداعإ هيلع رأ مل لعف نإف (لاق) اهمايأ ةالاوم امهنم

 ىقويو عطقي نأ هل تيبحأ ارخآ هيلع تلخد ىتلاب أدب اذإو (لاق ) اهمايأ الوأ هيلع تلخد ىلا ىفوأف أدب ىرخألا دعب

 اذإو (لاق) اهمح ريخأ ان ددعاا ىف دحأ دازب الو امايأ ىلع ةدايز امل نك ل ىلوألا ىفوأ مث لعفت ١ نإف اهلبق ىلوألا

 امهملع حكت مث ناتأرما هدنع تناك نإف ( لاق ) نهنيب كلدعف هجاوزأ نيب مسقلا فنااتسا بيثلاو ركبلا مايأ نم غرف

 هدنع تناك ىتلا دعب مسقلا امل ناك ىتلاب أدب اهمايأ هيلع تلخد ىتلا ىفوأ اذإف ةدحاول مسقام دعب تاخدف ةدحاو

 بيثالو ركب دنع هماقم ىف بحأالو(لاق) هئاسن ىلايل نه ءاش ةليلىأ وأ موي ىأىف الع لخدي نأ هيلع قضي ال و(داق)

 .٠ ةوعد ةباحإ نع فلختب نأ هل زوج الو ةزانح دوبش الو س رعلا ليق لمعي ناك رب الو ةالص نع فاحت, نأ

 ةارملاب :لخرلا رفس

 هلا ىضر ةشئاعنع هللا دبع نع بابش نبا نع عفاشنب ىلع نب دمحم ىمع ىنريخأ : هللا همحر ( قفا لالا )

 اهب جرخ اهمبس جرخ نهنيأف هئاسن نيب عرقأ ارفس دارأ اذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكتلاق اهنع

 دارأ نإو نهنم ةدحاوب الو نهب جرخم نأ بجاوب سيلف ارفس دارأف ةوسن لجرال ناك اذإف ( قفانةلالاف )

 جرخ اهعبس جرخ نوتب اف هئاسن نيب عرقأ نيتنئا وأ ةدحاوب جورخلا دارأ نإف هل كلذف نهضعبب وأ نهب جورحلا

 ةدحاوب جرح مل ثالث وأ نيتنثاب جورخلا دارأ نإ اذكهو « ءاش نإ ابكرتي نأ هلو اهريغب جر نأ هل نكي ملو اب

 اذإف (لاق) اب جرخىتلا عم هبيغم ردقب قب نم مسقب نأ هيلع ناك ةعرق ريغب نهنم ةدحاوب جرخ نإف ةعرقب الإ نهنم

 ةدرفنم رفسلا ىف هعم اهبيغم نه نحلالو اهيلع بستحمال هئاسن نود اصلاخ رفسلا امل ناك ةعرقلاب ةأرماب جرخ

 لثم قاوبلا ىفوأ الإ نهنم ةد>اوب لهتني نأ هل نكي مل ةلقنا رفسلا دارأ ولو ( لاق ) لاط وأ هرفس رصق ءاوسو ءىش

 ماقملا هعامزإ لبق ىضمام ةعرقلاب اهب رفاس ىتلل ناك ةلقنل ماقملا عمزأ مث ةعرقب ارفاسم جرخ ولو ( لاق ) اهعم هماقم

 رفس ىلع هئاسن نهب عرقأ ولو ( لاق ) ايف نهقوق> قاوبلا ىف واف ةلقناا دعب ابعم هماقم اهيلع بسحو ةلقثاا ىلع

 اذإف عجري ملام دحاولا رفسلاك هلك كلذ ناك رفسلا كلذ نم هعوجر لبق ارفس دارأ مث اب جرخف ةدحاو مهس جرخف

 نود مايألا نه ةحوكنملل ام حكت ىتلل ناك ىرخأ هرفس ىف حكتف ةدحاوب رفاس ولو ( لاق ) عرقأ ارفس دارأف عجر

 هنأل اًئيش هرفس ىف حكت ىتلا مايألا نم فلخ ىناللا هئاسنل بسحم الو ددعلاب اهبنيب مسقلا فنأتسا مث اهم رفاس ىف

 . نمل مسقلا هنكع ثيح نكي م

 لحولا لعما را رف

 «اليبس » هل وق ىلإ ( ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امي ءاسنلا ىلعنوماوق لاجرلا» :ىلاعتوك رابت هللا لاق ( قفا نة لا]ام )

 بابذ ىفأ نب هللا دبعنب سايإ نع رمعنب هللا دبع نب هللا ديبع نع ىرهزلا نع ةنييع نبا انربخأ ( قفانتلا/ا )

 ركذ هللا لوسراي : لاقف « باطخلا نب رمع هاتأف لاق « هللا ءامإ اوب رضتال » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : كاق

 هللا -ىدص ىنلا. لاقف نهجاوزأ نيكتشي نولكر يثك ءاسن دمحم ل1, فاطأف نيمارض ىف نذأف نه>اوزأ ىلع ءاسنلا

 1 مرايخ كئلوأ نودجت الو نه>اوزأ نيكتشإ نهلك ةأرما نوعبس دمحم لآ ةليللا فاطأ دقل » سو هيلع

 (مزج م0
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 ثناك هل ةأرما تمدقو ةليل نينالث نمل 90 قلا كرف ًاثالث رضاوحلا ءؤاسن ناكولو تاعباتتم رمثءلا اهضقيف رسشغ

 مث اموي ةبئاغلل مسق مث ثالث كلذو اهكرتو امل مسق نيتللا نيتأرملا مويو اهموي امل مسقلا كرت ىتلل مسقف أدب ةبئاغ

 هئاسق نيب .لجر منق ولو « مسقلا نم اهل كرتام عيمج اهيفوي تح اثالث احل مسقلا كارت قلل مسق
 لكل انالثا وأ نيموي

 وأ ابعجار ولو امل مسقلا كرت ىتا لحتسي نأ الإ هيلع نكي ملامل مسقلا كرت وأ امل مسقي مل ةأرما قلط مث ةأرما

 ةرحلل مسقف ةرحو ةكوام ةجوز لجرل ناكولو (لاق) مسقلا نم امل ناك ام اهافوأ اديدج احاكن اهدكت
 مث نيموي

 تقتعأ ىلا ةمأاللو اموب امل مسقف ةرحلا ىلإ راد اهتليلو ابموي اهافوأ دقو تقتع تناك نإف تقتعف ةكولمملا ىلإ راد

 نأ لبق ىبك تراص دق اهنأل ةرحلاب اهيوسي ىح نيتليل اهدنع تيدي تقتع ىح اهتليل اهافوأ نكي مل نإو « امو.

 كلذكو اهنم رهاظت ىلا برقي الو اهنم رهاظن دق ةأرمللو اهنم ىل 1 دق ةأرملل مسقيو (لاق)مسقلا نم اهظح لكتست

م ةدحاو برقي الو امرحم وه ناكول مسقلا كلذكو امبرقي ملو امل ملق هرمأب تمرحأ اذإ
 . همارحإ ىف هعم ن

 ا! لرختلا هال مسقلا

لا لع نع مزح نب ورمح نب دمحم نب. ركب ىفأ نب هللا دبع نع كلام انريخأ : هللا همحر ( ىنانتلالا )
 د١ ت

ق هدنع تحصأو ةماس مأ جوزت نيحرلسو هيلع هللا ىلحص هللا لوسر نأ نمحرلا دبع نب ركب ىفأ
 لع كب سيل مامل لا

) قناتغلالان) ع( كرد كاذنع تملتا ترش نإو نهدنع تعبسو كدنع تعيستئش نإ وه كلهأ
 نع ديلا دبع انربخأ 

 نمحرلا دبع نب دمح نب مساقلاو ورم ىنأ نب هللا دبع نب ديجلا دبع نأ تباث ىنأ نب بيبح نع جيرج نبا
 نب

 امل اهنأ هتربخأ اهنأ ةماس مأ نع ثدحم ماشه نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ابأ اعمس امهنأ هاربخأ ماشهنب ثرحلا

 لل] تم انآ ًاشنأ ىح بئارغلا بذك 1م" اولاقو اهوبذكف ةريغملا نب ةيمأ ىفأ ةنبا اهنأ مهتربخأ ةنيدملا تمدق

 فءاج تللح الف ةمارك مسيلع تددزاو ىتوقدصف تلاق ةنيدملا ىلإ اوعجرف مبعم تدتكف كلهأ ىلإ نيبتكتأ اولاقف

 كب رك 1 انآ» لاق لاغ تاذ رونغ انأو ىف'دلو الف انآ امأحكن ىلثمام هل تلقفىنبطخف سو هيلع هللا ىلص لا لوسر

 لوقيو اهتأي لعجف سو هيلع هللا ىلص هلل لوسر اهجوْريف «هلوسرو هللا ىلإف لايعلا امأو ىىاعت هلا اههذيف ةريغلا امأو

 لوسر ءاجف اهعضرت تناكو ٍلسو هيلع هللا ىلص هتلالوسر عنمت هذهلاقف اهحلتخافرساب نب رامع ءاج ىتح «؟بائز نيأ»

 هلا لوسرلاقفرساب نبرامع اهذخأام دنع اهفقاوو ةيمأىنأ تنب ةيبرق تلامتف «؟بانز نيأ»لاقفلسو هيلع هللا ىلص هلل

 تجرخأو ةرج ىف تناكريعش نم تابح تجرخأو ىلاقث تعضوف تمقف تلاق « ةلدللا 2 5 ىنإ » لسو ةيلع هللا ىلص

 كل نإ حبدأ نيح لاقف حبصأو لسو هيلع هللاىلص هللالوسر تابف تلاق « عيرلا كشا) هتدعص وأ هل هتدصعن (حش

 هنأ سنأ نع ديمحن ع كلام انربخأ( قفان لا ) «ىاسنل عبسأ عبسأ نإو كل تعبس تئش نإف ةمارك كلهأ ىلع

 ىلع ةلالد هيفو سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تباث برج نبا ثيدحو ( ىفإنة:لالاف ) ثالث بيثللو عبس ركبال لاق

 هيلع بسحب الو اثالث اهدنع مق نأ هل ناك بيثا جوز اذإو اعبس اهدنع مقتي نأ هل ناك ركلا جوز اذإ لجرلا نأ

 ادلع غوافإ الإ بيثلا الو ركبا ىف هل سيلو ( لاق ) ثالثلا نمو عبسلا نم أدببف اهلبق دنع نك ىتاللا هئامنل

 كرت امف دوعي اكددعاا اذه اهافوأف داع هئاسنل مسقو لعفي مل نإو ( لاق ) هنم ءاللحم نأ الإ ددعلا
 ىف امهقح نم

ع اعم اتلخد نإو كلذ هل تهرك بيثو ركب وأ ناببث وأ ةليل ىف ناركب هلع تلخد ولو ( لاق) اميفويف مسقلا:
 هيل

 هنأل همسي نأ توجر اهادحإب أدنف عرقي مل نإو « اهلايلو اهمايأ اهافوأف أدب اهمهس جرخ امهتيأف امهنيب عرقأ

 2 11120-17  خشهاللا تقل لال ا

 . هححصم هبتك . رهاظ وه اك« نهادحإلا» نع فرح هلملو عيسنلا ىف اذكه « نمل : هلوق (1)
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 نهورجهاو نهوظعف نهزوشن نوفاخم ىناللاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو « زشان هذهو هنم عنتمتال نأ ىلإ دوعت
 هجاوزأ نم اهريغ ىنأي نأ هل احابم ناك اهزوشن فول عجشملا ىف امترجه ىف نذأ اذإف « نهوبرضاو عجاضملا ىف
 الف دنم اهلهأ ابعنم وأ اهسفنب تعنتما اذإ ةمألا اذكهو : هللا همحر ( قات لالاف ) املثم ناك امفو لاحلا كلت ىف
 اذإو ( لاق ) مسق الو ةقفت الف هنذإ ريغ وأ هنذإب اهلهأ اهب رفاس اذإ كلذكو . هيلإ دوعت ىتح امل مسق الو ةقفن
 ابمسق الواهتقفن هنع طقس الف اهصخشأ ىذلا وه نوكي نأ الإ ةقفن الو امل مسق الف هنذإ ريغب وأ هنذإب ةرلا ترفاس
 الب هيف ايكرت هل سيلف لزنم ىلإ اهلقنك اهايإ هصاخشإ نأل ةميقم ىهو وه صخش اذإ امل ةفلاخم اهصخشأ اذإ ىهو
 تلبخ وأ هئاسن نم ةأرما تنج اذإو (لاق) هل ال مسقلا هيلع ىذلا وهو هسفنب صوخش وه هصوخشو مق الو ةقفن

 سرد ول كلدكد مسقلأ ىف اهقح ايلف عنتم نكست مل نإف « مسقلا ىف اهقح طقس هنم عنتم تناكف اهلقع ىلع تبلغف
 اهيلع ردقي مل نإو ءاقترال مسقي انلق او . اهقلطي وأ هنم عنتم ملام مسقلا ىف اهقح اهل ناك تقتترا وأ تضم قإ
 عاملا ىلع مسقلا ىف هريحتال انأ ىرت الأ عاجلا ىلعال نكسلا ىلع مسقلا نأل اهبعامج هل لحم الو ضئاحلل مسقي انلق امك
 لاحم ءاسنلا ىلع ردقيال نموأ ايوب وأ ايصخ وأ انينع جوزلا ناك اذإو (لاق) عامج ريغب هنم عتمتستو اهنم عتمتسي دقو

 نكسلا نم تفصوام ىلع مسقلا نذل مسقلا ىف ىوقلا حيحصلاو ورق ءايعإ 'وأ فعض الإ نويلع ردقبال وأ
 ةوسن هدنعو هلقع ىلع بلغف حيحصلا وأ لولا جون اذإو ( لاق ) نمل مزلي امو ءاسنلا ىلع ةففلا ىف ره كدكت
 لقعلا حيحصلا نوكي اك نهدنع نوكيو هدنع نكي ىح ني هنتأي وأ نييلع هب فوطي نأ هرمأب مئاقلا هيلول ىغبنا
 . هلقع ىلع بؤلغم ىلع مثأم الو وه مثأ هب روحجب نأ دمع نإو عنصام سشبف كلذ لفغأ نإو هدنع نكيو هئاسن دنع
 هتيبع نم موك هنونج موب لعج ةئاسن نع هنونج موي ىف لزعف ةوسأ هدنعو قيفيو نحب لجر ناك ولو ( لاق )
 مسقو اهل مسقف اضيرم ناك اذإ امك بسسح نهنم ةدحاو دنع هنونج موي ىف ناكف لعفي مل نإو نهنيب مسقلا فنأتساو
 نإو تفوتسا دق تناك اهدنع ناكو ليالا ضعب ىف نجف احيحص اهل مدق ولو ( لاق ) حبجص وهو امون رد دلل
 دنع نوكي نأ هل ناك لاللا ضع ىف تجر وأ ىه تنج نإو ( لاق ) لالا نم قبام امل ىفوأ اهدنع نم جرخ
 نهريغ نبعم ةأرما ال ءاسنلا مسق قاويلا هئاسنل مسقيو هنم ةعنتم تناكام اههسق نم ًائيش اهفون الو اهريغ
 نإو ( لاق ) ليلا نم ىتببام اهاف وأف داع ليالا ىف ةأرما دنعنم اعئاط جرخ وأ هريغ وأ ناطلس ههركتسا ولو (لاق)
 اهريغ ةرثأ الإ ًائيش راهنلاىف هرك أ الو هئاسن نم اهريغ ىلإ ابهاذ نكي مل اذإ ءىث هيف هيلعنكي مل راهنلا ىف كلذ ناك
 ناك ولو (لاق) اهدنع ماقأ ىلا موب نم كلذ اهاف وأ اهراهن ىف اهريغ دنع ماقأ اذإف , عامج وأ ماقع هيف هجاوزأ نم
 مايألا ىف ءاسنلا ىتأي امم رثكأ ءاش فيك نيتتأيو جاوزألا عم مق ءامالل نكي مل نهؤطي ءامإ هئاسن عم هل
 كلذكو نهنيب لدع ءاسنلا ىلإ راص اذإف ءاسنلا نع رصملا ىف بيغيو رفاسإ نأ هل نوكي اك لقأو عامجلاو ىلايللاو
 ىراوجلا لطعيال نأو ءاسنلا ىلع رثؤنال نأ اهلك لاوحألا ىف بحأ ىنأ ريغ ءاسنلا عم ماقللاو ىراوجلا كرت هل نوكي
 ةءباطتسا ىرحت, نأ هل بحأو ءاش امفكو ءاشام ءاش نهّبأ دنع ناك نبعم ةأرما ال راوج هل ناك اذإ اذكهو ( لاق )

 اهتقفن هيلعف اهنيبو هنيب ىلخو ةأرملا لجرلا جوزت اذإو (لاق) هنم اظح نهنم ةدحاو لكل لعجمب نأو ةبراقع نوهسفنأ
 اسان وأ ادماع ةدحاو كرتو ثالثل مسقف ةوسن عب رأ لجرل ناك اذإو (لاق) اهنيبو هنيب ن واخم موي نم امل مسقلاو
 اهنم اهلف ةليل نيعبرأ امل مسقلا كرت ناكنإ اهلحتساو نهنيب قرف ال تاعبانتم اهيف امل مسقلا كرت ىتلا مايألا اهاضق



 5-5 ١٠ تع

 ءاسنلل مسقلا عاج

 ليملالك اوليع الف متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو » ىلاعتو كرات هللا لاق ( قنانتلالا: )

 « اولدعت نأ اوعيطتست نل » فصأ ام هانعم الوق لوقب معلا لهأ ضعب تعمس ( قفا: خلالاث ) « ةقلعلاك اهورذتف

 اهورذتف 3 سيلا ىذلا لعفلاب لملا ريصق مكاعفأ كءاوهأ اوعبتتال « ليملا لك اولمت الف » بولقلا ىف كلذ اع

 اذإف ليواقألاو لاعفألا سانلا ىلع بتكو بولقلا ىف امع زواحن لجو زع هللا نأل اولاق اب ىدنع اولاقام هششأ امو

 « مهناعأ تكلم امو م,جاوزأ ىف مهيلع انطرفام انماع دق » لجو زع هللا لاق ليملا لك كلذف لعفلاو لوقلاب لام

 هللا لوسر نسو ( قفا:ةلالأغ ) «ٌفورعلاب نهورشاعو لاقو « فورعملاب نريلع ىذلا :لثم نطور ءاسنلا ىف لاقو

 اهلللو اهموي هل ةدوس لالحإو رضحلا ىف هجاوزأل همسق نم تفصو ف ءاسذلا نيب مسقلا سو هيلع هللا ىلص

 هع هللا ىلص هللا لوسر نأ انغلب دقو نهنيب لدعيف هئاسنل مسقي نأ ءرملا لع نأ ىف "افلا معأ مو ( قنانشلالا )

 انغلب دقو هبلق لعأ هللاو ىنعي « كلمأ ال اع معأ تنأو كللمأ امف ىمسق اذه مبللا ) لوقي مث لدعيف مسقي ناك لسو

 . هنالح ىد> هئاسأ ىلع هضرم ىف الوء# 0 فاطر ناك هنأ

 نهنب لدعلاو مسقلا عيرفت

 لاقو « هيف اونكستل ليلا كل لعجو » ىلاعتو كرابت هللا لاق نكس هنأل ليللا مسقلا دامت ( قفا: ةلالا (

 تش مارح جاوزأ لجرلا دنع ناكاذإف ( ىفا:ةلالاف ) « اهإإ 5 احاوزأ جكسفن أ ن نم كل لعجو »

 هلك نيم ةدحاو لك دن ثين نأ هلعو ءاوس مسلا ف نيف ٠.١ كاياتكو  تايلسماوأ : تاياتك وأ

 ىلا ىلع ليللا ىف لخدي اي الا ااا ةرحلل مسق ةمأ نهيف نآك اذإو (قفان لالا )

 لزم ىلإ ىوأ هلزنم ىلإ ىوأي نأ دارأ اذإف ىوألال ةحادلل راهتلا ف هلذدب نأ سأبالومسقلاوه ليلا نأل 4 مسقي مل

 راهنلاىف اهداع هئاسن ىدحإ تضرم نإو (لاق) هيلع ةرافك الف لءذ نإف اهموي ربغ ىف ةأرما عماجمالو اهل مسقي ىتلا

 مقينأ سأب الف تاقث نإو مسقلا اهلىلا ىلإ عجري مث ايراوب ىتح 6-0 الف تتام نإو لالا ىف اهدعي مو

 اثالثو نيتليا نيتايل مسقي نأ دارأ نإو (لاق) اهدنع 05 ام لثم هئاسن نم قب نم ىفوي مث توعوأ ف ىت> اهدنع

 ضرعو ةنناثثل لاي نأ لبق تومي دق هنأ كلذو هم ر>أنأ ريغ نم ددعلا نء ثالثلا ةزوا# هركأو هل كلذ ناك ًاالث

 اذكهو « مشل اهيلت ىتال مسقلا أدتبا مدق مث باغ مث ةأرمال م-ق اذإو (لاف) ثالثلانود ف نوكيدق اذه ناكنإو

 نإو (لاق) اهتال تناك ىتال مسقلاب أدييف ةيرغلا نم مداقلا هثدتي اك مسقلا أدب اهدنع تيءملا نع لغشف ارضضاح ناك نإ

 نوير لدعيى> ليالارخآىف اهيلتىئلادنع ناكمليالانم قبامردق اهافوأف أدتبا مدق مث باغرث لبالا ضءب اهدنع ناك

 ناك ول كلذكو اهاع هبسحم مسقكلذف ءاسفن وأ ضئا>وأ ةضيرمىعوأ ًايوادتموأ ًاضيرم اهدنءناكنإو (لاق) مسقلا ف

 عضوميف اسوبح ناكول و (لاق) تيبملا نك فيكت يبملا ىلع مسقلا امنإ ١ ميلعمسقلا نمكلذ بسح ابعامج كرف احيحصاهدنع

 مزلي نأ بحأ نإو ءاوس مسقلاف حيحصلاو ضيرملاو (لاق) اجراخ ناكول نهنيب لدعي اك نهنيب لدع هيف هلإ نلصي

 ةكرات تناك هنايتإنمتعنتما نهتيأف نهبلعو هلكلذ ناكه أتف اهتللو اهموي نهنم ةدحاو لك ىلإ ثعبي مث هسفنل الزم

 ةتقلعف .هنكسيإ لزم ىف وأ هلزتم ىف تناك ول اذكهو ( لاق ) ةعنتمم تناك ام اهل مسقلا هيلع نكي ملو ةيصاع اهقه

 ىح اهيلعقفني نأ كرتو اهريغل سقلاو اهكرت هللح ةيذاك اقالط هيلع تءداوأ تبرهوأ اهءاج اذإ هنم تعئتماو هنود



 تالا
 مش اهم لحد مش هريغ جوز اهحوزت مث ناتنثا وأ ةدحاو ابيلع تعقوف ةقيلطت 2 0 قلااط تا امل لاق ولو

 تالثلا مده جورلانأل تاقيلطت ثالث دعت ىتح ةقيلطت اهيلع تعقو ةنس تضم مث لوألا اهحكنف اهنع تام وأ اهقلط
 نيتنثلا الو ةدحاولا مدهمالو

 زوشنلاو علخلا
 ةأرما نإو » ىلاعتو كرابت هللا لاق : لاق“ىعفاشلا سيردإ نب دمحم ان نيخأ لاق ( ناملس نب عيرلا انربخأ )

 نايفسان ريخأ ( ىف لالا ) «ريخ حلصلاو احلص امهنيب احاصينأ امهءاع حانجالف اًضارعإ وأ ًازوشن اهلع نمت فاخ
 ارمأ اهنم هركف جيدخ نب عفار دنع تناك ةماسم نب دمحم ةنبا نأ بيسملا نب ديعس نع ىرهزلا نع ةنيبع نبا
 تفاخ ةأرما نإو د ىلاعت هللا لزنأف كل ادبام ىل مسقاو ىنكسمأو . ىنقلطتال تلاقف اهقالط دازاف هرغ وأ ان
 قالطب مث سو هيلع هللا ىلص هللا لوضر نأ ىور دقو ( قفاختلالا ( ةءآلا « اضارعإ وأ ًازوشن اهلعب نم
 ةشئاع ىتخأل ىتليلو ىموي تبهو دقو كئاسن ىف. ىلاعت هللا ىنرشحم ىنعدو ىنقلطتال تلاقف هئاسن ضعب
 ةقئاعل اهموي :ترهو ا ةذوس نأ هدأ نع ةورع نبا مانع نع ةفيع نبا انريخأ ( قزاتخلالا )
 عست نع ىفوت ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ سابع نبا نع ءاطع نع جنرج نبا نع مسم انربخأ ( قفا ل الاف )
 تفاخاذإ هنف انيب نأب ثيداحألا ىناعم لثم ىلع لدي نآرقلاو ذخأت هلك اذهبو ( قفا لالاو ) نال مسق, ناكو ةوسن
 هركلا ىلع اهسبح هل ىلاعت هللا حابأف املل هتيهاركب اهنع لعبلا زوشنو اححاصي نأ امهملع سأبال نأ ابلعب زوشن ةأرملا
 نهورشاعو » لجو زع هللا لاق دقو . هل امقح ضعب كرب هابإ اهبحلص نأ ىلع ليلد كلذ ىفو احلاصي نأ هلو ابلف امل
 هب تباط ام هلكوأ امل مسقلا ضعب كرتىلع ةأرملا سيح لجرلل لحف ( قئانتلالاف) «اريثك اريخ» ىلإ «فورعملاب
 لح هتبهىلع تماقأ اف الس ملام اق اتسملا ا تبع اعإ اهنأل اهدار اوأ اخ لدعلا الإ هلال هفف تعجر اذإف ًاسفن
 دنع ماقأف كلذ هل تبهو اذإو ( لاق ) هل ةبهلا ديدجتب الإ لبقتسيام لحم مو ةبهلا, ىضمام لح هتبه ىف تعجر اذإو
 عوجرلاب معنالو تعجر نإف ( لاق ) ابعوجر لبق ىغم ام هل لو اييلع لدعلا فنأتسا تءجر مث امايأ هل ةأرما
 اهقرافأ ال لاق نإو ىضم اهف هيلع سأب الو ملع موي نم لدعلا فنأتسا تعجر دق نأ لع مث هنم هتللحام ىلع ماقأف
 نأ هل ىثبنيو ةباصإلا امل مسقي نأ ىلع رب الو ( كاق ) اهقارف ىلع رب الو امل مسقلا ىلع ربجأ امل لدعأ الو
 اهب رضيال نأو ىلاعت هللا ىوقتب رمأ اهؤطي هل ةمأ عم وأ هب ةدرفنم تناكول اذكهو ( لاق ) اهيف لدعلا ال ىرحت
 اهبإإ ىوأي نأو ةوسكو ىنكسو ةقفن نم هب الإ امل حالصال ام هيلع ضرفي ام هنيعب ءىشث هنم هيلع ضرفب, ملو عاما ىف
 ةيطعلاف هتلبقف اهتللو اهموي نم هللحت نأ ىلع الام اهاطعأ ولو ( لاق ) هيلع دحأ ربجم الو ذذلت عضوفف عاملا امأف
 ةكولمم نيعال هيلع اهاطعأ ام نأل امل مسقلا نم كرتام اهيف وف امل لدعي نأ هيلع ناكو امل ةزئاج ريغ هيلع ةدودرم
 اهتضيق اذإ ايف عوجرلا هل نكي ملو ةزئاج امل ةبهلا تناك طرمش ريغ ىلع ائيش املبهوف هتللح ولو ( لاق ) ةعفنم الو
 كمت مل اهنأل لدعي نأ هيلعو اهل ناك ضب مل اهف هليلحم ىف تعجد نإو امل نكي مل ىضم اهف هليلحت ىف ىمه تعجر نإو
 . تكلم اهف هل اهليلحم زوجيف ضم ملام



 تاليا
 اذإو « محلا هب عقب مالك ناركس همالك نأل اقلاط تناك ناركس وهو ءاش ولو اقلاط نكست مل ركس ريغ نم هلقع ىلع

 قالطلا نم أدتبا امن انئان نئابلا نوكي الو ةعجراا كللع ةدحاو قلاط ىهف انئاب ةدحاو قلاط تنأ هتأرمال لاق

 لسوهيلع هللاىبصىنلا ءاضق نأل هؤالو هلو ارح ناك كيلع ىل ءالو الو ر> تنأ هدبعل لاقول اك العج هيلع ذخأ ام الإ

 هللا لعجام لطبيب الف ةدعلا ىف ةعجرلا كلي نيتنثاو ةدحاو قلطملا نأ ىلاعتو كرابت هللا ءاضقو قتع أ نمل ءالولا نأ

 ظاغأ ةدحاو وأ ةظيلغ ةدحاو قلاط تنأ امل لاق نإو هسفن لوب *ىرمال لسو هيلع هللا لص هلؤسرو لجو

 ةعجرلا كلمي اهلك ىف جوزلا نوكيو اهنم رثك !ال ةدحاو قلاط ىبف ربك أ وأ لوطأ وأ مظعأ وأ عظفأ وأ دشأ وأ

 مويلوأ ىف ةدحاو ايلء تعقو ولو لاق اك ناك ةدحاو موي لكىف عقت اثالث قلاط تنأ هتأرمال لاق اذإو « تفصوامل

 تعقوف رهش لك ىف قااط تنأ لاق نإف « ةثلاثلاالو ةيناثلا عقت ل هنم اهيلع ةدعالو دغلا ءاجمث هنم تنابف المح تقلأ نإف

 نونم عقوف ةدعلا تضم ولو ثالثلا تعقو ةدعلا ىضم لبق ربش لك ىف ةدحاو ناترخآلا تعقوو رهش لوأ ىف ىلوألا

 ملفىلوألا تعقوف ةدحاو ةنس لك اثالث قلاط تنأ امل لاق ولو ةجوز ريغ ىهو عقو هنأل اهمزلي مل ةدعاا ىضم دعب ءىث

 ةثلاثلا ةنسلا:تءاجو ةدعلاىف ابعجار نإف ةيناثلا تعقو ةجوز ىهو ةنناثلا ةنساا تءاجف ايعجار ىتح اهنم اهتدع ضقنت

 قالطلا عقو هدنع ىهو ةنسلا تءاجف ةدعلا ىضم دعب ابحكت نكلو ةدعلا ىف اهبعجاري مل ول كلذكو ةثلاثلا تعقو

 تءاجو هدعب اهحكت ولو ةيناثلا عمت ل هنم ةدع ىف الو ةجوز ريغ ىهو ةيناثلا ةنسلا تءاج مث ىلوألا تعقو ولو

 « ةجوز اهنأل 'ةثلاثلا تعقو هدنع هو ةثلاثلا ةنسلا تءاجو هدعب ايحكن نإو ةيناثلا تعقو هدنع ىعو ةناثلا ةئسلا

 كلعال ةدع ىف قالطلا اهيلع عقب مل اهتعجر كلعال هنأ الإ ةدع ىف ىهو ةنس تءاجو هنم ةدع ىف تناكف اهعلاخ ولو

 هن ةذع ىف تناك ةجوزب هل تدنلو ىلوألا ةنسلا تضم مث اهعلاخف ةنس تضم الك قلاط تنأ امل لاقولو « اهمف اهتعجر

 ةنس تضم ااكف ًاديدج احاكن ابحكن نإف ةجوزب هل تسيلو عقو قالطلا تقو نأل قالطلا همزاي مل ةدع ريغ ىف وأ

 مث اهعلاخ اذإ هنأ : رخآ لوق ىعفاشللو ( عيرلا لاق ) هلك كلملا قالط ىضقني ىتح ةقيلطت تعقو تحكن موي نم

 قلاط تنأ امل لاق ولو ( ىفا:.لالث ) لوألا حاكنلا ريغ اذه نأل ةنسلا ءىجمم قالطلا اهيلع عقي مل ابجوزت

 تحكنو نهضعب عقوام دعب وأ ءىث نهنء عقي نأ لبق اثالث اهقلط مث ةدحاو ربش لك ىضغم ىفوأ ةدحاو ربش لك ىف
 هلك هيلع ىضَم كلملا كلذ قالط نأل ءىث قالطلا نم اهمزلي مل روبشلا كلت ترف ابحكن مث اهءاصأف هريغ اجوز

 كلما ىف هدقع قالط اهيلع عقبال نأ ىف طق حكت 1 0-0-0 ديدج حاكنو جوز دعب الإ لخم الف هلع تمرحو

 اهيلع عقوأ ةدم امل ترم مث ءىث كلا كلذ قالط نم قبف نيتنثا وأ ةدحاو ابقلط ناكولو « جوزلا دعب ىذلا

 019 ةؤزا ىهو الجد املكف قلاط تنأف رادلا هذه تلخد الك لاقول (ذكهو ٠ عقو امكلمي وهو قالطلا اهف

 ىهف ةعجرلا كلميال ةقرف نم ةدع ىف وأ هل ةجوز ريغىهو اهتلخد اكو قلاطىبف ةعجرلا هيف كلمي قالطلا نم ةدع ١

 لخَو مث اهحكن مث .اهباصأف هريغ اجوز تحكن مث هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع تمرحف اثالث اهقلط اذإف ىلاط ريغ

 مده اذإو حاكنلا فانئتسأ لحأ اجوز هدعب ناك ق> مرح دق حاكن كلم ىف مدقتم مالكب قالطلا اهيلع عقب مل اجب

 فعضأ اهتأل قالطلا اهب عي ىلا نيميلا مده طق هحكنت مل نمت هحاكن أدتبا نكت راص ىتح قالطلا جوزلا حاكن

 « هساقو هلك بابلا اذه ىلعف تقوىف هيف قالطلا عقي امث كلذ ريغو تضح الك قلاط تنأ لاقول اذكهو . قالطلا 0

 اهجوز اهحكن مث اهباصأ اجوز تجوزت مث ةنسلوأ ىف اثالمث تقلطف اثالث ةنس لك قلاط تنأ امل لاق ولو

 « ىذم دق تقوب قالطلا هيف دقع ىذلا كلا قالط نأل ءىث دعب نينسلا نم ىضمب امف اهيلع عقب مل اديدج احاكن



 -/ا/١-
 اقلاط ءزج فلأ نم ًاءزج ىمسوأقلاط كنم ءزج وأ قلاط كضعب امل لاق ولو « قلاط ىبف قلاط اهنم ناك ام افرط

 اقلاطتناكءزج فاأ نم ءزج وأ ةقيلطت عب روأ ثلث وأ فصن قلاط تنأ امللاق اذإو ضعبتيالقالطلاو اقلاط تناك

 نأ تدرأ لوقي وأ نيتنثا ديري نأ الإ ةدحاو اقلاط تناك ةقيلطت ىئنصن قلاط تنأ امل لاق ولو ٠ ضعبتيال قالطلاو

 ثالثأ ةثالث قلاط تنأ امل لاق ول كلذكو نيتنثا قلطتف ناكام هنكح فنأتسم فصنو ناكام هككحب فصن عقب

 ثالثأ ةثالث وأ نيفصن عمجم ةقيلطت لك نأل ةدحاو ةقيلطت ءالؤه نم دحاو لك ناك ةقيلطت عابرأ ةعبرأ وأ ةقيلطت

 ةقيلطت سدسو ثلثو فص: قلاط تنأ امللاقول اذكهو « ظفللا عم ةينلاب عقيف رثك أ هب ىوني نأ الإ عابرأ ةعبرأ وأ

 لوقلا ناكق!اطام ادحإ لاقف ةأرماب هلتسيل ابعم ةأرماو هل ةأرما ىلإل جر رظن ولو ةقيلطت سدسو عبرو فصن وأ

 هتأرما تناكو فلحأ ةيبنجألا.تدرأ لاق نإو « هتأرماقلطت مل ةيبنجألا دارأ نإو قلاطىبف هتأرما دارأ نإف « هلوق

 لاقنإف نيتنثا ىف هلوقنعلئسوةدحاو اقلاط تناك نيتنثىف ةدحا وقلاط تنأ هتأرمال لاقولو « قالط اهيلع عقب مل اللاحم

 لاقنإو « نيتنثاقااطىبف دارأ امورف باسحلاب نيتنثا ىفةلخا دن وكت الةدحاواانأل ةدحاوالإ اقلاط نكست اًئيش تيرونام

 اقلاط تناك ةدحاوو ةدحاو قلاط تنأ لاق ولو (لاق) مسح اىفاثالث اقلاط تناك نيتنثب ةنورقمنيتنثايف ةدحاو تدرأ

 كيلع ىل ةقاب ةدحاوو ةدحاو لاق ول كلذكو ةدحاو اقلاط تناك كيلع ىلإ ةبقاب نيتنثاو ةدحاو لاق ولو « نيتنثا

 ةدحاو اهملع تعقو كيلع عقتت ةدحاو الإ كيلع عقبال ةدحاوقلاط تنأ لاق ولو ؛ ةدحاو الإ كدع اهعقوأ الةدحاوو

 ةدحاو اتلاط نهنم ةدحاو لكت ناك ةقيلطت نكنيب تعقوأ دق لاقف ةوسن عبرأ لجرل ناكاذإو « قالطلاب ملكت نيح

 ةدحاو لك نوكتف نهيب مسقت قالطلا نم ةدحاو لك نأ ىون نوكي نأ الإ اعبرأ وأ اثالث وأ نيتنثا لاق ول كلذكو

 لكف تاقيلطت سمح نكنيب تعقوأ دق لاق نإف ؛ اعبرأ وأ اثالثوأ نيتنث وأ ةدحاو نهتعا# نم ىمسام اقلاط نهنم

 قلاوط نك قالطلا نم ائيش ناُلا ىلع داز نإف تاقيلطت نام غلب, نأ ىلإ دازام كلذكو « نيتنثا قلاط نهنم ةدحاو

 ىف نبدي ملو اثالث اقلاط دارأ ىتلا تناك نهنم ةدحاول ًاسمحوأ اعيرأ وأ اثالث نوكي نأ تدرأ لاق ِنِإف « اثالث اثالث

 تاقيلطت سة نكتيب لاق ناكولو « نيتنثانيتنثا اقلاط قب نم ناكو ىلاعت هللا نيبو هنيب امف نيدو ميسا ف اهعمرخألا

 ىلع عقوي ىتح فقوي مث محلا ىف ةدحاو نهنم هيلع قلطتام لقأو هلوق لوقلا ناك ضعبل ام ريك 1 انو دلل

 لضفلاب ىون نكي مل نإف قالطلا لصأ ىف هدارأ نكي مل اعاقيإ ثدحب نأ هل نوكي الو لضفلا نه: لضفلاب دارأ نم
 هل كلذزاك ةعجرلاب قحأ نوكيو نيتقيلطت اعيمج نكف اعاب رأ نهنيب لضفلا ةقيلطتلا نوكست نأ ءاشف نهنم ةدحاو

 قااطىبف ةدحاو الإ اثالث قلاط تنأ لاق نإو ةدحاو قلاطىبف نيتنثا الإ اثالث قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإو

 ءىش هب عقي ءىث ىمس امم قب اذإ ازئاج ءانثتسالا نوكم امنإ اثالث اقلاط تناكاثالث الإ اثالث قلاط تنأ لاق نإو نيتنثا

 قلاط تنأ امللاق ولو « لاحم ذئنيح ءانثتسالاو ءانثتسالا زوحيب الف ىنئتسا امن ًاثيش ىمس امب قبر ملاذإ امأف « عقوأ امن

 ن٠ ةدحاو ىنثتسإ نأ زوحي الو اهدحو ةقيلطت لك عقوأ دق هنأل اثالث اقلاط تناك ةدحاو الإ قلاطو قلاط مث

 لوقي نأ زوال اكاعم امهماع قتعلا عقوو ءانثتسالا زج مل لاس الإ رح ملاسو رح كرابم هل نيمالغل لاق ول ام ةدحاو

 قلط اذإو ٠ عقوأ ام ضعب هب عقي ءىش قب مث هعمج اذإ زوحيو مالكلا قرف اذإ ءانثتسالا زوجيال ملاس الإ رح ملاس

 تنأ هتأرءال لاق اذإو هأدتبا ول ةمات ةقيلطت نوكي قالطلا نم قبام نأل ةدحاو قلاط ىبف اهفصن ىنثتساو ةدحاو

 تنأ : لاق ولو ٠ اهفلاخمال ناعألا ىف وبك رذنااو قاتعااو قالطلا ىف ءانثتسالاو قلطت مل هللا ءاش نإ قلاط

 « املاح هتأرءا ىرف باغ وأ سرخ وأ ءاشإ نأ لبق نالف تا٠ نإو « نالف ءاشإ ىتح قاطن' مل نالف ءاش نإ قلاط

 بولغم وأ هوتعم وهو نالف ءاش ولو « هنيع عم جوزلا لوق لوقلاف نالف أشي ل جوزلا لاقو نالف ءاش دق تلاق نإف
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 تدرأ لاق نإف . ةياغ امل ىلوألاو ثنحلاب ةنناثلاو . قالطلا هعاقبإب ىلوألا ناتنثا عقو اقلاط تنك اذإ قلاط تنأ

 قلاط تنأ امل لاق ولو ( لاق ) ةدحاو تناكو , فلحأ ةناثلاب ىلوألا ماهفإ تدرأ لاق نإو اعم ناتنثا تعقو نيتنثا

 لاق ولو ٠ قلطت مل هريغ ادلب مدقو دلبلا كلذ مدقي مل نإو تقلط دلبلا كلذ نالف مدقف اذكو [نك 0

 لل ا ,ىج ىرخأ قلاط ىبف مدقو رمدملا نم باغ الك مث ةقيلطت تقلط نالف مدق الكف نالف مدق انك قلاط تن

 قلاط تنأ امل لاق ولو . مدقي مل هنأل قلطت مل اتيم نالفب مدعف نالف مدق اذإ قلاط تنأ امل لاق ولو ؟ قالطلا عيمج

 انالق تيأر قم قلاط تنأ لاق ولو نكي مل اك اهركم هب لعفام ؟ح نأل قلطت مل اهركم نالفب مدقف نالف مدق اذإ

 امل هارك | انالف اهتيؤر ىف سيلو نالف سفن اهتيؤرب قالطلا عقوأ هنأل تقلط اهركم هب مدق دقو هتأرف دلبلا اذه

 مدق مث باغف ةدعا نم تجرخ اذإ امأف ةدعلا ىف ىهو همودق لك ناكاذإ ( عيبرلا لاق ) قالطلا اهن- هب لطبي

 تملكف انالف تلك نإ قلاط تنأ امل لاقولو ( قفا ةلالاف ) ةينجأكى هو ةجوزب تسيل اهنأل قالط اهيلع عقب مل

 عمسال ثيحمب وأ امان وأ اتيم هتك نإو هعمس مل نإو تقلط اهمالك عمسإ ثيح هتلك نإو تقلط ىح وهو انالف

 ىذلا مالكلاب سيل هنأل قلطت مل اهلقع ىلع ةبولغم وأ ةمان ىهو هتاكولو . قلطت مل اهمالك لثم هلك نم مالك دحأ

 00 تالا الو واط هنن ىلع تغرك ول كلذكو «لاع عج هب اهمزلي الو سانلا فرعي

 ةدحاو ىبف ىلوألا نيست دارأ ناك نإف اهدعب نيتللا ىف ىون امع لأسيو ىلوألا تعقو قلاط تنأ قلاط تنأ قلاط

 اه دارأ نإو ناتنثا ىبف ةناثلا نيت ةثلاثلاب در نإو . دارأ ام وبف ىلوألا دعب قالط ثادحإ دارأ ناك نإو

 قلاطو قلاط تنأ امل لاق ولو , ثالث اهنإ هلوق رهاظ نأل ثالث ىبف لأسي نأ لبق تام نإو ةثلاث ىبف اثلاث اقالط

 دارأ نإف ةشاثلا ىف نيدو رهاظلا ىف مالك فانئتسا اهنأل واولاب تناك ىتلا ةيناثلاو ىلوألا ناتنثا اهيلع تعقو قلاط

 ةيناثلاب تدرأ لاق ولو . قالطب سيلف هريركت وأ لوألا مابفإ دارأو اقالط اهب درب مل نإو . قلاط ىبف اقالط ع

 ابق نيدو ماهفإال قالط ءادتبا ةيناثلا رهاظ نأل يسحلا ىف انلاث اقلاط تناك قالط ثادحإ ةثلاثلاو لوألا مالكلا مايفإ

 لاقنإ اذكهو . هلتمتحا نإو اماهفإ ال قالط ءادتبا اهم دارأ هنأل ةئلاثلا عقتو ءاضقلا ىف نيدب الو ىبلاعت هللا نيبو هنيب

 مث قلاط تنأو قلاط تنأ امل لاق ولو تفصو ام ةثلاثلا ىف نيدو ناتنثا 0000

 اهنأآل افانثتسا الإ رهاظلا ىف نوكت ال ةثلاثلا كلذكَو فانعتسا ةيناثلاو قالط ءادتبا ىلوألا نأل ثالث تعقو قلاظ تن

 ريركت وأ امابفإ تدرأ لاق ولو نيتنثا اقلاط تناك قلاط لب قلاط تنأ امل لاق ولو لوألا مالكلا قايس ىلع تسدل

 ةدحأو تناك اقالط قلاط تنأ املاق ولو هريغ ضام مابفإ ال ثداح قالط عامترإ لب نأل يكحلا ىف نيدب مل الع ىلوألا

 . احبق اقالط وأ انسح اقالط هلوةك قالط ةفص ءادتبا اقالط قلاط نأل ةناث ًاقالط هلوقب دير» نأ الإ

 باسحلاب قالطلا

 تناك ةدحاو اهدعب ةدحاو وأ ةدحاو اهلبق ةدحاو قلاط تنأ امل لاق ولو : ىلاعت هللا همحر ( قنات اللا 0

 هللا نيبو هنيب امف نيدو مكحلا ىف نيدب مل اقالط اهدعب وأ اهلبق قلاب درأ م ملو ةدحاو تدرأ لاق نإف . ستنثا اةلاط

 اهتقاط دق 7 تدرأ لاقف « ةدحاو ايلبق ةدحاو قلاط تنأ لاق مث . ابعجار مث ةدحاو اهقلط ولو : ىلاعت

 اهدعب تدرأ لاق مث . تكس مث ٠ ةدحاو اهدعب ةدحاو قلاط تنأ لاق ولو . محلا ىف نيدو فلحأ ةدحاو البق

 اذإو « ىلاعت هللا سيبو هيب اهف نيدو يسحلا ىف نيدي مل هدعب الإ كيلع ابعقوأ ال وأ تقو دعب كيلع اعقوأ ةدحاو

 وأ امعبصإ وأ اهدسج نم اوضع ىمس وأ كدي وأ كلجر وأ كجرف وأ كسأر وأ كندب هتأرءال لجرلا لاق



 للسلام ١ سلا م

 تح ١و _

 هب عمي الف سمأ ىف ةعاسلا هعاقيإ دارأو سمءأ قلاط تنأ امل لاق اذإ هنأ ىعفاشلل رخآ لوق هيفو ( عيرلا لاق )

 ةين الب هتلق لاقف لكس ولو : هللا همحر ( ىتنإ* :.!|ا ) دوجوم ريغ تقو ىف عقب الف ىغم دق سمأ نأل قالطلا

 تقولا كلذ نم تدتعاو هب ملكت ةعاس قالطلا اهيلع عقو تقولا اذه ىف قالطلا اهيلع عقب نأل هتلق لاق وأ ءىش

 دعب اهيصن ل نإو اهءاصأ مون نم دتعتو اهلثم ربم هيلع ابلف امدصأ مث تقولا اذه ىف اهتقاط دق ىنأ ًارقم هتلق لاق ولو

 تلاق نإو هلاق نيح نم هنم تدتعا تقولا كلذ ىف اهقلط هنأ هتقدصو انك تف قلاط تنأ امل لاق ىذلا تقولا

 اهتقلط تنكدق لاقف املاح ةلأسملا تناكولو (لاق) ملعت لو تقلط ةأرماك تناكو تنقيتسا نيح نم تدتعا ىردأ ال

 ىف ةقلطم ىأ قلاط تنأ تلقف تقولا اذه ىف جوز اهقلط وأ كايإ قالطب :هيف اقلاط تنك كنأ تينعف تقولا اذه ىف

 هب دارأ ام فلحأ اهنم رارقإب وأ موقت ةنيسب هريغ نم وأ هنم تقولا اذه ىف ةقلطم تناك اهنأ لع نإف تقولا اذه

 اذكهو تاقوألا هذه ضعب ىف ةقلطم تنأ امل لاق ول اذكهو تقلطو فلح لكن نإو هلوق لؤقلا ناكو قالط ثادحإ

 اذإ قلاط تنأ اهءاصأ دقو هتأرمال لجرلا لاق اذإو (لاق) تاقوألا هذه ضعب ىف ةقلطماي وأ ةقلطم تنك لاق نإ

 ةقيلطتاا اهيلع تعقو ةدحاو اهقلط اذإف اهقلطي ىح قلطت مل اذه هبشأ ام وأ كتقاطام ىتم وأ كتقلط نيح وأ كتقلط

 امو رادلا تلخد اذإو نالف مدق اذإ قلاط تنأ هلوقك اهيلإ اهقلط ةياغ اهيلع قالطلا عوقو ناكو قالطلا هئادتباب

 اذه هيشأ ام وأ قالط كيلع عقو امك قلاط تنأ امل لاق ولو قالط هدعب اهيلع عقب ملو ةياغلاب ةيناثلا قلطتف اذه هبشأ

 ةيناثلاو قالطلل هعاقيإب ىلوألا ثالثلا يلع تعقو ةعجرلا كلمي ةقيلطت اهيلع عقوأ اذإف هقالط اهيلع عقي ىتح قلطت مل

 تلك الكو رادلا تلخد الك هلوقك اذه ناكو امل ةياغ ةيناثلا نأب ةثلاثلاو . املل ةياغ ىه ىتلا ىبوألا ةقيلطتلا عوقوب

 كنأ هلك اذهب تدرأ امنإ لاق ولو ٠ تقلط هب قالطلا اهيلع عقب ةياغ هلعج امت ائيش تثدحأ اياكف قلاط تنأف انالف

 الو امسح نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب امف هل ناكو لاقام ريغ هلوق رهاظ نأل ءاضقلا ىف نيدب مل قالطب قلاط كتقلط اذإ

 مالك وأ قالطلا حيرصب اهقلط نإ اذكهو هسفن قدص نم فرعيام هقدص نم فرعتال اهنأل هعم مقت نأ ىم اهعسإ

 هقالطب اذه لك نأل ةدحاو اهسفن تقلطف ابكلم وأ اهسفن تراتخاف اهريخ نإ اذكهو قالطلا هيف هتين قالطلا هبشب

 ىذلا قالطلا عقو نإو ( لاق ) ةعجرلا هيف كلم امث هريغو ءالبإلا لثم جوزلا لبق نم قالط لك كلذكو اهيلع عقو

 ةياغبالإ عقيالثلاثاو ىتاثلا قالطلا نأل ةعجرلا هيف كلم عقوأ ىذلا قالطلا الإ الع عقي مل ةعجرلا هيف كلعال عقوأ

 اهعلاخف قلاط تنأف قالط كيلع عقو اذإ هلوق لثم كلذو اهتعجر كلءال ةأرما ىلع هقالط عقب الف ابعوقو دعب ىلوألا

 كلل الو ةجوز ريغ هدعب ىو عقب علخلاب عقوأ ىذلا قالطلا نأل اهريغ اهيلع عقي الو علخلا ةقيلطت اهيلع تعقوف

 . ةدحاو ىبف اهقلط اذإ قالطلاب ًاقلاط نوكست نأ دارأف كتقلط اذإ قلاط تنأ امل لاق اذإ ( عيبراا لاق ) اهتعجر

 مخسفلا

 نوكي نأ كلذو اهدعبام الو ةدحاوال قالط هب عقب الف نيجوزلا نيب ناك خسف لكو : هللاهمحر (قنانتلالاف)

 ةعتم حاكن وأ هحاكن خسفيف امرح اهحكن, وأ هقارف راتختف ريختف انينع نوك< وأ هقارف رات>تف قتعتف ةمأ هتحن درع

 اهقلطف تنك نأ قلاط تنأ هتأرمال لجر لاق ولو  قالط الب خسف اذه نآل هذعب الو قالط ةسنن ادهم عقب الو

 تنك ثيح قلاط تنأ امل لاق ول اذكهو تناك نبأ قلاط ىبف ةدحاو تقلط اذإ اهنأل ىهالإ اهيلع عقب مل ةقيلطت

 تدرأ لاق نإف اقلاط هلوق نع لأسيو ةد>او اقلاط تناك اقلاط قلاط تنأ امل لاق ولو . تنك نبأ نمو تنك ىنأو

 2 ا
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 ريش لك سار ىف نعقي نأ ىون .نإف" هب ماك نيح نعقو ةنسلل اثالث قلاط تنأ اهب لخدي مل ىتلل لاق ولو هبلق ىلع
 لجوزع هللانيبو هنيب امف هعسإو ةدحاو رهش لك سأر ىف ابيلع ناتنثلا عقتف اهيلع ةدعال هنأل هقدصت نأ ايعسإ الف
 تنأ اهب لخدي لو ضن ةأرمال لاق واو « ةدتعم الو ةجوز ريغ ىمو ناعشي اهمال نايت عقتالو ةدحاو عقت نأ

 اذإ ثالثلا وأ ةدحاولا اهيلع تعفو نالف مدقي نأ لبق اهب لخدف ةنسلل اثالث وأ ةنسلل ةدحاو نالف مدق اذإ قلاط
 دارأ له هلأسأو عماجم لبق تقلط ضيح لوأ نم رهاط ىو نالف مدق نإو « عامج ريغ نم رهاط ىهو نالف مدق
 اهم لوخدللا ريغ ىف ةنسلل نالف مودقب قالطلا عاقبإ تد رأ لاق وأ معن : لاق نإف ؟ طقف نالف مودقب قالطلا عاقتبإ
 ىلا ىف ةنسلا ىون نيح الو فلح نيح اهيف نكي مل اهنأل هتأرما تناك امهكا هلع ةعقوأ اهب لجد ىلا دتشال
 قلاط تنأ قلاط تنأ اهب لخدي مل هتأرمال لجراأ لاق اذإو « همالك عم هتينب قالطلا عقوأ ىنإو ا لخدي مل
 نم تنابف قالطلا اهب عقو ةمات ةلك ىلوألا نأ لبق نم ناتنثلا اهيلع عقت لو ىلوألا اهيلع تعقو قلاط تنأ
 نع بئذ ىنأ نبا نع كيردف ىلأ نب ليعمسإ نب دمحم انربخأ ةجوز ريغ ىلع قالطلا عقبالو اهيلع ةدع الب ابجوز
 اهب لخدي ملو هتأرمال لاق لجر ىف لاق هنأ ماشه نب تارا نب نحرا دنع نب نك نأ نع طش
 اقلط .نيح نم هنم تناب دق ؛ قيرطلا رهظ ىلع ةأرما قلطيأ ركب وبأ لاقف قلاط تنأ مث قلاط أ مث قلاط 5

 . ىلوألا ةقيلطتلا

 نامزلا نم تقو ىلإ قالطلا ىف ءاحام

 قلاط ىبف مويلا كلذ نم رجفلا علط اذإف ادغ قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإ : نا هحر (ىفان لالا )
 نأ ملعبال وهو اهباصأ نإف هترغ كلتف اذك رهش ةرغ ىأر اذإف اذك ربش ةرغ ىف قلاط تنأ امل لاق نإ كلذكو
 ىؤؤر لالحلا وأ اهايإ هتباصإ لبق علط رجفلا نأ لع مث ىؤر لالملا نأ معي وأ قالطلا اهيلع عقوأ موب علط رجفلا
 هيلع اهو اهابإ هتباصإ لبق قالطلا عقو دقف لالحلا ىؤر مث برغملا دعب تناك هتباصإ نأ معي هنأ الإ اهايإ هتباصإ ىلبق
 ىهالإ قالطلا نم اهيلع قب نكي مل ةقيلطت وأ اثالث اهقلط ناك نإ اثالث اهيلع هقالط عوقو دعب اهانإ هتباصإب اهلثم رهم
 هنيع, عم جوزلا لوق ةباصإلا ىفلوقلاو « ةعجر اهايإ هتباصإ ن وكت الو « اهلثءربم هيلع اهلف ةدحاو اهقلط ناك نإو
 امل ذِخْويف ائيش هلعيجوت ةباصإب هرارقإب ةنيب وأ لاقام فال ثنحلا ف ةنيب هيلعموقت نأ الإ ثنحلا ىفوه كلذكو
 لاقتساف وأ اذكر هشلوخدىف وأاذكرهش لاله ةرغىف وأ اذكر هشملإ وأ اذكرهشىف قلاط تنأ امل لاق ولو (لاق)
 رهشلا كلذ لاله ىؤر ولو ربشلا كلذ لاله اهيف ىري ىتلا ةليللا نم سمشلا بيغت ةعاس ةقلاط تناك اذك ربش
 ولو . هتليل ىف كلذ لبق رب مل هيف ىري راهن نمال هتليل نم الإ لالحلا دعبال هنأل سمشلا بيغمي الإ قلطت مل ىشعب
 رهشلاك اذه ناك اذك ةنس تتأ اذإ وأ اذك ةنس ىف وأ اذك ةنس لخدم ىف وأ اذك ةنس تلخد اذإ قااط تنأ لاق
 اذكر بش خالسنا ىف قلاط تنأ امل لاق ولو « قالطلا اهيلع عقو قالطلا اهيف عقوأ ىلا ةنسلا تلخد اذإ فلتخمال

 .قلاط ىبف هيلي ىذلا رهشلا نم ةلل لوأ نم لالحلا ىؤرف رهشلا كلذ ذفن اذإف اذك رهش دافن زادك اربش عع

 ىضم دق ىذلا تقولاب قالطلا

 ةيضاملا ةعاىف وأ ىذاملا ربشلا ف قلاط وأل وأ ماعقلاط وأ س٠ قلاط تنأ هتأرمال لاقاذإو ( قثاتعلالان )
 لاحم نآلا هعاقإ كيري ىضم لق تقو 3 قلاط هلوثو 0 اهتعاس ند دتعتو ةعاسلا قلاط ئوف سارح وأ تام >
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 ًاددع قالطلا رثك أ قلاط تنأ امل لاق ولو ٠ اذكسف قالطلا لك ١ قلاط تنأ لاق ولؤإ « ءدحاو هلكااذغ ف1

 قالطو (لاق) ثالث اذه رهاظ نأل ىلاعت هللانيبو هنيب مف نيدبو ثالث نبف كلذ ىلع دزي ملو قالطلا رثك أ لاق وأ

 ىلاعت هللا نيبو هنيب امف هعسو ائيش ىون نإو هعاقيإ تقو ىف ءاوس ةماسم ةمأ وأ ةيمذ وأ ةماسم ةرح اهب لوخدملا

 اهتم رثك أ ديزي نأ الإ ةدحاو ئبق هكماءلم,قلاط تنأ لاق اولو ١" ىون ىذلا تفؤلاق الإ قالطلا عقيال نأ

 امف ءاوس ثالثلاو ةدحاولاف مالكب الإ ًائيش الم ال اهنأل ايندلا نم ءىش ءلم لاق وأ اندلا ءلم لاق نإ كلذكو

 ةدط ذك كح ناكرأ اذكاو اذنك تلفف اذإ وأ ةنس ىلإ وأ ادغ قلاط تنأ لاقف تقو ولو ( لاق ) مالكلاب الع

 لعف اذإ وأ نالف قتع وأ نالف مدق اذإ ضم ىلا اهم لو>دمال لاق ولو « هلبق قلطت الو تقو ىذلا تقولا ىف

 اضئاح قالطلا هب عقوأ ام هيف نوكي ىذلا تقولا ىف الإ كلذ عقي مل قلاط تنأف اذك تلعف اذإ وأ اذكو اذك نالف

 قالطلا عقو عامج ريغ نم رهاط ىهو تقولا كلذ ناك نإف ةنسال اذك تقوىف قلاط تنأ لاق وأو ءارعاطرا 7

 قلاط تنأ امل لاق ولو « عاما لبق ةضيح نم اهربط دعب الإ عقب ل ةعماج وأ ءاسفن وأ ضئاح ىهو ناك نإو

 . قالطلاب ملكت نيح اقلاط تناك ةعدبلاو ةنسال وأ ةعدبللالو ةنسال ال

 أهم لخدي, : ىتلا قالط

 كرابت لاقو « ناسحإب حيرت وأ فورهمب كاسمإف ناترم قالطلا » ىللاعتو كرابت هللا لاق ( قفا: لالا )

 نأ ىلع ملعأ هللاو لدي نآرقااو ( ىف“ ةلالاث ) « هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف » ىلاعتو

 لخد ملتلا هتأرمال لجرلا لاق اذإف هريغ اجوز حكنت ىحدهل لحم مل اثالث اب لخد: مل وأ اهب لخد هل ةجوز قلطنم

 نم رلادبع نب دمحم نع ىرهزلا نع باهش نب !نعكلام انربخأ هريغاجوز حكنتىح هيلع تمرحدقف اثالثقلاطتنأ اه

 ءاجف ابحكني نأ هل ادب مث اهب لخدي نأ لبق اثالث هتأرما لجر قلط لاق ريكبلا نب سايإ نب دمحم نع ناب وث نبا

 قالط ناك امنإ لاقف كريغ اجوز جوزنت تح اهحكتت نأ ىرنال الاقف سابع نب هللا دبعو ةريره وبأ لأسف قفتسي

 ريكب نع ديعس نب ىح نع كلام انربخأ ٠ لضف نم كل ناك ام كدب نم تلسرأ كنإ سابع نبا لاقف ةدحاو اهايإ

 ورمعنب هللا دبع لأسإ لجر ءاج لاقراسإ نب ءاطع نعىراصنألا شايع ىنأ نب ناعنلا نع جشألا نب هللا دبع نبا

 ورمحنب هللا دبع لاقف ةدحاو ركبلا قالط امنإ تلقف ءاطع لاق اهسمب نأ لبق ًاثالث هتأرما قلط لجر نع صاعلا نبا

 : لجو زع هللا لاق ( قفا: ةلالاف ) هريغ اجوز حكنت تح اهمرحم ثالثلاو اهنيبت ةدحاولا صاق تنأ امتإ

 نأ ىلع لدي نآرقلاف ةيآلا « كلذ ىف نهدرب قحأ نهنلوعبو » لاقو « ءورق ةثالث نهسفنأب نصبرتي تاقلطملاو »

 جوزلا ناكو ةدعلا ىف ةعجرلا لعج امنإ لجو زع هللا نأل ةدتعلا ىلع ىه اما نيتنثا وأ ةدحاو قلط نمل ةعجرلا

 لخديجلو هتأرما قلط نف قلطملا ريغ اجوز مكنت نأ لاحلا كلت ىف ةأر ملل لحم هنأل هدعلا تضقنا اذإ ةعجرلا كلعال

 انه قركلا ءاوصو هاك امل لحم نمت تءاش نم حكنت نأ املو ةدعالو اهيلع هل ةعجر الف نيتقيلطت وأ ةقيلطت اهم

 ةعدبلل نهضعب وةنسلل نهضعب اثالثوأةعدبلل اثالث وأةنسال اثالث قلاط تنأ اه.لوخدملا ريغ ةأرمال لاق ولو (لاق)بيثلاو

 ىلبح وأ ربك وأ رغص نم ضحت ال اهب الوخدم تناك ول اذكهو ةعدبالو ةنس اهنف سيل هنأل هب ملكت نيح اعم نعقو

 امف هعسرو اعم نعقي اثالث قالطلا يح ىف همز ةدحاو ربش لك سأر ىق نعمتي نأ اثالث ا لوخدملا ىف دارأ اذإو

 نيبو ةئيب امف هعسو اهبيصيو كلذ نيب امف اهعمريو ةدحاو رهش لك سأر ىف اهقلطي نأ لجو زع هللا نيبو هنيب

 بذكي دقو لاق اك كلذ ملعتال يو اهم نءتو نهنأ هرهاظ نأل اهسفنو هكرتت الو هتدص” نأ ىه اهعسبالو ىلاعت هللا
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 ىوني وهو وأ هل ةين الو قلاط تنأ اهل لاق ولو هناكم قااط ىهف تقلط اذإ اهيلع قالطلا عمي نأ ةنسلا نأ ةنسال

 نإف ةعدبلل ىرخأو ةدحاو ةنسلل قلاط تنأ امل لاق ولو هب ماكت نيح قالطلا عقو هلوق رهاظ ىلع قالطلا عوقو

 امل لاق ءاوسو ةنم.!ا ةقلطت تعقو ترهط اذإف ٠ ةعدبلا ةقلطت تعقو ءاسفن وأ اضئاح وأ تعموج دق ارهاط تناك

 اثالثو ةنسلل اثالث قلاط تنأ امللاق ولو (لاق ) ةعدبلل ىرخأو ةنسال ةقيلطت وأ ةيعدب ىرخأو ةينس ةقيلطت قلاط تنأ

 تناك يلاحلا ىأ ىف نعقيف ةعدب لاح وأ ةنس لاح ىف نوكت نأ ودعتال اهنأل هب ملكت نيح ثالث اهيلع تعقو ةعدبلل

 نيتنث دارأ نإف.هلوق لوقلا انلعج ةعدبلل نبضعبو ةنسلل نهضعب اثالث قلاطتنأ امل لاق ول كلذكو ( قفا:ةلالا.)

 اثالث قلاط تنأ امل لاق ول اذكهو « ابعضوم ىف ةعدبلل ةدحاوو . امهعضوم ىف ةنسال نيتنثا انعقوأ ةعدبلل ةدحاوو ةنسلل

 نأ ّتدرأ لاق نإ اذكهو ةأرملا تناك لاح ىأ ىف نعقو اعم نءقي نأ ةعدبلاو ةنسلل ثالث تدرأ لاق نإف ةعدبللو ةنسلل

 ناتنث تعقو عامج ريغ نم ارهاط تناك نإف هل ةين الو ةعدبلل نرضعبو ةنسال نهضعب لاق ولو ءاوس اذه ىف ةعدبلاو ةنسلا

 ناتنثا ماكت نيحتعقو ضيحوأ سافن مدىف وأ ةعماجم تناك نإو . ضر. نيح ةعدبلل ةدحاوو قالطلاب ملكتي نيح ةدشسلل

 وأ قالطلا لضفأ وأ قالطلا لمجأ وأ قالطلا نسحأ قلاط تنأ امل لاق ولو ( لاق ) ةنسلل ةدحاو تربط اذإو ةعدبلل

 ةنسلل قالطلا عقو ًائيش ونأ ل لاق نإف هتين نع هتاأس مالكلا ليصفتنم اذه ه.شأ ام وأ قالطلا ريخ وأ قالطلا لك

 نأ تبون قاريغةفصب هحبقالو قالطلا-نسح فرعأام لاقول كلذكو هفرعأ تقو ىف هعاقيإ تيوناملاق ول كلذكو

 هيف هب تملكت ىذلا تقولا ريغ ةدم هل نوكيال هب تملكت نيح قالطلا عقي نأ هعم تلق امو قالطلا 6 نك

 ةلالدب ءاج اذإ هب ملكت, نيح عقبف هريغ وأ بضغاا نم تقلط ىنأ هنسحأب تدرأ لوقي وأ هب ماكتي نيح ذئنيح عقبف

 اذه هبشأام وأ قالطلا ضغبأ وأ مآ ذأ نانأفأ ,ثأادأ رذقأ وأ جمسأ وأ حبقأ قلاط تنأ امل لاق ولو ( لاق )

 عقوحبقألا حبقي ءىث هيفناك نإتدرأ لاق وأ هنم ةنسلا فلاعام تدرأ لاق نإف هتين نع هانلأس قالطلاهب حسبي ام

 تضاحاذإ عقو عامج ريغنم ًارهاط تناك نإوهناكم عقو هن م اكت ني> ءاسفن وأ اضئاحوأ ةعما# ارهاط تناك نإ ةعدب قالط

 تمون لامقق لتس نإف ةعدبلا عضوم ىف قالطلا عقو لأسي لبق هتعوأ سرخ وأ اعيش ونأ مل لاق نإو تعموج وأ تضف 11

 حبقي كلذ نوكيف ةبير ريغنم اهضغبل وأ اهل ىنم ةضغب وأ ةرمثع ءوس وأ اهنم اهتيأر ةبيرل اهتقلط اذإ امل قالطلا حسقأ

 ةنسح ةدحاو قلاط تنأ امل لاق ولو (لاق) هيف هعقويف تقو ىف عقب نأ ىف هفصي مل هنأل هب ملكت نيح قالطلا عقو اب

 كلذ ىف عقوأ ام نأل قالطلاب ملكت نيح اقلاط تناك هفالخو ءىثلا عمجم امن اذه هبشأ ام وأ ةشحاف ةليمج وأ ةحبق
 ناتنث هلوق رهاظ ىف كحل نأل هنم لبقأ مل تقولا اذه ريغ تقو ىف عقي نأ تيون لاق نإو نيتفصاا ىدحإب عقو

 قلاط تنأ امل لاق ولو « هتين ىلع الإ قالطلا عقبال نأ ىلاعت هللا نيبو هنيب امف هعسيو هب ملكت نيح عقي قالطلا نأ

 عامج ريغ نم ارهاط تناك نإف ةنسال كيلع عقب نيحلا اذه ىف وأ تقولا اذه ىف وأ نآلا وأ ةعاسلا قالطلا ناك نإ

 اهريغالو لاخلا كلت ىف قالطلا ابيلع عقتي ل ءاسفن وأ اضئاح وأ ةعماجم لاخلا كلت ىف تناك نإو « قالطلا اهملع عقو

 كيلع عقي نيحلا اذه ىف وأ تقولا اذه ىف وأ ةعاسلا وأ نآلا قالطلا ناك نإ قلاط تنأ امل لاق ولو « قالطلا اذه

 هامل تناك ولو ٠ قلطت مل عامج ريغ نم ًارهاط تناك نإو تقلط ءاسفن وأ اننا وآل ةشاحب تناك نإف ةعدبلل

 هب مكت نيح هلك اذه عقو ىلبح وأ ريكو أ رغم نم ضحت ال اهب الوخدم وأ, اهب لوخدم ريغ هلك اذه ىف: ىلوألا

 نسحأ قلاط تنأ هلوقب دارأ وأ « اثالث اقالط تدرأ لئاسملا عسمج ىف ضم ىلا اهب لوخدملا ىف هلوقب دارأ نإو

 قالطلا ددع ىف ةدايز درب مل نإو نيتنثا دارأ نإ كلذكو ًاثالث ناك اثالث قالطلا حبقأ قلاط ِتنأ :هلوقب وأ قالطلا
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 ضيحنال ىتلاو أم لوخدملا ريغ ىف ةنسلا قالط عرفت

 ىف ةنس الف ضم ال وأ ضخم نمت تناكو اهب لخدي ملف ةأرملا لحرلا جوزت اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قنا تللاف )

 تنأ وأ« ةعدبلل قلاط تنأ وأ « ةنسلل قلاط تنأ امل لاق نإف ءاش ىتم اهقلطيف اقلط ىم عقب قالطلا نأ الإ اهقالط

 قلاط تنأ امل لاقف ؛ تلمحو اهم لخدو ةأرما لجر جوزت ولو (لاق) اهناكم تقلط « ةعدبلل الو ةنسال ال « قلاط

 « قالطلا هب عقي ام ءىش ىف ىموىم فاتخم ال اهب لخدي مل ىتلاةأرملا لثم تناك ةعدب الو ةنس الب وأ ةعدبلل وأ ةنسلل

 تتأ؛امل اقف ك1 رص نما ضخلالا نك تناكو اماصأو ام لخدو ةأرما جوزت ولو ( لاق ) هب ملكتي نيح اهيلع

 ةدحاو قالط ىف سيل هنأل هب ملكتي نيح اهيلع قالطاا عوقو ىف كلذ فلتخم ال اهلبق نيتأرملا لثم ىبف ةنسلل قلاط

 نممو نيم الو>دم نكي نأ نه جراوخ نهنأل ةدعا تقو الب هب ماكي نيح اهيلع عقي قالطلا نأ الإ ةنس تيمس نمت

 ايئاغ جوزلا ناك اذإ ضيحن ىتلا ام لوخدملا ىف ةنسلا قالط عبر فت

 ىناتك كاتأ اذإ هاهللإ بتك ةنسلل اهقلطي نأ دا رأف هتأرمان ع ًابئاغ لجرلا ناكاذإ : هللا هحر ( قا: ةلالاف )

 ملوجرخخ نأ لبق تضاح دق اهأ لع ناك نإو« قلاط تنأف ًارهاط تنك نإف كدنع نم ىجورخ دعب تضح دقو اذه

 قلاط تنأف ارهاط تنك نإفىناتك كاتأ اذإ»اهيلإ بتك بئاغوهو ترهطو تضاح دق اهنأ لع وأ رهطلا دعب اهسع

 قلاط تنأ اهب لخد دقو ضخم ىتاا هتأرمال لجرلا لاق اذإو ( لاق ) « قلاط تناف تربط اذإف اضئاح تنقال

 كلذ اهرهبط ىت ابعماجم و ارهاط تناك نإف ةن هل نك 5 وأ ةنسا اهيلع قالطلا عقب نأ تدرأ لاق نإف هتلأس ةنسلل

 اهيلع قالطلا عقو ءاسفن وأ اضئاح وأ ربطلا كلذ ىف اهعماج دق ارهاط تناك نإو كالت املاح ىف اهيلع قالطلا عقو

 لكي لع ع هلوق دعب اهضيحم ةضح لوأ نم روطت ناح ةعماجلا رهاطلا ىلع عقوو ضيحلا وأ ساقنلا نم ربطت نيد

 ارهاط وأ تناك ًاضئاح تءقو تماكت نيح عقي نأ تدرأ لاق نإو لسغلا لبقو رهطلا ىرت نيح نهنم ةدحاو

 تناك اذإ ةئساا قالط تقو ىف اعم اعيمج نءقو ةنسال ًاثالث قلاط تنأ ضرحم ىتلا هتأرمال لجرلا لاق اذإو « هتدارإب

 ىوناولو عماجم لبق ترهط اذإف ةعماجم ارهاط وأ اضئاح وأ ءانسفت تناك نإو هلاق نحح نعقو عامج ريغ نم ارهاط

 هاونام ىلع نعقيف ىلاعت للا نيبو ةندد مف 00 » محلا ىف تفصو | اعم نعقو ةدحاو رهط لك دنع نءقي نأ

 ف لحدت نا ةأرللا ةدع ىدقنت و ) قفا ا _ اللا ( امدع ضقنت ملام نتملطت لك نيب امباصإو امتعدر ةعيسو

 لك دنع اثالث قلاط تنأ لاق اذإو « هنم عنتم و ةككتال ناش يسحلا ىف قالطلا عقو موي نم ةثلاثلا ةضيحخلا ىف

 نإو 4 كا ا هف ةعلط ولو ءرق كلذ نأل ىلوألا تعقو ةعما# ربغ وأ ةعما# ارهاط تناك نإف ةدحاو كإ ءارقإ

 ةثلاثلاو ةيناثلا ةضيحلا نم تربط اذإ ىرخألا تعقوو سافنلا نم تربط اذإ ىلوألا تعقو ءاسفن وأ اضاح تناك

 اهتدع تضقنا دقف ةعبارلا ةضيخلا نم مدلا ىف تاخد اذإف « ءرق اهتدع نم اهيلع قبيو ةثلاثلا ةضيحلا نم تربط اذإ

 لغ شحم "تناك ناتنثلا عقت مو ىلوألا تغقو ىلب> ىهو وأ رهاط ىهو لوقلا اذهامل لاق ولو (كاق) هلك قالطلا ند

 ناتنثلا عقت الو اهتدع تضقتنا دقف ةعجر امل ثدحم مل نإف عجم را نإ اهيلع عقيف رهطت مث دلت ىت> ضيخمال وأ ليخلا

 نيتنث وأ ةدحاو قلاط لاق ءاوسو ( لاق ) هل ةجوزب تسيلو هقالط اهيلع عقي الو هريغل تلحو هنم تناب دق اهنأل

 اقالط تدرأ لاق نإ كلذكو ةدحاو الإ قاط,ال نأ هل بحأ ينأ الإ ةنس قالطلا ددع ىف سيل هنأل اعم نعقر اثالث وأ



 كك ا١را٠ و

 قالطلا ةحابإ فيك
 طاخ نوكيو اهم لوخدملا ىف ةعجرلا هل نوكيل 0 و ا للا هةمحر ( قئاتتلالا )
 ها نأل اثالث الو نيتنثا قلطي نأ هيلع مرحب الو قالطلا نم ناتنثا اهيلع هل تيقب تيقب اهحكن قمو اهم لوخدلا ريغ ىف
 عشوم رمعنب هلل دبع مع م لَسو هيلع هللا ىلد:ىنلا نأو هلهأ ىلع روظحمب سيلف حا ابأ امو قالطلا حابأ ىلاعتو كرابت

 ارهاط ةتأرما قلطي نأ هيلع ىنَح نم نأل هابإ ىلاعت هللا ءاش نإ هماع ر ا ل
 ىنلاىدي نيب هتأرماىالجعلا رعوع قلطوهيلع ىنع نأ هبشأ هور' 6 لاسر رطل ع 0

 هاهم هلع اروظ# اعيش كلذ نأك ولو ناعللاب هيلع قلطت اهنأ هرم نأ 0 نأ لس اثاث را
 | ١١ 1 قلو ىع هلا اهتلط اهجوز نأ س دق تنب ةمطاف تكحو هرضج نم ةعامجو هماعبل م اسو هيلع هللا ىلص ىنلا
 هلأسف ثالث لمتحمو ةدحاو لدتحم ىهو ةتبلا هتأرما ةناكر قلطو كلذ نع ىمي لس و هلع كل لسا ىلا نالاكل لق
 نب نمحرلا د_,ع قلطو ثالث اب ديري ةتبلا قلطي ن أ ىهن هماعن لو اهيلع هفلحأو هتين نع لس هيلع هللا ىلص ىنلا
 . ًاثالث هتأرما فوع

 قالطلا هجو عامج
 نافلتنال اهو «نهتدع لبقل » تئرقو « نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ » : ىلاعت هللا لاق ( ىف“ ةلالاف )

 تلآسفرمعلاق ضئاح ىهو ملسو هيلع هللا ىلصىنلا نامزهف هت أرما قلط هنأ رمت نبا نع عفان نع كلام انربخأ ىنعمف
 ءاش نإو ابكسمأ ءاش نإف ربطت مث ضيحم مث ربطت ىتح اهكسميل مث اهعجاريلف هرم»لاةف كلذ ن نعوسو هيلع هللا ىلص ى لا
 نبا نعملاسنب 0 نب ردم ربحا «ءامنلا امل قلطت نأل جو زع هللارمأ تلا ة دعلا كلتف سمي نأ لبق اهقلط
 عمس رز دل وا, نب هللا دبع لأسي ةزع ىلوم نم أ نب نمحرلا دبع عمم هنأ ريبزلا وبأ ىنربخأ لاق ء جيرج
 هللا لص ىنلا لاقف اضئاح هتأرما رمع نب هللا دبع قلط رمع نبا لاقف ؟ اضئاح هتآرما قلط لجر ىف ىرت فش < لاقف
 اذإ ىنلا اهعأ اي » ىلاعتو كرابت للا لاق ء رمع نبا لاق « كسميا وأ قلطلف تربط اذإف اهعجاريلف هرم» ٍلَسو هيلع
 جب رج نبا نع ملاس نب دوعسو ملسم انررخأ «ى ءؤاشلا كشر نهتدع كو « نهتدع لبقىف نهوقلطف ذ ءاسنلا متقلط
 متقلط اذإ » اهٌؤرقي ناك هنأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انري>أ كلذ ك اهؤرقي ناك هنأ دهاج نع
 هللا ىلص ىنلا ة ةنس ةلالدب لو زع هللا باتك ىف معأ هللاو نيبف ( قنانةلالاف ) « ندع ل لبقل نهوةلطف ءاسنلا
 امتدع لبقل قلط7 نأ تاقلطملا نم اهاوس نم نود ضخ ىتاا اهب لوذدللا : ءأرلا ىف ةنسلاو نآرقلا نأ ملَسو هيلع
 اهضيح نم رهاط قالطب رمأي اسءإ ٍلسو هلع هللا ىلص ىنلا نأو اهب لوخدملا ىلع ةدعلا نأ ىلاعت 0
 نم امأق قالطلا همزا نم ةعجارملاب رمؤي امنإ هنأل ضئاحلا ىلع عقي قالطلا ن نأ نيبو « ضيحو ربط اهل نوكي ىلا
 ررضلا نعىهنو ناسحإلإب حيرستلاو فورعملاب كاسمإلاب ىلاعت هللا رمأ دقو . قالطلا لبق هلاحم وهف قالطلا همزلب مل
 ىو تقلط اذإ ىعو ةضرلا ىف تناك ام جوز نم اهيف ذتعت مادأ ى الو ةحوزال اهنآل اهيلع ررض ن ضلاحلا قالطو
 جوزلا بغريل ةدعلا اعم املعي نأ دارأ نوكي نأ هبشيو ؟ ؟ ضحلا وأ لجلا اهتدع اهجوز الو ردت مل عاج دعب ضيحم
 | ٠١ 7 تالطلا عضوم رمح نبا معي نأ رمع سو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ اذإو « هتبلط نإ قالطلا نع ةأرملا رصمتو
 - اثالثو نيتنثاو ةدحاو قالطلا هل حا ابأ هنأ الإ ةنس قلطي ب درع قف كوكتال نك وهف اددع قالطلا نم هل
 . ساقلا لئالدو ثيدحلا اذه هبشن لئالد
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 عجارملل لاقيالو مارحإلا قح ةدقعلا لطس الف لالح وهو ناك حاكسالا ةدقعو ةداا ىف ةعجرلا هل نوكي نأ

 دق ةأرملا ىرتشي دق هنأ لبق نم حاكسنلل كدنعو ٠ اندنع فلاخم عيبلا نإف ىرتشت ةيراجلا امأف لاح حك

 كلملا تحأف ءالؤه نسب ع نأ هل لحال اهدلوو اهمأو ةيراخلا ىرلشيو اهماصإ هل لحم الو ةكضارا

 ىرتشي نأ حلصي دقو ابعامج هل لحم ال ةأرما حكني نأ حلصي الو عاجملا حاكتلا كلم ىف ام يك عامج ريغ

 نييلولا حاكنإ ىف باب

 نع“ هداتف نع هنو رع نأ نب دعس ع هلع ٠ لف ( لا ( ىعفاشلا انريخأ ) لاق ( عيرلا انربخأ )

 نازيجملا عاب اذإو ق>أ لوألاف نايلولا مكنأ اذإ » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم لحجر نع نسحلا

 اهناجوريف نيلجر لكوت .ةأرملا ف اذهو لوقت ادهق ( قفان علا ) لاق ( عيرلا انرخأ ) « قحأ لوألاف

 هحاكن لطب دقف هدعب ابحكن نمو لكوم ىلو هنأل تباث لوألا حاكسنف اهجوز ني رخآلا لعيالو امهدحأ ابج وريف

 نايفس انربخأ ( قف( ةلازإ ) ؟ال مأ هنم نسحلا عمسأ ىردأ الو افالخ هيف منيب فرءأ ال ءابقفلا ماوع لوق اذهو

 اهتعجرب قحأ ويف هتأرما لجرلا قلط اذإ لاق هنع ىلاءت هللا ىضر بلاط فأ نب ىلع نأ بسملا نبا نع ىرهزلا نع

 . نيتتثالاو ةدحاولا ىف ةثلاثلا ةضيملا نم لستغت ىح

 لسغ ثادحإ لبق ءاسنلا نايتإ ىف باب
 ًاءوضو ثدحأ ولو لّستغي نأ لبق اعم نمتأي نأ, نمأب الق ءامإ لحرال ناك اذإف ىلاعت هللا همح د( قنانتلالا: )

 هنأ رخاالاو هلكت تنهال ام ناك نإ و كيد هيف ىوردق هنأ امهدحأ نينعمل "ىلإ بحأ ناك ةدحاو نانتإ دارأ انك

 نيايتإو اهنابتإ ءادتبا ديرب ىلا نايتإ لبق هجرق لسغ ول ىلإ بحأو طلع بجاوب دع س10

 نأ لآ رأ ل هتللحب مل نإو كلذكف هنالحف رئارح نك نإ رماد عرق اشر نامإك ءّدخاو شا 7

 اذهىف لبق لق نإفامل مسي ىتلا ىرذألا ةلد ىف ةدحاو
انلا فرعي دق اع ثردحلا نع هق ىغتشإ هنإ لق ؟ثردح

 سش

ضو اًضوت َىَح ماشإ الق مان نأ دارأ مش ةمأ وأ هرح ءاركل باصأ نم ) ىف 2 الاف ءىش هيف ىوردقو
 هءو

 ٠ ةنسلاب ةالطلل

 قالطلا ةحابإ

 « نهتدعل نهوقلطف ءاسنلا متقلط اذإ » لجو زع هللا لا ( ىفإ:ءلزإإ ) لاق ناملس نب عيبرلا انربخأ

ام ءاسنلا مقلط نإ يلع حانجال » لاقو ةيآلا
 لاقو ةنآلا « نهومتقلط 2 تانمؤملا مدكن اذإ ) لاقو « ندودع مل

 هناك عم «ناسحإب حيرست وأ فورعع كاسمإف ناترم قالطلا» لاقو «جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو»

 لكل حابم قالطلاف قالطلا ةحابإ نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس هيلع تلدو ترك ذام ريغ ىف قالطلا نم

 كاسمإو ةدعلا لبق: ريغل هنع ىبني هنأ الإ لاح ىف ةئيسم الو ةنسع نم مرحب ال هتحوز تناك نمو ضرفلا همز ع

جو فورعع. اهبكسمأ اذإ حابم لاح لكب ةئرسم وأ ةنسح جوز لك
 . قحلا ةيدأتب اهافعإ ©12فورعملا عام

هلءاو خسنلا ىف انكا اهافعإ ب هلوق 0
 . ةدححص# هلك رزساو )") اهفافعإ 2( نع فرع 



0 
 : لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيبرلا انربخأ ) لالح وهو الإ ةنوميم سو هيلع هللا ىبص هللا لوسر حكن ام لاق
 مرح وهو ةأرما جوزت افيرط هابأ نأ هريخأ ىرملا فيرط نب نافطغ ابأ نأ نيصحلا نب دواد نع كلام انرمخأ
 : لوقي ناك رمع نبا نأ عفان نع كلام انريخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عييرلا انربخأ ) هحاكن رمع درف
 انرمخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيرلا انرخأ ) هريغ ىلع الو هسفن ىلع بطخم الو حكني الو مرحلا حكنيال
 ءادتباب تتبث دق ةعجرلا نأل هتأرما عجاري نأ مرحمللو خوسفم هحاكنف هريغ مكنأ وأ مرحلا حكت اذإف ذخأت هلك اذه-و هقلا همحر ( قنا ةلالاث ) مرح حاكن در تباث نب ديز نأ بذوش نع ىسومنب ةمادق نع دمحم نب مهاربإ
 رخو ءاطولل ةمألا ىرتشي نأ هل كلذكو مرح ريغ وهو ناك حاكن ىف هل ءىث ىه اممإ حاكتلاب تسيلو معلا
 . خوسفم هحاكنف مرحملا حكن نإف لوقن اذهبو

 مرحلا حاكن ىف فالخلا باب
 مكي نأ سأب ال لاقف مرحلا اكن ىف سانلا ضعب انفلاخف هللا همحر ( قثاذ للا ) لاق عييرلا انربخأ

 هللا ىلص هللا لوسر نأ انيور متيورام ىلإ متبهذو انيورام ىلإ انبهذف متيورام فالخ انيور لاقو بص. ملام مرحملا
 تباثلاب لاق ؟ ذخأت اهسأب لسو هيلعىلص هللا لوسر نع ةياورلا تفلتخا اذإ ترأرأ هل تاقق مرهم وهو حكن ٍلسو هيلع
 ةنوميم حاكن نع بئاغ ريغ نامعو تلق معن : لاق : آتباث سو هيلع هللا لص ىنلا نع نامع ثيدح ىرتفأ تلق هنع
 007١ للا رفسلا وعو ةيضقلا ةرمع ىف هنق ةنوميع ىنب ئذلا هرفس ىفو ةنيدلاب سو هيلع هللا ىلص ىنلا عم هنأل
 مسوهيلع هللاىبص ىنلانأ ىور هنع انيور ىذلا نكلو معن : لاق هف اهم ىنو هلبق ابحكت امنإو هيف اهحكن هلا
 تقولا هيلع نَ- نوكي نأ هبشيال هنإف ةبحص ذئموي هل الو غلاب ابحكن موي نكي مل نإو وهف مرحم وهو اهحكن
 لوقي اهتخأ نبا مدألا نب ديزي هل تاقف ةقث نع الإ هدهشي مل نإو وه هلبقي الو اهب هتبارق عم هيف اهحكن ىذلا
 ناذه لاقف كنكمأ ام كيلع نكميف الالح اهحكن لاقف اهقيتع نبا وأ اهقيتع راسي نب ناملس هعمو الالح اهحكن
 هللا لص هللا لوسر حاكن اهئموهنم طحو اهطخل هيف اهحكن ىذلا تقولا امهيلع ىف ال ىذلا ناكملا اهنم امهناكمو ةقث
 اهنم ناكملاىف هنع تبورنم رخو نيذه رخ ًافاكتف هيف ةقث رخغب الإ هادهشي مل نإو كلذ البق نأزو# الو سو هيلع
 درفنتو بيسملا نبا ًاثلاث امهعم كنوديزيو دحاو رب> نم رثك أ نينثا ر> ن وكي وأ ةقث امهف امهنم لضفأ ناك نإو
 باحصأ لعق امف ائرظن اتناكت ول نيرا نأ انترطءأام وأ : هل تاقث هلك اذه نم تدثأ ىع ىلا نام هياور كيلع
 ىذدلا كرتنو هلبقنف اظوف# نوكي نأ ا ىلوأو هبشأ امهلعف ناك امىأ عبتنف هدعب سو هيلع لا ىلص هلا لوسر
 نم ٍمعأ الو حكنيالو كنبال رمع نبا لوقيو مرحلا حاكن نادر تباث نب ديزيو رمعف تلق ىلب : لاق ؟ هفلاخ
 ةجحلاو هللإ تبهذام لثم تلقف . حكني نولوقي نييكملا نإف لاق افلاخم امل سو هيلع هللا ىلصهّتلا لوسر باحصأ
 نم نإف لاق امرحم ٍلسو هيلع هللا لص ىلا حاكن نم اوور ام فلاخ ام مهملع ىئخ مهلعلو كتمزلام لثم مهمزلت
 هللا لوسر نع كل انيكح امف ةجحلا هل تلق هيلع مرح وهو عاجلا لحت ةدقعلا نأل حكسنيال انلق امنِإ لاق نم كباحصأ
 اك سس ىلإ انانح| بهذت دق تنأ تنك نإو اذه نم هيلإ اوبهذ مهنأ تفصو ايفال هباحصأو سو هيلع هللا ىلص
 ةدعف تناك اذإ هتأرما عجاري نأ مرحملل متلق متنأف لاق هيف ةنيب ةلع وأ ريخلا ىف بهاذملا بهذم اندنع اذه سيلو
 حاكتلا ةدقع ىف قاطماا هللا هلعج ,ىش مع امنإ حاكت دقعب تسيل ةعجرلا نإ تلق ةب اصالل ةيرزاا ىرتشي نأو هنم



 ا
 لاز دقو عملا ةلعل هنع ىهمن امإ هنأل زوجي نأ ىلوأ ةرخآلاو ىه عمتمم نأ لبق امهنم ىلوألا تتام اذإ اهتخأ ىلع

 ىذلاف : هل تاق هنع ىهنم وهو ةرخآلا ىلعتسش الف ىلوألا ىلع تباث وهو ناكدقعلا نإف عملا لاز نإف لاق عملا

 دوهشلاب رمأ هنإ : لئاق لاق ول تيأرأ : هل تاقف ؟ اذه نم زوحنال نأ ىلوأ وأ اذكه ةعتملاو راغشلا ىف هتزجأ

 - تلق . دوهش ريغ حاكناا زوحمال لاق ؟ اقداصتام دوهشلا ريغ ىلع حاكتلا زودحف ناجوزلا دحاحتيال نأ حاكتلا 8

 تناك ةأرملا نإلأ ؟ ملو تلق . زوجمال لاق ؟ كلذب امهرارقإ ىلع ادبشأ وأ ازئاج ناك حاكناا نأ ىلع اقداصت نإو

 مرحملا لحم 9 4 رص ام ريغ حاكتلا ةدمع تدقعنا اماق 4 لصف هيلع هللأ ىلص هلوسر مش ل اهلحأ 2 الإ لالح ريغ

 نع ىهنلا توبي اريتخ ٍلَسو هنلع هللا لص ىتلا نع تشءال :دورشلاب رمألاق تلق معن لاق ؟ لحأ تن نكالإ

 لكك نك حاكتلا دقع نأل' زوحال ةددم رغب حاكتلا ىف تلق اذإ كنأل احوحح هد تنك تست ولو قتلا

 رمأ ام ريغب تدقغنا ىلا: ةدقعلا دسفي نأ ىلوأ امهمأف كال انلق ةدساف ىف هب رمأ ام لاك ريب تدقعنا نإو 4 11

 ءاوس لك لاق ؟ رمألا فالذو ىهلا عمج ةنع ىهن اع قع ىلا ةدقعلاو هنع ىبن امب تدمعنا ىتلا ةدمعلا وأ هب

 ريغب حاكتلا نأ معرب نا سانلا نم نإو دكوأ وأ اهلثم درتو ةدحاو زي نأ كل نكي مل ءاوس اناك نإو تلق

 اع 0و ةقملا رك ممرثك أو هنع ىهنيو راغشلا هركي الإ دحأ سانلا نم امو عويبلاك هوركم ريغ زئاج ةنيب

 تبيأرفأ ضيقي نأ لبق ماعطلا عب نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن دقو اهحكني نم ابيف محرب لوقي نم مهنمو

 اهنع ايهنم ةدساف تدقعنا ةدمعلا نأل ال : لاق زوحنأ ررغلا بهذف اضياقت مث ضبقي نأ لبق ماعظب نالجر عسبيابت ول

 تدقعنا ةدقعلا نأل زوحناللاق ؟كيلإ اعفر ول فلسلا دريو عنيبلا مني اعيابتو فلسو عب نع ىمن اذإ كلذكو تلق

 لك ىف لعفأ اذكهو : انلق .. هنع ىبنم رمأب تدقعتا لاق ؟ اهم هوركملا بهذ دقو اهداسن امو : لق . ةدَشاَف

 نيموي اهسفن تجوز اذإ اهنأ لبق نم دسفي نأ ىغبنا سايقلا الإ ةعتملا حاكن داسفإ ىف نكي مل ولو هنع ىهني رمأ

 نوماسملا ناك امل تلق ؟هدسفت فيكفلاق هسفنا حسب ملام هلتعأو هسفن جوزي ملام امهنم دحاولك تحوز دو

 لحم نأ زحي ملو امينم رثكأ مرحبو نيموي لحم نأ زحن مل ةقرف ثدحب ىت> دبألا ىلع الإ حاكنلا نوكي نأ نوزيجمال

 . ادساف حاكنلا ناكف اهحكني مل مايأ ىف

 مرحلا حاكن ىلا :
 رَْهَع نأ هر نال 6 ىخأ بهو نب هين نع عفان نع كلام انسخ هللا همحر ) قنانت االاذ (

 رمع نب ةحلط مكنأ نأ تدرأ دق ىنإ :نامر#< اهو جاحلا ريمأ ذئموي نابأو نامع نب نابأ ىلإ لسرأ هللادبع نبا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لوقي نافع نب ناّمع تعمس لاقو نابأ كلذ ركنأف رضحت نأ تدرأو ريبج نب ةبيش تنب

 بهو نب هنن نع ىسوم نب بوبأ نع ةنيبع نبا انربخأ ( قفا .لالاث ) « حكنبالو مرحلا حكنيال » ملسو هيلع
 (ىعفاشلا انرعخأ ) لاق ( عسيرلا انربخأ ) هانعم لثم ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع رمع نع هنظأ نامعنب نابأ نع

 وهو ةئوميم جوزت ملسو هلع هللا ىلد هللا لوسر نأ مصألا نب ديزب نع رانيد نب ورمع نع ةنيع نبا انربخأ لاق

 هللا ىلص ىنلا نأ راسإ نب ناملس نع ةعببر نع كلام انريخأ لاق ( ىعفاشلا انريخأ ) لاق ( عيرلا انربخأ ) لالح

 ةنيدملاب ٍلسو هيلع هللاىل< هللا لوسرو ثرحلا ةنبا ةنوميم هاجوزف راصنألا نم الجرو هالو عفار ابأ ثعب ملسو هيلع

 بيسملا نبا نع ةيمأ نب ليعمسإ نع ةماسم نب ديعس انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) جرخم نأ

 تكا
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 ةالصلاو موصلا ىف عامجاو ماعطلا مرح لئاق كل لوةب نأ كيلع زاج كل اذه زاج نإف ؟ ربخ سو هلع هللا ىلص ىنلا

 ملعلا نم ءىث ىف اذه زوجمال لاق ةالصلا ىف مرح اكموصلا ىف مالكلا مرحأ وأ هيف ماعطلا مرحأف مارحإلا ىف عاجلا مرحو

 هتلعجف ربخ هيفو ةعتملا حاكن ىف تدمع دقف : تلق  ءاجام ىلع ربخ هيف ءاجام لكو هيلع تعرشام ىلع ةعيرشش لك ىض

 كلوق ضقانتو هيلع تدقام عيمج تكرت مث هريغ ةعيرش وهو عوببلا ىلع اسايق هتلعجف هيف ربخ الام ىلع حاكنلا ىف اسابق

 نم هزاجأ اك هزجن ملو ةدساف هيف ةدقعلا نأ عز نم هدسفأ كهدسفت مل لف تاقف هداسفإ انباحصأ لوق نم ناك هنإف لاقف

 ٌراغشلا تنأ تدسفأ ءىث ىاالف لاق ؟ لوقعمالو ساقالو ريخ ىلع لوق هيفكل متي ملو اطراشتام ىلع لالح هنأ ,عز

 لاقق كلذ نم هللا باتكىف دجأ اموإسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةعاط نم ”ىلع لجو زع هللا بجوأ ىذلاب : تلق ؟ ةعتملاو

 قح نونمؤيال كبرو الف»لاقو «مثرمأ نم ةريخلا مل نوكت نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤل ناكامو»

 تلق ؟كدنعإسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن جر فيكف لاق « تيضق امت اجرح مهسفنأ ىف اودحمال مث مهندب رجش امف ك ركع

 نع كلذ نم ىهنةلسو هيلع هللا لص هللا لوسر نع رب> وأ لجو زع هللا بات5 نم صنب ل>أ ىت> امرح ناك امت هنع ىهنام

 هللا لحأ امب الإ عاما تامر ءاسنلا لكح اكنلا لثم تلق ؟ اذام لثمو لاق لحمال هنعىهنام نأ ىلع لدب ىهنلاف ءىث

 هللا لوسر هنع ىهم اع كلملا وأ حاكنلا دقعنا ىف نيميلا كللم وأ حيحصلا حاكتلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر نسو

 هللا لحأ امب الإ مهريغ ىلع ةمر< سانلا لاومأ مث عويبلا كلذكو امر هنم ناك ام لاحم مل ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ىهن الف هنع ىبهنم ةدقعب لحم مل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىبن ل م

 حيحص حاكنب الإ نيتحاب٠ ريغ اتناك نيبجولاب تاحوكنملا : تلق ةعتملاو راغشلا نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 نكلو تهز اك ىدنع اذه لاق . اححص عببلا الو حاكنلا نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهنام نوكيالو

 تلقف ٠ مارحلا هب دري مل هنأ ىلع هنوهجوبو هفالخ هيف نولوقيف رخآ ىهن ىنأيو تلق ام ىهنلا ىف ءاهقفلا ضعب لوقي دق

 نع هبق نكي مل نإو مل ىغيذي كلذكسف مارحلا ىهنااب دري مل هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةلالدب كلذ ناك نإ هل

 نع امهنيب قرف الف مرخم ريغ ىرخأو مرحم ةرم ىبنلا نأ اومعزب نأ ممل نكي مل ةلالد حسو هيلع هلا ضرما لو

 هللا ىلص هللا لوسر ىهن : لئاق كل لاق ول تيأرأ تاقف ؟ هلثم ىلع اذه ريغ ىف ىنادف لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 تابارقلا نيب الو ةبارق امملو معلا ىتذبا نيب علا نع هنب مل هنأ تماءف اناا وأ اهتم ىلع ةأرملا حكنت نأ ملسو هيلع

 نالحأ نهنأ .دارفنالا ىلع نهنم ةدحاو لك حاكنب أدتبي نأ الالح تخألاو ألا ةنباو ةلاخلاو ةمعلا تناكف امهريغ

 ” 2 ع ىلا نأ ىلع تللدتساف هرغ ةمرحم وأ هسّدن ةمرحن دبألا ىلع مرح امو تنبلاو مألا ىنعم نع نجرخو

 ىرخألا ىلع امهنم ةدحاول ءىثال نيتالا معلا قذباك اتسيل ناتدلاو ةلاخلاو ةمعلاو امهنيبام دسفي نأ ةيهارك وه

 امهنيب عملا لح عملاب ادسافتيال نأ ىلع امبقالخأو امهئذإب نيتتومأم كلّذب نيتيضار اتناك نإف هلثم ىرخالل الإ

 ةدقعلا تدقعنا اما امتمع ىلع ةأرما حكن نإف تلق معن : لاق نيتخألا نيب عجلا كلذكو : تلق هل كلذ سيل لاق

 بهذ دق لاق نإف تلق ةدساف ةرخآلا ةدقعف لاق حكن ىتلا تيقبو هدنع تناك ىتاا تتام امهنيب عملا نكمي لبق

 اهبحاكن ررقأف زاج نآلا ابحاكن تأدتبا ول انأ كل لاقف ةتيلا ةأرملا هذه ىلع حكني نأ ىهن لا تراصو عجلا

 اهدعب ثدحم لاحم حصت مل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن رمأب ةدقعلا تدقعنا نإ هل كلذ سيل لاق ؟ لوألا

 ىهن امو هريغ ىف هملعن ال هنع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبمن رمأب دقعنا دق ةعتملاو راغشلا ف تلق اذكبف هل تلقف

 تخألا حاكنو اهتمعو ةأرملا نيب عملا ناك ىلا ىف لوقلا قرتفا نإف هريغب هنع ىهن ام حضيال نأ ىلوأ هسفنب هنع



 ع ١/4 تب

 نكي ل رابخلا هدقع ىف طرشام نأل حاكنلا ىف زوحنال رايخلا نأل الطاب حاكن'ا ناك رايخلاب اههنم دحاو لكنأ ىلع

 ةعتملا حاكن ناك لا لك أ نإف تلق نان ١ ك2 حاكناا ىف زب مل عرشلا ىف زاج نإو اذهو امات هيف دقعلا

 دعب هزحن مل طرمشلا لاطبإ لبق (هدحأ تام نإ ثاريملا الو هيف لحال عاجاو عقو حاكنلا دقع نأ تهعز دقف طرشلا

 ةدقعرخآ ءىشب هتالحأ مث . ةدقعلا دسفي امل رابخلا نأ معز: تنأو نيجوزلل رابخلا هيف تزجأ دقف زئاج ريغ هعوقو

 سايقلا هيف تأطخأ دق تنك عوببلاب هتسق ولو ارايخ اطل تاعج نأ كلبق نم ائيش امل تثدحأ مث رابخ اهف طرتشي, مل

 ىرتشي وأ هآر اذإ رابخلا هلنوكيف هنيع ري ملام ىرتشي نأب الإ كدنع نوكيال عويبلا ىف رابخلا : تلق ؟ نبأ نمو لاق

 تلق معن : لاق ؟ كدنع نيبجولا نيذه نم ءىرب حاكنلاو « سبح ءاش نإو هدر ءاش نإ رابخلاب نوكف ابيع دحيف

 ريغ ىلع علا اهدقع عقو نإو راخلا اهد>أ وأ ناءيابتملا طراشتي نأ عوببلا ىف رايخلا هبف زي ىذلا ىناثلا هجولاو

 « بيعب هل. سلد وأ هارتشا ام ىأر ىرتشملا نوكيال نأ' نم تفصو اع الإ رابخ امهنم دحأل الو نكن مط

 مولا ابجوز نوكي فيكف ارايخ اطرتشي مل ةدم ىلإ هنافرع احاكن احكن اهإ ةعتملا حاكن ناحك انتملاف تلق معن :لاق

 الو ةجوز نوكت فيك وأ ؟ كدنع ةقرف ثدحم نأ الإ تبث دقع اذإ دقعلاو هثدحم قالط ريغب اهجوز ريغ ادغو

 حاكنلا ىف ةدملا ف طرمثلاو زئاج حاكنلاف تلق نإف : لاق ؟ هدغ ىف ناثراوتي الو اموي ناثراوتب فيك مأ ؟ ناثراوتي

 ول عيبلاو عيبلاب هتسق او امهسفنأ ىلع هادقع. ملو اهاضر ريغب احاكت لجرلاو ةأرملل ثدحت تناف كلف دا

 هابإ هكلمأ نأ زوحنال هنأل اخوسفم عيبلا ناك موي لك مايأ ةرمثع اذه كنم ىرتشأ ىرتشملاو عئابلا لاقف ©22دقع

 ىف نكي ملول نأ كمزلي ناكف اريثع الإ اهكلعال نأ طرعش دقو ارمثع هايإ هكلمأ نأ زوحم الو دبألا نود ًاريثع

 لجرا ىلع اسايق هتلعج نإف لاقف لاق عببلا تدسفأف عيبلا ىلع ًاسايق هتلعج اذإ هدسفت نأ همرحم ربخ ةعتملا حاكن

 هوجو نم تأطخأ اذه ىلع اسايق هتلعج نإف : هل تلق ؟ الطاب طرشلاو اتباث حاكنلا نوكي نأ اهراد ةأرملل طرتشي

 ثاريملانم نيجوزلانيبام هنيبو اهنيبو اههنيب تباثحاكنااو ناك ام اهطرعش امل لوقي نم سانلا نم تلق ؟ىه امو لاق

 الو لوقلا اذه ىلع هسيفأ ال : لاق « ةعتم حاكن نيحك انتملا ىف كلذ لوقت نأ كمزل لوقلا اذه ىلع هتسق نإف هريغو

 نإ لاق نم ىلع هتسق نإف : تلقف ؟ هدعب ةجوز ريغ مايأ ىف ةجوز ىهو نيجوزلا نيب تدشيام امهنيب تيش نأ زوم

 اههنم دحأ هضري ملام ني>وزب اسيا نأ اممطرش رغب ا<وزت امل تثد>أ دقف لطاب اهراد ايطرشو تباث حاكلتلا

 ةسكانلا : تلق ؟ نيأو لاق ء رخآ هجو نم سائقلا تأط+ا نأ.كمزلو اهاضر الب نيئثآ جوز الجر تنكف

 نم اهب جرخمال نأ تطرشو حاكنلا دسفي ءىش دبألا ىلع حاكنلا اهدقع ىف سيلف دبألا ىلع تكن اهراد ةطرتشملا

 اهراد ريغو اهراد ىف جرفلا لالح ىبف اهنع لطبأ وأ اهطرش اهل ناك نإو ىهف طرشلاو دبألا ىلع تحكن اهراد

 مل ةعتم ةحك انلاو ةدقعلا دسفتال ةدساف وأ ةزاج تناك كدنعو اندنع ررملا ىف ةدايزلاو اهرهم ىف ةدايز طرشلاو

 هدعب اهنأل هدم مر# رشعلا وأ مويلا ىف لال> امحوز نأ ىلع هت>كنف ارضع نأ ا 0 اعإ دبألا لع اهحكتسي

 نوكست نأ اهيلع سايقب ىهام لاق ىرخأ ىف مرحمو هذه ىف ل حاكنب أطوي جرف نوكي نأ زوحم الف ةجوز ريغ

 اسايق تماقتسا ول تيأرأ هل تاقف : هللا همحر ( قنا ةلزإو ) ةقرف ثادحإ الب دغلا هتجوز ريغو مويلا هتجوز

 ىلص ىلا نع ربخ اهيف ءاج دقو ةعتملا ىلإ دمعإ نأ كدنعو اندنع معلا ىف ز وأ هيلع اهسيقت نأ تدرأ امث دحاو ىلع

 نع هيف تأب ملو هريغ ءىث ىلع ًاسايق هلعجتف خوسنمليلحتلا نأ تنأو ن# انمعزف ؟ليلحتب ربخو مرحتب ملسو هيلع

 )١( رردف « طقس وأ فير نم ةراعلا ولم الو خسنلا ىف اذك لا عئابلا لاقف : هلوق ٠ هححصم هبتك ,
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 قحلا نم ىحتس ال هللا نإف الف اهربد ىف اهربد نم مأ معنف البق ىف اهربد نمأ نيتفصخلا ىأ ىف أ نيتزرألا

 0[ 1 ند رع نارخأ دقو ةقثا لع ب قا دع و.ةقثا ىمع تلك ؟ لوم: اق لاف © نهر ابدأ ىف ءاسنلا .اوتأتال

 . هنع ىهنأ لب هف صخرأ تسلف هتقث ىف ملاع كشيال نمت ةعزخو اريخ هيلع ىنثأ هنأ ا ثدحلا

 انزلا نع ءامإلا نيصخحن نم بحد سل 5 بأب

 لهأ ضعب معزف ةيآلا « انصحم ندرأ نإ ءاغباا ىلع متايتف ارعركسالو ر لخو :ءاهنإ لاق ( ىنانةلالاف )

 تلزن لشق دقو نهلوختبف دالوألاب هنيت ا. انزلا ىلع نوهركع ءامإ هل هامس دق لحرق تا اهعأأ ريسفتلاب معلا

 اذهو دودحلاب موسم دودحلا لق 8 انزلا دح ءاج من انزلا دح لش تلت تت نإف رعأ داو انزلا دح لق

 دعب نم هللا نإف » ل>و 02 هللا لو# نإ لق دهف انزلا د دعب تلزن تناك نإو دودحلا تك عوضوم

 وه ىأ روفغ لوقو « هلع نهركأ اع نمل روفغم هنأ تاهركلا| ءامالا ى تازن' « محر روفغ نبعارلا

 لك نظرا [اذإ نبنع دخلا لاطنإ ىلع ةلالدلك اذنه: ىفو هيلع نهرك أ اب نهذخاؤي نأ نم محرأو رفغأ

 هتمأ نع هللا عضو امف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو ءرفكلا رفكلا ىلع هرك أ نمع ىلاعت هللا لطبأ دقو انزلا

 ٌّ هيلع اوه رتكسا امو

 راغشلا حاكن باب

 هللا ىلع هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق ( ىعفاشلا انريخأ ) لاق ( عييرلا انربخأ )

 امهتيب سيلو هتنبا رخآلا لجرلا هجوزي نأ ىلع هتنبا لجرلا لجرلا جوزي نأ راغشااو ءراغشلا نع ىهن مسو هيلع

 هللا لوسر نأ دها نع حن ىفأ نبانع ةنييع نبا انريخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ ) لاق ( عيرلا انرب>أ ) قادص

 لجرلا 0 نأ راغشلاو لوقأ ادهو هللا ةمحر ( قفا 22 االأ ( 0 مالسالا فق راغشال » لاق مل هلع هللا ىلص

 نإف شم وه اذه ىلع حاكتتلا مثو اذإف قردالا مح امهنم ةدحاو لك قادص هتنبا ه>ورب نأ ىلع لدرألا هنا

 ىنبا نسحلاو هللا دبع نع بابش نبا نع كلام انربخأ ( قفا: ثلالاف ) امهنيب قرفيو ءطولاب رهملا اهلف ا لد

 ةمتملا مرح كك ملسو هيلع هللا ىلص ىثلا نع ىلع نع عي نع امحاضرأ ندا ناكو ىرهزلا لاق ىلعنب دم

 اهب لخد خوسفم وهف اذه ىلع حاكنلا عقو اذإف مولءم لجأ ىلإ ةأرملا لجرلا حكني نأ ةءتملاو ( ىقفانثلالا )

 . سيسملاب رهملا اهلف ااصأ نإف لخدي مل وأ

 راغشلا حاكسن ىف فالغلا
 رهم نيتحوكنملا نم ةدحاو لكلو تراث هبف حاكنلاف راغشلا امأ سانلا ضعب لامتف : هللا همحر ( قفاتتل لاف )

 ىنلا نع تبث تلق ؟ وه امو لاق كؤطخ هيف هبتشرال ام تاق ؟ ىلع لخدي امش دساف وهف تاق نإف ةعتملا امأو اهلثم

 نعفلاخيال ىذلا راغشلا تزجأف سو هيلع هللا ىلص هنع ةياورلا تفلت ملو رائشلا نع ىهن هنأ ملسو هيلع هللا ىلص

 6 نإف لاق اهنف ُط هيلع هللا ىلص ىنلا نع كقىلَخا| دقو ةمّلا حاكد تددرو هنع ىهنلا 3 كل هيلع هللا ىلص ىذلا

 تلق ؟ فيكف لاق انيب اطخ ءىطم ًاذإ هلتلق خوسفم حاكتلاف ءالطب مل نإو حاكنلا زاج ةعتملاىف طرسشل الطبأ نإف

 هلل ملف هلحأ هنأ هنع ىورو لال ةصدخر هيف نكي ام مارح هنع ىهنامو اهنعىهنلا ملسو هيلع هللا ىلص ىذلا نع ىور

 ةأرمالج رحكت ول هن أمعزت تنأتلق؟كاذ امولاق ًاضقانتمهقفلا بهاذم نماجراخامْءاج راخ ائيشنيثي دا نيب تثد>أو
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 اع انلثف اهالعأ ىلإ رازإلا قوفام لزتعي الو لفسأف رازإلا لوحام ةرشابملاو نايتإلا ىف ضئاخلا نم لزععي نأ ىلع

 اهاتأ نإف . ءاشام رازإلا قوف نم اهنايتإ نم لانبو لجرلا اهرششابب مث اهلفسأ ىلع ًارازإ: ضئاحلا ددشتل انفصو

 هللا ىضر رمع نبا نأ عفان نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) دعي الو هللارفغتسيلف اضئاح

 ىلع اهرازإ ددشتل تلاقف ؟ : ضئاح ىهو هتأرما لجرلا رشانب له, الأس اهنع هللا ىضر ةسئاع لإ لس[

 قح اهرشابي مل اضئاح هتأرما رشابي نأ لجرلا دارأ اذإو : هللا هحر ( ىف[: لالا ) ءاش نإ اهرشابي مث اهافسأ

 تحب امب ذذلتي الو اهنم ءاش فيك هب ذذلتيو هيلإ ًايضفم اهنم رازإلا قوف نم اهرشاب مث اهلفسأ ىلع اهرازإ دشت

 ' . رازإلا قوفام ةرمدلاو ابيلإ ًايضفم اهرشابي الو اهنم رازإلا

 ضئاخلا ةرشابم ىف فالحلا

 لاقف ضئاح ىهو اهايإ هنايتإو هتأرما لجرلا ةرششابم ىف سانلا ضعب انفلاخف : هللا همحر ( قفا: ةلالاث )

 كل الو ىل سيل ىذلاب هل تلقف رازإلا قوف امف كلانيو رازإلا تء اف اهرششابيالو هجرفب اهنم لانيال تلق ؟ لو

 ءاشام لاني مث مدلا عضوم فاح نأ اننورف متيورام فالخ انيور دق لاقف ةنسلا هيف تركذو هريغب: لوقلا مس الو

 معن : هل تلقف ؟ ثيدحلا عم اقرف هقوف امو رازإلا تحم نيب امل د4 لبف لاقف ثيدحلاب معلا لهأ هتشال ًاثيدح ركذف

 ناقرافي امهدجأف ناذخفلاو ناتيلإلا رازإلا تت امم جرفلا ىوس اهنم هب ذذلتي ىذلا دحأ ثيدحلا نم ىوقأ قرف امو

 نيتيلإلاو ةروع جرفلا نأ ىناثلاو ء امملعو امبيف ىرج جرفلا نم لاس اذإ مدلا امهدحأ : نيينعم ىف رازإلا قوفام

 هنع فشكتي نأ داكر ازإلا امهنع فشك اذإو هسفن جرفلاب نيلصتم نيذخفلا نطب نم دحاو جرف امهف 222ةروع

 . هقوفام ىلع سيلو هيلع نوكيو جرفلا نع فشكي رازإلاو

 نهراب دأ ىف ءاسنلا ناينإ باب
 تلمتحا ( ىفاثةلالاف ) ةبآلا « كل تحت ؤاسن » لجو زع هللا لاق هنع هللا ضر ( قفا لالا )

 روظحال ام اهنم روظ#ال منش نبأ نيب «( مش ىأ» نأل ابجوز ءاش ثيح نم ةأرملا ىنْوت نأ امهدحأ ننعم ةنالا

 هاوس ام نود جرفلا دلولا هب بلطي ىذلا ثرحلا عضومو تابنلا هب داري امتإ ثرحلا نأ تلمتحاو « ثرحلا نم

 نورخآو هلالحإ ىلإ مهنم نوبهاذ بهذف نهرابذأ ىف ءاسنلا نايتإ ىف انباحصأ فلتخاف هريغ دولا باطل ليبسال

 امهنم دحأآو لك .ةقفاوم ىلع ةئآلا لاتحا نم تفضواه اولوأت نيةبرفلا الك سحأو ؛ ةكر2 لآ

 وهو تباث امهدحأ نيفلتحم نيثيدح اندجوف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدلا انبلطف ( ىفاةلالان )

 البق ىف هتأرما.ىنأ نم لوقت دوهملا تناك : لوقب هللادبع نب دباج عمس هنأ ردكنللا نب دمحم نع ةنييع نبا ثيدح

 لاق ( عيبرلا انربخأ ) «منئش ىنأ يترح اوتأف ؟-) ثرح كؤاسن» لجو زع هللا لزنأف لوحأ داولا ءاج اهربد نم

 ورمع نع بئاسلا نب ىلع نب هللا دبع ىقربخأ لاق عفاش نب ىلع نب دمحم ىمع انربخأ لاق ( ىعفاشلا انربخأ )

 تباث نب ةعزخ نع ( ىعفاشلا ىنعي ) تككش انأ حالجلا نب ةحيحأ نب نالف نب ورمع وأ حالجلا نب ةحبحأ نبا
 ىنلا لاقف اهربد ىف هتأرما لجرلا نايتإ وأ نهرابدأ ىف ءاسنلا نابتإ نع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لأس الجر نأ

 ىأ ىف وأ نيتبرخلا ىأ ىف تلق ؛ فيك »لاقف ىعدف هب رمأ وأ هاعد لجرلا ىلو اماف (لالح ىإ »سو هيلع هللا ىلص

 نافل رظناو « خسنلا ىف اذك خلا دحاو جرف امبف : هلوق )١(



 كك

 ضناحلا رهط بأب

 ةالصال رهطت ىتح اهجوز اهمرقي مل مدلا ضئاحلا نع عطقنا اذإو : هللا همحر ىعفاشلا انربخأ لاق (عبيرلا انربخأ)

 نهوب رقتالو » لجوزع هللا لوقل مديتت قحف ءاملل ةدجاو ريغ ةرفاسم تناك نإو لستغ: ىتحف ءاملل ةدجاو تناك نإف

 اهب لحم  ىتلا ةرابطلا  ىلعأ ىلاعت هللاو  ىنعي « نرهطت اذإف » رهطلا نيريو مدلا عطقني ىتح ىأ « نرهطي تح

 امل لحنو ربطت ىتح دعب الو هللا رفغتسيلف لستغت ملو مدلا ةيلوت دعب وأ اضئاح هتأرءا لجر تأ ولو امل ةالصلا

 . هلثم تشال هنكلو هب انذخأ اتباث ناك ول ءىش هف ىؤر دقو « ةالصاا

 ضئاحلا ناينإ ىف باب
 نهوب رقتالو ضيحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحلا نع كنولأسيو» لجو زع هللا لاق ( ىف[ نةنالاث)

 نيبجو نم نملازنعا نوكيف عاما ىف نهوبرقت الو عاملا ريغ ىف نهولزنعاف اهدحأ نيينعم لمتحم « نربطي ىتح

 لمتحم دق هنأل لوقن اذهو انيب ارمأ نوكي نأ هبشأف «نهوب رقت الو» لاق مث لازتعالاب هللا رمأل هيناعم رهظأ عاجلاو

 رهظ هنأ عم عاملا ىنعع انلق امإو ( قفا“ اللا ) عاملا ىف لازنعالا نملازنعا نأ ىنعيو نهلازتعاب رمأ نوكي نأ

 . ةنسلاب لالدتسالاب ةنآلا

 ضئاملا لازنعا ىف فالحلا

 ودام هَل لح هتيراجو هتآرما نم مدلا عضوم لجرلا بنتجا اذإ سانلا ضعب لاق : هللا همحر ( قفا. ة//)

 ىلع انللدتساف « نربطي ىتح نهوبرقت الو ضحلا ىف ءاسنلا اولزتعاف » لجو زع هللا لاق « ىذألا هيف ىذلا جرفلا

 هلوقو « ءاسنلا اولزتعاف » ىلاعتو كرابت هللا لوقل نازتعي نأ ةبآلا رهاظ ناك اف : تلق . مدلا لازئعاب رمأ امتإ هنأ

 نأ ىهن الف عاما لازعا ريغ الازنعا املازيعا ةلمتحم ةيآلا تناك نهرهطت اذاف « نربطي ىتح نهوبرقت الو » ىلاعت

 ؟ اهندب رئاس نود رازإلا تحنام لزتعي تلق فيك نكلو كلذ لمتحت اهنإ لاق نعماحمال نأ ىلع كلذ لد نيرقب

 هللا دارأ ام ىلع ةنسلاب انللدتساف ضعب نود نهنادبأ ضعب لمتحاو نهنادبأ عيج «اولزتعا »نم لازنعا لمتحا هل تلق

 . سو ةيلع هللا ىل هللاوسر هنيب اك هب تلقف نهلازنعا نم

 ضئاخلا نم لانيام باب

 «نهوبرقت الو ضحلا ف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحلانع كنولأسيو» لجو زع هللا لاق ( يتفاعل[ )

 نير ىنعي « نروطي ىتخ » هلوقو ٠ هيف ىذأالل اهجرف ىف ةأرملا نايتإ لزمعي نأ هللا باتك ىف نيبلاف ( قناة غلام )
 علا لهأ نم سانلا ضعب لاق « هللا 5رمأ ثيح نم نهوتأف » نلستغا اذإ « نربطت اذإف » مدلا عاطقنا دعب ربطلا

 اولزتعاف» هؤانث لج لاق الالح ضمت لبق هلام نربطتف نهررط اذإ جررفلا داع ىنعي نهولزنعت نأ هللا ؟رمأ ثيح نم

 نهنادبأ عيمجو نهبجورف لازبعا لمتحيو « ىذألا نم تفصو امب نهجورف اولزتعاف لمتحم « ضرحلا ىف ءاسنلا

 اًولّرتعاف » لجو زع هللا لوقل اهلك نهنادبأ لازتعا هيناعم ربظأو ضعب نود نهنادبأ ضعبو نهجورفو

 ا( افا لوسر هس العو لح دارأ ام. ىتم ىلع .ةلالذلا انيلط قاعملا: هذه لمتحا الف «.ضحملا ىق ءاسنلا

 لحو رع هللا باتك عم لدتو َ؟ جيغا لارتعا ىلع هللا فاتك صن حا للم اهاندحوف ع لسو هلع هللا

 ا يي



 ايبا

 ا
 ىهفتلق معنف جوزلا ىف ىوملا عضوم ىف امأ لاق , امل رظنلا فالخو اهيلع ارظن نوكي دق ةربقف تناك نإو اهحاكنإف

 هيلإ تعد نم ابجوز نأ كدنع قا ناك اًوفك ناك اذإ هنود ىلإ تعدو سانلا ريخ ىلإ امتوعدف ةغلاب تناك ول

 1 وأ اهارأفا تلق - : معن لاق ؟ هجوزت سيلأ هب نئتفت اهلعاو هابإ ابعنع نأ كدنع مارحو اهقفاوي نمي معأ تناكو

 ؟ ةينغلا ةريغصلا جوزشفأ تلق « الع نو اهسفنل هيف رظنتال ىتلا لالا ىف ال كرظن ىرأو كنم اهسفنل رظنلاب

 لام ىلإ ةجاتحم ريغ ارمع شيعتو هانإ اتجوز ىذلا اهثريف توع اهيلع ارظن ابحي وز/ نوكي دق : تاق « معن لاق

 حبقيفلاق « ةريقفلاىف اهب تللتعاىتا ةجاحلا اهيفتسيلو . اهقفاونال اهف اهتلخدأ نوكستو هتقفاومىلإ ةجاتحمو جوزلا

 ضعب نحن فلاخم دق تلق « نيعباتلا ضعب جوز دقف لاق . حيبق اهالك تلق ةينغلا جوزت الو ةريقفلا جوز لوقن نأ

 ؟ ©00هب جتحم فيكف مزاي نيعباتلا نم دحأ لوق ىرتال تنأو ةجحلا هذه نم فعضأ هيف انتجح ام نيعباتلا

 نيذللا نيدهاشلا تدرأ امنإ ىنإ نيدهاشب تاق اذإ انيفتكاو نيدهاشب الإ حاكنال نأ ىف انتعماج اذإ تيأرأ هل تاق

 ذوخأم ريغ هتداهش زوحتال نم قحم دهش نم نوكي اكهب حاكنلا زوحم الف هتداهش زوحنال نم امأف امهتداهش زوحت

 نود مسالاب تاق فيكف ةدابشلا مسا اهيلع عقو اذإ هتداهش زون نء ريغب حاكنلا زيحم تنأ تلقف قح هتداهشب

 لجو زعدللا رك ذ دق هلتلقف هيفلدعلا نعوفعم اذه تلق الدع رك ذي ىف ثيدحلا ءاجامل لاق ؟ كانه لقت ملو انه لدعلا

 كل لاق نإ تيأرفأ عضوملا اذه ريغ عضوم ىف لدعلا طرشو الدع رك ذي لو نآرقلا ىف عببلاو فذقلاو انزلا دوهش

 هل كلذ سيل لاق ؟ لدعلا نود دوهشلا ةيمستب تيفتك ١ :دوهشلا ىمسو لدعلا رك ذ نع تكس اذإ كبح لك 0

 دري مل هنأ ىلع تللدتسا هريغ ىف مهيف ةلادعلا رك ذ نع تكس مث عضوم ىف ةلادعلا مهيف طرشو دوبشلا هللا ركذ اذإ

 تلق معن : لاق ؛الودع الإ لبقت مل نيدهاشب تئا قح ىف لجرل تاق اذإ كلذكو.تلق الودع اونوكي نأ الإ دوهشلاب

 ناجوزاا رجاشت اذإ ةداهشلا نع هيف ىنغتسيال عويبلاكو لدعلا الإ هيف لبقي الف اذه نق حاكتلا ودعفأ

 ضعب اندجوو هانسحتسا انكلو سايقب وه امو ري هيفام لاق ؟ هيلإ ىهتنيف هلوق مزلي دحأ نع ربخ هيف نوكي وأ

 كدنع قي لف ربسحلا فالخ نسحتست نأ كل زاجو ًاسايق الو ًاربخ نكي مل اذإ هل تلقف « هنم ابيرق لوقي كباحصأ

 دقع نإو زاج دوهشلاب دقعي مو 4 تلا 56 اذإ كلاكسأ ضعب لاق دقف لاق , هتزحأ دق الإ ًأطخلا ند

 تلقف « ردخ ةنالفو جوزت نالف ضعب ىف مهضعب سانلا ثدحم اذإ ىنعي ديشأ عبرا لاق » زحب مل هب دشي ملو دوهشب

 نوكي نأ ودعبال هنأل سايقلا فالخو ثيدحلا فالخ وه ال لاق ؟دحأىلع هب هبشتف اذه نه هب تحدحت>| ام ىرتفأ هل

 اء دوهشلاو دوهشلا هتنس نوكت وأ نامكلا اهضقني الو ةداشإلا نعو دوهشلا نع اهيف ىنغتسي عويبلاف عويبلاك

 ناك اذإف هل تاق . ةداهشريغ ةداشإلاو ةداشإلا هزجن مل دوهش الب دقعلا عقو اذإف دقعي ملام دقعلاو دقعلا ىلع نودهشي

 ةداشإلاب لاق ىذلاب تججتحا نإف هباحصأ نم هريغ لاق ؟ هيلع ةنسلابو هب تججتحا فيكف كدنع أطخ لوقلا اذه

 لاق نإف : تلق ناجوز امهمأ نيجوزلا ريغ دنع (هرمأ نوكيو ةمبتلا بهذي نوكي نأ ةداشإلاب ديرأ اكإ تلقف

 هذه لعجنأ نالف راد ىرتشا انالف نأ ةداشإلاىف عمس هنأ رك ذن نمي ىعدملا ءاجف عيبلا ىف نيعزانتملا ىف اذه لئاق كل

 حاكنلا لب حاكنلا ىف كل لوقت اذكبف : تاق ةعطاقتلا ةنيبلا الإ لبقأ ال ىنإف لاق ؟ افلأ اوناك نإف تلق ال : لاق ؟ اعبب

 تركتأو ةأرما حاكنب ديشأ ول تيأرأ : تلقو ةنيب ريغب لح عيبلا لصأو ةنيبلاب الإ لحمال حاكنلا لصأ نأل ىلوأ

 . ؟ ةنيب الب حاكنلا اهمزلن انك 1 حخاكنلا ةأرملا

 . ةححص# هك رر>ف 0 ةمقس عضوألا اذه 1 1 ىو خسأا ىف اذك خلا تبأرأ هل تاق : هلوق )0(



 تك تع

 ةدقعلا نوكت نأ تزجأو دودرم وبف هدر نإو زاج حاكتنلا زاجأ نإ هماع ريغب ةأرملا جوزي لجرلا ىفو دودرم وهف

 ؟ تنأ لوقت اف لاق كلذ نم لصأ فالخو ةنساا فالخ وهو حاكتلا ىف رايألا تزجأو حابم ريغ عاماو ةدقعنم

 ىلوالو ةأرما الو لجر ةزاجإب اهزيجم ال ةخوسفم ىبف احابم اهب عاما نوكي 210ةمات ريغ تدقعنا ةدع لك تلق

 اضر ىلع فوقوم هنأ اذه نم تنأ تمعزام لكو اهبلع سايقلاو ةنسلاب فانئتسا نم اهيف دب الو ناطلس الو

 حاكتلا بألا ريغ ابجوز ةيصلا ىف كبحاص لاق هل تلقو ؛ ىدنع خوسفم وهف ناطلس وأ ىلو وأ لجر وأ ةأرما

 اذإ ابعامج ةحابإ دعب رابخلا زاجأف تغلب اذإ راتخمو ابعاجج لحم ةثوروم ةثراو اهبلعجف تغلب اذإ رايخلا املو تباث

 0001 ل لكلا تيثأ لو هل تلقف تباث حاكتلاو امل رابخال انلقف اذه ىف هانفلاخ دقق لاق غلبت لبق عاملا تلمتحا

 بقتع اذإ رابخلا امل لعج امتإ ةمألا نأ تمعز دقو « امل رابخ الو اهبأ ريغ اهرمأ اهلع كلمب اهتلعجف بألا ريل

 لبق تدقعنا ةدقع اهملع متت نأ كدنع حلصي لف اهنع دريف درت الو اهلع زوجيف نذأت نأب اهسفن كلمتال تناك اهنأل

 الو ةريغص ىلع تبشءال تلق ؟اذام لوقتف لاق ؟ هتزاجإ در الو حاكنلا كلمت الف رءأ امل نوك« مث رمألا امل نوك« نأ

 رظني نأ زوجيف : تلق املرظنلا هجو ىلع اهملع هانزجأ ام! انإف لاق ؟ ناثراوتي الو هببأو اهبأ ريغ دحأ حاكنإ ريغص

 هغلاب ةرح جوزي نأ بألا ريغل سيل هنأ نم نيماسملا عاججإو ةنسلاو باتكلا امل هتبثأ ىذلا اهقح هب عطقي ارظن امل

 در ىف امل رمأ ال ةغلاب تراص مث ةريغص اهبجوز نإف ٠ هنم جرخم ال اهلع قح تابثإ اه«وزت نأ كلذو اهاضرب الإ

 ةثوروم ةثراو نوكت نأ نم تبع ىذلا ىنعملا ىف تلخد راخلا امل تلعج نإو امل لوعجلا اهبقح تعءطق دقف حاكتلا

 اهريخأ انأ ةمألا ال : تلق ىلع لخد ام لثم ةمألا ىف كيلع لدي دقف ىل لاقف ( قنا: لالا ) رايخ دعب املو

 كلذ ىلع اهجوزنفف ارح بستنا ول دبعلا نأو رحلاو دبعلا لاح فالتخال رحلا دنع اهريخأ الو عابتالاب دبعلا دنع

 اهجوز غلابلا بيثثا ةمألاو امل ةفلاخم ةمألاو رحلا هيلإ لصيام ىلإ اهملإ لصوتلاو امل قحلا ءادأ نم لصيال هنأل اهتريخ

 امل ارظن تجوزف ةريقف تناكول ىرت امث لاق . ةهراكبألا ريغ ةريغصلا الو ركبلا ةغلابلا جوزي الو ةهراك اهديس

 هقح عطقي اريقف تيأر له ؟ ابسفنىف امل لعج ىذلا قحلا عطقأ نأب اهملإ رظنأ نأ زوجأ : تلق ؟ زئاج حاكنلا نأ

 ةينغاا ىلع عيبأ كلذكو . هنم امل دبال امف : تلق « اهلام ىف الع عب دقف : لاق ؟ ىنغا قح عطقي الو هسفن ىف هقح

 تعدول تيأرفأ : تلق ؟ امهنيب قرف اف : لاق « امرسفنأ ىف اممقح فلاخم (هلاومأ ىف امهبة>و عبأ اهل رظنلا ىفو

 هريغ الو طم ىف ةرورض الب اهل ريخ هك اسمإ اطاوهأ نه ءىش عبب ىلإ امهملع ىلوملا غلاباا لجرلا وأ ةغلابلا ةأرملا

 هعيبتأ همزلي قح وأ هب تلزن ةرورض ىف هلام ضعب عب ىلإ جتحا وأ اهدحأ ىلع بجو ولو : تلق ء ال لاق ؟هعيدتأ

 ال لاق ؟ ابحكنتأ هتعنف اهبطخولو تلق . ال لاق ؟ اهعنك أ ءفك حكنم ىلإ غلابلا تعد ولف : تلقرعن لاق ؟هراكوهو

 « ءاوس ةريبكلاو ةريغصلا ةريقفلل حاكنلا نوكي دقو « عن لاق ؟ امام ىف ابقتح فلاخم اهسفن ىف ابقح ىرتفأ : تلق

 كلذب اهتعنمو ةقفن الو ًارهم امل ذخأت ملو حاكنلا اهلع تدقعف عاملا غلبت تح امل ةقفنال نأ تمعز فيكو : هل تلق

 ىرأ تسلف ؟ كلذ ريغ وأ قلخ وأ نيد ىف امل قفوأ وأ ابيإإ بحأ وأ امل ري هريغ لعلو اهابإ هتحوز نم ربغ نم

 مضوت نأ اهنم هوجوب نوكي رظنلا ناك كنم اهسفنب قحأ تناك الاب تناك ول اهنل امل رظنلا فالخ الإ ا.ءاع كدةع

 ناكو هربغ ىلإ علطتلا نع هب فعتف ىوهتنم دنع وأ لام ىذ دنع وأ قلخ ىذ دنع وأ نبد ىذ دنع وأ ةءافك ىف

 ىه الإ سانلا نم اهسفن تاذ فرعال هنأل اهسفن ماقم امل ةقفاوملاو ةفرعملاو ىوهلا ىف امل رظناا ىف موقيال دحأ

 )١( طيش اك رظناف « خساناا نه ةطتاس حال لعاو خسنلا ىف اذك خلا عاجلا نوكي : هلوق .

 سبب صصص



 دامت

 حاكتلا ىف ةنسلاو ءايلوألا حاكن ىف فالحلا

 حاكنلاف اهلثم ره اًوفك ةأرملا تحكن.اذإ : لاقف ءايلوألا ىف سانلا ضعب انفلاخف : هللاهمحر ( قفا لالا )

 حاكتلاف ىلولا هذخأي ام هتذخأ اذإف اهظح هب ذخأي نأ لعفيام نوكي نأ اذهب ديرأ امنإَو ىلو اهجوزي مل نإو زئاج

 : لاقف ؟ كتجح لثع ضراعم كضراع ول تيأرأ : هلتلقو ءاملوألا ىف ةححلا نم تفصو ام ضعب هل تركذو زئاح
 ريغب تدقع نإو تلت عويبلاك ورق تراث حاكنلاف ةند ريغ اهحكن اذإف ناحوزلا دحادتيال نأ داهبشالا نم ذينرأ اعإ

 لا نع حاكتلا ىف ةنيبلا ىف ثيدحلا : هل تلقق . ةنيبلا حاكنلا ةنس نأل لاق ؟ ملو انا « هل كلذ سيل لاق ةنيب

 لصتم هريغو سابعنبا نع هنإف : لاق . ىلولا كيلع لخد هتبثأ ولو عطقتملا تبثتال تنأو عطقنم ملسو هيلع هللا لص

 اهحاكنف اهماو نذإ ريغب تحكن ةأرما اعأ » سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلاو مهنع ىلولا اضيأ اذكهو : تلق

 هللا لوسر باحصأ نم هريغ نعو « لو نذإ ريغب جاكتلا 5و هلأ ةعادلا صن باطخلا نب 0 نعو (« لطاب

 ؟ ةداهشلا ن٠ رابخإلا ىف تبثأ وهو ىلولا كرتب هتبثأو هيف ةداهشلا كرتب حاكنلا تدسفأ تكف سو هيلع هللا ىلص

 هب تءاج ءىشىف ةلعل زوحمال تلقو « ناجوزلا قداصت اذإ زوجيف نيمصخلا فالت>ال اولعج انإ دوهشاا نإ لقت ملو

 مآ ةلعل اهب رمأ هلغل ىردنال انأل ىرخأ ةنش لع“ شاقن نأ' ىلإ جاتحالو هسفنب تبثي هنإف ةنس هب تءاج امو ةنس

 اهب لخد نإو قادص امل نكي مل تيضرو قادص ريغب تحكن اذإ انلقو نكسلا ةماع انلطبأ انل اذه زاج ولو اهريغل

 ءاملوألا ىف لقت " فيكفق رهم الب لو>دلاو حاكنلا زيجنف زاج قادصلا تفع اذإ اهنأو امل قادصلا 1 اعنإ انآل

 ىلوب الإ حاكنلا نوكي الف ثيدحلا فالخ هنأ تماعو ءايلوألا ىف هلوق ىف ىحاص تفلاخ دقف : لاق ؟ اذكه

 ٌضاقلا اعإو ثيدحلا فلاخم' هنأب احومحم هتتأرو كدحاض لوق تقراف اعإو هل تلفن نا ة ( قفان لالا )

 ىاقي نأ ىلع هلمكتن ماع ثيدحلاو  كثرددح ىلإ دمعت نأ امان مزال ثيدحم ثيدح هيف تأي ملام ةيشن نأ داخل

 ليج هنم وبف 3 لاق نم تلق ؟ اسايق ثيدحلا ناك اذإ ىهتنملا 1 سامي ثيدحلا ناك نإ عضوملا اذملو نيام“ :ةموهف اذه لاق ةرم:تلق ؟ اضاق تدخلا ناك اذإ ؟ ىتنملا يأن ؟سساش تدع ناك نإ سل هلل ا

 تمعز تلق ؟نيأآو لاق كبحاص لوق ىنعم ضعب ىف تاخد دق تنآف تاق : معن لاق . اج اك ثيدحلا عابتا ملعلا امنإو

 مع 5 لاق . هدر وأ اطايتحا 0 اذإ ناطلساا هرب ىد فوقوم حاكتلاف اييلو نذإ ربعي يك اذإ ةأرملا نك

 : تلق ؟ لوقت فيكو لاق ؟ اهلطبأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناكاذإ ةدقع ناطلسلا زيجب فيكف « اعم

 ٠ هب نايضرب ديدح حاكت وهو فانئتسالا لب ةدسافلا ةدقعلا ةزاجإب كلذ سيلف كلذ لعف اذإف هثدحم رس اهناتش

 ؟ عويبلاىف زوج مزوجمال ملو تلق ال : لاق ؟ رابخلا زوجيأ ىه وأ رابخلاب هنأ ىلع ةأرما كن الحر تيأرأ تلق

 نأ زوجمالو عاما لح تدقعنا اماف ةدقعلا لبق امرحم ناك عاجلا نأ امهنيب قرفلاو تلق عوببلاك سيل لاق

 نأل ةتباث ريغ ةدقعلاف حابم ريغ ناك نإو حابم عامجاو الإ ًادبأ امات حاكنلاب عاما نوكي اهم ىتلا ةدقعلا نوكست

 اهم لع امر اك عى ةحابإ 0 انما ىرشتل هدمه عئابللو 1 مئابلل هده ىرشملل زوج لام كالع سيل عاما

 حكنت ةأرملا ىف تكرت هل تلق « قرفلا اذه نود امإو اذه نم نسحأ قرف هيفام لاق « لاومألا كله هكسلع ءىثثال

 ناك دقو تزاد ىلولا اهزاحأ نإف 2 حابم ريغ عاماو ةعوفرم ةددعأا نأ تمحْزو سايقلاو ثيدحلا كف نذإ ريغ

 هتدر نإو زاج حاكناا ت زاجأ نإ تاقف اهنذإ ريغب ىلولا اهجوزب ةأرملا ىف اضيأ اذه تهعز مث مات ريغ اهيف دقعلا
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 اقلطم ةوبألا مسا نم هل بجو امب ةيالولاب هدارفناب ةيالولا ىف دحأ بألا كرش, الو ةيالولا ىف ءاكرمش نونوكي ىلوملا

 ىف رمأ هل نم رائتسالاب رمؤي انإف لئاق لاق نإف اهريغ نود احل اقلطم مألا مسا ةدلاولا ملل بجوأ اك هريغ نود هل

 ا 51 نأ لح لحب ال نم رائتسالاب رمّؤي دق هنأ نم انلقام ىلع ةلالدلا نع لأسو هرمأ لوح نإ هنع درب هسفن

 ىف مهرواشو ممل رفغتساو مهنع فعاف» ملسو هيلع هللا ىلص هيبنا لوقي لجو زع هللا نأ هيلع ةلالدلاف هب رمأ ام فالخ

 ةراشتسالاب ناس نأو ةفلألا عجرعأ هللاو مهترواشب رمأ امنإو اوهركو اوبحأ امف هتعاط مهيلع ضرتفا امنإف «رمألا

 عم نييمدآلا نم دحأل نأ ىلعال اورواشي نأ مثرورسو مهتبغرل مظعأ نأ ىلعو هلام رمألا نم هل سيل نم هدعب

 ىرت الأ هنع ىهنلاو ةب رمألا ىلع ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مزع اذإ هنع هدري نأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 53 وأ ىنلا »لج و زع لاقو« ملأ باذع مهميص, وأ ةنتق مهيصت نأ هرمأ نع نوفلاخم نيذلا رذحيلف »لجو زع هلوق. ىلإ

 ىف اودجيال مث مهنيب رجش اف هاوكحم ىح نونمؤيال كبرو الف » هلوقو « مهتابمأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ جيرج نبا نع مسن انريخأ ( قفا لالا ) « املست اوماسإو تيضق امت اجرح مهسفنأ

 سفنلا ةباطتسا ىنعم ىلع نكسإو رمأ اهيف اهمأل سيل نأ سانلا فلتخم الو اهيف هتنبا مأ رماؤي نأ امعن رمأ لسو

 رمأ ركب ىعو اهبأ رمأ درت نأ امل ناك ول ميعن ةنبا نذل تفصوات نيب ام معن ثيدح ىف نأ ىرت الوأ تفصو امو

 ولو ماذخ ةنبا ءاسنخ نع در ام اهنع در نذأات مل نإو اهيلع زاج تنذأ نإف اهتلئسم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 اهمأ تناك اهنذإب ابحاكن ناكف اهيلع توفت وأ اهفلاخ ولو ابمأ فلاخمال نأ اهبش ناكو هتنبا نذ اتسا معن ناك

 اهملعت مل وأ اهتنبا تطخس دقو الإ تملكت ابمأ بسحأ الو تيضر نم اهحاكنإ ةيهارك ىف امعن ضراعتال نأ اهيبش

 نمحرلا دبع نع هببأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلاه انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ تيضر

 ىناا تتاف كلذ تهركف بيث ىهو ابجوز اهابأ نأ ةيراصنألا ماذخ تنب ءاسنخ نع ةثراح نب ديزي ىنبا عمجمو

 قحأ مألا »ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق قفاوم اذهو هللا همحر ( ىف[ةعلالا ) ابحاكت درف ملسو هيلع هللا ىلص

 اهنذإب الإ اهجوزي نأ ىلولل الو ىلو نذإب الإ حكسنت نأ ةأرملل سيل نأ ن. انلق ام ىلع ليلدلاو «اهيلو نم اهسفنب
 ىلص هللا لوسر نأ نسحلا ىنأ نب نسحلا نع ىورو ( قفا هلال ) جوزلا اضرو اعم امهاضرب الإ حاكن متي الو

 رثكأ نإف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نود اعطقنم ناك نإو اذهو «لدع ىدهاشو ىلوب الإ حاكت الدلاق سو هيلع هللا

 ىضر سابع نبا نع تباث وهو ) قناه الا ) دوهشلا حافسلاو حاكنلا نيب قرفلا لوقيو هب لوعي معلا لهأ

 اضرو ةحوكتملا اضرو ىلولا ءايشأ ةعبرأب تبث, حاكتلاف سو هيلع هللا ىله هللا لوسر باحصأ نم هريغو امهنع هلل

 نافل امهنإف امهاضر ريغب ديساا ابجوز, ةمألاو بألا ابجوزي ركبلا نم انفصو ام الإ لدع ىدهاشو حكانلا

 هتنبا ىف بألا لاقو « حاكنلا ةدقع هدب ىذلا ونعي وأ »لجو زع هللا لوق معلا لهأ ضعب اهيف لوئات دقو امهاوس ام

 ةيآلا ىفو ربملا فصن ذخأ نم هلام عدف وفعي جوزاا وه لاقو لا مف هريغ هفلاخ دقو هتمأ ىف ديسلاو ركبلا

 متي ناك اذإف قالطلا باتك ىف بوتكم اذهو لعأ هناحبس هللاو جوزاا وه حاكسناا ةدقع هديب ىذلا نأ ىلع ةلالدلاك

 ىمسي نأ ةسماخ بحبو حاكنلا هعم زب مل صقن ةعبرألا هذه ىاف زئاجالو مات ريغ وهف دحاو اهنم صقنف ءايشأاب

 . روبملا ىف ىلاعت هللا مح نم انركذ امف ازئاج حاكسناا ناك لعفي مل نإو ربملا
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 ىلإ بهذ نم دمتعا ىنعملا اذه ىلعو اه-واسإ ال نم ةأرملا لاني نأ عضوملا ةطابحم رظن لضف ىنعم وهو هكلم ىنعم

 امل أربأ ىلولا نوكسيف حاكنلا نم زوحي الام ىلإ ريصت نأ ىلإ ةوهشلا ةأرملا وعدت نأ لمتحمو ملعأ هللاو ءافك لا

 لوسر لوقا ةحسفنم ىهف ىلو ريغب تعقو اذإ ةدقعلا نأ نم نايبلا سو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ىفو ايف كلذ نم

 ادبأ ىلولا هزاجأ.ول زوحم الو هريغ حاكن ديدحتب الإ 1 نوكأل لطابااو «لطاب اهحاكنف» سو هيلع هللا ىلد هللا

 تناك اذإ ةباصإلا نأ ىلع ةلالد ةنسلا ىفو لطاب ريغ اديدج ادقع دقم نأب الإ اقح نكي مل الطاب حاكنلا دقعنا اذإ هنأل

 اضر لعبلا ناكو ةأرملا تيضر اذإ جوزي نأ ىلولا ىلع نأ ايفو ًادح رك ذي ل هنأل دحلا ءىردوررملا اهيفف ةهمشلاب

 هللا دبع نع كلام انربخأ ( ىف[ لال: ) هلع ام عنم ام ذخأيو ناطلساا ىطعر اك ناطلساا جوز هيلعام عنم اذإف

 مألا» لاق ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنء هللا ىضر سابع نبا نع معطم نب ريبج نع عفان نع لضفاا نبا

 قرفأآ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفف ( قفا: للك ) «اهتامص اهتذإو اهمدفن ىف نذأتست ركبااو الو نه اهسفنب قحأ

 نذإف تمصلا اهنذإ ناك اذإف تمصلا ركبلا نذإ نأ وهو امهنذإ هيف نوك ٠١ امهدحأ نيرهأ ىف بيثلاو ركباا نيب

 ةيالوف فلتخم امهسفنأل امهسفنأ ةبالو ىف امهَرمأ نأ قاثلاو بيثلا صو تمصلا فالح ةنأل اقل امفلاخم ىتلا

 نيح ماذخ تنب ءاسنخ ثيدح اذه لثمو ءايلوألا نود ٍلعأ هللاو بألا انبه ىلولاو ىلولا نم قحأ اهنأ بيثلا

 ظفا لصأ ىف فلتخا نيح امل ةفلاخح ركبلاو هحاكن ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا درف ةهراك ىهو ابيث اهوبأ اه>وز

 ظفالا لبق ؟ كلذ ىلع لدام لئاق لاق نإف ابّسفن نم اهرمأب قحأ بألا ناك اهتفلاخ اذإف سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 اطفال ناك رار شاعرات ولو .نذاتست نأ نكشلا ف لاو اهسفنب قحأ بيثاا لاق ذإ امهنيب قرف ىلع لدي ثيدحلاب

 نأ ليحل 3 اهرائتساب رمأ دقف لئاق لاق نإف مالكلا بيثا نذإو تمصلا ركسبلا نذإو امهسفنأب قحأ امه

 هتعاطأول رمأ ىلع اهسفن نم علطت نأو اهسفن ةباطتسا ىنعم ىلع رمأتست نآل متم و اهرمأل الإ اهخوز تادال

 تفصو امب هل لبق ؟اهرماتسي مل نإو امحاكن زوم تلق مف لئاق لئاق نإف اهحوزي ال نأاب اههْزمي نأ اهيبش ناك بأل

 لاق مث « اهيلو نم اهسفنب قحأ مألا » لاق ذإ بيثلاو ركبلا نيب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قرفب لالدتسالا نم

 تلق اب الإ ام,سفنأ ىف املاح قرفي الو ام,سفنأ ىف املاح قرفي نأ الإ ىدنع زوحي الف «اهسفنيف نداتس ركن

 اهنذإ» بيثلا ىف لقي ملو «اهتامص اهنذإو هركبلا ىف لاق ذإ انللدتسا اك بيثلا ىلع هل سيلام ركسبلا ىلع بأالل نأ نم

 نم تفصو ام ىلع لبف لاق نذإلاب قطناا الإ تمصاا فالخ نوكي الو ركباا فالخ بيثلا نذإ نأ ىلع « مالكلا

 اهنع هللا ىضر ةشئاع نع هبأ نع ماشه نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسيرلا انربخأ معن ليق ؟ ةلالد

 هجوز ( قفا: لالا ) نيئس عست تنب انأو ىف ىنبو عبس ةنبا انأو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنجوزت : تلاق

 اهسفن ىف امل رمأ ال عستو نيئس عبس ةئبا نأل اهسفن نم اهحاكنإب قحأ ركسبلا ايأ نأ ىلع كلذ لدف اهوبأ اهانإ

 ريغ ىلو ىف لوقتال ملف لئاق لاق نإف اهسفا ىف رمأ امل نوكيو غابت تح اركب اوجوزي نأ ءابآلا ريغ وألا لَ

 فلا نألا لولا نإ ت اق ؟ بيثلا ةلزنع ءايلوألا نم قى نحيف اهتلعجو :نذأات مل نإو ركبلا جدزب نأ هل نألا

 ريصت اك لضعلاب ةيالولا نم هسفن هحارخإ وأ هدقف ىنعع هريغل بألا دعب ةءالولا ريصت امتإو ةدلاولا مألا< ةيالولاب

 فرعت ىلا مألا تناك مأ لبق اذإ اهنأل مألا مسا هيلع عقب ام وأ بأ حاكن وأ عاضر ىنعمب ةدلاولاك مألا ريغ مألا

 عم ما ونبو ةوخإلا ريغ ةيالولا ىف هكرمشي دقف 292هد٠ب ايلو ناك نمو بأ عم دحأل ةيالو ال نأ ىرت الأ ةدلاولا

 : هححصم هبتك . رظناف « افي رت ةرابعلا ىف لعل ؛ خاا ريغ ةءالولا ىف هكرمشي دقف : هلوق (1)



 | ا

 تاق هلوقأ ال لاق مالسإلا ىف حاكنال اعم نوئدتني لوقتف هيلع هجو لكب مرحم نم نيبو هنيب قرفي هنأ ءاسنلا ددع ىف

 رظني ملةوفعم تناك اذإو : تلق ! ىلإ لاق ؟ مهل ةوفعم ةدقعلا نأ لع تلد ةنسلا نان سيلأ ؟هلوقت نأ كعنم امو

 ةفلاخم ةدقعلاو لاق اعبرأ تزواجام الو هنيب عملا الو هحاكن زوجم ال نم حاكن داسف ىلإ رظنيال اك اهداسف ىلإ

 انلوق ىلإ ممضعب عجرف ؟ ىرخأ هِيلإ رظنت لو ةرم اهداسف ىلإ ترظنو فاتخلا نيب تعج فيكف تلق لاق اذهل

 لوقعاا ىف قرفتيال ام نيب قرفن نحن لاقو هباحصأ لوق باعو نهرئاس قرافيو ءاش نهتيأ ًاعبرأ كسب لاق

 هانمزلا ىذلا وهو ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ءاج اذإ فيكف ٍدَسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأنم لجرلا لوقب

 لكب ةدقعلا هيلع عقت امث مرحم امو ةدقع نائيش كرمثلا حاكن ىف تاق : ادح هيف ىل دح نكلو ىللاعتو كرابت هللا

 جك انا ىلع مراحلا تاوذ درب هنأ ىلع لد اعبرأ زواجام مسو هيلع هللا ىلص ىنلا در الف عبرأ ةزواجمو هحو

 نع انيهتاو هنع افع اع انوفعف ةدقعاا نع افع هنأ تملع ةدقعلا نع لاس, ملاملو لجو زع هللا باتك ىف كلذو

 مالسإلا ىف هوءدتبا انلقو هلك ناثوألا لهأ حاكن انددر كلذ الولو لاحم لحم نمت اهلع دوقعملا تناك اذإ اهدقع داسفإ

 . مالسالا ىف لحن اع دقعي قح

 ةدابشلاب حاكنلاو ةالولا حاكن بأب

 ءامإلا ف لاقو « ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا. ىلع نوماوق لاجرلا »ىلاعتو كرابت هّللالاق (ىقئانتلالا )

 نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف نلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو »لجو زع لاقو «نبلهأ نذإب نهوحكناف»

 سيل نأ ىلع ةلالدلجو زع هللا باتك ىف ةيآ نيبأ ةيآلا هذهف هللا همحر ( ىف لال ) «فورعملاب مهنبب اوضارت اذإ

 اذإو» لوقي ىلاعتو كرابت هللا نأل جاوزألا ةبطاخم ةيآلا ءادتبا ىرن لئاق لاق نإف ابسفن مكنت نأ ةرحلا ةأرملل

 نأ لبق نم جاوزألا ريغ دارأ امإ هنأ ىلع لدف « نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط

 نفراش اذإ « نرلجأ نغلق » هلوق لمتحم دمف لئاق لاق نإف اهملع هل لسسال اهلجأ غولب ةأرملا ةدع تضقنا اذإ جوزاا

 ارارض اهعجنرب نأ ايهن «فورعم نهوقراف وأ فورعمب نهوكس.أف نهلجأ نغلبف >جاوزأالل لوقلا نأل نهلجأ غولب

 امل لحم ال هغلبت ملو اهلجأ غولب ةفراشملا ةأرملا نآل هلمتحم ال اهنأل ىلا اذه اه در, مل هنأ ىلع لدت ةبالاف اهلضعيل

 نأ نهواضعت الف »لوقي لجو زع هللا نإف املوأب هنم ةعونم تناك اك ةدعلا رخآب حاكسنلا نم ةعون# ىعو حكنت نأ

 نإ معلا لهأ ضعي لاقو جوزلا هل لح دق نمالإ جوزلا حاكنإ لحب 2 رمؤي الف « اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكني

 احك انتي نأ تدارأ وأ اهجوز دارأف اهتدع تضفتاف اهجوز ايقلطف هتخأ جوز راس, نب لقعم ىف تازن ةيآلا هذه

 « نهولضءتالف» تازنف ادبأ اهكحوزأ الف اهتقلط مث كربغىلع كترثآو ىخأ كتجوز لاقو اهوخأ راسي نب لقعم هعنف

 ناك اذإف لضع.ال نأ ىلولا ىلع نأ ىلعو حك انلاو ةحكنملاو ىلولا اضرب مت حاكسنا١ نأ ىلع ةلالدلا ةبآلا هذه ىفو

 هؤاطعإو هنم هذخأي نأ هيلع راج ناطلسلا رمأف اقح عنم نم نأل لضع اذإ جدولا ناطلسلا ىلعف لضعيال نأ هيلع

 لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ناطلسلاو ءايلوألا نم انفصو امو نآرقلا هيلع لدام ىلع لدت ةئسلاو هيلع

 نع اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ةورع نع بابهش نبا نع ىسوم نب ناملس نع جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انثدح

 امب ربملا اهلف اهياصأ نإف ًاثالث لطاب اهحاكنف اهباو نذإ ريغب تحكن ةأرما ايأ » لاق هنأ لسو هيلع هّقا ىلص ىنلا

 هللا ىلص هللا لوسر ةنسؤف هلا همحر ( قف(: :لا](؛ ) « هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلاف اورجتشا نإف اهجرف نم لحتسا

 اهعضي ىف هك رمشل .دحي ال مث اهلضعي ملام هب الإ حاكنلا مي الو ةأرملا عضب ىف اكرم ىلوال نأ اهنم تالالد سو هيلع
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 دعب دقعام سبحم نأ دارأ نإ كلذكف اندنع ادساف ناك نإو مهحاكن ىلع مثرقيو كرمشلا لهأ نم ملسأ نم لكل

 دقعنم ءىش هبشي نأ ىلوأ ءىث الو ادساف نهحاكن نوكي نأ نهنالاج رك 1 نآلاهل كلذ زو كرشلا ف عارألا

 هيلع هللاىبه هللا لوسر رييخل هعمو فيكف اهب ىفتكال اذهريغ ةجح اذهىف نك« مل ولو . هنع عي دقعب هنع ىنعي دساف

 مأ دسافأ ملعِل هحاكن نع كرمثلا لهأ نم ملسأ نم ةلأسم كرت اك رخاوألاو لئاوألا نع هتلاسم كرتو ا! ملسو

 نيب عملا نمو اعبرأ هدعب زواجب نأ زوجم الام مالسإلا ىف هيلع رظح هنأ رخآلاو هلك زوجي وفعم وهو حبحص

 ابرلا نم قبام اورذو هللا اوقتا » ىلاعت هللا لاق ابرلا نه ضبقام ؟> ةياهاجلا ىف هتاوفب دقعلا ىف يحف نيتخألا

 ملام درو تاف هنأل ايرلا نم ضبقام دري مل نأ ىف هللا مح سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر حف ( نينمؤم متنك نإ

 هللا لوسر هدري مل نإ ةيلهاجلا ىف حاكنلا دقع ىف لجو زع هللا هَح كلذكسف تئاف ريغ هكردأ مالسإلا نأل هنم ضبقي

 نم مالسإلا هكردأ نيف كَحو هضعب دريو :هضعب زاجبف ضعبتيال دحاو ءىش وه امنإ تاف هنأل سو هيلع هللا ىلص

 تئاف ريغ اذه نأل نيتخآلا نيب عمجم نأ الو ةوسن عب رأ نم رّثك أ نيب .عمج نأ زب ىف مالسإلا مح ةدقع ءاسنلا

 حاكنلا ىف ةدقعلا نأ ىلع لديام اذه ىوس ىندجوتفأ لاق ٠ ضبقب ابرلا ند تفي ملام كردأ اك هعم مالسإلا د

 تيأرأ تلق هتملع نإ هريغ رك ذاف : لاق ةيافك كتدجوأ مف تاقف ؟ ةدقعلا عم توفلاو عوببلا ىف ةدقعلاك ن رك

 عبيبلا تدقع ولو هل تلق خسفنيال تباث حاكنلاو اهلثم ربم ابلف لاق ؟ دساف ربمب وأ اهتيصأف ربم ريغب اهتحكن ةأرما

 دفع دحفأا : تلف معن لاق ؟ هتمق كيلع ناك كيدي ىف كاله نإف دحو نإ عييبلا در مرح 0 و ىهحسم نك رغب

 تئافك وه لوقت نأ ةيلهاجلا ىف حاكنلا دقع ىف كعنمامف تلق معن لاق ؟ هنوبري عببلا دقءك ذخأ انبه حاكنلا

 تناك نإف ةدقعلا ىلإ رظنأ كلوق تيأرأ تلقو « هدرأ الو هضبق ىضف اوبرأ امو مسقلا اوضيقو هيلع اومستقا ام

 ىل< ىنلا نع ءاج امف كلد امأ امتددر تدر مالسإلا ىف تئدتبا ول تناك نإو امتزجأ تزاج مالسإلا ىف تئدتبا ول

 ثيدح ىلع كتلكامنإق لاق كشلا عضوم كنع عطقام ةيواعم نب لفونو ىمليدلا نبا ثيدح ىف لَسو هيلع هللا

 ناك ناك ول اذه : هل تاقف ثيدحلا ىف اماع نك« مل نإو تفصوام ىلع اماع نوكي نأ لمتحم دق هتلمج نأل ىرهزلا

 نأ عم كناسا ىلع اجوجحم تنك ةلالد رمت نبا ثيدح ىف نكي لو رمت نبا ثيدح الإ هيف نكي ل ولو كياع دشأ

 نبا ثيدح ىف نكي مل ول ىلوق فالخ ىلع لديام ىتدجوأف : لاق عأ هللاو انإوق ىلع اندنع ةلالد رمع نبا ثيدح ىف

 ةمذلا لهأ ةداهشب الو اللاق ؟زوحبأ ناثوألا لهأ ةدايشب احاكن مالسإلا ىف أدتبا الجر تيأرأ تلق ةئنب ةلالد رمع

 من : لاق ؟ مالسإلا لبق ناك ناثوألا لهأ ن.أ ةملس نب نالدغ تيأرفأ : تلق نيماسملا ىلع ءادهش نون وكيال مهل

 عبرأ عمرقي نأ تمعز اذإف : تلق ىلب لاق ؟ناثوألا لهأ ةداهشب حكشي نأ سيل أهدنع ناك ام نسح] تءآرفآ كلك

 : تاق « ىنمزليل اذه نإ لاق ؟ كلوق لصأ تفلاخ امأ ناثوألا للهأ ةدابشب نبهحاكن نوكي نأ نيف هلاح نسحأو

 لاق.ةدعلا ىفو دوهش ريغب و ىلو ريغب نوحكني اوناك مهلعل ىردنال انأ عم اجوجحم تنك هريغ ةجح كيلع نكي مل ولف

 هيلع هللا لص نا نأ عمسأ : نكات لح لافتا ف دوهش ريغب نو>كش اون اكن مهمنع ىوداو مهي نكح اذه نإ

 ربخلا ىف كيلإ دؤي ملو مهلأس نوكي نأ زوحم دق انل تلق كلئاقكال لاق نإ تيأرفأ تلق مهحاكن ل-أ,لأس فيك ملسو

 اوفع كلذ ناك ةدقعاا لصأ نع نط اس هنأ ريا ىف دؤب ملال وك نأ مراد دحتفأ هل تلق «لعدل كلذ نك ل

 كلوق ةدقعا ايف لوقت نراك وأ ملسم مالسالا ىف 6 0 حاصيال ام ىلع الإ ناثوألا ناهأل نركتال اهنأل ةدقعلا نع



 هو و1

 نبا وأ ىمليدلا نع شارخ ىلأ نع ىناشيجلا بهو ىلأ نع هللا دبع نب قحسإ نع ئحم ىنأ نبا ىنربخأ لاف

 22الف دافأو تتح اعبي! كانمأ نأ ىرم اق ملسو هيلع هللا ىلص ىلا تلا اسف ناتحأ ىو كملسأ لاق ىملدذلا

 ءاش :نهتيأ اعبرأ نهنم كسمأ ةوسن عبرأ نم ريك هدنعو ةكرشلا مسأ اذإ لوقت اذهف ( قفانةلالاف )

 رثك أ نيب عمجمال نأٍِلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاجامو لجو زع هللا لول كلذ ريغ هل لحال هنأل نهرئاس قرافو

 ىلوألا قراف نهتيأ وأ ةقرفتم دقع وأ ةدحاو ةدقع ىف نك ىلابأ الو ( ىف: :لالاف ) مالسإلا ىف ةوسن عبرأ نم

 هجو لكب اه>اكن *ىدتبي نأ مالسإلا ىف هيلع مرحم مرح تاذ ريسغ نهنم كسي نم ناك اذإ ةرخآلا مأ حكن نم

 هلثمو مالسإلا ىف امهنيب عمجم نأ هجو لكب امرح نآل ءاش امي قراش نأ دب الف ناتحا هدنعو مسي نأ 3 كلذو

 ىذلا حاكتلاب امهاصأ دقو مالسإلا ىف امهنم ةدحا و حاكن *ىدتي نأ مرحف ا ءاضإف اهتنباو ة أرما حك كك نول ل

 رظنأ الو ىرخألا كسسمأو تّدش امهتيأ قراف هل تاق امهنم ةدحاوب لخدب ملو اعم نيتخأ حا كنا ىلو :!هلقم روكا

 ةينارصن وأ ةيدوهع هدنعو لحر لسأ ولو مل معأ كاف ةنسلا ىنعل قفاوم هلك لوقلا اذهو الو 0 7-5 افي ىلإ كلذ ىف

 الإ ابتباصإ هل نكي ل ةسوجم وأ ةينثو هدنعو ٍلسأ ولو مجسم وهو امهنم ةدحاو حاكن هل هنأل حاكتلا ىلع اناك

 لحمل اذإ كلم .ةيسوحم الو ةينثو ءطو هل سيلو « كلملاب ةنارصنااو ةيدوهملا ءطو هلو ةدعلا ىضقنت نأ لبق مست نأ

 ةيبرع ةيبس *ىطو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم ًادحأ لعأ الو امهف نبدلل كلذو اهؤطو هل لحم مل اهحاكت هل

 نأ ىلع كلذ لد ةدعلا ىف لست ىتح ةينثو ةأرما أطب نأ لسأ نم ىلع ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا مرح ذإو تماسأ تح

 . ةمأ وأ ةرح نم مست ىتح اهنبد ىلع تناك نم ًاطوتال

 هل عيرأ نم رثك أ هدنعو للسي لجرلا ىف فالملا باب
 ىتاللا قرافنإو عبرأ ىلع دازام قرافي نأ كتححام سانلا ضعب ىل لاق ( قنا: ةلالاك ) لاق عيرلا انريخأ

 لاق ةيواعم نب لفون ثيدحو ىمليدلا ثيدحم هل تلقف ؟ نهرئاس قرافيو لئاوألا عبرألا كسمب لقت ملو الوأ حكت

 نع تبش. اهف ىلع امو من تلق ؟ ةجح رمع نبا ثيدح ىف كل نوكيأ نيتباث ريغ اناك وأ اتباث نكي مل ول 222تأ

 هلك اذه لاق لجو زع هللا ةعاط كلذو ملستلا كيلعو "ىلع لب هريغ ةج> هيف له لاقي نأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هلثم ناكام ددراف هيفةح> كءلع سيلف هنم فءضأو هلي تيثتال تنن؟ نإ تاف باث ناك نإ هب لوقن نأ انيلعو تلفاك

 هللا ىلص ىنلا لعأ الل : تلق ؟ىهنرأو لاقرمن : تلق ؟ هريغ تأي ل ول ةجحرهع نبا ثيدح ىف له ىنملعت نأ بحأف لاق

 لحم امف قب ول هنأ ىلع انللدتسا لث اوألا عد الآ هلا لد : لو عبرأ نم رثك أ كس نأ هل لال هنأ نالمغ ملَسو هيلع

 لاق هريغيىف ملعي اع هل تكسيو اضعب ملعيف همالسإ لبق هل لعال مالسالل *ىدتبم هنأل هانإ هماع هريغ ىنعم هيلع مرحو هل

 هل تلق ؟ تلقام هيف نكي دقو ةد> اذه تلعجلف لاق ىلب : تاقرخآلا نود اهد>أ ىدؤف نيئيشلا هماعي دق سيل وأ

 ددعلا نمحاكتلا هيلع عقي نمو حاكتلا ةدقع ءادتبا نم تاف اع وفعلا اهدحأ نائيش سو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدحيف

 الإ احاكن نودقعبال ناثوألا لهأ ناكو . نهحاكن ةدقع لصأ نع لأسي ملو الوأ دقعلا هيلع عقو اع لأس مل املف

 هيف دساف دقع لك ءاوسف كرمشلا ىف تئاف هنأل ادشاف ادحاو ادع افع اذإو هافعف مالسإلا ىف أدتبي نأ حلصيال احاكتن

 ىلع دئاوزلا حاكنلا ىفام زيك )اف مداسألاق ةواتا رعأل ام كلذ دبشأ امو داويش ريغبو ىلو ريغ حكشي نأب

 . هححصم هبتك . هلبق بابلا ىف مدقت دقو « رمع نبا ثيدح ىأ « اتباث نكي ملول : هلوق (1)

 ا مس د



 ها

 تلقف ؟ هليسان وهو « هخأ ةبطخ ىلع ءرملا بطال » ثيدح فلاخم اذه تلق نإ تيأرأ كلاقو ( قفا: ةلالاف )

 آعمنيثيدحلا لايعتسا نكمفأ تلق اللاق ؟اعم نيثيدحلا لامعتسا نكمي ال ىذلا فالحلا هفلاخمام الإ ًادبأ خسان نوكي وأ هل

 فالتخال ةهوركم ريغ اضرلا لبقو ةهوركم اضرلا دعب هيخأ ةبيطخ ىلع ءرملا بطخم ىتلا لاخلا نأ نم تفصوام ىلع

 ىردي الو هفلاخمال نأ نك دقو ثيدح حرطي نأ زوحم فيكف هل تاق . معن لاق ؟ هدعبو اضرلا لبق ةأراا لاح

 هيلع كتجحام لاح لككب ةأرملا لجرلا بطخم نأ سأب الو خسانلا ةمطاف ثيدح لئاق لاق نإ تيأرأ خسانلا امهأ

 نأأف رخآلاب امهدحأ حرطب م المعتس.نأ ناثددحلا لمتحا اذإ لوقن نحن و تنأ لاقف كفلاخ نم ىلع كتجح لثم الإ

 ىف فلس, نأ ىف صخرأو هدنع سيلام عسب نع مازح نب ميكح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىهن هل تلق كلذ ىل

 نومضم ريغ هنيعب كدنع سيلام عب نع ىبنلا تلقف عئابلا دنع سيلام عب اذهو مولعم لجأ ىلإ مولعملا ليكلا

 لاق انبحاص نإف لاق كيلع ةجح هذه تلق لوقت اذكه لاق ًاعم نيثيدحلا انلمعتساف ةفص عب وهف نومضملا اماف كيلع

 اهتبطخ نع فك« نأ ىف ةأرملا ىلع ررضض ثيدحلا فالخ اذبف : تلق . بطاخلا كرتي تح ضر ل وأ تيضر بطخال

 لاق دق نكسلو هللإ عجرأ انأو انباحصأ لاق ام نسحأ اذه لاق ادبأ اهتبطخ كري الو اهراضي هلعا نم ابكرتي ىت>

 ةبطخلا عدبال بطاخلا ناب تمعز فيكسف اهسفنل طرتشت نأب اضرلا ىلع ةلالدلا تءاجو تنكر اذإ اهبطخمال كريغ

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدجو امل هل تلقف ؟ ركبلا تكستو اضرلاب بيلا قطنت ىتح ابعدي الو لاخلا هذه ىف

 اهنأ نم تفصو ام الإ جرخم ثيدحلل نكي مل امهتبطخ ىلع ةءاسأ ىلع اهبطخمو ةمطاف ةيواعمو مهج ىنأ ةبطخ دربال

 تاق نإف ةبطخلا دنع ىلوألا اهللاحل ةنيابم ةلزتم ةبطخلا دنع هنع توكسلاو اضرلاب قطنلا نيب نكي ملو اضر 1

 تناك نإ اًضرلاب قطنت ىتح ال:لاق ؛ طارتشالاو نوكرلا دنع اهحوزب نأ ىلولل زوحم وأهل تلق طارش لا 0

 ىلولا اهوربال ءاوس ةبطخلا دعب نوكرلا ريغ دعيو نوكرلا دنع الاخ ئرأ هل.تلقف اركب تناك نإ 00

 تسل تلاقو هتمتشف اهبطخ اذإ تيأرأ تلق « ةنك ار ريغ املاح ةفلاخم ةنكار اهبنكلو لجأ لاق امينم ةدحاو ىف

 معن : لاق ؟ ىل وألا املاط ةفلاخم ىرخألا املاحأ ممن الو ال : لقت يف ةبطخلا دواع مث هحكتتال تفلحو لها[: كلذل

 امنإ اجيوزت زاوج ىف ريغتبال محلا نأل ال : لاق ؛ املاح فالتخال ت رك ذ ىذلا ىنعملا ىلع اهتبطخ مرحتفأ تلق

 ىتح اضرلاب ايف قطنت ىتأأ لاحلا ريغ اضرلا نع اهبف فكت ىتلا ةلاحلا نأ ىلع لديام فشك اذإ كلوت ىف نيتسن

 . كبو انب اهالوأ اهرهظأاف تلق « اهناعم رهظأ اذه لاق اهيف اهعوزت ىلوال زوحب

 كانخأا حاكن ىف ءاحام

 صخرام ددع ىهتناف «عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم 3 باطام او>كتاف»زعو لد هللا لاق ( قثان الاف )

 ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر هب هللا صخام الإ عبرأ نم زبك ني عمجم نأ ملسل لحال عب رأ ىلإ نيملسملل هيف

 « نينمؤأا نود نم كل ةدلا> »العو زع لاقف رم ريغب حاكناا نمونرعمج عب رأ قس حاكذ 0 نيملسملا نو

 ماس نع ىرهزلا نع رمعم نع « ىعفاشلا كش » مهاربإ نب ليعمسإ هبسحأ ةقثلا انربخأ ( قفا: ةلالاف )

 قرافو اعبرأ كسمأ » ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف ةوسن رمثع هدنعو ملسأ ىقثلا ةملس نب ناليغ نأ هيبأ نع

 فوعنب نمحر لا دبع نب ليهس نب ديجلا دبع نع دانزلا ىنأ نع انباحصأ ضعب انربخأ ( قفا: ةلالاو ) «نهدئاس
 سو هيلع هللا ىلص ىنلا تلاسف ةوسن سمح ىتحعتو تملسأ لاق :.ليدلا ةيواغم نب لفون نع ثرخا نب اف

 ىعفاشلا ان ربخأ « اهتقرافف ةنسنيتس ذنم ًارقاع ًازوجع ىدنع نممدقأىلإ تدمعف «اعب رأ كسمأو ةدحاو قراف» لاقف
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 نوكيو هيلع حاكنلا زوحب بوثلا ةطايخك ريخلا ملعت ناك اذه حلص ولو « هريغ الو ان آرق أريخ هملعي نأ ىلع الجر
 نأ لبق اقلط نإو ريخلا كلذ ميلعت رجأ فصنب اهيلع عجر اهقلطو ريخلا اهملع اذإ بوثلا ةطابخ ىف لوقلاك هيف لوقلا
 سايقلاو ةنسلا ىلعحيحص لوق اذهو اهماعيو اهب ولم نأ هل سيل هنأل ريخلا كلذ ملعت رجأ فصنب هيلع تعجر اهماعي

 اذإ رخآ لوق ىعفاشال عيرلا لاق ( اهلثم ربم امل لاقف ىعفاشلا عجر ) ريخلا ملعت ىلع رجألا را ىف امنا ول اع

 وأ هطخم نأ لبق بوثلا كلبف اهب لخد. نأ لبق اهقلطف هنيعب اًئيش اهطع» وأ هنيعب ابوث امل طبخم نأ ىلع اهحوزت

 نأ لبق ءىثلا كلبف رانيدب اًءيش ىرتشا نم نأب جتحاو . اهلثم قادص فصنب هيلع تعجر هنيعب ىذلا ءىنلا كله

 ردقي ملف هضبقت نأ لبق بوثلا كله اماف ابعضبب بوثلا ةطايخ تكلم امتإ ةأرملا هذبف هذخأف هرانيدب عجر هضيقي

 اذهو ( عيرلالاق ) ةطايخلا ةب ترتشا ىذلا نملا وهو ابعضب وهو ةطابخلا هب تكلم امي هلع تعجر هتطاب> ىلع

 . ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا ىلوق رخآ وهو نيلوقلا حصأ

 هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي نأ ىعنلا باب
 ىلص هللا لوسر نأ مهنع هللا ىضر رهع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق : ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ

 دانزلا ىفأن ع كلام انربخأ لاقىعفاشلا انربخأ لاق عبيرلا انربخأ «هبخأ ةبطخ ىلع كدحأ بطخم ال» لاقوسو هيلع هللا

 ةبطخ ىلع كدحأ بطخم ال » لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريره ىنأ نع جرعألا نع نابح نب ىمحم نب دهو

 قح اهيطخمال نأ ةأرما هريغ بطخ اذإ امبنم لجرلا نوكي نأ نالمتحم ناثيدحلا ناذهو ( ىف: للا ) « هيخأ

 هنأ كلذو ةبوطخلا اضر دنع وه امنإ هنع ىبنلا نوكي نأ لمتحمو هتطخس وأ بطاخلا ةأرملا تيضر كرتي وأ ند

 اداسف اذه ناك لوألا هب تيضرام تكرت هتيضر ىذلا لوألا بطاخلا نم اهدنع حجرأ رخآلا بطاخلا ناك اذإ

 اندجو ام هب لامي نأ اههالوأ ناك اهريغو نيينعملا لمتحا الف ملعأ ىلاعت هللاو هب رارضإلا هبشيام داسفاا ىفو هيلع

 اذإ هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخم نأ ىهنأ نأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدلا اندجوف هقفاوت ةلالدلا

 |3115 قركت تكست نأ اركب تناك نإو معني حاكنلاب نذأت نأ ايث تناك نإ اهاضرو ( لاق ) ةيضار ةأرملا تناك

 ا( 415 قات ى> رهاظااو ماعلا ريغ ىعم لمتءا نإو هروهظو همومع لع ثيدحلا لوقت تنأ لئاق ىل لاقو

 ىلع لجرلا بط# ال:ثردحلا اذع ىف لوقت نأ كءنم اف لاةلوقأكلذك؛ن : تاقرهاظ نود نطابو ماع نود صاخ

 آطان ثيدحلا هلمز« ال ام ىلإ هإ ترء ف.كف ةرطلا كرت ت> بطء ال هنأ اضر ةأرلا _هظت مل نإو عهيخأ ةبطخ

 نآفسنب دوسألا ىلوم زب نب هللا دبع نع كلام انر>أ تلق ؟ ةلالدلا امو لاق ةلالدلاب تلق ؟ماع رهاظ نود اصاخ

 تلاق«ىنينذآف تال> اذإداهللا3 لسو هيلع هللا ىلع هلا لوسر نأ سدق تنب ةمطاف نع نمرلا دبع نب ةءاسينأ نع

 نع هاصع عض الذ ,مج وبأ امأو هل لاءال كولءعف ةبواعم اسأ » لاق ىايط> مبج ابأو ةيواعم نأ هترب>أ تالح اللف

 هللادمحر ( قفا تل الاف )هب تطتغاو | ريخ هيف ىلهللا لءدف هتوكشت «ةباسأ ىدكنا )لاو هتهركذ 1 ةماسأ ىحكنا هقتاع

 ةبطخ اهدحأ ةبطخ تمدقت دقو الإ اهناط امهبسحأ الو اهابطخ نيلجر نأ ةمطاف هتربخأ دق هل تلتف ىلاعت

 رخآلا عد ىت> دءاو كريط# نأ كل ىغني ناكام اهل لاق هملعت ملف تقو ىف اعم ناثا بط ام لق هنأل رخآلا

 اهتم ادحاو تيضر اهنأ اهئيد> ىف نكي ملو (هربغ ىلع لسو ةيلع هللا ىلص ره اهبطخو ال كلذ لاقالو كتبطخ

 اهبطخ ايلف امهندب ةليمت وأ اههربغ ةرظتنمو امهنم دحاوب الو امم ةيضار الو ةداترم اهنأ ىلع لدي اهئيد>و هتطخس الو

 ةأّرللا ضرت ملام نيبطاخال ةءساو ةبطلا نأ نم تفصوام ىلع لد هتحك:و ةماسأ ىلع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
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 اهنأل سيلأ تلق معن لاق ؟ اهيلعو اهل هتزجأ ةرم ةئام اهلثم رهم نم لقأ ناكولف تلق هب تيضر لاق اهلثم ره

 ا ترآ كلك ءارد ةعسن هلع اهتدزف ربك أ اهردقب اه وهو مهر دب ةئيندلا.تيذر دق تلق ىلب لاق ؟ هب تيضر

 ابلثم رهم ناك ةأرما نأ ولو « اهلثم ره اهتقحلأ ةئاع تيضرف ًافلأ اهلثم رهم ناك ةأرما نأ ول : لئاق كل كل لاق

 هل كلذ سيل لاق ؟ !هلثمره ردق فلأ ىلع اتقوم قادصلا نوكي تح فاأ ىلإ اهتددر فال 5 ةرسشعلجر اهقدصأف افلأ

 لك ىلع ترجأو ناصقنلاب تيضر ةحوكتملاو ةدايزلاب ىضر حكانلا نأل نياغتلا هيف زيت - ار

 معن لاق ؟ افلأ وأ ناك ةريثع اهلثمربم امل تلعج اهباصاف روم رغب تحكن ول كلدكف : تلق معن لاق ؟ هب ىضرام

 مل اذإ اهلثم رهم ىلإ هدرت مث هيلع ايضارتام هيف زيحنو مارد ةريثع غلب ءىش لك ىف 2 رهملا هبشت كعمسأف تلق

 ىح اهتددر مهارد ةرشع نم لقأب تيضر اذإ لوقتف 0 ةرهشع نم لقأ ىف عوبباا نيبو هنيب قرفتو قادصب نكي

 نم تق كارأ ال : لئاق كل لاق ول تبأرأ تاق هتزجأ مثرد ن فلذا هق ىكر اذإ كدنع عيبلاو ةريثع اهب غلبأ

 جوز لادبتسا متدرا نإو » : لاق لجو رع هللا نأ ىلإ قادصلاىف كلب , عج رأف كلوق هف لدتعي ءىث لع قادعلا

 قادصلا لعجتف ادح هيف دحم ملف هاوس نآرقلا نم عضوم ريغ ىف قادصلا ركذو « اراطنق نهادحإ ميت آو جوز ناكم

 هللا ىلص ىلا نأو سانلا ىلع هضرفي مل لجو زع هللا نأل هل كلذ سيل لاق ٠ هيلع ديزأ الو هنم صقنأ ال اراطنق

 را 3 هيلع هللا 0 هللا لوسر كاندحوأ دق انلقف هنم لقأ زاجأو هنامز ىف قدصأو هنم لقأ قدصأ سو هيلع

 لئاق لاق ول تيأرأ تلقو رهماو ديلل امو ديلا هيف عطقتام تلقو هفالخم تلقو هتكرتف مهارد ةرسثعنم لقأ قادصلا ىف

 قو ءاردلل َء وه لاقو أ مثرد نا حسو هيلع هللا ىلص ىنلا روم ند لقأ 0 زيجأ الو قادصلا دحأ

 اتئام وهو ةاكزلا هيف يحن امم لقأ نوك<ال لاق وأ ةفئاح شرأ هيفف ةبانطاك ركسلاىف لاق وأ مرد ةئامسمح ن ٠م لقأ

 نه رهملا سيل لاق ؟ هيلع ةجحلام ارانيد نورشع وأ مثرد اذه ضعب لب ديلا هيف عطقت امالو لجأ تلق ليبسب اذه ن

 ٠ اديعب هنم اذه ناك نإ ديلا هيف عطقت امث هيلع ساقي نأ ىلوأ

 ةراحإلا كغ حاكنلا ف ءاحام بأب

 ًاقادص نوكي نأ حلص انع نوكي نأ حلصيام لكف نامألا نم نمت قادصلا : ىلاعت هللا همحر ( قئانةل الان )

 لاقنإف لمعلا امل لمعيو دلبلا اهب بهذيو تيباا اهلىبيو بوثلا الطي نأ ىلع لجرلا ةأرملا حكنت نأ لثم كلذو

 هزاجأو هباتك ىف ةراجإلا ىف لجو زء هللا هزاجأ دقو اذه ىنعمىف ناك انمث رهملا ناك اذإ لق ؟ اذهىلع لد ام لئاق

 نهةزر هل دولوملا ىلعو » لجوزع لاقو « نهروجأ نهوت آف يل نعضرأ نإف » لجو زع هللا لاقو نوماسملا

 رز نإ هرجاتسا تأ تلاقو لاه حاكسنلا ىف سو امبيلع هللا لص ىسومو بيعش ةصق ركذو «فورعملاب م

 راسو لخالد وو ىضق اماف» لاقو ةبأآلا « نيتاهق نبا ىدحإ ككل نأ دي رأى نإ لاق»نيمألا ىوقلا تراس

 ارهم نوكي نأ زاج ةراجإلا هيلع تزاج ام نأ ىف ًافالخ دحأ نم ظفحأالو لاق « اران روطلا ناجم سن هلهأب

 لمعلوخدلا لبق قلطمث هلمعي لنمو لمعلا ةميق فصنب عجر لوخدلا لبق قلطمث هلك هلمعف المع لمعي نأب حكن نف

 عجر( ع رلالاق )ناك ١١ هلمعوأ بوثلا ةطابخرجأ فصن لثم ةأرملل ناك كلهف ًابوث نوكي نأب لومعملا تافنإف هفصن

 هنإف ريخلا ملعت ريغ ءىشلك ىف اذه زوم لاق سانلا ضعب نأ ريغ اهلثم ربم فصن امل نوكي لاقف هللا همحر ىعفاشلا

 لجر رجأتسي نأ حاصيال هنأل اهلثم رهم اهلل ناك اريخ اهماعي نأ ىلع ةأرما لجر حكت ولو « ريخلا ميلعت ىلع رجأ ال

 عل
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 لئاق لاق نإف مهنيب سانلا هعيابتي امو ةميق هل تناكلجرل لجر هكلهتسا ول ام سانلا لومي ام لقأربملا ىف زوحبام لقأ

 ىضارتام»لاق؟هللا لوصراب قئالعلا امولبق «قئالعلا او”دأ» لس و هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ىلق ؟ كلذىلع لذ امو

 اذإ وك هع عابس ةمق هلام ىلع الا لام مسا عميالو لق نإو لومتام ىلع الإ قلع مسا عقبالو )» نولهألا هيلع

 هنوحرطي ىذلا كلذ هبشأ امو سلفلا لثم محلا ومأ نم سانلا هحرطيالامو تلق نإو اهتميق ىدأ كلهتسم اهكلهتسا

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر قدصأ ام ىلع رهملا ىف ديزي ال نأ بحتسأو انيإإ بحأ ربملاىف دصقلاو ( قفا: ::لالا ١

 لاق ( عيرلا انربخأ ) مسو هيلع هللا ىلك هللا لوسزر ةلعف رمأ لك ىف ةكربلا تلط مثرد ةئامسمح كلذو هتانبو هءاسن

 تلامس كاك ةيلس ىلأ نع مهاربإ نب دمحم نع داملا نب ديزي نع دمحم نب نارا 36 انريخأ لاق ىتعفاشلا انريخأ

 شنو ةبقوأ ةرشع ىتنثا هجاوزأل هقادص ناك تلاق ؟ سو هيلع هللا ىلص ىنلا قادص ناك 5: اهنع هللا ىضر ةشئاع

 ٍلْسو هيلع هللا ىلص هللا لوصر قادص كاذف مجرد ةئامسمح كلذف ةقوأ فصن تلاق ال : تلق ؟ شنلا ام ىردنأ تلاق

 هللا لوسر نأ دعس نب لبس نع مزاح ىبأ نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيبرلا انربخأ ) هجاوزأل

 هللالوسران لاقف راصنألا نم لجر ماقف اليوط ًامايق تماقف كلىمفن تبهو ىتإ تلاقف ةأرما هتءاج سو هيلع للا ىلص

 ىدنعام لاقف 00 هانإ اهقدصت ءىش كدنع له» 5 هيلع للا ىلص هّللأ لوسر لاف ةحاح اهم كل نكي مل نإ اهينحوز

 ايش دجأ ام لاق ايش سمتلاف لاق كل رازإال تسلح هانإ اهتيطعأ نإ» مسو هيلع هللا ىلص ىناا لاقف اذه ىرازإ الإ

 اههرد ىوسال ديدحلا نم محاخلاف ( قنات الاف ) « ديدح نم اعاخ ولو سمتلا » سو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف

 نايفس انريخأ ) قئاخت ال[ 0 اذه لبق ىذلا ىف انفصوام ىلع ساناا هب عيابتيام ردق نع هل نكلاو هنم اسرق الو

 . ةاون نزو ىلع جوزت فوع نب نم رلا دنع نأ ندا نع ديمح نع

 قادصلا ىف فالحلا باب

 نمز ىف قادصلا فلتخاو تقوم رع قادصلا لحو زع هللا 0 الو ّ ىلاعت هللأ ةنحر ( ىن 5 *لللاف (

 ديدحلا متاخ نم انفدوام هنم سو هيلع هللاىلص هللا لوسر زاجأو ضفختاو عفتراف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 نأ ىلع انللدتسا ابلثم ربم امل تييصأ اذإ امل ضرفيال ىتا ىف اولاق نيماسملا انيأرو نولهألا هب ىضارت ام لاقو

 ]| الف دك وأ لف نم هلام نم هلع تحن نمو هل بح نم هب ىضارت ام ناو. نامألا نم نم قادصلا

 قارا ن 2ك 1] لاقف اذه ىف سانلا ضعي انفلاخو  ًاقادص ناك ناحوزلا هن: ىضارتف ترثك وأ تلق ةمدق هل تناكام

 ' تلا نع لعاب انلكو انك امف لوقلا اذه ن.. انلقام هل ان ركذف انلق امب انتجح نع انلأسو متدرج ل

 دبلا هف عطقت ام كلذو متارد ةرهشع نم لقأ قادصلا نوكحال ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب نع امور لاق

 ْلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم دحأ ىف سيلو ًآتباث اًثيدح لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كانثدح دق تلق

 سلو فكم سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر عم ةدح هيف نكي ل اثاث ناك ول هنع تثدح نه كثدحو ةحح

 تلق معن لاق ؟ابجرف هل لأ مهردب ةيراج ىرتشاول الجر تأرأ انلق ؟هفات ءىش احرف حين كل حبقيف لاق ؟ تباث

 تلا هل تلكو عسيبلا ْق مثردب راوح رمثشع 0 تلك ةقر جرفلا 6 تدزو هقات ءىا جرفلا كلل دق

 ةليمج ةفيرش ةأرمال محارد ةرششع وأ هردقو اهردق ىلع امل رثكأ مجردأ مهردب لاحلا ةئيس ةيند ةأرما حكي افيرش

 تنزو 4 اهردق ىف هفاتلا امل يع ىلف : تلق لق اهردقلا هدنل ةرسشع لب لاق ؟ردقلا ريغص :ىد لح ند ةلضاو

 هب زواخم الو امل ريثك كلذ نأل مهارد ةرمدع اهب زواج مل ىرخأل تضرف ولو لقألا هتضرف ارهم امل تضرف ول
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 لبق ؟ عاذلا رسسلا نأ ىلع لدام : لئاق لاق نإف حبي رصتلا حبقأك اذهو عام حب رصتو ضيرعتلا فالخ حبرصتلاو

 نأ زوجي الف اذه ناك اذإف ةيئالعو ًارس زئاج علا لهأ دنع ضيرعتلاو ضيرعتلا حابأ ذإ هيلع ليلدلاك نآر لاف

 : سيلا ؤرما لاقو عاملا ىنعملا كلذو هريغ ىنعم نم دبالو ضيرعتلا رس رسلا نأ موتي

 ىلايمأ سلا ندحلال نآو ترك 7 ن1 موعلا نضاأت كلا

 ىلاخلا اهب نزي نأ ىسرع عنمأو .هسرع ءرملا ىلع ىضأ دقل تبذك

 : هتآرما:ى رب ريرج لاقو

 اراوسألا تفعو تيدحلا نزح ايشارت_ للتلا د ذآ

 ىنعم الف اهفصو اذإف ةينالع الو ًارس هب حاببال نأ ثردحلا نردم نور اه دع نأ مع اذإف ) قناه الاف )

 . عاما : رارسإلاو رارسإلا ريغ فافعلل

 قادنعلا ىف ءاحام

 نذإب نهودكتناف » لجو زرع لاقو « ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتآو » ىللاعتو كرابت هللا لاق ( ىقفإ:ةلالاف )

 نهوت اف نهنم هب مهءتمتسا اق * نيحفاسم ريغ نينصحم ملاومأب اوغتتت نأ » لاقو « نهروجأ نهو: او نرلهأ

 « متيتآو جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو»لاقو «نهومتيت ١ امضعب اوبهذتل نهواضعتالو» لاقو «نهروجأ

 ففعتسيلو» لاقو « مهلاومأ نم اوقف:أ ابو ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا » لاقو ةنآلا

 رحالاوا نهتافدصو نهررجا ءاشنلا اون و نأ جاوزألا هللا رمأف « هلضف نم هللا مهينغي تح ًاحاكن نودجمال نيذلا

 قادصلاب :ارومأم نوكي نأ اذه لمتحف ءامسأ ةدعب' ىماشت ةبرع ةلك هو ريملاو رجألا وه قادصلاو فاذا

 ىذلا ىنعملاب الإ هنم ءىشل سبح هل نوكيالو هسفن  همزاأ قح هنأل لخدي مل وأ لخد هضرفي مل نم نود هضرف نم

 0 متضرف دقو نهوسم نأ لبق نم نهومتقلط نإو » لجو زء هللا لاق لو>دلا لبق قالطي نأ وهو هل هللا هلعح

 مسهل نإو ةدقعلاب بحب نوك نأ لهتخو ( حاكتنلا ةدقع هدب ىذلا ومعي وأ نوذعي نأ الإ مطر فام فصنف ةضيرف

 ارهءاحل مس مل نإو ةأرملاب لخدب وأ هسفن ءرملا همزلي نأب الإ مزايال رهملا نوكي نأ لمتحمو « لدي ملو ارهم

 انالدتساف عامجإ وأ ةنس وأ هلا باتك نم ةلالدلا هلع تناكام هب لاقي نأ اهالوأ ناك ثالثلا ىناعملا لمتحا اماف

 َهْدَقَع نأ ىلع « نهوءتمو ةضيرف 0 اوًصرفت وأ ندوسع ملام ءعاسنلا مقلط نإ مكيلع حانجال ) ل>و زع هللا لوق

 حاكتلا دقعب نأ زاح اذإو 3 20 ةهدّقع ص نم ىلع الإ عقبال قالطلا أ كلذو َ قادص ةضيرف ريغب عم حاكسللا

 ريخت كقعت حاكتلاو مولود نمش الإ ككل عوببلا 0 عويبلاو حاكما نيب فالخلا نأ ىلع لد امم تىكف روم ريغل

 مساس م
 آل

 هدّوع دسفال | د نأ مالكلاب ام ةدقعلا نأ ىلع ان تت رجم ريغب دقعت نأ زاح اذإو رهد

 تبيصأ اذإ اهاثم رهم ةأرملل ناكو مالكلاب ةدقعلا تتبث مارح وأ لوب# رهع حاك-لا دقع ولف اذكه ناك اذإو ادبأ

 لوقبو ةنالاب ارهع م ُ نإو سيسماو ةدقعلاب تجي 0 كلذو لحد مو ارهمكت ١ اذإ قلط نم ىلع قادصال هنأ ىلع

 )0 نينمؤملا نود نمد تال ةصا اح 5 كل أ ل دارأ نإ ئنال أمت ثت.صهو نإ ةنمؤم ةأرماو 0( لد>و زع هللا

 سعف حكشي نأ ميسو هلع هللا ىلص كالوسر ريغ دحالا نذل هنأ ىلع رهم ريغ سيسملاو حاكدلاب -عأ ىلاعت هللاو كيري

 قادصا 3 تقوال نأ ىلع 0")» اراطنق نهاددحإ مد 5 0 ىلاعتو كرات كالوق لدو 9 هلق ىآلا ةلالد ع ره همزا الإ 1

 لوقف عامجإلا ىلع سايقلاو ةئساا هيلع تادو ىلباقلل ًادح هكرتو ريثك وهو راطنةلا نع ىبنلا هكرل لق وأ 0



 كح /١ ماع

 سيل لاق نيتيألا نم نيجراخ اوناك اذإ تاماسملا اودكنب نأ ملاجرل لعجأف مهاسنن مهاجر سيقأ انأ كلذكف

 هتكلو كل لاق نإف : تلق ؟ تاماسمملا ملاجر حكني نأ ىف صاخرإلا سيل مهاسن رئار> ىف صاخرإلاو هل كلذ

 كيلع ةجحلا هذبف تلق ةمرحم ةلج نم نيع ليلحتلاب دصق امئِإو اسايق هيلع نوكي الو لاق هيلع اسايق هانعم لثم ىف
 سانلا عمتجا دق : لاق . ةمرحم ةلج نء«نونثتسم مهر ئارح او مهناسن ريغ مللاجر اك ممرئارح ريغ مثءامإ نأل

 هللا باتكب كلذ اوهرح اعإ مهنأل كيلع ةجح كلذ ىلع مبعاجإف : تلق . ةماسم حكتي نأ مهنه لجرل لال نأ ىلع

 ةجحاف اوفلتخا اذإف : تلق . باتكلا لهأ نم ءامإلا ىف اوفلتخا دق لاق هللا باتكب رئارهلا ىف اوصخرف لجو زع

 212 نه نهعأل هللا باتك ىنعم قفاودقف .نهمرح نمو لجو زع هللا باتك ىنعم هلوق قفاو نمل كدنعو .:دنع

 دحمال نأبالإ ةاسم ةمأ حاكن لحمال انلقو (لاق ) ليلحتلاب تاصوصخلا رئارحلا نء اونوكي نأ نم اوئربو تاكرمشملا

 حاكن هل حيبأ امل ناذللا ناينعملا هيف عمتجيف تنعلا فاخم ىتح ةرل الوط دحم مل نإو لحخ الو ةرت لوط انك ١

 ةجحلا هللا باتك تلقف ؟ هيف ةجحلا ام انل لاقذ ةرحلا حاكن ل م لاح لككب ةمألا حاكن لحب : لاقف انفلاخو ةمألا

 ةتيملا هللا مرح دق : هل تاقف ؟ هيلع ةلالدلا نم انفصوام عم باتكلا لهأ ءامإ حاكن لحمال نأ ىلع ليلدلاو . هيف

 دحاول لاحم ةتملا تلح امل لوقي نأ دحأل زوحفأ رطضملا هلالحإ ىنثتساو « مدلاو ةتملا ؟يلع تمرح » لاقف

 رفسااىف صخرأو روهطلاب ىلاعتو كرات هللا رمأ دقو تلق . ال لاق ؟ هتفص ىف سيل نأ تلح رطضملا وهو فوصوم

 زوجنفأ زاوعإ ريغ رضحلاورفساا ىف زوذحلالث هضيرمللو رفسلاىف ءاملا هزوعب نمل ءاملا ماقم ديعصلا موقي نأ ضرملاو

 اذإو رفاسم زوعلل الإ ادبأ زوحجيال : لاق ؟ ضيرملل زوحجم م زاوعإ ريغ ىلع رفساا ىف مهدلا هل ا نأ دحال

 قتع ٍبِجوأ نيح كلذكو : تاق . نينثاوأ ناك ًادحاو هب ىلاعت هللا هلحأ ىذلا طرشلاب الإ للخم مل طرشب ءىث لحأ

 : معن لاق ؟ ةبقر قتع دحم وهو موصي نأ هل نكي مل « نيعباتتم نيرهش مايصف دحم مل نم » لاق مث راهظلا ىف ةبقر

 لهأ ءامإ حاكن كلالحإ ىف كيلع ىه كلذكف كفلاخ ول دحأ ىلع ة>> اذهم كل تناك نإف : تبصأ دق هل تاقف

 نملو الوط دج مل نمل نيف هللا نذأ امإو لاح لكب ني:هؤملا ءامإ حاكنو مهر ئارح ىف ىلاعت هللا نذأ امنإو « باتكلا

 لاق نم كباحصأ نف : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ ةءاقك تفصو امفو انفصو امم رثك أ اذه ىف همزلي امو تنعلا فام

 نارقااو كيلع ةجحلا ةرورض ريغ, نينمؤملا ءاءإ حاكن زاجأ نم ىلع ةجحلاف تلق لاح لكب تاملسملا ءامالا حاكن زوجم

 هلوق قفاو نش تنعلا فاخمو ةرحل الوط حك انلا دجنال نأ الإ ةرورضلا ىنعم الإ نهحاكن زوال نأ ىلع لدب

 . قطعا هس نك لجو ر غال تان

 حاكسنلا ةبطخ ىف ضيرعتلا باب
 هب متطرع اهف مسلع حانجالو » لجو زع هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ لال ) كاق ( عيرلا انربخأ )

 هببأ نع مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ ( قفا لالا ) ةيآلا « يسفنأ ىف متلنك أ وأ ءاسنلا ةبطخ نه

 ىهو ةأرملل لجرلا لوقي نأ « ءاسنلا ةبطخنم هب متضرع اهف لع حانجالو » لجو زع هللا لوق ىف لوقي ناك هنأ

 لوقلا نم اذه وحنو ًاقزرو ًاريخ كلإ قئاسل هللا نإف بغارل كبف ىنإو ةعركل "ىلعكنإ اهجوز ةافو نم اهتدعفف

 لجو زع هللا ىهنام الإ ضيرعتلا مسا هيلع عقو امل زئاج ةدعلا ىف ضيرعتلا نأ ىلع لدي هللا باتك ( قفانتلالا: )

 لجرلا هب ضرعيام وهو حيرصتلا فالخ وهو هلك زئاج عساو ريثك ضيرعتلاو هضعب مساقلا ركذ دقو رسلا نم هنع

 حيرصت هنأ نيرمأ نيب عمجم لعأ هللاو-_هنع هللاىهن ىذلارسسلاو حير صتر يغب اهتبطخ هب دارأ هنأ ىلع املدب ام ةأرال
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 روبقلا نم ًاربق ىنتخا اذإ الو اهف ىنرأ ىتلا ةعلسلا ريغ هل لحي نأ لجاب ىرتشا اذإ ىفرأ نم عنعال تنأو هلكؤدو

 تلق م لالحلا مارحلا عنج ال لهت مل فيكف تلق لجأ لاقىلبااب تملا بهذ اذإ وه رفخمو هريغ رفح نأ هل لحم نأ

 . ؟ ىنتخاو ىبرأ ىذلا ىف

 نمنع لعأل هللا ند وح 6-5 3 ر>امتان ءّرَأ 1 ا اذا !دىلاعتوكر رامت 0 5 3 1 )داق عيرلا انريخأ

 [ودكتش الوز) ل اعتاو وذل 0 نولحم مثالو م 4 ل ندال رافكلا ىلإ نه وعحرت الف تانمؤم نهومتماع نإف

 حاكن نع نيالا نيتاهىف لجو زع هللا ىهنف ةنآلا ى») ععبعأ ولو هكر نم ريخ ةنمؤم ةمألو 5 ىح ةكيتشلا

 لهأ وكرم امهءديرأ نوكي نأ نيدنعم نالمتحم ناتبآلا ناتاهو ( لاق ) ماجر حاكنإ نع ىهن اك نيك رمثملا ءاسن

 بك حكنيال نأ ناثوألا لها ىف ؟حلا نال 1525 دلو خسني مل هلام امهق سلا نوكف ةصاخ ناثوألا

 امو ( لاق) هب معأ كاَو اندنع هلثم وه امقو أهيف اده ل دقو ) لاق ( ةملكسم مهنم لحجر حكتبال اك ءارما

 مأ حئابذ ىف تءاح 5 ةعاخ تاتكلا لهأ رااوح ق اهدعإ تلزن ةصخرلا نوكتو نيكر رقما ج6 ىف ان 0 5

 ») 0 لح تاتكلا اوتوأن يذلا ماعطو تاسطلا جل ناكل » ىلاعتو كرات هللا لاق ةصاخ نيكرمأملا نيب ند تاتكشلا

 !١ ىشخ نمل كلذ» هلوقىلإ («تانمؤملا تانصحملا حكني نأ الوط - عطتس, مل نهو»ىلاعتو كرات هللا لاقو ةيآلا

 حاكتب تاتكشلا لهأ ريغ نم ةكرشم لحل لوقت هلك اذهف هللا همحر (قي[تعلا « مكل ريخ اوريصت نأو م 5

 ناطربشلا عمتجم ىتح هللا ةمألا لخ 1و هلك الإ ءامإلا نم الو ةرخ الإ باتكلا لهأ ند مسكني 6ك

 ىلإ بحأو باتكلا رهاظب هبشأ اذهو اهحكتي مل نإ تنعلا فام نوكيو ةرحل الوط دحجمال ابحك ان نوكيف آعم

 رابظلاو ءاليإلاو قالطلاو ةقفنلاو امل ماا ىف ةماسملا ةرحلاك ىهو سأب الق اهحكن نإو ةيباتكلا حاكن كارت ول

 كلذكو ةدتعملا بنتحتام اهتدعىف بنتحت و قالطلا ةدعو ةافولا ةدع هنم دتعتو ناثراوتيال امهمأ ريغ رمأ لكو ةدعلاو

 حاكسنلا خسف ةرهل الوط دج وهو ايحكت نإف ةماسملا ةمألا ام اف فظنتااو ةبانللا نم لسغلا ىلع اهرب و ةيئصلا

 » اهدعب ام اهدسفب الق ةديحص تدهعنا ةدقعلا نأل حاكناا خسف م رس ىلا 0 0 عد وطدحي م! كك

 1 ةحوسفم ىه : لق دقو ةحوسفم ةمألا ةدقعو ةرحلا ةدقع ثدشت لق دقف 3 ةرح حاكن دقع ولو

 ةرحرىلإ الوط دحي هنأل مويلا ءامإلا حاكن حلصيال لاق ءاثعشلا أ نع ورمع نع ةنيبع نبا انربخأ ( قنا ةلإ]ا )

 نأو لاق لج وزع هللا باتكب الالدتسا تلتف ؟باتكلا لهأ ءامهإ حاكن لحم التاق ل سانلا ضعب لاقق ( قفا: لالا )

 )) <تجأولو ةكارشم نمرح ةنمؤم ةمأل ورم و. قح تاكوشملا اوعككت الور لاكو كرات هللا لاق تلمف ؟هنمهب تللدتسا|م

 فلتم الواد لاحم ةمأالو ةرح ةماسم حاكن رفك مسا همزا نمل لحال متأونحم انلقف ةيآلا «تان.ءؤملا ؟ءاجاذإ» لاقو

 نيكرشملا نم مجريغو باتكلا لاعأل مزال كرما مساو ناتماع نيتبآلا نأل نيكرسشملا نم مهر يغو باتكلا لهأ اذهىف

 باتكلال هأن ٠ رئارحلانهنأ متنأو نحن فلتخم رف «باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحلاو» لاق لجوزع هللا اندجوو

 نع تكسلو ءىشلا هللا لح دق لوقت انإ لام تافمرخلا تاكرشملا ةلج نم نوم ءامالا نكت صصخ ذإ ةصاخ

 نيكرشملا نيتبآلاب ىنع هنأ ىلع كلذ لذو مهئامإ لالحإ ىلع كلذ لد مر ئارح لحأ اذإو هنع تكس ال مرح ريغ هريغ

 باتكلا ل هأ ىف ثدح 3 لاف تاق ىلا كتدح لك ب صضرا م كّصر راع نإ تاأرأ : تلقف ا اهأ نم م مثريغ

 مثرئارحم مهؤامإ سافتت امنإو باتكلا لهأ رئارح اكن حابأ لجو زع هللا تدجوف نائوألا لهأ 2 افلا كح



 حاملا

 اظل واه 5 همي رم تاك نأ قئاقلا اطخأ ذك كتحاصو هل تلف لجأ لاك كل الو تلق , مزال رح الإ قرف, نأ هل

 ملكت اذإف مارح اهف مالكلاو لالح ةالصلا لاق : لاق هسايق فص تلق ؛أطخأنأو لاق سايقلا كلذ ىف هل زاج ول

 ةدساف نوكتال ةالصلا ؟ اهف ماك ول ةدساف ةالص' نأ تمعز مل هل تاقف مارحلاب لالخلا دسفأ دقف هتالح تدسف اهبف

 تناك ةدساف اهنأ تمعز واف ترمأ ا اه تأت ملام ةالصاا كنع ءىزجتال تلق ىنكلو ىهال هلعف دسافلا نكلو

 آءارح نأمعزأ الوترمأ اماه تئافزآلا كتالصل دع هل لوقأ انأ تلق: فيكولاق حاكنلا هب تدسفأامىنعم ريغ ىلع

 هداسفإ اهدسفي الو اهدعب الو اهلبق هتالص هلع دسفت الو اهماإ ةدوعلا نه هع اهيف همالك نأ الو امل دوعي نأ هيلع

 لاق ادبأ اهتنباو ابمأ هيلع تمرح ةأرما لبق اذإ هنأ معزت تنأو تلق كلذ لوقأ انأو لاق هسفن الو هريغ ىلع اهايإ

 امجارتيفأ تلق ال لاق ؟ةالصلا ىف تلق اذكهو تلق معنلاق ؟هنباو هيبأ ىلع مرح و تلق معن لاق ؟ىه هل لحنو تاق لجأ

 هل تلمفر لاو ءاملا مرح رخخلا ىف ءاملا بص اذإف مارح راو لالح ءاملا انبحاص لاق دقو الف نآلا امأ لاق ؟ ناهتشإ

 ةوهشأل اهلبق ىتلا ةأرملا دحتفأ تلق ىلب لاق ؟مارحلا ىف اكلهتسم لالحلا ءاملا نوكي امأ را ىف ءاملا تيبص اذإ تبأأرأ

 ال : لاق ؟ دحأ لك ىلع ةمر< رجلا دحت اك دحأ لكىلع ةمرحم ةأرملا دحتأ تلق ؟اذام ديرتو لاق ؟ءاملاو رجل اك اهتنباو

 000 2 | افرعال اك اهحاص نمءامرتم ةدحاو فرعتال قج رخلاو.ءاملا طالتخا ناظاتخم اهتنباو ةأرملا دحم وأ تلق

 ةوهشلل ةلبقلاو انزل ليلق دجتفأ تلق اللاق ؟ ءاملا سحن ءاملا ريثك ىف بص اذإ رخل انم ليلقلا دجتفأ تلق اللاق؛ ءاملا

 مرحم نأ ىغبنيناك هساق ولو.؟ةأرملاب هساق فيكف تلق ءاملاو رجلا ءاسنلارمأ هشب الو ال لاق ؟اهريثك مرح و مرح ال

 لاق ؟هنم اذه تلبق ف.كفتلقسايقب اذه امو كلذلعف.ام لاق ءاملاو رّخخا مرح ام اهتنباو اهم ىنزو اهلبق ىتاا ةأرملا

 فعْضو لقع ©12هنكلو هلوق ىلع ميقيال هنأ تننظل اذهم انبحاص ملك ولو هتنيب امانا اذه نيب طق ًادحأ اندجوام

 ىلا ىهو اهحكني نأ هلع انزلا مرح الف اهم ىف ريق ةأرما ىف هللا ىصكعي لحر ىف لوقي نأ نحال زوحفأ تلق هلك نم

 ةروع طق تبأر لبف ؟ اهتنبا ىف هللا ص مل وهو اهتنبا هيلع مرحتو هل هللا هلحأ ىذلا هجولاب اهاتأ اذإ اف هللا ىصع

 سايقلانم كاندجوأام الو ةنس الو باتك انلوة ىف نكي مل ولف تاق انلوق لاق ىعشلاف لاق ؟لوقلا اذه ةروعنم نيبأ

 لمن لاق , تشال ه>و نم تلق نيدحخلا نب نارمع نع ىور دقو ال لاق ؟ةجح كدنع ىعشاا لوذ ناك أ لرودعللاو

 مكلوق ىف لدعااو كدنع قحلا لاقو مهلوق نع عجرف ىلاعت للا همحر ( ىف( لالا ) انلوق سابع نبا نع ىورو

 لاقف (لاق) تفصو امب مهملع ةدحلاو انلوق فالخ ىلع مجرثك أ ماقأو تفصو اهب انيلع ةجحلاو ًائيش انباحصأ عندي ملو

 لحم مل هجوب ءىش لحأ اذإ ام هفلاخم ىذلاب مرخنال هنأ ىلع انالدتسا هجوب ءىثلا مرح اذإ تلق الوق اذه ىف عمجاف ىل

 لحم الو حاكتلاب جرفلا كل لحم هنأ ىرت الأ حاكتلا دْض ائزااو لالح حاكنلاو مارا دْض لالحلاو هفلاخ ىذلاب

 ىلإ رظن نم نوعلم ةاروتلا ىف بوتكم لاق هبنم نب بهو نع انيور انإف لئاق مهنم ىل لاقف ؟ هفلاغ ىذلا انزلاب كل

 دق نوعلم ةنبا الب ةأرملاو اهتنباو ةأرملاب ىتازلا نم ًابنذ رغدأو اذه عقدي الو هل تلق ( لاق ) اهتنباو ةأرما جرف

 نوكي نأ هلعلو هلك اذه نم مظعأ انزلاف ةيفتخلاو شابنلا ىئتخلا ( عيبرلا لاق ) ىنتلاو ةلوصوملاو ةلداولا تنعل

 امتإ تنك ولو « انزاا ىلع دعوأ دق ىلاعتو كرابت هللا نأل اهتنبا الو مأ جرف ىلإ رظني مل نإو امهدحأب انزلاب انوعل»

 هنإف هوبأ اب ىفز نإ هتأرما لجرلا ىلع مرح نأ زي ملاهتنباو ةأرما جرف ىلإ رظن اظن : نه نوعمله هن هنأ لخآ نم هتمرح

 ال1 لك اذه ناكم كمزا نرشلم 'ةلوقل.هتمرح تنك ولو كاوا ما الو اهمأ جيفملا هتأرما جرف عم رظني مل

 )١( خسنلا ىف اذك خلا لقع : هلوق 211011111
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 مجرلا مداح نال مظعأ هلعف ىفو جسو هيلع هللا ىلص دمحم هيدن ناسل ىلع بيثلا قازاا دح د « انامم هيف دلو ةمايقلا

 ائيش هيف لعجم ملو همد رحت دعب لتقي نأ آقح لعجف مدلا ةمرح انزلاب كتهو هنم فخأ محار ريغي لتقلا نأ كلذو

 ًاثاريمالو ًآبسن انزلاب هللا نيدلهأ نم دحأ الو دسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تدثي مف لالحلاب اهتيثأ ىتلا ماكحألا نم

 رفاسإو بولو اهماع لخدي اهتنبال امرحم ناك اهم لخدف ةأرملا حكن اذإ لجرلا ىف اولاقو حاكسلاب اهتيثأ امرح الو

 ةأرماب ىزيىم نوكت سلو: نولخمو امم نورفاسإ امل امر اهريغ نم هونب نوكي كلذكو امتابماو اهمأ كلدكت

 لالحلا 2 فال د انزلا ىلع اومذو هب |ركحو حاكتلاب اودع لب الن والو اهتنلا الو 0 ع

 هللا ةعاطب ةمركلا تتبث اعإو لك لغ لكل لح و رع هللا انشأ ةمرم نبالاو فلا ةأرماو داو مأ هللا مرح امتإو

 فيكف تاقف ؟ تفصوام عفدبام لاقفىفازلاو ةينازلا ةمرح اهم تكف لإ كرك امم تبثي مف انزلاب هللا ةيصعم اماف

 ؛اذهعم ةجح هيفلهف لاق ؟امهءاكحأ نيب نوماسملا مث هلوسر مث ىلاعت هللا قرف دقولالحلاو انزلا نيب عجأ نأىنتردأ

 [ كج ةارملا تيأرأ : تلقاب هل اكو كان راذع ىرد ججح هيف تناك نإو ةحملاب موق. كدنعو اندنع اذه ضعب تلق

 امرحم ةدقعلاب نوكيوتلق معن لاق ؟مالكاكنلاو ندعب نإو اهتابمأو ابمأ هلع مرحتأ اهقلطي وأ توت ىتح اهارب الو

 عرعلا ائينثت ات« لاني الو :لعجلا ةلعردخات«انزلاب لج را اهدعا و: ةأراا ترن تاق'معن لاق ؟اهب ولو رفاس اهمأل

 تاق ؛ ةوهشلاب ةلبقلاو سمالاو انزلاب الإ مرحم الو ال لاق ؛ هب هل نيفتل نيميلابو هب داعت الإو انزلاب مالكلاب اهمأ هلع

 همزلبأ اهنم ىل وأ نعاليو امل دحم وأ اهدلو ىنا وأ اهفذقو اهات عقيو اهب لخدي لو لجر اه-كت اذإ ةأرملا تيأرأ

 ؟ هقالطابيلع عقو اهب لخدي نألبق اهةلطنإف تاق معنلاق ؟ اهثرأ تتام وأ هثرتأ تام وأ راهظ همزابأ رهاظ وأ ءالبإ

 اهنعالبأ اهنذق وأ ثالثدعب ةحوكنملا لجو زع هللا مرح ام هيلع مرحتأ اثالث اهقلط مث ام ىفز نإ تيرأرفأ تلق معن لاق

 لجوزع هللا تيثآ امنإو ةجوزب هل. تسل اهنألا ؟] ؟لو تلق اللاق ؟اهثريأ تتاموأ هثرتأ تاموأ رهاظن وأ اع ل111

 هل تلق معن لاق ؟ تنبلاب لخدي م نإو اهتاممأو اهمأ هيلع تهر> ةأرما حكتولو هل تاق مع لاق ؟نيجوزلا نيب اذه

 كاوا الع كل ترث هدفعا| تنسو دى تاتف معن لاق ؟تنبلا هل تلح اهقرافي وأ توم تح اهم لخدي ملف مألا حا كك ذل

 امقرتفا اذ ناعالاو ءاليالاو راهظلا نم ني>وزلا نيب تدشام اهنيبو كنيب تدثتو هتحوز اهنآل 1 تتام ول اهنم

 ةدقعلاب ىرخأو عاملاو ةدقعلاب ةرم تمرحو امهنيب تقرف مف اهتنب كيلع مرحم ملو ابمأ كيلع تهرح لوخدلا لبق

 ًاسايق مألا لمحت مل ملف تلق امهنيب تقرف ةمهبم مألا ركذو مألاب لخدي مل نإ ةبيبرلا ىلاعت هللا لحأ امل لاق ؟ عاجلا نود

 ةبيبرلا ىف طريشلا تعضوو لوخدلا ريغب اهانمرحف اهانمىسأ مألا هللا بأ امل لاق ؟دحاو ريغ اهلحأ دقو ةبيب رلا ىلع

 لك نأب جاوزألا مح امكح ةجوز اممءنم ةدحاو لك نأ ىف ام معامحا نكي لو هف ىلاعت هللا هعضو ىذلا عضوملا وهو

 هلتلق مزال ربخ اهبعامجاىلع لدي مل.اذإ هريغىف امهنيب عجأ نأ ىلع بجو. لوخدلا دعب اهتبحاص مرحت امهنم ةدحاو

 اًتعمتجا دقو ةنبالاو مألا نيب تقرف مف تاق اقارف دشأ لالحال انزاا لب لاق ؟ةنبالل مألا مأ مارحال ةنيابم دشأ لالخلاف

 11 لك ادعو .هردأ مدا [ى كد رك وهو لالحلاو ائزلا نب تعمو ةدحاو ىف اتقرتفاو لاصخ ىف

 هريغفف نك-او ال لاق ؟ءاسنلا رمأن م هف انفلتخااملثم ىف هلثلق « لالخلامرح مارا ى؟دجوي لاق انبحاص نإف لامتذ

 لوك ألاوءاسنلا ىلع ًاساق ةالصلا لمي نأ كريغل زيجتفأ هل تاق هيلع سائق ءاسنلاو بورشملاو لوك أللاو ةالصلا ّك

 انأف لئاق لاق نإف تلق , مزال ربخ ىلع ساق وأ رخ الإ حلصيال قرفلا هل تاقف الف ءىثلكىف امأ لاق ؟ بورشملاو

 سيل لاق ؟ هيلع ةحملا ا سيقت ثيح امني قرفأو قرذت ثنح بورمثمللاو لوك ألا ءاسنلاو ءاسذلاب ةالصلا سيفأ



 0-3 - ١6

 هب تدمح الالح اعامح تدجو دقف تلق : رخآلاب نيءاما دحأ سيقأف اعامجاو اغا دح1 لاقف : م اليس ءاشو

 لقأىف تلق ؟ اذهن.ءرثك أب هحضو:لبف ؟هبشي امو :لاقف ؟هب هتسق كتيأرفأ هبحاص هب تنجز امارحاعامح تدجوو

 لاقف ةمعن ربصلا همسا ىلاعتو كرات هللا لعج تلق ؟ كاذام لاق هنم قرضحمام ضغب كل ركذأسو ةيافك اذه نم

 ةمقن انزلا لعجو تلق معن لاق ؟ اهب رفاست اهتنباو كتأرما مأل امرحع كلعجو تلق معن لاق « ًارهصو اسن ةلعجف )و

 ىذلا مارحلا ىلع اسابق ةمعن وه ىذلا لالحخلا لعجتفأ تلق معن : لاق ,« فعي مل نإ رانلاب ةرخآلا ىفو . دحلاب اندلا ىف

 نيبأ اذه لاق ؟ اهتنباو اهمأل امرحم ةأرماب ىز ول انزاا لعجمو سايقلا ءىطخم مث هيلع اسايق مارحلا وأ ةمقن وه

 حكنت ىتح دعب نم هل لحم الف ابقلط نإف » ةثااثلا ةقلطملا ىف لاق ىلاعتو كرابت هللا نإف : تلق « هنم هب تججتحا ام

 ىح ثالثلا دعب هيلع ةمرحمو ثتالثلا لق هل الالح تناكف حك ىذلا جوزلا امدصي 0 ةنسلا تءاحو « هربع احوز

 اهتدجو دق ىنأل عاتا وه ميرحتاا دعب جوزال اهل ىذلا لاقف باتكلا ىنعم نع كءابغ ىغي لجر كيلع اذهب

 ىنعم اعإف ابعماج نإ لحم و رخآلا جوزاا اهبصي مل اذإ اثالث اهقلط نمل لحم الف اهنع تومي وأ جوزلا اهقلطيف ةجوزم

 جتحا نإ تيأرفأ ةباصإلا اهل ىذلا ىنعملا اندجوو جوزلا اهميصي ىتح هل لحم الو اجوز حكنت اهاندجو مث مكنت

 تلح انزب لجر اهعءاج نإف لالا عامج مرحمام مرحم انزاا عاج لوقت تنأو « عام عاّجو عاما اذه ىف جوزاا

 نارمألا عمتجم ىتحلحت الف جوزاا ةباصإ ىلع تلد ةنسلاو جوزب اهلحأ هللا نأل سيلأ ؟ ملو تلق ء ءىطخم ًاذإ لاق هل

 فيكف محاكنلاب بألا ةأرءاو اهمأو ةأرملا تنب مرح امإ هللا ناك ن إف : تلق عن لاق ؟ جوز نم ةباصإلا نوكتف

 كلُ « ابقاط نإف » لاقو « نهومتقلط مث تانمؤملا محكن اذإ » ىللاعت هللا لاق هل تلقو ؟ انزلاب اممرحت نأ زاج

 ال لاق ؟ كلذ املأ اهحوز قلطت تدارأ اذإ ةأرملا تدأرفأ تلق متن : لاق « ددعلا ءاسنلا ىلع لعجو قالطلا لاجرلا

 از لع تمرحف ةوبشب هنباتانق اهحوز تهرك اذإ اهنأ تمعز تلق ؟ نيأو لاق كلذ امل تلعج دّقف تاق

 تدترا نإ اهنأ تنأ معزت دق لاقف « هلبق ىآلا ىفو انبه هللا مح تفلاخف اهيلإ هللا لعجم ملا اهيلإ تلعجف هنبا اهلبقتب

 لبقت ىلا ىف اذه تنأ معزفأ حاكنلا ىلع امهف ةدعلا ىف ىهو تعجر نإو تلق ؟ ابجوز ىلع تمرح مالسإلا نع

 لبقت ىلا ىف معزيفأ ؟ دعب اهبحكني نأ اهجوزل ناك مالسإلا ىلإ تعجر مث ةدعلا تضم نإف تلق ال لاق ؟ اهجوز نبا

 مهلك نييلسملا ىلع ابتمرح ةدرلا ىلع تتبث اذإ لوقأ انأف تاق ال لاق ؟ لاحب دعب ابحكني نأ اه>وزل نأ اهجوز نبا

 لعجأو ةدترملا لتقأ انأو تلق ال لاق ؟ مهلك نيماسملا ىلع اهجوز نبا لبقت ىتلا مرحتفأ مهيلع اهلثم مرح هللا نأل

 تلق امل ةقرافمل اهنإ لاق اه ؟اهتبيش ءىشىأبف:تلق ال لاق ؟اءنف املاملعجمو اهجوز نبا لبقتقلا تنأ لتقتفأ ائيف احلام

 ا ىز نإف تاق معن لاق ؟ هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع مرحنأ اثالث هتأرما قلط ول تيأرأ هل تاقو ؛اهرمأ لكف م

 لالح ةجوز ٌتقلط اذإ قالطلاب تمرح دق كعمتأف تاق ال لاق ؟ هريغ اجوز حكنت ىتح هيلع مرحتأ اثالم اهققلط م

 لاق كيلع انركنأ ىذلا ىرخألاب اهادحإ كبيبشتو لجأ تلق ناهبتشيال لاق . انزلا عم قلط ول انزلاب مرحم ملام

 حكن اذإ لجرلا تيزأرأ هريغو هانفصوام تلق ؟وه امو لاقرعن : تلق ؟ مارحلا همرخال لالحلا همرحم ءىث نوكحأ

 ال لاق ؟ ةسماخنمملع حكني نأ هل لحبأ اعب رأ حكن اذإف تلق اللاق ؟اهيلع اهتمع وأ اهنخأ حكني نأ هل لأ ةأرءا

 حكني نأ هل نوكي أ ةعاس ىف عبرأب ىنز وأ هتعاس نم اهتمع وأ اهتخأ حكني نأ هل ةأرماب ىنز ول تيأرفأ تاق

 هللا عم نوعديال نيذلاو » لجو زع هللا لاق هل تلقو . لالحلا هعنمي امت مارحلا هعنع سيل معن لاق ؟ نهاوس اقرأ

 موي باذعلا هل فعاضي 4 اماثأ قاب كلذ لعفي نهو نونزي الو قملاب الإ هللا مرح ىتا سفنلا نولتقي الو رخآ آمل
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 كنسي تيمئممل

 ةنيضيض يب حل

 اة

 نيب ناك لوقي هنكلو معن لاق ؟ مالسإلا دعب ةدع اهتعطقو امهنيب مالسإلاب عطقت ملف تلق ىلإ لاق : مهلوق ىف لوألا

 ؟هنم اهتمصع تعطقنا هنم رثك أ ناكول تلقريس ءىش هنكلو ال لاق ؟ هدحتفأ تلقريس, ءىث دنهو نايفس ىنأ مالسإ

 هتأرما مالسإ دعب ةّمركع مالسإو هند لقأ وأ رهشب هتأرما مالسإ دعب ناوفص مالسإف تلق كلذ رك ذب هتءاع امو لاق

 اع ركرأ كرد اا ملعن ال انأل نيجوزلا نيب ةمصعلا تعطقنا رهش نه وحن وهو رثك ألا ىضم اذإ اناق نإف مايأب

 اذه ريغ ثيدحلا ىف لاقو ةمركعو ناوفص ثيدح لمح ىرهزلا نإ نولوقي مث تلق ال لاق ؟كلذ زوحنأ ناوفص كرت

 دف ةأرملا تداسأ اذإ نيجوزاا نيب ام عاطقنا ةياغ ةدعلا لعجف ةدعلا ىف ىهو اهجوز مدقي نأ الإ ىرهزلا لاقف تلق

 ةمركعو ناؤفصرمأ نم رهشأ وهو نافع ىنأ رمأ كلام ثيدح ىف وري مل ىرهزلاو ؟جوزلا لسأ اذإ اذكه نوكيال

 ندومتماع نإف *نيماعإب لعأ هللان هونحتماف»ىلاعتو كرابت هللا لاق ؟دحاو عاججإلاو مبيف نآرقلاو دحاو امهيف ربخلاو

 الو اهجوز لبق ملست ةأرملا نيب قرفي ملف « نحل نولح مه الو ممل لح نهال رافكلا ىلإ نهوعءجرت الف تانمؤم

 فلتحم ملو لاح نهنم ةدحاو حبي مل نينمؤأا ءاسن رافكلا ىلع لجو زع هللا مرحف تلق هتأرما لبق ملسإ لجرلا
 أ

 رفاوكلا لالحإ نأ معزف مهنم نيباتكلا رئارح الإ رفا وكلا حاكن نينمؤملا لاجر ىلع مرحو كلذ ىف ملعلا لهأ .

 اذإ مهلوق نم انفصو امب ةماسم ىف مل صخر, مل نيذلا رافكلا لالحإ نم دشأ نيداسملا نيضعب ىف صخر ىناللا

 ةدعلا لبق ةأرملا حاكن خسفنا جوزلا ملسأ اذإو رفك اهجوزو ةدعلا ءاضقنال الإ حاكنلا خسفني مل ةأرملا تاسأ

 نأ ىلوأ هيف اوصخر ىذلاو هيف اوصخرب نأ ىلوأ هيف اوددش ىذلا ناكر بخ ريغب امهنيب قرفي نأ زوحي ناك واو

 . قفولا هللاو هف اوددشي

 انزلاب ىلؤي امف فالحل

 اهمأ هيلع تمرحو هيبأو هنبا ىلع تمرح ةأرما لجر حكن اذإ انلقو لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ

 ىلاعت هللا ىصع دقف « هتأرمأ مأ وأ هنبا وأ هيأ ةأرماب ىلز نإف ( لاق ) لجو زع هللا لوق نم تيكح ام

 مرح امتإ لجو رع هللا 0 امهنم, ةدحاوت ىنز ول هتأرما هنبا ىلع الو « هنأ ىلعالو 6 هتأرما هلع مرح الو

 بجوأو « هلبق نكست مل ىتلا مرحلا هب تبثأ نأب هنم حابأ امب هتمعن ىف ةدايزو هلالحل ازيزعت لالخلا ةمرحب
 اهتنباو « ابمأ هيلع تمرح ةأرماب لجرلا ىنز اذإ سانلا ضعب لاقو « لالحاا فالخ مارحلاو قوقحلا اهم

 ةوهشب اهسمل وأ « امهنم ةدحاو لبق نإ كلذكو « امهاتأرما امبيلع تمر> هنبا وأ هبأ ةأرماب فز نإو

 الالدتسا هل تلقف ؟ لالحلا مرح ام مرحم ال مارحلا نإ تلق مل ىل لاقف لالحلا مرحب ام مرح انزلاو انزلا لثم وبف

 راد لهأ لوق نم رثك لاو « لوقعلاو هانعم ىف وه اب هيلع نوماسملا عمجأ ام ىلع سايقلاو لجو زع هلا باتكب
 نم م ٌؤابآ حكن امااودكتنت الو و نلاعتو كرات هللا لاف تلك ت25 1 فا كا مرحو ةرجهللاو ةنسلا

 متلخد ىناللا مئاسن نم مك روجح ىف ىناللا عيئابرو مكئاسن تابمأو» لاقو «نانبأ لئالحو» ىلاعت لاقو «ءاسنلا

 هللا نوكي نأ زوجفأ تلق ء ىلب لاق ؟ لوخدلاو حاكتنلا وأ حاكتلاب ىمس نم مرح اهنإ ليزتتلا دحم تسلفأ « ني

 هللا قرفدقف تلق ؟امندب قرف اف ىل لاقف ؟لالحلا دض مارحلاو مارحلاب همرحأف اًئيش لالحااب مرح همساىلاعتو كرات

 ةنلآلاو ريصلاو كنشلا كين ليعو 21 حاكنلا ىلإ بدن لجو زع هللا تدجو تلق ؟ نبأف لاق امهنيب ىلاعت

 ةحابإو ةعاطلاب جوزلا قح-و ريملاو ؛ ةقفنلاو ثيراوملاب ضعب ىلع ضعبل قدحلاو مرحلا هب تنثأو نكسلاو

 ةشحاف ناك هنإ انزاا اوبرقت الو » لاف انزنا مرح ىلاعت للا تدحوو : تلق معن : لاق . حاكنلا لبق امرح ناكام

 اها



 --  ؤ١هال

 هن را قف ىرخاو نلخ دارخا ق ةنسأ اسو هيلع هللا ىلص هللا لوسراف : هل تلق ء'ادب كلذ نم تدجوام

 ناتفلتخم ناتنس ملا لهأ دنع امهو ةنس ىلإ ةنس فرصت نأ زاج فيكف نيبسال ءامإلا ف ىرخألاو نيقرتسيف

 رخآلا ٍهسأ مثرخآلا لبق هسأ امه-أ ابلبق ابجوز وأ ابجوز لبق مست ةرحلاف هل تلقو ؟ امهبف ءاسنلا تالاح فالتخاب

 ءاوسو امهتنب ةمصعلا تعطقنا دقق امهنمرخآلا مالسإ+ليقةدعلا يضمن ا نإف تباث لوألا حاكنلاف هيلا دع ءامقنإ لبق

 مرحب امف رادلا عنصت ال و”قرتفت مل وأ امهراد تقرتفا اذإ ةأرملا لبق لجرلا وأ لجرلا لبق ةأرملا مالسإ ناك كلذ ىف

 رادب امقم ناك وأ مالسإلا راد هراد تراص وأ مالسإلا راد نإ امهنم مسملا 6 ءاوسا انش مالسالاب ندحوزلا نم

 ملسأ : هل لبق ؟ كلذىلع لدام لئاق لاق نإف « هللا همحر ( ىف[ ::لالاث .) ائيش امهنيب مكحلا نم رادلا ريغتال رفكلا

 دنهو ةكم ىلإ عجرف مالسإلا راد ىف حتفا!لبق نوماسم ةعازخو ةعازخ راد ىهو ناربظلا رب برحأ نب نارفس ونأ

 اناناس ىنأ مالسإدعب دنه تماسأ مث لاضلا خبشلا اولتقا تلاقو هتيحلب واو مالسالا ريغ ىلع _ةم.ةم ةبتع تند

 مث برحلا راد ىف ىهو مالسإلا رادو مسه ابجوزو دئموي مالسإلا رادب تسيل رادب ةميقم ةرفاك تناك دقو ع

 اهتدع نأل حاكنلا ىلع ارقتساف ةدعلا ءاضقنا لبق تماسأ مث ةرفاك دنهو سم اهم نايفس وبأو مالسإلا راد ةكم ت راص

 لبج ىأنب مك ع ةأرماو ةيمأ نبناوفد هارد تملسأو همالسإو مازح نبمكح كلذك ناكو تداسأ ىتح نع م

 راد ىهو نميلا'ىلإ ةمركع برهو ةكمب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكح ربظو مالسإل ايراد امهراد تراصف ةكعع

 ملسأمث رئاك وهو انينح دهشو مالسإ راد ىهو ةكم ىلإ ناوفص عجر*مث برح راد ىهو نميلا ديري ناوفصو برح
 امهتدع نأ كلذو لوآلا حاكنلاب هتأرما هدنع ترقتساف ملسأو ,ةمركع عجرو لوألا حاكنلاب هتأرما هدنع ترقتساف

 اميجاوزأو ةمركعو ناوفص رءأو .اهمجاوزأو مازح نب ميكحو نايفس ىنأ رمأ نم كل تفصوام هل تاقف ضقنت مل

 قلعدنملا تلد اذإ ايش مكحلا ن. ريغتال رادلا نأ نه هب تججتحاام ىرت لهف ىراغملاب ٍلعلا لهأ دنع فورعم رمأ

 امان دا لإ ترعاشو تيلساف ةكع .لجر دنع تناك راصتألا نم ةأرما نأ ىزاغلا لهأ ظفح دق و؟تلقام فالخ
 مل رخآلا لبق ملسأ امهءاف برح راد ىف اناك اذإ لوقن تنأو نحنو حاكنلا ىلع ارقتساف لساف ةدعلا ىف ىهو اهجوز

 رادىف نيدسم اناكول امهنأل نيدلاب ءطولا ىف رخآلا نم امهدحأ عنمي امنِإَو مالسإلا راد ىف اناكول كلذكو عاملا لحب

 هب نيدت لوشت مايقلا هل تلقف هتححم موقأ انأو لحرلاو ةأرملا نب قرف قم كباحصأ نم نإ لام ءطولا لح تارح

 لاق لجو زع هللا نأب جتحأف هب موقأ انأف لاق هريغ ىلع ىوقتال كلعلف هنع تزجت تنكنإف كل مزلأ

 « رفاوكلا مدعي ارتع الو »و - لخو رع هللا لوك ودعا 2 هلا تلقف 6 رفاوكلا مصعب اوكسع الو )

 3 نوفلتخال سانلا نأل ملسلا نيح امه ةمصعلل اعطق مالسألا ناك ةرفاك هتحوزو مسأ اذإ رك نأ

 اذإ « رفاوكلا مصعب اوكسمت الو » لجو زع هللا لوق نوكي وأ ةينثو تناك اذإ لاخلا كلت ىف اهأطي نأ هل سيل هنأ

 ىف ريع الإ ادبأ اذكه نوكت نأي زوحم له ةدملاف تلق اذه ودعبام لاق ؟ابلبق وأ اهيف نماسي ل ةدم نهملع تءاج

 رخآ لاقو اموي رخآلا لاقو ةعاس اهتدم لاق ول الجر نأ كلذو تلق ال لاق ؟عامجإ وأ ةنس وأ لجو زع هللا كاك

 © هتآرما لبق لس لجرلاو تلق معن لاق ؟ رب الإ كلذ نم قحلا ىلع ةلالد انهه نكي ل ةنس ةئام رخآ لاقو ةنس

 ابلبق سأ اذإ نولوق. موف لاق نيلوقلا نيده نم دحاو ىف الخاد هلوق تدكح نم كلوق سيلو تدش اما تأقف

 ماكنا ىلع هعم ترقف تءاسأ مث اهتباصإ هل لحم ال هتعاس نم راصو لسأ دق ساأ تلق اه.مالسإ نيب ام براقتو

 ةميقم عضوملا اذه ىف خسنلاو اهنم ءىث طوقس وأ ةرابعلا فيرحت نم نءأن الو خسنلا يف اذك خلا تلقف )١(

 ١ ةناسسم هك. ررحف



 5- ١6١ تس

 ىحيقت نأ كيلع هل دقع ال امف رابخلا كل لقي مل ةقرف تناكول اهنأل ةقرف كلذ نكي لو نينعمب هلاوز ناكف تقتعأف

 نع دمحم نب م.اقلا نع نمحرلا دبع ىنأ نب ةعبر نع كلام انربخأ هللا همحر ( قفا ةلالاف ) هيقرافت وأ هعم

 جوزلا تاذ جرف لحم مل اذإف ( لاق ) سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهريخف تقتعأ ةريرب نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع

 رخآ ىنعم ىف ةييسلا فلا و اه-وز اهقلطي. ىتح نيع كلع لحم مل عبت مل اذإ ىهيذ عيبلاو قتعلا ىف كلاا لاوزب

 ةر>نوكست ةيبسلاو لوألا املاح نه ّنَسِحْأب ريغت تقتع نإو قرلا نم املاح ريغ, ملف تبهو وأ تعبب نإ اهنأ كلذو

 اكن خسف نم ىلوأب امتابسب ةيرحلا نم اهلاقتنا سيلف كلملاب تئطوف تبهوتساو ةءرحلا تطقس تيبس اذإف لصألا

 . "هوز ةقرف نم رثك أ دع قرلا ىف هن تراص انو اع اور

 ايايسلا ىف فالخلا

 تكلم ام الإ » لجو زع هللا لوق ىف هيلإ تبهذ ام سانلا ضعبا تركذ ( ىفإ: لال ) لاق عيبرلا انربخأ

 ؟وهامو تلق ءىث ىف هنم كفلاخم انأ ريغ حضاولا ريسفتلا اذه هرسسفيالو هب لوقي لزب ملو تلق اماذه لاقف «مناعأ

 هللا ىلص نا لوسر ىبس هَل تاع ) قف * لالا ( حاكناا ىلع اميف 0 اهعم اهحوزو ثيبس نإ نكلو : لاق

 طر الل نأ » مف هتنس تناكف هريغو 2 ساطوأو 0 نين نزاوه ءاشنو قاطصملا ىه ءاسن ملسَو هيلع

 قلطصمللاا ىف ْئد الاحر أ دقو 3 ةضيح ةضخ ناءربتسإ نأ ندا 3 ضيع ىد لئاحالو 6 عضت َىَد لماح

 0 ُ نإ ةيدسملاو « ةمصعلل عطق ءامسسأا نأ ىلع انللدتساف 3 اهريغ الو 6 تاذ نع كلا هائماع ف نزاوهو

 لكشل نأ ىعيلا الو ملاعل زوحب الو ارعم فلا 1 ول اهتمصع عطقي ١ امعم ىدم اذإ اهحوز نم امتمصع 2 ءابسلا

 تاوذ نريف نأ لع دقو « اهريغ الو جوز تاذ نع مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لأسي لذإ ةنسلا ةلالدب هيلع

 . هج ضعلا عطق ءامسلا نأ نوعم نه-اؤزأ ند ل دقو لجلا عصو كعب نوئطوب نذأو ني جاوزأ

 هتسق لاق ؟ هتسق اذام ىلعف تلقف اساق هتلق ىنكلو رب اذه لقأ مل ىنإ لاقف هللا همحر ( قفا: ةلالا /

 حاكتلا خسفنا برحلا راد ع تدحردو هلق تاس ولو حاكناا ىلع ناوكبف اهجوز م ةماسم قات ةأرللا ىلع

 تلق ؛ سايقلا تاطخأ نيأو لاق سايقلا ءىطتغو اهفالخ ءىطختف ةنسلا فالخ اضيأ هيلع تسق ىذلاو هل تلقف

 معن لاق ؟ مالسإلاب اريخ تدادزاف ةيرحلا ىلع تتيث تماسأ اذإ اهدجتفأ تلق معن لاق؟ اهيدس لثم ةأرملا مالسإ تاعجأ

 جرفلا ىف نكلو الف قراا ىف امألاق ؟ةدحاو املاح دجتفأ تلق معلاق ؟ةرح تناك دقو تقر تيبس اذإ اهدجتفأ تلق

 تنهؤتساف برحلا راد ىف ةرلا تيبس اذإ تيأرأ تلق ؟ نافلتخم نيأو لاق جرفلا ىف كلوق ىف نايوتسإ الف هل تلقف

 ةغطقنمةمصعلاو الإ ًاظوتال ىهو تلقسأب الف لعفنإف ةللذاهرك ألات ؟اطرتأ ةدحاو ةضخ تضاخو اه 0

 نم دتعت تلق نإ ديرأ تاق ؟اذام ديرتو لاق جوز امل كي مل ول امك ءاربتسا ةضدحو تلق معن لاق ؟ اهحوز نيبو اهب

 كل نيشفأ "تلق ةدع تسل لاق, ضعف ةيودلاب تنزل ناواذلا ابنا هدا 1 نيتضيح كدنع تدتعا جوز

 لاق ؟ جوز تاذ ريغ وأ جوز تاذ تناك ءاوس اهجرف نم هب لحم اهف ةيرحلا دعب ايبس تراص اذإ ءاسنلا ىف اهناح نأ

 ثالث شحم ىح ألوألا اكنلا ىلع امهف لاق ؟برحلا رادب اهجوز لبق مسن ةرااف هل تلق « تاقام هيشت نآلا اهنإ

 : لاق ؟ عرفااو لصألا ىف امهنيب تفلاخ لف تاق « لوألا حاكذاا ىلع اناك ضد ثالث ضم نأ لبق عيسأ نإف ضيح
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 لجو رع هللا لوق ق ءاننلا نم ةندب عنتجا مرام

 ا كن رح لاو 8

 ادبأ نيتخأ نيب عمجم الو ( قفا لالا ) «نيتخألا نيب اوعمجل نأو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ( قف(ةعلالاف )

 نم سيل ددعلاو ددعلا الا هلثم ءامإلا نم مرح عاذر لاو تسدنلاب رئارجلا نم مرح ام لكو كملم ءطو الو حاكب

 1 لو ءاوسو تباث ىلوألا حاكن و لطاب ةرخآلا حاكنف اهتخأ حا كن مث ةأرما مكن اذإف ليبسب عاضرلاو بسنلا

 هيلع مرخ نأب الإ تخألا ءطو هل نس ١ اهّؤطي 3 هدذنع 3 اذإو ةرخآلا نيبو ةئندد قرفيو 5 لحد مل 7 وأ

 نع كألاه انربخأ لاقىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ اهقتعي وأ اهبتاكي وأ اهجوزي وأ اهعيسب نأب أطي ناك ىتلا جرف
 ةأرملا نيب لجرلا عمج ال »لاق ملسو هيلع هللا ىلذ هللال وسر نأ هنع هللا ىطر ةارءارع ىنأ 52 جرعألا نع دانزلا ىنأ

 ةرخآلا حاكن دسف ىرخأ ابيلع حكن مث الوأ حكن امهتياف ( نا تزإلاو ) « اهتلاخو ةأرملا نيب الو اهتمعو
 فالخ اهتمعو ةأرملا نيب عمجمال » نأ ىف سيلو دعب ءاش امهتيأ حكنيو ةخوسفم ةدقعلا تناك ةدقع ىف امبحكنولو

 لل 02 2غ ىف لف اذإ لاح لكب مرح نمو ءاسنلا نم لاح لكب مرح نم رك ذ هللا نأل لجو زع هللا باتك

 وسام ةحابإ هنع همم قلو كلذ نع اوهنف نيتخألا نيب نوعمج اوناكو لاح لكب تدرح انما لحد اذإ ةس راا

 كلل ةأرلا ركذ اك هريغ هسن ناسل ىلع مرتو ههرحبف باتكلا ىف ءىشلا رك ذي دق ةنأل نيتخألا ريغ نبب اعنج

 اهمدص» نأ مسو هيلع هللا ىل» هسن ناسل ىلع نيك «هريغ احوز كدت ىح دعب نم هل لحم الف اهقلط نإف » لاقف اثالث

 ءاروام يكل لحأو مهلوق ف سيل كلذكو ( لاق )سو هيلع كا ىلع هسن ناسل ىلع هللا هنيب ريثك عم هل لحت ملالإو

 باطام او-كتاف» لوقي هنأ ىرت الأ ٍدسو هيلع هللا ىلص هين ناسل ىلع ةيآلا هذه ريغ ىف مرح ام هريغ ةحابإ « لذ

 اهب رأك سمأ» ةوسن رمثع هدنعو ملسأ لجرل ملسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو «عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم ب

 واقنيتم رثك أ نيب عمج نأ رظح عبرأ ىلإ هللا ءاهتنا نأٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تئيبف « نهرئاس قرافو

 نهمن.و اثالث ةقلطملا ن نهم ءاسن مرح امك عما ةهج ريغ ن نء-مرحعو اخوسفم اهحاكن ناك عب زأ ىلع ةسماخ لجر حكن

 هتأرا مأ نم لجرلا ىلع مرح امو »* هعضاوم ىف قرفتم اذه لككف مارحالاو ضخ اب ةأرملا ةءاصإ ! مرحنو ةنعالملا

 ان: نال مح فلاخم حاكتلا نال مرح ع انزلاب كلذ ربع 0 تساف حاكتلاب هنا ةأر م وأ ةس [ةأرما وأ اهتنب وأ

 عنملاو عنملا ناصحإلا نأ هعاجف عماج مسا تانصحلاو 2 عا تكتل ءاسنا| نم تانصخلاو»ل اجو زع هللا لاقو

 تابعا يع 3 ا 6 ىلع عت .وةيرملاب 46 ىلع عقب حلاو 37 4 3 ةفاتتع. بابسأب 6

 فئافعءلا ريغو فئافعلا 0 ىف 08 5 م 06 كلم الو 0 ممم 0 ةباصإ 0 ال ا 0

 دري مل هنأ ىلع لدت ةيالاو « ةيآلاب امهدصق دوصقملاب اتسيل نيتاه نأ ىلع ءاوس كلملاب ءطولاو حاكنلا نهنم لحم اهف

 تاوذ نأ معلا لهأ عاجإو بتاتكلا لد مش جاوزألا تاوذ دصق ةيآلاب دصق امتإ هنأ نيبف رئارهلا انره ناصحإلاب

 خسف وأ قالط ةقرف وأ تومي نهحاوزأ نرقرافي ىتح نه>اوزأ ريغ ىلع تامرحم ءامإلاو ركارحلا ن جاوزألا

 نءو اذه نم انفصو امل ايابسلا ريغ كلاملا نأل عاججإلاو ةنسااو باتكلاب نمل تاقرافم نهنإف ايابسلا 67

 هر دات راسو هب هلع هللا ىكضص' ئ لا نأل اقالط مع نك 5 قع وأ تعم اذإ 3 با ريغ ةكاواملا| نأ تلد ةنسلا ا

 اذإ كلما ناك حاكنلا ةدقع ليزي ةدقعلا هبق ىذلا كلما لاوز ناكولو هقارف وأ اهجوز عم ماقملا ىف تقتعأ نيح

 تعبب نأب ةريرب كلم لاز دقو ةريرب ريم مل قتعلاب لاز ولو عسب كاز اذإ هنم دقعلا كوزب نأ يلوأ يتعب لاز
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 نإو هئابآ تابمأو اهتابمأو لجرلا مأ تاهمألاف ( ىف: لالا ) « امحر اروفغ ناك هللا نإ فسدقام الإ » هلوق

 نيمزلي نهلكف نافس نإو هتانبو هينب تانبو هبلصل لجرلا تانب تانبلاو تاهدألا مسا نهمزلي هنأل تادجلا ندعب

 هدادجأ نم امهقوف نمو هتدجو هدج دلو نم هتامعو اهنيعب همأ وأ هبلصل هوبأ دو نم تاوخألاو تانبلا مسا

 وأ حل خألا دلو نم لك خألا تانبو امليق نم هتادج نم اهقوف نمو همأ مأ هتدح هتدلو نم هتالاخو هتادجو

 ةعاضرلا نم تخألاو مألا هللا مرحو تخألا تانب اذكهو اولقس نإو ه.خأ ىنب دالوأو هدلو دلو نمو امل وأ همأل

 ابيس فعضأ ةعاضرلا نأل (هريغ ميرحت عاضرلا ىف ركذي ملو امبمي رحم هللا ركذ اذإ امهدحأ نيينعملمتحم امبع رحتف

 تكس نإ نهربغ بسن ,تاوذ لحن و نرك ذ بسن تاوذ هب مرحم دق اببس ىوقأ وه ىذلا بستلا ناك اذِإِف بسلا نم

 لخدي مل نإو هتأرما مأ لجرلا ىلع مرحم دقو تخألاو مألا الإ هب مرغالو اذكه عاضرلا نوكي نأ ىلوأ نبنع

 مك ةعاضرلا نم تخألاو مألا هللا مرح اذإ ىتاثلا ىنعملاو « امهنم ةدحاوي لخدي مل اذإ اهتنبا هيلع مرح الو ةتأرماب

 ةنبا مرح ام (هريغ ةمرحالو (هريغ ةبارقب امبمرحم لو اه وأ نيدلاولا دحأ اهدلو ىتلا تخألاو ةدلاولا هللا مرح

 ةمرحم تمرحذإ ةعاضرا!نم مألا تعمتجاف بألا ةمرحم بألا ةأرهاونإلاةمرح نبإلا ةأرماو هتأرما ةمرحم هتأر.ا

 ةبارقب مرح م مرح 0 نم اهاوس نم'نوكت نأ مالاتنإ تونا ت1 ةعاجرإ نم تحالاو ايده

 نينعملا ىلوأ ىلع ةلالدلا بلطن نأ انيلع ناك نيينعملا ةيآلا تاءتحا اماف امل وأ مألا وأ بأالل تخألاو ةدلاولا مألا

 نم مر ام ةعاضرلا نم مرع انلقق اثالوأ لا اذه نأ لع ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 3 ةنمس ةلالدلا اند> وف هب لوقنف

 ةورع نع راسي نب ناملس نع رانيد نب هللا دبع نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيبرلا انربخأ بسنلا

 اذإ ( قفا ةلالاو ) « ةدالولا نم مرح ام ةعاضرلا نم مرح م لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةشئاع نع

 اهقلط وأ تتاف ةأرملا لجرلا جوزت ول ( ىف: هلال ) لحفلا نبا مرح ةدالولا نه مرح ام عاضرلا نه مرح

 ىف طرش 5 نهيف طرشب لو « جئاسن تاومأو » لاق لجو زع هللا نأل اهمأ حكني نأ هل ىرأ الف ام لخدي ملو

 لجرلا جوزت اذإو هتأرما تابمأ نهنأل ندعب نإو اهتادج كلذكو نيتفملا نم تيقل نمت رثك ألا لوق وهو بئابرلا

 ىف ىناللا يسئابرو » لجو زع هللا لوقل لالح تلفس نإو امل تنب”لكف.اهتاباف اهقلط وأ تناك 0 مف

 هل لحن مل مألاب لخد نإف « مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف نم ملخد ىناللا جكئاسن نم كروجح

 ةأرما قاف 8 مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالخاو ») لحو رع هلا 1 هتدلو نم لك لفست نإو اهدلو الو ةنبالا

 لبق نم مهلك هؤابآ كلذ ىف بألا لثمو ء اديأ اهبحكني نأ بأالل نكي مل اهم لخدي مل وأ اهب لخد لج اهحكن

 اوحكنت الو»لجو زع هللا لاق هونب مهنأل اولفس نلإَو تانالاو رزتندلا هداو دلو حكن نم لك كلذكف همأو هيبأ

 نا هذهو تاتكلاب هذه مرح ٠ عضرأ ىذلا ةئبا ةأرمأ كلذكو ( قنانتلالاف ) ءاسنلا نم قابآ مكن م

 لئالح مرح اذإ هنأل باتكسلل افالخ وه سيلو «ةدالولا نم مرام عاضرلا نم مرحب » لاقرلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةأرما ىأف بسنلا ماقم موقي عضوملا اذه ىف عاضرلا كلذكو مهمالصأ نم مهئانبأ ريغ لق, لف بالصألا نم ءانبألا

 اهحكني نأ اولفس نإو ثانإلاو روكذلا هدلو دلول الو هدلول نكي مل اهب لخدي مل وأ اهب لخد لجر اهبحكشي

 ِكِلذكو ءاسنلا تابمأ ىف الو امهمف ناتسي مل هنأل ءاسنلا تابمأ ىفو كلا ىق ءابآ دادحألا نأل َت] ةأرمآ ا

 ملعأ ىلاعت هللا « هل عضرملا وبأ
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 ندودحما حاكن َّق ءاحام

 كلذ عرحو كرشم وأ نازالإ اهحكنيال ةيئازلاو ةكرمتم وأ ةيناز الإ حكنيال ىازلا » ىلاعتو كرانت هللا لاق

 معأ هللاو اندنع هيبشي ىذلاو انيابتم افالتخا ةيآلا هذه ىف ريسفتلا لهأ فلتخاف ( ىلا: _ةلالاك ) « نينمؤملا ىلع

 ةخوسنم ىهه لاق..هنأ بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىحم نع نايفس انريخأ ( قفاتلالاف ) بيسملا نبا لاقام
 بيسلا نبا لاق اك اذهف نيماسملا ىمايأ نم ىبف « مئامإو ؟دابع نم نيحلاصلاو 2 :نمانالا ا ودككلاو داك

 ضعب نع ديزي ىنأ نب هللا دبع نع نايفس انربخأ ( ىفا:ةلالاف ( ةنسلاو باتكلا نم لئالد هيلعو هللا ءاش نإ

 نأ دهاجم نع جميرج نبا نع دلاح نب اسم انريخأ ( ىذا م اانا ١ امني - اهنإ ةنآلا هذه ىف لاق هنأ معلا لهأ

 رخآ هحو نم ىورو : هللا ههمحر (قاتخ الا تانار مهل زانم ىلع تناك ةيلهاجلا اياغب نم انباع ىف تلذَت ةنآلا هده

 هللا دبعوبأ لاق كرسثموأ ناز الإ ا.ىتزبال ةنازااو ةكرشم وأ ةننازب الإ ىنازلا ىزيال لاق هنأ ةمركع نع اذه ريغ

 الإ سانلا ىلع نهرحف ةيلهاجلا اياغب نم اياغب ىف تلزن دهاجم لاق اك ناك ولف بيصي ىأ حكني هلوق ىلإ بهذي

 نوف نءلسأ نك نإو مهتانز ريغو نيملسملا ةانز ىلع تامرحم نهف كرشلا ىلع نك نإف اكرمشم وأ ايناز مهنم ناك نم

 نهال رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تانمؤم نهومتماع نإف » ىلاعت هللا لوقل نيكرمثملا عيمج ىلع تامرحم مالسإلاب

 كك فئاقع تانثولا عرخ ىف رلعلا لهأ نم دحأ نيب فالتخالاو ( قناتنا « نمل نولحم مثالو محل لح

 ناع لك كرذلا لع ةمرحم ةنازلا ةلسملا نأ ىق الو افنفغ وأ ناك اناز نمآ نم .ىلع فاوز وأ

 هتعواطف ىنز اذإ ءىث نيت « ةكرشم وأ ةينازب الإ ىنازلا ىزيال» ةمركع نع ىور امف سالو ( ىف[ لالا )

 اك د0 01154 ق ىدلف ناتملا ىلع مرح انزلاو ناناز امبف ةكرشم وأ تناك ةءلسم وأ اكرشم وأ ناك اماسم

 لجوزع هللا باتك نم انفصو اب هلع ةجحلاف امهنيب مح اذه لاق نمو ( ىف: لال( ) هيلع جتحنف هيلإ انبهذ ام

 : لجو زع هللا لوق كلذو « احسان نوكي نأ ىلوأ مهعاتجاف معلا لهأ رثكأ هانعم توبث ىلع عمتجا ىذلا

 "”نمؤي تح تاكرشملا دك الو »لحو زع هلوقو ( نمل نولحم مثالو مل لح نهال رافكلا ىلإ نهوعجرت الق

 تاكرشمف نيتيالا نيتاهنإ لبق دقف « اونمؤيتح نيكرشملا اوحكنتالو ميتبجعأ ولو ةكرسشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو

 انماع ام سانلا فاتخم ملو ء باتكلا لهأ رئارح ىف نبنم صخر مث ةماع تاكرشملا ىف لبق دقو ناثوألا لهأ

 ىلع مهعاجإف هريغ الو ناز ملسمل لحم ال ةنازاا ةكرمشملا نأو : ىناتك الو ىنثو هكرشمل لحت ال ةماسملا ةنازلا نأ ىف

 كرشلا وأ ىقازلا ابحكني ةماسملا ةننازاا نإ هلوق ىف نأل امهنيب يح وه لاق نم ىلع هنا فاتك ق: ىلا نه

 انزلا ىف اركب ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر فلح دقو ١2)لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دنع زعام فرتعا دقو

 ةينازلا الو ىنازاا اذه جوزيالو تينز اذإ كيلع مرحتف ةجوز كل له : جوزلل لاق هملعن الف ةأرما دلجو هدلجف

 اهبحأ ىنإ لاقق « اهقلط » لاقف اروجف هتأرما نم اكش الجر نأ لسو هيلع هللا ىلص هنع ىوري لب اياز وأ ةناز الإ

 تثدحأ ةأرما حكني نأ دارأ لجرل لاق هنأ هنع هلا ىضر باطخلا نب رمع نع ىور دقو « اه عتمتسا » لاف

 . « ةماسملا ةفيفعلا حاكن اهحكنا » رمع لاقق اهثدح ركذتو

 ول در ةارتلا اكن نك مول الق ءاجان
 ىلإ « مكتامعو مكتاوخأو متنانبو ؟تتابمأ لع تمرح » زعو لج هللا لاق : هللا همحر ( قفل )

 : قاب ىدلخت . نع فر ىف و . ةححصم هك ةثاف ءمعستلاق ان ةةلجا هده تسل و ع(دح » «مع ف ع هلعل و . هخسن و اذك تا دقو :هل ا

 ياا ب جٌٍت”ا أبنا /1١1”#-ا”””7#
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 ىف هؤام عمتجمال كلوق ىف ناكول : هل تلقو هل لجو زع هللا لحأ امت نيتخألا ىدحإو هل ىلاعت هللا ل>أ اه هلع
- -0 

 كلوش اح وح تنك هاا عبرألا 5ع ىذقنت قى مكن نأ هيلع ثدمرح اعإ 00 ةحد 0 رأ . ند أ

 ؟ ةدعلا نريلع نم ةدحاو سم 0 راتسألا ىخرأ أ نويلع قاغأف اعبر رأ مكن اذإ تاارأ كت نا

 نوع 3 نم اصأف نيم لحد وا ك .أرفأ تلق ال لاق ؟نمدع ىضقنت نألبق نهاوس اعب رأ كافادع كاف
 مع

 ني د قالطلا لق نوم ةدحاوب هل دع ع الو نوقلط م ننس
 ناك ول تا تلك ال : لاق 5 نمدع ىف سكني ة

 0 حكشي نأ هيلع تمرح اعإ كلوق ناك ول تءأرأ هل تاق ال لاق ؟ نومدع ىف حكنيأ نوقلط مث نهنع لزب

 ةأرالا ىفو ايس نأ لق مقتا ةعاض اقلط طق دل" 2 للا ةهدع ىو تت مل رم ةدعىف مكتب در هإ حيتأ تفصو كَ ءامإ

 ىذه ََىَح كوام بصي :الو تك ن4« كر عا تاقو عضاوملا هده ف كفرإ : اع 3 نأ هإ حبتأ اما اقلط

 ىندجتفأ ىنمزلي نأ نمو لاق كلوق ىف كلذ كمزا. تلقف ؟ هتأرما ةباصإ نع هفقافأ لاق ؟تقلط ىناللا كئاسن ةدع

 لوألا ةأرما تناكو امهنبب قرف اهءاصأف اهريغ ىلإ اعاطخاف..ةأرانأا كل ولالا معزت تنأ معن تلق ؟ هلثم لوقأ

 نأ هل لوقتو امهنم ةدحاو بيديالو -- ةمرحلا حكني نأ هل نأ معزتو اهتدع ىضقنت ق> ابجوز اهنزتعاو

 نمباصإل دوعلا دارأمث هّوام نويفو نوماصأ لاح رأ ؟حاكتلان كا م ءاملا امو ه] تاقف اهنيصيالو انز ند ىل.لا عك

 اثالث هؤام نهيفو نهملط اذإف تلقف ٠ معن لاق ؟كلذ الذ لبق نوصي ملول هل حام اك تلق ىلب : لاق ؟ هل لحم امث كلذ امأ

 انهه ءاملاف : تلق , همكح لقتنا دقو ال لاق ةءاسب كلذ لبق هءام نبيف رقأ امإو رخآ ءام نواف نأ ل نردكأ

 باتك هعمو ىنعملا اذه لثم ىف اذكه نوكيال فيكف : تلق ٠ معن لاق ؟ هيلع مرحمو هل لح امف ءاوس ءاملا ريغو

 موص وأ اهمموص دسفبأ نييشح ناحوزاا حبصأ 2 ناضدهر رهش ىف اليل تييصأ اذإ ةأرملا تبارأ تاقو لحو زع هللا

 ؟ ءاملا اهيفو اهب جح مث ءاملا اهيفو نيبنج امرحأ مث اهباصأ ول كلذكسف هل تلق ءاال لاق ؟ اهيف ءاملا ةنونيك ةأرلا

 هيلع دسفيالو هل اهاحم نأ ىف ءاملا عنصيالو هلاح تلوحن نيح ًامرح الو اراهن اهبيصي نأ هل سيلو تاق . معن لاق

 نويفناك ءاملاف : هل تلقف معن لاق ؟ ائيش هفف اهتباصإ ترظح ةلاح ىلإ املاح تاقتنا مث احابم ناك اذإ اموصالو احح

 سانلا دعبأ نكو ةجوز ىذ ريغ ناك نأ ىلإ نركحو) هكح لقعاف انزل نوقلط مث نبيف كلذ ل+ جاوزأ نهو

 نال نهاوس ءاسنلاو هنم ةدعلاو هتوم وأ هقالطو هريغ حاكنو ةدع ءاضقناب الإ هل نالحالو مراحل تاوذ ريغ هنم

 تفلاخ دقو دتعي لجرلا نأ تمعزو هل ل اع الإ هل احوز نوكست نأ نم ءاضنلا دعأ هلع تدفق هيد نه هل

 هيلع الو 4 ملل ىلاعت هللا لعحام هل سيل نأ تمعزو قفش نأو قلطي نأ هيلإ لمدف 5 رااو لحرلا 2 نيب هللا

 اهلع لعج امف اهعم هتلخدأف دعت نآ | لع هللا لعد م * هلعو هل لوحام لك اع أف ةقفناا ٠ نم هيلع ةئسلا تضرفام

 تملا وأ قلطملا جوزلاو ةدتعملا ىه ت'اكف ة أرملا ىلع هللا اهاعح اعإو لد>رلا اهتمزا قا ك - اضأ تفلاخف هنود

 اهيلع املعح امك ةدعلا هيلع تاعج اذإ تلق ؟ تلقاهو لاق اضقانتم الوت هتدع ىف تلق مش هتوم وأ هلوقب ةدعلا اهمزاتف

 هتافو نم دتعت اك امتافو نم دتعيو تلق .ال لاق ؟اهلثم ىلل او خيصلا نم تذتح م” بطلا نه بتحبو ل مك دحفأ

 حكي الف

 ةدتعلا بنتح ئى تائتدا 4: دع ىف هةئنع طقسو ةرم دقو كلوق ىف اذه هل تلق معن : لاق ؟ اهاو_س كرا ل اش

 هتعتال لاق ول لهاح 0

 نإ اهتخأ اهنفد لبق حكني نأ هلو تلق ال لاق ؟ رسثعو رهشأ ةعبرأ هيلع أت قح اهاوس اعبرأ الو اّمحأ

 كنجح امو ؟ ضقانتملا لوقلا اذه لثم سانلا نم دحأ نم لبقيفأ ىرذأ دتعي الو

 لكىف اهلثم نوكيف ةدعلا نم اهيلع ام هيلع نوكي نأ الإ وه له َماف ولا نه دتعتو بيطلا بنتن نكاو قالط نم

 . ؟ لاحم دتعي الف نوكي ال مأ لاح



00- 
 ىف عوطوم وبف اكولمم ناكنإو اذهو اكلام وأ اكوام ناك نإو حك نك رع رك زب تلا نو لالا ىدف

 "فنار و ديعلا حاكل

 بايلا اذهىف فالحل

 ةعجرال وأ ةع>رلا كللع اقالط وأ اثالث هل ةوسن عب رأ لجرلا قلط اذإ سانلا ضعب لاقف ( قفا خلال

 نكي ل انالث ةدحاو قاط ولو عبرأ نم ا و 6م 2 الو نمدع ىدذقنت قى حكشي الق نوم ةدحاو ىلآء هأ

 ال لاق ؟ ةجوز ًاثالث هئاسن قلطمل له لوقلا اذه لوق. نم ضعبل تاق ( ىنانثلالاز ) امتدع ىف اهتخأ حكشي نأ هل

 لك ةحابإ ىف سانلا فلتم لو نيتخألا نيب عملا مرخو ًآاعبرأ حكي نأ هل ةجوزال نم لجو رع هللا حاب أ دقف تلق

 آماكحأ نيجوزلا نيب هللا ٍح دقو ًاثالث اهادحإ قلط اذإ امهنيب عمج لبف دارفنالا ىلع امهنيب عمجم مل اذإ امهنم ةدحاو

 نومري نيذلاو » لاقو (« مهماسن ن : 0 نورهاظي نيذلا » لاقو « صير" مهتاسن ن م نولؤي نيذلل » لاقف

 كانإ اثالث قلطملا تنأرفأ » متكرت امم ع نو » لاقو (« مجاوزأ كرتام فصن حاو ») لاقو « مهجاوزأ

 تعا 1 ناعللا همزلبأ فذق نإف تلق 5 0 لاق 5؟ راهاظلا همزلبأ رهاظت نإف تاق ال لاق ؟ءالنإ همزابأ ةدعلا 1 امن

 ةقلطملا ةجوزلا نأ ىلع لدن نيجوزلا نيب امم لجو زع هللا يَ ىلا ماكحألا هذهف تلق ال:لاق ؟اهثريأ تتام وأ هثرتأ

 دقو اعبرأ حكني نأ هيلع تمرحو اهتفلاخ هلل ماكحأ ةعيس هذيف هل تلق معن لاق ؟ دتعت تناكنإو ةجوزب تسيل انالث

 تناف 03 هل هللأ حابأ 60 ددع ف ىو امهنب 6 ١ اهحكن اذإ وهو هتأرما تأ حكشي نأو هل ىلاعت هللا نوحابأ

 لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىهو هفلاختال ىعو نآرقلا فلاخم لوقت نأب دهاشلا عم نيهيلا لاطبإ تمعز ديرت

 نع احيحص اريخ الو ٍمدَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع اربخ ابيف ىعدت ال نآرقلا نم تابآ عبس تنأ فلاخم مث

 هيف سيل ائيش اولاق اذإ مهن م رثك أو نيعباتلا نم تمس نم نإف : تلق « نيعباتلا ضعب هلاق دق لاق هباحصأ نم دحأ

 وأ مسو هلع هللا ىلص هنن ةئس ىأ لخو ع هللا فاتك قف ناك ام لمقي ىذلا لوقلا نأل موق لقي : ةنض ال و تاعك

 باتك ىلع ةجح هلء أ هريغ هب فلاخمال هلوق كرت اذكه كدنع ناك نف عامجإ وأ هباحصأ نم دحأ نع حيحص ثيدح

 اهقحلي لوقي نأ همزل جاوزألا ىناعمف اهلعجو ةدعلا ىف عبرألا مادام حكتن.ال نأ ىف كلوق لاق نمو ؟لجو زع هلل

 قاكلا لَوَد دحاو ىعم ىف كدنع:ةجوزلا 2 ف نردكرل ملف تلق ؛ هلوقأ اق لاق ناثراوتيو ناعللاو راهظلاو ءالبإلا

 مرح لهأو ةئسلا راد لهأ رثكأو ةورعو 5 ديبع نب ملاسو دمحم نب مساقلا : معن تلق ؛ كريغ كلوق لاقأ لاق

 اهريسفت ىلإ جاتحمال ىلا ةصوصنملا ىللاعتهللا ماكحاب ايف ةجلا توبثل دحأ لوق حم نأ ىلإ هيف جاتحام لجو زع هللا

 نب ةورعو مساقلا نع نمحرلا دبع ىنأ نب ةعير نع كلام انربخأ ( قفا ةلالاف ) اهرهاظ ريغ لمتحال هنأل

 ىض نأ رظتني الو ءاش نإ جوزي هنإ ةّتلا نهادحإ قلطيف ةوسن عبرأ هدنع لجراا ىف نالوقي اناك امهنأ ريبزلا

 نيتخأ ىف عمتجم الئاو عبرأ نم رثك | ىف وام عمتج الثل اذه تلقاعإ ىنإف لاقف ( قنان_خلالاف ) اهتدع
 وأ ربح نكد اولوهي نأ معلا لهأ ند لوقعلا ىوذ نيملاعلل 602 نايك امإف : هإ تا ) قناه لالا ْ

 نأ مثريغل ناك امبنم اوجرخم نأ محل ناك ولو . كدنعو اندنع امهنم اوجرع نأ مهل نورك لو ( هله ساق

 دحاو فالخ كل سيلو هلك اذه فالخ وف سابق وأ مزال ريم اذه كلوق تلقفأ : تاق ٠ لجأ لاق ؟ معهم لوقي

 )١( رظناو « خسنلا ىف اذك خلا نيملاعال : هلوق ٠

 ةرغ نأ ثءافتملا تلق : نيتخأ ىف وأ ميرأ نم رثك 1 ىف هؤام عمتجم نأ ن شحافت لاق ؛« لوهتام ل ادى رنُم
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 ةلالدلا تاكا فال رآ رحألا حاكن باجي إ هبجوأ الو ( قفا هلال ) عوطتلاو طابتحالاب لضفلا سانلا ىلغ هتين

 . كيلاملا حاكن ىف اهدجأ الو رارحألا حاكت ىف

 جورفلا هب ل امو ءامإلاو زئازألا نم لحام ددع ا أم

 / 00 تاع تكلم امو مه>او زأفف مهيلع انذرفام انماع دق »ىلاعتو كرابت هللا لاقىعفاشاا لاق : لاق عيرلا ان ريخأ

 اوحكناف )لحو زع لاقو (« نيمولمربغ مهنإف مهناعإأ تكشلمام 5 مه>اوزأ ىلع الا: نوظفاح مهجورفل مثنيذلاو 2لاعو

 لجو زع هللا قلطأف «متاعأ تكلم وأ ةدح اود! ولدت الا نأ مف نإف عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم ل باطام

 ىهتناو اذهىف دحأ نيب هتماع فالتخا الو ءاش ؟ىرست. نأ لجرالف هيلإ ىهتني ادح نويف دحم م ان ناعألا تشي

 عب رأىلإهءاهتنا نأ ل علك نر للا 1 ةنيبماراسو هلع هلأ ىلد هللا لوسر ةيس تلدو عبرأ قنا تا هللا لك ام 05

 عب رأنم رثك أ هرمعيف حكني نأ مرحب هنأ ال عبرأ نم رثك نيب ٍلسو هيلع للا ىل<ىنااريغ دحأ عم نآل هنم امم رحت

 ةيلدم نب نالشا لاقف نم 1 عدلا مرحو عبرألا حابأ هنألو نبنم 0 نبب عمجم ملام تاقرفتم نك اذإ

 دق ( لحو رع لاقو )» نهر ااس قرافو ع رأ كفر عبرأ ن 0 مثدنعو م (اهريغو ةيواعم نب لفونو

 ثدراوملاو ةقفنلاو نهيب مسقلا ىف هعطاوم ىف قرفم كلذو (« مهناعزأ تكلم امو مه-اوزأ 2 مملع انضرفام انماع

 : م ل ليلَد 2 مهناعأ ت نكشللام وأ أ مهحازأ ىلع الإ د نوظفاح م,جورفل 8 نيذلاو 2 هلوقو كلذ ريغو

 ةجوزىف جرفلاب هريغو ذذلتال لعفاا حابأ امإ نوم نأ هيشن ياثلاو ., ناجلا تكل 15 حاكنلا لحأ هنأ (هدحأ

 « نوداعلا مهكئوأف كلذ ءاروىغتا نم » ملاعتو كرامت هللا لوق كلذىلع ةلالدلا ٠ ندهو نييمدألا نم نيك تيل وأ

 لدن لبق ند انارخ  انمسسالا نركك نإ تح كلذلفا متاهبلا نم نتبلا تكلتاب ام رحم ىف سانلا فاتخم مل نإو

 فئفعتسلو » ىلاعت هللا لوقل هلح نأ لإ بهاذ بهذ نإف ) قفاخن ا اللا 1 جرفلل احبأ نذللا نكيدولا ن»

 ءرملا لوانتي نأ نع فافعتسالاب اورمأ امتإ اونوكي نأ هبشيف « هلضف نم هللا مهينغي قح احاكت نودحمال نيذلا

 نوكي نأ هبشي وهو « ملعأ هللاو هللا لحأ ام ىلإ ليبسلا دجيف هلضف نم هللا هنغي نأ ىلإ ريصنف هب هل حسي ملام جرفلاب

 هنم لك انآل نأ .فافتسالاب دارا اك[ ففعتسيلف اينَع ناك نمو » متيلا لام ىف لجو زع هللا الوق دم لفت ىف

 لجرلا نإ انلق ؟ هتمأ لحرلا ىرستي' اك اهدبع ىرمتتال مف لاقف نيع كلم ةأرعلل نأ لإ بهاذ بهذ نإف . ائيش

 ناك اذإ انلق ؟ هفلاخم فيك لق نإف هفالخ ءىثلاب ساق. نأ زوحب الف ةارستملا ةحوكتملا ةأرملاو ىرستملا حكانلا وه

 كد ته رك نإو كلا امعجاري نأ هل نوكف ةدحاو اهقلطيو هقلطت نأ امل سيلو هيلع مرحتف ةأرما قلطي لحرلا

 امنأل ادنع ىرشنت نأ اهل لاعب نأ مف هل ةفلاختو هيلع ةمبق نوكستال اهنأو اهيلع مقا هنأو هل اهعنم نأ ىلع

 عمجم نأ هل ةجوزال نا لجو زع هللا حابأ املو ( قفل ) ةحكانلا الو ةيرستملا ال ةحوكتملاو ةارسقلا

 ةعجرلا كالع وأ ةعحر كلعال اقالط هل ةوسن عب رأ قلط نم نأ ىلع لد. لجو زع هللا .> انلق تاجوز عبرأ نيب

م نيناكم حكنشي نأ هل 00 هنم اهتدع ف نوم ةدحاو سلف
 مكي ةللذدكاو 0 هلع ةهدع الو هل ةحوزال هنأل 

و زع هللا لاق الو ) قف 9 ل اا 1 نهادحإ ا
 1ع عابرو ثالثو ىنأ م ءاسنلا ندم ل باطام اودكناف ( لح

 اهب بطاخ اعإ هنأ ىلع لعأ هلاو ليلد ةنآلا هذه ىف ناك « ميتاعأ تكلمام وأ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف

 رهاظ اذهو مهر يغمهملع كلعي نيذلا ال نوكلاملاو مثريغ مهحكتملا ال يسفنأب نوحكانلا مهنأل كيلاملا نود رارحألا

 صدع ا«



 ا
 ىخأ كزيغ نود كتجدوز لافق هتبلطو اهحاكن بلط مث اهتدع تضقناو ابةلطف الجر هتخأ جوزدتأ 0

 نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفو لاق «َنهجاوزأ» ىلإ «نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإ» تلزنف اذبأ كحكت أال اهتقلط مث

 نأنم نآرقلا هلع-دلدنام ىلع لدت ةنسلاو ءايلوألا ركذَىف عوضوم اذهو ةجوزلاو جوزلا عم ىلولا اضرب متي حاكتنا

 سابع نبا نع ريبج نب عفان نع لضفلا ني.هللا دبع نع كلام انزيخأ ( ىف: ةلالاف ) اهحكتنؤنأ ةرحلا ىلو ىلع

 اعألاقو «اهتاص اهتذإو اهسفنتىف نذأتستركبلاو الو نم اهسفنب قحأ مألا» ملسو هيلع هللا ىبجت:هللا لوسر لاق لاق

 للا ةمحر ( قفا غلالاف ) « هل ىلوال نم ىلو ناطلسلاف اوزجتشا نإف لطاب اهحاكنف اهيلو نذإ ريغ تحكت ةأرما

 اورجتشا نإف » ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوقو حاكتلا اهعنم هل نكي مل هب متي حاكناا ناكو اهسفتب قحأ تناك اذإو

 جرخأ اذإ اهخاكنإنم عنتع ىلو امل ةأرملاو امل ىلوال ٍةأرملا حكني ناطملللا نأ ىلع لد. «هلىلوالتنءىلو ناطللا

 لجرااو هللا همحر ( ىف[: لالا ) ءايلوألا باتك ىفناتبثم ناثردحلا ناذهولضعلاب هتيصعع ةيالولا نم هسفن ىلولا

 ردقيو حاكتلا ىلإ جاتحم اغلاب ىلوم ناك اذإ نهوحكني نأ ءايلوألا ىلع نيذذلا ىمايألا ىنعم ىف هومأ ضعب ىف لخدي

 حاكت هب ديرأ ىدلا ىنعم نأل لجرلا ىدنع كلذ مزا ةصاخ ةأرملا ىف ةنسااو ةيآلا تناك ولف هحاكنإ هيلو ىلعف لاملاب

 نيز» لجو عدلا كوقل :باتكلا ىف روك ذم لجرلا ىق كلذو ةنتفلا فوخو ةوهشلا نم اهف قلخب امل فافعلا ةأرملا

 دحإو لكل تببحأ ةأرملاو هسفن- ىلو لجرلا ناك اذإ هللا هحر ( ىف|:_ءلللا:) « ءاسناا نم كالومشلا بح سانلل

 لاق. عفاّنم ٍتابسأ هيف لعجو هيلإ بدنو هيضرو هبا رمأ لجو زع هللا نأل هيلإ هسفن قوتت نم ناك اذإ حاكنلا امهن“

 مجاوزأ نم مل لقع ذا اون مكسفنأ كه لعج هللاو »لجو زع هللا لاقو «اهملإ نكسيل .اهنجوز اهتملعجو))

 اًزعككانت» لاقرسو هيلع هللا يصىنلانأ انةلبق«اربصو ابسن هلعجف )لجو زعناقؤرابصألا ةدفخلا نإَلّيقو «ةدفح ونينب

 «ىتتشب ناسيلف ىرطف بحأ نم »لاق لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ انغلب و « طقسلا ىتح.ممألا مكب“ خطابأ ىنإف اورثكت

 لجزلا نإ لاقتنو «رانلا هسمت مل دلولا نم ةثالث هل تام نم» لاقرسو هيلع هللا بصىنلا نأ انغلب و-(ٌحاكنلا ىتنس نمو

 دغب ”حاكتلا- كرت نم لثم تيأرام لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ انغلبو ( لاق ) هدعب نم:ثدلو ءاعدب عفريل

 رانيدنب ورمسنعنايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ «هلضفنم هللا مهني ءارقف اونوكي نإ»ةيآلا هذه

 هللا ر( قفا الام :) كل اوعد كدعب نم شاعف دلوشل دلو نإفجوزت ةصفح هل تلاقف حكتيال نأ:ةارأ رمعنبا نأ

 قلقلا ٌرثْك'أ ىف تاعج ىتلأ ةومالا هيف قاخت ل نأب ءاسنلاو لاجرلا نم حاكنلا ىلإ جنح ملو دهن قتت ل نمو

 ىرأ آلف هريغ وأ ربكنم ةوهشلا بهذأ ضراعب وأ «ءانسنلا نم تاورشلا بح سانلل نيز» لوقي َكْجو زع هللا نإف

 02 ليي لكأ ءاسنلا نم دعاؤقلا لجو زع هللا ركذ“دقو هللا ةدابأل ىلختي نأو كلذ بحأ لب حاكتلا عدي نأ اسأب

 نجايث نعضي نأ 1 نولع سيلف احاكن نوجريال ىناللا ءاسنلا نم دعاوقلاو» لاقف حاكن ىلإ نيب دني لو دوعقلا

 حاكت ىلإ هبدني ملو ءاسنلا ىنأيال ىذلا روصحلاو «اروصخو ًاديسو »لاق همرك أ ادبعركذو ةيآلا (ةتئدي تاجريتمريغ

 هللاَنإف حاكتلا ىف ىتلا ىتاعملاو مراحلا نع هل انصح نوكي نمث هيلإ جاتحم نم هيلإ بودنملا نأ ىلع رغأ# لاو كلذ لدف

 « نيءولم-ريغ مهنإف مهناعأ تكتلمام وأ مهجاوزأ ىلع الإ * نوظفاح مبجورفل مث نيذلاو » .:كوقي لجو زع

 تءاج اذإ ةقارف وأ ماقملا ىف رابخلا املو ةأرملا رغ دقف حكت اذإ ءاسنلا ىنأبال لجرلاو هلل هحر ( ىئانةلالاث )

 اطايتحا نهتاذاس نهؤطيال ىنالاا ءامإلاو ديبعلل حاكنلا بحأ ( قفا لالاو ) ناطلسلا هلبرضي مون نم اهلجأ ةنس

 بستحا اذإ اروجأم ناك ابجاو نكي مل نإو اضرف ىدأ دق ناكابجاو نهحاكنإ ناك ن إف ىنغو لضف بلطو فافنال
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 اورئاس»لسو هيلع 2 لطَولا لوك فافعلاو ىنغلا بيس هيف ام ىلع لدبي « هلضف نم ا

 0 اعافعاوقزرتو أوحصت

 متحلا لك ىفو اح حاكتلاب رمألا نركك ذأ لعتحمو ( قنانتلالاف ) قذدو ةحص نللطل رئاسإ ل محال ةلالد

 دجوت ىتح دشرلا ىلع ةلالدلاو ةحابإلا ىلع هلك رمألا لعلا لهأ ضعب لاقو دشرلاو محلا عمتجيف دشرلا هللا نه

 لا هلوقك هكرت لحم ال اضرف نوكيف مثحلا ارمالاب كيرا اعإ هنأ, لع عامجإلا وأ ةنسلا وأ باتكلا نم ةلالدلا

 جحلا اوعأو» هلوقو ( ةقدص مهلا ومأ نم دح )) هلردكاو مح امهنأ ىلع لدف « ةاكزلا اونآو ةالصلا اومقأو »لجو نع

 لا درفأو رمألا ف اعم ةروعلاو:جحلا رك «اليس هلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو »هلوقو «هلل ةردعلاو

 هللا باتك ىف اذه هابشأو ملسم اهعدي ال نأ بحت انك نإو متحلا ىلع ةرمعلا معلا لهأ رثك أ لقي ملف ضرفلا ىف

 اضيأ كلذكٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهن امو هنع ىهنملل ابدأ وأ اهزنت وأ داشرإلا هب ديرأ امنإ هنأو

 ةلالدلا نوكست نأ ىغبنا متح هنأ ىلع ةلالد ىنأت ىت> محلا ريغ ىلع رهألا لاق نمو هللا همحر ( قفا ةلللا ) '

 هنع ك1 كلذل هايشأو ةنسااو نآرقلا هللا باتك' اذعبم ىف انفصو امو ىهنلاو ندألا نيب قرفلا نم تفصو ام ىلع

 هيبأ نع نالجت نب دمحم نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انريخأ ركذن مل يع انركذامب ءافتكا

 مكلبق ناك نم كله اعإ هنإف كتكرت ام فورذ» لاقرسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىنأ نع

 انريخأ « اوهتاف ةنع ميتين امو متعطتسا ام هنم اوتئاف رمأ نم هب ميسترمأ اه مهايبنأ ىلع مهفالت>او مهلا وس ةرثكب

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ نع جرعألا نع دانزلا ىنأ نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسبرلا

 ةلالدب الإ نيمزال نانوكيف ىبنلا ىنعم ىف رمألا نوكي نأ لمتحم دقو هللا همحر ( قفا: لالا ) هانعم لثم لسو

 امف رمألا نايتإ مهيلع 220لوق. نأ « متعطتسا ام هنم اوتئاف » ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق نوكيو نيمزال ريغ امهنأ

 دارأام لكل كرتلاف ىهنلا امأو فاكتم ءىث هنأل ءىش ةعاطتسا لعفلا ىف اوعاطتسا ام اوفلك امنإ سانلا نأل متعطتسا

 ملعلا لهأ ىلعو هللا همحر ( ىف: ةلالاف ) هنع فكي ءىث وه امنإ ثدحم ءىش فاكتب سيل هنأل عيطتس هكرت

 ىهنلاو رمألا ىف مت سيل ىذلا داشرإلاو حابملاو متحلا نيب اوقرفيل لئالدلا بلط ةنسلا ةفرعمو باتكلا ةوالت دنع

 مهني اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف نلجأ نغلبف ءاسنلا مقلط اذإو» ىلاعت هللا لوقل نهوجوز

 اعإهنأ ىلع ةلالد ةيآلا 6 جاوزألا 0 ىلع ةبآلا ادم نأ دحأ ىلع ةيش نإف هلل همحر ) قفا 0 الاف » فورعملاب

 ليبسال نم اهلضعي فيكف اهنم سانلا دعبأ وهف لجألا ةأرملا تغابف قلط اذإ جوزلا نأل ءاياوألا لضعلا نع ىبم

 جاوزأالل لوقي لجوزع هللا نأل نهلجأ غولب نبراق اذإ لمتحم دق لئاق لاق نإف ؟اهضعب ىف اهلضعي نأ ىف هل كرش الو

 ىنعملا اذه اهم درب , هنأ ىلع لدت ةبالاف « فورءع نهوحرس وأ فورعمت نهوكسمأف نهلجأ نغلبف ءاسنلا مقلط اذإ»

 اومزعت الو»لجو زءعهللا لوقل حكنتنأ اهماعىلاعت هللارظح دقف هغلبت مل وأ اهلجأ غولب تب راقاذإ اهنأل هلمتحتال اهنأو

 حابأ مع عنتعال ا ا اعإ ةئنم اهعنم دق نم حاكنلا عع عن ال نأ ا الف « هلحأ ناتكلا غل قح حاكتلا َدَقَع

 لقعم ىف تلزؤن ةيآلا هل نأ ملعلا لع ضعد ظفح دقو هللا ةهأ/ قنا خلالاف 0 اهعنم نم كل وره نك امل

 ناعمإو رظن لضف ىلإ جاتحم ةقدو رهاظ فيرحت ةرابعلا ىفو خسنلا ىف اذك غلا رمألا نابتإ مهملع : هلوق )١(
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 ىتاللا نهربغ نبع مرحلاو نهسفن أب تامرحلا تاثوروملاو تاثراولا لاح لكب مهابمأ مهندلو قالا نأ ىذ «مهندلو

 الو هل تاهعأ ريغ هعاضرإ لبق نك دقو تاه.أ هب نكف دولوملل اعاضر نئدحم ىناللا سيل تاه.أ الإ طق نكي مل

 ىنلا جاوزأ نهنأب نمرح ىثاللا نينمؤملا تاه.أ وأ لجرلا اهثدحم وأ اهنثدحأ ةءرحم نمرحم ةماع نينءؤملا تاهمأ

 هللا ,ىلص ىنلا همرح وأ هثدحم وأ نهمرحن لجر هثدحم ءىش نمرحم ءالؤه لكف لسو هلع هللا ىلص

 335 لضعا قلال 'اهناعم ميج ىف مألا ام دارأف اهريغ اهب مرحف ثروتو ثرتو اهسفن مرح مألاو ٍلسو هيلع

 نم هل هابشأ ىلع ةلالد اذه ىف هللا همحر ( ىف[ لالا ) معأ هللاو اهريغ مألا مسا هيلع عي نمت انفصو اك ضعب

 ءاسنلا ددع نع لف هلع للا ىلص كا نأ نم انفصوام ىوسام امأق هعفلاو ناسللاب هملع رصق نم اهلهح نآرقلا

 نيب ىلحلا ند هانعم لم ق امو هملعت دحأل نالخال مهتاجسأ هحاوزأ نإ ندق رو ربخب تهمنا 0 سانلل اع 1

 كلذ نف كلذ ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىناا لاح فلاخ سانلا لاح ملعي الو ثداحلاب مرو نهنم لحم امف جاوزألا

 نم جاوزأ هل نم لكل اذهو هعم اهب جرخ اهمهس جرخ نهنياف نهنيب عرقأ ارفس دارأ اذإف هئاسنل مسقي ناك هنأ

 ةشئاعنع هللا دبع نع ثدحب باش نبا عمس هنأ ىلع نب دمحم ىريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربْخأ سانلا

 ان جرخ اهمهس جرخ نهتيأف هئاسن نيب عرقأ ارفس دارأ اذإ ناك ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا ىضر

 كجاوزأ ىف هللا قرشحم ىتح ىنعدو ىنقرافتال تلاقف ةدوس قارف دارأ هنأ كلذ نمو هللاهمحر ( ىف[نةلالاف

 اهقالط ابجوز دارأ نيح اذه اهبش ةماسم نب دمحم ةنبا تلعف دقو ( لاق ) ةشئاع ىت>أل ىمويو ىتلل بهأ انأو
 اهلي نم تفاخ ةأرما نإو » كلذ ىف بيسملا نبا نع ىرهزلا نع نايفس انربخأ ( فا: ةلالإو ) ركذ اهق كزنو

 لوسراي تلق تلاق نامفس ىنأ تنب ةدح مأ نع ةماس ىنأ ةنبا بنيز نع هبأ نع ةورع ن. ماشه نع ضايعنب نس

 «كتخأ»لاق اهحكنت تااق «؟ اذام لعفأف» لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ؟ نايفس ىنأ تنب تْخأىف كل له هللا

 «ىل لحمل اهنإف ) لا ىخأ ريخ ىف ىنكرشش نم بحأو ةيلخمب كل تسل معن تلاق ع؟ كلذ نيب وأ» لاق معن تلاق

 قسر نكت ملول هللاوف ) لاق معن تلاق « ؟ ةماس مأ ةنبا » لاق ةماس ىنأ ةنبا بطخم كنأ ترخأ دقل هللاو تلقف

 « نكتاوخأ الو نكتانب ىلع نطرعت الف ةبيوث اهابأو ىنتعضرأ ةعاضرلا نم ىخأ ةنبال اهمنإ ىل تلحام ىرجح ىف

 هنيبو سانلا نود هل لعجو لسو هلع هللا ىلص ىنلا ىلع هللا ضرف ام كل تفصو ام لكو هللا همحر ( ىف: ةلالاف )

 . هيف اوفلتخم مل اندنع لعاا لهأ هيلع عمتجا رمأ وأ هلعفو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق وأ هللا باتك ىف

 حاكسنلا رما ىف ءاجام

 رمآلاو هللا همحر ( ىفا: لالا ) « هلضف نم هللأ مهنغي )هلق ىلإ 2 ىمانألا ردك[ لاح كرات هللا لاق

 لالحإ هرمأ ناكف هحابأ مث ًائيش مرح لجو زع هللا نوكي نأ اهدحأ ىتاعم لمتحم سانلا مالكو ةنسلاو باتكلا ىف

 ةيالا « ضرألا ىف اورشتناف ةالصلا تيضق اذإف » هلوقكو « اوداطصاف متللح اذإو » لجو زع هللا لوقك مرح ام

 ريغ تقو ىف امهحابأ مث ءادنلا دنع عيبلا نع ىهنو مرحلا ىلع ديصلا مرح هنأ كلذو هللا همحر ( قفاتثلالاف )
 «اومعطأو اهنم اولكف امونج تبجو اذإف» هلوقو «ائيرم »ىلإ «ةلحم نهتاقدص ءاسنلا اونآو2هلوقك هيف امممرح ىذلا

 اوداطصي نأ اّمح نأ سيل ٍلسو هيلع هللا ىلص هنن ةنسو لجو زع هللا باتك ىف ريثك اذهل هابشأو ( ىنا:ةلالاف )

 19 لكاأل الو اسفت .هم هنع تباط اذإ هتأرما قادص نم لك أب الو اولص اذإ ةراجتلا لطل اوريثتني الو اولح اذإ

 مهنغي ءارقف اونؤكي نإ ) لجو زع هلوقا حاكنلاب مجدشر هيف ام ىلع مهلد نوكي نأ لمتحمو ( لاق ) اهرحم اذإ هتئدب
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 نموم) ريغ ىلع رظحام ددعلا نم هلل حابأ هنأ ىلعو ةورتت ددع هدنع ناكو ةأرما ةتالاتاتات لو هلا 2
 كر 0 نأ هل نهسفنأ نيه ىناللا ىف هل لعج مث هللا همحر ( قفا: ةلالإؤ ) هريغ ىلع هرظحام رهم ريغب بهن

 لحن ال هجوز ىهف نهم بهتيا نث ( قفا _ةلالاف ) «كدلع »ىلإ «ءاشت نم كيلإ ىوؤتونهنم ءاشت نم ىجرت رلاقف

 لاق-؛ ىعناشلا انريخأ لاق عييرلا انزيخأ هريغلو هل لحن ىهو ةجوز 2ك اهياع عقي سيلف رلف تهب ل نمو هدعب دحألا

 لاقف اليوط امايق تماقف سو هيلعهللا ىلص ىنلل اهسفن ثبهو ةأرما نأ دعس نب لهس نع مزاح ىنأ نع كلام ان ل

 صخ امث ناكو هللا هحز ( قفا ةلا](ئ ) اهايإ هجوز هنأ ركذف ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهينجوز هللا لوسراي لجر

 3 ناك امو»لاقو «مهتابمأ هجاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ىنلا» هلوقسو هيلع هللا ىلص هسن هب لجو زع هللا

 ءاسن اذكه سيل نيملاءلا ىلع هدعب نم هئاسن حاكن مردف «ادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكتت نأ الو هللا لوسر اوذؤت نأ.

 نيملاعلا ءاسن نم سو هيلع هللا ىلص هب نماثأف«نكيقتا نإ ءاسنلا نم دحأكنكسا ىنلا ءاسناي»لجوزع لاقو هريغ دحأ

 ةدخاولا ةملكلا نأو برعلا ناسل عاستا نم تفصوام لثم «ممتابمأ هحاوزأو » هلوقو هللا همحر( قانتلالا ) :

 ىفؤ هين ناسا ىلع اهفالتخاو عئارشش نسو هيحوب هضئارف ن م اريثك يحأ هللا نأ نم تفصو امو ةفلت# ىاعم عمت

 نمل نكول تان حاك ١ مهملع مرحمالو لاحم نوحاكن مهل لحال هنأ 0 نودىنعم ىف ىنعب « مهاهمأ» هلوقف هلعف

 ىلع لدام لئاق لاق نإف : هللا همحر ( قفانتلالاف ) م :هضرأ وأ مهتدلو ىناللا مهتاهمأ تانب حاكن .مهيلع مرحم امك

 نينمؤملا مأ ةحدح تنب ىمو نينمؤللاوبأ وهو هتنب ةمطاف جوز مسو هيلع هللا ىلص هللا لد هيلع ليلدلاف ؟كلذ

 رنزلا نأو «؛ ت>وزت ةماس مأ تنب بنيز نأو ةنيدملاب وهو ناْمع موثلك مأو ةبقر جوزو هنع هللا ىضر ًايلع اهجوز

 جوزت فوع نب نمحرلا'دبعو نينمؤملا مأ اتخأ امهو ىرخألا هتنبا جوزت ةحلط نأو ركب ىنأ تنب جوزت ماوعلا نبا

 تابمأ نك« نأ نهيشيو مهنثريومهمتاهمأ نوثرياك مهنثري الو نونمؤملا نهثري الو بنيز نينمؤملا مأ تخأ شحج ةنبأ

 نم همهفيام ىلع لزب ةلزانلا ىف نآرقلا لزب دقو للا همحر ( قناتنا لاف ( نهحاكن مرح عم مم اع قحلا مظعل

 لوقت برءلاو هللا همحر ( ىف: لالا ) هاوسام نود ىنعملاو صاخلا اهب داري ىهو رهاظلا ىف ةماعلاك هيف تلزنأ

 قلامألا عضوم هسفن عضو هنأ ىنعع لايعلا مأ مهتوقي نأ ىلوتي لجرلل كلذ لوقتو لايعلا مأو انمأ مثرمأ برت ةأرمال

 : مهتوق ىلو هياحصأ نم لجرو اهأزغ ةازغ ركذي وهوار طبات لاقو 20 لا 00007

 تلقأو ترفقأ مهترتحأ اذإ مهتوقت تدبش دق لايع مأو

 تلأت لوأ ىأ عايج نحنو 22 ترثك أ ىه نإ عوجلا انيلع فاخم

 تقبأعوجلا ةيش+ نم اهنكلو 2 اهناعو ىف امب نض اهب نإ امو

 توقت ىلا ىنعم ىلع انلابع مأ هذه ضرألاو ةاشلاو ةرقبلاو ةقانلل برعلا لوقت دقو امأ ىمس, لجرلا : تلق

 ىناللا الإ مهتاهمأ نإ مهتابمأ نهام مهئاسن نم مكنم نورهاظي نيذلا » لجو زع هللا لاق ( قفا: خل/ا|ف ) انلايع

 لهأ ةغا ىلع بهنأي هلوقو اهفذح باوصلاو خسانلا نم ةدئاز مل لعلو خسنلا ىف اذك بهتأي مل نمو هلوق (1)
 « اذكهؤ لصتوم وهف لصتأي لصتئا وحن هلبقام ةكرح سنج نم نيل فرح لاثملا ىف لاعتفالا ءاف لادبإ نم زاجتخلا

 . هححصم هبتك ٠ ملف اريثك كلذ نم مألا ىف قبس'دقؤ
 دارأو ىرب نبا لاق ناسللا ىفو ىرفنشلا ىلإ حلاو حاحصلا ىف رعشلا بسن خلا ارش طب أت لاق :هلوق 0

 مألا ةلزنع مهل راصف مثداز ىنفيف ةازغلا 6 لوطت نأ افوخ مهملع رثق امتإو هدب ىلع مهماعط ناكو اريش طبأت لايع أن

 . هححصم هبتك . ها دالوألا ةلرنع هل اوراضو



 سة.

 هحاوزاو - هيلع هللا لوسر رما ىف ءاجام

 هين ةنيانملا نم هلضف نه نابأو هبحو نم هلوسر هب صخ امل 212ىلاعتو كرابت هللا نإ هللا همحر ( ىقنانتنالا )

 زرذحلف » لاقو « هللا عاطأ دقف لوسرلا عطي نم » لاقف هباتك نم ةيآ ريغف هتعاطب هقل ىلع ضرفلاب هقلخ نيبو

 ءاعدك" مينيب لوسرلا ءاعد اولعجتال » لاقو « ملأ باذع مهبيصي وأ ةنتف مميصت نأ هرمأ نع نوفلاخم نيذلا

 « ىنا!|توص قوف عيتاوصأ اوعفرتال 2لاقو ) ةقدص 0 ىدن نيب اومدقف لوسرلا ميجا اذإ 7كاقو «(اضعن 6

 اهم مديزيل هقلخ نع اهففخ ءايشأ لَسو هيلع هللا ىلص هلوسر ىلع لجو زع هللا ضرتفا : هنا هَمحَر ( قناةتشلالاف 0

 ىصخبال ام عم هتليضفل انييبتو هتمارك ىف ةدايز هقلخ ىلع اهرظح ءايشأ هل حابأو ةماركو هبلإ ةبرق هللا ءاش نإ
 هللا ىلد الل لور ىوس ةحوز كلم نم كلذ نف هللا ةمرإ( ىف ةغلالاف ) اهعضاوم ىف ةعوضوم ىهو هل هتمارك

 نإو امل هلع بحنام ابيلإ ىدأ اذإ اهسيح هلو هل ابقارق وأ هعم ماقملا ىف اهريخم نأ هيلع نكي ملا مسو هيلع

 ًانندلا ةاحلا ندرت نتتك نإ كجاوزأل لة»لاقف هءاسن ريخم نأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هلوسر لجو زع هللا رمأو هتهرك

 بحب لو اقالط هنرتخا اذإ رابخلا نكي ملف هنرتخاف ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ر نه ريخف « امظع ًارجأ» هلوقىلإ «اهنيزو

 هللاءاش نإ لسوهيلع هللا ىلص هللا لوسر ريبخم ناكو للا همحر ( ىف(: لالا ) هنرتخا اذإ اقالط نمل ثدحم نأ هيلع

 هللا لوقل نهلإ قالطلا لعجل ال اقالط نحل ثدحأو هنرت# ملو اهتتيزو ايندلا ةايحلا ندرأ نإ لو زع هللا. هرم

 املق احارسو اعاتم اهتنيزو ايندلا ةايحلا نترتخا اذإ نكل ثدحأ «المج احا رس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف »لجو نع

 هللا ىلص هللا لوسر انريخ دق اهنع هللا ىضر ةشئاع لوق امأف اعاتم الو اقالط نيل ثدحب نأ هيلع كلذ بجوي مل هنزتخا

 اقالط انل ثدحب نأ لس هيلع هللا ىلص ىنلاىلع كلذ بجوي مل معأ هللاو ىنعتف ؟اقالط كلذ ناكفأ ءانرتخاف ملسو هئلع

 نهعتع نأ ايندلا ةايحلا نرتخا نإ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلع لجو زع هللا ضرف اذإو هللا همحر ( قفانةنالاف )

 هللا همحر ( ىف[: :لال/ ) هيلعقالط الف قالطلارتخت ف هتأرما ريخنم لكف نهنم ةدحاوقلطي ملف هلوسرو هللا نرتخاف

 انريخأ لاق ىعقاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ ابسفن ةريخلا قلطت تح قالطب رابخلا هل سيلف ريخ نم لك كلذكو

 ناكف ملسو هيلع هللا ىل هللا لوسر انريخ دق تلاق ةشئاع نأ ق فاو ربكم نوع ىبعشلا نع دلاخ ىنأ نب لي ها نع ةقثأا

 هللاىضر ةشئاع نع ةورع نع ىرهزألا نعرمعم نع ةمثلا انريخأ لاف ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انريخأ اقالط كالذ

 .لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحال » ىلاعتو كرابت هللا لزنأف ( قفا ةغلالاف ) ثيدحلا اذه ىنءم لثمب اهنع

 لحمال مهيلعتلزنأ معلا لهأ ضعب لاق ( قفا:_ةلالا ) «كنيع تكلمام الإ نهنسح كبجتأ ولو جاوزأ نم نم

 تلاق اهنأ ةشئاعنع ءاطعنع ورمعنعنايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسرلا انربخأ هجاوزأ هريبخم دعب «كل
 هيلع نرظح ىناللا ىنعتاهنأك ىعفاشلالاق لاق عييرلا انريخأ ءاسنلا هل لحأ تح ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تامام

 لوقبسحأو ( قفا ةلالاف ) «جاوزأ نم نهب لدبت نأ الو دعب نم ءاسنلا كل لحمال» ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف

 « نينمؤملا نود نم كلل ةصلاخ : هلوق ىلإ - كجاوزأ كل انللحأ انإ» ىلاعتو كرابت هللا لوقل ءاسنلا هل لحأ ةشئاع

 ةلاتعأ ثآني و همع تانب ركذو نهروجأ ىنآ ىتاللا هجاوزأ ركذف هل لحأام لجو زع هللا ركذف ( قنا لالا )
 عم هل لحأ هنأ امهدحأ نيبنعم ىلع كلذ لدق لاق ىنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم ةأرماو هتالاخ تانبو هلاخ تانبو

 الو هتامع تانب الو همع تانب نم ملسو هلع هللا ىلص هدنع نكي مل هنأ كلذو هل لحأ موي جوزب هل سيل نم هجاوزأ

 :هححصم هبتك رظناف افي رحت وأ اطقس ةرامعلايف لعلو خسنلا ىف اذكه خاا هحو نم هلوسر هب صخ امل:هلوف )١(



 مف
 انلام رمألا اذه نإ ريزلا نبا لاقف ؟ نايرت اذامث اهب لخدي نأ لبق اثالث هتأرما قلط ةيدابلا لهأ نم الجرنإ لاقف

 لاقف املأسف ىهذف انرمخأف انتثا مث امبلسف ةشئاع دنع امهتكرت ىنإف ةريره ىفأو سابع نبا ىلإ بهذا لوق هيف

 اهنيبت ةدحاولا هنع هللا ىضر ةريره وبأ لاقف ةلضعم كتءاج دقف ةريره ايأ اي هتفأ ةريره ىنأل سابع نبا

 . ةشئاع الو ثالثلا هيلع ابعي ملو كلذ لثم شابع نبا لاكو هرغ احور حكت ىت> اهمرحم ثالثلاو

 امل لاقي ىدع ىنبل ةالوه نأ ةورع نع بابش نبا نع كلام ىنريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيراا انريخأ )

 كتنرتع ىلإ تلاقف ذئمو. ىنتغدف ةصفح ىلإ تلض راف تلاقد:تقتعق ةمأ دئمو. صو دع تحن تاكا 22-0 7
 زوحال ةصفح امل لقت يف اثالث هتقراقف تلاق كجوز كسي ملام كدب كرهأ نإ اًئيش ىعنصت نأ حالو ارخ

 هديب ام هيف اهدب ناك ذإ اهيلع ابيعم كلذ ناكل ًاذإ لجرلا ىلع ابيعم كلذ ناك ولو اثالث قلطت .نأ كل

 اهنأ ةيماسألا ةركب مأ نع نامبج نع هيبأ نع ماشه نع كلا. انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ )

 تيمسام وهف اًئيش تيمس نوكت نأ الإ ةقيلطت ىه لاقف كلذ ىف نامنع ايتأ مث ديسأ نب هللا دبع ابجوز نم تعلتخا

 نم رثك أ ىمست نأ كل ىغبنبال هل لوقي الو ىمسام ناك ةدحاو نم رثك أ ىمس نإ هنأ هريخم هنع هللا ىضر ناعف

 ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) ةدحاو نم رثك أ ئمس, نأ هل زئاج هنأ ىلع ةلالد. لوقلا اذه ىف لن ةدحاو

 هنع هللا ىضر نيرعلا دبع نب رمب نأ مو نب ورح نإ دلع ركب ىنأ نع ديعس نب ىحم نع كلام انريخأ لاق

 افلأ قالطلا ناكول رمع لاقف ةدحاو اهلعجم نامع نب نابأ ناك هل تلقف ركبوبأ لاقف اهيف سانلا لوقيام ةتبلا لاق

 مهفالتخا ىلع مهنمدحاو نع كح ملو ( ىبف| د لالا ) ىوصقلا ةياغلا ىمر دقف ةتباالاق نم ائيش هنم ةتبلا تقبأ ام

 اهسفن تراتخاف اهجوز اهريخ نإ ةريخللا ىف كلام لاق ( قفا: ةلالاف ) اثالث باع الو ةتبلا باع هنأ ةتبلا ىف

 تعمس ام نس>أ اذهو لوق كلذ ىف هل سيلف ةدحاو ىف الإ كريخأ ل اهحوز لاق نإو اثالث تقلط دقف

 هللا ىلص هللا لوسر ريخو اوريخ دق ةمألا هذه فلس نم ىضم نم نأ معز. كلام ناك اذإف ( قفا غلالاف )

 ناك تراتخا .اذإ اهنأل لال رايخلا نأ معزي ىغبني ناك اثالث نوكي اهسفن ,ةأرملا تراتخا اذإ رابخلاو مسو هيلع

 زاجأ دق سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ معز دقف اثالث تقلط اهسفن تراتخا اذإ ىهو لحم رايخلا نأ معز اذإو اثالث

 ثالث ىبف ائالث ىوني ةتبلا قلاط تنأ لاق نإف ( قفا ةلالاف ) مسو هيلع نا ىلص ىنلا باحصأو ثالث قالط .

 رابخلا نوكي نأ بحأ ( ىنا:ةلالاؤ ) ثالث ىبف اثالث اهب ىوني قلاط تنأ لاق نإو ةدحاوف ةدحاو ىون نإو

 اقالط اهيلإ لعجم الو اهعلاخم الو اهريخم الو هتأرما لجراا كلمعال نأ بحأ ( قفا 2لالاف ) هبف اهسمي مل ربط ىف

 نأ رمأ مسو هيلع هللا ىل» ىنلا نإف ةقلطملا ىلع ًاسابق عامج لبق ارهاط الإ اقالط اهيلع عقوي الو هريغ الو عل

 رمأب ةأرملا هعقوت وأ لجراا هعقوي اقالط اذه ناكاذإف « نهتدعل نهوقلطف » لجو زع هللا لاقو ارهاط قلطت

 ديعس انريخأ : هللا همحر ( ىف: لال ) عاج ريغ نم رهاط ىهو الإ نوكي نأ بحأ الف هعاقيإك وهف لجرلا

 ىنأرما تقلط لاقف سابع نبا ىنأ الجر نأ هربخأ ريي> نب ديعس نأ دلاخ نب ةمركع نع جيرج نبا نع ملاس نبا

 جييرج نبا نع ديعس انريخأ ( ىف: لالا ) نيعستو اعبس :عدتو اثالث ذخأت هنع هللا ىضر نابع نبا لاقف ةئام

 اعبس عدتو ائالث ذخَأت سابع نبا لاقف ةئام ىنأرما تقلط لاقف سابع نبا ىتأ الجر نإ الاق ادهاجمو ءاطع نأ

 نع هدحو ءاطع نع جيرج نبا نع دلاخ نب مسم انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) نيعستو

 ددع نع دازام لك سابع نبا هيلع باعف اوزه هللا تابآ ا تذختا اناودع نيعسنو اعبسو لاق هنأ سابع نبا

 قلطي نأ هدنع هل زوجي هنأ يلع ةلالد اذه يفو ثالثلا نم هيلإ هللا لعجام هيلع بعي ملو هيلإ هللا هلعجم مل ىذلا قالطلا

 . هيلإ نكي ملام هل زوجي الوان



 -زسح
 هيدي نيب دحأ هلعفيال قالطب سو هيلع هللا ىلص ىنلا رقي الف كسمأ ءاش نإو قاط ءاش نإ مث رهطت مث ضيحم

 انريخأ لاق ىعفاشلا ربخأ لاق عييرلا انربخأ ء هريغي الإ هيدي نيب لطاب ال لطابلاو قا نيب ملعلا هنأل هنع هاهم الإ

 هتأرما قلط هنأ بطنح نب بلطملا ىنربخأ لومي رفعج نب دابع نب دمحم تعمس لاق رانيد نب ورمع نع ةنيبع نبا

 اريخ ناكل هب نوظعويام اولعف مهنأ ولو »التف هتلعف دق لاق ؟ كلذىلع كلمحام لاف هل كلذ رك ذف رمع ىنأ مث . ةتبلا

 انريخأ لاق (عيرلا انربخأ) تبت ةدحاولانإف كتأرما كيلع كسمألاق هتلعف دقلاق ؟كلذ ىلع كمل ام «اتيبثت دشأو مل

 0003| راس نب نابلس نع ةملس ىأ نب هللا دنع نع راند نب ورمع نع. ةنيبع نبا انربخأ لاق : لاق ىعفاشلا

 ريكب نع دعس نب ثيللا نع ةقثلا انربخأ (ىفا*_ةلالإه ) بلطملل لاق ام لثم ةموتلل لاق هنع هللا ىضر باطخلا نبا

 ىلع مقأ ىارتأ لاق كلذب تدرأ ام : هنع هلا ىضر رمع لاق ةتبلا هتأرما قلط قيرز ىنب نم الجر نأ ناملس نع

 ثيدحلا ىف ربخلا اذهو لاق هيلع اهدرف لاق هارأ : هللا همحر ( ىف[: :لال ) فلحف ةفلحاف ؛ نفك ءاستلاو مارح

 هربخأ اناف ؟ ًاثالث وأ ةدحاوأ ديري كلذب تدرأ ام بلطمل هنع هللاىضر باطخلانب رمع لوق نأ ىلع لدب قرزلا ىف

 اولعف مهنأ ولو » هلوقو « قالطلا لقأ ىهو ةدحاو همزلأ ةدايز ةين الب لاق هنأو قالطلا ددع ىف ةدايز هب دري مل هنأ

 هددع ىف ةايزو قالطلا ةفص لمتحم قالطلا لصأىف تسيل ةثدحم ةلك تناك ذإ ةتباا ركذي مف قلطول « هبنوظءويان

 اهوركم ناك اثالث تدرأ ول هل لقي ملو هبعي ملو قالطلا نع هبنب ملو لوقلا نم لكشملا نع هاهنف كلذ ريغ ىنعمو

 لاق ىعفاشنا انريخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) كلذ ةمزلأ ةدحاو نم رثك أ دارأ ولو الإ دارأام ىلع هفلخمال وهو كيلع

 نأ نةحرلا دبع نب ةماس ىنأ نعو كلذب مهماعأ ناكو فوع نب هللا دبع نب ةحاط نع بابش نبا نع كلام انربخأ

 انربخأ : هللا همحر ( ىفإ: لالا ) امتدع ءاضقنا دعب هنم نانع امثروق ضيرم وهو ةتبلا هتأرما قلط نمحرلا دبع

 ىنينذاف ترهط مث تضح اذإ لاقف قالطلا هتدشن نمحرلا دبع ةأرما نأ نيريس نبا نع.بويأ نع باهولا دبع

 ثيدحلا اذه نابي كلام ثيدح ىف ةتبلاو : هللا همحر ( ىف(: :لا][: ) اثالث اهقلطف هتتذآف ضيرم وهو ترهطف

 .هيف كشاا عضوم عطقف نيريس نبا هنيب دقو اثالث ىوني ةتباا قلاط لوي نأ نه انفصو امل اثالث

 نع نابوث نب نمحرلا دبع نب د نع بابش نبا نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيراا انربخأ )

 تبهذف فس ءاجف اهحكني نأ هل ادب مث اهب لخدي نأ لبق اثالث هتأرها لجر قلط لاق ريكب نب سابإ نب دمحم

 حكنت قح اهحكتت نأ ىرثال : الاقق كلذ نع مهنع هللا ىضر سابع نب هللا دبعو ةريره ابأ لأسف هل لأسأ هعم

 لضف نم كل ناكام كدب نم تلسرأ كنإ : سابع نبا لاقف ةدحاو اهايإ قالط ناك امتنإ لاق كريغ اجوز

 هل الاقل ابيعم كلذ ناكولو ائالث قلطي نأ هيلع ةريره وبأ الو سابع نبا باع امو : هللا همحر ( ىف|نةلالاف )

 تلسرأ كنإ : هل لاق نأ هلع وه ىذلا ىلع سابع نبا هدازامث هعجار نيح ىمس مث تعنصامسشب و قالطلا كمزا

 ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انربخأ ) هلاسرإ ىف تجرحالو تعنص امسئب لقي ملو لضف نم كل ناك اه كدب نم

 ءاج لاق راسإ نب ءاطع نع ىراصنألا شايع ىنأ نب ناعنلا نع ريكب نع ديعس نب ىحب نع كلام انريخأ لاق

 ركبلا قالط امتإ تلقف ءاطع لاق اهسمعب نأ لبق اثالث هتأرما قلط لجر نع وردع لال ىفتش لد

 هللا دبع هل ل, ملو هريغ اجوز حكنت تح اهمرحت ثالثو اهنيبت ةدحاولا صاق تنأ امنإ ورمع نب هللا دبع لاقف ةدحاو

 اريكب نأ ديعس نب ىحب نع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ( عيرلا انريخأ ) اثالث تقلط نيح تعنصامكب

 ريكبلانب سابإنب دمع امهءاحف رمع نب مصاعو ريد زاانب هللأ دمع دنع اسلاح نآأك هنأ شاع ىنأ نب ناعللا نع هربخأ

 انتين فضح ا



- 
 دقو تلق دحلا نيدتل الإ نجساا امو دم نجسلا ام لاق ؟ابيث تناك نإ توم نأ ىلإ وأ مو ةئامأ ؟ أهسيحم يف ادح

 لب لاق ؟سرملا وأ دا اهماذعب ىنع هارتنأ (ني:هؤاا نه ةفئاط امماذع دعشيلو» نيننازاا ىف ىلاعتو كزابت هللا لاق

 ©00باذع مسا رفسااو تلق باذع مسا ةمزاي دق نجساا نكلو دودحلا انزاا ىف باذعااو دحب نجسلا يلو دحلا

 هل سئل لاق ؟ اذه ضعنب فلم مل نإ اهءذعأ لئاق كل لاق نإف باذع ساناا هب بذعي امت هرنغو قيلعتلاو قهدلاو

 هربا كدلع تناك ةجحن هذهم كل تناك واو .هف.ةح> الام ىلإ :ت>ورت كدخأو لجأ تلق) ؛ دل فانك 0

 1 اهيف نينأو اهلثع

 ثالثلا قالطلا ىف فالحلا

 نمح رلا كمع نس هيل ىنأ نع نايفص نب ركل ىلوم كيت 0 لأ ديع 0ع 1 0 كلام نع ىعفاشأا انوبخأ .

 « ةقفن هيلع كل سيل ١ لاقف هل كلذ تركذف ٍلسو هلع هللا ىلص ىنلا تءاجف. ءىث:نم /نيلع كلام هللاو

 سو هيلع هللا ىلص ىنلا كلذ معو ةتبلا هتأرها قلط امهنع هللا ضر رم ناك. هللا همحر (.ىقنانمت اانا 0

 : ثالثلا قالط ملسو هيلع هللا ىلص ىناا بعي ملو ثالث اهيلع هل ةعجرال ىتلا ةتبلاو اهيلع هل ةعجرال هنأل اهتقفن طقسأف

 و نبا ىمم نكي مل ولىْوَف ؟ ثالث ةتبلا نأ ىلع لدام لئاق لاق نإ ىنكسااو ةقفنلاب قالطلا نم اهاوس اهف حو

 الب ثالث ةتبلا نأ معز نهو « اهتقفن هيلعو ةعجرلا كلع ةدحاو تناك اثالث ةتبلاب ىون وأ ةتبلا اثالث اههنع هللا ىضر

 قالطلا نأ .ىلع ليلد ثالث وه ىذلا قالطلا بعيب ملذإ مل

 الو.ةبقر قتعي نأ هيلع: مرحخال اك هلع مرح ريغ همزل هدب نم هنم جرخأ امو هسفنل قبأ هنه قبأ ام جوزلا دد

 اسو هيلع هللا ىلع ىنلا. نإ لاق ثالث ةيمست الو قلطملا ةن

 .اورمع ايأ نأ ىلعلدام لئاق لاق نإف كل اريخ ناكسانلا نع هب ىنةتستام تيقبأ ول هل ىلاقي دقو ةقدص هلام نه ص

 هلك و نأ ديزب دبع نب رجح نب عفان نع تئاشأا نإ ىلع نب هللا دبع نع عفاش نب ىلع نب. دمحم ىهم انريخأ

 ةتبلا ةميهس ىفأر ا تقلط ىنإ لاقف سو هلع تأ لد ىلا نإ ف مث ةتبلا ةنزملا ةميهس هتأرءا قلط ديزي دبع نبا

 تذرأ ام هللاو ةناكر لاقف« ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو» ةناكراوسو هلع ّناىلدىنلا لاقف ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو

 امهمع هللا ىذر ناّمع نامز:ىف ةثلاثلاو رهع ناهز ىف ةناثلا امقاطف ملسو هلع هللا ىلد ىنلا هلإ اهدرف ةدحاو الإ

 هتأرهاو رء وع نعالت هنأ هربخأ 2 لدعضص نب ليس نع باهش نبا نع كالام انريذأ : هللا همحر ) قثأ 5 5 الا

 نإ هللا: لوسزا» اهيلع ترذيك رمي وع لاق امهتنعالله' نه اغرف الف ء شانلا عم وهو سو هيلع للا ىلص ىنلا ىدي نيب

 ةنس كلت تناكف بابش نبا لاق : كلام لاق ٠ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأي نأ لبق ائالث اهقلطف اهتكسمأ

 كلذ ناكاول و ملسو هلع هللا نئبد علا ىدب نيد اثاث رغوع قاط دقق : هللا همحر ) قفا 0 الا ( نينعالتلا

 هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ اك ازيك" لمفاف ًاثالع عم نأب صاع تنأف ك.ءزا نإو قالطلا نإ لاقو . هنع هاهنل امرحم

 مث رهطت قح اهبكسمي مث اهعجاري نأ اضئاح هتأرما قلط نيح امهنع هللا ىضر رهع نب هللا دبع رمي نأ رع سو
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 تاق:مث كاق ؟؛دحلا نه :جَورخا-الإ"ةداهشلا ق-امل'ىنعم:الو "تلق دان م اهحرخت ىه لاق : دحلا نم اهتجرخأ ةأرملا

 دَخ دهتْعَي مل اذإ:جولا ىف تلق"امك هنم ةداهشلاب جزختف دهشت ل نإ ةدودحم نكت م تفك دخلا نم ابجرحخم تناك اذإف

 ةنالاو ةدودخع تلسا ةستل وأ ملا ىو ”لهشلا نإ ةودم هنأ ند :تفصوام جوز زااى.تلقف اهف كدنع امحهالاح فلتحا ا

 ةدايتشلاب أزدتةأّرللا نأ كزتتلا قو : امدح ةدائشلا# ردي جوزلا ١ نأ ليزتلا ىف سيلو دحلا ربغ ىناعم جوزلا ىف لي

 لؤقملاو باثكتلا ىف اًيلغ دخلا نأل دلتا ِءرَد ريغ ىنعم ةأرملا ةدابش ىف سيلف . كدنعو اندنع دحلا وهو باذعلا

 دخ َتطعُس أف: كجترلاو ةأركا ذخ نيب "تقرف الإ كتءاعاف جوزلا لاق امي اهنم رارقإلاك ةداهشلا اهكرتف تدثأ سانقلاو

 ىلع هتداهش تناكنإ ةفوذقاا ةأرملا كل' تلاق ول تأرأ هل تاقو لجرلا دع تبثأو باتكأ ىف امهنيبأ وهو ةأرملا

 اكو لع اودي وأ ةعب رأ ىف عنصت كلذكو . ىل هدحو ىنفلحم الق ىنهزلتال تناك نإو ىندحف ىنمزلت ةداهش انزلاب

 0 جوزاا حو ككح لوقأ لاق ممددح نيكرشت« وأ اديبع وأ ممتددح ةدابشلا اوتبثي مل نإو ىتددح الودع

 ىتسح دبشأ نأ نمتعنتماق ادح ىلع بجونال ةداهش تناك نإف كل تلاقف تلق « جوزلا ريغ كيلع دوهشلا مح 2

 لعفأ مل نإفتلاق ؟دحلا ْن هااهع نيجرخم م من لاق ؟ىنعم ىنرهيلو تلاقىئاحتا كتتسيح لوقألاق ؟قم الإ سدحمال تنأو

 همقتق تلاق كتسحدحلل لاق ؟ 0050 ُّ ىذلا ىلا رن ىديع ملف تلاقف تلق هب سل لاق ؟دحلا وه سدحلاف

 سائلا لع تدجو:نبأ نفااسيح ىع تعنم الو ادح ىنه تذخأ تنأ ال دظ سوحلاف تااق نإف تاق ال لاق هقأف ىلع

 سابق امأو الف عابجإ وأ ةنس وأ تاعك امأ لاق ؟ سايق وأ علا لهأ هيلع عجأ رهأ وأ ةنس وأ ناك ىف حا

 هتسبحو هلتقأ مل لمفي مل نإف أربيو فام مدلا هيلع ىعدي لجرلا ىف لوقأ ىنإ لاق سايقلا اندجوأ تلق معف
 ؟رثأ الو.هيلع عمجم رهأ الو ةنس الو باتكر يغ ىلع سايقلا كنم لقي وأ هل تاقف هللا هحر ( جنان ةلالاف )

 سانلا. ىلعفأ هل تلق ء.هنسحتسأ لاق ؟لتمف رقي مأ أريف فام ىتح سوح مد هدعىعدا نه كل لاق نث تلق ال لاق

 لهبجأ نأل كنم اولبقام لثه كزيغ نم اولبق مهيلع كلذ ناك نإف ؟ سايقلا تفلاخ نإ تنسحتسا: ام كنم اولبقي نأ

 وأ عاجإ .وأ ةنس وأ باتك نم:امزال.اريج نوكي نأ هلوق دعب.مل لاقف هف صرخف ءىش نع لثسف ضرتعا ول سانلا

 اذه ىف هتلق دقف تلق دجأل كلذ.ام لاق تنأ هتتسحتسا لك هنس>تسا نوكتف هنم اجراخ وأ اذه نم دحاو ىلع سابق

 لجر ىلع ىعدا نميف لوقتام تلق ؟:ىلوق سايق تفلاخ نيأو لاق كلؤق سايقو باتكلا هيف تفلاخو هريغو عضوملا

 لكت .نإو *ءىرب فلح نإف, فلحم .لاق ؟هزنغ وأ اديعوأ اراد باغ وأ ىوعدلا نم ءاش ةباغ ىأ ىلإ 11 اف اهرد

 0 كفلح نإ ”سفنلا نود حارجلا نم ادعاصف [نمع ةدنض ود ّق َخرَخ هلع ىعدا ول كلذكو ةنع لكنام همزل

 ' لوكنلا ماقلكن َنِإَو ءىرب تلح نإ سفناا'نود ام نيملا هيلغ تلعج نم لكف تلق معن لاق هنم صتققا لكن نإو

 اماظعتسا ّىل:لاق ؟ اذكه سفنلا ىف اذه نكي ل ملو تلق « معن لاق ؟ لاملاو دوقلا هب 00 رارقإلا ماقم حلا ىف

 معذو لوكتلاب فاتلا هنء-نوكم اذهو اصاصق سأرا!' قشتو نينيعاا أاقفتو نيلجرااو نيدبلا عطقت تناف تلك نيد

 لاقف ىابحاضدهف قرفت دقو سفنلا هبحذخأن نأ انمزانف سايقلا ىف امأ لاق سفناا هب ذخأت الف رارقإلا ماقم موقي هنأ

 كبحاص لوق لصأ ىف هنم ةيذدلا دَحْأَو تلق ٍلظ ةسحو ةيد هنم دَحآَو هسحأ ال رخآلا لاقو تلق اك هسحأ اهدحأ

 كرر اك لتفلا ئزعد؛قق آطخأ كانحاص ناك نإف حلاصي مل اذهو حلصب الإ دمعلا ىف ذخؤتال هدنع ةيدلا نأل رظ

 هب أردي اضن هيف لخو زع هللا كح دقام ههشيال ٠١ هيلع سيقت مث أطخ لصأ ىلع سيقتف سايقلا كرتب اعم امهملع

 ناك نإف ؟ ره دح نجسلا امأ أ 0 كاذف نجسلا يبادعلا تلق نإ . محو دق اك الإ نيكل ءردلاو تاذعلا



 -- م١ 3

 تنكول تنأو تلق نعءالب ال لاق ؟ءادألا لبق فذق نإ تيأرفأ قتع ىدأ نإ ىدؤي ام هدبع بتاكملا كلذكت لع

 ناعللا تكرت امنإو لاق كدنع امهتداهش زوجت نم :امهنأل نيمذلا نيب تنعال هتداهش زوحن نم نيب نعالت اعإ

 الإ نعال.ال تلق ذإ ىراصنلا ةداهش تلبق اذإ تأطخأ كنأ ىلع كلدي امأ ًاتباث ثيدحلا ناكولف تلق ثيدحلل اههنيب

 نبب نعالأ امتإ ىنإف لاق لتقف تلق اذه ريغ ىنعم ىلع كلكأ انأف هزضح نم :ضعب لاف :؟ ةتذاهش زو ند نإ
 تانصحلا فذق ىف 2 لجو زع هللا تدجو ىنأ لبق نم اهفذق نيح امل دحم نمم ةفوذقملا ةجوزاا تناك اذإ نيجوزاا

 اف تلق الف الإو د>!! نم جرو جوزلا نعتلا امل دح ال نمت ةفوذقملا تناك اذإف هناعتلاب جوزاا نع أردو دحلااب

 لصأ تكرت دقف هل تلق نءالي لاق ؟اهفذقف ارح جوزلا ناك نإف تلق دحم لاق ؟ اهفذقف ةماسم ةرح هتحم دبع ىف لوفت
 تيكح نم ضعبل تلق هب لوقي هنأ معزي ملف تلق هب لوقي ال هنكلو معنف اذه ىف امأ هرضح نم ضعب لاق كلوق

 ةيرحلا ىلع الو نييمذلا نيب تنعال ةيرحلا ىلع تنعال وا كنأل ةيرحلا ىلع نيجوزلا نيب تنعال كارأ ال : هلوق

 تنعالول كنأل لدعاا ىلع امهنيب تنعال كارأ الو نيماسملا نيرحلا نيدودحلا نيب تنعال تلعف ول كنأل مالسإلاو
 تناك اذإ ةفوذقملا نأ نم كبحاص فصو ام ىلع امهنيب تنعال كارأ الو نيقسافلا نيب نعالت مل لدعلا ىلع امهنيب

 تنعال امو دبعلا اهحوز الو فذقاا ىف دودحلا رحلا اه>وز نيبو اهنيب نعالت ال تنأو دحلا اهفذاق ىلعف ةماسم ةرح

 ناك ًاتباث تيع“دا ام لصأ ىلع امقتسم الوق اهي تلق الو ًادرفنم الو ةبآلا عم ثيدحلاب الو ةيآلا مومعب اههنيب

 لحجر هنع ءاور انمإ ورهع نع هفرش ال هل تلف ؟ يعش نإ دوغ تادخ تا مف لاق تباث ريغ وأ

 وه ندع عطقنملا ثيدحا لبقن ال نحنو ورمع نب هللا دبع نع اعطقنم ناك هثيدح نم ناكولو هثيدح تبثي ال

 هللا اهركذ ذإ ةجوز الو اف جوذ نب 0 1 ا( هاظب انلقو اعطقنم ناك اذإ ورمع نم ظفحأ

 ًادلج وأ ناك اجر اهدح تدح نعتلت نأ ةأرملا تباف جوزاا « نعتلا اذإ تلق ؟ فيك ىل لاقف ةماع لجو زع

 أرديو » جوزلا ناعتلا هركذ دعب نم « ىلاعتو كرابت هللا لوق تلق 2 هركذاف لاق « لت 2 هللا يح هل تلقف

 نع أردت اهنأ ةيآلا ىف ملعأ هللاو «٠ لكشم ريغ انيب ناكف « ةيآلا « هللب تادابش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع

 هللا باتك أرق نمل ىغبني لاكشإ هيف ام تلق ؟ هريغب اذه حضوت لهف : لاق ناعتلالاب نعتلت مل نإ اهمزا ام اهسفن

 تاق هلهف هريغ هحضوت ىنعم معت كك نا : لاق هريغ هعم ىغتس نأ برعلا ناساو هءاكحأ نم فرعو لحو زع

 ةفذقلا ىف ع دق سيل وأ تلق ناعتلالاب اهنم جرخم نأ الإ دحاا هيلع لاق ؟ هيلع ام هتأرءا فذق اذإ جوزلا ترأرأ

 الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو » جوزلا ىف ٠ لاقو تلق ىلب لاق ؛ ءادهش ةعبرأب اوتأي نأ الإ دحلاب

 ريغ ركذ اذإ هنأل معنف الالدتسا امأو الف اصن امأ لاق ؟ هنع دحاا طوقس لرزنتلا ىف دجتفأ تلق معن لاق ةبآلا ( 7

 جرخيل ةداهشلا هيلعبجوي امن هنأ ىلع الالدتسا اعبرأ دهشي جوزلا ىف لاق مث ؟ ءادهش ةع راب للا نم جرخ جوزلا

 دحلا نود دلولا ىننو ةقرفلل هتدابش اإ لئاق لاق ول تيأرأ 222ةفذقلا ىنعم نه جر مل دبش, ل اذإف دحلا نم اهب

 ىلع ةلالد ايف دجأ الو تلقام لمتحم ةبآلا نأل فذقلا ىف جوزلا دحأ ملو هريغو فذقلا ىف جوزلا نيب هللا فلاخ اذإف

 دهش اذإ هريغ فذاقلا نيبو هنيب قرفي نأ هيناعم رهظأو : تلق لمتحم وهو الإ ءىش لكو هل كلذ سيل لاق . هد

 نآرقلا ىف ركذ مل نإو جوزلا ةدابش نأ ملعتو تلق معن : لاق ؟ دهش , ل اذإ هريغ فذاقلا نيبو هنيب عمجمو تاقو

 تلق « من لاق ؟ ءىش نع جرخيل هتفلحأ ن 1 دحلا نم اهب جرم نأ ىنعمل الإ نوكتتال دحلا طقست اهنأ

 ةدايششف 5 لاق ؟تفصو ىتلا للعلا هذه اهذو ناعللا ةأرملا ىلع تبحوأو هتحرخأ تناك اذإ جوزلل ةداهشلا دحتفأ

 , هححصم عك اهيضتقي ماقملا نأل «تيأرأ» لبق «تلق» طفل خسانلا نم طقس هلعل )01(



 نيس
 ىذلا ثندحلاا نم ان رك ذو ترك ذام ريغ ءىث,ةنسلا ىف كدنع وأ تلق ةنسلا' رخآلاو”باتكلا امهدحأ نيينعم نم

 هنأ ًاتباث ناكّنإ ورمع ثيدحو هب نآرقلا قطن نمع ناعللا تحرط دقف تلق ال لاق ؟بيعش ني ورمع نع تيور

 نم نأ ىلع لدام «نهنيب ناعل ال عب رأ» هلوق ىنف تلق ام لاق ملسو يلع هللا ىلص هللا لوسر ناكنإ هنأل نعالبال

 تجرخأ نف لاق جوز نود اجوز صخ ال نونعالب جاوزألا نأ ىلع لدي نآرقلاو نعال جاوزألا نم نهاوس
 نم هب تللدتسا ا نيأو تلق نآرفلاب الالدتسا هتجرخأ امنإف بيعش نبورمع ثيدح ريغب ناعللا نه جاوزألا نم

 نأل هل ةداهشال نم نعالي زب مف( مثدحأ ةداهشف مهسفن أ الإ ءادهش مهلنكي مو»لحو ََع هلآ كاف لاق ؟ نآرقلا

 أطخ اذه كلوق هل تلقف لودعلا الإ ةداهشلا ىف نوماسملا زي ل كلذكو لودعلا دوهشلا ىف لجو زع هللا طرش

 ىلع كلد امو لاق نيم انبه ةداهشلا تلق ؟تلقام ىلع لد امث لاق برعلا ناسلب لهجو كناسل ىلعو ملعلا لهأ دنع

 ىلب لاق ؟اعب رأ هتداهشك دحاو رمأىف ةرم هتداهش سيلأ دهش ولو تلق اللاق ؟هسفنل دهشيأأ لدعلا ت.أرأ تلق ؟؛كلذ

 ةداهش لك نوكست ىتح ةداهش ناعالاو ناعالا ىف هتدابش تناك ولو تلق ىلب لاق ؟نعتلي نأ هيلع نكي مل دهش ولو تلق

 ىف نوماسملا زيحنأ ةداهش ناكولو تلق ىلب لاق ؟ هتأرما دحنو ةسداخلا نود عبدألا فكي ملأ دهاش ماقم موقت هل

 ىلب لاق ؛ نيترم نعتلتو تارم نامت ةأرملا دهشت نأ ىغبنا نهتداهش اوزاجأ ولو تلق ال لاق ؟ ءاسنلا ةداهش دودحلا

 نيع ةداهش ىه تلق ةداهش اهتيأر ةداهش اهامس امل لجو زع هللا نكلو ال لاق ؟ تاداهشلا ىناعم ىف اهارتفأ تلق

 لودعلا الإ ايف زوجي ال تلا تادابشلا ىناعم ىفال ماكحأ اهب بحبو هسفن نع نيجوزاا نم دحاو لك اهب عفدي

 اهم دْخْوي ىتلا ةداهدلا نم ىهام لاق هسفنل ًادهاش ءرملا اهيف نوكي نأ زوحب الو ءاسنلا اهنم دودحاا ىف زوجي الو

 تفصو ام كيلع لخدي تلق لاق لودعلا الإ اهيف زوجي الو ةداهش مسا اهنأب تكسمت نإف ضعب نم سانلا ضعبل

 نمي تكلس نإ تلق ىندجوأف لاق ضقانتم هلك تاق هضقانت ىندجوأف لاق كلوق ضقانت كيلع لخدي مث هنم رثك أو

 زوجت نم نيب ناعللا تلطبأو هتداهش زوال نم نيب تنعال دقف هتداهش زوجت ال نم نود هتدابش زوجي نم نعالب

 انزلا نايريال امهنأ اهنم ةعومجم للع امهبفو نيادعلا ريغ 2)سعحلا ني.معألا نيب تنعال تلق ؟ نيبأو لاق هتداهش

 عاطقو ةلتقلاو قارسسااو ناجلاو قاسفلا نيبو ًادبأ كدنع هتداهش زوج ال نم اناك نيادع اناك ولو نيلدع ريغ اههنإف

 هتداهش نأل ناعللا نء فذقلا ىف دودحلا تعنم امنإ لاق فذق ىف نيدودحم اونوكي ملام ىصاعملا لهأو ق:رطلا

 5 ادبأ هتداهش نول ال نم نيب نءالتال تكا كلت م تناك ولو م ادبأ زوحم ال كلوقو تلق ادنأ زوج ال

 000١| د نم لاتق امهب تنعأل دقو اذثأ كدنع امهتدابش زوحم ال (0)سفشلا نينمعألا نأل كلوق تكر ذك

 تلق مهتدابش تلبق اوبات اذإ مهف مهتدابش زون ال نيذلا قاسفلا امأ لاق هريغو اهمف هلوق لصأ كرت الإو همزايف

 امهتداهش تلبق ابات نإ امهنكلو ال لاق ؟ لاحلا كلت ىف مهتداهش زوخ نم ممأ اهيف مهنيب تنعال ىذلا لاخلا تيأرأ

 تنعال فيكف رابتخالا دعب الإ لبقتال قسافلاو لدعلاب ًافورعم ناك اذإ هموي نم هتداهش تلبق قتع نإ دبعااو تلق

 هتدابش زوحم نأ ند برقأ وه نم نعالت نأ نم تعنتماو هلاح تلقتنا اذإ هتداهش لدقت نأ نم دعبأ وه ىذلا نيب

 امهنيب ىوست تسل وأ هل تلق ؟هسفنب لقتنت قسافلا لاحو هريغب لقتنت دبعلا لا> نإ تلق نإف لاق ؟ هلاح تاقتنا اذإ

 كنلع لخديو هل تلقو ؟ هذ امهنيب ىواست رمأ ىف امهنيب قرفت فيكف تلق ىلب لاق ؟ لدعلااو ةيرحخلا ىلإ راص اذإ

 لاق تلبق لسأ اذإ هنأل هتداهش زيحن نأ ىغبنيف هسفن لقنب هلاح لقتنت هنأل ٍلسي ىنارصناا ىف كسفن ىلع تلخدأ ام

 وحس تك ررحو رظناو , ىنالا هريظن ىفو هيف طقن ريغ نم خ. لآ ف اذك «٠ يعحللا : هلوق (1)
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 ىلاتمأ نسل ندنعال نأ ترد ١ 021 ةرملا# هسا تر 11

 ىلاخلا اهب 'نزي نأ ىسرع عنمأو 2هسرع ءرملا ىلع ىصأ دقل تبذك

 : :هتأرما فن ريرج لاقو

 رارسألا :تفغو ثيدللا نر ١ ايشارد لكلا رح

 ناعللا ف فالحلا

 دوجوم هنآل هتاجىف ام تيكحف هعورف ضعبىفو ناعللا ةلمج ىف سانلا ضعب انفلا> : هللا همحر ( قنانلالاف )

 انباتكىف انبتك امتإو هف عوضوم وهو ناعالا باتكىف هعورف نأل هعورف ىف ام تكرتو ةنسااو باتكسلا ىف

 لاف هلف ةنسلاو باتكلا 2 نأو لجو زع هللا لوق ىف انلق اك « نهومتقلط مث تانمؤملا محكن اذإ »

 امهم دحاو آلو فذق ىف نيدودحع اسيل نيماسم نيرح انوكي ىتح ادبأ نيجوزلا نيب نعالي ال انفلاخ نم ضعب

 هللا باتك ىف اماع ناك امو « هريغ نود مهنم ادحاو صم مل جاوزألا نيب ناعللا لجو زع هللا ركذ هل تاقف

 لبق نم نهومتقلط نإو » لجو زع هللا لوق ىف انلق اك مومعلا ىلع هنأ تنأ الو نحن فاتخم الف ىلاعتو كراش

 كيلامت اوناك ةماع جاو زألا ىلع اهنأ متلأو نحن انمعزف « متظرفام فصنف ةضشيرف نمل مترف دقو نهوسع 5

 انيور اولاق ؟ ضعب نود جاوزألا ضعب ىلع ناعللا نأ متععز فيكف ةيمذوأ ةرح وأ ةكوامم مثدنع ارارحأ وأ

 هللا ىلص ىنلا نع ورمع نب هللا دبع نع بيعش نب ورمع ىئور اولاق ؟ ثيدحلا امو : انلق « هانعرتاف اثيدح كلذ ىف

 هلا دملا تح هر حلسملا تحم ةينارصنلاو ةيدوهيلا نهجاوزأ نيبو نبني ناعل ال عب رأ م لاق هنأ سو هيلع

 هللا دبع نع.شعش نب ورهعو طلغ لخرو لوو لجر نع اذه متيور هل انلق « ىئارصناا دنع ةينارصنااو رحلا دنع

 ورمع نب هللا دبع ىلع هفقي رخآلاو ٍلسو هلع هللا ىلص ىنلا نع امهدحأ لوقي هايور ناذللاو عطقنم ورمع نبا

 لحر الإ لسو هلع هللأ ىلص ىنلا هب غلس الو ؤردع 0 هللا كمع الو تيعش 50 ورمع نع تشال وهف الوه< افوقوم

 <؟ءايواقأ فلاختو انليواقأ قفاوت ًاماكحأ سو هياع هللا ىلص ىناا نع انل ىور دق بيش نب ورمع نأ هيفو طلغ
-_- 

 طلغلا ىلإ هومتبسنو هتياور متددرو انيلع اهومتددرف مسو هيلع هللا ىلد ىنلا ىلإ اهدنسنف تاقثلا هنع اهيورب

 ىنلا نع مح نيثالث نم وحن ىف اهومتفلاخو اهانقفاو اهب ىتاا هثيداحأب هثيدح تبث نمت ناكنإ نوجوجح متنأف

 اهنم متججتحا مث هتياور تدثت ال نمت وهو هتياورب متججتحا نإ نيفصنم ريغ متنأف اهرثكأ متفلاخ سو هيلع هللا ىلص

 اك ناك ول مهل تلقو ورمع نب هللا دبع نيبو هنيب عطقن٠ هنأل تدثي مل هئيدح تدثي نمت وهو هنع آتباث ناكول امب

 ىلب لاق ؟ اماع ناعللا ىف تاجوزلاو جاوزألا لجو زع هللا ركذ سإلأ تلق ؟ كفك لاف هن نيجوجح متنك متدرأ

 نأ ىغبني ناك وأ تلق معن لاق ؟ نيمسم تاجوزو اجاوزأ ةماعلا ةلا نم جرخأ ءاج اثيدح نأ تمعز مث تلق

 حسم ءوضولا لحو زع هللا 5 م ةصاخ ثردحا جرخأ ند الإ ثيدحلاب ةحوز وأ احوز ناآرقلا ةلح ند جر

 عقربلاو نيزافقلا نم امهربع لوح مو ةصاخ نيفخلا الإ ءوضولا "رح جر مف نيفخلا ىلع م هيلع هّللأ ىلص ىنلا

 ةينارصنلاو لسملا دنع ةئارصنلاو ةيدوهملا سيلأ كثددح ىف تلق فكف تلق-وه اذكه لاق ؟ امهلع اسأق ةماشلاَو

 ناعل ال لوقت نأ ىغبتي ناكف تلق اذكه وه لاق ؛ نونءالب ال رحلا تحَع ةمآلاو دسأ| تحن ةرآلاو قارشلا 0

 ق اهضهدحأ وأ ندودحلا رخلا ع ةردلا يا ؟ نهدعب ىقب امو لاق نعال نهاوس جر ند ناكامو ءالؤه نيب

 هنع ةتحرط نمع ناعللا حجرط تثدحأ لق ىلإف لاق ؟ نانعالب ال نبذه نأ تمعز دق سلأ رحلا تع ةمألاو فذقلا
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 ناعل الو دح الو فلح هدري مل نإو نغال وأ دح انزلا.دارأ 0 فقو اذه لاق اذإف عاج نمو عاج ريغ نم بهذت

 انز نم كلذ لوقأ الو ءارذع كدجأ ل هتأرمال لوقي لخرل ف ءاطع نع جبرج نبا نءملاس نب ديعس ( انربخأ )

 نع ملاسنب ديعس انربخأ هتأرما ىهو دح عجر ىتح ناعللا 00 اهفذَق 3 : فا همحر ( ىنإ : ءاؤو ) د الف

 دحمو هتأرما ىم لاق ؟ اهنعالب لبق لاق ىذلا نع عزمي مث هتأرما فذ_ةي ىذلا تيأرأ ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا

 امنأل ناعلالو دح دلو ريغب اهفذق مث اهعلاخ وأ ةءجرلا كالعال ًاقالط هتأرما قلط نإو هللا همحر (١ىنانشلالاف )

 علاخ اذإ لاق هنأ ءاطع نع جيرج نبا نع ماس نب ديعس انرب>أ هنع هيفني دلو نكي مل اذإ ةينعأ ىهو ةجوز تسيل

 داولا ىثن سو هيلع هللا لع هنا لوصر نأ لبق ٠ نع دلولا ىننب اهنعال هيفني دلو ناك نإو دح اهفذق مث هتأرما ل

 دعب اهفذق نإو وه نعتلي قح حاكنلا ىلع امهنآل :هتثرو اهنعالن نأ لبق تاف اهفذق نإف اهلبق ناك هنأل 9

 هتأرما دلوي رقأ نمو اهيلع هل ةعجرال ىتلا ةتوتبملا لثم ىهف ةدعلا تضقنا نإو اهنءال ةدعلا ىف ةعجرلا كالع قالط

 وهف هدعب وأ هلبق تنز دقو ىنم لجلا اذه لاق نإو هدلو وهو دحلا دلج هنم هنأ رقيام دع اهفذق نإو هيفن هل نكي مل

 © 21 كارل نآب رثك أف ةرم, هن هرازرقإ. دع هدإو ىنن هل سيلو هدعبو هنم لجلا لبق ىتزت دق اهنأل اهنعالبو هنم

 كلام انرب>أ هرارقإ لبق هركنينأ الإ ادب أ لاحم هراكنإ هل سيلف هشارفىلع دلو هنأب رقأ اذإ تالالدلا ٠ نك كلذ كو

 نإ لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنأ ةيدابلا لهأ نم الجر نأ ةريره ىنأ نع بيسملا نب ديعس نع باش نبا نع

 لاقرمح لاق«؟ اهناولأ ام»لاق : معن لاق («؟لبإ نم كل له»رسو هيلع هللا لكلا هل لاقف دوسأ ًامالغ تدلو ىنأرما

 قرع اذهلعاو» ملسو هيلع هللا ىبص ىنلا هللاقف هعزن اقرعلاق «؟كالذ ىرتىنأ» لاق : معنلاق (؟قروأ نم ايف لهو

 ىأ ةرازفىب نم ايبارعأ نأ هنع هللاىضر ةريرهىبأ نع بيسملا نانع بابش نبا نع ةنيبعنب نايفس انريخأ(هعّون

 لاق «؟لبإ نم كل لهرر سو هيلع هللا ىلص ىنلا هل لاقف دوسأ امالغ تدلو ىنأر ما نإ لاقف سو هيلع هللا ىلص ى

 هعزن هلعل لاق (؟كلذ اهاتأ ى ًافر»لاق اقرول اهيف نإ لاق «؟قروأ نه اهيف له»لاق : رمح لاق «؟ اهتاولأ امثرلاق

 1 قو دحأت ادهعو :ىلاعت هللا همحر ( قناخ ثلالاف ) «قرع هعزن هلعل اذهود سو هيلع هللا ىل إد ىتلا لاققرع

 ملسو هيلعهّللاىلص ىنلا باوجو هل اركنم الإ هركذيال وهو دوسأ ًامالغتدلو هتأرما نأ زكذ هنأ ىلع ةرهاظ ةلالذ

 : معن
| 

 دنع اهنم بلغألا ةمهم ىرازفلا لوو نك اماق ةأرملا هتحمو هراكنإ نم تفصوام ىلع لدي لبالاب لع هإ هبرضو هإ

 ناعللاب هيف ةلع ج؟ح افذق هرب ملف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا هعمسف دوسأ دلوب تءاج نأ اهفذق دارأ هنأ ابعمس نم

 انللدتسا هتأرما فذقال كلذ نع ةلآسملاو بجعتلا نم فذقلا هب دارأ نوكي ال نأ لمتحم هجو هلوقل ناكاذإ دحلا وأ

 دح الو هلمتحم هجو هل ناك نإ فذ_21 دارأ ضرعملا نأ عماساا ىلع كلغ إو ضيرعتلا ىف دحال هنأ ىلع

 )» عاسنلا ةبطخ ْنَه هب مسار مف سلع حانج الو 0( ةدتعملا ىف ىلاعتو ةاراتت هللأ لاق دقو حيرصلا فدقلا ىف الإ

 ىلاعتو كرات هللا لاق دقو حيرصتلاميرحم اهايإ هلالحإ ىفو ةيطخلاب ضيرعتلا لحأف «ًارسنهودعاوتال نكلو ىلإ

 حسب رصت وهو ةدعلا ءاضمنا دعب ةدمعلا حسب رصتب ةدعلا ىلع اه,عامحاو عاجلا رسلاو « اريس نهودعاوت ال » ةيآلا ق

 نوفاتخحم هيف ةنيدملا لهأو ضيرعتلا ىف نادلبلا لهأ نم مّثر غو ةكم لهأ'نم ربك آلآ لوق اًدكَهَو هنع ىهن مساب

 لَم ص لاق 15 ىرازفلا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ثيدح ىف ةلالدلا هذهو ؛ ضيرعتلا.ىف دح نم مهنمو انلوب لاق

 لمحم رقأ ىرازفلا ناك نإو عضوملا اذه نم اهم كلمأ وهو دودحلا باتك ىف ججالاو انف راثآلا ةعوضر#

 09 عاما رسلا ( كاقو ) «زارقإ دعب هيفنب نأ هل سيل هنأب انلق ام ىلع للدلا وهو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلادنع هتأ

 سيقلا ٌورما لاق

 ب ا آذآ ]آذآ ]| |]آأ]] ]1 ]1 ]1 ]1 01ر7
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 دعب هيفث هل نوكي الف اهلمحم رمي نأ الإ ةنسلاو باتكلا ىنعم وهو لوقن هلك اذهبو هللا همحر ( ىلا ةلالاف )

 دلولاو اهنعالب لاق هيلإ ىدهتنأ لبق هتأرما فذقي لجرلا ءاطعل لاق هنأ جي رج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ هب رارقإلا

 انريخأ هيلإ ىدهت نألبق اهفذق اذإ امل دلولاو اهنعالي لاق هنأ رانيد نباو رمت نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ (لاق) اهل

 بهذ دقو ذخأت هلك اذه-و اهنعالب لاق اهبلع كلذ رأ مل لوقي وهو ةينازاي هتأرمال لوقي لجراا ىف جيرج نب | نع ديعس
 لاق "را نعداولا ىفن ىلإ بهذ امنإ هناكف امن أريتشا دق لاق اذإ دلولا فني امنإ هنأ ىلإ لعلا ىلإ بسني نم ضعب

 لئاقلاقنإف هريغ نم نوكينأ نكمياهفءركت أ اذإ لاح لكي هنع دلولا ىئنن نحت اذهس لوقت انسلو اذكو اذك ذنم اهم رقأ م
 رشأذنم هتأرما وهبصيملهن أركذو اه ىنزي هنيعب ىأر ىذلا ىمس ىتالجعلا نأ ىلع ثيداف هل ليقءاجام ىلع دحلاب ذخآ

 عدب لو اهباصأن م مس. ملو هتأرما لجرلا فذق نإ تيأرفأ دلولا ىف جوزلا قدص تبثت ىتلا ةمالعلا ملسو هيلع هللا ىلص

 ليقمعن لاق نإف ؟هيفنيأ جوزلا قدصب ةمالع هيف ؛ احلاريملو لجلا ركنأ نإ تيأرفأ هل لق اهنعالب لاق نإف ؟ هتيؤر

 ىلع ةلالد ريغب تيفنو جوزلا ةيؤر ءاعداب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعال امنإو هتيؤر ءاعدا لبق تنعال دقف

 ؟ اذه ىف كتددحو انتجح اش : لاق نإف . دلولا هبش ىف جوزلا قدص سو هيلع هللا ىلص ىنلا ىأر دقو جوزلا قدص

 ةقرفلا نينعالتملا ةنس تناكو ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر هرمان نأ لبق انلق هتارثأ لحرلا قراق اذإ اه 0 1

 ءاربتسالا جوزلا عدي مل نإو ٍدلولا ىنني نأ نم تفصوام ىلع ليادلا امو لاق نإف . ثالث اهنإ قرف نيح لقي ملو

 هنع كحم مل نإو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعال فيك ىلع ليلدلا لثم لبق ؟ ةيؤرلا جوزلا عدي مل نإو نعاليو

 نوءرب نيدذلا ىف ىللاعتو كرابت هللا لاق تلق تفصوام اندجوأف : لئاق لاق نإف . هب هللا هرمأ ام دعي مل هنأ انماعف

 ءاوس ناكف ةنصحللا ىمار ىلع ةماع ةيآلا تناكف « ةدلج نينامث مهودلجاف ءادبش ةعبرأب اوتأي مل مث » تانصغغلا

 نيذلاو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىمارلا مسا همزلي هنإف ىزت اهتيأر لقي ملو اهامر وأ ىنزت اهتيأر اهل ىمارلا لاق

 لقي ملام هنملبق اماف ةيؤر ريغب تماع وأ تييأز لاق ايمار جوزلا ناكف ةبآلا «مثدحأ ةداهشف »ىلإ « مهجاو نأ نودرب

 ريغ وهو هلوق اذه ىف لبق امإ ناكاذإ مهنم جراخ ريغ ةفذقلا ةلمج ىف لخاد هنأب هب نعالي تيأر فذقلا نم هيف

 نوكي دقو (لاق ) كلذ نيب فالتخال فذقلا لبق ءاربتسا ركذي مل نإو ىنم سيل للا اذه نإ هلوق لبق هسفنل دهاش

 عسن اهيف تضح رهشأ ةعسن ىنأربتسا دق تلاقو لاق ول.هنأ ىرت الأ ءاربتسالا لبق ءطولا نم تقلع دقو اهأربتسا

 .كمأ اماف امت اق شارفلا ناكام هل ىنغمال ءاربتسالا نأو شارفلاب همزاي دلولا نإو همز دلوب دعب تءاج مث ضيح 6

 ايذاك نوكي نأ نكمأو هريغ نه لجلاو اهءاصأ دق نوكي نأ نكمأف همدقت دق لمحو .ناكدق ءاربتسالا نوكي نأ 1-

 دلولا هنع !سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىننو ناعللاب دحلا نم هللا هجرخأ دقو دلولا نو انزلل هاوعد عيمج ىف

 دلولا ىنن نأ ىلع انللدتسا دلولا هب انقحلأو هانددح هسفن بذك أ اذإ انك املو هلوقب وه امتإ هلك اذه نأ ىلع انللدتسا

 هلوقب نكي مل هنأل هسفن هقحلي نأ هل نكي مل هيفنب ملا ىف ءاربتسالاب الإ نوكميال دلولا ىنن ناكولو هلوقب

 باذء'ا اهنع أرديو » جوزلا ناعلنم فصوام دعب ىلاعتو كرابت هللا لاق اماف هلوقريغ ءاريتسالاو ءاربتسالا نود طقف

 ةيآلا لمتحمال دحلا باذعلاو باذعلا اهيلع بجوأ لجوزع هللا نأ ىلع انللدتسا ةيآلا « هللاب تاداهش عبرأ دهشن نأ

 ناعللاب هنم جرم مل نإ هفذقب ادودحم ناك هنأل هناعتلا دعب هلاح لثم هناعتلا لبق هلاح هل انلقف ٠ لعأ هللاو هريغ ىنعم

 ادلجوأ اجر كدح ناك كدح تددح ىنعتلت ل نإف هب دحلا نيئردت كنأ هللا مم هناعتلاو هفذقب ةدودحت تنأ كلذكف

 ةرذعاا تناكو عاج نم ءارذع كدجأ مل لاقولو حرصم فذقبالإ دحالو نعاليالو(لاق) هنيبو كنبب كلذىف فالتخال
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 ىلاعتو كراس هللالاق اك اذك نوكي وأ اذك لعفت وأ كسفن بذكت نأالإ لسو هيلع هللا ىلَص أ لوصر لك د1 ان
 « اعجارتي نأ امهيلع حانج الف اهقلط نإف * هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحم الف اهقلط نإف» ةئلاثلا قلطملا ف
 ىنني نأ زوحم الو «شارفلل دلولا » مالسلاو ةالصلا هيلعلاق دقو دلولا ىنن 4و هيلع هللا لص قا لرطر نا انللدسات
 قادصلا ةأرملا جوز لأس امل هل لبق هب رقأ اذإ عجريو ىننلا دنع شارفلا لوزيف لئاق لاق نإف تباث شارفلاو دلولا
 0 5101و 2 اج رف نم تللكتسا اعاووف اهيلع تقدص تنك نإ »سو هيلع هللأ ىلص هللا لوسر هل لاق اهاطعأ ىذلا
 سرسملاو دقعلاب همزل دق ىذلا قادصلاب عوجرلا هل سيل نأ ىلع كلذ لد «هنم وأ اهنم كل دعبأ كلذف اهملع تدك

 ناك دق هل لق انزلاب اهامر دقو هلبق نم تءاج ةقرفلا نأ ىلع لئاق لاق نإف تءاج هلبق نم ةقرفلا تناكو دقعلا عم

 هتاعتلاو هفذقي الإ اهب هيلع كح مل هنأل تناك هب ةقرفلاف اهلع بذك نوكي نأ نكمي دقو تنز نإو اهعم ماقملا هل لحم

 رورغمب سيل نعالملاو علخلا لبقي مل ءاش ول هنأ لبق نم هلبق نم نوكيف علخلل اببس نوكت ام اببس امل ىه تناك نإو
 هيف ىكح ىذلا لهس ثيدح ىف جيرج نبا لاق املو هرغ نم ىلع رهملاب عجرب هبشأ امو مارب الو دساف حاكت نم

 ىلع كلذ لد همأ ىلإ بسنب اهدلو ناكف اها ركتأف الءاح تناك اهنأ نينعالتملا نيب ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا مكح

 ناعللا وأ دحلا هلع بجوي انزلاب اهايإ هيمرو انزلاب اهامر هنأ اهيف ملعاا ىلإ بسنب نم ضعب ىلع هبش دق اهنم ناعم
 معز ذإ هنع ايفنم ناك نإ لما لعجو انزلاب ىمرلاب امهنيب ٍلَسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعالف اهلمح ركنأ هنأ اهنمو

 ىلاعت هللا هحر ( ىف لللاث ) تعنلا كلذ ىلع هب تءاجف همهتي ىذلل وهف اذك هب تءاج نإ لاقو ائزلا نم هنأ
 ةنازب تسيلو ال لاق نإف ؟ تنز اهنأ تدرأ هل ىلق ىنه لخلا اذه ام ىلح اهنأ ىرت ىهو هتأرمال لاق الجر نأ ولف

 عضت ىتح ناعل الو دح الف ةناز ريغ نوكتو اقداص نوكذف للا اذه ءىادت2 نأ لمتحم دقف هل لبق اهيصأ ل كلو

 كنم لبمحتف اهاخدتف كتفطن نات نأ لمتحم دق انلق ةرم لوأ لاق ؟ لاق نإف ؟ تدرأ ام انلق لبح هنأ انقيتسا اذإف

 الو تددح أ دلولا تسفنو تنعال تفذق نإف كدلو هنأب ةقداص ىهو اهيصت مل كنأب رهاظلا ىف اقداص تنأ نوكتق

 رسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ىلإ ملعلا ىف رظن نم ضعب بهذ دقو المح نوكي دق هنأل ©00هعم فذقال لمحم نعالي

 سو هيلع هللا ىل< هللا لوسر ىنن الو فذقلا هب ىذلا للألا ند ناك اذإ داو'ا ىننو فذقلاب نعال امإو لكلاب نعد

 نأ ىلع شارفال دلواانأ مكحو مكحلا اذه انالدتسا نينعاللا نيب هقيرفت دعبو همأ هتعضوا» دعب ىنالحعلا نع دلولا

 دعب هب تءاج نإ اهداو ىنن هل ناك اهنءال اذإو هدنع هتأرماو هيفن جوزال ناك اذإ هنأ ىلعو ناعلب الإ ىننيال دلولا

 ا 0000 هل ثيفلو ءاقت موب هامث لسو هلع هللا لض هلا لوسر نأو مدقتملا حاكتلا ببسب هنأل اثالث اهقلطيام

 ىعداو انزلاب اهفذق اذإف همس مل وأ اه ىنزي انالف تيأر لاق ءاوسو ( لاق ) هل مدقتم راكنإبو تناك ةجوز نم

 هذه ىف اهنعالب هلقي مل وأ ىنم سيل للا نأ تدع ىت> لمحم نأ لبق اهتأربتسا لاق وأ ابعدي مل وأ انزلل ةيؤرلا

 ن* تقوىف تنز اهنأ ركذي نأ ىف ىهو « ةدحاو ةلص> ىف !١ اهلك اهف هركذأ اذإ دلولا هنع نيو اهلك تالاحلا

 اذه نوكي نأ نكمي انزعدب مل هنأو هنبا هنأ ٍلعيف تقولا كلذ نم رهششأ ةتس نم لقأل دلبب هلبق ىزت اهرب مل تاقوألا

 جديرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ةوجولا نم هجوب هريغ نم نوكي نأ نكعام ىعدا اذإ هنع نب امتإ هنم ليلا

 ىري نأ لبق وأ ىأرام هف اهيلع ىأر ىذلا ربطلا يف ااصأ دق 21 ب ارعو هتارمإ"فدتن لحرلا : ءاقؤل كاقاذن]

 اهلل دلولاو اهنءالب لاق ؟ هعضتنأ دعب هافن نإ تيأرأ ءاظعل تلق (جير>نبالاق) امل دلولاو اهنعالب لاق ىأرام اهملع

 )١( هححصم هبتك . ىفانلا تابثإب «نوكي ال دق هنأل» مالكلا هجو لعلو لصألاب اذكه نوكي دق هنأل : هلوق .
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 لجر ةأرما ىلإ اسينأ ثعب لسو هيلعللا ىل ى نا نأدحأ ىلعهبش نإو (لاق)«اوسسحم الو» 0 هللانأل كلذنغ

 طقسو تدح ترقأنإف الاس نأهمزل نايف تنز اهنأ اهع ىتازلا وأ 0 ةأرما ك”لتف «(اهةحراف تفززتعا نإ» لامف

 ترقأ نإ هنع طمقسو رقت مل نإ دحلا همزل اهحوز اهفذاق ناك ول كلذكو:اهفذاق دح.تركتأ'نإو اهندق نم دحلا

 نوكتىح اهفذق عمس دقو امل دحلامامإلا كرتي الوكاق امب رقت اهاعلو ةأرمال لجر دحم نأ دعأ. لاو زوجي الف "نيل

 هيلطي , ىذلا فان هلا ىف دخلا هل ل دحؤي م 1 هدو بلطي ةتيعب فوذقملا ءاح ول نعتلا اذإ' هتأرمال فذاقلا ناك اما :

 لالا انعانإا كارشأو هلع هللا ىلص هللا لوس هلاست مو يداي نايس مشل اس

 ةرقم امنأل اهجوزدحب ملو عوجرلا لجو زع هللا دح نم هب ترقأ اف امل نأل دحن ل تعجر نإو تمجر وأ تدلجو

 رض« الإ نوكي ال ناعللانأ ىلع انالدتسا رمع نبا هاكحو هتئادح. عم نينعالتملا:دومش دعس نب لبس ىك> املو انزلاب

 557 هل رذاح هريغو الإ هرض# الو هرتس ملسو هلعدللا ىلد هللا لوسر كبارا اربأ رضح ال هنأل نينمؤم لا ئم ةفئاط

 هللا لوق هبشي اذهو مهنم لقأ انزاا ةداهش ىف زوم ال هنأل ةعب رأ مهلقأ نينمؤملا نم ةفئاط ءاهدهشبر انزلا ,دودح عيمج

 رم نأ لبق اثالث اهةلطف هثيدح ىف دعس نب لبس لاقو «(نينم وما :نم ةفئاطب امهيادع دهشيلو»نينازاا ىف ل

 باهش نا لاقو نينعالتلا ل تناك له ل ثريدح ىف 60 ناو بئذ ىنأ نإ لاقو مصو ه هيلع ا ىلص هللا لوسر

 ناكف جلا لبق ابق اهقلط ناك نإ هنأ امهدحأ نينعم لمتحاف .:نينعالتملا ةنس تناكتف ٍدعس:نب مهابإ و كلام ثيدح ىف

 ىبعم لثم بيسملا نب ديعس نع.ىور دقو « املع جوزلا ريم مو جيفزلا اهددحبب ىح ةقرق ناعللا ىن نكي مل هيلإ كلذ

 هل نكرر ول هنآل اهةلطب نأ اثالث قلطملا ىلع تبيع سو هلع هللا ىل اض هللا لوسر ناك اذكه اذه ناكءولو, لوعلا اذه

 نيب اثالث قالطلا نع لسو هلع هللا ىلع فاي هع مل ذإو :لّئتسو معأ هللاو اذه كثم لعفتال لاق ةدحاو الإ'اهةلطي نأ

 نأ معأ لاو هبشأ اثالث قلطملا هلهدف ةقرف ناعالا ناكو ملسو هيلع هللا .ىلص ىننلا دنع هتميصك اهايإ هقالط ناك ولف هيدي

 هسفن ىف دجو اب نوكي نأ اثالث هقالط لمتحمو قالطلا هيف هل سيل ىذلا عضوملا ىف اثالث قلطي نأ هل سيل هنأ هماعي

 ريغب هيلع قلط نم قلط نبك ناكف ةقرف ناعللا نأب الهاج اثالث اهقلط نيميلا ىلع.امتءارجو اهبذكو هقدصب هاعب

 اذه نأ ىلع لدام لئاق لاق نإف طرمش, مل وأ طرم5 همزاي وهو فاسلاو نامفلاو عسببلا ىف ةدهعا طرش نكو هقالط

 ةقرفلا امملوق ىنع نينعالتملا ةنم كلل:تناكف الماح اهةرافف بابش ناو دعس نب كهس لأق لق هب قاع ىلوأ ىنعملا

 ىناا نع رمع نا دازو قلطي نأ, هيلع نكي ل كلذك كلذ ناك ولو هقالطب الإ ةق رف عقنال هنأ نينعالتاا ةنس نأال

 ءيكح قيرفت وه اعإ جوزاا ةقرف ريغ سو هيلع هللا ىلص ىنلا قيرفتو نينعالتملا نيب قرف هنأ ملسو هيلع هل ىلص

 نيدللا نينعالآلا ريغ نكنعالتم دهش مع نا نك دقو نيفلتحم ىدنع اسيلف نافلت# را دح ناذه لئاق لاق نإف

 وأ ءاوس هتوكسو جوزاا قالطب ةقرف ناك اذإ ناعللا نورت دهش امع لبس ربخأو 2 امع ربخأو ليس اههديش

 قرف هنأ ىكحف ةقرف ناعللا نأ ركح ملسو هلع هللا ىلص ىنلا عمسف 0 مش نيذللا نينعالتملا ديش رمع نبا نوكي

 اذه افالتخا اذه سيلو هثيدح ىف هرك ذي مل وأ هظفح لبس ىلع بهذو هعمس مل وأ قلط جوزلا عمس نينعالتملا نيب

 هللا لوسر لاق املو هعمرضح نم ظفحم ملام ضعب ظفح وأ ظفللا نلَتْحَع ىنءملا ىعمتجم وأ نيفلتةع نيظفلب ىنكل ةياكح

 رهظام ىلع مح هنأ نم ةلأسملا لوأ ف تفضوام َلَع لد « بذاك مدحأ هللا ىلع كاسح 2 نينعالتملل مسو هيلع هللا ىبلص

 ناحك انتيالنينعالتملا نأ ىلع انالدتسا «اهمأعكل لّيبسال» لسوهيلع هللا ىلد هللا لوسرلاق املو هنع باغامىلو هللاو هل
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 : اي
 دقف ناك اهمأ و رعلأ لهأنم هنع تيكح نم فالتخاب تفصو ىتلا ىتاعملا هذهنم ادحاو اهلك نكسلا ودعت سيلو (لاق)

 نينعالتملا ىف ىحولا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر راظتنا ىفو « هيف هلوسر عابتا مهيلع ضرفو هقلخ ىلاعت هللا همزلأ

 ودعتال هتنس نأ ىلع ةلالد هبلط دقو جوزلا ىلع قادصلا ددري ملو دلولا ىنن نسو ةقرفلا نس مث نعالف هءاج ىتح

 رءأب امإو هل ماحلإ وأ هللا نم ةلاسرب امإ هللا باتك نع نيبت اهنأب علا لهأ ابيلإ بهذ ىتاا هوجولا نم ادحاو

 نيب ادح معقب الو رهاظلا ىلع 9 نأ 0 ىلاعت هللا ل اهم را نايو هنيد نم هعضو ىذلا هعضومل هلإ هللا هلعح

 بجو قحاالو دح ىف دحأ لع لمس الو هنن ىأ دحلا هلع ماقملا نم فارتعالا هيشي رهاظلا نذل هب الإ نينثا

 آذإف صاخلا نمال ماعلا ف رهاظلا نم ةلالدلا .نوكت ىتح هقدص ىلع ةلالدب ادحأ ىطعي الو هبذك ىلع. ةلالد هيلع

 ىغقي الو ةلالد لمعتسال نأ ىلوأ ةالولا نه هدعب نم ناك سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماكحأ ىف اذكه اذه ناك

 «بذاك اكدحأ نإ» نينعالتملا ف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق انملع ؟اذه ىلع لدام لئاق لاق نإف ًادبأ رهاظب الإ

 هب تءاج نإ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا 0 لاقو دحلا نم امي>رخأ نأ ًادحاو مكح بذاكلاو قداصلا ىلع حف

 لاقو هوركملا تعناا ىلع هب تءاجف «قدص دق الإ هارأ الف جء.دأ هب تءاج نإو اهيلع بذك دق الإ هارأ الف رميحأ

 هقدص ىلع ةلآلدب ةنعتلملا ىلع جوزلا قدص نأ ريخأف «200هللا محام الول نيب هرمأ نإ»هسو هيلع هللا نص هللا لوسر

 ركل ا ك1 نم لاعت هللا مح رهاظ اهيلع ذفنأو ةلالدلا اهيلع لمعتسي لف هقدص ىلع ةلالد تءاجف نيتفصب ةككاو

 لوسرةئس نم اذه ىنعم لثمىفو «هللا محام الول نيبل هرمأ نإ» سو هيلع هلا لكلا لوصر لوقعم قادصلا امتاطعإو

 ىلع هل ىغقأف ضب نم هتجحب نكلأ نوكي هدا للا نومصتخ : يذإو رشب انأ ا[ نهلوقسو هيلع هللا ىلص هللا

 ىلع ىغقي هنأ ربخأف « راناا نم ةعطق هل 0 اعإف ا الف هخأ قح نم ءىش هل تيضق 0 هنم عمسأ ام وحب

 نم ىنعمللا اذه لثم نمو « نالعبام ىلع هللا نابو اهرنيب امف امسملع مرحو امل لع امنإو نيمصخلا مالك نم رهاظلا

 مهءامد ملَسو هيلع هللا ىله هللا لوسر نةحف «نوبذاكل »هلوقىلإ «نوقفانملا كءاج اذإ» لجو زع هللا لوق هللا باتك

 رانلا ىف مهنأ ىلاعت هللا هربخأف رئارسلاب مهنيدب معأ هللا ناكو ةثراوملاو ةحك انملا ىلع مثرقأو مالسإلا نم اورهظأ اب

 حلا و ةنطابلا ةلالدلا كرت نم تفصوا» ماكحلا ىلع بجوب اذهو «راناا نم لفسألا كردلا ىف نيقفانملا نإ » لاقف

 لوسر ىبتنا ا هبلإ مب ىبتتا ام ىلإ اوهتني نأ مهيلع نأ لدو ةجحلا وأ فارتعالا وأ ةنيبلا وأ لوقلا نم رهاظلاب

 هاضءأو هللا <ح ىف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ثدحم ملو هيلإ هب ىبتنا ام ىلإ نينءالتملا ىف ٍمسو هيلع هللا ىلص هلل

 ىلوأ ماكحلا نم هدعب نفث ةينازاا دح اهدحم نأ دلولاب لالدتسالاب اهيلع امجوز قدص نم هل رهظ اسمع ةنعءالملا ىلع

 ىلع بجاوو هانعم ىف ناك ام وأ هنيعب هب اكحام ريغ سو هلع هللا ىلص هل وسرل الو عح هف هلل ءىث ىف ثدحمال نأ

 لزانلا هذه نم دحاو ىف نكي مل نإف عامجإ وأ ةنس وأ هللا باتك نم مزل 0 ماكحلا

 هانعم لثم ىف الو اذه نم دحاو ىف سيل كح اوثدحم نأ ملعأ هللاو مهل نوكي الو هانعم لثم اولوقي ىتح هيلع اودهتجا

 هنيعب لجرب هتأرما ىنالجعلاىمرو همس مل وأ هب اهيهري نم ىعس نإنخكتسي ملو ناعالاب ةأرملا ىمري جوزلا ىلع هللا حالو

 نكي مل نعتلا اذإ جوزلا نأ ىلع انللدتسا ىتالجعلا نعتلاو ةأرملاب ىمرملا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رض ملو نعتلاف

 دح رقأ نإف هلأسف ىمرملا ىلإ ثعبو لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل هذخأ ناكولو دح هيلع هتأرماب هامر ىذلا لجرلل

 هلأسيو هيلإ ثعبي نأ دحوأ انزب الجر لجر ىمر اذإ مامالل الو ىملاعت هللا هحر ( ىف :.:لالإث ) جوزلا هل دح ركتأ نإو
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 لأس نم امرج نيماسملاف نيماسملا مظعأ نإ» لاق ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا نأ هببأ نع دعس نب رماع نع باهش نبا

 ىنلا نع هيبأ نع دعس نب رماع نع بابش نبا نع ةنييع نبا انربخأو « هتلأسم لجأ نم مرحف نكي مل ءىث نع

 «نيرفاك اهم » هلوق ىلإ « كؤسن 2 دبت نإ ءايشأ نع اولأستال » لجو زع هللا لاق هانعم لثم سو هيلع هللا ىلص

 نم ترك ذ امل هوركمم لزني ىحولا ناك اذإ لزم مل اهف اهيف لئاسملا تناك : ىلاعت هللا همحر ( ىقف[نتلالات )

 اولاس نأ كك ةهارك ءاعم قو ءاعن ىف امف هريسغو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق مث ىلاعتو كرابت هللا لوق

 ىف هعرحم هللا خسني نأ الإ ًادبأ مرح مسو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع وأ هباتكىف هللا همرح نإف مرحم مل امع

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مرحام نأ ىلع لئالد هيفو . ةنسا ةنس ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر ناسل ىلع خسني وأ هباتك

 امو هباتك نم ةبآ ريغ ىف هتعاط ىملاعت هللا ضارتفا نم هريغو تفصو امب ةمايقلا موب ىلإ ىلاعت هللا نذإب مارح سو

 نيح مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ ىلع ةلالد هيفو « عضوملا اذه ريغيف هتفصو دق ام سو هيلع هللا ىلص هنع ءاج

 هلال زنأ دق»رعيوعل لاقف ايف محلا لجو زع هللا نم هاتأ ىتح اهءاوج نع فقو كح تناكو ةلأسملا هذههللع تدرو

 هللاقو بألا نعءافنو ةأرملاب دلولاق+أو امهنيب قرف مث ناعللا ىف ىلاعت هللا رمأ اك امهنيب نعالف «(كتبحاص ىفو كيف

 اهيف لوقلاف هنيعب ناعللاب تسيل ناعالاب تبجو اماكحأ هذه تناكف جوزلا ىلع قادصلا ددري ملو «اهيلع كل ليبسال»

 كرابتدللا رمأبالإ اهريغ الو اهيف ضقي مل هنإ لوقي هماعو هلقعو هنيد ىضرأ نمت تعمس ىنأ (هدحأ « نيلوق نم دحاو

 لعفا نأب ىلاعت هللا نع هيتأت ةلاسر ىتاثلاو سانلا ىلع ىلتف هلزنن ىحو اهدحأ ناهو هانإ هللا رمآف : لات لاك د

 ةمكسحلاو باتكلا كيلع هللا لزنأو »ىلاعتو كرابت هللا لاق لوقي نأ لوقلا اذه لاق نم ةجح نم لعاو هلعفف اذك

 اهب هللا نع ةلاسرلا هب تءاجام ىه كسلا وىلاعت هللا نع ىلتيام وه بانكسلا نأ ىلإ بهذيف « رعت نكست ملام كماعو

 هللا تايآ نم نكتويب ىف ىلتبام نرك ذاو» هجاوزأل لجو زع هللا لاق دقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ةنس تنِد

 منعلا ىلع هحلاص ىذلا لجرلا ةأرماب ىئازلا ىنأل سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لوةي نأ هتجحنم لعلو (ةمكحلاو

 اذإ مجرت هتأرما نإو كيلع در مداخلاو منغلا نإ امأ هرك ذ زع هللا باتكب اكنيب نيضقأل هديب ىسفن ىذلاو »مداخلاو

 هرظتنا اهيف هيلع لزني مل ةيضقىف ىحولا ظننا اذإ هنأ ىلإ بهذي هلعلو « اماع هبرغو ةئام لجرلا نبا دلجو « تفرتعا

 تلزنأ ام اذإو هلع لزنأ ام ىلع اهاضقو 220 ىتازلا. دح ىف لزنأ 5 ةيلع لزنأ ةيضق تناك اذإو ةيضق لك ىف َكلَذَك

 كلذىف ثدحم امل هتنس اهبنوكت ىتلا هيلإ ةلاسرااو واتملا ىحولا ةفرعمب دارأ ام ىنعم ىضمي هللا نع نييدت ىف ةلمج هيلع

 ىنعم نع نيبلا هللا باتك ىف ام نيبتام اهدحأ : ناهجو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ( هريغ لاقو ) هنيعب ىنعملا

 اذه لاق نم ةجح نم لعاو ىحو ءايدنألا ماملإو ةكسحلا نم هللا همملأ ام رخآلاو « ًاماعو ًاصاخ هلمحم هللا دارأ ام

 تبأ اي لاق ىرت اذام رظناف كحمذأ ىلأ مانا ىف ىرأ ىنإ » مهاربإ نع ىك امف لجو زع هللا لاق لوقي نأ لوقلا

 لعفا تبأ ايدهحمذب رمأ ىذلا ميهاربإ نبا لوقل ىحو ءايبنألا ايؤر ريسفتلا لهأ نم دحاو ريغ لاقف « رمؤتام لعفا

 ىلإ «سانلل ةنتف الإ كانيرأىتلا ايؤرلا انلعج امو»هيبتلىلاعتو كرابت هللا لاقو هب رمأ رمأ هايؤر نأ هتفرعمو«( رمؤتام

 ىلاعت هللا هلعج رمأو ىحو نع ناببو ىحو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ( مجريغلاقو) « نآرقلا ىف » هلوق
 هباتك ىف سو هيلع لأ قبطا هنإ لوو رد عابتا دابعلا ىلع ضرفو هتوبن نم هب هصخو هتكح نم همحلأ امب هيلإ

 لبق واولا لعلو ء طقت مدعو صقتنو ةدايزو فير نم اهضعب ىفام ىلع خسنلا ىف اذكه خلا اهاضقو : هلوق )١(
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 مث دهاش انأو انعالتف «كتأرما ىفو كيف ىضق دق» ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقو نينعالتملا رمأ نم نآرقلا ىف

 هركنأف الماح تناكف لاق نينعالتملا نيب قرفي نأ امههف دعب ةنسلا تناكف سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر دنع اهقزاف

 دعس نب لبس نأ ىلع ليلد بئذ ىنأ نبا ثيدح ىف ىلاعت هللا همحر ( ىف: ةلالإف ) همأ ىلإ ىعدي اهنبا ناكف

 ةرم هلوقي فلتخم ريغ اذه نوكي دقو بابش نبا لوق هنأك مهاربإو كلام ثيدح ىفو نينعالتملا ةنس تناكف لاق

 رخآ ىف داز امف دعس نب مهاربإ بئذ ىنأ نبا قفاوو المس ركذيو ىرخأ هلوقيو الهس ركذي الو باهش نبا

 هللا لوسز دنع نينعالتلا تديش لاق دعس نب لبس نع بابش نبا نع نايفس انثدح دقو كلام ثيدح ىلع ثيدحلا

 نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ ءالؤه ناقتإ هنقتي لو ثيدحلا قاس مث ةنس ةريثع سه نبا انأو ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلص هللالوسر ىلإ هاج لج نأ شاع نبا نع دمحم نب مساقلا نع هثدح ديعس نبا ىحم نأ جيرج

 قسن الو موي نيعبرأ رفعت ربؤت تناك اذإ اهتأ اهرافعو لخنلا رافع ذنم ىلهأب دهع ىلام هللاو : هللا لوسراي لاقف

 تيمر ىذلاو رعشلا طبس نيقاسلا ش ارفصم اهجوز ناكو لاق الجر ىنأرما عم تدجوف لاق رابإلا دعب الإ

 تءاجف امهنبب نعال مث « نيب مهللا » ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاف ©1)امتسماططق ادعج داوسلا ىلإ الدخ هب

 هللا ىضر سابع نبا تدبش لاق دمحم نب مساقلا نع دانزلا ىلأ نع ةنيبع نبا انربخأ هب تيمر ىذلا هبشإ لجرب

 اجار تنكول » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق ىتلا ىعأ لجر هل لاقف لاق نينعالتملا ثيدحم ثدحم امهنع

 ديزي نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ تنلعأ دق تناك ةأرما كلت « ال سابع نبا لاقف « ؟ اهتمجر ةنيب ريغب ادحأ

 ىنثدحو ىربقملا لاق ىظرقلا بعك نب دمحم نع ثدحم ىربقملا عمس هنأ سنوي نب هللا دبع نع داملا نبا

 هللا ىلص هلا لوسر لاق نينعالتملا ةيآ تلزن امل لوقي سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمس هنأ هنع هللا ىضر ةريره وبأ

 لجر اميأو هتنج هللا اهلخدي نلو ءىش ىف هللا نم تسيلف مهنم سيل نم موق ىلع تلخدأ ةأرما اميأ » سو هيلع
 ةنيبع نبا تعممو « نيرخآلاو نيلوألا سوءر ىلع هب هحضفو هنم هللا بجتحا هبلإ رظني وهو هدلو دحج

 ىلع اكباسح» نينعالتملل لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ رمعنب ا نع ريبج نب ديعس نع رانيد نيورم“ انربخأ لوقي
 تللحتسا امب وبف اهلع تقدص تنك نإ كل لام ال لاق ىلام هللا لوسراي لاق « اهيلع كل لبيسال بذاك امدحأ هلل

 ريبجنب ديعس نع بوب أن ع ةنييعنب نايفس ( انربخأ) «هنم وأ اهنم كل دعبأ كلذف اهبلع تبذك تنك نإو اهجرف نم
 ةحبسملا هعبصأب اذكه لاق نالجعلا ىنب ىوخأ نيب ٍلسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر قرف لوقي رمع نبا تعمس لاق

 كلام ( انربخأ ) «بئات كنملبف بذاك اىدحأ نإ ملعي هللا» لاق ةحبسملا ىنعي اهيلتقتلاو ىطسولا امه رقف ىطسولاو

 لوسر قرفف اهدلو نم ىتناو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نامز ىف هتأرما نعال الجر نأ رمع نبا نع عفان نع

 هللا لوسر ةنس مث هللا باتك ىف ناعللا مح ىنف ( قنا ةلالاو ) ةأرملاب دلولا قحلأو امهنيب مسو هيلع هللا ىلص هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ماكحأ اورحتي مث هتفرعمب اوبدتني نأ ملعا لهأل ىغبني ةحضاو لئالد ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ىغو ناسلا ضعبو برعلا ناسل لهج نم اهب ضراع ىلا هبشلا مهنع ىنتنتو ضرفلا نود ومف (0هلاثمأ ىلع هريغىف

 0 رركف الحر هتأرما عم دجو لجر نع ملسو هيلع هللا ىلط هللا لوسر لأس ارموع نأ اهنم ةجحلا عضوم نع

 نع دعس نب ميهاربإ انربخأ دقو « تناك ةلأسملا هذه نأ هربخم مل اروع نأ كلذو . لئاسملا سو هيلع هللا ىلص هللا

 . هححصم هتك . نيتيلألا مخض هب دارأ ناسللا ىف لاق « حتفف نوكسف مضب « اهتسم : هلوق (1)

 , رظناف « نودؤيف » لصألاو « ةفرحم ابلعلو , خسنلا ىف اذكه « نود وبف : هلوق (0)

 ظلام »>
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 هللاب ةداوثلا ىلعو ىننلا ىلع ءىرجتم هنأل هلع بجوأ نم ىلع ناتبجوم ةداهشلا دعب بضغااو ةنعللاو بضغلاو ةنعالا

 نأ الهجام كلذ نم فرع اذإ ىلاولل ىغبنيف هللا ةنعلب وعدي نأ ىلعو نءتلي نأ ىلع ءىرتحبف ديزي مث الطاب ىلاعت

 نأ سابع نبا نع هيبأ نع بيك نب مصاع نع ةنبيع نبا انربخأ * ةنسلاو باتكلاب الالدتسا امل ارظن امه,قفي

 ةيجوم اهنإ لاقو ةسماخلا ىف هيف ىلع هدي عضي نأ الجر رمأ نينعالتلا نيب نعال نيح ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 قرا لا ىدع ن ماع ىلإ ءاج ىنالجعلا رعوع نأ هربخأ ىدعاسلا دعس نب لبس نأ بابش نبا نع كلام انربخأ

 قالوسر مصاعاي ىل لس ؟ لعفي فيك مأ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو الجر نأ ول تيأرأ مداعاي هل لاقف

 لئاسملا سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مصاع لأسق لاق سو هيلع هللا ىلص

 مصاع اي لاقف رعوع هءاج هلهأ ىلإ عجر املف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم عمسام مصاع ىلع زيك ىح اهاعو

 سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هركدق ري ىنتأت مل رعوعل مصاع لاقف ؟ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كل لاق اذام

 طسو ملسو هيلع هللا ىلص هلا لوسرو رعوع ءاجف اهنع هلأسأ تح ىبننأ ال هللاو رعوع لاقف اهنع هتلأس ىتلا ةلأسملا

 هللا ىلص هللا لوسر لاققق ؟لءغي فيك مأ هنولتقتق هلتقيأ الجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ هللا لوسراي لاقف سانلا

 ىلص هللا لوسر دنع سانلا عم انأو انعالتف لبس لاق « اهب تئاف بهذاف كتبحاص ىفو كيف هللا لزنأ دق » سو هيلع

 هرماب. نأ لبق ًاثالث ايقلطف اهتكسمأ نإ هلا لؤسر انآ اهيلع تبذك رعوع لاق امتع ٠ اهدا ملسو هيلع هلل

 هللا همحر ( قنا: اللا ) نينعالتملا ةنس كلت تناكف بابش نبا لاقو كلام لاق مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر

 ىلإ ىنالجعلا رع وع ءاج لاق هريخأ هنأ دعس نب لهس نع بابش نبا نع ثدحم مهاربإ نب دعس نب مهارإ تعج

 هتأرما عم دجو لجر نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس ل لس دع مصاع اي : لاقف ىراصنألا ىدع نب مصاع

 هللا ىلص هللا لوسر باعف كلذ نع ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مصاع لأسف ؟ عنصي فيك مأ هب لتقف هلتقيأ الجر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تلأس ريخم ىنتأت مل كنأ تعنص لاق ؟ تعنص ام لاقف رعوع هيقلف لئاسملا سو هيلع

 امهيف هيلع هللا لزنأ دق هدجوف هاتأف هنلأسألو ٍدسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نيتآل هللاو رعوع لاقف لئاسملا باعف

 هلع هللا ىلص هلا لوسر هرمأي نأ لبق اهقرافق اهيلع تبذك دقل امم تقلطنا نكل رعوع لاقف امهنيب نع الف امهاعدف

 محسأ هب تءاج نإف اهورصبأ » سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق مث نينعالتملا ىف ةنس تراصف بابش نبا لاق لسو

 هب تءاجف لاق «ابذاكالإ هارأ الف ةرحو هنأكرميحأ هب تءاج نإو قدص دق الإ هارأ الف نيتيلألا ميظع نينيعاا جنعدأ

 نع هببأ نع دعس نب مهاربإ انربخأ غزولا هيشت ةباد ةرحولا هللا همحر ( قناتتلالاف ) هوركملا تكلا ل

 اهجوزل وهف اطبس رقشأ هب تءاج نإ »لاقلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةبتع نب هللا دبع نب هللا دبعو بيسا|نب ديعس

 بابش نبا نع ٍبئذ ىفأ نبا نععفان نب هللا دبع انربخأ جعيدأ هب تءاجف « همهتي ىذلل وف جعبدأ هب تءاج نإو

 اهقارف ىلإ ىهتلا اماف مهاربإو كلام ثيدح ىنعم لثم نينعالتملا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع دعس نب لبس نع

 ىلص هللا لوسر لاقو نينءالتملا ةنس تضف اهقارفب ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هرمأ امو اهقرافف ثيدحلا ىف لاق

 نيعأ محسأ هب تءاج نإو اهيلع بذك الإ هبسحأ الف ةرحو هنأك ًاريصقرمحأ هب تءاج نإف اهورظنا دسو هيلع هلل

 نع جدر رج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ هوركملا رمألا ىلع هب تءاجف « اهيلع قدص دقالإ هبسحأ الف نيتيلأ اذ

 لاقف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ ءاج زاصنألا نم الجر نأ ةدعاس ىنب ىِحأ دعس نإ ليس نع بابش نبا

 رك فابن اش ىف لجو زع هللا لزن اف ؟ لعفي فيك مأ هئولتقتف هنأ الخ هنأرما عم دجو الجر تيأرأ هللا لوسراي
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 دعن ل دبع دنع تقتع اذإ ةمآلا ريح ىف ةنسلا تناكاملف هلع سانلا عججأ رمأ وأ ةتباث ةنسب 000

 نوكيال ماقملاو « ماقملاو قيرفتلاىف رابخلا ةمأالل لءج امتإ وىنعملا كلذ لثم ىف الإ حاكسنلا مرجم ملو ةنسلا نم انيورام

 ىلا هيف ىتلا للعلاو ةيرحلا نع دبعلا صقنل لعأ ىملاعت هاو اندنع نوكب انإ راخلا نأ الإ ©202لالح سس الإ

 . هتأرما بحنو بحمام اهبف عنمب دق

 فتراعللا
 ةيآلا «ءادهش ةعيرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو » ىللاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىف|[:.لالاث )

 نأب فذاقللا جوزلاف نا ؟ح امافع نيقداصلا نم ناك نإ اهملع هللا بضغ نأ »ىلإ «مهجاوزأ نومرب نيذااو »ىلاعتلاقو

 رخلا فذاقلا ناكو 1 ةفذقلا ةيالا «تانصحلا نومرب نيذلاو »هلوةب دارأ امتإ هللا نأ ىلع كلذ لد نعتلي

 مل هنأو دبعلا دح دبعااو رخلا دح رحلا دلجف اعم دحلا اودلج ةماسملا ةرحلا اوفذق اذإ ىمذلاو ملسملا دبعلاو ىمذلا

 ةفوذقملا ىلع دوهشلا نم هب ىلاعت هللا هجرخأ امب هنم جرم مل نإ هدح دحم مل نم جحا هيلع ىرجم غلاب فذاق أربي

 جوز لك ناكف ةفذقلا جاوزألا ىلع ةماع ملعأ ىلاعت هللاو كلذك ناعالا ىف ةيآلا تناك ةفوذقملا ىلع ةماع ةيآلا نأل

 اهلعو ًازيزعت دح امل نكي مل اذإ اهفذق نم ىلع نأل نكست مل وأ دح امل نمت ةفوذقملا تناك نإ د وأ نعالي فذاق

 بلع حانجال» لاق جاوزألا ىلإ قالطلا هللا لعج اكو اعم نيتيالا مومع نيب قارتفا ال هنأل لاح لكب نعتلت مل اذإ دح

 مثتانمؤملا متحكن اذإ »لاقو «نهوسع نأ لبقنه نهومتقلط نإو» لجوزع لاقو(نهوسمم ملا ءاسنلا .مقلطنإ

 كلذكف دنع الو رح ىمذ الو دنع الو رخ جسم جوز هنم جرخال ءاسلا جاوزأالل اماع اذه ناكف « نهومتقلط

 ىنب ىوخأ نيب نعال ذإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع كح اهف ( لاقو ) ةجوز الو جوز هنم جرم ال ناعللا

 ىلوق ةأرمال الو اذك لق جوزلل لاق لوقي نأ ناعللا ىف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا 2 ةءاكح دحأ فلكتي_ لو نالجعلا

 نعال انف هباتك ىف ةباكح ناعللا بصن امنإ لجو زع هللا نأ ىلع ليلد ناعللا ةلمج ةياكح اوفلكت امنإ اذك

 ناعللا ىف ناعللا رضح نم يح دقو نآرقلا ىف لجو زع هللا 2 امب نينعالتملا نيب ملسو هيلع هل لص هللا لور

 نمل ىلإ هللاب دهثأ» لق جوزلل لاقو نيجوزلا نيب مكاحلا نعال اذإف ( لاق ) هنم نآرقلا ىف سيل امت هللإ جبتحا ام

 قتا»:لاقو هركذو هفقو ةعبارلا نم غرف اذإف تارمعبرأ اب ىأي ىت> هيلع اهدر مثمانزلانم هب اهتيمر امف نيقداصلا

 بجوي ةبجوم «انزلا نم هب اهتيمر امف نيبذاكلا نم تنك نإ لع هللا ةنغل نإ» كلوق نإف هللا ةتعلب ءؤبت نأىلاعت هللا

 ناعللا نم ةلعام لك 1 دقف :انل فلح نإو هب تماق نإ دحلا هيلع امل ناك فقو نإف انذاك تنك نإ ةنعللا كيلع

 00 اذإف اعبرأ الوقت ىتح انزلا نم هب قامر امف نيبذاكلا نمل هنإ هللب دهشأ لوقتف ةجوزال لوق. نأ ىغبنيو

 نيقداصلا نم ناك نإ هللا بضغ ىلع : كلوق نإف هللا بضغب ىوبت نأ ىرذحاو هللا قتا 0لاقو اهركذو ابذقو اعبرأ

 امهنع دحلا طقّسو اهيلع امم تغرف دقف تم نإف ةبذاك تنك نإ هللا بضغ كيلع بجوي « انزاا نم هب ىنامر امف

 ناقداصلا نمل ىنإ للاب دهشأ لاق لبح وأ دلو راكنإب اهنعال نإف الاق اع باغ امف امهرمأ ىلو هللاو امهملع جلا ادهو

 هلوقففو ةدابش لك ىف املوقي مث ىنم وهام انز نا البح ناك نإ اذه اهلبح وأ اذه اهدلو نإو انزلا نم هب اهتيمر اهف

 هللا ركذ اماف هيفني دلو وأ لمحو انزب نيكيشب اهامر دق هنأل انزاا ىلع هقدص ىلع هفلح عم لخدت تح هللا ةنعل ىلعو

 ىف تاداهمثلا قارتفا لاح ىلع كلذ لد ةأرملا ىف بضغااو لجرلا ىف ةنعللاب نونيب لصف مث ًاعبرأ تاداهسشلا لجو زع
 ك0 أت! 1ك 1 ككل ثلا

 )١( هياط ل ةرعك رظناو « خسنلا ىف اذكه « رايخلا نأ الإ : هلوق /



 1712221 أت ذذ ذ ذ ز ز 7 ز ذا"
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 هنع لأسإ ادحأ رأ مل ىذلا فالتخالا هل تلق ؟ امهفالتخا امو لاق رحلاو دبعلا ةلاح فالتخال هل تلقف ؟رحلا تح

 ىرت الأ اهجوزي هتنيلايلو نوكيال هنأ ىرت الأ ابنع هصقنل اًوفك امل دبعلا نكي مل ةرح ترص اذإ تلق ؛كاذ امو لاق

 دبعلا ردقي ال ءايشأب ةأرملا ىلع را جوزلا عوطتيو املاك ىلع دبعلا ردقي ال ءايشأ حكانلا ىلع حاكنلاب بجوي هنأ

 ةرحلا نم هيلع رحلا دلو ةقفن نأ ابنمو ثروب الو ثرب ال دبعلاو امثربو اهجوز ثرت ةأرملا نأ اهنمو ؟ املاك ىلع

 ماقملا نم اهم امل عوطتي ءايشأ ابنهو اهيلع لدعلا نيبو هنيب لوحم دق دبعلا ديسو هتأرمال لدعي نأ هيلع نأ اهنمو

 هللا همحر ( ىف[. لالا ) دبعلا رحلا اهيف فلاخم ةريثك اذهل هابشأ عم كلذ نه هعنم دبعلا ديسلو هراهن لج اهبعم

 تكلم املو اهرمأل ةكلام ريغ ىهو تحكن اهنأ دسلاو رخلا تخم ةمألا رابح نأ لإ اذه قا غدا

 رابخلا امل نوكيأ هدعب وأ لوخدلا لبق غلبتف اهوبأ اهجوزي ةيبصلا تيأرأ هل تلقف اهسفن ىف رايخلا امل ناك اهرمأ

 تراتخا امل رايخلا راص اذإف امل رايخال ىهو تناك ةدقعلا نأل اهمتريخ امثإ كنأ تمعز اذإف تلق ال لاق ؟ تغلب اذإ

 اهسيقت فيكف تلق معن لاق ؟ناقرتفي وأ تلق ؟ةيبصلا نيبو اهنيب قرتفا نإف لاق اهوبأ اهجوزي ةيبصلاىف اذه كمزا

 لاق ؟هيف اهتقراف ىتلا رايخلا ىف اهملع اهسيقت مث حاكنلاب ةثوروم الو ةثراو ريغ هذهو ةثوروم ةثراو ةيبصلاو اهيلع

 رايخ امل نمت تجوزت موي نكست مل ةيبصلا لاق ؟ نيأو تلق هضعب ىف ناعمت< امبف امهرمأ ضءب ىف اقرتفا نإو امهنإ

 ىهف لاق ةغلاب ةبصلا تناك ول كلذكو تلق ؟رادخلا امل ناك ةرح تناكولف لاق قرال ةمألا كلذكو تلق ةئادَحلل

 ريغب هتمأ جوزي وهو اهاضرب الإ اهوبأ اهجوزي مل ةيبصلا تغلب اذإ لوقت تنأو اهم اههبشن: فيكف تلق اههبشن ال

 امل حاكن ال هذه ةأرملا ىف أطخ اذه تلق تماع اذإ رابخلا امل نأ ملعت ال ىهو جوزت ةأرللاب اههيشأف لاق ؟ اهاضر

 مث ملعت الو مكنت ةأرملا تيأرأ تلق ؟ اهفلاخم نيأو لاق اهفلاخم ام ىلع اهتسق دق تنك تلق اك تلق ام ناكولو

 ةمألا دحتفأ تلق ال لاق ؛ ملعت نأ لبق اهءاجج هل لحم الو تلق ال لاق ؟ هثرتأ توم وأ اهجوز اهمثربأ عت لبق توم

 تلق معن لاق حاكنلا خسف رتخت ملام قتعت ام: دعب كلدكات كلف معن لاق ؟ ابعاج اهديس لحم له اهديس اهجوزي

 نيتللا نيتنثالا نم ةدحاو هبشت اهارتفأ تلق معن لاق ؟ هتثرو تاه ولو تاق معن لاق ؟اهجوز اهثرو تتاش تقتع ولو

 مرحب لف ًازئاج الالح ناك حاكنلا لصأ نإف كل تفصوام تاق ؟رحلاو دبعلا نيب قرفلا ىف كتج> امث لاق ؟اهب امهتهبش

 رييختب ةنسلا تءاج اماف هفالخ عسل رب الإ لوألا املاح ند أوسأ الو نسحأ ىلإ ةأرملا لاح لودتب حاكنلا

 رحلا انلقو لاق ثيح ةعابتا هللا انمزلأ ىذلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر رمأل ًاعابتا هب انلق دبع دنع ىهو ةريرب

 اذإ وهو هيواست نأ اهيفام رثك أ هنم الاح نسحأ نكست مل ةيرحلا ىلإ تجرخ اذإ ةمألا نأو انفدو ا. دبعلا فالخ

 ؟ هفالخ ءىشلاب سيقن فيكو تاقف ؟ دبعلا ىلع ًاسايقرملا اولعجت مل فيكو لاق هتاواسمنم تجرخ تقتعف اكوامت ناك

 ؟ ناعمتجم ثيح امبنبب عمجم ال لف لاق ةفاتخم املاح نأ ىف ناقرتفيو تاق ناجوز امهأ ىنعم ىف ناعمتجي امهنإ : لاق

 امهنيب قرفي نأ قارتفالا امهرمأ نم رثك ألا ناك اذإ ىل ىلوأ وه ىذلاو امبعاتجا نم رثك  امهقارتفا تلق لاق

 لاز دقو ملو تلق ال لاق ريم تعبب نإف تلق معن لاق ؟ 01 تقتعأ اذإ ةمألا ىف لوقتام تلق لس لاق كلأسن نحو

 نإو امه لاق ؟ زم مل امنذإ ريغب ةرح ابحكنأ ول اكزحي ل امحاكن أدتبا ول هذه هلاح ىف راصف اهجوز ىذلا قر

 ىف ىمو قر ىلإ قر نم تاقتنا اهنأ ىف ةفلتخم ةخكنملا ةمألا لاحف ةحكنملا نع لئاز حكسملا كلم نأ ىفااعمتحا

 ىهميرفتف تلق معن لاق ؟رخآ ىف اعمتجا نإو ىنعم ىف اقرتفا اذإ امهنيب تقرفف تلق . ةيرح ىلإ قر نم تلقتنا ةقاتعلا

 ل الالح ناك امو الالح ناك حاكنا| نأ نم تفصو ٠١ هيف ةجا لصأو تفصو امث زاك ['رحو دبع ىف رابخلا نإ
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 راثآلا ىناعم لوقلا اذه ىف تفلاخ دقل هل تلقو ىلاعت هللا هر ( ىف(: لالا ) ؟ كنم باوصلا ىلإ قرف اب برقأ

 كئلوأ تلق قالطلا ىف هب قثأ ال لوقي نه كباحصأ نف لاق سابقلاو راثالاو ©0١ةنسااو نآرقلا ىنعم كقارف عم

 . هلوقب لوقتال نم لوقب جتحم الف مهتفلاخ نإو كانججاح مهلوقب تلق نإف كايإو انوفلا>

 تقتع اذإ دبعلا اهجوزو ةمألا نيب حاكنلا خاسفنا
 هللا ىضر ةشئاع نع دمحم نب مساقلا نع ةعيبر نع كلام انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق « عببرلا انربخأ »

 نع كلام انريخأ اهحوز ىف تريخف تقتعأ اهنأ نكسلا ىدحإ ىف ناكو نس ثالث ةريرب ىف تناك تلاق اهنأ اهنع ىماعت

 امل رايخ الف اهسم اذإف امس« ملام رابخلا امل نأ قتعتف دبعلا تحن نوكت ةمألا ىف لوقي ناك هنأ رمع نبا نع فان

 تناك اهنآ هتربخأ ءاربز. امل لاقي بعك نب. ىدع ىنبل ةالوم نأ رييزلا نب ةورع نع باهش نبا نع كلام انربخأ

 كتربخم ىنإ : تلاقف ىنتعدف سو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةصفح ىلإ تلسرأف تلاق تقتعف ذئموي:ةمأ ىهو دبع تحب

 هللا همحر ( ىف|خ لالا ) ًاثالث هتقرافق .تلاق كجوز كس ملام كدب كرمأ نإ ًائيش ىعنصت نأ بحأ الو ارب

 نأ اهنم لئالد هقارف وأ اهجوز عم ماقملا ىف تقتع نيح ا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ري ىف ذخأت 5

 رابخلا ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لعج اذإو هقارف وأ هعم ماقملا ىف رابخلا امل ناك دبع دنع تقتع اذإ ةمألا

 خسفلا سيلف خسفنت ةدقعلا تناك اذإو اهيلع تدقع ىتلا ةدقعلا خسف ىف رايخلا امل لءج امتإف ابجوز نود ةمأالل

 ملعأ ىلاعت هللاو مهيلع بستح ال كلذف مهيلع خسفام امأف مهوقلط ام لاجرلا ىلع دودعملا قالطلا هللا لعج امنإ قالطب

 حاكنلا دقعو ةجوزملا ةمألا نع لوزب كلملا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا ىفو ( لاق ) ناك مهلعفب الو مملوقب سيل هنأل

 مل اذإ هنأل اهقالط ةمألا عب لاق نم ىلع دري اذهو ةصاخ دبعلا ىف رابتخا وأ ةيرح هخسفت نأ الإ اهبلع تباث

 اهديس كلل» نم اهجورخ ناك جوزلا حاكن نم اهجرخم قتعلاب هابإ اهجوز ىذلا اهديس كلم نم اهجورخ نكي

 نم تجرخ دق ةديربو قرلا ىلإ تجرخ اذإ رايخ امل نوكي الو اهجرخم ال نأ ىلوأ هقرك قر ىلإ اهجوز ىذلا
 قرلا ىلإ قرلا نم نيجورخلا تعمجف قتعلا ىلإ ةشئاع كلم نمو اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع كله ىلإ ابكلام قر

 دنع نوكست نأب الإ رايخلا امل نوكي الو لاق امهدعب ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهريخ مث قتعلا ىلإ قرلا نءو

 . الق,« رح دنع امأق دنع
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 ةمآلا رايخ ىف فالغلا
 انيور اولاقو دبعلا تحن ريخن اك رحلا تحن ريخخ لاقف ةمألا رايخ ىف سانا ضعب انفلاخف ( قفا علالان )

 نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع مساقلانع ةورع هاور هل تلقف لاق ارح ناكةريرب جوز نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع

 ؟ ًادبع ناك هنأ ةشئاع ريغ نع نوورت لهف لاق هنع اذه تيور نمت ةشئاع ثيدحم ملعأ امهو ادبع ناك ةريرب جوز

 تبث امإ نحنو امهنم فعضأ وه ام تنأ تبث دق نيهجو نم ىور دقو اهريغ نم هب ٍلعأ ىهو ةقتعملا ىه تلقف

 فز ءدنع ركذ هنأ سابع نبا نع ةمركع نع بوبأ نع نايفس ائربخأ تلق امهركذاف لاق امبنم ىوقأ وهام

 نب هللا دبع نب مساقلا انربخأ ىكبي وهو قيررطلا ىف ابعبتي هيلإ رظنأ ىنأكن الف ىنب دبع ثيغم كلذ ناكل اقف ةريرب
 رح و دبعلا تحم ريخم ملف لاقف لاق ادنع ناك ةرير جود نأ رمع نبا نع رانيد نب هللا دبع نع صفح نب رمح

 . هححصم هبتك . رظناف « ىلوألا « راثآلا د عم ةرركم اهلعل « راثآلاو » هلوق )0(

 ان بيب سلع

 3 د

 انانيض ضع



 ضن فضلنا م7 ك7

 دس اها بين فيش. تيت
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 وأ اريخ اذه تاقفأ : هل تلقف ءىثب قالطلا ددش اذإ ةظيلغ وأ ةديدش ةدحاو لاق نإ كلذكو ةنئاب©00ةدحاو تناك

 تسقو اربخ هتلق ىذلاام تاق هللا همحر ( قفا: لالا ) اب ربخلا ىلع هنم قبام تسقو اربخ هضعب تلق لاقف ؟ًاسانق

 هتراتخا نإ اكلي وأ هتأرما ريخخ لجرلا ىف لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىغر ىلع نع انيور : لاق ؟ربخلا ىلع هنم قيام
 ةتبلأ لعج هنأ هنع ىلاعت هللا ىضر ىلع نع ت.ورأ تاق ةنئاب ةقيلطتف امسفن تراتخا نإو ةعجرلا اهيف كلي ةقيلطتف

 ىلا وأ ةكلمملا ةأرملا تراتخا اذإ لوقت تنأ تاق ؟نيأو لاقىلع نع تيورام فلاخم تنأ : تلق « معن لاق ؟ ًاثالث

 نيب قرف هنأ اضيأهنعتيورو هضعب تفلاخ ادحا وامكح ةنعيسور دق تلقف معن لاقءىش الف اهجوز اهديب اهرهأ لعح

 كنأ تمعز فيكف « ًاثالث الع وهو ناب ةدحاوف ةدحاو دارأ نإف هتين ةتبلأ ىف تاقف كيلمتلاو ريبختلاو ةتبلأ

 رخآلاب اههدحأ تسةفيكف ؟ظاغ دق قالط ةتبلأوظلغ, مل قالط كدنع امهو كيلمتلاو ريبختلا ىلع سايق ةتبلأ تلعج

 ةناكر ثيدحم ةتبلأ ىفتلق اإ ىنإف لاق ؟تدمتعا تمعز كلصأ هيلع ىذلا وهو امهنيب قرفي هنعىلاعت هللا نذر ىلعو

 لاقف ؟ آنئاب ايلعحم تنأو ةعجراا كلي ةدحاو ةناكر ثيدح ىف ةتبلأ سو هيلع هللا نص هللا لوسر لعج سلا هل تلق

 لوسر اهلعج اك ةعجرلا كالمت اهانلعج ةدحاو دارأ اماف هتعدب دنع هانفقو دق نحنو تلقف هتعدب دنع ِهفقن حيرش لاق

 ةعحراا كالعو ةدحاو ةتيلأ ىف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نع تيور ةناو دعو سو هيلع هللا ىبد هللا

 نأ كريغل الو كسفن دنع كل سيل نيعباتلا نم لجر حبيرشو حبرش لوق ىف مهوتب اعم مهلوق نم تجرخف ثالث وأ

 بهذي هنإف ًاثالث ةتبلأ ىف لاق نمو ملسو ةيلع هللا لص هللا لوسر باحضصأ نم دحأ عم لوقي نأ كدنع هل الو هدلقي

 ثالث وهو ةعجر هدعب تسيل ىذلاو تاتبإلا دارأ اعإف ةتيلأ لاق مث قالطلاب قطن اذإ هنأ بلقلا ىلع بلغي ىذلا ىلإ

 » قالطلا 01 ل ةلك ةتملأ كا نإ ! مع أ ىلاعت هللاو ىرث مذ بهذ اهنم ر رم 1 در , اذإ ةدحاو ةتيلأ لاق ٠ ندو
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 هيلع هلت : قاعم ىلا غال | اماؤ قالطلا ة هفص ل ةتيلأ بهذأ و ةتبلأ كنا ال لوقت أك ع ةتيلأ لوشي نأو

 قرافم اذه نم جراخ هلك كلوقوهلباقي ©2ىناعملا لمتحاام اناعجو مثوتااب هلهأ نيبو هنيب قرفن لو هريغ لمتحم ىنعم

 تلعجف هتفلاخ دق انلقفءاليإ وأ علخ الإ نئاب قالط نوكي ال هنع ىلاعت هللا ىضر دوعسم نبا نع انيور دق انإف لاق هل

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم الحر نأ ول تيأرأ هل تاقو ءاليالاو علخلا ىوس 1 قالطلا ْن» 1

 انلق ال لاق ؟ هعم ةحح هباحصأن م لاجر وأ لد رىفأ هفلاعام مالساا وةالصلا هيلع ىنلا نع انيورو ةتباأ ىف كلوق لاق

 وأ هل تلقو اهف مهنم دحاو لوقب لقتمف هباحصأ تفلاخو ةتيلأ ىفلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرنع ءاجام تفااخ دقف

 كب رد وهو هنع كك وأ قالط || 4ب ددش ان ؛و ةيلخو هت لأ قااط تن :أ هتأر 0 كلحرأا لوق كدنع فاتح

 ىلصهللا لوسرلوق تفلاخ دقف دحاو ىنهمىف كدنع اذه ٠ نم دحاو ل اك ناك نإف تلق دحاو اذه لك ال لاقذ ؟ قالطلا

 ةدحاو قلاط تنأ هتأر هال لاق نإ هنأ تمعز تاق ؟نيأو لاق اضقانتم الوق هيف تاق مث هانعم ىف امو سو هيلع هللا

 ةقيلطتلا ةفص نيتماكلا اتلكو ةعجرلا كللع ناك ةليوط ةدحاو قلاط تنأ امل لاق نإو ًآنئاب تناك ةديدش وأ ةظيلغ

 ىهفةليوط لاق اذإ لئاق كل لاق ول تيأرأ ؟ىرخألاىف ابكلمب الو ةعجرلا امهادحإ ىف كلم ناك فيكفاهل ديدشتو

 ناك امأ ةعحرلا كاع وف كانك تسيل ةديدشو ةظلغو كلذ لوط» ىتح ةعدرلا عنم اهل ناك ام ةلبإ وطلانأل ناب

 وأ اريخ اذه تلَقف] هل ٌتاَقق 00 دعب هلوق ند روظي 5 كفل اهلا مالكب ىعفاشلا مالك 4 طاتحا ا انه لعل )1(

 رظناف « اسايق

 . رظناو « خسنلا ىف اذك « هلباقي : هلوق ()

 انا امر



 كارا محد

 تلق ؟ اذه ريغ ةقرف'ا نم هجو نم لهف لاق هلك خسف اذه جوزاا نم اقارف امهنم دحاو سيلو باتكلا لهأ ىوس

 كلل فأ نيتنثا وأ ةدحا و اهقلطي نأ !ء ًافلأ هتطعأ نإف لاق ءهيف فالتخالا هل ترك ذف ؟كدنع علخلا اهف لاق علخلا معن

 لجو زع هللا لوقي هل تاقف : ىلاعت دا همحر ر( قناخ ةلالاف ) ؟هعقويمل دارأ ول هنم قالطلاو ملو لاق ال:تلق ؟ةعجرلا

 هللا نذ اي نأ زئاج ريغو هنع كالا ةلازإب الإ نوكتال هرمأ هيلع كلله نمت ةيدفلاو «هب تدتفا امف امهيلع حانج الف»

 هجر ءىث ىلع اًئيش دخأ ن < لك نأ كت الأ امنه اضر ريغب اه نا طع كالع مش اهذخأي نأ هلو ةيدفلاب امل ىلاعت

 ممسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نذأ دقو ضوعلا نم هيلع 0 نم جرخأ ١١ ىلع ليبس هل نكي مل هيدي نم

 لو هريغ قلطملا رمأ اك اهمتدع لبق ىف الإ اهنم دخ ”اتال هل لقي ملو هتءاج نيح هتأرما نم ذخأاي نأ سيق نب تباثل

 اقالط ءىدتبعب علتلا سيلو قالطلل قراف» مسا علخلاو « ةقرف اهنم ذخألاب هاضر ىأرو هايإ اهقلطي ًاقالط هل مسي

 هلاسمإف ناترم قالطلا » ىلاعتو كرابت هللا لوقن.ه هيلإ بهذ ىذلا هل تلقو . اولعجتس مل هريغ نوقلطملاو لعب الإ

 تب ًارفأ(المج »هلوقىلإ(نهوسمت نأ لبقنم نهومتقلط »لجو زع هللال وقل ةدعلا هيلع نمىلءوه امنإ ةيآلا(فورعمع

 حيرستوأ فورءع كاسمإفناترم قالطلا »لاق هللا نإ لاقف ؟اهب لخدي نألبق ةدحاو ةقلطملاىف ضراعم كضراع نإ

 ةدعلا ىف هلوقو« نهوكسمأف نبلجأ نغلبف »ىبلاعت هللال وق لاق ؟ هيلع ةجحلا ام ابكسميف ةدحاو ةقلطم هذهو (ناسحإب

 دصق ةدعلا ىف ةعحرلاب دصق امعإ ىلاعتو كرابت هنأ نأ تماَع هلا 3 ةدتعم هذه نك ل اماف («كلذ ىف نهدرب قحأ (,

 هللا همحر ( قفا: لال ) تاقلطملا لاح قارتفاب قرتفيو لملا ىنعم ىلع لدي نآرقلا نم رسفملا ناكو تادتعملا

 اذه نأابو ةيدتفم ابلعج نأب امهنيب ىلاعتو كرابت هللا قرف دقو ةعلت+لا ىف ةجحلا هذه نم كعنم اهف هل تلقف : ىلاعت

 لاق نإو ةعجرلا كلم ةدحاو قلاط تنأ هتأرمال لاق اذإ لجرلا نأ ىف اوفلتخم مل نيماسملا نآابو َذْحْوِي لامي قالط

 لعجأ نأ زوجي الفةدحاو ةماكب ملكت اذإ هنأل اذكه اذه لاق ؟ةعجرلا كلي مل هذخأاي ءىث ىلع ةدحاو قلاط تنأ امل

 هل نكي. مل هنم جرخم ءىثب ًائيش كلم نم نأ نم تركذام هيف ةجحلاو . لاملا ذخأي مل نك الام هيلع ذخأ ام

 ليبس هيلإ هجرخأ ىذلا هكلامل هكلام هيلإ هجرخأ امم هيدي ىفام ىلع نوكيال ؟ليبس هنم جرخام ىلع

 لوقوه : هل تلق ! هيف هنيدتال يحلا ىف ًاتارف نوكي ىذلا ظفالا فدجو اف لاق : هللا همحر ( ىف خللا )

 ءالؤه نيب تقرف دق نبأ نفث لاق , كتقراف دق وأ كتحرس دق وأ حارس تنأ وأ كتقلط دق وأ قلاط تنأ لجرلا

 تايلكلاءالؤه : تلق ؟نهربغ ىف هنيدت اكن ويف هللا نيبو هنيب امف هنيدت ©0تنأو نهاوسام نيبو يحلا ىف تايلكلا

 «فورعع نهوقراف وأ فورعع نهوكسمأف» لاقو «ءاسنلا متقلط اذإ»لاقف قالطلا نهم ىلاعتو كرابت هللا ىمس ىتلا

 رثأ الو ةنس الو باتك ىف اقالط م مل ام نههبشأ امو لوصألا ءالؤبف ةبآلا «نهوحرسو نهوعتف» لجو زعلاقو

 . اقالط نكي ل هوني ل نإو ًاقالط ناك قالطلا هبشي, لوق عم ًاقالط هبحاص ىون نإف هتينب الإ

 قالطلا ىف فالحلا

 انفلاخم ىتلا عضاوملا رك ذاف تلقف « ىنعم ىف كفلاخت و ىنعم ىف كقفاون انإ :لاقف :ىلاعت هللا همحر ( رثانةنزلا )

 اذه تلق « قلاط تنأ هلوق ىلع العج ذاب نأ الإ ةعجرلا كللمي وهف قلاط تنأ هتأرمال لاق نم نأ معزت لاق « اهيف

 اهم درب ملف قالطلا حب رصت ريغ ةلك وأ ةنئاب وأ ةيرب وأ ةيلخ تنأ هتأرمال لاق نإ لوقتو لاق « ةماعلا لوقو انلوق

 ةدحاو دارأو قالطلا قالطلا خس رصب سيل ىذلا اذه دارأ نإ هنأ معزتو لاق « ىلوق اذهو تاق قالطب سيلف اقالط

 ةحسسسك .نلتناف خسانلا لق نم طقس لعفلا لبق ىفانلا لعلو خسنلا عيمج ىف اذكه خاا هنيدت تنأو : هلوق )١(



0١ 

000 
 اولعف مهنأ ولو » أرقف لاق هتلعف دق لاق ؟ كلذ ىلع كلمحام لاقف هل كلذ ركذف هنع ىلاعت هللا ىَّمر باطخلا نب رمع

 ةدحاولا نإف كتأرما كيلع كسمأ لاق هتلعف دق تلق ؟ كلذ ىلع كلمحام «اتيسثت دشأو ملل اريخ ناكل هب نوظعويام

 ناملس نع ةماس ىنأ نب هللا دبع نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( ىفإ: لاف ) تبتال

 3 ةقثلا انريخأ : لاق ىعفاشلا انريخأ . بلطملل هلوق لثم ةموتلل لاق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ راسي نبا

 لاقف فلحا : رمع هل لاقف ةتبلا هتأرما قلط قيرز ىنب نم الجر نأ راسي نب ناملس نع جشألا نب ريكب نع ثيللا
 حادقلا ديعس انربخأ ( ىف ةلالاف ) فلحف فلحا هل لاقف ؟ ريثك ءاسنلاو مارحلا ىف عقأ نينمؤللاريمأ اي ىارتأ

 ةدحاو ىبف ةدحاو دارأ نإو ثالث ىبف ًاثالث دارأ ناك نإف نيدي لاقف ةتبلا ءاطعل لاق هنأ جيرج نبا نع

 لاق لجر نع هلأسف مهئارمأ ضعب هاعد احب رش نأ ءاطع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ ( .ىفاتغلالات )

 قالطلاف ةنسلا امأف « ةعدبفةتبلا امأو «ةنسف قالطلا امأ لاقف هيفعي نأ ىفأف حيرش هافعتساف ةتبلا قلاط تنأ هتأرمال

 نبا نع ديعس : انربخأ ىلاعت هللا همحر ( ىف[: لاف ) اهيف هونيدو اهايإ هودلقف ةتبلاف ةعدبلا امأو اهوذمأاف

 تنأ لوقي وأ ىنم تئرب وأ ةئيرب تنأ : هلوقو ىنم تولخ وأ ةيلخ تنأ هتأرمال لوقي لجرلا ءاطعل لاق هنأ جيرج

 جيرج نبا : لاق قالطلا وهو كلذ ىف نيديال ةنسف قلاط تنأ هلوق امأ ءاطع لاق ءاوس لاق ىنه تنب وأ ةنئاب

 الف الإو قالطلا ورف قالطلا دارأ ناك نإف نيدبف اوثدحأام كلذف ؟ ةنئاب وأ ةئرب تنأ هلوق امأ ءاطع لاق

 وأ ةنئاب تنأ وأ ةئيرب تنأ هلوق ىف لاق هنأ رانيد نب ورمع نع جيرج نبا نع ديعس انربخأ ( ىقفائةلالان )

 دارأ نإ لاق هنأ هبأ نع سواط نبا نع جيرج نبا نع ديعس انريخأ « نيدي لاق ىنم تنب وأ ىنم تئرب وأ ةيلخ

 ىلا تركذ ىتاا هوجولا اف لاق : ىلاعت هللا همحر ( ىفإ: لام ) مارح ىلع تنأ هلوقك قالطلا وهف قالطلا

 جوزلا دارأول امو اهدر ملوجوزلا ام قطني مل نإو ةقرفلاب هيف مكحام لك هل تلقف ؟نيجوزلا نيب ةقرفلا اهب نوكت

 ديري لب هضري ملو هلقي مل وهو جوزلا نم سيل قالطلا نأل اقالط ىمستال ةقرف هذبف تعقوأ ةقرفلا هيلع عقوتال نأ

 لجؤيف نينعلا دنع نوكت ةأرملا لثمو هقارف راتختف ديعلا دنع قتعت ةمألا لثم تلق ؟ اذام لثهو : لاق درب الو هدر

 نأ سيلو هيف زجعلاو جوزاا ىف ةيدوبعلا ةلعب نيتأرملل انريص اتناك نإو ناتقرفلا ناتابف هقارف راتْختف سمع الف ةنس

 هدجتف لجرلا اه>وزميو هقرافتف ريختف ًادبع دجويف ًارح بستنبف لجرلا ةأرملا جوزت نأ كلذ لثمو « قلط جوزلا

 ثادحإ ال حاكنلا دقع خسف اذه ال تلق ؟ ًاقالط اذه نم ائيش دعتفأ : لاق هقارف راتختف صربأ وأ ًانونم وأ مذجأ

 امو لاق : هللا همحر ( فا: ::لزلإث ) ةدعلا ىضقنت قح رخآلا سي الو اهدحأ مسي نيجوزلا لثمو ءاهيف قالط

 عسب فانئتسا سيلو لوألا دقعلا خسف هدرو بيعلاب هدر هل نوكيف بيع ىلع هنم رهظيف هعاتبي دبعلا تلق ؟اذه هبشي

 اهايإ جوزلا كيلع ريغب ةأرملاةقرفو ةأرملا نم ةقرف هلك اذهو هلع دودرملا اضر ريغب اعب فن ات نأ زوحم الو هيف

 لاجرلا ىلإ وهو جوزب الإ هدعب ءاسنلا لال امثالث ىلاعت هللا هلم ىذلا قالطلا نأل حاكتلا ةدقع خسف الإ نركتال

 دبعلا حاكنو ىلو ريغب حاكن لثم حاكن نء ادساف دقعام لك متن تلق ؟ اذه ريغ ةقرف ءىش نم لبف لاق ءاسنلا ىلإ ال

 عقيو .دقعلاب عاملا هيف لحم ماتب سيل هلك حاكنلا نم عقوام لكف اهديس نذإ ريغب ةمألا حاكنو هديس نذإ ريغب

 قرف دساف هيف حاكتلاف اذكه ناكام لكف ىلو الو ةحوز الو عت هحسف دحال نوكل ل ناحوزاا نيب ثارملا

 ميو
 السإ وأ ني>وزلا دحأ ةدر معن تلق ؟ اذهريغ ةقرفت نم لبق لاق « دقعلا خسف هنكلو ًاقالط ةقرفلا دعت 1و ةدقعلا

 رفاوكلا نايشغ نينمؤملا ىلعو تانمؤملا اوشغ, نأ نيرفاكلا ىلع هللا مرح دقو رفكسلا ىلع مقم رخآلاو اهدحأ 8
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 كاراستقا لافاكلف ةنرك دان ىدحو اف : لاق سافلاو راثآلاو ةنسلاو باتكملا تلق ؟ تلق: امف ةجحللا اب سانلا ضن

 ىلإ «ءورق ةثالث نهسفنأب نصب رتي تاقلطملاو » هرك ذ ىلاعت لاقو ةبآلا « فورعع كاسمإف ناترم قالطلا »ىلاعتو

 قالطلا عيمج ىلع تأي مل قلطم لكل لعج ىلاعتو كرابت هللا نأ نيتيآلا نيتاهىف كل نيبتي امأ تلقو «احالصإ» هلوق

 كاسمإف ) لاق اذإ ىلاعتو كرات هللا نأو . ةقلطم نود ةقلطم الو قلطم نود اقلطم صصخم ملو ةدعلا ىف ةعجرلا

 حيرستلا امث : لاق حرسس نأ هل نه حيرستلابو كسي نأ هل نم كاسمإلاب رمأ اعإف « ناسحإب حيرست وأ فورعمب

 ىوبك اضيأ نيتبالا نيتاهريغ ىف اذه نإ : هل تلقو قالطلامدقتع حيرست ةدعلا ىف ةعجرلاب سبحلا كرت تلق ؟ انبه

 هلوقىلإ «فورعع نهوكسمأف نلجأ نيغلبف ء ءاسنلا متقلط اذإو» لجو زع هللا لاق تلق ؟هرك ذاف لاق نيتبآلا نيتاه

 ؟كلذ ىلع يلدلا امو لاق ؛نبلجأ غولب نب راقدلعأ ىبلاعت هللاو ىنعي تلق (؟نبلجأ نبغلبف »هلوقىنعم امث لاق «اودتعتل )

 «اودّتعتل ارارضنهوكسم الو فورعب نهوحرسوأ فورعع نهوكسمأف »لجو زع هللا لوقل هيلع ليلد ةيآلا :تلق

 هلوقىف اهلبق ةيآلاك هذهو فورعمب نوكي نأ كاسمإلا ىف مهيلع طرش مث هيلإ اذه نه الإ حارسلاو كاسمإلاب رمؤي الف

 هتغلب دق هدير رمألا وأ هدير دلبلا براق اذإ لجرلل لوقت معن تلق ؟ برعلا اذه لوقتو لاق « نبلجأ نبغلبف»

 لدع ىوذ اودبشأو 507 1 ا نعركسات ) ىلاعتو كرابت هللا لاق هل تلقو ٠ هغلب اذإ هلوقتو

 هباتكىف لجو زعدّللا نيب امل هل تلقف ؟ةثلاثلا ةقيلطتاا لبق ةدعلا ىف ةعجرلا جاوزأالل نوكست اهنإ:تلق مف لاق « نم

 تاقلطللا ىف ىلاعت هللا لوقف تلق مف لاق «اعجارتي نأ» ىلإ « هريغ اجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف»

 لجو زع هللا لوقف تلقو ؟نرلجأ غولب نبراق اذإ «فورعمب نهوقراف وأ فورعمب نهوكسمأف نلجأ نغلب اذإف»
 نولجأ نيضق اذإ اذه «فورعم نه نبسفنأ ىف نلعف ايف مكيلع حانج الف نلجأ نغلب اذإف » اهجوز اهنع ىفوتملا ىف

 نغرف نغلبو غولبلا نيراق لمتحم « نهلجأ نغلب » هل تلقف : ىلاعت هللا همحر ( ىف: :ل][ث ) دحاو امهبف مالكلاو

 نولجأ نغلب اذإف » قالطلا ىف ىلاعتو كرابت هللا لوقل امهنيب قرف ىلع اليلد نيتيآلا ىف مالكلا قايس ناكف نييلع امن

 هلزوحم نمالإ كاسمإلاب رمؤي الف«اودتعتل ارارض نهوكسمت الو»لاقو«فورعمب نهوقراف وأ فورعم نهوكسمأف

 اذه ىنرع مالك وهو ةدعلا ىضقنت تح ةدغلا ىف نكشام نيسفنأ ىف نلعفي نأ نمل سيل نميف 210ةدعلا ىف كاسمإلا

 ىوتملا ىف هركذ ىلاعت هللا لوق لثمو ٠ امبيف مالكلا قايسب امهقارتفا ىلع نالدت نيتبآلا نأل ءافخ هلقأو هنيبأ نم

 اهحاكن لحيف اهتدع ىضقنت ىتح « هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع اومزعت الو » ىللاعت هلوق ىف

 نب ىلع نب هللا دبع نع ىلع نب دمحم ىمع ىنربخأ تلق ؟ هيف ةنسلا امو لاقف : ىلاعت هللا همحر ( قفا: تلال )

 ىلص هللا لوسر ىتأ مث ةتبلا ةينزملا ةميهس هتأرما قلط ديزي دبع نب ةناكر نأ ديزب دبع نب ريجت نب عفان نع بئاسلا
 هللا ىلص هللا لوسر لاقف ةدحاو الإتدرأ ام هللاوو ةتبلا ةميهس ىتأرما تقاط ىنإ هللا لوسراي لاقف ملسو هيلع هللا

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هلإ اهدرف ةد>او الإ تدرأام هللاو ةناكر لاذ «؟ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو» ةناكرلرسو هيلع

 كرابت هللا كح عم جاتحم وأ : تلق ؟ هنف رثألا ام : لاق نامع نامز ىف ةثااثلاو رمع نامز ىف ةناثلا اهقلطف مسو

 نايفس انريخأ تلق هرك ذت نأ كيلع الف رثأ كدنع ناك نإ لاقف ؟ اهريغ ىلإ ٍِلسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنسو ىلاعتو

 ىنأ مث ةتبلا هتأرما قلط هنأ بطنج نب بلطملا ىنريخأ لوقي رفعج نب دابع نب دمحم عمس هنأ ورمي نع ةنيبع نبا

 ىلا خسنلا نم ةخسن اهب تدرفنا ةدايز هذه « ةدعلا ىف نكاشام نهسفتأىف نلعفي نأ نمل سيلنميف : هلوق )١(

 ,٠ هةححصم هأ معيلف « اندب
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 زوحم نأ ةيآلا نعم نأ ىلع لدي ربخلا ناكاذإو . نيدكسحلا ىفادحاؤ رثك 1و نيترمو ةرم دعب امهاش نإف ةناثلا نه
 ةنآلا هذه تناكو تالاكولا زاوج ىلع كلذ لد امهمإإ ضيوفتلاب عامجالاو ةقرفلا ىف نيكملا ةلكو نيحوزلا ىلع

 اولوب نو هانإ 4 لوس الإ ةمأب : .سيل ن. هنود حلا ىو ان أ مام مالل نأ ىلع كلذ كدو . معأ هللاو الصأ تالاكوال

 نال نشل كإ ةقرفلاو عاخلا ص انْضوق ولو (لاق) ) صاخ 2 اذه نأل ضعب : ود رومألا ضعب ف عملا

 5 رد امك ةيحاص نم اهدحأل ذخألا ف عما ايأر نإ داهتحالا نيكسحلا ىلع 0 هي>اص نه امهنم دحاو 0

 (هدحلإ لام" ند دجالاو نه ردأل حلصأ كلذ نأ امه.هاذمو امهقالخأ ةفرعم دعب اههدنع بلغألا ناك اذإ الل احالص

 ذخألا زاج ةقرفلا امل اههتبلوت تزاج اذإف امهئب ةقرفلا نم ىلوأ وأ ةقرفلا لثم اميلإ كلذ ضيوفت ناكو هبحاصل

 ايي داو كش لاف لا 3 نأو نينكح ىلع اههربجال نأ ىدنع نيك ايضري مل نإ ناطلسلا ىلعو امهتلوتب

 عنتما نإ ىأر امهعأ بتاعي نأ هلو همزايام ىلع امهنم دحاو لكو اهملعام ىلع ةأرملا ربو مسقو ةقفن نم هبحاص نم

 راه 0-2 ىلع ناطلسلا اههربجم لئاق لاق ولو بجوتسي اه ردقب

 اك ١ أ 1

 اا 3 1 | سح

 ءاسنلا اوثرت نأ ؟ل لحمال اونمآ نيذلا ايأ اي » ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا هحر ( قئاتةلالاف )

 ىف تلؤن دعا هللاو لاي هللا هقحر 0 مك ىلإ « ندهومتيتا ام ضعبب اويهذتل نهولضعت و هنا

 سشقن بنط .ريغ نم اهثريل اهقحل اعنام اهسحم و فورعملاب ام رستع ىف هللا ق> احل ةهارك (عيق ها[ ا

 اوبهذيل ءاسنلا اولضعي نأ جاوزألا ىلع مرحو ىنعملا اذه ىلع كلذ ىلاعت هللا مردف عنملا ىلع اهايإ هكاسمإب اهنم

 نيتوأ ام ضعبب نيطعأف انزلا ىهو ةنيبم ةشحافب .نيتأ اذإو ةنيبم ةشحافب نيتأب نأ الإ ىثنسإو نكوأ)

 نأنم نيطعأام ل نأ ىلوأ ةشحاف ريغب هل بحت امف جوزلا نهتيصعم نكست ملو ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ لح نقرافيل

 كلذو فورعملاب نرشاعي نأ ةشحافب نيتأي لو نهجاوزأ نبهركي ىناللا ىف هللا رمأو انزلاب جوزلاو هللا نيصعي

 ىلاعت هللا همحر ( وف: ::لاإ/: ) ةبآلا «ائيش اوهركست نأ ىسعف نهومتهرك نإفلاقو . ةريثعلا لامجإو قحلا ةيدأتب

 ريثكلا ريحلاو اريثك اريح هززكسلا ىف لمحت دقءلجو زع هللا نأ ريخأو فورعلاب ةيهاركللا ل 0005 حابأف

 اهذبو امتءافكو اهنيدو ابقالخأب امل هراكوهو طبتغي دقو هيلع لوطتلا وأ هرك نم ىلإ قحلا ةيداتو ريصلا ىف لإ

 . اهب ةطيغاا دعب اهل ةيهاركلا ىلإ هتالا> فرصتو اهل ناك نإ ثاريمو

 خسفلاو قالطلاب جاوز الا نيب ةقرفلا

 نود ءامسأ اهب قرتفيو ةقرفاا مسا اهعمجم هوجو نيجوزاا نيب ةقرفلا لاق ىعفاشلا انربخأ لاق : عيبرلا انربخأ

 ديري قالطلا هبشب مالك وأ حرص قالطب هتأرما ىلع هعتوأف جوزاا هءادتبا ام قالطلاو ء قالطلا اهنف ةقرفلا مسا

 عقو هرمأب هنأل هقالطك وهف اهقلطف اهريغ ىلإ وأ اهسفن تقلطف اهرمأ نم هتأرما ىلإ لدجام كلذكو « قالطلا هب
 ةقلطملا ةعجر هيف كلل جوزلاف نيتنثا وأ ةدحاو جوزلا هيلإ هلع نمث وأ جوزلا نم هيف قالطلا ناك اذإ هلك اذهو

 تنأ هتأرمال لاق وأ قلطف هتأرما نم ىل 1 نإ كلذكو : ىلاعت هللا همحر ( ىناةةلالاث ) هنم ةدعىف تناك اه

 كلم ةدحاو ىبف ةدحاو الإ دارأ ام فل>ف ةيرب وأ نئاب وأ ةيلخ تنأ وأ ةدحاو الإ دارأ ام فلحف ةتبلا قلاط

 ىل لاقف : ىلاعت هللا هحر ( قف[ لال ) اهب الوخدم ةجوزلا تناك نإ ادبأ نئاب ءىثث اذه نم نوكبال ةعجرلا
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 هللا لوسر نسو احلطصي نأ جوزلا زوشن ىف نذأ لجو زع هللا تدحو ىنأ كلذو ةبآلا امهالاح هيف هبتشب ىّتح

 نأ ةنسلا تلدو علخلاب هللا دودح اق ال نأ اعهتوح ىف نذأو برشلاب ةأرملا زوشن:ىف:نذأو كلذ ملسو هيلع هللا ىلص

 انفخ نميف رمأ الف جوز ناكم جوز لادبتسا دارأ اذإ ائيش ىطعأ ام لجرلا ذخأي نأ رظحو ةأرلا نم اًضْرِب كلذ

 امهالاحهبتشي نأ جاو زألا ةيابإب امهف رعي ناكو اثر يغ جاو زألا ؟> ريغ امرركح نأ ىلع كلذلد نينكحلاب هنيب قاقشلا

 ةزواحلبق نم زوحت الةيدغلانوكت وأ ةيدفلا الوقملا ةيدأت ةأرملا الو ةقرفلا الو حفصلا لجرلالعفي الف قامدلا ىف

 لحم الام ىلإ لعفااو لوقلا نم هيف ناريصي ام وه نيابتلاو قاقشلا ىف اهحهلاح نيابتو ةأرملا بدأ نم هلام لجرلا

 دحاو الو ناعوطت الو اقح نايطعيالو اممل سيل امف نايداتيو ةعجراا نم امهنم دحاو لك ناءنتعو نسم الو امهل

 ثعبي الواهلهأ نم اكحو هلهأ نم كح ثعب اذكه ناك اذإف امهريغ جاوزألا ىنعم ىف هب ناريصي ا

 لاق عيرلا انربخأ كلذ ايأر اذإ اقرفي وأ اعمجم نأب ناجوزلا امهلكوبو نيجوزلا اضربو نينومأم الإ ناكملا

 متفخ نإو»ةيآلا هذهىف ىلع نع ةدلبع نع نيريس نب دمحم نع بويأ نع ىنقثلا انربخأ لاق هللا همحر ىعفاشلا انربخأ

 اعمجم نأ (ّتيأر نإ كلع ؟اكيلغام نايرذت له نيئكحلل لاق مث «اهلهأ نم مكحو هلهأنم امكح اوثعباف امهنيب قاقش

 الف ةقرفلا امأ لجرلا لاقو ىلو هيف ىلع امب هللا باتك, تيضر ةأرملا تلاق اقرفت نأ اقرفت نأ اتيأر نإو اعمجم نأ

 ا0019 1 لدي ةنع هلا ىضر ىلع لوقت لاق هب ترقأ ىذلا لثع رقت يح هلاو تبذك هنع هللا ىقر ىلع لاقف
 لجرلل نالكو امه امإ نيكهلا نأ ىلعو اميدكحم لجرلاو ةأرملا اضر نود نيدكح ثعبي نأ ك احلل سيل نأ نم

 نود هنع هللا ىضر ىلع ىلإ محلا ناك ول انلق ؟ كلذ ىلع لذام لئاق لاق نإف ةقرفلاو عجلا ىف امهنيب رظنلاب ةأرملاو

 اميكح روج نيكح اوثعبا لوقي نأ لمتحم دقف لئاق لاق نإف نيكح اوثعبا لقي ملو نينكح وه ثءب ةأرملاو لجرلا

 قم رثك 1 اح خلاغتو كرات هللا امس نف مامإلا:هريصت ىذلا الا كح زوحم م نيكح امهانإ هللا ةمستب

 نيدكح ىلع ركتم قولد ىأ نيركح اوثعبا لوقي وأ امهلع هذفنأ مامإلا ىلإ ائيش اعفر اذإ نيدهاشلاك انوكي وأ

 ىلع لوق نأ هروهظ عم هنع هلم نأ نم انعنع ىذلاو انفصوام رهاظلا انلق دوهثلا ليدعت ىلع ىتولدت اك نيحلاص

 ضوفي نأب الإ كح نأ نيكحلل سيل هنأ ىلع لدي هب ترقأ ىذلا لثع رقت تح هللاو تبذك جوزال هنع هللا ىذر

 رقتىتح تبذك هنع هللاىضر ىلع لاقفقالطلا ضيوفن نم جوزلا عنتماو تضوف ةأرما نأ كلذو امهملإ كلذ ناجوزلا

 ضيوفت وأ احلا رءأب قالط همزاي ناكولو هايأر نإو قالطلا همزلي مل رقي مل نإ هنأ ىلإ بهذي هب ترقأ ىذلا لثع
 جيرج نبا نع دلا+ نب لسم انربخأ ءايأر امب كح نأ نيتكحلا رمأو تكس مأ تررقأ ىلابأ ال هل لاقل ةأرملا

 كيلع قفنأو ىل ربصا تلاقف ةعبر نب ةبتع تنب ةمطاف بلاط ىنأ نب ليقع جوزت لوقي هعمس هنأ هكمام ىفأ نبا نع

 مرب وهو اموب اهيلع لذد ىح تكسيف ؟ ةعير نب ةبيش نيأ ةعسر نب ةبتع نبأ تااق اهيلع لخد اذإ ناكف

 ناّمع تءاجف اهبايث الع تدشق تلخد اذإ رانلا ىف كراس. ىلع لاقف ةعب ر نب ةبيش نبأ ةعدر نب ةبتع نبأ تلاقف

 000000 تك | ةيواعم لاقو انهي نقرفأل سانع نبا لافت ةيواعمو سابع نئا لسرأف هلك كلذ هل تركذف

 نع ىوزام هبشي اذهو ٠ اهرمأ احلصأو اَمهاوثأ اميلع ادش دق ايهادجوف اهايتأف لاق فانم دبع ىنب نه نيخيش

 الف امهننس قرفأ ال لوقي ةيواعمو امهنيب قرفأ لوقي سابع نباو ابهذ نيكحلا نأ ىرت الأ « هنء هللا ىضر ىلع

 الو ةأرملا دعت ملو اعجرف امهتلاكو اًحسف اهاءاج ول امهنأ ىلع لدي اهمحالطصا نأ كلذو اعجر احلطصا دق اهادجو

 ىلوأ ىلوألا نكست ملو نيكحال اداع قاقشلا داع ولو هيلع هللا ةمحر ( ىف( :لالا ) هاندع قاقشلا ىلإ لجرلا
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 ةخساف تناك ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهب نذأو ةيدفلاب ىلاعتو كرابت هللا نذأ اذإف قالط ثادحإ ال عيسف ٌةقرفلا

 ىف هل ةعجر الو قلطام همز ًاثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو ابقلطي نأ ىلع افلأ هتطعأ نإ ( قفا ةلالاف )

 قالط اهمزأي مل ةدعلا ىف اهقلط مث هنم تعلتخا اذإو ( قفا ةلالاث ) اهنم هذخأ ىذلا نمثلل نيتنثا الو ةدحاو

 ©20امسفن بيطب الإ علخلا ىف ةأرملا نم دخْؤِيال نأ هللا يح ىف ناك اذإف ( ىف(: ثلالاف ) ةجوز ريغ اهنأ كلذو

 اسعإ رئارحلا نم اهيلع روج نم ذخْؤي الو ائيش كلم تسيل اهنأل اهديس نذإب علخ ةمأ نم ْدْحْوِي الو

 . ةيرحلاو دشرلاو غولبلاب املام ىف رمألا ةزئاج ةأرما لام ْذْحْؤي

 ةعلتخلا قالط ىف فالحلا
 هتلأسف قالطلا احل ةدعلا ىف تقلط اذإ لامتف ةعلتخلا ىف سانلا ضعب انفلاخف ىملاعت هللا همحر ( قفا: غلالاف )

 لاق ©0تباث ريغ كدنعو اندنع اذه تلقف هدنع الو اندنع ةجح هلثمي موقت ال اثيدح رك ذف ؟ اريخ هلوق ىف ىورت له

 ىجح تلق ؟اممزابال قالطلا نأ ىف كتجح ا لاق مهريغ مهفلا2 مل ول ةد> هب موقي ال كدنع نيعباتلا ضعب لاق دقف

 ىلاعت هللا لاق تلق ؟نآرقلا نم ةجحلا نبأو لاق اهمزليال قالطلا نأ ىلع لدي ام ىلع عامجإلاو رثألاو نآرقلا ن. هيف

 نيذلاو» لاقو ةيآلا «مماسن نه نولؤي نيذلل» ىلاعتو كرابت هللا لاقو نيتبالا رخآ ىلإ «مهجاوزأ نومري نيذذلاو»

 تبأرفأ« متل 77 اتعبرلانملو »لجو زعلاقو« «جاوزأ كر كلو» لاقو ةيآلا « مهئاسن نم - نورهاظي

 لاق ؟ هثرتأ تام وأ اهثريأ تتام وأ راهظلا همزلبأ اهنم رهاظت وأ ؟ ءالبإلا همزلبأ اهنم ىلآ وأ ؟ اهنعالبأ اهفذق ول

 قلطت امعإ هنأ هللا محو تلق معن لاق ؛ ةجوزب تسيل اهتنأ ىلع لدت ةسجخلا هذه ىللاعتو كرابت هللا ماكحأ نأ الأ تلق ال

 انمعز مناك اذإ هللا باتك هل تلقف معن لاق « نهومتقلط مث تانمؤملا متحكن اذإ »لاق ىلاعتو كرابت هللا نأل ةجوزلا

 سابع نبا نع ءاطع نعجس رج نبانع دلاخ نب مسم انربخأ مكلوق فالخ ىهو ةحوزب تسل 6 ىلع لدي تمحزو

 فلات ال كنأ معزت تنأو كلمم الام قلط هنأل قالط !ممزايال الاق امجوز اهقلطي ةعلتخملا ىف الاق امهنأ ريبزلا نباو

 تاك ند تابآو اعم ريبزلا نباو سابع نيا تفلاخف هلثم لوق نإ الإ ماضل هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نكد ادحاو

 لإ اكل لوح تنأو معلا ىف ملكت نأ كل لحم ام هل تلقل اذه كلوق لثم لاق ول ادحأ لعل ىردأ ام ىللاعت هللا .

 ؟ لوقلا اذه امو لاق رظنلا ىلإ كسفن بسنت تنأو ًاطخلا تنسحأ دق'تنك هتلقن تاطاخ ا تاق مث

 نإ هنأو ةجوزلا مزاي اذهو قالطلا اهمزلي 1 قالطلا ىوني ةيلخو ةيربو ةتب تنأ ةعلتخمال لاق نإ هنأ تمعز تلق

 قلط اهربغ الو اهعوطي الو قلااط هل ةأرما 0ك لاق نإ هنا ةحوزلا مزاي ام اههزاي مل اهفذق وأ رهاظت وأ اك للا

 ٠ هتأرما ريغ قاطي كك تقلط قلاط تنأ امل لاق نإو تلق 3 هل ةأرماب تسيل ا ىه قاطت مو هؤاسن

 نيجوزلا نيب قاقشلا

 نمدارأامىنعع لعأ هللا لاق ةيآلا «امهنيب قاقش متفَح نإو »ى اعتو كرابت هللا لاقىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاث )

 اعمنيجوزلامع اف ةيآلا رهاظ هبشب ىذااو©0اهلهأ نم ايكحو هلهأنماكح ثعبي نأ هرمأ هاغلب اذإ ىذأاق اقشلا فود

 نذإب الإ علح 5 أ نم دحُؤي الو 1( ةراعاا هحو لعلو »ع لسعلا ىف اذك خلا م نم دَحُؤب الو - هلوق )0(

 100 رظناو « اهديس

 )١( رظناف ءآطقس اهيف لعلو « ةدايزلا هذهب تدرفنا ىتاا ةخسنلا ىف اذك خلا لاق دقف لاق : هلوق .

 : ةيحست اك رظناو « لصألا ىف اذك نيابتلاو هلوق ىلإ « هش ىذلاو : هلوق (©)



2-000 
 لمتحمو هنم ساب ريغ نمهنم جورخلا بحرف اهنم ضراعوأ هل ةيهاركلاو جوزلاقح ةيدأت نم'عانتمالاب ةأرملا نم

 انللدتسا جوز ناكمجوزلادبتسا دارأ اذإ ًائش ةأرملانم جوزلا ذخ اينأ مرحتب هللا كح انمجو امافجوزلانم ن كن

 ةأرملا نوكستنأ ىه لاحلا كلت ذخألا اه مرحىتلا لاحلا ةفلاخلا لاحلا ةأرملانم ذخألا جوزلل اهب حابأ ىتلا لاحلا نأ

 هنم ةيدفلا بلطت نأ عمجم ىح ابنم ًاضيأ ذخألا هل نكي ملو جوزلا قح نم ابيلع بحب ام رثك أل ةعئاملا ةئدتبملا

 نإو» لوقي لجو زع هللا نأل اهسفن نم هيطعت ءىث هنم اهؤادتفاو هب تدتفا امف امهيلع حانج الف» لجو زع هلوقل
 ىلا لاحلاو ربملا ةأرملا اهيف لذبت مل ىتلا ىهو لاحلا هذه فلام ىتلا لاحلا هذه تناكف ةبآلا « امهنيب قاقش متفح

 دودح امقيال نأ افا نأ الإ » ىلاعتو كرابت هللا لوقو ( قفا ةل|]ا ) اهنم اهنأ ةأرملا رقتال ةءاسإلا اهيف نايعادتب
 بسس الب امه“ ًآفوخ نأ ال هللا دودح امقيال نأ هيف امهيلع فاخم ةأرملا هب أدبتلعف امل نوكي ن 1 نم تلصو 6 هلا

 هيلع مرحم مل بدأ نم هلام جوزلا اهنم لان مث ىلاعت تاو حا هال تان( قنا لال ) لعف

 ملسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر اهرمأ مل تباث هب انا ن1 كش ركشنا تءاج ةبدبح نأ كلذو ةيدفلا ذح اب نأ

 ءادفلاب تعوطت اهنأو تباثل تناك ةبيبح نم ةهاركلا نأ كلذو اهنم دحألا ىف تاثل. نذأوب, ىدتفت نأ

 . احيحص ًاقالط وأ آخسف دعي ناك حاكن لك كلذكو ©00ةقلطم ةدع اهب لخد ناك اذإ اهتدعو ( قناتنا )

 لجر ىف هنع هللا ىضر سابع نبا نع سواط نع رانيد نب ورمع نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ةدعلاف ادساف وأ نأك

 كاسمإف ناترم قالطلا ) لوقي لجو زع هللا نأل ءاش نإ اهجوزت, لاقف دعب هنم تعلتخا مث نيتقيلطت هتأرما قلط

 ورمعنع نايفس ان ريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عببرلا انربخأ «اعجارتي نأ» هلوقىلإ «ناسحإب حيرست وأ 0

 نب ماشهنع كلام انريخأ لاق ىعفاشلا انريخألاق عببراا انريخأ قالطب سيلف لاملا هزاجأ ءىث لك لاق ةمركع

 مث ديسأ نب هللا دبع اهجوز نم تعاتخا اهنأ ةياسألا ةركب مأ نع نييماسألا ىلوم نامبج )نع هيببأ نع ةورع
 الو نامبجفرعأ الو ( قفا: ةلالاف ) تيمسام وبف ائيش تيمس نوكت نأ الإ ةقيلطت ىه لاقف كلذ ىف نامع ايتأ

 جوزلا لبق نم قالطلا تعجر ىنأ كلذو ةقيلطت ىهو هدفا ناع لوك ر در الو غار د تنك عك ركن هل

 نأ ىلع لدي «هب تدتفا امف امهيلع حانج الف »ىلاعتو كرابت هللالوق لوقي. نأ اهببش ناك سابع نبا بهذ» بهذ نمو
 خاسفنا ىلإ ةقرفلا هيف بسن رمأ لكو دقعاا خسفب الإ نوكي ال اهيلع ناك ام خسفو اهيلع هل ناك ام خيسف ىم ةيدغنا

 علخلا نأ اودارأ امنإ مهنم اذه لاق نم بسحأو اهنيعب ةماق ةدقعلاو ثدحأ ام قالطلا امنإ اقالط نكي مل دقعلا

 7و رغ قو هدعلا ريتل هب نوذأم هنأب قالطلا قرافي ويف هريغ قالط ؟َح اذكه سيلو اقالط مس مل نإ اخسف 5

 هخسف زوحم الف اح.ح- ناكدقعلا لوقي نأ هبشأ نامع نع ىور ىذلا بهأملا بهذ نمو ( قئاخ الاف )

 اأإو اهثم رثكأ ىمسي نأ الإ قالطلا لقأ تبسحو اقالط تدع ةقرف هيف ثدحأ اذإف هيف قالط ثادحإ زوح امتإو

 جرخ ءىشل انت كلم نمو ةأرملا كلعو نمثلا كلمب نأ زوحم الف نم وه ضوعلاو اضوع ذخأ هنأب هل ةعجرال ناك

 دقعاا دجأ تسل وأ لاق سابع نبا لوقب ضراعم ةضراعم اذه : لاق نمو هريغ هكلم امف ةعجرلا هل نكي مل هنم

 .ىف نينندملا ضعب دنعو هقارف راتخم نينعلا ةأرما ىفو قتعت ةمألا ىفو . نيجوزلا دحأ ةدر ىف خسفني حيحصلا

 امنإو ةقرفلا وأ ماقملا ىف رابخلاب نانوكنف كلذ دحأ هب دجوي لجرلاو صرب وأ ماذج وأ نونَج اهم دجوي ةأرملا

 . رظناف « افيرحت هيف لعلو لصألا ىف اذك عخلا حاكن لك كلذكو : هلوق )١(

 هلثمو ءاملا ىلع ملا حدقتب « ناهمج د دنسملا ىفو ءاملا حتفو ميلا مضب ةصالخلا ىف هطبض نامهج : هلوق (0)

 . بيدهلا ىف



 ه1

 ءارلا نم دو نإ لك كاك

 «اظيلغ اقاثيم» هلوق ىلإ «(فورعءملاب نهورشاعو» 2 ىلاعتو كرات هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىب ةاةشنلاف )

 طرشلاب ىنتكاو ةهوركم اهسبح حابأ هنأ ىلع لدف «نهومتهرك نإف» لجو زع لاقو فورعملاب امتريثع هللا ضرفف

 «جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو» لاق مث فورعملا زيغب ةهوركم اهر شاع نإ حابأ هنأ ال فوزعملاب امترششعفف

 ىف اهقح كرتي اسفن بطت لو امترسشثع الو اهسفن ىف ةأرما نم رمأ ريغ نم جوزلا نم ذخألا ناك اذإ هنأ ملعأف ةيآلا
 بيط الب املام ذخأ هل سيلو قحلا ةيدأت فورعملا لوأو فورءمب الإ اهسيح الو اهقح اهعنم هل سيلف هلامو امل مسقلا

 6 رافموةسو وح املام ا نذأو هنا بقثلا ةيط هكر ع ِ اههح كرت : ىبَع املحت ذأ اعإ ىلاعتو َِك ناك هللا نأل اهسفن
 د

 ةنآلا ارو العب نم تغاخ ةأر ا نإو » لاقو «(ائرم» هلوقىلإ « ةلحم نمتاقدص ِء اسنلا اونا و)لاقف اهمسفن ب تيطب

 « ضعب ىلإ كضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو» ىلاعت هللا لوق تفصو ااهسفن اهب تباط اذإ هيلع اهسبحب نذإ اذهو

 عفدي نأ هيلع بجوي مل هنأو هل لعج اب هفصن ذخأف لوخدلا وهو ءاضفإلا لبق قالطلا ةهج نم الإ هذخأل رظح

 هذخأ رظح امنإ هنأ كلذو ابلبق نم كلذ ناك اذإ هذَخَأي نأ لخد نإ هنم رظحم سيلو لاخلا كلت ىف رهلا فسن الإ .

 متفخ نإف » ىلاعتو كرابت هللا لوق ىف هب نذأ دقف هب سفنلا ةببط ىهو اهلبق نم ناك اذإ امأف لجرلا لبق نم ناك اذإ

 ذخأ نإف ايف همرح ىتلا لاحاا ةفلاخم اهيف هب نذأ ىتاا لاحلاو « هب تدتفا امف اههيلع حانج الف هللا دودح امقيال نأ

 نأ الإ ةعجرلا ابيلع هل ناكو اهم ذخأ ام درو قالطلا هيلع ىضم اهب رارضإلاب ذخأ هنأ رقآف اهقالط ىلع انش اهنم

 . اثالث اهقلط نوكي

 هنأرما نم ذخأ, نأ لجرلل هب لحب ىذلا هجولا
 « هب تدتقا امف » هلوق ىلإ « ناترم قالطلا » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىللاعت هللا همحر ( قنا تلالا )

 نأ الإ اكش ءارملاف 1 ام دحاب نأ ةنالا هده لس ىلا ىف ا اك جوزلا ىلاعت هللا ىهنف : هللا همحر (قنانغلالات )

 نع تلقت اذإ اهلل حابأو « هب تدتفا امف امهيلع حانج الف هللا دود امقيال نأ افاخ نإف هللا دودح امقي ال نأ انام

 نأ كلذ ىف ددحم ملهي تدتقا ام اهنم دحام نإ هللا ةواح قال نأ فرخ نه>اوزأ ىلع نحلاومأ مرح ىناللا دح

 كلذ ىف دحال ناعيابتملا هب ىضارت ام لحم امعإ عيبلاو لك ذعايح ريصي هنأ كلذو هريغالو اهاطعأ ام الإ ل

 لاق عيرلا انربخأ «هب تدتفا امف امهيلع حانج الف» هلوقل لقو هنم رثك ام ةحابإ ىلع ةلالد لجو زع هللا باتكىف لب

 دنع تناك اهنأ اهتريخأ ليس تنب .ةبيبح نأ ةرمع نع دعس نب ىح نع كلام انربخأ لاق هلا همحر ىعفاشلا نرخ

 هباي ىلع لهس تنب ةبيبح دجوف حبصلا ةالص ىلإ جرخ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأو سام نب سبق نب تباث

 تلاق «؟كنأشام» لاقف هللا لوس راب لبستني ةبيبح ان كلاقف ع ذه نء» سو هيلع هللا ىص هللا لوسر لاقف ساغاا ىف

 لبس تنب ةبيبح هذه »سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاق سيق نب تباث ءاج اماف اهجوزا سيق نب تباث الوانأ ال

 ذخ» لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف ىدنع ىتاطعأ ام لك هللا لوسراي ةبيبح تلاقف «ركذت نأ هللا ءاشام تركذ دق

 ديعس نب ىحم نع نايفس انربخأ لاق هللا همحر ىعفاشلا انريخأ لاق عميرلا انربخأ اهلهأ ىف تسلجو ايم دساقلا

 كرابت هللا لوقو كلام ثيدح ىنعع ثيدحلا قاس مث ىلغلا ىف اهئدب نيش وكشت تءاجااهتأ ةبببح نع ةرثك ١

 هللا دودح امقي ال نأ فوخ ىلإ امبجرخم امي ءادتبالا نوكي نأ لمتحم « هللا دودح امقي ال نأ افا نأ الإ » ىلاعتو

 (ه-6١ع) ا



 دين
 نإ لص بك ارلل تلقت فيكف اهةم وأ اهبحاص ناك ارفاسم ضرألاب كدنع ءاوس كلذ ىف ضرفلاو ةلفانلاو تيبلا ىلإ
 سابق الو لوق الف كل لوقنف تلق ةلبقلا ريغ ىلإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلص لوقأ لاق ؛ ةلبقلا ريغ ىلإ تئش

 انلق لهاج نم الإ نوكبال اذهو ال لاق هلثم نيبو هنيب قرف الو تلق ال لاق ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق عم

 ىنلا نع ىور ىذلا لعلف لئاق كل لاق نإف تلق ؟مسق هلعل تلق ىنإ لاق ؟رفساا ىف ةعرقاا ىف كنم اذه نك بكشف

 1 ىنحم ال لاق هتلبق تناكف قرسشملا هيف لبقتسا اذإ رفس ىف هلاق رفسلا ىف قرشملا لبق ىلص هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص

 ىتلاب باغ ىتلا مايألا ددعب مسقي ل عرقأ اذإ وف تلق ةلبقلا فالخ وهو الإ قرسملا وحن ىلص لوقي ال وهو ةلبقلا

 . امعرق تجرح

 هلازدا لع لحرلا روقت

 « البس » هلوق ىلإ « ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا هنحر ( ىف[: الاف )
 اهلابقإو ةأرملا لاغيإىفتالالدلا ىأر اذإ لمتحم «نهزوشن نوفا ىناللاو» لجو زعللالاقهتلا همحر ( قفا لالا )

 ةحابمةظعلا نأ كلذو اهءرض هيلع تماقأ نإف اهرجه ازوشن تدبأ نإف اهظعي نأ عذوم فوخلل ناكف زوشنلا ىلع

 فيكق هخأل ءرملا نم ةمرحريغ ةظعلا نأو اهم.رضت اهيلع اهيف ةنؤمال نأو هبابسأ تيؤر اذإ هوركملا لعفلا لبق
 برشلاو ثالث قوف عضوملا اذه ريغ ىف ةمرم ةرجهلا نأل ةرجملا هب لحب امي الإ نوكس ال ةريملاو ؟ 5

 بتاعتام فالتخاىف ةأرملا تالاح نأ ىلع لدتلعفلا نايب ىلع برضلاو ة رجهلاو ةظعلا ىف ةيالاقلعفلا ناس الإ نوكيال

 هللا ةمحر ( ىف( لالا ) تفصوام الإ اهانعم هبشي الق تفلتخا اذإف ةفلتخم برضلاو ةرجحلاو ةظعلا نم بقاعتو هيف

 ةرجهملاو ةظعلا 2 رتل نارك نأ زوشنلا ىف نيتحاجل مافخف نزشن اذإ «(نهزوشن نوفاخم » هلوق لمتحم دقو هيلع

 اذإف زوشنلاب هل احدأ امنإ هنأل امريذ الو اهترجه اهجوزا نكي مل زوشنلا نع زشانلا تعجر اذإو ( لاق ) برضلاو

 نم ةعنتمملا ةأرملل مسقي ال انلق امنإو ىلاعت هللا همحر ( ىفإ: لالا ) هب هل احيبأ ىذلا ىنعملا تلياز دقف هتلياز

 عييبرلا انربخأ ملعأ هللاو مرح مل اهبانتجا هيف امترجهو عجضملا ىف امترجمب اهجوزل هللا نذإب هنع ةبيغتملا ؟2)اهجوز

 نب هللا دبع نب سايإ نع رمع نب هللا دبع نب هللا دبع نع بابش نبا نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق
 لاقف هنع هللاىضر باطخلا نب رمع هاتأف لاق « هللا ءامإ اوبرضت ال» ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق لاق بابذ ىنأ

 نيكتشي نولك ريثكءاسن مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم لآب فاطأف نه. رض ىفنذأف نهجاوزأ ىلع ءاسنلا رذ هللا لوسراب
 نيكتشب نبلك ةأرما نوعبس لاق وأ ريثك ءاسن دمحم لآب ةليللا فاطأ دقل » ٍمسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاقف نهجاوزأ

 نأ ربخأو وفعلا ممل لعجو برشلا ممل لعجف هللا همحر ( ىننإ: :لالاف ) « كرايخ كئلوأ نودحم الف نهجاوزأ
 تكرت ىذلا ريخلا ىف دح ريغ ىف اهنع وفعلا زاجأو هذخأ ىلاولا ىلع دح اهيلع هلل نك« مل اذإ برضلا كرت رايخلا

 فصو امت امه (2©2ةجردنبيلع لاجرللو» ىلاعتو كرابت هللا لوقو هللا همحر ( ىف[: :لالاف ) اهبر تصعو ابظح

 000 0١ ابلغ هل سلام هيلع رومألا ضني ىف املو هلعامل نسبلام رؤمألا ضعب: ىف اهيلغ هل نأ نم انرك ذو هللا

 ٠ كلذ هبشأ امو اهتنؤم

 ) )1١هححصم هبتك . رظناو , لصألا ىف اذك خلا هنع ةبيغتلا : هلوق .

 )١( رظناو « ةبالا ىف اهلبق ةلماو ةللا هذه ىأ ءامح : هلوق .
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 وهف كّمح تدرأو هوفع ىديرت مل نإو تلعف عبس كل نر ىركشت ل اذإ كقح كوفعب نهدنع هفرشأو

 نأ كمزلي هل تأقف هود نم لرش نأ نم هربع هو رم قد هل نم ري اعإ ال تلك 5؟ هربع هحو هل لهذ لاق ثالث

 ملعن الو هلثم هفلاخم ملام سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم دحاولا فلام ال كنأ تمعز كنأل انلقام لثم لوقت

 . هلوقو اهتكرتف هلوق نم كل مزلأ ةنسلاو هل افلاخم

 نرسم دِإ 3 م نفسلا) كح اذإ ءامنلا كك

 ةشااع نع هللا دبع نع باهش نبا نع عفاش نب ىلع نب دمحم ىمع انريخأ : ىلاعت هللا ةمحر ( قفا تل الاف (

 نوتيأف هئاسن نيب عرقأ ارفس دارأ اذإ ٍملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ناك تلاق اهنأ سو هيلع هللا ىلص ىننلا جوز

 عيا ةنؤم 0 فيفختلا ةدحاو جارخإ هر ةودسل هلو ءراا رفس رصح اذإ لوقأ اذهو هع عر اههرس جرح

 ىف هباتك ىف ةعرقلا زعو لج هللا ركذ دقو هللا هحر ( قفا: ةلالاف ) ا باغ ىلا مايألا اهيلع بسحم ملو نهنيبو

 «نيلسرملا نمل سنو. نإو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ءاجام اقفاوم اهركذ ناكف نيعضو»

 فقو هللا همح ر ( ىفأ 53 7 الا 0 ةيآلا )» م لذك مهأ مهمالفأ نوملي ذإ مدل تك ام لاقو )» نيضحدملا 0( ىلإ

 مهس جرخف قلأ همبس جرخ مكيأف عرقيف هفرعن ال هيف بك ارل فقو امإ اولاقف سنوب مهعم بكر نيبذلاب كلفلا

 مممالقأل نوقلملا ودعي الف برم امأف زعو لج هوفعب هكرادت مث ىلاعتو كرابت هللا لاق اك توحلا همقتلاف قلأف سنوي

 امب قفرأ ناكاذإ نودعي الو عراقي امف قحي ىلدي نه عراقي اعإ هنأل اهتلافك ىف ءاؤسااون وكم نأ اهلع ن2

 [112 اهاعم هشأ اذهفاايلافك اومستل |ونركيو هدم ةذع مهلك اهلوادتي ال دحاو دنع نووكت نأ اهرمأ ىف لحأو

 هباحصأ نود ادحاو اهتلافك ةنؤم مزلي الك اهوعفادي نوكست وأ هبحاص نود اهتلافك ىلوتي مهمأ اوعرتقاف لعأ هللاو

 فورعملا ناكاملف هللا همحر ( ىف لالا ) قب نم اهنم ولخمو مهدحأ اهتلافكب درفنيل اوعرتقا دقف ناك اههمأو

 ةدحاو مهم جر اذإف نبلك قحلا تاوذ ىنعملا اذه لثم ق نهم نهم ةدحاوب جر نأ ءاسنلاب قفارلا ءاشنل

 ةدحاو درفنتل عرقأ قوقحلا توتسا نيح سنو ةعرقو 6 ىف ةعرملا ىعم كك اذه ناكو نيمود امل رفسلا ناك

 .٠ عيا نود

 رفسلا ىف مسقلا ىف فالخلا

 مرخف عرقأ اذإو ءاوس رضحلاو وه : لاقو رفساا ىف سانلا ضعب انفلاخف : ىباعت هللا همحر ( ىف[ تالاف )

 جرح نأ ءردل نركلا هل تاقف مم 0 ىلا باغ ام لثع مايألا ددغ نم نهم ةدحاو لك مد مدق مش ةدحاو

 اهه هل تلق معن لاق ؟ مايألا كلت ددغب اهاوس ةوسنلل مسقي مث امايأ ابعم مقيف رضأا ىف كلذ لعفيو ةعرق الب هانا

 ةعرق ريغت اهحارخإ هل ناكو اهتعرق تحرخح قل 5 باغ ىلا مايألا ت12 لم نوم ةدحاو لك ىفوأ اذإ ةعرقلا ىنعم

 لاق ؟ ملاع ىلع 0 هارأ الو انلع كفالخ فخ مف هفالخح كعمس نم ىلع هيبشتلا ا ثيدحلا تفلاخ لحر أ

 قرفو ىضقب نأ ىلإ هيف موصلا عضوو رفسلا ىف ةالصلا رصصق ىف امهنيب هللا قرف تلق رضحلاو رفساا نيب قرف

 ةالصلا نس هذ عمجو كل هتلحار هل ثهدحوت تثني ىلصف رفسلا ىف عوطتلا ق لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر

 هجوتلاب ىلاعتو كرابت هللا رمأ دق لاقف ةلبقلا ىف ضراعم كضراع ول تيأرفأ ءاملا نم الدب مميتاا ىف هيف هللا صخرو



 بولاقلاىف اه دابعل زواجن العو لجو زع هللا نإذ بولقلاىف اع ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوء.ظتشت نلريسفتلاب ملعلا لهأ

 لس و هيلع هللا لص هللا لوسر ةنس تادوريعأ هللاو لاقام هبشب اذهو ىوملا عم لعفلاب ليملا لك كءاوهأ اوعبتتاوليع الف

 كلذ ىف لدع. نأ هلع نأو ىلابللاو مايألا ددعب هئاسنل مسقي نأ لجرلا ىلع نأ ىلع نيماسملا ءاماع ماوع هلع امو

 وه امف ©20هنع دابعلل هللا زواحت دق امه بولقلا ىفام هب ديرأ اعإ هنأ ىلع كلذ لدف هيف زو نأ هلل صخرم هنأ ال

 مسقلاو ءاوس مسقا ىف لجرلا دنع نعءمتجا اذإ تايمذلاو تايكلاكا نا ملعأ هللاو ءاسنلا ىلع ليملا نم مظعأ

 ةرحلل مسق ةرح عم ةمأ هدنع تناك نإف هراهن اهدنع ىووأ ول تحبو اهلل نهنم ةدحاو لك دنع تدين ليللا وه

 ىح مسقلا نم اهقح طقس اهلهأ ةمألا سدح وأ ةمأ هنود تتلغأ وأ ةرح هنم تبره نإو لاق ةليل ةمااللو نيتليل

 امهفنأ ق> عطق لالا هذه ىف امهملع بحب امت اهبعانتما نأل ةمألاو برحلا نع عوجرلا ىف هللا ةعاط ىلإ ةرحلا دوعت

 ةأرملا هبت رمأ وأ عامج نكي مل نإو فلإ نكس هتيبم لل ءافلاو فئاخلاو اف عامجال ىلا ةضيرملا دنع تيميو

 هللا لوسر نأ اههنع هللا ىكر سابع نبا نع ءاطع نع جيرج نبانع ملم انريخأ 5 اهيلع ةطاضغلا ىرتو

 نكي مل ىتلا ةعساتلا : هللا همحر ( ىفاد_ةنار ) نامل نهنم مسقي ناكو ةوسن عست نع ضيق سو هيلع هللا ىلص

 , (50ةعءاعل اههوب تصو ةدوس نأ هنأ 5 ماشه نع نايفس انريخأ ' ةشناعل اهموب ثتءهو ةدوس امل م

 ءاسنلا لاح اهف فلتخم ىتلا لاحلا
 6 نإف هذنع م لاح ريغ املاحف 5 يع ةأرما لح رأا حك 1 اذإو : ىلاعت هلل همحر ( قناتن لآلاف

 ةمسق ١ 'ىدتحي مش نعل الو مايأ هثالث اهدنع مق نأ هل ناك ايي تناك نإو مايأ ةعيس اهدنع مق نإ هل نك اركب

 م ب فأن , هللا دبع نع كلام انريخأ نولع اهاضفي نأ هل سيل اهمايأ ىغم دعب نهنم ةدحاو نوكتفا ةئاسنل

 آلآ لآ ل سر نأ, نحرلا دبع نب ركب ىأ نع ماشغ م نب ثرحلا نب نمحرلا دبع نب ركب ىنأ نب كلملا دبع نع

 تعاسو كدنع تعس تئش تل نإ ناوه كلهأ ىلع كب سيل » كش لاق دع 0 ةماس مأ جوز نيح ملسو هيلع

 نمح راادبع نك رك فأ نع جيرج ندا نع كط انريخأ ثلث تلاق«تردو كدنع تثلث تش نإو نهدنع

 تعبسو كدنع تعس تئش نإ» امل هلوةو اهم هءانبو اه-اكن قاسف اهبطخ لسوهيلع هللا ىل< هللا لوسر نأ ةماس مآ نع

 : هللا همحر ( قفا خلاله ) ثالث بيثالو عبس ركسبلل لاق كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمح نع كلام انريخأ « نهدنع

 ددع نهنم ةدحاو لك ىفوأ اذإ زئاحف بيثا ثالثو ركباأ عبس ىفم دعب ةأرما لكل امايأ مسق نإو دا انو

 . اهريغ دنع ماقأ ىتلا مايألا

 كلدلا) كل مسقلا ىف فالحلا
 مسقي اكالخد اذإ امل مسقي لاقو بيثااو ركبلل مسقلا ىف سانلا ضعب انفلاخف ىلاعت هللا هحر ( قفل )

 مهملع انضرفام انءاع دق ىلاعتو كرابت هللا لاق هل تلقف هلثم ىرخألا دنع مقأ الإ ءىث اههنم ةدحاو دنع ماقيال امهريغل

 ؟ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نم ةجحلا ىف موقأو تبثأ اهنأ ةلمج للا ضرفام لع ىلإ ليبسلا دحتفأ «مه-اوزأىف

 تعبس تئش نإ » لسو هلع هللا ىل هللا لوسر لاق سيلأ كنيبو ىنيب ىهف لاق ةماس مأ ثيدح هل ترك ذف ال لاق

 ىطعي هنأ اهماعأ الإ ايش عبسلا ىف اهطعي يلف لاق من تلك ( ؟تزدو كذدنع تنلا تش نإو نهدنع تعبسو كدنع

 ءاسنلا قوقح ىلعأ وهو ركبلا قح تدرأ نإ امل لاقف ثالث الإ امل نكي ملف امم تناك اهنإ : هل تلقف هلثم اهربغ

 رظناو « خسنلا ىف اذكه خلإ مظعأ وه امف : هلوق )١(

 . هححصم هبتك . عيلف « ةميقس ةحسن اندب تدرفنا ( نيجوزلا نيب قامشلا ) ةمجرت ىلإ انه نم (؟)
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 لوسر ةنس تلق ابيلع ةعجر هل ىتلا نود ةتوتيملا ةقفالا عنع دارأ هنأ ىلع ةلالدلا تناك ام لوقت ا ناك ولف لاف

 لذت مل ولو ةعجرلا اهيلع اهجوزل ىتاا نود قالطلا عيمجم ةتوذبملا ةقفنلا ةعونمملا نأ تبثت سو هيلع هللا ىلص هلل
 ىلع تل ايف تاقلطملا د دقو لماحلا ةقفش 1 ةيآلا تناكف كلذ ىلع سو هيلع هللا ىلح هللا كاش 0 ةنسلا

 فااخم ةقلطم ىلع سانلا عمجل نأ الإ ةقلطم ىلع قفني نأ نزح يف اهاوس تاقلطملا نود لماحلا ةقاطملل ةقفنلا نأ

 تبرأ تلق ؟ اهيلع اسايق ةتوتبملا نوكست ال لف لاق اهريغ نود عامجإلاب اهيلع قفنيف باقلطملا نم اهريغ ىلإ لماحلا

 ناثراوتيو هناعاو هراهظو هؤاليإ اهلع عقيو ءاش نإ اهرمأ الع كلم سيلا اهتدع. قب اهتعجر اجور كلك وإإ

 لاق ؛ اهقالط عيمجم ةتوتبلا كلذك دجتفأ تاق معن لاق ؟اهرءأ رثك أ ىف جاوزألا ىناعم ىف هذهفأ تلق ىلب لاق

 نع نايفس نب دوسألا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع كلام انربخأ هل تلقو ؟ اهفلاخت ىتلاب ةقلطم سيقت فيكف تلقال

 اهلإ: لسررأف. ماشلاب بئاغ وهو ةّبلا اهقلط صفح نب'ورمع ابأب نأ' سيق تنب: ةمطاف نع نم رلا د نك هل

 ل لاس ل كد د ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تءاجف ءىش نم انيلع كلام هللاو لاقف هتطخسف ربعشب هلكو

 موتكم مأ نبا دنع ىدتعاف ىناحصأ اهاشغي ةأرما كلت لاق مث كيرش مأ تيب ىف دتعت نأ اهرمأو ةقفن هيلع كل سيل

 1 لاقف قابطخ مهج ايأو ةيواعم نأ هل ت ركذ تالح الف تلاق ىنينذاف تالح اذإف كبايث نيعذت ىمعأ لجر هنإف

 لاق مث هتهركف تلاق « ديز نبةم اسأ ىحكنا هل لام ال كولعصف ةيواعم امأو هقتاع نع هاصع عضي الف مهج وبأ

 ىلصونلا لاقف تلاق اًئيشةمطاف ثيدحن . مك متنإف لاق هب تطبتغاف اريخ هيف هللالعجف هتحكتف (ةماسأ ىحكنا»

 ىل لاق تلاق اهنأ اهنع انثدح امنِإ لاق افرح ةمطأف ثيدحنم انكرت ام هل تلقف «ةقفن الو كل ىنكسال» ملسو هيلع هلل

 متثدح اك اهنع متثدحام ناك ولو اهنع اذه ثدحت مل انكل تلقف «ةقفن الو كل ىنكس ال» ملسو هيلع لا ضف لرب

 لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ههجو ىلع حيحصف انثيدح امأ تلق ؟فيكو لاق متلقام فالخ ىلعو انلق ام ىلع ناك
 رظ مل تءاش ثيح دتعت نأ امل هلالحإ اهثيدحىف ناكولو موتكم مأ نبا تيب ىف دتعت نأ اهرمأو «م,ملع كل ةقفنالا»

 ةمطاف اهركذت ل ةلعل تلق ؟هريغ ىف دتعت نأ اهرمأو اهجوز تيب نم اهجرخأ تفك لاق تاق ثحادتم نأ
 اهئامحأ ىلع تااطتساف برذ اهناسل ىف ناك تلق ؟ىهامو لاق اهريغ اهركذ دقو اهزك ذم تحتسا امك كال 7

 تلقام ىلع ليلد نم له لاقف موتكم مأ نبا تيب ىف دتعت نأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا اهرمأت تشخافت ةلاظتسا
 كرات هللا لاق تلق اهرك ذاف لاق اهم رعلا لهأ نم هريغو ملسو هيلع ىلص هللا لوسر'نع يخخاو تاككلا . 5-6

 نب دمحم نع ةمقلع نب ورمت نب دم نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأو ةبآلا «نهنوبب نم نهوجرخم ال» ىلاعتو
 تذب نإف ابجوز لهأ ىلع وذبت ن أ لاق «ةئيبم ةشحاش نيتأب نأ الإ »ىلاعت هلوقىف سابع نبانع ثرحلا نب مهادبإ

 نأو اهجورخ ةشحافلا نوكست نأ هريغ لمتحبو سابع نبا لاقام لمتحم دق لئوأت اذه. لاق اهحارخإ لح ذك

 هتقفاوام ىنعم لاق ؟ اهم ىلوأ ىلاعملا ىف تفصوام ةنآالا تانك ن5 هل تلقف لاق د جر نأ ةقجافلا ناكل

 تيب ىف دتعت نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امل لاقام كتدجوأف“ ةمطاف ىف ةئسلا كل ترك ذ دقف َتلقف ةسلا

 . موتكم مأ نبا
 ءاشنلل نقلا

5 
 تكلم اهو مهجاوزأ ىف مهلع انضرف ام انماع دق » ىبلاعتو كرابت هللا لاق ىماعت هللا همحر ( ىف[ئةلالاث )

 ضعب لاقف ةبآلا « اولي الف متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست ناو » ىلاعتو كرابت لاقو « مهناعأ
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 لجو زع هللا تدجو دقو ايسفن فالتإ ىلع نات اي ةوسكلاو ةقفنلا كرتو اهسفن فلتي ال كلذو ةدلوو ا

 هركتسملا نع رفكسلا عضوو فاتلا نم سفنلل اعنم امهريغو مدلاو ةتيملا نم مرح ام لوك املا نم ةرورضلا ىف حابأ

 تنآو. اهبيلع هللا مرح امت ايش عاججلل ةؤهشلا ىف لجرلل الو ةأرمال حابأ هدجأ الو هسفن نع عقدت ىلا ةرورضلل
 اذه لاق تءاش نإ امهنيب قرفي مث ةنس لجأ اهريغ بيصُي ناك نإو هتأرما ةباصإ نع زجع اذإ لجرلا ناد
 نيب قرفي ناب رمع ءاضق نإف رمع نع ةياورلا هيف ةببللا تناك نإف تلق هنع هللا ىضر باطخلا نب رمع نع ةياور
 دحأ هيف هفلاع مو امهنيب قيرفتلا ىف رمع اياضق ىدحإ تددر فيكف هنع تدثأ اهيلع قفني مل اذإ ةتارفاو جوزلا

 ؟ هيلا هنع هللا ىذر الع نأ معزتا تن تنأو نينعلا ىف هءاضق تلبقو ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم .هتماع

 تاق سانلا عماجم اك لاق ؟ ةدحاو ةرم عاج وأ سانلا عماجم (مكفأ هل تلق ةدقعلا قوق> نم عاما نأل هتلبق لاقف
 انينع نوكي الو اهريغ عماجم فيكف تلق نينعب سيل هنأ لجأ نه لاق امهنيب قرفت مل ةدحاو ةرم عماج اذإ تناف
 اهعاج هيلع اقح نأب امبنيب قرفت تنك اذإف تلق اهق> نم هل حر ريغ اهريغ ىلإ قحلا ءادأ نإ لاق ؟ةنس هلجؤتو
 ىف راثآلاو سو هيلع هللا ىل هيبن ةنسو هللا باتك ىف هيلع اهمتف ةدحاو ةره عماج نأ ردع همك و
 عوجلا نأل ابفالنإ ىلع ىناي امهدقفو ةوسكسااو ةقفنلا ىف نيقح دقفب هعم امتررقأ ف تلق معن لاق بجاو اهتقفن
 هتذخأ اموي كرت مث هرهد اهيلع قفنأ ول لوقت تنأو دربلاو رحلا ىف اهلتقي ىرعلاو اهنالتمي ةريسإ مايأ ىف شطعااو

 دقف ةدحاو ةرم عام اهرمع ىف هنم هجرخم ىذلا عاملا دقفب امهنيب تقرفو ةقفن موي لك ىف امل بجي هنأل اهتقفنب

 ايئاغ هلام نم ايتقفن تبلط قم اهنأ تمعز مث نيررضلا مظعأ ىلع هعم امتررقأو نيدرمغلا رد 1
 هدحت ملف بره وأ اهتقفن بلط نع تفك نإو سانلا قوقحك هتمذ ىف انيد اهتلعجو هيلع اهتضرف ارضاج وأ ناك
 نمكرتف ابئاغ وأ ارضاح هبحاصل هذخأ ىلاولا مزلي طق الام تيأر له ىضم اهف اهتقفنب هذخأات مل ءاج مث هل لام الو
 هلع همرح"اف اجرف لجرل لحأ هللا نوكي نأ ىدنع شحفيف ( لاق ) ؟هنع لطببف هبحاص برب هبلطي وأ هبلظ هلوه
 تيأرأ ؟ امهنبب قرفت تنءاف قلاط تنأ جوزلا لوق وهأ دتري نيجوزاا دحأ تيأرفأ هل تلق هنم قالط ثادحإ الب
 لجرلا تنأرأ ؟قلطوهألوملا تدأر وأ ةمألا تءاش نإ امهندب قرفت تن أف ؟ قلاط تنأ حوزلا لوق وهأ قتعت ةمألا

 ةنسلاب هاوس ام.امأو باتكلاب انللدتساف ىلوملا امأ لاق هلك اذه ىف قرفت تنأف قلط وهأ هتأرما ةباصإ نع زجعي
 كريغ ىلع ةجح ريغو هيلع كل ةجح ال جوزلا هثدحم قالط ريغب قرفي نأ جبقي هنأ كتححنف كلف رمع نع نئالاو
 1 إو لرحدلاب الإ ةتأرما,ةقفت. لحرلا لع بح ال هنأ تمعز فيكف هل. تلقو للا هحر ( قفانتلللاف )

 اهنكلو ال لاق ؟ عام امن عتمتسيأ ضرم وأ باغ اذإ تيأرفأ تلق عاج اهم عتمتسي م هنأأل لاق ؟اهسفن نيبو هنيب
 ةقفنلا تناك نإو تلق معن لاق ؟ ثاربملا امهنيب بحبو تلق معن لاق ؛ هيلع ةسوبحم ةكلمت اهدجتفأ تلق هيلع ةسوبح
 ناك اذإ لاق ةمفنلا كلدل ططفشساف كلا لاك ىف ناعءاحن ال بئاغااو ضررملاف عاجال تناك نإو ةسوبحم ىهبف سجحلل

 ىهو اثالث تقلط دقو ةدعاا ىف ةقفنلا امل تبجوأ مل هل تلق ةقفنلا امل تبجو اهسفن نيبو هنيب تلخو عماجم اهلثم

 ىف لجو زع هللا لاق هلل تلقف ؟ باتكلاب ةلالدلا نيأو لاق ؟ ةنسلا صنو باتكلاب لالدتسالا تفلاخف لماح ريغ
 هكلام ةقلطمل باتكلا ىف ضرفال نأ ىلع انالدتساف (« نهامح نعضي ىقح نوملع افلا لما تالوأ نك نإو»تاقلطملا

 ةلالد هيفف لوقت ناك نإو ىرخألا نود ةدحاو صصخم مل تالسرم قالا و ددق هنإف لاق لماح ريغ اهرمأل
 اثالث ةدعال قلطي دق :هلتاق ةدعلل ةقلطملاىلع الإ ةروسلا أدتبم امو ةعجرلا كلم اهجوز ناك نإو ةقلطل ةقفنال نأ ىلع
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 كتجوز لوقتو ؟ىنلكت نم ىلإ ىلعقفنأ كدلو لوقيثيدحاا اذ ثدح اذإ ةريرهوبأ لوقي مثديعس لاق ( رعأ تنأ»

 هتأرما ةقفن جوزلا ىلع املق ذخأان اذببف ( ىف[ لالا ) ىنع وأ ىلع قفنأ كمءداخ لوقيو ىنقلط وأ ىلع قفنأ

 ماعطلا ريغ فلكي ال ةرذ وأ اريعش وأ ناك ارب هيف ىه ىذلا اهدلبب اهلثم ةقفن فورعملاو فورعملاب راغصلا هدلوو

 «مهجاوزأىف مهيلع انضرفام انماع دق»لجوزع هللا لوقل كلذردقب مدألاو ةوسكلان مو اهاثم هتاتقي ىذلا هدلبب ماعلا

 ضرف نإف كلذ ميسو هلع هللا ىلص ىنلا نابأو نآرقلا ىف تفصو ام ةلالدلا تناك مهجاوزأ ةقفن م,يلع ضرف اماف

 وسكللاو ةقفنأا نم هنعا نم ىع ال [عردشلا عم مهعم ماقملا ىلع نربي مل ابنع اوزجعف : مهجاوزأ ةقفن ميلع هللا

 ةدقع كلل اذإ هتأرما ةقفن لجرلا ىلع بحي اناقو اهرنيب قرف هتأرما ةقفن نع لجرلا زجع اذإ انلق لالدتسالاب و لاق

 نإو اهتدع ىضقنت ىتح ةعجرلا كلم اقالط ةقلطم اهتقفنو وه كلذ رخآاف اهيلع لوخدلا نيبو هنيب تاخو ابحاكن

 عفرت مل نإف هلام ىف اهتقفنب اهل ىضق اهنع باغف اهب لخد اذإو امل مداخ ةقفن هيلع تبجو اهسفن مدخمال اهلثم ناك

 تضم ىتاا روهشلا ىف اهتقفنب هيلع ناطلساا مكح هتبيغ ىف اهيلع قفني مل نإ ىلع اقداصتو مدقي ىتح ناطلسلا ىلإ كلذ

 ىتا ةدملا ةيضاملا ةقفالاب ءامرغلا عم هتحوز تبرض نويد هيلع تناك نإو ةيمذ ةرح هتجوز تناك نإ كلذكو

 ٠ اهل قح هنأل اهسح

 ةاررلا ةققنا,ىف فالك

 باغ اذإو اهب لدي ىتحهتأرما ةقفن لجرلا ىلع سيل سانلا ضعب لاقف : ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلالاف )

 هيلع انيد تناكو ةقفن امل هيلع ضرف الام هل دي مل نإو هلام نه اهيطعي نأ اهتقفن تباط نإ ناطلسلا ىلع بجو اهنع

 اههف بلطت مل ىتلا ةدملا ىف ةقفن امل لع ملو هتبلط موي نم اهل ضرف هتبلط مث نامز اهل ىذع ىتح كلذ باطت مل نإو

 ىل لاقو ( ىف(: لال ) اهكلع مل وأ اهتعجر كلم اهقلط اذإ اهتقفن هيلعو امهنيب قرفي مل اهتقفن نع زجع نإو ةقفنلا

 تضمو ةأرملا ةقفن جوزلا ىلع هللا ضرف نم ناكامل تلق ؟امهنيب قرفي هتأرما ةقفن نع زجعي لجرلا ىف تلق فيك

 اهب عتمتسإ هسفن ىلع اهسبح ملعأ هللاو هل نكي مل ةنسلاب لالدتسالاو راثآلاو سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس كلذ

 ىلع ىنأي ةوسكلاو ةقفنلا سبح ناكو هتيدأت نع ازجاع هيلع اضرف امل عنام وهو هب ىنغتست هريغ نع ابعنمو

 ةيلع هللا ىلص ىنلا نإ : ةريرهوبأ لاق تلق ؟امهنيب ق:رفتلا ىلع ةلالدلا نيف لاق ايرعو اًسطعو اعود تو

 لع قفا 11 لوقيو ىنقتلط وأ ىلع قفنأ كتأرما لوقت ةريره 0 لاقو هلهأ ىلع ةقفنلاب جوزلا رمأ ٍملسو

 ملعأ او هبشإ وهف لالدتسالاب امأو الف صنب امأ تلق اهقالط هيلع نأ نايب اذبف لاق ( قفا: لالا ) ىنعب وأ

 ضل ىق اذه تعص اذإف تلق هلع اعدت لاق ؟ اهتقفن نع زجحع ةنامزب ا ف لمع ال هل مداخ ىف لوقت اق.هلا كلقو

 لاق دانزلا فأ ن ء نايفس انريخأ تلق ؟ اذهنه نيبأ ءىثشنم لبف لاق ؟هل كللع تسيل ىتلا هتأرماىف هعنصت ال كل

 ديعس لاق ؟ ةنس تلق دانزلا وبأ لاق امهنيب قرفي لاق . هتأرمأ لع قفشسامادحم ال لحراا نع بيسحلا نك 200 0

 نب هللا ديبع نع دلاخ نب ملسم انربخأ سو هيلع هللا لص هللا لوسر ةنس نوكي نأ ةنس دعس لود هن ىدلاو

 مرافق ياست نع اوباغلاجر ىف دانخألا ءارمأ ىلإ تك هنع هللا عر ناظتسا رت نإ 2 عفان نعرمع

 ىف الو باتكلا ىف نكي مل نإ تيأرأ لاقف اوسدح اه ةقفنب اودي اوقلط نإ اوقاطي وأ اوقفني ناب مهوذخأاي نأ

 اهنيب قرفت ال ىلا اهقوقح نم اهعنم ام نيبو هنيب له امبنيب قيرفتلا اصوصنم ٍلسو هياع هللا ىلص هللا لوسر ثيدح

 نم رثك أ عاجلا دقف ىف سيل معن هل تلقف ؟ءالبا ريغ نم امل مسقلا هكرت لثمولجرلا زوشن لثم قرف اهعنم اذإ هنيبو
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 ىلع ةلمتحم ةيآلاو انم لجو زع هللا باتك ىنعمب ملعأ امهنع ىلاعت هللا ىضر شضابع نباو « اهدلوب ةدلاو راضت ال نأ

 تناك ول اهنأل ثارملا ىلع تسيل ةقفتلا نأ ىلع ةلالد ةح مألاو ثراولا ىلع ابضرف ىق نإ كلذو سابع نبا لاق ام

 عاضرلا اثلث بألا ىلع ناكمألا ريغ دولوملا عضرتسا ولو مألا ظح هنأل اهثلث هنع طقسو اهاثلث بألا ىلع ناك ثاريملا ىلع

 نآنألا اتاها وا ىتتت ناكف اهريغ ةرجاتسلاك هف تلعج وأ ىتللا اذه رم تجرخ مألا تناك نإو هثلث مألا ىلعو

 دقو ىرخأ هتعضرتسا ول ءىش هعاضر نم مألا ىلع نوكي الف هتعضرأ اذإ مألا ىلع قفنيف بألا ماقم ثراولا موقي

 نآ اهبق سبل سانلا مزلت تامارغو ةقفنب كلذ نم ةنسلا تءاجو لامحألا تاوذ.تاقلطملا ةقفن لجو زع هللا ضرف

 امأف هيلع عمجم رمأ وأ رثأ وأ ةنس وأ باتكىف همزلام هيف همزل امنِإو هلال كلام ءىرمالكو ىصلا ةقفن ثراولا مزلي

 نإو افرح هنم فلاخم مل نحنف انفصو اك ليوأتلا ناك نإف انل زوحم الف اذه نم دحاو ىف سيلام هلام ىف همزلب نأ

 : انبب افالخ هتفلاخ دقف تفصو !؟ناك

 ءامدلا ةرشع 7 عاج

 لاق ناملس نب عيرلا انربخأ لاق هيلع ىفءارقب قشمدب كلملا دبع نب بيبح نب نسحلا ىلع وبأ انربخأ
 ىلاعت هللا لاقو «مهناعبأ تكلم امو مهجاوزأ ىف مهملع انضرف ام انماع دق» ىلاعتو كرابت هللا لاق ( ىقتفإ:.:لالا ١

 لجو زع لاقو «ناسحإب حي رست وأ فورعع كاسمإف ناترم قالطلا »لجو زع لاقو ةبالا «فورعملاب نهورشاعو»

 نوياعلاجرالو فورعملاب نهلعىدلا لثم نملو )العو لجلاقو «فورعع نهوكسمأف نهلجأ نغلبف ءاسنلا مقلط اذإو»

 اهمهفف ةلمجمو ةرسفم هيبن ناسا ىلعو هباتك ىف اهنيب اقوقح جوزلا ىلع ةأرمالو ةأرملا ىلع جوزلل هللا لعجف «ةجرد

 هللاو هعضاوم ىف اهنم انرضحام ضعب انعضو دقو مبمالك ىناعم نم نوفرعي ام ىلع مهناسلب اويطوخ نيذذلا برعلا

 نم هيلع امل هللا ضرفام هتجوز ىلإ جوزلا ىدؤي نأ فورعملاب ةرشثعلاب هرمأ ىف بحام لقأو قيفوتلاو دشرلا لأسن

 نايتإ فورعملا عامجو « ةلتلاك اهورذف ليلا لك ىلع الواو نعو لج لو. هتان رهاظ لم كارتو ةودكو هقفن

 . هوركملا فكو هباوث كل نسحم اع كلذ

 ءاسنلا ىلع ةقفنلا

 كلذ» كا لوقو «اولوعت» ىلإ « ءاسنلا نم هل باطام اوحكسناف »ىلاعت هللا لاقىلاعت هللا همحر ( ىف“ ةلالاف )

 رصتقا اذإ نولوعت نم رثكيال نأ «اولوعت ال نأ» هلوقو هتأرما ةقفن لجرلا ىلع نأرعأ هللاو لدن «اولوعتال نأ ىدأ

 انريخأ «نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضرب تادلاولاو» لجو زع هللا لاقو اهنم رثك أ هل حابأ نإ ءدحاو لعرا

 لسو هيلع .هللا لص ىبنلا تنأ ةبتع تنب دنه نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نع.هبأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس

 ىذخ » ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلالاقف « ىلع لخديام الإ هنم ىل سيلو حيحش لجر نايفس ابأ نإ» هللا لوسراي تلاقف

 لاق ةريره ىبأ نع ىربقملا دعس ىنأ نب دعس نع نالجع نب دمحم نع نايفس انربخأ «فورعملاب كدلوو كيفكي ام
 لاق رخآ ىدنع لاق « كسفن ىلع هقفنأ » لاق راند ىدنع هللا لوسر اب لاقف حسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ لجر ءاج

 لاقرخآ ىدنع لاق «كمداخ ىلع هقفن أ لاق رخآ ىدنع لاق «كلهأىلع هقفنأ»لاقرخآ ىدنع لاق «كدلوىلع هقفنأ»

 ىلع اصرح اهانتيثأف هظفلب ال انعم مدقت اهيفام ضعب ناك نإو مجارتلا هذه تابثإب انه خسنلا ضعب درفنا )١(

 . هححصم هبتك .قفوملا هللاو « خاسنلا فيرحن نم ءىث ىلع ةلمتشم تناك نإو دئاوفلا نم اهيفام



 ا.ه

 ةللذكا هو قح رق لجزلا لام نم حا نأ نم . انصر 1 ا ةنايلا ودعت الو ( قنات الاف )

 ةنسلا فالخ اهو هرمأ ريغب هذخأ. نأ هل نكي مل قح هل ناك ول نوكن أ اهماع ليلد ةنسلاو ىلاعت هللا ءاش نإ

 2 كلو ]رس هم 0 هم نم. لديلاو هه ذحاب نأ ار 20 اذه ناك نإف

 نم هحاكن هيلع مرحب محر ىذ لك ريغصلا ىلع قفنأ بألا تام اذإ لاقف ةقفالا ىف اضيأ انفلاخو ( قفا:ةلالاف )

 نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضرب تادلاولاو» ىلاعتو كرابت هللا لوق لاق ؟ اذه ىف كتجح اه هل تلق ةأرقا وأ لجر
 ناك هل تلق ( ىف: لالا ) «كلذلثم ثراولا ىلعو» هلوقىلإ «نهةزر هل دولوملا ىلعو ةعاضرلا مم نأ دآرأ نل

 لاق ؟ بألا ماقم كلذف موقي ثراولاو بألا ىلع ىلاعتو كرابت هللا ضرف ام عينج ىلع كدنع كلذ لثم ثراولا ىلع

 ريغ ثراو نوكفأ تلق معن لاق ؟كلذ نم اهملع ءىثال ثراو همأو دولوملا عضرتسيو قفني بألا تدجوأ تلقف معن

 تلوأتام:لوأف انلق ثراولا عم هيلع ققنت مألا نك-لو اللاق: ىصلا ىلعو هتعضرأ اذإ همأ ىلع قفنيف هيبأ ماقم موقي همأ

 ثراو هل نوكيال لاق بألا توم دعب كلذ ةنآلا ىف ىع نألا توم دعب كلذ لثم.ثراولا ىلع لوقأ ىإف لا تا

 امث تجرخ دقف هتقفت كدنع هبأ ىلع نوكيو تام ول هدلو هثريف ادولوم انمز نوكي دقو 210همأ ىلب انلق ىح هوبأو

 ؟ هتقفن نم ىلع ىنغ مأ وبأ دجو ريقف خأ هل امتي تيأرأ لوقلا اذه لوقيت نم ضعبا تاقف ( فاشل الاف ) تلوأات

 لاق ؟ هثاريم نمل متيلا تام ؤل ناينغ مع نباو لاخ نا انلق هبخأل لاق ؟ هثاريم نلو انلق هدج ىلع لاق

 هلو ريمت وهو ةبآو نال اكل اذا 5 هلاح ىلع لاق ؟ هتقفن نم ىل لع توع ليقف تاقف هم نال

 ص تلو عطس نس ا سل لاق ؟هثاريم نلل ىنغ خأ نبأ

 ةقفتلا نم ثراولا تأرب اف اهتفلاخ دقف تفصو ام ىلع ةنآلا تناك نإف هريغ الو رقفل هنع لوحتي مل ادحأ مزلام

 ريغ وهو لاخلا ىلع ابلعجم دقو انلق اثراو ناك نإ مرحلا محرلا ىذ ىلع اهتلعج امنإ لاق .ثراولا ريغ ىلع اهتلعجو
 اهرمسف فلسلا نم ادحأ دحن وأ مرحلا محرلا اهب ىنع امتإ هنأ ةيالا ىف دحن وأ انيب افالخ هيف ةيالا فلاختف ثراو

 نيثراولا ضعب ىلع العم نأ زاج اذإ لاقف كتدحلثمي دحأ كضراع نإ تيأرفأ تلق اندنع اذكه ىهه لاق ؟كلذك

 نوكيف اهبحاكت هل لحن وهو ةيراجلا ةقفن ىلع هربجأ نأل مرحلا ريغ محرلا ىذ ةقفن ىلع هزيجأ تلق ضعب نود

 ىف هل نوكيف الع قفنب ىتاا ةأرملا حكتي وأ هيلإ مكتي نأ هل لحن وهو مالغلا ةقفن ىلعو رورسو ةعفنم هل اهق اموي

 عتمتسي امي رخآلاب امهدحأ عتمتسي ال هنأل هحاكن هيلع مرح نم ةقفن ىلع هربجأ نأ نه زوجأ رورسو ةعفنم كلذ

 نأل لاق كنم الوق نسحأ الإ اذه لاق ول ادحأ ملعأ ام ؟ هيلع كتجح ام لاجرلا نه ءاسنلاو ءاسنلا نم لاجرلا هب

 اهنعالت ةأرماو كيبأ ةأرءاو كتأرما مأ انلق ؟ نيأو لاق هل ةبارق ال نم حاكن مرحم دق انلق برقأ هحاكت مرحب ىذلا

 ريغ ىلع ةقفنلا تذرف دق سيل وأ انلق اثراو ءالؤه سيل لاق عاضر هنيبو كنيب نم لكو اهقالط تبت كتأرماو

 ىلع مالغ ةبصع ربجأ هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ؟شث.دح نم انيور دق انإف لئاق لاق نإف ؟ ثراولا

 لبقنم ةبارقلاو ماعألا اونبو مايعألا مو ةبصعلا صختفأ تلق ' لاق ؟ اذه ذخأتفأ انلق ءاسالا نود لاجرلا هعاضر

 دقو نآرقاا نم هب تججتحا امف كيلع ةدحلاك اذه ىف كيلع ةجحلاف انلق مرحم محر ىوذ اونوكي نأ الإ ال لاق ؟بألا

 هل دي مل نإو ةثرولا ةبصعلا مهو ةقفنلا مهبلع لدعحت الو ةثروو ةبصع هل نونوكيف مع ونب هل نوكي دق اذه تفلاخ

 كنم هب ملعأ نحنف رمع نع رثألا امأ انلق ًاضيأ اذه متفلاخ دق لئاق ىل لاف ( قفا لالا ) اعئاض هتكرت محر اذ

 ثراولا ىلع «كلذ لثم ثراولا ىلعو »لوي ناك امهنعىلاعت هللا ىضر سابع نبا هفلاخم مل اتباث ناكولو هفرعت سيل

 . هن هك رك ريغ ىف اذك خاا انمز نوكي دقو : هلوق (1)

 اة



 اك ةيدسا اع[ نرككت نإ هته يدا ا ريل اكل سارع اه لع ناك ول لمت و هند رثكإ ١ هو عفرأ ال امل راف

 امبإ هنيعب ماعط ىف سيل اهقح نأل هريغ اهؤاطعإو اهنع ماعطلا كلذ سبح نايفس ىنأل ناك دق هنأل هلثم امل ضرفي ام

 نم 0 اذإ ىو امهرش ف الو مدألا الو ةنيعب ماعطلا عفرأ ىفال سانلا مدأك مدأو سانلا ماعطك هنصت ماعط وه

 اهدلوو ايفنل ثدح] اذإ ىو عيبلا ماعم موقت ةمقلاو ةميعلا وه لدبلاو اهدلولو ال تجب م الدب 1 اعإف اذه

 تلقف ( ىف( لالا ) كاملا كلاموهو نايفسىأ نم ارس مهقحو اهقح ذخأ امل حابأو اهدلوو اهسفن نيمأ اهلعج دقف

 ك4 لو هطعب نأ :قحلا هلع ىذلا ىلع ناكام لثم هسفنل دَحَأِب نأ ءربلل نأ ىلع كلدام اذه ىف امأ هل

 اهنيعب هتعلس بصتغملل دحم مل ول ناطلسلا تيأرأ هل تلق ؟ نبأو لاق هب ءاحاب نأ هدنع قحلا تبث اذإ:ناطلسلا ىلع

 ىطعي ىتح هلامىف هيلع ناطلسلا عاب اهنيعب هتعلس هطعي مل نإ وتلقىلب لاق ؛اهتميق هيطعي نأب بصاغلا ىلع ىضقي سيلأ
 ناك اك ناطلساا نود هتح ذخأب نأ قحلا هل نمل حيبت ةنسلا تناك اذإ هل ليقف ىلب لاق؟هتعاس ةمبق .بوصقلا

 ق- قحلا هيلع هل نم لام ىف عيبي نأ هقح دجم مل اذإ ءرملا نوكي إال فيكف هدنع تبث ول هذآ, نأ ناطلسال

 نأ هل الو كل لبق اذإ تيأرأ ؟عيبي نأ هل سيل لاقنمو انلق عبي نأ اذهل سيلو عبي نأ ناطلسلل لاق ؟ هقح ذخأ»

 هل قحال نأ ٍلعي لجرلاو لحجر لام ىف لجرل عاب ول ناطلسلا تيأر وأ ؟كتجحام ناطلسلا نذإب الإ هريغ لام ا

 ناطلسلل امو ناطلسلابال هملعب ذخأي نأ ل عج امبإ كارنف انلقال لاق؟ناطلسلا هل عابام ذخأي نأ هل لحبأ هيلع عببملا ىلع

 هتيدات ىلع قحلا نم عنشمأ نم ريو ضعب ىلع سانلا ضعبل قحاب ريع قفااك 0 نأ نم 00 ىنعم اذه ىف

 نيب تعمج لق انلق لجأ لاق مهيب امف سانلا لعب ام ىلع الإ مارحلا امو لالحلا ام ةهرحن الو ائيش ناطلسلا لحم امو

 نيبو ةئلن تقرفو هيف ةشفت نيمأ هتلعجو قملا هلع ىذلا هركيو ناطلسلا نود هقح ذخف قحلا هل نوكب لجرلا

 تلق هريغ لام عيدي نأ حبقي انباحصأ لاق لاق ؟ اسابق مأ ًاربخ اذه تاقأ ىلا هيلع ىذلا لام نم عببلا ىف ناطلسلا

 ىنعم فلاختو عبي ةميقلاو هتميق كلذو هلام نيع لثم ذخأي هلعمم كنأب هيف تكرش دقو الإ حبق ول ءىث اذه ىف سيل

 كل لوقيف اذه لثع كريغ نه ىضرتف تاق انباحصأ لاق اذكه لاق هريغ عضوم ىف اهعءاجتو عضوملا اذه ىف ةنساا

 هللا ىلص ىنلا نإ لامتي هنإ لاقف ةجح هيف اضيأ كل الو انلق ةجح اذه ىف هل سيل لاق ؟انباحصأ لاق اذكه كفلاخ نه

 ثردحلا لهأ دنع تباثب اذه سل انلق ؟اذه ىنعم اف «كناخ نه نُ الو كنمتئا نه ىلإ ةنامألا دأ»لاق ملسو هيلع

 كرأي هللا نإ لجو زع هللا لاق تلق ؟فيكو لاق انعمكيلع تناك ت ناك ولو انيلع ةج> هيف نكي مل اتباث ناك ولو 1

 بصغ أذإ هارت الفأ لاق نام هق> ذ>أن ٠ سيلو ةءر< ةءابخلاو ضرف ةنادألا ةبدأتف «املهأىلإ تانامألا اودؤت نأ

 بوصغلا ءىثلا دجوي نأ اهنم هوجوب ذخْوت قوقحلا نإ تلق ؟رينانداا ريغ بايثلا نأل ناخ دقف ريئاندب ايايث عابف ريئاند

 رئاند ناح اذإ ناك ولو هتمقب بصغام لثم هنم دخت بصاغلا ىلع عيب نك مل نإف هلثم نك نإف دَذٌؤِف هنعب

 هنأ لعب ام ىلع راكي الو زوحم نأ ناطلسال لخم مل ةنايخ كلذ ناك بوصخملا ىلإ تعفدف ريئاندب ةيراج هلع تعببق

 ىذلاب تسيل 5 اه ريغ ريناند ةطعب 3 الإو اهانإ ةاَطَعَأ اهنعب هريناثد هإ لحو نإ ناطلساا ىلع ناكو هل لح هنأ

 تلد اذإ انلق ؟ هانعءام اتباث ناك ول تيأرفأ لاق ىضرب ال ةيراجلا بحاصو اهتمبق هيطعيف ةيراج هل عيبي الو بصغ
 م زكا لقأل نياارثك عامجاو ةنساا

 هتاح ةافاكم مثارد ةريشع هنم دخا نأ ىل 1 مل ىنايخ لحتسا دق تلق امهرد ىنناخ ولف هذ>أ لح الام دخأ ةنايخلا

 ةناحم سيل نأ كلذ لد دقف هلع وه ىذلا نم ارمس هسفنل هقح لجرلا ذخاي نأ ىلع

 اهنخم مل هنأل معرد عم ةعست ذأ الاط امح ثنك 1< الاطةلو انتاج اذه نوك 1 الو اهرددحا نأ لإ نكد. ل



 قل

 دحأ نم مامإلا هعنع نأ تحأو لمع قف نوكت نأ لإ انا كا د نأ ىغبتيال هنأ ريغ كلذكف ةمأ تناك نإو

 وأ ناك اريغص بسكلا قيط» نكي مل نإ دنعلا نم جارخلا هعنع كلذك بحأو لمع ىف نكست ملاذإ ةمآلا ن نم جارخلا

 لوقي هنع ىلاعت هللا ىضر ناهع عمت هنأ هيأ نع كلام نب ليس ىنأ همع نع كلام انربخأ ( ىف ةلالاث ) اريبك

 كسنكلا ةعبصلا تاذريغ ةمالا |وفلكت الو قرش لا 0 ٍ عكف بسكلا ريغصلا اوفلكت الو» :هتطخ ىف

 هفلع ريس وأ ةاش وأ نصا ىف ةباد لح را تناك نإو ( ف[ لالا ) « اهجرفب تبسك بسسكلا اهومتفلك ىتم يتإف

 ىعرملا ىلع رميا وألبإلا وأ متغااتذخماف ةيدابب تناك نإف هعيبب وأ هفاعب ناطلسلا هذخأ كلذ نم عنتما نإف هميقيام

 مل نإ الازه تومتق اهسبحم الو ابعاب وأ اهحنذ وأ ابفلع ول ىلإ بحأف ضرألا تبدجأف اهسبحم ملو ىعرلاو اهالخف

 اهعب ىلع ىدنع ربح مل قلعتم ضرألا ىف ناك نإف اهفلع وأ اهحيذ وأ اهعبب ىلع ىدنع ربو قلعتم ضرألا ىف نكي

 الو افيعض ابعر الإ ةبضخم ضرألاو ىعرتال ىتلا باودلاك تسيلو ذختت ضرألا ىفام ىلع اهنأل اهفلع الواحمذ الو

 نوكرتيو اهيلحمالو نهدالوأ ميقيامع الضف الإ لسنلا تاهمأ بلحن الو ( قنا ةلالإ ) ىعاورلا مايق بدجال موقت

 ماعطلاب ىذتغي اهدلو نورك, وأ هير نع لضف هيف نوكي الإ اهدلو عنميف ةمأ عضرتس نأ هل سيلو لاق الازه نك

 ةجوزلاو ةقلطملاةقفن حاكتلاوقالطلا باتك ىفو لاق ماعطلا ىلع هراتا نإ نبللاب هذلو رثؤي نأ سأب الف هندب مقِف

 . مزلي امم تاقفنلا نم كلذ ريغو

 انفلاخ نم ىلع ةححلا

 نأهل نإف هايإ هطعي ملف قح لجر ىلع هل ناك نميف انلوق سانلا ضعب لاقو : ىلاعت هللا همحر ( ىف|ن:ةاالاث )

 نكي مل هلثم دحم مل نإف هذخأ هلثم دجوف نزوي وأ لاكيام وأ مهارد وأ ريئاند هبصغ نإ ةرباكمو ارس هقح هنم ْذْخَأِ

 هلام عيب نبك مل قحلا هيلع بجو ىذلا ةعلساا بحاص نأ كلذو هقح ىفوتسيف اعيش هضرع نم عبي نأ هل

 هبصغ اذإ وه لاقف كتجح لثع ضراعم كضراع ول تيأرأ ( قناة غلإ] ) هسفن نيمأ نوكي نأ اذهل ىغبني الف

 مل ادوس هبصغ ول هنأل ةميقلا كلت نم الدب مهاردلا هذه تلعج ائإف اهزيغ مارد ذخأي نأ هترماف اهكل لاف مارد

 مهارد هذهلاق نإفعيب ةميقلاو ةميقلاب لدبلا هل تاعج دقف دوسلا نم ةميق رثكأ حضولا نأل احضو ْذْخَأِب نأ هرمأت

 ذخأي هل لقف هتزجأ هجولا اذه نم تنك ن إف انلق ضعب ىلع اهضعب ىف لضفلا زوجي ال لاق ؟ لثم امو انلق ةميقلا لثم

 ىهف ضعب ىلع اهضءب ىف لضفلا لحم مل نإو اهمأل ال لاق ضعب ىلع اهضعب ىف لضفلا لحمال ىهو احضو دوسلا ناكم

 نأ ىلإ ترص امإ هنأل أطخ تناك لحبال ضعب ىلع اهضعب ىف لضفلا نأل كتجسحف انلق ريناندلا نم ةمسق ريك ١

 تبهذ ةميقلاىلإ امثإومهاردلاةميقب ريئاند ْدْحَأي نأ زحت مل فيكف عب اذهو مهاردلا نم ذخأام ةميقب مهارد هيطعت

 نإ دحأ ىلع كتجح اف نباغت هيفو مهاردلاب لح ضرعلاو همهارد لثم ذخأيف هطرع نم عيدي نأ هل زجن مل فيكو

 امبإف هنم ذ+أ ام ريغ ْذخأ اذإ هنأ ملعت كنأل هنم ذخأ ام الإ ادبأ ذخأي نأ هل زوال لاقف ؟ لوقلا اذه لثع كضراع

 نيمأ نوكي ال معلا رثك أ ىف لوقت تنأو هريغ لام ىف هسفن نيمأ نوكي نأ هل زوم الو ةميقب لدبلاو الدب ْدْحَأِ

 نم رثك أ عامجإ مث ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس نإ : لوقأ تلق ؟ تنأ لوقت 0 قناة لالاو ) هسفن

 نأ لمتحم دقو هنم هذخأ هلف هايإ هعنف دحأ ىلع قح هل ناك نم لك نأ ىلع لدب انلبق معلا لهأ نم هنع تظفح

 هنم فورعللاب اهدلوو اهيفكي ام ذخأ ىف لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر امل نذأ امم دنه ىلع نايفس وبأ لخدأ ام نوكي

 ناك ام لثم فورعملاب ذخأت نأ امل نأ نيبو امل ضرفب ام عفرأ نوكي نأ اماعط ناك ول لمتحيو اماعطال ةضفو ابهذ



 كفل ال كم

 اذكه ةوسكلاو لاق هماعط نم همعطأ هيفكي ام ىندأ ديرب نمت ناكولف هيفكي ام ىتدأال مآعطلا بيط هدش دارأ اذإ

 هماعط ىلب ىذلا كولمملا كلامل ىغبتيو هماعط ىلءال ىذلا كوامملا اندنع فلام لجرلا ماعظ ىلي ىذلا كوامملاو لاق

 مث هيف ءانعلا ىلو دق اماعط ىري نوكيال فورعملا نإف هيلإ برقي امت ابلك أ, ةمقل هلواني نأ هب عنصيام لقأ نوكي نأ

 ماعط' ىلب ىذلا كولمالل اذه نوك فيك لئاق لاق نإف ةمقل هتوبش هب درتام لقأو هتوهش هب درب عش هنم لامسال

 اذه تصخ ىلا ةنسلاو هري ملو هلي ل كيلاملا نم ةريغو هآرو ماعطلا ىلو اذه نأل امملاح فالتخاللبق ؟ هريغ نود

 كارابت هللا لاق اذهىنعم ضعب قفاو.ام ىلع لدبام لجو زع هللا باتك ىفو ( ىف: لا)(5 ) هريغ نود كيلامملا نم

 ان نأ لجو ازرع هللا رمآف ةبآلا ه هنم موقزراف نيكاسملاو ىماتلاو ىرقلا ولوأ ةمسقلا رضح اذإو » ىلاعتو

 نم ةمسقلا نم قزري نأ ةبآلا ىف رهألا ىف نكي ملو ةمسقلا نورضاحاا نيك اسملاو ىماتيلاو ىلرقلا ولوأ ةمسقلا نم

 كدصق دصقي مل نم فيضت الو كءاج نم فيضت نأ ىهو هابشأ اذملو رضحم ل نمت ةنكسملاو متيلاو ةبارقلا ىف مهلثم

 اذبف متانغلا نم هريغو ثاربملا ةمسق ميضعب لاقو ثاريملا ةمسق انباحصأ ضعب ىل لاقو عوطتت نأ الإ اجاتحم ناكولو

 ن٠ فلكيال ىنعمو ( قفا ةلالاف ) نومرحب الو تقوي الو ىطعملا سفن هب باطام اوطعي نأ ىلإ بحأو .عسوأ

 كلذ وحنو ةئالث وأ نيمو. وأ اموي هقطيام سيل هيلع ماودلا قيطيام الإ لعأ ىلاعت هللاو هب ىنعي قيطيام الإ لمعلا

 مث « موي ةماعو احبصي ىتح ةليل ايش نأ ىلع نايوةي دق ةدلجلا ةمألاو دلجلا دبعلا نأ كلذو هيلع قب امف زجعي مث

 مزلي ىذلاو نالبقتسإ امف كلذ نع نازجعي مث امهيف ناماني الو ةللاو اموي المعي نأ ىلع نابوقيو كلذ نع نازجعي

 مونلاو ىرخألا بوكرو ةبقعلا ىثمبف ارفاسم ناك نإ هيلع ماودلا ىلع ردقي ىذلا لمع'ا نم انفصوام هديسل كوامملا

 ليالاب هلمع ناك نإ و لْزمملاف كلذ نم رثك أ مان اك ار مونلا ىلع ردقيال ناك نإو كلذ نم رثك أ مان ًاكار ردق نإ

 ال0 ل1 0 كسلا ق لمح ءاتشلا ىق ناك نإو ةحارلل لللاب هانكرت رابنلاب هلمع' ناك نإ و ةحارلل:رابنلاب ءانكرت

 اا 01| ر كل] انهناذلاب رشيال ام ةكوامملاو كوالا ىف هلك اذه ةجوؤ. . ةلئاقلا »ف كرت لمعي فض ىف ناكْنإو

 هل سيل ضرملا ىف هتقفن هيلعف امهنم دحاو ضرم مو ( قف[: لال ) هيلع ةموادملا ناقيط, امهنأ سانلا فرعي

 هلعهل ةقفن الف هقتعأ اذإفهقتعي ءاشي نأ الإ ًاضيأ هالوم هلع قفنأ نمز وأ ىمع نإو لمعلا قيطبال ناك نإ هلاعتسا

 ةربدملاو هلزتم ىف فورعملاب قيطتو نسحمام هل لمعتو همدختو اهتقفن همزاي ةكولمم دلولا مأو ( ىف[نتلالان )

 فورعملاو فورعملاب نلك نهبلع قفثيو ةريدملا ريغةكوامملا ئم انفصو اك هنع اجراخ وأ هلم ىف هل لمعت ةكوامملاو

 بتاكملاو هالو مزلي ريغصلا كولمملا عاضرو هيلع قفنأو هفلكي مل لمعلا قط,ال نأ ىلإ راص كولم ىأو تفدوام

 اممل لبق امهسفنأ ةقفن نع ازجعو اًضرم نإف هريغ الو ضرم ىف ةةفن امهالوم مزايال امهاوس نمل نافلاخم ةتاكملاو

 اكان ددرو اكتاتك انلطبأ ةباتكلا ةيدأت نع نازجاع اكنأ (تمعز نإف اكسفنأ ىلع اقفنأف ةباتكلا ىف اكاط ريش اكل

 نيةبقر نادريف دحتال الوقي نأ ازجع امه اذإ امهل ناك اذإو لاق اكتيانج شرأ ةردأت نع امتزجع اذإ ايلطين اكاققر

 ولو لاق امهيتاك نم نود امهملإ ةباتكلا خسف نأ ىلع ةلالد اذه نأل ىللاعت هللا ءاش نإ تفصوام ضرملا ىف اممل ناك

 ابتاكم ةباتكلا نع زجعي مل ىذلا ناكو هيلع قفنأو هتباتك تلطب تزجع دق لاقف ضرم وأ امهدحأ زجعف نينثا اناك

 ىلع ربحي هوعفني مل نإو راغصلا هكيلامت ىلع لجرلا قفنيو ( قفا لالا ) ةباتكلا نم زجاعلا ةصح هنع مفريو

 اذإو لاق ٠ مهمأ قتعب اوقتعي ىتح هقبقر ىلع قفني اك مهيلع قفنأ ادالوأ تدلوف هدلو مأ لجر جوز ولو لاق كلذ

 5 اجارخ فلكيالو هتوسكو هتقفن هل لعجاو تش نمت هرجأ هل لق . هقيطأال دعلا لاقف اجارخ هدبعىلع دسلا برض
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 هل م نإو هذخأ هل ناك هنيعب هلام قحلا هل ىذلا دحو نإو لاق امك هلكوت نم هلاع مق وه نم قحو راغصاا

 هل تناك هل لثمال ناك نإو ابلثم مهاردف مثارد ناك نإو هلثم ماعطف اماعط ناك نإ لثم هل ناك نإ هلثم ذخأ هل ناك

 مارد الو ريناند هيصغ ىذلل د مل نإف مهارد وأ ريناند هتمق هلف هدحي ملف ادبع هبصغ نأك مهارد وأ ريئاند هلثم ةمق

 ناك نإو هل عاب اهف ناك نإ هلضف هلإ دريو هقح ةمق فوتسبف دجو ىذلا هطررع عدم نأ هل ناك ارع 1 7

 صن تح هسيلف ًابوث هبصغ نإو لاق مهاردلاب هعاب مهاردلا هب بلغألا ناك نإو ريئاندب هعاب ريناندلا هب بلغألا داب

 هدعو هبوثأ صقنام ةمبق هلام نم ْذحَأو هدبعو هيوثادحأ هذنع ”روعا وأ, ريك قحاةمدختسات اد 1

 0اس ل

 كنلامملا ةقفن

 نالدع نع هللا دبع نب ريكب نع نالجع نب دمحم نع ةنييع نب نايفس انريخأ ىلاعت هللا هحر ( ىف[ ةلالاف )

 ىلحع" نهفلكيالو فورعملاب هتوسكوهماعط كولمملل ) لاةرسو هيلع نا ىلد هتالوسر نأ )5 ىنأ نع دمحم أ

 اههيلع قفني نأ هل ىلهع ىف امهسيح اذإ نيغلابلا ىثنألاو ركذلا كولمملا كلام ىلع ( ىف: الاف ) « قيطيام الإ

 ةطنح ناك ماعطلا ىأ نم مهئادبأ هب موقت ىذلا سانلا طاسوأل عنبشلا امهدلب قيقر ةقفن كلذو فورعللاب امهوسكو

 كلذ ىأ ناتك وأ نطق وأ فوص فورعم هنأ دلبلا كلذ لهأ فرعي ام كلذك مهتوسكو ارم وأ ةرذ وأ اريعش وأ

 لاجو ةهارف نمل تناكاذإ ىراوجلاو ( ىف: لاو ) هعضومب ًاقيض ىمسبال ناكو دلبلا كلذب ٍتلغألا ناك

 شادخ ىلأ نب ميهاربإ نع نايفس انربخأ ( قفا ةلالاف ) نهنود ىاللا ةوسك نم نسحأ نيسكي نوعأ فورعملاف

 6 نراك اك مثوسكاو نورك مثومعطأ ) نيكولمملا ىف لوقي سابع نبا عمس هنأ بحل ىنأ نب ةبتع نع

 وأ ارم لك أي امنإ وهو هكيلامم نع لئاسلا لأسف باوجلا ىلع نوكي نأ زوجي لمح مالك اذه ( ىف[: ةلالاث ١

 مهوسك ١و نولكأت امت,هومعطأ» لاف سابالا نم هيلعردقيام ىئدأوأ افوص سبليو ماعطلانم هيلعردقيام ىندأ وأ اريعش

 نولئاسلاو لاق ميقتسإ اذبف ادصتقم هلاح تعستا نمت ريثكا ناك و ةقلص ضم مف سانلا لاح ريك ١ ناكو (نردل

 شاعم فلاخو اذكه هلاح نكت مل نم امأف براقتم مهقيقر شاعمو مهشاعمو نسخ مهماعطو مهتماع سوبلو برع

 لاقام هلف لعفي ل نإف نس>أو مرك أ ناك هقبقر ىسآ ولف بايثلا ديج سيلو ماعطلا قيقر لك أو برعلاو فاسلا

 نأ ولو نوكت هل. ىدلا هذلب ىف هلثا فورعملا اندنع كاورذلاو فروردلاب ةئرالكاو نقش ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 هكلامم معطي نأ هلعنكي مل ريطلاو جاجدلا م نا ولأو تلا هتمعطو بصقلاو ىورملاو زخلاو ىثولا هسبل ناك الجر

 جرعألا نع دانزلا ىنأ نع نايفس انربخأ ( ىف :زللإف ) كيلاحال فورعملاب سيل اذه نإف كلذ لثم مهوسكيو

 هعم هسلجيلف هعديلف هناخدو هرح هماعط همداخ كدحأ ىئنك اذإ» لاقرسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةربره ىنأ نع

 للا ىلص هللا لوس رلاق اماف ( ىف“ ةلللا ) « اهانعم اذه ةلك وأ اهايإ هطعب وأ اهايإ هلوانيلف ةمقل هل غوربلف ىنأ نإف

 نأ مرعأ للاغت هللاو اهانعع امهالوأ وهو امهدحأ نيرحو ىلع معأ ىلاعت هللاو اندنع اذه ناك «ةمقل هل غوريلف» مسو هيلع

 غوريلف الإو »سو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاق ذإ هعم هسلحم نأ هيلع بجاوب سيلف لعفي مل نإو لضفأ هعم هسالجإ

 نأ نيب رايخلاب نوكي وأ هعم هسلم نأ نود ةمقل هل غوري نأ هل لعجم مل هيلع ًابجاو ناكول هسالجإ نأل « ةمقل هل

 هللا ىلص هللا لوسر لاق اك فورعملاب هتقفن هل نوكتو متحلا ريغ رايتخا رمأ نوكي نأ لمتحم دقو هساحب وأ هلواني

 هديس ماعطو كولمملا ماعط نيابت نه انفعوام ىلع كلدب اذهو ( قفا: تلال ) اهنم رثك أهل بي الف ملسو هيلع



 هل يي

 ريغ اهم ربط لك ىمس ىح ًامهتيبا الصاف اهنث ضخحلا ناكف رابطأ ةثالثب ىأت نأ اهان رمأف 6 ءاسنلا اه قلطت نأ

 نربتسي نأ ءامإلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر رمأو ادحاو اربط ناك ضدح امهنيب نكي مل ول هنأل رخآلا رهطلا

 ٍلَسو هيلع هللا ىلص ىنلا لوق ناكو ضيح همامأو الإ ربطلا دعي ال اك ربط اهمامأ ىلوألا ةضيحلا تناكف ةضحم

 نأ رابطألا دصق دصق اذإ اهانرمأ كل ماك ضد ىتأت نأ اهان رمأف ةءاربلاب ضيحلا دصق دصقي « ةضيحم نئربتس »

 كماك نبطب ىآت

 براقألا ىلع ةقفنلا
 نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو 2ىلاعت هللا لاق لاق ىعفاشلا انري>أ لاق ناملس نب عسيرلا انربخأ

 اًعذلوِب هذلاو راضت آل ابعسو الإ سفن فلكتال فوزرءملاب نهتوسك و نهقزر هل دولوملا ىلعو ةعاضرلا متي نأ دارأ

 متدرأ نإو امهماع حانج الف رواشتو امهنم ضارت نع الاصف ادارأ نإف كلذ لثم ثراو'ا ىلعو هدلوب هل دولوه الو

 لاقو« ريصب نولمعت امم هللا نأ اوهلعاو هللا اوقتاو فورعملاب متيتآ ام متياس اذإ يلع حانج الف ؟دالوأ اوعضرتست نأ

 ىلإ «ىرخأ هل عضرتسف مترساعت نإو فورعم 2 اورمتئاو نهروجأ نهوتآف عل نعضرأ نإف » ىلاعتؤ كرابت

 ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنييع نبا انر>أ ( ىف(: ةلالاف ) «ارسإ رسع دعب » هلوق

 لخدأ ام الإ ىل سيلو حبحش لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسرا.» ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل تلاق ادنه نأ اهنع

 ضايعنب سنأ انربخأ ( قفا: لا ) «فورعملاب كدلوو كيفكيام ىذخ »سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر لاقف « ىلع

 ملسوهيلعهللا ىلع هللا لوسر تءاجةيواعم مأ ادنه نأ هتثدح اهنأ اهنع ىلاعت هللا ىضر ةشئاع نع هيبأ نع ماشه نع

 نم كلذ ىف ىلع لبف معبال وهو ارس هنم تذخأ ام الإ ىدلوو ىنيطعيال هنأو حيحش لجر نايفس ابأ نإ » تلاقف

 لجوزعقا باتكؤف ( ىف لاو )(فورعملاب ىدلوو كيفكيام ىذخ» لسو هيلعهللا لص هللا لوسر لاقف «؟ءىث
 نإف » لجو زع هللا لاق ذإ سانلا فرعي ام ىلع ةزئاج ةراجإلا نأ نايب سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف مث

 نمانل رك أ ةأرما نوكستو ىص نم ًاعاضر رثك أ ىص نوكيف فاتخم عاضرلاو « نهروجأ نهوتآف يل نعضرأ

 زوجتف اذه نم هب معلا طيحم امن برقأ هيف دجوي ال هنأل اذه ىلع ةراجإلا زوجتف رثكيو لقيف اهنبل فلتخمو ةأرما

 نايبو ( ىف(: لال( ) اذه ىلع ًاسابق سانلا فرعي امت هريغ ىف زوحتو اذه ىلع ًاسايق دبعلا ةمدخ ىلع تاراجإلا

 ثاربملا ىلع تسيل ةقفنلا نأ ىلع ةلالد اذه ىفو ةقلطم وأ ةجوزتم همأ تناك همأ نود دلولا ةقفن دلاولا ىلع نأ

 ىلاعت هللا ىضر سابع نبا لاق ( قنا: لالا ) اود بألا ىلع عاضرلاو ةقفنلا ضرفو ةثراو مألا نأ كلذو

 عاضرلا اهيلع نأ ال اهدلوب ةدلاو راضت ال نأ نم 6 كلذ لثم ثراولا ىلعو » لجو زع هللا لوق ىف اهبنع

 زوحمال هنم هنأل اندنع كلذ ناكف اهبذ هسفن ىنغي ال ىلا لاحلا ىف هدلو ةقفن بألا ىلع بجو اذإو ( ىفانتالاف )

 داو كلذكو دلاولا هيلع قفتأ هل ةفرح الو هلايع الو هسفن ىنغي ال ًانمز دلواا ريك نإ كلذكو هن. ًائيش عيضي نأ

 ردقي ال ىلا لاحلا ىف دلاولا راص اذإ دلولا ىلع دلاولا ةقفن تناكو ءابآ مهنأل دادجألا كلذب ذدْحْويو دلو مهنأل دلولا

 ءؤانآو دجلا وبأو دجلا كلذكو مظعأ دلولا ىلع دلاولا قحو دلاولا نم دلولا نأل بجوأ هسفن أهبف ىنغي نأ ىلع

 اهبجوز رمأب مهرغصا اهدلو ىلع ميقلا تناكو نايفس ىأل ةجوز دنه تناك اذإو لاق ءابآ مهمأل اودعب نإو هقوف

 نوكي لجرلا اهلثف فورعملاب اهدلوو اهيفكي ام نايفس ىنأ لام نم دَخأت نأ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوغو ال قدك

 1١ قد كلذكو ةنالعو.ارس هدجو كبح هلام نم ذخأي نأ هلفيدانإ هعنمنق ناكام هجو ىأب قحلا لجرلا ىلع هل



 كل

 ٍبجوأدق لجر نوكُي نأ زوجت الو هريغل اهكلم نأ انماعأ دقو اسبح هل نوكي نأ زوحب فيكو اهسبح هل نوكي مث
 نم ابعاب دقو ايقتعي الو اهعش الو اهأطي نأ ةيراخلا ثرل روع الو هنم هذان الو رضاخ هلامو اع هم 1

 اه>وزف ةءأ لجرل تناكاذإو مهنم اهذ>أ ىلع ردقي وهو قوقحلا نوءفادتب سانلا عدب نأ ناطلسلل زوحم الو هريغ

 هل كلذ رأ مل ةدعلا 'ءاضقناب اهتباصإ اهديس دارأف اهتدع تضقتاف اهنع تام وأ جوزلا اهقلطف جوز تاذ اهارتشا وأ

 هببسب ال هريغ ببسي ءاريتسالاو هنم ًاعونم هريغل الالح ناك جرفلا نأل هل اهجرف لح ام دعب ةضيحم اهتربتسإ ىتح

 هل نكي مل لجر نم اهعاب مث ضيح وأ ةضحم هتنب وأ لجر مأ دنع اهأ ريتساف هتمأ عب دارأ ول الحر نأ ىرت آلآ

 اه رعتسي تح اهؤطو هل نكي مل تزجعف اهتاكف ةمأ لجرل تناكولو اهجرف هل حبأ ام دعب ار بتسي ىح اهبيصي نأ

 نأ ىف اهقرافتو ةجوزمملا ىنملا اذه ىف عماجت ىبف زجعلا دعب اهجرف هل حببأ امتِإو هنم جرفلا ةعونمم تناك اهنأل

 تجحف جم وأ تماصف موصت نأي امل نذآف تضاحف ةمأ هل تناك ولو اهكرت طاخالاو :_كا 17 نكي مل اهجرف

 نكي ملضيحلاو موصلاو مارحإلانم تجرخ مث ضيحلاو مارحإلا ةدمو موصاا راهنىف جرفلا ةعونمم تناكف اهيلع ًابجاو
 هنأال مارحإلاو موصلا نم هيف ضراعلا نوكي اك اهب ضراعب اهجرف نيبو هنيب ليح امتإ هنأ كلذو اهتريتسي نأ هيلع

 اهباإ رظني الو اهلبقي الو اهسماي نأ هل لحم ال ناكف ةبتاكمو ةجوزتم اهنيبو هنيب ليح اك جرفلا نيبو هنيب ليح
 ءاربتسالا ىف نإف هيف ناعمتجم ام امأف نافلتخمو ةدتعمللاو ةأ رتسملا عمتجمو ىلوألا املاح ةفلا هذه املاحف ةوهمشب

 دبعتلا امأو ةدعلا ءاضقناو ةمألاو ةرحلا ىف ةءارب تناك المح تعضو اذإ ةأرملا نإف ىنعملا امأف ادبعتو ىنعم ةدعااو

 لوخدملا ةغلابلا اهدتعت اكةافواا ةدعدتعتف ةضيح ضيحتف اهب لوخدمو اهم لخدي مل ةيبص نوكست نأب اهتءارب ملعت دقف

 غلابلا ةمألا كلذكو ةئررب نيتلاحلا نيتاه ىف ةريغصاا تناك ةءارلل الإ ةدعلا نكست مل ولف ةدحاو ةضيح اهئرعت الو اهم

 نوكيالف عاضرب ابجرف هيلع مرح دق ريبكسلا حلاصلا لجرلا نمو امل ةنصحللا ةحلاصلا ةأرملا نم ىرتشت غلابلا ريغو

 ًاضيخ هئاسن ىدي ىف تضاح دق هدنع ةضيحم امئربتسي ةمأ عدوم لجر ناك ولو !متريتسي ىتح اهأطي نأ اهارتشا نل

 اهتربتسي ىح اهأطي نأ هل نكي ل ناك ام كلم ىأ وأ ثاريم وأ ةبه وأ ءارمشب هنيصحت قرافت ملو اهكلم مث ًاريثك

 لثم اهنم هل لحم امف تناكو هلع كلذ ابمرحم مل لعف نإو اهنصخم نأو اهاسري ال نأ ةمأ أطيب ىذلا لجرلل بحأو

 م دالوألا قحلت هنأ ربخيف ننولسرب مث مدئالو نوؤطي لاجر لاب ام لوقتي هنع هللا ىضر رمع نأ ىرت الأ ةنصحلا

 اهنأ ىعداف رخآ لجر ءاج مث اهأربتساف ةيراج لجر عاتبا ولو لاسرإلا عم ءطولا مهاع مرحب الو نهولسرأ نإو

 هنع خسف ام ذعب امتريتس نأ ىرتشملا ىلع نكي مل دهاشلا ك احلا لطبأ مث اهنع ىرتشملا فقوف دهاشب اهيلع ءاجو هل

 قح اهأطي مل هنم جرخم مل هتيب ىف ىهو لوألا اهارتشا مث ابقحتسا ولو قحتست مل لوألا كاملا ىلع تناك اهمأل اهفقو

 نم اهأطي:مل هتيب ىف 'تناكو :اههدحأ اهصاختساف نيلجرأ نيب .ةئراجي تناك ولوهريخب هيلع ابكت 001

 ىف ارهاط نوكست نأ دعب ضحم مث ارهاط ابكلعي نأب الإ ةءارباا نوكست الو اهتربتسي قح اهجرف هل.لح ناح

 لوق ىف ةدعلا ىف اذه نوكي اكءاوس هرخآو مدلا لوأو ةءارب اذه نكي مل مدلا ىف تلخد ةعاس اهارتشا ولو هكلم

 ةضحم دتعي الو .ةضيحلا كلت دتعي مل مدلا ىف تلخد ام لوأ هتأرما لجرلا قلط ولو ضحلا نيع ءارقألا لاق نم

 انلق ؟رابطألا ءاّوقألا نأ|ةدعلا.ىف اتنعزو ةضيح مث ربط ءاربتسالا نأ تمعز مل لئاق لاق نإف ربط اهمدقت ةضيح الإ

 هيلع هللا ىله هللا لورد لدو «ءورق ةثالثئهسفنأب نصبرتب »لجو زع هللالاق املف امهنيي ةنسلا مث باتكلا قيرفتب هل

 لجو زع هللا رمأ ىتلا ةدعلا كلتف عام ريغ نم ارهاط اهقلطي » رمع نبا ىف هلوقل راهطألاءارقأل | نأ ىلع ٍلسو



 هلق نوكم نإ ودع د اعنا لك نم ىرشلاو عئابلا مظو ةنسلاو نيماسملا عوبب فالخ اذه ىف ناك عيرعف

 ناك واو هريغ ىلإ هكلم جارخإ ىلع امهنم دحاو ربحي الف ثداحلا ءارشلاب ىرتشملا كللم ىف وأ لوآلا كلاب عئابلا

 هللا لوسر نأ لبق نم ادساف اذه ناكابنم ربطتو ةضيح ةيراجلا ضمت نأب الإ عئابلل. ىرتشملا ىلع بحي ال نمشا

 مولعمريغ لجأ ىلإ اذهو مولعم لجأ ىلإ الإ هلا اعلا نوكم نأ از هذ نيماسملا مث ٍلسو هيلع هللا ىلد

 ةعلسلا نم نمثلا نم هداسف عم ادساف كو لفات كا ار تفر سحق عييبلا ةقفص دعب نوكت دق ةضحلا نأل

 ةارتشم الو ابعئاب اهب ذخْؤيو ةدملا كلت ىف دجوت نوكتف ةفصب مولعم لجأ ىلإ ةارتشم ال ةعلسلا نوكت نأ اضنأ

 نيماسملا عدد نم جراحو ضش» هئيعب نيعالو ةفصب لحأ 2 ال اذهو فر ىح اهضيق ىلع اهرتشم طاست ريغب

 زوج الو ًادساف عييبلا ناك أربتست ىح ىرتذملا اهضبقي ال نأ عييبلا دقع ىف اطراشتو ةيراج اعيابت نيلجر نأ ولف

 دنعوأ هسفن دنع اهؤاريتساو اهضبق ىرتشملل ناكو نا عنيبلا ناك طرش ريغب اهارتشا ولو تفصو ام لبق نم لاحم

 ىرتشملا نم تناك كلذ ىلع اقداصتو لمح اهم رهظ ام دعب هدنع تتام نإف أربتست نأ لبق تتامثق ابضيق اذإو ءاش نم

 نأ ايضارتف طرش ريغب اهارتشا ولو لماح ربغو الماح اهتمبق نيبام ردقب نمثلا نم عئابا ىلع ىرتشملا عجريو

 اهضيف دعب ىذر 2 اهضرق ىرتشملا ناك نإف *ىربتسملا دنع تيمع وأ كتاف رد نم ىدي ىلع اهاعطارتي

 ىف انيوك ابهضو وره ناك اذإ هريغ ىد ق اهتود هريغ اهعدوأ 2 اهضبق لق ةب راج 0 اكعلأف هلام ن- ىف امتعضاوع

 لام نم تتام تبمع وأ كتاف د ىذب ىلع امهنم اضرب اهاعضاوت كح اهضبقي ملف اهارتشا ناك ولو هيد

 نإ رايخلاب تنأ ىرتشملل لبق تيمع اذإو هيرتشم هنم هضبقي ىتح هيلع نومض» وهف هنيعب ًائيش عاب نم لكن أل عئابلا

 02 ىرتشلا | لمفءاج.هنف عيبلا نأ انمعز أم لكو بيعلاب اكرتافا تنس نإو اهذخأ وأ ابكرت ىف رابخلاب تنك

 اذإو هَلَجأ ىلإ نوكف مواغم لجأ ىلإ نمثلا نوكت نأ الإ هنم ذخأي نأ ةعلسلا هللإ ملسو نمثلا هنم عئابلا بلط

 لسأ ال عئابلا لاقو لجأ ىلإ نمثلا ىرتشملا طرشي ملف علسلا نم ىرتشا ام وأ ةيراجلا لجرلا نم لجرلا ىرتشا

 رجم لاق نيقرسثملا ضعب نإف ةعلسلا ىلإ هست ىتح نمثلا كيلإ عفدأ ال ىرتشملا لاقو نمثثلا ىلإ عفدت ىتح ةعلسلا كيلإ
 ىرتشملا ىلإ ةعلسلا لس مث نمثلا ريضحم نأ ىلع ىرتشملاو ةعلسلا رضحم نأ ىلع عئابلا امبنم دحاو لك ىضاقلا

 ءىث راضحإ ىلع امهنم ادحاو ربجأ (١ مم هريغ لاقو ًارضاح كلذ ناك اذإ أدب 0 ىلاس ل عئئابلا كإ نحمثلاو

 عفد اكنم دحاو ىلع بي ال هنأ لبق نم هيلع ام ىلإ عفديلف هبحاص ىلع هقحم هل ىضقأ نأ ءاش امكيأ لوقأ نكلو

 نمثلا راص اذإف لدعلا ىلإ عفدلا ىلع امهنم دحاو لك ريجأف الدع امل بصنأ نورخآ لاقو هلام ضقب الإ هلعام

 لوقلا الإ اهيف زوحم الو ( قنا _هلالاف ) ىرتشملا ىلإ ةعلسلاو عّئابلا ىلإ نمثلا عفدي نأ هانرمأ هيدب ىف ةعلسلاو

 رظني مث هةرضحمب ىرتشملا ىلإ ةعلسلا عفد ىلع عئابلا ربح نأ وهو رخآ لوق وأ امهنم دحاو ربح ال نأ نم ىناثلا

 هل دحو نإف ىرتشملل اهفقو هنأ ىلع دهشأو ةعلسلا تفقو هلام باغ نإو هتعاس نم هعفد ىلع هربجأ لام هل ناك نإف

 نيع ةعاسلاف لام هل نكي ل نإو عئابلا ىلإ لاملا عفدو ةيراجلا نع فقولا قالطإ ىلع دهشأو عئابلا ىلإ هعقد الام

 ىلع اندابشإ كفر ثتدحأ نإ ةنآل فئقولا ىلع اندهشأ اعإو هدحا ءاش نإ هب قحأ وهف سافم دنع هدذحو عئابلا لام

 اذه انذخأو لوقلا اذه وأ هريغ اندنع زوحب ال هنأ انيكح ىذلا لوقلا نم انعنم اإو زب مل ًائيش هلام ىف هلام فقو

 كلام ىلإ عببب هكلم نم تجرخ دق ةيراجلا هذه نأب رقي لجر نوكي نأ اندنع كاحلل زوح ال هنأل هنود لوقلا

 ا وس



  ةاأ/

 ءاربتسا نوكي امتإ ضيحلا وأ لا عضوب ءاريتسالاو ضيحلاب ءاربتسالا دارأ هنأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع لوقعُم

 ةثالثو ضيح ثالث ةدعلا ضرف ىلاعت هللا نأل لخخلا عضوب ءاربتساف لم ةبير هعم تناك اذإف ةبير هعم نكي ملام

 عضو نأ ىلع ةنسلا تلدف ( نهلمح نعضي نأنهلجأ لامحألا تالوأو »ىلاعتو كرابت لاقو ًاريثعو رهشأ ةعرأو رهشأ

 امنأثرك ذو ضر ثالث تضاح ول ةقلطملا نأ ىف كتفلاخ |[ معأ مل مو ددعلا عج ظ لقسم هنأ و ءاربت رمال ةباغ لجلا

 ءاربتسالا قى ةباترملا معأ ىلاعت هللاو اذكهو الله كلذ نون 0 5 ةءاربلا وأ للا عضو الإ لا الو ام ل مل لماح

 كا اه دس سيسم ليقو اهريطدعب ةيناث ةسر 4 تنالح مث ُ :اترمريغى هو ةضحتضاحولو ىنعملا ادهلثمفف اهنأل

 ةقدص وأ ةيه وأ ثتاريع ةمآلا كل اذإو اهنم لا اذإ اهءاصأ مث * ةسرلا كلت نم اهسفن *ىربتسل ئح اهباصإ نع

 0 ايكلامل را ريدسا تت اذإو تفصوال ًأريتست ىح طرت مل كلملا هوجو نم ناك ام هجو ىأ وأ ع وأ

 نوكف اهعئاب نم لمح اهب ربظي دق هنأ لبق نم ةوهش رظنب الو ديرحم الو سج الو ةلبق الو ةرشابع اهنم ذذلتي

 اهلمح تعضو مث 7 اهضيعف اهارتشا ىمو هيلع روظح كلذو هربغ دلو مأ ن م رظنلا ن 0 ذدلت وأ اذذلتم رظن دق

 احوز الإ جف ريغو اهديس ريغ نم المح ناك اذإ المح عب 2 |عصوا الإ ءطولا هل ل ع الو اهّؤطو هل لحو ترب

 مو اهضيق مف اهارتشا ولو ءطولا هل لد تربطو كَ مث ةعاس تاق اضف ول كلذكو تام وأ قلط لق

 ةلقتسم ةضرح هيدي ىف ضيحم مث اهسافن نم ربطت ى > اهّؤطو هل : نكي مل اهضبق مث عئابلا ىدي ىف تعضو ىّتح اقرفتي '

 طريشو اهارتشا ولو هيف اعيابت ىذلا امهماقم نع اقرفتت نأب رابخ هْنف عئابلل نكي مل نيح هل مت امنإ عيبلا نأ لبق نم

 وأ راجل هطرش لطبيو عيبلا عئابلا مسي نأ لبق تضاحف ىرتشملا اهضبقو ًاثالث هيلع رايخلاب هنأ عئابلا هيلع

 هسفنل طرشو اهبضبقو اهارتشا ولو ىرخأ ةضيح ضم مث اهنم ربطت ىتح ةضيحلا هذه اهأطي مل رايخلا ثالث ىضع

 اهقتعأ ول امل ضباق اهف كلملا مات هنأل ءاربتسا ةضرملا كلت تناك عييبلا راتخا مث ثالثلا لبق تضاح مث ًاثالث رابقعا

 هل سلد ةبيعم ةيراج عب ولو مات اهيف عيبلا نأل هل نكي مل اهيف كلذ عئابلا دارأ ولو ازئاج كلذ ناك اهبهو وأ اهبتاك وأ

 رابخلا هلأ الإ مات هل كلملانأل بق نم ءاريئسالا كلذ هأزجأ اهكسمع نأ راتخاف ءاربتسالا دعب بيعلا ىبعرمظو بيعب اههف

 تناكام ةيراجىأ ةيراجلاىرتشا اذإ لجرالو هنم تتاملاحلا هذه ىف تتام نإو كسمأ ءاش نإ ودر ءاش نإ بيعلاب

 ىلعاهايإ هتعضاومالوهريغ دنعالو هسفن دنع اهتربتسيل اهايإ هعنم اهعئابل سيل وابعئاب اهايإ هضبقي نأو اهنع عفدي ال نأ

 ءاوسو اهتربتسيف هريغىد# ىلع ابعضيالو هريغالو وهام ربتسيقح اهني هنع سبح نأىرتشمللالو لاح اه ربتسيل دحأ ىدي
 ءدحاب نأ ىرتشتلا ننيلو ءوس لجر وأ اناس نأ الع ءاام د امقم وأ هتعاس نم جرخم ابيرغ كلذف عئابلاناك

 نم هسفن مزلأ ام هانمزلأ ءارعثلا زاج اذإف ءارمثلال بق ظفحتلا اإو هعضو ثيح هلامو نم الو هجوب الو ةدبعب ليمحم

 فاخأ وأ اقورسم نوكب نأ فاخأ لاقف لهأ وأ بيرغ وهو ائيش وأ ةمأ وأ ادبع هنم ىرتشا ول هنأ ىرت الأ قحلا

 ولو هعضو ثيح هلام هنأل نمثلا هيلإ عفدي نأ ىلع هربحب نأ كاحلل ىغبني ناك ارح نيدبعلا نم دحاو نوكي نأ

 ايفاخ ابيع ابيعم وأ اقورسسم نوكي نأ فوخ ىف كلذ هانيطعأ هرفس نع عئابلا هل سبحم وأ اليفك هل ذخأي نأ هانيطعأ

 ةزاجلا نيماسملا عودو ديعبلا ىف ملعيو بيرقلا ىف كلذ معي ال دق هنأل ادبأ ةياغ اذهل لعن مل مث قابإ وأ ةقرس نم

 نأو اهنمثل اضباق نوكي نأ هتعاس اذه ملس اذإ ىرتشماو عئابلا مزلي ام ٍمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىفو مهيب

 نوكي الو راهن نه ةعاس ىرتشملا ىلإ عئابلا لس اذإ نيسوبحم ةعلسلا الو لجأ ريغ ىلإ وه ىذلا نمثلا نوكيآل

 نم ىدب ىلع عضوت نأ ةيراج لجر ىرتشا اذإ زاج ولو اهكلام نع اسودحم اهريغالو ةيراج نم ىرتشملا

 مرو



 ب

 هتخأو همأ ثرو نم تيأرو اهتوخإ نود امل ناكف فحصمو عردو مظع لام اهبأ ثاريم نم هتدافتسا فيس

 انك انأ ولو تفصوام ريغ هيف زوي الف ادوجوم اذه ناك اذإف ءاسنلا عاتملاكسلام راصف امبعاتم عب نم ايحتساف

 عاتملا ىف ناكف هنايعادتي نيلجر ىدي ىف اعاتم اندجوف نيكلا. ةأرملاو لجرلا ىري ام ردقب نونظلاب ىضقن امئإ

 كلم هنأ هلثم نم بلغألا سيل رخآلاو عاتملا كلذ لثم كلمي نمت نيلجرلا دحأو عاتملا ةيلع نم ةيلعو ؤلْؤلو توقاي

 ىدي ىف ناك نإ عاتملا ةلفس انلعجو هلثم كللمب رهاظلا ىف امهالوأ وه ىذلا رسوملل عاتملا ةيلع انلعج عاتملا كلذ لثم

 نيلجر ىدب ىف تناك اذإ رادلا نأ نم اذه ريغ ىف سانلا هيلع عمتجا ام انفلاخف رسوملا نود رسعملل رسسعمو رسوم

 ءاش نإ لدعلا اذهو اهابإ هيطعنف رادلا كلت كلم هل نوكي نأ امهمشأ ىلإ رظني لو نيفصن امهنيب تلعج اهايعادتف

 نأ زوجم ال هنأ هيف يلا فلتخمال نينثا ىديف نوكي ام هريغو تيبلاعاتم نوكي نأ ىغبني اذكهو عامجإلاو ىملاعت هلل

 لاجرلا عاتمو ءاسنلل ءاسنلا عاتم لعجألوقي نمل لاقيو عامجإ وأ ةنس كلذ نيب قرف, نأ الإ لصألا سائقلاب فلاخم

 نأ كمزلبأ غابدلاو رطعلا ىعدي امهنم دحاو لك غابدو رطع هيف توناح ىف اناك اراطعو ًاغابد تيأرأ لاجرلل

 لجرا!نيب ءاسنلا هبشإ ىذلا عاتملا مسقنال ملف كل ليف امهنيب همسقأ ىلإ تاق نإف ؟غابدلا غابدلاو رطعاا راطعلا ىطعت

 ؟ راطعلاو غابدلا لثم ةأرملاو لجرلا نيب لاجرلا هبشي ىذلا عاتملاو ةأرملاو

 ءاربتشت نالا

 ساطوأ ىس ماع ىهمن مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ءاربتسالا لصأ ( قفا: _خلازإؤ ) كاق ( عييرلا انربخأ )

 ءاربتساب الإ اهأطي مل ةمأ كلم نم نأ اهنم تالالد اذه ىفو ضيحت ىتح لئاح أطوت وأ عضت ىتح لماح أطوت نأ

 كشن الو ةدحاو نهنم ناتسي مل مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ لبق نم أطوت الز[ طرت وأ ةقث رغ أ ةقث دنع تناك

 قو دحاو ىهنلاو نبلك نهيف رمألا ناكو تافيرشو تاعيضو ءامإو نيمأتس, نأ لبق نك رئارحو اراكبأ نبسف نأ

 لبق ًاعونمم ناك جرفلا نأل ءاربتسالا دعب الإ ءطولا هيف زم مل كلاملا هثدحتسا كلم لك نأ اذه ىنعم لثم

 لثمىاثلا كلاملا نأل لوحت كلم لك ىلع ىنعملا اذه ىفو هئربتسي نأ هيف كلاملا ىلع ناك كلملاب ًاحابم راص اذإف كلملا

 عاتبا ولف هكلم ام دعب هل الالح ناكو هل ثدح امتإو هريغل ًاحابم نكن[ هم اعونمت جرفلا ناك دقو لوألا كلاملا

 مل لجرلا نأ ملعي وهو اهنم هلاقتسا وأ عئابلا ةنم اهارتشا مث عببلا دعب اقرفتو هنم اهضبقو ةيراج لجر نه لجر

 ناك دق جرفلا نأ لبق نم اهمربتسي ىتح اهأطي نأ هل نكي مل تنب وأ هل مأ ةقث ةأرما اهتيرتشم تناكوأ اهلإ لصي

 تناك ول كلذكو دبال ءاربتسا ءطولا ىدي نيب مدق اهأطي نأ هل لح ىتمو ىتاثلا كلملا دعب هل لح مث هيلع مرح

 ثكمت نأ ءاربتسالاو كلملاب جرفلا لحم نيح نم وه امتإإ ءاربتسالا نأ ىلع لدت ةنسلانأل ةنصحم ةأرما دنع وأ اركب

 نوكيو « اهؤاربتسا وهف اهنم ترهط اذإف ةضيح لئكتستف ضيحم مث رثك وأ لق ثكملا ناكام ًارهاط ىرتشملا دنع

 دق اهنأل ءاّريتسا وهف ضيحلا ىف ةدايزلا ىف فرعتام فالخ ىلع تضاح نإف هفرعت ىذلا ضيحلا تضاح اذإ ءارعتسالا

 هركنت ائيش تدجو وأ ابمدنملقأ وأ قرأ مدب وأ اهضيح مايأ نم لقأ تضاح نإو هلع تدازو فرعت امب ترا

 امإ المح نكت ل ةبيرلا كلت نأ ىلع لدتسي ىتح اهتباصإ نع كسمأو تكسمأ لجخلا ىلع هب لدتسام ةلالد وأ نطب ىف

 ءاسنلا نم ملعلا لهأ فرعي اهملع رمي نامزب امإو فرعت تناك ىذلا ضيحلا لثم هدعب ةضيحو دحن ىذلا كلذ باهذب

 نمال ضرم نم ةبرلا كلت نأ ىلع لدتسا اهيلاع كلذ ىنأ اذإف نامزلا كلذ لثم ىف دلت تناك الماح تناك ول اهنأ

 لبق ؟تضاح دق لئاحلا هذهو ضيحمت ىتح :لئاحلا ىف ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا لاق دق لئاق لاق نإف اهؤطو لحو لمح
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 لوخدلا ىف فالتخالا

 هضعب وأ تالاح اهربم ناك نإف اهب لوخدلا دارأف ةأرملا ةدقع لجرلا كلم اذإ :ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالا)

 اهل تقو ال ءاش ىتم هيلع لوخدلا ىلع تربجأ هلك انيد ناك ن إو اهياإ هنم "لاخلا عفدي ىت> هيلع لوخدلا ىلع ربحت مل

 ةكوامملا اذه ىف ءاوسو ايلثم عماجمبو اعلاب تناك اذإ ًاثالث اهم زواحم ال هوحتنو اهرمأ حلصتل موي نم رثكأ كلذ ىف

 لج والو لاق هنم الاح ناكام وأ الا> ناكنإ ابقادص عفد اذإ اهايإ هعنم ةمألا دسل الو ةرحلا ىلول سيلو ةرحلاو

 ىف سحم هيف سبحمو نيدلا ىف هيلع عابي اك هلام ىف هيلع عابيو سانلا نيد ىف لجو ام الإ قادصلا ىف لِخرلا

 عماجم نأ ابلثم لمتحم ةميسج وأ غولبلا ةيراقم وأ الاب ةحوزلا تناك اذإ هلك اذهو لاق كلذ ىف قارتفا ال نويدلا

 هنم ءىث الو اهفاذص عفد جوزلا ىلع سيلو عاملا لمتحم ىح لوخدلا ايعنم اهله الف عماجم نأ لمتحت ال تناك اذإف

 ىح قادصلا عفدأ ال لاقف ًاغلاب تناك ىتمو لاق اهنيبو هنبب ىلغو اهلثم عماجم ىتلا لاخلا ىف نوكت حل اهتقفن الو

 قادصلا عفدب جوزلا عوطت نإف هيلعام ىلع رخآلا تربجأ عوطت امهمأف قادصلا عفدت ىتح اعفدن ال اولاقو اهولخدت

 تربجأ اعم اوءنتما نإو لاق قادصلا عفد ىلع جوزلا تربجأ اهلاخدإب اهلهأ عوطت نإو اهلاخدإ ىلع اهاهأ تربجأ

 اهعفدن اولاق اذإ ةقفنلا امل تلعجو اهسلإ هتعفد تلخد نإف اهجوز نم قادصلا تذخأو هيف امنولذدي تقو ىلع ايلهأ

دلا ىلع تربجأ اونضم اغلاب تناك نإو ( ىف: :لالاؤ ) انيلإ قادصلا عقد اذإ هيلإ
 عماجم نأ لمتحم ةأرما لكو لوخ

 ىلع ربجم مث اهلثم عماجم ىلا لاخلا ىلإ ريصت ىتح تابمأ ابلثم عماجم ال ضرم نم ةانضم اذه عم تناك نإف لاق

 هيلعف كلذ مثلي ل مث اهاضفأف امءاصأف هيلع تلخد اذإو لاق قادصلا عفد ىلغ هريجأ مل لوخدلاب اهتلهمأ مو لوخدلا

 داع اذإ ىذلا ءربلا اج ىح حرفلا ىف اهيض نأ نم عم نأ اهو امان ىلا امر اما هلآ | 0 ةلماك اهتيد

 نأت معز ام املوق كلذ ىف لؤقلاو اهسنفن نيبو هنبب ىلُخ نأ تأرب نإ اهيلع مث امحرج ىف دزب ملو اهاكسني مل اهتباصإل

 ىلع تربجأ اهرضتاال ةباصإلا نإو تأرب دق اهنإ نلق نإف هماع نكردي ءاسنلا ناكنف كلذ لواطت نإف ةمئاق ةلعلا

 كتأرما ىه لبقو اهتيدو اهقادص تذخأ اهياإ راص نم عماجم ال لاح ىلإ تراص نإو لاق اهتباصإ نيبو هنيب ةلختلا

 . عماجمال اهلثم ناك اذإ اهنتجاو كسمأف تش نإو قلطف تئش نإف

 تببلا عاتم ىف نيجوزلا فالتخا

 ىذلا تيبلا عاتم ىف ةأرملاو لجرلا فلتخا اذإ ىلاعت هلا همحر ( قفانةلالاف ) لاق ناملس نب عييرلا انربخأ

 كلذف هتوم دعب امهدحأ ةثرو وأ امهتثرو فلتخاف اههدحأ تام وأ اتام وأ اقرتفي مل وأ اقرتفا دقو نانكاس هيف امه

 ىف وأ امهديأ ىف رادلا نوكت اك امه.ديأ ىف هنأ رهاظلاف اعم امهمدنأ ىف تيبلا ىكاس' اناكاذإ عاتملاو ءاوس هلك

 عاتم كلم دق لجرلا نأل نافصن'امهنيب عاتملاف اعيمح افلح نإف هاوعدىلع هبحاصا امهنم دحاو لك ف احيف نيلجر دب

 انكمت اذه ناكاماذ كلذ ريغو ثاريملاو ءارسشلاب لاجرلا عاتم كلم دق ةأرملاو كلذ ريغو ثاريملاو ءارمثلاب ءاسنلا

 ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لحتسا دقو امه.ديأ ىف ءىلا ةنونيكل اذهم الإ هف مح نأ زب مل امهديأ ىف عانملا ناكو

 ىلاعت هللا ىضر ةمطاف تناكدقو لاجرلا عاتم نم ادهو . ديدح نم ندي اهنع ىلاعت هللا ىضر ةمطاف هنع ىلاعت هلا

ر بلاط ىلأ نب ىلع نود نددلل ةكلام لاخلا كلت ىف اهنع
 ةبط اهنيبو ىنيب 210ةأرما تيأر دقو هنع ىللاعت هلا ىذ

 .٠ ع .٠

 ) )1١خلا ةبض اهنيبو ىنيب : هلوق ٠ اهدسو ةبض ىنب ةأرما تءأر دقو » هلصأو فرح هلعلو . لوصألا ىف اذك

 . هححصم هبتك . ررحو « خلا فيس



 تمم اع ذذلالا هل سيلو ضئاخلا جوز كلذف هجرفو هدسحم اهيلإ ايضفم رازإلا'قوق اع ذذلتلاو اهرازإ اهيلع

 نهرابدأ ىف ءاسنلا ناينإ باب

 نيبو( قنا ةلالاؤ ) ةيآلا« جرح اوتاف ؟كل ثرحٌواسن »لجو زع هللا لاقىلاعت هللا همحر ( ىفانةلالاف )
 متكش نأ نم « متئش ىلأ »و ضيحملا تقو ىف الإ هيف نابتإلا حابأ ىلاعت هللا نأو دلولا عضوم ثرحلا عضوم نأ

 ىتح ردلا ىف ناتتإلاف هريغ ىف نايتإ يرحم نوكي نأ هبشي ثرحلا عضوم ىف نايتإلا ةحابإو ( ىفانةلالاف )
 انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيبرلا انربخأ ةنسلا مث باتكلا ةلالدب مرح لبقلا ىف نايتإلا غلبم هنم غلبب

 ةحبحأ نبا نالف نبا وأ ةحيححأ نب ورمع نع بئاسلا نب ىلع نب هللا دبع نع عفاش ن لع, نب دمحم نع

 هللا ىلص هتا لوسر لأس الئاس نأ تباث نب ةعزخ نع ةقث ناكو ىلع نب دمحم لاق لاق ىراصنألا نالف نبا
 لاقف ىعدف هن م وأ هاعد 2 «( لال>» سو هياع هللا ىلص هللا لوسر لاهعف نهرابدأ ف ةلاسنلا نابتإ نع سو هيلع

 الف اهربدىف اهربد نم مأ معنف اهلبق ىف اهربد نمأ نيتفصخلا ىف وأ نيتزرخلا ىأ ىف وأ نيترخلا تأ قتلت فكل

 نيتيلإلا نيب جرفلا غالبإ ريغب ذذلتلا امأف ( ىف[: ا|| ) « نهرابدأ ىف ءاسنلا اونا" ال قللا' نم ئىحتمن, ال' هللا نإ

 جوزل اهلل مل كانه امف اهباصأ اذإف ةرحلا وأ ةمألا نم وه ءاوسو لاق ىلاعت هللا ءاش ْنِإ هب سأب الف دسجلا عيمجو

 مرغاالو دحلا نود هبدأ هل ةدوعلاب رقأ نإف هاهن مامإلا ىلإ تبهذ نإو هكرت امل ىغبذي الو اهنصحم ملو اثالث اهقلط نإ

 لاق اهلثم رهم امل ابصاغ ناك نإ  مرغأو انزلا دح  هلعف نإ هيف دح انز ىف ناكولو ةجوز اهنأل امل هيف هيلع

 ءانيدتالا كان

 ناكف ) قفا م الاف ) « نوداعلا »ىلإ أرق «م,جاوزأ ىلع الإ#نوظفاح ممجورفغل مث نيذلاو» لجو زع هللا لاق

 ناعألا تكلم اهو جاوزألا ىوس ام مرح مهنامعأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ مه>ورفل مهظفح رك ذ ف انب

 كنوأف كلذ ءارو ىغتبا نف »لجو زع لاقف اهدك أ مث مئاببلا نود تايمدآلا نم نيميلا كلمو جاوزألا نأ نيبو

 ىف لاقو ملعأ ىلاعت هللاو ءانمتسالا لحم الو نيميلا كلم ىف وأ ةجوزلا ىف الإ ركذلاب لمعلا لحم الف « نوداعلا مم

 هللا مهمنغي ىتح اوريصيل ملعأ هللاو اهانعم «هلضف نم هللا مهينغي تح احاكن نودحمال نيذلا ففعتسيلو» ىبلاعت هللا لوق

 هللا لوق ىف ناكو لاق هريغ وأ فلسب هلك أ نع فكي «ففعتسيلف اينغ ناك نمو » ميلا لام قبهلوقكو هد لاغت

 ءاسنلااللاجرلا اهب نيبطاخلا نأ نايب « مهناميأ تكلمام وأ مبجاوزأ ىلعالإ#نوظفاح مهجورفل ممنيذلاو» لجو زع

 اهنأ ىنعع الإ ةحكان ال ةحوكنم وأ ةارستم اهنأل اهنيمب تكلم ام ةيرستم نوكست نأ ةأرملل لحب ال هنأ ىلع لدف
 ثاريملا نملو ةدعلا نوملع ضورفملا تايمدآلا ىف جرفلا لالحإب ةبطاخلا نأل ملاهملا نايتإ مبرحت ىلع ةلالدو ةيخولشلم
 . نيحوزلا ضئارف نم كلذ ريغو مهنم



 ع 1 ع

 دجلاو هب نيلدي نهو هعم قح نمل نوكي الف بألاب نبقح نوكي امإف نهريغو هتاوخأ امأف اهتاهمأو مألا ريغ

 معلا كلذكو لاق بألا بأ وبأ كلذكو لاق ديشر ريغ وأ ايئاغ ناكوأ بأ نكي ملاذإ تأآلا ماقم ءاوقلا تألا

 لاق اهتاهمأ نم اهريغو مألا عم مهنم برقأ دحأ نكي ملاذإ بألا ماقم نوهوقي ةيصعلاو بألا مع نباو,معلا نباو

 نكت مل وأ رخآلا نود امهدحأ دلب وأ اهدلب و هدلب تناك ةأرملا هب سكن ىذلا دلبلا نع لقتني نأ لجرلا دارأ اذإو

 تقزرتفا اذإ ةبصعلاو تدعب نإو بألا ةبارق كلذكو ناكام فيك و أ اريبككوأ ناك عضم دل ولا قحأ تالاو

 ىلع تناك اهدلب ىلإ مب وه عجر وأ اهباإ مهم لوحتي ىتلا رادلا ىف مرعم تادملا وأ مألا تراص نإف ىلوأ رادلا

 اذإ امأف ارح اهتبارقب .دلولا ىف عزاتي نم وأ ةرحأ ةجورلا تناك اذإ تفصو اه لكو ( قنانعلالن ) 1

 ًارارحأ اوناكاذإ مهب ق>أ را بألاو رحلا دلولا ىف كوامملل قح الف كللامت امتبارقب عزاني نم وأ ةجوزلا تناك

 لاق مأ ةبارقب ةكوامماا قح الف ةكو ولمت مأ املو ةقثث ريغ ىهو مكتن 1 رو مهمأ تحكت نإ كاك

 كيلامت رحلا دلو ناك اذإو لاق دلولا ىف اهقح ىلع تناك تقتع ىو لاق هةرلا فال 1 نك

 لاق رابخلا تقو ىف نوري الو مم قحأ عهمأف كوامت هوبأو ةرح نم دلولا ناك اذإو لاق هنم مه قحأ مكلاف

 ناكول كلذكو ممديس ىلع مهتقفنق كيلامت اوناك نإ هلتجوز نم هدلو ةقفن ةيرخلا هنف لكس ملاذ كلا لك

 اوناك وأ اوقتع ةيرحلا هيف لككت مل ىذلابألا ىلع ةقفن الو رحلا مهبأ ىلع مهتقفنف اوقتع اذإف كيلامت مو ارح مثوبأ

 هب عتمتسإ امب مهنم عتمتسإ الو هم مهيلع قفني لام وذ الو م ثراو ريغ هنآل ةرح مهم 31 نأ لصألا ْن ان

 ةقث ريغ ةبارقوأ مأ دلولا ىف عزانب نم ناك اذإو لاق هدنع دلولا ةنونك ىف هل قح الو ةحور تاك ! ممل

 ةقث اهمأو ةقث ريغ تناك همأ نأك ةعزانملاب قحأ هب سانلا برقأو لاحلا هذه ىف نكي لنك هو دلولا ند

 قح مهيف امل نوكي الف حكنت اكدلولا ف اهقح ىلع تعجر تنبلا لاح حلص ولو ةقث ريغ تنبلا تناكام اهمأل قحلاف

 هلاحتحلص اذإف هتبارق وذو هوخأو هماقم موقي هوبأ ناك ةقث ريغ بألا ناك نإ اذكهو مهبف اهقح ىلع عجرتف ميثتو

 . هساقو 0 اذه اذه ىلعف دلولا ىف هقح ىلإ عجر

 اضيح ءاسنلا نآينإ ب

 معلا لهأ ضعب معزفلاق ٠ ةيآلا «(ضدحملا ن ع كن دلال »ل حو 0 لاق ىىلاعت نا همحر ( قثاتعلالا 0

 نهوبنتح نأ( هللا مكرمأ ثيحئمنهوت اقر ءاملاب « نربطت اذإف»رهطلانيربى>« نرهطن ىق> »لج وزع هللا ل وةنأن آرقلاب

 حلا ىدالضحلا ىف ءاسنلا ناننإ لحو رع الا ميرحم نوكي نأ هبشيو لاق اب لعأ ىلاعت لاو لاق ام هبشأ امو لاق

 نايتإ نأ ىلع ةلالدلاك هسفن جرفلا ىف حابملا نايتإلا نأ ىلع ضدحلا نم ءاملاب نربطتو نربط اذإ نينابتإ هتحابإو

 فكلاب ةأرملا هيف رمؤت ىذلا ضيحلا مد ىف ءاسنلا نابتإ مرح اعإ هنأ ىلع ةلالد هيفو لاق مرحم نهرابدأ ىف ءاسنلا

 لسغاا اهيلع بحي رهاطلا 2 ىف ةضاحتسالا مد ىف تاعج دق اهنأل ةضاحتسالا مد ىف مرحب ملو موصلاو ةالصلا نع

 اذإالو اهبيصي نأ ابجوزا لحم مل اضئاح ةأرملا تناك اذإف اهيلع مايصااو ةالصلاو مئاق هضاحتسالا مدو ضيحلا مد نم

 اهبيصي نأ هل لح تمميت اذإف ءام دحت ملو رفس ىلع تناك نإو : لاق اهبيصي نأ هل لح مث ءاملاب رهظت ىتح تريرط

 اهدسج نم هيف حرقال امو اهجرف لسغتف لسغلا اهعنع خرق اهم نوكي نأ الإ ميتلاب رضحلا ىف اهتباصإ هل لحم الو

 لاق ةراهطلا مح هنكحو ءاش نإ ةضاحتسالا مد ىف اببيصيو ةالصلا امل تلح اذإ اهتباصإ هل لحب مث مميتت مث ءاملاب

 ىف جرفلا ريغب ذذلتلا نأل جرفلا ىف نايتإلا نايتإلا نأ فورعمو ضيحلا ىف ءاسنلا نابتإ نع ىهمن امنإ ةبآلا ىف نيبو
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 جوزرسعأ اذإو ةقفن الو قادصب هرسعب ابجوز نيبو اهنيب قرفي نأ امهنم ةدحاو ىلول 0 غلبت ل ةيبص وأ اهلقع
 هقرافتال نأ دسسلا راتخاو هقارف ةمآلا تراتخا نإف ةم *هللال ةمألا ديسل رابخلاو ةمآلا ديس قادصلاف قادصلاب ةمآلا

 اذإ ةب اتكسلاا هتحم ىناتكسااو 3 ةباتكلا هتحم ملسملاو اهيلع هيف ررض الو اهديسل كلذ نأل امهنيب قرفي نأ هيلع نكي مل

 ةأرءال رابخال لبق دقو ( قفا*:_تلالاف ْ راارلا جاوز "الل هلِثه نم تفصو امك قادصو ةقفن ىف هلبق اهقح ةأرملا تنلط
 اذإف هلع لخدت ملام هنم عانتمالا املو قادصلاب هرسعىف رايخ الو اهسفن ىلع ٍبلطت ىلع و ةقفنلاب جوزلا ةرشع ل

 مهلك هقيقرو هربد«وهدالو وأ تابمأ تاقفن ديسلا ىلعولاق ءامرغلا نم ميرغ ىهو هنم عانتمالا امل نكي مل هيلع تلخد
 من هلعف اوزحع اذإف اوزجعي قح هيبتاكم ةقفن هيلع سيلو م هرفاكو مهمأ كك مهاثأو مركذ

 دلولاب 0 ندلاولا ىأ بأب

 ةنوميم ىلأ نإ لاله نع دعس نب دايز نع ةنييع نبا ان ربخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ناملس نب عبر را انريخأ

 3 مهق

 انريخأ لت رلا انربخأ همأو هيبأ نيب امالغ ريخ مسو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نأ ةريره فأ ن ء ةنوميم ىفأ نع
 00000707 11 نإب لع فريح لاق ىمرجلا, ةرامع نع ىمرجلا هللا دبع نب 010

 ميهادإ انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انريخأ هتريخ اذه غلبم غاب دق ول اضيأ اذهو ىنم رغصأ ىل خأل لاق
 رعد ىل خأل لاقو ىمحو ىمأ نإ هنع ىللاعت هللا ىضر ىلع ىنريخ لاق ةرامع خ نع هللا 'ديع نب سنوي ن ء دمحم نبا

 اذإف (قناتعلالاف ) «نينس ناع وأ عبس ن نبا تنكو» ثيدحلا ىفو مغارإ لاق هتريخ اذه غلبم غلب ول اذهو :ىنم
 نينس ناك وأ اكس عدحأ غلب اذإف اراغص اوناكامو جوزتت ملام اهداوب ق>أ مألاف ةدحاو ةيرق ىف امهو ناوبألا قرتفا
 00 نم عنمي الو هتقفن هبأ ىلعف همأ راتخا نإف « راتخا امهمأ دنع ناكو همأو هيبأ نيبريخ لقعي وهو
 هنأ ىلعو همأ دنع ىوأيو اهلهأ نم ناك نإ ةعانصلاو باتكلا ىلإ مالغلا جرو ىثألاو ركذلا كلذ ىف ءاوسو
 نأ ن٠ اهمأ عنع / : ل ةيراح تناك إو مايأألا ىف هتأتو همأ ىأي نأ 00 نكي مل هابأ راتخا نإو هتقفن
 نم مألا عنمت مل تنبلا تنام نإو لاق « ةدئاع اهجارخإب رهٌؤف ضرم نم الإ الإ ابجارخإ اهبأ ىلع ملعأ هلو ابنا
 ايل د 6ك نإو لاف ! 1 لدم ىف ايضيرع لت نأ نم اهضرم ىف عنع الو نفدت ىج هلت نأ
 اذإ ةمأو هنأ نيب دلولا ريخأ امتإو لاق ًادبأ ريخم الو هب قحأ مألا ريغصلاك وهف لبخ مث لوب ريغ ناك نإ كلذكو
 نأ راتخاف دلولا ري اذإو لاق ريم ريغب هب امهالوأ ةقثلاف ةقث ريغ رخآلاو ةقث امهدحأ ناك نإف دلولل َةَقث اعم اناك
 لن ءارلاتحكتت اذإو لاق لوألا هر دعب :راتحا ىذلا ىلإ لوح رخآلا زاتخاف داع مث نيوبألا رخأا دنع نراك
 جوزلا هيف كلمي اقالط تقلط اذإف احك ان تناكام اهراتخا ولو اريك وأ ناك ًاريغص اهدنع اهدلو ةنونيك ىف اهل قح
 نع باغ وأ اه لخدي ملوأ اهب لد هريغ وأ هتحكن وأ اهءجار اذإف مهيف اهقح ىلع تعج را,كلعءالوأ ةعجرلا
 تناك اك ىهف بهذ اذإف هجوب هعنم اهنأل مهيف اهقح ىلع تداعتتقلط اكو قلطت قح مهنف امل قح الف رضح وأ اهدلب
 ماقم موقت مألاف امل جوز ال مأ املو ةأرملا تجوزت اذإو ( قنا ثلللاث ) داولل اتح كلذ ىف نأو نوكت نأ لبق
 مهفاقح عنع الف دلولا دج ابجوز نوكي نأ الإ قح مهمف امل نكي 1 جور ا ناك نإ وأ ءىتو اهفلاخخال كولا قاتلا
 ءاسنلا نم ةبارقلا عمتجا اذإو ( قفا _ةلالاو ) ةدجلا نم مب ق-أ تناك جوزلا نم مألا تما اذإو لاق دلاو دنع
 ةدجلا مث اهتاهمأ مث اهمأ مث بألا مأ ةدجلا مث ندعب نإو ابمأ تابمأ مث اهمأ مأ مث اهمأ مث ىلوأ مألاف دلولا نعزانتف
 ةمعلا مث ةلاخلا مث مالا تخألا مث بأالل تخألا مث مألاو بأالل تخألا مث اهتابمأ مث اهمأ مث بألا ىنأ دجلا مأ
 بألا عم دحأل ق> الو لاق ٠ ىلوأ ءاسنلا نه ىدلا ةبارقف مأب ال بأب اهتبارق نأل مألا ىنأ مأل ةيالو الو : لاق



 ب ةا د

 هتارمأ لع قفيام لال ل2 لا

 لجرلا ىلع نأ ىلع مسو هيلع هللا ىلص هلوسر ةنس مث لجو زع هللا باتك لد : ىلاعت هللا همحر ( ىف|نةلالاف )

 ىلع لكل نوكيو اهنم عتمتسإ نأ هقح نمو املوءي نأ هيلع اهقتح نم ناك اماف ( ىف[ لال ) هتأرما لوعي نأ

 ىنغتست هريغ اهعنع وام عتمتسي ةأرملا كسع نأ لجرلل نوكيال نأ لمتحا جوزلا ىلع ةأرمالو ةأرملا ىلع جوزالام لك

 هعم ماقملا نيب ةأرملا ريخم نأ اهيلع قفشام دحب مل اذإ لمتحاف هب املوعيام دحنال وهو دلبلا ف برطضت نأ اهعنعو هب

 عيبرلا انريخأ,هعاقيإ دحأىلإ لعج الو جوزلا هعقوأ ائيش تسيل اهنأل قالط الب ةقرف ىهف هقارف تراتخا نإف هقارفو

 ىلاعتهللا ىضرباطخلا نب رمع نأ رمع نبا نع عفان نع هللا ديبع نع دلاخ نب ملسم انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق
 اوثعب اوقلط نإف اوقلطي وأ اوقفني نأ مثوذخأي نأ مثرمأي مهئاسن نع اوباغ لاجر ف دانجألا ءارمأ ىلإ بتك هنع

 لع أ ىلاعت هللاو_رمعبسحأو انباحصأ رثك أ بهذي هيلإو هلبق تفصوام هبشي اذهو ( ىتف|* لالا ) اوسبحام ةقفنب

 قالطلاو اهودجو نإ ةقفنلاب مثوذخأي نأ دانجألا ءارمأ ىلإ بتكف مهئاسن ةقفن اهنم ذخأي الاومأ ممل هترضحم دحب مل

 مل مويب امون هتأرما ةقفن دجو اذإو لاق اوسدحام ةقفنب ةثعبلاب مهوذخأ لاومأ محل دجوف اوقلط نإو اهودحب مل نإ

 مل نإف لأست وأ لمعتف جرخم نأ نم ثالثلا ىف ةأرملا عنمب الو ثالث نم رثك أ لجؤي مل اهدجم مل اذإو امهنيد قرفي

 ملف ثالث تضم اذإ تريخ اموي زوعيو امو. ثالث دعب اهتقفن دحم ناك نإف لوقلا اذه ىف تفصو اك تريخ اهتقفن دحب

 اهءداخ ةقفن دج ملو اهتقفن دجوو اذه غلب اذإف لوقلا اذه ىف تريخ رتقملا ىلع ةقفنلل تفصوام لقأب اهتقفن ىلع ردقي

 هيلعدرت مل رسيأ مث امهنيب قرف اذإو لاق هب هتذخأ رسرأ ىتم هيلع انيد اهءداخ ةقفن تناكو اهتقفنب كسا اهنأل ريخم ل

 دحم ملف هتأرما ىلع قفنيام دحمال نميف اذه لاق نمو لاق ديدج حاكنب ىه ءاشت نأ الإ ةدعلا ىف اهتعجر كلمم الو

 اهتقفنب هيبش اهقادص نأل اهببشأ امو لايل ثالث دعب اهتقفن دجو نإو اهريخم نأ ابقادص دحم مل اذإ ىدنع همزل اهقادص

 رسعيف ارسوم لجرلا حكت ةأرملا يدك هتريسع ىف هكحو اهنكحف هترسع فرعت ىهو هتحكت نإو ( قناتنا )

 عوطتب نم وأ اهينغتوهينغت الوأ اهينغتةفرح هل ىرت ىهو ارسعم هماعت دقو رسياا دعب رسعيو رسعلا دعب رسوب دق هنأل

 لجأ تءاش ىتف هعم ماقملا تراتخاف تريخ مث اثالث لجأف ةأرملا ةقفنب رسعأ اذإو ( ىف[: هللا ) !هينغيام هيطعيف

 زوجي الف لبقتسا امع زئاج ريغ اهوفعو زئاج هيف اهوفعف ىضم امع وفع هعم ماقملا اهرايتخا نأل هقارف اهل ناك مث اضيأ
 لاق اهيلع قفنيف هترمسع دعب رسوب مث كلذ وفعت دق اهنأل ارسعم هارت لجرلا حكنت ةأرلاك ىهو امل بي مل ام اهوفع

 اهيلعقفنأام اهندب ىلع ررضال هنأل هقارف امل نكي ل هعم ماقملا تراتخاف تريخف ةقفنلاب رسعي ملو قادصلاب رسعأ اذإو

 هل نوكي الف هبحاص ةمذ راتخيف هبحاص ةمذو هلام نيع ىف سلفملا بحاص ريخم اك هتقرف تفع دقو اهقادص راخئتسا ىف

 لخدتالنأ الف قادصلاب رسعأف اهحكن اذإو ( ىف( 2لللاث ) وفعت نأ الإهيلع نيد اهقادصو هلام نيع دعب ذخأي نأ

 تلخد نإو ( قفا: لالا ) كنيبو ىننب تيلخ قادصلاب تئج اذإ تلاق نإ ةقفالا امو قادصلا اهبظعي ىت> هيلع

 هيلع اههوخدو اهياعقفني ناك ام هنم عنتم الو قادص الب لوخدلاب تيضر دق اهنأل ريخخ نأ امل نكي مل قادصلاب رسعأف

 ةمذ الإ هل نوكي الف هعرغ دنع توفت وأ هعرغ ةمذب هدحم هلام نيع نم لجرلا اضر نوكي ام هتمذب اضر قادص الب

 ءاوص مبلك ةمآلاو ةركلا اهتحن ءدعلاو ةمآلا هتحمن رحلا ةحوزو جوز لك ةقفنلاو قادصلاب ةرسعلا ىف ءاوسو لاق همي رغ

 دجاو هنأل ةماالل رايخ الف ةقفنلاب جوزلا نع عوطت, نأ اهديس ءاش نإف ةقفنلاب ةرسعلا ىف رحلا تحن ةمأالل رابخلاو

 ىلع ةبولغم ةرحلا وأ ةمألا تناكنإف اهملول ال ةرحلل رابخلا كلذكو لاق اهديسل ال ةمالل رابخلاف عنتما اذإو ةقفثلل



 تف ويح

 هلبق نم سلا نأل اهتقفن هيلعف اغلاب جوزت اريغص ناك نإ كلذكو لاق هلبق نم سبحلا نأل ام لخد اذإ هيلع
 ىلع بجيب مل اهرمأ حالصإ وأ ةلعل ابلهأ وأ لوخدلا نم ةأرملا تعنتماف نيغلاب ناجوزلا ناك ولو ( ىفا:_ةلالاف )

 اهنع باغف هلع لوخدلا نم تعنتما ولو ( قفا لالا ) هنم الإ لوخدلا نم عانتمالا نوكال قحب اهتقفن اهحنوز

 لخداف مدقا نأ اهلهأ هيلإ ثعبي نأ الإ هتبيغ تلاط نإو هيلع لوخدلا نم عنتع الف رضحم ىتح اهتقفن هيلع نكي م

 رخأتنإف كلذ هبشأ امودتجاح كاضقل هلعكلذ ىفعسوبو هنلإ م ريسأا وأ هيلإ اهتلاسر غولب دعب ريساام ردقب لحؤف

 تناك هعم اهمانتإ ىلع ردقنال اضرم تضر هلع تلخد:ولو لاق هلبق نم ءاج سجحلا نأل اهتقفن هلع بجو كلذ دعب

 تلحو هلع لحد مل م تناكول كلذدكاو 8 نإ اهيت ل نأ م عنتت | 1 اذإ اهنامتإ ىلع ردشإ ناك نإ كلذكو اهتعفن هيلع

 عانتما الب اهفاعي هلال هه نايتالا نم 4 عانتمالا 0 اعإ اذه رغصال فلاخم اذهو اهتقفن هيلع تناك اهم سفن نيبو هنيد

 دخأو تءاش نإ ابعاجنم عنم اديدش اررمض عاجلا هبريضي ءىث جرفلا ىف اهباصأ ولو لاق ىنؤت نأ لمتع امال

 كلام 0 ءايتفب دحأ اهناصأام دعب ادب | ايتان نأ ىلع ردقب ملف تقتترا ول كلذكو اهقلطي نأ ءاشي نأ الإ اهتقفنب

 0) ك2 وأ تمر-أف امل نذأ ىلو لاق اهلثم عماجم نم تناكو تعموج دقو اهسفنل اهنم عنمال اه ضراع شع

 وأ تبربف هيلع لخدت مل وأ هلع تلخد اذإو لاق اهلك كل: اهتالاح ىف اهتقفن هيلع ت تناك ةرافك وادم ءيضاارنلا

 اهقلطهنأ هيلع تعدا ولو ( قفا لال( ) امسفن نيبو هنيب ىلع 0 ةقفن الف اهلهأ اهعنم ةمأ تناك وأ تمتع

 مو ًاثالث هئاسن ىدحإ قلط هنأ رقأ ولو لاق هنم عانتمالا ريغ ىلإ دوعت ىت> ةقفن امل نكي مل هنم تعنتماف ركنأو اثالث

 رك ةحوز لكو ) قثأ 0 االاذ نونمال هم ناك عانتمالاو هب تاسو.حم 0 قاس ىح نيلك نبتقفني 1 نيم

 هنيب ىلخف ةمأ هتأرما تناك نإ كلذكو هقيضو هلام ةعس ردق ىلع ةمدخلاو ةقفنلا ىف ءاوسف ةيمذ وأ ةهاسم ةرح ملسم

 ةهارثلا ف تناك مداخ اهنأ ةّم الل فورعملا نأل مداخ ىلع ةمأالل قفني نأ اعسوم ناك نإ هيلع سيل: هنأ الإ اهنبو

 ناكام هتوسكو هتأرما ةقفن ردقنم تركذام ىلع هدلو ةقفنجوزلا مزليو ( قفا لال ) تناك ام نمثلا ةرثكو

 هئاباو هدلو دلوو هدلو ىلع قفنيو مهتقفن هيلعف اوهتع اذإو مهتةفن هيلع سيلف كلامت اوناك نإف هيلع قف نأ هيلع

 بأ ىلع الو ةعاضر نم نبا ىلع الو ةمع ىلع الو ةلاخ الو مع الو خأ مثريغ ةبارقب دحأ ىلع قفني الو تفصو اك

 7 نوفلتحال ءاوس هلك اذه ق ءاشنلا ند ةرح هدنع ىنثوو ىمذو مسام 7_5 6 لكو لاق اهنم

 هنارمأ 09 ديعلا ةقفن بأب

 ةقفنك نهلك نهتاقفن هلعف ةمأوأ ةيباتك وأ ةرح هديس نذإب دبعلا جوزت اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف: للان )

 سيل ولاق هدأ كامله عسنا نإو ةيددام نأل ريدم وهو الإ كديع سيل هنآ اهنم 00 هيلع ضرفب الو هفلاخم ال قل

 هلك اذه ىف ةيزخلا هيف لمكت ل نم لكو ربدملاو بتاكملاو لاق كيلامت وأ اوناك ارارحأ هدلو ىلع قفني نأ دبعاا ىلع

 مرتقفت هيلع سيلف زجع نإف هدلو ىلع قفنأ هل تدلوف كلملاب ةبتاكملا ىف اهتطو دلو مأ بتاكمال تناك نإو كولملاك

 قف ١ امعحر كلع م اذإو ةدعأا َّق ةعحج نأ كلع اقالط اهقلط اذإ | رما ىلع ديعلا قفاشو لاق هديسل كيلامت مهن

 اذإف دلولا ناكمل الإ ابفرعأ تسسلو ىلاعت هللا باتك ىف ضرف لماوحلا ةقفن نأل اهيلع قفنيف الماح نوكت نأ الإ 7

 0 ا ل ع كا ود



1 

 لاق ةليكملا لضف نمو ماعطلا نم هنم اهتوقيال امف تديزت ةديهز تناك نإو بحلا ىف تءاش امو لسع وأ محل وأ مدأ

 هتفصوام فعض محللاومدألا نم امل ضرفوملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دع نيدم امل ضرف هيلع اعسوم اهجوز ناك نإو

 هبيشأ امو ةرصبلا نيلو ىورحلاو ىدادغبلا طسو ةوسكلا نم امل ضرفو لسعلاو نهدلا ف كلذكو رتفملا ةأرمال

 ىلعف ةيبغر تناك نإو دازتال اطسو ةفيطق ىطعتو وشحلا ىلإ اهلهأ جات« دالبب تناك نإ ءاتشلل امل ىشعم كلذكو

 ضرفلاو مدألا ىف ةعس امل نآلمويلا ىف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا دم ادم ىطعت ىتح ةديهز تناك نإ صقنتو تفصوام

 مفهفرصتف هعيبت نأ ىه تءاش نإف مهاردال ماعط ةليكم هلك اذه ىف هيلع ضرفأو ( ىف: ةلالاف ) تبحأام اهم ديزت

 ةعس كلذ نآل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا دمب اثلثو ادم هلعجأو هيلع ديزأال دحاو مداخ ةقفن ال ضرفأو هتفرص تءاش

 نمو ناك نم عسومب هزواجأال هبيشأ امو ىطساولاو ىرصيلا ظيلغو ساب ركسلا ةوسكلا ىف هيلع امل ضرفأو اهلثم

 امو ةداسوو ةورفلا ةمداخللو ههبشأ امو ةرصبلا عاتم ظيلغ نم ةداسوو اشارف هتأرمال هيلع لعجأو هتأرما تناك

 ٍلَسو هيلعهللا ىلص هللالوسر نع ةلالدلاب ادم ضرفلا لقأ تلعج امنِإو هفلخأ ىلب نإف ظيلغ ءاسك وأ ةءابع نم ههبشأ

 ادم كلذ ناكف انيكسم نيتسل اعاص نورمثء وأ رمشع ةسمخ هيف قرعب ناضمر ررش ىف هلهأ باصأ ىذلا ىلإ هعفد ىف

 لخدأ هثدح ىذلا نكلو ًاقسو قارعأ ةعبرأ نوكيل لمغي كلذ ىلع اعاص ريثع ةسمخ قرعلاو نيكسم سنن ا

 ىنلالعجام رثك أ نأل نيدم نيدم تضرفام رثك أ تلعج امنإو لاق اعاص نيرئتع وأ رضع ةسمخ ثيدحلا ف كشلا

 نأل اذه زواجأ لو اذه نع رصقأ ملف طسو امهنيب و نيكسم لكل نيدم ىذأالل ةرافكسلا ةيدف ىف ملسو هيلع هللا ىلص

 امهنيبام رتقملابالو عسوملاب سيلىذلاطسولا ىلع ضرفلاو لاق نادم هعسوأ نأو دم توقلا لقأ نأ بلغألا نأ امولعم

 نأ تبلطف تناك ةبيغ ىأ اهنع باغ مث هتأرماب لجرلا لخد اذإو ( قنا: ةلالاف ) مداخلل دمو ةأرمل فصنو دم

 اهيلع قفنأو هلام ضرع نم امل عبب دقن هل نكي مل نإو اهتقفن هلام ىف امل ضرفو ةقفن اهيلإ عفدام تفلحأ اهيلع قفني

 وأ هنم تضبق دق نأب ترقأ وأ ةنيب اهياع ماقأف مدق نإف لاق هلاح تناك نيلاحلا ىأ رتةم وأ عسوم ةقفن نم تفصوام

 ريغب ةقفنلا بلط تكرتف انامز اهنع باغ نإو لاق تضبق ىذلا لثمب اييلع عجر اهريغ تذخأو ةقفن هنع دحأ نم

 هيلعف ىضم امف تبلطف اهيلع قفني ملف ارضاح ناك نإ كلذكو لق ابنع باغ موب نم امل ضرف اهتبلطمث اهنم هل ءاربإ

 هعفدب ةنيباا هيلعو اهني عم املوق لوقلاف ائيش ىلإ عفدي مل تلاقو اهتقفن اهياإ تعفد دق لاقف افلتخا نإو لاق اهتقفن
 ةنس ةقفن اهيلإ عفد نإو لاق ابضبقب اهيلع موقت ةنيب وأ اهرارقإ الإ اهنم هئربءال قوقحلاك ةقفنلاو هب اهرارقإ وأ اهيلإ

 ةعجرلا كلم نيتنثا وأ ةدحاو قلط نإو لاق قالطلا عقو موي نم ةنسلا ةقفن نم قب اع اهيلع عجر اثالث اهقلط مث

 ىقب امي اهيلع عجر ةدحاو وأ ا"الث ابقلطف الماح تناك ن إو ةدعلا ءاضقنا دعب ةنسلا ةقفن نم قب اب اهيلع عجر امهيف

 نم”ىرب ةلبقتسم ةنسو ةنساا كلت ةقفن نم هتأربأو اهيلع قفنيال ةنس اهكرت نإو لاق لمخلا عضو دعب ةئسلا ةقفن نم

 نأ امل ناكو امل بجن نأ لبق هتأربأ اهنأل ةلبقتسملا ةنسلا ةقفن نم أربي ملو امل تبجو دق اهنأل ةيضاملا ةنسلا ةقفن

 هيلع سانلا قوقحك هلام ىف ءامرغلا عم تبرض تام اذإو اهنثرول وهف تتافث اهتقفن نم هيلع تيجوأ امو اهب هذخأت

 . ملعأ ىلاعت هللاو

 سجن الو ةقفنلا امف حن ىتلا لاخلا ىف باب

 نيبو هنيب تلخف اغلاب نكت مل نإو اهلثم عماجم ةأرملا ةدّقع لجرلا كلم اذإو:ىلاعت هللا همحر ( ىف ةلالاف )

 بحي اك اهتقفن هيلع بجو هيلع لوخدلا نم ىه عنتم ملو اركب تناك نإ كلذ نيبو هنيب امف اهلهأ ىلخ وأ اهيلع لوخدلا

 ضظحل؟م)



 ب 1 اه

 كلذ ريغو اهب عاتمتسالل هسفن ىلع اهسحم ةريقفوأ تناك ةينغ هتأرما ىلع قفنيو لاق هتأرما نم لجرلا هب عتمتسإ اع

 لوخدلا نم عنتماف اهلثم عماجم ام نسلا نم تغاب دق لجرلا ةأرما تناك اذإ كش الو لاق هريغ نم كلذ نم ابعنمو

 اهنع ابئاغو ةحيحصو ةضيرم هل ةجوز تناك ام اهتقفن هيلعف هيلع لوخدلا دعب هنم الو هيلع لوخدلا نم عنتع ملو اهملع

 هسفن الإ اهب عتمتسإ هل الالحريصت نأ نم هعنعال هنأل ةدعلا ىف اهتقفن هيلعف ةعجرلا كلم ناكو اقلط نإو امل ًارضاحو

 كلع نكي مل اذإ اهياع قفني الو امتعجر نم هسفن عنم وهف لعفي مل اذإو هتجوز ىبف اهعجار هنأ نيدهاش دبشأ اذإ

 ريغص وهو اهلثم عماجم ال ىلا ةريغصلا مكن اذإو لاق ديدج حاكنب الإ هل لحم الو هنم اهسفنب قحأ اهنأل ةعجرلا

 لهأ ءاماع نم ددع لوق اذهو اهب عاتمتسالا هل مكنيام رثكأو اهب عتمتسي ال هنأل اهتقفن هيلعسيل لبق دقف ريبكوأ

 تناك اذإو لاق ابهذم ناك هريغ نم هب ةعون# اهمأل اهبلع قفني لئاق لاق ولو البق نم سدحلا نأل امل ةقفنال اننامز

 هتحكنو اريغص هتملع اذإ ليقو هب عتمتسي اهلثمو هلبق نم ءاج سبحلا نأل ةقفنلا هيلع لبق دقف ريغصلا وهو ةغلابلا ىه

 نيبو هنبب لت وأ ابجوز ىلع لخدت ىتح ةأرمال ةقفنلا بحت الولاق هتأرماب عتمتسيال هلثم نأ امولعم نأل امل ةقفث الف

 اهسفن هل ةعام اهنأل امل ةقفن الف هيلع لوخدلا نم ةعنتمملا ىه تناك اذإف كلذ كرتي جوزلا نوكيف اهيلع لوخدلا

 اذإو ( قفا لالا ) هنم ةعنتمم تناكام ةقفتامل نكي مل هيلع لوخدلادعب اهيلع لوخدلاهتعنم وأ هنم تبره نإكلذكو

 اهحكن اذإو ( ىف(: لا ) هلبق نم سلا نأل اهتقفن هيلعف لخدي ملف اهيلع لوخدلا نيبو هنيب تلخ مث اهحكن

 تلخ دق نكت مل نإو ةقفنلا هيلعف اهلعل خدي ملو باغف اهسفن نيبو هنيب تلخ تناك ن إف ةقفنلا تلأسف اهنع باغ مث

 01111 21 لاو مدا نإف لجؤيو هبلإ بتكسو هيلع ةقفت الو ىلخت ىتح ةيلذع ريغ ئهق هتعنم الو اهسفت نيبو هني
 . ملعأ ىلاعتو هناحبس هاو . مدقيو باتكلا هيتأيام ردق هيلع

 ةقفنلا ردق باب

 ةيآلا « ىنثم ءاسنلا نم يل باطام اوحكناف » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللاهحر ( ىف[نةلالا: )

 لبق بابلا ف ترك ذ اك ةنسلا تءاج اذه لثميو هتأرما لوعي نأ ءرملا ىلع نأ ىلع ةلالد اذه ىف ( قفا: غلا]ا؛ )

 قفنيل ) لجو زع هللالاق ريقفاا وهو هقزر هلع رتقملا ةقفنو رسوملا ةقفن ناتقفن ةقفناأو لاق ةنسلاو باتكلا نم اذه

 ناك نإف لاق امهدلب فورعملا هتأرما ةقفن نه رتقملا مزايا لقأو لاق ةبآلا ( هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ

 اممداخو هب اًوعيام لقأو هلعديز.ال ادحاو امل امداخو املاع ةمودخم الإ نوكتال اهئارظن نم بلغألا نأ فورعملا

 نوتاتقي ىذلا دلبلا ماعط نه موي 00 اهل سو هلع هللا ىلد ىنلا دع دم كلذو هنم لقأ ىلع دحأ ندب موهي الام

 ىنكي ام ردقب انمس وأ ناكاتيز اهدالب مدأ نم ةليكمو هلثم اهءداخلو اتلس وأ ًازرأ وأ ةرذ وأ ًاريعش وأ ناك ةطنح

 اهمداخل كلذ نوك« الواهيفكي املقأ طشمو نهد ىف امل ضرفيو هب هدش اهمداخلو رهعشلا ىف ادم نيثالث نم تفصوام

 توق نم بلغألا امل ناك بوبحلا نم افانصأ هيف نوتاتقي دلبب تناك ن إو ( قفا ةلالاو ) امل فورعملاب سيل هنأل
 نم امل ضرفو « امل فورعملا كلذو لطر ةعبج لك ىف مه لاطرأ ةعبرأ رهشاا ىف امل لبق دقو دلبلا كلذ ىف ابلثم

 ناتو ساب رك اهمداخلو امههبشأ امو ىرصبلاو ىفوكلا نطقاا نه كلذو رتقملا دنع اهدلبب اهلثم ىمكيام ةوسكلا

 رامحو صيقو ليواريسو فاحلوأ ةفطقو ةوشحم ةبج نم دربلا ىف ىنكيام لقأ ةدرابلا دالبلا ىف امل ضرفو ههيشأ امو

 فصلا امل ضرفو هنع اهم ىنغال امو فو ةعنقمو صيقو اهلثم ءىفدي هفحتلت ءاسكو فوص ةبج اهمداخلو ةعنقم وأ

 نإو ( قفا :لالاو )كلذ وحن و نيتتسلا اهاثم كي اك ةوثحلا ةباونيتنس ةفيطقلا اهيفكتو لاق ةعنقمو ةفحلمو اصر

 نك نم ةبيغر تناك نإ تديزتو اهيلإ ةليكملا هذه تعفد اذه نم لقأ اهيفك« ةديهز وأ اذه اهءزحال ةبيغر تناك



 داون نار نر  نرلع ام لثلا نبل اق ىأ ع هللاو « ةجرد نمماع لاحرللو فورعملاب نوملع ىذلا لثم نهلو »

 . فورعملاب نملإ

 ةارأا ةقفن بوحو

 نأ »ىلإ أرق «اولدعت ال نأ متفخ نإف عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم 5 باطام اودكناف» لجو زع هللا لاق

 نهوتاف كك نعضرأ نإف »لجو زعلاقو«فورعملاب» ىلإ أرة«نهدالوأ نعضري تادلولاو »لجو زع لاةو«اولوعتال

 جوز ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةنيبع نبا انريخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عيراا انريخأ « نهروجأ

 لاقف ىتيب لخدي ام الإ ىل سيلو حيحش لجر نايفس ابأ”نإ : هللا لوسرا» تلاق ادنه نأ مسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 انريخأ ىعفاشلا انربخأ لاق عيرلا انربخأ « فورعءملاب كدلوو كيفكي ٠١ ىذخ و سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 ةيواعم مأ ادنه نأ هتثدح اهنأوسو هيلع هللا ىلص ىنلا جوز ةشئاع نع هببأ نع ةورغ نب ماشه نع ضايع نع

 الإ ىدلوو ىنيفكي ام ىنيطع» ال هنإو حيحش لجر نايفس ابأ نإ : للا لوسر اب تلاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا تءاج

 م كدلوو كيفكي ام ىذخ ق مسو هيلع هللا ىلص ىننلا لاقف ؟ ءىش نه كلذ ىفىلع لبف ملعي ال وهو ارس هنم تذخأ ام الإ

 ةريره ىنأ نع ديعس ىنأ نب ديعس نع نالت نبا نع نافس انريخأ لاق ىعفاشلا انريخأ لاق عيرلا انربخأ «فورعملاب

 هقفنأ »لاق رخآ ىدنعلاق « كسفن ىلع هقفنأ»لاقرانيد ىدنع هللا لوسراب لاقفملسو هيلع هللا ىبص يينلا ىلإ لح و ءاجخ لاق

 « لعأ تنأ »لاقرخآى دنع لاق «كمداخ ىلع هقفنأ لاقدر خآىدنعلاق « كالهأ ىلع هقفنأ»لاقرخآىدنع لاقعكدلو ىلع

 قفنأ كتجوز لوقتو ؟ىنلكت نم ىلإ ىلع قفنأ كدلو لومي اذهب ثدح اذإ ةريرهوبأ لوقي مث ديعس ىنأ ني لاف

 نوقزر هل دولوللا ىلعو » لجو زع هللا لوق ىف ( ىف: لال ) ىنعب وأ ىلع قفنأ كمداخ لوقيو ىنقلط وأ ىلع

 د »ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوس رلوقم ( نهروجأن هوتآف كل نءذرأ نإف»لجو زع هلوقو«فورعملاب ني

 ةوسكو ةقفنو عاضر نم هدلو راغص حالم ىف ىتلا ةنؤااب موقي نأ بألا ىلع نأ نابب « فورعملاب ةلدلوو كيفك ام

 هنع هتأرماب ىنغالام جوزلا ىلع نأ نابب «اولوعت ال نأ ىدأ كلذ ءاسنلا ىف ىلاعتو كرابت هللا لوق ىفو لاق ةمدخو

 ةفامزلا "نم هب الإ اهنديل حالص ال ا فرحت نأ لع راسن ال« ىلا لاكلا ىف ةمدخو كاك ةوسكو ةقفن نم

 اهسفن مدخم ال اهنأ فرعي نمت تناك اذإ ةقفن اهمداخل هلع نوكي نأ لمتحيو لاق جوزال مزال اذه لكف ضرملاو

 اهسفن مدخم ال اهلثم نأ بلغألا تلا ةأرمال دحاو مداخ ةقفت.لجرلا ىلع ضرفيف معلا لهأ نم دحاو غش 1

 ىلع رجم نكلو امداخ اهطعي نأ ىلع ربحي هبلعأ الف مداخ امل نكي مل اذإف دحاو مداخ نم رثك !ةقفن هلع سلو

 كلذ هب زواحي ال اهتحلصم نمو ءاملا نم هلاخدإل جرخال ام اهبلع لخدبو ىه ةعئصت الام اهماعط ن. امل عنصي نم

 ىمز اونوكي نأ الإ عوطتي نأ الإ هيلع مهل ةقفن ال مث لحلاو ضيح ا اوغلسب ىتح هذلو ىلع قفنيو ( قفا لالا (

 قفني امإو ىثنألاو ركذلا كلذ ىف ءاوسو رغص'ا ىف مهسفنأ نونغي ال اوناك اذإ ممملع ةقفنلا ىلع اسايق مهباع (قفنيف

 اوافس نإو هدلودلوو هدلو كلذ ىف ءاوسو لاق مهلاومأ ىف مهتقفنف لاومأ مهل تناك اذإف لاومأ مهل نكت ملام مهملع

 لام اب نكي لو مألاو بألا نءذ اذإو لاق مماع قفني نأ ىلع ردقي هنود بأ مهل نكي ملام
 امهسفن أ ىلع هنم ناقفني

 نمو رك أ وأ ريغصلا لاح لغم ىف :ىتلاو يعم نافرحني ال ىتلا ةنامزلاو ةجاحلا اع دق امهنأل دلولا امهيلع قفنأ

 دلولادلو مهيلع قفن امهيلع ةقفنلا ىلع ردق, هنود بأ ممل نكي ل اذإ ءابآ اودع نإو دادحألاو تفضو اكةمدخلا مهنقعن

 مهم عاتمتسالاب ال قدا كلذب هدلو هلع قفشو هملد يهنأ هدلو ىلع ثفصو 3 اوناك اذإ قفشو ) قفا 3 1 اال( (



 حب 1 2

 رثكأأ لوبخلاو نونجلاو صربألاو مذجألا ةرشثاعع ررضلا نأ طيحم معلاو قالطلا هيلع تبخوأ ثنحم مل نإف تا
 هدقعف لاحم هخسفأ مل حاكنلا نم عضوم لكف ىنعملا اذه ريغ ىف ناقرتفي دق ناك نإو ثنحم مل ام ىلوملا ةرشاعمع هنم
 رخآلا تام وأ" تا رابخلا هل ناك نيجوزلا ىأو حابم هيف عامباف هيف ىتلا ةلعلاب هيف رايخلا انلعج امبإو مرح ريغ
 راهظ الو ءالبإ الو قالط عقب مل اهراتخا اذإف ةدقعلا خسف رايخلا هل ىذلا رتحم ملام قالطلا عقيو اثراوت راخلا لبق

 . ثاريم الو ناعل الو

 [فق ردت ةمالا

 ىلإلجرلا اهيطخف اهجموزتي الجر لكوو لجر حاكنف هتءأل لجرلا نذأ اذإو :ىلاعت هللا همحر (قناشلالا )
 7 [1لع اهج ورق اعم ءارك ذوأ هرك دتملو اهجوزىذااركذ وأ اهجوزىذلا كلذ ركذي ملوةرحاهنأ تركذف اهسفن
 نأب اهحاكن هلم نمم ناك نإ اهقارف وأ اهعم ماقملا ف رايخلا هلف ةمأ اهنأ هدعب وأ لوخدلالبقو حاكنلادقع دعب ٍلعف
 ربم اهلف اهباصأ ىتحلعي مل نإو ةعتم الو رهم فصن الف لوخدلا لبق اهقارف راتخا نإف تنعلا فاخمو ةرحل الوط دحبال
 نأ همزل ةقيلطت هلعج ول نأ ىرت الأ قالط ريغب خسف قارفااو اهقارف راتخا نإ رثك أ وأ امل ىمن امم لقأ ناك اهلثم
 فصن لوخدلا لبق ةقلطدلل بجوأ لجو زع هللا نأللودلا دعب هلكو لودلا لبق امل ضرف ىذلارهملا فدن امل 5
 هذهو دحلا اهف ءىرد اذإ رهملا بجوت ةباصإلا نأل لاحم امحاكت نم هرغ ىذلا ىلع الو اهيلع اهره عجرب الو رهملا
 اهقارق راتخا نإو هل كلذ ناك ابعم ماقملا بحأ نإف ( قنا:_ةلال )انزال حا اكن ةباصإو طقاس اهنف دحلا ةباصإ
 مهسفنأ كح مهكح ناك ام لوأ كلذو مهتاهمأ نوطب نه نوطقسإ مو. مهتمبق هيلعو رارحأ مهف ادالوأ تدلو دقو

 نإو هيلع هب عجر هجوز ىذلا هرغ ناك نإ هرغ ىذلا ىلع هدالوأ ة ةمق نم هنم دخأ ام عيمجي عج كو ةمالا دسل

 ةقتعموأ دلو مأ وأ ةربدم تناك اذإ اذكهو ةكولمم تناكاذإ اهيلع عجري الو تقتع اذإ اهماع هب عجر ىه هترغ تناك

 تناك نإو ( قفا لالا ) هترغ ىلا ىع تناك اذإ تقتع اذإ اهبلع عجريو اهقر لاح ىف اهيلع عجرب مل لجأ ىلإ
 ةباتكلا ىف نيذلاو ةيانجلا نأل اهدالوأ ةميقب ةبتاكم ىعو اهيلع عجري نأ هل نأ الإ لئاسملا عيمجىف اذه لثم ةبتاكم
 ناك نإو تقتع اذإ اهمزلبف قتعت ىتح ابقر لاح ىف اهمزاي مل اقيقر تدرف تزمججتو هدؤت مل نإو كاذف هتدأ نإف اهمزلي
 ةعتم الو رهم فصن الو ربم الف اهبصي مل نإف هتابثإ ىف هيف رايخ ال لاح لكب خوسفم حاكنلاف ةرحل الوط دحب نمي

 . اتيم انينج ةرحلا نينج ىفام هيف هيب الف انينج تقلأف امنطب ناسنإ برض نإو اهلثم ربم اهلف اهباصأ نإو

 مهملع انضرف ام انماع دق » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا همحر ( ىف: هلالاف ) لاق ناملس نب عيرلا انربخأ
 نهورشاعو» هؤامسأ تسدقت لاقو «ءاسنلا ىلع نوماوق لاجراا »لجو زع لافو «مهناعأ تكلم اهو مهجاوزأ ىف

 ةلج اذه ( ىف( لالا ) «ةجرد نيملع لاجرالو فورعملاب نهيلع ىذلا لثم نحلو» لجو زع لاقو « فورد
 جوزللو جوزلا ىلع ةأرملا لجو زع هللا ض رف امن انرضح ام انبتك دقو نيجوزاانيب ضئارفلانم لجو زع هللا رك ذام

 فورعملاب ةيلع ام لك ىدؤي نأ لجوزع هللا ضرفو ( قنا لإ]| ) ٍلسو هيلع هللا لص هلالوسر نسامث ةأرملا ىلع
 هتيدأت الو هيلط ىلإ هترورضب ال سفنلا بيطب هللإ هؤادأو هبلط ىف ةنؤملا نم قحلا بحاص ءافعإ فورعملا عامجو

 ىلاعت هلوق ىف ( ىتفا: لالا ) قحلا هريخات هلطمو ملظ ىنتلا لطم نأل مظف كرت امهأو هتيدأتل ةيهاركلا رابظإب



 ََك /,6 ََ

 امسح راتخا نإو ةعتم الو فصن الو امل رهم الف اهقارف راتخا نإف رايخلاهلف سيسملا لبق مع اذإف ( ىنان حلالا: )

 اهقارف راتخا نإفهتريخ معي مل هنأ هتقذصق سيسملا دعب 3 راتحا نإو هل رايخ الف هماعي وهو ايدكن وأ هماع دعي

 لاق نإف ب ماو ىلع الو اهمملع ر رولا عجل الو ءاشلإ نأ الا 5 اهتدع ىف هيلع ة ةقفن الو سيسلملاب اهلثم رود اهلف

 لاق ملَسو هيلع هللا ىلص ى ىلا نأ رولا ءددأ نإ كف ر اعإ ( قنات :لالان ) املو ىلع رهاب عحرب لبق دقق لئاق

 قادصلا اهاف ل ماصأ نإو لطاب اهحاكنف | ملونذإ ريغ تك هاما اع :ا
 هللا لوسرلء> اذإف ؟(|مح رف ند ل لح اع

 نأل اهريغ ال هترغ تلا ىهو الع هب هدر و لاخ لك دسافلا حاكتلا ىف ىف سيسلملاب ةارقا فاذشلا لسو هيلع هللا ىلص

 اهلع هل عج مل امل دقع ىذلا دسافلا حاكتلا ف ناك اذإف بأالل ر كلا ىفالإ اهم الإ حاكتلا مث م اهايإ هجوز ول اًهريغ

 ةأرال ناك اذإفةأرمال نوكي نأىوأ رايخلا هف جوزللىذلا حيحصلا حاكنلا ىف ناك املإسو هيلع هللا ىلص ىنلا هلعج دقو

 نأقحأ تناك ىبف اهسفنب ترغئهو اهرغنوكير نأ هرمأ رثك 1 نأل اهباو همرتيو هل هحالإ نأزي ل

 ىتااىفباطخلا نب رز مع ىضوو (ق فاح م لالا 0 الوأ هطعت مل اهملع 4 عجرولو اهماع 4 عج
 تيصأ نإ امتدعىف تكن

 هب امل ضقب م ل اهماع 4 هدرول ورش ره ا امل لعح اذإف ره ا اهلف
 دمعلا لبق نمحاكتلا 10 امبإ هرب اهياو ىل اع 5 و

 هل'ثلعخ اهب وهورداكتلا 5222 تدَقَع اذإ رايخلا هيف هل تلعج امو لاق ةدع ىف نكمل نإو هدسفأىلو رخ ناك كد
 ا 2 :

 هل تلعج ىنكلو دساف حاكنلا نأب رابخلا هلرعجأ مل إو اهيقماق ىنعملا كلذنأل حاكنلا ةدقع دعب اهب ثدح اذإ رابخلا

 تراتخا نإف هب ثدح وأ هل ناك اذإ رامخلا هيف املتلعج امناك اذإ راخلا هيف هل تاعج امو لاق.دلولا قو هبف هقع

 رهملا اهلف هقارف تراتخاف اهءاصأ تح ملعت ل نإو ةعتم الو ءىش رهملانم نكي لو اهسع نأ هل نكي مل سيسملا لبقدقارف

 هق مل مع ةدحاو ةلصح 0 0 نإف اهناكم اهريخأف اب ويح نر نأ قترلا لت هب نك ىذلاو هقارف املو

 تراتخاف ثالث وأ نينثاب تماع نإ كلذكو رايخلا هنم ايلف ىرخأ هباثدحف اهم .ءاع هعم تتيثو هقارف رتل مف رابخلا

 اضرلاك كلذف امل رايخلا رعت ىهو هتكرتف'هب تماع نإو ام ناك امف وه اذكهو رابخلا اهاوس امف امل تلعج هعم ماقللا

 نإف كسمأ ءاشنإ و قاط ءاش نإ هل راخالو امل ى رس ىدلاق ادصلا اهلف اهاصأف اهءاثيش مع نإو اهل راخالو هعم ماقملاب

 وعلا لهأ معز 0 م صربلاو مادخلا معن لق ؟رثألا ريغراخلا مل تاعد ةلعنم هيفل ف لئاق لاق
 ىذدعت برادحتلاو بطلاب

 اهعماج نأ ةارد 4 الو هب وه نم عماج نا بيطت نأ اك سفن 5 ال عاجلل عن دام ءاد وهو انك عوز

 صرأ وأ مذجأ هدلو اذإ هنأ معأ ىللاعت هللاو نيف دلولا امآف هب وه ند
 َْك ردأ لص نإو ملهسلا مق ءاصر ,ِ 0 امدح وأ

 ققَح ةيقات هنم نو ا ممم لوبخلاو نونحلا ٠ نع دودحلا حراطتف 0 نونا امأف ةيفاعلا هلل لاو هلست

 لطعتيو هدلوو هحوز هب ناك اة دقو لعب تب ةعاطالو ل اء 00 نه عانتما "لو اقع ةجوز الو جوزا

 ىصو هعل> زوي الف هعلذ 5300 قالطلا ه همزل الف اهقلطي د هبحاص ىلع امهنم دحاو ل بجنام رثكاق هيلع حلا

 نركب رابخلا اهلل عج اذإو ءتكلاريغ نم اهعتم مهل نركلا ع هن ايعنم ةالولل ناك ءادتبالا ىف نون ىلإ تعد ول

 نوك نأىلوأو رامخلاهلو امل نوك نأ تفدوام عاج ىلوأ نونّلاو لشخلا ناك ءاقتر نوت هل وأ ابوح
 هف امل

 ىلد هللا لوسر ةنسس وأ ىلاعت هلل - نم لبف لاق نإف ( قفا: لإ/ا: ) تريخ اهتاب ل نإفلج وف امتايال نأن م رايخلا

 بد وأ 0 عر رأ ضن ر ىل ومال هللا لعج معت ل ؟نينيد فذ ة:>| الو قالط ريدا ةقرفلا وأ رايخلا هيف ع مسأو هللعدللا

 ثنحمال نأ هللا ةعاط تناك مثام ريغ ىلع تناك ول نيميب عاما نم عنتما هنأ كلذو قلطي وأ ءؤي نأ اهيضع هيلع

 ةرافكلا هلع .تناكف ىلوملا ركذ ريغ ىف ناعألا ىف ..ةزافكسلا نضرفو: تسلا قال لدار تدني لع



00000 

 0 ترك ذام ريغ ةلالد دحب ليف 2 لاق نإف ) قناخ لالا ١ ءادتالا ىلع روج نأ دساف ريع ناكو ةدقعلل ىقح

 لعجي نأ زوحب ىتح ةنس وأ باتك ىف هيبشيام وأ ىنعملا اذه ىف بسنلا ىنعمل وه امنإ ءايلوألا ىنعم نأ نم لالدتسالا

 مدصأو هلع هللأ ىلص ىنلا اهريخف هربرت تقتع - لق 5 هخسؤو هتابثإ ريخا كك رك ع رابخلاو ارايح حاكدلا ىف

 ناك دقو . تءاش نإ قرافتو تءاش نإ تبثت نأ اهملو الإ اهريخنال هنزل هك تونثلا امل ناك دقو اهبجوز تقرافف

 6 ا ملعأ ىلاعت هللا و تت ىعم اهحسفل نكي ملف دمعلا خسف ل ناكو اللاللح هبق عاملا ناكو احيدص ةردرب ىلع دقعلا

 ءريصقتل دبعلل ءفك ريغ نؤكت نأ ىلإ تلقتنا مث لاح ىف ةئيفك تناك ىتلاو ءفك ريغ اهل دبعلا راصف ةرح تراص

 . اهريغ ىلع دجوف ةءافكلا ىلع هتحكتف اهرغ نمل ةئيفك طق نكت مل ىلا نم آلاح ىتدأ اهنع

 هلك ككل, !كنعلا و
 اهدجوف ركب ةمات ةرسوم ةباش ةليمج اهنأ ىلع ةأرما لجرلا جوزت ولو : ىلاعت هللا همحر ( قفل الاف )

 دقو ٠ هل زايخ الف رابخلا ابق انيمس ىتلا عبرألا ريغ رضضلا ناكام رض اهب وأ ءايمع وأ ًايث ءاعطق ةمدعم ةحيبق ازوج

 حاكتلا ىفرايخ الف عيبلاك ماكنا سلو 6 نيتحوزيم اتناك اذإ ةمالا و ةرذا كلذ ىف ءاوسو ا ةنسفقن اده طرش نك حظ

 ىلإ لصويال امظع ابجرف قلح نوكي نأ عبرأ نم الإ اندنع حاكنلا ىف رايخ الو اهندب ىف ةأرملا صخم بيع نم

 هل رايح الق لام امعاج نع ردقب ناكف ءاقتر تناك نإف . اهدكنام ةماع هل ىذلا عاججلل عنام اذهو لاحم اهبعامج

 عاما ىلإ لصي مل اذإ رابخلا هلف ابسفن جلاعت مل نإو جوزلل رايخ الف اهيلإ لصوب نأ ىلإ ريصت ىتح اهسفن تجلاع وأ

 نإو رايخلا هل تلعجو لعفي نأ هل لعجأ مل كلذ ىلع اهربحبو اهمءاشام وأ ةديدحم ره امش نأ لاش نإإو "لات

 امه ايضارتي نأ الإ 5 اح دنع الإ رايخلا اهمزلي الو  ارايخ هل لعجأ مل هريخأ نأ لبق ابعامج ىلإ لصوف ىه هتلعف

 نرق اهب ناكول كلذكو « عاما ىلعر دقي هنأل ارابخ هل لعجأ مل ةاضفماهدجوفابجوزتولوءامهيضارت ديان روح ءئش

 ءاصرب وأ ءامدج نوكت وأ قترلاك ناك عاجلل اعنام نرقلا ناك ول نكلو ارايخ هل لعجأ مل عاملا ىلع هعم ردقي

 نوكت الو ءامذج نوكت اهنأ ىرت تامالع وأ بجاحلا ىف رعزلا امأف انيب نوكي ىتح ماذجلا ىف رابخ الو ةنونجم وأ

 اًضايب ناك نإف هريثكو صربلا ليلق ءاوسو رهاظ هنأل صربلا ىف رابخلا هلو نوكيال دق هنأل اههنيب هيف رايخ الف

 صربال رارم وه اولاق نإو راما هلف صرب وه اولاق نإف هب رعلا لهأ هيرأ صرب وه لاقو اصر. اذه سيل تلاقف

 هليلعي رابخلا هلو قتخ برضف نابرضض نونجلاو ( ىف|: لالا ) قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإف هل رايخ الف

 قشو قنغ .ىنلا نم رثكأ اذهو اعم نيلاحلا ىف رابخلا ةلف ضرم ثداح ريغ نم هلقع ىلع ةبلغ برضو هريثكو

 تتبثو. ضرملا نم قافأ اذإف ًاضيرم ناكام هيف امل راب الف ضرملاب لقعلا ىلع ةبلغلا امأف ( قفا لالا )

 ةجحلاف ؟ بويعلا رئاس نود عبرأ ىف رابخلا جوزال تلع> نأ ىف ةجحلا ام لئاق لاق نإف رابخلا اهلف لقعلا ىلع ةبلغلا

 لاق دقف لاق نإف ءاسنلا ىناعم ريغ ىف ةأرملاف لاحب عاما ىلإ لصوي اذإ هنإو « تلقام ءاقترلا ىف دحاو ريغ نع

 عب ىف نزحيال عبرأ لاق ءاثعشلا ىنأ نع رانيد نب ورمي نع ةنيدع نب: نابفس ان ريخأ دقف نرق نم درتال ءاثعشلا وبأ

 اهإف عاجلل عنام ريغ ناك نإو « لوقأ هبو قترلاك ناك ثفصو !كلاج نكب عاججال اعنام نرقلا ناك نإ لبق ؟ اذهب

 باطلا نب رمع لاق لاق هنأ بيسملا نبا نع دنعس نب ىحي نع كلام انربخأ « ارايخ هل لعجأ الف اهصقني بع وه

 ٠ اهيلو ىلع مرغ ابجوزإ كلذو اهقادص اهلف اهسف صرب وأ ماذج وأ نونج اهبو ةأرما جوزت لجر اعأ



 قع /ابا# تس

 هريغوأ ماعط وأ مثاردوأ دبعب اهايإ هجوزف ةئامب اهايإ هجوزب نألكو ولو اهب تيضر اهمأل نوسمخلا امل تناكو ًازئاج

 تنذأول ةأرملا اذكهو « هب هجوز ام هجوز/ نأ هيأرب لمعي نأ هرمأ هنأ جوزلا هقدصي نأ الإ اهلثم قادص امل ناك

 . اهقادص ىف ىدعتف اهجوزي نأ اهملول

 كسنلا نبق نم نايثنا

 تاع مث هديس هل نذأ دقو هتحكنف ًارح ةرح ةأرمال بستنا دبع نأ ولو": للاعت هلا ةمحر ( تان تلال )

 . "نالوق اههف ناك هبسن قوف اهيسنو هنود بسن نمو بسنلا.كلذ ريغ نم هتدجوف سنن ىلإ ال سنن وأ دبع هلأ

 ىف تنذأ ول خسفني اك خوسفم حاكتلا نأ ىاثلاو : هنود دجو ءىش. راغو هنمعي حوكنم هنأل رابخلا امل نأ امهدحأ

 ناكف نالف ىنب ريغ نم دمحم نب هللا دبع تجوزف ىنالفلا دمحم نب هللا دبع ىف تنذأ اهنأك هريغ تجوزف هنيعب لجر

 الو هصقن ىف هنم هيف ىه نم ىلع الو اهيلع راعال هب كلمأ ىه املام نم لام قادصلا لبق ؟قادصلا ةبج نم امل هلعحت

 مهل نكي ملو بسنلا ىف صقني هنم اهوعنمي نأ هيف تنذأ اذإ ءادتبالا ىلع اهتايلوأل ناك اذهو املام ىف اهنايلوأل ةالو

 لكب اخوسفم اهرغ ىذلا حاكن لعجن مل فيكف لئاق لاق نإف « اهقادص نم امل كرثت اؤفك اهنوعنع ءادتبالا ىلع

 نأب هعنم ةالولا دارأ اذإ حاكتلا ىنعم سيلو . هايإ اهوجوزي نأ ءادتبالا ىلع امنايلوأل ناكدق هنأل هل لبق ؟ لاح

 صقتلاب هانددر امإو اوضرو تيضر اذإ ءفك ريغ اهوجوزي نأ ءايلو الل مرحم حاكنلا نأب ءفك ريغ حكانلا

 دقف لاق نإف : رايخلا هل لعج ىذلا ءاش نإ متي نأ مرحمب سيلو بنعلاب عيبلا در ىف رايخلا لعجم اي ةجوزملا ىلع

 ىلص هللا لوسر لعجو ارمأ ةأرملا عضب ىف ءايلو الل لعج لجو زع هللا نأ ةهج نم لق . ةءافكلا ف اراخ تلح

 كلذ تلعف اذإ تناكو ىلوب الإ اهحاكن متيال نأ ةلالد تناكف ادودرم اهو نذإ ريغب ةأرملا حاكن ملسو هيلع هللا

 مل عضب ىف كيرمكلا ناك اذإف هكبرسش ىلع كلذ زجم مل كيرش هيف هل ءىش ىف توفي نمو كيررش هيف امل ءىش ىف ةتوفم

 صقتني نمحكنت نأ الإ ملعأ ىلاعت هللاو انفصو امب الإ ىنعم اهعم ةالولل نكي ملو ضعبتيال هنأل نيكيرمشلا عاجإب الإ متي
 اهديس امل نذأوةمأ ىه اذإف ةرح اهنأب لجرلاترغ ةأرملا نأ ولو ءاملام ىف ارمأ ةالولل هللا لعجم ملو اهبسن نع هبسن

 املام بسنلاب رورغااىف اهماعهل نأ امثدحأ نالوق اهيفف هنود اهدجوف بسنب هترغ ولو « ءاش نإ حاكنلا خسف هل ناك

 ىمسامال اهلثم ربم ابلف ةباصإلا دعب هدر اذإو ةعتم الو ربم الف اهبيصي نأ لبق حاكنلا در اذإو حاكنلا در نم هيلع

 نأل ةرح تناك اذإ هل زامخال ىناثلاو « خسف اذإ امهنيب ثاريم الو لماح ريغ وأ تناك الماح ةدعلا ىف ةقفن الو امل

 ا رغ هنأ تناك نو ) عسب رلا لاق ) ةمأ تناك نإ لاح لكب رامخلا هلو اهمزايام راعلا نم همزلب الو قالطلا هدسب

 حاكنلاف تنعلا فاخمال ناكوأ ةرحل الوط دحب ناك نإو ةرل الوط دجال ناكو تنعلا فام ناك نإ رابخلا هل ناك

 ءفك نودلا بسنلاب وهو هنود دجوف بسنب اهرغ ولو ( ىف: :لالاإ ) ىعفاشلا لوق وهو لاح لكب خوسفم

 ليق نم اهنلولو رابخلا امل لعج امتإو امل ةءافكلا لبق نم رايخ اهماول الو امل سيل امهدحأ : نالوق اهيفف اهل

 اهنأل خوسفم حاكنلا نأ رخالاو «لوقأ هبو نيلوقلا هبشأ اذهو رايخ الف ريصقت نك مل اذإف ةءافكلا نع ريصقتلا

 لاق هريغ ىلع دجوتف بسنب رغت ةأرملا ىف هلاق رخآلا لوقلا اذه لاق نمو . هريغ جوزتف لجرلا ىف نذأت ةأرملا لثم

 امهو اهندبب ايف الو هدي هيف نكي مل رورغلا نأ اذه نم ىنعنم امإو . هنم اريخ دجوف هب رغ وأ بسنب ترغ ولو

 هنف كسن رورغ مث ناك هنكلو اهريغ ىف نذأ الو هربيغ ىف تنذأ نكت مف هقوف نميف رورغلا ناك امإو ناجوزملا



 كدوا توك

 روجحلا غلابلا رحلا اذكهوهنع ايهنم دقعنا هنأل هزاجأ نم ةزاجإب زوحيال حوسفم حاكن هلك اذبف حاكنلا اهديس ئرجيف

 عقب اك هلام ىلو هيلع ىلولا امتإ بسنلا ىف حاكنلا ىف غلابلا ىلع ةيالوال ةلام ىلو هيلوو هيلو نذإ ريب حكت هيلع

 هيلو نذأ اذإف حاكتلا ىف هيلع راعال لجرااو اهيلع راعلل اهيسن ىلو اهيلو ىتلا ةأرملا هبشي الو عيبلاو ءارسثلا ىف هيلع

 ىلولا جوز اذإو ( ين[ + !أ[] ) عاما دعب حوسفم وهف عاما لبق خوسفم اكن لكو خوسفم حاكتلاف حاكتلا دعب

 هجوزف نالف ىناسرأ دق لجرلا لاق اذإو لطاب حاكنلاف ىناكوب لو ىنلسري مل بطاخلا لاقو هريغ ةبطخم ابئاَغ الجر

 مل باتكلا وأ ةلاسرلاب رقي لبق جوزلا تام نإف جيوزنلا ملعب هءاجو ىلولا ةحوزف ًاباتك بطاخلا بتك وأ ىلولا
 0 تيطخ ةلاسرب ةنيب هيلع تماق نإف هنيع عم هلوق لوعلاف انا تك" [ لو لسرأ أ مل لامتف تع مل نإو ةأرملا هثر

 هيلعامل ناكو حاكتلا هيلع تبث ةنيب هيلع تماقق هدحج وأ حاكذلاب رقي ملو تام ول اذكهو حاكذلا هيلع تبث اهتبطخم

 عم هلوق لوقلاف جوزملا ركتأف هتجوزف هجوزأ نالف ىنلكو دق لجرلا لاق نإف ثاريملا هنم املو امل ىمس ىذلا رهملا

 هفصن هلع نوكيق قادصلا نمضي نأ الإ ةلاكولا ىعدملا جوزملا ىلع فصن الو قادص الو ةنيب هيلع نك مل نإ هنع

 الادقلا ن ككف ةلاكولا هل ىرتشملا ركشف ءىثلا لحرلل ىرتشي لجرلاك اذه نسيلو. سس مل جوزلا نإف نامغلاب

 ققوللا ىلاعت هللاو هريغل هدقع ىلو نإو حاكتدلا ١ هل نوكي ال اذه نمثلا هيلعو ىرتشما

 نلاقلا ع لو عا
 ريغ هنع قدصأ وأ هلع اهدازذ قادصب ةأرما هجوزي نأ لجرلا لكو اذإو : ىلاعت هللا همحر . ( ىفانلالاف )

 نم دحاو ىف رايخ الف ضرعب اهجوز وأ اهقادص نم صقنف قادصب ابجوزي نأ ىلولا ةأرملا تردأ نأ د1 فلا

 هذه نم لاح لك ىف جوزلا ىلع ةأرمالو قادصلا ىف لكولا ىدعت لبق نم حاكتلا دري الو لجرلل الو ةأرملل نذه

 نمضض ناك نإو اهلثم رهم ىلع ةدايزلا ليكولا ىلعف اهدازام ةأرمال نمض لجرلا ليكو ناك نإو اهلثم ربم لاوحألا
 نمضامب هيلع عجري لو اهلثم قادصب جوزلا ىلع عجرو نمض ىذلا قادصلا عيمجم ليكولا ةأرملا تذخأ هلك قادصاا

 هيلع هب عجر اهلثم قادص لثم ىمسام ناك نإو اهلثم قادص ىلع ةدايزلاب عوطتم هنأل اهلثم قادص ىلع داز اح هنعا

 لجرلل ءىثلا ابنم لجرلا ىرتشي ىتلا عويبلاك اذه سيلو ًائيش ليكولا نمضي مل ائيش امل نمضي مل ليكولا ناكولو

 ناك دقعلا نأل .ىرتشملا نم ءارش ثدحم نأ ءاشإ نأ الإ ( عيبرلا لاق ) ءاشي نأ الإ رمآلا مزلي الف هنم ىف ديزيف

 هامس نإو دقعلا كلذب ىرتشا ام كلمي نأ زوجي هنأو عيبلا ةقفص ىلو هنأل ىرتشلا مزليو ( قفاخلالا ) اححص

 نوكي نأ زوحمال هنأ ل بقنم رابخ ةأرملل الو جوزلل نوكم الو هرغل هدقع دقعب ةأرما كلم نأ هل زوحجمال وهو هريغل

 اهلثم قادص امل لعن فيكف لئاق لاق نإف اهلثم قادص امل نوكيف حاكنلا تبشيو هجولا اذه نم رايخ حاكسالا ىف

 ضو ملاذإتيأرأ ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ابلثم قادص نم لقأ وه ىمسم قادصب الإ اهجوزمينأ جوزلا ضدي ملو

 تذخأو حاكتلا تبثأو امهنه دحاول الو نيجوزلل ارايخ هيف لعجأ ملو حاكنلا درأ ملف ربم الب الإ جوزي نأ جوزلا

 اهاطعأف اهتميق اهيف ىتلا ةكلبتسملا ةدسافلا عويبلاك هنأو قادصب خسفتال حاكنلا ةدقع نأ لبق نم اهلثم ربهم هنم

 نإو اهلثمقادص اهغالبإ نم هنم تذخأ اف اهلثم قادص ابتغلبأف هيلع اهدازف هريغ حاكنلا ةدقع ىلوو اهقادص جوزلا

 ةأرما هجوز. الحر لجر لكو ول اذكهو هلع حكني ملو هلذبي مل وهف اهلثم قادص أدتبم هنم ىذخأ نم لقأ هغلبي مل

 جوزلا ىلع لعجمال اهبلثم قادص الف ليكولا هنمضي ملو اهلثم قادص نم رثكأ اهقدصأف اقادص اهل مسي ملو اهنيعب

 حاكتلا ناك نيسمخم اهايإ هجوزف ةئامب اهابإ هجوزي نأب هلكو ولو ٠ هنم ةأرملا صقنت الو همسي مل اذإ هزواجام



 كك ربا

 ثشم ىتلا ةأرلا ىلإ لسرأو ىتتئاف بيرب كوبار نإف كتأرما مزلا :لاقفرمع ىلإ قلطناو ىنأف هوماكف هب متثج متنأف

 حورتو اهيف ودغت ةلح نيتعقرلا اذاي كاسكىذلا هلل دخلا لوقيف ةلح ىف حوريو رمع ىلإ ودغي ناك مث .اهب لكنف كلذب

 . ىنعملا اذه لثمي رمت نع هلصوي نيريس نبا نع الصتم ادنسم ثيدحلا اذه تعمس دقو ( ىف: ةلالاف )

 حاكتنلا ف رايخلا باب

 ةدم ركذي لو رابخلاب هنأ ىلع وأ رثكأ وأ لقأ وأ موي اهحاكت ىف رابخلاب هنأ لع ةأرلا لجرلا حكن اذإو

 حاكنلا زاجأ ءاشنإ هنأ رابخلا هل ناك نم ىنعي رابخلاب ىلأ ىلع لاقوأ هدر ءاش نإو حاكنلا زاجأ ءاش نإ اهيلإ ىهتني

 حاكتلاف (هريغل امهدحأ وأ هاطرمش وأ اعم امل و١ ةنود ةأردلل رابخلا ناك نإ كلذكو كاف حاكتلاف هدر ءاش نإو

 اهبطخم و امهنيب حاكت الو اهنم باصأ ام اهلثم رهم اهلف اهباصأ نإو خوسفم وبف اهب لخدي مل نإف هلك اذه ىف لطاب

 ىنلا نأب هتلطبأ انإو ( قفا شلال ) ىلإ بحأ ناك *ىربتست ىتح اهكرت ولو ةئام نم دتعت ىهو باطخلا عم
 حاكنلا نأ نم رثك أ ىنعم هنع ىبنلل نكي مل احوسفم ةعتملا حاكت ناك اماف ةعتملا حاكن نع ىهن لسو هيلع هللا ىلص

 اهتعنمو لاحم اهسفن تحابأ دقف ةياغ ىلإ تناك اذإ اهنأ كلذو ةياغ ىلإ ال اقلطم ةحوكلملا لالحإ ىلع زوحب انإ

 وأ هلبق وأ ةباغ ىلإ ةحوكنم نوكت نأ طرعشلا ناك اهلبق نم اقلطم الإ حاكنلا نوكي نأ زحي مف ىرخأ ىف

 عامجاو دقعني مل هنأ ىف ةعتملا تدسف ىرن مف هل ىذلا ىنعملا نم ينك ف نانا حاكتلا ناكالو « اعم امهلبق

 عامجاو حاكنلا ىلع تدقعنا ةدقعلا نوكستف اثداح ًارايتخا هل ثدحم ىت> لاحم الو دبألا نم تفصوام ىلع هيف لالح

 مدقتم نوكيف ىه وه سيل اهدعب ثدح ءىش حاكنلا تبثي مل تباث ريغ ةدقعلا ىف حاكنلاف لاح لكب اهيف لحمال

 ةدم ىلإ الوأ تباث ىلع عقو ةعتملا حاكن نأل ةعتملا حاكن نم حبقأ اذهو ىرخأ ىف اتباثو لاح ىف تباث ريغ حاكتلا

 ىلع زوحبال حاكتلا نأ ةلمح ىف افلام لعأ مو ىلاعت هللا همحر ( قنات غخلالاو ( ةدملا تعطقنا اذإ تباث ربغو

 حاكنلا زيجمال نأ عأ ىلاعت هللاو  ةلجلا هذه ىطعأ نم مزل زوحال هيف رابخلا ناك اذإف عويبلا زو كرا

 ٠ رابخلا طريش ناك اذإ

 رايخلا حاكن ىف لخديإم

 اهماع ريغب الجر ابيلو ابجوزف اهرمأل ةكلام ةرحلا ةأرملا تناك اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 , حكسنت نأ لبق حكنت نأ ىف نذأت ىتح ادبأ لاحم ةأرملا حاكت زوجي الو زئئاج ريغ وهف هتدر وأ حاكتلا تا

 ىأر نم اهجوز, نأ ىلولل تنذأ اذإ كلذكو ( قفا: لالا ) زاج ىلو اهجوزف هنيعب لجريىف كلذىف تنذأ اذإف

 لصأو هدر وأ لجرلا هزاجأ لطاب حاكتلاف هنذإ ريغب لجرلا هجوزي جوزلا اذكهو زئاج حاكتلاف افك اهجوزف

 حاكتنلاف هدعب ىتأت ةدم ىلإ امرحم ةدرحم ةأرملا ىلإ رظنلاو هيف عاجلا ناك حاكن دقع لك ىلا رظني نأ اذه ةفرعم

 ركبلا الو ةيبصلا الو ىصلا حاكتإ زوجي الو ةعتالا حاكتو رايخلا حاكن نم لبق تةصوام ىنعم ىف وهو خوسفم هيف

 بألا حاكنإ ىف ةنسلا ةلالد نم هلبق انفصو امي ةصاخ ءابآلا ريغ ىلول غلابلا ركبلا وأ اهاضر مدقت دعب الإ ةيبصلا ريغ

 زحب مل امحاكت ىلولا زاجأو لجرلا كلذ اهبلو ريغ لجر اهجوزف لجرب اهجوزي نأ اهلول تنذأ ةرح ةأرما نأ ولو

 ريغب حكنت ةأرملا اذكهو حاكنلا زج ملف جيوزتلاب هل نوذألا ريغ جوزملا نأ ةلعل هات دري نأ ىوالو امل لك 0

 اهديس نذإ ريغب مكنت ةءأآلا وأ حاكنلا هديس زيجيف هديس نذإ ريغب حكني دبعلا وأ حاكتنلا اهيلو زيف اهيلو نذإ

 (ه -١١1ع)



 كك

 ال ةراجإ الو اك داق ىفم اذإ هلأ رش زكف ىو 6١ ارهق دنعلا اذه درج اتسأ وأ اريثع لؤملا اذه كتم ىراكتأ

 « هل ءاركالف دلبلا اذه نم جرخ اذإ هنأ دقعلا اذه ىفو « دلبلا ىف ىماقم لزملا اذه ىراكتأ لاقي اكو '؛ كلع

 حاكت لك تلك ٠ هنلا حاكنت ىف لخاد وهف تفصو امت دحاو ىلع حاكنلا دقع اذإف 2[ 1 ف به اشر

 قالط جاوزألا ماكحأ نم ءىثنيجوزلا نيب سيلو نيحوزلا نيب ثاريمال خوسفم حاكنلاف لوهجم وأ مولعم تقو ىلإ

 امل ىمسام ال اهلثم رهم اهلف- اهءاصأ ناك نإو امل رهم الف اهمصي مل ناك نإو « دلوب الإ ناعلالو ءالبإ الو راهظ الو

 ثالث ىلع هدنع ىبف احيحص ًاحاكن اذه دعب ابحكن نإو « الماح تناك نإو ةدعلا ىف امل ةقفن الو ةدعلا اهباعو

 آموب وأ دلبلاب هماقم الإ ابكسعال نأ اهتينو هتينو ةأرما حكني نأ بحأو ادلب لجر مدق نإو ( ىفاةثلالاف )

 ادقع اذإ امهمأ ريغ ىلولا ةننو اعم امهتبن وأ هتين نود اهتين وأ اهتبن نود هتين اذه ىلع تناك ةئثالث وأ نينثا وأ

 نع عضو دقو سفن ثيدح ةينلا نأل ائيش حاكنلا نم ةينلا دسفت الو تباث حاكنلاف هيف طرشال ًقلطم حاكنلا

 كلذكو « ةبنلا ريغ ًاثداح لعفلا نوكف هلعفيو هيونيو هلعفي الو ءىثلا ىوني دقو مهسفنأ هب اوثدحام سانلا

 حاكنلا تبث ابجوزل اهللحيف اهبيصيام ردق الإ اهكسعال نأ رخآلا نود امهدحأ ةين وأ اهتينو هتينو اهحكن ول

 ملام ائيش دسف. هل ىنعم ال اذه ىف ىلولاو ىلاولاو هريغ الو هوني مل وأ هريغ ىو وأ امبعم ىلولا كلذ ىون ءاوسو

 امايأ الإ ابكسمعال نأ ابحكن نإ اهدعوف ةضوارم امهنيب تناكولو ( ىف[: لالا ) هدسفي طرمشب حاكنلا عقب

 ترظنو اذه ىلع ةضوارملا هل هرك أو ءاوسف نيب ريغ وأ نيم كلذ ناك اهبيصيام ردق الإ وأ دلبلاب هماقم الإ وأ

 دقعنا نإو نيجوزالام هحاص ىلع امهنم دحاو لكل دقعنا هنأل تباث وهف هيف طرشال اقلطم دقعلا ناك نإف دقعلا ىلإ

 ةأرملاو لجرلا تنصحأ ةباصإلا هيف تناكو احيحص ناك حاكت اأو اة حاكتك ناكو دسف طرشلا كلذ ىلع

 نوكت قتح ةباصإلا نم نوكي ام لقأو هلك رهملا تبجوأو ائثالث اهقلط ىذلا جوزال ةأرملا تلحأو ةرح تناك اذإ

 ملو ةأرملا الو لجرلا نصحم مل ادساف ناكحاكن ىأو ( ىف لالا ) هسفن لبقلا ىف ةقشحلا بيغت نأ ماكحألا هذه

 نم تركذ امف لهف : لئاق لاق نإف ( ىف(: للك ) اهجرق نم لحتسا امب رهملا اهلف اهباصأ نإف اهجوزا اهالحم

 اتباث حاكنلا ناك طرش ىلع حاكنلا دقعني مل اذإف ةضوارم ريغ وأ ةضوارم ليلحتلا ىوني حكني لجرلا نأ

 نأو ةعتلا نع ىهنلا نم انركذ امف لبق ؟ مهنود نم وأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر باحصأ نم دحأ نع ربخ

 لاق دهاجم نع ناملس نب فيس نع جيرج نبا نع دلاخ نب مسم انريخأ دقو ةيافك لجأ ىلإ حاكنلا ىه ةعتلا

 له قفلل لاقف اممل ةراجتب امدق قوسلا ىف بارعألا نم هل نباو خيشب رف اهتبف هل ةأرما شيرق نم لجر قلط

 كدي ىترأق لاق : معن لاق . اهلثكف هيلع رك مث هنع ىضم مث اهلثكف هيلع رك مث هنع ىضم مث ؟ريخ نم كيف

 ربدلا اهالو دق وه اذإف هل نذأف نذأتسا حبصأ املف ابعم تابف اهحكنف اهحاكتب هرمأو ربخلا هريخأف هب قلطناف

 اعدو ءدعوتو اذكو اذك كب تلعفل اهتحكنول لاقذ هاعدف رمعا كلذ ركذف ادبأ كحكنأ ال ىنتلط نال هتلاو :تلاقف

 جيرج نبا نع ملاس نب ديعس انربخأ هلثم رمع نع دهاجم نع جرج نبا نع ديعس انربخأ .٠ اهمزلا لاقف ابجوز

 تلاققف ةأرما هتءاجف ددسملا باس دعقي ىبارعأ نيكسم ناكو اثالث اهجوز اهقلط ةأرما نأ نيريس نبا نع تربخأ لاق

 تخبصأ اذإ كنإ هتأرما هلتلاقفكلذ ناكو معن لاقف ؟اهقرافتف حبصتف ةليللا ابعم تيدتف اهحكنت ةأرما ىف كل له هل

 هولك تلاقف اهوتأو هوتأ تحبصأ اماف رمع ىلإ بهذاو ىرت ام كل ةميقم ىنإف لعفت الف اهقراف كل نولوقيس مهنإف
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 حاكتلا دقع ىلإ رظن, نأ اذه لصأو ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب فوطي ىح حكت, ل ضرع, ارص# ناك نإف رحنيو

 هلطبأف مارحإلا' ةمرحل امهنم مرحملل لحب مل عاجلا ناك نإو « هزيجأف عاجلا امهنم مرحملل لخ دق ناك نإف

 ىه.امنإ حاكت ءادتباب تسيل ةعجرلا نأل اهبجوز ةمرحلا عجاريو هتأرما مرحلا عجاربو ( ىف[ن الان )

 لاقي الو ضوع الو رهم هيف سيلو ةالولاو ةأرملا نود هحالصإ جوزلا ىلإ احيحص ناك حاكن نء دسفأ ءىث حالصإ

 هنع ئهملا حاكتلاك سيل ءارنثلا نأل ةمدخلاو عامجلل ةيراجلا مرحلا ىرتشإو ( قفا ةلالاف ) حكان عجار ملل

 لحن ناك نإف كلم ءارشلا نأل اعم ءالؤه حا كنب الو اهتاوخأو ابمأو اهدلوو ةأرملا ىرتشي اك

 نأ الجر مرح نأ لبق لجر لكو ولو ( ىفا:تلالا ) حاكتلا قعم قا ةنأل ءارتشلا نع ءازدق حاكنلا مج هنكح

 دوقعملاو هدقع اذإ خوسفم حاكتلاف م !ءءال وأ همار>إب له هنع بئاغ وأ هدلبب وهو هجوزف مرحأ مث ةأرما هجوزب

 موقت نأ الإ هنيع عم هلوق لوقلا ناك امر تقول كلذ لك 1: نك كو وهو دقع ولو لاق « مرح هل

 تقولا كلذ ىف تنك ىردأ ال جوزلا لاقف تقو ىف هجوز ولو « حا كنا سفيف تقولا كلذ ىف همارحإب ةنيب هيلع

 ةعتلاو ىمن ناك نإ قادصلا فصن ىطعيو حاكتلا عدي نأ عرولا 0 ناك يد ملعأ 1 وأ الالح وأ امرحم

 ؟-لا ىف همزلي الو ةقيلطت اهيلع تعقوأ دقف امرح تنك نك أ مل نإ لوقيو ةقيلطتب كلذ ىف قرفيو ىمس نكي مل نإ

 نسلق لاح عامجلا هب

 وهو ناك حاكتلا نأ ىف لوقي ام ةأرملا هتقدص اذإ هلك اذهو هخسف لع, ىتح حاكتلا لالحإ ىلع هنأل ءىث اذه نم

 جوزت نيح امرح ناك مهي نأ الإ اهب لخد نكي مل نإ قادصلا فدن امل هتمزلأ هتبذك نإف مرحم وهو

 حاكتلا خسفن نحم انلق ذك مأ قدصأ فرعأ ال تلاق نإو . ًادساف ناك هحاكت نأ هرارقإب ةيلع حاكناا تح

 الو ًاعيش ا اذه ىلوقت ل نإو نيردت مث نيردت ال كنأل 00

 اهقدصي مل نإو خوسفم حاكنلاف ةنيب تماقأ وأ اهقدصف ةمر# انأو تحكنأ ةأراا تلاق نإو . ائيش ىعدبال نمل دخل

 مل وأ ةمألا كلذ تلاقو ةمرحم ىهو ابكتحكنأ اهديس لاتف ةمأ حكن نإو نيميلا هيلعو تباث حاكنلاو هلوق لوقلاف

 . جوزلا فاح اذإ تباث حاكنلاف اهبذكو هبذك نإو امل ربم الف جوزلا هقدص نإف هلقت

 ةعتملا حاكن و للا حاكن

 ىلع نع امهسأ نع امهاضرأ نسحلا ناكو لاقىلع نب دمحىنبا نسحلاو هللادبع نع ىزهزلا:مرع ةنيعن/| انرخأ

 نع امهب أ نعىلعنب دمحم ىنبا نسحلاو هللا دبع نع باههش نبا نع كلام انربخأو هبجولاعت هللا مرك بلاط ىبأ نبا

 را مو لك أنعو ربيخ موي ءاسنلا ةءتم نع ىهنملسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر بلاطىبأ نب ىلع

 ملسو هيلع هللا ىلصينلا نأ هيأ نع ةربس نب عيبرلا نعىرهزلا نع ةنيبعنب نايفس انربخأ ( قفا ةلالاف ) ةيسنألا

 دعب 0ك اجأ ىلإ ناك حاكن لك هنع ىهنملا ةعتملا حاكن عامجو ( ىتف لال( ) ةعتملا حاكن نع ىبن

 تلجكك وأ دللا اذه نم جرخأ تح كتحكن ؤأ ًارهش وأ ًارسثع وأ امو كتخكن ةأرملل لحرلا لَوْ نإ كلذ

 ثدحب وأ دبألا ىلع مزال ًاقلطم حاكنلا هيف نوكيال ام اذه هبشأ ام وأ اثالث كقراف جوزا نيلحتف كبيصأ تح

 حاكسا نم برض - ملعأ ىلاعت هللاو  اندنع هنعل سو هيلع هللا ىبص هلوسر نأ ىوري ىذلا للحلا حاكنو « ةقرف اهل

 دقع هنأ كلذ لصأو « مدقتي وأ كلذ رخأتس دقف ةباصإلا نوكت ىنح اهدكني نأ طرشش اذإ قلطم ريغ هنأل ةععتملا

 حاكتال نأ اريثع كحكنأ دقع ىنف اريثع كحكتأ لثم اهملع هل حاكت الف اهباصأ اذإف اهبيصي نأ ىلإ حاكتلا اهيلع

 لاقي اك كتبصأ نأ دعب كنيبو ىنيب حاكن الف كتبصأ اذإ ىنأ كللحأل كحكنأ دقعف اك رشع دعب كنيبو ىني
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 مرسلا حاون
 رمع نأ رادلا دبع ىبب ىخأ بهو نب هيبن نع عفان نع كلام انربخأ : لاق ىعفاشلا انريخأ : لاق عيبرلا انريخأ

 نامرحم امهو كلذ رضحيل نامع نب نابأ ىلإ لسرأف ريبج نب ةبيش تنب رمع نب ةحلط جوزي نأ دارأ هللا دبع نبا

 ملسو هيلع انآ لص هكا لوشر لاك لوفي هع لاكش هللا ىضر نافع نب نايع تعبت لاقو نايا فلع كلذ ركنات

 نانع نب نابأ' نع بهو نب هين نع ىسوم نب بويأ نع ة ةنييع نبا انريخأو « بطخم الو حكشي الو مرحلا حك تال

 0 دل ىفأ نب ةعبر نع كلام انربخأو ( قنانتثلللا ) هانعم لثم سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع نامع نع

 تنب ةنوميم هاجوزف راصنألا نم الجرو هالو عفار ابأ ثعب سو هيلع هللا ىلد هللا لوسر نأ راسي نب ناملس نع

 نع رانيد نب ورمع نع نايفس انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ : لاق عبرلا انربخأ . جرخم نأ لبق ةنيدملاب وهو ثرحلا

 عيبراا انريخأ ٠ لالح وهو ةنوميم مكن سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةنوميم تحأ نباوهو مصألا نك

 نأىور ىذلا مثو لاق : بيسملا نبا نع ةيمأ نب ليعمسإ نع ى ل نب ميكس انزيحأ لاق فاشل ان

 عييرلا انريخأ : لالحوهو الإ 5 هيلع هللا ىلذ هللا لوسر اه>كتام مرحم وهو ةنوميمحكن ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 هابأ نأ هربخأ هنأ ىزملا فيرط نب نافطغ ىنأ نع نيصحلا نب دواد نع كلام انربخأ : لاق ىعفاشلا انربخأ لاق

 ىعفاشلا انربخأ :لاق عيرلا انربخأ ٠ هحاكن هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع ذرف مرحم وهو ةأرما جوز افيرط

 هريغ ىلع الو هسفن ىلع بطخم الو حكني الو مرحلا حكتيال لاق « رمع نبا نع عفان نع كلام انربخأ لاق '

 هسفنل بطاخلا وه ناكو همار>إ ىف مرا جوزت نإف هريغل الو هسفنل حاكن ةدقع مرحب ىلبال ( قنا: تلال )

 اهنأل لالحالو مارح اهجوزبال ةمرحلا اذكهو . خوسفم هحاكنو حكانلا وه هنأل ءاوسف هرمأب لالح هيلع بطخ وأ

 اًخوسفم حاكتلا ناك ابجوزف امارح اهياو لكوف لالح اهيلو وأ الالح ةأرما مرا جوز ول تكف هدرا 1

 ولو حكنم الو حكانب سيل دهاشلا نأل حاكتلا دقع ىلع نومرحملا دهش, نأ سأب الو : لاق حاكنلا دقع مرحلا نأل

 ىف الو ةّدمَع تسيل اهنأل اهمارحإ ىف اهتبطخ هيلع قيضي هماعأ الو ىلإ ب>أ ناك ةمر# ةأرما بطخم نأ لجر قوت

 لجحعت نأب اهمارخإ نم جورخلا اهل نوكيف ةرمتعم نوكت دقو حكنت نأ امل زاج اهمارحإ نم ت>رخ ىمو اهانعم

 اهمتدع نم جورخلا مدقت نأ امل سيل ةدتعملاو فوطتف رحنلا مو, ةرايزلا لجعت نأ كلذ امل نوكف ةجاحو فاوطلا

 رمماهلف اهباصأف اهب لخد اذإف خوسفم حاكتلاف هريغا مرح وأ هسفنل مرح هدقع حاكت ىأف ( قفا! ) ةعاس

 ىلإ بحأ كلذ ناك قوت ولو هنم امتدع ىف ابمارحإ نم تلح اذإ اهبطخم نأ هلو امهنيب قرفيو امل ىمسام الإ اهلثم

 احكن نإف هنم اهتدع ىضقنت ىح اهبطخم نأ هريغل سيلو لاق . دساف“ءام نم دتع# اهنإف هئام نم دتعتتناك نإو اهنأل

 لالح هحاكت ةدقع ىلوو لجر ىلع مرحلا بطخ نإو « قالطب سيل خسفاا نأل تاقيلطت ثالث ىلع هدنع ىبف وه

 الو هسفن ىلع بطخم نأ هل هركأ اك هريغ ىلع بطخم نأ مرحملل هرك أو دقعلاب حاكنلا انزجأ ان زئاج حاكتلاف

 قح امهنم دحاو حكني مل ًارمتعم ناك وأ ةرمتعم تناك نإف ةعاط هحاكنإو لالحلا حاكنإ ةبطخلاب هتيصعم دسفت

 نيجاح اناك وأ تناك نإف خوسفم هحاكنف كلذ لبق حكن نإف هرعش نم ذخأيو ةورملاو افصلا نيبو ثيبلاب فوطي

 نأ كلذو حوسفم هحاكنف اذه لبق حكن امه ا هده 8 رحنلا مون فوطبو قلتو ىمر؛ قح امهم دحاو سكني

 دساف مارحإ ىف حك انلا ناك اذإو 0 دقع هل ل« مل مارحإلا نم عاملا مرحملل ل مل ىف عاماك حاكنلا دقع

 قلحم نأ كلذو ل ىححكني مل ودعب ارصح مكانا ناك نإو حيحصلا مارحإلا ىف هل زوال امك هيف حاكلانهل زحم م

 ةحكح ]قدوس قيلت كابس نيت نشل 52 يي يهسةتببهكهتت نجع خلال
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 ىرخألا ضب امهنم ةدحاو لك قادص نأ ىلع تناك نم اهرمأ ىلب ةأرملا وأ هتنبا هحكتي نأ ىلع تناك نم اهرمأ ىل

 خوسفم وهو حاكنلا لحم الف لسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر هنع ىهن ىذلا راغشلا اذبف قادص امهنم ةدحاول مسي ملو

 نافلتحم ال هماكحأ عيج ىفدسافلا حاكنلاك وهو ةدعلا اهلعو اهلثم رب.٠ امهنم ةدحاو لكلف امهنم دحاو لك باصأ نإو

 ىلب ةأرملا وأ هتنبا لجراا هجوزي نأ ىلع اهرمأ ىلب ةأرملا وأ لجرلا هتنبا لجرلا جوزاذإو ( قفا لالا )

 ىمس نأ ىلع وأ رثك أ وأ لقأ هيمس ءىثل اذك يرتألا قادصو هيممس ءىبمل اذك امهادحإ فاد نأ 1 0

 دساف ربملاو تباث حاكنلاو هنعىبمملا راغشلاب اذه سيلف امل قادصال لاق وأ اقادص ىرخأالل مس ملو اقادص امهادحإل

 اهم لخدي نأ لبق تقلط نإ ابلثم رهم فصنو اهنع تام وأ تتام وأ اهم لد اذإ اهبلثم ربم امهنم ةدحاو لكلو

 هلقت مل لف اهلثم ربم امهنم ةدحاو لكل ْدِخٌوِرو حاكنلا تبث, نولوقي هريغو ءاطع نإف لئاق لاق نإف ( قفا لالا )

 ًادساف هيف ربملان وكي نأراغشلا ىفام رثك أف ؟ ابلثم ربه ذخأتو دسافاارهملاب تدشيو ربم ريغب حاكنلا تبث لوقتتنأو

 ناكف نيمي كلم وأ حاكن نم هللا لحأ امب الإ تامرحم ءاسنلا نأ لجو زع هللا نابأ هل لبق ؟ ربم ريغب نوكي وأ

 مث ىلاعت هللا هرمأ مك احاكن دقع نف لحم ىذلا حاكنلا فيك لجوزع هللا نع نيبملا ٍدسو هيلع هللا ىلك هللا لوسر

 حاكتلاف سو هيلع هللا ىلص هلوسر هنع هنب ملو ىلاعتو هناحبس هللا همرحم مل احاكن دقع وأ ٍلسو هيلع هللا ىلع هلوسر

 ىلاعت هللا ءاش نإ ذخاؤم ريغ هنأ الإ حاكنلاب صاع وهف هنع ٍلسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ىبن اك حكت نمو « تباث

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىبنب مرح راغشلاو حاكنلا نم مرحملاب ءاسنلا نم مرحلا لحم الف ةلاهج ىلع اهاتأ نإ ةيصعملاب

 حاكت و ةعتملا ىف انلق اذهب و مرحما هب لحم مل حاكن نم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهنام لك اذكهو هنع ٍلسو

 نع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىبن اذإف ةمألا جرف هب لحال دسافلا عيبلا ىف انلق اذملو حاكن نم هنع ىهن امو مرحلا

 امرحم هنع ىبنملا دقعلا لحب الو ىبلاب ناك امم دقعلا نأل اخوسفم ناك هيهن ىلع دقعف لاح ىف حاكتلا,

 ءاسنلا متقلط نإ يلع حانجال ) لجو زع هللا لوقل ربم ريغب حاكنلا انزجأ امتإ هل لاقيو ( قفا تالاف )

 قالطلا نأل تباث حاكنلا نأ ىلع كلذ لد قالطلا لجو زع هللا تبثأ اماف ةبآلا «ةضيرف نمل اوضرفت وأ نهوس ملام

 نيئيش ىلع حاكنلا دمع ناك ربم الب ىلاعتو هناحبس هللا هزاجأ املو ربم الب حاكتنلا انزجأف تباثث حاكت نم الإ عقبال

 لثم ربهم هيف ناكو عويبلا فلاخف ربم كلم الب حاكناا زاج اماف رهملا نم حاكتلاب كلمام رخآلاو حاكتن امهدحأ

 ملو حاكناا دسفيال ادساف ناك اذإ ربملا ناك اهتميق اهبف نوكي ةكلهتسملا ةدسافلا عويبلاك ناكو اهب لد اذإ ةأرملا

 ىف ناك اك هيهنب همرحتف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نم ىهن دسافلا رهملاب حاكنلا ىف الو ربم الب حاكنلا 3

 ءانماع ءىش نع هنم لمسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنب مل اذإ هانعم ىف ناكامو لجو زع هللا زاجأ ام انزجّأف زاغشلا

 لج هللا نع لقع دحأل الو انل سيل ىذلا انيلع بجاولا اذه ناكو ٍلَسَو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هنع ىهمام انددرو

 نأ نيريس نبا نع بويأ نع باهولا دبع انريخأ : لاق ىعفاشلا انربخأ :لاق : عيرلا انربخأ . هريغ انماع ائيش العو

 ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمعل كلذ ركذف ىبأف هدالب نم اقيقر تنكتحاف اهقلط مث اهركح ىلع ةأرما حكت الجر

 . نيهاسملا نم ةأرما ربم ىنعي لاق هبسحأ ( قفا: خللا ) نيماسملا نم ةأرما لاقف هنع



 ار

 اهقدصأ ول اذكهو اهنم ضبق ىذلا نمثلاب عوجرلا نمشب هنم هترتشا ول امل نوكي ام اهلثم ربم امل ناك درلا اهرايتخاب

 وأ ابتاكم وأ هكلعال ادبع ارقدصأ نإو لاق نافلتخمال اذكه اف باوجلا ناك هدر هتيؤر دنع تراتخاف هرت ملو هابإ

 رحلاو عابيال بتاكملا كلذكو لاق اهلثم ربم هلك اذه ىف الف ديعلاو رادلا كله مث هريغل اراد وأ هل دبع هنأ ىلع ارح

 جسوأ هديس ةياس ولو ةلع هل ليس الو حاكتاا عقو رادلاو هكلمال دبعلاو لاخم :.نذه نم ادحاو كلع مف هل نكد

 قادصلا زاج ةفصب ادبع اهقدصأ ولو عببلا زحل اهكلام اهماس مث اهكلعال اراد وأ ادبع اهعاب ول امال نكي مل'رادلا

 ىلإ وأ ةفصب الخ وأ ابيبز وأ ةطن> ابقدصأ ول اذكهو لاق هنم هضبق ىلع ةفصاا هيلع عقتام لقأب اهءاج اذإ اهتربجو

 الخ ةرجلا هذه ءلم كتقدصأ لاق ولو هلبقت نأ ةفصلا مسا هيلع عقرام لقأب اهءاج اذإ اهملع ناكو ازئاج ناك لجأ

 ةرجلا نأ لبقنم زجم مل بئاغ لخلاو الخ ةرجلا هذه ءلم ىرتشا ول اك ابلثم ربهم امل ناكو زجم مل رضاح ريغ لخلاو

 كرد, نازبم وأ ليكتب نوزوملا وأ ليكملا بئاغاا وأ ىرت نيعلا عب زوم اعإو لخلا ردق كك ىردب الف رسكتت دق

 ةرجلا ىفام ىلع وأ انف امب رارجلا ىلع هتحكنف الخ ةءولمت هذه لاقف ارارج ايقدصأ ولو لاق ناعبابتملا هيلع ربجف هماع

 « ةيؤرلا رابخ ثيدح تبث نإ امل وف هتراتخا نإف هرت مل اهنأل اصقان وأ ايفاو هتأر اذإ رابخلا امل ناكلخ اف اذإف

 اذهورجلا كلمت نأ امل نوكي ال هنأل اهلثم رب هيلع تعجر اره هتدجو ولو ابلثم ربم هيلع اهلف هدر تراتخا نإو

 نإ اهقدصأ امف رايخلاب اهنأ ىلع اهرت مل اراد اهقدصأ ولو لاق اهلثم ربم امل ناك ا رمح اهقدصأ ول لحم ال نيع عيب

 حاكتلا ىفال قادصلا ىف وه امتإ رامخلا نأل ازئاج حاكتناا ناك هسفنل رابخلا طرعش وأ هتدر تءاش نإو هتذخأ تءاش

 معي ىتح حلصلا زجب مل رادااو دبعلا ىلع دعب احلطصا ولو رادلا الو دبعلا كلمت نأ امل نكي لو اهلثم ربم احل ناكو

 زوجيال هنأل هفرعتال ىذلا ابلثم رهم ةميقبال ضرفلاب اتانقا[ م ال عا رق نإ صرت وأ ة.هدجاتف اهلئمزر 1

 كلههف احيحص احاكن دبعب هحكنت نأ اذه هبشي الو رخآلا نود امهدحأ:ال اعم ىرتشملاو عئابلا هفرعي نمش الإ عسبباا

 هكلمحص اذإ هريغ املسيلو ديعلاب عقو امنإو الورجم هب اعيبم دبعلا نوكيف اهلثم رم امل سيلو عقو دقعلا نآل دبعلا

 دش نأ جوزلا ءاشي نأ الإ هدر اهل نكي مل بيع اهدنع هب ثدحو ابيع هب تدجوف هتضبقف ادبع اهقدصأ ولو لاق

 كلذكو بيعلا هصقن ام هيلع عجرت نأ املو ءىث اهدنع ثداحلا بععلا ىف هل نوكي الو اهدنع هب ثدح ىذلا بيعلاب

 ٠ بيعلا ةصقن اع هيلع تعجر هتبتاك وأ هتقتعأ ول

 راعخلا كعك

 هللا لوسر نأ ره نبا نع عفان نع سنأ نب كلا. انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق ناملس نب عيبرلا انربخأ

 سلو هتنبا رخآلا لجرلا هحوزب نأ ىلع لحرلا هتنبا لجرلا جر نأ راغشلاو ءراغشلا نع ىب“ سو هيلع هللا ىلص

 لاك |ذكهو كلام وأ عفان وأ رمت نبا نه وأ ثيدحلا ىف راغشلا ريسفت ىردأال ( قفا: _ثلالاف ) قادص امهنيب

 ىلع ةأرمال ءايلوألا نم هريغو بألا وأ ركبلا بألا سفن ةيالوب اهرمأ ىلي ةأرما الجر جوز نم لكف «2١راغشلا

 هنأ ريبزلا وبأ ىنريخأ لاق جيرج نبا نع ديجملا دبع انريخأ راغشلا ويف ىرخألا عضب امهنم ةدحاو لك قادص نأ

 حب ىنأ نبا نع ةنيبع نب نايفس انريخأ 5 راغشلا نع ىب سو هلع هللا ىلص ىنلا نإ لوقي هللا دبع نب رباج عمس

 ةلرلا وأ هتننا.لجرلا حكتأ اذإف ( ىف تلال ) «مالسإلا ىف راغشال» لاق ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ دهاج نع

 هقو 5 لوصألا ف اذنك )» خلا ةدحاو لك قادص أ ىلع » هلوق ىلإ ةأرما الجر جوز نم لكف : هلوق )١(
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 لام ىلب ديششز رح غلابل الإ وفعلا زوحم الو لاق هلام ةبه هل سيلو هبهم هلام نم لام هنأل هنأ وقع زحب مهب عجل

 نأ هل ىذلا رملا فصن افعف سيسملا لبق اهقتلط مث قادصلا عفدف هيلع اروجحم ارح اغغلاب جوزلا ناك نإف هسفن

 الو املام ةبه امل زوجي ال اركب ةأرملا تناكول كلذكو قادصلا ىوس هلام ةبه نوكست اك الطاب هوفع ناك عجري

 زوحم نم ىلإ اذه ىف رظني امتإ اهوفغ زاج تفعف اهيلع روجحم ريغ ةديشر ةغلاب اركب تناك واو املاومأ ةبه اهالوأل

 ةأرملا ضيقت مل اذإف ءاربإ وهو تفصو ا ةبه وفعلاو هلام ىف هرمأ زوجي ال نم وفع درأو هوفع زيجأو هلام ىف هرمأ

 امع كل توفع دق تلاقف هفصن وأ قادصلا تضق ولو هنم أريف هيلع ال ضياق هنأل اهوفع زاح هتفعف انقاذ ائيش

 ىنعم الو هل هتبهو ام ضباق ريغ هنأل عوجرلا امل ناك هيف عحرت ىتح هدرت مل نإو وفعلا زاج هيلإ هتدر نِإَف ىنتقدصأ

 تتامولوءاشن نأ الإ همرغ اهلعنكي مل اهدي ىف كلبف هوفعىلع مالا ىلع تناكولو هلع املس يل ءىش نم هانإ اهتءاربل

 ىذلا افعف امهنمدحاو لكدي ىف ناك امولاق هنوثري اهلامنم الام ناكو ءايإهوطع.نأ اهتثرو ىلع نكي مل هيلإ هعفانت نألبق

 هعفدو هماعإو هسيحوهيف ةعجرلاو هماعإ ىف رابخلاب وبف هل وه ىذلا هل افعف هديىف هل نكي ل امو ازءاجهوفع ناكهلوه

 هنأل رهملا ف لضفلاو هيف بوغرم دومحم ابلكو لضفب ىبف دحأ ىلع بحت ال ةيطع لكو هسبح نم ىلإ بحأ
 قالطلا لبق وأ هدعب وأ ضبقلا لبق هل هتبهوف قادصب ةأرملا لجرلا حكن اذإو لاق هيلع ىلاعت هللا ضح صوصنم

 قادصلا فصنب اهياع عجري نأ دارأف اقلط مث قالطلا لبق ةبهلا تناك نإو ةزئاج ةببلاو ءاوس هلك كلذف هدعب وأ

 اهيلع هكسلم دق ءىشب اهيلع عجري الف هيلع اهل امت هل ءاربإ وفعلا نوكي نأ امهدحأ نيلوق نم دحاو الإ اهيف زوحي الف

 هيلإ عفدلاو ضيقلا دعب وأ ضيقلا لبق هنم هئاربإب هيلع ابل ناكام لبق نم الإ ءىث اهءلع بح مل لاق اذه لاق نمو

 ريغب اهملع هكسلم دق هنأ كلذو هيلإ عفدلاو ضبقلا دعب وأ ضبقلا لبق اهوفع ناك هفصنب اهيلع عجري نأ هل نأ ىناثلاو

 دساف قادصب وأ ىهسم ريغ قاذصب الام ىف اهرمأ زوحم تلا ةأرملا لجرلا حكن اذإو هيلع امل بجو ىذلا هجولا

 1 ارهم امل ىمس ولو هنم امل بجو كمت ال امت هتأربأ اهنأ لبق نم ةلطاب ةءاربلاف هضبقت لبق قادصلا نم هتأريأف

 هضبقت مل 0 هتضيقف ادساف ارهم ابل ىمس ولو تفرع امن هتأربأ اهنأ لبق نم ةزئاج ةءاربلاف هنم ةتأربأ مث هتيضرف

 هتأرب أف هتماع اذإف ابلثم قادص املو لاح لكب هدرتو ةلطاب ةءاربلا تناك هتضيق تناك نإ هيلع هتدر وأ هن ةلآرأف

 ءىرب هنم تنأ لاقف هجو نم لام ىدد ىف كل راص دق لجرل لاق ول الحر نأ ىرثاالأ 0 اهنءازرن تناك ةنم

 امولعم احيحص ررملا ناكولو : لاق رثك أ ناكول هئربي الو مثرد هنأ ىلع هنم هئربي دق هنأل لاملا كلاملا لعب ىتح اربد مل

 ءىشب عجرت نأ ابل نكي ملو ةزئاج ةءاربا تناك هلع اهل: لجو" ىذلا ىلا فص نم اهيا ,أف اقلط ى> هضبقت مو

 هكلمامو اهل سيل ام هتأربأ اهمال ةلطاب ةءاربلا تناك هتأربأ مث هيلع تلاحأ اهنكلو هضبقت مل تناك ولو ةءاربلا دعب

 رجن لو هيلع قب امم ةءاربلا تزاج ربملا فصن نم هتأربأ مث رهملا فصن نم لقأب هيلع تلاحأ تناك ولو اها

 .هسايقو هلك بابلا اذه ءاذهىبعف هكلمت الو هيلع ال سيل امم هتأربأف اهريغ ىلإ اهنم جرخ دق هنأل هيلع هب تلاحأ امت

 ابيع. دجويف هنيعب ثلا قادص ش
 هلثمنم درب اريبك وأ اريغص ابيعهب تدجوف هنيعب ادبع ةأرملا لجرلا قدضأ اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف)

 ابقدصأ,!ءلك كلذكو بيع هب ثدحىح اهملإ هعفدي لف املاس هابإ اهقدصأ ول كلذكو بيعلا كلذب هدر امل ناك عويبلاك

 نإف تءاش نإ ابيعم هذخأو بيعلاب هدر امل ناك بيع هايإ اهضبق لبق جوزلا دي ىف هب ثدح وأ ابيع هب تدجوف هابإ
 هبف .عسبلا ضقتنا.اماذ دبعب اهعضب هتعاب امنإ اهنأل اهبلثم ررمب هيلع تعجر هتدر نإو بيعلا يف امل ءيث الف ابيعم هتذخأ



 تن ا
 تكلمامو اعبرأ حكتي نأ لجرلل لو زع هللا لحأ ىلاعت هلاءاش نإ هل لبق ؟ هيلع سانلا عمتجا رمأ وأةنسلا وأ هللا
 هللا ىلص هللا لوسر لاقو هيلع ىلاعت هللا عسو اه هلع ترظح ىرست, الو حكسني ال نأ هيلع تطرش اذإف هنيع

 نكي مل اذإ هللا ىلإ اهبرقيام اعنم هل لعجف « هنذإب الإ دهاش ابجوزو اعوطت اموي موصت نأ ةأرمال لحمال» ٍلسو هيلع

 نم اهجرخخ نأ هل نأ ىف هتاع دحأ فاتم ملو الع ةليضفلا هل لجو زع هللا بجوأو اهياع هقح مظعل اهياع اضرف

 اهيلع هلاملاطب إ هيلع تطرش اهجرخم الو جورخلا نم ابعنمع ال نأ هيلع تطرش اذإف جورخلا نم ابعنعو دلب ىلإ دلب

 ىلع نأ ىلع ىللاعت هللا باتك لدف « اولوعت ال نأ ىندأ كلذ مناجأ تكلمام وأ ةدحاوف » ىلاعتو كرابت هللا لاق

 فورعملاب اهترمشعب رمأو اهل لعخ ام لطبأ اهماع قفنيال نأ اهملع طرش اذإف ةنسلاهيلع تلدو هتأرما لوعي نأ لجرلا

 نأ طرعش دقف اهنم لان امذ هيلع ءىش ال نأو ءاش فيك اهرثاعي نأ هل نأ اميلع طربثاذإف لاح الإ اهبرض هل حسب ملو

 نع ىوري دقف لئاق لاق نإف ابلثم ربم ابل انلعجو اهانعمفف امو طورشاا هذه انلطبأ اذهبف هل سيل ام اهنم ىتأي نأ هل

 ةنس ىف لوقن اذكبف ( جورفلا هب متللحتسا ام طورمثلا نم هب متيفو ام ق-أ نإ » لاق هنأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس لدت ملو زئاج هنأ نيبي ام طورمشلا نم ىفوي امتإ هنإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مرح وأ امارح لحأ اطرشش الإ مبطورشش ىلع نوماسملا » مالسلاو ةالصلا هيلع هنع ىورب دقو زئاج ريغ هنأ ىلع

 : هتلح ىلع لدبإ هثادح رسم و )» الالح

 00 وفع ف ءاج ف

 نولمتضرف دقو نهوس نأ لبق نم نهومتقلط نإو م ىلاعتو كرابت كل لاق : ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاف )
 ةدقع ىله ىذلل لعجو وفعت نأ ربملا فصن نم امل بجوأ اهف ةأردلل ىلاعت هللا لعجف ( ىتفإ:_ةلالاؤ ) ةبآلا « ةضيرف

 ىدنع نيبو هعفد ناك نإ هفصن عج الو الماك هعفد نكي 1 نإ هعفدف قادصلا اهل م نأ كلذو وقعت نأ حاكنلا

 اهوفع زعو لج هللا رك ذ املف هوفعي ام هل نم هوفعي ا هنإ كلذو جوزلا حاكنلا ةدقع هدي ىدذلا نأ ةيآلا ىف

 لاح ه1 نحو ملعأ ىلاعت هللاو ربملا فصن سنج نم هل امل هوفع ركذ نوكي نأ هبشأ رهملا فصن نم تكلم ام

 بلاط ىفأنب ىلع نع انغطاو « 2 لضفلا اوسنت الو ىوقتلل برقأ اوقعت نأو 2لحو زع لاقف لضفلاو وفعلا ىلع

 ديعس انربخأ كيدف ىبأ نبا انربخأو ( ىف( للا ) « جوزلا حاكتلا ةدقع هديب ىذلا » لاق هنأ هنع ىلاعت هللا ىخر

 جوزت هنأ هنأ نع معطم نب ريبج نب دمحم نع ديعس ىنأ نب لصاو نع روسملا نب رفعج نب هللا دبع نع ملاس نبا

 نعباهولا دبع انريخأ وذعلاب ىلوأ انأ لاقف كلذىف هل ليقف امات قادصلاب اهبإإلسرأف اهقلطى تح اهم لخدي ملو ةأرما

 دعس نع ةكلم ىبنأنبا نعجس رج نب انع حلاس نب ديعس انريخأ جوزلا حاكتلا ةدقع هدم ىذلا لاق نب ريس نبا نع بوبأ

 وه )» لاق ةنأ بيسللا نبا نع هغلب 2 7 نبانع ديعرم انربخأ جوزلا ماكنا ةدقع هذ ىذلا لاق أ ريح نبا

 نوكلعال ديبعلا نأ كلذو رارحألا معأ ىلاعت هللاو مثوفع زوجبف نوفعي نأب نوبطاخْلاو ( ىفاتلالا ) « جوزلا

 اهالوم كلمع ا ائيش كلمت ال اهنأ كلذو اهوفع زحب ل ربملا وأ ربملا ضع نع هلتفعف رح دنع ةمأ تناك ولف ائيش

 زاج هالوم هافع اذإو هوفع زجم مل هفصنب عجري نأ هلو هلكريملا افنعنإدبعلا كلذكو زاح ىلوملا هافعولو اهمدسب كلمام

 لبق ند هل كلذ روح الف روملا فصن نع وفعي ركشلا وأ امأف ( قفا 5 7 اانا 7 لاماإ كلاملا هالوم نأل هوفع

 بهواذإ كلذكف هتبه زحب م قادصلا ريغ هتنبل الام بهو ول هنأ ىرت الأهتننا هكلع هكلع امو كلع ال ا افع هنأ

 نأهل ىذلا ربملا فصن نع افعف هيلع اروجحم جوزلا ناكولجوزلا وبأ كلذكو املامنم لام هنأل هتبهزحجت مل قادصلا



 اديس 10220122 ني ل

 حاكنلا ىف طرشلا

 هيلت ال وأ ابسفن لام ىلت ىلا بيثلا وأ ركبلا ىلع حاكنلا لجرلا دقع اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا ةلالاف )

 لقأ ناك اهلثم ربم املو تباث حاكنلاف فلأ اهبأل نأ ىلع فلأب اهحكن ولف قادصلا ىف اهنذإ ريغ حاكتنلا ىف اهنذإف

 بجبن الودقعلا نم سبيل دهعلا لصأىف بحو دساف قادص هيف دقع لاح حاكن م0 لبق نم نيفلأن م 0 وأ ىلا ند

 هريغقحب ذخأي نأ هل نوكي الف هريغقحماطعأ اعيإف بألا هاطعأ اذإف امل اقادص نوكيف ةأرملل جوزلا هلعحب ملام دقعلاب

 تيضرف اغغلاب اركب وأ ابيث تنبلا تناك ولو اهلثم رهم الإ ةأرمال سيلو ةضوبقم الإ زن مل ةبه ناك ولو ةبهب سيلو
 اهنم اليكوت اذه ناكو ازئاج حاكنلا ناك افلأ امهنم اهاخأ وأ اهابأ ىطعي نأ ىلع نيفلأب اهحكن. نأ حاكنلا لبق

 امل اهعنم وأ امل ة هه اهاخأو اهابأ 0 مطعت نأ كا ق رابخلا املو ا نافلألا تناكو هللإ ام عقدي ترد هلا فلألاب اسأل

 نايلي اتناك اذإ بيثلاو كلا نيب تقرف اعإو ةلاكولا ىف ةعحرلا امل نراك فلأ ضيقب ةلاكو تأ مة ةه ل

 عاب ول الجز نأ ىرت الأ ةيهو لك نم املام ىف تهيضصا م امل زوج امهنم ان ىل: ىتلا نأ اهناملب ال وأ اهلا ومأ

 ةلكو وأ اهم رخالل هنم ةلاحإ ةئامسقخلا تناكو ازئاج ناك ةئامس#> رخآو ةئامسمح هلطعب نأ ىلع تلال دع لكت ن

 الن ىلا رم حاكسناا ةدقع تدقعنا ولو لاق تعنص ام املا ىف اهأ زوجي ال اهلام ىلت ال ىتا بيثلاو ةريغصلا ركل

 ولو تيضر ول نسحأ هب ءافولا ناكو هيف عوجرلا هل ناك ائيش حاكنلا ةدقع دعب اهل طرش مث هتيضر رهمب اهرمأ

 اهلثم ربم اهب غلب اهلثم ربم نم ائيش اهلام ىلت ال ىلا صقن ناك نإ هنأ الإ اذكه ناك ابلا» ىلت ال ىتاا ىف اذه ناك

 بألا ىلع هب عجرب الو ابلث» ربمب اهقحلي نأ ابجوز ىلع ناك هنم عضو وأ اهرهم ىف اهلام ىلت ال ىتلا وبأ ىناح ولو

 ىلت تناك ول اذكهو ءالوألا راس اذكهو الطاب رّملا ىوس الام هتبه نوكي اك الطاب اهربم نم بألا عضو ناكو

 ةلرد نك كراش ىف جرخم نأ امل نأ ىلع فلأ ىلع ارم ان وا حكن ولو اهرمأ ريغب عنص ام ناكف اهذلام

 اذإ هل ناك امت هلع هتطرش ام طرش ىأ وأ | ماع ىرستي الو اهملع جكس ل اهدلب نم جر ال نأ ىلعو

 الف اهلثم روم نم ائيش طرسلاب اهصقتنا ناك نإو لطاب طرربلاو 5 اج حاكتلاف هنم اهعنعو هلعفب نأ حاكذلا نفعنا

 طريشلا تلطبأ طرسشنا ىلع اهدازو هيلع اهداز دق ناك وأ طرسشلاب ابلثم ربم نم اهصقني مل ناك نإو اهلثم ربم

 نأ ول ىرت الأ هعم لخد ىذلا طرسشلاب ربملا دقع داسفل ابلثم ربم ىلع اهدزي ملو ابلثم رم ىلع ةدايزلا امل لعجأ ملو

 نمثلا نأل هلكلذ نكي مل رخلا قزلا لطبيو ةئاملا ذخأي نأ دبعا بر ىضرف رمح قزو رانبد ةئاع ادبع ىرتشا الجر

 افلأ اهقدصأ ولو ىرتشملا ىديىف تام نإدبعلا ةميق هلزاكو زوامو زوحنال ام لطبفزوخمال امىلعو زوحنامىلع دقعنا

 فاكس ناك نإ هل ناك و الطان' ط رشلا ناك اهب عنص امت لحيف هنأ ىلع وأ اهل مسقبإ النأ ل6 د اهملع قفشال نأىلع

 نع حرط ام اهدازف هل سيل ام هل تطرش اهنآل اهلثم قادص ىلإ اهريصي ىتح اهيلع عجرب نأ فاآلا نم لقأ اهلثم

 ابل طرش ام هيلع زي ال ملف لئاق لاق نإف ايلثم ربهم ىلإ امتددرو اهرهم نم ةدايزاا ةصح تاطب اف اهقح نم هسفن

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا لعج ام مث دحاو لكل هللا لعجام هب الطبأ ذإ امبطرمش تددر لبق ؛ هل تطربش ام اهياعو

 طرق نم ناكاام ؟ىلاعت هلا باتك ىق تسلل اطورش نوط رش لاخر لا لاق مسو هيلع هللا ىلص هلل لرد

 لطب أف « قتعأ نمل ءالولا امنِإَف قث وأ هظرشو قحلأ هللا ءاضق طرش ةئام ناك ولو لطاب ورف ىلاطت هللا باك 5

 هللا ىلص هللالوسر ةنس وأ هللا باتك ىف ناك اذإ هؤانث لج هللا باتك ىف سيل طرش لك ميسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 باتكل فالخ طرشلاب هلاطبإ امث لجرلا ىلع ةأرملاو ةأرملا ىلع لجرال طرعشلا ام لئاق لاق نإف هفالخ مسو هيلع

 اع ٠م



 كل

 ءابرغاا ىف نحكن اذإو ربملا نففخ نهرئاشع ىف نحكن اذإ نحكني اهؤاسن ناك ولو بسنلاب فات“ رويملا

 اييرغ ناك نإو اهمتريشع ىف اهلاسن روهك اهمتريشع نم ناك نإ رهلا هيلع تضرف رثك 1 نهروهم تناك
 لا را

 رهملا ىف فالتخالا

 هدعب وأ قالطلا لبقو هدعب وأ لوذدلا لبقرم لا ىف ةأرااو لجرلافاتخا اذإ : ىلاعت هللا هحر( قفانمت الا (

 آني رآذ لع ىتحكت لب لاقو دبع ىلع كتحكن لاق وأ نيفلأ ىلع ىتحكن لب تلاقو فلأ ىلع كتحكن لاقف

 لخد نإف اهلثم ربهم امل تلعج تفلح نإف ةأرملا تفلحأ فاح نإف نيميلا ىف لجرلاب ًادبأو افلاحم امهنيب ةنيب الو

 ةيصلا وبأو جوزلا فلتخا اذإ اذكهو اهلثم ربم فصن ابلف اهب لخدي ملو اهقلط ناك نإو الماك اهلثم رهم اهلف اهب

 هتوم دعب رخألاو اعرحأ ةئرو وأ امهتوم دعب جوزلا هثروو ةأرملا ةثرو فلتحا نإ اذكهو ةمآلا دس وأ ركل

 ىلي ىذلا ركيلا وبأ فلتخا وأ ايش ىلإ تعفد ام تلاقو كقادص كليلإ تعفد دق لاقف هعفد ىف فلت>ا ولو لاق

 ركبلا ىنأ لوقو ةأرملا لوق لوقلاف هعفدت مل بألا لاق كتنبا قادص كيلإ تعفد دق جوزاا لاقف ةمآلا ديس وأ اهلا

 امهتثرو ولو نيبح اناك وأ لجرلا وأ ةأرملا تتام وأ اهب لخدي ل وأ جوزلا اهب لخد ءاوسو مهناعأ عم ةمألا ديسو

 نال اهلثم قادص امل ناكو نيتي اناك نإ مع ىلع امهتثروو نييح اناك نإ افلاحن موعت ةنيب الو اقداصتي ملو فرعي ملنإ 3 5 - . كل 8 ١ 00 0 . 5 5 2 - 2 د "اق

 ةمألا ديسو ةيبصلا ركلا ىلو نم قحلا هيلإ ىذلا وأ قحلا هل ىذلا رارقإب الإ لوزب الف قوقحلا نم قح قادصلا

 اهقدصأ هنأ ةنيبلا جوزلا ماقأو نيفلأ اهقدصأ هنأب ةندلا ةأرملا تماقأف هف افلتخا ولو لاق هنم جوزلا *ىربي امب

 فلآ هل دهش لجرلا ةنيبو نيثلأب دهشت ةأرملا ةنبب نأل ىرخألا نم ىلوأ نيتنيباا نم ةدحاو نكت مل افلأ

 امبقداصتك اذه نوكف اهلثم رم امل نر اذل ادد نأ الإ اهمق ىدنع كك عا ىلاعت هللاو -زو# الو دقعلا اهم كمه لق

 هنيمب دخأو ق# هدوهش دهش دقل فلح همبس جرخ امهاف ةعرقلا وأ نمثاا ىف امهفالتخاو كلاحلا عببملا ىلع

 ىعفاشلا دا هبو فلأ نم لقأ وأ نيفلأ نم 001 ناك اهلثم قادص الو ةداضته ةداهشلا دعب ) قفأ م االاؤ (

 ةنيب اهم اهملع تءاق وأ كلذب ترقأف اهقادص نه ةئامسح اهلإ تعفد لاقف فلأ هنأ قادصلا ىلع اقداصت ولو لاق

 اعبب ىنم هيتذ>أ دق لاقف ادبع اهملإ عفد ول اذكهو هنيع عم هلوق لوقلاف قادص لب لاقو ةيده اهمنتيطعأ تلاقو

 نإ هتمق وأ اح ناك نإ دسعلا درتو عيباا ىلع فاحمو هني عم هلوق لوقلاف ةبه كنم هتد>أ لب تلاقو كقادصب

 فلأو قادص فلأ تلاقو ةعيدو فلأو قادص فلأ لاقف نيفلأ اهملإ عفدف فلأ قادصلا نأ اقداصت ولو اتيم ناك

 تعداو هل لامب ترقأ دق ائيش هنم تذبق دق نأ ترقأ اذإو ةعيدو فلأ اهدنع هلو هني عم هلوق لوقلاف ةيده

 عفدف املامو امبعضب امهوبأ ىلي ىتاا ركبلا ةريبكلا وأ ةريغصاا مكن اذإو لاق هلام ىفهلوق لوقلاف لاق ام ريغب هكلم

 اًهام ىلي نه ىلإ اهقادص عقد اذإ اذكهو الام اهوبأىلب ىلا بيثلا اذكهو قادصلا نه هل ةءارب ورفامبفادص امهيب أ ىلإ

 غلابلا ةديشرلا ركبلا وأ اهسفن ىلت ىتلا بيثلا هتنبال بألا ىلإ كلذ عفد اذإو قادصلا نمم هل ةءارب وهف ءابآلا ريغ نم

 جوزلا هيلإ هعفدق هللإ ايقادص عقدي ناك نم الحر املام لل قل ةأرملا تلكو اذإو هيلإ عقد امي قادصلاب هلإ هعفد

 هنم 'ىرب وهف



 فلا 010-

 ( قفا خلال ) اهلثم ربم تثطو اذإ ةأرمل نوكيوو رهم نكي ل نأب ايفر الو حاكتلا تثق ربم الب نوكي حاكتلا

 كنكحت كتعب دق لوقي نأ كلذو بحب مل نمث ريغب عقو اذإ عيبلا نأل عيبلا حاكتلا هيف فلاخم ىذلا عضوملا اذهو

 ىف يع تنأو عوببلا ىف هتددرو حاكتلا ىف اذه تزجأ نبأ نم لئاق لاق نإف حيحص حاكتلا ىف اذهو اعبب نوكي الف

 ىلاعتو كرابت لاقو «نهوعتمو »ىلإ« ءاسنلا مقلط نإ يلع حانجال »لجو زع هللا لاقىلبق ؟عويبلا ماكحأ حاكتلا ةماع

 نا ضورفلا ىف لاك كلا ملعاف «متضرفام فصنف ةضيرف نمل متطرف دقو نهوسع نأ لبق نمنهومتقلط نإو»

 نوكت ال ةجوزلاو ةجوز ىلع الإ عمي ال قالطلاو اهملع عقي قالطلا نأ امل صرف, مل لا ىف عأ م اهلع عقي قالطلا

 دقو تقلط نإ امل نأو اربم معسل مل نإو تش حاكتلا نأ ىف هتكاردأ الو ىضم افلاخم لعأ 1و لاق تباث اهحاكنو الإ
1 

 ةهبجنم حاكنلا دسفي نأ ادبأ زج مل تفصو امكاذه ناكاملف اهلثم ربهم اهلف تبيصأ نإو ةعتملا ارم مسي لو تحكن

 ءاوسهلك كلذفلاق لاحلكب مارح وأ انف اهرحكت ىتلا هلاحىف عييبلا مارحربم وأ لوهبجتر هم ايحكت اذإف ادبأ لاحم ربملا

 لالح مولعم هنأب زحم ملنِإو ارهم تمس اهنأل اهب لخدينأ لبق اهقلط نإ اهلثمربم اهلف لطاب ربملاو تباث حاكنلا دقعو

 امل نوكيف غلبت نأ ىلإ ابعد, نأ ىلع اهحالص دبي مل ةرمثب حكني نأ لثم كلذو ربم الب هحاكت درت مل اهنأل لحم ملو
 ابعطقت نأ ىلع اهب تحكت ولو طرسشلا اذه ىلع لحم ال لاخلا هذه ىف ابعب نأل اهب>اصل ةرهثلا نوكتو اهلثم ربهم

 اهعطقت نأ اهملعف اهعطقب املع ماق قمو عوطتم وهو امل يي اهحالص ودس َىَح 6 نإف 1 حاكنلا ناك دئاح

 نإ كلذكو اهلثم رهم الو لطان نيملاو تباث حاكنلاف ريزتخ وأ رمح اهحكن ولو لاق انف اهملع ماق لاح ىأ ىف

 مش نوكت اعإو هيلع اضارتام امهلف هب ايضرف 2 وأ 2-5 000 نإو اهلكَد رهم اهلف 1 اهكح هتحكن

 امل ضرف ولو اهلثم 0 نافرعبام دعب الإ ادبأ هلع امضارتام رو الو اهاثم رعد ناف رعب 3 دعب هيلع ايضارت اه

 نكسلو ىمكحا ادبأ امل لوقأ الو امل ضرفلاب أدتبا ول اممل كلذ نوكي كف ايضارتق امل ضرفي مل وأ هريغ ىلع ايضارنف

 نبا نع بويأنع باهولا دبع انريخأ هلع متضارت امف كل ضرعأ الف ايضارتت نأ اءاشت نأ الإ اهلثمرهم امل لوقأ

 نأتبأف سيق نب ُثعشألا اهطخف قيرطلا ف ىوتق لاق هتبجعأف هتأرما ىأرف الجر سحص سيق ن تعش لأ ن1“

 هبأل اوناك نهةقرانالفو ان الف كحأ تلاقف ىمكحا لاقف مكحم نأ لبق اهةلطمث اهمكحىلع اهجوزيف اهكح ىلع الإ هجوزنت

 ةأرما تقشع لاق ؟ نهام لاقف تارم ثالث تزجع نينمللاريمأ اب لاقف رمع.ىنأق ءالؤهارغ ىكحإ لا

 ىعي ( قفا خلال )؟نيماسملانم ةأرما رهعلاق ركحم نأ لبق اهتقلطمث اهكح ىلع اهتجوزت مث لاق كلمم الام اذه لاق
 افالتخا هيف لعأ الاماتاسن نم ةأرما هما نأ تلق أنو معأ ىلاعت للاو اهلاسن نءىنعيو نيماسملا نم ةأرما ربم اًهرهع

 اهءامعأ تانبو اهتامعو اهتاوخأ ىنعأ امتإف اهتاسن رهه امل تلق مو لعأ ىلاعت هللا رهع دارأ ىذلا نوك نأ هبشنو

 اهءابش لثم ىف وه نم ربم ىنعأو فلتخم نادلبلا روهم نأل اهدلب ءاسن رهم ىنعأو اهناسن نم اهمأ سيلو !متبصع ءاسن

 رسيلاب فلتخم روبملا نأل اهريس, لثم ىف وهنمررم ىنعأو لقعلاو ةثيحلاو بابشلاب فلتخم رومملا نأل اهمدآو اهلقعو

 ةحارصلاب فلتخم روهملا نأل اهتحارص ىف وه نم ربهم ىنعأو لاختاب فلتخت روبملا نأل املاح ىف وه نم رش كا

 ضرعب وأن بد وأ دقنب حكت نم اهءاسن نمناك نإولاق بيثلاو راكبألا ف فلتر وبلا نأل ابيث وأ تناك اركبوةنجهللاو

 نإو نيدلا نم دقناا ردق فرعءيال هنأل نيدب نوكي ال ةميقلاب كلا نأل هاك ادقن اهقادص تاع ضرعو دقنب وأ

 ,نإفبسنلاو تفصو امف اهم اهبش امنه ءاسناا برقأ رمت اهل ءاسن ال تناك نإف نيدلا هل نوكينم اضرب نوكي امنإ نيدلا
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 ضرف اذإف قالطب ضقتني ملام دقعلاب اهلثم ربم امل نأل اهلثمربم كاملعي ىتح لاح امل ضرفام اهمزلي الو رملا فص

 ةيراجلا وبأ سيلو ( ىف ثلاث ) امهدحأ معي وأ معي ملام عئابلاك ىهو ىرتشملاك وه ناك اهلثم ربم ناماع.ال امهو

 امهجوزي وبف امهنبب قرف الق نإف رم ريغب ابجوزيالو اهرمم نم عضي نأ ىف ةمألا ديسكر كبلاةريبكسلا الوةريغصلا

 ةتنبال كلم امو هسفن كلم ف زوحم هرمأف امل ال هكلع هسفناف رهملا نم ةيراخلا نم كلم ام لق ؟ امهاضرالب اعم

 آفا نبع نأ هلزوعالكلذكف انام بهم نأ هل زوحمال اكف انام نم لام اهربمو هسفنلال هكلعابلق اهرهمنم

 اهجوزل لاق وأ اربم امل مي ملو اهوبأ اهجوز اذإو املام نم هاوس ام فالتإ هل زوم ال قادص ريغب ابجوزب الو

 بألا هل نمض نإف بألا ىلع هب عجرب ال اهلثم رهم جوزلا ىلع املو امل تباث حاكنلاف كيلع رهم ال نأ ىلع ابكجوزأ

 فصن هيلع اهلفاهقلطنإو تتام وأ تشاع وأ تام وأ ش اعهلامىف ابقادص جوزلا ىلع ةجوزالف هامسو اهرههنم ةءاربلا

 نإف هريغل اقح هنعل طبي نأ هلنمضاعإ هنامذ همزابف ائيش هلامف هل نمضي مل هنأل بألا ىلع جوزلا هب عجربالوابلثمر بم

 تيأرأ هل ليق ؟رهم ريغب الإ حاكنلاب ضرب مل وهو اهوبأ اهايإ هجوز امبإةيبصلا لثمرهم هيلع تلعج فيكو لئاق لاق

 ضرفأف رهملا لأست مث امل رهءال نأ ىلع لجرلا حكت زاج الام تبهو ول ىتلا اهرمأل كلاملا بيثلا ةأرملا تناك نإ

 قادص الب تحكن دقو قادصاا تبلط نأب رايخلا جوزال لءجأ الو عييبلا لطب أ اك حاكنلا لطبأ الو اهلثم رهه امل

 اهلع اهببأ رمأ زوحم نأ ةيبصلا ىف ايل 1 نارام | |ذكه لاق نإف ؟ ةيبصلا ىف لوقأ نأ ىغبني تك

 اهحكني نأ ضرب مل نأب رهملا نم ةريبكلا جوز أرب ملاذإف اهرهم ىف اهسفت ىف ةريبكلا رمأ زوحم اك اهرهم ىف

 اذكهف هلك رهملا امل ناك اهباصأ ولو رابخلا هل لعجت ملو حاكنلا خسفت لو رهملا همزلف كلذ ىلع هتحكنو رهم الب الإ

 ةريبكلا جوز ىلع لعجب ال تنأو اهاثم رهم فصن اهقلطي ةيبدلا جوز ىلع تلعج مل نكسلو معن لاق نإف ةيبصلا

 تفصو ال ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟ ةعتملا الإ باصت وأ ضرفي وأ ضرفلا. بلطت نأ لبق اهقلطف رهم الب اهحكن اذإ
 ضرفي نأ لبق قلطف رهف هلنوكي ال نأ ىضريف هلام ىف ءاسنلا نم هرمأ زاجأ ند لع الإ 2 تنأث حاكتلا نأ

 لجو زع هللا لوقل نهوفع زاج ضرف دقو هنع نوفعول اك نقلط ىتح رهمللانع نوفع نهنأل ةعتملا نمل ناكف اررماهل
 00١١ [1103 هل ودعا ىذلا اعوبأ اهنَع انع اعإو اهوفعزجب ل تفعولو زهمنع كفعت م ةريغصلاو «نوفع نأ الإ»

 هنم أربي نأ الإ قادصب ضر مل جوزاا نألو . املام ىف ملاح قارتفال امهنيب انقرفو قالطلاب اهلثم رهم فصن جوزلا

 بوجو دعب بألا وفعو ىمس ىذلا قادصلا اهل ناك بألا هافعف اقادص امل ىمس ناك ولو ادساف اقادص ىمت نك ناكف

 نبا نع بويأ نع باهولا دبع انربخأ « ءىثىف ةيبصاا فلاخمال ربم الب تجوز اذإ ةروجحلا اذكهو لطاب قادصلا
 نومصتخم مهنثالث اهوبأو ابجوزو ةأرملا تءاجف افلأ ابجوزل كرتو فالآ ةعبرأ ىلع هتنبا جوز الجر نأ نيريس

 ركبلا اذه ىف ءاوسو ( ىف(: :لا|(: ) اهتبقر نمش: قحأ ىهو كفورعمو كتقدصأ زوجي : حبيرش لاقف حبرش ىلإ

 تنسحأ دق كفورعمو كتقدص زوجت » حيرش لوقو هف نااللا قى الز ثلا نود كلل تالم كلذ نال بيثلاو

 . اهتادص ىنعي « اهتبقر نمش قحأ ىبف كل زوحي ال امف تنسحأ كنكلو ندح كناسحإو

 فيانلا] زل

 دسفب الف دقعلاب بجي ىذلا ريملا رخآلاو ةدقعلا امهدحأ نائيش حاكنلا دقَع ىف :ىلاعت هللا هر ( ىفنعلالات )

 نأ ىرت الأ ليبسب هحالصإ الو دقعلا داسفإ نم ربملا سيلو هنع ايهنم دقعي نأ نم هب دسفي دقعاا انفصو امي الإ دقعلا
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 بسسس تدب ةييعنم

 كال

 كد ةارلا نع لأس, سابع نبا تعمت لوقي ءاطع تعمس لاق جييرج نبا نع ديجما دبع انريخأ ( ىنانتلالاف )

 ةنبا ابمأو رمع نب هللا ديبع ةنبا نأ عفان نع كلام انربخأ ثاريملاو قادصاا امل لاق اهتادص ضرف دقو اهجوز اهنع

 لاقف اهقادص اهمأ تغتباف اقادص امل مس ملو اهب لخدي ملو تاث رمع نب هللا دبع نبا تحن تناكو باطخلا نب ديز

 ديز مهنيب اولعحف كلذ لبقت نأ تراك اهماظن لو هويكعتع مل قادص امل ناك ولو قادص امل سدل رمع نبا امل

 لجر نع ريخ دبع تلأس لاق بئاسلا نبا ءاطع نع نايفس انربخأ ثاريملا املو امل قادصال نأ ىضقف تباث نبا

 ىردأال نايفس لاق ( قفا لالا ) ىلع لوق هنأ كشن الو ثاريملا الإ اهل سيل لاقف ضرغي ملو تاق هيلإ ضوف

 لخد. دق رخآ هجو حاكتلا ىفو ( ىف“ ةلالإ ) ريخ دبع لوق نم مأ ءاطع لوق نمأ ىلع لوق نم هنأ كشنال

 ىلع كج وزتأ لجرلل ةأرملا لوقت نأ كلذو هلبق بابلل فلاح وهو هسفن فورعملا ضيوفتلاب سيلو ضيوفتلا مسا ىف

 لجرانالق حام وأىضرام-وأ”نالف ءاشام وأ انأ.تمكحام وأ تنأ تمكحام وأ انأأ تئشام وأ تنشأ ىل ضرفن لإ

 نأ ىلع اهحالص دبي مل تلا ةرمثلا لدم دسافلا قادصلاك وهف لوهجم طرش هنكلو قادص طرشب عقو هلك اذهف رخآ

 اذه ىف اهلف دبألا ىلع وأ كلت هلاح ىف هعبب لحم الو هكسلم لحال امت هببشأ امو راو ةتيملا لهو غلبت نأ ىلإ كرت

 قلل ةغتمال نأ ىلإ بهذ نم لوق ىف امل ةعتم الو اهلثم ربه فضن اهلقءاهب لج نأ لبق اهقلط نإو ال ل

 ةيمستقادصلا ناك اذإو ( ىف(: لال( )ةقلطم لكل ةعتملا لاق نم لوق ىف ةعتملا الو سمت لبق تقلط اذإ امل ضرف

 لبق تقلط نإ هفصنو اهلثم رهم هف امل دساف.قادص وهذ ءىث هف ركذي وأ « لخأ ريغ وأ لحأ ىلإ زوخال ةحوب

 هبمزلت اب الإ امزال قادصلا نوكي ال اهلثم قادص امل ناك هنيعي هفرعت ملو هفصي مل امداخ وأ اتيب اهقدصأ ولو لوخدلا

 رجب ل هنيعب هفرعي الو امهنم ادحاو ىري الو فوصوم ريغ امداخ وأ فوصوم ريغ اب عاب الجر نأ ول ىرت الأ عوببلا

 رمح أ ودوسأو اريبكو ايبص نوككي دق ارانيد نيعب راب مداخلا نأل زم مل ارانيد نيعب راب امداخ كتقدصأ لاق ول اذكهو

 زو اك زاج اذك ةفص وأ اذك سنج نم ايسامح امداخ كتقدصأ لاق ولو عوببلا ىف زاج ام الإ قادصلا ىف زوجي الف

 اذه ىلع هتحكنف هكتقدصأ ىدبع اذه لاقف ارح وأ هكلمب ال ادبع وأ ابكلعال اراد ابقدصأ ولو لاق عويبلا ىف

 ةمبق امل نوكي الو اهلثم رمم اهلو ةزئاج حاكسنلا ةدقعف اهبلع دقع موب هكله ىف انوكي مل دبعااو رادلا نأ مع مث

 امبكلعال وهو تدقعنا ةدقعلانأل امهيف عب ديدجتب الإ امل انوكي مل امهايإ اهاطعأف دعب امبكلم ولو رادلا الو دبعا!

 نمثلا كلذب عئابلل امبكلام امبماس وأ عيبلا دعب امهكلم ولو عيبلا زج مل عيب ةدقع امهيلع تدقعنا ول اك

 عويبلاك حاكنلا ةتئافلا عوببلا درت ال اك درب ال حاكنلا نأل اهلثم ربم امل تلعج امتإو اعيب امهيف ثدحم ىتح زخم مل

 ام>وزوأ ارهم ىمسي نآريغب اهجوز اذإ اهسفن ىف غلابلاةأر ملا لم رم ريغب لجرلا جوز" ىف ةمألا ديسو لاق ةتئافلا

 جوز اذإو اهلثم ربم اهلف اههم نإف رملا فصن امل سيلو ةعتملا الف سيسملا لبق جوزلا اهقلطف امل ربم ال نأ ىلع

 امل ضرف ًاربم امل جوزلا ضرفي نأ ةمألا ديس دارأو ةرهلا تدارأ مث ربم الب اهسفن ىف ةرحلا تنذأو اهديس ةمألا

 عاتملا الإ امل سيلف اهلثم ربع ك احلا هيلع مع وأ امل ضرفي لبق اهقاطف هتبلطف امقلطي نأ لبق هيلع تماق نإو ررملا

 دقعلا هيلع عقو مىضرتف اهلثم قادص اهماع دعب امل وه هضرفي نأب وأ كالا ضرفي نأ الإ رملا فصن امل بحن ال

 اهل نكيملو ةعتملا اطتناك ابق رافّق> هضرت ملف ارم امل ضرففربم ريغب اهحكن نإو ( قفا“ لالا ) اعيمج امهمزليف

 ءىثضةناممنم دحاول نكي ملو امهنم دحاو لك مزل هب اضرلا ىلع اعمتجا اذإف اضرلا ىلع اعمتحم ىت> ءىبش امل صرف امت

 ضقتنيف سيسملا لبق قلطي وأ اهضقن ىلع اءبعاّجاب الإ رملانم ةدقعلا هيلع تعقو ام ضقن امهنمدحاول نوكيال اك هنم



 كل

 زوجب الو ًاغم الإ ضقتني ةقفد هتعج ًاثيش دجأ ملو هفصن تضقن اهنم عبباا تاعج نإف « اهفصن تبثو ابلثم ربم ةصح

 ىلوأ تفصوام هلخدف حاكلا ةدقع ةص- فصن ضاقتنا الو بيع ريغب ضقننا دقف لكك معا تلت ناك 10 الإ

 هضعب صقتنا دق كلم ريب هعم اعب تزجأ دقف لاحن ضقتني هلعجأ ل نإو « ضعب نود ةقفصلا ضعب ضقتني نأ نم

 لئاقلاق نإف . اهريغب ريتعيو هنع لأسإ ىتح مولعمب سيل اهلثمربم نأل ةمواعم ريغ نمثلانم ةصحب هيلع عببلا عقوو

 نيح رخآلا ىف ضقتنتف (هدحأ ىف ةقفصلا ضقتنتو اعم ناقرتسيف ناقري : معن لبق ؟ اعم نيدبع عب ةقفصلا عمجم دق

 رجم مل لوقلا اذه لاق نمو لاق . انذخأ هبو ىعفاشلا كك ( عيرلا لاق ) حاكنلا اذكه سيلو عببلا متيم

 تفصوام لكىف حاكنلا تيثأو « فاألا ن. امهنم ةدحاو لكل كني الو فلأب نيتأرما لجرلا حكني نأ

 لخخدي نأ لبق .اهقلط نإ اهلثم قادص فصنو اهب لخد وأ تام نإ اهلثم قادص اذه ىلع ةحوكنم لكل لعجأو

 اهحكتي الو حاكنلا لبق هيلع امل ناك ءىش نم هئربت نأ ىلع فلأب ةأرملا لجرلا حكسني نأ زيحيال كلذكو « اهب

 ةصح فرعتال ةراجإو حاكن اذه نأل المع امل لمعن نأ ىلع فاألاب اهحكنيالو المع هل لمعت نأ ىلع فاألاب

 هسايقو هلكبابلا اذه « اذهىلعف . ةءاربلا ةصح نم حاكنلا ةصح فرعتال ةءاربو حاكنو ةراجإلا ةصح نم حاكنلا

 امهتقتعأ وأ امهتبتاكف ةمألا وأ دبعلا ةأرملا تقدصأ اذإو ( ىف(: >لال|: ) ىعفاشلا لوقي هبو ( عيرلا لاق )

 اهقلط اذإ اعيش كلذ نم درت ل اهب لخدي نأ لبق تقلط مث ابكلم نم اجرخ وأ امهتربد وأ امهتعاب وأ امهتبهو وأ

 تعجرف ةمألا وأ دبعاا تربد ولو « اهيلإ هعفد موي اهقدصأ كلذىأ ةمبق فصنب اهياع عجريو اب لخدي نأ لبقجوزلا

 تضقن نإو هذخأ ىلع ربجم مل رييدتلا ف عجرت نأ لبق اقلط نإو « هفصن ىف عجر هلاحم دبعلاو اهقلط مث ريبدتلا ىف

 ربحي نكي ل املفريبدتلا ضقن ىلع هكلام ربجال ريبدتلاب هنود لوح ةيراجلا وأ دبعلاو هل راص ربملا فصن نأل رييدتلا

 دبعلا ذخ" اي نأ ىفهتئيشم نكت مل اذإ اهتئيشع نع ىف ناك دق دبع ىلإ لوحتي الف هتمبق فصن ىف هناكم هقح ناك هيلع

 ::سدتلا نعت اقل لاقي ور ةقالا د

 ضيوفتلا
 ضيوفت هنأ فرع هب حاكناا جوزلا دقع اذإ ىذلا ضيوفتلا : ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق : لاق عينرلا انربخأ

 ريغ ىلع كجوزتأ امل لوقي وأ اربم ىمسي الو اهاضرب اهرمأل ةكلاملا بيثلا ةأرملا لجرلا ٍجوْرْمِب نأ حاكتلا ىف

 كلذكو امل رم فضن الو ةعتم الف اهقلط تح اهيصي مل نإو اهلثم رهم اهلف اهءاصأ نإف تباث اذه ىف حاكنلاف ربم

 امتذخأ نإف ةئاملا همزاب الو ضيوفتلا نم رثك أَو اضيوفت اذه نوكيفرهم رانيد ةئام ىلع كلو كجوزتأ لوقي نأ

 هيلع هللا ىلص ىنلا نع ىور دقو ءاوسف تتام وأ اربم امل ىمسي نأ لبق تام نإو لاح لكب اهدر اهلع ناك هنم

 ناك نإف ثاريملاب امل ىضقو اهناسنربمب امل ىضقف ابجوز تاث ربم ريغب تحكنو قشاو تنب عورب ىف ىضق هنأ ملسو

 اورثك نإو ِلَسو هيلع هللا ىلصىنلا نود دحأ لوق ىف ةجح الو انب رومألا ىلوأ وهف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبث

 دحأل نكي مل ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تبثبال ناك نإو هل ميلستلاب هللا ةعاط الإ هلوق ىف ءىش الف سابق ىف الو

 نانسنب لقعمنع ةرمو راس نبلقعم نع لاقي ةرم وهو هلثم تدشب هجو نم دعب هظفحأ لو تنشب ملام هنع تدشي نأ

 ثاريملاهنم املو تنام نإ ثاريملا اهنم هلو امل رم الف تتام وأ تام اذإف تدشي مل نإو ىمسإال عجشأ ضعب نع ةرمو

 رهمب حاكنلا ةدقع اهيلع دقع ناك نإو لاق ةقلطملل ةعتملا تلعج امنإو ةقلطم ريغ اهنأل توملا ىف اهلل ةعتم الو تام نإ

 ثاربملا امو امل وبف اربم امل ضرفف ناطلسلا ىلإ هتعفر وأ هتيضرف اربم امل ىمسف ربهم ريغب وأ ئمسم



 -ك1/- ! ْ
 ناك ةدايزو فلأب افلأ تناك ول اهنأ ةدايزو اهلبق ةلأسملا لثم ىهو الطاب قادصلا ناكافلأ هيلع تدر نإ ىلع 2

 ك2 ول ادكهو ..فلألا.ق عيباا لطبيو اهلثم قادص امل نوكف ررملا نم ةصحالب حاكتاا وأ ةدادزلا ىف ابرلا

 دلع تدرو هابإ اهقدصأ ءىش لك اذكهو . 2 د ير ل

 اهقدصأ امث اهرهم ةصح ىمس ىد ا ئث اذه ند نرك داق 2 ضعب ىلع هضعب ىف لضفلا ىفامت هنم اًئيش

 امق اذه ناكو لاسمح 20 10 بتدرو ةئامدح أهرهد ةيمد نأ ىلع افلأ اهقدصأ اذإف 8 اهماذحأ ام ةصخحو

 افلأ نيتأرما قدصأ ول لاق لوقلا اذه لاق نمو ٠ زاج اذه نأ : (هدحأ ©20نالوق اهفف ايرلا ضعب ىلع هضعب ىف

 ناك اهلثم ربم ردقب اهيف امهنم ةدحاو لكل ناكف امبلثم روهم ىلع امهنيب فلالا تمَسفو ا حاكستلا ناك

 انو اللا اكن نفلألا ةحاصلو فلالا كلت كلألا: ةحاضل نوكو نافلا ىرحألا ومان تلا اك 0

 اهيلع عجر اهب لخدي نأ لبق ابةلط ولو « اهلثم ربم رسثعي هيلع تءجر هتميق ريشع هصقني بيع هب ناك نإو « دقعلاب

 كلذكو 3 هقّدع 0-2 الو هنم هتضيو 00 هتمق فص 0 اهوبأ تام ول ذك 5 هنم هتضاق موب اهبأ ةمبق فصنب

 يكلم م ةءاس قدعت هد ءى هةئم ام رغلل الو هفصت هل ٠ نكمل اهقلط مث تاس ع ع اهانأ اهقدصأ ا تلف ول

 يل 00 كلم هيلع امل تنشال ةنأآل الطاب اهببأ قادصو اتباث اكلنا ناك ةروجحم ىهو اهابأ ابقدصأ ولو . دقعلاب

 سيل هنآل هريغ امل قكو وأ اهماو وهو ابأ 0 اهمأ اهربمأف هرودم اك كلذكو » اهلثم ره هيلع

 0 ةهروجح ريغ تاكوإو لاق « دلاو لآ دلو نم ام طع قتعبام ام ىرتشا الو اهنع قدعي نأ هربغ لوا الو

 فصن ةئام-#حو ةئامسىهو اهبأ ةميق فصنب الع عجر اهب لخدي نأ لبق اقلط مث نافلأ وأ فلأ هتميقو اهابأ

 سيقايب نتن رده جرح قج فن موبار

 هل عسب هوبأف فلأ اهلثم قادصو ًافلأ ىوسإ وهو ءابأ هيطعت نأ ىلع ًافلأ ىوسي وهو اهابأ ابقدضأ ولو « فلألا

 عجراهب لخدي نأ لبق اقلط نإو « اعم اهاوبأ قتعف هب هقصنو قادصلاب امل اهيبأ فصتو اهيابو الث قادس

 املأ ىوسي ادبع ابقدصأ ولو لاق « اهلثم قادص ةصح فصن وهو نوسمحو ناتئام كلذو اهيبأ ةمبق عبرب اهيلع
 درب : اهدحأ . نالوق اهنف ناك ايبع هتطعأ ىذلا دبعلاب دجوف افلأ ىوس, دبع هتداز نأ ىلع فلآ اهلثم قاَذصَو أ

 ديعلا عسب رب اهميلع عجر اهقلط نإف اهاطعأ ىذلا دبعلا فصن امل ناك هفصنب عييبم هنأل اهاطعأ ىذلا هدنع فص 3

 نوكي نأ زاج اذإ هنأ : ىاثلا لوقلاو ٠ ابقادص فصن هنأل هعبر امل ناكو اهايإ هقادص فصن وهو اهقدصأ ىلا ظ

 وأ قحتسي نأب وأ هب درب بيعب اهقدصأ ىذلا دبعلا ىف كلا صقتنا ول زب مل ةراجإ وأ اعب وأ احاكن وأ "2

 امل نوكيو اهنم ذخأ ام اهلع ذربو هنم تذَحأ ام هلع درتف الك ةتفصلا ضدتنت نأ الإ هضعن هل نك ا

 ىنأف ًاببع ا دحو وأ فاثا 3 عبيبلا ضقتنا اهدحأ قحتساف نيدبع لحجر ىرتشا ولا” « اهلثم ربم

 لجرلادقعي نأ زوحمال هنأ ىناثلا لوقلاو . بيعلا ىلع دبعاا سب نأ دري مل اذإ ىناثلا يف عيبلا ضقتتنا درب نأ الإ

 الع ايل نك عش نم ةءاسأإالو ةراحإ الو 1 عسب نم رثك الو لق تش ةأرملا هطعت نأ لك قاد !

 فصن ضقتتنا اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث افلأ ىوس ًادبع هتطءأف فلأ ابلثم ررمو نيفلأ ابقدصأ اذإ هنأ لبق نم

 احاكن لجرلا. دقعي نأ زوحمال هنأ ىتاثلا لوقلاؤ » دعب هلوق ىف ىناثلا ركذ خلا اذه نأ اهدحأ“ : هلوق (1)

 . هححصم هبتك ..هبنتف ٠ « خلا قادصب

 , ةحدعصم ا لمأتف » واولا رهاظلاو 5 ان لوصألا 0 | ةراحإ وأ اعد وأ اخناكناوأ : هلوق )0



 هم

 ادفع نما هطعأل .انقأ ءىدا لك ؛كلع فلألا يياردلاو ايقدصأ ىذلا دبعلا| ق هلك كلذ نأل ةثامسمح ايقادصو

 عجرو دبعلاو ةئاملا هل تماس اهب لخدي نأ لبق ابقلط نإف فلألاو دبعلا نم هتمبق ردقب رانيدلا ةئاملاو دبعلاو

 ىلا فلألا نم هل نوكيف « اهتصحم فلألا نمو هتصحب دبغلا :نم اهاطعأام لك ىف نيستحو نيتئاع اهلع

 مل اناك نإو ٠ هنعأ كلذ ؟نيومعو ةسمحو ةئامإ ةملق دضلا نمو © قارقعو | ةلسمتو ةئام أ اناطغأ

 ىتح اقرفتي نأ حلص, مل فرص هيف ناك امو ارخآاتسم افرص هيف نأل قادصلا دسف اقرفتي نأ لبق اضباقتي

 اتباث حاكتلا نك ةتانج مىأأ الأ هلإ تدر لأ نع انلآ اهعدصأ ىلو ١ لاق ءابلثم قادص اشاوأ اضافت

 تعقو ةئامسّتلا نأ اذه ىفام لقأو « لثع الثمو ةمولعم الإ مهاردلاب ماردلا زوجي ال اهلثم رهم امو الطاب قادصلاو

 ان اردو افلالا تلك ةثايحلا نوكف افلأ نوكن اهلثم رهم نأ ئرت الأ عسيبلا دقع دنع فرعي الاعب فلألا نم

 مهاردلا ةصح 5ىرديالو تعقو ةقفصلا نأ لبق نم زحي مل ةئامسمح ابلثم ربم ناك ولو « ةئارعستب ةثامسخلا نوكستف

 مهاردب مهاردلا نوكتف عيبلا دقع نم فرصلادقع هيف قرفي تح امهيف حلصي الو اهاطعأ ىتلا ماردلا نم هتطعأ ىتلا

 اقرفتينأ لبق ناضباقتي ادق تناكف ماردب ريناندلا تناك اذإو لاق اهريغ ًامولعم قادصلا نوكيو نزوب ًآنزو اهلثم

 نأ ىلع ًافلأ ىوست بايث ىلع اهجوزت ولو : لاق « ديب ادب ضعب ىلع اهضعب ىف لضفلاب سأبال هنأل كلذب سأب الف
 اهلف لوخدلا لبق اهقلط نإف ابقادص ايفصنو فلألاب املل اعب بابثلا فصن ناكف ًافلأ اهيلثم قادص ناكو ًافلأ هتداز

 عجر ىعفاشلا نأل كورتم هلك اذه ( عيرلا لاق ) رهلا فصنب فصنلا فصنو عببلاب اهفصن بايثلا عابرأ ةثالث

 اهلع درو 10هيدي ىف تكله ىتح اهبلإ بايثلا عفد نكي ملو لوخدلا لبق اهقلط ولو : لاق . رخآ لوق ىلإ هنع
 ةضبق لبق هنم ترتشا ام كله دق هنأل ءىث اهنم هيلإ عفدي مل اهشبق نكي مل نإو اهضبق ناك نإ اهنم ضبق ىتلا فلألا
 اذه ىلعف اهرد نوسمحو ناتئام بايثلا ةميق عبر كلذو بايثلا ةميق نم اهلثم رهم فصن اهاطعأو هنمت اهمزلي الف

 نأ ىلع افلأ ىوس. اهناو اهنبا ىلع وأ ًافلأ ىوسي اهوبأو اهبأ ىلع ابجوزت ولو : لاق . هسانقو هلك بابلا اذه

 رح هتكلم ةعاس اهوبأو زئاج رهملاو تباث حاكتلاو ءاوسف هعفدي مل وأ اهابأ اهلإ عفدف فلأ اهلثم ره«و ًافلأ هتداز

 نإف هتداز ىتلا فلألا هيطعت نأ اتمزليو قادصلا وه ناك نإ اهنبا كلذكو اهحاكن ةدقع كلم ةعاس هابإ ابكلم نأل

 امل ٍلسف ةئامسحم عيب ناك اهابأ نأل اهتادص فصن كلذو نيسمحو نيتئاع اهبلع عجر اهب لخدي نأ لبق اهقلط

 تاقدص تلزنأ كارأف : لئاق لاق نإف ٠ نوسمحو ناتئام وهو اهفصنب اهيلع عجرف ةئامسمح اهقادص راصف قتع نيح

 . اقرفتي ملام قادصلا ىف رابخلاب لجرلاو ةأرملا نوكيف اقرفتي ملام رابخلاب ناعيابتملا لوقت تنأو عويبلا ةلزئم حاكتنلا

 اذإ انلقف ةكلهتسملا عوبلاك حاكتنلا هانماع دحأ انفلاخم ملو انلعج امل انإ لبق ؟ امهنيب قرف امث : لئاق لاق نإف . ال لق

 عيبلا ىفو ىرتشملا ىديىف كله لوبجلا ءىشثلاب عيبلا ىف انلق اكحاكتلا دريالو اهلثم ربم ةأرملف الوبحت قادصلا ناك.

 . هيرتشم دب ىف كلهتسا دق عيبك هنأ هدمع درب ال همكح ناك اذإ حاكتلا ىف انمكح هتميق هيف هبحاصل رابخلا هيف مولعملا

 نمئلاب همزا راخلا تقو ىضم لبق تاق هتعاس وأ هموي رامخلاب هنأ ىلع ًادبع لجر نم ىرتشا الجر نأ ول ىرت الأ

 ةأرملا لجرلا جوزت ولو : لاق . تفصو امل رابخ نيحك انتملا نوكي الو نيعب سيل حاكتلاو درت نيع مث سيل هنأل

 مل وأ اقرفتي نأ لبق اضباقت اهلثم رهم الو لطاب قادصلاو تباث حاكتلاف مهرد ةئامسمح هيلع تدرو ًافلأ اهقدصأف

 اهجوزت ول اذكهو . اهلثم قادصو فاأ ىلع ةموسقم اهنأل ةلوب فلألا نم مرد ةئامسخلا ةصح نأل اضراَقت

 كك خسانلا ةدايز نم اهلعاو « واولاب لوصألا ىف اذك ىلألا اهلع درو : هلوق (1)



 عة شتجعوويضسج اي نجتتتبججمم

 3 د استح

 ثعُصو وأ اهتعرزأ وأ اهتعرزف اهملإ اهعفدف اًضرأ اهقدصأ ولد ( ق عفا“ لالا ) دلت لبق اهابإ اهقدصأ موي املاح ن

 ارك ضرألا ىفاةنح ليدل سرا ةملقفطعتب اهيلع 2206 اق عرز اهيثو اهم لخدي نأ لبق اهقلط مث ًايابح اهمف

 هقح راصف اهكلم ىف ةلوغشم تناك نإ اهنآل اهفصن دكا 2 عرفت َىَح ضكرآلا ل ظالم نأ هلع لعجأ الو ل وهو

 اهعرزت و اهنرح تاك نإ كلدكاو هيف هلع اعمتحاام زوحف اعيمج كلذ ىلع اعمتلا نأ الإ اهريغ ىف لوحتي م ةمق ىف

 اهقلط مث امتدصحو اهتعرز تناك ولو ( ىف ةلللاف ) امماإ اهعفد موي اهتميق هل ناك اهيف تنب وأ اهتسرغ تناكولو
 ءاشن نأ الإ ةدئاز اهذخأي نأ هل نوكي الف امل ادئاز اهيف عرزلا نوكي نأ الإ ضرألا هذه فصن هلف ةدوصحم ىهو

 وه ءاشإ نأ الإ ةصقان اهذخأي نأ هيلع نوكي الو اهتميق فصن هلف اهصقت عرزلا ناك نإو اهريغ هل نوكي الف ىه

 . اهفصن نم هعنم امل نكي مل ةصقان ىهو اهذخأ وه ءاش اذإف اهذخأ

 2 كل ملل و ل لع

 اهيلإ عفدو هللإ تعفدف افلأ ىوسي ادبع هيظعت نأ ىلع فلاب اهبحكن ولو :ىلاعت هللا همحر ( قناة ةلالاف )

 لاق نمو عضوملا اذه ىف فلتخم الف عيبلاك ىمسملا ربملا نأ امهدحأ نالوق اهيفف اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث فاألا

 اعيمم حاكتلا 2 نر نأ انزحأ ادهم عييبلا ىف درإام هق درو عبيبلا ىف زوجي ام ,ىعشم هطرش ىف زوحن هنأل لاق اذه

 ةمؤشلاه فام عنفال مث ةعفشلاب عييبلا ىف ضقتني دقف قالطلاب قادصلا ىف كلملا ضقتنا نإف هلك كلع هل حلو هريغ

 هلع ايضارتام ىلع وهو اهلثم قادص لإ هدرن الو اهقادص خسفنال زئاح اذهو لاق اذه ىوس مف عوببلاك نوكي نأ

 ؟هئاق ناك نإ عببلا درو اهلثم قادص ا نك حاكنلا انتنثأ اذه .لثم عقو اذإو عيب قادصلا عم نوكم ال هنأ قاثلاو

 عم ابجوز ىم هتكللم ىذلا دبعلا ةمدق فرعت نأ اذه ةفرعم لصأو لاق ىعفاشلا لوقي هبو هتميقف اكلهتسم ناكاذإو

 قادص ىلعو دبعلا ةميقىلع فلأ وهورملا مسقأف ًآفلأ اهلثم قادصو افلأ دبعلا ةميق ناك نإف اهحاكن دقع هابإ اهكيلم

 فاألا اهملإ عفدو دبعلا ضيقنإف ةئامسخم ًاعيبم دبعلا ذفنيف ةئامسمح ابقادص نوكيو ةئامسمحم ًآاعيبم دبعلا نوكيف اهلثم

 اهدي ىف ديعاا تام ولو اهقدصأ ام فصن كلذو نيسةحو نيتئاع قادصلا نم اهيلع عجر اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث

 اهيلع عجر اهب لخدي نأ لبق اقلط نإف اهقادص قابلا ناكو ةئامسمح ةميقب اهيلع عجرو عبيبلا هيف ضقتنا هضبقي لبق

 بيغلا هل>د هنكلودعلا تع م ولو نيسقحو نيتئام الإ عفد قادصلا عفد نك ١ نإو نيسحو نيتلاع قادصلا نم

 فلأ هتداز نأ ىلع هنيعب ادبع ابقدصأ ناك ولو لاق هيف عيبلا ضقن وأ نمثلا عيمجم ًايبعم هذخأ ىف رابخلا هل ناك

 قادصلاب .دبعلا فصن ايلف آفلأ هانإ اهتدايزو ًافلأ ابلثمربمو افلأ دبعلا ةميق تناك نإف رظني ىلوألا ةلاسلا 5 مثرد

 هعبرو فلألاب هفصن هعابرأ ةئالث امل ناكو دبعلا عبر اهيلع عجر اهب لوخدلا لبق اهقلط نإف فلألاب رخآلا هنصنو

 اهاطعأام تلع- ىنأ قالطااب هضعي ضقتنا اذإ هلك عبيبلا ضقتنأ نأ ىنعنم امتإ لاق اذه زاجأ نمو لاق رهملا فدنب

 نكي ملف عويبلا 5ك حاكتنلا نأل كالهتسملاك قادصلا فصنؤ قادصلا باصأ اف ع.يبلاو قادصلا ىلع اموسقم

 5 هنم 7 مل هضعب بهذ اذإف هنيعب ًائاق عيبملا ناك اذإ هلك عيبلا درأ اعإ كلهتسم هضعبو هلك عببلا درأ نأ

 هنيعب ادبع ةيطعت نأ ىلع مثرد فلأو هنيعب دبعب اهحوزت ولو لاق ضعب نود اهضعب تددرو ةعسلا تضقن دق نر

 ناك نإف فلألا عم هيلع ابجوزت ىذلا دبعلا ةميق ىلإ رظنيو ازئاج حاكنلا ناك اقرفتي نأ لبق اضباقتو رانيد ةئامو

 ةمبقو ًافلأ اهلثم قادص ناك نإف رانيدلا ةئاملاو هتطعأ ىذلا دبعااو اهلث» ربم ىلع نافاألا مسقيف نافلأ قادصلاف افلأ

 القلاب !ةعبم رانيدلا قئاملاو ةئانمحم عييبم هتطعأ ىذلا دبعلاف نيفلأ رانيدلا ةئاملا ةميقو ًافلأ هتطعأ ىذلا دبعلا
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 ثصقن نإ ةيراجلا نمضأل هنأ اهثدحأ نالوق اهذ ناك اهابإ هلأست ملو اهعفد اهعنع مل وأ ةنم ابضبقت نأ لبق هيدب ىف

 هنكلو بصاغلاك نوكي نأ رخآلاو اهلثم ر_-هع تعجر تنام نإف اهعدت وأ ةصقان ادا نأ ىف راخلا نوكتو

 وأ اهيلإ هعقد نإف اهنذإب امل ليكو ىلإ وأ اهلإ هعفدي نأ الإ نامضلا نم هجرخم الو هل نماض هنأل بصاغلا مثإ مئأبال
 اهملإ هعفدي مل اذإو ( ىف(: لال ) لاحم هنم ًائيش نمضيال ةنامأ هدنع وهف دعب هيلإ هتدر مث اهنذإب امل ليكو ىلإ

 تبحأ نإ رابخلا اهلف اشرأ هلذخأف ناسنإ هيديىف هيلع ىنج ىتمو هب عوطتم وهو هب عجري مل هيلع قفتأ اف هيلإ هدرتف
 اكل 1 2 ك8 هنم اسنم ناك نإو هلع هتكلم انع صقان هنأل هيلع هتكرت تنحأ نإو املاع كلم ةنأل شرألا اهلف

 هيلع ابلف تاق نإو دودرم عيبلاف هنيعب دجوف ةيشاملا جاتن نم وأ هنم جوزلا عاب امو لاق هيدي ىف صقئام جوزلا

 دجو ول هنيعب *ىشلا. نأو هيف دعتم هنأل هب عاب ىذلا نمتلا دخان نأ هل نوكي الو 290هئلع انوش ناك هنأ ةحشم

 ملام هنأل هكلمي نأ وه هل لحم الو عيبلا زحي مل ًآمئاق ناك نإ هيف عيبلا ةزاجإ تدارأ ؤلو ادودرم هيف عيبلا ناك

 اذإو ) قفانغل الاف هنم هعاتبا ىذلا هبحاص هل هبهع نأ وأ هعاب ىذلا هبحاص ىلع هدر الإ هنم هجرخم الف هل نكي

 5 دنع لضفلا نادارتيو هب اعبابت ىدلا نمثلا نم اهم هصاقي امقل نماض ىرتشملاف هيدب ىف ةعلسلا تتاف دقو هبحاص ِوإ
 اهتميقو نينامت اهنمأ ناكول كلذكو نيرمشءب عئابلا ىلع ىرتشملا عجريف نونا اهتميقو رانيد ةئام اهنعأ ناك نأك امهعأ

 شرأ نيبو املام نم عابام نمت نيب تقرف امتإو لاق نيرشعب هيدي ف تكله ىذلا ىرتشملا ىلع عئابلا عجر ةئام

 الام نم عي امف املو هكرت وأ شرألا الإ املام ىلع ىنج امف امل نكي مل ىه امنأ لبق نم املام ىلع ىنج امف ذخأام

 ةزاجإ امل نكي مل هنأل هنع نم رثك أ ©0ناك نإ هنع كلم نأ امل نوكي الو هتميق هيلع اهلف تاف نإو ها

 اهلإ هعفدي ملف ارجش وأ الخم اهقدصأ ولو لاق ةميقلاب هل نماض هنأل زوحبال ىذلا عيبلا هعاتبل هنأ نع لضفلاو هعب

 رقصلاب رمثلا ذخأ امل ناك ب رقى هلعج وأ اهل رقص نم 0 ريراوق ىف رمثاا لءجف هيد, ىف ترمأ ىتح
 دسف برقلا نمعزن اذإ ناك نإفرمثلاب رضيال هعزن ناك نإ هل اهنأل برقلاو ريراوقلا نم هعزن هلو اوشحم هذخأو

 اهكرتي عوطتي نأ الإ هدسفأ هنأل هصقنام هنم ذخأتو هبرق هنع عزنتو هذخأت نأ امل ناك هب لمع *ىشب' قس نكي ملو

 عزتتو ةرمثلاذختان نأ امل ناك هدنع نم برب ةرمثلا ببر ناك نإو تفصوام ىلع اهاشح وأ ابر ةرمث لك اذكهو

 اهصقنام ةميق تذخأو برلا اهنع تعزن ائثيش اهصقنب ناك نإو اًئيش اهصقني الو اهم رضيال كلذ ناك نإ برلا اهنع

 قيرح نم هيدي ىف ةرمثلا هب تبيصأام لكو ( ىف(: لال[ ) هيف ىدعتملا هنأل برلا نم ابعزن ةرجأو تغلبام ةغلاب

 هصقنام ةميقف ءىث هنم قب نإو هتميق لثمف لثم هل نكي مل نإو هلثمث لثم هل ناك نإ هل نماض وهف هريغ وأ دارج وأ

 لوأت وأ لهم نمت ناك نإ ةهيشلاب ههف رذعيدحاو ءىث ىف الإ ءىث ىف هلاح هلاح فلاخمال نمضيال امف بصاغلاك وهو

 ىتح اهفصن الإ كلمتال اهارأ تنك لاقو لوخدلا لبق اهملط مث هل تدلوف اهءاصأف ةيراج ابقدصأ ناك ولو كلذ أطخأف

 تءاش نإؤ ةيراجلا لثمربم امل ناكو هسن هب قحليو طقس موي هيلعدلولا موق ابفصن ىلنأ ىرأ انأو اهتبصأف لخدت

 ةيراخلا تناكو اهلبحأ موي وأ اهقدصأ موي اهتميق تناك ام رثك أ اهتميق تذَخأ تءاش نإو امل ىبف ةيراجلا رس نأ

 اهريغت ةدالولا نأل رابخلا امل تلعج امئإو حيحص ءطوب الإ هل دلو مأ نوكت الو دلولا كلذب دلو مأ نوكت الو هل

 .رظناو«ةجوزلا ىأ «ذخأت نأ امل»هجولاو ربك ذتلا ريمضب خسنلا اذك خلا ذخأي نأ هل نوكي الو:هلوق )١(

 « هتميق نع » فرح هلعلو ٠ لوصألا ىفاذك « هن نع لضفلاو » هلوقو ء هنمن نم رثك أ : هلوق (0)

 . هححصم هبتك . لم انو , نيعضوملا ىف

 اة تيل
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 ةيطعت نأ ىلع دارأ نإ اهرب الو ضاخلا هل حلصي املا حلصي ضاخلا ريغ نأو لبحلا ىلع فوخلا لبق نم اضاخم

 « ىرخأ ىف ديزأو لاح ىف صقتنأ ةيراجلاو لاح ضخام الو ىلد> ريغ اهنم ديزأ ىهو اضاخم ةيشامو ىببح ةيراج
 ققرلا ةلغو ةيشاملا جاتت امل نوكي اك امل اهلك ةرمثلاف ترمتأف اهنذ رمت ال اهملإ اهعفدف ال قادصلا ناك ولو : لاق

 هيطعت نأءاشتنأ الإ اهملإ اهعفد موي لخنلا ةميق فصنب عجر ةدئاز لخنلاو اهبلخدي نأ لبق !هةلط نإف « ةمألا دوو

 نكي مل اءابش بهذو تلبذ دقو ةدئاز تناك نإو اهفصن الإ امل نوكيال بابشلا ف هب امتذخأ ىتاا لاحلاب ةدئاز اهئصن

 رج امنإو ءاشي نأ الإ كلذ ىلع رحم الق اهءابشف صقناا ىلإ ةريغتم ىرف اهترمش كلذ ايمو. تدار نإو األ هلع د

 « هيف صقنلل لبقرتلا لبق نم 217ةصقان نكت لو نسحأ وأ بابشلا ىف اهتشبق نيح اهلا> لثم اهتعفد اذإ كلذ لع

 ةيراجلاك ةعلطم تناكو هل كلذ نكي مل علطلاب ا ذجأ دار اف ةعلطم.ىهو تصقتاذق وأ اهنابش 2 مو اهقلط نإو

 لخنلل اريغم نوكيال عالطالا نأ ىف امل ةفلاخخ ضخاملاو لبحلا ةدايزل اهذخأ هل نوكيال ضخاملا ةيشاملاو ىلبحلا

 ةعاطم اهفصن هيلإ عفدت نأ تءاش نإف ةعلطم هل حلصتال ءىنل ةعلطملا ريغ لخناا حلصتالو ةدايزلاب الإ ًادنأ لاح نع

 ناكنإو لاق !ريغم سيلو دئاز الإ علطلا ىف سيل نأ ىف لخلاو جاتنلل ليخنلا فالخ نم تفصو امل كلذ الإ هل سيلف

 ءاشتنأ الإ هتميةفصن هلو الن وكي فلتخم ال رمأف هايإ اهقدصأ رش لك كلذكو اذكرف هحالص اديو رع أ دق لختلا

 اماحف راص اذإف اما-ف ريصيو لقري نأب رجشلا ريغتي مل نإ كلذ الإ هل نوكي الف ةرمثلا فصنو هفصن هل لست نأ ىه

 عطقا لوقت نأ رمثم رجشلاو اهقلط اذإ ىه تءاش ولو « لاحلا كلتب هذخأب نأ هيلع نكي مل هلخد بيعب صقتن وأ

 امف امل داسف اهيف ناك نإف لبقتسي امف رجشلل داسف ةرمثلا عطق ىف نكي مل اذإ امل ناك رجشلا فدن ذْخأيو ةرمثلا

 هيلإ عفدت مث اهدحنو اهينجتست قح ةرجشلا كرثت نأ تءاش ولو « ءاشب نأ الإ ةبيعم اهذخأي نأ هيلع سيلف لبقتس

 نأ الإ هرخؤيف الاح هقح نوكي نأ هيلع نوكي الو كلذ ىلإ كله دق رجشلا نأل هيلع كلذ نكي مل رجشلا فصن

 ةرمثلا دحن ىتح اهرْخْؤي نأ ءاش ولو « كلذريغب ايضارتي ل اذإ اهلك لاو>ألا هذهىف اهتميق فصنب اهذخأيو « ءاشب

 رخآلاو . دادجلا ىلإ ديزي لخنلاو رجشلا نأ :.امهدحأ . نيبجو نم اهبلع كلذ نكي مل لخنلاو رحشلا فصن ذخأي مث

 نأ اهءاع سيلف هتميق ىف لوحم دق هق> ناكو هنود امل ةكلام تناك اهنود الو ناكو ةدايزلا اهيفو اهقلط امل هنأ

 . هيف هل قح الو قالطلا دنع هل عقوام ريغ ىلإ لوحم

 صقتني وأ ديزي ىتح مفدبال هنيعب ءىثلا قادص
 اهقلط مث هيدب ىف تحيانت ىتح اهملإ اهعفدي لف ةيشاموأ ل ولو ( قنا ةلالاف ) لاق ( عيرلا انريخأ )

 اهايإ اهقدصأ موي. اهلاحب تناك نإف ةيشاملا ىلإ رظنو اهكسلم ىف جتن هنأل هنود هلك جاتنلا اهل ناك اهب لخدب نأ لبق

 رابخلا امل ناك اهايإ ابقدصأ موي املاح نع ةصقان تناك نإو « جاتنلا نود ةيشاملافصنب اهلع عجربو ان ىبف ديزأو

 ةمأ تناك.ول اذكهو ,٠ ةصقان .ابفاصنأ تذخأ تءاش نإو اهايإ اهقدصأ مون اهتميق فاصنأ هنم تذحأ كراش نإف

 تءاش نإو ةسقان اهفصن تذخأ تءاش نإ اهنأ رخآ لوق ىعفاشللو ( عيبرلا لاق ) اولغأف اديبع وأ تدلوف

 ه.دن قكله ةيراخلا دلو وأ جاتا ناكانإو ) قف 170 اناث ) هلوق راو هلوق حصأ وهو اهاثم رهه فدن تعجر

 ناهضك همفديو هصقنل نماضو طق ةمق تناكام شك 1 ىف هتمفل نماض وهف هنم اهعنف هعفد هتلاَص دقو سس ل١

 ,ةدهضم هلق ى هرظناو لصألا ىف اذك « لقرب نأب » دعب هلوقو لبقرتلا لبق نم : هلوق (1) 1



 ١ دك كم

 قيرطلا فصن ىلإ اهلمحف دلب ىلإ هنبعب ريعب ىلع ابلمحم نأ ىلع هتحكن ولو اهلثم رهم فضن هلام ىف امل ناك تاه مث

 هعم تراكت ول اهنأ ىرت الأ هب هبجوتسإ نمثلاك اهلثم رمم فصنو ابلثم ربم فصن هلام ىف امل ناك ربعبلا تاممث

 . ةسمخم تع>ر قيرطلا فصن ىف ريعبلا تا ةرشعب هريعب

 هندس ديزيام قادص

 نيملاع ريغ وأ اربكف اهِلِإ امبعفدو نيريغص ًادبعو ةمأ اهقدصأ ولو : ىلاعت نا همحر ( قفائةلالاف )

 [هئررض نهذق :ناكررض ىأ نيرورضم وأ ائريف نيصربأ وأ ارصبأف نييمعأ وأ الثع وأ اماعف نيلماع الو

 ندبلا ىف امتاق ناك ام ىه امإ ةدايزلاو صقنلاو امهنادبأ ىف اصقن وأ !ًروغا وأ اريكف نيباش وأ اضرفف نيحيحص وأ

 امهتضق موي امهتميق فاصنأ هيطعت نأ اهيلع ناكو امل اناك اهب ل>دب نأ لبق اقلط مث ندبلا ىف ام ريغب قوسلاىف ال

 0001 نرش انرألا ني امه ريغ ةائزلا نوكت نأ الإ كلذ .الإ.هل نوكءالف نيدئاز هلإ اًمهعفدت نأ ءاشن نأ الإ

 فاصنأ هيلإتعفد نيصقان اناك نإو ةميقلا فصن هل نوكيف ريبكلا هل علصيال امل حلصي ريغصلاف رغصلا نم اديعب اريك

 سيلفاجيلإ عفد امعصقنلا امأف ةدايزلا هعنم امل اع اهنأل امهايإ هعنم املسيلف نيصقان امهذخأي نأ ءاشي نأ الإ امهتميق

 امل امهنم دحاو لك حلصي هنأو ريبكلا ريغ ريغصلا نأل نيصقان اناكنإو امهايإ هعنمت نأ اربكفن ريغص اناك نإ امو امل

 سيل كلذ نأل نيروعأ امهذخأي نأ هعنم امل نكي مل !”روعا امهنأ الإ املاحم اناك ولو ( قفا لالا ) رخآلا هل حلصي

 فصنب عجري نأب ىخاقلا هل ضقتي مل ام هلك اذهو ءروعألا نم ريخ حييحصلاو هلاح ريبكلا ربك الو رغص نم لوحتي

 تروعا وأ هتميق فصت تنمض تامزنإ اه.ديفدبعلا باصأ امل ةتماضىبف هتعنفدبعلا فصنب عجري نأب هلىضق اذإف دبعلا

 ىف صقنيو ديزي ىذلا رجشلاو لخنلاو ( ىتفإ هلال ) هسايقو هلك بابلا اذه ىلعف روعلا فصن ابنمضو هفصن ذخأ

 اهقلط مث ادي ىف تجتنف ةيشام وأ تدلوف اهيلإ اهبعفدف ةمأ قادصلا ناكولو ءىث ىف اهفلاخم ال ءامإلاو ديبعلاك هلك اذه

 اهيلع عجريو امل ىهف ةصقان وأ ةدئاز ةيشاملاو هيكل تناك نإ ةمآلا دوو هلك جاتنلا امل ناك اهب لخدب نأ لبق اثالث

 هل كلذ نوكيف ةصقان اهللإ اهعفد ىلا تاهمألا فصن ذخأب نأ ءاشب نأ الإ اهيلإ ابعفد مون ةشاملاو ةمألا ةميق فصنب

 نس غولب هجو نم اصقن ناك نإو ندبلا ريغت وأ بيعلاب اهفصن نوكيف ربك ىلإ رغص نم ريغت عم اهصقن نوكي نأ الإ
 اهصقن ناكف ًارابك اهعفد اك نإو امل املام ىف تداز امإو ةدايزلا ذخأ هل نوكي الو هريغ هجو نم هف دئاز ربك

 ةنآلا اذكهو 6 ءءاشب نأ آلا صقانلا ذخأ ىلع ربحت الو ةدازال هلك صقن مرهلا نأل هل كلذ ناك مره ؤأ ربك نم

 اراغص ابعم اوناك نإ ةمألا دالوأ نأ الإ ءىش ىف نافلتخمال ةصقان ابفصن ذخأ راتخاف ةدالولا اهتصقنف تدلو اذإ

 عضرت نأ ىلع هموي ىف هرب>أ ال ىنأل هيف ابمدختسي ىذلا مويلا ىف اهدلو نيبو اهنيب قرفي الثل اهتميق فصنب عجر

 « اهتميق فصن الإ هل لعجأ مل كلذلف هب رضأف عاضرلا دولوملا عنمأ الو هتمدخ نع هب لغتشتف هنضحم الو هريغ كولمت

 تداز نإو دلت لبق املاح ريغ ىلع ادلاو اهنأل كلذ ىلع ربجالو مألا فصنب عجري نأ هل ناك ارابك اوناك نإو

 ريغ تناك وأ ةعوطتم اهفصن هتطعأ اذإو « اهتميق فصن هيطعتو اهفصن هيطعت نأ ىلع ةأرملا ربحت مل ةدالولا دعب

 اهنيبو هنيبق دلو نم دعب تدلو امث امفصن هيلإ راص اذإف , هيف اهمدختسي ىذلا مولا ىف اهدلو نيبو اهنيب قرف ةدئاز

 رمتأف الخ قادصلا ناك وأ ةلغ امل اولغأ ابقدصأ نيذلا ديبعااو ةيشاملاو ةيراجلا تناك نإ اذكهو ( ىفانةلالاث )

 ناك اهقلط مث ًاًضاَخَم ةشاملا وأ قبح ةيراجلا تناك ولؤ ء ابكلم ىف هنأل هنود. هلك امل ناك هرم نم هتباصأ انث امل

 ةشاملا وأ ىلبح ةيراجلا ذْخأ ىلع ةأرملا تدارأ نإ اضيأ هربجأ الو ايكام ىف ثداح هنأل اهعفد موب اهتمبق فصن هل



 ]ع

 ةعقد موي ةفصن لم اماع عجريو ءاوس اذه لكف رانلا ىف صنت وأ هتمق ديزي قرولاو بهذلا غوصت وأ صقنيف

 ناصقتلا 6 جوزلا لاق نإف هناعقن اهملعو هتدايز ايلف عقدلاب هتامضو ةدمعلاب هتكشلم اهعآل اهملإ
 سلق اصقان هن انأ

 هتدايز اعإو نيعلا ىف ةدايزلا ىف هدأ هل سيلف نيعلا ىف دازو نزولا ىف هناصقن ناك نإ دحاو هحو ىف الإ هنع هعفد امل

 ايلح اهقدصأ ناك ولو لاق كلذ الإ هل سيلف هلاح نع ريغتم ريغ ادئاز هِيلإ هعفدت نأ ةدايزلا ف ىه ءاشن وأ املام ىف

 ءاشب نأ
 بهذ وأ ةضف نم ءانإ وأ اغوصم

نالوق ايف ناك احيحص رخآلا قبو امهدحأ رسكتاف نيءانإ ناك
 الإ امهتميت فصنب عجرب نأ هل نأ امهدحأ 

 ةميق فصن اهنمضيو قابلا ف كرش هنأ رخآلاو كلبتسلا ةميق فص: اهنمضيو قابلا ءانإلا ىف اهلل اكب رمش نوكي نأ

 هيطعت نأ اهيلع ناك هتاخدأ اعش وأ ةعانص اممذ ىه تداز ولو نيلوقلا حصأ اذهو كلذ ريغ هل ءىشثال كلبتسملا

 فصنب اهلععجر اهقلط مث ارسكتاف ةضف نم ناءانإلا ناك نِإو اهيلإ امهعفد مويتامهتمقق فصن
 نمنيغوصم امهتميق

 رك [ فرو اقرو دحأبنأ هل حلصيال هنأل ةضق نم نيغوصم اههتميق :فصنب اهتلع عجر بهذ نم اناك نإو بهذلا

 اده فلتخمال صاصر وأ ديدح وأ ساحب نم ءانإ وأ اسولف قادصلا ناك ولو لاق اضياقتي تح ناقرفتي الو اهنم انزو

 ضبقي نأ لبق هبحاص هيف لجرلا قرافيو مارد وأ ناك نإ ريناند دليلا دقن نم كلغألا لع هلك اذه ةمق نأ ىف الإ

 اهب ايرث ناكاهقلط ىتح ريش لف ةبخ ايقدصأ "ول كلذكو ةئيسنلا ىف ابرلا هيفام الو فرصلا هبشيال هنأل اهتمق

 وه ءاشي نأ الإ ةحيحص اهتمق فصن هطعت نأ اهياع ناك صقنلا ناك ام صقن وأ نفع وأ ءالس تريغت ولو اهفصنب

امل نوكي الف هلك كلذ نم صقنام عيمح فصنب امل اكبريشش نوكي نأ
 ةبشخلاو «ةبشلاىف لوقلاو اصقان كلذ نع هعفد 

 تيباوت وأ ًاباوبأ لمعتنأب اهتميق تداز اذإ كلذكو ضع قبو ضعب كله اذإ ةنالاو بهذلا ءانإلا ىف لوقلاك يعم

 اكيرشش هلعجمو ًاباوبأ ايفصن هلإ عفدت نأ تدارأ اذإو اهعقد موي اهتميق فصن اهملع عجرو امل تناك كلذ ريغ وأ

 بشخلا نأل بشحلا نم ةميق رثكأ باوبألاو تيباوتلا تناك نإو عوطتي نأ الإ هيلع كلذ نكي مل تيباوت اهفصن ىف

 اده ىف هبي الو هنم ًانمن رثك 1 ناك نإو:هريغ ىف هَ لوح. نأ هلع سيلو باوبألاو تيباوتلا هل َيلصتال امل حلصي

 اهياععجر تليف ًابايث اهقدصأول اذكهو اهريغدل حلصيال امل *ى اهنم حلصيال اهنايعأب ةمئاق ىه ىتلا مهاردلاو ريناندلا

 اهتعطقف آب ايث اهقدصأو لو صقان هلامنأل هنعهعفد امل نوكي الف ةيلاب فصنلاب امل اكبزش نوكي نأ ءاشب نأ الإ م

ارأ ولو اهتميق فصنب عجريو ءاوس ناك اهصقن وأ غبصلا وأ عيطقتلا ىف تدازف اهتغبص وأ
 بايشلا ىف امل اكرمشنوكي نأ د

 نألءاشي نوكي نأ الإ كلذ ىلع امبنمدحاو ريم مل ةدئاز بايثلا ىفاملل اكب ريثن وكي نأ تدارأ وأ ةصقان ةغوبصملا وأ ةعطقملا

 اهاطعأ ىتلا اهلاح نع ترغت دقق دارت الو ةغوبصملا هل حلصت ال امل دارتو حلصت ةغويصملا ريغو ةعطقتملا ريغ بابثلا

 فصن لثمي عجر لثم هلنكي مل نإوٍلثم هل ناك نإ لزغلا فصن لثع اهيلع عجر هتجسنف الزغ اهقدصأ ول اذكواهايإ

 هتدايز الو دعي هناصقن ىلإ رظنال هعفدي موي وه 'اميإف هتمي# فصن لثع عجري تلقام لكو . هعفد موي هتمبق

 كلهتسم هفصن ةمبق وأ امناق هفصنف اهقاط نإ ضقلا عقو موي ةنماضو دقعلا عقو موي هل ةكلام تناك اهنأل

 "8ع ناساف ابتلع أف ةراسحروأ قاس ق هلال ابشخوأ هب تنبف ًارجآ ابقدصأ ولو ( قئانعلالا ]

 و فالطلاب .فصتلا+ل راش اعإو كلمت ام تنباانألا لإ اق كر اهيلع عجريو امل ىبف اهتايعأب

 ربح مل اصقان جرخ نإو هيف اكب رمش ناك هلاح جرخ نإوىه ءاشت نأ الإ هعضوم نم جرم الفدكلم ىقنو اذه تلمعتسا

 رهش فصن همدخف ارهش انالف مدخم نأ ىلع ةأرملا لجرلا حكن اذإو « هتميق فصن هلو ءاشي نأ الإ هذخأ ىلع
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 لاق ؟لقأف تلق فصنو لاق : لقأف تلقف مهرد لافق حاكنلا ىف زوجم امع ةعيبر تلأس لاق دمح نب ميهاربإ انربخأ

 . ةطنح ةضق وأ ةطنح ةبحو معن

 هعفد لبق فاتن, هنيعب قادصلا ىف

 لخدي نأ لبق تتام وأ تام نإ هل مزال كلذف ىمسم *ىشث ىلع اهجوزت اذإف : ىملاعت هللا همحر ( قفا: لاا )

 ” ضرتلافافوصوم اضرع وأ ليكلاف افوصوم, الك وأ نيدلاف آنيد نكن إو دقنلاف ادقن ناك نإ اهب لْخد وأ اهم

 اهلف اهب لخدي نألبق اهقلط مث هعفدي لبق هيدي ىف كلذ كلبفةرقب, وأ ريس'وأ ةمأ وأ دبع لكم هع اضارع ناك نإَو

 ةتميق الو بصاغ وهف هنم اهعنف هتبلط نإف آعنم امل ثدحم ملام هتكلم موب كلذو حاكنلا هيلع عقو موي هتميق فصن

 قادص امل ناك هغبقت نأ لبق فاتق ائيش اهقدصأ اذإ هنأ ر>آ لوق ىعفاشللو « عمد رلا لاق را ةمف تناكام رك

 ءىثلا نع وهو اهعضي عجرت اذكهو هتطعأ ىدلا نمثلاب تعجر هضبقت نأ لبق فلتف ايش هنم ترتشا ول ام اهلثم

 هنيعب بوث ةطاي> ىلع هتحكن نإف لاق ىعفاشلا لوق رخآ اذهو ( عيدرلا لاق ) لثملا قادص وهو هايإ ابقددأ ىذلا

 عجر ( عييرلا لاق ) هرجأ لثم هيلع نوكيف ابحكت موب هتطايخ موقتو بوثلا كلذ ةطايخ رجأ لثم هيلع اهلف كلبف

 فلتىح اهملإ هعفدي ملف ائيشابقدصأ اذإو د( قنا ثلالاف ) (عيرلا لاق) اهلثم قادص امل لاقو لوقلا اذه نع ىعفاشلا

 ىذلاءىثلا ىف عجرت اعإو اهلثم قادص فصن ابلف اهب لدي نأ لبق اهقلط نإو اهلثم قادص املف اهم لخد نإف هد. ىف

 ضوع'ا اهطعن مل هنآل هتطعأ ىذلاب تعجر ءىثلا فلتق مهردب ائيش ترتشا ول اك عضبلا نمثب عجرتف اهعضيب هتكلم

 ىلع هتحكن نإو لاق ىعفاشلا لوق رخآ وهو لثملا قادص وهو عضبلا وهو تطعأ ام عجرت كلذكف هردلا نمت نم

 حاكتلاو طرسلا زوجمالف دراشلا ىلج وأ قبلا ىدبعب ديان نأ لع كتحكت )لك نأ لك لل هلع حلصيال *ىش

 نأ لث وهف ابعضب هابإ ابكيلك و فرعت ةياغ هل ءىشث الو همزلت ةراجإب سيل ةلاضلاب هنايتإ نأل اهلثم ريم املو تباث

 كامي الو هل رانيد الف هب اهتأي مل نإو رانيدلا هلف هيلع هل تلعج امب اهءاج اذإف نيذه دحأ لعفي نأ ىلع ارانيذ هيطعت
 ا ةفانل تل امولاق هلت لعج اع اهتأبانأ لبق اًبعضب هتكلم كانه ىعو ةيلع هل تلعج اب اينتأي نأب الإ رامدلا

 ىمسملا فصن ابلف اهم لخدي نأ لبق هيف اهقلطف ايلثهقادص 2102متباصإ دعب وأ اهتباصإ لبق تتام وأ تام اذإ قادصاا

 ىلع اهجوزتي نأ لثم كلذو ابلثم قادص فصنف تاف نإو ًااق ناك نإ ابقدصأ ىتلا نيعلا فصن و امل لعج ىذا

 ادرك ال نك هك ال ةراحالا تضقتنا نإو نمثلا ابعض, نأل اهلثم قادص فصن امل نوكيف كلهف بوث ةطابخ

 نأ لبق اهقلط مث مهارد وأ ريناند كلذ اهاطعأف ابقدصأام اهافوأ اذإو لاق عويبلا ىف نوكي اك ةراجالل انمث ناك ىذلا

 لثق لثم هل دجوي مل نإف نوزوملاو ليكملا ماعطلا كلذكو « هلثم مصنف كله نإو هفصنب اهملع عجر اهب لخدي

 . هتمق فصن

 لوخدلا لبق قلط مث قادصلا عفد نميف
 لخدي نأ لبق اهقلطمث اهلإ امعفدق مار رد وأ ريناند ةأرملا لجرلا قدصأ 1 ىلاعت هللا همحر ( قفانشلالاف )

 تناك نإ اذكهو اهفصنب اهبلع عجر اهئانعأب ىف اهنأ ىلع ناقداصتي امهو ريغت ل اهانعأب ةماق مهاردلاو ريئاندلاو اهم

 رانلا بهذلا لخدت وأ صقتنبف لف قرولا نفدت نأب كا ع ل لا ريت

 . هححصم هبتك . لمأت « خاسنلا ةدايز نم هلعاو ؛ عضوملا اذه ىف لوصألا يف اذك « اهلثم قادص : هلوق (1)
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 نأ كلام نب دا نع ليوطلا دك ىنثدح لاق كلام انربخأ ( قفا ”لالاث ) « ةاشب ولو ملوأ 2 لاقف بهذ نم ةاون

 ءريخاق سو هيلع هللا .لص ةهللآ لوس هلأسف ةرفص رثأ هبو ملسو هيلع هللا ىلص ى لا ىلا ءا> فوع نب نمحرلا دنع

 هل لاقق بهذ نم ةاون ةنز لاق « ؟اهبلإ ت ةس 5 )سو هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف راصنألا نم ةأرما جوزت هنأ

 مكانلا ىلع نأ لجو زع هللا باتك ىف انيب ناكف ( ىف[ غلو ) «ةاشب ولو ملوأ» لسو هيلع هللاىبص هلا لوسر

 اف» هلوقبوقادص'ارجألاو نهروجأ نيتؤيو نولهأ نذإب ندكني نأ ءامإلا ف هللا ضرففتركذ امل اقادص ءىطاولا

 ةصلاخ ( قفا_ةلالاف ) ةبآلا«ىنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤمةأرماو»لجوزعلاقو ( نهروجأ نهوتآف نهنمدب متءتمتسا

 تماق قمو تباث وبف ربم الب عقو حاكت ىف لاق نينمؤملا نود ملسو هيلع هللا ىلص ىنلل اهنأ لع اف رهم الو ةبهب

 جوزلا جرخم الو اهلثمربم اهلف اهل ضرف» ملو جوزلا اهبلخد نإ كلذكو ابلثم ربم امل ضرف. نأ اهلف اهرهمب ةأرملا

 نم جوزلا هب ىلاعت هللا جرخأ ىذلا عضوملا كلذو ةعتملا امل نوكيف لوخدلا لبق - مث رهم الب اهحكني نأ ند

 ةريبدمو ةماسم ةمأو ةيمذ وأ ةماسم ةرح ةحوز لك كلذ ىف ءاوسو اهب لخدي نأ لبق قلط اذإ ىمسملا ربملا فصن

 ةضيرف نمل متضرف دقو نهوسع نأ لبق نم نهومتقلط نإو » لجو زع هللا لاق قتعلا هيف لكي مل نم لكو ةبتاكمو

 جوزلا ىلع ضرفلا نأل ةجوزلا اًضرن هنأ ىلع لدف جاوزألا ىلإ كلذ ىف ضرفلا ىلاعت هللا لعجف « متطر فام فصنق

 ىضارتام قادصلا نأ ىلع لجو زع هللا باتك لدف ءىث هيف ددحم ملو امبعاتجاب الإ ةأرملاو جوزلا مزلي الو ةأردلل

 لك ىف زحب مف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس تلد كلذكو ناعيابتملا هب ىضارتام ع.بلا نوكي اك ناك ان 5

 راج نمثب ارجئاتسم وأ اعيبم نوكي نأ زاجام لكو ( قف[:ةلالاز ) نامألا نم ان نوكي نأ الإ ىمسم قادص

 لجأ ىلإ وأ ادقن اهعب لح نيع نمو امولعم الإ قادصلا زوي الف قادصلا ىف زحب مل امهف زحي ملامو اقادص نوكي نأ

 مند لقال هارب ءىفلا لعو مهردلا نم لقأ ىلعو مهردلا ىلع ةأرملا لجرلا حكني نأ زوجيف رثك وأ كلذ لق ءاوسو

 زوحبو ( قفانتلالاف ) 5 اهرمأ زوي نم تناكو ةحوكنملا ةأرملا تيضر اذإ نم هلام لقأو مهردلا ةمبق

 ىمسم انآرق اهملعب وأ ناكام المع امل لمح وأ اريش ابمدخم وأااراد ال ىي وأ ابو اش طحن نإ ل 0

 ىنلا تأ ةأرما' نأ دعس ن لبس نع ةراخ ىنأ نع كلام انريخأ ( قفا: خلال ) اذه هبشأ امو ًادبع امل مع وأ

 هللا لوسراي لاقف « لجر ماقف اليوط امايق تماقف كل ىسفن تبهو دق ىنإ هللا لوسراي تلاقف ٍلسو هيلع هللا ىلص

 الإ ىدنعام لاقف «هابإ اهقدصتءىمثنم كدنع لهو ملسو هيلع كلا ىبص هللالوسر لاقف ةجاح اهب كل نكي مل نإ اهنجوز

 ًائيش دجأام لاف «ًائيش امل سمتلاف كل رازإال تسلج هايإ !متيطعأ نإ» ملسو هيلع هللاىبص ىنلالاقفلاق اذه ىرازإ

 لهر» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف ائيش دجأام لاقف اعيش دحب لف سمتلاف «ديدح نم آاعاخولو سمتلا » لاقف

 اهكتجوز دق »وسو هيلع هللا ىلص هللالوسرلاقتف اهامس روسل اذك ةروسو اذك ةروس معنلاق «ءىش نآرقلانم كعم

 هب عيابتي نمت هل نكلو مهردلا نم ابرق ىوسبال ديدحلا متاخو ( قنا لالاف ) « نآرقلا نم كءماع

 «نولهألا هب ىذا رتام»لاق؟ قئالعلا امواولاةف م قئالعاا اودأ لاق سو هيلعدللا ىبص هللا لوس رنأ انغلبو ) قفا: ةلالاف )

 ىلص هللالوسرنأ انغلبو ( قفا: ةلالا ) «لحتسا دقف ,هردب لحتسا نم» لاقرسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ نعلن و

 «رهم بيب زم تاضبق ثالث ىف لاق هنعىلاعت هلا ىوضر باطخلا نب رمع نأ انغلبو نيلعن ىلع ًاحاكن زاجأ سو هيلع هللا

 رك ذف ىل اهه لجرلاقف ةيراجب لجر ىرست لاق طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع ىسوه نب بويأأ نع نايفس انريخأ

 « زوج هقوئ امث اطوس ايقدصأو ولو لسو هياع هللا ىلص ىثلا دعب دحألا .ةناوه ولا لع ل لاقف ببسملا نب ديعسأل كلذ



 ماتم هرب ككل

 لاحرلا» لاقو «ائيش هنم اودخات الف اراطنق نهادحإ متيتاو جوز 0 جوز لاديتسا متدرأ نإو» 000 لاقو

 احاكن نودحيال نذاا ففعتسيلو» لاقو « مهلا وهأن | وقفنأ اعو ضعب ىلع مهضعإ هللا لضف اع ءاسذلا ىلع نوداوق

 وه رجألاو نهناقدصو نهروجأ ءاسنلا اوتؤي ناب جاوزألا هللا رماف ( قفا لالا ) « هلضف نم هللا مهينغي قح

 نك قادض ١ ما كرك نا[ اذه ليطف كا درك ىمست ةببرع ةلك ىهو ريملاو رجألا وه قادصلاو قادضلا

 اىذلا ىعملاب الإ هنم .ءىتاسح هل نوكي الف هسفن ءرملا همزلأ قخ هنأل لخدي مل وأ لخد هضرفي مل نم نود هضرف

 دقو نهوسم نأ لبق نم نهومتقلط نإو » ىلاعتو كرابت هللا لاق لو>دلا لبق قلطي نأ وهو هل ىلاعت هللا هلعج

 ةدقعلاب بح نوكي نأ لمتحمو « حاكنلا ةدقع هديب ىذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ متضرفام فصنف ةضيرف نمل مترف

 اا 1 1 وأ ةشفن ءرللا همزان نآب الإ اذنأ مزلي ال رملا توك نأ لمتعو لخد مو 1ربت مس مل نإو

 عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم ةلالدلا هيلع تناكام هب لاقي نأ هالوأ ناك ثالثلا ىتاعملا لمتحا اماف ارهم مس مل نإو

 ىلع نهوعممو ةضبرف نمل اوصرفت وأ نهوسع ملام كاستل مقلط نإ مكيلع حانجال 00 لحو زع هلل لوه انللدتساو

 1 ع نقم ىلع الإ عقب ال قالطلا نأكلذو قادض ةضر رف ريغب عص حاكتلا دقع نأ«هردق رقملا ىلعو هردق عسوملا

 مولعه نمش ال د عويلاو عوببلاو حاكنا ا نيب فالخلا ىلع ليلد اذهف تشق رهو ريغ حاكتاا دقعي نأ زاح اذإو

 ولف اذكه ناك اذإف ادبأ هدقع دسقب.ال قادصلا أو 4هب مالكلاب عم معلا لأ ىلع انللنعسا ره ربخإ دقعمي حاكنااو 1

 نءىلع قادصال هنأ ىلعو ترزسا اذإ اهلثم رود ةأرملل ناكو مالكلاب ةدمعلا تنسف مارح وأ لوه< رهع حاكتلا دقع

 ةأرماؤ»لحو رع هللا لوم ةيآلاب ارهم مسلي 5 نإوسيسملاو ةدقعلاب نع هنأ كلذو لحدي مو اربم مس ل اذإ قلط

 حاكنلا لعأ ىلاعت قلو ديرب « ناتمؤلا ودوم كل ةصلاخ اهحكنتسإ نأ ىنلا دارأ نإ ىنلل اهسفن تبهو نإ ةنمؤم

 ىرنلا هكرتل لق زا مك فااذصلا ىف تقوال نأىع «اراطنق نهادحإ متيتاو » لحو زع هللالوق لدو رهم ريغ سدسملاو

 لقأ رهملا 3 زوحجام لقأاف هف عامجالا ىلع سابقلاو هلا هيلع تالدو ليلعلا دح ا ريك وعو راطنقلا نع

 ؟ كلذ ىلع لدام لئاق لاق نإف مهنيب سانلا هعبابتي امو ةميق هل. تناك لجرل لحر هكليتسا ول امو سانلا لومتيام

 «نولهألا هب ىضارتام» لاق ؟ هللا لوسراي قئالعلا امو.: لبق «قئالع'ا اودأ» سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لوق لبق

 ةميق هلام ىلع الإ قلع الو لام مسا عقي الو لق نإو لومتي امن ءىث ىلع الإ قلع مسا عقب الو ( قناششلالا ١

 هيشامو سلفلا للفم مهلا ومأ ند سائلا هح رطظنال امو تلق نإو امممش ىدأ كلممسم ايكلبسا اذإ نركو 5 عسابتب

 دصقلاو ( ىتفإ لاه ) هترجأ لحم امت اهانعم ىف امو رادلا ءارك لكما ف لبو تكلم ةعفتم لك قاثلاو كل

 كلذو هتانبو هءاسن لسو هلع هللا ىلص هللا لوسر قدصأ ام ىلع ررملا ىف دازب!ال نأ بحتسأو انيلإ بحأ قادصلا ىف

 ديزب نع دمحم نب زيزعلا دبع انربخأ ٍلسو هيلع هللا ىبص هللا لوسر هلعف رمأ لك ةقفاوم ىف ةكربلل ابلط هرد ةئامسمح

 ىنلا قاذص#ناك ؟ ةشئاع كلل أس لاق هس ىنأ نع ىهحتلا ترا 8 مهارإ نب دمحم نع داحلا ن هللا دبع نبا

 ةقوأف صن تلاق ال تلق؟شنلا ام ىردتأ تلاقشنو ةيقوأ ةرشع قنثا هجاوزأل هقادص ناك تلاق ؟لسو هيلع هللا ىلص

 مهسأ ةنيدملا مدق امل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ليوطلا ديمح نع ةنينع نب .نايفس انريخأ

 كيل لزئأو ىلام كمساقأ قح لاعت دهس هل لاَمف عيبرلا نب دعس ىلع فوع نب ئنَمحرلا دبع مهس راطف لزانملا سانلا

 جرخف قوسلا ىلع ىنولد كلامو كللهأ ىف كل هللا كراب نمحرلا دبع هل لاقف لمعلا كيفك أو تئش ىأرما ىأ نع

 ىلعلاق «؟نمحرلا دبعاي اهتجوزت ك ىلع» مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف اهجوزتف ةأرما بطخف ائيشباصأف هيلإ

 0000 ااا



 كم ها/ 2

 لق انيلإ تاتكلا لهأ -5 احن ولو اهءوبأ دحأ ةمدل ىسن الو ةصلاخ ةياعكا رع اهنآل سم اك الو دلولا ةحيذ

 دوهشبالإ مهجوزن مل ضم مل حاكنلا ناك نإف ةحوزلا وأ انيلإ لالا جوزلا ناك مهيب ج؟كحلا انبلع بحو اوماس نأ

 ةجوزملاو ىلولا نيد فلتخا اذإو ةجوزملا نيد ىلعو هنم برقأال خأ وأ بأ رمآلا زئاج ىلوو لالح قاددو نيماسم

 امل نكي مل نإف اهنيد لهأ نم اهب سانلا برقأ اهجوزيو ايلو امل نكي مل ةكرمشم ىهو ًاماسم ناك نإ ًايلو امل نكي ل
 حاكتلا دعب ارك :نإو تالا ةالو ىف عنصنام مهتالو ىف عنصت مث اهيلع ؟> هجموزت نأل كاحلا امجوز بيرق

 انيلإ مك احن لبقو كرمشلا ىف ىضم دق هدّمع نأل هانزجأ لاحم انيلإ مهك احن نيح ةأرملا حاكت ءادتبا زوجي ناك نإف

 انلعح هعقدب 1 نإو هريغ ه.لع امل لعج م حاكتلا دعب هعفد دقو امر رولا ناك نإو هاتخسف لاحم زوحبال ناك نإو

 كا>تلا لبق هحكت نإو ةحاكت تكف اهتالو كلذ ىنأو *فك ريغ حكنت نأ تبلط ولو لاق هل امزال ابلث» ربم اجل

 وأ اثالث اهقلط دقو انيلإ اوك احم اذإو ( ىف| لالا ) دقعا ىضمل احاكت مهدنع كلذ لثم ناك اذإ هدرن مل انيلإ

 هيزحم الو ملسملا مزلت ام هانهزلأو ةماسملا هدنع لسملا ىلع انكح هيلع انكح ا!مفذق وأ رهاظت وأ اهنم ىلآ وأ ةدحاو

 هل بتكيال موصلا نأل لاحب موصلا هيزحم الو نينمؤملا ماعطإ الإ هزحم مل معطأ نإو ةنمؤم ةبقر الإ راهظلا ةرافك ىف
 ابكسمأ مث اثالث اهقلط دقو انبلإ اوك احن ولو ززعيو نعتليب ل نإوب ةكرسشم فذق: نم َلَع'دحالو هر عفني الو

 انلعج اههركتساف مثدنع زئاج ريغ كلذ ناك نإو ةباصإلاب اهلثم ره امل انلعج مهدنع ازئاج كلذ ناك نإف اهباصأف

 لاوحألا عيمج ىف امهنيب انقرفو اهلثم رهم امل لعجت مل اههركتسإ ملو انز مثدنع ناك نإو ةباصإلاب انلتمارو ا

 لهأل زوجام كلذ عم مهل زوحب حاكتلا ىلع امهف ةريغصلا هتنا وأ ريغصلا هنا قمل جودرت اذإو ( قفانخ الا (

 اهاف اهباصأ نإو دح امه غابي الو نابدؤيو خوسفم حاكنلاف ايمذ ةماسملا تجوزت اذإو ( قفا: ةلالاف ) مالسإلا

 . زئاج حاكتلاو هل كلذ تهرك برحلا لهأ نم ةيباتك حكت نإو

 دترملا حاكت
 لطاب حاكتلاف ةينثو وأ هكرشم وأ ةدترم وأ ةماسم كنف سلا دترا اذإو : ىلاعت هللا ةمحر ( قفا لالا (

 ربم الف اهبصي ل ناك نإو دح الو قحال دلولاو اهلثم ره» اهلف اهءاصأ نإف امهدحأ الو اهاسي ل وأ امهدحأ وأ اماسأ

 دساف حاكتنلا نأل اثالث اهقلط ول جوزل هب لحن الو كلذ اهنصخم الو اهلثم ربم اهلف اهباصأ اذإو ةعتم الو فسن الو

 ةيزجلل ةمذ لع نمألا ىددلاكا بل لاح هند ىلع كرش الو كلرشم وأ ةنلدسم حاكن هل لحال كرش هنآل ةحلسفا اعإو

 هكرشم وهو هلعردعيام دعب هيلع نملاو هنيدىلع هكرت لحن ىنرح كرشم الو انيلإ كاحتي ملام هككح ىلع كريو اهءدؤي

 تك نإو ءذئرملا حاكن زوج الو ( قفا*ةل الاف ) هلام دَحَأ الو هلتق كرت الو هياع نملا دحأل سيلو لتقي نأ هيلع

 قادصلا بانطخ

 ءاسنلا اوتآو » لجو زع هللا لاق : لاق ىلطملا ىعفاشلا سرردإ نب دمحم انربخأ لاق ناملس نب عسيرلا انريخأ

 ملاومأب اوغتت نأ لاقو « فورعملاب نهروجأ نهوتاو نولهأ نذإب نهوحكناف » لحو زعلاقو «ةلع نهاقدص

 « نهومتنتا ام ضعس اوبهذتل نهولضعت الو2لاقو « ةضيرف نهروجأ نهوتآف نهنم هب متعتمتسا اه نحف اسم ريغ نيئصح

 (8 م2



 -ح 6 َّّش

 امرحم حكتتال نأ كلذو مالسإلا ىف هتبثن مثدنع احبحص حاكنلا ناك اذإ مالسإلا ىف نوكست اك ثالث ىلع هدنع تناك

 رهشأ ةعبرأ لمكتسا اذإف رهشألا ةعبرألا ىضم لبق اماسأ مث كرعشلا ىف اهنم ىل ولو لاق « اهانعم ىف الو ةعتم الو

 اماسأ مث اماسي نأ لبق رهشألا ةعبرألا تضم ولو ( ىف: ةلالاذ ) مالسإلا ىف ىلآ نم فقوب اك فقو هئالبإ نم

 لبق اهاصأ دقو اما_-أ مث كرشلا ىف اهنم رهاظت ولو ىضم دق ءاليإلا لجأ نأل هناكم فقو فقوب نأ تبلط مث

 اعفارت مث املسأ مث كرمشلا ىف اهفذق ولو لاق : راهظلا ةرافك رفكي ىتح اهانتجاب هترمأ اهبصي مل وأ هدعب وأ مالسإلا

 ناعتلالاب اهرمآ ملو ىناكم امهنيب تقرف نعتلا نإف هرزعأ الو نعتلي مل نإ هدحأ الو ناعللا ىلع هربجأ الو نءتلا هل تلق

 بذك أ ءاوسف نعتلي ملنِإو هناعتلاب ةقرفلا امتإ ةقرفلا ىف ىنعم امل سيلو كرمشلا ىف انزلاب ترقأ ول اهدلع دحال هنآل

 امل لاق ولو « ريزعت الو هيلع دحال ثيح كرشلا ىف اهنذق هنأل هرزعأ لو هدحأ لو هلع هربجأ مل اهيذكي مل وأ هسفن

 لاقام همزلي اك كرمشلا ىف لاقام همزليو تقلط مالسإلا وأ كريشلا ىف اهتاخد مث رادلا تلخد نإ قلاط تنأ كرمشلا ىف

 تتاممث نيلاحلا ف اهءاصأف قادصالب وأ اهلإ هعفدي ملف قادص, كرشلا ىف ةأرءا جوز ولو « كلذ فلتخم ال مالسالا ىف

 ىضقأ را ىأل ءىث ةنم مهل نك اهلثم قادص وأ اهل ىمم ىذلا اهفادص اهتثرو بلطو اهحوز لسأ مش ملسي 5 لق

 . برحلاو كرششلا ىف تاف اع ضعب ىلع مهضعبل

 ةمذلا لهأ حان

 برحلا لهأ حاكتك انيلإ اوعفارتي ملام مهنيب امف ةمذلا لهأ حاكن دقعو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالان )

 ىلو ريغ وأ د ناكا اسر » لاحم مالسالا ىف هّوادتا زاح اذإ مهيب هحسفن ُ رى 2 0 هوزاحتسا ام

 اه-كن نإ اذكهو لاق لاحم مالسإلا ىف هؤادتبا حلص اذإ هترجأ راج مدع حاكذ لكو « دوهش ريغ فا دوش

 اذه ءادتبا حاصيال هنأل امه-اكن تخسف ةدعلا ىف اماسأ نإو ةدعا ىضمت ىتح اماسي ل مث مدنع زئاج كلذو ةدعا'ا ىف

 نإ كلذكو لاحم مالسإلا ىف هؤادتبا حلصيال هنأل هتخسف اماسأ مث هسبأ ةأردا وأ هل امرحم حكن نإو لاحم مالسإلا ىف

 هل لبق ةوسن عبرأ 3 مك[ دو مثدحأ سأ اذإو « اهبيصإ هريغ اجوز جوزغت نأ لق اثالث اهقلط ةأرما حكت

 وأ ًاريزنخ وأ ًارمح اهربمأ اذإق نهروبم كلذكو ( قفا: ةلالإك ) نهرئاس قرافو تئش عبرألا ىأ كسمأ
 تضبقام ريغ امل نكي مل قادصاا تبلطف ملسأ مث اهيلإ هعفدف مهيف نمت هل امت اهريغ وأ ةتيم مثدنع لومتي امن آش وأ

 مث ائيش كلذ نم ضقت مل اذاف ىؤعي نأ ىلوأ خاكتتلا هب دسفيال ىذلا قادصلاف حاكنلا اهب دسف» ىبلا ةدقعلا تيفع اذإ

 تناك نإو « اهلثم رهم اهاف لحمال ام ناك نإو هيلع دازتال امل وهف مالسإلا ىف لحن امم قادص' ناك نإف اماسأ

 ادلنلا ش تناك نإ اذكهو ءىش ابلع عجري مل امهءالسإ دعب وأ لوخدلا لبق 21)هقاط مث لحال امث وهو هتضبق

 هيلع تعجر اهقلطو املسأ مث هضبقت ل تناك نإو لاق ٠ هيطعي الو امارح سم ذخأيال مالسإلا نع فلختملا وهو
 حاكن خسفأ مل اوماسأ مث نوكرشملا حك انت اذإو . حاكنلا ىلع امبف ةباتك ىهو وه لسأ اذإو . ابلثم ربهم فصنب

 ىناتك وأ ةيباتك ىنثو وأ ةنئارصن وأ ةيدوهب ىسوجم وأ ةيسوحم ىتارصن وأ ةيئارصن ىدوهم حكن نإو مهنم دحاو
 0 ارو اسف ابن ضعي نم لدفأ مىهضعي ناك ول كلذكو ( قفانتلالا ) اوملسأ اذإ ائيش هنم خسفأ مل ةينثو

 ىف ةدقعلا دسفي امع مهل ىئع اذإ لضافتلا ناك ام بسنلا لضافتب هخسفأ م اوملسأ مث مثدنع احيحص احاكن كرشلا
 لكؤت الو دلولا حكت الف ىنارصن تحن ةيننثو وأ ىنثو تحم ةينارصن تناك اذإو . اهداسف نم لقأ اذهف مالسإلا

 3 هحضصن هيك .لمأتق« وأ»لدب واولاب ريبعتلا رهاظلاو:لوصألا ىفاذك« خلا امهمالسإ دعب وألوخدلال ق:هلوق )01(



 لك ادكهو لاق هربَغ كرشلا ف احاكن اند نأ الإ خوسفم حاكستلاف اعم اماسأ مث امهنم د او لس نأ لبق طرشلا 1 560 2ع د خلإا كت ذاع نو > همفم ك6 عم دم ا 1-5 9 ل1

 ملاذإو هالطبأ اذإ اقلطم حاكسنلا نكي مل امبعموأ ادرفنم امهريغل وأ اعد امملوأ الوأ هل رايخلا ط رمش نم هعم ترك دام

 املسأف املءر<ىلو ريغ وأ دوهش يغب كرشلا ىف ةأرما مكن الحر نأ ولاو ء ىدقةقملا حاكن فلاح الو تبث مل هالطمب

 مثدنع كلذ ناكو دب الا ىلع اهرمأ هيف هكلمتال ىذلا حاكسنلا نم تفصوام ريغ لاحم مالسإلاىف هاندسفأ حاكن ىأ وأ

 ةأرماىلع بلغ الجر نأ واو حاكنلا ىلع اتبث ةدعلا ف امبمالسإ عمتجا مث هنم زوحأ نو>كني اوناك نإو ازئاج احاكت

 ىف املسأ مث مهدنع احاكن كلذ نكي ملو هنم دلت وأ هنم تدلو وأ ابعم ماقأو اهءاصأف هتعواط وأ تناك ةبلغ ىأ,

 ةهبش هحو ىلع مسام دعب اهييصي نأ الإ هلع امل رهم الو مثدنع امهنيس قرقو مثدنع ناك كلذ 0 1 ةدعلا

 اذإ هدنع وأ مهدنع نكي مل اذإ اهبحاكن هايإ همزلب مل كريشلا ىف تئاف ءىشب هيلع امل ىضقأ ال ىنأل انلثف ربم هلع ابلق

 امسم ناك نإف ( قفا: ةلالا ) كريشم وهو ةكرشم حكن اذإ هلك اذهو ؟حلا امبيلع ىرجم نيدهاعم انوكي مل

 نأل لاح لكب خسفني حاكسنلاف ةدعلا ىف امهمالسإ عمتجا مث اهماصاف ةماسم حكنف اكرشم وأ ةينثو ةكرمشم حكسف

 اهمزلي مل اعم 'نيثلآسملا ىف كرشلا ى.ايقلط ناك ولو . لقسم حاكنب الإ تبث. الو نينيدلا فالتخاب مرحم دقعاا

 هتأرما وست نأ لبق مالسإلا نع دترا مث ةرفاك هتأرملاو برحلا لهأ نم لجرلا رسأ اذاو ( قفا | ) قالطلا

 ىلعامبف اعم نيماسم ةدعلا ىف انوكي ىت> اهتدع ءاضقنا لبق مالسإلا ىلا داعو اهمتدع ىضقنت نأ لبق هتأرما تماسأ نإف :

 ىح مس مل نإو حاكتلا ىلع امبف ةدعلا ىف تماسأ مث ةدعلا ضقنت ملو مسأ مث دئرا مث اهلبق جسأ نإو « حاكستلا

 دعب داع ولو حاكتاا خسفنا هتدر ىلع وهو امتدع تضف دترم وهو تماسأ ولو « حاكناا خسفنأ دقف ةدعاا ىضقنت

 نإ اذكهو لسأ موي نم ةدعلاو تءاش نم حكنتو امتدع تضقناو ايحاكن خسفنا دقف مالسإلا ىلإ اهتدع ءاضقنا '

 هيلع ضرعوأ كريشلا رادب قحلوأ مالسإلا راد ىف امهم دترملا ماقأ ءاوسو نافلت2 ال تدتراف الوأ ةماسملا هه تناك

 ةدنرملا ةأرملا قدصتو لاق « حاكنلا ىلع امهف ةأرملا ةدع'ءاضقنا لبق مالسإلا نع دترملا مسأ اذإ ضرعي مل وأ مالسإلا

 ناك نإف جوزلا وأ ةدترملا ىه تناك نكمأ ام لكىف اهيلع ةماسملا قدصت ام هلثم نكمأ ام لك ىف اهتدع ءاَضَقن ع

 فصن  اهلف دترملا وه ناك نإف ةدعال هنأل ناك امهمأ ةدرب امهنيب حاكنلا خسفنا تدئرا وأ دتراف اهبصي مل جوزلا

 اهلبق نم ناك حاكنلا داسف نأل امل قادص الف ةدئراا ىه تناكولو « هلبق نم ناك حاكنلا داسف نأل قادصلا

 هداك هتان حاكت خسف ىف ركسلاا ذيبنلاو رجلا نم ناركسلا ةدرو ( قنا: ثلالاف ) نيجوز لك اذه ىف ءاوسو

 "ا خسفتال ركشلا] ريغ نم هلقع ىلع بولغملا ةدرو ىحصملا

 كرعلا قالط 5 . 5

 هيلع هلهأ رقأو كرسشلا حاكن دقع لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تيثأ ذإو : ىلاعت هللا هنحر ( ىقنانةلالا )

 واف هطوقس طقسو حاكنلا توبثن تيدي قالطلا نأل كرمثلا قالط تبث. نأ الإ عأ ىلاعت هللاو زحم مل مالسإلا يف

 قالطلا دعب اهءاصأ نإو هريغ اجوز مكنت ىتح هل ل مل اثالث كرشلا ىف هتأرما جوزلا قلط دقو اماسأ ني>وز نأ

 اهباصأ مث لسأ ولو: ( ىفا- لالا ) كرششلا ىف امل هكلهتسا ام هنع لطنن انأل قادض امل نكي مل كريشلا ىف ًاثالث

 ةلاجلاب ردعاب ناك اذإ ( عيبرلا لاق اهلثم ربهم املو اههمدب قرفو دلولا قلو ةدعلا اهماع 0 قالط دعب

 « مالسإلا ىف اهبلع بو كربلا ىف اهقلطام هيلع بسح اءاسأ مث نيتنثا وأ ةدحاو اهقلط نإو ( قنات تلالاف )

 اهقلط يذلا اهحوز اهحكسن مث اهنع تام وأ اهقلط مث اهباصأ نإف هريغ اجوز تحكسن مث كرمثلا ىف اثالث اقلط: ولو



 لح 114 تأ

 لكي ىتح قب نهف رابخلا هل نوكيو قب نه رظتني نيتنثا وأ ةدحاو راتخا ول كلذكاو © نالطنا "وأ نماسأ مالسالا

 لس نإف خسفلا 0 نهربغ ىقاوبلا سحو نيحاخن خسف ترتخا دق لاف عبرأ مسأف ينام نك نإو 6 اعبرأ

 اهلبق ةلأسلاك ىبف نماسي نأ لبق نهددع تضد نإو مدقتملا خسفلاب خسفنم لئاوألا دقعف نهددع ىف قاوبلا عب رألا

 ”هدنعو لجرلا ٍلسأ اذإو « هءاسن نكو فلح قالط عاقيإ هب دري ل نإو قالط وهف قالط عاقإإ هب دارأ ناك نإف

 نمل عنام هنال هلام نم نييلع قفنأو راتحم ىح سبح راتخأ ال لاقف رت>ا هل ليقف نءاساف ةوسن عبرأ نم رثكأ

 قح ادبأ سبحو رزع راتخم نأ سبحلا عم عنتما نِإف ىلوملا ىلع قلطي اك هلع قلطي نأ ناطلسلل سيلو مدقتم دقعب

 راتخيل فقوي مل ول كلذكو تومم وأ راتخيف قيفي تح هلام نم نمملع قفتأو ىلخ هسبح ىف هلقع بهذولو راتخم

 ضيح ثالث وأ ريثعو رهشأ ةعبرأ نه رخآلا نددتعي نأ اعم نهانرمأ راتخم نأ لبق تام نإف هلقع بهذي ىتح

 عبرأ ثاريمنمل فقوبو لاق . نهنايعاب نيفرعن الو حاكتلا تاحيسفنم عب رأو نمنع ىفوتم تاحوز عبرأ نيت أل

 مل اعبرأ وأ عبرأ نم لقأ نيضر ىناللا ناكف نبضعب ضرب ملو حلصلاب نهضعب ىضر نإف هيف نحلطصي ىتح ةوسن

 سة ىذر نإف نمل ءىثال ىناللا نكي نأ :نلمت>ا لقأوأ تاريملا فصن نهانيطعأف نيضر ول نهنأل ايش نهطعن

 اعم نررقي ىح اًئيش نرطعأ مل ةأرما ثاريم عبر انطعأف ثاريملا عبر انم ةدحاول نأ طيحم للعلا نلقف حلصلاب نبنم

 ةثالث تعفدو ةأرءا ثاريم عبر نهجبطعأ نلعف اذإف ٠ ةأرما ثاريم نم ةيقابلا عاب رآلا ةثالثا ىف نمل قحال نأ

 نإو « ءانإ نهتطعأ فدنلاب نيضرف اتس نيضر ىنالاا نك نإف نهنبب ءاوس قاوبلا ثالثلا ىلإ ةأرما ثاريم عابرأ

 حلصلاب نهنم ةدحاو ىطعأ ال تلق امتإو ةيقابلا عبرلا تيطعأو هابإ نيطعأ عابرألا ةثالثلاب نيْضرف اعبس نك

 ىتح نيقوقح نهتيطعأ اذإ ىنأ قابلا نم نهقوقح نعطقي نأ هيف نهتيطعأ ىنأ تفصو ام نيضري ىتح ائيش
 عبرا اهتطعأ نإو اسفن نمل بطت لو اهتعنمو نهتيطعأ ةدحاول عبرلا تفقو اذإ كك عابرألا ةثالثلا ىلع ىنأب

 ءىث امل نوكال دقو ةأرما ظح امل نوكي نأ املاح رثك أو امل كلذ نهنم ملست الب ناتأرما تذخأ ام اهتيطعأ

 اك هلك ر) رمل ق> امإو امل قخ امإ .ءابإ ابطعأ نأ ىل زوحم امالإ ابطعأ يف قابلا نع نهقوقح نعطق اذإو

 حلوص نإ 01 كارم فص امل ذخأب نأ ةمتللا ىلوو ةبصلا ىأل نأ . ىغتيو.لاق ال هتكرت نهضعبل وأ

 خسفا هل لبق قابلا وهو نهم ةدحاو وأ تاتبملا نه نك نإو لقأ امل ذخأ.الو موقت ةنيب اهلل لعب مل اذإ 21

 ىح ةدحاو نهنم تتام املك جوز ثتاربم هل فقويو نهحاكن خسفت مل ىناللا ثاريم دخو تئش نبل حاكن

 فلحأ نهنم ةدحاو حاكن خسف هنأ اهتوم دعب نهضعب ةثرو وأ نهضعب ىعدا اذإو « نهئيراوم ذخأبف اعبرأ راتخم
 . امثاريم ذخأو لعقا»

0 2 0 
 خسفنبإال نمو اك لبق رم 2 6 ا

 تبث نأ هل نكي مل تماسأو قلطم ريغ اهحاكن دقع ةأرما هدنعو سأ ولو : ىللاعت هللا همحر ( قنات لالا )

 ىلع ةأرمال ارمأ كلمي مل ةعتم حكانلاو ةعتم ابحاكن نوكي نأ كلذوحاكن دع اهللع دقعي مل اهنأل اهحاكن ىلع

 نآلرابخلاب وه ةنأوأ رابخلاب اهريغ ةأرماوأ الجر نأ وأ رابخلاب اهنأ ىلع ابحكن وأ ةدم نود ةدم ابكلم امنإ دبألا

 امهمدحاو رس نأ لبق جوزلا ىلع اهبط رش ةعتم ةحك انلا تلطبأ ولو اقلطم دقعلاب اهرمأ كلمت مل هنأ ىنعم ىف هلك اذه

 الطبأف وهو ىه تعمتجا ولو دقعلا ىف اهيلع هطرش نكي ملو 210ذبألا ىلع امل دقعي مل هنأل هتأرما نكست مل اهلسأ مث

 اهبلع هطرش نكي ملو » لدألاو « اطمتس هيف لعلو : خسناا ىف اذك « دقعلا ىف اهيلع هطرسش نكي ملو : هلوق (1)

 , ه>حصم هل .؛لمأت « دهعلا ريغ ىف



 5ك م

 اقالط نكي ملو اقالط هب دارأ ام فلح كلذ ريغ وأ ىل رايخلا تيأر ىنأ تدرأ اقالط هب درأ مل لاق ناو قالطلا ددع

 لوخد نهنأل نهحاكس خسفنا موي نم ةلبقتسم ةدع نهريغ رايتخاب نهحاكن خسف ىناللا ىلعو (ىفاإ:ةلللاف )
 هلاقاموأ ةنالف ترتخا وأ اعم نمل كلذ لاق ىناللاو ةنالف دقع تدثأ دقىلوةب تدرأ ام لاق نإو « نهحاكت خسفنا نهب

 رهظأ ىاوللا دقع تبشيو هيف نيدن لو جحا ىف قاوبلا دقع خسفنا قاوبلا نود نهدقع تابثإ مالكلا اذه هبشي ا

 وهو نهريغ رايتخا هخسفي امإ هخسفي مل وهوهخسفي نأبالإ لوزبال تباث نهحاكت نأل نوتباصإ هعسوو نهرايتخا
 نيديو ؟هلاىف نهدقع خسف ىناللا ىف قاوبلل اخسف كلذ نوكيف ارايتخا نمل ثدحم نأ ىلإ بحأو ؛ نهريغ رن مل

 هللا نيبو هنيب امف خسفي و وأ ارايتخا نحمل ثدحم نأ هيلع نهانخسف ىناللا سح هعسف لجو زع هللا نيبو هنيب اف

 نهراتخا د 1 لاقمث اعبرأ راتخا ولف تفصو مجسحلاو ( قنانتلالاف ) ني هل انكح ىاللا حاكت نلاعو هارانت

 لام ةأرما مكن ول ام الطاب رخآلا هراتخا انلعجو الوأ راتخا ىناللا عبرألا هانمزلأ قاوبلا' عبرألا ترتخا دقو

 نأل اهبحاكن *ىدتبي ةأرمإلا نم لالح هل هنأ نيبأ وهو هلوقنم رهاظلا هنأل هانإ هانمزلأ حاكت دقع اهحاكشب تدرأ ام

 دقع تبثنمايعأب عب رأ دقع تخسف دق لاقق هل ةوسن نامثولسأ ولو لاق هخسفيل وهو هخسفي نأب الإ تباثنمحاكن

 اعبرأ نك اذإ جاتحأ ال 5 قاوبلا ترتخا الو قاوبلا دقع تدثأ دق لوقي نأ ىلإ جتحأ ملو « نهدقع خسفي مل ىناللا

 اذإو لاق  ةدعلأ ىف نيجوزاا مالسإ عامجاو لوألا دقعلاب تباوث نهو نهدقع تبثأ دق لوقي نأ ىلإ ندلسأو ملسأف

 هلا خألا تنب نيتأرلا ىدحإو تئش نيتخألا ىأ كسمأ هل لبق اهتمعو ةأرماو ناتحأ نوم عنب رأ هدنعو ملسأ

 نومف نوكي نأ كل سيل اعبرأ كسمأ هل ليق نهاوس ةوسن عبرأ هعم ناك نإو ( قفا هلال ) نيتنثا قرافو
 رئازملاك ,نك ليئارسإ ى نم تافارصن وأ تاندورت نتا ملسأ ولو لاق اعم اهتمعو ةأرملا وأ اعم ناتخأ

 0 ىنب ريغ نم تاينارصن وأ تايدوهي نك ولو : نولك نهحاكت *ىدتبي نأ هل حلصي هنأل تاماسلا

 ندب ليئارسإ ىنب نم نك ولو ةدعلا ىف ناسي نأ الإ تاننثولا تاكرشملاك نكو. نبلك نهحاكت خسفنا مجعلا وأ

 ءادتبا هل نوكي ال هنأل نهنم ةدحاو كاسمإ هل نكي مل ةيسوحم وأ رجح وأ نثو ةدابع نم ىراصنلاو دوهملا نيد ريغ

 :ىدتبي نأ هل حلصيال هنأل نبحاكت خسفنا ليئارسإئب نم تاينارصنوأ تايدوه ءامإ نك ول كلذكو لاق نهحاكت

 بصن لو اعب رأ نهنم باصأ دق ةوسن عبر أنم رثك أ هدنعو لجر لسأ ولو ( قفا ةلالاث ) مالسإلا ىف نبحاكت

 ىناللا نيبو هنيب ةمصعلاف هدعب وأ هلبق ناك نملك نهم لخدب. مل ىناللا مالسإ نأ ريغ 210هدعب وأ هلبق نملسأو اعب رأ

 نهريغ هدنع سيل ةوسن عبرأ هدنعو ٍلسأ لجرك وهو تباث ني لخد قىتاللا حاكتو ةءطقنم نهب لخدي مل

 نهب لخدي مل اللا نم ةدحاو باصأ مث نبلبق لَسأ وأ هلبق نالسأف اهلاحم ةلأسملا تناكولو ( قفا الاف )

 اهكسمي نأ هل نكي ملو اءهنيب ةمصعلا عاطقنا دعب اهنأ كلذو ةبسشلل اهلثم ربم امل هلعو ةمرحم اهايإ هتباصإ تناك

 قادص هيلع املو هنيبو اهنبب عمجم نأ مرح نم الو اهاوس عبرأ هدنع نكي مل اذإ ابحاكن ءىدتبي نأ هل ناكو

 ةهبشلل امهنم دحاو ىلع دحالو دلو ناك نإ قح-ال دلولاو ةدعلا اهماعو ةباصإلاب اهلثم

 هيف ةيدفلاو رايتخالا كرت

 ىونوبف ري نألأسن نهضعب مسأفرثك أوأ ةوسن عب رأ هدنعو لجرلا ملسأ اذإو :ىلاعت هللا همحر ( ىقفاةغلالاث)

 مالسإو همالسإ عمتجا اذإ ريح مث نملس, نأىلق نهددع ىذقنت وأ نهددعفف قاوباا ملسإ ىتح رييختلا ىف هفمن ملقاوبلا

 نع تافلختللا قاوبلا حاكتل اخسف كلذ نوكيف نملسأ ىتاللا نم عب رأ كاسمإ راتخم نأ هلو نويف عبرأ نم رثكأ

 )١( ةهيسيدتكا ناو لمأتو « خسنلا ىف اذك« خاا ىناللا مالسإ نأ ريغ : هلوق .



2-١ 

 سنلا نإل امهنم مااسإلا مدمج لمآ مرن نم ائارح ددع ةهددتف اددنلاق نممالسإو همالسإ عتم مل نإو هثارف

 رار نرص ىتح ضقتت مل ةدعلا نآل لاح لكب رئارح ددع نهددعو ةدعلا ىف امبمالسإ عمتجم مل اذإ دعوي نم ناك

 همالسإ لبق نبمالسإ مدقت نإو . اعم نيمالسإو همالسإ عمتجا اذإ نريخ هعم ماقملا الو هقارف نرتخا نكي ل نإو

 امبإ نمل رايخ الو ةعم ماقملا نرتخا نبأ كلذو هنقراغي افي نأ نمل ناكو لس نيح نرخ رسأ مث هعم ماقملا نرتخاف

 مث نهتعاس نم نقتع مث ءامإ نهو نيمالسإو همالسإ عمتجا ولو همالسإو نيمالسإ عمتجا اذإ رابخلا نمل نوكي

 نبيلع ىنأ اذإ نمل كلذ ن نكي مل هقا رق نرحل ٠ نيمالسإ عمتجا ولو . عمت همالسإو نيمالسإو اندلا تاقوأ لقأ

 قت ىح نرتم مق نةةتعف همالسإو نهءالسإ عمتجا ول كلذكو « رابخ نمل نكت م م اعم هقتعو نهقتعو همالسإو

0 
 نماسأ نهنأك اعد عبرألا مالسإو همالسإ عمتجاف رئارح عبرأ دبع دنع ناكولو رابخ نمل نك نكي ل جوزلا

 نهددع ىضقنتام دعب وأ ةدعلا ىف قتعأ ءاوسو « نيتنثا قرافو نيتنثا رتخا هل ني عا رع رار

 مالسإو همالسإ عمتجا ول كلذكو لاق : نيتنثا زواجي نأ هل سيل اكول نممالسإو همالسإ عمتجا موي ناك هنأل

 نيتللا ء ءاش نيتنثالا ىأ :نيتنثا الإ كسع نأ هل نكي مل ةدعلا ىف ناتيقابلا ناتتثالا تماسأ مث قتع مث ةدعلا ىف نيتنثا

 ىم لبق هحاوزأ مالسإو همالسإ عامجا عم ةيدوبعلا دقع هل تبث امتإو ةيدوعلا ىف دمع هنأل ًارخآ وأ الوأ اتماسأ

 امهحكني نأ هلو امهربغ راتحا نيتللا نيتنثالل كرتوبف نيتنثا راتخا اذاو « ناتنثا الإ ةيدوبعلا دقعب هل تنشر الف ةدعلا

 ةكولمملا كولمملا كت 91 راو مال طلو هما راص ذإ دعب حاكن ءادتبا اذه نأ كلذو اتءاش نإ هناكم

 رفكلا ىف ماقأدقو ةدعلا ىف اعم امبمالسإ عمتجا مث هضعب وأ هتكلف 9م وأ اهضعب وأ اهكلف قتعأ مث كرشلا ىف

 لَك ةازلا وأ ةأرملا لبق جوز زا ملسأ مث هتأرما باصُأف كرشلا ىف نجرل لا جوزت اذإو « امنيب 71

 حلصي امت حاكتلاو ةأرملا ةدع ىضةنت نأ لبق امهنم مالسإلا رخأتملا سأ اذإف ةدعلا ىلع فوقوم حاكنلاو ءاوسف جوزلا

 ىلإ ةدحاو نيبام رئارح نك نإ اذكهو « تباث حاكتلاف هنيب علا حلصيال نم نبيف نكي لو مالسإلا ىف هؤادتبا

 نإف نهثرو نيم نإو هنثرو تام نِإو قلط ءاش نإو كسمأ ءاش نإف هحاوزأ ٠ نهو رتخا جوزلل لاقي الو عب رأ

 دارأام وهو قالطلا هيلع عقو قالط عاقيإ تدرأ لاق نإف ء فقو نونم ةدحاو حاكن وأ نهحاكن تخسف دق لاق

 نإوقالط ثادحإ هتدارإ تناكام فلحم و ًاقالط ٠ نكي ل ادساف ناك نهحاكن نأ تينع لاق نإو « قالطلا ددع نم

 ترخا لاقف ىرخأ تلسأ مم ابسبح ترتخا دق لاقف ةدملا ىف ةدحاو تداسأو مسأف عبرأ نم رثكأ هدنع تناك

دئاوزلا حاكن ناكو نمله رايتخاب نهحاكن تبثو هل كلذ ناك عبرأ ىف كلذ لوقي ىتح اهسح
 اخسفنم عبرألا ىلع 

 نالسأ ىتح ائيش اذه نم لقب ٠ مل وأ اعم نماسأ نإف هخسف فقو ابحاكن خسف ترتخا دق ةدحاو تماسأ اك لاق ولو

 تئش نهتيأ اعبرأ كسمأ لف رخ هخ اهتدع ىضقنت نأ لبق تماسأ نهنم ةدحاو لك نس لس يشم دكا

 نوحاكن خسف كيلع الو اقالط ديرت نأب الإ نهخسف كل نكي لو تخسف نلل خسف كرايتخا نأل نهر اس قرافو

 نوكي الق عبرأ ىلع دازام قرافي نأ ىلع ربح هنأل قالط الب نهيلع داز نم حاكن خسفنا دف اعبرأ كسمأ اذإف

 راتخالاو لاق ةن'ا انعبتاف ءاش نبتيأ كاسمإ ىفرايخلا هلتاعج ةنسلا نإف هراتخاب دقعلا هل انتيثأ اعإو هلع ربجام اقالط

 خسفتا عب رأ ىف اذهلاق اذإف اذه هبشأ ام وأ ةنالف دقع تأ دق وأ ةنالف دقعي تكسمأ دق وأ ةنالف تكسمأ دق لوقي نأ

 هل ليبسال هنم ءارب قاوبلا ناك قاوبلا ترتخاو نونم هك اسمإ ترتخا نميف تعجر لاق ولو « نبيلع داز نم دمع

 ةنوح 7 اش كنف



 ّ هأ 03

 هلع مرح نيميلا كلمب امهئطو دق اهتتباو مأ :هدنعو لجر ِلسأ ولو « ةمهبم اهنأل تنبلاب لخدي مل نإو مألا حاكن
 نبكسعو مألا ءطو هيلع مرح تنبلا *ىطو ناكولو ؛ تنبلا ءطو هيلع مرح مألا ءىطو ناكولو . دبألا ىلع امهؤطو
 اهتلاخو ةأرماوأ اهتمعو ةأرما هدنعو ملسأ ولو . نهنم هجرف مرح نم جرف وأ نهجورف هيلع تمرح نإو هكلم ىف
 قرافيو ءاش اميتيأ :كبسع و ءاوس هلك كلذ ناك ىرخألاب لخدي ملو امهادحإب لخد وأ لخدي مل وأمي لحد
 اهتحاص دعب دارفنالا ىلع لالح امبنم ةدحاو لكو نيتخألا نيب عما نم ركيام الإ نيتاه نم هركي.الو ىرخألا
 و ٍلسأ ولو ( قنانتلللاف ) اهتلاخو ةأرملاو اهتمعو ةأرملا نافلاخمال هدنع امهو م يسأ اذإ ناتخألا اذكهو
 وأ ناك تنعلا فاخم ارسعم تباث ةرحلاو خوسفم ءامإلا حاكنف ةدعلا ىف نهمالسإ عمتجاف ةرحو ءامإ وأ ةرحو ةمأ
 ةرحلا قلطف املاح ةلأسملا تناك ولو لاح ةمأ حاكن ءادتبا هل نوكم الف ةرح هدنع نأل تنعلل فئاخ الو رسعم ريغ

 ءامإلا مالسإو همالسإ عمتجا مث تنعلا فا ًارسعم ناكو اثالث مسي مل وأ مسأ دقو تماسأ ام دعب وأ ست نأ لبق
 انلع.دق انأل اثالث قلاط ةرحلاو خوسفم ءامإلا حاكنف اهتدع ىف ةرحلا مالسإو هءالسإ عمتجا نإف نهحاكن فقو
 ىح امهمالسإ عمتجم مل نإو هريغ اجوز حكنت ىتح هل لحم الو اهب لخد ناك نإ امل ىمس ىذلا ربملا الو ةجوز اهنأ

 عمتجم نأ لبق ةدعلا تضم اذإ انماع دق انأل الع عقاو ريغ قالطلاو قالط ريغب خوسفم ةركلا حاكنف امتدع ىضقنت
 نومالسإو همالسإ عمتجا اذإف ةمأحاكن *ىدتبي نأ هل ناك اذإ ةدحاو ءامإلا نم راتخحو ةجوز ريغ قلط هنأ امهمالسإ
 نأ هل نمت وهو مسأف ةمأ وأ ءامإ هدنع ناك ولو « اعم نهحاكن خسفنا ةمأ حاكت *ىدتبي نأ هل سيل نمث وهو
 ءامإلا نفك نأ دل ناكآ دق حاكن ءادتبا ايف هل نوكي لاح ىف ةمألا مالسإو همالسإ عمتجاف أ حاكن *ىدتبي

 هيلع مر مل ةرحع رسع دعب رسيأو ضعب لبق نهضعب مل لسأ نإو : ةمأ حاكن هلو ةمالسإو نومالسإ عمتجا ىناللا

 ناك نمأف نومالسإ تقو فلتخا نإو « نهمالسإو همالسإ عمتجا نيح هلاح ىلإ رظنأ ىنأل نبن٠ ةدحاو كاسُمِإ
 نماسأ ىناللا نم ةدحاو كس نأ هل ز< ملو ءامإلا نم ةدحاو كس نأ هل ناك هحاكن ءادتبا هل لحم وهو همالسإ
 ةمأ حكشي نأ هل نمت وهو ءامإو رئارح وأ رئارحو ةمأ هدتع تناك اذإو ٠ نبنم ةدحاو كاسمإ هل لحمال وهو
 ءامإلا حاكن 3. دقف اهتدع ىف ةرح تماسأ نإف « نهنع فقو ءامإلا 0 وأ ةمأ مالسإو همالسإ عمتجاف

 0 ةدحاو ءامإلا نم راتخا نهددع ىضقنت ىتح رئارحلا نم ةدحاو مست مل نإو نفاختو نماسأ ىناللا نهاك
 عاّتجا دعب نقتعف ءامإ وأ ةمأ مالسإو همالسإ عمتجا ولو اهريخأ ن نكي مل نإ ةدحاو هدنع تتبثو ةدحاو نم 2
 ىف ةرح مالسإو هءالسإ عمتجم ل نإو خسفنم نهحاكنف ةدعلا يف ةرذلا تماسأ نإف نهانفقو ةرح مالسإو همالسإ
 نإف اهمالسإو همالسإ عمت موب ىلإ رظنأ امإ ىنأل ءامإلا حاكن هل لحم نمث ناك اذإ ةدحاو ءامإلا نم راتخا ةدع

 تبثأ مل اهحاكن ءادتبا هل زوجيالنمت ناكنإو ءاش نإ اهك اسمإ هل تلعج اه-اكن ءادتبا تقولا كلذ ىف هل زوحمب ناك
 ول كلذكو رئارح نهو هحاكن أدتبا نك نك نماسي نأ لبق نقتع ولو اهدعب ىتأت ةدع لوألا دقعلاب هعم اهّحاكن
 دنع ناك ولو رئارح نهو هحاكن أدتبا نك ناك نقتعي ىتح نومالسإو همالسإ عمتمم ملف رفاك وهو نه نماسأ

 همالسإ عمتجاف رئارح هدنع ناكولو ٠ نهرئاس قرافو نيتنثا كما هلا لق نيلسلو مسأف ءامإ عيرأ دبع |
 تاماسم رتارحو ءامإ نك نإ كلذكو < نهراس قرافو نِتنثا كسمأ هل ليق هقارف نبنم ةدحاو درت لو نممالسإو

 نهدد_ءو همالسإ دعب نمط نوكي هنأل نل كلذ ناك هقارف نرتخاف همالسإ لبق نقتعف ءامإ نك ولو تاباتك وأ
 نرتحا موي ندرارح ددع نهددعف ةدعلا ىف نهمالسإو همالسإ عمتجا اذإف هقارف نرتحا موب نم نيصحيف را ددغلا|



 كل يل

 ةداهشو هنأل ملسل حيحص ةلهاجلا دقع نم شيل هنأ كلذو حرحص نهدقع نأل لئاوألا كد ةوسأ ا 1

 , ناكف فلتخم ال احاكن مدنع ناك ام ءاوسف انرلا نم ىضم امع ىفع اك هنع ممل وفعم تفصو امك هنكللو كريثلا لهأ

 نأو ةيلهاجلا ىف مت هنأل دري ال ةيلهاجلا ىف هنم ضبقام نأ ىلع ليلد ايرلا نم[ ىش ام درب لجو رع هللا رمأاق

 ناك نإو مدنع دقعلا ماتبي ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مكح كلذكف دري مالسإلا ءاج تح ضبقلاب متي مو دقع ام

 نأ رمأو تم.لاحم مالسإلا ىف ةحوكنلا حاكن دقعي نأ حلصي ناك اذإف لا مالسإلا ىف هلثم دقعي نأ حلصي ال

 اكزوحي ال ةمئاق نبع اهنأل اهب عاتمتسالا ناك لاح مالسإلا ىف أدتبي نأ حلصي ال ناك اذإو ةلهاجلا ىف دقعلاب كسع

 . تفتت مل ةعأاق نيع هنأل مالسإلا ىف ابرلا ذخأ زوحي ال

 كادقلا حاكن

 تناك ةأرما ىأو دقعلا ناكام هجو ىأب احاكن كرشلا ىف دقع كرششم ىاف : ىلاعت هللا همحر ( قنانتل الا )

 ناك نإف نايلسم امهو الإ ةيضقنم ةدعلا نوكت ال ىتح اهتدع ىف ةأرملاو نيجوزلا نم مالسإلا رخأتم مسأف ةحوكسلا

 قالط ثادحإب الإ هخسف جوزال نوكي الو تباث حاكتلاف لاحم اميمالسإ عمتجا ةعاس ابحاكن ءادتبا جوزال حلصي

 اهيلع تءاج ولف خسفنم كرسشلا ىف حاكتلاف لاحب امهمالسإ عمت نيح اهحاكن ءادتبا جوزال حلصي ال ناك نإو

 الإ مالسإلا ىف ءريغ حاكن ءادتباب :لخو كرشلا حاكن لحم ملابحاكن ءاذتبا اهب لحم ةدم امهمالسإ عاتجا دعب

 ىلو ريغ وأ ىلوب كرملا ىف ةدقع ىلإ رظني الو اذه ريغ ىنعم كلذ نإف ءاسنلا نم عبرأ ىلع ديزب هنأ انركذ ام

 |0000 اا ا كادت ان هريع وأ مرح حاكت وأ مالسإلا ف اًهيف دسف: ناك لاح ىأبو دوش ريغ وأ د ورش وأ

 فلتخمو ءاليإلاو رابظلاو قالطلاو رورملاف ءاوس مث كلذكو عداوملاو ىمذلاو ىنرحلا حاكن اذه ىف ءاوسو توملا

 . :ىلاعت هللا ءاش نإ اهتيبش ءاشأ ىف هريغو دهاشملا

 كرشلا لهأ حاكن ميرفت

 عمنا اذإ رظنأف ناكرشم برحلا رادىف امتدع ىف ةأرملا لجرلا حكن اذإف : ىلاعت هللا همحر ( فإنهما (

 05 نق ف تناك نإو ابحاكن ءادتا دئتح هل حلصي هنأل تباث حاكنلاف ةدعلا نم ةجراخ تناك نإف اميمالسإ

 َنِإف اهحاكت *ىدتبي نأ ذتنيح هل سيل هنأل ةدعلا لمكت ىتح هريغ الو هحكنت نأ امل سيلو خوسفم حاكندلاف ةدعلا

 اهحدع ىضم دعب الإ امبمالسإ عمتجم ملول امهنأل هلبق ىذلا نم ةدعلا ايف لخدتو هنم ةدعلا تلك 1 ةدعلاىف اهءاصأ ناك

 جاوزألا مالسإ عمتجا ولو ةليوط ةدم دعب هناكم ةدعلاب مالسإلا ىف هدرأ ا ةدعلاب هدرأ ملو خاكنلا تبثثأ لوألا نم

 اال ]9 سلا فاخعبال ارثعن ناك نإ كلذكو خسفنم نهلك نهحاكتف ارسوم ناك نإف ءامإ عبرأ هدنعو

 نوضعب ملسأ نإو قاوبلا حاكن خسفناو ءاش نبتيأ كسمأ تنعلا فاو ةرح هب حكي ام دجب ال ارسعم

 ةقارابخلا هل ناك ةملسللا ةدع ىضم لبق جوزلا مالسإو همالسإ عمتجا نف قاوبلا مالسإ رظتنب ءاوسف هدعب

 لحد نأك نإ دبألا ىلع مرح هيلع امبحاكنف امبنم ةدحاوب لخد ناك نإف اهتتباو مأ هدنعو لجر رسأ ولو

 0١' م نإفأ اب لخد دق ةأرما مآ مألاف تّتبلآ, لخد ناك نإو اهل لخد دق ,ةأرما نه هنتيبر تييلاق إلا

 |3! | 92 وأ تناك الوآ مألا كس نأ هل نكي ملو ءاش نإ تنبلا كسمب نأ هل نك نين تلفاو
 لح د

 زوحم الو مألاب لحد مل اذإ مألا دعب تيلا حاكن زاح لاحم مالسالا ىف اهدحأ زاج اذإ كرشاا ىف نادقعلا هل تي
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 ةدعلا ءاضقتا دعب الإ نوكي الو رفكلاب نيجوزلا نيب خسفلا

 ناك جوزلا مسأف نيحوز اناك ليثا رسإ ىن نم نييدوهم وأ نيذارمدن نأ ولو ىللاعت هللا همحر (ىفا طم الا

 ةلأسملا تناك ةماسسملا ةأرملا تناك ولو اهحاكسن ءادتبا هيلع مرحب ال ٍلسمال لالخ ةينارصنلاو ةيدوهلا نأل وه اك حاكنلا

 قحرلسي مل نإو حاكنلا ىلع امهف ةدعلا ىف ىعو ملسأ نإف اهنيبو هذه جوز نيب لاحبف ةأرملا مست نيينثولا ىف ةلأسملاك اههف

 املع ةدع ال اهنأل مالسإلا ىلإ هانإ اهقبسب ةمصعلا تعطقنا اهب لخد نك« مل نإو امهنيب ةمصعلا تعطقنا ةدعلا ىضقنت

 خسف ىف تناك هل لحم ال نم لاح ىف تراصف_تقدنزت وأ تسجمتف تدتراف ةيئارصن وأ ةيدوهم هتحم السم نأ ولو

 مل نإو هل تلح ةدعلا ىضم لبق ةنارصنلا وأ ةيدوهملا نم هنم تجرخ ىذلا نيدلا ىلإ تداع نإ دترت ةماسملاك ماكنا

 ليثارمسإ ىني ريغ مجعلاو برعلا نم ىراصتااو دوملا نيد ناد نم امأف امهنيب ةمصعلا تعطقنا دّقف ةدعلا ىضقنت قح دعن

 ىثو تحم ةنثو وأ ةياتك وأ تناك ةيلسم ماوس ةرطاةدعو ناثوألا لهاكف لك وة حاكتلا خسف ىف

 مآ وأ مسلم ةكاتكشلا لهأ نم 3 حاكن لحب الو ةياكك وأ ةماسم ءاوس 31 لك ةدعو هيلع نك اذإ مل 1 وأ ملسأ

 جوزلا مسأف نييباتك نييبرح ناجوزلا ناكولو مالسإلا مكح هيلع كح امتإَف هيلع نكح نم لك ى فرح رحل ةيرح

 ىأل هه رك امإو هع م ةياعك ةسرح لاسم وهو حكن ولو برحلا لهأ حاكن هك حاكتلا ىلع 6

 نأ امأف هنيد نع نافي وأ قرتسإ نأ هدلو ىلع فاخأو هوماظي وأ هنيد ىلع برحلا لهأ هنتفي نأ وه هيلع فاخأ

 برخلا رادوف ةمقم ةملسم حاكن هناع 0 نأ همزل رادلاب لحو هيلع مرح ولو الف هل وأ ايش مرح رادلا نك

 . رادلا ال نيدلا همرحمو هل+ اعإ همرحم الو حاكتلا نم ائيش لحم ال رادلا هيلع مرعال اذهو

 هوس عدا نم 1 هدنعو ملسإ لحرلا

 كلام انريخأ ( قفا“ لالا ) « عاب رو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مل باطام او>كناف » ىلاعتو كرابت هللا لاق

 » ردا راق اعبرأ كشمأ زر هر نرش كنعو يسأ فريةثنم لجرل لاق هلع هللا ىلص هللا لوسار نأ باهش نبا نع

 ةوسن رسثع هدنعو يسأ ةملس نب ناليغ نأ هنأ نع لاس نع باهش نبا نع رمعم نع هريغ وأ ةيلع نب ةّقثلا ىنريخأ

 نع رج نم راا ديعنب دمحم عم نم ىنريخأ « نهرئاس عد وأ قرافو اهرأ كمر سو هيلع هللا ىبص ىنلا هل لاقف

 هللا ىلص هللا لوسر ةنس تادف ( ىف: :لازإو ) ةيواعم نب لفون نع فوع نب نةرلا دبع نب ليهس نب ديجملا دبع

 عبرأ نم ك1 ني حاكشب لحر 0 نأ مرح عب رأ ىلإ حاكتلاب ددعلا ىف لحو زع هللا ءاهنا نأ ىلع 6 هيلع

 احاكن مدقألا ءاش نإ راتخف جوزلا للا عب رأ ىلع داز اهف راخلا نأ 0 لسو هلع هللا ىلد هللا لوسر ةنس تلدو

 نأ ىرت الأ دقعلا فلاس نع ممل افع هنأل ةقرفتم دوقع ىف وأ ادحاو دقءلا ناك ءاش نيتخألا ىأو تدحالا وأ

 لقي ملو اعبرأ كسي نأ نملسأو مسأ نيح هل لعج مث الوأ حكن نهبأ نع ناليغ لاك سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ٍلسأ هنأ ىمليدلا نبا وأ ىمليدلا نع ىوريو ةبحد نبمدقأ قلط هنأ ربح ةيواعم نب لفون نأ ىرت ال وأ لئاوألا

 لك زوحم هنأ ىلع تفصو ام لدف ئرخألا قلطيو ءاش امهتيأ كسع نأ لسو هلع هللا لص ىتلا رك 0000

 دقعلا امهدحأ نيئيش دقعلا ىف نأو لاحم مالسإلا ىف هؤدتبم زوحي ناك اذإ احاكن مثدنع ناك ةيلهاجلا ىف حاكن دقع

 معك كلذ ناكو لاحم حلص, تئافلاب ىتاباا ناك اذإ دري ال تئافلاف دقعلاب قبت ىتلا ةأرملا رخالاو ةيلهاجلا ىف تئافلا

 هدنعو ملسأ اذإ لاقي نأ زي ملو «نينمؤم ذك نإ ابرلا نم قب ام اورذو هللا اوقتا» ىلاعت هللا لاق اب رلا ىف ىلاعت هللا

 (ه - ا “ع)



 اراك

 تذخأف رمح لاطرأن اك نإف ابرلا نم هلبق ناكام درب مثرمأي لو مالسإلا كردأ ام لطبأف «ابرلا نم قبام اورذو هللا

 رثك أوأ لقأ وأ نيثلثلاوأ تلثلا هنم قابلا ناك نإ كلذكو اهلثم قادص فصن هنم تذخأ هفصن قبو كرمشلا ىف هفصن

 اكرمشم هيطعي لسملا ناك اذإ مالسإلا ىف رمخا ذخأ امهنم دحاول نكي ملو ابلثم قادص نم هنم قبب امب هدعب تعجر

 نم الخ دوعي نأ الإ لاحم هنم هذخأ ىذلا ىلع هدرب ملو هتارهأ مالسإلا ىف امهدحأ هذخأ نإو اماسم هيطعي كرشملا وأ

 ىمدآ ةعنص نم الخ تراص ولو اهلثم ربمب عجرتو الخ تراص هلام نيع هنأل هعفاد ىلإ لخلا دريف ىمدآ ةعنص ريغ

 اناك راد ىأ ىف نيماسم ناجوزلا ناك نإو قادصلا نم قب اع عجرتو اهدر الو اهم عاتمتسالا امل نكي لو اهقارهأ

 فرحىف فلتحم ال امهدحأ مسي نيينثولا نيجوزلاىف لوقلاك هيف لوقلاف امهدحأ دتراف برحلا راد وأ مالسإلا راد ىف

 نيييرخلا نيجوزلا ىف حسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هب ؟سح ام ىنعم لثم ىف هنأل ميرحتلا نم هريغو حاكنلا خسف نم

 ا 0 دلل لور هن و تدي وف ةذعلا ىضم:لاق امالشإ امعرخآ ملسأ اذإ حاكتلا تبثي هنأ رخآلا لبق امهدحأ مسي

 تاماسملا ميرحت ىلاعتو كرابت هللا ى-ح ىف تدجوو تباث مالسإلا حاكن دقعو كرشلا ىف حاكتلا دقع تابثإ سو هيلع

 امهمأ 2210 عاجلا مرح دترا اذإ نيجوزلا دحأ تدجوو نيماسملا ىلع ناثوألا لهأ نم تاكرشملا مرحتو نيكرمشملا ىلع

 ىناعم عيمج ىف ناكفرفاكل ةماسم ءطو لحم الف ةجوزلا وأ ملسل ةرفاك ءطو لحم الف جوزلا وأ الوأةأرملا اسملا ناك

 نيبو هنيب ليح ءطولادعب جوزلا دترا نإف ليلحتلاو ميرحتلا ىف ادحاو افرح هفلاخم ال مسو هيلع هللا ىلص ىنلا يح

 اعيمج اذترا وأ ةأرملا تدترا نإو حاكنلا خسفنا مالسإلا ىلإ جوزلا عجرب نأ لبق امتدع تضقنا نإف ةجوزلا

 نأ لبق اماسأ اذإو اهتخسف نيماسم اريصي نأ لبق تضقنا نإف ةدعلا ىلإ ادبأ رظنأ اذكبف رخآلا دعب امهدحأ وأ

 لبق امهنم دترملا سرح مث امهدحأ لس نيببرحلاو امهدحأ دتري نيماسملا ىف ( ىف: لالا ) ةتباث ىبف ةدعلا ىضقنت

 اذإف ةدقعلاو ةمصعلا تعطقتنا امهنم مالسإلا نع فلختملا مسي نأ لبق ةدعلا تضم اذإ هلقع ىلع بلغي وأ مس نأ

 امهنم دترملا سرخ ولو نيددسم انوكي نأ لبق ةدعلا تضقتنا دقف ةدعلا ءاضقنا لبق نيماسم انوكي نأب الإ تدثت مل

 نإف حاكتلا انتبثأ ةدعلا ءاضقنا لبق ىلصو فرعت ةراشإ مالسإلاب راشأف هلقع بهذي لو ةدرلا لبق جوزلا اهباصأ دقؤ

 قادصلا هيلع انلعج هرك ذي ىنعل تناك امنإ ناعإإ ريغب ىنالصو مالسإ ريغب ىفراشإ تناك لاقف قطنف جوزلا وه ناك

 اهباصأ ناك نإو ىلوألا ةدعلا ىضقنت قح اهنيبو هنيب انلح تضم نكست مل نإو تضم ةدعلا تناك نإ امهنيب انقرفو

 ناك نإو رْخآلا ىف اهب دتعتو لوألا نم اهندع لمكتو رخآلا عاملا نم ةدعلا لبقتستو رخآ اقادص انلعج ةدرلا دعب

 ا ]والا الا ةيقب ى لسأ ولو دساف حاكت نم دتعت اهنإ اهنأل اهق حاكنلا تبثي نأ هل نكي مل ةرخآلا ةدعلا ىف لسأ

 ابجوز نيبو اهنيب ىلخف تلصو فرعت ةراشإ مالسإلاب تراشأف ةدت رملا ةجوزلا تناك اذإو ( ىف ) حاكتنلا

 باتتست ةدترم نآلاتلعجو حاكنلا خسف ىلع قدصت مل مالسإلا ريغىفىفالصو مالسإلا ريغب ىفراشإ تناك تلاقف اهاصأف

 تدتعاو بربف دترملا جوزلا ناك نإو ( قفا للا ) حاكنلا ىلع اتبث مالسإلا ىلإ اهتدع ىف تعجر نإف لتقت الإو

 اهتدع تضقنا دقو هتجوز ةدع ىضم لبق تقولا كلذو رهشب هنايتإ لبق ناك همالسإ نأ معزو اماسم ءاجف ةأرملا

 نيب ةدقعلا تخسفنا اذإو ةنيبلا هيلعو اهني عم املوق لوقلاف ةدعلا نم هيف تجرخ تقو ىف الإ همالسإ تاركستاف

 ءاهاوس اعيرأو اهتخأل جرلا جوزتو اهناكم ةأرملا تجوزت ةدعلاءاضقناب امهدحأ دترب نيماسملاوأ امدح أ لس نيرفاكلا

0 
 )١( عخاتلا نم ةدايز هيف نأ رهاظلاو , خسنلا ىف اذك خلا جوزلا وأ الوأ ةأرملا ملسملا ناك امهعأ أ هلوق

 لطأعو خلا لحم الف ةجوزلا وأ خلا لحم الف جوزلا لسملا ناك امهأ لصألاو .٠ لك ّ'



: : _ 0 
 لعن ىتح رم فصن الو ةعطقنم ةمصعلاف وه امهنأ ىردن الو الوأ لسأ امهدحأ نأ انماع دقو آعم نيئلسم اءاج ْنِإو
 جوزلا ىلعو اهني عم املوق لوقلاف ال وأتساسأ لبوه كاف كان يس جوزاانأ ةأرألا تعدا واف تأ يسأ جوزلا نأ

 ةأرملا تلاقو اعم انماسأ جوزلا لاقف نيماسم اناءاج ولو هلبق لست نأب الإ ربملا فصن لطبي الف تباث دقعلا نأل ةنيبلا

 لوق اهفو ( ىف هلال ) حاكنلا خسف ىلع ةأرملا قدصت الو هنيع عم جوزلا لوق لوقلا ناك رخآلا لبق اندحأ ملأ

 نوكي نأ الإ ةدقعلا خسف مالسإلا نأل اعم ناك امبمالسإ نأ ىلع ةنيب موقت وأ اقداصتي ىتح خسفنم حاكنلا نأ رخآ

 اندحأ ٍسأ لب جوزلا لاقو اعم انماسأ تلاق ىتلا ةأرملا تناكولو هني عم هلوق لوقلا ناك ابخسف ىعدا امهمأف اعم

 نأ هللاب فلح نأ دعب ربملا فصن امل مرغأو ررملا ىلع وه قدصي ملو خسفنم هنأب هرارقإب حاكتلا خسفنا رخآلا لبق

 هتأرما تناك اهم ءاج نإف ةنيبلا فلك ابعم تماسأ دق لاقف جوزلا ءاج مث ةأرملا مالسإ ىلع دهش ولو اعمل امهمالسإ

 امهنيب ةمصعلا عطقنتو اهدعب وأ اهلبق الإ لسأام هل فلحتف همالسإ لعن نأ لبق اهمالسإ انماع دقف اهب تأي مل نإو

 ىح هتنيب لبقت ل اعم ناك اميمالسإ نأ ىلع لديل همالسإ:تقوىلع وأ اعم نأك امهمالسإ نأ ىلع ةنيبلا هانفلك امهأو

 اذك ربش نم اذك موي هسأ هنأ اودهشف رخآلا نود امهدحأل اودبش نإف اعم اعيمج اماسأ امهمأ ىلع اوعطقي

 رخآلا مالسإ نأ معو رخأتي ملو كلذ مدقتب ل سمشلا تعلط وأ رخأتي ملو كلذ مدقتي مل سمشلا تباغ نيح

 نكمي هنأل حاكنلا تبثي ل سمشلا عولط وأ املاوز وأ سمشلا ببغم عم اولاق نإو حاكنلا انتيثأ تقولا كلذ ىف ناك

 .رخالا لق اعدل نيتقو ىلع اذه عقي نأ

 فنريجوزلا فالتخا

 انك ءارلا تلاقف نيلشم اعنا انانأ مث اهءاصأو هتأرماب لخد الجر نأ ولو : ىلاعت هللا هحر ( قفا: ثلالاف )

 لاقوأ نيءاسم الإ طق انك'ام جوزلا لاقو انم رخأتملا ملسإ نأ ليق ىدع تضقناو لش سأ وأ هلبق تماسأف ناب

 انم مالسإلا نع فلختملا لسأ تح ةأرملا ةدع ضقتت ملو رخآلا لبق اندحأ ملسأ وأ ماعم انملسإف ناار

 نانذاصت ا حاكنلا داسفإ ىلع ةأرملا قدصت الو جوزلا لوق لوقلاف ةنيب مقت مل نإو اهب تذخأ ةئيب تماق نإف

 قادصلا فصن ىلع قدصت مو هرارقإب هخسف همزل هخسف ىعدملا وه لحرلا ناك ولو هحخحسف ةأرملا ىعدتو هدقع ىلع

 ريككلاف منك ىلع اقداصتف نماسم انايتأ نيرذاك الحرو ةأردإ نأ ولو هئم ا فلختتو اهم لحدب م ناك ول

 دحاو ل زارقإ وأ حاكن ىلع موقت ةنيس الإ هتحوز نكت مل ارك انت ولو هتجوز تناك لاحم هل لحم نمت ىهو

 . هتجوز نوكست مث حاكنلل امهنم ركنملا نم رارقإ وأ حاكسنلاب امهنم

 انس ملا

 اهب لخدو هب مكن. نأ سم زوحب قادصب ناكرشملا ناجوزلا حمكانت اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفان لالا )

 هتذخأ هتضبق نكت مل نإو تفوتسا دقف هتضبق تناك نإف ناك ام ةأرملل رمملاف اماسأو امهنيب ةمصعلا تعطقنا مث جوزلا

 اذكهو ةندبلا جوزلا ىلعو ةأرملا لوق لوقلاف هضبقأ ملةأرملا تلاقو هتضبق دق جوزلا لاقف هيف ارك ان نإ جوزلا نم

 قادضلا ناك نإو اهلثم رمم اهلف ادساف قادصلا ناك نإو رخآلا حس ملو اهنحأ يسأ وأ خسفنا حاكتنلا نكي مل ول

 ماس سيلو املثم رهه اهلف ني>وزلا دحأ رسأ ام دعب هتضنق. نِإو ايلثم رم اهلف هضبقت ملف هبيشأ امو را لع امرح

 |[ قرلوقي لجو نع هللا نَل هريغ ا سبلو ىضمدقف ناكويتم'امعو هلت نإ كسل ملَسل الو ارمح ىطعي نأ
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 ةدعلا قالا ل

 الطلاف ةأرملا جوزلا قلطف ةدعلا ىلع حاكتلا انفقوف نيجوزلا دحأرسأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفانةلالاث )

 طقاس قالطلاف ةدعلا ىضقنت ىح مس ل نإو قالطلا عقو ةدعلا ىف امهنم مالسإلا نع فلختملا يسأ نإف . فوقوم

 رهاظ. وأ اهنم ىلآ ول اذكهو :لاق ةجوز ريغ قلط هنأو ةمصعلا تعطقنا ىتح امهنم فاختملا مسي مل هنأ انماع دق ان

 علخلا ناك هتعلاخف نيجوزلا دحأ نسَأ اذإو : ةمصعلا تعطقنا نإ طقسو ةدعلا ىف امبنم فلختملا ملسأ نإ همزاف فقو

 دودرم هيف ذخأ امو لطاب علخلاف ةمصعلا عطقنت ىتح ل-سي مل نإو ؛ زئاج علخلاف امهنم فلختملا لسأ نإف افوقوم

 قادص نم هتأربأ ولو « تفصو اك افوقوم ناك اهقلطف لجردبب اهرمأ لعج وأ اقالط تراتخاف اهريخ ول كلذكو

 ' كلاتلاكلاو جاوزألا نمو تاقلطملاو جاوزأالل زوجي ام هتبهو اهتءارب تزاج ائيش اهل بهو وأ قالط الب

 ةدعلا ىف ةباصإلا

 هيلع ةمرخم ةباصإلا تناك اهبادأف ةدعلا ىف هتأرما مسن ملو لجرلا ٍدسأ ولو : ىلاعت هللا هحر ( ىفائتلالا )

 هتأرماىهو اهءاصأ هنأ انماع انأل روم اهل نكي مل ةدعلا ىف تماسأ نإف : نيبت وأ ملست ىتح اهنم عنعو نينيدلا فالتخال

 مل نإو : قادص هلع امل نوكي الف اهبيصيف كلذ 0 ابمارحإو اهضيحب هيلع امرحم نوكي ام امرحم ابعامج ناك نإو
 (10ةباصإلا تناك موي نم اهتدع_ادكستو اهلثمربم هيلع املو هنم اهتهصع تعطقنا دقف لسأ مو, نه اهتدع ىضقنت ىتحلست

 . انيلإ تك اح اذإ رفكلا ىلع تباثلا وهو ةماسملا ىه تناكول اذكهو مسأ موي اهتدع نم ىضم امب اهبف دتعت

 ةدعلا ىف ةقفنلا

 حاكناا ىلع امهف ةدع'ا ىف ئهو جوزلا لسأ مت جوزلا لبق ةأرملا تماسأ اذإو ىلاعت هللا همحر ( قناخلالا: )

 ”ا 2 تناك ابنآل اع نيهدولا ىف ةدعلا ىف.ةقفنلا هلعاو امهنيب ةمصعلا تعطقنا ةدعلا دعب جوزلا مسأ نإو

 هدملا ى تبلسأ م مالسإلا نع ةفلختملاىهو مسااوه جوزلا ناك ولو حاكسنلا ىلع نانوكيف لس نأ ءاش ىتم هل ناكو

 ةقفنا اهيلإ عفذ جوزلا ناك ولو هم اهسفنل ةعئاملا ىه اهنأل اهرفك مايأ ىف ةقفن امل نكي مل ىضقنت ىتح مست ملوأ

 ىلعاملإ هعفد امم إناكولو اهيلإ هعفدو ءىثب امل عوطت هنأل هل كلذ نكي مل اه اهيلع عوجرلا دارأف مست مل مث ةدعلا ىف

 اعوطتم امل هماسر نأ لعاجلا ءاشي نأ الإ مالسإلا ىلع دحأل لعءج الو هف عوجرلا هل ناك لست مل وأ تيلسأف مست نأ

 هني عم هلوق لوقلاف مولا تماسأ لب لاقو « ةقفن ىنطعت لو تنأ تماسأ موي كا ا ولاَ

 كيلشأ,اهعأ ةئدنلا تماأف مون نم هنم اه مف ا تلاقام ىلع ة ةئيس ىتأت نأ الإ هلع ه هّقفن الو

 رماب لخدي.ال جوزأ ا )ا ىلا الل لا
 امهتفتو اهب الخ نإو هتأرما جوزلا بصي ملو نيبنثو ناجوزلا ناكاذإو : ىملاعت هللا همحر ( ىف[:ةلالاف ١)

 ضرفناك نإو الالح اقتادص امل ضرف ناك نإ رملا فصن امو امهنيب ةمصعلا تعطقنا دقف ةأرملا لبق لجرلا يسأ نإف

 دقف هلبق ةأرملا تماسأ نإف هلبق نم ناك حاكنلا خسف نآل ةءتملاف ضرف نكي مل نإو اهلثم رمم فصنف ًامارح ًاقادص

 حاكتتا ىلع اميف اعم اع لا ولو اهلبق ىد ساكنلا خسف نأ ةعدم هالو قادص د ل ءىث الو ةيضقلا كفل
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 4< نكان# منشن م72 نايت يب تيب نما يع

 -غمدا
 فلخذتملا ماقأو برحلا راد نم امهنم ٍلسملا جرخ ءاوسو امهنيب ةمصعلا تعطقنا سي نأ لق ةأرملا ةدع تضقنا

 هعنصي امتإ ائيش ليلحتلاو ميرحتلا ىف رادلا عنصتال اعم اماقأ وأ اعم اجرح وأ مالسإلا نع فلختملا جرخ وأ ايف

 . نينبدلا فالتخا

 ةدقلا 2 رخال لبق نيحوزلا كحا مالسإ مير

 نم نييمجتأ وأ نيبرع نييسوجم وأ نانتو ناك شم ناجوزلا ناك اذإ : ىلاعت هللا همحر ( قنانتلالاف )

 نةناندب وأ لئئارسإ ىنب نم انوكي مل اذإ كرشلا نم اناد نيد ىأ وأ ىراصنلاو دوبيلا نيد انادو ليئارسسإ ىنب ريغ

 فوقوم حاكسلاو ءطولا جوزلل لحم الف ةأرملاب جوزلا لد دقو رخآلا لبق نيجوزلا دحأ مسأف ىراصنلاو دوبيلا

 ةمصعلاف ةدعلا ىضقنت ىح مسي ل نإو تباث حاكنلاف ةدعلا ءاضقنا لبق امهنم مالسإلا نع فلخنملا ملسأ نإف ةدعلا ىلع

 امتدعو اهاوس اعبرأو اهتخأ جوزنيو تءاش نم اهتعاس نم ةأرملا حكتتو قالط الب خسف اهعاطقناو امهنيب ةعطقنم

 اهلثم ربهم اهلف هتحكن ىذلا جوزلا اهباصأ نإف خوسفم حاكنلاف ةدعلا ىضقنت نأ لق ةأرملا تدكن نإف ةقلطملا ةدع

 دسافلا حاكنلا نم امتدع ىضقنت ىح اهبنتحيو هتأرما ىبف اهتدع ءاضقنا لبق امهنم مالسإلا نع فلختملا يسأ نإو

 ىف ةأرملا تخأ حكني نأ هل نكي مل امهنم مسملا جوزلا ناك نإف اهلبق جوزلا وأ جوزلا لبق ةماسملا ىه تناك ءاوسو

 مالسإلا نع: فلختملا وهو ةماسملا ىه تناك نإو اهاوس اعبرأ حكنإال كذكك خوسغم حاكنلاف لعق نإف ةدعلا

 لبق لجرلا مسأ نإف ( قفا شثلالاف ) لجرلا لبق ةأرملا تماسأ اذإ نينثولاك اذه ىف نايدوبيلاو ناينارصنلاو

 كللامملاو رارحألا اذهىف جاوزألاو:لاق ةينارصنو ةيدوه حاكن *ىدتبي نأ مسملل زوحمب هنأل حاكتنلا ىلع امهف ةأرملا

 . ناثوألا لهأ نم انفصو نكرر ىراصنلاو دوربلا نيد ريغب نيدب اكريشم ليئارمدإ ىنب نم دحأ ناك نإو ءاوس

 سرحلاو توملاو قالطلاو ةباصإلا :

 اثراوتي ل نيجوزلا دحأ تام مث امهدحأ ٍلسأ مث هتأرماب ىنثولا لخد اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىف[ئئلالا )

 نع فلختلا سرخ نإو « ةافو ةدع دتعت لو قالطلا ةدع ةمصعلا عاطقنا نم اهتدع تلك 1 تيملا جوزلا ناك نإف

 تعطقتا دقف هلقعيال وهو مالسالا مصو ولو « امهْيب ةمصعلا تعطقنا دقف ةأرملا ةدع ىضقنت ىتح هتعوأ امهنم مالسإلا

 ايبص مالسإلا نع امهنم فلختملا ناكول كلذكو « مالسإلا:لقعي وهو مس نأب الإ ةمضعلا تنكالا: اهي ةكشللا

 همالسإ ناركسلا مزلأ ىتأل حاكنلا ىلع اناك ناركس هفصو ولو ٠ ةعطقتنم امهنيب ةمصعلا تناك مالسإلا فصوف غلبي م

 ولو : هيلع تش مل نإ هلتقأ الو ىصلا همزلأ الو ركشلا ريغب هلقع ىلع بولغملا كلذ مزلأ الو هيلع ثبشي مل نإ هلتقأو

 ٠ امهنيب ةمصعلا تعطق مالسإلا تفصوف غلاب ريغ وأ اهلقعىلع ةبولغم ىهو ةفلختملا ىه ةأرملاو لسملا وه جوزاا ناك

 مالسالا ىلع اهربيجأ ىنال حاكنلا تك ركشم كدت وأ 0 1 ند الإ اهلقع ىلع ةيولغم ريسغ ةغلاب املا ولو

 امهدحأ ناك وأ دتراف وه لعف وأ تدتراف اهلقع بهذاف مومسلا ضعب هيف ءاود تبرش ولو « لعفت مل نإ اهلتقأو

 الوأ اناك مكامهو مكح امملقع باهذ ناوأ ىف امهمالسإو امهتدرا لعجأ مل هنيد لصأ ىلع ماقأف قافأ مث مسأف كر

 . نالقعي امهو هريغ اثدحم ىتح اناك نيد ىأ ىلع
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 نكت مل هل تدلو دقو بتاكم وأ ةمأ ىرست دبع قتع ولو ءاش نإ اهايإ هجيوزتو هنم ةيرسلا عزت هديسلف دبعلا ىرسسن

 ىهف قتع مث هل تدلوف هديس اهايإ هكلم ةمأ هضعب قتع دق دبع ىرست ولو « دلتو ةيرحلا دعب اهبيصي ىتح دلو مأ هل

 هل اهبهو ناك هنأكق رلا نم هف هلام ردقب ةكوامملا ةمبق نم هنم ذخأ هدس دارأ نإو ءاكلام ناك هنأل هل دلو مأ

 هديسل هنم كلمي ام كلم نأل ىتاثلا فصنلا ىف عجرب نأ ديسالو ةيرحلاب هل فصنلاف هفصن كلمم وهو قتعي نأ لبق

 دحلا ةنع ءىردو دلولا هب قل نيميلا كلمي ةيراج بتاكم وأ ةيرحلا هيف لمكت مل نم وأ دبع ءىطو اذإو : لاق

 اهبيصي نأب الإ دلولا مأ عبي مل نم ابعب هعني دلو مأ هل نوكتالو ابعب هل ناك ابكلمو قتع نإف ةببشلاب
 لجرلا أطيال رمع نبا لاق هفالخو معن لبق دبعلا ىرست رمع نبا نع ىور دق لبق نإف « اكلا٠ ارح ريصيام دعب

 نبا تلق ؟سابعنبا نع ىور دقف لق نإف « ءاشام اهم عنص ءاش نإو اهبهو ءاش نإو ابعاب ءاش نإ ةدلو الإ ةدبلو

 نيميلا كلمي اهلحتساف كل ىبف لاقف ىنأف اهكسمي نأ هرمأو قالط كل سيل لاق هتأردا قاط دبعل كلذ لاق امنإ سابع

 نم نأ معزت تنأو ةنسلاو باتكلا ةلالد نم كل تفصوام هيف ةجحلاو كل قالط الو حاكنلاب لالح هل اهنأ ديرب

 . ثالث وأ نيتقلط دعب هتأرما هل لحن ملو قالطلا همزا دعلا نم قلط

 امحدحأ سي نيجوزلا حاكت خسف
 ىلاعتو كرابت لاقو «نملل نولحم مث الو هلوق ىلإ( نهونحتماف تارجابم تانءؤملا كءاج اذإ 2 ىلاعتو كرابت هللالاق

 لهأ نيبو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نيب تناك ىتلا ةندحلا ىف تلزن ( ىنإ:ةلالاف ) «رفاوت كلا صعب اوكسمي الو»

 نوملع اوضرعاف «تانمؤم نهومتهع نإفنهناعإب ملعأ هللا نهونحتماف»لجو زع هللا لوق نعو 1 لهأ مهو ةكم

 ملعأ هللا» ىلاعتو كرابت لاق : رهاظلا مدآ ىنب ملع كلذكو . تانمؤم نه ومتماع دقف هبنررقأو نلبق نإف نامإلا

 ىنعمو رهاظ ريغ ىلع يع نأ مدآ ىنب نم دحأ طع مل نأ ىلع لدي اذهو « نهناعإ ىف نهرئارسب ىنعي « نهناعإب

 هللا لوقل امهنم مالسإلا نع فلختملا 1 اسأ امهمأف نيبنثو ناجوزلا ناك اذإف دحاو نيتبآلا

 اذإ ةخسفنم نوكتنأ ةدقعلا تلمتحاف«رفا وكلا مصعب اوكم سع الو» هلوقو («نملنولحم مث الو ممل لح نهال » ىلاعت

 *ىدتبي نأ اكريشم رخآلاو اماسم امهدحأ ناك اذإ امهنم دحاول حلصيال هنإف امهدحأ مالسإ دعب اعونمت عاما ناك

 خسفيف داملا نم ةدم هنعفلختلا ىلع امهنم مالسإلا نع فلختملا تبثي نأ الإ خسفنتال نأ ةدقعلا تلمتحاو « حاكتنلا

 فلختلا ىلع ىنأي تح نيجوزلا نيب ةمصعلا عطقنتال لاقي نأ زوجم نكي ملو سي نأ لبق ةدملا كلت تءاج اذإ حاكتنلا

 لهأو شيرق نم ملعلا لهأ نم ةعامج انربخأو ( ىفا_غلالاو ) مزال ربخع الإ مسي نأ لبق ةدم مالسإلا نع امهنم
 تناكف اهيلع رهاظ ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو « رمب ٍملسأ برح نبا نايفس ابأ نأ مهلبق ددع نع مهريغ ىزافملا

 اهيلع مدق من ٠ برحلا راد ذئموي ةكمو ٠ ةكمب ةرفاك ةبتع تنب دنه هتأرماو مالسإلا راد اهبلهأ مالسإو هروهظب

 ىنلا تعيابر تماسأ مث مست نأ لبق امايأ تماقاف لاضلا خيشلا اولتقا تلاقو هتيحاب تذخاف مالسإلا ىلإ اهوعدب

 ٍلسأف ةكم لخد سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ انربخأو ( ىفإ لالا ) حاكنلا ىلع اتبثو ملسو هيلع هللا ىلص

 ةحانامهاجوز برهو ةيمأ نب ناوفص ةأرماو لل امج ىنأ نب , ةفركع ةأرما تلسآو مالسإلا رادتراصو ابلهأ ريك

 حاكنلا ىلع ارقتساف ارفاك انينح ناوفص دبشو ةدم دعب اماسأف اءاج مث رفك دلب ىلإ نيرفاك نميلا قيرط نم رحبلا
 اذإ امهنم مالسإلا نع فلختملا نأ ىف افلاخم ملعأ ملو نهددع ضقنت مل نهب لرحدم نهؤاسنو هلك كلذ ناكو



 كب م دمت

 اهنأل اهنم- ءىتب الو فلألا كلتب ادبأ هكسلمت ال .اهنأل هنذإ ريغ وأ دبعلا نذإب عيبلا ناك ءاوسو ( ىف[: لالا )
 هانإ ايعابق املاح ةلأسملا تناك ولو فلألا فصن امل ناك اهب لدي نأ لبق دبعلا اقلط ولو هنكلم اذإ اهلك لطبت

 اكو هب ءانإ ايعان(ىذلا رمتلاابدلعو اشي دعا ناكاو |: عييلا ناك ريك 1 وأ لقأ وأ فلات كلا 11

 تناكولو حاكناا ىلع اناك ادساف اعبب هايإ اهعاب ناك ولو ؛ ايقالط هل سيل ىذلا ديسلا لبقو اهلبق نم احسفنم حاكتنلا

 دره نإ | حاكسنلا ىلع اناك هديس نذإب اهجوز اهارتشا وأ اهدس نذإب ام>وز ترشاف ةمأ دبعلا ةأرمأ

 دبل كلم اميمادح اى: لك كفا تح حاكتلا ىلع اناك كلملا ناك ام هجو ىأب هتكاموأ ابكلم وأ امل بهو وأ هل

 نم كلعام ردقب اهنم.كلع هنآل حاكناا دسف قر لا هق هل ىذلا نذإب هتأرما ىرتشاف ا رح جوزلا ضعب ناكولو « هل ال

 00 0 ني 00 نأ هلف ءاسنلا ددع نم ءاش امو ءاش نم حكني نأ هدبعا لجرلا نذأ اذإو . هسفن

 لحتالو ةيباتك ةمأ حل نأ هل سيلو اعم ةرحو ةمأ حاكن ذقعب و ةرخلا ىلع ةمآلاو ةمآلا ىلع ةرحلا مكنيو نيتيمذ وأ

 نذأي نأ الإ 00 0 زوجي الف كتجوز دق هدبعل لجر'الاق اذإو « نيميلا كلم اهأطينأ الإ ٍلسمل ةياتكلا ةمألا

 لاقو < كلذ تعداو كرماب رةنرف كتح وزادك : ل لل لاف هك نإ[ دك لاخلا كني نأ هل نذأ اذإو ء دبعلا هل

 . ةنيبلا ةأرملا ىلعو هني عم دبعلا لوق لوقلاف اهينجوزت مل. : دبعلا

 ةمآلاو هسفن نمرغن دبعلا

 ابلق دبع هنأ تماع مث هتجوزتف رح هنأ ابماعأ و ةأرما دبعلا بطخ اذإو : ىلاعت للا همحر ( ىف[ ةلاران )

 قالط ريغب خسف وهو ةعتم الو امل ربم الف لوخدلا لبق هقارف تراتخا نإف هقارف وأ هعم ماقملا ىف رايخلا اهتالوألو

 لجرلا حكت اذإو « امل رايخ الف ارح هتنظف ائيش ركذي لو اهبطخ نإو اهلثم ربم ايلف لوخدلا دعب هتراتخا نإو

 رارحأ هدلوف ةرح انأ تلاقو اهسفنب هترغ نإو كسمأ ءاش نإو قلط ءاش نإو كلام هردلوف ةرح اهارد وهو ةمألا

 ادالوأ تدلوف اهريغ اه هرغ نإو رارحأ هذلو نأ ىلع الإ حكي مل هنأل ابتاكم وأ ادبع وأ ارح رورغلا ناك ءاَوسو

 اهيلع الو راغلا ىلع جوزلا هب عجري الو ابجوز نم اهلثم رهمذخأ اهدبساو رارحأ دالوألاف ةكولمت اهنأ لع مث

 اهيلع عجر هل ةراغلا ىه تناك نإو « هتمذ ىف راغلا ىلع جوزلا مهب عجريو اوطقس موي اهدالوأ ةميق هنم ذْخَأِو

 0 هنم دَحْوي مل مث مهتمبق مزلأ نإو 1 4 عجرر.الو تقتع اذإ 'اهدالوأ ةمبق نم هنم ذخأ اع

 . هنم دخْؤي مل ءىشب عجرم

 ديخكعلا قرش

 نأ ىلع لجو زع هللا باتك لدف « نيمولم ريغ » هلوق ىلإ « نوظفاح مبجورفل مهنيرذلاو » ىلاعت هللا لاق

 الثم هللا برضض » ىلاعت هللا لاقو . نيهلا تكلمام وأ حاكناا نيهجولا دحأ نء هحابأ امإف جورفلا نم هحابأ اه

 هللا لصىنلا نأ هبأ نع ملاس نع ىرهزلا نع :ةنيبع نب نايفس انربخأ ( ىف|:ةلالاف ) «ىث ىلع ردقيال اكوامت ادبع

 ٌنوكيال دعلا نأ ةتسلازو تاتكلا لدق كاق 6 عاتبملا هطرتشي_ نأ الإ عئابلل هلاق لام هلو ادبغ عاب نم» لاق سو هيلع

 كمنغ ىعارللو كناماغ معدل لاقي اك ةقيقحال هيلإ كله مسا ةفاضإ وه ام إ هكلم ىلإ بسنام نأو لاحم الام اكلام

 هل ندا ل وأ هدس اهل قذأز قرش نإ نعل لعأ ىلاعت نأو_ لحب الف اهرءأب“موقي ناك اذإ كراد رادلا ىلع مقللو

 دبعنم ةيرحلا هيف لمكت مل نم لك كلذكو « لاحم اكلام نوكيال دبعلاو نيكلاملل ىرستلا لحأ امئإ ىلاعت هللا نأل

 5 هكلام نذإب هل لحم حاكتنلاو . قتعي ىح لاحم نيع كلع طب نأ هل لحبالو ريدم وأ بتاكم وأ هضعب قتع دق
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 ناك اذإ هكلام نذإب دبعلا حاكن زوحم اعإو هل نذأ اذإ هسفنل ءاش نإ اهدقعي-هنكلو حاكن ةدقع هكلام دقعي نأ

 ىف هجوزي نأ هيلول زوحم الو لاح حكني نأ دبعلل زوحم الف هيلع اروجحم ناك اذإ امأف هيلع روجحم :ريغ اغلا هكسلام

 نينثا نيب دبعلا ناك اذإو هجوز, نأ هلو ىلعف ضرف هحاكنإ نإ لاق نمو ضرف ال ةلالد هحاكنإ نإ لاق نم لوق

 دبعلا ىضر مث هنذإ ريغ هدبع جوز نإ كلذكو « خوسفم حاكنلاف لعف نإف حاكنلا ىلع هدبع هركب

 ةمأ حكتف ةرح حكني نأ هدبعل لجرلا نذأ اذإو ابيث وأ تناك اركب اهتذإ ريغب هتمأ جوز نأ هلو خوسفم حاكتلاف

 حاكتلاف دلبلا كلذ لهأ ريغ نم ةأرما حكنف دلب لهأ نم ةأرما وأ اهريغ حكنف اهنيعب ةأرما وأ ةرح حكتف ةمأ وأ

 بطحم هديس هل نذأ اذإ دبعااو زئاج حاكنلاف احبحص احاكت ةمأ وأ ةرح حكتف تئش نم حكنا هل لاق نإو خوسفم

 لاقوأ ةأرما حكني نأ ىف هل نذأ ولو هسفن ىلع بظحم هلو هل نذأ اذإ هيلع روجحلا كلذكو ةأرملاك سيلو هسفن ىلع

 حاكتلا ناك ابلثم ربم نم 0 1 ابقدصأو ا ندم حكنا هلوق 2 هارد ل وأ اهم هل نذأ ىلا كنف ا 0

 دبعلا عبتيو لاحب قادص لبق نم دسفيال حاكتلا نآل حاكتلا خسف امل نوكي الو هيلع دازب ال ابلثم ربم الو اتباث

 لاح ىف ليبس هيلع نكي مل بتاك ولو هكلامل هلام نأل هقر ةلاح ىف هيلع امل ليبس الو قتتع اذإ اهلثم ررم نع لضفلاب

 ناك قتع اذإف هل نوكيف قتعي وأ هديس ىلإ عجريف زجعي ىتح فوقوم هلام نأو هلام ىلع الملا ماتب سيل هنأل هتباتك

 نآل ةعابتا امل نكي مل هيلع روجح رح ىف اذه ناك ولو امل ىمس ام ىفوتسن ىتح اهلثم رهم نع لضفلا هنم ذخأت نأ اهل

 حكني نأ هدبعا لجرلا نذأ ولو ( ىف: لالا ) هل لاماو رجحلل روجحلا رمأو هريغل لاملا نأل كولمملا رمأ اندر

 جورخلا هعنم هل ناكو هخسف ديسلل نكي ملو حاكتلا تبث هدلب لهأ ريغ نم ةأرما حكتف اهدلب الو امسي ملو ةأرما

 بستكي نأ نم هعنم ديسلل سيل دبعلا بستك ١ امف قادصلاف ةأرءا حكتي نأ هدبعل لجرلا نذأ اذإو دلبلا كلذ ىلإ

 ىف هل انوذأ.« حاكنلاب هديس هل نذأ ىذلا دبعلا ناك نإو ةجوزلا ةقفن تبجو اذإ ةقفنلا كلذكو هنود قادصلا اهطعبف

 000001 ان ذخأب نأ هذسلف ةراجتلاب هل نوذام رغ ناك نإو لاملا نم هيدد' ىف امث قادصلا ىطعي نأ هلق ةراجتلا

 هل نذأ اذإو « هعفدو ربملا باستك اب نذإ حاكتلاب هل هنذإ نأل ربملا بستكي هعد. نأ هيلعو ديسلا لام هنأل هيدي ىف

 هل ةمدخال ىذلا نيحلا ىف هتأرما هعنع نأ رصملاب هعم ناك اذإ هل سيلو ءاش ثيح هلسريو هب رفاسي نأ هلف حاكنلاب

 قادصلا نم ديسلا لام الو دبعلا قنع ىف سيلو ةمدخلا هبف هيلع هل ىذلا نيحلا ىف اهابإ هعنع نأ هلو هيف هلع

 ةأرما جوزي نأ هدبعل لجرلا نذأ اذإو نيسنجألا ىلع نامضلاب مزلي اك نامضلاب همزلبف هنمض,ي نأ الإ ءىثث ةقفنلا الو

 | ١ 34 ءءارب الو هنامضي دسلا ذخات نأ الو مزال نامضلاف فلألا امل دسلا نمضو فلأب اهَجوْرَف فلأب ةرخ

 لطاب عيبلاف اهب لخدي نأ لبق اهنيعب فلألا كلتب هرمأ ريغ وأ جوزلا رمأب اهجوز ديسلا اهعاب اذإف اهفوتست ىتح

 فلألا كلت ادبأ دعلا كلمت ال تناك اماق هحاص امهدحأ مدقتيال اعم ناعقي فلألا كلتو عيبا ةدقع نأ لبق نم

 امهو هدبع ديعلاو املاح فلألاف ًادساف هل اهؤارش ناك حسفني ابجوز تكلم ول ابحاكت نأب اهنع لطنت اهنأل اهنيعب

 تبلط مث فلألا ديسلا نمضو جوزتف عود فلان جوز نأ هدبعل لجرلا نذأ اذإو ( عيبرلا لاق ) حاكنلا ىلع

 هلاحم حاكنلاو لطاب عيلاف ايقادص ىه ىلا فلالاب ابجوز اهعابق جوزاا اهب لخدي نأ لبق ديسلا نم فاآلا ةأرلا

 ناك قادص اهل نكي ل اذإو قادص امل نوكي نأ لطب خسفتا اذإف ابحاكن خسفنا ابجوز تكلم اذإ اهنأ لبق نم

 . هلاحب حاكنلا ىعقاشلا لوق وهو ( عت رلا لاق ) هلاحب حاكتلا ناكو الطاب عببلا ناكف نع الب ىرتشم دبعلا



 دع

 لجأ تءاش نإ لجّويو ةأرملال رايخ الو زئاج حاكتلاف لجر هنأ ىلع حكتف لجرلا لوبي ثيح نم لوس ىثنخلا ناك

 ىلع ثرويو ثريو رخآلاب حكي نأ هل نكي مل امهدحأب حكن نإف ءاش امهمأب حكي نأ هلف الكشم ناك اذإو نينعلا
 لجر هنأ ىلع جوزت نإو ةأرما ثاريم الإ هثرونال انأ رخآ لوق هيفو ( عيبرلا لاق ) هيلع مكتب نأب هل انمكحام

 تلاق اذإ اهجوز اهب عتمتسا نإ ةأرملل سيلو ( قفا ةلالاث ) هلوقب لاملا هيطعأ الجر نوكي نأ هرايتخاب سيل هنأل

 اهمنأ ىلع ىثنخلا لجرلا حكت اذإو ( قفا ةلالاف ) باصت لبق ةقرافم اهنأل ةدع اهيلع الو رهملا فصن الإ ىنبصي مل

 ىثنلا حكت اذإو هل رايخ الو زئاج حاكتلاف لجر اهمأب حكنت لو ةلكشم وأ ةأرملا لورت ثبح نم لوبت ىهو ةأرما

 خوسفم حاكنلاف لجرلا لوبي ثيح نم لوبي وهو ةأرما هنأ ىلع وأ ةأرملا لوبت ثيح نم لوبي وهو لجر هنأ ىلع

 دحاوب حكت اذإف ءاش اي حكني نأ هلف الكشم ناك اذإف الكشم نرك نان ؤإ ل نم الإ حكني نأ زوجيال

 ٠ لوبي ثيح نم ثرويو ثريو رخآلاب حكشي نأ هل نك مل

 ديبعلا حاكنإ نم تبحلام

 ىلاعت هللا همحر ( قفا شلالاث ) « ميسئامإو كدابع نم نيحلاصااو"كسنم ىمايألا اوحكتأو » ىلاعت هللا لاق
 مهامايأو مهامايأ ىلع مثريغ وأ اوناك ءابآ ءايلوالل كلمال نأ سو هيلع هللا ىبص هلوسر مث ىلاعت هللا ماكحأ تلدف

 تادتعملا ىف لاقو «نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف نهاجأ نغلبف ءاسنلا متقلط اذإو »هركذ ىملاعت.هللا لاق تابيثلا

 اهسفنب قحأمألا» و هيلع هللا ىبص هلال وعر لاقو ةيآلا « نوسفنأىف نلعف مف يلع حانج الف نواجأ نغلب اذإف»

 مهنأو مهكلم نمل كيلاملا نأ ىلع ةنسلاو باتكلا لدو كلذ ىوسام عم « اهسفن ىف نذأتست ركبلاو اهبأو نم

 رحلا حاكتإ ىلع ةلالدلا تدجو امءامإلاو ديبعلا ىحاص حاكنإ باجمإ ىلع اليلد ٍلعأ ملو ًائيش مهسفنأ نم نوكلعال

 بالا نأل هيلع دحأ ربح نأ ىل نيبتي الو ةصاخ مهوحملاص مث ءامإلاو ديبعلا نم غلب نم حكني نأ ىلإ بحأفاملطم الإ
 . باحيإلا ال ةلالدلا هب ديرأ نوكي نأ ةلمتحم

 كل حاكنو ددعلا حاكن

 « اولوعتال نأ » هلوق ىلإ « عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باطام اوحكتاف » ىلاعتو كرابت هللا لاق

 وأ ةدحاوف» ىلاعت هلوقل رارحألا اهب نيبطاخلا نأ لعأ ىلاعت هللاو ةبالا ىف انيب ناكف ىملاعت هللا همحر ( قفا ل الاف )

 «ديبعلل لام الو لاملا هل نم لوعي امتإف «اولوعتال نأ ىندأ كلذ» هلوقو رارحألا الإ كلممال هنأل «مكن اعأ تكسلمام

 نع ةقث ناكو ةحلط ىلوم نمحرلا دبع نب دمحم ىنربخأ لاق ةنيبع نبا انربخأ لاق ىعفاشلا انربخأ لاق عسبرلا انربخأ

 نيتأرما دبعلا حكت : لاق هنع ىلاعت هللا ىضر باطخلا نب رمع نأ ةبتع نب هللا دبع نع « راس نب ناملس

 لمكستت مل نم لك كلذكو نيتأرءا ىلع دبعلا ديزي الو نادلبلاب نيتفملا نم رثك ألا لوق اذهو ( ىفانةلالاف )
 رحلا لثم ءاسنلا نم نيتنثا ىلع داز امف دبعلاو لجأ ىلإ قتعمو ربدمو بتاكمو هضع, قتع دق دبع نم ةيرحلا هيف

 كلذكف عبرأ ىلع دئاوزلا نهنم رخاوألا حاكن خسفني تلقف ًاعبرأ رحلا زواج اذإف نافلتخمال عب رأ ىلع داز اهف

 تعم وأ حاكسناا تلطأف عبرأ ىلع هيف رحلا داز اف لوأ هنأ خام لكو نيتنثا ىلع هيف دبعلا دازام حاكن سفلي

 ةدقعلا تعمجو ٠ ىنخ امف ديبعلا ىف عنصأ كلذكف « نبلك نهحاكن تخسفف عبرأ نم رثك أ هش ةدقعلا

 نأ ىف افالتخا لما لهأ نم هنع ىل ىكحالو هتبقل دحأ نيب ملعأ الو هسايق هلك بابلا اذه ىلعف نيتنثا نم رثك أ هيف

 ىلإ جاتحأ الو هحاكن زاج هكلام هل نذأ اذإ يثنأ وأ ًاركذ هكلام ناك ءاوسو هكلام نذإب الإ دبعلا حاكن زوجبال

 رقاد عز
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 داسفلا نأ نم تفصو امب وهو ةبطخلا دعب ثذاح حاكتلا نآل تباث حا حاكنلاف ةبطخلا كلتب هتجوزت نإو اهنم ىلاعت هلل
 . اهدعب ثداوحلا ريغ بابسألا نآل هل اببس ناك نإو همدقت *ىشرال دقعلاب نوكي اعإ

 بوبجملاو ىصخلاو نينعلا حاكن

 اهماصأ نإف ةنس نينعلا ةأرما لجؤت نأ ىف افالخ هتيقل تفم نع ظفحأ ملو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ثلالاف )
 عفت رب ملف اهبيصي الو اهريغ بيصي ناكف ةأرملا لجرلا مكن اذإ لاق اذه لاق نمو هقارف وأ هعم ماقملا ىف تريخ الإو
 نإف ةنس هيلإ ناعفتري موي نم ناطلسلا هلحأ هتقرف تلأسف ناطلسلا ىلإ تعفترا اذإو حاكنل | ىلع امهف ناطلسلا ىلإ
 قالط الب خسف ةق ةقرفلاو اهحاكت خسف هتقرف تءاش نإف ناطلساا اهريخ اهبصي مل نإو هتأرما ى ,ف ةدحاو ةرم اهءاصأ
 نأ َكلَذَو هعم اهءاقم دعت اهرخم نأ امل ح نكي مل مث هعم تماقأ هعم ماقملا تءاش نإو هنود اهلإ ةدقعلا خسف ل لع هنأل
 هلججأتب ناطلسلا ٍح دعب هعم ماقملا تراتخا نإو اهيف اهبلطت ىلا لاحلا لثم ىف هتقرف ىف ابل كرت هعم ماقملا اهرايتحا
 نأ لبق تماع نإو لجأ امل لِجْؤي نأ تلأسف اديدخ احاكن اهحكت مث اهتدع تضمو اهقراف مث ةنسلا دعب اهريخم و
 عطقي الو لحأ امل لجؤي نأ تلأس مث هعم ماقللا تيضر مث هحاكن دعب هتءاع وأ هحاكن تيضر مث نينع هنأ هحكنت
 لجرلا نأل ريت تح نينع هنأ هسفن نم دحأ مل اه.ال هنأل لجألا دعب هعم ماقملا اهرايتخاو لجألا الإ هقارف ىف اهرايخ
 اهحكت ولو لاق هنود ءىثثال امل ناك ذإ دعب هتكرت اهنأ اهرابخ تعطق امنإو عماج ا لا معسل م تاجا
 هدنع اهنآل كلذ امل نكي مل 0 نأ تلأس مث ةدعلا ىف اهعجار مث اهقلط مث هعم ماقملا تراتخاف تريخ مث لجأف
 ةدعلا اهيلعو ةعجرلا هلف هءام ايف لزني ناك نإ ديري ( عييرلا لاق) <سحلا دعب هيف ةعم ماقملا تراتخا ىذلا دقعلاب
 لجأ لجؤي نأ تلأس مث اديدج احاكن اهحكن 0ك ( قفا لا( ) ةفشحلا بيغ مل نإو
 1 لجؤي نأ تلأس مث حا اكن دقع ىف ةرم اهءاصأ اذإو لاق يلا دعب هيف اهقح تكرت ىذلا دقعاا ريغ دقع اذه نأل
 ءادأب سيل اقح اهربغ ىلإ هءادأ نأل اهبيصي الو اهريغ بيصي ىذلاك سيلو حاكناأ دقعىف اهءاصأ دق هنأل ادبأ لِجْوي
 هحاكت سف ديرت اهنأل هلوق لوقلاف ابيث تناك نإف ىنبصي مل تلاقو اهتبصأ لاقف ةباصإلا ىف افلتخاف نينعلا لجأ ولو اهيلإ
 فلحم مل نإو تريخ تفلح نإف اهباصأ ام فلحن تح امهنيب قرفي مل لكن نإو هتأرما ىهف فلح نإف نيمزلا هيلعو

 ءاش نإو اهيصي مل هنأ اهقدص ىلع ليلد كلذف ركب ىم نلق نإف لودع ةوسن عمبرأ اهيدأ اركب تناك ولو هتأرما ىهف
 ةرذعلا نأ كلذو ىه ريخخ ملو اهعم ماقأ مث اهباصأ دقلوهفلح فاحت ملنإف امهنيب قرف مث اهباصأ ام ىه تفلح جوزلا
 كلذو جرفلا ىف ةفشحلا بيغينأ لجْؤي نأ نم هجرخم ام لقأو ةباصإلا ىف غلابي مل اذإ اهب ةربخلا لهأ معز امف دوعت دق
 نأل نينملا لجأ لجؤي نأ نم كلذ هجرخم مل غلبام غلبف اهربد ىف اهباصأ ولو ائالث اهتلط ول جوزال اهللحيو اهنصحب
 ملو هيف ًائيسم ناك مئاص وأ مرحم وه وأ ةعاص وأ ةمرحم وأ ًاضئاح اهءاصأ ولو لحم ثبح ةفورعملا ةباصإلا ريغ كلت
 ولو هتقراف تءاش نإو ةعم ماقملا تءاش نإ لعت نيح تريخ رك ذلا بوبجم اهحكن وأ هرك ذ بجف لجأ ولو لجْؤي
 ةنآودأ ىمف اهءاصأ َنإف نينعلا لجأ لجو ىتح ريم مل رك ذلا كرورا ش نصح اهحكت وال ءرك ذأ بح مو .ىمح لخأ
 رابخ املنكي مل هب رقأ مث اهتدقع كله ىتح هل وقءال وأ ميقع انأ لوقي وهو اهحكت ولو نينعلا ىف عنصام هيف عنص الإو
 امإ ريم دلولا ىف هل سيلو اخيش هل دلويو ًآباش ءىلظبي لجرلا دلو نأل تومب ىتح ادبأ مقع هنأ معبال هنأ كلذو
 ضعب عطق ًايصخ ناك ولو هل دلويال هنأ يلغألاو باصأ اذإ ىصخلا لجؤنال انأ ىرت الأ دلولاال عاما دقف ىف ريبختلا
 اذإو عماجم اذه نأل نينعلا لجأ لبق ريم مو نينعلا لجأ لجأ اهبصي مف لجرلا ركذ عقوم عقيام هنم هل قبو هركذ
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 رمأ امىلع كتحكتأ » بطاخلا ديزيو جوز, مث كلذلعفي نأ بطاخلل ىلإ بحأو بطخم مث ىلاعت هللا ىوقتب ةيصولاو

 نايفس ان ريخأ : حاكتلا زاح حاكتلا ةدقع ىلع دزب م نإو ) ناسدإب 6 سس او وأ فو رعع كاسشمإ نم هب ىلاعت هللا

 لع ىل اعت هللا رق ام ىلع 0 00 لاق حكنأ اذإ ناكر م نبا نأ ةكلم ىلأ نبا نعراند 0 ورم نع ةئيبع نبا :

 . « ناسحإب حسب رسل وأ فورعع كاسمإ

 هيخأ ةبطخ ىلع بطخي نأ لجرلا ىعن
 : لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ رمع نبا نع عفان نع كلام ان ربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفا لالا )

 جرعألا نع نابحنب ىحم نب دمحمو دانزلا ىنأ نع كلام انربخأ ( قفا لالا ) «هيخأ ةبطخ ىلع كدحأ بطغءالد»

 انربخأ لاق عيبرلا انربخأ « هيخأ ةبطخ ىلع ىدحأ بطخمال» لاق ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ةربره ىنأ نع

 هللا ىلص ىنلا لاق : لاق ةريره ىنأ نع بيسملا نبا ىربخأ لاق ىرهزاا نع ةنيبع نبا نايفس انريخأ لاق ىعفاشلا

 جسم نع نأ نبا نع لعمسإ نب دمحم انربخأ ) قناخت لالا ( ى») هيخأ ةيطخ ىلع كدحأ بطخال» ملسو هيلع

 كري وأ 0 قح هيحأ ةيطخ ىلع لحرلا نطحم نأ ىبم ملسو هيلع للا ىلص ىنلا نأ ع نبا" نَع طايخلا

 كداب قح اهطخل نأ كد نكي ل ةأرما بطخ نم نأ ثيداحألا هذه نم رهاظلا ناكف ( قناتنا )

 ىف هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخم نأ ٍدسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىهن نوك نأل ةلمتحم تناكو ةبطخلا عدب وأ بطاخلا

 لاح نود لاح 2 اهنع ىو اعإ كو هيلع دنا ىلص هنأ ىلع لد ملَسَو هيلع هللا ىلص ىنلا ةنس اندحوف لاح نود لاح

 نع نمحرلا دبع نب ةءاس ىلأ نع نايفس نب دوس الا ىلوم ديزي نب هللا دبع نع كلام انريخأ ('قفانتلالاث )

 تالح اذإف » لاقو موتكم مأ تيب ىف دتعت نأ حسو هيلع هللا ىلص ىلا اهرمأف اهتيف اهقلط اهحوز نأ سبق تنب ةمطاف

 هاصع عضي الف اذنك ونأ امأ »ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرلاقف قايطخ ةيواعمو مهجح ايأ نأ هتربخأ تلا ايلف « ىيننذاف

 ىلاغت هللا لعجف» هتحكنف «ةماسأ ىحكتا» لاقف هتهركف «ةماسأىحكنا هل لامال كواعصف ةيواعم امأو ٠ هقتاع نع

 ىلع ةمطاف مسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اهيف بطخىتلا لاحلا نأ انيب ناكف ( ىف لالا ) «هب تطبتغاو اريخ هيف

 لجر حاكنإب ةبوطخملانذأت نأب الإ محلا ىناتخم نالاح ةبوطخملا نكي لو اهيف ةبطخلا نع ىهم ىتاا لاخلا ريغ ةماسأ

 وأ بطاخلا نذأي ىتح لاخلا هذه ىف هبط نأ دح ال نوكي الو اهيلع حاكنلا زاج اهجوزي نأ ىلولل نوكيف هنيعب

 ةيواعمومهج ابأ نألسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةمطاف تماعأ دقو . بئذ ىنأ نبا ثيدح ىف نيب اذهو اهتبطخ كرتي

 اهمنأ هماعت ملو امهنم ادحاو الو امهم مف رخآلا ةبطخ دعب امهدحأ ةبطخ نأ -ىلاعت هللا ءاش نإ  كشأ الو اهابطخ

 ةيواعم ىهن هماعأ ملو ةبطخلا نع ابيف ىهن ىتلا لاخلا ىف اهبطخيل نكي لو ةماسأ ىلع اهبطخف امهنم دحاو ىف تنذأ

 اهتبطخ زجم مل هنيعب لجر حاكنإ ىف ةبوطخملا تنذأ اذإف رخآلا دعب اهبطخ امهدحأ نأ بلغألاو اعنص امع مهجابأ الو

 ةأرملا تلاق اذإو لاق تمصلا نم ك1 نذإ وهف مالك تنذأ نإو تضل ككاو مالكلا بيثلا نذإو لاخلا كالت ىف

 هف تنذأف لجر ىف ترموأ اذإف هنععب دخأىف نذَأت مل اهنأل لاخلا هذه ىف بطخم نأ سأب الف تنأر نم ىنجوز اهملول

 ضر ملو هدعو نإف لاخلا هذه ىف بطخم نأ زجب مل ةأرملا اضر دعب هحوزب نأ الحر ىلولا دعو اذإو بطخم نأ زحب مل

 اهديس ىلإ ةمألاو انسآ ىلإ ركبلا رمأو اعزمأب الإ جوز“ نأ زوحيال نم ةأرملا تناك اذإ بطخم نأ سأب الف ةأرملا

 اهبطخم نأ هل زوميال هل تلق نمو اهبطخم نأ دحأل زوجم الف هجوزب نأ الجر ةمألا ديس وأ ركسبلا وبأ دعو اذإف
 رفغتس ةيصعم ىهف املاع اهيف بطخم نأ ىهن ىتلا لاحلا ىف لجرلا بطخ اذإو تنذأو تبطخ اهنأ ملع اذإ هلوقأ امبإف



 تش م -

 ةأرملا نأو هريغبال هب .لحت اهنأ لجوزع هللا ىمس ام الإ لحت الف جرفلا ةمرحم جوزت نأ لبق ةأرملا نأ كلذو قالطلا
 لكو ملسو هيلع هلل ىلص هيبن ناسل ىلع وأ هباتك ىف همسا كرابت هللا رك ذ امءابجوز هب اممرح امي مرحن ةحوكنملا
 باتكلا ىف زحم ملو قالطلا جوزلا هب دارأ اذإ قالطلا هبش امب عقب قالطلا نأ ىلع مسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةنس تلد
 دق لجرلل اهيلو وأ بيشلا وأ ركبلا وبأو ةمألا ديس لاق اذإف جيوزت وأ حاكن مساب الإ حاكن لالحإ ةنسلا الو
 امتريصوأ كئاسن نم اهتريصوأ ابجرف كتك-اموأ ابجرف كل تحمأ وأ كيلع اهب تقدصتوأ كل اهتللحأ وأ كل اهتبهو
 بطاخلاهلبقوىلولا عم ةأرملا هتلاق وأ اذه هبشأ ام وأ ابعضي كتكلم وأ كتايحابكترجأ وأ ابكت رمعأ وأ كتأرما
 لوقيو اكتحكنأ وأ ابكتجوز دق لوقي 3 الإ ادبأ حاكل الو امهنيب حاكن الف اهتحوزت دق لاق وأ هسفنل هب

 امكتحكنا وأ اهكتجوز دقىلولالوقيفامنحكن أوأ اهنجوز بطاخلا لوقي وأ ابجي وزتتلبق وأ اهحاكن تلبقدق جوزلا
 اجي وزت تلبق دق لوقي ىتح احاكن نكي مل ابكتجوز دق لاقف ةنالفل ابطاخ كنتج لاق ولو اهبسنو اهمساب اعماهن مسيو

 اهحاكن الواهجي وزت تلبق دق لوقي نأىلإ جتحأ موحاكتلا تبث اهكتجوز دقلاقف اهنجوزف ةنالفل ايطاخكتعجلاقولو

 تلبق دق لوقي تح احاكن نكي مل بجوزت, لقي ملو تلبق دق جوزاا لاقف ةنالف كتجوز دق ىلولا لاق ول اذكهو
 نكي ل تبلطام كتكلم وأ تبلطام ىلإ كتبجأ دق وأ تاعف دق ىلولا لاقف ةنالف ىنجوز بطاخلا لاق ولو اهوزت
 ابعضب كتكلم وأ اهحاكن كتكلم دق لاقف ةنالف نجوز لاق نإف اهكتحكنأ وأ اهكتجوز دق لوقي ىتح احاكن

 ا نطاخلا مكتيو اهكتسكنأ وأ اهكتجوزب ملكتي ىتح احاكن نكي مل اهرمأ كدب تلعجوأ اهرمأ كتكلموأ

 لوق نم حاكنلا نوماع دقعني ال ءامإلاو راغصلا حاكت نوكي اذكهو حاكتلا دقعنا اذه عمتجا اذإف اهينجوز وأ
 ةيونثمحاكنلا ةدقع ىف ناك نإو زاج اقلطم حاكنلا باجبإب اعيمج الكت اذإ مملو نيغلابلا ىلع هب دقعني اع الإ نهنالو

 رانخلاب كنأ ىلع ابكتجوز وأ نالف ىضر نإ اهبكتجوز دق لوق, نأ كلذو لاح رايخ حاكنلا ىف زوجي الو زحي مل

 الق هلمفق اذك تلعف وأ اذكب تنتأ نإ ابكتجوز وأ رابخلاب اهمأ ىلع وأ موي نم رثك أ وأ كموي ىف وأ كسلح ىف

 . هيف ةيونثمال اقلطم احيحص اجيوزت هجوزي ىتح ههبشأ ام الو اجيوزت اذه نم ءىث نوكي

 حاكسلا ىف زوحي ال امو زوج ام
 هتعاس نم حاكتلا دهعنيو هنيعب لجرو اهنيعب ةأرمال الإ جيوزتلا نوكي الو : ىلاعت هللا همحر ( ىفا:ةلالاف )

 امكج وز دق لاقف كتنبا ىنجوز لاقفلجر هيلإ بطخ ناتنبا هل الجرنأ ولف ًاقلطم نوكيو هريغ الو طرشب ردا

 ىتلا ىهف تئش امهتيأ جوزلل بألا لاقو اهابإ هجوز ىتلا تنبلا نافرعيال امهنأ ىلع جوزلاو تنبلاو بألا قداصتف
 تئش كيتنبا ىأ ىنجوز لاق ولو احاكن اذه نكي مل ىنتجوز ىتلا ىهف تئش'امهتيأ بأالل جوزلا لاق وأ كتجوز
 ىنجوز لاق ولو ًاحاكن اذه نكي مل هجوزف نانبا هلو ىنبا جوز لاق ول اذكهو احاكت اذه نكي مل اذه ىلع هجوزف
 لعفف تطرشام ىلع اهكتجوز دق لاقف اذك تاعف وأ تلعف اذإ وأ رادلا تلخد اذإ وأ كتئج اذإ وأ ادغ ةنالف كتنبا
 ىنحوز لاقولو . طرشالو ةدم دعب دقعنب مل هناكم ًادقعنم نكي ملف اعم حاكتلاب املكت اذإ ًاحاكن نكي ل طرشام
 تناكف كتارما تدلوام ىنجوز لاق ول اذكهو احاكن نكي مل ةيراج ناكف هايإ هجوزف كتأرما لبح
 وأ ةيراج هتأرءا تدلوأ ناملعبال حاكنلا ةدقع تدقعنا نيح امهنأ ىلع اقداصتف امهنع ةيئاغ وأ امبعم دلبلا ىف
 حاكتب املكت ىمو اهنيعب جوز امهتيأ مي ملو نيتيراج تدلو دق اهنأ املع دق امهنأ اقداصت ول اذكهو لاق ًامالغ
 مدقي نأ ىلإ بحأو ةدحاو الإ ةنالف امل لاقي ةنبا هل تسيلو ةئالف هتنبا هجوزب نأ كلذو حاكنلا زاج اهنيعب ةأرما
 سو هيلع لا ىِلص هلوسر ىلع ةالصلاو هيلع ءانثلاو لجوزع هللا دمح ةبطخلا ىوس هبلط رمأ لكو هتبطخىدب نيب ءرملا



 مبدل

 بضغ لبق نم كلذ ناك قالط ةينب الإ اقاللظ نكي مل ىدتعا : امل لاق اذإ قالطلا ىف اناق كلذكو حاكسنلا طرشش ىف

 ىلا 2 نيب فلاخو امف حي رصتلا رظح هنأ نيبف ةدعلا ىف ةبطخلاب ضيرعتلا ىف لجو زع هللا نذأ ذإو هدعب وأ

 حيرصتلا ضرعملا ديري نأ الإ يلا نم ءىث ىف حبرصتاا ماقم موقي ادبأ ضيرعتلا لعجم ال انلق كلذبو حيرصتلاو

 ةدارإب الإ ضب رعت ىف ادحأ دحب ا اناقو هتدارإب الإ اقالط نك ال انلقف هريغو ةينلا نم قالطلا ةيشلا امو هانلعحو

 اعاج ملعأ ىلاعت هللاو ىنعي ( أرس نهودعاوت ال نكشلاو 0( ىلاعتو كارام هللا لوق ( قفا 0 06 فذدقلاب حب رصتلا

 انسح اعاج ىدنع نإ كتيضر:لوش نأ كلذو ( قفا م اال 0 هيف شحفال انس> الوق «افورعم الوق اولوقت نأ الإ»

 كبرت هنأ 4 ةأرملاءبفي امن اذه ىوس اء 4ب ضرع امو هحبفأ هنع 0 اًضب رعت ناك نإو اذه 0 ةعم وح نم ىكري

 امل اس :ىش هيلع الودل حابب ءىش ضيرعتلا ئم اهملع رطح ال اهلزئا> هل ةباجالاب ضيرعتلا كلذكو هل زئاجف اهحاكن

 تراث حاكتلاف ةدعلا ىذقنت ىتح نيلاحلا ىف حاكتلا دقتعي ملو حرصت مل وأ ةباجإلاب هل تحرصو ةبطخلاب امل حرص نإو

 ةبطخلاب سيل ةيطخلا دع ثتداح حاكتاا نأل حسي رصتاا نم حابملا ريغبيسلاب حاكتلا كسفتا الو ةوركف اعمال حي رمصتلاو

 امل درجتف نيلاحلا ىف هاضرأف ةشحافلاب هريخأ قح وأ ادرجتم هارأ تحالجز حكتأال تااقول ةف>تسم ةأرما نأىرالأ

 حاكتلا نأل مرحلا بنس حاكتلا دسفي مل امرح هلبق هالعف امو ازئاج حاكنلا ناكام دعب هتحكن مث امرحم اهنم ىنأ وأ

 لاق « اهعابصأب ال اهدععب مرو لح اعإ ءايشألا نأ نم تفصو ام اذهو <« ةيدس ريغ حاكتلاو ةيدص دعي تداَح

 كيلع صارحو كيف بغارو كللإ علطتم بر لوقي نأ كلذو .٠ لوق نم حب رصتلا انعام هللا حابأ ىذلا ضيرعتلاو

 حيرصتلا فلاخ امث ىنعملا اذه ىف ناك امو . بغار كيفو صيرحل كيلع ىنإو ةعأ كيلع امو نيبحم ثيحبل كنإو

 انايب ناكو ضيرعتلا هب زواج ام اذه هبشأ امو تللح اذإ كجوز:أ انأ وأ تالح اذإ ىبجوز' لوقي نأ حيرصتلاو

 اذإو جوزلا ةافو نم ةدعلا اهيف ةبطخلاب ضيرعتلاب هللا نذأ ىتلا ةدعلاو لاق . ةبطخلا ريغ لمتحم هنأ ال ةبطخ هنأ

 هيف كلعال ىذلا قالطلا نم ةدعلا ىف ةأرمال لجرلا ضرع نأ بحأ الو . لاح هحاكن ىجرب جوز الف ةافولا تناك

 اهتدعنمتلح اذإ ابكلامريغوه ام اهتدعىف اهرمأ كلام ريغ هنأل كلذ زوجمال نأ نيب الو . اطايتحا ةعجرلا قلطملا

 دقو جاوزألا ىاعم نم ريثك ىف اهنأل ةدعلا ىف ةبطخلاب امل ضرع. نأ دحأل زوي الف اهتعجر اهجوز كلمي ةأرملا امآف

 ضيرعتلا زوحجبال هيف تلق امو لحم مل نإو تاح اهتدع نأب ىعدت نأ ةيطخلاب هنف بغر نم ال ضرع اذإ فام

 . تفصو امب تباث حاكنلاف ةأرملا تحكن مث ةدعلا تلحف ةبطخلاب حيرصتاا زوجمال وأ ةبطخلاب

 دّقعتال امو حاكنلا هب دقعت ىنذلا مالكلا

 امم قلحو » ىلاعت لاقو « ابك انجز ارطو اهنم ديز ىضق اماف » مسو هيلع هللا ىلص ةدنل لجو زع هللا لاق

 هل لحن الف اهقلط نإف » لاقو « مهجاوزأ نومرب نيذلاو » لاقو (« عٍجاوزأ كرتام فصن لو م لاقو « اهجوز

 لاقو « اهحكنتس نأ ىنلا دارأ نإ ىنلل اهسفن تصهو نإ ةنمؤم ةأرماو » لاقو « هريغ احوز محكست قح دعب نم

 هللا ىمسف ( قفا: لالا ) «ءاسنلانم كابا حكنام اودكنتالو» لاقو «نهومتقلط مث تانمؤملا محكن اذإ »

 ) ىنلا دارأ نإ ىنلل اهسفن تءهو نإ ةنمؤم ةأرماو » لحو زع لاقو جيوزللاو حاكنلا نيا حاكتلا ىلاعتو كرابت

 هل دقعت نأ عمج لعأ ىلاعت هللاو 8-5 ةيملاو نينمؤملا نودوسو هلع هللا ىلص هللا لوسرل ةيمللا نأ هانت لح ناباف ةيآلا

 جيوزللا وأ حاكنلا مسداب الإ حاكن زوحنال نأ ىلع ةلالد اذه ىفو ربم الب هل اهسفن به ناب حاكنلا ةدقع اهيلع

 ةين عم مالكا نم قالطلا هبشي امب عقي ىذلا قالطلل فلاخم هنأو جيوزتلا ةين هعم تناك نإو امهريغ مالكب عقيالو



 ٍِآ ١ -

 الف هحاكن اههزل دق هنأل اهقلطي نأ ىلع ؟-حلا ىف هربجأ الو ةقداص تناك نإ هرضي الو ةبذاك تناك نإ هريغل اب

 اهتفلحأ لكن نإو حاكنلا تبثأ فلح نإف ةعاضرلا نم هتخأ ىه ام اهاوعد ىلع امل هفلحأو هداسفإ ىلع ابقدصأ

 دحاو مقب ملاذإ اذهو ( ىف[: لا] ) امل هتأرما ىبف فاحم مل نإو امل ءىش الو حاكلا تحسف تفلح نإف

 امهنيب نامعأ الف هتداهش زوجت نم كلذ ىلع اماقأ نإف ىعدا ام ىلع نيتأرماو الجر الو نياجر الو ةوسن عبرأ امهنم

 ةوسن عبرأ عاضرلاب ةأرملا وأ لجرلا رارقإ ىلع دهش نإف لاجرلا وأ عاضر ىلع ةوسنلا دهش اذإ خوسفم حاكنااو

 اودمعي نأ لاجرال ىغبني ال امف تادرفنم ءاسنلا ةداهش زوحت امنإو لاجرلا هيلع دهشي ام اذه نأل نهتداهش زحن مل

 نتف ىذلا رهملا اهلف 1 رقملا وه ناكو اهايإ هتباصإ دعب اذه ناك نإو ( قنانشلالا ( ةداهش ريغل هيلإ رظنلا

 قدصت مل هتخأ اهنأ ةبعدملا ىه تناك نإو امل ىمس ىذلا ربملا نم لقأ وأ رثك أ ناك اهلثم رم اهلف هتقدص نإو امل

 . ايلثم ربم امل نوكيف ايقدصي نأ الإ

 هيد نم عطري لجرلا

 تهرك ةدولوم هب عضرأف نبل هللزن نإف نبل لجرلل كزني هبسحأ الو ىلاعت هللا همحر ( ىفانشلالاف )

 ريغ نودلاولاو ثانإ تادلاولاو تادلاولا عاضر ركذ ىلاعت هللا نأل هخسفأ مل ابحكن نإف هدلولو اهحاكن هل

 « فورعلاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو » لجو زع لاقف عاضرلا ةنؤم هيلع نأب دلاولا ركذو تادلاولا

 لحو زع هللا قرف دقو ءابالا تابمألا حالو تابمألا مح ءابآلا ؟ح نوكي نأ زب مف ( ىنانتلالاف )

 ٠ مهماكحأ نيب

 ا عاضر

 ةأرما مكن لجر هنأ هيلع بلغألا ناك اذإ هنأ ىثتخلا ىف هيلإ بهذأ ام لصأ :ىلاعت هللا همحر ( قفا“ تالاف )

 تنكح دق ىنأل لجرلا نبا لثم وهو مر اعاضر نكي مل ايبص هب عضرأف نبل هل لزن اذإف لجر هحكنف كزني ملو

 مرحم اك مرح ايبص هب عضرأف حاكن ريغو حاكن نم نبل هل لف ةأرءا هنأ هيلع بلغألا ناك اذإو لجر هنأ هل
 هريغ هل زجأ مل هب حكن امهمأف ءاش امهأب .حكسني نأ هلف الكشم ناك اذإف ( ىف: للف ) تعضرأ اذإ ةأرملا

 . رخآلاب حكني هلعجأ لو

 ةبطخلاب ضيرعتلا بأب

 ةبطخ نم هب متضرع امف يلع حانج الو » لجو زع هللا لاق لاق ىعفاشلا انريخأ لاق ناملس نب :عسيبرلا انربخأ

 نيبف لاق ةدعلا ءاضقنا لعأ ىلاعت هللاو  هلجأ باتكسلا غولبو ( ىف: لال ) ةبآلا « سفن أ ىف متتنك أ وأ ءاسنلا

 هرك ذ ىلاعت هللا قرف ذإ نيبو رومألا دقعو رومألا بابسأ نيب هقلخ نيب سلا ىف قرف هللا نأ ىلاعت هللا باتك ىف

 رمألا ىف ةينلاب الو احيحص رمألا دقع ناك اذإ ببسلا داسفب رمأ دسفي ال نأو امبنيب عمجا دحأل سيل نأ امهنيب
 مرحم ملو ةدعلا ىضقنت ىتح حاكنلادقع, نأ مرح هللا نأ ىرت الأ هريغبال اهدقع ىف ناك نإ داسفب الإ رومألا دسفت الو

 حاكنلا ببس اهحاكن ىف ةيئلاو امل رك ذلاو امل ةبطخلاب اهحاك-: ىونيو ال17 لبا نإ الو ةذعلا ىف ةطخلاب نسرعللا

 لاحم ماكحألا ىف رومألا بابسأ لمعتسن ملو ادودرم ناك نإ هب اهائددرو ازئاج ناك نإ اهدقعب رومألا انزجأ اذهبو

 نكي ملاذإ كلذ ىلع آطوت ول كلذكو وه الإ ىه ىونت الو اموي الإ اهسبح ىونبال ةأرملا لجرلا حكسني نأ انزجأف



 3١ ساس سيت ىلع

 21ج سلا

 تكا عمن مس

 عاضرلاب هال

 حكتي ملو ةعاضرلا نم هتنبا وأ ةعاضراا نم همأ ةأرما نأ لجر رقأ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: علالا )

 عضري نأ لمتحم نس امل ناكاو هلثن عضرملل فرعي نبل امل ناكر ىأ دن ا معزي ىتاا ةأرملا تدلو دقو امهنم ةدحاو

 لاحت مل هتنبا اهنأ رقأ ىذلا لثم هنم تدلو ىتلا هتمأ وأ هتأرما عضرت نأ لمتحم نس هل تناكو هل كلو ول لك 6

 اتاوذ املأ رقأ دق هنأل هنم لبقي مل تمهو وأ تطلغ هناكم لاق ولو « امهتانب نم الو جكحلا ىف ادبأ امين. ةدحاو هل

 اهنأل تطلغ تلاق مث اه.ذكي وهو كلذب ةرقملا ىع تناك ول كلذكو . ءىث هل امهمزلي وأ اهط همزلب لبق هنم مرح

 تناكولو ( ىتف|؛ :لا]|ؤ) ائيش اهرارقإب اهسفنالو همزلت الو اهيلإ رحب الو هسفن نع اهب عقديال لاح ىف هب ترقأ

 وأ لاحم هلثث عضريال اهلثم ناكف هنم ادولوم ٍرْغصأ ىهو تدلو وأ هتعضرأ اهمنأ رقأ ىتلا دلت مل نأ ريغ اهلل ةلأسملا

 نم هتنبا نوكت نأ هلثم لمتحمال هنم اير وأ هنم ريك وأ نسلا ىف هلثم ةعاضرلا نم تنبأ أ 5 ١

 هاوعد لبقت امإ امل ادلوالو امهنم ةدحاو حكي نأ هيلع مرحب ملو الطاب لاوحألا هذه ىف اهلوقو هلوق ناك ةعاضراا

 لاق ول هنأ ىرت الآ : هنود ةغدملا ثناكوأ هتكذص وأ ةأزملا هيذك كلذ قءاوو هلثما كم اف 0

 هقدصو ىنأ اذه هنم رغصأ وه لحر لاق ول كلذكو . اذبأ هنبا نكي مل لجرلا هقدصو ىننأ اذه هنم ربكأ لحرا

 ةلأسملا تناك ولو هلثم نؤكي نأ نكعام اذه نم لبقأ امنإ هابأ نكي لافرعي امبنم دحارل لشن الو لإ

 ةقدص وأ هتبذكو اهجوزمب نأ لبق ةعاضرلا نم ىخأ اذه تلاق وأ ةعاضرلا نم تَخأ هذه لاقف املاح اهاوعد ىف

 محلا ىف هدلو نم ادحاو الو رخآلا حكي نأ امهنم دحاول لحم الو هلك ءاوس ناك ابقدص وأ ىوعدلا ىف 1م

 ةأرما نم ةعاضرلا نم هتخأ اهمأ رقأ ولو امهداو وأ احك انتب نأ نابذاك امهنأ اماع نإ ىلاعت هللا نيبو هنيب امف لح و

 دلو نبلب ابعضرت ىتح هتعضرأ ىلا شيعتو اهنم ربك أ نوكي دق هنأل اهنسو هنس ىلإ رظنأ ملو هنم كلذ تابق 0

 اهايإ و ىنتعضرأ لاقف هتعذرأ ةأرما ىمس نإو ( ىف( _لا]( ) هنم ربك أ تناك نإ كلذكو هب هتعضرأ ىذلا دلولا ريغ

 اهنأ معز ىتلا تولم وأ نينسلا توافت نم تفصو امل ابعضرت نأ لاح نكمي الوأ هعضرت نأ لاحم نكمي ال ناكف هءالف

 الو هلثم نكمي امف اهرارقإو هرارقإ همزلأ ا اذه لبق لئاسملا ف لوقلاك الطاب هرارقإ ناك امهدحأ دلو لبق امهتعضرأ

 امحاكن ةدقع كلمناكولو ( قفا لالا ) ايش هبحاصل امم ادحاو مزانال امهرارقإ ناك اذإ هلثمنكعال امفامه.هزلأ

 امل لعجأ ملو امهنيب تقرف هتقدص نإف اهتلأس هيفو ابف نكع كلذو همأوأ هتخأ وأ هتنبا اهنأ رقأ ىتح اب لخدي ملو

 قرفو اهقح لطبي نأ هل سيل هنأل ءاوسف هاؤعدب رقأ وأ اهوبأ هبذك أف ةيبص تناك وأ هتبذك نإو ةعتم الو ارهم

 لخد نإ ربملا امل همزا ام دعب هنم مرح اهنأب رقأ امنإ هنأل امل ىمس ىذلا رملا فصن هيلع امل لعجأو لاح لكب اهني

 همزلي ىذلا اهقح هب حرطي امف هدرأو هسفن ىلع هدسفي امف هرارقإ لبقأف لخد نأ لفي ىلط نإ 2

 رملا فص امل ناك تفلح نإف ةعاضرلا نم هتخأ ىه ام هل امتفلحأ ةغلاب تناكو اهفالحإ دارأ نإو ( قفاةعلالاث )

 نإو ( قنا لالا ) رمملافصن همزالكن نإو ربملافصن هنع طقسو ةعاضرلا نم هتخأ اهمنأ ىلع فلح تلكَ نِإَو

 ءاش نإ هل امتفل>أ ةيبصلا تربك اذإف اهل ىمس ىذلا رملا فصنب امل هذخآو الع نيمب الف ةهوتعم وأ ةببص تناك

 اهملول سيل هنأل اهلثم قادص فصن امل ناك اهملع اروجحم وأ ةيبص تناكو اط ضرفي مل ناك ولو ( ىف غلالاث )

 ةمتملا امو امل ربم الف رهم الب اهاضرب تدحوزف الع روححم ريغ ةغلاب تناك نإو قادص ريغب اهخوز نأ

 لحل اهملع اعقب ةقلطت اهحاكسن عدبو لحو زع هللا قت 5 هتيتفأ كلذل ةيعدملا ىه تناك ولو ( قنا“ 7 011 (



 م

 عاضرلاب رارقإلاو ةداهشلا باب
 مف زوجت ءاسنلا ةداهش نأ ىف افلاخم معلا ىلإ ةماعلا هبسني نمت ادحأ عأ مل : ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلالاف )

 اهايث تحن ىذلا اسمعو ةأرملا ةدالو ىف كلذ اولاقو 1 ريغل هورب نأ اودمعتب نأ مراحلا ىوذ ريغ لاجرلل لحم ال

 اهعاضر ىلع دهشي نأ هنكمي الو اهدن ىلإ رظني نأ دمعي نأ جوز وأ مرح ىذ ريغل لحال هلثم ىدنع ةعاضرلاو

 هلو ىدثلا ةقلخك لمع بطو نم عضري نوكي ن : نكمأ ىطخ ا ول ةثاال اند نق

 قىأر ولو « ةدالولا ىف نهتداهش زوجت اك عاضرلا ىف ءاشنلا ةدابش زوجتق ابك ىف لخدأ مث ىدثلا فرطك فرط

 هيف ندرفني ىذلا عضوملا ىف ءاسنلا ةداهش زوجم الو كلذ ىف مهتدابش تزاج ناتأرماو لجر وأ نالدع نالجر كلذ

 ناموقت نيتأرما لعج نيدلا ىف نهتداهش زاجأ اذإ لجو زع هللا نأال اعبرأ نكيو غلاوب الودع رئارح نكي نأب الإ
 نآتأرماف انزلا ادعام ءىث لك ىف ةمات نيلجرلا ةدابش نأ ايتفاا لهأ نم تيقل نم رثك أ لوقو « هنيع لجر ماقم

 ءاسنلا نم زوحمال لاق ءاطع نع جيرج نبا نع مسم انربخأ ( ىف: ةلالاك ) اتزاج اذإ لجر ماقم ناموقت ادبأ

 اهكوزر تيحرآو تاعطرا سم ةأرما تعضرأ ةأرما نأ ةوسن عب رأ ديش اذإف ( قفا: لالا ) عب رأ نم لقأ

 فصن الف اهبصي مل نإو اهلثم ربم اهلف اهءاصأ نإف « هتأرما نيبو هنيب قرف اسمح هنعضرأ اابااوعور ارفأ وا اشك

 احل دربال اهنال اهتالاخو اهتامعو ةأرملا تاوخأ ةوسنلا ىف ناك نإ كلذكو ( قفا ةلالاف ) ةعتم الو اهل

 اهيلع نزح ابمأو اهتنبا نيف تناكف عاضرلا ركنت ةأرملا تناك نإو ( قفا: لالا ) دلاو وأ دلو ةدابش الإ

 اهتاهمأ الو اهمأ هيف زوجي الف ركنيال وأ ركشي جوزلاو عاضرلا ركنت ةأرملا تناك نإو 212هاعدا وأ جوزلا نا

 نيب هف قرفيال فلتحمال هدعبو لوخدلا لبق هتدقع دعبو 0 ةدقع لبق اذه ءاوسو اهتانب الو اهتنبا الو

 لدع ريغ وأ هيلع دوبشملل ودع نبيف سيل هيلع هتدابش زوحجم نمت عبرأ ةدابشب الإ جوزلاو ةأرملا

 ![ ذا هبا ذر/ ءىث ابلع الو كلذ ىف اطل سيل هن ال تعضرأ ىلا ةدابش كلذ ىف زوحبو ( قثا:ةلالاف )

 هقوجىلإنهلك صلخم تاعضر سمح دولوملا عضرأ دق نأ ندهشي ىتح نفقويو !متاهمأو اهدلو ةداهش نوعا تالدكاو

 ا( |1114 ةدايشلا ىف كردتسال هن ال هذه لع ةدابشلا نيعستو هفوج ىلإ ءئش نهنم ةدحاو لك نم صاخم وأ

 وهف ءاق مث ىصلا عضرأ اذإو ( قفا: لالا ) عاضرلا رهاظ نم نير امي هلوصو نهملعو عاضرلا نهتيؤر نم

 نإ اهقارف هل تدححأ ةوسن عبرأ ةداهش عاضرلا ىف لكت م اذإو ( قنانتلالا ) هك اسمتساو هعاضرك

 هيلع مرحنام حكني نأ نم ريخ هحاكن هلام عدب نأ هنإف عرولل اهحكن نكي مل نإ اهحاكن كرتو اهحكن ناك

 ىف لهف لئاق لاق نإف ٠ عاضرلا ىلع ةداهشلا هب عطقأ اعاالإ ًامهنبت قرفأ مل اهحكن ولو ( قفا: ةلالا: )

 ىنربخأ لاق جيرج نبا نع زيزعلا دبع ن اير 1 اعل الل: لمو يودسا لإ لعل نع ربخ نم اذه
 دف لإف [حتضرأ دف ءادوس ةمأ ت >4 اها نابل نعم 0 حك هنأ هربخأ ثرحلا نب ةبقع نأ ةكلم ىفأ نبا

 | 10 11| 1 زذقو كو لاقق هل كلذ ترك ذف تننتف ضرعأف هل كلذ تركذف لسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىلإ

 دقو فكو هلوقو « همزلت ةداهش اذه رب مل نوكي نأ هبشب مالسلاو ةالصلا هلع هضارعإ ( قفا: لالا )

 نأ نم انلقام ىنعم اذهو ةعاضرلا نم هتْخأ اهنإ لبق دقو ابعم ميقي نأ هل ه از نإ ةيقرلا جس رأ ابنأ تح

 . كحال اع رو اهكرتن

 تطقس «ال» لعلف « اهلبق ىلا ةروصلا نيع وهو خسنلا ىف اذك خا عاضرلا ركسنت ةأرملا تناك نإو : هلوق )١(
 . ةحيدصم ا لمات 3 مسانل نم



 اا
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 [وأالاو ىه هنم تناب ام دعبالإ امهنم ةدحاو عضرت ملاهنال اعم هيلع امرحن مل نيقرفتم دعب نيبرخالا
 نكللو هةظتي

 كدركشم ةيارمأ تحأا ايعاال اهدعا تعضرإا ىلا حاكن طقسو ىلو الا تناب ام دعب اهتعضرأ ىتلا ةدقع تتبث

 تلك أ دقت تاعضر سمح ةعبارلا تعضرأ اذإ اهنأ رخآ لوق هيفو ( عيبرلا لاق ) اهتخأ ىلع تحكن ةأرماك

 اعم ن رحسفنق ةعاصرلا نم نيحالا نيب عماج دك ةعارلا تمرح نمو تاعضر ند ةعبارلاو هثلاثلا

 اسمح نييرخأ الا تعضرأ مث تاعضر 0 ةدحاو َتَعْصَرَأ ولو ( قناثن *لالاف ( نبنم ءاش نم جوزعيو

 اتراص امهمال نايرخأالا تمرحو مالا عم ىلوأالا تنبلا حاكت هيلع خسفناو لاح لك مالا هلع تمرح اعم

 تانملا تعضراف عارم تانب املو ني ع كرر اثالث نكولو ( قناخ تكالان ( اعم تقو ىف نيتخأ

 002 الأ 50 ىلع جوزلا عجريو ربملا فصن املو لاحم لحم لو مألا حاكن دسف ىرخأ دعب ةدحاو راغصلا

 0 خسفتا اعمنبعاضرإ نلك 1 نك نإف اهمأ لثم ربم فصنو اهلثم رهم فصنب تلك أ هئاسن ىأل تاعضر

 اتعاضر تلك أف ةدحاو تناك ولو ( ىف|: لالا ) تعضرأ ىلا ربم فصنب نهنم ةدحاو لك ىلع عجديو

 اهمأل اهدعب اهعاضر تلك 1 ىتل حاكت خسفني الو الوأ ابعاضر تك ا حاكن خسف نيبت لبق اسمخ

 ةأرما تخأ تراص اهنأل ء اهدعي ابعاضر تلك أ ىتلا حاكنلا خسفي مث هنم اهتحأو اهمأ تناب تح عضرت#ل

 اهتانب تانبو ةعاضرلا نم اهتانب كلذكو ( قفا لالا ) اهتخأ ىلع ةحوكنم لا تخألاك تناكف حاكتلا ةتباث هل

 نوعضرأوأ نهتءضرأ تناكو هتأرماب لخد ناكولو ( ىفا:ةلالاف ) اهعاضرنم مر اك نهعاضر نم مرحب نهلك
 نهتعضرأ وأ اعم نينثالا تعضرأ تناكءاوسو اهدلو امعضرأو اهتعضرأىتلاهيلع تمرحو سيسملاب ربملا امل ناك اهدلو

 ةأرملا كلت هتعضرأ نم لك كلذكو اهب لخدف ةأرما تانب نهنأل دبألا ىلع نبحاكن دسفي تاقرفتم وأ اعم نهتثالث

 اهتخأ وأ اهتدج وأ هتأرما مأ نيتعضرأف هتأرماب لخد لو اهلاحم هلابلا ,اقاك ولو ( قفا: ةالاؤ ) اهدلوو

 ابلثم ربم فصتاحل نوكيو اهحاكن دسفي ىع عضرت ملو نه نهتعضرأ اذإ اهتانب ىف لوقلاك لوقلا ناك اهتخأ تنب وأ
 حاكن دسفيف هتأرما مأ اهتريص اهنأل 0 نم الوأ تلك أ ىتلا ىلع هب عجريو اهب لخد نكي مل اذإ

 نوحاكسن دسق اعم نعضرأ نإو ابحاكن دسف ىلا لثم ربهم فصنب عجريو اعم ةريبكلا هتأرماو الوأ تعضرأ ىنلا

 لاح لك ىف هيلع نمرحال ر :ماا هتاجوز نأ ةلصخ ىف الإ اهلبق ةلأسملا فلات الو و نهروبم فاصنأب عجريو نهاك

 ةعاضرلا نم هتأرما تاوخأ نك امنإ نهنم مرح وأ هب نمرح ىذلا نأل دارفتالا ىلع ءاش نهتيأ حاكن *ىدتبي نأ هلو

 مرح اهب لخد ناكولو ( قنا ةلالاف ) دارفتالا ىلع نمرحب الو نبنيب عمجم نأ مرحف اهتخأ وأ اهتخأ تانب وأ
 جوزمتي نأ هل ناكو لاح لكب اهتخأ تانبو اهتاوخأ هتعضرأ نم حاكن مرحم لو لاح لكب اهتابمأ هتعضرأ نم حاكن

 اهدعب ىناللا حاكن دسفي الو اعم هتأرماو نبنم ىلوألا حاكن حسفيو دارفنالا ىلع ءاش نإ اهتاوخأ هتعضرأ ىناللا

 ا اهنا مس نال مل ةلاخ الو نمل ةمع نيبو نينبب اعماج نكي مما ما تناب ام دعب ا

 دسفب مل ةريغصلا هتأرما ةبنجأ تعضرأ اذإو ( قناخ تالاف ) ناتخأ انجن اميحاكن دسفف اعم نتثا وأ ةدحاو

 عاضروأ تسند اهتانب نم دحأ نيب عمجن نأ هلع مرحو هئاسن تايم [نماهنأل انيآةلعةجألا تمرح

 تقرف ةمعلا باصأو اهتمع ابيلع جوزت مث ةيص لجرلا جوزت اذإو ( قفا: غلالاف ) تعضرأ ىتلا هتأرما نيبو
 هدعيو حاكسنلا لبق امل مرح تاذ ةمعااو ةيبصلا نيبو هنيب قرفأ مل ةيبصلا ةمعلا مأ تءعضرأ نإف اهلثم ربم املو امهنيب

 رعأ هللاو مرحم الف ىرخألا دعب امهادحإ امأف امهنبب عمجم نأ مرحم امنإو

 (ه-م)
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 هل داع مث نيبلا عطقلا ءاذغلا عطق مث هب ىذغت اذإ ءاذغلا لثم وهف نيب عطق نيتعضر لك نيب ناك اذإ ةعضر بست

 ادحاو نبللا ناك نإو نيبلا عطقلا عاضرلا ىصلا نع عطق اذإ كلذكو ٠ ادحاو ماعطلا ناك نإو نيتلك أ ناك

 5 بست نم هتننا وأ ةعاضرلا نم همأ وأ هتدلو ىلا ا اهتعضرأ مث ةييص لجر ل ولو ) قفاتتنالاف 0

 ىلع عجرو ربملا فصن هلع امل ناكو ادبأ ةبصلا هيلع تمرح هنبا نيلب عاضر وأ بسن نم هنبا ةأرما وأ عاضر

 دمعت دسفأ ام ةمق نمض ائيش دسفأ نم لك نأل هدمعتت مل وأ حاكنلا داسفإ تدمعت اهلثم قادص فصنب اهتعضرأ ىلا

 فصن نم رثك أ ناك اهجوز مزلي امت اهنم تدسفأ ام ةمبق كلذ نأل اهلثم قادص فصن هتميقو هدمعتي ل وأ داسفلا

 ل اذإ لاح لكب هيلع امل بجو ناك ام لقأ كلذ نأل اقادص امل مس مل وأ ايش اهقدصأ ناك نإ لقأ وأ اهقدصأ ام

 تمعقو اذإ ةقرفلا نأ هلك اهربم همزلأ نأ ىنعنم امتإو ( قفا هللا ) ائيش امل ىمسي نأ لبق اهقلط وه نكي

 ازئاج هحاكن لبق ناك ىذلا عاضرلاب ناك حاكتلا داسفإو حاكنلا داسفإ ىنعمب الإ ةيانج ريغ اهحاكن داسفف اهبعاضرإب

 كلذو حاكنلا لصأىف جوزلل امزال ناكام اهتم زلأ هلع اداسف ناك اماف هيلع اداسف نوكي نأ ىنعع الإ هحاكن دعبو امل

 آذإ هل مرغي امتإو هلام ىف هب ىناح ءىث هنأ هتمستب همزا ىذلا ريملا فصن ايمزلأ نأ ىنعنم امنإو اهلثم ربم فصن

 اكل ةثاع ةعلس ىرتشا ول اك همزلام ىلع:ائيش كلذ ىف اهللع ديزأ الو همزا امت هيلع كلبتسا ام نمت هيلع دسفأ

 هاباح ول اهابأ نأ امل ىمسام وأ ايلثم رمم فصن نم لقألا امرغأ نأ ىنعنم امنإو . ةئام مرغي مل نوسمح اهتميقو

 اهقدصأ ام لغأ ابلثمرمم فصنةمبق ناك نإ هنم لقأ وأ همزايام الإ ابمرغأ ملف اهلثم ربم بفصن هيلع ناك اهقادص ىف

 نإ اهلثم ربم فصن لثم هيلع امل ًاقح ناك هنأ ًاقادص امل ضرفي مل ناك نإو مرغلا اهنع طقسأ نأ نم ىنعنم امنإو

 نوكي امنإو هتيبك هتاباحم ابنع تلطبأو لاح لكب همزلام اهتمرغأ امنإف اهقادص ىف ةاباحلا اهمبأل زيجأ ال ىنألو اهقلط

 نوكي الو املام كلمت الف ةيصلا امأف امل وفعلا نوكي اك امام كلمت تناك اذإ امل مسإ ملو تقلط اذإ ةعتملا ةأرملا

 تمرحابةعض راف عمضرت ةيدص اهيلع 6 َىَح اهمصي مث ةأرما جوذ ولو ) ىقثإ ا اال ( املام ىف ةاباحملا اهمال

 حاكت دسفيو اهسفن حاكن تدسفأ اهنأل امل ةعتم الو رهم فصن الو هئاسن تابمأ نم اهنآل لاح لكب ملا ةأرللا هلع

 اناكف تقو ىف الإ اهتنبا هذهو اهمأ رصت مل اهتعضرأ ف ل ايعم ابمأو هكلم ىف تراص اهنأل قالط الب ةيصلا

 فصنب اهتعضرأ ىتلا ةتأرما ىلع عجريف حاكنلا داسفب رهملا فصن اهلف اهتنباو ةأرما حاكن أدتبا نك عضوملا اذه ىف

 اك مألا حاكن دسف اعم اعيمج ةسماخلا ةعضرلا هتأرما امهتعضرأف نيتيبص حكن ناك ولو ( ىف ةلا]ا ) ابلثم ربم

 ىلع امبنم ةدحاو لك هل لغو اهلثم رمم فصن اعبنم ةدحاو لكل ناكازمم مح 0 كك م نإف ٠ اههنم ةدحاو

 مث اعم ةسماخلا ةعضرلا نيتنثا تعضرأف اابص تاجوز ثالث هل تناك ولو « اهب لخدي مل ةأرما اتنبا امهنأل دارفنالا

 الإ عضرت مل ةثلاثلا نآل آم ةسماخلا اتفْضرأ ناتللا ناتتثالا تمرحو ةثلاثلا مرحت مل ةثلاثلا تعْضَرَأَف ةدحاولا تلازأ

 ةعضرلا ةعطرم ريغو هيلع اًتمر>ام دعب الإ نيتأرمال ا ريغ ةثلاثلا تناكف هيلع مألا تمرحو ناتاه تمرح ام كعب

 ةعضرلا نيبرخ الا تعضرأ مث . ةسماخلا ةعضرلا نهادحإ تعضرأ ولو هنم مأالا تناب دعب الإ مآالا نم ةسماخلا

 ةعضرلا ناتعضرملاو هئاسن تاهمأ نم تراص اهن'ال ةسماخلا ةعضرلا ىلو الا تعضرأ ةعاس مالا هيلع تمرح ةسماخلا

 خسفنف ناتخأ ناتنثالاو دحاو تقو ىف لجزلا حاكن اهيلع دومتعم ةئبالاو الإ امأ نكست لو مأالل اعم ةسماخلا

 تعضرأ نإو دارفنالا ىلع امبنم ةدحاو لك بطخم و اعم نيتخأ اتراص نيح دعب ناتنثالا تمرحو اعم امهحاكن
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 أ نكي مل هبسن هنع ىنف اهنعالف هنم دولوملا وبأ ىئتناف دلو نبلب الجر ةأرملا تعضرأ اذإو ( قفا: ةلالان )

 ةعاضرلا نم عضرملا ابأ نوكي نأ هيلإ عجرو دلولا هب قو دحلا برض هيلإ هبسني بألا عجر نإف عضرملل

 ابعاضر ىف ضيحت تناكو عضرت ىهو اهنع تام وأ اهب لخد دقو اهجوز اهقلط ةأرما نأ ولو ( قنانتلالاف )

 ثدحم مل هنأل هنم نبللاو تام وأ قلط ىذلا جوزلا نباو اهنبا دولوملاف ادولوم تعضرأ ماد اهنبلو ضيح ثالث كلذ

 باثف جوزلا اهءاصأو اهنبل عطقنا مث هلبق وأ اهبل عاطقنا دعب اجوز تجوزت ولو ( قفا: :لللاث ) هريغ جوزامل

 رخآلا نبا نوكي الو لوألا جوزلا نباو اهنبا وهف تعضرأ نمو لوألا جوزلا نم نيللاف لمح اهب رهظي مو اهنبل

 تقولا نع ءاسنلا لئس اهنبا باثق لوألا جوزلا نم اهنبل عاطقنا دعب رخآلا جوزلا اهلبحأ ولو ( قفا تلللاف )

 0-5 مل تدلو دق ةأرما وأ طق دلت لو بيث وأ ركب ةأرما نم ناكول للا نلق نإف للا نيببو نيللا هيف بوش. ىذلا .

 هنيبام لوالل نبا وهف ماد نإف لوالل نيللاف عساتلا وأ اهروبش نم نماثلا ىف اهنبل ىنأي امنإ تقولا اذه ىف نبل اهل

 ىذلا تقولا ىف نبللا امل باث اذإو ( قفا لاف ) رخآلا اهلمح نم نبل هبف اهل نوكي ىدلا تقولا غلي نأ نيو
 نوكي نأ نمكش ىفو لوألا نبا نم لع ىلع ىنأل لاح لكب لوألا نم نبللا ناك رخآلا المح نم نبل هيف امل نوكي

 ولو ( قفا لالا ) تقولا اذه ىف رخآلا جوزلا تانب قوتي نأ هل بحأو ائيش كلاب م رحأ الف رخآلا نبا هطلخ

 امل امرحم نوكي الو ًارساح اهتيؤر نع فك« نأ عرولا : تلق تاعضر سمح هتعضرأ ةأرما نوكت نأ لجر كش

 ناكولو ( قفا: ةلالاو ) مأ امتأ نم نيقي ريغ ىلع ىنأل حاكنلا خسفأ مل اهتانب نم ادحأ وأ اهحكن ولو « كشلاب

 نأ (هدحأ . نالوق اهيفف رخآلا نم نبللا هيف بوش, نأ نكع تقو ىف رخألا للا اذه ناك تح بني ملف عطقنا اهنبل

 ءاودلا برمثتو هيلع ردتف دولوملا محرت نأب بوث, اكوبف رخآلا ةفطن كيرحتب باث نإو لوألا نم لاح لكب نبللا

 رخآلا نم وهف باث مث انيب اعاطقنا عطقتنا اذإ هنأ ىناثلا لوقلاو . هيلع ردتف نيللا ىف ديزي ىذلا ماعطلا لك اثو أ

 بوش, ناك نإو ليواقألا هذه عيمج ىف لوألا نم وهف همأ دلت ىتح هب عضرت نبل رخآلا نم لاحب بوشبال ناك نإو

 نكي لو ادلو ثدحم مل هنأل ادبأ لوأالل وه لاق دلولاو نبللا نيب قرغي مل نف اعم امهنم وبف لق نإو هب عطرت ءىش

 ةأرما تقلط نإو ( قفا لالا ) اعم اهبنم وه لاق امبنيب قرف نمو ةعاضرلا نم لوألا نبا ناك اذإ رخآل نبا

 عطقني مف تلمحف اهءاصأف اهب لخدف اجوز تحكتو ضيح ثالث تضاحف عضرت ىهو ضيم تناكو اهنبل عطقني ملف

 هدلو الو هتدلو دحأ هل لحال رخألا جوزلا نباو اهنبا وبف هتعضرأ نمو لوألا نبللا عطق دالولاف تدلو ىتح نبللا

 و ( قنانةلالاك ) هيبأب سيل هنأال هتعضرأ ىتلا ةأرملا ريغ نم لوأالا دلو هل لحنو هوبأ هنأال رخآلا جوزلا

 اهنبا نوكي اك اهنبا ناك اهتوم دعب ىصلا هرجوأف تتاه مث نبل اهنم بلح مث تاعضر عبرأ ايبص ةأرما تعضرأ

 97 ءاف اسوم دعب نإل بيم هل كلَح 0 ةسماخلا اهعضر ولو ( ىف: لال ) ةايحلا ىف اسمح هتعضرأ ول

 لحم الو لحم ةجلا نبل نال مرح ىص هرجوأف تبلحف ةمأان تناك ولو لاحم مح هل لعف تبدل نوكيال هن ال مرح مل

 لقعت ولو لقعاا هف نوكف هلثقتف هلع طقست وأ ناسنإ ىلع تلقت نأب ةيانجلااهل ثوكي ةمئانلا ةيطا نإ ١

 سمح لكت مل تناك ولو ( ىفا< لال ) امل ةيانجال اهنأال لقع هل نكي مل هتلتقف هيلع تطقش وأ ةتيمب ناسنإ

 نبل هن'ال مرحب مل تاعضر سم مّن ىتح االث وأ نيترم ىص هرجوأف نبالا كلذ عطقف ريثك نبل اهل بلحف تاعضر

 عاضرلا هيف قرفيف هريغ ثدح ءىث هنم جرخ الك ىدثلا ىف ثدحم نبالاك سيلو ةدحاو ةعضر الإ نوكي الو دحاو

 ةرم لكف ةرمدعب ةرم ىصلا هب عضرأف نبل اهنم بلح اذإ هنأ رخآ لوق ىفو ( عيبرلا لاق ) اسمح نوكي ىتح



 م. ظ
 ثتعُصراف فرتعي ملوأ اهب انز ىذلا فرتعا انزلا نم تل+ ةأرما تدلو نإف ( ىف ةلالاذ ) نآرقلا ىف هعرحم ةشئاع

 ههرك أ اك انز نم هل دلو ىذلا تانب حكني نأ عرولا ىف هل هرك أو اهب ىنز ىذلا نبا نوكي الو اهنبا وهف ادولوم

 لاق نإف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مح ىف هنباب سيل هنأل هخسفأ مل ادحأ هتانب نم حكن نإو انز نم دولوملل

 نأ ةدوس رمأو ةعمزا ةعمز ةمأ نباب ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىضق : معن لبق ؟ تفصو امف ةجح نم لهف : لئاق
 نإو حابم اهتيؤر كرت نأللجو زع هللا تيقل تح اهوخأ هنأ ىضق دقو اهرب لف ةبتعب هببش نم هنم ىأر الل هنمبجتحم

 انز نم ناك اذإ هنباب سيل هنأ هخسف نم ىنعنم اعإو حابم هتخأ حاكت نم 'دؤلوملا' ةيؤر كرت كلذكو امل اخأ ناك

 بلحف نبل امل لزن لمح امهنم ةدحاول ملعب ملو ابيث وأ هريغالو حاكنب ىسم ل انرك نأاولو :("ىن(نغلإلات ١

 انزلا دلو ىنعم ريغ ىف ناكو هل بأ الو امهنم ةدحاو لك نبا ناك تاعضر سه ادولوم هب اتعضرأف نبل جرخف

 تعضرأ ةأرما نأ ولو ( قفا لالا ) عامج نم دزني مل هب عضرأ ىذلا هنبل نأل هل ٍبأ' الؤ مأ هل تناك نإو

 امك اهنبا وهف حاكنلاب هل ترقأو اهدلوب رقأو احيحص اهبحكن ناك هنأ ىعداف لجر ءاج مث جوز امل فرعي الو

 حاكتلا ناكو ًادلو حاكتلا كلذ نم تدلوف ًادساف آاحاكت تحكن: ةأرما نأ ولو ( ىف[: ةلالاث ) دلولا نوكي

 بسنلا هب قحلي جوز نم اهتدع ىف حكنت نأ الخام ناكام دساف حاكن ىأ وأ لودع دوبش ريغب وأ ىلو ريغب

 نبا للا نوكي اك عضرملا ةأرملاو ادساف 0-1 حك انلا هكا نبا نأك ادول مادبا تقصف نبل ان لزق كلم وأ

 هقالطوأ دسافوأ حبحص جوز ةافو نم اهتدع ىف تفك هاما نا ولو: ( قفا نة لاإلاف ) اخيحص احاكت مكانلا

 ناكو اهنبا ناك ادولوم نبللا كلذب تعضرأف تدلو وأ نال امل لزنفلم تءاجف !كامان"ا/ دع ف ءايع لح در داك

 قحل ةفاقلا هتقْأ نيلجرلا ىأف ةفاقلا اهنبا ىري ىتح اعم نيلجراا ىف افوقوم نوكي نأ ملعأ ىلاعت هللاو ىدنع هبشأ

 لمح ناكولو ( قفا لالا ) دلولابسن هنع طةسىذلا ةوبأ هنع تطقسو دلولا هب قحلي ىذلا نبا عضرملا ناكو دلولا

 دحاو نبا عضرملا دواوملا نكي مل ادولوم تعضرأف ةفاقلا هاري نأ لبق تا ًادلو تدلو وأ هقلخ نبي مل ًاطقس ةأرملا

 دحاو ةنبا مكنيال نأ عرولاو ؛ ؟حلاف رخآلا نود امهنم دحاو نبا دولوملا نوكي ال محلا ىف ردالا نود اك

 رفاسي وأ واخ نمل آمرحم اذه عم نوكي الو ةيراج تناك نإ ةعضرملا الو ارسسح هتانب امبنم دحاو ىريال نأو امهنم

 ا 1001 لإ بيدتف فرقت هوازلل ارمأف اسم امينا وه اولاقق ةفاقلا هارت قح شاع دولؤملا ناكولو نهم
 رخآلا نود اههدحأ ىلإ باستنالا كريب نأ هل نوكي الو ءهيلإ باستنالا كرت ىذلا ةوبأهنع عطقنا امهدحأ ىلإ بستنا

 دلو هلو تومي تح امهنم دحاوب قحلي مل اهوتعم غلب وأ بستني نأ لبق تام نإو « ا(هدحأ ىلإ بستني نأ ربجم
 عضوم اذهو ( ىف لالا ) ًافوقوم هثاريم نوكبف دلو هل نوكي الوأ اهدحأ ىلإ اوبستني نأ ىف هماقم هدلو موقيف

 لقعلاو ثاريملا قوقح نبالا ىلع بأاللو بألا ىلع نبالل تبثي هنأل نبالل فلاخم عضرملا نأ اهدحأ : نالوق هيف

 ىذلا هنبال الو هعضرأ ىذلا هنبا ىلع عضرملا تبثي الو نينبلا ماك>أ نم كلذ ريغو تانبلا حاكنو مدلل ةيالولاو

 لمجٍبهذملا اذه بهذ نف ؛ بسلا اذهل آعم امهنبا نوكي نأ نم عانتمالا ف ةلعلا لءاو ء ءىش كلذ نم هيلع هعضرأ

 . اهانعم ىف ىتلا هلبق لئاسملا ىف كلذ لاقو رخآلا نود اههدحأ نبا نوكي نأ ىف رايخلا هل لمي ملو ًاعم امهنبا عضرملا

 نأ عطرملل نوكي الو عضرملا وبأو هوبأ وهف هابأ نوكي نأ دلولا راتخا امهمأف دلولل رابخلا نوكي نأ : ىناثلا لوقلاو

 نوكيف (هدحأ راتخم نأ عضرملل ناك رت ملو دولوملا تام نإف بسنلل عست عاضرلا نأل دولوملا راتخا ىذلا ريغ راتخم

 هنع هتوبأ عاطقناب نهارب ًامرح نمل نوكي الو رخآلا تانب حكنيال نأ عرولاو رخآلا ةوبأ هنع عطقتبو هنأ
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 عم ةصخر كلذ نأ اهمأ نع بنيز لوق فلاخم ال ةشئاع ريغ سو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزأ ةعامح نع ةورع لوقف

 دق ىلإو نآرقلا ةلالد نم تفصوام عم ةصخرالإ هارئام اهريغ لوق ةدايزو ةصاخ وه ثريدحلا ىف ةماس مأ لوق

 نم دحأ نع ريخ اذه ىف لهف : لئاق لاق نإف . صاخ ماس عاضر نأ معلا لهأ نم تنقل نع ةدع نع تظفح

 رانيد نب هللا دبع نع سنأ نع كلام انربخأ : معن لبق ؟ ريبكلا عاضر ىف تلق امب سو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ

 رمت ىلإ لجر ءاج رمع نبا لاقف ريبكلا ةعاضر ن ع هلأسإ ءاضقلا راد دنع هعم انأو رمع نبا ىلإ لجر ءاج لاق

 دمف كنود تلاقف اهيلع تلخدف اهتعضرأف اهيلإ ىتأرءا تدمعف اهؤطأ تنكف ةديلو ىل تناك لاقف باطخلا نبا

 نع عفان نع كلام انربخأ ٠ ريغصلا عاضر عاضرلا امنإف كتيراج تئاو ابعجوأ باطلا نب رمع لاقف . ايتعضرأ هللاو

 ةعاضر لاق ىسوم ابأ نأ ديعس نب ىحي نع كلام انريخأ رغصلا ىف عضرأ نملالإ عاضرال لوقي ناك هنأ رمع نبا

 ةعاضر ال لاقف ؟ تنأ لوقت اف 0 لجرلا هب ىفي ام رظنا دوعسم نبا لاقف مرت الإ اهارأ ام ريبكلا

 قرف عامجف ( ىفانعلالا ) ؟رهظأ نيب ريا اذه ناكام ءىث ٠ نع قولأست ال ىسوموبأ لاف نيلوهلا ىف ناكام الإ

 هلك دقن تفصو متاعضر سمح نيلوحلا ىف دولوملا عضرأ اذإف نيل وحلا ىف عاضرلا نوكي نأ ريبكلاو ريغصلا نيبام

 نيلوحلا لبق عضرأ مث هعاضر عطق مث نيلو> نم لقأ دولوملا عض رأ ءاوسو ) قناة خلاله ) مرح ىذلا هعاضر

 لاوحأ ةثالث لضفي مف هعاضر عبوت ولو تاءضر سم نيلوهلا ىف ىرخأ ةأرما 3 قح ًاعاتم ةعاَضر نك ذأ

 « بارشلاو ماعطلا ةلزنع ناكو ائيش عاضرلا مر مل نيلوملا دعب عضرأف رم كك أ وأ لفأ وأ ورش ةن و نيلو> وأ

 تاعضر سمح مئامالإ عاضرلا نم مرمالو مرح مل رثك أو ةسماخلا نيل ا نيلوحلاىف عضرأ ولو

 ماعطلا وأ بلغألا نبللا ناك همعطف ماءطىف نبا دولوملا طل> نإو « رود>ولاو عاضرلا مرم امف ءاوسو « نيلوحلا ىف

 هل نبج ولو عاضرلاك هلك وهف هفوج ىلإ لصو اذإ ليلق وأ ريشك ءامب نبللا هل بيش ءاوسو هفوج ىلإ نبللا لصو اذإ

 اهدحأ : نالوق ةنقحلا ىف ناك هنقح ولو فوج سأرلا نأل ةطعستسا نا ككل عاضرلاك ناك انبج معطأف نبللا

 ةدعملا نم ىذتغي هنأل ةدعملا ىلإ لصو ام غامدلا ىلإ لصوام نأ رخآلاو « نقتحا ول ماصلارطفت اهمنأ كلذو فوج هنأ

 « ىرخأ هطعسأو ىرخأ هرجوأو ةرم ماعط ىف ةأرما نبل معطأ ايبص نأ ولو ( ىف: :لاز() ةنقحلا كلاذك تسيلو

 ماقم موقي اذه نم دحاو لك مرح ىذلا عاضرلا اذه ناك تارم س6 هل مْ تح معطأو هرجوأ مث « ىرخأ عضرأو

 لاكتسا دعب الإ ةسماخلا هل مثت مل اذإو « قش فانصأ نم اذه ناك وأ رارم سمح اذه فنص نم ناكول ءاوسو هبحاص

 عاضرلا ماقم موقي هنأ تفصوام وأ هفو> ىلإ نيالا لصيف ةسماخلا عضري نيح ةسماخلا هلتمب نإو « مرح مل نيتنس

 . اهلاك مدقتي ماذإ اهلاك عم وأ نيع ةفرطب اهلا لبق كلذ ناك نإو مرح دقف هلاك لبق نيتنس ىضم عم

 ةأرملاو لجرلا نبال ىف

 ةأرملاو لجرلل نيللاف لمح نم الإ نوكي هبسحأ الو لمح نم ناكاذإ نبللاو : ىلاعت هلل همحر ( قفا لاا )

 ىلإ دلولا كلذ بسن لجر نم دلوب كزن اهنبل ناكن إف « نبالا تاذ ةأرملا ىلإ رظناف ةأرملاو لجرلل دلولا نوكي

 بسنلا نم هنبا نبالا ىذلا لجرلانبا نبالا كلذب عضرملا وأ دولوملاف دولوم هب عضر نإف لجرلا نم هلمح نأل دلاو

 لجرلائم هبسن تبثرال دلو نبل دولوملا هب تعضرأ ىذلا نبللا ناك نإو « اهنمو هنم دلولا ثبش اكو ةأرماا تدشي اك

 نإللا طقس .هنم رك أ وه ىذلا بسنلا طقس اذإ هنم لجلا ىذلا نبا عضرملا نوكي الف نبللا طقسأف هنم لجلا ىذلا

 ةياكحو « بسنلا نم مرحب ام عاضرلانم مر » لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نإف م.رحتلا ىف بسنلا ماقم مقأ ىذلا
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 ىرخأ لاقق ريبكلا ةعاضر نع لئس هنأ بابش نبا نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا همحر ( قفانتلالات )

 ناكو اردب دهش ناك دق ملسو هيلع هللا ىلع ىنلا باحدأ ن. ناكو ةعيبر نب ةبتع نب ةفيذح ابأ نأ رييزلا نب ةورع
 ةفيذحويأ حكتأف ةثراح نب ديز سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىنبت مك ةفيذحىبأ ىلوم ملاس هل لاقي ىذلا املاس ىنبت دف

 تارجاهلا نم ذدئموي ىهو ةعبر نب ةبتع نب دلولا تنب ةمطاف هبخأ ةنبا هحكتأف هنبا هنأ ىري وهو املاس

 مهئابآل موعدا ) لاقف لزنأ ام ةثراح نب ديز ىف لجوزع هللا لزنأ اماف شررق ىمايأ لضفأ نم ذئموي ىعو لوألا

 . هيأ ىلإ ىنبت نم كئلوأ نم دحاو لك در « ؟كلاومو نيدلا ىف يناوخإف مهءابآ اوداعت ل نإف هللا دنع طسقأ وه

 ىلإ ىؤؤل نب رماع ىنب نم ىهو ةفيذح ىلأ ةأرما.ىهو ليبس تنب ةلهس تءاجف ىلاوملا ىلإ هدر هابأ معي مل نإف
 تيب الإ انل سيلو لضف انأو ىلع لدي ناكوزادلو املاس ىرن انك هللا لوسراي تلامف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 تلعفف «اهنبلب مرحيف تاعضر س# هيعضرأ» انغلب امف سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف ؟ هنأش ىف ىرت اذا دحاو

 ا تناك هلاجرلا نم اهيلع لدي نأ بحن تناك نمف كلذب ةشئاع تدحاف ٠ ةعاضراا نم انبا هارت تناكف

 ىناا جاوزأ تاس ىلأو انك للخ رلإ نع ابلع لخد, نأ تحأ نم ا نعضري اهمخأ تانبو موثلك مأ اهتخأ

 هللا ىلص هللا لوسر هب رمأ ىذلا ىرن ٠١ ناقو ساناا نه دحأ ةعاضرلا كلت نريلع لخدي نأ ملسو هيلع هللا ىلص

 ةعاضرلا هذهم انيلع لخديال ٍدسو هيلعشا ىلص هللا لوسر نه هدحو ملاس ىف ةصخر الإ ليهس تنب ةلهس ملسو هيلع

 عأ ىلاعتشاو اذهو ( قفا: لالا ) ريبكسلا ةعاضر ىف سو هيلع هللا ىلص ىننلا جاوزأ ناك ربخلا نم اذه ىلعف دحأ

 تركذف ( نان لالاف ) ؟ تفصوام ىلع لدام : لئاق لاق نإف ( قفا لالا ) ةصاخ ةفيذح ىبأ ىلوم ملاس ىف
 نأ ةفيذح ىبأ ةأرما رمأ هنأ ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةماس مأ نع ةفيذخ ىبأ ىلو» هل لاقي ىذلا ملاس ثيدح

 ةصاخ ملاسل اذه ناك اذإو ةصاخ ملاس ىف كلذ ناكو ثيدحلا ىف ةماس مأ تلاقو «٠ نهب مر تاعضر نيف 217

 نأ الإ ماعلا ىف زوجي الو ماعلا ريغ صاخلاف ماعلا يَح ن.د اجر ناك اذإو ماعلا يح نء اجر الإ نوكي ال صاخلاف

 اذإ ىذلا تقولا ىلع ةلالدلا باط ن. ريبكسلاو ريغصاا ىف عاضرلا فاتخا اذإ دب الو مرحمال رييكسلا عاضر نوكي

 . لجو زع هللا باتك ىف ةدوجوم ريبكلاو ريغصلا نيب قرغا ىلع ةلالدلاو ( لاق ) مرحي مل عضرأف عضرملا هيلإ راص
 مات لجو زع هللا لعجف « ةعاضرلا متي نأ دارأ نا نياءاك نياو> نهدالوأ نعضري تادلاولاو » ىلاعت هللا لاق

 .لعأ ىلاعت هللاو ىنعي «امهيلع حانج الف رواشتو امنه ضارت نع الاصف ادارأ نإف » لاقو ٠ نياماك نياوح عاضرلا

 نيل وحلا لبق هل اصف ىلع امرعاتجاب نوكم امنإ كلذ نأ ىلع نيلوملا لاصنىف لج وزع هصاخرإ نأ ىلع لدف نياوحلا لبق

 مامتإ نم هل ريخ نيلوحلا لبق هلاصفنأ نانري انوكي نأ هيدلاو نه دولوهلل رظنلاب الإ . ملعأ ىلاعت هللاو نوكي ال كلذو
 دعي جحلاف ةياغ هلىملاعت هللا لعج امو . اذه هبشأ ام وأ اهريغ عاضر لبقيال هنأوهتعذرع وأ هب نوكست ةلعل هل عاضرلا
 جلع سيلف ضرألا ىف متب رض اذإو » ىلاعت هللا لاق لبق ؟ كلذ امو لئئاق لاق نإف . اهيض» لبق هريغ هيف ةياغلا ىشم
 ليلد ةفوصو٠ لاح رمل ردقلا طرعش ىف ناكو نبرفاس٠ اورمدقي نأ مهل ناكف ةنآلا « ةالصاا نه اورصقت نأ حانج

 اذإ نكف ع ءورق ةثالث نيسفنأب ندب رتب تاقلطملاو 3. ىلاعت لاقو .. رصق'ا ريغ ةفصلا كلت ريغ ىف مهمكح نأ ىلع

 لاق ةورع لاق دقف : لئاق لاق نإف ( ىف( لا: ) اهبف نرمكح ريغ ابيض. دعب نومكحف ءارقألا ةثالثلا تض»

 :لق . ملاس ىف ةصخرالا مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نم اذه ىر ام ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا جاوزأ نم ةشئاع ريغ
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 ىلع لخديال ناكف نمر سمح ىلإ نريد مث نهر تاءولعم تاعضر رشعب نآرقلا لزن لوقت تناك اهنأ ةشئاع

 هنظأ جاجحلا نب جاجحلا نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انربخأ . تاعضر سمح لئكتسا نم الإ ةشئاع

 هللا دبع نع هنأ نع ةورع نب ماشه نع نايفس انريخأ « ءاعمألا قتفام ل 0 نم مرحمالا» لاق ةرره ىنأ نع

 نع كلام انريخأ « ناتعضراا الو ةعضرلا الو ناتدملاو ةصملا مرحن ال » لاق حسو هيلع هللا لص ىلا نأ ريبزلا نبا

 اهتيل مر تاعضر 0 اكلاش عطر نأ ةفيادح ىلأ ةأرما را 2 هلع هللا ىلص ى هلا نأ ةورع نع باهش نبا

 املا عطر وهو هب تلصرأ ةشناغ نأ هريخأ هللا ديعنب لاس ن 0 أ عفان نع كلام نر انبا هارت تناكتف تلف

 مل ىلأ لجأ نم ةشئاع ىلع لخدأ نك أ لف تاعضر ثالث ريغ هعطرت لف تطرم مث تاعضر ثالث هتعضرأف موثلك مأ

 سمح هل مي لو عاضرلا رثكأ اهنأل ًاريثع عضرب نأ ةشئاع هب ترمأ ( قفا الاف ) تاعضر رمشع ىل مت

 ثدحف تامولع» سمخم نخسنف تاعضرلا رشعلا ىف ةشئاع لوق هيلع بهذ نوكي نأ املاس لعلو اهيلع لخدي لف

 لح اع هنأ فارق [ر 2 عطرب نأ كرد دعو اهيلع لخدب نكي مف نال عضرأ هنأ نم لع امب اهنع

 نمرحب نهنأ ةشئاع ةياكحم مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع تاعطر سمحم انذخأ امنإو رمثع ابيلع لوخدلا

 دولوملا عضري نأ كلذو ٠ تاقرفتم تاعضر سمح الإ عاضرلا نم مرح الو ( ىف غلا ) نآرقلا نم نهنأو

 كنم لق ام هفوح ىلإ لصو 1 هنآ 1 ام ن 3 ممم ةدحاو ّق عصر اذإف عاضرلا عطقي 2 عطر مث عاضرلا عطقي مث

 ىدلثلا عضرملا مقتلا نإو ) قثاتن 5 0000 يا أ وأ اهلثا داع مث عاضرلا عطق اذإو 2 ةعطر ىبذ رثكو

 فلاخلا نوكي ام انيب الاصفتا لصفتا ام الإ عطقاا نوكي الو ةدحاو ةعطر تناك داع مث اليلق ءىشب اهل مث

 لاط نإو ةرم كلذ نوكمف لك أب نأ ىلإ داردزالا دع سفنتبو لكأت نوكيف هرم لإ ا01

 نيتلك أ اذه ناكو ًاتناح ناك لك أ مث ماعطلا نم ريثك وأ لبق دعب اننب. اعظق, كلذ عطق ولو ( قفانتلالاف )

 ةدحاو ةعضر هذه تناك هيفام دفنأف هناكم رخآلا ىلإ لوح مث هيفام دفنأف دحاولا اهدث ذخأ ولو ( ىتفان تنال )

 دحاو ماعط وهو سفناا ةيقب بارسشلاو ماعطلا نوكي اك ةدوعااو لاسرإلاو سفنلا ةيقب نوكي دق عاضرلا َنأل

 نم مرحب مل اسمح متي د ملامو ةعّضر ويف ءىش هنم هفو> ىلإ لضو اذإ يك الو هعاضر ليلق ىلإ اذه ىف رظنب الو

 مف : لئاق لاق نإف ( قفا *لالاف 0 فود سأر || نا فرعا كلذكو عاضرلاك رود>ولاو ( قفا *لالات (

 رشع مرح تاتكلا نأ 0 ةشئاع نأ اندكح اع ليق ؟ مرع ابنأ ىضم نم ضعي لاق دقو ةدحاو ةعضرب مرحب ل

 لوسر رفآو « ناتعّضرلا الو ةعضرلا مرح ال ) لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا أ انيكح ابو سمحت نحسن مث تاعضر

 هللا لوسر لاق امو باتكلا ىف ةشئاع تكحام لدف نهب مرحب تاعضر سمح ملاس عضرب نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 دقو ةجح ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا عم دحأ ىف نكي ملو عاضرلا مسا لقأ ىلع هب مرحمال عاضرلانأ ملسو هيلع هللا ىلص

 نإف ةنسلا ىف مث باتكلا ىف ةتئاع تكح امف ةيافكلاو ةنسلا ىف مث باتكلا ىف ةشئاع تكح اب ىضم نم ضعب لاق

 سو هيلع هللا ىل اد ىنلا نسف «امهءديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » لجو زرع هللا لوق لبق ؟ اذه هبشي امف لئاق لاق

 )ع ةدلح ةئام امهنم دحاو لك اودلحاف قازلاو ةنازلا 0 ىل اع لاقو زرحلا 3 ةقرسلا ىفو رائيد عبد ىف عطقلا

 دارملا نأ ىلع مسو هيلع هللا ىلد هللا لوسر ةنسب انللدتساف (هدلحم ملو نيبيثلا نينازلا سو هيلع هللا ىلك ىنلا مجرف

 مسا همزأ نم ال ضعب نود نيقراسلا ضعب و ضع نود ةانزلا ضعب ةانزلا ند ةئاملاو نيقراسلا نم عطقلاب

 ضع نود نيعضرملا ضع عاضرأا م دارملا نأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةئاسل انلل ع اذكبف انزو ةقرس

 . عاضر مسا همزل نمال
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 هعاجو . هريغو اذهركذ ؛ فالتخالا باتكىف انفصو دقو ( ىف[: لا]او ) اعرح هل دشأ مارحلاف لالحلا همرحام

 ىلع ءاسنلا نم مرح نف هقلخ للع همعن نم ةمعن كلذ لعجو رهصلاو يسنلاب ةمرحلا تدثأ انإ لجو زع هللا نأ

 بدنو هب رمأو حاكتلا ىضر هنأ كلذو بسنلا ةمرحك ربصلا نم لاجرلا ىلع نلو نبيلع لاجرلا ةمرحبف لاجرلا

 ىصاعلا ىتازلاك هيلإ ىلاعت هللا هاعد ايش ىنأ نم نأ ىلع اه ىلاعت هللا معنأ ىتلا ةمرحلا نوكت نأ زوحم الف هِلإ

 تش ىتلا ةمعنلاف ةمهن ال ةمعن وه اعإ حاكتلاب مر حتلا نأ كلذو هنع وفعي نأ الإ رانلا هل بجوأو هللا هدح ىذلا هل

 اعج اذه نكي ل هتأرما تخأب لجر ىز ول اذكهو الجآو الجاع ةمقتلا هيف هللا لعج ىذلا مارهلاب تبثت ال لالحلاب

 بسنلا نم مرح ام عاضرلا نم مرح اذإو ( ثا شلل ) امتاكم اهب ىز ىتلا اهتخأ حكني نأ هيلع مرحب ملو امهنيب

 1 3و لق نمهتدلو نم لكو اهنانو ©) ابني تانبو نافس نإو هتعضرأ ىتلا مألا تاني نم حكني نأ هل لحم مل

 كلذكو هتالاخ نهنأل اهمتاوخأ كلذكو هتاوحأو هتابمأ ةلزنع نبنأل اهدلو نم لكو اهتابمأ كلذكو ةأرما نأ وأ

 هتالاخو هتاوخأو هتابمأو هنبل هتعضرأ ىذلا لجرلا دلو كلذكو همأ تالاخو همأ تامع نهنأل اهتالاخو اهتامع

 نيب عضرأ نم كلذكو اهريغ وأ هتعضرأ ىلا مألا نم هتعضرأ ىذلا لجرلا نبلب هتعضرأ نم كلذكو هتامعو

 الق ادولوم ةأرملا تعضرأ اذإو ( قناة تلالاف ) هريغ جوز وأ هنبلب هعضرأ ىذلا همأ نم ةتعضرأ ىتلا ةأرملا داو

 سأب الف بأالا اهحوزتي مل نإ كلذكو وه هعضرت ١ اهنأل اهمأو اهتنبا جوريو هوبأ عضرملا ةأرملا جوزتي نأ سن

 مالغلا جوزتي نأ 1 هلو اهنلو جوزتي كلذكو « اهنبا سيل هنال وه هعضرت مل ىذلا عضرملا وخأ اهجوزني نأ

 نم نيتخألا نيب لجرلا عمجم الو بسنلا نم سأب كلذب نوكي ال اك عاضرلا نم هلاخ ةنباو همع ةنبا عضرملا

 ٌتاوذو سسنلا نم مرحم ام ةعاضرلا نم مرحم ةعاضرلا نم اهتمعو ةأرملا كلذكو كلم.ءطو الو حاكنب ةعاضرلا

 ةمآلاو ةرحلا ةعاضر.ءاوسو بسنلا نم مرحلا 0 رفاسيو نهحاكن' نم مرخم ام ةعاضرلا نم مرحملا

 كلذ لك حاكت 5 و1 كلع ةماالا تثطو ءاوسو نود قرفال ةركلا محم 15 نمزح نهاكو تابمأ نيلك ةيمذلاو

 مالغ برش ولو ( ىف: ل/|ف ) بسنلاو عاضرلا نم اهبأ ةأرماو ةأرملا لجرلا جوزتي نأ سأب الو مرحي

 نم نيب ًامرحم نوكي الو باريشلاو ماعطلاك اذه امإ ًاعاضر اذه نكي مل ةقان وأ ةرقب وأ ةاش نم ةميهب نبل ةيراجو

 لاقو « ةعاضرلا نم متاوخأو عنعض رأ ىناللا متتابمأو » ىلاعت هللا لاقو ماهل ال تايمدآلا نبل مرحم اهنإ هبرش

 نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضر تادلاولاو » هرك ذ زعلاقو «نهروجأ نهوتآف يل نعذرأ نإف» ةعاضرلا ىف

 هل عضري لجرلا ىلع لعجو نالوح عاضرلا ناك نأ لجو زع هللا ريخأف ( ىف(: لالا ) « ةعاضرلا متي نأ دارأ

 عقي عماج مسا عاضرلاو ( ىف: ةلإلاو ) ةمولعم ةدم هلا ىلع الإ نوكي ال عاضرلا ىلع رجألاو عضرملا رجأ هنبا

 الق ( قنا: لالا ) نيلوحلا دعب. ناك نإو عاضز لك ىلع 0 عاضر لاك ىلإ اهنم رثك أو ةصملا ىلع

 عاضرلا نم ىنعم وأ عاضرلا مسا هيلع عقب ام لقأب عاضرلا مرح له ةلالدلا بلط ملعلا لهأ ىلع بجو اذكه ناك

 نع ةرمع نع مزح نب ورمع نب دمحم نب ركب ىنأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ ( ىفاتشلالاف ) ؟ هريغ نود
 سمخم نحسن مث « نمرحب تامولعم تاعضر رششع » نآرقلا ىف ىلاعت هللا لزنأ امف ناك تلاق اهن :أ نينمؤملا مأ ةشئاع

 نع ةرمع نع ديعس نب ىح نع نايفس انربخأ نآرقلا نم أرقي امث نهو مسو هلع هللا ىلص ىنلا ىفوتف تامولعم

 ا ررحو؛ خسنلا ىف اذك « ةأرما » هلوق ىلإ هتدلو نم لكو اهتانبو : هلوق )١(
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 ناك ولو اهب لخدي مل هنأ ريغ هئاسن نم لبق تناكدقو هئاسن تاهمأ نم تراص اهنأل هتأرهاب لخدي مل نإو هتأرما

 لجو زع هللا لاق اهب لخد ىتلا هتأرما نم هيئابر نهنأل ادبأ تنبلا هتدلو نمت دحأ الو تنبلا هل لح ل مألاب لخد

 كلذكو لخدي مل وأ نبالا اهب لخد هب أل لع تمزح لخر اهحكن ةأرما ىأق «ميالصأ نم نيذلا يئانبأ لئالحو»

 ءاسنلا لق نم هدلو داو مكن ن 1 لك كلذكت معمل ءاورألا نال ةمآو هب انك نندئاا بع ل

 «فلس دقام الإ ءاسنلا نم كوابآ حكن ام اوحكسنت الو ىلاعت هللا لاق اعم مبعمجم ةوبألا نأل اولفس نإو لاجرلاو

 احراا لبق نم ؛هدلو كلو كلدكو اا لخدي م وأ لالا كحد دلو لع تمرح لح اهكت ءأرمإ

 0 هبأ وأ هنبا ىلع امتهرح نبا وأ بأ ةأرما 10 ا ) اعم مهعمجم ةوبألا نآل الجش نإو

 «تئانبأ لئالحو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ا لئاق لاق نإف عاضرلا نم نبا وأ بأ 0 تناك اذإ ابمرحأ كلذكف

 نم تخألاو مألا نيب هللا عج نم تفصو امب لبق ؟ ةعاضراا نم نبالا ةليلح تمرح فيكف « ميالصأ نم نيذلا

 نم مرح ام عاضرلا نم مرح» لاق مسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأب مث ميرحتلا ىف بسنلا نم تخألاو مألاو ةعاضرلا

 ىنعم امأف اهلزنأ مف ملعأ ىلاعت هللا لق «؟ 5 الصأ ن٠ نيذلا ميئانبأ لئالحو» تلزتأ مف ملعت لهف لاق نإف «بسنلا

 ناكف ةثراح نب ديز دنع تناكف شحج ةنبا حاكن دازأ سو هيلع هللا ىلص هلا لوسر نإف هتعمجف اقرفتم تعمسام

 «نبدلا ىف يناوخإف مثءابآ اوملعت مل نإف» ممنابال ءايعدألا ىعدي نأ هركذىلاعت هللا رماف هانيتلسو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ارطو اهنم ديز ىذق اماف» سو هيلع هللا ىلد هينا لاقو ( ؟يااوهو» هلوق ىلإ « كءانبأ كءايعدأ لعج امو » لاقو

 لئالحو » هلوق نوكي نأ لعأ ىلاعت هللاو هبشأف ( قفا لاا ) ةيآلا « جرح نينمؤللا ىلع نوكي اليكل انا

 نم انمرحو ءىث ىف اذه نم عاضر 1 نركك ل م ءانبأ مهنومست نبذلا يسئايعدأ نود عيدا ن«نيفلا ميئانبأ

 « ةدالولا نم مرحم ام عاضرلا نم مرحب » هنأ سو هيلع هللا ىلد هللا 1 لاق امبو هيلع ًاساق هللا مرح اع عاضرلا

 نأو » هلوق ىفو «فلس دق ام الإ ءاسنلا نم كؤابآ مكن ام اوحكنت الو» لجو زع هللا لوق ىف ( قفا:ةلالاب )

 نيتخألا نيب عمجم لجراا ناكو هيبأ ةأرما ىلع فاخ لجرلا دلو ربكأ ناك « فلس دق ام الإ نيتخألا نيب اوعمجت

 ىف فلس دقام الإ هوبأ حكن ام حكني وأ نيتخأ نيب هرمع ىف عمجم دحأ مهنم نوكي نأ نع لجو زع هللا ىهنف

 ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا مر قأ اك مالسإلا لبق هنيب اوعنح دق اوناكام مهيديأ ىف رقأ هنأ سيل هعرحتب مهماع لبق ةيلهاجلا

 ىلعو ءانبألا ءاسن نم ءابآلا ىلع انمرح امو ( ىف ةلالإو ) كاحب مالسإلا ىف لحب ال ىذلا ةيلهاجلا حاكن ىلع

 الف انزلاب امأف بيصأف حاكنلاب نهب لخد ىتاللا هئاسن تانبو هئاسن تابمأ نم لجرلا ىلعو ءابآلا ءاسن نم ءانبألا

 وأ هتأرما مأب ىنز ول كلذكو هيأ ىلع الو هنبا ىلع الو هيلع مرحت مل ةأرماب لجر ىز واف الالح مرحب انزال مح

 نيب اعماج نكي ملو هتأرما بنتحم مل اهتحأب قرف ةأرما هتحم تناك ولرانلاذكاو ةنآرما ل 0 مل هتأرما تنب

 هيف أرديو ربملا هيف ذ>ؤيو بسنلا هيف تش هنأ لبق نه مرح نأ لمتحا دساف حاكشب ةباصإلا تناك نإو نيتخألا

 ةأرما لجر حكن ولف ًاحضاو نوكي نأ ريغ نم هب مرحم نأ ىلإ بحأو لالحلا ؟ح اذهو ةدعلا هيف نوكستو دحلا

 كانا بصي مل نإو هنبا الو هوبأ اهحكتي الو اهتنبا الو اهمأ سكسي نأ  ىدنع هل لحب مل اهم اصأف ًادساف احاكن

 هيف قحاب الو قادص هيف نوكي ال هنكح نأ لبق نم ايش هيف ةباصإ الب دسافلا حاكتاا هيلع مرحب مل ًادساف ًاحاكن

 م ةباصإلا هيف ناك نإو دسافلا حاكنلا مر ال ان ريغ لاق دقو ( ىتقإ* لالا ) نيجوزلا نيب ام ءىش الو قالط

 لك : هريغو انريغ لاق دقو ٠ نيجوزلا ني ٠١ الو اهق-ايال قالطلا نأ ىرت الأ جاوزألا نء تسيل اهنأل انزاا مرحمال
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 اهسفن همأ وأ هيلصل هنأ دلو نه تاوخألاو اوافس نإو دلولا داو كلذكو هنم ندعابتو نواع نإو تابمألا مسأ

 نم امهقوف نمو ابمأو همأ مأ هتدلو نم هتالاخو هدادجأ نه امبقوف نهو ىصقألا وأ ىتدألا هدج دلو نم هتامعو

 اولفست نإو هبخأ ونب مهلكف هتدلاو هتدلو دلو نم امملوأ همأل وأ هيبأل خألا دلوام لك خألا تانبو اهلبق نم هتادج

 ذإ امهدحأ نيبن«» اهعرحم لمتحاف ةعاضرلا نم تخألا ىلاعت هللا مرحو ( ىف: :لالاف ) تخألا تانب اذكهو

 ةعاضرلا نوكت نأ بسنلا ند تخألاو مألا ماقم مرحتلا ىف امبماقأف ةعاضرلا نم تخألاو مألا مسرحت هللا رك ذ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ةلالدب لوقن اذهب و هلثم عاضرلاب مرح بسنلاب مرح اف بسنلا ماقم موقت اهلك

 لئاق لاق نإف ( ىف[ ءلالاو ) اههاوس مرحم الو تخألاو مألا عاضرلا نم مر نأ رخآلاو نآرقلا ىلع سايقلاو

 راني دنب هللا دبع نع سنأ نب كلام انربخأ :ىلاعت هللا ءاش نإ هل لبق ؟بسنلا ماقم موقت ةعاضرلا نأب ةنسلا ةلالدنيأف

 مرح » لاق سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع ىللاعت هللا ىضر ةشئاع نع ريبزلانب ةورع نع راسإ نب ناملس نع

 جوز ةشناع نأ نمحرلا دبع تنب ةرمع نع ركب ىبأ نب هللا دبع نع كلام انربخأ (ةدالولا نم مرحام عاضرلا نم

 تيب ىف نذأتسي لجر توص تعمس اهنأو اهدنع ناك سو هيلع هللا ىلص ىنلا نأ اهتربخأ سو هيلع هللا ىلص ىنلا

 ةصفح,مءل انالف هارأ»لسو هيلع هللا ىلد هللا لوسرلاقف كتيب ىف نذأتس لجراذه هللا لوسراي تاةفةشئاعتل اقف ةصفح

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف؛ ىلع لخدبأ ةعاضرلا نم اهمعا ايح نالف ناكول هللا لوسراي تاقف «ةعاضرلا نم

 ثدحم بيسملا نبا تعمس لاق ناعدج نبا تعبس لاق ةنيبع نبا انربخأ « ةدالولا نم مرام مرح ةعاضرلا نإ معن »

 شيرق ىف ةاتف لمجأ اهنإف ةزمح تنب كلهم ةنبا ىف كل له هللا لوسراي لاق هنأ هنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نع

 ىدرواردلا نبخأ «؟سسنلا نه مرحام ةعاضرلا نم مرح ىلاعت هللا نأو ةعاضرلانم ىخأ ةزمحنأ تماع امأ» لاقف

 ةزمح تنب ىف نايفس ثيدح لثم ؟ ةز ةنبا ىف سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةشئاع نع هيببأ نع ةورع نب ماشه نع

 ةدالو مرحم اك مرح لحف' نبل نأو ةدالولا نم مرام عاضرلا نم مرحم هنأ ةنسلا سفن ىفو ( قفا:ةلالاف )

 نع لكس سابع نبأ نأ ديرشلا نب ورمع نع بابش نبا نع كلام انرب>أ كلذ ىف فالتخا ال بألا نبل مرح بألا

 ءال لاقف ؟ةيراجلا مالغلا جوزي له هل ليقف ةيراج ى دال تكصرأو انزع تاك تفسر ا نانا ما هلا تناك

 كغلبأ هل تلقف من لاقف ؟مرحسأ لحفلا نبل نع ءاطع لأس هنأ جيرج نبا انربخأ لاق ملاسنب ديعس انربخأ دحاو حاقللا

 نعهلاس نب ديعس انربخأ « كيبأنم كتخأ ىبف ةعاضراا نم ؟ستاوخأو ءاطع لاق جسب رج نبا لاقرعن لاقف ؟تبث نم

 نع سواطنبا نع جي رج نبا لاقو « مرح لحفلا نبل ىري ءاثعشلا انأ عمس هنأ هريخأ رانيدنب ورمع نأ جيرجنبا

 اهب لخدي نأ لبق اهقلط وأ تتامف ةأرملا لجرلا جوزت اذإو ( ىتف|:ةلا)او ) مرح لحفلا نبل لاق هنأ هيأ

 بئابرلا ىف طرشلا امنإ طرش اهبف سيل لجو زع هللا باتك ىف مجرحتلا ةمهبم مألا نأل اهمأ حكني نأ هل رأمل

 كلام انريخأ : لسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ ضعب لوقو نيتفملا نم رثك ألا لوق اذهو ( قفانةلالاف )

 لاقف ؟ اهمأ هل لحن لله اهبيصي نأ لبق اهقرافف ةأرما جوزت لجر نع تباث نب ديز لكس لاق ؛ ديعس نب ىحم نع

 ندعب نإو اهتاهمأ اذكهو ( ىف(: لالا ) بئابرلا ف طرشلا امتإ طرش اهبيف سيل ةمهم مألا ال تباث نب ديز

 اهقلط وأ تتام ىتح اهب لخدي مف ةأرما لجرلا جوزت اذإو ( قفا: ةلالاف ) هئاسن تابمأ نم نهنأل اهتادجو

 نإف نهب متلخد ىناللا ؟ئاسن نم ؟روجح ىف ىناللا «سئابرو » لجو زع هللا لول لالح نلفس نإو امل تنب لكف

 مأ هيلع تءرح اهتنبا مكن مث اهب لخدي نأ لبق اهقلط مث ةأرءا حكن ولف « سلع حانج الف نهب متاخد اون مك



 اذإ : لحرلا لاق واو اهنعب نيع ىلع الإ حاكسناا زوحم الو زم مل ءىش ريغ ىلع ادقعنم مالكلا ناك اذإف ادبأ امالغ

 لبقو كتنبا ىننا تجوز دقف ادغ ناك اذإ لحرا لجر لاق وأ لجرلا كلذ لبقو ىتتبا كتحوز دقف ادغ ناك '

 حاكتلا دقعنا اذإو ء امث وأ هتنبا وأ هنبا تام دقو ادغ نوكي دق هنأل هل ز< مل ناريغص ةيراجلاو مالغلاو ةيراجلا وبأ

 ىلاا ةعتملا ىنعم ىف كلذ ناكو 0 مل ناحوزأا ثراوت الو عاملا هيف هل لحال تقو ىف ناكف هب مالكا هدامعتناو

 حاكتلا اهيف بجوي مل دقعلا دعب ةدم تءاج دق هن الع ةعتلا قدم نم كا مايأ ىف ةحوز ريغو مايأ ىف ةحوز نوكت

 هك حاكت نم دسفأ اذه ةعلا حاكت زاجأ نم دنع الو اندنع احاكن اذه نوكي الو

 حاكتلا دقع هب بجيام

 نم ىلع ٍلجرلا ليكو وأ ةنالف ىجوز لاقف“ هسفن :ىلع لجرلا بطخ اذإو.: ىلاعت هللا-همحر ( قئانتلالا )

 ىلولالاقف هيلع بوطخلا وأ بطاخلا حاكنإ ىف تنذأ ام دعب اهملو ىلإ ةأرملا هيلع ىلوملا ىصلا وبأ وأ كلذ لاقتف هلكو

 0 -_ 2 تلبق دق هتلاكوب هحاكن دقع ىلو نم وأ ج را لوقي نأ ىلإ حا انتحا الو حاكتلا مزل دقف ى مس ىتلا ةنالف كتجوز دق

 ءكرلا “لوو لحرلا لوب نا لإ وبا اشي ذ أ ل اذه ىلإ تحتحا واو لاق ٠ حاكتلاب بيجأف بطخف أدب اذإ

 ىأل تلبق دق جوز اذإ ةبطخلاب أذب دقو بطاخلا لوقي نأ ىلإ تجتحا اذإ ىلأ كلذو « امه>وزيف ًادحاو الجر

 تش مل جوز اذإ ناك نإ هل ادبام ىردأ ال ىنأل تزجأ دق ةأرملا ىلو لوقب نأ ىلإ تدتحا بطاخلل ادبام ىردأ ال

 زوج الف ةأرملا ىلو ىلع اذكه مث جوزلا ىلع لوقاا درأ نأ ىلإ تجتحا مث حاكتلل البق مكنملا ثادحإب الإ حاكناا

 ةأرملا ىكو”أدب ول نكتلو... امهتلاكون دحازو امهيلع دقعلا لبا نأ نم تقصو اعب الإ زرع لذ حاكن ىنعملا اذهب

 نإو ةبطاخم باوج سيل مالك ءادتبا اذه نأل تلبق دق لجرلا لوق: تح ًاحاكن نكي ل قنبا كتجوز دق لجرل لاقف

 حاكتلا ناك هعودر دعب نآلا هجوزف' ةطخلا ف تعيش دق بطاخلا لوقي ىتح بألا هبحي يلف ةأرملا لجحرلا بطخ

 لحرلا هبحح رق لحر كا لحو تبطخ ولو 3 تلق لق نألا ا دعب لوشي نأ الإ تظاح ريغ 0 هنأل 5-5

 اذكهو الو ور كادرعلاو :.ا0 همداكا لطب لق نم ةدقع هنأل 6-0-0 ان نكي مل هجوز مث هلقع ىلع بلغ ِ ىح

 هاك هلَدَع لع ع : 2 هيلع دقع ول نردشلو جوز» لأ لقو تطخ لأ دعب هلقع ىلع بولغأ ا بطاخلا ناك ول:

 مث اهلقع ىلع تبلغ ىتح حكنت لف مكنت نأ ىف تنذأ ةأرما ىف اذه ناك ولو هلقع هنو دقعا ||[ 3 حاكنلا

 اهنذإ لطبف اهلقع ىلع بلغ ىتح حاكنلا نم ءىش اهمزلي مل هنأل ًاخوسفم حاكتلا ناك اهلقع ىلع ةيلغلا دعب تحكنأ

 اهمزل اهلقع ىلع ج.,وزنلا دعب تبلغ مث ابلقع ىلع بلغت نأ لبق تجوز ولو لاق . اهلبق ةلأسلا ىف انلق اك اذهو

 اذه نآل جوزملا لبقي ى> اكنلا تش مل اهبكتجوز دق لاقف ؟ ةنالف ىنجحوزتأ ةأرملا ىآل لجرلا لاق ولو « حاكنلا

 ىو“ ولو 2 اهلثم رم املو 6 تاث حاكتلاف هحوزف اقادص 2 مو هيسفت ىلع اهبطخ اذإو 3 مايفتسا اذهو ةبطخ> سيل

 . مزال الو هل قادصلا ناك اذا هو ف اقام

2 

 عكاش و متاهمأ ؟ <لع تمرح) ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىلاعت هللا همحر ىعفاشلا لاق : لاق ناملسنب عييبرلا ان ربخأ

 نرمزاب نبأ تا نإوهئابآ تابمأو اهتابمأو ةدلاولالجرلا مأ تابمألاو ( قفا لالا ) ) ةيالاع يتاوخأو

 تادجلا مزل م تانبا مسا نهمزاي نهلكف نافس نإو نهتانبو هينب تانبو هباصل لجر" ثانب تانبلاو تابمألا مسا

 ةبارقلاب ءاسنلا نم 0



 د يا#

 ةورحلا حاكتلا

 ةبواغم ريغ بيث الو ركب ىف بألا ريغ ىلول الو بيث ىف بأالل حاكن الو : ىلاعت هللا همحر ( قفانشلالام )

 ةرشثع سمح لكتست وأ ضيحم نأ غولبلاو غلاب ىهو ةجوزملا ةأرملا ىضرت نأ اعبرأ حاكتلا عمجم ىح اهلقع ىلع

 نإف نالدع نادهاش حاكنلا دقع ىلع ديشيو ناطلسلا وأ هنم ىلوأ ال ىلو ةأرملا حكنو غلابلا جوزلا ىضريو ةنس

 01 لإ فحاو اهرمأ "ريش ةريكو ةريغص اه>وزي نأ ركبلا ىألو لاق « ادساف ناك اذه نم ادحاو حاكنلا صقن

 ءابآلا ريغ ءالوألا نم دحأل الو هدبع ف دنعاا دسل كلذ سيلو هتمأ ىف ةمألا دسل كلذو اهرماتسي نأ اغلاب تناك

 ءابآلا ريغل كلذ سيلو ابيث وأ تناك ًاركب ركبلا ةريغدلا جيوزت اهجوزي نأ غلابلا ةنونجلا ىنأل اذكهو ركبلا ىف

 . ناطلسلا الإ

 اضيأ دوهشلاب حاكنلا

 سابعنبا نعدهاجمو ريبجنب ديعسنع مثيخنب نامع نب هللا دبع نع جدرج نبانع ديعسو دلاخنب ملسم انربخأ
 ريبزلا ىفأن ع كلامان ربخأ مثيخنبا نم هعمس دق دلاخنب ٍمسم بسحأو « دشرم ىلوو لدع ىدهاشب الإ حاكنال» لاق

 ل هلق تمنع تنك ولو هزيجأ الو رسلا حاكن اذه لاقف ةأرماو لجر الإ هيلع دبشي مل حاكنب رمع ىنأ لاق

 زحم ل ةمذ لهأ وأ نيماسم ديبع ةداهش وأ نيماسملا رارحأ نم اورثك نإو هتداهش زوحنال نم حاكنلا دهش ولو لاق

 الو غولبلا الو ةيرحلا الو ليدعتلا ةهج نم نادريال نادهاشلا ناك اذإو : لاق نيلدع نيدهاشب دقعني ىتح حاكتلا

 حاكتلا ىلع ناجوزلا قداصتف لجرلل وأ ةأرمال نيودع نيلدع اناك اذإو لاق « حاكناا زاج ةصاخ امبسفنأ ىف ةلع

 لل كيركاو ايودع ىلع امهتدابش زمجأ ال أل حاكتلا زحم ل ادحاجم نإو نيلدع ةداهش اهمأل ةداهشلا تزاج

 احاكت هل تبثأ مل فلم مل نإو حاكنتلا هل تبثأ فلح نإف هبحاص ىلعزيميلا تددر لكن نإو *ىرب فلح نإف امهنم

 معن مل نإو حاكنلا تبث نيلدع نيدهاشب اهتحكن قجوز لاقو ىجوز تلاقف ةأرما ىلع لخدي لجر ىؤر نإو

 زب ملامهلابح ىلع اهلوو تدبشأو هلايح ىلع كلذ دعب دهشأ مث دوهش ريغب حاكنلا دقع ولو لاق : نيدهاشلا
 ريغ حاكنلاب ملك نأ نوكي الو ذه امو نيلدع نيدهاش ةرضحم دقع احاكن الإ احاكن زيمت الو حاكتلا

 امهتداهش تدر ىتح املاح تءاس مث حاكنلا ارضح نيح نيلدع نادهاشلا ناكولو هريغ حاكن ديدحتب الإ زحب مل زئاج

 لاقو زحم مل ملاحم امهو حاكنلا ناكالاقت نإد زاج ةنس كلذب تماق وأ نالدع نادهاشلاو ناك دق حاكتلا نأ اقداصتق

 ىلع ةدابشلا عضوملا اذه ىف حاكتلا ريغقحلا ىلع ةداهشلا فلاخم اذه ناموقي نبأ رظنأ الو حاكنلا ةدقعفرظنأ امنإ

 لاح الهج ولو : لاق دقعلا عقب موب حاكتلا ىلع ةدابشلاو لبق نيدهاشلا لاح ىلإ رظني الو حلا عقب مون قحلا

 اذإو حاكنلا عقو مون حرجلا فرعأ ىتح لدعلا ىلع اناكو حاكنلا زاج نيدهاشب حاكتاا ىلع اقداصتو نيدهاشلا

 . امهب باتري الثل رسسلا امل هرك أو زئاج حاكنلاف نيدهاشلاو حاكنلا ناتكب ناجوزلا هرمأ مث حاكنلا عقو

 دلوب ل نم حاكن و لجأ ىلإ حاكتلا ىف ءاجام

 لوأوأ ةأرملا كلذ تلبقو ىنأرما لمح كتجوز دق ةأرملا لجرلا لاق اذإو : ىلاعت هللا همحر ( ىفا:تلالاث )

 قارما اهدلت ةبراج لوأ كتجوز دق هتأرما لبح ىف لجرلل لجرلا كلذ لاق وأ ةأرملا كلذ تلبقو ىنأرما هدلت دلو

 دلت ال دقو ةيراج دلتال دق اهمأ ىرت الأ : دلوي ل نم حاكن الو ادبأ احاكن اذه نم ءىث نركب الف لجرلا لبقو



 اضن ب حي

 ىلع بولا ىف بئاللام ءاباللو « كلذل هوز: زوجيف مدخل هحب وزتنوكي نأ الإ هبأل الو هجوز» نأ ككاحلل نكي ل

 نإو ىلو الو ناطلسل كلذ سيلو غلب اذإ هل رابخ الو ريغصلا نبالا جيوزت ءاباللو ركسلا ةأرملاو ةريغصلا ىفو هلقع

 نكي لام هل رظنلا ىف هماقم موقي هنأل تالا رمأ هلع زج امعإإ انأل خوسفم حاكتلاف ءانالا رغ ىلو وأ ناطلس هحوز

 هوبأ هجوزف الوبخم وأ ابوح ىصلا ناكولو هل كلذ سيلف بألا ريغ امأف غلب اذإ رايخ هل نوكي الو رءأ هسفن ىف هل

 علاخم نأ ناطلسال الو هدأل سيلف هلقع ىلع بولغملا جوز اذإو لاق حاكنلا ىلإ جاتحمال هنأآل ادودره هحاكت ناك

 ولو حاكتاا ىلإ هتجاح ىلع لدتسام دغو الاب الإ امه دحاو جوزيالو هيلع اهقلطي نأ الو هتأرما نيبو هنيب

 « هنع عوفرم ملقلا نآل راهظ الو ءالبإ هلع نكي ل رهاظت وأ اينم ىلآ ول كلذكو . اقالط هقالط نكي مل اهةلط

 هل برضن مل ىنيتأبال نينع وه تلاق ولو دلؤلا همزليو نعالن نأ هل“ نكي ملاهدلو نم ىقتناو اهنذقول كلذكو

 قف اركب تناك نإو هنع عم هلوق لوقلا ّلمِح احبحص ناكول وهو دعو اهمتأي دقف ابيث تناك نإ اهنأ كلذو لجأ

 هيلع مرح مل دتراولو اهتباصإب ةراشإ رمؤيو عتتعو عنتم اهمنأ لولا هسفن نع عفدي نأ لقعي الف امللاني نأ ند عنتم

 > مالسإلا ىلإ دعت لف ىه تدترا ولو هنع عوفرم ملقلا نأل

 امل بجو ءىش الو ابنقفن نه اهجوز ءىربي الو املام ن٠ مثردب. اهنع علاخ نأ هريغ ىلولالو ابيب أل نكي ل اهاقع

 هفقو اهيلو باطو اهنم ىلآ نإو ةعنتمم وأ ةبراه تمادام ةقفن هلع امل نكي مل هنم تعنتما وأ تب ره نإف هءاع

 امل لجؤي ىل انينع ناك نإ كلذكو « ىه هتبلط ول رب ال مك قالط ىلع ربي الو قاط وأ ءىفو هللا قتا هل لبق

 قارفلا ىلع جوزلا هيف لمحم مل هتكرت نإو قرافي, وأ هاطعتل هبلط امل ناك ةحبحد تناك نإ ءىش اذه نأ لبق نم

 اهريغ اهحوز مزاي ع قرافي نأ بلط دحأل نوكي الف ءىلا نم هعانتماو اهاضرب نوكي امإ قارفلا نأل

 فذق ولو. : لاق تفدوام لك ىف لقعت ال ىتلا ةبصلا اذكهو جوزلاا ىلع كلذ نكي مل تبلط ولو هل بلطال نمب ىهو

 نوكي الو امهنيب ةقرفلا تعقو نعتلا اذإف نعتلاف ناعللاب دلولا ىنت نأ تدرأ نإ هل لبق اهدلو نم

 ىلع ةيولغملا تدلك اذإ اذكهو كم تناب ةذعا ىهقات ى

 ىتناو ةنوذجلا

 آذآ اهحكتي لو رزعت الو دلولا هب قلل هيئنن نذكا أ نإو دلولا هنع نيو هيلع دري الو ادبأ ابحكني نأ هل

 نأ الإ همزا هكلم ىف تناكام هتدلو.دلو ىأو لاق , الزر د او تيلاو كل ولاو هتأرما ىف نعتلي نأ ىفأ نإف

 نكت ل الاون هلع ونحو هعضرتو هيلع ردت تئيرو ةفاق.الو هدلت مل لاقف دلو اًبعم دجو نإو. « ناعلب هفني

 وهذ اهم 0ك ةقاق تناك ان « همحلفق هتدلو اع وه رشي ان ةندلو اهنأ ةودسل عب رأ دهشل لآ الإ همأ

 5 ريغ الو ًادبع اهجوز, نأ اهلقع ىلع ةبولغلاو ةيبصلا ىف بأالل سيلو « ناعلب هيفني نأ الإ هدلو يظل ا

 بآالل الو هيف اهلاخدإ اهيلع بأالل سيلو هنم ايعنم اهيلوو اهسأل ناك هبلإئتعدق: آم اغلا تناك 101

 اهل ناك دق هنأل هلقع ىلع ًابولغم الو صربأ الو اموذحم الو اون ابجوزي نأ امهنم دحاو ىف ناطلسلل'الو

 هركك نأ, هل سيل: كلذكو انوخع اهجوز نأ هلال كلدكو , 56 خسفت نأ تماع اذإ اهاضرب هتحوزت ول

 هحوزي نأ ىصلا ىلول الو هنم اهعدبو ءالؤه نه دحاو لكل ام نأ هلو حاكنشب ءالؤه نم دحاو ىلع هتمأ

 الوط دحمال ناك نإو ةمأ الو لاحم ًاعامج قيطتال ةأرما الو اهلقع ىلع ةبولغم الو ءاصرب الو ءامذ> الو ةنون<

 . تنعلا فاخمال نمت هنأل ةرحخل



 غ٠ م

 راعلل ةيصعلل تلعج نوكت نأهبشي ةيالولا نأل ةبصعلا نم نكي مل نإ ىصول ةيالو ال نأ مهلوق ىف نيبف ةبصع اونوكي

 ةيالو.الف هريغ ىصوو تاببثلاو راكب" الاب نألا ىدو ءاوسو راع نم هريغ باصأ امف هيلع راع ال ن نمت ىصولاو مهيلع

 وهو ىصولا نم زاع هيلع نوكي نأ ىلوأ لاخلاو ىلوب الو ىلولا لكوب سيل هنأ كلذو لاح حاكنلا ىف ىّضول

 زوخم لئاق لاق دقو ساقلاو راثآلا لأ نم تنقل نم رثك أ ل لوق اذهو بألا لبق نم بدن هل نكي ل اذإ هل ةيالوال

 اذكلم نأاناآللو اهتذإرغ ركنا حكني : نأ هل نؤكي الو ءالوألا نود ةصاخ رككلا لع بولا ىصو حاكن

 ثأآلا' ىصو ريغ ىلو ىدو حاكنإ زوخم الو لوهيو ةالولا قكةاهرمأو اهمال بيثلأ هحاكنإ زوحب الو اهنذإ ربيعي

 لكرف ىلا لكك ءدنع الكو  نصّولا ناك نإق هثلاكو تعطقنا تام اذإ تيملا نأ معزي وهو ( قفا: ةلالاف )

 حاكنلاب مهلكو نمل زاجام مهلكو نم ةلاكوب هدنعو اندنع مب مخاكنإ ز روح بثلاو ر ركنلا ءايلوالا ىلو 220غ الاوز تذل

 ال لوف ةنارقىلوف لاقبق ٍبأ الو لكون سبل لوقيو بلل زيجمام بألا ىدول زين ال وهو هلكو نم ماقم مميقيو

 ىلوب سيل ىدولا لوقيف بأالا ريغل ام لاقيو لوقنام ىردي الو هماقم موقي لوقيق ىلو ىصو لوقيف ؟ وهام لاقيف

 راثآلاو ةنسلاو نآرقلا ىنعم فلاخم اضقانتم الوق لوقيف ليسب حاكتلا نم سيلو ةحاكن زوجيف لكو الو

 كح 1 او كاملا داكن

 حوسفم جيوزتلاف ابجوز نإو ءابالا ريغ دحأ غلبت مل ىتلا ةريغصلا جوزي الو : ىباعت هللا همحر ( قفانغلالاغ )

 نكي مل نإف ءابآلا ريغ دحأ اهلقع ىلع ةبولغملا جوزبالو « كلذ ىف ءابآلا ماقم نوموقتي بأ نكي مل اذإ ءابآ دادجألاو

 هايإ ابحوز كلذ ىلع مدقي نإف « اهلقع ىلع ةبولغم اهنأ هدنع رهشا ام جوزلا لعب نأ هيلعو ناطلسلا ىلإ تعفر ءابآ

 املف اهاّضرب الإ ةأرما جوزي نأ ءابآلا ريغ ىلول زوحيال هنأ املقع ىلع ةبولغلا جيوزت ءابآلا ريغ ةالولا تعنم امنإو

 حاكنلا ىلإ ةجاحلا نأوأ تغلب دق اهنأل ابحكتي نأ ناطلسلل تزجأ امنإو امات مل حاكنلا نكي مل امل اضرال نم تناك

 رايخ الف تقافأ نإو « اهملعو امل حلاك اهابإ هحاكنإ ناكو ءافش هيف امل ناك امب رو ءانغو افافع اهل حاكتلا ىف نأو

 صرم نم اهلقع ىلع بلغ نإو « ثروتو ثرتو تباث هحاكنف ابحكنأ اذإو « اًوفك الإ ابجوز. نأ زوحمالو امل

 قح قفت مل نإو « اهنذإب ناك نم ىلولا ابحكنأ تقافأ نإف اهب ىنأتي تح ابحكني نأ هل نكي ل هريغ وأ ماسرب وأ

 صرب وأ ماذج وأ نونج لقعلا باهذ عم اهب ناكنإو « ناطلسلا وأ بألا اهجوز اهتقافإ نم سيؤيو كلذ لاط

 اهجوزب نأ هل رأ مل هعم حاكتلا دي رتال اهنأ اهب ةريخلا لهأ ىري ىنض اهب ناكنإو ابجوزي نأ لبق جوزلا كلذ ملعأ

 000 ل ا تن ءاوسو « هيف اهيلع ةنؤمال اهل دايدزا جيوزتلا نأل هحيوزت د رأ مل اهحوز نإو

 امل رمأ ال هنأل اهرمأ الب ناطلس وأ بأ الإ امجوزاال اسث وأ

 لاجرلا نم مهلوقع ىلع نيبولغملاو راغصلا حاكسن
 نإو هسفن ىف هل رمأ ال هنأل هجوزي نأ هبأل : هلقع ىلع بولغللا ريبكلا ىف ىلاعت هللا همحر ( ىف[ ::لالأ (

 هحاكنإ درأ الو هحوز هف نذأ اذإف جوزي نأ ىف قم وهو هل نذأب ىتح هجوزي نأ هل سلف قيفيو نحب ناك

 ناك نإف هنع لأسيف احلا ىلإ عفريو هسفن ىفهل رمأال ةنأل هلقع ىلع بولغلا اوجوزب نأ ءانآلا ريغ دحأل سيلو هابإ

 ١) ]| ماتم اهريغوأ ةنامزب ىري امف جي ولا ىلإ جاتحم نكي مل نإو هجوز هلاح تيضر نإف هلاح ند ا
 86 تو( 5

 . هححضم هبتك؛ اموهفم كسلا ناك نإو « ءرظناو خسنلا ىف اذك« خلا ركبلا ءاياوألا ىلو :.هلوق (1)
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 كذا كلا هتنبا مكن 2

 صقت ريغ وأ امل اظح حاكتلا ناك اذإ حاكتلا ف ركسبلا ىلع بألا رمأ زوج : ىلاعت هللا همحر ( قفا تلال )
 نم ءارسشلاو عببلا ىف اهيلع ررض الب ابيلع هعببو هؤارسش زوجي اك اهيلع اررض وأ امل اصمت ناك اذإ زوحب الو اهيلع
 نأل حاكنلا زجم مل هريغلوأ هل ادبع هتنبا لجر جوز ولو لاق « ريغصلا هنبا كلذكو « هب رصبلا لهأ نياغتي ال ام ريغ
 امجوزولو « اصقن هيلع كلذفنأل زجم مل ءفكريغ اهجوزولو ةرورضب صقن اهيلع كلذىفو زجم مل ءفكريغ دبعلا

 اذإ رابخلا امل ناك اغلاب تناك ول اهنأل اهيلع زجب ل بوبجم ريغ وأ ابوح ايصخ وأ انونحم وأ صرأأ وأ مذجأ اًوفك
 قرفي نأ هل نكي مل ءاودألا هذه نم ءاد هل ضرع مث احيحص اًوفك ابجوز ولو « ءاودآلا هذه نم ءادب ىه تماع

 لبق هنع بهذ مث ءاودأالا ضعب هب لجرل اهيلع حاكنلا دقع ولو ( لاق ) رابخلا اهلف تغلب اذإف غلبت ىح اهنيبو هنيب
 جوز ولو ( لاق ) اخوسفم ناك دقعلا لصأ نأل كلذ امل نكي مل هعم ماقملا تراتخاف ابغولب دنع وأ غلبت نأ
 فاخن هنأب هسفن نع برعبال لوبخلاو تنعلا فاخمال ريغصلا نأال اًخحوسفم حاكنلا ناك ةمأ الوب وأ اريغص هنبا
 هيلع زم مل ءاقتر وأ ةنونجم وأ :ءاصرب وأ ءامذج هجوز ولو الط دجمال :امهنم دحاو لك ناك نإو تنعلا
 ءاضع وأ ةيناف زوجت لثم رطو اهف هل سيل وأ هلع ررض اهحاكت ىف ةأرما هجوز ناكول كلذكو ؛ حاكتلا

 . اذه هشأ ام وأ ءاعطق وأ

 كيرلا اكن ركع د ءازرلا

 نذإ ريغب تحكن ةأرمااميأ » ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : ىلاعت هللا همحر ( قثانةلالاف )
 نكت مل اذإو اهريغل ادبأ ايلو ةأرملا نوكست الف ةأرما ال لجر ىلولا نأ هيف نيبف « لطاب اهحاكنف اهيلو

 نع جيرج نبا نع ةقثلا انربخأ . حاكن دقع دقعتالو اهريغل اياو نوكت نأ نم دعبأ تناك اهسفنل الو
 تبقب اذإف ديشتف اهلهأ نم ةأرملا اهيلإ بطخم ةشئاع تناك : لاق ءهبأ نع مساقلا ْنِإ نمحرلا َدَبَع
 ةنيبع نبا انررخأ ( ىف ةلال ) حاكتلا ةدقع ىلت ال ةأرملا نإف جوز ابلهأ ضعبل تلاق حاكنلا ةدقع
 « اهسفن حكنت امهنإ ىغبلا نإف ةأرملا ةأرملا حكسنت ال » لاق ةريره ىبأ نع نيريس نبا نع ناسح نب ماشه نع

 اذإ ةأرمال ايلو نكي مل نإ اهلكو الو ىع ابجوزت نأ زجي مل اهتيراج جوزت نأ ةأرملا تدارأ اذإو ( قانشلالاف )
 اهجوزي نم اهسفنب لكوت نأ ةأرملل نوكبال اك ةالولا نم نكيمل اذإ ايلو اهببسب دحأ نكي مل اهتيراجل ايلو ىه نكست مل

 :وجوزي اك امجيوزتي اهتديس تنذأ اذإ ناطلسلا وأ ىه ابجوزي ناك ىذلا ةدسلا ةأّرملا نو اخوة انو

 ةلاكوب ايلو نكت مل اهسفت ىفايلو نكست مل اذإ اهجوزت ةأرما ىلوي نأ ةأرلا ىلول زوجالو اهجيوزتب تنذأ اذإ ىه
 ارفاك الو تفصو امل ةأرما لكوي ال هنأ الإ حاكنلا ىف لجرلا لجرلا ةلاكو زوحمو اهنذإب الإ اهتيراج جوزيالو
 كلذكو ةيرحلا هيف لدكتت ل نم الو ادبع لكوب ال كلذكو لاحم ايلو نوكيال نيذه نم ادحاو نأل ةماسم جورب

 . لاحم ةالو نونوكي ال ءالؤه نأل هلقع ىلع ابواغم الو هيلع اروجحم لكوبال

 ءامزالا
 ةأرما اميأ ناسو هيلع هللا ىلع هللا لوسر لاقو ءايلوألا ىلاعت هللا ركذ اذإو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: علالاث )

 مل نإ « ةالو نونوكي ال لاوخألا نأو « ةبصعلا مث ةالولا نأ دحأ فلتخم ملو «لطاب اهحاكتنف اهيلو نذإ ريغب تعكف



 أ

 قرف اذإ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ةلالد ىف هبشيو ( ىف[: :لالا ) اهلع اهلع هتوف درب الو اهبأ حاكنإ زيجم نأ

 ىلاعت هللاو ىنع ىذلا ىلولا نأ اهسفن ىف نذآتست ركبلا لعجو ابلو نم 2 قحأ فيدل لكشف نيقلاو كسلا ناي

 رايتخا رمأ اهسفن ىف ركبلا نذأتست نأ هرمأ نأ ىلع كلذ لدف هنم اهسفنب قحأ ميألا لعجف ةصاخ بألا لعأ

 ةأرما لك نأ اهف مالكلا نوكي نأ هبشي ناكو بيثلاك تناك ابحجيوزت هل نكي ل تهرك اذإ تناكول اهنأل ضرف ال

 نم دحأل سيل هنأ ىف اوفلتخا ملعلا لهأ ملعأ ملو تمصلا ركبلا نذإو مالكلا بيثلا نذإو اهلو نم اهسفنب'قحأ

 تفصوامالإ زج مل نيغلابلا بيثلاو ركبلانيب اوقرفي مل اوناك اذإف اهنذإب الإ ابيث الو اركب جوزي نأ ءابآلا ريغ ءابلوألا

 ناك ام اهسفن ىف اهنذإب الإ ركبلا حاكنإ بآالل زوجي ال ناك ولو ىلولاريغ و ىلولا بألا ىف بيثاو ركبلانيب قرفلاف

 ا ٠ ايركتلا قف قا ءالولا زئاسو بألا نيب ناكامو كلت اهلاحيىف ابسفن ىفامل رمأ ال هنأل ةريغص ابجوزب نأ هل

 نأ هرمأ هبشي لبق ؟ابسفت ىف ركبلا رمأتست نأ ٍلسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأ دقف لئاق لاق نإف بيثلا ف قزف مهن

 نوكق ةلعا يطاخلا هركت وأ ترمؤتسا اذإ هرك ذتف اهريغ هماعيال ءاد اهم نوكي نأو ايسفن ةباطتسا ىلع َنوكي

 رماَوْلا نوكي نأ اضيأ هرمأنو اهابأ رمأت كلذكو قالخألا ىف لمجأو ابسفنل بيطأو طاتحالا ىف نسحأ اهرائتسا

 دعب الإ اهحاكنإ ىف لجعي الو مأ ريغ وأ تناك امأ ابسفن تاذب اييلإ ىغفت نوكي نأو اهبلهأ ءاسن برقأ هيف امل

 زاج تهرك نم ابجوزف لعف نإو ابجوزي نمل ةهارك اهنم لع نإ اهجوزي نأ اهيبأل هركي مث هنيعب جوزب اهرابخإ

 هنأ ىلع لدب امو لئاق لاق نإف اهرامتسا ريغب.ابجوز ول كلذكف تهرك نم ايلع هجيوزت زوحب ناكاذإو اهيلع كلذ

 ممرواشو »سو هيلع هتئائل اص هدنل ىلاعت هللا لاقلق ؟ اهترواشع رمأ ىذلا اهيبأ عم امل زرهللالاو ركلا ةرواشع رمد لف

 نم اهب ناسإ نأو مهسفنأ ةباطتسا ةرواشللا ىف نكلو هتعاط مهيلع ضرف امتإ ارمأ هعم ممل هللا لعب ملو «رمألا ىف

 نع باغ دق ريخلاب نيرواشملا ضعب نم ىنأي نأب لالدتسالاو ,لسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرل ام سانلا ىلع هل سيل

 نكي ملام بيثلا ةيالوو ركبلا جيوزتىف بألا ماقم نومومتي هيأ وبأو هوبأو بألا وبأ دجلاو لاق اذه هبشأ اموريشتسملا

 آهم لخد ثيراومو:اروم تذخأو اهوقراف وأ ابنع اوتام اجاوزأ ركبلا تجوز ولو هنم برقأ بأ مهنم دحاونود :

 ءاوسو ابيث نوكت نأب الإ ركب , مسأ اهقر راقب ال هنأآل ركبلا جيوزت تجوز عماجم مل مل اهنأ الإ اولخدي مل وأ ابجاوزأ

 اهلك لاوحألا هذه ىف ركن اهنأل ءىثش اذه نم نك مل وأ ابلهأ مق تناكو ترفاسو فارسألا تح ردو انااا

 بأالل نوكي ال ابيث تناك غلاب ريغ وأ اغلاب تناك ةريغص ©0نز وأ دساف وأ حيحص حاكشب تعموج اذإو ( لاق )

 رمأال هنأال اركب تناك اذإ ةريغصلا جوزي امإ غلبت مل تناك نإو ابيث تناك اذإ هوز: هل نوكي الو اهنذإب الإ اهحيوزت

 ريغب الو اهتذإبال ةريغص اببث الو اركب جوزينأ ءابالا ريغ دحأل سيل ولاق اهسبأ عم اغلاب الو ةريغصتناك اذإ اهسفنىفامل

 الو خوسفم حا اكئاف. ةريتص ءابآلا ربَغ دحأ ابجوز نإو ايسفن ىف نذأتق غابت قح امبنم ةدحاو جوزب الو اهنذإ

 مهر يغو ءابآلاو ثاريمالو قالط هب عقبال هرمأ عمج ىف دسافلا حاكسنلا كح هككحو قالط اهدع عمي الو ناثراوتي

 بألا جوز اذإو . تمصلا ركللا نذإو « مالكلا اهتذإو « اهتذإب الإ بيثلا دحأ جوزيال ءاوس بثلا ىق ءايلوألا نم

 . بيثلاو ركبلا ىف ءانلوألا راس كلذك و: ضرت مل وأ دعب تيضر خوسفم حاكنلاف اهماع ريغب ٍبيثلا

 )١( اا وال نإ لدلو خسنلا قادت 2ك غلاب ريغ وأ لان تناك ةريغص 0 : هلوق |

 . هعحصم هيثك. لمأتق « بلصلا ىف عسانا هبئأف روطسلا نيب عمو غلإبلا رت



 نن سييهش سس 1007 اسمين يم سل

 اماع ايعداو الوأ ناك امهمأ رعأ الآ كلاق نإو . ارحا هحاكلن نأ تر يدلل 2 عم اهلوق لوقلا ناك الوأ ناك

 مل جيوزتلا دعب تسرخ وأ ةيبض وأ ةهوتعم وأ ءاسرخ تناك ولو لاق . امهنم دحاو حا ن اهمزلي امو ملعتام تلا

 كككلإ 0 ىحاكنإ :بألا لاقف لاحلا هذه ىف هل لكوو اهوبأ اهحور ولو « حاكت نلا خسفو نيم اهيلع نكي

 3 ,ْم ادحاو الو نيجوزلا مزلي الو اهمزلي امهم دحاو رارقإ نكي مل لككولا كلذ لاق وأ ناك الوأ ىلكو

 0ك 8 فلحم ملو الوأ ناك هنأ ترقأ ىذلا حاكسناا اهمزل الوأ ناك هحاكن نأ ارحل ترقاذ ةغلاب ةلقاع

 نم اهملإ برقأ وه ىذلا اهياو ناكولو رخآلا ةجوز نوكست نأ اهمزل دقو اهجوز نكي مل الوأ هحاكسن نأ هل ترذأ

 ناكولو لطاب هنم برقأ وه نم هنود ىذلاىلولا حاكنإف اهنذإب هنم دعبأ وه ىذلا اهملوو اهنذإب ابجوز هليىذلا اهبلو

 ىذلا لخد وأ : دعب وأ دعبألا ىلولا حاكن لبق ناك زئاج ترقألا ىلولا حاكتف اذكه اذه ناك اذإو « دارفنالا ىلع

 رمآوىلولا هجوز ىذلا حاكن تبثأ اعم ناجوزلا اهب لخد ولو « برقأ وهنم عم هل ةيالوالىذلا دعبألا ىلولاهجوز

 حاكتلا جكانلا ىلعو ىمس ىذلا رهملا جوزلا ىلع امل ناكو هنيبو اهنيب ىلخ مث هريغ جوزلا نما دعل كت قدام

 ةحوز اع اهيفقو ىف خو اهيع انقوز لح ىلع تلمشا واو ءاجل نم نع نيك أ 51 لك ناك التمس و نسال

 احلي مل نإو قمل هاقحلأ امهمأبف ةفاقلا هيرأ دلون تءاج ىمو « اهثرو تتام نإو هتثرو تام نإ ىلولا هجوز ىذلا

 ةفاقلا هرت ملو هنم ايفتنا نإو لاق « ءاش امهسأ ىلإ بستنيف غلب ىح فقو ةفاق نكي مل وأ امهم هاقأ وأ امهنم دحاوي

 ىلع ةلأسملاك ناكو ةفاقلا هارت ىت> هتفةو رخآلا هب رفأ نإف هِيلإ هتبسن امهدحأ هب رقأ نإذ اعم امهنع ىفنو اعم اهانعال

 رخآلا لبق امهدحأ نانلو اهجوز ولو لوألا نم وهف هب فرتعي لو لوألا هب رقأ ام دعب رخآلا تام نإو ءادتبالا

 امتدع ىضقنت ىتح اهنع كسعو لوألا ةجوز ىهو هنم عزنتو اهلثم ربم اهلف رخآلا جييوزتلا بحاص اهب لخدف اهئذإب

 . 'اه..لخاذلا نم

 ءابآلا حاكن ىف ءاجام

 ىلاعت هللاىضر ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب .ماشه نع ةنيبع نب نايفس انربخأ ىلاعتللا همحر ( ىف[: ةلللاف )

 ندفاشلا نم كلا 0 ةنبا انأو ىف ىنبو عبس وأ تس ةنبا انأو ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا ىنحكن » تلاق اهنع

 كحأو هنس ءرتقع س2 ندا لع رك دابلا نأ سو هلع هللا ىلص هللا لوسر ةئس نم ناك اماف ) قنانغلالا (

 هل نكي ملو « ادشر مهنم متسن !نإف حاكنلا اوغلب اذإ قح» لاف ىماتيلا ىف كلذب هللا محو دودحلا ىف كلذب نوماسملا

 نوكف كلذ لبق ”ضنحملا ةيراخلا 5 محلا غلبي نأ الإ ةرسثع سمح ةنبا وأ ةنس ةريثع سمح نبا الإ هسفن ىف رمألا

 بألا نأ ىلع عست ةنبا اهب هؤانبو تس ةنبا ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ةشئاع ركب ىلأ حاكنإ لد امهسفنأ ىف رمأ امل

 نوكيف غلبت قح اهلع هل زوجي ال نأ هبشأ هنم اهسفنب قحأ تناك اركب تغلب اذإ 0 اهسفن نم ركلسلا حل

 لَسو هيلع هللا ىلص هلل لوسر نأ سابع نبا نع ريبج ْنب :عفان نع لضفلا ن , هللا دبع نع كلام انريخأ اهنذإب كلذ

 مساقلا نب نمحرلا دبع نع كلام انربخأ « !متامص اهتذإو اهسفن ىف نذاتستركسبلاو الو نم اهسفنب قحأ منألا» لاق

 ةهراك ىعو بيث ىهو امجوز اهابأ نأ ماذخ تنب ءاسنخ نع ةيراج نب ديز ىنبا عمو نمحرلا دبع نع هببأ نع

 حاكتلاف اهنذإ ريغب ابجوز ركب وأ بيث ةأرما ىلو ىأف ( ىف: ةلالاف ) اهحاكن درف سو هيلع هللا ىلص ىنلا تتأف

 اهجوز نيح ماذخ ةنبا ءاسنخ خاكن در لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نأل كيلاملا ىف ةداسلاو راكبألا ىف ءابآلا الإ لطاب

 ارا نأ هيشأ هزي اهحاكنإ هتزاجأ تناك ول هحاكنإ ىزرجتف كانأ ىربت نأ ىلاشن نأ الإ لقي مو ةهراك اهونأ

 اجعل



 هاذلرلا اقل ىءاحأت

 لإ كلذدف ضع نود جيبوزلا ل 3 عب داراف:اعرش ةآلولا ناك اذإو : لات هكا 2 ) تانشالا (

 ادا ةحاكتفا ةحككأ مكهاق زئاج هحاكتف هنحكنأ ىنالو ىأف نالف ىف تنذأ دق تلآق نإف تءاش مهعأ ىلون ةأرملا

 ْمْنِإَو جيوزلاب هرمأ همبس جرخ مهع أف ناطلسلا مهنيب عرقأ اوعنامت نإو زئاج هحاكنف هاجوزف 2 هردتبا نإف

 مهبأو مهل هبحأ مل ناطلسلاهكرت وأ عارقإلا اوكرنت نإو جوز همبس جرخ معاق عرمأ لرلا لدع ناطلشلا كا

 . زاج اهنذإب 6

 حاكتنلا ىف ةلاكولاو نييلولا حاكنإ
 نب ةبقع نع نسحلا نع ةداتق نع ةبورع ىفأ نبا نع 0 ( ىنانتلالات )

 لإ لص ق[لوضر كوق ىف نيبو لاق « قحأ لوألاف نايلولا مكس أ اذإ لاق » ملسو هيلع هلا لصد كوس نأ

 دال نترك نآب'اقج نوكءال لطابلا نأو لطاب رخآلا حاكت نأو الطاب 1 قذلا نأ ىحأ لوألا ٠ ملسو هيلع

 ىلع ةلالد هيفو .: لاق لاح لكب قحأ وه رخآلا لبق لخادلا وه ناكول اقح لوألا ديز, الو لوألا لخدي مو لخد

 ىتلال كوت عم اهنم ةلاكوب الإ امهنم لوأالل نوكي ىتح ايفاكتم نيلو حاكن نوكيال هنألو ةزئاج حاكتلا ىف ةلكولا نأ

 ةأرملا تنذأ اذإ امأف ( قناتغلالاف ) نايفس ىنأ ةنبا ةبيبح مأ ه>وزف ىرمضاا ةيمأ نب ورهع ملسو هيلع هللا ىلص

 اهاجوزق هحوز تلاقف لحجر ىفرخآ اهرماوو هحوزتلاقف لح ا” ىف لاهل وأ ايأر نم اهاجوز. نأ م

 نيجوزلا نيب امت اهنيبو هنيب امو هقالطو تباث هحاكن ىذلا جوزلا لوألاف الوأ جوز امهمأف نيؤفك نيفلتخ نيلجر اعم

 هقحم امنإ ائيش دحأل لودلا قحعال لخدي موا لولا ذآ لحدت ل وأ رجآلا ا لحد طفاش هدعب ىذلا حاكتو مزال

 حاكن ديدجتب الإ اهدعب ءىش حصت مل حاكنا| ةدقع حصي مل اذإ اهلثم ربهم اهلف احاكن امهرخ آ اهءاصأ نإذ ةدقعلا لصأ

 ركبلا ىف ةصاخ بلل اذهو لكوي نأ هعم ةأرملل رمأ ال ىذلا ىلولل زاج نيبلو لكوت نأ ةأرملل زاج اذإو « حيحص

 زوجف ابحي وزب لكون نأ هل نذأت نأب الإ بأ ريغ ىلو الو بيث ىف بأ لكو» نأ رمأ مبعم ةأرملل هريغ ىلول زي لو

 حاكتلاف الوأ حكنأ امهأف وهو ليكولا اهجوزف ركبلا هتنبا جيوزب الجر لكوو جرخ الجر نأ ولف ٠ اهنذإب

 تاريم الو قحال دلولاو ةدعلا اهياعو ربملا اهلف رخآلا ام لخد نإو « بألا وأ لكوا!:لطاب رخآلاو زئاح ةحاكت

 تاع قادساا امل هيلعو ثاريملا اهنم لوألا اهجوزلو تتام ول اهنم هل الو « امهنيب قرفي نأ لبق تام ولو هنم امن

 تلو ذك كلذك نييلول وأ الكو لكوف لكون نأ ىلوا وأ اعم اهاجوزفنييأول تنذأ ول اذكهو . هئاريم نم هب

 ىلعموقت ةئيبب لع اذإ لوأاللا اكنلاف ةعبرأ وأ ةئالث ءالكولاو نالولا امجوز ولو قحأ لوألا جيوزتلاف ناك اذه ىأ

 اوتيث ملو دحاو موي ىلع دوبشلا دهشف نيلجر اهايلو اهجوز ولو لاق.. هبحاص لبق كلذ لعذ هنأ تاقوألا نم تقو

 نم دحاو نم اهل ءىث الو خوسفم حاك_لاف الوأ ناك نيحاكتلا ىأ ىلع ةلالد مهتابثإ ىف نكي ملف اهوتبثأ وأ ةعاسلا

 ناجوزلا ناك ءاوسو امهنيب قرفيو ةدعلا اهيلعو اهلثم ربم هنم امل ناك اهباصأف اذه ىلع امتدحأ اهب لخد ولو نيجوزلا

 غلغتال اهنأ نارقي امهو لبق ىحاكن ناك اهبنم دحاو لك لوف نا.عاذتب وأ لبق ناك حاكنلا ىأ نافرعيال اذه ىف

 هلبلا ريغ دلي حاكستلا نعب ةيئاغ نوكن نأ لثم كلذ معتال اهنأ ىلع لدي رمأب نارقيو الوأ ناك امبخاكن ىأ

 هحاكن نأ اههْنم دحاو لك ىعداو لوأ امرحاكسن ىأ عت اهنأ الع ايعدا ولو . اذه هبشأ ام وأ هب تجوز: ىذا

 ل ١

 انيإ

 بتنا ساس ..“" قعد .  تشر



 هدهد عسا

 0 ا

 ع

 الو لاق . هل كلم حاكتلاب امل راصام نإف هتمأ الإ ةرفاك ىلع هل ةبالو الو هتنب تناك نإو ةرفاكل الو مسملا 0

 ىح نايفس وبأو ةبيبح مأ هيلع هللا ىلص ىنلا صاعلا نب ديعس نبا جوز دق هتنب تناكن إو ٠ ةماسمل ايلو رفاكلا نوكي
 ىلاعتو كرابت هللا نآل ةيالو اهيف نايفس ىبأل نكي ملو هنم اهب برقأ اماسم ملعأ ال دسم ديعس نباو ةماسم تناك اهنأل

 هلا اكلنا ملسملا احلا جيوزت زوجيف : لاق كلذ ريغو لقعلاو ثيراوملاو نيكرششملاو نيماسملا نيب ةيالولا عطق

 ظحلا عضو ملاع ريغ وأ هيلع ايلوم اهيفس ناك نإ ايلو اهاسم اغلاب ناك اذإ نوكي الو هيلإ تك اح اذإ ةبالو ال يع

 الو اذه نكي مل نإو « دعبأ هريغل الو نوكي نأ ناك اهجوزب هسفنل ايلو نوكيال اذه ناك اذإ هجوز نمو هسفنل

 نم جرخ نمو لاق : نييلو انوكي نأ نم دعبأ امه لب قيفيال ىذلا نونحلاو هوتعملا كلذكف لقعلا فعُص وأ هفسلل

 نكو نكي منك اذهوةلاحلا هذه قرافي نمي هب ساتلا برقأ لولاف لاحم الو نوكمال ىح ىاعلا هه

 ٠ تبهذ دق ةيالولا اهب عنم ىتلا لاخلا نأل ءالو راص هلاح تحلص اذإف « لاخلا هذهم ناك ام هل ةبالو الو تام

 ءافك آلا

 نأ نم نيبأ محل لعج ائيش اهسفن ىف ةأرملا عم ارمأ ةالولل نأ ىف لعأ ال : ىلاعت هللا همحر ( قفا تلالاف )

 امل هنكلو اضيأ كلذ لمتحم دق لبق . احيحصاحاكن الإ جوزي الثل نوكي نأ لمتحم لبق نإف ا ؤفك الإ جورنال

 قادصلاامأفرمأ اهعم ةالولل لعج هل نوكي نأ هبشيال افيعض اذه ناكزجب مل حيحص حاكن ريغ اهوجوز ول ةالولا ناك

 نوكي نأ لمتحم هبسحأ ال لب اًوفك الإ جوزيال نأ نم هب ىلوأ هل ىنعم الو زاج هتبهو ولو ةالولا نم هب ىلوأ ىبف

 ملافاعرش' اوناكف ةالولا عمتجا اذإ ( قفا ةلالاف ) اًؤوفكالإ حكت الثل الإ اهسفن ىف ةأرملا عم رمأ محل لعج

 نوكي نأحلص اذإ هنود ىتلاو لضافلاو باشلاو لبكسلاو مهنم نسسملا ءاوسو مهلضفأك وهف لاحم ايلو نوكي نأ حلص

 حاكتلا تبث الف وفك ريغاهتذإب جوز مهمأو ةالولا نم قب نم الذ خس نإو زاجاؤفك اهننإ ا 00
 لكب ًادودرم حاكتلا ناك مثدحأ درفناو ءفكريغ جيوزت ىلع مهتعامج تعمتجا ول كلذكو : هيلع مهعاّجاب الإ

 جوزف هنود نم برقأ ىلولا ناك نإو هوكرت مهل امح نوكيف ه>اكنإ لبق هحاكنإ ىلع اعم ةالولا عمتجم ىت> لاح

 ريغ حاكن سيلو : لاق هعم مهل ةيالوال هنأل هدر مهنم ىلوأ وه ىذلا ءايلوألا نم قب نمل سيلف اهنذإب ءفك ريغ

 صقتلاب ايعم رمألا هل نمو و تيضر اذإف ةالولاو ةحوزملا لع صْمَب وهامعإ لاح لك هدرا انا

 ةالولا نم قب نمل نكي مل اهلثم ربم نم لقأب اهرمأل كلاملا ةأرملا رمأب اًوفك دحاولا ىلولا جوز اذإو : لاق هدرأ م

 لاملا صقن وه امنإ بسن صقن ربملا صقن ىف سيل هنأل اهلثم روم امل اولدكي ىتح هيلع اوموقي نأ الو حاكتلا در

 هنم برقأ ال ىذلا ىلولا ىضر اذإو مهم لاملاب ىلوأ ىهو بمسح صقن هيف مهماع الو اهيلع سيل لاملا صقنو

 مهلنكي مل هدر ةالولاو جوزملا ىلولا دارأ مث عرش مث نيذلا ةالولاو ةأرملا نذإب هحكنأف ءفك ريغ لجر حاكنإب

 ىف اهرمأ زوجيال تناكو اهلثم قادص نم لقأب اهرمأب اهوجوز اوناكنإو « ةأرملا اضرب هابإ مهوزتو مهاضر دعب

 تنبغ دقوكلهتساف اعبب ةروجحم ىهو تعاب ول اك ةكلهتسملا عويبلاك وهف دربال حاكنلا نأل اهلثم قادص مامت اهلف املام

 زوحجنال هريغ وأ بأ ابقادص ىف ىناح نم ءاوَّسف احلام اهيلع اروجحم ةأرملا تناك اذإو لاق « هتحنق هيرتشم مزا هف

 . اهلثم قادص فصن امل ذخأ كلذ 7 تقلط نإو لخدت مل وأ تلخد حاكتنلا دري الو املثم قادصب قدليو ةاباحلا



 : -1١4-
 ةمومعلاب اهعمجم ىذلا بأالا نود بأ اهايإو مهعم+ هنأال اهتمومع نم اهب برقأ اهيخأ ونبو اهم مهالوأ ةجوزملاب

 ىلوأ ماالاو باالل معلا ونبف اووتساف بال مع ونبو مأو بأال معونب مهيف ناكسف مع ىنب اوناكو خأ ونب نكي ملاذإو

 ءايصو الا نكي مل ءايصوأ امل ناكو بأالا لبق نم ةبارق اهل نكي مل اذإو ىلوأ مبف دعقأ بأالل معلا ونب ناك نإو

 حاكنلا ىف ةبارقلل ةيالوال اهتاوخأ ىنب وأ اهمأ لبق نم ةبارق امل ناك نإ اذكهو ثاريم ةالو الو حاكن ةالو

 مهل نوكستف ةبصع اونوكي نأ الإ لا“ ايف مهل ةيالو الف دلو دلو وأ دلو ةجوزملا ناك نإو بأالا لبق نماالإ

 ىب نأ ىرتال وأ اهيبأ لبق نم اهبسن اهليبق امتإ اهليبق نم نوبستني الو اهنع نولقتعي ال مهنأ ىرت الأ ةبصعلاب ةيالولا
 اذإو امل ةالو نونوكي ال اهدلو اذكبف تدرقتا اذإ مآالاب نوكست ال ةيالولا تناك اذإف حاكن ةالو نونوكيال مأالا

 اهب مهتبارق ىف ةبصعلا ىواست نإو ىلوأ ةبصعلاف مهنم ىلوأ مث مهنم برقأ ةبصع اهدلو عم ناكو ةبصءاهدلو ناك

 . ىلوأ دلولاف اووتسا نإو بأالا ىنب نم ىلوأ بأالاو مالا ونب نوكي اك ىلوأ مهف بالا لبق نم

 ىلاوملا ةباالو

 5 قتعل الآ عال الو اهؤالوأ اييلاوف ٠ لاوم 0 ةيصع 3 هدا 0 ملاذ ذإف ة.صع اون وكل نأ الإ 0 لاح ةيالو

 ةءالو ى ءالولا لغأ نم ةالواا عامجاو لاق ا قتعملا داو ىلو 4 سانلا برأ نك 57 اهيلو اهقتعع سانلا برقأ

 د الو ةمعن ىلوم اهحوز ولو ) قفناخخ االاث) كلذ ق نوفلالو ( قئاخ 8 اانا 0 بتلا ىف مهعامجاك ةحوزملا

 ناك هنم برقأ مل-ءب ةبارق ىلو اهجوزول ام ىلو ريغ ةنأل احر سفم حاكسنلا ناك مع مث اهبأ لبق نم ابيرق اهل

 ٠ اخوسفم حاكنلا

 ةالولا ضعب بيغم

 013 رضا وأ ناك اناغىحاهنم ىلوأو :ءالؤر الو: تشب دحأل ةيالو الو:ىلاعت هللا همحر ( فان ةلالاث )

 جيوزنلا نم عنتماف ارضاح ىلولا ناك اذإو ايئاغ بايإلا وجرم اهبيرقو دوقفم ريغ وأ ادوقفم هنم اسيؤم ايعطقنم

 قحف ناطلسلا ىلإ كلذ عفر اذإف هتكح زوجي ىذلا ناطاسلا الإ ابجوزي الو ةبارقلا ىف هيلي ىذلا ىلولا ابجوزيالف

 نم مرحلا لقأو اهم ةالولا برقأ رض-أ هب ىضر نإف بطاخلا نع لآس اهئاغأ نأك نإف لولا نع لاسإ نأ هيلع

 نإو هجوز اولعفي مل نإف هحيوزتب مهرمأ هتيضرو ا هيف رظن هوركذ نإف ؟ ائيش نومقنت له لاقو ابلهأ

 ىذلا ىلولا نك نإو هب كلذ عنص تيدر نم اهجوزي نأ نم عنتماف ارضاح ىلولا ناك نإو زئاجف هجوزو ممرمأي مل

 نأ هلكو وأ هجوزف هنيعب لجر جيوزتب هلكو اذإ زوج اك هحيوزت زاجو هماقم هليكو ماق لكوف ارضاح هنم برقأ ال

 ا" ادودرم ابدعت هنم اذه اكو ره الكا ريغ جوز نإف هنيعب هب ةأرملا ىضرت اًوفك هجوزف ىأر نم جوزي

 : ءالكولا ىدعت درب

 ةبارقلا ىذ نم ايلو نوكيال نم
 وه ةأرما وأ مع تنب وأ اتخأ وأ تناك اتنب ةأرمال ايلو لجرلا تثاؤكم آلاو ١ لاعت هاا همحر ( قناتشلالا (

 الو ةلسم ةأرلا نوكتوظحلا عضوم لقع. اديشر اماسم ًارح ىلولا نوكي تح ءالو وأ ابسن اهيلإ سانلا برقأ

 00 لة في30 لا نم زل دادي



- 

 نبأ نغ ىسوف نب ناملس نَء جديرج ندا نع دحلا ديبعو ديعسو جسم انربخأ لحو زع هللا 0 لثع ةسلا

 قط ةأرما اعأ (2 لاقرسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع ىلاعت هللا ىكر ةشئاع نع ريب زلا نب ةورع نع تابش

 لاقو )» أمجرف 0 لحتسا اع قادصلا اهاف اهءاصأ نإف لطاب اهحاكنذ لطاب اهحاكنف لطاب امحاكنف اهماو نذإ ربغب

 نع لد.عسو حسم انريخأ هل وال 0 ىلو ناطلسلاف اوفلتخا نإف مهنم هريغ لاقو اورحتشا نإف ثيدتحا ىف مهمكعب

 اهجوزف اهرمأ مهنه الجر تلوف بيث ةأرءا مهيف ابكر قيرطلا تع لاق دلاخ نب ةمركع ىنريخأ لاق جيرج نبا

 دبعم نب نمح لا دبع نع رانيد نب ور نع ةنيبع نبا انريخأ اهحاكن درو حك انلا باطخلا نب رمع دلحف الحر

 لاق لاق جيرج نبا نع ديجلا دبعو سم انربخأ ىلوريغ تحكن ةأرما حاكن در هنع هللا ىضر رمع نأ ريغ 1١

 9-05 سرط نب هللا كنعان رمح ةفاع ىنأ تنب امل لاقي ةناتك نت رك ىب نم ةأرما تعكت ناتد ا

 دقو 1 هدرف ىرمأ ربعي 5 اهنإو اهيلو ىلإ ةنيدملاب وهو رْزعلا دمع ند ل نإ ىراوتعلا ةمقلع نب ةمقلع

 اهحاكسنف »لاق سو هيلع هللا ىلص ىناا نأل امل حاكن الف اهيلو نذأ ريغب تحكن: ةأرما ىاف ( ىفان_ةلللاف ) اهءاصأ

 قادصلا نأ ىلع لدي ادهورزسو هيلع هللا ىص ملا هب امل ع اع امنم باصأ اع اهلثم قادص ايلف اهعاصأ نإو )») لطاب

 هأ نك اهسفن 0 هترغ دقو امل ناك اذإ هنأ هرغ 0 ىلع ع 4ب عجربال نأو سيسللاب دساق حاكن لك تجي

 قادصب ادنأ جوز عجل لاو [هنع لطب |اهسفن نم هل هراغلا تناك هب 2 ناك ول وهو امل وهو اهلع هب 6 نأ

 رظنب نأ اورجتشا اذإ ناطاسلا ىلع نأ ىلع لد اذه ىفو لاق اهءاصأ اذإ ةأرما ريغ وأ تناك ةأرمأ 2 0 0

 ك1 أ جوز نأ ناطلسلا ىلعو هعنم قحف جوذ مل نإو هادأ قحف جوز نإف جيوزنلاب هرمأ الضاع ىلولا ناك نإف

 نإف ناطلسلا هيف رظن ًاكيش ركذ نإو « نهولضعت الف » لجو زع هللا لوقا لضعلاب صاع ىلولاو جوزيف هريغ ايلو

 اهو زت هل نكي مل ةءافك ريغ ىلإ تعد نإو ةهنم ري> ىلإ ىلولا .اهاعد نإو اهعنم هل نك ةكاقكا لإ وعدت اهار

 . ىلولا عنتميف اهقوف وأ اهلثف ىلإ وعدت نأ لضعلا اِإو هب ىضريال ىلولاو

 مهقارتفا و ةالؤلا عامبجا

 انآل دللا أ دحلاف تام اذإف تألا ونأ دات تامءاذإف تأ عم دحأل ةيالوالو : ىلاعت هللا همحر ( قفا: ةلالاف (١

 نم دحأل ةرالو الو ثيراوملا ريغ ةيالولاو ةوخإلا نم تسيلو ءابآلا نم ةجوزملا نأ كلذو ءابآلا كلذكو بأ م5

 بألا ونبف ةوخإلا عمتجا اذإو ةوخإلا عم دحأل ةيالو الف ءابآ نكي مل اذإف هنم ةجوزملا ىلإ برقأ بأ هنود دادجألا

 ىنأ دل الو مألاب مالا ىنبل ةيالو الو مريغ نم ىلوأ بالا ونيف بأو مأ ونب نكي مل اذإف بالا ىنب نم ىلوأ مألاو

 مهعم ناك نإو ةبصع مهنأب ةيالولا مهل تناك مهنم برقأ الو مع ىنب اوناك نإف ةبصملل ةيالولا نأل ةبصع نكي مل نإ مأ

 بأل خأ ونبو مأوبأل خأ ونب ناكو بأ الو مأو بأل ةوخإ نكي ملاذإو مأب برقأ مهنأل ىلوأ اوناك ةبصعلا نم مهلثم

 الو ىلوأ بأالل خأالا ونبف مأل خأ ونبو بال خأ ونب ناك نإو بأالل خأالا ىنب نم ىلوأ مأالاو بآالل خأالا ونبق

 اب دعقأ ناك مهمأف ةجوزملا ىلإ مهسناف خأالا ونب لفسن اذإو لاق ةبصع اونوكي نأ الإ لاح مأالل خاالا ىنبل ةيالو

 نبا مهيف ناكف اووتسا اذإو هنم دعقأ اهداوريغ مأ ةبارق نم برقأ دعقألا ةبارق نال ىلوأ وهف بأ نبا ناك نإ و

 ةيند معونبو اولفست نإو خأالا ىنب ونب ناك مألا ةبارقب بسنلا مرح نإو لاق ةاواسملا عم هبرقب ىلوأ وهف مأو بأ

 حأالا ونبف ةمومعو خأ ون ناك نإ اذكهو علا ليت تأ اهات مهعمجم منال ىلوأ اولفست نإو خأالا ا

 ساناا برقاف ةوب الا تبتنا اذإف بالا نم ةجوزملا نال ىلوأ نونوكيف ءابآ ريغ ةمومعلا' نال اولفست نإو يلوأ



 ذك 8 0

 ةحوشل# ىكانلاق عةك رشم وأ ةنازالا حكنيال ىنازلا» هلوقف بيسملا نبا نع ديعسنب ىحم نع نايفس انريخأتخسن

 هللا ىلص هللا لوسر نع ةلالدا اندجوف ( ىف[: :لالاؤ) نيماسملا كان نه ىهف 4 ينم كالا 0 » اهتحسنأ

 آدَحاَو مرح الو ناز الو. ةيناز ريغ كتي نأ اهم دحاو ىلع مرح هياعن مل نيماسملا نم نازو ةيناز ىف ٍيسو هيلع

 تناكنإ هل ةجوز بنت نأ اهنم ةدحاو ىف هرمأي مل ارار» انزلاب هدنعرقأو كلام نبزعام هاتأ دقف هجوز ىلع اههنم

 نكت مل وأ كيلعتنمرح ةجوز كلتناكنإ هل لوقي نأ هشأ هتحوز ىلع همرحم انزاا ناك ولو هبنتحن نأ هتحوز الو

 نأ لجر هل رك ذ دقو ةيناز الإ هحكني ال نأ هريغ الو حكني ال نأ الو كلذب هرمأ هماعن ملو مكنت نأ كل نكي مل

 ' اهيلع ودغي نأ اسينأ رمأو اهءانتجاب ابجوز انماع اف مسو هيلع هللا ىلص ىنلا رمأي مف رضاح ابجوزو تنز ةأرما

 الإ هحكني نأ ًادحأ الو حكني نأ انماع هبني ملو اماع هب رغو ةئام انزلا ىف ىفنارعألا نبا دلج دقو اهمجر تفرتعا نإف

 قح اهءانتجاب هرمأي مف اهلمح نم ىفتتاو لجرب اهفذقو هتأرما رمأ هيلإ هتأرما فذق ىذلا لجرلا عفر دقو ةيئاز

 هرمأف اهبحأ ىنإ هللاقف اهقرافي نأ هرمأف سمال دي عفدت ال هتأرما نأ هيلإ اكش الجر نأهنع ىور دقو امهنيب نعال

 هللا لوسر ىلإ لجر ىنأ لاق ريمع نب ديبعنب هللا دبع نع باير نب نورهنع ةنييع نب نايفس انريخأ اهب مةءتسي نأ
 لاقاهبحأ ىنإ لاق «امةلطف )سو هيلع هللا لصون لاقف سمال دب درتال ةأرماىل نإ هللا لوسراي لاقف سو هيلع هللا ىلص

 نبا هللادبعنع نايفس انريخأ ةانزلاريغو ةانزلا نينءؤملا ىلع ناثوألا لهأن ه تاكرسملا هللا مرح دقو «آذإ ابكسمأف»

 مدق اءافىل# اب ربظف ةيراجلاب مالغلارجفف اهريغ نءنبا هلو هريغنم ةنبا اهو ةأرءا جوزت الجر نأ هيبأ نعديزيى أ

 رايتخالاف ( قفا ةلللاف ) مالغلاىفأف امبنيب عمجب نأ صرحو دحلارمع امهدلجف افرتعافاملأسف هيلإ كلذ عفر ةكم رمع

 دحاو ةيصعم تسيل امهنم دحاو ىلع مار كلذ سيلف العف نإف ايناز حكنتال نأ ةأرمالو ةيناز حكني ال نأ لجرلل

 تنز اهنأ هلع اطو>د لق لعق تنز 5 ملعب مل ا حكنو ول كلذكو لاق هاتأ اذإ لالخلا هلع مرح هسفن ىف امهنم

 ءاش نإو كسع نأ ءاش نإ هل ناكو ابحاكن خسف 5 الو اينم هقادص دخأ هل نكي لو هلع مر مل هدعب وأ هحاكن لبق

 راخ الق هدعب وأ لوخدلا لق ايحكنام دعب وأ ايحكني أ و3 فر دق ةتدحو ىذلا وه ناك نإ كدت و قلطي نأ

 مرحال فرعا وأ ةئيب هلع تماق وأ د مل وأ ام.:هىنازلا دح ءاوسو هيلع مر الو املاح هتحوز ىهو هقارف ىف امل

 . ناعإو كرمشب امهانيد فلتم نأ الإ لالخلا ىصاعملا نم ةيصعم الو امهانز الو اميزم دحاو انز

 ىلوب الإ حاكنال

 نحكي نأ نهولضعت الف نهاجأ نئابف ءاسنلا متقلط اذإو» ىلاعتو كرابت هللا ,لاق ىبلاعت هللا همحر ( قفاه تلال )

 نذإب نهوحكناف » ءامإلا ف لاقو ةيآلا «ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا» لجو زع لاقو « فورعملاب » ىلإ « نهجاوزأ

 جوزلا دا رأمث اهقلطفهل عنا 1 اح جوز ناكر اس, لقعم نأ نآرقلاب معلا لهأ ضعن معز ( قنانت !ا/(؛ )(نولهأ

 »أ متقلطاذإ و2لزئف ادبأ اهكح وزأال اهتقلطف كريغىلع كترثآو كتجوز لاق ولقعمىأف امتدع ىضم دعب هحاكن تدارأو :

 نحكي نأود نهءالوأ ىنعن ( ندهوملذعت الف رر نهم دع ىنعي نملحا ىذدقناف ىنعب (« نلجأ نغلبش عامسدلا جاوزالا سس 1

 نموباعإ هنآل هريغلمتع ةيالازعأ الو ا!ولاق اعاذه ند اولاقام ىعم هبشأ 0 اوتسمو نهرو قلط نإ ( نيحا وزأ

 سيلف اهتدع تضذفتاف اهقلط اذإ جوزلاو ءايلوألان« اهحاكن هب مث نوك لال لشعلا لإ تنس ةلزم ةأزرملا لضتنال آن

 نمزارقلا قام نيبأ اذهو هسفن نع ا اضءءالوهوه ريغ ميكن ا اماع مرح دمف امدع ضقنتُم 1١ نإو الضم رق امه لايدمسا

 تءاجو ( قنا لإ اللا 1 فورعملاب سكتت نأ تيضر اذإ اهلضءيال نأىلولا ىلع نأو اقح اهمافن ىف ةأرملا عم ىلولل نأ
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 الالح ناك ابحاكن دقع نأل .ندعيمل وأ ةمأ هت“ نأن دع نك«رايخ نم ةدحاول الو نمل الو امل اقالط اهلعرئارحلا

 هلع اهمرح ىنع اهنع اهحاص دحو اذإف ةرورضلا ايلعو ةتمملا مر دقف لئاق لاق نِإف رسوب ل مر مف

 لحم اهلك أ نأ الإ نمثلا لالح ربغو ابكلام ريغو ابكلام هجو لكب دحأ لك ىلعو لاح لكتب ةمرخم ةتملا نإ لبق

 لكب ةمرحلا ةتيملا هبشن الو ىنعم نود ىنعمب رحال حاكنلا لالحو دبعلا حاكنب لالحو كلملاب لالح ةمآلاو ةرورضلا ف

 حاكن نم هب لحأ امم الإ لاح لكب دحأ لك نم ةعونمت جورفلا لكو عاجلا لوك املا هبشنن الو توما لاح ىف الإ ن1

 امارح لاح ىف الالح جرفلا نوكي نأ زوج الو هنم ىنغلا سيل هب مرحب ءىش ثادحإب الإ مرح مل لح اذإف كلم وأ

 نأب الإ لحم ال جرفلا رخآ ىف امارح لاح ىف الالح جرفلا نوكي الل عابتالا عم ةعتمل حاكن انمرح امو ريسيب هدعب

 رفسلاو زاوعإلا لاح ىف لحب مميتلاف لئاق لاق نإف هنمرحامت هنع ىنغلا سيل همرحم ءىمث هيف ثدحم ملام دبألا ىلع لع

 ىدؤت ال ةالصااو ةالصلا ضرف ىدؤملا ضرفلاب سيل ممتلا تلق ؟مهيتلا لطب مميتلاب ىلصي نأ لبق ءاملا دجو اذإف

 كن ةالصلا لو مهيتلا دعب ءاملا دحو نإف 0 مهي هدجم مل اذإو ءام روبطب ىلصي نأ ىلصملا ىلعو اسف الإ

 ةالصل كر اهل دعب و هتالص ضقنت 9 ءاملا دحو مش ةالصاأ ىف لحد وأ ىلص اذإو هدّؤب و ضرفلا ىف ل>دب ملهنأل

 اهحاكت هل نكي مل اهحاكن دقعي لبقرسيأ مث ابحكنب يف هل سلجو هيلإ بيجأو اهحاكت دارأ ول ةمألا حك انلا اذكهو اهدعب

 ىف ةمألا حاكت لب هيلع ةالصلامرحت مل ءاملادجو مثمهيتلاب لخد اذإ ىلصملا ناك ام هيلع مرحن ل رمدأ مئابحاكن دقع نإو

 الحم ابحاكت لاك إو ابحاكن كوكا [ دق ةمألا كك انلاو المكي مل ةالصاا ف لخادلا ةالصاا ىف لخادلا لاح نمرثكأ

 مسقلا نيفوب ةياتكو ةماسم هعم ةرخ لك كلذكو اموب ةماللو نيهوي ةرحلل مسقيو لاق تفصو اك دبألا ىلع هل

 راارحلا ىلع راذ مث اموب امون ءاش نإو نيمود نيمو. كلذ لعج ءاش نإف ةمااللل امونو ةدخاو لكل نيمو» ىلع ءاوس

 اموي اموي اهنيبو نهيب مسق رئارحلا ىلإ وأ ةرحلا ىلإ رادف مويلا كلذ ىف تقتع نإف اموي ةمألا ىنأ مث نيموي نيموي

 رئارحلا نم ةمألا تراص ىَح نيمو. نيمو. نش مسقي مل هنأل ةمألا لبق رئارحلاب وأ رئارحلا لبق ةمألاب كلذ ىف أدب

 .مسقلا هيلعف لعف اذإف اهتليلو امو. ىف اهنيبو هنيب ىلوملا ىلخ ام ةماالل مسقي نأ جوزلا مزاي امإو اعم نحلام امل ىتلا

 نممسق اهريغل مسقيو اهقح لطب أ دقف اهتللو ابموي ىف ىلوملا ابجر>أ نإو اهتليلو اهموي ريغ ىف ابحارحإ ىلومالو اهل

 اف نكت مل ةجوز لكو اف تجرخ ىتلا مايألا ىف ابقح لطبيب ابجوز نذإ ريغب جر ةرحلا ادكهو هدنع ةأرما ال

 اهجوز نم عاننءالا ةبتاكمال سيلو ابضعب قتعملاو ةربدملاو ةبتاكملاو حيكنت دلولا مأ كلذو ةمألا مسق اهمسقف ةيرحلا

 لح ديسلا هلل ملو اهتليلو ابموي نم ابجوز ةمألا تللح ولو ةباتكلاب بلطال اهعنم اهجوزا الو اهتليلو اهموي ىف

 اهتود هل لام هنأل هل لح هنع اهتقفن دسلا عضو ولو ديسلا نود املا وح هيكليعلال ام مل هللحم ملو ديسلا هللج ولو هل

 ديسلا نذإب الإ هل لحم مل جوزلا نع اهتقفن ىع تعذو ولو جوزاا نع اهتقفن عضو اذإ املع قفني نأ اهديس ىلعو

 . ديلا لام هن

 نيثدحملا اكن
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 « نيزمؤلا» ىلإ «(ةكارةموأ ةناز الإ حكني ال ىتازاا» ىلاغتو كراش هللا لاق ىلاتعت هللا همحر ( قنانثلالاف )

 نيماسملا ضعب دارأف تانصخم ريغ نكو تايارنل تناكاياغب ىف تلزن ليقفةيآلا هذه ريسفتففلتخا ( قفا ةلالا )

 تلف تاكرش «ىقاوزنكلبقو ك1 4 نع ام لثع ناعأ نما نحكتينأ مير حت ةيآلا هذه تلف نرحاكن

 اهنكل وةماعىهلبقو اذهريغ ليقو« نينه ملا لعكلذمرحو»ايناز نكي نإوكرمثم وأ كرشمنواثمناز الإ نرحكن.ال



 دقن ٠ طخ

 هنأ معي ن» الام دحمب مل نإ لاقي نأب بطاخمال نأ هبشيو لاح الام كلعال كولمملاو لاملل نوكلاملا

 الإ نهحاكن لصأ ىف تفصو ام الإ ةمألا حاكن لحب الو لاق هريغا ادبأ كلي امتإ لاحم الام كلمعال

 الوط دجال نأ عمتجا اذإف انزلا تنعلاو تنعلا فام نأبو ةرحل الوط ةمأ قادصب رملا لجرلا دحمال نأب

 ةرخل الوط دجال نوكي نأ كلذو هل للحم مل امهدحأ هف درفتا نإو ةمألا حاكن هل لح انزلا فاخم نأو ةرجل

 1 2 كرت الأ ةنراووملا لعا تنعلا فاو ق هل صخر اعإ ردك الواط ذغ اوهو تنقل فاخم وأ تنعلا فاخمال وهو

 هل لحم مل ةسماخ قشعف ةوسن عبرأ هدنع ناكولو ؟ ايحكتي نأ هل ٠ نكي ملاهم فري د ةأرمأ قش قلاذلا

 مرحام كلذكو اهتخأ هدنع تناك ام ابحكتي نأ هل للحم مل "1 اهتخأ قشعت ةآرما هل تناك وأ: هدنع 4 مث اذإ 5

 هل لحم هلع ةرورض ال هنأل تنعلا فوخ هيلع مرام حاكن ىف هل صخرأ مل مرح هوجولا ىأ نم حاكتلا نم

 عنو تأوملا نم احن ىتلا نادبألا ىف ةرورضلا امنإ مرحلا اهب لحم ةذل عضوم ىف ةرورض الو ماكنا 8 ١

 باتكلا لبق ؟ كريغ اذهك لاق لهذ لئاق لاق نإف هب لحمام ريغب دحأ اهاطعي الف تاذللا امأو اهيلع باذعلا ملأ نم

 قرب>أ لاق جيرج نبا نع ديجملا دبع انريْخأ ىرغ هلاق دقو ىريغ لوق نم هيف ىلاعت هللا ءاش نإ فاك

 جيرج نبا نع ديجملا دبع انربخأ ةمأ حكتي الف ةرح قادص دجو نم لوقي ًارباج عمس هنأ ريبزلا وبأ

 انزلا فاح تلق ةرح اهقادصب دحب وهو ةمألا رحلا حاكن لخمال لاق هيأ نع سواط نبا ىتريخأ لاق

 لوقت ام ةمألا حاكن نع عمسأ انأو ءاثعشلا ابأ ءاطع لأس لاق رانيد نب ورمع نع نافش انريخأ لحم هتماع ام لاق

 سانلا نم ادحأ ٍرعأ تسلو قادصلا وه لوطلاو ( قئاتشلالاف ) ءامإلا حاكن مويلا حلصي ال لاقف ؟وه زئاجأ ؟هيف

 عمجف اذكه اذه نكي مل نإو رحل ةمألا حاكت لحم مل اذكه اذه ناك نإف ةرح هب دحن وهو الإ ةمأ هب هل لحم ام دحب

 هدعب وأ لوخدلا لبق رسيأ مث حيحص حاكنب ةمألا ةدقع لجرلا كلم اذإو ةمألا حاكت هل لح نيررمألا رح لجر

 مون احيحص ناك دقعلا لصأ نأل غلبي نأ ءاش ام هرسي غلب ادبأ لاحم ابقارف همزلب الو ابقارف ىف هل رايتخالاو ءاوسف

 ةرورض ىنعم ريغ ىف وهف ةمأهدنع تناك اذإ هنأ كلذو ةمأ ىلع ةمأ حكني نأ هلنوكي الو.هدعب ثداحم مرحب الف عقو

 ناك اعم نيتمأ حاكت أدتبا ولو لاق خوسفم حاكسلاف ةرح وأ ةمأ ىلع ةمأ حكن نإف ةرح ىلع ةمأ ةمأ حكني ال كلذكو

 دقعي نيتخألا فاادكه نوك 1ك ءامإلا حاكن هل نمت ناك اذإ ءاش امهت .أ حاكت ' *ىدتييو قالط الب اخوسفم اميحاكن

 تآ الإ امل قادص الو حوسفم حاكنلاف هل زوي ال تلق ىتلا لاحلا ىف ةمألا جكن كافل 2 ةارلاز امهملع

 اثالث اقلط ول هريغ جوزا ادساف هحاكن ناك اذإ هتباصإ ايلحت الو امجرف نه لحتسا امب قادصلا امل نوكف اهميصي

 نإ اهحاكت ءىدتبيو ادساف ناك هلصأ نأل ابحاكن خسف هدحمال قح اهحاكن خسفي ملف الوط دج وهو ابحكن ولو

 الوط دج الو اهتحكن لاق اذإ دلت ل وأ هل تدلوف ةرذ الوط دجأ الو اهتحكن لاقق هل ةحوز الو اهحكن ولو ءاش

 ادجاو ناك ابخاكن ةدّمع دقع نيح هنأ ةنيب موقتنأ الإ رسو» مثرسع, دق هلال كو دكر ولو هلوق لوقلا 1

 كس
 جب

 فاخأ الوأ ةرخل الوط دحأ انأو احكي لاق مش ل ع نإو هذعبو لوخدلا لق هحاكن خسف ةرح

 هنذكا نإو ايلثم ريم هلعف اهءادأ نإف اهءاصأ ند م نإ هلع ريمالو حوسفم حاكتلاف اهالوم هقدص نإذ تنعلا

 ع

 اهعجار ْن نإو [مل ىعسام تقصت اب "1 اع . لحد نكت ١ نإ رهملا ىلع قدصب و احوسفم ناك هناب هرارقإب م حاكتااف

 لاق أهمصي منِإ هلع ءىش الو قدصب ان ريغ لاق دقو قالط الب اخف هللا نعبو هئيب امفو ةقلطت ىلا ىف امتام> دعب

 دلو ةرخلا تاي نيتكاذلاو اطارأ ليك بع راحوا ةرح املع مكني نأ هلف رسسإأ مث احيحص احاكن ةمأ حكن نإو

 3يي

+ 



 تضيق سنا رباح راسل نع: نضع اتسع

 ككهنينف خيبات

 - 5 كت

 أو لاق هتاالدو ةاط هلا صن نم تفصو ا لاحم رح الو دبع جسم 0 ا حاكن زوحي الو ) قفاخت 8 االاؤ 1

 مهنامإ ءطو مرح مرْئارح ماكنت مرح فنص ىأو كلاب مهنامإ ءطو لح مرئارح حاكن لح نك رشملا نم عش

 ال اكل ةناتك ريغ ةكربقم ةمأا ١ طو لح الو حاكستلاب مهرئارح لحن اك كلاب ةيباتكلا ةمآلا ءطو لحمو كالملاب

 3 اهّؤطو لحم 1, تاتكلا لهأ نيد ا ص باتكلا لهأ ريغ ند 3 بسس لص ل ولو انا حاكسن ل

 ريغو 1-0 ضل نم 0 نم ىعم َّك ةلحاد اهنأل لاحم جسم ةباتك ةمأ حاكن لع الو مهم تا كك حاكذ لال اك

 لهأ ءامإ حاكن لك ع ئع 1 ىل اعتاو كراش 1 نأؤ حاكنلا ق تاتكتلا لع رار َح صن اك لالحإلاب ة ةصوصخم لالح

 نوحاكن األ اع ليلد د نيماسملا ءامإ ىف ناطر كاو تعلا فاو 2 الوط حك انلا دجال نأ ءاوس نيب 98 ع مالسإلا

 طرش مالسإالا 5 رعأ ىلاعت كا نيكرسشملا ءامإ ن م نيبفلاح 0 م ىلع لكد كلذ ىفو ىنعم نود ىنعع لَ

 نإو هدعو ءطولا لق هلع يسن |ادساف حاكس دا ناك ة ةيات اتكةمأ 1 حكن ولف هنم ةحراد 1 2 ةمالاف كتلاك

 نإ ةكشلإاب ىلع عاميو مسم وهو حك انلاب دلولا قحليو اهلثم رب اهلف ءىطو ناك نإو امل قادص الق ل 0

 تاح نإو لحب م وأ 0 8 دوعلا نأ 0 ةس تك ع 1-31 ءىطو ولو هيلع 2 م كم 0 نإو اك

 هتوع تقتع تام اذإف اهنيدل اهؤطو هل لا دل هل 00 جس اهنيدل اهؤطو هل لحب الو هل دلو مأ ىهف تدلوف

 ةرح تخأ املت ناك نإو اهريغ ةمأ مدختس 5 قيطت امف اممدختسو ةهراك ىهو ابجوزب نأ هل سيلو ابعيب هل سيلو

 كلعع اهؤطو هل لح اهارتشاف ىباتك اهوبأ ةيباتك ةرح اهمأل تخأ اهل تناك نإ اذكهو اهحاكن هل لح ةماسم

 م نيد 2 نأ عا اعإ اعاو هل ز اح ريغ ةداشك نى ع 2 ىلا لل !وألا ءطو نأل نيتخألا نيب | ع - نكي لو نيميلا

 اسيبأ ىلإ اهيسن نأأل كالملاب هل لحن مل باتكلا لهأ نيدب نيدت اهبأ نم تخأ امل تناك نإَو دارفنالا ىلع هْؤْطَو لع

 انزال ٠١ تح هاو اموبأ دحأ جلسإ ةأرلاك اذه س يلو بألا تسن ىلإ تاكرمملا نم لح امفرظنأ اعإ ىناتكريغ اهوبأو

 تغاب اهتخأ نأ ولو ةيراجلا غلبت ملام هل نيدلا كلذكو بألاىلإ ةسنلاو كرشلا كرشن,كرشلاو كرش هك رشال ناحل

 نيد ىلإ تاقتنا ةينثو ءطو لحال م نيميلا كللع اهؤطو لحم مل ىسوحم وأ ىنثو اهوبأو باتكلا لهأ نيد تنادو

 6 27 2 -6 2 هلكَم وأ ا هر كل امو هلك حكتولو تايكشلا لهأ . 0 ريغ اهنيد ل ا نآل تاتكلا لل

 نقل لالح ةنآل ؟نتاح ةياتكلا وز ةملتلا ءرذلا حاكت ناك ةبباتكلا ةمألا نين و هنين' قرفن نألبق ةرظا ان

 حاكن ىف ءطولا نأل كلذك ناك اهطو ولو حاكن ريغ ىلوألا حا اكن نأل اهدعب ةحوكنملا تحأ ىه ىلا ةياكلا ه1

 ةأرما جدز 0 ولو لاق اهتخأ نيبو 5 هن د عما مردبق نبع كالم الو هحورب تسيل اذ اًثش مر غال د 1 0

 هيل سم اذإف هاك اب ىلع امحوزت ولو روم فص الب الب حاعتلا مدس هل 0 ةسباتكا هر اك 2 اذإف هل رم ىلع

 امنإ لاقو ةياتك ىهاذإف ةباتك الو ةملسم | امنأ رب ملوةأرما جوزت ولو ةياتك ْن م ريح امم ال حاكتلا خسف هل نكي مل

 ناك |اهالع 1ك ايدكنام : نيميلا هيلعو رابخلا هلو هلوق لوقلاف ةملسم اهنأ ىلع اهتحكن

 نيماسملا ءامإ عنم ىف ءاحام

 تانمؤملا تانصحلا كتي نأ الوط تم عطتس, مل نمو » ىلاعتو كرابت هللا لاق ىلاعت هللا هحر ( ىف[:ةلالاف )

 ةيالا هذه قف ( قفا ١ ةيآلا « تنعلا ىثخ نمل كلذ » هلوق ىلإ « تانمؤملا مستايتف ُ مدناعأ تكلم امش

 ريغ هنأل ةمألا حكي نأ سأب الف كولمملا امأف كلامملا نود رارحألا اذ نيبطاخلا نأ ىلع ةلالد ملعأ ىلاعت و

 لوطلل نودجاولا لبق ؟ كيلامملا نود مهلو رارحألا يلع اذه نأ يلغ ٍلدام لئاق لاق نإف ةمأ الو ةر1 الوط دجاو

 (6© بز



 دأب

 وهومالسإلاىف احيحص احاكن تجوز ولو مالسإلا مكح ىلإالإ هيفرظنأ تسلوزم ملوأ كلذريغ مهنيد ىف زاج ةحلسملا
 زوجي الو هلثم نم ةيباتكلا حاكن در الإ ءىش نم ةماسملا حاكن دريالو اححص اهحاكن ناك دساف حاكسن مهدنع

 ةيالولا عطق ىلاعت هللانأل اهابأ ناكنإو السم ةيمذلاىلو نوكيالو هلثمعب ةيباتكلا حاكن زاج الإ ءىثب ةملسملا حاكن

 ©)امحاكن ةدقع ىلوو نايفس ىنأ تنب ةبيبح مأ سو هيلع هللا ىلص هللا لوسر جوزتو نيكرشملاو نيءلسملا نيب
 ناكنإونانيدلا فلتخا اذإ ةبارقلا لهأ نيب ةيالوال نأ ىلع كلذ لدف ىح نايفسوبأو ل صاعاا نب يعش نأ

 ةماسمللام هلعاملو امينب فالتخاال ةماسملل هتهسق لثم ةياثكلل مسيو لاق نينيدلا عامجاو ةبارقلاب ةيالولا نأو ابأ

 هلك كلذفهمزل اهفذقوأ رهاظوأ اهنمىلآ وأ اهقلطنإف نينيدلا فالتخاب ناثراوتي الامهنأالإ ةماسا ىلع هلام اهملع هلو

 ةدع اهتدعو ةدعلا ىف ةعجرلا اهيلع هلف اهقلط اذإو رزعيو ةناتك فذقا نم ىلع, دحال ةنأ الإ ةلسلا قفا ةيزإا

 ةدعلا ىضم دعب احرحص احاكن تحكن نإو هل لاحت مل تبيصأو ةدعلا ىضم لبق تحكنف ثالث اهقلط نإو ةماسملا

 هحاكن تدثي اهباصأ جوز لك جوزلل اهل لوألا جوزلل تلح اهتدع تلكو ابنع تام وأ تقلط مث اهباصأف ايمذ
 هركأو اهلع ىلضي الو اهربق لخدو اهلسغو اهدهش ءاش نإف تتام اذإو ةماسملا ىلع نوكي اك دادحإلاو ةدعلا اهيلعو

 ةضيحلا نم لسفلا ىلع اهربج هلو لاق ىلاعت هللا ءاش نإ هابإ اهلسغ أزجأ هتلسغ نإف تيملا وه ناكول هلسغت نأ اهل

 معلا لهأ ضعب لاقف «نرهطي ىح»لوقي لجو زع هناا نآل ندتغ ىح صخلا7 نم تربط اذإ اهتاسإ:هل نورك الو

 امل لحن نم تراص اذإف مميتتق ءاملا دحتالرفسف نوكت نأ الإ ءاملاب ىنعي «نربطت اذإف» كاق ربطلا ىرت ىتح نآرقلاب

 ةفاظنلا ىلعو ةبانجلا نم لسغلا ىلع اهرب نأ للعأ ىلاعت هللاو ىدنع هلو ( ىقف|: لالا ) هل تلح ربطلاب ةالصلا

 ديدش درب ىف وأ ءاملا اهب رضي ةضيرم ىهو كلذ نكي مل ام ةبانج ريغ نم ءاملاب فظنتااو رافظألا ذخأو دادحتسالاب
 ةماسملا عنم هل ناك اذإ هيلإ جورحخلا ديرت ام كلذ ريغو دابعألا ىلإ جورخلاو ةسينكلا نم اهعنم هلو ءاملا اهب رضي
 اهلقع بهذي هنآل ا برش ايعنم هلو لطاب هنآل هيكل نايتإ عنم ةنارصنلا ىف هل ناك قح وهو دجسملا'نابتإ

 ا كنا لا [ذإ لصرو موت نم هحمر ىذأت اذإ لحام لكأ اهعنمو هب رذقتي ناك اذإ ريزنخلا م لكأ اهعنمو

 سيل اهعنم هل نوكيال كلذكو هايإ اهعنم هل نكي مل هحير دجويال لالح نم كلذ ردق نإو هلكأ ىلإ ةرورض
 ةيباتكلا ٍلسملا حكن اذإو لاق امهنم اهعنميف امهحمر هيذؤي انتنم ابوث لأ ةحلم ةلح ىيلج ملام تاشلا لن تءاعإب

 ءاضقنا لبق باتكلا لهأ نيد ىلإ وأ مالسإلا ىلإ تعجر نإف باتكلا لهأ نيد ريغ نيد وأ ةيسوجم ىلإ تدتراف
 ةدعلا ىف امل ةقفن الو جوزاا نيبو اهنيب ةمصعلا تعطقنا دقف ةدعلا ىذقنت قح عجرت مل نإو حاكنلا ىلع اميف ةدعاا

 ىلإ مالسإلا نيد نم جرخ لتقي اإ رفك ىلإ رفك نم لقتنا نم ةدرلاب لتقن الو لاق ةدرلاب امسفن هل ةعئامأ اهنأل

 نايدألا دحأ ىلإ دوعي وأ لسي نأ الإ مالسإلا دالب نم ىننيو لتقي الف لطاب ىلإ لطاب نم جرخ نم امأف كرمشلا

 ىلإ ةيدوهم نم تدترا ولو لاق « مالسإلا دالب ىف رقيف ةيسوحجم وأ ةينارصن وأ ةيدوه ةيزجلا اهلهأ نم ذخْؤي ىقلا
 تجدرخىذلا نيدلالهأ نه تناكول اهحاكن ءىدتبي نأ هلحنصي ناك هنأل هيلع مرح ل ةيدوهع ىلإ ةنارضن وأ ةنارصن

 سيل هل لاق هنأ ةيدوهملا نيبد ىلإ جرخف انارصن ناك اذإ لاق هنأ ىعئاشلا لوق نم ظفحأ ىذلا ) عب لا لاق ) هبلإ

 !| الر كتي دحان اك ىذلا كند تعجر وأ تملسأ نإف .نآرقلا لوز لق هلغا نكست مل اند ثدحنلا نأ فأل

 عبرا ىلإ بحأ لوقلا اذهو كانلتق كيلع انردق ىمو كيلإ انذبنو مالسإلا دالب :م كانجرخأ الإو كانكرت ةيزجلا

 . هححصم هتك, ها ةبلحلا ةريسلا ىف اك دلاخ هماو دعس نبا : هلوق (1)



-/ 

 اقيم ب نيك ركل ىل- تاماسملا جرحت عيش

 1 ةبدص نكو 0 ههأ دحأ ٍلسأ وأ مالسإلا ىلع تدلو وأ ةأرملا تماسأ اذإف : ىلاعت هللا هنحر ( قنانتلالاف )

 لّقعت ىو مالسالا تفص وف 0 اهاوبأ ناك لاح لك اهجاكسن ىنوو ىاتكا كر لك ىلع مرح غلبت

 نيد الو 6 اهحكتي نأ ل نأ لإ بحأ ن ناك ةفص لقعتال ىو هتفصو نإف كارم اهحكني نأ نم اهتعنم هتفص

 ماتو هل سيو ا م

 تاتكشلا ةرهأ نا جاك باب

 ءانثتتسا ريغ نواحأ ىلاعت هللا نأل اسم لكل -باتكلا لهأ رئارح حاكت لحم و :ىلاعت هللا همحر (قناتشلالاف )

لا دبع انربخأ لسم نحت مل ول ىلإ بحأو
 0 كاد اما ريبزلا ىفأ كد نبا نع ديج

 د ةاكذن الا ٠ نيو صاقو 6 نإ لوس ع ةفوكلاب حتفلا نامز نهان>وزت لاق ةنارصنلاو ةيدوهلا مسملا حاكن

 2 مهملع مارح ان واس و لح انل نهؤاساو نموثري الو الفم نثرد ال لاقف لاقو نهانةلط انعحر اماف ارك تالا

 دوهملا مثو ليحنإلاو ةاروتلا نيروهشملا باتكلا لهأ مر ئارح حاكن لحم نيذلا باتكلا لهأو ( قنات تلالاغ -

 مهن ألعب نأ الإ مهحابذو , مهؤاتست لحب نيدلا ىراضنلاو دوهبلا نم ةرماسااو نوكاصلاو لاق سوحلا نود ىراضالاو

 اوناك نإو .تايسوهملا حاكتن مرح اك مهئاسن حاكن مرحيف نومرحيو باتكلا نم نولحب ام لصأ ىف مهنوفلاخ

 مهرتغ ءاسن هب لحم اع مؤاسن لحم مهنم مثو مثءاسن كلذ مرح الف نوفلتخيق نولوأتيو باتكلا لصأ ىلع مهتوعماجم

 نأل.ةينارضتلاو ةيدوهتلا نيد 'ترغلا نم ناد نم نئارح حاكت لحم الو لاق ىترماس الو *ىناص مسا همزاي ل نمت

 اوناد نيذلا اوناك خهنأبال هدعب باتكسلا لهأ نيد ىلإ اولقتنا انو ناثوألا ةداعب اولض مث ةفدحلا 0 مهند لص

 لك كلذكو مبح اذ لخت ال كلذك اونوكي ملو ةيفينحلا نع اولَض امن اهيف اوثدحأو اهنع اولضف لدتإلاو ةاروتلاب

 ليجيإلاو ةاروتلا نيروهشملا نيباتكسللا لهأ نف نكي ل ملو ناثوألا ةدإبع هئابآ نم ىض نم نيد لخا ناك 20

 انثدحلاق ةنيبعنب نايفس انريخأ معن لبق ؟مدقتم رمأ نم اذه ىف ليف لئاق لاق نإف مهاسن حاكسن لحم مل مهنيد نادف

 ناريتلا توب نوماسملا رقأ مل نسحلا لأس, نأ ىدع ىلإ زيزعلا دبع نب زمع بتك لاق ىشاقزلا ىدع 0 لل

 ىلع مثرقأ نيزحبلا مذق امل ئمرضخلا نب ءالعلا نأل نسحلا لاَقق هلأشف“؟ تاوحألاو تابمألا حاكت و ناثؤألا ةدامغو

 -دعس نع رانيد نب هللا دبع نع دمحم نب ميهاز |٠ انريخأ هتيقل دحأ نيب افالخ هف معأ الام انف ( كلذ

 ان امو" يحلانذ انل لح امو باك ل هات بعلا ١ ىراتسنات لاق هنأ رمغ نع دعس نب هللا دبع وأ رمع لو نزل

 ىذراصن حئابذ ن ع ةدسع تل ب لاق نن ريس نبا نع توبأ 1 ع ىنقثلا انريخأ مهقانعأ ا وأ اوماسإ قد يل راك

 هظفحأ اذكهو ( ىف: لاا ) رمسأ كرشب الإ يار نم اوكسمتي مل مهنإف مح ابذ لك أت ال لاقف بلغت ىنب

 جي رج نبانع ديحملا دبع انربخأ دانسإلا اذهم هنع ىلاعت هللا ىضر بلاط ىنأ نب ىلع هب غلب دقو الإ هريغو هبسحأ الو

 لجيإلاو ةاروتلا مهتءاج نيذلاو ليئارسإ اونب باتكلا :لهأ' اه فاتك" لها ثَرعلا ىراشت سبل : ءاطع لاق لاق

 ةماسملا ىلع ةياتكلاو ةيباتكلا ىلع ةءاسسملا حكنتو ( قفا: ةلالاف ) مهنم اوسيلف سانلا نم مهبُق لخد نم اًمأَف

 0 لحم .ىقلا اهماكحأو اهحاكسن عيمج ىف ةياثكلاو تاماسم عبرأ مكنت م تايباتك عبرأ حك 6

وك اهنيد له هأ نم ىلوبو نيملسم نيلدع نيدهاشب الإ ةيباتكلا مكنت الو اهل جوزلا مزلي امفو ءىش ىف اهفلاخم ال
 ك



 فاي هييع

 خسقتا اعم ةدقع ىف امهحكن نإو ةرخآلا حاكت طقسو ىل وألا حاكن تبث اهدعب ىرخأ مكن. مث ةدحاو حكت نأ
 تبثيو ةرخآلا حاكن طقسيف امهنيب عماج وه ءاوسف ةمعلا لبق خألا ةناوأ خلا تنب لق ةمعلا مكن نإو اميحاكن
 اذكهو لخدي وأ لوألا نود ةرخآلاب وأ ةرخآلا نود امهنم ىلوألاب لحد ءاوسو ةلاخلا كلذكو لوألا حاكن
 نأ لجرلل نكي حلامو ءاوس حاكنلاو ءطولا ىف نيمبلا كلمو عاضرلاو نيميلا كلمي ءطولاب امهنيب عملا مرح
 اذإو « اهلك ةخسفنم ةدقعلاف ةدقع ىف نهنم نيتنثا حكت اهتلاخو ةأرملا وأ اهتمعو ةأرملا وأ نيت>أآلا نيبو هنيب عمجم
 « ةدقعلا هعنصي انإ ائيش لودلا عنصيالو خوسفم 1-5 حاكنو تباث لوألا حاكنف ىرخألا لبق (هادحإ حكت
 ةلاخاو ةمعلا ناب ا اسو هلع هللا ىلد ا كرد هع ىو امد تاوخألا نم هنيب عما نع هللا ىو اكو
 كلي اقالط ابقلط وأ تتام اذإف تخألا كتي نأ سأب الف ىرخألا دعب لحن امهم ةدجاو لك نأ ىلع ةلالد هنفف
 لكو ةلاخلاو ةمعلا اذكهو ىرخألا مكن نأ اهتدع ىف ىمو ةعجرلا هيف كلعال اقالط وأ اهتدع تضقناو ةعجرلا هيف

 . هنيب عملا نع ىهن نم

 ماما | ميرحنو ل لهأ 0 حاكن
 000 « نهونحتماف تار ا ؟كءاج اذإ» ىلاعتو كرابت هللا لاق :ىل ا لاهمحر ( ىف لالا )

 مهضعب اهامسف ةكم لهأ نم ةرجاجم ىف تلزن اهنأ نآرقلاب معلا لهأ ضعب معزف ( نا غلاف ) « نمل نولي
 0 اا وكلا مصعب اوكسمت الو» ل ا ع لوق نأو ناثوأ ل6 لهأو طيعمىنأ نب ةبقع

5 1| 6 
 نمؤي ىج ت يملا اوحكتت الو » لجو زع اق لاق : لاكو ةندجلا قاتل. اعاواموم ةكم كحال

٠: 

 مهتاسن حاكن مرحف ناثوألا لهأ مث نبذلا ٍبرعلا رشم ةعامج ىف تلزن اهنإ ةيآلا هذه ىف لق دقو « يتب جعأ ولو»
 هذه لبق دقو لاق خوسنم اهمف نيل ةتباث تايآلا هذبف اذكه اذه ناك نإف لاق تانمؤملا 00 نأ عرح اك
 لالحإ ىف تءاج كك ةصاخ باتكلا لهأ رئارح حاكن لالحإ ىف اهدعب ةصخرلا تلزن مث + نيكرشلا عجن ةبآلا

0 
 مكماعطو مل لح تاتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو تابيط اما| <ل لحأ» ىلاعتو كرابت هللا لاق باتكلا لهأ حئئابذ
 اا 00 حاكن هيف حيبأ دقف ناكامهمأت لاقو «نهروجأ» هلوقىلإ « تانمؤملا ن نم تانصحملاو ممل
 دصق دصق اذإ ناسللا ىف امولعم نآل مهئامإ مر مح ىلع ملعأ ىلاعت هللاو ىدتع ةلالد مرار ,ح حاكن ىلاعت هللا ةحابإ
 ىنلا ىهن مك هدصق دوصقملل فلآ ةفصلا كلت نم جرخ دقام نأ ىلع اليلد كلذ ناك رحم ا ءىت نه ةفط
 ةيآلا تناك نإو عابسلا نم بابنألا ت اوذ ريغ ةحابإ ىلع كلذ لدف عابسلا نم بان ىذ لك نع ملسو هيلع هللا ىلص
 نآرقلاب مهنم نيكرشملا ىلغ تاهرحع ت تاماسملاف ناثوألا لهأ ىرشم ىفو نيكرشملا ىلع نينمؤملا ءاسن مرحب ىف تلزن
 لاق هتملع هف سانلا فلتخم ملامو نيماسملاو نيكرشملا نيب ةيالولا عطقل ب كلا لهأ ىكرشم ىلءو لاح لك ىلع
 نم» هلوقىلإ «الوط , 00001 اجو زع هللا لاقو رئارحلا باتكللا لهأنمو تانمؤملا نم تانصحملاو
 فاخو الوط دحم مل نمل طرشام ىلع تانمؤملا ءامإلا هللا ةحابإ ىفو يكنم تنعلا ىشخ نمل كلذ تانمؤملا مكتايتف

 ٠ نا الإ نالحب الكانولا
 ءامإلا نأ ىلعو ككل لهأ ءامإ حاكن مير < ىلع رعأ ىلاعت هللاو ةلالد تنعلا
 ءاملا ىف زاوعإلاو رفسلا ىف مملا حابأ مك .طرع | كلذب الإ للحم مل طرشب حابأ ام لك نأل نهناعإإ عم ئرعهألا
 2 3 نئ -_ 5 . . هل - 5 . »2 هيلظ ثلا ٠م تانم وا ءامالا هب لح اع نالحف تائم دم تاتكلا لهأ ءامإ سيلو مميتملا امهعمجم نأب الإ للحم مف
 ناك 5 «ءائاللا عم



 فيقث نم لجر ةأرما نيب عجج ناوفص نب هللادبع نأ رانيد نب ورم نع ةنيع نب نايفس انريخأ ( قفا كالا )
 مع نبا عمج لوي دمحم نب نسحلا عمس هنأ رانيد نب ورمع نع ةنييع نب نايفس انريخأ ( ىف[ ةلالاؤ ) هتنباو

 جوزيو ةأرملا لجرلا جوزمي نأ سأب الو ( قفا: غل الاف ) نيهذي نيأ نيردي ال ءاسنلا حبصأف هل مع ىتنبا نع ىل
 . هتأرما تح هج وزي كلذكو كذنا لع ركل الا ا ىلع مر دق هنبا ريغ لجرلا نأل هنبا اهتنبا

 اتتعو هارلي عملا

 هيلع هللا ىلص ىنلا نأ ةريرهىفأ نع جرعألا نع دانزلا ىفأ نع كلام انربخأ : ىلاعت هللا هحر ( قفا: ةلالاف ١

 نيتفملا نم تيقل نم لوقوهو ذخأت اذهبو ( قفا لالا ) «اهتلاخوةأرملا نيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجمال» : لاقإسو

 ةررره ىنأ نع الإ لسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ثيدحلا لهأ هتبثث هجو نم ىورب الو هتماع امف مهنيب فالتخاال

 ثيدحلاب ذخأ نم ىلعو ثيدحلا در نم ىلع ةجح اذه ىفو « رذآهجو نم ثيدحلا لهأ هتبشيال هحو نم ىور دقو

 اسقف لعن ملو « ءاهقفلا لوق اهتلاحو اهتمعو ءارملا نان عمج نأ رحم ىف تعبت امنإ ةماعلا نأ الإ ىرخأ هكرتو ةرم

 تبثأ اذإف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا نع ةريره ىنأ ثيدحم لاقالإ اهتلاخو اهتمحو ةأرملا نيب . عما مرح مل لكس

 ىنلا نأ هل لع الو سو هيلع هللا ىلص ىنلا هب همرح امب همرحف ائيش سو هيلع هللا ىلص ىنلا نع درفنم تيد

 ىنلا باحصأ نم هريغ وأ ةريره ويأ ىور اذإ هيلع بجو ةرإ ره ىنأ ثيدح نم الإ هلاق لسو هيلع هللا ىلص

 ىنلا مرحام هب مرحم نأ ملَسو هيلع هللا ىلص ىنلا ن رع هلثم ثيدحم دحأ هفلاخم ال رخآ اثيدح مللسو هيلع هللا ىلص

 هلعفو ثيدح ريغو سيلغتلا ثيدح ىف اذه انلعف دقو سو هيلع هللا ىلص ىتنلا 0 ام هب لو مسو هيلع هللا ىلص

 نأ اذهم انماعام لقأو ىرخأ هدريو ةرم هتبثيف ثيدحلا تديثت ىلع انغماج نم ريثك حتي مث « ثيدح ريغىف انريغ

 لبقأ ال لاقنم ىلع هتححو ىرخأ اهدرو ةرم اهتيبث زوجي الف ةدحاو قيرط اهنأل درلا ىف وأ تيبثتلا ىف اثطخم نوكي

 لاق الإ هتماع معلا لهأ نم دحأ لأسإ سيلو اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عملا يرحم ةعامجإ دعبال هنأل عاجإلا الإ

 اهتلاخو اهتمعو ةأرملا نيب عملا ىف سيلو لاق : ارارم هنم ىوقأو تيدحلا اذه لثم دري وهو ثيدحلا نم هتبثث 0

 ىلاعت هللا نعف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع امهنيب عملا سرحت انلبق اذإ انأ الإ « ىنعم باتكلا ىف مرحو لحأ ام

 ىرع نآرقلا ليق؟نهءاروام لحأوءاسنلا نممرحنم لجو زع هللا ركذ دق : لئاقلاق نإف ٠ هتعاطن مضرف امي هانلبق

 هيف هريسغ وأ حكانلا لءف اذإ لاح لكب مرح نمو لصألا ىف لاح لكي مرح نم هللا ركذ عساو لمتحم هنم ناسالا

 اوناكو « لاح لكب هلع تمرح هوبأ اهحكن اذإ هبأو هنبا ةأرما لثمو تمرح امأب لخد اذإ ةبيبرلا لثم ائيش

 ادع ام ناك اذإ نعت>ألا ادعام نيب عمجم نأ ةحابإ نيتخألا نيب عملا هعرل ىف سيلو همر>ف نيتخألا نيب نوءمحم

 1 ال لع محو همزحف ةناعك قف ءىتل هلا لَو نع" هللا رك ذب دقو 4( هسفنا ىف. "الصأ ناك امهل افلاخم نيتخألا

 ىهتنا هنأل عبرأ نمرثك 1 ةحابإ هيف سيل. « ؟لذ ءارو ام كل لحأو » هلوق لثم هريغ ملسو هيلع هللا ىلص
 كسمأ » ةوسن رشثع هدنعو مسأو ةماس نب نال.غل ٍلسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقو عب رأ ىلإ حاكنلا ليلحتب

 عبرأ ءارو امل رظح عبرأ ىلإ هليلحتب هللا ءاهتنا نأ سو هيلع هللا ىلص هبن ناسل ىلع نابأف « نهرئاس قرافو اعبر

 هريغ اجوز حكنت ىتح ًاثالث تاقلطملا ءاسنلا بسنلاو عما ةبج ريغ نم مرحو « نآرقلا ىف اصن كلذ نكي مل نإو

 ةأرملا نيب عملا ىفلؤقلاو : لاق . هنم ىنثتسا الا ةياقك تمس ام نهاوس امو ةئسلاب نعالملا ةأرماو نآرَقلا

 ءاوس تاوجالا ىلوةلاك ندع نإو اهتابمأ لش 0 امتالاخو اهتلاخو اهعابآ لش نم اهنامعو امتمعو



00 

 مل ايحأ الط نإ 10 279 126 اهدحب ءىطو ىلا“ جرف مرح ىح هل لالحا ريغ هيلعب تءرحا م .الوأ اهجرف هل
 اذإو « نيميلا كلي اهؤطي اتإ نيتلاحلا اتلكىف هنأل دلت ل وأ ارْخآو الوأ ءىطو ىتاا هل تدلو ءاوسو « ادبأ اذكه

 تناكولف « دعب وأ لبق حاكناا ناك نيميلا كله هدسفيال تباث حاكنلاف نيتخأ ىف نيملا كلمو حاكنلا عمتجا

 تناك ام ءطولاب تخألا جرف هيلع مرحو اتباث حاكسنلا ناك اهتخأ حكتي ىتح دلت مل وأ هل تدلوف اهؤطي ةيراج لجرل

 قتعوأ ةباتكب هلبق وأ حاكنلاب © اهخأ حاكن دقع. نيح ةكوامملا اهتخأ جرف مر> ول ىلإ بحأو « هل ةجوز اهتخأ

 ءىطو هل ةيراج عيب ىلع هريجأ ال مك اهنطو نع هتيهنو اهعيب ىلعالو كلذ ىلع هربجأ ل لعفي ل نإو ابجوزي نأ وأ

 احوسفم ةرخآلا حاكن ناك ةرح اهتخأ جوزنف ةجوز ةمأ هدنع تناك ولو « اهثطو نع هاهنأو اهتنبا

 لع اقع لجرلل تبثي حاكنلا هل ليق ؟ حاكنلاو كلملاب ءطولا نيب قرفلا ام : لئاق داق نإف ( قفا: غلاللاف )

 « نيتمألا ىف ءطولا ماقم نيتخألا نيب عملا رحم ىف موقتي حاكنلا ةدقع كملهو لجرلا ىلع اقح ةأرمالو ةأرملا

 امهحاكن اندسفأ لوأ امهتنأ ىردبال امبجوز: ولو اميحاكن اندسفأ ةدقع ىف ناتخأ حاكن ةدقع لجر كلم ولف

 « ءامإلاىف ءطولا عمج مرحب اعإ عيبلاىف عما مرحم الو عيبا دسفن مل عب ةقفصفف اهدالوأو اهتاهءأو ةأرما كللهولو

 نأ هل ناك اهضعب عاب وأ اهمتاكوأ اهقتعأ وأ هتعاس نم ابعاب مث ةمأ ءىطو ولو « مرحم الف كلا ةدقع عج امأف

 هيلع اهمرحب نأ الو هريغ ةأرملا كلم نأ الو هل ةجوز ىهو اهتخأ مكسن, نأ .ةأرملا ىف هل سيلو هناكم اهتخأ طب

 زوحيالو ءطوب رارقإ ريغب مزلبال ةمألا دلوو « نعال,نأ الإ ءطوب رقي ل نإو دقعلاب همزلب ةأرملا دلوو : قالط ريب

 هلع مارحو ابجوز اذإ هريغا لال> اه>رفو هل ةكولمت نوكت ةمألاو هريغا ابجرف لحمو هل ةجوز ةأرملا نوكت نأ

 مارحإ وأءوص ةلعبالإ اهلعتباث دقعلاو ابعامج مرحب الو ابعامج اهدقعل* ةأرملا«ةأرملا اذكهسيلو اهتبقر كلاموهو

 هتآرمأ تخأ ىرتشاو جوزلا ملسأف كرمشلا لهأ نم ةأرما هل الجر نأ ولو : لاق اهجرفلح بهذ اذإ امث هببشأ ام وأ

 كلذكو ءاملاحم هتأرما هتأرما تناكوديلع عبت ملوىرتشاىتلا هتيراج جرف هيلع مرح ةدعلاىف هتأرما تماسأ مث اهتطوف

 اهئتطوف ةيراج هدنع تناك ولو : لاق ةدعلا ىف ىعو ملسأ مث اهتطوف هل تناك وأ اهتخأ ىرعشاو هلبق ةماسملا عه تناك ول

 *ىرعتسي ىتح ىلوألا ب نتجاول ىلإ بحأو ىلوألا ءطوب ارخآ ءىطوىتلا تبنتجا اهتْخأ ءىطوىتح اهجرف هيلع مرحم مف
 ا 01 ]ردنا وأ الوأ تفطو ىلا.تدلو اانه ىف ءاوسو : لاق ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع ءىث الف لعفي مل نإو ةرخآلا

 جرف هل لح ول مث , ةرخآلا ءطو هل تحمأ ةرخآلا ءطو دعب الوأ 'ىطو ىلا جرف مرح ولو « امهنم ةدحاو دلت مل وأ

 هل الالح ءىطو ىتلا تناكو ىه هل لحت مل زجعتف ةبتاكم نوكت وأ اهجوز اهملطي نأب هيلع ابجرف مرحف جوز ىلا

 ىرخألا ءطو هلع مرح اهئطوف ةدحاو جرف هل ل> ىتم ادبأ اذكه مث ٠ ىلوألا هل لحتف ايعرتةلع مخ

 ةجوزلا لجرلا قالطك اهجرف مرح نوكيف هيلع تمرح ىلا جرف هل ل مث هل تلح ىتلا جرف هيلع مرحب ىتح
 امهنأ الإ هنم هذه نيبت ىح اقلط ىلا حاكن هل لح مل ابحكن اذإف , اهتخأ حاكن هل حابي مث ةعجرلا هيف كلعال ىذلا

 . حاكشب نيتخأ دقع كلي الو تاهءأو تاوخأو نيتخأ ةبقر كامل هنأ ىف نافلتخم

 هنجب عما لحم نم

 هب مرحم امهنيب بسنال هنأل هتنباو لجرلا ةأرما لجرلا حكني نأ سأب الو ؛ ىلاعت هللا همحر ( ىف نئلإلام )

 بسنلا ماقم عاضرلا ماقو هلإ نه« 0 تاسنألا تاوذ ضعب ىف عما مرح امنإو عاضر هل هل اههنيب عما

 حا , : فق وأ حاكنلاب : )١( هضكسن هشك هأ لإ لإ ذك هلع لذ اك اكسلا ده ىأ . خسنلا ىف اذك , هلبق وأ حاكسنلاب ؛ هلوق .



 هندد عمج ا مرام

 نيتخألا نيب اوعمجم نأو » ىلاعتو كرابت هللا لاق : ىلاعت هللا همحر ( قنا ةلللاف ) لاق ( عيرلا انررخأ )

 اقلطم هلزأأ ىلاعتو كرابت هللا نأل نيم كلم الو حاكن نم لاحب نيتخألا نيب عملا ل< الف : لاق « فاس دقام الإ

 عبرأ ىلإ ركازحلاب ىهتنا ىلاعتو كانت هللا نإف ددعلا الإ هلثم كالملاب ءامإلا نم مرح الإ :ىفا داك نم مرح الف
 نع فرطم نع ةنييع نإ ) انارحأ ( ددع لإ كلذ هتني مل 2 مناعأ كلاما وأ » هرث ذ زع لاقف ءامالا قلطأو 1

 ماشه نع نايفس انريخأ ددعلا الإ رارخلا نادر اك ءامزلا نم هررثا هنأ ةرا ند را ىنأ نع مهلا ىنأ

 ددعلا الإ نا 1ع ند ك1 ءامال 0 نم هركي دردشم نا لاق : لاق نيريس نا نع ثول ناسح نا

 نامل 03 سيل ددعلاو : لاق 13 1 هو نارقلا ىعم قف ىلاعت هلل ا نإ لامع لوق نم اذهو ) قنا: هي 5 اال (

 نيتخألا نع نافع نب نام لاك الحر نأ بيؤذ نب ةصيبق نع بابش نبا نع كلام ا ليبسا عاضرلا الو

 « كلذ عنصأ نأ بحأ الف انأ امأو «.ةيآ امهتمرحو ةيآ اع ملخأ ١ نامع لاقك ؟ 1 عمجم له نيميلا كلم نم

 ًادحأ تدجو مث ءىش رمألا نم ىل ناكول : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص ىنلا باحصأ نم الجر لف هدنع نم جرخف لاق

 ىنغلبو 2 كلام لاق هيحو هللا 0 تااط ىنأ نب ىلع هت 5 باريش نا لاق كالام لاق . الاكك هتلعط كلذ لعف

 رمع أ هنأ نَع ةتع ب هلل ديع ئب هلل ديعع نَء با ا نَء كالام انريخأ 0 كلذ هلا ماوعلا نب ريزلا نع

 امهزيجأ نأ تحارام رع لاتن ؟ يخل 2 12 نيميلا كلم نم اهتنباو ةأرملا نع لتس باطخلان

 اهتنئاو ملا نع رمع لس : لاق هبأ نع ةئتغنب هللا دبع نب هللا دبع نع ىرهزلا نع نابفس انرخأ ه0

 .هيف وه امث كلذ ىف دشأ ناكرمع نأ تددوف ىلأ لاق هللا ديبع لاقف اعيمج امهْزيِحأ نأ ب>أ ام :لاقف نيميلا كالم نم

 ةشئاغ لإ ءاح روعم ننس هللا كعمع نب ذاعم نأ رع ةكلم ك نبا كح لاق 6 نبا نع د.ملا دعو ل ما

 اهعدأ ال هللاو ىنإف : لاقف ال تلاقف ؟ اهتنبا رستسأفأ ىل ةيراح ةئئا امل تغان”دق امنأو اهتصأ دق ةءىرش لإ 0

 لجرلا دنع ناك اذإف ( قفا: لاك ) ىنعاطأ دحأ الو ىلهأ'نم دحأ هلعفيال تلاقف هللا ابمرح ىل ىلوقت نأ الإ

 ىلاعت هللا مرح اذإو « نيتخألا نيب عماج ريغ ذئنيح هنأل اهتخأ حكني نأ هلف اهتعجر كلممال ناكف اهقلطف ةأرما

 للككرا ناك ولو ىرخألا ايف :ةكوكتم هاهو فرخألا دعب امهادحإ حاكن مر ١ هنأ ىلع ةلالد كلذ ىفف اهني عملا

 ةباتكوأ جاكنب أطي ناك ىلا جرف هيلع مرحب ىتح أطي نأ دارأ ىتاا ءطو هل زب ل اهتخأ ءطو دارأف اهؤظن ةيراجن

 حيبأ ىأا تناك ةحوكنملا تدر وأ ةبتاكملا تزوج مث تخألا ءىطو مث اذه ضعب لءف اذإف « هكسلم نم جورخ وأ
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