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 \ : نامع :زطلس

 ن ةفاتشثلاو يوقلا ثارتلا ةرازو

 مو ۔ہےس مو ر
 ) “ب حا

 , ١ ٣ رمك
 \. ٭% ۔ غ رم

 فيلأت

 جمسلا قحما ةمالعلا

 ديعس يا

 ) ىر حدر نتملا )

 لوالا ءزجلا

م ١٩٨٤ ۔ھا ٥.





 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ةملك
 ةنطلسلل ماعلا يتفملا

 لدعلا نوئشل ةرازولا ليكو

- ٣ ۔



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلا ىلعو دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو

 ةيادهلا عبنمو ةماقتسالا ساسأ ىلاعت هلا نيد يف هقفلا نإف . . دعبو

 يف ههقفي اريخ هب هللا دريث نم» ةي يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج كلذل
 هيف تغرفأو ءمهتمه هيف تبصناف ءملعلا اذهب فلسلا ءايلع ينع دقو «نيدلا

 ناسنالا كلمي ال يذلاهلئاهلا مخضلا ثارتلا اذه كلذ ءاطع نم ناكف مهتمه
 تجتنا يتلا ممهلا كلتل اماظعإوهدوهجلا كلتل ارابكا, هسأر ينحي نأ الإ همامأ
 ين اندنع ءاتفالاو ءاضقلا يف ةدمتعملا ةيهقفلا بتكلا نيب نم ناو ، ثارتلا اذه

 فصنلا يف ينوتملا يوكزألا رفعج نب دمحم رباج يا" مامألل عماجلا باتكبنامع
 نب دمحم ديعس وبأ ريبكلا مامالا ينع دقو يرجهلا ثلاثلا نرقلا نم يناثلا
 هلئاسم للحي ذخأ ذإ ةصاخ ةيانع هالوأفءباتكلا اذهب هللا همحر يمدكلا ديعس

 ءوسلو؛ءازجأ ةعست يف عقي ناكءربتعملا هامسأ عساو باتك يفءهماكحأ يرجيو
 دي اهتفلتأ ءازجألا ةيقبوءنآزج الإ نيمثلا زنكلا اذه نم قبي مل ظحلا
 . ثداوحلا

 يضابالا بهذملا ءايلع ةلجا' يف دودعم٬باتكلا اذه فلؤم ديعس وبأو

 هلو قتفلا قتر نم هب ماق ام ىلا,دوعي كلذو٬بهذملا مامإب بت هنأ" ىتحءنامعب
 ءايمعلا ةنتفلا رثأ ىلع عازنلاو قاقشلا ءايلعلا نيب عقو نأ دعب نامع يف ثعشلا
 كلام نب تلصلا مامالا ءاصقإب &رسانلا نم ةفئاط مايق رثإ اهران تجَجات يتلا

۔ ٤



 ثلاثلا نرقلا نم عباسلا دقعلا نوضغ يف ةمامالا بصنم نم يصورخلا

 ءاطعإب ولغلاو ؛تابصعتلا ةرثكو ءارآلا فالتخا كلذ نع جتنف ءيرجلا

 يأ اوردي ملو٬كلذ نم اعرذ ملعلا ءافعض قاض دقو؛٬قحتست ام قوف ةيضقلا
 متأ عوضوملا لجف ديعس وبأ مامالا ىربنا ىتح٬نودتقي نمبوءنوكلسي كلسم
 يذلا ةماقتسالا باتك وهوهكلذل هصصخ باتك يف حرش عسوأ هحرشومةيلجت

 حازأفءءاملعلا نم هلبق نم هلمجأ ام لصفو ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ هيف حرش

 لج دجت كلذلومامامإ هدعب نمل نوكي نأب اريدج ناكف,ةقيقحلا نع سمللا راتس
 نودنتسيو؛هنيعم نم نولهني٬نامع ءايلع نم ةءاربلاو ةيالولا باب يف نيفلؤملا

 رصاعو يرجهلا عبارلا نرقلا يف روكذملا مامالا شاع دقو . هتاليصأت ىلا

 رصاع امك هللا ايهمحر ديلولا نب دشارو هللادبع نب ديعس نيلداعلا نيمامالإ

 . هل ضراعملا بزحلا سيئر ناك يذلا ءيولهبلا ةكرب نبا مامإلا

 امه؛ىوزن ءايلع نم نيليلج نيملاع نع ملعلا ديعس وبأ ذخأ دقو اذه
 ديعس هنبا مهنم:ةعامج هيلع ذملتتو؛يوزنلا نسحلا وبأو يدنكلا حور نب دمحم

 نم ةعومجموءةماقتسالا باتكوءاذه ربتعملا باتك ملعلا راثا نم كرتوادمحم نبا

 ."ديعس يبأ ةبوجأ نم ديفملا عماجلا"يمش باتك يف هدعب نم تَتر٬ةبوجالا
 . ةعساو ةمحر هنلا همحر

۔ ٥





 قيقحتلا ةمدقم

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلا

 . هللا اناده نا الول دتهنل انك امو 3 اذه اناده يذلا هلل دمحلاو

 هتريخو . هللا لوسر دمحم انالومو انديس ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو

 نمو ؛هتباحصو هلآ ىلعو ٦ نيلسرملا فرشأو ٠ نييبنلا متاخ . هقلخ نم

 . نيدلا موي ىلاإ ناسحإب ۔ مهعبت

 : دعبو

 { ةءاربلاو ةيالولا يف ربتعملا باتك ۔ هقيفوتو هللا لضفب ۔ مويلا مدقن اننإف
 ةمحر هللا همحر ۔ حرمّدكلا ديعس نب دمحم ديعس يبأ ؛ ءايلعلا مامإ هيقفلا ةمالعلل
 اهب دعق سسأ نمهقيمالسالا ةمألل همدق ام ىلع ىفوألا ءازحلا هازجو ۔ ةعساو

 © فوقولا يناعمو 3 ايهطئارشو اهماسقأ نيبو { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ

 38 يأرلا فوقوو نيدلا فوقو ىنعمو { رهاظلا مكحو ةقيقحلاو ةطيرشلاو

 ةيالو يناعمو } اهعضاومو ةيقتلا ىنعمو {، عدبلا ماكحأو ىواعدلا ماكحأو

 يناعمو { نينعالتملاو مجعألاو نونجملا ةيالوو . ةعيفرلاب ةيالولاو & ثدحلا

 ءاسنلا ةداهش ىنعمو . ةباتتسالا لبق ةءاربلاو ‘ رهاظلا مكح يف ةءاربلا

 نم هلهج عسي امو . نيفلاسلا ةمئألا ىلع ةءاربلا يف ةداهشلاو ٠ ةءاربلاب

 . . ةءاربلا

 نيتاهب لصتت ةلأسم لك ريبكلا ملاعلا هب ىصقتسا امم ريثك كلذ ريغو

 نايدألاو ماكحألاو هقفلا بتك هب تالتما امم ] اهنع ع رفتت وأ ؛ نيتضي رفلا

۔ _ ٧



 اذه نم بيصنب ذخأ هتدجو الإ ديعس يأ دعب افلؤم دجت نأ خو . ىواعدلاو
 ليلجلا ملاعلا هيلع دمتعا ام . ماقملا اذه يف همدقن ليلد ريخو . «مألا» فلؤملا

 يواحلا ةعيرشلا سوماق» عماجلا هسوماق يف؛يدعسلا سيمخ نب لتم خيشلا
 اذه نم عساتلاو نماثلاو عباسلا ءازجألل حفصتملاف . :ةعيسولا اهقرط

 نينامث نع لقي ال ام ايفرح لقن سوماقلا بحاص نأ دجي . لماشلا سوماقلا
 امل ةبسنلاب لقالا ىلع هربتعملا باتك نم ةثالثلا ءازجألا هذه تاحفص نم ةئاملاب
 دمح نب دمحأ خيشلا ةحامس ةليضف ركذ يذلا ربتعملا باتك نم انيديأ نيب
 عدوأ ام ىوس اهنم انيديأ ىلإ لصي مل فسأل ا عمو ءازجأ ةعست ناك هنأ :يليلخلا

 يديأ يف تاقيرو يف اقفتم ىقب ام واءةفاقثلاو ىموقلا ثارتلا ةرازو ةبتكم

 . . ءايلعلا لضافأ ضعب

 يناكلا دهجلا لذبن مل اننأل روصقلاب فرتعنو فسألا دشأ فسأنل اننإو

 ةءاربلاو ةيالولا نع انتركذم فيلأت دنع(ةءاربلاو ةيالولا دعاوق نع ثحبلل

 خيشلا ققحملا ةمالعلل «ع رشلا نايب» نم ثلاثلا ءزجلا نم اهسسأ انيقتسا يتلا

 بحاصو ع رشلا نايب بحاص نأ يردن نكن ملو . يدنكلا ميهاربإ نب دمحم

 عبنلا كلذ نم اولهن هريثك مهدعب نمو مهلبق نم مهريغوءةعيرشلا سوماق
 انموي ىلا,هدعاوق ىلع نودمتعي نيذلا ةعيرشلا ءايلع لك دنع «ربتعملا» يفاصلا

 . اذه

 اذهب ۔ ها همحر ۔ ديعس وبأ حبصأ قحب ۔ يليلخلا ةمالعلا لاق ايك وهف

 الب ءايلعلا مامإ { ةماقتسالا باتكو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأل عماجلا باتكلا

 هللا لأسنو . ديعس وبأ وهف ۔ ملعلا لاجم ي ۔ مامالا : ليق اذإف ، ع زانم

 3 اعيمج ديعس يبأ تافلؤم رشنت ىتح ةرازولا يف نيلوئسملا نكمي نأ هناحبس

 . بيجم عيمس هنإ . اهنم يفخ ام ىلع روثعلاب انيلع ةني نأو

 فلؤملاب فيرصتلا

 نيعب الإ ايندلا ىلإ رظني ال . دهزلا نم ميظع بناج ىلع ديعس وبأ ناك
٦,7



 ملاس خيشلا ةليضف ريبعت دح ىلع ۔ يهتتت ال اهيف انلطأ اذإ هلاصخو . راقتحالا

 . . اولمع امم تاجرد لكلو . نئانض هقلخ يف هلل نإو ۔ يبايسلا دومح نيا

 % :+: : : ٧

 { ةيملعلا ةلزنملاب ديعس يأل نوفرتعي ءايلعلا لكف ملعلا ةيحان نم امأو

 رثكأ هتافو دعب ديعس وبأ رهتشا دقلو ٠ نودمتعي هلاوقأ ىلعو ٠ نولوعي هيلعو

 ةميدع هلاصخو . اهو ربكأف هتافلؤم ىلع اوعلطا مهنأل ؛ هتايح يف هترهش نم

 . بهذملا مامإ هنأ يملاسلا انخيش هيلع قلطأ اذهلو هريظنلا

 يف ءايلعلا فلتخاو . ةعاضق نم بعنلا بسنو 3 يبعان وهف هبسن امأو

 ، ناندع نب دعم نب ةعاضق امهادحإ ناتعاضق امه : لئاق نمف ؛ ةعاضق

 . ناطحق نب برعي نب بجشي نب أبس نب ريمح نب كلام نب ةعاضق ةيناثلاو

 : مهلئاق لوق هيلعو

 ريمح نب كلام نب ةعاضق ربكألا ناجهلا خيشلا ينب نحن

 ربنملا تحت شوقنملا رجحلا يف ركنملا ريغ فورعملا بسنلا

 هيلإ تمارت امدنع فقوملا مسح دقلف 3 ةعساو ةمحر ديعس ابأ هللا محر

 اهيف لاق . رضنلا نب دشارو كلام نب تلصلا نب ةدئاس تناك يتلا تافالخلا

 . باطخلا لصف ناكف ؛ هار ام

 . ءازجأ ةعست ناكو _ نآلا هددصب نحن يذلا 7 ربتعملا هتافلؤم نمو

 روهشملا عماجلاو ۔ هللا ءاش نإ هب اصاخ اميدقت هل درفنسو ۔ ةماقتسالا باتكو

 لضفلا لهأ دنع نيمث ماقم اهل اهلكو . هاواتف ىلع يوتحملا ديعس يأ عماجب

 . )١( ملعلاو

 هللا يضر ۔ ديعس ابأ نإ : يليلخلا دمح نب دمحأ خيشلا ةليضف ركذ ايكو

 يايسلا دومح نب ملاس خيشلا نع ةهفاشم فرصتب لوقنم ١-

۔ ٩ ۔



 مامإب تن هنأ ىتح ۔ نامعب يضابالا بهذملا ءايلع ةلجأ نم دودعم ۔ هنع

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

 ةكرب نبا مامالا رصاع ايك ۔ هللا ايهمحر ۔ ديلولا نب دشارو هللادبع نب ديعس
 خيشلا ةمالعلا امه ىوزن ءايلع نم نيليلج نيملاع نع ذخأ دقو . . . يولهبلا
 هيلع ذملتتو . . يوزنلا نسحلا وبأ خيشلا ةمالعلاو يدنكلا حور نب دمحم

 . ءايلعلا نم ةعامج

 «» : :: ٧٧

 باتكلا قيقحت بولسأو ةطخ

 يلاوح ف ربتعملا باتك نم ةفاقثلاو يموقلا ثارتلا ةرازو ةخسن عقت

 راكفأ قيسنت يف ةريبك ةبوعص انيقال دقو & طسوتملا مجحلا نم ةحفص ةئامنامث

 سوماق» يف اهنم ءاج ام ىلع الوأ اهانلباقف . اهعباتت ةظحالمو فلؤملا

 . اتقوو ادهج كلذ قرغتساو . عساتلاو نماثلاو عباسلا ءازجألا يف !ةعيرشلا

 ىرخأ ةخسن نع انثحب ةلباقملا هذه نم تاحفصلا ضعب طوقسل ةجيتنو

 . صقنلا ةلمكتل يديعسوبلا هللادبع نب دح خيشل ا نم اهيلع انلصح

 انعبتا دقو . ايعوضوم ابيترت (ربتمملا) نيمثلا رفملا اذه انبتر دقو
 : يلاتلا بولسألا

 اهنم انصلختساف باتكلا يف ةدراولا تاعوضوملا عيمج انضرعتسا : الوأ

 يف ؛ اذه لك انعضوف . ةءاربلاو ةيالولا سسأو دعاوقب لصتي عوضوم لك

 ريختن نأ ۔ ةقاطلا ردق ۔ انيخوت ميسقتلا اذه لخاد يفو . لوألا ءزجلا اذه

 اهطئارشو . ةءاربلاو ةيالولا نع ليلجلا فلؤملا اهعضو ىتلا هماعلا دعاوقلا

 . اهعورفو اهتاميسقتو

 ةيفيكو . ةءاربلاو ةيالولا تاقيبطتل يناثلا ءزجلا انصضصخ اننأ : ايناث

 ءزجلا اذه لخاد يفو . اهقيبطتو لوألا ءزجلا يف ةدراولا دعاوقلا مادختسا

۔ ١٠١ ۔



 ساسألا «ةيالولا» اهرابتعاب كلذو هالوأ ةيالولا تاقيبطتب لصتي ام لك انبتر

 نم ةيالولا تاقيبطتب لصتي ام لك اندروأو . هتايح ملسملا هيلع يني يذلا

 تاقيبطت لك تهتنا نأ دعبو . كلذ ريغو مجعألاو نونجملاو ثدحلا ةيالو

 . قباسلا بولسألا سفنب ةءاربلا تاقبطتب لصتي ام لك اندروأ . ةيالولا

 قيبطت نم ۔ هللا همحر ۔ فلؤملا هدروأ ام يقيبطتلا ءزجلاب انقحلا : اثلاث

 امو . عسي ال امو هلهج عسي امم ةءاربلا وأ ةيالولاب ةلصتم رومأ يف هدعاوقل

 خسانلاو . ميرحتلاو لالحتسالاو . زوجي ال امو ديلقتلا نم زوجي

 . خوسنملاو

 تابيترتلا هذه لك نم اندصقو . كلذ ريغو ٠ رئابكلاو رئاغصلاو

 ىلع صرحلا لك انصرح دقوءنيمثلا رفسلا اذه نم ةدافتسالا يف ةدعاسملا

 . هلل دمحلاو ةيلصألا صوصنلا ىلع ةظفاحملا

 روصق ىقبيو {©5 ةعاطتسا نم هيلإ هللا انقفو ام ۔ ةقاطلا ردق - انلذب دقلو

 لك يف هل هلا نوع ىلإو . هتوقو هللا لوح ىلإ هراقتفاو } هفعضو ناسنإلا

 نم رمأ لك ينهب ةناعتسالل انادهو انمّنعف ۔ هناحبس ۔ انير انبأ دقو } لمع
 . انرومأ

 يندعاس نم لكل“ليزجلا ركشلا ءاجزإ نم ل دب ال يتملك ةياهغ يفو

 ةجاحلا دشأ يف مويلا ةمألا تحبصأ يذلا يهقفلا ثارتلا اذه رشن يف مهاسو

 . هاضريو هلا هبحي ام ىلإ هب قلطنتو ءةنمؤملا لايجألا هب رىنتستل هيلإ `

 هبحاص لامعأ يف هلعجي نأو . هب عفني نأ ۔ هناحبس ۔ هللا لأسأو

 . ريصنلا معنو ىلوملا معن هنإ { هبيثيو هيلع هرجأي نأو ةحلاصلا

 ه ١٠٤ لاوش نم ٢٣ يف

 م ١٩٨٤ ويلوي نم ٢٢ قفاوملا

۔ ١١ ۔





 باب

 ىلاعت هللا باتك نم هلك ملعلا توبث

 نم اهلك هماكحأ ةجراخ . نارقلا نم هلك لصألا نأ انعم

 { لياتلا ىلإ جاتحي ام هنمو ، ليوأت ريغ نم هسفنب جرخي ام هنمف { (١)ليزنتلا

 نم هسفن ىلع الاد ناك ام هنمف ث ليزنتلل ليواتلا ليوأت يف جرخيو

 يف فلتخا ام هنمف ؛ ليوأت ىلإ جاتحا امو 0 ليوأت ىلإ جتحي ملو ؛ ليزنتلا

 . نيلوأتملا فالتخا نم حصي ملو هليوأت

 قفاو ام الا ؛ فدالتخالا يف نيلوأتملا ليوات نم حصي ل : ةخسن يفو

 . ليزنتلا ماكحأ اذهف ،© خوسنملا الو هباشتملا ريغ ، مكحملا ليزنتلا

 وهو { ىلاعتو كرابت هللا نع { ليزنتلا مكح نم هرسأب جراخ هلك قحلاف
 ملو هقفاوي ل امو ٠ هيفو هنم هماكحأ نم جرخ امو ٨5 هنم الإ قحلا كردي ال هنأ

 دعب امو ‘ لطاب هاوس امو هللا نم قحلا هنأل . لطاب وهف ؛ هنم هماكحأ جرخت

 امنإ هلك قحلا نإ : ليق هنأل ، لطاب وهف قحلا ىلع جرخ امو«لالضلا الإ قحلا

 نم نيقحملا عامجإ وأ { يتي هلوسر ةنس وأ ، ىلاعتو كرابت هللا باتك نم كَرذُي

 باتك ۔ ةثالثلا لوصألا هذه هيف قفاو امم _ لقعلا ةجح وأ ٠ ا دمحم ةمأ

 . ةمألا نم نقحلا عامجإو هلوسر ةنسو 6 هللا

 . «ليزنتلاو نارقلا نم» : ةخسن يف ۔١

۔ ٣١۔



 هلزنأ يذلا نآرقلا وهو . لاعت هللا باتك نم اهلك لوصألا هذهو

 جرخي ام هنمو { ليوأت ريغب باتكلا صن يف جرخي ام هنم ؛ زي دمحم هيبن ىلعللا
 ه .ى

 كرابت هللا باتكل ليوات اهلك ةنسلاو ، - ىلاعتو كرابت هللا باتك ليوات نم

 ليزنتلا ليوات ناك ايكف { هللا باتك ليوأت نم عامجالا كلذكو { ۔ ىلاعتو
 لقعلا ةجح كلذكو . هللا باتك ليوأت نم عامجإلاو ةنسلا كلذك ؛ هل اليوات

 جرخي نيملسملا نم يأرلا لهأ نم يأرلاو ىلاعتو كرابت هللا باتك ليوأت نم

 . نآرقل ا نم وه هلك ملعل او . هلك قحلا نأ تبثف ٦ لوقعل ا نم ةجح

 & ىلاعت هللا باتك نم كردن امنإ قحلا نأ ىلع ليلدلا ايف : كل ليق نإف

 ؟ هللا دنع نم اهنأو ۔ هللا باتك نم تمعز ۔ ءايشألا هذه نأو

 كرابت ۔ هللا لوق كلذ نمف { هنم قحلا نأ باتكلا ةجح امأ : هل ليق

 . )١( هنيقلت ىدم هيف تێز ال باتكلا كلذ 8 لأ ۔ ىلاعتو

 عبتا نم هنلا هب يدهي نيبم باتكو رون هتا نم مكءاج دق : ىلاعت هلوقو هأ نمف ب يده تنتكو ةو هلا ن مكج دقل : لاعت هلو
 لا مهيدهيو هنذإب رونلا لإ تاملظلا نست مُهَجْرْعَرر مالملا لبس ًهناوضري ٥ < م 7 - ۔ « ., - م ۔ و م 2. ِّ 1

 . ١"! «ميقتتم طارص
 اموق رن كر نم قلا مث لب ةارتفا نولوقي مال : ۔ لاعت ح هلوقو

 . } هتوت مئهلَعل فيبق نمت ريذن" نمت مهاتأ انت
 لئالدل ١ نم فصول ا هب لوطي اممو . باتكل ا دهاوش نم ىصح ال امو

 . ةلبقلا لهأ نم دحأ كلذ ركنيأالو ، اذه لثم ىلع

 : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلوق كلذ نمف . هللا باتك نم ةنسلا توبث امأو

 . (} هاوهتناف هتحت يكامت اموت هوذخف لوسلا مكانآ امَو»

 . ةرقبلا ةروس نم )١ . ٢( ناتيآلا ۔-١

 . ةدئاملا ةروس نم )١٦( ةيآلاو . (٥١ه) ةيآلا ءزج _ ٢

 . ةدجسلا ةروس نم )٣( ةيآلا ٣
 رشحلا ةروس نم )٧( ةيآلا ءزج ۔ ٤

۔ ٤١ا۔



 اولوت نإك لوسرلا اوعيطأو هنلا اوُعيطأ عق : - ىلاعتو كرابت هلوقو
 ًم د 2 - ...ظ ٠ ۔ ه ءيو [] وؤ۔۔ إ .2 إ ٥ 2۔ ت َ

 آلإ لوسرلا ىلع امو اونهت هوُعيطت نإو منلَح امث مكيلَعَو لمح ام ّيلَع ام
 . 0_}١هنينا غالبلا

 2 . | ه حر ۔۔ < 4 ٥٥ :2- ن ِ . ِ
 ايف كومكحي ىتخ نونمؤي ال كبرو الف : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلوقو

 ء ٥ { 72 م ۔ ه ۔۔ تمر 2 آ ۔ ,. : م 2 د ۔ف۔ ' ۔ َ
 . )٢( 4 اميلست اوُمَذَسَو تيضف امع اجررحَح مهيفنأ ف اودجي ال من مهي رحضش

 لديو اذه لثمب دهشي ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا باتك نم يآلا نم ريثكو

 . ةلبقلا لهأ نم دحأ انعم كلذ ركني الو . هيلع

 كلذ نمف ؛ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا باتك نم ةمألا نم عامجإلا توبث امأو
 ۔ ۔ ن رص ۔ ۔ ٥ 2 ٥٥ ۔ ى . ء ٥. - هه و .

 نمع َدوَهنتَو فورعملاب تورمات سانلل ثجرحخأ ةمأ ربخ ننك» : ۔ ىلاعت ۔ هلوق
 , ّ ٥ إ هو د

 . '}) هناب نونيمؤنوآ ركنملا

 ج وهو.. ه۔٥ < و هرو هو ث ِ
 نورمأيو ريخلا آ ںوعدي ةما مكنم نكتلو : ۔ لاعت 7 هلوقو

 . .و٥ . ٥. . ٥.0

 . }٠( ه ركنملا نمع نوبنيوت فورعملاب

 ه ه غ | و٠۔ إ : ۔ ه و ت ۔ ھ۔ ا ۔ إ .. .

 اونوكتو مكيلع اديهش لوسرلا نوكيل اذهم يفو :, ىلاعت هلوقو
 ّ َ & ذ ۔۔ذم
 . اقدصم اتم الإ دهاشلا نوكي الو . (”“رسمأتلا قَع ادهش

 ث .ء ۔ ۔ م د ٤ ۔ . :
 رمألا يلوأ لوكسلا اوُطيِطأو ةنا اوُعيطأ» : ۔ ىلاعت هلوقو

 9 ه

 . نوبوصنملا ةمئألاو نيدلا يف ةمئألا مه : ليقف (©»« . . مكنم

 ٨ نيقحملا ىلاعتو كرابت ۔ هللا اهب بطاخي امنإ هنأ ، ةرهاظ دهاوش هذه
 الإ . هلك اذه لثمب بابلألا يلوأ بطاخي امنإ ۔ ىلاعت ۔ هنأل 05 مهيف اهلعجيو

 . ةلمكتسم رغ لصالا ف تءاجو ٠ رونلا ةروس نم )٤ ٥ ةيآلا ۔ ١

 . ءاسنلا ةروس نم )٦٥( ةيآلا ۔ ٢

 . نارمع لآ ةروس نم )١١٠( ةيآلا ءزج ۔٣

 . نارمع لآ ةروس نم )١٠٤( ةيآلا ءزج ۔٤

 . جحلا ةروس نم )٧٨( ةيآلا ءزج ٥

 . ءاسنلا ةروس نم )٥٩( ةيآلا ءزج ۔٦

۔ ١٥ ۔



 هلوق كلذ نمو . ميهفتلا ةبطاخم ريغ ىلع ؛اذه نم مهريغ صخ ام

 نو ولإ إ فإ ۔٠ 2٨ ۔۔ ۔د ٥ إ ۔ و دح ۔ -..
 مهَوَعبتا نيذلاو راصنألاو نيرجاهملا نم نولوألا نوقباسلاو» : ۔ ىلاعت ۔

 راهنألا اهتخت يرثت تانج 6مَف ةمأو هنح اولضَرَو "بنع هنلا َيِضَر ناسحإب

 ىلع ىضرلا هئلا نم قحتسا نمف ، ('»هّميظَّعلا زوقلا كيذ ادبأ اهيف نيدياخ
 . قيفوتلا هل احيحص . هيفو هيلع اقح نوكي نأ الإ زوجي الف ؛ ء ىش

 هلوق كلذ نمف . ۔ ىلاعت ۔ هلللا باتك نم لقعلا ةجح توبث امأو

 ٥.٥ 7 ۔ ٨ ۔

 : ۔ ىلاعت ۔ هلوقو & )٢( هراضصبألا يلوأ اي اوربتعاف : ۔ ىلاعت ۔

 مهبحاضي امت اوركفتيهلوأ» : ۔ ىلاعت هلوقو ، (}` نآرقلا نوربدتي الفأ
 . ح . ََ ٠

 . (؛د هنيبت ريذن ال َوُه نإ ةنج ن
 . (ث}) ضرألاو تاومسلا توكلم يف او رظني ؟وأ» : ۔ ىلاعت ۔ هلوقو ٠ن,- ۔ م ۔ک ط ] ۔ . , ود .ث۔ س رم ِ

 ل ‘ے ت 2۔۔ ِ ن ِ,ِ۔و ۔ه۔ . ۔ .[ ِ

 ولوأ َركَذَنلَو هتايآ اوريل ةرابم تيإ هتلزنأ باتك : ۔ ىلاعت۔ هلوقو
 . (١«بتبلأل

 كرابت ۔ هلللا باتك ف دبعتم لكل ةمزال,ةركفلاو ركفتلاو ربدتلاو رابتعالاف

 هلللا باتك نم اذه نم رثكأو {© هتردقو هلوط هيلإ غلب امب مهنم لك ۔ ىلاعتو

 هللا مهمزلي نأ لاحمو ٠ رابتعالاو ةركفلاو ربدتلا موزل تبثي امم . لاعت -

 ل هوفلاخ نإ ؛ ىنعمل الإ هب مهرمأي الو {&©= ىنعم ريغل كلذ ۔ لاعتو كرابت -

 اذهف ، مهرمأ ام ىلإ هب نيغلاب اوناك هرمأ اولثتما نإو 3 هرمأ يف نيلخاد اونوكي
 . اهلك - ىلاعت ۔ هللا باتك نم لوصألا هذه توبث عضاوم ىنعم

 هللا باتك نم هلك اذه تبثف { انركذ امم رثكأ اهيلع دهاوشلا نأ انعمو

 . ةبوتلا ةروس نم )١٠٠( ةيآلا ١-

 . رشحلا ةروس نم )٢( ةيآلا ءزج - ٦
 . ءاسنلا ةروس نم )٨٢( ةيآلا ءزج ٣-
 . فارعألا ةروس نم )١٨٤( ةيآلا ءزج ٤-

 . فارعالا ةروس نم )١٨٥( ةيآلا ءزج ۔-٥

 . ص ةروس نم )٢٩( ةيآلا ءزج ١٦-

۔ ١٦ ۔



 هلوسر ةنسو ۔ ىلاعت ۔ هللا باتك نم انركذ ام عامجإل ١ مكح تبثو 0 ۔ ىلاعت ۔

 ةنس يف تبث امو ، (١)«لالض ىلع يتمأ عمجي ال هللا نإ» : ةلي لوقي ثيح

 وه قيشملا نإ : هنع ليق دقو . ۔ ىلاعت ۔ هللا باتك يف تبث دقف ةلي هللا لوسر

 نإ : سابع نبا نع ىوري كلذكو . لبج سأر ىلع ادرف ناك ولو . ةمألا

 نم عامجإلا مكح تبثف . لبج سأر ىلع ناك ولو ، دحاولا قحملا ةمألا

 نم هنأ {} انفصو ام ىلع باتكلا نم يأرلا مكح تبثو . انعم ةنسلاو باتكلا

 : ۔ ىلاعت ۔ هلوق كلذ نم ؛ هيلع لدت دهاوش هللا باتك نم وأ © لوقعلا ةجح
 هو حي د د۔٥ه . ۔۔ ه ۔ج۔؟ ه ؟ . ,.ط “۔٠؟ ۔۔ي2. ] ۔وه { ۔

 مهمكحل انكر موقلا منغ هيف تسشفن ذإ ثرحلا يف نامكحي ذإ نامێلسو دوادو

 كرابت هللا نكي ملو ، (_ پ يلعو ايكحن انين الكو ناميلس اهمهفف نيدهاش
 هللا لوقل { هب ءادتقالا انل لعج دقو الإ ماكحألا نم ءيشب ربخيل ۔ ىلاعتو

 ليش غبتاوإ» : ىلاعت ۔ هلوقو . }) ه هيتقا ُمُهاَدَهَف» : - ىلاعتو كرابت -

 . 0} هنإ اتا نم
 ه % ۔ . 7 . . . ۔ .
 لإ هودر ولو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق ؛ هيف ءاج امم هنأ يأرلا يف ليق دقو

 ٠ و ٥۔ه إ ۔ . , - هو٥ ٤٥. 7 7 د

 . 0})«غثنم ةنوطبنتشي نيذلا ةملعل منم رمألا يلوأ لإو لوُسزلا

 ليق دقو 0 هتزاجإو يأرلا ماكحاي ىنعم هنم تبثي امم اذه لثم نم ريثكو

 زنت هنأو . (٦)«متيدتها متيدتقا مهناب موجنلاك ياحصأ» : داي ىبنلا نع

 احيبق نوملسملا هآر امو & نسح هللا دنع وهف انسح نوملسملا هآر ام» : لاق

 . «حيبق هلللا دنع وهف

 حيبقلا الو ؛ احيبق نسحلا هللا نيد نم ائيش نوملسملا ىري نأ زوجي الف

 متيدتقا مهأب موجنلاك هباحصأ نإ هلوق يف ةي يبنلا قلطي نأ زوجي الو { انسح

 . رياغم ظفلب يراخبلا هاور ۔ ١
 ءايبنألا ةروس نم )٧٩( ةيآلا ءزجو )٧٨( ةيآلا _ ٢

 . ماعنألا ةروس نم )٩٠( ةيآلا ءزج _ ٣

 . نامقل ةروس نم )١٥( ةيآلا ءزج _؛

 . ءاستلا ةروس نم )٨٣( ةيآلا ءزج ه

 . ملسمو يراخبلا هاور ۔٦

۔ ٧١_۔



 مهفالتخا يف اودتقا مهيأبف . مهنم فالتخالا تبثأ دقو الإ ؛ متيدتها

 هلك اذه امنإو © اذه لاحمو ؛ نيدلا يف فالخلا مهل تبثي نأ زوجي الو . اودتها

 ىلع راصنألاو نيرجاهملا نم ةمألا رايخ عمجأ دقو . يأرلا توبث ىلع لدي

 ماكحأ نم ىصحي ال اميف ؛ اوفصنأ نإ ةمألا نم دحأ هركني ال اميف . يأرلا

 ىنعم الإ كلذ نم نكي مل ولو } تاذجلاو دلاو دجلا لثم ؛ اهريغو ضئارفلا

 © ةجح كلذ ناكل ؛ كلذ ىلع اضعب مهضعب ىلوتو 0 هيف اوفلتخا دق ادحاو

 نم تبثي مل ؛ راصنألاو نيرجاهملا عامجإ تبثي مل اذإو ةلي دمحم ةمأ رايخ مهنأل

 ؛ هل ىنعم ال ، لالض ىلع لوسرلا ةمأ عمجي ال ىلاعت ۔ هللا نأ ةلي ىبنلا لوق

 هنيعب عيش ىلع عامجإلا امنإ هنإ ليق نإو 3 مهل عامجإ ال ةي هتمأ رايخ ناك اذإف
 ٠ هيلع اوعمجأ دق هنيعب ءيش فالتخالا : هل ليق ؟ عامجإب فالتخالا سيلو

 . ائيش ناك نإ هنيعب عيش هنيعب ءيشلا نأ ايك

 مهدعب نمل سيلو ‘ راصنألاو نيرجاهملل عامجإلا امنإ : لاق نإف

 ؟ مهلام

 ةْهوعنتا نيذلاو : ۔ ىلاعتو كرابت۔ هللا لوق تبل اذإف : هل ليق
 مهل نيعباتلا نم تبث ؛ راصنألاو نيرجاهملا نم عامجإلا تبث نإف { «ناَسخب
 . عوبتملاك عباتلا نأل 0 مهل نيعباتلل ام لطب ؛ مهنم لطب نإو ، ناسحإب

 تبثف . 7 او يغلا ليبس عبتي ملو } ىدتها نمل ةيافك هيف اذه نودو

 نم انعم عامجإلا تبثو ، باتكلا نمو ةنسلا نمو عامجإلا نم يأرلا ةزاجإ انعم

 هللا نع باتكلا تبثو {،5 باتكلا نم ةنسلا تتبثو . ةنسلاو باتكلا

 . ۔ ىلاعت هللا لاق ايك © هيف بير الو انعم كلذ يف كش ال { ۔ ىلاعت

 حورلا هب لزن ٠ نيملاعلا بر نم لم هلك هنأ بير الو انعم كش الو

 دمحم بلق ىلع ؛ ظوفحملا باتكلا نم 0 نيملاعلا بر نيمأ . ليربج نيمألا

 هللا نع كلذ عيمج نأو . نيبم يبرع ناسلب ، نيرذنملا نم هب نوكيل . ةي

۔ ١٨ ۔



 نعو . هللا دنع نم 0 هلك ملعلاو هلك قحلاك } نيملاعلا بر ۔ ىلاعتو كرابت

 كلذ يف مهدنع كش الب ه ؤايلوأو ه ؤايفصأ هنع هذخأ { ۔ ىلاعتو كرابت - هللا

 دحاو ءيش وه لب .0 هنم ءيشل فلاخم مهدنع هنم ائيش سيلو ، بير الو

 فالخلا نأل ، افلتخم نوكي نأ قحلا يف زوجي الو & دحاو ىنعمو دحاو لصأو

 لصأ يف قحلا يف فالتخالا تبث اذإف ، قحلا يف همكح زوجي الو تبثي ال

 زاجو {}ك باقعلاو باوثلاو ديعولاو دعولا يف فالتخالا زاج ؛ نيدلا

 ؛ ءاش ام دابعلا نم ءاش نم لك عيطيف { هلل ةيصعملاو ةعاطلا يف فالتخالا

 ءاج اذإف { ءاج ام ىلع قحلل ميلستلا الإ سيلو ، لالضلاو لاحملا نم اذهو

 نأ زب مل اعمتجم ءاج اذإو 5 هفالتخا فلاخي نأ زجي مل 5 هللا مكح نم هيف افلتخم

 قحلا نم الو ، اضعب هضعب فلاخي هللا نيد يف عيش نم سيلف . هيف فلتخي

 . هللا ءايلوأ مكح يفو هللا نيد مكح يفو هللا دنع قفتم هلك لب { ملعلا نم الو

 . ءافخ مالسالا يف الو . ءافخ هللا نيد ين سيلو : باتكلا نمو
 هدبع ادمحم نإو } هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مالسإلاف

 ثعبلاو ، رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميإلاو 9 ةلق هلوسرو

 يف نم ثعبي هللا نأو 9، اهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا نأو { رانلاو ةنجلاو باسحلاو

 ماقإو ، ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو 3 روبقلا

 الإ ةالصلا زوبت ال يتلا تايحتلاوءاهدوجسو اهعوكر نسحب؛اهتقول ةالصلا

 ناضمر رهش مايصو . اهلهأ ىلع اهمسقو اهقدصو اهقحب ةاكزلا ءاتيإو .ث اهب

 نيدلاولابو ، اليبس هيلإ عاطتسا نم مارحلا هللا تيبل جحلاو & فافعلاو ملحلاب

 بنجلا راجلاو يرقلا يذ راجلاو ، نيكاسملاو ىماتيلاو برقلا يذبو اناسحإ
 نمم تجن ال ةللا » . مكناميأ تكلم امو { ليبسلا نباو بنجلاب بحاصلاو
 رضغو } «َنيرََطْنلا بيتر نيباوتلا تيي ةفا نإ» . «اروحَق الات نام
 اهرتسب هللا رمأ يتلا ةنيزلا رتسو © مارحلا نع جورفلا ظفحو/مراحملا نع رظنلا

 نم لسعلاو 3 اهلهأ ىلع ميلستلاو © تويبلا يف ناذئتسالاو ، اهنم رهظ ام الإ

 { ةلداعلا ةنبلاو ؤ ةضيرفلاب حاكنلاو ، ضيحلا يف ءاسنلا ءاقتاو { ةبانجلا

۔ ١٩ ۔



 ضئارفب ثيراوملاو ةدعلاو ، دوهشلاب قالطلاو } يلولا نذإو { ةأرملا ءاضرو

 . اياطخلاو بونذلا عيمج نم هللا ىلإ ةبوتلاو بذكلا بانتجاو . ميركلا نآرقلا

 ةءاربلاو ئ مهل ضغبلاو ٠ مهتلالضب لالضلا لهأ ىلع ةداهشلاو

 ىلع ةداهشلاب مايقلاو مهل بحلاو ؛ هتعاط ىلع هللا ةعاط لهأل ةيالولاو { مهنم

 . ديعبلاو بيرقلا

 يف لدعلاو { رجافلاو مهنم رابلا ؛ سانلا عيمج ىلإ دهعلاب ءافولاو

 الإ ميتيلا لام ميرحتو { ابرلا ميرحتو عيبلا ليلحتو 0 ليكلا يف ءافولاو ، نزولا

 . نسحأ يه يتلاب

 ىلإ ىدؤتل قوقحلا تبثأو . اهلهأ نم ذخؤتل دودحلا بجوأ هللا نإ
 هبو قحلاب نودهي نيذلل هرون ءاضأو . هنيد۔ لجو زع ۔ هللا لمكأ امنإو { اهلهأ

 . ءافشو ىده اونمآ نيذلل وهو ؤ نولدعي
 بجوو . هتيالو تتبث٬قوقحلا هذهو لامعألا هذهب نيملسملل رقأ نمف

 , . نإف ؛ اثدح ثدحي نأ الإ ، مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام هل ناكو ، هقح
 اينغ هللا ناكو . ائيش هللا رضي نلو ،} هسفن ىلع هثذح ناك اثدح ثدحأ

 . اديمح

 هللا ديهفلا وُعيَُيامتإ َكتوُعيَيث نيذلا نإ : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق
 1 ‘ے ۔.1٠ وال ثث ه ۔ معش۔ت ع ۔ ش ۔۔ے ن ٥ .ة
 هللا هيلع َدَماَع امي َقؤأ نمو هسيفن ىلَع ثكنيامتإق تكن نمق مهيديأ قوف
 . ()«ايظم ارجأ هينؤينتف

 . حتفلا ةروس نم )١٠( ةيآلا ١-

۔ ٢٠ ۔



 باب

 ملعلا بلط يف

 4 ر ت
 { ةيشخ هلل هملعت نإف ملعلا اوملعت» : لاق هنأ ةنيل يبنلا نع ليق

 هملعي ال نمل هميلعتو . داهج هنع ثحبلاو . ةدابع هبلطو . حيبست هتسرادمو

 © ةدحولا يف سينألاو { ةنجلا لهأ لبئمئرانم وهو . ةبرق هلهأل هةلذبو . ةقدص
 ةمئأو ةداق ريخلا يف مهلعجيو اماوقأ ملعلاب هللا عفري { ةبرغلا يف بحاصلاو

 . مهتلخ يف ةكئالملا بغرتو . مهلامعأ عفرتو . مهراثآ صتقت {. ىده

 . ()١«مهشمت اهتحنجأبو

 . مهحسم لصالا يف هنأ انعم : ديعس وبأ لاق

 رحبلا ناتيح ىتح ؛ مهل رفغتسي سبايو بطر لكو : باتكلا نمو ,
 . اهموختو ضرألاو { اهموجنو ءايسلاو { هماعنأو ربلا عابسو . هماوهو

 هللا فرعي ملعلابو { مايقلا لدعت هتركاذمو { مايصلا لدعي هيف رظنلا

 . هعب ات لقعل او لمعل ١ مامإ وهو ( دعيو هب هللا عاطيو ٠ دحويو

 . هعبات لمعلاو هنأ ؛ ىعم : ديعس وبأ لاق

 . ءايقشألا همنرحيو ءادعسلا هللا همنهلْت : باتكلا نمو

 عر ُ . ِ
 ريثك نم ريخ قفنلا ليلقو { هقفت ريغ نم ةدابع يف ريخ ال : ليقو

 . تادابعلا

 . دنىملا ف عيبرلا مامالا هاور ۔-١

- ١٢_۔



 فورعملاب رمألاو 0 هللا ليبس يف داهجلا : اهلك ربلا لامعأ نأ انغلبو

 . رحب يف ةلفتك ملعلا بلط دنع هركنملا نع يهنلاو

 مهو ٠ ضرالا حيباصمو ٠ ايندلا حلمو ٠ ءايبنألا ةثرو مه ءايلعلاو

 ٠ ةمئألا مهنأل ٠ ءايسلاو ضرألا ف نوروهشملا مهو ٠ ىمعلا دنع ءالدألا

 . ةنجلا ىلإ سانلا داوقو 5 ةنسلاو هللاب ءاملعلاو 3 ةمألا هذه وينابرو

 . ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ةلأسم ظفح : ليقو

 هباوصو ، هنع عوفرم يأرلاب لوقي نأ هل زوجي يذلا ملاعلا أطخ : ليقو

 هبن ةنسو هللا باتك يف ام ملع نم الإ؛يتفي نأ دحأ عسي الو © هيلع روجام

 . لدعلا ةمئأ راثآو

 ؛ يأرلا لهأ نم وه سيلو ؛اطخاف هيأرب ىفأ نم : لاق نم لاقو

 اهاندجوف راثآلا هذه يناعم انربتعا دق : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق

 يناعم اهيلع لمتشيو { ةرسفم ريغ ةلمجم اهنأ الإ { رابخألا نم ةمكح ةحيحص

 ركذن نأ انببحاف ، اهريسفت يناعم ىلإ غلبي نأ رظانلا جاتحيو & ماعلاو صاخلا

 هقفتريغ نم ةدابع يف ريخ ال» : هلوق ىنعم يف انرظنف 7 اهنم هللا حتف ام كلذ نم
 مل ملعي مل نمو . ةدابعب الإ ملع الو { ملعب الإ ةدابع ال هنأل ؛ «ةدابعلا كلتل

 زاجم اذهو . هقفي نكي مل ملعي مل نمو 0 املاع نكي مل دبعي مل نمو 0 ادباع نكي
 ملع عم ؤ اههجو ريغ ىلع ؛ هلللا ةدابع يفريخ ال هنأل {. اذه لثم ف لوقلا ىنعم

 اهقفتم نكي مل اذإ همزال ءادال { هللا هدبعت امب } هملع همزلي امم هلل دباعلا

 . َقفت الب هانعم ؛ «هتدابع يف ريخ الو» . املاع الو

 ىلع هانعم جرحي ؛ «ةدابعلا ريثك نم ريخ ةقفنلا ليلقو» : هلوق امأو

 : نيهجو

۔ ٢٢۔



 رثكت مل ولو . اهقفتم املاع نوكي هنأ ؛ هانركذ امم ىضم ام : امهدحأ

 . هانركذ امم ادبعتم نوكي امم ةعاط ريغ ىلع وأ { لفاونلا نم هتدابع

 ديريو ، همزاولو هضئارف نم همزل اميف املاع دبعلا نوكي نأ : يناثلا
 لفنلا عم ربلا عيمج نم 7 هل ةدابع يهف هلل ةعاط لكو { هتعاطب هللا ىلإ لسوتلا

 . هل ةدابع وهف هب هللا عيطا امو . مزاوللا دعب

 عيمج نم اندنع هل دبعتلا عيمج نمو ٬هتدابع نم ريخ ملعلا يف ءرملا هنفتف

 جرحم جرخي كلذ ناك اذإ . ربلا باوبأ عيمجو ةالصلاو موصلا نم ءايشألا

 نم ناك امو . الفن ناك ولو ؛ هلك هنم ريخو 3 هلك هنم لضفأ ملعلاف { لفنلا

 امإو ث الفن ملعلا بلط نم ريخ وهف ؛ هل مزاللا ملعلا بلط دنع ربلا باوبأ

 باوبأ عيمجت ناك اذإءالفن ناك ولو ربلا باوبأ عيمج نم اريخ ملعلا بلط ناك

 ناكف 5 هب الإ لفن الو مزال نم ربلا باوبأ نم عيش ىلإ غلبي الو ، الصأ ربلا
 ءايشألا عيمجب لاغتشالا نم ريخ,هب لغتشي ىتح 0 الفن ناك ولو { هب لاغتشالا

 ءايشألا نم عيش مزل اذإ هنأو 5 ءايشألا عيمج ىلع اليلد ناك اذإ © لفاونلا نم

 يتلا ؛ مزاوللا نالطب همدعب ناكو { هب الإ اهيلإ لصوي ملو اهيلع ردقي مل 0 هريغ
 . مزال ةيدات ىلإ هب غلبي ال امم اهريغ ءعيشب وأ ، لفنلا ريخ يف اهب لغتشي ناك

 قبس ام وه ‘ ربلا نم لامعألا رئاس ىلع ملعلا ليضفت يف هلوق ىنعمو

 . هحيضوت

 {. «رحب يف ةلفتك هللا ليبس يف داهجلا دنع اهلك ربلا لامعأ» : هلوق امأو

 كلذ جرخيف ؛ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاوءملعلا نم فصو ام كلذكو

 نم مزلأو لضفأ وهف ؛ ناك ام انئاك ربلا نم مزل ام لكو { ماعلاو صاخلا ىلع

 © لضفأ داهجلا ناك ؛ هلك الفن كلذ ناك اذإو ، لفنلا ىلع هللا ليبس يف داهجلا

 . رحب يف ةلفتك هدنع ربلا رئاس ناكو

 يهنلاو فورعملاب رمألاو 5 هللا ليبس يف داهجلا ناك الفن كلذ ناك اذإو

۔ ٢٣ ۔



 لضفأو 3 ركنملاو عدبلا ةتامإو . مالسإلا ننس ءايحإ هيف نأل ؛ مزلأ ركنملا نع

 عدبلا نم رهظ ام ةتامإو 3 اهتنُس ءايحإو اهنع بذلا يف ؛ ةعيرشلا ملع كلذ

 . اهل ةرهاظلا

 ناك ، الفن ملعلا بلطو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناك اذإو

 مزال لكو { هيف ةتباثلا للعلا نم هانركذ امم ىضم دق امل ، لضفأ ملعلا بلط

 مايقلاو هئادأب الإ لفاونلا نم هريغ نم الو ، هريغ يف ريخ الف ءايشألا عيمج نم

 عيمج نم ؛ ةلبقلا لهأ نم قلخلا عيمج كله امنإف رومألا يناعم اومهفاف . هب

 . ماعلاو صاخلاو ليوأتلا قيرط نم نيدبعتملا

 كلذ يف فلتخ ا -ا دقف ؛ «ةنس نيتس ةدابع نم ريخ ةلأسم ظْفح» : هلوقو

 : انم

 . ةنس ةدابع نم ريخ : ليقف

 . ةنس نيتس ةدابع نم ريخ : ليقو

 . ةنس نيعبس ةدابع نم ريخ : ليقو

 . ةنس نيعبسو نيعبسو نيعبس ةدابع نم ربخ : ليقو

 . ماعلاو صاخلا ىلع جرخي اذه نأ اندنعو

 ىنعم الف ، لفن يف ةدابعلاو ءمزال يف ةلأسملا هذه ظفح ناك اذإ امأف

 ملعب ةدابعلا تبثت امنإو ٠ مزاللا لهج دنع ةلطاب ةدابعلاو {. اذه ف مالكلل

 . ترثك وأ تلق ٦ هنم اريخ مزاللا ناك كلانهف . مزاللا

 فالتخالا هيف نسحي كلانهف «الفن ةلأسملا ظفحو ةدابعلا تناك اذإ امأو

 . لوقلاو

 ربلا عيمج نأ نم ىضم اميفو . انركذ امم هلك هيف ليق ام باوص نمكيو

۔ ٢٤



 بلط دنع . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عم 0 هللا ليبس يف داهجلا عم

 . رحب يف ةلفتك ؛ ملعلا

 يف 0 ملعلا يف ةلأسم ظفح الو { ملعلا بلط ال ؛ هنأ ىلع لدي اذهو

 مكحلاو ، رحبلا يف ةلفتلا زييمت ىلع ردقن الو ، ءيشب لفاونلا نم تايواستللا

 ىلع ردقي ال ناك اذإ تادابعلا نم ناك امم لضفأ ةلأسملا ظفح نأ اذه يف

 . (')اهئادأ

 يأرلاب يتفي نأ هل زوجي يذلا ملاعلا ءاطخأ وأ ملاعلا اطخ» : هلوق امأ

 . «هيلع روجأم هباوصو 3 هنع عوفرم
 اييف ؛ يأرلاب لوقي نأ وهو لالض اطخ ؛ ناطخ اذه يف اطخلا نأ انعمف

 وأ ، هلوسر ةنس نم وأ 3 هللا باتك نم مكحلا هيف ءاج امم ، يأرلا هيف زوجي ال

 . هفلاخي امم هيأر نم ءيشب اذه يف لاق اذإف ، كلذ هبشأ ام وأ { ةمألا عامجإ نم

 هنأل { لاق اييف لاض كلاه وهف .3 هيف اطخاف يأرلاب لوقلا هل زوجي نمم ناك ولو

 لبانيع تمجن الو ، هؤطخ هنع اعوفرم سيلو يأرلا عضوم ريغ يف يأرلاب لاق

 . ملاظ كلذ يف مثأ

 3 يأرلاب لوقلا هل زوجي نمم وهوءيأرلا عضوم يف يأرلاب لاق اذإو
 فلاخ نإو . ابيصم اروجام ناك } باوصلا قفاوف 9 يأرلاب هداهتجاب

 { ابيرق قحلا نمو { اروذعم ناك ، كلذ لهأ نم وهو هيأر داهتجاب باوصلا

 نم نيب قرف ال ايك ، هبلط يذلا ةقيقحلا ىلع قحلا باصأ نم نيبو هنيب قرف ال
 ىحتف . اهيلع ةلادلا دهاوشلاب وأ . نيعلاب اهتفرعم مدع دنع { ةلبقلا ىرحت
 مهنم لك ناك ، هلثم كلذ نورحتي هريغ هعمو . ةالصلا نم همزال ىندأو ةلبقلا

 اولصو مهضعب هاطخأو /هداهتجاب ةلبقلا هجو ضعب باصأف . هيأرب دهتجي

 . نيفلتخم ريغ نوقفتم نوملسم مهنأ عامجإلا يفف ،© كلذ ىلع ةالصلا

 { هداهتجاب دارأ ام هجو أطخأ مهدحأ ناك اذإ كلذ بقعي لعفلا ينو

 .يدب لم لصلا ف ۔٦
۔ . ٢٥



 لعفلا ين ءاوس مهلك مهنأو { اعيمج مهيلع لدي ال هنأ اندنع ليق ام رثكأ ىفف
 . ةدابعلا يفو

 ءىطخملا ىلع نأ ۔ انباحصأ لوق نم احيحص ملعأ الو : ليق دقو

 . اهيناعمب قاحتلالاب ءايشألا كلذ دعبب الو ©٠ كلذ ملع اذإ لدبلا مهنم

 ةلبقلا ريغ ىلإ هداهتجاب يلصملاف { ةرهاظلا لئالدلل ةلبقلل كراتلا امأو

 ىلإ نولصي هتعقب يف هلثم وه نم ىأر اذإعهل زوجي كلذ نأ نظ ولوءىمعب وأ ىوه

 .“نيع تمعن الو هل رذع الف } كلذ لثم

 نيدلا يف يأرلاب لاق اذإو ، يأرلا عضوم ريغ يف يأرلاب لئاقلا كلذك
 ٥ نيدلا يف فلاخم وه امنإو ؛ يأرلا هجو كلذ سيلو . يأرلا ىنعم فلاخ دقف

 زوجي الو . نيدلا يف يأرلا زوجحم ال هنإف . نيدلا يناعم نم يأرلا يناعم مهناف

 8 لطاب كلذو . هلك ىنعملا نمو { ةيمستلا نم جراخ كلذو . يأرلا يف نيدلا

 . يأرلا ادع ام همكح نيدلاو { نيدلا ادع ام همكح يأرلاو

 : ال مأ يأرلاب لوقي نأ هل زوجي نم ىنعم ةفص

 هللا باتك يف ام ملع نم الإ يأرلاب يتفي نأ دحأ عسي الف» : هلوق امأو

 لوقلا زوجي ال هنأ كلذو { اندنع حيحص وهف ؛ «لدعلا ةمئأ راثآو هلوسر ةنسو

 نيدلا لوصأو ٨٠ هيف نيدلا لوصاب املاع نوكي نأ الإ ٠ ءيش يف يأرلاب

 لك يف { ةمألا نم نيدتهملا عامجإ وأ ‘ هلوسر ةنس وأ { هلللا باتك ف ءاج ام

 يف وأ . ملعلا نونف نم نف ف ٠ رومألا نم ءيش ف ملع نمف © نامزو تقو

 ةنسلا وأ باتكلا نم هيف ءاج ام مكح { هنيعب هنم ءيش يف وأ . هباوبأ نم باب

 يأرلا هجو رصبأ اذإف & ءيشلا كلذ يف ملاع وهف { ةمألا نم نيدتهملا عامجإ وأ

 يأرلا لهأ نم ناكو . هل املاعو هيف اهيقف ناك 3 هل ىدتهاو هيف يأرلاب لوقلاو

 نيبابلاو { ةثالثلاو نيفلا نم هنم رثكأ وه اميف ءايلعلا نم هريغ ناك ايك { هيف
 نينفلا يذ نم هب املاع ناك اذإ 5 هانعم يفو هباب يفو هيف ىوقأ وه لب © ةثالثلاو

۔ ٢٦ ۔-



 { هلك ملعلاب طيحي ىتح الإ املاع نوكي ال ملاعلا ناك ولو { ةعبرألاو ةثالثلاو

 املاع نوكي ال نأ & لالض لاحملاو { الاحم اذه ناكل {} هعيمجب املاع نوكيو

 هلك اذهو { ملعلاب طيحي ادحأ نأ تبثي نوكي نأ وأ 73 ءايلعلا مكح تبث دقو

 هل زاجو .{ هب املاع ناك ائيش ملع نم نوكي نأ زئاجلا تباثلاو ث زوبي ال
 ةريثك انونف ملاع ملع ول هنأ ايك 0 يأر وأ سايق وأ ظفح نم ؛ هب ملاعلل زوجي ام

 نم ةساردو اظفح هريغ هملعو هملعي مل ائيش الإ ، ةساردو اظفح ؛ ملعلا نم

 زاج امو 3 هملعي مل يذلا اذهب ملاع ؛ ملاعلا اذه نإ لاقي نأ زاج ام ء تابيغملا

 . يناعملا ينانت نمو لاحملا نم اذهو . هب ملاع ريغ ؛ هب ملاعلا اذه نإ لاقي نأ

 ىمسي ال نأ زاجل اذه زاج ولو {. مودعملا تابثإ الو حيحصلا يفن زوجي الو

 نأ زوجي هنأ عم ، ةعنصلا كلت عيمجب طيحي ىتح ؛ عئانصلا نم ءيشل اعناص

 عناصلاو جاتنلاو غئاصلاو دادحلا لثم عئانصلا عيمج نم اعناص ىمس

 { اهنم عيش ةفرعمل ةعنصلا مسا مهلك ءالؤهل تبث دقف { بيبطلاو ماججحلاو

 رجتا اذإ رجاتلا مسا هقحلي ؛ رجاتلا لثم كلذو © عئانصلا عيمجب اوطيحي مل ولو

 . افالتخا كلذ يف ملعن الو 0 ةراجتلا نونف عيمج نم دحاو ءيش يف ولو

 صخ نإف { هب ملعلا مسا هقحلي ث ءايشألا نم ءيشب ملاعلا كلذك

 هيف ملعلا نم ديرأ ام ىنعم يف ، ملعلا مسا هيلع قلطا نإو 0 زاج ةيمستلاب

 توبث نمو . ملعلا عيمجب ةطاحالا مدع نم انركذ ام ىنعمل } كلذ زاج ؛ هبو

 نإ ةيافك اذه نود يفو ، عستي اذه يف لوقلاو ، ةطاحالا ريغ ىلع ملعلا مسا

 . هللا ءاش

 : ايتفلا نامض ىنعم

 3 اطخاف يأرلاب لوقلا هل زوجي ال نمم وهو ؛ ىتفأ نم ىلع نامضلا امأو

 : نيهجو ىلع جرخي انم اذه اطخف

 يف كشي ال ام وأرقسارد وأ ظفح نم املع هب طاحأ دق امل ةدابعلا دارأ نإ

 ةلزنمب اذهف ؛ هظفل نم هريغب اطخاف بير الو هيف كش الب { هعم حص امم هملع

۔ ٧٢_۔.



 . اطخاف هب لاقف ؛ يأرلاب لوقي نا هل زوجي يذلا ملاعلا اطخ

 هنيعب فورعم ىلإ دصق هنأل { ةجح تبثأو ٠ ارذع بأ يدنع وه لب

 ملع نم لثم كلذو 0 هيلع مثإ الف نيدلا كلذ يف فلاخ نإو . هريغب هأطخاف

 وأ مكح هب لزنف ، ثلثلا اهل دالوألا ريغ عمو ، سدسلا دالوألا عم مألل نأ

 {& سدسلا ىلإ هنم ادصق ثلثلا اهل لعجيف ، سدسلا مالل هب بجي امم . ايتف

 . هيف كشي ال يذلا هملع لإو

 نم دارأ ام ريغب مالكلاب هناسل أطخأو © هب بطوخ ام ۔ انعم يسن ولو

 ال يذلا اطخلا نمو 40 نامض الو هيلع مثإ الو ٠ ملاس روذعم اذهف © ظفللا

 اهل مك ظفحي ملو } سدسلا دالوألا عم مألل نأ ملعو ظفح دق نوكي نأ هعسي

 فرع اذإ4هسدسلا ةوخالاو دالوألا ريغ عم اهل لعجف ؛ ةوخإلاو دالوألا ريغ عم

 ظفح دق ذإ\ ثلثلا ةوخال او دالوأل ١ عم اهل لعج وأ . اهمكح نم المحم كلذ

 . ةوخالاو دالوألا ريغ عم ثلثلا اهل نأ ملعو

 ؛ دالوألا عم عبرلا جوزلل نأ ظفحو ملع دق ذإ؛نيجوزلا يف كلذكو

 الو هعفني ال ظفح اذهف ، فصنلا كلذكو . دالوألا ريغ عم عبرلا هل لعجف

 نيدلا ف يأرلاب لاق نم فلاخ اك . لصألا فلاخ ايف . رذع هيف هل نوكي

 . اذه لاثمأ كلذكو © لصألا يأرلا يف نيدلاب لاق نم هفلاخ ايكو } لصالا

 نأ هيلعو ث هيف ةعسلا هل نوكي يذلا { أطخلا ىنعم ءيطخملا ىلع امنإو

 نأ كلذ ملع اذإ ةخسن يفو ٠ ايتفلا يف هسفن أطخب ملع اذإ 6 هاتفأ نم ملعي

 نأ انعم اذه لثم يف هيلع سيلو ٠8 كلذب هاتفأ ام ىلع ردق نإ . هئطخب ملعي

 . كلذ ىلع ردق نإ هيلإ بتكيو هيلإ لسري نكلو 3 هبلط يف جرخي

 نأ انعمف . هيف رذعي الو هعسي ال امب مكح وأمايتفب نيدلا فلاخ نم امأو

 اذإ }٠ هنامض نمو كلذ مالعإ نم همزلي امم 0 جرخملا بلط يف جورخلا هيلع

 نامأو ٠ ندبلا ةحص نم جحلا هيلع بجو نم ردقي ايك . جورخلا ىلع ردق

۔ ٢٨ ۔



 . ةلحارلاو دازلاو قيرطلا

 : ايتفلا يف نامضلا عضوم ةفص

 وأ ملاع نم . هيف رذعي ال يذلا قحلا فلاخ اذإ يتفملا نامض امأو

 كلذ لعف نم ىلع . هيف قلعتي ءيش وأ لام فالتإ نم ائيش باصأف & فيعض

 . هل هفالتإب نامضلا

 يذلا اطخ يف ، كلذ يف نامض ملاعلا ىلع سيل : ليق دق هنأ يعمف
 نوكي ام هجو ىلع ٠ فيعض وأ ملاع نم ههبشأ ام وأ ٠ هانفصو دق امم & هب رذعي

 كلذ يف ملعأ الو ، هيلع مثإ الو هيلع نامض الف . أطخلا يف رذعلا هل

 . افالتخا

 نمم وه سيلو ، لهجلاب فرعي يذلا لهاجلا يف : ليق دق هنأ يعمو

 يف زوجي ال امم قحلا هيف فلاخ امب ىتفأ اذإ ، هلهأ نم وه الو { ملعلا ىلع نمتؤي

 كلذ ف دمتعي ل ولو ٠ لهجب هيف لاقف . نيدلا ماكحأل فلاخم وهو . يأرلا

 ملعأ الو { ملعب وأ لهجب ؛ قحلا فالخب هلوقب مثآ ملاظ وهف ، قحلا نم ائيش

 كلذ ي لاق نإو . قحلا ىلع ةلدألا نم سيل هنأل {. انامض ۔ ةبوتلا دعب ۔ هيلع

 نيد يف قحلا قفاوف ، هل عساو هنأ نظي ام ىلع 0 قحلا ىلإ هنم ادصق ؛ هلهجب

 قحلا قفاو اذإ ٠ هيلع مثإ الو ملاس هنأ يعمف ٠ يأرلا هيف عسي اييف يأر وأ

 . هملع نمل لوقلا هيف هل زوجي يذلا

 هدصق ناك اذإ ٠ ىحلا قفاو اذإ هيلع ةبوت ال : لوقي اضعب نأ بسحاو

 لاهجلا نم ناك اذإ ، كلذب لوقي ادحأ نأ ملعأ الف ؛ هنامض امأو

 ال نيذلا ءافعضلا نم ناك اذإ امأو { ملعلاب نوفرعي الو نونمؤي ال نيذلا

 هيف نوفلاخي ام ايتفلا نم مهنم ناكو . ملعلاب نوفرعي الو ، ملعلا ىلع نونمت ؤي

 جرحي ‘ أطخلا نم رذع ٠١5 هحو الب نيدلا يف الو ٠ يأرلا ي جرخي الو ‘ نيدلا

۔ ٢٩ ۔



 ملاعلا ، ءاوس ايهنأ يعمف ،“ فيعض وأ ملاع نم ههبشي امو انفصو ام ىلع

 اك . رذع هيف أطخلا يف ايل نوكي الو { ايهعسي ال اييف قحلا افلاخ اذإ فيعضلاو

 انامض ف ليق ذق هنأ يعمف ٠ فيعضلا وأ ملاعلا رذع نم ههبشي امو > انفصو

 : فالتخاب

 لادلاو ، ليلدلا ةلزنمب يتفملا نأل ؛ نامضلا امهيلع : لاق نم لاقف

 . هديب لعفي مل ولو نماض

 ىلع نالاد امه امنإ اهنأل © نامض امهيلع سيل : لوقي اضعب نأ بسحأو

 لئاقلا ىلع ةروجحم ةلالدلا كلت تناكو ٠ امهريغ لبق نم فلتأ هب يذلا لوقلا

 . هيلع نامض الف .0 هفالتإب رمأ وأ هنيعب ءيش ىلع لادلا نكي ملو { اهلبقي نأ

 يذلا ملاعللو 3 انباحصأ بهاذم هبشي اميف اذه عيمج جرخي هنأ يعمو

 ءيشلا يف هتفرعمو ٠ هظفح نم هب أطخأ ايف ©٨ هنم اطخلا يف يأرلا رصبي

 ةلزنمب لزني مل اذإ يأرلا يف فيعضلل سيلو © كلذ لثم يف فيعضلل ام 7 هنيعب
 يذلا لصألا فلاخ دق هنأل . يأرلا هل زوجي يذلا ملاعلل ام ، اطخلا يف يأرلا

 : يأرلا يف مكاحلا داهتجا ةفص : باتكلا نمو

 هنأ وجريو ٠ باوص هنأ ىرب ام الإ ٠ يأرلا يف ريختي نأ مكاحلل سيلو

 . قحلا ىلإ برقأ

 . ءاهقفلا يأر نم دارأ امب ذخأي نأ هعسيف ؛ ملعي ال نم امأو

 زجي مل ؛ نيدلا لوصأ نم مكاحلاب لزن يذلا مكحلا ناك اذإ 5 هريغ لاق

 نوفلتخي ، ملعلا هيلإ فاضي امم ، هرضحي نم ناك ولو } لصألا فلاخي نأ هل

 . هلك كلذ يف

 ٠ نيفلتخملا نم ملعلا هيلإ فاضي ام فالتخالا هيف ىضم دقو

۔ ٣٠ ۔



 ، فالخ وه امنإو فالتخاب كلذ لك سيلو 0 لطاب هلك كلذ يف فالتخالاو

 مكاحلا ىلعو { ةجحلا وهف كلذب لاق نمف { هسفن قحلا قفاوي يذلا لوقلا الإ

 وأ افيعض وأ املاع ؛ ناك ام انئاك مكحلا نم همزل اميف هلوق لوقو . هعابتا

 الو { افيعض وا املاع { ناك ام انئاك ، دحأ نم لطابلا لوبق هل سيلو . الهاج

 ءاج نمم هلوبقو ؤ قحلا ةقفاوم الإ هل سيلو ، كلذ لهج نإو مكاحلل رذع
 . مكحلا همزل اذإ رضاح وأ ضام نم ؛ هب

 يف جرخيف . فالتخا هيف ناكو ، يأرلا هيف زوجي امم لوقلا ناك اذإ امأو

 كلذ لكو . نيدلا ماكحأ نم عيش هطلاخي الو ، فلاخي الو باوص هلك يأرلا

 هملع غلبي نمم مكاحلا ناك نإف ، هباوص عامجالا يف جراخ ، باوص لصألا يف

 ي هنم دعبأ وه امم ، هنم برقأ وه ام ىلإو © هلدع ىلإ رظنلاو كلذ زييمت ىلإ

 ىلع ناك ايك ، كلذ يف رظنلا يف داهتجالا هيلع : ليق دق هنأ ىعمف ؛ هرظن

 ءاش ام ريختي نأ هل سيلو 9 رظنلا يف كلذ يف داهتجالا { يأرلاب لئاقلا ملاعلا
 يف ةيواستم كلذ يف ءارآلا نوكت نأ الإ } ةفصلا هذه ىلع ناك اذإ { ءارآلا نم

 © لدعلا رصبي نمم وهو ۔ هرظن يف - هعم لدعلا يف تواست اذإف { هعم لدعلا

 لدعلا يف هلك جراخ هنأل { هب مكحيو ءاش ام راتخي ، كلذ يف رايخلا هل نأ يعمف

 . عيش نم لدعأ عيش سيلو . هدنع

 دحاولا يأرلا راتخي نأ هيلع نإ : ليق دقف ؛ اذه ىلع جرخي مل اذإ امأو

 مكحلا اذه يف هب مكحيف ، برقأ قحلا ىلإو & بوصأ هنأ ىري يذلا ءارآلا نم

 ، برقأ قحلا ىلإو ، بوصأ ءارآلا نم هريغ نأ هل نيبتي ىتح ۔ لبقتسي اميفو -
 الو {. هب نحتماو مكحلاب يلتبا ام اذه ىلع لازي الف & اذه عديو هيلإ عجري مث

 اذهم اذهل مكحيف رظنلا لامهإ الو & ىوهلا عابتا ليبس ىلع تارايتخالاب مكحي

 ليبس اذه سيلف { امهريغ وأ بوصأ لوألا نأ ىري وهو .{ اذهب هريغلو & لوقلا
 . يأرلا ليبس نم جرخ دقف اذه مكاحلا لعف اذإو 9 يأرلا

 كلذ ريغو ، لدعلا رصبي نمم وهو 0 الدع هلك هدنع كلذ ناك اذإ امأو

۔ _ ٣١



 ةرواشم هيلعف 5 هزييمتو كلذ لدع رصبي نمم ءايلعلا نم هترضحب ناكو 0 هرظنب

 دجو دق هنأل ، يأرلاو رظنلا نم كلذ نإف & كلذ رصبي نمم © ملعلا لهأ

 يف يأرلا عضيف . يأرلا ليبسو 9 يارلا مكح ىلع ةلالدلا ىلع ليبسلا
 ىلع هسفنب غلبي مل اذإ ؤ هسفنب هيلع لدتسي ايك 5 هيلع هريغب لدتسيو ، هعضوم
 لالدتسالا هيلع ناك { لوقلا نم ائيش هيف ملعي مل ول هنأ ايك ، هيلع لالدتسالا

 3 كلذ رخؤي مل هترضحب ناك نإو ، يأرلا لهأ نم { ءايلعلا نم هيلع ردق نمب

 مل نإو ، هيلع ردقي نمم ، هرصم لهأ نم ءايلعلا رواش هترضحب نكي مل اذإو
 الو { همزلي ام عيضي الو { هيلع ردقي ثيح نم ناك } هرصم لهأ نم نكي

 . ملع ريغب كلذ نم ءيش ىلع مدقي

 ىلإ اهبرقأ فرعي ال ةفلتحم تحص دق يتلا ليواقألا هذه كلذكو

 اييف كلذ زييمت هيف وجريو 0 كلذ ةفرعم هلو هيلع رهاظ نم هترضحبو { لدعلا
 ايف هترواشم هيلع نأ ايك 0 ةفلتخملا ليواقألا يف هترواشم هيلعف { الدع وه هاري

 نكميو " اهباوصو اهلك اهلدع نكمي . ةفلتخملا ليواقألا نأل & لوق هيف تأي مل

 مل نم ىلع ةلولعم يهف &“ ضعب باوصو اهضعب لطاب نكميو . اهلك اهلطاب
 يف اهب لمعلا ديري نممو ، مكاحلا ىلع اهلدع ةفرعم سامتلاو ، اهلدع فرعي

 ملو . اذه مكاحلا مدع اذإف { مزآل اهنم عيش لدع حصي مل اذإ ، رظنلا لصأ

 قفاوف هب لمعو كلذ نم هب ذخأ ام هنإ : لاق نم لاق دقف كلذ زييمت وه فرعي

 : لاق نم لاقو 3 هل عساو وهف يأرلا يف هلك جراخ هنإف 3 لصألا يف قحلا

 ؛ برقأ قحلا ىلإو ، بوصأ هدنع وه ام ىلإ دصقي نأ هل دب الو ، اذه هل سيل

 لاح يف هل رذع الو ، لاح ىلع اذه نم هل دب الو ، لامهالا ىلع سيل لاح ىلع
 . لئاق نم هلبقي نأ وأ لطاب لمعي نأ ، لاوحالا نم

 3 هفرعي ناك نإ ؛ نيلئاقلا ملعأ لوقب ذخأ { اذه مدع اذإ : ليق دقو

 ةيالولا يف اووتسا نإف . نيلئاقلا نم هئايلوأ لوقب ذخأ ؛ هفرعي مل نإف
 . قحلا ةفلاخم يف هل رذع ال لاح لك ىلعو 0 مهلضفاف

۔ ٣٢ ۔



 مكاحلا ىلع ام هيلع ناك . ايتفلا ىلإ دصقو { ايتفلا ةلزنم ملاعلا لزن اذإف

 يف انفصو امم ملاعلا ىلع وهف ىضم امو 3 لامالا هل سيلو { هلك ىضم ام

 يتفملا كلذكو { هلاوحآ يف رظناف مكاحلاك يتفملاو . ايتفلا يف اهلك تالاحلا

 8 يتفملاو مكاحلا ةلزنمب وه { هريغ يف وأ ، هسفن يف اهب لمعلا هل مزالو ةلأسملاب

 يتفملاو { هريغ ىلع مكاحلاك ؛ هسفن يف مكاحلاو 0 دحاو قحلا يف لكلاو

 ىلع قاض دحاولا ىلع قاض امو ، عيمجلا عسو دحاولا عسو امو { لئاقلاك

 مزلي الو { هريغ معي مل لاح هصخ نم لكو . ةدحاو ةلزنمب اولزن اذإ عيمجلا

 لطاب وأ باوصو قح اهنإف . اهيف رظناو رومألا هذه ربدتف ، هصخ ام هريغ

 ربغ دحأل سيلو & باوصو أطخ الو لطابو قح اهيف قفتي سيلو . أطخو

 هللا همصع نم الإ كلذ نم وجني نلو . ةين الو لمع الو لوقب قحلا ةقفاوم
 . همحرو

 يذلا هللا هنأو ، هقلاخ قولخملا فرعي نأ ملعلا لوأو : باتكلا نمو

 حرش مث ، عضخ الإ ندب الو ، عشخ الإ بلق هفرعي ال هنإف { هقزرو هايحأ

 يف همركو . اميلع اييلح هلعجو { اييكح هردقو هركذ عفرو }. مالسالل هردص هللا

 . اميركت ةرخآلاو ايندلا

 ةمه امو رخآلا مويلاب هناب نمآ لوقي نم سانلا نمو ,
 . () «ينمؤمي

 تناكو © اضرم هللا مهدازف © ةجحلا حاضيإب ةجحلا مهيلع تماق دقو

 اعشخت هب اودادزاو { اراصبأ ملعلا يف اوضمغاف { ءاضقو ادصقو ايكح مهف رانلا

 اوعضاوتو . ةرخآلاو ايندلا اورسختف ؛ ةربابجلا ةنتف مكب نبهذت الو . اراقوو

 نيد يف اولخداو 3 اجاهنم مالسالا اوذختاو ؤ هنم نوملعتت نمو { هنوملعت نهل
 عيمجو } هيبشتلاو ةلالضلا لهأ ىلع درلاو { هيزنتلاو هلل ماظعالاب . اجاوفأ متلا

 . كارشالاو رفكلا لهأ للمو كاكشلا

 . ةرقبلا ةروس نم )٨( ةيآلا ١

۔ _ ٣٣



 دوعي يأر لك .. كارشالاو رفكلا لهأ نم ناك نم هنأ يعم :: هريغ لاق

 ٠ ننسلا ريغ ا سانلا اعدو 6 نتفلا بت دمحم ةمأ يف راثأ نمو . كالملا ىلإ

 . رصبلاو ملعلا لهأل رظنو زييمت اذه لك يفو

 . لهج ام هملعي نأ هللا ىلع اقح ناك ؛ ملع امم لمع نم : ليقو

 لمنلا بيبد نم يتمأ يف ىفخأ قافنلا» : لاق هنأ ةني يبنلا نع : ليقو

 . «رذلا

 يتمأ يف ىفخأ كرشلا» : لاق هنأ ةلي يبنلا نع يور دقو : هريغ لاق

 ءاملا نم هبشأ نمؤملاب قفانملا» : لاق هنأو { «افصلا ىلع ، رذلا لمنلا بيبد نم

 ال هنألا نذأب عمسي الو . رظنب سحب ال ام اذهو . «بارغلاب بارغلاو 7 ءاملاب

 ةربخلاو قوذلاب الإ ءاملا نم ءاملا الو ٠ بارغلا نم بارغلا ةفرعم زييمت لع ردقي

 وجني نلو 0 يفخ قيقد كرشلاو & كرشلا نم ىفخأو قدأ قافنلاو ، رظنلاب ال

 . هللا هقفو نم الإ اهزييمت ةفرعم ىلإ غلبي نلو 5 ىلاعت هللا هاجن نم الإ ايهنم

 يف تيمحأ ايلك ؛ ةديجلا ةضفلا لثمك نمؤملا لثمو : باتكلا نمو

 الإ هجو نم ناطيشلا هيتأي ال . ةولجملا ةآرملا لثم هبلقو ، ةدوج تدادزا { رانلا

 . هرصبأ

 ذَقَف ةمكحل ا َتوُي نم ءاشي نم ةمكحلا يؤي» : ۔ ىلاعت ۔ هللا لاق دقو ,

 يه انه اه ةمكحلاو . (١«ببلألا ولوأ ل ركذي امو ايلم ارح وأ
 . نآرقلا

 وهو { نآرقلا هلك ملعلا» : لاقف { ملعلا نع ةلي يبنلا لئس : ليقو

 . ؛ليواتو ريسفت ملعلا نم هدعب امو ٠ ليزنتلاو لصالا

 . ةرقبلا ةروس نم )٢٦٩( ةيآلا ۔١

۔ ٣٤



 باب

 ةقفاومو ابسن ىمسي يذلا باتكلا ىنعم
 نمل تبثيو { ةقفاوم هيمسيو باتكلا بتكي يذلا ملاعلا لوق نأ ىنعمو

 اهربتعي ةفص ريغ ىلع ناك اذإ 3 هل اصاخ همكح جرخي امتإ 5 ةيالولا هب رقأ

 نالفو ىلوتي نالف : هلوق ةلزنمب انعم كلذ امنإو { هوحن وأ انفصو دق ايك 0 هريغ

 ةيالولا مكح هب بجي امب ، هملع نم كلذ هصخ نمل الإ كلذ زوجي الف 3 هنم أربي

 نم كلذو ، نيملسملا نم هنم أربي وأ ىلوتي هنأ ملاعلا ةريس يف ءاج امم { ةءاربلاو

 نم الإ مزلت ال ةصاخلا ماكحألاو { ماعلا ماكحأ نم ال 3 انعم صاخلا ماكحا
 يذلا هيقفلا كلذو ملاعلا كلذو ، كلذ هصخ نم الإ عسي الو ، كلذ هصخ

 نم هتلزنم لزن نملو 3 هل ةجحو ةركذت انعم هعضو امنإ { باتكلا كلذ عضو

 مكاحلا لعجي ايك ، نوءربيو مهنم نولوتي نيذلا نم مهف نينحتمملا يف 3 ةفرعملا

 . ةركذتو هل مكح نملو { هيلع مكح نم ىلع " هل ةجح مكحلا يف باتكلا
 باتك كلذكو مكاحلا عم حص ام هعم حصي مل اذإ { هريغل ةجح كلذ سيلو

 فصوت يتلا & باتك لك يف ةدوجوملا باسنألا هذه لثم امنإو 3 دوهشلا ةداهش

 صخت امنإو 8 باسنألا هذهو يناعملا هذه ىلع انعم جرخي ، مالسالا باسنأ اهنأب

 ٨أ كلذ ماكحأ نم تنيب امو ، اهمكح هصخي ةلزنمب لزنو { اهب نحتما نم لك
 نيدلا لوصأ نم & باسنألا نم بسن يفو ، باتكلا كلذ يف هللا نيد نم هنأ

 . ادبأ حيحصو تباث وهف

 باب
 ةقفاوملا عضوم ةلمحلا تناك ام عضاوم

 3 اهاوس ايع ةيفاكو ةقفاومو ةلمج ,اهتقو يف اهب رارقالا ةلمجلا تناك ايك

 ايكو . مالسالا بسن يه . نينيدتملا نم ةملكلا قرفت لبق ةيالولل ةبجومو
 . ةمكحملا نم ميكحتلا ندل نم نيدتلاب ةملكلا قّفت دعب ناك

۔ ٣٥ ۔



 باب
 ميكحتلاو ءارشلاب ةقفاوملا

 8 مالسإلا بسن وه ىرشلاو . ميكحتلا مسا ءارشلا نم ذارشلاو

 كلذ نم ةملكلا قرفت نكت ملو . ةمكحملل جراوخلا ةقرافم ىلإ ةقفاوملا ةحصو

 مكحب ةيزجم ريغ نكلو .} نيدلا يف ةتباث يه لب 5 ةلمجلا توبثب ةحصلاب

 3 نينيدتملا تالالض نم جورخلا نم . اهب رقأ نمل ةءاربلا ةحصب الإ { ةقفاوملا
 ةمكحملا نيدتلاب جراوخلا تفلاخ اميلفءميكحتلاو ءارشلا لاحتنا ةحصب وأ

 ءارشلا ةحص نكت مل } مهمعزب ءارشلاو ميكحتلا نولحتني مهو . ةارشلاو

 . ىده مسا وه لب . ةلمجلا يف الطاب الو { ةقفاوملل ةمرحم ميكحتلاو

 . عدبلا لهآ نم ؛ مهفلاخ نم مهفلاخو . اوقرتفا امل ةيضابالا كلذكو

 نكت مل & كلذ مهف رهاشتو 0 ةيضابألاب نومستي مهو ةيبعشلاو ةيقرطلا لثم

 اوقرتفي نأ لبق ناك ايك } ةقفاوملا توبثل ابجوم ةربخ الو ةرهشب مسالا ةحص

 ةلالض يف لوخدلا يف بيرلاو مهتلا نم ةءاربلا &۔ كلذب يمستملل حصي امب الإ

 رمأ ةحص وأ ، كلذ نم هؤربت ةلحن لاحتناب { مهعابتأو ةيبعشلاو ةيقيرطلا

 . يناعملا نم ىنعم وأ ، نيملسملا ءايلع نم دحأ ةيالو نم

 باب
 فالتخالا ىنعم ف ةقفاوملا

 نامع لهآ ثادحآ ف

 ىمستي نميف . نينيدتملا نم ةهبشلاو بيرلا ضراع امل كلذكو
 تايالولا كرتب ©، نامع لهأ رومأ يف ، نامع لهأ نم ةيبوبحملاو ةيضاباألاب

 ةفلاخم نم {} مهل ةمهتلاو بيرلا بجوي ام ليبس ىلع & ضعب مهضعبل مهنم
 مسا نكي مل !عدبلا ماكحأو ىواعدلا ماكحأ نيب مهنم قرفلا يف 0 قحلا

۔ ٣٦ ۔-



 ءايلع نم دحال الو } بوبحمل ةيالو هنم حص نم الو . انعم ةيبوبحملا

 مكحل ابجوم 3 اذه انرصع ىلإ الو ، رفصلا نب نارمع ىلإ { نيملسملا
 ، نامع لهأ يف مكحلا رومأ يف {} ةهبشلاو بيرلا نم هل ةءاربب الإ { ةقفاوملا

 وأ { عدبلا نم ىواعدلا ماكحأ نيب قرفلا يف ، قحلا ةفلاخم نم هل ةءاربلاو

 انعم حصي نلو { هرمأ رهاظب } كلذ نم ةءاربلا هل حص دق نمل ةيالو هنم حصت

 اهيف عقو يتلا ثادحألا ندل نم . ملعلا لهأ نم دحأل ةيالوب . كلذ

 هنم حص نمت وأ ، هتلا همحر حور نب دمحم هتلادبع يبأ ةيالوب الإ ك فالتخالا

 . كلذ ىلع هالوت نمل وأ . هنيتو هرهظأ يذلا ؛ هبهذمل عابتالا

 نامزلا كلذ يف قحلا لهأ ضراعي & بيرو ةهبش نامز لهأ لكل كلذك

 . ةثداحلا كلت يف ملعلا لهأ رظن ىلإ . ةيالولا رمأ يف ، هيف مكحلا لصحتيو

 . ةقفاوملا اهب تبثي يتلا ؛ ةحيحصلا ةلحنلا مكح يف بيرلاو ةهبشلا عقوت يتلا

 سيلو . ماوعلاو ءافعضلا الإ ، كلذ يف ماوقلاو ماكحلا مه ءاملعلاو

 هل تبثتو . ةمالسلا هل حصت نأب الإ انعم ةيالو ىلع مدقي نأ فيعضلل

 اذه لهأ بلقت يف ، ماكحألا رصبي نمم الإ كلذ نوكي نلو ، مكحلا ي ةيالولا

 اهرصبتتو اهرذحتل & كيلع اهمترّرك دقف ؛ يناعملا هذه مهفاف 3 مايألاو نامزلا

 عبمج يف ةمالسلا هجو رصبت مل اذإو 0 ةريصب ىلع الإ اهيف مدقت الو { اهربدتتو
 ءايلعلا نم ةربخلا لهأ اهرهاوظ نع لسو { هللا ىلع اهلكف . رومألا هذه
 اهتادسفمو اهتاخلصممو اهتنتفو اهضراوعلو ءءايكح اهماكحأ يف مه نيذلا
 فيعضلا نظ ولو ، ملعب الو لهجب 3 قحلا ةفلاخم يف كل رذع ال هنإف 5 ءايهف

 ماكحأ نم فلس دق ام ىلع 5 ةلصاوتم اهلهأب رومألا نأو { ةلماش ةملكلا نأ
 كلذ قرفي ام ماكحأب هلهج عم . ةقفاوملا ةحص اهب تناك يتلا { ةلحنلا

 رومألا نم ضرع دق هنأل } ملع ةقيقحب سيل 3 هنم نظ كلذ امنإف } هعمجيو

 ماكحأب ملعلا لهأ عم كلذ مكح لوح دق ام ‘ رادلا يف اهملع دق يتلا

 { ءايلعلا نتفلا رصبي امنإ هنأل © رادلا لهأ ىلع ماوقو دوهش مه نيذلا 0 رادلا

 ماوعلا اهرصبي امنإو . ماوعلا اهرصبأ تربدأ اذإو {. تلخد اذإو تلبقأ اذإ

۔ ٣٧ ۔



 مل نتفلا ءايلعلا ركني مل اذإ ماوعلا نأل ، كلذ ريغب ال ءايلعلا راكنإب ۔ انعم ۔

 قرف مهعم ناك اذإف © لطابلاو قحلاو ، ىدهلاو لالضلا نيب قرف مهعم نكي

 ءاملعلاو ماكحلا مه لب { رمألا كلذ يف ءافعضلاب الو ماوعلاب سيلف ؛ كلذ يف

 . رصن هسفنلو ٥١ ريصب هسفن للع لكو ٠ ماوقلاو

 باب

 نأو . هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش مالسالا نإ هلوقو

 © كلذ ةفرعم نيدبعتملا موزل ؛ كلذب هعم دارأ امنا 5 ةلي هلوسرو هدبع ادمحم

 ال } هب صوصخملا مكح يف كلذب نحتما نمل ، مكحلا يف اصاخ كلذ ناكف

 غولبب ©٠ كلذل ةيمستلا ةفرعم هصخت ل نمم 0 كلذب صخ ل نم عيمجل اماع

 هيلإ ربخلا غلب اذإ اذه { همساب ىلاعتو كرابت هلل ةيمستلا ىلع 0 هيلإ كلذب ربخلا

 نم 7 هب رارقإلا هيلع بجي نمم ةلي هللا لوسر دمحم مساب نيربعملا نيدبعتملا نم
 عيمجلو ٠ صاخلا مكح نم اذهو ٠ هربخ هيلإ غلب اذإ ٠ هنيعو همساب هتمأ

 كرشلا نم اهب تبثي يتلا ةلمحلا مكح ىتح . ماعو صاخ مالسإلا ماكحأ

 . مالسإلا

 هريغ كلذ موزل سيلف . نيدبعتملا نم هنيعب ادحأ كلذ صخ امو

 . كرشلا ىلع ةماقالاب رذع كرشلا لهأل سيلو . هيلع ابجاو

 باب

 ةيالولا رمأ ىف ةقفاوملا هب بجت ام

 يضرو هب رقأ نمل ةقفاوملا هب بجت يذلا ؛ مالسالا بسن نأ دجوي دقو

 مالسالاو ؛ هلوق ندل نم وهو . ةيالولا هل بجتو { ةقفاوملا هل تبثت هنأ 0 هب

۔ ٣٨ ۔



 لامعألا هذهب نيملسملل رقآ نمف : هلوق ىلا, . . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 . هقح بجوو ٠ هتيالو تبثت ، قوقحلاو

 رارقالاب يفتكن يتلا ةلمجلا نم رارقالا نم ىفتكي ۔ انعم اذه نودبو

 { نيدتلا نم 0 مهتلاو بيرلا نم ةمالسلا هل حصت 0 كلذب رقملا ناك اذإ { اهب

 ةماع ىلع تلمتشاو تحص دق ىتلا ؛ لالضلا نايدأ نم ءعىش يف لوخدلاو

 ` . ةلبقلا لهأ

 نم ةمالسلا هل حصت { ركذ دق يذلا اذهبو { ةلمجلا هذهب رقملا ناك اذإف

 وأ ةعقب وأ راد يف هلوزنب 0 دالضلا نايدأ يف لوخدلا نم 3 بيرلاو مهتلا

 نيدب كسمتلاو نيدتلا اهلهأ رمأ نم رهاظلاو 3 اهتماع ىلع لمتشي } رصم

 دق تناكو . هب رقي يذلا هتقوو هرصع يف 0 نيملسملا نم ةماقتسالا لهأ

 لهأ نيد مكح نم هل تبث دق اميف 0 هرمأ رهاظ يف ةنامألا هنم تفرع

 5 ةمهت ةماقتسالا لهأ نيد نم هنم رهظي اميف عيش يف هقحلي ملو 3 ةماقتسالا

 انعم لاق ايك وهف { هب فرعو هفصو دق يذلا اذهب رمأو { ةنايخ هنم تحص الو

 . ةلزنملا هذهب الزان اذهل رقي ام تقو يف نكي مل نإو © هقح بجيو هتيالو تبثت هنأ

 هب رقي هركذ يذلا اذه نأل . هتقفاوم ابجوم الو { هتيالو اتبثم انعم هرارقإ نكي مل
 وأ { رقملا رقأ اذإ ةقفاوملا نوكت امنإو 0 هيف لوصألا يف نوقفاويو { عدبلا لهأ

 هب رقأ يذلا كلذ نأ { هل هتقو يف حصي ىنعم وأ 3 فرحب هل حص وأ . هل رهظ

 ٨ كلذ هنيح يف رومألا روهظ يف ىري دق نمل الا,؛ حصي الو هب رقي ال هل حص وأ

 { نيدتلاب تالالضلا نم عيش يف لوخدلاو 0 نيدتلا نم بيرلاو مهتلا نم
 كلذ فلاخي هنأ هنم ملعي ىتح . هتيالو تتبثو ، هقح بجو ؛ اذه هل حص اذإف

 . هتينالع وأ هتريرس يف

 ةماقتسالا لهأ نيدب ةقفاوملا توبث هب نوكي ام هل حص نم نأ ليق دقو

 ةحصو ةنامألا روهظب ناكو ، لامعألا ملع ىلإ هنم جتحي مل ، هنامزو هتقو يف

 مل ولو ©} لبقتسي ايف لمعلا هب رظتني الو قحلا بحأو .0 ةيالولا تباث ةقفاوملا

۔ ٣٩ ۔



 . كلذب ىلوتيو & ىضم اميف كلذ هل رهظ نكي

 الإو & ىضم اميف لمعلاب لوقلا ةقفاوم هنم رهظت ىتح : لاق نم لاقو

 وهف رهظي مل نإو 3 هتيالو تتبث } لمعلل لوقلا ةقفاوم هنم نإف ، هيف رظنيف
 لمعلل لوقلا ةقفاوم هنم رهظي وأ & هثدح همزليف اثدح ثدحت نأ ىلإ . هلاحب

 مهيف تبثي ام . نامزو رصع لك يف ةيالولاب سانلا ىعاري ام نإو ؤ ىلوتيف
 ذم نوكي نأ الإ ، ءيشلا كلذب رارقالا نم مهلبق دحاولا يف تبثي امب 0 مهلو

 هب نوكت يذلا بسنلا توبث نم 7 ةماقتسالا لهأ ةلحن لهأ نم كلذ تبث

 ةماقتسالا لهأ نيدب نيدتي نمم دحأ نم مهدعب نم رهظي مل . ةقفاوملا

 نامز لهأ لك لعج امنإو ؛ كلذ يف ةمهت الو . ةلالضب هيف نيدي 0 هلحتنيو

 عقي ال } نيملسملا نيد اهامسو . مالسالا بسن اهامسف { ةريس نيملسملا نم

 رمأ ثودحب كلذ ريغت اذإف { هنامزو هرصع لهأو ، هرصم لهأ ىلع مكحلا هب

 كلذ يف ةقفاوم ناك دق يذلا كلذ نكي مل ؛ ةملكلا قارتفاو { ةوعدلا يف

 . اهيلع اوناك يتلا ةوعدلا لهأ نم 0 لاحلا ريغت دنع ةقفاوم دعي 0 نامزلا

 يف ؛ لاوحألا هذه لثم ىصحي ال هنأ ايك ، هلالضب نيدتي ةمهت وأ بير لوخدب

 انتفول كلذك 5 اذه انموي ىلإ ةلي يبنلا ندل نم ىضم نمم © نامزو رصع لك
 رهاوظ يف ةيضاملا ماكحألا ىوس . ةقفاوملاو ةيالولا رمأ يف مكح . اذه

 لاحلا بلقت نم انفرع دق ايك 3 ةرهشلاب وأ ةنحملاب ةقفاوملا بجوت يتلا 0 رومألا

 نم هريغ ىلإ ةقفاوملا رمأ نم 3 هب ءىزتجي ناك ام۔ انعم ۔ لوحي دق ام 7 انتقو ين

 كلذكو . نامزو رصع لك يف ةيضاملا لاوحألا يناعم تحص دق ايك ، لاوحألا

 ءاش ام الإ ۔ ىضمو فلس امم اصقنت رثكأ لاحلا يف لبقتسي ام نوكي نأ فاخن
 . هللا

 { هل نودهاشملا ه ؤاملع ةيالولا يف هماكحأ ربتتيو { نامز لك ربتخي امنإو

 نورصبيو . ةءاربلاو ةيالولا لوصأو . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نورصبي نيذلا
 يف ىلوتي ال هنأ 8 تبثو ليق كلانه نمف 0 تلخد اذإ عدبلاو ، تلزن اذإ نتفلا

 بيرلا توبثلو . ةءاربلاو ةيالولاب ءايلعلا ةيالوب الا } نامزو رصع لك

۔ ٤٠١ ۔



 ام دشأو © ةلمحلاب رارقإلا هل حص نم ةماع يفو ٨ ةلبقلا لهأ ف تاهبشلاو

 عدبلا لوخد ؛ تاءاربلاو تايالولا رمأ يف . مهنيد يف سانلا ىلع لخدي

 . نايدألا نم تالالضلاو

 © رصملاو رصعلا يف رثكأ هميرحتب نونيدي امل نيكهتنملا ثادحأ تناك نإو
 ٥ لالضلاب نينيدتملا رمأ روهظ نم . رادلا يفو دلبلا يفو عضوملا يفو

 الو ‘ نيدلا يف بيرلا مهثادحاب لخدي ال كئلوأ نإف ‘ عدبلل نيرهظملاو

 كلذ يناعم مهفاف 9 نينيدتملا رمأ نم كلذ امنإو ، نيملسملا ىلع كشلا

 ءادعأل الإ ةوادعلا عست ال ايك . هللا ءايلوأل الإ ةيالولا عست ال هنإف . هربدتو

 مكحب الإ ةوادعل نوكت ال ايك ، لصاو مكحب الاپ ةيالولا نوكت الو . هلل
 ىده مكح الو . ىده اهبسح ةلالض مكح لهج له اجل رذع الو . لص او

 اذإ كلاه { رذعلا عوطقم وهو ، كلذ يف هنم مكحلا ةفلاخمل ، ةلالض هبسح
 . لهجب وأ ملعب ؛ قحلا فلاخ

 امم ٤ لهج ام عيمج نع لأسي نأ لهاجلا ىلعو 6 لمعي نأ ملاعلا ىلعو

 همزل ام عيمج نم ،© ةءارب وأ ةيالو وأ { ةاكز وأ ةالص نم . هب لمعلا مكح همزل

 ملاعلل سيلو ٠ ءيش نود كلذ نم ءيش ف سيل - لاعتو كرابت ۔ ( هللا نيد ف

 . لأسي نأ الإ لهاجلل سيلو 3 لهجي نأ

 باب

 ةءاربلاو ةيالولا هوجو زييمت
 : هوجو ةثالث نم الإ ادبأ جرخت ال ؛ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نأ اوملعا

 . . اهنع ملكتنس يتلا يهو : ةقيقحلا مكحف

 ةوادعو عيطم لك ةيالو ، ةطيرشلا ةيالو ين مزليو : ةطيرشلا مكحو

 لهج هعسب الو ٠ رفكلاو ناميالا ءاسأ نم ؛ هلك اذه هابشأو ‘ صاع لك

۔ ١٤۔



 اذه نع ملكتنسو . هب د ارم او © هانعم فرع ا ذإ © هداقتعا الو كلذ ةفرعم

 مهضعب يف هدابع هب هللا دبعت ام اهتيالو يف جرخيو : رهاظلا مكحو

 . هنيح يف كلذ نع اضيأ ملكتنسو . مهيلعو مهل مزلي ييف ك ضعب

 هللا ءاش نإ مهيف همكح ف ىدته ا ؛ هوجول ا هذه سانل ١ 1 مكح نمف

 . لاعت

 باب

 ةقيقحلا مكح

 يف هللا نع سانلا نم دحأ يف حصي نأ ؛ ةقيقحلا مكح نأ اوملعاو

 رع ۔ هللا نع هعم حص نمف ٠ يقش هن أ و أ ذيعس هن أ ٠ هلوسر نع و أ ٤٩١ هب اتك

 كش نإف { ةنحلاب هل دهشي نأ الإ هعسي مل ، ةنجلا لهأ نم ادحأ نأ & ۔ لجو

 ] فهكل ا له أ ةداعس نم 6 هلللا باتك يف حص ام لثم كل ذو . كله كلذ يف

 نم مهن أ ۔ انعم ۔ حص دق نمم 0 هللا باتك ف مهريغو نوعرف ةأرم ا ةداعسو

 . انيلع بجو دق ايك { ءادعسلا نم مهنأ ملعن نأ الإ انل لحي الف 0 ءادعسلا

 . انكله كلذ يف انككش نإف

 الو { ةنجلا لهأ نم نوعرف ةأرما نأ اوملعي نأ سانلا عيمج ىلع سيلو
 هللا باتك يف حص دق نمم 3 ءادعسلا نم ؛ مهريغو فهكلا باحصأ نأ

 ءادعسلا ءالؤه نأ ، ملعي ال يذلا اذه دهش نإف 0 ةنجلا لهأ نم ؛ هتداعس

 . كله دقف ؛ ملع ريغب ةنجلا لهأ نم مهنأ . ةنجلا لهأ نم

 © ةنحلا له أ نم مهن أ { ءادعس مهن أ ملع دق نم عم ؛ مهعم حص دقو

 ال هنأل } رانلا له أ نم ةلاحم ال اذهف هللا باتك يف هقسف حص دق نم كلذكو

۔ ٤٦٢ ۔



 نم امهريغو ‘ طول ةأرم او ٠ حون ةأرم ١ لثم كل ذو . هللا تاملكل ل ديم

 ايك ، كلذ ىلع دهشن . رانلا لهأ نم مهأ ؛ اندنع حص دق نيذلا 5 ءايقشألا
 نأ ملعي مل نمم دحأل لحي الف . ةي المحم انيلإ لسرأ هتا نأ دهشن نأ انمزلي

 نأب ٠ رانلا لهأ نم ايهأ نحن انملع اك ٠ رانلا لهأ نم طول ةأرماو حون ةأرما

 {}© كله ملع ريغب كلذ لعف نإف . انم أربي الو ٠ رانلا لهأ نم مهأ دهشي

 انكل . رانلا لهأ نم اتسيل ايهنأ انككش ول نحنو {. ليبسلا ءاوس نع لضو

 . نيرساخلا نم كلذب

 ةداعسلاب هيلع قيقحتلا © هيف هللا نع ءاج دق ايف ، هللا مكمحر اورظناف

 دهشي نأ 9 يقش ءاقش الو . ديعس ةداعس ملعي نم دحأل لحب ملف { ءاقشلاو

 نأل ٠ ءاقشلاب هنيعو همساب يقشلل دهشي الو ] ةداعسلاب هنيعو همساب ديعسلل

 . )١}0 «ةدوُسلْعي مُهَو خاب دهش نَم آلإ : لوقي ىلاعت نلا
 ؟ير۔ا[۔ ۔إم٥ .ب ۔ 4 ح 2٥ ي۔۔د۔ ك هدو

 مثالاو َنطب اموت اهنم رهظ ام شحاوفلا جر مرح امنإ لق : ىلاعت لاقو
 آل امت هنلا ىلَع اولوقت نأو اناطلش هب لتيل ام هفاب اوكرت نأو قحلا ثب يبلاو ن,۔د ح۔,4 2.٤ ع ح ٥ و ه. . ؟ه.؟ِبي۔٥ ى۔ ه۔“۔
 . )٢( «َنومْلْغَت

 ، لطاب هنأ وأ ؛ قح هنأ قيقحتلا هيف { هللا نع ءاج ام لك ناك ولف

 سانلا مزل © رانلا لهأ نم هنأ وأ { ةنجلا لهأ نم هنأ وأ ، مارح هنأ وأ لالح

 سانلا لحأ امل ؛ هوملعي نأو 5 هب هلل اونيدي نأ هملعي مل نممو هملع نمم اعيمج
 - ك

 نيد نم ائيش لهجي ال هنأو .© هلك نارقلا أرقي هنأ ملعن ىتح . املسم ىلوتن نا

 هيف ءاج امو . رانلا لهأ نم هنأ ؛ هتلا نع قيقحتلا هيف ءاج ام ملعي هنأو 9 هللا

 جرخو ، كلذ نيملسملا ىلع ق اضل اذإو 5 ةنجلا لهأ نم هنأ هللا نع قيقحتلا

 الإ اًسشَن هلا فلكي ال : ىلاعتو كرابت هللا لوقل آ هللا نيد نم كلذ

 (} هاَهَعشَو
 ء . . ةعافشلا هنود نم نوعدي نيذلا كلمي الو : اهردصو فرخزلا ةروس نم )٨٦( ةيآلا ءزج ۔١

 . فارعألا ةروس نم )٣٣( ةيألا _ ٢

 . ةرقبلا ةروس نم )٢٨٦( ةيآلا ءزج ۔ ٣

۔ ٤٣ ۔



 نم هنأ وأ { ةنجلا لهأ نم هنأ ؛ هللا نع قيقحتلا هيف ءاج ام ناك اذإف

 تاي ل نم فيكف ؛ كلذ لهج كلذب ةجحلا هيلع مقت ل نمل عساو ٠ رانلا لها

 انفصو ام هللا مكمحر اورب دتف 3 هنيعو همساب © هب صرصخحع مكح هيف هللا نع

 ٠ ع

 ىلع مهيف اوريسو . مهلزانم سانلا اولزناو 6 قحلا ىلع عيمجلا اولمحاو 6 مكل

 . نيله ل ا نم اونوكت الو ٥ اودتهت قحل ١ اوعبتاو 1 مهلزانم ردق

 وهف . رانلا لهأ نم هنأ هنع ةي هللا لوسر لاق نم لكو . ةلاحم ال ةنجلا لهأ

 نم نيكرشملا نأ ايكو { ةنجلا لهأ نم ءايبنألا نأ ايك . ةلاحم ال رانلا لهأ نم

 . رانلا لهأ

 مم ۔{ے ك ,

 ُدَقَك لوسرلا عطي نم : ىلاعت لاق ثيح هنلا باتك نم كلذ نيبتيو

 ة . ١}0 ايفخ ْمهيلَع اتلس اك لوت نمو ةلا عاطأ

 ذإ هثهعأ ولو هللا نذإب عاطيل آلإ لوسر نم انلسرأ امو : ىلاعت لاقو .

 اباو هلا اودَجَول لوسلا مه رَقْغَتْساَو هفلا اورقغتُساف كوءاجج مهسفنا اوملظ

 . ١}( «يحر
 ۔إ۔.هه۔ دإ . ۔ 2 .. < هو

 ام هيلع ًامتإَق اولوت نإف لوسرلااوُعيطأو هلا اوّعيطأ لق : ىلاعت لاقو
 و ٥ ل و ,, - ۔ , ۔۔ 7 و , و .. , ۔ 7 سي و٥-۔ة_إ۔_ ۔“۔و
 غالبلا الإ لوسرلا ىلع امو اودتهت هوعيطت نإو هتلمح ام مكيلعو لمح

 و ل

 . () ه نيملا

 ىلع هعم حص نمف . ةلي هلوق قيدصت هب امم ، لوطي اذه يف فصولاو

 لهأ نم هنأ ملعي نأ هيلعف ؛ ةنجلا لهأ نم هنأ دحأ يف ةفل هنلا لوسر ناسل

 ةأرم ١ ف كشن نأ نحن انعسي . اك ٠ كلذ يف كشل ١ هعسي الو ‘ ةنحل ١

 . ءاسنلا ةروس نم )٨٠( ةيآلا ١

 . ءاسنلا ةروس نم )٦٤( ةيآلا ۔ ٢

 لمح ام هيلع امنإف اولوت نإف» : ىلاعت هلوق اهنم طقس دقو لصالا يف تءاجو . رونلا ةروس نم )٥٤( ةيألا ۔ ٣
 . ا... متلمح ام مكيلعو

۔ ٤٤ ۔



 هل لحي الو . ةنحلا لهأ نم هنأ دهشن نأو ٠٨ كله كلذ يف كش نمف ، نوعرف

 نم كلذكف 3 ةنجلا لهأ نم نوعرف ةأرما نأ دهشي نأ هل لحي مل ايك ، كلذ

 نأ هيلعف . رانلا لهأ نم هنأ ؛ دحأ يف ةي هنلا لوسر ناسل ىلع هعم حص

 ةأرما يف نحن انعسي ال اك ٠ كلذ ي كشلا هعسي الو ٠ رانلا لهأ نم هنأ دهشي

 . رانلا لهأ نم ايهنأ طول ةأرماو حون

 لحب الو {}© كلذ ملع نم ملعك ملعي نأ ؛ كلذ ملعي نم لك ىلع سيلو

 . نيرساخلا نم كلذب ناك ملعي ال امب دهش نإف { ملعي ال ام ىلع دهشي نأ هل

 غلب نم لك عسي ال يذلا 3 ةقيقحلا ةيالو مكحو . ةقيقحلا مكح اذهف

 نأ الإ ةلي هئلا لوسر ناسل ىلع وأ . هللا باتك نم انفصو امم ؛ عيش ىلإ هملع

 . كله كلذ يف دهش نإف & كلذب ةجحلا هب هيلع تماق دق يذلا كلذ نأ ملعي

 { هتداهشك دهشي وأ . هتءاربك أربي نأ هملعك ملعي مل نم لك ىلع سيلو

 ةيالولا كرتب مكنيد اولمهت الو 3 اهيلع قفشأ نم رظن مكسفنأل اورظناف

 . نيرساخلا نم اونوكتف ٠ اهمكح عضوم ريغ ف اهس مكحلاب الو ٠ ةءاربلاو

 باب

 مالس الا ىلع دولوملا ةرطف

 نطب ينو ٠ هابص يف همالسإ مكح حصو {&©“ت فالتخا هنم نكي ل نم لكو

 ثيح ى هيلع رطفو ، همأ نطب ىف هللا نم ؛ هلو هيلع ذخأ يذلا قاثيملاب ؛ همأ
 د۔ ر ه۔۔ ۔ّ۔ن۔۔ز ح ۔ذً۔ % . ۔۔ه َ ,

 لجل ليدبت آل آهْيَتَع سانلا رطق ينلا ها ةرطف : - ىلاعتو كرابت - هللا لوقي
 . '_}١)هتوتَلْعَيال رسلا كا تكنو ميقلا نيدلا يلد هفلا

 . مورلا ةروس نم )٣٠( ةيآلا ءزج ۔ ١

۔ ٤٥



 . ١٠ - ١٠. يكن ٠ ك .
 ذخأ مب ث ميقلا نيدلاو مالسالا ىلع قلخ امنإف ٠ قولخم روطفم لكو

 لوقي ثيح ، كلذب رارقإلا هل تبثو { مالسإلاب قاثيملا ، هيبأ رهظ يف ؛ هيلع
 ۔۔صُ ر 2 ۔۔۔ « َ .

 مهتيرذ مهروهظ نم مدا ينب نم كبر ذخا ذإو : ۔ ىلاعتو كرابت هللا
 انإ ةمايقلا موي اولوقت نأ انذهت قبآاولاق مكبرب تشلأ مهفنأ ىلت ممهدَهشاو . 2( 2١ 2 "-) ۔۔.ث ٨:٥2 -٦ ٠: ۔ 2 ٥٤ ه 9٥ ة ۔,و۔۔٥ ء ۔

 . 0}١هتيفإع اذم نك
 و ,

 ذخأ مث ، اروطفم ةرطفلا ىلع ةفطن رطفو { ناك ذنم هيبأ رهظ ىلإ راصف
 ء

 . مالسإلاب ةداهشلاب ،} ةفطن قلخ نأ تقو نم . هيبأ رهظ ف هقاثيم هيلع

 لوقي ثيح { كلذب هيلع هللا دهشو 0 هب رقأو كلذب دهشف . هب رارقإلاو

 . هتيفاع اذمك نحت انك انإ ةميقلا موي الوَقَت نأ انهم : ۔ ىلاعت
 ت ۔ ۔ ۔ هد ٭٨-۔_ . ۔ أ و 2 ." ۔ 1

 يذلا هقاتيمو مكيلع وفا ةمعن اوزركذاو» : ۔ ىلاعتو كرابت هلوق كلذك
 تاذب ميلع هنا تإ ةفا اومتاوت انعطأوت انس متلق ذإ هيب ْمُكقناَو

 . ١}( رودصلا

 مهل ادهعو . مهيلعو مهل اتباث باوجلا اذهو باطخلا اذه ناكف

 . ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ملع نونكم يف دحأ مهنم قلجي نأ لبق نم ©} مهيلعو

 وهف . يهنل او رمألاو { ةعاطلاب نيدبعتملا لقثلا عيمج نم دولوم لكف

 . ماكحألا رهاظ يف ؟ مالسإلا ىلعو ٦ ةرطفلا ىلع دولوم

 ىلع دلوي امنإ هنإف دولوم لك» : لاق هنأ ي يبنلا نع ىوري كلذك

 . () ةرطفلا

 لاق يذلا ، يفنحلا مێقلا نيدلاو ، ةرطفلا ىلع ملسم هنأ هل تبث اذإف

 سانلا رطق ينلا هنا ةرطف افينح نيدلل كهُجَو مقاف» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا
... __ 

 . فارعالا ةروس نم )١٧١٦( ةيآلا ۔١

 . ةدئاملا ةروس نم )٧( ةيآلا ۔ ٢

 . بيبح نب عيبرلا مامالا هاورو . رياغم ظفلب ملسمو يراخبلا هاور ٣

۔ ٤٦ ۔



 «متقلا نيذلا تيلت ها يلخي ليدبتل اهيلع

 ٠ قاثيملاو دهعلا نم هل هللا لعج ايف ؛ مالسالا ماكحأ هل 3 ملسم وهف

 هل دعولا توبثو هتيالو يفف ؛ الفط ماد ام هنأ الإ ، قاثيملاو دهعلا نم هيلعو

 . لوقلا نم فالتخا ؛ نيقفانملا وأ نيكرشملا نم ناك اذإ ، ديعولاو

 باب

 ماكحألا يناعم يف نيدولوملا ماكحأ قافتا

 ربلا نم ؛ راطقألا عيمج يف ءىشان ، دولوم لك يف جرخي انعم اذهو

 لهأ نم رارقإلا لهأو {} كرشلا لهأ دالوأ نم . راصمألاو يفاسملاو راحبلاو

 يف انعم قرف الو } رايخألا راربألا وأ ، قافنلا لهأو ةمذلا لهأ نم وأ ،| برحلا

 ناك ء اوس ٠ ضرأ نود ضرأ الو ٠ ةعقب نود ةعقب الو ٠ دولوم نود دولوم

 ٥ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلللا نيد ماكحأ عيمج نم ؛ هصخي ام مكح همزلي ؛ مهنم لك

 هب تلزن امم . هتجح هب هيلع تماقو . هتوعد هيلإ تغلب ام ماكحأ عيمج نمو

 6 ديحوتلا مسا لاحلا اذه ىلع انعم هل تباثو ٠ كلذ ىرس اع روذعمو ٠ هتيلب

 هدبعت ام لصأ يف © ةلمجلا هذهس رقم هنأو . ةيالولاو قدصلاو ناميإلاو رارقإلاو

 هللاب ناميإلا نم ." ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلللا نيد نم اهيف ام عيمجب رقمو .0 هب هللا

 ريسفت عيمجو ، باسحلاو ثعبلاو 0 هرانو هتنجو ث هلسرو هبتكو هتكئالمو

 عسي ال امو . هللا نيد نم هلهج عسي ام عيمجو . هقحو هقدصب هللا ديحوت

 عيمج نم هغلبت مل ولو . مراحملا عيمج نع ايهتنم ث مزاوللا عيمجل ايدؤم 3 هلهج

 . ةيلب هنم هب تلزن الو ٠ ةجح هنيعب هنم ء يش ف هيلع تماق الو ٠ ةوعد كلذ

 ء ىش ف ادبعتم ناك 6 هتيلب هب تلزن هنيد نم ءيش ف هللا ججح ياف

 وأ ديحوتل ١ نم ؛؟ اهريسفت وأ ٠ ةلمحل ١ نم هنيعب هيف همزلي ام كلذ . صوصخم

 ماق نإف ، مثآملاو مراحملا نم وأ 0 مزاوللاو ضئارفلا نم وأ {، ديعولاو دعولا

۔ ٤٧ ۔



 حيحص وأ 7 ةين وأ لمع وأ لوق نم { لدعلاب هيف هتيلب هب تلزن يذلا كلذب
 . هتلمج ىلع وهف ؛ مزال ملع وأ . ةفرعم

 ناك ام مكح لطب ؛ هيف لدعلا فلاخ وأ { هنم ائيش وأ كلذ عيض نإو

 لزن ، دوحجلاو كرشلا نم ءيش مكح ىلإ . هل ايدؤم كلذ ناك نإف .0 هل اتباث

 & ثدحأ ام مكح هصخي امنإو ، معنلا رفك نم كلذ نود ناك نإو ، همكح هب

 نع ءاهتنالاو مزاوللا ءادأ © هذه هلاح ف هيلعو ٠ معن رفك وأ كرش رفك نم

 دق ناك ول نأ هيلع ام 3 ديعولاو دعولا قيدصتو 3 ديحوتلا ةحصو . مراحملا

 عيمج نم كلذ لثم هلو . اهب رقأو اهب نماف 0 ةلمجلا مكح هيلإ مدقت

 باوثلاو . ىلاعت ۔ هللا ةعاط نم لمع ام توبث نم نيرقملا نينمؤملل ام

 لزنتو . هيف ةجحلا همزلي ام هجو ىلع .0 هللا يصاعم نم هاتأ ام رزوو .© هيلع

 ل ام . لاحلا نم لاح الو {. ءايشألا نم ءيش ف انعم اهنيب قرف الو . هتيلب هيف

 . هرذع هب عطقني يشب هيف هيلع ةجحلا مقت

 باب

 قافنلاو كرشلا لهأ دالوأ نم لافطألا

 . لوقلا نم فالتخا هيفف 3 نيقفانملاو نيكرشملا دالوأ نم ناك اذإو

 اقح اوناك ايك ، ةرخآلا يف مهئابآب قح مهنإ : لاق اضعب نأ بسحاف
 يف مهلثم مهو ؛ نيكرشم مه ؤابآ ناك اذإ ؛ يبسلا مهيف زوجيو . ايندلا ف مهب

 . هب نوجتحي امم هذه هابشأو ئ سجنلا

 دولوم لك نإ» : ثيدحلا رثإ ىلع لاق هنأ نبي يبنلا نع كلذ يف ىوري

 . «هاوبأ هرصني وأ هاوبأ هدوهج امنإو ةرطفلا ىلع وهف

 دالوأ نم مهريغف {© اقلطم ثيدحلا ىراصنلاو دوهيلا دالوأ يف تبث اذإف

۔ ٤٨ ۔



 . مهلثم نيكرشملا

 اهدالوأ نع هتلأس دقو 3 ةجبدحخ هتجوزل لاق هنأ هنع ىوري كلذكو

 نم اهدالوأ نع هتلأسف . «ةنحلا يف» : لاقف . اراغص اوتام نيذلا {© هنم

 مهءاغث كتعمسأ تئش اذإ» : لاق هنأ هنع يورف ، اراغص اوتام نيذلا ؛ هريغ

 ٥ كلذ ليواتب ملعأ هللاو ٠ ليواتو تازاحم ثيدحللو 3 اذه وحنو . «رانلا يف

 الإ جرخي الف ؛ عوفرملا ثيدحلا حص اذإ هنأ الإ { ةلي لاق امب ملعأ هللا لوسرو

 © هوب أ هرصنيو هوب أ . هنأ ين ارصنل او يدوهيل ١ دالوأ يف جرخيو © لدعلا ىلع

 نم نيملسملا دالوأ يف زوجي الو٬يجسلا ةحابإ نم ؛ هنم زوجيو ، هيلع تبثي اميف

 . رارقإلا لهأ

 ىلع هدلاو نيد ىلع رقي نأ . غولبلا دنع مالسإلا يف هل تبثي كلذكو

 اورقأ اونوكي مل ولو 3 رارقإلا لهأ دالوأ يف كلذ زوجي الو . ةينارصنلاو ةيدوهيلا

 وأ مالسإلا الإ ، اوغلب اذإ ؛ مهنم لبقي ال مهنإف } مهغولب دعب نم مالسإلاب

 يف 3 ايندلا يف هيبأ مكح اذهف تبثيف 0 رارقإلا لهأ دالوأ نم اوناك اذإ & فيسلا

 . اهيف فلتخي ال يتلا ، ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلا ماكحأ

 زاجم ىلع } قحلا ليوأت ىلع جرخي هنإف & حص اذإ يناثلا ثيدحلا كلذك

 يف كرشلا لهأ نأ كلذو . ينارصنلاو يدوهيلا دالوأ يف ايك 0 هيف لوقلا

 . رانلا لهأ نم مهنأ ٠ ةلمحلا

 و 73٥ ك إ ي ۔هو ۔۔ ۔۔موهو و
 مكذقناف رانلا نمم ةرفح افش ىلع متنكو : ۔ ىلاعت هلوق كلذ نم
 . () ٩ً

 ناك ايك . كلذ ىلع اوتامو ، كرشلا يف رانلا لهأ ةلمج يف اوناك مهنأكف

 . قحلا ليوات للع ٠٨ هوب أ هدر ٠ ايدوهي يدوهيل ١ دلو

 خيّيملا وه ا نإ اولاق َنيذلا رق دل : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق ايك ٥ 2ِ 7 2 ۔ م 7٨7

 . نارمع لا ةروس نم )١٠٣( ةيآلا ءزج - ١

۔ ٤٩ ۔



 رناب كرشي نم هت 7 ر ةئلا اودبعا َليئارشِ ينب ايحيلا لاقو مي زَم نبا

 . () ه راصنأ نم َنيملإظللرامَو رانلا هاواموس ةنحلا هيلع فا مرح دقف

 “©٥ رمعو ركب يبأ لثم نيدلا لهأ ةمئأو ‘ نيملسملا رايخ ناك دقو

 رارقإلا لهأ نم دحأ هركني ال اميف ث راصنألاو نيرجاهملا نم امهريغو

 ملو ٠ مالسإلاب نورفكيو مانصالا نودبعي ؛ نيكرشم اوناك مهنأ . راكنإلا الو

 هللا لوسر ناسل ىلع . ةنجلاب كلذ يف مهنياع نمم ريثك مهل دهش ىتح اوتومي
:: 

 ىلع حصت امنإو ، تحص اذإ راثآلاو & باتكلاو ثيداحألاو رابخاألاف

 مل نم اهيف لصيو 3 فالتخالاو هباشتلا اهيف نوكي ام رثكاو { قحلا ليوات

 : هوجو ةثالث نم هللا همصعب

 ىرب نأ هل زوجحم ال ام كلذو ٠ اهباوص ىلع فقب ل اذإ اهدر هجو نم

 بذك دق قالطإب لصألا يف تناك ولو ٦ راكنإلا هجو ىلع راثآلاو تاياورلا

 ل وأ ناك هنأ ملعي ال امل هدر نأل ٦. اهيف هثايلوأ ىلعو } هلوسر ىلعو . هللا ىلع .

 . لطابو لالض ؛ نكي

 عطقلا ليبس ىلع ىده ريغب اهيف ليواتلل هفلكتب كلهي هنأ : ناث هجوو
 . اهل

 اهنم ماعلا وأ ‘ ماعلا هجو ىلع . اهنم صاخلا لمحي هنأ : ثلاث هجوو

 نمم ثيدحلا نأ عم .. لالضو فلكت هوجولا هذه لكو ٠ صاخلا هجو ىلع

 كرابت هللا نع تبث ام قيرط نم ةلعلا هيلع لخدت 3 ىنعملا ةحصب هبقعت

 مْنهيَرُك مهي انقحلا ناتمإب مهنيَرُذ مهتتبتأو اوتمآ نيذلاو : ىلاعتو
 . م ه هم و .س ب ۔۔ هام ۔٥ ؟ ._ ۔

 . "_" نيهر تمت امب ءيرما ةلك ءيق نم مهلمع نمت مئهانتلا امو
..... _ 

 . ةدئاملا ةروسم نم )٧٢( ةيآلا ۔_١

 . روطلا ةروس نم )٢١( ةيآلا ۔ ٢

۔ ٥٠١ ۔



 ى ؛ مهنم راغصلا ؛ نينمؤملا دالوأ نأ ؛ هيلع عمجي امم هنأ يعمف

 مكحلا رهاظ يف ةبحيدخ تناك دقو . يعم فالتخالا اهيف زوجي الو 9 مهئاباب

 اهنأو { ءادعسلا نم اهنأ اهيف ىوري دقو { مالسإلا لهأ نم ۔ مالسلا اهيلع

 © كلذ نع لئس دقو . ةنجلا لهأ ءاسن فرشأ نم اهنأ ةلي هللا لوسر لاق نمم

 . دليوخ تنب ةبيدخ : عبرأ ةنجلا لهأ ءاسن تاديس نإ» : لاقف ربخم ناك وأ

 دمحم هللا لوسر ةنبا ةمطافو . هتلأس اهنأ ثيدحلا اهيف ىوري يتلا هتجوز يهو

 ةنبا ميرمو © نوعرف ةأرما يهو ؛ محازم تنب ةيساو . هتنبا يهو ةلي

 ۔ مالسلا اهيلع ۔ ةشئاع نع لئسف « مالسلا هيلع ۔ ىسيع مأ يهو ؛ نارمع

 اهيف يورف ۔ هنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ ةنبا ، نينمؤملا مأ ةلي هتجوز

 ىلع يلضفك . ةنجلا لهأ ءاسن نم عبرألا ءالؤه دعب اهلضف» : لاق هنأ هنع

 . ةايم هلضف ينعي «ةلزنم مكاندأ

 مكحب : اهل اعبت راغصلا اهدالوأ ناك { ةنجلا لهأ نم (_) اهنأ حص اذإف

 هللا نإ مكناميإ عيضضيلْمفا تاك امو : - لجو زع ۔ هلوقك . - ىلاعت هللا باتك
 . _ هغ يجت فؤءرل سآتلاپ

 نإف ]. اوور امي ىلوأ تاياورلا لهأو ، لاح ىلع تاياورلا درن انسلو

 ؛ امهاندجوف نيثيدحلا انربتعا نكلو . اهيلعف اوبذك نإو ، مهسفنألف اوقدص
 توبث نم ٠ انلق ام ىلع اندنع ايهجرحغ ةلي يبنلا لوق نم نيحيحص اناك نإ

 نودبعتم نحن اميف 3 ايهيبأ ماكحأ يف ايهيلعو ، ينارصنلاو يدوهيلا دلول مكحلا

 ؛ هتابيغم مكح يف ، ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ىلع ضرتعي الو 0 هيف ماكحو . هب

 هلدع ةفص نم ؛ هيف باتري ال امم . ةداهشلا هب انل تحص وأ .3 انملعأ امب الإ

 . هل ةجحلا انيلع تماقو . هلضفو

 ۔ اهنع هللا يضر ۔ ةبيدخ دالوأ يف ؛ ثيدحلا ليلعت ىلع ليلدلا نمو

 ::+"+ جج"
 . ةرقبلا ةروس نم )١٤٣( ةيآلا ءزج ۔ ٢

۔ ٥١ _۔.



 7 حص دق ام رانلا يف مهءاغث كمنعمسأ ِتئش نإ» : يت هنع ىوري ايفو

 رانلاو ةنجلاب - هناحبس - هللا نم باقعلاو باوثلا ةحص نم باتكلا هب ءاج امم

 يف نم هللا ثعبيو هروصلا يف خفني نأ دعب ةمايقلا موي نوكي امنإ هنأ,نئيلقثلل
 فوقولاو & بابرألا بر ىلع ضرعلاو & باسحلاو فوقولاو رشحلاو 0 روبقلا

 نوكي كلانه مث ، رش وأ ريخ نم ؛ باتك نم ىطعأ ام ىلع لماع لك نم
 . باتري الو دحأ هيف كشب ال ام اذهف . باوثلاو باقعلا

 ؛ ليواتلا يف انعم جرخي ال هرانلا يف مهَءاغث كعمسأ تئش نإ» : هلوقو

 نوكي نأ ، باطخلا اذه . ايندلا راد يف اهبطاخ يذلا نيحلا كلذ اونوكي نأ

 جرخي امنإو ، باذعلا هب هللا دعوأ يذلا باقعلا نم ؛ دلخلا ران يف تقولا كلذ

 . باوصلل رومألا عيمج يف قفوملا هللاو ، بابسألا نم هوحن وأ انلق ام زاجم ىلع

 ؟ نوب اٹيو نومعني ‘ ةنحل ١ لهأ نم مهنأب ٠ مهيف لاق اضعب نأ بسحأو

 3، قاثيملا مهيلع ذخأ دق {© هتعاط لهأو هؤايلوأ مهنأل 9 هللا ءايلوأ باثي ايك

 { اهاندكأ ىتلا للعلاو اهانركذ يتلا دهاوشلل . ناميإلاو ةعاطلاو رارقإلاب مهلو

 هللا لوق توبثل { مهتاهمأ نم الو مهئابآ نم مهريغ رزوب نوذخؤي ال مهنأ
 ۔ .ها 9 ۔ / ×۔, سو ۔۔إ۔ ٥4 .ء ر ه -{ - ۔ ,ى ِ

 ثمبن ىتح َنيبذعُمم انك امو ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو : ۔ ىلاعتو كرابت -

 . ١}0 وشر
 : اعيمج رانلا لهأ يف ۔ ىلاعتو كرابت هلوقو

 ه ۔.., .. ,ة ت و ث۔٥ه۔ے - ×

 مُهُموُجُو تّةوسا نيذلا اماك هوجو دوستو ةوجو ضيبت مويو .
 . (}" «ةومكت نك ابرتاذملأ اوقوذق مكناميإ دهعب مترقكا ِ ُ۔,وه٥و ۔ ۔ ۔ب۔م .2 هد .,۔, ۔٥ه۔9ث۔.

 : ۔ ىلاعتو كرابت - لاقو

 ١}0. هقور بتك يذلا قألا آلي اهالض ال»
 _ ١٠١ ٠

 . ءارسالا ةروس نم )١٥( ةيآلا ءزج ١

 . نارمع لآ ةروس نم )١٠٦( ةيآلا ۔ ٢

 . ليللا ةروس نم )١٥ . ١٦١( ناتيآلا ۔٣٢

۔ ٥٢ ۔



 لدع مكح يف ئ مهيلع هب مكحي بيذكت الو . رفك موقلا نم ناك امو

 : لي يبنلا نع تبثي امل 3 هب انملعأ يذلا . هللا

 . _ ملتحي ىتح لفطلا نع عوفرم ملقل ا»

 ام . مالسالاب دوهيلا دالوأ نم لفطلا ملكت ول هنأ ٠ عامجالا ف تبث املو

 نم لفطلا ملكت ولو ٠ هيلع ربج الو ٠ اقهارم ناك ولو . هغولب لبق هيلع تبث

 يف هللا نيد ماكحأو . غلبي ىتح همكح هيلع تبث ام ، كرشلاب رارقالا لهأ

 امهدحأ يف تبثي ال . انملعأ اهب ىتلا ؛ هلضف دهاوشو . اندبعت ام رهاظ

 هاصع نم ىلع ةجحلا مايق دعب 0 هتيصعمب الإ . ةرخآلا راد يف ةبوقع ۔ انعم ۔

 هنأ الإ ٠ هماكحأ نم ء ىش يف هيلع ضرتعم ريغ ٠ هيلع اهميقي نأ ءاش ام {&© هنم

 : لاقف ، ىلاعتو كرابت هنلا لضفت دق

 َ ۔ ۔ه۔ حر ۔ 2 مو و مم
 . (ا پالوتسر ثعبن ىتح نيبذعم انك امول

 : ىلاعت لاقو
 ۔ه۔ » ته .إ ۔۔ تي .ه ت ۔ إ ,هو , _ تأ ء ور

 دعب ةجح وتا ىلع ريانلل نوكي الئل نيرذنمو نيرشبم السر» ,

 . (}أ « كح ازيزمَمفا ناكو } ل
 دعب وأ لسرلا لبق . ادبأ ةجحلا هيلع نوكت نأ لج ىلاعتو كرابتو

 عيمج يف ٠ هلضفو هلدع نم 6 هرمأ نم ىبس ام عيمج ف هل ةجحلا لب ٠ لسرلا

 ٦ هلضفو هتنم نم هدابعل اذه لعج نأ ] همو هلضف ةحص نم هنكلو © هقلخ

 : ىلاعت لاقف

 هتلا نإ نوقتي ام مهف نيبي ىتح مهاده ذإ دعب اموق لضيل هللا ناك امول ِّ - ہ م َء۔ أ وإ هيدو ۔۔ ند ۔۔ ٥ ۔٥۔ ے.ر م  . < ,ح ,۔ێ

 . '} ه«معيحت ,ينك لكب

 . ءارسالا ةروس نم )١٥( ةيآلا ءزج ۔١

 . ءاسنلا ةروس نم )١٦٥( ةيآلا ۔ ٢

 . ةبوتلا ةروس نم )١١٥( ةيآلا ۔٣

۔ ٥٣



 لوقعلا دهاوشو } هلضف نم اذه نأ ىلع لدت . هباتك دهاوش نم ريثكو

 نم ادحأ بذعيل نكي ل ٠ هلضفو هل دعو هتمكح يف هنأ ؛ كلذب هل دهشت

 تضقانتل ال إو {} هتيصعم له أ نم ؛6 هقلخ نم هريغ هب بذعي امب الإ ٨5 هقلخ

 . اريبك اولع لاعتو رعو كلذ نع لج . ماكحألا

 ىلع لدت ؛ نبلقثل ١ نم هقلخ يف هماكحأ ده اوشو ٠ هلضفو هتنمو

 دق صاعل الإ 53 هقلخ نم ادحأ الو . ادحأ اهنم بذعي ال هنأ ىلع } كلذ

 لهأ نم امهنأ ۔ نالقثلا امهو ۔ اعيمج اهنأو © هيلع ةجحلا مايق دعب ؛ هاصع

 : لاعت هلوقل . كلذ نع لاحم ال ٠ ةنحلا لهأ نم وأ ٦ رانلا

 ۔۔ وو ۔۔ إ ے م ۔,وه٥ ث ّ ۔ .ي ۔ ٥, ۔ه۔ إ م

 يايا مكيلع توّصقي مكنم "لسر مكتايةلا ريئالاو رها رشت ايل
 ايندلا ةايخلا"مهترغَو ًانيفنأ ىلحت اندنهت اولاق . اذهك مكيب ءاقل مُكنوُرذنو
 . () «تيرفاح اوناك مأ مهفنأ لحت اودهشو

 ‘ ناميالاو رفكلاو ةيصعملاو ةعاطلاب ؟ نبلقثلل هنم ةبطاخملا تناكف

 { هللا لضف نم لدت كلذ دهاوشف ٠ سنالاو نجلا رشعم ؟ باقعلاو باوثلاو

 ملعأ وهو ١ باوثلا لهأ نم وهف . هللا ةيصعمب باقعلا مهنم قحتسي ل نم هنأ

 فو ؤرلا { ميحرلا ربلا ، روجي ال يذلا لداعلا وهو 5، ىلاعتو كرابت كلذب
 . روفك صاع لكل ٠ باقعلا ديدشلا ‘ روفغلا

 ح .
 هيلع ضرتعن الو .ا ذهس هل دهشن نحنو . قحل ا هدعوو اندعو اذكه

 . اصن هب انملعأ امب الإ { هتابيغم نم ءيش ىلع { ةداهشلاب

 ةاجنل هجو ىلع ٠ ةنحل ١ نولخدي مهنإ : مهيف لاق اضعب نأ بسحأو

 ىلع ةنحلا مفوخد نوكي الو . رانلاب اوبقاعيف ؛ اوصعيو اورفكي ل ذإ ٠ رانلا نم

 نونوكي نكلو . هب نوباثي ام ؛ ةعاطلا نم مهنم نكي مل هنأل ، باوثلا هجو

 نمم ةنحلا لهأل اباوث نونوكيو ٠ نوبقاعي الو نوباثي الف . ةنحلا لهأل امدخ

 . ماعنالا ةروس نم )١٣٠( ةيآلا ۔ ١

۔ ٥٤



 مه لب .3 نيباثم ريغ . ةنجلا لهأل اباوث روحلاو نادلولا نوكي ايك } عاطأ

 : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو . رانلا نم اجن نمل ىبوطو ٠ باوث

 س 74 ۔۔ ۔ م ث ۔ه۔ ٠2 ِ ري 7 ح ِ ٠٤ ۔۔, 1 .. م

 حزحز نمف ةمايقلا ْموُي مكروجأ نؤفوت امنإرت توملا ةقئاذ سيفن لك {
 . ١( يرو رغلا عاتم ر ايندلا ةيقلا امو راق دقف ةنا لخلاو رانلا نحت

 نم ناك دقو 0 لاق ام عيمج يف انبر قدصو . ةنجلا لهأل دحاو ىنعم ي

 انعم حصي مل ، ىلاعت هللا ةعاطب رارقإو ةداهشو ناميإ ؛ هللا انملعأ اميف موقلا

 ناك هنأ هيف فلتخع الو . عامجإ الو ةنس نم الو هللا باتك نم ٠6 مهنم اهضقن

 : ىلاعت لاق هنأ هللا نع تبث دقو . مهنم

 ۔۔٠۔ 2 ۔ إ ے راو تد ] إ ۔٥ے إ و ۔ ] و ۔ ن٣-
 ثبت قح َنيبذَمُم انك ات ، ىرخأ رزو ةرزارك رزت الو ]

 . (}] الوسر

 مهنم نكي . اذإ }، ةعاطلاو ناميالا باوث نومرح منأ ۔انعم_۔ حصي الف

 مهداسجأب ةعاطلا لامعأ نم { مالسالا مكح يف مهل تبثي ام ؛ لمعلا نم

 يف مهل تبثي ل هولمع مهن أ ول امأو . مكحل ١ يف مهنع ليزأ دق امب . مهتنسل و

 دهاشب الإ حصت ال ةضراعملاويةضراعم اذه نأ انعمو . مهيلع الو مكحلا

 . ليلد

 نم ءيش ءادأ ؛ هغولب دعب ملسم نم نكي ل ول هنأ عامجالا نأ انعمو

 ىلع تامو 0 لامعألا نم ءيش الو . ةاكز الو موص الو ةالص نم ضئارفلا

 يف هب دهشي امب . رهاظلا مكح يف { ةنجلا لهأ نم هنأ عامجإلاب هنأ ، كلذ

 ضقني ام لافطألا نم ناك امو { ناميالا لمع نم هنم ناك امو { ةنونيدلا
 الو } ةيصعمب مهل تبث يذلا { ةعاطلاب رارقالاو رفكلاب مهل تبثي يذلا ناميإلا

 هباوث رمأ يف الو 3 هنيد رمأ يف ىلاعتو كرابت ۔ هللا ىلع ماكحألا فالتخا زوبي

 . هباقعو

 . نارمع لآ ةروس نم (٥٨١ر ةيآلا ١-

 . ءارسالا ةروس نم )١٥( ةيآلا ءزج ۔٢

. ٥٥ ۔



 نم لافطألا نأ ىلع انعامجإ { هللا لضف نم اندنع دهاوشلا مظعأ نمو

 8 مهنم تناك ةعاط توبث ريغ ىلع 0 ةنجلا لهأ نم مهنأو ، نوباثي ناميالا لهأ

 ةعاطلا يف قافنلا لهأو كرشلا لهأ لافطأ لثم مهو . مهنم ناك ناميإ الو

 © اصن مهنايعأب ءالؤه نأ تبثف ، لثملا يفو هبشلا يفو قلخلا يفو 9 ةيصعملاو
 لهأ مهنأ ؛ صن ءالؤه يف تاي ملو ، باوث لهأ مهنأ ةملكلا مهيف تعمجأو

 حصي مل امم ، انفصو ام وحنب الإ { راثآلاو رابخألا ماكحأ نم حص امب | باذع

 لهأ نم مهنأ ؛ لافطألا نم ءيش يف تبث اذإ هنأ انعمو ، ةرخآلا رومأ نم هنأ
 وأ ليلدب الإ فاصنالا يف كفني ملو ، مهلثم يف تبث ث ةرخآلا يف باوثلا

 دجوي نلو 0 لوقعلا يف حصي امب وأ & عامجإب وأ | ةحيحص ةنسب وأ باتكب

 هريغ يفو اذه عيمج ين اننيدو ، نيملسملا لوق انلوقو 0 اذه يف هللا ءاش نإ كلذ

 هندل نم هليبس ىلع ىضم نمو . هتمأ نم ةماقتسالا لهأ نيدو ةلي دمحم نيد

 . ةمايقلا موي ىلإ

 باقعلاو باوثلا يف إ مهيلعو مه ةداهشلا نع فقو اضعب نأ بسحأو
 اذإو & باقع وأ باوثب } حيحص صن كلذ يف مهلصي مل ذإ 0 ةرخآلا يف

 . انيد اهب نوعطقي { ةداهش كلذ يف مهعم حصي ىتح ، كلذ يف سانلا فلتخا

 بهذم اندنع وهو ، هيلع عمج ربخ حيحص وأ { هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم
 لمهأ نأ انعم هنأ الإ { هللا ىلع ضارتعالاو & فلكتلا كرت هيف نأل { ةمالسلا

 رزت ال هنأ رارقإو 0 مهنم ملع ىلع ، ةداهشلاب عطقلا اوكرت امنإ إ بهذملا اذه
 عيمج يف راب {. هماكحأ عيمج يف لداع ىلاعت هللا نأو ؤ ىرخأ رزو ةرزاو

 الو } ربجلا الو } روجلا هيلع زوجي ال ٦ همالك عيمج يف قداص . هماسقأ

 عيمجلا يف همكحو { مالسالإ لهأ الو } رفكلا لهأل ؛ ماكحالا يف فالتخالا

 دنع ءاوس هيف مهلكف ؛ مهلو ، رفكلا لهأ يف تبث امو ىلاعتو كرابت دحاو
 اذهف۔ ىلاعتو كرابت هللا دنع ءاوس مهلكف { مهلو ناميالا لهأ يف تبث امو 3 هللا

 . مهابص يف اوتام اذإ لافطألا ماكحأ يف

۔ ٥٦ ۔



 باب

 لافطآلا نم ملحلا غلاب مزلي ام

 ةعاطلا يف ؛ دبعتلا لاح يف اوراصو . ملحلا لافطألا غلب اذإ امأو

 8 مهسفنأ ماكحاب . ماكحألا يف مهئابآ عابتا لاح نم اوجرخو 3 ةيصعملاو

 ءيش بوكرب وأ ٠ مزال عييضتب اثدح اوثدحت نأ لبق {}© اندنع كلذ لاح يف مهو

 ىلع - ىلاعت ۔ هللا مهرطف ذإ ٠ نامالاو مالسالإ مسا مهل تباث ‘ مراحملا نم

 مهغلب اےیف مهيلع سيلو { اهنع مهجرخي ام . ةرطفلا دعب مهنم نكي ملو ٠٨ كلذ

 ىلاعت هتلا رودقم نم كلذ نأل .5 ةجح دبعتلا لاح نم . هيلإ ۔ ىلاعت ۔ هللا

 . مهسفنأب مهلاعفأ نم ال ٠ مهيلع

 الو { رفك مهيلع بجي ؛ غولبلا لاحب مهنإ : لوقي ادحأ نأ ملعن الو
 . نيثدحم هب نونوكي

 ثدح الإ هليزي الو مهنع هضقني نلف 3 ناميالا مسا مهل تبث اذاو

 رفك وأ ، دوحج رفك هب نوقحتسي امم . ةين وأ ، لمع وا } لوق نم { هنوثدحي
 وأ ، راصمألا نم اوناك ام ثيح نم . دبألا ىلع انعم كلذ ىلع مه مث © ةمعن

 دعب { امرحم اوبكري وأ . امزال اوعيضي ل ايف .© رحبلاو . ربلا نم وأ . راطقألا

 نم { مهيلعو مهل هللا هتبثأ ام مهنع لوزي نلف ؤ كلذب مهيلع هللا ةجح مايق

 { مهرمأو قاثيملا مهيلع ذخأ هبو ، مهترطف هيلع يذلا ؛ نيدلاو نامالا مسا

 ىلعو 6 باقعل ١ مهدعوأو مهرذح مهيلع هنم ةجحلا مايق دعب هعييضت ىلعو

 بوكرب وأ 5 هنم مزال كرتب هيف اثدح اوثدحي مل ام 3 هيلع ةماقالاو & هب كسمتلا

 اندنع مهنع كلذ لوحتي نلف ، باوثلا مهدعو ، ةجحلا مايق دعب { هنم مرحم

 كرابت ۔ لوقي ثيح ٠ هللا دعو اندنع مهل تبث كلذبو 3 هوضقني ىتح

 : ۔ ىلاعتو

۔ ٥٧



 س ر م ورا ر 7 ,2 ۔١. 2 م 9 م٥ إ ة .2 ح }, ۔ ,

 هللا نإ نوقتي ام مه بي ىح مهادمك .دإ دعب اموق لضيل / هللا ناك امو

 و, ۔ < .,م

 . "_) «ميلحت ءيش لكي
 : ۔ ىلاعتو كرابت - لاقو

 ََک ۔,۔۔4ي ۔۔ق ر ۔ 4 ۔ور۔ذه4 ۔ ,.ه .
 رزت الو 0 اهيلع لضي امنإف لض نمت . هسفنل يدتهت امنإَك ىدتمما نمو

 ح { ۔هح ت ۔ ۔ × ۔وةم ه .إ 737 - , س

 . 0}» «الوُسر تبت قح نيبذمُمنك اموت . ىرخأ رزو ةرزاو

 نم ةبطاخملا هب نوكت اييف 9، مهيلع ةجحلا هب موقت لوسرلاو

 ةجح هغلبت ل نم كلهم الو . تاع ومسملل ةجحلا موقت الو }& تاع ومسمل ١

 ٠ هرذع عطقت يتلا ةجحلا غولبب الإ - لاعتو كرابت ۔ هلللا نيد نم تاع ومسملا

 . كلذ هبشي ام وأ ٠ روظنم باتك نم هماقم موقي ام وأ ٠ عومسم نم

 باب

 ت الوقعم او تاعومسملا ةحح نيب قرفلا

 ةطاحالاب ؛ بلقلا رطاخل تاعومسملا ةجح موقت ال : ليق هنأ انعم

 ايف . لوقعل ا ةجحب بلقل ١ رطاخب ةجحلا موقت امنإو . تاعومسملا ماكحاب

 موقيف 0 هتيادهب كلذ ىلإ ادحأ هللا غلبي نأ الإ & تافصلا ماكحأ نم جرخي

 ٠ هيف كشي الو ٠ عومسملا ماقم { هل ىلاعت هلللا ماهلإب . لوقعلا ف هعم كلذ

 ؛ هتتأ اذإ هللا ةيادهو { هتغلب اذإ ىلاعتو كرابت هللا ةجح عدي نأ هل سيلف

 : لوقي - لاعتو كرابت ۔ هلللا نأل

 ِ ۔٥إ ,ص ۔۔۔ إ | ۔ ,22 و ۔ ٥ و ےحو٭ ۔۔ ٥
 . () «پتيعمجأ مكاده ءاش ولف ةغلابلا ةجحلا هللف لق

 وأ ‘ قيدصتلا وأ ٠ لمعلا بجوو .4 رذعلا عطقنا ةجحلا تغلب اذإف

 . ءارسالا ةروس نم )١٥( ةيآلا ۔٢

 . ماعنالا ةروس نم )١٤٩( ةيآلا ٣_

۔ ٥٨



 3 هلضفو هللا ةنم نمف 5، ةجحلا غلبت مل امو ، ناميالاو قيدصتلا وأ ؤ لوقلا

 كرابت هنأ ايك 0 نايبو ةجحب الإ لضي" نل هنأ ؛ انعم اهمكح حيحصلا

 . بنذب الإ بقاعي نل كلذك . ةتباث ةعاطب الإ بيثي نل ۔ ىلاعتو

 3 مالإ وأ ك بلق رطاخب وأ ، روظنمب وأ ، عومسم ةجحلا غلبي مل نمو

 امم وأ } لعاف لعف ربخ غولبب وأ . هيوري لعافب مات وأ { مانم يف اي ؤرب وا
 مهتغلب ام الإ 3 هنيد يف مهمزلأ امم دابعلا ىلاعت هللا فلكي نلف { اذه هبشي

 راذعإو نايبب دبعي نأ ، هلضفب كلذ ءاش هنأل ؛ هيهنو هرمأ نم 0 هب ةجحلا

 . هنم الضف اذه ناك ايك ،. الدع هنم كلذ ناك ، كلذ ريغ ءاش ولو .3 راذنإو

 الو { ةوعد غالبإ الو & ةجح ريغ ىلع دابعلا بذع ول هنإ : لوقنو
 3 الضفتم ننملا هذه يف ناك ايك . الدع كلذ عيمج يف ناكل { راذنإ الو راذعإ

 اذ هناحبس ناكف ]© كلذ نم ءاش ام نوكي نأ 3 هلضفو همركب ءاش نكلو

 : ي هيبنل ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو &، ناسحالاو دوجلاو { نانتمالاو لضفلا

 اذم ةلإ يجؤأوك . مكتيب ينب ةيهش ةفا ل .ةتامش ربكأ ءيست يأ لقو
 ال لك . ىرخا ةفآ هللا غت دأ توُدَهْشَنَل تنأ علب نم هب مكرذنأل نآرقلا

 . ١} ةوكر تز يرب يترو لحاو٣ةلوه امإ ل . دهف
 ىلعو . باتكلا يف كلذب تبث ؛ اهغولب دعب ةجحلا مايقو راذنالا امنإو

 . بابلالا ولوأ عمجأ كلذ

 الو . ىدتها ول ؛ ةيادهلا اهب اكردم نوكي يتلا ةجحلا هغلبت مل نمو

 ملعن ال ام كلذو { ةجحلا مايقب الإ كلهي الو { هرذع انعم اميف كلذ يف عطقي

 نم اههبشي ام وأ & تاعومسملاب الإ موقت ال عمسلا ةجحف . افالتخا هيف

 . تاروظنملا

۔ _ ٥٩



 باب

 عامسلاب ال ا ةححل ا هب موقت ال ام

 كلذ هبشأ امو

 ةعيرشلا ماكحأ نم ناك ام عيمج يف جرخي هنإ : ليق هنأ انعم ييف كلذو

 لامعألاو ءايسألا نأل ؛ ءايسألاب ةجحلا نم جرخي ام عيمجو 3 نادبألاب المع

 & لقعلا ةجحب كلذ كردي ال & يهنلاو كرتلا نم 0 لاقملا نم كلذ هبشأ امو

 . كلذ هبشي امو عومسملا ةجحب كردي امنإو

 مهل حصي ال يذلاو . نيكرشملا ةلي يبنلا اهيلإ وعدي ناك يتلا ةلمجلاو
 الو & تاعومسملا ةجح نم اهنأ ليق دق هنإ : يعم ليق اييف 0 اهب الإ مالسالا

 ةجح قيرط نم اهتفرعم موزلو 9 ةيمستلا ةرابع ليبس ىلع ةجحلا اهب موقت
 . لقعلا

 { ءايسألا نيب لقعلا ةجحب قرفلا عاطتسي ال هنأ ؛ انعم يه كلذكو

 . ههبشي امو عامسلاب الإ انعم كلذل قرفلا الو

 ماصتعالاب { ةمالسلا مكح هل تبث نم ىلع . ةجحلا مقت مل امف

 سيل هنأل © ةلمجلاب هلهجب . انعم كلهي الف } رفك هضقني مل يذلا ؛ ناميالاب

 ماكحأ يف وهو . هغولب دعب كرشلا نم ءيشب كرشأ دق نكي مل اذإ ؛ كرشمب

 3 هل تبث دق ام ىلع ، هيلإ ةجحلا غولبب الإ كلهي الو { رفكي مل ام انعم ناميإلا

 . انعم ءاوس وهف { ناك عاقبلا يأ يف ، هرمع يف شاع ام كلذ ىلع شاع ولو

 ابطاحم ناك { هتيلب هيف تلزنو { هنيد رمأ نم همزل ام لكف 3 هناميإ لاح ىلع وهو
 © لقعلا ةجح نم هيف ةجحلاو همكح جرخي امم . هللا نيد عيمج نم . هنيعب هيف

 نم ملعلا وأ { لاقملا وأ & لامعألا نم مكح هيف هيلعو ، عمسلا ةجح نم وأ

 . اهيلع ةجحلا مايقو اهغولب دعب اهلهج نم يتلا ةلمجلا وأ } لالجلا يذ ةفص

 بطوخ . هب ةجحلا هتغلب ام لكو . ءاوس انعم كلذ لكو } لالضلا بجوتسا

۔ ٦٠ ۔-



 همزلي ام ؛ قيضلا لاح يفو . هيف هعسي ام ةعسلا لاح يف هيف هل ناكو . هب

 . هيف

 باب

 نيربعملا نم عامسلاب الإ ةجحلا هب موقت ال ام
 ههبشي امو

 ام عيمجب قدصو نمآ دقف 3 هب قدصو ةي دمحم هب ءاج امب نمآ اذإو
 ، هلسرو { هئايبنأو {، هلا بتك نم ؛ بتكلا نم هب قدصيو . نمؤي نأ هيلع

 كرابت ۔ هللا ةفص نع جراخ وه امم ؛ هب ناميالا هيلع ام عيمجو . هتكئالمو

 ةلمج يف ةجحلا { ليق اميف ©، هيلع موقت الو { هديعوو هدعو مكح نمو ۔ ىلاعتو

 ال امم وأ { هللا باتك نم هل ملعلا دعب الإ ، هرسفم نم هنم ء يش يف الو ، كلذ

 يف كشلا هل زوجي ال ىتلا {© ةجحلا هيلع موقت وأ © كلذ ملع نم هيف كشي

 اييف ةجح هيلع نوكيو . هلهج هعسي ال يذلا { هللا نيد نم ءعىش يف ؛ اهلوبق

 وأ { هيف كشي ال ايلع ؛ كلذ نم ائيش ملعي مل ايف ؤ هللا نيد نم هلهج هعسي
 ؛ اهيف كشلا هعسي الو ، ةجح هنم ءيش وأ ، كلذ ةرابعل ةجحلا هيلع موقت

 ةيالوو ةلي هللا لوسر ةيالولو © ىلاعت هللا ةيالول قحتسم {. نمؤم ملسم وهف

 الو ةيا ارسفم ةي هللا لوسر دمحم هب ءاج امم ملعي مل ولو { نينمؤملا عيمج

 الو ينب ملعي مل ولو ، كلذ موزل نم ءيش يف ؛ هتيلب هب لزنت ملام افرح
 ريغ ءايبنأ الو . ةكئالم الو { هريغ الوسر هتل نأ الو { ةي دمحم ريغ ؛ لوسر

 هغلبت نأ لبق اذه عيمجب وهو ةي دمحم هب ءاج ام ريغ ابتك هل نأ الو ةلي دمحم

 . ملسم ؛ هنم ء يشب وأ © هب ةجحلا

۔ ٦١ ۔



 باب
 نيربعملا ةلمج نم ةجحلا هب موقت ام

 © ةجحلا هيلع موقت هنإ : ليق هنأ يعمف . ةلمجلاب هيلع ةجحلا مايق امأ

 وأ ملسم نم 7 ريبك وأ ريغص نم هربخأ نم عيمج نم اهربخبو 0 ةلمجلا ةرابعب

 اذإهوه ام فرعي ال ظفل نم وأ 9 هؤرقي باتك وأ ، هوتعم وأ حيحص نم . رفاك

 هعسي الو .3 هيلع ةجح كلذف . هب دارملاو هانعم فرعو . ربخلا كلذ لقع

 . ليق هنأ يدنع اميف كشلا

 هنأ يعمو . كلاه وهف ؛ هنم ءيش وأ ©٠© كلذ دعب نم .0 هيف كش نإو

 يف وأ ىلاعتو كرابت هنلا يف كش اذإ © بتي مل نإ لتقي ١ كلذب كرشم : ليق

 يفوأ ٠ ءايشألا هذه نم ءيش يف كش نإف ٠ زي لوسر هب ءاح ايف وأ ٠ هلوسر

 . لتقي بتي مل نإ ، كرشم كلاه وهف . اهدعب اهنم ءىش

 باب

 تادابعلا عيمج نم ةححلا هب موقت ام

 بلقلا رطاخب لقعلا ةجح نمو

 هدعوو - 7 كرابت ۔ هللا ديحوت ةفص نم 6 ةلمجلا هذه يف لخد امو

 لزنت مل ام ؛ هلهج هل عساو وهف نم دمحم هب ءاج امم . كلذ هبشأ امو } هديعوو

 نإف }© كلذ ركذ هلابب رطخي وأ { هيلإ ىعذُي وأ { كلذ ركذب عمسيف 7 هتيلب هب

 يف كشلا هعسي ل ؛ هب دارملاو . كلذ ىنعم فرعو ٠ كلذ ذخأ مهنم ناك

 هللا ةفرعم لثم كلذو ، كلذ ةفرعم هيلعو ؛ ليق اميف هل لهجلا الو } كلذ

 وأ { رداق هنأ وأ ٠ ءيش هلثمك سيل هنأو هل كيرش ال دحاو لاعتو كرابت -

 هنأ وأ . ميكح هنأ وأ . ميلع هنأ وأ } ريصب هنأ وأ ، عيمس هنأ وأ ، رهاق هنأ

۔ ٢٦۔



 وأ هتاذ تافص نم ؛۔ ىلاعتو كرابت هللا تافص نم كلذ هبشأ ام وأ © زيزع

 ةلثامملا الو ، هقلخل هباشتلا اهيف هيلع زوب ال يتلا { هلاعفأ تافص نم

 لكف 3 هقلخ نود كلذب هل رارقإلا الإ عسي الو . ةأطاوملا الو . ةسياقملا الو

 ؛لوقعلا ةجح نم 3 هقلخ عيمج ىلع ىلاعتو كرابت ۔ © هل ةجحلا هب موقت امم اذه

 هلل ةمئاق هتجح اذه نأل ؛ ةرابع الو ربخ هب مهتأي ملو كلذب اوعمسي مل ولو

 هب ءاج الو 5 باتك هب لزن الو ، لوسر هيف تاي مل ولو . ۔ ىلاعتو كرابت

 3 هلدعب ۔ ىلاعتو كرابت هلل فارتعالا الإ ، لوقعلا يف زوجي ال هنال 5 ربخ
 . هقلخ نم هاوس نمع هتفصو هتايابو { هل هتوبثبو

 أ سانلا تاك : ۔ ىلاعت ۔ هلوق ىلاعتو كرابت هباتك هب ءاج كلذبو

 مكحيل باتكلا مهعم لزنأو نيرذنُمَو نيشم يلا هللا تعق ةدحاو
 مهتءاج امم دعب نم وتوأ نيذلا لإ هيف تفتخا امو هيف اوفلتخا ايف سانلا نبب

 ثاو نذإب خلا َنم هيف اوفَلَتَحا املاؤنَمآ نيذلا ةفا ىدهف هتيب ًايغب تاتبلا

 . 0}) «ميقتنُم ارت ناي نمم يده
 { ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هتفرعم يف © ةدحاو ةمأ اوناك مهنأ ليوأتلا يف ءاجف

 مهل نكي ملو & لسرلا هللا ثعبي نأ لبق كلذ ريغ مهل نكي ملو 3 هتفرعمب هنودبعي

 فارتعالاب الإ هنم ءيش يف الو { هيف كشلا يف الو ، كلذ ةفلاخم يف رذع
 ملو 3 هتايآ نم رهظ امو . هتمكحو هتردقو { هلدعو هلضف دهاوشبو . هتايآب

 يذلا {. يهنلاو رمألا نم لسرلا هب مهيتأت ام ىلإ اوغلبيل كلذ لبق اونوكي
 اهلسري يتلا لسرلاب الو ، مهيلع هللا اهلزني يتلا بتكلاب الو { هب هللا مهدبعتي
 ةفرعملا ةحصب ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هل لسرلا لبق هل ةدابعلا تناك امنإو . مهيلإ هللا

 لاق 3 هتايآبو هب ناميإلاو 3 هل مالستسإلاب ةدابعلاو { هل ةعاطلا صالخإو { هل

 8 اذه ىلع يأ . «. .ةدحاو ةمأ لساتلا ناك : ۔ ىلاعتو كرابت هللا

 مهنمو { اشلا مهنم ؛ لسرلا مهيلإ لسري نأ لبق . هتدابع يف اوفلتخاف

 . ةرقبلا ةروس نم )٢١٣( ةيآلا ۔١

۔ ٦٣



 تبن : _ ىلاعت ۔ لاق 3 هريغ هعم دباعلا مهنمو } لطبملا مهنمو 3 دحاجلا

 ايبن رانلا نيب مكحيل قحلاب باتكلا مهَعَم لزنارتَنيرذنُمو نيعم نتلاهفا
 . هيف افلتخا

 هل ةدهاشو .3 هدبعو هعاطأ نل ةرشبم ؛ هللا نع لسرلاو بتكلا ت ءاجف

 ٠ هتفلاخمو هلطابب هيلع ةدهاشو .3 هاصع نمل ةرذنمو . باوثلاو باوصلاب

 . كلذ ىلع باقعلابو

 باب

 يهنلاو رمأل ا تبث نيأ نمو ةححلا ىنعم

 عامسلاب الإ موقت ال هنأ هللا نيد نم ههابشأو

 يفو ، هلسر نسلأ ىلع ؛ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نع يبنلاو رمألا ءاجو

 هللا مهاده ام ىلا الإ {© هنم ءيش لا الو ‘ هيلإ نوغلبي اونوكي ل يذلا هباتك

 كرابت ۔ هللا ةدابع عيمج ناكف { هتفرعمو هتايآبو 5 هب ناميإلاب هتدابع نم ؛ هيلإ

 لالحلا نمو ، يهنلاو رمألا ةفرعمو { مهب ناميإلاو ، لسرلا ةفرعم نم ىلاعتو
 ؛ مراحملاو مزاوللاو ، رجاوزلاو رماوألا نمو © ةيصعملاو ةعاطلاو { مارحلاو

 ملسو مهيلع هلللا ىلص - هلسر نسلأ ىلع ٠ دابعل ١ ىلع هلل ةجحلا هب تماق امنإ

 ىلع ردقي الو فرعي ال كلذك يهف { مهيلع تلزنأ يتلا هبتك يفو { ۔ نيعمجأ

 هءايبنأ صخ ايك ؛ هب هصخو . كلذ ماهلإب هيلع هللا نم نم الإ 5 اهتفرعم

 ةجح كلذ ىلإ غلبي الف الإو . همكح ماهلإو هماهلإو ، كلذ ف يحولاب هلسرو

 3 لسرلاب الإ هللا نع هب ةجحلا نكت مل ايك نيربعملا نم عامسلاب الإ ؛ ةعطاق
 هفلكتت الف _ ل اعتو كرابت ۔ هللا ةفص ادع ام ورهور .! هتجح نكت ل ام لكف

۔ ٦٤ ۔



 © كلذ ءاش نمل هماهلإب ؛ هللا نم ةتم وأ { ةرابعلاب الإ هيلع ردقي الو } لوقعلا

 كرابت ريدق ءاشي ام ىلع وهو . هبهاوم لئاضف نم وأ ، هلضف نم كلذ نإف

 . ۔ ىلاعتو

 3 قلاخلا لوسر هب ءاج ام ةلمجو . قلاخلا لوسرو 3 قلاخلا ةفرعم اماف
 امأو ، انفصو دق ايك . ربعمو قطان لك نم هنأ : ليق اييف ؛ هيف ةجحلا نإف
 5 يهنلاو ، رمألاو ، لاثمألاو 0 رابخألا نم قلاخلا لوسر هب ءاج ام رئاس

 هتعاط ىلع ؛ هديعوو هدعو ةحصو ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةفص كلذ نم ادع ايف

 كش ال يذلا ملعلاب الإ ؛ ةجحلا هب موقت الو {} دحاو هانعمف 3 هتيصعمو

 عسي ال يتلا . هلهج عسي ال ام مكح اهترابعب موقت يتلا ؛ ةجحلا مايقب وأ 3 هيف

 ىلاعتو كرابت هللا نيدب هماقم ماق نمو 0 ةي لوسرلا وهو 3 اهلوق يف كشلا

 كشي مل ام لثمك 3 كلذ نم هيف كشي ال ابب هملعو { هنايو هقدص حص نمم)
 ةجح هتغلب نمو & سانلا نم هيلإ لسرا نم عم . ةي لوسرلا نم كلذ يف
 . هب صخ امو . هللا نع هب ءاج ام ةحصو . هتنامأو هقدصو هتلاسر

 قدصلا هل حصو ، نامزو رصع يف ؛ هللا دابع نم لزن نم لك كلذكو

 ملعلا وأ { هيفو { هيلع ةنامألاو {} ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيدب ملعلاو 3 ناميإلاو

 نم دحاو فرحب وأ 7 هللا نيد نم ملعلا نونف نم دحاو نفب ولو 5 هنم ءيشب

 ةجح ةربخلاب وأ ، كلذ يف ةرهشلاب هل حص اميف وهف © هلللا نيد نم ملعلا فورح

 : هيبنل ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوقل ، هيف لاق اميف

 . رذنم هي لوسرلا ام 5 ليقف 3 0)هامت يوق لكلو تتامو
 نم تقو وأ ، نامز وأ } رصع يف هنيد نم عشب ۔ ىلاعت ۔ هللا هصخ نمم لكلو
 ةجحلا ةلزنم { مزاوللا يف مكحلا يف لزني . هنيدب مئاقو 3 هللا ةجح } تاقوألا

 هلوق كلذو { قحلا يف مايقلا يف هماقم موقيو ةلي يبنلا ةلزنمو { دابعلل ةمزاللا
 "اظ مبْمَف اندابع نم انيفظضا نيذلا باتكلا انثروأ مث : ۔ ىلاعتو كرابت -

 أ ٨٦٠ دعرلا ةروس نم )٧( نبالا ۔١

. ٦٥ _



 لَضقلا ومك كيذ لا نذإب تانيلاب "قباس "ممم دنم مجنمو هيقل
 . ١}' بكلا

 امنإ نكلو { مهريغ دحأ نود هب زازبتساب الو كلمب هل مهثاريم ناك ايف

 مهلعج نأ { باتكلا ماكحأ نمو ، باتكلا نم ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا مهثروأ

 . مهعبت نمل ةجحو ةلدأو { اماؤقو ادوهشو } ضرألا يف انايعأو 3 هل ةجح

 نييبنلا لعج ايك ، مهعاطأ نم ىلعو { مهعاطأ نملو . مهعبت نم ىلعو

 هنم ءيش يف ةثرو اولعج امو . هنم اوثرو ايف الإو { ةلدأو ادوهشو ةجح لسرلاو

 . اكلم

 ه .,, ._ ٥, ٨, ,3 ۔ 1 - !: .
 مكلمع فلا ىرتس اولمتحتا لقو : ۔ ىلاعت هلوق كلذ دهاوش نمو

 .ء + ري . َ ۔3ؤ ن م ۔ ر.و ۔ , ج ٠٣. ۔ و ٠ م ۔۔
 متنك امب مكؤبنيف ةداهشلاو بێفلا ملاع لإ نودرتشسرت نونمؤملاو هلوسرو
 : . _} ومع

 ة ۔ إ إ ۔۔و و مره ع 2 ں 220 .۔ ۔,,۔۔ص ,
 سانلا ىلغ ءادهش اونوكتل اطسو ةمأ مكانلعج كلذكو ط : هلوقو

 ً ...ذ . ۔ے۔د إ إ ه ح ٠ 2٠. _ ۔۔,2- < ر و7 ل ,, ح . ۔

 نت من هتلَع تنك يتا ةل ةلمج امو ايهك مك نوتسلا ةوك
 ] رم م ٠ م م ح ےك2 د ذ, 72 , , م ٥2 - 7 ره۔ ۔ ك و ص َ

 هللا ىده نهذلا لَع الإ ةريبكل تتاك نإو هيبقمع لحت بلقني نمي لوسرلا عبتي
 . (} هميحر ثفؤعرل رياتلاب هلا دإ مكناميإ عيض هلا ناك امو

 رايخ هنأ كلذ دهاشو . كلذك هانعمو (رايخلا) : ليق اييف انهاه طسولاو

 ٥. ۔ ٥ م . لش .2 ه ..ه م - إ ١۔ ٠

 فورلاب نورُمات رانلل تجرخأ مةمأ ربخت متنك : ۔ ىلاعتو كرابت هلوق

 هبنم مه اري ناكل باتكلا لمهأ سآ ولو هللاب توئمؤنوت ركنملا نع تون
 ١ م ه - - م ه َ .. , -٠,

 : ليق اميف { ارايخ اطسو هلوق ناكف { (ُ)هنوقيافلا همهرتكارت نؤنمؤملا

 . هسفن ىنعملا يف هلوق نم اذه توبثل

 . رطاف ةروس نم )٣٢( ةيآلا ۔-١

 . ةبوتلا ةروس نم )١٠٥( ةيآلا ٢-

 . ةرقبلا ةروس نم )١٤٣( ةيالا ۔٣٢
 . نارمع لآ ةروس نم )١١٠( ةيآلا ۔٤

- ٦٦ ۔-



 باب

 ايتفلا يف ةححلا هب موقت ام

 لمملا مزلي مل ام هلهج عسي اميف

 . ةرابعلاب الإ هتجح موقت ال امم } كلا نيد نم ءيش لك يف ليق هنأ الإ

 هيلع ماق ول هنأ : مراحملاو مزاوللا نم .© هنع ءاهتنالاو } هب لمعلا مزلي ال امم

 ولو ٠ ملاعلا ايتف نم ةجحلا © هنع ءاهتنالاو ٨٩ هب لمعلا همزلي م يذلا كلذب

 ملع نع قاض روأ ٠ ءايلعلا هلاق ام لدع رصبي ملف © هللا نيد نم كلذ ناك

 . فالتخاب هلهج هعسي ام عيمج نم © كلذ

 هلوبق هيلعو ‘ هيلع ءايلعلا هب ماق اييف ؛ كشلا هعسي ال : لاق نم لاق

 مهنأل {} هلهج عسي ال امو ؛ هلهج عسي ام ملع يف هيلع ةجحلا مهو .0 مهنم

 هيلع ناك اميف . مهقيدصت هيلعو . ءايبنألا ماقم نوموقي مهو . ءايبنألا ةثرو

 . ءايبنألا قيدصت

 ءايلعلا رصبك هرصبب ملو © كلذ ملع نع قاض اذإ هنإ : لاق نم لاقو

 عقوم عقي { هل هملع نوكي امنإو { هنع ءاهتنالاو { هب لمعلاب نحتمي مل ام { هل

 لجأ نم ، يأرب وأ نيدب مهنع فقي ملو ءايلعلا ىلوتو 0 ةليضفلاو ةليسولا
 ملاس وهف © هللا نيد نم هيلإ هوعدو ٤ هب هوملعأو ٠ قحلا نم هب هيلع اوماق ام

 . هليوات ىنعم الو . هانعم فرعي الو نآرقلا أرقي دق هنأل {. كلذب ملسم

 نع فعضو . هلهج دق يذلا كلذ نكي مل ايف © هماكحأ نم ريثك هنع بيغيو
 ‘ ديعولاو دعولا ةحصو . ديحوتلا ةفص نم هلهج عسي ال امم . هملع

 ايك قح هنأو . هللا دنع نم هنأ هتلمجب نمآ اذإ هيلع قيضي الف & كلذ هبشأ امو

 . ۔ ىلاعت هللا هلزنأ

 . راربألاو راجفلا صصقو . رابخالا نم نآرقلا يف هب ءاج ام لك كلذك

۔ ٦٧ ۔



 هب قدصو . هملع ةقيقح نع فعضو { كلذ ملع ةحص هل حضتي ملف

 ءيش يف كشي ملو © هعم حص ام عيمجب كلذ يف مكحو هللاب نمآو { المج
 . هتقيقح ملعي ال اميف دقتعاو ، همكح رصبأ ائيش كرت الو . هملع حص
 لهأ نيدو ةلق دمحم نيدب نادو { هب ءايلعلا ملعك ؛ هملع ةقيقح نع فعضو
 مل ايف ، نمؤم ةلمجلا عيمجب هنأل ، املاس كلذ يف ناك ؛ هتمأ نم ةماقتسالا

 3 هملع يف دهتجاو . اهيف هملاع ىلإ رمألا درو اهب كسمتو { اهنم جرخي

 نسحأ نآرقلا أرق نم لك سيلو 0 هتقاط قوف ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا هفلكي الف
 ناك اذإو ، هناقتإ ىلإ غلبو ، هظفح نسحأ ليواتلا عمس نم لك الو . هليوات

 الت ام وأ { ةجحلا هب هيلع تماق ام ملعب ةطاحإلا ىلإ ، هغولب مدع نم كلذ

 نم ءىطو ام وأ 2 رابخالا نم عمس اموأ ، ليوات نم هل رسف امو ، ليزنتلا نم
 { هيناعم ىلع فوقولا الو ، كلذ ناقتإ ملع ىلإ غلبي ملف 7 راثآلاو ريسلا

 يف روذعم وهف © هلوق يف كشي ال امم انايع ابطاخم كلذب ناك ولو ث هب دارملا الو
 وأ ملاع نم 7 ءايكحلا ءايلعلا نم هل ربعملا ناك ولو رومألا نم هلهج هعسي ام لك

 هيلعو ، رسفم وأ © ملعلا نم لمجمل ًصبو ملعب ، كلذ ىلإ دتهي مل اذإ © رثكا
 ملو ، مهقح نم لهج ام لجأ نم نيدلا يف مهتيالو كرتي الو ، نيقحملا ةيالو

 ، مهيأر نم هب اولاق اميف ؛ مهنيختسي الو مهمهتي الو & مهدصق نم هيلإ غلبي
 قحلا لوبق نع ، هفعض عم . رذعي امنإو 0 كلذ هل سيل هنإف { مهنيد نم الو

 امنإف ، ةنسلا رمأ نم هيلع هبتشا ام رصبي مل ام ، باتكلاب هناميإب ؛ باتكلا نم
 لك ةقيقحو ةلي هللا لوسر هلاق ام لك بيوصتب { ةداهشلاب هنع كاسمإلا هعسي

 . كلذ نم ءاملعلا هرصبأ ام ةقيقح رصبي مل اذإ هنس ام

 باتكلا ليوات نم وأ & باتكلا ليزنت نم هيلع ءايلعلا هب ماق ام كلذكو

 © باتكلاو ةنسلل قفاوم عامجإ نم وأ ، باتكلل ةقفاوم ةنس نم وأ ، باوصلاب

 وأ ، ادحاو كلذب هيلع مئاقلا ناك { باوصلا ماكحأ ىلع جراخ يأر نم وأ

 .ءاوس كلذ يف انعم مهف !ءايلعلا نم رثكأ

 © هباوص هل نابو . هلدع رصبأو { ءايلعلا هلاق ام ةفرعم ىلإ غلب اذإف

۔ ٦٨ -=



 ىف هكشب وهف كلذ دعب هيف كش نإف 3 هلوبقو هقيدصت هيلعو { هلهج هعسي الف

 ٠ كلا باتك نم + ةجحلا هب هيلع تماقو . كلذ هدنع حص اذإف © كلاه كلذ

 رفك ىلإ كلذ هكش هادأ & باتكلا صنك ؛ ةحيحص ةنس صوصن نم وأ

 . اكرشم كلذب ناكو . دوحجلا

 ءىش وأ ٠ عامجإ وأ ةنس وأ ٠ باتكلا ليوات ٠ ليوأتلا نم كلذ ناك نإو

 ©}© هملع عم ؛ كلذ هكشب ناك . ةنسلا صنو . باتكلا صن ريغ . قحلا نم

 نم كشلاب رفكلا مكح هقحلي امنإو ، دوحجلا رفك ال ةمعنلا رفك ؛ اقفانم ارفاك

 نم 6 هتيلب هب لزت ل ام 3 هل اعساو ناك ام لك يف © ةمعنلا رفكو ٠ دوحجلا رقك

 دعولاو ، ديحوتلا ةفص نم ٠ لوقعلا مكح نم ةجحلا هب موقت ام ريغ

 ةنسلا نم وأ باتكلا نم هنأ & كلذب هملع دعب كلذ هبشأ ناك امو {& ديعولاو

 نم ناك ولو . اهيف كشلا هعسب ال يتلا ةجحلا مايق دعب وأ © هيف كشي ال ملع

 ٠. ةوالت باتكلا صرصنم

 كلذ ملعي ل ام ة كشلا هيلع قيضي ال هنإ : لوقي اضعب نأ بسحأو

 أربي وأ ، نيقحملا ةيالو عدي وأ { ةلمجلا يف كشي وأ هدري مل ام ، لاح ىلع
 يلت يذلا ناك 3 اندنع كلذ ءاوسو ؤ قحلا نم هب اوماق ام لجأ نم ؛ مهنم
 كَلَم يفوأ . ةكئالملا يف وأ { هنيعب لوسر يف وأ ، لسرلا يف هب هربخأ وأ 5 هيلع

 ةوالت وأ © لالحلا نم ءيش ليلحت وأ . مارحلا نم ءيش ميرحت ف وأ . هنيعب

 6 نآرقلا ةوالتب 6 ةواقش وأ ةداعسب ةداهش لثم وأ ‘ ربخ يف نآرقلا نم ءىش

 هملع هل حضتي ملو { هتلمج يف لخادو © هلهج هعسي امم لصالا يف ناك ام لكف

 ىلوتو 7 لقعي ملو © هملع نع فقاضنف 7٦ نيلئاقلا لوقب الإ ٠ هتفرعمو

 هقحل } كلذ نم ائيش دري ملو { هل نيربعملاو ، كلذب هيلع نيمئاقلا قحلا لهأ

 اذه لثم : ةجحلاو {}© فالتخالا مكح ف هيلع قيضي ملو { انعم فالتخالا

 عيج ف ؛ هلوق يف كشلا عسي الو . دحاولاب موقت : لاق نم لاقف

۔ ٦4٩ ۔



 . املاع انومأم ةقث ناك اذإ 0 هللا نيد نم هربع ام

 . نيدهاشلا ةرابعب الإ موقت ال : لاق نم لاقو

 نم ةرهشلا ةجح مهلثم موقتو . طلغلا مهيلع . ةعبرأب : لاق نم لاقو

 . ةرشعلا ىلإ ةسمخلا

 وأ ث هيف كشي ال يذلا وه هملعب الإ ةجحلا موقت ال : لاق نم لاقو

 ؛ ةجحلا ذئنيح هيلع موقتف ٦ كرت وأ لعفب © كلذ نم ءيش يف دبعتلا همزلي

 . هلهج هعسي ام هجو ريغ ىلع

 . ام } هيلع قيضي الو ، فالتخالا هيف انعم زوجي هلك لوقلا اذه امنإو

 لجأ نم مهنم أربي وأ ، نيقحملا ةيالو كرتب وأ } هيف كشي ال ايلع كلذ ملعي

 يناعم مهناف ] هدخجي وأ { ائيش هنم دري وأ ٨ هيلع هب اوماق يذلا ٠ قحلا كلذ

 ! . كلذ

 باب

 لمعلا نم مزاللا روضح دنع ايتفلاب ةححلا مو زل

 توفي امم كرتلاو

 وأ ٨١ موص وأ ةالص لثم ٠5 توفي امم كلذ نم ءيش همزل اذإ امأو

 ٠ لطبيو هتقو توفي امم . هل ةمزاللا ضئارفلا عيمج نم . هتقو توفي امم

 نم 4 ملعلا بلط هيلع نإ : ليق هنأ يعمف {© هب لمعلا بجوو ." هتقو رضحو

 ضئارف نم هتفرعم نم ائيش هل ربع نم ناكو ، كلذ نم لهج ام عيمج
 نمؤم نم 4 ريبك وأ ريغص نم ؛ اهيف ةلبقلا نم وأ ، اهدودح نم وأ . ةالصلا

 7 . هيلع ةجح ناك . رفاك وأ

۔ ٧٠ ۔



 ناكو ، كلذ هعسي مل 3 هيلإ غلب نمم 0 هيلإ غلب دق يذلا ملعلا كرت نإف

 . هيلع ةجح كلذ

 ايع لا ؤسلاب ناد اذإ & ةجح كلذب هيلع نوكي ال : ليق دق هنأ يعمو

 اذإ ، ةجح هيلع نوكي الف ؛ هنماي ال نم هل ربع ولو ةقثلا نومأملا الإ ؛ همزلي

 كلهي الو ، ليبس نمؤملا ىلع رفاكلل سيل هنأل 3 همزلي ايع لاؤسلاب ناد
 3 ةجح مهتم نم سيلو ، لاحب هيف ملسي ناك رمأب هيلع مايق الو 0 هببسب
 1 . نئاخ نم الو

 نم ؛ هيف كشي ال يذلا { ملعلا هل حضتي مل ام ، كلهي نأ ينبجعي الو

 انئاد ناك ام { نيملسملا لوق نم ةجحلا هيلع موقتو 0 هل هربع وأ هلاق ام عيمج

 . همزلي ام عيمج نع هل ادقتعم . لاؤسلاب

 لمعي ملو هلهجف 5 همزلو كلذ لثم رضح اذإ هنأ : لوقلا ضعب يف لعلو
 . لاؤس الو ةجح هل ىنثتسي ال راثآلا يف المج ، كله . هتقو تاف ىتح ؛ هب

 ىلع ردقي ناك اذإو { املاع ناك اذإ ، ةصاخ يدنع جرخي اذهو
 بلط وأ ، لاؤسلا داقتعا عم ، نيربعملل همدعو هلهج ىلع ال { نيربعملا

 نم ، هلهج عسي ال امو عسي ام بتك يف ؛ راثآلا يف اذهو . همزلي امل ملعلا

 ملف لمعلا تقو رضح اذإ ، كلهي هنأ هيلع عمجملا هبشي { انباحصأ لوق

 ملع مدع هل ىنثتسي ال كلهي هنأو ، هلهج هعسي ال هنأ ، هلهجو هب لمعي

 َ . لاؤس الو

 عسي ال هنأ { ةلمجلا لهج يف راثآلا يف مهنع ءاج ام لثم يعم اذهو

 هلهج عسي ال هنأ ، لصفلا اذه ىلع مهعامجإ كلذك 3 ريسفت ريغ ىلع اهلهج

 . راثآلا نأ الإ & قالطإلا ىلع انعم زوجي ال اذهو ، ريسفت الو ءانثتسا ريغ ىلع

 داقتعا وأ 5 همزلي ام ملع نع ؛ لاؤسلا كرت ىلع كلهي هنإ مهلوق نم عقي امنإ

 هبشي يذلا رثألا كلذو ، لاؤسلا ىلع ردقي مل اذإ ؛ همزلي ام ملعل لاؤسلا

۔ ٧١ ۔



 . اذه ىلع الإ جرخي هملعأ الو ، ريسفت ريغب مهلوق نم هيلع عمجملا

 ىلع ال & تفصو ام ىلع الإ جرخت لدعلا يف اهملعأ ال ةلمجلا كلذك

 ةلمجلا يف ةلمجم هذهب راثآلا تءاج ايك © ةرسفم ريغ ةلمجم اهب راثآلا تءاج ام

 ىتح اهب لمعي ملو { اهلهجف اهب لمعلا تقو رضحو تءاج اذإ هنأ ا ةرسفم ريغ

 . كله ؛ اهتقو تاف

 نم ٠ اهنم ةلمجلا ىلع ليلدلاك . اهنم هذه ىلع ليلدلا ناك كلذكو

 لهجلا هقحليو . اهب الهاج نوكي ال هنأ ، اهلهج هعسي ال هنإ : مهلوق عامجإ

 دهاوش هب هيلع مقي مل عيشب الهاج نوكي فيكو . اهب ةجحلا مايق دعب الإ اهب
 ىمسي الو لهجلا نوكي الو 3 ملعلا دعب لهجلا امنإو ؟ ملعلا كرتف ملعلا

 ضقانت نم اذهو ، ملسم نمؤم كلذ ملع ريغب وه نمو . ملعي مل نم الهاج

 الإو ، هيلع ةجحلا مايف دعبو { ملعلا دعب لهجلا هيلع عقو امنإو { انعم لوقلا

 ناميإلاو ملعلا نم . هل اتباث ناك ام هيلع ضقني الهج الهاج ىمسي الف

 . ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ مهفاف ، مالسإلاو

 لك يفو { هتقو ءاضقنا يف ةياغ هلو { هب لمعلا مزلي ام لك ملع يف اذهف

 هبكرف ، تناك ام انئاك & تامرحملا تاروجحملا نم . هنع ءاهتنالا بجي ام

 3 هتمرحب ملعلا ىلع ردقي عضوم يف وهو { هتمرحب ملعلا ةجح هغلبت نأ لبق
 همزلي ايعو هنع لاؤسلا داقتعا كرتف { هل ملعلا ىلع ردقي الو 3 هنع لأسي ملف

 . كلاهلا وه اذهف ؛ هبكرف هيف

 ىلع ردقي ملو . هتلمج يف همزلي ايع ؛ لاؤسلاب انئاد ناك اذإ امأو

 امم وهو & كلذ ملعب ةجحلا هيلإ تمدقت نكي ملو 9 هبكر ام ملع نع ؛ لاؤسلا

 اذه ىلع ناك اذإ اكلاه نوكي الف ، لوقعلا ةجح نم ش هملعب ةجحلا موقت ال

 اذه بكرف .3 همثؤي ام عيمج نع ةبوتلاب انئاد 3 همزلي ايع لاؤسلاب انئاد

 اذه ىلع اكلاه نوكي الف { هتمرح ملعب هيلإ تمدقت ةجح ريغ ىلع { مرحملا

 . لصالا يف انعم

۔ ٧٢ _۔



 ائيش بكر اذإ هنأ نيملسملا نم ملعلا لهأ لوق نم راثآلا لمجم يفو

 ؛ كلاه وهف . هب لمعلا تقو توفي ىتح . امزال ائيش كرت وأ 7 امرحم
 . كلذ يف رظناف 0 ةلمجلا يف مهلوقك مهلوق لمجم نم اذهف 3 هلهج هعسي الو

 توفي امم هب لمعلا مزلي اميف الو ، ةلمجلا نم قحلا ليوأت جرخي الو

 ليوأت ىلع الإ ، ةجحلا مايق لبق هبكرف هنع ءاهتنالا مزلي اييف الو 0 هتقو

 فيلكت كلذ يف ناكف الإو ؛ ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ ۔ قحلا نم كل تفصو ام

 ةحص قيطي ال ام فيلكت ةحص يفو ، هللا نيد نم هيلع ردقي الو ، قيطي ال ام

 : هنأ ىلاعتو كرابت هللا باتك مكح توبثل ، قحلا ليوات ىلع ال } ةلطاب

 انن فا ثتلكي ال» : ۔ ىلاعت ۔ هلوقو . ("١هاهعسُو الإ انفلا فلكي الإو

 . (} اها امعآل

 هللا طح © ءيش ىلع ردقي مل نم هنأ ، ضئارفلا عيمج يف مكحلا توبثو

 { ةالصلاو موصلاو ةاكزلاو جحلا نم ؛ ضئارفلا عيمج نم دبعتلا ضرف هنع

 يف مايقلا نع زجعلاو { ةالصلل ءاملاب ةبانجلا لسغو { ةالصلل ءاملاب ءوضولاو

 هنأ انملع اميف هللا نيد عيمجو { اذه لكف . اهل القاع ناك ولو .3 ةالصلا

 . هوقاطأ ام الإ هدابع هللا فلكي ال

 هيلإ مدقتي مل امم دبعلا هملعي ال امل ملعلا مدع { زجعلاو مدعلا مظعأو

 لهأ لوق نم عامجإلا نأ يعمو . هتقو يف هسامتلا ىلع ردقي الو { هملع
 ةفلك همزلأ اذإف © هب دبعتلا ةفلك همزلي ام الإ ، ملعلا نم فلكي ال هنأ 3 ملعلا

 وأ ءاهتنالا وأ { ملعلا نم هب دبعت امب مايقلا ذئنيح هيلع ناك .3 هب دبعتلا

 ريغف همدع اذإف © هقيطي اميف روذعم ريغ ناك ، هنيح يف هيلع ردق اذإف © لمعلا

 ةلمج يف هتقو يف هدجي مل ولو ، هملع سامتلا هقيطي امو { هقيطي ال ام فلكم
 الؤط غلب نإ { همكح هصخ دق ام صوصخع يف وأ 7 هتلمج يف همزلي ام داقتعا

 . قالطلا ةروس نم )٧( ةيآلا ٢-

۔ ٧٣ ۔



 {، هنع زجعو كلذ كردي مل نإو ، كرت وأ لمع نم هصخ دق ام ةفرعم كرد ىلإ

 ةجحلا هيلع مقت مل اذإ 5 هل ةيافك همزال عيمج نم . ناميإلل هداقتعا هتلمج يفف

 ةفرعم سامتلا غولب ىلع هيف ردقي فرعي وأ } هرذع عطقب تاصوصخلملا مكحب

 هل تبث اذإ 0 هللا ءاش نإ ث رذعلا ةلمج يف وه الو ، كلذ ملع صوصخغ

 . كرت وأ لمع وأ ملع نم . هتدابعو هتعاط عيمج نم 7 هتقاط قوف فلكي ال

 لبق ، بجاولاب لمعلا هيلع بجو ام نيح نمف . لمعلا بوجو اماف
 ائيش لهج وأ هلهج نإف { هيف الإ لمعلا حصي الو ، زوجي ال يذلا هتقو توف
 مايقلاو { هئا دأل هتفرعم داقتعا سامتلاو { هتقاطب هتفرعم سامتلا همزل 0 هنم

 © ليق ايف هملعب دبعتلا هل مزال ريغف 3 هنع ءاهتنالا همزلي ام عيمج امأو . هب

 نإو ، هتمرح ةفرعم دعب 0 دبألا ىلع روذعم وهف هبكري مل نإف { هبوكر هل سيلو

 هيلع ةجحلا مايق لبق هبكر نإو ، كله ؛ هتفرعمب هيلع ةجحلا مايق دعب هبكر

 غلب نإ ، كلذ ملع صوصخم يف همزلي ام داقتعاو ، لاؤسلا كرت ىلع هتفرعمل

 مكح يف { ةبوتلاو ةفرعملا سامتلا نم همكح هصخ دق ام فرعيل 0 الوط هيلإ

 ناكو } كلذ هعسي مل ؛ كلذ زييمت نع زجع نإ . هتلمج يف وأ هنيعب كلذ

 هنم جرخملا ملع سامتلاو } كلذ نم ةبوتلا هيف همزلي ام دقتعا نإو 3 اكلاه

 . ةلمجلا يف ةبوتلا نم ، هقطي مل نإ هتلمج يف وأ { هقاطأو هيلإ يده نإ { هنيعب
 ناك { مراحملا نع ءاهتنالاو ، مزاوللا ءادأ نم ، هملع همزلي ام ملع سامتلاو

 مزاوللا كرتو . اهلك مراحملا بكر ولو . اذه نم ائيش عيضي مل ام اروذعم

 هيلإ يدتهي ام عيمجب وأ ، عامسب كلذ ملعب ةجحلا هيلع مقت مل ام 3 اهلك

 ملع ىلإ ىدتهاف هوجولا نم هجو وأ ، كلذ ريغ وأ ، بلقلا رطاخ نم { هملعب
 ىلإ عوجرلاو ملعلا ةعاضإ هل سيلو { هملعب ةجحلا هيلع تماق دقف ، كلذ

 . كلهو كلذب اندنع لض كلذ لعف نإف . لاوحألا نم لاحب لهجلا

۔ ٧٤ ۔



 باب

 ايتفلا يف فالتخالا يناعم

 اهب ةجحلا مايقو

 نيد نم ءيشب ماق نم لك نأ 7 ايتفلا يف كلذك : ليق دق هنأ يعمو

 وهف { رجاف وأ راب نم { رفاك وأ نمؤم نم ؤ فيعض وأ ملاع نم - ىلاعت هللا
 © هسفن قحلاب همايقب ؛ ةجح ناك امنإ هنأل { ةجح ملاعلا ملسملا ناك ايك ةجح

 عيمج نم نوفلتخملا هيف فلتخا ول يذلا هيف فلتخي الو { هيف فلتخي ال يذلا

 وهو .} دحاو يف الإ هيف قحلا ناك ام ؛ الوق هسفنل هيف يعدي لك .3 نيلقثلا
 . نيلئاقلا نم لاق نم هب لاقو ، نيمئاقلا نم ماق نم هب ماق يذلا

 لكف .} هيف فالتخالا الو { هتفلاخم زوبحت الو © هسفنب ةجح ناك امنإو

 يف . هلهج عسي ال اييف وأ © هلهج عسي اييف ناك ، ةجح وهف ايتفلا يف هيف مئاق

 5 ةجح هب لثاقلاو ، ةجح قحلاب مئاقلاف 0 مزال عضوم ريغ وأ ، مزال عضوم

 © حيحص تباث لصف وهو ، لصفلا اذه مهفاف ، هسفنب ةجح قحلا ناك اذإ

 يف تبث اذإ هنأ & قحلاب مئاقلا ةجح نم نأ ؛ هليوأت ةحص نمو .3 ليوات هلو

 . نيد هنأل ؛ هللا نيد عيمج يف تبثي نأ ركني ملو رعتي مل 3 هللا نيد نم عيش

 5 هللا نيد يف مكحلا لصأ فلتخي ال هنأو ، دحاو هلك هللا نيد لصأو

 نم عيش يف تبثي ؛ هيف فلتخي ال اميف ؛ ةلمجلا ريبعت يفو ةلمجلا يف تبث ايكو

 تبثي نأ ركني الو ىرعتي ال كلذلو . ءاهتنالاو لمعلا موزل دنع ةلمجلا ريسفت

 نمو ى نيدلا يف مزال لك نال ث نيدلا نم ةلمجلا ريسفت عيمج يف مزليو
 ةلزنمب ، هتجح موقت اييفو ث هتفلاخم عست اييف ، هعضوم يف قحال وهف ؛ نيدلا
 ال ايك { اهفئاظو نم عيش يف قحلا فلاخي نم ملسي الو } اهعضوم يف ةلمجلا
 نم هضعب جرخي فيك ؛ قحلا يناعم مهفاف { ةلمجلا يف قحلا فلاخ نم ملسي

 يف لخاد هضعبو ، ضعب نم هضعب ذإ ،} اضعب هضعب فلاخي الو & ضعب

۔ ٧٥



 . قحلا ليوأتب هيناعم فلتخت الو ، ضعب

 هب ماق ١ ذإ هن أ ؛ هب ماق نم عيمج نم ٠ هنيد ف هلللا ججح مظعأ نمو

 الو . هل درلا عسي ال هنأ ؛ هتجح نم نوكي ام لقأف ©٠{ ناك ام انئاك . مئاق

 ةفلك . كلذ ىلإ هملع غلبي نمع لئاز كلذ : ليق ناك دقو . هل بيذكتل ١

 . هيف دبعتلا ةفلكو . هنيعب كلذ ملع

 نأ زبي ملو عسي مل ، هلهج عسي اييف ؤ ةجح قحلاب لئاقلا نكي مل نإف .

 نم هب ماق اذإ © ةجح نقحلاب لئاقلا نكلو . هلهج عسي ال ايف & ةجح نوكي

 ماق اذإ } قحملا ةجح نمو } هلهج عسي ال اييفو { هلهج عسي اميف ايتفلا قيرط

 كلذ ريغ يف ناك ولو . هب ءاج ام هيلع دري ال نأ ؛ هلهج عسي ييف نيدلاب
 هنم لبقي نأو { ائطخم كلذ ري يف ناك ولو . هب ءاج اميف ء يطخي ال نأو ، الطبم

 عسي اييف ةجح وهف فالتخالا يفو ٠ عامج الا ف هيلع ناب أ ا ذإ © هب ءاج ام لدع

 نم كلذ عيمج يف قحلا ةجح توبثل 5 هلهج عسي ال اميف ةجح ناك ايك } هلهج
 . لدعلا لص أ ف اهيناعم فلتخت ال . دحاو هجو

 باب

 لاؤسلا موزل دنع ايتفلا ف ةححلا موزل

 ٠ ةطيرشلا داقتعا ىلع نيدلاب ثدحملا ىلوت نإ : ليق دق هنأ 0 يعمو

 قيضي الو . هنيح ف كلاه وهف . همكح نم هلهج دق امل } لاؤسلا دقتعي ملو

 ةجحلا مايق لبق هبكر دق امم { هملع هغلبي مل ايع لا ؤسلا دقتعا اذإ ؤ كلذ هيلع

 هاتفأ نم هنإ : ليق دق هن أ الإ . هب كلهي الو 0 كلذ هيلع قيضي الف 7 هب هيلع

 هلوقف . رفاك وأ نمؤم وأ ى رجاف وأ راب وأ 6 ريبك وأ ريغص نم كلذ يف همزلي امب

 نم ةلزنم وهو . هبوكرب هلهج هعسي ال ام ةلزنم ف لزن هنأل {. ةجح هيلع

۔ ٧٦ ۔-



 . هتقو توفي امم & مزال موزل وأ } مرحم بوكرب نينحتمملا نم كل تفصو

 5 ةجح هيلع وهف ، كلذ ملع هل ربع نم لك نإ : لوقلا ضعب يفف

 . لاؤسنا رذع هنع لازو ،} كالهلا همزل هتيقل اذإ ةجحلا كرت نإف

 نم ةقثلا لهاب الإ كلذ يف ةجحلا هيلع موقت ال : لاق نم لاقو

 . نيملسملا

 { انموق نم ةقثلا لهأ نم & لوبقلا همزلي هنإ : لصفلا اذه يف ليق دقو

 الو { هكرت هعسي ال امم ؛ همزل يذلا ءيشلا كلذ يف ةقفاوملا مهنم فرع اذإ

 نم ةقثلا لهاف .0 هب ملعلا ةجح هغلبت مل اذإ © لاؤسلا داقتعاب الإ ، هبوكر

 نوكي ال هنإ : لاق نم عم . ايتفلا يف هيلع ةجح نونوكي 0 اذه لثم ين انموق

 لهأ الو . ةنايخلا لهأ ةجح هيلع نوكي الويةنامألاو ةقثلا لهأ الإ هيلع ةجح

 . رارقالا لهأ نم الو ، كرشلا لهأ نم ةمهتلا

 نم هنالف ، كلذ هل ربع نم لك ةجح هيلع هنإ : لوقي نم لوق ىلع امأو

 لك ةجح هيلع نوكي ؛ لوقلا اذه ىلعف { هعم هلهج هعسي ال ام نيدلا لوصأ
 ٥ نيدحاجلا وأ نيرقملا نم 0 نيدلا يف فالخلا لهأ نم هل ربعو كلذب هاتفأ نم

 اوناك اذإ انموقو } نيناجملاو نايبصلاو نينئاخلا وأ 9 نيدتهملا نم نيربعملا عيمجو

 . ةنامألاو ةقثلا لهأ ةلمج يف } هيلع ةجح اونوكي نأ { ارخآو الوأ 5 ةاقثلا نم

 دقتعي مل نإف 0 يأرب هالوت وأ ،} هثدح لهج اذإ ثدحملا لوتي مل ام امأو

 لاؤسلا بوجو يف فلتخي امم كلذ نأل ؛ كلذ هيلع قضي مل ؛ لاؤسلا هيف

 نم لوق ىلع هيف لاؤسلا دقتعا نإف ، يأرب هلوتي وأ ، نيدب هلوتي مل ام 0 هيف

 3 هل ملسأ وهف { انيد لاؤسلا دقتعي مل ام ، ةليضفلا هجو ىلع وأ ، كلذ لوقي

 لك ىلع هلهج عسي ال امم ثدحلا نكي مل ام ، لاح لك ىلع هل عسوأو لضفأو

 مل وأ لاؤسلا دقتعا اذإ هنإ : ليق دقف ؛ هيف كشلا هعسي ناكو ، لاح

 لهأ ايتفب وأ ز هيلإ غلبي ملعب الإ هرذع عطقنيو ، ةجحلا هيلع مقت ملو 3 هدقتعي

۔ ٧٧ ۔



 . هلهج عسي اييف { ايتفلا يف ةجحلا مهب موقت نيذلا ؛ نيملسملا نم ملعلا

 اذإ نيملسملا نم ةجحلا كرتي نأ هل سيل هنإ : اذه لثم يف ليق دقو

 . همزلام مكح نم هلهج دق امم 5 ةءارب وأ ةيالو نم همزلي امب هل تربعو . هتيقل
 هيف دبعتي مل ام {} نيدلا نم هلهج هعسي ام رئاس ةلزنمب لصفلا اذه سيلو

 لوبق هيلع اذهو . كلذ ريغب ال . هنيعب مزاللا ملعلا بوجو الإ . ءيشب

 ؛ نيملسملا ءافعض نم فيعض وأ ٨ ليق اييف نيملسملا ءايلع نم ملاع نم ةجحلا

 ءايلع نم ملاع نم ةرابعب وأ © هللا باتك نم هلوأتب © ةجحلا هب هيلع موقت

 هتمزل دق اذه نال ،© هسفن تاذ نم ريسفت ريغب { ملاعلا نع هصنب نيملسملا

 مايقلا نع فعض دق . ةءارب وأ ةيالو نم .0 هب لمعلا همزل دق اييف ۔ ةجحلا ١

 . هل رذع الف ةجحلا هتيقل اذإف {. ةجحلا هقلت مل ام ، كلذب

 ىلع © نيدب أربي وأ © نيدب لوتي . ام لاح لك ىلع : ليق هنأ بسحأو

 ملو © اهقدصو ةجحلا ىلوتو { ةجحلا هل تربع ام ىلإ غلبي ملو © هعسي ال ام

 اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ ىوري امم كلذو ‘ كلذ هيلع قيضي الف نيدب لوتي

 نم اوئرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ ، نيدب هبكار اولوتي وأ هوبكري مل ام ، هميرحتب
 نم . هب اوناد ام عيمج يف كلذ لخديف { نيدب وأ يأرب مهنع اوفقي وأ ، هبكار

 هيلع ةجحلا مايق دعب هبكتراف { هملعب هيلع ةجحلا مقت مل ام { ءايشألا عيمج

 وأ © هملع بلط داقتعا كرت وأ © هملع بلط لا ةردقلا لا هغولب لدعب وأ { هب

 نم نيدب وأ يارب مهنع فقي وأ . ءايلعلا نم أربي وأ ، نيدب هبكار ىلوتي
 نم مهتءارب لجأ نم 0" نيدب نيقحملا نم دحأ نع فقي وأ أربي وأ ‘ نيقحللا

 زوجي ال هنأل ؛ صوصخ ف ال هلللا هدبعت ام عيج يف جرحي انعم اذهو . هبكار

 ةجحب وأ . عامسلاب ةجحلا هب موقت امم 3 هللا نيد ماكحأ يف فالتخالا

 انعم هيف مكحلاف © هب دارملاو { هيناعم ملعو © كلذ ملع كردي ل ايف ؛ لوقعلا

 هللا لوقل 5 هيف ملعلا ةجح هغلبت مل ، ءيش يف هتجح عطقنت ال هنأ نم { ءاوس

 : ىلاعتو كرابت

۔ ٧٨ ۔



 نا. توعتيامت مف نبي قح مهادع ذإ دعب مؤت لضفا ناكامو
 4 َ ء

 ١ 7 ١ ء ٥ < ت
 . )١( «ميلع ءيس لكب هللا

 . ةياده نايبو {} ةجح نايب .3 نانايب نايبلاو

 نايب نم ناك امو . لهاجلا رذع هب هللا عطق ةجحلا نايب نم ناك ايف

 هللا ملعو } هعاطأو هب نمآ نم ىلع 0 ۔ ىلاعتو كرابت هللا لضف نمف { ةيادهلا

 : لاعت - هلوق كلذو . هتدارإ نسح

 و... م ص ل ٥ إ 3 ٠ َ 7 7 - س

 “ركبفاوهبلق دكي هفلب نيؤي نَمَر ، رثا نذإ الإ ةبيصم نم َباَصأ ام»
 . ") «ميلع ءيش ١}( يرحت ء

 : لاعت لاقو

 7 ى و ۔ ٥ 7 ٥ ۔۔7 . . ر ,2 م ٥7, ۔ ۔٥ه, ۔ ,,. --

 الو باتكلا امت يردت تنك امت انرمأ نمت احور كيلإ انيَخوأ كلذكو
 ٠ ۔2۔ ص ۔-ے إ م حو ّ 4 ح ۔ ٩٥ ر م . ٠٥٠

 حلاريدهتل كنإرك . اندابع م ءاشن نم هب ىده ارن انلعج نكلو . ناميالا
 - م 2 ص - ك4 - ح %

 . (٣) «ميقتسم طارص

 : ىلاعت لاقو

 ۔١)( %۔ 4 ُ ۔ 2 وو .4 ۔ ك ه۔ووو ح ٥. . ه . 7

 ىلا,تاملظلا نم مهجرخيو مالسلا لبس هناوضر عبتا نم هللا هب يدهي» ,
 ٌ - -. ِ - . . 3 ٠ ر

 . 0٤ «ميقتشمت طارتص لإ مهيدمَو هنذإب رونلا
 6 م -

 هللا نأ لاحم الف . هيلإ عطقناو ، هعاطأو هيلع لكوتو 3 هب نمآ نمف

 ةرذ لاقثم ؟ هلللا نع هقنع ىول نمو ميقتسم طارص ىلا,هيداهو هقفوم 7 ىلاعت -

 هللا نأ كش الف & كلذ ىلع رصأو { ةينوأ ، لمع وأ ؤ لوق نم ؛ ةيصعم نم

 . ةبوتلا ةروس نم )١١٥( ةيالا ١-
 . نباغتلا ةروس نم )١١( ةيآلا ٢

 . ىروشلا ةروس نم )٥٦٢( ةيآلا ٢-
 . ةدئاملا ةروس نم )١٦( ةيآلا ۔ ٤

۔ _ ٧٩



 رثك ول كلذك . ديبعلل مالظب هللا امو . هادي تمق امبو 0 هلدعب هلضي

 ٠ نيقداصلا نينمؤملا كلذ رضي نلف . نيدبعتملاو © نينيدتملا نم نوفلتخملا

 : قحلا هلوقو - لاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو

 7 - ِ ..إ .ش 2ے۔ر, إد ذ, ث ۔ ,مث 2 ۔ 221 2ِ

 زنام َنيرذنممو نيرشبَم َنتبتلاهفا تعبت ةدحروةَمأ سانلا ناكل
 ح -ح ِ م ۔۔مَ ۔ 7 .ه ِ ح ه۔ ر ۔٥ 7 ّ

 آلإ هيف لتحا امو . هيف افلا ييف سانلا نيب مكحيل ًةوحلاب باتكلا مهم
 7 م ۔- م ٢7 م ۔هر 2 ٢ / ٥ِ . . 9 . ت
 ال اونمآ نيذلا هلا ىدهت هلهمي ايغب تايا هيهتءاجج امت دمب نم وتوأ يزلا
 . ١) «ميقتتمت يار لراشب نَم يرميشفاو هنذاب حا نم هيفاولا 0 ح ص ص م ر ., 2 ّ . .مه

 يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هنا قي : نينمؤملا نم لاق نم الإ
 7 77 َ ٥ ٠ م ب , ر 7 7 ٥ . ۔ ٠٨ ۔,٥

 .(" هيءاَقَي امهلا لعفيو © نيملاظلا هللا ؟لضيَو ةرخآلا يفو ايندلا ةيخا

 هدابع عيمجو {، لضفو لدع هدابع عيمج يف ىلاعتو كرابت هلاعفأ عيمجو

 قبس ال ى هلضفو هنمبف ٠٨5 همحرو هدشرأو مهنم ىدم نمف ] هلدعو هلضف نم

 . هئاضق لدعو .3 هملع نونكم يف كلذ نم

 مايق دعب 3 هل دعبف هبذعو هاقشأو 3 هتعاط نع هلذخو مهنم لضأ نمو

 . هيف هملع نونكم يف ىبس 11 ٠ هيلإ هنم راذنالاو راذعالإو ٠ هيلع ةجحلا

 . اريبك اولع ىلاعتو كرابتف

 باب

 ةجح هيف هيقفلا نوكي ام

 ولو ؛ عيضوملا اذه يف الإ 3 اعطق يأرلاب ةءاربلا زوجت ال هنإ : ليق دقو
 الو يأرب هنم أربي نأ هل زجي مل { اهيقف تنلاب ، اذه ىلع هنم ءىربتملا ناك
. 

 . ةرقبلا ةروس نم )٢١٣( ةيآلا ١-

 . ميهاربا ةروس نم )٢٧( ةيآلا ۔٢

۔ ٨٠ ۔



 لقأو : ليق اييف هيقفلا ينعأ ةجح هنأل } نيدب الو يأرب هنع فقي الو ، نيدب

 هنع فقي الو 03 هنم أربي ال نأ . لدعلاب ماق اذإ } هيقفلا ةجح نم هيف نوكي ام

 لدعب اكح وأ ئ ةيالو وأ ٠ ةءارب وأ ‘ الوق لدعلاب همايق ناك . نيدب الو يأرب

 نم ةلزنمب ملاعلا لزنأ دق © لدعلا ماكحأ عيمج نم مكح وأ ، لزع وأ ، لتق نم

 اذه عيمج يف لحي الف ٠ هلدع لهاجلا لهجف ٠ لدعلاب هيف ماقف . هل لهأ وه

 . نيدب الو يأرب فوقو الو 7 هنم ةءارب

 . اهب ماق يتلا ايتفلا يف لدعلا نم : لاق اميف هلوق لوبق مزلي : ليق دقو
 ىلا غولبلا نع فيعضلا فعض نإف 3 هتعاط مزلتو . مكحلا كلذ يف اهنيبو

 هنم أربي الو {. هنع فقي الو هالوتي نأ ةجحلا يف همزلي ام لقأف ٨ هنم هلوبقو كلذ

 ٥ هب لاق يذلا لوقلا نم هيقفلل رهظ ام دهاوش تناك اذإ ، نيدب الو يأرب

 . هلدع فيعضلا لهج هنأ الإ ، كلا نيد يف ،| لدع هب مكح يذلا مكحلاو

 ىلإ ةجح ةماقإ ريغل . افذاق اهيف نوكي . ةلزنمب هيقفلا لزن اذإ امأو

 وهف . اكاح الو 7 نوكي ال ؛ اصخ هيف نوكي رمأ ف لخدي وأ ٠٥ فذقلا

 هيلع مكحيو ] نيدلا ةءارب ؛ فذقلا ىلع هنم أربيو ٠ ةموصخلا يف هريغك

 يف ةحح نوكي امنإو ٠ هيلع ىعدملاو يعدملا مزلي ام عيمجب ٠ نيملسملا ماكحأب

 . ةجح هيف نوكي اييف ، قحلاب مكحلا يف مايقلاو ، قحلاب ايتفلا

 باب
 هتجح تماقو هتيلب تلزن ام عيمج ىف بجي ام

 ءىش لبق ائيش ناك ولو

 راذعألا هب هغلبت ملو ةجحلا هب هيلع مقت مل ، ءيشب انعم بطاخمب سيلو

 دعولا ةفرعم نم الو ] ديحوتلا ةفص نم اهريغ الو ةلمح نم © راذنإلا الو

 اييف { ةجحلا هتغلب ولو {© هب ةجحلا هغلبتو & كلذ هصخي ىتح الإ ، ديعولاو

۔ _ ٨١



 ءيش وأ ، مزاوللا ءادأو مراحملا نع ءاهتنالا نم { لامعألا نم هب هللا هدبعت

 . همكح همزل دحاو فرح ولو . هنم

 دق نكي ل اذإ ، ديعولاو دعولا الو ، ديحوتلا نم هريغ مكح همزلي ملو

 مزلي نأ ، - ىلاعتو كرابت هللا نيد نم عيش يف مزل ولو 9 هب ةجحلا هتغلب
 { هب ةوعدلا هغلبتو ، ةجحلا موقت نأ لبق 3 هنم ءيش تاصوصخغ يف هب دبعتلا

 نأل { ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد عيمج يف كلذ همزلي نوكي نأ الإ ، اندنع زاج ام

 يف تبث ىتمو ، فالتخالا هيف هيلع زوجي الو } فلتخت ال هنيد يف هللا ماكحأ

 زجي مل © ةوعدلا غولبو { ةجحلا مايق دعب الإ مزلي ال هنأ 5 هللا نيد نم ءىش

 هللا نيد نم عيش يف تبث ىتمو ث هللا نيد عيمج يف كلذ نوكي نأ الإ انعم

 © هريغ نود تبث { ةجحلا تماقو 0 هب ةوعدلا تغلب اذإ هنأ ، ۔ ىلاعتو كرابت

 عيمج يف تبثو ، كلذ انعم مزل ، ديعوو دعو وأ ديحوت نم ؛ دبعتلا هيف همزل

 5 مزل ةجحلا هب تماقو .3 ةوعدلا هب تغلب اذإ هنأ ، - ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد

 . هريغ يف مزلي مل ولو
 هب موقتو { ةوعدلا هيف غلبت مل ام هنأ 5، هللا نيد نم ء يش يف تبث ىتمو

 كلذ تبث ، هريغ موزلب مزلي الف ، هريغب تغلبو 0 هريغب تماق ولو { ةجحلا
 هاده نمم 3 انعم هللا نيدب ملعلا لهأ هيف كشي ال ام اذهو . هللا نيد عيمج يف

 ولو { ماعلاو صاخلا مكح يفو . نينيدتملا نم ليوأتلا ليبس يف لضي ملو { هللا

 لثم ، ءيش نود ث ةلمجلا نم عيش يف ةوعدلا تغلبو ، ةجحلا انعم تماق

 ةفرعمو { ىلاعتو كرابت هللا ةفرعم وأ © عامسلاب هلوسر ةفرعم نود 0 هللا ةفرعم

 ناك . عامسلاب هنع هللا لوسر هب ءاج ام ةفرعم نود . عامسلاب نينم هلوسر

 ءيش غولب يف سيل هنأل © ةلمجلا نم هريغ نود ةجحلا هب تمزلو 5 ءاوس انعم
 ام ىلع الإ ى هنيعب ىمسم عمسلا ةجحب هنم غلبت مل ام ىلع ، ليلد كلذ نم

 ماكحأ هغولب دعب دبعتملا تغلب نإف ، لوقعلاب ةكردملا تافصلا ةجح نم جرخي

 نود ةاكزلا وأ ، ةالصلا نود موصلا وأ ، ةلمجلا نود اهب ةجحلاو { ةالصلا

 . ةالصلا

۔ ٨٢ ۔



 موقتو { انفصو ام ىلع ءاوس انعم وهف 0 هللا نيد عيمج نم هغلب ام وأ

 ل يتلا ٨ هللا نيد ماكحأ يقاوب نم " هريغ نود هب هدبعتو { ةجحلا هب هيلع

 نم هتجح هيف هل مزال هتوعد هل غلاب لك ينفو © ةجحلا اهب هيلع مقت ملو © هغلبت

 امم . هضعب مكح هنع اليزم © كلذ ضعب مدع سيلو ٠ عامس وأ لقع ةجح

 هنع اليزم كلذ ضعب موزل سيلو 3 ةجحلا مايقو { هيف ةوعدلا غولبب همزلي

 تناك انعم كلذ ءاوسو . ةجحلا هيف هيلع تماقو .0 ةوعدلا هيف هتغلب امم ائيش

 وأ ] ديعولاو دعولا وأ ٠ ديحوتلا ريسفت نم 6 اهريسفت نم ءيش وأ © ةلمحلا

 وهف . لاقملاو لاعفلاو . لامعألاب تامزاللا وأ . تامرحملا نم كلذ رئاس

 هيلع تبثي الو . تبث ام مكح هنع لوزي الو كلذ يف قرف ال © اندنع ءاوس

 نيد ماكحأ نم انعم حصي ام وه اذهو . هتجح موقتو . هتوعد غلبت ل ام مكح

 . هريغ انعم زوج الو . ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلللا

 باب
 لبق لامعألا ةيلب لوزن

 اهلمع مدقي نأ

 يف هيلع ناك 0 ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد نم © لامعألا ةيلب هب تلزن اذإف

 . لاؤسلا داقتعاو ، كلذ نم لهج ام ملعل بلطلا كلذ

 ثحبلاو لاؤسلا لهجف ٠ كلذ نم عيش وأ 6 نيربعملا ىلع ردق نإف

 نم همزلي ام عيمج يف كلذك ٠ كلاهو روذعم ريغ كلذب وهف ٠ كلذ بلط نع

 نمم ‘ اهتمرح ةفرعم كرديو ردقي وهو ٠ اهبكر اذإ مراحملا نم 3 هنع ءاهتنالا

 . كلاه وهو هل رذع الف © لهجب وأ ملعب هبكرف 3 كلذ ريبعت هعم كردي
 همزلي ام عيج نع لاؤسلا دقتعاو } كلذ هل ربعي نم ىلع ردقي ل نإو

 نميف 0 هلوحو هلوط هيلإ غلب اب & كلذ بلط يف دوهجملا لذبو ، كلذ نم

۔ ٨٢٣ ۔



 : ليق دقف ، كلذ ملع ىلإ هدنع غلبي هنأ وجري نمم } هنع باغ وأ هدنع رضح

 . كلاه ريغ هنإ

 يضقني ام لثم يف كلذو ، كلاه كاشلاو { ملاس اذه لثم يف لئاسلاو

 بكري مل ام امأو ، مراحملا نم بكري ام عيمج كلذكو 0 توفيو مزاوللا نم هتقو

 وهو إ انفصو ام بسح ىلع 7 مزاوللا نم ائيش عيض الو { مراحملا نم ائيش
 ىلع ردقي مل اذإ ، لاؤسلا داقتعا كرتي وأ { ملاعلل لاؤسلا كرتي وأ 0 ملاع

 ليوط رمع دعب تام ولو . ملاس كلذ عيمج يف ليق ام ىلع .{ انعم وهف { ملاعلا

 سيلو { دبألا ىلع ملاس وهف { ةلمجلا مكح هغلبي مل ام } كلذكو ا كلذ ىلع
 اهريسفت نم اهريغ نم ءيشب ةجحلا هيلع مقت مل ام كلذكو . اندنع ةياغ كلذل

 دارملاو هانعم فرعيو 7 هلابب رطخي وأ ، هعم ركذي امب ، هتافصو . هللا ديحوت نم

 اذه لثم يف هيلع سيلو { ادبأ ملاس وهف . هنم ائيش وأ ، كلذ لهجيف . هب

 نع } ةلمجلا يف لاؤسلا هيلع امنإو { ةياغ هل سيل هنأل 3 انعم دبألا ىلع لا ؤس

 هيلإ تدات ام ىلع هثدحم نيد وأ 3 هقلاخ نيد وأ 0 هللا نيد نم همزلي ام عيمج

 ناك . هتفرعم هللا نع لقع كلذ ياب { هتافصو ۔ ىلاعت هللا ةفرعم دهاوش

 ةجح هيلع مقت مل ام { هتافصو هئامسأ نم كلذ ىوس نع ٠ هل ايفاك كلذ

 . هنيعب كلذ نم ءيشب

 باب
 اهب دصقلاو مزاوللا عيمج يف لامعألا داقتعا

 اهملع مدقتي مل ولو . هيلإ
 وأ { مزاللا لوقلا وأ { ةمزاللا لامعالا نم لمعلا عم دقتعا ام كلذكو

 وأ . هللا ةدابع ىلإ دصق وأ 5 هلللا ءاضرب ۔ ىلاعت ۔ هللا نيد يف { ةمزاللا تاينلا

 وأ . هقلاخ ىضر يف وأ ، هللا ىضر يف وأ 0 هللا همزلأ ام ىلإ وأ ، هللا ةعاط ىلإ
 عم هيلإ يده امو { ءايشألا هذه نم دقتعا ايف © هتدابع يفوأ } هثدحم ىضر يف
 ناميالإ وأ ، ديحوتلاب ةداهشلا وأ 0 مزاللا لمعلاو 3 مراحملا نع ءاهتنالا

۔ ٨٤ ۔



 هريغ ، تايمسملا نم 0 هاوس نمع كلذ هل فاك ملاس وهف 0 ديعولاو دعولاب

 الو . هتافصو . هللا ءايسأو { تاعاطلاو & تادابعلاو { لامعألا ءايسأ نم

 نع هللا لج ۔ هتقاط قوف . هنيد عيمج نم ءيش يف ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا هفلكي

 . اريبك اولع ۔ ىلاعتو كلذ

 باب

 عيمج يف ةرهشلا ةحص ىنعم

 تانئاكلا تدأ ام

 نم ءايشألا ةحص توبث نأ ؛ قافتالا ماكحأ يناعم ىلع جرخي هنأ يعم

 تانئاكلا وأ & تادوجوملا تانئاكلا عيمج نم كلذ تدأ اذإ ، ةرهشلا قيرط

 ام عيمج نم ؛ ءايشألا عيمج نم ناك دق امم & كلذ نوكي نأ دعب ، تالئازلا

 © بيرلاو كشلا يناعم لوزت ىتح . رابخألا ؤطاوت قيرط نم . ةرهشلا هتدأ
 نأل } كلذ ملع هب لزن ، ءيشلا كلذب ةرهشلا كلت يناعم هيلإ تدات نم دنع

 دعب هلهج مارحو لطابو { هيلع هملع بجاو امزال ناك ام عيمج نم ملعلا كلذ

 يف مزاوللا ريغ نم وأ ، نيدلا يف مزاوللا نم مولعملا عيشلا كلذ ناك 0 كلذ

 وأ ، مزاوللا نم عيش ءادأ هب ملعلاب بجوي امم وأ { ايلع هملع بجي امم 0 نيدلا

 . مراحملا نم عيش نع ءاهتنالا

 كلتب 3 لقتنملا ملعلا كلذ ناك ، لاح لك ىلع كلذ ملع بجاوف

 نم كلذ ريغ نم وا { ةعيرشلا ماكحأ نم ث نيدلا يف مولعلا نم ث ةرهشلا

 جرخي ام وأ & (١)يرشبلا بطلا مولع وأ { نايدألا مولع عيمج نم 0 مولعلا

 يناعم ملع نم جرخي ام عيمج وأ {©ك باسنألا مولع نم وأ { ناسللا ملع

 وأ 9 الوأ نيدلا يناعم يف ةجح بجوي امم { رابخالا نم مدقتم وأ ، باسنألا

 . تبثأ ام دوصقملاو نادبألا يف ةبابطلا مولع : لصالا يف - ١

۔ ٨٥ ۔



 . رابخأل ا نم ناك ام عيمج نم

 سيل يتلا { ةرهشلاو رابخألا ءىطاوتب ، مولعلا نم ىدات عيش لكف
 سيلو ، رارطضالا يناعم هعم حص نمل مزال كلذ ملعف { راكنإ الو عفادت اهيف

 كلت هيلإ تدات نيأ نم ملعي مل ولو { رايتخا الو ديحم كلذ نع الو ، كلذ يف هل

 يه يتلا . ةرهشلا كلت تحص ءاوسو . هدنع تحص نيأ نم الو ، رابخألا

 نم . ريبك وأ سانلا نم ريغص نم . ريثك وأ ليلق نم ، لصألا يف ةحيحص
 راربألا نم وأ { راكنالا لهأ وأ رارقالا لهأ نم وأ { رافكلا نم وأ ناميالا لهأ

 وأ { ناك نمم ةياهنلاب كلذ ملع ءاوس . ةياغ الو كلذل حال { راجفلا نم وأ
 كشي نأ ؛ ملعلا كلذ ملع نمل سيل 3 ابجاو ايلع كلذ ملع تبث مث ناك نمب

 ىلع دهش ولو & بابسالا نم ببسب 3 هريغ ىلإ هنع عجري الو ، باتري الو هيف
 ناكل . لثملا يف نكلو ، كلذ نوكي نلو 0 سنالاو نجلا نم نالقثلا هضقن
 . الاحمو ةضراعمو الطاب كلذ

 . نيملاعلا عيمج نم 7 هريغ ملع ىلإ عجري نأ كلذب ملاعلل سيلو

 ام ملع نم بجوأو { نايعلا ملع نم بجوأ ةرهشلا ملع نإ : ليق دقو

 يفو ، باترملا هيف باتري دق كلذ نأل . ناسللاب ملكتملا نم ؛ نانذألا هتعو

 ىداتي هنأل } هيف كشي ال ام اذهو . هانذأ هتعو وأ هانيع هتظحل ام يناعم ناقتإ

 . هيناعم عيمجب احيحص

 هتظحل ام فلاخيف {. ناك ام فالخل ةحيحصلا ةرهشلا يدؤت نأ لاحمو

 حصأ اهنأو ، ةرهشلا ةحص يناعم يف ديكأت اذه امنإو { نانذألا هتعوو . نانيعلا

 ملع نم بجو ام لكو ، ناسنالا ىلع همكح بجي ام يناعم يف نينيعلا نم
 يف كشلا عسي الو ، ضعب نم بجوأ ضعب ناك نإو ، بجاو وهف ؛ كلذ

 اذهو . ناك ام انئاك © ملعلا دعب هنم ءيشب لهجلا الو { نيقيلا دعب هنم عيش

 . ةجحم اهحضوأو اهتبثاو مولعلا بجوأ ةجحلا هذهو ملعلا

۔ ٨٦ ۔-



 ملع بجوت اهنأل ، ةرهشلا ةجح نم حضوأ ةجح مالسالا ين ملعن الو
 هب طيحي ال امو ، روهشلاو نونسلا هيلع تضم امو . روهدلا نم فلس ام

 الو ©} ةعقب يأ يف الو } نامز يأ يف الو ، رصع يأ يف ناك ىتم 0 ايلع ناسنالا

 . ناك هنأ كلذب ةعطاق ملعلا دهاوشو . ناكمكإؤ

 . ناهربلا اذه نم حضوأ دهاش يأو { نايبلا اذه نم بجوأ ملع ياف

 ءاقشلاو 3 ناميالاو رفكلا ملع حصي 3 ةرهشلا ملع بوجو ةحص يناعمو

 { ناميالاو كلذب نيقيلا بجويو 0 نامز لهأ لك يفو نامز لك يف ةداعسلاو

 كلذ نم ءيشب حص نم عيمج هلل يلاوي نأو ، ناديو كلذب هلل نمؤي نأو

 . هتوادع كلذ نم ءيشب حص نم عيمج هلل يداعيو . هتيالو

 ۔ ىلاعتو كرابت - هللا ديحوت ملع نم حص ام ؛ كلذ نم مولعلا بجوأو

 { هتافص حضوأو { هئامسأ نسحأ نم جرخي ام ىلع } هلضفو هلدع ةحصو

 نم حص ام عيمج كلذكو 3 هديعوو هدعو نم تبث ام حيحصو هديحوت تباثو

 مل ولو } هنم عيش وأ كلذ عيمج ملع ىداتف 7 هنيد عئارش ماكحأو ث هنيد رمأ

 ٥ كلذ ملع يف كشي مل اذإ 0 ةفرعملا بجاو ملعل ؛ ايناث ىدات نيأ نم حصي

 وأ الوصأ تبث وأ ، ههبشأ امو يأرلا نم وأ ، ههبشأ امو نيدلا لوصأ نم ناك
 ١ كلذ نم حص ام لكف . ةرهشلا ملع كلذب ىدأت دق ايأر تبث وأ 0 انيد

 3 هب لمعلا مزلي ناك امم ، هلهج عسي ال ناك امم وأ } هلهج عسي ناك امم تبثو

 ىلع & بجاو كلذ ملع عيمجف {، هملع بوجو نيح يف { هب لمعلا مزلي ال وأ

 يأ نم الو . هملع هعم تبث هجو يأ نم ملاعل ا ملعي ل ولو ؛ تبثو حص ام

 نم دحأ نع وأ 7 ءاسنلا نم دحأ نم وأ © لافطألا نم وأ نيغلابلا نم لاح

 كلذ ملع يف كشلا هل سيلو ، لالضلا لهأ نم وأ ىدها لهأ نم ؛ لاجرلا

 هليحي } هانعمو ههجو ىلع ، كلذ ملع نم حص ام ليوحت الو ، لاحلا نم لاحب
 ملع يف كش نإف ، مكحلا كلذ مازتلاو ى ملعلا كلذب كسمتلا الإ 3 الاتحم

 دعب لهج وأ . نيقي دعب كلذ يف كشلا ىلإ عجرف ؛ هنم ملع يفو ، كلذ

۔ ٨٧ ۔



 وأ نيدلا رمأ نم يناعملا نم ىنعم وأ ، فورحلا نم دحاو فرح يف ولو { ملع

 ؛ كلاه نيدلا مكح يف هب وهو ؛ كلذ هعسي ملو { ءايشألا عيمج نم ث هريغ

 . كلاهملاو نتفلا عيمج نم هللاب ذوعن

 ةرهشلا ملع قيرط نم لامعألاو ثادحألا عيمج يناعم جرخي كلذكو

 & ةيالولاو ةوادعلا بجوي امو ، لالضلاو ىدهلا مكح بجوي ام عيمج نم

 ةءاربلا بجويو ث رفكلاو ناميالاو 0 ةواقشلاو ةداعسلا ملع بجوي ام عيمجو

 نمل ةيالولا بجويو . هثادحأل ةيدؤملا ةرهشلا دعب 0 ةءاربلا هيلع تبجو نمم

 لاح لك يف { ةقفاوملا لامعأل ةيد ؤملا ةرهشلا حيحصب ةقفاوملا يناعملا هل تحص

 ام عيمجو { ةقفاوملا هل بجوي ام عيمجو 7 هلاوقأو هلاعفأ ةقفاومب 0 هلاوحأ نم

 { هتيالو اذه ةحص يناعم يف حصي الو زوجي الو . ةقرافملاو علخلا هيلع بجوي

 بير الو فالتخاب . مالسالإ لوبق لوصأ يناعم يف 0 هيف ماكحألا بوجو الو

 عيمج نم جرخم 5 ةرهشلا مكح يناعمب حص ام عيمج يف ، بيع الو ةهبش الو
 { كلذب ةرهشلا ةحص نوكت ال نأ دعب & لوصألا يف تاحيحصلا تانئاكلا

 . ثادحألا ةرهش نم ىوعدلا ةحص يناعم ىلع جرخت

 هيف زوجي ال يذلا قافتالا ماكحأ يناعم ىلع جرخي هنأ يعمو

 ترشتناو ث رابخألا اهب ترتاوتو ترثك نإو ؛ ىواعدلا نأ ، فالتخالا

 هب ترتاوت امو . ةرهشلا نم هب جرخي ام يناعب ترهشو 0 قافآلا يف ترهاظتو
 { هعم تحص نم عم حصي ىتح . ةرثكلاو قافتالا نم 0 لاقملاو رابخألا

 الو هيف كشي ال امم { ةربخلاو ملعلا بجاوك { اهتحص نم هعم كلذ ريصيو

 . ةرهشلا نم حيحصلا ملع ةلزنمب & باتري

 ناك ام } هرصعو هنامز لهأ عيمج عمو } هرصم عيمج يف كلذ حص ولو
 ةحص دقتعي الو } كلذب دهشي نأ هل زاج ولو { ةجح هيلع الو { هل كلذ ملع
 © ىوعد هيناعم لصأ ناك امنإو ، هيف ىوعد ةرهش لصألا يف ناك اذإ 0 هتقيقح
 { هل نيعدملا نم ىوعد لصأ نع ناك امتإو 0 هيفو هنع رابخألا رتاوت لصأو

۔- ٨٨ ۔



 ملعب قحملاو { الهاج هلك كلذ ملعب كسمتملا ناكو الطاب هلك كلذ ناكو

 بر نيد مكح يف روجلاب ايكاح . نيعدملا ىوعدب الئاق { الطبم الاض كلذ
 لوبق زوجي الو ، نيدلا مكح يف ىوعد وه امنإ لصألا يف كلذ نأل { نيملاعلا

 لبق نم كلذ لهج ولو .، نيدلا مكح يف الو 7 ايندلا مكح يف ىوعدلا

 حص دق ذإ { ءاوس مكحلا يف ىوعدلا ةرهشو قحلا ةرهش نأ نظف 0 ىوعدلا

 يف ناك ولو قحلا ةرهش نم كلذ هعم حص دق ايك & ىوعدلا ةحص نم كلذ هعم

 لطابو كلذ ةحص نم هنع باغ امل & كلذ ملع قرف ىلع ردقي ال لصألا

 مكحلا الو } ىوعدلا قيدصت الو ]} ىوعدلا لوبق يف هل رذع الف .3 اذه

 ىلع نيعمتجملا ىراصنلاو دوهيلا ينارهظ نيب ءيشان أشن هنأ ول ايك ، ىوعدلاب

 8 كلذ قيقحت ىلع مهتملك قافتاو 3 هولتق دوهيلا نأ ةلي ىسيع لتق قيقحت

 ز مالسلا هيلع ىسيع لتق قيدصت ىلع ناقفتم { نيدلا يف ناتلمو نافنص مهو

 نيملسملا نم مهو ث نامزلا كلذ نيد لهأو نامزلا كلذ باتك لهأ امهو

 { نيملاعلا بر نيد لوصأل ةقفاوملا ءايشألا عيمج يف ، نيدلا ماكحأل نيقفاوملا

 اهل دجي ملو { ةفصلا هذه ىلع { ةربخلا هذهو قافتالا اذهو ةرهشلا هذه دجوف

 قيدصت هل زاج ام { اركاذ الو الئاق كلذ فالخب عمسي ملو { اركنم الو اربعم

 نيقي نم هعم حص دق ام قيقحتب ناكلو { ةربخلا هذه قيقحت الو { ةرهشلا هذه

 يف هلك كلذ نأل { الهاج كلذ ملع نم هعم حص دق ام قيقحتبو ، الطبم كلذ

 الو ملاعل بذكلا قيدصت الو ، لطابلا قيقحت زوجي الو & لطابو بذك لصألا

 . لئاق نم الو قطان نم هفالخ ملعي مل ولو ، لهاج

 عيمج هيلع عمتجا ولو ث نيدلا رومأ يف لطابلا لوبق زوجي ال ايكو
 نيدلا فالخ نم مهعم دجو امل افالخ مهعامتجاب ملاعلا ملعيو 3 نيعمتجملا

 نم وأ ، نيدحلملا نيكرشملا عيمج نم نيدحاجلا ، نيدلل نيفلاخملا نم
 ، هوجولا نم هجوب ، نيملسملا نم قحلا ليوأت فالخب .0 نيلواأتملا نيلاضلا

 نم وأ نيملاعلا نم دحأل زاج ام © نيدلا رومأ عيمج نم ، يناعملا نم ىنعم الو

 {، نيدلل فلاخملا ، لطابلا نم فرحب كلذ ةقيقحب نيملاعلا وأ { نيلهاجلا

۔ ٨٩ ۔



 هرصع لهأ عيمج ناك ولو { نيدلل قفاوملا دحاولا فرحلاب كلذ ليطبت الو

 ىلعو } قحلا نم فرحلا كلذ ليطبتل { نيركنملاو نيرقملا نم ؛هرصم لهأو

 يف هبهذم يفو هدنع مهو 0 نيقفتمو نيعمتجم لطابلا نم فرحلا كلذ قيقحت
 ناكلو ، كلذ يف هللا دنع هل زاج الو & كلذ هعسو ام { نيدلا يف ةمئأ هنيد

 . نيدلا نم لطابلا لوبق هل زوجي ال ايكف . نيكلاهلا نم هللا دنع كلذب

 نيد مكح يف كلذ عيمجو ، ىوعدلا نم لطابلا لوبق هل زوجي ال كلذك
 هل زوجي ال ايك { ءاوسلاب مكحلا يف هقح ليطبتو & كلذ لطاب قيقحت يف ؛ هللا

 ماكحأ نم . ةرهشلا قيرط نم ث هملع هيلإ ىدانملا } قحلا ملع يف كشي نأ
 يف 3 هللا ملع يف وه يذلا قحلا ملع يف كشي نأ هل زوجي ال كلذك . نيدلا

 نم ٤ لاعفألاو لاوقألا نم ءايشألا عيمج نم ©، حيحصو قح ؛ هنيد مكح

 ىلإ ملعلا دعب كلذ يف عجري نأ هل زوجي الو ، لالضلاو اهنم ىدهلا حيحص

 لوصأ ملع يف ءاوس كلذ مكحو ث لالضلا ىلإ ىدهلا دعب الو . ةلاهجلا

 مكح نم ، هب بجاولا قحلا نم حصي ام ملعو { مالسإلا نيد نم © نيدلا

 نم اهقيدصت بجاولا ءايشألا عيمج نم ؛ مالسإلا ماكحأ نم ؛ ماكحألا نم

 نم اهليطبتو & تاقحلملا نم اهقيقحتو . تابذكملا نم اهبيذكتو { تاقدصلملا

 مكح هنم بجوي امو ، تايالولا مكح كلذ نم بجوي امو . تالطبملا

 نم جرخي ام ماكحأ يف ، اهلوبقو ةعيرشلا لقن نم ؛ قحلا عيمجف ©، تاوادعلا

 مكح كلذكو { ةرهشلا مكح بجوي ام مكح يناعم يف ءاوس هلك . اهماكحأ
 © ءاوس قحلا مكح يف ، كلذ نم نيلطبملا ىواعد مكحو . نيدلا يف لطابلا

 يف لطابلا نم الو ، نيدلا يف لطابلا نم ال ، اذه نم ءيش لوبق زوجي الو
 ةعيرشلا ماكحأ نم عيش يف لهجلا الو كشلا زوجي الو 0 نيعدملا نم ىوعدلا

 3 نيقحملا ماكحأ نم 3 قحلاب اهيف مكحلا بجوي امم عيش يف الو 4 نيدلا يف

 تبث امم ، نيملسملا ماكحأ نم ؛ نيدلا يف نيقحملا نم نيلطبملا ماكحأ نم الو

 3 مالسإلا ماكحا عيمج نمو . ةتباثلا ماكحالا عيمج نم { مهماكحأ نم

 { عدبلاو نيدلا ماكحأ يف لطابلا ليطبت وأ قحلا قيقحت يف همكح جرخي امم

۔ ٩٠



 لطاب الو نيقحملا لوق نم حصي اميف الو ، ىواعدلاو ءاضقلا ماكحأ يف الو

 . نيدلا يف تبث ام عيمج نم © نيلطبملا

 فيك ؛ ثادحألا ةحصب قحلا ةرهش ماكحأ نيب قرفلا يناعم مهناف

 لاوقأو نيلعافلا لاعفأو ، نيثدحملا ثادحأ نم {. نيدلا لصأ يف ةجح نوكت

 { هتقفاوم ةجحو هلوبق ةجح ناك فيكو .3 نيلطبملاو نيقحملا نم نيلئاقلا

 ىدات نيأ نم الو ، هعم حص نيأ نم ملعي مل ولو ، هيف كشلاو هكرت لطابو

 اهلصأ يتلا ىوعدلا ةرهش نيبو . هيلع هتجح تماق نيأ نم الو . هيلإ

 نم دنع ؛ لطاب لطابلا ذإ ، لطاب اهنأ هيلإ تغلب يذلا ملعي مل ولو { لطاب
 مل وأ قح هنأ ملع ؛ ةجحو اقح قحلا ناك ايك ، هلصأ لهج وأ هلصأ ملع

 وأ ملع ، اقح همكح وأ اقح هلصأ ناك ام عيمج يف ؛ ةجحو قح قحلاف { ملعي

 ملع ، الطاب همكح وأ { الطاب هلصأ ناك ام عيمج نم لطاب لطابلاو & لهج

 هجو يأ نمو ، قحلا ءاج هجو يأ نمو ، قحلا ملع هجو يأ نم ؛ لهج وأ

 نم {} هملعو كلذ ةحص ناك ولو { لطابلا ءاج هجو يأ نمو . لطابلا ملع

 . دحاو ىنعمو دحاو هجو

 ضفرلا لهأ نم مهلك رصم لهأ يف اشن ائشان نأ ول © كلذ نمو

 ايهمتشو ۔ ايهنع هللا يضر ۔ رمعو ركب يبأ ةوادع ىلإ نوبهذي نيذلا { ةعيشلاو

 نم حص اميفو ، نيدلا مكح يف ىوعد هنأ فرع دق اميف { ايهيلع مهاوعدب
 نم باغ اميف ؛ نيبذاك وأ نيقداص ىوعدلا كلت يف اوناك ، نيملسملا نيد مكح

 هذه رصليا كلذ يف { ءىشانلا كلذ عم دهشف . نيملاعلا بر دنع مهرمأ

 رصملا لهأ نم دحأ نيب افالتخا اهيف دجي ال ذإ { اهيف كش ال ةرهش ، ىواعدلا

 : هيف وه يذلا

 . هدنع اهقيقحت يف كشي مل ذإ { اهقدصب دقتعاو ىواعدلا هذه لبقف

 اهفرعي مل ولو { ايهيلع كلذ قيدصتب ناكلو 3 اعساو ناك ام هعم حص دق امم

 كلذب ايهيلع همكحبو 0 نيمثاآلاو نيملاظلا نم { مهعم ايهفرع دق ام فالخب

۔ ٩١ ۔



 ؛لهأ هب هللا دبعي اميف ، نيملاعلا بر مكح يف لطابلا قفاو ذإ ، نيرئاجلا نم
 مكح رهاوظ يف نيمكاحلاو & كلذ يف لدعلاب نيمئاقلا {، نيملسملا نم هنيد

 مهرومأ نم باغ اميف { نيقداصلا مه كلذ يف اهيلع نوعدملا ناك ولو 3 نيدلا

 مه نيذلا ةعامجلا نم باوصلاو لدعلاب ايل نومكاحلا ناكو { نيدلا مكح يف

 نمل زوجي الف } نيرئاجلاو نيبذاكلا نم هنيد مكح رهاظ يفو © هللا نيد يف ةجح

 مكح يف تبث يذلا 0 نيدلا رهاوظ مكح ةفلاخم ؛ هلهج نم الو كلذ ملع

 . نيملسملا هب دكعت ايف ؛ نيملاعلا بر نيد

 مهلك نيذلا {} ءىشانلا اذه دنع ، رصملا لهأ يف رهش ول كلذكو

 مهليمو & بلاط يبأ نب يلع لئاضف يف { نيملاعلا بر نيد يف نوقساف { ةنوخ

 يتلاو & حيحص هنم يه يتلا هلئاضف مهنم رهشف ٠ هايإ مهتيالوو ٠ هيلإ
 هل ناك . ققحتو كلذ هعم حصف . ةيالولا ؛ نيدلا مكح يف اهب بجوتست

 هيلعو ، لطابب سيل قح لصألا يف كلذ نأل . هقيقحتو كلذ قيدصت هيلعو

 © لطابلا مكح يف ال ، قحلا مكح يف ةيالولل اقحتسم كلذ ناك ذإ 3 هتيالو

 ىلع ىوعد مهنم كلذ ناك ايك & نيدلا مكح يف مهنم ىوعدب كلذ سيلو

 قحلا نم بلاط يبأ نب يلع يف اولاق اميف مه لب © نيدلا مكح يف رمعو ركب يبأ
 هل مهتيالو يف ناك نإو 0 نوقداصو نوقحم . لصألا يف هنم ناك يذلا لدعلاو

 نم ؛ مهعم ءىشانلا اذه ملع نود . مهملع ف مهدنع تبث ام ىلع

 ىوعدب تسيل يتلا ةحيحصلا هلئاضفب 3 مهنم قحلا ةرهشب ث نيلطبملا
 ٥ لدع اهب مكحلاو ، لدع اهلوبقو 0 هللا نيد مكح يف لدعو قح ، بذك الو

 مل ولو & كلذ عسي ال ، لطاب اهب مكحلا لاطبإو { اهتحص دعب اهيف كشلاو

 { فيحلاو ليملاب اهنأ } ةرهشلا هذه نم ، كلذ يف لصألا ناك فيك ملعي

 . كلذ فالخ هنم اوملع دق مهنأو

 ضقتنا ، هوملع دق امم ؛ هعم هلك كلذ رهش ول هنأ اوملع دق اوناك نإو
 ليلق نم كلذ سبلأ دق امب ، لدعلاو لئاضفلا ةحص نم 4 هيلع هدي يف يذلا

 . دحاو فرحب ولو . هريثك وأ راوحلا

۔ ٩٢ ۔



 هجو نم ةرهشلاب لطابلا توبثو 3 ةرهشلاب قحلا توبث يناعم مهفاف
 نم حص امنإ هلكو { ةجحب سيل لطابلاو & ةجح قحلا ناك فيك { دحاو

 . ةرهشلا قيرط

 كلت لقني امم ائيش ملعو ، مهنم ةرهشلاب هلئاضف ملع هيلإ لقتنا ولو

 كلذ ملع هيلإ ىداتو ، لئاضفلا دعب هنم تناك اهنأ ، هثادحأ نم لئاضفلا

 ملع نم هيلإ ىدات اييف مكحلاو & كلذ ملع عيمج ىلع فقوف . مهنم ةرهشلاب
 نأو ء قح هنم كلذ نأ مهعامجإ ين ناكف ، لطابلاو قحلل لمتحم . هثدح

 دقو { مهلطاب ىلع مهلتق امتإ هنأو ، نولطبملا مه كلذ يف هيلع ماوقلاو هيمصخ

 } هنم كلذ ىلع كردأ نم عيمج نم عامجإلا دجوف { لدعلا مكح ي كلذ لمتحي

 مهنمعامجإلا دجوو . هزييمت مكحو ، كلذ مكح وه لهجو 0 لصألا اذه ىلع

 مكحب ءارصبلا } نيملسملا دنع مكحلا يف هل لمتحم وه اييف . هبيوصت ىلع

 ةجح مه نيذلا { مهنيد مكح يف نيملسملا دنع لصألا يف كلذ ناكف { نيدلا

 جراخ مهنم هعم حص يذلا كلذ مهعامجإ نأو {. هيلع اوعمجأ ام فالخ ىلع

 رومألا هذه نم 3 ءعىشانلا اذه نع باغ اميف © نيدلا مكح يف | ىوعد

 ىوعدلا ذإ ، هلهج ولو & فرحلا اذه يف مهنم ىوعدلا لوبق هعسو امل { اهلك

 مكحلا اذه يف هيلعو { اهب ماق نم عيمج نم اهلوبق زئاج الو ، ةجحب تسيل

 ؛ هيلع هللا ضرف ايك ، نيقحملا نيقداصلا عم نوكي نأ { لدعلا يف هيلإ ىدانملا

 . مهعمسي مل وأ مهعمس . هنع اوباغ وأ هورضح

 ملعب هيلإ ىدات اييف & هثدح حص نمم أربي نأ ؛ هيلع لدعلاو قحلا نمو

 هنم أربيو & قح لصألا يف كلذ ذإ & كلذ ملع هيلإ ىدات ام عيمج نم 0 ةرهشلا

 { نيدب هلوتي ملف © هيف مكحلا لهجو كلذ لهج نإف 0 نيدلاب ةءارب كلذ يف

 3 نيدب الو يأرب نيملسملا ءايلع نم دحأ نم أربي ملو { نيدب ال يأرب هالوتو
 مهنع فقو الو ، كلذ هثدح ىلع . هنم ءىرب نمم الو هنم مهتءارب لجأ نم

 لجأ نم نيملسملا نم ءافعضلا نم دحأ نم ءىرب الو { نيدب الو يأرب
 . نيدب مهنع فقو الو 0 نيدب الو يأرب ، كلذ

۔ ٣٢٩۔_



 هالوت نمم ادحأ ىلوت وأ ، كلذ ىلع هالوت نإف . ملسم ملاس هنأ يعمف

 . نيكلاهلا نم ناكو & كلذ هعسي مل ؛ نيدب وه هالوت وأ & نيدب كلذ ىلع

 رصملا لهأ دجو نإ الإ . هثادحأ الو هلئاضف هعم حصت مل ول كلذكو

 مهملع رهاظلا مهنأ الإ { رمألا رهاظ يف ملعلاو لضفلا لزانم يف مهو ؛ مهلك
 ءايلع كاسن مهو . فالخلاو لالضلا نيد كلذ مهنيد نأ ، هللا نيد مكح يف

 نم هعم حصي ملف ، ةعيشلاو ضفرلا نيد ؛ كلذ مهنيد يف ءانمأ . دابع دامكز

 3 هتيالو ىلع نيعمجم مهدجوو 0 لئاضف الو ثادحأ بلاط يبأ نب يلع رومأ

 نوكي ام ريغ ىلع ، قحلل ةقفاوملاو لدعلاو 0 مالسإلاو لضفلاب هل ادوهش

 ةلضافلا ءايسألا نم مسإلاب هل مهنم داهشإلاو { هلئاضف رابخأ نم القتنم

 ريغ لصألا كلذ يف مه ذإ { مهتيالوب هالوتي نأ زوجي الف ؛ ةلداعلا ةقفاوملا

 نم هولوت نم عيمجب نيدلا مكح يف نوعذم ةيالولا يف مهنال { ةيالولا يف ةجح
 نيدلا مكح يف 6 مهتيالوب الو مهتيالو يف هل ةجح الف 0 نيلطبملاو نيقحملا

 3 اهلهجو ةجحلا لزانمب ءىشانلا كلذ ملع ، ةجح ىوعدلاب موقت الو ىوعد

 يف مهنم عامجإلا تبثو ، ترهظو ترهش ولو نيلطبملا ةيآلو يف ةجح ال هنال
 ولو ، مهاوعد رثكأو { مهتجح فعضأ ناك اورثك ايلكو { مهعيمج نم رصبلا

 لثم ؛ نيفلاسلا نم نيدلا يف هتيالو مزالو هتيالو بجاو نُم كلذ ىلع اولوت

 نإ ليق هنأ انعم نيذلا ، يشبحلا لالبو يمورلا بيهصو يسرافلا ناميلس

 ةباحص نم ؛ ةثالثلا ءالؤه ةيالو ىلع نوعمجم مهبهذم يف مهلك ةلبقلا لهأ

 ةءاربلاو مهه ةيالولا يف نوفلتخم ليق ام ىلع مهاوس اميف مهلعلو ةيلقم هللا لوسر

 . مهنم

 كاّسنلاو دابعلاو ، مهنم ءايلعلا عيمج نم نيدلا يف لالضلا لهأ عمجأ ولف

 عم كلذ حصو . مهنم دحأ ةيالو وأ . ةثالثلا ءالؤه ةيالو ىلع ؛ داممزلاو مهنم

 يذلا هلضفل مهنم ةرهش ريغ ىلع ةربخلاو ةعيفرلا يناعمب وأ ، ةرهشلاب مهنم دحأ

 ةيالولا يف ةرهشلاب كلذ ةحص بجوتسي امم ، لدعو لضف هنم لصألا يف وه

 يف لصالا يف نيلضافلا ءالؤهل ءىشانلا اذه ىلوتي نأ زوجي الف © هنم حص نمم

۔ ٩٤ ۔



 رصملا اذه لهأ عم . مهتيالو ةرهشب نيملسملا ءايلع دنع . نيدلا مكح

 رصملا اذه لهأ نظ ولو ، رصملا اذه لهأ ةيالوب مهنم ادحأ ىلوت نإف ، نيقحملا

 زاج الو } كلذ هعسو ام اولوت اييف ةجحلا مهنأو ، نوملسملا مهو نوقحملا مه

 . نيملسملا نيد مكح يف ، ىوعد كلذ ذإ هل

 عيمج نم ترثك وأ تلق . تلهج وأ تملغغ 3}©ك ىوعدلا لوبق زوجي الو

 . كلذ هيلع قضي مل نيدب ال يأرب هالوت نإف & تحصو تناك ام

 نم الو {©“ فالخلا لهأ ءالع نم ادحأ ىلوتي نأ هل زوجحم ال كلذكو

 زاج ام . لضفلا لهأو قحلا لهأ مهنأ نظ ولو . مهرمأ لهج ولو . مهلضافأ

 ةيالو ىلإ هنم دصقلاب يأرب مهنم ادحأ ىلوت نإو 0 نيدب مهنم ادحأ ىلوتي نأ هل

 يف ءالؤه نم رهظ ايف هيأر نمو . نبلملاعلا بر ةعاط لهأو © نيملسملا

 مهنأ ىلع مهالوتي ، نيفقاو هللا نيدل ةعاطلا لهأو نيملسملا ةيالو ىلإ . هدصق

 داقتعا ىلع ؛ هتيالو ببحت نمم اوناك وأ ] نيملسملا نم هتيالو يبت نمم هيأر يف

 داقتعا يف هل حصي ام ىلع 0 هللا ءايلوأ يف { هنم ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالو

 . نيدلا

 دحأ مهيف سيل © نيملسملا ءافعض نم رصم لهأ نم رهش ول كلذكو

 دحأ ةيالو مهنم رهشف . نيملسملا ءالع نم 6 ةءاربلاو ةيالولاب ملعلا لهأ نم

 يعبات نم وأ نيعباتلا نم وأ {© راصنألاو نيرجاهملا نم ؛ نيملسملا فلاس نم

 نكت ل . نيملسملا ءالع دنع . نيدلا لصأ ف ةيالولا قحتسي نمم نيعباتلا

 بجوتسي يذل ا ، ىلوتملا لضف نم ةحص ريغ ىلع « عطقل ا ىلع ءافعضلا ةيالو

 . كلذ ملع نم ةجحلا هب موقت امب { ةيالولا هب

 مهتيالوو ©٠{ ةجح مهب موقت الو . ءافعضلا ةيالو ةرهش نوكت ال هن ال

 . نيملسملا نم اوناك ولو ©٠{ ىواعدلا ىنعمب ةجراخ

 جرخ نمو ٠ ىواعدلا ىنعمب جراخ وهف ؛ ةجح هلوق يف نكي ل نُم هنأل

۔ ٩٥ ۔



 لوقلا كلذب هنم ةرهشلا ىنعمب جرخ ؛ ىوعد هعامسو هتداهش ىنعمب هلوق

 . ىوعد

 رهش ولو ؛ اهمكح ملع وأ ، اهمكح لهج نمم ىوعدلا لوبق زوجي الو

 سانلا نم دحأل 5 ةعيفرلاو ةيالولا يف ةجحلا هب موقت نمم { ءايلع مهو مهتيالو

 عفر ول نمم { ةيالولا يف ةجحلا هب موقت نمم دحاو مهنم ناك ولو { هنيعو همساب
 وأ كلذ ملع ؛ هتيالو هيلإ عوفرملل ةزئاج هتيالو تناك . دارفنالا ىلع هتيالو

 لوق ناكو { ةجحلا وه لهج ولو . ةجحلا ةلزنمب هنم الزان كلذ ناك اذإ ،. هلهج

 ىمسملا وأ ؛ صخشلا اذه ىلوتي هنأ . هنع ةرهشلاو ةعيفرلا يف دحاولا

 ذإ 5 ةيالولا يف ةجحلا هب موقت نيذلا ءايلعلا نم وهو 3 هنيعو همساب فورعملا

 . ةيالولا يف ةجح . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ رصبي وه

 ناكف { ىلوتملل هتيالو زوجت ال نمم ، وحنلا اذه ىلع يلوتملا اذه ناك ولو
 ةعيفرلاب هتيالو تناكل ؛ لطابلاب هالوت ولو ، هعسي ال اب لصألا يف هالوت دق

 . هل هتيالو ترهش ولو ، ادحاو ناك ولو { ةجح هل هتيالو ةرهش ةحصبو . هيف
 اذهل نيملسملا نم ملاعلا كلذ ةيالو تحص دق هنأ الإ ، نيملسملا نسلأ ريغ ىلع
 كلذ هنع حص نيأ نم فرعي مل ولو ، ةرهشلا قرط نم هيف كش ال امب ، ىلوتملا
 . عامسلابو ةعيفرلاب هل هتيالو ةلزنمب ةرهشلا قيرط نم ةحصلا كلت نإف { هعم

 ةرهش ةحصب وأ .3 هتيالول هعامسب هتيالوب هالوت نمل ةجح هل هتيالو نوكت الو

 . هدنع هتيالو

 نمل . ةجح مهلك ءافعضلا نم رصملا لهأ ةيالو ةرهش ةحص نكت ملو
 مهنم عمس ول نأ ؛ ةيالولا يف ةجحب اوسيل لصألا ين اوناك ذإ & كلذ هعم حص

 . ةجح كلذب اونوكي مل ، هب اورهشو 3 هوعفرو كلذ

 هدنع حصت ملو ، هنيعب سانلا نم دحأل نيملسملا ةيالو رهش ول هنأ يعمو

 تناكو . هتيالو توبث عقوم كلذ نكي مل ، ةرهشلا كلت نيملسملا نم هالوت نم
 تسيلو .7 ءاملعلاو ءافعضلا مهنم نيملسملا نأل } ىوعد ةرهش يدنع كلت

۔ ٩٦ -



 زوجت الو ، ةجحب ؛ مهنم كلذ رهشو 3 اورثك ولو نيملسملا نم ءافعضلا ةيالو

 . رهاظلا مكح يف كلذ ىلع مهتيالوب ةيالولا

 نأ ملعي ثيح نم وأ ملعي ال ثيح نم . ةرهشلا قيرط نم تبث ولو
 يف هنأ وأ ك تيم وأ يح نم . هنيعب مهنم ادحاو وأ 3 نيملسملا ءايلع دحأ

 { هتيالو توبث يف ةجح يدنع كلذ ناك ، ةرهشلا ىنعم ىلع 0 مهعم ةيالولا

 مكح ىنعمب ، ةرهشلا قيرط نم 3 يدنع رهاظلا مكح يف هتيالو تزاجو

 ةحص نم نال 7 هتقفاوم مكح ةحص ىلع ال 7 ةعيفرلا مكح ىلع هل ةيالولا

 رهاظلا مكح يف هتيالو تناك . ةرهش حيحصت وأ 0 ةربخلاو ةقفاوملاو ةيالولا

 . هتقفاوم ليبس ىلع

 مكحلا ةحص تتبث . ةرهش وأ عامسب ةعيفرلاب هتيالو تتبث نمو
 سيلو . هتيالو بوجوب ملعلاو هتقفاومب ملعأ الو . هتقفاومب مكحلاو 3 هتيالوب

 . هتيالو بجحت ام ةحص الو ىلوتم ةقفاوم ةحص دقتعن نأ انعم ةعيفرلاب ىلوتملل
 توبث نم 0 هلللا نيد يف مكحلا نم تبث ام ؛ هل زوجيو هيلع بجو همزلي امنإو
 يف الودع اوناك اذإ . دوهشلا ةداهش لبقي نأ مكاحلا مزلي ايك ، ىلوتملا اذه

 مهل دهشي نأ هل زوجي الو } مهتداهش دري نأ هل زوجي الو } لدعلا مكح

 . مكحلا يف مهتداهش تتبث دق يتلا ةجحلا لبقي امنإو 0 مهقدصب

 وأ } مكاحلا هل مكح نمل وأ ، مكاحلا نم مكحلا دهش نمل سيل كلذكو

 ذإ ، هيف هؤطخي ال وأ ، مكاحلا ىلع كلذ درب مكحي نأ { مكاحلا هيلع مكح نمل

 . لطابب مكح هنأ ملعي مل اذإ ؤ مكحلا يف ةجح وه

 باغ اييف © لدعلاب مكح هنأ ، مكاحلل دهشي نأ ءالؤه دحأل زوجي الو

 اذه يف مكحلا مزلي امنإو & مكحو لاق اميف هقدص الو هلدع دقتعي الو 0 هنع

 لوبقو ةداهشلا لوبق نم . ءايشألا هذه عيمج يف ، ةجحلا لوبق ىنعم ىلع

 نم بجي اميف ةداهشلا لوبقو ث ةعيفرلا يف ةيالولا لوبقو 3 ماكحألا يف مكحلا

 . ةءاربلا يف ثادحألا يف ماكحألا

۔ ٩٧



 كلذ جرحي ال } سانلا نم دحأل .7 ءايلعلا نم ةيالولا ةرهش كلذكو

 . ملعلا ىنعمب 4 هلك

 ©٠{ نيملسملا لضف ةحصو . ملعل ١ يناعم نم ؛ مكحلا يناعم مهفاف

 © هنم كلذل ملعلا بجوي امم . ةربخلا وأ ةرهشلا قيرط نم لدعلل هتقفاومو

 . مكحلا ىنعمب هالوتي الو ٠ ملعلاب هالوتيو

 ةربخلاب ٠ اهم ملعلاو ةءاربلا اه قحتسي ىتلا { هثادحأ ةحص كلذكو

 ةيالول ١ نم بجوتسي ام ‘ ملعل ١ ىنعمب جرخي كلذ لكو ‘ ةنياعمل او عامسل او

 . مكحلا ىنعمب ال . ةءاربلاو

 ةحصو . ةيالول ١ هب بجوتسي امب ؛ سانل ١ نم دحأ لضف رهش ولو

 ةحص نأل { ءايلعلا نم دحأ نم ، كلذ حصي مل ولو ، ةجح كلذ ناك هتقفاوم

 يف نيملسملا نم دحأ نوكي نأ الإ . ةيالولا ةحص ريغ ؛ لئاضفلاو لامعألا

 اوناكو اورثك ولو { انموق نم دحأ هيلع دهش مث 0 ءافعضلاو ءايلعلا نم ةيالولا

 اوناك وأ { ايهنم لضفأ وأ ، لضفلا يف نيريس نباو نسحلا يبأ نب نسحلا ةلزنم

 يف مهنأل } هيلع كلذ يف مهتداهش لبقت مل ، نوديزي وأ فلأ ةئام كلذ ىلع
 ٠ نيدلا يف هل موصخ مهف . هريفكتو هتوادعب نونيدي مهنأل . نوعم لصالا

 ١ ذهم . اإيصخ هيف نوكي ايف ؛ انومأم ةقث ناك ولو {. هتداهش زوبحت ال مصخلاو

 . مصخلا ةداهش زوجت ال هنأ © هيلع عمجملا رثألا ءاج

 نم ال ةصاخ مهنم . كلذب هيلع ةرهشلا ةداهش تتبث ول كلذكو

 نم حصي ملو {© .ةصاخ مهنم ناك اذإ ©٠{ ةجح مهنم كلذ لوبق نكي ل ‘ مهريغ

 نم ث هيلع كلذ رهش ولو 3 ةداهش تناك ايك ، ىوعد ةرهش اهنأل . مهريغ

 كلذ ةحص ناك .3 ةرهشلا قيرط نم الإ 0 هيف ةرهشلا ةحص ملعي ال ثيح

 ىتح ماكحال ا يف اهره اوظ ىلع ءايشأل او ٠ ةلولعم ريغ ةرهش اهنال ٠ ةجح

 . اهليئام اهصخي

۔ ٩٨ ۔



 رارقإلا لهأ رادو { مالسإلا لهأ راد يف هيلع كلذ رهش ول كلذكو

 مهنأل ، ءافعض اوناك ولو 0 ةرهشلا ةحصب انعم ةجح كلذ ناك 0 ةوعدلاب

 { نيدلا يف مهل مصخ مه الو . مالسإلا لهأ ريفكتب نونيدي لصالا يف اوسيل

 نوكهتني اوناك وأ { ةيالولا هب نوقحتسي امب ؛ ناميإلا يلماك ريغ اوناك نإو مهف

 اوسيلف © مهتوادعب الو نيملسملا ريفكتب نونيدي ال مهنإف ، هميرحتب نونيدي امل

 . مالسإلا يف مهيلع نيعتم نونوكيف ؤ موصخ مهل مه
 ىوعد مكح اهمكح جرخي مل ام ، تبثت هجو يأ نم ؛ ةرهشلا توبثف

 يف 0 نايعلاو ملعلا ماقم موقت 3 اهب مكحلا بجاو ةتباث & ثادحألا ةحصب

 . ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ

 نم وأ نيفلاسلا نم ناك . ةيالولا هل تتبث يذلا ملسملا ناك ءاوسو

 مهنم ةداهشلا الو } نيفلاخملا نم ىوعدلا ةرهش هيف لبقت الف . نيدهاشلا

 . اورثك وأ اولق هرفك بجوي امب ، هيلع

 فالخلا لهأ ةلزنمب راصو 0 مالسإلا مكح يف هتوادع تتبث نم كلذكو

 اصخ اوناكو . ةء اربل او ةيالول ١ يف مهفوقو . نوملسملا هيف فلتخاو . نيدل ١ ف

 جرخيو {©ك ةصاخ . مهنم ةبوتب ةرهش الو 0 ةبوتب مهنم ةداهش هل لبقت ل { هيف

 . ىوعدلا ةرهش الو & يعدملا ةداهش اوزيجي نلو ، ىوعدلا جرحم مهنم كلذ

 {، هثدح ةرهش نم ؛ نيدلا يف ةءاربلا هب قحتسي ام مكح هيلع تبث نمو

 ايف } هثدح لصالا ف ناك ولو . هثدح لطاب ىلع { نيملسملا مكح ةرهش وأ

 نم لبقي الو 3 ةرهشلا مكحب ةءاربلا مكح ىلع وهف © لطابلاو قحلا هيف لمتحي
 . ةبوتب مهنم ةرهش الو { ةبوتب ةداهش هل انموق

 © كلذ قحتسي امي 0 هل نيملسمل ا مكح ةرهشب هتيالو تتبث نم كل ذكو

 وأ {© هب اوصب نيملسملا مكح هل تبثف ٠ لط ابل او قحل ١ لمحم امم هلعف ناك ولو

 مكحب وأ . هتقفاومل ةرهشلا مكحب ةيالولا قحتساف 3 ةرهشلاب هتيالو تتبث

۔ _ ٩٩



 ضقنب هيف لبقي نلو { هتيالو ىلع وهف . هتقفاومب هل نيملسملا مكح نم ةرهشلا
 نم الو نيملسملا نم دحأ نم ةداهشب 3 هوجولا نم هجوب . مكحلا كلذ

 . انعم اهريغ مكح ةرهشلا ضقنب هيف تبثي الو . انموق

 يف { نيملسملا ءايلع نم { اهيلع عامجالا ةحصو ةءاربلا ةرهش تسيلو

 رثكأ نم ، مهنم باغ وأ رضح نمم { ةنمزألا نم نامز وأ 8 تاقوألا نم تقو

 نم فذقو . هلك ىوعد كلذو . ةءاربلا بوجو مكح يف ةجح . لقأ وأ

 مهف ؛ اريثك وأ اليلق نوءربتملا ناك 9 ارضاح ناك ولو ءىربتملا نأل { نيئربتم
 . موصخ

 لبقت الو ، ىوعدلا مكح ىلع جرخت & كلذب مهنع ةرهشلا كلذكو
 {© لطابلاو قحلا لمتحي {© ثدح هنم ءىربتملا نم تبث ول نكلو 0 ىوعدلا

 . ةءاربلاو ةيالولا يف هيلع ةجح نوكت نمم نيملسملا ءايلع نم دحأ نم تبثو

 نوكي ام تقو يف ، كلذب هيلع همكح رهشو } كلذ ثدح لطابب هيلع مكحف

 ايكاح كلذ ناك } هعضوم يف ريكنلاو ١ كلذ يف هيلع ةجحلاب ماقو { هيلع يكاح

 { لامتحالاب مكحلاو لامتحالا همكح يناعم يف . الئازو ثدحملا ىلع اتباث

 نم وأ 9 ملاعلا نم كلذب هيلع مكحلا توبث ناكو { لطابلا همكح نم تبثو
 كلذب ةرهشلاو لدعلا مكحب هيلع مايقلاو ربكنلا مهراهظإب {، ةجح ءايلعلا

 مكح . ةرهشلاب هيف حص اذإ { هيف لامتحا مكح ريغب 7 هنم ةءاربلاب ةبجوم

 ريكنلا راهظإب ، ادعاصف دحاولا نم نيملسملا نم . ءايلعلا نم هيلع لطابلا
 هنم ةءاربلا رهشو © هلطابو هقح لمتحملا هثدح رهش ولو { لدعلاب مايقلاو هيلع

 روهظ ريغ نم . لطابلاو قحلل لمتحملا & كلذ هثدح تقو يف ، نيملسملا نم

 3، ةجحلا هيف هيلع مهل نوكي اييف ، ةجحب هيلع مهنم مايق الو { هيلع مهنم راكنإ

 8 ثدحلا اذه ىلع ، كلذ هرصع يف نيملسملا نم هنم ةءاربلا ترهش هنأ الإ

 عامتجالا حص نإو هنأل . هثدح لطابب مهنم ايكح بجوت { ةجح كلذ سيلف

 مل ام } يأرلا مكح ىلع جراخ عامتجالا كلذ امنإف ، كلذ يف هنم ةءاربلا ىلع

 ةءاربلا ىلع مهعامتجا سيلو { لطابلاب ثدحملا ىلع مهنم مكحلا تبثي
۔ ١٠٠١ ۔



 اميف ،لطابلاو قحلا لمتحي ثدح هنم تبث نم هنأل | مكحلا ىلع مهعامتجاك

 زاج . مالسالا ماكحأ يناعم يف . دابعللو هلل ةجحلاو { هيف قحلا نوكي

 لمتحاو هل موقت ةجح ريغب { هثدح نم رهظ امب ةءاربلا { كلذ هيف لمتحملل

 هيف لمتحاو . ةيالولا نم قحتسا ام ماكحأب هيلع ناك ام لصأل . ةيالولا هيف

 ابجوم كلذ نكي مل . ةءاربلا مهعيمج نم هيف تبث ولف لاكشالا ىنعمل ، فوقولا
 . هلطابل

 مكحو . مهنم بيوصت ريغ نم . هتيالو ىلع عامجالا مهنم تبث ولو

 عامجالا مهنم تبث ولو ، هثدح باوصل ابجوم كلذ نكي مل . هثدح باوصب
 ةيالولا يف ، لامتحالا هيف عسي ام مكحل اليزم كلذ نكي مل ؤ هنع فوقولا ىلع

 مل ام هل تباثو { لامتحالا هيف هلك . ازئاج كلذ ناكلو & فوقولاو ةءاربلاو

 . هثدح باوص وأ هثدح لطاب ىلع ، عامتجالا مهنم حصي

 ثدحلا بيوصت ىلع اعامجإ ةءاربلاو ةيالولا ىلع عامجالا سيلو
 زئاج هلك كلذ نأل { هيف لامتحالا مكحل اليزم الو ، هلطاب ىلع وأ ، لمتحملا

 . هيف

 نم عسي ام ؛ دحأ ىلع اوعمتجي نأ زوجي دقو 0 فوقولا هيف زئاج كلذكو

 ايضاق كلذ نوكي الو { ةرهشلا يف مهنم كلذ حصيف ، فوقو وأ ةءارب وأ ةيالو

 اهربدتو يناعملا هذه مهفاف ، لامتحالا مكخ نم هل حص ام ضقني هيلع

 . اهترثكبو اهب عفتني الف ، هعضوم ريغ يف ائيش اهنم لعجت الو { اهحفصتو

 افرح هربدتيلف ، هرخآ ىلإ هلوأ نم هيلع ءىرق وأ اذه انباتك ارق نمف
 نيملاعلا بر هلل دمحلاو ، باوصلاو قحلا ىتفاو ام الإ هنم ذخاي الو ، افرح
 © نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو { نييبنلا متاخ ، دمحم هلوسر ىلع هللا ىلصو

 . اريثك اميلست ملسو

۔- ١٠١۔.



 هللا همحر نسحلا يبآ نم باوج

 ةكرب نب دمحم نب هللادبع ىل

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىسوم نب ىسوم ىلوتي نميف ؛ ىيأر كفرعأ نأ ، تببحا كنأ تركذ
 وأ ايهنم ءىرب نمع فقوو . امالوتي وأ ايهنم أربي نمم أربيو ، رضنلا نب دشارو

 فقو نم ىلوتي ايل يلوتملا اذه ناك وأ ث ايهنم ءىرب نم ىلوت وأ 7 امالوت

 ؟ ايهنع فقو نمع فقي وأ 3 ايهنع فقو نمم أربي وأ 0 ايهنع

 تفصو ام ىلعف { اهلك لاوحألا هذه ىلع يدنع هتلاح نمت : تلق
 هيف زوجي ال ؛ رثألا هب ءاج ام ىلع يربحت ماكحأ وه امنإ اذه نأ ۔ هللا كمحر

 لهأ نم { مارحلاو هيف فلتخملا لالحلا نم هريغ يف نكمي ايك ، سايق الو يأر
 © رضنلا نب دشارو ىسوم نب ىسوم ىلوتي يذلا اذه ناك نإف . هب ملعلا

 ايهنم رمأ هدنع حصي مل مث ، قحلا مكح يف همزلي امب ؛ ةيالو اهل تتبث دق تناك

 وأ } عفدت ال ةرهشب ايهثدح هدنع حصي ىتح اهتيالو ىلع وهف . هاثدحأ ثدحب

 نم هب ارفك امب هيلع نابسني © نيملسملا نم نالجر كلذب هملعي وأههرصب ةنياعمب

 نم ءىرب مث ةجحلا يقل اذإف 3 ةءاربلاو ةيالولاب رصب هل نمم 0 ايهثادحأ

 مهنم حص دق يذلا ؛ مهودع نم مهتءاربب مهنع فقو وأ }© كلذ دعب نيملسملا

 . هنم اوعربو هوعلخ !3 هعلخ

 فقو نإو 3 هنم اوعربو } مهودع نم مهتءاربل مهنع فقو نإ كلذكو

 وهف {} مهودع نع فقاو وهو مهودع نم مهتءارب ىلع مهالوتو مهودع نع
 هتيقل يذلا مهودع نم ةءاربلا ىلع مهالوت ذإ ةيالو هل تناك نإ هتيالو ىلع

 نم مهتءاربل مهنع فقوو مهودع نع فقو وه نإو . هيف نيملسملا نم ةجحلا

۔ ١٠٦ ۔



 . هنولوتي الو هنم نوءربي كلذ دنعف ٦3 هنع وه فقو يذل ١ مهودع

 مهب موقت يذلا ءايلعلا نم اوناك اذإ كلذكو : ۔ هللا همحر ديعس وبأ لاق

 هيلع تماق نأ دعب {} دشارو ىسوم نم مهتءارب ىلع مهنم ءىربف ٠ ةجحلا

 نإف { ايهثدح ماكحأ لهجو . رفكلا هب ناقحتسي يذلا ايهثدح ملعب ةجحلا

 نم ايهنم ءىرب نمع فقو نإو 0 كلذ هعسو ايهنم ءىرب نم ىلوتو ايهنع فقو
 38 مهنم ةءاربلا هب ناقحتسي امب { اهنم مهتءارب ىلع نيدب وأ يأرب نيملسملا ءالع

 ءافعض نم اهنم ءىرب نمع فقو وأ ايهنع فقتو نملو ©٥ كلذ هعسي ل

 مقت ل ام يأر فوقو مهنع فقو نإو ؤ كلذ هعسي ل ؛ نيد فوقو © نيملسملا

 نم ءاملعلا نع فقي ىتح كلذب كلهي الو ملاس وهف { امهرمأ ملعب ةجحلا هيلع

 دعب كلذو ,نيدب نيملسملا ءافعض نع وأ4نيدب وأ يأرب ايهنم مهتءارب لجأ

 . ايهثدح مكح لمتحي وأءامهرمأ هب بجي يذلا ايهئدحب هملع

 باب

 دعب الإ مزلت ال اهنأ ةلمجلا يف ةجحلا

 اهريغك ةجحلا مايق

 ام نيح نم ث ملتحملا غلابلا نإ : نيملسملا لوق نياف : لئاق لاق نإف

 ال هدحو . هلللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يهو ٠ ةلمجلا ةفرعم همزل ٠ ملتحاو غلب

 وهف } هللا نع دمحم هب ءاج ام نأو ٠ هلوسرو هدبع ادمحم نأو { هل كيرش

 . نيبملا قحلا

 هتغلب دق هنأ .امهدحأ : نيلجر يف جرخي ؛ اندنع اذه مهلوق : هل ليق

 همزلي ام لهجف ‘ اهم ةجحلا هيلع تماقو . اهم عمسو . ةلمحل ١ هذهس ةوعدل ١

 . اهغولب دنع اهيف

۔ ١٠٣ ۔



 ةجحلا هيلع مقت ل ولو ٠5 نيع ةفرط هغولب دعب { اهب دحج دق كرشم وأ

 . اهب
 ايهعسي الو 3 ةلمجلا هذه ةفرعم اليايهعسي ال 3 انعم نالجرلا ناذهف

 . اهلهج

 نودب ؛ كالهلا نم اهيلع زوجي ام انعم هيلع زوجي الف ؛ امهريغ امأو

 المجم اهيف ام عيمجبو . اهب نئاد . اهب رقم هنيد لصأ يف هنأل ؛ اهتفرعم

 دحجب وأ . اهدحجب اهل اضقان هب نوكي ام ‘ ء يشب اهضقني ل ام . ارسفمو

 . هيلإ كلذ ةوعد غولب دعب ؛ اهنم ءيش يف وأ { اهيف كشلاب وأ { اهنم ءيش
 . ء يشب الهاج نوكي ال هنأل . ةليحب اذه ريغ زوجي الف 0 هيلع هتجح مايقو

 هيلع موقتو ث هيف ةوعدلا هغلبت نأ نود 3 هللا نيد نم هل لهجلا مسا هقحلي

 . هب ةجحلا

 مهراثآ يل اندجو امنإو ؛ ريسفتلا اذه نورسفي مهدجن ملف : لاق نإف

 كتجحنف : هل ليق . هلقع حصو غلب نم لك اهلهج عسي ال هنأ ؛ مهريس يفو

 نوكي لهف . اهلهج عسي ال : اولاق مهنأ : لوقن ذإ { هللا دمحب كيلع كنم

 ؟ لاحلا نم لاحب اهيلإ غولبلا ىلع ردقي ال نم كلذب ىمسم : اهنيعب اهب الهاج
 نم هيلع ردقي ال ام ىلع ردقي ال ايك { ملعلا نم هيلع ردقي ال ام ىلع رذعي هنأل

 ال كلذكو { هنم لمعلا ضعب ينعي 3 هنم تالآلا ضعب طوقسل 0 لمعلا

 نم هيلع ردقي ال ام ىلع ردقي ال ايك ©} هلمع ىلع ردقي ال ام ملع ىلع ردقي

 ئ رصبل او عمسل ١ يف كل ذكو ٠ مالكل ١ ي هنع ناسللا مكح طوقسل ؟ لوقل ١

 هيلإ كلذ غولبب الإ ، تابستكملا نم هيلع ردقي ال ام ملع ىلع ردقي ال كلذكو
 . باستكا ملعو { ةيزيرغ ملع : ناملع ملعلا نأل ؛ لاحم ال

 ملعي يذلا { ناسنالا يف لقعلا ةحص هنأ : ليقف ؛ ةيزيرغلا ملع اماف

 . تالوقعملا هب لقعيو ،} تامولعملا هب

۔ ١٠٤ ۔



 ملع ىلإ تاغلابلا تايداتملا تامولعملا عيمجف ؛ باستكالا ملع امأو

 . ةيزيرغلا

 لاحب ناسنالا نم الو ، ناسنالا يف هبحاص نع نيملعلا دحأل ىنغ الو

 مكحو . ملعلا مكح لطب 3 لاح يف هبحاص امهدحأ مدع ىتمو 3 لاحلا نم

 نوكي نأ الإ زوجي ال هنأ { ناسنالا ةفص نم هنأل ؛ كلذ يف ناسنالا نم لقعلا

 ، هلقع بيكرت هيفو { هيف يذلا هبلق ءاوس وهو { هاوس وه ملعي مولعم املاع
 هلقع رون مدع ىتمو 3 ادبأ لوقعمل القاع نكي مل ؛ لقعلا رون هبلق مدع ىتمو

 { اهدوجوو اهكرد ىلع هب ردقت امب يداتلاب هيلإ اهغولبو & تالوقعملا هتدهاشم
 اذهو {} مهلك نيقولخملا ةفص هذهو { لاحب اهل القاع الو { اهل املاع نكي مل

 نيبو { ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيب اوواسي الئل ؛ لقعلا ةجحب كردي امم }& انعم
 ةاروتلا يف المج ءاج ولو 0 انعم لطاب اذه ريغو ، هقلخ نم ءيشل الو 3 هقلخ

 بطاخي امنإو {} ليواتلا حيحص يف اذه ىلع الإ جرخ ام ؛ نآرقلاو ليجنالاو
 نمل هتبطاحم يف بطاخملا يربيو 3 هبطاخي نمع ٠ هلقعي امب بطاخحم لك

 . هبطاخي نمع لقعي ام ىلع ةدايزلا ىلع © هبطاخ

 {، مهتبطاحم ين اومزلي نأ ؛ انعم نيملسملا ىلع الو ءايلعلا ىلع زوجي الو

 ، تالوقعملا يف زوجي ال ام 0 مهراثآ يف الو ، مهريس يف الو { مهتابتاكم يف الو

 نع اوفتكا دق اوناك نإو 0 هومزلأو هب اوبطوخ ام ليوأت امنإو ؛ مودعم وه امو
 زوجي ال هنأ مهعم حص دق املو ، هلقعو كلذ مهنم لبق نم ةفرعمب & كلذ ريسفت

 ريغ ال { اهتجح هيلع تماقو 3 اهتوعد هتغلب نم ةلمجلا ةفرعم مزلي هنأ ؛ هاوس

 نم جورخلا هيلعف { اهراكنإب كله دق اهب دحاج وأ } لاحلا نم لاحب كلذ
 . ةمالسلا لاح ىلإ كالهلا لاح

 هيف ةجحلاو . هنييبتو فرحلا اذه يف داهتجالا انسفنأ انمزلأ امنإو

 راثآل © ءافعضلا نم نيلواتملا ةماع هيف كله دق هنأ انيشخ دق ذإ { هريسفتو

 يف ماعلاو صاخلا ماكحأ ةفلاخمب وأ ، لالضلا ليوأتب . ءايلعلا نيملسملا

۔ . ١٠٥



 نحنو . هماكحألو هل لهجلاب كلذب ىلتبي نمم ؛ نحن انكردأ انكلو ، كلذ
 وأ ، لوق نم هريغ نم وأ ، كلذ نم هاضر هيف انفلاخ ام عيمج نم هللا رفغتسن

 لهأ رشاعم !!]هللا هللاف ، نيدب وأ ، يأرب ملعب وأ ، لهجب ةين وأ ك لمع
 & راصبألا يوذ ليوات 7 راثآلا وأ 3 ةنسلا وأ ك باتكلا ليوأت يف ى مالسالا

 نم ريثك هيف هات دق نمم هنأ ؛ اندنع فرحلا اذه نإف }، تالالضلا ليوات نم

 . هللا ءاش ام الإ ، سانلا

 . مكراثآ حيحص ىلع هوضرعاو 3 مكراصبأ كلذ ين اوضمغأف

 كلذ يف نإف ، رومألا رهاوظ اوعبتت الو © مكراكفأ نم ةحصانملاب هيف اودهتجاو

 امم ، رومألا رهاوظ نم قحلا قفاو نم لك الإ . ۔ كالهلا نم هللاب ذوعن - كالهلا

 هيلع هللا نمت دق نمل 5 ةيافك ۔ هللا ءاش نإ اذه نود يفو } ريسفت ىلإ جاتحي ال

 هللا ءاش نم الإ } اذه لهجي ، بلق رون هل نمم ادحأ نأ الو { ةيادهلاو رصبلاب

 ءافعضلا بولق ىمعأ دق نوكي نأ ناطيشلا فاخأ امنإو 0 ۔ ىلاعت

 لصاأل الصأ هنولعجي مهنأل ، هجولا اذه يف قحلا ةباصإ نع 3 نيدهتجملا
 هجو نم ؛ هللا ودع مهءاج نيأ نم رظناف ، ههجو ىلع كلذك وهو . مهنيد

 ةقفاوم الإ ءايشألا عيمج يف زوجي سيلو 0 مهنيد لصأ يف } داهتجالاو ديدشتلا

 . باوصلل قفوملا هللاو } ةعس يف الو ، قيض يف قحلا

 تضم دقو ؟ هيلع كليلد امو ؟ اذه تنأ تكردأ نيأ نمف : ليق نإف

 © تاعامسلاو تاديلقتلاو © تاباوجلاو ريسلا يف ، راصبألا يوذ نع { راثآلا
 ؟ ةلمجلا لهج عسي ال هنأ | مهنع تبثي امنإ مهنأو اذه ريسفت ريغب

 هنأ مهنع اذه انذخأ 5 اهلهج عسي ال هنأ مهعاجإ نمف : هل ليق
 الإ . اهل الهاج نوكي ال هنأو { اهملع دعب الإ اهلهج عسي ال هنأ ؛ مهعامجإ

 هب هللا دبعت ام لصأ يف { اهل الهاج دبألا ىلع نوكي الف الإو { اهل ملعلا دعب
 { لئاقلا اذه ىلع هب جتحي ام برقأ نم اذهف 3 هب الهاج نوكي يذلا لهجلا

 : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوق نمو

۔ ١٠٦ ۔-



 آ بتر تبستما امآهئنمعَو تبنت امآق اهتتنرتالإ اًنشهنا فلكيالو

 نم نيذلا لع هتلمح م اًرْضر نيلح لمت الو انبر ًاناظخا ؤأ اتيس نإ اندجاوت
 انالوم تا . نزاو نل رفيتاونع فعاو انل ةقاط ال امات الو انر انلبق
 . 0١ «قتيرفإكلا موقلا َلَع ًانرصناف

 حصو . [ هنيد نم هب اهديعت اميف اهتقاط الإ ] { اندنع ليواتلا يف حصف
 ٨5 هملع ةدهاشمب الإ { ءايشألا نم عيش ملع غولب ىلإ هل ةقاط ال هنأ © انعم

 . هقيطي ال ام لاح فلكي نأ ىلإ جرخف الإو ، هيلع قيطي ام هجوب هيلإ هغولبو
 © هيلإ غلب اذإ هملع هفلكو { هايإ هفلك يذلا هللا نيد نم عيش يف اذه تبث اذإف

 ام لطب . هيلإ غلبي مل ام } هلهجب روذعم هنأ هيلع انعمجأو { انلق امم هيلع ردقو

 انعمجأ ام ريغ هيف همزلي نأ هلثم ىف انعم تبث اذإ { هب انعم تبث اذإ هيلع انعمجأ

 وأ 5 هغلبت مل ام هلهج هعسي هنأ . صنلاب ضعب ىلع انعامجإ حص دقف . هيلع
 هماكحأ يف الو . هلا نيد يف قرف الو { هلثم يف هلثم انعم تبث هيلع ةجحلا موقت

 كرابت ۔ هماكحأ ىف فالتخالا هانمزلأ {. اذه ريغ زاج اذإ و ۔ ىلاعتو كرابت

 الو ! ميكح ريغ هنأ هانمزلا ىلاعتو كرابت فالتخالا همزل اذإو { _ ىلاعتو
 . ! هوجولا نم هجوب اذه انعم زوجي

 باب

 هرارقإ ةلمج يف اهب رقملل ةلمجلا توبث

 اهفئاظو ىلع اهب تبثي نكي مل ولو
 اهفو رحو اهئامسأب

 عيمج لخاد اهيف يتلا ، ةلمجلا مكح دبعلل تبث اذإ : ليق هنأ يعمو

 مكح هل تبث اذإف : ليق ايف اهيف عامسلاب اهتجحو . ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد

 . ةرقبلا ةروس نم )٢٨٦( ةيآلا - ١

۔ ٧٠١۔



 لوسر هب ءاج امبو ث هنامز لهأ ىلإ هقلاخ لوسربو . هقلاخ ناميالاب ةلمجلا

 { ةمايقلا موي ىلإ 5 اننامز لهأ ىلإ { انقلاخ لوسرو 7 هنامز لهأ ىلإ { هقلاخ

 نب هللادبع نب دمحم وهو . ةمايقلا موي ىلإ يبن الو {} هدعب لوسر الو
 متاخ هنأ ۔ ىلاعتو كرابت هللا انربخأ كلذبو . ةي هللا لوسر بلطملادبع

 هب ءاج امبو ؤي هلوسربو ث هللاب ناميالا دبعلل تبث اذإ هنإ : ليقف & نييبنلا
 ةنونيدلاو 0 هب نامالا هللا همزلأ ام عيمجب ناميالا هل تبث دقف { هبر نم هلوسر

 . هتيالو هنلا همزلأ ام عيمجب ةيالولاو 0 هب ةنونيدلا هللا همزلأ ام عيمجب

 © هملع هللا همزلأ ام عيمجل ملعلاو 3 هتوادع هللا همزلأ نم عيمجل ةوادعلاو

 ءاهتنالا هللا همزلأ ام عيمج نع ءاهتنالاو { هب لمعلا هللا همزلأ ام عيمجب لمعلاو

 نمل هتوبثك مكحلا يف ىلاعتو كرابت هللا نيد عيمج يف هل تباث اذه لكف 3 هنع

 ام ، ىهتناو ، قدصو ، لمعو 7 أربتو ىلاوو { هب نمآو 5 هب لاقو 35 هب لمع

 عيضيف . هتجح هب هيلع موقتو { هتيلب هب لزنتو { هنيعب كلذ نم عيش هصخي مل

 ، لوق نم ايثأم كلذ نم بكري وأ { ةين وأ ، لمع وأ ، لوق نم امزال كلذ نم

 . ةين وأ ، لمع وأ

 باب
 ةلمجلاب ةجحلا مايقو ةوعدلا غولب

 تبث دق نمم اهب دبعتملل 3 ةلمجلاب ةوعدلا غولبب ةجحلا تماق اذإو
 نود هعسي ال هنإ : يدنع اميف ليق دقف . اهنم ءيش وأ }٨ اهب دوحج هنمو 0 هيلع

 نم ةبوتلا هل زوجي ال هنأل ؛ اهنم ركنأ امم كلذ ىلع ردق نإ . هناسلب اهب رارقالا
 رارقإب الإ . ةينالعلا راكنإ نم الو 0 ةينالعلا ةبوتب الإ ث ةينالعلا بنذ

 لبج نب ذاعمل لاق هنأ 0 ةي ىبنلا نع لوقلا ىنعم تبث كلذبو { ةينالعلا

 ةريرسلا .3 ةبوت بنذ لكل ثدحأ ؛ ذاعم اي»ه : هتيصو يف ۔ هلللا همحر

 نكي ملو دبعلا هرسأ ام) ؛ ةريرسلا نأ تبثف 0 «ةينالعلاب ةينالعلاو & ةريرسلاب

۔ ١٠٨ ۔



 هيف تشم الو . نادي هنم كلذ تلمع الو 0 ناسللاب لوقب ةينالع هيف هنم

 . (نالعإب لمع هنم هيف تبث الو { نالجر

 وأ ٠ كشلا هيف هعسب ال امم ءيش يف كش نم هبلق داقتعاب وه امنإو

 ٠ ةريرس بنذ نم هنم تبث ام لكف . هيف ةينلاو هداقتعا هعسي ال ام ءيش داقتعا

 ةبوتلا داقتعاو . هبلقب هل قيدصتلاو © هب نيقيلاب هنم هتبوتف {© هنم ءيش ف كش

 . هناسلب كلذ رهظي . ولو . هنم هبرل رافغتسالاو

 نم هتبوتف ؛ تاريرسلاو تادقتعملا & تاينلا نم ناك ام عيمج كلذكو

 2 لاعت ۔ هللا ىلإ ى رافغتسالاو ةبوتلا داقتعاو . ىون ام كرت داقتعا كلذ

 . ةريرسلاب

 اميف ؛ هؤزجي الف ، لعف وأ 0 لوقب ةينالع بونذلا عيمج نم تبث ام امأو
 ىلع ردق نإ . ةينالع ناسللاب كلذ نم رافغتسالاو . ةبوتلاب الإ 5 اندنع

 . كلذ نالعإ هعنمت هناسل ف ةهاع نم عنام هعنم ملو ©٠ كلذ

 هب رارقالا هيلع تبث 5 هللا نيد نم ءيشل راكنإ هنم تبث نم لك كلذك

 راكنإ نم وأ . مدوحجب هراكنإ نم ۔ هناسلب هل راكنإلا هنم تبث اك ٦ هناسلب

 { امارح هيف لحي ءيشل ركنم لكف ؛ ةمعنلا رفك ىلإ هيدؤي ، لالض ليواتل هنم

 رارقالا هيلع تبث ؛ اقح هيف لطبي وأ 3 الطاب هيف قحي وأ 5 الالح هيف مرحم وأ

 نم كلذكف ٠ هناسلب رافغتسالاو - ىلاعت ۔ هللا ىلا هنم ةبوتلاو ٠ هناسلب كلذب

 ٠ هركنأ ام رارقالا هيلع تبث ٤ ةلمحلا نم ءىشل راكنإو دوحج هنع تبث

 . هيف قحلا توبثل }© كلذ نود هعسي ال راكنإ هدحجو

 غولبو { اهب ةجحلا مايق دعب اهنم ءيش يف وأ ، اهيف كشلا هنم تبث نمو
 ف ناميالاو نبقيلاو . اهل قيدصتلا ىنعم عامجإلا ي هيلع بجو . اه ةوعدلا

 . هداقتعا

 نأ الإ . ةلمجلا هذهب هناسلب اضيأ كلذب رارقالا هيلع نأ : ليق دقو

۔ ١٠٩ _۔



 . عنام كلذ نم هعنمي

 باب

 عضاوملا نم عضوم يف عطقنملا
 ةلمجلا ربخ هغلبي مل اذإ

 يف ٠ نيدبعتملا نم ناك نم هنأ : ةلمحلا هذه ي انلق انأ ٠ رخآ هجو نمو

 نم اهس عمسي الو ٦ ضرألا فارطأ نم ةلمحلا هذه ةوعدلا هذه هغلبت ضرأ

 هذه ربخ هغلبي مل } رحبلا رئازج نم ةريزج يف اعطقنم ناك نم لثم وأ 2 ةلافس
 هنأ المج ءاج ايك " رتلاو راثآلا هب تءاج ام لمجم يف اهلهج هعسو . ةلمجلا

 ين انرظنف 3 اهربخبو اهب ةوعدلا اهتغلب دق ضرأ يف ناك نم 0 اهلهج عسي ال
 : وه امنإ هنأ جرخي ، هلك كلذ ليوات اذإف ؛ كلذ

 اهغولب ماكحأ الو { ةعقبلا ماكحأ ال { هنيعب هسفن اهب دبعتملا غلبت مل اذإ

 ملعال ©آ هسفن ملعب دبعتم وه امنإو ٠ هريغ ىلإ الو ] هريغ ملع يف ٠ ةعقبلا لإ

 نمم هريغ ملعب ردقي ال { اهل هريغ ملع نإو . اهل ىنعم ال ةعقبلا نإف ‘ هريغ

 كلذ غولبب الإ هملعك ملعي الو 0 هملعب ملعي نأ هنع باغ نمم وأ ، هدهاش

 . هيلع هتجح مايقو . هيلإ

 اميف ، المجم نيملسملا لوق هب ءاج دق اميف كلذ امنإ : لئاق لاق نإف
 هذهو ث ةوعدلا هذه نإف : هل ليق ةوعذلا اهغلبت مل يتلا عاقبلا نم هتفصو

 ترهظو ترهشو دبعتملا اذه اهيف يتلا ةعقبلا هذه تغلب تناك دق . ةلمحلا

 دعب دبعتملا اذه كردي ملو ٠ هوركنأو © كلذ نع اودترا مهعججاب مهنأ الإ ٠ اهيف

 ٠٨ ترهشو تحصو . ةعقبلا هذه تغلب تناك دقو . ةلمحلا هذه ملع هلقع

 ايف . ةعاس وأ ٠ موي وأ { رهشب دبعتملا اذه لقع غولب لبق اهلهأ دترا امنإو

 ايف نودترم اهلهأ اذإ ٠ دترملا مكح همكحو ٠ نيدترملا نم وه اذه ف كدنع

۔ ١١٠ ۔



 ١ كدنع ةجحلا هيلع تماق دقو ، همكح هصخي امم هسفن تاذ يف وه هللا هدبعت

 هيلع مقت ملو { هتعقب ىلإ تغلب دق تناك اذإ همايأ لبق . هريغ ىلإ اهغولبب
 . ةجحلا

 ؟ ةجحلا هيلع تماق دق : لاق نإف

 يه عاقبلاو 5 عاقبلا ىلإ اهغولب ةجحلا مايق نأ كدنع امنإف : هل ليق

 . نيدبعتملا سيل ةدبعتملا

 كلت يف وهو . اهملعب دبعتي مل هنأل ؛ هيلع ةجحلا موقت ال : لاق نإو

 نمم هملعأ نا : هل ليق { اهنودحجي مهلك ةعقبلا لهأ ذإ . اهملع كردي ةعقبلا

 هربخأ دق هنأ الإ لطاب اهنإ : لاقو 0 ربع اهب هربخأو © ملعم اهب مهنم اهدحجي

 ؟ ال مأ اهتجح هيلع تماقو اهتوعد هتغلب دق كدنع نوكيأ { اهملع هغلبو .ث اهب
 : لوقي هنأل ؛ لاطبالا ىلع دازو هب رقأ ام لصأ لطبأ دقف ث ال : لاق نإف

 كلهي مل هل اهربعي نمم هتغلب اذإو 3 هغلبت مل ولو ، اهلهجب كلهيو ةجحلا همزلي

 . بيجعلا بجعلا وهل اذه نإ . اهلهجب

 { هوربخي مل نإو . مهنم ربخملا هربخأ نإ © ةجحلا همزلت لب : لاق نإو

 اهب نورقي نم ةعقب يف ؛ هتنونيك يف كدنع قرفلا ايف : هل ليق ؟ هيلع ةجح الف
 ةعقب يف هتنونيك نيبو { ةجحلا هب هيلع تماق دحأ مهنم اهب هملعأ ولو {& مهلك
 دجي ال هنأ انعمف ؟ ةجحلا اهيف هيلع تماق دحأ اهب هربخأ ول {} مهلك اهنوركني

 3 اهريغ ال ةعقبلا مكحب { اهتجح همزلي نأ الإ { اليلد اذه نم جورخلا ىلع

 همزلي مل ؛ اهربخ هغلبي مل عضوم يف ناك اذإ هنإ : لاق هلعل : ليق ام ركني وأ

 ناكول هنأ همزليف 3 اهسفن عاقبلا وه امنإ 5 اهب دبعتلا نأ تبثي وأ { اهملع ةجح
 اهيف هتنونيك لبق مهلك اونف مث 0 ةوعدلا هذه اهلها تغلب دق ناك دق ضرأب

 ولو { اهريغ يف اوناك ولو ، مهمكح همزلي اهيف هنأ { ةينونيكلاف 3 اهيلا هغولبو
 ىنعملاو هل لصألا امنإو ، هل لصأ ال 0 انعم لطاب هلك اذهو . اوتام دق اوناك

 يف ةصاخ . ةلمجلا هذه ربخ وه هغلب دق ةعقب يف ناك اذإ هنأو ؛ ليوأتلا ةحصو

۔ ١١١۔-



 . هريغ ىلع ةجح هيلإ اهغولب الو ، هيلع ةجحب هريغ غولب ال { هسفن

 هنأ ىنعملا امنإو ، ليواتلا رهاظ نم اضيأ اذهو { لطاب عاقبلا يف مالكلاو

 نميف اهربخ هغلب دق . رابخالاب ةلصتم ضرأ يف ناك اذإ ؛ اهلهج هعسي ال

 زاج 5 اذكه نكي مل اذإو ، جرخي اذه ىلع 3 هب لصتا نميف هب لصتاو 3 هغلب
 رب يف . ةعقبلا كلت يف هريغ هعم سيل { هدحو ةعقب يف ناك ول نأ هل مزلو . هل
 هاقلأ باتك وأ ، ربخم ربخ نم ةلمجلا هذه وأ { ةوعدلا هذه ربخ هغلب رحب وأ

 ريغ قحلا نم هب لصتا الو & كلذ ريغ ري مل ، ةلمجلا هذه ربخ هيف رئاط هيلإ
 { رابخألاب ةلصتم ضرأ يف سيل وه هنأل ؛ اهلهج يف رذعلا هل نوكي نأ & كلذ

 اذإ هنأو ، نيدبعتملا نم هريغ مكح همكح امنإ هنأ : تلق ام ريغ ىلع ناك اذإ

 3 هريغ ملع 3 هيلع ةجح هنأ هملعك ملعي مل 0 هل دهاشم وه نمم هريغ غلب

 ١ ضرألاب لصتم ريغ وهو { اهيف هصخ اذإ وه هملع كلذكو 3 ةعقبلا لاصتال
 ناك اذإ & فاصنالا وه اذهو . ةلصتملا ضرألا يف سيل هنأل ؛ همزلي ال هنأ

 . عاقبلاب وه امنإ دبعتلا

 يف هملع همزليو . ةلصتملا عاقبلا يف هريغ ملع همزلي هنإف ؛ ال : لاق نإف

 فصنأ نم كردي نلو . ةنيبلا ةطلاغملاو فالتخالا وه اذهف ؛ ةعطقنملا عاقبلا

 ، لالضلا ليوأت ىلع توبثلابو { ةرباكملا الإ ، هجرخت ةجح هجولا اذه يف

 } فاصنالا نم جراخ كلذو ؛ كل ةجح الو 3 ليلد ريغب هباوص ءاعداو

 نم نكت الو ، دشرت قحلا مزلاو هللا ىلع لكوتو . نورتفي امو مهرذف
 . نيلهاجلا

 باب

 دبعلا نوكي نأ دب ال هنأ ةجحلا توبث

 اًيدتهُم وأ آلاض

 3 هماكحأو {. هئاضق دهاوشو ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا دهاوش نإ ؛ انعمو

۔ ٢١١۔_۔



 هيدهي نأ دب ال هنأو ، ىدس هتدابعو هتعاطب هقلخ نم ادبعتم كرتي ال هنأ

 نلو ، ةجحلا اهب هيلع ميقيو " اهب هيقشي ةياده وأ . اهب هيدهي ءاش نإ 5 ةياده
 اًمرَو ازكرم مر َليبيتلا هنتم انإ» : ىلاعتو كرابت لاق هنأل ؛ كلذك الإ نوكي
 . () ارفك

 . ١}( هاَهَاوَقَتَي امرو اهنشت : لاقو
 2022 ه. ,وو هك » دوو ., ه. .همح م رو ِ

 نولمعت امير هللاو نمؤم مكنمو"”رفاك مكنمف مكقلخ يذلا وه : لاقو
 © ةعاطلاب دبعتملا دبعلا ىلع تأي نل هنأ . ةقيقحلا ىلع هانعمف . () هيريصب

 هللا نم نيتيادهلا ىدحإ دتهم وهو الإ 0 نيع ةفرط 3 ةيصعملا نع ءاهتنالاو
 . ۔ ىلاعتو كرابت

 اهب جتحي } هلللا لدع نم ةياده امإو 0 هيلع اهب نمي هلضف نم ةياده امإ

 . هيلع

 ىلع هلدعو 7 هللا لضف تابثال . هلك ىضم يذلا اذه : انلق امنإو

 & ماكحألا تابثإو ، ضعب انضعب يف دبعتلا يف ، انعم مكحلا رهاظ يف { هقلخ
 ىنعم يف الو ، ءيش نود ءيش يف ىلاعتو كرابت هللا ماكحأ فلتخت ال نأو

 ماكحأ يف الو . هنيد ماكحأ يف فالتخالا هيلع زوجي ال هنأل } ىنعم نود

 يناعملا نم ىنعم يف الو { هتافص نم ءيش يف الو 0 هباقع ماكحأ يف الو .3 هباوث

 . ۔ ىلاعتو كرابت هيلإ فاضي

 لاؤسلا هيف مزلي امو { ماعلا نم صاخلاو {، ةعسلاو قيضلا يناعم رظناف

 ىفتكي ال امو { ةلمجلا يف هنع لاؤسلاب ىفتكي امو ، لاؤسلا هيف مزلي ال اممو
 اذإ لا ؤسلا داقتعا هيف عفني ال امو } همكح صخ اذإ 5 ةلمجلا يف لاؤسلاب هنع

 ال ام عيمج نم { ةدابعلا نم ةجحلا هب مقت ملو { هيلإ غلبت مل ولو ز هتيلب تلزن

 . ناسنالا ةروس نم )٣( ةيآلا ١

 . سمشلا ةروس نم )٨( ةيآلا ٢
 . نباغتلا ةروس نم )٢( ةيآلا ۔ ٣

۔ ١١٣ ۔



 وه امو 3 هديعوو { هدعوو . هتافصو ۔ ىلاعت هللا ديحوت نم ، هلهج عسي
 اريبك اثمطخ هيف كرظنو ، كلذل كلمع يف نإف ، هيف لخادو { هب قحالو © هنم

 قيفوت الو . نوفسعتملا هيف فسعتيو { نولهاجلا هلهجو { نوفلكتملا هفلكي امم

 . انلكوت هيلع ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللاب الإ ادبأ ةقيلخلا نم دحأل الو } انل الو كل

 . ريصملا هيلإو { انبنأ هيلإو

 باب

 لامعأل ١ مو زل نع ل اؤسل ١ مو زل ىلع ةححل ١

 اههبشأ امو ةلمجلا نود اههبشأ امو

 صخيو } لاؤسلا اهيف مزلي ؛ مراحملاو مزاوللا لاب ايف : لئاق لاق نإف
 الو { ةلمجلا يف ةلخاد يه امنإو 0 اهنع لاؤسلاب الإ دبعتملا ملسي الو { اهيف

 ىدتها اذإ 3 هنيعب هللا ديحوت نم ءيش يف الو { لاؤس اهنيعب ةجحلا يف مزلي
 . ؟ مزاوللا نم اهيف لخد امم مزلأ يه ةلمجلاو { هريغ نود . هنم ءيشب

 مل ةجحلا تغلبو . اهب ةيلبلا تلزنو تغلب اذإ اهدهاوش نأل : هل ليق

 ام نيح نم ، هكشب اكلاه ناكو ، كش الو رذع كلذ يف 0 اهب ىلتبملل نكي

 ، لاؤسلا داقتعا ةيلبلا لوزن دعب ةجحلا مايق دنع هعفني الو 3 هتيلب هب تلزن
 نيح نم ةجحلا لبقي مل اذإ كلاه وهو { هعفني الو لاؤسلا كلذب رذعي الو

 نم ؛ اهريسفت نم ناك ام كلذكو . ةلمجلاب قدصيو نمؤيو . ةيلبلا لوزن

 { هتاذ تافص وأ } هلاعفأ تافص نم ؛ هتافصو ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا ديحوت

 لصأ يف هل تباث وه امم 0 هنيعب هتيلب هب لزنت مل ، عيش نع لاؤسلا هل انمازلاف

 اذإ ، هنع لاؤسلا هعفني مل ، هتيلب هب تلزن اذإو 0 الطابو اطلغ هل هللا دبعت ام

 نأل } لاؤسلا مكح لطب . هنيعب لا ؤسلا هيف دقتعي ىتح ؛ هنيعب هانعم فرع
 مكح نع لاح . هانعم فرعو هفرع اذإف ؛ لاؤس ريغب 0 هب رارقالا هيلع

۔ -_ ١١٤



 . لالضلا هل هلهجب قحتساو ث لاؤسلا

 3 هقلاخ ىضر نم همزلي ام عيمج نع لاؤسلا ةلمجلا يف هانمزلأ دقو

 دق امم ، اهب لدتسي ىتلا ءايشألا نم عيش يأب ، هقلاخ نيد وأ ، هقلاخ ةدابعو

 داقتعا هيلعف ؛ هتدابع ةفرعمو .7 هتفرعم نم هيلع ةجحلا ماقأو { هيلا, هللا هاده

 ال هنأل ؛ كلذ ىلإ ىدتها اذإ هلقع دق ايف همزلي ام ةلمج عيمج نع 0 لاؤسلا

 نم كلذ بلطب الإ { هقلاخ ةدابع وأ { هقلاخ ىضر ىلإ لصي الو عيطتسي

 كردي هنأ 9 هيلإ يده اميف هلقع كردي نمم ، نيدبعتملا نم هلثم وه نمم ، هريغ
 هنم هتفرعم كردي نم وأ { هلثم وه نم دنع نم هنم لهج امم هقلاخ ىضر ةفرعم

 . هيلإ يدتهي ام ىلع

 هنيبي - ىلاعتو كرابت ۔ هللا ملعب الإ ادبأ ۔ ىلاعتو كرابت هللا هلضي نلو

 وأ 3 مالك وأ 3 ةبطاخم وأ { ماهلإ نم ءاش امم ، ةجحلا هب هلو هيلع ميقيو . هل

 هل ةجحلا هب تماق ام ىلعف 3 ماهفالا نم ، هيلع ةجحلا هب ميقي امم كلذ ريغ

 عقيو هل نسحي ام لكب ليبسلا كلذو . هجولا كلذ يف داهتجالا هيلعف ٦ هيلعو

 ليبسو } تايادلا ليبس نم هملع ىلإ غلبي ال ام ملع هيلع سيلو . هل

 يتلا تايادهلا ليبس الو 0 هريغ اهب كلهي يتلا ججحلا ليبس الو 7 داشرلا

 هيلع هب جتحا ام هجوبو . هيلإ يده اميف داهتجالا هيلع امنإو { هريغ اهب يدتهي

 . كلذ ريغ ال

 اذه ناك . هتيلب هب لزنت نأ لبق 0 هنيعب ء يش نع لا ؤسلا همزل ىتمو

 { هلقعي الو هفرعي ال ، هسفن هنيعب عيش نع لاؤسلا همزلي فيك هنأل ؛ الطاب

 & هب ةيلبلا تلزن اذإ { ةلمجلا يف لاؤسلا هل نوكي فيكو ؟ قاطي ال ام اذه

 همزلي لاؤس ياف ؟اهب قيدصتلاو { ناميالا هيلعو { اهلهج هعسي ال وهو

 ، لوصألا يف طلغلا نم ؛ اذه . هلهجب كلاه وهو 3 هنع لاؤسلا هعفنيو

 نم ءيش نع وأ . مزاللا عيمج نع ةلمجلا يف داقتعالا يف لا ؤسلا همزلي امنإو

 نم ةجحلا اهب ىلتبملا ىلع اهب مقت مل اذإ 0 اهب ةيلبلا تلزن اذإ {، تاصوصخللا

۔ _ ١١٥



 3 هنع لا ؤسلل ادقتعم ناك اذإ هلعفب وأ ، كلذ كرتب املاس ناكو ، هلقع دهاوش

 ةعفنمو ، لاؤسلا مزال عضوم وه اذهف ؛ كله هنع لاؤسلا دقتعي مل اذإو

 ؟ لا ؤسلا داقتعا

 اهب تماقو) { هب تلزن اذإ يتلا ءايشألا نم هتيلب هب لزانلا ناك اذإ امأو

 8 لأسي مل وأ لاس ، كلذب كلاه وهف { هلقع دهاوش نم ث (هيلع ةجحلا هيلع

 ، هعفنيو } لاؤسلا همزلي امنإو ؛ هل ىنعم ال 0 هعفني ال الاؤس هل انمازلإو

 نم ءيش لك كلذك . هل اراض هكرت ناكو { هل اعفان ناكو ، عفنلا عقوم عقيو

 اهب لمع ول نأ 0 اهب لمعلا هعفنيو ، اهكرت هرضي ال ناك ۔ ىلاعت ۔ هللا ةعاط

 غلبو { هلعف اذإ هعفني ناك نإو ث همزلي ال امب لمعلا همزلن نأ انل زوجي سيلف

 لأس اذإ ناك ولو . هايإ همزلن نأ انل زوجي الف ؛ همزلي ال لاؤس لك كلذك هيلإ

 © كلذب هرمأن انكلو { ةيلبلا لزانم دنع ةمالسلا لزانم ىلإ هب غلبو ، هعفن هنع

 ريغ هانمزلأ اذإو ©، مزاللا ريغ هانمزلأ دقف ؛ كلذ هانمزلأ اذإ انأل 5 هيلع هثحنو

 . كلذ نيب قرف الو { مزاللا هنع انططح نم ةلزنمب اندنع وهف آ مزاللا

 كلذب وهف ؛ مزاللا نم ائيش هنع طح وأ 5 مزاللا ريغ ادحأ مزلأ نمو
 3 ۔ ىلاعتو كرابت هللا دنع كلذ يف هل رذع ال ملاع وأ ، كلذل لهاج مثا ملاظ

 الإ ، نآرقلا عيمج ءيشانلا دولوملااذه لهج ولو { ملعلا لهأ دنع هنيد ي الو

 الو . كلذ ىنعم فرعي الو 7 هولتيو هؤرقي نم عمسي وهو 3 هتالص هب ميقي ام

 هيلع مقت وأ { هنم ائيش ركني وأ هركني مل ام ، كلذب املاس اندنع ناكل ؛ هب دارملا

 امييفوأ } هيف كشي مث هب دارملاو ؤ كلذ ىنعم فرعيو { هنم عيش وأ ، ةجحلا هب

 فرعيو . اهلقعي ةجح مايق وأ ، مدقتم ملع نم . هيلع ةجحلا هب تماق دق
 . ةلمجلاب رقم هنأل } هيف كشلا هيلع قيضي كلانه مث {} ملعم نم اهانعم

 اهئامسأب كلذ عمس ولو { ةيلاخلا بتكلاو نويبنلاو ةكئالملا كلذكو

 ناكل . هللا دنع نم هنأ الو 0 هب دارملا الو &، كلذ ىنعم فرعي ملو { اهركذو

 نم ةجح مايق وأ . مدقتملا ملع نم ؛ انفصو ايك 0 ةجحلا هيلع هب مقت مل ام املاس

۔ ١١٦ ۔



 . اهانعم فرعيو ٠ اهلقعي ملعم

 باقعل او باسحل او ٠ ترما دعب ثعبل او توملا ؛ انعم كل ذكو

 هيلع قضي ل © هب دارملا الو © هانعم فرعي ملو © كلذ ركذب عمس ول ٠ باوثلاو

 فرعيو . اهفرعي مهاف نم ةجح مايق وأ . مدقتم ملع نم ء كلذ ملعي ىتح

 ٠ لاوحألا عيمج ف دولوملاو ٠ ءيشانلا اذه ف ةريسلاو ٦ اهس دارملاو © اهانعم

 . اهنيعب اهتجح هتغلبو 5 اهنيعو اهمساب : ةلمجلاب رقأ نم ةلزنمب انعم ماكحألاو
 لمعلا همزلي ام عيمج يفو © هلهج هعسي ال ام عيمجو . هلهج هعسي ام عيمج ف

 كلذ عيمج يف رظناف . لاوحألا عيمج ينو { هنع ءاهتنالا همزلي ام عيمج يفو . هب

 . قيفوتلا هللابو ، ۔ ىلاعت هللا ءاش نإ { كلذك هعيمج يف هب رسو

 باب

 ةلمجلاب ةداهش هنأ ناميإلاو قيدصتلا ىنعم

 هناسلب مهفي مل ولو

 دوحج الو راكنإ .0 انفصو ام ىلع ةلمحلا هذه يف هنم تبثي مل نمو

 \ ةوعدل ا اهم هتغلب مث ٥ ىضم ايف ةوعدل ١ غولبو © ةجحلا مايق دعب كش الو

 : فالتخاب يدنع اميف هيف ليق دقف {} ةجحلا اهب هيلع تماقو

 © ةداهشلاو . ملعلاو {. داقتعالاب { اهل هقيدصتو 0 اهب هناميإ نإ : ليقف .

 { اهب ناميإلا هيلع امنإ هنأل .3 رارقإلا نع هل فاك . ناسللاب رارقإلا نود

 ءيشلاب ملعلا نأ تبث دقو .3 نيقيلاو داقتعالاب كلذ لكو . اهل قيدصتلاو .

 ل ولو { هب ةداهشلا هل تتبثو . هب دهش دقف ائيش ملع اذإ هنأو {© هب ةداهش

 هلإ ال هنأ هفلا ذهش» : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لوق كلذ نمف . هناسلب هب ملكتي

 ريزعلا وُه ال هلإ ال طشقلاب اناق ملعلا اؤلواو ةكيالاو هلإ
 . () هيحلا

 . نارمع لآ ةروس نم )١٨( ةيآلا ١

۔ ٧١١۔



 ملعو } وه الإ هلإ ال هنأ ملع يأ . ملع ةداهشلا هذه امنإ : ليق دقف

 نأو . وه الإ هلإ ال هنأ © هقلخ نم ملعلا ولوأ كلذ ملعو ش هتكئالم كلذ

 وه هللا دنع نيدلا نأ 3 هتكئالمو هللا ملعو 0 مالسإلا هللا دنع نيدلا

 هللا تايآب تورفكت هل باتكلا لهأ اي : ۔ ىلاعتو كرابت هلوقو ى مالسإلا
 1 م و۔ ٥ ۔ 7 ّ
 . )١( «هنودهشت متناو

 . نوملعت متنأو يعي

 © نوركني هب مه ءىشب كلذب ادوهش ۔ ىلاعت ۔ هللا مهامس فيك رظناف
 ۔ے۔ن ' ٥2 . - َھ ۔ں۔ 4, ١

 هلزنأ كيلإ لزنأ امي دهشي هلا نكل : ۔ ىلاعت هلوق كلذكو ، نودحجي هبو

 ةكئالملاو ملع هنأ ؛ رظناف . (_` اديه فاي ىقكو نوهت ةكناللاو هملعب
 . اديهش هللاب ىفكو ، (نوملعي) يأ ، نودهشي

 ةداهش نم 3 ناسللاب ةداهشلا نم تبثأ { نيقيلاب ملعلا يف ةداهشلاو

 . نيقسافلا

 { اهلمحو ةداهشلا ملع نمت ، دهاشلا نأ ؛ ملعلا لهأ ظفل نم عامجإلاو

 مسا هل تباثو } دهاش وهف ؛ اهريغ الو 3 هناسلب مكاحلا دنع اهب دهشي ل ولو

 اولمح دق اوناك اذإ { ةعامج اوناك اذإ ، دوهش مهنأو © دهاش هنأ ؛ ةداهشلا

 ؛ هريغ وأ مكاح عم مهتنسلأب اهب اودهشو اهوربعي مل ولو {} اهوملعو ةداهشلا
 تفلب اذإ { ةلمجلا هذهب قيدصتلاو ملعلا نأ : لاق نم لاقف { دوهش مهف

 هنم تبثي ل اذإ { اهب ناسللاب رارقإلا نع هل فاك . اهتجح تماقو ٠ اهتوعد

 . تدكأ يذلا ملعلاو ك تدهشتسا يتلا دهاوشلاب اهل دوحج الو { اهف راكنإ

 . اهل رارقإلا نم 0 اهل ملعلاو { اهل قيدصتلا عم دب ال : ليق هنأ يعمو

 { ةينو . لمعو © لوق ناميإلاو . ناميإلا لصأ اهنأل ؛ ناسللاب ةداهشلاو

 . نارمع لآ ةروس نم )٧١٠( ةيآلا ١
 . ءاسنلا ةروس نم )١٦٦( ةيآلا ۔٢

۔ ١١٨ ۔



 { لمعو 0 لوق ناميإلا نأ : لوقلا توبثل 0 ليوأتلا اذه ىلإ بهذ نم بهذف

 نأ : لوقي مهضعب نأ . ناسللاب اهب رارقإلا تبثي يذلا نأ يعمف . ةينو

 يهو . دبألا ىلإ هؤزبت ، ةلمجلا هذهب هنم ةدحاو ةداهشو ث ادحاو ارارقإ

 وأ .، راكنإ هنم نكي مل ام ، مزال كلذ ريغ هيلع سيلو 0 هيلع يتلا ةضيرفلا

 ديدبت هيلع نأ : لوقي اضعب نأ بسحأو { هملعو هب رقأ ام هب ضقني كش
 ؛ هملع هيلإ ىداأت وأ . هلابب رطخ وأ ، كلذب عمس املك ةينلا داقتعاو { رارقإلا

 . اذكه اهيف لوقلا ءاج دق . ةلمجلا هذه يف اذهف

 دعولا تابثإو 93 ديحوتلا ريسفت نم : ةلمجلا رئاس ريسفت امأو

 { هتيلب تلزن اذإ ناسللاب رارقإلا كلذ يف مزلي ادحأ نأ ملعن الف { ديعولاو

 ٠ قيدصتلا الإ كلذ يف هيلع سيلو 0 هتجح هيلع تماقو .3 هتوعد تغلبو
 هنأ : ةلمجلا يف لوقلا زاج ؛ عامجإلا اذه نمو . داقتعالاب ناميإلاو & ملعلاو

 انعمف 3 امل واسمو 3 اهل قحالو . اهنم هنأل ؛ قيدصتلاو ناميإلا اهيف ءىزجي

 ناميإلا ناك نإو . هيف تبث { اهيف تبث امو 3 اهيف تبث ، هيف تبث اذام ؛ هنأ

 اذإ ةلمجلا لثم 7 هتيلب تلزن اذإ ةلمجلا ريسفتف ؛ اذه يف لمعو لوق وه امنإ
 ، لوقعلا يف ةجح هب موقتو . اهلثم ناميإو . اهنم هنأل ؛ انعم اهتيلب تلزن

 نكي مل نإف { اهتيمستب ال اهتفص نم ث لوقعلا يف حصي اميف الإ اهب موقت الو
 ناك ام الإ اهنم ةجحلا نودب نكي مل ، لوقعلاب هتجح مايقل ةجح تبثأ اهريسفت
 . الوق ةلمجلا نم ارسفم

 باب

 ةءاربلاو ةيالولاو ةلي يبنلا ىلع ةالصلا

 ناسللاب لوقلا نود ةعاطلاب

 نم ةءاربلاو { نينمؤملل رافغتسالاو واي دمحم يبنلا ىلع ةالصلا لثم

 لثم : هيف ليق دق هنأ يعمف ، قالطإلا يف الوق جرخي امم اذه هابشأو {© نيملاظلا
۔ _ ١١٩



 3 هب ةداهشلاو ملعلا نأ هموزلو 3 هب ةجحلا مايق دنع ةلمجلا يف ليق ام

 ] ةلمحلا يف كلذ تبث دق اك {©&=فاك ناسللا نود بلقلاب هل داقتعالاو

 بجو اذإ ٠ ناسللاب كلذب لوق نم دب ال : ليقو . تضم دق ىلا اهدهاوشب

 وأ صاخ يف ٠ مزال لك ف ةدحاولا ةرملا كلذ يف ءىزجتو © ةجحلا هب تماقو

 . ةالص وأ رافغتسا ةءارب وأ ةيالو نم ماع

 ٠ كلذ ديدبت هيلعف ٠ هركذب عمس وأ هلابب رطخ ام لك : لاق نم لاقو

 رافغتسا او ةالصلا توبث ده اوشو 6 اهموزل لنحع ةلمحلا يف هيلع ناك اك

 ؛ هتفلاخم دنع . لوقلا نم قحلا ةقفاوم دنع داقتعالاب كلذ اهتبثأ ٦ ةءاربلاو

 . 0}) هوفع عه راحشاألابو» : ىلاعت هللا لاق دقو

 زع ۔ هللا ةعاط رافغتسالا امنإو { اهنولصي اوناك ةالص كلذ نإ : ليقف
 . هرفغتسا دقف . هللا عاطأ نمو .3 - لجو

 ه۔۔,ر9ا ,ذو ۔٥۔ ر ه / ۔يل ِ

 دقف مكؤاعد الول بر مكب أبعي امت لق : ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاقو {

 . 0} امال نوكيس قوسف كبذك

 رافغتسالاو ‘ رافغتساو ءاعد ةدابعلاو ‘ مكتدابع الول : كلذ يف ليقف

 ىتحت تولَضي هتكئالمو ةفا تإ» : ۔ ىلاعتو كرابت _ هللا لوق كلذ نمف 5 ةالص
 ح _ - 6٥ 7 ۔ ه _ ود۔ , ت ۔ % ._ ب

 . )٢( 4 اےلشت اوملتور هيلت اولص اونما نيذل ا اهما اي ىبنلا

 ةكئالملا ةالصو . (هبونذل نارفغو هل ةمحر) هيبن ىلع هلللا ةالص : ليقف

 تاومسلا داكت : ۔ ىلاعتو كرابت هلوق كلذ ليلدو 3 (هل رافغتسالا) هل
 ٥٥ . ۔-, ب و.ث۔ هله ے.,٥۔ ج و "درن ۔ ت ۔ة ج متب ۔۔
 ضزأل ١ : نمل تورفغتسێو مهبر دمحب نوحتسي ةكئالملاو نهفوف نم د رطفتي

 . ١}( هميحرلا زوفلا وه هلا إ آلأ

 . تايراذلا ةروس نم )١٨( ةيآلا ۔١

 . ناقرفلا ةروس نم )٧٧( ةيآلا ٢-

 . بازحألا ةروس نم )٥٦( ةيآلا ۔٣
 . ىروللا ةروس نم )٥( ةيآلا ۔ ٤

۔ ١٢٠ ۔



 مير دمحب نوُحَتَسي هلوح نمت شرعلا نؤلمثت نيذلا : لاقو
4 
 . ١ «ميحتلا باذع مهتو َكَليبيت اوعبتاو اوبات نيذلل

 يذلا وه : ۔ لاعتو كرابت ةنا لوقل مهنم ةالص وهو رافغتسا اذهف .
 نينمؤملاب تاكوت روتلا نإ تاملظلا ست مكججرخيل ةكئالمو 'مكيلحت صب
 رافغتسا) مهيلع ةكئالملا ةالصو (مهل ةمحر) مهيلع هللا ةالصف ]. (")ههايحرت

 { (هل رافغتسا) ةايَي دمحم ىلع انتالص كلذك { دوجسلاو عوكرلاب سيل (مهه
 . اميلست ملسو نيبيبطلا هلآ ىلعو (هيلع ةالص) هل انرافغتساو

 ؛ هل انرافغتساو .0 هل انتيالوو . هنيدب اننيدو { هل انتعاطو .7 هب انناميإو

 هل انتيالو وه ؛ هاضرب انلمعو 3 نيملاعلا برل انتعاط كلذكو . هيلع انتالص

 دقف انم كلذ لمع نمف ث هاضرب هل انلمعو . هانيقتا اذإ ۔ ىلاعتو كرابت

 ريغ ةقفتم اهلكو & ضعب يف اهضعبو & ضعب نم اهضعب رومألا هذهو 0 هالاو

 فرح يف هنيد انفلاخو . هل انرفغتساو 2 انتنسلاب ةي هيلع انيلص ولو
 نم انسلو 5 هئادعأ نم انأل ، هل نيرفغتسملابو إ هيلع نيلصملاب انك ام © دحاو
 كلذك . هنيدل انتفلاخم نم دحاولا بنذلاب هاصعو هبراح نمم نحن لب . هئايلوأ

 كلذ ناك ايف ، هتيصعم انتبناجمو 3 هتعاط انلامكتسا ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلل انتيالو

 . انتنسلاب هديحوت رثكن مل ولو ، هبزحو ه ؤايلوأ نحنف ، رسفم وأ لمجم يف انم

 وأ 5 مزال عييضتب } دحاو فرحب هنيد انفلاخ ىتمو { انرييغتب هنم ريثكل دتهن ملو

 نحنف 9 ةعجرو ةبوت ريغ نم كلذ ىلع انمقأو { ةجحلا مايق دعب مثأم بوكر

 نم لاقملاو لامعألا نم انرثكأ ولو ، هبرحو هؤادعأ انأ انسفنأ ىلع دهشن

 ٨ هديعوو هدعو نم هنيد عيمج يف مكحلا انرصبأو هديحوت نم انرثكأو ، هتعاط

 . بازحالا ةروس نم )٤٣( ةيآلا - ٢

۔ ١٢١۔



 هل ةيالو الو . هنيد يف انل ةيالو الو . انيف الو انم ربخ ال هنإف 0 هيهنو هرمأو

 © هتيصعم نم فرحب كلذ ىلع انمقأ ام نيع تمعن الو كلذ قحتسن الو 0 انعم

 مالك نم ناسللا ظفلب ةءاربلاو ةيالولاو ةالصلاو رافغتسالا ةقيقح ثسيلف

 مل ، ةعاطلا لامك يف ةقيقح هل نكي مل اذإ هنأل ، نايذهلا ليبس ىلع ناسنإلا

 نم ۔ ىلاعت ۔ هللا ةعاط يف همكح تبثي مل امو } ةعاطلا توبث يف ةقيقح هل نكي

 © نايذهلا نم الاح أوسأ {© هبحاص نم عايض وهف 0 هدقتعمو 0 هلعافو ٦. هلئاق

 هيف ريخ ال كلذ نإف ؛ هل لقع ال نمو 0 نايبصلاو هوتعملا نم مالكلا نم وأ

 وهو . هل دقتعملاو هب لمعلا وأ 5 هللا ةعاط نم ءيشب ملكتملا مالكو ، رش الو

 كلذ هلمع ديزي 0 هللا ةيصعم ىلع هتماقإب اتوقمم اطوبحم هللا ةيصعم ىلع ميقم

 . هتعاطب هلل في ل اذإ { هللا دنع اتقم هلوقو

 باب

 نيقيلاب قيدصتلاب ةلمجلاب ناميإلا توبث ىنعم
 ناسللاب رارقإلا نود

 بلقلاب قيدصتلا اهيف يرجي هنأ ، ةلمجلا يف متلق ملف : لئاق لاق نإف

 اهخأ ةلمجلا ىلع عمجملاو ، ناسللاب لوقلا نود ، بلقلاب نيقيلاو { ةداهشلاو

 لمعو لوق ناميإلا نأ { نينمؤملا عم هيلع عمجملاو { مالسإلاو ناميإلا لصأ

 ؟ كلذ ىلع مكليلد ايف ، لوقلا نود ةينلا هيف يرجت هنأ نولوقت متنأو © ةينو

 : لوقي ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا اندجو انأ ؛ كلذ ىلع انليلد : هل ليق
 - م . ه , 7  ن .2 م

 هلوسر ىلع لزن يذلا باكلاو هلوسرو هناب ارمآ اونمآ يذلا اهيأ اي»
 ٥. . 4 ۔ ۔..2۔2۔۔ د ٠ ؟ ۔ظء مم و ٥2 .2 .م 2ِ

 مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو رفاب زفكي“نمَو لبق نم لزنأ يذلا وباكلا
 . '}١«اًديعَب الال رص دقن رخآلا

 هاندجو امنإ ؛ هللا باتك نم ناميإلا ديكأت اندجو عضوم لك يف كلذكو

۔ ١٢٢ ۔



 نيرقملا نينمؤملا كلذب بطاخي امنإو . ةفرعملاو نيقيلاو قيدصتلا ناميإ

 ملف ، مكحلا رهاظ يف 0 ةلمجلاب ناميإلاو رارقإلا مسا مهف تباثلا 0 ةلمجلاب

 { هباتكبو هلوسربو هللاب مهرارقإ نم ةلمجلاب مهتنسلاب نيرقملا رارقإ دجن
 فاك . هب اورقأف هب رارقإلا ىلإ اوعدف 0 هنوركني اوناك امم 3 ةيلاخلا بتكلابو

 نم بلقلاب رارقإلا نع ث ناسللاب لوقلاو 0 ناسللاب رارقإلا كلذ مهل
 اقح ناكو . ةلمجلا ىلإ ءاعدلا اندنع مهيلع بجو امنإو ، نيقيلاو قيدصتلا

 اهيلع تباث اهلك رودلا ةماع مكحو مهراد مكح ناك اذإ 3 اهب اورقي نأ مهيلع

 مكح يف نوملسي ال اوناكو 0 رهاظلاب مكحلا يف ، كرشلاو راكنإلا مكح

 { هلامتعو هداوق دنعو . اهب ثعابلا هايارس دنعو { ةلي يبنلا دنع رهاظلا

 نم نوملسي ال ذإو . اهب راكنإلا مكح مهيلع رهاظ يتلا { ةلمجلا رارقإب الإ
 { ءابسلا هيف زوبي نمم 0 مهيرارذ يفو مهسفنأ يفو مهلاومأ يف ؛ ةمينغلاو ءابسلا

 حصي ال ناكف . هلامو همد لح الإو 0 ناسللاب هراهظإو كلذب رارقإلاب الإ

 © كرشلا نع رهاظلا يف لوحتلا هنم حصي ىتح رهاظلا يف مالسإلا ؛ دحأل

 . رهاظلا مكح يف اذهف ، رهاظ همكح هيلع يذلا

 ناك اذإ 5 هناسلب ةلمجلاب رقي نأ رئارسلا مكح يف اندنع هيلع كلذكو

 ، دحأ هب هيلع مكح الو ، دحأ كلذ ىلإ هعدي مل ولو . هناسلب اهب ادحاج

 نم نأ ، كلذ نايب لوقلا مدقتم يف ىضم دقو . هناسلب اهل هنم دوحجلا توبثل

 توبثل 7 هناسلب هنم رارقإلا الإ هنم هجرخي مل هناسلب ءيشل راكنإ هنم تبث

 ىضم اميفو . ةبوتلا ماكحأ يف . ةينالعلاب ةينالعلاو { ةريرسلاب ةريرسلا
 . ةيافك

 هب بجو يذلا ءيشلاب } بلقلاب نيقيو قيدصت وه امنإ هلك ناميإلاو
 رارقإلا توبث نم انفصو ام ىلع الإ ، ناسللاب رارقإلا ناميإلا سيلو { ناميإلا

 ناميالاو . هل قيدصتلاب ؛ بلقلا رارقإب هقدصي مل اذإ مث & هعضوم يف ناسللاب

 رقأ ام ىلع ناك ولو . اقفانم ابذاك ناكو . هناسلب رارقإلا كلذ هعفني مل 5 هبلقب

 اولاق نوقفانملا كءاج اذإ : نيقفانملا يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا لاق 3 اقداص هب

۔ ١٢٣ ۔



 تيققاثملا نإ دهشي هناو لوسرل كتإ مذي هناو هللا نوتسرَل تنإ َهشت

 . ١) هتؤبذاكل

 اونوكي ل ذإ ٦ هلوسر ناي هللا لوسر نأ } قدصلا ف مهتداهشب اوناكف

 . نيبذاك قدصلاب مهتداهشب اوناك ، نيقدصم مهتداهشب

 اًرفكرل اًرارض ادجسم اوتا نيذلاو : ۔ ىلاعت ۔ هلوق كلذكو 7 َ 2 . ۔ . - م .
 ١. ةرشح حو ٣ع . وإ ه ۔۔۔نإ ۔۔۔ هك ت۔ ن ج ٠95 ۔. ت ه۔۔
 نإ َنفلحتيلوت لبق نم ةلوُسَرَو هلا براح هرمل اداضزإَو نينمؤملا نب اقيرفتو
 . ('«نوبذاكل مهنإ دهشي هناو ىنسحلا الإ اندرأ

 . نوب ذاك مهو قدصلاب نودهشيو . نوبذاك مهو نوفلحم مهف

 باب

 ةينو لمعو لوق ناميإلا هلوق ىنعم

 ناميإلاب قيدصتلاو

 هب هلوق ناك هب لاق اذإو 9 ناميإ هب نامإلاو { ةينو لمعو لوق ناميإلا
 . اناميإ كلذ نكي مل ناميالا ديري ، لوقلا رئاس نم ناميإ ريغب لاق ولو { اناميإ

 لمعو . لوقلا عضوم يف ليق اك لوق وهو ٦. ناميإ ناميإلاو ١ مالسإ مالسإلاف

 . ةينلا عضوم يف ةينو ، لمعلا عضوم يف

 لمعو لوق لك هنأ { ةينو لمعو لوق ناميإلا نأ ةلمجلا يف اذه تبث ولو

 { ةينو المعو الوق نوكي ىتح الإ {. اناميإ ناميإل ١ نم ء يش نوكي الو . ةينو

 . لوق لوقلا عضوم يف لوقلاف . ةينو لمعو لوق ناميإلا نكلو { اذه لطبل

 . نوقفانملا ةروس نم )١( ةيآلا ۔١
 . ةبوتلا ةروس نم )١٠٧( ةيآلا ٢

۔ ١٦٤ ۔



 دكأ امنإو ، لمع لمعلا عضوم يف لمعلاو . ةين ةينلا عضوم يف ةينلاو

 نإ لاق نم ىلع ةجح ؛ ةينو لمعو لوق ناميإلا نأ 0 رثألا اذه نوملسملا

 تبثي ناميإلا نإ اولاقف 0 مههابشأو ةئجرملا نم ؛ لمع الب لوق ناميإلا
 نما نم . ةيصعملاب لمعلا هلطبي الو ، ةعاطلاب لمعلا كرت هلطبي الو 0 لوقلاب

 ريغ ، ةلمجلاب انمؤم ناك نمف ‘ ةلمجلاب ناميإلا وه مهعم لوقلاو { لوقلاب

 وهف ٤3 لوقلاب اهنم ءيشل ابذكم الو ، لوقلاب اهنم ءيشل الو 3 اهل دحاج

 يصاعملا بوكر هرضي الو ، لمعلا كرت هرضي الو { ةلمجلاب هناسلب نمؤم
 . لوقلا نم ءعيشب رفكيو بذكي مل ام نمؤم وهو 3 لمعلاب

 ةبجاولا ةعاطلاب لمعلاو 0 ناميإ لوقلاب هناميإ : نوملسملا لاق دقو

 هكرت ناكو .{ اناميإ هلمع ناك هنأل ، رفك ةمزاللا ةعاطلاب لمعلا كرتو 0 ناميإ

 لوق ليوأتو . ناميإ اهكرتو رفك يصاعملا بوكر كلذكو . ارفك ناميإلل
 انهاه لوقلا نأ . ليواتلا حيحص يف كلذ ليوات جرخت٬لوق ناميإلا نيملسملا
 وهو . ناميإ وهف لوقلاب هحرشو . ةينو الوق ناميإلا ماكحأ نم هللا لزنأ ام

 ةين هلعج امو 0 ناميإ وهو ،} لمع وهف ناميإلا نم المع هلعج امو 3 لوق

 هيلع بجي نأ لبق الوق هب نمآ نمف . ةين وهو { ناميإ وهف بلقلاب اداقتعاو
 لوقلاب اناميإ هب هقيدصتو ث لوقلاب هناميإ ناك { ناميإ وه يذلا 3 لمعلا

 . هناميإ ضقن هب لمعي ملف ، لمع وه يذلا ناميإلا هيلع بجو اذإف { لمعلاو

 كرت نإف ، اناميإ لمعلا هب نما ام ةلمج يف هيلع ناكو ." الوق هب نما دق يذلا

 ناميإ هكشب ناك } هيف كشي ملو { هركني ملف الوق هب نماو } لمعلا ناميإ
 ارفاك ناك . ناميإ هكرت يذلا ةيصعملا بوكرو { لعفلا ناميإ كرت نم لمعلا

 . اقفانم ةمعن رفك

 ، لمعلا ضرف لثم ؛ لمعلا ناميإ بوجو نم لوقلا ناميإ يف كش نإو
 وأ ، دحجلاب وأ ، رفكلاب كلذب ناك { مراحملا ميرحت وأ ، مراحملا كرت ضرفو

 8 لوق وه يذلا هللا لوق نم ناميإلا دحج هنأل {} اكرشم لوقلا ناميإ يف كشلاب

 لوق ليوات ىلع اذهف {& ادحج نوكي نأ ؛ ناميإلا نم لوقلا يف هكش يف كلذكو

۔ ١٢٥ ۔



 3 لوقلاب ناميإلاب ناميإلا موقي ال هنأ يأ {. ةينو لمعو لوق ناميإلا ؛ نيملسملا

 كرت نودب الو ، بجو اذإ 0 ناميإ هب لمع يذلا ؛ ناميإلاب لمعلا نود

 لوقلاب ناميإلا نم هلك كلذ نوكي الو & بجو اذإ ناميإ هكرت يذلا نايصعلا

 قدصب 0 كرتلاو لمعلاو لوقلا نم ، ناميإلا يف ةينلا قدصب الإ ، لمعلاب الو

 لوقب ناميإ نم ناميإ متي الو { ةدابعلاو هل ةعاطلاب { هلل كلذ يف دصقلاب ةدارإلا

 ليبسل ةقداص ةقفاوم ، - لجو زع ۔ هلل ةصلاخ هلل هتين قدصب الإ ، لمع الو

 حصي ام ىلع راثآلا ريسفت مهفاف 3 ةقفاوم هلل رومألا عيمج ين ةلي هللا لوسر ةنس

 3 ۔ ىلاعت ۔ هللا ءاش نإ 0 رايخألا نيقداصلا راصبألا يوذ ليوأت نم ، جرخيو

 مل ولو ، نما دقف 0 ىلاعت هللا لوق نم ناميإلاب قدص نمو 0 قيفوتلا هللابو
 لوق ناميإلا نأ فعضلاو ىمعلا لهأ مهوتيو { لوقي ايك ناك ولو { هناسلب رقي

 ناميإلا نم ناك ام عيمجب لوقي ىتح ؛ انمؤم نمؤملا نوكي ال هنأ } ةينو لمعو
 رقي ىتح . ةاكزلاو موصلاو ةالصلا نم ؛ ضئارفلا ءادأب انمؤم ناك ايك 0 الوق

 هللا نيد نم كلذ ضرف ناك اذإ & كلذبو كلذ ىلع ةداهشلاب هلوقك 0 الوق اهب

 هلوقو هللا نيد نم ةلمجلاب ةداهشلا تناك ايك 0 ناميإلا نمو . اناميإ هلوقو
 مزاوللاو مراحملاو دودحلا يف هلوق عيمجو ، ضئارفلا عيمج تناك ايك . اناميإ

 ايك ، هنم الوق نوكي نأ { ةلمجلا يف اذه تبث اذإف { ناميإلا ةلمج نم 0 اناميإ

 ايك ، الوق كلذ عيمجب رقي نأ همزل { ناميإلا مكح يفو 0 هللا نيد يف لوق وه

 { هب نيقيلاو & كلذب ةفرعملاو قيدصتلا الإ همزلي الف الإو . الوق هللا دنع ناك

 اناميإ لمعلا نم بجي ايك هلمع ناك ؛ لمعلا بجو اذإف { الوق هب ناميإلا وهو

 اناميإ كلذل هكرت ناك 3 ناميإ يه يتلا ةيصعملا نع ءاهتنالا بجو اذإف 0 هب

 ] ةينو المعو الوق ناميإلا ريسفت اذهو . هب

 نمآ اذإف ناميإلا هنم نوكي امنإو { اناميإ نوكي ال انمؤم نوكي امنإ دبعلاو

 . انمؤم ناك

 هنأو { ةفرعملاو قيدصتلا هنأب ، ناميإلا دهاوش نم ةيافك اذه ضعب يفو

۔- ١٢٦ ۔



 . ىنعم اذه يف دجن ملو } ليلدب وأ تبثي ببسل الإ ، لوقلا موزل يف ىنعم ال
 . ارسفم هانيب دق ايك { رثألا يف المج ءاج ام هجو ىلع الإ ، لوقلا هيف تبليف

 تماق اذإ ، ناك نمم حصي ال ؛ ةلمجلاب ناميإلا نإ اذه لاق نمل لاقيو

 قيدصتلا كلذ يف يرجي الو { ناسللاب رارقإلاب الإ 0 اهب ةجحلا دهاوش هيلع

 ىلع الإ اذه ءىزجي ال هنأ ىلع كليلد ام ، ناميإلاو بلقلا ةداهش نم حيحصلا

 ريسفت رئاس يف يرجو { ناسللاب رارقإلاب تمعز ايك ؟ ةداهشلا الإ ةلمجلا هذه

 قيدصتلاو ،} كلذب لمعلاو ديعولاو دعولاو ث ديحوتلا ةفص نم ٠ ةلمجلا
 . ناميإلاب تبثي دقو ، ناميإلا هب ببي كلذ لكو . ناسللاب رارقإلا نود

 { ديعولاو دعولاو ، ديحوتلا ةفص عيمج نم تفصو ام كلذك لاق اذإف

 ؟ ناميإلاو بلقلاب قيدصتلا هيف ءعىزجي الو {. ناسللاب رارقإلا الإ هيف ءىزجي ال
 نم ءيش يف ءاج الو ، ارسفم هلاق ادحأ نأ ملعن ال ام تلق دقف : هل ليق

 كلذ يف ءاج امنإو ، ناسللاب كلذب رقي نأ هيلع نأ ، هيف صنلاب { ارثؤم راثآلا

 هللا نع روجلا يفن هيلعو { هب قيدصتلاو كلذ ملع هيلع نأ { راثآلا لمح نم

 يفنيو } هقدصيو كلذ فرعي نأو . ةفرعملاب داحلالا تافصو . ۔ ىلاعت

 . هب لاق ادحأ نأ ملعن ال ام اذه يف.تلق دق تناف . ةفص لك يف هفالخ

 هنأ ، اذه يف تبث ؛ ةلمجلا يف ناسللاب رارقإلا موزل تبث اذإ : لاق نإف

 وعدي ناك هنأ ث ةلي يبنلا نع ث ةلمجلا مكح يف كلذ تبث دقو 7 ايهلثم

 لثم ، اذه لثم يف همزليو ، لثملا يف اهب قحال وهو { اهريسفت اذهو . اهيلإ
 . ةلمحلا يف همزلي ام

 اذإ هنأ : تلق ايك هنأ © لمملاب مكحلا ىنعم تبصأ دقف تنأ امأ : هل ليق

 تنأ امأو ة كيلع كلذ تابثإ اندرأ امنإو ، اذه يف تبث ةلمجلا يف تبث

 مكح هل تبث دق نم رارقإلا لهأ تمزلأ ذإ { ليواتلا ىنعم تنسحأ ايف

 عيمج نم ‘ رادلا لهأ نم ، كلذب هلثم وه نم عيمجلو هل ىضقو { رارقإلا
 نم . رارقإلا لهأ الإ اهب مكحي الو تبثت نأ زوجي ال يتلا ، ماكحالا لهأ

۔ ١٢٧ ۔



 زاج مكحب 0 نيملسملا ىلع تاداهشلا ةزاجإو حئابذلا لكأو ةثراوملاو ةحكانملا

 ىلع مهضعبلو & ضعبل مهضعب يفو { مهنيب اييف ، برعلا نم مهيلعو مهل
 كلذ ناك اذإو { راكنإلاو دوحجلا لهأب اصوصحخم ناك امنإ & مكحب ضعب

 يف هب الإ اوملسيل اونوكي ملو ،} راصمألا عيمج يفو ، رادلا يف مهيلع ارهاش

 وهل اذه نإو 3 راكنإ لهأ اوناك اذإ { رارسألا يف الو ةينالعلا يف . ماكحألا

 مويلا مهمزلي نأو & كتلع هذه تناك اذإ اذه يف كمزليو & بيجعلا بجعلا

 نم ةلق يبنلا برح لهأ ىلع بجي ناك ام مهيلع بجيو 7 ةوعدلا نم
 . نيكرشملا

 اورقأ دق اوناك اذإ يتلا ةلمجلا هذهب اورقأ اذإ كدنع مهل بجي كلذكو

 . نيدلا يف ءايلوأو نيدلا يف اناوخإ اوناكو 3 مالسإلاو ناميإلا مهل بجو . اهب

 توبثو ةيالولا ؛ ةلمجلا هذهب اورقأ اذإ مهل كيلع بجي كلذكو

 . ناميإلا

 . ناميإلاو ةيالولا مه تبثت ؛ معن لاق نإف

 هلعل 3 هب الإ } اصن بهذملا اذه ىلإ بهذي ادحأ نأ ملعن ام : هل ليق

 نم ث كنم انحرتسا دقف 3 مهنم كنأ انل ناب اذإف ، ةئجرملا بهاذم حبق هبشي

 ليلقلاب لغتشي نأ يغبني الو . اذه نم رثكأ مهبجع نأل } كتنو ؤمل ةفلكلا

 لهأ ىلع نأ لوقن نأ نود كملاسن ال اننأ عم 3 هب عفتني امم ك بئاجعلا نم

 لك يف . ةلبقلا لابقتساب رارقإلا مكح هل تبث نمم } راصمألا نم مويلا انبرح
 دحاو لك ىعدي نأ مهيلع مكحب تبث نأ © مهرودو برعلا راصمأ نم راد

 ماكحأ هل تتبث الو . اهنيعب اهرقي ىتح . ةداهشلا هذه ىلإ 3 هنيعب مهنم
 زوجي الو { ةحيبذلا لكأ الو ةحكانملا الو ةثراوملا الو { اهب رارقإلاب الإ ةمالسلا

 مهتحكانمف الإو ، كلذ راهظإب الإ 3 دبألا ىلع دحأ نم مهنم دحأل كلذ

 مهنم دحأل كلذ زوجي الو ، لطاب مهحئابذ لكأو مهتنراومو ، ضعب مهضعبل
 مهتمزلأ اذإ . هتوعد مايأ يفو ةلي يبنلا برح ي زوجي ال ناك ايك . هريغ يف

۔ ٨٢١۔



 كلذ ناكو . لي يبنلا برح لهأ مزلي ناك ام 0 ناسللاب رارقإلاب اهمكح

 رارقإلا مهمزلت نأ امإ ؛ نيذه دحأ نم كلدي الو 3 هيف قرف الو ءاوس

 ناك ام ماكحألا نم مهيلعو مهل تبثتو ، برحلا لهأ مزلي ناك ايك & ناسللاب

 . ماكحألاو رارقإلا نم & برحلا لهأ يف اتباث

 رارقإلا يف كلذ مهمزلأو ماكحألا يف كلذ مهمزلأ ال تلق نإف
 . ناسللاب

 عنشأو بجعأ اذهو & كفأ نم هنع كف ؤي فلتحم لوق وهف : كل ليق

 اولحتنا مهنأ كلذو ث هبشلا يف هؤطاوي هنأ الإ & جراوخلا لوق نم اندنع

 ؛ ةلي يبنلا برح لهأ مزلي ناك ام مهومزلأو { ةلبقلا لهأ اوكرشو 9 ةرجهلا
 كلذك . مهحئابذ لكأو مهتثراومو مهحاكن اوزاجأو ث ةمينغلاو ءابسلا نم
 مهومزلا كئلوأ نأل ؛ ىنعملا لصأ يف عنشأ نكي مل نإ 3 اندنع بهذملا اذه

 ضعبب وأ .3 هب مهيلع اومكحو . هب مهيف اوراسو . هيلإ مهوعد ائيش

 © اهلك اهنيعب ةوعدلا مهتمزلأ تنأو 0 اولوأت ام ضعب هيف اولوأتو { هماكحأ

 رارقإلا لهأ مكحب مهيف تمكحو . هرسأب هلك مكحلا مهنع تطقسأو

 رصبأ نم دنعو انعم اذه يف ، جراوخلا بئاجع نم بجعأ كبئاجعف { هرسأب
 . ىلاعت هللا ءاش نإ قحلا

 دق {} مهرمأ رهاظب ال رهاظلا يف ةوعدلا يف كلذ مهمزلي ال : لاق نإو

 مكح يف { هللا نيبو مهنيب ييف مهيلع كلذ امنإو © رارقإلا مكح مهل تبث
 . كلذب الإ هدنع نوملسي ال مهنأل ، رارسإلا

 ٠ كلذب الإ هللا دنع نوملسي ال اوناك اذإو & كتلمج ىلع تنأف : هل ليق

 يبنلا دنع نوملسي ال اوناك ايك ، كلذب الإ هنيد لهأ دنع نوملسي ال كلذكف

 3 ماكحالا نم ءيشب مهيف مكحي نأ كلذ زوجي الو ، كلذب الإ هنيد لهأو

 لهأ عمالو { ادبأ انعم كلذ تبثي نلو ماكحألا نم ءيش نع مهئربتو

 ةوعدلا نم مهئربأف تئش نإو { ةوعدلاو ماكحألا مهمزلاف تئش نإف ؛ ملعلا

۔ ١٢٩ ۔.



 { ةوعدلاب رارقإلا لهأ مكح توبثب مهل تبثت يتلا ى ماكحالا مهل تبثأو

 تبث نإف ، نيذه دحأ نم هل دب الف اذه ىلع هل تتبثو {} مهنع ةوعدلا لاوزو

 وهف كلذ ىلإ عجر نإو {} مكحلا مهمازلإ ىلع تبث .0 ةوعدلا مهمازلإ ىلع
 لهأ ماكحاب ماكحألا مهل ىرجأو ةوعدلا مهمزلا نإو © هب داري امو © لدعلا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو طيلختلا وه اذهف ، مالسإلا

 ‘ لقعل ١ حيحص . ملحل ١ غلاب دبعتم لك مزلي هنإ : هلوق ف هل لاقيو

 . ةلمحلا هذهم رارقإلا دبعتملا تمزلأ هجو يال . ةوعدلا هذه رارقإلا

 لصأ يه ذإ { اهيف لخاد هنيد لكو 0 هنيد عيمجل ةلمج اهنأل : لاق نإف

 . هنيدل

 تبث دقف هللاب نمآ اذإو ، هلك نيدلا لصأ هللاب ناميإلا كلذكو : هل ليق

 هب ىفتكا } نيدلا لصأ هل تبث اذإف { هب هللا هدبعت ام لصأ يف { هلك نيدلا هل

 هنأ ىلع ليلدلا ايف الإو ث هريغب ةجحلا هيلع موقت ىتح 0 هريغب ناميإلا نود

 لثم همكح دحاولا لصالاو ٠ عيش نود . كلذ نم ءيشب ناميإلا هؤرب ال

 . اهلك لوصألا

 لوخد هيف ناك اذإو ، دحاولا لصألاب ناميإلا زوجي ال : لاق نإف

 نوكي ال نأ زاج . ليلد ريغل لوصألا نم هريغب ناميإلاب الإ { اهلك لوصألا

 ىتح هيف ةلخاد هناميإ نم لوصألا رئاس يتلا { اهلك لوصالا نم ءيش هناميإ

 نإف . هناميإو هنيد لصأ ين اهلك ةلخاد يه يتلا 3 اهنيعب اهلك لوصالاب نمؤي
 ايفاك الصأ { هب قيدصتلاو هللاب ناميإلا ناك ؛ لوصألا نم ءيشب ناميإلا زاجأ

 لصأ وهو . هيف ةلخاد ناميإلا نم لوصألا عيمج نأل ، لوصالا رئاس نع
 . هيلإ ةعجارو هيف ةلخاد لوصالا رئاسو } لوصالا عيمجل

 ىلإ عجار ، ناسللاب رارقإلا كلذك : هل ليق 3 هب رقاو كلذب لاق نإف

 . اذهل لصأ اذه نأل بلقلاب ناميإلاو © قيدصتلاو ةفرعملا

۔ ١٣٠



 . اضيأ كلذ لاق نإو

 رارقإلا لا عجار ٠ هلوسر هب ءاج امبو ‘ هلوسرب رارقإلا كلذك : هل ليق

 . هب ناميإلاو ۔ ىلاعتو كرابت هب

 كرابت ۔ هللا ديحوتب رارقإلا نم دب الو } كلذ ءىزجحم ال : لاق نإو

 ذإ 5 هلوسر هب ءاج امي رارقإلاو & ناسللاب هلوسرب رارقإلاو { ناسللاب ىلاعتو
 . لوصألا عيمج يف لخادلا لصألا وه كلذ

 ، لوصأ ةصوصنملا هللا ضئارف نأ تبث 3 اذه تبث اذإف : هل ليق

 { ناسللاب اهب رارقإلا الإ زوب الو ۔ لوصأ ةصوصخملا هللا مراحم عيمج كلذكو

 قيدصتلا ه ؤزج ال هنأ تبث اذإف ٠ ناميإلا لوصأ نمو . ناميالا نم اهنأل

 يف ءىزجي ال هنأ تبث 0 ناسللاب هب رارقإلا نود 0 ناميإلا نم ءيشب ةفرعملاو

 هنم عيش يف تبث اذإف { ناسللاب رارقإلاب الإ ناميإلا لوصأ 0 ناميإلا نم عيش

 دب ال هنأ كلوق ىلع مزليف ، ناميإلا عيمجو لوصألا عيمج نم 0 لاحلا نم لاحب

 كيلع زوجي كلذك . ناسللاب ناميإلا لوصأ يه يتلا ، لوصألاب رارقإلا نم هل

 كلذكو . ناسللاب ناميإلا عيمجو } لوصألا عيمجب رقي نأ همزلي هنأ تبثيو

 نم لوقلا نم يه ذإ ث ناسللاب ةلمجلاب رارقإلا موزل يف هلوق يف همزلي ام
 كلذك " الوق اهب ناميإلا هيلع ناك 0 الوق ناميإلا نم تناك اذإ اهنأو { ناميإلا

 عيمج ميرحتو . مزاولل ١ عيمجو . جحل او موصل او .، ةاكزلاو ةالصلا ضرف

 ٠ ناميإلاب دبعتم لك مزلي نأ اضيأ همزليف 0 الوق 0 ناميإلا نم يه . مراحملا

 ناميإلا نم يه ذإ 3 ةلمجلاب ناسللاب رقي نأ همزلأ ايك ، ناسللاب كلذب رقي نأ

 . الوق

 نم ائيش صخي ليلدلا هيلع ناك ث ةلمجلا يف الإ كلذ مزلي ال : لاق نإف

 . ناميإلا نم لوقو ضرف هلكو ث ناميإلا نم هريغ نود مكحب . ناميإلا

 ؟ ناميإلا نم اهريغل لصأ ةلمجلا نإ : لاق نإف

۔ ١٣١۔-



 نم هريغل لصأ وهف ، ناميإلا نم لصأو ضرف لك كلذكو : هل ليق
 ةالصلا ضرفف ، هريغ هيلع تبثي ءيشل الإ لصألا نوكي ال هنأل ، ناميإلا

 لصأ ؛ ناميإلا نم مارحلل ةمرحلا ضرفو 7 اهب لمعلل لصأ ناميإلا نم لوق

 كيلع تبث الإ {} ةجح اذه نم كل تبثي الو . ناميإلا نم هنع ءاهتنالل

 قيدصتلاب ءاوس هلك ناميإلا مكح نوكي نأ ىلإ عجري نأ نود . اهلثم

 هيف امزال هلك نوكي نأو . مراحملا نع ءاهتنالاو . مزاوللا ءادأو . ةفرعملاو

 ضئارفلاو لوصألاو . ناميإلا عيمج يف كلذ مزليف .0 ناسللاب رارقإلا

 هللا ملعك { ءايلع مهلك اونوكي نأ سانل ١ مزليو قتفلا كيلع عستيو 0 مراحملاو

 نيرجاهملا نم ءالعلا ةماع لعلو 6 لاحملا نم اذهو 6 ۔ ىلاعتو كرابت -

 عيمجب رارقإلا ملعب اوطيحي نأ ةلزنم اوغلبي مل ، نيعباتلا نم مهريغو راصنألاو
 ملعي الو ناميإلا لوصأ نم 0 هللا نيد يف لوق وه يذلا لوقلا نم . ناميإلا

 باوصلل قفوملا هللاو ، ليق اميف اهريثك رض ةمكحلا ليلقب فتكي ل نمو . كلذ

 . هلضفو هنم

 باب

 كرشو دوحج كرشف : هوجو ةثالث ىلع فرصني كرشل ١ نأ اوملعاو

 ٠ ءاير كرشو ةعاط

 3 هريغ هب لدعي يذلا ينعي . هللاب كارشالا وهف دوحجلا كرش امأف

 هيلع هللا مرح دقف } هريغ هب لدعي نم ينعي وناب كر نَمَو» : ىلاعت هلوقك
 . بئات ريغ كلذ ىلع تام اذإ . ةنجلا

 : ىلاعت هللا لاقو

 مت ىرت ةلا نأ ربكألا بحلا مو ياتلا لإ لوسرك وا َنَم ناذاو»» سم ه ٥ ر ر . ة هم ., ۔۔ :ث <
 غ ةكنأ اوملعاف متيلو نإل مكل "ريخ وهف متبت نإف هلوسرو نيكرشمل 9 و و ..و ., ۔ ه 2حوو٥ ح ۔و< ه 4 . ود ره ۔إ ۔ .

۔ ١٣٢ ۔



 . ١' «ميلآ باعي اوق يذلأ رهب هلا يزجم
2 } 

 هلوسر يف كش وأ هيف كش وأ . رخآ آ هعم دبع وأ هللا دحج نم لكف

 . كرشلا مسا هقحلي كرشم وهف . نيتم دمحم هب ءاج ام دحج وأ . ةالتق دمحم

 : ىلاعت هلوق وهو ، ناطيشلا ةعاط وهف ةعاطلا كرش امأو

 ى م 9 د ص 41 ۔و - م . ۔,۔ ف ؟ ه إ ظ _ 7 ۔و م _ 7

 ايع هللا لاعتف اَمهاتا اميف ًءاكرتش هل العج احلاص امهاتا الف
 . () «ن كرشي ح 4 م

 اهنودبعي ةدابع ريغ نم 35 كرشلا ناطيشلا ةعاط ف اهيلع لخدف

 . هللا نود نم ناطيشلا

 : ىلاعت هلوق كلذك
 7 ٥ و 7 ت 7 ۔ي إ ۔۔ ] س ۔ إ ,و ۔- ٥ ت

 .> ه«نوكرشم مب مه نيذلاو هنؤلوتي يذلا َلَع ناطلس منإ»

 : ىلاعت هلوقو

 مكتدحتوو ةوحلا دعو مكدعو هنلا نإ رم ١ يِضق امل ناطيشلا لاقو ط هشىس.:۔هلا رم. "كرح هفا“را هك هرف ال راطما لاق:

 الف يل ممتبجتشاف مكتوعد نأ الإ ناطلس نم مكيلع يل ناك امو ٌمكتفلخاف حم ,2٥د٠۔۔ه,َمه.ےل!ں ح ۔ .ث ت .,. ٥ و هف ٥ح۔ -۔ ,ح , ۔۔ , هر ٥2٥ ك
 اع 7 زإ ت مك 1 ام . . و انأ ش و آ ١ مولو . ولت

 زف رصم م تتح رلا ا متنا انولو نوتول تب
 . ١};( ييلا باذع شه تيلإاظلا نإ لبق نم نومتكرشأ

 : ىلاعت هلوقو

 و هنإ ناطيشلا اودبعت دا ينب اي مخي "ةدع مت امإ ةيلا ارذبتم ا نآ منت يب اي مينر ذه ناو
 م. ي . /.

 . (٥) «؛نيبم

 . ةيوتلا ةروس نم )٣( ةيآلا ۔١

 . فارعألا ةروس نم )١٩٠( ةيآلا ۔٢

 . لحنلا ةروس نم )١٠٠( ةيآلا ۔٣

 . ميهاربا ةروس نم )٢٢( ةيآلا ۔٤
 . سي ةروس نم )٦٠( ةيآلا

۔ ١٧٣٣ ۔



 ال ثيح نم هدبع دقف ناطيشلا عاطأ نمف . هتعاط انه اه هتدابعف

 . ملعي

 مسا هقحلي الو © قافنلا مسا هقحلبو ءايرلا كرش ريغ كرشلا اذهو

 . دوحجلا

 مسا هقحلي الو ، قافنلا مسا هقحلي كرش وه امإ ءايرلا كرش كلذك

 : لاعت هلوق وهو . دوحجلا

 وُجْر داك نَمَف دجاوهلإ ممكمإ متأ لإ ىحوي مكلمانأ امإ لق سح ,20 ۔۔ 9 هوو 2 .-{ .ح ء - . و و < ۔ 7, م 74
 . () پاَدَحأ هبر ةدابعب "كرشي الو ةحلاص المع لمحيل هبتر اقل

 هبر ةدابع يف كرشأ اذإ ى ملعي ال ثيح نم كرشلا مسا هيلع لخدف

 . هريغ

 قافنلاو رفكلا مسا ايهقحلي { ةعاطلا كرشو ءايرلا كرش نأ اوملعاو

 اهب هللا ىمس دق يتلا ، ةحيبقلا ءايسألا نم مسا لكو © قسفلاو لالضلاو

 . دوحجلا مسا اهقحلي الو 3 قاّتقلا

 مساو لالضلا مساو رفكلا مسا هقحلي ؛ دوحجلا كرش مسا كلذك

 كلذكوقافنلا مسا ىوس ام { قاّتفلا هب هللا ىمس حيبق مسا لكو ، قسفلا

 حيبق مسا لكو . قسفلا مساو لالضلا مساو رفكلا مسا هقحلي 3 قافنلا

 . كرشلا مسا ىوس ام ، قاسفلا هب هللا ىمس
 © رفكلاب مهامسو ،٥ كرشلاب كرشلا لهأ ةيمست لهج نم نأ اوملعاو

 ام عيمجو حئابذلا لكأو ةحكانملاو ١ (" ةنزاوملا يف ديحوتلا مسا مه تبثي ملو

 باصأ دقف . ةلي دمحم نيدب كلذ يف نادو { نيكرشملا نم نيملسملا ىلع مرحي

 . هللا ءاش نإ قحلا
. _ 

 . فهكلا ةروس نم )١١٠( ةيآلا ١-
 . ىنزلا ين يأ ۔ ٢

۔ ١٣٤ ۔



 هامس دقف ، كرشلا مسا هقحلي ناك نإ هيف هداقتعا نوكي نأ كلذو

 . ليبسلا اذه ىلع كرشلاب داقتعالاب وه هيمسبو كرشلا مسا هقحتسي مساب

 هلل نيديو . قافنلا مسا هقحتسي مساب هامس دقف . كرشلا هقحلي ال نكي نإو

 كرشلا لهأ مسا وأ . قافنلاب كرشلا لهأ مسي ل ام } هداقتعا ف قفانم هنأ

 نم مرحي ام . ىلاعت هللا ءاش نإ ملاس وهف ةلي دمحم نيدب هيف نادو . قافنلاب

 اوربدتف ، قفانملا نم هللا هلحأ امو ، ةحيبذلا لكأو ةنزاوملاو ةحكانملا قفانملا

 . هلللا ءاش نإ لصفلا اذه هللا مكمحر

 كحصنأ ينإو : هللا همحر هللادبع يبأ باوج نمو . ابوتكم تدجو

 ةءاربلا يف مكح نم نأ يعم حص دقف 3 نولقعي ال موق ءاوهأ عطت ال نأ يخأ

 يدتهي الو ، قحلا لقعي ال نمم هنأ ، نيملسملا مكح فالخ ىلع ، سانلا ىلع

 . اليبس كلذ يف هب

 : لجو زع هلللا لاق دقو

 م م 2 , ّ ّ ِ , ح ٦ . ۔ ,؟ ّ 9 ٠

 آلإ نوعبتي نإ هفلا ليبس نع كولضي ضرألا يف نم رثكا عطت نإر» .

 . 0١ «ةوصرَي الإ مم نإو نظلا

 ثادحألا نع ةءاربلا نع . مهنيد يف فوقولا ءايلعلا ىلع بجو دقو

 ماكحأ مظعأ نم مكح ةءاربلا نأل ، مهشدح ةحص يف اوكش اذإ { ةرفكملا

 ةءاربلا هب بجت ام ةحص يف كشلاب 0 هللا دابع يف اهذافنإ انل لحي الف . مالسالا

 . روزلاب دهش نمك . كلذ يف كشلا يف ةءاربلا سانلا ىلع عطق نمف . مهنم

 . كلذ مهناف 6 ملع ريغب لطابلاب نادو . نظلاب مكحو

 ٠ مهنم ةءاربلا نيملسملا ىلع بجاو يغبلا لهأ نأ ملع نم لثم كلذو

 لجأ نم ىسومو رضنلا نب دشار نم عرب مث ٠ كلذ ف كش مهجلاخي الو

 كله دق نأ فاخأ باب اذهو ، عولحم لاض اندنع اذهف { ايهنم نيملسملا ةءارب
_ _ 

 . ماعنالا ةروس نم )١١٦( ةيآلا ۔١

۔ ١٣٥ ۔



 نيذلا ، نيملسملل ديلقتلا هل لحي الو . نينكسمتملا ءافعضلا نم ةعامج هيف
 ملسمل يمذ ىلع دهشي نأ ةلاحم ال { ةءاربلاب مهل هعابتأو دشار نم اوعرب

 يمذلا بيرغلا كلذل دهش وأ . نيملسملا نم ةعامج ةداهش لجأ نم . مهردب

 همحر ديز نب رباج مهيف ةعامجلا كلت تناك ولو . ملسملا اذهل } مهردلا كلذب

 . هللا

 نميف . هللا كمحر تركذ : نسحلا نب دمحم كوخأ لوقي : هريغ لاق

 يبأ لثم ؛ امهرصع كردأ نمم ، ىسوم نب ىسومو دشار نم أربي نمم اموق ىلوتي
 ىلع دشارو ىسوم نم نوأربي نيذلا ىلوتي لاق نإ : تلقو .0 هريغو ليلخ

 . اه مهتءارب

 فقو نمع نوفقي ٠ دشارو ىسوم نم نوءربتملا ءال ؤه ناك نإ تلقو

 ؟ مهتيالو زوجت له ، دشارو ىسوم نع

 ةع اربل ١ مهعست امم دشارو ىسوم نم ءال ؤه ٤ نإف تفصو ام ىلعف

 هل زاج . مهالوتي نم عم . هب ةيالولا نوقحتسي مهو . مل حص دق امم 0 هب

 وأ © هيف فوقول ١ مهعسي امب © هنم اوعرب نمع فقو اذإ هنم اوعربي ل ام كلذ

 اذإ ٠ كلذ ىلع مهوتي ل كلذ اولعف اذإف 3 هيف فوقولا مهعسي امي هنع اوفقي

 . نيملسملا لوق يف فوقولا هعسي ام ىلع هنم اوئرب

 باب

 اتبثأ اذإ ةءاربلاو ةيالولا

 امنإف ؛ ةياغلا ريغ ىلع ٠ ركنملا نع يهنلاو . فورعملاب رمألا جرخ اذإو

 كلذ ىلع هلوتي ل ام . هب رفكي اثدح ثدحم نم لهج نم ةلزنمب اندنع نؤكي

 وأ يأرب هبكار نم اوعرب اذإ ءاملعلا نم أربي وأ ٨ نيدب هالوتي نم لوتي وأ © نيدب

 ملعب ةجحلا هيلع موقت وأ {© نيدب هنم ءىرب نمم نبقحملا نم أربي وأ ٥5 نيدب

۔ ١٣٦ ۔



 هل سيل يتلا نيملسملا نم ةجحب وأ 0 هيلإ لصو ملعلا نم هجو ياب كلذ
 . كلذ هيلع قيضي الف . اهلهج الو اهيف كشلا

 باب

 ةءاربلاو ةيالولا يف

 بحل او هلللا ءايلوأل ةيالول ا . هب نونيديو نوملسملا مزلي امم هنأ اوملع او

 بحأ امنأكف هللا يف ادبع بحأ نمو ث مهنم ةءاربلاو هللا ءادعأل ضغبلاو . مهل

 هللا لعج امنإو ٠ ةنحلا ف ةجرد اهمظعأو ٠ ربلا لامعأ فرشأ نم كلذو {}© هللا

 ام ملع مهفلكي ملو ، مهلامعأ نم رهظي امم ، ضعب مهضعب يف هدابعل كلذ نايب
 مهدنع تتبثو }۔ هيلع هوبحأ ريخ نيملسملل هنم رهظ نمف . مهنع هبيغ

 لامعألا رهظأ ول كلذكو . ةرفكم ةحيبق ةريرس هتريرس تناك ولو . هتيالو

 رهظي امب نوملسملا هضغبأل ةنسحلا لامعألا رتسو . ةفلاخملا ةحيبقلا ةرفكملا
 . هرمأ نم باغ ام مهدنع عفتني ملو ةلزنم الو ةيالو مهدنع هل نكت ملو ©٨ هنم

 باب

 رهاظلاب ةءاربلاو ةيالولا

 نم دحأ نم رهظي نأ . رهاظلاب ةءاربلاو ةيالولا مكح نأ اوملعاو

 نأ نيملسملا ىلعف { قسف هنم رهظ نم لكف © دشر هنم رهظيو } قسف سانلا

 سيلو © هثدح ةمرح ىلع اوفقو ا ذإ © هقسف نم مهيلا رهظ امي ؛ هنم هلل اوعربي

 ، ةجحلا هاقلت نأ الإ هنم أربي نأ هثدح ةمرح ةفرعم ىلإ هملع غلبي مل نم ىلع

 دق ثدحلا كلذ نأ هتملعاف . ةجحلا هتيقل اذإ & كلذ هثدحب رفك دق هنأ هملعتف

 أربي نأ الإاهمزل ثدحلا كلذ ثدحملا نم ملع دق وه ناكو { كلذ هثدحب رفك

۔ ١٣٧ ۔



 . هنيعو همساب هنم

 مكحب سانلا يف ناد اذإ 0 هنم أربي نأ هثدحب ملعي مل نم ىلع سيلو

 . ةطيرشلا

 ضعب مزليف معتو صخي ةءاربلاو ةيالولا نم رهاظلا مكح نأ اوملعاو
 © ةيالولا هل نيملسملا ضعب مزلي الو 9 هنيعو همساب لجر نم ةءاربلا نيملسملا

 . اقحم مهيلو ناك نإ 5 اذه مهيلو ةيالو ىلع ةطيرشلا مكح يف نوقفتم مهو

 نإ } اذه مهودع نم ةءاربلا ىلع ةطيرشلا مكح يف نوقفتم مه كلذك

 ، هنم نوءربي نيذلا مه اوقفاو دقف { اقحم اذه مهودع ناك نإو 0 الطبم ناك

 دقف ؛ الطبم اذه مهيلو ناك نإ كلذك . ةطيرشلا مكح يف هتيالوب اوناد نيذلا

 مكح يف نوقفتم نوملسملاف ، ةطيرشلا مكحب مهتنونيد يف { هيف قحلا اوقفاو

 . هنيعو همساب دحاو لجر يف نيقفتم اونوكي مل نإو © ةءاربلاو ةيالولا يف قحلا
 يف ءوضولا ىع اوقفتا دق ايك . ةءاربلاو ةيالولا يف قحلا مكح يف نوقفتم مهف
 ةطيرشلا مكحو ةقيقحلا مكح نم . انفصو امب سانلا يف اوناد اذإ { ةالصلا

 نم انفصو نيذلا ةنجلا لهأ نولوتي ةطيرشلا مكح يف مهف . رهاظلا مكحو

 © انفصو نيذلا ءايقشألا نم نوءربيو ةلي هللا لوسر ناسل ىلعو .3 هللا باتك

 ىلعو ث هللا باتك نم . ءايقشأ مهنأ اندنع حص دق نيذلا ءايقشألا عيمج نمو

 نم مهمزلي امب ، ةقيقحلا مكحب ةطيرشلا مكح ي اوناد دقف { يي هلوسر ناسل

 امي رهاظلا مكحب اوناد مهأب مهيلو نم نيبيو . مهمزلي ىتح 0 رهاظلا مكح

 مكح يف نوقفتم مهف . رهاظلاو ةقيقحلا مكح يف نيفلتخم اوناك نإو 0 مهمزلي

 ةيالولا نم هب اوناد اييف & نيملسملا نيب قرف الو 0 انفصو ام ىلع ةطيرشلا -

 مهضعب صخف 3 مهنيب هماكحأ تفلتخا نإو { مهنيد نم عيش الو { ةءاربلاو

 ميرحتلا ةلمج ىلع نوقفتم مهف ، ضعب نود مهضعب ىلع مرحو ، ضعب نود
 هللا مرح ام دحأل نولحي ال ؛ هللا لحأ امل ليلحتلا ةلمج ىلعو 0 هللا مرح امل

 .. هل هللا لحأ ام دحأ ىلع نومرحي الو { هيلع

۔ ١٣٨ ۔



 { ةثالثلا ماكحألا هذه نم مكل انفصو دق ام ۔ هللا مكمحر ۔ اوربدتف

 © هللا ءاش نإ قحلا اوبيصت { رهاظلا مكحو ةطيرشلا مكحو . ةقيقحلا مكح

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 نب يلع رمأو ، باطخلا نب رمع رمأ نم انفصو امم ىعدملا نأ اوملعاو
 لوسر ناسل ىلع هعم حص دق هنأ اننيد لهأ نم دحأ كلذ ىعدا ول ، بلاط يا

 نم بلاط يبأ نب ىلع نأو . ءايقشألا نم باطخلا نب رمع نأ ؛ ةلي هللا

 كلذ ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع ىلع اندنع يعدملا اذه ناكل 5 ءادعسلا
 دق امل ، ةداهش كلذ ىلع هنم لبقن الو ،} هعلخب هلل نيدن ، نيدلا نع عولخم

 باطخلا نب رمع انيلوت انأل باطخلا نب رمع ةيالوب { نيملسملا ةنونيد نم قبس
 انئربو 5، هتيعر لهأ نيب قحلاب همايقو { هتريس لدع نم قافآلا يف رهشو رهظ امب

 ءامدل هكفسو ث قحلل هتفلاخم نم رادلا يف رهش امب بلاط يأ نب يلع نم

 ةيالو باطخلا نب رمع لوتن ملو & قحلا ىلا عوجرلا نع هكاسمإو ، نيملسملا
 لوسر ناسل ىلع انعم حصي مل انأل ؛ ةلاحم ال ةنجلا لهأ نم هنأو . ةيقيقح
 ةءارب بلاط يبأ نب يلع نم ربن مل كلذكو . هللا باتك نم الو . ةلي هللا

 { هتريرس يف اذه لاق نم ىلع راكنإ اننيد يف سيلف . رانلا لهأ نم هنأ ةيقيقح

 نإف { هتينالعك ۔ هللا همحر ۔ باطخلا نب رمع ةريرس تناك نإ ةطيرشلا ىلع الإ
 يبأ نب يلع نإ : هلوق يف اننيد كلذك . هي هللا لوسر ىلع بذاك يعدملا اذه

 كلذ ارهاظ لاق ولف . يي هللا لوسر ناسل نع هتداعس تحص دق بلاط
 نإ : لوقن وأ 3 هيلع هطحنو اذه ىلع هنم أربن نأ انل لحي ناك ام . انعم
 رهظ ام ، هنم انئرب انأ لئاقلا اذهل انباوج نكلو ، كلذ لقي مل ةلي هللا لوسر

 نم هنأ ، يي هللا لوسر لاق نم هناب هلل نيدن نحنو ، قحلا نع هغيز نم انيلإ
 . هبنذ ىلع ًارصُم اديعس تومي نأ لاحم هنأل ؛ ةلاحم ال بوتي وهف ؛ ةنجلا لهأ

 نإ ، لئاقلا اذه نم أربن نكلو ، لوقلا اذهب لئاقلا اذه نم أربن نأ انل لحي الو

 نإ : لاقو ، نيمكحلا مكحو . ءامدلا كفس بلاط يبأ نب يلع نأ اندنع رقأ
 كلانهف . هدنع هتداعس تحص دق ذإ ،أكلذ ىلع بيصم بلاط يبأ نب يلع

۔ ١٣٩ ۔



 همعز يف مهيلع دري ملو ، ءادعسلا نم لطابلا لبق دق ذإ ، لئاقلا اذه نم أربن

 يبأ نب يلع ىلوت نمم أربي نأ سانلا نم دحأل يغبني الو ءادعسلا نم هنأ

 ؛ هثدحأ يذلا هثدحب هملع ىلع هالوت نإ هنأ ؛ ةطيرشلا ىلع الإ & ، بلاط

 بلاط يبأ نب يلعل ةيالولاو & لضف ةرهش هل ناك دق ؛ بلاط يأ نب يلع نال

 يلع نأ انعم حص دق هنأل ، هلضف ةرهش ىلع هالوت نم ءيطخي ال هلضف ةرهشب

 نمف . هتمامإ لصأ يف مهنيب فالتخا ال ، نيملسملل امامإ ناك بلاط يأ نب

 يف مهنيب فالتخا ال ، نيملسملل امامإ ناك بلاط يأ نب يلع نأ هعم رهش

 هئطخب نأ دحأل لحي ملو ، بلاط يبأ نب يلع ىلوتي نأ هيلع بجو . هتمامإ لصأ

 ةيالولا نأل { هتيالو كرتي الو ، ةفصلا هذه ىلع بلاط يبأ نب يلعل هتيالو ىلع
 { ةيالولا عفرب قسافلا ىلوتي نأ زوجي ةيالولاو 5 ةءاربلا مكح فالخ اهمكح

 ةجحف . رهاظلا مكح ليبس ىلع ةءاربلاو ةيالولا رصبي نم هتيالو هيلإ عفر اذإ
 هل لاق هنأ جتحي نأ هتجح نم هنإف ، عولخملا بلاط يأ نب يلعل يلوتملا اذه

 ٥ نيملسملل امامإ ناك بلاط يبأ نب يلع نأ : ةءاربلاو ةيالولا رصبي نمم لجر

 نب رامع مهنم { راصنألاو نورجاهملا ةمامالا هل دقع } ةحيحص هتمامإ ةدقع

 الو . ابيصم اندنع ةلاقملا هذهل لئاقلا اذه ناكل,نيملسملا نم هريغو 3 رساي

 . كلذ ىلع هئطخن

 يلوتملا نوكي ال ، ةفصلا هذه ىلع بلاط يأ نب يلعل يلوتملا كلذكو

 نأل ؛ هتلاقم يف بذاك هنأ ملعن ىتح هالوتن نأ انيلع بجي لب { ءعيطخمب اندنع

 يبأ نب يلع نأ : لوقي نمم نحن انأل ؛ قحلا هوجو نم هجو .0 اذه يف هلوق

 هنأ انعم رهشو . هتمامإ لصأ يف افالتخا ملعن ال نيملسملل امامإ ناك بلاط

 نم اندنع رهش نحن اننأ ولو & قحلا ريغب نيملسملا ءامد كفسو ، قحلا فلاخ

 رهشي ملو 3 هتمامإ يف مهنيب فالتخا ال } نيملسملا مامإ هنأ بلاط يبأ نب يلع

 نأ انيلع بجول ، قحلا ريغب نيملسملا ءامد كفسو { قحلا فلاخ هنأ انعم

 يبأ نب يلع نإ : لاقف ضراعم انضراع نإ مث & بلاط يأ نب يلع هلل ىلوتن

 . هللا باتك مكح ريغ نيدلا يف مكحو 3 لطابلا ىلإ قحلا نع غاز بلاط
۔ ١٤٠ ۔



 يلع اذه : لاق نم هلل علخن نأ انيلع بجول {} قحلا ريغب نيملسملا ءامد كفسو

 رهظأ نم لك ىلع ركنن نأ انيلع انأل . هيلع كلذ هنم لبقن الو } نيملسملا مامإ

 الإ نحن هنم أربن نم ىلوتي نم ىلع ركنن نأ انل لحي الو . انئايلوأ نم ةءاربلا انيلا,

 ىلع عيلخ اندنع وهف . هنم نحن انملع دق ام ىلع هالوتي نأ ؛ ةطيرشلا مكح يف

 . انفصو ام ىلع الإ ةءاربلاب هيلع قلح الو ؛ ةفصلا هذه

 حصي ىتح رذعلا سانلل اوسمتلاو ٠ لصفلا اذه هللا مكمحر - اوربدتف

 . هرذع مكدنع عطقني باب نم مهرفك مكعم

 ةيالولا ين نيملسملا ماكحأ نم انفصو يذلا اذه فلاخ نم نأ اوملعاو

 . بوتي نأ الإ كله ماكحألا نم اهريغ ف وأ ٠ ةءاربلاو

 باب

 اهموزلو ةءاربلاو ةيالولا ىنعم
 لهأو ث هللا ءادعأل ةوادعلاو ، هتعاط لهأو هللا ءايلوأل ةيالولا كلذك

 5 ةلمجلاريسفت مكح نم ةلمجلا يف ايهن أ انعمو } ناتضيرف ايهأ ؛ انعم هتيصعم

 نم هجوب وأ انفصو ام وحن ىلع اهب ةجحلا تماق اذإ ؛ اهلهج عسي ال يتلا

 هللا ةفص نم لوقعل ١ نم ةجح ١ هب موقت يذل ١ ةلمحل ا ريسفتو ٠ هوجول ا

 ةفرعملاو ٠ ممه ةداهشلاو هتعاط لهأ ةفرعم كلذك . هديعوو هدعوو هديحوتو

 . دعولا مكح نم جرخت باوثلاو هتعاط ىلع هللا نم ىضرلاب
 مهل هتوادعو . مهيلع هللا طخس ةفرعمو 03 هتيصعم لهأ ةفرعم كلذك

 دعول ١ مكح نم اندنع كلذ قحال ٠ هتيصعم ىلع مهل هباقع قاقحتساو

 عمس ا ذإ ٠ ةلمحل ١ يف لوقعل ا ده اوش نم هتفرعم ةجح موقت امم . ديعول او

 ةجحلا هب تمزل : كلذ ىلا يعد وأ ٠ مهتفرعم ركذ لابلاب رطخ وأ ٠ مهتفصب

۔ ١٤١ ۔



 لهأو ث هلوسرلو هلل ةيالولاو ، ةيصعملا لهأ ةلمجو ، ةعاطلا لهأ ةلمج نم

 ركذب عمس وأ لابلاب ترطخ اذإ { لوقعلا ةجح يف انعم ةمزال . هل هتعاط

 . هب دارملاو هانعم فرعو 3 كلذ

 كلذك ؛ ةلمجلا يف هتعاط لهأو . هلوسرو هللا ءادعأ ةوادع كلذك

 مكح وح الو } ةلمجلا يف هلهج عسي ال امم اندنع ةجراخ يهو . انعم ةمزال
 . ديعولاو دعولا مكح انعم كلذ

 مزلي طئارشلا يفو ، ةعاطلاو يصاعملا تافص يف كلذ تاصوصح امأو

 رفكلا تافص نم؛تافصلا لهأو © تافصلا ةفرعم ةحص هصخ نم كلذ

 ةيالو نم كلذ نم عيش هصخ نم لك ىلعف . ةيصعملاو ةعاطلاو ناميإلاو

 عسي ال ام مكح اضيأ كلذ يحالف ، ةفورعم ةفصل ةطيرشب ةءارب وأ ، ةفورعم

 اثدحم نياعي مل ولو } كلذل عامسب وأ & بلقلا رطاخب ، طئارشلا يف هلهج

 ملعلا هيلعف .3 هنيعو همساب هركذب عمس الو ةعاطب الماع وأ . ةيصعملاب

 امم اذه هابشأو ث روجفلاو ربلاو ، ةيصعملاو ةعاطلاو ناميالاو رفكلا تافصب

 { هللا ءادعأ قحلي مسا لكو { هللا ءايلوأ قحلي مسا لك نم هتفرعم هيلإ غلبت

 نم ةلمجلا هيلع ناك ام ، لقعلا ةجحب ةطيرشلا يف ، كلذ ىلإ هملع غلب اذإ

 لهأو هلوسرو هللا ةيالوو ث هتعاط لهأو هلوسرو هللا ءادعأ عيمج ةوادع

 ولو ، كلذريغ ىلإ هملع غلبي مل اذإ هتعاط لهأو ، هللا يلاوي نأ هيزجيو { هتعاط

 نم ءيش هلابب رطخي مل امو . هللا ةيصعم لهأ يداعيو ، كلذ ريغ هلابب رطخي مل

 نم هنودب ملسم وهف . هب دارملاو ، كلذ ىنعم فرعيف هركذب عمس الو 3 اذه

 هتيالو نم ةلمجلا تناك مث . ثادحألا نم ءيشب هضقني مل ام ، هنيدب كسمت

 3 اهريغ ىلإ غلبي مل ام . ةيفاك هتعاط لهأ ءادعأل هتوادعو ةعاط لهأو { هلل

 ءادعأ ةوادعو . هللا لوسر ةعاط لهأ ةيالوو . هتيالوو . هللا لوسر ةفرعم نم

 . هللا لوسر

 يف ءىزجي دق {} مهئادعأ ةوادعو { ةفصلاب مهتيالوو نوملسملا كلذكو

۔ ١٤٢ ۔



 لكو .0 هلوسرو هلل ةيصعملا لهأ ةوادعو { هلوسرو هلل ةعاطلا لهأ ةيالو ةلمجلا

 غلبي ل ولو { ةوادعلاو ةءاربلاو ةيالولا تاجرد نم اهب نادو . اهم مصتعا ةلاح

 غلب ام مكح لطعي ملو هب مصتعاو {© كلذ نم هيلإ غلب امب ناك . اهريغ ملع لا

 للا غلبتو { هنيعب هتيلب هب لزنت ىتح .0 هاوس ايع ايفاك هل ناك ، كلذ نم هيلإ

 ةيالولا عيمجو { رهاظ مكحب وأ ةقيقحب وأ ةفصب ةطيرش نم هب دبعتلا لاح
 لوصأ ةثالثو { ناعم ةثالث ىلإ ةعجار لاوحألاو هوجولا عيمجو . ةوادعلاو

 : يهو

 . ةوادعلاو ةيالولا يف ةطيرشلا لصأ

 . ةقيقحلا لصأو

 . رداظلا مكحب دبعتلا مكح لصأو

 نم ءيش هصخ نمف ٠ ماعلاو صاخلا لصأ اهيف ئزجي اهلكف

 عيمج نم هريغ هنم يفوع دق امم هنود هزجم ل { اهع هتيلب تلزنو . اهماكحأ

 يلتبا ام همزلي مل ، هوجولا نم هجو نم . اهنم عيش نم يفوع نم لكو 3 هوجولا
 . رهاظل ١ مكح الو ةقيقحلا الو ةطيرشل ١ هجو نم + هوجول ١ عيمج نم هريغ هب

 باب

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ بوجو زييمت

 عسي مكحف . ىتش لزانم ىلع ٠ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ تفلتخا دقل

 هيف همزلي مكحو ٠ ماع مكحو صاخ مكحو . هلهج عسي ال مكحو {. هلهج

 . لاؤسلا هيف مزلي ال مكحو 3 لاؤسلا

 مزلي امو ، هلهج عسي ال امو هلهج عسي امم انركذ يتلا هوجولا هذه لكو

۔ ١٤٣ ۔



 . لاؤسلا هيف مزلي ال امو لاؤسلا هيف

 ضعبل نوكت الف ، معتو صخت ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ هوجو عيمجو

 نيملسملا ضعب عسيو 0 امارح نيملسملا ضعب ىلع نوكتو الإ ؛ لح نيملسملا

 مزلي الو ؛ لاؤسلا اهيف نيملسملا ضعب مزليو,اهلهج مهضعب عسي الو اهلهج
 ةالصلا لثم ؛ معتو صخت نيدلا ماكحأ عيمجو { لاؤسلا اهيف نيملسملا ضعب

 كلذكو . تانمؤملا نم ضئاحلا ىلع مارحو . ةرهاطلا ةملسملل ةمزال يه
 اوناك اذإ 5 ءاسنلاو لاجرلا نم نيميقملا ىلع بجاو ناضمر رهش يف مايصلا

 . رفاسملاو ضيرملل لالح راطفالاو . لوقعلا ءاحصأ نادبألا ءاحصأ

 اودجو اذإ نيملسملل مزال ةالصلل ءوضولاو . ةبانجلا نم لاستغالا كلذكو
 أزجأو . ءاملاب ءوضولاو لاستغالا نم مهمزلي ام ضرف مهنع هللا طحو . املا

 . لوطي اذه يف فصولاو 9 ديعصلاب مميتلا

 مكح نمف . انفصو ام ىلع ، معتو صخت ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ كلذك

 مكح نمو } لض هلهج عسي ام مكح عضوم يف 3 هلهج عسي ال ام مكحب

 مكحب مكح نمو ، لض هلهج عسي ال ام مكح عضوم ين هلهج عسي ام مكحب
 عضوم يف مومعلا مكحب مكح نمو ، لض مومعلا مكح عضوم يف صوصخلا

 مكح عضوم يف لا ؤسلا هيف مزلي ام مكحب مكح نمو ، لض صوصخلا مكح
 مكح عضوم يف هيف مزلي ال ام مكحب مكح نمو ، لض لاؤسلا هيف مزلي ال ام
 ديمح ينغ هللاو 5 هلامكب الإ نيدلا لبقي ال هللاو ، لض لاؤسلا هيف مزلي ام

 . ديجع

۔ ١٤٤ ۔



 باب

 ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج عسي ام

 [ديعس يبأ ىلع ضورمعم]
 هللا نيد ىلإ اعد نم كلذكو . ةي دمح اهيلإ اعد ىتلا ةلمجلا نأ اوملعإ

 هنأ 5 هللاب رارقالا وهو ، هلهج سانلا عسي ال ام لني هللا لوسر توم دعب

 ءاج ام عيمج نأو { هلوسرو هدبع ادمحم نأو ، عيش هلثمك سيل هنأو { دحاو

 . لاحلا نم لاح يف هلهج عسي ال يذلا اذهف ، قحلا وهف هللا نع للم دمحم هب

 الصتم ناكو { لقعلا حيحص غلاب لك اهتفرعم مزال ةلمجلا هذهو

 هذه ةفرعمب الإ ضرألاب لصتم وه نمم ايلسم دحأ نوكي الو } ضرألاب

 { رهاطلاو ضئاحلاو { رارحألاو ديبعلاو { ءاسنلاو لاجرلا ىلع يهو . ةلمجلا

 رقفلا يفو . ءالبلاو ةيفاعلا يفو ، ءارضلاو ءارسلا يفو { رضحلاو رفسلا يفو

 لاح يف اهلهج عسي الو { ةدحولاو ةعامجلا يفو { راهنلاو ليللا يفو ، ىنغلاو

 نع عوفرم ملقلا» : لاق :: يبنلا نع رثألا هيف ءاج ام الإ } لاحلا نم

 هوتعملا نعو {} ظقيتسي ىتح سعانلا نعو . ملتحي ىتح يبصلا نع ؛ ةنالث

 . هلقع هيلإ عجري ىتح

 امو ، رحب يف ةريزج يف اعطقنم ناك نميف . انفالسأ نع رثألا ءاج امو

 ناك نم لكف & ضرألا نع هعاطقنال ، عضوملا كلذ يف ةصخرلا نم هل اوءر

 ملعي نأ هيلعو { ةلمجلا هذه ةفرعم هيلعف { اهانركذ يتلا هوجولا هذه ريغ نم

 ةلمجلا هذهب رقأ نم نأ ملعي نأ هيلعو ةلمجلا هذهب نم ؤي ىتح ايلسم نوكي ال هنأ
 هذه فلاخ نم نأو . هيلع هللا معنأو . هللا عاطأ دقف اهريسفت لدبي ملو

 ال هنأل }. هيلع هللا بضغو . هللا ىصع دقف . اهدر وأ اهيف كش وأ ، ةلمجلا

 . لاحلا نم لاح يف اذه هعسي

 نأ هيلعف 3 هري مل وأ هآر ، هيف كاشلاو ، ةلمجلا نم هدي ين امل دارلا اذهو

۔ ٥٤١۔



 { ةلمجلا هذه هرارقإب الإ ايلسم ناك الو } وه هعسي ال ايك هنأل ، كلذب هلل نيدي
 اهفلاخ نم نأ هيلع بجي كلذكو { اهب الإ ايلسم نوكي الو . ملعلا هيلع بجو
 . لاض لطبم وهف

 غولب دعب اذه ةفرعم دبعلا ىلإ غلب اذإ اذهو ۔ هللا همحر _ ديعس وبأ لاق

 هذه ىلع ةلمجلا هذه يف هب دارملاو { هانعم فرعو ؛ هلقع ةحصو . هنس

 قيرط نم ةجحلا اهب موقت امنإ } ةفصلا هذه ىلع ةلمجلا هذه نال ؛ ةفصلا

 ىلإ يدؤي امبو ، بلقلا رطاخب ةجحلا اهيناعم ةفرعمب موقتو { ةرابعلاو عمسلا
 . كلذ ةفرعم بابسأ نم بلقلا

 مكحلاف ، ماع مكحو صاخ مكح وه هوجولا هذه يف مكحلا صخيو
 عسي الو { ادبأ هتفص لهأ نم ةءاربلا لهج عسي ال بابلا اذه يف صاخلا

 رفكي الجر ىأر اذإ هنأ ، مومعملاو صوصخملا نم انركذ امنإ نكلو . ادبأ هلهج

 مل نم ىلع سيلو . هنيعو همساب هنم أربي نأ همزل 5، اهيف كشي وأ ةلمجلا هذهب
 همساب هنم أربي نأ 5، اهيف كش وأ { ةلمجلا هذه در : لجرلا كلذ نأ ملعي

 وأ ، ةلمجلا هذه در نمم أربي نأ هيلعو & كلذ يف ةجحلا هاقلت نأ الإ { هنيعو

 نمم ءىرب اذإف ، ةلمجلا يف هداقتعا يف ، كلذ يف كشلا هعسي ال هنأ . اهيف كش

 © لجرلا اذه نم ةءاربلا ىلع نيملسملا قفاو دقف اهيف كش وأ { ةلمجلا هذه در

 . بابلا اذه يف مومعملاو صوصخملا مكح اذهو

 الو فيعضلا عسي الف ، ةلمجلا ريسفت نم هلهج عسي ال ام لك كلذكو
 ملع لثم كلذو . هلهج عسي ال اثدح بكترا اذإ 3 هنم ةءاربلا لهج { يوقلا

 يفنو ث ردقلا تابثإو . رانلاو ةنجلاو باسحلاو ، توملا دعب ثعبلاو توملا
 . هلابب رطخ وأ . هركذب عمس اذإ هلهج عسي ال امم هلثمو اذهف ى هللا نع روجلا

 دعب ثوعبم هنأو ، تيم هنأ ملعي نأ الإ عسي مل { هتفرعم ريسفت ىلع هلقع ماقو

 ههبشي ال باقعلا كلذ نأو } باقعلا هيلعف هللا ىصع نم نإو 0 توملا

 ال باوثلا كلذ نأو ، باوثلا هلف هللا عاطأ نم نأو . رانلا وهو ؛ باقع

۔ ١٤٦ ۔



 . ةنحلا وهو ؛ باوث ههبشي

 اذه يف كش نإف ۔ لجو زع ۔ هللا نع روجلا يفني نأ هيلع كلذكو

 . كله

 نمآ نمو . هللا ىصع دقف اذه يف كش نم نأ ملعي نأ هيلع كلذكو

 دعب ناميألا مسا هدنع هل تبث دقو ث هللا عاطأ دقف 0 هدري ملو هيف كشي ملو اذهم

 دقف 3 هدري نم يفو {} اذه يف كش نم ليلضت يف كش نإف . ةلمجلاب هرارقإ

 وأ توملا ف كش هنأ دحأ نم ملع نمف ٠ معو اذه ف مكحلا صح مث © كله

 ثدحب ملاعلا اذه ىلعف } هلهج عسي ال امم عيش يف وأ { رانلا وأ ةنجلا وأ ثعبلا

 هلل اوءربي نأ نيملسملا عيمج ىلعو ٠ هنيعو همساب هنم هلل أربي نأ ٤ ثدحملا اذه

 . اهلهج مهعسي ال يتلا ةفصلا هذه لهأ نم

 عسي مل ، هلهج عسي ال امم عيش يف كش نم ليلضت يف دحأ كش نإو

 ثدحم ليلضت يف كش نم لكو {© هنم ةءاربلا يف كش نم اوءربي نأ الإ نيملسملا

 كاشلاو . ثدحم ثدحملا ليلضت ف كاشلاف {} هلهج عسي ال اثدح ثدحأ

 دق هيف كاشلا نأو & ثدحلا كلذ ثدحأ ثدحملا نأ ؛ هنم ملعلا دعب امهيف

 . ءايسألاب صوصحع مكحلا اذهو ، ثدحم ثدحلا كلذ هنم ملع

 دق كاشلا نأو & ثدحلا كلذ ثدحأ ثدحملا اذه نأ ملعي مل نم امأو

 هيلعف ، كلذ هيف يعد وأ ©٠ كلذ ىلا يعد مث ٠ ثدحلا كلذ ثدحملا نم ملع

 . ثدحلا كلذ ثدحأ نمم أربي نأ

 ةءاربلا يف اذه كش نإف { ثدحلا كلذ ثدحأ نمم ةءاربلا يف كش نمو

 اذه نم اوملع دق نيذلا ءالؤه لبقي ل نإف & ثدحم وهف ةفصلا هذه لهأ نم

 نيثدحملا ءالؤه نم اوءربي نأ الإ ، هلهج عسي ال يذلا ثدحلا اذه ثدحلا

 كله دقف . اناهرب الو ةجح كلذ يف هيلع اوميقي نأ ريغ نم & ثدحلا اذهب

 يذلا اذه نال ؛ مومعملا مكح عضوم يف صوصخملا مكحب اومكح اذإ ءالؤه

۔ ٧٤١۔



 نإف { هنيعو همساب هنم ةءاربلا لهج عسي ، ثدحملا ثدحلا اذه نم ملعي مل

 ءالؤه ناك نإف كله دقف ناهرب الو ةجح ريغب ثدحملا اذه نم ءىرب وه

 اذه نم ملعي مل يذلا اذه ىلع اوماقأ ك ثدحملا اذه نم ثدحلا اذهب نوملاعلا

 كلذ نم ناك ثدحلا كلذ نأ تدهشف ٠ هنيب ثدحلا كلذ ، ثدحلا

 دقف & ثدحملا اذه نم هوعمس وأ & ثدحملا كلذ نم هونياع مهنأو ك ثدحملا

 نإف ، كله هنيعو همساب هنم أربي مل نإف ، كلذ ةفرعمب ةجحلا اذه ىلع تماق

 هورذعو ، ىلوألا ةلأسملا يف انفصو ام هجو ىلع { مومعلا مكح ىلع هولزنأ مه
 يف قحلا اوكرت دقف ، ةفصلا كلت لهأ نم ةءاربلا هنم اولبقو كلذ هلهجب

 ةلادع موقت نأ دعب كلذو 3 ليبسلا ءاوس نع كلذ يف اولض دقو . كلذ

 . ةنيبلا ةلادع تماق اذإف ؛ ةنيبلا

 عم ثدحملا ىلع ةنيبلا ةلادع موقت ىتح هنأ انعم يذلا : ديعس وبأ لاق

 يذلا ثدحلا ي مهتداهش هب زوجت ام مهيفو مهنم هعم حصتو . هيلع دوهشملا

 . مهنم كلذ ةفرعمب ةجحلا هيلع موقتو .3 هيلع اودهش

 ءالؤه نم ةءاربلا يف كشف كلذ يف ةجحلا هيلع ةنيبلا تماقأ نمو

 هدنع تماق نم وأ 7 هتلالض يف ةنيبلا تكش نإو 0 كله دقف ؛ نيثدحملا

 اوكش دقف ، كاشلا اذه ىلع ةنيبلا نم ةجحلا ةماقإ رضحو . ةنيبلا () ةلالد

 عضوم يف ماعلا مكحب اومكح مهنأ كلذو { اوكله دقو هلهج مهعسي ال اميف

 هيلع تماق دقو ، ةفصلا لهأ نم هتءارب ىلع هرذع اولزنف & صاخلا مكح

 هللا مكح اولمعتساف { ثدحملا اذه نم ناك دق ثدحلا اذه نأ ةفرعملاب ةجحلا

 . هلهج عسي ال ام مكح يف هلهج عسي ام مكح سانلا يف

 الو { هيف هللا مكح ام ريغب دحأ يف اومكحت نأ مكل رذع ال هنأ اوملعاو

 عسي ام مكح متلمعتسا نإ مكنإف هيف هللا بجوأ ام مكح دحأ نع اوعضت

 هرذع نم مترذعف { ايهب سانلا يف متندو { هلهج عسي ال ام مكحو 3 هلهج

۔ ١٤٨ ۔



 ناك اذإ . ةنيبلاو ملعلاب ةجحلا هيلع تماق نم ىلع مكحلا متذفنأو © هلللا

 ٥ لدعلاب مهيف متمكح دقف ؛ قحلاب مهيف هلل متندو ، هلهج عسيال ام ثدحلا

 مهيف متمكح دقف ؛ ةجحلا اوميقت ملو 0 هللا هرذع نم اورذعت مل متنأ نإو

 نم هللا دنع كلذب متنكو ©. مكل زوجي ال ام مهيف متلمعتساو ث روجلاب
 . نيرساخلا

 باب

 ةنمزألاو مايألا يف ةيالولا يناعم

 لهأ لكل بجي هنأ {. رهاظلا مكحب ةيالولا هب بجت ام تالاح انيب دق

 نم اهداسفو بهاذملا ةحص يف مهلو مهيلع يضقي مكح . نامزو رصع

 هقاقحتساب الإ ، رهاظلا مكح يف ةيالو هنيعب دحأل حصي ال هنإف ؛ نينيدتملا

 جورخلا } ةفصلا وأ مسالا وأ ىنعملا كلذب قحتسيو 3 ةفص وأ ىنعم وأ مسإلا

 نيد نم عيش يف لوخدلا نم ةءاربلاو & كلذ هل حص يذلا تقولا كلذ يف

 وأ ةرهش حيحصب وأ ، ةربخب كلذ عيمج نم مهتلا نم نوءربيو ، لالضلا لهأ

 ءايلع نم دحأ نم ء ةءاربلاو ةيالولا ماكحاب ملعلا لهأ نم . ةعيفرب

 لهأ نيد ىلع ةماقتسالا هل حصتو { هتفصو يذلا اذه هل حص نم { نيملسملا

 ةعقب وأ رصم يف ، نامزو رصع لك يف ةلي دمح ةمأ نم . ةمالسلاو قدصلا

 { رهاظلاب مكحلا يف اندنع ةيالولا زوجت الف { ةربخب وأ كلذب ةرهشب {} ناكمو

 ىلع ةيالو دحأل تتبث اذإف { ىنعملا اذهو ةفصلا هذه ىلع هوجولا هذه دحأب الإ

 هب هيلع تماق وأ & همكح رصبأ وأ &ك كلذ رصبأ نم ىلع تبجو 3 هجولا اذه

 هلو هيلع ناك {. ةجحلا هب موقت ام ليبس ىلع ، كلذب ملعلا لهأ نم ةجحلا

 { هنيعب كلذ ةيالوف الإو & كلذ فرع نإ 0 هنيعو همساب صخشلا كلذ ةيالو

 هللا دنع يلولا كلذو صخشلا كلذ ناك ولو © هيلع ابجاو هل احابم كلذ ناكو

 عيمجل الطعم { نيملاظلاو نيملسملا نم نيملاعلا عيمج دنع وأ { ةريرسلا مكح يف

۔ ١٤٩ ۔



 مكح يف هتيالو هيلع تبجو نمل لحي الف { نيدلل ادحاج اقيدنز وأ © نيدلا

 . هيلع تبجو اذإ هتيالو كرت { نيدلا يف رهاظلا

 ملع هرضي الو { هللا نيد يف ةيالولا مكح هل حص اذإ هللا دنع كلذك
 ناكولو 0 ةوادعلا هب قحتسي امم ؛ كلذ ريغ اوملع اذإ ؛ نيملاعلا عيمج نم هريغ

 يف منهج رانل نيقحتسملا { ءايقشألا نم هملع يف & ىلاعتو كرابت هللا دنع
 هللاو { ءايلوألا نم هب هللا هدبعت يذلا هللا نيد مكح يف هدنع وهف . ةرخآلا

 © هودع ةيالو كرت ىلع هيداعيو {© هتوادع ملع دق يذلا هودع ةيالو ىلع هيلاوي

 هنيد مكح يف هيلاوي يذلا اذهو . هنيد مكح ين هتيالو هيلع بجوأ دق يذلا

 مكح نم هب ناد اييف هودع وهو . هللا نيد مكح يف قحتسا امي { رهاظلاب
 مكح ملع هيلإ غلب نكي مل ولو 7 هللا ءادعأ عيمج ةوادع نم ةطيرشلا

 مكح هيلع بجو ىتح هب ناد الو & كلذب ةجحلا هيلع تماق الو ، ةطيرشلا

 { هتلمج نم هب نادو 5 هتلمج نم هب رقأ ايف هلل اودع ناكل 5 يلاوملا اذهل رهاظلا

 هل هللا قاثيم يف هل تباث كلذف الإو { هنيعب هملعو كلذ مكح ىلإ غلب ناك نإ

 { اهريغو ةلمجلا مكح نم { هللا نيد عيمج هل تباث هنأ تفصو ام ىلع . هيلعو

 تماق دق امم ، ةين وأ لعف وأ لوقب ثادحألا نم ءيشب قاثيملا كلذ ضقني مل ام

 يف هللا نيد تاجرد عيمج نم هتيلب هب تلزنو 0 هيلإ مدقت امو © هب ةجحلا هيلع

 5 هب مايقلا هلل بجو 0 رهاظلا مكح وأ ٨ ةقيقح وأ ةطيرش نم { ةءارب وأ ةيالو

 يذلا كلذ ناكو } لوصألاو ماكحألا نم هاوس امع هل ايزجم ناكو 3 هب لمعلاو

 . هقاثيم مكح يف وأ . هتلمج مكح يف هل اتباث هنيعب هب نحتمي مل

 ال امم ، هوجولا نم هجو نم هللا نيد ماكحأ نم ءيشب ىلتبملا غلبي مل امو

 ىنعملا فرعيو { هملع رصبي امم رذعلا هب عطقنيو ، لقعلا نم هتجح موقت

 نحتما امم عيشب { ةجحلا هيلع مقت مل اذإ 3 ملاس وهف كلذ ادع امو { هب دارملاو

 هلل اودع كلذ ملع ىلإ غلبي مل ام لاح يف ، لوتي مل ام ، هلدع رصبيف { هب

 نع فقي وأ ، رهاظلا مكح يف & نيدب هلهج لاح يف هلل ايلو داعي وأ ، نيدب

۔ ١٥٥٠ ۔



 نم مهتءارب وأ { هلل ايلو مهتيالو لجأ نم ث نيدب وأ يأرب مهنم أربي وأ ءالعلا

 مهنم أربي وأ مهنع فقي وأ } هيلع كلذ هب نوقحتسي ام مكح لاح يف {} هلل ودع

 هيلع تماق يذلا © هللا نيد مكح ف نيقحملا نم ءافعض اوناك ولو 0& نيدب

 نم مزلي ام لهج ولو { رهاظلاب لدعلا مكح يف هلدعو هباوص ةفرعمب ةجحلا

 نيد ف هلهج يذلا لدعلاب هيلع تماق اذإ ٠ ةجحلا هلهجب روذعم ريغف © كلذ

 هب ناك هيلإ غلب اذإ يذلا ، ةجحلا ملع ىلإ غلب دق لصألا يف ناك ولو { هللا

 . هلهج وأ ةجحلا مكح ملع © ةجح

 باب

 ثادحألا لهأ نم ةءاربلا زييمت

 عقو اذإف ، مهنيد ىلع نونمتؤم هلهاف ؛ ضرألا نم رطق لك نأ اوملعا

 : فانصأ ةعبرأ ىلع هيف اوناك ، رطقلا كلذ يف ثدح

 ؛ نومقان مهنمو . مهيلإ عفتري ىتح نوفكي ؛ ثدحلا يف ةمئأ مهنم

 . مهنيعأب ثدحلا اوأر نيذلا مهو

 . ءاهقفلا يأر نورظني ؛ نوفاك مهنمو

 دوهشلا فنصو .3 ثدحلا لهأ فنصف ٠ ءافعض عابتأ مهنمو

 . سانلا رئاس فنصو . نؤقاك هلعل فنصو . نومقانلا

 مرح نمم اوءربي نأ مهلالحتساو . اوبكر ام نوثدحملا لحتسا اذإو

 نم ث هللا نم امارح وأ 5 هللا نم الالح كلذ نم اولحأ امنإ:اوعدي وأ ، مهثدح
 . مهنم ءانسا ريغ

۔ ١٥١۔_۔



 : هوجو ىلع انه اه ملاعلا نأ اوملعاو

 ةفص هذهو . مهنم ةءاربلا همزلي كلذف . هبلقو هرصبب مهٹدحب ملاع

 . نيمقانلا دوهشلا

 مهنم ةءاربلا نع فاك وهف ؤ هرصبب هملعي مل هبلقب مهثدحب ملاعو
 ماكحلا ةفص هذهو . مهتفص لهأ نم ةءاربلا هيلعو . مهنايعأو مهئامساب

 . مهيلإ عفري ىتح نيقاكلا

 لهأ لوتي ام ملسم وهو .« هبلق هفرعي ملو ؛ هرصبب مهثدحب ملاعو

 لجأ نم مهنع فقي وأ { هثدح ىلع ءايلعلا هنم ءىرب نمم أربي وأ { ثدحلا

 . ثدحلا اذه نم مهتءارب

 نم انركذ نم ةفص . هبلق هفرعي ملو هرصبب مهثدحب ملاعلا اذهو
 نأ مهيلع ، هجولا اذه ىلع مهنأل { ءاهقفلا يأرل نورظانلا مهو ، فانصألا

 ءال ؤه ف مهنيد مهنيدو ٠ نيملسمل ١ يأر : مع أر ىلع نيملسملا اوعمجي

 . نيثدحملا

 ٤ مهنم ةءاربلا مهمزل ٠ نيثدحملا ءالؤه رفكب ةجحلا مهيلع تماق اذإف

 عضوملا اذه يف نيمزلم اوسيلو ، مهرفك اوملعي ملو { مهثدحب اوملع مهنال

 © ةجحلا مهاقلت ىتح انفصو ام ىلع نوملسم مهنأل {©“ ثدحلا ةمرح نع الا ؤس

 اوناك نإو . ةبانجلا نم لاستغالا يف مهتيلب تلزن ايك 3 مهتيلب لزنتو
 . نيهراك

 مهثدح اورصبي مل كئلوأ نإف ث انركذ نيذلا ءافعضلا عابتألا امأو

 ثدحأ نم اولوتي مل ام ءالؤهف ، رفكم ثدحلا كلذ نأ اوملعي ملو { مهنيعأب

 كلذ لهأ نم . رفكملا ثدحلا لهأ نم ءىرب نم اوأربي وأ ©٠ ثدحلا كلذ

 نم اولوتي وأ & كلذ لجأ نم مهنع اوفقي وأ ، هثدح ىلع ءايلعلا نم ثدحلا

۔ ١٥١ _۔



 ثدحملا نأو & ثدحملل يلوتملا ملع دعب ، ثدحلا كلذ ثدحأ نم ىلوت

 كلذ يف مهلوق ناك نإو ، كلذب ءافعضلا نم ملع دعبو ، ثدحلا كلذ ثدحأ

 اوعمجي نأ ءافعضلا ءالؤه ىلع سيلو 0 نوملسم مهف ش نيملسملا لوق

 ءال ؤه نم ةءاربلا ىلع الو & ثدحلا كلذ ثدحأ نمم 0 ةءاربلا ىلع نيملسملا

 كلذ نأ نوملعي ال مهنأل & كلذب مهيلع ةجحلا مايق دعب الإ ، نيثدحملا

 هللا لوسر نيد فلاخ نمم ةءاربلا ىلع مهنوعمجي مهنأ الإ { رفكم ثدحلا

 . ةلي دمح نيد فلاخ نمم أربي نأ الإ هعسي ال فيعضلا اذه نأل { ةي دمح

 أربي نأ الإ هعسي ال كلذك ةلي دمحم هب ءاج امب رقي نأ الإ وه هعسي ال اك هنأل

 ۔ هللا مكمحر ۔اوربدتف ، ةفصلا هذه ىلع المج لي دمحم هب ءاج ام فلاخ نمم

 تاذب ميلع هللا نإ { هللا اوقتاو ، مكنيب اييف اولمعتساو ، لصفلا اذه

 . رودصلا

 باب

 رهاظلا مكحو ةقيقحلاو ةطيرشلا يناعم
 ةءاربلاو ةيالولا نم

 { هللا ءادعأ ةوادعو . هللا ءايلوأ ةيالو نم تفصو ام ةطيرشلا لوصأو

 ف ةطيرشلا يف جرخي امم اذه هابشأو ، نيملاظلا ةوادعو 3 نيملسملا ةيالوو

 ىلع جراخ وهف ؛ هجولا اذه ىلع ناك ام لكف ، تافصلا ءايسأو . تافصلا

 لي هلوسر ةيالوو ۔ ىلاعتو كرابت هللا ةيالو ةقيقحلا لوصأو . ةطيرشلا هجو

 ؛ نينمؤملاو نيلسرملاو نييبنلا نم ةيالولا هل . هئايلوأ نم حص نم ةيالوو

 . مهنايعأ ىلع ةلادلا مهتافصبو مهنايعأب

 هللا ءايبنأ نم حص نمو ةلي هللا لوسر دمح ةيالو لثمف ةقيقحلا اماف

 عم مهنم حص نم عيمجو { ميهاربإو حلاصو دوهو حونو مدآ لثم { هلسرو
 . هنيعو همساب دحأ

۔ ١٥٣ ۔



 5 نارمع ةنبا ميرم لثم نينمؤملا نم هنيعو همساب حص نم كلذكو
 ةعاطلاو { ناميإلا مسا هل حص نم عيمج نم ءالؤه هابشأو 0 نوعرف ةأرماو

 كلذ هل حص وأ 5 هللا لسر نم لوسر نع وأ 0 هللا بتك نم باتك نم هنيعب

 ةيالوب هل ةداهشلاو . ةقيقحلاب هتيالو تبجو . اقح نمؤم هنأ ةرهشلاب

 . ةقيقحلا

 مههابشأو . فهكلا باحصأ لثمك . مسإلا ىلع ةلادلا ةفصلا كلذك

 ةيالولا يف ةقيقحلا ماكحأ نم اذهف . نايعالا ىلع تالادلا تافصلا نم

 . اذه لثم هل حص نم عيمج نم . ههابشأو

 رهاظلاب ةيالولا ماكحأو ٥ ههابشأو تفصو ام ةطيرشلا ماكحأو

 ٥ ضعب مهضعبل هدابع هب دبعتملا هللا مكح يف هل تبث نم . رهاظلاب ةءاربلاو

 ةحصب وأ { هنيعو همساب ةيالولا هب قحتسي لاح وأ 0 ةوادعلا هب قحتسي لاح

 رمأ نم .0 ةداهشلا هيف زوجت امم ةداهش ةحصب وأ . ةرهشلا ةحصب وأ ةربخلا

 هريغ مزلي مل ، لوصألا يف مكح كلذ نم هصخ نم لكو . ةءاربلاو ةيالولا
 . هصخ ام

 { هملعب صوصخغو } همكحب صوصخم لوصالاو ماكحالا هذه لكو
 ايك . هريغل هموزلل هريغ مزل ام همزلي الو .{ هل هموزلل همزل ام هريغ مزلي الو

 هنع طح الو { هريغ مزل ام ءايشألا عيمج نم ؛ نيدلا عيمج يف ادحأ مزلي ال

 ملعت مل اذإو } لوصألا اهنإف يناعملا هذه مهفاف ش هريغ مزلي مل اذإ همزل ام

 تفخو {. لوصو اهتاكلهم نم ةمالسلا ىلإ كل نكي مل © اهيلع نثتو لوصألا
 عستم اذه لثم يف فصولاو مالكلاو &، لوضفلا تاكلهم يف عقت نأ كيلع

 . همكحو هملعب اذه يف صوصخم لكو 0 لوطيو
 هملعب صوصخ هيف لك ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد عيمج كلذكو

 اذهو 5، يهن وأ رمأ وأ 3 ةاكز وأ ةالص وأ ةءارب وأ ةيالو نم 3 همكحو

 لهجلا لهأو لوقعلا ءافعض هات امنإو 0 ملعلا لهأ عم هيف فلتخي ال ام

۔ ١٥٤ ۔



 قيرط نم وأ . راثآلاو ةنسلاو باتكلل ، لالضلا ليوات قيرط نم ، لوضفلاو

 { ماعلا عضوم يف صاخلا ماكحاب مهمكحل وأ . راكنإلا مهعم حصي مل ام درلا

 لوصأ نم اهنإف { يناعملا هذه رذحاف & صاخلا عضوم يف ماعلا ماكحاب وأ

 لوصأ مهداهتجا يف اوعبتي مل يذلا نيدهتجملا نيملعتملاو { نيدبعتملا كاله

 . لوصألا هبناج ام اوبنابجبيو & لوصألا هقفاو ام اوقفاويو 0 نيدلا

 باب

 نيدلا فوقو يناعم

 هثدح لهج نم لك يف وه امنإ . هلك نيدلا فوقو نإ : ليق هنأ ؛ يعمو
 ؤأ ث ةيالولا هب قحتسي ام هنم فرعي ملف 3 هرمأ لهجو 3 قلخلا عيمج نم
 { نيدلا مكح يف نيدبعتملا ةلمجو { رفك وأ ناميإ نم ةوادعلا هب قحتسي ام
 ايلو نوكي نأ نم . نيحلا نم انيح الو ، لاحلا نم لاح يف دحأ مهنم ولخي ال

 تتبث ةيالولا هب قحتسي ام هنم ملع نمف ث نيملاعلا برل اودع وأ ، نيملسملل
 هنم ملعي مل نمو . هتوادع تتبث ةوادعلا هب قحتسي ام هنم ملع نمو . هتيالو

 نيدبعتملا عيمج عم نيدبعتملا عيمجف { ةوادع وأ ةيالو نم هنيعب كلذ نم عيش

 هتيالو تبثت ال نم . نيدلاب ىلوتي نأ زوب ال هنأل ، نيدلا فوقو لاح يف

 مل نمو ث نيدلاب هتوادع حصت مل نم ث نيدلاب هنم اربي الو . نيدلا مكحب

 فوقوو { نيدلاب فوقولا هيف تبث { نيدلا مكح يف ةوادع الو ةيالو هل حصت

 عيمجو ث ءافعضلاو ءايلعلا نم ءاوس همكح . نيدلا فوقو مكح يف نيدلا

 نيفلتخمب اوسيل 0 ءاوسلاب نيدلا فوقو مكح يف نيدبعتملا عيمج يف نيدبعتملا
 . نيلضافتم الو

 ءايلعلا لضف ام الإ . نيدلا مكح يف ءاوس كلذ يف فيعضلاو ملاعلاو

 ىلع هب اوقافو & كلذ ماكحأ ةفرعمب اولضف اهب يتلا ةفرعملا نم ءافعضلا ىلع

۔ ١٥٥



 يف مهنم مكحلا كلذكو . ءاوسلاب مهيف مزاللاو زئاجلا مكح امأو { ءافعضلا
 ملاع نم مهماكحأ كلذ يف فلتخت ال . ءاوس نيدلا فوقو يف ؛ مهريغ

 وأ ةيالو قاقحتساب مكحلا هل تبث نم الإ ؛ فيعض الو ملاع يف ، فيعض الو

 كلذ يف 3 هيف دبعتملا كلانه مزلو { نيدلا فوقو لاح نم جرخ دقف 3 ةوادع

 . هتوادع وأ هتيالوب يلتبا نأ هيف مزل دق امو 0 هنيعب صخشلا

 تلضافتو { مالسإلا لهأو رفكلا لهأل ماكحالا كلانه تفلتخاو

 ةيالو ىلإ نيدلا فوقو نع مكحلا لاحو . ءايلعلاو ءافعضلا نم ماكحألا
 ذافنإ هيلع ملاعلاف } مكحلا يف تغبث اذإ ةوادع وأ ، مكحلا يف تتبث اذإ { نيدلا

 دعب { نيدب الو يأرب فوقولا هل سيلو . ةوادعلاو ةيالولا نم ملع ام مكح

 يأرب فوقولا هل سيلو {} يداعملا وأ يلاوملل ةوادعلاو ةيالولا ماكحأب هملع

 . نيدب الو

 ةوادع وأ 5 اهمكح رصبي ملو ؛ ةيالو مكح هيلع تبث اذإف فيعضلا امأو

 فوقو ىلع تبثي نأ هلهج نإو 0 كلذ عم لهج هل سيلف ، اهمكح رصبي مل
 يف ةيالوو ةوادعب نحتمي نأ لبق نم ث نيملاعلا عيمج يف هل ناك يذلا ؛ نيدلا

 لهجب 3 نيثدحملا نم ثدحم يف وأ { نيقفاوملا نيعيطملا نم دحأ يف ، نيدلا

 يلاولا نع فقي نأ ۔ كلذ لهج نإو ۔ هل سيلف ث نيدلا يف هيف همزلي ام

 ىلع نوكي نأ زاجتسا دق ملعلا لهأ ضعب نأ الإ . نيدلا فوقو يداعملا الو

 نإ ث هيف ةيالولاو { ةوادعلل ةطيرشلا داقتعا ىلع © فوقو نم هيلع وه ام ةلمج

 © فوقولا نم لوقلا اذه بحاص عم هلاح ىلع وهو اودع ناك نإو { ايلو ناك

 ةيالولا نم هب دبعت ام لصأ يف ، ةطيرشلا ةءاربو ةطيرشلا ةيالوب ءىزنتبيو
 . ةءاربلاو

 دق اميف ةءاربلاو ةيالولا مكح لهج نإو ، كلذ هل سيل : لاق نم لاقو

 ، نيدلا فوقو نم اهلهجف . ةءارب وأ ةيالو هيف همزل دق نمع فقي نأ همزل

 ةيالو نم همزل دق اميف ةجحلا ىقلي ىتح . يأرلا فوقو فقي نأ هل زوجي نكلو

۔ ١٥٦ ۔



 . ةءارب وأ

 باب

 نيملسملا لوق داقتعا ىلع بوجول ا ىنعم

 ةءارب وأ ةيالو وأ يأر وأ نيد يف

 لوق جرخي هيفو ۔© افالتخا لصفل ا اذه يف ملعن ال : هريغ لاق

 اوناد ام لهج سانلا عسي هنأ ؛۔ هللا همحر ديز نب رباج ءاثعشلا يأ

 نم اوثرب اذإ ءايلعلا نم اوأربي وأ 0 هبكار اولوتي وأ اوبكري مل ام ، هميرحتي

 . مهنع اوفقي وأ 5 هبكار

 لثمف . هولهج امم مهنم ءىرب نم اولوتي نأ مهيلع نأ تبث اذإ كلذكو
 3 مهلهج لاح يف مهل سيلو 0 مزلأ ةيالولا نأل . ةيالولا يف مهيلع كلذ

 هللا ةجح اوفلاخي وأ . ةءاربلاو ةيالولا نم ، مالسإلا مكح يف بجي ام مكحب

 . نيدلا يف ةجحلا نم هب نوموقي اييف نيملسملا نم

 كل تفصو ام ىلع مهالوت وأ ٥ نيد هريغ يأرب مهنم ءىرب نم ىلوت نإف

 { اوثرب نمم مهتءارب لجأ نم مهنم دحأ نع فقي ملو © ءايلعلا ةيالو نم

 باوص لمتحيو ، هنع باغ امي وأ هلهج يذلا {} قحلاب اولوت نمم مهتيالوو

 ةيالو هيلع قيضي الف { هنم اوثرب نمم 0 هعم فذقلا دح يف اونوكي ام ©، هيف

 باب

 ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف لاؤسلا بوجو يناعم

 نم همزلي ام لك ف لا ؤسلا داقتعا هيلع : لاق نم لاق دق هنأ ؛ يعم

۔ ١٥٧ ۔



 هتمزل نم ىلوتي وأ ٠ هتيالو هتمزل نمم أربي كللذ لبق ناك اهلهجف ٠ ةءارب وأ ةيالو

 . أربي الو ىلوتي كلذ لبق نكي مل وأ ٠ هنم ةءاربلا

 { ةيالو هل تمدقت دق تناك نميف الإ لا ؤسلا همزلي ال : لاق نم لاقو

 ايع دقتعيو . يأرب هالوتي نأ هلف ، هثدح مكح ةفرعم غلبي اثدح ثدحأ مث

 هتوادع وأ ، هتفرعمب هتيالو نم ؛ همزلي ام ملع ىلإ غلبيل ، كلذ هثدح يف همزلي

 . هتفرعمب

 ملو © هلهج هعسي ال امم هثدح نكي ملو . يأرب هالوت ام : لاق نم لاقو

 هيلع مقت ل ام . يأرب هل هتيالوب ملاس هنأل ؛ لاؤس هيلع سيلف © نيدب هلوتي

 ةءاربلا ةطيرش ريغ ىلع نيدب هالوت نإ امأف ، هثدح يف مكحلا ةفرعمب ةجحلا

 ف همزلي ام مكح لهج نإ . لاؤسلاب ةنونيدلا هيلعو & كلاه كلذب وهف ؛ هيف

 همزلي ام لهج وأ ٥ نيدب ىلوتو & لاؤسلا نم همزلي ام داقتعا كرت نإف & كلذ .

 ةنونيدلاو ، كلذ يف همزلي ايع لاؤسلا دقتعا نإو ، كلذ هعسي مل كلذ يف

 ىلع نيدلاب لوتي ملو 0 هل يده نإ هنيعب هيف وأ { همزلي ام ةلمج نم همزلي اييف
 ملعب ةجحلا هغلبت مل ام ، كلذ هيلع قيضي الف } كلذ نع لا ؤسلا داقتعا ريغ

 هيلع مه نيذلا ملعلا لهأ ايتف نم ؛ همزلت ةجح وأ 6 مدقتم ملعب © كلذ

 . ةجحلا

 باب

 أربي وأ لوتي مل ام فوقولا يف ةعسلا

 لضي الو . دحأ كالهب دحأ كلهي ال هنإ : لاق نم لاق دق هنأ ؛ يعم

 هرفك لهج اذإ ينعي 0 هكالهب كلهي ال هنأ ؛ ىنعملا }© دحأ لالضب دحأ

 هلعفب كلهي نوكيف . هلوتي مل ام ٥5 هكالهب كلهي الف هنم أربي ملف © هلالضو

۔ ٨٥١۔.



 هريغ لعف هقحلي الف ، ةجحلا هيلع مقت ملو أربي مل هنأل ، كلاهلا لعفب ال

 . هريغ لعفب كلهي الو

 غولبو ، ةجحلا دهاوش هب هيلع مقت مل ام لك هنأ ، انعم حيحص اذهو

 ملع ام مكح يف ةوادعلا هل تبجو نم . نيدب لوتي ملو { اذه لثم يف ملعلا

 نم نيدب وأ يأرب وأ ، ءافعضلا نم نيقحملا نم دحأ نم نيدب أربي ملو 5 هنم
 نإ داقتعالاب ملعلا بلط نم همزلي ام عيضي ملو 3 ءايلعلا نم نيقحملا نم دحأ

 نلو لضي نلف 3 اليبس كلذ ىلإ دجو نإ هنع لاؤسلا وأ { هتقو يف هيلع ردقي مل

 . راثآلا ىنعم ليوأت مهفاف ك ثدحملا ثدح ناك ام انئاك ، هريغ لعفب كلهي

 رابخالا نم الو تاياورلا نم عيش يتأي هنأ بسحأ ام هنإف { رابخألا حيحصو

 ىلع هليوات جراخو الإ ، راصبألا يوذ نم دحأ لوق نم الو ، راثآلا نم الو

 كلذ نم يتأي الو } ليواتلا لدع ىلإ هللا هاده نم دنع { باوصلاو لدعلا

 { ةنتفلا بلطو . هبلق هللا ىمعأ نم لك دنع . لالض ليوات هلو الإ ءعىش

 هللا باتك يف ىتح { اهلدع ليواتو 5 اهتامكحم كرتو ، رومألا تاهباشتم عبتاو
 هباشتملا ريغ . نيمكحملا نيحيحصلا . لي هلوسر ةنس يفو { ۔ ىلاعتو كرابت

 رصع لك يف ةنتفلا بلطو ، خوسنملا ريغ كلذ نم خسانلا يف ىتحو 3 كلذ نم
 . هعبتاو ىدهلا بلط نمم رثكأ هنأ كش ال 3 نامزو

 نم اصن © ىضم نمم ةماع نع ۔ ىلاعتو كرابت هللا انربخأ كلذكو

 © نامزو رصع لك يف كلذك . مهتلمج يف اعطق مهيلع كلذب مكحو } ممألا

 لاق دقو . نيدتهم الو نيركاش مهرثكأ اندجو ف هرابخا, ةحص اندهاشو

 نإ هللا ليبت نع كولِضُي ضزألا يف نم رتكأ غطت نإو : ةلي هيبنل ىلاعت _
 3 . «}١توتمي لإ مه نرو طلا آلإ وع

 . مامنألا ةروس نم )١١٦( ةيآلا ۔ ١

۔ ١٥٩



 باب

 اهفالتخاو ةوعذلا ىنعم

 يف هنم حص . ةلبقلا لهأ مسا هل تبثي نمم ؛ ادحأ ملعن ال : هريغ لاق

 مكح هيف هقحلي ث ةلبقلا لهأ مسا هل تبث نمم ، نينيدتملا نم رومألا نم ءىش

 يف هيف نيملسملا مزلي اميف الو 3 هنيد مكح يف ةلمجلاب رارقإلا ىلإ ةوعدلا همزلي
 نأ الإ ، هتقفاومو هناحتما اودارأ نإ ةيالو يف الو 3 اودارأ نإ هثدح ىلع هتبراحم

 نم ءيشل درب ؛ كلذ نم عيش ضقن .4 هنيعب سانلا نم دحأ يف حصي

 هنإف © هيلع اهتجح مايقو { هيلإ اهتوعد غولب دعب اهنم عيش يف كشيو { ةلمجلا
 لب " ةلبقلا لهأ نم كلذب ىمسي الو . هبكر ام مكح كلذبو كلذ يف همزلي
 ىلإ ةوعدلا مهيف بجت نيذلا ؛ درلا لهأ ةلمج ىلإ ةلبقلا لهأ ةلمج نم جراخ وه

 ىلع ةبوتلاو & كلذ نم هيف نوكشي امب ناميإلا وأ ، كلذ نم هوركنأ امب رارقإلا

 { مهتباتتسا يف ةغلابملا دعب كلذ نم اوبوتي مل نإ مهنأو 3 ةبوتلا هيف همزلي ام

 . كلذ ريغ مهنم لتقي الو نولتقي مهنإف

 اداهتجا تارم ثالث باتتسيو . مايأ ةثالث دترملا مهنم سبحي : ليق دقو

 . هرمأ يف

 . ةبوتلا هيلع ضرعي ةرم موي لك : ليق دق هنأ بسحأو

 يف هيف ةغلابملا دعب بتي مل نإف ، هؤزجت ةدحاو ةباتتسا : ليق هنأ بسحأو

 دوقلا طعي ملو عنتما نإو { عنتمي ملو دوقلا ىطعأ نإ اذهو { قحلا ىلإ عوجرلا

 ناميإلاو 0 هركنأ امل رارقإلا ىلإ يعدو ، برحلا ذبون كلذ نم همزلي امل
 ىتح كلذ ىلع بروح ، ثدحأ ايع عجريو بتي مل نإف 3 هرفكأ امب هيف كش امب
 ىمسي الو & كلذ نود ةدواهم الو .7 هل ةرراقم ال ؛ لتقي وأ هتبراحم نم بوتي

 ىمسي نكلو 3 قافنلاب ىمسي الو { رارقإلا لهأ نم الو { ةلبقلا لهأ نم
 مهل حص ام ىلإ ةوعدلا مهيف مزلي ةلبقلا لهأ نأ ملعن الو ، دوحجلاو كرشلاب

۔ ١٦٠ ۔



 مهل رارقإلا مكح توبثب ةلبق لهأ اومس امنإو ث ةلمجلا نم هب رارقإلا نم
 توبثب الإ } مهيلع الو مه زوجي ال امب مهيلعو مهل هماكحأ موزلو { مهيلعو
 ةوعدلا هيف مزلت ملف ، ءيشب رارقإلا مكح هل تبث نم لكو . اهب رارقإلا مكح

 3 هيلعو هنم حص ام ىلإ هتوعدو 0 هوجولا نم هجول الو { يناعملا نم ىنعمب هيلإ
 نأ افوخ ةدئاف وأ ، ةليضف وأ ءاربتسا امإو ةليسو امإ ؛ نيهجو دحأ نم ولخت ال

 . هب رارقإلا هل تبث ام ركنأ نوكي

 . مهيف اهنأ الو ،} مهيلع اهنإ لاقي الو امزال ةوعدلا هذه ىمست الو

 راكنإلا مكح نم ةمالسلا مهل حصت مل لوصألا يف مهيلعو مهيف تتبث اذإ اهنأل

 فيقوتلاو 0 اهيلإ مهل ةوعدلاب الإ لوصألا ماكحأ نم مهلو © مهيف مزلي اميف اهب
 صاخلا ماكحأ نم حصي ام ىلع وأ { مالكلا نم وشح اذهف الإو ؛ اهيلع مهنم

 تبثتلا مالكلا بحاص دارأ امتإ نوكيو . ماعلا ماكحأل مهنم كلذ هل تبث نمل

 مف تبث نإو . ةلبقلا لهأ يف ةوعدلا نمو . هب مالسإلا ماكحأ لوصأ يف هل

 داسف دنع مهماكحأ يف ةمزاللا مهيف ةوعدلا نمف . ةلمجلا هذهب رارقإلا

 ٨ لالضلا لهأ قرف نم ىصحي وأ ، ىصحي ال امم مهيف كلذ روهظو 0 مهنايدأ

 . راكنإلاو دوحجلا هجو ىلع ال لاحتنالاو ، نيدلا يف ليوأتلا ءوسب

 { نيدلا يف نيلواتملا نم ادحأ ىمس 3 نيملسملا نم ادحأ نأ ملعن الو

 نم عيش يف وأ . نييبنلا متاخ هلوسر ةنس يف وأ ، نيملاعلا بر ليزنتب لوات ولو
 { ردقلا مهنم ىفن نم ىتح ، نيدلا لوصأ نم ءيش يف الو ، نيملسملا عامجإ

 رانلا لهأل دهش نمم ءاجرإلا لهأ نم مهريغو ، رصب الو ملع ريغب هللا هبش وأ

 دولخلاب مهيلع دهشي هللاو { اهنم جورخلاب رانلا يف دولخلا لهألو . ةنجلاب
 نم ادحأ نأ ملعن ملف .0 ةلبقلا لهأ تالالض نم ىصحي ال امو . اهيف

 راقك نوملسملا مهامس امنإو دوحج الو كرشب مهامس ملعلا لهأ نم نيملسملا

 ةيالوو { نيملاعلا بر ةيالو نم نيئيرب نيقفانم & قحلا ليوأت نع الص ةمعن

 رهظ امم ، رهاظلا مكح يف هللا نيد يف مهل ةمالس الو ، نيملسملا عيمجو هلوسر

 {. هنيعب ثدحأ امب ذوخأم مهنم لك ، هماسقأ مهيف ترجو . هماكحأ مهيلع

۔ - ١٦١



 نم وأ . هيلع ةبراحملا نم مهنم بلطي نم دنع هيلع ىعدمو هيلع فوقومو
 . ةقفاوملاو ةيالولل هتباتتسا دنع .3 هنعو هيف هناحتما

 مهنم لك فرعي مل } لالضلا نايدأب فالتخا رادلا لهأ نم رهظ نإف

 مهيلع رهظ يتلا مهنايدأ ترهظو ٠ مهب رادلا طالتخال . هتلالضب

 دحأ ملسي مل ، مهفالتخا نم هب رادلا لهأ ىلع مكحي ام رهاظ يف 3 اهلاحتنا

 { ةنحملاو ةبراحملل ةوعدلا يف انفصو يذلا كلذ يف هنيعب رادلا لهأ نم مهنم

 . اهلك ةلاضلا نايدألا كلت نم جورخلاب رادلا لهأ عيمج نوئربي ةوعدب الإ

 ةفلتخملا نايدألا كلت نم رادلا يف رهظ ام عيمج ىلع ، عدم لكل فيقوتلاو

 نم أربي الو { رهاظلا مكح يف كلذ نم أربي ىتح 0 افرح افرح اهلك ةلاضلا

 هيف مكحن الو { هنيعب ثدح هنم فرعي مل نمم ؛ هنيعب رادلا لهأ نم دحأ

 هانفصو امب الإ ، رهاظلا يف ءاضقلا مكح يف ءىربي ال ناك ولو ، ثدح مكحب

 مكح يف هنيعب دحأ لك يف مزال هنأ سيل انركذ ام مزلي امنإو 0 ءاربتسالا نم

 هلوخد رهظ اذإ الإ { هيلع هلتاقي الو { هيلع هب هيداعي اميف 3 هنيد رمأ ين هليزي ام
 يف هنم هجورخب الإ ، رهاظلا مكح يف ةمالس هل نكي مل رادلا لهأ مكح يف

 . رهاظلا مكح

 38 مالسإلا لهأو { رفكلا لهأ ماكحأ نم 3 ماكحألا يناعم مهفاف

 مكحي ال همكح هيلعو ، همكح لكل نإف { راكنإلا لهأو . رارقإلا لهأو

 دحاج وأ 5 قفانم رقم وأ & قداص رقم نم 0 هريغ مكحب هيلع الو ، دحال

 نم هيلعو 7 هللا دابع عيمج نم رقم ث هللا بتك نم باتكب دحاج وأ { ركنم
 © ناثوألا ةدبع برعلا يكرشم نم مالسإلا مكح نم هيلع تبث ام ماكحألا

 مكح هل تبثي نمم برعلا يكرشم نمو .0 ناثوألا ةدبع مجعلا يكرشم نمو

 رقم نمو {} قداص رقم نمو {} مكح هل تبثي نمم مجعلا يكرشم نمو 0 باتك
 دحاول مكحي ال { اقراف ماكحألا نم مكح ءالؤه نم دحاو لكل نإف 5، قفانم

 يف مهنيب عمج نم بيصي الو يدتهي الو { هبحاص مكحب هيلع الو مهنم
 ةوعد مهنم لكلو . ةقفتملا مهماكحأ يف مهنيب قرف الو . ةقرفتملا مهماكحأ

۔ ١٦٢ ۔-



 عيمج نم مه نوقداصلا رارقإلا لهاف . اهيلع هب لزني ماكحأو . اهيلإ ىعدي
 هللا ةعاط نم ءيشل اونوكي ملو ،© نيقفاوم هللا ةعاط عيمجل اوناك ذإ هللا دابع

 وأ ، هيلع رصأ ريغص نم ؛ مراحملا نم عيش بوكر وأ 3 مزاللا كرتب نيقرافم

 . هنيح نم هنم بتي مل ريبك

 مهيلع ليبس ال يذلا نونسحملا { اقدصو اقح نونمؤملا مه ءالؤهف

 © ناطلسلاو ليبسلا مهو ديلا مهو هللا دابع نم دحأل دي الو {} ناودع الو

 ريغب © ناطيشلا ةعاطب هللا ىصع نمم { نايدألا لهأ نم مهاوس نم عيمج ىلع

 . هلهجب هتاوهش عابتا نم { هب نيدي ام مراحم كاهتناب الإ & نيديو دقتعي هب ام
 لهأو {، هبزحو هللا ءايلوأ مه نوقداصلا نوملسملاف ، كلذ نيب قرفي ال هيلعو

 . رهطم بيط مسا لك مهقحلي نيذلا هناوضر لهأو { هتعاط لهأو هباوث
 فلاخي نأ الإ مهيلع دحأل الو } اضعب مهضعب ىلع } اضعب مهضعبل ليبس ال

 قح هيلع بجي وأ ، هثدح هلزنأ ثيح هلزنيف ، قدصلاو قحلا ليبس مهنم دحأ

 بجو امب ذوخأم وهف 0 ناميإلا نم هجرخت ال يتلا ، اضعب مهضعبل قوقحلا نم
 تاعبتلا نم همزل امو ، تاقفنلاو نويدلا نم هل ةمزاللا قوقحلا نم ؛ هيلع

 رمألا يلوألف } ۔ ىلاعت ۔ هللا قوقح نم اههبشي ام وأ ةاكز نم هللو 3 دابعلل

 3 هماكحأو هقح نم ليبسلا مهل هللا لعج اميف ، مهاوس نم ىلع ليبسلا مهنم

 . هماسقأ يف لدعلاو

 وهو . هنيد يف هيلع ليبس الف ؛ قحلا نم همزل ام مهنم ىطعأ نمف

 نم جرخ . ةعاطلا نم همزلي امم عنتما نإو 0 هتلزنم ىلع قداص قحم نمؤم
 رارقإلا لهأ نم انفصو امم { هثدح هلزنأ ثيح لزنو .3 ةعامجلا مكح

 نم همزلي نلو ، همكح ريغب هيف مكحي الو { هتلزنم ريغب لزني ملو 5 راكنإلاو

 وه ام ىلإ ةوعدلا ادحأ مزلي الو { هنيعب هنم جرخ ام ىلإ عجري نأ ىلإ ةوعدلا
 . رئارسلا مكح يف هيف هب ناديو © رهاظلا مكح يف هب رقمو .3 هيف لخاد

 لاح نم هب جرخ ، فرحب نيدلل ةقفاوملا عيمج لاح نم جرخ نم امأو

۔ ١٦٣ ۔



 ىلع رارصإب 3 نيملاعلا برل ةعاطلا عيمج نمو . نيدلا عيمجل ةقفاوملا عيمج

 وأ بونذلا نم ةريبك بوكر وأ . ههبشي ام وأ } بونذلا نم ةريغص
 ناميإلا لهأ ءايسأو ، ةعاطلا لهأ ءايسأ نم كلذب جراخ وهف ، اههبشي ام

 نوكي الو { هب دحجي ال مكح ىلإ هجرخأ يذلا كلذ هنيد ناك نإف { نيقداصلا

 ىلإ اجراخ نكي مل ام ، هثدح ناك ام انئاك ةلبقلا لهأ ةلمج نم وهف { ادحاج هب

 ءاج امم ءيشل وأ 3 هبتك وأ هتكئالم نم ءيشل وأ } نيملاعلا برل راكنإلا مكح

 3 هلك كلذ نم هيف كشلا هعسي ال امم عيش يف كشي وأ 5 هرمأو همكح هنع هب

 يف ةلمجلاب ةلبقلا لهأ نم . رارقإلاو ةلبقلا لهأ ةلمج نم ثدحلا كلذب وهف
 هثدح ىلع هلل يداعيو هنم أربي ©، هقوقحو هماسقأ عيمجو . هماكحأ رهاوظ

 مسا هقحليو ش نيملاعلا بر ركش نم هب جراخلا معنلا رفكب ىمسيو ، كلذ

 { ةحيبقلا ءايسألا عيمجو قوسفلاو ناودعلاو ©} ملظلاو قافنلاو قاقشلا

 مالسإ الو ، قدصلا ناميإ هقحلي الو 3 اذه هثدحب دوحجلا كرش هقحلي الو
 . قدصلا

 لاقيو ، رارقإلا ناميإو رارقإلا مسا ةيمستلاو مالكلا زاجم يف هقحلي دقو

 نم هقحلي الو { ةقيقحلا ىلع ايلسم الو انمؤم ىمسي الو & نمآو ملسأ هنإ هل
 ةحيبقلا ءايسألا نم كرشلا مسا هقحلي الو { مسا ةقيقحلا ىلع ةبيطلا ءايساألا

 { هثدحل نيعيطملا ةلمج نم رقملا اذه ىعديو . هنيد ىنعم يف ، لاحلا نم لاحب
 3 هنيعب هثدح نم جورخلا ىلإ & كل تفصو ام ىلع 0 راكنإلا نود وه يذلا

 ىلإ الو { ةلمجلا ىلإ ةوعد نم كلذ ريغ همزلي الو { هريغ ىلإ ىعدي ال
 { ةيالول ةنحم الو ةبراحم دنع كلذب بلاطي الو . نيثدحملا نم هريغ ثدحأ ام

 3 ةعاطلا لاح ىلإ عوجرلا ىلإ هنيعب هثدح نم عوجرلاو ةبوتلا ىطعأ نإف

 هلف 3 هيف همزل يذلا قحلا ىطعأو ٠ كلذ نم ةبوتلاو ] كلذ لوبقو

 ناكو . مهتلمج يف لخدو مهئامساب ىمسيو { مهيلع ام هيلعو نيملسملل ام
 هتبوتب ناكو . هاذأو هضغبو همدو همتش مرحو { ةبحملاو ةيالولاو ةلمجلا يف

 ريغب قوقحلا نم بلاطي الو ، كلذ ريغب هيلع لبقي ال ؤ هل بنذ ال نمك
۔ ١٦٤ ۔



 . لدعلا نم كلذ سيلو 0 هل مزاللا ليبس ىلع كلذ ريغ ىلإ ىعدي الو & كلذ

 ملو ، هسفن نم قحلا ءاطعإو 3 لدعلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا نم عنتما نإو
 قوقحلا نم همزلي امب ذخأ ، دح وأ قح ءادأ كلذ يف همزلي ناكو براحي

 مل اذإ ، براحي ملو سبح ؛ كلذ نم ءيش يف براحي ملو عنتما نإف © دودحلاو

 قوقحلا ءاطعإو ، فاصنإلاو سبحلا عنتما نإف ، همزلي يذلا سبحلا عنتمي

 عمسلاو { قوقحلا ءادأ نم هيلع بجي امل عانتمالا دعب & كلذ ىلع بروح

 نلف ؛ دابعلل وأ هلل قوقحلا تناكو ، قوقحلاب هل مهذخأ يف نيملسملل ةعاطلاو

 براح نإف & كلذ ىلع براحيو ، نيملسملا ةعاط نع عنتمي ىتح اهيلع براحي

 دح ىلإ ريصي نأ دعب 0 ريبك وأ ريغص 7 ريثك وأ ليلق ىلع كلذ نم عيش ىلع
 لجر ةيحل نم ةرعش ىلع وأ { ةرذ لاقثم ىلع هنم ةبراحملاو { همزلي امل عانتمالا

 قوقح وأ { هللا قوقح نم كلذ ريغ وأ { اهيف قحلا ءادأ نع عنتما مث { اهفتن

 نم املظ ةريثكلا لاومألا لكأو { ءامدلا كفس ىلع مهنم براحملاك وهف . دابعلا

 ةبراحم نوبراحي ، رفكلاو ملظلاو يغبلاب اعيمج نومسيو . نيداعملا ةربابجلا

 يف قرف الو { هملظو هثدحل هعانتما يف رثكملاو مهنم لقملا { اعيمج يغبلا لهأ

 3 اوغب هب يذلا مهيغب نع هللا رمأ ىلإ اوئيفي ىتح مهتبراحم يف الو } مهئامسأ

 اهبو اوبلوط اهب يتلا ، دودحلاو قوقحلا مهسفنأ نم اوطعي وأ { اوبراح هيلعو

 لام ةمينغ الو 3 ةيرذ ءابس مهعيمج نم لحتسي ال { اوبروح اهيلعو . اوعنتما

 مهبرحو ، دحاو مهمكحف { مجعلا نم وأ برعلا نم ناك ؛ نيرقملا يأ نم
 ىتح ؛ ةبراحم يف مهنم دحأل ةياغ ال & دحاو مهليبسو دحاو مهمساو دحاو

 مهنم دحأ كرت نإف { بلوط هب يذلا قحلا يد ؤيو 0 براح هيلع يذلا عجري
 ىلع اوبراح نيذلا يغبلا لهأ عيمج نم ةبراحملا نم ابثات هديب ىطعاو ةبراحملا
 نونيدي لالض ليوات هيف نيلواتم هب اوبراح يذلاب نينئاد اوناك نإف © مهيغب
 يتلا لاومألاو ءامدلا نم اوفلتأ ام عيمج مهنع ردهي هنإف ، نيملسملا هب اوبراح امب

 عيمجف . ةبراحم ريغ يفو ةبراحم ين ؛ اهب مهفالتإ دعب اهنم اوبات مث { اهولحتسا

 لهأ نم ادحأ نأ ملعأ الف { ةنونيدب لالض ليواتب هوبكر وأ اوفلتاف هب اوناد ام

۔ ١٦٥ ۔



 . ةنونيدلا ىلع اوناك اذإ كلذ نم ءيش مرغ مهمزلأ ملعلا

 يف اوبكرف ، لالضلا ليواتب ةنونيد ربغ ىلع مهتبراحم تناك اذإ امأو

 ، مهنم كلذ ذخأب مهيلع ردقي نأ لبق نم اوبات مث } لاومألاو ءامدلا مهتبراحم

 عيمجب نوذخ ؤي مهنإ : ليق هنأ ؛ يعمف 5 ةبراحملا نم ةبوتلا مهيدياب اوطعأو

 هب اوعنتما امو ، مهتبراحم يف اوفلتأ ام مرغو . نيمّرحن اوناك اذإ 0 اونج ام

 . هب نوذخ ؤي كلذ لكف ٠ هيلع اوبراحو

 اوبراح ذم ؛ مهتبراحم يف اوذخأ ام عيمج مهنع رهم : ليق هنأ ؟ يعمو

 امنإو ٠ مهنم كلذ ذخأب مهيلع ردقي نأ لبق نم اوبات اذإ ٠ برحلا اوبصانو

 يف ناك ام امأو { مهتبراحم يئ اوفلتأ ام ، رادهإلا ىري نم لوق ىلع مهنع ردهي

 لوق ضعب يف ثدحلا ناك اذإ كلذو . هلهأ ىلإ دودرمف لاومألا نم اهئاق مهيديأ

 . هنيعب مهنم ثدحم فرعي ملو ٨١ نيبراحملا ةلمح نم ملعلا لهأ

 ىلع ناك اذإ ثدحملا فرع ولو 0 مهنع هب رودهم هنأ جرخي هنأ ؛ يعمو

 © دحاولا مزلي مل هجوب ةعامجلا نع رادهإلا تبث اذإ هنأل { ةفصلا هذه

 . ةعامجلا نع ردهي مل دحاولا ىلع تبث امو

 نوبراحي مهنإف ؛ نوثدحي امل ميرحتلا ىلع مهتبراحم يف هب اوناد ام امأو

 . ميرحتلا ىلع اوناك اذإ كلذ عيمج نم مهمزلي امب نوبلاطيو © مهيغب ىلع

 لاح لك ىلع نوذخ ؤي مهنإف ؛ مهيلع ردقي نأ دعب نم اوناد اذإ امأو

 هنم مهنع ردهي الو ، دح وأ قح نم ابرح هب اوراصو . هب اوعنتما ام لصأب

 كلذ نم ائيش مهنع ردهأ ؛ نيملسملا نم ادحأ نأ ملعأ الو { ريثك الو ليلق

 نع كلذب اوعنتماف 3 ةبراحم ريغ ين مهو مهنم بلوطو . اوثدحأ يذلا

 ماد ام مهنم ادحأ الو . مهبراح ادحأ نأ ملعأ الو ©. هيلع اوبراحو 03 لدعلا

 ‘ اهيف أطبأو ٠ قوقحلا ءادأ يف ىدامت ولو ٤5 دح وأ قح ف لدعلا هديب يطعم

 نم هريغ وأ ٠ سبحل ١ نم هقحتسي ايف ل ازي الو ‘ سبحل ١ نم ملسي ال هنإف

۔ ٦٦١۔



 لاح يف ماد ام ، قوقحلا ءادأب يدامتلا ىلع لتقي الو ، اهقحتسا يتلا ةبوقعلا

 هبشب ةقحال نوكت قوقح نم صخ ام الإ { راكنإلا دح ىلإ جرخي ملو رادقإلا

 موصلاو ، ةرضاحلا ةالصلا نع عنتما هنأ : لثم اهقوقح مظع يف { راكنإلا

 دق هنإف اعنتمم ارصم كلذ نع عنتماو ، يلصي وأ 0 موصي نأ يبأف & رضاحلا

 ةميقملا ءايشألا نم اذه هابشأو ، نتتخي ملو مصي ملو ؤ لصي مل نإ هنإ : ليق

 مصي ملو ، لصي مل نإ كلذ ىلع لتقي : ليق هنأ بسحاف { اهيلع ميقملاو { هب

 كلذب ذوخام وهو ، ضئارفلا نم تارضاحلا عييضتب اميقم دبألا ىلع

 لوصأ نم لصأ وهو . راكنإلاب ههبش نم ههبشي هنأ كلذو } يلصي الو
 { ناميإلا لوصأ نم الصأ ركنأ امنإو 0 ناميإلاب راكنإلاو {} ناميإلاو مالسإلا

 وأ ، ادحاج ناكو . اركنم ناك ؛ ةلمجلل هراكنإل لصألا اذه ركنأ ول هنأو

 نأل ، دشأ نكي مل اذإ ، لوقلاب كرتلاك لعفلا كرتو © دحاجلاك لعافلا ناك

 مهنأ بسحأو . هنيعب اهب اومكح اذه ريغ ءايشأ يف ، لئاقلا نم دشأ لعافلا

 اذإ هنكلو & يضاملل هكرت ىلع ال } رضاحلا لعفي مل اذإ { هلتق ىلإ اوبهذ امنإ

 9 كلذب بلاطي وهو { موصلا وأ ةالصلا كرت ىلع مزع دق هنأ هنم فرع

 . اذكه هل مزاللا هلعف كرت ىلع لتق ؛ لعفي الو

 . يضاملا هلعف نم بتي مل ذإ سيلو 5 اذه ىلإ اوبهذ مهنأ بسحأو

 ةالصلا ضرف) ينعأ ، اهضرف ركني مل اذإ لتقي ال : ليق هنأ ؛ يعمو

 سبحيو ، بقاعي هنكلو دوحجلا ىلع (ضئارفلا نم عيش وأ موصلا ضرفو
 © كلذ كرت ىلع مزع اذإ ديقلاو برضلاو سبحلاو { ةبوقعلا نم : هل ماسي الو

 ؛ هيف همزلي امم هب ام لعف نإف © هب بقوع لتقلا نود ةبوقعلا نم هيف نكمأ امو
 لعفي وأ & كلذ ىلع تومي ىتح . ادبأ كلذ ىلع لزي مل الإو ، كلذ ليبسف

 . كلذ نم همزلي ام

 بلوطو . اريبك وأ اريغص اثدح ثدحأ ةلبقلا لهأ نم اثدحم نأ ولو

 ناك ؛ كلذ نم بتي ملف . دابعلا قوقح نم نكي مل ولو ، كلذ نم ةبوتلاب

۔ ١٦٧ ۔



 رصأ اذإ ، ةبوقعلا دشأ كلذ ىلع بقاعيو ، سبحي نأ انعم هيلع ناكو . اثدحم

 . بتي ملو ريبك وأ ريغص ىلع

 هنأ ملعن الو & كلذ نم هل مأسي الو { انعم رارصإلا ثادحألا دشأو

 كلذب اقيقح ناكل ؛ راكنإلا نود رئابكلا نم عيش ىلع لتقي ناك ولف { لتقي

 لهأ ةلزنم مرجلا مظع يف قح آل ، هلل براحم رصملا نأل ، رارصإلا لهأ

 8 كلذ ىلع براحي ملو { هديب ىطعأ ايف ةبوقعلا نم هل مأسي ال هنكلو { راكنإلا

 رصأ ولو ] ايغاب ناكو ك بروح كلذ ىلع براح نإف . لتقي الو براحي الف

 لكف ‘ ةرظن ىلع وأ ةبذك ىلع وأ 3 اهل املاظ اهفتني ةرعش ىلعو ةرذ لاقثم ىلع
 براحي ناك اذإ كلذ ىلع براحي وهف 3 ريبك وأ ريغص ىلع رصأ 7 ءاوس كلذ

 قفتملاو رافكلا دهاجم ةيلا ايأ ايلا : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لوقل ؤ هيلع
 . ١)0 يضلا نشو هتهج هُهاَوَمَو هبلح نلعاو

 نيكرشملا داهجف . دوحجلاو كرشلا لهأ مه ليق اميف انهاه رافكلاف

 لعج نمم كلذ ىلع ردق نم ىلع مزال تباث ءاوس { هلك هللا نيد يف نيقفانملاو
 ةلكأ الو ءامدلا يكافس الو © مهدحو ةربابجلا يغبلا لهأ سيلو 0 كلذ هل هللا

 ىلإ عوجرلا نع عنتما نم عيمج يغابلا نكلو { بسحف ايلظ ىماتيلا لاومأ
 . هللا نيد يف همزلي امم دابعلا قوقح نم وأ ، هللا قوقح ، قوقحلا نم ءيش

 نمم دادترالا مكح هب قحتسي راكنإ مكحب رارقإلا دح نم جرخ نم امأو

 ٨ كل تركذ ام راكنإ نم ءعيشب مالسإلا نع دترا مث { هيلعو رارقإلا هل تبث
 نم ، مجعلا نم وأ برعلا نم ناك { هملعك . هيف ةجحلا دعب هيف كشلاب وأ

 دترا مث { مالسإلاب رقأف باتكلا لهأ نم وأ 0 مالسإلاب رقاف { ناثوألا لهأ

 ىبنلا نع ءاج هنأ كلذو 3 ةدرلا ىلع لتقي هنأ : ليق ام ىلع انعم هيف ةنسلا نإف

 هنأ تبثف 0 «هولتقاف هنيد لذب نم» : لاق هنأ هيلع عمتجي هنأ ؛ يعم اميف ذ

 ىلإ مالسإلا نع هنيد لذب نم هنأو { هريغ زوجي ال هنأو ، مالسإلا الإ نيد ال

۔ ٨٦١۔



 . هنيد لدب نم هنأ ؛ ملعلا لهأ هلوات ام ىلع هلوق ليوأت تبثف { هولتقاف رفكلا

 دعب كشي وأ 3 راكنإلاو دوحجلا نم كرشلا ةلم ىلإ مالسإلا ةلم نع جرخو

 هنأ هديب ىطعأو هيلع ردق نإ هنإف ، كرشلا مكح ىلإ كشلا كلذ هقحلي ملع

 ةرم : ليق هنأ بسحأو 3 (اثالث) : لاق نم لاقو & باتتسيو مايأ ةثالث سبحي

 ىلع فيسلاب لتق { هيف كش امب نمؤيو ث ركنأ امب رقيو بتي مل نإف ، ةدحاو
 . هديب ىطعأ اذإ 0 انعم دوقلا ليبس

 ىلع ةيرذ هل ىبست الو براحي مل ام لاح ىلع هلام منغي ال ليق هنأ ؛ انعمو

 { ةدرلا لاح يف وأ { ةبراحملا لاح يف هل تدلو ةيرذلا تناك براح ولو . لاح

 رارقالا لبق هكرش لاح يف وأ . ةدرلا لبق رارقالا لاح يف وأ { ةبراحملا لبق

 ءابسلا مهيف زوج نيذلا راغصلا هتيرذف رقأ مث اكرشم ناك نإ ٠ ةدرلا لبقو

 ءابسلا لاح ىلع مهيف زوج الو ‘ ءاوس كلذ لكو ‘ كرشل ا لاح ف هببسب

 مهدالوأ نأو 6 رارقإلا لهأ ةيرذ يف ءابس ال هنأ ةنسلا تتبث 6 انعم كلذب

 هيف ملعأ ال نيملسملا لوق نم تبثو . رارقالا لاح يف مهب اوقحل راغصلا

 لدعب اوركنأ نإ ٠ اوغلب اذإ مالسالا ىلع نوربجي مهدالوأ نأ {© افالتخا

 . كل تفصو امك دترملا ةلزنم اوناك . مهغولب

 © هيلع ردقي نأ لبق ] براحم ريغ هتدر لاح ف دترملا تام نإ كلذكو

 . هتدر يف براحي ل ام : ليق هنأ ؛ يدنع اييف هلام ف ةمينغ الو . لتقيو

 هل دلوف ، ناك نيدترملا يأ نم دترملا براح اذإ هنأ : ليق هنأ ؛ يعمو

 عجريو . هتبراحم نع عجري مل ام { ءابسلا مهيف يرجي هنأ هتيرذ يف { هتبراحم يف
 . مالسالا لإ

 نيذلا كرشلا لهأ دالوأ مهنأك مهنأ ؛ مهيف ىنعملا جرخي هنأ ؛ يعمو

 : لتق وأ براحم ريغ كلذ ىلع تام اذإو ٠ ةبراحملاو ٠ كرشلا ىلع اودلو

 : فالتخاب هثاريم يف : ليق دق هنأ ؛ يعمف

۔ ١٦٩ ۔



 . راغصلا مهدالوأل نوكي هنأ : ملعلا لهأ نم لاق نم لاق

 . هيلإ اودترا يذلا مهنيد لهأ نم ءارقفلل : لاق نم لاقو

 . نيملسملا ءارقف هنأ بسحأو . ءارقفلل هنأ : ليق هنأ بسحأو

 اذإ دترملا ثاريم) ينعأ نيملسملا لام تيبل نوكي هنأ : ليق هنأ ؛ يعمو

 . (هتدر يف براحم ريغ تامو لتق

 نكي مل نإو ، مه هثاريم نوكي نأ راغص دالوأ هل ناك اذإ ؛ هنأ ينبجعيو

 لام تيب نكي مل نإو { نيملسملا لام تيبل هلام نوكي نأ راغص دالوأ هل

 ءارقفل نوكي نأ ينبجعب.الو نيملسملا نم ءارقفلل نوكي نأ ينبجعأف نيملسملا

 رقي ناك هنيد ناك ولو & يدنع هنيدب سيل كلذ نأل ؛ نيكرشملا نم هنيد لهأ

:. 

 . دودرم همكحو . هيلع ربجت يذلا هنيدف

 لهأ يف ةيرذ هل ناكو برحلا لهاب قي ناك نا : ليق هنأ ؛ يعمو
 هلامف ٠ كلذ ىلع تامو براح ملو ٠ مالسالا ضرأ ف ةيرذو لامو 6 برحلا

 > ريبكلاو مهنم ريغصلا ؟ برحلا لهأ ضرأ ف يتلا هتيرذل برحلا راد نم

 ينبجعيو ‘ مالسالا ضرأ ي نيذلا راغصلا هتيرذل . مالسالا ف يذلا هلامو

 ٠ برحلا ضرأب ناك نمم مهغيب موسقم 6 راغصلا هتيرذل هلك لاملا نوكي نأ

 ناك ايك مالسالا ىلع مهلك نوروبجم مهنأل ©، مالسالا ضراب ناك نتمو

 ىلع ربجلا مكح مهنع كلذ لزي ل { برحلا راد يف هل اودلؤث ولو 0 اروبجم

 . مالسإلا

 هقيقرو هضورمحو هلوص أ 6 هلاحب وهف براحي ل ام هلام عيمج نأ ؛ يعمو

 ام ةمينغ ناك براح نإف ] هقحتساو هتدر ف هكلم ام وأ © هنع دترا ام عيمجو

 وأ تام اذإ نوقتعي مهنا : ليق دق هنإف ؤ قيقرلا الإ لوصالا نود هلام نم ناك

 . ةبراحملاب ةمينغلا هيف زوجحم ام دح ف راص دق هلام ناك اذإ ٠ ابراحم لتق

۔ ١٧٠ ۔



 دترا اذإو 9 هتمينغ قحتسا نمل ةمينغ نونوكي مهناب : لاق نم لاقو
 نأ ةجح هيف هل نوكي الو ، هقيقر نم الو 3 هلام نم عيش ىلإ انعم برقي سيلف
 . مهلوع همزلي نيذلا هلايع ىلعو © هنم هيلع قفني هنأ ؛ يعم هنأ الإ هيلع ردق

 . هيلع ردقي الف برهي وأ . هلام هيلإ عجريو بوتي وأ ، لتقي نأ ىل

 ىلع هنم قفنيو . هلاحب هلام نأ هيلع ردقي ملف بره اذإ ؛ هنأ يعمف
 ام ىلع رظنيو . هتوم دعب اهب قحتسي يتلا ٦ ماكحألا دحأ هيف تبثي ىتح هلايع

 نم تجرخو . اهيلع مرح هنأل ؛ هتجوز ىلع قفني نأ يل نيبي الو & تومي
 ىتح . هباودو هقيقر ىلع هلام نم يعم قفنيو 0 اهيلع هل ليبس الو { هكلم
 . مالسالا ماكحأ نم ماكحألا دحأ هيف تبثي

 ائيف هنم لوصألا ناك ةمينغ هلام تبث نإف { هلام نم لوصألا امأو

 ام ىلع . ناك نيدترملا يأ يف دترملا يف يعم انهف { يفاوصلا ةلزنمب & نيملسملل

 . كل تفصو

 نم ببسب ةيزحجلا هيلع تتبث نم وأ {} باتكلا لهأ نم ناك ام امأو

 3 هل تبث يذلا هدهع ضقنو براح مث . دهعلا لهأ نم ناكو ، بابسألا

 يف مهنم دلو نمف راغصلا هتيرذ امأو & كلذ ىلع براح اذإ ةمينغ هلام نإف

 يف مهنم دلو نم امأو . مهدهع ىلع مهو مهيف ةمينغ الف { هل ناك يذلا دهعلا
 نمو ؛ ليق هنأ يعم اييف ءابسلا مهيفو ، مهئاباب قحل مهف مهدهع ضقن لاح

 ةنسب رقأ هنأ إ فورعم مكحب تباث دهع هل تبثي مل برعلا يكرشم نم ناك
 لوسر مهرقأ نيذلا ء برعلا ىراصت لثم 0 كرشلا نم ءيش ىلع ةحيحص

 نم لكو ، برعلا نم مهو ةيتارصنلا ىلع اورقأف & ىراصن اوناك اذإ { هلي هللا
 الإ هنم لبقي نلف ، باتكلا لهأ نم نايدألا نم عيش ىلع رارقالا مكح هل تبن

 هلامف كلذ ىلع براح تإو ؛ كلذ ىلع لتقي وأ . مالسالا ىلإ عوجرلا
 ءابس الو ٦ دترملا يق .كل تقصو امك يدنع وهو . دترملا ةلزنمب يدنع . ةمينغ

 عيمج يف دترملا مكح همكح . كنذ ىلع براي مل نإو ؤ لاح لك ىلع هتيرذ يف

۔ ١٧١ ۔.



 لبقي مل نإو { دترملا مكح همكحو . لاح ىلع كرشلا هل تبثي مل هنأل ؛ هماكحأ
 مكحب هيف مكحي هنأ يدنع ناك ؛ براحي ملو هديب ىطعأ نإف ى مالسالا الإ هنم

 هل تبثي مل نم هنأل &، كل تفصو امك 7 دترملا ةلزنمب ناك براح نإو . دترملا

 كرشلا هل تبثي مل نم مكح هماكحأ جرخ { مالسالا مكح يف لاح يف كرشلا
 ىلع ربجي ادحأ نأ ملعأ الو { مالسالا ىلع روبجم هنال ؛ مالسالا لهأ نم

 وأ © برعلا يكرشم الإ } فيسلا وأ مالسالا ىلإ الإ . رراقي الو مالسإلا

 . رارقالا مكح هل تبث دق ناك اذإ نمم ؛ مالسالا نع دترملا

 مث } راغص مهو مالسإلاب رارقالا مكح هيلع هل تبثي نم ةيرذ كلذكو

 ىلع نوربجي هل عبت انعم مهف .0 هتدر يف هل اودلو وأ ، راغص مهو اودترا
 . مالسالا

 نم اغلاب ناك نم ربجي نلف . هتيرذ نم غلاب وهو 0 هوبأ ملسأ نم امأو
 ىلع مهو . مهسفنأ مكح مهل تبث دق هنأل ؛ مالسالا ىلع انعم رابكلا هدالوأ

 هل تبثي مل نمم مجعلا يكرشم عيمج نم ناك ام امأو ، مهل تبث دق يذلا كرشلا

 مل ام } نيكرشملا نم مجعلا عيمج نم ، برحلا لهأ نم وهو { ةمذ الو دهع

 . كرشلا ىلع نورراقي ال نمم ، برعلا نم اونوكي

 ىلإ نوعدي مهنكلو ؛ مالسالا ىلع نوربجي ال : ليق دق هنأ ؛ يعمف

 ام مهل ناكو . مهنم لبق اوملسأ نإف { نوملسملا مهبراح اذإ مالسإلا

 8 ىضم دقف ةبراحملا يف مهنم لتق نمف 3 اوبروح اوبراح نإو & نيملسملل

 3 هتبراحم حص نمم نيبراحملا نم اريسأ ذخأو ، ملسي نأ لبق هب رفظ نمو

 نمف ، ىراسألا نم اوملسي مل نإ { رايخلاب مهيف مامالا نإ : ليق هنأ ؛ يعمف

 الو . ةمينغ مهكرت ءاش نإو { اوملسي مل نإ مهلتق ءاش نإ مهنم ملسي مل

 راصمأ ريغ ينو ، بارعألا يف نوعابي نكلو . مالسالا ىلع نوربجي

 . ةمينغ نونوكيو 0 نيملسملا

 رفظ ام ثيح نم ةمينغ مهنكلو { مهلتق هل سيل هنإ : ليق هنأ ؛ يعمو
۔ ١٧٢ ۔



 ةمينغ نيملسم اديبع اوناك اوملسأ نإف 3 ةمينغ مهنإف نيملسم ريغ مهب
 نكمي مل نإو } بارعالا يف نوعابي ةمينغ مهف اوملسي مل نإو 9 نيملسملل
 ديبع مهو 3 لاح ىلع مالسالا ىلع نوربجي الف ، بارعالا يف مهعيب
 . مهنم ةبراحملا يف اذهو . نيملسملل

 لاجرلا نم نيغلابلا نم مهنم هب رفظو { ةبراحم هيلع حصت مل نم امأو
 ؛ ةمذ الو دهع هيلع حصي مل نمم نيكرشملا نم برحلا لهأ راد يف { ءاسنلاو

 ىلإ نوعدي مهنأ الإ { ءاسنلاو لاجرلا نم لاح ىلع نولتقي الو { ةمينغ مهنإف
 ىلع اوربجي مل اوملسي مل نإو ، نوملسم ديبع مهف اوملسأ نإف { مالسإلا

 مهلاومأ امأو ، نيكرشملا نم ۔ كل تفصو ايك ۔اديبع اوناكو { مالسالإ

 . نيملسملل يفاوص لوصالا نم اهنم ناك ام مهلاومأ لوصأو . ةمينغ

 اوراصو } راغص مهو نوملسملا مهمنغف اراغص مهتايرذ نم ناك ام امأو

 نوملسم مهف مه ؤابآ ملسي مل ولو {} مالسالا لهأ دالوأ ةلزنمب ةمينغلا يف اكلم

 تبث نم كلذكو { نيملسملا دالوأ ماكحأ عيمجو { ةراهطلا ماكحأ يف مكحلا يف

 ةلزنم هنأ ؛ يعمف { ةبراحملا يف اودلو نيذلا دهعلا لهأ دالوأ نم ءابسلا هيلع

 . نيملسملل ةمينغ ديبع مهو نيملسملا

 ءيشب دهعلا اوضقن اذإ مالسالإ ىلإ نيكرشملا نم دهعلا لهأ ىعديو

 تتبث يتلا { ةيزجلا ءاطعإو مهدهع ىلإ عوجرلا وأ ، نيضقان هيف نونوكي
 مهل مالسالا دهع توبثل كلذ ريغ مهنم لبقي الو ث مالسالإ يف مهيلع

 ذخأ نمم ۔ كل تفصو ايك ۔ . اولتقواوبروح كلذ ىلع اوبراح نإف { مهيلعو

 { هل ناك يذلا دهعلا ىلإ هعوجر وأ مالسالا الإ مهنم لبقي مل اريسأ مهنم

 نإ } هيلع لتوق كلذ نع عنتما نإف . هيلع ةتباث تناك نإ ةيزجلا ءاطعإو

 . مالسالا ىلع ربجي الف هيلع براح

 { دهعلا ىلإ اوعجري ملو ، مهب رفظ نإ مهلتاقم لتقي : ليق هنأ بسحأو

۔ ٣٧١۔



 وأ اوملسي ملو ، مهب رفظو اوبراح اذإ مهنأ ينبجعي كلذك . اوبراح نأ دعب نم

 ىلع مهلتاقم لتقي نأ ؛ مهسفنأ نم كلذ اوطعيو ، مهدهع ىلإ اوعجري
 . كلذ

 اوضقن دقف كرش لهأ مهو . اوبراح اذإ مهنإ : ليق هنأ ؛ يعمو

 لاوزو ، مهيف برحلا توبثل برحلا لهأ يف زوجي ام مهيف زاجو © مهدهع
 ام قح هل ناك . هب رفظي نأ لبق ملسأ وأ ، هدهع ىلاي عجر نمف . مهنع دهعلا

 ةلزنمب نيملسملل ةمينغ ناك مهنم هب رفظ نمو 0 مالسإلاو دهعلا نم هيلإ عجر

 لوقلا اذه لعلو & برح لهأ اوراص دق مهنأل ؛ برحلا لهأو { كرشلا لهأ

 ، ةوعدلا هيلع تبجو نمم دحاو لك ىعدي فيك رظناف & يدنع لوصالاب هبشأ

 لهأو ، رارقالا لهأ نم كلذ ريغ ىلإ ىعدي الو 0 هنم جورخلا هيلع تبث ام ىلإ

 لهأ ريغ نم وأ { ةيزجلا لهأ نم برحلا لهأو { دهعلا لهأ نم راكنإلا
 ىعديو . هيلع براحي وهف ، عيش هيلعو عيش هل تبث نم لك هنأو { ةيزجلا

 . هريغ ىلإ ال هيلإ

 نأالإ ؛ ةلمجلا ىلإ لاحلا نم لاحب ةوعدلا مهيلع تبثت ال رارقالا لهاف

 هركنأ ام ىلإ ىعدي هنإف ؛ اهنم عيش وأ { اهب راكنالا هنيعب مهنم دحأ نم تبثي
 يف هل زوجي ال نمم ربجيو هب رقي وأ ، كلذ هيلع تبثو 0 هرقأو هب ناد دق امم

 . رارقالا ىلع توبث مالسإلا

 هباوصو كلذ لدع ملعتل فنص لك يف ريسفتلا اذه كل ترثكأ امنإو

 رثألا اذهب لاق نم لوق نم كردص قيضي الئلو & كيلع هبتشي الو {} هعضاومو
 هيف ناك هتلمج ىلع لمح اذإ هنأو & قحلا ليوات ىلع الإ جرخي ال يذلا لمجملا

 . قيفوتلا هللابو همهفاف © قحلا لوصأ ليطبت

۔ ١٧٤ ۔



 باب

 خسني نأ دعب وأ خسني نأ لبق ليق اذإ خوسنملا

 مث ث ةلمجلاب ةلي هللا لوسر دنع اونمآ موق نوكي نأ الإ باتكلا نمو
 نم تمرح مث الالح ءايشأ { ةلعل اضيأ مهل ناكو . ةالصلا لزنت ملو اوجرخ

 ىتح نوملسم كئلوأ نإف { ةالص تلزن وأ { اهميرحتب نآرقلا لزنو ، مهدعب

 . اذكو اذك مرحو ، تلزن دق اهنأب ةجحلا مهئيجت

 ىنعم هيف ىنعملاو } رسفم اذهو } لصألا اذه يف انعم اذكه : هريغ لاق

 اهب موكحم . اهنيعب اهب ىمسم موكحملاو مزاوللا اهيفو { ةلمجلاب هناممإو } دحاو
 نيد عيمج نم ، كلذ نم تالحملاو تامرحملا اهيف تلزن مث { اهب هناميإ لثم
 . هب ةجحلا تماقو ةوعدلا هب تماقو . هنيعب عيشب ةجحلا تماق اذإو . هللا

 سيلو { اهب مهدبعتي نأ هللا ملع دق يتلا ضئارفلا عيمجب تلزن ذنم ةلمجلاو

 الإ . كلذ نم عيش ملع ىلإ غلبيل مهنم دحأ نكي مل نكلو . فالتخا هنيد يف

 وأ لوسرلل رضاح وأ لوسر نم هللا نم راذنالاو { راذعألا كلذب هيتأت ىتح

 كرت نكمي مل اذإ هنأ الإ ةلي لوسرلا توم دعب ثداح وأ ، لوسرلا نع بئاغ

 ىلإ غلب دق اميف . الالح ناك نأ دعب نم مرح دق يذلا { هنيعب ءيشلا كلذ

 هللا هدبعت نم عيمج هللا نم ةجحلا هب تغلبو . هنم راذنالإ هب عقوو ةلق لوسرلا

 يف هيلعف . اهنيعب اهلبقي مل وأ اهنيعب ةلمجلا لبق وأ & باغ وأ رضح . هنيدب

 جراخ ريغو . هب ارقم ناك اذإ 3 مالسالا وهو هب هللا هدبعت يذلا هللا نيد لصأ

 . ةلت هللا لوسر ناسل ىلع ۔ ىلاعتو كرابت هللا نيد يف تبث ام عيمجو . هنم

 لمع نم هب هرمأ ام عيمجب هعيطي نأ هنيد نم هللا هدبعت ام لصأ يف هيلعو

 . اهيف ام عيمجب اهلبقف ةلمجلا ةجح مكح هغلب اذإف ، هتيصعمل كرت وأ هتعاطب

 نم اهلبق امب نينمؤملا ىلع ام عيمج اهيف هيلعو ث نينمؤملل ام عيمج اهيف ام هلو

 اهب تماق نم عيمج نم وأ 5 ربح ربخ نم وأ ، لوسرلا لوسر نم وأ ، لوسرلا

۔ ١٧٥ ۔



 ردق ام كرتو 0 مزاللا نم لمعلا نم هيلع ردق ام عيمج اهيف هيلعو { هيلع ةجحلا

 مارح ءيش اهيف ناك لاح يف هيلإ تغلبو اهلبق نإف { مراحملا كرت نم هيلع
 ريغ وأ & كلذ دعب طحف مزال وأ 8 كلذ دعب مرحف لالح وأ ، كلذ دعب لحف

 ةعيرشلا بحاص ىلإ ، كلذب ةجحلا تغلب ام نيح نمف ، كلذ دعب مزلف مزال
 هيلإ ىهتنا دق ذإو 0 هللا نع هب ءاج دق ذإ 0 هللا نيد يف بجو دقف . هللا نع

 نم ضرألا لهأ عيمجو ، نيملسملا عيمج هب رذني نأ رمأ دق ذإو 0 هللا نع

 ىلإ ىهتنا نأ دعب نيملاعلا عيمج الو ث نيلقثلا عيمجل سيلف .0 نيلقثلا

 وهو ةلمجلا اولبق اوناك ولو ، عطقلا ىلع هولحي نأ عيش ميرحت ةلي لوسرلا

 . هوفرع نيح هوليق ام ىلع الإ ، لالح

 عطقلا ىلع لق لوسرلا ىلإ ثدحأ دق امم هللا لحأ ام نومرحي ال كلذكو

 مهتغلب نكي مل نإو 3 هب مه نوذأم ريغ كلذو { هوفرعو هولبق ام ليبس ىلع الإ

 الو {. ليلحتب عطقلا ىلع هيف ميدقتلا مهل سيلف . هليلحتو هميرحتب ةجحلا

 نيد مكح يف زئاجب سيل كلذ ذإ 0 هب مهنم ةداهشلا ىلع كلذ مهتقو يف ميرحت
 { امارح هانملع وأ 0 الالح هانملع امنإ اولاق نإو . هب هللا مهدبعت اميفو 5 هللا

 مارحلا ليلحتب اوعطق نإف ، مهل ازئاج كلذ ناك 3 هميرحت وأ { هليلحت انملع وأ

 نإ كلذكو } كلذ مهل نكي مل مهيلإ كلذب ةجحلا غلبت مل نإو .© هللا نيد يف
 اوملع دق اوناك ولو ، عطقلا ىلع هيبن ىلع هللا نيد يف ثدحأ دق الالح اومرح

 زوجي يذلا كلذ نيح يف كلذ مهل نكي مل ، اولحأ ام لالح وأ اومرح ام مارح

 . هللا نيد يف مهل

 نيد يف مهيلع بجو ءيشب لمعلا ةلي هللا لوسر ىلإ ثدحأ اذإ كلذك
 نيد ي ءاهتنالا مهيلعو { ةلي هللا لوسر ىلإ ثدحأ ام نيح نم هب لمعلا هللا

 مهف ةجحلا مهغلبت مل ام نكلو ، هميرحت هللا لوسر ىلإ ثدحأ ام عيمج نع هللا

 يذلا هنيد لصأ يف هكرت مهل حابأ ام كرتو ، هبوكر مهل حابأ ام بوكرب نوملاس
 هلوقل ، هللا نيد نم ثدحملا ةجح مهغلبت ىتح © هب مهرمأو © هب مهدبعت ناك

۔ ١٧٦ ۔



 : ۔ ىلاعتو كرابت -

 هللا نإ نوقتي امت مهت تبث يح هادم دإ دعب اَمؤَ ًلضيلسفا ناك امو ,

 وأ ابجاو وأ اللحم وأ امرحم هنيعب هولبق اذإ كلذو . () ميلح ي َلك

 . الئاز

 هولبقو ، ةعاط ناك ملعلاب الالح هولبق نيذلا كئلوأل هملع ناك كلذك

 امل ، هنيعب مهل احابم ناك ملعلاب هولبق امو { هكرت ابجاو ناك ام امارح ملعلاب

 مهيلإ ةجحلا غولبو { هنيعب هميرحتو { هنيعب كلذ ليلحتب هللا نيد يف مهل تبثي

 3 اميرحتو اليلحت ةلق يبنلا ىلإ هثادحإو . هنيعب هب مهل ةجحلا توبثو { هيف

 نورداق وأ . عطقلاب هومرحي الو ، هولحي ال نأ مهيلع ابجوم هوملع ام فالخب

 اولحي الو { هللا لحأ ام اومرحي نأ مهف سيل ذإ ، هومرحي الو { هولحي ال نأ ىلع

 كلذ اولعف نإف { هميرحت الو هليلحت كلذ نيح نوملعي ال اوناك ولو { هللا مرح ام

 اكردو ايلع اوملع امب كسمتلا مهلو .0 هب اورقأ ام ةلمجل نيضقان نيركنم اوناك

 مهغلبت ىتح كلذ ريغ ملع ىلع نوردقي ال اذإ 0 هللا نم مهل تبثت يتلا ةجحلل

 الإ ۔ بجاو ريغ هنيعب ناك اذإو ، الالح مهعم هنيعب وه ناك اذإ هنيعب هب ةجحلا

 دق ناك 0 هللا نيد نم هب اوناد ام ةلمج يف مه هلوسر ىلإ هللا نع ثدح نإ هنأ

 هب اوناد ام ةلمج يف وهف © كلذب ةوعدلا مهتغلب نكت مل وأ © ةوعدلا مهتغلب

 . هراكنإ مهل سيلو ، لخاد

 الو اللعم كلذ ذخاي مل نمم مهريغ ىلإ ةلمجلاب ةوعدلا تغلب اذإ كلذك

 { ةلمجلاب ةنونيدلا هتمزل دقف ةلمجلاب ةوعدلا هتغلب دق هنأ الإ & صنلاب امرحم

 هب هيلع تماق دق ام الإ ةجح هيف هغلبي مل اييف هيلع سيلو . اهيف ام عميجبو
 3 ةجحلا هب هيلع موقتو ث هنيعب عيش يف هغلبي نأ الإ ، المج هتغلب اييف ةجحلا
 كلذ ملعي مل اذإ اهب ةنونيدلا همزل يتلا ةلمجلا يف ءاج ام بلط يف دوهجملا لذب وا

 خوسنملاب ةجحلا هتغلب ولو { ةريصب ىلع هكرتيو © ةريصب ىلع هب لمعيف { هنيعب

۔ ١٧٧ ۔



 ةجحب هغولب نيح يف ناكو ى خسانلاب ةجحلا هغلبت نأ لبق نم ش هللا نيد نم
 لبقي مل هنال ، ةجح هيلع الو ، ةجح كلذ ىنعم هل نكي مل ؤ خسن دق خوسنملا

 الو { هيلع زوجحم كلذ نال ؛ هلوبق ازئاج { هلوبق ابجاو ناك ام نيح يف كلذ

 5 هفرعو اصن هلبق امب ايدتهم اذه ناك فيك رظناف ، هيلع الو هل ةجحلا هب موقت

 لزني نأ لبق هل ربخملا وه اذه ناك ولو 3 هريغ ىلع الو { هريغل ةجح نكي ملو
 ازئاج هلوبق ناكل . اقحو اباوص كلذ يف ناكو & نيع ةفرطب كلذ خسن

 خسنب ةجحلا هاقلت ىتح ث اصن ةلي هللا لوسر نع هلبق نمك ناكو . امزالو

 نع وأ ةايم هللا لوسر نع كلذ لبق دق يذلا كلذ هربخأ ولو ، اصن كلذ

 دعب نم كلذب هريغ هربخأ مث هنم هلبقف { لدعو قحو ىده كلذ لوبقو { هريغ

 لئاقلل انعم كلذ نكي مل ؛ هللا نيد يف لي هللا لوسر ىلإ هفالخ ثودح

 { ىده ناك ام تقو يف كلذل لوألا لباقلا ناكو ، ةجح هيلع الو ، ةجح

 اذه { ةدحاو ةعاسو دحاو تقو ين انعم امهالكو ، هيلعو { كلذ هل ناك قحو

 نيد يف همزلي ام سامتلا اذه ىلعو { اذهل ام ريغ اذهلو { اذه ىلع ام ريغ هيلع

 هب كسمتلا اذهلو } هيف ثدحأو خسن دق يذلا { هنيعب ءعيشلا اذه نم هللا

 . اباوصو ىده كلذ ناك ذإ انعم

 ىتح . ةجحلا هب هلو ةجحلا هب هيلع تماق اميف { هادهو هباوص اذه ىلعف

 نيح لك يف ؛ همزلي امم هلا نيد يف صوصحم لكو 90 صنلاب هفالخ هيتأي
 لصأ ىلع ى ماعلاو صاخلا ماكحأ ىلع الإ هللا نيد ماكحأ فلتخت الو ٦ همزلي

 . مالسإلا ماكحأ

 نم ةلمجلا يف امب هغلبي ملف ةلمجلاب ةوعدلا هتغلب يذلا اذه ىلع سيلو
 وأ ةنيت يبنلا مايأ يف ناك . همزلي ام ملع بلط يف داهتجالا الإ © لامعالا

 © تاقوالا نم تقو يف انعم ةلمجلا ماكحأ الو ةوعدلا ماكحأ فلتخت ال { هدعب

 . هللا قلخ نم دحأ يف الو .عاقبلا نم ةعقب يف الو

 يف ، دحاو عضوم يف & نيلجر يف هللا نيد موزل فلتخا فيك رظناف

۔ ١٧٨ ۔



 . دحاو تقو

 هلبق ناك ذإ ، تباث زئاج هللا نيد نم ءيشب لمعلاو ث ذخالا هل اذه
 ىذلا كلذ ربخ هغلب يذلا اذهل نكي ملو 3 هفالخب ةجحلا هيتأت ىتح ىده وهو

 . اعيمج اهل دبعتلا لصأ يف كلذ مكح لاز نأ دعب نم الإ ىده اذه هنيعب وه
 . ةجح اذهل هلوبق نكي ملو ، ةجح اذه هلوبق ناكف 0 اذه الو اذه هملعي ملو

 . هب لمعي نأ اذهل سيلو 0 هب لمعي نأ اذهلو

 اذه ناك تقو يف . ةلمجلاب ةجحلا هتغلب دق ناك يذلا اذه كلذكو

 هنيعب كلذ ةجح هغلبت ملو 3 اهتلمجب ةلمجلا لبقف ، خوسنم ريغ اهيف خوسنملا

 . اهلبق دق يتلا ةلمجلا يف خسن ىتح كلذ ربخ هغلبي مل مث { ةجح وهو هلبق الو

 وه نممو { هلبق نمم كلذ ربخ هغلب مث حابم لالح هنكلو } خوسنم ريغ اهيف وهو

 نكي مل اصن هلبق ذإ ةجحلا هغلبت ىتح ، هب كسمتلا هل زئاج اصن هلوقب بيصم
 ٨ تباث اهيف كلذو 5 ةلمجلا لبق دق ناك ولو . ةجح هيلع الو . ةجح كلذ هل
 ءاوس { هللا نيد ماكحأ فلتخت الئل { هنيعب ةجح هللا نيد نم ءىش لك نأل

 5 اديعب وأ ةلي هللا لوسر ةعقب نم ابيرق ى ملعلا اذهو { مكحلا اذه ناك انعم

 امثيح وأ { ةلافس ضراب وأ ناسارخب امهالك وأ { هعم ةنيدملا يف اعيمج ناك ولو

 . اهب عاقبلا نم ناك

 رظناف ، قحلا فالخ زوجي الو } قحلا لوبق الإ زوجي ال لاح لك يفو

 رظناو { ناميالا ماكحاو 5 نيدلا ماكحاو © معتو مالسالا ماكحا صخت فيك
 ةجحلا غولب موزل الو © اهاوس ايع ةلمجلا ةجح غولب هعفني ملو هرضي مل هنأ
 خسن ىتح هب لمعلا هل ازئاج اهيف ناك ام هغلب الو ى لبق نكي مل ذإ ، ةلمجلاب

 هرضي امنإو © هعفنت الو هرضت نكت مل ةلمجلا نأ ملعيل هماكحأ تلوحتو ، كلذ

 هنع لوزيو . هنيعب هغلبو { همزل ام ةجح هللا نيد لوصأ عيمج نم هعفنيو

 ولو . هتجح هيلع مقت ملو © هتوعد هغلبت ملو ؤ هتيلب هب لزنت مل ام ةجح مكح

 هريغ نم وأ © هيبن نم اصن هنم اثيش لبقف ةلي هللا لوسر ةعقب يف ةنيدملا يف ناك
۔ ١٧٩



 كلذ ناكو . ريبك وأ ريغص نم . نيربعملا نم ناك نم انئاك ، نيربخملا نم

 ٥ كلذ نم همزلي ام لوبق امزال ناك 0 يهنلاو رمألا نم اباوصو ىده ءيشلا

 نيد نم ةعاسب كلذ خسني نأ لبق ناك ولو & كلذ نم هعسي ام لوبق هل زئاج
 © هب كسمتلاو { هب لمعلا هل ناكو . ازئاج هل كلذ ناك ؤ اصن هلبق مث هللا
 هلوبق ناك دقو . هلبق امدعب كلذ خسن ولو 0 همزاول نم همزلي امم كلذ هيلعو

 وأ { اريثك وأ اليلق ثبل ام كلذ ىلع ثبل ىتح كلذ خسن ربخ هغلبي مل مث ىده
 . كلذ هغلبي ملو ، هخسن ربخ هاقلي نأ لبق هيلع تام

 { اييقم ةنيدملا يف ناك ولو { انعم دعبلا الو ، برقلا يف كلذل ةياغ الو

 يضر ۔ باطخلا نب رمعو {} قيدصلا ركب يبأ لثم ةنامألاو قدصلا يف ناك ولو

 ؤ هخسن دعب نم هتلحم لهأو . هتيب لهأو هلهأ كلذب ربخي ناكف ۔ امهنع هللا

 هلوبق ناك الو 3 انعم كلذ مهف زاج ام هنم نوتأيو هنوبكريو هنم هنولبقي اوناكو

 © مهل ةجح اهلثم فلأ ةئام نم وأ ايهنع هللا يضر ۔ رمعو ركب يبأ لثم نم

 هب هغلبت مل ام } هنيعب كلذب كسمتلا هيلع وه قاض الو 3 مه اعفان الو

 هربخو مهيلإ هلقن ناك اذإو { اباوصو ةجح هلوبق ناكو { اصن هلبق اذإ 2 ةجحلا

 ين ناك ول كلذكف . هلبق دق نمب باوص الو { ةجح ريغ هخسن دعب نم هب مهف
 هغلبت مل وأ } ةلمجلا ةجح هتغلب دق نمم ، هديعبو كلذ بيرق نم ةنيدملا ريغ
 ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا نيد نم انفصو يذلا اذه ةجح هتغلب ىتح اهنيعو اهمساب

 اهغولب دعب اهيف كش الو { اهنم ءيشل الو { ةلمجلل راكنإ هنم تبثي مل نمم
 نم وأ .} همزاول نم هللا نيد نم ء يشب ةجحلا هتغلبو اهنم ء يش يف الو 0 هيلإ

 ٨ الدعو هللا نيد ين امزالو اباوص ناك اذإ هلوبق هلو هلوبق هيلع ناك 3 همراحم

 . هتفلاخم الو هكرت يف هل رذع الو

 هللا نيد نم ءيشلا كلذ يف هيلعف ؛ اهنيعب ةلمجلا ةجح هغلبت مل ناك ولو

 نم ةلمجلا ةجح هغلبت مل ام كلذ يف هلو . ةلمجلا ةجح هتغلب دق نم ىلع ام
 هغلبو هلبق دق يذلا تقولا كلذ ناك اذإ لوبقلاو { لمعلاو {، كسمتلا

 هغلبت مل ام ةجح هل كلذ ناك كلذ دعب خسن ولو 3 هللا نيد يف الدعو { اباوص

۔ ١٨٠ ۔



 . خسنلا ةجح

 يف كلذ خسني نأ لبق هيلع هتجحب ماقو 4 سانلا نم كلذب ربخأ نمو

 هل ناكو ض هيلعو كلذب هربخأ نمل ةجح كلذ ناك ث ةعاسب ولو هللا نيد
 ناكولو . ةجحو هللا نيد يف ىده هلوبق ناك ذإ © هب لمعلاو . كلذب كسمتلا

 لي هللا لوسر ناسل ىلع . هللا نيد يف ةعاس ولو كلذل خسنلا دعب هل هربخ

 نم كلذ نم دعبأ وأ © اذه الو اذه ملع الو ، ناسارخب امهالك امهو { ةنيدملاب
 يتلا هتهج ىلع رخآلا ناكو ىنعم هل الو & ةجح هيلع كلذ هربخ ناك ام عاقبلا

 . لدعو ىده يهو . اهلبق

 ترض الو { ةعيرشلا ةجحلا غولب عفني مل فيك هللا نيد ججح يف رظناف

 هتجح هللا نيد نم ءيش لك ناكو . هللا نيد نم كلذ رئاس نم ناك نم

 نع بيغملا يف وأ { لي يبنلا مايأ يف ، يبنلا ةرضحب هسفنب همكحو { هسفنب
 . ةلي يبنلا مايأ دعب نم هللا نيد عيمج يف مكحلا كلذكو لقي يبنلا

 نم هللا نيد نم ائيش هللا دابع نم { نيدبعتملا نم لباق لبق ول هنأ انعمو

 ىلا جرخ مث . مزاولل ا نم اهريغ وأ .3 ةلمج نم .0 همراحم نم وأ .7 همزاول

 امم وأ { ةجحلا هب موقت يذلا هللا نيد نم وهو 0 هدلب يف كلذب ربخأو 3 هدلب

 نمم هريغ نمو . ةلي يبنلا نع هلبق لدع وه امم وأ ، هللا نيد نم هلوبق عسي
 ولو . مهيلعو مهل انعم ةجح كلذ ناك ؛ هرصمو هدلب يف كلذ ربخأو 3 هربخأ

 ذإ ، الدعو ىده انعم كلذ ناك راصمألا نم رصم لهأ مهو 5 مهلك هب اودنقا

 هللا نيد نم وهو ناك هربخ نع ضعب مهضعب نم وأ 0 هنم كلذل مهلوبق ناك
 . اباوصو الدع

 نيد نم كلذ خسني نأ دعب نم ، كلذ دعب مهيف ءيشان أشن هنأ ولو

 . ربخب رصملا كلذ ىلإ ، كلذ غلبي ملو ث ةلي هللا لوسر ناسل ىلع { هللا
 ام } هللا نيدب دبعتلا همزلو { ءعيشانلا كلذ دعب أشن مث خسن دق هنأ الإ هخسن

 اذه هلبقي مل ذإ باوصو لدع وهو 4 هلبق نمم خوسنملا لوبق انعم هل زاج
۔ ١٨١ ۔



 5 هولبق مه نيذلا رصملا لهأ ناكو & باوصو " هللا نيد يف لدع وهو .7 دبعتملا

 ىتح 4 هنيعب كلذ يف مهدعو مهباوص ىلع باوصو .7 هللا نيد يف لدع وهو
 لدع وهو كلذ لبقي مل نمم ، هلثم نم ىلعو وه هيلع ناكو {، هخسن ربخ مهيتأي
 الو ، هلوسر ةعيرش يف هللا نيد نم همزلي ام بلط يف دهتجي نأ ، خسن دق ىتح

 كلذ لبقي نأ ةجحب سيلف .3 هيلعو هب نوقحم مهو ث مهنم كلذ لوبق هعفني

 تبث فيك رظناف ، مه زاج ام هل زوبيو ، مهمزل ام همزلي مل نمم مهريغ مهنم

 صخو ، مهريغ مكحب نيصوصحع هللا نيد يف رصم لهأ ىلعو ، رصم لهأل

 ام مهرصمو 0 مهدلب ريغ نم مهيلإ غلب وأ ، مهعم أشن نمم مهتلمج يف مهريغ

 . مهمزلي مل امو مهصخي م

 هلدعب كلذ لوبق نم رصملا لهأ نم كلذب صوصخملا ناك ول كلذك

 لهأ مكح ناكل } هصخ ام مكح مهصخي مل مهلك رصملا لهأ ناكو 3 ادحاو

 نيد نم مهمزلي ام بلط يف داهتجالا هللا نيد نم رصملا كلذ يف مهلك رصملا

 ولو ، مهنود كلذ هصخ اذإ مهاوس مكح هل كلذب صوصخلا اذهل ناكو { هللا

 دق ام مهيلإ غلب دقو 3 هللا نيد نم فرحلا اذه لبق دق يذلا اذه مهيلإ عجر

 ٥ كلذب مهربخأف كلذ خسنب اذه ملع الو } كلذب مه اوملع الو خسن

 مهو . ةنيدملاب ةي هللا لوسر ناسل ىلع ةعاسب ولو هخسن دعب هب مهاتفأو

 ذإ هب كسمتلاو {} هيلع يضميو هنم كلذ لوبق مهل ناك امل 3 دعبأ وأ { ناسارخب

 الو 3 هنيعب خسنلا ربخ هب هيتأي ىتح هنيعب اباوصو الدع هلوبق ناكو . هلبق

 . ةجح هريغ ىلع الو ةجح هريغل نوكي
 8 خسنلا مايأ يف { اهريغو ةلمجلا نم هللا نيد يف ةجحلا يناعم مهفاف

 تملعو } لدعلا لهأ ترصبأ & كلذ ترصبأ نإ كنإف 3 خسنلا مايأ ريغ يو

 يف هتيلب لوزنو { هتوعد غولبو {} هتجحب صوصخم هللا نيد نم عيش لك نأ
 ال كلذ نإو ، ناسنإو دبع لك يفو ، ناشو رمأ لك يفو { نامزو تقو لك

 نم نيلواتملا نم لدعلا رصبأ نم دنع نيدلا لوصأ ةحص يف هماكحأ فلتخت

 © نوفلتخملا هيف فلتخا امم { ميقتسملا هطارص ىلإ هللا يدهي امنإو ، نيملسملا

۔ ١٨٢١ ۔



 هللا لضيو 0 نينمؤملا هدابع نم هلضف هصخ نم 4 نولواتملا هيف لض امو

 . ديبعلل مالظب كبر امو ءاشي ام هللا لعفيو { هلدعب نيملاظلا

 هللا تاولص ۔ ىسيع نيدب نيكسمتم رصم لهأ ناك ول هنأ ؛ يعمو
 رمألا نم هتعيرش ةلمج ىلع اوناكو { هنيد يف نيدلا نم عيش ي هوفلاخي مل هيلع

 ىلإ ؛ كلذ ىلع اوناكو ، مالسالا عئارش عيمجو ، مارحلاو لالحلاو } يبنلاو
 يف هتوعد مهتغلبو . ةلمجلا ىلإ هتوعدو قي يبنلا ثعب ربخ مهغلب نأ
 بلطلا داقتعاو . هتلمجل قيدصتلاو . ةلي هب نامالا مهيلع ناكل ؛ ةلمجلا

 مزاوللاو ، مارحلاو لالحلاو {} يهنلاو رمألا نم هتعيرش يف مهمزلي ام ملعل

 انعم محل مهيلع سيلو 3 هتقيقحب اولمعيو {} ههجو ىلع كلذ اود ؤيل . مثاملاو
 ذإ 5} ةلي ىسيع نيد ةعيرش يف { همارحو هلالح نم هل هللا مهاده ام اوكرتي نأ

 . ميرحتلاب الالح مهعم ناك ام اهيف خسن دق يتلا ةلمجلاب ةوعدلا مهتغلب دق

 مهعم ناك امو {} يبنلاب ارمأ مهعم ناك امو {. ليلحتلاب امارح مهعم ناك امو

 همارحو . هللا لالحب كسمتلا مهل ناكو ، ةجلح مهيلع ناك ام { رمألاب ايهن

 ةجحلا مهغلبت مل اذإ ؛ ةلمجلاب ةوعدلا غولب مهرضي الو . مهاده يذلا

 لوبق ناك اذإ { هنيعب كلذ نم عيش مهيتأي ىتح اهيف ةلخادلا ةلمجلا ماكحأب

 هللا نيد يف هخسن يتأي نأ لبق © اباوصو الدع . هنيعب هللا نيد يف مهل كلذ

 يتلا هتلمجب ناميالاو { لي هللا لوسر نيد نأل ؛ خسن دق ناك ولو . هنيعب

 ماكحأ خسانو {} هغلب نم ىلع تباث 3 اهل قيدصتلاو { اهب ناميالاو { اهب لسرأ
 ىلع هنم خسني ام { هدعب نيلسرملاو نييبنلا عئارش ماكحأ عيمجب .3 هتعيرش

 5 هلوسربو { هللاب نامالا وهو دحاو نيدلاو {، هتعيرش يفو 0 هنيد يفو { هناسل

 ٨ نيلسرملاو نييبنلا عيمج نم { ناوأو نامزو رصع لك يف هلوسر هب ءاج امبو

 خسنلا ءاج اذإ يبنو ، لوسر دعب نم ءاج يبن لكو ، لوسر لك خسني امنإو
 الو } لوألا يبنلا ةعيرش ماكحأ نم ، يهنلاو رمألا هتعيرش يفو ث هناسل ىلع

 هدعو نم الو . هلاثمأ الو . هنيد نم الو . هللا بتك نم كلذ نم ءيشل

 نم خسنلا هيلع زوجي ال & مكحم تباث كلذ لكو . هرابخأ نم الو 3 هديعوو

۔ ١٨٣ ۔



 لوسر هب ءاج ءيشل ، لوسر الو 0 يبن ةعيرش يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا لبق

 ؛ اندنع كلذك وهو ، ليق اييف خسنلا زوجي الو ، وه هب ءاج ءيشل الو 0 هريغ
 اميف الو 0 هللا نع ءاج امم كلذ ريغ يف ال ، يهنلاو رمألا نم هللا نع ءاج اميف الز

 ةخسان ةلي دمحم انيبن ةعيرشف { مهيلع هللا تاولص هلسر نم دحأ نع ءاج

 الإ اهماكحأ نم ءيشل الو 3 اهل خسان الو } نيلسرملاو } نييبنلا عئارش عيمجل

 ةلي هدعب لوسر الو { هدعب يبن ال هنأل ؛ هنيد ةعيرش يف كلذ خسن نم حص ام

 موي ىلإ ادبأ ةمكحم ةمكحملا لي هتعيرش ماكحاف . هنع ءاج ام خسنيف

 الو { ةمايقلا موي ىلإ خوسنم وهف ؛ هتعيرش خوسنم نم هيلع تام امو . ةمايقلا

 ءايبنألا نم يبن ةعيرش يف هانعم لح ام لكو . ادبأ كلذ ريغ يتأي نأ زوب
 هخسني مل ام { اباوصو الدعو ىده هب كسمتلا ناكو . ۔ مهيلع هللا تاولص ۔

 انعم كلذ نكي مل هثعب حصو يفي يبنلا ثعب ولو {} نيلسرملاو نييبنلا نم هريغ

 يف خوسنم ريغ ىده هلوبقو هتجح مهتفلبو هولبق اذإ نيملسملا يديأ يف ام اضقان
 نيد ةعيرشب اكسمتم ناك نمم مهيلإ هتجح غولبو 0 هل مهلوبق هللا نيد مهلوبق

 ىلع مهيديأ يف ام خسن ام دعب نم ةلق دمحم انيبن ةلاسر هغلب ولو { ةلي ىسيع

 ةلي دمحم هيبن ناسل ىلع 0 نوقتي ام مهل نيبي ىتح { ىدهو اباوصو الدع هناسل

 كلذ خسن مهرضي الو { هنيعب كلذ ربخ مهيتأيو 0 مهيلإ هثدحأ امم ثدحأ امب

 ةلمجلاب هتوعدو هتجح هتغلب ولو . يي هللا لوسر ناسل ىلع انعم ةعيرشلا يف
 مل ، مهيديأ يف امارح ناك ام وأ 3 مهيديأ يف الالح ناك ام هتعيرش يف خسن دقو

 هولبق موي مهو { هولبق يذلا همارحو هللا لالحو ، مهعفني الو كلذ مهرضي
 نأ الإ { هريغب ةجحلا مهيتأت ىتح ، دبألا ىلع هلاح ىلع وهو .3 اباوصو ىده
 ةلمجل داقتعالا ين ةفتَت دمحم ةعيرش يف مهمزلي ايع لاؤسلل داقتعالا مهيلع

 ةعيرش عيمج بلطو . هنيد ةعيرش عيمجو 7 هنيد عيمجب ةنونيدلاو { كلذ
 الو . مهعم حصي مل يذلا هللا نيد نم مهيديأ يف ام حابمو مهل لالحو . هنيد

 نع مالسالا يف دحأ باجتسا ولو ، اخوسنم ناك ولو ، هخسن ربخ مهيتأي

 ثعب دق هنأ الإ 5١ كلذ هغلبي مل وأ هتلمجو . ةي دمحم نيد لبقو ، كرشلا

 نم لبقو باجتساف ةق ىسيع نيد عئارش ماكحأ نم ءيش خسنب ةلم دمحم
۔ ١٨٤



 الدعو ىده وهو هولبق ذإ . ىسيع نيد عئارش مكحب نيكسمتملا نيملسملا

 لوسر ناسل ىلع ةعاسب بيجتسي نأ لبق خسن امنإو 3 هولوتف مهبولق يف اباوصو
 & راصمألا دعبأ يف وأ نيدسلا نيب مهو . ةكم يف وأ { ةنيدملا يف هي هللا

 ماكحأ لوبق ، مالسالا ىلإ بيجتسملا اذهل اندنع زاج امل . راطقألا ىصقأو

 لوسر ناسل ىلع كلذ خسن دق ؛ هللا نيد يف مكحلا يف ناك اذإ ، ىسيع ةعيرش

 ىسيعبو . ار ىلاعتو كرابت هللاب نامالا هيلعو . انعم هل نكل . ةي هللا

 هتغلب دق ناك نإ { قحلا وهف هللا نع هب ءاج ام نأو . ةي الوسرو . ايبن

 عيمج ىلعو . هنامز لهأ ىلإ لوسرو يبن لك يف بجاو اذه نأل ؛ ةلي هتوعد
 © ةجحلا كلذب هيلع تماق وأ 0 هتوبن وأ © هتلاسر فرعو هتوعد هتغلب نم لك

 . هللا نم قحلا هنأو { هب ءاج امب نمؤيو 3 هب قدصيو هب نمؤي نأ هيلعف

 بجي نيلسرملاو نييبنلا لكو ، نيلسرملاو نييبنلا ةوعد تناك هذهو

 قحلا هنأ ۔ ىلاعتو كرابت هللا نع هب اوءاج امبو ، مهفرع نمم مهب نامالا

 نيلسرملاو نييبنلا نيد لكو . ةلت دمحم انيبن ةوعد هتغلب نم ىلع ايك 0 نيبملا
 يذلا نيدلا فلتخي ال دحاو مهنيدو ،} ةدحاو ةوعد مهتجحو 3 ةدحاو مهتوعد

 لسرأ نم لك . ةدحاو مهتداهش تناك مهلكو 0 نيملاعلا بر نم هب اوءاج

 هنأو . هل كيرش ال هدحو ." هلللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ىلإ هتوعد تناك مهنم

 . نيعمجأ مهيلعو ةي هللا لوسر

 ممألا يف ناميالاو نيدلا وه ناكو . قحلا وهف هللا نع هب ءاج ام عيج نأو

 هللا لوق كلذو {} فالتخالا هيف زوجي الو 0 نيدلا لصأ فلتخي ال . اهلك

 : ۔ ىلاعتو كرابت

 ايصو اتو كيإ تحوأ يلاو اعون هب ىضرام نيدلا نمت مكل ع رو
 نيكرتشملا ىنع ربك هيف اؤقَرَقتَ الو يدلا اوميقأ نأ ىتسيعو ىتوُمَو ميهاربإ هي
 . 0) «بينيث نمع هلإ يرنو ُاقيآ نم هيلإ يتحتلا هيلإ مُهوُعذتام

۔ ١٨٥ ۔



 _ ۔۔. ٤, . رم ذو ٥ ۔2۔هو .سح س ٥م ص ۔ ر ۔۔ .

 نم ةرخآلا يف وهو هنم لبقي" نلق انيد مالشإلا ريغ غتبي نممو : لاقو

 3 .. (١«تقيرساخلا

 باتكلا اوتوأ نيذ ا امو مالسإلا هتا دنع يذلا نإو : لاقو -(نكلا ووأ نيذلا تلتحا اموالشالا هللا دنع ةلا ز
 عيرشت ةللا نإف هفلا تتيآب رفكي نمو ممت ايب ململا مهاج ام دينب نم آل س م 4 , ُ 7 ٥ 57 ۔۔م و ۔هرے ٥ ٥ ٥ ۔, ۔ !م ٥۔ ت

 ٥

 . (! هباشلا

 ووه ,4 إ ۔۔ڵإذ۔۔ ر ٥٨ ىروف
 . "«نوذدبناف مكبر آنأو ةدحاو ةمأ كتمأ هذهك نإ» : لاقو

 م م 2 ‘.,ِ.۔ے ث ۔ ى م رم َّ ّ

 , )٤( «نؤقتاف مكبر انأو ةدحاو ةمأ مكتمأ هذه نإو : لاقو

 . لوسرو يبن لك ىلع ادحاو نيدلا ناكف

 هلوقل ، فلتخا اذإ ؛ عئارشلا نيلسرملاو نييبنلا رومأ نم فلتخت امنإو

 نم هيدي نيب ان ًاقدَضَم يحلاب باتكلا كيلإ انلا : ۔ ىلاعتو كرابت
 ه ۔ ِإے إ رو ۔ ,ى ٠42 . 4 - .ه 2 ه رم ه ,2 هام , - ه

 نم كءاج اع مهوملا عبتت الو ةفا لزنأ امب مكنيب مكحام ونل متهمو بآتكلا
 7- 2 ٥4 ةت هد [{ 9 ., ۔5 -ح ه ۔ 2 َ ن رمث ۔ه | هر م ٠ِ م : ُِ

 نكلو ةدحاو ةمأ مكلعل ها اس ولو اًجاَهنمَو ةعرش مكنم العج ةركل قحلا
 61 ,7 لم ,ء ۔ ٥٥ ٥۔ . , _ ح "٥2 ,2 ۔٥.۔.ع2۔ ۔ . هع رمت
 متنك امب مكنننيف اعيمج مكغجرم وا ىلإ تاريخلا اوقبتساف مكاتأ امت يف مكليل

 م و ٥

 . (©) ن وفلتخت هيف

 7 ٨ هنع ىهنو { هب رمأ يذلا هنيد ماكحأ يف ءاج ام ؛ ةعيرشلاو

 رمأل ١ نم ٠6 هلبق لوسر هب ءاج ام خسن نم ء“{ يشب لوسر ءاج اذإف . همرحو

 ٠ هللا نيد يف الطاب هب ذخألا ناكو 1 هللا نيد يف اخوسنم كلذ ناك 6 يبنلاو

 ٨ هلبق نم لسرلاب ناميإلا ىلإ وعدي وهف ءاج لوسر لكو .3 الطاب هب لمعلاو

 ٠ فلتخي ال يذلا نيدلا وه كلذو 0 هبتكو هللا لسر نم هلبق نم يتلا بتكلابو

 . نارمع لآ ةروس نم )٨٥( ةيآلا ١-
 . نارمع لآ ةروس نم )١٩( ةيآلا - ٢

 . ءايبنألا ةروس نم )٩٦( ةيآلا ٣-

 . نونمؤملا ةروص نم )٥٦( ةيآلا ٤

 . ةدئاملا ةروس نم )٤٨( ةيآلا) ٥

۔ ١٨٦ ۔



 . خسني نأ هللا ءاش امم ؤ يبنلاو رمألا خسني امنإو خسني الو

 نم ةعيرش يف انعم خسنلا هيف زوجي الو 0 هيف خسن الف نيدلا لصأ امأو

 يذلا ىلعف ، لسرلا نم لوسر الو 0 ءايبنألا نم يبن ناسل ىلع الو 0 عئارشلا
 نيد ىلع ناك ام لالح اولبق دق & نيملسم ىسيع نيد ىلع نيدلل باجتسا
 . هنم ائيش اخوسنم ناك نإ ةلت دمحم ناسل ىلع خوسنم وه امم ، همارحو ىسيع

 . ةلي هللا لوسر ناسل ىلع خسني نأ لبق ، لدعو ىده وهو كلذ اولبق يذلاف

 خسن ام . هنيد يف خسنو ثعب دق ناك هنأ الإ ةنيت يبنلا ةوعد مهتغلب نكي مل ولو

 امزالو ازئاجو اباوصو الدعو ىده ناكو ٠ هولبق يذلاف ؛ ىسيع نيد نم

 ايك ، اصن هخسن ربخ مهيتأي ىتح انعم هب لمعلاو {} هب كسمتلاو . هلوبق
 بيجتسملا الو ءىشانلا اذه سيلو . هلدعو هنيدو هللا ةياده نم اصن هوذخأ

 هب نمآ نكي مل هنأ الإ & ىده هب ذخألا ناك ام مايأ يف اكرشم اغلاب ناك ولو

 . ةي هللا لوسر ناسل ىلع كلذ خسن ىتح ءىشانلا اذه غلب الو 3 هلبق الو

 هسفن ماكحأب دبعتلاو { مالسإلا ماكحأ هيلع بجو نكي مل اذإ ءعىشانلل سيلف

 خوسنملا اذه يف كرشلا ىلع بيجتسملا الو { نيدولوملا مالسإلا لهأ نم

 35 ىسيعبو ث هللاب ناميإلا نيذه ىلعو { الدعو ىده وهو . هولبق نيذلل ام

 هنيد نم خوسنملا يف انعم امهيلعو 0 نيبملا قحلا هنإ } المج هللا نع هب ءاج امبو

 ايهمزل امهنأل { همارحو هلالح نم انيبن ةعيرش مكح { ؤي دمحم انيبن ناسل ىلع
 دق الالح ناك يذلاو ، لحأ دق امارح ناك يذلا ءيشلا كلذو . هنيد مكح

 ضرألا ىلع ناك نم لك يبنو { ةعيرشلا ماكحأ يف 9 ةلي ايهيبن وهو ، مرح
 ين هثعب دعب نم ءىشان وأ & بيجتسم وأ 0 ناميإلا مدقتم نم ؤم نم نيلقثلا نم

 نيح نمف . هنأش ركذ الو ، هربخ مهغلبي مل ولو { هب هللا مهدبعت ام لصأ

 عيمج ىلع هتلاسرو هتوبن تتبث دق لوسر لك كلذكف 0 لوسرلا هللا ثعب ام

 هللا نيد يف هتعيرش ماكحأ مهيلع تتبثو { مهيلإ لسرأ نم ضرالا لهأ

 . مهغلبت مل وأ هتوعد مهتغلب
 ٨ هلبق لوسر ةعيرشو . هلبق يبن نيد نم ىده ىلع مهنم ناك نمو

۔ - ١٨٧



 مقت مل نإو ، هب كسمتلا مهلو { مهاده ىلع مهف . هلبق ىدهلا نم ءيشو

 يف ىده وهو . هولبق امم هناسل ىلع خسن امم ءيش ةجح الو { هتجح مهيلع
 . هب ناميإلا مهيلع تبث ةلاسرب هربخ مهءاج اذإف { هربخ مهيتأي ىتح هللا نيد
 مهيلعف كلذ ىلإ عدي مل ولو . ۔ ىلاعتو كرابت هللا نع هب ءاج ام عيمجبو

 كلذريغ مهعسي الو & قيدصتلاو { هب ءاج امب ناميإلاو قيدصتلاو { هب ناميإلا

 هولبق يذلا مهاده ىلع مهو . هتعيرش مكحب لاحتنإلاو . هنيدب ةنونيدلاو

 . اصن هخسن ربخ مهيتأي ىتح اصن هللا نع

 نيد اولبق مهنأ الإ { ىده وهو اصن هولبق اونوكي مل ولو خسن دق ناك ولو

 نم ءيش مهغلبي مل اذإو ؤ، اصن هعئارش نم ائيش اولبقو 3 هب اونمآو © يبنلا
 انعم مهلوبق ناك ام . لسرملا ناسل ىلع مهغلبت مل ام خسني ىتح هتعيرش ماكحأ

 غلابلاك اذه يف اوناكو . اباوصو الدع هلبق يبنلا ةعيرش ماكحأ نم خوسنملل

 يف ناك ولو ، كرشلا نع بيجتسملاو هثعبو ، لوسرلا ةلاسر دعب نم ءىشانلا

 . هتعيرش ماكحأ مايأ ينفو ، لوألا لوسرلا مايا

 ٨ هنيد يف اولخد وأ 3 هنيد ىلإ ىعد نم ىلإ وأ لوألا يبنلل نوبيجتسلملاو

 هنم اولبق اونوكي مل ولو { المج هب ءاج امو . هب اونمآو نيدلا ىلإ اوباجتساو
 كلذ يف اوناك & ثوعبملا لوسرلا ناسل ىلع خسن ىتح ، اصن نيدلا نم ائيش

 لوسرلا ثعبو ، كلذ خسن دعب نم ءىشانلا غلابلاو ، بيجتسملا لثم انعم

 تقو لك يف نيدلا ةلمج ماكحأو ، نيدلا عئارش ماكحأ يناعم مهفاف ، رخآلا

 ٨ نامز يف الو { نامزل اهماكحأ فلخت الو { فلتخت نل اهنأ ملعاو { نامزو

 توم دعب نم الو ، لوسرلا ةايح يف الو { ناوأ يف الو ، رهد يفالو

 . لوسرلا

 هيلع تبث وأ { مالسإلا مكح همزل وأ { مالسإلا يف لخد نم لك ىلعو

 نم مكح وأ { هوجولا نم هجوب مالسإلا مكح هل تبث وأ { مالسإلا مكح
 يف وأ . ناك رصع يأ يف وأ . ناك ةعقب يأ يف تاقوالا نم تقو يف ماكحالا

۔ ١٨٨ ۔-



 رارقإلا لهأ نم وأ ، ناميإلا لهأ وأ ، كرشلا لهأ نم ناك نيدولوملا يأ

 ىلع ام كلذ هتقو يف هيلعو ملسملا اذهلو { ءاوس كلذ لكف . نيقفانملا

 يبن ةعيرش ماكحأ نم كلت هتعاسو { كلذ هتقو يف نيملسملل امو 0 نيملسملا

 نم لوسر الو . ءايبنألا نم يبن هتعيرش مكح خسني مل يذلا نامزلا كلذ

 تنيب دقو } ءاوس كلذ لكف ؛ تام دق وأ 7 امئاق ايح لوسرلا ناك ، لسرلا

 ججحلا ةرثك هدزت ملف الإو 3 افصو هبلق رصبأ نمل ءافش هضعب يفو هيف ام كل

 . افسعتو افدهت الإ تانيبلاو تايآلا الو

 يدتهي نال ©} لئالدلا نم تاحضاولا هذهو & ججحلا هذهب اندرأ امنإو

 لك لوق ىلع اهلدع رصبأ نم اهمدقيو } لئاسلا اهب يفتكيو . لقاعلا اهب
 نم نيلئاقلا لوق نم قحلا قفاو ام الإ & باوصلاو اندنع ىدهلا اهنأل 3 لئاق
 . لوبقم هلكف ضعب نم هضعب هلك باوصلاف { نيرخآلاو نيلوألا

 عيمج نم ىده هلوبقو } اصن هللا نيد نم عيش لوبق ناك فيك رظناف

 هنيعب هل همكح ناك 3 كل اهتنيب ىتلا لاوحألاو & كل اهتفصو ىلا لزانملا

 نم همزلي اهيف ةلمجلا ماكحا ال هنيعب هماكحأ هيلع ناكو . ةلمجلا ماكحا ال

 { هب لمعلاو ، هب كسمتلا نم مكحلا هل تبث اميفو 5 ةلمجلا نود هنيعب هلوبق
 هتيلب تلزن اذإ امزال يكح كلذ نم عيش لكل نأ ملعتل ةلمجلا نود { هب هيلعو

 هتغلب نم ىلع بجو فيك رظناف {. هب ةوعدلا تغلبو 5 هب ةجحلا تماقو 0 هب

 ذإ هيلع ضقتني ملف ةلمجلا مكح هضقني امع ۔ باوص ىلع وهو ةلمجلا ةجح
 . اصن ةجحلا هب هيتأت ىتح . اباوص هنيعب هلبق دق ناك

 اصن ماكحالا نم اهيف ام لبقي ملو { ةلمجلا لبق نمل نكي مل فيك رظناف
 امب ناك كسمتلاب ةجح ةلمجلا لوبق هل نكي مل فيك خسن ىتح . هنم ائيش وأ

 يتلا ةعيرشلا مكح نم ءيشلل هغولب ناك فيك رظناو { خوسنملا ريغ اهيف ءاج

 مكح ىلإ ىعدي ولو . هلبق ام باوص نم هدي يف امل اخسان هدي يف ام خسنت

 8 لسرملا يبنلا ربخ ءاج دق هنأ الإ { اهيلإ وعدي يبنلا نأ اهب عمسي ملو ةلمجلا

۔ ١٨٩ ۔



 ناك فيك . اذكو اذك نع ىهنيو { اذكو اذك لحي وأ ، اذكو اذك مرحي هنأو

 فيك . اباوصو الدعو ىده هل ناك امم هدي يف امل اليزمو .3 هيلع هنيعب ةجح
 . اهنأش ركذ الو { اهيلإ يعد الو ، ةلمجلا ربخ هتأي ملو ، هل خسانلا ربخ هضقن

 نمل ، رودصلا يف امل ءافشو 0 ارونو ةياده اهريبدت يف نإف 0 رومألا هذه ربدتف

 ريركت هدزي ملف الإو ، ىريو هبلقب عمس نمم ناكو { ارصبم رومألا هذهل ناك
 يف هتجحو قحلا ةوعد كلذكو . ايكبو انايغطو ايصو 7 هبلق يف ىمع الإ مكحلا

 تغلب ام لك هنيعب هنم عيش لك صوصخم . ناوأو رهدو 3 نامزو رصع لك
 وأ ، هلوصأ نم لصأ وأ } هماسقأ نم مسق وأ هماكحأ نم عيش يف ةجح هنم

 هب ىلتبملاو هغلابلو ، مزال هنيعب همكحف ؛ همازلإ نم مزال وأ { همارح نم مرحم
 © هءارو امو ، كلذ مادق ام ردي ملو 3 هاوس ءيشب عمسي مل ولو 5 مئاق هدهاشب

 كلذب هل - ىلاعتو كرابت هللاو ، بجاو هيلعو .7 هنيعب هل مكحلا كلذ نإف

 دعب همايقبو ؤ، بقاعم هيلع هريغ ةجح مقت مل ولو كلذ عييضت يف هلو & بلاطم
 ىدهأو {. هتجح هل نابأ ام الإ هنيد عيمج هفلكي الو ، بساحم هعييضت وأ كلذ

 نيغلابلا نم ناك ايثيحو ةقيلخلا نم ناك ام عيمج نم ٠ هتنمو هلضف هيلإ

 ، رصمو ةدلبو {} رطقو ةعقبو { ناوأو رهدو ، نامزو رصع لك يف 0 نادلولاو

 . هللا ءاش نإ © كلذ ملعاف ، هقلخ نم دحأ يف هللا نيد ماكحا فلتخت ال

 يذلا نإف { رانلا هلعف وأ هكرت ىلع هللا هدعوأ ام ةلمجب رقأ نم امأو

 . هللا ءاش نإ لاض لعفو عيض

 ءيش لك توبث نايب نم ةيافك هيف ام اذه نم ىضم دق : هريغ لاق

 3 ةلمجم راثا هذهو { هريغ مزل ولو ، هريغ طوقسو 3 هريغ نود هموزلو 0 هنيعب
 اهنأ ءايشألا عيمج نم اهريغ يفو اهيف ليواتلا نأ الإ © انعم لصالا يف لدع وهو

 نم ءىش لكو ، تارسفملاو تالمجملا نم ءاج ام ىلع ال ،} لدعلا ىلع جرخت

 عيض اذإ هفالخب مئاقلا عفني الو ، هسفنل ةلمج انعم وه هللا نيد لوصأ

 . هفالخ نم مزل امب مايقلا دنع اهنم عيش رضي الو {} همكح

 اوملعي ىتح فوقولاو مارح هنأ اوملعي مل اذإ مهيلعو ؛ باتكلا نمو

۔ ٠٩١۔



 . اورفكو اولض هنع اوهن ام اولعفف مهلهج لاح يف اوفقي ملو هولعف نإف ؛ وه ام

 ةداعإ ىلإ جاتحي ال ام هيف لوقلاو 0 اذه ريسفت ىضم دق : هريغ لاق

 . لاعت هللا ءاش نإ هيف لوقلا

 لاح يف هللا ىلع اولوقتي مل ايف ادبأ هلهج مهعحسي ام امأو ؛ باتكلا نمو
 اوقلي وأ ، الالح اومرحي وأ { امارح اولحيف هللا ىلع اوعدا الو 3 اطخلاب مهلهج

 © ثيراوملا ةمسق ملع هنإف ©} مهلوقب اونمؤي الو اولبقي الف مهوملعيف ةجحلا

 هللا ىلع اولوقتي مل ام نوملسم مهف هلهج مهعسي امم . لحأو هللا مرَح ام ملعو

 اوقدصي الو 0 ةمرحلاب اوفقي وأ . مارحلا ليلحت وأ {، لالحلا ميرحتب اطخلا

 . مهتيقل اذإ ةجحلا

 وأ 6 هباتك مكح نم هلللا نيد يف امارح تبث ام لك ؟ هنأ انعم : هريغ لاق

 ، هملع وأ كلذ لهج دحأل سيلف 3 نيقحملا نم ةمألا عامجإ وأ ، هلوسر ةنس

 نم همارح ليلحت وأ & كلذ لالح ميرحت نم انيد تبث ام فالخب هيف لوقي نأ

 ضقن هل سيل هنأل ؛ ةجح كلذ يف هغلبت ل ولو 0، نيدب الو . يأرب نيدلا عمج

 . نيدب الو يأرب ملعب الو . لهجب كلذ هعسي نلو { هنيد نم هللا نع ءاج ام

 نيدب وأ يارب < هنيد نم هللا لالح مرحملاو ٠ هنيد نم هللا مارحل لحملاو

 . ليق اييف اندنع لاض كلاه وه

 وأ & باتكلا درف ، هلوسر ةنس وأ 0 هللا باتك مكح نم كلذ لحأ نإف

 ٠ باتكب ةنسلا وأ ، ةنسلاب باتك ليوأت نم لالض ليوأت ريغ ىلع اصن ةنسلا

 ةنسلا وأ باتكلا دري وهو & صضعيب اهضعب ةنسلا وأ © ضعبب هضعب باتكلاو

 هلواتي وأ ، كلذ ليوات دريو & بتي مل نإ لتقي كرشم { اصن ةنسلا وأ باتكب
 قفانم . ةمعن رفك رفاك ضعبب هضعب نيدلاب هليوأت نم قحملا ليوات ريغ ىلع

 (نيدلاو انعم يأرلاب) : كلذ يف هلوقو . بوتي نأ الإ مالسإلا يف هل ظح ال
 هذهو ٠ لوقلا نم نيدب الو 6 يأرلاب نيدلا فلاح نأ هل سيل هنأل ؛ ءاوس

۔ ١٩١ ۔



 . نيدب الو يارب اهليوحت زوجي ال نيدلا لوصأ

 كلذ ملعب ةجحلا غولب لبق هللا نيد نم كلذ مرحمو لعفلا ةعقاوم امأو

 جورخلاب 9 كلذ ملع نع لاؤسلا داقتعاو كلذ نم لالحلا يرحت ىلع ، هيلإ

 نم ةلمجلا يف وأ امارح ناك نإ هنم ةبوتلا داقتعاو ، مرحمو مثأمو ةمرح لك نم

 نع هداقتعا نم لام إ الو { نيدب هيلع مقي ملو مثأم لك نمو 3 مرحم لك

 هبكر يذلا ىلع مكحلا يف هل عقي امم مومعم وأ أ صوصخ يف ةبوت وأ ، لاؤسلا
 موقت ال يتلا تامرحملا عيمج نم ةبوتلاو لاؤسلا هداقتعا نم ىون اييف لخاد

 اذه يف نأ ؛ يعمف ؛ ههبشي ام وأ عامسلاب كردت الو ، لوقعلا نم اهتجح

 : نيلوق

 لوقلا ىضم دقو 5 اذه ىلع بكر ام بكر اذإ ملاس هنأ ؛ امهدحأ

 . اذه لبق هيف لالتعالاو ةجحلاو

 دقو { ملعي مل نإو 3 مادقإلا هل نكي مل هنأل ؛ كلاه : ليق هنأ ؛ يعمو

 { رارطضالا لاحب لزني نأ الإ } لالحلا نم هريغ ىلإ مرحملا كرتي نأ ردقي ناك

 ، رارطضالا لاح نم هيف زوجي ام ىلع هعقاوف ث رارطضالا هيف زوجي اميف

 . هملع وأ هلهج هل زوجي ام قفاو هنأ . افالتخا كلذ يف ملعأ الف

 هب لمعلا تقو رضحف . هلعف امزال هللا نيد عيمج نم ناك ام امأو

 ىلإ غلبي الو { ردقي ال امم ملع هغلبيو { هيلع هتجح موقت نأ لبق { هل موزللاو

 ملف ههبشأ ام وأ ، عامسلاب الإ هملع ىلإ غلبي الو } لوقعلا ةجح نم هملع

 نع وأ ، مزاللا كلذ صوصخم يف همزلي ايع لاؤسلا عيضي ملو ، نيدب هكرتي
 كلذ عييضت نع ةبوتلا داقتعا الو & صوصخملل دتهي مل نإ مزاللا ةلمج

 هنأ ملعأ الف { مزاوللا نم عيض ام ةلمج نم وأ ، هيلإ ىدتها نإ صوصخلا

 هتقاط قوف فلكي نأ زوجي ال هنأل ؛ ملسم ملاس هنأ الإ ؛ ليواتلا يف انعم جرخي

 . رومألا نم ءيش يف هللا نيد يف

۔ ٢٩١۔_



 روصحم نم وأ مدقتم ملعب هيلع ردقي الو 0 هقيطي ال ام ملع فلك اذإو
 داقتعا نم هيلع ردقي ام عيضيال وأ ، كلذ بلط عيضيف هيلع ردقي ملعم نم

 ىلع صوصخملاو ةلمجلا يف ةبوتلا داقتعا نم هيلع ردقي ام وأ & كلذ بلط

 . هقيطي ال ام فلك دقف ؛ انفصو دق ام

 ىلعوأ { نيدب مراحملا نم ائيش بكر وأ { مزاللا نم ائيش عيض نإ امأو

 © عيضم اذهف هنم ءعيشل وأ { هيلع ردقو { هيلإ يدهأآنإ انفصو امل لامهإ
 نم عيض اذإ { مراحملا الو { مزاوللا نم هيلع ردقي امل عييضتلا يف هل رذع الو

 . امزال كلذ هعييضتب عيضف . ملعب وأ ، لهجب هلؤح وأ هلؤط نم ائيش كلذ

 3 املاس كلذ نم ءيش يف نكي ملو ى ايثآ انعم كلذ عيمجب ناك امرحم بكر وأ

 . حمعو الهج كلذب هللا هدازو

 هلوق نم هدوهجم لذبو هتينالعو كلذ رس يف هتدارإ يف قدص نم امأو

 هنأ انعم لاحم الو ، هفعض ىلإ هللا هلكي ملف هتقاطب كلذ نم غلب امب هتينو هلعفو
 عيمج نم هيلع بوتيو 3 هتعاط نم هيضري ام ىلإ هيدهيو { هتردقب هدضعي انعم

 هنيد يف اذه يف ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلل نحنو { هتيصعم نم كلذ لاح يف بكر ام
 . نودباع هلو ، نوبرقتم هبو ، نودهاش

 . انل قيفوت الو } نوعجارو نوبئات هيلإ 3 اذهب انتداهش كرت نمو

 ةقيلخلا نم دحأ هقحتسي ام نأل ؛ هلضفو هللا نمب الإ ةقيلخلا نم دحأل الو

 { هللا نيد نم لوصألا هذه يف كسفن لخدي الف {. هلدع مكح يف مهنم ءيشب

 لوقي امنإ ملاعلا نإف ؛ لوهج وأ ملاع نم 0، اذه فالخب لوقي نم لوق نم قيض

 فلاخي امل ال لوسرلا ةنسو 0 هللا باتك قفاو امب لوصالاو عورفلا ماكحأ يف

 ليوأتلا ةفلاخمب ، لوضفلاو فيلكتلا لهأ هلوق فلاخي ام ىلع كلذ

 ىلإ لكف ، دحاو قحلا لكف الإو ؛ ماعلاو صاخلا يف قحلا ةفلاخمو . ماكحألل

 عيمج يف قحلاب هللو ، دهاش هرومأ عيمج يف قحلابو ، دئاع نيقولخملا نم قحلا
 . دباع هرومأ

۔ ٣٩١۔_



 وأ ، لعف وأ ، لوق يف { نيدلاب انعم نيدلا ةفلاح زوجي ال هنأ ملعاو

 نيدملاو . ملعب وأ لهجب . رومألا عيمج يف ةين وأ ، لمع وأ 5 لوقب كرت

 ٥ ملعب الو } لهجب كلذ يف هل رذع الو & لاح لك ىلع كلاه نيدلا فالخب

 نم وأ { ةيصعمب هلل نيدتم نم امرج مظعأ ةيصعم دحأ هللا ىصع هنأ ملعأ الو

 يف رتفم وأ { هتمحر نم رومألا نم ءيش يف ۔ ىلاعتو كرابت هللا نم سي ؤم

 وأ هتريرس يف رومألا نم ءيش يف هلل عداخم وأ { هتبوقع يف هللاب رومألا نم ءيش

 . هتينالع

 3 هرومأ عيمج يف عبرألا لاصخلا ءالؤه نم دبعلا ملس اذإ هنأ ؛ يعمو

 هللا مكح دقف . هرودقمو رومألا عيمج يف هدوهجم لذب عم ةدحاو نهنم هقحلت ملو

 طق هل َلصُي مل ولو { هتدابعو هتعاط ةقيقح هللا نم صلختساو . هتداعسب

 نم هنيعب ادحأ هل لاو الو . هيداعأ نم هنيعب ادحأ هل ىداع الو . ةالص

 لاعف نم ائيش هل كرت الو { مزاوللا لاعف نم هنيعب ائيش هل ىدأ الو { هئايلوأ

 قالخأ نم نههبشي ام وأ ، لاصخلا هذه دحأ هقحل نم نأو ث مراحملا

 عدي مل ولو 5 ةرخآلاو ايندلا يف هتبوقعو هللا طخسل قحتسم هنإف } لالضلا

 لاعفلاو لاقملاب هللا ىلإ لسوتو 0 اهملع الإ ةدابعلا نونف نم هللا ةدابع نم ائيش

 دنع هنإف ؛ لالضلا نم ةرذ لاقثم ولو }، لاصخلا هذه دحأ نم هبكر ام ىوس

 . لاهجلا مظعأ نم هللا

 نوملسي ال يتلا ةلبقلا لهأ يف اضيأ ةوعدلا نمو ؛ باتكلا نمو

 هللا لوسر ادمحم نأو {} هل كيرش ال هدحو . هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش .0 اهب الإ

 ءاج امل نيضقانلا ثدحلا لهأ نم ةءاربلاو 5 هللا نع هب ءاج امب رارقإلاو . ةلي

 رارقإلا دعب مهنم رهظ دق ةلبقلا لهأ نأل ؛ هلهج عسي ال اذهف 0 هللا نم

 نم مهنمف 7 هيلع ءاعدالاب 3 هللا نع ءاج ام اهيف اوضقن {. ثادحأ ةلمجلاب

 لتقو ، ضرألا يف دسفأو ۔ لجو زع ۔ هللا لزنأ ام ريغب مكحو إ ربجت
 . قح ريغب مهلاومأ ذخأو ، نيملسملا

۔ - ١٩٤



 مهو هلل ودع وهو 0 همد هللا لحأ دقف انيلع ريغ نمو : اذه انل اولاقو

 لالح نيكرشم مهومسو ، بذكلا هللا ىلع اوعدا جراوخلا تجرخو { ةربابجلا
 ۔ ىلاعت هللا نأ اومعزو . ةينالعلاو رسلا يف مهلتقو مهلاومأ ةمينغو { مه ؤامد

 لحتسيو ث مهلوق لثم لقي مل نم مد اولحتساو 0 هيبن ناسل ىلع كلذب مهرمأ
 . اومرح ام مرحيو اولحتسا ام

 باب

 ةيصولا كرات يف لوقلا

 ةيصولا همزلت يذلا صوي مل اذإ : ليق هنأ يعم لاق : هريغ لاق

 ةضيرفلا عض دقف . .ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق ايك ، اريخ كرت دقو { نيبرقألل

 نم وهف ث نيقتملا نم نكي مل نمو . نيقتملا نم ناك نإ { هيلع هللا اهبجوأ يتلا
 نكي مل ، نيقتملا ىلع هللا بجوأ ام عيض دقو نيقتملا نم ناك نمو 0 نيقسافلا

 . نيقسافلا نم ناكو نيقتملا نم كلذب

 مالسإلا يف هل نوكي { رذع ريغب هيلع هللا بجوأ ام عيض نمل سيلو
 هنم ىلاعت هللا بجوأ يذلا ربخلا نإ : ليق دق هنأ الإ ، قسفلا نم جرح

 وه هنأ تبث نأ ايلف ، عامجإلا يف لاملا وهو { هكرت نم ىلع 0 نيبرقألل ةيصولا
 اذإف ©} اريخ كرت نم ىلع ةيصولا ىنثتسا ۔ ىلاعتو كرابت هللا اندجوو 0 لاملا

 نأ ملعن ال هنأل { انعم ءانثتسا هيف نكي مل ، هيف لصافتي ال هسفن لاملا ناك

 ريثكلا لاملا نأ انعم هنكلو 0 لاملا مسا هيلع عقي ائيش كرتو الإ تومي ادحأ

 نم ربخلا ليوات يف فلتخا هنأ انعمف 0 هبر نم فورعملا لضفلا هيف يذلا

 . لاملا

 نم هيلع ناك امو هتاعبتو هنيد ءاضق دعب كرت اذإ : ليق هنأ بسحأاف

 قيناود ةسمخ . دابعللو هلل مزاللا عيمجو { ةاكزلاو تارافكلا نم ؛ هلل قوقحلا

۔ ٥٩١_۔.



 هللا نأ بسحأ اميف { هب لاق نم كلذ يف لواتو 3 ريخلا نم ناك { مهاردلا نم

 ةسمخ نم سمخلا نأ تبثو . اتباث اقح ،©. سمخلا ةمينغلا يف تبثأ ىلاعت ۔

 . جرخي ادعاصف قيناود

 . اهيف ةمينغ نوكي الو } ليق اييف 8 كلذ نود نم جرخي ال هنأ بسحأو

 سمخ ال هنأ بسحاف كلذ نود امو ، ادعاصف قيناود ةسمخ نم الإ ةمينغلا

 هيف تبث ام هنإ : هلوق ىنعم ىلع ؛ هيف تبث اييف : لاق { ةمينغ نم وهو . هيف

 . نيبرقألل ةيصولا هيفو } ريخو لام وهف }‘ ضورفم قح

 دعب نم .0 اهتميق وأ مهرد يتئام نود اميف نوكي ال : ليق هنأ بسحأو

 نم لقأ يف جرخي ال { ةاكزلا نم هدابع ىلع هضرف يذلا هللا قح نال 0 ةمزال

 . اهتميق وأ مهرد يتئام نم لقأ يف ، كلذ موزل تبثي الف 3 كلذ

 دعب اهتميق وأ مهرد ةئامعبرأ نم لقأ يف نوكي ال : ليق هنأ بسحأو

 . مزاللا

 . اهتميق وأ مهرد ةئامتس نم لقأ يف نوكي ال : ليق هنأ بسحأو

 بسحأ اييف ىنعملاو ، مهرد فلأ نم لقأ يف نوكي ال : ليق هنأ بسحأو

 يف فالتخالاو لضافتلا تبث نأ املو } لضافتي 0 ريثكلا لاملا يف هبهذم هنأ

 ذإ { عطقلاب هنيعب هنم عيش يف ةلعلا لوخد رعتي مل ؤ رهاظلا مكح يف لضافتلا

 نم عامجإ وأ { هنيعب عيش يف ةنس صن وأ ليزنت صن نم ؛ عامجإ هيف تاي مل

 ىلع الإ هنيعب ءيش ىلع اعامجإ جرخيف . هيف نوفلتخي ال ، نيملسملا لوق
 ىمسم ءيش مث نكي ملو ، ريثكلا مسا يف فالتخالا رعتي مل ريثكلا بهذم

 مل ذإ { هنيعب ءيش ىلع { رهاظلا مكح يف ريفكت عطق مقتسي مل عامجإ هب حصي
 . هملعت الو . انعم هنيعب عيش هيف تبثي

 كلذ نم ائيش كرت نم ةئطخت ىلإ بهذي هنأ ملعلا لهأ نم دحأ نع ليق

 كرت اذإ : ليق دق هنأ الإ © رهاظلا مكح يف نيبرقاألل هيف صوي ملو . ادودحم

۔ ١٩٦ ۔



 صوي ملو & كلذ نم رثكأ اصيخرت هيف ملعن ملو { نوملسملا هلاق امم رثكألا
 نم هجوب . كلذ يف رذع هل نكي ل اذإ .3 هتيالو تكرت نيبرقألل ءيشب

 . قحلا ليوأت يف هل جرخي 0 هوجولا

 همزال دعب . كرتي نأ ذعب الإ ةيصولا هيلع يجت ال : ليق هزأ ؛ ىعمو

 لعب . كل تفصو ام دحأ كلذ دعب كرتيو اضيأ هل ناعقوي ‘ همداخو هنكسو

 . مداخلاو نكسملاو مزاللا

 . لاملا سأر نم وه : لاق نم لاقف .3 هنفك ف فلتخا دق هنأ ؛ يعمو

 سأر نم ناك اذإو . جورحع اياصولا عم . ثلثلا نم : لاق نم لاقو

 مل اذإ نيبرقألا نأ ملعأ الو & ىنثتسا ام عم اضيأ نفكلا دعب هنأ يعمف . لاملا

 ‘ يصومل ١ ىصوأ هب امم . مزاولل ١ نم ء يش ىلع نولخدي . ء يشب مهل صوب

 دقو . ةمزال تارافك الو جح الو ةاكز الو نيد نم . هوجولا نم هجو نم

 قتعلا نأ بسحاو ث نوبرقألا هيلع لخدي مل هتبقر قتعب ىصوأ نم : ليق
 هنأ . نشتسي ل كلذ الولو . مزال بيس نم الو . ةراقك نم امزال نكي ل انهاه

 كلذ ف لخدي ل ةلفان ةجحب ىصوأ ول هنإ : ليق هنأ بسحأو

 . نوبرقألا

 يف ءاجف ، ءيشب مهل صوي مل اذإ اهيف نولخدي : ليق هنأ بسحأو
 ةنونيدلاب ةئطختلاو ةءاربلاو فالتخالاو { مالكلا نم ةعس { نيبرقألل ةيصولا

 . هيف كشي الو هيف فلتخي ال ءيشب الإ تبثي ال . عطقلاب

 هللا بجوأ دق يذلا ريخلا كرت نم هنأ ؛ انعم هنإف ةنونيدلا ةلمح ف امأو

 يشب مهل صوي ملف © نوثري ال نيذلا نيبرقألل © ةيصولا هيف هيلع

 لصأ يف . هب هللا رمأ ام عّيض دق هنأ ؛ - ىلاعت هللا لاق ايك ، فورعملاب

 نمو . هاصع دقف رذع ريغ نم هب هللا رمأ ام عيض نمو { ةنونيدلاب انداقتعا

۔ ١٩٧ ۔-



 نم اندنع هل جرح الف . هرمع نايصعلاب امتاخ . _ لاعتو كرابت ۔ هللا ىصع

 . ةكلملا نم هللاب ذوعن © توملا دعب .ةمتاخلا دعب ةبوت ال هنأل 0 ةكلملا

 ىلع ةالصلاو . ىحضألاو رطفلا ةالص كرت نم : ليق ؛ باتكلا نمو

 { ةالصلا نم ءيشب ع وطتي ملو © ةدحاو ةعكر الإ رتولا لصي ملو { ةزانجلا

 3 لع ضرفي مل اذه لك لاقو } ةضيرفلا ةالص لبق يتلا ، رجفلا يتعكر كرتو

 . كلذب كرتي الو هل حصنيو ٠ لضفلا نع بغر دقو 3 ةسيسخ هتلزنم نأ

 عولط لبق رجفلا ةالص دعب وأ . رصعلا ةالص دعب ىلص نم امأو

 نإف . باتتسُي هنإف { رذع الب ادمعتم .0 ةعامجلا ةالص كرت وأ . سمشلا

 . ةنسلا كرت دق هنأل 0 هنم ءىرب الإو بات

 ىلع وأ ؛ هكرتب ةنونيدلا ىلع ؛ كرات اذه نم ائيش كرت نإ : هريغ لاق

 نمي صقنت وأ ؛ هلعف يف هلعف نمل ةئطختلا ىلع وأ ز هباوثو هلضفب فافختسالا

 ريغ ىلعوه كرت نإ امأو 5 انعم كلذ يف هل رذع الف . هلعف يف نيملسملا نم هلعف
 . هيناعم فلتخت هنأ ؛ يعمف . لاوحألا هذه

 ٥ اهكرتب هل رذع ال نمم كرات ايهكرت نإف ؛ ىحضألاو رطفلا ةالص امأف

 مل نإ هنم أربي هنإ : ليق دق هنأ ؛ يعمف { ايهب مايقلا ةنسلا يف هيلع تبث دقو

 . كلذ نم بتي

 ‘ اهكرت ف رذع ال يتلا ‘ ةبجاولا ننسلاب اهقحلي اضعب نأ بسحأو

 . ايج مايقلا هصخ نمل

 ٠ هتيالو كرتب ٠ كلذل هكرت ف ] ةلزنملا سيسخ هنإ : ليق هنأ بسحأو

 . هنم أربي الو . كلذ هكرت ىلع هتداهش طقستو

 كرتي الو & كلذل هكرت يف ةلزنلا سيسخ : ليق دق هنأ بسحأو

 . هتيالو

۔ ١٩٨ ۔



 © ضعبلا نع ضعبلا هب موقي امم هنأ ؛ ديعلا ةالص يف ليق هنأ بسحأو

 يف كلذل كراتلا لاوحأ تفلتخا امنإ هلعلو ضعبلا مايقب ضعبلا هيف رذعلو
 . ىنعم ىلإ دحاو لك .، هيف فالتخالا ىلإ بهذ نم بهاذم فالتخالا

 رصم لهأ لك ىلع هنأ . ديعلا ةالص يف هيف عامجإلا نأ بسحأو

 3 كلذ اوكرت اذإ مهنأل © مهعمجاب كلذ عييضت رصملا لهأل سيلف . ةالص

 هتنس توبثو { مهل اهنس هنأ . ةلي هللا لوسر نع تتبث يتلا ةنسلا اوكرت
 . ملعلا لهأ نم دحأ نيب هيف فلتخي ال

 العف هيلع عامجإلاب ىفكو ش لمعلاو لوقلا يف هيلع عمجم هنأ بسحأو
 . رارقإلا لهأ عيمج نم ث راصمألاو قافآلا لهأ نم

 ؛ ةنسلا عييضت كرت مهعسي مل © مهلك رصملا لهأ كلذ كرت نإف

 هلك رصملا يف مزلت امنإ ايهأ ىلإ بهذي يذلا لعلو 0 رذع ريغب اهيلع عامجإلاب
 ةعمج رصملا يف مزلي امنإ { ةتباث ةضيرف يه ذإ { ةعمجلا ةلزنمب ، ةدحاو ةعامج
 دق تناك نإو ، ةضيرفلا نم ةتباث ةنسلا تسيل هنأ بهذي هلعلف 3 ةدحاو

 . ةنس تتبث

 . ةنس اهنإ : ليق هنأ بسحأو

 يف اهعييضت مهل سيلو ، عماج دجسم هيفو {، عماج دلب لك يف مزليو

 ةعامجلا ةالص ذإ } ضئارفلاب ةقحال ةتباث ةنسلا ىلإ بهذي هلعلو 3 دلب لك

 اهب اوميقي نأ مهيلعو { ةعامج ىلصت نأ ةضيرفلا تاولص دلب لك يف { ةتباث

 لهأ عبيضت يفف . اهكرت يف ةءاربلا مكح تبث نأ ينبجعيو ، دلب لك يف ةعامج

 ، رذع ريغ نم هيلع اوعمجي نأ ، كلذ مهعسي ال هنأو ث اعيمج اهل رصملا

 دلبلا لهأ عامجإ يفف اهيف ةيالولا كرت تبث نإ ينبجعيو { مالسإلا يف مهجرخي

 3 عامجإلاب كلذ كرت مهعسي ال نأو { امل نسحيو ردقي نمم ، اهكرت ىلع دحاولا

 مايق عم 3 اهكرت ىلع نامدإلاب تفرع نم قحلي لاحلا ةنسح نوكت نأ ينبجعيو

۔ ١٩٩ ۔



 يف لضفلا لهأ نم نوكي ال . مالسإلا لئاضف نع بغري نم هنأل اهب ضعبلا

 . مالسإلا يف هتلاح سخت لب . مالسإلا

 لاجرلا نم } لاحب هجرخي جرح هلو ، لاوحألا عيمج يف روذعم لكو

 هقحلي امنإو :{ لاح ةسخ الو . ةيالو كرت الو { ةءارب هقحلت الف { ءاسنلاو

 . اهيلإ غولبلاو اهيلع ةردقلا دعب { مايقلا اهب هصخ نم ماكحالا

 نمل ، اهموزل يف فلتخي ادحأ نأ ملعأ الف . ةزانجلا ىلع ةالصلا امأو

 ءىزجي ضعبلا نإف ملعأ الو } نيرقملا نم هيلع بجت نميف 0 اهب مايقلا هصخ
 رصم يف الو . ةلبقلا لهأ نم تيم نود تيم يف كلذ سيلو & ضعبلا نع اهيف
 كلذ نم عيش موزل هصخ نم لكو ث رفسلا نود رضحلا يف الو } رصم نود

 هنأ ؛ يعمف رذع ريغب هكرت نإف { هنم هب مايقلا ىلع ردق ام { هب مايقلا هيلعف

 . كلذب كلهيو { هل رذع ال : ليق

 كلذب كسمت نمف . هتنس نم يهف 3 ةدحاو ةعكر رتولا ةالص امأو

 ماق نم لاحلا سيسخ نوكي الف ، لضفلا نع بغار ريغ . ةنسب ىلوتف
 ٥ كلذ كرتب فافختسا ريغ نم لضفلا ىلع هنم ةبغر ناك نإو . ةنسلاب

 يف لضفلا نع بغر نم نال ، لاحلا سيسخ وهف { كلذ لعافب ءازسےتسالاو
 سيسخ نوكي لب ، مالسإلا يف الضاف نوكي الف 0 مالسإلا لئاضف نم عيش

 نم هريغب الاغتشا لضفلا نم ءيشب كراتلا كرت سيلو } لضفلا نع لاحلا

 لكلو ث ةعساو مالسإلا لئاضف نكلو ، لضفلا نع هنم ةبغر ، لضفلا

 . ىون ام ءىرما

 { ءيشل داهجلاو ةعامجلا ةالصو دايعألاو ةزانجلا ةالص كرت نم كلذكو

 3 هريغ كلذب موقي نأ دعب لضفلا نم ههبشي امل وأ لضفأو . هل كلذ نم مزلا

 تقولا يف دبعلا ردقي الو ، لاح ةسخ الو ةيالو كرت الو ةءارب هقحلت الف

 دحاولا تقولا يف همزلي الو ، نيقرفتم لضفلا نم نيلاح يف نوكي نأ ، دحاولا

 دحأ هنع طقسيف 3 رخالاب امهدحأ هنع لازو الإ ، دحاو ىنعم يف نابجاو

۔ ٢٠٠ _۔



 كرت يف هيلع نوكي الو 0 مزاللاب مايقلا باوث هل نوكيف { رخآلاب نيمزاللا
 نم هب اوماق ام لئاضف يف ، ملسملل كيرش ملسملا لب ث مثام هنع لاز ام

 هتين قدص عم ث لئاضفلاو مزاوللا نم هلبق امب ايئاق ناك ذإ مزاللاو & لضفلا

 بغري ملو 3 همزال عدي مل } هيلإ لصو وأ كلذ ىلع ردق ول هنأ { هتدارإ نسحو

 لضف هلو ؛ مئان نمؤملاف ، هنم نوملسملاو هليضف وه ام لضف كرت يف

 نم نيمئاصلا لضف هلو ؛ رطفمو 0 نيدهاجملا لضف هلو ؛ دعاقو { نيمئاقلا

 مهضعب رتسيو } اضعب هضعب دشي ناينبلاك نوملسملاو { ةليضفو مزال

 مهضعب عفريو } اضعب مهضعب نيعيو { اضعب مهضعب يفكيو .3 اضعب

 . لضفلا يف مهتكراشم ىصح ال ام يف اذه ىلع مهو { اضعب

 دعب ناتللا برغملا اتعكرو ،} ةضيرفلا لبق ناتللا رجفلا اتعكر امأو

 تابثإ يف الو & لمعلا يف كلذ يف افالتخا ةلبقلا لهأ نيب ملعأ الف { ةضيرفلا

 . كلذل

 ضرف يف لواتيو . ةضيرف كلذ نإ : ملعلا لهأ نم لاق نم لاقو

 َرأبدأوت هضف للا نمو» : ۔ىلاعتو كرابت هلوق ، برغملا يتعكر

 َ . )هدرلا

 © دوجسلا رابدأ وهو ، برغملا ةالص دعب ، برغملا اتعكر هنإ : اولاقف

 . برغملا دوجس

 . رجفلا ةالص يتعكر يف 0 ةضيرفلإ هب ينعي كلذ : لاق نم لاقو

 . 0} مشلا زابتإو هنت للا نيو» : هلو
 . ليللا نم موجنلا رابدإ يأ

 عامجالاف ايهيأ لمعلا امأو } ةضيرفلا ةالص يف كلذ نإ : لاق نم لاقو

 . (ق) ةروس نم )٤٠( ةيآلا ۔١
 . روطلا ةروس نم )٤٩( ةيآلا ٢

۔ ٢٠٠١ ۔



 بسحأ اييف۔رجفلا يتعكر يف لاق هنأ ةلي يبنلا نع ىوري اييف ليق دقو
 لمعلا هنع تبثو . اهيف امو ايندلا نم لضفأ وأ 0 اهيف امو ايندلا نم ريخ ايهنأ

 بسيحأ امييف۔: لاق هنأ هنع ىوريو ، كلذ يف ماودلا ىلع ربخلا هب ءاج اييف . ايهب

 نم هب ءاج دق امهو رجفلا .يتعكرالإ دجسملا يف ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ

 ينعأ امهدحأ وأ { ايهكرت اكرات نأ ولف ، مزاوللا هب ىهاضت يتلا تاولصلا ننس

 وأ رضحلا يف وأ 9 رفسلا يف عمج نم رذع ريغب برغملا يتعكر وأ رجفلا يتعكر
 ىلع ببس ريغ ىلع كلذ كرتيف { ةالصلا هيلع لقي ضرمل وأ رطم نم ىذالا
 هيلع عمجأ ام ةفلاخم ىلع { نامدإلاو دمعتلاب هتيالو اندنع تغاسنا ام نامدإلا

 كرت يف مهلعفو مهلوق نم فرع دق ، ببسل الإ 3 العفو الوق ةلبقلا لهأ
 نم سيل هنأب & فورعم وه ام هنم رهظ نمي بسحأ اميف : ليق هنأل } كلذ

 نمحرلا هللا مسب كرت وأ { ةالصلا يف نيديلا عفر نم ث نيملسملا قالخأ

 نكي مل ولو ، نيملسملا قالخأ نم سيل هنأ فرع دق امم ، اذه هابشأو © ميحرلا

 ٠ نيملسملا قالخأ نم سيل هنأ الإ فالتخالاب ةالصلا دسفي هنأ هيلع اعمج

 اذإ هالوتي ال هنأ } نيدلا يف مهفلاخي نم الإ هلعفي الو 0 هريغل هب اوفرع دق يذلا

 يف فلاخي سيل ناك ولو { هقالخأ نم رذع ريغب ، نامدإلا ىلع كلذ مهل رهظأ

 لاوز عم . ءاضتراو ءافطصا يه امنإ رهاظلا ةيالو نأل 0، نيدلا نم ءيش

 انعم لاحلا نسحب سيلو . لاعفألاو لاقملا يف لاحلا نسحو ةهبشلاو بيرلا

 عامجإ هيلع ام ةفلاخم ىلع نامدالا هنم رهظ نم 0 ءاضترالاو ءافطصالل اقحتسم

 . العفو الوق ةلبقلا لهأ

 اهريغ الو ةالصلا نم لفاونلا نم ءيشب لقتني ملو لفاونلا كرت نم امأو
 رئاس نم هيلع عمتجي ام وأ { اههبشي ام وأ ةنس هيف تبثت مل امم ، لئاسولا نم

 فافختسا ريغ نم } لضفلا نع ةبغر كلذ لعف نإف ، لئاضفلاو لئاسولا

 : لاعفل ضقنت الو } باوثل

 سيسخ هنأ } اذه { لئاسولا كرات يف & ليق ام ةلمج يف ليق هنأ يعمف

 نيقباسلاو { هيلع نيموادتملل رهش هب يذلا لاضفألا نع بغر اذإ . لاحلا

۔ ٢٠٢ ۔



 اذه يف تبثي امنإ هنأل { داهزلاو دابعلا مسا توبث نم { ةعيفرلا ةلزنملا هيلإ

 ةرثك هنم نابو ، مهنم فرع نمل } ةصاخلاو ةماعلا عم مكحلا رهاظ يف مسالا

 كرتو {. ةالصلاو موصلا نم لئاسولاب دبعتلا نم ، كلذ يف لئاضفلاو لئاسولا

 ضئارفلا ءادأ نم { هيف بغر اميف ةداهزلاو { ماثآلا نم ههبشي امو مراحملا

 معاطملا يف فرتلاو { قافنالا يف عسوتلاو ، قازرألا بلط نم . مزاوللاو

 هلعاف ناكو ، لصالا يف الالح ناك نإو } سبالملاو حكانملاو & براشملاو

 بغر نمف . ةدابعلاو ةداهزلا مسا هل تبثي ال هنإف & لصألا يف ادهاز وأ ادباع

 هيلإ غلب يذلا ، لضفلا لاح نع اسيسخ ناكو {} الضاف نكي مل لضفلا نع

 . هريغ

 الإ صوي مل نم ىلوتي ال هنإ : ءاهقفلا ضعب نع : ليق هنأ بسحأو
 . مزاللا

 ىلوتي ال ناك ذإ جرخي كلذف { مراحملا نع الإ هتني ملو ليق هنأ بسحأو

 كلانه نأل . مراحملا نع الإ هتني مل نميف هلثم ناك ث موزللا الإ دؤي مل نم

 بيطي ال بارتسملاو ، بيعلا هنم رهظي عيش نكي مل ولو ، بيرلا لخدي ءايشأ

 ىلع هتيالوب سوفنلا نئمطت مل ، هبرشم بطي مل نمو ، بارشلا بنذعك هبرشم
 مل اذإو ، ىضرلا ةقيقح حصت مل سفنلا بطت مل اذإو ، رهاظلا مكح ةقيقح
 . ىلاعتو كرابت هللا نع تبث دقو { ءافطصالاب ةيالولا تلاز ىضرلا مكح عقي

 نم مهمزل اييف تاهبشملاب هيلإ لسوتلا ىلع هدابع ثح هنأ 3 ليوأتلا يف ءاج اميف

 : ۔ ىلاعتو كرابت - لاقف 3 هتعاط

 وبحلا اؤلحتفاوت مكبر اودبعاو اودجسار اؤعترلا اونمآ نيذلا اهنأ ايو .
 يف دوجسلاو عوكرلا هنأ تبث دوجسلاو عوكرلاف . (ا١ «َدوُحلفن كلع
 نأ مهرمأ ث انه اه ةدابعلا نأ ، ليواتلا يف ءاجف مكبر اودبعاو { ةالصلا

 مث ، مراحملا كرتو { مزاوللا ءادأ نم { مهيلع هللا بجوأ ام عيمجب هودبعي

۔ ٢٠٢٣ ۔



 . انه اه ريخلا نأ ليواتلا يف ليقف 0 نوحلفت مكلعل ريخلا اولعفاو : لاق

 ليواتلا يف ليق اييف . اوحلفت يك يأ نوحلفت مكلعل هلوقو . لئاسولاو لفاونلا

 ىلع وهو ‘ يكل وهف لعل . ىلاعتو كرابت هللا نع ءاج ام لك هنإ : ليقو

 هللا ثح دق : ليقف ، كشلا ىلع دابعلا نم لعلو ، كشلا ىلع سيل ديكأتلا

 . مهمزلي امل هبشملا ريخلاب هيلإ لسوتلا ىلع . هدابع ىلاعتو كرابت

 : لاعت هلوق يف : ليق هنأ بسحأو

 هليبس ىن اودهاَجَو ةليسولا لإ اوتا ةلا اوق اؤنمآ نيذللا ايأ اب .
 مهاهن ام عيمج يف هوقتي ناب هللا اوقتا : هلوق اماف . ١ «توُحلف مكلل
 اوغتباو : هلوق امأو { افالتخا كلذ ف ملعأ الو . هنم ائيش وأ هوتأي نأ 5 هنع

 بسحأو . مزاوللا ءادأب ةليسولا هيلإ اوغتباو : ليق هنأ بسحاف . ةليسولا هيلإ

 يأ . ةليسولا هيلإ اوغتباو { هنع مكاهنو هب مكرمأ اميف هللا اوقتا : ليق هنأ
 ىلاعتو كرابت هللا ثح نمف . لوألا يف ليق ام هبش اذهو ، لئاضفلاو لئاسولا

 : لاقف ‘ هيلإ اوبرقتي نأو {© هنع مهاهنو ٨٩5 هب مهرمأ اييف { هتعاط ىلع هدابع

 ٥ -٥ ۔مب ٥. ۔؟ - و . ؟ 1 . ].

 هرجاف حلشارت فحت نَمف» : لاقو . «ميلع"ركاش ةللا ناق ارِيَح عوطت نَمَو»

 . ونا ىلع

 رمأ يف تبث دق 3 نيملسملا لوقو عامجالاو ةنسلاو نارقلا نم ريثكو

 قيقحف . لئاضفلا لك نع بغر نمو . العفو الوق © لئاضفلاو لئاسولا
 نكي ل ؛ لئاضفلا لهأ نم نكي ل نمو ، لئاضفلا لهأ نم نوكي ال نأ اندنع

 . انعم رهاظلا مكح يف ةقيقحلا ىلع ةيالولا لهأ نم

 رجفلا ةالص دعبو & سمشلا برغت ىتح رصعلا ةالص دعب ةالصلا امأو

 الو . اصن ةلي يبنلا نع كلذ ي يبنلا ءاج دقف ، اعوطت سمشلا علطت ىتح

 . ةدئاملا ةروس نم )٣٥( ةيآلا ١

۔ ٢٠٤



 . انموق نم الو نيملسملا نم كلذ يف فلتخا ادحأ نأ ملعا

 : ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو

 ٥٥ .. ۔ ه. ه ِ ۔و٥ ٥ , ى ۔ 7٦ ] ., ۔ م. ,
 يرقلا يزذلوَيوُسرللُر هللف ىرقلا لهأ نم هلوسر ىلع هللا ءافأ امل

 هكاتآ امو هكني ءاينغألا نبب ةلود نوكيال مك ليهشلا نباو نيكاسملاو مايلا
 ةيدت هفلا نإ هلا اوقتاو ارهتناف هتحت هيئكمت امو هرذح لوسلا

 . () «باقعلا
 ۔۔-٥0 -ه ك سوه م2} ِھ ٥ ۔ و 1 ,]م ۔۔ ,

 ليبس ريغ عبتيو ىدها هل نيبت ام دعب نم لوسرلا ققاشي نمو» : لاقو ٠
 . م َ ے - ه ۔ ]. إ هةت۔۔ هرك ۔ تن ۔۔ س و ّ وه

 . «ارّيصَم ماسر متهج هلصنَو لوت ام هلون ]. نينؤملا

 غولب دعب فلاخف ؛ ةفرعملا هيلإ تغلبو { ةجحلا هيلع تماق نمف

 يف ملعن الو هل رذع الوا نيملسمل او هلوسرو هللا قف اش دقف . ةفرعمل او ةجحلا

 ةجحلا مايق وأ ٠ توملا دعب نمو رذع ريغب كلذ لعف نإ هنأ } افالتخا كلذ

 . تبث نأ دعب بتي ل نإ .، كلذب هنم أربي هنأ . هيلع

 . باتتسي ىح هنم أربي ال هنإ ليق ايف رئابكلا نم هنأ انعمو

 . باتكلا قأ نم ةلزنم وهو باتتسي مث © هنم أربي ليق دقو

 © كلذ لعف نمع ركذ هنأ بسحأ ايف ` ملعلا لهأ ضعب نع ليق دقو

 ملعلا لهأ نم هنع يور نم لاقف . ةالصلا ىلع معز ؛ هبذعي ال هللا نأ لاقو

 . ةنسلا فالخ ىلع كبذعي لاعت هللانإ : هل لاقف {}ك كلذ

 } هلوسر ةققاشمو هتققاشم ىلع هبذعي ىلاعت هللا نأ انعم هل لاقي كلذكو

 ةالصلا كرت ىلع هبذعي ايك 0 اهنع ىهن يتلا ةالصلاب نينمؤملا ليبس ريغ عابتإو
 تماقو . ىدهلا هل نيبت ام دعب نم كلذ لعف اذإ كلذ ف قرف الو . اهم رمأ يتلا

 . رشحلا ةروس نم )٧( ةيآلا ١-

۔ ٢٠٥ ۔



 ىجن دق ام لعفف 0 ىدهلا نم لالضلاو { لطابلا نم قحلا نايبب ، ةجحلا هيلع

 . نينمؤملا ليبس ريغل اعبتمو ٠ هلوسرلو هلل اققاشم ناك هنع

 موص ل اصوو . رحنل ١ مويو رطفل ١ موي موص : ليق اييف انعم كلذكو

 © هللا لوسر ناسل ىلع مرحم كلذ لك . ليللا موص داقتعا وأ { راهنلاب ليللا

 عض اوم يف مزالو ةعاط موصل او { هميرحت ىلع عمجمو . ملسو هيلع هللا ىلص

 ةققاشمو ةيصعم هنكلو ، هميرحت عضاوم عيمج ريغ يف ةليسوو ةليضفو .3 هموزل

 . هميرحت عضوم يف نينمؤملا ليبس ريغل عابتاو { هلوسرلو هلل

 موصل ١ نم مزاولل ١ ايهموصو © ءاسفنل او ضئاحلا ةالص كلذكو

 دحأل سيلف & عامجالاو ةنسلاب ايهيلع مرحم 5 نيترهاط اتناك ول نأ ةالصلاو

 الو لهج الو . هنيد يف 7 كرابت هللا مكح ليزنت يف رايتخا الو ضارتعا

 يف لامعألا نم همزل امب لمعي نأ هللا نيدب ملاعلا ىلعو . مالسالا يف لهاجت

 . نيدلا

 نإ لاؤسلا دقتعي نأ وأ © لاؤسلا ىلع ردق نإ لأاسي نأ لهاجلا ىلعو

 ، لامعألا نم همزلي ام ءادأل { داقتعالاو لاؤسلا لهأ امدعم وأ ازجاع ناك

 نم لاحب كلذ ىلع ردق اذإ ، لالضلا نم هكرت همزلي ام عيمج كرت داقتعاو

 نم بكر وأ © لامعألا نم عيض دق ام عيج نم ةبوتلا داقتعاو . لاحلا

 ف ةتباث ةنسلا ماكحأو ٠ ملعب وأ لهجب ةعقاو لبقتسي ايف ةبوتلاو ٠ لالضلا

 ۔ اهعضوم يف نيدلا يف ةتباث عامجإلا ماكحأو {، باتكلا ماكحاك نيدلا

 ‘ اهموزل عضوم يف > يأرلا ماكحأ توبثو ٠ ةنسلاو باتكلا ماكحأ توبثك

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ماكحاب محال ، اهب ةيلبلا لوزنو

 الو بير الو كش الو نهو الو فعض ىلاعت هللا نيد ف سيلو

 . فالتخا

 الو هلالح الو } هعمتجم الو كلذ فلتخم نم عيش يف دحأل سيلو

۔ ٢٠٦ ۔



 عمجلل رايتخا الو ضارتعا همارلإ الو هتلازإ الو . هرمأ الو هيهن الو ، همرح

 . هب اورمأ ام عابتا دابعلا ىلع امنإو ، هعمتجم نيب قرفب الو ، كلذ قرتفم نيب
 . هلدعو هقحب ههجو ىلعو

 ةالصلاب ضرفلا سمخلا تاولصلا ىلع عامجإلاب ةعامجلا ةالص امأو

 . ةعامج

 ةنس هنأ ۔ ملعأ اييف - فالتخالاو } ةضيرف كلذ نإ : ليق دق هنأ يعمف

 يف لطبأ نم الإ { ةلبقلا لهأ نيب افالتخا هيف ملعن ال حيحص عامجإو { ةتباث

 . لالضلا لهأو لاهجلا نم هنيد ماكحأ هبهذم

 . ضعبلا نع كلذ يف ءىزي ضعبلا نإ : ليق دقو

 . هصخي رذع نم الإ كلذب مايقلا لكلا ىلع : ليق هنأ بسحأو

 الو هيلع ليبس ال كلذ نم ءيش يف هرذع بحأ : اولاق ؛ لاح لك ىلعو

 نم مكح يف رذعلا قحتسا هجو يابو { هللا هرذع نم روذعملاو . ةجح

 . ليبس الو هيلع ةعبت الف ماع وأ صاخ مكح يف ماكحألا

 . مالسالاو ناميالا لهأ نم وهو

 ةريبك كلذل انعم عيمضتب اعييضت هعحيضت جرخي ام كلذ نم عيض نم امأو

 . ةنونيدلا داقتعا لصأ يف

 نم كلذ كرات كرتي اييف ٠ ماكحألا رهاظ 2 هنيعب صوصخ يف امأو

 : مالسالا مكح لزانم

 . هتيالو كرتتو ،٠ كلذ ىلع ىلوتي ال هنإ : ليق دقف

 مكحو ٠ رهاظلا مكح ف انعم هبشأ ةءاربلاو © هنم أربي : ليق دقو

 نم هجوب هل رذع ال هنأ اهيف ههبشي الو ةلزنمب لزن اذإ ، ةفصلاو ةطيرشلا داقتعا

 . كلذ نم همزل ام كرت يف ، هوجولا

۔ ٧٠٢۔



 باب

 ىواعدلا ماكحأ فالتخا ىنعم

 عدبلا ماكحأ نم

 سيلف {} قحلاو لطابلا يف هنم ةءاربلاو هتيالو يف نوفلتخملا فلتخا ولو
 { نيثدحملا ثادحأ نم ةءاربلا هب بجت ييف فالتخالا عقي امم نيلطبملا فالتخا

 لمتحم اهيف سيل يتلا ثادحألا ماكحأ جرح ثادحألل ةرهشلا تجرخ اذإ

 ضاق مكحلا نأ الإ { لطابلاو قحلل ةلمتع ثادحألا تجرخ وأ {. قحلل

 نيملسملا نم هيلعو { هل ماكحلا نم هل نيدهاشلا نم عامجالا مكح نم اهيلع

 عمتجم هنأ & هيف عامجالا مكح يف ثدحلا جرخ اذإ جرخي هنإف ؛ ثدحلا لطابب

 ةحص هنع باغ نمل ، لطابلاو قحلل هيف لامتحالا هيف عفني مل هلطاب ىلع

 . هتريرس يف ثدحلا

 لطابلاو قحلل لمتحملا ثدحلا يف عامجالا جرخ اذإ كلذكو

 هيلع تباثلا ثدحلا يف فالتخالا زاج الو ، لامتحالا رضي مل { باوصلاب

 وأ ةيالو نم عامجالإ مكح ةفلاخملاب عامجالا مكح ةلازإب } عامجالا مكح

 . عامجالإ ةفلاخم ىلع ةنونيدلاب كلذب مكحلا تابثال . ةءارب

 © لطابلاو قحلل لمتحملا ثدحلا مكح ىلع عامجالا تبث اذإ كلذكو

 ةحص هنع باغ نمل زجي مل رضحو هباوص مكح ةحص الو { هلطاب مكح ريغل

 يف جرخيو . هلطابب الو هقحب ةنونيدلاب هيف مكحي نأ هتريرس يف ةقيقحب ثدحلا

 © تناك فيك . هتريرس يف هتحص هنع باغ نم لك دنع لامتحالا مكح

 تقو وأ } هرصم نع باغ نمل وأ ، هرصمو هرصع دهاش نمل ترج فيكو

 سيلو ،} هرصم لهأ ريغ نم وأ { هرصم لهأ نم هرصع دعب ءاج وأ ، هرصع
 ةنونيدلاب هتفلاخم هيف عمتجملا مكحلا ضقني نأ ثدحلا ةحص هنع باغ دحأل

 دعب ثداح وأ هرصعل دهاش نم ، بئاغ وأ دهاش نم ] فيعض وأ ملاع نم

 ةنونيدلاب فالتخالا مكحب هيلع عمتجم مكح ضقن هل زوجي الف } هرصع

۔- ٢٠٨ ۔



 . عامجالا ىلإ يارلاب الو عامجالاب

 ىلإ عامجالا مكحب هيلع اعمتجم ايكح ضقني نأ وه هل سيل كلذكو
 ماكحالا رصب نع فعض نم الإ لوقلاب يأرلاب الو } نيدلاب فالتخالا مكح

 فلاخي مل ام ، يأرب اهلهأ نم ادحأ ىلوتف { اهتافلتخم نم اهعامجإ اهيلع عمتجملا
 هب لهج يذلا عامجالا لصأ يف قحب أربي وأ قحب ىلوتي نمم نيقحملا نم ادحأ

 نع وأ 9 نيدب وأ يأرب قحم ملاع نع فوقوب هنع فعضو 3 همكح ةحص
 كلذ هيلع قيضي الف {} نيدب وأ يأرب امهدحأ نم ةءارب وأ & نيدب فيعض

 . انعم

 يف ةتباثلا ثادحألا لهأل ةءاربلاو ةيالولا نع فقو نإ كلذكو

 ملاع نع فوقوب { ةءارب وأ ةيالوب نيقحملا ةفلاخم ىلع اهيلع عمتجملا { ماكحألا

 يأرب . امهدحأ نم ةءارب وأ نيدب نيقحملا نع فيعض نع وأ } نيدب وأ يأرب

 . نيملسملا نم دحأ نم افالتخا كلذ يف ملعن الو { ملاس وهف ؛ نيدب وأ

 باب

 ىواعدلا ماكحأ فالتخا

 عدبلا ماكحأ نم

 ريغ ىلع ثادحالا عيمج نم ىواعدلا ماكحأ ىلع جرخ ثدح لكو

 تارهاشلا تاللحملا ميرحتو تامرحملا لالحتسا نم عدبلا ماكحأ حيرصت

 ىلع جراخ وهف 7 رارقالا عم ليوات لالضب وأ راكنإب دوحج نم ، تارهاظلا

 هقحب عامجالا مكح تباثلاو 3 هيف زئاجلاو لطابلاو قحلل تالمتحملا مكح

 يف هيلع عمتجملا مكحلا تبث اذإ { هيلع ترج ىتلا هتلاح ىلع هلمتحمو 3 هلطابو

 ولو ، هيلع عمتجملا مكح يف تبث ام رهاظلا مكح يف تبث ، كلذ دحاب عامجالا
 يف هباوصو هللا لدعل نيفلاخم مهتريرس يف اوناك هيلع عمتجأ نمم عامجالا ناك

۔ ٢٠٩ ۔



 هنم تبث هجو ياب هجولا اذه يف مهمكح نإف { نيلطبم اوناكو ى مكحلا كلذ

 نم عيمجل ةجح وهف هلاح ىلع هتابثإب وأ هلطاب وأ {ك| ثدحلا قيقحتب مكحلا

 نمم مهلطاب ةحص هنع باغ نم عيمج ىلعو ، مهلطاب ةحص هنع باغ
 . لصالا اذه مهفاف ، مهنع باغ وأ } مهدهش

 ىلع اجراخ رهظف كلذ رهشو 3 عدبلا مكح ىلع جرخ ثدح لكو

 نمم هيف مكحلا نوكي الو ، لامتحا كلذ يف سيلف { عدبلا ماكحا تاحيحص

 ماكحأ نم رهش ام فالخب 3 لطاب وأ قح نم هنم رهش نمل اليزم هدهاش

 { هلطاب قيقحت ىلع اوعمجأ ولو { اوعمجي نلو هقح لطاب ىلع اوعمجأ ولو { عدبلا

 الو ؛ ةجح هيلع تحص ام ليبس ىلع ، عدبلا مكح ةلازإ يف ماكحلل سيلف
 وأ بئاغ نم مكحلا هيلع درو نم لك ىلعو ، ةجح مهب الو ، ةجح مهنم

 ةحص يف اهيلعو . هسفنل ايكاح نوكي نأ ، ثداح وأ رضاحم وأ ، دهاش

 نيمكاحلا ىلعو . هدنع عدبلا ماكحأ ةحص يفو { هدنع عدبلا ثادحأ ماكحأ

 يف ٠ مكحلل نيقفاوملل قحلا ةقفاومب نيمكاحللو { عدبلا يف مكحلا ةفلاخم
 ليبس ىلع ةجراخلا ىواعدلا ماكحأو ث عدبلا ماكحأ نيبو ث عدبلا ماكحا

 مكح يف لالضلاو ىدهلل ةلمتحملا لاعفألا نم لطابلاو قحلا لامتحا ماكحأ

 . ديعب قرف ةعيرشلا
 ديدش كلذل نيقحملا ملعلا لهأ عم هتوافتو كلذ يف مكحلا فالتخاو

 ىلعو { دساف دساف كلذ نإف } دحاو ىنعم ىلع هلك كلذ لمحي الف ،} ديدش

 لهأ نم دحأل نيملسملا ءايلع نم دهاشلا دهش اذإف ؛ انعم لاح لك

 ماكحأ ىلع وأ { عدبلا ماكحأ ىلع ةجراخ ثادحألا تناك ، ثادحألا

 رصبي نمم وهو 0 نيهجولا دحأ ىلع هنم ناك يذلا هثدح نم ةبوتلاب ىواعدلا

 . ةبوتلاب هل هتداهش دعب كلذ ىلع هالوتف ، تابوتلاو { ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ

 زئاج انعم وهف { نيدلل هوجولا نم هجوب نيملسملل ةفلاح هنم حصت مل نمم وهو
 هدهاش نمم ثدحلا ملع نمم كلذب هلوق لوبق زئاجو & ثدحملا كلذل ةداهشلا

 ملو & كلذب دهاشلا ملاعلا بذك ملعي مل ام ثداح وأ رضاح نم 3 هنع باغ وأ

۔ _ ٢١٠



 ىلع توملاب هيلع ةرهشلا تضق ثدحملا نوكي نأ الإ { هبذك انعم حصي

 رارصالإ ةحصو رارصإب ةعامجلا كلذب هيلع تمكح وأ . هثدح ىلع رارصإلا
 هنأب ، ةرهشلا وأ رارصالاب هيلع مكحلا حص اذإ هنإف ؛ ثدحلا ةحص ريغ ىلع

 ال هنإف } كلذب هيلع مهمكح تبث ؛ عامجإ مكحب وأ { ةرهشب ارصم تام

 ولو . ةبوتلاب نيلقثلا عيمج هل دهش ولو . ةيوتب ةداهش كلذ دعب ذحأ نم لبقي

 نودهشي ولو نيلقثلا عيمج هل دهش ول هنأ ايك 9 مهنم لبف ام كلذب اعيمج اودهش
 عامجالإ ين وأ { هيف هلطاب ةرهشلا يف حص دق يذلا ثدحلا كلذ هنم نكي مل هنأب

 نيعدم كلذ ي مهلك اوناكو ، ةجح هيف اوناك امو ، كلذ مهنم لبق ام هيف هلطاب

 ام مكح يف دبألا ىلع عدم ةداهش لبقت نلو ، نودهشي هب ام قحلا مكح يف

 ءاش نإ ۔ كلذ مهفاف { ايندلا مكح يف الو { نيدلا مكح يف ايعدم هيف نوكي

 . ۔ هللا

 اعيمج نيهجولا نيذه دحأل هثدح حص دق يذلا ثدحملا اذه ىلوت نمو

 ثادحأ نم وأ { عدبلا ثادحأ نم هلطابب ةرهش مكح وأ 0، عامجإ مكح يف

 ، ةبوتب هل هنم ةداهش ريغ نم ، ثدحملا نم كلذ هعم حص نم عم ىواعدلا

 هل حصو .{ نيدلا لصأ يف ةفلاخم مهنم حصت مل نيذلا { نيملسملا ءايلع نم وهو

 هنأ الإ ةماعلا نم وأ ةمئألا نم ثدحملاو { نيدلا مكح رهاظ يف مهتقفاوم

 الف ؛ لوألا امأو ؛ هيف فلتخي يذلا اذه نأ . يعمف . ةلزنملا هذهل جراخ

 امأو & كل تفصو ايك ةلمتحم ةبوتب هل دهش اذإ؛ةيالولا يف هنأ افالتخا هيف ملعأ

 يف فالتخالا مكح هقحلي هنأ ، يدنعف اهمدقي ةبوتب ةداهش ريغ ىلع ىلوت اذإ

 5 ثدحملا يفو هيفو ] ثدحملا نمو ٠ هنم ةءاربلاو فوقولاو .0 ةيالولا

 ناك وأ ح ثدحلاب املاع ناكو & كل تفصو ايك . اريصب املاع ناك اذإ ينبجعيو

 مل نإو { اعيمج ثدحملاو وه هالوتي نأ هملع دق هنأ يضقي 0 ارهاش ثدحلا

 وأ يأرب هنع فقي الو { وه هالوتي هنأ هملعي الأ لمتحا اذإ ثدحلاب املاع نكي

 حص امو هتلاح ىلع نوكيو ، ثدحملا ىلوتي الو 0 هلطاب ملعي مل ام ، نيدب
 ملاع وأ { هيف ملاعلا ملع نم كلذ لكشي مل ام { ةءاربلا مكح يف هلطاب نم هيلع

۔ ١١٢۔



 يف ثدحملا نم فوقولا ينبجعيف كلذ لكشأو . هثدحب ملاع ريغ وأ { هثدحب

 ءافعض نم افيعض يلوتملا اذه ناك نإو . ملاعلل ةيالولاو ، لصفلا اذه
 ال نأ ينبجعأ © نيملسملا ءافعض نم كل تفصو يذل ا دهاشلاو . نيملسملا

 ىلوتيو } هتلاح ىلع ثدحملا نوكيو & ثدحملل عضوملا اذه ف هتداهش لبقت

 لاق ادحأ نأ ملعأ الو ، كل تفصو ام ىلع هتداهش قدص لمتحا اذإ دهاشلا

 ياب . ةيالو كرت الو { ةءارب الو ، فوقوب هتداهش قدص لمتحا اذإ دهاشلا يف

 نم هالوت اذإ ، ثدحملا ةيالوب دحأ لاق هنأ ملعأ الو { افيعض وأ املاع ناك ةلاح

 نيذه يناعم مهفاف 3 افيعض وأ املاع يلوتملا ناك لاح ياب 0 هثدحب ملعي ال

 . افالتخا ايهيف ملعأ ال نيذللا نيلصفلا

 : الاق { هنم اثرب ايع الئسف . لجر نم ائرب نيلجر نعو 4 باتكل ١ نمو

 © ةجحلا مهب موقت نيذلا ءايلعلا نم اناك نإ : هللادبع وبأ لاق 3} رسفن ال

 ايه موقت ال نمم اناك نإو ٠ ايهتءاربب لجرلا نم عىربو ء اهلوق لبقو © الئس

 مهلوق لبق بتي ملف هانبتتسا انإ : الاق نإف 3 ارّسَقُي ىتح ايوق لبقي مل ةجحلا
 نإ 0 ايهتيالوو هتيالو تتبث ةيالو لجرلل ناكو . اتام ىتح الأسي ل نإو . هيلع

 . ىلاعت هللا ءاش

 باب

 ماحرألا يف ةيقتلا ىنعم هب زوجي ام

 لوقلا نم مهوحنو
 هيلإ رهظي { ةزئاج بحاصلاو راجلاو ماحرالا يوذ يف ةيقتلا : لاقو

 يف ىنعملاو 6 هالوتت ال تنك ولو هرمأ دمحت كنأ ىري ىتح . ءاعدلاو ليمجلا

 5 هترفغمب الو هللا ءاضرب هل ىعذُي الف ىلوتي ال نم لكو ٠ هريغل كلذ

 . ةنجلا لوخد هل هلل هلعف نم هب بجوتسي امم ، كلذ وحن نوكي امب الو

 © هتلصاومو هربب هللا رمأ دق نمو . راجلاو محرلا يف ةيقتلا : هريغ لاق

۔ ٢١٢ ۔



 رهاظ يف ةيالولا هل نم ىقلي نم لثمب اوقلي نأ مهيف زوجت : ليق دق هنأ ؛ يعم

 © هوركملا هيلع لخديو هنزحي الئل ث هرمأل ليمجلا راهظإو ءاعدلا نم . رمألا

 . هربب هللا رمأ دقو

 يف هقح بجوأ نم ناك ؛ ركانملا نم ءيشل راكنإلا هيلع بجو اذإو

 قفراب . قفر يف قحلا ىلإ ىعديو 3 قفر يف كلذ هيلع ركني نأ : ليق اييف 0 هرب
 هريغك وه سيلف ٠ هتلصاومو هربب رمأ لصالا نأل ٠ عسي ال امم . هيلع ردقي ام

 لك ىلع يغبني الو } هقسف لاح يف الو . هناميإ لاح يف هقح بجي ال نمم

 3 ناسحإلاو ربلاب نامزلا لهأ ةفاك ىقلي نأ ناسنإلا ردقي ناك اذإ { لاح

 نم ىنعم الو . هوجولا نم هجو نم كلذ يف فلاخم نأ ٥٨ هنيد يف كلذ يف ملسيو

 . يناعملا

 ليئارسإ ينب ًقاتيم ًانذَخأ ذإو : ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هللا لاق دقو

 اؤلؤقو نيكملا ىماتيلاو برقلا يذو اناسحإ نيدلإولابو هغلا آلإ نوبعال
 ؟۔ وه ۔ے- ۔ ت . م ۔ ۔۔ ك ۔و۔,۔ = ه س
 مشنأو هكنم اليلق الإ "هتيلوت ئ ةاكزلا اوتآ ةالصلا اوميقأ اتح ںياتلل

 . ١" هنوضرعمت

 ؛ هانعم ! انسح سانلل اولوقو : اهأرقي يذلا بهذم 1 هنأ ؛ ىعمو

 نيذلا نإ ۔ ىلاعتو كرابت ۔ هلوق & ىنسحلا وه قحلا نأل & قحلا سانلل اولوقو

 . اهتءارق ىلإ بهذي يذلاو قحلا هل نأ { قحلا وهو ىنسحلا انم مهل تقبس

 . لوقلا نم انّسَح يأ ؛ انسح سانلل اولوقو

 نسحأب قلخلا ةفاك يقلو ؛ ةيقتلا لاح ريغ يف وأ ةيقتلا لاح يف ناك نمو

 وأ ٠ لطاب يف هلوخدب ٠٥ كلذ لاح ف { هلل اقح عيضي ل ام 3 هيلع ردقي ام

 نم لاوحالا نسحاو . لامعالا لضفأ نم انعم وهف ،} قح نم هجورخ
 نم هنأ كش الو ، مزاللا بجاولا نم كلذ ناك امبرو } لئاضفلاو لئاسولا

 . ةرقبلا ةروس نم )٨٣( ةيآلا ١

۔ ٣١٢۔



 وأ ، ايساب هآرو الإ طق يقال هيقل ام الاق يبنلا نإ : ليق هنأل ، مراكملاو ةءورملا

 يلوتملا وه ناكف . طق دحأ هيقل الو اےساب الإ 7 ام وأ ٠ |ےساب الإ دحأ هآر ام

 طق دحأ هحفاص الو 3 اهجاوت وأ افقاوتف . ايقتلا اذإ هنع رخآلا ىلوتي ىتح هب

 دحأ هسلاج الو . ابتو يبنلا دي نم 3 هدي رخآلا جرخت ىتح هدي نم هدي جرخأف

 لاح يفو ةيقتلا لاح يف ةلي يبنلا ناك دقو { هل سيلج عم هيلجر دمف طق
 . ةردقلا

 ىلع وأ ، ضرألا يف ادوعق هباحصأو وه ناك هنأ ةلق هنع يور دقو

 هوجو نم هملعأ الو . سانلا هوجو نم . تآ هيلإ قأ هنأ بسحاف . ضرألا

 هباحصأو وهو { هل تحرطف ةقرمنب هل رمأف ٥ ءاس ؤرلا نم وه امنإ ، نيملسملا

 . «هومركاف موق ميرك مكاتأ اذإ» : لاق مث . ضرألا ف نودعاق

 ةأرمإ هتضراع ذإ . ابيطخ ايئاق موي تاذ ناك هنأ ؛ ني هنع يورو

 هباحصأ ىلع لبقأف ، متاح برعلا ميرك ةنبا انأ وأ ميركلا ةنبا انأ : هل تلاقف

 اينغ اومحراو ٠ لذ موق زيزع اومحرا » : لاقف . همالكل اعطاق مالك يف وهو

 . «لاهج نيب املاع اومحراو .0 رقتفا

 ٠ ادحأ ‘ اهيفن لاوحألا حفصتو ٠ رومألا ةقيقح عم دجن ملف

 موزل يف ٠ هلمحأو ءاقللا نسحاب الإ هاقلي ال نأ الإ هل بجي قح مالسإلا الا

 . هلئاضف نود كلذ

 هقسف ناك نم ضعب ىلإ بتكي ناك هنأ ملعلا لهأ ضعب نع يورو
 هللا كايح هباتك يف ناكو © ناطلسلا ناوعأ نم هنأ بسحأو }. سانلا عم ارهاظ

 ؟ ةيالو هللا كايح نإ ليق دق هنإ سيلأ : هرضح نم ضعب هلأسف . كظفحو

 ةيقت محرلل : ليق دق : هل لاقو 5 ابضغم هيلإ لبقاف : ليق هنأ ؛ يعمف

 . ةيقت راجللو

 يلولل لاقي ام هل لاقيو { هاقلي نأ راجلاو محرلل ةيقتلا يف زوجي هنأ ىنملا
۔ ٢١٤



 ىلإ هفرص نم ، هعسي ام ىلع ىنعملا فرصيو & كلذ هيلإ رهظيو . ءاقللا يف
 فرص اذإف بولقلا دقعب يه امنإ ةيالولا نأل {، هل كلذ داقتعا ريغل وأ { هريغ

 دقع ىلع هدقع ناك اذإ ، عساولاو ىنسحلا داري يذلا لوقلا رضي مل ؤ هنع كلذ

 ريغ ىلع مالكب ناسنإلا ملكتي نأ زئاج هنإ : ليق هنإ : ليق دق هنأل . زئاجلا

 { قحلا لاخدإو ، لطابلا فرصو ، سانلا نيب حالصإلا هب ديري ؛ نوكي ام

 يناعملا هذه ىلع نوكي الو . ابذك ناك كلذ ريغ ىلع ناك ول ؛ هلصأ ناك اذإ

 حالصإلاو ناسحإلل دقع امنإ اذهو { ابذك دقع ام وه امنإ بذكلا نأل . ابذك

 كلذك ، باوثلاو رجألا هيفو { ابذك نوكي الف } لطابلا فرصو .3 قحلاو

 هب ىقلملل دقعي ملف ، ىنعملا سفنل ةليضفلا وأ & بجاولا رب ىلع دقع اذإ اذه

 . ىنعملا اذه مهفاف & ىنسحلا ديرأ امنإو & كلذب ديرأ الو

 ناكو . ءايلوألا نم هريغ ىلإ كلذ فرص هنكمأو ، هسفن طبض نإو

 ىلع ربلاب هدصق ناكو ، هيلع بهذ نإف { لإ بحأ كلذ ناك ربلا وه هدصق

 ىلوتي الو 0 هالوتي ال هنأ ةمدقتملا هتين عم كلذ فرصو دقعلا كرت يف © طلغلا

 مدقتمو هداقتعا حيحص اذهو . ةيالولا هب ديري ال اذه لثم نإو { نيملسملا

 . ايلوتم اذه نكي مل هتين

 دقع نود بابسألا هذه ىلإ دصق اذإ { يناعملا هذه فرص ىلع اذهف

 ىلع هب ساب الف { لام وأ سفن وأ نيد يف ةيقت نم هاقلي يذلاب . ةيالولا

 هنع اهفرص الو ةيالولا هب دري ملو زوبي ببس ريغ ىلع امإو { كل تفصو ام
 . اجرخ اهل ملعأ الف { هل هئاعد يف كنع هللا يضر : هلوق اماف 5، هل زوجي ىنعمب

 . كل تفصو ام ىلع اجرح اهل نكي مل اذإ { ةيالولا توبث نع

 ةيفاعلا ةرفغملا نم جرخي : ليق هنأ ؛ يعمف ©، كل هللا رفغ : هلوق امأو

 ةرفغملا امنإو ، بونذلا نم ةيفاعلا جرخي ايك ، للعلا نم ةيفاعلاو & بونذلا نم
 { مالكلا يف حيحص كلذو { هل هنارفغ ءيشلا نع وفعلاو . ةيفاعلا نم هجو

 يذلل رفغيل هلأسي كلذكو { اذكو اذك كل ترفغ دق : لجرلل لجرلا لوقي

۔ ٢١٥ ۔



 قيرط نم انارفغ نوكي هل هكرتي هنأ الإ & ضار ريغ هنع وهو هل هرفغي . امهنيب
 هللا ةيفاع كلذكو . انارفغ ناك هكرت نإ قحلا مازلإو ةبوقعلا نم . ةيفاعلا

 نكي مل ولو ، مهيفو مهيلع ناك يذلا ءالبلا كلذ { مهل هنم نارفغ . هدابعل

 ىنعم ىلإ فرص ريغل 0 مالكلا ىلإ دصقلا ىلع نارفغلا يف اذهف ، مهنع ايضار
 3 دقعلا ىلع ةيالولا ىلإ الو مالكلا ةدارإ اهل ، كل اهتفصو يتلا ، يناعملا نم

 كلذب هل مالكلا كلذ هل زوب } ىنعم ىلإ هب دصقي ملكتملا هملكت مالك لك نال

 وه هديري سيل هداقتعا لصالا يف ناك اذإ ؛ هريغل ال هل عقي امنإو { هل وهف ىنعملا

 . هريغ ديري امنإو

 ايف سفنلا يف ةيقتلا يف رذعلاك ث زوجي اييف 0 نيدلا يف ةيقتلا يف رذعلاو

 ىلع الإ زوجي ال مالكلا ناك نإو ث مالكلا نم رومألا دشأ يه ةينلاو { زوجي

 . ىنعم
 نإو ٠. كب هللا بحر الو هللا كايح هل لاقي ال : ليقو ؛ باتكلا نمو

 يف ةمحرلاو ظفحلاو ةماركلاب هل اعد نإ كلذكو ، سأب الف كب ابحرم : لاق

 لاح يف ناك نمو . اعيمج ايندلا يف مدآ ينب هللا هالوأ ام كلذو ةيفاعلاو { ايندلا

 دقعيو . ةيالولا لهأل هب وعدي امب 0 هالوتي ال نمل وعدي نأ هل زاج . ةيقتلا

 هللا مظع لوقي نأ زاج ىلوتي ال نم ىزع اذإ : ليق كلذكو . هريغل ىنعملا

 كتبيصم هللا ربج : هل لاق نإو 3 هريغل ىنعملاو } كتبيصم ربجو ، كرجأ
 كمحر وأ كاجن وأ { رانلا نم هللا كافاع : هل لاق نإ كلذكو {} اضيأ ساب الف

 . سأب الف 7 ايندلا ران ينعيو { رانلا نم

 اهنإ : ليقو . ةيالو اهنإ : ليق دقف ؛ هللا كايح : هلوق امأ : هريغ لاق .

 ١ كب هللا بحر : هلوق امأ . ايندلا يف ةايحلا قيرط نم ةيالولا ريغ ىلع جرخت

 ناك اذإ يلو ريغ الو يلول لاقي نأ بحتسي ال هنأ : يناعلا ضعب يف ليق هنإف

 زوجي الو & لجو كلذ نع زع هللاو نيقولخملا ىنعمل 0 هب هللا بيحرت ىلإ بهذملا

 . ةقيلخلا نم دحال الو ، يلو ريغل الو يلول { ىلاعتو كرابت هللا ىلع كلذ
 . لقع هل دحأ هدقتعي ال اذهو

۔ ٢١٦ ۔



 ىف ةعسلاو ةقفنلا ؛ هب هللا بيحرت نم هنأ كلذ جرخي هنا : ليق دقو
 اذهو . ابحر ائيشو ابحر كلذ نم 0 هيطعي ؛ هب بحريف . لاوحألاو هتشيعم

 كلذ نإف { هلك كلذ نم انركذ ام رئاس امأو 3 انعم يناعملا نم حيحصلا وه
 يناعملا نم ىنعم ىلإ هب دصق اذإ هلك ةيالو جرحي الو . ةيالولا داقتعا ىلع جرحي

 ذإو . هبوجو دنع قوقحلا بجوأ نم يه ةيزعتلا كلذكو ©٠{ كل تفصو يتلا

 { ةينلا يف ةيالولا هب ديري ال ةيزعتلا ىنعمل } مالكلا كلذ ىلإ دصاقلا دصق

 ولو ©} ايندلا رومأ ىنعم ىلع هلك كلذ جرخ © ايندلا رومأ نود ةرخآلا رومأ الو

 رومأ نود . ايندلا رومأ ىلإ كلذ فرصب هدقتعا نإو 0 املاس ناك هدقتعي ل

 ىلع جراخ وهف الإو لا بحأ كلذف . كلذ لوقي ام تقو يف ‘ ةرخآلا

 نم يه يتلا اذه همالكل هذه هتدارإو 0 ةمدقتملا هتين ىلع & كل تفصو ام

 . ةلاس ةرخآلا رومأ نمو ةيالولا

 هل زوجي ال امم عيش ىلإ هب دصقي ال { دبعلا هب ملكت ام عيمج هنأ ؛ يعمو
 يف وأ © نيملسملا ءايلع دنع ، نيدلا يف مالكلا لصأ يف جرحم هل امم 3 هنيعب
 مل ام هنأل ث هللا ءاش نإ كلذب هللا هذخاؤي الف © نيملاعلا بر دنع هللا نيد

 ٠ هيلإ دصقي وأ هعسي ال امم { هللا دنع هل جرخ ال ام لوقب ؛ هعسي ال ام عقاوي

 نأ سانلا ىلع سيلو . هللا ءاش نإ هللا دنع نم جراخ وهف جرحم هل ناك ولو

 ملام } هميرحتب اوناد ام ملع لهج مهعسيو . ءايشألا عيمجب ءايلع اونوكي
 . هنيد يف هللا دنع هنم جرح الو © هيف مهل رذع ال ابوكر هوبكري

 باب

 ةيقتلا عضاوم يف نبجلا
 . قافن قحلا نطاوم يف نبجلا نإ : لاق نم لاقو ؛ باتكلا نمو

 نأ انعمو ، قافن نبجلا نأ : المجع ليقو 3 اذه ليق هنأ انعم : هريغ لاق

 يف } هكرت هل سيل يذلا قحلا نم { همزلي ام كرت نع َنْبَج نم 0 نانبج نبجلا
 عامجإ وأ ةنس وأ باتك نم عامجإلا يف ، نيدلا يف بجاو هيلع وهو ، كلذ نيح

۔ ٢١٧ ۔



 نم انعم اذهف ، كلذ ىلع رداق وهو 0 هل زوحتو ، هعست ةيقت ريغ نم 0 نيقحملا
 مايقلا ىلع ردقي ال 0 هيف ةزيرغ نبجلا ناك نإ امأو . اقافن نوكي يذلا نبجلا

 ةيقت لاح يف ناك وأ ، هيلع بجاو ريغ قحلا ناك وأ & قحلا نم ضراعلا كلذب

 يناعم نم ىنعمل كلذ كرتي ملو } لام وأ سفن وأ نيد يف هعسي امم اهب عسوت
 نأ انعمو ، هعسي ام ريغو قحلا ريغب 0 ايندلا رومأ ىلإ ليملاو ءايرلا نم ؛ لطابلا

 ٥ ةيصعملا بوكر نم رفكلا بجوأ ام قافنلا امنإو © قافنلا نم نوكي ال اذه

 يف هل نوكي رذع ريغب . مراحملا نم عيش بوكر وأ { مزاللا نم ءيش كرتو

 . هوحنو اذه ىلع جرخي انعم هليواتو رثألا تالمجم نم انعم اذهو 0 نيدلا

 باب

 ةطيرشلا يف ةيالولا بوجو عضوم

 رهاظلاو ةقيقحلاو

 هب هللا دبعت يذلا ©، رهاظلا مكح ةيالو ين جرخي انعم اذهو : هريغ لاق

 هنإف ةطيرشلا ةيالو امأو ، مهيلعو مهل مزلي اييف ، اضعب مهضعب يف { هدابع
 ءايسأ نم 3 هلك اذه هابشأو {، صاع لك ةوادعو {} عيطم لك ةيالو اهيف مزلي

 هانعم فرع اذإ 0 هداقتعا الو كلذ ةفرعم لهج هعسي الو 0 رفكلاو ناميإلا

 . هب دارملاو

 نلف ، هنيعب دحأ يف ةءاربلا وأ © هنيعب دحأ يف تتبث اذإ : ةقيقحلا ةيالوو

 ىلع . ةقيقحلا يف ةيالولا هل تبجو نمم حص ولو { اهلامعأب اهمكح هنع لوحتي
 نع ربخ ةحيصن وأ ، هللا بتك نم باتك يف وأ 7 هللا لسر نم لوسر ناسل

 ةوادعلا ةقيقح ىلع وهف . هيلإ غلب نم هيف كشي'الو ةرهشلا يف حصي © امهدحا
 مكح يف ةيالولا هب بجوتست ام . ةقيقحلا ودع نم حص ولو . ةيالولاو
 وأ { ةيالولا هب بجوتسي ام . ةقفاوملا لاوقألاو © رهاظلا لامعأ نم 0 رهاظلا

 هب بجوتسي ام { ةقيقحلا يلو نم حص ول كلذك . ةقيقحلا يف هتوادع حصت مل

 . مالسإلا نع دتراو هللاب كرشأ ولو { تارفكملا نم رهاظلا مكح يف ةءاربلا

۔ ٨١٢_۔



 . دوقلاو دودحلاو قوقحلا نم ، كلذ يف هيلع بجوي ام عيمجب ذخؤي هنإف
 ماكحالا عيمجو . ةدرلا يف ةبراحملاو ، يغبلا يف ةبراحملاو { ةدرلا ىلع لتقلاو

 لوسر ناسل ىلع . هل تبث امب اعطق هل دهشيو 0 مالسإلا مكح يف همزلي يتلا
 يداعي امتإو ، هسفن يداعي الو هنم أربي الو & كلذ يف هللا باتك نم وأ ث هللا

 نع هتوادع تحص نم ىفوي كلذكو . هنم حصت يتلا هثادحأو هيصاقم علخيو

 لزن اذإ & هحالصل ةداهش توبث نم ش مالسإلا يف هل تبث قح لك . هللا

 ةمئأ نم امامإ ناك ولو رهاظلا مكحب هل مزلت يتلا قوقحلا عيمجو { اهتلزنم
 نوكي ام مالسإلا مكح يف هل ارهاظ املاع ناك ولو { هتعاط تبجول { نيملسملا

 هنإف هسفن يف هتيالو الإ 0 مالعإلا ةلزنمب ةجح ناك هلهج عسي اييف ، ةجح هب

 { هيف ةقيقحلا ةيالو تتبث اذإ يداعي الو 0 هيف ةقيقحلا ةوادع تتبث اذإ ىلوتي ال

 يلول ةوادعلاو { ةقيقحلا ودعل ةيالولا الإ ةرهاظلا اهماكحأ عيمج اهيلع يربيو

 . ميظع باب هنإف هللا ءاش نإ كلذ مهفاف . ةقيقحلا

 باب

 رهاظلا مكحب ةيالولا بوجو عضوم ةفص
 { ةاكزلاو ةالصلا نم لجو زع ۔ هللا ضئارف ءادأب ناسنإلا فرع اذإو

 ةقفاوم عم مراحملا نع عرولاب فرعو . هريغو جحو مايص نم هب رمأ امو

 . مهعم ةداهشلا زئاجلا لدعلا وهو { ةبحملاو ةيالولا كلذب قحتسا ، نيملسملا

 بوكر وأ 3 اهتقو توفي ىتح ، ضئارفلا نم عيش عييضتب فرع نمو
 علخلا قحتسا بتي ملو رصأف بيتتساف ؛ بونذلا نم هنود ام وأ رفكم

 . ةءاربلاو

 هنيد رمأ ىلع اهيف انومام نوكي . ةلزنم اندنع دبعلا لزن اذإ : هريغ لاق

 عبيضتب ث هنيد رمأ نم ءيش يف ةمهت هقحلي ملو 5 رهظ امو اهنم رتتسا ام
 ، لهجب الو ملعب ، يأرب الو نيدب مراحملا نم ءيشل بوكر الو . مزاللا

 ةنياعم نم نايعلا ىلع هنم فرعي مل ولو ، كلذ نم ءيش يف ةمهت هقحلي الو

۔ ٩١٢_۔



 ملو { هيف ةنامالا نم هل حصي ام رهاظت ىلع الإ 8 كلذ نم ءيش ءادأ ناسنإلا

 هيف هقحلي ام هل رهاظبو & كلذ نم ءيش يف هنم ةبانجلا نم ءيش هيلع حصي

 { ةماقتسالا لهأ نيد ليبس ىلع هنم رهظي اميف هدبعتو هنيد نأ ةنايخ الو ةمهت
 5 ةنايخلا نم ءيش هيلع الو هنم حصي الو . ةنامألا هل ترهظ نيدلا كلذ يفو

 مهرنذلا ، نيملسملل ةقفاوملا هب قحتسي . ىنعم وأ مسا كلذ عم هل تبثو

 ىنعملا كلذب وأ & مسالإ كلذب أربي نامزو رصع يف 0 ةماقتسالا ليبس ىلع

 نم ءيش ين لوخد نم . ةرهش حيحصب وأ ةربخب هل تبثو { هل حلص يذلا

 8 كلذ نم عيش يف لوخدلاب ةمهتلا نم وأ & تالالضلا لهأ نيدب . نيدتلا

 يذلا كلذ ماكحأ رصبي ناك اذإف { اذه هنم فرع نم . انعم ةيالولا هل تتبث

 { ةيالولا هب بجت امب ملاع وهف ، كلذب ةيالولا توبث نم . هب لزانلا اذه لزن
 لزن نمم دحأ يف ْبَترَي مل اذإ ، كلذ هيلع بجوو . هتفرعمب ىلوتي نأ هل زوجيو
 هل سيلف ، كلذ يف هملع رصقي ناكو ، كلذ رصبي نكي مل نإو ث ةلزنملا هذهب
 { ةيالولا تتبث اهتلمجب يتلا ةصقلاو ةلزنملا فرعي نكي مل اذإ هيأرب ىلوتي نأ

 أربي مل ام ه ؤزجي ةطيرشلا يف ةيالوو ملعب ىلوتيو & كلذ ىلع لدتسيو لاسي ىتح
 نيملسملا ءايلع نم هالوت نمم أربي وأ ، رهاظلا مكحلا يف { هتيالو تبجو نمم

 ءافعض نم دحأ نع فقي وأ ، نيدب وأ يأرب هنع فقي وأ { نيدب وأ يأرب

 . هتيالو لجأ نم نيدب وأ يأرب هنم أربي وأ © نيدب نيملسملا

 لهأ نيدب نيدتلا { اهلهأ ىلعو اهيلع رهاظ رادب وأ ضراب لزن نإو
 وأ دلب نم ، همكح هيف بجي يذلا عضوملا يف الو رادلا يف ملعن ال { ةماقتسالا

 هلهأ نم دحأ نيدي هنأ ، دلب وأ رصم نم فورعم عضوم وأ ، رصم قاتسر

 نونيدي هنم نينيدتملا نإ ، عضوملا كلذ مكح رهظ امنإو كلذب مهتي الو لالضب

 هنم فرع نمف 0 مهنم هميرحتب نيدي ام كهتنا نم الإ { ةماقتسالا لهأ نيدب

 كلذ عم هنم حصي ملو ةرهش رهاظتب وأ ربخب . ةنامالا عضوملا كلذ لهأ نم

 هل انعم تبجو ٠ هنيد نم ءيش يف ةمهتلا نم ءيش الو . ةنايخلا نم ءيش

 بجول ىنعم الو مسا هل رهظ الو ربتخي مل ولو ، مكحلا رهاظ يف ةيالولا

۔ ٢٢٠



 روهظ نع فاكو . ةقفاوملا بجوت يتلا يناعملا نم ىنعم اذه نأل . ةقفاوملا

 . ةماقتسالا لهأ مساب يمستلاب نايب مسالا

 رهاظت هل تحص الو . ةنايخ هنم ملعت ملو © ةلزنملا هذهب لزن اذإو

 : ةنامأ

 عضوم اذه نأل {. لمعلا هب رظتني الو كلذب ىلوتي : ليق هنأ ؛ يعمف

 . لوقلا يف ةقفاوملا ةفرعم

 هل بجوي يذلا . ىنعملا وأ لوقلاب ةقفاوملا هل حص نم : لاق نم لاقف

 نكي مل ام ثدحب هضقني ىتح . كلذ هنم فرعي ام نيح نم هالوت ‘ ةقفاوملا

 . ةنايخ وأ ةمهت هنم تمدقت

 5 ةرهش وأ ةربخب ةنامألا هنم ترهاظت دق نوكي ىتح : لاق نم لاقو

 هب نوكت ام هل حصي ل ام . هنيد نم مراحملا نع ءاهتنالاو ٠ مزاللا ءادأب

 قيدصت يف ةنامألا هنم ملعي ىتح . ةقفاوملا ةحص دعب هب رظتنيف الإو 3 ةقفاوملا

 الإو . لمعلاب لوقلا قدص نإف 3 ةقفاوملا نم همكح هل تبث ام وأ 3 هب رقأ ام

 مكح نم “ هل بجو ام بجوتسيف . ةنامأ هنم حصت ىتح دبألا ىلع هب رظتنا

 رظتنيو ةنامألا مكح لوزتف 3 هتمهت وأ هيف ناخ ام مكح مزليف ةيانج وأ ةقفاوملا

 مكح بجوتسيو . ةنايخلا وأ ةمهتلا نع لاقتنالاو . ةنامألا مكح ةحص هب

 لاح لك ىلع هنم تحص نم امأو ، مسالا وأ ىنعملاب ةقفاوملاب هقحتسا ام

 ٠ مراحملا نم ءيش بوكر وأ هللا نيد يف مزاللا نم ءيش عييضت وأ ‘ ةريبك

 مكح يف س قحلا جراخم نم جرحم هل لمتحي الو { هرذع اهل اهبوكرب عطقني يتلا
 ىلع هنإف & كلذ بكارل نياعملا هملعي ل ولو © ءايلعلا هملعي يذلا { كلا نيد

 نم رفكلا هيوكرب هنم أربي : ليق دقو ، رفكلا نم هثدح مكح همزلي لاح لك

 ءىرب بتي مل نإف & باتتسي ىتح هنم أربي ال : ليقو ، باتتسي نأ لبق رئابكلا
 . ةءاربلاو علخلا قحتساو © هنم

۔ ١٢٢_۔



 دعب الإ ، رهاظلا يف ءاربب هيلع مكحي هنأ ملعن الف { رفكملا نود ام امأو

 هنأ ؛ يعمف ، بتي ملو رصأف كلذ نم بيتتسا نإف } كلذ ىلع رارصإلا

 نأ ريغ نم رصأ نإ امأو . رصأو بتي ملف بيتتسا اذإ ةءاربلا قحتسي

 هنم ءىرب نإف ، كلذ هرفكي هنأ ؛ يعمف © كلذ ىلع هرارصإ ملعو ، باتتسي

 ٥5 باتتسي ىتح لاح ىلع هنم أربي ال : ليقو & كلذ هقحلي : ليق دقف ، كلذب

 دعب الإ براحي ال ايك { ةجحلا دعب الإ هب مكحي ال مكحلاو & مكح ةءاربلا نأل

 بجو ول كلذك 3 ةوعدلا نم دب الف { ةبراحملا هب بجت ام حص ولو . ةوعدلا
 ؤ باتتسي مث هنم أربي : ليق دقو . ةباتتسالا نم دب الف ةءاربلا هب بجت ام

 3 هنم ءىرب بتي مل نإو 3 هنم لبق بات نإف ؛ باتتسي نأ كلذ حصأو

 جتحي يتلا ةجحلا يف هيلع ردق اذإ 3 مكحلا دعب هيلع جتحي مث مكحلا عطقي الو
 . هيلع اهب

 | هقيفوتو هللا دمحب مت
 لوألا زرجلا

 ربتعملا باتك نم
 يناثلا ءزجلا هيليو

 ىلاعت هلا ءاش نإ

۔ ٢٢٢۔



 ةحفصلا مقر
 ٣ ةنطلسلل ماعلا يتفملا ةحامس ةملك
 ٧ قيقحتلا ةمدقم

 ١٣ ىلاعت هللا باتك نم هلك ملعلا توبث باب

 ٢١ ملعلا بلط يف باب
 ٥ ةقفاومو ابسن ىمسي يذلا باتكلا ىنعم
 ٣٥ ةقفاوملا عضوم ةلمحلا تناك ام عضاوم

 ٣٦ ميكحتلاو ءارشلاب ةقفاوملا
 ٣٦ نامع لهأ ثادحأ يف فالتخالا ىنعم يف ةقفاوملا

 ٣٨ كلذ صاخ يف ةلمجلا موزل ةفرعم
 ٣٨ ةيالولا رمأ يف ةقفاوملا هب بجت ام

 ٤١ ةءاربلاو ةيالولا هوجو زييمت
 3 ةقيقحلا مكح

 ٥ مالسالا ىلع دولوملا ةرطف
 ٤٧ ماكحألا يناعم يف نيدولوملا ماكحأ قافتا
 ٤٨ قافنلاو كرشلا لهأ دالوأ نم لافطالا
 ٧ لافطالا نم ملحلا غلاب مزلي ام
 ٨ تالوقعملاو تاعومسملا ةجح نيب قرفلا

 ٠ كلذ هبشأ امو عامسلاب الا ةجحلا هب موقت ال ام
- ٢٢٣



 ةحفصلا مقر

 ٦١ ههبشي امو نيربعملا نم عامسلاب الا ةجحلا هب موقت ال ام

 ٦٢ نيربعملا ةلمج نم ةجحلا هب موقت ام

 ٦٢ بلقلا رطاخب لقعلا ةجح نمو تادابعلا عيمج نم ةجحلا هب موقت ام
 هللا نيد نم ههابشأو يهنلاو رمألا تبث نيأ نمو ةجحلا ىنعم

 ٦٤ عامسلاب الا موقت ال هنأ

 ٦٧ لمعلا مزلي مل ام هلهج عسي اييف ايتفلا يف ةجحلا هب موقت ام

 ٧٠ توفي امم كرتلاو لمعلا نم مزاللا روضح دنع ايتفلاب ةجحلا موزل
 ٧٥ اهب ةجحلا مايقو ايتفلا يف فالتخالا يناعم

 ٧٦ لاؤسلا موزل دنع ايتفلا يف ةجحلا موزل
 ٨٠ نوكي ال امو ةجح هيف هيقفلا نوكي ام
 ٨١ ءيش لبق ائيش ناك ولو هتجح تماقو هتيلب تلزن ام عيمج يف بجي ام

 ٨٣ اهلمع مدقي نأ لبق لامعألا ةيلب لوزن

 ٨٤ اهملع مدقتي مل ولو هيلا اهب دصقلاو مزاوللا عيمج يف لامعألا داقتعا

 ٨٥ تانئاكلا تدأ ام عيمج يف ةرهشلا ةحص ىنعم

 ١٠٢ ةكرب نب دمحم نب هللادبع ىلا هللا همحر نسحلا يبأ نم باوج

 ١٠٣ اهريغك ةجحلا مايق دعب الا مزلت ال اهنأ ةلمجلا يف ةجحلا

 اهب تبثي نكي مل ولو هرارقا ةلمج يف اهب رقملل ةلمجلا توبث

 ١٠٧ اهفورحو اهئامسأب اهفئاظو ىلع

 ١٠٨ ةلمجلاب ةجحلا مايقو ةوعدلا غولب
 ١١٠ ةلمجلا ربخ هغلبي مل اذا عضاوملا نم عضوم يف عطقنملا

 ١١٢ ايدتهم وأ الاض دبعلا نوكي نأ دب ال هنأ ةجحلا توبث باب

۔ ٢٢٤ ۔



 ةحفصلا مقر

 ةلمحلا نود اههبشأ امو لامعألا موزل نع لاؤسلا موزل ىلع ةجحلا

 ١١٤ اههبشأ امو

 ١١٧ هناسلب مهفي مل ولو ةلمجلاب ةداهش هنأ ناميالاو قيدصتلا ىنعم

 ١١٩١ ناسللاب لوقلا نود ةعاطلاب ةءاربلاو ةيالولاو ةلي يبنلا ىلع ةالصلا

 ١٢٢ ناسللاب رارقالا نود نيقيلاب قيدصتلاب ةلمجلاب ناميالا توبث ىنعم

 ١٦٤ ناميالاب قيدصتلاو ةينو لمعو لوق ناميالا هلوق ىنعم
 ١٣٢ كرشلا باب

 ١٣٦ اتبثأ اذا ةءاربلاو ةيالولا

 ١٣٧ ةءاربلاو ةيالولا يف

 ١٣٧ رهاظلاب ةءاربلاو ةيالولا

 ١٤١ اهموزلو ةءاربلاو ةيالولا ىنعم

 ١٤٣ ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ بوجو زييمت
 ١٤٥ (ديعس يبأ ىلع ضورعم) ةءاربلاو ةيالولا ماكحأ نم هلهج عسي ام
 ١٤٩ ةنمزألاو مايألا يف ةيالولا يناعم

 ١٥١ مه ةيالولاو ثادحألا لهأ نم ةءاربلا زييمت

 ٥٣ ١ ةءاربلاو ةيالولا نم رهاظلا مكحو ةقيقحلاو ةطيرشلا يناعم

 ٥ ١ نيدلا فوقو يناعم

 ١٥٧ ةءارب وأ ةيالو وأ يأروأ نيد يف نيملسملا لوق داقتعا ىلع بوجولا ىنعم

 ١٥٧ ةءاربلاو ةيالولا رمأ يف لا سلا بوجو يناعم

 ١٥٨ أربي وأ لوتي مل ام فوقولا يف ةعسلا

 ١٦٠ اهفالتخاو ةوعدلا ىنعم

 ١٧٥ خسني نأ دعب وأ خسني نأ لبق ليق اذا خوسنملا

۔ ٢٢٥ ۔



 ١٥ ةيصولا كرات يف لوقلا

 ٢٠٨ عدبلا ماكحأ نم ىواعدلا ماكحأ فالتخا ىنعم

 ٢٠٩ عدبلا ماكحأ نم ىواعدلا ماكحأ فالتخا

 ٢١٢ لوقلا نم مهوحنو ماحرالا ف ةيقتلا ىنعم هب زوجي ام

 ٢٧ ةيقتلا عضاوم يف نبجلا

 ٢١٨ رهاظلاو ةقيقحلاو ةطيرشلا يف ةيالولا بوجو عضوم

 ٢١٩ رهاظلا مكحب ةيالولا بوجو عضوم ةفص

۔ ٦٢٢۔
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