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 نامع ةنطلس
 ..رمص ِ . .

 « هنفاتفتلاو وتلا تارتلا ةرازو

. | 

 ةقحلاةمالحلا فيلآت

 حرللا ديهكہسرتحريعت ىب يتلا

 لوالا ءزجلا

م ٥٨٩١١۔ ١.٥





 قيقحتلا ةملك

 . . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا

 . هللا اناده نأ الول يدتهنل انك امو اذهل اناده يذلا هلل دمحلاو

 نمو . هبحصو هلآ ىلعو ةلي دمحم انديس ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو
 . نيدلا موي ىلا هتوعدب اعدو هجهن ىلع راس

 . . دعبو

 نب ديعس نب دمحم ديعس يبأ ليلجلا ةمالعلل ةماقتسالا باتك اذهف

 ليق اذإف { ع زانم الب ءايلعلا لجأ نم قحب ربتعي يذلا . يمدكلا دمحم

 ماكحأل عماجلا وه !ةماقتسالا هباتكو ديعس وبأ وهف ملعلا لاجم يف رحبتمل

 يف !ماظنلا رهوج» هباتك يف يملاسلا ةمالعلا هنع لاق دقو .{ ةءاربلاو ةيالولا

 : يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإو باتك نيبو هنيب ةنراقملا ماقم يف عبارلا ءزجلا

 نيدلا مولع انل عماجب نيدلا مولع ءايحإ نكي ملو
 سبل نم الخ دق افيلب افشك سفنلا بويع فشك ىوح معن

 املاوحأ نم جالملا ركذنو امفاصخ نم كلهملا نيبف

 هماكحأ الو اننيد عمجيس ةماقتسالا باتك نكي ملو

۔ ٣ ۔



 فرت كانه ةعدب درل فَصملا هفص امال
 ابلقنا ثيح ملعلا يف ادرطتسم ابنطأو اهراكنإ يف غلاب

 ةلكشم طق قبت مل ادعاوق ةلأسملا كلت صمي ام دمف

 اقطن اهيف هب امب انثلا نسُح اقحتساف هنم بولطملا لصحف

 : ءازجأ ةثالث ىلإ ةماقتسالا باتك انمسق دقو

 . ةءاربلاو ةيالولا دعاوقب اصاخ لوألا ءزجلا انلعج

 . ةءاربلاو ةيالولا ماكحاب اصاخ يناثلا ءزجلاو

 . ةءاربلاو ةيالولا تاقيبطتب اصاخ ثلاثلا ءزحلاو

 اهانعبتا يتلا قيقحتلا جهانم هيف انيفتقا نأ دعب لوألا ءزجلا مويلا مدقنو

 عماج» يف هانعبتا يذلا جهنملا كلذكو فلؤملا سفنل ؛«ربتعملا» هليثم ين

 . لبق نم «يويسبلا

۔ ٤



 فلؤملاب فيرعتلا

 ساب الو . لوألا ءزحلا «ربتعملا» هباتك ةمدقم ف فلؤملاب انفرع نأ قبس

 ليي ال ع رولا دهازلا اذه لاثماف ؛ ةدئافلا ةدايزل انه هب فيرعتلا ديعن نأ نم
 مهنف ٠ ةرطملا مهت ريس نع ثيدحلا راركت سانلا ىلع لقثي الو ٠ مهركذ

 . بولقلا ءافص هللا ولجي مج ٠ ةلاهجلا مالظ رجايد ف يهلالا رونلا حيباصم

 . مهادهب نودتقيو مهتريسب سانلا ىساتيو

 . ايندلا يف دهزلا ميظع { دهزلا نم ميظع بناج ىلع ديعس وبأ ناك
 دومح نب ملاس خيشلا ةليضف ريبعت دح ىلع ۔ يهتتت ال اهيف انلطأ اذإ هلاصخو
 . اولمع امم تاجرد لكلو . نئانض هقلخ يف هلل نإو ۔ يبايسلا

 . هل لام ال اريقف ناك . يمدكلا دمحم نب ديعس نب دمحم ديعس وبأ

 . توقلا نم ليئضلا ءيشل ا كلمي ناكو

 رهتشا اينغ ةكرب نبا ناكو . الهب يف ةكرب نبا ةمالعلل ابيرق ناك

 { اهريغو نامع نم ةبلطلا هدصقي كلذلو . ملعلل اريهظ هانغ ناكو . هانغب

 . هركذ عاشو همسا عملف . هماقم نم نودقفي ال ةبراغملا ةبلطلا نإ ليق ىتح

 . ةيملعلا ةلزنملاب ديعس يبأل نوفرتعي ءايلعلا لكف ملعلا ةيحان نم امأو

 {. هتافو دعب ديعس وبأ رهتشا دقلو . نودمتعي هلاوقأ ىلعو . نولوعي هيلعو

 هلاصخو . اهوربكاف هتافلؤم ىلع اوُمَلَطا مهنأل . هتايح يف هترهش نم رثكأ

. ٥ ۔



 . بهذملا مامإ هنأ يملاسلا ةمالعلا هيلع قلطأ اذهلو . ريظنلا ةميدع

 ف ءايلعلا فلتخاو . ةعاضق نم بعنلا بسنو . يبعانف هبسن امأو

 : لئاق نمف ؛ ةعاضق

 ةيناثلاو { ناندع نب دعم نب ةعاضق امهادحإ ؛ ناتعاضق امه

 . ناطحق نب برعي نب بجشي نب ابس نب ريمح نب كلام نب ةعاضق

 : مهلئاق لوق هيلعو

 ريمح نب كلام نب ةعاضق ربكألا ناجهلا خيشلا ينب نحن

 ربنملا تحت شوقنملا رجحلا يف ركنملا ريغ فورعملا بىننلا

 هيلإ تمارت ام دنع فقوملا مسح دقلف . ةعساو ةمحر ديعس ابأ هللا محر

 اهين لاق ٠ رضنلا نب دشارو كلام نب تلصلا نب ةدئاس تناك يلا تافالخلا

 . باطخلا لصف ناكف . هآر ام

 ۔ نآلا هددصب نحن يذلا ۔ «ةماقتسالا» هباتك . ةميقلا هتافلؤم نمو

 3 هب اصاخ اميدقت هل اندرفأ يذلا «ربتعملا» هباتكو . ءازجأ ةثالث يف عقي وهو

 ماقم ال اهلكو . هاواتف ىلع يوتحملا {}© ديعس يأ عماجب روهلا ؛عماجلا» و

 . ملعلاو لضفلا لهأ دنع ميظع

 هللا يضر ۔ ديعس ابأ نأ يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةليضف ركذ ايك

 مامإب بقل هنإ ىتح . نامعب يضابألا بهذملا ءايلع ةلجأ نم دودعم ۔ هنع

 نيلداعلا نيمامالا رصاعو . يرجهلا عبارلا نرقلا يف شاع دقو . بهذملا

 ةكرب نبا مامالا رصاع ايك هللا ايهمحر ۔ ديلولا نب دشارو هادبع نب ديعص

 ةمالعلا : امه . ىوزن ءايلع نم نيليلج نيملاع نع ذخأ دقو . . يولهبلا

 ذملتتو . يوزنلا نسحلا وبأ خيشلا ةمالعلاو 0 يدنكلا حور نب دمحم خبشلا
 . ءايلعلا نم ةعامج هيلع

۔ ٦ =



 باتكلا قيقحت بولسأو ةطخ

 ف «ةماقتسالا» باتك نم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةخسن عقت

 ىلع اهتلباقم كلذ يف اندافأ دقو ، طسوتملا مجحلا نم ةحفص فلأ يلاوح

 اتقو قرغتسا دق كلذ ناك نإو . !ةعيرشلا سوماق» يف باتكلا نم ءاج ام

 . ادهجو

 : يلاتلا بولسألا انعبتا دقو

 انصلختساف . باتكلا يف ةدراولا تاعوضوملا عيمج انضرعتسا : الوأ

 هباتك يف ديعس يبأ دنع ةءاربلاو ةيالولا سسأو دعاوقب لصتي عوضوم لك اهنم

 ، لوألا ءزجلا اذه يف دعاوقلاب لصتي عوضوم لك انعضوف . ساسألا اذه

 درفت يتلا ةماعلا دعاوقلا رايتخا ۔ ةقاطلا ردق ۔انيخوت ميسقتلا اذه لخاد يفو

 نم ؛ ةءاربلاو ةيالولا يف سانلل دعاوقلا اهب دعقف ليلجلا مامالل اذه اهب

 : لاثمأ

 . ةقيقحلا ةيالو ماكحأو ةقيقحلا ماكحأ _

 . ةءاربلاو ةيالولا هوجو

 . تاءاربلاو تايالولا

 . ةطي رشلا ةءاربو ةطي رشلا ةيالو _-

۔ ٧ ۔



 . رهاظلاب مكحلا ةءاربو رهاظلاب مكحلا ةيالو _

 . ةءاربلاو ةيالولاب املاع نوكي نم ةفص _

 . هباب يف درو امم ريثك كلذ ريغو

 ةيفيكو { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأل يناثلا ءزجلا انصُصخ اننأ : ايناث

 ةيالولا دعاوق نم ةدعاق لك انطبر ءزجلا اذه لخاد يفو 0 دعاوقلاب اهطبر

 : لاثمأ نم ؛ اهماكحأب ةءاربلاو

 . نيدتلا نم هلهج عسي ال امو هلهج عسي ام _

 . اهمزاولو ةلمجلا _

 . رهاظلا ةيالو ماكحأو رودلا ماكحأ _

 . ءافعضلا ىلع تاضراعملا _

 . عافدلا مامال ةعيبلا _

 . اهيف لوقلاو ةمامالا

 . هتابسانم يف درو امم ريثك كلذ ريغو

 . ةءاربلاو ةيالولا تاقيبطت يف ثلاثلا ءزجلا انلعج اننأ : اثلاث

 نم ۔ هللا همحر ۔ فلؤملا هدروأ ام يقيبطتلا ءزجلا اذه يف انقحلا دقو

 : لثم نم ؛ ةءاربلاو ةيالولاب ةلصتملا رومألا لك يف هماكحأو هدعاوقل قيبطت

 . ايتفلا نامضو أطخلا نامض ركذ _

 . تامرحملاو تاللحملا فينصت

۔ ٨ ۔



 . ميرحتلاو ليلحتلا يف نيلجرلا فالتخا _

 . ةبرشألاو ءامدلاو ديصلا يف ءاج ام

 . هعضاوم ف درو امم ريثك اذه ريغو

 روصق ىقبيو . ةعاطتسا نم هيلا هنا انقفو ام ۔ ةقاطلا ردق ۔ انلذب دقلو

 لك يف هللا نوع لإو هتوقو هللا لوح ىلا,۔ ايئاد ۔ هراقتفاو ؤ هفعضو ناسنالا

 نم رمأ لك يف هب ةناعتسالل انادهو انمّلعف هناحبس انبر انبأ دقو © لمع

 . هٌنيتْسَت ابرو دبع ًاَبإ» . انرومأ

 ين هللاب نيعتسي ناكف«مي ركلا قلخلا اذهب ةلي هلا لوسر انديس بدات دقو

 مهللاف . «هللاب نعتساف تنعتسا اذإو» : لاقف كلذ ىلإ اندشرأ مث { هلك هرمأ

 . كنوع ضيفب انمركأ

 ف مهاسو يندعاس نم لكل ركشلا ميدقت نم يل دب ال يتملك ةياهن يفو

 هيلاي ةجاحلا دشأ يف مويلا انحبصأ يذلا . ديرفلا يهقفلا ثارتلا اذه رشن

 . هاضريو هللا هبحي ام ىلا, هب قلطنتو ةنمؤملا لايجألا هب ربنتستل

 نأو . ةحلاصلا هبحاص لامعأ ف هلعجي نأو . هب عفني نأ هللا لأسأو

 . ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ . هبيثيو هيلع هرجأي

 ه ١٤٠٥ ةنس مارحلا مرحم نم ١٩ نيننالا يف

 م ١٩٨٤ ةنس ربوتكأ نم ١٥ قفاوم

 هققح

۔ ٩ ۔





 ۔ هنلا همحر ۔ فلؤملا ةمدقم

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 نيعتسأ هنلابو

 ىلع بيقرلا {. ديهشلا هقلخ ىلع مئاقلا . ديجملا ديمحلا هل دمحلا

 هلضفب مهيلع داوجلا . دودولا ۔ مهملظ ىلع ۔ مهب ميحرلا . ديتعلا مهرومأ

 يدهتسن هابإف ٠ ريدقلا مهيلع يلاعلا ٠ ريبخلا هقلخ عيمجب ملاعلا ٠ دوجوملا

 لكوتن هيلعو . دبعن هايإو نمؤن هلو . دهشنو هل فرتعن كلذبو . دمحنو

 هيلعو . انبسح رومألا عيمج يف وهو . نيدن هلو نمؤن هبو { نيعتسن هبو
 . انتمصع هبو اندامتعا

 3 ادرفنم ةينادحولاب لزي مل ، ادحاو اهلإ وه الإ هلإ ال نأ دهشنو

 يف هل ةياغ ال { ادبأ لزي مل ايك لازي ال هنأو ، ادحوتم توكلملاو ةيهولألابو

 . ادم الو كلذ

 قئالخلا عيمج ىلع دهاشو . هلوسرو هللا دبع يي ادمحم نأ دهشنو

 عيج ىلع نميهم باتكو . قداص يرع ناسلب ۔ ىلاعت هللا هلسرأ . لوبقم

 نايدألا عيمج ىلع يلاعلاو ، رهاطلا يقيقحلا مالسالا نيدو . قطان بتكلا

 عيمجل ةوبنو { ةميقتسم ةلداع ةعيرشو . ةميرك ةرهاط قالخأ ىلعو ٠ رهاظلا

 . ةمكحم باتكلل ةقدصم ننسو . ةمتاخ تاوبنلا

 هتلاسر عيمج ين هتمأ قدصو . ةلاسرلا هللا نع غلب دق ةلي هنأ دهشنو

 ‘ ةحيحصلا ةنيبلاو غلابلا لوقلاب ٠ ةحيصنلا لذب ف هلل دهتجاو . ةلاقملا

۔ ١١



 { نيقفانملاو رافكلا ىلع اظيلغ . اييحر افوءر نينمؤملاب ؛ هللا هفصو ايك ناكو

 هدبعو {. نيدجاسلا نم هل ناكو . هرمأ ايك هبر دمحب حبسو .3 اييظع اديدش

 متاخ ؛ دمحم انديس ىلع هللا ىلصو . نيقيلا هاتأ ىتح هرمأ ام عيمج يف هتعاطب

 هئايلوأ عيمج ىلعو {. نيرخآلاو نيلوألا نم نيقتملا ديسو { نيلسرملاو نييبنلا

 هلسرو هللا ءايبنأو . نيبرقملا ماركلا هللا ةكئالم نم . نيدلا يف هبزحو

 . اييلست ملسو ©{© نيملاعلا عيمج نم هللا ءايلوأ عيج ىلعو . نيمححأ هتوفصو

 يف مهئاملع دقفل نيملسملا نم ءافعضلا نحتما امل هنإف : دعبو
 . ةنتفلا باوبأ مهيلع تحتفناو . ةنحملا كلذ دنع ثمظع . نيدلا
 3 ةروتسم تناك رئاغص ترهظو . ةزوجحم تناك ةنسلأ مهيلع .تقلطناو

 تطسبناو . ةلبكم تناك لجرأ تشمو . ةسوكنم تناك سوءر تبصتناو

 . اليلق ملعلا لهأ ناك نأ دمب ملعلل نوعملا رثكو . ةلولغم تناك ديأ

 لهأ عم زعو . اليلك هب قطنلا نع هناسل ناك نم ملعلل ءاعدالا يف دجتساو

 لحني نم ضعب نم رهظو . اليلذ ءايلعلا دنع ناك نم ملعلا ءاعداب ىمملا

 . لاقملا نحل كلذب هيلع لدي ام ىلع { ملحلاو مكحلا يف مهُلو . ملعلا هسفن

 . راهظالا كلذ يف هسفنل بحي هناب . لاوحألا ماع يف كلذ يف هيلع نيبيو

 . رابكتسالاو ولعلا ىلإ كلذ يف اهب بهذيو . راهشالاو ةعفرلا اه بلطيو
 . نونظلا قيقحت ؛ مالسالا لهأ نم دحأ ىلع كلذ يف زوجي الو

 نع كن اننأ ريغ . نونكملاو رئامضلا ىلع دهاشلا وه ۔ هناحبس ۔ هللاو

 اهفصوب لوطيو . باطخلا اهركذب رثكي يتلا بابسألا كلت نم ريثك ركذ
 . ءافش الو ةدئاف ىلإ اهب غلبي الو . باتعألاو نحالا اننيب ثرويو . باتكلا

 ٨ ىقتكُمو ليلد اهلاوحأ نم انحضوأو . اهنم انركذ دق ام ضعب يفو
 بابسألا كلت ةماع هيلع ىرجت امو & لوصحلاو ةدئافلا هيف ام ركذ يف ذخانو

 . لوصألا نم

۔ ١٢ ۔



 باب

 ةقيقحلا ةيالو ماكحأو ةقيقحلا ماكحأ

 ةيالو لهأ ىمسم وأ ٠ اهين فوصوم ةفص نم + هلللا باتك يف ءاح ام وه

 > رارباألاو ءايقتألاو ٠ نيحلاصلاو نينمؤملاو ٠ نيلسرملاو نييبنلا لثم 6 هلللا

 هذه ف كشي نأ زوجحم ال . تافصلا هذه لهأو ٠ ءاسألا هذه لهأ عيمجو

 وأ { هللا باتك نم دحأ عم تحص اذا & تافوصوملا تافصلا هذهو ءايسألا

 نمل ، هللا لسر نم لوسر وأ { هللا بتك نم باتك وأ ةلي هللا لوسر ناسل نع
 . هنمو هيف تحص

 {© هب فوصوملا ؛ هنيعب كلذ فرعي ل ولو } هلك كلذ ف كشلا زوجي ال

 هبحصتسا يذلا ؛ دبعلا هلتق يذلا مالغلا يوباو & فهكلا باحصأ لثم

 يوبأو ٠ ادشر مُلُع امم هملَعُ نأ ىلع ٠ كلذ لاثمأو . ۔ مالسلا هيلع ۔ ىسوم

 هيلع ۔ ىسوم هبحصتسا يذلا دبعلا هماقأ يذلا 3 رادجلا يبحاص نيمالغلا

 هيلع ۔ ىسوم هبحصتسا يذلا اضيأ دبعلا كلذك ٠ ءال ؤه لاثمأو . مالسلا

 نإو 0 مهئامسأ ةحص رهاظ ف & باتكلا ف حصي ل ءالؤه لكف . ۔ مالسلا

 . ةفصلا يف ةقيقحلاب تتبث دق . مهتيالوو مهتداعس تناك

 لاثمأو ٠ سرل ا باحص و ‘ دومثو داعو حون موق كلذكو : لصف

 دحأ ةيمست باتكلا قطان ف حصت ل نإو . ةقيقحلا ف هتوقش حص نمم ءال ؤه

۔ ٣١۔



 ةداعسو 0 ةفصلاو ةلمجلا يف مهنم يقشلا ءاقش حص دق هنإف { هنيعب ءالؤه نم

 ةداهشلا 1 ةقيقحلا ماكحاب قحال وهو . ةفصلاو ةلمحلا ف مهنم ديعس ا

 كشلا زوجي ال ايك . مهتافصو مهتلمجب ءالؤه ف كشلا زوجحم الو 4 ةفرعملاو

 مساب ءالؤه نم دحأ يف مكحي نأ زوجي الو { مهنايعأو مهئامساب ءالؤه يف
 لهأ نم هنأ هنيعو همساب 4 مهنم هنأ مهنم دحأ يف كلذ حصي نأ الإ © نيعو

 قيرط نم ةفرعملاو ملعلا نم هيف كشي ال امب ، ةفصلا هذه لهأو { ةلمجلا هذه
 ةقيقح ملع كلذ هيف حص نميف مكحلا ناك ؛ كلذ حص اذإف . ةرهشلا

 ملع كلذ همزل نم موزلو © ةفصلاو ةلمحلا نع هيف مكحلا لازو © نييعتلا

 . انفصو ام ىلع ٠ ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالوو ةفرعملاب ؛ كلذل نيقيلا

 ملع هصح نم الإ ؛ نينمؤملا نيملسملا ةفاك نع عوضوم كلذ ملعو

 نأ هيلعف ‘ هتيلب هب تلزنو {} كلذ ملع هصخ نمف © هنم ءيش ملع وأ كلذ

 ل ام كلذ ملع نم ىطاعتي نأ هل سيلو {، هيف باتري الو كلذ ملع ي كشي ال

 لوق نم 6 ديلقتلا هل زوجي نم ريغ نم « دحأل ديلقت هيلع فقو الو . هيلإ غلبي

 وأ عامسب مهدنع حص امو . هلسرو هئايبنأ لوقو .، ۔ ىلاعتو كرابت هللا

 لهج ىعدا نم ءىطخي الو فنعي نأ هل سيلو . اهملاع اهيف كشي الو { ةرهش
 لاح ف هلهج هعسي الو & كلذ نم هنم ناك ام الإ 0 هنم ءيش لهج وأ © كلذ

 © هيلإ ئيعذ وأ . هركذ عمس وأ 0 هلابب رطخف . هملع هيلإ غلب اذإ . لاحلا نم

 . كلذ يف كشلا هعسي الو } لاح لك ىلع ىلاعتو كرابت ۔ هللا ىلوتي نأ وهو

 هفرعو ‘ رودقملا عيمج ردقمو ٠ رومألا عيمج لو هللا نأ فرع نمو

 لك ىلع ةبجاو ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةيالوف { هالوت دقف 0 هوفرعي نأ همزلأ امم

 هب نامالاو { ةبجاو قئالخلا عيمج نم هتفرعمو ةلي يبنلا ةي الوو ،} لاح

 . بجاو

 نينمؤملا ىلوتو يقي هلوسر ىلوتو 0 - ىلاعتو كرابت هللا نم ؤملا ىلوت اذإو

۔ ١٤ ۔



 هللا لوق كلذو . هتيالو هيلع بجي نم لوت دقف . ةقيقحلا ىلع ةلمجلا ين
 . ه اونمآ نيذلاو هلوُسرَو هللا لو ًامإ» : ۔ ىلاعتو كرابت

 هللا ةيالو الإ ؛ لاح لك ىلع هنيعب دحأ ةيالو اهدحأ ىلع بجي الف

 { ةلمجلا يف ايهعاطأ نم ةي الوو . لقي دمحم هلوسر ةيالوو 3 ۔ ىلاعتو كرابت

 ةعاط لهأ ةيالوو . ةقيقحلا ىلع ةصلاخ هلوسرو هللا ةيالوف } نونمؤملا مهو
 ةاضرمو هللا ةيالو لهأ مه مهنأل ، ةفصلا لهأل { ةقيقحلا ىلع ةلمجلا يل هللا

 . هللا

 عسي ال ، ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةي الو ، نامز لهأ لك ىلع كلذكو

 ةلمج يف هب ناميالا مهيلع بجاولا مهنامز لهأل لوسرلا ةيالو وأهدحأ لهج

 ةيالو عيمجلا ىلع سيلو . هب رارقالاب الإ نينمؤم نونوكي ال يذلاو { ناميإلا
 مهنم دحأ يف نييعتلا يف الو 3 ةلمجلا يف هلسرو ۔ ىلاعتو كرابت هللا ءايبنأ

 ءايبنأ ملع لهج دحأ ىلع قيضي الف الإو { هفرعو كلذ ملع نم الإ ؛ هنيعب

 رقأ يتلا ةلمجلاب هرارقإ يف نأل { ةلمجلاب رقأ اذإ ، مهتيالوو مهب ناميالاو 5 هللا
 هبطاخ ام عيمجو { هتكئالمو هلسرو هللا ءايبنأ عيمجب ناميالا 5 اهب نادو { اهب

 ناك ؛ كلذب رقأ اذإف {. ةين وأ لمع وأ لوق نم ث هب نيدي نأ ةلمجلا ي هب هللا
 وأ . كلذ ملع ىلإ غلبي ىتح . ةلمجلا يف لخاد وه ام ريسفت نع هل فاك كلذ

 . هتيلب هب لزنتو كلذ نم ءيشب نحتمي

 عيمجو . هللا ءايلوأ عيمج كلذب ىلوت دقف ةلمجلاب رقأ اذإف : لصف
 هيلع ام عيمجب نمآو 3 هئايلوأ عيمجو ، هلسرو هئايبنأو هللا ةكئالم نم نينمؤملا

 ءايلوأ نم دحأ ةيالو الو { هللا ءايلوأ نم دحأ ملع هيلع سيلف { هب نمؤي نأ

 مهنايعأب نينمؤملاو هئايبنأو هلسرو هللا ةكئالم نم . هتفصب الو هنيعب هللا

 يعد وأ 9 هركذب عمس وأ . هلابب رطخ ولو {© كلذ ملع هغلبي ىتح { مهتفصو

۔ ١٥ _۔.



 هيلع مقت وأ 9 كلذ ملع هيلإ غلبي مل ام ، كلذ لهج ملع هيلع قضي مل 0 هيلإ
 كلذب ةجحلا هيلع مقت مل ام ، هل عساو كلذ يف هكشو . كلذ ملعب ةجحلا

 . كلذ ملع نم هيلع بجي ام هجو نم . هملعب

 رطخ اذإ { هنيعب مهنم دحأ ةوادع ملع هيلع بجي الف ؛ هللا ءادعأ امأو
 يف سيل هنال 9 هللا ءادعأ ةوادع نم يتأي ام ةفص ىلع الإ { هركذ عمس وأ هلابب ا

 ملع نم هيلع بجي امنإو ؤ لقعلا ملع نم ةجحلا هب موقت ملع عضوم كلذ
 ءادعأ نم ادحأ نا ملعن الف ، لوقعلا ملع نم ةجحلا هب هيلع موقت ام ؛ كلذ

 ٨ هنيعو همساب هتوادع هللا نيد لصأ يف نينمؤملا نم دحأ ىلع بجي ٦ هللا

 تحص وإ 9 كلذل هيناعم نم هيف كشي ال امم . كلذ ملع هيلإ غلبي حالا
 امنإو { رهاظلا مكح ةوادعو .3 ةقيقحلا ةوادع يف ٢ كلذب رابخالا رتاوت نم

 . ةلمجو ، هللا ءادعأ ةلمج يف ، ةطيرشلا يف هللا ءادعأ ةوادع لهاجلا ىلع بجي

 نم دحا ملعب ةجحلا هيلع موقت ىتح ، كلذ ريغ أل 7 هلل نيصاعلا هللا ءادعا
 ااا . هيف كشي ال امب هللا ءادعأ

 اذإ ، مهنيد ىلع كلذ يف نونمؤم نيملسملاو نينمؤملا عيمجو : لصف
 ٨ نينمؤملاو نيملسملا نم مهريغ هملع ولو . كلذ نم ءيش لهج اوعذا

 رقي وأ ] هيف كشلا هعسي ال امب ، كلذ نم ءيش ملع هيلع حص نمالإ

 كلانهف 3 ةوادع وأ ةيالو نم © كلذ نم هيلع بجي امي موقي ال مث ، كلذب

 ٨5 قيض كلذ يف هيلع سيلف الإو .0 هللا نيد يف هيلع قاض امب هيلع قيضي

 ملعلا دعب الإ ، لقعلا ةجح قيرط نم هلك كلذ نم ءيش لهجب كلهي الو
 ةوادع لهأ وأ . هللا ةيصعم لهأ ملع اهب كردي { لقعلا ةجح قيرط نم ةفصب
 نم ةجحلا نوكت الو } عامسلا قيرط نم ةجحلا مايق وأ ، اذه وحنو .{ هللا

 وأ { ةداهشلا قيرط نم ال { رابخالا رتاوت نم الإ 9 ةقيقحلا يف عامسلا قيرط
 نم كلذ ملع ىلع هفوقو وأ ةلي يبنلا نع هنذأ عامس نم كلذب ملاعلا ملع نم

 رابخألا نع وأ . هللا باتك نم كلذ ةحص نم ةرهشلا نم وأ . هللا باتك

۔ ١٦ ۔



 دحأ رفك حص ولو ث هللا ءايبنأ نم يبن وأ ، هللا لسر نم لوسر نع ةرتاوتملا

 دحأ نع وأ,ةفيتي هللا لوسر ناسل نع وأ 3 هللا باتك ي هتفش تحص دق نمم

 .مل } نيملسملا نم ادحاو الجر الإ ؛ نيملاعلا عيمج عم { هئايبنأ وأ هللا لسر نم

 | ةحص قيرط نم هرفك حص هنكلو . ةقيقحلا ملع نم هيف كلذ هعم حصي

 | هنم أربي نأ هل زاج ام ، رومألا رهاظ يف هثدح ةحص نم . ةرتاوتملا رابخألا

 . ةقيقح نم هعم حص دق هنأ هريغ لاق امو . هريغ عم حص امل 3 ةقيقحب
 !امل } رهاظلا مكحب هنم أربي نأ هيلع ناك نكلو .3 هرفك ةقيقح وأ 3 هتوقش

 ولو ، ةقيقحلا مكحب هيلع مكحي نأ هل سيلو { رهاظلا مكح ين هرفك نم حص
 ةرهاظلا يصاعم ا عيمجو } مالسالاب رفكلاو ۔ مانص ألا ةدابع هبوكر نم نياع

 نأ ىلإ ، هسأر ىلع ناكو & كلذ ىلع تام نأ ىلإ ةبوت هنم ملعي ملو 3 ةرهاشلا

 ةقيقحلاب هيلع دهشي نأ هل سيلف 0 كلذ نم بات هعمسي ملو { هديب هلتق وأ تام

 هل دهش نإف { ةقيقح مكح ؛ رانلا لهأ نم هنأ الو . يقش هنأ الو ، رفاك هنأ

 3 ملعي ال امل الئاق } بيغلاب ادهاش كلت هتداهش يف ناك ، كلذ ىلع رانلاب

 :© عجريو كلت هتداهش نم بوتي نأ الإ ، كرش رفك ال ةمعن رفك كلذب ارفاك

 "بئاغ ىلع دهش نمو } بيغلا ىلع ةداهشلاو ، بيغلا ملع يطاعت نم اذهو

 يف قحلا تقفاو دق ؛ هملع يف هللا دنع كلت هتداهش تناك ولو 5 بذك دقف

 ةداهشلا كلت ىلع هبذعمو هبقاعم هللاو ، هللا نيد مكح يف لطبم هنإف © هللا ملع

 . بوتي نأ الإ

 هوجولا دحأ نم ةقيقحلا ىلع ةداهش هعم تحص نم كلذكو : لصف

 ؤ كلذ يف كشف ةقيقحلا ةداهش وأ 0 ةقيقحلا ملع ىلا, يدؤت اهنأ اهانفصو يتلا

 نم . هنيعب هيلع تحص دق نم ىلع ةداهشلا كلتب دهشي ملو & كلذب هملع دعب

 ايدؤم كلذ دعب هآرف . رانلاب هيلع دهش دقو { هيلع دوهشملا كلذ ىأر هنأ لجأ

 يف هللا ةيالول اقحتسم . ةبوتلا هيف همزل ام عيمج نم ابئات 5 هللا همزلأ ام عيمجل

 نأ الإ . اكلاه كلذب ناك 0 باتراو ةداهشلا كلت يف كشف 3 رهاظلا مكح

 مكح هبجوي ال ةقيقحلا مكحو . ةقيقحلا مكح ليزي ال رهاظلا مكحف {، بوتي

۔ ١٧ ۔



 لهجب الو ملعب } نيمكحلا نيذه يف قحلا فلاخي نأ دحأل سيلو 0 رهاظلا

 . بوتي نأ الإ نيكلاهلا نم ناك ؛ كلذ مكح فلاخ نمف . نيدب الو يأرب

 نوعرفو { هللا ودع سيلبإ ةفرعم لهج عسيف : لئاق لاق نإف : لصف
 لزن دق نمم ، مهلاثمأو بهل يبأو ، طول ةأرماو حون ةأرماو } نوراقو ناماهو

 لهج عسي كلذكو ث مهتوقشو ةقيقحلاب مهرفك حصو { باتكلا مهرابخأب
 3 قاحسإو ليعامساو ميهاربا انيبأو ، حون انيبو . ي مدآ انيبأ ةفرعم

 لزن نيذلا نيحلاصلاو لسرلاو { نييبنلاو ىسيعو نوراهو ىسومو بوقعيو

 نعو هللا نع كلذ تبثو ةلي هللا لوسر ناسل ىلع } باتكلا مهرابخابو مهب

 ؟ هلهج عسي كلذ نإ لاقي نأ زوجيو { ةي هلوسر

 نم مهربخ غلبي نأ ىلإ مهلهج عسي هنإ لاقي نأ زوجي ؛ معن : هل انلق

 ٦ كلذ ملع هيلإ غلب نم عم كلذ حص اذإف { مهنم دحأ ربخ وأ 9، كلذ هيلإ غلب

 مل امو ؤ انيبو انفصو دق ايك & بيرلا الو } هيف كشلا الو . كلذ لهج هعسي مل

 نع لوئسم ريغو ، كلذ لهجب ملاس وهف ، كلذ ملع هيلإ غلبيو كلذب نحتمي

 . كلذ ملع هغلبي ىتح { ادبأ كلذ

 باتك ين ءاج ام لهج عسي ال هنإ : ليق دق سيلفأ : لئاق لاق نإف

 هنإ : متلقو 5 كلذ لهج عسي متلق فيكف . هللا باتك يف اذه ءاج دقو 0 هللا

 ؟ اذه يف لوقلا فلتخا فيكف . هللا باتك يف ءاج ام لهج عسي ال

 ماكحأ نم هللا باتك يف ءاج ام لهج عسي ال ؛ ليق امنإ : هل انلق

 عضي ىتح كلذ لهج عسي الف . مارحلاو لالحلاو يهنلاو رمألاو ،} ةعيرشلا

 { مزاللا كلذ ءادأ همزل دق امرحم هنم بكري وأ { امزال كلذ نم مزاللا لهاجلا

 8 كلذ عيمج لهج هل اعساو ناك دقف الإو ، مزاحملا كلت نع ءاهتنالا همزلو

 وأ " كلذ لهج يف هل ةياغ ال ، ادبأ امرحم بكري وأ ز هتمزل ةضيرف عّيضي مل ام

 نم هيلع ةجحلا اهب موقت يتلا ، هوجولا نم هجوب كلذ ةفرعمب ةجحلا هيلع موقت

۔ ١٨ ۔



 نمو . ةعيرشلا ماكحأ نم هنأ } هيف مكحلا نوكي ام لك يف اذهف .5 كلذ ةفرعم
 . نودبعتم هب دابعلا ربتعي يذلاو ، يهنلاو رمألا ماكحأ

 امتإو ، ةعيرشلا ةفرعم قيرط نم سيل مهتفرعم نأ ءال ؤه يف مكحلا امأو

 رابخالاب ملعلاف { رابخالا ةحصو رابخألا مكح . مهتفرعم يف مكحلا عقي
 ةحص يف دبعتم ريغو 3 هيف كشي ال نم ربخ دحأ عم حصي مل ام { ادبأ عساو
 نأ هعم حص اذإ ! هيف دبعتم امنإو ، ربخلا هعم حصي ملام { دحا رابخالا
 كلذل سيلف الإو 5 هيلع ةداهشلا مكح هلل ذفنيو } هتحص ىلع دهشيو هقدصي

 نم كلذ ريغو {، جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ةلزنمب ، لوق الو لمع هيف همزلي ةياغ
 هيف جرخ ام لكف 3 ةعيرشلا ماكحأ نم ماكحألا هيف جرخي امو . ضئارفلا

 نم ال 3 ةرهشلا قيرط نم الإ لوقلا هيف حصي مل رابخألا ماكحأ نم ث لوقلا

 ةفرعمب ةجحلا تماق اذإف ، باتكلا ةفرعمب ةجحلا موقت نأ الإ { ايتفلا قيرط

 ديعوو دعوو ربخو ، ةعيرشلا مكح نم هيف حص ام عيمج هنم حص . باتكلا

 نم كلذ عيمج يف كشلا عسي الو ، باتكلا ةحص نم كلذ عيمجو { لاثمأو

 . باتكلا

 ١ باتكلا يف رابخألا قيرط نم هيف جرخي مكحلا ناك ايلكو : لصف

 لقن قيرط نم الإ 0 باتكلا ةفرعم هعم حصت مل ام { هيف ةجحلا موقت الف
 نم حصي امنإو . ايتفلا قيرط نم حصي الو .0 هيلع نيدهاشلا نم ةداهشلا

 نم نيدلا جرحم هجرحم ناك ام ، عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ؛ ايتفلا قيرط
 لقنو نيدلا جرحم ، عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم جرخي ام عيمج نإف 5، ةعيرشلا

 ةاكزلاو ةالصلاو 3 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم مارحلاو لالحلا يف { ةعيرشلا

 ةجحلا هب موقتو { ايتفلا عقوم عقي كلذ لكف . يهنلاو رمألاو & جحلاو موصلاو

 بكر وأ امزال عّيض اذإ هلهج ولو 0 هكرتو هبوكرب هلهاج كلهيو . ايتفلا يف

 ، يهنلاو رمألا جرحم جرخ ام 0 عامجالاو ةنسلاو باتكلا نم كلذو . امرحم

 نم ؛ ايتفلا جرحم جرخي اذه لكف .0 ديعولاو دعولاو } خوسنملاو خسانلاو

۔ ١٩١ ۔



 هب موقت الف { رابخألاو لاثمألا جرخم جرخ ام امأو ، عامجالاو ةنسلاو باتكلا

 هيلع ةداهشلا قيرط نم الإ . كلذ هنم تبث يذلا باتكلا ةحص ريغب { ةجحلا

 . دحاوب هيف ةجحلا موقت الو & باتكلا نم كلذك هنأ

 هتوادعو هتيالو تحص نم عيمجو 7 ةءاربلاو ةيالولا يف ةقيقحلا ماكحأو

 . يهنلاو رمالا جرحم جرخي ال } رابخألا جرخم جرخي امنإو 0 ةقيقحلاب

 دعاوملاو ، هيلع دوعوملا ةحص ىلع ديعولاو دعولا الو ، خوسنملاو خسانلا الو
 رابخألا حصت الو 7 رابخألا ماكحأ همكح كلذف { ةيصعملاو ةعاطلا نم هيلع

 جرحم هجرح نوكي ام . اهنم حصي رابخالا نوكي نأ الإ 3 ايتفلا قيرط نم

 3 ةعيرشلا لقنو ةعيرشلا جرخم هجرحم ناك ام لكف { ةعيرشلا لقنو ةعيرشلا
 عسي ال اييف ، ناك نم انئاك ، دحاولا نم ايتفلا يف ةجحلا هب موقت كلذف
 جرخ ام لكو . هلهج عسي اييف { نومأملا ملسملا ةقثلا ملاعلا نمو 3 هلهج

 3، ةجحلا هب موقت الو .3 ايتفلا قيرط نم حصي الف ؛ لاثمألاو رابخألا جرخ
 ةحص قيرط نم وأ { ربخلا كلذ هنم حص يذلا ، باتكلا ةحص قيرط نم الإ

 اهيف كشي الو اهيف ركانت ال يتلا ةرهشلاب . لي هللا لوسر ناسل نع ربخلا
 موقت امنإو { ةقيقحلا ماكحأ ةحص ريغ ىلع ةداهشلا قيرط نم وأ ، باتري الو

 ةداعسلاو . ةءاربلاو ةيالولا يف ماكحألا نم رهاظلا ماكحأ ماقم ةداهشلا يف

 . رانلاو ةنجلاو ءاقشلاو

 نم ؛ هللا باتك يف هربخ ءاج نم لهج سانلا عسيف : لئاق لاق نإف
 نوراقو ناماهو نوعرفو سيلبإ نم ؛ هللا ءادعأو { هلسرو هئايبنأو هللا ءايلوأ

 ؟ مهلهجب اذإ ادبأ ايلسم نوكيو 3 مهلاثماو بهل يأو

 حونو مدآ ؛ هللا ءايبنأ لهجب انمؤم ايلسم ادبأ نوكي ؛ معن : هل انلق

 ٨8 مهلبق نمو مهدعب نم نييبنلاو & بوقعيو قاحسإو ليعامسإو ميهاربإو

 رئاس نع لوئسم ريغف 3 هفرعو هالوتو ةمي دمحمب نمآ اذإ { نيلسرملا عيمجو

 نأ ىلإ © مهتلمجب الو مهنايعأو مهئامساب ارّسفم الو ، المجم نييبنلاو لسرلا

۔ ٢٠ ۔



 وأ ، كلذ ةلمج ىلإ هتفرعم تفلب اذإف { هنم عيش ىلإ وأ ، كلذ ىلإ هتفرعم غلبت
 ارسفم وأ المج ناك . هتفرعم هيلإ غلب يذلا ،. كلذ ملع هيلع ناك { هنم عيش

 كلانه هيلع قاضو {} بيرلا الو كلذ ف كشلا هعسي ملو ٨ افوصوم وأ انيعم

 . هيف باتري وأ هيف كشي نأ 5 هنم ءيش ملع هيلإ غلب اذإ ، باتكلا يف كشلا

 { هللا ودع سيلبإ ةفرعم لهجب انمؤم نوكيو ملسي كلذكو : لصنف

 وأ هتداعس تحص نم عيمجو ٠ به يبأو نوراقو ناماهو نوعرف ةفرعمو

 ] ادبأ املسم ةلمحلاب رارقالا دنع كلذب لهاجلا نوكيو { هللا باتك يف هتواقش

 وأ . هلهجب كلذ نم ائيش ركني وأ ك كلذ نم عيش ةفرعمب ةجحلا هيلع مقت مل ام

 © كلذ نم ائيش لعف ىتمف ‘ هلهجب هلل ايلو يداعي وأ ئ هلهجب هلل اودع ىلوتي

 . الهاج وأ املاع ناك ؛ كلذ هلعفب كله . هعسي ام ريغ ىلع

 دق امريغ ٠ مهنم دحأ وأ ءالؤه لهج عسي ال : لئاق لاق نإف : لصف

 كرابت هللاب نمؤي نأ وهو { ةلمجلاب رارقإلاو ناميالا كلذ نم انينثتساو . انلق

 عيمج نأو ‘ هلوسرو هدبع ادمح نأو {. وه الإ هلإ ال دحاو هلإ هنأ { ىلاعتو

 لهج ادحأ عسي ال هنأ عم ىعتا نإف ‘ قحلا وهف © هلللا نع دمحم هب ءاج ام

 . اذه ريغ ءىش

 نع هب ايلسم نوكي نأ { هانفصو يذلا اذهب رقأ نميف لوقت ايف : هل ليق

 ؟ رارقإلا نم هاوس ام ملع

 . معن : لاق نإف

 نوكي ام لهج هعسي ال السم نوكي فيكف املسم ناك اذإف : هل ليق

 ؟ لوصألا يف ةضقانملا وه اذه نإ . هلهجب ايلسم

 . امَرحع بكريو . امزال عّيضي ىتح ايلسم نوكي : لاق نإو

 رقأو . ةلمحلاب نمآ اذإ ؟ اذه ف مرحم يأو 3 اذه ف مزال يأو : هل انلق

۔ ٢١ _۔



 ماكحأ نم جرخ دق سيلأ . اهب نيدتلاو 0 اهب رارقالا مسا هل رهشو . اهب

 نم ءيش قبي ملو { هتلمجب رارقالا ماكحأ ين لخدو . هتلمجب كرشلا

 ةينارصنلاو ةيدوهيلاو { ناثوألا ةدبع نم مكحلا يف هنم ءىرب دقو الإ ، كرشلا

 ةنحملا نم ءىربو 0 ناميالاب رارقالا هل حصو { نيدحاجلا لكو 3 نيئباصلاو

 هيلع قبي مل } هتلمجب كرشلا نم ءىرب اذإو { هتلمجب كرشلا نونف عيمج نع
 ٥ مهنم دحأل راكنالاو } ةكئالملاو لسرلاو نييبنلا نم دحأ ىلع درلا نم ةنحم

 راكنإ يف نامالا فلاخي هنأ جرخي نممو 5 ةلمجلا يف هب ناميالا هيلع نمم دحأ الو
 رقملا ءىرب دقف ، قحلا ريغب مهرمأ يف ءاعدالاو { ةكئالملاو نيلسرملاو نييبنلا

 هيف فلاخي امب الإ ةنحم هيلع قبي ملو ، رهاظلا مكح يف كلذ عيمج نم . ةلمجلاب

 © كرشلا نم ةلمجلاب رقملا ءىرب دقف . ةلبقلا لهأ فونص نم . رارقالا لهأ

 هللا لسر نم ءيشل راكنالاب ةمهتلا نمو ، كرشلا نم ءيشب ةمهتلا نمو
 رقأ اذإ 3 كلذ عيمجب نمؤم رقم ةلمجلا يف هنإف كلذ عمو { هتكئالمو هئايبنأو

 . ةلبقلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا اذه يف ملعن الو 3 ةلمجلاب

 . ةلمجلا ةفلاخم يف & مكحلا يف املاس نوكي ال ةلمجلاب رقملا ناك ولو

 نوكي نأ زاج ام { هتفصب وأ هنيعب وأ همساب 5 ناميالا نم عيش لكب رقي ىتح
 اكوكشم . مالسالا لهأ ىلوتي نأ زاج امو { اكوكشم ناكلو . ةلمجلاب يلسم
 3 نئارقلا لكب رارقالا هنم فرعي ىتح ، كرشلا ماكحأ هنع عضو امو 0 هيف

 ين ءاج دق امم ادحاو ىنعم وأ { ةدحاو ةيآ ولو { نئارقلا نم ائيش ركنأ اذإ هنأل

 رقملل ايفاك ةلمجلاب رارقالا نوكي ال ناك ولف {. اكرشم كلذب ناك 0 باتكلا

 ناك هركنأ اذإو ، نوكي ام عيمجب رقي ىتح . اكرشم ادبأ نوكي ناك 0 كلذب

 . رارقالإب كرشلا نم جورخلا هنم ملعي ىتح . ادبأ كرشلا يف ناكو { اكرشم

 رارقإ الو ناميإ دحال حصي ال ناك اذإو { اكرشم ناك 3 هركنأ اذإ ام عيمجبو

 ناك الو { ةكئالملا نم دحأل الو } لسرم يبنل اضيأ كلذ حصي الو { ادبأ

 كرابت هللا مكح يف اجراخ اذه ناكلو ي دمحم انيبنل اضيأ حصي كلذ

 دابعلا فلكي ۔ ىلاعتو كرابت هللا نأو ، تالوقعملا ماكحأ نم . ۔ ىلاعتو

۔ ٢٢ ۔



 كرابت ۔ هللا ةفص نم .3 ةمكحلا مكح لطب اذه تبث اذإو . هنوقيطي ال ام

 اذه نع ۔ لجو زع هللا ىلاعت ، ميكح ريغ هنأ هللا ةفص يف لخدو 3 ۔ ىلاعتو

 . ةلبقلا لهأ نم انملع اييف دحأ هيعدي ال لطاب اذهو . اريبك اولع

 نوكي ال نكلو . ةلمجلاب هرارقإب ارقم نوكي : لاق نإف : لصف

 وأ ديعس نم ٤ هللا باتك يف هربخ ءاج نم ةفرعمب آ ٠ ناميالا لمكتسم

 . يل وأ ودع وأ ٠ يقش

 كئلوأ ملع ىلإ 3 هل ةوعدلاب الإ دحال ةيالولا تبثت ال اذإف : هل ليق

 ؟ مالسالا ماكحاب كدنع هلاح نوكي ايف 0 مهنم كلذ فرعي مل نمف 3 مهلك

 ناك هفرع نإف { هيف هلوق فرعو كلذ ىلإ يعذ اذإ ايلو نوكي : لاق نإف
 كلذ ناك . هلهجو كلذ فرعي مل نإو . هتيالول دكاو 0 هناميإ يف لضفأ كلذ

 . كلذ ىلع هتيالو تتبثو . هل اعساو

 لاغتشالا ناكو ، لطابو هنيد يف بع يعادلا اذه نم اذهف : هل ليق

 هيف ةنحملاو { اذه ىلإ ةوعدلا ىلإ () غلبأو دكآ 3 اذه ريغ ىلإ ةوعدلاب

 قحتسم ملشُم وهف ٠ هفرعي ل وأ هفرع . كلوق ف ء اوس هن آل © هنع فشكل او

 . ءالؤه ةفرعمب الإ ناميالا لمكتسي ال هنإ كلوقل ضقن اذهو . ةيالولل

 كرابت ۔ هلللا باتك ف هربخ ءاج نم لك فرعي ل نإ هنإ : لاق نإو

 كلذب ناك . ىلو وأ ودع وأ ‘ يقش وأ ديعس وأ ‘ يبن وأ لوسر نم . - ىلاعتو

 . مالسإلاو ناميالا ضقتنم

 لصن

 كلذ ةفرعمب الإ ، ناميإلا هل حصي الف 0 اذه ىلع ناك اذإف : هل ليق

 ١ «نم عفنأ» ةخسن ف ۔ .

_ ٢٣ ۔



 مل وأ كلذ ىلإ يعد ث ناميالا لمكتسي مل ، كلذ هنم فرعي مل ىتمف . هنم

 نأ دابعلا نم دحاو لك جاتحي ةلمج هذه © فرعُي مل وأ هنم كلذ فرع . عذُ

 هلمتحت الو . دحأ هيعذي ال ام اذهو . اهيف لوقلا هنم فرعيو . اهيلإ ىعدي
 ماكحابو ث هللا باتك عيمجب املاع نوكي ىتح انمؤم نوكي آلا } لوقعلا

 دحاو لهج ول هنأ } كلوق دايق ىلع ؛ هنأل { هللا باتك ليزنتو 0 هللا باتك

 حصي ال هنأل . هب الإ ناميالا هل تبثي مل { هنيعو همساب هللا باتك يف حص دق امم

 ىتح نمؤم ريغ وهو . ةفرعمب الإ ناميالا هب تبثي ال ام ةفرعمب الإ ناميالا هل
 املاع الإ ايلسم نوكي الو { املاع الإ ايلو نوكي ال اذإو ، كلذ عيمج ملعي
 يف زوجي الو { ةمألا نم دحأ هيعذي ال لوقلا نم لطاب اذهو . هلك هللا باتكب

 ىلاعت { اذه دابعلا فلكي نأ ىلاعتو كرابت هللا ةفص يف الو ةعيرشلا مكح

 باتكلا ماكحأ نم جراخ اذهو { اريبك ًاولُع ةفصلا هذه نع ۔ هناحبس ۔ هللا

 غاسي ال { مالكلا نم رده وهو إ لوقعلا ججح نمو ، عامجالاو ةنسلاو

 ضروع نُم هيلع ينبي الوق هيف يرجي نأ نم دب نكي مل نكلو . هيف الو هب لوقلا
 نم دحأ ةفرعم مزلأ نم ىلع نيملسملل ةجح نوكيو {. نيكسمتملا نم هيف
 نم هيف كلذ حصي مل نمم } ةجحلا هيف همزلي ام ريغب { رجافو راب نم ؛ ةقيلخلا

 . هربح باتكلا يف ءاج نم ةفرعم همزلي هنأ جتحا نمل ةجحلا نوكيو 0 باتكلا

 هتداعس ربخ باتكلا يف تاي مل نمم الو { دكأ هؤاقش وأ 3 هتداعس هيف تحصو

 ةفرعم مزلي ال هنأ تبث اذإ هنأو ، نيلداعلا وأ نيرابجلا ةمئألا نم 5 هئاقش الو

 نأ ردجأو ىرحاف { هللا باتك نمو { هللا باتك يف هؤاقش وأ هتداعس تتبث نم

 نم دحأ عم . هتوادع وأ هتيالو وأ هناميإ وأ هرفك تبث نم ةفرعم مزلي ال

 3 مالك ىلإ هيف لقاعلا جاتحي ال ام اذهو . رهاظلا نيدلا ماكحأ يف نيملسملا

 ءيش يف هيعدي ادحأ نأ ملعن الو ، مالسالا لهأ نم ةماقتسالا لهأ هيلع نأل

 ً © كلذ نم هللاب ذوعن 3 ىوقتلا راثآ ةفلاخمو } ىوهلا عابتاب الإ © ماكحالا نم
 . كلاهملا عيمج نمو

۔ ٢٤



 باب

 ةءاربلاو ةيالولا هوجو

 كلذ فينصت زو

 وأ هلهج عسي امم ؛ تناك لاوحألا نم لاح لك ىلع ةءاربلاو ةيالولا نإ

 . هلهج عسي ال امم

 كرابت هللا نيد عيمج نأل { هللا نيد عيمج الصأ امه نالصاألا ناذهو

 نيذهو . نيلصالا نيذه دحأ نم 0 لاوحألا نم لاح ف جرحي ال {. ۔ ىلاعتو

 ف هللا نيد عيمج كلذك . هلهج عسي ال لصاو ٠ هلهج عسي لصأ ؛ نيرمألا

 3 لاح يف هلهج عسي لصأ ؛ نيلصألا نيذه دحأ نم جرخي ال همماعو هصاخ
 نيد يف اهلصأ ؛ ةءاربلاو ةيالولا كلذك . لاح 1 هلهج عسي ال لصأو

 انيب دقو ، هلهج دبعلا عسي ال لصأو ، هلهج دبعلا عسي لصاف ؛ نالصأللا

 عسي ام لمح نمو & هلهج عسي ال ام لمح نم ء انركذ ام لمجم يفو ©٥ كلذ ي

 : هوجو ةثالث نم . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ عيمج نم ةجراخ . هلهج

 . ةقيقحلا ةيالوو ةقيقحلا ةءارب كلذ نم هجو

 . ةطيرش ةءاربو ةطيرش ةيالو يناثلا هجولاو

 ٠ رهاظلاب مكحلا ةيالوو ٠ رهاظلاب مكحلا ةءارب ثلاثلا هجولاو

 ةثالثلا هوجولا هذه دحأ ٠ لاوحألا نم لاح لك ىلع ةءاربلاو ةيالولا ودعت الو

 . اهانركذ يتلا

۔ _ ٢٥



 باب

 تاءاربلاو تايالولا يف

 كلذ فينصتو

 ءافعضل ؛ نيفلكتملا سيبلتلا لهأ نم تاضراعملا هيف ىرجت ام رثكأ -

 ةيالولا لوصأل ليواتلا لالضب . ةءاربلاو ةيالولا ركذ يف نيكسمتملا نيملسملا

 . ملع الو ةريصب ريغب .7 ةءاربلاو

 رزتا دق نمم ملعلاو هقفلاب يمستملا مهنم دحاولا ىقلي هنأ كلذو

 ءاملعلاو ءاهقفلا لزانم ءافعضلا ىلع هسفن لزنأو © ىمعلاب ىدتراو . ةوفجلاب

 ةءاربلاو ةيالولا نإ : هل لوقيف 9. نيملسملا ءافعضلا نم دحاولا ىلع

 ىلوتيو . هلللا ين يداعي وأ . هللا يف يلاوي نأ نود دبعلا عسي الو ، ناتضيرف

 6 نوملسم ا هنم ءىرب نمم أربيو ٠ نوملسملا هالوت م ىلوتي نأ هيلعو ٠ أربيو

 نب نالفو ‘ نالف نب نالف نم اوئرب ذف نوملسملاو . كلذ نود هعسب الو

 كلذ ف نيثدحملا نم هركذ مدقت نمو © نامثعو ايلع كلذب ينعي ؛ نالف

 كلذ لهأ نم . نالف نب نالفو { نالف نب نالف اولوت دقو { نامزلاو رصعلا

 نم نوملسملا هنم ءىرب دق نم أربت نأ الإ كعسي الو ٠ نامزل او رصعل ا

 . نيروكذملا نيفوصوملا ءالؤه نم نوملسملا هالوت نم ىلوتتو . ءالؤه
 ثحبلاو ©، لاؤسلا كيلعف كلذ فرعت مل نإف & كلذ نودب كلاه تناف الإو

 . كلذ نود كعسي الو © كلذ نع

 كلذ ىلع اوتأ امل } نالف نب نالف نم نوملسملا هب ءىرب ايع اولئُس ولو

 انإ» : نوكرشملا لاق ايك الإ { هللا ءاش ام الإ كلذ يف مهلوق ناك امو 3 ناهربب
 ۔م۔ ۔۔ ۔إ2 د ث ۔_ ۔.۔۔ ۔ه
 . ١) هنوُدَتَقم مهراثآ ىلع انإو ةمأ ىلع انءابآ اندج

_ _ 
 . فرخزلا ةروس )٢٣( ةيآلا ءزج - ١

- ٢٦ ۔



 {لجالو 0 مهنم نيملسملا ةءاربب نالف نب نالف نم انئرب انإ مهلوق كلذك
 . نوملسملا مهنم ءىرب مهالو 3 مهنم نيملسملا ةءارب

 هذهو ةعدبلا هذه ىلع ديزي اثيش ةءاربلاو ةيالولا يف ةسبلملا عم ملعن الو

 دق اوناكلو {} مه اريخ ناكل { هجولا اذه ىلع اوأربي ملو اولوتي مل ولف . ةلالضلا

 ةيالولا ماكحأ اوفلاخ دق مهو 3 نوملعي ال ثيح نم ةءاربلاو ةيالولا اوقفاو

 ىلعو هلوسر ىلعو هللا ىلع اوبذكو { نوقفاوم اهل مهن أ اونظ ثيح نم ؛ ةءاربلاو

 . نوقداص كلذ يف مهنأ اونظ ثيح نم . مهنيد يف نينمؤملا

 يف مهلوق نم وحن } رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم يف مهلوق كلذكو

 ىسوم نب ىسوم يف مهلوق نكي مل نإو ، نافع نب نامثعو بلاط يأ نب يلع
 ، دحاو هيف لوقلاو } دحاو كلذ يف مكحلاو { حبقأو عنشأ رضنلا نب دشارو

 لهأ نم نكي ملو 3 هنأشو كلذ رمأب نحتمي مل نمل ، هُماعو كلذ صاخ نم

 هيف هعم كش ال امب . هيلإ كلذ ملع غولبب ةجحلا هيلع مقت ملو {، هنامزو هرصع

 لهأ نم ناك ولو ، بيرق وأ نامزلاو رصعلا كلذ نع ديعب نم } بير الو

 نم & كلذب ةجحلا هيلع مقت ملو ، كلذ ملع هدنع حصي مل اذإ ، رصعلا كلذ

 . تماق هوجولا يأ

 نب نامثعو بلاط يبأ نب يلع يف مكحلا صخ فيك بيجعلا بجعلاو
 نم مهريغ نود مهنم ةءاربلاو ، رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسومو 0 نافع
 نم . نيدلا يف فالخلاو عدبلا لهأو نيدسفملاو { ةربابجلاو نيثدخُملا

 غلبي الو . هددع ىصحي ال نمم مهريغو ، نيدحاجلاو ةلبقلا لهأ نم نيزقملا

 هللا ءايلوأ نم عيمجلا يف ىنعملاو . هللا ءاش ام الإ ، هددع يضقني الو . هدمأ

 هللا بجوأ دق ، دحاو مهيف مكحلاو { دحاو مهيف لوقلاو ، دحاو هللا ءادعأو

 © هثايلوأ عيج ةيالوب رمأو ضرفو بجوأو © هئادعأ عيمج ةوادعب رمأو ضرفو

 ادبع فلك دق ۔ ىلاعتو كرابت هللا نإ : لوقي نأ ةقيلخلا نم دحأ ردقي لهف
 نيلوألا نم ؛ هللا ءايلوأ عيمج يلاوي نأ نيرخآلاو نيلوالا نم ؛ هديبع نم

۔ ٢٧ ۔



 مهئامسأب هللا ءادعا عيمج يداعي وأ 3 مهنايعأو مهئامسأب نيرخآلاو

 وأ قحم كلذ ىعدا وأ { نيبتسملا هللا باتك كلذب مكح له وأ . مهنايعأو

 وأ { ء نيعمجأ مهيلع ملسو هللا ىلص ۔ نيملاعلا بر لسر نم لوسر ىلع لطبم

 نوكي نأ } نيلقاعلا نم لوقعلا ججح ف كلذ موقي وأ © نيملسملا عامجإ ف

 عيمج هل اوداعي نأ ؛ ةءاربلاو ةيالولا يف دابعلا فلك دق ۔ ىلاعتو كرابت هللا

 . مهنايعأو مهئامسأب هئايلوأ عيمج هل اولاوي وأ ٠ مهنايعأو مهئامسأب هئادعأ

 ماكحأ يف ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نع ىفانتيو ث لوقعلا هلمتحت ال ام اذه

 . لوقن ام ىلع ليكو هللاو ٠ لوصحم هنم الو ٠ ساسأ هل سيلو ٠ لوصال ا

۔ ٢٨ _۔



 باب

 ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو

 هللا نيد لوصأ نم نالصأ امه ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو نأ اوملعا

 دابعلا مّلْسَي ايهبو - ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد ماكحأ نم نامكحو ۔ ىلاعتو كرابت

 ملسي ايهبو { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم مهمزل ام عييضت نم .3 ةكلهلا نع

 دابعلا ملسي ايهبو ©. ةقيقحلا يفو رهاظلاب مكحلا يف هللا ءادعأ ةيالو نم دابعلا

 ىلع هللا َنَم ايهبو { ةقيقحلا مكحو رهاظلا مكح يف { هللا ءايلوأ ةوادع نع

 ةفلك نمو ب مهنايعأو مهئامسأب هللا ءايلوأ ةيالو ةفلُك نم { ةمالسلاب هدابع

 . هئايلوأ عيمج هلل دابعلا يلاوي نأ وهو { مهنايعأو مهئامساب هللا ءادعأ ةوادع

 هل اوداعيو } هتعاط لهأ عيمج هل اولاوي وأ 5 ةلمجلا يف هئادعأ عيمج هل اوداعيو

 عيمج هل اوداعيو ، نينمؤملا عيمج هل اولاوي وأ ، ةلمجلا يف هتيصعم لهأ عيمج

 . ةلمجلا يف نيرفاكلا

 دقف . هدابعلو هدابع يف هلل ةوادعلاو { هلل ةيالولا هذه دبعلا نم ناك اذإف

 . هتلمج يف هتوادع هفلك نم عيمج هلل ىداع دقو 3 هتيالو هفلك نم عيمج هلل ىلوت
 ىوس اميف ةءاربلاو ةيالولا ريسفت عيمج نع ؛ دبعلل ةيفاك ةلمجلا هذه تناكو

 ةءاربلاو ، رهاظلا مكح ةيالوو . ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو نم ، كلذ

 ايك . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يف ةيفاك ةلمجلا هذه تناكو { رهاظلا مكحب

 ىتح ٨ هللا نيد ريسفت عيمج نع دبعلل ةيفاك ؛ ةلمجلاب رارقالا يف ةلمجلا تناك

 هب لمعلاو { هللا نيد نم هملع هيف همزلي 5 ام رمأ نم ءيش ف دبعلا ةيلب لزنت

 ةيالولا ماكحأ يف ۔ هل ةيفاك ةلمجلا تناكف . نع ءاهتنالا وأ ، هب ةداهشلا وأ

 © هللا ءايلوأ عيمج ةيالو نع ةيفاك ةلمجلاب رارقالا يف ةلمجلا تناك ايك ةءاربلاو

۔ ٩٢۔



 وأ هلابب كلذ رطخي ىتح . ةءاربلاو ةيالولا ةلمج يف . هللا ءادعأ عيمج ةوادعو

 فرع اذإف 3 هب دارملاو كلذ يناعم فرعي وأ هيلإ ىغعذُي وأ & كلذ ركذب عمسي

 عيمجل ةيالولا الإ ؛ اهب رقأ يتلا ةلمجلا ريسفت يف هعسي مل 0 هب دارملاو كلذ يناعم

 مساب هللا ءايلوأ عيمج يلاوي وأ 7 هللا ءادعأ عيمجل ةوادعلاو 0 هللا ءايلوأ

 ىلوت ءايسألا يابف ، ىوقت وأ رب وأ ٥ حالصإ وأ ناميإ وأ ةعاط نم ؛ هنوقحتسي

 ءايلوأ عيمج ىلوت دقف .} ةلمجلا يف اهنوقحتسي يتلا ءايسألا هذه نم ءايلوأ هلل

 يف اهنوقحتسي يتلا ءايسألا نم هللا ءادعأ عيمج ىداع ءايسألا يابو ث هللا

 5 هثئادعأو هللا ءايلوأ يف ءايسألا عيمج ةفرعم نع هل فاك كلذ ناك . ةلمجلا

 ةفرعم وأ . اهنم ءيش وأ 0 هللا ءايلوأ عيمج ءايسأ ةفرعمب ةجحلا هيلع مقت مل ام

 ةجحلا هيلع تماقو { كلذ ةفرعم ىلإ غلب اذإف { اهنم ءيش وأ هللا ءادعأ ءايسأ

 نيقحتسملا مهئامسأ عيمجب هللا ءادعأ عيمج يداعي نأ هيلعف © كلذ ةفرعمب

 ءادعأ اهب فوصوملا ، اهب نيمسملا ءايسألا كلت لهأ عيمج نم ةءاربلابو { اهف

 نينمؤملا نم . هللا ةيالو لهأ تافص عيمجو { هللا ءايلوأ عيمج ىلوتيو . هللا

 ةفرعمو . هتفرعم هيلإ غلب نم عيمجو { رايخألاو راربألاو نيقتملاو نيحلاصلاو
 كلت لهأ عيمج ىلوتيو { هللا ءايلوأ نم ةفصلا كلت لهأ ىلوتي نأ هيلعف { همسا

 نم هملع هيلإ غلب ام عيمجب . هللا ءادعأ عيمج يداعيو 3 هللا ءايلوأ نم ءايسالا

 هتطيرش يف ةءاربلاو ةيالولا ةلمج يف ناك دقو {. هتطيرش يف مهئامسأو مهتافص

 ، دحاو ىنعمو ، ةدحاو ةفصو {} دحاو مساب هللا ءايلوأ عيمج يلاوي نأ هيفكت

 . دحاو ىنعمو ةدحاو ةفصو 3 دحاو مساب هللا ءادعأ عيمج يداعي كلذكو

 يناعمو . هللا ءادعأ تافصو . هللا ءادعأ ءايسأ نم . هعم حص ام لكف

 هيلع تماقو . هملع اهيلإ غلب يتلا يناعملا نم ىنعمب 0 هللا ءادعأ ةوادع بوجو

 {© تافصلاو ءايسألا كلت لهأ عيمج هلل يداعي نأ هيلع ناك . اهتفرعمب ةجحلا

 . يناعملا كلت لهأو

 هللا ةوادع لهأ يداعي نأ الإ ءايسالا نم عيش ىلإ هملع غولب هيفكي الو

 هللا ةعاط يناعمو . مهتافصو هللا ءايلوأ ءايسأ نم هفرعو هغلب ايلكو . اهلهأ نم

۔ ٣٠ ۔



 لكف . هلل يناعملاو تافصلاو ءايسألا كلت لهأ عيمج يلاوي نأ الإ هعسي الف

 ايفاك كلذ ناكو . هتطيرش يف هب دبعتلا مكح همزل . ءيش كلذ يف هعم حص ام

 يف هعم حصي ىتح { ةقيقحلا يفو رهاظلا مكح يف { ةءاربلاو ةيالولا عيمج نع هل
 نم هنيعب هيف مكحيف { انفصو ام ةقيقح مكح هنيعو همساب سانلا نم دحأ

 . ءاقش وأ ةداعس وأ . ةءارب وأ ةيالو

 لوزن نم كلذ ناك . هنيعو همساب سانلا نم دحأ يف هعم حص اذإف

 ، ةطيرشلا ماكحابو ةطيرشلا ماكحأ يف ةعسلا مكح هنع لازو © كلذ يف هتيلب

 ماكحأ نم هقحتسا ام مكحب هيف مكحي نأ ؛ هنيعب دبعلا كلذ يف هيلع ناكو

 ماكحأ نم . دبعلا اذه يف ؛ هب نحتما دق يذلا كلذ عّيض نإف . ةقيقحلا
 يذلا اذه نألو ، ةطيرشلا ماكحأ نم ةلمجلا يف هب ناد دق ام عضوم ةقيقحلا

 © ةطيرشلا ماكحأ نم هب ناد ام ةلمج يف لخاد { ةقيقحلا ماكحأ هيف تحص دق

 { ةقيقحلا مكح نع هب أزتجاو ةطيرشلا مكحب مكحو . هئادعأو هللا ءايلوأ يف

 نم اجراخو . ةءاربلاو ةيالولا ةطيرش نم ؛ هب ناد ام ةلمحل اضقان كلذب ناكو

 ةلمحلا تناك امإ هنأل © ةطيرشلا مكح نم هتلمج يف هيلع قحتسا دق ام مكح

 مل ام } رهاظلا ماكحاو ةقيقحلا ماكحأ نع هل ةيفاك ؛ ةطيرشلا ماكحأ يف هل

 نم ءيشب نحشا اذإف ، رهاظلا ماكحأو ةقيقحلا ماكحا نم ءيشب نحتمي
 نم همزل ام ريسفت نع هل ةيفاك ةلمجلا نكت مل . كلذ يف ةجحلا هتمزلو & كلذ

 ةطيرشلا مكح يف هتيلب لوزن دنع { هل ةيفاك ةلمجلا نكت مل هنأ ايك 5، اهريسفت

 ماكحأب ةنحملا نم . هتيلب هب تلزن دق ام هعييضتب ناكو . ةءاربلاو ةيالولا نم

 اهعمجب ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ تناكو . اهب رقأ يتلا هتلمحل اضقان ، ةطيرشلا

 ءيشب نحتما اذإف 3 اهتلمجب وأ اهنم ءيشب دبعلا نحم ىتح 7 اهيف ةلخاد
 دقف إ هب هيف دبعتم وه يذلا هعضوم ريغ يف هلهج وأ هعّيضف ؛ اهتلمجب وأ اهنم

 ءيشل راكنإب امإ ؛ نيينعم دحاب اهنم اجراخ ناكو . اهب رقأ يتلا ةلمجلا ضقن

 3 ةلمجلا ريسفت نم ءيش راكنإ وأ ، ةلمجلا نم عيش عييضت وأ . ةلمجلا نم

 هب رقأ ام لمكتسم ريغو { ةلمجلا نم هب رقأ امل فلاخم وهف 3 ناك ايفيك هنأ ريغ

۔ ٣١ ۔



 نم وأ اهنم ائيش در وأ ، اهريسفت نم وأ اهنم اثيش عيض اذإ { ةلمجلا نم

 . ةلمجلا ريسفتل ليوأت نمو ث ةلمجلا ريسفت نم ةءاربلاو ةيالولاو { اهريسفت
 ةيلب تلزن املف 7 هتيلب تلزن ىتح . ةقيقحلا نع ةيفاك ةطيرشلا تناكو
 دحأ يف ةقيقحلا نكت ملو { ةقيقحلا عضوم يف ةيفاك ةطيرشلا نكت مل ؛ ةقيقحلا

 دابع يف اهدقتعاو اهب ناد نم اهب مصتعا يتلا } ةطيرشلا ةلمجل ةليزم هنيعب

 هيلعو { ةقيقحلا عضوم يف ةقيقحلا ماكحأب مكحي نأ هيلع ناك نكلو . هللا

 ماكحأو ةطيرشلا كرت ىتمف .0 ادبأ اهنع لوزي ال ؛ ةطيرشلا ةلمجل داقتعالا

 هيف هعم حصي مل نميف . ةقيقحلا ماكحأ نم هعم حص ام عضومل ةطيرشلا

 ةلمحلا مكح كرت دقف 3 هللا دابع عيمجو ى هئادعأو هللا ءايلوأ عيمج نم ةقيقحلا

 هتلمج ىلإ عجريو } بوتي نأ الإ ، كلذب كلهو . ةطيرشلا يف اهب مصتعا يتلا
 وأ 5 هلللا ءايلوأ ةوادعو .© هللا ءادعأ ةيالو نم . ةكلهلا نم اهب مصتعا يتلا

 هنأل ، هئادعأ ةوادعو . هئايلوأ ةيالو ماكحأ نم ؛ هيلع هللا بجوأ ام عيضي

 عمس وأ ىأر نمم & هدابع نم هللا دبعت نم عيمج نأ الإ لوقعلا مكح يف حصي ال

 © نيفلكملا نم هللا دبعت ام عيمج نم 3 بئاغ وأ دهاشم وأ رخاتسم وأ مدقتم نم

 هلل صاع امإو { هاهنو هرمأ اميف هلل عيطم امإ ، نيتلزنم دحاب الزان نوكي نأ الإ

 نم ادحأ ودعي ال } نمؤم وأ رفاك وأ 5 هلل يلو وأ هلل ودع وأ 3 هاهنو هرمأ اميف

 . نيتلزنملا نيتاه دحأ 7 ةقيلخلا نم نيدبعتملا

 نأ ۔ ىلاعتو هناحبس ۔ هللا ةفص يف زوجي ال هنأ ، لوقعلا يف حص دقو

 ةبحملاو اضرلا يف { هتيصعم لهأو هتعاط لهأو { هئادعأو هئايلوأ نيب يواسي

 . لاحملا نم اذهف . ةيالولاو ةوادعلاو }، باقعلاو باوثلاو

 عيمج يلاويو . هللا ءادعأ عيمج يداعي نأ دبعلا ىلع هنأ أ لصالا حصف

 دحأ نم ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ىضري نأ ؛ لوقعلا يف حصي ال هنأل 3 هللا ءايلوأ

 يف . هتيصعم لمهأو هتعاط لهأو { هئادعأو هئايلوأ نيب عمجي نأ { هدابع نم

 نأ الإ زوجي الو & بضغلاو ىضرلاو 0 ةيالولاو ةوادعلاو ، ةضغبلاو ةبحملا

۔ ٣٢ ۔



 هللا طخس نم ىلع هلل طخسيو . هنع هللا يضر نمع هلل ىضري وأ دبعلا مزلي

 هب موقت امم اذه 3 هالاو نم عيمج هلل يلاويو ©} هاداع نم عيمج هلل يداعيو ، هيلع

 . لقعلا ةجح نم ةجحلا

 عيمج ةيالو ىلع ردقي ." هللا دابع نم دحأ ال نأ تبث ؛ اذه تبث نأ الف

 ةوادع ىلع ردقي الو { مهنايعأو مهئامسأب مهالاو ام ليبس ىلع 0 هللا ءايلوأ

 يف زجم ملو } مهنايعأو مهئامسأب هللا مهاداع ام ليبس ىلع . هللا ءادعأ عيمج

 ، ةيالولا يف هئادعأو هللا ءايلوأ نيب عمج دق نوكيف ، اعيمج مهالوتي نأ لوقعلا

 يف هئادعأو هللا ءايلوأ نيب عمج دق نوكيف . اعيمج مهيداعي نأ لوقعلا يف زجي ملو

 . ةوادعلا

 هللا ءايلوأ نم . مهنم لك ةفرعم ىلإ غلبي ال هنأ لوقعلا يف حص دقو

 مكح يف ةءاربلاو ةيالولا مكح كلانه مزليف . هيداعيف هللا ءادعأو 7 هيلاويف

 فوقولا ، لوقعلا مكح يف كلانه مزلو . هئادعأو هئايلوأ عيمجل ةطيرشلا

 همساب ىلاي وأ مهنم دحأ ىَداعُي نأ ، نيرخآلاو نيلوألا عيمج نع ةنونيدلاب

 مكح : نيمكح دحأب 7 هنيعو همساب كلذ هل حصي نأ دعب الإ 0 هنيعو

 مكحب وأ ، كلذ نم هقحتسي امب هيف مكحيف . ءاقش وأ ةداعس نم ةقيقحلا

 3 رهاظلا مكح ىلإ ةطيرشلا مكح نع لقتنيف . هرمأ نم رهظ اميف رهاظلا
 © ةوادع وأ ةيالو هنم كلذ هعم حص نم عم . هنم رهظ امب يلاوي وأ يداعيو

 نإو ، ةطيرشلا مكح هيف فاك نكي ملو { هيف ةطيرشلا مكح كلذ عم لازو

 { ءاقش وأ ةداعس نم هتقيقح تحص نمع تلقتنا ايك 0 هنع ةلقتنم ريغ تناك

 نم كلذ ريغب هيف مكحي نأ زب مل ، ءاقش وأ ةداعسب ةقيقحلا هيف تحص نم نال

 . ةيافك هضعب يف امم كلذ ركذ مدقت دقو . ةءاربلاو ةيالولا

 هلاعفأو هلامعأب . رهاظلا مكح يف هتوادع وأ هتيالو تحص نمو

 زوجي ال لب . ةقيقحلاب هل الو . كلذب هيلع موكحم ريغف { هلو اهب هيلع موكحملا

 تبثو هرهظأ يذلا كلذ ىلع تام نإ 3 ةطيرشلا ىلع الإ ةقيقحلاب هيف مكحي نأ

۔ ٣٣ ۔



 نموهو } كلذك وهف 0 رئارسلاو ةينالعلا يف كلذك ناكو { رهاظلا مكح ين هل

 ىلع تام نإ ةطيرشلا هذه ريغ ىلع امأو © ةطيرشلا هذه ىلع ةقيقحلا لهأ

 ةوادعلا نم 7 ةقيقحلا ماكحأب رهاظلا مكحب مكحي نأ زوجي الف ، كلذ

 ۔ هنع هللا يضر - قيدصلا ركب وبأ ناك ولو . ءاقشلاو ةداعسلاو . ةيالولاو

 ايل دهشي نأ ةقيلخلا نم دحأل زاج ام ۔ هنع هللا يضر باطخلا نب رمعو

 كلذ هعم حصي نأ الإ { ةقيقحلا مكح يف ةنجلا لهأ نم ايهنأ الو { ةداعسلاب

 هنأ ةلهو هللا لوسر ناسل نع ليواتلا حيحص نم وأ { ةلي هللا لوسر ناسل نع

 امل ةداعسلاب اعطق ايل مكحي نأ زوجي الف الإو 0 هللا باتك نم ءيش امهيف لزن

 . امهرمأ نم ةدارالا نسحو ريخلا نم . امهرمأ نم ايهنم رهظ

 نم ث ةنجلاب وأ ةداعسلاب باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأل مكح نمو

 ىلع ةقيقح ملع ريغ نم . رهاظلا مكح يف قحلا ةقفاوم نم ايهنم حص ام لجا
 . بوتي نأ الإ ةمعن رفك ارفاك . اكلاه كلذب ناك ٦. انفصو ام

 هللا ودع ؛ ماشه نب ورمع لهج يأل دحا دهش ول كلذكو : لصف

 مكح يف ةلي هللا لوسر ودعو . هللا ودع نوعرفو . لي هللا لوسر ودعو

 الي هللا لوسر ناسل نع هيف هدنع حصي نأ ريغ نم ءاقشلاب وأ رانلاب ؛ رهاظلا

 . رانلا لهأ نم هنأ ةلي هللا لوسر ناسل نع 3 هللا باتك ليوأت حيحص نم وأ

 . بوتي نأ الإ ؛ نيبذاكلا نم هللا دنع ةداهشلا كلتب ناكل

 دق ۔ايهنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ ناك ولو

 ةعامج دنع لي هللا لوسر ناسل نع وأ ، باتكلا ليوأت نم ايهتداعس تحص

 مل }. دحاو لجر عم الإ ؛ راصمألا عيمج يف كلذ حصو . راصنألاو نيرجاهملا

 امهتقفاومو . اهلضف ةرهشلا قيرط نم هعم حص دق هنأ الإ ، كلذ هعم حصي
 كلذ لعف نإف . ةنجلاب الو ةداعسلاب ةقيقحلاب ايل مكحي نأ هل زاج ام 0 قحلل
 . نيكلاهلا نم ناك . ايهيف رهاظلا مكح نم هعم حص امل وأ . هريغل اعابتا

۔ ٣٤ ۔



 { راصنالاو نيرجاهملا نم لي يبنلا باحصأ نم امهريغ كلذكو

 يف دحاو مكحلا لكو . راصمالا لهأ لضافأ نم نيعباتلا نم مهريغو

 . عيمجلا

 5 هؤاقش حص دق ماشه نب ورمع لهج وبأ ناك ول كلذكو : لصف

 حصي مل ادحاو الجر الإ . راصمألا لهأ عيمجو راصنألاو نيرجاهملا عيمج عم

 زاج ام ؛ ةلي هللا لوسر ناسل نع عامس نم وأ { ةرهشلا قيرط نم كلذ هعم
 نكلو . رانلا لهأ نم هنأ الو { هئاقشب ةقيقحلا مكحب لهج يبأ يف مكحي نأ هل

 © هلل هيداعيو هنم أربي نأ 5، هرفكو ةلي يبنلل هتبراحمو } هرمأ هعم حص نم ىلع

 نب ورمع لهج يبأ ةفص لهأ ةوادع لهج عسي الو { رهاظلا مكح ةءارب

 . هنم كلذ ةفرعم هيلإ غلب نمم ماشه

 باطخلا نب رمعو ركب يبأ ةيالو ؛ ةقيلخلا نم دحأ ىلع سيلو
 هب ناقحتسي ام هعم حص ام الإ ، نيرخآلا نم الو نيلوألا نم . امهريغ الو

 نمم امهريغو امالوتي نأ ذئنيح هيلعف & كلذب ةجحلا هيلع موقتو { ايهنم ةيالولا
 ةنونيدلاب كلذ همزلي مل ولو . هتيالو الإ هعسي الو . هتيالو هيلع تبجو دق
 مكح يف ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ، دحاولا لوقب ةيالولا زوجت دقف ، عامجإلاو

 لوق ضعب ىلع كلذ امنإو ، عامجالاب ةنونيدلا عقوم كلذ عقي الو ، رهاظلا

 مكحب هنيعو همساب نيرخآلاو نيلوألا نم دحأ ةيالو همزل نمف ، نيملسملا

 يف هفّنعي الو . همزل دق ام هريغ مزلي نأ هل سيلف { رهاظلا مكحبو { هل ةقيقح

 ؛ كلذب ةجحلا هيلع تماقو ، كلذ ملع هيلإ غلب دق ذإ 5 هَملَع دق امل هلهج

 . ةنونيدلاب كلذ همزلي مل ولو ، كلذ هعسو

 نم ادحأ وأ & باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب ابأ ىلوت ايلوتم نأ ولو

 باتك يف وأ الي هثلا لوسر ناسل نع هتداعس تحص نمم راصنألاو نيرجاهملا

 نيدلا يف نيملسملا ضعب ىلع تبجو دق هنأ الإ } هتداعس حصت مل نمم وأ } هللا

 يف هل تبثت ةجح ريغب { دبعلا كلذ يلوتم ىلوتف ، رهاظلا مكح هجوب { هتيالو

۔ ٣٥ ۔



 ةيالو كلذ يف قفاوف 3 ةرهشب وأ ةعيفرب وأ ةربخب ، قحلا ججح نم مالسالا
 ةيالو هالوتف {} ةجح ريغب وه هالوت دق هنأ الإ . هللا نيد ين هتيالو تبجو دق نم

 زوجي ال نمل اعابتا الإ . مالسالا يف هل ةجح ريغب ةقيقحلا ةيالو وأ رهاظلا مكح

 عابتا ريغل وأ } ىلوت نم ةيالو يف الو & ةجح هل هعابتا نوكي الو { هعابتا هل

 مدآ انيبأ ةيالو كلذ يف قفاو ولو ، ةجح ريغب هوجولا نم هجوب هالوت هنأ دحال

 ليلخلا ةيالو وأ { هللا لوسر حون ةيالو وأ ۔ هيلع همالسو هللا تاولص

 ٠ نيكلاهلا نم هنيد يف هللا دنع كلذب ناكل © ةجح ريغب ۔ مهيلع هللا تاولص ۔

 ليربجو ليئاكيمو . ليلخلا ميهاربال هتيالو ىلع هبقاعمو هبذعم هللا ناكو
 يف هل تبثت ةجح ريغب كلذ ناك اذإ 3 ۔ هتاكربو هتمحرو هللا تاولص مهيلع ۔

 نم ملعلا لهأ نيب { افالتخا هيف ملعن ال ام اذهو ، قحلا ججح نم مالسالا

 . نيملاعلا بر نيدب لهاج آلإ اذه لهجي الو {. نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ

 نم سانلا نم دحأ نم } سانلا نم دحأ ءىرب ول كلذك : لصف

 نم دحأ ةءارب لجأ نم الإ . مالسالإ يف ةجح ريغب . نيرخآلاو نيلوألا

 يف قفاوف { مالسالا يف ةتباث ةجح ريغل وأ هيلع ىوعد لوبقل وأ { هنم نيملسملا
 هيخأ لتاق مدا نب ليباق وأ ، ميجرلا ناطيشلا ، نيعللا سيلبإ نم ةءاربلا كلذ

 وأ ، ليق اييف ، قحلا ريغب ضرألا ىلع مدلا كفاس لوأ وهو } قح ريغب ليباه

 دق يذلا ك بهل يأ نم وأ ، نوراقو ناماهو نوعرف نم ةءاربلا كلذ يف قفاو

 حص يذلا }. ماشه نب ورمع لهج يأ نم وأ . هللا باتك يف هتوقش تحص

 لوسر ناسل نع ؛ ليق ييف باتكلا ليوات نم { هتوقش ةلبقلا لهأ نم ريثك عم
 مكح وأ . مالسالا يف هل موقت ةجح ريغب ءالؤه نم دحأ نم ىريف لقي هللا
 وأ . ةقيقحلا مكحب رهاظلا مكح قيرط نم { ءالؤه نم دحأ نم هعم حص اه
 نم نيمكحلا نيذه دحأ نم . هيف همزل امب ءالؤه نم دحأ يف مكحلا كرت

 8 ةطيرشلا مكح نم ةلمجلا يف ناد دق امل } رهاظلا ماكحأ وأ ةقيقحلا ماكحأ

 . نيقسافلا نم هللا نيد يف كلذب ناكو 0 نيكلاملا نم هلك كلذب ناك

۔ ٣٦ ۔



 : نيبرض ىلع عقت ةطيرشلا يف ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نإ مث

 لك وأ { هل يلو لك هلل دبعلا يلاوي نأ ، انفصو يذلا اذه اهنم برضف 2"

 ودع لك هلل يداعي كلذكو . نمؤم لك وأ { راب لك وأ . عيطم لك وأ ملسم

 هذه نم دحاولا يفكيو . ملاظ لك وأ رفاك لك وأ رجاف لك وأ أ صاع لك وأ
 ءايسألا هذه نم هلهج ام ةفرعمب ةجحلا يتأت ىتح .رخآلا نع ءايسألا

 اهلهاب ءايسألا قحلي نأ هيلع ناك . ءايساألا نم هريغب ملاعلا قأ اذإف { ةلمجملا

 ملع هيلإ غلب اذإ كلذ ضعب الو . هريغل كلذ كرت عسي الو . ةلمجلا يف

 هبو اومصتعا هبو . قلخلا نم ةماعلا هيلع ام رثكأ وه برضلا اذهو & كلذ

 . اوملس وأ اوجن

 ۔ لثم 7 ةءاربلاو ةيالولا يف ةطيرشلا ماكحأ نم يناثلا برضلاو ؟ لصنف

 يف ابوتكم كلذ دجي نأ ، تارفكملاو يصاعملا لهأ ةفص نم دبعلا عسي ام

 ' نم ةقرف ىلإ وأ { هنيعب سانلا نم دحأ ىلإ كلذ فاضي & بتكلا نم باتك
 ضفاورلا ىلإ بسنيو فاضي ؛ بتكلا يف ىأرو عمس دق ام لثم ؛ سانلا

 ةيبعشلاو .{ مهفونصو جراوخلاو ةلزتعملاو ةئجرملاو كاكشلاو . ةعيشلاو
 . راكنالإ لهاو . هللاب داحلالا لهأو . ةّيردقلاو ةهبشملا عيمجو ى ةفيرطلاو
 لهج عسي امم وأ { هلهأ ةلالض لهج عسي ال امم . تافصلا نم ةفصب عمسيف

 نأ هعم حصي الو . هلهأ ةلالض نم كلذ ملع ىلإ وه غلب دقو . هلهأ ةلالض

 نمم ، مهريغو ضفاورلا ةلمج نم نيمسملا الو نيفوصوملا ءالؤه نم كلذ
 قافنلاو راكنالاو دوحجلا نم ،} ثادحالاو يصاعملاو رفكلا هيلإ فاضي

 ضفاورلا نم أربي نأ هيلع الو هل سيلف 0 رارقالا لهأ عيمج نم ، قوسفلاو

 نأ هيلع نكلو { عامسلا وأ ةرهشلاب مهنم هنأ كلذ هعم حصي مل اذإ.عيشلا الو

 نم وأ ، روكذملا ثدحلا كلذ لهأ نم وأ { ةفوصوملا ةفصلا كلت لهأ نم أربي

 -كلذ كرت هعسي الو . هبلقب رطاخلا ةفصلا كلت لهأو ثدحلا كلذ لهأ

 هب ةنونيدلاو 5 هيف داقتعالاو كلذ يف مكحلا كرت نإف } هيف كشلا الو هلامهإ الو

۔ ٣٧ ۔



 كلاه وهف .0 هب دارملاو هانعم فرعو } كلذ ملع هيلإ غلب دقو 3 هتطيرش يف

 . بوتي نأ الإ

 نيملسملا نم الو } نيفوصوملا نم أربي نأ هل الو هيلع سيلو : لصنف

 هنأ كلذ هعم حصي نأ الإ 0 نيفوصوملا نم دحال نييعتلا يف الو { ةلمجلا يف

 ملع نم هيف كشي ال امب 0 كلذب نينيعملا نيمسنملا نم وأ { نيفوصوملا نم
 نم مالسالا مكح يف بجي ام ىلع .0 ةرهش وأ ةنيب ةداهش وأ ةربخ نم ، كلذ

 مسا وأ ةفصب } كلذب نيمسملا وأ كلذب نيفوصوملا ىلع دقتعا نإف } كلذ

 اكلاه كلذب ناك . ةفرعم الو ملع ريغب مهيلإ بسن وأ 3 هب اوفصو دق ام

 كلذب ناك } ةطيرشلا مكح يف همزل دق اييف مكحلا كرت نإو . بوتي نأ الإ

 : . بوتي نأ الإ اكلاه

 عسي ام اهنمف : ناعم ىلع مسقنت & برضلا اذه يف ةطيرشلا ماكحأو

 هلهج عسي ال امم . ناك ثدح وأ ةفص لكف .3 هلهج عسي ال ام اهنمو { هلهج

 همزل 5 هب دارملاو هانعم فرعو هيلإ يعد وأ 3 هلابب رطخ وأ { دبعلا كلذب عمسف

 لهأ ىلع مكحي نأ ريغ نم . ةفصلا كلتب نيفوصوملا ةفصلا لهأ لالض ةفرعم

 عسي ام لكف . هعم كلذ حصي نأ الإ . ةنئاك مهنم ةفصلا كلت نأ { ةفصلا

 ىتح . هتفرعم ىلإ يعد وأ هلابب رطخ وأ هركذب عمس نم } هلهج عساوف هلهج
 يف هيلع قيضم ريغو 0 كلذ ةفرعمب ةجحلا هيلع موقت وأ } كلذ ملع ىلإ غلبي
 كشي ال امب مكحلاب ملعلا هيلإ غلبيو } ةجحلا هيلع موقت ىتح .0 ادبأ كلذ

 يف هيلع قيضي ام ، ةطيرشلا ماكحأ نم تافصلا يف هيلع قيضي كلانهف 0 هيف

 ، تافصلا ماكحأ نم هيلع قيضيو ، ةطيرشلا ماكحأ نم ةلمجلا ماكحأ

 يف هيلع قيضيو ٠ كلذ ملع هيلإ غلب اذإ { ةقيقحلا ماكحأ يف هيلع قيضي ام
 نم . رهاظلا ماكحأ يف هيلع قيضي ام . ةطيرشلا ماكحأ يف تافصلا ماكحا
 كلذ مهنم حيحصلاو . مهئامسأو مجنايعأب نيمسملا يف تادهاشملاو تانياعملا

 يف مزليف } لاعفألاو لامعألاو ثادحألا نم هلهج عسي ال ام لكف .3 هعم

۔ ٣٨ ۔



 ىلع تافصلا يف مكحي نأ زوجي الو . ةنياعملا يف مزلي ام هيف تافصلا

 حيحصلا .{ مهنايعأو مهئامسأب نيمسملا نينياعملا ىلع مكحي امب & نيفوصولملا

 . هيلعو هل ةجحلا هب موقت ام ملعلاو & كلذ ف ةحصلا دعب الإ © كلذ مهنم

۔ ٣٩ ۔



 باب

 ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو

 ثدحلا ف ىوعدلا ةرهشو ثدحلا ةرهش نيب قرفلاو

 مالسالا يف ججحلاو

 يتلا ةقيقحلاب حص ام عيمج وه ؛ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم ةقيقحلا هجو
 نم اهنع لاقتنالا لامتحا الو . بيرلا الو اهيف كشلا الو . اهبيذكت زوجحم ال

 . لاح ىلإ لاح

 وأ هنيعب سانلا نم دحأ يف ىلاعتو كرابت هللا باتك يف حص ام كلذو

 لهأ نم وأ ٠ رفاك وأ نمؤم هنأ وأ { هلل يلو وأ ` هلل ودع هنأ 6 هتفصب وأ همساب

 3 مسا ۔ ىلاعتو كرابت هللا باتك نم هل حص وأ { رانلا لهأ نم وأ . ةنجلا

 يف هعم حص نم لكو . باقعلا وأ باوثلاو 0 ةوادعلا وأ ةيالولا هب قحتسي

 كرابت ۔ هللا باتك نم هتفصب وأ همساب وأ ث هنيعو همساب سانلا نم دحأ

 هللا لوسر ناسل نع وأ { ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا بتك نم بك نلاا .
 ء يش . مهيلع هللا تاولص - هللا لسر نم لوسر ناسل نع وأ ال

 © كلذ نع لاحم الو “©٥ كلذك كلذ نأ ملعي نأ هيلع بجو دقف . انفصو امم

 لسر لوق يف كشلا الو } ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق يف كشلا هل زوجي ال هنال

 حص ام لكو ۔ مهيلع هللا تاولص ۔ هللا ءايبنأ الو ۔ مهيلع هللا تاولص ۔ هللا

 هنأ ملعلاو 0 ةقيقحلا ىلع بجاو هل ملعلاف { ليبسلا اذه نمو ةهجلا هذه نم

 ، هملع هيلإ غلبو كلذ ملع نم ىلع بجاو لوحتي الو ‘ ريغتي الو لدبتي ال

۔ ٤٠ ۔



 مزلي سيلو { هيف بيرلا الو } هيف كشلا هل سيلف كلذ ملع هصخ نم لكو

 . هملع ىلإ غلبو } هعم حصو . هملع نم الإ كلذ

 ملع نمل سيلو ، هملع نم ملعك ، ةحصب هملعي مل نل كلذ عساوو
 مقت مل ام & كلذ نم هملعك كلذ ملعي مل نم ىلع لمحي نأ 3 هنم ائيش وأ كلذ

 © هيلإ كلذ ملع غولبب هيلع ةجح نوكي امم ، هيلإ كلذ ملع غولبب ةجحلا هيلع

 عيمج ىلع ناك ، كلذ نم هلزنأو هملعو ىلاعتو كرابت هللا لاق ام لك سيلو

 تاولص ۔ لسرلاو ءايبنألاو ةكئالملا ىلع الو 0 هللا ملعك هوملعي نأ نيملسملا

 هئادعأ ةوادع نم هللا ملع ام عيمج ، كلذ ملع نم اوملعي نأ ۔ مهيلع هللا

 ملع اوملعي نأ ةكئالملا عيمج ىلع الو {. ةقيقحلاب هئايلوأ ةيالوو 3 ةقيقحلاب

 { هملعب هصخ يذلا كلذ ملع نم هللا هملع امم ةكئالملا نم دحأ هملع ام

 عيمج نم اوملعي نأ 3 ۔ مهيلع هللا تاولص ۔ لسرلاو ءايبنألا عيمج ىلع الو

 ملامم . ۔ مالسلا مهيلع ةكئالملا هتملع ام عيمج . هنم ءيش نم الو كلذ

 نييبنلا عيمج ىلع الو { ۔ مهيلع هللا تاولص ۔ لسرلاو ءايبنألا هللا هملعي

 ضعبلا هملع ام عيمج هنم عيش نم الو ، كلذ عيمج نم اوملعي نأ نيلسرملاو

 3 مهنم كلذ ملع هوجو نم هجوب { هملعب ةجحلا مهيلع تماق ام الإ ، مهنم

 عيمج نم اوملعي نأ . نيملسملاو نينمؤملا نم نامزو رصع لهأ لك ىلع الو

 نم هركذ مدقت امم ، مهلوسر وأ مهيبن هملع ام عيمج هنم عيش نم الو & كلذ

 مهباتك يف لزن وأ & كلذ نم مهلوسر وأ مهيبن مهملعأ ام الإ { رخات وأ كلذ

 وأ ©، مهلبق ةيلاخلا هللا بتك نم باتك يف حص وأ 3 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نع

 نم كلذ عيمج ملعي مل نم ىلع سيلو . مهلبق ةيلاخلا هللا لسر نم لوسر نع
 عيمج اوملعي نأ 0 نامزلا كلذ الو & رصعلا كلذ لهأ نم نيملسملاو نينمؤملا

 8 كلذ موزل نم هصخ ام الإ © نيملسملاو نينمؤملا نم ادحأ هللا همّلع ام

 لب هب تلزنو ، هسفن تاذ يف هللا دابع نم دبع هملع ام الإ .3 هنم اثيش الو

 هملع ام ملعو {. هلك كلذ ملع هنع عوضوم وهف الإو ، هملعو هتفرعمب كلذ

۔ ٤١ ۔



 ولو 5 هيلب هب تلزنو كلذ موزل نم هصخ ام الإ ، نيملسملاو نينم ؤملا نم هريغ
 ادبع الإ تاملسملاو نيملسملاو ،} تانمؤملاو نينمؤملا عيمج كلذ نم ائيش ملع

 حضتي ملو . اهانفصو يتلا هوجولا هذه دحأ نم ءيشلا كلذ ملعي مل ، ادحاو

 نيربخملا هاوفأ نم ©}© كلذ ةحص نم رابخالا ةحص قيرط نم كلذ هعم

 هعم كلذ حصي ملو { اهانفصو يتلا هوجولا نم هجو نع . كلذل نيلقانلاو

 هيلع بجو ام هبجويو هدنع كلذ اهب حصي اهنأ & اهانفصو يتلا هوجولا دحاب

 هعم دهش ولو { هيلع بجو امو ةقيقحلا ملع نم هريغ هملع ام ملع ، كلذ نم

 لسر نم لوسر ناسل نع ةداهشلا هجو ىلع { نوديزي وأ فلأ ةئام كلذ ىلع
 لهأ نم هنأ وأ { ةنجلا لهأ نم هنأ ؛ هللا دابع نم دحأ يف كلذ لاق هنأ 3 هللا

 يف هل الو . ةجح كلذ يف هيلع اوناك ام ، اعطق هب هيلع مكحي ءيشب وأ { رانلا

 رمألا كلذب { هيلع دوهشملا ىلع ةجحلا هب تدهش امب دهشي نأ { ةجح كلذ
 يضقتو رابخألا كلذب حصت وأ ، لوسرلا ناسل نم كلذ عمسي نأ الإ 0 هنيعب

 حصيو هيلع يضقي امم كلذ نإف 0 ةرهشلا ملع قيرط نم هدنع ةرهشلا هب
 ملع نأل . ةقيقح ملع كلذ ملع همزليو } كلذ ملع هيلإ يدانيو 0 هعم

 رابخألا يفانت ةرهشلا ىلع زوجي ال هنأل . اذه يف ةداهشلا ريغ اهتحصو ةرهشلا

 ٨ كلذل ملاعلا هيف كشي ال امم ةرهشلا هتدأ اييف كشلا عسي الو & بذكلا الو

 هب ترهاظت يذلا رمألا ناك اذإف & لصألا يف ىوعد نوكي ال يذلا قحلا نم

 ماقم كلذ ماق } لصألا ين احيحص هيلإ غلب نم عم ، ةحضاو ةرهشلاب رابخألا

 8 كلذ نيح يف هيف مكحلا ناكو . هل ةدهاشملاو هل عامسلاو ءيشلل نايعلا

 . هللا ءاش نإ لصفلا اذه اومهفاف } عامسلاو نايعلاو ةدهاشملا مكح

 كلذ فاعضأو . ددعلا يف اذه لثم ىلع دوهشلا ناك ولو : لصف

 نم باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ ةلزنم يف 9 ةفعاضم افاعضأ
 ةلزنمو ، نيعباتلا نم نامسلا نب رفعجو ديز نب رباج ةلزنمو . ةباحصلا

 ةجح كلذب اوناك ام 0 نيملسملا ءايلع نم بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم

 ةلي هللا لوسر ناسل ىلع } هيلع اودهش نمل دهشي نأ هيلع الو & هعم دوهشملل

۔ ٤٦٢ ۔



 اودهش ام لثمب الو { هيلع اودهش ام ىلع دهشي نأ زاج الو { رانلا لهأ نم هنأ

 نم هيلع اودهش ام لثم ىلعو ، كلذ نم هب اودهش ام لثمب دهش نإف . هب
 وأ . ةلي هللا لوسر ناسل نع نذأ عامسب ٨ كلذ هعم حصي نأ ريغ نم ، كلذ

 ىلإ دصق امنإو . ةرهشلا بوجوو رابخالا ةحص قيرط نم كلذ هعم حضتي
 مهل اديلقت ، نوفوصوملا ةعامجلا هذه هب تدهش ام ىلع . كلذب ةداهشلا

 ةعامجلل كلذب ناكو . نيبذاكلا نم هللا دنع كلذب ناك { مهلاوقأل اقيدصتو

 ءيش يف { اورثك وأ اولق { هللا ةقيلخ نم دحأل ديلقتلا زوجي الو ، نيدلقملا نم

 نيلسرملاو نييبنلا الإ .{ اولاق ام قيدصت كلذ يف اودلقي نأ . هب اودهش

 هللا لسر نإف . نييمدآلاو ةكئالملا نم ،۔ نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ۔

 مزليو } مهلوق قيدصت زوجيو 0 هولاق اييف ةجح . ۔ مهيلع هللا تاولص -
 ، مهلوق نم كلذ يف كشلا زوب الو . هللا ةجح مهنأل ؛ مهلاوقأ قيدصت

 نأو . هب اودهشو هولاق مهنأ ايك هنأ 3 هب اودهشو هولاق ام عيمج نم بيرلا الو

 . هب اودهشو هولاق ايع لوحتي الو لوحي ال ، هجولا اذه نم كلذ

 هئايبنأ لوق نم الو { ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق نم اذه لثم يف زوجي الو
 اذه نال . خوسنم الو خسان هيلع يرجي الو ، ليوحت الو ليدبت . هلسرو

 نم رابخالا ىلع يرجي الو 0 ديعولاو دعولاو رابخالا هجو ىلع جرحي امنإ هلثمو

 خسان ديعولاو دعولا الو هئايبنأو هلسر لوقو . ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق

 كلذ يف كش ال { هولاق ايك تباث وهف كلذ نم هولاق ام لكو { خوسنم الو
 . بير الو

 دحأ ىلع . ادعاصف نانثا نيملسملا ءايلع نم كلذ ىلع دهش اذإ نكلو

 نوكي امب وأ نيرفاكلا نم هنإ وأ رانلا لهأ نم هنإ لاق ة هللا لوسر نأ { هنيعب

 نع كلذ هعم حص وأ كلذ عمس نمل ةقيقحلا يف ةلي يبنلا ةداهش يف هلل اودع هب

 نم نادهاش كلذب دهش اذإف { ةرهشلا ةحص قيرط نم ةلي هللا لوسر ناسل

 ؛ كلذ لوقي هاعمسو . هلاق هنأ زألَتَي هللا لوسر نع اعطق 3 نيملسملا ءايلع

۔ ٣٤۔ َ



 لوبق قيرط نم . هيلع دوهشملا كلذ ةوادع . هدنع ادهش نم ىلع بجو

 هنأو ، كلذك هنأ ةقيقحلا مكح ىلع ال . رهاظلا مكح يف هرفك ةحصب ةداهشلا

 نادهاش هيلع دهش نم ةلزنمب اندنع اذه نوكي نكلو ةلي هللا لوسر لاق كلذك

 نم كلذ ىلع يداعيف ؛ يصاعملا نم ةريبك بكر هناب 3 نيملسملا ءايلع نم
 هجو ىلع ال } نيدهاشلا ةداهشب مكحلا ةجح موزلو . ةداهشلا لوبق قيرط

 { ةريبكلا كلت ىأ هيلع دوهشملا نأ . امهرمأ ةقيقحو نيدهاشلا قيدصت

 ىلع لصألا يف نادهاشلا ناك ولو ، هيلع دهش يذلا ثدحلا كلذ بكر الو

 اميف ، هيلع دوهشملا ىلع ةداهشلا يف ةجح اناك 5 اروج ايكحو اروز ادهش كلذ
 ٥ نيدهاشلا لوق قدصي نأ هعم دوهشملل زوجي الو } ةجح كلذ يف نانوكي

 كلذب مكح نإف . ةداهشلا هذه نم هالقن ام ةحصو . ءالاق ام ةقيقح دقتعيو

 نم نيدهاشلل ناكو ، نيكلاملا نم كلذب ناك ، هدمتعاو كلذب نادو دقتعاو

 دوهشلا ةداهش مكاحلا لبقي ايك 0 اذه ىلعامهتداهش لبقي امنإ نكلو 0 نيدلقملا

 { دودحلا ميقيو ءامدلا كفسيو قوقحلا ذفنيف ، دودحلاو ءامدلاو قوقحلا ىلع

 دنع نادهاشلا ناك ولو دوهشلا ةداهش يف هيلعو { ةجحلا نم هل هللا لعج دق امل

 ةماقإ كرتب مكاحلا ناكل 3 نيدتعملا نم ايهتداهش يف اناكو { نيبذاكلا نم هللا

 ىلع ناك اذإ } نيكلاهلا نم ؛ هيلع ةجحلا مايق دعب ، قوقحلا ليطعتو دودحلا

 . نيدلا ماكحأ يف هل امزال كلذ ناكو . نيرداقلا نم كلذ ذافنإ

 قيدصت دقتعا مث ، نيقداصلا نم كلذ يف نادهاشلا ناك ولو : لصف

 . هيلع ادهش ام عيمج يف } كلت ايهتداهش نم هالاق ام ةقيقحو ٦ نيدهاشلا

 هالاق ام قيدصت مكاحلا دقتعاف } كلذ يف نادهاش اهنأ هيف مكحلا نوكي امم

 { ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا دنع كلذك وهو .0 هيلع دوهشملا ىلع هققحو . هب نادو
 نم كلذ هعم حص الو . هنيع يأر الو هنذأ عامسب كلذ وه ملعي ل هنأ الإ

 ىف ناكو . نيكلاملا نم كلذب ناك { ةرهشلا قيقحتو رابخألا ةحص قيرط
 . . ارؤزم كلت هتداهش يفو . ارئاج كلذ همكح

۔ ٤٤ ۔



 ءايبنألا نم يبن وأ ؤ لسرلا نم لوسر هب ربخاو كلذ نم هلاق امو

 . هبتك نم باتك يف ىلاعتو كرابت ۔ هللا نع } - همالسو مهيلع هللا تاولص ۔

 وأ ، نيفلاسلا هئايبنأ نم يبن وأ ، هلسر نم لوسر نع وأ 0 هيحو نم يحو وأ

 5 هنم كلذ عمس نم ىلع لاق اييف ةجح وهف . ةيلاخلا هللا بتك نم باتك نع

 { اهانفصو يتلا هوجولا هذه دحأ نع هيوريو هعفري . هنم كلذ عمس نملو .

 نم هب ءاج يذلا هباتك يف كلذب تاي مل ولو ، كلذ يف هلوق يف كشلا زوب الو

 وأ نييبنلا نم هريغ ىلإ يحوأ هنإ هلاق امنإو ، وه هيلإ َيجوأ هنإ لقي ملو . هللا

 يف لوقلاو { ءاوس هلك كلذف . هللا اهلزنأ يتلا بتكلا نم باتك يف وأ ، لسرلا

 قيرط نم ،} كلذ هعم حص وأ هعمسو .3 هنم كلذ ملع نم ىلع ةجح هنأ كلذ

 . كلذ يف كشي الو {} هتحصبو كلذب دهشي نأ .3 هنع رابخألا ةحص

 نم باتك نم ءيش وأ { هللا بتك نم باتك رهاظتلاب حص اذإ كلذكو
 هيف دئاز هنأ بتري ملو { هللا بتك نم هنأ هفرع نم كلذ يف بتري ملو 3 هللا بتك

 باتكلا كلذ يف ءاجف . هنم نوصقنم وأ .0 هللا ءادعأ نم رصعلا كلذ لهأ

 كشلا هل زوجي الو ، مهنم هفرع نم ىلع اضيأ ةجح وهف & بابلا اذه نم عيش

 نوديزي ال مهنأ . مهباتك ىلع ةالصلا لهأو ةلبقلا لهأ عمجأ دق ايك & كلذ يف

 ىلع مهرثكأ نومأم الو نينومأم ريغ اوناك نإو ، هنم نوصقني الو . هليزنت يف

 ٨ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا باتك ليوأت فيرحت ىلعو . ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد

 . ناصقنلاو ةدايزلا ىلإ نودصقي مهنا نومهتي الو 9 مهيلع زوجي ال هنإف

 جرخ نم الإ ، كلذ مهنم حصي ملو { هليزنتل نامتكلا ىلإ الو لاطبالا ىلإ الو
 كلذف 5} راهشإلاو راهظالا يف كلذب فرعو . راكنالا دح ىلإ رارقالا دح نم

 ىلع ذئنيح نمؤي الو ، راكناللا لهأ دح ىلإ ؛ رارقالإ لهأ دح نم جرخ دق
 ٨ اذه انباتك نم ليوأتلاو ليزنتلا نم ائيش فرع نم الإ { ليوأت الو ليزنت

 نمؤي الو . ةجح ءيش يف مهتملا نوكي الف الإو { هباوصو كلذ لدع هل نايو

 . هيف امهتم وأ هل انئاخ ناك اذإ هيلع

۔ ٤٥



 نم هنأ ، مهيديأ يف امم نوئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا تعدا ام كلذك

 هيف ةدايزلاو . هنامتكو هل ضقنلاب اوفرع دقو . روبزلاو ليجنالاو ةاروتلا

 كشي ال امب كلذ ملع ملعي ىتح } كلذ يف ةجح مهلوق نوكي الف . هناصقنو
 زوجي كلانهف ، باتكلاو ةنسلا فلاخي ال امم ائيش نوكي وأ . باتري الو هيف

 كرابت هللا ةفص يف هلهج عسي ال امب اوتأي نأ الإ }. كلذ يف مهلوق لوبق

 نم ةجح كلذ نإف ، هديحوتو هئامسأ تابثإو . هديعوو هدعو وأ 3 ۔ ىلاعتو

 © اذه انتقو ىلإ ملعن الو ، نيربعملا نم هريغو { هب قطنو 3 هب ءاج نَم عيمج
 ىلع { ائيش باتكلا يف داز الو . ليزنتلا نم ائيش ركنأ انتلبق لهأ نم ادحأ نأ

 يف اولض امنإو { هنم سيل هنأ ءاعدالا هجو ىلع هنم صقنأ الو . هنم هنأ ءاعدالا

 تالالض قيرط نمو ٠ ماعلاو صاخلا قيرط نم ٠ هيف اولض ام عيمج
 لهأ عيمجف . هيلع نوعمجم مهنأ { انعم ام ىلع مهف ليزنتلا امأو ، ليواتلا

 ، ليزنتلا مهنم ملعتي © ليزنتلا مهنم لوبقم ث ليزنتلا ىلع نونومام رارقإلا
 نأ زوجي الو { ليزنتلاب رارقالا لهأو { ليزنتلا لهأ مهو . ليزنتلا نوملعيو

 نم حصي نأ الإ ، ليزنتلا نم عيش يف نومهتي الو 9 ليزنتلا نم ائيش اوعنمي
 بتكلا لهأ لزانم اهب لزني ةلزنم ملعي ال ثيح نم . رارقالا لهأ نم دحا

 ٥ ناصقنلا وأ هيف ةدايزلا وأ ، ليزنتلا نامتك وأ ليزنتلا فيرحت يف { ةيلاخلا

 . اهب لزن يتلا هتلزنم نم هقحتسي ام مكح هيلع ، ىرخأ ةلزنمب لزن نم لكف
 ايك ، هيف اوُئيخُتْساو ، ليزنتلا يف اومهتاو ، هسفن اهلزنا يتلا هتلزنم هثدح هلزنأو
 { ليزنتلا نم هنأ حص ام الإ & باتكلا نم هنأ نوعدي اييف ، باتكلا لهأ مهنأ

 موقت امنإو {} هلهج عسي ال اميف الإ { نئاخ الو مهتمب ادبأ ةجح موقت ال هنال

 نيد مكح يف قح وه امم هولاق ايف © نيقدصملا نينومأملا ةجح نوكتو ةجحلا
 ، نيدلا لوصأ نم ائيش فلاخ نم لكو . هولقنو هب اودهشو هولاق ايك . هللا

 ناكو . هيف اناختسم كلذ يف ايهتم ناك { ليزنتلا دوحجبو ليوأتلا لالضب

 ىلع هل ةنوعملا هجو ىلع حابم ريغ 0 هل قحلا نم هفلاخ يذلا ءيشلا كلذ ميلعت

 نيد لصأ اهيف فلاخ يتلا . هللا ةيصعم ىلع كلذب نيعتسي هنأل } هللا ةيصعم

۔ ٤٦ ۔



 ىلع اهب ىّوقتيو { هللا ةيصعم ىلإ لوصولا ىلع ىوقتيو . ۔ ىلاعتو كرابت هللا
 اذه نم ناك ام لكف . هلا نيد لوصأ هب فلاخ يذلا . هنيد لوصأ تابلإ

 ، نيدلا نم الو ةمكحلا نم كلذ ملعي نأ زوجي الف } هجولا اذه ىلع هجولا

 & هيلإ ىَعذُي يذلا لصألا نع لأسي نأ . اهنم دب ال ةلزنمب كلذ لزني نأ الإ

 لأسي نأ قيرط نم الإ كلذ داري الو ١ طقف كلذ هل فصويف 3 هيلع هب جنيو
 ايكف . هتلالض يف ةجح هل نوكي الو } ةجح هيلع نوكي . اليلد كلذ ىلع

 هبهذم لصأ يف هل نوكي الو . ةجح قحلل هيلع نوكي امم هبلطو هنع لاس
 مزاللا نم كلذو . هل هلذب حابم كلذف ، قحلا لوصأ ىلع ةجح كلذب هلطابو

 . ركنملا نع ىهنيو ، كلذ نم فورعملاب رمؤي نأ

 هجو ىلع هل نيبي نأ نم ؛ ادب اهيف نوكي ال ةلاح تتأ نإ كلذكو

 ىلع فصولا كلذب لدتسيو . هفلاخي نأ فاخي امم هل رمألاو 3 هيلع راكنإلا

 يف كلذو . هيلإ كلذ ملع يهتنيو } هيلع كلذ ركني نأ نم دب الو ، لطابلا

 هبكري نمم وهو ث رمخلا امو ةمرحملا اهتفصو رمخلا نع لأسي نأ لثم . لثللا

 رمخلا ىلع فقوي نأ دب الف ، رمخلا نع لأسو 3 هلحتسي وأ هيلع نمؤي الو

 هللا قتاف { رمخلا ةفص يه هذه نإ لاقيو ، ةفصلا كلت نع ىهنيو 3 اهتفصو

 © رمخلا ةفص ىلع هل ةلالد كلذب كلذ يف عقو نإف 0 اهبكرت الو اهيتأت الو اهيف

 كلذ عقي مل ، كلذ لبق اهب الهاج ناك ولو 3 ةفصلا كلتب هبكرو كلذب لمعف
 كرابت هللا اندجو انال ©} ةمكحلا عقوم كلذ ناك لب ، ةمكحلا عييضت عقوم

 رفكلاو ناميإلا هليزنتو هباتك يف فصي ءايلعلا ملعاو . ءايكحلا مكحأ ىلاعتو
 يذلا ليزنتلا كلذ نأ ىلاعتو كرابت هللا ملع دقو ، ةيصعملاو ةعاطلاو

 ناك دقو ، هلسرو هئايبنأ ىلع هب نوجتحيو هب نورفكي هدابع نم ريثك { هلزنأ

 ۔ ىلاعتو كرابت هللا نم كلذ نكي ملف . ركانتم الو لوهجم ريغ مهلاعف نم كلذ

 نإو { مهتوادع ىلع هئادعأل الو { مهرفك ىلع نيرفاكلل ةناعالا عقوم عقي
 هنم ةجح كلذ نإف { مهلاعف نم كلذ ناك دقو } هملع يف كلذ ناك دق ناك

 دعبو ، لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل نوكي الئل ، مهيلإ هنم راذعإو مهيلع

۔ ٤٧ ۔



 : ل هيبنل لاق مث 9 ليلدلا ةنابإو ليبسلا حاضيإو ؤ ليزنتلاب ةجحلا ةماقإ
 نيماظلل اندّنعأ نإ زفكيلف ءاش نمو نمؤيلق ءاش نمف مكبار“نم قحلا لقو < 1١ال ا2 22 , ه ا ۔إ ح .ت | ٥م؟ح۔ إ | ۔حهل 2 . ث

 شب هوجنؤلا يوش لهملا ا اوثاَعُي اوشيغتسِي نإو اهقدارتش مهبر طاح ازا
 . ١' هاقّقَتْرُم تءاَسَو تاركلا

 نييبنلا عيمج ىلعو ٠ نبت هللا لوسر ننسو ةيلاخلا ننسلا اندجو كلذك

 بجوي الو ٠ ةيصعملاو ةعاطل او نامي ال او رفكل ١ حرش ىلع ةلاد . نيلسرملاو

 نم رفكي الئل رفكل ا نامتك الو . ىصع نم ىصعي الئل رفكل او ةيصعملا نامتك
 م ۔ . . 1 . .

 نرَئَو» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو . رفكلا ىلع ةوق كلذب دادزيو { رفك
 . (} هاًراَسَع آلب نيلاظلا ديري لو تييل ةمحرو امش وهام نآرقلا م

 . هللا ءاش ام الإ ىصحب ال امم اذه ىلع لدي هللا باتك نم ريثكو

 نايبت ىلع ةلاد . مهّريِسو ملعل ١ لهأ راثآ اندجو كلذكو : لصف

 ىلع لدتسي ال هنأل . حيبقل او نسحلاو . ناميالاو رفكل او ©{}© ةيصعملاو ةعاطلا

 امنإف ٠ ءيشلا فرعي ل ءيشلا دص فرعي ل نمف ٠١ هدض ةفرعمب الإ ادبأ ءيش

 ديكوت اذه ىلعف . هدضو لالحلاو اهدضو ةعاطلاو هدضو ناميالا فصوي

 ةناعإ الو . اهملڵ الو ةمكحلا ةعاضإ نم اذه نأ لاقي نأ زوجحم الو . عامجإلا

 لصفلا اذه اومهفاف { رفكلا ىلع رفكلا لهأ الو } ةيصعملا ىلع ةيصعملا لهأ

 . هللا ءاش نإ ةيافك ىضم ام ضعب يفو ٠ عستي هيف مالكلا نإف

 نم رابخأل ١ نم حصي ٠ ةرهشل ١ عيمجو هلثمو اذه ف ةرهشل او : لصف _

 يف قرف الو { راجفلاو ةلبقلا لهأ نم { راربألا نم راكنإلا لهأو رارقالا لهأ

 ةرهش نإف © ىوعد ةرهش ةرهشلا نوكت نأ الإ ۔. تحص نيأ نم ةرهشلا ةحص

 . فهكلا ةروس )٦٢٩( ةيآلا ۔ ١

 . ءارسالا ةروس )٨٦٢( ةيآلا ۔ ٢

۔ ٤٨ ۔



 [ دوس أ قيرط نم ةرهش الو } عدم نم ةجح نوكت الو حصت ال ىوعدلا

 لهأ ريغ نم تحصو } ىوعدب سيل قح اهلصأ ةرهشلا تناك اذإف ، ىوعدلا
 اهلصأ ةرهشلا تناك اذإو { هتغلب نم ىلع ةجحو هتغلب نمل ةجح يهو {، ىوعد
 ةرهشلا ماقم تماق ىتح ، ترهشو ىوعدلا كلت ترهاظت مث & بذكو ىوعد

 ةرهشب كلت سيلف ،} ىوعدلا كلت ةرهش ةرثكل ؤ، ثدحلاو لوقلاو لعفلل

 لباقو ، روزو لطاب كلذو . هتغلب نم ىلع ةجح الو .7 هتغلب نمل ةجح نوكت

 ٥5 كلذ لهج ولو ، دتهم ريغ لاض اهب مكاحلاو { اهلهج ولو ةرهشلا كلت

 { رابخألا رتاوت نم رهاظت ام ىلع } راجفلاو راربألا نم ةرهشلا كلت ترهاظتو

 لئاق هل لئاقلاو ، لطابل لباق هل لباقلاو . الطاب لصألا يف كلذ ناك

 نأل { لطابب دهاش هب دهاشلاو } لطاببو لطابل لماع هل لماعلاو ، لطابلاب

 هريثكو هليلق يف قرف الو & الطاب ناك لطابلا رثك الكف ،} لطاب لصالا
 وأ هلهأ زق لطابلا نأل } ادبأ اقح لطابلا نوكي نأ لاحمو 0 هريبكو هريغصو

 . قح وهف۔اورثك وأ هلهأ لق۔قح قحلاو } لطاب وهف۔اورثك

 جرخم جرخت . اهلصأ ناك اذإ ىوعد لك ةرهش كلذك : لصف

 كلت هيلع ىعدملا ناك ولو ، ىوعد لوقو } ىوعد ةرهش يهف ىوعدلا
 . هئاعدا يف هللا دنع اقداص هيلع ىوعدلا كلتل يعدملا ناكو { الطبم ىوعدلا .

 © يعدملا ةلزنمب لزانلا ىوعدلا كلتل يعدملا ناك } هئاضرو هللا ةعاطل اقفاوم

 يعدملاف 5} اركنم ادحاج وأ . اقفانم ارقم وأ ،} ايضرم هنيد يف اقداص ايقت اراب

 . اريثك وأ اليلق اوناك 3 هئاعدا يف هلوق زوجي الو . عدم ىوعدلا ةلزنمب لزانلا

 ةيفخ وأ { ةريبك وأ ةريغص وأ ةريثك وأ ةليلق { ةريرس وأ ةينالع مهاوعد تناك

 . هئاعدا يف عدم لوق لبقي نأ دحأل سيلو ، كلذ يف قرف الف { ةرهاش وأ

 هللا دنع تناك ولو ، نيعدملا نم تحص اذإ ىوعد ةرهشب الوق لوقي الو

 © اعامس هاوعد لوبق زوجي ال ايكف ٦. اهاتأو اهب لمعو اهاعدا نمم ةحيحص

 ةرهش لهاجلا لهج ولو . اعابتاو اقيدصت هاوعد ةرهش لوبق زوجي ال كلذك
 ةرهش لوبقب كلاه وهف {} ىوعد ةرهش قحلا مكح يف نوكي نأ دعب & ىوعدلا

۔ ٤٩ ۔



 لهج ولو ، يعدملا لوق لوبقب كلاه هنأ ايك & هملع وأ كلذ لهج ، ىوعدلا

 ، هيلع ىعدملا ىلع يعدملا لوق لوبق لطاب لهج وأ { هيلع ىدملا نم يعدملا

 . نيملسملا نيد نم افالتخا هيف ملعن ال ام اذه

 ءايشألا يف موصخلا نأل & عدم وهف مصخلا ةلزنمب لزان لكو : لصف

 وهف مصخ لكف . ايندلاو نيدلا تاذ يف { مهئامصخ ىلع نوعدم اهلك
 لكو . ةنوخ وأ ءانمأ 5، اراجف وأ اراربأ { اريثك وأ اليلق موصخلا ناك ؛ عدم

 لوق لوبق زوجي الو { هئاعدا يف هلوق لبقي ال عدم لكو { عدم وهف مصخ

 . ةمالا كلذ ىلع تعمجأو ةنسلا تءاج كلذب { مالسالا يف يعدملا

 ةباحصلا نم . نيفلاسلا نم دحأ يف اذه لثم يف ةرهشلا تعقو اذإف

 لوق هيف يعدي يذلا هجولا كلذ يف فلاخي نمم دحأ نم ث نيقباسلا ممألاو

 كلذ نيعدملا كئلوأ يف رظني هنإف { رانلا لهأ نم وأ ةنجلا لهأ نم هنأ ةلي ىبنلا

 نيقفاوم اوناك نإف ، كلذ يف هيلإ نوبهذي يذلا مهنيد يف ةلي يبنلا لوق نم

 تحص يذلا { هجولا اذه يف نيدلا لهأ نم ةماقتسالا لهألو نيملسملل

 ىلع ةجح كلذ يف اوناك ةلي يبنلا نع كلذك هنأ ، كلذ يف مهلوق نم رابخالا

 يذلا رمألا كلذ ريغ يف نيدلا يف نيفلاخم اوناك ولو { نيملسملا نم هملع نم

 راربألا نم حصت ةرهشلا نأل { هيلع وأ هل دوهشملا كلذ يف مهلوق حصو . هولاق

 وأ ، ىوعدلا ةرهش ةلزنمب لزني نأ الإ ، راكنإلا لهاو رارقالا لهأو { راجفلاو
 3 نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ ىلع . ءيشلا كلذ يف ىوعد لها اهلهأ نوكي

 يف حصت الو ةرهش نوكت الف . اروزو ابذك اهلصأ ةرهشلا تناك اذإ هنإف

 نيحلاصلا راربألا نم رابخألا يف تحص ولو } لصألا يف ىوعد اهنأل . قحلا

 اقح لطابلا عجري نأ لاحمف . لطاب لصألا يف اهنأل . رايخألا نيقداصلا

 نم كلذل نيلئاقلا قيرط نم . اقدص بذكلا وأ ابذك قدصلاو {} الطاب قحلاو

 ، هسفن ءيشلا ملع ىلإ يدؤت امنإ ةرهشلا نال ، كلذل لئاقلا ةرثك قيرط

 ءيشلاب ملعلا بجوت ةرهشلا نأل . ةداهشلا لوبق ةلزنمب كلذ نوكي الو

۔. ٥٠١ ۔



 نوكت الف الطاب لصألا ناك اذإف } كلذ لاق نم لوقب ةجحلا مزلي ال } هسفن

 ىلع عمجأ ولو ؤ كلذ لاق نم عيمج نم اقح ادبأ عجري الو { ةجح هب ةرهشلا

 ءايلعلا نم ، تافعاضم افاعضأ كلذ فاعضأو { تافرعو نم لهأ كلذ

 قيدصت بجوي ال { مهلوق نم ىوعد كلذ لكو . رايخألا نيقداصلاو رايخالا
 . مهلوقل قدصلا بيذكت الو & بذكلا

 تبجو امنإ هنأ الإ ، احيحص رهش دق يذلا ءيشلا ناك ول كلذكو

 ٥ ءيشلا كلذ يف قحلا لهأل مصخ وه نمم 7 رابخألا قيرط نم هب ةرهشلا

 ملع هيلإ غلب نم سفن يف ةرهشلا كلت تبجوأ ىتح ، كلذك هنأ هنوعدي يذلا
 كلت لبقي نأ ءىرمال زاج ام { نيدلا يف ءيصخلا كئلوأ هلاق ام ملع . كلذ

 يف هللا دنع اقح لصألا يف تناك ولو 3 ادبأ ةرهشلا كلت تناك الو . ةرهشلا

 ىلع هلزنأو ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا هلاقو ، كلذ ةي هللا لوسر لاق دقو ، هملع

 نم ىوعد نوكي الام قيرط نم كلذ حصي نأالإ . اباتكو ايحو هيبن
 لوق نم هللا هلطبأ ام & ىوعدلا ةرهش ةحص لاطبإ نم ةجح ىفكو {. نيعدملا

 مهنيد يف نوفلتخم مهو . هيلع اوعمجأو اوعدا ام ىلع ، ىراصنلاو دوهيلا
 ميرم نب ىسيع لتق ىلع مهنم هللا ءاش نم الإ ۔ اوعمجف . مهنيد يف نوداعتي

 . ةلي هللا لوسر

 هل كلذ ناك ام .0 ةرتاوتملا راثخالا كلت قدصو . ةرهشلا كلت لبق نمف

 امنإو ، هيلع اوعمجأو اولاق ام لطاب هنأل . كلذب اكلاه الإ ناك الو {. ةجح

 هللا نأل ۔ بذك ىلإ اودصقي ملو ، قدص هنأ مهدنع ناك ام ىلإ كلذ يف اودصق

 : ۔ ىلاعت ۔ لاقف . ميرم نب ىسيع حيسملا انلتق انإ : اولاق مهنأ مهنع ربخي

 رر هنا هعرسب يقي هولتق امو» . منم هبش نكلو هبلص امو هولتق امول
 . () يكحت ايز هفا ناكو

 . ءاسنلا ةروس )١٥٨( ةيآلاو )١٥٧( ةيآلا ءزج - ١

۔ ٥١ ۔



 مّنع ني هب ملم اَم هني ةلك يهت هيف اوفلتخا نيذلا ةا : ىلاعت لاقو
 َ . ١ « . . نظلا عابتا ال

 3 الطاب ناك لب انيقي نكي ملو . نظلا عابتا وه امنإ لصألا ناك نأ الف
 . هللا دنع لصالا يف نيبذاك اوناك ذإ } ةجح مهسفنأ ىلع مهرارقإ نكي ملو

 5 الطاب ناك كلذ نأل } مهروزو مهبذكب نيدلا يف نيجوجحم اوناك نإو

 ضرالا لهأ عيمج كلذ ىلع عمجأ ولو ، لطابلا ىوعدل ةداهشلا لوبق زوجي الف

 . كلذ يف رابخألا قداصت نم . نامزلاو رصعلا كلذ يف

 دواد نب ناميلس رمأ يف نيطايشلا هتقلأ ام ؛ كلذ يف اضيأ ةجح ىفكو

 ناك ناميلس نأ 3 مهئايلوأ نم سنالا ىلع نيطايشلا تقلأ ذإ .ةي هللا يب

 © رحسلا بتك نم ناميلس كلُم ىلع ناطيشلا هذختا ام ىلع مهولدو ، ارحاس

 © نامزلاو رصعلا كلذ لهأ دنع ، ناميلس ىلع كلذ ليق ام ىلع رهشو رهظو

 كلم ىلح نيمايملا اولام اوعَتاَو : ۔ ىلاعتو كرابت۔ هللا لوق كلذو
 رحنلا سالا توملب اورم نبطايتلا كلو ناميس رمقكامو ناميل
 الوقي تح بحأ نم ملعب اَمَو تورامو توّرامم لبانب نكلا ىلع لزنأ امو
 ممم ام هجو روورملا نييب ذوقرقيام هني دولك رمك الف ةش نحت
 اومل دقنو مهنب الو مُهَرَضَام كوملع وا نذإب آلإ بحأ نمو نيراض
 اوئاكًؤ ل هها هب اور ام بل الخ نم ةرخالا يف هكام ةارَتما ن
 . (ا) هَدوُملَعي

 رابخالا يفو . ةي دمحم انيبن ناسل ىلع ةلي ناميلس هيبن ةءارب هللا لزناف
 ناسل ىلع هتءارب هللا لزنأ ىتح ، سانلا نم ةماعلا عم كلذ نم اربي مل هنأ

 ةلي هللا لوسر

 . ءاسنلا ةروس )١٥٧( ةيآلا ءزج ۔ ١

 . ةرقبلا ةروس )١٠٦( ةيآلا _ ٢

۔ ٥٢ _۔



 ناكلو ، كلذ هعسو ام { رابخالا رهاظت عضومل كلذ لبق الباق نأ ولف

 بوذكم ةروزم لصالا يف ىوعد لك كلذك . نيكلاهلاو نيرفاكلا نم كلذب

 يف وأ ، نيملسملا نم دحأ وأ ، هلسر وأ هئايبنأ نم دحأ ىلع وأ { هللا ىلع اهيف

 زوجي الو ، روزو بذك لصألا يف وهف 0 ناك ام انئاك ءايشألا عيمج نم ءيش

 كلت ةحصلا يف تماق ولو . ةرهشلاب ةحصلا هب موقت الو { هلباق نم هلوبق

 عم افالتخا هيف ملعن ال ام اذهو & قدصلاو قحلا ةرهشل ةحصلا ماقم ىوعدلا

 . نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ نم نيدلا ماكحأب ءارصبلا . ملعلا لهأ

 دنع اقح لصألا يف تناك ولو ىوعدلا ةرهش لاطبإ نم ةجح ىفكو

 ركب يبأ ىلع لوقلا نم . عبشلاو ضفاورلا فونص هيلع عمجأ ام . هللا

 | رارقالا لهأ اوفلاخ مهنأل ۔ايبنع هللا يضر باطخلا نب رمعو قيدصلا

 ١ مهنم ىوعد كلذ ناكو . اهيلع هوعدا يذلا رمألا كلذ يف } امهرمأ يف مهاوس

 | ماكحا نال { هئاعدا يف اقداص ناك ولو يعدملا لوق لوبق زوجي الو . امهيلع

 !ىلع ايهتماقتساو } رمعو ركب يبأ باوص رهاظلا يف رارقالإ لهأ عيمج عم قحلا
 'كلذ ىلع تام ىتح . ةماقتسالا رمألا رهاظ يف هل حص نمف . ايهنيد يف قحلا
 !هيلع هاوعد تناكو { كلذ دعب هيلع عدم لوق لبقي مل } نيدلا يف ةمئألا نم

 هاوعد نم رثكأ ايلكو { هيلع ةنيبلاب ىعدي الو 0 هيلإ تفتلي ال اروزو الطاب

 لوبق ةقيلخلا نم دحأل زوب الف { هتبلط فعضأو هتجح لطبأ ناك ، كلت

 ضفاورلا لهأ نإ لوقن الو 3 هئاعدا يف اقداص ناك ولو ، لصألا يف عدم لوق

 نوبذاك مهنإ لوقن الو ، رمعو ركب يبأ ىلع مهلوق يف نوقداص ؛ ةعيشلاو
 ايهنم احيحص ناك ام ريغ ايهيلع نوعدم مهنإ : لوقن انكلو . ةقيقحلاب اهيلع

 , دعب ايهتناختسا زوجي الف . اتام ىتح نينومأم اناك ايهنأل {} نيملسملا دنع

 إ ؛ ةنايخلا ايهيلع ىعدا نمف . ةنامألا ىلع كلذ يف ايهتجح تماق دقو { ايهتوم
 \ر ةماقتسالا لهأ عيمجل ايصخ ناكو . ةنايدلا رمأ يف كلذ امهيلع ايعدم ناك

 ىلع يعدملا لوق لوبق زوجي الف ، كلذ يف ايعدم ةنايخلاب ةنامألا لهأل افذاق

 ىلع موقت ةقيقح الو . ةقيقح ريغب هفذق يف فذاقلا لوق لبقي الو { هئاعدا

۔ ٥٢٣ ۔



 يف يعدملا لوبق زوج الو . ةنايخلاب نيمألا ىلع الو & توملا دعب ةنامألاب نئاخلا
 . هلوق يف هل عدم وه ام هنم لباق لكو { هئاعدا يف اقداص ناك ولو ، مالسإلا

 . كلاه كلذب لاض وهف 53 اهملع وأ هاوعد عضوم لهج

 ةملك اهيلع تبلغ دق يتلا ، راصمألا ضعب يف أشن ائشان نأ ولف

 عيمج يف ماقتساف . رارقالا لهأ نم ةعيشلاو ضفرلا لهأ نم . رارشالا
 ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإو ،} ديحوتلا ىلع ةماقتسالا يف جاهنملا ىلع ؛ هرومأ

 هرصعو هرصم يف هعم حص هنأ الإ 5 مالسالا قوقح عيمجو { ةءاربلاو ةيالولاو

 قيدصلا ركب يبأ ىلع هرصم لهأ ىوعد { رابخألا رهاظتو { ةملكلا ديكوت نم

 نم ترهظو ترهش دق يتلا ©،۔ايهنع هللا يضر باطخلا نب رمعو

 نمم ، نوعمجم كلذ ىلع مهنأ رارقالا لهأ نم دحأ كلذ عفدي الو { مهتنسلا

 عم حصو . راجفلاو راربألاو ، رارشألاو رايخألا نم فلسلا يف رابخألا فرعي

 ىعذا نم ىوعد نم ، كلذك امهنأ ايهيلع ةملكلا ديكوتب اهيف ةرهشلا كلت

 { هلك رصملا كلذ لهأ نم ىوعد كلت نأ ، لصألا يف وه فرعي ملو { ايهيلع

 اهغأب ءايسلا ربخ دجو ايك ، عفادت الو هيف ركانت ال ، ارهاظ ارهاش كلذ دجوو

 . رابخألا كلت يف بتري ملو { همأو هيبأ نبا هنأو & ضرأ اهنأب ضرألاو 0 ءايس

 { ةرتاوتملا رابخألاو ةرهاظلا ةرهشلا كلت لبقف } راصمألا نم رصملا كلذ يف

 لوق نم ، عامجالا ين اندنع كلذب ناكل {. رمعو ركب يبأ رمأ يف كلذب نادو

 تام نإو . هعسي الو كلذ هل زوجي ال { اكلاه نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ

 يضر ۔ رمعو ركب ابأ نأ ملعي هللا ناك ولو { رانلا ىلإ اكلاه تام ؛ كلذ ىلع

 { هللا دنع انيقي عيشلاو ةضفارلا ايهيلع هتعدا يذلا كلذ العف دق ۔ ايهنع هللا

 { اقدص كلذ اولاق دق عيشلاو ضفاورلا تناكو 3 ايهنم كلذ ملع نم دنعو

 لوق نم كلذ لبقي نأ دحأل زوجي ناك ام ۔ ايهنع هللا يضر ۔ رمعو ركب يبأ ىلع

 يف مهرابخأ ىوعد ةرهش لبقي نأ هل زوجي ناك الو 0 ةداهشب عيشلاو ةضفارلا

 نم مهلك ضرألا لهأ اشاحو { مهلك ضرألا لهأ كلذ ىلع عمجأ ولو ، كلذ

 نم ، كلذ يف نيلطبم اوناك هيلع اوعمجأ نإ مهنأ الإ { هيلع اوعمجي نأ كلذ

۔ ٥٤ ۔



 نم يعدملا ىوعد عضوم اولهج ولو . نيدلا يف نيعدملا نم ىوعدلا لوبق

 اولهجو 3 قحلا ىوعد ةرهش نم قحلا ةرهش اولهجو ث ةجحلا لوق عضوم

 نم هجوب قحلا لهج لهاجل رذع الف ، لطابلا ىوعد ةرهش نم لطابلا ةرهش
 هذه اومهفاف {} نيدلا يف قح كلذ نأ نظ ولو . هلهجب هبكر اذإ 0 هوجولا

 يف ىوعد نوكي ال ام قيرط نم تحص اذإ ، لطابلاو قحلا ةرهش نم لوصألا

 اهيف موقتو ، ىوعد اهيف هلوق نوكي امم | تحص اذإ اهتحص نيبو اهتحص

 & رابخألا قيرط نم تحص اذإ ، لطابلاو قحلا ةحص نيبو © يعدملا ماقم

 يف ناك اذإ لطابلا وأ قحلل ىوعدلا ةحص نيبو . اهيف ايعدم نوكي ال نمم

 مث ، ابذاك هيف ناكو عدم هاعداو 3 ىلاعتو كرابت هللا ملع يف الطاب لصألا

 ماقم ماق ىتح { راصمألاو - بذكلا كلذ ۔ قافآلا يف حصو رابخألا هب ترتاوت

 قيدصت زوجي الف ، ةحيحص ىوعد بذكلا كلذ راصو 0 ءيشلل ربخلا ةحص
 عمجا ولو اطخلا كلذ بيوصت الو ، لطابلا كلذ قيقحت الو & بذكلا كلذ

 . ملعلا لهأ نم قحلا فرع نم عم ةنيب لوصأ اهنإف © هيلع
 نم بلاط يبأ نب يلعل عيشلاو ضفاورلا تعدا ام كلذك : لصف

 نم هريغ ىلع عامجالا ناك ام هولحنو { ةلبقلا لهأ عيمج هيف اوفلاخ ام ىواعدلا

 ريغو ةمامالا يف ةياصولا لثم هل لعج هنأ ةةتي يبنلا نع هل مهاوعد نم . ةمألا

 ٨ هبذكو هقدص لمتحي ام ، كلذ نم عيشلاو ضفاورلا ىوعد نمف } كلذ

 نب يلع هيف لخد ام مكح يف هريغ ىلع اوناك مهنأل { ةمألا ىلع نوعدم هيف مهو
 ريغو نامثعو ۔ ايهنع هللا يضر ۔ رمعو ركب يبأ ةمامإ نم 0 ةمألا عم بلاط يأ

 لك ىلع زوجي ال ام هنمو ، نيعدم هيف اوناكف . هيف اوفلاخو . هل هوعدا امم كلذ

 هذه لاثمأو . ليربج طلغو هيلإ يحولا ناك هنإ مهلوق لثم ؛ لاح

 اطارفإ ، بلاط يبأ نب يلع بح يف عيشلاو ضفاورلا تطرفاف ، تاشحولملا

 هيف اوفلاخ اطارفإ باطخلا نب رمعو ركب يبأ ىلع اوطرفأو { ةمألا هيف اوفلاخ
 رمعو ركب يبأ يف { اهلك ىواعدلا هذه ةمألا ىلع نيعدم اوراصف . ةمألا

 كلذ نم ائيش ناك ولو ، كلذ يف مهلوق لوبق زوجي الف ك بلاط يبأ نب يلعو

۔ ٥٥ ۔



 زاج امو ، نوعدم كلذ يف مهنأ الإ { نيقداصلا نم هيف اوناكو © هقدص لمتحي

 رهاظ يف ةماقتسالا لهأ هيلع عمجأ ام ريغ ىلع { هئاعدا يف عدم لوق لبقي نأ

 في يبنلا ناك ولو ، مهرمأ نم لالض ىلع ةمألا عمجت نأ زوجي الو ، مهنيد رمأ

 نأ زاج ام } ةباحصلا نم نوملسملا كلذب ملعو . ةمامإلاب يلع ىلإ ىصوأ

 ملع دق يلع ناك نإو . هيلإ ةمامالا رمأ يف ىصوأ اميف ةلق ىبنلا لوق اوفلاخي

 . هدحو هسفنل كلذ ىع اذإ ، كلذ يف نوملسملا هقدصي ملو © هدحو كلذ
 دق نيملسملا نأ ملعي يذلا لطابلا نم جرخي نأ ؛ قدصي مل نإ لع لَع ناكف

 ادحأ نأ ملعن الو ، هسفنل هاوعد يف مهيلع ةجح نكت مل ذإ ، قحب هيف اولخد

 كلذ لاق ايلع نإ ؛ ضفاورلا اضيأ كلذ لاق الو & كلذ ىندا ايلع نإ لاق

 : نيهجو ىلع جرخي كلذ يف مهلوقو ، كلذ يف ةمألا هتبذكف

 هيلع لتاقي ملو هلبقي ملو © هيلإ يصوأ ام هنامتكب رفك دق نوكي نا امإ
 . ةليسولا ليبس ىلع هللا نيد ىلع لتقي ىتح 5 هسفنب

 تكسي نأ ةجحلا كلذب هل موقت هنأ ملعي مل ام هعسو دق نوكي نأ امإو

 هباتك يف هللا نع صن هيف تاي ملام ىلع اوعمجي نأ نيملسملا عسيو ، كلذ نع

 . نيقحملا ةقفاوم يلعل عساو ناكو ، نيقحم كلذ يف اوناكو ، لوسرلا نع الو

 & كلذب هملعي ملو ، يلع ىلإ ىصوأ يبنلا نوكي نأ وهو ؛ رخآ هجوو
 ملع ريغب يلع ىلإ ةلي هللا لوسر ةيصو نوكت نأ ك بيجعلا بجعلا نم كلذف
 رمعو ركب يبأ ةئطخت يف ؛ هوجولا نم هجو يف ضفاورلل جرح الو 0 هنم
 & مهرومأ نم ةمألا هيلع تعججأ ام ىلع { اهيف اولخد يتلا ةمامالا يف نامثعو

 هنأ اهيف افالتخا ملعن ال يتلا ةلي يبنلا ةداهش عيشلاو ضفاورلا بذك نمو
 مهنيب ملعن ال ةمألا تعمجأ دقو . «لالض ىلع يتمأ عمجي ال هللا نإ» : لاق

 ركب يبأ ةمامإ ىلع © راصنألاو نورجاهملا مهو . ةمألا رايخ مهو ۔ افالتخا

 نم هجو ىلع تعقو تامامالإ نم ةدحاو تناك 3 يلعو نامثعو رمعو

 ولو { اوعزانتي ملو © هجولا كلذ ىلع اهيف لوخدلا ىلع اعيمج اوعمجأ ، هوجولا

۔. ٥٦ ۔



 زوجي الف { هتريرس يف ركنأ نم كلذ ركنأو ، هسفن يف هرك نم كلذ هرك دق ناك

 نوكيو . راكنالإ هيف زوجي اييف ةينالع الإ راكنالا نوكي الو . ةريرس راكنإلا

 رهظي مل اذإف ، هيلع ركنأ ول نأ 3 هيلع ركنأ نم ىلع هراكنإ يف ةجح ركنملا
 3 هريغ ىلع الو هريغل الو ةجح هل نوكت الو ، ةريرس هراكنإ هعفني ال ريكنلا
 . افالتخا هيف ملعن ال اذه

 يف . هلهأو قحلل ةماقتسالا لهأ ريغ ةمئألا رئاس ةفلاخم كلذك

 ريبزلاو ةحلطو يلع نيبو . رادلا موي ةلتقو نامثع نيب ةعقاولا ثادحألا

 مويو 3 ةيواعمو بلاط يبأ نب ىلع نيب نيفص مايأو ، لمجلا موي ةشئاعو

 دحاو كلذ يف لوقلا & بورحلا رئاسو ث ناورهنلا لهأو يلع نيب ناورهنلا

 ىلعو { نيملسملا نم لوألا هيلع ىضم ام ىلع ىضم نمو . دحاو ىنعملاو

 ةماقتسالاو لدعلا لهأ نم ةعامجلاو & رمعو ركب يبأ يدهو ةلي يبنلا يده

 ىلعو . لمجلا موي بلاط يبأ نب يلع ليبس ىلعو { نامثع لتق يف رادلا موي
 لهأ ليبس ىلعو ث نيفص مايأ بلاط يبأ نب يلعو رساي نب رامع ليبس
 ءايلوأ مهضعبو }ة ضعب نم مهضعب ءالؤهف . ناورهنلا موي ناورهنلا

 نم لكو & ضعب جهنم ىلع مهضعبو ، ضعب ليبس ىلع مهضعبو } مهضعبل

 نب رامعو رمعو ركب يبأ ليبسو ةي يبنلا فلاخ دقف ؛ ءالؤه ليبس فلاخ
 يلع ليبسل فلاخملا ناك ولو { ةيواعمل نيفص برح يف بلاط يبأ نب يلعو رساي
 ىلع ثكني امنإف ثكن نمو . كلذ ءاوسف ؛ بلاط يبأ نب يلع وه نيفص مايأ يف

 نم ىوعد ناكو . اييظع ارجأ هيت ؤيسف هللا هيلع دهاع امب ىفوأ نمو ، هسفن
 ىلع ضفاورلا تعدا ام ليبسك ©} ىعدا ام لدعلا لهأ نم ةعامجلا ىلع ىعا

 دق اوناك نإو . اهانركذ يتلا بورحلا هذه عيمج يف نامثعو رمعو ركب يبأ

 ركب يبأ يف مهيلع اوعدا اييف ضفاورلا اوفلاخو { رمعو ركب يأ رمأ يف اوعمجأ
 عامجإب رمعو ركب وبأ هيلع ىضم يذلا ليبسلا نإف ٨ يلعو نامثعو رمعو

 ؤ بلاط يبأ نب يلع هيلع فلخو نامثع هيلع لتق يذلا ليبسلا وه . ةمألا

 مهرصع يف ناك نمل مهعامجإ يف هللا ةجح مه نيذلا ةمألا تعمحأ كلذ ىلعو

۔ ٥٧ ۔



 نولتاقلا مه اهرسأب ةمألاو . ةمايقلا موي ىلإ مهدعب نم ءاج نملو ، مهرصمو

 ايف ، لالض ىلع هنيد يف هللا مهعمجي مل مهنأ انعم حص دقو ، نافع نب نامثعل

 نب نامثع لتق يف { مهتريرس يف هللا اوناخ دق ةمألا تناك نإف © نونئاد هيف مه

 ىلع نافع نب نامثع ةلتق مه ةجحلاو {. ةجحلا عبتا نم ىلع ةجح الف ، نافع

 ىضم ام ليبس ىلع بلاط يأ نب يلعل دقع نمل ةجحلاو ، ناميالا لهأ ةبراحم

 نودقاعلاو 3 هل نولتاقلا مه نافع نب نامثعل نودقاعلاف ، نامثع دقع هيلع

 هيلع ىضم ام ليبس ىلع تباث وه امب . هيلع نوركنملا مه بلاط يأ نب يلعل

 نب نامثع ةعامجلا هيلع براح امو { ۔ايهنع هللا يضر ۔ رمعو ركب وبأ

 ، ريبزلاو ةحلط ةعامجلاو بلاط يبأ نب يلع هيلع براح امو . نافع

 ىلعو 0 نايفس يبأ نب ةيواعم ةعامجلاو بلاط يبأ نب يلع هيلع براح امو

 ىلع . رمألا رهاظ يف بلاط يأ نب ايلع ناورهنلا لهأ براح ليبسلا كلذ

 ةمأ عمجي ال هللاو { ريبزلاو ةحلط ةعامجلاو بلاط يبأ نب يلع هيلع لتاق ام

 نيذلا { ةماتلا ةجحلاو ةمألا مه اوناك ةعامجلا كلتو ، لالض ىلع ةلي دمحم

 ليبس ىلعو } رمعو ركب يأ ليبس ىلعو .ي يبنلا ليبس ىلع اوضم
 { رمألا رهاظ يف نافع نب نامثع ةبراحم يف { رادلا موي يف راصنألاو نيرجاهملا

 ابراحم لتق هنأل 3 رابكتسالاو قحلا نع هنم عانتمالا ىلع قحلا هب يضقي امو
 هنأ ةلي هللا لوسر مهل دهش نيذلا . هضرأ ي هللا ةجح مه نيذلا ةعامجلل

 برح موي برثي لهأ هللا عمجي نأ لاحملا نمف ، لالض ىلع مهعمجي ال
 مهل ىضق اميف انعم حيحصلاو ، لالض ىلع نيدلا رمأ رهاظ يف نافع نب نامثع
 نافع نب نامثع نأو ، نافع نب نامثع لتق يف نوقحم مهنأ {، قحلا مكح هب

 هلهأو قحلل ابراحم لت نم نوكي نأ لاحمو 0 هلهاو قحلل ةبراحم ىلع لتق
 { ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد رهاظ يف اقحم نوكي نأ . ابراحم هللا ةجح هتلتقو

 نم داوسلاو وشحلا لهأو ، كاكشلاو ءاجرالا لهأ لاق ايك لوقن اننأ ال

 مهلالض نم هيلإ اوبهذ ام ليبس ىلع ث ةنجلا يف لوتقملاو لتاقلا نأ ، سانلا

 . هضرأ يف هللا ةجح يه ةجحلا نإ لوقن لب © مهئطخو مهليواتو { مهتيامعو

۔ ٥٨ ۔



 وهف لطابلاب هيلع تدهش نمو { قحم رمألا رهاظ يف وهف قحلاب هل تدهش نم
 اهتريرس يف ةجحلا تناكو . اقحم هتريرس يف ناك ولو ، لطبم رمألا رهاظ يف

 ولو {} لطابلاب ةجحلا هيلع تدهش نم ىلع رهاظلا مكح يف لطابلاف { ةلطبم
 ةجحلا تناك ولو ، قحلاب ةجحلا هل تدهش نمل قحلاو ، ةلطبم ةجحلا تناك

 . زوجيو كلذ لمتحي امم } اهتريرس يف ةلطبم

 . ةينالع الو ةريرس يف لطبت نأ © ةجح هللا اهلعج يتلا ةجحلا اشاحو

 رمأ رهاظ يف هب انّذعتو { هايإ هلل اننع ام الإ { اهلك رومألا نم دلقتي ال نكلو
 اولتق نيذلا ةعامجلاو بلاط يبأ نب ىلعو .7 هنيد رمأ يف انعم حصي امم 3 هنيد

 موي ةشئاعو ريبزلاو ةحلط اولتاق { هيلع هولتق ام ليبس ىلع ، نافع نب نامثع

 © نافع نب نامثع تلتق يتلا ةجحلاو {} رمعو ركب يبأ ليبس وهو .3 لمجلا

 مكح يف لطبم وهف . اهتجح رهاظلا هللا ةجحل ابراحم لمجلا موي لتف نمف
 يف ناك ولو ، هلطاب ىلع ةعمجم لطابلاب ةماتلا ةجحلا هيلع ةمكاح . رهاظلا

 يف ناك ولو . نافع نب نامثع لطاب ىلع ةجحلا تعمجأ ايك ٦ اقحم هتريرس

 راصنأ نم لمجلا موي لتق نمو ، كلذ نم هللا ةجح اشاحو . اقحم هتريرس
 ركب يبأ ليبس ىلع قحم وهف 7 هعم اولتاق نيذلا ةعامجلاو بلاط يبأ نب يلع

 . كلذ ليبس ىلع اوضم مهنأل { رادلا موي نامثع ةلتق ليبس ىلعو { رمعو

 3 نافع نب نامثع اولتق نيذلا ةعامجلاو بلاط يبأ نب يلعو : لصف

 اولتاق نيذلا مه ، لمجلا موي مهعم لتاق نمو ةشئاعو . ريبزلاو ةحلط اولتاقو

 اولتق ام ليبس ىلع © ناطيشلا ناوعأ نم هعم لتاق نمو ، نايفس يبأ نب ةيواعم

 يه يتلا ةجحلا ةبراحم ىلع لتق نمف ، لمجلا موي هيلع اولتاقو . نامثع هيلع

 لتاق نمم لمجلا موي لتق نمو ، نافع نب نامثع ةلزنمب وهف { هنيد يف هللا ةجح
 هدابع ىلع كلذ يف هللا ةجح اوناك نيذلا ةعامجلاو ، بلاط يبأ نب يلع

 . هدابعلو

 نيذلا ةعامجلا نمو بلاط يبأ نب يلع ناوعأ نم ةعامجلا نم لتق نمو

۔ ٥٩ ۔



 رمعو ركب يبأ ليبس ىلع مهف . هدابعلو هدابع ىلع هنيد يف هللا ةجح مه
 ةشئاعو ريبزلاو ةحلط اولتاق نيذلا ةعامجلاو { نامثع اولتق نيذلا ةعامجلاو

 ةلي هللا لوسر ةدعو هيلعو ، رساي نب رامع لتق اذه ليبس ىلعو ، لمجلا موي

 ضفرلا لهأ الإ ةمألا نم دحأ كلذ دري ال { رانلاب هبلاسو هلتاق رشبو { ةنجلا

 مه نيذلا ةعامجلاو بلاط يبأ نب يلع هيلع لتاق ام ليبس ىلعو { عبشلاو
 نب يلع ناورهنلا لهأ قراف . هدابعلو هدابع ىلع هضرأ يف هللا ةجح

 هيلع ىضمو ث رساي نب رامع هيلع ىضم يذلا ليبسلاب اوكسمتو & بلاط يأ
 ةبراحم كرتب بلاط يبأ نب يلع نم اوضري ملو { رادلا مويو لمجلا موي ةعامجلا
 نب يلع كفس دقو . نيملسملا ءامد هيلع تكفُس دق نيذلا ى يغبلا لهأ

 راصنأ نم ةريثك ءامد & كلذ ىلع هللا ةجح مه نيذلا ةعامجلاو بلاط يأ

 ىلعو { هعم لتاق نم اولتقو ، هولتاق ليبسلا كلذ ىلعو 5 نايفس يبأ نب ةيواعم
 عيشلاو ضفاورلا الإ ، عضولا اذه ىلإ نيقح اوناك مهنأ ةمألا عامجإ ناك كلذ

 3 اهلك ةمألا ىلعو { نيملسملا ىلع مهئاعدا ينو { مهيف لوقلا ىضم دقف

 نأ ملعن الو ، مهيلع الإ هيف لوقلا نع انعسي امو { مهنم هلوبق زوجي ال ام
 اذه عفدي ملكب ايلع بّوصيو . ناورهنلا لهأ ىلع ركني نمم ةمألا نم ادحا

 نب ةيواعم لاتق يف نيقح اوناك هراصنأو ايلع نأ اوعمجأو 3 هانلق يذلا لوقلا

 اوناك مهنأل 5، ةمألا عامجإ ماكحأ يف كلذ الإ زوجي الو 0 هراصنأو نايفس يآ

 ىلع يتمأ عمجي ال هللا نأ { رمألا رهاظ يف ةي هللا لوسر لاق نيذلا ةعامجلا

 لاتق ىلع اوعمجأ اك 0 نايفس يبأ نب ةيواعم لاتق ىلع اوعمجأ دقو ، لالض

 نب ةيواعم ةمألا ةعامجو بلاط يأ نب يلع لتاق ذإ ، ريبزلاو ةحلطو نامثع

 مهو . هلاتق ىلع مهعامجإب ىفكو . ةنسلاو باتكلا مكح ىلع ، نايفس يآ
 ناكل ؛ هيلع ءولتاق ام ىلع حصي مل ولو } مهيلع ةجح ال نيذلا ةماتلا ةجحلا

 مهل دهشي نأ { مهدعب ءاج نملو مهرصع لهألو مهنامز لهأل مزاللا قحلا

 ىلع ءامدلا كفس ىلع مهعمجيل نكي مل هللا نأ 3 الي هللا لوسر هب مهل دهش امب

 وأ ، همامتإ الإ مزل رمأل ةياهن الو ، لالضلا نيبأو لاحملا دشأ نم اذه } لالض

۔ ٦٠ ۔



 ىح يغبت ينلا اًولتاقف» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق ايك ؤ هلاح نع هلاقتنا

 . () يوثا رمأ لإ ءيفت

 ءاش نم الإ ايلع بّوصتو ناورهنلا لهأ ىلع ركني نمم ةمألا تعمجأ دقو
 مل نايفس يبأ نب ةيواعم نأ ؛ ناورهنلا لهأ بّوصيو يلع ىلع ركني نممو { هللا

 اولتاق نيذلا ةعامجلاو & بلاط يبأ نب ًعلع اهيلع لتاق يتلا 3 هلاح نع لقتني

 تزاحناف { لوحتي ملو اهنع ءىفي مل ، كلت هتلاح ىلع اميقم ناك هنأو 5، هعم

 ليبس ىلع { ةيغابلا ةئفلاو ةيواعم لاتق يف هللا ةجح مه نيذلا ةعامجلا

 3 نايفس يبأ نب ةيواعم لاتق ىلع اوتبثو ، ةعامجلا نم مهفلس هيلع ىضم ام

 نإو ةعامجلا هيلع ىضم ام ليبس اوزعأو . اولق نإو كلذ يف مهسفنأ اولذبو
 مهفلس هيلع ىضم ام كرتب هتمألو بلاط يأ نب يلعل اوضري ملو . اوّلَذ

 اوناكو ، هلاكشأو ه ؤارظنو هلاثمأو رساي نب رامع لثم . مهناوعأو مهراصنأو

 لمجلا مويو رادلا موي يف } مهلبق ةماتلا ةجحلا ليبس مهعابتاب ةماتلا ةجحلا مه

 فلاخ نم ىلع راكنالا اورهظأو © لتق وأ كلذ ىلع تام دق نمم 0 نيفص مايأو
 مايأو لمجلا مويو رادلا موي هيلع اولتاق امو ، راصنألاو نيرجاهملا ليبس

 مهنأ ليلدلا ىوقأ مهأب مهل ةرهاش {} ليبسلا كلذ ىلع مهتبوت تناكو { نيفص

 برح لهأ ىلع مهمايقلو . ةماتلا ةجحلا ليبس مهعابتال { ةماتلا ةجحلا مه

 يف بلاط يبأ نب يلع ىلع مهمايقبو ، بلاط يبأ نب يلع مهعم هب ماق ابب لع
 ىتلا ةماتلا ةجحلاو ، ةعامجلا هيلع تبث ام ىلع توبثلا يف ةعامجلا ليبس هكرت

 ناك نم ةجحلاو . ةجحملاو ليبسلا ىلع تناكو & ةجحلا يه لصألا يف تناك

 ليلدب الإ هنع هلاوز حصي ال 0 هدي يف وهف هدي يف قحلا ناك نمو 0 هدي يف قحلا
 لوق زوجي الو } عدم وهف ىوعدب كلذ يف هضراع نم لكو ٠ هيف ةهبش ال

 قحلل ليتق وهف { ةبراحم يف ةجحلا هتلتق نمف 3 هيلع ىعدملا ىلع يعدملا

 ةجحلا لتاق نمو { اقح هب هاوعد يف هتريرس يف ناك ولو ، لطابلاب هيلع موكحمو

۔ ٦١ ۔



 يف ةلطبم ةجحلا تناك ولو {. ةجحلا هلاتق يف لطبم وهف { ةجح ريغب هئاعدا ىلع
 لصالاو © حضاولا قحلاو 0 لطابلا نم ةماتلا ةجحلا اشاحو . اهتريرس

 ملو ، لدبي ملو ريغي ملو ىضم نم ليبس ىلع تبث نم . ايلعلا ديلاو ، حداقلا
 8 همكحبو هديو هسفنل ذخايو } همصخ ىلع اهيعدي ىوعدب هسفنل مكحي
 يف فاصنإلاو ةرثاكملا كرت دنع لع ىلع ةملكلا هيلع تعمجأ اميف يضقت ةجحلاف

 رساي نب رامع هيلع ىضم ام ىلع اولازي مل ناورهنلا لهأ نأ © ةرظانملاو رظنلا
 لهأ ءامد هيلع كفسو 3 بلاط يأ نب يلع هيلع لتاق امو . ۔ هللا همحر

 نم عم بير الو كلذ يف كش الو { هبزح لهأ كلذ ىلع لمحو . هبزح
 حصي ىتح هيلع وهف & مكح ءيش يف هل تبثو لصأ ىلع ناك نم نأل & فصنأ

 بلاط يبأ نب يلع نأ كش الو . هيلع هنأ حص ام لثمب . هنع عجر هنأ

 هبزحو ةيواعم نأو { ةيواعم لاتق يف قح ىلع اوناك . رهاظلا مكح يف ةعامجلاو

 ناورهنلا لهأ نأ رهاظلا مكح يف كش ال كلذك . هلهأو قحلل ابرح اوناك

 مكح يف نايفس يبأ نب ةيواعم هيلع اولتاق يذلا © ليبسلا كلذ ىلع اوتبث

 نمل راضب ، هريغ وأ مامإ نم قحلا ليبس سانلا نم دحأ كرت سيلو { رهاظلا
 عامجإلا يف قح هنأ حص يذلا قحلا ليبس ىلع تباثلا ناك ولو 0 قحلا ىلع تبث
 يه تناك ؛ قحلا ليبس ىلع تتبث ةكولمم ةمأ تناك ولو . هقوف ايف ادحاو

 ' ، قحلا ىلع تبث نم ليبس فلاخ نم لكو } ضرالا لهأ عيمج ىلع ةجحلا
 : نيلزنم دحاب لزان كلذ يف وهف 0 قح هنأ عامجالا هيلع عقو يذلا

 . هئاعدا ىلع هتبراحم هل زوجي الو { قحلاب الإ هؤاعدا لبقي ال عردم امإ

 ولو ، قحلا ليبس ريغ ىلع بلغتم رباكم ث هميرحتب نيدي امل كهتنم امإو
 يف ةلطبم { ةجحلا ليبس ىلع تتبث دقو { ةجح يه يتلا ةجحلا تناك
 امل ں عدم قحلا مكح يف وه نمم اهيلع ىعدي ام ةحص تملع دقو { اهتريرس
 ريغب هنيدلو هللو هسفنل رصتني نأ ديري امنإو ، عدم ريغل وأ هئاعداب الإ هل حصي ال

 ، لطبملا وه اهل فلاخملاو { ةقحملا يه قحلا مكح يف ةجحلا تناكل } ىوعد

۔ ٦٢ ۔



 نيب افالتخا هيف ملعن ال ام اذه { ةمألا كلت الإ ضرالا لهأ عيمج اوناك ولو

 . ةمألا نم ملعلا لهأ نم دحأ

 هعم حص دق اميف ، ناورهنلا لهأ لاتق يف اقحم بلاط يأ نب يلع ناك نإف

 يتلا ةجحلا لتاق هنأل ، رهاظلاب مكحلا يف لطبم هنإف © مهيلع ةجحلا ةماقإ نم

 لوحتت نأ زوجي الو & ةجحلا نع اهلاوز حصي نأ لبق . ةجح لصالا يف تناك
 ةجح لكلو . ةجح ةجح لك ىلعو . اهولعت وأ اهلثم ةجحب الإ ةجحلا
 نيب افالتخا هيف ملعن ال ام اذه . ةجحب الإ ادبأ ةجح لوزت الف { ةجح

 . نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ نيد يف & نيملسملا

 لهأ ليبس ىلع نيملسملا نم ىضم نم لك كلذكو : لصف
 وأ ملاسم وأ دعاق وأ جراخ نم ةمايقلا موي ىلإ ۔ مهنع هتلا يضر ۔ { ناورهنلا

 موي ىلإ لدبي ملو ناورهنلا لهأ ليبس نع ريغي ملو ث ةمايقلا موي ىلإ براحم
 رمعو ركب وبأو ةلي يبنلا هيلع ىضم ام ليبس ىلع ةماتلا ةجحلا وهف { ةمايقلا

 نب نامثع لتق يف رادلا موي هللا ةجح مه نيذلا ةعامجلاو ايهنع هللا يضر

 لاتق يف هئلا ةجح مه نيذلا ةعامجلاو بلاط يبأ نب ىلع هيلع لتاق امو ، نافع

 بلاط يبأ نب يلع هيلع لتاق امو { هيلع ىضم امو لمجلا موي ريبزلاو ةحلط
 لتاق امو ، نيفص مايأ نايفس يبأ نب ةيواعم؛هللا ةجح مه نيذلا ، ةعامجلاو

 بهو نب هللادبع مهو { - مهنع يضرو هللا مهمحر ناورهنلا لهأ هيلع
 ريغ ىلع رهاظلا مكح يف ةيراج ماكحألاو ةيضاق ةجحلاف & يراشلا يبسارلا

 نم هضعب دحاو ليبس هلك اذه نأ . لقعل ةرباكم الو ، عدم ىوعد لوبق

 نأو . هماسقأ قرفتت الو هماكحأ ضقانتت ال أ ضعب ليلد هضعبو ] ضعب

 & ليلد بجوأو هيلع دهاش مظعأب . قحلل فلاح وهف ليبسلا اذه فلاخ نم

 اذه ةماقتساب { ةرهشلا ةحصو ةملكلا ديكوت نم اذه ىلع عامجالاب ىفكو

 لاتقلا يف تاياورلا هذه قافتاو ، ضعبل اهضعبو ، ضعب ىلع اهضعب ليبسلا

 ةقيلخلا نم دحأ الو ٦3 رومألا نم ءيش يف مكحن نأ انيلع سيلو } تابراحملاو

- ٦٣ _



 سانلا ىلع سيلو ، روهظملا نم رهظ امم الإ 3 رومألا نم عيش يف مكحي نأ

 يف مهمزلي امب اومكحي نأ سانلا ىلعو . روتسملاو رئارسلا نم باغ ام ملع ١
 رهاظ يف ىوعدلا اولطبيو ، رومألا رهاظ يف ةجحلا اوقدصيو . رومألا رهاظ |

 ةجحب يعدملا ىوعد حصتو { اهلثم ةجحب ةجحلا ةجح لوزت ىتح . رومألا

 ىعدملا ىلعو } ةجحلا ىلع يعدملا لوق لوبقب نولطبم مهف الإو 3 هاوعد ليزت
 يعدملا ناكو ث هللا ةجحل نينئاخلا نم هللا ملع يف هيلع ىعدملا ناك ولو { هيلع

 هل مكاحلاو ، هنم لباقلا كلذ نأ ملعي ىتح { نيقداصلا نم هلا دنع هئاعدا يف

 ، يعدملا لوق لوبق يفو كلذ يف وهف الإو © نيقيلاب هيعدي ام قدص نم هاوعدب
 . نيقسافلا نم نيدلا تاذ وأ لاملا تاذ يف { هئاعداب يعدملل همكحو

 { مكاح دنع هئاعدا يف عدم لوق زوجي ال فيك بجعلاو : لصف

 مايقل وأ ، هيلع ىعدملا نم رارقإب الإ ةقيلخلا نم دحأ دنع الو دهاش دنع الو

 باطخلا نب رمع وأ قيدصلا ركب وبأ هاعذا دق ، طاريق ةميق يف هيلع ةجحلا

 ىلع وأ { نيقفانملا سأر أ نب هللادبع ىلع الثم يهل ملعن ال انك نإو 3 ايهلاثماو

 نم فاج يبارعأ ىلع وأ . لي هللا لوسر نوعرف ماشه نب رمع لهج يأ
 بصني ينارصن وأ 5 نارينلاو ةراجحلا ةدبع وأ 0 ناثوألا ةدبع نم نيكرشملا

 ىلع يعدملل حصي ىتح ، ناك نمم ةمذلاو دهعلا لهأ نم نئاك وأ ، نابلصلا

 نم لقأ وأ كلذ ةميق وأ طاريقلا ةميق & كلذ نم هيلع يعدي ام هيلع ىعدللا

 هل رقي وأ ضعبل مهضعب سانلا نيب كالمألا هيلع عقت امم . رثكأ وأ كلذ

 زوجي فيكو ٠} كلذ يف افالتخا مهنيب ملعن ال ةمألا تعمجأ اذه ىلع © كلذب

 ضقنيو } مالسالا ججح نم ةجح هب لطبي ام ىلع هئاعدا يف عدم لوق لوبق

 هللا ىلع بذكلاو ، ىرتفملا روزلا وهل اذه نإ { ماكحألا تاتباث يف ىضم ام هب

 نيدلا يف ىمعلا نمو ث لالضلا نم هللاب ذوعن . ءارتجالاو هنيد ىلعو

 . لهجلاو

 هذهو تاياورلا هذه يف . هلهجب لوصألا هذه فلاخ نمف : لصف

۔ ٦٤ ۔



 هذه نم هيف فلاخ اييف {} نيملسملا نم ةماقتسالا لهأل مصخ وهف . لوصألا

 يف ءيشل فلاخم لكو 0 اهريغ يف قحلا قفاو وأ اهضعب يف قفاو ولو ، لوصألا

 ريغ ءيش نم هيف ىعدا ام لكو ٠ قحلا لهأل هيف مصخ وهف ٠ قحلل ءيش

 لطابللو . ارباكم كلذ يف لطابلاب هلهأو قحلل ناك . رهاظلا مكح ف حص ام

 عمجأ ام الإ فالتخالا دنع لبقي الو { ارصانم ارهاظم هلهأو قحلا ىلع هلهأو

 . روهشم ١ حيحصت ف ةملكلا هيلع تقبط و ٠ رومأل ١ نم موصخل ١ هيلع

 عيمج يف اقفاوم ناك ولو ، هيلع ىعدملا ىلع يعدملا لوق لوبق زوجي الو

 ولو ٠ نيد وأ لام ف هيلع ىعدا نم ىلع هاوعد نم يعدي ام حصي ىح هللا نيد

 كرابت ۔ هللا نيد لوصأ نم اذه . هللا نيد عيمجل افلاخم هيلع ىعدملا ناك

 . ۔ ىلاعتو

۔ _ ٦٥



 باب

 رهاظلاب مكحلا ةءاربو رهاظلاب مكحلا ةيالو

 نم نالصأ رهاظلاب مكحلاب ةءاربلاو رهاظلاب مكحلاب ةيالولا نأ اوملعا
 & ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف هللا نيد ماكحأ نم نامكحو . هللا نيد لوصأ

 ةطيرشلا ماكحأب ةءاربلاو ةيالولاو © ايهماكحأ نم ءيش يف امهتفلاخم زوجي الو

 وأ رهاظلاب مكحلا ةيالو موزلب دبعلا نحتمي مل ام { انفصو ايك دبعلل ناتيفاك
 مكحلاب ةءاربلاو رهاظلاب مكحلاب ةيالولا تمزل اذإ ، رهاظلاب مكحلا ةءارب

 3 هنيعو همساب رهاظلا ةيالوب هيف مكحلا بجو كلذ مزل اذإو 3 رهاظلاب
 وأ هيف ةيالولا تبجو اذإ هيف هئزجي ملو ، هنيعو همساب رهاظلاب مكحلاب ةءاربلاو

 نأ هيلع ناكو ، ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو نم هل فاك ناك امو . ةءاربلا

 ليزي الو ، رهاظلاب مكحلاب ةءاربو ةيالو نم هيف بجو امم هيلعو هيف هب مكحي

 ةيالو ، رهاظلا ماكحأ نم هيف بجو ام لاح ىلع هيف دقتعي نأ اضيأ هنع
 يناودع رهاظلاب مكحلاب يلولا نوكي نأ لمتحي هنال ، ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا
 يلولا نوكي نأ نكميو © ةطيرشلا ي ايلو رهاظلاب مكحلا يف ودعلاو . ةطيرشلا
 يف اودع رهاظلاب مكحلا يف ودعلاو . ةطيرشلا يف ايلو رهاظلاب مكحلا يف
 ةوادعب رهاظلاب مكحلا ةوادع هيف تحص نم ىلع موكحم ريغو ، ةطيرشلا

 مل ايلف ، رهاظلا مكح ةيالو مكح هيف حصي نمل { ةقيقحلا ةيالوب الو ةقيقحلا

 زوجي الو ، نكمي اييف ةطيرشلا يف اودع رهاظلاب مكحلا ين يلولا ناك كلذك نكي
 ةوادع ماكحأ نم رهاظلا يف يلولا أربي مل اذإف . ةقيقحلا ةءارب كلذ نم أربي نأ

 نم رهاظلاب مكحلا يف ودعلا أربي مل اذإو ، ةطيرشلا ةوادع هيف مزل { ةقيقحلا

 ماكحأ نم جرخي ملو ، ةطيرشلا ماكحأ هيف بجو . ةقيقحلا ةيالو ماكحأ

 مكحلا ةيالوو ةطيرشلا ةيالو نم أربي امنإو ث ةءاربلاو ةيالولا يف ةطيرشلا
 ةوادع نم أربي امنإو { ةقيقحلا ةوادع هيلع تبجو نم ةطيرشلا ةوادعو رهاظلاب

۔ ٦٦ ۔



 . ةقيقحلا ةيالو هيف تبجو نم . ةطيرشلا ةوادعو رهاظلاب مكحلا

 لصأ هنإف . ةءاربلاو ةيالولا ين ماكحألا نم لصفلا اذه اومهفاف

 . هيلإ هللا هاده نم الإ هرصبي الو قيقد لصفو ٠ قيثو

۔ ٦٧ ۔



 باب

 ةءاربلاو ةيالولاب املاع نوكي نم ةفص
 نوثالثو عست وهو { ةءاربلاو ةيالولا لوبصا_عيمج بعوتسي باب اذه

 نيب ام قرف ملعي ىتح ؛ ةءاربلاو ةيالولاب املاع اندنع ملاعلا نوكي الو ..الصأ

 هنم ملعيو { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج عسي ال امم هلهج عسي ام ماكحأ

 ماكحأ نم ؛ هلهج عسي ال ام هلهج عسي ام ماكحأ نأل . كلذب ملعلا رهاظت

 { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج عسي ال ام ماكحأ ريغ . ةءاربلاو ةيالولا

 . ملعب الو لهجب 3 نيدب الو يأرب هيف مكحلا ةفلاخم زوب ال كلذ نالو

 ةيالولا ماكحأ نم ماعلاو صاخلا نيب ام قرف ملعي ىتح كلذكو

 ةيالولا نم صاخلا ماكحأ نأل {} هلهج عسي ال اييفو هلهج عسي اميف 5 ةءاربلاو

 يأرب كلذ ةفلاخم زوجت ال { ةءاربلاو ةيالولا نم ماعلا ماكحأ ريغ ؛ ةءاربلاو

 ةيالولاب املاع ملاعلا نكي ل كلذك ناك اذإف . ملعب الو لهجب الو نيدب الو

 كلذ ف ملعلا هنم رهظيو © كلذ ف مكحلا نب ام قرف ملعي ىتح . ةءاربلاو

 . كلذبو

 لوصأ عيمج يف لخاد { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم ماعلاو صاخلا قرفو

 لخادف ةءاربلاو ةيالولا لوصأ نم لصأ لك نأل . اهتلمجب ةءاربلاو ةيالولا

 صاخلا لوصأ ماكحأ ةفلاخم زوجي الو ، ماعلاو صاخلا ماكحأ هيفو هيلع

 عسي ال اممو هلهج عسي امم لصالا ناك . ةءاربلاو ةيالولا لوصأ عيمج ف ماعلاو

 . هلهج

 بجي يتلا ةقيقحلا ةيالو ماكحأ نيب ام قرف ملعي ىتح كلذكو : لصف
 نمم اهنع لوحتلا الو اهيف كشلا زوجحم الو . عطقلاب اهيلع ةداهشل او ا ملعلا

۔ ٦٨ ۔



 ةقيقحلا ةيالو نع دبعلل ةيفاك نوكت يتلا ةطيرشلا ماكحأ نيب امو . هل تحص

 نيب امو ، رهاظلاب مكحلا ةءاربو ةقيقحلا مكح ةءاربو رهاظلا مكح ةيالوو

 ةيالو ماكحأ اهيف عفنت مل تبجو اذإ يتلا رهاظلا ماكحأب ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ

 © كلذ يفو كلذ نم ماعلاو صاخلا ماكحأ ةفرعمو ، ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا

 مكحو ةطيرشلاو ةقيقحلاب ةءاربلاو ةيالولا لصأ نم لوصألا هذه ماكحأ نأل

 ملعب . نيدب الو يأرب كلذ ةفلاخم زوجي ال { اهماكحأ ةفلتخم رهاظلا

 رخآ لصأ يف لوصألا هذه ماكحأ نم مكحب مكحي نأ زوب الو ، لهجب الو

 نمف . اهماكحاب مكحلاو اهعضاوم يف لوصألا هذه عضو الإ زوجي الو { هريغ

 . اكلاه ناكو كلذ هعسي مل . ملعب وأ لهجب نيدب وأ يأرب كلذ فلاخ

 مومعلا مكح يف كلذ ماعو ، هصخ نمل كلذ صاخ ملعو : لصف

 لهجب الو نيدب الو يأرب هتفلاخم زوبحت ال } كلذ يف اضيأ لصأ كلذف .7 هنم

 نم هلللا مرح امل لالحتسالا ماكحأ نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو . ملعب الو

 ين ماكحألا نم كلذ يف بجي امو . هنيد نم هللا لحأ امل ميرحتلاو 7 هنيد

 8 كلذ نم ثدحملا نم يتأي امل ميرحتلا ماكحأ نيبو { ةءاربلاو ةيالولا

 3 همكحب هيف مكحلاو هعضوم يف كلذ عضوو . هبكتري امم هميرحتب نيدي امو
 . ةنونيدلاب زوب ال كلذ يف مكحلا نأل . هيف ةنونيدلاب كلذ نم بجي اميف

 ٥ ميرحتلا ماكحأ عضوم ين لالحتسالا ماكحأب مكحي نأ زوجي الو

 زوجي الو . ةنونيدلاب لالحتسالا ماكحأ عضوم يف ميرحتلا ماكحأب الو

 كله دقف نيدب كلذ فلاخ نمف ،} هعضوم يف كلذ نم مكح لك عضو الإ
 لهج عسي ال هنأ ملعلا لهأ رثكأ لاق دقو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يف لضو

 . هب نيدي اميف هللا مرح امل لحتسم لحتسملا نأ لهاجلا ملع اذإ ؛ نيلحتسملا

 وأ { نيدب لهاجلا "هلوتي مل ام هلهج عساو كلذ نإ : لاق نم لاق دقو

 كلذكو . نيدب وأ يأرب مهنع فقي وأءكلذ ىلع هنم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي
 ةيالولا ماكحأ يف ئئابكلا ماكحأ نم رئاغصلا ماكحأ نيب ام قرف ملعي ىتح

۔ _ ٦٩



 نأ . يأرب الو نيدب هباكترا عسي ال هماكحأ يفو كلذ ف قرفلا نإف . ةءاربلاو

 رئابكلا ماكحاأك رئاغصلا ماكحأ الو { رئاغصلا ماكحأك رئابكلا ماكحأ لعجي

 . نيملسملا نم ةيالولا لهأ يف

 نيب قرفلاو { رارصالاو ةبوتلا ماكحأ نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو

 صاخلا ماكحأ نيب ام قرفو . رئابكلا ىلع ةماقالاو رئاغصلا ىلع رارصإلا
 . كلذ عيمج نم ماعلاو

 . اهليلجو بونذلا قيقد ىلع رصملا نيب ام قرفلا ملعي ىتح كلذكو
 وأ هلهجو . هيلع رصي ملو كلذ بكر نميف مكحلا نيبو { اهريبكو اهريغصو
 هعضوو كلذ لهج نإف . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ف كلذ يف قرفلا ملعو هملع

 نم ناك . كلذ ةفلاخم عسي ل اذإف > ةنونيدلاب كلذ عسي ال ٠ هيناعم ريغ ىلع

 . هماكحأ ملعبو هملعب الإ ملاعلل ملعلا حصي ال يتلا لوصألا

 ماكحأ نم لا ؤسلا هيف بجي ام نيب ام قرف ملعي ىتح كلذكو : لصف

 مكحي نأ زوجي ال هنإف & لاؤسلا هيف بجي ال ام نيبو . ةءاربلاو ةيالولا

 نم ءيش لك لزني نأ الإ زوجي الو & لاؤسلا بوجو عضوم ريغ يف لاؤسلاب
 كلذ ةفلاخم زوجي الو . هعضوم ي كلذ نم مكح لكب مكحيو ٠ هتلزنم كلذ

 . كلذل ةفلاخملا هيف زوجي ال ام عيمج ف . لهجب الو ملعب

 ةنس وأ هللا باتك يف ءاج امم نيدلا ماكحأ نيب ام قرف ملعي ىتح كلذكو

 رصع لك يف ؛ ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ هيلع عمجأ ام وأ 9 ةلي هللا لوسر

 مل ام لك نم يأرلا هيف زوجي امو يأرلا ماكحأ نيبو ث ةمايقلا موي ىلإ نامزو

 ةيالولا نيد لوصأ عيمج يفو ث نيدلا يف لوصألا هذه نم مكح هيف تأي

 . هعضاوم يف هعضوو كلذ ملعو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ عيج يفو ] ةءاربلاو

 الو لهجب الو نيدب الو يأرب ةفلاخملا هيف زوجت ال كلذ نأل : لصف

 . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ عيمج نم نيدلا ماكحأ هيف ءاج ام عيمج يف 3 ملعب

۔ ٧٠ ۔



 هنأ } اهماكحأ جرخت يتلا ىواعدلا ماكحأ نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو

 ف الطبم ناك نإو . اقحم ناك ؛ هتريرس ف هاوعد ف اقداص يعدملا ناك نإ

 { ىواعدلا مكح نم همزل ام يعدملا مازلإو ، الطبم ناك هتريرس يف هاوعد

 ماكحأ نيب كلذ يف قرفلاو { هيلع ىعدملا ةجح تابلإ هيلع ىعدملل مازتلالاو

 هعسي مل 3 اهماكحأ ىلعو اهيلع فقو نم يتلا ، عدبلا ماكحأ نم ىواعدلا

 ىلع فقي ناك نإ اهيف بذاكلاو اهيف لطبملا بذكيو اهيف قحملا قدصي نأ الإ

 نم كلذ ملعب ةجحلا هيلع تماق وأ هلهج عسي ال امم كلذ ناك وأ & كلذ ملع

 ملعي مل ولو ، عدتبملا ةيالو ميرحت نيب كلذ يف قرفلاو 3 ملعلا هوجو دحأ

 { هبذك ملعي ال مكحلا رهاظ يف ناك اذإ يعدملا ةيالو ةحابإو { هتعدب لهاجلا

 هتجح لوزت وأ ، هاوعدب هسفنل مكحي مل ام الطبم هتريرس يف هئاعا يف ناك ولو

 . هوجولا نم هجوب

 ماكحأ يف ايتفلا ةجح نم ةداهشلا ةجح نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو

 ين ايتفلا ةجحو ةداهشلا ةجح نيب نأل { هتلزنم كلذ لزنأو ث ةءاربلاو ةيالولا

 نأ نيدلا يف زوجي ال نيب قرف نيدلا ماكحأ عيمج يفو { ةءاربلاو ةيالولا رمأ
 & ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف ايتفلا ماكحا عضوم يف ةداهشلا ماكحاب مكح

 نمو { ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف ةداهشلا ماكحأ عضوم يف ايتفلا ماكحاب مكحي الو
 . اكلاه كلذب ناكو } لهج دقف هعضاوم ريغ يف كلذب مكح

 ، تارفكملا نم تاءاربلا يف دوهشلا ةجح نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو

 ةيالولا يف تارفكملا نم هيف ةداهشلا زوجت ام عضوم يف ةداهشلا تعقو اذإ

 كلذ نم لك لازنإو 0 نيدلا يف ءايلعلا نم نيئربتملا ةءارب نيبو © ةءاربلاو
 هب ءاج ام ىلع . مهثدحب نيثدحملا ىلع دوهشلا نم ةداهشلا ةزاجإ نم هتلزنم

 ىلع ةداهشلا لبق نيئربتملا ةجح لاطبإو 0 اهتزاجإ عضاوم يف اهتزاجإ نم رثألا
 لبق نيئربتملا ةلزنم نأل . نيدلا يف مهلزانم كلذ يف مهلازنإو © نيثدحملا

 ءايلع نم نيدلا يف ةمئأ اوناك ولو ، نيثدحملا نم نيثدحملا ىلع ةداهشلا

۔٧١۔



 : نيرمأ دحأ نم ولخي ال } نيملسملا

 هدنع ءىرب نمل يلو نم ءىربتم هنم ةءاربلا راهظإب ءىربتملا نوكي نأ امإ
 نم ؛ ناك نم انئاك ، اعولخم افذاق اودع كلت هتءاربب نوكيف . نيدلا يف هنم

 نم نوديزي وأ فلأ ةئام اوناك ولو © لدعلاو عرولاو لضفلاو هقفلاو ملعلا لهأ

 زوجت الو ، فذاق لوق لبقي ال هنأل ، كلذ يف مهلوق لبقي الف } نيملسملا ءايلع

 . مالسإلا يف عيلخ ةداهش

 نم اوئرب هيلع ةداهشلا لبق هنم ءعىربتملا كلذ نم مهتءاربب اونوكي نأ امإو

 ءايصخ مهنأل . نيعدم كلذب نونوكيف } هعم هنم اوئرب نمل ، نيدلا يف يلو ريغ
 عيمجلو © هنم اوئرب يذلا اذه نم ةداهشلا لبق هنم ءعىربتملا كلذ نم مهتءاربب

 يف هاوعد لبق الف عدم لكو ، عدم وهف نيدلا يف مصخ لك نأل نيدلا لهأ
 لبق ةءاربلا راهظإ دنع ةءاربلا رمأ يف نيدلا يف ةداهشلاو © نيدلا ماكحأ عيمج

 . تارفكملا ىلع ةداهشلا راهظإ

 يف دحاولا هيقفلا نم ايتفلا ةجح نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو : لصف

 نوكي اييف دحاولا هيقفلا لوق نيبو } نيدلا نم ايتفلا ماقم هيف موقي اميف ، نيدلا

 كلذ لازنإو © تارفكملا باجيإ يفو ؤ تاءاربلا يف نيدلا رمأ يف ادهاش هيف

 ةءارب ماكحأ نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو 0 ةءاربلاو ةيالولاو نيدلا يف هتلزنم

 كلذ رهج ةفرعمو رسلا ةءارب ماكحأ نيبو 3 هقالطإو كلذ ةزاجإو رهجلا

 قرفلا ملعي ىتح كلذكو . هيف لوقلا ةفرعمو هلزانم كلذ لازنإو 3 هنامتكو

 يف قرفلا نيبو ، نيرئاجلاو نيلداعلا ةمئألا يف ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نيب

 نيلداعلا نم ةمئألا لزانم لزني مل نمم 0 اياعرلا رئاس يف ةءاربلاو ةيالولا

 . نيرئاجلاو

 نيرضاحلاو نيدهاشملا ةمئألا نيب قرفلا ملعي .ىتح كلذكو : لصف

 يف نيفلاسلاو نيبئاغلا ةمئألا نيبو { ةءاربلاو ةيالولا يف نيرئاجلاو نيلداعلا نم

۔ ٧٢ ۔



 يف هماكحأ عيمج زوجت ال كلذ نإف 0، نيرئاخجلاو نيلداعلا نم ةءاربلاو ةيالولا

 . نيملسملا نيد مكح يف ةءاربلاو ةيالولا يف نيدلا

 نم نوملسلا ملسي هب يذلا نيدلا فوقو نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو

 ةنج نيدلا فوقو ناكو ، نيقحملاو نيملسملا نم ةءاربلا نمو 9 نيلطبملا ةيالو

 نم يوقلاو فيعضلاو لهاجلاو ملاعلا مزلو زاجو 3 نيملسملل ةمالسو
 مهئامسأب نيملاعلا نم ؛ ةقيلخلا ةفاك نع فوقولاب اونيدي نأ 3 نيملسملا

 . نيدلا ةلمج يف نيلطبملا نم ةءاربلاو نيقحملا ةيالو ةطيرش ىلع { مهنايعأو
 هوجو نم هجوب . هتوادع وأ هتيالو هب بجت ام ؛ هنيعب دحأ نم ملعي ىتح

 عيمج ىلع ابجاو اضرف كلذ ناكو ، رهاظ مكح وأ ةقيقح نم ةءاربلاو ةيالولا

 دحاولا يف ، نيملسملا نم دحاولا صخي يذلا يأرلا فوقو نيبو {} نيملسملا

 ةماقالا هعسيو ، نيملسملا نم ةمدقتم ةيالو هل تقبس نمم ، نيثدحملا نم هنيعب

 دق يذلا ك ثدحملا كلذ نع لا ؤسلاب ةنونيد ريغب ، يأرلاب فوقولا كلذ ىلع

 همزلت نأ ريغ نم ©، يأرلا فوقو مكح هيف همزل ام هنم نياعو { هتيالوب نحتما
 ءىزتجي الو ، لاؤسلا هيف مزلي يذلا لاؤسلا فوقو نيبو ، لاؤسب ةنونيد
 هب نحتمملا ثدحملا اذه هيلو يف همزل دق ايع لاؤسلا داقتعا نود هيف يأرلاب

 . هنم هملع وأ ثدحملا اذه هنم نياع دق امب ٦3 هيفو

 نمو 9 نيدلا فوقو نم جراخ وه يذلا كشلا فوقو نيبو : لصف

 5 هيلع ةجحلا مايق دعب ةريحلاو كشلا ىلإ ، لاؤسلا فوقو نمو يأرلا فوقو

 نم قحملا ةيالو كرت نم وأ & ثدحملا رفك نم هيف كشلا هعسي ال اميف كشف

 نم فيعض نع نيدب مالسإلا يف ةجح ريغب ]. ثدحملا نم هتءارب لجأ

 نمم هتءارب لجأ نم نيدب وأ ، نيملسملا ءايلع نم ملاع نع يأرب وأ ، نيملسملا

 موقت ةجح ريغب نيدلا يف هالوت نمم هتيالو لجا نم وأ { نيثدحملا نم هنم ءىرب
 هثدحب ملعي مل وأ هثدحب ملع دق ثدحم نع فقاو لكف . هتيالو لطابب هيلع

 © ةءاربلا يف ةجحلا هب هيلع موقت ام هدنع حصي مل ذإ ، لجأ نم هنع فقوف

۔ ٧٣ ۔



 وأ يأرب هنم مهتءارب لجأ نم نقحلا نم هنم ءىرب نمع فقوو هنع فقوف

 ءافعض نم فيعض نع نيدب وأ 3 نيملسملا ءايلع نم ملاع نع .3 نيدب

 فوقو نم جراخ وه يذلا لاكشإلا فوقو نبو . كاش كلاه وهف ٠ نيملسملا

 نم لهج ريغ نم ، كشلا فوقوو لاؤسلا فوقوو يأرلا فوقوو 0 نيدلا
 نع فوقولا لثم ثدحملا ثدحب هنم لهجب الو & ثدحلا مكحب فقاولا

 ملعي مل اذإ ، اضعب ايهضعب نم نيتئربتملاو نيتلتتقملا نيتئفلاو } نينعالتملا

 هملع نع كلذ باغو ، لطبملا نم ايهنم قحملا الو { ايلاح فيك لصألا

 . هنع

 {8©“ هقح ةحص نم هنع باغ ام لجأ نم قحم نع فقاو لكو : لصف

 ءالع نم ملاع نع نيدب وأ يأرب ٠ نيملسملا نم هالوت نمعو هنع فقوف

 كلذب كلاه وهف . نيملسملا ءافعض نم فيعض نع نيدب وأ © نيملسملا

 يف ٠ نيدل ا فوقو مكحب مكحي نأ زوجحم الو \ كشلا فوقو فقاو . كشلا

 مكحي نأ زوب الو & كشلا فوقوو لا ؤسلا فوقوو يأرلا فوقو مكح عضوم

 نأ زوجي الو ، نيدلا فوقو عضوم يف ، كشلاو لاؤسلاو يأرلا فوقو مكحب

 فوقو مكحب الو 3 لا ؤسلا فوقو مكح عضوم يف يأرلا فوقو مكحب مكحي
 مكح عضوم يف كشلا فوقو مكحب الو . يأرلا فوقو عضوم يف لاؤسلا

 ريغ ف ثالثلا هذه ماكحأ نم يشب مكح نمف { لا ؤسلاو يأرلا فوقو

 . نيكلاهلا نم كلذب ناك ، هعضوم

 ةيالو ماكحأ نبو .© نيدلا ةيالو ماكحأ نب قرفلا ملعي ىتح كلذكو

 ماكحألا عضوو 3 يأرلا ةءارب ماكحأ نيبو نيدلا ةءارب ماكحأ نيبو ، يأرلا

 . اههوجو ىلع كلذ يف

 ؛ نيملسملا نيب يأرلا يف فالتخالا نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو
 يذلا ٠ نيدلا لوصأ يف نيفلاخملا نم نيدلا ف فالخلا نيبو . مهنم ءاملعلا

 { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يف ، نيملسملا نم يأرلاب فالتخالا هيف زوجي ال

- ٧٤



 . اهفلاخي نأ دحال زوبي ال يتلا هعضاوم يف كلذ عضوو

 يف نيملسملا نيب فالتخالا نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو : لصف

 جراخ وه يذلا نيدلا يف فالخلا نيبو 3 ةءاربلاو ةيالولا يف ىواعدلا ماكحأ

 ةلزنمب اهلهأ لزانلا ىواعدلا يف فالتخالاو } يأرلا يف فالتخالا ماكحأ نم

 نيبو ،. نيقداص مهرئارس يف اوناك ولو ، همكح اورهظأ اذإ ؛ نيعدتبملا

 قحلل مهف . نيقداص اهيف اوناك نإ يتلا ، ىواعدلا يف نيملسملا فالتخا

 رهظ ام ىلع مهعامجإو مهتقفاوم رمألا رهاظ يف مزليو { رمألا رهاظ يف نوقفاوم

 مهنم كلذ ملعي ىتح ، نينئاخ مهرئارس يف اوناك ولو ، ىواعدلا يف مهرمأ نم

 . نيدلا لهأ نم هيلع عمجأ نم

 عسي ال امل 3 نيربعملا نم ةجحلا مايق نيب قرفلا ملعي ىتح كلذكو
 نم نيدلا يف هلهج عسي اميف ةجحلا مايق نيبو { نيربعملا نم كلذ ريغ نم هلهج
 ىدعتي ال نأو & نيدلاو يأرلا ماكحأ يف هلزانم كلذ لازنإو { نيملسملا ءايلع

 . نيدب الو يأرب هريغ ىلإ كلذ

 يتلا ، لوصألا لمج انعم يه اهانركذ يتلا لوصألا هذهف : لصف

 لصأ ةءاربلاو ةيالولا يف هنأ ملعن الو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ اهنم جرخت ال

 يف لوقلا نم لوصألا هذه ادع امو ، لوصألا هذه نم انفصو ام ىلع ديزي

 & اهانركذو اهانفصو يتلا لوصألا هذه ىلإ عجار عرف وهف { ةءاربلاو ةيالولا

 لوصألا هذه لكو { هلهج عسي ال ام لصأو هلهج عسي ام لصأ ندل نم

 ةيالو لصأ نهو ؛ لوصألا هذه نم لوصأ ةثالث ىلإ اهتلمجو اهرسأب ةعجار
 ةيالو لصأو . ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو لصأو . ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا

 لوصألا هذه ةلمج ىلع فقاولا فقي الو ©} رهاظلا مكح ةءاربو رهاظلا مكح

 امل ريسفت يه يتلا . اهانفصو يتلا لوصألا هذه ىلع فقي ىتح . ةثالثلا

 انركذ ايك . اهنم لوصألاب املاع نوكي ىتح اهب املاع ىمسي الو . اهيلإ ةدئاعو

۔ ٧٥



 . نيدلا لوصأو ملعلا نونف نم كلذ ريغو ، ضئارفلا يف

 اهانفصو يتلا لوصألا هذهل لوصأ يه يتلا { ةثالثلا لوصألا هذهو

 عيمج الصأ امهو } هلهج عسي ال لصأو هلهج عسي لصأ ؛ نيلصأ ىلإ ةعجار

 هذه ملع نمف . ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد عيمج الصأو . ةءاربلاو ةيالولا

 ةماقتسالا لهأ نم ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف { اهانركذو اهانفصو ىتلا لوصألا

 عسي امم { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ يف ايتفلا يف ةجح انعم ناك . نيملسملا نم

 هنع ذخ ؤي نمم انعم ناكو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج عسي ال اممو هلهج
 { انعم ةيالولا يف ةعيفرلا هنع لبق نمل ةجح ناكو . ةعيفرلاب ةءاربلاو ةيالولا

 نيلوألا نم .7 هرمأ هنع باغ نم ةيالو نم هيلإ عفر ايف هبذك ملعي ملام

 . نيدلا رمأ يف هيلإ هعفر اييف { هلل نئاخ هنأ هيلإ عوفرملا ملعي مل ام ، نيرخآلاو

 ةيالولا يف ةجح نيملسملا نم دحأ مكعم نوكي سيلف : لئاق لاق نإف

 ؟ ةلزنملا هذهب نوكت ىتح الإ . ةيالولا يف ةعيفرلا يف الو 7 ايتفلا يف ةءاربلاو

 لاعلا الإ . ةعيفرلا يف ةجح انعم نوكت الف ةعيفرلا اما : هل انلق .: لصف
 ملع نم الإ ةءاربلاو ةيالولا لوصاب املاع نوكي الو 2 ةءاربلاو ةيالولا لوصاب
 هذه ماكحأ نم ءيشب مكحي نأ زوجي ال هنأل } اهانفصو يتلا لوصالا هذه

 زوجت ال يتلا لوصألاب الهاج ناك نمو ث اهعضاوم ريغ يف اهلك لوصالا
 ىلع ةجح نوكي نم ملع هب املاع نكي ملو 3 هيفو هنم وه يذلا نفلا يف اهتفلاخم

 © ملعلا نونف عيمجب املاع ملاعلا ناك ول هنأ ايك 3 هل ماق نملو هيلع ماق نم

 يف مسقلا يف الو تاقدصلا يف ءاضقلا رصبي ال هنأ الإ مكحلا عيمج ةفصبو

 نأ زوجي الو . كلذ يف انيمأ هولعجي نأ نيملسملل الو مكاحلل زاج ام 0 لاومألا

 ٦ مهلاومأ نم تاقدصلا ءاضق يف الو . ماتيألاو نيبئاغلا لاومأ يف مسقلا هولوي

 ملعلا يف هنامز لهأ ولعي ولو } رظن الو ةميق يف كلذ يف ةجح نوكي الو
 . رصبلاو
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 هيلع اوماق نم ىلع ةجح مهف . اهيف ءارصبلا ةعنص لهأ لك كلذك

 ةعنص لهأ يلوي نأ زوجي الو ، كلذ يف ماكحألا نم ىرج اميف رظنلا يف { هلو

 عيمج نم هب فرع دق امو . هلهأ وه ام ريغ يف 3 ءايشألا نم ءيشب ةفرعم لهأو

 اريصب نكي مل اذإ . هتقثو هملعو هتنامأ عضومل كلذ يف انيمأ نكي ملو ءايشالا

 الجر دلقي نأ زوب فيكو . هيف لخد يذلا ءىشلا كلذبو {. ةعنصلا كلتب

 ماتيألاو نيبئاغلا لام يف ايكحو ارظن مالسإلا يف ةقث {. ماكحألاب املاع انيمأ ةقث

 { ماكحألا ةفص يف ذفان ، مارحلاو لالحلاب ربصب وهو . ماسقأ الو ءاضق يف

 . ماسقألا الو ءاضقلا رصبي ال هنأ الإ { ةءاربلاو ةيالولاب ريصب

 هيف نوكي نأ بجي مل . اموادم هلو افراع كلذلو املاع كلذ يف نكي مل املف

 { انئاخ هنيدلو هلل هلك كلذ ىلع هنمتئا نم ناكو { هنمتئا نمل ةجح الو . انيمأ

 . اهيف هقفلا لهو اهب ملعلا لهأ ريغ 7 ةءاربلاو ةيالولا دلقي نأ زوجي الو
 نم نوكي فيكو ؟ هلوصأ ملعي ال نم هيف هيقفلاو ءيشلاب ملاعلا نوكي فيكو
 املاع نوكي نأ زوجي ال ايكو . هب املاع نوكي ءايشالا نم ءيش لصأ لهجي
 { هلوصأ عيمج ملعي ىتح هب املاع نوكي ال كلذك ، هلصأ ملعي ىتح ءيشلاب

 ، هعيمجب ملعلا مسا هيلع عقاو ريغف ، هلوصأ ماكحأو { هلوصأ نم لهج امو

 . هلوصأ عيمجب املاع نوكي ىتح ءيشلاب املاع نوكي الو

 نأ زوجي ال يتلا ةءاربلاو ةيالولا لوصأب ءايلعلا نم الإ ةعيفرلا زوبحت الو
 ٨ صاخلا موزل دنع اهنم ماعلاب ربخن الو ، ضعب ىلع اهضعب ماكحأ لمحي
 . فالتخا هيف انعم اذه سيلو 3 ماعلا مكح ىلع اهنم صاخلا لمحي الو
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 باب

 فذقلاو عدبلاو ىواعدلا ماكحأ نب قرفلا

 فوقولاو ةءاربلاو ةيالولاب رهاظتلا زوجي ثيح

 هالوتي نم عم يلولا يف فذقلا عضوم ةنابإو ، زوجي ال ثيحو

 نم ىغب نم نإ لاق نم ؛ عدبلاو ىواعدلاو فذقلا ماكحأ نب قرف دقل

 نب تلصلا ىلع ايهيغب ىلع نانم ؤم دشارو ىسومو { نمؤم وهف ةلبقلا لهأ

 ةلبقلا لهأ هيف لوانتملا عدبملا مكح اذهو . سانلا نم دحأ ىلع وأ ، كلام

 5 كرشم الو نمؤم ال { قفانم ةمعن رفك رفاك يغابلا نأل { ةلالضلا ليوأت

 نم ناميالا مسا هقحلي الو { رارقالا قيرط نم ناميالا مسا هقحلي هنأ الإ

 ةيالولا ناقحتسم نانم ؤم دشارو ىسوم نإ لاق نمف . ةيالولاو ةعاطلا قيرط .

 زوجي الو ، عدتبم وهف هريغ وأ كلام نب تلصلا ىلع ايهيغب ىلع ةعاطلا مساو
 ] نييغاب انوكي ل وأ نيغاب دشارو ىسوم ناك ؛ هالوتي نأ كلذ هنم ملع نمل

 . ةعدبلل بكترم عدتبم اذهو

 اهجورخ ف كلام نب تلصلا ىلع نايغاب دشارو ىسوم : لاق نمو

 ٠ دشارو ىسوم ىلع عم وهف ٠ تلصلا ىلع ىسومل امامإ دشار مدقتو ٠ كلذ

 وهف دشارو ىسوم ىلوتي نم عم كلذ لاق اذإف ٤ نيعدملا لزانم كلذب لزان

 اهنأ وه ملع ولو 3 امهالوتي نم دنع هسفن نم ةءاربلا حابأ دقو { هعم ايهه فذاق

 ل هنأ الإ اهجورخب ملع دق امهالوتي يذلا ناك ولو . اهلعف لصأ ي نايغاب

 ىوعدلا ليبس ىلع جرخي ايهثدح نأل { نييغاب انوكي مل وأ نييغاب اناكأ ملعي
 عم يغبلاب ال فذاقلاف . امهرمأ نم رهظ اييف ] لطابلاو قحلل لامتحالاو

 يذل ١ اهجورخب ملع نم عم انم ءىربتمملاو ٠ ةءاربلا قحتسم فذاق ال يلوتملا
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 © باوصلا لمتحيو لامتحالاب الإ هنم ةمالس ايل حلصت الو ، يغبلا لمتحي

 . انفصو ام ىلع لمتحي امي الإ لطابلا ايهيلع حصي الو

 هلطاب حصي الو ، قحلا لمتحيو لطابلا لمتحي ثدحلا ناك اذإف

 ةءاربلاو ةيالولا يف فالتخالا هيفف . دابعللو هلل مكحلا هيف ناكو ، هقح الو
 ىلع ىعدي الو } هبحاص ءىطخي نأ لزانملا لهأ نم دحأل سيلو © فوقولاو

 :7 امم هنم رهظ امب هنم أربي امنإو 0 افذق الو ايغب ثدحلا كلذ ثدحملا

 يلوتملل الو 3 هالوتي يذلا هيلو عم هرمأ نم باغ امب هفذقي نأ هل سيلو { هيلع

 هيلو ىلع وأ هيلع يعدي مل ام 0 هعم هيف رهظ دق امب مكح اذإ ءىربتملا فنعي نأ

 نأ الإ هتيالوب يلوتملا الو هتءاربب ءىربتملا فنعي نأ فقاولل الو . هعسي ال ام

 عم ةهبشلل ثدحملا ءىربتملا فذق نإف ؤ هئطخي وأ كلذ ىلع امهدحأ هنم أربي
 اذإ ، اذه ىلع ءىربتملل فقاولا ةيالو يأ . هتيالو هل زوجي ال هنإف & فقاولا

 { ةيالولا دح نم هب جرخي ام هيلع حصي ملو ؤ لصألا يف هتيالو هتمزل نم فذق

 عم } فذقلا هل زوجت ريغو مكحلاب اذه هنم ءىرب امنإو . ةهبشلل هنع فقو امنإو

 هنم هعم حص دق ناك ولو .، هنم هعم حص ام ٨ هئايلوأ نم هنم هعم حصي ل نم

 3 هوجولا نم هجو يف هباوص لمتحي ناك اذإ ث ملاظ رفاك غاب لصألا يف هنأ

 هنع فقي نم عم هل فذاقلاو { هنم أربيو فذاق ؛ هئايلوأ عم هل فذاقلاف

 هتيالو نع فقو ايك 0 ةهبشلل فذاقلا ةيالو نع فقي نوكي ام لقأ ؛ ةهبشلل

 رمأ هنع لوزيو ، هفذق نم ىلوتيف { ةقيقحب هتيالو نع فقي مل هنأل ؛ ةهبشلل

 ملعي ال نم ةلزنمب ، لهجب نيد فوقو فوقولا اذه سيلو 5 لوألا يف هتيالو
 { هرمأ لكشأ مث ، لصألا يف هتيالو تبجو دق هنكلو . هيلع هالوتي اريخ هنم

 . اقحم ناك نإ هالوتي لصألا يف وهو . هنع ةهبشلل فقوف

 نع فقيو . هعم لاكشالا يف لخد دقف ؛ هئايلوأ نم هفذق نم كلذك

 3 هرمأ نم رهظ امب هنم أربت نم ةيالو نع فقي الو . هفذق نم ةيالوو . هتيالو

 ثدحلا هعم حص نم عم ث رهاظلا يف ةءاربلاب هيف هيلع مكحي نأ هل زاج يذلا
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 هعم حصي مل نم عم امأو ، فالتخالا هنم زوب يذلا لمتحملا هئايلوأ نم

 هعم هنم ءىرب نإف { هفذقي الو هعم هنم أربي نأ هل زوجي الف ؛ هئايلوأ نم ثدحلا

 هوجولا نم هجوب لمتحاو 0 هالوتي هنأ هملعأ نأ دعب وأ 9 هالوتي نأ هملع دعب

 يلوتملا ةيالوب هملع دعب { هنم ةءاربلا ىلع ءىربتملا ماقأف & قحب هالوتي نأ هل

 هنأ يعدي نأ كلذب هملعأو 3 هالوتي هنأ ملعي نأ دعب هفذق نم بتي ملو . هل

 هيلع مرح . هتيالو هوجولا نم هجوب لمتحاو 0 هالوتي هنأ هملعأ اذإف 3 هالوتي
 كلذ نم بتي مل نإف 0 هنم ةبوتلا هيلع ناكو . هنم ةءاربلاو هفذق ىلع ةمافالا

 هنم ءىرب ول نأ هنم هتءارب يف هللا دنع اقحم ، هتريرس يف اقداص ناك ولو { رفك

 . ةريرس

 ، امهالوتي نم عم دشارو ىسوم يف كلذل لئاقلا ناك اذإ امآو : لصف

 يف نكمي ام ىلع هاوعدب ولو 3 هتيالو هل زوبت هجوب هالوتي نم عم امهدحأ يف وأ

 قحلا لمتحي يذلا ايهجورخ هعم حصي مل نم عم ، هذص هوجولا نم هجو
 & امهالوتي نم عم ايهنم ةءاربلا كلذكو . اهل افذاق كلذب نوكي هنإف ، لطابلاو

 هنأ ىعداو 0 ايهيف هملع يذلا ثدحلا كلذ نم 3 هملعك ملع هنأ ملعي ال نمم

 هعم نكمأو . اهتيالو يف لطبم هنأ هعم حصي ملو { امهدحأ ىلوتي وأ امهالوتي

 ايهنم ءىربتملا عسي الو امهدحأل وأ ايل فذاق وهف © هوجولا نم هجوب ايهتيالو
 نم عم هوجولا نم هجوب دشارو ىسوم ةيالو لمتحا اذإو ، كلذ نم ةبوتلا الإ

 حصي مل ام ، هعم كلذ نم ةبوتلا الإ ايهنم ءعىربتملا ىلع قاض 0 اهتيالو ىعدا

 مكحلا ناك ، كلذب رقأو كلذ حص اذإف 5 ايهيف لمتحملا ثدحلا هعم حص هنأ

 مكحلا يف ةءاربلا تحيبأو فذقلا مرحو ، فالتخالا نم ىضم دق ام ىلع هيف

 { هعم ثدحلا ةحص ةيالولل يعدملا ركنأ اذإو & فالتخالا يف ةملاسملا ىلع

 لمتحي امب ىلوتي هنإ لاقو ١ كلذ ملع هيلإ غلبي ال هنأ هوجولا نم هجوب لمتحاو
 {. ءىربتملا ىلع ةءاربلا تمرح . هتيالو عسيو هتيالو هوجولا نم هجو يف
 . امهدحأ ةيالو وأ ايهتيالو ىعدا نم عم دشارو ىسومل فذاقلا ىلع فذقلاف
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 رادلا يف حصي ملو ةءاربلا ءىربتملا ىعداو { ةيالولا يلوتملا ىعدا اذإو

 ىلوأ ةيالولاف . يلوتملا كلذب ملعيو . هيف فلتخي ال امب يلوتملا ةيالو هب مرحي ام
 [ اذإ ©} هماكحأو رفكلا نم ىلوأ هماكحأو مالسالإ نأل . مكحلا يف

 . ىلعُي الو ولعي مالسإلا نأل { هوجولا نم هجوب مالسالا

 ةيالولا هب بجحت ام رخآ ىعداو 35 لجر يف ةءاربلا هب بجت ام ىعدا نمو

 . امهدحأ قدص ايهعمس نم عم حصي ملو 3 اركانتو كلذ يف اعزانتو .3 هيف

 يلوتملا يلو نم ءىربتملا فذاقلا رمأيو 0 ىلوأ ةيالولا هب بجت امل يعدملاف
 يف افذاق ناك الإو كلذ نم بات نإف ، يلوتملا كلذ هيلع ركنأ اذإ ؤ ةبوتلاب

 ىلع يلوتملا هركنأ ءيشب هنم ءىرب وأ ارفك هيلو ىلع ىعدا اذإ 5 رهاظلا مكح

 امهدحأ ىعدا نإو ، رفك دقف نيملسملل فذقلا ةلزنمب لزني نمو آ عىربتملا

 {} هعم ةرفكمب اذه هفذق مث } هوجولا نم هجوب هاعدا نم ةيالو لمتحي امب ةيالولا

 نم ةءاربلا هتحابإو فذقلا راهظإ نم باتتسيو } فذاق وهف هتيالو يعدي اذهو
 . هنم ءىرب الإو بات نإف {}5 هسفن

 ةرفكمب هفذقي ملو رخآلا هنم ءىربو ث هيلع ةيالولا هب بجحت ام ىعدا نإو

 6 كلذ يلوتملا هيلع ركني ملو 3 هنم ءىرب وه امنإو 3 ارفك هيلع ىعدا الو
 نم ناملاس امهالكف 7 هالوتي هنأ ىعدا نمم هتءارب الإ لطاب ةجح هيلع ماقأ الو

 قحلا يف لمتحي هنأل 0 ةيالولا ين امهالكو { امهئايلوأ نم ايهعمس نم دنع رفكلا

 8 كلذ هنم لمتحملا ثدحلل رهاظتلا ىلع هنم اذه ةءاربو .3 هل اذه ةيالو

 م اذه ملع مث ى اهيلع هنم ائربف ةرفكمب اعيمج هنم املع انوكي نأ نكمي هنأ هجولاو

 { نأ يلوتملل سيلف 7 هنم ةءاربلا ىلع رخآلاو & كلذ ىلع هالوتف ؛ هنم هتبوتب

 نأ ءىربتملل الو & فذاقب سيلو ملاس هعم وهو { ةءاربلا ءىربتملا ىلع ركني
 ; هنأ ؛ افالتخا كلذ يف ملعن الو & ثدحملا ةبوت نم يعدي ام ىلوتملا ىلع ركني

 إ ىلع كلذ يف قدصم ملاس هنأ 9 هنم هاملع يذلا هثدح نم بات هنأ ىعدا اذإ

 . . هتيالو يف فنعم ريغ . هاوعد
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 . كلذب ىلوتيو ةبوتلا يف هل ةجح هنإ : لاق نم لاقو

 وهو { امهتداهش زوجت نمم نانثا كلذ ىلع هل دهشي ىتح : لاق نم لاقو
 نينثا ةداهش نأ انحضوأ نأ قبس امك اننأل ، قباسلا لوقلا نم ةطيح رثكأ لوق

 هنم ىوعدلاب 5 هل يلوتملا ةيالو امأو 3 ايهتداهش زوجت نمم راثآ هيلع بترتت رمأ يف

 كلذب هتداهش نوكت الو } كلذ هنم ملعي هنأ هنم نكمي ييف & هثدح نم بات هنأ

 5 كلذ ىلع نومأمو . هل وه هتيالول { هنم لوبقم كلذ يف هلوقف & لاحملا نم

 . كلذ نم ةبوتلاب هل دهشي نأ لبق هالوت نإ امأو . افالتخا كلذ يف ملعن الو

 . هتيالوب ىلوتي الو 0 هل ةيالولا يف كلذ ىلع نومأم هنإ : لاق نم لاقف

 ةيالولا رصبي نمم ناك اذإ هتيالوب ىلوتيو كلذ يف ةجح وه : لاق نم لاقو

 . ةءاربلاو

 ىلوتي هنأل ، عولحم وهو لطبم هل ةيالولا لاح يف هنإ : لاق نم لاقو

 نمل ةيالولا رهظأ امنإو ةبوت عدي ملو ، هثدحب ملعيو هسفن ىلع هب رقي اميف اثدحم
 لبق ةبوتلاب هل دهشي ىتح ثدحملا ةيالوب ثدحم وهف © ثدحلا ةلمج ىلع وه

 كلذ يف ملعن الف { ةيالولا راهظإ لبق ةبوتلاب دهش اذإ امأو 0 ةيالولا راهظإ

 هتداهش لوبق يف فالتخالاو { هتيالو ىلع وهو كلذ ىلع نومام هنأ افالتخا

 تزاج اهريغو للعلا هذه لجأ نمف { ةبوتلاب هل دهش نمع ةءاربلا لاوزو
 وأ ، نولطبم مهنأ ملعي ىتح ، فوقولاو ةءاربلاو ةيالولاب نيرهاظتملل ةيالولا
 جراخ نم جرحم نم هل لمتحي ال امب ، هلطاب هب حصي امب ، لطبم مهنم ادحا نأ

 . قحلا

 ةجح ىلوأ وهو . اثدح ثدحمو مكحب مكاح وه لاح لك ىلع يلوتملاو
 رهظملا فقاولاو ث ةءاربلا هب ببحت ام حصي ىتح ، عزانتلا دنع ءىربتملا نم

 ىتح فوقولا لاح يف مهلك سانلا نأل 0 رمالا رهاظ يف ثدحم ريغ فوقولل

 فوقولا دعب مث { ةءاربلا هب مهيلع بجت ام وأ { ةيالولا هب بجت ام مهل حصي

۔ ٨٢ ۔



 دقو { ةءاربلا هب بجت امل يعدملا نم ةجح ىلوأ ةيالولا هب ببحت امل يعدلملاف

 ىلع اعمجأ ول نأ كلذو { افالتخا كلذ يف ملعن الو كلذ ين لوقلا ىضم

 © ةءاربلا هب هيلع بجت ام بكر هنأ امهدحأ ىعدا مث 5 ةيالولا هب ايهعم بجت ام

 اعمجأ اذإو ث افالتخا كلذ يف ملعن الو 3 اعولحم افذاق كلذب ناك 0 هنم ءىربو

 اقحم كلذب ناك }© كلذ نم هتبوت امهدحأ ىعدا مث ؛ ةءاربلا هنم هب بجت ام ىلع

 ةيالولا هيف هل بجت ام ىلع اقفتي مل اذإو ث افالتخا كلذ يف ملعن الو . اقدصم

 ٨ اعلاخ هب نوكي ام ءىربتملا ىلع نابو { اذه هنم ءىربو اذه هالوتو 0 ةءاربلاو

 وهف 3 هوجولا نم هجوب هتيالو زوجت هنأ لمتحي امب هتيالو يعدي نم عم هفذق وأ
 . افالتخا كلذ يف ملعن الو ، عولحم فذاق لطبم

 كلذب اورهاظت ولو . ةءاربلاو ةيالولا يف ةملاسملا تعقو اذإو : لصف

 ءىربتملاو يلوتملاف ، يلوتملا عم فذقلا مكح هب بجي راكنإ وأ فذق عقي مل ام

 هنم ءىربتملاو يلوتملا نع فقاولاو . ملاس كلذ ىلع ايل يلوتملاو ، اعيمج ناملاس

 © هوجولا نم هجوب ةءاربلا مكح هب بجي ام مهنم دحأ ىلع حصي ىتح ملاس

 نم ادحأ نأ ملعن الو ، ملعلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا اذه يف ملعن الو

 ءيش يف يعدي رومألا نم ءيش يف ثادحألا هذه يف رادلا لهأ نم نينيدتملا

 ءيش يف لحتني هنأ اهيف نينيدتملا نم دحأ ىلع الو 3 اهلهأ نم دحأ ىلع ايهنم

 هل يلوتملا ىلع حصي ام ىلع ةيالو الو 0 ةعدبب ةنونيد الو ةعدب هرومأ نم
 نيلوتملا نمو ث رومألا رهاظ يف نيثدحملا نم ىواعد هلك كلذ امنإو {. ةعدب

 . نيثدحملا نم نيئربتملا نمو نيثدحملل

 لهأ نم ادحأ نأ ملعن ال . ةلحنلا لهأ نم نونيدتملا كلذكو

 عيمج ي انركذ ام عيمج يف مهنم دحأ ىلع يعدي ملعلا لهأ نم مهنم ةماقتسالا

 كلذ ىلع هللاو . ةعدبلا لحتني الو فذقلا لاح ىلإ جرخت ال ىواعد الإ رومألا
 . دومحع

۔ ٨٣ ۔



 باب

 ةءاربلاو ةيالولا ٢ اهماكحأو ىقشلاو ديعسلا

 ةنجلا لهأ نم هنأ ةلي هلا لوسر ناسل نع ه ؤاقش وأ هتداعس تحص نم

 زوجي الف } راصنألاو نيرجاهملا نم وأ فلاس دحأ نم . رانلا لهأ نم هنأ وأ

 عمس اذإ { ملع ايك كلذب دهشي نأ الإ ، دحأ يف هعم حصو كلذ ملع نمل

 . اهيف كشي الو اهيف باتري ال يتلا & ةحيحصلا ةرهشلاب هعم تحص وأ كلذ

 { ديعس هنأب هل دهشيو هلل هيلاوي نأ ۔ هعم ديعسلا ةداعس ةحص عم ۔ هيلعو

 { ادبأ ةنجلا نع رانلا ىلإ الو { ءاقشلا ىلإ ةداعسلا نع لوحتي نل هنأ ملعيو

 هللا تاولص ۔ هللا لسر نم دحأ ىلع الو ةي هنلا لوسر ىلع اذه زوج ال هنأل

 دعب هآر ولو هسفنب ىلوتي نأ ، ديعسلا اذه ةداعس هعم تحص نم ىلعو ۔ مهيلع
 هتيصعم عم هللا أربي نأ كلذ عم هيلعو { مانصألا دبعيو مالسإلاب رفكي كلذ

 يف كلذ عم هيلعو . ديعسلا سفن ىلوتيو ، ديعسلا اذه نم هعم تحص يلا

 & رومألا رهاظ يف قحلا ماكحأ يف ديعسلا اذه ىلع ميقي نأ هللا نيد مكح

 ناسل نع هؤاقش الو هتداعس هعم حصت مل نم ىلعو 0 يقشلا ىلع هب مكحي امب

 لهأ رئاس لزانم ماكحألا عيمج يف ديعسلا اذه لزنيو . الم هللا لوسر

 هعم تحص دق يذلا ديعسلا اذه ىوعد لبقي نأ هل زوجي الو . مالسإلا

 نم ىلع هاوعد هل حصت نأ الإ { هقوف وأ هنود ايف طاريق ةميق يف دحأ ىلع هتداعس

 نم هريغل قوقحلا نم همزل امب ديعسلا ىلع مكحي نأ هيلعو } كلذ هيلع ىتعا

 عيمج ديعسلا اذه ىلع دري نأ هيلعو ، دح وأ مد وأ قح نم ؛ مالسإلا لهأ

 ذإ عضومل ، لطابلا نم ائيش هنم لبقي نأ هل زوجي الو ، لطابلا نم هب ءاج ام
 هللا تاولص ۔ مدآ انيبأ نم لبقي نأ هل زوجي ال ايك . هتداعس هعم تحص

 كرابت هلل ةيصعملا نم هب ءاج اميف هبوصي الو ةيصعملا نم ءاج ام { ۔ هيلع

۔ ٨٤



 هتيصعم نم أربنو { ۔ هيلع هللا تاولص ۔ مدا انابأ ىلوتن نأ انيلعو { ۔ ىلاعتو
 وأ راب نم ؛ لطابلا سانلا عيمج ىلع درن كلذك { اهنم باتو اهب هاصع يتلا هلل
 وأ ديعسلا ةداعس تحص دق . ايقش وأ ناك اديعس ، رخاتسم وأ مدقتم وأ رجاف

 نم ىلع لطابلا درن نأ انيلعف ، هؤاقش الو هتداعس حصت مل وأ ، يقشلا ةواقش

 نم عيمج ىلع قحلا ميقن نأ انيلعو 3 هب ءاج نم عيمج نم قحلا لبقنو { هب ءاج
 ةداعس هعم تحص نمل زوجي الو . مد وأ دح وأ لام نم ؛ قحلا مايق همزل

 دق يتلا هتداعس عضومل ، هوجولا نم هجو يف قحلا مكح هيف فلاخي نأ ؛ ديعس

 اربيو ، رهاظلا يف قحلا ماكحأ نم همزل ام عيمج هيلع يرجي لب ، هعم تحص
 نع هتداعس نم هعم حص دق امل ،} ةصاخ هسفن ىلوتيو ، هيصاعم عيمج نم

 هلتقيو . هيغبو هدادترا ىلع هلتاقي نأ هيلعو 0 هللا لسر نم لوسر نعوأ 0 هللا

 عيمج هيلع ذفنيو . هعم تحص دق يتل ا دودحلا عيمج هيلع ميقيو كلذ ىلع

 هعم حص ام لجأ نم ‘ اقح هيف لطبأ وأ ، ادح ديعسلا يف عيض نإف ، قوقحلا

 . هللا دودحل الطعم الطبم كلذب ناك ؛ هتداعس نم

 تحص نم ىلع دودحلا ةماقإ يف كلذ يف ةجح ىفكو : لصف

 ىتح مجرلاب اهيلع انزلا دح ةماقإو & فلخ ةنبا يف ةلي يبنلا لعف ام 0 هتداعس

 . انزلاب اهرارقإ نم كلذ ناكو . اهايإ همجر دعب ةنجلاب اهل دهشو . اهلتق

 ولو {} ديعسلا مكح يف قرف كلذ يف ناك ام . ةنيبلا اهيلع تماق ول كلذكو

 نم هيف هللا قح ليطعت زاج ام ، كلذ ركنأو انزلاب ةنيب ديعسلا ىلع تماق
 لطاب ىلع تومي اديعس نوكي نأ زوجي الو { هتيالو يف كشلا زاج الو . دحلا

 ىلع هتبراحم ىلع لتق ولو .3 هللا نيبو هنيب اييف بوتي نأ زوب نكلو . ادبأ

 قحلا ةماقإ كرتي نأ زاج امو ، هسفن ةيالو يف كشي نأ زاج ام 3 هيغب وأ هدوحج

 هب هللا رمأ ام } ديعسلا ىلع دحلا ةماقإ يف ةجحلا نم ىفكو . ةبراحملا يف هيلع

 يبن حبذ هتدارإ نم . ۔ هيلع هللا تاولص ۔ ميهاربإ انوبأ لعف ام ، مكحلا يف

 يذلا {. هلل رمألا كلذ يف ىضم هنأ كلذو 0 هللا ءايلوأ نم يلوو " هللا ءايبنأ نم

 قحلا وه اذهف 3 هنم هعضومل الو 0 هللا ةوبن عضومل كلذ يف كشي ملو 3 هب هرمأ
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 عيضي الو { هب هللا هرمأ ام قوف دحأ ىطعتي ال نأ . هنيد مكح يف هللا دنع

 دحلا ةماقإ دنع ديعسلل ةيالولاو 3 هب هللا هرمأ رخآ مكح عضوم { هب هللا هرمأ ام

 هذه لكو ث هيلع لطابلا در دنعو ، هيلع مكحلا دنعو هتبراحم دنعو . هيلع

 اهليزي نأ الإ ، هللا ضئارف نم ةضيرف لطعت نأ زوجي الو ، هللا نم ضئارف
 ةيالولا الو ، ديعسلا ةيالول ليزمب لتقلا سيلف ؤ اهريغ ضئارفلا نم ءيش

 . - ىلاعتو كرابت هللا نيد يف زوجي اييف 0، رهاظلا مكح يف هلتقل ةليزمب ديعسلل

 هللا لوسر ناسل نع هتداعس تحص نم ةبراحم يف ةجحلا نم ىفكو

 ىلع ؛ نينمؤملا مأ ةشئاعو ريبزلاو ةحلط ةبراحم نم ةمألا هيلع تعمجأ ام . نيي

 . مهناوعأو مهراصنأ ءامد كلذ ىلع اوكفسو . هيلع مهوبراح يذلا كلذ

 يضر ۔ ةشئاع يف لاق هنأ ، هللا همحر ۔ رساي نب رامع لوق نم حصو رهش امو

 هللا عدن ال نكلو . ةنجلا يف ةلي انيبن جوز اهنأ ملعنل انإ هللاو ؛ ۔ اهنع هللا

 نب يلع باحصأ نم حامرأ ةعبرأ عبار ليق ام ىلع هحمر ناك مث . ىصع

 ةشئاع جدوه ىلع تفلتخا . هللا ةجح مه نيذلا ةعامجلا نم بلاط يأ

 ىلإ هحمرب بوصي حمرلا بحاص نوكي نأ زوجي الو ، ۔ مالسلا اهيلع ۔
 كلذ يف اذه ريغ لاحملا نمو { هيلإ همر ىدهأ نم لتق دارأ دقو الإ . جدوهلا

 نم يغبلا لهأ ةبراحم ىلع عقو نيملسملا نم عامجإلا نأ حص دقف ، تقولا

 نم دنعو } نيملاعلا بر دنع نيثدحملا ةداعس تحص دق تناك ولو 0 نيثدحملا

 ين اندنع كلذ يف قرف الو ، نيبراحملا ريغ دنع وأ نيبراحملا نم هتداعس تحص

 نيب افالتخا هيف ملعن ال ام اذهو { نيملسملا ءايلع نم دحأ دنع الو ، نيدلا

 . نيملسملا نم نيدلا يف ةماقتسالا لهأ نم دحأ

 لزنأ ثيح لزانملا عيمج يف هلزني نأ ، ديعسلا اذه ةداعس ملع نم ىلعو
 لوزت ال هنإف ، طقف هسفن ةيالو يف الإ { رومألا عيمج يف هثدح هلزنأو ، هسفن

 مم ادبأ ةنجلا لخدي الو . ةنجلاب هل دهشيو هسفن ىلوتي وهو . هنع ادبأ هتيالو
 نأ ملعي نأ هيلعو ،} بيرلا الو هيف كشلا زوجي ال امم اذه . ةيصعم ىلع
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 باغ ولو {. ةيصعملا نم ةبوتلا ىلعو ةداعسلا ليبس ىلع الإ تومي ال ديعسلا

 كلت نم بئات لاحم ال هنأو 0 نيملاعلا عيمج ملع نعو وه هملع نع كلذ

 نم ىلعو { نيملسملا نيب افالتخا هيف ملعن ال امم اذه { هنم اهملع يتلا ةيصعملا

 نم بكر امب ديعسلا اذه نم ءىرب نمم بصي نأ © ديعسلا اذه ةداعس ملع
 يف ملع دق هنأ ملعي مل نمم 0 امل ثدحملا نم ةءاربلا اهلثمب بجي يتلاهثادحألا

 هب بجت يذلا ثدحلا كلذ ديعسلا كلذ نم وه ملع اذإ { هملعك ديعسلا اذه

 ديعسلا اذه نم ءىربتملا ىلع ركني نأ هيلع الو هل سيلو & ثدحملا نم ةءاربلا

 نم . وه هعم حص دق ام هعم حص هنأ هعم حصي ىتح . كلذ هثدحب هتءارب

 وه ملعأ نإف . هنم وه ملع دق ايك { ةي هللا لوسر نع ديعسلا اذه ةداعس

 هنأ ثدحملا اذه يف { ةلي هللا لوسر ناسل نع هعم حص دق امب 3 ءىربتملا كلذ

 كرابت هللا مكح عديو كلذ يف هقدصي نأ هيلع سيلف . ءادعسلا نم

 ىلإ عجريو © رهاظلا مكح يف هيف فلتخي ال امب { هنم ةءاربلا موزل يف { ۔ ىلاعتو
 نأ الإ ، نيملسملا ةماع لوق يف هدحو اذه لوقل { هنع فوقولا ىلإ ال هتيالو

 قيرط نم ال ، قيدصتلا قيرط نم هنع كلذ ذخأيف } كلذ ىلع انومأم نوكي

 ةيالولا هب هل بجت ام هنم حص اذإ هنإ : لاق نم لاق دق هنأل ، عامجالاب ةجحلا

 . ىلوتي هنأ دحاو لوقب

 ملعلا لهأ نم نينثا لوقب كلذ حصي ىتح ىلوتي ال : لاق نم لاقو

 لبقي مل نإف ، اذه يف لاوقألا ىوقأ وه اذهو & نيملسملا نم ةءاربلاو ةيالولاب

 ثدحملا اذه نم ءىرب نم ىلوتي نأ هيلع ناك . هتيالو نع فقيو كلذ هنم

 سيلو ، ثدحملا نم ةءاربلا هب بجت يذلا ثدحلا نم هل رهظ دق امب © ديعسلا

 اذه هيلع هيعدي امم ، هنع باغ ام ملع ثدحلا اذهب ثدحملا نم ءىربتملا ىلع

 نم دي يف ةجحلا نأل ةلي هللا لوسر ناسل نع ديعسلا اذه ةداعس نم ؛ يعدلا

 حصي ىتح عدم وه بئاغلا مكحلل يعدملاو } حيحصلا مكحلاب مكح
 3 روجلاب كلذ يف مكح دقف 3 هاوعد اولبقي نأ سانلا ىلع لمح نمو { هؤاعدا

 ماكحأو . ةيالولا يف ةقيقحلا ماكحأ نم اذهو . روجفلاب قحلا ماكحأ فلاخف
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 ماكحأ يف ةقيقحلا ماكحاب مكح نمف .3 رهاظلا ماكحأ ي اهب مكحي ال ةقيقحلا

 دقف ةقيقحلا ماكحأ يف رهاظلا ماكحاب مكح نمو { قحلا ريغب مكح دقف رهاظلا

 . . هفلاخو قحلا ريغب مكح

 ءامدلا يف هتداهش اهيف زوجي ال نمت ةلزنمب هتداعس تحص نمت لزن ولو

 , ةميق ىلع هتداهش زيجي نأ هتداعس هعم تحص نمل زجي مل { نيدلاو لاومألاو

 ةلزنمب رهاظلا مكح يف لزن اذإ ، ةداهشلا نم عيش ىلع الو { هقوف ايف طاريق

 لجأ نم رهاظلا ماكحأ فلاخ دق ناك كلذ لعف نإف 0 هتداهش زوجت ال نم

 ماكحأ بوجو عضوم ةقيقحلا ماكحأ فلاخي نأ زوجي ال يكو 5 ةقيقحلا ماكحأ
 ماكحأ بوجو عضومل رهاظلا ماكحأ فلاخي نأ زوجي ال كلذك . رهاظلا

 . ةقيقحلا

 {& رهاظلا ماكحأب ديعسلا ةداهش دري نأ بجعلا نم سيلو : لصف

 { رهاظلا ماكحأب ةبراحم وأ دح وأ دوق نم هب لزن ام ىلع ؛ همد كفسي وهو

 كرت اذإ هنأل ،. لاح لك ىلع هسفن ةيالو نم هنع ةقيقحلا ماكحأ كلذ ليزي ال

 عم ةقيقحلا ماكحأ نم حص ام عضوم { هدابع اهب هللا دبعت يتلا رهاظلا ماكحأ

 اذه يف هللا ملعو ةلي هلا لوسر ملع ناك { ةقيقحلا هب تحص ام ريغل . دابعلا

 دهاش ةداهش دري ال نأ الإ & دسافلا بهذملا اذه ىلع لصألا يف زجي ملو { ىلوأ

 كلذ ملع نمي ملع سيلف الإو ، ديعس هنأ ملعي هللا نأو 5 هءاقش ملعي ىتح
 ؤ يقشلاو مهنم ديعسلا : هدابع يف هللا ملع نم ىلوأ ديعسلا اذه ةداعس نم

 نأ الإ ، قئاقحلا ماكحأ مهنع اهليزي الف ، رهاظلا ماكحأب هدابع هللا دبعت دقو

 ةقيقحلا ماكحأ يف حص اذإف ، رهاظلا ماكحأ يف حص ام دض ةقيقحلا يف حصي

 3 رهاظلا مكح نم ىلوأ ةقيقحلا مكح ناك . رهاظلا ماكحأ يف حص ام دض

 ؛ رهاظلا يف حصت امنإ ةداهشلا نأل {. ةداهشلا درل دض ةداعسلا ةحص تسيلو

 تسيلو ، رهاظلا مكح يف هتداهش زوجت ةلزنمب اهيف دبعلا لزني نأ الإ زوجت الو

 رهاظلا يف ةءاربلا ماكحأ ليزت امنإو ، رهاظلا ماكحال ةليزمب هللا دنع ةداعسلا

 . رهاظلا مكحك ديعسلا اذه يف ماكحالا رئاسو } كلذ ريغ ال

۔ ٨٨ _۔



 5 هب لزن ام عضوم هتداهش درت ال ديعسلا نإ : لئاق لاق نإف : لصف

 ؟ هب لزن ام ةلزنمل هتيالو كرتت ال اك

 هتداهش زوجت ال نم ايلو نوكي دق هنأل . ةيالولا ريغ ةداهشلا نإ : هل انلق

 دلاولا ةداهشو يعدملا ةداهش نم 3 مالسالا ماكحأ نم هيف تتبث دق يتلا ةلعلل

 ةداهشو 3 هاعدا اييف يعدملل كيرشلا ةداهشو ، يعدملا ديس ةداهشو يعدملل

 مكح يف مالسالا يف ءايلوأ مهو ث نايمعلاو ديبعلا ةداهشو {، لاجر ريغب ءاسنلا

 ىلع ، باوصلا لهأ عامجإو باتكلاو ةنسلا امنإو 0 قئاقحلا مكح يفو رهاظلا

 . ةنامأ يف مهتا الو ةنايخ هنم حصت مل نمو 0 هنيد يف ىضرلا ةداهش لبقت ال نأ

 . كلذ تبثت ةلع ريغل { هيلع عمجملا هللا مكح فلاخي نأ زوجي فيكف

 لبقت تنكأ . ايعدم ديعسلا ناك ول تيأرأ : اضيأ هل لاقيو : لصف

 لجر ال ةأرما وأ ىمعأ وأ ادبع وأ يعدملا دلاو ناك وأ ٠ هتداعس عضوم هاوعد

 نم هتداهش هب دري امم ، هب دهش اميف كدنع ديعسلا ةداهش زيجت تنكأ ! اهعم

 ؟ ديعس هنأ لجأ

 نم مهتداهش زوجت ال ءالؤه نأ . رثألا هب ءاج دق اذه نأل ؛ ال لاق نإف
 . للعلا هذه لجأ

 لهأ هيلع عمجأو ٠ ةنسلاو باتكلا ماكحأ ت ءاج كلذك : انلق

 اثدحم ايضرم نوكي نأ لاحمو ، يضرم ريغ ةداهش زوجت ال هنأ ؛ باوصلا

 ©٨{ هتداعس عضوم ديعسلا ف اهلك رهاظلا ماكحأ لزنت نأ الإ {} كلذ ف ابراحمو

 نإ ادبأ ليبس كلذ ىلإ سيلو ، قحلا لطبيو كلذ يف ةفلاسلا ماكحألا ضقتنتف

 . هلللا ءاش

 تحص دق يذلا { ديعسلا اذه نأ ول تيأرأ : هل لاقيو : لصف

 رارقالا لهأ ةفاكل ابراحم مورلاب قحلو ٠ مالسالا نع دترا هتداعس كعم

 دهش اذإ ©} ماكحألا نم عيش يف دحأ ىلع هتداهش زيجت تنكأ 3 مالسإلاب

۔ _ ٨٩



 ؟ مالسإلا لهأ ماكحأ يف تبثت امم ةداهشب

 نأ لاحمو . ةلبقلا لهأ عيمج عم زوجي ال امب قأ دقف ؛ معن : لاق نإف

 . مالسالل برح هنأل ؛ ال : لاق نإو . اذه نوكي

 دارأ دترا امل هنكلو . دادترالا لهأ ةلمج يف براحي مل نإف : هل ليق

 نم هريغ لعف ايك مورلا ىلإ ءاجتلالاب ، مالسإلا لهأ ماكحأ نم همد ةمصع

 ةمذلا لهأ نم دحأ ىلع هتداهش زيجت تنكأ {، نيملسملا براحي ملو } نيمصتعملا

 ؟ مالسالا لهأ وأ

 ىلإ عوجرلاب بلاطي هنأل { هتداهش زوجت ال دترملا نال ؛ ال : لاق نإف

 زوبحت ال وهف ٠ هللا نيد 1 قحلا ا عجري ىح دادترالا ىلع رقي الو 6 مالسالا

 ىلع ةماقالإ ىلع رراقم ريغ وه ذإ ٠ لتقلا ماكحأ هيلع قلعت ذإ ؛ هتداهش

 . ةدرلا

 وهأ &©١{ بتي ملو هيلع ماقأ مث ٠ اريبك وأ اريغص ابنذ بنذأ نإف : هل ليق

 بلاطم وهو ]. كلذ هثدح نم بوتي ىتح برح وه وأ 3 هلهأو مالسالل ملس

 نم عنتما نإف & بوتي ىتح سبحلا هيلع ناك بتي ل نإف ، كلذ نم ةبوتلاب

 . ايغاب ناكو ٠ لتقي وأ هللا رمأ لا يفي ىح كلذ ىلع لتوق سبحلا

 . براحي الو كلذ ىلع بقاعي الو كرتي : لاق نإف

 يغبلا امو { مهيغب ىلع يغبلا لهأ لاتق لطبيف : هل انلق : لصف

 نم ءيش كلذ لهو ٠ يغبلا مكحو يغبلا مسا يغابلا هب قحتسي يذلا

 . ءيش نود يصاعملا

 . هللا قوقح يف نوكي الو 3 دابعلا قوقح يف نوكي امنإ كلذ : لاق نإف
 . هلللا قوقح نم ةبوتلا امنإو

۔ ٩٠ ۔



 كرتو . دابعلا قوقح وأ هللا قوقح نم كرشلا ىلإ دادترالاف : هل انلق

 اذهو . دابعلا قوقح وأ هللا قح نم ناضمر رهش يف موصلاو ةالصلا

 هبهذم ىلع اذه لوق عجري الو { انملع اميف ةلبقلا لهأ نم دحأ هيعدي ال ام

 يف جرخيو ، طاريق ةميق ىلع ديعسلا ةداهش زوجت ال هناب رارقالا ىلإ الإ { اذه
 يف برحلا لهأ ةداهش زيجي وأ 3 مهبهاذمو رارقالإ لهأ ماكحأ عيمج نم لوقلا

 ةدرلا لهأ الو يغبلا لهأ ةداهش نإ ، كلذ لاق ادحأ نأ ملعن الو 0 مهبرح

 3 كرشلا لهأ نم للملا نم دحأ ىلع الو { مهيلع ةزئاج برحلا لهأ الو
 اهرسأب اهلك ةمألاو { ةماقتسالا لهأ ىلع الو . رارقالا لهأ نم دحأ الو

 يضرملا يف مهليوأت فلتخا امنإو ، يضرملا نم الإ لبقت ال ةداهشلا نأ نوعمج

 درب ، بابلا اذه يف فالخلا ىلإ بهذ ادحأ نأ ملعن ال { ليواتلا لالضب

 نم هجو يف هللا مكح فلاخي نأ زوب الف ، عامجالإ الو ةنسلا الو ليزنتلا
 نم هجو نم . ماكحألا نم هيف عيش توبثل ةقيلخلا نم دحأ يف 0 هوجولا

 رهاظلا ماكحأ نأل 3 رهاظلا ماكحأ اهليزي ال اهنإف ، ةقيقحلا ةيالو الإ هوجولا

 . اهنم حص اميف ةقيقحلا ماكحأ ىلع يضقت ال

 يف هوجولا نم هجو نم وأ ، باتكلا وأ ةنسلا يف حص ول هنأ يك : لصف

 صوصخغ الو ليوأت ريغ ىلع كلذ يف اتباث هتداهش لبقت ال هنأ { سانلا نم دحأ

 ارفك هيلع بجوي ام هيف حصي مل ولو .3 هتداهش لبقت نأ زاج امل ث رمأ
 نم انركذ ام كلذ نم ىفكو 3 عامجالا وأ باتكلا وأ ةنسلا مكح يف { ءاقش الو

 هسفن ىلإ ربجي امم & يعدي اميف يعدملا دلاو ةداهش لاطبإو يعدملا ةداهش لاطبإ

 هعمجي اميف هكيرشل هب دهشي اييف كيرشلا ةداهشو . امرغم اهنع عفدي وأ اينغم

 . يعدملا ديس ةداهشو . يعدملا ةلزنم كلذ يف وهو . هكيرشو

 تحص ولو ءالؤه ةداهش لبقن ال انأب انعمجأ دق سيلأ كلذ نم رثكأو

 ۔ مهيلع هللا تاولص ۔ ءايبنألا نإف { ءايبنألا الإ ةقيلخلا عيمج نم مهتداعس

 نم ءيش يف نيعدم نونوكي الو { رومألا نم عيش يف بيذكت مهيلع يرجي ال

۔٩١۔



 8 لسرلا وأ ءايبنألا ريغ نم مهريغ ايكاح مهيلع نوكي الو . رومألا
 رئاسك ماكحألا رئاس يف مهرومأ نوكت الو & يحولا نم مهيلع هللا لزنأ ام الإ

 نب ةميزخ ةداهش ةلي هللا لوسر لبق امنإو { ءايشألا نم عيش يف مالسالا لهأ

 يف ناك امنإو ، ىوعد مالسإلا يف نكي مل عضوم يف دهش ذإ 3 هدحو تباث
 ةلزنمل تناك ولو & ىوعدلا ةلزنم ةلزان اهنأ الإ 3 ةلوبقم ىوعدلا كلت نأ مكحلا

 ءاش نكلو . ةنسلا تءاج ايك ، لدع يدهاش ةداهش الإ اهيف زاج ام ىوعدلا

 ماكحأ نم اصن هب ىأ ايك ، نييبنلا ماكحأ نم اصن كلذ نيبي نأ هناحبس ۔ هللا

 تباث نب ةميزخ نأ ولو { ۔ مهيلع هللا تاولص ۔ نييبنلا ريغ نع ةقيلخلا رئاس

 امل ، ىوعد اهنأ اهيف مكحلا نوكي ام ىلع } ىرخأ ةداهشب ةلي يبنلا عم دهش
 ولو ، مكحلا صاخ هيف نيبي كلذ نوكي نأ الإ & كلذ يف هتداهش لبقت نأ زاج

 يف كلذ تبثل { هدحو ةي هللا لوسر ريغل ةميزخ ةداهش ةلي يبنلا زاجأ

 يف زوجت امنإ اهنا 7 اهنيعب ةداهشلا كلت صخي مكح هيف يناي نأ الإ ، عيمجلا
 لي يبنلا لوق نألو . هريغل ةداهشلا ريغ ةلي يبنلل ةداهشلا نأل ، هدحو كلذ

 ايف ةلي هللا لوسر ناسل نع حص دقو 3 مهلك سانلا نم هريغ لوق فالخ
 { ةعفادم الو ةركانم كلذ يف رابخألا يف ملعن الو { ةلبقلا لهأ ةماع هيلع عمجأ

 تلقأ الو ءارضخلا تلظأ ام هنأ . ۔ هللا همحر ۔ يرافغلا رذ يبأ يف لاق هنأ

 امل : لاق الئاق نأ ولف . ۔ هللا همحر ۔ يرافغلا رذ يأ نم ةجهل قدصأ ءاربغلا

 دق هنألو ، قداص هنأل هاوعد قدصت نوكي نأ زاج يرافغلا رذ يأ يف اذه تبث

 نع حص دق ذإ © قداص هنأل هاوعد قدصب 03 هدحو هتداهش زوجحتو هقدص حص

 ؟ هبهذم يفو هلوق نم زوجي كلذ ناك له . هقدص ةلي هللا لوسر ناسل

 : ماكحألا يف كلذ زوب ؛ معن : لئاق لاق نإف : لصف

 نوكي نأ زوبي الو ، لوقت ام ريغ ىلع عامجإلاو ةنسلاو باتكلا : هل انلق

 لوق نأ ةنسلا تتبث دقو & تايمومعلا نم ائيش ضقني تاصوصخملا نم عيش
 نانوكي اميف ، نيدهاش لوق الإ مالسالا ين زوجي ال هنأو ، لوبقم ريغ يعدلا

۔ _٩٧١



 كلذ اهب ديرأ ىتلا رابخألا يف قيدصتلا هل يرجي نأ زوجي امنإو © نيدهاش هيف

 نمو هنم ةي هللا لوسر ملع دق امل { ةقدصم ةقداص هرابخأ نوكت نأ 3 دارملا

 اهفرعي يتلا مهبقانم يف هتمأ لضافأ نم هباحصأ يف ةلي لاق اك 7 هل هبرابت

 قحلا يف مهدشأو ، قيدصلا ركب وبأ يتمأب يتمأ محرأ : ةلي لاقف { مهنم
 باتكل مه ؤرقأو ، حارجلا نب ةديبع وبأ مهيلع نيمألاو & باطخلا نب رمع

 مهضرفأو ]} لبج نب ذاعم مارحلاو لالحلاب مهملعأو ]. بعك نب يأ هللا
 يف اهفصي يتلا ةفصلاو مالكلا زاجم ىلع كلذ مهنم ملع وه امنإ ، تباث نب ديز

 يف تباث نب ديز لاق ام فلاخ ام نأ . ةنس كلذ يف تبثي ملو { مهبقانم

 لوق مهتماع فلاخو ضئارفلا يف سانلا فلتخا دقو ، لطاب وهف ضئارفلا

 نم دحأ ديز لوق فلاخي نأ زاج امل تلق ايك ناك ولو ، ضئارفلا يف ديز
 فيكف ،} ضئارفلا يف تباث نب ديز لوق فلاخ نم كله دق ناكلو & سانلا

 ولو } ديز لوقل فلاخملا مهنم ناكف ، ضئارفلا رمأ يف اوفلتخا دق ةباحصلاو

 ؛ هلثم نم حص ام توبث بجوي اذه لثم يف ةلي يبنلا لوق نإ لاقي ايك ناك

 نب يبأ فحصم ىلعو ، بعك نب يبأ ةءارق ىلع الإ نارقلا ارقي نأ زاج ام
 لاق ام ريغ ىلع نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ ةماع نأ ةجح ىفكو }& بعك

 كلذ يف هفلاخ امو ، فالتخالا هيف يرجي امم ، ضئارفلا يف تباث نب ديز

 كلذ يف ةجح ىفكو . ءاملعلا ةماعو سابع نباو دوعسم نباو رمعو ركب وبأ

 8© بعك نب يبأ فرحب ةءارقلا كرت ىلع ةلبقلا لهأ نم عامجالا هيلع ام

 همحر ۔ هفحصم نأ ىفكو . هفورح نم ذاشلا الإ ةءارقلا يف هريغ ىلع عامجإلاو

 ايك ناك ولف . اذه اننامز لبقو اذه اننامز يف ، نارقلا يف توبثم ريغ ۔ هللا

 تبث ذإ ، بعك نب يبأ هأرق ام ىلع الإ ميركلا نارقلا ارقي نأ زاج ام 5 لوقت

 نأ حص ذإو ث ۔ ىلاعت ۔ هللا باتكلو ميركلا نآرقلل ةباحصلا أرقأ هنأ عامجإلاب

 اذهب ىفكو .3 هيلع أرقو هيلإ دنسأ دق هنأو { هيلع أرقي نأ يحولاب رمأ ةلي يبنلا

 . كلوق لاطبإو انلوق قيدصت ىلع اليلد

 مارحلاو لالحلا يف دحأ فلاخي نأ زاج ام لوقت ايك ناك ولو : لصف

۔ ٣٩_۔



 يبنلا لوق كلذك ، يأرلا نم هنع حص ام ناكلو ، لبج نب ذاعم نع حص ام

 . هرابخإ يف قداص هنأ بقانملا هذه نم ةبقنم يه امنإ ، يرافغلا رذ يبأ ين ةيتي

 ايك قدصي نأ الإ زاج امل اقدصم هلوق ناك ولو 5 هراهظإو هرارسإ يف نيمأ

 امنإ اذهو { ةيافك هيف ام لوقلا نم ىضم دقو ةي يبنلا لوق مزل ايك ، لاق

 © تاغللا لهأ عم برعلا مالك يف زئاج اذهو ، بقانملاو حدملا هجو ىلع يرجي
 كلذ اومهفاف ، مكحلا ال حدملا هب داري اذه نأ ةغللا نم اذه ىلع عامجالا لعلو

 . هللا ءاش نإ

 يف اقداص ناك ولو . هتداهش الو يعدملا ىوعد زوبحت ال ايكف : لصف

 زوجت ال كلذكو . يعم وه ذإ 0 ايقن ايقي راب املسم انومأم اقّدصُم ، هئاعدا

 ولو هاوعد زوجت ال ايكو {. اديعس ناكو هتداعس تحص ولو . هلوق الو هاوعد

 يف هنم هعم حص اذإ 5 اديعس ناك ولو هتداهش زوجت ال كلذك ؛ اديعس ناك

 ماكحأ ةفلاح زوجت ال هنأل { هيف ةداهشلا لوبقم ريغ نوكي ام مالسالا مكح

 يف ماعلا مكحب مكحي نكلو ث ماعلاو صاخلا ماكحأ نم يتأي امل ، مالسالا

 . هللا ءاش نإ اذه الإ زوجي الو هعضوم يف صاخلا مكحب مكحيو {} هعضوم

 لهأ ةلزنمب لزنف { هتداعس تحص دقو مالسالا نع دترا ديعسلا نأ ولو ۔

 لاح يف هحئابذ الو هتحكانم زاج ام 3 ابرح نكي مل وأ ابرح ناك . ةدرلا .

 زوجت تناك الو ، حاكنلا يف مالسالإ لهأ نم هتمرحل 7 ايلو ناك الو { هدادترا

 { ةلبقلا لهأ نم هدادترا لاح يف تام نم ثري ال ناكو . ةلبقلا لهأل هتثراوم

 ناك هتبراحم ىلع لتق نإو & نيدترملا ثاريم يف ليق ام ليبس ىلع هثاريم ناكو

 هيلع لصي نأ زاج ام هتدر لاح ىلع لتق ولو . نيملسملل اثيفو ةمينغ هلام
 هتدر ىلع تام ول كلذكو . ةلبقلا لهأ رباقم يف ربقي الو . ةلبقلا لهأ ةالصك

 وأ ، هدحو ربقي ناكو . ةلبقلا لهأ نم نيملسملا رباقم يف ربق الو هيلع ىلص ام

 هل رافغتسالا الو هتيالو لوحتت الو . مهيلإ دترا نيذلا هنيدو هتلم لهأ رباقم يف

 ماكحأ نم مكح هيف فلاخي الو { تامملا الو ايحملا يف لاح ىلع هسفن ةيالوب

 ۔ هللا مكمحر اورظناف © طقف اهسفن ةيالولا ريغ ءيش يف نيدترملا يف & قحلا

۔ ٩٤ ۔



 عيمج يف هماكحأ تريغتو . ةيالولا سفن يف ديعسلا اذه ةيالولا تتبث فيك

 صاخلا يف صاخلا مكحب مكحي امنإو . ةيالولا سفن الإ اهلك رهاظلا ماكحأ

 . صاخلا ىلع ماعلا الو ماعلا ىلع صاخلا لمحي الو ، هسفن

 فيكف . ةيالو تيملا ىلع ةالصلا تسيلأ : لئاق لاق نإف : لصف

 تتبث نم ىلع ةالصلا كرتي نأ زوجي فيكو ؟ هيلع ىلصي ال نم ىلوتي نأ زوجي
 ؟ هسفن ىلوتيو هتيالو

 لهأ ىلع ةنسلا يف نيملسملا اهب هللا دعت امنإ ةالصلا نأل : انلق : لصف

 3 ةنسلا يف كلذ تبثو 0 كرشلا لهأ ىلع رهاظلا مكح يف اهرجحو . ةلبقلا

 نم ءيش يف الو ، رومألا نم ءيش يف مهنع رتسا امب سانلا هللا دبعتي مو

 نمم ةلبقلا لهأ ىلع ةالصلا تتبث يكف { هملع ىلإ مهغلب ام ىلإ الإ { يناعملا
 لهأ نم هيلع ىلصملا ناك ولو } رهاظلا مكح يف هتيالو تبثت مل نمو هتيالو تتبث
 كلذ ليزي الف } كلذ هنم ملع نم ملعو ، هللا ملع يف اكرشم هتريرس يف ةلبقلا

 حصي ىتح . تيملا اذه ىلع ةالصلا نم هب هللا مه دبعت ام مكح نيملسملا نع

 هملع نم كلذ ملع ولو { هنم مهيلإ رهظ ام مكح يف كرشم هنأ ، كلذ مهعم

 مهنم كلذ ملعي ل نمع ، اعضوم مهنم كلذ ملع نم ملع ناك ام . مهنم

 يف ةالصلا تتبث دقف & تيملا اذه ىلع ةالصلا رمأ نم هب هللا مهدبعت ام مكح

 ريغ نم كلذ ملع نم ملعو هللا ملع يف ناك ولو 0 هل تتبث نمل رهاظلا ماكحأ

 3، هكرش مكح يف كلذ ريغ { سانلا نم تيملا اذه ىلع ةالصلاب هللا هدبعت نم

 حصي ىتح ةلبقلا لهأ نم هيلع ةالصلا مزلي نمم رهاظلا مكح يف ناك اذإ

 بهذي قح هجو الو رذع ريغب ةلبقلا لهأ ىلع ةالصلا كرات كرت ولو & كلذ

 كلذ ناك ولو 5 هتريرس يف ادترم وأ اكرشم تيملا كلذ لعل ملعي الو 0 هيلإ

 لهأ نم هلعلو { رهاظلا مكح يف ةيالولا لهأ نم سيل ةلبقلا لهأ نم يذلا

 ليزي الف { دابعلا نم كلذ ملع نم دنع وأ 0 هللا دنع ةيالولا لهأ وأ ةوادعلا

 يه امنإو { ةمزال ةجحل الإ ضعبب هيف مهضعب دبعت ايف دابعلا نع ماكحالا

۔ _ ٩٥



 لاق كلذكو ث مهرومأ نم رايتخا كلذ يف دابعلل سيلو © معتو صخت ماكحا
 ارمأ هلوسرو هنا ىضق ادإ ةنمؤم الو نيؤم َناَك امو : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا

 نم هب ارمأ اييف هلوسرو هللا صعي نمو 0'١«ممهرمَأ نمي ةريخا مك تون
 . انيبم الالض لض دقف . اهئاضق

 مك َداَكاَم اربو تي ام لنت كبرو :۔ىلاعت۔ لاقو
 © مهيلعو مهل ءاضقو هللا هراتخا اميف ةريخلا مهل ناك ام : لوقي 3 (") ةريخلا

 ىلع الو ، دحاو ىنعم ىلع هلك لمحن ال ىلاعتو كرابت هللا مكح كلذكف

 سيلو ، هصاخ ىلع هماع الو . هماع ىلع هَّصاخ الو } دحاو لصأ

 لك يفنو } هاضق رمأ لك يف ىلاعتو هللا كرابت © هئاضقو هللا مكحل ميلستلا الإ

 هرمأل ع زانم الو ©، هئاضقل دار الو 5 هللا مكحل لدبم ال { هنع ىهن وأ هب رمأ رمأ

 . ىلاعتو كرابت

 هنأ حص وأ . ةنجلا لهأ نم هنأ وأ هتداعس تحص نميف اذهف : لصف

 ةنجلا لخدي ال هنأل ، دحاو هيف لوقلاو © دحاو هيف ىنعملاف . يقت وأ نمؤم

 نع نمؤم هنأب ةحصلا تسيلو 3 نمؤم الإ اديعس نوكي الو } نمؤم الإ

 لهأ نم هنأ وأ ، ديعس هنأ حص نمم ناميالا يف تبثاب ةلي هللا لوسر ناسل

 ريغ نم وأ هصخ نم الإ } دحاو هيف لوقلاو { دحاو هيف ىنعملا نأل { ةنجلا

 وه امنإف ، اذه لثم نم ةلي هللا لوسر نع تبث ام لكو . هنيعب عيش يف ءايسالا
 رومألا عيمج يف قحلا ماكحأب هلهأ ىلع مايقلاو 5، مزال هب ملعلاو { دحاو هانعم

 ةجحلاو { هنايبت ين اذه يف لوقلا يف عستي مالكلاو ، دحاو هيف لوقلاو ، مزال

 . هللا ءاش نإ ةيافك هضعب يف ام ىضم دقو . هنمو هيفو هيلع

 هللا لوسر ناسل نع حص نم . ةقيقحلا ةءارب ماكحأ كلذك : لصف

 . ةميركلا ةيآلا نم همالك يف فلؤملا سبتقا مث ؤ بازحالا ةروس )٣٦( ةيآلا ءزج ۔ ١

 . صصقلا ةروس )٦٨( ةيآلا ءزج ۔ ٢

۔ ٩٦ ۔



 كلذكو ث رانلا لهأ نم وهو يقش وهف يقش هنأ وأ . رانلا لهأ نم هنأ ةليلو

 هنم أربي وهو ، ةيمستلا يف همسا هيلع تباث وهف { ءايسألا نم هيف هنع حص ام

 هيف مكحي الو ، كلذ يف كش ال ةقيقح ةءارب هيف هعم حصو 9 كلذ هنم ملع نم

 نم هب لزن ام ريغ ماكحأب هيلع مكحي الو 3 هنم رهظ امب رهاظلا ماكحأ يف
 & رهاظلا ماكحأ يف سانلا نم هريغ ةلزنمب وهو { ماكحألاو ثادحألا

 نم عامسب ةلي هللا لوسر ناسل نع .‘ هيلعو هيف حص امب هيلع ةداهشلا الإ
 نوكي نمم . ةرهشلا ماكحأ يف انفصو ام ىلع ةرهش ةحصب وأ ، هنع كلذ عمس

 ةلي هللا لوسر ناسل نع ةداهشلا كلذ يف زوجي الو { ةرهش نوكي فيكو ةرهش

 ناسل نع ديعسلا يف زوجي ال كلذكو } كلذ يف ةرهشلا ىلع الو ةرهشلا نع الو

 حصي امنإو . ةي هللا لوسر ناسل نع ةرهشلا نع الو { ةداهش ةي هللا لوسر

 كلذ ملع هدنع حص وأ ، ةي هللا لوسر ناسل نع © كلذ عمس نم ىلع كلذ

 ولو { ةرهشلا ملع ةلزنمب تسيل ةرهشلا ىلع ةداهشلا نأل ، ةرهشلا قيرط نم
 اهب حص اميف اهنعو اهيلع ةداهشلا نإف { ملعلل ةيدؤم ةحيحص ةرهشلا تناك

 ديلقتلا زوجي الو {. هب دهش ام ملعل دلقم ال دهاش وه امتإ . اهقيرط نمو اهنمو
 لوبق زوجي اييف دوهشلا ةداهش لوبق نم 0 ةنسلا هب تءاج ام ىلع الإ نيدلا ي

 هنأ اودهش اميف { ةقيقحلاب مهتالاقمل قيدصتلاو مهل ديلقتلا ىلع ال { هيف مهلوق
 . كلذك

 اهنأ ؛ هنيعب دحأ ىلع نيملسملا ءايلع نم نادهاش دهش اذإو : لصف

 هب بجي ام ىلع وأ يقش هنإ وأ { رانلا لهأ نم هنإ : لوقي ةلي هللا لوسر اعمس
 { ةقيقح الو اعطق كلذب هيلع مكحي نأ زوجي الف { هيف ةتباثلا ءايسألا نم مسا

 & رهاظلاب مكحلا لوبق هجو ىلع نيدهاشلا نم كلذ لبقي نأ زوجي نكلو
 عقت اهنأ } انعم ةداهشلا هذه يف لوقلاو { ةريبك بكر نم ةلزنمب كلذ نوكيو

 ناسل نع اعطق ةنيبلا كلذب تماق اذإ ، رهاظلا مكح يف هرفك ةحص عقوم
 هللا لوسر ناسل نع ةرهشلا ىلع ادهش اذإ امأو ، هنع اعامس ةلي هللا لوسر

 دقو ، تارفكملا ماكحأ ىلع هيف ةداهشلا لوبق زوجي ال امم انعم كلذف ةي

۔ ٩٧ ۔



 ىلع هيف ةداهشلا لوبق زوجي ةماقتسالا لهأ ضعب لاقف } كلذ يف فلتخا

 . تاءاربلا يف مكحلا نم اهب تبثي ام توبث يف ةرهشلا

 رايتخالا هجو ىلع زوجي ال كلذ نأ انلوقو ، كلذ زوجي ال : لاق نم لاقو

 يف تاءاربلا ماكحأ يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا تبنت مل اذإف { ةنونيدلا هجو ىلع ال

 اذإو ، ثادحألا يف تاءاربلا ماكحأ يف اذه يف تبثي ال كلذكف . ثادحألا

 لوبق ةلزنمب اذه يف نيدهاشلا ةداهش لوبق نوكيو . اذه يف تبث كلذ يف تبث

 . هللا ءاش نإ دحاو كلذ يف لوقلاو ، رهاظلا مكحلا يف ثادحألا ىلع ايهتداهش

 ضعب ىلع ، يقش وأ رانلا لهأ نم هنيعب اذه نأ دحأ عم حص اذإو

 { رهاظلا ماكحأ عيمج يف هيف ريسي نأ هيلعو } هعم كلذك وهف كلذ تبثي ام

 نإف } هعم حص امك . رانلا لهأ نم هنأو هئاقشب ملعلا يف الإ سانلا ماكحاب

 لزن نإ كلذكو 0 يعدملا ةلزنم لزنأ { ايعدم اهيف ناك ةلزنمب يقشلا اذه لزن

 ىعدملا ةلزنمب وهف ، نيدلا وأ لاملا ين مالسالا يف هيلع ايعدم اهيف نوكي ةلزنمب

 نم ةجح وأ . مامإ وأ ملاع وأ مكاح نم ةجح اهيف نوكي ةلزنم لزن نإو { هيلع
 نم كلذ هعم حصو . كلذ هنم ملع دق نم عم } ةلزنملا كلتب وهف هللا ججح

 عيمج يقشلا اذه يف هسفن مزلي نأ هيلعو ، هدنع هلاح كلذ لدبي الو 3 هرمأ

 ايف املاع ناك نإ هلوق لبقيو { ايكاح ناك نإ هتداهش زيجيو ، هرمأ نم همزل ام

 ملعلا نم . ةجحلا ةلزنمب رهاظلا مكح يف لزن اذإ } ةجح هيف ملاعلا نوكي

 ماكحأ هماكحأو . رهاظلا مكح يف ةمالسلا ليبس ىلع ةماقتسالاو ةنامألاو

 نإو { هب لزان وه ام لاح يف { هلامعأو هلاوقأو ، هتريسو هثادحأ يف هب لزن ام

 . ةمامالا رمأ ىلويو 3 هب متؤي نأ زاج . امامإ اهيف نوكي نأ زوجي ةلزنمب لزن

 نم نوكيو 3 هبرح ىلع مالسالا يف ناعيو { هماكحأ هل ذفنتو قحلا ىلع رضنيو
 هفلخ يلصتو ماكحألا هل ذفنيو ، هبزحو قحلا ىلع هناوعأ نم ه ؤاقش هدنع حص

 مكح يف كلذ قحتسي ةلزنمب لزن اذإ ى تانامألا هل ىلوتيو }“ تاعامجلا

 يف يقشلا يف لوقلاو 3 هيف كشي الو كلذ يف هسفن يداعي وهو . رهاظلا

۔ ٩٨ ۔



 يف ىضم ام عيمج يف ديعسلا يف لوقلاك ، ةصاخ هسفنل ةيالولا الإ هماكحأ
 لاح يف هسفنل ةوادعلاو ، هسفن نم ةءاربلا الإ ، رهاظلا ماكحأ يف هماكحأ

 اذإ هيلع ةالصلاو . تانامألاو ىوعدلاو تاداهشلاو قوقحلاو 3 دودحلا

 ىلع ناك اذإ { هتوم لاح يف ةلزنملا كلتب لزن اذإ مالسالا مكح يف ةتباث { تام

 يف هيلع وه ام ةلزنم ةثراوملاو ةحكانملا يفو { ةلزنملا كلتب ةلبقلا لهأ ماكحأ
 هسفن ىلوتي نأ زوجي ال هنإف & هسفن ةيالو الإ ، ماكحألا عيمج يفو رهاظلا مكح

 . همالسو هيلع هللا تاولص هيف يبنلا لاق اييف كشي الو } لاحلا نم لاح ىلع

 املاعو ىلوتي ال امامإو ىلوتي ال انيمأ نوكي : لئاق لاق نإف : لصف

 ؟ ىلوتي ال

 يف ، ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ماكحأ يف كلذك كلذ نوكي ؛ معن : هل ليق

 هتداهش زوجت الو ،. هتحيبذ زوجت ال هلل ايلو ناك ايك . هماعو كلذ صاخ

 نم ةلزنمب لزن اذإ امامإ كلذك ناك ةلزنملا كلتب لزن اذإ { هتحكانم زوجت الو

 مكح نأل . ةقيقحلا مكح يئ هلل اودع ناك ولو } رهاظلا مكح يف كلذ قحتسي

 مكح يف هب مكحي ال رهاظلا مكحو . رهاظلا مكح يف هب مكحي ال ةقيقحلا

 ىلع امهدحأ لمحي ال 0 نافلتخغ نامكحو نافلتخم نالصأ ناذه . ةقيقحلا

 فلاخو . هللا لزنأ ام ريغب مكح دقف رخآلا ىلع امهدحأ لمح نمف ، رخآلا

 . نيلهاجلا نم ناكو لدعلاو قحلا

 ماكحأ يف لوقلاك . هنمو هل رهاظلا ماكحأ يف يقشلا ماكحأ يف لوقلاو

 يف ةجحلاك اذه يف ةجحلاو } رهاظلا ماكحأ يف هنم حص اميف لوقلا يف ديعسلا

 يف لوقلاو ، فالتخا الو هيف ةجح الو } كلذ يف لوقلا ىضم دقو { كلذ

 ءاش نإ ىضم دق ام ضعب اذه يف لقاعلا يفكيو © لوطيو عستي مالكلاو اذه

 . قيفوتلا هللابو 5 هللا

 يف اهنم برض : نيبرض ىلع مسقنت ةقيقحلا ماكحأ نإ مث : لصف
 ءاقش نم ۔ ىلاعتو كرابت هللا باتك يف حص ام لثم كلذو . ةنيعملا ءايسألا

۔ ٩٩ ۔



 ءالؤه لاثمأو { ناماهو نوعرفو نوراقو سيلبإو ، طول ةأرماو حون ةأرما

 . هنيعب دحأ ين ةلي هللا لوسر ناسل نع حص ام كلذك . مهنايعأو مهئامساب

 كلذك { هملع الو كلذ ةحص يف قرف ال 7 هباتك يف هللا نع حص ام لثم وهف

 يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا نع حص دق ام لثم 0 ءادعسلا يف ةداعسلا ماكحأ

 نيمسملا نيلسرملاو نييبنلا يف حص امو . نارمع ةنبا ميرمو نوعرف ةأرما ةداعس

 ماكحأ نم اذه لكف . مهنايعأو مهئامسأب مهيف كلذ ةحصو . هللا باتك يف

 هعم حصو . هللا باتك نم كلذ ملع نمل زوجي الو { ءالؤه ةداعسب ةقيقحلا

 لوق نم هنأ كلذ يف باتري ال امب ، كلذب هللا باتك نم ملعلا قيرط نم كلذ

 يف كشي ملو { هللا باتك نم كلذ ملع هيلإ غلب هجو ياب { ىلاعتو كرابت ۔ هللا
 يف هعم حص نإف { مهيف كشي الو { ءالؤه ةداعس ملع هيلعف . بتري ملو كلذ
 رابخالا ةحصو ةرهشلا ملع ين وأ . هللا باتك يف هتداعس ةحص ءالؤه نم دحأ

 { اهضغبيو ةيصعملا كلت هلل يداعي نأ هيلعف { ةئيس وأ ةلذ وأ ةئيطخ وأ ةيصعم

 يف الو مهتيالو يف كشلا هل زوب الو . مهتئيس الو مهتتيطخ بوصي الو

 بيوصت زوجي الو . ةئيس وأ ةئيطخ نم مهنم حص ام لجأ نم . مهتداعس

 . مهتبوتو مهتداعس نم حص ام لجأ نم . هللا ةيصعم نم مهيف حص ام

 هنيعب دحأ يف انفصو ام ىلع ةلي هللا لوسر ناسل نع هيف حص نم كلذك
 زوجي الو {} هملع الو كلذ ةحص يف قرف ال { هللا نع حص ايك وهف 0 همساو

 . هعم حصو كلذ ملع نمم كلذ يف كشلا

 هللا بتك نم باتك نم هنيعب دحأ يف حص ام عيمج كلذكو : لصف

 هنيعو همساب كلذ قيقحت يف لوقلاف . ةيلاخلا هلسرو هللا ءايبنأ نع وأ 0 ةيلاخلا

 ةلي هللا لوسر نعو . انيديأ يف يذلا اذه هللا باتك نم هيف حص نميف لوقلاك

 عيمج يف لوقلاو ١ كلذ ملع يف كش الو كلذ يف قرف ال . انيلإ هنع لقن اميف

 ةءاربلاب ءايقشألا عيمج يف لوقلاو { مهيصاعم نم ةءاربلاو مهف ةيالولاب ءادعسلا

 5 هب ىضرلاو مهنم كلذ ةالاومو { هللا ةعاط نم مهنم ناك ام لوبقو { مهنم

۔ ١٠٠ ۔



 ىمسملا نيعملا مكح وهو 3 ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو ماكحأ نم برض اذهف

۔ ١٠١ ۔



 باب

 رهاظلا ف ةيالولل ةعماجلا هوجولا

 هتفصو ةيالول ١ ف ةعيفرل ١ يف ةحح وه نم ةفرعمو

 وه . رهاظلا مكح يف هنيعب ةقيلخلا نم دحأل ةيالولا هب تتبث ام عيج

 نيدهاشلا ةداهشب وأ ٠ ةرهشلا حيحص وأ ةربخلا ملع وهو . هوجولا هذه دحأب

 . بابلا اذه ف ةيالولا هب عقت . كلذ ريغ ال نيلوتملا عفرو

 نيد ةيالوو زنب دمحم نيد يف ةعيرشل ١ مكح يف هتيالو تتبث نم عيمجو

 دمحم هلوسر ةيالوو ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةيالو يهف 0 هتمأ نم ةماقتسالا لهأ

 هذهف © هسفنل دبعلا ةيالوو ، نينمؤملا نم هتعاط لهأ عيمج ةيالوو ةت

 ملع نم ةجحلا هب هيلع موقت ام لاح ف نهنم دبعلل دب ال ؛ عبرألا تايالولا

 هلوسر ةيالوو هللا ةيالو : ةعبرألا هوجولا هذه دحأ هتيالو ودعي الو . كلذ
 ۔هت

 امنإ : لاعتو كرابت ۔ هللا لاق كلذك ،} هسفنل دبعلا ةيالوو نينمؤملا ةيالوو

 0 ء 2 مم م - 2- .ح ر 1 ھ ۔ ۔مد , مر 7

 هللا لوتي نمو : ۔ ىلاعت لاقو . 0_)هاوتَمآ نيذلاو هلوسرو هلا مكيلو

 يف نينمؤملا ةيالوف . ("«توبلاغلا ممم هلا ترح زق اونمآ نيذلاو هلوشرو
 ٠ هثايلوأو هلسرو هثايبنأو هتكئالم نم هللا ةعاط لهأ عيمج ةيالو لخاد ةلمحلا

 ةيالو وأ ةقيقح ةيالو يف هوجولا نم هجوب مهنم دحأ ملعل ةجحلا هيلع موقت ىتح

 . رهاظلا مكح

 . ةدئاملا ةروس )٥٥( ةيآلا ءزج - ١

 . ةدئاملا ةروس )٥٦( ةيآلا ۔ ٢

۔ ١٠١٢ ۔



 ىلعو {} هسفن اهيف ىلوتي ال ةلاح دبعلا ىلع يتأي نأ زوب الو : لصف

 لك ىلع هسفن ىلوتيو & بونذلاو يصاعملا عيمج نم هللا ىلإ بوتي نأ دبعلا
 . لاح

 ؤ هتايآ كح باتك رلا : ةلو هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو
 نأو ةشبَو ري هنم مك ىنتإ هفلا آلإ اوبعت الأ ربهخ ميكح دل نم ثَصَك

 هبطاخ نم عيمج ىلع هتدابع عم بجواف ١١4( . . هلإ اوبوت مكبر اورفيتَسا
 { ةيالو رافغتسالاو ؛ هبونذ نم هللا ىلإ بوتيو هبنذل رفغتسي نأءدبعتلاب

 3 مدنلاو بلقلاب ةبوتلاو ناسللاب رافغتسالاو ةبوتلا مث رافغتسالا بجواف

 ريغب ةبوتلا عفنت الو { اوبوت مث : لاق هنأل 3 ةبوتلا لبق رافغتسالا بجوف
 ةبوتلا هب بجحت اييف { ناسللاب رافغتسا ريغب بلقلاب مدن الو { رافغتسا

 دق هللا نأ ملعي ىتح ، هسفنل ناسنالل رافغتسالا زوجيال ناك ولو { ناسللاب

 نأ زوجي ال ناك ولو {. اذه زوجي الو . ادبأ هبنذل رفغتسي نأ زاج ام ؛ هيلع بات

 دبعلا ىلع هنلا بجوأ ام بجوأو ث هبنذل رفغتسي نأ زاج ام هسفن دبعلا ىلوتي

 نينمؤملا ةيالو مث 5 هلوسرو هللا ةيالو دعب هسفن ةيالوو 0 هبنذل رافغتسالا

 َنمْؤُمللَو كندل رفغتساو فلا آلإ هلإ ال هنأ مَلَعاف» : ۔ ىلاعت هلوق كلذو

 © هسفن ىلوتي ال دبعلا نأ نيدلا يف ولغلا لهأ لاق ايك سيلو . «١"( تانمؤملاو
 مكح يف نينم ؤملا نم هريغ ىلوتي ال ايك ، هسفن اهيف يضري ةلزنم يف نوكي ىتح
 ، هريغ نم ملعي ال ام هسفن نم ملعي هنأل } هب ىضري ام هنم ملعي ىتح رهاظلا

 رافغتسالا هيلع روجحو . هبنذلو لاح لك ىلع هسفنل رافغتسالاب بطاخ هنألو

 رافغتسالا نألو { ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق ايك & تانم ؤملاو نينمؤملل الإ هريغل

 يف فالتخا ال { ةيالو بونذلل رافغتسالا نأ افالتخا كلذ يف ملعن ال ةيالو

 دبعلا ىلع يتأي نأ زوجي الف { ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا نم دحأ نيب كلذ

 . اهنم ةثلاثلا ةيآلا ءزجو . دوه ةروس ردص نم ةيناثلاو ىلوألا ناتيآلا - ١

 . لاتقلا ةروس نم )١٩( ةيآلا ءزج ۔ ٢

۔ _ ١٠٣



 هنأل اكلاه ناك كلذ لعف ىتمف {} هسفن اهيف ىلوتي نوكي ال 3 اهيلع ميقي ةلاح

 ىتمو . اكلاه ناك هلهج وأ هملع يف اهبكر يتلا هبونذ نم هبر رفغتسي مل ىتم

 يف ايضرم هنيد يف هبرلو ايلوتم هسفنل ناك 0 هبونذ نم هيلإ باتو هبر رفغتسا
 مل ام رهاظلا مكح ةيالو هسفن ىلوتي نأ دبعلا ىلعو ، هسفن نم رهاظلا مكح

 ناسل نع وأ هللا لوسر نعو هللا نع ةقيقحلا مكح ةيالو هسفن نم هعم حصي
 حص ىتمف 4 هللا بتك نم باتك يف وأ هللا باتك يف وأ © هلا لسر نم لوسر

 لهأ نم هنأ وأ ديعس هنأ وأ هللا يلو هنأ ، هوجولا هذه دحأ نم هسفن يف هعم

 نينم ؤمللو هبنذل رفغتسي نأ هيلعو 0 ةقيقحلا ةيالو هسفن ىلوتي نأ هيلعف . ةنجلا

 قوقح نم ائيش عيضي الو 0 هللا ةيصعم ىلع ميقي نأ هل زوجي الو ، تانمؤملاو
 نم هسفن يف هعم حص دق ام عضوم ، هللا ةيصعم نم ائيش بكري الو .0 هللا

 . هللا ةيصعم نم هنم رهظ ام هيلع ركنأ نم ىلوتي نأ هيلعو 3 ةقيقحلا ةيالو
 ملع دق هنأ ملعي مل نمم 0 هللا ةيصعم نم هنم رهظ ام ىلع هنم ءىرب نم ىلوتيو

 عيمج يدؤي نأ هيلعو . ةقيقحلا ةيالو ملع نم 9 هسفن يف ملع ام لثم هنم

 عيمج وأ . دح وأ صاصق وأ دوق وأ قح نم 0 هلامو هسفن يف هيلع هللا بجوأ ام

 وأ ، مزاللا كلذ نم ائيش عيض اذإف 0 مالسالل قوقح نم هيلع هللا بجوأ ام

 كلذ نم رافغتسالا هيلع ناكو ايصاع كلذب ناك . مراحملا كلت نم اثيش بكر

 8 هسفن يف هعم تحص دق يتلا ةقيقحلا ةيالو هسفن ىلوتي نأ هيلعو { ةبوتلاو

 8٨ كلذ عيضي الو إ قوقحلاو ةبوتلاو رافغتسالا نم هيلع هللا بجوأ ام يدؤيو

 دنع هسفنل لاح لك ىلع ناكو . ايصاع كلذ يف هسفن دنع ناك كلذ عيض نإف

 . ايداعم هللا ةيصعم نم قأ املو 0 ايلاوم هسفن

 ماكحاب رصبلاو ملعلا لهأ نم الإ ةعيفرلاب ةيالولا بجت الو : لصف
 يف ةجح نوكي ال هنأل . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأب ءاهقفلاو ش ةءاربلاو ةيالولا

 يف { هب ملعلا لهأو كلذ لهأ نم لدعلا لهأ الإ 3 هريغ ىلع ءايشألا نم عيش

 ىتح ءيشلا ماكحأب املاع انعم ملاعلا نوكي الو ، قحلا ماكحأ نم ءايشألا عيمج

 ايعاو نكي مل ولو 3 هب ملعلا هل بجو كلذك ناك اذإف } هلوصأب املاع نوكي

۔ ١٠٤ ۔



 © هلوصأ ملع يذلا ءيشلاب ملعلل بجوتسم لوصألاب ملاعلا نأل ، هعورفل

 يف الو باتكلا ماكحأ يف اذه زوجي الو { هب املاع نوكي الف هلوصأ ملعي م امو

 املاع نوكي نأ لاحمو ، لقعلا ةجح ىيف الو . عامجإلا يف الو ةنسلا ماكحأ

 املاع نوكي ىتح ةالصلاب املاع يلصملا نكي مل ايكو . هلصأب الهاج ءيشلاب

 نم هيلع عمجم ءيشب املاع نوكي ال . كلذك اهب املاع ناك اذإف { اهدودحب

 ملع ريغب هعورفب املاع نوكي الو . هلوصأب املاع نوكي ىتح ملعلا نونف

 املاع نوكي ىتح ؛ هيف عمجم ءيشب املاع نوكي نأ يضتقي الو } لوصالاب

 نفلا كلذ يف لوصألا ضعبب ملع ولو { عامجإلا هيف مت يذلا لصألا عيمجب

 املاع نوكي ىتح . هلك هب املاع نوكي نأ هل ابجوم كلذ نكي مل ؛ ملعلا نم

 ملاعلا نوكي ال هنأ ايك 0 ملعلاو نيدلا يف نفلا كلذ نم لوصالا عيمجب

 نم } ضئارفلا لوصأب املاع نوكي ىتح ؛ ضئارفلا ملعل ابجوتسم ضلئارفلاب
 بالصاألا ضئارف نم ؛ ضئارفلا لوصأو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ضئارف
 يتلا ضئارفلا نم اهريغ نم تالالكلا ضئارفو {} باسنألاو دادجألاو

 ، لوعلا هيف لخدي ال امم اهريغ نم لومحلا ضئارفو .3 ةلالكلا اهيف لخدت ال

 8© تاضورفملا ضئارفلا تقبأ ام الإ .قحتست ال يتلا تابصعلا ضئارفو

 نم تابصعلا ضئارفو © ىرخألا لبق ةبصعلا نم ةجرد لك قحتست امو
 لوصأو ، ضئارفلا ىلع الو تابصعلا ىلع لخدت ال يتلا ماحرألا ضئارف

 قحتسي امنإو ، ضئارفلل ملعلا قحتسي مل كلذب املاع نكي مل ىتمف { هلك كلذ

 {، ملعلا نم نف لك كلذك ،“ ضئارفلا نم لوصألا كلت نم ملع امل ملعلا

 هماكحأ يف فرتعيو اهيف عمتجي لوصأ هلف { نيدلا لوصأ نم لصأ لكو

 نوكي ىتح ، نفلا كلذب الو ، لصألا كلذب املاع ملاعلا نوكي الف . هماسقأو

 اجراخو اهيف الخاد نوكيو 3 هيلع لخدتو هيف لخدت يتلا هلوصأ عيمجب املاع

 . لصالا كلذو { نفلا كلذب ملعلا مسا قحتسي ملف الإو ث اهنم

 ملعي ملو ، ملعلا نونف نم نف نم . ملعلا عورف ملاعلا ىَعَو ولو

۔ ١٠٥ ۔



 نوكي نأ زوجي ناك ام ، ملعلا نم نفلا كلذ نم رادملا اهيلع يتلا لوصألا

 ملاعلا كلذ ملع ولو نفلا كلذب ملعلا قحتسي الو { نفلا كلذب املاع

 نم نفلا كلذ نم رمألا رادم هيلع نوكي امو . اهدحو لوصألا الإ & لوصاألاب

 كلت عورف نم الو . لوصألا كلت ريسفت نم ائيش ملعي ملو ، لوصألا كلت

 ناكو ©. نفلا كلذب ملعلل اقحتسم ناكل . هيلإ عجرتو هنم جرخت يتلا لوصألا

 نم هريغب ءايلعلا نم هاوس نم ىلع 0 هيف ةجح ناكو . هيف اهيقفو هب املاع

 يف اهيقف الو { ةءاربلاو ةيالولاب املاع اندنع ملاعلا نوكي الف { ملعلا نم نونفلا

 لهجب اهتفلاخم زوجت ال يتلا ةءاربلاو ةيالولا لوصأ ملعي ىتح ةءاربلاو ةيالولا

 يتلا ةءاربلاو ةيالولا لوصأ ملاعلا ملع اذإف ، نيدب الو يارب 0 ملعب الو

 ين اهيقف املاع ذئنيح ناك { نيدب الو يأرب 0 ملعب الو لهجب اهتفلاخم زوبت ال

 ذئنيح هل زاجو . هتيالوب ىلوت نمل ةيالولا عفر يف ةجح ناكو . ةءاربلاو ةيالولا

 يف هيلع ماق نم ىلع ةجح ناكو . هتفرعمو هرظنو هرصبب ىلوتي نأ هيلع بجوو

 ةيالولا عفر رمأ يف & ةجح ملاعلا هيف نوكي اميف . ةءاربلاو ةيالولا ججح رمأ

 © ةءاربلاو ةيالولا لوصاب املاع ملاعلا نكي مل امو . ةءاربلا ماكحأ ىلع ةداهشلاو

 ملاعب كلذ سيلف ، نيدب الو يأرب الو لهجب الو ملعب اهتفلاخم زوجت ال يتلا

 . ءاهقفلل هقفلاو . ءايلعلل ملعلا مسا بوجو ماكحأ يف 3 انعم ةجحب الو

 غاستسي الو ميقتسي ال ام اذه . افيعض اهيقف الهاج املاع نوكي نأ لاحمو

 . زوجي الو

۔ ١٠٦ ۔



 باب
 ٢

 نيدتلا نم هتمالسب ةيالولا هل بجت نم ةفص

 ةيالولا ىلولا قاقحتساو لالضلا لهأ نيدب

 رارقالا لهآ نم

 رودلا عيمج يف وأ ، مسالا كلذ مكح مهصخي راد يف . ةمألا نم ةماقتسالا

 ةلمجلاب رارقالا مسا هل رهش نم نأ باتري الو هيف كشي ال يذلاو 3 اوناك ايثيح

 ملو © تاحلاصلاب لمعلا هنم رهظو ةلت دمحم يبنلا نيدب نيدتلاو { ديحوتلا نم

 ةلمجب رارقالا هل رهش امنإو } هميرحتب نيدي امب الو ، نيدب رش هنم رهظي

 لهأ مسا كلذب هل حصي مل هنأ 5 ةي دمحم يبنلا نيدب نيدتلاو ، مالسإلا

 نيدب مهاوعدب نونيديو 3 ةلمجلاب نورقي ةلبقلا لهأ عيمج نال ، ةماقتسالا

 رارقإلا مسا ف لخدي دقو . نيرقملا نم ةمألا نم دحأ هدري الو . نك دمحم

 ةلزتعملاو ةئجرملاو ةيردقلاو ضفاورلا ةق يبنلا دمحم نيدب نيدتلاو مالسإلاب

 ةماقتسالا لهأ اضيأ كلذ يف لخديو 0 لالضلا لهأ نايدأ عيمجو ، جراوخلاو

 . ةي يبنلا نيدب نيدتلاو { ةلمجلاب رارقالا هنم ملع نم كلذكو { ةمألا نم

 لهأ نيد هل حصي ال هنإف . ايهنع هللا يضر - رمحو ركب يأل ةيالولاو

 أربي هنأ الإ { نايدألا يف كارتشالاو طالتخالا نم كلذب أربي الو ةماقتسالا

 نم۔ امهنع هللا يضر ۔ رمعو ركب يأل ةيالولاو ةلي يبنلا نيدب نيدتلاو رارقالاب
 رمعو ركب يأ ةيالوب ‘ عيشلا عيمجو ةيردقلاو ضفاورلا ةلح يف لوخدلا

 ةيردقلاو ةلزتعملاو ةئجرملا نيد يف كارتشالا نم أربي الو ۔ايهنع هللا يضر ۔

۔ ٧٠١_۔



 رئاس نأل { ةلبقلا لهأ نم لالضلا لهأ نايدأ عيمجو 3 جراوخلاو كاحكتلاو

 هللا يضر ۔ رمعو ركب ابأ نولوتيو . يي يبنلا نيد نولحتني ةلبقلا لهأ

 . ۔ ايهنع

 . ةارشلاو ةمكحملا نيدب نينيدتملا دحأ نم حص ول كلذكو : لصف

 نم قحلا ىلع مهثادحأ ةقرافمو { مهقراف نم ةقرافمو ناورهنلا لهأ ةيالوو

 تاحلاصلاب لمعلا هنم رهظف 3 ةمكحملاو ةارشلا نيدب نادو 0 ةمألا ردص

 جراوخلا نأل طالتخالاو كارتشالا نم كلذب ىري ام ، تاريخلاب دبعتلاو

 لهأ نولوتيو 3 ةارشلاو ةمكحملا نيدب نونيدي { ةيبعشلاو ةيفيرطلاو اهفونصب

 ةيالوو ]. ةمكحملاو ةارشلا نيدب نيدت هنم رهظ نمل حصي الف 0 ناورجنلا

 نم قدصلا ليبس ىلع ىضم نم عيمجو ، بهو نب هللادبعو رساي نب رامع
 ءايسألا نم ةءارب الو ، ةماقتسالا لهأ نيدل ةقفاوم هل حصت الف { ةمألا ردص

 . ةمكحملاو ةارشلا مسا اهعمجي يتلا ةكرتشملا

 . ةيضابالا نم هناو ، ةيضابالا نيدب يمستلا هل حص ول كلذكو
 نيدب نومستي ةيبعشلاو ةيفيرطلا نأل . طالتخالا نم كلذب ءىرب ام

 ةمئأو } ضابإ نب هللادبعو ةديبع ابأو ديز نب رباج نولوتيو ث ةيضابالا
 نب بوبحم ةيالولاو { ةيضابإلا نيدب نيدتلا هنم حص اذإ هنكلو { نيملسملا

 ىلإ ليحرلا نب بوبحم ندل نم . نيملسملا ءايلع نم دحأل وأ { ليحرلا
 اذإف © ۔ اعيمج مهيلع هلللا ةمحر ۔ رقصلا نب نازعو هللا همحر ۔ بوبحم نب دمحم

 تاحلاصلاب لمعلا ةيضابإلا مسا هيلع رهاشلا ةيضابالا نيدب نيدتملا نم رهظ

 ءايلع نم دحأ وأ } ليحرلا نب بوبحم ةيالو عم ، تاريخلا ىلإ ةعراسملاو

 لمع الو لوق يف ةمهت هيلع لخدت ملو ، رقصلا نب نازع ىلإ هدعب نم نيملسملا

 نم . ۔ هللا ايهمحر ۔ ليحرلا نب بوبحم ىلإ ؛ ادعاصف رقصلا نب نازع ندل نم
 دقف { ةيالولا هب بجت امب ، مهنم مسالا هل حص نم ةلمج نمو نيملسملا ءايلع
 . كلذب هتيالو تبجوو . ةمألا نم ةماقتسالا لهأ مسا هل حص

۔ ١٠٨ ۔



 ٩ هنامز يف ناك نمو . رقصلا نب نازع دعب نم ثدح نم كلذكو

 طالتخالا نم ةءاربلاو عدبلا ماكحأ يف لوخدلا نم ةمالسلا ليبس ىلع اوضمو

 نم ليبس مهليبس كتئلواف ، نيملسملا نم لالضلاب نيدتلاب { مهتلا نم وأ

 { رقصلا نب نازع ىلإ ليحرلا نب بوبحم ندل نم . نيملسملا نم مهلبق ىضم
 نم . نامعب ةعقاولا ثادحألا ماكحأ هقحلت مل نمم ، هرصع لهأ نم ناك نمم

 ىلإ 0 هتايح يف امامإ رضنلا نب دشار مدقتو ٠ هلازتعاو كلام نب تلصلا ندل

 ملو ، نيملسملا نم ثادحألا هذه عوقو لبق ىضم نمف ث هللادبع نب يراوحلا

 نم ىضم نم ماكحأب قحال وهف . اهلهأ يق نيدت الو { اهيف لوخد هنم حصي

 عم ، ةيضابالا نيدب يمستلا هنم حصي نآ ةقفاوملاب هيف ةلمجلاو ، نيملسملا

 نب نازع ىلإ ليحرلا نب بوبحم ندل نم نيملسملا ءايلع نم دحال ةيالولا
 . ۔ هللا مهمحر۔ رقصلا

 لهأ ثادحأ يف مكحلا نم رهاظلا يف ةمالسلا هل تحص نم كلذكو

 اهيف رسي ملو ، عدبلا لهأ ماكحأ ةلزنمب اهلزني ملو ، عدبلا لهأ ماكحاب نامع
 3 عدبلا لهأ ماكحأ يف ةريسلاب { اهلهأ يفو اهيف نينيدتملا يف الو اهلهأ يف الو

 ندل نم نامع لهأ ثادحأ ماكحأ نأل ،عدبلا ماكحأ لزانم اهلزني ملو

 نم اهيلع يضاقلا هللادبع نب يراوحلاو { ميمت نب نازع ىلإ كلام نب تلصلا

 ىواعدلا ليبس ىلع ةجراخ اهنأ ماكحألا نم اهيلع لمتشملاو { رابخألا حيحص

 لهأ لطاب حصي مل اذإ ىواعدلا يف ماكحألا يفو 9 عدبلا ليبس ىلع ال

 مل نمف { هملعب صوصخ اهلهأ يف نينيدتملا نمو اهلهأ نم لكف ىواعدلا
 مهيف لاحتنا نامع لهأ ثادحأ يف نامع لهأ نم ةوعدلا لهأ نم هنم حصي

 يف يضقي وأ { عدبلا لهأ ةلزنم اهلهأ لزني وأ { عدبلا لهأ ماكحأ نم مكحب
 ىلع ىضمو .3 عدبلا ماكحأ اهيف مهمزليو ث عدبلا ماكحاب اهيف نينيدتملا
 نيدتلا هنم حصي نأ هيف ةلمجلاو ، ىضم نم ةلمج ىلع وهف كلذ نم ةمالسلا

 ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا ءايلع نم دحأل هتيالو عم .0 ةيضابالا نيدب

 هتقفاوم عم ، رقصلا نب نازع ىلإ ليحرلا نب بوبحم ندل نم 7 هنيدب نيدتلاو

۔ ١٠٩ ۔



 هنم رهظي وأ { هملعب اهيف صوصخع رادلا لهأ نم الك نأ . ثادحألا هذه يف

 مهلحني الو ، فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا يف فالتخالاب { اهيف نينيدتملل ميلست

 . هتقفاوم تحص هليبس كلذ ىلع تضم اذإف 0 ةئطخت الو ةعدب كلذ يف

 يف مزلي ام © ىواعدلا لهأ نم ثادحألا لهأ يف مزلأ نإو : لصف

 ثادحالا ةلزنم { اطخلاو باوصلا لمتحت يتلا ثادحالا لزنأو { عدبلا لهأ

 ةلمتحملا ثادحالا يف نينيدتملا ىلع مكحو ، باوصلا نم اهل جرخ ال تلا

 وأ ةءاربلا وأ مهيف ةيالولا الإ زب ملو لمتحي ال ام مكحب اطخلاو باوصلل

 لهأ نم كلذب وه ناكو ، قحلا كلذ يف فلاخ دقف 5 كلذب نادو فوقولا

 نم ءىرب نم ةيالو كرت هنأ & كلذب ةمهتلا رهاظب هتقحل نإ كلذكو 3 عدبلا
 اطخلاو ، لطابلاو قحلل لمتحملا عقاولا ثدحلا ين نيملسملا نم هئايلوأ

 وأ 5 ةءاربلا الإ زب ملو ىلوت نمم ءىرب وأ 5 هيف ةيالولا الإ زجي ملو { باوصلاو
 ىلوت نمم ءىرب وأ . ةءاربلا وأ فوقولا وأ ةيالولا الإ ري ملو فقو نمم ءىرب

 أطخلاو ةعدبلاب هيلع مكح كلذ هنم حص اذإف ، فوقولا الإ زب ملو { ءىربو

 3 هيلع عمجملا قحلا مكح كلذ يف فلاخ هنأل } ارغاص كلذب هنم ءعىربو

 ةعقاولا ثادحألا يف ، فقاولاو ءىربتملاو يلوتملا ةيالو ىلع اوعمجأ مهنأل

 ايك ]. اطخ اهنأب ةرهشلا اهيلع يضقت نأ الإ & باوصلاو أطخلل ةلمتحملا

 اذإف } اهعوقوب تضق ايك اهباوصب ةرهشلا يضقت وأ 3 اهعوقوب ةرهشلا تضق

 عز زانتي ملو رابخالا كلذ ىلع تعمجأو { هباوصب وأ ثدحلا أطخب ةرهشلا تضق

 . دحاو يف هيف قحلاو لامتحالا مكح لاز دقف 3 كلذ يف

 ناب ، نيملسملا نم هيلع نيمكاحلا عامجإ نم ةرهشلا تضق ول كلذكو

 عامجالل ميلستلا الإ نكي ملو لامتحالا ماكحأ تلاز ؤ اطخلا ىلع عقو ثدحلا

 ىلع مالعألا نم ماكحلا عمجأ ول كلذكو . ثدحلا لطاب ىلع ماكحلا نم

 نأ & ثدحلا باوص ىلع عامجالا ةحص دعب زجي مل } لمتحملا ثدحلا بيوصت

 . لامتحالا مكحب ثدحلا كلذ يف مكحي

۔ ١١٠ ۔



 ماكحالا ةلزنم هلزناف ، هيلع عمتجم يف مكحب ةفلاخم دحأ نم حص اذإف

 كلذف هيلع عمجملا مكحب هيف نادف { هيف فلتخم مكح وأ . اهيف فلتخملا

 ةمهت هيلع زجحت ملو كلذ هنم حصي مل نإف & كلذ ىلع هنم أربي ، ةعدبو اطخ

 يف ةمالسلا ماكحاب حال ، قحم رهاظلا مكح يف وهف . هيلع رهاظت كلذب
 هجوب . كلذ يف همكح لجأ نم قح ةيالو كرتب ةمهتلا هتقحل نإو . ثادحألا

 تلاز ٠ كلذ يف ةمهتلا هتقحلو ، كلذ يف قحم ةيالو كرتف ، كلذ يف هعسي

 نأ & ثادحألا كلت يف ةقفاوملاب ةمهتلا نم أربي ىتح ؛ هتقفاوم حصت ملو هتيالو

 ماكحأ ليبس ىلع جرخت اهيف ماكحألا تناك اذإ © هملعب صوصخ اهيف الك

 حص نمم . ملعلا لهأ نم ىضم نميف مكحي الو { عدبلا ماكحأ ال ىواعدلا

 نم ةوعدلا لهأ نم اهيف نينيدتملا ميلستب ثادحألا لهأ ةلمج يف ةقفاوملا مسا هل

 ماكحأ مهل رهاظلا ماكحأو ، نظلا نسحي الأ ، فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا

 هتيالو ىلع وهف } كلذ ىلع ىضم دق ، مهنم دحأ ةيالو هتمزل نمف { ةمالسلا

 . بير الو كش ريغب {} كلذ مكح يف ةفلاخم هنم ملعي ىتح

۔ ١١١ ۔



 باب

 اهماكحأو اهيناعمو ةرهشلاو ةءاربلا ماكحأ

 ثدحلل ىوعدلاو ثدحلا ةرهش نيب كلذ ف قرفلاو

 ز مزلت الو زوجت الو بجت الو ةءاربلا حلصت ال هنأ هللا مكمحر ۔اوملعا

 6 رخأتسم وأ ساانلا نم مدقتم 1 {© هنيعب سانلا نم دحأ ف رهاظلا ماكحأ ف

 ودعي ال ؛ ةعبرأ ناعم دحأب الإ } رفاك دحاج وأ 0 رارقالا لهأ نم قفانم وأ

 عيمج نم هلامعأو ثدحملا ثادحأل ءىربتملا نم ةنياعم امإ ؛ سماخ ىلإ كلذ

 . هلاوقأ نم قحلا هب فلاخي امل هنذإب هنم عامس امإو . هلاعفأو هثدح نم ناك ام

 كلذ نيح يف اهضراعي ال يتلا ث رابخألا رتاوتب هنم كلذ دحأ ةحص امإو

 © هيلع ةجحلا هب موقتو ] هيلإ كلذ ةحص ىمهانتي ىتح . راكنإ الو نالتخا |

 نيربخملا نم ةياغ الو كلذ يف دح ريغ لا ‘ نيقيلا ةحصب كلذ ملعيو

 نأ ريغ نم © هلوخدو بيرلا ةليازمو ‘ هلوزنو نعقيلا ملع ءاوس ٠ نيلئاقلاو 2

 مظعأ ناك ولو ، ىوعدلا ةلزنمب لزان عدم نم ثدحلل ةرهشلا ةحص نوكت

 ىعدملا ىلع ىوعد لصألا يف ةرهشلا نوكت وأ ، ىوقتلاو ربلا لهأ نم ةلزنم
 ةنياعملا ماقم موقت قحلاب ةرهشلا ملع نإف ، اروجو هيلع ابذكو اروزو . هيلع
 ةنياعملاب بجع اك ٠ ةداهشلاو ملعلا كلذب بجيو لاوقألل عامسلاو لاعفألل

 . ةدهاشملاو

 ىلع ةيالولاو ةماقتسالا لهأ نم نيدهاشلا ةداهش يناعملا نم عبارلاو

 ، هلل هنم ةءاربلاو { هقارفو هعلخ بجي هب يذلا { رفكملا هثدحب ثدحلا

 يناعملا هذه ريغب رفكلا حصيو ةءاربلا ببحت هنأ ؟ اذه رغ لاق ادحأ نأ ملعن الو

۔ ١١٦ ۔



 نم ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ عامجإ اذه ىلعو } سماخ ىنعم ىلإ ةعبرألا
 . نيملسملا

 نافلتخي الف & ثدحملا ثدحل ةعبرألا يناعملا هذهف ةنياعملاو عامسلا امأف

 ائيش نيلوأتملا نم دحأ ايهيف لواتي الو . ملعلا نم امهيف لوقلا فلتخي الو

 تماق دقف عمس نم هنأ ريغ { ديكات الو مالك ىلإ ناجاتحي الو & قحلا هب فلاخي

 . نايعلا ةجح هيلع تماق دقف نياع نمو ، عمسلا ةجح هيلع

 اهرغصو اهترثكو اهتلق يف . اهيناعم فلتخت دقف ةرهشلا امأو : لصف

 رهشي ام ةرهشلا نم نأل } اهيناعم تفلتخا نإو اهماكحأ فلتخت الو ، اهربكو

 ةرهشلا نمو ث راطقألاو جاجفلا ةماعو { راحبلاو ربلاو ، راصمألاو قافآلا يف

 اذإو ، رطق نود رطقو . ميلقإ نود ميلقإو ، رصم نود رصم يف رهش ام

 نمو . هراطقأو هناطوأو . هجاجفو هنادلب عيمج يف ترهش ؛ رصملا يف ترهش

 كلت نم دلب لك يف رهشي الو 0 دلب نود رصملا نم دلب يف رهشي ام ةرهشلا
 يف رهشي ام ةرهشلا نمو . ناطوألاو راطقألاو هنم جاجفلا عيمج الو 3 نادلبلا

 يف ترهش اذإو ، رطق نود رطقو .0 ميلقإ نود ميلقإو } رصم نود رصم

 ةرهشلا نمو . هراطقأو هناطوأو ، هجاجفو هنادلب عيمج يف ترهش ؛ رصملا

 لهأ نم ضعب عم حصيو . لاحملا نم اهريغ نود دلبلا نم ةلحم يف رهشي ام

 نم راد يف رهشي ام رهشلا نمو { لاجرلاو ءاسنلا نم ضعب نود دلبلا كلذ

 © روصقلا نم هريغ نود دلبلا نم رصق يفو 9 رودلا نم اهريغ نود دلبلا لاحم

 ماكحأ هب بجت امم ، روهشملا ربخلا كلذب مهريغ نود هلهأ ىلع ةجحلا موقتو
 هلك كلذ ماكحا رادمو ، تاروكذملاو تاعومسملا ةحص نم 9، تاروهشللا

 . كلذ مكح هصخ نم دنع دحاو

 لهأ نم هعم حص نم دنع حصي نأ كلذ بوجو ةياغو : لصف
 لاوز ةياغو . هريغو كلذ ملع قافآلا لهأ نم دحأ ىلع بجي مل ولو { قافالا

 كلذ ملع هعم حصي نأ الإ ، كلذ لهج هصخ نمع كلذ يف مكحلا

۔ ١١٣ ۔



 قافآلا نم { هنامز لهأ ةماع عم كلذ حص ولو ، كشي الو هيف باتري ال امب

 يف ةرهشلا تناك اذإ كلذكو . راحبلاو ربلاو { راطقألاو جاجفلاو { راصمألاو

 ادحاو الجر الإ & رصملا لهأ ةماع عم حصو كلذ ملع ولف . رصم نود رصم
 . ناكملاو رصملاو ناوالاو رصعلا كلذو . نامزلا كلذ لهأ نم ةدحاو ةأرما وا
 كلذ ملع يف مهعابتا يف هل الو ٤ ةجح هيلع رصملا لها عيمج ملع ناك ام
 كلذ لهأ عيمج عم ترهشف ة دلب نود دلب يف ةرهشلا تناك ول كلذك ةجح ]

 هريغ ملع ناك ام ، هعم كلذ حصي ملو كلذ ملع هغلبي مل ادحاو الجر الإ دلبلا

 رهش نم عم رهش دق يذلا كلذب ملعي مل ول كلذكو ، ةجح هل الو ةجح هيلع
 هتداف رابخألا هب ترتاوت دق امم 0 هيف ةرهشلا ملع هصخ دق ام ضعب يف هعم

 هعضومو هناطوأو هدلب ىلإ { راطقألاو جاجفلاو راصمالاو قافآلا نم ؛ هيلإ

 هتقو كردي مل امم نامزألا نم هريغ يف وأ . هنامزو هرصع يف كلذ ناك 7 هناكمو

 يف نافوطلاو قرغلا مايأ يف كلذ ناك ولو ، ناسنإ هنامز يف هكردأ الو 3 نايعب

 دومثو داع رصعو . دوهو ۔ ملسو انيبن ىلعو هيلع هللا ىلص ۔ حون رصع
 هللا ىلص ۔ ليلخلا ميهاربإ رصع وأ ، دودخألا باحصأو ةكيألا باحصأو

 لثم نامزألاو رصعلا نم كلذ لبق وأ ، دورمن هللا ودعو ملسو انيبن ىلعو هيلع

 نأ لبق ؛ ناجلا دلو رصعو . ۔ ملسو انيبن ىلعو هيلع هللا ىلص ۔ مدا رصع

 تداأف 4 رهشلا نم ةرهش ملع هصخ نم لكف . ۔ مالسلا هيلع ۔ مدا هللا قلخي

 تقو يأو } ناكمو رصم يأو {} نامزو رصع يأ يف ريخلا نم ءيش ملع هيلإ

 دق ام ملعو { نايعلا ملع هيلع بجي ايك كلذ ملع هيلع بجو دقف 3 ناوأو
 كلذ ملع بجو ولو ، رهشلا نم ءيش ملع هصخي مل نم لكو . نانذألا هتعو

 يلك يف & رصعو نمز لك نم 3 ركذ لكو ىثنأ لكو ، رشبلاو قلخلا عيمج ىلع
 مدآ دلو نم ناسنالا كلذو صخشلا كلذ الإ } رصقو راد لكو 0 رصمو دلب

 يف هل ةداوه الو 3 نيملاعلا نم هريغ ملع نع لوئسم ريغف 5 ناجلا دلو نم وأ

 كلذ ناك ولو ، نيدلا نم عيش يف كلذ ملع يف 0 ةقيلخلا نم دحأ ديلقت

 3 هرهشو همويو 3 هرهدو هرصعو . هرادو هنكسو . هرارقو هدلب يف ثدحلا

۔ ١١٤ ۔



 [ يف هل ةجح الو . هيلإ هملع كلذ نم غلبي مل اييف هيلع ةجح الف

 وأ ث رايخألا نيقتملا نم سانلا نم اوناك نم انئاك 0 مه ديلقتلا ىلع كلذل

 . نيعمجأ مهيلع هللا تاولص نيلسرملاو نييبنلا الخ ام . رابحألا ءايلعلا

 تحص نم دنع تحص ولو ىوعدلا ةرهش لوبق زوب الو : لصف
 لهج ولو } ىوعد ةرهش لصألا يف تناك اذإ {} ةرهشلا ةحص هجو ىلع هدنع

 نم ءيش يف الو ماكحألا يف زوجي ال هنأل ©، ىوعدلا ةرهش مكح اهل لباقلا

 مكاحل كلذ لوبق زوجي الو ، يعدملا ةداهش الو يعدملا لوق مالسإلا ماكحأ

 وهف . هنم حص دق ام ىلع هلبقف & كلذ لصأ لهج ولو ث ملاعل الو لهاج الو

 لهجب الو . ملعب هبوكر الو كلذ لهج هعسي الو ، كلاه ملاظ كلذ لوبقب

 عامجإلا هيف ءاج دق اممو { نيدلا ماكحأ نم همكح كلذ نأل { نيدب الو يأرب

 ىلع هتداهش الو { هيعدي اييف يعدملا لوق لوبق زوجي ال هنأ نيملسملا نم
 هينذأب هل عماسلا هعمس ولو آ هلوق لوبق زوب ال هنأ تبث اذإف { هيعدي ام

 هنع اميف هلوق لبقي ال نأ ردجأو ىرحاف 0 هنيع يأرب كلذ يعدي 7 هنياعو

 هيف ملعن ال امم اذهو 3 رشتناو ربخلا هب رتاوتو ، رهظو هنم كلذ رثك ولو ، رهش
 . هللا ءاش نإ اذه ريغ ملعلا لهأ لوقع يف غاسني الو . افالتخا

 نم ، لاقملاو ةثداحلا لامعألا نم لاعفألا ةرهش ماكحأ نإ مث : لصف

 نإو . اهماكحأ فلتخت ال } لاوحألا عيمج يف 3 ةحيحصلا رهشلا عيمج

 ملعو { هللا ملع يف احيحص لصألا يف كلذ نوكي نأ يهو . اهيناعم تفلتخا

 هملع دق نم دنع هملع حصيو كلذ ملع غلبيو . هيلعو هنمو كلذ هنع رهش نم

 انئاك & بيرلاو كشلا كلذ يف هنع عفتراو 0 نيقيلا ملع هملعو 0 هيلإ ىداتو

 هل زاجو ©} هعسوو كلذ ملع هيلع بجو دقف ، ثادحألا نم كلذ ناك ام

 . كلذ ملع نم هيلع بجي ام بسح ىلع كلذب مكحلا

 . اهب مكحلا زوب ال لطاب اهلك هوجو ىلع مسقنتف ىوعدلا ةرهش امأو

 نمم الهجو اهلاق نمم ىوعد ةرهشلا لصأ نوكي نأ كلذ نم . اهب لمعلا الو

۔ ١١٥ ۔



 ىتح رابخألا اهتلقانت مث ، هيلإ تفيضأو هيلع تّيعُدا نم ىلع ابذكو . اهلبق
 لطاب كلذ لكو . راطقألاو قافآلاو رادلا يف ك ثادحألا ةرهش ماقم تماق

 هنأ هل لباقلا كلذ ملعي مل ولو ؤ هب الو هيلع لمعلاو هلبق نمل هلوبق زوب ال
 ىعدا نم ىلع 7 روزملا بذكلل رابخألا رتاوت نم هعم كلذ حصو . كلذك

 ءاملعلاو راربألا رابخأ نم هنذأ ىلع ترج .3 كلذ ةرهش ناك ولو هيلع

 رفاك هب لماعلاو كلذل لباقلاف ، مهيلإ هلقن دق امل رايخألاو ةاقثلاو © رابحألاو

 . كلاه

 لمعلاو . هثدحأ نمم احيحص ثدحلا نوكي نأ كلذ نمو : لصف

 وه نممو & ىوعد قيرط نم هدنع حص نم دنع كلذ حصي مث 0 هنم ناك يذلا

 © ىوعدلا قيرط نم هلوبق هعسي الو هل كلذ زوجي الف ، ىوعدلا ةلزنمب لزان

 قيرط نم وه هعم حص هنأ الإ ؛ ىوعد ريغ لصالا يف ثدحلا ناك ولو
 كلذ لوبق هل زوجي الو & ىوعدلا ةلزنمب كلذب وهو {} كلذ ءاوسف ، ىوعدلا

 . هب لمعلا الو

 هلوقيو هب دهشي يذلا رمألا كلذ يف ، نيدلا يف فالخلا ةلزنمب لزان لكو

 ، هنع كلذ هعم حص نمل نيدلا يف ماصتخا ةلزنمب لزانو { ايندلاو نيدلا رمأ يف

 ناك ولو . هيلع هاوعد يف هدنع هلوق لوبق زوجي الو & ىوعدلا ةلزنمب هدنع وهف
 . نوعدم موصخلا عيمج نال } لصألا يف احيحص هيلع هيعدي يذلا

 هلوق لبقي مل نم لكو ٠ هتداهش الو هلوق لبقي ال عدم لكو

 قيرط نم هنم كلذ لثم زوجي الف .{ هلاقو هاعدا اييف مصخ وهف .3 هتداهش الو

 ىضم دقو & فصولا هيف لوطيو 0 لوقلا هيف عستي بابلا اذهو .، هنع ةرهشلا
 ىوعد نم ةيافك هيف امم & بابلا اذهو لصفلا اذه ريسفت نم باتكلا اذه يف

 { ةمألا ردص يف نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ ىلع ، نيدلا يف فالخلا لهأ

 سيل هنأو .0 هيف مهلوق لاطبإ ىلع ، نيملسملا نم .ةماقتسالا لهأ عمجأ دق ام

۔ ٦١١_۔



 مل امم } نيدلا يف هل فالخلا لهأ نم الإ ، هدنع كلذ حصي مل نم ىلع ةجحب

 يف الو © نيملاعلا بر لوسر ناسل ىلع 0 نيقيلا مكحب هيف مهلطاب حصي

 فالخب ، نيدلا يف هيلع ىعدملا ةجح تحص دق هنأ ريغ {& نيبتسملا باتكلا

 كلذ ملع نم عم ، مهنم ىوعد كلذ يف مهلوق ناكف © نوعدملا هيلع هاعدا ام

 ولو { هاعدا نمم كلذ لوبق ناكو كلذ ملعي مل نمو 3 هيلع ىعدملا نم قحلا

 لصالا ين اوناك ذإ . نيملاعلا نم دحأل هلوبق زوجي ال ، الطاب رهظو كلذ دهش

 مهنأ مهلوق نم كلذب ملاعلا ملعي مل ولو ، نيملاعلا بر هللا نيد مكح يف نيعدم

 نأ ريغ نم لهاجل الو ملاعل مهنم كلذ لوبق زوجي الف ، نيعدملا ةلزنمب نولزان

 يف لصالا يف مهنأ الإ 3 مهنم كلذ ملع نم عم & مهلطاب نيقيلا مكح يف حصي
 يذلا رمألا كلذ يف . هلهأو نيدلل يصخ .0 نيقتملا هنيد لهأ ملعو . هللا ملع

 نيدو هللا نيد مكح يف ؛ اقحم رمألا رهاظ يف ناك نم ىلع . هولاقو هوعدا

 نم وهو لطاب هلوقف . نيدلا مكح يف ةلزنملا هذهب لزان لك كلذك . نيملسملا

 ىوعدلا هذه ريغ يف ، نيدلا يف نيلطبملا نم هيلع ىعدملا ناك ولو { نيعدملا

 نأل { نيعدملا نم ناك نم انئاك هيلع ىعدملا لوبق زوجي الف { نيعدملا نم

 هللا نيد مكح يف زجي مل امو 3 نيملاعلا يف فلتخت ال ىلاعتو كرابت هللا ماكحأ

 نيلطبملا يف زاج امو . نيلطبملا يف زجم مل ، نيقحملا يف ماكحالا قيرط لبق نم
 . نيدلا يف ماكحالا قيرط نم نيقحملا يف زاج

 نم ىوعد نيدلا يف لطبم ىلع ىعدا نيدلا يف الطبم نأ ولو : لصف

 نم نيدلا مكح : هنأ ريغ } قداص هللا ملع ف وهو . ىواعدلا عيمج

 عيمج نم ث هملعك ملع نمل الإ ، لهاج الو ملاعل هلوق لوبق زجي مل } نيعدملا

 { ةلبقلا لهأ عمجا كلذ ىلع . ايندلاو نيدلا تاذ يف ، ىواعدلا هوجو

 ىمعلاو فعضلا لهأ فلاخ امنإو . ليوأتلا حيحصو ةنسلا كلذب تءاجو

 هلوق زوجي ال دحأ نوكي نأ لاحملا نم هنأل . ليوأتلا اطخ قيرط نم كلذ

 . كلذ هربخ رهاظت نم لبقيو عمسيو نياعي وهو . رمأ يف هتداهش الو

۔ ٧١١۔



 ينفو هللا ملع يفو هللا نيد يف لصألا يف ةرهشلا تناك اذإو : لصف

 وأ اهل لهاجلا اهلهج . اهب لمعلاو اهلوبق زجي مل ، ىوعد ةرهش هنيد مكح

 ملع ، هملعب الو هلهجب اهلبق نمل ةجح الو { زوجي ال لطاب يهو . اهملع

 هيف لوقلاو 0 ءاوس هلك كلذف . هلهج وأ ] ىوعد هب نوكي يذلا لصألا

 5 هللا نيد مكح يفو ، هللا نيد لصأ يف قح ةرهش ةرهشلا تناك اذإو ، دحاو

 لمعلا لهج عسي الف ، ىوعدلا لهأ نم الو ، ىوعد الو الطاب نكي مو
 نم حص امثإ كلذ ناك ولو . اهب ةجحلا هيلع تماق نم اهلوبق لهج الو . اهب

 رهشو هب لاقو هب دهش نممو 0 هب ءاج نمم لبقي ال هناو ىوعد هنأ ىري ثيح

 . هنع

 ترهاظتف . راصمالا نم هريغ يفوأ قارعلا يف ىشان اشن ولو : لصف
 ىلع ناورهنلا لهأ لتق بلاط يبأ نب ايلع نآ رصلا لهآ عيمج نم رابخالا هنمآ

 لصأ يف رابخألا هغلبت ملو ث هلازتعا يفو هتبراحم يف نولطبم مهنأو 3 قحلا
 عيمج يف اذه رهش هنأ الإ 5 هيف هنع اولزتعا ام لصأ ىلع الو { هيلع اوبراجي ام

 لبقف . نولطبملا مهو ناورهنلا لهأ لتق يف قحملا وه ايلع نأو ، رصملا لها
 كلذب اندنع ناك . ةرهشلا هذه ىلع ناورهنلا لهأ نم ءىربو ةداهشلا هذه

 نأ نظو ، كلذ ريغ ملعي مل ولو & كلذب اكلاهو . هلوبق هل زوجي ال امل الباق

 نم هعمس امل عمسي ملو هعمس نم عيمج كلذ ىلع عمجأ دق ذإ 5 هل زئاج كلذ

 لصأ نال . ةجح هل كلذ ناك الو ،} كلذ هعسو ام اركنم الو اريغم كلذ

 مهو قحلا لهأ عامجإ نم ةجحلا هب تماقو 9 ةرهشلا هب تضق اميف مكحلا
 نآو ؤ هللا ةجح نم هيلع ناك ام ليبس نع داح بلاط يبأ نب ايلع نأ . ةمالا
 . هيلع براحو هيلع مدقتو هيلع ناك يذلا لصألا ىلع اوتبث ناورهتلا لهأ

 © مهقحو مهتيالو ىلع عمجملاو قحلا لهأو { نيملسملا ءامد هيلع تكفُسو
 ناك ولو { هرمأ رهاظ يف قحملا وهف ؛ هرمأ رهاظ يف ةجحلا ليبس ىلع ناك نمو

 اذإ ، همكح يف الطبم ناك ةجحلا ليبس نع داح نمو . هتريرس يف الطبم

 هتبراح وأ كلذ ىلع هتلتق وأ ك كلذ ىلع هتقراف وأ كلذب ةجحلا هيلع تمكح

۔ ١١٨ ۔



 راهظإ نأل . ريكنلا هيلع تبثي امبو ةجحلا هيلع ميقي امم كلذ لكف 5 كلذ ىلع

 ريكنلاب بلاط يبأ نب ايلع ةجحلا ترهظأ دقو . ةجح هكرتو ةجح ريكنلا
 ؤ كلذ ىلع مهبرح دارأ ذإ 53 هل مهتبراحمو 3 هنع مهلازتعاو .3 هل مهتقرافمب

 © هلطابو هقح لمتحاو اقحم ناك ولو } ةجحلا هيلع موقت كلذ نم ةدحاولابو

 ركنملا قحل بجوم . هرفكو هلالضل بجوم . هرذعل ليزم هيلع ةجحلا راكنإف
 هراكنإ ناك ولو ، هيلع هركني نأ رهاظلا مكح يف هل وه ام هيلع ركنأ اذإ هيلع

 © الطاب ناك كلذ نأ ، ملع نم كلذب ملع ولو ، ةريرسلا يف الطاب هيلع كلذ

 مكح يف هب يضقي نأ هل زوجي الو . ةريرسلا يف هب مكحي نأ هيلع كلذ نإف

 كلذ هنم لبقي الو ، ةجحلا ىلع الطبم ناك ةجحلا ىلع كلذ اعد نإف { ةينالعلا

 { اعطق كلذب اودهش ولو } دحاوو فلأ فلأ ةئام كلذل يعدملا ناك . ادبأ

 لبقي نأ هل زجي ملو ،. مكحلا يف الطاب كلذ ناك ، اعامس عمس نم كلذ عمسو

 نم ةجحلا مكح لهجو هدرو كلذ لوبق مكح لهج ولو 0 كلذ مهنم

 . عامسلاو ةداهشلا مكح ىلع ةجراخ كلذب ةرهشلا كلذكو } ىوعدلا

 هاوعد لبقت الف ، ءاوس فلألاو مهنم دحاولاو ، نيعدملا ددع ةرثكب عفتني الو

 نم وأ هنم كلذ رثك املكو . ناك نم انئاكو { ناك ام انئاك . هتداهش زوجت الو

 لكف . هلوق لثم ىلع وأ هلوق ىلع نيدهاشلاو ث هلوقل نيوارلاو هلوقك نيلئاقلا

 نم ىنعم يف الو } هوجولا نم هجوب هاوعد يف عدم لوقل توبث الو {} ءاوس كلذ

 يف هملع دابعلا فلكي الو {. هملع يف هدنع قحملا وه هللا دنع قحملاو ، يناعملا

 مكح هدابع يف اوطاعتي نأو 5 هدابع يف هملع مكحب مهل عسوي الو . هدابع

 . لاحملا نم اذهو هملع

 نيد مكح يف قحملا وه " هللا دنعو هللا نيد مكح يف قحملاو : لصف

 ةجحلا هيلع تماق نم كلذكو 3 قح هنأ هل هللا نيد يف ةجحلا هب تماق امب { هللا

 نم دنع الإ قحلا مكح ىلإ لوحتي ال لطبم وهف { لطبم هنأ هللا نيد مكح يف
 يف ةجحلا بيذكتب ادبأ اقحم نوكي نلو . هيلع تماق يتلا ةجحلا بذك ملع

 بذكلاو لاحملا نم اذه . ةجحلاب قحلا امل مكح دق يذلا 9 رمآلا رهاظ

۔ ٩١١_۔



 . لالضلاو

 ملع يف 9 ناورهنلا لهأو بلاط يبا نب يلع رما يف نيرمأ دحا نم دب الف
 تت ناك نإ هنأ هيف مكحلاب لوقن نلو ، كلذ ىطاعتن انسلو [ -ىلاعتو كرابت هللا
 عمتجا ام ليبس نع هيف داح امم ، هيف لخد اميف قحملا وه بلاط يبأ نب يلع

 . هتريرس يف قحلا جراحم نم جرحم كلذ يف هل لمتحي امم ، نوملسملاو وه هيلع
 ىلع ميقي نأ هل سيلف © رذعلا نم هب عسوت امم . هيلع نيركنملا كلذب ملعن ملو

 قحلا مكح يف لطبمل ةجح الو . هيلع ةجحلا ةماقإ دعب { الطبم هب نوكي ام

 لاح ىلع لطبملا وهف & كلذ نم ملع وه هصخ امل ، هلطاب هيلع ركنأ نم ىلع

 اهمكح لاطبإ دنع هتريرس هعفنت الو { ةينالعلاو ةريرسلا يف قحلا مكح يف

 وه اهلوبقو } لاح لك ىلع ةجح ةجحلاف { اهدضل هيلع نيركنملا نم مايقلاب
 يف الطبم بلاط يبأ نب يلع نوكي نأ امإو { ةجحلا وه اهبيوصتو ةجحلا
 ؤ تبثأ هيلع ةجحلاو دحاو لوقلاف { ةجحلا ليبس ةقرافم يف هتينالعو هتريرس

 ىعدا نم لوبق زوجي الو { ةجح اهيلع سيلو ةجحلا يه هيلع ةمئاقلا ةجحلاو

 لبق نمل ةجح الو { رثك وأ لق ةداهش الو لوقب ادبأ كلذ حصي الو٬كلذ ريغ

 . هلباق نم كلذ

 3 هيف لخد اميف اقمع بلاط يأ نب يلع نوكي نأ امإو 9زرصن

 هيلع نوركنملاو . هنم كلذ فرع نم دنع هيف لخد ام { قح هيف لمتحي امم

 يف اهبوجوو اهتوبث نوملعي مهو { هتجح عطق يف هلل نونئاخ 3 هرذعب نوملاع
 مهو . اهعضوم يف ةجحلاب اوماقو ، كلذ يف هللا اوناخو . هل ةريرسلا ماكحأ

 هللا دنع ةريرسلا مكح يف بلاط يبأ نب يلع نوكيف . هب اوماق ام لطاب نوملعي

 8 ةجحلا قدص نم دنعو } اقحم كلذب هيلع تماق يتلا ةجحلا دنعو { اقحم

 مكحو ةجحلا ةاض نمو 3 الطبم ةجحلا ماكحأ تبثأو { ةجحلا ماكحاب مكحو

 ةجحلا هب امل تماق ام ريغ اهيف وأ اهيلع نيعدملا نم لبق وأ { اهاداع وأ اهلاطبإب

 ةجحلا لطاب ملع نم الإ 3 ناك ام انئاكو ناك نم انئاك ، الطبم ناك نيدلا يف

۔ ١٢٠ ۔



 يف كلذ رهظي الو 0 هتريرس يف هلل كلذب مكحي نأ هيلعف © جوجحملا قحو

 هللا هدبعت نم عيمج دنع هللا نيد مكح يف ايعدم ناك كلذ رهظأ ىتمف . هتينالع

 ايف . هللا نيد لصأ يف ايعدم ناك اذإ 3 ناك ام انئاكو ناك نم انئاك . هنيدب

 . ةجحللو ةجحلا يف هدابع هب هللا دبعت

 هيف نوكي ام تقو يف ةجحلا ةلزنمب تلزن هنيد يف هلل ةجح لكو : لصف

 هدابع نم هللا هدبعت نم عيمج ىلعو { هنيد يف هلل اهعضوم يف ةجح يهو . ةجح
 وأ اهكردأ نم دنع كلذ ريغ ىلإ لوحتت الو } كلذ هنيد ةعيرشو كلذ هنيدب

 38 لهجب الو ملعب هللا ةجح ةفلاخم ادبأ هل سيلف . اهلهج وأ اهفرع آ اهكردي
 ىلإ رومألا نم رمأ يف ةجحلا توبثب ةرهشلا ماكحأ لوحتت نلو . نيدب الو يأرب

 هيلع يربحت نأ زوبي نلو ، كلذ لاحمو ؛ هلاطبإ الو هيف ةرهشلا مكح لاطبإ

 يف هلاطبإ ىلع ةداهشلا ماكحأ الو ةريرسلا ماكحأ داضي وأ { ةريرسلا ماكحأ

 يبأ نب ةيواعمو ريبزلاو ةحلطو نافع نب نامثع يف لوقلا كلذك

 هب تماق امو { مهيلعو ةرهشلا مهل تضق اميفو ، دحاو مهيف لوقلا ، نايفس
 لوحتي نلف هللا ةجح كلذ ىلع عمجأو . هللا نيد مكح يف مهيلعو مه ةجحلا

 نم ملعي ملو } كلذ فالخ ىلع راصمأ وأ رصم لهأ عمجأ ولو 3 هريغ ىلإ كلذ

 ىوعدلا ىلع ةرهشلا مكح زوجي نلو ، كلذ ريغ عامجالا كلذ هعم حص

 ىوعد وأ 0 ىوعدلا ةلزنمب ةلزان ةرهشلا نوكت امب نيعدملا نم الو ىوعدلاب الو

 ىضم اييف كلذ فلس ولو مهمصخ ىلع مهتجح هب تماق اميف قحلا لهأ ىلع
 . مهمكح نم

 وأ دحأ رفك ىوعد تحبصاف ، ىوعدلا جرخ جرخت ترج ةرهش لكف
 دحأل سيلف } ىوعدلا جرحم هللا نيد ماكحأ يف جرخي ام ليبس ىلع . هناميإ

 امل لباقلاو ۔ ترهش نم عيمج نمو ترج نم عيمج نم . اهب لمعلا الو اهلوبق
 لطابلا لوبق لهج هعسي الو ، هملع وأ كلذ لهج { كلذب كلاه اهب لماعلاو

۔ ١٦١ ۔



 ةلي يبنلا ليبس ىلع ةتباثلا رهاظلا مكح يف ةماتلا ةجحلاف { ةءارب الو ةيالو يف

 ةلتق مه ث -امهنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ ليبسو

 وبراحمو 0 لمجلا موي ريبزلاو ةحلط وبراحمو رادلا موي نافع نب نامثع

 موي بلاط يأ نب يلع وبراحمو ، نيفص مايأ هبزحو نايفس يبأ نب ةيواعم

 هلدبي ملو ليبسلا كلذ ريغي ملو ، ليبسلا اذه ىلع ىضم نم عيمجف 3 ناورجلا

 موي ىلإ ةملاسم وأ ةبراحم وأ نيد وأ يأر وأ © لمع وأ لوقب هنع غزي ملو
 فلاخ نم لكو . لدعلاو طسقلاو قحلاب هلل ةمئاقلا ةماتلا ةجحلا وهف 0 ةمايقلا

 موي ىلإ ضرألاو تاوامسلا ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا قلخ ذم ليبسلا اذه لهأ

 عدم وهف { ةملاسم وأ ةبراحم يف & لمع وأ لوقب 0 نيدب وأ يأرب . ةمايقلا

 هصخ اميف الإ ةماتلا هللا ةجح ىلع © هللا نيد يف هل الو هنم ةجح ال ؛ جوجحم

 . ماعلا ةلمج مكح نود تاصوصخملا مكح نم

 وأ مكاح وأ مامإ وأ { ملاسم وأ براح وأ دعاق وأ جراخ لكف : لصنف

 ىلع هضرأ يف هللا ةجح ليبس ىلع ةماقتسالا هل تحص . ملاع وأ فيعض

 فلاخم لكو .7 هنيد يف كلذ نم هل هللا لعج اميف ةماتلا ةجحلا وهف .3 هدابع

 موي ىلإ هدابع هب هللا دبعت اميف رهاظلا مكح يف رذعلا عوطقم جوجحم وهف ةجحلل

 { اهتفلاخم اهملع وأ اهلهج نمل سيل ةيقاب ةجح يه ةيضاملا ةجحلاف { ةمايقلا

 اهلهأل هنلا بجوأ ام لاطبإ الو اهتفلاخمب الو } اهضقنب اهيدي نيب مدقتلا الو

 مكح هصخ اذإ ،. هلهج وأ كلذب دبعتملا كلذ ملع 7 هنيد يف اهقح نم

 . اهمومعم مكح همع وأ اهصوصخم

 ةملكلا عامجإ دجوف ، نميلا ضرأ نم مدقي ءعىشان اشن ولف : لصف
 نأو {، قحملا وه ناميلا نب نوراه نأ ىلع ؛ ةماعلاو ةصاخلاو ملعلا لهأ نم

 يف اهفالتخا نم رهظو 0 نيدلا يف هيف افلتخا اييف لطبملا وه ليحرلا نب بوبحم
 { ةملكلا ديكأت دجو هنأريغ ، فقي مل وأ هيف افلتخا ام ىلع وه فقوو 0 نيدلا

 ليحرلا نب بوبحم نم ءىربف . اذه ىلع ةماعلاو ةصاخلا نم ةرهشلا رهاظتو

۔ ١٢١٢ ۔



 كلذ نأ ملعي مل ولو كلذ لهج هعسي ملو { اكلاه كلذب ناك 3 اذه ىلع

 لهأ ىلعو مالسالا يف اهيعدم نم ىوعد ةرهش ةرهشلا كلت نأ الو © لطاب

 نم . هنامز يف ةملكلا ديكأت نم هعمس ام ركني نم طق عمسن ل ولو . مالسإلا

 دنع هل نكي ل ولو ٠ كلذب كلاه وهو . كلذ هعسي الف .« هرصعو هرصم له أ

 ىلع ۔ هللا همحر _ ليحرلا نب بوبحم نم هتءارب الإ بنذ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا

 . اذه

 ضرأ نم اهريغ وأ ناسارخب ءىشان اشن ول كلذكو : لصن

 نب عفان بيوصت ىلع هرصعو هرصم لهأ نم ةملكلا ديكأت دجوف { جراوخلا

 كلذ ريغ ملعي ملو 0 هبزحو ضابإ نب هللادبع رمأ لاطبإ ىلعو 0 هبزحو قرزألا
 ىلع ضابإ نب هللادبع نم ىريف ٠ اركنم الو اعفاد الو اريغم كلذل عمس الو

 قرزألا نب عفان هيف فلتخا ام ىلع فقوو . اكلاه ناك . ليبسلا اذه

 . هلهج وأ ، كلذ يف مكحلا ىلع فقي مل وأ ، ضابإ نب هللادبعو

 كلذ ىلع هعبتا ، نيدلا يف نيملسملا ةمئأ نم مامالل فلاخم لك كلذك

 لبقف . لطابلاب قحلا نيملسملا مامإ ىلعو \ باوصلاب هل اودهشف .3 هعبتا نم

 8 كلاه وهف & كلذب قحملا نم ءىربو } لهاج وأ كلذب ملاع نم لباق كلذ

 دقو ، هفصو لوطي بابلا اذهو 3 ةوعدلا ةرهش ىرجم يرجي بابلا اذه لكو
 . هللا ءاش نإ ارسفمو المحم ٠ ةيافك هضعب ف ام هنم ىضم

 نمم قح لصألا يف ثدحلا نوكي نأ ىوعدلا ةرهش نمو : لصف

 لهأ ثادحأ نم كلذ نود ايف . راكنالا نم هثدحم هب رفكي امم رفك وهو هثدحأ

 هملع نم هنم كلذ ملعتيف 6 رئاغصلا ىلع رارصالاو رئابكلا باكترا نم رارقإلا

 اوملع دق ام ىلع هنم نوأربيف 0 مالعألا وأ فاعضلا وأ { ماوعلاو صاوخلا نم

 هدنع رهش نم دنع هثدح رهشي نأ نود ، هملع مهل صاخلا هثدح نم هنم

 هثدحأ دق يذلا هثدح ىلع هنم نيئربتملا ةءارب ةرهش هيلإ غلب امنإو & هنم مهتءارب

 رارقالإ لهأ نم ، راصمألا لهأ عيمج نم هنم ةءاربلا ترهش ولف ، مهملع يف

۔ ١٢٣ ۔



 تناك ام ‘ رايخألاو ةماقتسالا لهأ نم فاعضلاو راجفلاو راربألاو راكنإلاو

 هل ةبجومب الو 7 هنم أربتملا اذه نم ةءاربلا اهملع نم ىلع ةبجومب ةرهشلا كلت

 { اهب مكحو ةرهشلا هذه لبقو { ءىربتم اذه ىلع هنم ءىرب نإف { هنم ةءاربلا

 . بوتي نأ الإ رذعلا عوطقم اكلاه ناك

 رفك ملع بجوت ال } نيئربتملا نم ةءاربلاو نيعلاخلا نم علخلا ةرهشف
 ىلع هنم ةءاربلا نوكتو { هنم ةءاربلا ةرهشلا كلتب ملاعلل زيجت الو { هنم أربتملا

 ١ نوديزي وأ فلأ ةئام وأ دحاو نم 3 اورثك وأ اولق ، هنم نيئربتملل اديلقت اذه

 . اوناك ام انئاكو اوناك نم انئاك .3 ةياهن الو هل ةياغ ال ام ىلإ

 ةءاربلاب ملاعلا عم حصي مل يذلا ، كلذ هثدح ىلع هنم ءىرب ول كلذك

 ةباحصلا نم رمعو ركب يبأ لثم ، نوديزي وأ هيقف فلأ ةئام ، نيئربتملا نم هنم

 هللا ةمحر _ بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسوم لثمو . ۔ مهنع هللا يضر ۔
 نم هنم ءىربتملا ةءاربك هنم أربي نأ هعسو الو هل زاج ام . ءاملعلا نم ۔ اهيلع

 هنم عامس وأ { هثدحل ةنياعم نم هثدح ملع بجومب الو {، هثدحب هنم ملع ريغ

 نإف {} هثدح ةحصب مكحلا بجوت ةداهش وأ ، هثدح حصت ةرهش وأ هثدحل

 ةءارب مكح وه اذهو . بوتي نأ الإ اكلاه ناك { اذه ىلع ءىربتم هنم ءىرب

 زوجي الو . نيدهاشلا ةداهشك دهشو . ءىربتملا ةءاربك ءىرب اذإ ديلقتلا

 اييف { ۔ مهيلع هللا تاولص ۔ هلسرو هللا ءايبنأل الإ نيدلا يف لحي الو ديلقتلا

 { خوسنملا ريغ خسانلاو ث هباشتملا ريغ مكحملا نم مهف ديلقتلا هيف زوب
 هنإف . مهتنسلأ ىلع ناطيشلا هيقلي امم الو ، مهنم طلغلا هجو ىلع يرجي ال امم

 بن الو لوست نم يب نم انلسرأ امو :- ىلاعتو كرابت - هللا لاق دق

 هفا مكحي مت ناكلا يقليام هلا عيقن يف ناطيشلا ىقلأ كت اذإ الإ

 ضرمت ميوت ىف نيذلل ةش ناطيشلا يقلي ام لعجيل يكح يليت هناو هتايآ
 هنأ ملعلا اوئوأ نيذلا ملع و ديعب قاقش يفل نيملاظلا ةرو موك ةيساقلاو

: 
۔ ١٦٤



 . 0)ه«ميقتتشم

 نورفاكلا هرك ولو نيدهاشلا نم هللا لوق قيدصت ىلع نحنو
 كرابت هتلا لوق نم اذهب نمؤن نحنف 0 نولوأتملا كلذ يف لوأتو 3 نوقفانملاو

 نأو ، لسرلاو ءايبنألا نم هب ىدتقي نأ زوجي ال كلذ نأو & كلذك هنأ ىلاعتو

 كرابت دعو دق ايك كلذل خسان هللا نأو . هلبقو هب ىدتقا نمل ةنتف كلذ

 هقلخ هب هتلا ىلتبا دق ام ىلع قحلا كلذ نأ ملعلا اوتوأ نيذلا ملعيلو { ۔ ىلاعتو

 ريغ ىلع هنولوأتي الو . هنوركني الو مهبولق هل تبختف كلذب اونم ؤيف { هدابعو
 فلتخا ام عيمج يف } ميقتسم طارص ىلإ اونمآ نيذلا داهل هللا نإو }© قحلا ليوات

 . نونوتفملا هب نتتفا ام عيمج يفو ث نوفلتخملا هيف

 نم ماوعلا نسلأ ىلع رهظيو رهشي نأ ىوعدلا ةرهش نمو : لصف
 ةداهشلاو {، ثدحملا رفك نيملسملا نم فاعضلاو { راكنإلا لهأو رارقالا لهأ

 نأ ريغ نم . ءايسألا نم ءيش وأ ، كرشلاو يغبلاو قافنلاو رفكلاب هيلع مهنم

 حصي الو { قافنلاو قسفلاو يغبلا هيلع بجوي وأ { هرفكي يذلا هثدح رهشي
 عيمج يف دحأ ىلع اذه رهش ولف & كلذ هيلع بجوي يذلا كلذ هثدح ةرهشلا يف

 زاج الو . ةءاربلا هيلع ابجوم كلذ ناك ام { هجولا اذه ىلع قافآلاو راصمألا

 ةرهشو ىوعدلا جرخ جرخي اذه نإف ، كلذ لحي الو هنم أربي نأ كلذ ملع نمل

 بجتو هرفك حصي امنإو . هنم رهش نمم هيف ةداهشلا زوجت ال كلذ نأل ، ىوعدلا

 كلذ يف مهنم عامجإلاو هيلع مالعالا مكح نم كلذ رهش اذإ لحيو © هنم ةءاربلا

 كلذب مهنم مكحلا رهشو . هيلع ةداهشلاب مالعالا نم كلذ رهش اذإف { هيلع

 مهعامجإ نم كلذب ةرهشلا تحصو اوفلتخي ملو } كلذ ىلع اوعمجأو ث هيلع
 ةرهشلا هب حصت امو 0 هرفك هب حصي امم كلذ ناك { هيلع كلذب مهمكحو

 لهأ نم . ملعلا لهأ نم فالتخالاب ةرهشلا تءاج نإف 3 هيغبو هرفكل

 اوفلتخاو نيملسملا نم ةملكلا كلت ىلع عمتجي ملو ، فالتخالاب هيف ةماقتسالا

۔ ١٢٥ _۔



 اذإو © هقافنو هقسفو هيغبو هرفك ةحص ىلع عامجالإ مكح ليزي امم كلذ ناك

 ةداهشلاب مالسالاو ةماقتسالا لهأ نم ءاملعلاو مالعألا نم ةرهشلا تحص

 © يغبلا وأ قافنلا وأ قسفلا وأ 9 رفكلاب هنيعب سانلا نم دحأ ىلع ، مكحلاو

 تبجوو ، هملع نم ىلع كلذ ملع بجوو . هقافنو هرفكل احصم كلذ ناك

 نأل ©، يغبلا هيلع بجوأو هرفكأ يذلا هثدح حصي مل ولو ، كلذب ةءاربلا

 اذه سيلو 0 اوفلتخي ملو كلذ ىلع اوعمجأ اذإ ، ةجح ءايلعلا نم مكحلا

 نم هيلع ةداهشلا ةحص ترهش دقف . ةداهشلا جرخم اذه جرخي امنإو 3 ديلقتب

 3 هب اودهش ولو 0 كلذ يف ةجحلا مهو ، هقسفو هقافنو هيغبو هرفكب مالعألا

 {} تحص اذإ مهنع كلذ ةرهش كلذكو © كلذب ةجح اوناك مهنم كلذ عمسو

 يف مكحلا ىلع مهنم عامجإ كلذ نأل { ةداهشلا عامسو ةداهشلا ماقم موقت

 . ةجحلا مهو ثادحألا

 رفكلاو سلاب هب اومكح هيلع يذلا ثدحلا حصي مل اذإو : لصف

 ناك ©. هثدح يف يغبلاب هيلع مكحلا ىلع { ةركانم ريغب عامجإلا حصو 0 قافنلاو

 ملعل اليزم كلذ ناك اوفلتخا نإو ، نيملسملا نم عامجالا نم ةجح كلذ

 كلذ يف مهفالتخا يف نيملسملا نم ةعامجلا تناكو 3 ةرهشلا ةحصو عامجإلا

 نوكي الو . ةيالولا يفو اعيمج نيقحم ، هيف فلتخملاو هيلع موكحملا ثدحلا
 ىواعدلا يف فالتخا كلذ امنإو ، نيدلا يف افالتخا ءايلعلاو ةعامجلا نم كلذ

 قح نم هيف اوفلتخا اييف ، ماكحألا رئاس يف اعيمج نيقح رمالا رهاظ يف اوناك اذإ
 هيف نوكت اميف مهتداهش أفاكتتو ، قح لهأ مهنأل 3 هلطابو ثدحملا اذه

 ف مهفالتخا ملع نم دنع نيقحم اعيمج نونوكيو } تاداهشلا يف ةئفاكتم

 . كلذ هعم حصي الو اوفلتخا هيفو { هيلع يذلا ثدحلا ملعي ملو { ةداهشلا

 اذه ريغب نيدلا يف لطبأ دق نيفلتخملا نيقيرفلا دحأ ناك ولو : لصف

 نيدلا نع اعلخنم وأ {} نيدلا يف نيملسملل ايصخ ناكو . كلذ لبق هجولا

 نم ةفلاخم لهج هنأ الإ { مهفالتخا ملع نم كلذب ملعو ،. هوجولا نم هجوب

۔- ١٢٦ ۔-



 ملعي ملو {} هلهجب نيقيرفلا نم علخنا نم عالخناو { نيقيرفلا نم فلاخ
 نم نيقحملا ةجح ةجحلا تناك .3 نيقيرفلا نم هيف فلتخملا ثدحلا

 ىلع ، هوجولا نم هجوب نيدلا يف فلاخم الو عولخمل ةجح الو 0 نيفلتخملا

 يف الو ثادحألا يف مكحلاو ةداهشلا نم هب ماق اميف الو ة نيدلا يف قحم

 روزلاب ادهاشو ‘ هتريرس يف هلل انئاخ رهاظلا مكح يف قحملا ناك ولو 0 نيدلا

 قحلاب مكحلا ىلع نيقحملا نم عامجالاف {} هيلع مكحو هيلع دهش نم ىلع

 نيدلا يف مهئامصخ نم مهيلع ىعدملاو | ةجح مهباوص هيف لمتحي اميف رهاظلا
 وهف . هتريرس يف قحملا وه ناك ولو . هنم الو هل ةجح الو . ةجحلا لئاز

 8 ثدحملا ىلع ريكنلاو ثدحلا يف مكحلا يف فلتخا اذإو 3 هتينالع يف يعدملا

 ملع نم ملعي ملو ، نيقحملا ىلع نوعدملا نولطبملا ءايلعلاو نوقحملا ءايلعلا
 ، نوقحملا ءايلعلا مه ةجحلاف { هيف اوفلتخا يذلا ثدحلا لصأ كلذ مهنم

 اوفلتخا اذإو . ثدحملا ىلع ايكح هوتبثأو ، هب اومكحو هيلع اوعمجأ ام مكحلاو

 ناكو ، عامجالإ مكح مهفالتخا نم كلذ ملع نمع لازو . افالتخا كلذ ناك

 & هيغب الو هيف فلتخملا رفك فالتخالا ىلع كلذ يف حصي نلو . هيف افلت

 أطخو نيقيرفلا دحأ باوص ملع وأ & ثدحملا ثدح ملع هصخ نم دنع الإ

 مكح يف ءايلعلا فالتخال ثدحملا رفك مكح كلذب حصي سيلف الإو 3 رخآلا

 . هثدح

 اذإ ، ةرهشلا ماكحأل اليزم ءاملعلا نم فالتخالا نوكي امنإو : لصف

 حص اذإ وأ ، رفكلا نم الو لطابلا نم هثدحمل جرحم ال يذلا ثدحلا حصي مل

 ثدحلا لمتحا اذإف ، لطابلاو قحلا لمتحي امم وهو & ثدحملا نم ثدحلا

 3 هئطخ الو هباوص ىلع اوقفتي ملو 5 ءايلعلا همكح يف فلتخاف { لطابلاو قحلا

 نكي ملو . ءايلعلا مكحب يغبلاو رفكلا ةحص تلازو . هيف عامجالا مكح لطب

 هيف مكحلا ناكو . هيف فلتخي ال ام ةرهشلا ماكحأ نأل ةرهشلل ابجوم كلذ

 . نيفلتخملا قدص ملع وأ ثدحلا ملع هصخ نمم صوصخلاب

۔ ١٢٧ ۔



 لكلاو {. همكح اذهف { نكمي امم ثدحلا حص وأ ثدحلا حصي مل اذإو

 ءايلعلا نم نيقيرفلا دحأ مكح ةرهش ةحصب موقت الو ، هملعب صوصخم هيف

 صوصخجمب الإ هيف مكحلا سيلو ث هيلع الو كلذ هغلب نمل ةجح . هيغبو هرفكب

 عيمج يف كلذ دعب ثدح نممو © نامزلاو رصعلا لهأ نم ناك نم انئاك { هملع

 . نامزألا

 اطخلاو لطابلاو قحلل المتحم حص وأ ، ثدحلا حصي مل اذإو : لصف

 نم عامجالا حصف { مهفاعضو نيملسملا ءايلع كلذ يف فلتخاف ، باوصلاو

 نم عامجإلا هعم حص نم عم حصي مل يذلا { هثدحب هرفك وأ هيغب ىلع ءايلعلا
 فالخ نيملسملا فاعض نم حصو {. كلذب هيلع مهمكحو . هرفك ىلع ءايلعلا

 اميف ماكحألا يف ةجحلا مه ءايلعلا نأل ءايلعلا ىلع نيعدم ءافعضلا ناك . كلذ

 . مالسالا ماكحأ نم ثدحي

 نونوكي ال نيذلا نيملسملا ءافعحضو فالخلا لهأ فلتخا ولو : لصف

 حصي الف .{ هلوهجم وأ لطابلاو قحلا لمتحي امم & ثدحلاو نيدلا يف ةجح

 مهفالتخا نوكي الو & مكح كلذ يف نيملسملا نم ءافعضلاو ماوعلا عامجإب

 لطابلاو قحلل المتحم ثدحلا ملع هيلإ غلب نم عم هلاحب ثدحلاو { افالتخا

 ©، هملع ايع هيف الوئسمو . همزلي امل هيف مكاحلا وه ناك ،. باوصلاو اطخلاو

 قحلل المتحم ثدحلا ناك اذإ ماكحألا تبثي امم ماوعلاو ءافعضلا مكح سيلو

 . عامجإلا هعم حص نم عم حصي ملو ، لطابلاو
 اذإ ، عامجإب مهعامجإ الو ، فالتخا ماوعلاو ءافعضلا فالتخا سيلو

 . كلذ لثم ىلع اوعمجأو ةجح هيف نونوكي ال اميف اوفلتخا

 } هتحصل كلذ ابجوم ثدحلا ةحص ىلع ءافعضلاو ماوعلا نم عامجالاو

 3 مكح الو ريسفت ىلإ جاتحت ال ةعقاولا رابخالا نأل { رابخالا يف ةجحلا مهنأل

 . كلذ لثم ماكحألا تسيلو هيف فلتخي مل ام كلذ ، حصت ماوعلا نم ةرهشلاف

۔ ١٢٨ ۔



 باب

 ثادحألا هوجوو رهاظلا ىف ةءاربلا

 هيلع ىلوتملاو كلذ ىف كاشلاو

 ءايسألاو رصملا يف مكحلاو

 ةلمج يف دبعلل ةيفاك ةطيرشلا ةءارب نإف © رهاظلاب مكحلا يف ةءاربلا امأو

 مكح ف ةءاربلا نم همزلي ايع ‘ انفصو ام ىلع ةطيرشلا ف هتءاربو ٨ هنيد

 مكح يف © هنيعب سانلا نم دحأ رفك ةفرعمب ةجحلا هيلع موقت ىتح ب رهاظلا

 سانلا نم دحأ رفك هعم حصي وأ 5 ةقيقحلا مكح نم انفصو ام ىلع ةقيقحلا

 رفك هعم حصي وأ ٠ ةقيقحل ١ مكح نم انفصو ام ىلع ‘ ةقيقحل ١ مكح يف هنيعب

 يف ةطيرشلا ةءاربب ادبأ ملاس وهف الإو ، رهاظلا مكح يف هنيعب سانلا نم دحأ

 ثحب هيلع الو هل سيلو 0 رهاظلاب مكحلا ةءارب كرت ف ٨ ةكلهلا نم هتلمج

 حصي ام هيف هعم حصي وأ دحأ نم نياعي ام } سانلا نم دحأ نع لا ؤس الو

 ةفرعم لهج هعسي ال امي هنم ةءاربلاو ٠ هرفك هب قحتسي يذلا © هثدح هب

 يذلا ثدحلا مكحب هملعب . هثدحب هملع عم ةجحلا هيلع موقت وأ . هرفك

 ، ةطيرشلا ةءاربب ادبأ ملاس وهف الإو ، ةجحلا هيلع موقت ام هجو نم . هبكر

 دق } هلل اودع ؛ ةقيلخلا ةلمج يف هنم ءيش وأ & كلذب هلهج لاح يف لوتي مل ام

 ناميالا نم ثدحلا كلذ هجرخي هجوب ؛ هللا نيد مكح يف ةءاربلا هدنع قحتسا

 دحأ نم أربي وأ 5 هتيالو نم هب نيدي نيدب وأ ملعب وأ لهجب 0 هالوتيف رفكلا ىلإ
 لجأ نم 6 ةقيلخلا نم ةءاربلا قحتسي ال نمم وأ ©٥{ نيدب وأ يأرب نيملسملا نم

 ءايلعلا نم دحأ نم يأرب وأ نيدب هنم ءىربف ©&©“ ثدحملا كلذ نم ءىربتملا ةءارب

 فقووأ ٨ نيدب ملاع وأ فيعض نيملسملا نم دحأ نع فقو وأ ٨ نيدب وأ يأرب

۔ ١٢٩ ۔-



 كلذ نم هتءارب لجأ نم ث نيدب وأ يأرب نيملسملا ءايلع نم ملاع نع
 اكلاه ناكو كلذ هعسي مل ، ملسملا فيعضلا كلذ لعف اذإف & ثدحلل

 ةءاربلا قحتسي ال نمم هنم ءىرب نمم ءىرب اذإف ك ثدحملا لوتي مل ولو ، كلذب

 نع فقو وأ ، نيدب ثدحملا كلذ نم ءىربتملا ةعارب لجأ نم " ةقيلخلا نم

 ءايلع نم ملاع نع فقو وأ {، نيدب ملاع وأ فيعض ةيالولا هعم قحتسا دق ملسم

 . كله دقف ؛ ثدحملا كلذ نم مهتءارب لجأ نم {، نيدب وأ يأرب نيملسملا

 لهج هعسي ال امم ثدحملا هبكر يذلا ثدحلا ناك نإ كلذكو : لصف

 يتلا & ثادحألا عيمج نم لقعلا ججح نم هب ةجحلا موقت امم ناكو . هتفرعم
 لهج عسي ال يذلا ثدحلا كلذ بكار نم ةءاربلا نإف ، اهتفرعم لهج عسي ال

 كلذ ناك ثادحألا يأ نم لقعلا ةجح نم هتفرعم ملع موقيو . هتفرعم

 ةفرعمب ةجحلا هيلع تماق دقف . هنيعب هثدحم نم نياعم كلذ نياعف }ك ثدحلا

 ججح نم ثدحلا كلذ ةفرعمب ةجحلا هيلع موقت تناك اذإ { هبكار لالض

 نأ {. هثدحب هثدحمل عماسلا وأ هثدحمل نياعملا عسي الف { ةرابعلا نود لوقعلا

 وأ ةيصعملا ىلإ ةعاطلا لاح نم هجورخو .3 هثدح ملعو هلالض ملع لهجي

 باوثلا وأ ، هللا نيد يف طخسلا ىلإ ىضرلا وأ ، هللا نيد يف رفكلا ىلإ ناميإلا

 نم ثدحملا كلذ جرخأف { هوجولا هذه دحأب كلذ ملع اذإف & باقعلا ىلإ

 ىلإ هباوث وأ & هطخس ىلإ هاضر لاح نم وأ هتوادع ىلإ . هللا ةيالو لاح

 نم وأ } رفكلا ىلإ ناميإلا لاح نم وأ ، لالضلا ىلإ ىدهلا لاح نم وأ 5 هباقع

 كلذ ثدحب هنياع يذلا ثدحملا كلذل تبثي ملو ، ةيصعملا ىلإ ةعاطلا لاح

 نم ائيش هلحن وأ هامس وأ { هتيصعم وأ هرفك وأ هلالض يف كشي ملو &، ثدحلا

 أربي مل ولو ، هب ملسيو كلذ نم هئزج ام لعف دقف & ثدحملا اهقحتسمل ءامسألا

 ةءاربلا مسا نم دارملا فرعي مل ام { اهنيعب ةءاربلا مكح فرعي ملو ثدحملا نم

 نم ضغبلاو } اضرلا نم طخسلا لاح هب داري امنإ هنأ 0 قارفلاو علخلاو

 ي هيلإ يعد وأ { هلابب رطخ وأ كلذب عمس اذإف ، باوثلا نم ةبوقعلاو { بحلا
 رطخ ام ملع هيلع ناك . هتفرعم هعسي ال ام هنم نياع دق يذلا .. ثدحملا اذه

۔ . ١٣٠



 ثدحملا نم ملع دق ناك اذإف 3 هيلإ يعد وأ هركذ عمس وأ ، كلذ نم هلابب

 ماكحأ ف يرجم امم اذهو . ثادحألا نم انفصو يذلا {©“ ثدحلا كلذ

 . هنم هللا حتف امب وأ 5 هللا ءاش نإ هعضوم يف هلهج عسي ال ام

۔ ١٣١ ۔



 باب

 ئ ةطي رشلا ةءاربو ىأرلا ةيالوو نيثدحملا ثادحأ ةفرعم

 نيثدحملا عيمج ف ل اؤسل او يأرلا فوقو ةفرعمو

 ماكحأل ١ نم كلذ يف مزلي امو نيثدحملا ثادحأ ةفرعمو

 {. اهلهج عسي ال ىتلا ثادحألا نم ناك ام امأف . هوجو ىلع رمألا اذه

 9 ةلمجلا نم اهنم عيش يف وأ { اهيف كشلا وأ اهنم عيش وأ ةلمجلا راكنإ نم

 يف وأ اهيف كشلا وأ اهنم ءيش وأ ةلمجلا راكنإ يف ثدحملا نم ثدحلا ناك اذإف

 قحاللا ةلمجلا ريسفت نم جرخي امم اهريسفت نم ءيشل راكنالإا وأ . اهنم عيش

 نم عيش يف كش وأ ائيش ركنأ اذإف ، ديعولاو دعولا وأ ديحوتلا نم . اهب

 هركذب عمس وأ هلابب رطخ اذإ { هل لهجلا الو هيف كشلا هعسي ال امم & كلذ

 ةفرعم لهج هعسي الف & كلذ نم ائيش ثدحملا قأ اذإ كلذكف . هانعم فرعو

 نم هيلع بجاو هملعو © هنع لا ؤسل ١ ف سفنُم ريغو © هيف كشلا الو هلالض

 عمس وأ هلابب رطخ اذإ كلذكو ٠١ كلذ ىنعم فرعيو © هنم كلذ فرعي ام نح

 هعسي الف .3 هنم ءيش يف وأ هيف كشي وأ هركني وأ كلذ نم ائيش دحجم نم ركذب

 . ثادحألا ةفرعم هوجو نم هجو اذهف . هئطخو هلالض ةفرعم لهج

 ٠ عامسلا نم هيف ةجحلا موقت ام وأ ٠ هلهج عسي امم ثدحملا قأ ام امأو

 نيد نم تاللحملا نم مرحو . تامرحملا نم كلذ نم ثدحملا لحتسا اميف

 لالحو ، مارحلا نم ثدحملا لحتسا ام ةمرحب ملع كلذ هثدحب ملاعلاو { هللا

 نم هلللا نيد نم هنأ هيف فلتخي ال امم {. هللا نيد يف لالحلا نم ثدحملا مرح ام

 هيلع قاض ؛ ملاعلا كلذ ملع اذإف ٠ نيملسملا عامجإ وأ ‘ هيبن ةنس وأ . هباتك

۔ _١٣٧٢



 دهش نم لهج هعسي ال هنأل . هتلالضل ةفرعملا الإ هعسي ملو ثدحملا يف كشلا

 ٨٥ مرح ام لالحتسا يف ىلاعتو كرابت هللا دداحيو 0 هنيد يف لالضلاب هيلع

 بيصم وهأ فرعي نأ الإ هعسو ؛ اذه يف كشلا هعسو اذإو & لحأ ام ميرحتو

 نيدي نأ كلذ هعسي الو & بيصم ريغ وأ 0 هب نيديو هيلع وه يذلا نيدلا يف

 كشي نأ هعسي مل كشلاب نيدي نأ هعسي مل اذإو { ال مأ باوص وهأ هيف كشيامب
 . هيف كشي الو باوص هنأ ملعي نأ الإ؛هعسي ال يذلا هنيد دحج نميف

 ملع هل حضتي مل ام . اذه يف كشلا هيلع قيضي ال هنإ : لاق نم لاق دقو

 3 رثكالا وه لوألا لوقلاو ، هملع نم هب مكحي ام باوص هل نيبو & كلذ
 ملع نأ دعب كلذ يف كشلا هعسو اذإف ، نيملسملا ءايلع نم لمعلا رثكأ هيلعو

 نيد نم لالحل مرحم هنأ ملعو { هملع نم هيف كشي ال امم ثدحملا نم ثدحلا

 ااذه هكش ىلع بهل انعم زوجي الف 0 هللا نيد نم مارحل لحتسم مأ . هللا

 يف كشي مل اذإف ، هلقع نم كلذ يف ةجحلا نم همزل دق ايع لاؤسلا داقتعا الإ

 ىلع ثدحملا نم اوئرب اذإ ءايلعلا نع فقي وأ ك ثدحملا نم نيئربتملا ءايلعلا

 ملسو 3 كلذ يف همزلي ايع لاؤسلل داقتعالا كرتي وأ ، كلذ هثدح

 كاشلاو ملاس لئاسلا نأ نوملسملا لاق ام عضوم نم اذهف 0 نيملسملل

 اعوقو . ةعقاو تسيل يتلا ةيضاملا ثادحألا يف لاؤسلا همزل اذإو ، كلاه

 ملع بلطل هكرت نوكيف & كلذ نم هللا هدبعت اميف اهفرصو اهتلازإ هيلع بجي
 يذلا & ثدحلا مكح ملع همزلي امنإو 0 هللا قوقح نم اقح هب لطعي ، كلذ

 ءىرب الو } هثدح ىلع ثدحملا لوتي ملو ، اذه نع لاؤسلا دقتعاو هملع دق

 ةمالس هل تناكو {، مهنع فقو الو هثدح ىلع ثدحملا نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم

 ضئارفلا نم سيل هنأل ، اذه لثم ملع بلط يف جورخ همزلي الف & فوقولا يف
 لا ؤسلا داقتعا هيلع امنإو { هندب يف الو هلام يف ةقلعتم الو { اهتقو نع ةتئافلا

 8 كلذ ملع نم همزل اميف هتمزل دق يتلا & ثادحألا هذهب ةداهشلا ىلإ لصيل

 يف ناك اذإ & كلذ يف هكشب اكلاه نوكي امنإ هنأ . افالتخا كلذ يف ملعن الو

۔ ١٣٣ ۔



 نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم هتءاربب وأ ©٠ ثدحملل هتيالوب وأ ٠ ل الحتس الا مكح

 ثدحملل هتيالو اماف . هنيح يف ثدحملا نم اوئرب اذإ مهنع فقي وأ ، ثدحملا

 اذإ كلذكو . افالتخا هكاله يف ملعن الف {} ةطيرشلا ةءارب داقتعا ريغ ىلع

 نم مهتءارب لجأ نم مهنع فقو وأ & ثدحملا نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم ءىرب

 نم ةءاربلا الو . ثدحملا ةيالو تابثإ ريغ ىلع ثدحلا ف هكش امأو ©}٠ ثدحلا

 . هيف فلتخي ال يذلا كلذف . مهنع فقو وأ ٠١ هنم مهتءارب لجأ نم ءايلعلا

 ملعو ٠ لالحتسالا ىلع ناك اذإ & كلذ لهج هعسي ال : لاق نم لاقف

 . ثدحلا ةمرح وه

 مكح هل نيبتي مل اذإ & كلذ يف كشلا هيلع قيضي ال : لاق نم لاقو

 لاؤسلا داقتعا هيلع نأ عامجالاب ملعن ال كلذكو } كلذ هعم حصيو ثدحلا

 يف ةعسلا هل ىري نم لوق ىلع ؛ كلذ ف كشلا هعسو دق ناك اذإ {. اذه نع

 ريغو ٥5 هنيح نم كلاه رهف ©٠© كلذ يف هرذعي ال نم لوق ىلع امأو © كلذ

 كلذ ملع هل ربعملاف لوقلا اذه ىلعو { نيع ةفرط كلذ نع لاؤسلا يف سفنتم

 & نيربعملا عيمج نم كلذ ةنابإ يف ةجحلا هيلع موقت © كلذ ملعل هيلع ماق اذإ
 . هبوكر هعسي ال ثدحل بكار لكو ٠ ثدحا يف هكشب ثدحلل بكار هنأل

 : ملعن الو 6 هل ةرابعل ا ف هيلع ةجح ؛ ثدحلا كلذ مكح هل نيربعملا عيمجف

 . افالتخا كلذ

 نيدي ام لصأ ف هنم ةطيرشلا ةءارب داقتعا ىلع ثدحملل هتيالو امأو

 . اثدحم ناك نإ هنيعب هيف كلذ دقتعي وأ .0 هب

 & هنم اوثرب اذإ ءايلعلا نم أربي مل ام ، كلذب ملاس هنإ : لاق نم لاق دقف

 لجأ نم مهنم دحأ نم وأ ءاملعلا نم ءىرب اذإو © كلذ لجأ نم مهنع فقي وأ

 لهج هعسي ال . ثدحم كلاه كلذب وهف مهنع فقو وأ © ثدحملا نم مهتءارب

 هيلعو {}١ة لالحتسالا ىلع وأ ميرحتلا ىلع ثدحلا كلذ ناك . هنيح نم كلذ

۔ ١٣٤ ۔



 ©. ةجح كلذ ف هيلع عيمجلا ةرابعو . بكر ايع لا ؤسلاب ةنونيدلا كلذ عم

 مهتءارب لجأ نم مهنع هفوقو وأ 0 ءايلعلا نم هتءاربب ثدحم هنأل كلذ هعسي الو

 ل وأ . ةطيرشب هالوت وأ هنع فقوو . هلوتي ل وأ ثدحملا ىلوت 0 ثدحملا نم

 ريغب هتيالوب ثدحم وهف ةطيرش ريغب هالوت اذإف . ةطيرش ريغب هالوت وأ . هلوتي

 ءايلعلا نع هفوقوب ثدحمو ميرحتلا وأ لالحتسالا ىلع ثدحلا ناك {، ةطيرش

 نم كلذ ملع هل ربع نم لكو =“=٨5 ثدح وهف كلذ نم لعف امأو ٠ مهنم هتءارب وأ

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو ، ةجح هيلع وهف 3 اثدحم نوكي نأ دعب

 نم مهنم أربي وأ ءايلعلا نع فقي ملو © ةطيرشب ثدحملا ىلوت اذإ امأو

 . كلذ لجأ

 ىلع وأ ميرحتلا هجو ىلع ناك . كلذب ثدحم رغ هنإ : لاق نم لاقف

 . . ليلحتلا هحجو

 هل سيلو ٠ ميرحتل ١ الو ليلحتل ا هجو ىلع كلذ هعسي ال : لاق نم ل اقو

 كش نإ هتيالو كرت الإ هعسي الو ©، هيلع تناك ام لصأ ىلع هتيالو تبثي نأ

 . ثدحلا مكحب ملعي مل ولو & كلذ هثدحب ملع اذإ هنم ةءاربلا وأ 73 هيف

 كلذ ناك نإ يأرب هالوتي نأ هعسيو 3 هيف كشلا هعسي : لاق نم 7

 وهف . ةءاربلا ىلإ ةيالولا نم هجرخأ دق ناك نإو { ةيالولا نم هجرخي مل ثدحلا

 . مهنع فقي وأ ءايلعلا نم أربي مل ام ، ميرحتلاو لالحتسالا يف هنم ءيرب

 لالحتسالا ىلع امأو . ةمرحملا ثادحألا يف هل كلذ امتإ : لاق نم لاقو

 نأ هلف ثدحلا بجوي ام مكح ملعي مل هنأ الإ ثدحلا ةمرحو ثدحلاب ملع اذإ

 وأ هنم ةءاربلا الإ سيلو 3 الف لالحتسالا يف امأو { انفصو ام ىلع يأرب هالوتي

 نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم أربي نأ لاحلا نم لاح لك ىلع هعسي الو { هنع فوقولا

 ناك ، افالتخا كلذ ف ملعن الو & كلذ لجأ نم مهنع فقي الو . ثدحملا

۔ ١٣٥ ۔



 فقو وأ ةطيرشلا ةءارب ىلع هالوت وأ هنم ءىرب 9 امرحم وأ الحتسم ثدحلا

 & لاؤسلا داقتعا ىلع هنع فقو وأ ، يأرب هنع فقو وأ يأرب هالوت وأ 0 هنع

 . كلذب ثدحم وهو لاح لك ىلع هعسي الف

 جراخ ريغ هيف لاح وهو 7 هبكر دق رمأ نع هيف لا ؤسلا همزل لاح لكو

 ناكو } تاقوألا نم هريغ ىلإ هنع كلذ تقو لاوزب وأ ، هنع هنم لاقتناب { هنم

 بلط يف جورخلا نم هل ةءارب الف الإو ، هيلع ةجح كلذ ملع هل ربع نم لك
 وه بوتي وأ ، كلذ نم بكر دق ام لاح نم جرخي ىتح . ةردقلاب كلذ ملع

 ملع هيلع بجوت يتلا ةرابعلا ةجح هيلع مقت مل ام { هتلمج ي وأ هنيعب كلذ نم

 باوصلا قفاوف 5 هنم ةبوتلا هلقع يف نسح امب هنيعب هنم بات اذإف 3 هنيعب كلذ

 كلذ هل ربع وأ ، ةلمجلا يف هثدح نم باتف & كلذ يف ةرابعلا مدع وأ كلذ ين

 هل اجرحغ كلذ ناك نإ ، ةطيرشلا يف هنيعب هنم بات وأ 3 هنيعب هنم باتف ربعم
 كلذ لكف ، هتطيرش ىلع كلذ نم باتف هقلاخل اهب ناد يتلا { هتلمج ماكحأ نم

 نم بات اذإف { هتلمج يف هيلع دب ؤم لمع هيف نكي ملو ةبوتلاب جرخ اذإ هل زجم
 اذإ امأو { هنيعب هنم ةبوتلا هيلعف هل نيربعملا نم كلذب ملع مث هتلمج يف كلذ

 ١ كلذ نم بات دقف .ث هتلمج يف ةبوتلا هنم همزلي ناك نإ هتطيرش يف هنم بات

 يف نيدب هيلع اميقم نكي مل ام ، كلذ ملع اذإ هنيعب هنم هتبوت نع كلذ هئزبجيو

 . هتدارإو هتين

 وأ لالحتساب ثدحلا ناك . ملع وأ لهجب ثدحملل هتيالوو : لصنف

 لا ؤسلا داقتعاو } كلذ ملع بلط هيلعو ، هيف لاحلا ثدحلا نم وهف { ميرحت

 نأ ىلإ كلذ ىلع هتردق نم . انفصو ام ىلع & كلذ ملع بلط يف جورخلاو

 كلذ يف لاؤسلا هيلعو { نيربعملا عيمج كلذ يف هيلع ةجحلاو ، ةجحلا هاقلت

 نم مدع وأ . هنيعب هنم ةبوتب الإ كلذ نم هل جرحم الو { نيربعملا عيمجل

 هل نيربعملا مدع عم { هتطيرش يف كلذ نم ةبوتب وأ ز هتلمج يف بوتيف نيربعملا
 . هنم ةءاربلا يف ةطيرشلا داقتعا ىلع ثدحملل هتيالو نكت مل ام © كلذ ملع

۔ ١٣٦ ۔



 يف كلذب ايلسم ناكو ، ةعسلا ىلإ قيضلا دح نم جرخ ةطيرشلا ىلع ناك اذإف
 ىلع ءايلعلا نم هتءارب كلذكو 0 كلذ انفصو دقو { ملعلا لهأ لوق ضعب

 نع هفوقو وأ { ميرحتلا وأ ليلحتلاب ناك ثدح ياب ثدحملا نم مهتءارب

 هيلعو . هنم ةبوتلاب الإ هنم هل جرحغ ال هيف لاح ثدح كلذ لجأ نم ءايلعلا

 ةياغ الو ، كلذ ةلمج يف انفصو دقو .3 هيلع ردقي امم جورخلاب كلذ ملع بلط

 وأ ةلمج يف انفصو ام ىلع ث ةيوتب كلذ نم جرخي ىتح { ةردقلا دعب كلذ ي هل

 هيلع مقت ملو ، ناسحتساب هنيعب هنم ةبوتب وأ { نيربعملا مدع دنع ةطيرش

 اذإ . ةعسلا ىلإ قيضلا لاح نم جرخيو هئزجي كلذ نإف 0 هيف ةرابعلاب ةجحلا
 ، هنيعب كلذ نم بات وأ { ةبوتلا هنم مزلت تناك نإ ، هتطيرش يف كلذ نم بات

 هل ءىزجم كلذف © كلذ ركذب عمسي مل ولو { هلابب رطخو كلذ نم نسحتسا امي

 نأ الإ { ةرابعلاب ملع اذإ كلذ هل زجم ريغف ةلمجلا يف هتبوت امأو . ةبوتلا نع

 لوق يف كشلا هيف هعسي هجوب نيثدحملا يف هكش امأو 3 هنيعب كلذ نم بوتي

 يف عامجالا ين همزلي الو . ةكلهلا نم ملاس وهف ، نيدلا يف وأ يأرلا ين نيملسملا

 نكي ملو ، لاؤسلا همزل ولو } كلذ ملع بلط يف جورخلا الو ، لاؤسلا كلذ

 . نيملسملا لوق ضعب يف لاؤسلا همزلف { هب كلهي 3 هل ابكترم ثدح يف الاح
 همزلي امنإو ، ةعسلا ىلإ قيضلا لوخد نم ملاس هنأل . جورخ كلذ يف همزلي الف

 هيلع نوكيف {} تاكلهملا نم الاح هيف نوكي اييف جورخلاو عامجإلاب لاؤسلا
 9 كلذ ىلع ردق اذإ هيف جورخلاو } لاؤسلا داقتعاب ةكلملا كلت نم جورخلا

 ةنونيدلا ىلع عامجالا عقي الو . ةيافك هضعب يف امب كلذ ريسفت ىضم دقو

 هتعاسو كلذ هنيح يف { ةكلهلا نم املاس دبعلا هيف نوكي اميف & لاؤسلاب

 ، تومي نأ ىلإ كلذ هعسو 0 نيع ةفرط ءيش ىلع ةماقالا هتعسو اذإو 0 كلت

 رضاح لمع هيف هيلع بجي لاحبو ، ةجحلا مايقب ةعسلا لاح نم جرخي مل ام

 هب ءىزتجي امم باتكلا اذه يف بابلا اذه لوأ يف كلذ انّيب دقو { هتقو توفي

 . لوقعلا لهأ

۔ ١٣٧ ۔



 يف جورخلا لحتسملا ثدحملا يف كاشلا اومزلُ مأ ملف : لئاق لاق نإف

 هتيقل اذإ : متلقو لاؤسلا داقتعا هومتمزلأو ؟ هيف كش يذلا كلذ ملع بلط

 ؟ الوبق الإ هعسي مل ، هيلع تماقو { ةجحلا

 همزلي الو & كلذب ةنونيدلا ريغ ىلع © لا ؤسلا داقتعا هانمزلأ امنإ : انلق

 ىلع ةماقالا هل بجت ملف ، قيض لاح يف هنأل كلذ هل انببحأ امنإو } نيدب كلذ
 سفني الو ، هنيح نم هب كلهي هنأ ملعلا لهأ رثكأ لاق دق يذلا ، كلذ هكش
 مقت مل ام كلذب كلهي ال هنإ : لاق نم لاق دق ناك نإو . هنع لاؤسلا ي هل

 انلعجو {} كلذ نع لاؤسلا دقتعي نأ هل انببحأف & كلذب ةنونيدلا دهاوش هيلع

 اقفاوم ناك اذإ انموق نم ةقثلا ملاعلاو © ةجح نيملسملا نم دحاولا ملاعلا هيلع

 نم هيقفلا نع نيملسملا نم فيعضلا ةرابعو & ةجح كلذ يف نيملسملا لوقل
 نوكي اييف & ججحلا يوتست ال هنأل © ةجح ؛ هللا باتك نم وأ 3 نيملسملا

 يف هيف فلتخي اميفو ، عامجإلا يف هلهج هعسي ال اميفو ، عامجالا ين هلهج هعسي

 لك ىلع هلهج عسي ال اييف ةجحلاو { ءاوس انعم كلذ سيلو 0 قيضلاو ةعسلا
 عامجالاب لاؤسلا داقتعاب الإ { اكلاه اهب اهبحاص نوكي يتلا ةلاحلا نم لاح

 هل سيلو ، كلذ ملع ىلإ وه غلبي مل ولو ، نيربعملا عيمج نم موقت هيف ةجحلاف
 ةجحلاو إ هئطخ نم هباوص هل حضتي مل ولو 3 هانعم ملع اذإ ، كلذ يف كشلا
 . ةين وأ لمع وأ لوقب & باكترا وأ عييضتب هبكري مل ام 3 ادبأ هلهج عسي اميف

 يأ نم 05 كلذب هنم ملعلا نم الإ { رذعلا هب عطقنيو ، هيف ةجحلا موقت الف

 وهو ميطف نم كلذ ملع ولو 3 هلقع يف نسحو هباوص هل حضتاو { ناك هجو
 يجنز وأ & فاج يبارعأ وأ ينئَو كرشم وأ ينارصن وأ يدوهي نم وأ ، ميطف

 نسَحو 3 هوجولا نم هجو يأ نم 3 نيدلا نم ائيش ملع اذإو 3 هجولا طرشم
 بيرلا عفتراو { هيف كشي ال امب قحلا هنأ هعم حصو { هلدع رصبأو ، هلقع ين

 هملع دعب كلذ يف كش ام ىتمو { ادبأ كلذ يف كشلا هعسي الف ، كلذ يف هنع
 يف كلذ يف هكش ناك نإف © كلاه وهف . ملعلا كلذ ناك هجو يأ نم اذه

۔ ١٣٨ ۔



 يف هيلإ مدقتي مل اذإف { اقفانم ارفاك ناك ليوأت يف ناك نإو { اكرشم ناك ليزنت

 ملاعلا الإ 3 انعم ةجح كلذ يف هيلع نوكي الف { هملع هعم حصي ملع كلذ

 مهب ةربخلا لهأ عم { نيدلا يف كلذ مهل دوهشملا ، نيملسملا ءايلع نم هيقفلا

 نم ةجحلا هيلع هب موقت ام ملاعلا نم كلذل لهاجلا عم حصيو . نيدلا لهأ نم

 هيلع هلوقف . هلوق نم قحلا لهجو . ملاعلا ةفص نم كلذ لهج ولو . هملع

 يف كلذ لهج ولو هيلع ةجح نوكت اهب يتلا هتفص ملع ىلإ غلب اذإ ةجح
 . نيدلا

 يذلا © ملاعلا ملع ةفص هلهج هعسي امل ، لهاجلا عم حصي مل ام امأو

 ز ملاع هن أ ملاع ريغ هب وهو هيقلو ، كلذب وه هنم ملعب { هيلع ةجحلا هب موقت

 ىلع ةجح كلذ نوكي الف { ملاع هنأ هريغ ملع دقو 3 ملاع لصألا يف وهو

 امل لهاجلا عم رهش اذإو . هلهجب املاس نوكيو 3 هلهج هعسي اييف 0 لهاجلا

 هملع يف هقدصو . هملع ةرهشب نيملسملا نم ملاعلا اذه ةفص 3 هلهج هعسي

 & نيملسملا نم لدعلا لهأ نيد ىلع ةماقتسالا لهأ نم هنأ {. هترهشو هلضفو

 هذه ىلع ملاعلا اذه هيقل مث ، هيلع ةجحلا اهب موقت يتلا ةفصلا وه لهج ولو

 يف فالتخالا هيف زوجي ال امم . نيدلا نم هلهج هعسي امم ءيشب هاتفأف © ةفصلا

 يف هيف كشلا هعسي الو & كلذ ملع هيلع ناكو { ةجح هيلع كلذ ناك 0 يأرلا
 . لوقلا رثكأ

 نم ملاعلا نم أربي ملو { كلذ ملع هل حضتي مل ام هنإ : لاق نم لاق دقو

 نإف & كلذ يف كشلا هيلع قيضي الف ، هنع فقي وأ & قحلاب كلذ هلوق لجأ

 وأ ، كلذ لجأ نم هنم ءعىربف © لدعلا نم ملاعلا لاق يذلا ، كلذ يف كش

 هل جرح ال . ةكلهلا يف اثدح اثدحم اكلاه كلذب ناك 5 نيدب وأ يأرب هنع فقو

 { ةلاحلا هذهب لح اذإف ث هنم ةبوتلاو كلذ نع لاؤسلاب ةنونيدلاب الإ كلذ نم

 . كلذب ثدحم هنأل { هيلع ةجح كلذ هل نيربعملا عيمج ناك

 هعسي الو } هب كلهي هنإ ؛ ضعب لوقيف & فالتخالا هيف نوكي ام امأو

۔ ١٣٩ _۔



 دقتعي نوكي نأ هل بحنف . هيف هكشب كلهي ال هنإ ؛ ضعب لوقيو 3 هيف كشلا
 لطعي لمع جورخلا نال } جورخ ةفلك كلذ يف همزلي الو ، كلذ نع لا ؤسلا

 عم لاؤسلا داقتعاو ، هريغ نع لاغتشالا هيف مزليو 9 هريغ ضئارفلا هب

 يف هل بجيف . ةفلك بجوت الو ، ضئارفلا نع لغشي لمعب سيل . ةماقالا

 هنألو © ةكلهلا هيف هيلع فاخن كش ىلع ميقي ال هنأل { لاؤسلا هلثمو اذه

 . ةنونيدلا لاح ىلإ فالتخالا لاح نم جرخيف 3 لاؤسلاب ةنونيدلا همزلي ال

 هلهج هعسي ال ام ةلزنمب هلزنتف ، نيربعملا عيمج ةجحلا كلذ يف هيلع لعجن الو

 نم ءاملعلا نم الإ ةجح هيلع ميقن الو } كلذ ين هرذعن الو ، عامجالاب

 نم ملاعلاو © نيملسملا نم ملاعلا ةرابع هيلع نوكت نأ بحن انكلو { نيملسملا
 يذلا كلذ يف نيملسملل اقفاوم ناكو { هنيد يف ةاقثلا نم ناك اذإ { انموق ءاهقف
 نع نيملسملا نم فيعضلا ةدابعو ، نيدلا نم كلذ لوصأ يفو 0 هيف ىتفأ

 هنإ لوقنو ، كلذ يف ةجح هللا باتك نم وأ 0 نيملسملا ءايلع نم روهشملا هيقفلا

 هيلع تماق اذإف ، هيلع ةجحلا هذه مايق دعب هقنع يولي نأ كلذ دعب هل سيل

 كلذب ناكو . انعم كلذ يف كشلا هيلع قاض .3 هوجولا هذه دحأ نم ةجحلا

 نم هل ةنونيبلا نم انعم كلذ نأل . هلهج هعسي ال ام لحم يف الاح اثدحم

 لحم لحو . اكلاه ناك . اهيف كشف ةجحلا كلت هيلع تماق اذإف { نيربعملا

 قيضلا كلذ نم جرخي ىتح ، لاؤسلاب ةنونيدلا داقتعا كلانه ناكو {. كالهلا

 يف انعم يذلا اذهف { هيلع ةجح كلذ يف هل نيربعملا عيمج ناكو { هلخد يذلا

 . رومألا دشارمل قيفوتلا هللابو انلوق وهو 3 اذه

 نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف متمزلأ فيكو : لئاق لاق نإف : لصف
 ثادحألا ملع يف لاؤسلا اومزلت ملو جورخلا هيف اومزلت ملو ، لاؤسلا ركنملا

 نكي مل اذإ ؤ اهمكح لهجو ثادحألا هعم تحص دق نم { اهيف ماكحألاو

 ؟ هل هبوكرب كلهي ال امم كلذ

 دبعتم . ةمئاق ةضيرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل : هل انلق

۔ ١٤٠ ۔



 عييضت كلذل هكرت يفنو & كلذ ىلع ردق اذإ ، هيلع بجاو اهتلازإو 0 اهتلازإب

 ملع بلاطو . اهتلازإ ضرف يف لاح وهف ش همراحمل كاهتناو 0 هللا ضئارفل
 نم ءيش تابثإب الو ك يصاعملا نم ءيش ةلازإب دبعتم ريغ { ثادحألا ماكحأ

 فرعي نأ ، هملع هيلإ غلب اذإ كلذ نم هيلع امنإو { هيف لاح ةفلاخمل ةعاطلا

 هلل صاع ريغو . نيثدحملا نم نيدتهملا ةيادهو {} نيثدحملا نم لاضلا ةلالض

 كلذ نوكي نأ الإ ؛ ىضمو ىضقنا دق لئاز عيش كلذ امنإو 3 هتردق يفو هعم

 نإف { هترضحب امئاق ، هللا ضئارف عيضيو 0 هللا مرح كهتني . هنيعب امئاق

 قحلا لوقلا نإ لوقنو { ركنملا نع يهنلاو ، فورعملاب رمألا جرخ جرخي كلذ

 . دحاو هيف

 دنع ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف مزلن مل انإ كلذ عمو : لصف

 ايلوتم وأ ، كلذ ىلع ةنوعم يف الخاد كلذل لهاجلا نكي مل ام & كلذ لهج

 وأ ، هب نيملاعلا نم كلذ ركنأ نم ىلع انيعم وأ { هبوكر هعسي ال ال ثدحم

 وأ & كلذ ثدحم نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم ائربتم وأ ، كلذ يف هللا ةجح ادار

 لوقلاب كلذ ةلازإ ىلع ارداق ناك امنإو 0 اذه هنم نكي مل اذإف ، مهنع فقي

 ةنونيدلا داقتعاب هرمأن الو .3 ةنونيدلاب كلذ نع لاؤسلا همزلي الف 9 رمألاو

 هنأ © اهانفصو يتلا ةلعلل راتخا نم كلذ هل راتخا امنإو ، كلذ نع لاؤسلاب

 كلذ نم عيضي وأ 5 انركذ امم عيش هنم نكي مل ايف 3 اهل ةياغ ال ةضيرف يف لاح
 هل صاخ وهو 3 ايكح لطبيو ادح لطعي وأ . هلل هتردق يف هب مايقلا همزلي اقح

 هل لاؤسلاو { ملاس وهف كلذ ادلقتم هيلعو هيف ايكاح ناك اذإ ، هريغ نود كلذ

 امأو © ةجراخ اهانركذ يتلا ةلعلل مزال نيملسملا لوق ضعب يف كلذ ثحب نع

 يف ناك ولو . اديعب وأ ابيرق اهتوف ناك { ةبئاغلا ةيضاملا ثادحألا ملع لاح

 انسلو ، ملعلا لهأ عم فلتخي كلذ يف مكحلاف تضقنا دق اهنأ الإ كلذ هموي

 لطعي وأ ايكح عيضي مل ام { هيلع عمجملاو اضيأ نيدلا نم كلذ نإ لوقن

 عبيضتو . ةلاهجلا ىلع وأ لامالا ىلع كلذب مايقلا همزلي اقح لطبي وأ ، ادح

۔ ١٤١ ۔



 نع لاؤسلاب ةنونيدلا هتمزلو { اكلاه ناك ةلزنملا هذهب لزن اذإف {© لاوحألا

 3 نيربعملا عيمج نم كلذ لوبق هيلع ناكو ، كلذ ةماقال هنع ثحبلاو ، كلذ

 انكلو ، ةجح هيلع نيربعملا عيمج نإ لوقن الف 3 ةلاحلا هذه ىلإ رص مل امو

 يف مهنم ةاقثلا انموق ءاهقفو ، نيملسملا ءايلع نم كلذ لبقي نأ هيلع نإ لوقن

 نع نيربعملا نيملسملا ءافعض نمو 9 نيدلا لوصأ يف هيف نوقفاوي اميف 0 مهنيد
 نم الإ كلذ لبقي مل ولو 3 - ىلاعتو كرابت هنلا باتك نعو { نيملسملا ءايلع

 قيضي مل } كلذ ملع هل حضتيو {. كلذ هل نبي مل امو ، نيملسملا نم ءايلعلا

 الطبم وأ اعيضم وأ الطعم ريصيو هلهج هعسي ال اميف لحي مل ام ، انعم كلذ هيلع

 ةيضاملا ثادحألا نيب انعم قرف يذلا اذهف 5 انفصو ايك كلذ نم هعسي ال امل

 3 مئاقلا رضاحلا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نيبو { اهملع موزلو
 نم كلذ فرع نم عم نيب قرف كلذ يفو ، هترضحبو هعم ةمئادلا لاعفألاو

 اذإو © هللا ءاش نإ لقعلا لهأ نع كلذ بيغي ال نأ وجرأو . نيملسملا ءاملع

 . هنيد يف هللا مرح امل { ةنونيدلاب لالحتسالا هجو ىلع ثدحلل بكارلا ناك

 هل دهاشلاو هل نياعملاو هثدحب ملاعلا ناكو . هنيد يف هللا لحأ امل ميرحتلا وأ

 ملع ةحص هوجو نم دلوتي امم ، كلذ ريغب وأ ةرهشلاب كلذ هعم حيحصلاو

 نم ثدحملا لحتسا ام ةمرحب الهاج ثدحملا ثدحب ملاعلا ناكو 3 هثدح
 نيب فالتخا ال كلذف 3 لالحلا نم ثدحملا مرح ام لالحو . مارحلا

 يف كشلاب كلهي ال ، ثدحملا يف كلذ لهج هل عساو هنأ { انملع اميف نيملسملا

 لهج نمل ، ميرحتلا هجو ىلع ثادحألا مكحب قحال كلذو ١ ثدحملا ةلالض

 بكارلا لوتي مل ام هنأ افالتخا كلذ يف ملعن الو & كلذ لهج نم ىلعو كلذ

 فقي وأ } لوقلا ضعب يف انفصو دق ام ىلع 0 هيف ةءاربلا ةطيرش ريغب كلذل

 3 كلذب ملسم ملاس هنأ مهنم أربي وأ ك ثدحملا نم مهتءارب لجأ نم ءايلعلا نع

 لالحتسالا مكح هل حصي الو 3 هللا مرح ام لحتسي ال يذلا ثدحملا كلذكو

 هيف كشلاف 0 هللا لحأ امل ميرحتلاو 3 هللا مرح امل ةنياعملاب وأ 5 ةرهشلاب

 نم هثدح ثدحملاب غلبي ام ملعي ملام ، ثدحلا ةمرحب ملع ولو } عساو

۔ ١٤٦٢ ۔



 يف هل عساو كلذف {. ثدحملا ثدحأ ام ةمرح لهج اذإو { كالهلاو لالضلا

 هل تمدقت ولو & ثدحملا ةيالو ىلع تبثي نأ لاح لك ىلع هعسي الو ، كلذ

 هنأ الإ { ةبوتلاب كلذ هثدح نم اجورخ هنم ملعي مل ام هتيالو زوبحت الو . ةيالو

 كلذ ناك نإو { ةمدقتم ةيالو هل تناك نإ يأرب هالوت نإ هنإ : لاق نم لاق دق

 © كلذ ةفرعمب ةجحلا هيلع مقت مل ام كلذ ةعسو . ةيالولا نم هل جرحم ريغ

 هل نبي مل امو . هباوص نابو . كلذ ملع هعم حص قرطلا يأ نم هيف مكحلاو

 نم ءاملعلا ةرابع نم الإ } ةجح كلذ يف هيلع موقت الف ، كلذ باوص

 انعم ةجح نيملسملا نم ءاهقفلا نإف ، نيدلا ملع يف انفصو ام ىلع 0 نيملسملا

 فلتخمب نيدن انسلو ، كلذ يف فالتخالاب لوقلا ىضم دقو . هب لوقن اميف

 لوصأ يف ةجح نيبأو نيملسملا لوق نم انفرع ام رثكأ هنأل هب لوقن امنإو 3 هيف
 . نيدلا

 ةيالو ثدحملل تناك نإ هنإ : نيملسملا نم لاق نم لاق دقو : لصف

 هعسي ال ام ىلع هتيالو تبثت ملو 3 هالوتي نم هلهج اثدح بكر اذإف { ةمدقتم
 ةيالو ريغو } لصألا يف هنم ةءاربلا يف ةطيرشلا داقتعا ريغب { نيدلا ةيالو نم

 هالوتي نأ ملس اذإف { هل يلو وهف { ةيالولا نم هثدح هجرخي مل ناك نإ { يأرلا

 ذإ ، كلذب كلاه الو ثدحم ريغو . ملاس وهف { يأر الو ةطيرش ريغب اعطق

 نم بكر اميف هلالض ةفرعم ىلإ هملع غلبي ملو & نيينعملا نيذه دحأب هالوت
 : اولاق { كلذ ةمرح لهاج وهو { هل لحتسملا وأ هل مرحملا & كلهملا ثدحلا

 نم ثدحلا اذه رمأ نم همزلي ايع لاؤسلا هيلع نكلو . هلالض ملع هل عساوف

 {، هعم نيدلا ةيالو نع لقتنا دقو ، نيدب هعم ةيالو هل تمدقت دق يذلا 3 هيلو

 لوزيل ، كلذ ملع نع لاؤسلا همزليف ، يأرب ةيالو وأ ، ةطيرشب ةيالو ىلإ
 اثدح اثدحم ناك نإ هتيالو نم جرخي وأ نيدب هالوتيف { هيلو رمأ يف بيرلا هنع

 همزلأ نم همزلأ ةلعلا هذهلو ك ثدحم وه ذإ هتيالو نم جرخيف ٠ هب كلهم

 . هيف مكحلاو كلذ ملع نع لاؤسلا

۔ ٣٤١۔



 ٥ كلذب كلاه ريغ هنأل & كلذ يف اضيأ هيلع لاؤس ال : لاق نم لاقو

 هالوت اذإف . ملاس هريغب وهو ث هنع لاؤسلا همزلي ال اكلاه هب نكي ل ام لكو

 لاؤسلا همزلو ث ذئنيح اثدحم ناك ، ةطيرش داقتعا الو يأر ريغب نيدب

 8 كلذ لهج هعسي ملو } نيدلاب ثدحملا ةيالو نم هيف لخد ايع { ةنونيدلاب

 كلانهو ، كلذ يف ةجح هيلع ناك نم انئاك © كلذ ملع هل ربع نم عيمج ناكو

 . هيلع ثدحلاو هب كالهلا عقو

 طايتحالا ىلع غاسني لوألاو { نيدلا ماكحأ يف حصأ وه رخآلا لوقلاو

 كلذ هسفن مزلأ نإف ، نيدب هسفن كلذ مزلي نأريغ نم ، ةهبشلا نم جورخلاو
 دقتعي نأ الإ { اثدحم ناكو ، كلذ هعسي مل } نيدب دحأ كلذ همزلأ وأ { نيدب

 لاؤسلاب { ةنونيدريغب لاؤسلا مزتليو ، كلذ ي همزلي ايع ، لاؤسلاب ةنونيدلا

 نم ةمالسو ةراهط كلذف ، كلذ يف همزلي ام ةطيرش ىلع الإ { اعطق هنع

 ملاس هنأ لوقلا نم عامجالل عم ث نيلوقلا دحأ ىلع كلذ هانمزلا اذإو ، بيرلا

 أ كلذ يف ةجحلا هيلع موقت الو ، ةجح كلذ يف هيلع نإ لوقن الف ، كلذب

 كلذ يف همزلي نأ غاسني الو حصي الو ، نيملسملا نم نيدلا يف ءايلعلا نم الإ
 3 هب لاغتشالل ضئارفلا نم هريغ هب لطعتي لمع جورخلا نأل ، جورخ
 هيف نوكي اميف الإ { هريغ الو بابلا اذه يف لاح لك ىلع كلذ انعم زوجي الو

 يأرلا ةيالو امأو ، عامجالا يف ةنونيدلا يف هنع لا ؤسلا داقتعاب الإ اكلاه لئاسلا

 يأرلا ةيالو هعست هنأ ؛ افالتخا كلذ يف ملعن الف { مدقتملا هيلو يف اذه لثم يف

 نأ هيلع روجح هنأل { هنياع يذلا كلذ نم هيلوب لزن ام ملعن مل اذإ { اذه يف

 { نيدلاب هيلو ةيالو نم هب ناد ام لصأ ضقتنيف { نيد فوقو هيلو نع فقي
 هداقتعا يف وه ذإ { هيلع تناك ام ىلع هتيالو تابثإ امأو . ةنيب ريغب ةهبشلا ىلع

 كلذ ملعن الف { ةءاربلا هيف همزلي امب قأ دق ناك نإ ، ةطيرشلا يف هنم أربي هنأ

 ةفرعمب ةجحلا هيلع مقت ملام ، ةحضاو هيف ةلعلا تناك نإو 3 هيلع اعمجم

 ةيالوو همكح ةفرعم لهج هعسي ال امع ثدحلا نوكي وأ 3 همكحو ثدحلا

۔ ١٤٤ ۔



 . هنيعب هيف اهدقتعي ةطيرش ريغ ىلع { يلولا اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ىلع 9 نيدلا
 لكو صاع لكو } ودع لك نم أربي لصالا يف وه ذإ 3 هتيالو تبثأو هالوت اذإ
 ىلع كلذ جرخي دقف . ائيش هنيعب هيف دقتعي نأ ريغ نم ث هتطيرش يف ثدحم

 ةءارب هيف هداقتعا ىلع نيدب هتيالوب لوقلا نم دعبأ كلذو ، لوقلا ضعب

 قدص ىلع نمؤملا نأل & باوصلا ىلع انعم كلذ جرخي الو { هنيعب ةطيرشلا
 ٥ يأرب هالوتي نأ اذه يف هيلع نأ لوقنو كلذ بحن ال انكل . هنيدو هتدارإ

 ةطيرشلا يف هنم هتءارب تناك يتلا ةلاحلا ىلع تناك يتلا { هتيالو هل تبثي الو

 ىتلا ةلعلل ء لصألا يف انعم هيف فلتخي ال ام كلذو . ايصاع ناك نإ 0 هنيعب

 . . اهانركذ

 ةطيرشلا يف هنم هتءارب داقتعا ىلع هيلع ناك ام ىلع هالوت نإف : لصف

 ، عساو انعم وهو { لوألا نم لضفأ وهف ، ةطيرشلا يف ايصاع ناك نإ 3 هنيعب

 نم ، هيلع ناك ام كرتي نأ همزلي ال كلذك 0 هنيعب هنم أربي نأ همزلي ال اك هنأل

 نم هجرخي اثدح اثدحم ناك نإ ، ةطيرشلا ةءارب هيف طرتشا اذإ { هنيعب هل ةيالولا

 ملعي ىتح 7 ةيالولا نم هيلع ناك ام ىلع هالوت نإف { هل تتبث دق يتلا ةيالولا

 ي هداقتعا يف وه ذإ © همكح ةفرعمو هملع نم ةقيقحلاب ةيالولا نم جرخ هنأ

 اثيش هنيعب هيف دقتعي مل ولو | ثدحمو صاع لك نم هلل أربي هنأ ، ةطيرشلا لصأ

 نأ لقن مل اذه { هتيالو تبثت ىتح ةلمجلا يف كلذ دقتعا اذإ 5 ةلمجلا يف الإ

 هنال ، نيدلا لوصأ نم لصأب قلعت دق هنأو ، نيدلا لصأ نم جورخ هنم كلذ

 ىلع نمؤملاو . ةنيبلاب الإ ةيالولا هنع لوزت الو { ةنيبلاب ةيالولا هل حص دق
 . نيدتلا مكحب هيف مكح ؛ هيف فلتخا ام لك سيلو ، كلذ ي هداقتعا ةحص
 قحلاو ةمالسلا ىلإو بوصأ هنأ ىريو نسحي ام فالتخالا نم راتخي نكلو

 اوئططخيف ةنونيدلاب ةعسلا دحأ يف ناك ام سانلا ىلع قيضي نأ ريغ نم ، برقأ

 . هللا ءاش نإ ، كلذب

 . ةتبثملا لوصالا يف جرخي الف ثدحملا يف كشلاب كلهي مل امو : لصنف

۔ ١٤٥ ۔



 ، ةطيرشلا ةيالوو يأرلا ةيالو نم انركذ دق ام . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ ف

 ىلع ةيالولا تابثإو 0 هنيعب هيف ةءاربلا طرتشا اذإ { ةيالولا تابثإ ىلع ةءاربلل

 نيرفاكلا نم نيصاعلاو نيثدحملا عيمج نم ةءاربلا ، هنيد لصأ يف هنم طارتشا

 هدابع هيف فلكي ال ، عساو ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد لصأ نأل 0 نيقفانملاو

 يف مهيلع هبجوأ دق { اضرف هل اوكرتي وأ ايهن هل اوبكري مل ام ، نوقيطي ام قوف
 عمجأ اذه ىلع مهيلع تماق اذإف {. اهيف اوكشي وأ هتجح اودري وأ إ تقوم تقو

 . نوملسملا

 اهيف نوملعي ال يأرلا ةيالو نأ نومعزت فيكو : لئاق لاق نإف
 همحر ديز نب رباج ءاثعشلا يبأ نع حيحصلا رثألا نإ نولوقت متنأو 3 افالتخا

 اولوتي وأ هوبكري مل ام & هميرحتب اوناد ام لهج سانلا عسي : لاق هنأ 2 ۔ هللا

 ؟ مهنع اوفقي وأ 0 هبكار نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ 0 هبكار

 ىلع صاخ . ةنونيدلا ةيالو يف كلذك هنأ كلذ لوقن ؛ معن : مه انلق

 ةيالو نم & كلذ عم هثدخب داقتعا ريغب ، ةمدقتملا ةيالولا نم هل ناك ام تابثإ

 وأ 3 اهيلع ناك يتلا هتيالو لاح نم هل اجرحم كلذ هثدح نكي مل نإ 5 هل يأر

 نم اهب ملسي يتلا ةطيرشلا ةءارب هيف دقتعيو { اهيلع ناك يتلا ةلاحلا ىلع هالوتي

 نيصاعلا ةلمج يف ةطيرشلا ةءارب هتيالو عم دقتعي وأ { هب ناد ام لصأ يف هتيالو

 ريغ ىلع { نيدلاب هتيالو كرت ىلإ دصقي نأ لوقعلا يف همزلي الو ، نيثدحملاو
 كلذ هجرخأ ملعي ال وهو { نيدلاب لصألا يف هتيالو تتبث دقو ؤ ةلع الو ةجح

 تاعاطلا نم وهو . ةيالولا ي اتابثإ هديزي وأ { ةيالولا نم هار يذلا ثدحلا

 يتلا نيدلا لوصأ الو ثادحألا ماكحأ ملعي ال وه هنأل { ةيالو اهب دارت يتلا

 كرتي نأ همزلي فيكف { ناسحالا نم ةءاسالا الو { ناميالا نم رفكلا اهب بجي

 هتيالو نأ ملعي نأ الإ . هيف اهدقتعي ةجح الو ةلع ريغب { ةنونيدلا ىلع هتيالو

 ةجحلاب هتيالو توبث هعم حصي ايك ، هعم حصت يتلا ةحضاولا ةجحلاب تلاز دق

 . اهب هالوت يتلا ةحضاولا

۔ ١٤١٦ ۔



 هيلو نم ىأر ايلك نوكي نأ كلوق ىلع همزليأ : هل لاقيو : لصف

 نم وأ ٠ ةيصعملا وأ ةعاطلا نم وهأ ٠ هيف رمألا هب غلب ام فرعي ال . ارمأ

 هيلو ةيالو كرتي نأ ، ناسحالا نم وأ ةءاسالا نم وأ رئابكلا نم وأ رئاغصلا

 . معن : لاق نإف

 ىلع © هيلو ةيالو كرتي نوكي نأ هيلع تبجوأو تقلطأ دقف : هل ليق

 ةعاطلا نم كلذ نأ وه ملع ام الإ & تاريخلا ىلإ ةعراسملاو تاعاطلاب لمعلا

 هيلو ةيالو كرتي نأ هلفأ. وه هملع ف ةعاطلا نم هنأ ملعي . ايزكف 3 ريخلا نمو

 ؟ كلوق يف ةنونيدلاب هيلع

 هل يلو ةيالو ىلع ادبأ تبثي نأ هل زوجحم ال هنأ معز دقف ؛ معن : لاق نإف

 . مالسإلا ماكحأ عيمجب املاع نوكي وأ . هرمأ هنع بيغب نأ الإ ٨١8 نيع ةفرط

 مزلأو ٠ باتكلاو ةنسلا فلاخم امو . باوصلا دضب قأ ؛ كلذ لاق نإف

 3 مهئايلوأ ةيالو اوكرتي نأ مهمزلأو 5 هللا نيد نم ملعلا عيمج اوملعي نأ سانلا

 نم اذهو . هللا نيد عيمج اوملعي نأ الإ { ادبأ ادحأ اولوتي ال نأ مهمزلأو

 عيمجب املاع نوكي نأ ، لاحلا نم لاح يف ، دحأ هيلع ردقي ال يذلا لاحملا

 لطاب لصأ اذهو . هئايلوأ ةيالو ف اكلاه ناك الإو . دحاو تقو ف هللا نيد

 راثآ ف الو ‘ ةنسلا ماكحأ ف الو باتكلا ماكحأ ي جرحي الو ٠ غاستسي ال

 . لقعلا ةجح نم الو { نيدلا لوصأ نم هب اوناد ام لصأ يف } نيملسملا

 ، لصألا يف هل هتيالو تمدقت دق يذلا هيلو يف مكعم هيلعف : لاق نإف

 نم هنم عمسو . لاعفألا نم هنم ىأر ام لك ف يأرلا ةيالو هيف دقتعي نأ

 يف ائيش ىأ اذإ ، هيف كلذ هيلع امنإو ، باوص اهنأ ملعي ال يتلا ، لاوقألا

 ؟اذه هملعي مل وأ هملع الطاب لصألا

۔ _ ١٤٧



 يف ةطيرشلا داقتعاب هيلو ةيالو هل حابم هنإف مزاللا يف امأ : هل انلق

 © كلذب الإ ملسي نلو ، نيصاعلاو نيثدحملا عيمج نم ةءاربلاب ، عيمجلا
 مكح يف ةقيلخلا نم ادحأ ىلوتي نأ هل زاج امل كلذ الولو ، ةطيرشلا كلتبو

 نيلسرملاو نييبنلا نم ةداعسلا هل حص نم ىلوتي نأ هل زاج الو {. رهاظلا
 دحأ ناسل ىلع وأ 3 هباتك يف هللا نم ةداهشلاب كلذ مهف حص نيذلا ، نينمؤملاو

 ٨ نيكلاهلاو نيملاظلا ةيالو نم ةكلهلا نع سانلا ملس امنإ نكلو 7 هئايبنأ نم

 ٨ ثدحم لك نمو هلل صاع لك نمو . هلل ودع لك نم ةطيرشلا ةءارب داقتعاب

 نع هأزجأ دقف { هلل ودع لك نم ةءاربلا دقتعا اذإ ءعىزجي يناعملا هذه دحأو

 . اهنيعب تافصلا نم هريغ يف كلذ همزلي ملام } ةلمجلا يف كلذ ريسفت
 ةيالو هل زاج . ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ءادعأ عيمج نم ث ةطيرشلا ةءارب هداقتعابف

 كلذ دعب هنم ملعي مل ام { ةيالولا هب قحتسي ام { رهاظلا مكح يف هعم حص نم

 35 ةطيرشلا يف هللا ءايلوأ عيمجل هتيالوبو ، رهاظلا مكح يف هتيالو هب لوزت ام
 ، رهاظلا مكح يف ةءاربلا هب قحتسي ام هنم ملع نم عيمج نم أربي نأ هل زاج

 اذإف © رهاظلا يف ةءاربلا مكح هب هنع لوزي ام & كلذ دعب هنم هعم حصي مل ام

 لك ىلع ادبأ هتيالو هل قلطأ . ةيالولا هب قحتسي امب رهاظلا مكحب هيلو ىلوت
 مكح يف ةيالولاو ناميالا نم هجرخي ام هنم ري مل اذإ كلذ لهج ولو { هيف هار لاح

 باغ اميف هتريرس يف ايصاع ناك نإ هنم أربي ةطيرشلا مكح يف وهو 0 رهاظلا
 هللا هدبعت كلانهف { رهاظلا مكح يف ناميالإ نم هجرخي ام هنم ىأر اذإف 5} هنع

 ماكحأ نم مكحب . هنيعب هيف مكحي نأ هل دب نكي ملو { رهاظلاب هيف مكحلاب
 ىلع هنم أربي الئلو {} ناميالا ىلع هالوت ايك 0 رفكلا ىلع هالوتي الئل ، رهاظلا

 هنياع يذلا ثدحلا مكح ملعل هللا هقفو نإف ، رفكلا ىلع هنم ءىرب ايك ناميإلا

 ىن هنسحو هبلق يف هنيزو ؤ كلذ باوص نم هللا همهلأ امب ارفكم ناكو ؤ هيلو نم
 رثأ الو . ملكتم الو ربعم ريغ نم .3 هلدع هعم حصو هباوص هل نابو . هلقع

 ةمرحملا ثادحألا نم ناك ام ثدحلا يف كلذ انئاك { رشبلا نم دحأ ةمقن الو
 نم هللا همهلا اب ثدحملا نم ءىربو } باوصلاب هيف مكحو ؛ ةلحتنملا وأ

۔ ١٤٨ ۔



 هيلإ غلب ام ىلإ غلبو ، لدعلاو قحلاب ماقو لضفلا زاح دقف ، كلذ باوص

 هللا هملع يذلا 3 ملعلا اذه دعب نم كلذ يف كش نإف 0 ءايكحلاو ءايلعلا

 كلذ ناك ؛ اكلاه كلذب ناك 3 هيف كشي ملو هعم هباوص نابو هايإ همهلأو 3 هايإ

 افالتخا هيف ملعن ال ام اذهو & لصألا يف هلهج هعسي ال امم وأ © هلهج هعسي ام

 وأ هبكري مل ام ، هلهج هعسي امم كلذ ناك نإو 5 نيدلاب ملعلا لهأ نم دحأ نيب

 يف هيلع مكحلا ةفرعم نع © هملع دصق اذإ كلذ نيح هيلع ناك 0 هبكار ىلوتي
 دض نم هعم حص دق امل ةمدقتملا ، رهاظلاب هتيالو ىلع تبثي ال نأ ، كلذ

 ةطيرشلا ةيالو الإ لاحلا اذه يف انعم هكردي الو { رهاظلاب مكحلاب ةيالولا

 { ةيالولا دضل ابكترم ناك نإ هنأ ىلع © يأرب هالوتي نأ امإف © ةطيرشلا ةءاربو

 هنأ ىلع 0 رهاظلاب هتيالو ىلع تبثي نأ امإو ، ةطيرشلا يف هنم كلذب أربي وهف
 ةيالوو ، هل تحص يتلا ةيالولا دض ىتأ دق ناك نإ ، ةطيرشلا يف هنم أربي

 3 لوألا داقتعالا هيلع ناك ام مكح ىلع نيدلاب هالوت نإف . انيلإ بحأ يأرلا

 هنأل } هب ناد ام دض كلذب قأ دق ناك ، ةطيرش ريغ ىلع هتيالوب ةنونيدلا نم

 هب هيلع بجت مكح هنم هل رهظي مل نميف ، ةطيرشلا ةءاربب هللا هدبعت امنإ

 هب بجت ام هنم هعم حصي مل نميف { ةطيرشلاب ةيالولاب هللا هدبعتو { ةءاربلا
 . هالوتي نأ الإ هب هللا هدبعت ام دض ىتأ دق اذهف { رهاظلا مكح يف ةيالولا

 اذه عم هتلمج يف هلخديو ، كلذ عم نيثدحملا عيمج يف ةطيرشلا ةءارب دقتعيو

 ةيالوب ناكف { ةءاربلاو ةيالولا لوصأ يف كلذ هيلع قيضي مل } ثداحلا دبعتلا

 ةءاربب باوص مأ أطخأ © لطاب مأ قحأ ملعي ال ام هنم ىأر ولو 3 املاس هيلو

 مل ام } أطخلاو باوصلا عيمج ملع نع . اهب هللا هرذع دق يذلا © ةطيرشلا

 بجو نأ املف ، هعيضم ىلوتي وأ اباوص عيضي وأ 3 هبكار ىلوتي وأ أطخ بكري
 . ةطيرشلا مكح هعفني مل ؤ هنيعب اذه يف رهاظلا مكح يف هللا نيد يف هيلع
 دض ىلإ دصقي نأ هللا هفلكي ملو } كلذ يف هب هللا هدبعت ام لاح يف اهثدحي نأ الإ

 ةفرعم نم . هيلع ةجحلا هب موقت وأ . هيلإ هلصوي ملع ريغب هب هللا هدبعت ام
 اعسو ناك دق يذلا اذه فلكي نأ نيدلا لصأ يف زجي ملو ، ثدحملا ثدح

۔ ١٤٩ ۔



 هيلع ناك ايك { نيدلاب هل هتيالوب ةعسلا لاح نم هجرخي اثدح ثدحي مل ام { هل

 . هتيالو نم

 نع فقاو وه ايك ، نيد فوقو ثدحملا اذه نع فقو نإف : لصنف

 ملع اذإ هثدحم نم ةءاربلاب هيف هللا هدبعتي اثدح مهنم ملعي مل ، سانلا رئاس

 مكح يف الو لوقعلا يف اذه موقي الف } كلذ لبق هتيالوب هللا هدبعت ايك ، كلذ

 ٨ ةجح ريغب نيدب فوقو ىلإ ، نيدب ةجحب هتيالو نع لقتني نأ ، لوقعملا
 يف نيدلاب فوقولل ىنعم الو { نيدلاب ةجحلاب هل هتيالو مكح هنع ليزي ملعب الإ
 دق ام ىلع يأرب هيلو ىلوتي نأ عضوملا اذه يف انعم حصي امنإو © عضوملا اذه

 ةطيرشلا لصأ يف { هنم ةءاربلا ةطيرش ىلع هالوتي وأ ، يأرلا ةيالو نم انفصو

 هالوتيف ، هيف ةجحلاب هتيالو باوص هل نيبتي ىتح { نيدب ال يأرب هنع فقي وأ
 باوص هللا همهلي وأ هنم أربيف } هرفك يف ةجحلا هل نيبتي وأ ، هيلع ناك ام ىلع

 فوقولا نأل & باوصلاو لدعلا نم هللا هارأ امم ، هنيح نم هيف مكحيف ، كلذ

 يف هفوقو ةلمج يف ناكف ، لبق نم ةيالوب نحتمي مل نمم الإ حصي ال نيدلاب
 داقتعا ىلع {} نيد فوقو فقاو نيملاعلا عيمج يف وهو .0 نيملاعلا نم عيمجلا

 هنيعب دحأ يف همزلي الف { هللا ءادعأ عيمجل ةوادعلاو ث هللا ءايلوأ عيمجل ةيالولا

 ةجحلاب هالوت اذإف {© ةحضاولا ةجحلاب كلذ هعم حصي ىتح 7 ةءارب الو ةيالو

 ةجحب الإ { هنم ةءاربلا ىلإ ةجحب هالوت نم ةيالو نع عجري مل ؛ ةحضاولا

 ٨ هنيعب هيف نيدلاب ةيالولاو 3 هيف نيدلاب ةءاربلا نيب هيف وهف الإو ، ةحضاو
 يف لخديو { ةجحلا ماكحأ هنع لوزت نأ الإ نيدب فوقو كلذ عم نوكي الو

 5 هيلع لكشملا بيرلل هتيالو كرتيف & لاكشالاو ةهبشلاو ةمهتلاو بيرلا لاح
 ملع ةلقل هلضف لهج الو { اهاتأ يتلا ثادحألا ماكحا لهج قيرط نم ال
 . اهيف لوقلاو ثادحألا لهج ماكحأ نم جراخ اذهو .، يلوتملا

 مكح لهج اذإ ، لاؤسلا هيلو يف هيلع نإ : لاق نم لاق انهاه نمو

 3 هيلو رمأ نم ةهبش ىلع نوكي الئل يأرب هالوت ولو ، ثدحلا نم ىأ ام

۔ ١٥٠ ۔



 ريغب كلذ ىلع ميقيو 0 ةجحلاب ةيالو ريغ ىلإ ةجحلاب ةيالولا مكح هنع لوحتيو
 ناك ؛ عضوملا اذه يف نيدلا فوقو فقو ول هنأل & كلذ نع لا ؤسلل هنم داقتعا

 فوقولا اذه فقو نمو { نيد فوقو عضوم اذه سيلو باوصلا ريغب مكح دق

 ذإ كلذب لض دقو { نيدلا فوقو عضوم ريغ يف فقو دقف © عضوملا اذه يف

 فوقو ريغ يأرلا فوقوو ، يأرلا فوقو عضوم يف { نيدلا فوقوب مكح

 لاؤسلا فوقوو 0 يأرلا فوقو ريغ نيدلا فوقوو 3 هيلع عمجملا لاؤسلا
 . هيلع عمجملا

 ةيالو عم لاؤسلا فوقو ث اضيأ عضوملا اذه يف نإ : لاق نم لاق دقو

 نع يأرلا فوقوو ثدحملا ةيالو نم مدقت امل ، يأرلا ةيالو ناكم . يأرلا

 مل نمم ، نيملاعلا عيمج يف وه يذلا نيدلا فوقو زجي ملو { نيدلا ةيالو تابثإ
 كلهي ث هنيعب دحأ يف ةءارب الو هنيعب دحأ يف ةيالوب { هللا نم دبعت مهيف مزلي
 كرت عضوملا اذه يف نيدلا فوقو فقو اذإ هنأل . اهلهجو اهكرتب دبعتملا

 هب هللا هدبعت ام ملع كرتو { ةجح الو ملع ريغب هيلو ةيالو نم . هب هللا هدبعت ام
 هلك كلذ كرتب فوقولا ىلع ةماقالا ىلإ عجر . هيلو نم عقاولا ثدحلا يف

 ؛ نيرمأ دحأ نم لوقعلا ماكحأ يف هل دب ال هنأل كلذ هل زوب الف { هلهجب

 دق هيلو نوكي نأ امإو 5 أطخ نيدب هنع هفوقوف 3 هتيالو ىلع هيلو نوكي نأ امإ
 دبعتلا داقتعا نم هللا همزلأ ام كرتي الف 0 ةوادعلا ىلإ ةيالولا نم هجرخي ام قأ

 كرت ىلع ةماقالا ىلع فوقولا ىلإ & ثدحملا اذه يف ةوادعلاو ةيالولا يف 3 هل

 كلذ سيلو .7 هنيعب هنيد رمأ نم ءيشب هيف هللا هدبعتي مل نم لكو ث هلك كلذ

 ريغب يلولا ةيالو كرت نأل } ديدشلا فالخلاو ديعبلا قرفلا كلذ يف لب 0 ءاوس

 همزلأ امل كرتو ، لهجلا ىلإ ملعلا لاح نع عوجرب { نيدلاب فوقولا ىلإ ةجح
 كلذ زوجي نلو ؤ ةطيرشلا ةيالو ىلإ ةيالولا نم رهاظلا دبعت مكح يف هل هللا
 ةيالولاو نيدلاب ةءاربلاك نيدلاب فوقولاو يلو نم ةءارب زوجي ال ايك . ادبأ

 ىلوتي الو نيدلا فوقو عضوم يف نيدلاب أربي نأ زوجي ال دادضأ نهو ، نيدلاب

 نيدلا ةءارب عضوم يف نيدلاب فقي الو ، نيدلا فوقو عضوم يف نيدلاب

۔ ._١٥١



 . نيملسملا لوق نم هيف فلتخي ال ام اذهو 3 نيدلا ةيالو الو

 نيدب هتيالو تناك نأ دعب يأرب ىلوتي نأ هل زاج فيكو : لئاق لاق نإف
 جورخ ىلإ كلذ هب غلبي ال مأ نيدلا ةيالو كرت ىلإ هيلوب غلبي ، كلذ ملعي الو
 ؟ نيدلا ةيالو نم

 ين لخادو نيدلا نم يأرلا امنإو ، نيدلا دضب سيل يأرلا نأل : هل انلق

 يأرلاب هيلول هتيالوف ، نيدلا دضب سيل نيدلا بورض نم برض وهو { نيدلا
 ةيالو نم اجراخ ناك نإ نيدلاب هل هتيالو نم جورخو 0 نيدلاب هل هتيالول تابثإ
 { نيدلا ةيالو نم اجراخ نكي مل نإ نيدلا ةيالو نم جراخب سيلو { نيدلا

 نأ الإ ، زوجي ال نيدلاب هفوقوو { نيدلا نم وه امنإو نيدلل دضب سيل هنأل

 ادض نوكت نأ الإ زوجت ال نيدلاب هتءارب كلذك 3 نيدلاب هتيالول ادض نوكي
 ين امإ ؛ دحاو يف الإ ادبأ نوكي ال نيدلا نأل . نيدلاب هفوقوو نيدلاب هتيالول

 نيد فوقو نوكيف . ادبأ كلذ فلتخي ال ، فوقو يف امإو ةءارب يف امإو ةيالو

 }٥ دحاو صخش يف نيدب ةءاربو نيد فوقو الو & دحاو صخش يف نيد ةيالوو

 مكح يف الو رهاظلا مكح يف ، دحاو صخش يف نيدب ةيالوو نيدب ةءارب الو

 ىلع هرظن عقو اذإ هنأل ، كلذ زوبي دقف ةطيرشلا مكح يف امأو { ةقيقحلا

 نوكيو { هتطيرش يف اثدح هنم ملعي مل ام نيدلا فوقو يف هعم نوكي نأ صخش

 اودع ناك نإ ةءاربلا يفو ، هلل ايلو ناك نإ ةيالولا يف هنيعب صخشلا كلذ هعم

 ؛ دحاو لاح يف هعمجي ال هنأ هداقتعا يف هيلع نأ عم . ةطيرشلا يف اذهف © هلل

 لك هنأ . هداقتعا يف لاحم ال هنإف هنع هرمأ باغ ولو . ادبأ هلل ةوادعو هلل ةيالو

 يلو امإو هلل ودع امإ {} لاحم ال هنأ نيفلكملا نيدبعتملا نم هرظن هيلع عقو نم
 مكح يف الو ، ةطيرشلا ين هلل اودع هلل ايلو نوكي نأ هتطيرش يف زوجي الو ؛ هلل
 . ةقيقحلا مكح يف الو 0 رهاظلا

 { رهاظلا مكح يف هيلو هعم نوكي نأ هعم زوجي دق نكلو : لصف

 دنع ةقيقحلا يفو { اهب نيدي يتلا هتطيرش يف هلل اودع { هللا نيد يف هالوتي يذلا

۔ ١٥١ ۔



 5 هتطيرش ين هيلو } رهاظلا مكح ي هنم أربي يذلا هودع نوكي نأ زوبو . هللا

 هلل اودع ةطيرشلا يف هيلو نوكي نأ هدنع زوجي الو ٦ هللا دنع ةقيقحلا مكح يفو

 نأ زوب ال كلذكو . ةقيقحلا يف هلل ايلو ةطيرشلا يف هودع الو . ةقيقحلا يف

 ٨ هللا باتك نم هوجولا نم هجوب هتداعس هعم حص اذإ ةقيقحلا يف وه هيلو نوكي

 لهأ نم هنأ وأ { هنيعو همساب نمؤم هنأ 5 هللا لسر نم لوسر ناسل نع وأ

 ةطيرشلا مكح يف هتيالو يف هلل اودع يلولا كلذ نوكي نأ زوجي الو { ةنجلا

 هعم حص نم ىلع هتوادع تمرح دقو .7 ادبأ هدنع رهاظلا مكح يف هلل اودع الو

 هثدح نم ربيو {} هثدحب هيلع هلل دهشي هنإف ك ثدح هنم نوكي نأ الإ & كلذ

 نم هلل ةيصعم هنأ ملعي نأ الإ هل زوجي الو ، هب ىضري الو 0 هلل هضغبيو

 يلو لوحتي الو { اذه ريغ زوجي الو & يقشلا نم هلل ةيصعم هنأ ايك { ءادعسلا

 نم دنع . رهاظلا مكح الو ةطيرش الو ةقيقح يف ةوادع ىلإ 0 ادبأ ةقيقحلا

 . هيف كلذب هللا هدبعت

 ةيالو ىلإ لاحلا نم لاح يف ةقيقحلا ةوادع لوحتت ال كلذكو : لصف

 ؛ هلل ةعاط ةقيقحلا ودع نم حص نإف { رهاظلا مكح الو ةطيرش الو { ةقيقح

 هيلع دهش ايك 3 ةعاطلا نم هنم ناك يذلا كلذب هل دهشي نأ الإ زب مل

 ةعاطلا بحي نوكي نأ الإ 9 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا مكح يف زوجي الو © ةيصعملاب

 { هيلو اهب رمأي ايك هودع ةعاطلاب رمأيو ث هيلو نم ةعاطلا بحي ايك هودع نم

 هنم ضغبي الو { هللا ةعاط يف اعيطم ءىطخي نأ لاحلا نم لاح ىلع زوجي الو

 هيلع ماق نم ىلع ةجح ىلع وهو . ةجحلا نم هب ءاج ام هيلع دري الو ، ةعاطلا

 يف افالتخا هيف ملعن ال ام اذه . هتوادع ةقيقحلا يف حص ولو . هلل قحلاب

 . نيدلا

 مث { ةمدقتم ةيالو ثدحملل تناك اذإ هنأ متلق فيكف : لئاق لاق نإف

 هل سيل هنأ ، هلهج هعسيو { كلذ هنم ملع نم هلهجب كلهي ال {. اثدح ثدحأ

 © كلذب هنم ملعب نيدب هنم أربي نأ الإ هل زوجي الو 3 نيدب هتيالو نع فقي نأ

۔ ١٧٥٣ _۔



 يف همزلي ام هداقتعا ىلع يأرب هنع فقي وأ { ةءاربلا ةطيرش وأ يأرب هالوتي وأ

 اثدح ثدحأ مث فوقولا لاح يف ناكو ةمدقتم ةيالو هل نكت مل اذإف . كلذ

 ؟ هيف لوقلا امو . هنع هفوقو نوكي ام يلولا يف هلهج هعسي ايك . هلهج هعسي

 ثدحلا اذه ريغب ةءاربلا هنم بجت ثدحلا اذه ثدحملا ناك اذإ : هل انلق

 كلذب هنم هتءارب ىلع هنأ كلذ يف فالتخا الف ، ثدحلا كلذب هنم ملع نم عم

 نأ زوجي ال هنأ الإ & ثدحلا كلذل كلذ يف هنع فوقو الو ثدحلا نم مدقتملا

 نم ملاس وهو { ةفلك كلذ يف همزلي الو { ةئطختب ثدحلا اذه يف هيلع مكحي

 يف فالتخا الو . ةمدقتملا ثادحألا نم هريغب هنم أربي هنأل & كلذ يف دبعتلا

 فوقو لاح يف {. هثدحب ملاعلا عم لصألا يف ثدحملا ناك اذإ امأو 53 انعم اذه

 لصالا يف وه امنإف { ةيالوب رمألا مدقتم نم هيف نحتمي ملو ، عيمجلا نع نيدلا

 ٨8 نيدلا فوقو نم هلاح نع لوحتي الو { نيدلا فوقو نم هيلع ناك ام ىلع
 هيف دبعتي الو ، نيدب ةوادع وأ نيدب ةيالو نم 7 هيلإ هلوحي ام هنم حصي ىتح

 ىتح هيلع ناك ام لصأ ىلع وهو . يأرلا فوقوب الو يأرلا ةيالوب عامجإلاب

 ةلاح ىلإ نيدلا فوقو نع لوحتيو . ةءاربلا هب هيلع بجي ام هثدح نم حصي

 مكح لهج اذإ ، رفكملا كلذ هثدحب ملاعلا ملع ولو { نيدلا ةيالو هل اهب بجي

 ىلع وه امتإو ، لاؤس فوقو الو يأر فوقو كلذ يف همزلي الو ، ثدحلا كلذ

 ؛ هنم ةءاربلا همزلت مل هنأل { افالتخا كلذ يف ملعن الو { اهيلع ناك يتلا هتلاح

 نم كلذ ملع نم هنم حصي ام ىلع الإ نيدلاب ةءاربلا زوجت الو 0 نيدب هنم اربيف
 3 كلذ يف ةجحلا هتمزل ؛ كلذ لدع هل نابو & كلذ هعم حص . هوجولا يأ

 كلت نع ثدحملا كلذ لوحتي وأ © لدعلا نم هعم حصي امب مكحلا هيلع ناكو

 حصي امب نيدب هالوتيف ةيالولا دح يف ريصيو . ةبوتلا نم هل زوجي ام ىلإ ، لاحلا
 . ةنونيدلا يفن كلذ ريغ همزلي الو { هعم

 مكح نم هعم حص دق ايع ، لاؤس كلذ يف هيلع لهف : لاق نإف

 مكح نم هيلع قلعت دق ام يدؤيل & ثدحملا نم هملع دق يذلا {}© ثدحلا

۔ ١٥٤ ۔



 . ثدحملا يف هملع دق يذلا ثدحلا كلذ

 ىلع الو ؛ كلذ هيلع بجي الف ؛ ةنونيدلا ىلع امأ : هل انلق : لصف

 فوقولا هل زئاجو { هيف ةيالولا دبعت نم ملاس هنأل ؤ كلذ زوبجي الو ، عامجإلا

 ىلع هنم أربيف ك ثدحلا مكح هعم حصي ىتح . ةمدقتملا هتلاح ىلع . هنع

 ءاملعلا نم أربي وأ ، نيد ةيالو هثدح ىلع هلوتي مل ام كلذب ملاس ادبأ وهو © كلذ
 عقو هنأ الإ ©} هنم مهتءارب لجأ نم مهنع فقي وأ أ ثدحملا كلذ نم اوئرب اذإ

 قرف ، ثدحملا نم هملع دق يذلا & ثدحلا كلذ هملع يف لاح كلانه هيلع

 لصأ يف ادبعتم راصو . امولعم هعم هثدح راصو 0 مولعملاو لوهجملا مكح نيب
 ميرحت نم هيف ادبعتم هثدحب هملع لبق نكي مل امم & ثدحملا اذه يف هنيد

 ىأرولو { هنم هملع دق يذلا ثدحلا كلذ مكح نم هجورخ دعب الإ { ةيالولا

 كلذكو . هيف لمحفلا اذه نم املاس كلذ لبق ناك دقو . ةيالولا هب بجت ام هنم

 كلذ مكح ملع ىتم هنأ 5 هب هتلا هدبعت يذلا هنيد لصأ يف ادبعتم راص دق

 مكح يف هنم ةءاربلا مكح هيلع بجو ، ثدحملا نم هملع دق يذلا ثدحلا
 مكح ةءارب ىلإ نيدلا فوقوو 3 ةطيرشلا ةءارب مكح هنع لازو . رهاظلا

 نع هلهج نأو . هنيد لصأ يف هدنع ثدحملا اذه مكح لقتنا دقف 5 رهاظلا

 ةطيرشلا ةءاربو { دبألا ىلع نيدلا فوقو نم ، لبق نم هيلع ناك ام لاح

 اذه لقتنا ، اهيلإ غلب ىتم 5 هيف هنيد لصأ يف هتمزل دق ماكحأب ةطيرشلا ةيالوو
 نم ‘ هتلا هدبعت ام لصأ يف ءاوس اسيلف { هعم لوألا مكحلا لاح نع ثدحملا

 دق اذهو & ثدحلا مكحب هلهج عضوم الإ & ثدحلل هملعو ثدحلاب هلهج

 3 هثدح مكح لهجب هرذع هنأ الإ 3 هنيعب ثدحملا اذه نم ةءاربلاب هللا هدبعت

 مكح نع القتنم ثدحلل اذه هملعب ناك } ثدحلا مكح ملع ىلإ غلب ام ىتمف

 اذه نم رهاظلا ةءارب مكح ىلإ ، ةطيرشلا ةءارب مكح نعو } نيدلا فوقو

 . نيدلا فوقو نم مولعملاو لوهجملا ىنعم فلتخا اذهلف 0 هنيعب ثدحلا

 ىلع نإ : ملعلا لهأ نم لاق نم لاق ؛ للعلا هذه لجألف : لصف

۔ _٥٥\١



 مكح يف همزلي ايع لا ؤسلا داقتعا & ثدحملا اذه نم ثدحلا اذهب ملاعلا اذه

 يتلا ، ةضيرفلا هذه نم هيف لحو هيف لخد ام لاح نم جرخيل . ثدحلا اذه

 نيب هفوقو يف يواسي ال هنأل & كلذ مكح ملع اذإ { هنيد لصأ يف اهب دبعتم وه
 لوق يف لصأ هلو الإ لوقلا اذه يف ملعن الو { نيدلا فوقوب مولعملاو لوهجملا
 طوسبملا رذعلل } لا ؤس كلذ يف همزلي ال هنأ رثكألا لوقلا ناك نإو { نيملسملا

 وأ ، هبكار ىلوتي وأ هبكري مل ام ، هميرحتب ناد ام لهج هعسي هنأ عامجالا ين هل

 ناكو &“ كلذب كلهو اثدحم ناك . مهنع فقو وأ 5 هنم مهتءاربل ءاملعلا نم أربي

 8 كلذ يف هل رذع الو {} هثدح نم جورخلاو كلذ نع لاؤسلاب ةنونيدلا هيلع

 ناك كلذ هل ربع نم لكو . انفصو ام ىلع هيلع ردق امب & اذه يف جورخلا هيلعو

 & نيربعملا نم ربعملا كلذ ناك نم انئاك ،. كلذ يف قحلا ريغ اذإ { ةجح هيلع

 لوق لكو 0 نيدلا لوصأ يف بابلا اذه يف انعم حصأ وه رخآلا لوقلا اذهو

 لوصأ نم جراخف يأرلا يف فالتخالا هيف عقو امو {. باوص نيملسملا

 نم هنيعب وه نكي مل نإو ، ينبم نيدلا لوصأ ىلع وه امنإ هنأ الإ { نيدلا
 مكحي الو ، نيدلا مكح ىلع يأرلا ماكحاب مكحي نأ زوجي الو ، نيدلا لوصأ

 ماكحأ ليبس ىلع عامجالا ماكحأ الو ، يأرلا ماكحأ ليبس ىلع نيدلا ماكحاب

 فلتحم اذهو } عامجإلا ماكحأ ليبس ىلع فالتخالا ماكحأ الو } فالتخالا

 هل جرحم الو قحلا ىلإ عجريو قحلا نم هنأ هلك هعمجب لصألا ناك نإو ماكحألا

 . قحلا نم

۔ ١٥٦ ۔



 باب

 ةءاربلا بوجو يف ثادحألا ىلع ةداهشلا

 ىلع ةنيبلا مايق ؛ رهاظلا مكح يف ةءاربلا يف ةجحلا هب موقت ام دحأ نإ

 انعم كلذو 3 ةءاربلا مكح هيلع عقوملا ، رفكلا مسا هل بجوملا هثدحب ثدحلل

 صخي ام ىلع مالسالل ماكحأ رئاسو دودحلا نم ماكحألا ةلمج يف كلذ توبثل

 { ةعبرألاو نينثالاو دحاولا نم { هيف ةنيبلا ةجح توبث نم كلذ نم مكح لك

 {} همومعمو كلذ صوصخ يف هتوبثو {. ماكحألا يف كلذ ةزاجإ ىلع عامجالا ىلع
 ةبجاولا ةرهاظلا ماكحألا يف ، مالسالا لهأ عيمج اهب دبعتملا ماكحألا عيمج يف

 عماج مكح . ضعب مهضعب ىلع مهلو مهيف . هللا دابع نم نيدبعتملا ىلع
 . نيملسملا عامجإو ةألَق دمح هيبن ةنسو { - لجو زع ۔ هللا باتك يف تباث

 ةداهش زومت ال هنأ ؛ ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ عمجأ مث : لصف

 ىلع { اننيد فالخب نيدبعتملا فالخلا لهأ عيمج نم . انموق نم لودعلا ةاقثلا

 ةوادع ىلإ ةيالو نم جورخ وأ { رفك هيلع مهتداهشب بجي اييف نيملسملا نم دحأ
 نب نسحلا ةلزنمب اوناك ولو اورثك وأ اولق كلذ يف مهتداهش نأو © فوقو وأ

 ؛ ىوعدو ةضراعم ةنامألاو ملعلاو ةقثلا يف نيريس نب دمحمو نسحلا يأ

 وأ ةءارب هب مهيلع بجيو 0 مهنيد نم نيملسملا جرخي اييف لبقي الو زوجي ال

 عدم لوق لوبق زوجي الو } كلذ يف نيملسملل ءايصخ مهنأل ] فوقو

 { نيملسملا نم ملعلا لهأ نم عامجإلا ءاج كلذب ،} مصخ ةداهش الو

 قوقحلا يف نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ ىلع مهتداهش يف كلذ دعب اوفلتخاو

 . رفكلل تابجوملا ىوس ام راشبألاو لاومألا يف همكح اقلعتم ناك ام عيمجو

 نم ماكحالا نم ءيش ف مهيلع مهتداهش زوجت ال : لاق نم لاقف

۔ ١٥١٧ ۔



 نم اوسيل 2 ٨٥ كلذ نم ءيش يف الو ٠ راشبألا ف الو لاومألا يف قوقحلا

 اوسيلف } ءادهشلا نم نوضرت نمم : لاق ذإ . مهتداهش ءازجإب هللا بطاخ

 مه لب ٠ نيفلاخم هللا نيد نم ءيش يفو © نينئاخ هللا نيدل اوناك ام نييضرمب

 . نيملسملا ةوادعو هتوادعل نوبجوتسملا هلللا نيدل نونئاخلا

 5 قوقحلا يف مهتداهش زوجت : ملعلا لهأ نم لاق نم لاقو : لصف

 راشبألا ف كلذ لخدي ملو {©ك ةصاخ لاومألا يف اقلعتم كلذ ناك ام

 ةجح نونوكيو ، ثيراوملاو اياصولاو تارارقالاو نويدلا لثم “ جورفلا الو

 مهنيد يف ةجح كلذ يف نيملسملا قحلي الو . لاومألا يف كلذ يف نيملسملا ىلع

 اذه هبشي امو ددعلاو قاتعلاو قالطلا لثم ف مهيلع مهتداهش زوبحت الو

 . جورفلا ماكحأ هيف لخدت امم

 لصأ يف نيملسملا هيف اوقفاو ام لك يف مهتداهش زوجت : لاق نم لاقو

 نوركي ام ادع امم . نيملسملل هيف ةنونيدلاب ةقفاوملا مهنم ملعو . هب اوناد ام

 . نيملسملا هب

 هيف مهوقفاو ام لك يف مهيلع مهتداهش زوجت : لاق نم لاقو : لصف

 دوقلا ين مهيلع مهتداهش زوجت هنإ : ليق دق هنأ ىتح { مهفالخب اونيدي ملو

 هنأل . هتيالو ىلع وهو هنم صتقيو . ملسملا مهتداهشب داقيو . صاصقل او

 . لوقلا ضعب يف دودحلا جرحم جرخي الو قوقحلا جرحم كلذ جرخي

 هب قلعتت اميف الوهكلذ عيمج يف مهيلع مهتداهش زوبحت ال : لاق نم لاقو

 . مرغلاو عطقلا اه بجي يتلا ةبراحملاو قرسلا لثم ‘ قوقحلا نم دودحلا

 لاملا نومّرغيو ، قوقحلا ين كلذ يف مهتداهش زوبحت : لاق نم لاقو

 هيف ملعن ال ام كلذو ٠ مهتداهشب دودحلا مهيلع ماقت الو ‘ دحلا هب قلعتملا

 . تارفكلملا نم دودحلا نأل . نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت ال هنأ }. افالتخا

 ف دح هب بجي ام عيمج نم . هلك كلذ ف نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت الف

۔ ١٥٨ ۔



 اييف مهتداهش نيملسملا ىلع زوجت ال هلك كلذف 3 ةرخآلا يف باذع وأ 7 ايندلا

 . افالتخا كلذ يف ةماقتسالا لهأ نيب ملعن الو . انعم

 ةداهش نأ افالتخا مهنيب ملعن ال ۔ انعم اميف نوملسملا عمجأو : لصف

 دودحلاو قوقحلا عيمج يف & ضعب مهضعب نم مهيلع ةزئاج انموق نم لودعلا

 ةقرف لكو { مالسإلاب رارقالا لهأ نيب ةزئاجلا ماكحألا عيمجو & صاصقلاو

 { ةلبقلا لهأ نم قرفلا رئاس ىلعو & ضعب مهضعب ىلع مهتداهش زوجت مهنم
 فالخب ناد نم عيمجو {} جراوخلاو ةئجرملاو ةيردقلاو عيشلاو ضفاورلا نم

 الودع اوناك ذإ &، ضعب مهضعب ىلع ةزئاج مهتداهشف © مهتقرافمو نيملسملا

 رفكلاو ةلملا مسا اعيمج مهعمجي 9 قافنو رفك لهأو 0 ةدحاو ةلم لهأ مهنأل

 ؛ ةلبقلا لهأ نم انموق نم لودعلا ةداهش نأ انملع اميف اوعمجأو . قافنلاو

 دهعلا لهأ نم نارينلاو ناثوألا ةدبع نم ، كرشلا لهأ للم عيمج ىلع ةزئاج

 كلذ يف ناك اذإ & دودحلا نم مهيلع تبث امو قوقحلا عيمج يف ، باتكلا لهأو

 ةتباث {. ةماقتسالا لهأ ةداهش كلذكو ، دح وأ قح نم دابعللو هلل قح توبث

 عيمج يف ، كرشلا لهأ عيمج ىلعو . انموق نم ةلبقلا لهأ عيمج ىلع ةزئاج
 رارقالا لهأ ةداهشو { مالسالا ماكحأ عيمجو . دودحلاو قوقحلا نم ماكحألا

 ين ءاهقفلا نم مهنم لضفلا لهأ امأف : بورض ىلع ةماقتسالا لهأ ةلحنب

 نم مهئافعض ىلعو ، ءيش لك يف ضعب مهضعب ىلع ةزئاج مهتداهشف نيدلا
 لهأ نم قاسفلا ىلعو { ةقثلاو ةلحنلا لهأ نم لدعلا لهأ ىلعو ، نيملسملا

 ىلعو } هميرحتب نونيدي امل نيكهتنملا { ةلحنلاب رارقالاب نيكسمتملا ، ةوعدلا

 لهأ رئاس نم نيدبعتملا 5 ةقيلخلا نم نيدبعتملا عيمج ىلعو ، فالخلا لهأ عيمج
 ىوعد ةلزنمب اولزني ل ام } ةداهشلا نم هب اوماق ام عيمج يف " نيكرشملا نم للملا

 . افالتخا اذه يف ملعن الو ، هوجولا نم هجو يف ةموصخ وأ فذق وأ

 نم وهو هتيالو تبثت نمم ، نيملسملا نم ءافعضلا ةداهش امأو : لصف

 لهأ عيمج ىلع ةزئاج مهتداهش كلئلواف { ءايلعلا نم اوسيلو نيدلا يف ءافعضلا

۔ ١٥٠٩



 عيمج يف ةلحنلاب رارقالا لهأ عيمجو ءافعضلا نم مهريغو ءايلعلا نم ةماقتسالا
 مهنم رفكلا هب بجي امب . ةيالولا لهأ ىلع مهنم ةداهشلا ىوس ام { ماكحألا
 ريسفتب اهيلع لدتسي ناعم كلذلو ، فالتخاب كلذ يف ليق دق هنإف ى مهيلع

 . هللا ءاش نإ كلذ

 مهل تبثت مل ام { ةلحنلاب نيرقملا نم لدعلاو ةقثلا لهأ امأو : لصف

 8 فعضلا لهأ ةداهش زوجت ام وحن ىلع ةزئاج مهتداهش نإ ليق دقف 3 ةيالو

 نع هيلع دوهشملا هب لقتني امو ، تارفكملا ىوس ام ماكحالا يف هتيالو تبثت نمم

 . ةءاربلا ىلإ فوقولا لاح نع وأ ث رفكلا ىلإ ناميإلا

 لهأ ةلحنب رارقالا لهأ نم دحأ ةداهش زوبت ال : لاق نم لاقو

 يلولا نود سيلو4يلولا وه مهنم لدعلا امنإو { هتيالو تبثت نم الإ ةماقتسالا

 ملعلا لهأ ةلزنم امإ ؛ نيلاحلا دحأب قحليف { هتيالو تبثت نأ الإ ، لدع مهنم

 . نيملسملا نم فعضلا لهأ ةلزنم امإو

 نود ةلادعلاو ةلحنلا لهأ نم ةقثلاو لدعلا لهأ نإ : لاق نم لاقو

 ضئارفلا ءادأ نم ش هرمأ رهاظ يف تانامألاب افورعم ناك نم لك .0 يلولا

 ٨ ةريغص ىلع رصم الو ةريبك عقاوم هنأ ملعن الو { مراحملا نع ءاهتنالاو

 هقالخأ ترهظو ، نيملسملا نيد نم هميرحتب نونيدي اميف ةمهتب هيلع رهاظتت الو
 ةحصب ةيالولا قحتسي مل هنأ ريغ { ةلحنلا لهأ لوق ةقفاومب & هلامعأو هتريسو

 لهأ ىلع مهتداهش زوجت ةفصلا هذه لهاف . ةقفاوملا مكح هب عقي امب ةربخلا

 لهأ نم مهلاثمأو مهلزانم لهأو فعضلا لهأو . ءايلعلا نم ةماقتسالا

 اذهو 3} تارفكملاو دودحلا نود ماكحألا جرخم جرخي ام عيمج يف . ةلحنلا

 اوسيلف ةيالولا اوقحتسي مل نإو هنأل 7 انيلإ بحأ ةفصلا هذه لهأ يف لوقلا

 نم ةفصلا هذه لهأ ين بجي يذلاو ، انموق نم مهنيد يف ةاقثلا نم ةلزنم داب

 نم مهلاثمأ ىلع مهتداهش زوجت نأ { ةماقتسالا لهأ ةلحن نم ؛ ةلحنلا لهأ

 مهئاملع نم انموق عيمج ىلعو . ةوعدلا لهأ قاسف ىلعو . ةلحنلا لهأ

۔ ١٦٠ ۔



 دودحلا نم ماكحالا عيمج يف كلملا لهأ عيمجو .3 مهتاقث نم مهريغو

 نأ بحنو 0 كلذ ريغو ثادحألا يف مالسالا لهأ ماكحأ عيمجو ، قوقحلاو

 جرح جرخي امو ؤ قوقحلا عيمج يف ةماقتسالا لهأ عيمج ىلع مهتداهش زومت
 نم ، ثادحألا نم تارفكملاو دودحلا نود ، قوقحلا عيمجو لاومألا يف مكحلا

 . تارفكملاو دودحلا نود ام . مهريغو نيملسملا ءافعض

 يف ةاقثلاو مهنم لودعلا . انموق ةداهش زوجت نأ بحنو : لصف

 ، قوقحلا عيمج نم نيملسملا نيد لوصأ هيف اوقفاو ام عيمج يف 5 مهنيد

 جورفلاو دودحلاو تارفكملا نود ، ةصاخ لاومألا يف همكح قلعتي امو

 نم ةقثلاو لدعلا لهأ نأ انعمو 0 جورفلا ماكحأ هنم دلوتي يذلا 3 قتعلاو

 بوجو يف ةجرد ىلعأو ةلزنم مظعأ ةيالو مه بجي مل ولو ، نيملسملا ةلحن لهأ
 مهماكحأ نأل . مهنم لدعلا لهأو {} مهلضافأو انموق ءايلع نم ةداهشلا

 هب بجي ام ةلزنمب ، مهب ملاعلا لهج نم اوفلتخا ام الإ { ةماقتسالا لهأ ماكحأ

 & لوقلا هيف نوكي يذلا نامزلا يف ةيالولا دقع هب تبثيو & لوقلا نم ةقفاوملا

 لهأ نم ةلحنلا لهأل ةيالولا هب بجت ام لامكتسال . ةقفاوملا ةفرعم ىلع الاد

 . ةماقتسالا

 ؛ ةلحنلا لهأ نم لودعلا ةداهش نإ : ملعلا لهأ نم لاق نم لاق دقو

 تارفكملاو دودحلاو قوقحلا نم .0 ماكحألا عيمج يف نيملسملا ىلع زوبحت

 يف ةماقتسالا لهأ ةلمج يف مهمكح توبثل ، لدعلا ماكحأ نم كلذ جرخي الو

 {. ماكحألا عيمج يف مهيلع مهتداهش زوجت هنأ ؛ لوألا لوقلا بحنو . نيدتلا

 ىلع انعم ةفصلا هذه لهأ ةداهش زوجت الو & تارفكملاو اهنيعب دودحلا الخ ام

 نم ءيش يف مهئافعض نم الو . نيملسملا ءايلع نم ةيالو هل تبثت نمم ، دحأ
 نع لقتني { نامالإ هل تبث دق مسا نوكيف ، تارفكملا نم عيش الو { دودحلا

 3 ناميالإ مسا هل تبثي مل نم ةداهشب { ةءارب وأ فوقو ىلإ ناميالا مكح
 مهاوس نم ىلع دي نوملسملا» : ةلي يبنلا لوق توبثل 3 ةيالولا مكح الو

۔- ١٦١ ۔



 نم َكتسكلا لحم ام : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقلو © «مهاندأ مهتمذب ىعسي

 هل حصي مل نمف ، «اليييت تينؤا ىلحت نيرفاكلل هلا لمعَج امو» © يبيت
 هب مهنع لوزي اميف 9 نامالا لهأ ىلع ليبس انعم هل نوكي الف 0 ناميإلا
 . ةرخآلا يف ديعوو ايندلا يف دح هتداهشب مهيلع تبثيو 0 نامالا

 نم ءافعضلا ةداهش زوجت ال هنإ : ملعلا لهأ نم لاق نم لاقو

 كلذ يف زوجي امنإو ، تابجوملا رومألا الو تارفكملا ثادحألا ىلع {& نيملسملا

 يف نيملسملا نم ءافعضلا ةداهش زوجت ال هنأ ايك & نيملسملا نم ءايلعلا ةداهش

 ةيالولاب ءارصبلا ءايلعلا لوق الإ كلذ يف زوجي الو . ةيالولا عفد يفو ةيالولا

 ارذح دشأو ارطخ مظعأ ةءاربلاو ، هلثم ةءاربلا يف زوجي ال كلذكو . ةءاربلاو

 . ءارصبلا ءاملعلا الإ اهرمأ دنم آلا

 3 ءيش لك يف نيملسملا ىلع مهتداهش زوجت : لاق نم لاقو : لصف

 نم لبقي ال نكلو ، تارفكملاو قوقحلاو دودحلا عيمجو { ماكحألا عيمج نم

 نادهاشلا نيبتي ىتح ؛ قسفلاو قافنلاو رفكلا نم لمجملاب ةداهشلا ءافعضلا

 دق ايهنأو { ارفك هب هيلع ادهش يذلا كلذ نوكيو . هيلع دوهشملا رفك اذامب

 نع لقتنيو ، كلذ يف هيلع اهتداهش زوجت كلانهف & بتي ملف كلذ نم هاباتتسا

 . ةءاربلاو رفكلا لاح ىلإ فوقولاو ناميالا لاح

 ىلع كلذو ؛ نيملسملا نم ءافعضلا ةداهش زوجت هنإ : لاق نم لاقو

 نم ةيالو هل تبثت ال نم ىلعو ، تارفكملا ثادحألا يف نيملسملا نم ءافعضلا

 هقفلاو ةيالولاو ناميالا مسا بجي مل نمم & مهتماعو مهتاقثو ةلحنلا لهأ لودع

 نم ءافعضلا ةداهش زوجت الو { نيدلا يف مهتمئأو نيملسملا مالعأ نم ملعلاو

 ولو 0 نيدلا يف مهتمئأ ىلع الو 0 نيملسملا ءايلع ىلع تابجوملا يف نيملسملا

 مهنأو ،٨ نيملسملا لوق يف ارفكم كلذ ناكو { هوفصوو اوثدحأ اذامب اودهش

 نيملسملا ءايلع ىلع كلذ ف ةجح نونوكي الف {، بتي ملف كلذ نم هوباتتسا

۔ ١٦٢ ۔



 . نيدلا يف مهتمئأو

 عيمج ىلع مهتداهش تزاج انركذ ام ىلع اوفصوو اونيب اذإ : لاق نم لاقو

 لهأ نم اوناك اذإ ، مالسالا يف هيلع ةداهشلا تبثت نمم ، هيلع اودهش نم

 ةيالولا لهأ ةداهش زوجت نأ بحنو . ناميالا مساو ةيالولا مهل تتبثو 0 ةيالولا

 ةلحنلا لهأ عيمج ىلعو ، ءافعضلا نم ةيالولا لهأ ىلع { نيملسملا ءافعض نم

 ماكحألا عيمج يف ، فللملا لهأو ةلبقلا لهأ عيمجو { ةقثلاو ةلادعلا لهأ نم

 اهنأو © انفصو ام ىلع ثدحلا نادهاشلا نيب اذإ & ثادحألا عيمجو دودحلاو

 نيملسملا ءايلعو نيدلا يف ةمئألا ىلع امأو ، بتي ملف كلذ نم هاباتتسا

 نم نيدلا يف ءالعلا الإ ةداهشلا ين ةجح مهيلع نوكي نأ بحنالف

 امنإو © فوقو وأ ةوادع ىلإ ةيالو نع هب نولقتني وأ مهرفكي ييف ، نيملسملا

 ةماقتسالا لهأ نم ءايلعلا ، رهاظلا مكح يف ةجح كلذ يف انعم مهيلع نوكي

 كلئلواف . ةيالولا عفر يف ةجح نوكيو ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ، نيدلا يف

 ءاملعو نيدلا يف ةمئألا ىلع & ثادحألا ىلع ةداهشلا يف انعم ةجح نونوكي

 ءالعلا امأو & كلذ يف ةجح نونوكي ام هجو ىلع ةداهشلاب اوماق اذإ ، نيملسملا

 ثادحألا يف تاداهشلا يف ةجحلا مهف . انفصو ام ىلع اوناك اذإ نيدلا يف

 ءايلعلا ىلع ةداهشلا هيف زوجت ام عيمج يفو } قوقحلاو دودحلا يفنو تارفكلملا
 لهأ نم ةلحنلا لهأ عيمجو { نيملسملا نم ءافعضلا ىلعو ، ةمئألا ىلعو

 عيمج يف كلملا لهأ عيمج ىلعو . ةلبقلا لهأ عيمج ىلعو . ةقثلاو ةلادعلا

 نيب ملعن الو { ةزئاج ةداهشلا هيف نوكت امم & مالسالا ماكحأ نم ماكحألا

 هذه يف نيدلا يف ةمئألا امأو . افالتخا اذه يف نيملسملا ءايلع نم دحأ

 هل قحل { ءاهقفلا نيدلا يف ءايلعلا نم مامإلا ناك اذإ : نيبرض ىلعف { ةداهشلا

 . ءايلعلا ةداهش هيف زوجت اييف هتداهش تزاجو . ءايلعلا قحل ام كلذ يف

 هتداهش يفو هيف تبث ؛ ةيالولا لهأ نم ناكو { ءايلعلا نم سيل ناك نإو
 ةداهش زوجت ثيح تزاجو .3 نيملسملا نم ءافعضلا ةداهش يف تبثي ام وه

۔ ١٦٣ ۔



 نم ءافعضلا ةداهش تفعض ثيح تفعضو . نيملسملا نم ءافعضلا

 { ءاملعلاو ةمئألا ىلع ةداهشلاب انعم ةقحالف هيلع ةداهشلا امأو © نيملسملا

 نم الإ تابجوملا ثادحألاو ، تارفكملا يف ةداهش هيلع زوب نأ بحن الو

 قحلو { مالسالا ين هتلزنم تمظع دق هنأل { ءافعضلا نم وه ناك ولو . ءايلعلا

 ىلع .} هيلع ةداهشلاك تسيل اذه يف هنم ةداهشلاف © نيدلا يف ةمئألا تاجردب

 . هللا ءاش نإ انعم كلذك وهو انيب دق ام

 هيف بجت امم { ةءاربلاو ةيالولا يف لاجرلا عم ءاسنلا ةداهشو : لصف

 هنإف انزلا يف الإ ، نيملسملا نم ملعلا لهأ لوق رثكأ يف ةزئاج { ةءاربلا ماكحأ

 هنإ لاق ادحأ نأ ملعن الو ، لاجرلا عم انزلا يف نهتداهش زوحت ال هنأ رثألا ءاج

 . انزلا يف لاجرلا عم نهتداهش زوبت

 { دودحلا نم ءيش يف لاجرلا عم نهتداهش زوجت ال : لاق نم لاق دقو

 زوجت هنأ ؛ ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ لوق نم رثكألاو } قوقحلا يف زوبتو

 نم دحأ لاق هنأ ملعن الو ، انزلا يف الإ لاجرلا عم ماكحألا عيمج يف نهتداهش

 اميف الإ . ماكحالا نم ءيش يف زوجت نهدحو ءاسنلا ةداهش نأ ملعلا لهأ

 جورفو لفَعلاو قترلاو ةرذعلا يف ةداهشلا لثم { هيلع لاجرلا عالطا نكمي ال
 ىنعمب كلذ لكو . ةلباقلا ةداهشو عاضرلا يف كلذ ليق دقو . ءاسنلا

 ةداهش زوجت هنأ رثألا هيف ءاج هنإف © عاضرلا الإ لاجرلا هيلع علطي ال ام

 نم كلذ يف صاخ . كلذ نم اهلعف ىلعو ، عاضرلا ىلع اهدحو ةعضرملا
 نأ ايلف & كلذ هبشي وه امب & كلذ نم هللا ءاش ام الإ لاجرلاو ءاسنلا ةداهش

 نم نهريغ هيلع علطي ال ام عضومل { انفصو يذلا كلذ يف نهتداهش تزاج

 كلذ نم هيلع نمعلطي ال ام عضومل 9 ةصاخ انزلا يف نهتداهش زجحت مل ، لاجرلا

 : ةداهشلا يف ماكحألا يف ۔ لجو زع هللا لوق نم تبث هنألو . ملعأ هللاو

 ةداهش زوجت ال هنأ ىلع اذه لدف . «ناتأرماو لجرك نيلجر انوكي" نإف»
 ءادهشلاب اوتأي مل نإف ، ةعبرألا ةداهش الإ هيف زوجت ال هنأ عضومل انزلا يف ءاسنلا

۔ ١٦٤



 كلذ يف نثتسي ملو ، نوبذاكلا مه هللا دنع كلئلواف & ةعبرأ مهو هللا لاق ايك

 تاي ملو } ةصاخ انزلا يف ةعبرألاب هللا نم ةداهشلا يف مكحلا صخ املف { ءاسن

 لد ث دودحلا نم كلذ ريغو ركسملاو رمخلاو قرسلاو دودحلا نم كلذ ريغ يف

 ةعبرألا هيف تباث هسفن انزلا نأ عضومو { ماكحألا ةلمج يف تباث كلذ نأ انعم

 انزلا يف اتباث ةصاخ انزلا يف كلذ ناكف & نوروكذم ءادهشلاو 0 ءادهشلا

 رئاس يف ةتباث دودحلا رئاس تناكو .{ ماكحالا رئاس نم ىنثتسم 3 ةصاخ

 لجرف نيلجر انوكي مل نإف» 3 نيلجرلا ةداهش هيف ةزئاج . ماكحالا

 . «زاتأرماَو

 يف اهدحو ةزئاج ةأرملا ةداهش نأ 0 ملعلا لهأ نع رثألا ءاجو : لصف

 فالتخالا هجو ىلع الإ زوجي ال كلذ نإ لاق ادحأ نأ ملعن الو 3 ةيالولا عفر

 هجو ىلع نينثالا نم ةجح نوكي امنإو ، دحاولا نم ةجحب سيل هنأ 9 كلذ يف
 ةداهشف ث ةيالولا ين ةعيفرلا ركذ يف كلذ نايب ىضم دقو { ماكحألا يف ةداهشلا

 انوكي مل نإف ، نيلجر ةداهشب تارفكملا ىلع ثادحألا يف ةزئاج انعم ءاسنلا

 ءيش يف الو ثادحألا يف نهدحو نهتداهش زوجت الو { ناتأرماو لجرف نيلجر

 . اهنم

 يف زوجت الو { ةيالولا عفر يف ةصاخ ةيالولا يف ةزئاجف ديبعلا ةداهش امأو

 هنم اوزاجأ دقو . ةيالولا ريغ ءيش يف ةماقتسالا لهأ نم ملعلا لهأ لوق رثكأ

 كلذ يف ملعن الو 0 ةيالولا رصبت نمم تناك اذإ اهدحو ةمألا نمو . ةيالولا عفر

 كلذ يف فالتخالاو ، دحاولا نم ةيالولا عفر هيف زيجي يذلا هجولا ىلع افالتخا

 . نينثالاو دحاولا نم

 . هتيالو عفر يف فلتخا دقف ىمعألا امأو : لصف

 . ةيالولا عفر هنم زوجي ال : لاق نم لاقف

 . كلذ زوجي : لاق نم لاقو

۔ ١٦٥ ۔



 رئاس يف امأو { ةيالولا يف هلوق زوجيو هتيالو عفر زوجي : لاق نم لاقو
 ىلع ال ةفصلاب بسنلا ىلع ةداهشلا نم هيف فلتخا اميف الإ ؛ زوجي الف ماكحألا

 قالطلا الو }. دودحلا نم ءيش ف هتداهش زويحت الو . كلذ هبشأ امو نيعلا

 ىلع نايمعلا ةداهش انعم زويحت ال كلذكو . لاعفألا نم ءيش الو قاتعلا الو

 نأ © افالتخا كلذ ف ملعن الو . دودحلا نم ءيش الو ثادحألا نم ءىش

 ءارشلا لثم ، لاعفألا نم الو {} دودحلا نم عيش يف زوجت ىمعألا ةداهش

 جرحم جرخت كلذ ف هتداهش نأل ‘ ىمعأ وهو لاعفألا نم ءيش الو عيبلا الو

 له أ لوق نم انملع اميف 0 هوجولا نم هجو ىلع كلذ انعم زوجي الو ، نونظلا

 . مهتلزنم تمظع ولو ملعلا

 جرخ كلذ انعم جرختف ٠ راصبألا ءاحصألاو ءامالاو ديبعلا ةداهش امأو

 ثادحالا يف مهتداهش زيجي ماكحألا يف ديبعلا ةداهش زيجي يذلاف & فالتخالا

 ديبعلا ةداهش زاجأ نمو ث رئارحلا ءاسنلا لثم كلذ يف ءامالاو 0 هريغو انزلا نم

 ةلمح يفو نيدبعتملا ةلمج يف نولخاد مهنأل ٨ هلوق لطبي اليلد ملعن الف ءامالاو

 . عامجإلا يف مهتداهش لطبت ةلع الو { نيملسملا

 . ةءاربلاو ةيالولاب ءارصبلا ءايلعلا ةداهش امأو

 ىلع ةزئاج ةداهشلا هيلع زوجت نم ىلع مهتداهش نإ : لاق نم لاق دقف

 ءايسألا نم كلذ هابشأو ©، قسفلاو قافنلاو رفكلا نم هيلع مسالا عاقيإ

 يف مهتداهش لوبق زوجيو ةجح نونوكيو { ةءاربلا ىمسملا اهب قحتسملا ةفوصوملا

 نيملاعلا نم نانثا كلذب هيلع دهش اذإ ٠ كلذب هيلع اودهش نمم ةءاربلاو ٥ كلذ

 دوهشملا هب رفكي ام ريسفت ةءاربلاو ةيالولا ماكحاب ءايلعلا فلكي الو ، ادعاصف

 . هيلع مسالا عاقيإ ىلع مهنم قافتا ىلع اودهش اذإ . هيلع

 مهنأل ، فذقلا عقوم عقت مسالل ىلع ةداهشلا نإ : لاق نم لاقو

 تسيل لو & قأ ام ىنعمل مسا وه امنإ كلذف . قافنلاو رفكلاو قسفلاب هنومسي

۔ ٦٦١۔



 مهل ةداهشلا الإ مهنم لبقي ال نكلو ، قسفيو هب رفكي امم قأ ام ىلع ةداهشلا

 { قسفيو هب رفكي كلذب هيلع اودهش اذإف & تارفكملا نم رفك هباأد ام ىلع
 نيملسملا نأو 3 لعفلا كلذب هنم نوأربي مهنأ وأ هب رفكي امم كلذ نإ : اولاقو

 ةجح كلذب اوناك ، كلذب هيلع اودهشو . هاتأ دق يذلا كلذ ىلع هنم نوأربي

 يف عقو اذإ 0 افالتخا هيف ملعن الو ، ىوقأ وه لوقلا اذهو . ايتفلاو ةداهشلا يف

 . هيف ةداهشلا هب بجت ام عضوم

 هتداهش يف ملاعلا ناك اذإ & قحلا يف نهوي سيل لوألا لوقلا نأ انعمو

 {. هل نيقحتسملا هلهأ ىلع الإ ، رفكلاب دهش هنأ هقحلي ال ناك اذإو 5 ةجح

 دوهشملا ةيامس مسا ىلع ةداهش هنم ناك امنإو { هنم ةءارب كلذ نكي مل اذإو

 نم عقي اذامب ءايسألا عضاوم هملع عضومل } كلذ يف ةجح وهو . هيلع

 . هيف ةقثلاو كلذب ملعلا هنم رهظ اذإ ثادحألا

 مسالإ ىلع مهتداهش زوبحت الف نيملسملا نم ءافعضلا امأو : لصنف

 نوكيو } ثادحألا ترخأت اذإ ام اومسي ىتح 7 هل هيلع دوهشملا هب ىمسملا

 بجوي امب } هل ةجحلا هيلع هب موقت اميف وأ ، هملع يف هيلع دهش نم ىلع كلذ
 اذه ىلعف ، بتي ملف هاتأ دق يذلا كلذ نم هاباتتسا دق ايهنأو 5 ةءاربلا وأ رفكلا

 ىضم دقو } ثادحألا يف هيلع مهتداهش زوبت نم ىلع ءافعضلا ةداهش زوبت

 . انركذ اييف كلذ نايب

 هنأل جرخت © فذقلا ليبس ىلع ةجح نوكي ال اميف ءافعضلا نم ةداهشلاو

 ناك . هنم كلذ رهظ اذإو ، ايصخ وأ هيف ايعدم ناك ءيش يف ةجح نكي مل نم

 يف هيلع دوهشملا ىلع ةجحلا مقت مل اذإف ، فذقلا ماقم موقي ثادحألا ماكحأ يف

 اذإ ، هيلع دهش نمل فذقلا جرخ اجراخ كلذ ناك . ةداهشلا كلتب عامجالا

 . هالوتي ال نم دنع ىوعدلا ةلزنمبو 0 هالوتي نم دنع ةيالولا لهأ نم ناك

 اونيب اذإ ثدحملا هب رفكي امم رفكملا ثدحلا ىلع ءايلعلا نم ةداهشلا امأو

۔ ١٦٧ ۔



 نوأربي نيملسملا نأ وأ { هنم ةءاربلا بجوي وأ هرفكي امم كلذ نأو ، هيلع كلذ

 كلذف .، اعيمج ايتفلاو ةداهشلا نم اذه هبشأ ام وأ & كلذ ىلع وأ كلذب هنم

 3 فذاقلا ماقم كلذ يف نوموقي ال مهنأ 3 افالتخا كلذ يف ملعن الو ، ةجح
 . ملعلا له أ نم عامجإلاب انملع اميف ءادهشلا ماقم كلذ يف مه لب

 ام اوأربي ملو رفكملا ثدحلا ىلع اودهش اذإف ؛ نيملسملا نم ءافعضلا امأو

 لهج نإو . هيلع دوهشملا ىلع ةجح مهف { هورفكيو هوقّسفي ملو كلذ ىلع هاتأ
 ملع نإف ، ةجح انهاه دوهشلا ىلع هيلع دوهشملل سيلو & ثدحلا كلذ مكح

 كلذ ىلع هنم ءىرب 3 هيلع ةداهشلا نم هيلإ اوعفر ام هجوب هيلع دوهشملا رفك
 كلذ ملعب ةجحلا هيلع تماقو { هملع يف كلذ نم هيلع بجي ام ملعي مل نإو

 دوهشملا نم ةءاربلا هيلع ناك . هوجولا نم هجوب وأ ءاهقفلا لوق نم كلذ دعب

 . ةداهشلاب هيلع ةجحلا موقت نأ دعب هيلع

 ٨ كلذ ىلع هورقك وأ هوقّسف وأ هنم اوئربو ثدحلاب هيلع اودهش اذإ امأو

 هيلإ هملع غلبو 0 هيلع دوهشملا ىلع هب اودهش ام مكح هدنع دوهشملا ملع نإف

 5 كلذ قأ نم ىلع هيلع بجي ام فرعي مل نإو 3 هنم ءىرب هقحتسي ام مكح يف

 ةجحلا مهيلع موقت امنإو 0 دوهشملا نم ملعب هالوت نمم هيلع دوهشملا ناكو
 مه اوسيل امم { هل مهفذقو هيلو نم مهتءارب يف ةفذقلا دح يف اوناك 3 هملعب

 لبق هيلو نم ةءاربلابو ، هيف ةجحلا مهب موقت ال امب هل ةيمستلا نم 3 هيف ةجح

 اوأربي مل ول نأ ةداهشلا نم هب اوماق ايف ةجحو 3 هعم هرفكب هيلع ةجحلا موقت نأ

 هدنع دوهشمللو ، دوهشلا نم احيبم عضوملا اذه ناكو { اورفكي وأ اوقسفي مو

 يف ةجحلا هيلع مقت مل ام { هيلول مهفذق لجأ نم يأرلا ةءارب مكح هيلو يف

 هعم هيلو ىلع ةداهشلاب مهنأل { اهماكحأ نم بجي ام ىلع اهعوقوو 3 ةيمستلا

 8 ثدحلا مكحب املاع ناك ول نأ هيلع ةداهشلا يف ةجح مهو { هب هنوقسفي امب

 هيلع اودهش ولف ، ثدحلا مكح ملعب كلذ دعب ةجحلا هب هيلع تماق وأ

 هيلع سيلو ث هيلع ةجح كلذ ناكل . هنم اوأربي ملو هيلو اوقسفي ملو ثدحلاب

۔ ١٦٨ ۔



 ولو ، ثدحلاب هيلع ةجحلا مايق دعب { نيدب هالوتي نأ هل الو { هيلو نم ةءاربلا
 ةجحلا هيلع موقت ىتح يأرب هيلو ىلوتي نأ هل نكلو ، ثدحلا مكح ملعي مل

 . ثدحلا كلذب مكحلا يف هنم ةءاربلا هب بجحت امي وأ 7 هرفك ملعب

 © فذقلا مكح ملعو 3 هورقك وأ هوقسفو هيلو نم اوئرب نإف : لصف
 بجوي ال ثدحلا كلذ ناك نإ 0 يأرب اذه ىلع هيلو فذق نمم أربي نأ هل ناك

 . يأرلا نم كلذ لثم ىلع هيلو هالوتي وأ قسفلا وأ رفكلا وأ { ةءاربلا هيلاو ىلع

 نم اذه هبشأ امو قافنلاو قسفلاو رفكلا ىلع ءافعضلا دهش اذإو

 فذقلا دح يف كلذب اوناك {ك ثدحملا ثدحأ امل ريسفت ريغ نم . ءايسألا

 ةداهش زوجت الو . ءايلوألا ريغ يف ىوعدلا دح يف ءايلوألا يف فذقلا ماكحأو

 ءافعضلا نال } هوجولا نم هجوب كلذ يف مهنم ةجح الو ، عدم لوق الو فذاق

 . هللا ءاش نإ كلذ اومهفاف ءايسألا ريسفت يف ةجحلا مهب موقت ال

 دوهشلا نم هيلع دوهشملا ىلع ةداهشلا توبث يف لوقلا فلتخا دقلو

 زوجي نم ىلع & نيدهاشلا ةداهش هيف زوجت ام عضاوم يف . مهتداهش ةزئاجلا

 : لزانملا لهأ نم مهيلع دوهشملا نم هيلع

 تاءاربلا بوجو يف ثادحألا ىلع ةداهشلا زوبحت ال : لاق نم لاقف

 ناك نم انئاكو هيلع دوهشملا ناك نم انئاك .3 هيلع دوهشملا ةرضحب الإ

 ثدحلا كلذ ثدحملا نم انياع ايهنأ نيدهاشلا نم ريسفتو ،. نادهاشلا

 ىلع ٥ هيف باتري ال ام ىلع كلذ ارسفيو ايهناذاب هنم كلذ اعمس وأ . ايهنيعأب

 ءادهشلا دهشي ىتح . هيف ةداهشلا زوجت ال هنأ 7 انزلا يف دحلا يف تبث دق ام

 اورسفي مل نإف { ةلحكملا يف ليملاك انيقي انايع ةينازلاو ينازلا نم كلذ اوأر مهنأ

 يف مهتداهش تزاج الو { هيلع ةجح كلذ يف اونوكي مل } ينازلا ىلع كلذ

 نأو } كلذ دوهشلا رسفي ىتح فذقلاو رمخلا يف كلذكو ، هيلع دحلا بوجو

 اذه فذقي فذاقلا نم كلذ عمس هنأو 3 انزلاب اذه فذق هيلع دوهشملا فذاقلا

۔ ١٦٩ ۔



 { هيلع دوهشمل ١ نم ةرضحب فوذقملل هفذق بجوي « دهاشلا هفصي ظفلب انزلاب

 ماقي نأ لبق مهتداهش نع نوعجري مهلعلف { دوهشلا ةرضحب دحلا ماقي مث

 ةقيقح هسفن نع أردي ةجحب يتأي هيلع دوهشملا لعلو 0 هيلع دوهشملا ىلع دحلا

 . ةهبشلاب دحلا هنع اَرْذْيف ةهبش كلانه بجوي وأ 5 دوهشلا هب هيلع دهش ام

 ملع اذإ & هترضحب ثدحملا ىلع نيدهاشلا ةداهش زوجي : لاق نم لاقو

 مل نإو ، هيف ثدحلا كلذ ثدحأ هنأ هيف هيلع نادهشي يذلا تقولا اكردأ ايهنأ

 افيضي ملو ، ثدحلاب هيلع اعطق ادهش اذإ { هيلع ايهتداهش تزاج تقولا رسفي
 أردي الأ ارضاح هيلع دوهشملا ناكو { ةداهش نع ةداهش لقن الو ةرهش ىلإ كلذ

 نع امهفقوي وأ 3 هنم لوقب اهفعضي وأ . ايهتداهش لطبي ببسب هسفن نع
 يف اومهتي ملو ، نظلا مهب نسحأ عطقلا ىلع اودهش اذإ دوهشلا نأل { ايهتداهش

 رغ ف هيلع دوهشملا ىلع ةداهشلا 2 اوفلتخاو © كلذ اودّلُمو مهتداهش

 . هترضح

 وأ { اتيم وأ ناك ايح هترضح يف الإ هيلع ةداهشلا زوجت ال : لاق نم لاقف

 . ةيعرلا نم ايماع وأ امامإ افيعض وأ املاع

 نم انئاك . تيللا ىلع زوبحت الو بئاغلا يجلا ىلع زوجت : لاق نم لاقو

 . تيملاو يجلا ناك

 ىلع زوت الو . يحل ا نيملسملا نم فيعضلا ىلع زوجت : لاق نم لاقو

 . ءافعض وأ ءالع دوهشلا ناك . مهترضحب الإ ةمئألاو ءاملعلا

 نمم وأ {© ءافعض مهيلع دوهشملاو ءالع دوهشلا ناك اذإ : لاق نم لاقو

 ىلع مهتداهش زجحت ملو يحلا ىلع مهتداهش تزاج { ةوادع الو ةيالو هل تبثت ال
 . تاومألا

 أربي الو & بئاغلا يجلا ىلع دوهشلا نم ةداهشلا زوجت : لاق نم لاقو

۔ ١٧٠ ۔



 ء رب هنم عيشب اهأردي ملف هتجح تعمس اذإف { هتجح عمسيو ىقلي ىتح هنم

 . ايماع وأ امامإ افيعض وأ املاع ناك . كلانه هنم

 هل تبثي ال نمو ءافعضلا ين كلذ زوجي امنإ : لاق نم لاقو : لصف

 ٥ مهترضحب كلذ نوكي ىتح هيلع كلذ زوجي الف ةمئألاو ءايلعلا امأو { ةيالو

 هنأ ؛ نيملسملا نم دحأ لوقل در ريغل هانركذ يذلا هلك اذه نم هراتخن يذلاو

 ةمئألا ىلع الو { ءالعلا ةجح هل تحص نمو . ءايلعلا ىلع ةداهشلا لبقت ال

 © كلذ نود وأ ءايلع اوناك .{ نيبوصنملا ةمئألا ىلع الو . ءايلعلا

 كلذ يف مهيلع دهش نم ةداهش ىلع كلذ نم اوتأ ام ريسفتو { مهترضحب الإ

 مل نإو ، كلذ نع اوصحف نإ اوتأ ام عامس وأ اوتأ ام نايع ىلع 7 ءايلعلا نم

 ىلع ةداهشلا يف ةجح هيف نونوكي امب اعطق اودهشو كلذ نع اوصحفي

 © كلذ ىلع هنم ءىرب { هنم لبقت ةجحب كلذ يف هسفن نع أردي ملو © انفصو ام

 هانّيب دق امم هراتخي اميف ءايلعلا ةداهش الإ انعم ةمئألاو ءايلعلا ىلع لبقي الو

 . كلذ مهبيغم يف لبقي الو مهترضحب
 هنم فرعن مل نممو & ةوعدلا لهأ نم ةيالو هل تبثت مل نمو ءافعضلا امأو

 نم انفصو ام ىلع . ءايلعلا نم ةداهشلا هيلع لبقت نأ هيف راتخنف . ةوادع

 8 بتي ملف كلذ نم هوباتتسا مهنأو ، ثدحأ ام اورسف اذإ ، نيملسملا ءافعض

 اذإف ، هتجح الك عمسي ىتح هنم أربي نأ بحن الو ، كلذ مهنم لبقي هنإف

 نكي مل ولو ذئنيح هنم ءىرب & هسفن نع اردي ملو كلذ ىلع هتجح تعمس

 . كلذ نيح ةرضحلاب دوهشلا

 كلذ يف فلتخا دقف ثادحألاب تيملا ىلع ةداهشلا امأو : لصف

 مهل تضق نيذلا { نيدلا يف ةمئألاو نيملسملا نم ءايلعلا ىلع الإ { اضيأ

 نع مهرمأ لقتني مل & كلذ ىلع اوتام ىتح ةدقعلا ةحصو ةيالولا توبثب ةرهشلا

 فرع نم دنع ةهبش الو بير هيف مهيلع لخدي رمأ الو فوقو الو رفكب كلذ
 يف ءالؤه ىلع ةداهشلا زوجت ال هنأ ملعلا لهأ لوق نم عامجالا نإف } كلذ مهنم

۔ ١٧١ ۔



 ةوادع ىلإ هيف مهماكحأ لقتنت اميف الو } تاءاربلا يف ثادحألا بابسأ

 ىوس اميف اوفلتخاو . افالتخا كلذ يف ملعن الو . انفرع اييف فوقو الو

 : ءالؤه

 تابجوملا ثادحألا يف تاومألا ىلع ةداهشلا زوبت ال : لاق نم لاقف

 { ةيالو نع فوقو الو ةوادع ىلإ هيلع مه ام لاح نع مهرمأ لقتني اميف الو

 ةقلعتملا ماكحألا يف ةمئاق ريغ هيلع ةجحلاو { هتجح تتام دقف تام نم لكو

 ناك نم انئاك كلذ ءاوسو ، سفنلا يف صاخ مكح ةءاربلاو © هسفن يف هيلع

 3 هثدحب ةرهش وأ عامس وأ نايعب هثدحو هرفك هعم حصي مل نمف { تيملا

 . هيلع وه ام ىلع لاح لك ىلع هعم هرمأ تبثأ دقف { اهيف كشي الو عفدي ال

 نيملسملا ىلوتيو 0 ةداهشلا ةجحب هيلع ناك ام لاح نع هلاح هدنع لقتني ال

 ةمئألا نم ناك ولو ، رفكم ثدحب هيلع اودهش وأ { هنم اوئرب نمم مهتءارب ىلع
 نمم ةرهش وأ عامس وأ نايعب 0 هريغ عم مهتلالض تحص نيذلا 9 نيلاضلا

 اذهو 3 هتايح يف ةداهشلاب ةنيبلاب هرفك مكح هيلع بجي ملو {. تامو فلس
 ىلع ثادحألا ىلع ةداهشلا رمأ يف ليق هنأ انملع ام 0 انعم حصأ وه لوقلا

 نيدي امم نيدلا فالخب هيلع دهش نمم تيملا ناك انعم كلذ ءاوسو ، تاومألا

 ايف نيقسافلا وأ نيعدتبملا ةمئألا نم ناك وأ { هميرحتب نيدي امل كاهتناب وأ 3 هب

 لبق تيملا اذه ثدح هعم حصي مل نمف ؛ ءاوس كلذ لكف . هميرحتب نونيدي

 اهيف باتري ال ةرهشب هثدح هعم حصي وأ { هل عامس وأ رفك وأ نايعب { هتوم

 ةحصو . انفصو ام ىلع لوقلا هيف قحليو . ءاوس وهف { هثدحل اهتحص ين الو
 هيلع ةرهشلا ةحص يف كلذ يف قرف الو 7 ءاوس هتوم دعبو هتوم لبق هثدح ةرهش

 . هتوم دعب الو هتايح يف هثدحب

 يف ةمئألا عيمج نم لالضلا ةمئأ يف كلذ زوجي امنإ : لاق نم لاقو

 نيد ىلإ ةاعد ةمئأ اوناكو { ةمئأ مهو مهنيد يف اوقسف نيذلا قاسلاو . نيدلا
 . ءالؤه ريغ يف زوجي ال ، لالضلا نيد يفو لالضلا ةمئألا نم ؛ لالضلا

۔ ١٧٢ ۔



 عم ةيالو هل تبثت مل نم عيمج يف كلذ زوجي : لاق نم لاقو : لصف

 . هيلع هتداهش زوجت نمم ، ثدحلا كلذب هيلع دوهشملا

 ءاملعو نيدلا يف ةمئألا يف الإ } عيمجلا يف كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 هنأ ؛ افالتخا كلذ يف ملعن الو { ءالؤه يف كلذ زوجي ال هنإف ؛ نيملسملا

 ءالؤه ىلع ةداهشلا زوبحت ال هنأ عامجالا حص نأ املف 0 ءالؤه يف كلذ زوجي ال

 يف ةداهشلا تلكشأ ، نيفلاسلا تاومألا نيملسملا ءايلع يفو نيدلا يف ةمئألا يف

 ةمئألا نم الو نيملسملا ءايلع نم سيل هنأ هيلع دوهشملا نم ملع نم الإ عيمجلا

 { نيدلا يف ءايلعلا نم سيل وأ نيدلا يف ءايلعلا نم وهأ ملعي مل اذإف { نيدلا يف

 ، نيملسملا ءايلع نم سيل هنأ وه ملعي ىتح . هيلع ةداهشلا لوبق هل زب م

 لوبق هيلع رجح ، مهنم سيل وأ مهنم وه ملعي مل اذإو } نيدلا يف ةمئألا نم الو

 ةمئألا نم الو نيملسملا ءايلع نم سيل هنأ ملعي ىتح عامجإلا يف هيلع ةداهشلا

 . نيدلا يف

 سيل هنأ هثدحب هيلع نيدهاشلا ءاملعلا لوق لبقي هنإف : لئاق لاق نإف

 . هيلع مهتداهش زوجت نمم هنأو ، نيدلا يف ةمئألا نم الو ءايلعلا نم

 نم سيل هنأ هيلع دوهشملا ىلع نوعُم انه ءايلعلا : هل انلق : لصف

 مهنأ اوعداو { ثدحلاو رفكلاب هيلع اولاق نيح هل ايصخ اوراص دق مهنأل ةمئألا

 . هيلع مهتداهش زوبحت ال نمم مه اوسيلو ث هيلع مهتداهش زوبحت نمم

 . كلذ ىلع مهتداهش لبقتو كلذ يف ةجح مه لب ؛ ال : لاق نإف

 ٢ لهأ نيد يف اهتقث تحص دق نمم نيملاع نأ ول تيأرأ : هل انلق

 : ركب يبأ ىلع ادهشف اهلاوحأ ضعب يف هللا اناخ ؛ ةجحلا ماقم اماقو { ةماقتسالا

 ; امهايَمسو ث ركم ثدحب ۔ايهنع هللا يضر ۔ باطخلا نب رمع وأ قيدصلا

 باطخلا نب رمعو ةفاحق يبأ نب هللادبع ركب ابأ فرعي ال نمم وهو . ايهيمساب

 : نم امهنأ ملعي ىتح امهيلع ايهلوق لبقي نأ هل زوجي ناكأ { ايهتلزنم ام الو امه ام

۔ ١٧٣ ۔



 ؟ زوجي ال وأ ةمئألا 7

 . ةمئألا نم ايهنأ ملعي مل اذإ زوجي : لاق نإف 5

 تضقنو ٠0 رفكلاب ةمئألا ىلع ةداهشلا لوبق تزجأ دقف : هل انلق

 { ءايلعلا نود لاهجلل مهيف لبقت ال هنأ ؛ هيلع عمجم هنأ تلق يذلا عامجإلا

 ٥ مهرمأ يف مهمزلي ام اولهج اذإ { ةمئألاو ءايلعلا نم اوأربي نأ كعم لاهجللف

 . مهنم ةءاربلا ين رذعأ ةمئالاب لاهجلا كعم نوكيو

 , عامجإلا لطبأ دقف ؛ معن : لاق نإف

 سيلو ث اعيمج نيملسملل نامامإ امهنأل زوجي ال : لاق نإف : لصف

 . سانلا نم امهريغك

 ايهفرع نمل وأ اهفرعي مل نمو ايهفرع نم نيملسملل نامامإ امه : هل انلق
 . اهفرعي ل نم نود

 يف اهمكحو ‘ اهفرعي ل نملو ايهفرع نمل نامامإ امه : لاق نإف : لصنف

 لطبأ دقف . ةداهش اهيلع لبقت ال هنأ . ايهفرعي نمو ايهفرع نم ىلع كلذ

 ءايلع نم الو { نيدلا يف ةمئألا نم سيل هنأ فرعي مل اذإ ، تيملا ىلع ةداهشلا

 دنع نيملسملا ءايلع نم وأ ، نيدلا يف ةمئألا نم نوكي نأ نكمأ اذإ ، نيملسملا

 نيملسملا نم دحأ عم كلذ ةلزنمب لزن نمو نيملسملا نم كلذ هصخ نم ضعب

 ةقيلخلا نم لوهجم لك نم رعتي مل ةمئألا يف عامجالاب اذه تبث اذإو { نيدلا يف

 . هرمأ لهج نم دنع ةداهشلا هيف زوجت الو } نيتلزنملا نيتاه دحأب نوكي نأ

 لاحمو . ةداهشلا هيلع الو هيف زوجي ال هنأ عامجالا توبثلو . هيف كلذ ناكمال

 ين ةلزنملا كلتب لزن نمو . نيدلا يف ةمئألاو ءايلعلا عيمج ملعب ناسنالا طيح نأ

 هنأ ملع نم الإ نيملسملا نم دحأ عم كلذ هيف لبقي ال هنأ هل تبث دقف نيدلا

 عامجإلاب هيف ةداهشلا زوبحت الو ةداهشلا لوبق هنود ف زوجت يتلا ةلزنملا نم جراخ

۔ ١٧٤ ۔



 . هيلع

 ايل ةجحلا تماق دق ايهنأل { اذه يف دحأ رمعو ركب ابأ هبشي ال : لاق نإف

 . عيمجلا ىلع

 زوجي ال ايهنأو { نامامإ امهنأ ملعلاب الإ رذع دحأل كعم سيلف : هل انلق
 ىلإ عامجالا نم تجرخ . عيمجلا كلذ تمزلأ اذإف 5 ايهيف كلذ لوبق

 ملسيو 0 اهتلزنم ام رمعو ركب ابأ ملعي ال نيملسملا ةماع نأل ، لالضلا

 . نيملسملا ىلع لطابلا تيعتا دق تنأو ، عامجالإ يف ايهتفرعم نودب سانلا

 ىلا عجر 6 اهتلزنم الو امهوملعي نأ ةفاك سانلا ىلع سيل : لاق نإو

 نأ نم اذه يف انعم جرخم الف ، نادهاشلا امهيلع دهش دق هنأو } لوالا لوقلا

 . نيدلا يف ةمئألا نم سيل هنأ ملع نم دنع الإ . تيملا ىلع ةداهشلا لبقت ال

 ءاملعلا نم سيل هنأ دحا ملع يف كلذ ىعذا اذإو { نيملسملا ءايلع نم الو
 ءايلع نم هنأ ملعي مل نإو هنأل . بيذلا نم ابرض ىعدا دقف 90 ةمئألا نم الو

 يف كلذ ةلزنمب لزن دق نوكي نأو ، كلذ هريغ ملعي نأ نكمي دقف 9 نيملسملا

 وأ نايعب هرفك حصي مل نم لكف . هرفك ملعي مل نم هنم كلذ وه ملعي نأ ريغ
 ىلع هثدح رمأ يف هيلع ةداهشلا ةجح هنع تلطب دقف 0 قوملا نم ةرهش وأ عامس

 هيلع ةنيبلا عامس هل زيجأ دقف 5 ةمئألا نم هنأ ملعي مل ام هنإ لوقي نأ الإءاذه

 نيلوألا نم ةمئألا عيمجو رمعو ركب يبأ نم ةءاربلا هذه ىلع زيجي هنإف أ ثدحلاب

 . نيرخالاو

 ركب يبأ ىلع نودهشي ال مهنأ نونومأم ءايلعلا نإف : لاق نإف : لصف

 . لالضلاب ىدهلا ةمئأ ىلع الو رمعو

 مج نظلا نسحب وأ ‘ عامجالل مكح تلطبأ مجم نظلا نسحبف : هل ليق

 ايف ةمصعلاب مل تدهش مهب نظلا نسحبو ث اورفك نإو مهديلقت تزجا

 زوجي لب ، لطاب هلك اذهو . ادبأ اروز اودهشي نلو اوبذكي نل مهنأ كنع باغ

۔ ١٧٥ ۔



 35 هلهج نم كلذ لهج ولو © ةجح هيف اونوكي نأ زوجحم ال اييف مهل ديلقتلا

 هتلاسر تحص نمل ةمصعلاب دهشي امنإو . ادبأ ةمصعلاب مهل ةداهشلا زوجت الو

 مهل دهشي نأ زوجي الو { ةلي هللا لوسر ناسل نع . هناميإ ةقيقح وأ هتوبن وأ
 امنإو . ادبأ اطخ مهنم نوكي الو ٠ ادبأ نوصعي ال مهنأ لاح لك ىلع ةمصعلاب

 . ةنتف الو اطخ الو ةيصعم ىلع اوتومي نل مهنأ ةمصعلاب مهل دهشي

 . رمعو ركب يبأ ةلزنم مهلك سانلا سيل : لئاق لاق نإف : لصف

 نيملسملا نم هفرع نم ىلع هتجح بجت نم سانلا يف نكلو : هل ليق
 لكلو . ايهفرعي مل اذإ رهاظلا مكح يف رمعو ركب يبأ قح هيلع بجي امم رثكأ

 ليبس نع مهعنميو ث داشرلا ليبس ىلإ مهيدهي داه موق لكلو & لاجر نامز

 نم هنامز لهأ ىلع هلللا هب ماق اييف ةجح نوكت ةلزنمب لزن نمو 0 داسفلاو يفلا

 تماقو هفرع نم ىلع ناك . ملعلاو ةنامألا دهاوش هل ترهاظتو ةعيرشلا لقن

 5 قحلا نم ايف تبثو قحلا نم هب اماق اييف ، رمعو ركب يبأ ةلزنمب هتجح هيلع
 ن أ ةفاكلا ىلعو ٠ اولزن دق اه لزانم موق لكلو ٦ اولمع ام تاجرد لكلو

 تبث دق اقح كرتي نأ لهاجلل سيلو 3 اولهج وأ اوفرع نميف لدعلاب اوريسي
 دق & قح هنأ هنظل هلهجب الطاب بكري نأ هل الو . لطاب هنأ هنظل هلوبق هيلع

 . رذعلا عطقناو ةجحلا تماق

 رمعو ركب يبأ ندل نم نيدلا يف ةمئألاو ءارمألا تيأرأ : هل لاقيو

 { ۔ هلللا اهمحر _۔ ينامعلا هللادبع نب ديعس مامالا ىلإ -اهنع هللا يضر .

 ىضم نمو ث رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ ىلإ ديز نب رباج ندل نم ءاهقفلاو
 هقفلا مسا هقحلي هنأ الإ ٠ مهنود وأ مهنم ملعأ وأ مهلثم وه نمم مهليبس ىلع

 لبقي ال هنأ مهيف عامجإلا ءاج نيذلا ءاهقفلاو ةمئألا مه ءالؤهأ ‘ ملعلاو

 . مهتافص ريغو مهريغ وأ ثادحألا يف مهتوم دعب مهيلع ةداهشلا

 . ءالؤه مه لب : لاق نإف

۔ ١٧٦ ۔ `



 ليحرلا نب بوبحم الو ديز نب رباج فرعي مل نم تيأرأ : هل ليق
 مهدبعت نيذلا نيملسملا ءافعض نم رقصلا نب نازع الو بوبحم نب دمحم الو

 نم هملعي مل اذإ ثادحألا يف مهنم دحأ ىلع ةداهشلا اولبقي نأ مهلأ { هنيدب هللا

 ؟ نيدلا يف ةمئألا نم الو نيملسملا ءاهقف

 ىلإ عجر 0 مهملعي مل اذإ ةداهشلا مهيف لبقي نأ هل ؛ معن : لاق نإف

 نإو . زوجت ال ةرباكملاو ةطلاغملاو ، رمعو ركب يبأ يف اهيلع ناك ىتلا ةرباكملا

 نم ةماعلاو ةصاخلا دنع نوروهشم مهنأل مهيف ةداهشلا زوجت ال ءالؤه : لاق

 . نيملسملا

 نأ مهفرعي ل نم لكل وأ كدنع مهملع نيدبعتملا عيمج ىلعف : هل ليق

 ةلزنمب هدنع لزن نمم ةداهشلاب ةءاربلا ماكحأ مهيف ذفنتو 5 ةداهشلا مهيف لبقي
 . نيدلا ف ءالعلا

 . ءاهقفلا نم هنأ ملعي مل اذإ مهاوس نميف لبقي نكلو ؛ ال : لاق نإف

 ؟ اذام يف مهاوس : هل ليق

 . ملعلاو مسالا يف : لاق نإف
 ؟ ملعلا لزانمب وأ اذه يف ءايسألاب مكحي : هل انلق

 . ملعلا لزانم : لاق نإف

 . ةصاخلاو ةفاكلا دنع : هل ليق

 يف ءايلعلا ةلزنمب لزنو ث نيدلا يف ءايلعلا مسا هقحل نم لك : لاق نإف

 . نيدبعتملا نم دحأ دنع . اذه هيف زوجي الف }. نيدلا

 ثادحألا يف تيملا ىلع ةداهشلا لوبق زوجي ال هنأ يف تقفاو دقف : هل ليق

۔ ١٧٧ ۔



 لهجو هفرع نم دنع هل تبثت يتلا هتلزنم نع هلاقتناو . هرفك اهب بجي يتلا

 يذلا صخشلا ولخي ال هنأل . ةنيبلا هيلع تماق امب الإ { هيلع ةنيبلا هب تماق ام

 كلذ ملع هيلع عطقيو ث نيدلا يف ءايلعلا نم سيل هنأ ملعي نوكي نأ هملع

 لبقي وأ & سانلا لزانم مكح يفو 3 هريغ ملع يف هنع باغ ام ملع ىطاعتيف

 نإف ٠ ادبأ اذه نم جرحم الو ٠ ال مأ ءاملعلا نم وهأ ملعي ال نميف ةداهشلا

 . يريغ ملع يف ءايلعلا نم سيل هنأ هيلع ابجوم ءافعضلا نم هنأ ىلع : لاق

 . ءاهقفلا مكح همزلي الو

 . لوقلا اذهف ىنعم الو لوألا يف كلوق تعجار دق : هل ليق

 لهأ نمو برغملا لهأ نم نيملسملا نم ءاملعلا تيأرأ : هل لاقيو

 ، رصملا كلذ يف نيملسملا نم لك نامزو رصع يف نامع لهأ نمو ناسارخ

 اولبقي نأ نامع لهأ نم نيملسمللا رصملا اذه يف ءاهقفلا مكح ملعن ال

 يف ءاهقفلا نم مهنأ اوملعي مل اذإ نيروكذملا نيملسملا نم ءاهقفلا ىلع ةداهشلا

 ؟ نيدلا

 . ءاهقفلا ةمئألا رئاسو رمعو ركب يأ يف هلوق ىلإ عجر معن : لاق نإف

 زوجي ال ءالع رصم لك ف ‘ راصمألا ءالع ءال ؤه نأل ؛ ال : لاق نإو

 ءايلع مهنأل . ىرخألا راصمألا لهأ نم مهلهج نمم مهيلع ةداهشلا لوبق

 . نيملسملا دنع نيدلا يف ءاهقفو

 دقو مهرصم لهأ ءافعض نم مهتلزنم لهج نم تيارفأ : هل ليق
 ؟ مهيلع ةداهشلا لبقي نأ هل زوجيأ إ اوتام

 . ال : لاق نإو ث لوألا هلوق لطب ؛ معن : لاق نإف

 نم نيبو رصملا لهأ نم مههقفو مهملع لهج نميف قرفلا ايف : هل ليق
 نمم هدلب لهأ نم ملاع ملع لهج نم تيأرفأ ، مهدلب لهأ نم كلذ لهج

. ۔ ١٧٨ ۔



 دقو { ءايلعلاب هلهج عضومل ، هلهجف هنامز يف ناك نمم وأ هنامز دعب نم فلخ

 نأ هل له . دلبلا كلذ يف هنيد لهأ دنع هلللا نيد يف ءايلعلا ةلزنمب ملاعلا لزن

 يف ةداهشلا لبقي هنأ رقي نأ نم ادبأ اجرح ذبحي الف هنم أربيو ةداهشلا هيف لبقي

 نب نازعو بوبحم نب دمحمو ليحرلا نب بوبحمو ديز نب رباجو رمعو ركب يأ

 نم سيل هنأ ملعي ىتح تيم ىلع ةداهشلا زيجي ال وأ ؛ مهفرعي مل نمم } رقصلا
 مكحب ملعي ال ام ىلع مكحي هنأ بيغلا ملع يعدي وأ ث نيملسملا ءايلع

 هنأ ملعي مل نم لك سيلو 0 ملعي ام مكح ريغ ملعي ال ام مكح نأل { ملعي ام

 كلذب هيلع مكح اذإ هنأل { ءاهقفلا نم سيل هنأ هيلع مكحي نأ زاج ءاهقفلا نم

 دهشو روجلاو لطابلاب مكح بيغلا ماكحاب مكح نمو ، بيغلا ماكحاب مكح

 . روزلاب

 هلو 3 ءايلع مهنأ ملعي ىتح ءايلعب اوسيل سانلا نإ : لاق نإف : لصف

 ثداح ملعلا نأل { ءايلع مهنأ حصي ىتح ، هيلع مه ام ماكحأب مهيف مكحي نأ

 . يلزأ فعضلاو مهيف لهجلاو

 © ءافعضو ءايلع سانلا نإ لاقي نكلو 3 اذكه مهيف لاقي ال : هل ليق

 هيلع مكحي نأ زوجي الف { ملاع هنأ ملعي مل نمو ؤ، فعضلاو مهنم ملعلا ولخي الو

 هنأ ملعي ىتح هنع فقوي نكلو . ملاعلا مكحب هل مكحي الو ، لهاجلا مكحب

 { ةقيقحلاب هيف مكحيف لهاج هنأ ملعي وأ © ةقيقحلا مكحب هيلع مكحيف . ملاع

 ملع اذإو } لهجلا مكح هب بجي ام ثدحم هنأ ملعي ىتح لهاج هنأ ملعن الو

 . ةنيب عامس ريغب هثدح ىلع مزل } لهجلا مكح هب بجي ملام & ثدحم هنأ

 هنأ ملعي مل اذإو & كلذ ةفلكو هيلع ةنيبلا عامس ةنؤم كلذ هنم ملع نم ىفكو

 هرمأ فرعي مل نم . ةفاك سانلا نأ ايك 5 لهاجلا مكحب هيلع مكحي الف لهاج

 هب ىلاوي ام هنم ملعي ىتح { ةوادع الو ةيالوب هل مكحي ال فوقوم وهف { مهنم

 ملعي مل نم ىلع مكح نإف © ملع ىلع ىداعيف هب ىداعي ام هنم ملعي وأ { ىلاويف
 ولو ، روجلا ماكح نم ناكو قحلا ريغب مكح دقف ٦ ةوادعلا مكحب ىلاوي ام هنم

۔ ٩٧١۔



 نم كلذب هللا دنع وهف . هللا ودع ةوادع ةوادعلاب كلذ همكح يف قفاو

 ىلع مكح نم كلذكو ث نيرئاجلا نمو ، همكح يف نيملاظلا نمو ، نيرساخلا
 هيلع مكح دقف . ملاع هنأ ملعي مل ذإ { لهاجلا مكحب ملاع هنأ ملعي مل نم

 . عامجالإ هيلع ام دايق ىلع روزلاب هيلع دهشو .3 روجلاب

 مكحي ملاع هنأ ملعي مل نم ىلع ةداهشلا لبقي نأ هل زوجي هنإف : لاق نإف

 املاع قفاو نإف ، ةداهشلا لوبق نم زوجي ام ىلع ملاع هنأ ملعي مل اذإ ، لهاجلا

 . املاس كلذب ناك املاع قفاوي مل نإو ؤ هعسي مل كلذ ىلع هنم ءىربو

 هنم ملعي مل نم ىلع يداعي نأ كلوق دايق ىلع اضيأ كلذكو : هل انلق

 هتوادع زوجت ال نم قفاو نإو . املاس ناك هتوادع زوبت نم قفاو نإف 0 ةيالو

 . املاظ ناك هللا دنع

 لب 5 نيملسملا عامجإ هيف فلاخي امب ىتأ © كلذ هل ؛ معن : لاق نإف

 هيلع هنأو . ةوادع الو ةيالو هنم ملعي مل نم يداعي ال هنأ نيملسملا عامجإ

 مهنم دحأ يف هعم حصي ىتح . مهنايعأو مهئامسأب ةفاكلا نع فوقولا

 يلو ةيالو قفاوف ملع ريغب دحأ ةيالو ىلع مدقأ نإ هنأو { هب ىلاويو هب ىداعي ام
 هنأ هللا ودع ةوادع قفاوف ملع ريغب دحأ نم ةءارب ىلع مدقأ نإو ، كلاه هنأ هللا

 . افالتخا اذه يف ملعن الو & كلاه كلذب

 كلذ يف قفاوف مئاهبلاو ماعنألا لكأ نم مكعم كلهي اذإف : لاق نإف

 . تابهلاو عويبلاو ثيراوملا نم لالحلا لكأ نم كلذكو . اهنم لالحلا

 { اهسفن اهزجحو اهسفن ةحابإ ىلع تالادلا تاحابملا تسيل : هل ليق

 { هنيعو هتفصب حابم هنيعب لالحلا نأل . اهريغ اهيلع لادلا تاروجحملاك

 ةيالولاو } هتفصو هنيع نعو هسفن ىلع لاد ؛ هلثم مارحلاو 5، هريغ هيلع لدي ال

 ريغب ادبأ كلذ ملع ىلإ غلبي الو { نامالا وهو اهريغ اهيلع لاد صخشلا يف
 صخشلا نم رفكلا ةفرعم ىلإ غلبي ال كلذكو & صخشلا ةفرعمب الو صخشلا

۔ ١٨٠ ۔



 { هب لزانلا رفكلاب الإ صخشلا نم ةوادعلا ةفرعم ىلإ غلبي الو . صخشلاب

 مكاحلاو {} ملع ريغب لالحلا قفاو اذإ تاحابملل لكألا نيب ام قرف اذهف

 ٠ كلذب هنم ملع ريغب ةيالولاو ةوادعلا قفاو اذإ ٠ سانلا يف ةوادعلاو ةيالولاب

 رخآلاو ٠ ناسنإلا نم اهملع ىلإ غلبي ل يتلا ةلعلل . كلاه هيلع روجح اذهف

 هيلع مارحو 6 هللا نيد مكح يف ©٤ هنيعب هسفن لالح ىلع هل لاد وه ام هل حابم

 ىلإ هب ملاعلا غلبي كلذبو 0 هللا نيد مكح ف © هسفن ةمرح ىلع لاد وه ام

 . هملع

 نم سانلا ىلع ةداهشلا لوبقب كدنع ةءاربلا له : هل لاقيو : لصف
 ؟ دودحلا وأ قوقحلا

 . قوقحلا نم : لاق نإف

 انموق نم لودعلا ةداهش نإ { ملعلا لهأ رثكأ اذه لاق دقف : هل ليق

 يف مهيلع مهتداهش زوبحت ال هنأ اوعمجأو { قوقحلا يف نيملسملا ىلع زوحت

 . قوقحلا نم ةءاربلا نإ تلق ذإ ، عامجالا اذإ تفلاخ دقف . ةءاربلا

 . دودحلا نم يه : لاق نإو

 تباغ نم ىلع اهيف ةداهشلا لبقت دودحلا نأ تملع لهف : هل ليق

 ؟ هتجح عمسيو جتحي نأ ريغب دودحلا هيلع ماقتو {© هتجح

 . معن : لاق نإف

 نم لطاب اذه نأ انعمو ، نيملسملا لوق نم هملعن ال ام اذه : هل ليق

 ةرضحب الإ ماقت ال دودحلا نأو & تاهبشلاب أردت دودحلا نأ تبث ذإ ، كلوق

 . هيلع دوهشملاو دوهشلا

 كلذ يف ءايحألا ىلع ثادحألا يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا امأو : لصنف

۔ ١٨١



 . فالتخاب كلذ يف ليق دقف { تاومألاو

 بوجول ثادحألا يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زوجت ال : لاق نم لاقف

 ىلع { عطقلا وأ نايعلا وأ عامسلا ىلع الإ كلذ نوكي الو ، تاءاربلا

 نم ءيش يف ثادحألا نم ءيش يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زوجت الو { انفصو ام

 . تارفكملا

 نايعلا ىلع ةداهشلا زوبحت ام ليبس ىلع كلذ زوجي : لاق نم لاقو

 . هيلع ةداهشلا زوبت نم عيمج يف {} عامسلاو

 ؤ ثادحالا عيمج يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زوجت ال : لاق نم لاقو

 . كلذ زوجي الف ةماعلا ىلع امأو ، لالضلا ةمئأ ىلع الإ

 يف ؛ ةرهشلا ىلع زوجت ال ةداهشلا نأ حصالا وه لوألا لوقلا نأ انعمو
 صخ دق ام الإ قوقحلا عيمج الو {. دوقلاو صاصقلاو دودحلاو ثادحألا عيمج

 3 توملاو باسنألاو حاكنلا يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا ةزاجإ نم\كلذ نم

 دلوتي ام الإ 3 هيف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زوبحت هنأ هيف ليق اعبار اهجو ملعن الو
 جرخ جرخي امو } دقفلاو مدهلاو قرحلاو قرغلا لثم ، توملا بابسأ نم

 هيف ةرهشلا ىلع ةداهشلا نإ ليق دقو ، توملا ماكحاب قحال هنإف { توملا

 عاضرلاو راهصألا ةرهش يف حاكنلا جرحم جرخي نوكي ام كلذكو { ةزئاج

 قحلم قحال هنإف ش رهاشلا ءالولا ىلع ةداهشلا كلذكو . ههبشأ امو

 { باسنألاو حاكنلاو توملا هبشي امب قحال وه امم اذه هابشأو 5 باسنألا

 هنإ ليق دقف اههبشأ امو باسنألاو { ههبشأ امو حاكنلاو . ههبشأ امو توملاف

 وأ دوقلاو دودحلا بجوي ام ىلع ةداهشلا امأو ©} ةرهشلا ىلع ةداهشلا هيف زوجي

 يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زوجت ال هنأ . افالتخا كلذ يف ملعن الف & صاصقلا

 ةداهشلا كلذكو . هلثمو هب قحال وهف اذه هبشأ ام كلذكو {© كلذ نم ءيش

 يف تبثي الف . راشبألا يف همكح قلعتي امو & برضلاو لتقلا يف ةرهشلا ىلع

۔ ١٨٢١ ۔



 ةداهشلا كلذكو . افالتخا كلذ يف ملعن الو 5 ةيد الف صاصق الو دوق كلذ

 عويبلاو اياصولاو رارقالاو قاتعلاو قالطلا نم 0 ماكحألا عيمج يف قوقحلا ىلع

 هيف ةداهشلا زاجأ ادحأ نأ ملعن الف ، قوقحلا عيمج نم دلوتي امو ، ءارشلاو

 هذه صخ ام الإ . ةرهشلا ىلع ةداهشلاب كلذب مكح الو ، ةرهشلا ىلع

 دودحلاب انعم ةءاربلاو 0 اهنم دلوتي امو اههبشأ امو { اهانركذ ىتلا ةثالثلا هوجولا

 ةداهش زوجت ال هنأ ملعلا لهأ عمجأ دق هنأل باسنألاو توملاو حاكنلا نم هبشا
 نم ءيش يف الو ، رفكلل تابجوملا ثادحألا يف نيملسملا نم دحأ ىلع انموق

 رثكأ زاجاف . حاكنلاو بسنلاو توملا ين مهيلع مهتداهش يف اوفلتخاو { دودحلا

 تاءاربلاو دودحلا تناكف { كلذ يف نيملسملا ىلع لودعلا ةداهش ملعلا لهأ

 . كلذ يف لوقلا نم هيلع اوعمجأ اميف ةدحاو ةلزنمب

 .۔ مكح هيف سيل ءيش عقو اذإ هنأ } هيلع عمجملا رثألا ءاج دقو : لصف

 | هبشا رظني هنأ كلذ يف فلتخاف ، عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم " تباث صوصنم

 | 7 دودحلا لثم ةءاربلا هبشي ائيش ملعن الو 0 همكح هب قحليف " كلذب ءايشال
 | يف جرخت املو . ءايشالا نم ءيش يف اههبشت الو اهلك قوقحلا نم ةجراخ اهنال
 | زوجت ال هنأ ، ملعلا لهأ لوق نم عامجالاو ، دودحلا جرحم اهرومأ عيمج

 ! © همكح صخ ام الإ قوقحلا الو دودحلا نم ءيش يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا
 عيمج يف تلطبو ةرهشلا ىلع ةداهشلا تجرخ دقف . افالتخا كلذ يف ملعن الو
 { مالسإلا ماكحأ نم ائيش ملعن الو & قوقحلا ةماعو صاصقلاو دوقلاو دودحلا

 ' اههبش ىلعو . ةقحال دودحلاب ةءاربلاف © قح امإو دودح امإ : نيينعم ودعي

 ةداهشو ةرباكملا ىلع نوكي نأ الإ 3 انملع اييف دحأ كلذ ركني ال . ةجراخ
 اهتزاجإ ىلع ردقي ال ، ةفيعض اهريغو للعلا هذهل رابخالا ىلع { انعم ةرهشلا

 هيلع دري الو { لاق اميف نيملسملا نم ادحأ ءعىظخن ال اننأ ريغ . اهب ذخالا الو

 دهش اذإف ؛ تاءاربلا يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زوجت ال هنأ راتخن اننأ ريغ & كلذ

 نأ انيبو ، ثدحلا كلذب هيلع ةداهشلا زوجت نمم ثدحب دحأ ىلع نادهاشلا

۔ ٣٨١۔



 دق ام ىلع انعم كلذ زوج الف . هثدحل ةرهشلا نم اهعم حص ام قيرط نم كلذ

 اناكو ٠ ةداهش وأ ةرهش نع هنأ انيبف ٥ كلذ نع احصفي ل نإ هنأ بحنو ‘ انيب

 ناك نإو . اهتداهش زوجت هنأ 0 ايح ناكو .© انفصو ام ىلع اهتداهش زوجت نم

 . لاح يأ ىلع هيلع ايهتداهش زوبحت الف اتيم

 نإف تاءاربلا يف ثادحألا ىلع ةداهشلا نع ةداهشلا امأو : لصف

 ف زوجحم كلذ نإ : لاق ادحأ نأ ملعن ملو { هنع انذخأ نمع زوج ال كلذ

 ٥ لوقلا ضعب يف مهلوق يناعم نم كلذ ةزاجإ ىلع لدي ام الإ ، اصن تاءاربلا

 هبشأ انعم ةداهشلا نع ةداهشلا نأل & فالتخالا يناعم نم انعم كلذ جرحي الو

 نع ةداهشلا نإ : ليق دقفنأل } اهيف ليق دق ام عضوم ٨ ةرهشلا ىلع ةداهشلاب

 فالخب لاق ملعلا لهأ نم ادحأ نأ ملعن الو ، قوقحلا عيمج يف زئاج ةداهشلا

 . اذه

 . اهلك دودحلا يف ةداهشلا نع ةداهشلا زوبحت ال هنأ اوعمجأو : لصف

 . صاصقلل ةبجوملا حورجلاو 0 دوقلل بجوملا لتقلا يف اهيف اوفلتخاو

 . كلذ زوجي ال : لاق نم لاقف

 دق هنألو ‘ قوقحلا جرحم جرحي هنأل ‘ زئاج كلذ نإ : لاق نم لاقو

 نم ، انفصو ام الإ ةرهشلا ىلع ةداهشلا يف هزاجإ ملعن الو & ضعب كلذ زاجأ

 انعم لدي كلذو ‘ تاداهشلاو ماكحألا نود . كلذ اهل صاخلا ةثالثلا هوجولا

 نم بهذم ىلع ٠ بجوأ ةداهشلا نع هيف ةداهشلاو ٦ برقأ هيف فالتخالا نأ

 . ثادحالا يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا زاجأ

 ةداهشلا نع ةداهشلا زوجت ال هنأ كلذ نم هبحن امو انرايتخاو : لصف

 نم دح ةءاربلا نأل ؛ لالضلا ةمئأ يف الو ، تاومالاو ءايحالا يف ثادحالا يف
 نم دودحلا يف زاج ايف ، دودحلا الإ هبش اهل انعم سيلو { اهنم برضو دودحلا
 اذإ ، ديدشتلا نم اهيف ءاج دق هنأ عم . انركذ ام ىلع انعم اهيف زاج { ةداهشلا

۔ ١٨٤ ۔



 هنأل } دودحلا ةماقإ نم كلذ ريغل ال . ةءاربلا ىنعم ىلع اهيف ةداهشلا تناك

 ءايلعلا نم عيمجلا ىلع ؛ ءالعلا نم آلإ ثادحالا يف ةداهشلا زوبت ل
 . ديزي وأ اهريغو رمخلاو قرسلاو انزلا نم دودحلا يف كلذ لقي ملو 0 مهريغو
 بحن ملو . دودحلا نم دشا يه لب 0 دودحلا قلعتمب الإ قلعتت ال اهاندجوو

 نموأ انم كلذ سمتلا نم مزل اييف © انرصبأ ام لدعو { انفرع ام لضف كرتي نأ

 لبقت نأ بحن الف . الوصأ اهل رصبي ال يتلا ليواقألاب قلعتيو . انبهذم

 ناك نم انئاك . سانلا نم دحأ : ٠ سانلا نم دحأ نم ةداهشلا نع ةداهشلا

 نيرضاحلا الو تاومألا الو ءايحألا نم . هيلع دوهشلا وأ دهاشلا

 قيضأو فعضأ . انعم اهيلع ةداهشل او ةرهشل ١ ليبس كل ذكو . نبئاغل ا الو

 نم عيش يف ةرهشلا ىلع ةداهشلا لبقت نأ بحن الو . ةداهشلا نع ةداهشلا نم

 ءايحألا نم {، دهاشلا وأ هيلع دوهشملا ناك ايأ 5 ةءاربلا رمأ يف اضيأ ثادحألا

 . تاومألا الو

 عضاوم يف هثدحب ثدحملا نم رارقإلا ىلع ةداهشلا امأو : لصف

 ةداهشف ، سانلا عيمج نم نيزقملا عيمج نم هيلع ةداهشلا زوبت هنأ { انفصو ام

 عجري مل ام ، هيلع زئاج كلذف ؛ ثدحلا كلذ ثدحأ هنأ هرارقإب هيلع دوهشملا

 { دحلا لوأ هيلع عقي نأ لبق ، دودحلا مكح هنع لطب عجر اذإف { هرارقإ نع

 ناك . هثدحب هرارقإ نع عجر مث دحلا لوأ هيلع عقو اذإف ٥ مجر وأ دلج نم

 دعب ةعجرلا هعفنت ال كلذف . ةنيبلا هب هيلع تدهش وأ ٦ مكاحلا دنع هرارقإ

 . دودحلا هيلع تبثتو . كلذ

 نم باتو عجر مث ٠ ثدحلاب هرارقإب هيلع تبجو اذإ ةءاربلا كلذكو

 . ةءاربلا مكح هنع لطب ‘ هبذك

 ناك نإ هعفني الو 6 هرارقإ دعب هنع أردت ال هنإ : ليق دقف دودحلا امأو

 يف ةءاربلا كلذكو {. دوهشلا هب دهش وأ {، مكاحلا دنع كلذب رقأ هرارقإ دعب

 هسفن ىلع رقأ نم دنع رقأ وأ { هرارقإ ىلع ةنيبلا كلذب هيلع دهش ءاوس كلذ

۔ ٥٨١_۔



 ملعن الو { هنم ةءاربلا نع عجر 0 هبذك نم باتو هرارقإ نع عجر اذإف 9 هدنع
 . افالتخا كلذ يف

 هيلع زوجت ام عضاوم يف الإ ؛ هرارقإب هيلع ةداهشلا زوجت الو : لصف
 . عطقلاو عامسلاو نايعلاب ةداهشلا

 عجري نأ كلذ نع عجر ىتم هنإ متلق { ةءاربلا لاب ايف : لئاق لاق نإف

 عقي مل ام ، فالتخا هيفف هرارقإ نع عجر اذإ متلق دودحلاو 5 هنم ةءاربلا نع

 ءىرب دقو هرارقإ نع عجر اذإف ، هيلع تميقأ دق دح ةءاربلاو ، دحلا لوأ هيلع

 ؟ ةعجر هل نكت ملف هنم

 ولو . هتلاح ىلإو هتيالو ىلإ عجر هثدح نم بات اذإ ةءاربلا نأل : هل انلق

 ىلإ عجر & ثدحلا كلذ نم بات ىتمف . ةنيب وأ عامس وأ نايعب كلذ هيلع حص

 هيلع عقو ىتم دحلا نألو { هيلع هنم ءىرب ذم نينس دعب ولو . هتلاح ىلإو هتيالو

 © عوجرلا كلذ لطب هرارقإ نع عجر مث ، مجرلا نم رجح لوأو طوس لوأ

 لزي مل دحلا هيلع بجوي يذلا ثدحلا كلذ نم بات ول هنأل ، دحلا هيلع تبثو

 هيلع تبثو كلذ نم بات اذإف ، هتيالو ىلإ عجرو بات ولو } دحلا هنع كلذ

 هيف فلتخي ال امب ةءاربلا مكح هنع لوزي ناك اذإف 5 ةءاربلا مكح هنع لازو دحلا

 دحلا هنع أردي مل بات ول هنأءهيف فلتخي ال امب دحلا هيلع تبثو بات ول هنأ

 دحلا هنع أردي ام عضوم يف ةءاربلاب مكحلا هيلع تبثي نأ انعم زوجي الو . هتبوتب

 نم بات اذإ هب ةءاربلا هنع أردي هيلع دحلا توبث نم هيف فلتخي ال امم وهو . هلثمب

 هبذك نم باتو هثدحب هرارقإ نع عجر اذإ هنأ ىرحاف ,هيلع حص ولو { هثدح

 ةيالولا ىلإ عجري نأ {© هسفن ىلع هيف بذاك هنأ معزي امب اهيلع هرارقإب هسفن ىلع

 وهف اودع ناك نإو 0 اودع الو ايلو لبق نم نكي مل نإ هتلاح ىلإو © ايلو ناك نإ

 كلذ لبق هيلع يدوع دق امب هتوادع تبجو { هب امم بوتي ىتح هيلع وه ام ىلع
 . مكحلا يف هنم صالخلا هل حص دق امب ىداعي الو

۔ ١٨٦ ۔



 ىلعو ةداهشلا نع ةداهشلا نولبقت ال ملف : لئاق لاق نإف : لصف
 ىللع عباتتو . مهليلضت ىلع نوملسملا عمجأ دق نيذلا نيفلاسلا ةمئألا ف ةرهشلا

 انرصع ف ١ دبأ كردي ال هنأل . صعب مهضعب نع هوذخأو مهريسو مهلوق كلذ

 . ةداهشلا نع ةداهشلا وأ ةرهشلا ىلع ةداهشلا نع الإ

 انعم حصي ال ايف ةرهشلا ىلع الو ةداهشلا نع ةداهشلا لبقت ال : هل انلق

 مهثادحأ ةرهش مكح نيفلاسلا يف انعم حصي مل ام ، هيلع ىنبي لصأ هيف

 ةمئالا نم هنم نوأربي نمم مهتءارب ىلع مهل ةيالولا ىلع نيملسملا عمجت نكلو
 نيذلا نيملسملا نم ادحأ نأ انعم حصي مل ام نيملاعلا عيمج نمو ى نيفلاسلا

 هوجو نم هجوب هتيالو انيلع تبجو دق نمم دحأ نم ءىرب ؛ مهتيالو انمزلي

 دق انأ ةيالولاب كلذ يف مهانقفاو اذإ نيملسملا نم انئثايلوا ىلع دهشو 3 قحلا

 ةداهشلا سفن يفو . ةءاربلا ظفل يف مهقفاوي ل نإو ، نيدلا لصأ 1 مهانقفاو

 نإ انأ انسفنأ ىلع دهشيو . هنم اوثرب نم ىلعو هيلع اودهش نم ىلع عطقلاب
 هيلع اودهش نم ىلع اعطق ةداهشلاو هنم اوئرب نمم اعطق ةءاربلاب نيملسملا انقفاو

 نإو . نوقرافم هلللا نيد لصأ يف مهل انأ ، هللا نيد لصأ ف انل موقت ةجح ريغب

 عمجملا رثألل { نوقفاوم نيدلا يف كلذب مهل انأ نيلهاجلا نم معز نم معز

 نيملسملا نم هنم ءىرب نم ىلوتو 0 نيثدحملا نم دحأ نع فقو نم هنأ هيلع

 نم دحأ نع فقو نم هنأو . نيدلا لصأ ف ثدحملا كلذ نم ءىرب دقف

 كلذ ىلوت دقف { نيملسملا نم هالوت نم ىلوتو نيدلا لصأ يف هتيالو تبجو
 نم ملعلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا كلذ 1 ملعن الو . نيدلا لصأ ف ملسملا

 . ميقتسي الو فالتخا اذه يف حصي الو } نيملسملا

 ;ةمئألا ىلع ةداهشلا هذه لبقو ءىرب نميف نولوقت ايف : لاق نإف

 . هنم ةءاربلا ىلع نوملسملا عمجأ دق نمم نيفلاسلا

 نوملسملا ءىرب نأ لجأ نم نيفلاسلا ةمئألا نم ةءارب تناك نإ : هل انلق

 رهش دق ذإ وأ 6 مهنم نوأربي نيملسملا نأ مهعم حص ذإ مهنم ءىربف ٠ مهنم

۔ ١٨٧ ۔



 ىلع اوعمجأو . مهنم اوثرب مهنأ ةنيبلا كلت ىلع هعم تدهش دق ذإو كلذ هعم

 ةءاربلا انعم هعسي الو لطابلا ىلع ءىرب دقف © مهنم دحأ نم وأ مهنم ةءاربلا

 هتيالو كرتت هيف لعفي ام لقأو ، ةفصلا هذه ىلع هالوتي الو } ةفصلا هذه ىلع

 هنم ةءاربلاو { كلذ ىلع هنم أربي هنإ ليق دقو 0 ةءاربلاب قيقحل هنإو ، كلذ ىلع

 . كلذ ىلع اندنع هل ةيالو الو فوقولا نم هبشأ

 كلذ زاج ام هجو ىلع ةرهشلا ىلع ةداهشلا لبق نإ امأو : لصف

 ٨8 كلذ لعفو ملعب ةداهشلا نع ةداهشلا لبق وأ 9} نيملسملا نم هزاجأ ام

 انعم وهو . هتيالو كرتت مل ةيالو انعم هل تناك نإو { هيلع انعم كلذ قيضي الف

 . هللا ءاش نإ هلاح ىلع

 اوعمجأ نمم ةءاربلا ىلع اوعمجأ ذإ & نيملسملا عامجإ متكرت دقف : لاق نإف

 . هيلع اوعمجأ ام متنأ متكرتو هيلع

 كلذ الول رصبلا لهأ ليبسل تيدتها الو رظنلا تنسحأ ام : هل انلق

 لوق نم عامجالا ىلع نحنو ث عامجالا انكرت انأ تمعز اذإ اذكه تلق ام

 همساب هنم ةءاربلا ىلع اوعمجأ نمم ةءاربلا ىلع نيملسملا انقفاو ولونيملسملا

 اوعمجأ يذلا انعم حصي نأ ريغ نم هنم ةءاربلا ىلع اوعمجأ ذإ لجأ نم . هنيعو

 ، هنم ةءاربلا ىلع مهنم عامجالا انعم حص امنإو 0 هلجأ نم هنم ةءاربلا ىلع

 انأ هنم ةءاربلا ىلع اوعمجأ نمم ةءاربلا يف مهانقفاو ول انأ انسفنأ ىلع دهشن نحنف

 انوداعي ام رمأ نم عامجإلا يف انلخد دق انكلو . هنم ةءاربلا ىلع اوعمجأ نمم

 . نيقفاوم ريغ نيقرافم كلذب مهل اناو { هيلع

 يفو } نوجراخ مهعامجإ نم آنأ : لوقت كناو فيكف : لصف
 تلعج ذإ . كتريصب فعضو كتربخ نم هللاب ذوعن ، نولجوتم مهتقرافم

 ةءاربلا ىلع نيملسملا عامجإ ليبس امنإو { نيدلا ىلع اعامجإ ىوعدلا ىلع عامجإلا

 رانيد وأ مهرد ىوعدب . مهعامجإك دحأ مهنم كلذ ملع اذإ 3 هنيعب دحأ نم

۔ ١٨٨ _۔



 لاثمأ نم نوديزي وأ فلأ ةئام مهو كالمألا هيلع عقي امم { هنود امو هقوف اف

 ايل سيل هلعلو اليلق اوناك نإو { ايهئارظنو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب يبأ
 ةمئألا نم ايل ةهبشلا تبثت الئل لثملا كلذب اندرأ امنإو { ةلبقلا لهأ يف ريظن

 نيد ينفو هلا دنع تاجردلا يميظع نوملسملا ناك نإو 0 ايهيهاضي نم الو

 نب ورمع لهج يأو بلطملادبع نب بهف يأ لثم هيلع ىعدملاو { نيملا
 ءال ؤه ىعداف ريظن امهل نامزلا لهأ يف سيل ناك نإو . ايهئارظنو اهلاثمأو ماشه

 ماكحلا نم ىوقتلاو ربلا لهأ امهرضحو ىوعدلا هذه هيلع ىعدملا ىلع ةعامجلا

 ىلع مهل اودهشي نأ دوهشلل زوجي ناك له . مالسالا لهأ نم لودعلاو
 اذه ىلع اوعدي نأ مهب نظلا نسح يف نوكشي ال ذإ ، ىوعدلا هذهب مهاوعد

 مكحيو ٠ ىوعدلا هذه مهنم لبقي نأ مكاحلل ناك له وأ . الطاب هيلع ىعدملا

 . اهب مهل

 . ال : لاق نإف

 ماكحأ يف ىوعد هنم ءىربتملا اذه نم مهتءارب كلذكو : هل انلق

 كلذ ءاوسو { نيملسملا نم دحأ نيب افالتخا كلذ يف ملعن الو ، ىوعدلا

 عامجإب اذه لاقي الو ٠ مهتءارب نم كلذ هعم رهش وأ هنم نوأربي نيملسملا عمس

 ؛ سانلا نم دحأ نم نيملسملا نم دحأ نم ةءاربلا نوكت الو ، نيملسملا نم

 { اعامجإ نوكت ال ىوعدلاو ىوعد هنأل . اعامجإ اورثك وأ هنم نوئربتملا لق

 هثدح ملع اذإف {© هنم ءىربتملا نم نوملسملا ءىرب هب ام دحأ عم حصي نأ الإ

 يذلا كلذ هثدح ىلع هنم ءالعلا ةءارب ملعو © هب هنم نوملسملا ءىرب يذلا

 ةءارب نمو ثدحملا نم كلذ ملع نمل اصاخ اذه ناك .3 هنم هعم حص

 دحأ نم ءايلعلا نم ةءاربلاف الإو . هنم ءايلعلا نيملسملا ةءارب نمو & ثدحملا

 ءاوسف ٠ مهنم ىوعدلا ةلزنمب هنوري ام انعم حصي نأ ريغب ٨ هنيعب سانلا نم

 قرف الف ٠ كلذ رهش وأ كلذ انناذآب انعمس . اوربك وأ اورغص اورثك وأ اولق

 { اهاعدا نمل اهف ديلقتلا الو اهلوبق زوجي ال اهلكو {. اهعامسو ىوعدلا ةرهش نيب

۔ ١٨٩ ۔



 . اهلهأ ىلع اهب هعم ةداهشلا الو . هل اه مكحلا الو

 مكحلا ىلع عامجإلا مهنم رهظ اذإ نيملسملا نم اعامجإ ىمسي يذلا امنإو

 نم ةجحب مهيلع سيل نم كلذ يف مهضراع اذإ & ثدحملا عم عقاولا ثدحلاب

 لمتحملا ثدحملا اطخ ىلع مهعامجإف ، لالضلا لهأ ءايلع نم وأ ءافعضلا

 نم لوق زوجي الو { عامجإ هعم حص نم عم ثدحلا ةحص عم لطابلاو قحلل
 مهاشاحو لطابلاب مهتريرس يف كلذ يف اومكح دق اوناك ولو . مهيلع مهفلاخ

 ملع نم ىلع ةجح كلذب اوناك ، ةجح هيف اوناك امب اوماق امل نكلو & كلذ نم

 نأ الإ مهملعك ملعي مل نم كلذ مزلي الو } اطخلاب ثدحلا ىلع مهنم عامجإلا

 ةداهشلا يف ةجحلا مهو ، ثدحملا رفك ىلع مهنم عامجإلاو مهيلع مكحلا دهشي

 ىلع مكحلاب مهمايق يف ةجحلا ماقم موقي كلذ نإف { اطخلاو رفكلا ىلع
 { ةقرافملا وأ علخلاو ةءاربلا ةرهش امأو . ءادهشلاو ماكحلا مهنأل ك ثدحملا

 ىلع مهالوتي نأ كلذ مهنم ملع نم ىلعو ، ىوعدلا جرخ جرخي كلذ لكف
 يف هوقراف وأ ث هوعلخ وأ هنم اوئرب يذلا كلذل مهعلخو مهقارفو مهتءارب

 ةداهشلل ةرهشلا ريغ ةءاربلل ةرهشلا نإف ، رومألا قئاقد يناعم اومهفاف { مهنيد

 ءاملعلاو ةجحلا مه اوناك اذإ مهنأل 3 هقافن ىلعو ثدحملا رفك ىلع مهنم

 كلذكف .3 ادوهش هيف نونوكي ام عضاوم يف هقافنو هرفك ىلع مهنم ةداهشلاف

 ملع نم ىلع ةجح اماكحو ةجح هيف نونوكي ام عضاوم يف مهنع كلذ ةرهش

 . مهنم هلو كلذ

 نع لالضلا وأ رفكلاب ثدحم ىلع مهمكح رهش نإ كلذكو : لصف
 هب اومكح اذام ىلع الو . اودهش اذام ىلع كلذ مهنم ملاعلا ملعن الو { قحلا

 اذهو ث انعم لوقلا رثكأ يف اتباث ايكح هلالضو هرفك ىلع مهعامجإف { هيلع
 ىلإ نوجاتحي الو ةجح هلهاب عقاولا مسالا ىلع مهتداهش نأ هانفصو يذلا
 يتلا مهتداهش نم ةرهشلاف هلهأب مسالا عاقيإ مهنم دهش اذإ كلذك 3 ريسفت

 { ءايلعلا مه اوناك اذإ 3 هلو هملع نم ىلع تباث ذفن يذلا مهمكحو & تضق

۔ ١٩٠ ۔



 فلتخاو مهتداهش تافاكت نإو . مكحلا كلذ الو ةداهشلا كلت يف اوفلتخي ملو

 ضعبلا مكح هححصي ال هلاحب ثدحلا ناكو ، عامجالا مكح لطب مهمكح
 ثدحلاو } مهمكح فلتخاو مهتداهش تافاكت اذإ ،“ ضعبلا ةداهش الو

 ؤفاكتو | مهمكح فالتخا هعم حص نم دنع لوهجم وأ ؛لطابلاو قحلل لمتحي

 . عامجالل مكح هلو هنع ليزم كلذف . ةرهشلاب وأ عامسلاب مهتداهش

 ناكف { لطابلاو قحلا لمتحي ال يذلا ثدحلا حص اذإ امأو : لصف

 3 هيف مكحلا يف ءايلعلا فلتخاف {، لطابلا نم هثدحمل جرح ال الطاب ثدحلا

 ادحاو ناك ولو ، عامجإلا وه هلوقو ، ةجحلا وه باوصلل مهنم قفوملاف

 { افذاق قدصي الو عدم لوق لبقي الو & فذاقلاو يعدملا وه هل فلاخملاو

 3 مهنم قحملا ىلوتي نأ نيفلتخملا نمو ثدحملا نم كلذ ملعب نحتما نم ىلعو

 لجأ نم الو } قحلاب مهلوق لجأ نم نيقحملا ءايلع نع فقي نأ هل زوجي الو

 نظي نم كلذ يف مهفلاخ ولو ، قحلاب مهمايق لجأ نم الو 0 قحلاب مهمكح
 انهاه قحملاف ، لضفلاو ملعلا يف مهلثم وه نمم مهيلع ةجحو مهف ريظن هنأ وه

 فوقولا الو هتيالو كرت زوبي الف قحملا اماف ، لطبملا وه لطبملاو & قحملا وه
 لوق نأ لوقلا رثكأ يفف مهنم لطبملا امأو ، نيدب الو يأرب هنم ةءاربلا الو هنع

 ملاعلا . مكحلل لهاجلا ىلع ايتفلاب ماق اذإ ءايلعلا نم لطبملل فلاخملا قحملا

 هيف فالتخالا زوجي الو دحاو يف قحلا هيف اميف ءايلعلا نم نيفلتخملا فالتخاب

 . لهاجلا ىلع ةجح

 نم ايتفلا ةجحب لطبملا لطابو لالضلا لالض هنيح نم ملعي نأ هيلعو
 . نيفالتخالا نم دحاو يف قحلا ناك اذإ ةجح قحملا نأل {. قحملا ملاعلا

 ١ فالتخالا رمأ هيلع لكشأ اذإ هيلع قيضي ال هنإ : ليق دقو : لصف

 امأو & كلذ هعسو يأرب هالوت نإو 0 نيدب هالوتي الو لطبملا نع فقي نأ هلو

 نإف . نيدب الو يأرب كلذ لجأ نم هنع فقي الو هنم أربي نأ هل زوجي الف قحملا

 . كلذ يف هل رذع الو كلاه وهف كلذ لعف

۔ ١٩١ ۔-



 ناك وأ ، لطابلاو قحلا لمتحي اييف ثدحلا ناك نإ امأو : لصن

 ، هنم ةءاربلا نم الو ، ثدحملا ىلع مكحلا نم هيف اوفلتخا ام لصأ فرعي ال

 مهف { هنم ءىربتملاو ، هيف فلتخملا نم مهتءارب وأ كلذ مهفالتخا ىلع مهف

 ةءاربب اورهاظت نإو { مهتيالو هتمزلأ نم دنع ةيالولا يف مهو . اعيمج نوقحم

 مهضعب ميقي وأ . كلذ ىلع اضعب مهضعب ءىطخي مل ام { هتيالوو هنم ءىربتمل
 نم اوثرب نإف ، مالسالل نع لحنيو هتجح اهب لطبت ةجح رخآلا ىلع اضعب

 وه ناك { هبحاص نم ةءاربلاب ءىربتملا ملع نإف } كلذ ىلع اضعب مهضعب
 © كلذ دعب هنم ءىربتملاو هنم أربيو ، رهاظلا مكح يف فذاقلا عولخملا لطبلا

 مكح يف هنم ءىرب نمم أربي نأ مكحلا يف هل نأل { ةيالولا يف هنم ةءاربلا رهظأ اذإ

 نم ةءاربلاب ءعىدتبملاو ى امهرمأ هنع باغ نم دنع قحم هنم هتءاربب وهو { رهاظلا

 مهنم ءىدتبملا فرعي مل نإو ، رهاظلا مكح يف لاضلاو لطبملا وه ايهنم هبحاص

 ، ضعبل مهضعب نم ةءاربلاب اورهاظت مهنأ الإ & كلذ ىلع هبحاص نم ةءاربلاب

 عضومل مهنم دحاو لك باوص لمتحي يذلا ثدحلا يف نيفلتخم اوناك دقو

 اورهاظت ىتح ءيش يف افالتخا مهنم ملعي ال وأ هلامتحال وأ هرمأ نم باغ ام

 ملعي مل نإو لطبملا وهف ءىدتبملا ملع نإف ، ضعبل مهضعب نم ةءاربلاب

 . دحاو لاحب لكلاف ءىربتملا

 ةلزنمب مهنم لطبملا نم قحملا ملعي ىتح ةيالولا يف اعيمج مهنإ هيف ليق دقو
 دقو . لطبملا نم مهنم قحملا ملعي ىتح فوقولا يف مهنإ ليق دقو { نينعالتملا
 مكحلا يف ليواقألا حصأو { ليواقألا نم ذاش فيعض لوق وهو ةءاربلا يف ليق

 نم اندنع ذاشف اعيمج مهنم ةءاربلا امأو & كلذ حصي فوقولا مث عيمجلا ةئربت

 . نيملسملا نم ملعلا لهأ نم انباحصأ لوق لوصأ

 } دحاو يف الإ هيف قحلا نوكي ال ايف فالتخالا ناك اذإو : لصف

 ٨ مهلك ءايلعلا نم كلذ يف نوفلتخملا ناكو . جرخملا لمتحي ال ثدحلاو

 ةجح لطبمل سيلو { اهفالتخا ملع نم ىلعو هفلاخ نم ىلع ةجح قحملا ملاعلاو

۔ ١٩٦ ۔



 . قحم ىلع لطبمل ةجح الو لطابلاو قحلا افاكتي الو قحم ىلع

 جرحم جراخ وه امنإو الطاب لمتحي ال ثدحلا ناك نإ كلذكو : لصف

 { ةجحلا وهو قحلا قفاو نم قحملاو & همكح يفو ءاملعلا هيف فلتخاف 3 قحلا

 نم ىلعو 7 ايتفلا يف ةجح ملاعلا لوقو 3 ملاعلا نم قحم ىلع لطبمل ةجح الو
 ىلوتي نأ همزلي ام لقأو ، هقنع يولي الو قحلا هنم لبقي نأ كلذ هنم فرع

 نإف ، نيدب الو يأرب هنم ةءاربلا الو هنع فوقولا هل زوجي الو { ملاعلا قحملا

 هب موقت تناك نمم املاع ناك ولو لطبملا يف همزلي ام لقأو كله كلذ لعف

 يف ةءارب ةطيرش ريغب نيدب هالوت نإف ، نيدب الو يأرب هالوتي نأ ، ةجحلا
 . كلذب كله ةلمجلا

 وهف . دحاو هيف قحلا امم مكحلاو اقحم ملاعلاو افيعض لطبملا ناك نإو

 ناك نإو & لوقلا ضعب يف كلذ هعسيو . امهفالتخاب ملاعلا لهاجلا ىلع قيضأ

 ثدحلاو ، دحاو يف قحلاو نيملسملا نم فيعضلا وه قحملاو ملاعلا وه لطبملا

 أربي مل نإ نكلو ،} قحم ىلع لطبمل ةجح الو ، ادحاو ىنعم الإ لمتحي ال

 زوجت الو & فيعضلا ىلع ةعبت الف كلذ يف افلتخا ايهأ الإ ملاعلا نم فيعضلا

 نإف ، لوقلا ضعب يف ةطيرشلا ةءارب داقتعا ىلع الإ نيدب لطبملا ملاعلا ةيالو

 هنم ءىرب وأ نيدب هنع فقو نإف 0 هتيالو ىلع فيعضلاو كلذ هعسو يأرب هالوت

 ءىرب نإف }، كلذ هعسو يأرب هنع فقو نإ نكلو {} كله نيدب وأ يأرب

 نم كلذ باوص لهاجلا ملعي ملو هلطاب لجأ نم لطبملا ملاعلا نم فيعضلا
 هب مقي ملو هيلو فذق ذإ عضومل يأرب انهاه فيعضلا نم أربي نأ هل زاج هئطخ

 افلتخا دقو ، قحملا فيعضلا يلولا نم لطبملا ملاعلا ءىرب ولو هايتفب ةجح هيلع
 ايهنم ءىدتبملاو ، فيعضلا وه ايهنم قحملاو دحاو هيف قحلا يذلا كلذ يف
 وه لاح ىلع ايهنم لطبملا ناك ، كلذ ىلع اعلاخت مث لطبملا ملاعلا وه ةءاربلاب

 هنم ةءاربلا نوكتو }©. فذقلا لجأ نم ةمزال ةءاربلا هيلعو فذاقلا وهو { ماعلا

 قاض نإو ٠ كلذ هعسو يأرب هنم ءىرب نإو ، كلذ باوص هجو ملع نإ نيدب

۔ ١٩٣ ۔



 نم هتءارب لجأ نم يأرب هنم ءعىربو يأرب هالوتف اذه ىلع فيعضلا ةيالو نع
 ملاعلا نم ءىرب نإو ، كله نيدب هنم عىرب نإو ، كلذ هيلع قضي مل { ملاعلا

 ناك نإو 0 ملاس وهف لاحلا عيمج يف الطبم هيف نوكي يذلا لاحلا يفمنيدب

 © فالتخالا هيف مدقت دقو & فالتخالا هيف زوجي اييف فيعضلاو ملاعلا فالتخا

 ٠ نيملاعلاو فيعضلاو ملاعلا نيب دحاو هيف لوقلاف ، فالتخالا هيف زوجي ام وهو

 تناكو 0 الطبم ناك كلذ ىلع فيعضلا نم ملاعلا ءىرب نإف { ناقحم امهالكو

 . نيدب هنم ةءاربلا

 ةءاربلاب ايهنم ءىدتبملاف كلذ ىلع ملاعلا نم فيعضلا ءىرب نإ كلذكو

 أدتبا نمع ولخملاو ، رخآلا نود امهدحأ نم ةجح الو ، لطبملا وه هبحاص نم

 مكحلا لهجو ايل عماسلا كلذ لهج نإف 0 يأرلا ىلع هبحاص نم ةءاربلاب

 كلذ فرعي مل نإو & كلذ فرع نإ نيدلاب ايهنم قحملا ىلوتي نأ هعسو . ايهيف

 نإو { يأرب ايهنع فقيو 5 يأرب امهالوتي نأ هعسو فيعضلا وه قحملا ناكو
 8 كلذ هعسو هيلو فذق ذإ يأرب هنم ءعىربو لطبم وه ذإ يأرلاب ملاعلا ىلوت

 ةجح الو لصألا يف لطبم وه ذإ & كلذ هعسو نيدب هنم ءىرب نإ كلذكو

 ءىدتبملاو ملاعلا وه قحملاو & فيعضلا وه ايهنم لطبملا ناك نإ امأو . لطبمل

 ىلع نيدب الو يأرب ملاعلا نع فوقولا عسي الف فيعضلا وه ايهنم ةءاربلاب
 عسيو { نيدب اذه ىلع فيعضلل ةيالولا عسي الو ةيالولا ىلع وهو .7 اذه
 مكحو . هيلول علخلا عضومل يأرلاب هنم ةءاربلاف يأرلاب اذه ىلع هل ةيالولا

 يأرلاب فذاقلا ةيالو زوجتو . نيدب فذاقلا لوتي مل ام هلهج عسي امم فذقلا

 ةمدقتم ةيالو هل نكي مل نإو شعدقتم ةيالو هل تناك اذإ 0 يأرلاب هنم ةءاربلاو

 . نيدلاب فوقولا لاح ىلع وهو يأرلاب هنم ةءاربلا زاج

 اجرحغ لمتحي ال يذلا ثدحلا يف اعيمج نافيعضلا فلتخا نإو : لصف
 امهدحأ الو ءايلعلا نم نيفلتخملا سيلو ، دحاو هيف قحلا نوكي اميفو لطابلا نم

 ةيالولا زوبحتو 3 لطابلل قفاوملا وه ايهنم لطبملاو قحلل قفاوملا وه ايهنم قحملاو

۔ ١٩٤ ۔



 . يأرلاب ايهنع فوقولاو يأرلاب اعيج امهيف

 ةيالولاف هيلع يمع نإو & كلذ فرع نإ نيدلاب لطبملا نم ةءاربلا زوبتو

 ىلع لطبملا نم ايهنم قحملا ءىرب نإف © يأرلاب ايهنع فوقولاو يأرلاب ايهيف
 زوجت الو يأرلاب فيعض وه ذإ فذقلا عضومل قحملا يف ةءاربلا تناك ، هلطاب

 نم لطبملل ةيالولاو ، يأرلاب هل ةيالولاو {، يأرلاب هنع فوقولاو نيدلاب

 اعطق فيعضلل ةءاربلا هيف ميقتست الو ، نيدلاب هيف زوجت الو يأرلاب نيفيعضلا
 ناك اذإ يأرلاب هنم أربيف فذاقلا امأو © الطبم ناك نإ ةطيرشلا ىلع الإ يأرلاب

 فيعضلا نألو 3 ءايلعلا نم هريغب الو هب ةجحلا هيلو ىلع هرفكب مقي مل نم افذاق

 . ايتفلا ين ةجح هلهج عسي اميف ملاعلاو { ايتفلا يف ةجحب سيل هلهج عسي ايف

 ، لوهجم يف وأ جرخملا لمتحي يذلا ثدحلا يف نافيعضلا فلتخا نإو

 نم امهدحأ ءىربف فالتخالا هيف زوجي اميف يأرلا يف وأ . هيف افلتخا ام ىلع

 & يأرلاب اعيمج ايه ةيالولاو يأرلاب ايهنم فذاقلا نم ةءاربلاف { كلذ ىلع رخآلا

 ، هعسو نيدب ايهنم قحملا فوذقملا ىلوت نإف & عساو يأرلاب ايهنع فوقولاو

 مل ةطيرشلا ةءارب دقع ريغ ىلع نيدب هالوت نإو هعسو يأرب ايهنم لطبملا ىلوت نإو
 . كلذ هعسي

 مهدحأ فذق ىتح هيلع اوناك فيك الو اوفلتخا ام ملعي ل نإف : لصف

 كلذ مهنم ملاعلا لهجو . فذاقلا نم فوذقملا ءعىربف هنم ءعىربو 3 رخالا

 ةيالولا زوبحت الو { يأرلاب هنع فوقولاو يأرلاب فذاقلا نم ةءاربلاف {. همكحو

 قحملا نم فوقولا زوجي الو ؤ ةطيرشلا يف ةءاربلا دقع ىلع الإ نيدلاب هل
 3 ةطيرشلاب هنم ةءاربلا زوجت نكلو ث يأرلاب هنم ةءاربلا زوجت الو { نيدلاب
 فالتخالا مكح فرعي مل نإو 0 يأرلاب هنع فوقولاو نيدلاب هل ةيالولاو

 ءىرب هنأ الإ هبحاص نم ةءاربلاب مهنم ءىدتبملا الو 0 اوفلتخا ام ىلع الو
 ةلزنمب } كلذ يف مهنم كلذ لصأ فرعي ال &، ضعب نم مهضعب ءافعضلا

 يف فوقولاو ، لوقلا ضعب يف مهل ةيالولاو دحاو مهيف فالتخالاو { ءايلعلا

۔ _ ١٩٥



 © فوقولا مث انيلإ بحأ مهل ةيالولاو { انفصو ام ىلع ةءاربلاو © لوقلا ضعب
 اذهو { نيملسملا بهاذم ىلع كلذ انعم حصي الو 3 مهنم ةءاربلاب لوقن الو

 { ءافعضلاو نيملسملا نم ءايلعلا ةيالوب مكحلا هيلع بجو دق ناك اذإ هلك

 هيلع مقي مل اذإ امأو } اذه ىلع هيف لوقلاف { قحلا مكحب كلذ هيلع تبثو
 هب موقت ام مهنم فرعي ال ناكو . مهتيالوب الو مهملعب ءايلعلل ةجحلا دهاوش

 مكحف . قحلا مكح يف مهتيالو هيلع تتبث دقو { ءايلعلا نم ةجحلا دهاوش
 تتبث دق نيذلا نيملسملا نم ءافعضلا مكح مهفالتخاب ملاعلا اذه دنع ءايلعلا

 دنعو هللا دنع مهملع ةلزنم تحص دق ءايلعلا ناك ولو كلذ انيب دقو { مهتيالو

 ملاعلا ملعب ةجحلا دهاوش هيلع تماق اذإف { ناسنالا اذه الإ سانلا ةماع

 هيلعو ، هتجح نم همزل ام لهجي نأ هل سيلف | قحلل هتقفاومو هتنامأو هلضفو

 ايتفلا يف هيلع ةجحلا مايقو هتيالو يف هيلع ةجحلا دهاوش دنع هتريس هيف ريسي نأ

 . قيض كلذ يف هيلع سيلف ةجحلا دهاوش هيلع مقت مل امو { هنم

 ين هل رذع الو . اهلهج ولو ةجحلا هتمزل ةجحلا دهاوش هيلع تماق اذإف

 يف فالتخالا ناك اذإو { هملعب هيلع مكحلاو { روذعم وهف الإو اهب هلهج

 نم كلذ ريغ نم لكف . هملع لهج عسي ال امم دحاو هيف قحلا اميفو نيدلا
 وأ هل ةيالو ال نممو ةيالولا لهأ نم افيعض وأ املاع ناك { قحلا قفاوف نيفلتخملا

 عسي ال ريغ نمت لكف .} اهوتعم وأ ايبص ناك وأ & نيدحاجلا نم وأ نيقفانملا نم

 كلذل ربتعملاف ، هملعب هللا دبعت امم وأ هملع هيف همزلي ام نيح يف هملع هلهج

 . كله كلذ يف كش نإف ، كلذ لوبق هيلعو هعمس نم ىلع ةجح

 يف هيف قحلا يذلا نيدلا نم هملع هلهج عسي اييف فالتخالا ناك اذإو

 وأ ، فالخلا لهأ نم هتوادع تبجو دق نم نيبو 0 هل ةيالو ال نم نيب دحاو

 هنيعب هيف دبعتم ريغو { هملع لهج هعسي امب كلذ لكف . ةوعدلا لهأ قاسف نم

 مل نمم ، هنيعب كلذ يف قحمل ثدحب وأ نيدب الطبم كلذ ىلع لوتي مل امهع يشب
 { ةلمجلا يف هنع هفوقو ريغ/هلجأ نم نيدب 3 هنع فوقو وأ ةءارب ةيالو هل همزلي

 هل زوجي الف الطبم هريغ يف ناك ولو . هلجأ نم لطابب هيف قحم ىلع هيف مكحب وأ

۔ ٦٩١_۔



 ثدعححت الو'لاق ام باوص لجأ نملاق ام باوص يف هئطخي نأ كلذ لهج نإو

 دري وأ الطاب لبقي مل ام هلك اذه يف وهف {. هلجأ نم همزل دق ناك ام ريغ ةئطخت هل

 لاح يف كلذ ىلع نيدب هالوتي وأ } الطبم بّرصي وأ اقحم ءطخي وأ . اقح

 نم ءايشالا عيمج يف وهف { اهملع لهجو اهلهج عسي يتلا اهلك ءايشألاب هلهج

 فيعض نع فقي وأ . نيدب الطبم لوتي وأ الطاب لبقي وأ اقح دري مل ام كلذ
 نيدب وأ يأرب هلضفو هملع ةفرعم هيلع بجو دق هقح ملاع نع وأ 3 نيدب قحم

 . هباوص ىلع ابيصم ءىطخي وأ © هلطاب ىلع الطبم بصي وأ { هلهجي لطابب
 لبق ءعىطخملا باوص مدقت وأ؛هريغب كلذ يف بيصملا اطخ مدقت دق ناك ولو

 غلب هوجولا يأ نم هملعب هيلع ةجحلا موقت نأ ىلإ اذه ىلع ادبأ ملاس وه كلذ

 هل زجي ملاعباوص نم كلذ أطخو هلدع فرعو هرصبأ اذإف & هرصبأو كلذ ملع ىلإ

 نع هعوجرب وهو كشلا ىلإ نيقيلا دعب الو ، لهجلا ىلإ ملعلا دعب عجري نأ
 هيلإ مدقت ولو & كلذ يف هتجحو هرذع عوطقم لب 3 روذعم ريغ هكشو كلذ

 وأ ، كرشم وأ يبص وأ هوتعم ناسل ىلع هملع هلهج عسي امم يذلا كلذ ملع

 3 ماهلإ نم وأ هملع بستكا نيأ نم الو ، كلذ ملع نيأ نم ملعي ال ثيح نم
 مث هدابع هب دبعت يذلا هللا نيد نم هلهج عسي ام ملع هيلإ غلب هوجولا يأ نمف

 هملعب لالدتسالا هيلعف { مكحلا كلذ ىلع الاد ملعلا ناك ، كلذ مكح همزل

 كلذ هملعب ةءاربلاو كلذ هملعب هب ةيالولاو & كلذ هب هملعب لمعلا هيلعو كلذ

 دبعتلا همزل ام نيح يف هب هللا هدبعت ام عيمجو © يهنلاو رمألاو ةملاسملاو ةبراحملاو

 نأ هيلع الاد ملعلا كلذ نوكي 3 دبعت همزلي مل نإو كلذ عم هل سيلو . هب

 هب لمعلا همزلي ام عيضو كلذ لعف نإف ، ملعلا سفن نم كشلا ىلإ عجري

 نع وأ هيبن ةنس وأ هللا باتك نم هملع ول نأ هيلع ةجح كلذ هملع نوكي امم

 ةجح اذه هملعو { ملعلا كلذ ءاوسف 7 ءايلعلا لضافأ نع وأ ةلي هيبن ناسل

 نم لصفلا اذه يف ملعن الو { هيلعو هل ةجح ملعلا نوكي ام عيمج ي { هيلع

 يف ميقتسي الو ، نيملسملا نم ملعلا لهأ نم دحأ نيب افالتخا ملعلا لهأ

 نع هعوجرب هليلضتو هؤطخ بجي ملاعلا اذه ىلع مكحلا نأل اذه يف فالتخالا

۔ ١٩٧ ۔



 هللا نيد نم عيش يف ملعلا كرت عسو ىتم هنأل ، لوقعلا ججح نم ملعلا اذه

 نيد يف ملعلا لطبو هللا نيد عيمج يف كلذ عسو 3 هملعب ةجحلا مايقو هملع دعب

 يف عسي مل ، ناك ام انئاك . هللا نيد نم ءيش يف ملعلا كرت عسي مل اذإو ى هللا

 بيغي ال ام اذهو ث هللا نيد نم ائيش وأ هللا نيد عيمج ملع اذإ { هللا نيد عيمج

 . هللا ءاش نإ بل يذ ىلع

۔ ١٩٨ ۔



 باب

 كلذ ريغو هيف كاشلاو ديحوتلا

 ةوادعو هئايلوأ ةيالو يف دابعلا فلكي مل - ىلاعتو كرابت هللا نأ حص اذإ

 نود مهرذعي ملو هئادعأ ةوادعو هئايلوأ ةيالو مهل همازلإ ةحص عم . هئادعأ

 دنع . هدابع يف هدابع ىلع هلل ةوادعلاو ةيالولا نأ كلذ عم تبث دقو . كلذ

 رطخ وأ هركذ وأ كلذ ىلإ ءاعدلا دنع اهيف مهتيلب لوزنو مهل اهيف ةنحملا موزل

 دقو 0 ةوعدلاو ركذلاو رطاخلا دنع كلذ موزل نم بجي ام ىلع " لابلاب كلذ

 هرارقإب هنأل ، هل فلكملا هب دبعتملا كلذب نحتمي مل ام ةلمجلا يف كلذ يرج

 نيد يف همزلي ام عيمج نع . اهيناعمل ملعلاو اهب رارقالا عم ةيفاك تناك ةلمجلاب
 نم ةين وأ لمع وأ لوق وأ ، يهن وأ رمأ وأ ةاكز وأ ةالص وأ ةءارب وأ ةيالو نم هللا

 بجوي امب هتيلب لزنت ىتح ادبأ كلذب ملاس وهو { ةيصعم وأ كلذ يف هللا ةعاط
 ىتلا هتلمج يف هب هللا هدبعت يذلا { هنيد يف هنع ءاهتنالا وأ هب لمعلا هيف هيلع هللا

 يف هيلع يذلا كلذب يتأي نأ هيلع ناك { هتلمج يف اهيف هيلع بجاو هنأ اهب رقأ

 هعسي ال 3 اهب يلتبا دق ةيصعم نع يهتني نأ كلذ يف هتيلب تناك نإف { هتلمج

 وأ ملعب وأ لهجب اهبكرو اهنع هتني مل نإف ، كلذ هيلع ناك . هتلمج يف اهكرت الإ

 هدهع ضقنو اهنم جرخو اهب ايصتعم ناك يتلا هتلمج ضقن دقف {، يأرب وأ نيدب
 وأ لوقب كلذ ناك هنع يهن دق يذلا كلذ بكري الأ هتلح يف هيلع ذخأ يذلا

 . ةين وأ لمع

 ٦ هل ملعلا وأ هب لمعلا هيلع هللا بجوأ امم هتنحم تناك نإو : لصف

 هيلع ناك هتلمجب هرارقإ مامتتسا يف هلل هب رارقالاو ةنونيدلاو هيلعو هب ةداهشلاو

 كلذ ناك اذإف & كلذ ريغ هعسي الو 0 هل هب دهشيو هب رقيو كلذب لمعي نأ

۔ _١٩٩



 ريغب لوقعلا ججح نم هملع كردي امم هب لمعلابو هللا نيد نم هب نحتمملا

 هدابع ىلع هنيد يف هلل ةداهشلا عيمج نم ةرابع ريغب كلذ كرد نكميو . عامسلا

 كلذ روطخ وأ & كلذ ركذ عم كلذ ملع كلذب نحتمملا ىلع { هنيد عيمج ينفو

 عمس وأ دبعلا لابب كلذ رطخ اذإف & كلذ يناعمل ملعلاو كلذ ىلإ ةوعدلا وأ هلابب

 هيلعو ." هب ةداهشلاو كلذ ملع الإ هعسي مل ، هب دارملاو كلذ يناعم فرعو هركذ

 عيمجو هتاذ عيمج يف هديحوت تابثإ عيمج نم هدابع ىلع هلو { هتاذ يف هنيد يف هلل

 ةبحاصلاو دادنألاو ءارظنلاو دادضألاو هنع ءافكألا يفن نم هتافصو هئامسأ

 تابثإو 0 لاثمألاو ءارزولاو لاكشألاو ءاكرشلاو دادجألاو ءابآلاو دالوألاو

 3 نوك الو نيوكت الب انئاك لزي مل هنأو ، ةموميدلاو ةيبوبرلاو مدقلاو هل ةيلزألا
 3 نوكم الو هريغ كلذ لبق نئاك الو } نوع الو كلذ يف هل ريصن الو

 هنأو ك ثودحلاب هاوس ام ىلع هل ةداهشلاو . نكت الو نوكم ناكم الو

 لاح يف الو يناعملا نم ىنعم يف الو 0 ءايشألا نم ءيش يف تاثدحملا هبشي ال

 نأ زوجي الف | تانزكملل نوكملاو تاثدحملل ثدحملا وه هنأل } لاوحألا نم

 ثذةحملا ةفصب ثدحملا فصوي نأ الو { نكملا ةفصب نوكملا فصوي

 هبش نع هللا ىلاعت { تافص يف الو تاذ يف الو ءايشألا نم ءيش يف هبشي الو

 . اريبك اولع مهل ههبشو هل هقلخ

 ةجاحلاو زجعلاو ۔ هناحبس ۔ هللا نع روجلا يفن كلذك : لصف

 {} لاقتنالاو لاوزلاو تاكرحلاو نوكسلاو تادايزلاو ناصقنلاو تافآلا لولحو

 لابب رطخ اذإف 0 هللا نع يفنم اذه لكف 3 دومسلاو مونلاو دوعقلاو مايقلاو

 نأ هيلع ام هلل تبثي نأ هيلع ناك " هللا يفو هللا رمأ نم هانعم فرعو اذه دبعلا

 همركب هفرعيو هديحوتب هللا دحويو { هنع هيفني نأ هيلع ام هنع يفنيو { هل هتبثي

 هركذب عمس وأ هلابب رطخ اذإ كلذ نع لاؤسلا يف دبعلل سفنم ريغو 5 هدوجو
 . هب دارملاو هانعم فرع اذإ .0 هللا ةفص نم كلذ ملعي نأ نود

 هكردت الو راطقألا هيوحت ال هنأ ۔ ىلاعتو كرابت هتفص نم كلذك

۔ ٢٠٠ ۔



 © رارسألاو ةينالعلا هنع بيغت الو . راهنلاو ليللا هيلع فلتخي الو راصبألا

 { ردقلا هيلع يرجي الو ، نكاسملاو نطاوملا ىلإ جاتحي الو نكامألا هنمضتت الو

 أ ساسم الو ةحئارب الو ساوحلا نم ءيشب كردي الو } ركفلا هب طيحي الو

 هرمأ نم عيش يف هبشي الو ، سايقم الو رادقمب هرمأ نم عيش يف ساقي الو

 اولع كلذ نع هللا ىلاعت ، ءايشألا نم ءعىش ىلإ هتافص نم الو هتاذ نم الو

 . . اريبك

 هلثم نم ناك ام كلذكو دحاو هيف ىنعملاو ، دحاو هلك اذه يف لوقلاف

 3 هديحوتو ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةفص نم هب قحال وه امب هلكشو ههابشأو
 ىلع . هديبع يف هل كلذ تابثإو هديعوو هللا دعو ملع نم ناك ام كلذك

 ةفص ين لطبيو ىفانتي ام ىلع ال ، توبثلا نم نسحيو كلذ نم حصي ام

 هديعوو هدعوو { تانئاك ةايحلا ي ةايحلا لهأل هديعوو هدعو تابثإو توربجلا

 يف كش الو انعم كلذ يف قرف الو . ةافولا دعب اباقعو اباوث هئادعأو هئايلوأل

 عيمج يف قداص هنأ ىلاعتو كرابت هللاب ملعلاو 3 ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةفص

 يف راب . هماكحأ عيمج يف لداع . هلاعفأو هرومأ عيمج يف ميلع ميكح . هلاقم

 بصنلا الو بعللا الو ثبعلا هرومأ نم ءيش يف هيلع زوجي ال 3 هماسقأ عيمج
 امإ : نيرمأ دحأ نم ولخت ال هتافصو ىلاعتو كرابت ۔ هللا ءايسأو . بوغللا الو

 نيفوصوملا نم هريغ هب ىمسيو فصوي نأ زوجي ال اب ىمسيو فصوي نأ

 هب فصويو هريغ هب ىمسي نأ زوجي اب فصويو ىمسي نأ امإو { نيمسملاو

 5 هب يمس اميف ىمسم الو ، هب فصو اييف فوصوم ههبشي نأ زوجي الف 3 هريغ
 ةفص وأ تاذ يف هلثم هنأ هنع يفنمف ۔ ىلاعتو كرابت هريغ ىلع زاج ءيش لكو

 اولع نيقولخملا تافصو نيقولخملا هبش نع لاعتو هللا كرابت {& ىنعم وأ لاح وأ

 . اريبك

 ريغف هلثمو اذه نم لوقعلا ةجح نم هملع تبث ام لكف : لصف
 ايف ، هلقع نم ةجحلا هب هيلع موقت كلذ ملعو ، لاؤس ىلإ لهاجلل هيف سفنم

۔ ٢٠١ ۔



 ركذ نأ دعب كاشلا هيف كشف ۔ ىلاعتو كرابت هللا باتك نم اصن كلذ نم ناك

 ٨ كلذ ىلإ هل يعادلا ناك نم انئاك كلذ ةفرعم ىلإ ىعد وأ هلابب رطخو هل

 كلذ يف كشف كلذ نم هب دارملا ملعو هيناعم ملعو . كلذ ةفرعم دعب هيف كشف

 يف كش اذإف © رسفم كلذ هل رسفي الو ربعم كلذ هل ربعي مل ولو { ليزنتلا نم

 كلذب وهف هللا باتك نم وهو هلهج هعسي ال يذلا ليزنتلا كلذ نم عيش
 ليوأت نم هيف كش ام لكو } كرشم كلذ نم هعسي ال يذلا لهجلاو كشلا

 قفانم كلذب وهف كلذ يف كشف ليوأتلا نم وهو هلهج عسي ال يذلا ليزنتلا

 صن نم هدر وأ ليزنتلا نم هلهج هعسي ال امم هيف كش ام لكو . ةمعن رفاك

 ايف كش اذإف ©} هملع لهج عسي امم ناك ولو ليوأت ريغب هدحجو . ليزنتلا

 نم هعمس الو ، كلذ ةرابعب ةجحلا هيلع مقت مل ولو ليزنتلا نم هلهج هعسي ال

 . بتي مل نإ كلذ ىلع لتقي ، دوحجلا ماكحاب قحال كرشم كلذب وهف هربعم
 هملع كردي الو هيف ةجحلا موقت ال امم ليزنتلا نم هللا باتك نم هيف كش ام لكو

 عييضت هعسي ال اييف كشف { عامسلاو ةرابعلاب الإ ضئارفلاو ليزنتلا عيمج نم

 كلذ نم مزاللا ةماقال دتهي ملو لاؤسلاب كلذ يف ندي ملوههلهجب هعيضو كلذ

 مكح ناك ولو كرشم سيلو . ةمعن رفاك قفانم كلذب وهف,هلهجب هعيتض ىتح

 تماق اذإف 9 هللا باتك نم كلذ ملعب ةجحلا هيلع مقت مل امههئلا باتك نم كلذ
 نم عيش يف كشف . هللا باتك نم هنأ هللا باتك نم كلذ ملعب ةجحلا هيلع

 ةجح اهدعب ال يتلا كلذب هيلع ةجحلا مايق دعب وأ ك كلذب هملع دعب ليزنتلا

 ضرف وأ صن نم هللا باتك نم هدر ام لكو ، بتي مل نإ لتقي كرشم كلذب وهف
 هب ةجحلا هيلع مقت مل ام هملع لهج هعسي امم ناك ولو ، ليوأت ريغب ادحج
 كلذ لهج هعسي الو { هملع وأ هلهج هللا باتك درب اكرشم كلذب ناك 0 هدرف

 . بتي مل نإ لتقي كلذب كرشم وهو

 عسي ال امم وأ هلهج عسي امم هليزنتو هللا باتك نم ناك ام لكو : لصف

 كرشم كلذب وهف { هلواتي كلذ يف ليوأت ريغب هملعب وأ هلهجب دار هدرف } هلهج

۔ ٢٠٦٢ ۔



 . بتي مل نإ لتقي

 عسي ال امم وأ هلهج عسي امم وهو لواتم هلواتف هللا باتك نم ناك ام لكو

 ةنسلا وأ ةنسلاب باتكلا وأ باتكلاب باتكلا لوأتف . لواتم هيف لواتف { هلهج

 قحلا نع لالض ليوأت كلذ يف قفاوف ليوأت ريغب ادحج كلذ دري ملو { ةنسلاب

 . ةمعن رفاك قفانم كلذب وهف

 ةجحلا مايق دعب هيف كش وأ نيدلا نم قح ليوأت نم هدر ام لك كلذكو

 قفانم كلذب وهف ليزنتب سيل ليوأت نم هيف كشلا هعسي ال اييف كش وأ هب هيلع
 . ةمعن رفاك

 لوسر نع تحص دقو اهيف كش ال يتلا ةنسلا نم هدر وأ هيف كش امو

 ليوأت ريغب هيلع هنم ادر وأ هلوق يف هنم اكش ةلي هللا لوسر لوق يف كشف ةلي هللا

 ٨ هللا لوق يف كش دقف ةفيي هللا لوسر لوق يف كش نم هنأل ، كرشم كلذب وهف

 . كرشم وهف هللا لوق يف كش نمو

 هللا لوسر لوق در ىلإ دصقي مل وأ ، هنع كلذ توبث يف كش نم امأو

 اييف كلذ يف كشف هنع لوقلاو هنع عفرلا قيرط نم هنأ الإ هلوق يف كشلا ىلإ الو

 كلذب وهف ةلي هللا لوسر لوقل دحجلا ريغ ىلع هدر وأ . هيف كشلا هعسي ال

 . ةمعن رفاك قفانم

 وأ هثلا باتك نم امرحم بكر وأ مزال ضرف نم عيض ام لكو : لصف
 كش الو هللا لوسر ةنسل الو هللا لوقل در ريغ ىلع ملعب وأ لهجب عامجإ وأ ةنس

 وهف هللا لوسر لوق نم هيلإ كلذ ملع غولب دعب { هلوسر ةنس الو هللا لوق يف

 ىلع مراحملا بكرو ضئارفلا كرت ولو ، كرشم ال ةمعن رفاك قفانم كلذب
 ناد ولو ، هموزلو هتنسو كلذ ضرفب هملع دعب هكرتو & كلذ بوكرل دامتعالا
 هنأ الإ ، هضرف يف هنم كش الو } هضرفل هنم دحج ريغ ىلع هيوكرو كلذ كرتب

 ،٨ هميرحتب نيدي امل كاهتنا وأ ةلاهجب وأ ةنونيدب لالض ليوأت كلذ يف لواتم

۔ ٣٠٢۔



 لواتم هللا نيد يف عدم نئاد لكو . كرش رفك ال ةمعن رفك هب رفكي كلذ لكف

 نم ءيشب قلعتم وأ 3 هللا نيد لوصأ نم ءيشب هللا نيد لوصأ نم ائيش

 ىلإ كلذ فيضي امنإو . هبوكر وأ هكرتب هميرحتب نيدي امل دحاج ال نيدتلا

 3 اصن هللا لوسر لوق وأ ، اصن هللا باتكل ادر كلذ يف قفاوي ملف هلل نيدتلا

 . كرشم ال ةمعن رفاك كلذب وهف

 اصن ةي هلوسر لوقل وأ { ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل دحاج لكو

 كلذ يف هلوق جرحي هنأ نيدلا يف كلذ يف هل جرحم الو ليوأتب كلذ يف قلعتي ال

 . هيف كاشلاو عامجإلا دار امأو ، كرشم كلذب وهف هللا نيد نم عيش ليوات ىلع

 باتكلا دري مل ةلي هللا لوسر ةنسل ليواتلاو هللا باتكل ليواتلا در امنإف
 ىلع يتمأ عمجي ال هللا نإ لقي مل لتقي هللا لوسر نإ لوقي نأ الإ ةنسلا الو
 . دوحجلا نم جرخو رذع كلذ يف هل نوكي اليوات كلذ يف لواتي الو ، لالض

 اذإ } هللا لوقل دارلاك هللا لوسر لوقل دارلاو ، اصن هللا لوسر لوقل دار كلذف

 . كرشم كلذب وهف اصن ةلي هللا لوسر لوقل اليوات كلذ ين لواتي مل

 نمو ۔ ىلاعتو كرابت هثلا نيد نم لوقعلا ملع نم ةجحلا هب موقت اممو

 نع ةبوتلا لبقي هللا نأ دبعلا ملع هركذب عمس وأ لابلاب رطخ اذإ 5 هتفص

 بات نمل تائيسلا نع وفعيو . هل هتيصعمو هبنذ نم مهنم هيلإ بات نم 0 هدابع

 عيمج لعفي ام ملعي هللا نأو ©} تائيسلا ىلع رارصإلاو رئابكلا نم هللا ىلإ

 . نوبسكي ام ملعيو مهرهجو مهرس ملعي هللا نأو {. هقلخ

 نأ هركذب عمس وأ لابلاب رطخ اذإ هلهج عسي ال امم كلذكو : لصف

 انمؤم عجري ال هنأ ©} هل ودعو رفاك هنأ ملع دقو هللا هقلخ ذم هنأ دبعلا ملعي

 ودع هنأ هللا ملع دق ايك ، هلل اردع الإ نوكي الو { ادبأ هل ايلو عجري الو ادبأ
 لوحتي ال هيف هللا ملع نأو 5 هللا ملع يف رفاك هنأ هللا ملع دق ايك { رفاكو هل

 دق ام عيمج ىلإ غلابو لصاو هنأو 5 هيف هللا ملع نع لوحتي نأ وه ردقي الو

۔ ٢٠٤ ۔



 اذهو هلهج عسي ال امم اذهو { نيدلاو ايندلا تاذ يف هلصاوو هغلاب هنأ هللا ملع

 ضعب نم هضعب هنكلو ، ركذيو فصوي نأ عاطتسي الو ربعُي نأ داكي ال رحب

 هللا نيد نم ءاج ام لكو ، ضعب ىلع دهاش هضعبو & ضعبل قدصم هضعبو
 3 اذه لثم وهف ، ۔ ىلاعتو كرابت - هللا ةفص نم نوكي نأ ىلإ ىنعملا هيف جرخي امم

 ملعو . هنذإب كلذ عامس وأ 3 هلابب كلذ روطخ دنع هلهج لهاجلا عسي الو

 هل سفنم الو كلذ يف روذعم ريغف كلذ بوجو لهج ولو . هب دارملاو كلذ يناعم

 3 لهاج الو ملاع الو رفاك الو نمؤم الو ، رجاف الو رابل هنع لاؤسلا يف
 هل ةبوت الو هتعاسو هتقو يف كلذ لهجب كلاه وهو } رضاح الو بئاغ الو

 لهج نم ةيوتلا عم هملع ىلإ عوجرلاو كلذ ملعب الإ ةكلهلا نم هل جرخ الو

 ناك نيربعملا نم ججحلا كلذ يف هيلع تماق الكو . هيف كشلا نمو كلذ

 دادزاو . هيلع ةجح كلذب هللا هداز كلذ هل ربع نم لكو . هيلع ةجحلا مظعأ

 © ارجاف وأ اراب { اريبك وأ اريغص كلذ هل ربعملا ناك ؛ الالضو الهج كلذب

 . اركنم وأ ارقم

 رطخ اذإ لقعلا يف ةجحلا هب موقت اممو { هللا ججح مظعأ نم كلذكو

 لهأل ۔ ىلاعتو كرابت - هللا باوث ملع 0 دبعلا هيلإ يعد وأ هركذب عمس وأ لابلاب
 قلخ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نوكي نأ لقعلا يف نسحي ال هنأل 5} هتعاط ىلع هتعاط

 نم ءيش ىلع مهب ىوقيل الو مهب عفتنيل الو ، مهيلإ هنم ةجاحل ال اثبع اقلخ

 نم هجو يف الو ، يناعملا نم ىنعم يف مهيلإ هنم ةجاحل الو { مهتاوذ نم الو هتاذ

 امل هقلخ قلخ امنإ ىلاعتو كرابت هنأ حص اذكه هنأ اذه حص املف { هوجولا

 ةرضم مهضعب نأو ك ضعبب هقلخ ضعب عفني هنأ هتئيشمو هملع يف قبس دق

 هنأو & ضعب ىلع ةجح مهضعب نأو ،ك ضعبل ةجح مهضعب نأو ، ضعبل
 كلملا نوكي ال هنأو ، ديمح ينغ رداق كلم الإ ةفصلا هذهب لوقعلا يف نوكي ال

 رمآلا نم يهنو رمأب الإ عاطملل ةعاطلا نوكت الو ، اعاطم الإ رداقلا ينغلا

 . يهانلا

۔ ٢٠٥ ۔



 دقو الإ ىهنيو رمأي ديمحلا ينغلا رداقلا يهانلا رمآلا نوكي نأ زوجي الو

 5 كلذ يف ىصعيو هيهنو هرمأ يف عاطي هنأ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هملع يف قبس

 هتيصعم ىلع بقاعي الو هيهنو هرمأ يف ىصعي نأ زيزعلا رداقلا ةفص يف زوجي الو

 هنأ هللا ةفص يف لقعلا يف نُسَح ىتمو ، ديمح ينغ وهو } هتعاط ىلع بيثي الو

 ميكح ميلح هنأ حصي مل ، هباقعو هباوث يف اصع نمو هعاطأ نم نيب يواسي
 هتردقب هاصع نم بقاعي نأ هتفص نم ميركلاو رداقلا نأل ، ميرك الو رداق الو

 نأزاج اذإف الإو ، اذكه الإ اذه ميقتسي الو ، همركو هدوجب هعاطأ نم بيثيو

 نوكي ال ثباعلاو . هيلع ثبعلا زاج { هب ديرأ ىنعمل ال اثبع ناك يهنلاو رمألا
 رمأ اذامل يهانلا رمآلا نم قبسو مدقت ملع ريغب يهنلاو رمألا حص اذإف { اييكح

 اذامل الهاج يهانلا رمآلا نوكي نأ زاج © ىصعي اذاملو عاطي اذاملو } ىهنو

 { انفصو ام ىلع الإ ىلاعتو كرابت هللا ةفص يف زوجي ال هلك اذهو {} ىهنو رمأ

 . اريبك اولع ىلاعتو هللا كرابت

 نم هتعاط ىلع هللا ةعاط لهأل باوثلاو دعولا ملع تبث اذإو : لصف

 نم هتيصعم ىلع هللا ةيصعم لهال باقعلاو ديعولا ملع تبثو ، لوقعلا ججح
 قحتسا نم الإ ةيصعم ىلع بقاعي ال ىلاعتو كرابت ۔ هللا نأ تبث & كلذ لثم

 طخاس هللا نأ ملاعلا ملع رومألا دحأ نم كلذ يأو { هتوادعو هضغبو هطخس

 لهأل هللا ةوادع تبنأ دقف ، هتيصعم ىلع هتيصعم لهأل يداعم وأ ضغبم وأ

 مكح تبثأ دقف . هتيصعم ىلع هتيصعم لهأل هللا ةوادع تبثأ اذإو { هتيصعم

 ملعو هلك كلذ لهجي مل ام 3 هناسلب أربي مل ولو ، هتوادع لهأل هللا نم ةءاربلا

 رطخ اذإ يردي الف { ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةفص نم كلذ يف كشيف . هيناعم

 وأ هتيصعم لهأ هتيصعم ىلع هللا بيثيأ © هيلإ يعد وأ هركذب عمس وأ هلابب

 هتيصعم ىلع بقاعي وأ { مهبقاعي وأ هتعاط ىلع هتعاط لهأ بيثي وأ 3 مهبقاعي
 كش اذإف } بيثي ال وأ هعاطأ نم هتعاط ىلع بيثي وأ ، هاصع نم بقاعي ال وأ

 . اكلاه كلذب ناك } كلذ ملع زيمي ملف اذه يف

۔ ٢٠٦ ۔



 3 مهبقاعي وأ هتعاط لهأو هءايلوأ هتلا بيثيأ ؛ كش وأ لهج نإ كلذكو

 ، مهنع ىضري وأ كلذ يف مهيلع طخسي وأ & مهضغبي وأ هتيصعم ىلع مهبحيو
 يعد وأ هركذب عمس وأ هلابب رطخ اذإ اذه يف كش اذإف { مهيلاوي وأ مهيداعي وأ

 ىلع ضغبم وأ يداعمو طخاس هللا نأ ملعو تبثأ اذإو ، اكلاه كلذب ناك هيلإ

 تبث دقف {} هعاطأ نم هتعاط ىلع يضاروأ بحم وأ يلاومو ، هاصع نم هتيصعم

 تبثأ دق ةلمجلاب هنأل { ةلمجلا ريسفت يفو ةلمجلا يف ةءاربلاو ةيالولا مكح

 مل ام & كلذ ريسفت نع هل ايفاك كلذ ناكو { ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد ماكحأ

 كلذ يناعم فرعو هب ملعأ وأ هيلإ ىعدي وأ هركذب عمس وأ هلابب كلذ رطخي

 فرعو هب ملع وأ هيلإ يعد وأ هركذب عمس وأ هلابب كلذ رطخ اذإف { هب دارملاو

 دعول اتبثم نوكي ام هجو ىلع هتابثإو كلذ ملع الإ هعسي مل هب دارملاو كلذ يناعم

 هتبحمو هتيالوو هتوادعو هباقعو هباوثو . هتيصعمو هتعاط ىلع هديعوو هللا

 لهج الو . هيف بيرلا الو كلذ يف كشلا زوجي الو & هطخسو هاضرو هضغبو

 نيد لصأ يف ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ تتبثف { هيناعم ريغ ىلع هفصو الو كلذ

 هللا ةفص ماكحأ نمو إ ةلمجلا ريسفت يفو 3 هلهج عسي ال ام لوصأ يف هللا

 كرابت هللا ةفص يف كلذ ريغ زجي ملو ، لوقعلا ججح نمو 0 ۔ ىلاعتو كرابت
 . اهتلمج ريسفت نمو ةءاربلاو ةيالولا ةلمج نم وه عضوملا اذهو 3 ۔ ىلاعتو

 كرابت هنلا باتك مكح نم جرخت هللا نيد يف ةءاربلاو ةيالولا ماكحاف

 ريغ ىلع لوقعلا ججح نمو نيملسملا عامجإ نمو ةي هلوسر ةنس نمو ىلاعتو
 ايكو . نيملسملا ءافعض هوفلكو ةفلكتملا هتفلكت ام ريغ ىلعو . ةسُبلملا هتلوات ام

 كلذك . ةاكزلاو موصلاو ةالصلاو ءوضولا يف نيدلا ماكحأ فلاخي نأ زوجي ال

 لزني نأ الإ زوجي ال لب { ةءاربلاو ةيالولا يف هللا نيد ماكحأ فلاخي نأ زوجي ال

 وأ لوق نم هنم همزلي ام دابعلا نم الك مزليو ث ةلزنم ي هللا نيد نم لصف لك

 ملعب كلذ لوصأ لهاجلا وأ ملاعلا فلاخ اذإف . ةفرعم وأ ةداهش وأ ةين وأ لمع

 . اكلاه كلذب ناكو {} كلذ هعسي مل يأرب وأ نيدب وأ لهجب وأ

۔ ٢٠٧ ۔



 لهجو اهلهج دبعلا عسي مل نامالا نم ةلزنم لك كلذكو : لصف
 كلذ ىلإ يعد وأ هركذ عمس وأ كلذ هلابب رطخ اذإ ملعي نأ هيلعف .7 اهب ملعلا

 نم الو ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلل ةيصعملا نم هل ةمالس ال هنأ هب دارملاو هانعم فرعو

 نم هل عقي ام ىلع هب ةنونيدلاو هب رارقالاو كلذب ملعلاب الإ هطخسو هتوادع

 نم جرخ دقف ؛ ۔ ىلاعتو كرابت هلل هب نادو كلذب رقأ اذإ هنأو & كلذ ملع

 نأ حصي ال هنأل { هتوادعو هللا طخس نمو .3 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ةيصعم

 نأ هيلع نوكي ىتح ايصاع ناك هاتأ نإ هنأ هسفن ىلع هب دهشي دحاو لاح نوكي

 هيداعي الو هيلع طخسي ال هللا نأو & كلذ يف اعيطم ناك هتأي مل اذإ هنأ ملعي

 هكرت اذإ هكرت ىلع هبقاعي نأ امإف { اعيمج اعم هكرتو كلذ لعف ىلع هبقاعي الو
 يذلا ، كلذ لعف ىلع هنع ىضريو هيلاوي كلذكو . هلعف اذإ هلعف ىلع هبيثيو

 هريغ ىلع هب دهشي نأ هسفنل دهشي ايك هيلعو . هكرت ىلع هيلع طخسيو هبقاعي
 ةيصعملاو رفكلا نم ةلزنم لك كلذكو . هللا نيدب نيفلكملا نم هلثم وه نم

 لكف 3 اهلهج عسي ال يتلا يصاعملا نم اهيف كشلا الو اهلهج دبعلا عسي ال

 نم هل ةمالس ال هنأ ملعي نأ هيلع بجوي & كلذ نم هب نيدي نأ هيلع ناك ام

 عسي ال امم ةعاطلا كلتب لمعلا وأ ةيصعملا كلت كرتب الإ ةوادعلاو هلل ةيصعملا

 هعسي الو هيف ملعلا هيلع ناك ام لك يف لقعلا ةجح نم ملعي نأ هيلعو 0 هلهج

 نأو ، هسفنل هملعك نيفلكملا يف هللا ملع نأ ملعي نأ هيلعف & كلذ يف كشلا

 هريغل دهشيو {} هسفن ىلع هب دهشي نأ هيلع ام لثمب هلثم وه نمم هريغ ىلع دهشي
 وأ ةعاط وأ رفك وأ ناميإ نم هيف هسفنل دهشي ام لثمب هلثم وه نمم نيفلكملا نم هيف

 نم هلهج عسي مل ام لك هنأ هلك كلذ لصأو . ةين وأ لمع وأ لوق نم ةيصعم

 دهشو هدقتعاو هملعو هب لاقو هب لمعو هاتأ نم ةعاط ملع لهج عسي مل ةعاطلا

 يذلا وه هيلعو هل دهاشلاو هب لماعلاو هل لئاقلا ناك 0 ىلاعتو كرابت ۔ هلل هب

 نأ هيلعو { نيدبعتملا نم هلثم وه نمم نيفلكملا نم هريغل وأ هسفنل هب دهشي
 لاح لهجي ال هنأل . هفلك اميف ةعاطلا ءادأ يف هسفنل دهشي ايك هريغل دهشي

 وأ طخسلا هب قحتسي ام لاحو .ث ةعاطلا لاح نم هريغ نم وأ هنم ةيصعملا

۔ ٢٠٨ ۔



 ججح نم نيدلا ف ةجحلا هب موقت امم اذهو . باوثلاو اضرلا لاح نم ةبوقعلا

 كلذ ملع هيلعو . لئاسلا فقاولا الو لهاجلا كلذ يف رذعي الو ، لوقعلا

 . رثأ الو رظن الو عامس نم ةجحلا هغلبت مل ولو هيناعم ىلع هفوقو عم هماكحأو

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم ليلجلا لصفلا اذه ۔ هللا مكمحر ۔ اومهفاف

 زئاح هب ملاعلاو ، اليصأ اتباث هللا نيد يف ايكحو اليوط اريسفتو ةرابع هل نإف

 . ليلق ريغ ملعلا نم اريثك

۔ ٢٠٩ ۔



 باب

 ديلولا نب دشارو هتادبع نب ديعس نيمامالا ركذ
 (اريخ مالسالا نع مهازجو نيملسملا ةمئأ هللا محر)

 نم نيبوصنملا ةمئألا نم دحأ ىلع اعامجإ رادلاو ةلحنلا لهأ نم ملعن ال

 وجرن انأ الإ { ةيالوب اذه انموي ىلإ ديمح نب كلملادبع دهع نم نيملسملا ةمئأ

 { ۔ هلللا همحر ۔ هللادبع نب ديعس مساقلا يأ مامالا ةيالو ىلع نوعمجم مهنأ

 لضف ف باترا الو نممو الو نعط ادحأ نأ ثالثلا لزانملا لهأ نم ملعن الو

 انفرع دقو 0 ۔ هللا ايهمحر _ بوبحم نب دمحم نب هللادبع نب ديعس مامالا ةيالوو
 يف ملعن ال : لاق هنأ هللا همحر ۔ رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمحم يأ نع

 لدع مامإ ناك هنأل ؛ هللادبع نب ديعس نم لضفأ نامعب مهلك نيملسملا ةمئأ

 { هلثم هلعل هنإف دوعسم نب ىدنلجلا نوكي نأ الإ { اديهش لتق دقو { املاعو

 ادحأ هب هاضي مل هنأ ريغ © كلذ يف ۔ هللا همحر دمحم وبأ لاق دق ام ضعب وأ

 وأ هنم لضفأ ىدنلجلا الإ لاق ملعأ هللاف . ۔ هللا همحر ۔ دوعسم نب ىدنلجلا الإ

 . هب قحلي وأ هلثم هلعل هنإف ىدنلجلا الإ : لاق

 ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ يأ خيشلا نع انفرع يذلا امأو

 نب دمحم نب هللادبع نب ديعس ۔ هللا همحر مامالا نإ : لاق هنأ هللا همحر

 كلذب هقحأ امو . ۔ هللا همحر ۔ دوعسم نب ىدنلجلا مامالإ نم لضفأ بوبحم

 قوفي . ةماقتسالا لهأ نم ةمامالا حيحص الداع امامإ ناك هنأل 5} ۔ هللا همحر ۔

 همحر هرمأ رهاظ يف اديهش لتق كلذ عمو { ملعلا يف مهنم اريثك وأ هنامز لهأ

 . ۔ هتيعر نع امامإ ىزج ام لضفأ مالسالا نعو انع هازجو هل رفغو هللا

 هل نيدقاعلا هباحصأ اياقب نم رثؤملا يبأ دمحم نب هللادبع دمحم وبأ ناكو

۔ ٢١٠ ۔



 دمحم وبأو نامثع نب يراوحلا نب دمحم وبأ انعم حص اميف مهلوأو . ةمامالإ

 مساقلا يأ مامالا ةعيب نإ دمحم هنبا انل لاق دقو رثؤملا يأ نب دمحم نب هللادبع

 هلوبق ىلع هنأ ملعن الف } ىرشلا ىلع ال عافدلا ىلع ترج هللادبع نب ديعس

 كلذ يف مقان هيلع مهن & ضرألا يف ريسملاو كلذ ىلع ةبراحملاو عافدلا ةمامال

 . ۔ هللا همحر ۔ كلذ ىلع ىضمف ٠ ملاع الو لهجلا لهأ نم

 ةفص ىلإ غلبي ال ام ملعلا يف هيلع ينثي دمح نب هللادبع دمحم وبأ ناكو

 نأ فيلكت الو فيرحتب همهتن الو هيلع مهوتن ال نمم انربخأ دقو . كلذ

 ملعأ هللادبع نب ديعس مامالا ناك : لاق هللا همحر ۔ حور نب دمحم هللادبع ابأ

 نب يراوحلا دمحم وبأ هباحصأ نم هعم ناك دقو .3 هعم اوناك نيذلا ةعامجلا

 رادلا يف ركني ال رفن عم 5 ةدئاز نب دمحمو نسحلا نب دمحم نب هللادبعو نامثع

 3 هرمأ نم رهظ امب ةعامجلا ملعأ ناك هنأ نابف ، مهلدع لهجي الو مهلضف

 ىلع عامجالا ىلع قحلا ةلحن لحتني نمم رادلا لهأ نم انعم رومألا ترهاظتف

 . هللا ءاش نإ انمامإو انيلو وهف هتيالو

 نأ ملعن الو . ۔ هللا همحر ۔ هللادبع نب ديعس مامالا ىضمو : لصف

 تام هنأ انعمو . ةيالو كرت الو ريس يف الو بيعب ةمامإ دقع ي هل ملكتي ادحأ

 . ۔ هللا همحر ۔ انل يلوو انل مامإ وهف ث هنع لزت ملو هتمامإ ىلع

 { ةحيحص ةتباث هتمامإ ةدقع تناك دقف ديلولا نب دشار مامالا امأو

 همحر ۔ هتعيب تناكو . ةميلس هللا دمحب اهلك هرومأو ةميقتسم هتريس تناكو

 نب هللادبع دمح وبأ ةمامالا ىلع هل عياب نم لوأ ناكو . عافدلا ىلع ۔ هللا

 نب ديعسل نيعيابملا لاثمأك مهنامز يف مه ؛ هعم ةعامج عم رثؤملا يبأ نب دمح

 لهأ نيدب ةنونيدلاو قحلا ةلحن لاحتنا مهيلع رهاظلا . مهمايأ يف هللادبع

 ةعدبب ةنونيد مهدحأ نم ملعن ال ‘ رضح نم لضافأ اوناكو 0 ةماقتسالا

 ملو ، هميرحتب نيدي ام ىلع اميقم الو ةريغص ىلع ارارصإ الو ةريبكل اباكترا الو
 دقو } مهلكاش نم الو رمألا رهاظ يف مهنم ملعأ وه نم مهترضح يف نكي

۔ ٢١١



 . مهلثم وأ مهنم ملعأ وه نمم ، مهتقو يف هتروشم ىلع اوردق نم ىلع اوراشأ
 ليبس ىلع ةمامالا كلت رمأ يف اولخدي ملو 3 هركني ملو كلذ مهيلع ريغي ملو
 ىلع اوردق نم يأر نود مهيأرب دادبتسا الو نيملسملا ءايلع نم دحأل ةرباكم

 . رصملا لهأ نم لضفلاو ملعلا لهأ نم هتروشم

 ىسوم نب ىسوم نم أربي هنأ انغلب اميف ديلولا نب دشار مامالا ناكو
 نب هللادبع ايهنم أربي هنأ انعم نمم هل نيدقاعلا نم ناكو ، رضنلا نب دشارو

 نب هللادبع دمح وبأو ديمحلادبع نب نامعنلا دوعسم وبأو { رثؤملا يبأ نب دمحم

 . ةخيش نب دمحم

 دشارو ىسوم نب ىسوم نع فقي هنأ انعم نمم هتعيب رضح نمم ناكو
 حلاص نب دمحم نب هللادبع دمحم وبأو ، دشار نب يقشم نب نامثعوبأ

 ترضح يتلا ةعامجلا كلت يف ءالؤه ناكو ، حور نب دمح يبأ رذنملا وبأو

 يتلا ةعامجلا تناك ام وحنك { مهيلع راشملاو مهيلإ روظنملا مه تقولا كلذ

 مهنامز لهأ عم 3 مهمايأو مهنامز يف هللادبع نب ديعس مامالا ةعيب ترضح
 ؤ مهلدع نولهجي الو مهلضف مهب ةفرعملا لهأ ركني الو . مهمايأ لهأو

 لكلو لاجر نامز لكلو { مهلثم مهتلحن لهأ نم مهترضح يف نودجي الو

 ريغ } مهنيد ىلع نونمتؤم ضرألا لهأ نم فرط لهأ لكو . لاقم ماقم

 3 مهنيد لهأ نم مهنع باغ وأ رضح ةجحلاو ةنامألا هيف مهل ييف نيفلكم

 لهأ نم مهنم لضفأ وه نم مدعل هلعف مهمزل ام لعف مهنع عوضوم الو
 ىلع ةمئاق رضح نمم ةجحلاف { ةبيغ وأ تومب كلذ يف مهنم مودعملا ناك { مهنيد

 نأ لخادلل الو ركني نأ بئاغلل الو ريغي نأ دهاشلل سيلو ، دهش وأ باغ نم
 كلذب & باغ وأ رضح نم ىلع ةجحلا تماق دقو . عجري نأ لئاقلل الو جرخي

 نم اوفرع دق كلذ لبق ةعامجلا كلت تناك دقو 3 هيلع عمجملا رثألا ءاج

 ىسوم نب ىسوم رمأ يف اوبتاعتوءضعبل مهضعب ىلعو ضعبل مهضعب
 . ديلولا نب دشارل ةمامالا دقع ىلع اومزع اييف رضنلا نب دشارو

۔ ٢١٢ ۔



 باب

 هتداهشو ثادحالا ف مامالا مكح يف قرفلا

 هرفك تبثي ال نمو . . هبراحو دحلا هيلع ماقا نم رفك توبثو

 مامالا مكحب سبحلاو ريزعتلا نم ناك امو
 ثدحلا مامالإ هيلع حصي ل وأ ركنأ نمو كلذب رقأ نم رفك بجي امو

 لمتحي امم وهو ثدحلا يف مكحلا توبث يف مامالاو مالعألا فلتخا ول

 يف مكحلاب ىلوأ نيملسملا ءايلع نم مالعالاف & ثدحلا حصي ملو لطابلاو قحلا

 {، تايالولاو تارفكملا ىلع تاداهشلا يف ماكحألاو تاءاربلا يف نيدلا

 . كلذ يف افالخ مهل هفالخ نوكي الو بابلا اذه يف مالعألا مامالا داضي الو

 همكح يف هيلع تبثي نأ ريغ نم رفكلاب مامإلا هيلع دهش ولو : لصف
 اذه يف مامالا سيلو . رفكلا مكح هيلع بجومب كلذ نكي مل { ارفكم نوكي ام

 { رفكلاب هنم مكح توبث ريغب تارفكملا نم مامالا ةداهش نأل { مالعألا ةلزنمب

 مكحلا لدعلا مامالا نم تبث اذإو . ةجح نوكت ال ةدحاو ةداهش نوكت امنإ

 ثدحملا رفك تبث الدع مامالا ناكو رفكم ىلع مكحلا نوكي امب ثدحملا ىلع

 نم تبثي هنأ كلذو ٠ مامالا لعف ريغ ةداهشب الو ةرهشب رفكل ١ حصي ل ولو

 نم مكحلا حص اذإف { ركسملا وأ رمخلا وأ فذقلاو انزلا نم هيلع دحلا مامإلا

 تبثي امم كلذف . مامإلا مكح نم كلذ نياع نمم ةنياعملاب وأ ةرهشلاب مامإلا

 { ةنياعمب الو عامسب الو هثدحب ةرهش الو ةنيب هيلع حصي مل ولو ، ثدحملا رفك

 ناك ولو } تارفكملا نم هللا نيد لهأو هللا نيد مكح يف دودحلا توبث نأل

 نم هللا دنع وه ناكو . هل املاظ . مامالا ةريرس ف دحلاب هيلع مكح ذق مامالا

 . نيدلا ماكحأ عيمج يفو دحللا كلذ نم 6 نيصلخملا

۔ ٢١٣ ۔



 ناك نمم مالسالا لهالو مامالل ابرح لتق هنأ حص اذإ كلذك : لصف

 يذلا هايارس نم دحال وأ مامالل ابرح لتق هنأ حص نمف { نيدلا يف هثل ةجح

 ىلعو ، مكحلا كلذ يف هرفكل ابجوم كلذ ناك { مامالا مكحب همكح تبث

 اقح هتريرس يف لتق ناك ولو & لتق ام ىلع حصي مل ولو 0 هلل ةجح هنأ حص ام
 زئاج مامالا ماكحأ نم اذهو . ۔ ىلاعتو كرابت هللا ججح نم هلتق نم هل املاظ

 كلذ يف هثل ةجح ناك نمم مالسالإ لهأل وأ مامالل ابرح ناك نم رفك تباثو

 هتلتق نم لكو .3 مالسالا ين هلل ةجح هنأ حص ام ىلعو ماكحألا نم مكحلا

 حص نم كلذكو . مالسالا لهأ هتبراحمل هرفك حص دقف هل ابرح هللا ةجح

 بجاوو هلل برح وهف لتقي ملو كلذ ىلع لتقي مل ولو مالسالا ججح نم هتبراحم
 . قحلا جراخم نم اجرح هيف لمتحي ال امب هنم كلذ حص اذإ هرفك

 حصو { رارقالا لهأ نم هريغب ادوق هلتق مامالا نأ حص ولو : لصف
 بجومب كلذ نكي مل مالسالا ججح نم ةجح نم وأ مامالا نم دوقلاب هلتق
 لتاقلا ىلع تبثي دق دوقلا نال { دوقلا لبق هتبوت حصت مل ولو ، هقسف الو هرفكل

 بجيف هلتق نم لتق يف هرذع نم بجو دق ام هل حصي الو { لتقلا يف قحم وهو

 دق ناك ولو . ةيالولا يف قحم وهف ةريرسلا يف قحم وهو { مكحلا يف دوقلا هيلع

 كلذ حصي مل ام ةيالولا يف وهف ايغاب هلتقب ارفاك ناكو قح ريغب هلتق نم لتق
 ` . هنم

 هجو ىلع هلتقو لتقلل هجرخأ نيح رفكلاب لجر ىلع مامالا دهش ولو
 هنأ مامالا نع كلذ دهش ولو . هرفكل بجومب كلذ نكي مل ؤ مكحل او دوقلا

 ةجح مامالا نال 3 لوتقملا رفكل ابجوم كلذ نكي مل ، رفكلاب هلتق نم ىلع دهش
 ناك ؛ مكحلا يف ةجح ناك نأ املف { رفكلاب ةداهشلا يف ةجحب سيلو لتقلا يف

 هيلع ماق نم رفكل ابجوم مكحلا كلذ نوكي . ام مكح يف هتجح نم بجو ام
 هيلع كلذ يعدي مل ولو 3 هرفكل ابجوم هيلع مامالا مكح ةحص ناك 9 مكحلا
 يف مكحلا نأل { هنالعاييف هيلع كلذ رهظي ملو { هناسلب هيف كلذ لقي ملو مامالا

۔ ٢١٤ ۔



 نم بوتي ىتح ارفاك الإ دودحملا نوكي نأ زوجي الو . مامالا نم مكحب كلذ

 رفكلا نكلو . ةزئاج يهف 3 هدعب وأ دحلا لبق ناك ةتباثو ةثداح ةبوتلاو { دحلا

 . كلذل عامس وأ ةداهش وأ ةرهشب ةبوتلا حصت ىتح تباث دحلا مايقب

 نأ زوجيو { دحلا ريغ ىلع هتيعر مامالا لتقي نأ زوبي دقو : لصف

 ابجوم نكي مل املو { رفكلل ابجوم لتقلا سيل كلذلو { رفاك ريغ لوتقملا نوكي
 لوتقملا ىلع مامالا ةداهش نكت مل ؛ مامالل نم مكحلا توبثب لوتقملا رفكل

 نألو زوجت ال هدحو هتداهش نأل . هتداهش نم كلذ رهش ولو هرفكل ةبجوم
 . هتداهش نمو مامالا ماكحأ نم بابلا اذه اومهفاف { زوجي لتقلاب هنم مكحلا

 ريغ هيف كلذ هنم رهش نمل هترهشو مامالا نم ريزعتلا ةحصو : لصف
 دق كلذ نأل { مامالإ مكح نم الو مامالا نم كلذ هيلع حص نم رفكل بجوم

 ريزعتلا ةماقإ يف مامالل هيلع ىعدا ولو ، دودحلا نود هنأل ، دودحلا ريغ يف زوجي

 مل ، مامالا هيلع يعدي اميف هرّزع كلذ ىلعو ، رفكلا هب هيلع بجي دق امم ارفكم

 3 رفكلا نم هيلع بجي ييف تارفكملا نم هيلع يعدي اميف ةجح هيلع مامالا نكي
 هنأل { هايإ هرزع يذلا ريزعتلا شرأ نم هسفن نع ليزي اميف هلو هيلع ةجح ناكو

 يف هدحو ةداهشلا يف ةجحب سيلو ماكحألا نم هنأل ، كلذ يف ةجح

 وهف ، بابسألا نم هريغ وأ دوقل حصي ملو هل مامالا لتق حص ولو . تارفكملا

 نم ءيشب هنم أربي الو هنع فقوي الو هرفك كلذب حصي الو ىلوألا هتلاح ىلع

 لاط ولو هل مامالإ سبح كلذكو . مامالا نم ةجحب سيل كلذ نأل { هلك اذه

 رفكلا كلذب هيلع بجومب سيلف { رفكلا هب بجي ام هسبح يف هيلع هاعداو رثكو

 ماكحأ نم سبحلا نأل 9 هرفك بجوي امب ةرهشلا قيرط نم كلذ رهشي مل ام
 . ارفاك نوجسملا نوكي نأ ريغ ىلعو رفكلا ريغ ىلع زوجي دق مامالا

 مامالا نم زوجي الف دوقعلاو صاصقلا ماكحأ عيمج كلذكو : لصف

 حصي ىتح هدحو هيلع مامالا كلذ رهظأ ولو { هيلع دوهشملا هب رفكي اييف هدحو
 ةجح هيف مامالا نوكي ال ام عيمج يف كلذكو . ةرهشلاب وأ ةنيبلاب هيلع كلذ

۔ _ ٢١٥



 هيلع مكحملا رفك يف ةجح هنم هاوعد الو هنم هب مكحلا ةحص نوكت الف {، هدحو

 رهش ولو { هلعفل ةرهش وأ ةنيب وأ هرارقإب هيلع كلذ حصي ىتح مكحلا كلذب
 نأل {} هرفك بوجوو هثدحب ةرهش كلت تناك هب هفارتعاو هثدحب ثدحملا رارقإ

 هثدحب هرارقإ ةرهش كلذكف ث رفكل بجوم رارقالا هيف هيلع زوجي ايف هرارقإ
 رارقالا كلذ نع عجري مل ام ةرهشلاب كلذ حص اذإ 3 هب اقحال ارفك هرفكي امبو

 هب بجي امم كلذ ناك هسفن ىلع ابذاك رقأ ولو . هلو هنع كلذ حصيو هتوم لبق

 وأ هرفك هب بجي امب هرارقإب ةنيبلا هيلع تحص وأ كلذب رقي هعمس نم ىلع هرفك
 { زئاج هسفن ىلع هرارقإ نأل ] هرفك هب بجي امب هرارقإ نم هنع كلذ رهش

 كلذ لب ، ىوعد كلذب هنع ةرهشلا الو ىوعد كلذب هيلع ةداهشلا نوكت الو

 ريغ لصألا يف ناك ولو { هل ارفكمو هسفن ىلع هب رقأ ام مكح هيلع بجوم
 . كلذ نم ائيرب ناكو ثدحم

 قوقحلا نم مكحلاو رفكلا هب هيلع بجي امب هدنع رقأ هنإ مامالا لاق ولو

 كلذب نوكي امم امهريغو نويدلاو بوصغلا نم دابعلا ملاظم نم . اهب رقي يتلا
 لوق هيلع حصو . هلام يف كلذب مامالا هيلع مكحو ، هيلع حص ولو هل ارفكم

 هلك كلذ نإف { رارقإ الو هنم ةنيب كلذب حصي ملو { هيلع ىعدملا ىوعدو مامالا

 يف هيلع ةجح نوكيو هيلع ايكاح هيف نوكي اميف مامالا مكح نم هيلع بجي
 هرفكل ابجوم مامالا لوق نم كلذ نوكي الو . كلذب رقي مل ولو مكحلا

 مل ام } رفكملا بصغلاب مامالا نم مكح هيلع تبث دق ناك ولو هنم ةءاربلل الو

 نم كلذ نأل . كلذب هرفك بجو حص اذإف 0 مامالا نم عطقلا هيلع حصي

 تحص ةرفكملا ىلع مكحلا حص اذإف 3 ةرفكم ىلع الإ بجي ال مامالا مكح

 انزلاو بصغلاو قرسلل مرغلاب هيلع مكح ول امأو ، مكحلا ةحصب ةرفكملا
 3 هيلع موكحملا ىلع مامالا مكح نم دحلا تبثي ملو ، ءطولا نم رقعلاو

 كلذ ىلع هقدصو يعدملا كلذ ىعدا ولو ث هنم ةءاربلا الو هرفك كلذب بجي الف

 رفكل بجومب هلك كلذ نكي ملو هعم رقأ وأ هنياع وأ هعم حص هنإ لاقو {، مكاحلا

 . ةرهشب وأ ةنيبب وأ رارقإب كلذ حصي مل ام ، هيلع موكحملا

۔ ٢١٦



 لتق ، نيدلا يف هللا ججح نم ةجحل برح هنأ حص نم لكو : لصف
 ناكولو كلذب ةءاربلا همزلت رذعلا عوطقم وهف 0 لتقي مل وأ هللا ةجح ةبراحم ىلع

 نوكي نأ لمتحي وأ . اقحم هيف نوكي نأ لمتحي ام تاي مل اذإ 5 اقح هتريرس يف

 يف ةجحلا تناك ولو ، ةجحلل برح هنأ هرمأ نم رهظ ام نأو { الطبم هيف

 . اهلطابو ةجحلا قح لمتحي ام ىلع هتيراج نم ةبراحم يفءهلل ةنئاخ اهتريرس
 يف اهلثم ةجح الإ رومألا ةاضتو ةبراحملا يف ةجحلل ائفاكتم نوكي الو

 . مالسإلا

ك ۔ ٢١٧ ۔



 باب

 انتمئأ نم ملعلا لهأ ركذو ثدحلا ين مهبهاذمو فلسلا ركذ

 مهتيالوو عق اولا ثدحلا ف مهبه اذمو نيملسملا نم

 بحنو .0 ةيمست ريغب اهيف نينيدتملا ةفصو اهلهأ ءايسأب ثادحألا انركذ

 نم ملعن ال انأ كلذو {} انعم ةرابعلاو ملعلا لهأ نم هركذ نسحن نم ركذن نأ

 دمحم يأو © رقصلا نب نازع ةيواعم يبأ نموبوبحم نب دمحم نم نامع لهأ

 افل بوبحم نب دمحم دعب اهنامز ف ناك هنأ ملعن الو . يراوحلا نب لضفلا

 نأ ملعن الف © نيبج يف نينيعلاك نامع يف اناك ايهنإ ليق دقو ، نامع يف ريظن

 نم رهظ اميف انعم اناك كلذكو ، دحاو نيبج يف نينيعلا نيب ام قرف فرعي ادحأ

 ةنتفلا عوقو لبق ىضمف ۔ هللا همحر رقصلا نب نازع اماف ؛ ايههقفو ايهملع

 يفو اهيف نيدتلا نمو ثادحألا هذه نم املاس ىضمف . ةنحملاو ثدحلا لوزنو

 ابيع رقصلا نب نازع ةيواعم يأل ركذي نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن الو { اهلهأ

 . نيملسملا نم هانفرع نمم هتيالو يف باتري ادحأ نأ ملعن الو 0 نيدلا يف

 دقو & ثادحألا كلت هتكردأ دقف & يراوحلا نب لضفلا دمحم وبأ امأو

 هنع رابخأل ١ هب ترت اوت ايفو {}©ك ةنلعم ةره اظ ليواقأو ةنوعمو مس ا اهيف هل رهظ

 ةمامالإ كلت يف ادشارو ىسوم نب ىسوم بوصي ناك هنأ ؛ راثآلا هب تءاجو

 ٠ كلام نب تلصلا ةايح يف ىسوم نب ىسوم نع رظنلا نب دشارل ترهظ ىتلا

 ةءارب هنم رهظ هنأ ملعن الو . اهفصو لوطي ءايشأ كلام نب تلصلا ىلع مقنيو

 . ملعأ هللاو ، ريفكت الو تلصلا نم

 هنأ ملعن الو 6 راج مالسالإ ف تباث مسا يراوحلا نب لضفلل تبث دقو

 هيلع رهظ ام ةلمح امنإو } ةعرشب قحلا ماكحال ةفلاخم الو ةعدب مكح هيلع حص

۔ ٢١٨ ۔



 يف لتق نأ ىلإ 9 رومألا عيمج يف ىواعدلا ماكحأ ليبس ىلع جرخي رومألا نم

 رمأ يف مكحلا ىرج هنأ ملعن الو . هتيار تحت هللادبع نب يراوحلا ةنوعم

 مكح ىلع ةمامالإ ذخأ الو ، اضيأ ةعدبب راس هناب هللادبع نب يراوحلا

 مالسالا يف هل رهظ نم لكو } ىواعدلا ماكحأ ليبس ىلع اهذخأ امنإو ، عدبلا

 نم هيلع عمجم مكح الإ هنع هليزي نلف ، مسقو قح هيف هل بجوو 3 مسا
 يف ال لوقلا ضعب يف بايترالاو لاكشالا مكح هيلع عقوي ام وأ هلطاب

 امنإو ، ةمدقتم يراوحلا نب لضفلل ةيالوب انيلب كلذ لبق نكن ملو 0 عامجإلا
 ةيالو ىلع امادقأ انسفنأل عسوي ملو٬هرمأ لاكشإ عم هلضف قباسب هرمأ انعم حص

 ججحلاو ةئفاكتملا لاعفألاب ةيالو كلذ لبق هل تمدقت نكت مل ذإ 3 هرمأ لكشم

 نم فوقو هنع نوفقاو نحنو ش نيملسملا لوق هيف انلوق نكلو 7 ةيواستملا

 ؛نيملسملا نم انئايلوأ نم هالوت نم ةيالول انم كرت ريغ نم 3 هرمأ هيلع لكشأ

 نم هنم ءىرب نم ةيالول انم كرت الو هتيالو هعسي ال امب هالوت هنأ ملعي نأ الإ
 ةيواعم يبأ دعبو ، قح ريغب هنم ءىرب هنأ ملعي نأ الإءنيملسملا نم انئايلوأ

 يف نامع لهأ نم ادحأ نأ ملعن ال & يراوحلا نب لضفلاو رقصلا نب نازع

 هللادبع ابأو رفعج نب دمحم رباج ابأ ملعلا يف مدقت ناك . نامزلا كلذ

 ىلوتي ناك هنأ انغلبف رفعج نب دمحم رباج وبأ اماف { رثؤملا اباو نامثع نب ناهبن
 ركب يبأ نب ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأ نع كلذ انفرعو ، ىسوم نب ىسوم
 نب ىسوم ىلوتي ناك رفعج نب دمحم رباج ابأ نأ . ۔ هللا همحر ۔ يوكزألا

 } رفعج نب دمحم رباج يبأ ةيالو ۔ هللا همحر ۔ ميهاربإ وبأ انيلإ عفرو ، ىسوم

 رفعج نب دمحم ةيالو انذخأو & ىسوم نب ىسومل ةيالو ىلع هالوتي هنإ : لاقو

 ناكل ربخلاو رمألا رهاظب رفعج نب دمحم رباج ابأ انيلوت ولو { ميهاربإ يبأ نع
 ملعن الف نامثع نب ناهبن هللادبع وبأ امأو ، لهأ كلذل هنأل ازئاج انعم كلذ

 اننامز لهأ عم ةلماخ هرومأ تناكو ، ثادحألا لهأ يف لوق هنع انغلب هنأ هنم

 . هانكردأ يذلا

 اطخلا ةرثك هيلإ نوفيضيف {، باحصأ ريثك هل ناك هنأ ملعن مل كلذكو

۔ _٢١4٩



 نع هتيالو انذخأ انأ ملعن الو 3 هلاوحأ نسحأ نم اندنع كلذو {© باوصلاو

 ولو { نيدلا يف رمأب هيلع نعطي هنأ دحأ نم ملعن الو ، نيملسملا نم دحأ

 دقتعن مل انكلو ، روهشملا ةحص قيرط نم ازئاج كلذ ناكل رومألا رهاظب انيلوت
 وجرأو ، كلذ ىلع هانيلوت انئايلوا نم كلذ ىلع هالوت نمف { انموي ىلإ ةيالو هل
 دقف رثؤملا وبأ امأو ، نامثع نب ناهبن نم أربي انئايلوأ نم دحأب هللا انولبي ال نأ

 وه نمم ريثك نع ةعيفرلاب هانيلوت انأ كلذ لصأ ناكو 0 انل يلو وهو هتيالو انتمزل

 حصأ ةرهشلاب هتيالوو رثؤملا ابأ ىلوتن نحنف . هتيالوب ىلوتن نأ انل زوجي { انعم
 ىسوم نب ىسوم نم أربي هنأ انغلب اميف ۔ هللا همحر رثؤملا وبأ ناكو ©} رهظأو

 ىتح هلوتي مل هنأ انغلبو ، كلام نب تلصلا ىلوتيو ةمامالا كلت يف دشارو

 ناكو ©} كلام نب تلصلا رثؤملا وبأ باتتسا امب ملعأ هللاف { باتف هباتتسا

 كلذ يف تعجر نامع لهأ رومأ نأ لثملا مهب برضي نامع نم ةثالثلا ءالؤه

 هنأ ليق اييف رفعج نب دمح رباج وبأ ناكو © ىمعأو جرعأو مصأ ىلإ رصعلا
 نب تلصلا رثؤملا وبأ ناكو ، اجرعأ نامثع نب ناهبن هللادبع وبأ ناكو } مصأ

 ءال ؤه ةيالو ىلع نوعمجم ةوعدلا لهأ نم رادلا لهأ نأ ملعن الو؛ىمعأ سيمخ

 نم ةلزنم لهأ رفعج نب دمحم ىلوتي امنإو 3 مهنم دحأ ةيالو ىلع الو { ةثالثلا

 نم ةلزنم لهأ رثؤملا ابأ ىلوتيو رثؤملا يبأ ةيالو نع دعابتت اهلعلو { ةلحنلا لهأ
 ءالؤه دعب ناك مث {} رفعج نب دمحم ةيالو نع دعابتت اهلعلو 0 ةلحنلا لهأ

 رودي } دحاو رصع يف قحلا ةلحن لهأ نمانامع لهأ رومأ رادم ةثالثلا

 ، ۔ هللا همحر _ بوبحم نب دمحم نب هللادبعو ، ريشب دمحم يأو رذنملا ياب

 هلعلو ، ىمعاألاب فورعملا يراوحلا يبأو رفعج نب دمحم نب رهزألا ىلع ياو

 لالحلاو ماكحألا يف ةصاخو { هرومأ نم رهظي ام ىلع ايلعو اهقف مهعمجأ ناك

 مهتثالث اوناكف { نايدألا يف رظنلا يف مهولعي رذنملا وبأ ناك نإو 0 مارحلاو

 انغلب يذلاف بوبحم نب دمحم انبا دمح وبأو رذنملا وبأ امأف & نامع لهأ عزفم

 ةيالو ىلإ نابهذي اناك ايهنأ بسحأو © دشارو ىسوم نم نآربي اناك ايهنأ امهنع
 انيلع بجت دحأ نع اهتيالو انذخأ انأ ملعن الو 0 ملعأ هللاو كلام نب تلصلا

۔ ٢٢٠ ۔



 نم دحأ امهالوت نإف 0 ةرهشلاب ىلوتي نم دح يف انعم ايهنكلو هتيالوب ايهتيالو
 نحنو انل يلو وهو . انعم كلذ هعسو امهرمأ نم انغلب دق ام ىلع نيملسملا

 نب رهزألا يلع وبأ امأو . امهرمأ نم انعم حص دق ام ىلع هللا ءاش نإ امهالوتن

 نب ديعس نب دمحم ميهاربإ يبأ نع ةعيفرلاب هتيالو انذخاف رفعج نب دمحم
 يف رظن الف ، ىسوم نب ىسوم ىلوتي ناك هنأ انغلب دقو { ۔ هللا همحر ركب يأ
 ١ فالتخالا عضومل ملسأ فوقولا نأ ىأر 5 هرمأ يف رادلا لهأ نم فالتخالا

 هدلاو ناكو ، رفعج نب دمحم هدلاو ىلوتي انغلب اميف ناكو ، فوقولا ىلإ عجرو

 يلع ابأ ىلوتن نحنو انفرع كلذك 0 كلذ ىلع هالوتف ىسوم نب ىسوم ىلوتي
 ةرهشلاب هقحتسي امبو ةيالولا نم هيف انفرع دق امب رفعج نب دمحم نب رهزألا
 . انعم

 انغلب يذلاف } ىمعاألاب فورعملا يراوحلا نب دمحم يراوحلا وبأ امأو

 اهنم أربي الو } ةمامالا كلت يف دشارو ىسوم نب ىسوم نع فقي ناك هنأ هنع

 ةيالولا انيلع بجحت نمم دحاو ريغ نع اهانذخاف هتيالو امأو 3 ةمامالا كلتب

 انل وهو هلك كلذ ىلع هالوتن نحنف ةرهشلاب هتيالو انعم زوجت نمم ناكو . هتيالوب

 لثم ؛ ملعلاو لضفلا يف مهئفاكي نم ءالؤه مايأ يف ناك دقو 9 يلو
 يف هب عفتني نمم ءالؤه نامز يف اوناك دقو ، ليلخ يبأو ناطحق يبأو ميهاربإ يأ

 فقي نم مهنمو أربي نم مهنم نأل ىفتكم ءالؤه يفو . ةوعدلا لهأ يف ملعلا

 لضف لهأ مهلكو 3 ىلوت نم ىلوتو فوقولا ىلإ عجر مث ىلوتي ناك نم مهنمو

 ناك هنأ يراوحلا يبأ يف ظفحن الو ، مهرمأ نم رهظ اييف قدصو عروو ملعو
 نإ ةمالسلا ىلع هل ةجراخ ماكحألا نأ الإ 9 ىلوت نمم أربي الو 0 أربي نم ىلوتي

 . عدبلا ماكحأ نم اهيف همكح رهاظت نم ثادحألا كلت نم هللا ءاش

 فلسلا دهاش نمم وهو ثلاثلا فلخلا يف ءالؤه دعب ناك مث : لصف
 مهمظعأو انس ثلاثلا فلخلا نم مدقأ وهو { هيف لاقو هيف ملكتو يناثلاو لوألا

 نب دمحم ميهاربإ وبأ وهو ؛ ايلع مهعمجأ رومألا ضعب يف هلعلو . اهاج

۔ ١٢٢_۔



 نامثع نب يراوحلا دمحم وبأ مهنم ناكو . ۔ هللا همحر ۔ ركب يأ نب ديعس

 دمحم وبأو نسحلا يبأ نب دمحم نسحلا وبأو يبرعع نب حور نب دمحم هللادبع وبأو

 . رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع

 نب ىسوم نع فقي ناك هنأ هيف انفرعف ديعس نب دمحم ميهاربإ وبأ امأف

 نب دمحم نب رهزالاو رفعج نب دمحم ىلوتي ناك هنأو ، رضنلا نب دشارو ىسوم
 هتيالو ىلع هيبأل رهزالا ةيالو ىلعو ىسومل رفعج نب دمحم ةيالو ىلع رفعج
 يف ناك هنأ هنع انغلب الو انل لاق ميهاربإ ابأ نأ ملعن الو ، ىسوم نب ىسومل

 مث ، كلذ ىلع هالوتي الو اهيلع ةمامالإ كلت دعب ىسوم نم أربي لاحلا نم لاح

 عوقو ناك هنأ انربخأ انكلو © فوقولا ىلإ هنم ةءاربلا ىلع ال هتيالو ىلع عجر

 اهيف ريغت ال اهلاحب رومألا ىلإ مدق املف ، جحلا ىلإ جراخ وهو لازتعالاب ببسلا
 انيعادتف : لاق & فالتخالا بابسألا كلت دعب تعقو مث : لاق { ربكن الو

 هنأ بسحأو وه ةعامجلا يف ناك هنأ ركذو } ىوزن نم لاعسب عامتجالا ىلإ

 وهو لئاو نب دمحم نب نامثعو ديلج وبأو رفعج نب دمحم نب رهزألا
 ةوعدلا لهأ ةماع مهنأ نامزلا لهأ نم ةعامج ركذو { نامثع نب يراوحلا وبأ

 يف فوقولا ىلع انقفتاو انركفو انرظنف لاعس يف انعمتجاف لاق ، عضوملا لهأ نم
 : لاق . ملسأ كلذ ين انيأرو 0 ةمامالا كلت يف دشارو ىسوم نب ىسوم رمأ

 انعجر دق انأ الملا نب سيكلا ديلج يبأ نع باتك ينغلب مث كلذ ىلع انجرخو
 : لاق 0 ةءاربلا ىلع انقفتاف وأ { ةءاربلا انببحاف وأ انيأرف رمألا كلذ يف انرظنف

 هنم انفرع دق هنأ الإ & كلذ ىلع لزي مل هنإ لاق ام ىلعو & كلذ ىلإ تفتلأ ملف

 لزن دق ام ضعب ىأر هلعلو . نامزلا رخآ يف ناك ىتح نامتكلا رومألا لوأ يف

 ةقرفلا فاخ هلعلو 0 نايدألا نم هيف فلتخي ام هبشي فالتخالا نم نامع لهاب

 . هل رفغو هللا همحر نيملسملا ءافعضل رهظأف ناتتفالاو

 ىسوم نم أربي ناك هنأ هنع انغلبف نامثع نب يراوحلا دمحم وبأ امأو

 . ملعأ هللاو تلصلا نع فوقولا ىلإ بهذي ناك هنأ بسحأو } دشارو

۔ ٢٢٢ ۔



 . يلو انل وهو رهاظلاو ةعيفرلاب نامثع نب يراوحلا ةيالو انذخأو

 8 نسحلا نب دمحم نسحلا وبأو حور نب دمحم هللادبع وبأ امأو
 ايهنأ انفرعو ايهنع اننيد رمأ ةماع انذخأو 3 اليوط انمز امهانبحصو امهاندهاشف

 فوقولا ىلإ اعجر ارفو فالتخالا ي ارظن الف & دشارو ىسوم نم نآربي اناك

 فقو نمو امهئايلوأ نم ايهنم ءىرب نم نايلوتي اناك ايهنأ انفرعو { ةمالسلا ءاجر

 ةيالو ي الطاب قأ ايهئايلوأ نم ادحأ نأ ايلعي مل ام ، نيملسملا ايهئايلوأ نم ايهنع

 . ةفرعمو ةربخ ىلع ۔ هللا اهمحر ۔ امهالوتن نحنو . فوقو وأ ةءارب وأ

 نم أربي ناك هنأ هنع انفرعف رثؤملا يبأ نب دمحم نب هللادبع دمح وبأ امأو

 © نيملسملا نم هالوتي نم ىلوتيو & كلام نب تلصلا نع فقيو دشارو ىسوم

 بجويو لدي ارمأ مهلك ءالؤه نم ملعن ملو 3 هنم هلبق رذعل وأ هنم اهفرع ةبوتل
 نأو اهيف فالتخا ال هنأو ، عدبلا ليبس ىلع نامعب يرت تناك ثادحألا نأ

 لهأ نم ملعلاو لضفلا لهأ نم مهانفصو نيذلا ءالؤهف . دحاو اهيف قحلا

 يف ثادحألا هذه يف مهلوق فلتخا نإ مهو . انفصو دق ام مهيف انلوق نامع

 نمو { مهيف نيدتلا يف قافتالا ىلع مهبهذم لصاف 3 فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا

 يف مهلاوقأ قارتفال مهنم دحأ نيب قرفن ال { انيلو وهف انيلع مهنم هتيالو تبجو
 لوصأ ماكحأ نم نيدلا لوصأ يف ةمالسلا روهظ دنع فوقولاو ةءاربلاو ةيالولا

 هللابو ةيالو كرتب وأ ةءاربب كلذ يف مهيلع مهتلا رهاظت نمو ىواعدلا يف عدبلا

 . قيفوتلا

 ناك هنأ وجرن نم . مهانفصو نيذلا ءالؤه نامز يف ناكو : لصف

 ةمالسلا نم هل حص نمم ةوعدلا لهأ نم ملعلا لهأ نم مهلكاشيو مهدداني

 ركذب انيفتكا انكلو ، مه بجو ام وحن قحلا نم هل بجوو { مهل حص ام لثم

 هنأل 5 أربي نمو ، ىلوت نم ىلوتيو ءىرب نم ىلوتي نمم لزانملا لهأ نم ضعبلا
 فوقوب الو ةءاربب ةمالسلا هنيد يف هل تحص نم مهنم دحأ يف انعم قرف ال

 بيرق نع ىضم نمم هركذ مدقت نممو . ىلوت نم ةيالوب الو ءىرب نم ةيالوب الو

۔ ٢٢٣ ۔



 ايف ناكو . ۔ هللا همحر ينالصلا رضخلا نب دمحم نب ناسغ كلام وبأ مهنم

 ؤ تلصلا ىلوتيو ، رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم أربي هنع انغلب

 . ةفرعملاو ةعيفرلاب هرمأ نم انعم حص امي كلام ابأ ىلوتن نحنو

 رهاظتو ةنتفلا يف لوخدلا نم ةمالسلا ماكحأ هل تحص نم لك كلذكو
 نم هنم رهظ ام هقح ليزي سيلف نيدلا لوصأ يف ةفلاخم يف لوخد يف ةمهتلا

 فوقو وأ دحأ نم ةءارب وأ دحأ ةيالو نم اقح هيف نوكي هنأ لمتحي اييفاىوعدلا

 مهرمأو مهلوقلو نوعبات مهتعامجل نحنو { مهنم دحأ نيب قرفن ال ، دحأ نم

 مهتفلاخملو نوكلاس مهليبسلو نوذخآ مهيأربو نوذتحم مهلعفلو ، نوعماس
 قحلا يف لكلا نود مهنم ضعبلابو 3 نوفرتعم مهلضف ةقباسبو نوكرات
 لوصأ 0 مهيلولو ٠ نوفلاخم نيدلا يف مهنم دحأ وأ مهفلاخ نملو 0 نوفتكم

 . نوداعم نيدلا لوصأ يف مهودعلو 3 نولاوم نيدلا

 انرضح وأ انع باغ نم عيمج ىلع هدهشنو انسفنأ ىلع هللا دهشن كلذب
 متماقتسالا لهأ نم هرخاتم وأ نامزلا مدقتم يف انع هغلب نم عيمج كلذب دهشنو

 نب رمعو قيدصلا ركب وبأ ةباحصلا نم مث نييبنلا متاخ { ةلق دمحم انيبن مهلوأ

 نب رامع ليبس ىلع ىضم نم برحلا لهأ نم مث ايهنع هللا يضر _ باطخلا
 © ناورهنلا مويو نيفص مايأو لمجلا مويو رادلا موي برح يف ۔ هللا همحر رساي

 جراوخلا نمو . ةميرك يبأ نب ملسم ةديبع وبأو ديز نب رباج نيعباتلا نمو

 نمو ، قحلا بلاط ىحي نب هللادبعو ضابإ نب هللادبعو ريدج نب سادرملا

 رباج يبأ نب ىسومو بويأ نب لئاوو ليحرلا نب بوبحم نيدلا يف ءايلعلا

 مهمحر ۔ رقصلا نب نازعو بوبحم نب دمحمو يلع نب ىسومو ناليغ نب مشاهو
 . ۔ اريخ هلهأو مالسإلا نع مهازجو مهنع يضرو مهل رفغو هللا

 . هتيالو انسفنأ ىلع انبجوأ نمم انباتك يف هانركذ نم كلذكو : لصف

 نب دمحم نب ناسغ مهرخآو رقصلا نب نازع مهلوأ 5 هتقفاومو هلضف انمزتلاو
 . مهانيمس نيذلا ءالؤه نيد هيف انفلاخ ام عيمج نم هللا ىلإ نحنف ، رضخلا

۔ ٢٦٢٤ ۔



 ، نورفغتسم كلذ عيمج نم نوبينمو نوعجار ، كلذ عيمج نم هللا ىلإ نوبئات

 © نودتقم رومألا عيمج ف مهادهلو ، نونئاد انرومأ عيمج يف هلل مهنيدبو

 نوضار نيدلا يف مهمكحبو 3 نوثيضتسم رومألا عيمج يف مهراونابو
 نوبيجم اناعد نمو نوعاد انباجأ نم عيمجلو { نومزتلم نيدلا يف مهتعاطلو

 نم نيملسملا نم ةوعدلا لهأ نأ ملعن الو ، الدب كلذب بلطن ال . نوعيطمو

 ةمئألا نم الو مهنم ملعلا لهأ نم دحأ ةيالو ىلع نوعمجم لزانملا هذه لهأ

 { نيدلا يف هيلع ةجحب مهنم دحأ ةيالو اوكرت مهأ ملعن الو { مهنم نيبوصنملا

 عماجف نيدلا لصأ امأ & ضعب ىلع مهضعب نم بتاعتو شححوت كلذ امنإو
 ثادحألا لهأ نم مهنأ دحأ لوقي نأ نكمي الو٤مهه ةعماجف ةوعدلا لصأو

 مهتيالو هيلع حصي ةعدب مكح كلذ يف رهظي ىضم نمم مهيف نينيدتملا نم الو
 هيلع عمجملاو { ىواعدلا يف شحوتلاو ىواعدلا ماكحأ هلك كلذ امنإو . اهب

 نيدلا لهأ معت الو نيعادتملا الإ صخت ال رومألا عيمج يف ىواعدلا ماكحأ نأ

 كلذ هيلع حص نمالإ نيدلا يف مسا اهب لوزي الو . نيدلا لوصأ الو
 نودو هتلحن لهأ نودو هتعاط لهأ نود اصاخ هل كلذ نوكيف {} هصخيو

 يذلا امنإو ، نيدلا يف ةفلاخملا مسا هيف هيلع عقي مل يذلا هنيد لصأب نيمستللا

 هلصأ ناك ام لكف 3 اقحم ناك كلذ يف اقداص ناك نإ ائيش يعدي هنأ هنم رهظي

 لاح ىلإ ىوعدلا لاح نم جرخ نم الإ } ىوعد هيف مكحلا ناك اذه نم

 ايف اقداص ناك فذقلا لاح ىلإ جرخ اذإف 0 افذاق كلذب نوكيف ، فذقلا

 وهف ىوعدلا مكح همكح ناك نمو فذاق قحلا مكح يف وهف . ابذاكو يعدي

 © لطبم بذاك وهف عدبلا ةلزنمب لزن نمو ، بذاك وأ قداص هنأ ملعي ىتح عدم

 ولو { ةعدبلا نم بكر ام لصأ هنم ملع اذإ ، هلهج وأ هملع نم هلطاب ملع

 . ةعدبلا نم بكر ام مكح لهج

۔ . ٢٢٥



 باب

 ثادحألاو ةوعدلا لهأ فالتخا

 نامع يف ةعقاولا

 ىلع مهنم قافتا ىلع نامع لهأ نم نوملسملا هيف فلتخا ام لصأ اندجو

 نم نامع لهاب عقاولا ثدحلا وه نايدألا نم ةماقتسالا لهأ مسا هب بجي ام

 . ميمت نب نازغو رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسومو كلام نب تلصلا رما
 بويأ نب لئاوو ليحرلا نب بوبحم ندل نم نيملسملا نيب ىرج هنا ملعن الف
 نأ انعم حيحص لب ، نيد يف فالتخا رقصلا نب نازعو بوبحم نب دمحم ىلإ

 ةمأ نم ةماقتسالا لهأ نيد وهو 3 نيملسملا نيد - هللا مهمحر ءالؤه نيد
 نم هجوب مهفلاخي ملو 5 ةمايقلا موي ىنإ مهنيدب ناد نمو نييبنلا متاخ لقو دمح
 نأو ، بير الو كلذ يف اندنع كش ال نيملاعلا بر ةيالول قحتسم وهف هوجولا

 ه . يميذل فال وجو نم هوب ماصي نلا الؤه نيد فلاخ
 برل ودع كلذب هنأو } نينمؤملا نيدو ةلي دمحم يبنلا نيد.كلذب فلاخم

 دعأو هتعاطب هللا هدبعت نمم ناك نم انئاك { هللا ةبوقع لهأ نم هنأو ة نيلاعلا
 "“77هّبتع تاقعلا هل دعاو هتيصعم كرتب هبعتو ا اهيلع باوثلا هل

 ةيضابالا نيد لحتني نمم نامع لهأ نم رادلا لهأ اندجو انإ مث

 ىلإ۔ هللا همحر ۔ ليحرلا نب بوبحم ندل نم نيملسملا نيدل افلاخم مهنم ملعن الو
 نيذلا ءالؤه نيدب ةنونيدلا دهاوش هل رهظي نممو ۔ هللا همحر ۔ رقصلا نب نازع

 نيذلا ءالؤه ةيالو ىلع عامجالل مهنم رهظيو . نيملسملا نم مهانفصو

 مهبيوصت يف الو مهتيالو يف افالتخا مهنيب ملعن الو © نيملسملا نم مهانفصو
 زييمت ىلإ مهملع غلبي ال نيذلا نيملسملا ءافعض نم ناك نم الإ مهميدقت يف الو

۔ ٢٢٦ ۔



 هنم رهظ نمل نيدلا يف ةقرف الو ةفلاخم هنم رهظي ال نمم هتفرعم ىلإ الو كلذ

 ٥ مهنيدب ةنونيدلاو نيملسملا نم مهانفصو نيذلا ءالؤه ةيالو هنم حصو

 يف نيملسملا نم ةماقتسالا لهأو ةيضابالا نيد لحتني نم عيمج اندجوف

 ىسوم نب ىسومو كلام نب تلصلا رمأ يف نامعب ترج يتلا ثادحألا

 رهاوظ يف ثدحلا ندل نم اثالث لزانم { ميمت نب نازعو رضنلا نب دشارو

 لهأ نم شحوتلا رهظي لزانملا هذه لهأ نم ناك نم لك { اذه انموي ىلإ رومألا
 دحأ نم عقي نأ ريغ نم ىرخألا ىلع باتعلا مهنم رهظيو ، ىرخألا ةلزنملا
 نإو & تفلس يتلا ثادحألا كلت رمأ يف ةنونيدب فالخ ، ىرخألا يف مهنم

 . تفلتأ دق كلذ يف مهبهاذم نإف تفلتخا دق كلذ يف مهتلاقم تناك

 { ةمألا نم ةماقتسالا ةلحن لهأ نم ثالثلا لزانملا هذه لهأ اندجوو

 يتلا نامع لهأ رومأ يف لطابب ةنونيد هذه مهلزانم يف مهيلع الو مهنم حصي ال

 جرخي مكح ىلع الو { هيعدي مكح ىلع هوجولا نم هجو يف جرخي رمأ يف ترج
 ثادحألا كلت نم ائيش نأ هيلع عامجإلا جرخي الو } لطاب هنأ هيلع عامجإلا

 . عامجالا مكح ىلع باوص اهنأ الو لطاب

 ىلإ كلام نب تلصلا ندل نم اهتلمجب ثادحألا كلت نأ انعم حص الو

 عدبلا مكح ىلع اهنم عيش الو ، ةجراخ ؛ هللادبع نب يراوجلاو ميمت نب نازع

 لك مكح جراخ امنإو ، عرشلا نم ةماقتسالا لهأ نيدل ةفلاخم ةعيرش ىلع الو

 ىواعدلا هجو ىلع عامتجالا ىلعو .{ دارفنالا ىلع ثادحألا هذه نم ءيش

 ين هل مهنم حصت نأ ريغ نم باطخلا لصف هديب مهنم دحاو لك نأو ، باوصلل

 فلاخي { ةعدب رهاظلا مكح يف كلذ يف هيلع مكح الو } ىوعد ةقيقح كلذ

 جرخت امنإ ، مهيف نينيدتملا رومأ نم رهاظلا كلذكو 5 ىوقتلا لهأ ماكحأ اهب

 { عافدلا ليبس ىلع ال ىواعدلا ليبس ىلع ثادحألا كلت يف مهفالتخا ماكحأ

 نم فالتخالا دهاوشب ثادحألا هذه يف ةيضاقلا رومألا هذه رهاوظ تءاجف

 لوصأ يف اضعب مهضعبل مهنم ةملاسملا ليبس ىلع نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ

۔ ٢٢٧ _۔



 نم هيف اوفلتخا يذلا ثدحلا عوقو يف اضعب مهضعبل مهنم ةقفاوملاو نيدلا

 ثادحالا مكح نع اومع مهنأ ىلع عامجإ مهنم رهظي نأ ريغ نم نيثدحملا

 ضعب بيوصتو نيثدحملا ضعب ةئطخت ىلع مهنم عامجإ ىلع الو { مهنيب ةعقاولا

 . نيثدحملا عيمج ةئطخت ىلع الو نيثدحملا عيمج بيوصت ىلع الو نيثدحملا

 نوكي ام رادلا لهأ نم مهيف نينيدتملا نم الو نيثدحملا نم دحأ ىلع حص الو

 ثدح ةرهش كلذب هيلع يضقت نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ مسا نم اجراخ هب

 هيلع لدعلا لهأ ماكحأ نم عامجإ الو قحلا جراخم نم اجرخم لمتحي ال لطابب
 ىضمف .{ كلذب هيلع اماكح نونوكي ام نيح يف ، كلذب نيملسملا نم

 نرق ثادحألا هذه يف اذه ىلع نامع لهأ نم ةماقتسالا لهأ نيدب نينيدتملل

 { فلخ دعب فلخ هيلع ىضم ام ليبس ىلع مهنم فلس لك فلخو { فلسو
 ىسوم نب ىسوم يلوتب قحلا لهأ ةلحن لحتني نمم رادلا لهأ نم قيرف ناكف
 يف يعديو . كلام نب تلصلا ىلوتيو . ةمامإلا كلت دقع يف رضنلا نب دشارو
 نم مهنمو } اعيمج تلصلاو دشارو ىسومل باوصلا اهيف لمتحي ىواعد كلذ

 لبق ةمامالإ عييضت بابسأ نم ءايشأ تلصلا ىلع مقنيو كلذ يف ىسوم ىلوتي
 . لزعف لزعلا قحتسا هنإ لوقيو 0 جورخلا

 نإ لوقيو ةدقعلا كلت ىلع ىسوم نب ىسوم ىلوتي نم مهنمو 4 ١,
 هنإ هيلع لقي ملو لزع هنإ لوقي نم مهنمو . لزعي ملو لزتعا كلام نب تلصلا

 هذه مهلاوقأ يف لمتحيو لزع هنإ لاق هنأ الإ ؛ هثدحأ ثدحب لزعلا قحتسا

 هل لمتحا اذإف ؛ رذع كلذ يف هل لمتحي الو { رذعلا كلام نب تلصلل اهلك
 ل اذإو 5 هلثم رذع كلذ يف هالوتي نملو ىسومل لمتحا 7 هيف ليق دق اميف رذعلا
 نإ 5 هالوت نمل الو رذع كلذ يف ىسومل لمتحي مل رذع كلذ يف تلصلل لمتحي

 كلذب نيمئاقللف رذعل لزتعا وأ لزع ناك نإو { رذع ريغل لزتعا وأ لزع ناك
 نامع لهأ نم ةوعدلا لهأ لزانم نم ةلزنم لهأ ءالؤهف { هل ام لثم رذعلا نم

 . انفصو دق امم رثكأ كلذ يف مهفالتخاو مهليواقأو

۔ ٢٢٨ ۔



 ١٨١, نم أربي رادلا لهأ نم قحلا لهأ ةلحن لحتني نمم قيرف ناك دقو

 ا .. ىلعايجنم جورخلا كلذ نإ نولوقيو ةدقعلا كلت ىلع دشارو ىسوم نب ىسوم
 مهعبت نمل الو كلذ يف ايل رذع ال هنأو . اناودعو ايغب ناك كلام نب تلصلا

 مهجورخ دعب لزتعا وأ كلذ ىلع لزع كلام نب تلصلا ناك ، كلذ ىلع

 ىلع ةبلغلاب هل لتعيو هرذع لزنيو كلام نب تلصلا كلذ ىلع ىلوتيو .0 هيلع
 هنس ربك قيرط نم رذعلا هل قحلي هلعلو .3 هل هتكلمم لهأ نم نالذخلاو هرمأ

 ةبجاو هتيالو نإ : لوقيو اطرش تلصلا ةيالو يف طرتشي الو . هندب فعضو

 دقعو ةيالولا نم هل مدقت دق امل { امرحم بكر وأ امزال كرت هنأ ملعي ىتح ةتباث

 . مالسالا

 نع فقيو رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم نم أربي نم مهنمو
 نيملسملا نم هالوت نمف 3 ةهبشلا نم هيلع لخد ام عضومل كلام نب تلصلا

 نب ىسوم نم أربي نم مهنمو ، اطرش هتيالو يف طرتشي الو . هالوت كلذ ىلع
 اهفرع ةبوتل وأ هنم هلبق رذعل هالوت نمم تلصلا ةيالو نع فقيو دشارو ىسوم

 . كلذ ىلع هالوت ، كلذ طرتشاو ؛ هنم

 ىلع قيضي ناك دشارو ىسوم نم أربي ناك نمم اقيرف نإ : ليق دقو

 هل زجي ملو راش وهو يغبلا لهأل هتنامأ كرت هنإ : لوقيو { هرذعي الو تلصلا

 نمم رهاظلا رهاشلاب كلذ سيلو { لتقي وأ لتقي٬ىتح هتنامأ ىلع لتاقي نا الإ
 نييغاب دشارو ىسوم ناك نإ باوصلا ىلع كلذ جرخي دقو & كلذب لوقي
 نأ الإ كلذ ين هل رذع الفهكلذ كرتف يغبلا لهأ ةبراحم ىلع ارداق ناكو { هيلع

 -٠ ` . فقي رادلا لهأ نم قحلاو ةماقتسالا لهأ ةلحن لحتني نمم قيرف ناكو . بوتي
 5 نم ربكنلا كرتل امهرمأ هيلع لكشأ ذإ 3 ةمامالا كلت رمأ يف دشارو ىسوم نع

 ذإو 9 كلذ يف ايهمدقت نيح يف اهيلع رصملا لهأ مالعأ نمو كلام نب تلصلا
 ليزي نأ تلصلا ىلع قح . ةجح كلذ يف ايل حصي مل هجو ىلع كلذ يف الخد

 عقي مل اذإو . ايهباوص ليزت ةجح امهيلع تلصلل مقت ملو { امهرمأ نم ةهبشلا

۔ ٢٢٩



 نيدهاشملا نم كلذ ايهنم ىرج ام نيح يف ايهلطاب ىلع نيملسملا نم عامجالإ
 اوعسوت امهرمأ نم كلذ لكشأ اهلف ايهبيوصت ىلع مهنم عامجإلا عقي مل اذإو ؤ ايه
 ريغ نمو © هب ايهيلع اومكحي الو ، يغبلا نم امهوئربي نأ ريغ نم ايهنع فوقولاب
 لهأ نولوتي مهنأ ىلع ايهيف يغبلا مكح اولهجي الو { ايهلعف مكح اولطبي نأ

 ةيالو نم ايهيف مكحلا نم هصخ ام ىلع { رادلا لهأ نم نيملسملا نم ةماقتسالا

 ءىرب ايهنم ءعىربتملا نأو & قح ريغب امهالوت امهل يلوتملا نأ حصي مل ام { ةءارب وأ

 ىلع هلطاب حصي مل ام { هملعب ايهيف صوصخم الك نأ ىلعو © قح ريغب ايهنم

 ايهيف كلذ هيلع حص نمل صاخ وهف ، كلذ هصخيو هوجولا نم هجوب كلذ

 ىلع ريكن هنم رهظي مل ذإ { هرمأ نم لكشأ ال تلصلا نع فقيو . ايهنمو
 ةمامالا نم ؤربت هنم حص الو . هتايح يف ةمامالإ يف ايهمدقت يف دشارو ىسوم
 مهعم حصي مل اذإو ، هعسيو هل زوجي ام ىلع ، كلذ هنم حصي هجو ىلع امهيلإ

 مهنأ ىلع كوكشلاو لاكشالاو ةهبشلا هنع لوزتف 0 دشار ةمامإ ةحص عامجإلاب

 ىتح هتيالو يف ةطيرش ريغ نم تلصلا ةيالو ىلع نيملسملا نم مهءايلوأ نولوتي
 نم مهنمو هالوت نمم دحأ ىلع كلذ حصيو 3 قحلاريغ ىلع هل ةيالو مهنم اوملعي

 دقع ةحص ايل عامجإلاب حصي مل اذإو { امهرمأ لاكشال دشارو ىسوم نع فقو
 مالسالإ يف هتدقع حيحصب تلصلا ىلوتو ةمامالا كلت نم هيف الخد اميف

 اذإف ، هلطاب ىلع عامجالا الإ هرمأ لكشأ نإو هتيالو ليزي ال هنأو { عامجإلاب

 نإو .7 هتيالو لوزت نلف هتمامإو هتدقع ةحص وهو . عامجإلاب هتيالو تتبث

 نإو لوزت ال هتيالوف . ةريثك ءايشأ يف كلذ لمتحي دقف ةمامالا يف هرمأ لكشأ
 لزن رذعل هتيالو لوزت الو هتمامإ لوزت نأ نكمي دق هنأل 0 هتمامإ يف رمألا هبتشا

 ىلع عقي ملو هتيالو الو هتمامإ لوزت ال نأ { هتيالوو هتمامإ لوزت نأ نكميو { هب
 8 كلذب هل الو هيلع نيملسملا مكح نم عامجإب ةيضاق ةرهش الو عامجإ كلذ

 لاح ىلع هتيالو لوزت الف 0 هتيالو تبثأ ام ىلع نيملسملا نم عامجالا عقو دقو
 . اهتوبث ىلع عمتجا ايك اهلاوز ىلع عمتجي ىتح

 لهأ نم نينيدتملا يفو نامع لهأ يف ثادحألا هذه يف انغلب ام اذهف

۔ ٢٣٠ ۔



 نم ملعن الو { اهلهأ يفو اهيف لوقلا نم ةماقتسالا لهأ ةلحن لحتني نمم رادلا

 كلذ يف هيلع دهشي الو { ةنونيد هئطخب لوقي اميف هبحاص ءىظجي هنأ مهنم دحأ

 ىضمف } ثادحألا هذه رمأ يف هيلع وه امل افالخ رهظأ دق ناك نإو ، لطابب

 مسا هل بجي نمم { اذه ىلع نيملسملا نم ةلحنلا لهأ فالسأ نم ىضم نم

 اهيف فلاخي هنأ اهيف هيلع حصت ةنونيد يف ةفلاخم هيلع حصت الو 0 ةماقتسالا

 امأو } دشارو ىسومو تلصلا يف هانفصو يذلا اذهو 3 قحلا لهأ مكح

 رادلا لهأ نم نيملسملا نم قحلا ةلحن لهأ نم اضعب نأ انغلبف ميمت نب نازع

 كلذ دعب هنم حصي مل هنأو أ ةحيحص تناك هتمامإ ةدقع نإ لوقيوهءالوتي ناك

 نأ قحلا مكح يف انعم زوجي الو & كلذ ىلع هالوتف ةمامالا نع علخ هب بجي ام

 ىنعم يف يراوحلا نب لضفلاو هللادبع نب يراوحلاو ميمت نب نازع لوتم ىلوتي
 لك ىلع انعم زوجي الف . ةلطاب امهادحإ نأ لاحم ال امهتمامإ نأل } دحاو تقو

 حصي ملو & ايهقح نم ايهلطاب فرعي ملو { امهرمأ هنع باغ نمل الإ ايهتيالو لاح
 ملو ايهتيالوب نحتما دق كلذ لبق ناكو ، رخآلا نود امهدحأ ةمامإ توبث هعم

 دقو اذه ىلع ناك اذإف { هيف كشي ال قح هجوب ، لطبملا نم قحملا اهيأ فرعي

 دحاو رصم يف نيمامإ اناك اذإ لطبم امهدحأ نأ لاحم الف امهالوتي كلذ لبق ناك

 اعيمج انوكي نأ لمتحي دقو امهدحأ لطاب يف كش الف {. نيبراحتم نيداضتم

 عقو دقف اذه ىلع اناك اذإف { نيقحم اعيمج انوكي نأ لمتحي الو { نيلطبم

 . اهيف فالتخالا

 هتيالو لصأ نأل 5 هيلع اناك ام بسح ىلع هيبلو ىلوتي : لاق نم لاقف
 دعب امهرمأ لكشأ هنإ مث ةحصو نايب ىلع تناكو ، ةهبش ريغ ىلع تناك ايه
 امهدحأل وأ ايل ةيالولا مكح هنع ليزي ىتح نيقيلاب ةيالولا ىلع وهف هبتشاو كلذ

 لك نأ نيملسملا نم عامجإلا اذهب لاق نمل كلذ يف ةلعلاو & كلذ يف نيقيلا مكح

 قحب الإ هنع لوزي نلف مسا هيف هل بجو وأ ، مكح مالسإلا يف هل حص نم
 . مسالا كلذ دض همزليو مكحلا كلذ دض هيلع بجوي حضاو

۔ -_ ٢٣١



 هنأ لاحم الو امهرمأ نم لكشأ امل ايهتيالو نع فوقولاب لاق نم لاقو

 3 هب لاق نمل كلذ يف ةلعلاو { هنيعو همساب الطبم دارفنالا ىلع ىلوتي هنأ ملعي

 كل ناب رمأ ؛ ةثالث رومألا نأ رثألاو ك فوقوم كوكشم لك نأ حيحصلا رثألا

 © هللا ىلإ هلكف كيلع لكشأ رمأو . هبنتجاف هيغ كل ناب رمأو 3 هعبتاف هدشر

 . كبيري ال ام ىلإ كبيري ام كرتأ : هلوق كلذكو . ةياورلا هب حصت امم كلذو

 نال ؛ هل ةجح ال ذاش لوق اذهو . اعيمج ايهنم ةءاربلاب لاق نم لاقو

 نب دمحم هللادبع يبأ نع اندجو كلذ بسحو . ةهبشلا ىلع ماقت ال ةءاربلا

 نينعالتملاو نيداضتملا يف ةثالثلا ليواقألا هذه يف ۔ هللا همحر بوبحم

 لطبملا نم قحملا الو { ءعىطخملا نم ايهنم بيصملا ملعن الو { نيبراحتملاو

 © ةءاربلاو فوقولاو ةيالولاب كلذ يف ليق دق : لاقف & بذاكلا نم قداصلا الو

 يف فوقولا ىلإ بهذي هنأ وه هنع اندجو ام ىلعو ث ذاش لوق ةءاربلاب لوقلاو

 يف بهذي ناك هنأ هللا همحر ۔ يلع نب ىسوم يلع يأ نع اندجوو . هلثمو اذه

 دقو } لطبملا نم ايهنم قحملا حصي مل اذإ 0 عيمجلل ةيالولا ىلإ اذه لثم

 ةيالولا ماكحاب ملعلا لهأ نم هنع انذخأ نمع انظفح دقو . ةيالو ايف تمدقت

 رمألا نم حيحصلاب تمدقت دق تناك اذإ { اعيمج ايهتيالوب لوقلا نأ ةءاربلاو

 لاكشالاب وه امنإ ايهنع فوقولا نأل 3 ايهنع فوقولا نم مكحلا يف حصأ

 نيقيلا حصي مل ىتمف 0 ىلوأ نيقيلاو نيقيلا دض كلذ لكو } كشلاو ةهبشلاو

 نيقيلا نال . ىلوأ هباوصب نيقيلاف { نيقيلاب امهدحا نم وأ ايهنم لطابلاب
 مث ، امهدحأل الو ةيالو قباس ايل مدقت نكي مل اذإ امأو ، نيقيلا الإ هليزي ال

 ةهبشلا وأ لاكشالا ىلع ةيالو هل ثدحت الف . امهدحأ رمأ وأ امهرمأ لكشأ

 لوقلا نم عامجإلاو { ةلزنملا هذهب اناك اذإ افالتخا كلذ يف ملعن الو ، كشلاو

 ين ايهنم قحملا ىلوتي ، نيبراحتملاو نيداضتملاو نينعالتملا يف فقاولاو يلوتملا نأ
 . ةطيرشلا يف كلذ ريغ زوجي الو . هداقتعا يف ايهنم لطبملا نم أربيو هداقتعا

 ةيالو نع فقو هنأ نامع لهأ نم قحلا ةلحن لهأ ضعب نع انغلبو

۔ ٢٣٢ ۔



 كلذو . نيملسملا نم هالوت نم ىلوتو . هرمأ نم لكشأ امل ميمت نب نازع

 نب دش ارو ىسوم نب ىسومو كلام نب تلصلا رمأ يف فوقولا نع هانفرع ام

 حصت ل نمم دحأ ف ةيالو مهنم رهظ ولو © نيملسملا نم هثايلوأ ةيالو ىلع رضنلا

 . لطاب كلذ يف هنم حصي ل ام مهنم دحأ نم ةءارب وأ لطاب هيلع هيف

 نم ىلوتو ميمت نب نازع نع فقو هنأ قحلا ةلحن لهأ ضعب نع انغلبو
 أربي انل يلوب هلللا انالب ال : لاق هنأ مهضعب نع انغلبو . نيملسملا نم هنم ءىرب

 . كلذ بحي الف هنم ءىرب نإو هنأ ديري ميمت نب نازع نم

 نمل ةيالولاو { ميمت نب نازع نع فوقولاب لاق هنأ مهضعب نع انغلبو
 . هنم ءىرب نم ىلوتي الو هالوت نمو هنع فقو

 © هنع فوقولاب لاق هنأ كلام نب تلصلا يف مهضعب نع انغلب كلذكو

 ىلوت نم ىلوتي الو . هنم ءىرب نم ىلوتي الو & هنع فقو نمو هالوت نم ىلوتيو
 ملع تاصوصخحع ف اهلك ليواقألا هذه جرختو ©٠ هنم ةءاربلا للع هنم ءىرب نم

 يلوتملا ةي الوو ٠ أربت ام ىلع ءىربتملا ةءاربب هنم ملع لع كلذب لئاقلا

 انعم ةلمحلا يف كلذ جرحي الو . كلذ يف هعسي ال ام هالوت ام لع ءىربتملل

 . ملعأ هللاو

 هللادبع نب يراوحلا امأو . هركذ ةلمح ف ميمت نب نازع يف انغلب ام اذهف

 رضنلا نب دشار رمأ يف هلوخدب هنم ءىرب هنأ قحلا ةلحن لهأ ضعب نع انغلبف

 نب لضفل ا نع فقوو ،} كلذ هرمأ لعو كلام نب تلصلا ىلع هل هتنوعمو

 ةلزنم ايملزنأو ايهنع فقو ضعبو . نيملسملا نم هنم ءىرب نم ىلوتو ، يراوحلا
 ءىرب نم ىلوتو . امهرمأ باوص اهعم حصي ملو { ايهثدح ةحص هنع باغ نم

 لمح نم انغلب ام اذهف 0} نيملسملا نم هئايلوأ نم امهالوت نمو هثايلوأ نم ايهنم

 ريسفتو ، قحلا ةلحن لهأ نم مهيف نينيدتملا لوق لمحو ثادحالا هذه لهأ ركذ

 رثكأ انغلبي ملو هيلع فقن ملو انع باغ ام لعلو . هنيعب مهنم لك يف كلذ

۔ ٢٣٣ ۔



 ةلمج نأ ريغ ، مهيف لوقلاو مهيف فالتخالا ركذ رمأ نم هيلع انفقوو . انغلب امم

 هانفرع ام هنمو . رابخالا هب ترهاظت ام هنمو راثآلا يف انغلب امو انركذ ام

 نم انغلب ام عيمج يف ملعن الو ث رابخألا نم كلذ هنع انذخأ نمم ةهفاشم

 رمأ يف باوصلا ىنعم ىلع جرخي ال رمأ هرسفمو . انركذ ام ةلمج يف فالتخالا

 هذه ةلمج يف باوصلا ىنعم ىلع جرخي انركذ امم لوق لك لب ، ثادحألا هذه

 اهلهأ نم نينيدتملا ىواعدو اهلهأ ىواعد نم اهماكحأ نم جرخي اييف ثادحألا

 ثادحألا مايأ دعبو ثادحألا مايأ يف رادلا لهأ نم هللا ءاش نم ىضمف { اهب

 مايأ دعبو ، ثادحألا عوقو مايأ يف هنأ ملعن الو . فالتخالا اذه ليبس ىلع

 هتئطخت ىلع الو انركذ نمم دحأ بيوصت ىلع رادلا لهأ ءايلع عمجا ثادحألا

 نأ ملعن الو } فالتخا الو اهيف عزانت ال ةحيحص ةرهش كلذب هل تيضق الو

 يف اوعمجأ نيملسملا نم رادلا لهأ ءايلع نم ىضم يذلا نرقلا دعب نم ادحأ

 ، مهفلس نم يضاملا نرقلا نم ىضم نم هيف فلتخا ام ىلع مهرصع

 ةئطخت 0 رادلا لهأ ءايلع نم ثادحألل دهاشملا نرقلا نم ناك هنأ ملعن الو

 امنإو ، نيملسملا لوق نم كلذ ىلع عمتجي مهيف كلذب نيدتلا يف اضعب مهضعبل

 كلذ عم اوناكو { تاعجارمو تاضراعمو تابتاعم كلذ يف مهنيب يرجت تناك

 ىلع عامتجالا نوبلطيو . حئاصنلاو تاركاذملاب اضعب مهضعب نودهاعتي

 . حئاحصلا تاحضاولا

 نم رادلا لهأ نم مهدعب نم فلخ يذلا نرقلا نم كلذكو : لصف

 لهأ يف مهنع انغلب ام وحن الإ مهلبق ثدحلا لهأ يفو مهيف نينيدتملا ضعب

 . ضعب مهضعب يفو . مهلبق ثادحالا

 اوضمو مهلبق ثادحألا يف نينيدتملا نم مهلبق ىضم يذلا نرقلا يفو

 شحوتلا مهيف انفرع ام رثكأو نيدلا يف قرفلا نم ةمالسلا ليبس ىلع هللا دمحب
 بهذم بهذ نم ليبس ىلع الإ اضعب مهضعب ةيالو كرت يف اضعب مهضعب نم
 فقو نم فوقو وأ 3 هنم ءىرب نم ةءارب وأ ىلوت نم ةيالو يف { مهنم دحاو لك

۔ ٢٣٤ ۔



 ةقفاوملا حصت ال هنأو { رادلا لهأ طالتخاب كلذ يف نوعسوتي مهنأ انعمو { هنع

 . ةنحملا دعب الإ اهلهأ يفو اهيف فالتخالاو ثادحألا عوقو دعب رادلا لهأ يف

 ةربخلاب الإ ةيالولا نوكت ال هنأ . نيملسملا نم هزاجأ نم كلذ زاجأ دقو

 لهأل ةقفاوملاو لضفلا لهأ نم هيف فلتخي ال نميف الإ ةرهشلاب نوكت الو

 . لدعلا

 عم نيملسملا نيدب نيدتلا مسا نينيدتملل رهش اذإ هنإ : لاق نم لاقو

 اذك عضوم ف يدوهيلا للع حصي اك ٠ تاريخلا روهظو تاحلاصلاب لمعلا

 هنأ وأ عدتبم هنأ اذكو اذك عضوم يف عدتبملا ىلع حصي اكو ٠ يدوه هنأ ١ ذكو

 حص نم ىلع كلذ بجيو 0 كلذب هنم أربي هنأ رفكلا مسا هب هيلع بجي ثدح

 هنيعب ىأر الو . ةربخب الو نايعب كلذ هعم حصي ل ولو 0 ةرهشلاب كلذ هعم

 { عسوأو بجوأو ىلوأ يهو { هلثم كلذ يف ةيالولاف 0 هرفك هنذاب عمس الو

 بتري ملو كشي مل اذإ ©. ةرهشلاب أربي ايك ةرهشلاب ىلوتي نأ انيلإ بحأ لوقلا اذهو
 راد رادلا تناك ولو 0 ةربخ الو ةنحم كلذ يف هنم زحت ل ولو }. ةرهشلا كلت ف

 ناميالإ مسا هل حصيو . نيملسملا نيدب نيدتملل ةرهشلاف نايدألاب طالتخا

 بوجوو علخلاو ةقرافملا بجوت لالضلا نيدب نيدتملا ىلع ةرهشلاك مالسالاو

 نأ بجوأو ىلوأ ناميالا مسا لب & فالتخا الو كلذ يف قرف ال } رفكلا مسا

 نأل { الهأ ةيالولل ةرهشلاب ناميالا مساب ىمستملا نوكي نأو {} ىلعي الو ولعي

 مامإ ال كلاملاو قح راد تناك نإ رادلا نأ ةلبقلا لهأ لوق نم هيلع عمجملا

 هنم رهظ نم ىلع ةنحم ال هنأ هتريس اهيلع رهاظلاو هماكحأ اهيلع بلاغلاو لدع

 نم لك هنأو ، نيدتلاب لوقلا ف تاحلاصلا نم ةيالولاو ةقفاوملا هب بجت لمع

 ناميالا مسا هل بجي هنأ تاريخلا ىلإ ةعراسمو تاحلاصلاب لمع هنم رهظ

 قحلاب رارقالا مسا هل بجو نقحلل ةفلاخم هنم فرعي ل نم لكو . ةيالولاو

 . افالتخا كلذ ف ملعن الو . لمعلاب لوقلا ةقفاوم هب رظتنيلو

 قحلاو لدعلا لهأ راد يف ناك نم لك هنإ : لاق نم لاق دقو : لصنف

۔ ٢٣٥ ۔



 . هتيالو تبجو مامالا ةعاطب نادو ةلبقلا لبقتساو

 يف وهو مامالل ةفلاخم هنم ملعي ملو ةلبقلا لبقتسا نم لك : لاق نم لاقو

 لوقلاو . هتيالو تبجو { لدعلا لهأ اهيلع بلاغلا ربتعي يتلا لدعلا لهأ راد

 ةفلاخم هنم ملعي ملو تاحلاصلاب لمعلا هنم فرع نم هنأ ؛ حصأ وه لوألا

 3 هيلع ةنحم الو ةيالولا لهأ نم ناك . هميرحتب نيدي امب الو . نيدب قحلل

 لمهأ ماكحأ اهيلع بلاغلا ناك اذإ رادلا لهأ يف مكحلا يف ليق دق ام اذهف

 . افالتخا مهنيب ملعن ال اوعمجأ دقو مهتوعدو مهتريس اهيلع رهاظلاو { لدعلا

 نايدالا لهأ نم لالضلا لهأ اهيلع مكاحلا رادلا لهأ ىلع بلاغلا ناك ولو هنأ

 نم ةءاربلا نوكت ال هنأ © تارفكملا نم هميرحتب نيدي ام كهتني نمم ةربابجلاو

 { اهيلع بلاغلا مكح الو اه كلاملا مكحب رادلا لهأ ةلمج نم سانلا نم دحأ

 مكحلا نوكي الو . هنيعب رادلا لهأ نم ءىرما لك يف ةحصلاب الإ نوكت الو

 هيلع موكحم الو { اهلهأ نم دحأل راضب ماكحلا نم اهيلع بلاغلا ىلع رفكلاب

 نم هماكحأ يف دئاز الو ، تاءاربلاو رفكلا رمأ يف امل كلاملا ماكحأ نم ءيشب

 كلذكف . ةيالولاو ناميالا يف رادلا لها مكح يف رادلل كلاملا داز ايك رفكلا

 ، حصأ هليثمب ناميالاو الإ ءايشألا نم ءيشب حصي رفكلا نوكي نأ ردجأ

 ىلع تاداهشلا نأ افالتخا مهنيب ملعن ال نمم نوملسملا عمتجا دق كلذكو

 ةداهشب الإ حصت ال لمعلا هيلع يدنع اييف تابجوملا ثادحالاو تارفكملا

 نيملسملا نم دحاو ةداهشب كلذ زوجي الو . كلذ يف هتداهش زوجت نمم نيدهاش

 نم امامإو نيدلا يف امامإ . ةءاربلاو ةيالولا ماكحاب املاع ناك ولو ناك نم انئاك

 . نيملسملا ىلع ةمامالا مهل دوقعملا ةمئالا

 ةلبقلا لهأ ماوع نم لجر ىلع دهش مث اهلك لاصخلا هذه عمج ولف
 دهش نمم أربيو كلذ يف هلوق لبقي نأ زاج الو & ةجح كلذب ناك ام 3 ةرفكمب

 . كلذب هيلع

 ملعن الو { هنم هتءاربب هنم أربي نأ زاج ام هنم ءىرب ول كلذكو : لصف

۔ - ٢٣٦



 . نيملسملا لوق نم افالتخا كلذ يف

 لجر ةيالو لجر يف عفر اذإ هنإ نيملسملا نم ملعلا لهأ رثكأ لاق دقو
 تتبث امبو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحا رظني هتيالول عفارلا ناكو 3 وه ام فرعي ال

 هيلإ عفر نمل هتيالو عوفرملا كلذ ةيالو تزاج . ةءاربلا هب بجت امبو ةيالولا هب

 فرعو هالوت ول كلذكو } هرصع لهأ ريغ نم وأ هرصع لهأ نم ناك { هتيالو
 . هتيالو هيلإ عفري مل ولو 0 هالوتي هنأ ملع نمل هتيالو تزاج هل ةيالولا هنم

 ، كلذ هنم ملع نمل هتيالو تزاج ةيالولا اهب قحتسي ةفصب هل دهش ول كلذكو

 . ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم ناك اذإ

 ارصبي نمم نانثا ىلوت اذإف { نينثاب الإ كلذ زوجي ال : لاق نم لاق دقو

 هل ةيالولا سفنب هنأ افالتخا كلذ يف ملعن الو { هتيالو تمزل ةءاربلاو ةيالولا

 نم نيملسملا ءايلع نم نانثا ءىرب ولو هتيالو زوجتو ، هتيالو مزلت هل نيلوتملا نم
 هيلع بجي امنإو ، تارفكملا نم ءيشب هيلع ةداهش ريغب اعطق ةءارب هنيعب لجر

 صفح يأو قيدصلا ركب يبأ لثم لضفلاو هقفلا يف اناكف ، رفكلا مسا هب

 كلذ نم أربي نأ دحأل زاج ام { ۔ايهنع هللا يضر - باطخلا نب رمع قورافلا

 نم ملعلا لهأ لوق نم افالتخا كلذ يف ملعن الو { هنم ايهتءاربب هنم اربتملا

 { هنم ءىرب نمل ادلقم هنم ءىرب نم ةءاربب هنم ءىربتملا ناكو 0 نيملسملا

 ، ترثك وأ تلق ، تاداهشلا نم عيش يف الو تاءاربلا يف ديلقتلا زوجي الو
 { ۔ نيعمجأ مهيلع همالسو هللا تاولص ۔ نييبنلاو لسرلل الإ تربك وأ ترغص

 بجاو مزال هنإف 7 ةءاربلاو ةداهشلا نم ىلاعتو كرابت هللا بتك يف ءاج ام وأ

 . بير الو كلذ يف كش ال . ءاج ايك هب ةداهشلاو كلذ عابتا

 ةيالولا رصبي نمم الجر لجر لأس اذإ هنإ نيملسملا نم لاق نم لاقو

 هنم كلذ لوبق الإ زجي مل ، هتيالو هيلإ عفريف سانلا نم لجر ةيالو نع ةءاربلاو

 ريغ ىلع هتيالو هيلإ عفرو هلأسي مل نإو ، لاؤسلا دعب هالوت نم ةيالوو هقيدصتو
 نمم نانثا هالوتي ىتح هلوتي مل ءاش نإو هالوت ءاش نإ ؛ هتيالو يف ريحم وهف لاؤس

۔ ٢٣٧ ۔



 هعسي مل ؛ لاؤس ريغ ىلع وأ لا ؤس ىلع نانثا هالوت نإف . ةءاربلاو ةيالولا ارصبي

 . كلذ ىلع هل ةيالولا الإ

 نعالوئسم ناك ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم دحاو هالوت اذإ : لاق نم لاقو

 كلذ يف هل نكي مل ولو يلوتملا ةيالو كلذ هنم ملع نم مزل ، لوئسم ريغ وأ كلذ

 . هتيالو هيلعو . رييخت

 هلأسي مل وأ هل يلوتملا هنع لأس . هل ةيالولا يف ريخ وه : لاق نم لاقو

 ملو هتيالو الإ زبحت مل هايلوت اذإف ش ةءاربلاو ةيالولا ارصبي نمم نانثا هالوتي ىتح
 نم مكح يف ملعن ال ذإ . افالتخا كلذ يف ملعن الو 3 رييخت كلانه نكي
 ةرهشلاب ةيالولا كلذكو . مالسإلا هب حصي ال عيشب حصي رفكلا نأ ماكحالا

 نم ةهبش الو بير مهيف عقي مل اذإ ةرهشلاب مالسالا لهأل تبثي نأ ىلوأو ردجأ

 كلذب مهيلع بجتو { هب ةرهشلاب رفكلا لهأ ىلع بجي ايك . ةرهشلا قيرط
 ةيصعملا وأ ، مالسالا مكح همكح ولعي رفكلا نوكي نأ لاحملا نمو . ةءاربلا

 لاق نمم كلذ اندنع جرخي امنإو 0 ةيالولا ةءاربلا وأ ، ةعاطلا مكح اهمكح ولعي
 بجت مل تاحلاصلاب لمعلا دحأ نم حص ولو . ةربخلاب الإ حصت ال ةيالولا نأ هب

 عم ةرهشلاب هل حصت مل اذإ ، نيملسملا هب قفاوي ام هنم ملعي ىتح ةيالولا هل

 نم هب أربيو لالضلاب نيدتلا نم & هب ىمستملا هب أربي مسا تاحلاصلاب لمعلا

 مهتلا نم هب أربيو ، لالضلا لهأو لدعلا لهأ عمجت يتلا ءايسالا يف طالتخالا

 مسا ةرهشلاب حلاصلا لمعلا نم هل رهظ اذإ امأو ، كلذ نم لالضلاب نيدتلاب

 هل تبجوو ، ناميالا مسا هل تبثو ةنحم ىلإ جتحي مل نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ

 نم ةقفاوملا باتك يف هحرشو كلذ نايبو . ةقفاوملا كلذب هنم فرعو ةيالولا

 . باتكلا هب لوطي حرش كلذو ش اذه انرصع ىلإ ةلقم يبنلا مايأ ندل

۔ ٢٣٨ ۔



 نم لوألا ءزجلا هلا دمحب مت

 ءاش نإ هيليو ةماقتسالا باتك

يناثلا ءزجلا هلا





 سرهفلا

 ةحفصلا مقر

 ٣ ......................... ... قيقحتلا ةملك

 ٥ ............... ...... ..... فلؤملاب فيرعتلا

 ٧ ................. . .. باتكلا قيقحت بولسأو ةطخ

 ١١ ................. ...... ..... فلؤملا ةمدقم

 ١٣ ............. ةقيقحلا ةيالو ماكحأو ةقيقحلا ماكحأ باب

 ٢٥ ...... ..... .. كلذ فينصتو ةءاربلاو ةيالولا هوجو باب

 ٢٦ ...... ...... كلذ فينصتو تاءاربلاو تايالولا يف باب

 ٢٩ ...... ...... .... ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو باب

 ثدحلا ةرهش نيب قرفلاو ةقيقحلا ةءاربو ةقيقحلا ةيالو باب

 ٤٠ .......... مالسالا يف ججحلاو ثدحلا يف ىوعدلا ةرهشو
 ٦١٦١ ......... رهاظلاب مكحلا ةءاربو رهاظلاب مكحلا ةيالو باب

 ٦٨ ............. ةءاربلاو ةيالولاب املاع نوكي نم ةفص باب

 زوجي ثيح فذقلاو عدبلاو ىواعدلا ماكحأ نيب قرفلا باب

 ٧٨ ... ...... . زوجي ال ثيح فوقولاو ةءاربلاو ةيالولاب رهاظتلا

 ٨٤ ........ ةءاربلاو ةيالولا يف ايهماكحأو يقشلاو ديعسلا باب

۔ ٢٤١ ۔



 ةحفصلا مقر

 يف ةجح وه نم ةفرعمو رهاظلا يف ةيالولل ةعماجلا هوجولا باب

 ١٠٢١ ...................... هتفصو ةيالولا يف ةعيفرلا

 لهأ نيدب نيدتلا نم هتمالسب ةيالولا هل بجت نم ةفص باب
 ١٠٧7 ...... .. . رارقالا لهأ نم ةيالولا يلولا قاقحتساو لالضلا

 يف قرفلاو اهماكحأو اهيناعمو ةرهشلاو ةءاربلا ماكحأ باب

 ١١٢١ ....... ...... ثدحلل ىوعدلاو ثدحلا ةرهش نيب كلذ

 يلوتملاو كلذ يف كاشلاو ثادحألا هوجوو رهاظلا يف ةءاربلا باب

 ١٢٦٩ ............. ...... ءايسألاو رصملا يف مكحلاو هيلع

 ةطيرشلا ةءاربو يأرلا ةيالوو نيثدحملا ثادحأ ةفرعم باب

 ثادحأ ةفرعمو نيثدحملا عيمج يف لاؤسلاو يأرلا فوقو ةفرعمو

 ١٣٢ ........ ...... ماكحألا نم كلذ يف مزلي امو نيثدحملا

 ١١٧ ...... ..... ةءاربلا بوجو يف ثادحألا ىلع ةداهشلا باب

 ١٩٩ ........ ...... ... كلذريغو هيف كاشلاو ديحوتلا باب

 ٢١٠ ...... . ديلولا نب دشارو هللادبع نب ديعس نيمامالا ركذ باب

 ٢١٣ ....... .. هتداهشو ثادحألا يف مامالا مكح يف قرفلا باب

 ملعلا لهأ ركذو ثدحلا يف مهبهاذمو فلسلا ركذ باب

 عقاولا ثدحلا يف مهبهاذمو نيملسملا نم انتمئأ نم

 ٢١٨ ......................... ...... مهتيالوو

 ٢٢٦ ...... نامع يف ةعقاولا ثادحألاو ةوعدلا لهأ فالتخا باب
٦ 

۔ ٢٤٦ ۔




