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 :يدنكلا ممتماربإنبدمحجنلاعلا

 نو ہشعل او نمانلا ءزجل ١
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 بابلا

 بابلا .

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بنابلا

 بابلا

 لوألا

 ينانلا

 ثلانلا

 نورشعلاو نمانلا ءزجلا تسرهف
 ع رشلا نايب باتك نم

 عوضزللا

 ىضاقلا بادآ يف

 يف لعفي امو ءاضقلل مكاحلا سولج يف
 سلجي نيأو هسلجم

 زوجي ال نمو امكاح نوكي نا زوجي نميف
 نمو همكح ضقتني نمو اكاح نوكي نأ

 ىدعملاو ىضاقلا يف

 ةاضقلا يف

 ىضاقلل هلعف زوجي ام
 كلذ هبشأ امو ةالولا يف

 نيمصخلا نيب ةيوستلاو ىضاقلا بادا يف

 كلذ هبشأ امو

 ةيعرلا نم ناك اذإ مكاحلا يف

 نامصخلا هب ايضارق اذإ ك احلا يف

 هتيعر فاصناو ةبراحملا نم ىلاولل زوب ام

 ايعدإ اذإ ىضاقلاو ىلاولا لوق لوبق يفو
 امل لعج هنا

 ىلوي نأ زوجي ال نمو ىلوي نا زوجي نميف
 ىلوي نأ هل زوجي نميف

 مكحلل ةجح نوكي نميف
 هضبقو ىلاولا ناويد يف
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 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 بابلا

 رشع سداسلا

 رشع عباسلا

 رشع نماثلا
 رشع عساتلا

 نورشعلا

 نورشعلاو يداحلا

 نورشعلاو يناثلا
 نورشعلاو ثلانلا
 نورشعلاو عبارلا

 ن ورشعل ١ و سم انلا

 نورشعلاو سداسلا

 نورشعلاو عباسلا

 نورشعلاو نماثلا

 نورشعلاو عساتلا

 ن وثالثل ١

. 

٤
 

 عوضزلا

 ماما ريغ وأ اماما ناك هلعفو مكاحلا يف

 . ماكحلاو ةاضقلاو مامالا هب رمؤي ام

 مهتقفنو مهل دقفتلاو ةالولا لزع ىيف

 مامالا ةحصانمو مهلزعو هال ولا دقفت ف ١

 نيملسملا لام

 هللا لام نم يطعي نا يلاولل زوجي ام ام
 مهرابخأو ةباحصلا ريس

 هللا همحر ةزمح يبأ مالك يف
 هبشأ امو رجحلاو ةلاكولاو ةيالولا ظفل يف
 ءايشألا رئاسو ماكحلاو ةمئالا نم كلذ
 مامالاو
 لخد اذاو نيمكاح نم حص اذإ مكحلا يف
 هبشأ امو لزع وأ تان مث مكح يف مكاحلا

 كلذ

 ؛انو.

 مامالا نم ءيش يف تقفتا اذإ ماكحالا يف

 هيف اهمكح فلتخأ وأ يضاقلاو

 اهريغو ءارا نم مكاحلا هب مكحي ام ةفص يف

 هلهج اذإ مكحلا نع هفوقو يف كلذكو
 فرعي مل اذإ مكحلا نع مكاحلا فوقو يف

 «هب مكحي ام لهج اذا مكاحلا يف باب» مكحلا

 يفو مصخلا ىلع مكح اذا مكاحلا لوق يف

 هب مكح امو هنأش

 مامالاو مكاحلا لاعفا نم ءيش يف
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 ةحفص عورضزلا بابلا

 ١٣٦ مكاحلا مكح يف نوثالثلاو يداحلا بابلا

 ١٣٩ كرت نم داهتجالاب ةمئالاو ماكحلا رما يف نوثالثلاو يناثلا بابلا

 يأرلا نم رمألا ذاوش
 ٤٧ ١ مامالاو مكاحلا أطخ نامض يف نوثالثلاو ثلاثلا بابلا
 ١٥١ مهتاضقو ةربابجلا ماكح يف نوثالثلاو عبارلا بابلا
 ١٨٧ ةفاضملا ةدايزلا نم نيملسملا لام يف نيدلا : نوئالنلاو سماخلا بابلا

 ١٨٩ ةدايزلا نم نيمدختسملاو ةارشلا نويد ف نونالنلاو سداسلا بابلا

 ةفاضملا

 ١٩١ ناطلسلا ىلا موصخلا ىلع ناعفرلاا يف نوثالثلاو عباسلا بابلا
 ةياكشلاو

 ٢٠١ ايادهلا ماكحلا لوبق يف نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ١٩٥ ايادهلا ءارقلاو ءاملعلا لوبق يف نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ٢٠٤ ىيرشلاو يلاولاو يضاقلاو مامالا عيب يف نوعبرألا بابلا

 كلذ ىلع مهتداهشو مهئارش و ِ
 ٢٠٦ يلاولا عيب يف نوعبرالاو يداحلا بابلا
 ٢٠٨ ماكحلا بتك يف نوعبرألاو يناثلا بابلا
٢١٥ كلذ لقني نمو ماكحلا نم بتكلا لمح يف نوعبرألاو ثلاثلا بابلا



 ققحملا لاق

 نم نيرشعلاو نماثلا ءزجلا ةعجارمو قيقحت هقيفوتو هللا نوعب ىهتنا دق
 هسولج و يضاقلا بادآ يف ماكحألا ءزجلا اذه ثحبيو «ع رشلا نايب» باتك

 حلصي ال نمو اهل حلصي نمو هالولا يفو اكاح نوكي نأ حلصي نمو ءاضقلل
 يفو مهرابخأو ةباحصلا ريس يفو مهلزعو هالولا دقفت يفو مامالا هب رمؤي امو
 لوق لوبق يفو هب مكحي ال امو هب مكحي ام ةفص يفو نيمكاح نم مكحلا
 ةربابجلا ماكح يفو مامالاو مكاحلا نامض يفو مكاحلا لاعفا نم ءيش يفو مكاحلا

 بتكلا لمح يفو موصخلا ىلع ناعفرلاو هارشلا نويد يفو مهتاضقو مهماكحأو
.. نيملاعلا بر هلل دمحلاو .. كلذ يناعمو مهعيبو ماكحلا ءارش يفو



 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 لضف ىذلا هلل دمحلا . ماكحألا يف دايز ىبال رهزألا ىلع وبأ هبتك ام اذه
 مظعب مهصخو ض مارحلا نم لالحلا مهفرعو . مالسالاب هدابع نم ءاش نم
 مهردقو « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ةنس ءايحاو 2 ماكحألا ذافنإو 2 ماقملا
 لسرلاو ءايبنألا مهلوأف ء فوهلملا ةئاغاو فورعملاب ًارامأو ص مالظلا يف ارون

 دعبو ع رشبلا ريخ كفع دمحم ىفطصملا ىلا رمألا ءاهتناو ء لدعلاو قحلا ةمئأو

 نم ريخو هرطم نيتس نم ضرألل ريخ ةعاس لدع ليقو ڵ رمعو ركب وبا
 مكحلا نامقل نع ىلاعتو كرابت هللا ربخأو . ةنس نم اذكو اذك داتعلا ةدابع

 ملعاو { ركنملا نع هناو فورعملاب رمأو ةالصلا مقأ ىتنب اي:هنبال نامقل لاق

 ينا نع ىدلاو ىنربخأو . ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا يف هلك ريخلا نا
 دنع هلك ربلا لامعا نا لاقو ، راحص ةيالو نع لزعلا هيلع دتشا هنا ناورم

 زيزعلا دبع نب رمع نا ليقو . رحب يف ةلقتك ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 هنا ليقو . هلل هلعجاف هل تضرع دق ذاو هبلطا مل رمأ:لاق ةفالخلل ضرع امل

 ماقملا اذه كماقا نم هل اولاق هنورظاني يجراخلا ماطسب باحصا لخد امل

 نم ءيش نكي مل:لاق . كفلختسا لدع ماما وا كتماقإ ىلع ةمألا تعمتجا

 فورعملاب رمألل تمقف دالبلا تملظأو روجلا مظعو داسفلا رهظ نكلو كلذ

 نا ءاضقلا يف ثيداحالا لعلو ص كلذ اولبقتو ، معن اولاق ركنملا نع يهنلاو

 دشتو كسنا هب لعجتو كسفن هلل عيبت نا كبغرأ نأ اذهب تدرأف ًاديههزت نوكي

 فخت الو . مراكملا هيلع لد ام ىلا ومستو . كرمأ هيلا ضوفتو كرهظ هب
 تنأ امنإ ء ماظعلا بابسألا هيف يذلا سيل كماقم :نا عم . مال ةمول هللا يف
 ميرك هيف وجرت رمأ نم كل حضتا امف . دالبلا لهأل سنألاو دابعلا نيب حلصملا

 كشلا هيف امع تفقوو ‘ باستحالا ىلا هيف تعراس س باملا نسحو باونلا

 لمحت الو . قيرط لك رذحاو . قيطت ال ام كسفن ىلع لمحت الو . بايترالاو

 بكنتو ، قيضو فلت ىلا كئجلي قيرط لك رذحاو ءا قيطت ال ام كسفن ىلع

 ملعلا بلطل غرفتو كلبق نم اهلهأب لح امب ربتعاو ، كلعفو كلوق يف ةلجعلا
 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو بضغلا دنع هللا ركذاو { بدألاو
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 . مالحألاو لوقعلا ىلع هلل دمحلا ، رفعج نب دمحم رباج يلأ باتك نمو
 , ماكحلا نم مكاح لك هللا قتيلف دعبو 3 مالسلا هيلعو يبنلا دمحم ىلع هللا ىلصو

 دعترتو ء قعاوصلا هتفيخ نم قعصت . مادقألاو يصاونلاب ذخ أي ارابج فخيلو

 نم همقي مل هناو . قئالخلا عيمج هيلا عرضتو ص قراشملاو براغملا هقرف نم
 ميظعلا كلملاو ةملظلاو رونلا هل لب . ةجاحل الو اثبع هقلخي ملو . ةجاح
 هادتباف . ةريخو هل هنم اضحم ةردقلا ةدابعلو هدبعل هللا ردق امناو ء ةمظعلاو

 ماقو . ركش نم مهنمف ث هفرعو هقح هلذجأو هفطل هيلا ىدها مث ةفطن نم

 رابجلا ىصان اهدنعف نكمتو ضرألا يف العو نطلست امل رخآو ۔ رمأ امب هللا
 . فاخم يف هنم هللا دابعو ڵ فاجترا يف هنم هللا ضرأف . رانلاو ةنجلا ركذي مل و
 رون ءاضا هيف يذلا ماقملا يف ماق ال كلذو فاخاف هللا مكح نع راج دقو
 ىلا ةبهرلا مهتعدو ةبغرلا ترضحو . ماركلا ةكئالملا هلهاب تفح و . مالسالا

 هلدع ىلا اولامو هحانجب اوأجل املف ع ةيوسلاب مهنيب مكحلاو ةيضقلا لدع

 ىفاجتو موق نع ضرعاو ء افاطلا مهضعب ىلوف افانصا مهفنص هحالصو

 ظيلغ مالكو ديدح رصبب مهيقلو ، نمزلا ميدقب مهبقاعو نحالاب مهذحأو
 ةخسن يفو ء اسياتسم هلدع نم لك راص ى اسباع محل هورظن املف ء ديدش

 عمسيو ىري هللاو ء ارهج سانلل مهقح اوكرتو ء ارهق سانلا مهملظف . اسيا
 ءامسلا هتدم هدم ىلا هرخأ هنا الولف ء عنصيو هدابع ىلا دبعلا هب ىتأي ام
 هللا هاري نا مكاح هللا قحب ناطلسو ث ملاع هللاب دبع هللا قتيلف ، هده ضرالاو

 ح هللاب الإ ةوق الو لوح الو هقح نم هظفحتسا اميف ايصاع وأ هقلخ ىلع ايلاع
 لالحلا ملاعمو ء مالسالا عئارش ىلع هلل دمحلا { ناطحق يا ماكحا نمو
 لعجو س ماكحالا نم حضواو ث ماعنالا نم غبسا ام ىلع هلل دمحلاو ى مارحلاو
 نولصاوتيو نوباحتيل ماحرالاو باسنالا مهل لعجو ء مالظلاو ءايضلا

 الو اوعطاقتي نا مهاهنو مهنيب اميف اباوثو اببس مهف كلذ لعجو ى نوفراعتيو
 كلذ نم دارأو ىضقو هب مكحو ىهنو رمأ ام لك يف نوملظي الو نوملظي

 ملعف ى رئارسلا عيمج ىلع علطملاو رئامضلا هيلع يفخت ال يذلا ملاعلا وهف ءاشو
 لعجو داسفلا نم ضعب ىلع مهضعب هب ىدعتي امو ي دابعلا نيب نوكي ام ىلاعت
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 ىلع كلذ نم بجو ام لك يف اهيلع نوقفتي اماكحاو اهيلا نوهتني ةمئأ مهل

 راسو ء مهرومأ يرجت كلذ ىلعف \ بغشلاو ةعاطلا دنعو . بضغلاو ىضرلا
 ائيش ىوعد لكلو . ادودحم ادح ءيش لكل لعجو ح مهرخا عبتاو هب مش وا

 اولدعي ناو ع ةيضقلا يف لدعلاب اومكحي نا ءارمالاو ماكحلا رماو ، ادوجوم

 ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دواودايإم ىلاعت هللا لاق دقو . ةّيوسلاب مهنيب
 نولضي نيذلا نا هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت الو قحلاب سانلا نيب مكحاف

 نأو : ىلاعت لاقو ه%&باسحلا موي اوسن امب ديدش باذع مهل هللا ليبس نع
 4 قحلا نم كءاج امع مهءاوها عبتت الو هللا لزنا امب مهنيب مكحا
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 لوألا بابلا
 يضاقلا بادا ف

 اذإف . همهفو هنيد يف هب قثي نم يضاقلا بنج ىلا سلجي نا س اب الو

 . ءاضقلا سلجم يف وهو ادحا حزامي نا يغبني الو ي هيف رواش رما هيلع لكشأ

 ام يرتشيو عيبي نا يضاقلل يغبني الو. ح همادق نامصخلاو اسيلج راسي الو

 نم دحأ نم ضرقتسي الو ث هب قثي نمم هريغ كلذ ىلوي نكلو ًايضاق ناك
 ناك قيدص نم الإ اهريغ الو ةباد ريعتسي الو ء هلمع لهأ نم الو ء موصخلا

 سيلو:ةلأسم ءيش يف هيلا مصاخي سيلو ىضقتسي نا لبق ضرتقي وأ هنم ريعتسي
 قحلاب هبشا هنا ىري ام الإ ءاهقفلا ءارا نم راتخي ةخسن يفو ريختي نا مكاحلل

 سابع نبا ثيدحل ةلبقلا لابقتساب يضاقلا رمؤيو :ةلاسم . باوصلل برقأو
 هب لبقتسا ام سلاجملا فرشأ نأو فرش ءيش لكلإل:لاق هنا ُقَع يبنلا نع

 ةلبقلا
 © ءاضقلا ىلع هناسلاجي نانثا هعم نوكي نأ يضاقلل بحتسيو : ةلأسم

 طرفم حرفل ريغت نا:ليقو . بلقلا ريغتم وهو مكحي نا ىضاقلل هركي و: ةلأسم

 لوقي حرشي ناكو اهنع لئس اذا ماكحالا يف يتفي نا هل هركيو { مكحي الف
 باوبا نم يل امم نيدلا روما رئاس يف اياتفلا اماو & يتفأ الو يضقا انا امنا

 . ملعب يتفا اذا ساب الف ماكحلا

 نعو .«ناعبش وهو الإ يضاقلا يضقي الف:لاق هنا ل ىننلا نع :ةلأسم

 عمسي ىتح لوؤال يضقي الف نامصخلا سلج اذإلا: ُكقيَع يبنلا لاق : لاق يلع
 .حايضاق تلزام لوالا نم تعمس امك رخالل

 قحلاب هبشأ هنا ىري ام الإ ءاملعلا ءارآ نم راتخي نا مكاحلل سيلو:ةلأسم

 رخؤي الو مهنيب رظني نا موصخلا رضح اذإ بحتسيو ء باوصلا ىلا برقاو
 . ةأرملا ىتح ءاسنلا رواشي ناك رمع نا ليق دقو . كلذ

 . مهرخؤي الو مهنيب رظني نا بجو مكاحلا موصخلا رضح اذإو:ةلأسم
_ ٨



 نع ىور امل رخآلا نود نيمصخلا دحا فيضي نا مكاحلل هركيو: ةلأسم

 هعمو الإ مصخلا فّيضن نا كلع هللا لوسر اناهن:لاق هنا بلاط يبا نب يلع

 . همصخ

 ديجي نا مانالا رجاشت يف رظنلاو ماكحالاب ىلب نمل يغبني ام لوأف:ةلآسم

 اميلح اتبثتم نكيلو ، نيفلاسلا باقعا يف هركف ضمغيو نيملسملا راثا يف هرظن
 عيضولاو فيعضلاو يوقلا نيب يوسيو اميلس افطعتم . اميحر القاثتم

 . ضيغبلاو بيبحلاو ، ضيفخلاو عيفرلاو فيرشلاو

 وهو نينثا نيب يضاقلا يضقي ال» :لاق هنا ةفع يبنلا نع ةياورلاو:ةلأسم
 ء نابضغ وهو مكحلا سلجم ىلا مك احلا ج رخ ال: ءاهقفلا ضعب لاقو .«نابضغ

 نكسي ىتح هلزنم ىلا عجريلف مكحلا سلجم يف وهو بضغ هل ثدح ناو
 نا يغبنيو ماعطلا نم ضيضك الو متهم الو عئاج وهو ىضقي الو س هبضغ

 ًأابعي نا ريغ نم همكح يف ىلاعت هلل هدصقم نكيلو ، كلذ نم اطسو نوكي
 لمعلا كرت نا:ليق دقف . س ًأبلاو بقاوعلاب لفتحي الو ء سانلا نم دحأ مالكب

 مهل لمعلا نا ليق اذكه هريغ نمو . كرش مهلجال لمعلاو ءاير سانلا لجال

 . ءاير مهل هكرتو كرش

 نأ ىنغلب لاق هنع هللا ىضر هللا دبع وبا ىنثدح ، ناطحق وبا:ةلأسم
 لجر هيلع جرخ املكف هيلع هللا ىلص دواد يبنلا باب ىلع ادعاق ناك الجر

 ناك اذإ دواد هل لاقف كفع يبنلا دواد كلذب ملعاف ، دواد نع ايضار هدجو
 املكف بابلا كلذ ىلع لجرلا دعقف رخا باب اذكو اذك باب ىلع دعقاف ادغ
 ام هللا يبن اي: هل ْلاقف مالسلا هيلع دواد نم اعجوتم هدجو لجر هيلع جرخ

 نا : دواد هل لاقف . كنم عجوتم وهو الإ بابلا اذه نم دحأ لع ج رخ

 مكحا نيذلا هنم جرخي رخآلا بابلاو هيلع مكحا نيذلا هنم جرخي بابلا اذه

 . ضارب سيل هيلع موكحملاو ضار هل موكحملاف { مهل

 هللا مسب : لاق هسلجم يف سلج اذا زيزعلا دبع نبا رمع ناكو (لصف)
 هللا ةورعب تكسمتسا ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح ال ع محرلا نمحرلا
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 هللا ىلع تلكوتو . ميكحلا زيزعلا هللاب تززعتو اهل ماصفنا ال يتلا ىقثولا
 نودعوي اوناك ام مهءاج ش نينس مهانعتم نا تيآأرفا مظعلا شرعلا بر

 : لوقي اشناو ىلعالا دبع نبا لوقب لثمت مث ء نوعتمي اوناك ام مهنع ىنغا ام

 ملاح مونلا يف تاذللاب رس اك ىنملاب حرفتو ىلبي امب رست
 مزال كل ىدرلاو مون كليلو ةلفغو وهس رورغم اي كراهن
 مئاهبلا شيعت ايندلا يف كلذك هبغ ركذت فوس امع لغشتو

 ملاسف جان ماونلا يف تنا الو مزاح ناضقي ناضقيلا يف تنأ الف

 نم سيلو ادغ رظتنمو ء هلمكتسمي سيلو اموي لبقتسم نم مك لوقي م
 . هرورغو لمالا متضغبال هريسمو لجالا متيار ولو ى هلها

 اذإ : يضاقب سيلف يضاقلا يف نك اذإ ثالث ىرهزلا لاقو (لصفر

 رمعل ايضاق ناك و: بهوم نبا لاقو . لزعلا هركو دماحلا بحاو محاوللا هرك

 لاصخ ثالث يضاقلا يف نكي مل اذإ ، نيطسلف ىلع هنع هللا ىضر باطخلا نب
 دحأ ةيكش عمتسي الو ملع اذا ىضقيو . املاع ناك ناو رواشي ، ضاقب سيلف
 . همصخ هعم سيلو

 ةاضقلا نم هنا الإ حيبق لك نم وهو مهبذك ةاضقلا نم حبقتسي اممو ةلأسم

 . هنهذ بهذي ضرملا نال ضيرم وهو يضاقلا يضقي الو . حبقأ

 لعج تام اذا ليئارسا ىنب نم يضاقلا ناك ليق بتكلا ضعب نمو (لصف)
 همكح يف روجي ناك هنا اوملع ءيش هنم ريغت ناف ةنس نيعبرأ (ا) جزا يف

 فرط ةسنكملا تباصأ ذا موقي ميقلا انيبف جزأ يف لعجف مهتاضق ضعب تامف
 ىلا لجو زع هللا ىحوأف ليئارسا ىنب ىلع كلذ قشف اديدص ترجفنا هنذا
 ىدحأب ًاموي عمتسا هنكلو سأب هنم نكي مل اذه ىدبع نا مهئايبنأ نم يبن
 . اذه هب تلعف ميث نمف رخالا نم عمتسا امم رثكا مصخلا نم هينذا

 )١( فقسلا سوقم ليطتسم ءانب جزالا .



 ىضاقلاب ىتؤي : لوقي هنع هللا لوسر تعمس تلاق ةشئاع نع ةلأسم
 نينثا نيب ىضق نوكي ال نا ىنمتي ام باسحلا ةدش نم ىقليف ةمايقلا موي

 ترتخال لاملا تيب نيبو ءاضقلا نيب تريخ ول لوحكم لاق . ةرمت يف

 . ىقنع برض ترتخال ىقنع برض نيبو ءاضقلا نيب تريخ ولو . ءاضقلا

 اقيدص الو . ايضاق هللا ىنلعجي مل ذا ريخب لاق تحبصا فيك نيهرل لجر لاقو
 ريغي سفنا حبذ دقق ايضاق لعج نم هع هللا لوسر لاق ليقو . ضاقل
 ىردأ ال ىنأ لاقف هباحصا نم قلح ىلع فقو هلع تع يبنلا نا ليقو . نيكس

 ائيش نيملسملا رما نم ىلو نمف ىدعب نم :ل هذه رمأ نولتس مكلعل
 ةنعلو هللا ةنعل هيلعف في ملف دهاعو لدعي ملف مكحو محري ملف محرتساف

 لوسر لاقو . ةمايقلا موي ىلا هتنعلو هللا بضغ هيلعف ةخسن يفو . نينعاللا
 ىتح . ةمايقلا موي الولغم هب ىتوأ الإ ةريشع ىلع ىلي يلاو نم ام كفع هللا
 رسجلا هب فسخنا الإو اجن الداع ناك ناف منهج روسج نم رسج ىلع فقي
 مكيلع ىتأي ةفيذح لاقو . ابذعم افيرخ نيعبس هب ىوهي ملظم دوسا بج يف
 نينثا ىلع ىلي لاو نم ام لاق كقيفَع ىبنلا نعو . هللا مهبذعيو مكنوبذعي ءارمأ

 روسج نم رسج ىلع فقي ىتح ةمايقلا موي ًآلولغم هب توأ الإ ةرشع ةخسن
 دوسأ بج يف رسجلا كلذ هب فسخنا الإو اجن اقداص الداع ناك ناف . منهج

 . ابذعم افيرخ نيعبس هب ىوهي ملظم

 لجر ىضقتسا لوقي ىناسارخلا ءاطع تعمس لاق : لاله نب لهس ةلأسم

 ىضرم يف اكلاه ىنارأ ىنا لاق ةافولا هترضح املف ةنس نيعبرا ليئارسا ىنب نم

 لجر ىندانيلف ءيش نم مكبار ناف مايأ ةثالث مكدنع ىفوسبحاف تكله ناف اذه
 ةحئارب مه اذإ مايأ ةثالث ناك املف توبات يف هولعج لجرلا ىضق املف مكنم

 ءاضقلا تيلو لاقف ملكتف هل نذأف حيرلا هذه ام نالف اي مهنم لجر ىدانف

 ىوه امهدحأ يف ىل ناكو ىفايتا نالجر الإ ءيش ىنبار امف ةنس نيعبرأ مكيف

 اهنم حيرلا هذهف . ىرخالاب عمسا امم رثكا هيلت ىتلا ىنذاب هنم عمسا تنكو

 . تامف هنذا ىلع ىلاعت هللا برضف
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 ايرثلا نم رخ هنأ ىنمتي لجر كشوي لوقي هيفع يبنلا تعمس 5 ةريره وبأ
 مالسلا هيلع مدا ضرألاب ىضق نم لوأ ليق . ائيش ايندلا رومأ نم لي مل و
 ةمأوت نود هسفن ةمأوتب جيوزتلا ليباق مار امدنع ليباقو ليباه هينبا نيب ىضق

 ىلت ام ىلع انابرق ابرقي نا امهرما نأ هؤاضق ناكو نسحأ تناك اهنال ليباه

 . نازقلا يف انيلع

 اق . ادومل ليباه ةمأوتو اميلقا ليباق ةمأوت مسا ناكو سابع نبا لاقو

 لع هللا لوسر. عمس هنا ةريره وبا . ءاوح هتدلو نطب لوأ هتمأوتو ليباقو
 تلاقف امهيدحا نباب .بهذف بئذلا ءاجف امهءانبا امهعم ناتأرما انيب لوقي

 اكاحتف كنباب بهذ امنإ ىرخألا تلاقو . كنباب بهذ امنإ اهتبحاصل امهدحأ

 لاقف هاتربخأف ناميلس ىلا انجرخف ىربكلل هب ىضقف مالسلا هيلع دواد ىلا
 ىضقف اهنبا وه هللا كمحر لعفت ال ىرغصلا تلاقف همسقال نيكسلاب ىنوتيا

 اهتمحر ىأر ثيح ىرغصلا ئنعي هيذخ ناميلس لاق ربخ يفو . ىرغصلل هب

 ورمع لاقف موق نيب ىضقي نا صاعلا نبا ورمع رمأ هنأ لع ىبنلا نعو . هل
 رشع كلف تنسحا ناف مهنيب ضقا لاقف رضاح تنأو هللا لوسر اي ضقأأ هل
 . كلذ ةحصب ملعا هللاو ةدحاو ةنسح كلف تأطخا ناو تانسح

 هيلا دصقيو قحلا ديري نا اهجرخمف ةياورلا تحص نا فيضملا لاق

 هللاو لاملا تيب يف نامضلاف هللا نيبو هنيب اميف ملاس وهو هريغب هناسل ءعىطخيف

 ففعتم نمؤمو طسقم ناطلس وذ ةثالث ةنجلا باحصأ نإ ليقو . ملعا

 . ملسمو بيرق ىذ لكل بلقلا ميحر قدصتم

 هللا دنع نوطسقملا ٍّكيقَع يبنلا لاق ، لوقي صاعلا نب ورمع.نب هللا دبع

 . مهيلهأو مهمكح يف نولدعي نيذلا مه ، رون نم ربانم ىلع ةمايقلا موي مه

 ىرصبلا نسحلا . ةنس هللا ليبس يف وزغا نم ىلا بحا لدعو قحب ىضقا ليقو

 ةنس نيعبس هتيب يف ف ىلصي لجر رجا نم لضفأ اموي مكاح رجأل لوقي ناك
 ىرعشألا ىسوم ا ىلا هللا همحر باطخلا نب ورمع بتك لاق . ةنس نيتس وأ
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 قحلا يف هتين تصلخ نمف رجالا هب هللا بجوي امم قحلاب نطاوم يف ءاضقلا نا
 هللا هنأش هيف سيل امب نيزت نمو سانلا نيبو هنيبام هللا هافك هسفن ىلع ولو
 .اصلاخ هل ناكام الإ دابعلا نم لبقيال هللا ناف

 ىناو افيعض كارأ ىنإ رذ ابأاي» يع هللا لوسر لاق : لاق رذ يبأ نع
 يبا نع . «نينثا ىلع نرمأت الو متي لام نيلوتال ىسفنل بحأام كل بحا

 عفري مث هافقب ذخآ كلمو ةمايقلا موي ءاج الا مكحي مكاح نم : لاق ةريره
 . افيرخ نيعبرا ناوهم يف هاقلا هقلا هل لاق ناف هسأر

 امنأكف نينثا نيب ءاضقلا هيلع دقع نم 0 لاق هنا ع يبنلا نع ىور دقو
 اذا هنيد نم هفاصنا نوكي ىتح اكاح ك احلا نوكي ال لاقو نيكس ريغب حبذ

 لعفي مل ناف هتدعاج لكأ اذا . هريغ بيئذ نم هفاصناك هريغ ةدعاج لكا
 زع هللا لوسر تعمس لاق ميرم وبأ . نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ةنعل هيلعف
 هللا بجتحا مهتجاح نع بجتحاف ائيش سانلا رمأ نم هللا .الو نم لوقي

 اذاف رجي مل ام ىضاقلا عم هللا نا يع هللا لوسر لاق لوقت ةشئاع . هنع

 هل ايضاق زيزعلا دبع نب رمع لزع ليق . ناطيشلا همزلو هنم هللا ءىرب راج
 اكاحت اذا نيمصخلا مالك نم رتكا كمالك نا ىنغلب لاقف ىنتلزع مل لاقف
 لكو ءاعفشلاب هيلع ناعتساف ءاضقلا ىغتبا نم لاق هنأ ةفيفع ىبنلا نع . كيلا
 لأست ال لاق هنا هنعو . هددسي اكلم هيلع لزنا هيلع هركا نمو . هسفن ىلا
 ةلأسم ريغ نم اهتيطعا ناو . اهيلع تلكو ةلأسم نع اهتيطعا نا كنإف ةرامألا
 . اهيلع تنعا

 لاق ىسوم وبا هدنعو لمعلا هالأس نيلجر نا هع ىبنلا نع ىور دقو

 لمعتسن ال لاق وا انإ لوقي وهو هيتفش تحت وهو هكاوس ىلا رظنا ىنأكو
 نييرعشألا نم نالجر ىدنع مدق لاق ىسوم ىبا نعو . هدارا نم انلمع ىلع

 هللا لوسر هجو ريغتف لمعلاب ناضرعي اذخأ مث ٍككيقَع هللا لوسر دنع ابطخف
 امهب ناعتسا امف هللا ىوقتب امكيلعف هبلطي نم ىدنع مكنوخأ نا لاقف ةقف

 ءىضي جارسلاك نوكأ نا بحأ ام هللا همحر باطخلا نب رمع لاقو . ءيش ىلع
 نائيضي رمقلاو سمشلاك لدعلاب ىضاقلا نا هريغ لاق . هسفن قرحيو سانلل
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 سانلل ءعىضي جارسلاك روجلاب ىضاقلا ناو . ءىش اهئوض نم صقني الو سانلل
 تارايت جاوما هاشغت اقيمع ايجل ارحب دباكيل مكاحلا ناو لاق هنمو . هسفن قرحيو

 . قرغي هناو الإ لجر قرغلا دباكي ام لقو ىرخا هضفختو ةرم هعفرتف ملظلا

 . قحلا سلجم ىف موصخلل ركتنتلاو قلقلاو رجضلاو كايا هيلاول اضيا لاقو
 ام هللا هافك هللا نيبو هنيب اميف هتين تصلخ نم اضيا لاقو . مكحلا دجويو
 اذه ع زانيلف الإ . هذافنإب الإ قحلاب ملكتلا عفني ال لاقو . سانلا نيبو هنيب

 بضغي الو هللا هب هل نذأي مل اميف هللا ناطلسب ىوقتي الو هسفن هلل مكاحلا

 ىوقلا نيب ىوسيلو اميحر افطعتم اميلح الهس نكيلو هب هللا هرمأ امم رثكأب هلل
 اذاو . ضيغبلاو بيبحلاو ضيفخلاو عيفرلاو . فيرشلاو عيضولاو . فيعضلاو
 . هيلع هللا ةردق ركذيلف ردق

 همدق نم دحا . رتعي ال ءادردلا ىبا نع هللا همحر ديز نب رباج لاقو

 ةوشرلا ءاملعلا تلاقو . هناسل نم رثعي نا نم ريخ هجول ههجو ىلع عقي ىتح
 ىضاق احيرش نا لت . ملع ريبخ هدابعب هللاو ميكحلا نيع ًاقفتو ميكحلا ديصت
 اهيف بوتكم ةعقر يف رظن مكحلل دعق املك ناك هللا همحر باطخلا نب رمع
 ىوهلا عبتت الو قلا سانلا نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دواد ايل

 امب ديدش باذع مهل هللا ليبس نع نولضي نيذلا نا هللا ليبس نع كلضيف

 ه4باسحلا موي اوسن

 كنا رذ ابأ اي لاق ىنرما هللا لوسر اي لاق هللا همحر رذ ابأ نا انغلبو

 ىدأو اهقحب اهذخأ نم الإ . ةمادنو ةرسح ةمايقلا موي ىهو ةنامأ ىهو فيعض

 . اهيف هيلع ىذلا

 يبا نع هريغ نمو هللا همحر رذ ىبا نع هللا همحر ديز نب رباج لاقو
 . هناسل نم رثعي نا نم ريخ ههجول عقي ىتح همدق نم كدحأ رثعي نال» ءادردلا

 نب رمع نع ليقو . «ايقتاف امكب ىقتا ىنا نيدهاشلل لوقي رش ناك ليقو

 : لاصخ سمخ هيف عمتجا نمل الإ ءاضقلا حلصي ال لاق هنا هللا همحر باطخلا
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 اميلح عمطلا نع اهيزن ىأرلا ىوذل ًارواشم راثآلا نم هقبس امب املاع نوكي نا
 . ةمصو هيفف لاصخلا هذه نم ةلصخ هتتاف ناف { ةمئالل المتحم موصخلا نع

 لاق . فورعملا لضفأ نم فوهلملا جرف نا هللا همحر نيسحلا ىبا نعو

 مولظملا فاصناو . فوهلملا ةثاغا فورعملا لضفا نم ليقو هريغ نمو . هريغ
 احيرش نا ىنغلب لاق هللا همحر هللا دبع وبأ لاق . فيرشلا ملاظلا نم . فيعضلا

 عنصا ام نكلو الطاب ىعدت كنا الا نظا الو مكحأل ىنإ هيمصخ دحأل لاق

 مصخلل لوقي ناك احيرش نا ىنغلبو لاقو . كدوهش ةداهشب كل مكحا امنا

 كلذكو . نيدهاشلاب ءاود كئادل ثعباف ءاد موصخلا نا هيدي نيب دعق اذا

 رمجلا ىحني اك نيدهاشلاب مصخلا نع رمجلا ىحنف زمج موصخلا امنا لوقي ناك

 . ايقتاف امكب هللا ىقتا ىنا لوقي حيرش ناك ليقو . نيدوعب

 هبلط يف عسي الو ءاضقلا بلطي نا دحال ىغبني ال هنإف دعبو : ةلأسم

 لعف ناف ىصقتسي نأ لأسي الو هل ضرعتي الو كلذ يف دحأب لمحتي الو
 هظفح يف ًايضاق نوكي نا لمتحي نمم وهو ىضقتسا ناو . ءىسم وهف كلذ
 عم سانلا فالتخابو كلذ هوجوب افراع هقفلاو مارحلاو لالحلاب هرصبو راثآلل
 نوكي نا هدارا اذا سأب الف ةمئالا لاتحاو عمطلا نع ةهازنو ملحو فافع

 يف هب قثي نم هبنج ىلا سلجي نا ساب الف ءاضقلا ىلع لمعتسا نإف . ايضاق
 هل ىغبنيف نامصخلا دعق اذإو . هيف رواش رمأ هيلع لكشأ اذاف . همهفو هنيد

 فصنيو امهيلع لابقالاو امهيلا رظنلا يف امهنيب ىواسيو امهيلا ههجوب لبقي نا
 حزامي نا هل ىغبني الو هيلع لابقالاو مالكلا يف رخآلا نم امهنم دحاو لك

 هفرعي ناك موصخلا نم دحأ هجو ىف ف مستي الو ءاضقلا سلجم يف وهو ادحأ

 وهو سانلا نيب ىضقي نا ىضاقلل ىغبني الو . هفرعي نكي مل وا كلذ لبق
 اطس و نوكي نا ىغبنيو . ماعطلا نم ضيضك الو متهم الو ناعوج ال و نابضغ

 رقأ ناف نيمصخلا ىلا همهفو هعمسو هبلق لعجي نا ىضاقلل ىغبنيو . كلذ نم

 ىضاقلل ىغبنيو . امهمهفو امهتجح بتكو كلذب هذخأ همزلا ءىشب امهدحأ
 نيمصخلا دحا لوط ناف . هب قثي نم موصخلا دنع هسأر ىلع اميق ذختي نا
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 اذإ ىضاقلل ىغبني الو . هماقأف هرما ةجح هل تسيل امب جتحي لعجيو داز وا

 ىوسي ىتح ًاعيضو وأ افيرش هتجح نم عمسي نا ابئاغ مصاخي لجر هءاج
 نظف ءاضقلا سلجم يف احيرش ىتأ سيق نب ثعشألا نا لاقيو . همصخ هعم
 مصخ هل لاقف مصخ ثعشألا عمو لاق هبنج ىلا هسلجأف املسم هاتأ هنا حيرش
 كلذك لاقف ثعشالا ىلا يرش تفتلاف كيلا همصاخال هعم كتئج امنا ثعشألا
 ىدهع لاق مث ثعشألا هجو ريغت لاقيف كمصخ عم لوحت هل لاقف معن لاقف
 كيلع هللا ةمعن كلهج ثعشأ اي هل لاقف (١ر نيوش كنأشو حيرش اي كلب
 هقح نم هنيضرال هللاو ثعشالا لاقف . تنك اذك ىنا كريغ ىلع امهتبوقعو

 نبا نا لاقيو . ابضغم هدنع نم ماقف كنأشو تنا هل لاقف مصاخا ال مش
 ديرا ىناو اقحو ةبارق ىل نا ةيما ابا اي هل لاقف ىدع ىنب نم وهو حيرشل مع

 ءاش نا معن حيرش لاقف هيلع ىل ىضقت نا بحا ىناف امصخ كيلا مدقا نا
 امصتخاف حيرش ىلا همصخب ىبارعالا ادغ دغلا نم ناك املف هتعطتسا نا هللا
 هيلع لماحتي احيرش يبارعألا ىأر املف يبارعألا ىلع ءاضقلا هجوتف لاق هيلا

 ىلع ىضق مث كلذ نيبو ىنيب لاح قحلا لاق ىنتدعو ام نيا ةيمأ ابأ اي لاق

 . ىبارعالا

 لاقف طبختيو حيصي امهدحا لعجف حيرش ىلا امصتخا نيمصخ نا ليقو
 ةنيب تاه ىا كئاد ىلع كئافش نم غ رفاف كؤامفش -كتنيبو كؤاد كمصخ

 مل اتمق ناف امكعدا مل ىنا اما يرش لاقف نيدهاشب ءاجف لاق كل ناك نا

 ىلا تمصاخ ةأرما نا لاقيو . امكبر هللا ايقتاف اتيدا ام ىلع انأف امكعنما

 دق حيرش لاقف . ةمولظم اهنأك ىكبت اهارأ لجر لاقف ىكبت تلعجف حيرش ٠
 مصخلل لوقي حيرش ناكو لاق . نوبذاك نوملاظ مهو نوكبي فسوي ةوخأ ءاج

 ىضقا امناو نظلاب ىضقا الو املاظ كنظال ىناو كل ىضقأل هللاو ىنإ هللا دبع اي
 . فاضق نم قحأ قحلا امارح كل لحي ال ٌناضق ناو كتنيب نم ىنترضحا امب

 نأش ريغصت )١(
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 نابضغ وهؤ نينثا نيب مكاح مكحي ال لاق هنا ع هللا لوسر نع ةياورلاو

 نكسي ىتح هلزنم ىلا عجريلف مكحلا سلجم يف وهو بضغ هل ثدح ناف
 ضاقو رانلا يف نايضاق ةثالث ةاضقلا لاق هنا فيفع ىبنلا نع ركذو . هبضغ

 وهو ىضق ضاقو . رانلا يف كلذف ملعي وهو قحلا ريغب ىضق نمف ةنجلا يف
 يف كلذف قحلاب ىضق ضاقو . رانلا يف كلذف سانلا قوقح كلهاف ملعي ال
 . ةنجلا هلف ةنجلا

 لوسر اي لاقف لمع ىلع الجر لمعتسا هكلع هللا لوسر نا رمع نبا نع
 نانثا هعم نوكي نأ ىضاقلل بحتسيو . كتيب مزلأو سلجا لاقف ىل رتخا هللا
 طسقلاب :نيماوق اونوك ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع . ءاضقلا ىلع هناسلاجي

 رخألا نع هضارعا ىضاقلا نوكيف ىضاقلا دنع نادعقي نالجرلا هئةيآلا _

 . نيلجرلا دحأ ىلا لبقيو

 . بجاو مكحلا يف تيبثتلاو : ةلأسم
 لوقي ىروغثلا نايفس ناكو . ءاضقلا فصن تيبثتلا لاق هنا نيريس نبا نع

 ريغ يف ةراشتسالا كلع يبنلا نس دقو . لقعلا فصن اهنا ىنغلب ةراشتسالا

 رظنلا نع ىضاقلا لغش ام لكو ةأرملا ىتح رواشي ناك هنا رمع نعو . عضوم
 نيب ءاضقلاب ىلتبا نم لاق هيفع هللا لوسر نا ةملس ما نعو . هيف عنمي هناف

 ىلع هتوص عفري الو هسلجم و هدصقمو هتراشاو هظحل يف مهنيب لدعيلف نيملسملا
 ةزانجلا ىضاقلا دهشي نأ سأب الو . رخآلا ىلع عفري مل ام نيمصخلا دحأ
 لعفي ناك يع وع ىبنلا نا كلذ ىيف لصألاو . ةوعدلا بيجيو ضيرملا دوعيو

 . هلك كلذ

 . ناعبش وهو الإ ىضاقلا ىضقي ال لاق هنا ةت ىبنلا نع : ةلأسم
 هعفنب ح وريو ةلئاقلا لا سانلل دعقي ك احلا نا انعم ىذلا هريغ لاق : ةلأسم

 انوع كلذ نوكيف هيلا عفر دق امم همزلي ام ملعتيو ماكحألا ىيف رظني نا ىلا

 . هنع هل ىنغ الو ك احلا ىوقي امم كلذو هماكحا ىلع هل.

١٧



 ةفاخم هاشز ناف كلذ هل بحا امف هاشرف ضاق روج فاخ نمو ةلأسم
 . هيلع وه س أب اب الو ىضاقلا ىلع مشالاف ادحأ ملظي نا كلذب ديري الو هروج

 ىلعأب الإ ترشتسا اذا رشت ال لوقي قلع ىبلا ن ناك ركب وبا لاق : ةلأسم

 مهرثكا لاق كيلا بحا كدابع ىأ بر ىسوم لاق لاق سابع نبا : ةلأسم
 ىأف بر لاق ٠ هتيطعا امي يضارلا لاق ىنغأ كدابع َ ىاف بر لاف . اركذ ل

 . سانلا ىلع مكحي اك هسفن ىلع مكحي ىذلا لاق مكحأ كدابغ
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 يناثلا بابلا
 ءاضقلل ك احلا سولج ق

 سلجي نيأو هسلجم يف لعفي امو
 . كلذ ريغب لغاشتي الو ةيشعو ةودغ ءاضقلل سلجي نا مكاحلل ىغبنيو
 هعفنب حوريو ةلئاقلا ىلا سانلل دعقي مكاحلا نا انعم ىذلا هريغ لاق : ةلأسم

 انوع كلذ نوكيف هيلا عفر دق امم همزلي ام ملعتيو ماكحالا يف رظني نا ىلا

 . هنع هل ىنغ الو مكاحلا ىوقي امم كلذو هماكحا ىلع هل

 . كلذ بحتسيو هلك هم وي سانلل دعقي ناك ماكحلا ضعي نعو : ةلأ اسم

 . هلك هموي سانلل دعقي ناك هزا راوس نع ليقو : ةلأسم

 امه كلذ نأل سولجلا لوطب هسفن بعتي نا يضاقلل ىغبني ني الو : ةلاسم

 . مأسيو لمي
 جرخي الف هيف ىضقي يذلا هسلجم ىلا جورخلا مامالا دارا اذاو : ةلأسم

 بضغ دق ناك ناو هسلجم ىلا جرخي ش ىذغتيو ءىضوتيو هتجاح ىضقي ىتح

 هبتكيو هملعيو هظفحي و مكحلاو ءاضقلا يف بدألاب هسلجم ف هيلعو جرخي الف

 . ىدهلا ةمئال بدالا كلذ يف ىضم دق هناف هلامع ىلا

 لأس مث نيتعكر ىلص هسلجم ىلا يضاقلا وأ مامالا ىهتنا اذاو : ةلأسم
 ةنيكسلا هيلعو مكحلل سلجيل مث قيفوتلاو نوعلا هلأسو مهلو هل ةيفاعلا هللا
 لوسر لوقل موقلا ىلع ملسي نا هسلجم لا راص اذا يضاقلل ىغبنيو . راقولاو

 كلذكو . مكنيب مالسلا اوشفا متبباحت هومتلعف اذا ءيش ىلع مكلدأ الأ ع هللا
 يضاقلا سطع ناو ةلع هللا لوسر رابخاب ءادتقا هيلا الصو اذا نامصخلا لعفي
 . هبحاص امهدحأ وأ يضاقلا هتمس امهدحأ سطع ناو هاتمس

 رصمل ١ ف ءاضقلل طس وتم عضوم ف نوكي نا يض اقلل بحتسيو : ةلأسم

 قحلاب ىضق ثيحو سانلاب قفرا كلذ يف نوكيل هلها نيب هيف ىضقي يذلا
 . ذفان همكحف

١٦١



 ليقو هبيجي ال ليق دقف نيمصخلا دحأ يضاقلا ىلع ملس اذاو : ةلأسم
 ملس نم ىلع درلاب دصقي ال هن اك و مالسلا امكيلعو لوقي ليقو . هيلع دري

. در امهنيب رظنلا نم غرف اذا ىتح دري ال ليقو طقف هيلع



 ثلانلا بابلا

 اكاح نوكي نا زوجي ال نمو امكاح نوكي نا زوجي نميف

 همكح تبني نمو همكح ضقتني نمو
 مكح ناف هل تلق هديس ىأرب ناك ولو اجاح دبعلا نوكي نا زوجع الو

 . دجوي اميف كلذ ليق دق هنا ىعم لاق . هؤطخ نبي مل ام تبثي له مكحب دبعلا
 نامصخلا هب يضر اذا كلذاامنا رثؤملا يبا نع بسحاو ءاهقفلا نم لاق نم لاقو

 . همكح تبث امكاح

 ل ام زئاج همكحف مامالا هيلوي نمم مكاح هب مكح مكح لكو : ةلأسم
 . قحلا فلاخي

 ءاضقلا حلصي ال لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىورو : ةلأ اسم

 ىوذل آرواشم 3 راثالا نم هقبس امب املاع نوكي نا لاصخ سمخ عمج نمل الإ

 ةلصح هتتاف ناف ةمئألل المتحم . موصخلا نع اميلح . عمظطلا نع اهيزن ىأرلا

 : هانعم ىلع خسانلا لاقو . همصو هيفف لاصخلا هذه نم

 احلص امف اهنم ةلصخ هتاف نا ةحلاص يضرملا مكاحلا نم سمخ

 احجر وأ فخ مصخ لك نع ملحلاو اهلوأ روثأملا رثألاب ملعلا

 اخس نا لوذرملا عمظطلا بناجع اربطصم و الامح مو ل و

 احرش اذا قورافلا ملع مكلذب ادهتجمو يأرلا ىلوال ًارواشم

 نوكيو . ليملا نم جورخو عبطلا نوكس اذه عم هيف نوكي ىتح هريغ

 . بضغلا دنع مكحلل ايقوتم ايلو اعرو ايضرم الدع

 باتكل اظفاح ناك نمل الإ ءاضقلا زوجي ال هنا راثآلا ضعب يفو : ةلأسم
 . هباشتم و همكحمو هتحاباو هرضحو هخ وسنمو هخسانب املاع لجو رع هللا

 اهخسانو هيع هللا لوسر ةنسب اذه عم ًاملاعو . هضرفو هبدن . هماعو هصاخو
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 نم رثكأ وأ برعلا لها تاغلب ملاعو هرهد لهأ فالتخاب املاعو اهخوسنمو
 حيحصو هلمتحم ريغو هلمتحمو هدراومو هرداصمو سياقملا ليوأتب املاعو كلذ
 هملع يف الدع نوكي امك هنيد يف الدع اذه عم نوكيو هيلع دري امل ازيمم لقعلا

 . مكاحلاو يضاقلا ةفص نوكت اذه ىلعف

 بجت نمم مكاحلا ناك وأ امهنيب مكحي دحأب نامصخلا يضر اذاو : ةلأسم

 ضقني الو امهيلع كلذ تبث هيف فلتخي امم مكح ىلع امهربجف امنيلع هتعاط
 . الطاب نوكي نا الإ مكحلا كلذ

 لدعب امهنيب مكحف امهنيب مكحي دحاب نامصخ نالجر يضر اذاو : ةلأسم

 . هدري الو يضاقلا هضميلف

 نا الا هضقني نا هريغ مكاحل نكي نم مكحب مكح مكاح لكو : ةلأسم
 . انيب اروج هنا هدعب يذلا مكاحلا هاري وأ اطخ هنا ءاملعلا عمتجي

 كلذل ًالهأتم امكاح نوكي نا دعب مكحلل سلج اذا مكاحلاو : ةلأسم
 باتك ىيف هدجي ل ناف . هب ذخا هللا باتك يف هدجوف ءيش نم هيلع درو امف

 لوسر ةنس ىف ل و هللا باتك ىيف هدجي ناف . نلع هل هللا لوسر ةنس نمف هللا

 هيأرو اعيمج مهيأر مهل ناك ناف يأرلا لها عمج نيحلاصلا راثآ يف الو كفع .هللا
 نم ىأرو هيأرب ذخا اعمتجم مهضعب ىأرو هيأ ر ناك ناو هللا نم كلذف ءاوس

 كرت اعيمج مهيأرل افلاخم هيأر ناكو اعيمج هوفلاخ ناو ىأرلا لهأ نم هقفاو

 . هيف لخدي ملو رمألا كلذ

 نمل همكح زوجي الو هتداهش هل زوجت نمل همكح زوجي مكاحلاو : ةلأسم
 هدجو هدلاو نيب مكحي نا مكاحللو هدلول الا لكل زوجيو هتداهش هل زوبت ال

 . لدعلاب مهريغو هتأرماو هيخاو هدلوو
 هيلا عفدي نأ هرم اف لجر ىلع لجرل قح هعم حص اذا كلذكو : ةلأسم

 . هيلا ملسف اذكو اذكب نالفل كيلع تمكح دق لوقي ىتح وأ كلذب ىفتكيا

 موكحملا ةجح عطقي نا دعب همكح ماقم موقي ك احلا رماو كلذب يفتكي ليق

 . قثوأ باتكلاو ماكحلا نم باتك ريغب ماكحألا عطق زوجيو . هيلع
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 لوألا هيأر ريغ كلذ دعب ىأر مث هاضماو ءاضقب ضاق ىضق ناو : ةلأسم
 همكح ضمبلو دعب نم هللا هارأ امب ضقيلف لدعاو قحلا ىلا برقأ هنا يأرو

 هللا همحر باطخلا نب رمع كلذ لعف دقو دعب اميف مكحلا فنأتسي لوألا

 همكح نع لز دق نوكي نأ يضاقلا فاخ اذا رثؤملا وبا لاق . ةأرملا ةدع يف
 عجري نا هلف هب مكح ناك ىذلا مكحلا نم لدعا وهو ارثأ ظفح وأ ىأر ش

 . ةموصخلا ىلا نيمصخلا دريو همكح نع

 يأرب مكحي نا هعسيا مامالا نع تلأسو راثآلا ضعب نمو : ةلأسم
 ىلا هدري نكلو ال لاق يضاقلا ىأر ريغ هيف مامالا ىري ءيش يف يضاقلا

 . . يضاقلا

 انإف نيملسملا نيب ايضاق بصني نا ىغبني له ىمعأ لجر نعو : ةلاسم

 ىعمف ءامصخلا نيب وه يضقي نا اما ديعس وبا لاق . هريغب هللا مهينغي نا وجرن

 ءاضقلا ىلو ناو ىمعالا ةيضق زوجت الو ةنياعملاب الإ مكحلا نوكي ال ليق دق هنا

 يف هبشي هناف نيرصبملا نم هريغ سانلا نيب لصفلا وه ىلوو هعضومو هملعل

 نم ديبعلا ةداهش زوجت الو. رفعج نبا نع رخآ باتك نمو : ةلأسم
 ةداهشو تبثت اهناف ةيالولا يف الإ اهلك ءايشألا نم ءيش يف ءاسنلاو لاجرلا

 الو . ةيالو مهل تناكو كلذ اورصبا اذا ةمالاو ةأرملاو ةأرملاو مهنم دحاولا

 زوجت الو مكحلا ىلوي الو ةخسن يفو هب مكح ام الدع ناك اذا همكح ضقني

 . هب مكح ام الدع ناك اذا همكح ضقني الف ةيالو هل تناك ناو هتداهش

 هتداهش زوجت ال نمع هتلادعو هتيالو تذخا نم ةداهشب مكحي ال و باتكلا نمو

 ناو هال وت نم الو هلدع نم الإو ةلادعلاو ةيالولا هل ناك ناو هب دهش اميف

 . هب الإ مكحلا متي ال نمم ماكحالا نم ءيش ىلع مياهتلا ةداهش زوجت الو اودعب

 الو همكح الو هيف هتلادع زجت مل ءيش يف هتداهش زبت مل نم لكو مهتداهش
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 ال ام ىلع هنم نمتؤي الو ةخسن يفو . هب الإ مكحلا متي ال ام ىلع هنم نمتؤي

 . هب الإ متي

 ىتح فرعي مل ناف إكاح نوكي الو دبعلا مكحي نا زوجي الو : ةلأسم

 مكاحل نكي مل امكح مكح مكاح لكو . اطخ نوكي نا الإ همكح زاج مكح

 7 ٍ . اطخ هنا ءاملعلا عمتجي نا الإ هضقني نا هريغ
 ىلوتيو انيمأ املاع ناك اذا امكاح نوكي ناو طيقللا ةداهش زوجتو : ةلأسم

 . ىننأ وأ اركذ ناك هجيوزت زوجيو هيلع ىلصيو
 نم ءيش ىلع انيمأ الو اكاح نوكي الو فلقالا ةداهش زوجت الو : ةلأسم

 . ماكحالا رومأ
 مل ام زئاج همكحف مامالا هيلوي نمم مكاح هب مكح مكح لكو : ةلأسم

 . قحلا فلاخي
 . انيب اروج ىري نا الإ هلبق مكاح مكح ضقني نا مكاحل سيلو : ةلأسم

 ءاملعلا عمتجي نا الإ هضقني نا هريغ مكاحل نكي مل امكح مكح مكاح لك ليقو
 كاح .نم اباتك لمحي الو امكاح نوكي الو دبعلا مكحي نا زوجي الو . أطخ هنا
 نوكي نا الا زئاج هنا ليقف امكح مكح ىتح فرعي مل ناف مكحي مكاح ىلا

 . ملعا هللاف ابوصنم ناك نأ اماو نامصخلا هلعج نا معن رثؤملا وبأ لاق أطخ
 اناف نيملسملا نيب ايضاق بصني نا يغبني له ىمعا لجر نعو : ةلاسم

 يعمف ءامصخلا نيب وه يضقي نا اما هريغ لاق . هريغب هللا مهينغي نا وجرن
 ىلو ناف ىمعالا ةيضق زوجت الو ةنياعملاب الإ مكحلا نوكي ال هنا ليق دق هنا

 هبشي هناف نيرنصبملا نم هريغ سانلا نيب لصفلا وه ىلوو هعضوفو هملعل ءاضقلا
 . هيف فالتخالا ىنعم ىلع جرخيو مامالا ىدنع كلذ يف

 نيب ىوزن يف يضقي ناكو ىمعأ هللا دبع نب حبسملا ناك ليق : ةلأسم

 وهو نيمصخلا ىلع يضقيو دوهشلا عمسي يضاقلاو مامالا ناسغ مايا يف سانلا
 لعف ام ىرن نا ريغ نم اذه نم انسوفن يفف نحن اماو . مهنم ادحا ىري ال
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 رفوأ ذئموي مهو نيملسملا ءاهقف هلبقام أطخ اذه ناك ولو أطخ نوملسملا
 . افالتخا مهنم ملعن ال ذنئموي وهو ناكام زعا ةلودلاو هيلع اوناكام

 نوكي نا زوجي يراوحلا نب لضفلا لاق . مكحلا ىلوي ال طيقللاو : ةلاسم

 . انيما املاع ناك اذا' امكاح طيقللا
 نهجرخا ثيح نم نهوجرخا) هلوقل ايضاق نوكت ال ةأرملاو : ةلأسم

 نمل همكح زوجي مكاحلاو (هللا نهرخا ثيح نم نهورخا) ةخسن يفو . (هللا
 . هدلول الإ لكل زوجيو هتداهش هل زوجت ال نمل همكح زوجي الو هتداهش هل زوجت
 . لدعلاب مهريغو هتأرماو هيخاو هدلوو هدجو هدلاو نيب مكحي نا مكاحللو

 ىلع ًالجر لمعتسا هللا همحر باطخلا نب رمع نا ليقو رفعج نبا عماج نمو
 امهيلا هعفدف ارانيد هصيمق ك نم قلطاف رانيد يف نالجر هيلا مصتخاف ءاضقلا

 ىلع ةاضقلا يوقي امم اذهو انءعاضق نع لزتعا نا هيلا بتكو رمع كلذ غلبف
 ريغ كلذ :دعب ىأر مث هاضماو ءاضقب ضاق ىضق ناو . سانلا نيب قحلا ذافنا
 ضمبلو دعب نم هللا هارأ امب ىضقيلف لدعاو قحلا ىلا برقا هنا ىأرو لوألا هيأر
 نب رمع كلذ لعف دقو . كلذ دعب اميف مكحلا فنأتسيو لوألا همكح
 هب مكح ام فالخب ةرملا هذه ريغ يف مكحف ةأرملا ةدع يف هللا همحر باطخلا
 رمع نع ركذ يذلا اذه فرعا ال رثؤملا وبا لاق . لوألا مكحلا ىضمأو الوأ
 همكح يف لز دق نوكي نا ىضاقلا فاخ اذا رثؤملا وبا لاق . هب ديري ام الو

 نا هلف هب مكح دق ناك يذلا مكحلا نم لدعا وهو ارثا ظفح وأ ىأر مش

 دجوي ىذلا لاق هريغ نمو . ةموكحلا ىلا نيمصخلا دريو همكح نع عجري

 ىضقف اهتدع يف تجوزت ىتلا ةأرملا يف هللا همحر باطخلا نب رمع نع ربخلا يف
 اماو . لاملا تيب يف قادصلا لعجواهدلج هناف ىلوالا ةيضقلا اما نيتيضقب اهيف
 اهتدع يف هللا ديبع تبب ةحلط تخأ ج وزت يفقثلا نامثع نبا ناف ةرخآلا ةيضقلا
 : ىضقف اهجرف نم لحتسا امب اقادص اهل لعجو اهدلجي مل و امهنيب رمع قرفف
 عجر ولو هنم ءيش يف عجري ملو لوألا مكحلا ىضمأو ريخألا مكحلا اذهب
 نمو لوألا اهيأر ريغ تأر اذإ امهمكح يف اوعجري نأ ماكحلل يغبني ناكل هيف

_ ٢٥



 هضميلف لدعلاب امهنيب مكحف لجرب نامبصخ نالجر ىضر اذاو باتكلا

 ىأر هيفو رصبلا ريرض ىلا امكاحت ول كلذكو هريغ لاقو . هدري الو ىضاقلا
 . رخا

 مكحب مكح ول دبعلا نا موق لاقو . امكاح دبعلا نوكي ال ليقو : ةلأسم
 . ضقني ملو كلذ تبث نيملسملا ماكحأل فلاخم ريغ

 . انيب اروج ىري نا الإ هلبق مكاح مكح ضقني نا مكاحل سيلو : ةلأسم
 ءاملعلا عمتجي نا الا هضقني نا هريغ مكاحل نكي مل امكح مكح مكاح لك ليقو
 . اطخ هنا

 كلذب ىضقيو ملعلا نم هولمح اميف ديبعلا ةداهش زوجي له تلقو : ةلأسم

 نم هولمح ام ىلع مهلوق لبق ءانمأ تاقث ديبعلا ناك اذاف . سانلا قوقح يف
 ام لماحلا مهتي مل و هلدع ىأرو هيلا دبعلا هلمح ام م احلا دقتعا اذاف . ملعلا

 ةداهشب لجر ىلع نادهاش لجرل دهش نا تلقو . هللا ءاش نا كلذب ىضق

 ىضق ماكحلا نم اكاح وأ اهيقف انالف نأ دبعب ىل اودهشف مكاحلا عم نكي م
 هتداهش ىضمت تنكا دهاشلا ىلع دوهشملل هبجوأ دق ءيش اذكو اذكب اهيف
 ةداهشب دبعلا نم اذه سيلف دبعلا اهب دهش ىتلا ةيضقلاب هيلع دوهشملل ىضقتو

 كاحلا مكح ناف مكاحلا هب ربخا هقفو هلمح ملع اذه امنا نيمصخلا دحأ ىلع

 ءاش نا قفوو باصأ دقف وه هلمح ىذلا لدعلا نم:ءاهقفلا نع هيلا ىهانت امب
 . هللا

 هعسيو هل زوجي فيك لجرلا نع ديعس نب دمحم ديعس ابأ تلأس : ةلأسم .
 ةلزنمب لزن اذا ءاضقلاال يف لوخدلا هل زوجي هنا ىعم لاق ءاضقلا يف لوخدلا

 ىدنع كلذو اهيف لوخدلل ديرملا صخت ىتلا ةيضقلا ماكحا يناعم اهيف هل عمتجي
 نا رخآلا هجولاو . لخادلل رييخت هجو ىلع نوكت امهدحأ نيهجو ىلع مسقني

 يف لوخدلا ىضاقلل حصي ال اعيمج نيهجولا رادمو . رييخت ريغب همزلي نوكي
 مكحب ةليضف وأ مزال نع اهب نحتميو هصخت ىتلا ةيضقلا ملع ىنعمب الإ امهدحا

 ةيضقلا يف هيلع ىعذملا نم يعدملا عضوم فرعي نا ةيضقلا رادمو فورعم
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 اذاف . نيملا هيلع ىعدملا نأو هنّيبلا هيلع يعدملا فرعي ناو هب تلزن دق ىتلا
 اهماكحا نم اهنم دلوتي امو ةيضقلا يف هوجولا هذه ةيضقلا رمأب ىلتبملا فرع

 اهموزل عضوم يف اهذافنإ همزلو اهتليضف عضوم يف ةيضقلا يف لوخدلا هل زاج
 ولو . ةيضقلا هذه ىنعم يف الإ ماكحالا ةفرعم نم كلذ رئاس فرعي مل ولو

 موزل ىنعمب هلك هرمع يف هصخي مل ولو دحاو مكحو دحاو ىنعم يف ناك
 مزلي ام ىلع اهذافنا هيلعو هل ناك اهدحو ةيضقلا هذه ىنعمب الإ ةليضف وا

 اكلاه اهمزال غضوم يف ةيضقلا هذهل هعييضتب ناكو اهلضف نم عسيو اهبجاو نم
 نم ماكحلا نم نوكي ام متأو رصقم ازجاع اهلضف عضوم يف اهكرتو ارفاك
 كرابت هللا ءافلخ نيلسرملاو مهيلع هللا تاولص نييبنلا دعب مالسالا لهأ عيمج

 توبثو ىلاعتو كرابت هللا ةعاط ىلع نوميقتسملا نوملسملا مهو هضرأ يف ىلاعتو

 ىلص دووادل لوقي ثيح ىلاعتو كرابت هللا باتك مكحم نم ةيراج مهماكحا
 قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انا دواد اي ملسو هيلع هللا

 باذع مهل هللا ليبس نع نولضي نيذلا نا هللا ليبس نع كلضيف ىوهلا عبتت ال

 ىده اهيف ةاروتلا انلزنا انإه ىلاعتو كرابت لاقو ه&باسحلا موي اوسن امب ديدش

 لعجف هميرابحألاو نوينابرلاو اوداه نيذلل اوملسا نيذلا نويبنلا اهب مكحي رونو
 لاقو . هباتكب مهماكحا يف نيلسرملاو نييبنلاك اوملسأ نيذلا رابحألاو نيينابرلا
 دصتقم مهنمو . هسفنل ملاظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مم

 هئايبنا نع هبتك ةثرو نينمؤملا هدابع نم هتوفص لعجف تاريخلاب قباس مهنمو

 ام ىلع هلسرو هئايبنأ مدع دنع هضرا يف هدابع ىلع اماكح مهلعجو هلسرو

 اولمعو مكنم اونمآ نيذلا هللا دعوت ىلاعتو كرابت لاقو . هلسرو هئايبنال لعج

 مهل ننكمبلو مهلبق نم نيذلا فلختسا امك ضرألا يف مهنفلختسيل تاحلاصلا

 هؤافلخ مه ىلاعتو كرابت هلل نوعيطملا نوملسملاف يمهف ىضترا يذلا مهنيد
 هضرأ يف هللا ءافلخو هقلخ نم دحأ مهفلختسي مل ولو هباتك مكحب هضرأ يف
 ىلا مهغولبو مهدوجو دنع دي مهيلع دحأل سيل هضرأ لهأ ىلع ماكحلا مه
 مكحب الإ ذفنت الو بجت ال ىتلا مالسالا ماكحا نم اهلك ماكحألا ذافنا
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 مهاندأ مهتمزب ىعسيو مهؤامد ًأفاكتت نوملسملا) لع يبنلا لاقو . ماكحلا

 ( (مهاوس نم ىلع دي مهو مهرخا ىلع مهاصقأ دريو
 ليق هنا ىنعم لاق . بات اذإ اكاح نوكي له دودحملاف هل تلق : ةلأسم

 ليق هنأ بسحا كلذكو . بات اذإ دح دق نم دودحلا مقي نا كلذ زوب ال
 ىنبجعيو هيف لوقلا ىنعم هبشي اميف ىدنع هلثم ك احلاف ادودحم امامإ نوكي ال

 الزإ» ىلاعت هللا لوقل بات اذإ امامإو اكاح وأ ادهاش دودحملا نوكي نا زوجي نا

 همحر روفغ هللا ناف اوحلصأو كلذ دعب نم اوبات نيذلا
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 عبارلا بابلا

 ىدعملاو يضاقلا ف

 همدق اذا يضاقلا نع تلأسو ديعس نب دمحم ديعس يبا نم باوج
 . ىفعتسي نأ دارأ مث نينسلا وأ روهشلا نم هللا ءاش ام ىضقف ءاضقلل نوملسملا

 ىلا جاتحي سيل وأ نيملسملا نم دحأ ىلا ءاضقلا نم أربتي نا جاتحي له تلق
 ةطيرش مهيلع هل نكي مل اذإ هنا ىعمف ءافعتسالا هل .ادب ىتمو كلذ نم ءيش

 نأ دعب هعييضت الو هكرت هل سيلف ًالمجم همازتلا هجو ىلع ءاضقلا مهنم لبقو
 لضفأ وه نمم هريغ ىلع نوملسملاو وه قفتي نا الا هلها نم هلبقو . هسفن همزلأ

 هسفن همزلأ امب كسمتيو . هيلع ردق ام هللا رمأ عيضي سيلو هنم ءاضقلل

 ءاضقلل مامالا همدق اذا كلذك تلقو . هرصنيو هنيعي هللا ناف هللاب نيعتسيو
 . كلذ هعسيأ ىفعتسي نأ دارأ مث نامزلا نم هللا ردق ام سانلا نيب ىضقف
 همدق اذا هنأ ىعمف . كلذ امهعسي ال وأ ءاضقلا نع هيفعي نا مامالا عسيو

 ةعاط نم جرخي نأ هل نكي مل كلذل هطبض هسفن يف ىجرو ءاضقلل مامالا

 هترصنو هناعتسا اميف مامالا ةنوعمو مامالا نم كلذ لوبق هيلع ناكو مامالا

 ردقي ال اميف الإ ىدنع مامالا ةعاط نم جرخي نا هل سيل مث . هرصنتسا اميف
 ةيصعم يف قولخل ةعاط ال هناف هللا ةيصعم يف وا هنع عوضوم كلذ ناف هيلع
 نم ميدقتو هلزع هجو ىأر ذإ هلزعي. نا ماماللو هلل الإ ةعاط ال هنأل . هللا

 ةعامجلا نع مكحلا طئارش مكاحلا لوبقو . رمألل هنم حلصا وا هنم ىلوا وه
 ىدنع ةعامجلا نم ةمامالا مامالا لوبق ةلزنمب ءانثتسا هيف هل نوكي طرش ريغ ىلع

 هللا هفلكي الو هدوهجم لذب هيلعو . هل هجوتو . هيلع ردقو كلذ عاطتسا ام

 ءاش اذا مامالا نم ةعنص وه امناف مامالا لبق نم يضاقلا .اماو . هتقاط قوف .
 نا هل له كلذكو تلقو . هللا ةعاط نم هلزع ناك اذإ هلزع ءاش اذاو همدق
 ناك هيف هماقا نم ىلا هنم أربي نا ريغ نم كلذ دارأ اذإ ءاضقلا نع لزتعي
 لوقلا ىضم دق هنا ىعمف .: ناطلس وأ نيملسملا نم ةعامج وأ مامأ هماقأ ىذلا
 نأ لعب نم ةعامجلل سيلو . ةعامجلا لبق نم وأ مامالا لبق نم يضاقلا يف
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 ىلع ماقتسا ام هيلع مامالل امك هلزع يف ةجح هيلع ىدنع ءاضقلا يضاقلا اولوي
 ةلزنمب ىدنع وهف اهنع فعضي مل و ماكحألا نم ائيش عيضي مل و هب ماقو لدعلا
 ناطلسلا ناك اذا مكاحلل ناطلسلا ميدقت امأو . مامإ هيلع نكي مل ام مامالا

 مدقو ًارئاج ناطلسلا ناك اذاو . هيف لوقلا ىضم دقو مامالا ةلزنمب وهف الدع

 هجوب مهيأر نم جؤرخ الو نيملسملل ةدناعم ريغ ىلع مكاحلا هنم لبقو مكاحلا

 ةيقتا لاح يف اوناك اذا هل مهنم كرتل وا رمآلا نع مهنم فعضل هوجولا نم

 هماقاف اههبشي ام وا هوجولا هذه دحا ىلع ناك اذاف مهمزلي امل مهنم عييضت وأ

 .ةعامجلا دقع ةلزنمب نوكي نا ينبجعي هجولا اذه ىلع ىدنع مكاحلل ناطلسلا

 لوبق نم هسفن مزلأ ام هيلع بجيو ءاضقلاو مكحلا ىنعم هل ت تبثيو مكاحلل

 نيملسملا نم ناك و لدعلاب ماق اذا لزع يف ةجح هيلع ناطلسلل نوكي الو كلذ

 ناطلسلا ناك اذا كاجلا لزع يف ىدنع ناطلسلا نم ماكحألاب ىلوأ مه نيذلا

 هجو ىلع هل مهتماقاو كلذ هيلا مهميلستب ءاضقلا ماكحا هل تبث نا دعب رئ

 هلزع ءاش اذا هيلع ةجحلا هل نوكي نم لداعلا ناطلسلا ةلزنمب لدعلا هوجو نم

 ناك اذا اهريغ يف وأ ماكحالل ناطلسلا ىلع ةجحلا نيملسملل لب هريغ مدقو

 نمو ههجو ىلع هب راسو ههجو نم هذخأ وأ لدعلاب ماق ام ارئاج ناطلسلا
 دحا ىلع مدقي الو نيملسملل ةدناعم ريغ ىلع لدعلاب موقي نا ىدنع ههجو

 نيرهاظلا قحلل ةحصانملاف مهنم ىأرلا لهأ نع هيأرب دادبتسا الو كلذ يف مهنم

 اوماقو . هيف هلل اوحصن اذا رمألاب ىلوأ نيملسملا نأل ةيقتل هنع نيرتتسملا وأ هنم

 قاسف نم مهريغ نمو رئاجلا ناطلسلا نم ةينالعو ًازس مهسفنا هومزلأو هب
 . هميرحتب نوكهتني امب وأ نيدتب ةلبقلا لها

 هتماما تلاز مث هتايح مايا يف ايضاق ماقا لدع ماما نع هتلأسو : ةلأسم

 ةيعرلا ىلع ابجاو يضاقلا ءاضق نوكي له هدعب ماما هفلخي مل و هريغ وا تومب
 مكحف نيملسملا ىديا يف رادلا تمادام هناف لاق . امئاق ايح مامالا ناك ول نأ

 هنا بسحاو . هريغ ماما موقي ىتح هئاضق ىلع يضاقلا ةماقاب زئاج مالسالا

 نم لعف ناك ام ضقتنا لزع وأ تومب مامالا لاز اذإ هنإ . لوقلا ضعب يف
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 يف يناثلا مامالا هل كلذ ددحي ىتح ماكحألا نم لبقتسي اميف ميدقتلاو ةيالولا
 مدقي نا هنم لضفا وا يضاقلا ريغ دجو نا نسحي هناو . ةيالولاو ءاضقلا

 ىلع ةيالولا مامالا هل ددجي نا بحأف هنم لضفأ دجوي مل ناو هناكم هيلع
 مامالا لعف نم ةاضقلاو ةالولا نم تباث كلذ ناف كلذ لعفي مل ناو ءاضقلا
 مامالا نم لعفلا نال لوقلا ضعب يف اولزعي مل ام كلذل الها اوناك اذا لوالا

 نا امأو . هب مكح دق مكح هنأكو مالسالا لها ةفاكل وه امناو مامالل سيل
 كلذ دعب نيفلختملاو ةالولاو ةاضقلا رومأ ناف مالسالا لهأ لاز وا مامالا لاز
 ءاطع ىلاولا وأ ىضاقلل ضرف دق مامالا ناك ناف هل تلق . ةبعرلا نع لوزت

 ىناثلا مامالا ضقني هدعب مامالا ميقأو هوجولا نم هجوب هتماما تلازف امولعم

 لام نم هءاطع ذخأ ىلاولاو يضاقلل زوجي لهو لوالا مامالا هب رماو همدق ام
 اذكه لاق . يناثلا مامالا هضقني مل ام كلذ مهل تبثي نم لوق ىلع نيملسملا

 ال نا ةصاخ ضئارفلا يف بحاو . هلزعي مل و مامالا كلذ ىلع متأ اذا ىعم
 نيملسملا ىلع كلذ نال يناثلا مامالا نم ةروشمب الإ ةاضقلاو ةالولا اهيف مدقتي
 . ىدنع قيضأ اذهو مهيلع ال نيملسملل مهمايقو مهل ال

 املف لوألا مامالا مهل هضرف دق ءاطع مهل ناك اذا ةارشلاف تلق : ةلأسم
 مل ركذي مل و ةيعرلاو مامالا عفانم نم اوناك ام ىلع مهرقا يناثلا مامالا ماق
 نيملسملا لام نم هودجو ثيح نم مهئاطع ذخأ مهل زوجي له ائيش ءاطعلا

 سيلو نيملسملا ىلع هنال كلذ ينبجعي الف لاق . يناثلا مامالا ىلع ةروشم ريغب

 اميف يناثلا مامالا مهتبئاو لوالا ىنعأ مهل كلذ لعج دق مامالا ناك ناف . مهل

 اميف كلذ مهعسي نا توجر كلذ اولعفو ةلمجلا يف لوالا مامالا مهل لعج
 مهعييضت بحأ الو مهل اميف اذكه مهل هلعجيو يناثلا مامالا نورواشيو ىضم
 نم لوالا مامالل ام مهل زوجيو يناثلا مامالا هنع مهلزعي ىتح نيملسملا رومال
 . قرف نيملسملا ىلع مهلام:يفو مهيلع ماق اذا نيملسملا رومأب مايقلا

 ىدعملا ةفص نا ديعس وبا لاق ةدايزلا نم ىدعملاو يضاقلا يف : ةلأسم

 مامالا هيلا عفري امم مامالا دنع ماكحالا ىلي ىذلا وه . مامالا دنع ىذلا وه
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 الإ ماكحالا نم هدي ىلع ىرجي ال نوكيو ءالؤه لغتشي ال نال ماكحالا نم
 يذلا هلك رصملا ىلع يضاقلا وه يضاقلا ةفصو . هالو وأ مامالا هعفر ام
 ريغب مامالا نود هيلع درو امم ماكحألا ذفني نا هلو كلذ مامالا هل لعج دق

 ىدعملا ىلا ماكحالا مامالا لعج اذاو كلذ مامالا هل لعج دق هنال مامالا ىأر
 . اهنم هل لعج دق اميف الوبقم هلوق ناك اهذيفنتو
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 سم اخلا ب ابل ١

 ةاضقلا لا يف ا

 لجخ ههجو رمحاو باكلا ناديز وبا ا وهو مالغلا لجخف هدح ىحب صرقف

 : : ارعش هيلع ىلمأ اف كيلع هلمأ ام بتكاو ملقلا ذخ ىح هل لاقن ملقلاب يمرو

 ابنجتم هب هيت نم فقرطاو اببضغتف هتشمخ ارمق ايا

 ابقنتم ىديس اي ادبا نكف اهراك صرقلاو شيمختلل تنك اذا

 ابرقع كيدخ قوف اهنم لعجتو ًادماع سانلل غادصالا رهظت الو

 ابذعم نيملسملا يضاق كرتتو ًاكسان نتفتو انيكسم لتقتف

 ءاشرلاب مكحي ءوسلا ىضاقو هابجاحو ريمألا راج اذإ

 ءامسلا ىضاق نم ضرألا ىضاقو هيبجاحو ريمالل ليوف

 هيف ريخم لخادلا نوكي امهدحا نيهجو ىلع مكحلا يف لوخدلاو : ةلأسم
 الكو . رييخت ريغب همزلي رخالا هجولاو . لخدي ءاش ناو لخد ءاش نا

 ةيضقلا مكحب املاع نوكي ىتح الإ امهدحا يف لوخدلا هل زوجي ال نيهجولا

 هضرأ يف هءافلخ نيملسملا هللا لعجف باتكلا نمو . اهيف لوخدلا ديري ىتلا
 دنع هدابع ىلع اماكح مهلعجو هءايبنا نع هبتك ةثرو مهلعجو هباتك مكحب

 . هلسرو هئايبنال لعج ام ىلع هلسرو هئايبنا مدع

 مهنكمي نيملسملا نم ةعامج ناكو مكاحلا مدع اذا ديعس وبا لاق : ةلأسم
 نوردقي امم ءيشل مدع الو زجع الو ةيقت ريغ نم لدعلاب مايقلاو ماكحألا ذافنا
 . ةالصلا مهمزلت اك مكحلاو لدعلاب مايقلا مهمزلي هنا مكحلاب مايقلا ىلع هب
 ةلزنمب نوكي له نيملسملا نم ادحاو اودجوو اضيأ مكاحلا مدعا ناف هل ليق
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 ىلع ىعم اذكه لاق . كلذ هنكمي ناك اذا ةعامجلا مزلي ام همزليو ةعامجلا

 . هلوق ىنعم
 ماما كلذل هبصني نا ريغ نم هسفن تاذ نم لجر عربت اذإو : ةلأسم

 هيلع بجي نم سبحو اضعب مهضعبل مهفلحو سانلا نيب مكحف هريغ الو
 نكي مل نيملسملا ةرواشم هنكمأ اذإ ليق هنا ىعمف ، كلذ هل زوجي له سبحلا

 ءيش عايض فخي مل نا مهيلا رمالا دري نا هيلعو . هيأرب كلذ يف دبتسي نأ هل
 مل اذاو مهنم ناك هيلع اوقفتا ام ىلعف . مهنيب ىروش نوكي ىتح لدعلا نم

 رمألا فلخت فاخو ةروشملا نع اوفعضف مهيلع راشأ وأ نيملسملا ةروشم هنكمي

 هلدعو هلضف ركني ال ثيح وهو لدعلا ةماقإ ىلع ديلا هل تناكو . هداسفو

 ذافنا وجري نمم هرضح نم رواشي نا ىنبجعاو . كلذ كرت هيلع ىدنع قاض

 نيملسملا نم هلعج نم هل هلعج وأ كلذ هل اولعج ناف ةلبقلا لهأ نم هب رمألا
 نم ءاسؤرلا ناك مهرمأ يف فعض وأ مهتروشم يف عانتمأ وا مهتردق مدع عم
 مهتماقاو رئاجلا ناطلسلا ةلزنمب ةوعدلا لهأ فقاسف نم اوناك ولو ةلبقلا لها

 ناطلسلا نال ةردقلا مهل تعقو اذإ مهرمأ نم ذفني ام مهرم نم ذفنيو مهتماقاك

 مزع دنع نيملسملا نم كلذ هل نميف كلذ ناطلسلا لعج اذإو ةردقلا وه

 نيملسملا لعف ةلزنمب اتباث كلذ ناك انفصو ىتلا هوجولا نم هجوب نيملسملا
 نا لاحلا نم لاح يف ىدنع زوجي الو كراتلالو بولغمل ةجح ال هنال ىدنع

 عيمج نم هللا ىلا بوتي نا مكاحلا اذهلو . هللا رما عيضي الو هللا مكح لطبي
 ع وجرلاو نيملسملا ةرواشم هداتتعا عم مكاحلل زوجي يذلا لدعلاب لمعيو هنايصع

 عقو ام نيملسملا ىأر نم عقو ىتمو . ماكحالا عيمج يف مهيأر نم لدعلا ىلا
 اطسب مهيأر نم ناك امو مدقملا وه مهيأر ناك مهمدع دنع مهريغ ىأر نم

 نأ ملسمللو . ىدنع ىأرلا نم كلذ سيلف ًابيهرت وأ ًافيوخت وأ اقييضت وأ

 هللا ىلع لكوتيو هتماقاو لدعلا ذافنا نم هتيجر نسحو هتين قدص ىلع يضمي

 ماكحالا ىلع نيملسملا نم الجر رئاج ناطلس ىلو اذاو : ةلأسم هروما عيمج يف

 ىلع سبحيال ضعب نم مهضعب سانلل قوقحلا ذخ أيو كلذ هل زئاجف سانلا نيب
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 زوجي ال ام يضاقلل زوجي اولاق دقو لاق . يراوحلا يبأ لوق اذه هيلع بقاعيو

 انغلب دقو . ناطلسلا ىلا هعفري الو هدنع مكحلا عطقي يضاقلاو هابجلا نم هريغل

 ءاضقلا زوجي ال هريغ لاقو { ينادنلجلا دشارل ايضاق ناك رباج يبا نب ىسوم نا

 نمو . روجلا ةمئأ رمأب دحأ يضقي نأ زوجي الو هرما ريغبو لدعلا ماما ريغل
 لها ملعي ىتح روج يضاقل اباتك لدع يضاق ذفني ال هنا نوملسملا لاق كلذ
 رمأ عطت الول ىلاعت هللا لاق دقو . لدعلا لهأ دنع زوجي ال روجلا نا روجلا
 وأ أمئآ مهنم عطت الول همانركذ نع هبلق انلفغا نم عطت الوت هلنيفرسملا
 ينادنلجلا دشارل ايضاق ناك رباج يبأ نب ىسوم نأ لقي نمو لاق ههئآروفك
 نيملسملا ماما ىلع نعط هنال اروزو لوقلا نم اركنم لاقو ابنذ بكر دقف

 . بونذلا رئابك نم نيملسملاب نظلا ءوسو نيملسملاب نظلا ءوس زوجت الو

 ناك هلعلو ملعلا يف هنامز لها ماما نامع يف ناك ىسومو ارابج ناك دشارو
 قحلا نم هللا هارأ امب مهنيب يضقي نا هنم بلطف سانلا نم دحا هيلا لصو اذا

 ةلع يبلا نع ىور دقو . لحي ال ام لعفيف لهجي هنا ىسومب نظي الو . لعف
 مهيلوي ىتح ماكحالا ةالولاو ةاضقلل زوجي الو (نئاخ انيمأ نوكت ال) لاق هنا

 هتعيبو هدقعو نيملسملا مالعا ىضرب الإ اماما نوكي ال مامالاو . كلذ مامالا

 هتيعر ىلع لمعتسي نا لدعلا ةمئا نم دحال زوجي الو . اهيف هللا ةعاط ىلع
 نم هنيد يف الدع لمعتسي نا الو لدعلا لهأ ريغ مهنيب يضاقلاو مهروما يف

 هنمتئأ ىتلا هتنامأ نم ائيش ىلوي نا هل زوجي الو هنيد لها ريغ نم وأ انموق
 . نيملسملا ةوعد لها نم ةيالولاو ةلادعلا لهأ الإ هقلخ يف اهيلع هللا

 حلصي وأ نينثأ نيب مكحي نأ نيملسملا نم الجر رابجلا رمأ اذإو : ةلأسم
 كلذ لعف رومأملل ًارئاج ناك لدعلاو قحلاب سانلا نيب مكحي نأ هرمأ وأ مهنيب
 هيف لوخدلا هل ناك اميفو هيلع ردق اذا هلعف هيلع بجاو وه امب هرما هنال
 هلعفي نأ هيلع وأ هلعف هل ناك امب هرما رابجلا ناك املف رابجلا رمأ ريغب احابم
 رمأ وه قحلاب وأ لدعلاب سانلا نيب مكحا كنا هل هرمأ نألو زئاج هلعف ناك

 سانلا ىلع بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو ركنم نع يهنو فورعمب
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 رابجلا رمأب ناك ضعب نم مهضعب فصنيو قحلاب سانلا نيب مكحي نأ هلعف

 ةبيهب وأ سانلل رهقلاب الإ كلذ لني مل اذاف ليبسلا كلذل دجو ام هرمآ ريغب وأ

 رابجلا نم ةنوعملاب وأ رابجلا مكاح وأ رابجلا ىلا سانلا عفري وأ هتبتاكمب وأ رابجلا
 سانلا عنم وأ ةبوقعلا نم كلذ ريغ وأ سبحلاو مهل هنم رهقلاب كلذ ىلع هل

 ناكو . هلعف هل زوجي ال اذه ناك اضعب مهضعب اوفصني ىتح فورعملا نع

 نذأي مل ام هلعف رابجلل سيل ام هل اكاح وأ رابجلا دضاع هنال كلذب اكلاه
 ةيعرلا نم لجر وه امنا رابجلا نال ليبسلا كلذ ىلا هل لعجي مل و هب هل هللا

 كلذ نم مهنم عنتمأ نم اوبقاعي الو مكحلاب سانلا اورهقي نا ةيعرلل سيلو

 رمأب هلعف ناك اذاف هريغ نود اصاخ لدعلا مكاحلل يه امنا ةبوقعلاو رهقلا نال
 . مثا وهف هرمأ ىلا ءاهتنالاو هتعاطو ناطلسلا ةنوعم ىلا كلذب دصقو هل رابجلا
 كلذ يف هل نذأ يذلا وه ىلاعتو كرابت هللا ناو هرما رابجلا نال هلعف ناك ناو
 هسبح ىلع ردقو نيمصخلا دحأ لعفي مل نإف هلعف يف ابستحم اروجأم نوكي هناف

 رابجلا رمأب سبحي الو . مكحلا هالو اذإ لدع مكاح ىأرب سبحي نا هل ناك

 . ةيعرلا قاسف نم قساف وه امناو ةقيقحلا يف مكاحب سيل رابجلا نال

 ريخم لخادلا نوكي نا امهدحا نيهجو ىلع ءاضقلا يف لوخدلاو : ةلأسم
 الكو . رييخت ريغب همزلي رخآلا هجولاو . لخدي مل ءاش ناو لخد ءاش نا هيف
 ةيضقلا مكحب املاع نوكي ىتح الإ امهدحأ يف لوخدلا هل زوجي ال نيهجولا

 نأو هيلع ىعدملا نم يعدملا عضوم فرعي نأ وهو . اهيف لوخدلا ديري ىتلا

 نم دلوتي امو كلذ فرع اذإف . نيملا هيلع ىعدملا ىلعو ةنيبلا يعدملا ىلع

 ناك ةيضقلا هذهب الإ هلك هرمع يف لتبي مل ولو اهيف لوخدلا هل زاج اهماكحا

 . ارفاك اكلاه اهمزال عضوم يف ةيضقلا هذهل هكرتب ناكو اهذافنا هيلعو هل

 نم ائيش فرعي نكي مل ول كلذكو . ارصقم ازجاع اهلضف عضوم يفو
 اهذافنا هيلعو اريخ نوكي ثيح اهذافنإ هل ناك ةيضقلا هذه مكح الإ ماكحألا
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 وأ ةضيرفل عيضم هزأل ارفاك همزلي ثيح اهكرتب ناكو اهذافنا همزلي ثيح

 . ةليضفل عيضم هزأل ًارصقم ازجاع همزلي ال ثيح

 دعو لجو زع هللا لاقو هضرأ يف هللا ءافلخ مه نوملسملاو : ةلأسم
 نيذلا فلختسأ اك ضرألا يف مهنفلختسيل ، تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا هللا

 مكحب هضرأ يف هؤافلخ مهف «مهل ىضترأ يذلا مهنيد مهل نكميو مهلبق نم
 هضرأ يف هللاءافلخو باتكلا نمو . هقلخ نم دحأ مهفلختسي مل ولو هباتك
 ماكحا نم اهلك ماكحالا ذافنا يف مهيلع دحأل سيل ضرأ ىلع ماكحلا مه
 نم ةيراج مهماكحا توبثو ماكحلا مكحب الإ ذفنت الو بجت ال ىتلا مالسالا

 كانلعج انإ دواد ايف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا دوادل لوقي ثيح هللا باتك

 انلزنا انه لجو زع لاقو ههةيآلا» قحلاب سانلا نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ
 نوينابرلاو اوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي رونو ىده اهيف ةاروتلا

 . هباتكب هماكحأ يف نيلسرملاو نييبنلاك رابحألاو نيينابرلا لعجف «مكرابحالاو
 هسفنل ملاظ مهنمف اندابع نم انيفطصا نيذلا باتكلا انثروأ مث لجو زع لاقو

 نينمؤملا نم هدابع نم هتوفص لعجف تاريخلاب قباس مهنمو دصتقم مهنمو
 دنع هضرأ يف هدابع ىلع اماكح مهلعجو هلسرو هئايبنأ ىلع هبتك ةثرو نم

 . هلسرو هئايبنال لعج ام ىلع هلسرو هئايبنا مدع
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 سداسلا بابلا

 ىضقتسي يذلا هئاضق ريغ يف ةخسن هرصم ريغ يف يضاقلل ءاضق زوجي الو

 يذلا نم نذإب الإ هناكم ايضاق لمعتسي نا هل سيلف ضرم وأ رفاس ناو . هيف
 . هاضقتسا

 تانيب عمتسيو سانلا نيب حلصي هدلب يف هقث قي نا يضاقللو : ةلأسم

 ةرضح ريغ نم اهب مكحيو يضاقلا ىلا اهعفريو هعم اهبتكيو مهيواعدو موصخلا
 نم ناكو كلذ هل لعج اذإ لاق . يضاقلا كلذب يفتكيو يضاقلا ىلا تانيبلا

 هيلا عفر اميف يضاقلل ةجح ناكو كلذ زاج رمألا كلذ رصبي نم كلذ لها

 ؟ يضاقلا لعج نا كلذكو . هل تلق ةخسن يفو . ماكحالا نم هبحاص

 هعم اوحلطصا ناف مهنيب حلصيل هيلا مهتافاول ةردم موصخلا ىطعي نا ةقنلا

 سبحلا نم هيلع بج كلذب يضاقلا هرمأ دقو هتردم ىصع نا كلذكو . كلذ

 نال .هل لعج اذإ كلذك هنأ يعم لاق . يضاقلا ةردم ىصع نم ىلع بجي ام

 . كلذ ف يضاقلا ةجحك هتحح

 مهتافاومل ةردم موصخلا ىطعي نا ةقثلا اذهل يضاقلا لعج نأو : ةلسم

 . كلذ هلف يضاقلا ىلا مهعفر الإو هعم اوحلطصا ناف مهنيب حلصيل هيلا

 دلب ريغو يضاقلا دلب يف مهتلا ىلع سبحي نا الجر يضاقلا رمأ اذإ كلذكو

 . سبحلا اهيلع زوجي ىتلا مهتلا ىناعم تبث اذإ كلذ هل لاق كلذ هل له يضاقلا

 بيرلا لها عيمج ىلع هل جتحي يذلا ةقنلل يضاقلا هلعجي يذلا ظفللا ام هل تلق

 بيرلا لها راضحاو لاومالاو دجاسملاو قرطلا نع راضملا فرصو ركانملاو
 جاتحي الو هيلا دودحلا وأ ريزعتلا وأ سبحلا بجوتسي نمم ثادحالاو ركانملاو
 دحأ هل لعج اذا ايدعم وأ ايضاق وأ امكاح هلعج اذا لاق . هريغ ةداهش ىلا هعم

 اميف الإ كلذ هل لعج اذا هيلا عفر اميف ةجح اذه لعج ثيح هل ناك ءالؤه
٢٨



 كلذب ةنيبلاب الإ ةعيفرلا نم هيف مكاحلا لبقي ال ليقف دودحلا وأ ريزعتلا هيف بج
 هل لعج نمل لعجي نكلو ، كلذب ىلتبملا وه ناك اذإ ةحصلا اهب بجت يذلا

 وه امنا ناك اذا نادبالاب قلعتاف كلذكو © كلذ ىف هعم حصام ذفني نا كلذ

 ةنيبلا مكاحلا هيف عمتسيو اذه ىنعم هبشأ مكحلا يف لوقلا نم ةعيفرلا هجو ىلع

 نا الإ لدعلاب هدنع اذه تبثي اميف قحلا ذفني نا كلذ هل لعج نم رمأي وأ

 هيف هل عمتسي وأ ةنيبلا هيف هل عمتسي نا كلذ نم ءيش يف صوصخم يف هلعجي

 حرج سايق وأ كلذ هيلا عفري وأ مكحلا يف رظنلا هيف وه يلبي وأ مصخلا ةجح
 لصفلا اذه يف ليق هنا ىنعم : لاق يناعملا نم اذه لثم ىنعم وأ هعم حص دق

 كلذ ريغ وأ صاصق وأ دوق نم هب بجي اميف دحاولا لوق نم ةجحلا هيف لبقت
 ماكحألا نم يدنع مومعلا مكح ريغ تاصوصخملا مكحو ماكحألا عيمج نم
 لمعيو هلك كلذ يف رظنيو هيف ةجحلا لوبق نم اذه لثم يف ليق هنا يدنع اميف
 . هلللا ءاش نا هلدعب

 دق كلذ نوكي نا الإ هريغ ءاضقلا ىلوي نا يضاقلل يغبني الو : ةلأسم
 نادلبلا نم دلب يف وأ عضاوملا نم عضوم يف مومعلا يف هل لعج ناو هل لعج
 ةفص ىف هنيعب هب مسي 1 و هل لعج يذلا كلذ هظفل هيف لخد اميف ةجح ناك

 . هيمست و أ

 لعجي نا لامعلا نم لماع الو لاو الو ضاقل سيل هنا ليق دقو : ةلأسم

 نا احابم كلذ مامالا هل لعجي وأ هلعج يذلا مامالا ىأرب الإ هريغ ىلا مكحلا

 لماعلاو يلاولاو يضاقلا ىلي امناو . هلهأ يف هلعج اذا زاج كلذ هل لعف ناف هلعفي

 دقاعلا وه ناكو مكحلا رصبي نم راشتسا رما هيلع رجش ناو هسفنب مكحلا

 لاق نم لاقو . هرما ريغل الو هرمأب هيلع هدقعي الو هل يلوتملاو مكحلا سفنل
 كلذكو . ماكحالا عيمج يف هناكم نوكي هريغ اكاح دقعي نا كلذ هل سيل امنا
 مكحي نم لماعلا وأ يضاقلا رمأ اذإ اماو . مكحلاب امكاح وأ ًايضاق يضاقلا دقعي

 لماعللو يضاقلل زئاج كلذف هترضح ريغب وأ هترضح اهنيعب هتيعر نم نينثا نيب
 هل لعج اذإ مكحلا نم رومأملا هب مكح ام تبثيو كلذ لعفي نأ رمأ يذلاو

 اذهو لماعلاو يضاقلا ىلع مامالا كلذ رجحي مل ام لماعلا وأ يضاقلا كلذ
 .. حصألا ةا
_ ٣٩ _ حصالا وه لوقل



 عب اسلا بابلا

 كلذ هبشأ امو ةالولا ف

 دعت ىتلا ةمئالا هذه ةالو نم ايلاو بحص لجر نعو يراوحلا يبا نع
 ةلاهجب كلذ لعفو يلاولا عمجي ناك امم لكأو نامعل ناطلسلا كلم دعب نم

 هيلع در الف تفصو ام ىلعف . ال مأ در كلذ يف همزليأ هل زئاج هنأ نظو
 هيف اوناك ام لطاب هل نيبت اذإ رافغتسالاو ةبوتلا هيلع امناو مرغ الو كلذ يف

 . كلذل نيلحتسم ةنايذب نوموقي اوناك امنا مهنأ كلذو

 مالك هنع لزعاف ةيقتلا ةلزنمب ىلاولا نم تلزن اذإ لاقي ناكو : ةلأسم
 ةشحولا ىلإ بشني كلذ ناف . ةملك لك دنع ءاعدلا نم هل رثكت الو قلملا

 ناطلسلا بحص نمل ىغبني سيل لاقي ناكو . سانلا دنع هرقوو همظع نكلو
 ام لقثتسي الو . هيلع اوطخس اذإ مهل رفغتي الو هنع اوضر اذإ مهب رتغي نا

 . مهلأس اذإ فحلي الو . هولمح

 ىلع ايلاو ىلوي نا هل زوجي له مامالا نع ديعس يبا نع بسحا : ةلأسم

 اههبشي امو ماكحالا يف اما لاق . هل ىلو ريغ وهو مالسالا حلاصم نم ءيش

 رمألا وأ ةلاسرلا جرخم جرخ ام امأو . ىلولا الإ كلذ يف يلوي ال هنا ىدنعف
 هيف فلتخي هنا ىدنعف . كلذ هبشي امو ةقدصلا ضبق لثم دحاولا ىنعملا يف

 ةقث ناك اذا هنا لوقي ضعبو . يلولل الإ كلذ لعجي نا زوجي ال لوقي ضعبف

 هتيالو بجت له مامالا ىلاوف تلق كلذ زاج اهيلع لمعي ىتلا ةفصلا هل فصوو
 مامالا هلعج اذإ لوقي ضعبف هيف فلتخي هنا ىدنع لاق . ىلاو هنا ملع نم ىلع

 هب بجت ام هنم ملعي ىتح لوقي ضعبو . كلذب ةيالولا بجوتسا دقف ايلاو
 ةيالولا هل بجت نا ليق مامالا يضاق كلذكو لاق حالصلا نم ةيالولا ماكحا

 هل بجوي حالص هنم ملع نكي مل اذإ فالتخالا ىنعم قحلي نا دعبي الو

 رئاس يف نوكي يذلا يضاقلاف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع ءاضقلا ريغ ةيالولا

 هلوق ىنعم ناكف مامالا يضاق ةلزنمب نوكي له مامالا مايق ريغ يف تاقوالا

.. ةقفاوملا نم ةيالولا بجوي ام هنم ملعت ىتح سانلا رئاسك هنا



 نمانلا بابلا

 نيمصخلا نيب ةيوستلاو يضاقلا بدأ ىف

 كلذ هبشأامو

 نوتسي ىتلا مهتلاح ىلع مهسلبجي نم موصخلل يضاقلا لكوي نا يغبنيو
 هيلا سلج اذاف . هب قثي نم الإ كلذب رماي الو افوفص مهسلجي . اهيلع

 نئمطي ىتح اليلق هنع لفاغتيلف همادق سولجلاب ابوعرم مهدحأ ىأرف نامصخلا

 . ةلأسملا يف امهب قفريلو هبلق هيلا عجريو
 هفرعي ناك ناو نيمصخلا نم ادحأ ادبي نا يضاقلل يغبني الو : ةلأسم

 . هيلع دري ال ليقو . مالسلا هيلع دري نا سأب الف هيلع ملس نإ نكلو مالسلاب

 ليقو هيلع ملس نم ىلع درلاب دصقي ال هنأكف مالسلا امكيلعو لوقي ليقو
 . هيلع دري

 . همادق نامصخلاو اسيلج يضاقلا راسي الو : ةلأسم
 لبق هفرعي ناك موصخلا نم دحأ هجو يف يضاقلا مستبي الو : ةلأسم

 نم موصخلا دنع هسأر ىلع اميق ذختي نا هل يغبنيو . هفرعي نكي مل وأ كلذ
 هرمأ ةجح هل تسيل امب جتحي لعجو داز وأ نيمصخلا دحأ لوط ناف هتوبث
 . هماقاف

 . موصخلا دحأ نم يضاقلا ضرقتسي الو : ةلأسم

 ةجح مصخلا نقلي الو مصخ نود ًامصخ هيلع لخدي الو ليقو : ةلأسم
 . هب نووقي ائيش دوهشلا الو

 لوقل موقلا ىلع ملسي نا هسلجم ىلا راص اذا يضاقلل يغبنيو : : ةلأسم
 ؛مكنيب مالسلا اوشفأ متبياحت هومتلعف اذا ءيش ىلع مكلدأ الأ» قلع هللا لوسر
 ناو . كفْيفَع هللا لوسر رابخاب ءادتقا هيلا الصو اذا نامصخلا لعفي كلذكو
 . هبحاصل امهدحأ وأ يضاقلا هتمش امهدحأ سطع ناو . هاتمش يضاقلا سطع

_ ٤١



 نا بحتسي ضعب لاقو . ةأرملا ىتح رواشي ناك رمع نا ليقو : ةلأسم

 . برقا هيلا نهئاعدب توصلا نوكيل برقأ يضاقلا ىلا ءاسنلا نوكت
 ملظلا دمعتي مصخلا تيأر اذإ ىسوم ىبا ىلا تبتك رمع نع : ةلأسم
 . هسار عجواف

 لاق ، همصخ هعمو الإ دحأ ةيكش عمسي نأ مكاحلل يغبني ني الو : ةلأسم

 . هدنع ام فرعي نا لبق ءيش رخآلا ىلع هبلق ىلا قبسي اليك ةديبع وبأ

 الهج ناف امهنم ىعدملا ملكتيلف نامصخ ىضاقلا ىلا رضح اذإو : ةلأسم

 ىعدملا ملكتو ىعدملا ملكت اذاف امكنم ىعدملا ملكتي امهل لوقي نا سأب الف
 هيلع ىعدملا ملكتي مث ىعدملا غرفي ىتح مكاحلا هتكس ىعدملا غارف لبق هيلع

 مدقت دقو زجوأ امهنم لاطأ نمل لوقي نا نسحو . اعم ناملكتي امهعدي الو
 ىنع غ ىأ نيمهردلاو مهردلاب ىنع عزو لاق هنا رمع ثيدح يفو كذ

 بونتو مهنيب هيف ىضقتو كلذ يف رظني ىأ نيمهردلاو مهردلا ردق يف مر دخلا
 .. هتعزو دقف هتففك نم لكو ىنع

 موصخلا ىلع سيل : الب ركذي رجازلا : لاق حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم
 اهرضحا هل ليق معن : لاق _ نإف ةنيب كعم هل لاقي امناو ةنيب بلطا هل لاقي نا

 ىوسيلو 0 هل فلحتسا ةنيب ىلملعأال : لاق ناف اهلطبتأ هل ليق فلحي لاق ناف
 نود امصخ لخديال ليقو همالكو هرظنو هسلجم يف ءامصخلا نيب يضاقلا

 نوقتي ائيش دوهشلا الو ةجح مصخلا نقليالو مصخ هيلع نلزني الو © همصخ

 قحلا رصبا اذإ مصخلا ىلع جتحي نا) بوبحم نب دمحم لاق رثؤملا وبا لاق . هب
 ناك ناف نيمصخلا حلص يف يضاقلا رظنيلو هسفن ةجح مصخلا رصبي مل ناو
 لطبيلف الالح مرح وأ امارح لحأ اذإ امهدحأ نم راكنا ىلع امهنيب حلصلا
 امأ : رثؤملا وبا لاق زئاج وهف كلذك نكي مل ناو © حلصلا اذه ياضقلا
 حلصلا : لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نعو . ملعا هللاف راكنالا ىلع

 وبأ لاق . ذخأن كلذبو امارح لحأ وأ الالح مرح احلص الإ سانلل زئاج

 . هللا همحر ارمع نع ى ةياورلا ىنعم يف كلذ نم وحنب ديعس
 لباذو بطر لك ةبضه نئاكر ترسك ضوحلا بكرت هنا تعزو اذا

٤٢



 ةأرما عدوتسا لجر هيلا عفترا احيرش نا نيريس نب دمحم ركذو : ةلأسم

 لأسف تعاضف لجر ىلا اهتلوحف اهنم بيرق قيرح عقوف ةعيدو مهرد ةئام
 تيضر تئش ناف لاق ، ال لاقف ءيش يف اهمهتي له ةأرملا نع لجرلا حيرش

 . مويلا كلذ ريغ حلصب رمأ هتيأر امف نيريس نب دمحم لاق . نيسمخب اهنم

٤٣



 عساتلا بابلا

 ةيعرلا نم ناك اذإ مكاحلا يف

 نومصتخيف سانلا رومأب يلب نمعو هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو
 سانلا نم كلذ ىلي نأ هل زوجي له تلق ضعب مهضعب نم فاصنالا نوبلطي هيلا

 ناودعلاو ملظلا نم مهضعب نع سانلا عنمي نا ردق اذإو تلق . مهنذأتسي الو
 الإ كلذ لاني الو ةردقمو لوط كلذ يف مهيلع هل ناكو ضعب مهضعب ىلع

 وأ . كلذ كرت لجرلا اذهب ىلوا ام تلق . مهيديا ىلع ذخالاو ربجلاو رهقلاب

 فورعملا لضفأ نم هنا ملعاف تفصو ام ىلعف . قحلا نم هل رهظي امب هب لمعلا
 اذه ردق اذاف فيحيو هيلع ىدتعي نم ىلع فيعضلا نوعو . فوهلملا ةثاغإ

 رصباف هملظ نم مولظملا فاصناو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا ىلع لجرلا
 كلذو . كلذ يف هتردقب مايقلا هيلع بج و دقف ءامصخلا نيب قحلاب مكحلا لدع

 اهليل مئاق ةنس نيتس ةدابع نم لضفا ةعاس لدع نا لاقيو لامعألا فرشأ نم

 . اهراهن مئاص
 لضفأ لهجلا مايا يفو . ةليضف ملاظلا نم مولظملا فاصناو لدعلا نا ملعاو

 لضفأ ةبدجملاو ةبغسملا مايا يف نيكاسملا ماعطا هنال لدعلاب نيمئاقلا مايا نم

 نم ملظلا عفد ىلع ردق نم يخأ اي رذعي الو . ةبلحلاو بصخلا مايا يف اهنم

 ردقي مل ناف ناسللابف ردقي مل ناف ديلاب هردقلاب بجي ركنملا راكنا نأل ملاظلا

 رصبو لدعلاب الإ رمأ اميف عاطي الو رمأ امب الإ راكنالا فعضا وهو بلقلابف

 نا ردقي وهو ركنم يف رصق نم رذعي الو ركنملاب ركنملا ركنا نم رذعي الو
 لضفلا نطاوم يف لدعلاب مايقلا كرتي نا هللا دابع هللا هللاف رصبو لدعب هركني

 دق لب لدعلا مهتماقا لهجلا لها ىلع نوملسملا مقني ملف . لهجلا لها لوقل

 هيلا عفر هنا هللا هنعل ناورم نب كلملا دبع نع يور دق هنال كلذ اوبسح

 دبع هلأسف اهغطو هلعلو هيبا ةجوز هتمع يهو هدلاو ةكيرتب جوزت هنا لجر
 ةجوز اهنكلو يمأب تسيل لاقف كمأب تجوزت فلتخي ظفللاو هل لاقف كلملا

 مالسالا يف لهجال لاقف هل لحت اهنا نظ هنم لهج هلعل هنا بسحا اميف لاقف يأ
_ ٤٤



 :لاق هنأ هللا همحر ديز نب رباج نع انغلبف هقنع برضف هب رمأف لهاجت الو
 نم ناك ولو لدعلاب لعف نمف داجاو نسحأ لاق وأ داجأو كلملا دبع نسحا

 اومدقو دلبلا ءاحلص عمتجا اذإ تلقو لدعلا كلذ يف نسحا دقف لهجلا لها

 .مكحلا ىلع مهربجيو مهيلع دشيو اضعب مهضعبل سانلا عنمي نا هب اوضرو الجر

 ردقو هل اومدقام لدع اورصبا اذإ معنف ؟ كلذ هعسيو هل لحي له : تلق
 اودؤت نأ مكرمأي هللا نا ف لجو زع هللا لاقو . هيلع بجاو كلذف هذاقنا ىلع
 نمل رذع الف ه لدعلاب اومكحت نأ سانلا نيب متمكح اذإو اهلهأ ىلإ تانامالا

 ءاداب الإ دابعلا هللا رذعي الو لهجلا ف عقوف هرصبي ال وهو لدعلا ديري مكح

 . مزليام

 هنم خرصتو ثيراوملا هنم يكبت فيعض وهو ايضاق بصتنا نم ليق دقو

 نأ سانلل سيل : لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع انغلب دقو . ءامدلا
 تغلب دقو ةيصعم اهوبسح ةعاط اوكرتي الو ةعاط اهوبسح ةيصعم اوبكر ي

 رذعلا عطقناو ةجحلا تماقو ةوعدلا

 قرسلاب دلبلا يف نيفورعم موق يف تركذو نسحلا يبا باوج نمو : ةلاسم
 ذخاي نأ دالبلا لها نم دحال زوجي له تلق . قرطلا يفو ضرالا يف داسفلاو

 . كلذ ىلع مهبرضي نا هل زوجي لهو ةرطقملاو سبحلاب مهب لكنيو مهيديا ىلع
 يبنلاو فورعملاب رمالا هيلع بجو دقف كلذ ىلع ردق نم هنا هللا كمحر ملعاف

 . كلذ هيلع بجو دقف هديب نيدسفملا ءالؤه ىلع ركني نا ردق اذاف ركنملا نع

 هيلع مهتردق عم نيملسملا عيمج ىلع بجاو ركنملا نع يبنلاو فورعملاب رمالاو

 نوقحتسي امب +: لكنيو نيدسفملا ءالؤه نم قحلا ذح اي نا اذه ردق ناف

 نأل لدعلاب هيف كلذ مزلي ثدح لك يف ديقلاو سبحلا نم نيملسملا مكح ف

 ىلع مم لكنيو . مهنم ذخؤيو بجاولا نم كلذف ةيصعم ف ع اطي ال هللا

 مهعفدي نم ىلعو مهيلع كلذ حص اذإ مهثادحأ عيمج ىلع لوقلاب مهمزلي ام
 ىراوحلا يبا خيشلا باوج يف اندجو دقف برضلا اماو . مهلطاب عيمج نم هب

 دقو . ناطلسلل برضلا امناو برضلاب الإ يهتني ال ثدحملا ناك نا هللا همحر
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 ىلع لدي ناك هنا كلذو ركنم يف اوناك موق برضب رما هنا رثؤملا وبا لاق

 نمل نا لوقنف نحن امأو . كلذ دعب مهلحتسا هنا انل لاق مث كلذب ناطلسلا

 ىلع ردق نمف . هللا ءاش نأ سأب كلذ يف هيلع نكي مل كلذ نم مهلحتسي
 ركنملا نم روذعم سيلف هناسلب الإ ردقي مل نمو روذعمب سيلف هديب ركني نا

 ىلع ردقي ال ءيش هاشغي نا هناسلب وأ هديب ركنا اذإ هنإ فاخ اذاف هناسلب

 ءيش هاشغي نا فخي نمل نإو . هناسلبو هديب هل رذعلا عقوو هبلقب ركنا هفرص
 مل نا هناسلب .وأ ردقي ناك نا هديب راكنالا هيلع بجو هفرص ىلع ردقي ال

 فعضأ اذهو هبلقب راكنالا هيلع بجو هناسلب الو هديب ردقي مل ناف هديب ردقي
 هيلع مهتردق يف دابعلل سيل راثالاو ةنسلاو باتكلا يف بجاولا اذهو راكنالا
 نيتس ةدابع نم لضفا ةعاس لدع نا ليق دقو . كلذ هيلع بجو نمف رايتخا

 مهب لاكنلاو نيدسفملا ىديا ذخا ىلع ةردقلا هل يذلا اذه ردقي الو . ةنس

 ىصع نم انيفاك امف ليق دقو . روجب مهيلع ىدعتي الو قحلا نم مهمزلي امب
 رظناف كيلع بهذي ال امم هللا ءاش نا اذهو هيف هللا عيطن نا لثمب انيف هللا

 .. كيلا هب تبتك ام لدع يف

 نيملسملا نم لجر مكح نا تركذو يراوحلا ىبل نع بسحأ : ةلأسم

 كلذ ىلع سبحو هيلع بقاعو ركنملا ركناف مهيلع هل ةيالو ريغ نم سانلا نيب
 الو دودحلا ميقي نا هل سيلف دودحلا الإ كلذ هعسي معنف . كلذ هعسي له

 ركنملا راكناو سانلا نيب ماكحالا اماو ناطلسلا رمأب الإ ءامدلا يف صاصقلا

 ةعاط اذهو لامعالا لضفا نم اذهف سانلا نيب حالصالاو فورعملاب رمالاو

 .. هللا ةعاط هناحبس هلل

 ىدنع كلذف همكحب نايضارتيو لام يف نالجر هيلا مصتخي يذلاو : ةلأسم

 نال هب ايضر اذإ ابوصنم اكاح نكي مل ولو هب ايضر اذا امهيلع تباث مكح

 تبثتو امهنم هيلع وكا ه ةجح تعطقنا دقو . امهيلع ةجح كلذب امهاضر
 يف مكحلا نم بجو ام ىلع هل موكحملا ةجح
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 نيدنسملا ماكحلا نم سيل لجر يف نسحلا نب دمحم نم باوج : ةلأسم

 نع هسأر ىول نم سبحيو فلحيو امهنيب رما يف اعزانت دق نالجر هيلا لصو
 وه ناكو امهنيب اكاح هب ايضرو هيلا الصو اذاف تفصو ام ىلعف . فاصنالا

 له كلذكو تلق . همكح ىلا الزانتو امهنيب إكاح هب ايضر اذا همزلي امب

 اذإ معنف . انيح روجلاب مكحيو انيح قحلاب مكحي امكاح اونّيعي نا .نيملسملل
 اوردقي مل ناو . قحلا ىلا هودر هيلع راكنالا ىلع نوملسملا ردقو روجلا هنم ادب

 هوناعا قح مكح ىلع هنيح ضعب يف رئاجلا مهناعتسا ناو هلطاب ىلع هونيعي مل

 هيدي ىلع سيل مهيديا ىلع قحلا كلذ ذافنا كلذ يف مهداقتعاو قحلاب قحلا ىلع

 .. قحلا ىلع هتنوعم ف مهبهذم نوكي كلذكو

 نا مهيلعف مهل رذعل مامالا ةماقا نع نوملسملا زجع اذا ليقو : ةلأسم

 اضعب امهضعب نايلوتي ادعاصف نانثالا مهو مامالا مهب موقي . نيذلا نوملسملا

 اوردق ام «اوقلطيد اولطعي نا مهل زوجي الو هيف نالخديو هب ناموقي امب ناملاعو

 ةيعرلا ىلعو مامالل زوجي ام كلذ عيمج يف مهل زوجيو دودحلاو قحلا نم هيلع
 يف الإ اوردقي مل ولو مهورصنتساو كلذ ىلا مهوعد اذإ ةعاطلاو عمسلا مهل

 .. كلذ ىلع اوردق اذإ الإ هريغ ىلا اوجرخي نا مهل سيلو لبق دجاو دلب
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 رشاعلا بابلا

 نامصخلا هب ايضارت اذإ مكاحلا يف

 ءيش يف اعمتجا نيلجر يف لوقت امو ةفيذح يبا نب ءالعلا باوج نمو

 عجر مث زئاج وهف لعف ام لك نأ ادهشاو امهنيب اكاح هالعجو لجرب ايضارتو
 مكحلا كلذ ضرعب ماكحلا ىلا كلذ يف لوقلاف . هيلع مكح ام دعب نم امهدحا

 ناو هضقني مل و هاضم الدع امكح ناك ناف هيف رظني بوصنملا مكاحلا ىلع

 . امهنيب مكحو رظن قحلل افلاخم ناك

 هسيل سانلا نم لجرب نامصخلا يضر ناو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 هل هيلع ام هللاب هل هفلحف هيلا هاعدا قح ىلع همصخل امهدحا فلحي نا لاوب

 نمو . كلذ ىلع هفلخي عجري نا مكاحل سيلو . نيملا تضم دقف قحلا كلذ
 مكحي نا لجرلاب ايضارت اذإ نيمصخلا نا يراوحلا يبا نع دجوي دقو لاق هريغ

 كلذ ريغ لوقي هريغ لعلو . كلذ ىلع امهربجي لاق هنا بسحاو مهفلحي )١( نأ كلذ هل زاج امهنيب
 . باوصلاب ملعا هللاو

 . امهفلحي ملو ةخسن يف (١ر)
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 دجويو و مهيأرب الإ ماكحالا ىلع سانلا ربجي دحا نوكي نا بحاال اناو
 يعدملا نم يعدملا فصني سانلا نيب مكحي لدع مكاح دلبلا يف نكي مل اذا هنا

 ىعدملا نم يعدملا اوفصني نأ نيملسملا ةعامجلف ةجحلا عطقيو نيميلا يف هيلع
 اوعفري نأ الإ كلذ هل نوكي الف هنيعب لجر امالو 5 مكاحلا ماقم نوموقيو هيلع

 . امهنيب مكحي كلانهف اعيمج هب ايضارتيو هيلا كلذ
 اذه رصتخم هتاباوج ضعب نم هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يبا نعو

 نيب دعس ةضيرق ينب نم دوهيلا نمو نيملسملا نم نامصخلا مكح دقو « هنم

 همكح تبثف مهيلع اكاح دعسب ناقيرفلا ىضرف كلع هللا لوسر ةرضحب ذاعم

 لوسر ناك اذإ اناهربو ارثأ اذهب ىفكو امهنيب امكاح هب نيقيرفلا يضارت دعب نمم
 . مهسفنا ىلع هوتبثاو ذاجم نب دعس مكحل نيعبتم هعم نمو تيلع هللا

 نيملسملا نم ةعامج ناكو مكاحلا مدع اذا هللا همحر ديعس وبا لاق هريغ نمو

 امم ءيشل مدعالو زجعالو ةيقت ريغ نم لدعلاب مايقلاو ماكحالا ذافنا نهنكمي

 مهمزلت ناك اك مكحلاو لدعلاب مايقلا مهمزلي مهنا مكحلاب مايقلا ىلع هب نوردقي
 . ةالصلا

 نوكي له نيملسملا نم دحأ دجوو اضيا ةعامجلا مدع ناف هل ليق

 ىلع اذكه لاق . كلذ هنكمي ناك اذإ ةعامجلا مزلي ام همزليو ةعامجلا ةلزنمب

 يدنع هل زجي مل هماقم موقي نم وأ مكاحلا مصخلا نكمأ اذا لاقو . هلوق ىنعم

 . هماقم موقي نم وأ ك احلا مدع دعب الإ همضخ ىلع هسفنل امكاح نوكي نا

 هماقم موقي نم وأ مكاحلا دنع قح مكح هل هجوتي ال نا فاخ اذاف هل تلق
 مكحي نا هل له اذه وحن ىلع لدعت ال ةنيب هلا وأ ةنيب هل سيل نا ةهج نم
 سيل ما هتجح عطق اذإ هميرغ لام نم ضبقيو مكاحلا هب هل مكحي امب هسفنل

 هدنع نكي مل و ةريرسلا يف اقحم ناك اذا هنا يعم لاق . همكاحي ىتح كلذ هل

 نا هيلع سيلو ةفصلا هذه ىلع مكحلا يف مدعم يدنع وهف رهاظلا يف ةجح

 ةفص امف هل تلق هريغ نمو . هلوق ىنعم ىلع اعفن هنم وجري ال اميف انعتي

 هيلاو وأ لدعلا ماما يضاق وأ لدعلا ماما ىدنع لدعلا كاح لاق لدعلا كاجلا

 ادعاصف نينثألا نم ةماقتسالا لها نم نيملسملا ةعامج وأ مكحلاب هرما نم وأ
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 يف اذهف امكاح ةعامجلا هلعج نم وأ مكحلا مدع دنع ماكحالاب ءارصبلا نم
 نم مكحلا يلب يذلا ك احلا ناك ولو . هيلعو ةجحلا هل يذلا تباثلا مكحلا

 ماكحالاب ءارصبلا نيملسملا نم وهو ةرداق ةرهاق هتيعر وأ رئاجلا ناطلسلا لبق

 مكاحلا ىلع ردق ول كلذكو . مهب اقحال ىدنع ناك مهلك ءالؤه مدع دنع

 لخد ام مكحب ءارصبلا ةماقتسالا لهأ نم نيملسملا نم وهو هسفن تاذ نم
 هلثم ةجحلا هل نمم دحا كلذ يف هعزاني و ك احلا ماقم نوموقي نيذلا دنع هيف

 هريغ نمو . لدعلا مكاح مكحب اقحال يدنع ناك لدع ةجحب نيملسملا نم

 ركنملا ركناو هلل هسفن لذبو هسفنب ادرف لجر هدحو جرخ اجراخ نا ولو
 لوقب هللا ىصع نم عيمج قحلا ىلا عوجرلا ىلع يصاعملا لها ربجي نا هل ناك
 : كلذ ىلع مهلتاقي لمع وأ

 نم دحال بحا سيلو هللا همحر ناثع نب ىراوحلا باوج نمو : ةلأسم

 دجوي دقؤ . مهنيب مكحيو هب اوضارتي نا الإ ماكحالا ىلع سانلا ربجي نا سانلا

 كلذ هل زاج امهنيب مكحي نا لجرلاب ايضارت اذا نيمصخلا نا يراوحلا يبا نع

 كلذ ريغ لوقي هريغ لعلو . كلذ ىلع امهربجي لاق هنا بسحاو امهفلحي نا
 ماكحالا ىلع سانلا ربجي دحا نوكي نا بحا ال اناو .. باوصلاب ملعا هللاو
 وا اقح لجر ىلع يعدملا يف هللا همحر نسحلا يبا باوج نمو . مهيأرب الإ
 نيمصخلا نيب ةبجاولا ىوعدلا نم ءيش :وأ قالطلا اهجوز ىلع يعدت ةأرما

 سانلا نيب مكحي لدع مكاح دلبلا يف نكي مل اذا لاق . نيملا اهيف نوكت ىتلا
 نا نيملسملا ةعامجلف ةجحلا عطقو نيملا يف هيلع ىعدملا نم يعدملا فصني

 الف هنيعب لجر اماو . ك احلا ماقم نوموقيو هيلع ىعدملا نم يعدملا اوفصني

 . امهنيب مكحي كلانهف اعيمج هب ايضارتيو هيلا كلذ اوعفري نا الإ كلذ هل نوكي

 ىأرلاب مكحلا هل زوجي نممو هللا همحر حور نب دمحم هللا دبع يبا باوج نمو
 يف هتعاط سانلا مزلت نممو مهيلع همكح ىف هتعاط سانلا مزلت يذلا ك احلا

 . مهيلع همكح
 همكحب نامصخلا ىضر نم مهيلع همكح يف هتعاط سانلا مزلت نممو

 ماما نع اكاح نكي مل ولو . امهيلع همكحب ايضرو امكاح امهسفنا ىلع هالعج و
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 نم دوهيلا نمو نيملسملا نم نامصخلا مكح دقو . هتعاط سانلا مزلي لدع

 اكاح دعسب ناقيرفلا ىضرف يع هللا لوسر ةرضحب ذاعم نب دعس ةضيرق ينب
 ىفكو امكاح امهنيب نوكي نا هب نيقيرفلا ىضارت دعب نم همكح تبنف مهيلع

 . دعس مكحل نيعبتم هعم نمو هع هللا لوسر ناك اذإ ناهربو ارثأ اذهب

 نم لجرلا عربت نا تيأرا هل تلق ديعس نب دمحم باوج نمو : ةلأسم

 مكحف هيف لخدي ام لدع رصبي نمم وهو ةقث ريغ وأ ةقث وهو هسفن تاذ
 اذا سبحلا هيلع بجي نم سبحو اضعب مهضعبل مهفلحو لدعلاب سانلا نيب
 كلذ هعسي له مهريغ هب ضري مل و نوحلاصلا هب يضرو مهيلع ةردق اذ ناك
 . هريغ الو لدع ماما كلذل هبضني نا ريغ نم كلذ نم هلعفي نا هل زوجي امو
 نيملسملا ةرواشم هنكما اذإ هيأرب كلذ يف دبتسي نا هل سيل ليق هنا ىعمف لاق
 ىروش نوكي ىتج لدعلا نم اعانص فخي مل نا مهيلا رمالا دري نا هيلعو
 نوملسملا هب ىضر اذاو لدعلا رصباو مهنم ناك هيلع اوقفتا ام ىلعف . مهنيب

 اودقعي نا ريغ نم كلذب مهاضر يف فلتخي نا ىعمف لدعلاب مكحي نا امكاح

 اولعجي ىتح ليقو . مهلعفك مهاضر ناك كلذب اوضر اذا ليقو . هولعجيو هل
 اوفعصف مهيلع راشأ وأ نيملسملا ةروشم هنكمت مل اذإو . لوقلا يف كلذ هل

 ديلا هل تناكو نيملسملا نم وهو هداسفو رمالا فلخت فاخو ةروشملا نع
 . كلذ كرت هيلع يدنع قاض هلضفو هلدع ركني ال ثيح وهو لدعلا ةماقإ ىلع

 ناف ةلبقلا لها نم رمالا ذافنا وجري نمم هرضح نم ىلع رواشي نا ينبجعاو
 مهتردق نع مدع وأ نيملسملا مدع نم هلعج نم هل هلعج وأ كلذ هل اولعج

 ولو ةلبقلا لهأ نم ءاسؤرلا ناك مهرما يف فعض وأ مهتروشم يف عانتما وأ
 يذلا رئاجلا ناطلسلا ةلزنمب يدنع نيدلا لهأو ةوعدلا لها قاسف نم اوناك
 تعقو اذإ مهرما نم ذفني ام مهرما نم ذفنيو هتماقاك مهتماقاو رمالا هب ذفني
 كلذ هل نميف كلذ ناطلسلا لعج اذاو . ةردقلا وه ناطلسلا نال ةردقلا مهب

 كلذ :ناك كل انفصو ىتلا هوجولا نم هجوب نيملسملا مدع دنع نيملسملا نم

 الو كراتل الو بولغمل ةجح ال هنال يدنع نيملسملا لعف هلزنمب اتباث اعضوم

 اذهلو هللا رمأ عيضي الو هللا مكح لطبي نا لاحلا نم لاح يف ىدنع زوجي
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 مكاحلل زوجي يذلا لدعلاب لمعيو هنايصع عيمج نم هللا ىلا بوتي نا مك احلا

 عيمج يف مهيأر نم لدعلا ىلا عوجرلاو مالسالا لهأ ةرواشم هداقتعا عم

 مهمدع دنع مهريغ ىأر نم عقو ام مهتروشمو مهيأر نم عقو ىتمو ماكحالا
 امو مزتلملا وه مهليبسو مدقملا وه مهرمأو ذفانلا وه مهيأر ناك لدعلا نم

 . ىدنع ىأرلا نم كلذ سيلف ابيهرتو افيوختو افيعضتو اطيبثت مهيأر نم ناك
 هتماقاو لدعلا ذافنا نم هتيجر نسحو هتين قدص ىلع ىضمي نا ملسمللو

 . هرومأ عيمج يف هللا ىلع لكوتيو

 لجرلل نيملسملا نم ةعامجلا وأ مامالا هب تبثي يذلا ظفللا امو هل تلق
 كتلعج دق ةعامجلا وأ مامالا هل لاق اذا هنا يعم لاق . ًايضاق نوكي ىتح
 ةعاطب ايضاق وأ طسقلاب ايضاق وأ لدعلاب ايضاق وا قحلاب ايضاق كانلعج دق وأ

 مسا هب اتباث هلك ىدنع اذه ناك هللا ءاضقب ايضاق وا هللا مكحب ايضاق وا هللا

 ايضاق هلعج ول كلذكو . هلثم وهف ىدنع اذه هبشا امو ايضاق ناكو ءاضقلا

 ىدنعو جرخي اذه ناك نيملسملل ايضاق وأ نيملسمللو هلوسرلو هلل وا هلل
 هتابثا يف ديزي وأ هتنيب ام ةلمج نم اذه لثم نم اوداز امو ايضاق هب جرخي هلك

 . يعم اذه ةلمج يف الخاد ناك

 هتلزنم نوكتا لدعب نيملسملل امكاح تبث اذا مكاحلاف هل تلق : ةلأسم

 ىلع بلطي الو لاق اميف هلوق قدصيو هب رمأي ام ىلع ربجلا نم مامالا لثمك
 ةلزنمب هنا ليق هنا ىدنع اذكه لاق . مامالا قيدصت هيف زوجي اميف ةنيب كلذ

 ةلزنم لزن اذإ مامال ا ةلزنمب لزني ىتمو هل تلق .. مامال ا ةلزنم لزن اذا مامال ١

 اوضرو ايضاق وا امكاح نيملسملا نم ةعامج همدق اذا هنا ىدنع لاق 3 مامالا

 ال كلذكو هل تلق . ايلو نوكي نا الإ امدقت قحتسي ال هنال ايلو ناكو هب
 ىدنع اذكه لاق اضعب مهضعب ىلوتي ةعامج همدقي نأ الإ تبثيو هميدقت زوجع

 نينثا نم لاق نم لاق دق هنا ىعم لاق . ةعامجلا دح مكو هل تلق ليق هنا

 نع ةتس لاق نم لاقو . ةسمخ لاق نم لاقو . ةثالث لاق نم لاقو . ادعاصف

 ىتلا ةلزنملا هذهب مكاحلا ناك اذاف هل تلق . ةمامالا يف فالتخالا نم ءاج ام
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 عنتما نم سبحي نا ركانملا ىلع اميق مكاحلا هلعج نمل زوجي له هميدقت تبث دق
 سبحيو جتحي نم هل لعج اذا هنا يعم لاق . مكاحلا رما ريغ نع ركنملا ةلازإ نع
 . كلذ دعب ةروشم هيلع نكي مل و كلذ هل هنأك

 ىلع تاعامجلا كلذكو هل تلق ، ديعس نب دمحم باوج نم : ةلأسم
 يضاقلا مهسبحي ام لثم مهسبحي نا مهيلع ديلا هل تناك نمل له ذيبنلا بارش

 هنكمأ نا نيملسملا|ىأرب . كلذ هل هنا ىعم لاق . مكاح الو ضاقب وه سيلو

 هل اولعج ناو لدعلاب لمعو هعسي امو همزلي اميف مهراشتسا الإو مهترواشم
 لهأ سبحي نا هل له كلذكو تلق . مهنم كلذ لان نا هل ىوقأ ناك كلذ
 ام لثم كلذب ةمهت مهيلع بسن وا كلذ مهيلع حص اذا تايانجلاو ثادحالا
 ىلع كلذ دارا امناو ضاق دلبلا كلذ يف الو ضاقب وه سيلو يضاقلا مهسبحب

 ءاوس هلك اذه نا ىعم لاق . اضعب مهضعب نع سانلا فكي ناو راكنالا هجو
 فرص كلذكو تلق ، مهتروشم كرداو اودجو اذا نيملسملا ىلا كلذ رماو
 مهلجؤي نأ مهيلع ديلا هل تناك اذا هل له لاومألاو دجاسملاو قرطلا نع راضملا
 . يضاقلا لعفي ام وحنك مهسبح الإو هلجأ لبق هوفرص ناف . كلذ فرص يف

 كلذ ناكو مهيلع ةردقلا هل تناك اذا نيملسملا ىأرب كلذ هل نا ىعم لاق
 .. الدع

 كلذل لهأ وهو ايضاق لجر بصتنا اذا نيملسملا ىلع له هتلأسو : ةلأسم
 ىعم لاق 3 هريغ وأ ناطلس ةماقأ نم نيبي ىتح ماقملا اذه هماقا نم هولأسي نا
 نكي مل كلذ ىلع هماكحأ ترجو لدعلاب مكحف نيملسملا نم ناك اذا هنا
 مل اوءاش ناو هولأس اوءاش نإ ىدنع ةليضف هل مهلاؤسو هولآسي نا مهيلع
 مار هماقأ ناطلسلا نا لاقو ايضاق مهنم لجر بصتنا ناف هل تلق هولأسي

 ءاج امبرو برخ دق مكدلب نا تركذو نسحلا يبا باوج نمو : ةلأسم

 ريصب ريغف تناو امهفلحت نا نابلطيو نيعلا ىلا الزانتف نامصتخي نانثا كيلا

 بجي وهو عطقلاب تفلح وا تدز وا نيملا نم تصقنف ناميألاو ماكحالاب

 باوج اهف سيلو لوصالا يف اذك )١(



 نأ عنتما ولو عطقلاب هفلحت نا بجي وهو ملعلاب تفلح وا ملعلاب فلحي نا
 كتصق يف هذه كتفص ىلعف . هنم ذخأي نا ردقي مل هسفن نم قحلا ىطعي
 همكح لدع رصبتو هذافنا ىلع ردقت ذافنا نم لب أربا اميف رصقت الف اهلك

 اذا ردقا ال ينا امهل لقف امهنيب امكح كب ايضرو كيلا نامصخلا لزن اذا

 كقحب هبلاطتو كل هفلحا نا بحتف كقحب كل هذخا نا كمصخ كل تفلح

 كلذ ىلع كلذب ايضر اذاف كل هتفلح كلذ نم ءىرب انأو :كل همزلي امب تنا

 تصقن وا نيعلا يف تدز ناو كمكحب امه ايضارت ام ىلع امهتفلح وا هتفلح

 يف عطقلاب نيملاو عطقلا عضوم يف ملعلاب نيملا امأو. . هللاب ىفكو سأب الف
 كلذ نع لأست ىتح امهرخؤتف كلذب تيلب ناف ، كلذ لعفت الف ملعلا عضوم

 . هركذ مدقت دق هيف رواشتو

 اذإ دلب لهأ لهو تلق ديعس يبا ىلا نسحلا ىلا باوج نمو : ةلأسم

 هنوضقي ميتي لام نم نيد وا ميتي لام نم ةأرما ءاضق وا لام مسق ىلا اوجاتحا
 كلذ ىرج نكي مل و ةميقلا هيف نوكي امم اذه وحن وا ميتيلا لام نم ةميقلاب

 كلذ ىلع هونمتؤي نم مهعم سيلو كلذ يف نولخدي اودوع الو براجتلاب مهيلع
 رصبي نم دلبلا يف لعلو كلذ يف هعابتا ىلع نورجتي ةفرعمب كلذ هنودلقيو
 تلق . دحأ نكي مل و ةعامجلا هب نوقثي سيل نكلو هيف ءاجرلا ىلع ةميقلا

 ىلع هب اوموقي وا ارواشي نا. الا ةعامجلا ىلع له تلق . تفصو ام ىلع الا

 . كلذ يف ةفرعملاب هنوجري نم كلذ يف نورواشيو مهتفرعم هيلا غلبت ام ردق
 عيمجو ماسقألا يف ةميقلا نم ءيش ىلا مهبولق هيلا نئمطت اميف ةقث نكي مل ولو
 مهتحصانم قدصو مهرظن غلبم ىلع مهرمأ هيف اوذفنا ماكحالا ىف ىل تركذ ام

 باوصل قيفوت الف تفصو ام ىلعف . كلذ يف نواعتلا فيك ىل نيبف تلقو
 لثم قحلا كلذ ناكو . لاومألا نم لام يف قحلا حص اذا هنا هللا نم الإ ادبا
 قادصلا لحن ىلا نوحلاصلا رظن نازيم الو ليكب اهلدع فرعت ال ىتلا تاقدصلا

 ليق هنا ملعاو . دلبلا كلت ةنس ءاضق ىلع ءاضقلا اهيف . اورجأو داهتجالا رظن

 ىرج ام وأ نازيم وا لايكم الا هيف بير ال حضاو ةحصب لدع كردي ال
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 كلانهف رظنلا لهأ نم نوكي نم نورظانلا قفتا ام ىلع هلدعف كلذ دعب هيف
 تركذ ام لك كلذكو . اذه يف مكحلا لصأ رظناف اهلهأ دوجو ىلع هلدع عقي

 قيفوتلاو مهداهتجاب هتميق يف مهقافتا ىلع نودهتجي مث هب رظنلا لهأ هل زربي امن
 مهعم ةقث ريغ ىذلاو مهدعب هاضر ءاغتبا يف مهتحيصن دنع كلذ يف مهل هللا نم

 هتفرعم نم هب ريشي ام ىلع فقي نم مهيف نوكي نا الا مهرما يف هنوكرشي ال
 نئمطت امب مهتفرعم عم الا كلذ يف مهل ديلقت الو رثألا يف كلذك هنا راشا اميف

 دعب مهتروشم يف هنولخدي امم نكلو مهتقث ريغ نم مكح ذافنا الب مهبولق هيلا
 كلذو مهئاهقفو مهفلس راثا مكح يف لخاد هنا هب راشا ام نولمحي ال نا

 لبقي الف ءادتقالاو ايتفلا ةهج نم اماو . تاقدصلا يف رظنلاو ىأرلا ةهج نم

 نيملسملا لامعأب مايقلاو نيملسملا لوق لوبقب ةفرعملا لهأ نيملسملا نم الا كلذ

 فرعي ال ناك ولو هب ءاج نمم باوصلا لبقي امناو . نيملسملا راثاب ءادتقالاو

 هلبق كلذ زيمو ، الطاب لطابلاو اباوص باوصلا فرعي نمم نيملسملا ةقفاومب
 هنم ذخؤيف لمعلاو لوقلاب نيملسملا قفاوي نم اماو . هتفرعم ىلع هب ءاج نمت

 نم ىلع كلذ هلمحيف هتلحن لها نع عفر امو هتناما لدع ىلع قحلا لها لوق

 لك ىلا كبلق هنانئمطاو ايتفلا يف ةجح مهنال .هملعي ال نم ىلعو كلذ ملعي

 كتنانئمطا ىلع ليلد كلذب كملعل هتفرعم ىلا كبلق توكس نم كلدي ام
 ناك ولو هتدلبو هرصع يف امب فورعملا هتغلبم يف هيلا كتجاح و هتفرعم نم هيلا
 يف تافرعملا لهاو تاعانصلا لها لثم كلذو . هتجاح دنع هملعل ًاعيضم وه
 لهأو مهتعانص لها ىلا مهرارطضاو هنامز يف ملاعلا جاتحي ام ىتلا تافوسليفلا

 مهتروشم يف كئلوا ريغ ىأرلا لهاو مهمكح يف كئلوا ريغ مهملع يف ايتفلا

 نم فنص لكو مهلوقع لالخ يف ةلمجلا ريغ رومألا يف رظنلاو عرولا لهاو
 تناك اذا تنا تفصو ام كلذكو مهتفرعم ىيف مهمكحب مهيلا غرفي ءالؤه

 يف لوقي ام قدص نولقعت متناو اهب فورعم مهيلا نوجاتحي اميف ةفرعم مهل

 نوكي امو ةميقلا يف ةروشملا هب موقت امم هتروشم ىلا مكبولق نئمطتو مهتلحن
 نم هومترذحو هتفرعم ةوقل هومتلخداو . هللا ءاش نا كلذ زاج كلذ لدع يف
 امو انررك دقو . نوركنت ام نوعدتو نوفرعت ام نوذخأتف هعرو ةلق باب
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 كلذل انايإو كقيفوت امو هباوص الا لبقي الو انلوق ربدتف . نوماعلا الإ اهلقعي

 ناو . كل هللا رفغ لقف هريغ لام لكأي كيلو تيأر اذإ ليق دقو . هللاب الإ
 دقو لكف هلوق ىلا نأمطا ناف كبلق تفتسا ضعب لاقو . لكات الف كمعطا
 بسح مىلع هناكف ربلا نع هلأس دقو ةصباول هلوق يف دقع يبنلا نع ىوري

 بلقلاو . روجفلا وهف رودصلا يف كاح امو ربلا وهف بلقلا هيلا ن أمطا ام هلوق

 هفرعت فورعملاف ، ركنملا وهو روجفلا نع قيضيو فورعملا وهو ربلا ىلا نئمطي
 اذاف رودصلا حارشناو بولقلا زييمت نم كلذو بولقلا هركنت ركنملاو بولقلا
 هتفرعم ىلا كبلق نئمطي نم كعم تلخداو ىلاعت هلل موقي يذلا رمالا يف تلخد

 قثي نم كلذكو هظفح يف كتجاح دنع كيلا عفر ام ىلع هنمأت امو هتناماو
 رارطضالاو هللا ءاش نا كلذ ىلع تلمع ةوقلا هب كل نمو ةجاحلا كلت يف هب
 تدقف دقو . رابطصالاو رارطضالا نامز كنامزو . رايتخالا ريغ ىخأ اي

 نمبو كتقاط غلبمب كتردق ذافنا يف رصقت الف رارشالا لود نم هذهو رايخالا

 كلذب موقي بجو دق قح ذافنا يف ةوق هب كل نمم كرصع لهأ نم تردق
 يف نكو هماتها لقو كدنع وهو هنيد.قر ولو هماكحا هبو كب ذفنيو ةماعد
 كبلقو احلفم هبو . ًاحبارو ارجات هب نكت . احئالو ايداغ هبو احصانم هللا نيد
 وهف هب ضفراف هؤأطخ كل ناب امف انبتك اميف رظناف . احرف هللا ةمحرب هب
 ىلصو نيملاعلا بر هلل دمحلاو هاضر فلاخ ام لك .نم هللا رفغتسن نحنو انم
 ةكئالم ىلع مالسلاو نيلسرملاو هئايبنأ عيمج ىلعو نييبنلا متاخ دمح هيبن ىلع هللا

 .. هللا ةمحرو كيلع مالسلاو نيملاعلا نم هئايلوأو نيعمجا هللا

 نعو ديعس ىبا ىلا نسحلا نب دمحم نسحلا ىبال باوج نمو : ةلأسم
 نم ةثداح دلبلا كلذ يف تثدحو نيملسملا نم ةعامج هيفو مكاح هيف سيل دلب

 . اذهب مايقلا ىلع اوردق اعيمج اورزاوتا اذا هيف ةعامجلا كلتو هيف طسقلاب مايقلا

 امف رمالا كلذب مايقلا ىلا اضعب مهضعب اعدو اهيلع اوردقي مل اوقرفت اذاو
 مهنا مهنمأ اذا هدلب لها ىحلاص نع هدي عزنت نا كلذ عسي له تلق بج
 هاعدا ام ىلا ىعدملا هبجي مل اذا كلذ يف ىعادلا ىلع لهو شام يف نوعقوي ال

 هنم ءىرب مايقلا ىلع بتي ل ناف هبيتتسي وا هنم أربي نا طسقلاب مايقلا نم
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 ملدي نم اودجو اذإ مهدالب حلاصمب مايقلا نع فلختلا ةعامجلا عسي لهو

 ردق نم مزال فورعملاب رمالا نا ملعاف تفصو ام ىلعف . كلذ ةفرعم ىلع

 تناك ناف هبلقب راكنالا ىلا راص نم هفعضأو هبلقب وا هناسلب وا هديب هيلع
 فلختملاو ةريصبلا يف ةوقلاو ةفرعملاو رصبلا لها نم ةجحلا هب موقت نمم ةعامجلا

 هدابعو هللا دالب يف طسقلاب مايقلاو هب قحلا ذافنا موقيو مهدحا :لثم وهف مهنع

 ال نيحلاصلا نم ةعامجلا مكح ذافنا ناو كلذ الوبقم ناك اذا هل رذع الف

 مل ناف همهىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو لجو زع هللا لاق دقو . هب الإ موقت
 قحلا ةماقا نع عنتماو مزاللا هنع عفدت ىتلا رومالا ضعب يف ةجح هل نكت

 ةنونيدلأ ةماقاو قحلا ذافنا نع عنتماو كلذ ىلع رصأو هتماقا ىلع ردقي يذلا

 ناو ةنيبب مكح هلزنا ثيح هيلع ةجحلا قحلا ةماقا دعب لزناو هتيالو تطقس

 ةبوتلا ماكحا يف ةيالولا نم هل بجي ام ىلا عجر كلذ نم مزلي ام ىلا عجر

 هعم لخدي نم نماي الو هيف لخدي ام ذافناب هتفرعم ةلق نم هفلخت ناك ناو

 لخد نا هب موقي ال ام فلكتي نا هيلع سيلف هيلا اوعدي امب هتفرعم ةوق ىلع

 نم لوق نم انفرع يذلاو . هلهأ ةلزنمب لزني ىتح مكح هيلع لمحي الو هيف
 لوقنو اضعب مهضعب ىلوتي ءاهقف نيحلاصلا نم نونوكي ةعامجلا نا هنع انذخا

 نود مهو هب مايقلا مزلي نمم مهريغو ىماتيل رما مهب موقي دلب يف اوناك نا
 رماب مايقلاو قحلا مكح ذافنا ىلا رارطضالا عم نوردقي مهنا الإ انفصو نم

 ذافنا نع فلختلا الو ريصقتلا مهل ىرن الف ماكحلا اهب موقي ىتلا ماكحالا

 ىرن الو مدعلا لاح يف طسقلاب مايقلاو لدعلا ماكحأ نم هذافنا نوقيطي ام

 هتلالد ىلع هنمأي نم هب مايقلا ىلا هاعد اذإ هب الإ كلذ موقي ال نمل فلختلا

 ىهنلاو ةعاط هلل ناكام لك فورعملاو . فورعملاب رمالاو هتنامأ ىلا هبلق نكسيو

 ملسم لك ىلع ناتبجاو ناتضيرف ةيصعم هلل ناك ام لك ركنملاو ، ركنملا نع
 بجو نا دعب هرايتخاب امهكراتل رذع الو كلذ لان ام فيك امهذافنا ىلع ردق

 . باوصلاب ملعا هللاو هرادتقا مكح هيلع
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 رشع يداحلا بابلا
 هتيعر فاصناو ةبراحملا نم يلاولل زوبي ام

 امهل لعج هنا ايعدا اذإ ىضاقلاو يلاولا لوق لوبق يو

 هيلع ىلو ىذلا هرصم دودح يف هبراح نم ةبراحمو هتيعر فاصنا ىلاوللو

 لاو وه ىذلا ةخسن يفو هريغ ىلا ىدتعي الو هيلع ىلاو يذلا وه ةخسن يفو
 ةوقو رصب هل نمم ىلاولا ناك اذا رثؤملا وبأ لاق . هتيعر ىلع ىدعت نمو هيلع
 مكحلا نب ناميلس نا ينغلب دقو مهيلع يغبو نيملسملا براح نم براح

 حاضولا لاق . حاضولا وبا لتق ذا مامالا ةيرس لبق ماوت ىلا هتيرس تقبس

 امناو . هتيالو نم ماوت نكت مل و راحص ىلع ايلاو مكحلا نب ناميلس ناكو
 رصم نيب مكحي نا هل سيلو . هيلع لاو وه يذلا هرصم يف همكح زوجت
 نويدلا يف الإ هرصم يف سيل امم امهريغو لوصالا يف هيلا اوعزانت ناو رخا
 يف ىتلا لاومالا نم ءيش يف لاو مكح ذفني نا لاول سيلو . اههبشا امو
 . هريغ الو حاكن ةحص يف همكح ذفني الو اهريغ الو هرصم

 الو ءاسنلا نم هل يلو ال نم جزي ال ىلاولا نا ليق دق كلذكو ةلأسم

 ىلع ءاسنلا ضئارفو ريزعتلا هيلع بجي نم رزعي الو ضئارفلا ماتيالل ضرفي
 ماكحالا نم كلذ ىوس ام ذفنيو مامالا رماب الإ مهئابا ىلع دالوالاو نهجاوزا

 لاقو . افالتخا كلذ يف ملعن الو مامالا رمأب الإ اهميقي ال هناف دودحلا الإ
 ءيش يف ادح هل دحي مل و ةلمجم ةيالو مامالا هالو اذا كلذ عيمج ذفني لاق نم
 . دودحلا الا ماكحالا عيمج ذفنا هنيعب

 لامعلا نم لماع الو لاو الو ضاقل سيل هنا ليقو رثألا نمو : ةلأسم
 كلذ مامالا هل لعجي وأ هلعج يذلا مامالا ىأرب الإ هريغ ىلا مكحلا لعجي نا

 ىلي امناو هلها يف هلعجن اذإ كلذ هل زاج كلذ هل لعج ناف هلعفي نا احابم

 رصبي نمم راشتسا رمأ هيلع رجش ناو هسفنب مكحلا لماعلاو ىلاولاو يضاقلا

 ريغب الو رمأب هريغ هدقعي الو هل ىلتؤملاو مكحلا سفنل دقاعلا وه ناكو مكحلا
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 يف هناكم نوكي هريغ اإكاح دقعي نا كلذ هل سيل امنا لاق نم لاقو . هرمأ

 رما اذا اماو . مكحلاب امكاح وأ ايضاق يضاقلا دقعي كلذكو . ماكحالا عيمج

 هترضح ريغب وأ هترضحب امهنيعب هتيعر نم نينثا نيب مكحي نم لماعلا وأ ىضاقلا

 روم املا هب مكح ام تشب تبثيو كلذ لعفي نأ رمأ ىذلا لماعلاو يضاقلل زئ .اج كلذنف

 وأ يضاقلا ىلع مامالا كلذ رجحي مل ام يضاقل كلذ هل لعج اذا مكحلا نم

 حموزتو زيزعتلاو ءاسنلا ضئارف يف نذ ًأتسي نا يلاولا ىلع ليق دقو : ةلأ اسم

 يلاولا يف انا تدجوو . دودحلا الإ هلك كلذ هل ليقو ءاسنلا نم هل يلو ال نم

 . مامالا هيلع رجحي مل ام مكحي نا هل موق لاق . افالتخا مامالا هيلوي يذلا

 فلتخا كلذكو . كلذ مامالا هل لعجي نا الإ مكحي نا هل سيل موق لاقو

 . مامالا نذاتسي مل ناو ءاسنلا نم هل ىلو ال نم جوزي نا هل موق لاق هيف

 . كلذ ف مامالا نذ اتسي موق لاقو

 نم هيلع دري اميف مامالا نذأتسي ربكألا ىلاولاو راحص ىلاوو : ةلأسم
 تاقفنلا ءارجاو ةبراحملاو ءاسنلا نم هل يلو ال نم جحي وزتو ماكحألاو دودحلا

 يف لمعو كلذ هل زاج كلذ هل حابا اذاف ةلودلا يف هلاخدإ ىأر نم لاخداو

 . لدعلاو داهتجالاب كلذ

 نذأتسي مل ولو ايلاو ناك اذا جوزي نا هلو حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم
 هعم حص اذا مامالا نذأتسي هناف دودحلا يف الإ مكحلا ذفنيو مكحيو مامالا
 . دحلا

 حرط وأ ليدعت نم هيلا عفر ام لبقي هنا ةقث ايلاو ىلو اذا ىلاوللو : ةلأسم
 متيل ةضيرف ضرف وأ دحأ نيب مكح نم هب مكح امو دوهشلا يف فقو .وأ
 دلبلا كلذ ىلع هل ايلاو مادام هريغ وأ نيد نم مهريغل وأ هيبأ ىلع ىبصل وأ
. هصقنيو هدزيف اطخ مكحي نا الا



 اقث نع لأسيو انيمأ ةقث دلب لك ىلع مدقي نا يلاولل يغبني اممو : ةلأسم
 لدعلا يف ليدعتلا لعجيو دالبلا رما مهيلويف مهتقثو مهنيد يف لضفلا لهأ دالبلا

 نيلدعملا ةلاسم ىليو ليدعتلا هيلا عفري يذلا وه هقثلا هيلاو نوكيو نيبوصنملا

 يف وأ دجسم ماما وأ لدعم نم ةبترم ىلع هدجو نم لك كلذكو . هسفنب
 دجو نا كلذكو .. مكح هيف هيلع حصي ىتح هلاحب هكرت فوقوم لام هدي

 ىصقتسيو سبح اميف نيبتي ىتح هجرخي م ادحا لاو وا هلبق ماما سبح يف

 سبح مك فرعيو كلذ ريغ وأ همرح وأ لام وأ مد وأ لتق يف ناك ناف هرما

 غ رفتسي ىتح هكرت اسبح لهاتسي ناك ناو هجرخا هسبح غ رفتسا دق ناك ناف

 هجرخي ام هعم حصي وأ قحلا ىطعي ىتح هجرخي ل نيد ىلع ناك ناو . هسبح

 . ةءاربلا هنم عمس ةءاربلا ىعدي نمم ناك ناو . هريغ وأ مدع وأ ةحص نم

 ناف ناف راحص يلاو ىلإ وأ مامالا ىلا مهتعاربو مهسبحو لتقلاب نيمهتملا جارخاو
 يف رظنلاب هتالو نم ادحا مامالا رما ناو . هالوت كلذ هيلا مامالا ضوف

 . هل زاج

 ال ىتح هناوعأ دقفتيو هروما دهعتي نا يلاولا ىلع بجي ليقو : ةلأسم
 ءازج ريغب امهنم ادحاو كرتي ال مث ءعىسم ةءاسا الو نسحم ناسحا هيلع ىفخ

 لمعلا عاضو رمالا دسفو ءىسملا ىرتجاو نسحملا نواهت كلذ كرت نا هناف
 هعمقي ام باقعلا نم ءىسمللو هعنقي ام باوثلا نم نسحملل ناك اذا وهو

 : .. ةبهر قحلل ءىسملا داقناو . ةبغر قحلا يف نسحلا دادزا

 نم هيحاون ضعب ىلع ايلاو يلوي نا هل له يلو اذا يلاولا نعو : ةلأسم
 نبا نسحلا ىلع يبا يضاقلا نع ةقثلا انل ظفح دقف . مامالا نذأتسي نأ ريغ
 ةيالولا اماو . ةنوعم هيلع ام ىلو ام ىلع نيعتسي نا يلاولل نا شيرق نب ديعس

 . مامالا نذأتسي مل ولو ىلوي نا هل زئاج هريغ لاق . مامالا ىأرب الإ الف

 . يضاقلاو مامالا ىأرب الإ الدعم ميقي نا ىلاولل سيلو : ةلأسم
 . ءاسنلا نم هل لو ال نم جحي وزتب هتالو رم اي نا مامالل زوجع ليقو : ةلأ اسم

 ٠ كلذ د هل ر )وجح الف ىص اقل ١ ام ١ و
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 كلذ ىلعهل يضاقلاو مامالا ىأرب الإ الدعم مقي نا يلاولل سيلو : ةلأسم
 . دلبلا
 اهيف ركنملا ركنيو هتيالو يف رهاظلا ملظلا عنمي نا يلاولا ىلعو : ةلأسم

 مل ناو هالو نم هدنع نم ىلا عفري نا ىلاوللو . يواعدلا لهأ مكاحتي ىتح
 . ملعا هللاو هالو ىذلا كلذ هل مسري

 وذ مهنمف باحصالا هعم نوكي يلاولا نع هللا دبع وبأ لئسو : ةلأسم

 . ال مأ كلذ هعسيا هنم لضفا وه نم هباحصا يفو هماحرا ىلويف هنم محر
 نا هل ىغبني الو ةرخآلا يف عوبتم وهف بيصم ريغ وهف كلذ لعف اذا لاق

 لمعلا يف اوناك نا ليقو . مهنم لضفا وه نم عديو هنم مهتبارق لاحل مهيلوي
 اراثيإ كلذب دارا امناو ، كلذ ناك اذا لاق . نيرخآلا نود هتبارق ىلويف ءاوس

 سأب الف رفواو ىلعاو كلذل حلصا مهنا ىأر كلذ لعف امنا ناك ناو . الف مهل

 ملعيسف الإو هبلق نم ةينلا هذه جرخيلو ةبارقلا لاحل يلوي نا ىغبني الو . هيلع

 . ةرخآلا ىلا مدق اذا ادغ

 فرعي ال ناك اذإ هالوتي ال نم ةارشلا نم ىلاولا ذخأي لهف تلق : ةلأسم
 . هب سأب الف نمتئا ىلع نومأمو روهشم لهج
 لكو ىدعملاو يضاقلاو يحاونلا يف لامعلاو تام اذا مامالاف تلق : ةلاسم

 يناث ماما موقي نا ىلا هلمع ىلع وهف اهريغو ماكحالا نم لمع ىلع ناك نم
 لاق . كلذ يف هجولا فيك . يناث ماما موقي نا ىلا اهلك ءايشالا فقوت وا

 ثدحي نا الإ مهتلاح ىلع مهو ماما ماقي ىتح لدعلا نم هيلع مه ام ىلع نوكي
 . ارما مهيف مامالا

 جوزي نأ هل نا ىرقلا ضعب ىلع مامالا يلاو يف ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 لاق نم لاقو . ىدنع لوقلا ضعب يف مامالا ةروشم ريغ نم هل يلو ال نم
 رئاجلا ريمالا مهثعبي نيذلا دوقلا يف داوقلاو لاق . مامالا ىأرب الإ كلذ زوجي ال
 اذهل زوجي ال ليقف . كلذ يف ةالولا ةلزنمب ىدنع مه . ىرقلا ىلع مهيلويو

 يلاولا لثم زئاج ليقو . رصملا ريمأ رمأب الا هل ىلو ال نم جوزي نأ رئاجلا
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 ىدنع مه لاق . اهاتأ نم ىلع دودحلا اوميقي نا داوقلا ءالؤه زوجيف هل تلق
 الإ دحلا مقي نأ ىلاولل زوجي ال اولاق دقو . رصملا ىلع ىذلا لدعلا ةالو ةلزنمب

 اهاتأ نم ىلع ارئاج ناك ولو دحلا ميقي نا رصملا ريمأل ليق دقو . مامالا ىأرب

 . اضيأ ىدنع كلذ هيلعو قحلاب

 قحتسي نمم هيلع دري اميف مامالا نذأتسي نا ىلو اذا ىلاولل ىغبنيو : ةلأسم
 نا هلف كلذ ىيف ىف هعسي ناف ةخسن يفو ، هعستا ناف هللا لام نم ىطعي نا

 يف ام ةعس نم ىري ام ردق ىلع لزانلا فيضلاو ليبسلا نباو ريقفلا ىطعي
 كلذف نيمراغلاو باقرلا يفو ثلثلاو نيثلثلا لاملا عيمج يف كلذ هل زوجيو هدي

 . قحتسي هاري ام ردق ىلع نكلو ةاباحم الو فارسإ ريغ نم هتالولو ىلاولل زئ
 مزال هل قح هنال مامالا ىأر ريغب كلذ لعفي نأ ىلاولل حبسملا نب دمحم لاق

 . هللا هضرف نيملسملا ءىف ىف

 ءانع رثكا ناك نم . مهئانع ردق ىلع هباحصا ىطعي نا ىلاوللو : ةلأسم
 هيطعيف ةضيرف دحاو لكل ضرف دق مامالا نوكي نا الإ هئانع ردق ىلع هاطعا

 رثكا ناك نمو . نينثا ىطعي ام لثم هاطعأ نينثا ةيانغ هافك ناو . هتضيرف
 ناك اذا: هيلع هئانع ردقب هاطعا هريغو بتاك لثم . ءانع مظعاو اعفن مهنم

 نوكيف :. ابرح هل مقي يذلا كلذكو هريغ هل هميقي ال ام هرما نم هل مقي
 سيلو راصمالا ةيالو يف اذه لدعلا كلذ يف ىرحتيو هريغ نم هيف ءانع مظعا
 . هلهأ ريغ يف ز الو هعضوم ريغ يف ائيش عضي نا هل

 نم هيلع دري اميف مامالا نذأتسي ربكألا ىلاولاو راحص ىلاوو : ةلأسم

 لاخداو ىري ام ىلع تاقفنلا ءارجاو ةبراحملاو ءاسنلا جيوزتو ماكحالاو دودحلا
 زاج ةخسن يفو كلذ هل زاج كلذ هل حابا اذاف ةلودلا يف هلاخدا ىأر نم

 . لدعلاو داهتجالاب كلذ يف لمعو هل

 يف ىتلا لاومالا نم ءيش يف لاو مكح ذفني نا ىلاولل سيلو : ةلأسم

 هل زوجي دقو . هريغ الو حاكن ةحص يف همكح ذفني الو اهريغ الو هرصم
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 يف هباتك لبقيو هدلوو هتجوز ةنؤمب لجرلا ذخأو ليكولا ةلاكو ةحص هنم نأ

 كلذكو . هيلا هعفري نا ىلا هنع ىلوتملا يفو هجيوزت ىلي نم جيوزت يف يلولا ةلاكو
 دحاولا باتكب هب هذخأي نأ هتيالو يف ثدحلا ثداحو هسبح نم براهلا

 . ةقثلا

 . يضاقلا وأ مامالا ىأرب الإ الدعم مقي نا لاول سيلو : ةلأسم
 حرط وا ليدعت نم هيلا عفد ام لبقي نا ةقث ايلاو ىلو اذا ىلاوللو : ةلأسم

 ةضيرف نم ضرف وأ دحا نيب مكح نم هب مكح امو دوهشلا يف فقو وأ
 دلبلا كلذ ىلع ايلاو مادام هريغ وأ نيد نم مهريغ وا هيبا ىلع ىبنصل وا مينيل
 . هضقتنيو هدريف ًاطخب مكح نوكي نا الا

 برض وا حرج وا لتق نم ثادحالا لهأ عفري نا ريبكلا ىلاوللو : ةلأسم
 سانلا ناف قوقحلا الا هسبح يف مهسبحيو هعضوم ىلا كلذ هبشي ام وا قرس وا

 لاومألا يف نيعزانتملا عفري نا هلو . ههبشي امو نيدلا يف مهعضاوم يف نوسبحب

 الو نعفري ال هناف ءاسنلا الإ وه ىلوتيو هيلا هيف لدعلا رصبي امو لوصألاو
 وا نبلط نهنم ءالكولا لبقيو . ةليقثلا رومألا يف الا نهدالب يف الا نسبحم
 . نهيلا بلط

 ريغ يف ناك ولو هتيالو لهأ ةقدص ضبقي نأ هل زوجي ىلاولاو : ةلآنسم
 ( . هتيالو

 لام نم: ةقفنلاب هعم نيمدختسملا مذختسي نا هل له ىلاولا نعو : ةلأسم
 مل اذا هل زئاج هنا كلذ تفرع ذق لاق . هتمدخو هجئاوح ءارش يف نيملسملا

 . كلذب نولمعي مهتيأر دقو مهسفنا ةبيطب تقولا يف ةمدخ مهل نكت
 هلزعو هعضوم ايف مامالا هآلو دق ناث لاو ىلاؤلا ىلع :درو اذاو : ةلأسم

 هالو دق هناو هل مامالا دهع اذه نا هلوق يف الوبقم ىلاولا لوق ناك كلذ نع

 لازتعالا لوالا ىلاولا ىلعو . ةنيبب كلذ ىلع فلكي الو عضوملا كلذ يف ةيالولا
 . موتخم ريغ ناك ناف هل تلق . اموتخم مامالا دهعب يناثلا اذه هيلع درو اذإ
 هيلع اموتخم هملس اذاف هل تلق . مالك :وه امناو ادهع كلذ ىمسي ال لاق
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 اذه لاقو مامالا مسا ءىطاوي نم مامالا دلب يفو نالف نب نالف مامالا مسا

 ىلاولا نم لزتعي نا لوالا ىلاولا ىلعأ هل مامالا دهع اذه نا مداقلا ىلاولا

 لزعي الو مامالا الإ ىلوي ال هنا لوقعملا وه اذه نال ىدنع اذكه لاق . مداقلا

 ىلع بتكي نأ مامالل بحتسي امف تلق . هريغ مسا ءىطاوي ناك ولو وه الا

 . زئاج هلك لاق نالف نب نالف مامالا دنع كلذ لصي وأ ادرفم همسا همتاخ
 هب مكح دق مكح ىلع مامالا ىلاو هفقوأف ىناثلا ىلاولا اذه مدق اذاف هل تلق
 دق ناك هنا ةنيبلا همكح ىلع حصا ام لاق ، هيلع ىنبيو هنم لبقيا هريغ ىلع

 ناك ناف ادهاش لوالا ىلاولا ناك كلذ ىلع حصي مل ناو هنم لبق هب مكح
 لبقي مل هتداهش الإ نكت مل ناو يناثلا ىلاولا هيلع ىنبيو كلذ تبث هريغ هدنع

 . ةجحلا اذه هيلع مدقي ىتح ماكحالا ذيفنتو هتيالو ىلع وهو تلق . هلزع دعب

 . هيلع وه ام لصأ ىلع ىدنع اذكه لاق

 ةقث دلب لك ىلع مدقي نا ىلو اذا هتيالو يف ىلاولل ىغبني اممو : ةلأسم
 دالبلا رمأ مهيلويف مهتقثو مهنيد يف لضفلا لهأ دلبلا لهأ تاقث نع لأسيو انيما
 هيلا عفري يذلا وه ةقثلا هيلاو نوكيو نيبوصنملا نيلدعملا ىلا ليدعتلا لعبيو

 وأ لدعم نم ةبترم لع هدجو نم لكو هسفنب نيلدعملا ةلأسم ىليو ليدعتلا
 رركم مكح هيف هعم حصي ىتح هلاحب هكرت فوقوم لام هدي يف وا دجسم ماما
 . هكرت باتكلا لوأ يف

 نأ انفرع يذلاف دجوي اميف هللا هيضر ديعس يأ باوج نمو : ةلأسم

 عمسلا هل ةيعرلا ىلعف مامالا دهعب ىلاولا لصفو دلبلا ىلع ايلاو ىلو اذإ مامالا
 ىلاولل مامالا دهع ام ذفني نا دلبلا كلذ يف لوآلا ىلاولا ىلع كلذكو ةعاطلاو

 هتنايخ وا هب رفكي ام يناثلا ىلاولا نم لوالا ىلاولا ملعي ىتح دهعلا نم يناثلا
 هريغ ىلا اهملسيو هتناما هيلا عفدي نا هل سيلف لوألا ىلاولا كلذ ملع اذاف
 ىلاولا ىلا ةقثلا هملسي ىتح ىناثلا ىلاولا يف هملعك نوملعي ال نيذلا تاقثلا نم
 . ةقث ىلا هتناما ملس اذإ ءىرب دق لوالا ىلاولا توكيو مامالا هب هرمأ ام ىلع

 ىتح مامالا هدلق دق ام ىلع نومام وهف كلذ ريغ وا هقث هنا ملعي مل اذا اماو
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 سبحلا لها نم لوألا ىلاولا دي يف ناك ام اماو . كلذ مهفاف هتنايخ ملعي

 مايقلاب يناثلا ىلاولا رمأيو سبحلا يف مه لاح ىلع مهف قوقحلاو ثادحالا ىلع
 كلذكو . كلذ ىلاولا فرع مهنلا لهأ نم ناك نمف هتنايخ ملعي ىتح مهل
 ناو كلذ يف تنا كيلع الف كلذ ىلع ىلاولا مهسبح ناف قوقحلا باحصا
 لعب هلوق لبقي الو هلازتعا دعب دهاش وه امناو يناثلا ىلاولا ىلع الف مهقلطا

 . كلذ ملعاف لزعي نا

 دجاسملاو نيملسملا قرط نع راضملا فرصب رمأي نأ مكاحللو : ةلأسم
 سانلا رجحو هب موقي نم كلذل مقيلو هخسن مقيو بايغالاو ماتيالا لامو

 نم سبحي نا هميقي ىذلل لعج اذاو ديعس وبا لاقو . اضعب مهضعب رضي نا
 `سبحي نأ هل ناك هثدح نم ناك اذا نيملسملا قرط نع ىذألا فرص نع عنتما
 هيلا هعفر يف مكاحلا دنع الوبقم هلوق نوكيو مكاحلا ملعو ىأر ريغب كلذ ىلع

 سبحو هلوق لوبق مكاحللف . هلزي ملف هبحاص ىلع جتحا دق هناف كلذ لثمب

 كلذ يف جاتحي الو مكاحلا رماب مئاقلا نم ةجحلا ةماقا دعب كلذ نع عنتما نم

 ةجحلا ةماقا نم كلذ لثمل هلعج اذا ىرخأ ةرم ثدحملا كلذ ىلع جتحي نا مكاحلا
 هيف لخدي ام لدع رصبي نمم ناك اذإ . مكحلا ىناعم نم هل هجوت ام ذافناو

 .. هب ىلتبيو ةخسن يفو هب ىلتبيو
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 رشع ىناثلا :بابلا

 ىلوي نا زوجي ال نمو ىلوي نا زوجي نميف

 ىلع هللا ليبس يف ةدهاجملا هيلعو ةيقتلا هعست الف هسفن عئابلا مامالا اماف

 عرشلا حاضياو عدبلا ءافطا مامالا ىلعو . ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا

 هعيب راهظاو رمخلا برش ىلع عاتجالاو وهللاو فزاعملاو بعللاو وهللا راكناو
 مهلزانمو مهقرط يف نيملسملل رارضالا فارصاو هلك ىذألا فرصو حونلاو
 الو . تاركنملا عيمج نم ناك امو مهل ىذأ هيف ناك امو مهلزانم برقو

 الا نيملسملا رومأ نم هنم ءىش ىلع الو كلذ ىلع هيف ىلوي نا مامالل زوجي
 ىلعو هتيالؤ ىلع هب ةفرعملاو ملعلا لها نم نوملسملا عمجي نيملسملا نم الجر
 ىتح مهداهج اقح ناك اوعنتما ناف . قحلاب اوضري نا ةيعرلا ىلعو هتلادع

 ىلوتي ال نم هتيعر ىلع لمعتسي نا مامالل سيلو . هب اوضريو قحلل اوملسي

 هتماما تلاز الإو بات ناف . نوملسملا هباتتسا لعف ناف لاق . هب نوضري الو

 دودوم ابا نا انغلبو . مهحئاضن درو هرارصا دعب هلزع نيملسملل لحو هتيالوو
 لحيف هلدع يف كيلع نوملسملا فلتخي نم ىلوت الو مامالا ناسغ ىلا بتك

 نم الو هتبارق نم ءاهفسلا ىلوي نا مامالل زوجي الو . كنم ةءاربلاو كنالذخ

 هل ىلوتي نا هل زوجي الو . نئاخ انيما نوكي نا ةنايخ ءرملاب ىفكو مهريغ

 كلذكو هتنامأ ناخ دقف ءاهفسلا هتنامأ ىلع ىلو نمو . هللا هب ناخ امم ائيش

 نوملسملا مزليو . هللا ةناما ناخ دقف ءاهفسلا ةدابعو هللا رما ىلع نمتئا نم
 اوئرب رصا ناو . هنم اولبق بات ناف هدنع ةيالو هل تناك دق ناك ناف هتباتتسا

 هيلع اوباعا امم اوناكو نافع نب نامثعب نوملسم لعف كلذكو . هوعلخو هنم

 ءيش ىلع ىلوي نا هل سيلف هللا نيمأ مامالاو . ءاهفسلا لامعتسا هثادحا نم
 هيلو امم ادهع هل بتكيو هيلو امم هلدع فرعي .ال نم هدابع يف هللا رمأ نم

 نسحي نم الإ سانلا نيب مكحلا ىلوي نا هل زوجي الو . هيف هالو ام هل نيبيو

 مهرما در دقف مكحلا نسحي ال نم مهمرحو مهئامد يف مهيلع ىلو اذإف . مكحلا
٦٦



 تاقدصلا كلذكو ءىطخت ما بيصيو زوجي ما مهيلع لدعب ىردي ال نم ىا

 كلذك . اهلها يف اهعضيو اهقحب اهذخأيو اهلدع فرعي ال نم اهيلع ىلوي ال

 روما نم ءيش لك ىلع ىلويو هيزجلا هريغ فرعي ال نم ةيرحلا ىلع ىلوي ال
 هملعي ال نم هللا رما نم ءيش ىلع ىلو اذاو هودع يف مكحلا فرعي نم ةيعرلا
 نا هل زوجي الو . اهلها ريغ دنع هللا ةناما عضوو هللا رما ام .ريغب مكح دقن
 نم الا ىلوي الو هدنع هيلع هنمتئا نم ىلع انيما املاع هدنع ناك نم الا لو

 ىلاعت هللا لاق .دقو . نيملسملا ةريس كلتو لطابلا هنع ىفنيو قحلا هل مقي

 فورعملاب اورمأو ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقا ضرألا ف مهانكم نإ نيذلل

 رومألا ةبقاع هللو ركنملا نع اوهنو

 نمم الجر ىلوي نا هل زوجي له مامالا نع تلأسو رثؤملا وبا : ةلأسم
 نم ةارشلا نم ذخ أي لهف تلقف . ال لاقف هالوتي ال نيملسملا نيدب نيدي ال

 هيلع نمتئا نم ىلع نوم 7 روهشم لهجب فرعي ال نمم ناك اذا هالوتي ال

 . سأب ال لاق

 رومالا نم هيلع درت هنال هظفح نم جوحأ هيأر ىلا مكاحلا نا ليقو : ةلأسم

 اهعورفو اهلوصا نيب قرفلا رظنيو ضعبب اهضخب سيقيف راثآلا هب تأي مل ام
 كلذ نوكي الو ىأرلاب لوقلا هل زوجي نمم الا نوكي ال ك احلا نالدي ام اذهو

 هريغ نمو . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع لوقلا اذه عفريو ىأرلا لهال الإ
 زيم هيف فالتخالا عمس اذاو لقع سايقلا لقع اذاف هلقع هيف نكت مل ناو لاق

 . هيضقتسي نأ دحأل الو ىضقي نا هل ىغبني الف

 ىسيع نب دمحم هللا دبع ىبا ىضاقلا ةريس نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ةيافكو دلج هيف ايلاو دجوو رصبو ملع هل نمم ايفاك ايلاو دجي مل اذا مامالا نأ

 هيلع لعجيو هيلوي نا هل زاج ةريصبلا فيعض ملعلا ليلق وهو ةيالو هدنع هلو

 هلزع بجوي ام هنع هيلا نيبت ناف هرما دقفتيو هتريسو هتعينص رظني افرشم
 . هتالو نم ءيش ف هللا همحر باطخلا نب رمع لعفي ناك اذكه ليقو هلزع

 هيلع لعجي نا همزلي مل هيلع هيلوي ام لدعب رصبو عمس هل نم ىلو اذا اماو
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 علطي نا الإ ايلو :هل ناك اذا هتريس نع الو هروما نع ثحبلا همزلي ل و افرشم

 ىلاولا ةالو نب قرفلا اذكهو هلزعي هناف هلزع بجوي ام هنع هيلا رهظيو هنم

 . ملاع ريغ وه ىذلا ىلاولاو ملاعلا

 حاضياو عدبلا ءافطا مامالا ىلعو نسحلا ىبا ىلا بسني باوج : ةلأسم

 نم رارضالا فرصو هلك ىذالا فرصو حونلاو هعيب راهظاو رمخلا برشو
 نايبصلا بعل اماف تاركنملا عيمجو لزانملا ىلع ةفوفخلا رانلاو فنكلا حئاور

 . هتكرت هركذ مدقت دقو هيف ركنم الف حاكن ىلع فدوا

 نب دمحم هللا دبع يبا ىضاقلا نع ىتلا ةريسلا نمو ةدايزلا نم : ةلأسم

 هل زوجي ال نمم وهو ةءاربلاو ةيالولا ماكحاب ملاع ريغ مامالا ناك اذاو ىسيع

 زوجت مات ظفلب لجر ةيالو ملاعلا هيلا عفر مث هملع ةلقل هسفن رصبب ىلوتي نأ

 نم نيملسملا روما نم ءيش ىلع هيلوي الف هتعيفرب هالوتف هب لجرلا ةيالو هل
 وأ هيلوي ام ردقب ملاع هنا ملعي مل اذا دلب ىلع ةيالو الو ثيدح الو مكح

 زوجي ذئنيح مث هيلع هيلوي نا ديري يذلا رمألا ىلع هيلوي نا هل زوجي نمم هنأ
 ناك ناو . لوقلا وه اذهف ، الف اهدحو ةعيفرلاب اماو . كلذ ىلع هيلوي نا هل

 ايلو هل ناك اذا دلب ىلع هيلوي نا هل زوجي ةرورضلا دنع هنا لاق نم لاق دق

 فرشملا ىلي ايلاو هلعجي نا اماو سانلا نيب مكحلا هل لعجي الو افرشم هيلع لعج و

 هلعجي ام لدعب املاع الا نوكي ال اضيأ فرشملاو . كلذ زاجا دحأ ملعا الف

 ل اع ريغ فرشملاو هيلع هالو ام لدعب اع ريغ ىلاولا ناك اذاو . افرشم هيلع

 سيل ناك ناو . كلذ مامالل زاجا نم زاجا امناو اذه حصي فيكف . كلذب

 الإ الف ملاع ريغ مامالا ناك اذا اماو . املاع مامالا ناك اذا مهدنع روهشمب

 هنع لسف هلدعب ملعا هللاو لوقلا اذه انعفر امناو ملاعلا ةروشمب

 مهروما ىف هتيعر ىلع لمعتسي نا ةمئالا نم دحأل زوجي له تلق : ةلأسم
 نم وأ انموق نم هنيد ف الدع لمعتسي وا لدعلا لهأ ريغ ريغ مهنيب ءاضقل الو

 لع هللا هنحتما ىتلا هتناما نم ائيش ىلوي نا هل زوجي ال لاق . هنيد لهأ ريغ
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 تدرو دقو . نيملسملا ةوعد ةوعدلا لها نم ةيالولاو ةلادعلا لها الا هقلخ ي

 الو ةيرس الو ةيرق الو شيج ىلع اريمأ رمؤي مل كفع هللا لوسر نا ةنسلا
 تناكو ايضرم الدع الإ هالوت نا الا هللا هثعب ذم ةالص الو مكح الو دصرم
 دمحم نع دجويو . محل ةيالولا دقعو مهايا هريم اتب نيروهشم دالبلا يف هؤارما

 ريغ هتناما نم هيلع هللا هالو ام ىلع ىلو اذا مامالا نا هللا همحر بوبحم نب
 هنم ءىرب الإو بات ناف كلذ :نم بيتتسا ةلادعلاو ةنامالا لها نم ءايلوالا

 ارجاف لمعتسا نم لاق هنا باطخلا نب رمع نع ىورو .. هتمامإ نم علخناو

 مكنم لدع اوذ هب مكحأ هللا لاق دقو . هلثم رجاف وهف رجاف هنا ملعي وهو
 دقو . ءادهشلا نم نوضرت نمم عويبلا يف لاقو ةيالولا لها نم نوملسملا لاق

 ديلولا لامعتساو هتبارق ىوذ نم ءاهفسلا هلامعتسا نامثع ىلع نوملسملا ركنا

 لهأ ىلا بوبحم نب دمحم باوج نم ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم
 ةيابجلا ىلع طبض هل سيل ناك اذا ىلاولا نا هللا مكمحر اوملعاف تومرضح

 الو اهظفحل ةياعرلا الو اه فصحي الو اهريغو ةقدصلا نم نيملسملا لام

 اهنع هزنتي ملو اهنم عروتي مل و اهتعاضا نم هسفن ىلع ةقفشلا الو اهل ريسفتلا
 اهرمأ ىلوي نا زجي مل مهماماو نيملسملا ىأر نود اهذافنا ىلع ءارتجا هلو
 هيلع ىلوي ال نيملسملا لام نال ةلادعو ةيالو هل مدقت دق ناك ولو نيكمتلاو

 . كلذ اوملعاف نيملسملا لام ىلع ريفوتلا ىلع دهتجيو هنوصيو هظفحي نم الا
 لضافالا مهيف ناك دقو هباحصا نم لكلا اذه لثم ىلوي ال ُكَْع يبنلا ناك دقو
 . ىنعملا اذهل مهن ود وه نم لويو نيملسملا نم
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 رشع ثلاثلا بابلا

 ىلوي نا هل زوجي نميف

 وهو مالسالا حلاصم نم ءيش ىلع ايلاو ىلوي نأ هل زوجي له مامالا نعو
 الإ كلذ يف ىلوي ال هنا ىدنعف اههبشي امو ماكحالا يف اما لاق . هل ىلو ريغ

 ةقدصلا ضبق لثم دحاولا ىنعملا يف رمألا وأ ةلاسرلا جرخم جرخ ام اماو ىلولا
 كلذ لعجي نا زوجي ال لوقي ضعبف هيف فلتخي هنا ىدنعف كلذ هبشي ام وا

 اهيلع لمعي ىتلا ةفصلا هل فصوو ةقث ناك اذا هنا لوقي ضعبو . يلولل الإ

 . هتكرت هركذ مدقت دق . كلذ زاج

 يف نوثعبي الو مهرما نولوي الو رينلا نب رينم هريس نمو : ةلأسم

 لها ىلع نوضقتسي مهتيعر لهاو مهتاقدص ىلع نولمعتسي الو مهجئاوح
 لضفلاب نوفورعملا جرحتلاو مهفلاو ملعلا لهاو ةقثلا لها الإ مهتيالو
 ءاعدا الو .طاقسال مهموق ريغ موق نم تاتويبلا لهأ نم ريخلاب نوفوصوللا

 . نيقرتفم الو نيمهتم الو

 وهو لمعلاو لوقلا يف اقفاوم نوكي نا مكاحلا ىلع بجاولاو : ةلأسم
 ترثك اذا رئاغصلا نا اضيا ليقو تاوفهلا هنم عقت الو رئابكلاو رئاغصلل بنتجملا

. هتداهش لبقت نم دادع يف نكي مل اهل قوتلا ليلق ناك وأ لدعلا يف



 رشع عبارلا بابلا

 مكحلا يف ةجح نوكي نميف

 جتحيو . ءاسنلا ىلع مكحلا يف مكاحلا هب جتحي ةقثلا دحاولا لوق لبقي ليقو

 نا ليق دق رثؤملا وبأ لاق . مكاحلا ةجح اهلصت ىتلا ةديعبلا دالبلا يف دحاولاب
 ىزجأ دحاو الإ نكي مل ناف دحاو الإ دجوي ال نأ الإ نينثأب ةجحلا ةماقا
 . الدع ةقر ناك اذا

 ديز لسرا ريبزلاو ةحلط ىلع جتحا بلاط يبا نب ىلع نأ انغلبو : ةلأسم
 . لمجلا ةعقو يف ناحوص نب
 ءاسنلا ىلع مكحلا يف مكاحلا هب جتحي ةقثلا دحاولا لوق اولبقو : ةلأسم

 . دحاولا دلبلا يف نيلدعملا نع ليدعتلا عفر ىلوتي دحاولا لوق اولبقو اهنع لبقيو

 . نيلدعملا نع ليدعتلا عفر يف ةقثلا دحاولا لوق لبقي نا مكاحللو : ةلأسم
 فرص يف سانلا ىلع هب جتحي ابستحم مكاحلا لعج ناف هل تلق : ةلأسم

 لاق . هررض لزي مل هنا هيلا عفر نم بقاعيو هدحو هلوق لبقي له راضملا

 الا لبقي ال كلذ ناف دحلاو ريزعتلا يف الا هلوق لبقي ليق هنا يدنع اذكه

 ةجحلا ةماقال هميقي نم رمأي نا هلو هلوقب سبحي نا هلف سبحلا اماو ةنيبلاب
 . كلذ هل نمم ناك اذإ دحلاو ريزعتلا نم هعم حص ام ذفني نا نيثدحملا ىلع
 هيف هل عمستو هنيعب هيف هب جتحي يذلا ءيشلا كلذ ىسفن يف هل لعج نا يعمو
 ريزعتلا لثم ةجح كلذ يف هاضر نوكي نا مصخلا ىلع هيف هب جتحي وأ ةنيبب
 . دودحلا يف كلذ ىنبجعي الو

 روما نم ءيش ىلع انيمأ نوكي الو فلقألا ةداهش زوجت الو : ةلأسم
 . ماكحالا

 يف الجر مكاحلا اهيلع نمتأي بتكلا يف ةقثلا دحاولا لوق اولبقو : ةلأسم

 هيف باتكلا ىلعو هدلول وأ اهجوز ىلع ةأرمال ةضيرف وأ ةيد وأ هحارج
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 باتكلا هيلا درو اذاف حرط وأ ةلادع هيف ليدعتلا باتك ىلعو . تادهاشلا

 تباصا اذا كلذكو . هنيما هنال هيف امب لمعو ةدحاو ةخسن يفو هب ذخأو هلبق

 يفو صاصقلا يف اهيف اهلوق لبقيو اهتحارج سيقت ةقث ةأرما رمأ ءاسنلا ةحارجلا
 دقو ةقثلا ةلادعلا الإ كلذ يف زوجت الو . ةيدلاو صاصقلا يف اهلوق ةخسن

 لجرلا مكاحلا ثعبيو . حورجلا يف موقلا نيب صاقي دحاولا لوق اولبقو . مدقت

 . موصخلا نيب مكحلا ذيفنت يف دحاولا

 عيمج يف باتكلا نوملسملا لبق دقو رفعج نبا عماج نمو : ةلأسم
 مكاحلا هرما اذإ ةقثلا دحاولا لوق لبقيو هذفنيو دحاولا ةقثلا لدعلا ديب ماكحالا

 مكاحلا رمأب سيقت ىتلا ةقثلا ةأرملا كلذكو . ساق ام ىلع حورجلا سايقب
 لبقي لاق نم لاقو . شرالاو صاصقلا يف اهلوق لبقي ليق ءاسنلا تاحارج
 دمحم لاق هريغ لاق . مكحلا يف ءاسنلا ىلع هب جتحي ةقثلا دحاولا مكاحلا لوق

 يف هب جتحي كلذكو . هتكرت مدقت هب قثوو مكاحلا هلسرا اذا لبقي حبسملا نب
 ةجح تناك اذا معن حبسملا نب دمحم لاق . مكاحلا ةجح هلصت يذلا ديعبلا دلبلا
 مكاحلا ربخي ةقثلا دحاولا ىرحت ليقو مدعب دكوأ تناك باتكب تناك ناو . هل

 مك احلا هيلع هتبثي الف هسفن ىلع هبرقي ام امأو . هب جتحيو ىعدي امب ىمجعلا نع

 لدع ىدهاش رضحي نا هل دوهشملا ىلعف ايمجعا دهاشلا ناك ناو . نينثاب الإ

 . رضاح وهو هل هتداهش ىلع نا دهشي

 ةعضرملا ةأرملاو ةلباق تناك اذا ةلدع ةدحاو ةأرما ةداهش زوجتو : ةلأسم
 كلذكو . نيتأرما انوكي نا بحنو مكاحلا ىأرب ءاسنلا تاحارج هسياقلا ةأرملاو
 . ةمألا بيع ىلع نيتأرما نوكي نا بحن

 ناسنا حرج سيقي نأ الجر رمأ اذإ مكاحلا نأ ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 . ءامالا نم ةما تناك ولو لاق نم لاقو . هلوقب مكحيو ةجح لجرلا كلذ ناك

 . لودعلا نم كلذب هلوق زوب نمم نيلجر انوكي ىتح لاق نم لاقو
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 رشع سماخلا بابلا
 هضبقو يلاولا ناويد ف

 هالو نم هل لعج اذا يلاولا يف لوقت امو دمحأ نب نسحلا يلع ىبأ نع
 ذخأي نا هل له مهارد هبجاوو . نيملسملا لام نم دارأ ام هبجاو نم ذخأي نا
 هل لعج اذاف . كلذ يف هجولا فيك مأ هنمث فقو اذا اناويح ذخأي وأ ابهذ
 . ملعا هللاف بهذلا امأو . كلذ هل ناك دارأ ام هبجاوب ذخأي نا كلذ مامالا
 . ملعا هللاو كلذ زاج كلذ مامالا هل لعج نم هل لعج اذا كلذكو

 هبايث عضو ةفالخلا هنع هللا ىضر قيدصلا ركب وبا ىلو امل لاق : ةلأسم
 رما نا اذه عيطتستال كنا رمع هل لاقف عيبيل قوسلا ىلا جرخ م هقتاع ىلع

 ةتس ىرخأ ضعبو نيتنس يف قفناف هللا لام نم قفنا نكلو كلغشي سانلا
 ىبأف ائيش لاملا اذه نم بيصا ال نا تدرأ ىنا لاق ةافولا هترضح املف فالا

 ناكم اذكو اذكب ىتلا ىضرأف مهرد فالا ةتس هنم تبصا دق يناو رمع

 نأ بحأ لاقف . هل رفغتساف هركذ رمع ماق املف . هللا لام نم تبصا ام

 نوملسملا لاق هللا همحر ركب وبأ ىلو امل ليقو . الاقم هدعب دحال لعجي ال
 ذخأوامهعضو وأ امهلهااذا هادرب اولاق هينغي ام ةيفع هللا لوسر ةفيلخل اوضرفا
 وبا لاقف . رفاس اذا هرهظو كلذ لبق قفني ناك اك هلها ىلع هتقفنو امهريغ

 لك رانيد ىتئامو نيسمخ نوملسملا هقزر ركب وبا ىلو امل ليقو . تيضر ركب
 هآر نيملسملا نم اسانأ نأ مث الاوح ماقأف موي لك يف اهطقس ريغ ةاشو ةنس
 يتئامو نيسمخب ةنؤملا هذه كيفكت ملأ اولاقف هوتأف قوسلا يف هل اداريإ عيبي
 نمحرلا دبع لاق ىنيفكي ام هللاو ال لاق . موي لك اهقارطا ريغ هاشو رانيد
 امف رهش لك يف امهرد نيتس ركب يبال نوملسملا ماقأ لاق ملسا نب ديز نب

 وبا فلحف ةبيط اهآر رمالا اذه ىلو ول هللاب هديبع ابا فلحتسا ىتح اهذخا
 تيب يف هاقلاف كلمي ام لك ىلا دمع ءىفلا يف اهوماقا املف كلذ ىلع هديبع
 . ىفلا نم باصأ امم رثكا لاملا تيب يف لعج ام دجوف ركب وبا ىفوتف لاملا
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 ةرامالا يف تلخد ذم ىلام ىف داز ام اورظنا ركب وبا لاق تلاق ةشئاع نع

 كدولا نم تبصأ دق ىناف ىدهجب هلجعا تنك ىناف ىدعب ةفيلخلا ىلا هوعفداف

 احصان الإ كرتي مل وه اذاف انرظنف لاق . ةراجتلا نم تبصا تنك ام وحنك

 ليقف رمع يلا هب ثعبف هل ايبص لمحي ناك ايشبح ادبعو هل اناتسب هب ىقسي
 .. اديدش اباعتا هدعب نم بعتأ دقل ركب ابا هللا محر لاقو ىكب رمع نا
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 رشع سداسلا بابلا

 مامإ ريغ وأ امامإ ناك هلعفو حاحلا يف

 كاجلا ركناو اذكب نالف ىلع نالفل ىضق هنا مكاح ىلع دوهش دهش اذإو

 ىلوأ ةنيبلا لوق ناف لوزعم وأ مكاح وهو هيلع رخ الل تيضق لب لاق وا كلذ
 . هلوق ىلا تفتلي الو اذه يف مكاحلا لوق نم

 مكح ىلع مامالا يلاو هفقواف يناثلا ىلاولا اذه مدق اذاف هل تلق : ةلأسم

 ةنيبلا همكح ىلع حصا ام لاق . هيلع ىسو هنم لبقيأ هريغ ىلع هب مكح دق
 ناك ناف ادهاش لوالا ىلاولا ناك كلذ حصي مل ناو هنم لبق هب مكح دق هنا

 . ىلاولا هيلع ىنبو كلذ تبث هريغ هدنع

 نيلدعملا الو ةنيبلا حرج ي موصخلا ىلع جتحي .نا ك احلا ىلع سيلو : ةلأسم

 . مهنيب لدعملاو مهيلع دوهشملا . موصخلا كلذ بلطي نا الا
 هيلا عفدي نا هرمأف لجر ىلع قح لجرل هعم حص اذا كلذكو : ةلأسم

 . هيلا هملست اذكو اذكب نالفل كيلع تمكح دق لوقي ىتح وأ كلذب ىفتكيأ
 عطقي نأ دعب همكح ماقم موقي ك احلا رمأو كلذب ىفتكي ليق هنا ىعم لاق

 . هيلع موكحملا ةجح
 يفو ىلوأ باتكلاو مكاحلا نم باتك ريغب ماكحألا عطق زوجيو : ةلأسم

 هماكحأ ضعب حالصا يف جورخلا مكاحلا مزلت تالاح ىتأت دقو . قثوأ ةخسن
 مكاحلا جرخي نا ظفللا يف قلطي دقو . هريغ هب موقي نم مدعو كلذ همزل اذإ

 لضفتُم وهو رومألا نم بلغألا الو ةداعلا هيلع يذلاب كلذ سيلو هماكحا يف
 ماكحألا ةفص نم هفصو لوطي امم كلذو لاح يف كلذ هل مزالو لاح يف كلذب
 . دودحلاو ثيراوملاو ءامدلاو لاومألا يف

 ىتح .دوهشلا عضوم ىلا لوصولا مكاحلا مزلي: ال هنا عامجالاو : ةلأسم
 ردقي ال اضرم ةضيرم دلبلا يف ةنيبلا تناك اذا اولاق مهنا ىتج ةنيبلا عمسي

 الو كاجلا كلذ فلكي مل و مهريغ مهتداهش نع دهشي نا زاج لوصولا ىلع
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 ىلع نا افالتخا ملعن الو نيملسملا ءاملع نم دحا نيب افالتخا كلذ يف ملعن

 اودؤي ىتح همكح عضوم ىلا دلبلا يف مكاحلا ىلا لوصولا ماكحالا يف دوهشلا

 . ةداهشلا نم مهمزل ام

 ةنيب بلطا هل لاقي نا مصخلا ىلع سيل حبسملا نب دمحم لاق : ةلأسم
 . اهلطبت ليق فلحي لاق ناف اهرضحا هل ليق معن لاق ناف ةنيب كعم هل لاقي امنا

 . هل فلحتسا ةنيب ىل ملعا ال لاق ناف

 هنا ىعم لاق نيسبحملاب لعفي ام توملا مكاحلا رضح اذاف هل تلق : ةلأسم
 نا الا مهقالطا هل ناك مهقالطاو مهسبح نيب رييختلا مهيف هل نمم اوناك اذا

 هريغل قح هيلع قلعت دق دحاو اهيف اهنم ةخسن اهيناعم حصتو نيبت ةمهت نوكت

 تبثا دق ناك اذا كلذ نم رتكا هيلع سيلو . كلذ ىلع دهشي نا ىنبجعيف

 ىعم لاق . هتوم دنع مهيف ىصوي نا هيلع لهو هل تلق . هرتفد يف قوقحلا

 اوردق نا الودع ادوهش كلذ ىلع دهشيو موزل ريغ نم كلذ هل بحتسي هنا
 . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف الإو

 مامالا نعو هللا همحر دمحم نب هللا دبع دمحم ىلا باوج نمو : ةلأسم

 رقأف رئاجلا ناطلسلا نامز يف هملظ ناك لجر ىلع لجر هيلا عفر اذإ مكاحلاو
 نوكي نا لبق هنم هنم هفصنيو مامالا هذخأيا كلذب ةنيبلا هيلع ماقأف ركنأو

 اذإ مامالا اذه ىلعو اهلهأ ىلا ملاظملا درو قحلاب موقت ةمئألا امناف . امامإ اذه
 همحر دوعسم نبا ىدنلجلا نا انغلب دقو . هملظ نمم هفصني نا ملظ هعم حص
 هعيب ىأر هورتشا امو مهلاومأ نم ةربابجلا هبصتغا ام سانلا ىلع دري ناك هللا

 وأ رابجلا هارتشا يذلا نمثلا اودريو مهلاوما اوذخأي نا سانللو . زئاج ريغ

 . هذخا قح هل ناك نمو هلماع

 دهشو مك احلا دنع اهتفرعم ىلع ةنيبلا ةأرملا تزجعأ ناف هل تلق : ةلأسم

 يف اهل ضرفي نا تبلطو ةنالف يه امنا مكاحلا بلق نأمطاو دحاو دهاش ابب
 كلذ عسي له . اتيم هوبا ناك اذإ هتيبرتل ةيابر عضري ناك اذا اهدلو لام

٧٦



 ةحلصم كلذ يف نا ىجر اذا كلذ هيلع قيضي ال هنا ىعم لاق . ةنانئمطالا ىلع

 .. كلذ ىلا ةنانئمطالا يف بتري مل و ىبصللو اهل
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 رشع عباسلا بابلا

 ماكحلاو ةاضقلاو مامالا هب رمؤي ام

 ىبا نب ىلع دهع نم هتنسحتسا امم ةفاضملا ةدايزلا نم هترصتخا ام اذه

 ةدهاجم و اهجارخ ةيابجل رصم ىلا هجو نيح رتشألا ثراحلا نب كلام ىلا بلاط
 ىوقتب هل هرمأ دعب هيف لاقف ههجو . اهدالب ةرامعو اهرما حالصإو اهودع

 دق ىناو هللا باتك ىلع اهتماقاو تاوهشلا دنع هسفن ىوهي نم دري ناو هللا
 سانلا ناو روجو لدع نم كلبق لود اهيلع ترج دق دالبلا ىلا كتهجو

 اثم كيف نولوقيو كلبق ةالولا رومأ نم رظنت تنك اميف كروما نم نورظني
 مهملا ناسحالاو فطللاو ةيعرلل ةيجرلا كبلق رعشاف اهنم و {© مهيف لوقت تنكام

 كريظن اماو ، نيدلا يف كل خا امأ نافنص مهناف مهينفت افيس مهيلع نكتال

 كلعلا مهل ضرعتو ةلزلا مهنم طرفت قلخلا يف كل

 اهنمو هلضف نم هللا كيطعي نا بحت ىذلا لثم كحفصو كوفع نم مهطعاف

 ةكهنم كلذ ناف ةح ودنم اهنع تدج و ةرداب ىلا نعرست الو وفع ىلع نمدنت ال

 كلم مظع ىلا رظناف كناطلس نم هيف تنا ام كبجعأ ناف اهنمو . نيدلا يف
 كحانج نم نيلي كلذ ناف كسفن نم هيلع ردقت ال ام ىلع كنم هتردقو هللا

 . هتوربج يف هب هيبشتلاو هتمظع يف هللا ةمواسمو كايإ . كحامط نم نم أطو

 كسفن نم سانلا فصناف اهنمو . لاتخم لك نيهيو رابج لك لذي هللا ناف
 ةمعن رييغت ىلا ىعدا ءيش سيلف ىوه هيف كل نمو كلها ن نمو كتصاخو

 بحا نكيل اهنمو . داصرملاب مل اظلل هللا ناو ملظ ىلع ةماقإ نم ةمقن ليجعتو

 طخس ناف . ةيعرلل اهعمجأو لدعلا يف اهمعاو قحلا يف اهطسوأ كيلا رومالا
 بجي اذكه ةماعلا ىضر عم رقتفي ةصاخلا طخس و ةصاخلا ىضرب فحج ةماعلا

 ةيعرلا يف اماع ىضرلا ناك اذاف بلغألل مكحلا نا هانعم نا بسحاو نسحيو

 لك ىلع روهمجلا ةماقتساو رومالا ةمالس ىجر مهضعب نم اردان طخسلاو

 نيملسملا عامجاو نيدلا دامع امناو اهنمو . لضفلا يف رظنلاو لدعلاب كلذ

 . ةبقاع اهريخ ىف رومألا معأل دمعاف ةمألا نم ةماعلا مه ءادعالا ىلع ةدعلاو
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 فشكت الو ًابويع سانلل ناف مهبياعمل مهبلطا كنم كتيعر دعبأ نكيلو اهنمو
 كيلع هللا رتسي تعطتسا ام ةروعلا رتساو اهيلع مكحي هللا ناف كنع باغ امع

 عاس قيدصت ىلا لجعت الو هب كل حرصي مل امع فاجتو اهنمو هرتس بحت ام
 . اريزو رارسالل كلبق ناك نم كيأر رسأ نا اهنمو . نيحصانلاب هبشت ناو

 مهدروأف كريغ ناطلس يف اوكرشا اك كلتنامأ يف مهكرشت ةناطب كل ننوكي الف
 ناوخاو ةملظلا ناوعأ مهن :اف هب كنورضحي ام كبجعي الو ةكلهملا عراصم

 فاصنالاب ءافعضلا ىلع " طوحاو قحلل مهاوقأ كدنع مهربأ نكيلو . ةمئألا

 نا ىلع مهضر مث ناسحالاو لقعلا ىوذو قدصلاو عرولا لهأ سلاج اهنمو
 ةرغلا نم نفدي ءارطالا ةرثك ناف هلعفت مل لطابب كوحجبي الو كورطي ال

 ةلزنمب ءىسملاك كدنع نسحملا ن ننوكي ال اهنمو . تقملا بجوي كلذب رارقالاو .

 مزلأ ام مهمالك مزلاف . ةءاسالا لها عباتتو ناسحالا لهال ديهزت كلذ ناف

 دونج اهنمف ضعبب الا اهضعب حلصي ال تاقبط ةيعرلا نا ملعا اهنمو هسفن
 لامع اهنمو . لدعلا ةاضق اهنمو . ةصاخلاو ةماعلا باتك اهنمو . هللا
 اهنمو . تاعانصلا لهأو راجتلا اهنمو . جارخلاو ةيزجلا لهأ اهنمو . فاصنالا
 هنتبو . هباتك يف همهس هللا ىمس دق لكو . ةجاحلا ىوذ نم ىلفسلا ةقبطلا

 الا ةيعرلل ماوق الو نيدلا زعو ةالولا نيزو ةيعرلا روضح دونجلاف هع هيبنل
 حالصف مهودع ىلع نولوصي مهبو مهبجاح ءارو نم نوكي ىذلا دونجلاب
 نم هيلع نونمؤيو عفانملا نم نوعمجي امنا ةاضقلاو باتكلاو لامعلا ءالؤه

 يف مهاساو نم كدنج سوؤر ربا ننوكيل اهنمو . اهماوعو رومالا صاوخ
 مهئارو نم عبشي ام دارأ هلعل . مهئارو نم عبشي ام هلذبب مهيلع لضفاو هتنوعم

 مهودعو كودع داهج يف ادحاو امه مهمه نوكت ىتح مهيلهاو مهلايع ىنعي
 اهنمو . لاعفلا نسحب كلذ . قوقحو هعسوتلاب داصرالاو. ةمركتلا م

 ةحيصنلا نم مهيدل كلام ىهتنم ىلا مهلامآ يف حسفاو ةدجنلا لها صصخ
 عاجشلا زهي مهلعف نسحي كنم ركذلا ةرثك ناف ءانثلاو دهعتلا نسحو ا

 مهيلوت الو ارابتخا مهلمعتساو كلامع رمأ يف رظنا مث اهنمو . لكانلا ضرحيو
 لها مهنم ح وتو . ةسايسلاو ملعلاو ع رولا لهأ مهنم فطصا . هرثا الو ةاباحم
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 معاطملا يف لقأو . اضارعا حصاو . اقالخا مزحأ مهناف . ةبرجتلاو رايخلا

 مهسفنا حالصتسا ىلع مهل ةوق كلذ يف ناف قزرلا يف مهيلع عسوأو . افارسإ
 فارشالاب مهدقعي مث كرمأ اوفلاخ نا مهيلع ةجحو مهيديا بحت ام لوانت ىنغو

 هتذخاو هيدي يف كتبوقع كيلع تطسب ةيانج ىلا هدي طسب دحا ناف مهيلع

 هتدلقو باصا امب هتدلقو ةنايخلاب هتمسوو ةلذلا ماقمب هبيصت مش هلمع يف باصا امب

 بالجتسا يف كرظن نم غلبا ضرألا ةرامع يف كرظن نكيلو اهنمو . ةمهتلا راع
 دالبلا ةرامعو دابعلا حالصل ةدارالا هنم هللا ملع اذا هنال بجي اذكه . جارخلا

 جارخلا ىلع صرحلا ناك نئل ىرمعلو . هسفن ىلا هلكي مل و هرومأ ىلع هناعأ
 كلملا ناف . روبث اهيلع داتعالاو . رورغ اهب لاغتشالا ناف ةوقلا بالجتسا

 هئءاشت نمم كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا تؤتإێ» ىلاعت لاق اك ءاشي نم هيتؤي هلل

 مث كنهذو كصخش هيف مهل غرفت امسق كنم ةجاحلا ىوذل لعجاو اهنمو
 مهنع دعقتو كعفر يذلا هلل هيف عضاونت اسلجم مهل سلجتو كيلع مهل نذأت

 كسلجم يف كحانج مهل ضفخا . كطارشاو كسارحا نم كناوعاو كدنج

 تعمس ىناف عتعتتم ريغ مهملكتم كملكي ىتح كتعجارم يف كفنك مهل نلأو
 . (عتعتم ريغ هقح فيعضلا اهنم ذخأي ال ةمأ سدقت ال) لوقي دل هللا لوسر

 نمو . ءافعضلاب مهمحراو ًابناج مهنيلأ كيلع كناوعا مركا نكيلو ةريسلا نمو
 كسفنل ةضاير كلت ناف كرذعب مهرجضاف افيح كلب ةيعرلا تنظ ناو ةريسلا

 ضفخ يف قحلا ىلع مهيؤقت نم كتجاح هب غلبت راذعاو كتيعرب قفراو

 حلصلا يف ناف . ىضر هيف هلل كودع هيلا كاعد احلص نعدت ال اهنمو . لامحإو
 نيبو كنيب تعقؤ ناف اهنمو . كدالبل انمأو كمومه نم ةحارو كدونجل ةعد

 عراو ءافولاب كدهع ظحف ةمذ كنم هتسبلاو احلص اهنم هل تدقع ةّيضق كودع

 قيض كنوعدي ال اهنمو . هتيطعا ام نود ةنج كسفن لعجاو ةنامالاب كتمذ

 هجارفنا هيف وجرت قيض ىلع كريص ناف ةحسف ىلا هللا دهع هيف كمزل رمأ

 ةقثلاو كسفنب باجعالاو كايإو اهنمو . هتعبت فاخي رذع نم ريخ هتبقاع ريخو
 . نسحملا ناسحا هب وحمل ناطيشلا ضرف قثوا كلذ ناف . ءارطالا بحو اهب
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 . كناسلب اهيلا عرستلاو كدعوب امهل فلخلاو كتيعر ىلع نملاو كاياو اهنمو
 نم هتلقع ام ىناعم ناك نئلو تقملا بجوي فلخلاو ناسحالا لطبي نملا ناف

 لع تضرع اذا مكحلا ناف امولعم راثآلا يفو امولعم اموهفم لصفلا اذه

 تعفن نإ ركذفإل لجو زع هللا لاق اهتالفغل ركذأو اهتايحل ىجرأ ناك بولقلا

 ًاييذهتو هيبنتو ابيهمو افيوختو اييهرتو ريكذتو بيغرت هتبتك املو . ىركذلا

 نود ةظعولملاب هتيتأ نم اهلضفأ راص ىتح ا ةححاسمو ا ةبلغل

 .. ىصح ال ام كلذو ىصعلاو فيسلاف الإو . هتزيرغ
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 مهتقفنو مهل دقفتلاو ةالولا لزع يف
 تاقثلا الا ىلوي ال ناك هللا همحر باطخلا نب رمع صفح ابأ نا تدجو

 اضيأ تدجوو : نويعلا نويع نويعلا ىلعو نويعلا مهيلع لعج ناكو . ءانمألا

 قورافلا رمعو قيدصلا ركب وبا مهنم مع هللا ةمحر نوضاملا ةمئالا ناك دق

 نيملسملا دنعو مهدنع نينوم ًأملا تاقنلا ٢ يبنلا باحصا نولوي هللا امهمحر

 نم ىكاشلا مهاكشو بئاعلا مهيلع بيع امبرف روغنلاو راصمألاو نادلبلا ىلع

 نوفرصيو ةيعرلا ةرظانم ةلادعلاو ةنامألا لهأ نم ةالولا ن وضحتسيف ةيعرلا

 باطخلا نب رمع نا انغلب ىتح ةال ولا نم مهم لدبتسيو مهتيالو نعو مهدنع

 دعس مهنع لزعف «لاوب نوضري سيل ةفوكلا لها ىنبضغأ دقل» لاق هللا همحر

 نم مهريغو هللا همحر رساي نب رامع مهنع لزعو . هوكش ال صاقو نب

 ناك دقو . ةيعرلا حالصتسا هيلع هللا همحر كلذب دارا ع يبنلا باحصا
 مهتالو نع ةرمعلاو جحلا يف مسوملا لها نولأسيو نادلبلا ىلا نوهجوي ةمئالا
 مل و كلذ اوركنا كلذ ريغ اولاق ناو . كلذ ىلع هللا اودمح اريخ اولاق ناف

 لعج امناو . ةالولا نم ادحا ا اوكشي . جرخي ي لا ادحا اوجوحي

 هق يبنلا باحصا لاقو . نورمتعيو هب نوجحي ام غ ضرفي نأ الأسف

 مهلأستف ةيعرلاو دالبلاو ةكمب ىقلنل رمتعنو جحن امنا الاقف . ردقو كلم نم
 نوديريو مهجئاوح يف ةنيدملا ىلا انيلا اوجرخي نا ةيعرلا فلكن الو مهجئاوح

 ناج وحي انوكي مل و 7 رظنلاو ا ةفاسم بيرقتو ةيعرلا ىلعا فيفختلا كلذب

 ما ةمامالا هل تبثا هتيعر دهاعتي ال ل يذل .امال نع تلأسو : ةلأسم
 هتيعر دهاعتي نا مامالا ىلع نأ ملعاف . هعسي رما هغلبي مل ام كلذ هعسي ال
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 ءانمالا ىلوي ناك هللا همحر باطخلا نب رمع نا انغلب دقو . مهنع لفغي الو

 سيسخ رصقم وهف مامالا لعفي .مل ناف انويع نويعلا ىلعو انويع مهيلع لعجيو
 روج هتيعر يف هعم حصي مل ام ةيالولا نم جورخ ىلا كلذ هب غلبي الو ةلزنملا
 حص ذاف كل تنيب دق ام ىلع هريغي الو كلذ ركني الف زكنم وا لطاب وا

 . كلذ رييغتب الا حصي ل هعم كلذ

 الو ةيعرلا هتكتشأ اذا ىلاولا لزعي نا مامالا ىلع دمحم وبأ لاق : ةلأسم
 هلزعي نكلو لزعلا كلذب قحتسي اثدح ثدحا دق هلعل هنال ةنيبلا هيلع مهفلكي

 نب رمع نا بتكلا ضعب يف تدجوو . ةنامألاو لضفلا لهأ نم هريغ ىلويو
 . ةيالولا يف هدنع مهو ثدح ريغب مهلزعيو ةالولا ىلوي ناك هللا همحر باطخلا
 مهروما يف رظنيو مهراثآ ءىربتسيو مهنع ثحبيو هتالو دقفتي نا مامالا ىلعو

 نمو . عيضت اهعدي الو ءايشالا لمهي الو ةفرعم ىلع مهروما نم نوكي ىتح
 نمو . ىضقنا نيملسملا روما نم ائيش ىلوي عجري مل ةديمح ريغ هرثا هل تناك
 همحر باطخلا نبا رمع نا ةقث نع هغلب هنا تلصلا وبأ معزو بتكلا ضعب

 تلمعتسا ام هللاوف ةفوكلا لها ىلع هلمعتسا لجرب يل نم : موي تاذ لاق هللا
 الإ اديدش ادلج الجر مهيلع تلمعتسا الو هوفّعض الإ املسم الجر مهيلع

 ريما اي هريغملا لاقف . مهيلع هلمعتساف هدحو جيسن بيصأ ىنتيلف & هوكش

 . ليزملا طلخلا يف سمألاب لوصن يف كل له نكلو كريغ هلمعي ام نينمؤم
 يف جالولا جارخلا ةيهادلا ليزملا طلخلا هلمعتساو انا لاق وه نمو رمع لاق
 .. لقعلا لماكلا لقاعلا وه هدحو جيسن نا ليقو .. رومألا

 انيلع زيزع هللا كمحر تناو رفيج نب انهملا ىلا بوبحم نب دمحم ريس نمو

 لوئسم تنأو نحنو ديدش بطخ كاياو انضرغ دقو كبتع انيلع ديدش كبتع

 اهيدؤن ةناما كلتو ةداهشلاو بيغلا يف كتحصانم انيلع قحو ضعب نع انضعب

 كتمالس نم اندرا ىذلا ريغ انيلع مهوتت ال نا كيلع قحو كيلا م هللا ىلا

 سيلو كتوخأ ظفحو كقح ةياعر نم هيلا اندصق ام ريغ ىلا كلذ عضت الو
 كنال فورعم قح نم هللا انملع ام متكن الو كنيبو اننيب ةيقت ىرجن نأ انل
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 الو ةزع هدنع كذخأت الو هنع دصت الو هب نيهتسن نا كل الو كلذ درت نا

 هيدي نيب كماقم ركذاو هللا ركذاو ىوهلا الو بضغلا كليمتسي الو روفن

 يف كتيعر نم ءامصخلل كفقومو كناسل ظفلو كن اش عيمج نع كلئاس هناو

 كرهس كلذل دتشيف مهل تيتا ام كنزحيو مهنعو كنع كناطلس بهذي موي

 اناهرب مهنيب هب تلمعو مهيف هتذفنا رما لك ىلع ذختاو رمألا اذه كلغشو

 حولفم موصخم كناف الإو . نيحلاصلا راثاو هلوسر ةنسو هللا باتك نم ةجحو
 ام اذه . مظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الو هيلع لكوتو هللاب نعتساف

 نيرتلاو هلل هب لمعلا كيلعو كليلا هيف انتفرعم لصون نأ انيلعو انيأر يف كل هانببحأ
 ةمئألا يف ضرعتساو كبلق ريمضو كلمع ىري هللا ناف هللا ىلع ضرعلل هتماقاب
 مهلامعا فلاخت نا رذحاف هدنع مهتنكمأ برقو هنم مهلزانم ىرتسو ادغ

 ريغب لزنتو هب نوفرعي ام ريغب رومألا عيمج يف قرفيف مهماكحأو مهطسو
 كاله لك نم ةمالسلا كلو انل هلأسن هللاب الإ كلو انل لوح الو مهلزانم
 . بطعو

 مهناف ةالولا ءالؤه يف ةنامالاو هنيدلو هلل رايتخالا كلذ نمو ةريسلا نمو

 كيلعو رثأ الو ريس هب ضمت مل ام ةيعرلا يف ةريسلاو.لاعفألا نم اورهظأ دق
 نم سانلا تيمح دق كنإف فاصنالا ىلا سانلل ءاعدلاو كلذ رييغت قحلا يف
 نم ىوقت هللا قتاف ةالولا ىلع قدصت ال كنا كلوقب تامالظلا عفرو دسافملا

 لها ةيالوب الا هللا دنع كل رذع ال هنا ملعاو . هللا ىدي نيب هماقم فاخي

 كتيعر ىلع نمأت الف مهلامعأ نع كلئاس هللاو ةمحرملاو لدعلاو قدصلا
 كئلوأب تنعتسا نا كناف بيغلاب هللا نوفاخي نيذلا ةنامالا لها الإ كتناماو
 لدعلا ناف كل مهتيانج تلق ناو . هللا دنع كل ملسأ ناك كلتنامأ ىلع مهتنمأو
 مكيلعو مهيلع امناو . لاملا عيمج نم هللا ىلا برقأ مهل فاصنالاو ةيعرلا يف
 الو سبح ريغب فلحتسا مهتا نمف سانلا تانامأ ىلا كلذ در لاملا عيمج ىيف

 شطبلا ةالولا ضعب نم ةيعرلا ضعب ىكش ىرمعل دقلو . برض الو ديق
 مهتيعرب كلذ اولعف اذا مهنا اوملع ولو . ديقلاو سبحلاو برضلاو ددهتلاو مهب
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 مهتقدصو لوقلا مهنع تبذكا نكلو محل هب هللا نذاي مل امب ةيعرلا باكترا ىلع

 مهلأست و رسا هب تنك رثكا ناك مهي اف لاملا مهعمجت تررسو ىوعدلا ىلع

 ملظي ال نا رجافلاو مهنم رابلا كنيعل مهت هع نا ىغبني دف . كلذ ءارو امع

 كتيب لها نم ناك نم اميس الو . ةالولا له يف الو قح 7 دهطضم الو

 مهيلع اوقدصي الف مهرومأ اوعفري نا نوفاخيو اديدش اجع سانلا هنم جعي نم

 نمو امهنم رهظ دقف حنم ىلاوو رسلا ىلاو امهو مهتيالو نم اوحيرتسي الو
 . ةمعنلا لاوز هنم فاخي ام امهباحصأ

 مهلادبإ دارأ هنا هملعا نالعج ىلاوو مدأ ىلاو ىلا ىكشي نممو ةريسلا نمو

 ىلع لضفلا لهأ ترتخأ املكو مهنم لضفا وه نم نيملسملا يفو راجه ىلاوو

 رقتفتس كنإف ادحا كسفن ىلع رثؤت الف هللا دنع ردغاو ملسأ تنك مهريغ

 كتريشعو كدلوو كلامو كلهأ نع ىنغتستو ةجاحلاو رقفلا موي يف كلمع ىلا

 مهنم تلصو يذلا موقلا بتك تقرح دقو اهنمو . مهسفنأب كنع نولغتشيو
 اماو . ةلالد وأ ةعيب اهيف نيملسملا ىلع ناك ام اهنم قرحي امناو ها ى لا

 ملعت دق كنال مهيلا ملست نا ىغبني ناكف مهيلها ىلا اهب اوبتك ىتلا مهجئ

 بدؤم تنأو ريثك الو ليلق مهلاومأ نم لحي الو نمت هل ساطرقلا كلذ ٢
 هل لصأ ال رثأ لك رذحاو . كدعب نم لمعي اهبو راثآلا ذخؤت كنعو مامإو

 اهنمو نيحلاصلا راثآ يف الو . كيم هللا لوسر ةنس يف الو . هللا باتك يف
 جرعالا نيوخل كنم بلط دقف اهنع لوئسم كناف كيلا ةبولطملا قوقحلا ركذتو
 صالخلا بلطاو هفاصنا ف رظناف هوخأ هب هل رقأ اقح «ش وح ةخسن يفوا

 ترصبأ ام لكو تمداقت ناو رومالا يف رظنلا عجارو اهنمو . هقح لاطبإ نم

 كنيب لاحي نا لبق نم هيلا ةعجرلا يف ردابف لبق نم ارصبم هل نكت مل قح نم
 . هللا ءاش نا كلذ نيبو

 ينب اي لاق مث هللا دبع هنبإ اعد هتوم دنع رمع ةيصو بتكلا ضعب نمو
 اذا هللا لاق هراسا نم هكفأ لاق عنصت تنك ام اريسي كابا تيأر ول تيآأرا
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 مويلا ةلزنملا كلتب كابا نا ىنب اي لاق . تلعفل هللاو اذا هللل دبع لاق . تلعفل

 اوناكو مهتماع نم رمألا كلذ لعفا مل ولف دمحم ةمأ لاومأ نم تلوانت تنك

 هنم ىسفن يف عقو دق هناو . ىلايع حلصيو ىنحلصي امل ىل هوضرف نيذلا مه
 يف هعفدا مث غلب ام لاغلاب هبسحا مث ىتايه ىلع ىندفاف تضبق انا اذاف ءيش

 اي لاقو . مهلك ىدع ىنب لامف كلامو ىلام هب في مل ناف هللا لام تيب
 مالسلا كيلع ءىرقي رمع نا هل لقف هتاف ىدعب نم ةفيلخلا ماق اذا ىنب

 نيذلا نيلوألا نيرجاهملاب كيصويو هل كيرش ال هدحو هللا ىوقتب كيصويو
 هللا نورصنيو اناوضرو هللا نم الضف نوغتبي مهلاومأو مهرايد نم اوجرخا
 ناو مهتمارك مل فرعيو مهقح مهل ظفحي نا نوقداصلا مه كئلوا هلوسرو
 مهلبق نم ناميالاو رادلا اوءعوبت نيذلا راصنالاب كاصواو . مهتلزنم ىلع مهتبثت

 ىلع نورثؤي وأ وتوأ امم ةجاح مهرودص يف نودجي الو مهيلا رجاه نم نوبحي
 . نوحلفملا مه كئلواف هسفن حش قوي نمو . ةصاصخ مهب ناك ولو مهسفنا
 كاصواو . مهئيسم نع زواجتتو مهنسحم نم لبقت ناو مهلزنم ىلع مهتبثت نا
 ال ناو مهس مهيف مسقت نأ . لاملا ةابج و .ودعلا اوؤدر مهن اف راصمألا لهاب

 ةرجش مهناف بارعالاب كاصواو . مهسفنا بيط نع مهلضف الإ مهنم ذخؤي
 مهلاوما نم ذخأتو م فرعتو مهتلزنم ىلع مهتبثت نا مالسالا , برعلا

 ةمذلا له اب كاصواو . مهئارقف يف مهتاك ز درتو اهب .مهيك زتو مهرهطت ةقدص

 لتاقت ناو مهدهعب محل ىفوت نا . دمحم هلوسر ةمذو هللا ةمذ مه نيذلا

 ىدهع اذه مهللا لاق مث مهتقاط الا مهوفلكي ال ناو ةريسلا نمو .. مهودع

 . . هيت دمحم ةمأ رمأ هتيلو نم يف

 هتدجوو . هللا 8 امب هيف 7 ةوقلاب ذخؤيو ةنامألاب ,وتي ثلث لاملا 7

 الأ ل لطابلا نم عنميو قحلاب ىطعيو قحلاب ذخؤي زرأ ثالنثب الإ حلصي ال

 متيلا ىلو ةلزنمب هيف انأ امناو الإ لاملا اذه نم بيصن ال نأ نولوقي الاجر نأو

 ضعب ف رمع لوق نمو . فورعملاب تلكا ترقتفا ناو تفقفعتسا تينغتسا نا
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 ريخلا ىلع ةنواعملاو بيغلاب ةحيصنلا ، اقح مكيلع انل نا ةيعرلا اهتيا :

 مكح نم اعفن معأو هللا لا بحا مكح سيل هنا ةيعرلا اهتيأ اي عار ا

 نمو هقرخو مامإ لهج نم ارش معأو هللا ىلا ضغي ] لهج سيلو هقفرو مامز

 ضعب نمو .. هقوف وه نمم ةيفاعلا هيطعي هينارهظ نيب وه نمم ةيفاعلاب ذخأي
 ةجاح هل تناك لجر اميأ ىرمأ مكل نيبأو مكيلإ مدقتأو : ًاضيأ.زمع بطخ

 ىنلمحي نلو مكنم ءرما ىناف ىندريلف قلخ يف ىلع َبَيَع وأ ةملظمب ملظ وأ
 لهأ نم عنمأ وأ .مكنيب مكملاظم كرتأو مكنود ىباب قلغاو مكيلع مظعتا نا

 مكيلع ءافأ يذلا هللا ءىف وه امنإف مويلا دعب ىديب هللا عسو امم ائيش مكنم ةقافلا

 نيبو ىنيب ناك نا افنأ افنآ ىمحا مث مكنم هب قحأب مكريما تنك ناو تسلو
 اوملعاف اننيب ىضق ىذلاب عنقأ نأو مكدحا ىلا هيضقأ نا ةموصخ مكنم دحأ
 . مكلذ

 ةصفح ىلع بعك نب ىدع ىنب نم سانا لخد لاق سيق نب دمحم يبا نع
 . لازهلا نم هتبقر انيلع تدب دقف نينمؤملا ريمأ انل ىملك اهل اولاقف رمع تنب
 لاومألا زنكو نيضرألا حتف دق هناف هيلع ىذلا هبوث ىوس ع وقرم بوث هيلعو

 اوعزنا لاقف هب اوءاجف رمت نم ًاعاص ىل اومله لاقف هل كلذ تركذف هتعدف
 مث هلك هلكأف هيلا هب اوءاج م هتلافح اوعزنف هوبرقف .هوبرق لاق مم . هقيرافت
 يدنع وهو محللا كرتا مث محللاو زبخلا لكا يناو ماعطلا ىهتشأ ال نورت لاق
 هب تلكأ تئش ولو ىدنع وهو هكرتأ مث بئذلا لكأ هب تلكأ تئش م ولو

 كلذب ىغتبا حلم ريغب لكا مدا حلملا ناف ىدنع وهو حلملا كرتا مغ حلملا لكأ

 تلاق كدنع ةع هللا لوسر هشرف شارف نيلأ ام هين اي :ىنيربخ . هللا دنع ام
 هينب اي ينيربخا لاق . افيل ةوشحم مدا ةداسوو . اهانعفرف اهيلع اهيبن انك ةءابع

 نم لجر هءاجف اهسبلف هل ةرمن تلاق كْْيَع هللا لوسر هسبل بوث نسحأ ام
 يبحاص نا لاق . اهنم نسحأ ابوث هيلع ىرأ مل اهايا هاطعاف هاسكتساف هباحصأ

 كلذو نولوقت امم ائيش عنصا ال امهنع يب فلوخ امهتفلاخ نا لاح ىلع ايضم

 هتنبا اوملكف هبارشو هماعط نم نيلي نا ىلع هموق هاتأ راصمالا حتتفا امل هنا
 . ملعا هللاو هملكت نا ةصفح
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 همحر باطخلا نب رمع ىلع مدق ينيهجلا دبعم نأ ىور بتكلا ضعب نمو
 ةجاح كيلا ىل لاقف هنيهج اخا اي سلجا لاقف مالسلا هيلع درف هيلع ملسف هللا

 اي لاقف ةماع مأ ةصاخأ لاقف كنع تفرصنا تسبح ناو كتلأس تحبا ناف
 انأ موي ىلا ايندلا يف يجئاوح ترخأو نيقولخلا نع قلاخلاب تينغتسا دق رمع

 مه الو ائيش ىلوم نع ىلوم ىنغي ال موي عفنا هيف ىل :ىهو جوحأ اهيلا

 نيب ام!ةديعب ءابهش ءابصع ءاردك ةدلب نم كلتيتأ دق ىنا رمع اي . نورضني
 .سبيو اهرجح «دعترا» ىأ رعشقا دق «ةطحق» ىأ ةبخال هريغتم ةبحاش نيرطقلا

 ءابكنلا» ءابكنلا اهترواعتو موجنلا ةخسن ءاونألا اهتفلتخاو اهقفا ربغاو اهردم

 نوقبغي الو . ادوع نومجعي ال زه ىكله اهلهأ «نيحيرلا نيب بهت ىلا حرلا
 الو قمر الو مهل ةكسم ال قيرلا صيم اعدك تويبلا ةينفأب نيعرَّصم ادولوم

 مهتكرادت ناف تنا مث لجو زع هللا الإ اهيلا نوبوتي ةليح الو اهب نوقلعتي ةوق ٠
 كقنع يف اهتلعجو يقنع نم مهتقبر تعلخ دقو مهل كردت ال نا تفخ الإو

 قريل دبعم لاقف ءالكثلا جشنت اك جشني لعجو ءاكبلاب هينيع رمع لسرأف
 هسأر رمع عفرف كعمد :ىلا مهنم جوحأ .كعفن ىلا موقلا ناف لجرلا اهيأ كعمد

 نيب ةيوسلا ىلع .امههجوي ناكو سوا نبا هناوعؤ مقرا نبا اي رمع لاقف
 ةقدصلا لبإ لبألا نم سمخب اذه امكبحاص عم اجرخا لاقف البقاف بارعالا
 هللا ثاغا دق كلذ لاوز موي ىلاو ةيوسلاب مهنيب كلذ امسق ارمتو ارب اهلامحاب

 : .. نسحاو

 : مالكلا نم مدقت ام ريسفت

 . ليلقلا قندلا ءاملا يف نوكت رمح باود صيم : اعدلا

 : .. ةكرح يأ : ةكسم

 . حورلا ةيقب : قمرلا
 . نوعجري : نوب وتي
 . اهب داقت هاشلا قنع يف لعجت ىتلا ةكيبحلا : ةقبرل
 . ىكبي : جشني
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 . دلو اه ىيحي ال ىتلا ةيكابلا : ءالكنلا

 . نكسيل : قريلو ٠

 هرضحأف ةنايخ هلامع ضعب نع هغلب روصنملا نا ىنغلبو بتكلا ضعب نمو

 ةفيلخ تنأو هللا دابع نحن نينمؤملا ريمأ اي لاقف هللا لام تلكا هللاودع اي لاقف

 . هليبس اولخ لاقف { هتحاصف هبجعاف . لكأن نم لامف . هللا لام لاملاو . هللا

 تحت هتعضوف هللا لام ىلا تدمع ثعشألا نب نمحرلا دبع نبال جاجحلا لاقو
 افوخ جحيلف كتنسأ تحت لاملا تعضو سانلا ةداع ىلع لوقي نا هرك هنال تحت
 . كليذ تحت لاق مث انفر وأ . اعذق لوقي نأ

 ثدحاو ةنسلا رّيغف نافع نب نامثع رما يف ناوكذ نب ملاس هريس نمو
 ثراحلا ىطعاو هيقيرفا سمخ ناورم ىطعاف ةلو هبراقأ نيب لاملا لعجو ةعدبلا

 مكحلل بتكو . بلك ةقدص ةبقع نب ديلولا ىطعاو نيرحبلا ةقدص مكحلا نب

 ىرقلا نم اهيلي امو ةكم يلع ناكو . لفون نبا ثراحلا ىلا مهرد فلا ةئامالثب

 نمو ىلاعت هللا لاقو . هللا لزنا ام ريغب هيف مكحو هللا مكح اذه يف ىدعت

 اميظع ًألام هللا لام نم فلستساو هئنورفاكلا مه كلتلواف هللا لزنا امب مكحي مل
 هلطمي قفطف هاضاقتف مهلام تيب ىلع نيملسملا نيما مقرالا نب هللا دبع هءاجف

 امنإف هلبق ام ىدأ ام الأ . هللا هدشن مقرألا نب هللا دبع ىلع لاط املف هللعيو

 دنع نامثع هل .لاقف هب كيباحا نا ىل لحي سيلو نيملسملا لامو هللا ءيف وه

 انل كسمت نا تئش ناف ائيش هنم ىضقا ال هللاو.. لاملا اذهو كلامو . كلذ
 حيتافملا مقرالا نب هللا دبع مهيلا عفدف انحيتافم انيلا عفداف تهرك ناو حيتافملا
 هناف انرمأ انيلع ددراف اولاقف اهنمو . تيقب ام ءيش كل لمعأ ال هللاو لاقو

 انيلع لمعتستف كنم هعزن انل لحي الف كلهأ نم دحأ نم هتثرو ثاريمب سيل
 . نيملسملا عم كمهس كيلع ىرجيو اننيد يف مهتي ال نم

 بلاط يبا نب ىلع كلذ غلبف ةرصبلا نم سابع نبا بره امل : ةلأسم
 يتناطبو يراعش كلتلعجو يتنامأ يف كتكرشأ دق تنك يناف دعب اما هيلا بتكو
 ءادأو يترزاؤمو يناساومب ىسفن يف كنم هب قأ ىتيب لها نم دحا نكي ل و
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 موقلا غم هتقرافف نجُملا رهظ كمع نباب نامزلا تيأر املف . ىلا ةنامألا
 نبا الف نينئاخلا نم هناخ نميف هتنخو نيلذاخلا نالذخ ءوسا هتلذخو نيقرافملا

 نكت مل و هللا ديرت كداهجب نكت مل كن أك تيدأ هللا ةنامال الو تبستنا كمع

 دعوتتو مهنيد نع دنع دمحم ةما ديكت تنك امنا كن أكو . كبر نم ةين ىلع

 تلجاعو ةرذغلا تعرسأ ةمألا كتنايخ يف ةدشلا كتنكما املف مهئيف نع مهب
 ىلا مهلاوما تلمحف . لزالا بئذلا فاطتخا هيلع تردق ام تفطتخاف هبثولا

 كلها ىلا تجرخ امنا كريغل ابأ ال كنأك اهنم مثأتم ريغ ردصلا بيحر زاجحلا
 فاخت اموأ داعيملاب نمؤت اموأ . مظعلا هللا ناحبس كمأو كيبا نم ىأرب

 برشتو ىماتيلاو لمارألا لاومأ نم امارح لكأت نا كيلع مظعي اموأ باسحلا
 ؛لعفت مل نا كنإف مهيلع هللا ءافأ ىتلا مهلاومأ موقلا ىلا ىدأو هللا قتإ ، امارح
 العف نيسحلاو نسحلا ناك ول هللاو كيف هللا ىلا نرذعأل كنم هللا ىننكماو
 هللا نا { ةصخر يف ىدنع قرط الو ةداوه :يدنع امهل ناك ام تلعف يذلا

 . مالسلاو .. نيملاظلا بحي ال

 تركذ ام تمهفو كباتك ينءاج دقف دعب امأ : سابع نبا هيلا بتكف

 نال ىرمعلو تذخا امم رثكال هيف ىبيصن نا ىرمعلو ةرصبلا لام نم هيف
 لجر مدب هاقلأ نأ نم لا بحا ةضفو بهذ نم ضرألا يف ام هللا ىقلأ

 .. مالسلاو ملسم
 كلملا دبع مامالا ىلا ناليغ نب مشاه نع هنأ بسحأ عضوم يف تدجوو

 تيب نم ةرصبلا نم هذخأ لامب هبنؤي سابع نبا ىلإ يلع بتك هنا ديمح نب
 نود ةيقب ناك هنأ لاملا ىذحخأ هجو تفرع دق سابع نبا هيلا بتكف لاملا

 لبق نم لاملا ىذخأ تملع دقو هقح قح ىذ لك تيطعا ام دعب نم ح
 نمم نوهأ ناك الطاب لاملا ىذخأ ناك ولو . تلق امب ناورهنلا لهأ يف

 نبا ذ ذفنأ دق يلع ناك هريغ لاق . يبأف موقلا نع فكف نمؤم مد يف 0

 بضغف هوعطقف كلذ ىلع وقي ملف . مهتجح .عطقيل ناورهنلا لهأ ىلا سابع
 م ع فالتخالا امهنيب عقوو يلع مهتيلام كنا لاقو . هيلع لغ كلذ نم
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 رشع عساتلا بابلا

 مامالا ةحصانمو محلزعو ه٥الولا دقفت ف

 ناو هيلع اهرومأ عيضت ال اهدهاعتيو هتيعر رومأ دقفتي نا مامالا ىلعو

 مكح . مكح يف هتيعر نم دحأ فصنتسا ناو هلزع ةنايخ ىلع هيلاو نم علطا

 فصو دقو اهلمهي الو هتيعر رما دقفتو هفاصنا يف رظن . كلذ ريغ يف وأ هيلع
 هعم نيذلاو هللا لوسر دمحلا لاقو . «مئةوخأ نونمؤملا امنإ لاقف نينمؤملا هلل

 هنوبحيو مهبحي موقب هللا تأي فوسفإلل لاقو . «لمهنيب امحر رافكلا ىلع ءادشأ

 .. نيرفاكلا ىلع ةزعأ نينمؤملا ىلع لذأ
 ىلعو هتيعر يف هل انوع ءانمالا ذختي نا مامالا ىلع بجاولاو : ةلأسم

 ذفنأو مهنم كلذ لبق مهريغ وأ هلامع نم ةملظم نوملسملا عفر اذإو هلامع

 نأو هناوخأو هئايلوأ ةحيصن لبقو قحلا ىلا هتيعرو هلامع درو هيلإ هوعفر ام

 ركنملا نع اوهني وأ فورعملاب اورمأي نأ مهعنم وأ اهلهأب ىرغأو حئاصنلا در
 حصي نا دعب هلزعي مل ناو . هلزع لماع يف ناك ناو كلذ يف هنوبيتتسي مهناف

 حصي مل ناو علخلا قحتسأ رصأ ناف بيتتسا هروجو هملظ دعب هلمعتساو كلذ
 هلامعتسا هل نوملسملا هركو . لدع ىدهاشب الو نيملسملا لوقب. مامالا دنع
 . هلزعب ةقيثولاب هدنع هتنامأو هنيد يف ةقثلاب ذخألاو مهنم لوبقلا هب ىلوأ ناك
 ىلاعت هللا لاق دقو هلزع نم مئأي مل و ائيش لماعلا ملظي مل اولاق اك نكي مل نإف
 وأ. مكسفنا ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك اونمآ نيذلا اهيأاي
 . هتيعر عيمجو هلامعو هسفن نم فاصنالا مامالا ىلعف همنيبرقالاو نيدلاولا

 سانلا نيب مكحاف ضرألا يف ةفيلخ كانلعج انإ دوواد ايإظ ىلاعت هللا لاق دقو
 هللا ليبس نع نولضي نيذلا نا هللا ليبس نع كللظيف ىوهلا عبتت الو قحلاب
 هسفن نم فاصنالا مامالا ىلعف هلباسحلا موي اوسن امب ديدش باذع مهل

 . هتيعرو
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 نيملسملا ىلع مهوتي الو اضعب مهضعبل نيملسملا نيب ةحيصنلاو : ةلأسم

 جرخي امم ءيش يف كلذ ليلد ماقو حص ام الإ ةمهتب مامالا ىلع الو رمأ يف

 . قحلا نم نمؤملا هب

 الو ةيعرلا هتكش اذإ ىلاولا لزعي نا مامالا ىلعو دمحم وبا لاق :: ةلأسم

 ىلويو هلزعي نكلو لزعلا هب قحتسي اثدح ثدحأ دق هنأ ةنيبلا هيلع مهفلكي
 . ةنامألاو لضفلا لها نم هريغ

 صاعلا يبا ىنب همع ىنب ىلا رذ ابأ ىكش نافع نب نامثع نا انغلب : ةلأسم

 همحر رذ وبأ هيلع لخدف ناثع هيلا لسراف هثيدح بذكو هلوق درف هعدأ اولاقف
 تاراوح تارارع لاقف دئاسولا ىهو ةياكت ىلع هدي عضو ىتح ىشمي لبقاف هللا
 ادوري ىتح مهثدحت صاعلا يبأ ونب غالؤه ناثع لاقف فالخلا عتمتسي اهيلع هلكا

 ناف مأسأ ىتح مهثدحا ال رذ ؤبأ لاقف . كلوق اوبذكيو كثيداحا كيلع

 عفانلا راضلا هللاب مكلأسأ لاقف . مهثدحأ مل اوبذك ناو . مهتثتح اوقدص
 تلضا ام لوقي قيقع هللا لوسر متعمس له تيمملا ىيحهلا ثراولا ثعابلا
 © معن مهللا اولاقف ، رذ يبأ نم قدصأ ةجهل اذ اربغلا تلقا الو . ءارضخلا

 ع هللا لوسر تعمس دقل اتكطصا م ًاتمص لاق مش هينذأ ىلا هعبصاب راش اف

 . ًالفن هللا ءىفو الود هللا لام اوذختا الجر نيثالث صاعلا يا اونب غلب اذا لوقي
 هللا مكنعل همع ينبل نامثع لاقف هللا همحر رذ وبا جرخ ممت . ًالوخ هللا دابعو

 يبنلا باحصأ ىلا ينومتضغب عمظطلا بايذاب رانلا شارف اي صاعلا يبا ينب اي

 ناميلس نب رضخلا دمحم يبا يضاقلا باتك يف تدجو ةدايزلا نم : : ةلأسم

 لوقي نم بقاعي نا هل سيلف نيملسملا لوق ذاوش نم مكحم مكح اذإ مامالا نأ

 ىلع ال ةحيصنلا هجو ىلع اذه ريغ ىلع لمعلا ناو . ذاش لوقلا اذه نا هل
 كلذ نم بات ناف بيتتسا ةفصلا هذه ىلع هبقاع ناف هئطختلاو ضارتعالا هجو
 . ملعا هللاو هنم ى رب الإو
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 هتلأسو ركب يبا يضاقلا ىلا رضخلا يضاقلا لاؤس نم بسحا : ةلأسم
 ىتلا حئاصنلا تناكو نيملسملا نم حئاصنلا هيلع لقثت تناك اذا مامالا نع

 حصانلا هنم ءىربو نسحي ال امم وأ اهدر زوجي ال امم مامالا اذه اهب حصني

 ناك ةداع ريغتو مامالا نم هقحلت ةوفج نم هدهعي ناك امع اريغت كلذ عم

 مامالاو ةحيصنلا كلت لبق نم كلذ عيمج نا مامالا اذهل حصانلا ىلع نابو اهفرعي
 دادزا هحصن ام لكو هلوبق نم هب دعو ام دعوب متي ال ت كلذل لوبقلا رهظي

 حصانلا نع ةحيصنلا هذه تطقس دق نوكي له تلق . حصانلا ىلع اريغت
 ىرخأ دعب ةعفد لبقي مل و تهرك نأ دعب ةحيصنلاب هدواعي نا هيلع له وأ

 مامالا نم هوفجلا حصانلا ملع اذا هنا تفرع يذلا لاق . لبقي ال هنا هنظو

 تلق . ملعاللاو هحصن اميف مامالا ىلع ةجح ناكو ةحيصنلا تطقس دقف
 زوجي ال اميفو هب نسحي ال اميف نيملسملا حئاصن مامالا اذه لبقي مل ناف هل

 تفرع يذلا لاق . لوزت ال مأ هتيالوو هتمامأ لوزت له ىرخأ دعب هعفد هل

 ام امأف ، زوجي ال ام يفو :نسحي ال ام يف نيينعم ىلع لمتشت ةلأسم هذه نا
 درو لبقي ملف حصن اذا زوجي ال ام يف امأو ، ةمامالا هب لوزت الف نسحي ال

 مامالا اذه ناك نا كلذكو هل تلق . ملعا هللاو هتماما تلاز نيملسملا حئاصن

 مث لبقيو حصني مث دواعي مث كلذ تقو يف زرحتي مث حئاصنلا لبقي هنا رهظي
 ىطعي ام ىلع ميقتسي ال هنا سفنلا يف عقي ىتح دواعي مث لبقيف حصني مث دواعي
 حئاصنلا هذه تناك نا تفرع ىذلا لاق . هتيالوو هتمامإ لوزت له . هسفن نم

 اميف مهتي مل ام هتماما كلذب لزت مل اهلبق اهيف عجور اذإ وهو زوجي ال ام ين
 اميف حئاصنلا تناك ناف هتمامإ تلاز مهتلا ةلزنمب لزن اذإف هسفن نم ىطعي
 .. هللا ءاش نإ ةيافكلا هيف اميف كلذ يف مدقت دقف نسحي ال

 نم فلخ مث . رثؤملا يبا نع تافصلاو ثادحألا باتك نمو : ةلأسم
 مهب وه قثي ةالو ىلوي كلام نب تلصلا لعجف . مهملع ليلق فلخ مهدعب

 ةنيب مهيلع حصي نا ريغ نم مهنومهتيو نيملسملا ضعب مهيف باتريو نوكشيو
 مهلزعي مل نا ةمئالا مزلتو تلصلا ىلع ةجحلا موقتف ةلداع ةنيب ةخسن يفو
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 ام ىلع ةنيب مقت مل اذإ عفاد امبرو لبقيو هل حصنيو لزعيو ىلوي ناك دقو
 ةماع عم عطقنت ل كلذ عم وهو ةمئاللا كلذب هقحلتف لزعلا هب نوقحتسي

 دحأ نوكي نا الإ تملع اميف هتماما ةتباث امامإ مهعم لزي مل و هتيالو نيملسملا

 . رهشي ملو ملعي مل ءيش ىلع علطأ مهنم
 ىمسي الو ملكتي لعجف ىسوم نب ىسوم زرب نأ ىلا باتكلا نمو : ةلأسم

 ركذ اميف ءارزولا ضعب لزعو ةالولا ضعب لزع بلطي ناك هنا الا هنم ثدحب

 الو هنمو . انل ركذ اميف سانلا ضعب ىلوي ناو . نيلدعملا ضعب لزعو انل

 نوبلطي مهنأ ريغ هنم هنوبيتتسيو هيلع هنوفقوي هنيعب ابنذ تلصلل نومسي مهملعأ

 ةالولا نم نوبيعي ام عنشأ نم ناكو ابتاك لزعيؤ انيمأ لزعيو ايلاو لزعي هيلا
 كلذ ناكو . رافرج هالوو راحص قوس نع تلصلا هلزعف ضيف نب دمحم
 هنمو . بياعملا نم اهددعي مل و هتيالو ركني ملف . ىسوم نب ىسوم ملع نم
 هنومسيو هنم هوباتتسا الو بنذ ىلع هوفقو ام تلصلا ىلع نوجراخلا ءالؤهف

 ايلاو لزعي نا اندعو دق هنا اومعز ناف وه ام هبذك نومسي الو افلخم ابذاك

 لزع لا مهييجي ناك هنا انغلب اميف جتحي تلصلا تاف هفلخ كلذف هلزعي ل ش

 الف "ىلاولا كلذ نم حلصا دلبلا كلذل ىري الف رظني مث هلزعي نا ديريو ىلاولا

 . رظن هنم اذه امناو فلخم هنم وه سيل اذهف هلزعي

 لع فرشت ناو هيلا باتكو ضاق ةيالو دهع يف تدجوو : ةلأسم
 فارشأ كباسنأ و كئافلخ نم هيدي ىلع كروما ىرجت نمو كناوعاو كباحصا

 مدآ ميدقت ىلا وعدتو ةيدرلا لك املا نع مهيديا ضبقتو ةيعرلا ملظ نم مهعنمت

 نمو ةهازنلاو مهنم ` ةوقلاو ةنامالا ىذ ةريصب يف ديزتو مهدساف حالصو

 7 هريبع

 لهأ نم لبقت الو ناسغل تلصلا مامالا هدهع دهع يف تدجوو : ةلأسم `
 ناف كباحصأو كتالو كلذب رمأو تاوعدلا ىلا مهبيجحت الو تايادلا كنيالو
 انذاعأف ىوهلا ا نوكرلاو ءاغصالاو ءاهدالا ىلا وعدي اممو بياعملا نم كلذ

 . هركذ مدقت دقو ئ هنتفو مجرلا ناطيشلا نم كاياو هللا
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 لدبتسيو ىلوي نأ هلو هتالو نم مهنأل ةاضقلا لزعي نا مامللو : ةلأسم
 . لزعيو ىلوي اميف داهتجالا هيلعو هيلع كلذ قيضي الو ثدح ريغو ثدحب
 ردق ام سانلا نيب ىضقف ءاضقلل مامالا همدق اذإ يضاقلا نعو : ةلأسم

 نع هيفعي نا مامالا عسيو . كلذ هعسي ىفعتسي نأ دارأ مث نامزلا نم هللا

 اطبض هسفن يف اجرو ىضقيل مامالا همدق اذإ لاق . كلذ امهعسي ال وا ءاضقلا

 مامالا نم كلذ لوبق هيلع ناكو مامالا ةعاط نم جرخي نا هل نكي مل كلذل

 نم جرخي نا هل سيل مث هرصنتسا اميف هترصنو هناعتسا اميف مامالا ةنوعمو

 ةيصعم يف وأ هنع عوضوم كلذ ناف . هيلع ردقي ال اميف الا ىدنع مامالا ةعاط

 هلزعي نا ماماللو هلل الإ ةعاط ال هنال ، هللا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هناف

 لبق نم يضاقلاو . رمألل هنم حلصاو هنم ىلوأ نم ميدقتو هلزع هجو ىأر اذإ

 نم هلزع ناك اذا هلزع ءاش اذإو همدق ءاش اذا مامالا ةعنص وه امناف مامالا

 رمع هنا انغلب ايركز وبا يضاقلا هفلأ هنا ليق يذلا باتكلا نمو . هللا ةعاط

 هللاو هتملظ اناف اهريغأ مل و تلا اهعفرف لاو هملظ لجر اميا : لاق باطخلا نب

 . هنع هللا ىنلاسي نأ تيشخل اعايض تارفلا فلخ لمج تام ول

 : محرلا نمحرلا هللا مسب

 بقارو هب لمعو قحلا رثا نم قحأ نأ هيلا باتك و ىضاق ةيالو يف دهع

 هداعمل لمعو هلعفو هلوق يف للزلاو غيزلا نم سرتحاو هرهجو هرئارس يف هللا
 ارظان مهروما يفو . اكاح نيملسملا نيب لعج نم هتقافو هرقف راد ىلا هتعجرو

 مايا يف هتضبق يف بلقني هناو . هلمع نم ةرذلا رادقم نع هلئاسم هللا نا ملع

 ايقش اماو هلمعب اديعس اما . همأ نطب نم هجورخك هايند نم جرخ ت هتايح

 لمعلاو . ىدهلا ةمئأ راثا ءافتقاو ىلثملا ةقيرطلا ككولس نم كدنع هابرقو كيف
 ىوقتب كانرمأو اذكو اذك لهأ نيب ءاضقلا كديلقت انيأر . ىوهلاب ال قحلاب
 اهرثا نم ىذلا هتعاطب و بره نم هتوفي الو بلط نم هزجعي ال ىذلا هللا
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 لصوت ناو . ىوه اهقراف نمو . اجن اهمزل نمو . دمح اهب لمع نمو . دعس
 . قوقحلا يف مهتعزانم ىلع كسفن ارباص . موصخلا نم كرضحي نمل سولجلا
 هناف تامصاخلا يف رجض الو تاعجارملا يف . مربتم ريغ رومألا يف مهتعفارمو
 ةنوعم الو مكح نم ةدام ريغب مكحلا ةقيقح ةعقاومو لضف ةباصا لولح نم

 كردلاب ايرح الو امهب رفظلاب اقيلخ نكي مل . مظك نم مهس الو ربص نم
 يف ةيوسلاب كيدي نيب اسلجو كيلا امدقت اذا نيمصخلا نيب مسقت ناو . امهل

 سئيي ىتح كلدعو كفاصنا نم هطسق امهنم دحاو لك ىطعتو كظفلو كظحل
 . كرظنب كلابقا يف نإف . كفيح نم فيعضلا نمأيو كليم نم ىوقلا
 . هتجح نع رخآلا لظأ ام رخالا نود نيمصخلا دحأ ىلا كعمسب كلئاغصإو

 هيأرب رهظتست نم كئاضق سلجم رضحت ناو . هتيؤرو هتركف ىلع ةريحلا لخداو

 ىلا عجري نمو تاموصخلا ةلوازمو ماكحالا هوجوب ملع هل نمو . هتفرعمو
 ىدتقت ناو . كركذ تيسن ناو . كديا تبصا ناف ىقتو ةعدو ةجحو مهف

 ىذلا هللا باتكب كتيضقتساو كمكح هيلع ىضمتو كركف لمعت ام لك يف

 همارحو هلالح نيبو هماكحا عرشف انيبتسم ارونو اميقتسم اطارص هلعج

 باتك يف نكي مل امف رودصلا يف امل ءالج وهف رومألا تالكشم حضوأو
 . هتعيرش نع اغئاز ال هتنسب تيدتقأ همكح هللا ىبن نع رثؤي اميف الو هصن هللا

 ع لوسرلا نع كتأي مل و باتكلا كل نبي مل .ام. . هتقيرط نع ًادياح الو
 . مهنع هللا ىضر ىدهلا ةمئأ نم حلاصلا فلسلا ليبس هيف تكلس . همكح
 دعست كنال املاع اداهتجاو ةحيصن مهورخدي ل و ارايتخا سانلا اولاي نيذلا

 ليمج نم لجعتي امل هيف هبيصت نمم قحلا ةباصاب ىصحأو هيلع لدعي نمم ملعلاب

 ام بوص نم كنع هفرصيو هباوث مظع نم كل رخديو هركذو هتثودحا
 ةفرعملاو مهنايدا يف ىوقتلا لها هتداهشب مكحت نم نوكت ناو .. هرزو كدلقتي

 يف لضفلاب نيروهشملاو . مهتالاقم يف قدصلاب نيمسوملاو مهتالماعم يف ةنامالاب

 مكحو هردصت رمأ لك يف كنيبو لجو زع هللا نيب مهلعاج كناف . مهتالاح

 دق كنا ملعتو كنم هللا ىضر امب الإ هنم كسفنل ىضرتال قيقح كناو هم ربت

 كتين نم دصقلا وه كلذ نا هرييخت يف ارذع تيلبا
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 قيفوتلا كرضحيو كلتنوعم هيلع نسحت نمو كسفن نمو كتديقع نم ةحصلاو
 دوهشلا ءالؤه لاوحأ نع ةلأسملا يف هب نيعتست نم نوكيو . كتيضق ين
 عرولا لهأ مهنكاسمو مهسلاجم يف هيلا نوبسني امو هب نوفرعي امو مهبهاذمو
 صحفتو تقو لك يف مهنع ةلاسملا ثدحت ناو ةنايصلاو قدصلاو ةنامالاو

 هليدعت هيلع تمدق تنك نم ةلادع طوقس نوكي ال مم هنتف لك يف مهربخ نع

 ىلع فرشت ناو . هرما يف ةحصلا لامعتساو هلثم يف بجاولا لابقتسا نم
 افارشا كباسناو كئافلخ نم هدي ىلع كروما ىرجت نمو كناوعاو كباحصا

 ميوقت ىلا مهوعدتو . ةيدرلا لكاملا نع مهيديا ضبقتو ةيعرلا ملظ نم مهعنم
 . ةهازنلاو مهنم ةوقلاو ةنامالا ىوذ ةريصب يف ديزيو مهدساف حالصاو مهدروا

 كل هدلقتي اميف داصتقاو كبدال لوبقو كبهذمل لاثتما ىلع مهنم فقو نمف

 يف ايدعتو همكح يف افيح هنم تنيبت نمو . هتنؤمو هتلاقم تنسحاو هتررقأ

 هتمزلاو هب لالدتسالاو . هفرص يف تمدقت هل بجي ال ام ىلا ديلا طسبو هتريس
 اميف لالقتسالاو هبهذم يف دادسلاب فرعي نم كلتباتكل راتخت ناو همزلي ام

 ىلع ىرجي اميف كحصنل اميدقت هدنع ردقت نمو هبحصت نم نيدتلو راثيالاو هدلقتي

 نم هنمأت كناف كتدهاشم نع بيغيو كرضحي اميف كقدصل ًايخوتو هدي
 نم موصخلا ججح نم هيلا ضوفتو نيمألا الإ هيلع نمؤي ال ام ىلع كمكح
 كلذ عم دقفتت ناو ةنايدلاو فافعلا ىوذ ىلا الإ ضوفي ال ام كيلا نيعوفرملا

 هطبضو هماكحا ىلا كديؤي امب هدي تحتام ىلع فرشتو هلمع حفصتتو هرمأ
 الو . موصخلا مهجتي ال نم كيباجحل راتخت ناو هيف للخ ع وقو نم كنمؤيو
 فنكلا نيلو هجولا طسب يف هيلا دعوتو لوصولاب ضعب نود مهضعب صتخي

 قحلاب هيف الماع كاندلق ام دلقتف ةيذألا فكو ةنؤملا عفرو ظفللا نسح يف
 . اميظع كانلمحو . اميسج كاندلق دق اناف هلك كرمأ ىلع انيعتسمو هلل كيلع
 لدعلا طسبو هتباصاو قحلا يخوت يف كاندمتعاو هرمأو هرزو نم كيلا انئربو

 رئاس نؤمو كساطرق نمتو كناوعاو كباتك قازراو كقازرال ضبقاو . هتماقإو
 تاقوا يف كيلع ةداراب انمدقت دقف ةاضقلا ىلع كلذ نم ىرجي امو كلمع
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 ةدعلا مضو كرمأل .ةيوقتلاو كدي ىلع دشلا يفو هل كبوجوو هايا كقاقحتسا
 .. ىلاعت هللا ءاش نا لوعفم وهو كيلا ءايلوالا نم ءاضقلا ىلا مضت تناك ىتلا

 .. دهعلا مت
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 نورشعلا بابلا

 نيملسملا لام يف

 حالس وأ نيملسملا باود نم ةباد هعم لجر نعو رفعج نب دمحم لاق

 كلذ نم صالخلا لجرلا دارأو نيملسملا ىلع روجلا لها رهظو . مهحالس نم
 بحن ىذلاف ؟ ءارقفلا ىلع كلذ نمت قرفيو باودلاو :حالسلا عيبي نا هل لهف

 ىنغتسي نأ ىلا هتلاغ ذخأو هدي يف ام ظفح هيلا اجاتحم ناك نا كلذ نم هل
 ناو . ءارقفلا هنمث ىطعاو هعاب هنع اينغتسم ناك ناو . نيملسملل وه مث هنع

 . لدع ماما ماق نا تلقو . ءارقفلا اهاطعا اهنع ىنغتسم وهو ةلاغ هل تناك
 ىلا راص دقف ءارقفلا هنمث ىطعا دق ناك نا لوقنف . كلذب هذخأي نأ هل له

 . رفعج نب دمحم لوق لثم هلك اذه يف رثؤملا وبا لاقو . هب ذخؤي الو هلهأ

 كناوخاو انا هللا كمحر ملعإ { مامالا ىلا ىسوم باتك نمو : ةلأسم

 مويلا اهيلع تنأ ىتلا كتنامأ لهأو مويلا كسأبب مهتقث تلق دق كيلع نوقفشلملا
 ةراختسا نم رتكاو هيف يتأن نأ ةيالوب تممه اذإ نأ كل هارن ىذلاو زيزع
 دنع ناف هيلوت نا ديرت يذلا لجرلاب نيملاعلا كناوخا تاقث ىلع رتستو هللا

 هلزع بلط يف كتغلابم يف هللا دنع هيف رذعلا لوزيو قيفوتلا كل وجرن كلذ
 ناك ناو رخا نود لجر لوقب كلذ يف نيعتست الو كتداراو كتين دنع هللاو
 اذه دنع دجت ال ام لجرلاب ملعلا نم اذه دنع دجت نا ىسع كناف احصان

 كنوتأي لاجر رمألا اذه يف لخدي دقو كنيد يف كل ملسا ىذلا كلذ يف قأتف

 نوريشيو الاجر نونيزي كدنع هلوق زوجي دق نمم كل ةحيصنلا قيرط نم
 الإ نيدلا يف اهب لمعت الو ىروشلا كلت نم هللا كمحر شحوتساف مهتيالوب
 كتفرعمب هفرعتو كسفن تنا هنع لأست ىذلا هب لمعت ىذلا نكيلو هلهأ نم

 باتكلا ىناعد اممو . كلذ عيمجل ماع ملع اذه ىباتك نا هللا كمحر ملعاو
 انهركف هتيالو هرك نم ةيهارك نم كيلا ةءافلا انببحأ ام اناتأ لجر ةيالو كيلا

 ةمالسلاو ليق يذلا لوقلل كيلا هيف باتكلا تيأرو نوملسملا هرك ام كلذ نم
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 ريثك ريخ نيملسملا يفو . انغلب ام ىلع هتيالو ىرأ ال ىناف هيلوت ال نا كل
 باتري نم ىلع ةبقاعلا يف كل نمأآو لضفا وه نمب هللا كينغي ىنغو ةعسو
 ليجعت بحا ىنا هللا كمحر ملعا . ةبيرلا يف ريخ ال نوملسملا لاقو . هب

 هركن نحنو ابيعو امثأم هتيالو نوكت نا فاخأو ةبقاعلا كل بحن اناف كتيفاع

 شعو كلتنايخ نم هللاب ذوعأ انأو هيلوت ال ا ىأر تلبق ناف بيعلاو ماملا كل

 هنيدلو هلل ةحيصن يباتك نوكي نا وجرأو كيلا اهب تيدسأ ةحيصنو ىأر يف
.شاغلاو نئاخلا يف انيدل ظوفحملا مزحلاو انيلع ةميظعلا قوقحلا يهو نيملسملا مامالو



 نورشعلاو يداحلا بابلا

 هللا لام نم يطعي نا يلاولل زوجيام

 نا قحتسي نمب هيلع دري اميف مامالا نذأتسي نأ ىلو اذا ىلاولل ىغبنيو
 كلذ نم هعستي مل ناف ةخسن يفو هلف كلذ نم هعسوأ ناف هللا لام نم ىطعي
 ةعس نم ىري ام ردق ىلع لزانلا فيضلاو ليبسلا نباو ريقفلا ىطعي نا هلف
 نيمراغلاو باقرلا يفو ثلثلاو نيثلثلا لاملا عيمج يف كلذ هل زوجيو هدي يف ام
 اقحتسم هاري ام ردق ىلع نكلو ةاباحم الو فارسا ريغ نم هتيالولو ىلاولل زئاج

 مامالا ىأر ريغب كلذ لعفي نا ىلاولل حبسملا نب دمحم لاق . قحتسي ةخسن

 ردق ىلع هباحصا ىطعي نا ىلاوللو ةضيرف نيملسملا لام يف هل مزال قح هنال
 هاطعأ ءانع لقأ ناك نمو . هئانع ردق ىلع هاطعا ءانع رثكا ناك نم مهئانع
 . هتضيرف هيطعيف ةضيرف دحاو لكل ضرف دق مامالا نوكي نا الإ هئانع ردق ىلع

 اعفن رثكا مهنم ناك نمو . نينثا ىطعي ام لثم هاطعا نينثا ءانع هافك ناو

 هاطعا ةخسن يفو اذإ هيلع هئانع ردقب هاطعا هريغ وأ بتاك لثم ءانع مظعاو

 ناك اذإ ةخسن . هريغ هل هميقي ال ام هرما نم هل مقي ناك اذا هئانع ردق ىلع

 مظعأ نوكيو هبرح هل ميقي يدلا كلذكو . هريغ مقي مل ام هرما نم مقي
 سيلو . راصمالا ةيالو يف اذه . لدعلا كلذ يف ىرحتيو هريغ نم هيف ءانع
 . هلهأ ريغ يف الو هعضوم ريغ يف ائيش عضي نأ هل

 ىلاولا راحص ىلاوو ةخسن يفو 3 ربكألا ىلاولاو راحص ىلاوو : ةلأسم
 ءاسنلا جيوزتو ماكحألاو دودحلا نم هيلع دري اميف مامالا نذأتسي ريبكلا
 هل حابا اذإف . ةلودلا يف هلاخدأ ىأر نم لاخداو تاقفنلا ءارجأو ةبراحملاو

 . لدعلاو داهتجالاب كلذ يف لمعو كلذ هل زاج كلذ
 اهيلاو وهف اذكو اذك ةيرق كتيلو دق لجرل لاق اذا مامالا نعو : ةلأسم

 . مهيلع قفني نا مامالا هرمأي مل ولو هارشلا نم هعم ناك نم ىلع قفنيو
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 كل هزيجأ نأ ىل زوجي ام كل تزجا دق ىلاولل مامالا لاق اذإو : ةلأسم

 . زئاج وهف لعفلا دعب نم هل زاجأ ام كلذكو . قحلل لعف ام هل زاج دقف

 يفو مامالا متخ هيلع باتكب لجر ىلاولا ىلع درو اذاف هل تلق : ةلأسم
 لبقي نا ىلاولل له انيلا هلصويل امهرد اذكو اذك نالف ىلا ملست كنإ باتكلا
 ةقث نكي مل ناو . ةقث باتكلا لماح ناك اذإ . كلذ لبقي نا هل لاق . كلذ

 ةقث ناك ناف هل تلق . تاقثلا ريغ مهرما نولوي ال ةمئألا نأل هنم لبقي مل
 لماح نا الا لقي و هيلا ملس وأ هطعأ باتكلا يفو . هل مهاردلا نا ىعداو

 زوجيف تلق مكحلا يف كلذ لبقي نا هل سيل لاق . هسفنل كلذ ىعدا ةعقرلا
 سانلا نم هريغل ام هلو كلذ هل لاق ةنانئمطالا ىلع نيملسملا لام ملسي نا
 . اهعضوم يف ةنانئمطالاو مكحلا نم

 ىلهاجلا زنك سمخ لثم هكرتو هذخأ ماماللف فالتخا هيف ءيش لك : ةلأسم

 . ههبشأ امو

 .ءاضقلا ىلع احيرش قزر هللا همحر باطخلا نب رمع نا لاقيو : ةلأسم
 . ةطنح ةيرجأ ةرشعو مهرد ةئام

 ايارسلا لازناب هلامع ىلا بتكيو عنميو ىطعي نا مامالل سيلأ تلق : ةلأسم
 قيضت ءايشأ هنولأسي نوملسملاو هلامع ىلعو مهيلع عسويو شويجلا ماعطاو
 دؤمو هلو هلل هعفن نوكي امم كلذ معن لاق . مهل هقالطاو مهل هتحاب الإ مهيلع
 . هعم ةلودلا زع ىلا هظح

 نيملسملا ةمدخ ىلع رهشلا وا مويلا يف ةمولعم ةرجا هل عطق نمو : ةلأسم
 تفرعو . ملعا هللاو تفرع اذه بسح ىلع ةرجأب مهريغ مدخي نا دحال سيلف
 نيمدختسملاو ناويدلا هل يذلا ىلاولل زوجيا دلاخ نب دمحم نب دمحا ركب يبا نع

 زوجي ال امناو . نيملسملا مدخ نم مهتولخ تقو مهريغلو مهسفنال اولمعي نا

 . نيملسملا لسو ملعا هللاو ةرجالاب مهريغل اولمعي نا مهل

 هذه عيبي نا ىلاولا هرمأ نم يفو دمحأ ني نسحلا ىلع ىلا نع : ةلأسم
 عاتملا بجوأو ىلاولا ةرضحب ةيفاصلا انطاف نيملسملل عاتملا اذه عيبي وأ ةيفاصلا

 . ملعا هلل او هيلع ءيش الف همزلي ام ىرتشملا ىلع
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 لاقو نيعم نب رمع ىلا رمع نب ىلع نسحلا يبل باوج نمو : ةلأسم
 ٠ ... ْنَمَض ىدعت ناف مامالا هل هضرف ام الا ىلاولل سيل

 هيلع ريقف لجر يفو ركب يبا نب دمحم نب دمحا ركب يبا نع : ةلأسم
 كلذ هئزجيا نيملسملا اهب مدخ ةمدخل وا هرقفل ىلاولا هل هقلطأف نيملسملل نيد
 هنا تفرع ىذلا . لدعأ كدنع نيلوقلا ىأف فالتخا هيف ناك ناو . ال ما
 . هيلع امم ىلاولا هضبقيو هترجا نم هقحتسا ام ىلاولا دنع نم ضبقي نوكي امنا

 . ملعا هللاو هظفحا ملف هئربي نا اماو
 عجري يذلا لاملا يف لاقو . هريغ وأ ايركز يبا نع ، ملعا هللا : ةلأسم

 لام هيف ذفني اميف ذفني ليق دق هنا نيملسملا لوق يف لاملا تيب ىلا همكح

 . ملعا هللاو اًيرشح افوقوم نوكي لاق نم لاقو . نيملسلملا
 رضخلا دمحم يبا يضاقلا لاؤس نم بسحأ ةفاضملا ةدايزلا نم : ةلأسم

 ريقفل قلطا ةمامالا تباث ريغ ناك اذا مامالاف تلق ركب يبأ ىضاقلل ناميلس نب
 باحصأ نم نالف ةاكز يف اهلعجو ًابح وأ امهرد اذكو اذك نيملسملا لام نم
 هرقفل اهذخاي لجرلا ناكو . ةاكزلا باحصا نم اهضبقي نا هل لعجو لاومالا

 لالحلا نم نوكي له مامالا اذه رمأب الإ كلذب لاملا بحاص ملعي نا ريغ نم

 ثدحا مث ةحيحص هتماما توبث لصا مامالا ناك اذا تفرع يذلا لاق . بيطلا
 ال هيلع هقولطملا عم ارهاش ثدحلا اذه ناك ناف هتماما نالطب بجوي اثدح
 ناك ناو . هرقفل اهنا نيبي نا الا هنم ةاكزلا ضبقي نا هل زجي مل هل هقولطملا

 . هرقفل ضبقي نا هل زاج هيلع ةقولطملا نود هل ةقولطملا هملعي امنل ثدحلا
 ةقولطملا نود هيلع ةقولطملا هثدحب ملع دق ناك ناو . هيلع ةقولطملا ملعي الو
 ةقدصلا ذخأ مهل نيذلا ةيناثلا دحا نم هنا وأ هل ةقولطملا رقفب املاع ناك ناف هل
 اهقحتسم هنا ملعي ال ناك ناو كلذ نم ءىشب هملعي الو هايا هضبقي نا هل زاج

 عيمجلا دنع أدساف لصالا ناك ناو . ءارقفلل كلذ مرغ هيلعف هوجولا نم هجوب

 طوقسو نامضلا نم ةمذلا ةءارب بجوي امب مالعاب الإ امهنيب كلذ زجي مل
 . مهرمأب ال ىرقفل اهذخآ امنا ىنا لاملا بحاص ملع نا كلذكو . ضرتقملا
 لاملا بحاصو . اهضبقا مل الاو ةفصلا هذه ىلع كتاكز ينضبقت تنك ناف
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 هيلا اهعفدي نكي مل الإو ةاكزلا هذهب لجرلا اذهل مامالا اذه رما دق هنا الول

 ضبق ريقفلا اذهل زوجي هريغ ىلإ اهعفد ديري وأ هلام ةاكز ىدؤي ال الهاج ناك
 باحصا دحا نم هنال كلذ هل زوجي ال هنا تفرع يذلاف . ال مأ ةقدصلا هذه

 نيملسملا لام نم ريقف لجرل مامالا اذه قلطا نا تلق . ملعا هللاو ةقدصلا

 مهارد وأ ًارمت وأ ًابح لجر تيب نم ىلاولا هيلا ملسف ةيابجلا بحاص هيلاو ىلع
 كشي ال لجرلا كلذ ةاكز نم اهنا هل قلطا ىذلا اذه دنعو . لجر دنع نم

 يف نا تفرع ىذلا لاق . ال ما ىلاولا اذه دنع نم اهضبق هل زوجي كلذ يف

 زجي مل نم مهنمو اريقف ناك اذا كلذ هل زاجا نم نيملسملا مهنم 3 افالتخا اذه

 . ملعا هللاو كلذ هل

 افورعم ائيش رهش لك يف ةيالولا ىلع ةقفن هل عطق اذا ىلاولا نعو : ةلأسم
 زئاج لاق اهيف ضرم ىتلا مايالا كلتل ةقفن ذخأي نا هل زوجي له ضرم مش
 مل و اذكو اذك رهش لك يف ةقفن مامالا هل ضرف اذا كلذكو تلق . كلذ هل
 تضرف دق هل لاق دق هنا الإ نيملسملا لام نم هسفنل كلذ ضبقي هل لقي
 يف نيملسملا لام نم كلذ ذخأ ىلاولل زوجي اذك نيملسملا لام يف ةقفن كل
 ذخأي نا هل نكي مل ذخالاب هرمأي مل اذا هنا تفرع يذلا لاق ، رهش لك
 . مامالا ىأرب الإ

 ةقثلا نيملسملا لام نم هدي يف ام ىلع نمتأي نا يلاولل زوجيو لاق : ةلأسم

 . ملعا هللاو افالتخا كلذ يف لعلو هتيالو دقتعي نكي مل ناو ةداهشلا لوبقملا

 ىرتشاو ًابايث وأ اديبع اهب ىرتشاف ةقدصلا ضبق اذا ىلاولاف تلق : ةلأسم
 زوجي ال لاق . كلذ هل زوجي له مامالا هل متأ مث مامالا ىأر ريغب الاوما اهب

 هاطعال هايا هيطعي نأ دارأ ول نا هل زوجي ناك ام الإ هللا لام هل زيجي مامالل
 زجي مل مامالا هزاجا ولو كلذ لثم يف مامالا ةزاجا زوجت الو كلذ لاح هايإ
 . يدنع

 مهبايث لسغو يلاولا باحصا يف تركذو هللا دبع يبا نع : ةلأسم
 نيملسملا ىلع كلذ نوكي الف ؟ نيملسملا ىلع مأ مهيلع كلذ نا مهتماجحو
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 هلعفي نا يلاولل زئاج كلذ نا نيملسملا نم لاق نم لاقو . مامالا ىأرب الا
 مهيف ادح هل دح دق مامالا نوكي نأ الا نيملسملا لام نم مامالا ىأر ريغب
 . مهحلاصمب مهل موقيو مهل كلذ لعفي نا هلف الاو مهف كلذ زوجي الف

 ىأرب الا ىطعي الف ةضيرف الب بوث ةلاسغ ىلاو هاطعا لجرو : ةلأسم
 . مامالا

 ناك ناف نيبوثل اجوس هبحاص هاطعأ لاو تحت نم لاو نعو : ةلأسم
 . هدريلف الاو مامالا ىأرب كلذ

 مكلصوي ال ىلاولا نا هباحصال لاق لاو تحت نم لاو نعو : ةلأسم

 . سأب الف ةالولاك مهيطعي ناك ناف مهدازف مكقح ىلا ٠
 ناك امم (ا) ةناتإ شيعي نأ هرمأي ناك يلاو عم ناك لجر : ةلأسم

 . مرغيلف نيملسملل
 ام نادريلف امهتقفن نم رثكا ىرطلا نالكأي اناك نيلجر نعو : ةلأسم

 . اودريلف مهماعط ىلع اودادزا ناف زرالاو زبخلا لكأ نمو ناديزي اناك

_ 

 )١( ءاه نودب رامحلا : ناتالا .

 



 نورشعلاو يانلا بابلا

 مهرابخأو ةباحصلا ريس ىف

 اموي نيرشعو نينثاو رهشأ ةثالثو نيتنس هللا همحر ركب يبا ةفالخ تناك :ليق

 ىنا لاقف هللا همحر باطخلا نب رمع يعدف ىلوألا ىدامج ىف هللا همحر ىفوتو

 ىوقت هاصواو هدهع هيلا دهعف . كيتع هللا لوسر باحصا ىلع كفلختسم
 ال راهنلا يف اقحو . راهنلاب هلبقي ال ليللاب اقح هلل نا رمع اي هل لاق مش هللا

 امنا رمع اي رت ملأ . ةضيرفلا ىدؤت ىتح ةلفان لبقت ال اهناو . ليللا يف هلبقي

 قحو مهيلع هلقثو قحلا مهعابتاب ةمايقلا موي هنيزاوم تلقث نم نيزاوم تلقث
 نيزاوم تفخ امناو . اليقث نوكي نا قحلا الا ادغ هيف عضوي ال نا نازيم

 ال نازيمل قحو مهيلع هتفخو لطابلا مهعابتاب ةمايقلا موي هنيزاوم تفخ نم
 ءاجرلا ةيآ تلزن امنا رمع اي رت ملأ . افيفخ نوكي نا لطابلا الا ًادغ هيف عضوي
 بغرت الف ابهار ابغار نمؤملا نوكيل ءاجرلا ةيا عم ةدشلا ةياو ةدشلا ةيا عم

 رت ملأ . كديب اهيف ىقلت ةبهار بهرت الو كل سيل ام هللا ىلع ىنمتت ةبغر
 نسح نم ناك ام مهيلع در هنا مهلامعأ ءوساب رانلا لها هللا ركذ امنا رمع اي

 ناف . ءىس نم ناك امع مهل زواجت هنال مهلامعأ نسحاب ةنجلا لها ركذ امناو
 تسلف توملا نم كيلا بحا بئاغ ننوكي الف رمع اي ىتيصو تظفح

 . ةزجعمب
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 نورشعلاو ثلاثلا بابلا

 هللا همحر ةزمح يبا مالك يف

 همحر لصوو هتحاس ءىربو . هنيد ىضق دق هللا ىلا ايعاد جرخ نمو

 لدعلا مقي هللا دالب يف ارئاس هترخ آ رمال غ رفت دق هنيد نم ةريصب ىلع جرخو

 مهروهظ اهنم تفخو ايندلا لاقثا اوحرط دق امدق هللا رمأل ىضميو ىدهلاو

 ةموصخ لهأب اوسيل مهمومه اهثارحأ نم اوغرفو مهجئاوح اهبرآم نم اوضقو
 عيشت نا نوبحي الو تاهبشلاب ذخا الو تانحلاب بلط الو ةلفغ الو ةوشر الو

 لوسر لاق اك دابعلا بونذ نم مهنع رتس ام نوبحي لب اونمآ نيذلا يف ةشحافلا
 اوجرخ اوجرخ ناو (مكب هللا قفري اوقفراو مكيلع هللا رتسي اورتسا) ع هللا

 . هليبس ىف التق هللا نولأسي هللا نم فوخو تابخاو هلل

 ربخ كلذك هللا ءاقلل مهسوفن اوغرفو اوغرفت دق ايندلا يف ءاقبلا نوبلطي الو

 نم مهنمف هيلع هللا اودهاع ام اوقدص لاجر نينمؤملا ن نمو لوقي ذا مهنع هللا

 اونوخي مل و مهتعيب اوضقني مل هماليدبت اولذب امو رظتني نم مهنمو هبحن ىضق
 ايندلا نم مهلجعي نأ هللا نوعدي اوناك لب مهسفنال ايندلاب اوضري مل و مهبر

 يف ةربخلاو مهفلا ةضورو ملعلا ةلمح . روبت نل ةراجت نوجري هليبس يف ًالتق
 نسح . مهنيعأ ةيكاب . مهصئارف ةدعترم مهبولق ةلجو مهداسجا ةفئاخ . دابعلا

 نم مهب سنأتسيو ، مهنم درفت نم مهنم نمأيو مهتنسب ذخأ نم مهسحي مهتمس
 . ىذا الو بايتغا الو سسجت الو فرس الو رطب لهاب اوسيل ، مهرواج

 نولبقي ، ىصعُي الو هللا عاطي نا نوبحي ةهكىلنسح سانلل اولوقوإل» ىلاعت هللا لاق

 . اوناك كلذك اورذنيو اورذعي ىتح ربدا نم ىلع نر الو نسحأ نم
 ه“يةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلا عداوم كلع هيبنل هللا لاق

 {، امحر نوعطقي الو اراج نوذؤي ال ، هيلع هعم د وكيو هب هب ءاج نمم قحلا نولبقي

 دق . مهيلع هللا مرح.ام نولحتسي الو ابذك نولوقي الو اروز نودهشي الو
 دهاشل نومكحي ال ايندلا نع اهب نولغتشيو . ةرخالا نوركذي مهسفناب اوداج
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 مهضعب سانلا نوطعيو مهلك موصخلا رضحي نا الا سانلا لاومأ يف بئاغ ىلع

 هملظ ىلع املاظ نورزاؤي الو مهنيب اميف تانيبلا نم لدعلابو قوقحلا ضعب نم
 رومالا نوعضيو دودحلا نوميقي مهريغ يلإ الو مهيلا هبلط ابلاط نوعنمي الو
 ةرشعو فافعو محارتو رب لها . مهتسايس هقيفر مهتوعد ةلهس . اهعضاوم
 ىرتشا هللا ناؤێت ىلاعت هللا لاق . ىوهلل هنباجمو هللا ىلا ةبوتو رشبو فطلو

 نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقي ةنجلا مهل ناب مهلاوماو مهسفنا نينمؤملا نم

 ال همئةيآلا رخآ ىلا .. نآرقلاو ليجنالاو ةاروتلا يف ًاقح هيلع ادعو نولتقيو
 داهجلا ضرف امناو . مهعم دهاجي نا داهجلا هسفن ىلع ضرفي مل نم ىلا نوبلطي

 لجو زع هللا لاق . هيلع هلل عيابو هسفن ىلع ضرف نم ىلع مالسالا ناك ذم

 افافخ اورفنا لاقو هك ريغ ًاموق لدبتسيو املأ اباذع مكبذعي اورفنت الل

 راجشالا سرغل الو روصقلاو نئادملا ءانبل اوجرخي مل ؛مهللا نم ةضيرف ًألاقثو

 هللا ليبس يف يف نيرجاهم ةخسن يفو نيدهاجم اوجرخ نكلو . راهنالا رفحل الو
 الو هلوسرو هللا براح نم ىلا غالبو ةرذعمو ةيوتسم ةجحو ةرهاظم ةوعدب
 اوطعيو الدع اورهظيف هللا مهرهظي نأ ىلا ءاقبلا يف ةبغرلا الو اكلم نوبلطي
 . مهدنع نيتلزنملا صقنا ءاقبلا نوري هيبن ةنسو هللا باتكب اتيم اويحيو اقح

 نع لبقي مل نمف .. اميحر اروفغ هللا ناكو اولمع ام نسحاب هللا مهازجف
 الا رضي مل و هظح الا عّيضي نلف هقحب فختساو . هتقيرط عبتيو هتحيصن هللا
 تانيبلا تزربو تايآلا تحال الف { وجنت هوفاخو هرما هللا نع اولبقاف هسفن

 . مدقت دق

 نب نمحرلا دبع هلماع ىلا هللا همحر ىيحي نب هللا دبع دهع نمو : ةلأسم
 رثؤملا وبا لاق ، هللا ةعاط ىلا مكاعد نم متعطاو هللا متعطأ امل هللاب كركذنف دمحم

 هللا ىصع نم متدهاجو دهعلا نمو . هتعاط ىلا مكاعدو هللا عاطا نم متعطاو
 بغر نمف دحأ داهجلا ىلع هركن ال اناف مكنيد مكل ملسيو مكسفنأ اوعنمت ىتح

 . انمآ هدلب يف مقيلف داهجلا يف بغري مل و ىضر نمو دهاجيلف داهجلا يف

 نمو . ناودعلاو ملظلا نم متعنتماو مكسفنا متعنم و هللا متمدق انمل هللاب ك ركذنو
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 ىلع ردقي مل نم نعاضلا ميقملا ىوقيلو داهجلا يف سانلا بغرو اضيا دهعلا
 . هللاب الإ ةوق الو ةاساوملا اندنع هلف هب ىوقي ام

 ةنيكسو راقوو ددوتو ريخو ملع لهاو هقف لها رينلا نب رينملا ةريس نمو:ةلأسم

 جرحتو حبرو ةراجتو عشختو زواجتو راقوو قدصو ةمحرمو ربو لقعو بلو
 سانلا نم نوظعتي الو ءوس عماطمب نومعطي ال ةلوبقم ةرهاظ ةحيصنو ةلصو

 الو . قوقحلا جارختسا ىلع نولعتجي الو سانلا تاموصخ نوبحي الو قوقحلا

 يف نولضفتسي الو ةبغرلا لها نم مهنيعت ىتلا جئاوحلا بلط ىلع نوشرتسي
 يغبلا الو ةبيغلا مهناش نم سيل . اضعب مهضعب باتغي الو ةعبشلا ىلع ىورلا

 ةبيرلا لها قالخا نم ءيش الو ةضغبلا الو ربادتلا الو عطاقتلا الو دسحلا الو

 نورجهيو بويعلا نوهركيو نيدلا لها عمو نيدلا يف مهناز ام ىلع نوصرحي

 نوفرعي سانلا يف ءابرغ © ضرالا يف راونأ . يصاعملاو روجفلا قالخا
 احابص اهفتح رظتني هلل هسفن عاب نم كلذك نوكي .ال فيكو . مهاميسب
 () همحر بنذ سانلا نم دحأل الو . رومالا نم ءيش يف مهل سيل . ءاسمو
 قحلا قفاو ام الإ وه عضاوت وأ هنأش عفتراو ًارغصو ارطخ مظع وأ بذعي وأ

 مهيلع كرتو ايندلا يف هللا مهنيز يتلا ةليمجلا ةنسحلا مهقالخا نم ىصحيال ام عم

 اهوكرت اهتنتفو ايندلا اوفلخ اذإ ىتح مهباقعاب فلخ نمف ليمجلا نسحلا ءانثلا

 ايندلا ةايحلاب اولدبتساف مالسالاب مهدعب اومست ماوقاب لدب اهيف ام مهروهظ ءارو
 اوعابف هكليلق الإ ةرخآلا يف ايندلا ةايحلا عاتم اموله ىلاعت هللا لاق . ةرخالا نم
 لزناو هللا مهناهأف مهيلع ناهو مهنيعا يف نيدلا رغصو ينافلا ليلقلاب يقابلا ريثكلا

 . ضعب سأب مهضعب قاذأو اعيش مهسبلأو يزخلا مهب

 لوصالا يف اذك )١(
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 نورشعلاو عبارلا بابلا
 كلذ هبشأ امو رجحلاو ةلاكولاو ةيالولا ظفل ىف

 مامالاو ءايشألا رئاسو ماكحلاو ةمئالا نم

 ال ةأرما جوزي يذلا لجرلل يضاقلا وا مامالا هب قطني يذلا ظفللا يف

 نالف تنب ةنالف جيوزت يف اليكو انالف تلعج دق وا تمقا دق لوقي . اهل يلو

 دق وأ هذه نالف تنب ةنالف جيوزت يف نالف نبا نالف تلكو دق وأ & هذه

 نالف تنب ةنالف جوزي وا نالف تنب ةنالف جيوزت يف نالف نب نالف تلكو

 فلاخي نا ةيشخ ةقث الإ ميقي الو . هللا ءاش نا زئاج اندنع ظفللا اذه لكف
 رمالاب ليكولا ىتأ اذا هل زوجي ال ام لعف هنا لقا مل مل ةقث ريغ لعج ناو هرما

 . ههجو ىلع

 يذلا ظفللا امف هل تلق لوقي مصخلا ىوعد عطق يف ظفللا يف : ةلأسم
 كلذ نم نا ىعم لاق . كلذ دعب ىوعد هل عمست الو هاوعد عطق بجوي

 اميف اذه كمصخ ىلع كل تناك ىوعد لك تعطق دق ك احلا هل لوقي نا

 ىعدا ممث هيواعد ىلع هفلحو معن لاق اذاف . مويلا اذه يف تقولا اذه ىلا ىضم

 هنع عطقنا دقو تقولا كلذ يف ىوعد كلذ دعب هل عمست مل كلذ دعب هيلع

 . كلذ هيلع ىعديو قح هل همزلي ام ردقب هنع ابيغي نا الا هاوعد

 نم ةعامجلا وأ مامالا لاق اذإ ءاضقلا هب تبثي يذلا ظفللا : ةلأسم
 ايضاق وا لدعلاب ايضاق وا قحلاب ايضاق كانلعج دق وا كتلعج دق نيملسملا
 اتباث هلك ىدنع اذه ناك . هللا مكحب ايضاق وا هللا ةعاطب ايضاق وا طسقلاب

 هلعج ول كلذكو . هلثم وهف ىدنع اذه هبشا امو ايضاق ناكو ءاضقلا مسا هب

 جرخي هلك اذه ناك نيملسملل ايضاق وا نيملسمللو هلوسرلو هلل وا هلل ايضاق

. اذه ةلمج يف الخاد ناك هتابثا يف ديزي وا تبني امم اذه لثم نم داز امنو ايضاق



 ءارشلاو هللا ةعاط ىلع ىنتعياب دق لوقي اعم ءارشلاو ةعيبلا ظفل يف : ةلأسم
 مل سيلو نيقداصلا ةارشلا ىلعام كيلعو نالف نب نالف مامالل هللا ليبس يف
 . مزليال هنال ءارشلا ىلع سانلا اوربجت نا

 رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع ىنتعياب دق ةعيبلا ظفل يف : ةلأسم
 اوربجي نا مهل تدجوو هللا ليبس يف داهجلا ىلعو ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 باحصأ هيلع ربجا امم كلذ نا هللا دبع نب ديعس مامالا نع دجويو ةعيبلا ىلع

 . نع هللا لوسر
 كنا ديعس نب دشار مامالا هب يراشي ناك يذلا ءارشلا ظفل ىيف : ةلأسم

 رمألا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع ديعس نب دشار مامالا تيراش دق

 ىلعام هل كيلع نا ىلعو هللا ليبس يف داهجلا ىلع و ركنملا نع ينهنلاو فورعملاب
 . نيقداصلا هارشلا

 اذكو اذك ةنرق كتيلو دق لاق اذا مامالا نعو ةيالولا ظفل يف : ةلأسم
 قفني نأ مامالا هرمأي مل ولو ةارشلا نم هعم ناك ام ىلع قفنيو اهيلاو وهف

 : ملع
 ىل زوجي ام كل تزجا دق ىلاولل مامالا لاق اذاو ةزاجالا يف : ةلاسم

 . قحلاب لعف ام هل زاج دقف كل هزيجا نا

 ةصاخلا نم ضارتو ةروشم نع الإ حصت ال ةمامالا نأ موق لاقو : ةلأسم

 نم نايبا مهل راتخملا نا هملعيو هبطاخي نم لقأف ىضارتلا عقو اذاف ةجحلا مهو
 باتكب مكحت نا ىلع نيملسملاو انسفنا ىلع اماما كانمقا دق هل نولوقي مهرايخ

 ىلا تدجو ام ركنملا نع ىهنتو فورعملاب رمأت نا ىلعو ُكقْيفَع هيبن ةنسو هللا
 . هيلا وعدتو هدابع هب دّبعت يذلا هللا نيد رهظي نا ىلع موق لاقو . اليبس كلذ

 دعب نم هل نولوقي مهناف ىه فيك مامالا ةعيب نعو نسحلا وبا : ةلأسم
 ىلع نيملسملا عيمجلو انل ءافوو قدص ةعيب هلل كعيابن انا ىلاعت هللا دمحي نا
 ىلعو لقع دمحم هيبن ةنسو هللا باتكب لمعلا ىلعو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط

 ةيغابلا ةئفلا لاتقو هللا ليبس يف داهجلا ىلعو ، ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا
 فيعضلاو ىوقلا يف قحلا ةماقا ىلعو ةيغاط قحلا نع تعنتما ةقرف لكو
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 تيرش دق كنا ىلعو . ديعبلاو بيرقلاو ىلولاو ودعلاو فيرشلاو عيضولاو
 ءىفت ىتح قحلا نع تعنتما ةقرف لك كعم دهاج نمب داهجلا ىلع هلل كسفن

 ىلع ام كيلع ناو هيلع ىداعتو هيلع ىلاوتو هللا نيد ىلا وعدتو هللا رما ىلا
 جاهنم ىلع تمقتساو كلتعيبب تيفو اذا انيلع كلذو كلبق نم لدعلا ةمئأ عيمج

 الو انترمأ اذإ كعيطنو انترصنتسا اذإ كرصننو انتوعد اذا كبيجن .نا كتقيقح
 & هتعيب تتبث كلذ لبقو معن لاق اذإف ، كلذب مايقلاب الا انل الو كل رذع
 ال هناف ءارشل الإ ىلوألا لثم ىه لاق ث اهيف لوقلا فيك عافدلا ةعيف تلق
 ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورغملاب رمالا وهف لصألاو ةعيبلا ركذي
 . هللا

 الإ ةعيب الو دقع نوكي الو . اضيأ هريغ نمو ةمامالا دقع يف (لصنف)

 انإ ةعيبلا كلتب تمكحا ىتلا ةدقعلا دنع نولوقيف هدي ىلع مهيديأ ةقفصب

 هللا باتكب مكحلاو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع نيملسملا ةعامجل و هلل كعيابن

 دق هناو . هلبق ىدهلا ةمئأ راثا عابتاو "7 هللا دابع ف ًالدعو اطسق

 هلا ليبس يف داهجلاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا ىلع هلل هسفن ىرتشا
 لهأ ةرواشمو مولم الو زجاع ريغ هللاب قحليو لدعلا رهظيو قحلا ميقي ىتح
 هتعيبب ىفو اذا هلو هلل مهيلع نا هسفنل مهيلع طرتشي مث نيملسملا نم ملعلا

 هورصنيو مهاعد اذا هوبيجيو مهرمأ اذإ هوعيطي نا قحلا جاهنم ىلع ماقتساو

 تاهاعلا نم هباتك يف هللا هرذع نم الا كلذ يف مهل رذع الو مهرصنتسا اذا
 ةمامالا تتبث ةدقعلا هذه تتبثو ةعيبلا هذه تعقو اذإف . هرذعل ةبجوملا ةلزانلا
 ضقتني الو اهدنقع كفني الو ةمامالا لوزت ال مث اهقدصو اهقحب اهيف ماق ام
 . ةفوصوملا تاهاعلاو ةفورعملا تافالا لوزنب الإ اهدهع

 مامالا عياب هللا همحر يلع نب ىسوم نع انغلبو : ةمامالا ىف يف (لصف)ر

 ةعاطو هللا ةعاط ىلع هعيابف ًايراش رفيج نب انهملا مامالا ناك و رفيج نب انهملا
 يف هب ىفتكي ام اذهف ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمالا ىلعو لع هلوسر

 . مامالل دقعلا
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 (لصلف)»
 نب نالف مامالل ىنتعياب دق مامالل ةعيبلا ىلوتي يذلا لوقي راثآلا ضعب يو
 هلوسر ةعاطو هللا ةعاط ىلع نامع لها ةفاكل اماما نالف

 نا كيلعو هللا ليبس يف داهجلا ىلعو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمالا ىلعو
 اثدحم ىؤت الو اثدح ثدحت ال ناو كرصنتسا اذا هرصنتو كرما اذا هيطعت

 هيلعو هقنع يف ةعيبلا تتبث دقف معن لاق ناف { نيقداصلا ةارشلا ىلع ام كيلعو
 تمدهنا دقف هللا ءاش نا معن لاق ناو هدعب ماق لدع ماما لكلو مامالل ةعاطلا

 . ءانثتسا الب معن لوقي ىتح ةيناث اهدعيلف ةعيبلا

 مامالل ةعيبلا نع اوعنتما ةيرق لهأ نعو ىراوحلا نب لضفلا نعو : ةلأسم
 ىلع سيلف اوعاطأو اوعمس اذا امأو . اوعنتما اذا معن لاق ، اهيلع نوربجي له

 سيلو . عياب دقف ىضرو عاطأو عمس نم لكو مهيديأب اوعيابي نا مهلك سانلا
 . هب'ىصعتسا امب ذخأ عيطيو عمسي نأ أ نمو ث هديب عيابي نا هيلع

 زوجي له هل تلق ، ةكرب نب دمحم نب هللا دبع نب دمحم وبأ : ةلأسم

 كلذ ريغو جحلاو قاتعلاو قالطلاب ةلودلا يف رذعلا هنم فاخن نم فلحي نأ
 . معن لاق

 نب نالف مامالا عم حرجت كنا هللاو مامالا اهب فلحي ىتلا نيملا : .ةلأسم
 ىلاعت هللا دنع هل كمزلي ارمأ هل فلاخن الو كنم كلذ دارا اذإ قحلا ىلع نالف
 هملظب رمأت الو هملظت الو هشغب رمأت الو هشغت الو هب رذعت الو رذع نم الإ
 ةلود يف حدقت الو هيف هملعت ًارس همتكت الو هيلع لطابلاب ادحا دحا ريغت الو

 لكف ادمعتم هنم ائيش وأ كلذ تلعف ناف دانعب اهل ىعست الو داسفب نيملسملا
 اهتعجار مث هريغ وأ قالطب كنم تناب ام لكو . اثالث كنم قلاط ىهف كل ةأرما
 . اثالث قلاط اهب جوزت موي وأ اهدرت موي ىهف در وا جيوزتب اهدعب وأ ةدعلا يف

 نوسمخ هلل كيلعو اثالث قلاط اهب جوزت موي ىهف كلذ دعب اهب ج وزت ةأرما لكو
 تثنح نا هللا هجول رارحأ كديبعو هللا ليبس يف ةقدص هكلمت ام ثلثو ةجح
 . هذه كنيمي يف
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 قاتعلاو ةعيبلا يف قالطلاب ردغلا هنم فاخي نم فلحي نا زوجيو : ةلأسم
 . عنتما نا كلذ ىلع ربجي كلذ ريغو جحلاو

 جرخت كنا هللاب هفلي هرمأي نم وأ مامالا اهب فلحي يتلا نيملاو : ةلأسم
 ارما هل فلاخت الو ، كنم كلذ دارأ اذإ قحلا ىلع نالف نب نالف مامالا عم

 هيشفب رمات الو هشفت الو هملظب رمأت الو هملظت الو ىلاعت هللا دنع كمزلي
 ىعست الو داسفب نيملسملا ةلود يف حدقت الو هيلع لطابلاب ادحا نيعت الو
 تيب ىلا ةجح فلا هلل كيلعف ادمعتم هنم ائيش وا كلذ تلعف ناف . دانعب اهل

 لكو اثالث قلاط كل ةأرما لكو نيملسملا ءارقفل ةقدص كلام ثلثو مارحلا هللا

 ( . اذه كنيمي يف تثنح نا ارح هتكلم دبع

 ًاليكو انالف تلعج دق لاقف اليكو متيلل مكاحلا ماق اذا ليقو : ةلأسم
 نوكي ام عيمج يف اليكو نوكيو زئاج كلذ نا نالفل هتلكو دق وأ نالفل
 دلاولا كلذكو . ءيش يف ادح ليكولل مكاحلا دحي مل ام بالا لبق نم ىصولل

 ناكو . كلذ زاج نالف ىدلو ىصو وأ ىدلو ىصو انالف تلعج دق لاق اذا
 . ةنبا تناك نا جيورتلاو لاملا نم ىصولل ام عيمج هل

 هترصتخا ام اذه . باتك يف لصفلا اذه تدجو : محرلا نمحرلا هللا مسب

 رتفد يف هتبثاو ىوزنب هب مكح ناك امم ايركز يبا يضاقلا ماكحا ضعب نم
 لثم لجر ىفاتأ ذا اهروما ةاناعمو اهماكحا ةدباكم يف ىوزنب انأ انيب هماكحا

 نب دمحا نب دمحم تنب ةمطافل ىنفصنا لاقو ىلع ههجوب لبقاو ىدي نيب
 ىلا اهلصوت نا ديرأف هب هتبلاطم يف ىنتلكو دقو قادص اهل هيلع كلاهلا دلاخ

 ناهربلا ةيلج نافرعلا ةحيحص اهتدجوف هاوعد يف ترظنف . هلام نم اهقح
 ةلاكو نم هتيعدأ امب ةنيب كلأ هل تلقف هتعجارم يف رظنلاو هتلاقم عاتسا بجوف

 اهجوز ىلع اهل هيعدت يذلا قادصلا كتبلاطم يف اهل كركذ مدقت ىتلا ةأرملا هذه
 ىل لاقف كتنيب نمو هل تلقف ، معن لاق . كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ
 تلقف كيدي نيب ارضح دقو ديعس نب دمحم هللا دبع وباو دمحأ نب نسحلا وبا
 دمحم تنب ةمطاف نم هتلاكو ةحصب هيعدي امب لجرلا اذهل ةداهش اكدنعأ امهل
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 كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحا اهجوز ىلع اهل يذلا قحلا ةبلاطم يف دايز نبا

 ةداهش كدنع تناك نا هللا ايقتا امه تلقف ةداهشلا ةيدأتب امهرماو معن الاقف

 اهل يذلا قحلا ةبلاطم يف دايز نب دمحم تنب ةمطاف نم لجرلا اذه ةلاكوب

 يف هللا ايقتاو اهاتملع اك اهايدأف كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحا اهجوز ىلع
 دمحم تنب ةمطاف نا دهشأ انأ دارفنالا ىلع امهنم دحاو لك لاقف . اهتيدأت

 يذلا قادصلا بلط يف هيلا هديب راشأو اذه ىسوم نب دمحم تلكو دايز نب
 ماكح هأر نم ىلا مكحلا يف اه بجيام ىلع كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ ىلع اه

 اهيلع ةلداعلا ةنيبلا عمتسي ناو اهل ةلداعلا ةنيبلا ميقي نا هل تلعجو .. نيملسملا

 اهل بجي ام ضبق هل تلعجو ء اهل نيملا هيلع بجت نم فلحي نا هل تلعجو

 . اهسفن ماقم كلذ يف هتماقاو هار ام ىلع هبلط يف هتلكو ىذلا قادصلا اذه نم

 ةلاكولا هذه.نع تعجر اهنأ ملعا امو . اهل زوجي ام كلذ عيمج يف هل تزاجأو
 عضومل امهتداهش تلبقف . كلذب اهيلع دهاش انأو ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلا

 مل ذا هريغ نود بلطلا يف امهتداهش تلبق امناو . امهترابع ةحصو امهتلادع
 نيدهاشلا دحأ همهفتسا كلذ مهل نيبت املف بلطلا يف الإ امهتداهش ىعدملا عدي
 ىلع ىفدهشأو اهلبقف نيدهاشلا ظافلا هنمضت يذلا اهرسأب ةلاكولا لوبق يف

 هلوبق نإ اذإو ، نيحلاصلا نم ىفرضح نمو انأ كلذ يف ترظنف كلذب هسفن
 ابئاغ لكو نم نأ رثألا يف انظفح دقو . اهتحصل بجوم ةداهشلا دعب ةلاكولل
 ةلاكولاب دوهشلا ةداهش ناف اضيأو . اهرسأب ةلاكولا بئاغلا لبق اذا كلذ زاج
 امأو معنف ةلاكولا امأ رثؤملا وبا لاق . مصخلا رضحي مل ناو ةزئاج بسنلاو

 رضحي ىتح امهدحأ ةنيب عمست مل ثاريم يف ناعزانتي نانثا ناك ناف بسنلا

 نع ليكولا تلأس ظفللا مقت ىلع ةلاكولا ىدنع تحص املف . همصخ
 اغلاب ادلو هل نأ ركذف .. ال مأ ةثرو هلأ ةأرملل قحلا هيلع ىعدملاو كلاهلا

 مهبسن ةحصب ةثرولا ىلع ةنيبلاب هتوعدف اماتيأ ًادالواو اه ىعدملا ريغ ةجوزو

 عاتسا تيأرف ديعس نب دمحم هللا دبع ابأو دمحأ نب نسحلا ىلع ابا ىفرضحأف
 امهرمأو ةداهشلا هذه يف حدقي ال امهنم ةداهشلا .نم مدقت ام ذ امهتداهش

 دمحم نب دمحا ةثرو ةحصب ةداهش اكدنعا امهل تلقو ةداهشلا ةيد اتب ليكولا
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 بلطف مهترضح دنع هيدؤن مالكو مهضعبب ةداهش اندنع الاقف كلاهلا دلاخ نب

 يف مهنايعأ ىلع ةنيبلا دهشتلو . مهيلع جتحيل مهراضحال ةردم ىنم ليكولا

 نم تظفح تنك ذا مهيغلاب راضحاب هيلا ةردم ملستب ترم اف مكحلا سلجم

 دلو هنأ ركذ اغلاب الجر ىفرضحا مث هللا ءاش ام باغف مهيف كلذ زاوج رثألا
 ةنيبلا ةماقاو ةحصلا دعب الإ هلوق لوبق رأ ملف كلذب لجرلا فرتعاو كلاهلا

 ناذه ديعس نب دمحم هللا دبع وباو دمحا نب نسحلا ىلع وبا هبسنب دهشي لاقف
 دمحا دلو اذه نا ةداهش مكدنع تناك نا امهل تلقو . ةداهشلا ةيدأتب امهترمأف

 دمحم تنب ةمطافل لجرلا اذه هيلع ىعدي يذلا كلاهلا دلاخ نب دمحم نب

 نب دمحم نب دمحأ نبا اذه ديعس نا دهشا انا يلع وبا لاقف . اهايدأف قحلا
 دمحمل اهتلاكوب كدنع تدهش ىتلا دايز نب دمحم تنب ةمطاف جوز كلاهلا دلاخ

 هللا دبع وبا دهشو هتداهش تلبقف اهل هيلع يذلا قادصلا يف اذه ىسوم نبا

 نم ىفرضح نم ترواشو هتداهش اضيا تلبقو ، كلذ لثمب ديعس نب دمحم
 عيمج حيحصتب ملسأ اذه يف طايتحالا انيأرف ماكحالاب رصبلا له ، نيحلاصلا
 كلذ يف ءاهقفلا نم ىأرلا فالتخا انظفح انك دقو . مهيلع جاجتحالاو ةثرولا

 دمحم نب دمحأ نأ دهشأ انأ لاقو ىلع وبا دهشف مهعيمج بسن ةحص تبلطف

 ىسوم نب دمحمل كدنع اهتلاكوب تدهش ىتلا دمحم تنب ةمطاف جوزت دلاخ نب
 اهتلاك وب تدهش ىتلا دمحم تنب ةمطاف امهدحا هيتجوز ةثرولا نم كرتو تام

 تدهش ىذلا وهو غلاب ركذ دلو مهنم دالوأ ةعبراو ىرخأ ةجوزو © كدنع

 مهريغ ةثرولا نم كرت هنا ملعا امو . ملحلا ىغلاب ريغ ماتيا مهنمو هب كدنع

 نب دمحا نا دهشأ انا ديعس نب دمحم هللا دبع وبا لاقو . كلذب دهشأ انأو

 كدنع اهتلاكوب تدهش ىتلا دايز نب دمحم تنب ةمطاف جوزت دلاخ نب دمحم

 غلاب مهنم دالوأ ةعبرأو هيتجوز ةثرولا نم كرتو تام اذه ىسوم نب دمحم
 دهاش انأو مهتيمس نيذلا ءالؤه ريغ ةثرولا نم كرت هنا ملعأ امو ماتيأ مهنمو

 هدلو بسن ةحصب نادهاشلا قفتا دق كلاهلا نا اذإو كلذ يف انرظنف كلذب

 دهشو فوقولاب نييعت ريغب ماتيألا يف اضيا اهتداهش تقفتاو . نايعلاب غلابلا

 حضتا الو كلذب رخ آلا دهشي ل و . ةيعدملا ريغ هتجوز ةحصب نيدهاشلا دحا
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 انرواشو رظنلا كلذ يف انعجارفآ ةدهاشم ملعا الو ةتحصب موقي ربخ اهب انل
 اهليكو اهل يعدملا ةجوزلا نا ىأرلا نم هيلا عوجرملا ناكف { رصبلاو هقفلا لهأ

 ىرخالا ةجوزلا اماو . قحلا ةبحاص ىه ذإ اهراضحالو اهيلع جاتحالل هجو ال
 دلولا ىلعو اهيلع جاجتحالا انببحاف دحاو لوقب الإ نانثا اهتيجوزب اهل مقي ملف

 مهنع ةجحلاو . مهيلع ةلداعلا ةنيبلا عاتسا يف اليكو ماتيألل مقي :نأ انيأرو غلابلا

 اقح متيلا لام يف دحأ بلط هنا نيفلاسلا ءارآو نيملسملا راثا يف اندجو دا

 ىلع جتحي ىتح ةنيبلا مكاحلا عمسي مل © هثرأو متيلا { دحا ىلع وا هيبا ىلع
 ذفنا الإو ةجحب متيلا نع اجتجا ناف ةنيبلا عاتسا رضحي نا ليكولاو ىصولا

 اليكو مهل مكاحلا ماقأ ليكو الو مهيبا لبق نم ىصو مهل نكي مل ناف مكحلا
 قوقحلا باحصا فلختسيو مهنع جتحيو ةنيبلا مهيلع عمسي مهرومأب موقي نم
 ىنثتسيو كلاهلا نم مهقوقح قوقحلا باحصا مكاحلا ىضقيو مهقوقح ىلع
 لبق مهقوقح اوفوتسا قوقحلا باحصا نا ةنيبلا اورضح نإ مهتجح ىماتيلل
 ىعم ناطحق وبا لاقو . رثألا ءاج كلذ ىه ةنيبلا اورضحا اذا مكحلا اذه
 ىوعدلا نال هليكو الو ميتيلا ةجح يف رظني الو غلابلا ءاضقلا ىضمي نأ مكاحلل
 ىضمي نا ىعمو ، كلذ يف مصخ وهف رضح ةثرولا ىأف تيملا يف تناك اذا

 يلع نب ىسوم لوق كلذ وحنو ريبكلاو مهنم ريغصلا ىلع . كلذ يف ءاضقلا
 هعم حصي مل نا ناك ىلع نب ىسوم نا ىسوم نب دمحم نا ىلع هللا همحر

 لاقف هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع وبا اماو . دحأ ىلع جتحي مل قحلا
 نامع نم جراخلا اماو نامعب ناك اذا كلذو رضحي ىتح بئاغ ىلع مكحي ال
 اوفلتخا دق انفالسأ انيأر املف . ملعا هللاو مكحلا هيلع ذفنيو ةنيبلا هيلع عمتسيف

 مقي امب ادحأ دجن مل و ةجحلا ناب طاتحنو انسفنال قثوتن نا انببحأ ناك رمأ يف
 ةماقا انببحاو ىذلا ريغ ةماقا رن ملو مهل هميقي ةقث مهئايلوا نم ماتيالا رمن
 اليكو كتلعج دق اذه ةقثلا ليكولل هانلق يذلا لثم مهيلو هرضحب مهف جتحي ةقث

 ىسوم نب دمحم هيلع ىعدا يذلا ماتيالل كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ دالوال
 دمحا نب نسحلا ىدنع اهتلاكوب دهش يذلا دمحم تنب ةمطافل قادصلا اذه

 ليكولا لاقو . مهنع ةجحلابو مهيلع ةلداعلا ةنيبلا عاتسا يف ديعس نب دمحمو
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 ةفرعم يف ةحصلا بلط الو مكحلا سلجم ىلا مهراضحإ رن مل و كلذ تلبق دق
 ةيقب يف هريغ ةماقاو صوصخم يف مهل ليكو ةماقاب اسأب اضيأ رن مل و . مهنايعأ
 كلذ حص املف . لضفلا لهأ نم انرضح نم ةروشمب انداهتجا اذهو مهرومأ
 دهش ىتلا دمحم تنب ةمطافل هتيعدأ ىذلا قادصلاب دهشت ةنيب كلأ ليكولل انلق

 نب دمحأ اهجوز ىلع ديعس نب دمحمو دمحأ نب نسحلا ىدنع كل اهتلاكوب
 دمحمو دمحا نب نسحلا ىلع وبا كلذب دهشي معن لاق . كلاهلا دلاخ نب دمحم

 ادهش ام رضي ال امهتداهش نم مدقت ام ذإ امهتداهش عاتسا انيأرف ديعس نب
 ةزاجإ انيأرف هفرعي ال هنا ركذف هيعدي يذلا قادصلا ةفرعم نع هتلأسف نآلا هب
 ءادأب نيدهاشلا رمأف ةنيب هب دهشت ام ىلا عوجرملا ذإ هتلاهج لوبقو هاوعد
 امتدهش ىتلا دمحم تنب ةمطافل ةداهش اإكدنع تناك نا امهل تلقو . ةداهشلا

 . كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ اهجوز ىلع قادصب لجرلا اذهل ىدنع اهتلاكوب
 نأ دهشأ انأ امهنم دحاو لك لاقف © كلذ يف هللا ايقتاو اهاتملع اك اهايدأف

 تنب ةمطاف جوزت دق هنأ هسفن ىلع ىندهشأ كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ
 لجاع دقن ىلع اذه ىسوم نب دمحمل اهتلاكوب كدنع تدهش ىتلا دايز نب دمحم

 ةئامعبراو هفحلمو هعنقمو ةطوفو ناتك صيمقو ريرح صيمق وهو لجاو

 ةئام امهنزو نيجولمدو نيلاخلخو بهذ ليقاثم ةعبس .اهنم ىدؤت هرقنو مهرد
 نم ةلخن نوعبرا وهو لجا قادص ىلعو هيلع لجؤم يقابلاو .. هرقن مهرد
 ءىرب هنا ملعا امو . كلذ عيمجب هيلع دهاش انأو كلذب اهل لبقو قرف لخن
 ملعا الو تام نا ىلا هنم ءيش نم الو هلجاو هلجاع قادصلا اذه عيمج نم

 . ةداهشلا هذه تيدأ نأ ىلا هتوم دعب هنم ءيش الو قادصلا اذه اهيلا راص هنا
 اذكهو امهتيدأت ةحصو امهتلادع عضوم امهتداهش ةزاجا انيأرف كلذ يف انرظنف

 ىراوحلا ىبأ نع ذجوي كلذ وحنو هجولا اذه ىلع ةداهشلا لوبقب رثألا ءاج
 تزاج كلذب اهل لبقو اذكو اذكب اهجوزت هنا كلاهلا ىلع ادهش اذا امهنا

 هيلع نأ ادهشي ىتح امهتداهش زبحت مل كلذب اهل لبقو الوقي مل ناو امهتداهش
 ىلع تلبقا مم . هللا ءاش نا لوبقلا ركذ ىلا رقتفم ريغ ذئنيحف اذكو اذك اهل

 هب دهش ام عفدب ةجح مكدنعأ مهل تلقف ماتيألا ليكوو ةجوزلاو غلابلا دلولا
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 نب دمحم نب دمحأ اهجوز ىلع دمحم تنب ةمطافل قحلا نم نادهاشلا ناذه
 ىلع ةأرملا فلحي ةقث ترماف كلذ يف انل ةجح ال مهعيمج لاقف كلاهلا دلاخ
 دق هل تلقف . هيف هلوق لبقيو ةقث هيلوي نأ مكاحلل زئاج اذه لثم ذا قادصلا

 هب دهش يذلا قادصلا اذه نأ هللاب انيمم دمحم تنب ةمطاف فلحت نا كترمأ

 اهجوز ىلع ديعس نب دمحم هللا دبع وباو دمحا نب نسحلا ىلع وبا ىدنع اهل
 ةفراع تناك نا ةعاسلا هذه ىلا هيلع اهل وه كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ

 ملعت ام هللاب انيمي اهفلحف اهتنيب هب اه تدهش ام الإ هفرعت ال تناك ناو هب

 اهجوز ىلع هللا دبع وباو ىلع وبا وهو قادصلا اذهب اهل اودهش نيذلا دوهشلا نا
 هنا ربخاف لطابب اهل اودهش اذكو اذك وهو كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ

 رضح ماتيالل اليكو تمقا نا دعب كلذ يف هلوق تلبقو ةرخالا نيعلاب اهفلحتسا

 انوجرو قدصلا لهأ هيف انرواشو هانيأر ام اذهف ةثرولا نم غلابلاو وه نيعلا

 نا مث . هللا ءاش نا ةاجنلا بلط يف ةغلابملاو ةطاحتسالا ىلع قحلا ةباصإ هيف

 نب دمحا كرت امم ائيش هدنع نا ىعدا لجر نم افصتنم ينرضح ةمطاف ليكو
 © كلذ ةزاجا تيأرو هيلا اهتعفدف هروضحب هردملا بلطو كلاهلا دلاخ نب دمحم

 ههجوب لع لبقاو هدنع دعقو مكحلا سلجم ىلا هرضحا ممت هللا ءاش ام الخف
 ائيش لجرلا اذه دنع نا ىعدا لاقف هيعدت اذامو هل تلقف هنم ىنفصنا لاقو
 ةداهشب هيلع قحلا كدنع حص ىذلا كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ كرت ام
 اهتلاك وب كدنع دهش ىتلا دايز نب دمحم تنب ةمطافل هللا دبع يباو ىلع يا

 ىلع هتوعدف ركناف كلذ هيلا ىعدا ىذلا لجرلا تلأسف هللا دبع وباو ىلع وبا

 لبق هيلع ىعدملا مصخلا ربجا نا تيأرف هنيمي ىلا لزنو اهمدعاف ةنيبلاب كلذ
 كلذب هتربخاف هل ةلكوملل يذلا قحلاو ىعدملل ةلاكولا نم يدنع حص امب هنيم
 بلط يف ليكولا قحلاو ءيشب فرتعي ملف اهرخآ ىلا ةصقلا هيلع تصصقو
 كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحا كرت امم ءيش هدنع ام هللاب انيمي هتفلحتساف هنيم
 هلام نم فلتا الو هللا دبع يبأو ىلع يبا ةداهشب ىدنع قحلا هيلع حص يذلا

 نيملا نوكت نأ ليكولا بلط كلذكو . هريغ ىلا هلازإ الو . هتوم دعب ائيش
 نب دمحأل هب رقا لجر هدنع لجرب ىفرضح ليكولا نا مث ، ةفصلا هذه ىلع
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 ريرح بوث وهو هل هلكوملل قحلا هيلع حص يذلا كلاهلا دلاخ نب دمحم

 تيأرف ةعنقمو ريرح صيمق كلاهلا ىلع حص ناك دقو . ةبيعو ةعنقمو صيمقو

 نم ىفرضح نم ىأرب طسولاب هل حص نمل هيلع مكحي كلاهلا ىلع وه يذلا
 يذلا ظفللا ناكو . كلاهلا ىلع حص نمع نايضقي صيمقلاو ةعنقملا نا لودعلا

 نع ةعنقملاو صيمقلا هذه كتيضق دق هل تلق نا نيبوث هب ليكولا تيضق

 ةمطافل كلاهلا دلاخ نب دمحم نب دمحأ ىلع يدنع اتحص نيتللا ةعنقملاو صيمقلا
 تلبق دق لاقف هللا دبع يأو يلع أ ةداهشب كل اهتلاكو تحص يتلا دمحم تنب

 نارثالا هب ءاجام الإ ةأرملل ةبيعلاو ريرحلا بوثلا ليكولا يضتقي نا رن ملو
 ىلع قح هل حص نمل ىضقي نا هل سيل مكاحلا ناو . هيلا نمثلا ملسيو عابي

 ءاضقلا زجي مل املف . كلذ هلف ىصولا اماو . هلام نم ضورعلا نم ائيش كلاه

 لاومالا نم ايش عيبي نا مكاحلل زوجي ال ذإ كلذ ىلع يداني ةقث رمأت نأ انيأر
 ال هنا هدعسم لاقف ك احلا ريغ اماو ديزي نميف ءادنلاب الإ ءايحالاو تاومالا

 صخر هنا الا هلام عيبب مكاحلا رمأو سلفأ نمل الإ ءادنلاب ءايحالا لاوما عيب زوجي
 ضرعب لاقف نافع نب ناميلس امأو ، لاومالا عيب هركو . ةعاضبلاو بوثلا يف
 تاومألا لاوما اماو . الف ءادنلا اماو . اذك تيطعا لوقيو ةعاضبلاو بوثلا

 مل اذاف ىحلا اماو . رسكلاب الإ قفنت مل نا اهرسك يف رظني الو ءادنلاب عابتف
 ثلثلا هلام نمث نم طحني نارسكلاو هعيب هيلع لمحي مل رسكلاب الإ هلام قفني

 ةقث الإ ىدانملا نوكي نأ زوجي الو . هللا همحر بوبحم نب دمحم لوق عبرلا وأ

 يضاقلا ماكحا نم ةبعش وهو ، يضاقلا ماكحأ نم باغ ام ىلع نومأم هنال
 كاحلا نع باغو هيف لخد ام ىلع انومأم ةقث الإ نوكي الف هئانمأ نم نيمأو
 لاملا غلبو ىدان دق هنا هلوق لبقي الف ةقث ريغ ىدانملا ناك اذا اماو . هرمأ نم

 لدع ىدهاش هئادن ىلع دهشي نا الا ىدانملا نم ىوعد اذه نال . اذكو اذك

 نم امهنع بيغي ال ىتح ءاطعلا فقاومو ءادنلا فقاوم يف نادهاشلا هارضحميو
 © غلب امو ض هنمث رقتسا مك ىلعو لاملا ءادنب ىطعأ مك هافرع الا ءيش يدانملا رمأ
 مكاحلا ىلا كلذ اعفزو يدانملا لعفب امهملعب نيدهاشلا ةداهشب اذه حص اذاف

 هلوق ناك ةقث ناك ولو . ةقث ريغ يدانملا ناك اذا هجولا اذه ىلع اذه هل زاج
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 ىلع نيدهاشلا ةداهش زوجت الو ةنّيب ةداهشب الو لودع ةرضاحم ريغب الوبقم
 . اذكو اذك غلب دق هناو ىدان دق هنا ، ةقث ريغ ناك اذا يدانملا ىوعد

 لاملا لازو ةداهش ريغب ةقثلا ريغ ءادنب متيلا لام عيبب ك احلا مكح ولو ليق .

 هب ءاج ام ىلع ءادنلا هيف ك احلا ديعيو ادودرم اضفتنم عيبلا ناك ميتيلا دي نم

 ام ىلعو ةعبارلا يف عابيو عمج عبرا لوصألا ىلع ءادنلا نوكي امناو . رثالا

 . اهيف بجويو ةدحاو ةعمج ضورعلا نم ناك
 ةعمج يف ناك سانلا عمتجم يف ديري نم يف نوكي ءادنلا راثآلا ضعب نمو

 ىلع راثآلا تناك املف 6 سانلا عاتجا دنع هريغ وا قوسلا يف ةعمج ريغ وا

 ةعنقملاو ريرحلا بوث انملس يدانملا ةقثلا انمدع املف ةخسن ةقث انمدعو اذه
 ركذي يدانمب ينرضح ش هللا ءاش ام باغف انضصق اك لعفي نأ هانرمأو هقث ىلا

 دان يدانملا اذه نا ةنيبلا تدهشف ةنيب يفرضحاو اذكو اذك غلب هنا يدانملا

 هتميق تغلب ام ىصقاف ديزي نميف سانلا عمتجمو قوسلا يف بوثلا اذه ىلع
 هتنياعمو هلعف ىلع دهاش اناو امهرد اذكو اذك لجرلا اذه ىلع هنمت رقتساو

 لاملا يف يدانملا ةرجا تبجوو نمثلا ضبق نم ترمأو ةداهشلا تلبقف كلذب
 دقو اذه الإ لام تيملل سيل ذإ لجرلا ءادف يف ةثرولا ىلع جتحي مل و عيبملا
 يف هثرولا ىلع جتحي نأ دعب الإ كلاهلا لام نم ائيش عيبي ال ك احلا نا انفرع

 لجرلا تيضقو هنم هؤادف نوكي الام تيملا فلخ ذإ كلذ انيأر امنإو 5 هئادف
 هتجح يف ميتيلل ةيونثلا دعب هيضرو هضبقو مهاردلا نم ةأرملل حص ام صوع
 . اهيف انلخد ىتلا ةموكحلا رمأ نم ناك ام اذهف ث غلب اذإ

١٦١١



 نمك اح نم حص اذإ مكحلا ق

 حص اذاو كلذ هبشا امو لزع وأ تام مث مكح يف مكاحلا لخد اذإو

 مكح لطبو يضاقلا مكح ذفنا ضاق وا لاو نم دحاو ءيش ف نامكح

 مامالا نم هفالخب مكحو هفالخ يضاقلا نم مكح حص اذا كلذكو . ىلاولا

 زاجا بوبحم نب دمحم كلذب مكحو & يضاقلا مكح لطبو مامالا مكح ذفنا

 كلذ ريسفتو هريغ لاق يلع نب ىسوم مكح لطبأو ديمح نب كلملا دبع مكح
 لبق ناك امهيأ حصي مل و امهالك نامكحلا حص اذا هنا انفرع كلذكو انعم
 | مكح تبث يضاقلا مكح لبق ىلاولا مكح حص اذا اماو . لاق اك وهف هبحاص

 يضاقلا مكح ناك اذا كلذكو ث هلطاب ىلع اعمتجم الطاب نوكي نا الإ ىلاولا

 مكح امهيا حصي مل و نيفلتخم دحاو ءيش يف اعيمج احص اذا مامالا مكحو

 . كلذ يف ىلاولاو يضاقلا مكح نم ىلوأ مامالا مكح ناف رخآلا لبق هب

 مكح ذفنا ضاقو لاو نم دحاو ءيش ف نامكح حص ناو : ةلأسم

 ذفنا مامالا نم هفالخب مكح كلذ يف حصو يضاقلا مكح حص ناو ، يضاقلا

 . مدقت .. مامالا مكح
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 نورشعلاو سداسلا بابلا

 ءيش يف تقفتا اذإ ماكحالا يف

 هيف ايح فلتخا وأ يضاقلاو مامالا

 ينب نيب مكحلا اذهب مكح بوبحم نب دمحم نا ىراوحلا نب لضفلا لاق
 يربعلا هللا دبع نب دلاخ لام اوعدا نيذلا نيبو زهزالا نب سابعلا نب دمحم

 هرضحا امو سابعلا نب دمحم ونب هرضحاام ركذف مكحلا عضوم نم هتبتكو
 مكحب ةنيب سابعلا نب دمحم ونب هرضحا هنال انهاه نم تبتكو مهوعزان نيذلا

 نب تلصلا مامالا ىلا بتكف يلع نب ىسوم مكحب ةنيب موقلا هرضحاو مامالا
 ذافنالاب ىلوا ههجو هللا ضيب ديمح نب كلملا دبع مامالا مكح نا تيأرف كلام

 ماكحالا تفلتخا اذإ هيأرو همكح ذافناب ىلوا اندنع لدعلا ماماو لدع ماما هنال

 نيبتسي نا الا هب مكح ام ذفني نا ىلوا مامالاف يضاقلا نمو هنم ءارآلاو

 وأ قلع هللا لوسر ةنسو هللا باتك فلاخف همكح يف راج هنا نيملسملل
 نبتسي مل اذاف همكح ضقني كلذ دنعف اهيلع عمتجملا يف نيحلاصلا راثا فلاخ

 هب مكح ام متؤم هب ذوخأم مدقم همكحف ءايشالا هذه نم ءيش يف همكح

 يمكحو يملع غلبمو ىيأر دهجو يلوق اذهف هريغ مكح نم زوجأ وهو ربأو

 ناك امب كملعا نا ينم بلط دمحم نب رهزالا نا هللا كحلصا ملعاو
 دمحم يديا يف لاملا اذه ةمرح نم ىعدا ام ىلع هللا دبع نب دمحم ينرضحأ
 هللا دبع نب دمحم نا هللا كحلصا ملعاو . كلذ كمالعا تيأرف سابعلا نبا

 ادهشف رارق نب ديعس نب دمحمو عمسم نب لبنح امهو نيدهاش ينرضحا ناك
 دبع نب دمحم نيبو هللا دبع نب دلاخ نيب يذلا بسنلاب و يربعلا دلاخ لامب

 لبقا ملف مارح سابعلا نب دمحم ىنب ىدي يف لاملا اذه نأ ادهشو يلع نب هللا

 همحر ديمح نب كلملا دبع مامالا مكحب ىدنع ةنيبلا تدهش دقو . امارح امهلوق
 نيملسملا نع تظفح كلذكو . لاملا ةمرحب امهتفرعم نع امهتصحف ىتح هللا
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 لاملا اذه نا اودهش اذإ دوهشلا نم لبقي ال هنا هللا همحر يلع نب ىسوم مهنم

 ناو هلها ىلا هدر امارح مكاحلا هار ناف ةمرحلا اورسفي ىتح نالف دي يف مارح
 ةجوز نا اودهش اذإ كلذكو . كلذ لبقي ل دوهشلا هحرش اذإ امارح هري ل

 اورسفي ىتح دوهشلا نم كلذ لبقي ىرأ الف مارح وأ ةمرح يف هدنع نالف

 مهنم كلذ لبقي مل مارح هدنع نالف مالغ نا اودهش نأ كلذكو ء ةمرحلا
 نم نيمكاح نم نامكح ناك ناف دمحم وبا لام مث ، ةمرحلا اورسفي ىتح

 رخآلا نوكيو هيف كشال أطخ نوكي نأ الإ ىلوأ امهنم لوألاف نيملسملا
 لوألا امهيأ ملعي نا لبق ءاملعلا هيلع عمجي أطخب اسيل اعيمج اناك ناو 5 اباوص
 ةثالث نم ناك ناو ، نيفصن امهنيب ناك ءاوس اناك ناو ىلوأ امهملعأ مكحف

 انذخأ أطخ هنا ىلع عمجا هنا ىلع عمجأ ناف ىلوا لوألاف سفنا ةثالث نم ماكح
 لك مكحو ًاطخ امهدحا نكي مل ناف ، ثلاثلاب انذخأ ًاطخ ناك ناو ٤ يناثلا
 ناف ملعلا يف لضفألف لوألا ملعي مل ناف . لوألاف نيملسملا راثآ ضعبب دحاو
 اذه تلق امناو ماما ريغ اوناك اذا ةثالث ىلع مهنيب ناك ءاوس ملعلا يف اوناك
 حص ناو هريغ نمو ث هب ذخف نيملسملا راثآ يف أرثأ هيف تدجو ناف ىيأرب
 مكح حص ناو يضاقلا مكح ذفنا ضاقو لاو نم دحاو ءيش يف نامكح

 اذإ كلذو مامالا مكح ذفنا مامالا نم هفالخب مكح كلذ يف حصو يضاقلا

 فلاخيف قحلل هفالخ حصي مل ام لوالا امهيأ ملع ناو . لوألا امهيأ ملعي م
 امكح اضقني نأ امهل زوجي ال يضاقلاو مامالا نال عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا
 . عماجلا نمو . قحلل افالخ نوكي نأ الإ نيملسملا ماكحأ نم

 ىتح هذفني ملف هيف لخد مكح وأ تام مث مكاحلا اهعمس ةنيب لكو : ةلأسم
 هملسأو الودع تومي نا لبق لوألا مكاحلا هيلع دهشاف لزتعا وأ مامالا تام
 لخد مكحلا نب ناميلس ناك دقو ي هيلع ىنبو هب ذخأ مامالا ناو هريغ ىلا

 همحر بوبحم نب دمحم هيلع ىنبف مهيلا هملسأ ضرم املف موق نيب مكح يف

 يمع ينربخا حبسملا نب دمحم لاق لضفلا باتك نم هريغ نمو & هتوم دعب هللا
 اوتاو هيلا سانلا عفرو راحص ىلا لصو امل مكحلا نب ناميلس نا يل ركذو
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 باتكب اذه ءىيجي هيلع راشا ناميلس نا ينربخاف دمحم نب هللا دبع نع بتكب
 ماكحالا يفو ماكحالاب اريصب ناكو مهب ذبني نا هيلع ترشاف ةجح اذهلو هنيبو

 انعم يذلا هريغ لاق . ةجحلا ىلا سانلا درو كلذ مكحلا نب ناميلس لعفف

 لوقلا لوبقم وهف لاق امف لزعي وأ دلبلا ىلع مكاحلا وأ يضاقلا تي مل ام هنا
 هيلع ىنبيو هنم هلبقي هناف اذكو اذكب مكح دق هنا يضاقلا وأ مامالا لاق ناف

 . يضاقلا وأ مامالا هيلع ىنب ةلداعلا ةنيبلاب هدعب هماكحأ نم حص ام كلذكو

 ادهاش نوكي نأ الإ لزعلا دعب هلوق لبقي الف لوزعملا اماو { باتكلا نمو

 لكو لضف باتك نمو ى ةبير ريغب هلزع ناك اذإ هدنع حصو هب مكح امب
 يفو لزع وأ تام ىتح ذفني ملف هيف لخد مكح وأ تام مث مكاح اهعمس ةنيب
 مامالا ىلا هملساو ًالودع تومي نا لبق لوالا مكاحلا هيلع دهشاف لزتعا ةخسن
 املف موق نيب مكح يف لخد مكحلا نب ناميلس ناك دقو . هيلع ىنبو هب ذخا

 الف لوزعملا امأو . هتوم دعب بوبحم نب دمحم هيلع ىنبف مهيلا هملسا ضرم

 ناك اذإ هدنع حصو هب مكح ام ادهاش نوكي نا الإ لزعلا دعب هلوق لبقي

 . ةبير ريغب هلزع
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 نورشعلاو عباسلا بابلا
 اهريغو ءارا نم 2 احلا هب مكحي ام ةفص ف

 هلهج اذإ مكحلا نع هفوقو يف كلذكو
 ام رومالا نم هيلع دري هنأل هظفح نم جوحا هيأر ىلا مكاحلا نا ليقو

 . اهعورفو اهلوصا نيب قرفلا رظنيو ضعبب اهضعب سيقيف راثآلا هب تأت مل
 نوكي الو ىأرلاب لوقلا هل زوجي نمم الا نوكي ال مكاحلا نا لدي ام اذهو

 . هللا همحر بوبحم نب دمحم نع لوقلا اذه عفريو ، ىأرلا لهأل الإ كلذ

 هبشا هنا ىأر ام الإ ءاهقفلا ءارآ نم رّيخَتي نأ مكاحلل سيلو : ةلأسم

 . باوصنا ىلا برقاو قحلاب
 يع يبنلا نع راثآلاو ننسلا ريغ ىأرلا اوعدف راثآلا ضعب نمو : ةلأسم

 هارا اميف مكاحلا داهتجا يف ةنس الو باتك هيف سيل اميف ىأرلا امناف هباحصاو
 هابشالا يف نيفلاسلا نم راثآلاو ع هللا يبن نم ةنسلاو سايقلا ىلع هللا
 ءاهقفلا نم ىضم نم نع راثآلاو ةنسلاو باتكلا هب ذخأ ام قحا هنال لاثمالاو
 نامز لها لك نم عامجالا هريغ لاق . هدهج يضاقلا دهتجا اذه فلاخ امف
 لجر ناك ولو فالتخا فالتخالاو يأر لها اوناك اذإ عامجا نيملسملا نم

 عامجالا ىلع قبس دق مكح ناك هنامز لها ملاع لكو لوق ىلع قبس دحاو
 ءاملعلا هعزاني مل و لاق نا كلذكو . كلذ ىلع هعابتا فلاخ نم ىلع ناكو
 اهضعب لوصالا ساقت ال ليقو . اضيا اعامجا كلذ ناك هل اوملسو هرصع يف
 تأي مل ام ساقيو عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلا يف ءاج ام لوصالاو ضعب
 لوصالا هبشا امو هب تءاج ام ىلع ةملسم لوصالاو لوصالا ىلع لوصألا ىف

 ةياورلا ضعب يف اندجو دقو . لصألا ىلع سيق لوصالا هبشي مل امو لصا وهف
 ٤ رجأ هلف ًاطخأ ناو نارجأ هلف باصاف دهتجا اذا مكاحلا نأ كلع يبنلا نع
 يف أطخا ناو رجالا هلف باصاف دهتجاف ىأرلا لهأ نم ناك نا لوقن نحنو

 ضعب لاقف داهتجالا ةيفيك يف اوفلتخا دقو . نمضي مل ىأرلا هيف زوجي ءيش
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 باتك يف اضيا كلذ دجي نا الإ ءاطع الو ذخا يف دحال سيل نيملسلا
 ىلع هداهتجا ىلع اسايق الا هلوقي الو مزلي ام ريخ وأ عامجأ وأ ةنس يف وأ هللا
 لحي ال كلذف لصالا ىنعم يف امهدحا ناسايق سايقلاو . ةمزاللا رابخالا بلط

 اذهب اذه هبشيف هدنع لصا نم ءيشلاب ءيشلا هبشي نا سايق مث هفالخ دحال

 يف هقحلا ةلصخ يف رخألاو نيتلصخ ىف ه امهدحأ لصأب هريغ هبشيؤو لصألا

 نملا ىلا ًاذاعم :ك هللا لوسر ثعب امل ليقو . نيتلصخ ىف هل هبشأ وه يذلا

 ناف لاق . هللا باتكب يضقا لاق ءاضق كل ضرع نا يضقت فيك هل لاق

 لوس ةنس هيف نكي مل ناف لاق . هللا لوسر ةنسب لاق هللا باتك يف نكي م
 لوسر قفو يذلا هلل دمحلا لاقو هردص يف برضف اولآ الو ىأر دهتجا لاق هللا

 يف نوكي ال اميف ىأرلا داهتجا ىلع هاضقلا ىوقي ام اذهو هللا ىضري امل ةلا
 يف تدجوو . ىأرلا لهأل الإ ىأرلا نوكي ال هنا انيب دقو . ةنسلاو باتكلا

 ملعت هل لاقف يضقي ضاق ىلع رم هنا ةباحصلا ضعب نع عفري بتكلا ضعب
 ىلا بتك هنا رمع نعو . تكلهاو تكله لاق 0 ال لاق خوسنملا نم خسانلا

 اميف الو هللا لوسر ةنس يف الو هللا باتك يف نكي مل ناف لاق ءيشب حيرش

 نا تئش ناو كيار دهتجت نا تئش نا رايخلاب تناف ىدهلا ةمئا هب يضق

 . كل ملسا الإ يايأ كترماؤم ىرأ الو ينرماؤت

 بوبحم نب دمحم هللا دبع وبا هيقفلا خيشلا لاق ةدايز ةيشاحلا نم : ةلأسم

 ىلع ءانمالا مهئاملع نع انيلا هولقنو هللا مهمحر انفالسأ رثا يذلا هللا همحر
 ناك نل زوجي امنا ءاضقلاو مكحلا امنا . اولاق مهنا هوداو مهنع اولمحو اولقن ام
 ةل هللا لوسر ةنسو هضئارفو هدودحو هماسقاو :هماكحاو هللا باتكب املاع

 ريغب هللا دابع يف مكحي نا هل زجي مل كلذك نكي مل نمف ىدهلا ةمئا راثآو
 . باتكلا ىلا عجر . ملعا هللاو هلها ىلا هكرتو مكحلا لازتعا هيلعو ملع

 دنع لاق سانلا نيب مكحي نأ هل زوجي نم ةفص نع هتلأسو : ةلأسم
 عمج نمل الا ءاضقلا حلصي ال هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىور انباحصا
 اهيزن ىأرلا ىوذل ًارواشمو راثآلا نم هقبس امب املاع نوكي نا لاصخ سمخ
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 لاصخلا هذه نم ةلصخ هتتاف ناف ةمئألل المتحم موصخلا نع اميلح عمطلا نع
 ليملا نم جورخو عبطلا نوكس اذه عم هيف نوكي ىتح ىدنعو . ةمصو هيفف
 مل ناو معن لاقو بضغلا دنع مكحلل ايقوتم ايلو اعرو ايضرم الدع نوكيو

 هل يغبني الو زيم فالتخالا عمس اذاو هلقع سايقلا لقع اذاف هلقع هيف نكت

 زوجي ال هنا راثالا ضعب يف تدجو دقو هيضقتسي نا دحال الو يضقي نا
 هرضح ؤ هخوسنمو هخسانب املاع لجو زع هللا باتكل اظفاح ناك نمل الإ ءاضقلا
 ةنسب اذه عم املاعو . هضرفو هبدنو هماعو هصاخو ههباشتمو همكحمو هتحابإو

 تاغلب املاعو هرهد لهأ فالتخاب املاعو اهخوسنمو اهخسان ةع هللا لوسر
 هلمتحمو هدراومو هرداصمو سياقملا ليوأتب امللاعو كلذ رثكأ وأ برعلا لهأ
 اك هنيد يف الدع اذه عم نوكيو هيلع دري امل زيمم لقعلا حيحص هلمتحم ريغو

 . ماكحلاو يضاقلا ةيضق نوكت اذه ىلعف هملع يف الدع نوكي

 دلقي الو اهب مكحي نا بجت ةجح هل نيبتت ىتح مكاحلا مكحي الو : ةلأسم
 ريغ هعسي الو قحلا هنا هل نيبتي ىتح ءيشب مكحي الو هنامز لها نم ادحا
 . كلذ

 هب مكحي نا سانلا نم دحال ءارآلا دحاب مكح اذا مكاحلا نعو : ةلأسم
 . مهيلوو مهودع همكح يف طشملا نانسأك هعم ةيعرلا نوكتو هريغل

 مكاحلا نا ناليغ نب مشاه نع هبقع نب حاضولا نب دايز ينربخا : ةلاسم
 هدجوف ءيش نم هيلع درو امف كلذل الهأتسم نوكي نا دعب مكحلل سلج اذا
 للع هللا لوسر ةنس نمف هللا باتك يف هدجي مل ناف هب ذخا هللا باتك يف
 نيحلاصلا راثا يف الو قل هللا لوسر ةنس يف الو هللا باتك يف هدجي ناف

 هيأر ناك ناو هللا نم كلذف ءاوس هيأرو اعيمج مهيأر ناك ناف ىأرلا لهأ عمج

 هوفلاخ ناو . ىأرلا لها نم هقفاو نم ىارو هيأرب ذخأ اعمتجم مهضعب 7
 . هيف لخدي ل و رمالا كلذ كرت اعيمج مهيأرل افلاخع هيأ ر ناك و اعيمج

 نوملسملا عمجا اهريغو ءارالا نم مكاحلا هب : مك ام باب نم : ةلأسم

 . اهدر بجو هتيضق يف عامجالاو ةنسلاو باتكلا فلاخ اذا مكاحلا نا

. ١٧٦١٨



 مكحي نا سانلا نم دحال ءارآلا نم ىأرب مكح اذا مكاحلا ىلعو : ةلأسم
 حص ناف مهيلوو مهودع همكح يف طشملا نانسأك هعم ةيعرلا نوكتو هريغل هب
 برقا قحلا ىلاو بوصأ يأرلا يف هريغ ناب ءارآلا نم ىأرب مكح نا دعب هعم

 كلذب مكحيو ىلاعت هلل هنم ةحيصن قدص ىلع ىأرلا كلذ ىلا لوحتي نا هلف

 ىضم اميف همكح ضقني نا هل يلو برقأ قحلا ىلاو بوصأ وه يذلا يأرلا
 ةنسلاو باتكلاو قحلا هنم فلاخ يأرب مكح دق نوكي نأ الا اذه ريغ يأرب
 تعمتجا اميف مكحلا يف عجريو كلذ يف همكح ضقني نأ هيلعف ةمألا عامجا وأ

 نيملسملا نم ءاهقفلا نم يأرلا ىلوأ نم دحأل سيلو نيملسملا نم ءاهقفلا هيلع
 يف هيأر نا ىري هيقفلا كلذ ناك ولو لدعلا ةمئأ ماكحا نم هدي عزني نا

 مالسلاو ةالصلا لضفا هيلعو هفرع ىبنلا لوقل برقأ قحلا ىلاو بوصأ كلذ
 اوعيطأو هل اوعمساف يتنسو هللا باتك مكيف ماقأف عدجم يشبح مكيلو نا :
 ةيصعملا كلت ىلع اوماقاو هللا اوصع اذإ مهرما يلوأل سانلا ىلع ةعاطال امناو
 رمالا يلوأل سيلو هتيعر ىلع ةعاطلا هلف ةيصعم دعب بات نم امأف اوبوتي مل و
 ءاهقفلا يأر نم يأر مهماكحا يف ةيعرلا ىلع اوريختي نا ماوقلاو ماكحلا نم

 يأرلا دوهجمب هللا دابع نيب طسقلاب لدعلا سامتلا نع وه ىلا ليم هجو نم

 . كلذ يف
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 نورشعلاو نمانلا بابلا
 مكحلا فرعي ل اذإ مكحلا نع ك احلا فوقو ف

 هب مكحي ام لهج اذإ مكاحلا يف باب

 اميف مكحلا رصبي ملف نالجر هيلا عزانت اذا مكاحلا نعو ديعس يأ نع
 رصبي ىتح اهيف رظنلا دارأو هعسي ال اميف لخدي نأ فاخف هيف كش وأ امهنيب

 امهروضح ي الجأ امهل لجؤيو امهفرصي نا هعسي له هيف لخدي ام لدع

 الا هخسن لدعب الإ مكحي ال مكاحلا نال كلذ هل لاق . كلذ هعسي ال وأ هيلا

 عفدي نا هرمأف لجرل قح لجر ىلع هعم حص اذا كلذكو . نايبو نيقيو ملعب
 اذكو اذكب نالفل كيلع تمكح دق لوقي ىتح وأ كلذب ىفتكي هقح هيلا

 مكحلا هيلع. تبث دق هنا هربخأ اذا كلذب ىفتكي ليق هنا ىعم لاق . هيلا هملسف
 عطقي نا دعب همكح ماقم موقي مكاحلا رماو ىعم هل زاج كلذب هربخي مل ناف هب

 . هيلع موكحملا ةجح

 رصبي ملف هيلع ىمع اذا مكاحلا يف تركذو ديعس يبا باوج نم : ةلأسم

 مث امهنيب عمج اذا مكحلا ىزبي ىرتفا همصخ ىلع نيمصخلا دحال بجي ام

 اكدحال بجي هلعلو . ناك ام الا قحلا مكح نم امكنيب رصبا مل ىنا لاق

 نيملسملا ىلا امكنيب ام مكحو امكرما تفرص دقل هرصبا مل قح همصخ ىلع
 لاؤسلا رثكي نا كلذ هيلع ىمع اذا مكاحلل ناف . ملسي ىتح لعفي فيك ما
 ال ام ذفني نا هل الو هيلع سيلو اهذافنا هل ةمزاللا ماكحالا نم همزلي امع

 داقتعا عم هيلع ىمغ اذا لاؤسلاب نادأ اذإ اكلاه نوكي الو ماكحالا نم رصبي

 ابلطي مل و امهنم ضارت نع نامصخلا فرصنا اذاو .كلذ نع لاؤسلاب ةنونيدلا

 . ءيش كلذ نم مكاحلا ىلع سيلف مكاحلا نم امهنيب فاصنالا

 .. قحلا نيبتسي ملام ءاضقلا لطم يف يضاقلا ىلع مام الو : ةلأسم
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 نورشعلاو عساتلا بابلا
 مصخلا ىلع مكح اذإ مكاحلا لوق يف

 هب مكح امو هنأش يفو
 . هركذ مدقت دقو هتبتك

 . كلذ يف ماكحلا نم باتك ريغب ماكحالا عطق زوجي له تلق : ةلأسم
 ذخأي نا ماكحألا يف سانلا رومأب ىلتبملا كاحلل بحتسملا تفصو ام ىلعف

 ماكحالا نم هيلع ىرج ام لك مكح هرتفد يف ديقي ناو . مارتحالاب هرما
 اذهو . ماصتخالا يف ضعب مهضعبل مهتعجارم يف موصخلا ىلع ةجح نوكيل
 اميف طرفم هنا الا نيملسملل افالخ كلذب دري مل ام مثأ هكرت نم ىلع سيل
 اميف هيلع سيلو ث هللا ءاش نا ماب سيلف وه اماف نيملاعلا روما نم هلمتحا دق
 همزل نم ىلع مكحلاو . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الف ملع ام الإ هنع باغ

 ةداهشلا زوجت ال ناك ولو ايلو نكي مل ولو قوقحلا نم هلثم يف ةداهشلاك هذافنا

 يف نيملسملا ىلع اهنيد يف ةقسافلا ةنيبلا ةداهش زجحت ل ىلولا ةداهش نم الا

 مه نيذلا انموق نم تاقثلا ةداهش كلذك . اهنيد يف ةقث تناك اذا عاضرلا

 يف ملعلا لها رثكا لوق يف نيملسملا ىلع زوجيو ءيش لك يف مهنيد يف قاسف
 . قوقحلا

 كلذكو كلذ ىف مثإ هيلع سيلف هب مكحيام ىسن اذا مكاحلا يف ليقو : ةلأسم
 نوعد ي اميف موصخلا قدصي الو و هيلع سيلف هدنع مصخلا هب رقأام ىسن اذا

 . ىسن اذا هدنع اورقا مها مهم وصخل

 . ءاضقلا فصن تبثتلا لاق هنا نيريس نبا نعو : ةلأسم
 . بجاو مكحلا يف تبثتلاو : ةلأسم
 قطني ىتح مصخلا مف ىلا رظني نا جاتحي مكاحلا نا ديعس وبأ لاق : ةلأسم
 1 رارقالاو ىوعدلاب
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 دهشي نا دارا اذإ مكاحلا نعو . انموق راثآ ضعب يف تدجو اممو : ةلأسم
 دوهشلل لوقي نا مكاحلل ىغبني يذلاف . ةنيبلل لوقي فيك هئاضق نم ءيش ىلع

 اودهشا لوقيالو هب مكحلا تذفناو باتكلا اذه يفام تيضق دق ينا اودهشا

 باتكلا اذه يف ام عيمج ىلع اودهشا هلوق نال باتكلا اذه يف ام عيمج ىلع

 تذفناو باتكلا اذه يف امب تيضق ينا هلوقو هيلع الو ةداهشلاب مهل هنم رمأ

 . باتكلا اذه ىف امب مكحلاو . ءاضقلاب هسفن ىلع هنم ةداهش هب مكحلا
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 نوثالثلا بابلا

 مامالاو مكاحلا لاعفا نم يش يف

 ةضيرف يف بئاغ لام عاب اذا مامالا نعو هللا همحر هللا دبع يبا باوج نم

 تابثاب هل باتكلا مامالا دارأو اذه هبش وا هسفن هضيرف يف ميتي لام وا هتجوز
 وا متيلا لام وا بئاغلا لام يف ةيزر وا اكرد كلذ يف هل بتكي هل عاب ام

 :كلانه نوكي الو ةجحلا هيف هنع عطقتو هيف ةيونثم ال ا زئاج مكاحلاو مامالا عيب

 لاملا اذه يف كردا نا كردلاب هل بتكي معنف ةيزر الو كرد ركذ باتكلا يف

 هعفد يذلا نمثلاب عجر قح كردي متيلا لام وا بئاغلا لام نم هل هعاب يذلا

 عيبا لام امهل دجوي مل ناف . لام نم ميتيلا وا بئاغلل ىقب اميف لاملا اذه ين

 . لاملا اذه امهتضيرف يف امهل عابي ىذلا

 لقعلا صقتنملاو هوتعملاو مجعالاو متيلا نعو ىراوحلا ىبا باوج : ةلأسم

 مهتجاحب موقيو مهنع عفديو مهلام ظفحيو مهتجاحب موقي ليكو مهل دجوي مل اذا
 سيلف تفصوام ىلعف مهل ةلاكولا ىلع الجر ربجي نا مكاحلل له مهيلع قفنيو
 نكميال رمأ يتأي نأ الا هسفنب كلذ ىلي مكاحلا نوكيو 8 سانلا ىلع كلذ كاحلل
 ءاج هنال كلذ ىلع مهربجيو كلذ يف مايقلاب ةقثلا لهأ رمأي نأ هلف كلذ 12
 . هوتعملاو مجعالاو متيلا اذهو ، هل يلو ال نم يلو ناطلسلا نأ رثألا
 5 يف لخد ءاش نا رايخلا مكاحلل نا : ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف بئاغلا
 ةلاكوا ىلع ادحأ ربجي نا مكاحلل نا لوقن الف اذه ىلعف هعدو ءاش ناو بئاغلا

 . باوصلاب ملعا هللاو هئاكرشلو هلام ةمساقم لام يف الو هلام يف بئاغلل

 تومي لجرلا لثم وه نمل ىردي ال وهو ةيانج ىنج اذا دبعلا اماو : ةلأسم

 . هقح هيلا ىداو مكاحلا هعاب ةيانجلا هتمزل اذاف . ثراو هل فرعي الو

 اوميقي نا نيملسملل زبي مل هئاكرش ةمساقم نع كيرشلا عنتما اذاو : ةلاسم
 نيملسملل كلذ زوجي امناو ارضاح عنتمملا ناك اذا هتصح هل ضبقي اليكو هل
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 سبح كلذ نع عنتماف ارضاح ناك اذاو ةجحلا هلانت ال ثيح ًابئاغ ناك اذا
 وا مكاحلا دارا نإ هنا ىعمو هريغ لاق . قحلا نم هنم بلطي ام لعفي ىتح

 مساقي اليكو هل مقي وا هكيرش مساقي نا كيرشلا عنتما نا هماقم موقي نم

 ىضقيو هلام عيبي نا هل ليق اك ررض كيرشلا ىلع نوكي ال نال كلذ زاج هل

 عنتما نم جوزي نأ هل كلذكو . ررضلا فيخو نجسلا يف نجام اذا هءامرغ

 ماحلل سيل ليق دقو هريغ نمو ، ذخأن هبو كلذ هابشأو هئاسن جيوزت نع
 . ملعا هللاو نجسلا يف نجامت اذا هءامرغ ىضقيو نويدملا لام عيبي نا

 ىوعد اورضحي ىتح ةثرولا نم غلب نم ىلع جتحي نا مكاحلا ىلعو : ةلأسم

 ةخسن يفو نوجتحي نيملسملا ماكح اوناكو لاملا اوذفني نا اودارا ناو . ىصولا

 جتحي ىتح مكحي نا هل سيلو ىماتيلا ءايلوا ىلع جتحي نيملسملا مكاح ناك دقو

 © مهرظتني الو مكحلا ذفني هناف نامع نم ابايغا نيغلاب ةثرولا نوكي نا الإ

 . مهتجح رظتني الو ةخسن يفو

 تاداهشلا نم هباتك بتكي ام هنع بيغي ال نا مكاحلا ىلعو : ةلأسم
 . اهريغو

 لاح يف راص دقف متيلل هميقي ةقث دجي مل اذا مكاحلا نا ليقو : ةلأسم
 . هتقاط نم هل هنكما امب ماقو هلعف كلذب مايقلا ىلع ردق ىتم دقتعي هنأ الا رذعلا
 ىلع هذافنا ىلع ردقي ىتح هيلع نمأي ثيح يف ميتيلا لام لعجي نا هنكما ناو

 زجعا ناف . ليكولاو ىصولا ماقم موقي مكاحلا نال هل زاج قحلا هبجوي ام
 يذلا ىراوحلا ىبا باوبب الصتم اذه تدجوو . هلاحب لاملا كرت اذه مكاحلا

 . ملعا هللاو باوجلا مامت هلعلو لقعلا صقتنملاو هوتعملاو مجعالاو متيلا يف
 وحن ابيرق تيملا توم ناك اذا كاحللو رفعج نبا باتك نمو : ةلأسم

 مسقي نا ىلاولا ىلا بتكي نا هلام مسق هتثرو نم دحأ بلطو لقا وأ ةنس
 . لدع يدهاشب هدنع هتثروو هلام حص اذا هللا باتك لدع ىلع هتثرو ىلع هلام

 . مكاحلا ىلا مهنيب ىلاولا عفر اوفلتخا ناف

١٣٤



 نم نا مهنع انيلا ىهانت اميف انؤاملع قفتا دمحم يبا عماج نمو : ةلأسم
 رذن وا اهثنح نيمي نع ةقدصلاو قتعلاو جحلاو ةاكزلاو ةالصلا ضرف همزل

 الو اهلعفب هللا رما ىتلا قوقحلا رئاس نم ناك ام وا هب ءافولا هيلع بجو

 هنا اهب صوي ملو اهدؤي مل و اهئادأ يف نيمأ وه امم اهيف نيقولخلا نم هل مصخ

 اكرات كلاملا ناك اهنم ءيش ءادا الو اهؤادا هيلع قلعت الو ثراولا ىلع ءيش ال

 . دمعلا وا نايسنلا قيرط نم كلذل

١٢٦٥



 نوثالثلاو يداحلا بابلا

 مكاحلا مكح ين

 انضرفاو يلع اناضقا لاق هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع ىور كلذكو

 نم هيف هقفاو ملعا هنأب ملعلا باوبا نم باب نم فرع دق دحاو لكف ديز
 للضي نا هل لحي الو انيد هيأر بصني نا نيملسملا نم دحال لحي الو { هريغ
 مالسالا يف همكحو ىأرلا دح نال هيأرب كلذ يف هوفلاخ اذا هناوخا نم ادحأ
 دوهجمب ىري نيذلا ىأر عبتي نا دحال سيلف هنيد ىف لل ةحصانملاو داهتجالا

 نا نيملسملا ءاهقف نم عيمجلا ىلع نا ريغ برقا قحلا ىلاو بوصا هنا هيأر

 اونوكيو . ءارآلا نم يأرب مهنم رمألا اولوأ هب مكح امل اوملستسيو اودافتي
 مكحي مل ام مهؤارآ همكح فلاخ ناو نيعيطم كلذ يف هرمالو نيعبتم ةمكحل

 تعمتجا ام فالخب مكح وأ ةنسلا مكح فلاخ وا باتكلا مكح فالخب

 كلذكو . اصوصخ مهنم ءاهقفلاو راصنالاو نورجاهملا مهو ةمالا ءاهقف هيلع

 رمألا اودر سانلا فلتخا اذا لاق هنا ةميرك يبا نب ملسم هديبع ىبا نع ىور

 نمحرلا دبع نا كلذو هللا همحر متسر نب نمحرلا دبع سانلا ماماو مامالا ىلا
 وبا لاق ام مايا يف بسحا اميف ناكو برغملا يف نيملسملا ماما ناك متسر ن

 عزني نا نيملسملا ءاهقف نم ىأرلا ىلوأ نم دحألا سيلو لوقلا اذه هديبع
 بوصأ كلذ يف هيأر نا ىري هيقفلا كلذ ناك ولو لدعلا ةمئا ماكحا نم هدي
 هباتك يف هيلع هللا اهضرف ةعاط كرتيو هيأر عبتي نا هل سيلف برقا قحلا ىلاو
 ىلوأ ةعاط نينمؤملا ىلع هباتك يف ضرف هللا نأل { :ك دمحم هلوسر ةنس يفو

 لاق هنا هنع صوصنملا ربخلا يف ةقيمع هللا لوسر لاق كلذكو . مهنم رمألا
 . اوعيطأو هل اوعمساف يتنسو ا باتك مكيف ماقأف عدجم يشبح مكيلو نا

 نيح هتبطخ ىيف لاق هنا هللا همحر قيدصلا ركب يبا نع ىور ام كلذكو

 : هتبطخ يف ركب وبا لاقف ةقلع هللا لوسر توم دعب مهيلع نوملسملا هفلختسا

 اذاف هلوسرو هللا تعطأ ام ينوعيطأف مكريخب تسلو مكتيلو ىنا سانلا اهيا

١٧٣٢٦



 اوصع اذإ رمألا ىلوأل سانلا ىلع ةعاط ال امناو مكيلع ىل ةعاط الف تيصع
 هتيصعم دعب بات نم امأف اوبوتي ملو ةيصعملا كلت ىلع اوماقو هلوسرو هللا

 اورهظي الو هتعاط نع مهيديأ اوعزني نا هتيعرل سيلو هتيعر ىلع ةعاطلا هلف
 مهيلع كلذ دنعف بوتي نا ىأيف هوبيتتسي نا دعب نم الإ هتكلمم راد يف هعلخ

 لاق نمل لحي الو نيملسملا نيد نم اذه هتاودعو مهحالسب هبرحو هتقرافم
 وهف هيأر فالخب ناك ام ناو باوصلا نم وه كلذ هيأر نا دهشي نا هيأرب

 الو هيأر يف هوفلاخ نيذلا نيملسملا للضي نا هل زاجل كلذ هل زاج ولو أطخ

 نم هيأر يف هسفن ىلع فاخي الو هيف كشي الو باوصلا نم هآر اميف باتري
 ةنسلاو باتكلا نم بابلا كلذب هملع ىيف هتريصبب هداهتجا ةحص باب

 جزامي نا ةفاخم هسفن ىلع فاخي امناو . ةمألا ىفلاس ءاهقف هيلع تفلتخاامو
 ةحص فلاخي شغ وا عادخ وا ىوقتلا ةحص فلاخي ىوه كلذ يف هيأر
 ثدح اميف لدعلاب هدابع عيمجل هحلاصم نم سامتلا يف هنيد يف هلل داهتجالا
 ةثالثلا هوجولا كلت & دحا ماكحا نم مكح هيف تأي مل ام بابلا كلذ يف مهنيب

 اوريختي نا مهل سيل ماوقلاو ماكحلا نم رمالا اولوا كلذكو انفصوو انيمس ىتلا
 نع ىوه ىلا ليم هج نرم ءاهقفلا ىأر نم ايأر مهماكحا يف ةيعرلا ىلع
 مكح اذا مكاحلا ىلعو كلذ يف ىأرلا دوهجمب هللا دبع نيب طسقلاب لدعلا سامت
 نانسأك هدنع هيعرلا نوكيو هريغل هب مكحي نا سانلا نم دحأل ءارآلا نم ىأرب
 حص ناف ةمالا نم نيماسملاو ةمذلا لهأ نم مهيلوو مهودع مكح يف طشملا
 برقأ قحلا ىلاو بوصأ ىأرلا نم هريغ نأب ءارآلا نم ىأرب مكح نأ دعب هعم

 ىأرلا كلذب مكحيو هلل هنم هتحيصن قدص ىلع ىأرلا كلذ ىلا لوحتي نا هلف
 ىأرب ىضم اميف همكح ضقني نا هل سيلو برقا قحلا ىلاو ب وصأ وه ىذلا

 هيلعف أطخ هنا ةمالا هيلع تعمجا ىأرب مكح دق نوكي نا الا ىأرلا اذه ريغ

 مكحلا ىلا عجريف كلذ يفو مكحلا يف ةعاطلا سانلا ىلع امناو همكح ضقني نا
 مكح ىلع سانلا ربجي نا ةربابجلا نم دحال سيلو ءاهقفلا هيلع تعمتجا امب
 تعمتجأ دق يأرب مكحلا كلذ ىيف هوعيطي نأ سانلا ىلع الو هيف فلتخم يأرب

 . مهمزل نم ءاهقفلا هيف
١٢٧



 ةنس وأ هللا باتكب مكحلا يف امأف . 6 ىأرلاب مكحلا يف اصوصخ اذهب هتعاط

 سانلا ىلعف راصنألاو نيرجاهملا ءاهقفلا هيلع تعمتجا امب وأ قيلع هللا لوسر
 ادي كلذ ىف ؤ ةربابجلا مكح نع اوعزني نا مش سيلو كلذ ف ةربابجلل ةعاطلا

 ةمألا نم ةلم لها تاقث دنع هتلادع تحص نم ةداهشب مهيلع اومكح اذإ

 نيدلا ماكحا نم ءيش يف دحا اوفلاخي نا سانلل سيل هنال ةمذلا لها نمو

 امنا هنال ةعاط هل مهيلع سيل اميف هوفلاخي نا مهل امناو افلاخم هللا ةعاطل ناك ناو

 يف مهتعاط مهمزلت نيذلا هللا نيد يف مهيلع ءانمالا سانلا ىلع ىأرلاب مكحي

 ةضيرفلا ماكحاب قحال ىأرلاب مهتعاط مزلي نيذلا رمألا ىلوأ مكح نأل هللا نيد
 مهفالخ اورهظي مل ام مهتعاط سانلا ىلع هللا ضرف ذا هللا باتك يف ةضورفملا
 اذه هغلب نم باتكلا اذهل عضاولا لاقو . هوجولا نم هجو يف قسفب هللا نيدل

 ناف هباوص هنع حصي نا الا هيف انيأر نم ائيش همكح ىف دمتعي الف باتكلا
 هانيأر ام ىري ال ناك ناو همكح يف انيأر دمتعي الف هباوص هدنع حصي ل

 ام قحلل اقفاوم هانيأر انإ الولو قحلل اقفاوم هاري لب قحلل افلاخم قحلا نم

 ناك نا متيأرا لاقف لئاس لأس ناف . قحلا فلاخي امب هيف لوقن نا انل لح
 نيب ثدحو رارقالا لها نم ةربابجلا هيلع بلغت دلق مالسالا راصما نم ارصم

 . اهلك لوصألا يف هريغ وأ ثاريم نم رمأ رصملا كلذ نم سانلا

١٢٦٨



 نونالنلاو يانلا بابلا

 داهتجالاب ةمئالاو ماكحلا رمأ يف

 ىأرلا نم رمألا ذاوش كرتو
 ةقفشلاو حصنلاب اهيلا مك وعدنو هللا ىوقتب مكيصونو دودوم ىبأ ةريس نمو

 متناو نحن لصن نلو . هللا قح يف نيحصانلا هيلا هللا ىعد اك قحلا ءادالاو

 نم فلخ مش اهنمو . نيقيلاو هل صالخالاو هللا رمأل مظعتلاب الإ كلذ ىلا
 مملوق يف نوضاملا ءافوو اهل عييضتلا ىلع اهوتمتو ملزانم اوعدا فلخ مهدعب

 اورقا امب مهنم رارقالاب مهباوث اولاني نلو مهليبس ىلع اونوكي نا اوجرو مهلامعاو
 مهيناماو مهسفنا مهترغو هيلع مهقانيم اوذخاو هب اورماامب لمعلا اوعاضأ ناو هب
 اهنمو . نورتفي اوناك ام مهنيد يف مهرغ مهنا هللا مهركذ نيذلا ةلزنمب اولزنف

 ىلع ءيش ىلع هنم مهنا مهسفنا اوتمو هب مهترغل قحلا لزانم مهيلع تنابف
 قحلا اودارا اذاف هتلصب هللا مهرمأ ام اوعطقو هب اوفختساو هنم اوعاضا ام

 اوراص اذاف اوماقتساو اوفو نيذلا راربالا هب قبس اميف الا هودجي ل هتفصو

 ىلع ةجحلا اورصباف مهرورغو مهتنامأو مهلامعأ مهتءاج هيلع مه ام ىلع

 الو هللا اوقتاف . نيقيلا الو لمعلا يف اوغلبي مل و لوقلاب مهريغ ىلعو مهسفنا
 تكله ام لاق هنا يع يبنلا نع انغلب هناف اهيلع اوميقتو مكسفنا ةكله اوفصت
 رمع لاقو اهنمو . نوعزني الو مهسفنا ةكله نوفصي اهسفن جحت ىتح ةما
 نأ سانلا انفاخ اذإ انل ليوو 2 هللا قتن مل نا انل ليو : هللا همحر باطخلا نب

 نسحو هللا ىوقتب كيصوأ : ةيطع نب بيبش باتك نمو . هللا ىوقتب انورمأي
 ذخأ دقف تفلح يذلا رمألا ةفرعم بلط يف بصنلاو ةمكحلا لصا يف رظنلا

 ليفك هب ءافولا ىلع هللا كلعج دقف هنم تفرع امي لمعلاو & كقاثيم ةفرعملا ىلع
 . نولعفت ام ملعي هللا نا

 يكزا لهاو ناليغ نب مشاه نعو هنع يلع نب ىسوم نم باوج نمؤ
 ةقثلاب هنم ذخؤي ىتح ريكفتلاو رظنلاب أدتبي رما اذهو . كلملا دبع مامالا ىلا

 . بئاغلا لاقم هيف عطقنيو ةعابت لك نم ربيو رما لك يف
_ ١٣٢٩١



 كدي يف نا ريغ رفيج نب انهملا مامالا ىلا بوبحم نب دمحم ةريس نمو
 للع هلوسر ةنسو هللا باتك نم اهملع اوجرختسا ىتلا مهراثا نم انيدياو

 كلذ نع ريصقت الو لمع الو لوقب كلذ ةزواجم انل سيل ام نيحلاصلا راثاو
 ةقرافمو مهيلع انعط مهراثآل كرتلاو مهيلع فالخلاب ىفكف ةعدب الو ثدحب

 ماماو بدؤم تناو اهنمو . ةبقاعلا ءوسو ةمعنلا لاوز فاخن كلذ نم مهل

 باتك يف هل لصا ال رثأ لك رذحأو . كدعب نم لمعي اهبو راثآلا ذخؤت كنعو
 ىسوم باتك نمو . نيحلاصلا راثآ يف الو ال كلع هللا لوسر ةنس يف الو هللا
 غلبيو هماقم رما لك غلبيو هماقم رمأ لك ميقت ىتح ءيش ىلع تسلو مامالا ىلا
 ىذلا نيبملا قحلا ىلع هنم نوكتو نيقيلاو ةفرعملاب هنم ذخانو همامت رما لك

 . باترا نم هيف باترت الو اكله كسفن ىلع فاخت الو اكش هيف ىرت ال

 نم ًارهطم سبللا نم اربم رمأ ىلع كلعج هللا ناف . باع نم هيف كبيعي الو

 باتكل نمو & مهنع يضرو مهاضرا دق ءايربا كلذ نم هلها لعجو سندلا
 . ريرغت يف هسفن لخدت الو ريذعتب لمعت الو ركنت ام عدتو رصبت امب لمعت ناو

 سيل كلذف هربح هل رهطو هردص مد دق رما لك اماف باتكلا نمو

 دقف رمألا نم تلبقتسا ام اماو . هنم رارفلاو كاسمالا كل ملساو رايتخا يف

 كب رومالا ىلواو . اهنظت ةنظمو اهوجرت ةيجرل بهذم كلذ يف كل نوكي
 ررغلا كنيد دلقت الو ث ةقثلاب الإ رمألا اذه يف كسفنل ذخأت ال نا

 مهل نيب امو هللا دبع نب ناسغ مامالل دودوم يبا ةحيصن نم : ةلأسم
 . كلذ نسحأب اوذخأي ىتح اودهتجا مهيلع لكشأ امو ةنسلا وأ هوعبتا باتكلا
 قوقح ىيف اورظنت ناو قدصلاو ةماقتسالا مكيلع قحيف دودوم يبا ةريس نمو

 نم اهب اوتأو هؤايلوا هب لمعو دنلل هيبن ةنسو هباتك يف اهمكحأ ىتلا هللا

 مكيلع هللا قوقح عيمجو مكماكحاو مكتاكزو مكتالص نم مكمزلأ ام عيمج

 نوكيو اهب مايقلا مهاوس نمو لدعلا ةمئا اهب ىنعت ىتلا مالسالا ضئارف نم

 تابثاو ةللا نيدب ءاملعلا دنع قحلا مهل قحيو اهب ءافولاو اهظفحب مهلاني ام مالسالا

 ةمئالا اطخ ناف اهريغ ىلا اوفلاخو اوعاضأ اذإ . مهيلع كلذ لوزنو مهل ةيالولا

_ ١٧٤٠١



 اوعبتاو اوراجو اؤاطخا اذا مهنا كلذو ءالب سانلا ىلع هدشأو اطخلا مظعأ وه

 ةجحلا دعب مهئأطخ ىلع طخ ىلع مهالوت نم كلهو اوكله مهئاطخ ىلع
 رومألا يف رظبلا كلذ ءارو نم نا مث اهنمو . اوكله هب امم اوتأ امب ملعلاب مهيلع
 مايقلا مهب ىدتقملا ءاملعلاو ةمئالا ىلع هللا بجأو ىتلا نيدلا لهأل ةمزاللا
 قح سيل وأ هملعي قح لك ناتكب هيلع طخس و هللا طخسا اهعاضأ نمف اهب
 فرعيو هسفن اهيلا نئمطت ال ينامأو رارتغاو لهج ىلع هقح كرت وأ لطابب
 ارابكتساو افافختسا كلذ درو هيلع هلدعو هللا باتكب نيلئاقلا لدعلا لهأ ةجح

 اهب لمع نم موق نم رثأ اهيف ناك دق رومأ تقبس دقو ث هللاب ةرغو اينامأو
 . مظع ثيدح وهو هلهأل هغيوست الو هلوبق نيدلا لهأ عسي ال

 اثدحم ىوا وأ اثدح ثدحأ نم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق دقو

 اهيف قحلا ةماقا ءاملعلا ىلع قحي اهلها نم ثدح رومألا كلتف . هللا ةنعل هيلعف

 هلهأ نم ةبوتلا تناكو هنع اوزجع امم تاف امو . هيع مهردقاو مهفلك اك

 سيلو . مهيلع عسو نملو هلهأل جرخلا انوجر قحلا ءادا ىيف مهنم داهتجالاو

 مهرضح دقو هلها ىلا هودؤي نأ هللا هبجوأ قح كرت ءاملعلل الو ةمئالل عساوب

 ريغب كفس مد الو قح ريغب دحا لام نم لدعلاب مهنيب مكحلا مهمزلو هلها

 ًأجلي سيل هناو هيف هروج فرعيو هعضوم فرعب مكاح نم ناك مكح الو قح

 قح نم ةمئالا مزلي ام لك كلذكو . هباطخ يف ةهبش الو ملسم لوق ىلا هيف
 لدعلا لها ةنس فرعتو اهيف بجي امو عضوت ثيحو تاقدصلا ذخأ نم ةيعرلا
 ناك ام لحي ال امارح قحلا كلذ فلاخ نم ةيالو نوكت اميف مهب ىدتقلمل
 لضي الو عنص اميف هعسي رمأو ةجحب تأي مل ام كلذ يف لدعلا لهال افلاخم

 ىدتقملا لدعلا لهأ لوق هيف فلاخ مكح نم فرع امو كلذ ىلع ىلوت نم

 ةمئالا هيف رذتعا امو . هتماقا الإ عست مل ةنسلاو باتكلاب هلدع فرعو . مهب

 ذوخأملا ءاهقفلا نم ىأرلا فالتخا نم ءيش ىلا أجلي مهنود مه نيذلا ماكحلاو

 عسوت ام ىلا هيف ءاجللاب اورذع هومسق مسق وأ انلبق هب اومكح مكح يف مهنع
 هملساو رومالا لضفأل رايتخالا يف ءاملعلا دنع لضفلا ناكو . نوملسملا هيف
 كلذب نولماعلا ا ناف نيدلا يف هبج وأو قحلا لا هب رقأ و هبشلا نم هءارباو
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 سفنألا نئمطت الو هببست فرعي الو هلدع رقتسي ال اميف وهو هل رايتخالا الا
 اولي نا مهدنع مهل زجي مل و ةيالولا نيملسملا ىلع هل بجت مل و . لوتي مل هيلا
 هنم لضفا هريغو عساو ريغ هلعل نيملسملا ءاملع ىردي ال امب نيملسملا رمأ
 تانيبلل تاهبشلا كرتتف هب لمعلا ارفكم الضم أطخ نوكي نا فاخي هناو ملساو
 بغر نمو هب هيلا متند ام نايب اذهو رودصلا جلثتو بولقلا اهيلا نئمطت ىتلا

 هيف لخدي امل فوقولا ىلا سانلا ضعبل ةيالولا كرتت دقو . هل ةيالو الف هنع

 قحلا ةفلاخمب ةنيبلا ىلع كلذو ةءاربلا ىلا ةيالولا كرتتو © ةهبشلاب لماعلا

 هللا ىلصو اهب لومعملا نيحلاصلا راثآو كّقيقَع هيبن ةنسو هللا باتك يف فورعملا
 .ملسو يبنلا دمحم ىلع

 ليوو هللا قتن ةتن مل نا انل ليو هللا همحر باطخلا نبا رمع لاق دقو اهنمو

 يف ةجحلا عاتسال نكمي مل نمف . هللا ىوقتب انورمأي نا سانلا انفاخ اذا انل

 الا هتيالو نيملسملا عسي نايب الو رذع هب نيدي اميف نكي مل و قحلا نايب

 رومألاا يف لدعلا عبمج هيف ف لخدي اذهو . هيف وه امع ع وزنو اهثدحي ةبوتب

 مهرخا ىلا هيلع هللا ةمحر باطخلا نب رمع ندل نم مكلبق ةمئالا تمزل ىتلا

 يف اهب مايقلا مكيلع ىتلا لامعالا نم مكلبق ام ىلع لدت لمج هذهو . مويلا
 نيملسملا روما ىلي اميفو هيف نيملسملا ىلع قحيو هيلع قحي امو مامالا ةماما

 فرع لهو لدعلا يف كلذ باصا لهو هقح يف عدي امو ىتأي ام فرعي ىتح
 راثآ ةقف ةقفاومو هللا باتك ىيف قأ ام لدع هللا نيدب هللاب ءاملعلاو ملعلا لها

 . نيملسملا راثا يف تفخ ريغ نيب كلذ ناف . نيملسملا نم نيضاملا نيحلاصلا

 فلاخ نمو . هتيالوو هتعاط تقح دقف ةمئالا نم لدعلا باصأ دقف ملع نمف
 الو بوتي ىتح هتيالو لحت هب اولمعو نوملسملا هب ناد يذلا نيملا لدعلا

 موي ذم مكانع ام يف اهلك رومالا كلذكو اهنمو . ىلاعت هلل عيطمل الا ةعاط

 لاومألاو ءامدلا يف اطخلاو باوصلا هيف مكنم ناكو ماكحألا مكيلع تبجوأ

 اطخ نم هتماقإ .ىلع ردق امف اهقح يف اهجارخإو تاقدصلا ذخأو ج ورفلاو

 ىلع هتماقاف ليبس هيلا نكي مل و تاف امو ءاملعلاو ةمئالا كرتب هللا رذعي ل

 مث راهن نم ةعاس ولو قحلا اوميقأو هللا اوقتاف اهنمو . مهباسح ىلو هللاو هلها
_ _ ١٤٦٢



 قدصلا عم قحلاي لوقلا سانلا ىلع ام لوأ ناف لطاب لك نم نيبئات هللاب اوقحلا

 ىفوا بتكي وهو نيملسملا نم لئاق لاق دقو . بيطلا ملكلا هللا عفري لمعلابو
 هيف ماقي اموي قحلا ىدؤي نا ىنمتي نم مكناوخا نم ناك هنا مكلبق لضفلا

 راثيإو هلدع ىف هللا ةقفاومب بونذلا نم اورهطتف . هللاب قحلي مت هرماو هللا لدع

 افيح الو افعض هقح ةماقاو هللا رما نم هيلا متيعادت اميف نا اونظت الو هتعاط

 اوبسك ام مهلو اولمع امب اوضم دقف نيملسملا نم ىضم نمم دحال اقارف الو
 مكيجني الو مكنع نونغي الو . ائيش هللا نم مهنع نونغت الو متبسك ام مكلو
 بجوا ام ةماقا نم لضفاب مكولصي نلو هلدع ةماقاو هللا قح ظفح الا مهاياو

 دقف هل نيقحتسملا هلهأ اوناك وأ اونوكي ناف . قحلا نم مهيلعو مكيلع هللا

 اولذو هللا اوقتاف . مكنم نوكي امم ءيش مهنع ىنغي سيلف الاو هيلا مكوقبس
 ايندلا ىلا نوكرلاو هللا ىلع وتعلا لها نم هنم نوءري نمع نوهسي الو هقحل

 هلدع ءاهقفلا فرعي امب الا ائيش نيملسملا نم دحا ىلي ال ىتح قحلا وميقاو

 ذخا الو مكح الو مسق يف ىتؤي رمأ نكي الو نيضاملا نم نيحلاصلا راثا يف
 تبثت ةءاربب هقح عطقي دحا الو هل تبنت ةيالوب اقح لاني دحا الو ءاطع الو
 . نيحلاصلا راثآو فيفع هيبن ةنس يفو هللا باتك يف فورعم لدع دعب الا هيلع
 لالضلا نم ىتأ ام نايبب هيلع هللا ةجح دعب هالوت نم لضو لض اذه كرت نمف
 ناتك نم هللاب ذوعنف اهنمو . ةنسلاو باتكلا ججحب كلذ ىلا هل ءاملعلا ىعدو

 هللاب اوقحلا مث راهنلا ضعب ولو قحلا اوميقأو هوقدصأو هللا اوركذاو قحلا
 مامالل دودوم يبا ةحيصن نمو ةريسلا هذه ريغ نمو (ةخسن يف) نيميقتسم نيملسم
 هللا دنع نيدلا نا نودهشي ةكئالملاو دهاش هب هللا 3 هللا دبع نب ناسغ
 ىلع ربجتملاو هللا مسق ام ريغب مساقلاو هللا لزنأ ام ريغب مكاحلا ناو . مالسالا
 نم الو هللا نم سيل تالضملا تاهبشلا ىلا تايداهلا تارينلا تانيبلا كرتب هللا
 لهأب ةفأرلاو لدعلاو مسقلاب هأدتبم دنع هساسأو مالسالا لصأ ناف هلوسر

 مالسالل فرحنملا ةيعرلا نم ءىسملا نع وفعلاو نينسحملا نم لوبقلاو ىوقتلا
 7 اهفأري مل و اهحصني ملف ةيعر ىعرتسا نم هناف ، هقح هيلا ىدؤي ىتح
 هيلع هلل ١ مرحو ء ءابه هلمع ناك كلذ ف هلو هيلع هلل ١ لعج ام اهئ ارو نم طح
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 لوسر نع تلبق ام ساسأ عبتاف عجار الو بئات ريغ هللا قح هكرتب ةنجلا
 ىلع اوعمتجا موق اميأ ، اهب الإ مالسالل ماوق ال ىتلا لاصخلا هذه اهنمو . هللا
 الو ةهبش ريغ يف مهقوقح نيملسملل ذخألا ءيش يف هلل اونوكي مل اهفالخ
 ثيح الا هنوعيضي الو مهتملك هيف فلتخت الو مهل ودع ىضرت امب الا نوذخأي
 ةنسلا وا هوعبتا باتكلا مهل نيب امو ةحلاصلا ةينلا داهتجاب قح هلل هنا نوملعي

 اذه ىلع مهباع نمف كلذ نسحاب اوذخأي ىتح اودهتجا مهيلع لكشأ امو

 .. ةنيهر تبسك امب سفن لك . هنم هللا ءىربف

 عمتجملا نيملسملا راثآو ةنسلاو نآرقلا نم اذه انملع رثؤملا يبا نع : ةلأسم
 لئاق لاق ناف & تافصلاو ثادحالا باتك نم اضيا هنعو . ةذاشلا ريغ اهيلع
 ناك اماما امدق نيملسملا نم نيلجر نأ ولو نيملسملا ىأر ضعب يف دجن انا
 هب لومعم ذاش ىأر لك سيل مهل ليق . هتماما اوزيجي نا نيملسملا ىلع اقح
 ةروشمب الا نوكت ال ةمامالا نإ مهءاملعو نيملسملا ءاهقف هيلع عمتجا ام كرتيو

 ءاهقف نم رضح نم ازئاج ناكل تام مامالا نا ولو نيملسملا ءاملع نم
 انا اولاق ناف باتكلا نمو . باغ نم نورظتني الو اماما اومدقي نا نيملسملا

 فلسلا راثاو هللا باتك هل ليق . نيملسم نيلجر دقعب زوجت ةمامالا نا ظفحن

 ىروشلا تلطبل نولوقت اك ناك ولو هنع نوظفحت نم ىلعو مكظفح ىلع مكاح
 نينثا لك ركمو اورواشتي مل و اوعمتجي مل و رما انع اذا ناكلو نوملسملا ركامتو
 نينثا لك ىعداو . مهنيب اميف اوسلاجتو ةمامالا يف اوقبتساو عضوم يف مهنم

 ضعبل امصخ مهضعب راصو دوهشو مكاح ىلا وجاتحاف ةمامالاب قبسلا مهنم

 ىروش مهرمأولل لوقي هللاو ىروشلا لضف نيأف ذاشلا ىأرلا نم هلل اشاح
 مهماكحا عيمج تناك اذا ةوعدلا لها نم هرضحي نمو لماعلا ىلعو هئمهنيب

 ىضم نمم رثا الو ملعب سيل مهسفنا ىأرب مهتيعر يف مهنيد هب نولمعي امو

 مهو يناعملا هذهب اهنم اولحتسا دق وا ةوعدلا لهأ ءالؤه له ملعلا لها نم
 مكح يه امنإ ماكحالا نا مكاياو هللا انمحر اوملعاف . ةلمجلا يف امب نورقم
 باتكب ءاملعلا ىدهلا لها ةمئالا راثآو كقيفَع هللا لوسر ةنسو هباتك يف هللا
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 الو هللا مكح ام لمعي مل نمو 3 هب مكح كلذ ملع نمف هلوسر ةنسو هللا
 ريغب هللا دابع يف مكحي هل زوجي نمم سيلف ىدهملا ةمئا راثآ الو هلوسر ةنس
 باتكب ملعلا لهال مكحلا لحي امناو . هلها ىلا هكرتو مكحلا لازتعا هيلعو ملع

 نا هل زبي مل كلذك نكي مل نمف ءاملعلا ىدهلا ةمئأ راثآو هلوسر ةنسو هللا
 "بهءارأ مهميدقتو ءاوها مهعابتاب سانلا لض امناو ىده ريغب امكح هيأر بصني

 لاق دقو . ابيصم ىأرب ناك نم لك ناكل قحلا ملعي ل نمل ىأرلا ناك ولو

 ايندلا ةايحلا يف مهيعس لض نيذلا الامعا نيرسخألاب مكتبنا لهأل ىلاعت هللا

 قحلا دعب لهجب ةيصعم بكر نم رذعي مل و هماعنص نونسحي مهنا نوبسحي مهو
 ام ىلع ءاملعلا مهئاملع نع انيلا هولقنو هللا مهمحر انفالسا رثا يذلاو . اهيف
 باتكب املاع ناك نمل زوجي امنا ءاضقلاو مكحلا نا اولاق مهنا هوداو اولمحو اولقن

 ةمئا دا راثا نع هللا لوسر ةنسبو هضئارفو هدودحو هماسقأو هماكحاو هللا
 نم امكح هيف دجو ناف 0 هللا باتك ىف هرظن رمأ هيلع درو اذاف ىدهلا

 ا لو ا ا مكح هل نكي م ناو هب مكح

 ةمئا راثآ يف هدجوو هلع هللا لوسر ةنس يف هدجي مل ناو هب مكح هع

 نيملسملا نم ىأرلا لها هيف رواش مهراث ا يف هدجي مل ناف هب مكح ءاملعلا ىدهلا

 ىأر ناو. . هيلا برقاو قحلاب هبشي هنا هوأر اذإ هيأرو مهيأر هيلع عمتجا امف

 مكحلا كرت اعيمج هوفلاخ ناو هيأ ر ىأر نم ىأرو هيأرب ذخأ مهضعب و وه

 ناك اذا ءاملعلا نم هيف رواشي نلو مكاحلل ىأرلاب رظنلا زوجي امناو . هيأرب هيف

 هخسانو . هماسقاو هماكحاو هللا باتكب ملعلا نم مكل تفصو ام ىلع اوناكو
 ءاملعلا ىدهلا ةمئا راثآو هكلع هللا لوسر ةنسبو ههباشتمو همكحمو هخوسنمو
 باتكلا ىلع هوساقو هيف اودهتجا اذا ىأرلا مهل زاج كلذك اوناكو ناك اذاف

 اونوكي مل و نكي مل اذاو ىأرلاب رظنلا مهل زاج قحلاب هبشا هوأرف رثألاو ةنسلاو
 اولاق مهنا نيملسملا ءاهقف نع انغلب كلذكو . يأرلا مهل الو هل زجي مل كلذك
 ةلع هلوسر ةنسو هللا باتكب ملعلا نم مكل تفصو ام ىلع مكاحلا ناك اذا
 ةروشم نع مهيأر ناك اذاف ءاملعلاو ىدهلا ةمئا راثاو

١٤٥ _



 . كلذف ًأطخأف هيأر دهتجاف مكل تفصوام ىلع يارلا مهل زوجي نيذلا ملعلا لهأ

 هل زوجي دحأ ةوعدلاب رارقالا لهأ نم نكي مل اذاف هئطخ نع هللا اوفعي نأ اوجرأف
 ملو قافالا ىف نيملسملا نم ملعلا لهأ هيف ارواشوا اولجعي ملو كلذ اودر مكحلا

 ريغب مهيأرب اومكح اذإف ىأرلا ىف لدعلا ةفرعم ىجري مل ملع ريغب ءارالا نم ذفني
 اوقح وأ امارح ولحاو ًالالح اومرحو اؤاطخأو يأرلاب هملع ىلع مه زوجي امب ملع
 . نيمآ اوناكو كلذب اولص هب اومكح اميف لدعلا اوفلاخ وأ اقح اولطباو ًالطاب

 نأ اوجرن اناف . سانلا نيب ًايضاق بصني نأ ىغبني له ىمعا لجر نع ةلأسم
 . ويغب هللا مهينغي

 نا الإ كلذ لوقت الف هدبعل وأ هدلو وأ هكيرشل همكح زوج لهو ةلأسم

 . ىسعف كلذ ىف هكيرش وه امنإو هب مكحي اميف هكراشيال كيرشلا نوكي

 هنا ملعام الإ هؤاضق متي لاق . دبع هنا نيبت مث اماكحأ مكح ماح نعو ةلأسم

 . هيف راج
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 نوثالثلاو ثلاثلا بابلا

 مامإلاو راحلا اطخ نامض ف

 هنا ليق دق لاق . همكاحو مامالا أطخ نم لاملا تيب ىف نوكي امع هتلأسو
 لهاجتلا ىلع ال وصبب كلذ ناكو لطابلا نم ويغب ًاطخاف قحلا نم هيلا دصقام
 عابتا نم هميرحتب نيد ام كهتناام اذاو ،هللا لام تيب يف هنا ليق دقف قحلا يف

 امناو رثا الو هتنس الو هللا باتك ليوأت ليبس ىلع ال ماكحألا ىف لوخدلاو هاوه
 لاق نم لاق دقو ارغاص هسفنو هلام ىف كلذف الهابت هسفن نم ءايشالا عرتخا

 نم هللا لام تيب ىف نوكي امنإو هلام ىف هنا عامجالاو ةنسلاو باتكلا فلاخام هنا
 اذإ كلذ هل زوجي هنا نظو . لهجب هيف لخد ولو كلذ نودام هلاعفا نمو . هماكحا

 هرومأ عيمج ىف لدعلا ماكحا نم جرخامو ةقدصلا ضبقي الجر رما دق مامإلا ناك

 ىف ىدنع وهف مكحلا ىف أطخلا هجو ىلع ملعب اهيف لخديو ماكحألا رصبي ناك اذا
 وهف عامجالاو ةنسلاو باتكلا فلاخ امم هدر ىلع ردقي ملو فلت اذا هللا لام تيب

 تيب ىف ناك هدر قحلي مل نأو هدر قحلا نا ناكام ثيح قوحلم هلهأ ىلا دودرم
 . هيف هيلع دوقال هللا لام تيب ىف هنود سفنألا ىفو هللا لام

 اذهو . ةقتالا قلطيو سبحي نم سبحلا ىلع لعجي نأ هل زوجيال مكاحلاو ةلأسم
 ىف ىجر اذا ةقث ريغ انيما لعجي نا هيلع قيضيال هنا وجرأف زئاجلا ىف اماو مكحلا ىف

 . هب رمؤيام قوف ىدعتي هنا فخي ملو هسبح ىليإ يذلا كلذب موقي احالص كلذ
 ىدي ىلع ويغل قحلا سبحلا هيلع تبث دق نمم سبحلا نم دحأ بره ناف هل تلق

 رمؤيام قوف ىدعتيال هنا نمؤي هنا الإ ةلادعلا ىف ةقث ريغ وهو سبحلا ىلي ىذلا اذه
 هسبح نم براهلا نم فلت ىذلا قحلا متاحلا نمضي له هب رمؤيام عيضي الو هب

 مل اذا هسفن كلم ىف كلذ نمضيال هنا ىعم لاق . قحلا هيلع قلعت دق ىذلا
 كلذ نامض نوكي نأ بحاو عييضت ىلا دصقي
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 ىف هيدي ىلع فلتت ىتلا قوقحلا نم ءىش هلام ىف همزليال مكحلاو لاملا تيب ى

 الام ىلع دمعتي و ءىش عييضت ىلا دصقي ملام همكح ىف ءىطخي وأ ماكحألا

 ريغ نم هيدي ىلع عيضي وأ مكحلا هئطخي ىذلا كلذ نوكي نأ ىنبجعيو . هعسي
 نكي مل تيب هلل نكي مل نإف هل تلق . هللا لام تيب ىف دمعت ةخسن ىفو داعا

 كلذ دعب لام تيب هللا ردق ناف تلق . ىدنع اذكه لاق . هلام نم هؤادأ هيلع

 ناك اذإ هنأ ىعم لاق . لاملا تيب ىف مكحلا ىناعم نم همزلام ىدؤي نأ هل له
 . ىدنع هل زاج هيلع ردقو كلذ كلمي

 تلصلا مامالا ىلا بوبحم نب دمحم هللا دبع ىبا باوج محرلا نمحرلا هللا مسب

 رون نم كل بهيو كسفن اهيف دمحت ةيفاع كايإو هللا انافاع دقف دعب امأ كلام نبا

 ىباتك ديجم ىلع يلو هنا انل كلذ لعجيو كسمر اهب ءيضيو كسنأ اهب متيو كسبق

 دومحم لاح لك ىلع هللاو هيلا نسحأو هيلع هللا معنأ نم لاحب ىلبق نمو انأو كيلا
 نسحو كتمالس ةفرعم نم بحأ ىذلاو هللا ىف كبحأ . ىلا كباتك لصو دقو

 كيضر تركذو ريثكلا هلضفو ريسلا هللا رتس ىف تلزالف كيلا هللا عنص عيمجو كلاح

 هسبحو للا هكردأف سبحلا نم ماحقنالل هتدارإ نم ناكامو . سوبحنا لجرلا رمأ لل
 نيذلا برض نم هب اصأامو ضرملاب ىدتعاف هبرضب ترمأ كناو هتينما نود هب عطقو

 نم تدراف تام مث امايأ هللا ءاشام شاعف هبرضب تنأ ترمأف نجسلا ىف هوبرض

 اصالخ كل هب وجرأام ىلع اصاصق وأ داشرأ هءايلوأ ىطعت ناو . ًاصالخ هرمأ

 مهل كمزليام مهيطعتل كورضحيل هءايلوأ ىلا تلسرأ دق كنا تلقو . ةءاربو ةابنو

 كعمو كل نوكي نأو كتبقر قتعيو كتبوت لبقيو كتئيطخ كل رفغي نا هللا لأساف

 دق قيحرلا نم كيوري نأو قيضو ةنتف لك نم كجرخأو . قيفوتلاب كرمع ةيقب ىف

 ةيدلاو هيف دوقال ةيح يلاولاو مآحلاو مامالا أطخ هنأ هللاب ملعلا ىلوأ نم انيورو انظفح

 وأ مكاحلا وأ مامالا نوكي نأ الإ نيملسملا لام تيب ىف شلا نم ةيدلا نودامو
 هيف هيلع نوكي كلذف هيف فالتخاال ىذلا قحلا فلاخو مكحلا لدب يلاولا

 ركبلا ىنزلا هيلا عفري مامالا لثم كلذو شيألاب مدلا ءايلوأ ىضري نأ الإ صاصقلا
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 مهارد ةعبرأ نم لقأ قراسلا وأ هعطقب رمأيف هوتعملاو ىبصلا قراسلاو همجرب رمأيف
 رمأيف دبعلا وأ ىدوهيلل فذاقلا وأ . هلتقب رمأيف هنبا لتق دق لا وأ هعطقب رمأيف

 املف امامإ نوكي نأ لبق الجر لتق الجر ىأر دق مامالا نكي وأ . دحلا هدلج
 ءاسن ةداهشب ادح ماقأ وأ هدحو هتداهشب هلتقب رمأف . هنلع هيلإ عفر ًامام] راص

 قراسلا دح ماقأ وأ نيتأرمإو لاجر ةثالث ةداهشب انزل ادح ماقأ وأ نهعم لجرال
 هيلع عمتجملا رثألا وأ ةنسلا وأ نآرقلا فلاخي امم اذه هبشي امو ةأرمإو لجر ةداهشب

 نم شرألا مهيطعيف شرألاب قحلا ءايلوأ يضري وأ صاصقلا هيف همزلي اذهف هبشي امو
 ينازلا ركبلا دلج ىف اههجو ىلع دودحلا ماقأ اذإ امأو نيملسملا لام نم سيلو هلام

 صاصق الف دودحملا كلذ نم تامف رمخلا براش دلجو قراسلا عطقو فذاقلاو
 امأو ، نيملسملا لام ىف الو هلام يف الو هسفن يف مامالا ىلع ةيد الو هيف
 ديقتلا هيف هيلع ىري امف هديق وأ تامف ريزعتلا هيف ىري اميف الجر رزع اذإ
 دارأ وأ نجسلا نم حرجف نجسلا هيلع ىري اميف هنجس وأ هلجر تبيعف
 نم حورجملا ذخأف احرج لجر حرج وأ تامف مامالا هرزعف همحتقي نأ

 . تامف مامالا هرزعف هنع ىفع وأ ءاش نا حراجلا
 يف الو هلام يف شرا الو صاصق هيلع سيل نيملسملا ءاهقف ضعب لاقف

 ءيش هيف همزلي الف مهتمئأ نم نوملسملا هرثا دق امم اذه نال نيملسملا لام
 وجرأو مهلوق رثكأ وهو ءاهقفلا نم نورخآ لاقو . دودحلا ةماقا همزليال اك
 صاصق كلذ يف مكاحلاو مامالا ىلع سيل نأ هلدعأو هأربأو هملسأ نوكي نأ
 لام تيب ىف هنيد كلذل نوكيل نكلو هلام نم شرأ الو ةيدالو هسفن يف

 ىنغلب اميف نيملسملا ءاهقف نم درفم دحاو لجر لاقو انذخأ اذهبو نيملسملا
 ءايلوأ كلذب يضر نأ هلام يف شرألا وأ صاصقلا اذه يف مامالا نأ هنج
 ول لوقأ انأو . لوقلا اذهب ذخأ الو هقفاو ءاهقفلا دحأ نأ ملعأ الو مدلا

 نم ينثدح دقو هتيالو نع تفقول لتقف هسفن داقأ مث اذه لعف ًامامإ نأ

 هرهم نم الجر رزع هنأ تانسحلا هل هللا فعاض مامالا ناسغ نأ هب ق قثأ

 ءاهقف نم هللا ردق نم راشتساو هئايلوأ ىلا لسراف تام مث هللا ءاشام ثبلف
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 وه ذخأي مل و نيملسملا لام تيب يف ةيدلا هيلع اوأرف كلذ يف نيملسلملا

 وأ صاصقلا هيلع لاق يذلا لوقب اهقفلا نم هرصع ىف ناك نم الو

 محل نعذاو نيملسملا لام تيب نم ةيدلا ىلإ لجرلا ةثرو ىعدف هلام ىف شيألا
 ةلمج نود اوذخأي نأ ىلإ اولزنف حلصلا ىف نيملسملا نم هللا ءاش نم مهملكو كلذب

 اذهف نيملسملا لام تيب نم ةيدلا ىف حلصلا نم هب اوضرام مهاطعاف ةيدلا

 ةيدلا ىلإ لجرلا ةثرو وعدت نأ كرمأ نم هيف ىنترواش اميف يلوقو . يأرو ىظفح

 اهايإ مهطعاف نيملسملا لام تيب نم اهلك اهوذخأ ناف نيملسملا لام تيب نم
 مهطعاف ةيدلا نودب اوضرف حلص يف دحأ مهملك ناو نيملسملا لام تيب نم

 ةعسو لح ىف كنولعجيو نيملسملا لام تيب نم قحلا ةهج ىلع ةيدلا نود اوضرام
 ناو . ىلإ بحأ وهف كلام نم اهتلعج نا ةبقر قتعتو هيلإ بوتتو هللا رفغتستو

 كليوأتب هللا دارأ هللا ءاش نإ كل عسناو كلذف نيملسملا لام تيب نم اهنمث تيطعأ

 يملعو يظفح غلبمو ييأر دهج اذهف ، صانملا ةتنج ىلإ كلو انل لعجو !صالخلا
 . هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو كنعو انع هئاضرو كلذ لوبق هللا لساف

 لامب مكاحلا هل مكح نمعو ديعس يبا نع نظا ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 رمأو هلامعتسا الإ هعنم امو هب نادو نيملسملا لام تيب ىلإ هجوتي امم نامض لجر

. ملعأ هللاو كلذب ةمالسلا هل ىجر نيملسملا لام تيب مدع وأ نيملسملا



.. 

 نونالنلاو عبارلا بابلا

 مهتاضفو ةربابجلا ماكح ف

 محرلا ن نمحرلا هللا مسب

 تبلغت دق مالسالا راصمأ نم ارصم ناك نا تيأرأ لاقف لئاس لأس نإ

 نم رما رصملا كلذ نم سانا نيب ثدحو رارقالا لهأ نم ةربابجلا هيلع
 هيلع اوعمتجي ل و همكح ف ءاهقفلا فلتخأ دق امم هريغ وأ ثاريم

 مهنوعنمي مأ ًاضعب مهضعبل مهنوعديأ كلذ يف ةيابجلا نم رمألاب ماوقلل هجولا فيك
 مهتعاط نيملسملا مزليال نيذلا ةيابجلا نم دحأل سيل نأ متلق متنأو مهنوعنمي فكو
 . ءاهقفلا هيف فلتخا دق رمأ يف ءاهقفلا ءارآ نم يأرب مكح ىف ادحأ اوربجي نأ
 نأ لوقن نكلو كلذ يف مهنم مكحب . سانلا اوربجي نأ ةربابجلل سيل معن لوقنف

 اضعب مهضعب ىلع اولهجيال نأ ىلع سانلا اوعنمي نأ مهماكحو محلامعو ةربابجلا ىلع

 ذخأ هسفنل امكاح سانلا نم دحأ ىلا اقح هسفنل بلاطلا نوكي نأ لهجلا نمو

 ةجحلا كلذ ةماق ىلع عمتجم همصخ ىلع هل موقت ةجح ريغب رهقو ربج هديب هقح
 نيملسملا مزلي نيذلا رمألا لوأ نأ نيملسملا ءاهقف عامجا نم نأل نيملسملا ءاهقف هل

 يف مهفلاخ ولو لدعلا نم مهمكح يف اوأر امل ايارلا ىلع ذفان مهمكح مهتعاط
 يف مهتعاط ةمزاللا رمألا يلوال دايقنالا عيمجلا ىلعف ءاهقفلا نم مهفلاخ نم يأرلا

 ماكحأ وأ باتكلا ماكحا مهماكحأ نم ءيش ف اوفلاخي مل ام هماكحأ عيمج
 نأ نيملسملا نم دحأل سيلف ةمألا ماكحأ هيلع تعمتجاام ماكحأ وأ ةنسلا
 مامإ ناك ولو هيلع عمتج مكحي الو ءارآلا نم يأرب دحأ ىلع هسفنل مكحي
 3 هريغ هل مكحي نأ الإ همصخ ىلع هسفنل مكحي نأ هل زاجام نيملسملا
 ناك همصخ ىلع هسفنل ذخأيو همصخ نم هديب ذخأي يذلا اذه ناك املف
 همصخ ىلع هسفنل مكحم نأ دحأل سيل نا ا نيملسملا لوق نم عمتجملا
 ول 7 ايدعتم همصخ ىلع هسفنل مكحيو همصخ نم هديب ذخأي ىذلا اذه ناكل
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 مكح اذإ فيكف ايدعتم ناكل هيلع عمتجم مكحب . همصخ ىلع هسفنل مكح

 رمألاب ماوقلا ىلعو . نيملسملا ءاهقف ضعب هيف فلاخ دق ءآألا نم يأرب هسفنل

 يدتعملا ىدي ىلع قحلاب اوذخاي نأ مالسالاب رارقالا لهأ نم مهريغو ةربابجلا نم

 رمألا ضئارفلا نم كلذ نأل هنم مهيلا فصنتساام ىلع ءادتعالا نم هنوعنميو

 مالسالا ضئارفب رقأ نم ىلع هباتك ىف هللا اهضرف ىتلا ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب

 رارقالا لهأ نم ةربابجلا ىلع انبجوأ هجولا اذه لجألف كلذب مايقلا مهنم قيطي نم

 ضعبب همصخ ىلغ هسفنل مكح نم اوعنمي نا ماكحلاو ماوقلا عيمج ىلعو مالسالاب
 حلطصي ىتح هوسبحيو هدي ىلع اوذخأي نأ مهيلعو نيملسملا ءارأ نم ىأر
 زوجيال نمم اناك ناف كلذ يف امهل لحي امم رمأ ىلع كلذ يف اقفتيو همصخو وه

 ىدعتساو ببتحملا بئاغلل وأ ميتيلل بستحاو بئاغ وأ ميتي لثم حلص امهنيب
 هسفنل ك احلا كلذ اوعنمي نأ ةربابجلل زاج امهلاومأ يف هسفنل مكح نم ىلع

 متيلا لام نم بلطي يذلا اذه ىضري ىتح بئاغلا وأ متيلا لام نم ءىشب
 ةربابجلل زاج مهب ىضر ناف نيملسملا نم هدلب نم تاقثلا مكحب بئاغلا وأ

 لها نم تاقنلا رماي نأ هنيد يف همزلو كولملا نم رابجلل ةخسن يفو

 امم همصخو لجرلا اذه نيب اومكحي نا نيملسملا نم دلبلا كلذ

 ىلا رابجلا اوبيجي نأ نيملسملا تاقنلا ىلعو . كلذ يف لدعلاو . قحلا نم هب اورمأ
 هللا نأل كلذ ىف ملظلا هنم اوفاخي نمع ةيقتلا نم نامأ عضوم ىف اوناك اذإ كلذ

 ربلا ىلع نواعتلا نم ةضيرف هذهف ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو زعو لج لوقي ىلاعت
 نيب متمكح اذإو ل : ىلاعت لاقو طسقلاب مايقلا نم هب هللا رمأام عم ىوقتلاو

 مكيلعف نيدلا ف مكورصنتسا ناو ت لجو زع لاقو « . لدعلاب اومكحت نا سانلا

 ناك ولو نيدلا ىف مهرصنتسا نمل نيملسملا ىلع رصنلا اذه هللا بجوأف 4 . رصنلا
 بجوأ نيدلا ىف لاق ىلاعت هللا نأل نيدلا ىف ايلو مه نكي ملو نيدلا ىف اودع مهل

 نأ نيملسملا ىلعف ءىش نم مهتيالو نم مكلام نيملسملا ىلع نيدلا يف رصنلا مهل

 يف مهورصنتسإ اذإ طسقلاب مايقلا نم مهتلبق لهأ مزليام ىلع مهتلبق لهأ اورصني
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 نيركنملا نمو يغبلا لهأ نم مهبرح لهأ ىلع مهورصني نأ مهيلع اك . كلذ

 نأ نيملسملا ىلعف .مهريغو مورلا لثم مالسالا لهأل برحلا بصان نمم مالسالل
 ىلع اوردقو كلذ نيملسملا نكمأو . كلذ ىف مهورصنتسا اذإ مهتلبق قاسف اورصني
 اك مهتلبق لهأ نم ىوقتلاو ربلا يف هتنوعم مهمزلي نم اونيعي نأ نيملسملا ىلعف كلذ
 لجرلا نيب اومكحي نأ نيملسملا نم ةعامج رابجلا رمأ اذإف مهيلع ضرفو هللا مهرمأ
 كلذ ىف مكح نمو لدعلاب . همصخو لجرلا اذه نيب اومكحي نأ مهيلعف همصخو
 كلت لقأو . نيدلا يف مهئانمأو مهتاقث نمو نيملسملا نم ةعامج دمتعي نأ لدعلاب

 همصخو لجرلا اذه نيب اكاح هولعجيو الجر اومدقيف رثكأام ىلإ نينثإ ةعامجلا
 اذاف . نيدلا ىف محل ايلو انيمأ مهدنع ةقث اكاح هنومدقي يذلا لجرلا كلذ نوكيو

 همصخو لجرلا اذه نيب ءاهقفلا ِءرآ نم ىأرب مكحي نأ هل اوزاجأ امكاح اومدق
 اهبرقأو هدنع ءآرالا بوصأ وه ءاهقفلا ىأر نم ىأرلا كلذ نأ احلا اذه ىأر اذإ
 نيملسملا ءارآ نم ىأرب كل تفصو دق يذلا محلا اذه مكح اذاف . قحلا ىلإ
 اذه هيلع مكحت دق نم اوربجي نأ مهل زاجو مكحلا كلذ ذافنا ةربابجلا ىلع ناك
 اوناك نأو ةربابجلل سيلو . مكحلا اذه ىف هب مآحلا اذه هيلع مكح دقام ىلع ماحل

 الجر نأ ول اك . اضعب مهضعب لكأي مهايار رمأ اوعدي نأ مهنيد ىف ًاقاسف
 وأ قح لاملا اذه يف هل ناك نإف هوثرو دق لام يف موق ىلع ىعدا هنيد يف ةقث املسم

 كلذ ىف هسفنل هاعدا دقام هديب ذخأي نأ دارأو نيد هوثرو دق نم ىلع هل ناك

 ىلع بجول . مالسالاب رارقالا لهأ نم ةربابجلا ىلا هيلع موقلا كعلوأ ىدعتساف
 كئلوأ ىلع هاعدا دقام هديب ذخأي نأ ةقثلا ملسملا لجرلا كلذ اوعنمي نأ ةربابجلا

 كلم نمل لحام مهريغ وأ سوجملا نما ةمذلا لهأ نم موقلا كئلوأ ناك ولو موقلا
 ىتح هسفنل هاعدا دقام هسفنل ذخأي نأ ةقثلا ملسملا لجرلا كلذل حيبي نأ رمألا
 نم مالسالا مكح ىف هل حصي امب وأ لدع ةنيب ةداهشب هسفنل هاعدا دقام حصي
 هديب ذخأي نأ ىلع ملسملا ةقثلا لجرلا اذه اوعنمي نأ ةربابجلل زاج اكو رارقإ وأ نيم
 ىف كلذ هل تبثي ىتح الا مهريغو سوجملا نم مالسالا ودع ىلع هاعدا دقام
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 ملسملا ةقثلا اذه دي ىلع اوذخأي نأ ةبابجلل زئاج كلذكو . هاعدإ دقام مكحلا

 مكحلا هيف هل تبنيال ءىش ىف نيملسملا ءارآ نم ىأرب هسفنل مكحي نأ نع هوعنميو

 لحي امم هيف نايضارتي رمأ ىلع كلذ ىف همصخو وه حلطصي ىتح ةبابجلا مكحي
 نم ىأرلاب مكحلا هل زوجي نمم ىأرلا كلذب هل وأ هيلع مكحي وأ انيلع يضارتلا امهل

 ناك نم الإ امكاح اومدقي نأ نيملسملا تاقثل لحيالو امكاح نيملسملا ةعامج همدق

 دقني مل مث نيملسملا نيدب ناد نم نيدلا يف يلولاو مهنيد يف أيلو نيمأ ةقث مهعم
 دنع نيدلا يف يلو وهف نيملسملا دنع هيلع حص الو هنم رهظ قسفب هنيد دقع

 ناك سيلا لئاق لاق ناف هتريرس ىف ًاقساف ناك ولو رهاظلا مكح يف نيملسملا

 نيب ىروش رمالا اولعجيو نيملسملا تاقثلا ىلإ رمألا اوملسي نأ هللا نيد ىف ةبابجلل
 ىلعو مهنيد ىف هونمأبو هب نوقتي نم مهرمأ اولويو نوملسملا مدقي ىتح نيملسملا
 ىلع نيملسملل ًاراصنأ اونوكيو كلذ يف نيملسملا داضعأ ىلع اودشي نأ ةبابجل
 انلق كلذ نوملسملا مهل لعجي نأ ريغ نم ابصغ كلملا اوذخأي نأ مهل سيلو . كلذ

 يف هوقحتسي ملو بجي مل رمأب مهوكلمو سانلا ىلع اووق امنإ سيلفأ لاق . الب هل
 لاملا نم جحي نأ لاملل بصاغلا مزلي لهف ًابصغ هوذخأ مه امنإو مالسالا مكح
 هبابرأ ىلإ لاملا كلذ دري نأ مزلي مأ ةخسن يفو همزلي مأ كلذ همزلي وأ بصتنملا

 ةلحار الو اداز عيطتسيال ريقف وه ذإ جحلا همزلي مل هبابرا ىلا لاملا كلذ در اذاو

 فيعض نم يأر سايقل هيلع هللا اهضرف دق نمع مدهنت مالسالا ضئارف سيل هل انلق

 مالسالاب نيبرقملا نم اراجف اقاسف اوناك رمألاب ماوقلا ىلع هللا ضرف دقو فينع وأ

 لدعلاب نيملصمملا نيب ماكحألا ذافنإو دودحلا ةماقا ًاراربأ مءءايقتأ وأ

 لهأ نم دحأ ىلع نوملسملا بعي ملو مالسالا ضئارف نم كلذ ريغو ةالصلا ماقأو

 انضراع نمل انلقو . ويغال لطابلا سانلا ىلع نوملسملا باع امنإو قحب امايق مهلبق

 نوعطقي مالسالاب رارقالا لهأ نم آاصوصل نأ ول متيأرأ فيعضلا سايقلا اذه ىف

 ىتلا مهاياورو مهتعتماو :مهسابلو مهشياعمو مهبساكم امنإو نيملسملاب قيرطلا

 ءالؤه نأ مث مارحلا هللا تيب جاح نم قيرطلا نم مهبالسأ نم ءاملا اهيف نوقتسي
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 نم هوبلس امم الإ بايثلا نم مهعم سيلو ةالصلا تقو مهانعضو نيذلا صوصللا
 ىف الإو اهوبلس ىتلا لحاورلا ىلع الإ ءاملا نم مهدنع سيلو مارحلا هللا تيب جاح

 اهوبلس ءالداب نوقتسي امنإو اياورلا كلت نم نوبرشي مهو اهوبلس ىتلا اياورلا
 ىلعأ فينعلا سايقلاو فيعضلا ىأرلا اذه بحاصاي لوقت امف اياكرلا نم اهوبصغو

 بوث مهعم سيل ذإ ةالص مهيلع سيل تلق ناف . ال مأ ةالصلا صوصللا ءالؤه

 ناو . ةمألا هيلع تعمتجاامو ةنسلل كفالخب ترفك دقف لالح ءام الو لالح
 هنا الإ سجن ريغ رهاط ءاملاو ءاملا كلذب نورهطتيال نكلو ةالصلا مهيلع لب تلق

 كلت نوسبلي كلذكو هبوضعم اياورو ةبوصغملا ءادالاب بستكا امنإو بوصغم
 ةارع نولصي نكلو ةبولسم ةبوضعم ىهذا ةرهاط تناك ناو اهب نولصي الو بايثلا
 اذه كسايقب تيطوأو هللا باتك مكح تفلاخ دق انلق ديعصلاب نومميتيو

 برعلا ىكرشم نم ةارع تيبلاب نوفوطي اوناك نيذلا لهجلا لهأ بهذم فعيضلا
 : لوقي ثيح هللا باتك مكح تفلاخو بايثلا سبل ىلع نوردقي مهو

 ىأ ليوأتلا يف ىلصملاو دجسملاو مإ دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ىنباي ل
 اولسغاف ةالصلا ىلإ متمق اذإ ت : ىلاعت لاقو بايثلا سبل ةنيزلاو ىلصم لك دنع

 كلذ هللا لعجو ديعصلاب ةنسلا ىف مميتلا زاج امنإو . ةيالا رخا ىلإ 4 مكهوجو

 لثم ءاملاب رهطلا نم رذع هل نمم اضيرم ناك نمل وأ سين ريغ ارهاط ءام دجي مل نم
 ملسملا ىلع نأ رثألا ىف ءاج دقو ليقثلا ضرملا نم ويغو شحافلا يردجلا بحاص

 . بارثلاب ةساجنلا برتيو بايثلا نم ويغ دجي مل اذإ سجنلا بوثلاب ىلصي نأ

 نأ كل دبالف سجن بوث وأ ريرح نم ولو ابوث دجو اذإ انايرع .ىلصي نأ هل لحيال
 ءاملاو بايثلا نم دجو امب اهوميقي نأ ةالص ةخسن صوصللا ءالؤه ىلع لوقت
 اذإ ءاملا كلذب نورهطتيو بايثلاب اولصي نأ مهيلع لب نيملسملا فلاخت ناو مهدنع
 نامضبو هلهأل مهيديأ ىفام ءآدأب ةنونيدلا اودقتعي نا مهيلعو ءاملا كلذ ريغ اودجي مل
 نامضب ةنونيدلا ىلع رارطضالا دنع برشلاو ةالصلا اوقلتي نأ مهيلعو هنم اوفلتاام

 انفصوام ىلع ةالصلا اوميقي نأ صوصللا ىلع بجو امك ، قحلاب كلذ يف مهمزليام
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 امب ماكحألا اوذفنيو دودحلا اوميقي نأ ةربابجلا ىلع كلذك 0 هوبلسو هوبصتغا دق امي

 اوبوتي نأ ةربابجلا ىلعو ةمألا عامجإ هب مكحو ةنسلا هب تمكحو باتكلا هب مكح
 اوميقي نأ نيدلا ىف صوصللا ىلع اك هلهأو قحلا ىلا مهيديأب اوقليو . مهقسف نم

 انفصو ام انفصو امنإو . بالسألا نم مهعمام اوديو باتملا ىلإ اوعجريو ةالصلا
 نيذلا بايترالاو عيزلا لهأ ىلإ هب نوليمي الو . بابلألا اولوأ هربدتيل باتكلا اذه ىف

 نأ مهيلع لب مهوللضي ال نأ نيدلا ىف مهمزل ثيح نم مهئارآب سانلا اولض
 نأ مهيلع اك دودحلا اوميقي نأو لدعلاب سانلا نيب اومكحي نأ ةربابجلا اورمأي

 نأ ىلع موق نانش :مكنمرجي الو لل لجو زع هللا لاق دقو ةالصلاب مهورمأي .
 نأ مهنانش لهأو نيملسملا ىلع لدعلا نمو : . ىوقتلل برقأ وه اولدعا اولدعتال

 هب مكحلا نم ةربابجلل لحي اميف الو لدع نم هب اومكح اميف ةربابجلا اوللضيال
 ىف مهرفكأ ةربابجلا هب مكحي مل ول نأ اميف ةربابجلا اوللضي نأ نيملسملل لحي فيكو
 : لاق ىلاعت هللا نال . همكح مهليطعت مالسالا نيد

 نميف صاخ اذه امنإو هه . نورفاكلا مه كلوف هللا لزنا امب مكحي مل نمو ل
 جحي نأ ردق نم ىلعو ءاينغألا ىلع صاخ هضرف امنإ ةاكزلاو جحلا نأ امك رمألا كلمي
 وأ هللا لزنأ امب مكحلا نم كلذ همزلي ىذلا ناك . هلايع ىلع الو . هيلع ررضال امب

 . ةاكزلا نم
 مزال ضرف كلذ ناف مالسالاب رارقالا لهأ نم ًارجاف وأ اراب جحلا لهأ نم وأ

 ىلع ردق وأ رمألا كلم نمم ضرفلا كلذ مكح هصخ نمم مهرجافو مهراب معي
 رارقالا لهأ نم كلذ همزلي مل نم ضرفلا اذه معيالو ةاكزلا هلام يف بجو وأ جحلا
 هصخت نم . اهماكحأ ىف صخت اهناف مالسالا ىف ةضيرف لك كلذكو . مالسالاب

 هبشاامو ءاسفنلاو ضئاحلا مزلتال ةالصلا نأ ئتح مالسالا مكح ىف اهضرف ,

 مالسالا ىف رارقالا لهأ ضعب اهضرف مكح ىف صخت ىتلا ضئارفلا نم
 اعيمج مهمغتو ةلمجلاب رارقالا مهيلع ناك نأو مهضعب نع اهضرف موزل "

 زييمتو اهليصفتو هماكحأ صوصخم ىف محزانم تفلتخا ناو مالسالا ةلمحب ةيونيدلا
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 ىلع مكحي نأ دحأل سيلو . معتو مهماكحأ صخت راثالا كلذكو مهماكحأ نييبتو

 مايقلا مهمزلو . همكح مهمع ضرفب ضعب نود انضعب صخي الو صوصخب ةماعلا

 ةلزنمب اولزن اذإ مالسالاب رارقالا لهأ نم راجفلاو راربألا هضرفو همكح معي اممو هب
 ةخسن معت ةضيرفلا كلت ناف مالسالا ضئارف نم ةضيرف ةلزنملا كلت لهأ مزلت

 نبا ىسوم ىلع يبأ نع رثألا ىف دجوي اممو . راجفلاو مهنم راربألا ةلزنملا كلت اندنع
 فئاخ نمؤي الو :دح ماقي ألو شيج زهجي الو ةيار دقعتال لاق هنأ هللا ةمحر ىلع
 اذهو مامالا رمأ نع الإ ىأ اندنع كلذ ليوأتو مامإب الإ هيلع عمتجن داح مكحيال

 زع هللا نيد ىف هتعاط نيملسملا ملت لدع مامإ هيف رصم لهأل صاخ اندنع رثألا

 هلدع حصو هتريس ىف هلدع رهظو . هب لمعو لدعلاب ناد نم لدعلا لهأو لجو

 . هتريسو همكح نم رهاظلا يف هتيعر دنع

 هيلع تعمتجلام مكح الو ةنسلا مكح الو باتكلا مكح فلاخيأل نم لدعلاو

 ملع سانلا ىلع سيلو هنم رهظي امم ومأ نم ءىش يف راصنألاو نيرجاهملا ءاهقف
 صاخ وهو حيحص اذه ىف هللا همحر ىلع نب ىسوم لوقو . هتررس نم مهنع باغام
 مهيلعف هروجب مهرهقو رئاج مامإ مهكلمت اذإ امأو . لدع مامإ مهكلمي ضيألا لهأل

 ىلع هتنوعم ىلع اوردقو كلذ يف مهورصنتسا اذإ ىوقتو رب نم ناكام ىلع هونيعي نأ

 ولو . معتو صخت راثالاف . كلذ ىف هلهأو لطابلا نع هعنمو مهسفنأ ىلع مهنم رمأ
 مامالا ةيار اودعي نأ نيملسملل زاج امل صاخب سيلو ًاماع ىلع وب هلاق ىذلا ناك
 عمتجا دق امب مكحلاو فئاخلا نم دودحلا ةماقإ كلذكو ماماب الا اشيج اوزهجيالو

 . كلذ همعي مل نم معي الو كلذ هصخ نم صخي اذه امنإ نيملسملا ءاهقف هيلع

 نم فلس نمم ناسحاب نيعباتلا نيح ىف مامإ ريغب ةرم ريغ نوملسملا جرخ دقو
 ىفكو . زايخألا ءاملعلا كلذ ملعب راصنألاو نيرجاهملا رصع يفو نيعباتلا ىحلاص

 مكيصون اناو . راصنألاو نيرجاهملا يفرهظ نيب رادلا موي برح ةجح كلذب
 هللا لوسر ننس نم ةنس الو هللا باتك نم ةيآ لوأتيال ناو هللا ىوقتب انسفناو
 لضي نل هناف قحلا فالخ ىلع نيملسملا راثآ نم ًارثأ الو ملسو هيلع هللا ىلص
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 لالضب الإ تاولصلا ىلا نيعراسملا تاوهشلا نع نيعنتمملا نيدهازلا نيدبعتملا

 الإ فلتو ةنتف رثكأ مكنامزو اننامزو فلس نمم ةيصب فعضا متنأو نحنو . ليوأتلا
 نامز اننامزو . ىدهلا ةمئأ راثاب ءادتقالاب هيلع نمو . هادهو هللا مصع نم

 قحي وأ اقح لطبي نأ رذع دحأل سيلو كالهلا باوبأو نتفلا عاستاو كابتشالا
 يف قحلاب ماق نم مكنيعأ يف اولقتستال نأو هب مكضعت اممو سانلا ىلع ناك ننم الطاب

 نم ًاعيفر مكيلع داز دق هلعلو تاكلهلاو :قوسفلاب هيلع اومكحتو تارتفلا تاقوأ

 ناميالاو قدصلا لهأ نم ناكو . نامزلا اذه ىف ًاقح ماق نم نأل . تاجردلا

 دنع هنم لضفأ وه نم رقحتساو فخنسا:نمل ليولاف . نمحرلا دنع هتلزنم تمظع
 . ربكأو هللا

 ماقأ اذإ هاجلا اذ نأل رقتحي هنم لضفأ نمل نوكي ال نأ رتتسملا فيعضلل يغبنيو

 يف هتلزنم ىلإ غلبي 1 نم لضف قوف ههاج ىف لضفلا نم هل ناك قدصو قحب

 ىف مهدلق. امكح ةربابجلل يلو نمو . لدعلا الإ دحأ نم هللا لبقيالو لضفلا

 ىلوت نمو . ىوقتلا له ا ليبس فلاخو ىوغو لض دقف هنيد ىف هعسيال امث همكح

 بيعي الف احم ناك اذإ قحلا لهألام هل ناك قحلاب كلذ ىف ماقو امكح ةربابجلل
 وأ هنيد يف اهيقف ناك الطاب دحأ نم لبقي: الو ًارجاف وأ اراب ناك اقح ماقأ دحأ ىلع
 نم لوق مهمكح ىف اودلقي نأ ةربابجلا ةكلمم ىف نيدلا ىف ماكحلا ىلعو الهاج

 باتكلا ماكحأ نم حضوو مهدنع حص امب الإ اومكحيالو مكحلا يف مهل ةجحب هلوق سيل
 نم .ادحأ للضي نأ سانلا نم دحل سيلف ءاهقفلا هيلع تعمتجاامو ةنسلاو
 ىف دلق وأ قحلا فلاخ هنأ هدنع حصي ىتح الا ةبابجلا ةكلمم يف نيذلا ماكحلا

 ناب هباتك هيتأي نأ رابجلا ديلقت نمو اكاح هلعج يذلا رابجلا لوق همكح
 الف نالف نب نالف ىلع نالف نب نالفل قوقحلا نم اذكو اذك يعم حص دق
 اذإ رابجلا ةداهش زيجي نأ مكاحلل لحيال اك رابجلا نم هلبقي نأ مكاحلل لحي

 هاتأ اذإ مكاحلل اذه زوجي امناو ، هميرحتب نيدي ٤ هكاهتناب هقسف رهظا

 مكاحلا اذهل سيل نأ امك هتعاط رصملا لهأ مزلت يذلا رصملا كلم نم باتك
 رارقالا لهأ كولم نا ليق دق هنا ريغ هتلادع تحص نم الإ ةداهش لبقي نا
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 رطفلل هلالهو موصلل ناضمر رهش لاله لثم يف مهقيدصت ةيعرلا مزليو مهلوق زوبي
 كولملا سلاجم رضحي امنإو كولملا سلاجم اهعمجأب رضحتال ةيعرلا هنأل جحلا لالهو
 كلذ رهظي نأ هيلع ناك كلذ هصاوخ عمو كلملا عم حص اذاف اهتيعر نم صاوخ
 وأ مايص نم وأ مالسالا مكح ىف مهمزل دق امم هعم حص دق امب مهرمأيو ةيعرلا ىلا

 الإ هنيد ىف ًاقساف ناك ولو كلذ هنم اولبقي نأ ةيعرلا ىلعو جح ةماقاو اديع كسن
 هيف حص هنا ىعدإ ىذلا هسلجم ىف حصي ل هنأب هسلجم صاوخ نع رهشي نا

 هتيعر لهأ صاوخ هوجو نع نغتسم ريغ لاحلا كلت ىف وه هزأل حص هنأ ىعداام

 نم ىعدإ اميف هبذك حصي ناف كلذب هعم دهش نم ةلادع نع مهايإ هلاؤسو

 نأ مهل زجي مل كلذ ىف بذك هنا هتيعر دنع كلذ رهش هعم حص هنأ كلذ ةحص

 نم ناك اذإ رابجلاو ناطلسلا هب مهتيال امم اذه لثم ىفو كلذ لثم ىف ورمأ اوعبتي

 هنأ رقي اميف هيلع كلذ ةعنش مظعل بذكلاب هيف هوقتي نا مالسالاب رارقالا لهأ

 ةلبقلا لهأ لب . اذه فالخ لاق نيملسملا ءاملع نم ًادحأ نأ ملعن الو . هب نياد

 فلخ تيلص اذإ كنا لثم مهقسف حص ناو هب نونيديام ضعب يف نوقدصم ءانمأ

 ىلا تررطضاو ةالصلا كلت ىف كب متؤملا وه قسافلا كلذ ناكو قساف
 يف كمؤي نأ هب كنم ىضر ريغ نم ةعامجلا يف ةنسلا ءايحال هفلخ ةالصلا
 ملف اهيف قسافلا كلذ تنأ كمأ ىتلا ةالصلا يف تنأ تككشف كتالص

 كلذ يف كيلع نكي مل ةصقان وأ ةمات كب قسافلا كلذ ةالص كدنع حصت

 ناو ، متت مل اه كدنع حصي ىتح كلت كتالص ي جرح الو حانج كشلا

 تنك ناو اقدصم كتالص يف هل تنكو اصلاخ كنيد يف اعبتم هل تنك

 اذإ نيملسملا ءاهقف نيب افالتخا هيف ملعنال امم اذه اقسفم كنيد يف هل

 . ةعامجلا ةالص ةنس ءايحال قسافلا فلخ ةالصلا ىلا تررطضا

 . راصبالا مهعم نيدلا ىف تفعض ناو راثالا مهئارأب اوفلاخي نأ سانلل سيلو
 الام همكحب لكأي نأ ةبابجلا نم رابج مكح لحتسيال نا ملسم لكل هبحن ىذلاو
 للضي نأ ملسمل لحي الو . كلذ ىف رابجلا مكح هعم حصي ىتح ًاجرف هب أطي ال
 نأ هدنع حصي ىتح الام رابجلا مكحب لكا وأ ًاجرف رابجلا مكحب ءىطو ًادحأ
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 ل هنأب هل .موكحملا دنع حصي امم ةنسلا فلاخي امب هل موكحملل مكح رابجلا كلذ

 زوجي ةطيرشلا هذه ىلعف قحب . هل ناك رابجلا هل مكح ىذلا كلذ نا ملعي نكي

 رابجلا مكح اذا اماف لدعلا فالخب رابجلا هل مكح نم للضت نأ كل

 رابجلا هل مكح يذلا كلذ نأ ىعدي كيلو ناكو كل ىلولا لدعلا فالخب

 ةيالو كرتت نأ ىلل نكي مل هنيد يف لالح هنا وهو هملعب

 همصخ رصتقيو كلذ نع عنتميو ةمكاحملا ىف همصخ فاصنا نع هقنع كيلو

 كيلو ىلوتت نأ كل نكي مل لدعلا فالخب رابجلا هب هل مكحام ىلع وهقيو ورجيو

 ًأجوز هب ضرت مل اهنأ تلاق مم كيلو اهجوزت ةأرمإ لثم كلذو . ملعأ هللاو كلذ ىلع

 نأ تملعو اهسفن ىلع هتزاجأ تناك دق اهناو اجوز هب تيضر دق اهنا كيلو لاقو
 ملو كلذ ىف رابجلا هقدصو ًاجوز هب اهاضر نم ىعدإ دق امب اهيلع هل مكح رابجلا
 هل مكحف انيد لجر ىلع كيلو ىعدا اذإ كلذك هاعداام ىلع ةنيب ةداهش هفلكي

 هل مكح. ىذلا لاملا كلذ ضبق ولو هتيالو ىلع كيلو ناك . هقدصو هب رابجلا

 نأ ملعت ىتح هل قحلا كلذ نأ ىعدي كيلو ناك اذإ هب قحلا فالخ ىلع رابجلا

 هاعد اذإ همصخل فاصنالا نع عنتمم كيلو نأ ملعت وأ ىعدا اميف بذاك كيلو

 ملعي امب هل مكح نمل لدعلا فالخب رابجلا نم مكحلاو لدعلا يلا ةموكحلا ىلا

 اجرف ءىطو وأ الام لكاام فالخ هب هل موكحملا ىلع هللا دنع هل قح هنأ هل موكحملا

 اجرف ءيطو ومألام روز يدهاش ةداهش مكحب لكأ نم نأل روز يدهاش ةداهش مكحب

 نيد ىف هل سيلف لالح هل جرفلا كلذو لالح هل لاملا كلذ نأ ملعي هل موكحملاو

 موكحملا ىلع هنم ارهق وأ راستقا جرفلا كلذ ءىطي وأ لاملا كلذ لكأي نأ نيملسملا
 . روزلاب هل ادهش هيدهاش نأ كلذب هل موكحملا ملع اذا روزلا ىدهاش ةداهشب هب هل

 ًاجرف ءطو وأ الام لكأ ناك اذإ لجأ نم ادحأ للضت الثل اذه كل تفصو امنإو
 ليلضتو مكآيإف ًاروزب هل ادهش هيدهاش نا ملعي كلذب هل موكحملا نأ ملعي ىتح

 قحلا هوجو نم هجوب ًارجاف مهنم ناك نم وأ اراب مهنم ناك نم قح ريغب سانلا

 راب عم ناك ثيح نيعبتم قحلل اونوكف قحلا لهأ دنع هيف مهليلضت لحيال يذلا
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 ىف ةيالو هل ناك نمم ناك نممهنم نئاك هلهالو نيقرافم لطابلل ونوكو رجاف وأ
 هنيد ىف ةقثب هنوفرعي ناك الو نيملسملا دنع ةيالو هل نكت مل نمم وأ ةمدقتم مالسالا

 هعم حصي نأ نود ءيش ىف انل ادلقم هيف انلوق نم ذخاي الف اذه انباتك هغلب نمو

 انعسيام الا هعسي الو هلهج قح ىف انفلاخي نا هل لحي .الو هلدع فرعيو هباوص

 . عدبلا نم ءىش دحأل لحي الو عرش قحلا ىف لك لحيام الإ هل لحيال
 . باتكلا مث

 همدقي ىذلا مكاحلا نع هتلأسو هنع دجوي امم نسحلا يبأ باوج نمو ةلأسم
 همدق رئاجلا ناطلسلا ناك اذإ اهلعف نم ىلع دودحلا مقي نأ هل له رئاجلا ناطلسلا

 نا ليق دقو . هيلع ردقام قحلا نم لعفي نأ هيلعو هل زئاج كلذ نأ لاق . كلذل

 كلذ نأ ويغ لاق ادحاو دح ىف ىنادنلجلا دشار عم دلج هللا همحر رذنملا نب رش

 ىأرب كلذ زوجي امنإو هيلع ردقام هخسن ردقيام قحلا نم لعفي نأ هيلعو هل زي

 رئاس امأو هيار نع ل | هل تثدح اذإ دودحلا مقيال همدق ىذلا مظعألا ناطلسلا

 هللا همحر رذنملا نب ريشب نأ ليق دقو . كلذ زاج اهيف لدعلاب ماق اذاف ماكحألا

 يتأ ناورم نب كلملا دبع نع انغلب كلذكو . دحاو دح ىف ينادنلجلا دشار عم دلج
 اهنإ يبارعالا لاقف كمأب تجوزت مل كلملا دبع هلأسف هيبأ ةأرمإ ج وزت دق يبارعأب

 كلملا دبع هب رماف كمأ اهنإ كلملا دبع لاق يبأ ةجوز ىه امنإ يماب تسيل

 كلملا دبع رماف هل لحت اهنا نظ هنم لهج هلعل بسحا اميف لاق . هتبقر تبرضف
 ديز نب رباج ءاثعشلا ابأ كلذ غلبف لهاجتالو مالسالا يف لهجلال لاقو هتبقر تبرضف
 هل ناك لدعلاب ماق اذإ رئاجلا ناطلسلاف داجاو كلملا دبع نسحأ لاقف هللا همحر

 لك ىف ماكحألا نم ذفني نا ناطلسلا همدق اذإ كآحللو ماكحألا ذافنا ىف مامإللام
 دودحلا اماف } ناطلسلا يأرب هيلع ردقي امم اهريغو دودحلا يف هيلع ردقيام

 .مامإلا يضاق كلذكو ، ثدحت نيح ناطلسلا ىأر نع الإ اهميقي نأ هل سيلف
 يذلا مكاحلا ناكو مكاح هيف سيل دلب يف لجر ناك نأف : تلت

 اح هيف ىذلا دلبلا ريغ ىف ناك نمل نوكي لهف رخا دلب ىف ناطلسلا همذق
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 عساو كلذ نا لاقف مهنيب اكاح ءامصخلا همدق اذإ سانلا نيب مكحي نأ ناطلسلا

 نم دلب ىف مكحي الف مامالا همدق يضاقلا ناك نا امأو . دلبلا كلذ ىف مكح نمل

 رمأ ىف سانلا رمأ ىف نانثا رجتشي نأ الإ ىضاقلا وأ مامالا يأرب الإ نادلبلا

 كلذف قحلاب امهنيب مكحيف امهيأر نع امهنيب كلذ ىف سانلا نم الجر نامكحيف

 ثيح ىضاقلا ىأر وأ مامالا ىأر ريغ نع مكحلل هسفن بصني نأ ريغ نم زئاج

 هيلع مقي نأ دحلا هيلع بجي نمم ادحأ ىري سانلا نم دحأل سيلو ىأرلا هل نوكي

 ركني نا هيلع .ردقو ركنملا ىأر نم ىلعو رئاجلا ناطلسلا وأ مامالا ىأرب الإ دحلا
 . ناطلسلا نم قسافلا وأ مامالا يأرب الإ دحلا مقيالو هيلع ردق نم لك ىلع

 ةماقإ وأ ايضاق اوماقا اذإ رئاجلا ناطلسلا وأ نيملسملا ةعامج نع لئسو ةلأسم
 نيملسملا ةعامج امأف لاق . كلذ زوجي له لدع مامإ نكي مل اذإ رئاجلا ناطلسلا
 امأو افالتخا كلذ ىف ملعأالو زئاج كلذف هولعفو كلذ لدع نورصبي اوناك اذإ
 مهفل ةعاطال مهنال ءىشب كلذ ىف مهميدقت سيل ليق دق هنا ىعمف رئاجلا ناطلسلا

 مهنا ليقو . نينمؤمللو هلوسرلو هلل ةعاطلاو ةيعرلا لثم مهو . دابعلا قانعا ىف
 هب اورماام لدعب اوماق دق اوناك هولعف اذإف ةبوتلا عم هب مايقلا مهيلعو كلذب نوبطاخم
 ىلع اونواعتو » : ىلاعت هللا :لوقل هللا ةعاط ىف هللا ةعاط ىلع هولعج ذا مهلعف عقوو

 نم اتباث ناك هلعف نمو بجاو ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلاو ه ىوقتلاو ربلا
 . كلذ راج مهعضوك هعضوم ىف هعضوو لدعلا لهأ مايقك ماق اذإ هلعف

 مالعأ نم نانثإ هب يضرو امامإ ةربابجلا وأ ماوعلا همدق لجر نع لئسو ةلأسم
 قحلا ىلع لضألا ق ل ةدقعلا تناك اذإ هنا ىعم لاق . هتمامإ تبثت له نيملسملا

 ناف هل تلق ىضرلاو ةدقعلا ىنعمب ةتباث هتمامإ تناك تبثتل مالعألا نم تناك ولام

 نم لوق ىلع هنا ىعم لاق . هتمامإ تبثت له نيملسملا مالعأ نم دحاو هب ىضر

 ةدقعلا عم هتعيب تبنت اك هاضرب تبثت ىدنعف تبثتو دحاوب موقت ةعيبلا نأب لوقي

 هل تلق . هلوق ىنعم ىلع. كلذك هنا ىعم لاق . مامإلا ةلزنمب اذه نوكيف هل تلق

 . هلزع م سيلو . هتعاط نيملسملا ىلع له لدعلا هنم رهظف ةربابجلا همدق ناف
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 ناك نا تيأرأ تلق هلثم وه نم ىلا هلزع مهل سيلو كلذ مهيلع نا ىعم لاق

 ناطلسلا نأل ءاوس هنا { ىعم لاق ءاوس هيف لوقلا نوكي له اكاح هلثم
 رمالا دري مأ هميدقتب بطاخم ناطلسلاف هل تلق كلذك هميدقتب ابطاخم ناك
 نوبيجيال نيملسملا نأ فيخ اذإ كلذب نوبطاخم مهنا ىعم لاق . نيملسملا ىلا
 ناطلسلا مدق ول تيأرا هل ليق هلوق ىنعم ىلع هيلا نوعرستيو كلذ ىلا

 ىضرلا ةماعلا نم رهظو مكحلل اعضوم هاءرف سانلا نيب مكحلل الجر رئاجلا
 اكاح نوملسملا هب يضرو رمالا ىلع بلاغ وه ذإ هل ناطلسلا ميدقتل هب
 ناطلسلا ذا هل ناطلسلا ميدقتلو قحلاب موقي نأب هيف مهعمطل
 نم رهظي ملو مهنم ويغ ميدقت ىف مهل عمطيال نوملسملا اذإو رمألا ىلع بلاغ
 ةلزنمب ةجح اذه نوكي له قحلا ةقفاومل داهتجللا هنم رهظو لطاب ىلع داتعا لاجرلا

 ملعب ملام كلذل هديلقتو هل نيينعملا نع باغ اميف هتنوعم زوجتو نيملسملا ماكح

 هذه ىلع هنامز ىف مكحلل لهأ اذه لهو عامجالا وأ ةنسلا وأ باتكلل ةفلاخم هنم

 هل نومدقملاو نوملسملا مه كلذب نوضارلا ناكاذإ هنأ ىعم لاق . ةفصلا

 ميدقت ةلزنمب ىدنع ناطلسلا ميدقت عم نوملسملا ىضرف مكحلا ىنعم ىلع ناطلسلا
 اهب موقت ةجح ىنعم هاضرب تبثيال نمف ةماعلا كلذب ىضارلا ناك نأو . نيملسملا

 ىلع هرمأ رهاظ ىف ةنامأ مدقملا نم رهظف نيملسملا ميدقت ىنعم هبتشي ببس

 يف مهتي ملو مكحلا رهاظ ىف ةنامألا ىنعم هل عقيام نيملسملا ماكحاب ماكحألا

 ىف روج الو هماكحأ نطاوب ىف بيرلا ىنعم هيف هقحلي فيلكت ىنعمب هماكحأ

 هيلع هتنوعم زوجت ءىشلا نلع مومأملاو مكحلا رهاظ ىلع انومأم ىعم ناك اهرهاوظ
 نم ةلأسم . هوجولا نم هجوب كلذ قح هل لمتحاو هب مكح اميف هلطاب ملعي ملام
 سانلا نيب مكحلل رئاجلا ناطلسلا همدق لجر :نع لئسو ديعس ىبأ نم باوج
 زوجيام كلذ ىف قفاويف قحلل اقفاوم هاريامو رظنب مكحي ناكو ةفرعملا فيعض وهو
 ام هلل ةنونيدلا ىلع قحلا ةقفاومب هنم ًاعمط كلذ لكو عامجالا ىف زوجي الو يأرلا ف

 اميف ةجح نوكي لهو ملظي ملام هيلع نامض الو . كلذ هل له كلذ ىف همزلي
 ماكحألا يف ناطلسلا رمأب مدقملا نا يعم : لاق يأرلاب قحلاب هيف قفاو
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 مال .الا ل ها مد ء ذهل ء

 هرضح نم ىلع هيف مدقت اميف هي يأرب مدقملا دبتسي مل اذإ ماكحألا ىلع مهيديا روهظو

 ةجحب هيلع رييغت مهنم نكي مل وأ هب اوضرو مهيلا رمألا درو مالسالا لهأ نم

 ةوقلاو ىأرلا ىف مهنم ةفعضالا ماكحألا ذافنإ ىلع نوردقيو ماكحألا ىف اهب مهنوموقي
 نم اح وهف مالسالا لهأ ماكحأب هماكحأ ترهظو ماكحألا ىف لدع اذإ مدقملاف

 اهنع زجع الو عييضتب اهل مهكرتالو ماكحألا ليطعت مالسالا لهأل سيلو ماكحلا
 ةبابجلا رمأ نم هيلا راص دقامو هيأرب دبتسم اذه ناك ناو ماكحألا توبث ليزمب

 اذهف مهيف هنكميو هنم ىلع ردقي وهو مهتروشمو مهاضر نودو مالسالا لهأ نود

 هدنع ةربابجلا ىفو ةربابجلا ماكح ىف ليق دق هنأ ىعمو . ةربابجلا ماكح ةلزنمب ىدنع

 ريجلا ىنعم ىلع مكح مهنم تبنيال هنا ماكحألا ىلع مهتبلغو مالسالا روهظ مدع
 هيلع عمتجملاب مهمكح عقي امنإو مهل ةعاطال هنال هيف فلتخم ىف الو هيف عمتجم ىف
 لاق دق هنأ ىعمو . ماصخلا ىف ةجحلا عطق ىنعم ىف ماكحألا توبثبال ايتفلا ةلزنم

 نم اهيلع عمتجملا ماكحألاب تبثيو مهمكاح مكحو مهمكح زوجي هنأ لاق نم
 لصألا يف هيلع عمتجملا نأل ىأرلا ىف هيف فلتخي اميف تبثي الو قافتالاو ةنسلاو باتكلا

 راكنالا عقوم هجولا اذهب مهمكح عقي امنإو هيلع مادقإلا عونمم هب موكحم

 نأ ٣ هنا ىعمو . رارقالا لهأ عيمج نمو رارقالا / عيمج ىلع تباث راكنالاو

 ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتي نأ راكنإلاو مكحلا ىلع ردقي نمم رارقالا لهأ عيمج ىلع
 ناو كلذب لدعلا نم ءىش ىلع مهنم ردق نم لك موقي نأو . رومألا عيمج نم
 رمؤي ًاكرات ناك هتردقب هب ماقو لعفي ل ناف هتقو ىف هنم هب لوأ وه نم هيف مدقت

 عيمج نم هب ماق امب همايقو همكح ىنعم اتباث هب ىلوأ وه نم ىلإ كلذ در نم هب
 هيلعو هل تباث هنا الإ مالسالا ماكحأ عيمج ةماعل ًاكراتو رصقم ناك ناو ماكحألا

 همزلام عيمج نم عنص .اميف ًايصاع ناكو باطخلا ةلمج نم جرخي ملو ةبطاخلا ىنعم
 ماكحألا ةالو نم وهو مالسالا ماكحأ عيمج نم هب ماقام عيمج ىف ًابيصم مايقلا
 لاطبا الو قحم ىف راكنالا زوجي الو مالسالا مكحب مكح اذإ ماكحألا ىف رمألا ةالوو
 ةرذ لاقثم ىلع رصأ نم لك ىلع هلك مالسالا مكح لطب اذه تبث ىتمو . همح
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 نم موقيال ةظن وأ ةبذك ىلع رصأ نم كلذكو . ًارفاك ًايصاع نوكي كلذب هنأل
 نم مالسالا ماكحأ عيمج ىف لخاد وه لصألا اذهف هلامكب ةعاطلا نم ءىش رفاك
 رصبأ نم حارتسا امنإو ماكحألا نم دلوتيام عيمج وأ ةءارب وأ مايصوأ ةاكز وأ ةالص

 ىناعم لهجو هنع ىمع نم قحلا رصبأ نم هنم حارتساام فلكت امنإو قحلا
 . هلوصأ

 لصو ةربابجلا مايأ ىف ماكحألا ىف هللا همحر ىراوحلا يبأ باوج نمو ةلأسم
 تثدح دق ىتلا رومألا نم تركذ امم تمهف امب كباوج ىنع اذهو ىلإ كباتك

 دقو نحن كردن مل نم تنأ تكردأ دقو ةفلكتملا فيلكتب ةنتفلا سانلا باصأ امنإو

 قيفوتلا ىلاعت هللا لأسنف اعيمج ةجحلا انيلع تماق دقو تنأ تكردأ نم انكردأ
 . باوصلاو لدعلل

 سانلا ىلع ءانمألا مه ماكحلا ناف مهب مئاقلاو دلبلا لهأ نم تركذام امأو
 نم يلو ناطلسلا نأ ءاملعلا كلذ ىلع تقفتا دقو هل ىلو ال نم ىلو ناطلسلاو
 ىف ىماتيلل ضئارفلا ةيراجلا نيملسملا ماكحأ٠نمو . ًارئاج وأ الداع ناك هل يلال

 نم أطخا امنإو مولظملا فاصنإو هل يلو ال نم جورتو مهئايلوأ ىلع مهلاومأ
 مكحو قحلا ىلا اعد نمف دودحلا ليطعتو قوقحلا عييضتب ماكحلا نم أطخا

 هلعفو هلوق يف لدع دقف هنع ىهتناو ركنملا نع ىهنو هب لمعو فورعملاب رمأو هب
 ءاهقفلا نم لاق نم لاق دقف ي وزتلاو ةضيرفلا رضحي نم لقأ مك تركذو ةلأسم

 ال نم جيوزت وأ متي ةضيرفل مكترضح دارأو دلبلا ىف ماق ماق اذإف ادعاصف نانثالا
 ىلاعت هللا ءاش نا مكل عساو كلذف هترضح متدرأو ناطلسلا لبق نم ناكو هل ىلو
 ربكألا ريشب نأ انغلب دقو هومتركنا الطاب متيأر نأو هيلع هومتعبتا اقح متيأر ناف

 ملعن ملو انزلا يف ريشب دلج مث دشار دلج اولاقو ىنادنلجلا دشار رضحي ناك هللا همحر

 مث انزلا يف دلج ىنادنلجلا ادشار نأ مهنع انظفح اذكه . افالتخإ ثيدحلا اذه يف
 ناطلسلا أدبيف ةرشع ىنزلا دلجي ا اولاق مه : كلذو دحاو دح ىف هدعب ريشب دلج

 الو عبتن نأ انيلع امنإو هدعب ريشب دلج مث دشار دلج اولاق كلذف طاوسأ ةرشعب
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 ىف امأف . ةنيبلا عامس مكيلع له تركذو . .مهعسوام سانلا ىلع قيضنالو عدتبن

 اوعمتست مل اذإف هل يلوال نم ي وزتو ىماتيلا ضئارف ىف امأو . كلذ نم دبالف دودحلا

 نا الإ ارئاج وأ الداع ناك ج وز وأ مكحلا ضرفام ىلع اودهشت نا مكل رئ زئاجف ةنيبلا

 . هتضيرف وأ هجيوزت ىف ارهاظ ًاروج ىري

 بابسألا هذه نم ىعم حص لاق اذإ سانلا ىلع نومأم ناطلسلا نا اولاق دقو
 رهش مايصل لالهلا هعم حص دق لاق اذإ دودح الو دابعلل قوقح اهيف سيل ىتلا

 . نيرئاج وأ نيلداع اوناك كلذ ىلع نوقدصملا مهف جحلل وأ راطفالل وأ ناضمر

 اذإ مكلمع اودؤت نأ مكيلع امنو . هل يلو ال نم جيوزتو ىماتيلا ضئارف ىف كلذكو
 مدهشأام ىلع اودهشت هدعب مكاح ءاج اذإ كلذكو . مكاحلا اذه عم كلذ متدهش

 اذك متيلا نالفل ضرف هنا نالف اندهشا اولوقت ًارئاج وأ الداع ناك لألا مكاحلا اذه

 اهيف كشال نيملسملا ماكحأ هذهف هديس ىلع دبعل وأ اهجوز ىلع ةأرمإل وأ اذكو

 اميف مئاق ماق نأ ملعن مل مهماكح ىلع نوفلتخم مهف سانلا انكردا ذنمو . بير الو

 نم دحأ ةعاط ىلإ وعدن انسلو ضارو هراك هلو الإ رئاج وأ لداع نم انكردأ

 ىلع ةنوعم الو ةيصعم ريغ ىف مهتارضحب دحأ ىلع قيضيالو نامزلا اذه لهأ ماكحلا
 كاكشلا لوق ىلا عجرنو انفالسأو انتمئأ نم انذخأ امم انيديا يف هلام عدن الو ملظ

 نم هيأرب بجعم مهنم ًادحاو لك يذلا بابشلا ءالؤه ءاوهألاو بايترالاو

 اذإف ةضغبلاو ةبحملا الإ مهتئاربو مهتيالو نم ىرن اميف رن ملو باوص وأ ناك أطخ

 الا ةجح الو رثأ الو لصا كلذ ىف هعم نكي مل نالف نم تئرب ميو تيلوت مب هتلأسم
 بصن نم هللا قتيلف ىوهلا عابتا نمو . ىمعلا ةبلغ نم هللاب ذوعنف ةضغب وأ ةبحم

 وهو ايضاق بصتنا نمف هملع غلبم ىلع رصتقيلو . سانلا ةموصخل هسفن

 باطخلا نب رمع نع انغلب دقو . ءامدلا هنم خرصتو ثيراوملا هنم ىكبت فيعض

 ةعاط اوكرتي الو ةعاط اهوبسح ةيصعم اوبكري نأ سانلل سيل لاق هنا هللا همحر

 بر هلل دمحلاو رذعلا عطقت الو ةجحلا تماقو ةوعدلا تغلب دقو . ةيصعم اهوبسح

 . ملسو هلاو دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا
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 مكحي نأ هل له ةربابجلا ماكح نم ناك اذإ مآلا ىف لوقت امف هل تلق ةلأسم
 . كلذ زوجيال ليقو . كلذ لاق نم لاق دق هنا ىعم لاق . ىأرلاب هيف فلتخمب

 هب مكحلا هل زاج اذإ _ وبجي نأ هل له كلذ هل نا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق

 هيف فلتخملا نم هيلع ربجي نأ هل زاج هب مكحي نأ هل زاجام هنا ىدنع اذكه لاق

 ىعم لاق . مكحلا نم ماقام ىلع هنيعي نأ دحأل زوجي لهف هل تلق . هيلع عمتجمو
 نال ويغل زجي مل هل زجي مل اذإو . هيلع هينعي نمل زاج هب مكحلا وه هل زاج اذإ هنا

 . رجافو راب نم لدعلا ةماقاب بطاخ الك

 نب دمحم ديعس ابأ تلأس هباتك ىف لاق دلخم نب ىسوم ىلع يبأ باتك نم ةلأسم
 نيب قرف امهنيب مأ تارافكلا ىف ةدحاو اهلك احلا ناميأ نع هللا هيضر ديعس

 كلت ىف اومكح اذا روجلا لهأ ماكحو روجلا لهأ ماكح نم لدعلا لهأ ماكحأ

 لاق . تارافكلا ىف فالتخا امهنيب مأ لدعلاب نيملا

 هل نكي مل لطابلا هجو ىلع نكت ملو قحلا هجو ىلع نيملا تناك اذإ هنا اولاق دق

 رهاظ ىف الدع نيملا تناك اذإ . هنيمي ىف ثنحيو ابذاك فلحي نا رذع كلذ ىف

 تناك اذإ اولاق اميف ثنحيال امنإو فلاحلا ىلع اهقحتسي نمم تعقو نمم رمألا

 . بوصغم ىلع ثنح الو بصتغمل نيمال كلانهف اهفلح نمل اهفلح نمف ًابصغ
 لاق اوفلح نم ثنحيالو روجلا لهأل نيميال هنا نميلسملا نم دحأ لاق لهف هل تلق
 الا ةيعرلا نم دحأل ماكحألا ىف ربج روجلا لهأل سيل هنا نيملسملا ضعب لاق دق
 دحال ربج مهل سيل هنا لاق نم لاقو. مكحلا نم ناك نم انئاك مهمكحب ىضر نم

 نم هيف فلتخيال اميف مكحلا ىف ربجي نامهلوهيف فلتخيام مكح ىف ةيعرلا نم

 قحلا فلاخم هيف فلاخلاو دحأل سيل رايتخإ هيف يلإ نال عامجالاو ةنسلاو باتكلا ماكحأ

 ملام ىنجعي اذهو قحلاب بطوخ نمم ناكام نئاك قحلاب ماق هيلع قحلاب مئاقلاو
 نيعتساو ىعد اذإ قحلاب مايقلا بتك ثيحب مهنم دحأ وأ ةرهاظ نيملسملا دي نكت
 نيملسملا ىلع دي ىدنع مهماكحلالو ةبابجلل نكي مل اذكه ناك ناف اذه هيلع هب

 ىلا كلذ ميلست مهيلع نال مهنم كلذب ىلوأ نوملسملا ناكو ماكحألا نم مكحام
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 ملااذإ امأو . هيلا مهوباجا وأ مهيلع اوردق اذإ : مهنم كلذب ىلوأ مه ذإ نيملسملا

 مهماكحو ةربابجلا ىلع ىدنع ناك رذع عضومل كلذ ىلا مهوبيجي ملو مهيلع اوردقي
 نمم هنيد مكحب هللا ةجحل دايقنالا ةيعرلا ىلع ناكو ماكحألا نم لوصألاب مايقلا
 مدعل الو لاحلا نم لاح ىف مالسالا ماكحأ نم مكح لطييال نال سانلا نم ناك

 فلح اذإ اهب فلحي ىذلا مكاحلا نيمي ةرافك نوكي مكو هل تلق . قلخلا نم دحأ

 لاق . ةرافكلا نم هيلع نوكت مك ةبوتلا دارأو مدن مث بذاك هنأ ملعي وهو اهب دحأ

 امأو . انيكسم نيتس ماعطا وأ نيرهش مايص ظيلغتلا ةرافك هيلع نوكت هنأ ليق دق

 دجي مل ناف نيكاسم ةشع ماعطإ هيلع نوكي نا ىنبجعيو كلذ ىنبجعي الف انا
 ماكح نع هتلأسو باتكلا نمو . ةبذاكلا نيملا نم ةبوتلاو مايأ ةثالث مايصف

 لاق . نيملسملا ةروشم ريغ نم مهلاومأ ىف ماتيألل اوضرفي نأ مهل زوجي له ةربابجلا
 نا مهماكحل الو ةربابجلل نكي مل رظنلاو كلذب مهنم ملعلا لهأ نوملسملا نكما اذإ

 نال كلذ اولبق نأ مهيلا رمألا درو مهترواشم نود كلذ نم ءىش ىف مهيلع اوموقي

 لدعلاب اوضرفو كلذ اولعفي مل ناف اودجو اذإ اهلك ماكحألاب مهنم ىلوأ نيملسملا
 تباثو نيملسملا ىلا مكحلا در كرتب نوعّيضم مهف لدعلا لهأ لوق نم بجيام ىلع

 . قحلاب مكحلا عقوم عقو اذإ مهمكح نم كلذ

 عمتجملا يف مهمكح نم كلذ تبثي امنإ : لاق نم لاق دقو : هريغ لاق

 . هيف فلتخلا يف تبثي الو هيلع

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . للم نم ىنلعجي ملو . امكحم ًايضابأ ًاملسم افينح ىنلعج ىذلا هلل دمحلا

 نمم الو نيدتعملا هتربابج نم الو . نيدحوملا نم ةلاضلا قرفلا نم الو نيكرشملا
 . همهسب مهملظ ىف برض

 ىفو . ابوسنم كلذب مهيلا راص ىتح . همكحب مهداضعا ىلع ةش نمم الو

 ىلع ربجيو دالبلا ىف همكحب مهل نكمي نا ملسمل لحيالام اذهو . ابوسحم مهددع
 ه . ًاروفكوأ ًاماثآ مهنم عطت الو ف : لوقي ىلاعت هلاو . دابعلا مهتعاط
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 4 . اطرف وما ناكو هاوه عبتاو انركذ نع هبلق انلفغأ نم عطت الو » : لاقو
 نيذلا ىلا اونكرت الو » : لاقو هم . ادضع نيلضملا ذختم تنكامو ئ : لاقو

 هللا تعطأام ىنوعيطأ هتبطخ ىف قيدصلا ركب وبا لاقو ه . رانلا مكسمتف اوملظ

 هتبطخ ىف فوع نب راتخلا لاقو . مكيلع ىل ةعاط الف امهتيصع اذإف هلوسرو

 وأ رئاج ناطلس وأ باتكلا لهأل ةرفك وأ نثو دباع الإ مهنم نحنو انم سانلا
 هلل الإ مكحال انتمئأ نم مدقت نم لاقو . هدضع ىلع داش وأ هتلالض ىف كاش

 هللا ةيصعم ىف ةربابجلا ةعاط هللا مرح امنإ لئاق لاق ناف . هللا ىصع نمل ةعاط الو
 هللا عاطأ دقف كلذ ىف مهعاطأف هللا ةعاط نم هب اورمأ اميف مهعاطأ نم امأف
 اميف مهل كتعاط كيلع مرحت مل هل انلق . هللا ةعاط نم لدعلاب سانلا نيب ماكحألاو
 بجاو كلذ أل ركنم نم هنع كنوهنيو فورعم نم كريغو تنأ هب كورمأي نأ مهل

 سيل اميف مهل كتعاط كيلع انمرح امنإو هكرت نع ىهنلاو هب رمالا مهيلعو كيلع
 . اهيلا اليبس مهل لعجي ملو اهيلع هللا مهنمأي مل ىتلا ماكحألا نم هب كورمأي نأ مه
 لدعلاب سانلا نيب مكح نمم هلل ةعاط لصألا ىف تناك ناو ماكحألا اهب اورمأ الو
 روجلاب وأ لدعلاب سانلا نيب مكح نمف ةيصعم ىهو نيقداصلا رمالا ةالو رمأب

 ىف مهيلع ةجحلا مايق دعب ةربابجلا لاتق نأ ىرت الأ . نيقسافلا رمألا ةالو رمأب
 رابج الؤه ىلع جرخ ولف هللا ةعاط ماكحألا نأ تمعز اك هللا ةعاط نم لصألا

 مهرمأب هتلتاقف هلاتق ىلع كورمأو اشيج هيلإ اولسراف مهريس لثمب سانلا ىف ريسي
 امنإ تنك ولو مهيلع تلدع وأ كلاتق ىف ترج هلل ًايصاع تنك سيلأ مهتيار تحتو
 . هلل اعيطم تنكل كلاتق ىف تلدع مث نيقداصلا رمألا ةالو رمأب كلذ تلعف

 هلل ةعاط ىه ماكحألا نا تمعز اك هلل ةعاط لصألا ىف ىه دودحلا ةماقإ كلذكو
 تمجر وأ هدنع تدلجف كب ناعتساف هللا دودح نم ًادح مقي رابج تدجو ولف

 رمأب كلذ تلعف امنإ تنك ولو تلدع وأ كلذ ىف ترج هلل ًايصاع تنك سيلا
 ةعاط نيتعكر ىوزنب ةعمجلا ةالص كلذكو . هلل ًاعيطم تنك نيقداصلا رمألا ةال

 نيتعكر سانلاب اهيلصت نأ ًارابج كرمأ ولف هلل ةعاط ماكحألا نأ تمعز اك هل
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 رمألا ةالو رمأب كلذ تلعف امنإ تنك ولو هلل ًايصاع تنك سيلأ كلذ تلعفف

 كورمأي نأ مهل امم هيف مهعيطت نا كل اميف قرفلا مهناف هلل اعيطم تنك نيقداصلا

 سيل امم مهيصعت نأ كيلع اميفو هللا ةيصعم نم هنع كنوهني وأ هللا ةعاط نم هب

 نبا دمحمو ماكحألا ىف مهتعاط كل زوجي فيكو هللقعاط ناك ناو هب كورمأي نأ مهل

 مهل ركذي وهو تومرضح لهأ ىلا هباتك ىف هنع تدجو اميف لوقي هللا همحر بوبحم
 دقف هعلخ هب قحتسم ثدح ىلع رارصإ الو قح ريغب هومتعلخ ناف مهمامإ
 و مكل ةاكزالف كلاهملا لحم متللحو كلاسملا روج متكلسو ةنتفلا مكيلع تلخد

 ذافنإ الو دودحلا ةماقإ زوجت الو ةيالو الو ءاسنلا نم هل يلو ال نمل حاكن الو داهجال

 نإ مهريغ اودلقي نأ مهل زوجي فيك مهل زوجيال اميف هنوميقي ىذلا مامالل ماكحألا

 ناك رباج يبأ نب ىسوم نأ تلق ناف . كفأ نم هيف كفؤي فلتخم لوقلا اذه
 ىسوم نا كلوقب ىنعت تنك نا كل انلق يدنلجلا ين مايأ ىف سانلا نيب يضقي
 هنم ًاربج ج سانلا نيب مل يضقي ًاميقتسم مهئاضقبو ًايمتنم يدنلج ينب :ب ىلا ناك

 مامإ نع هلبقتالام اذهف هتعاط نع نيعنتمملا بقاعيو همكحب لا ىلع مهل

 لعلف اهيقف الجر ناك هللا همحر ىسوم نا لوقن انكلو نيدلا ىف مهتودقو نيملسملا
 . مارحلاو لالحلا نم ءىش وأ . ماكحألا نم مكح ىف اوفلتخا اذإ اوناك هنامز لهأ

 ءاضقب ىمسي نأ ريغ نم هيلعو هل بجي امب مهنم الك ربخاف هيلا كلذ اودروأ
 نم كلذ نع اخيش تلأس دقو . هيلع انعم حصي مل اذه نأ عم يدنلج ينب نيب

 مكحي نا ىسومل لحي فيكو هنع كلذ ىفنف ىكزا لهأ نم نيدلا ىف لضفلا لهأ
 رمآلا ةالول لوسرلاو هللا دعب ةعاطلا امنإو هيف مهل ةعاطال اميف مهعيطيو ةربابجلل

 ع ورف مهنال مهماكح نم دحأل الو مهل ةعاط الف ةربابجلا امأو مهناميإ ىف نيقداصلا

 راثآ ىف الو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ةنس ىف الو باتك ىف لصأ مهلسيل
 اهيف اولمعو اهلهأ نم اهوبصغو اههجو ريغ نم ةرامإلا اوذخأ مهنأل ىدهلا ةمئأ

 نأل ىضميالو مهماكحأ ىف ضوخي الو ىضقي الو مهل ىلي دحأل لحي الف اهقح ريغب
 نوقفانملاو اهلوصأ ىلا عجرت عورفلاو مهريمأ نم مهتاضقو مهتاضق نم مهتالو
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 ناو مهناف ليبسلا ءاوس نع مهعم لضت نأ رذحاف ضعب نم مهضعب تاقنفانملاو

 مكحلاو ىهنلاو رمالا نم ةيعرلا ىلع مهل سيلف اورهظو دالبلا ىلع اوبلغو اورثك
 مهتعاط نم نيعنتمملا ةبراحم الو دودحلا ةماقإالو هب ىضرلا ىلع ربجلا الو مايقلاو

 ةيعرلا قاسف رئاس نم مهريغ ةلزنمب اذه ىف مه امنإو . لدعلا ةمئأ نم مهريغلام

 وأ ىضقي نا كلذ هنكمأ اذإ ةيعرلا قاسف نم دارأ نم لكل زوجي ناك ناف

 نم نيعنتمملا بقاعيو كلذب ىضرلا ىلع هنم اربج سانلا نيب ىضقي نم ىضقتسي
 نم دحال زوجيال ناك نأو . هماكحو رئاجلا ناطلسلل زئاج كلذ ناف هتعاط

 ىف مهيلع ةجحلاو دعبا اذه نم مهماكحو ةربابجلاف كلذ نم ءىش ةيعرلا قاسف

 ىلاعت هللا ءاشام الإ جتحمل كلذ ىف قرف الو قرفلا نع هانلأس اذه در ناف دكوأ هكرت

 اذإ ناطلسلل اهيلع قيدصتلاو اهب مايقلاو ماكحألا ذافنإو دودحلا ةماقإ زوجت امنإو
 اهيلع هعبتو نيملسملا ةروشم نع ةرامإلا ذخأ مث ايضرم انومأم الدع ًايقت ًاراب ناك
 زاجو . هرصنو هتعاط تبجوو ورمأ مت اذكه ناك اذاف نيدلا ىف لضفلا لهأ نم

 سانلل هب اومكحام لك ىف اوناكو . ًاماكحو هل ةاضق نأو ًامامإ هوذختي نا سانلل
 اومكح اميف ةجحب سيلف مهم اكحو ةربابجلا امأو . ةمكحم ةمات ةمربم ةجح مهيلعو

 مهماكحأ نم هنع باغ اميف مهقدصي نأ ةيعرلا نم دحأل سيلو اهيلعو ةيعرلل هب
 تدجو اميف لاقف رفعج نب دمحم امأ تلق . مهيلا ناعفرلا ىف لوقت امف تلق ناف

 رابجلا اذه ىلا هملظ نمم فاصنالا بلطف مولظم ملظ ناف لاق وسفي ملو الوق هنع

 هنع تدجو اميف اضيأ رثؤملا وبأ لاقو . هيلع سأبال نا اوجراف هقح ىلا هلصواف

 نم هلأس دقو هنع تدجو اميف لاقف هللا همحر دمحم نب ريشب امأو . كلذ لثم

 اذإ لاق . رئاج ناطلس ىلا قح هيلع ىل لجر ىلع عفرأ نأ ىل له هل لاقف هلاس

 سأب الف هايا كيطعي نأ لبق ةخسن كل هيلع قحلا نا ملعي قحلا هيلع ىذلا ناك
 هنا ملعيال هيلع عوفرملا ناك ناف هل تلق . كقح بهذي الئل هيلا هيلع عفرت نأ

 هيلا هيلع ىدعتسأ نأ ىل له امهتلادع وه ملعي لدع ادهاش هيلع ىدنعو هيلع
 هيلع ادهش نيدهاشلا نا . هدنع وهف تلق . هيلع تماق دق ةجحلا نأل معن لاق
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 لبق نم نيلدع اناك اذإ لاق . هيلع قحلا نوكي فيك ةخسن ىل نوكيف لطابلاب

 كل سيل لاق . نيدهاشلا ةلادع ملعيال ناك ناف تلق . ةجحلا همزل دقف ةداهشلا
 ناك ىذلاو . هعم نالدع امهنا ملعي ىتح نيلدع كعم امه اناك ولو هيلع عفرت نأ

 امهتلادع تحص نيدهاش ةداهشب ةربابجلا ماكح نم ماح ىل مكح اذإ هنا ىعم

 هيلع ىل هنا املاع تنك هنم قحلا كلذ ذخا نأ ىل نآ ىمصخ عم حصي ملو ىعم
 ىلع وه ردق ناف ىل تماق دق ةجحلا نأل ىل نيدهاشلا ةداهشب الإ هملعأ مل وأ

 نوكي نأ الإ ىل تماق اك هيلع مقت مل ةجحلا نأل كلذ هلف ىلإ هعفد نم عانتمإلا

 ىتح ىلإ هعفد هيلعف ىل نيدهاشلا ةداهش ريغ نم ىل قحلا نأ لصألا ىف هب املاع
 نيدهاشلا نأ ملعي هنأ ملعأ نأ الإ زوجيال هنأ هنع تدجو اميف دمحم نب ريشب لاق

 هنال مدقملا وه ريشب لوقو يل تماق امك ةجحلا هيلع موقتو امهيلدعت هعم حص دق
 ىلوت نم اوبقاعي نأ مل سيل هماكحو رياجلا ناطلسلاو مكحأو ملعأ هللاو ملعأ ناك
 مهماكحو ةربابجلا نأ ةيعرلا فراعت ىف ناكام لكو . مهنم لبقي ملو مهمكح نع

 ىلع لدعلا لهأ ءاهقف عمجاام سانلل مهمكحب نوحيبيف انموق يأرب هيف نومكحي

 اهقف عمتجام مهمكحب مهيلع نومرحي وأ هنع فوقولا ىلع وأ هتيهارك ىلع وأ هميرحت
 . كلذ نم ءىش ىف مهيلا عفري نأ ةيعرلا نم:دحال لحي الف هتحابإ ىلع لدعلا لهأ

 هيلا هعفد ىلع هوربجو هيلع هل اوضقف كلذ نم ءىش ىف همصخ ىلع دحأ عفر ناف

 اوفلتخا مهنال هانفصو ول نا ركذلا هب لوطيام اذهو مهمكحي هنم هذخأ هل لحي الف

 لالحلاو ءارشلاو عيبلاو قتعلاو قالطلاو ماسقالاو ضئارفلا يف . ايفانتم افالتخا
 كل فصأس نكلو ماكحلا ةخسن مكآحلا مكح ىلا هيف جاتحي امم كلذ وحنو مارحلاو

 ءاش نا هتيقب نع ضرعا مث ويغ ىلع اليلد كلذ كل نوكيو هللا قفوام كلذ نم
 اهقلط مث نيدهاش ةداهشب هديس ىضري ةأرمإ ج وزت ًادبع نا ولو . ىلاعت هللا

 ماكح نم اح ىلا هيلع تعفرو هنم تعنتماف هديس ىأر الب نيدهاش ةداهشب

 اهل لحي ملو همكحب هيلع مرحت مل اهقارفب يضقف اهل هقالط هدنع تحضوأو ةربابجلا
 ءاهقف عامجإب هل لالح ىهو كلذب هنم ملعلا ىلع اهجوزت دحال لحي ملو ج وزتت نأ
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 هتجوز قلط الجر نأ ول كلذكو هديس يأرب الإ هل قالطال دبعلا نا نيملسملا

 ةبلغ ربدلا ىف وأ ضيحلا ىف اهئطو وأ اهتعجرب دهشي نأ لبق نم اهئطو مث ةقيلطت
 اهيلع عفر ناف ةرابجلا ةالو متح ىلإ اهيلع عفري نأ هل نكي مل هنم تيرهف اهل هنم

 هيف فلتخاام لك كلذكو مهمكحب . كلذ هل لحي مل هيلا ةدوعلا ىلع اهربجف

 مل مهضعب مرحيو مهضعب لحي امم ةيفانتم ليواقأ هثداحلا ىف مهل ناكو نيملسملا ءاهقف

 ىلع دحأ عفر ناف كلذ نم ءىش ىف مهم اكحو ةربابجلا ىلإ عفري نأ دحأل اضيأ زجي

 هب ىضقف اهيف فلتخملا ءازالا كلت نم ايأر راتخاف مهماكح نم ماح ىلإ هل مصخ

 مكح امم ءىش همصخل هيف همزليال اهنم ايأر هيلع عوفرملا راتخاو هيلع عوفرملا ىلع
 هيلعو هب هل ىضق يذلا ءىشلا كلذ همصخ نم ذخأي نأ عفارلل لحي الف هيلع هب

 ىلع اوراتخي نأ مهل سيلف كلذ مهل نكي مل اذإو . مكح مهل سيل لصألا ىف مهنال
 هنع تدجو اميف دمحم نب ريشب لاق اذه وحنو مهماكحأب ءارالا ىف سانلا

 هيف زوجي ىتلا ماكحألا نم ناكامو لاق . ىلاعت هللا ءاش نا هلوق كل فصأسو

 هل زوجي كمصخ نال ةربابجلا ىلا دحأ ىلع عفرت نأ كل سيلف نيملسملا عم ىأرلا

 اومكحي نأ ةربابجلا ماكحل سيلو لاق . ءىش هيف كل سيل ىذلا ىأرلاب ذخأي نأ
 ىلع مكح لصألا ىف مهل سيل هنأل ءارالا ىف مهيلعو اوريخي نا مهل الو سانلا ىلع
 كل سيلف دوهشلاب مهدنع هتحص نوعدي امم كنع بيغيام كلذكو . لاق . دحا

 كقحب . مهيلا عفرت نأ كل زوجي امنإو كلذ ىلع مهمكح لبقت الو . مهنع لبقت نأ

 ىكل هيلع مهب انيعتسم نوكتل كمصخ ةجحلا هيف تمزل دقام
 مهمكحب كيلع هومرخف الالح كل ناكام لكو . هلوق ىضقنا . كقح ىلإ لصت

 كيلع مرحي الف مهعم كيلع كلذب دوهش نم ةداهشب مهعم حص دق هنإ اولاقو

 هذه ىلع كل لحي الف امارح كيلع ناكام لك كلذكو . مهمكحب لالحلا كلذ
 كتجوز نأ ول هللا ءاش نإ اذه ىلع هب لدتستام كل فصأسو مهمكحب ةفصلا

 وأ عاضر نم كتخأ اهنأ كيلع تعدإو ةربابجلا ماكح نم ماح ىلإ كيلع تعفر

 مهمكاح كيلع يضقف كلذب امل دهش نم ترضحأو كلذ ملعتال تنأو بسن
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 دحأل لحي الو كريغب جوزت نأ اهل لحي ملو كلذب كيلع مرحت مل اهقفب كلذب
 وأ امهنيد ىف نالدع نيدهاشلا نأ تنأ ملعت نأ الإ كلذب هنم ملعلا ىلع اهجيوزت

 ناك نإ جوزت نأ اهل زاجو كيلع تمرح اذكه ناك اذإف ةيالولا ىف كعم انوكي

 ةجحب سيل مهمكاح نأ كلذو . ريشب لاقام ىلع كعم امه اك اهعم نادهاشلا

 لهأ ماكح نم ماح ىلا كيلع تعفر امنإ اهنا ولو . كل تفصو اك كيلع الو كل
 نأ اتملع ج وزت نأ اهل ناكو كيلع تمرحل اهدوهش ةداهشب كيلع ىضقف لدعلا

 ةماعلاو ةصاخلا ىلع ةمات ةجح لدعلا لهأ مكاح نأل املعت مل مأ نالدع نيدهاشلا
 كل لاملا كلذ نأ ملعتال تنأو لامب مهماكح نم نادهاش كل دهش ول كلذكو

 نا الإ مهمكحب لاملا كلذ ذخأ كل لحي مل كدوهش ةداهشب مهمكاح كل ىضقف

 همحر ريشب لوق ىلع هيلع كل اوضق يذلا كمصخ عمو لودع كدوهش نأ ملعت
 تدجو ولو . كلذك وهف ةفصلا هذه ىلع ناكام لك ناك ناف . كلذ ربدتف هللا

 نأ كل نكي مل ميتي وأ بئاغل لام ىلع يداني ةبابجلا ماكح نم محل ايدانم
 امنا هنأ مهمكاح ىعدا ولو هيرتشي كريغ هب رمأت الو هارتشا نمل دهشت الو هيرتشت

 هنال هنم كلذ لبقت نأ كل نكي مل متيلا وأ بئاغلا ىلع هعم حص قح ىف هعاب

 هلثم وهف اذكه ناكام لكو هبابرأ يلإ هدر كيلع ناكو كل تفصو اك ةجحب سيل

 ةربابجلا نأ ملعاو . مهروحب يف قرغت نأ رذحاو مهرومأ نم هب ىلبتام ربدتف

 نأ هيلع بجيال اميف وأ هيف بجي اميف ةيعرلا نم ادحأ اوفلختسا اذإ مهماكحو

 فلاخحلا ىلا كلذ ىف ةينلاف داراام ريغ ىلا هنيمي (ةخسن) هتين فلاحلا فرصف هيف هوفلحتسي

 لدعلا ةمئأل ناميألا يف ةينلا امنإو ةينالو مكح لصألا يف مه سيل مهنأل مكاحلا نود
 يغب اذإ,لاق هنا هللا همحر بوبحم نب دمحم نع تدجو ينال ةيعرلا نود مهماكحو

 فلخي نأ لاقف مكاحلا ىلإ هيلع لوتقملا يلو عفرف يغابلا هيلع ىغبملا لتقف ىلع لجر
 مكاحلا كلذ عمسي الو وه عمسيام ردقب هل املاظ هناسل كرحيو هتلتقام ةخسن هلتقام

 هبحاص امهدحأ.ريجي ملو ةربابجلا ماكح نم مح مكحب نانثا ىضر اذإ لوقأ ينا الإ
 ىف ةينلاف امهاضرب مهمكاح هفلحتساف هبحاص نيمي ىلا مهدحأ لزنف كلذ ىلع
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 نم لجر ةلزنمب عوضوملا اذه ىف مهمكاح انلعج امنإو . فلاحلا نود مكاحلل كلذ

 فلحتسملل نيمبلا يف ةينلاف هبحاصل امهدحأ فلحتسي نأ نانثإ هب ىضري ةيعرلا

 ةربابجلا عم ةداهشلا امأو . هللاب الإ ةوقالو كلذ يف قرفلا مهفاف فلاحلا نود.

 نإ لاق هنا دمحم نبا ريشب نع نيملسملا نم هب تقثو نم ينربخاف مهماكحو

 ريسفتلا نع لئسولو ماع ريخ اذهو رجافلاو ربلا عم ىدؤي قداص ريخ ةداهشلا
 اميف مهعم ةداهشلا ىف لاقف رفعج نب دمحم امأو . ىلاعت هللا ءاش نا كلذ رسفل

 لل اهءادأ هيلا بلط ةداهش هعم ناك نم لاق . رسفم ريغ ًاضيأ اڵوق هنع تدجو

 نأ قحلا بحاص هنم بلط ثيح قحلا نم ملع امب دهاش لك ىلع نالوقيف رابجلا
 اهب دهش ةداهش هعم تناك نم هنع تدجو اميف رثؤملا وبأ لاقو . هب هل دهشي

 ريغب هيلع مكحيو هيلع دوهشملا ملظي رابجلا نا ملعي نا الإ رابجلا عم اهبحاصل

 قحلا بحاصل لوقيو كلذ ىلع هعم دهشت الف هيلع هب دهش اميف هللا مكح
 هنا يعم ىذلاف انأ اماو . هعم هل دهشأ ىتح قحلاب مكحي نم يلإ كقح بلطا

 نأ مهلو هب اودهشام عيمج يف مهماكحو ةربابجلا عم اودهشي نأ دوهشلل زوجيال
 زوجيام لك هللا ءاش نا كلذل كل فصأسو لكلا نود ضعبلا يف مهعم اودهشي
 زوجي الف مهيلا عفري نأ زوجيال ناكام لكو ةزئاج مهعم ةداهشلاف ، مهيلا هيف ناعفرلا

 نا ةيافك هيفام انباتك يف انفصو دقو . هيلع عوفرملا ىلع هب مهعم دهشي نأ دحأل
 فرعأ امف ءالكولا بايغألاو ماتيالل هماكحو ةربابجلا ةماقإ امأو ىلاعت هللا ءاش

 ملعأ اوناك مهنأل مدقت نم لوق عبتن نأ انيلع نكلو سايقلا يف جرخي اهجو كلذل
 هنع تدجو اميف رفعج نب دمحم لاق . كلذ يف مهلوق نم فصأسو مكحأو هللاب

 لاومأ ميتيلا اذهلو نيملسملا لبق نم ليكو الو هيبأ لبق نم يصو الو هل بأال ميتي ىف
 ناو هل هظفحو هلام ضبق يف انيمأ ةقث اليكو ةربابجلا نم ناطلسلا هل ماقاف . ويثك
 هيبأ لبق نم ًايصو ناك ول نا هل هعيب زوجي امم ميتيلا اذهل ناك امم ليكولا عابف هنم هيلع قفني

 قفنأو ميتيلل هلام ضبق هارتشا نم ىلا هملسو ماعطلاو باودلاو ةئرلاو قيقرلا نم
 ناو انفصو امم ميتيلا لام يف لعف امم ائيش ليكولا اذه نمضي لهف هلام نم هيلع
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 رثؤملا وبأ لاق هيلع راج هنا حصي مل اذإ كلذ نم ئيش نمضي هنا ىرن الف عاض

 نم كلذ متتسي نأ"بحاف رابجلا هماقأ اذإ لاق هنا الإ رفعج نب دمحم لاقام لثم

 ماقو دلبلا لهأ كلذ ىف لخدي وأ كلذ لعفي مل ناف دلبلا لهأ نم نيملسملا ةعامج

 . هللا ءاش نإ هيلع نامض الف . متيلا لام ىف لدعلاب وه

 ناطلسلا مقي نأ زوجي له لئس دقو هنع تدجو اميف دمحم نب ريشب لاقو

 نا ىراوخلا نبا لضفلا نع لاقف . سانلا عم ةقت وهو هلام ىف ميتيل اليكو رئاجل

 نئاخ انيمأ نوكي نا زوجيال هنا لاقو كلذ ري ملف رقص نب نازع امأو زياج كلذ

 الف لبق نم وأ هل لدعلا لهأ ةماقإ دعب نم ناطلسلا ةماقإ نا لوقنف نحن امأو

 دقف مهجيوزت امأو . ىنعم هنم مهينعي الئل ةيقت هل ناطلسلا ةماقإ نوكتو . ساب

 نمف ءاسنلا نم هل يلؤال نم يلو وهف ًارياج وأ الدع ناك اذإ ناطلسلا نا اولاق
 ةأرملا كلت نا ملعي ىتح هلوق لبقي الف ةربابجلا ماكح نم مح يأرب ةأرما ج وزت

 اميف دمحم نب ريشب لاقو جوز نم ةدع يف ىه الو جوز الو اهل يلوال
 ىتلا ةعزانملا نم ءىش يف رئاجلا ناطلسلا يلا عفري نا لجرلل زوجيال هنا هنع تدجو

 هنال نيملسملا ءاهقف نم هيقف يلا مكحلا كلذ يدؤي نأ هيأرب ناطلسلا اهيف لوقي
 هنال نيملسملا نم دحأ ىلا هيلع عفري نأ هنم لبقي الو هيأرب دخؤي الو يأر هل سيل

 . سانلا ىلع مكحي نأ هل سيل ةيعرلا نم دحاوك رئاجلا ناطلسلا امنإو ةقثب سيل

 نأ اضيأ زوجيو ريشب لاق . ءاسنلا نم هل يلو ال نم جوزي نأ اوزاجأ مهغا الإ لاق

 ىلع اروهشم كلذ ناكو مكحلا كلذ ىلع نوملسملا عمجأ دق ىذلا مكحلاب مكحي
 نأ دحأل زجي مل نيملسملا نم فالتخا مكحلا كلذ يف ناك نا امأو لاق . سانلا
 كلذ يقبيو كلذ نم عنتمم هيلع ىدعتسملا الإ كلذ ىف رئاجلا ناطلسلا ىلا عفري

 . مهعم دهشي نأ زوجي الو ةجحو لوق لك

 نامز يضاق ناك هنا رباج يبأ نب ىسوم ىف يكزإ لهأ لوق فرعن دق ةلأسم

 مهيلع ققحي نأ ريغ نم ناثع نب ناميلسو ريشب يف ىوزن لهأ لوقو . ادنلج يتب
 اهارجأو هللا ماكحأ لدع رظن نم نأ ريغ مهنيد ىف زوجيالام مهلحنو مهامر نم لوق
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 دضع ىلع كلذب دشي ملام موثأمب ىدنع سيل هيأر ريغ وأ رئاج يأرب سانلا يف
 رئاح

 هارجاو هيلع مهلمحام نود ماكحألا يف كلذ ازوجو نيملسم ةءارب هسفن نم حابأ الو

 . هيلا كلذ ضيوفت ىف نيملسملا ةقفاوم ريغ يف مهيلع

 ةمئال الإ نوكيال دحلا ةماقإ نا ىلع انؤاملع عمجأ دمحم يبأ عماج نمو ةلأسم
 الو اهيف مهيلا ناعفرلا مهدنع زوجيالو ةمئالا نم لودعلا ريغ اهيقي نأ زوجيالو لدعلا

 مامالا هيلع ردق مث دحلا ماقأ اذإ رابجلا نوكي نا بحنف لاق ناف . اهنم ءىش يف

 ىلوأ ويغ العف لعفو يدعتو لجعت دق رابجلا هل ليق . هيلع هديعيو هيناث هميقي نأ

 دودحلا اوعردإ يع يبنلا لوق كلذ ىلع ليلدلاو . هتداعإ زوجت الف هنم هب
 ال مل لئاق لاق ناف . ليوأت ىلع ميقأ ادح نم ىلوأ ةهبش الو . متعطتساام تاهبشلاب
 هللا لوقل ماع هب رمألا نأل ًايصاع وأ ناك اعيطم هيلع ردق ناسنإ لك دحلا مقيال

 نيذلاو ؤ : همسا لج هلوقو ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينززلاو ةينازلا ىلاعت
 ماع هب رمألاو ه ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري
 نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو له : هلوقو « ةاكزلا اوتآو ةالصلا اوميقا لح : لاق اك

 يصاعلاو مهنم عيطملا مومعلا ىلع هب رمألا هلك اذهف هم اليبس هيلإ عاطتسا

 اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط ناو{ثلج و زع هلوقكو ءاوس كلذ ىف مامالا ريغو مامالا روضحف
 4 ءيفت ىتح يغبت ىتلا اولتاقف ىرخالا ىلع امهيادحا تغب ناف امهنيب اوحلصاف
 ةمألا عامجإ كلذ ىلع ليلدلا ماعب سيل دحلا ةماقإب رمألا هل ليق . ماع هلك اذهف
 هنا ىلع ليلد نيبطاخلا ضعب جورخ ىلع مهعامجإف هيلع ردق اذا دحلاب موقيال دهاشلا نا

 انسل هل ليق زئاج ريغ رابجلا ىلإ ناعفرلا نوكي نا متركنأ امف لاق ناف . صوصخم

 ىف مهيلا ناعفرلا اوزيجت مل مل و لاق ناف ادحاو هيف قحلا نوكي اميف الإ هيلإ ناعفرلا زيجن

 ىلع مكحيال نال كلذ ربن مل امنإ هل ليق . دودحب تسيل ىتلا قوقحلا عيمج

 . نيملسملا ىلع ةبجاو ريغ هتعاط نالو يأرل لهأ نم سيل هن ل هيأرب نيملسملا

 نوكي نمم مكاحلا اذه يأر ريغب ذخأي نا نيمصخلا دحألف كلذك كلذ ناك اذإو
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 قحلا نوكي اميف هيلا ناعفرلا متزوج مل لاق ناف . هيلع همكح لوبق عنتميف يأرلا هل
 اك هب ةناعتسالا ليبس يف هيلع قفتم قح يف هيلإ عفري نأ زاج امنإ هل ليق دحاو هيف

 لاق ناف . هبر ىلا نيملسملا نع عنتمي قح ىف ضعب مهضعب ىلع ماوعلاب ناعتسي
 ىلع دشلا كلذ ىف نأل ءىش لك يف زوجيال رابجلا يلا ناعفرلا نوكي نأ متركنا امف

 ةيوقتو هدضع ىلع دشلا كلذ ىف ناك ول هل ليق . هناطلسل ةيوقتلا هدضع

 وأ هيلع قحلا ذخأ يف ويغ ىلع ةيعرلا نم قاسفلا ضعبب نيعتسملا ناك هناطلس

 دق :هدضع ىلع اداش ناك هب هللا رمأ ركنم نع يهن وأ فورعمب رمأ ىلع هب ناعتسا

 نع يبنلاو قحلاب مايقلا ىلع ملاظلاب نيعتسملا ناك املف . هيصاعمو هقسف ىلع هاوق
 قح ىلع رابجلاب نيعتسملا نوكي نأ بجو هقسفو هملظ ىلع هل نيعمب سيل ركنملا

 ليق . هل بجي محلا نا ماهتإ كلذ ىف سيلا لاق ناف هقسف ىلع ةلوقمب سيل هل وه

 الو هنمتئيال نم نود مهوتملا الإ رضيال همهوت نم كلذ مهوت نا هل
 كلذ ناك انموصخ نع ماوعلاب ىنغتسا اذإ سيلو . محلا ةلزنم هل ىري الو هدلقي

 مهنم انفخ اذإ صوصللا ىلع هب انتناعتسإ ةلزنمب وه امنإو مهل بجي مكحلا نا اماهتإ

 . فرعيال اميف هيلإ مكتحن الو هل ليق . ماكحألا نم ءىش ىف هدلقت لهف لاق ناف

 هل ليق هيف مكحلا ىف لدعلا نوفرعي اميف الإ مهيلإ اومكتحي نا ماوعلل لهف لاق ناف
 نأل نيملسملا لوق نم هيف لدعلا نوفرعي اميف الإ مهيلا اومكتحي نأ ماوعلل زوجيال

 امنإ هل ليق هنودلقت مل لاق ناف . الهأ مكحلل وه الو مكح ىف نومأم ريغ رابجلا
 نا بحن الو كلذ هودلقيل ةعاطلا هيلع مهل هللا بجوأ ثيح نم اودلقي نأ بجي

 اذه همزلي نم رصملا ىف نكي مل امل هنا انلق امنإو . ةعاط مهيلع هل سيل نم اودلقي

 هيلا انباهذو . قحلا ىف همزليل رابجلا اذه ىلإ هب انرص ملاظلا اذه هب عنتمي ىذلا قحلا
 الإ وييغت ىلع ردقيال ىذلا ركنملا رييغت ىلع ةناعتسالا ىف هيلا انباهذك ملاظلا اذهب

 ملعنال اميفو هيف مكحلا ملعن اميف لدعلا لهأ ماكح ىلإ عفري نأ بجو امنإو . هب

 مهل ةعاطلا ضرفو هتعاط بوجول مهدلقنو كلذ ىلع مهنمتئن ناو هيف مكحلا
 . قيفوتلا هبو ملعأ هللاو مهرمأ ىلإ ءاهتنالاو
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 نم ىلع صاصقلاو دودحلا مقي نا هل زوجي له يضاقلا نع هتلأسو ةلأسم
 الإ دودحلا مقيال لوقي انضعب نا ىعم لاق . هدجو وأ مامالا مدع اذإ هيلع تبجو

 . ةربابجلا نم ناك ولو دودحلا مقي ناطلسلا نا لوقي انضعب نا ىعمو . ةمئألا
 كلذ توبث ىلع الإ هانعم جرخي مل ناطلسلاو ةربابجلا نم دودحلا ةماقإ تبث اذإو

 ىف مهنكمي ملو اوردق اذإ لدعلا ماكحو . ةمامإلا ىنعمب كلذ قاقحتسال ةردقلاب

 نم اهريغو دودحلا نم ماكحألا عيمجب ىدنع ىلوأ ىنعمب ةمامإلا ةماقإ مهتردق لاح

 نومام ناك دودحلا مقي ناطلسلا نا لوقي نم لوق ىلعف هل تلق . رئاجلا ناطلسلا

 ىف ارئاج ناك اذإ هنا ىعم لاق كلذ هيلا ىهتني نا زوجي له نومأم ريغ وا كلذ ىلع
 اميف لدعلاب مكحي نا كلذ يف نمؤي ناك ناو كلذ هيلا يهتني نأ يدنع زجي مل ءىش لك

 . هيلع نواعي وأ لدعلا هيلا يهني نا زوجي ويغ ىف ًازئاج ناك ولو هنم رهاظت دق
 رهش نم يدنع ةرهشلاو بيرلا كلذكو . ىفخيال روجلاو ىفخيال لدعلا نا ىعمو
 مولظم ملظ ناو رفعج نب دمحم لاق رفعج نبا عماج نمو مهتابوقعو مهلعف
 سأبال هنا وجراف هقح ىلا هلصوأف هملظ نمم رابجلا اذه ىلا فاصنالا بلطف

 ةداهش هدنع تناك نمو رفعج نب دمحم لاق . كلذ لثم رثؤملا وبأ لاق . هيلع

 قحلا نم ملع امب دهشي نأ دهاش لك ىلع نا لوقنف رابجلا ىلا اهؤادا هيلا بلطف

 هدنع تناك نم رثؤملا وبأ لاق . هب هل دهشي نأ قحلا بحاص هنم بلطام ثيح

 هيلع مكحيو هيلع دوهشملا ملظي رابجلا نأ ملعي نأ الإ رابجلا دنع اهب دهش ةداهش

 بحاصل لوقيو كلذ ىلع هعم دهشي الف . هب هيلع دهش اميف هللا مكح ريغب
 وبا لاق . هعم كل دهشأ ىتح قحلاب كل مكحي نم ىلا كقح بلطا قحلا
 هعم دهشي نا دهاشلل نكي مل نيملسملا ماكحأ ريغب مكحي رابجلا ناك اذإ ىراوحلا

 هنع دجويو قحلا نم هيلع بجي ال امب هيلع دوهشملا ىلع مكحي رابجلا نأ ملع اذإ
 الف قحلا ريغب هتداهشب . مكحي رابجلا نا ملعي دهاشلا ناك اذإ ىرخأ ةخسن ىف
 دهاشلا نا هنع انذخا نم نع انفرع ىذلا ديعس وبأ لاق . رابجلا عم دهشي
 فورعم لدعلاب ةيراج هماكحأ تناك نم عم الإ دهشي الو هتداهشب رطاخيال
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 رطاخي مل همهتي وأ كلذ ىف مكاحلا نم فاخيو اهيف باتري هماكحأ تناك ىتمف كلذب

 نم لاقو لدعلا لهأ عم كل دهشأ قحلا بحاصل لوقي ليقو هتداهشب دهاشلا

 ماكحأ رهاظتتو اهيف لدعلا ماقي ثيح الإ ةداهشلا يدؤي نا هلالو هيلع سيل لاق

 ماكحأ امأو باتكلا نمو هماكحأ ىف رهاظ ليميالو لطابب مكحيال هناو لدعلا

 زوجي الف قحلل افلاخم مهماكحأ نم ناك مكح لك نأ لوقنف روجلا لهأو بابجلا
 بتكو مكح اذإ امأو هدعب ءاج نم ةضقن ىف لخدي الف قحلل اقفاوم ناكام امأو
 كلذكو ديعس وبأ لاق . هل هذفني الف همكح دق مكحب لدعلا مامإلا ىلا رابجلا

 حص دق هنأ رابجلا ىوعدب الإ هيلع فقي مل امكح ةربابجلل هذفني نأ دحأل سيل

 انمتؤم نوكي اميف الإ هل ماكحألا ذافنإو هلوق ىلع رابجلا قيدصت زوجي الو هعم
 هيف روجيالو هيف بذكيال هنأ فراعتيو هيف

 نب رضخلا يضاقلا باتك نم ركب يبأ يضاقلا نع ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم

 ضعبب ملع مث رصم ىلع هتمامإ تتبث مامإ ىف رثألا يف دجوي يذلا لاق . ناميلس
 هدنع لوخدلا هل زجي مل نم مهنمف نادلبلا ضعب ةيالو ىلع وبجف رفكب هتيعر

 هدنع لدع ىلا اهعفد ةيابج اهنم ىج ناف اهرمأ يف لوخدلا هل زاج نم مهنمو

 نع ًاكاسمل هديقبو مهنم سبحي نم سبح نوكي املو هقحتسم ىن هلعجا هل لقو
 . ملعأ هللاو ةبوقعلا هجو ىلع ال وركنم

 ناطلسلا هلهجي ضاق لبق نم ناك اذإ يضاقلا نعو ديعس يبأ باوج ةلأسم

 هلكو نمل زوجي يلو اهل سيل ةأرمإ جوزت نم لكو ماكحألا ىف رظنلاب يماع وهو
 نأ دوهشلل نوكيو هجوز اذإ جوزلا جوزتي ن أ زوجي وه اهجوز وأ هتلاكوب اهجيوزت
 دق نيذلا ناطلسلا ماكح نم ناك اذإ هنأ يعم لاق . ال مأ حاكنلا اذه اودهشي

 كاحلاو هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف ماكحألا ينعم ىف ناطلسللام مهل تبث
 نكي مل ولو اتباث امكح ناك هب مكحف هلدع محل رصبأامو مهلثم مهمكاح

 وهو اهبجيوزت يف ةلاكولا ينعم وأ ةأرملا جيوزت رصبأ اذإو . ماكحألا نم وريغب ًايصب
 يضاقلاو تلق . يدنع مكحلا اذه صوصخم يف مكحلا ىنعم رصبأ دقف داح
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 دحأ دنع ناك اذإ هدنع ةداهشلاو هتعاط بجت هقث ريغ ًاضيأ وهو مكحلاب ىماعلا

 . بجي الو هل كلذ مزليال مأ هيلإ عفر نم ضعبل ةداهش
 ةمزال هتعاط تناك ءاضقلا هل تبثو لدعلاب يضقي يضاقلا ناك اذإ ىعمف لاق

 ريغ ىف امأو ًازئاج لدعلا ىف هب همكح نوكي امب ىعم ةداهشلاو لدعلا ىف ةزئ

 ريغ ىلع نواعتلا زوجي الو لدعلا ريغ ىف الو هللا ةعاط ريغ ىف دحل ةعاطالف لدعلا

 كلذكو . لطابلا ىلع وأ قحلا ىلع وأ روجلا ىلع وأ لدعلا ىلع نوع دهاشلاو لدع
 نيعي امنإف لطابلا ىلع نيعملاو ناك نم انئاك لدعلا ىلع نيعي امنإف لداعلل نيعملا

 لأسي امب مكحف ايضاق يضاقلا اذه هلعج نمو تلق ناك نمم انئاك لطابلا ىلع
 كلذ هل زوجيال مأ املاس ًابيصم نوكيأ ىوزن ىلا عفرو فلحو سبحو نوملسملا هنع

 ىلع ردق نم لك ىلعو . ناك نم أنئاك املاس ناك لدعلاب مكح نا هنأ يعمف

 لاسيو لدعلا ذفنيو ةربابجلا نم ناك ولو هبونذ نم هللا ىلا بوتي نا لدعلا ذافنا
 هلف املسم ناك ناف هرومأ عيمج يف لدعلا قفاو اذإف لدعلا ذافنإ نم هلهج امع

 ءاش نا لجآ الو لجاع ىف ىدنع كلذ ىنعمب هيلع ةعبت الف ًارفاك ناك ناو باونلا
 ىضرو مامأ ةربابجلا وأ ماوعلا همدق لجر نع لئسو ًاضيأ هنم باوج . ىلاعت هللا
 ىف ةدقعلا تناك اذإ هنا ىعم لاق . هتمامإ تبنت له نيملسملا مالعأ نم نانثا هب

 تلق . ىضرلاو دقعلا ىنعمب هتباث هتمامإ تناك مالعألا نم تناك ولام قحلا لصألا

 لوت ىلع نا ىعم لاق . هتمامإ تبنت له نيملسملا مالعأ نم دحاو هب ىضر ناف هل

 عم هتعيبب تبثت اك هاضرب تبثت ىدنعف تبثتو دحاوب موقت ةعيبلا نأب لوقي نم

 . هلوق ىنعم ىلع كلذك هنا ىعم لاق . مامالا ةلزنمب اذه نوكيف هل تلق ةدقعلا

 سيلو هتعاط نيملسملا ىلع له لدعلا هنم رهظف ةربابجلا همدق ناك ناف هل تلق

 نا تيأرا تلق هلثم وه نم .ىلإ هلزع مهل سيلو كلذ مهيلع نا يعم لاق هلزع مهل

 بطاخم ناطلسلا نال ءاوس هنا يعم لاق ءاوس هيف لوقلا نوكي له امكاح هلثم ناك
 . نيملسملا ىلا رمألا دي مأ وه هميدقتب بطاخم ناطلسلاف هل تلق . كلذل هميدقتب
 الو ئللذ ىلا نوبيجيال نيملسملا نأ فيخ اذإ كلذب نوبطاخم مهنا يعم لاق
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 ناطلسلا نا لاقو ايضاق لجر بصتنا ناف هل تلق . هلوق ىنعم ىلع هيلا اوعرستي

 يضرو هلوق الإ هماقا ناطلسلا ىلإ ةحص ريغ نم نوملسملا كلذب يضرف هماقأ

 ىف زوجال هلوق ناك. اذإ هنا ىعم لاق . كلذب نوملسملا ىفتكي له هب نوملسملا

 كلذ ىنعم رهشو فراعتلا ىف ناطلسلا ىلع كلذك زوجي الو . بذكلا ىنعم هلثم

 ىلع لهف تلق . ةنيب عمسي مل ولو . يدنع ةحص كلتف هفالخ لمتحيال امب

 ماقملا اذه هماقا نم هولأسي نا كلذل لهأ وهو ًايضاق لجر بصتنا اذإ نيملسملا
 مكحف نيملسملا نم ناك اذإ هنا يعم لاق . ويغ وأ ناطلس هماقا نم نيبي ىتح

 هليضف هل مهلاؤسو هولأسي نأ مهيلع نكي مل كلذ ىلع هماكحأ ترجو لدعلاب
 . هولاسي مل اوعاش ناو هولاساو ءاش نا يدنع

 ءاضقلل نوملسملا همدق اذإ يضاقلا نع تلأسو ًاضيأ هنع باوج ةلأسم
 نم أربتي نأ جاتحي له ىفعتسي نأ دارأ مث نينسلا وأ روهشلا نم هللا ءاشام ىضقو

 هل ادب ىتمو كلذ نم ءىش ىلا جاتحي سيل وأ نيملسملا نم دحأ ىلإ ءاضقلا

 همازتلا هجو ىلع ءاضقلا مهنم لبقو ةطيرش مهيلع هل نكي مل اذا هنا ىنعمف ىفعتسإ

 وه قفتي نا الإ هلهأ نم هلبقو هسفن همزلأ نا دعب هعييضت الو هكر رت هل سيلف المحم

 ردقام هللا رمأ عييضت هل سيلو . هنم ءاضقلل لضفأ وه نمم ويغ ىلع نوملسملاو
 همدق اذإ كلذكو ت تلق هرصنيو هنيعي هللا ناف هللاب نيعتسيو هسفن همزلأ امب كسمتيو هيلع

 هعسيا ىفعتسي نأ دارأ مث نامزلا نم هللا ردقام سانلا نيب يضقف ءاضقلل مامإلا

 همدق اذإ هنأ ىعمف . كلذ امهعسيال وأ ءاضقلا نع هيفعي نا مامإلا عسيو كلذ

 مامالا ةعاط نم جرخي نا هل نكي مل كلذل هطبض هسفن ىف اجرو ءاضقلل مامالا

 مش هرصنتسا اميف هتزصنو هناعتسا امف مامالا ةنوعمو مامالا نم كلذ لوبق هيلع ناكو

 كلذ ناف . هيلع ردقيال اميف الإ يدنع مامالا ةعاط نم جرخي نا هل سيل

 الإ ةعاطال هنال هللا ةيصعم ىف قولخمل ةعاطال هناف هللا ةيصعم ىف وأ هنع ع وضوم

 وأ هنم ىلوأ نم ميدقتو هلزع هجو ىأر اذإ هلزعي نأ ماماللو هللا ةعاط ىفو . هلل
 هيف هل نوكي طرش ريغ ىلع ةعامجلا نع مكحلا طئارشب مكاحلا لوبقو رمألل هنم حلصأ
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 لذب هيلعو . هل هجوتو هيلع ردقو كلذ عاطتس اام ةمامالا لوبق ةلزنمب ءانثتسا

 نم ةعنص وه امناف مامالا لبق نم يضاقلا امأو هتقاط قوف هللا هفلكي الو هدوهجم
 كلذكو تلقو . هللا ةتعاط نم هلزع ناك اذإ هلزع ءاش نإو همدق ءاش نا مامإلا

 هيف هماقأ نم ىلا هنم أربي نأ ريغ نم كلذ دار ا اذإ ءاضقلا نع لزتعي نأ هل له

 ىف لوقلا ىضم دقف . ناطلس وأ نيملسملا نم ةعامج وأ مامإ هيف هماقأ ىذلا ناك

 يضاقلا اولوي نأ دعب نم ةعامجلل سيلو ةعامجلا نمو مامالا لبق نم يضاقلا

 هب ماق ولو لدعلا ىلع ماقتساام هيلع مامالل إك هلزع ىف ةجح هيلع ىدنع ءاضقلا

 دقو مامالا ةلزنمب يدنع وهف اهنع فعضي مل و ماكحالا نم ائيش عيضي مل و
 كاحلا هنم لبقو ماكحلا مدقو رئاج ناطلسلا ناك اذإو . هيف لوقلا ىضم

 ةفعضل هوجولا نم هجوب مهيأر نم جورخ الو نيملسملل ةدناعم ريغ ىلع
 يف اوناك اذإ هل مهنم كرتل وأ رمألا نع مهنم

 اههبشيام وأ ةوجولا هذه دحأ ىلع ناك اذإف مهمزلي امل مهنم عييضت وأ ةيقت لاح

 ةدقع ةلزنمب نوكي نأ ىنبجعي هجولا اذه ىلع يدنع حلل ناطلسلا ةماقأف
 لوبق نم هسفن مزلاام هيلع بجيو ءاضقلاو مكحلا ىنعم هل تبنيو مكاحلل ةعامجلا
 نيملسملا نم ناكو . لدعلاب ماق اذإ لزع ىف ةجح هيلع ناطلسلل نوكي الو كلذ

 مكاحلا لزع ىف يدنع ناطلسلل سيلو ناطلسلا نم ماكحألاب ىلوأ مه نيذلا
 © كلذ هيلا ملستب ءاضقلا ماكحأ هل تبث نأ دعب ًارئاج ناطلسلا ناك اذإ
 هل نوكي نم لداعلاا ناطلسلا ةلزنمب لدعلا هوجو نم هجو ىلع هل مهتماقإو
 ماكحألل ناطلسلا ىلع ةجحلا نيملسملل لب هريغ مدقو هلزع ءاش اذإ هيلع ةجحلا

 راسو ههجو نم هذخأ نم لدعلاب ماقام ارئ رئاج ناطلسلا ناك اذإ اهريغ ىيف وأ

 ههجو ىلع هب
 ىلع مدقيالو نيملسملل ةدناعم ريغ لع لدعلاب موقي نأ ىدنع ههجو نمو

 قحلل نيحصانملاو مهنم ىأرلا لهأ ىلع هيأرب دادبتساالو كلذ ىف مهنم دحأ
 هلل اوحصن اذإ رمألاب ىلوأ نيملسملا نال ةيقتل هنع نيرتتسملا وأ هيف نيرهاظلا
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 نم مهريغ نمو رئاجلا ناطلسلا نم ةينالعو ارم مهسفنأ هومزلأو هب اوماقو هيف
 هل تلق اضيأ هنم باوج . همرحتب نوكهتني امب وأ نيدتب ةلبقلا لهأ قاسف

 نوكي ىتح لجرلل نيملسملا نم ةعامجلا وأ مامالا نم تبثي يذلا ظفللاامو

 كتلعج دق وأ كانلعج دق ةعامجلا وأ مامالا هل لاق اذإ هنا ىعم لاق . ايضاق
 ايضاق وأ هللا ةعاطب ًايضاق وأ طسقلاب ًايضاق وأ لدعلاب ًايضاق وأ قحلاب ايضاق

 ناكو ءاضقلا مسإ هب اتباث هلك ىدنع اذه ناك هلل ءاضقب ايضاق وأ هللا مكحب

 هلل وأ هلل ايضاق هلعج ول كلذكو . هلثم وهف يدنع اذه هبشأامو ايضاق
 لثم نم داز امو ايضاق هب جرخي هلك ىدنع اذه ناك . نيملسمللو . هلوسرو
 . ىعم اذه ةلمج ىف الخاد ناك هتابثإ ىف ديزي وأ هتبثيام نم اذه

 ىضرف هماقا ناطلسلا نا لاقو ايضاق لجر بصتنا ناف هل تلق : ةلأسم
 يضرو هلؤق الا هماقا ناطلسلا نا ةحص ريغ ىف نوملسملا كلذب

 هلوق ناك اذإ هنإ ىعم لاق ؟ كلذب نوملسملا يفتكي له هب نوملسملا

 . ةنيب عمست مل ولو ىدنع ةحص كلتف هفالخ لمتحيالامب كلذ ىنعم

 قوقحلا ذخأ ىف دلب ىلع نيملسملا نم الجر ىلوي رئاج ناطلس نعو ةلأسم
 ركنملا ىلع سبحيو كلذ لعفي نأ هل زوجي له ضعبل مهضعب نم سانلل
 كلذ ناف تفصوام ىلعف . ىعديال وأ نالف ىلاو هنا ىعديو هيلع مهبقاعيو
 ةربابجلا ىف ىأرلا زوجيال امنإو . سانلا نيب ماكحألا ىلع هماقإ امنا ناك اذإ زئاج

 . ةابجلا نم ويغل زوجيالام يضاقلل زوجي اولاق دقو

 نبا ىسوم نأ انغلب دقف ناطلسلا ىلا هعفري الو هدنع مكحلا عطقي يضاقلاو
 نيب نيملسملا نم لجر مكح هنا تركذو ىنادنلجلا دشارل ًايضاق ناك رباج ىلأ

 له كلذ ىلع سبحو هيلع بقاعو ركنملا ركناف مهيلع هل ةيالو ريغ نم سانلا
 الو دودحلا ميقي نأ هل سيلف دودحلا الإ كلذ هعسي معنف . كلذ هعسي

 ركنملا راكنإو سانلا نيب ماكحألا امأو . ناطلسلا رمأب الإا ءامدلا ىف صاصقلا
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 ةعاط هذهو لامعألا لضفأ نم اذهف سانلا نيي حالصالاو . فورعملاب رمألاو

 . هركذ مدقت دقو هلل

 هيف مكحي نأ زوجيو عسي ىذلا مكحلاامو هل تلق ةربابجلا ماكح ىف ةلأسم

 ىعم لاق . هيلع اومكح نم ىلع مهمكح تبنيو ماكحألا نم ةربابجلا ماكح
 امنإو عامجالاو ةنسلاو باتكلا ىف تبث مكح لك هنا لوقلا ضعب ىف ليق دق هنأ

 ىأرلا نم هيف فلتخيال اميف مهماكحو ةربابجلا مكح لوقلا ضعب ىف زوجيال ليق
 ضبق هل موكحملا عسي له ىأرلا نم هيف فلتخي اميف اومكح ولف هل تلق
 مل اذإ هنا ىعم لاق . مهيلع كلذ مثإ نوكيو هيلع موكحملا ىلع هب هل اومكحام

 مهمكح كلذ ىف لصألا ىف زوجي الو مهمكح الإ غلب دقام ىلا كلذب غلبي نكي

 غلبف هبهذم ىف هل زوجي لصالا ىف وه ناك ناو هل كلذ ةزاجإ ىل نيبتي الف

 الإ هعسيال امب همصخل وه هنم ضارتعإ ريغ نم هل زوجيام ىلا مهتنوعم ىف كلذب
 تلق قيض هيلع اذه ىلع ىل نيبي الف تباث مكحب هل زوجيو هل لحام ىلا غولبلا
 لدع فرعي ملف فالتخإ هيف نأ ملع وأ فالتخإ كلذ ىف نا وه ملعي مل ناف هل
 ةفصلا هذه ىلع هب اومكحام ذخأ هل لحت له امهدحا ىلإ بهذم هل الو نيلوقلا

 هنم غولبل ا الإ همصخل ضارتعالا نم هعسيالام وه هنم نكي ملام هنا ىعم لاق

 هللا ءاش نإ كلذ هعسي نأ وجرأف هلهج ولو هقلاخ دنع لصألا ىف هل لحيام ىلإ

 بلاطف ًافالتخإ هيف نأ ملعي وهو كلذ ىف همصخل ضرتعإ ناف هل تلق . ىلاعت

 ىلع ناطلسلا هذخأف ناطلسلا ىلإ هب لصو ىتح هلصوي ملف كلذب همصخ

 هعسيال مأ كلذ ذخأ هعسي له هب هبلاطي يذلا هيلا ملسي ىتح رهقلا ليبس

 هيف لصألا ناك اذإ ناطلسلا ربجب هنم هذخأام همصخ ىلا دري نأ هيلعو

 ول وأ لصألا ىف هل زوجي وهام ذخأ دق ناك اذإ هنا ىعم لاق . فالتحالا

 هل زوجيال نمب ةناعتسال يدنع هيلع روجحم وه امنإف ربج ريغب هذخأ ىلا لصو
 يدنع روجحمف هل زوجي ال ناك اذإ هب نيعتسي يذلا ءىشلا كلذ لعف

 در امأو . لوقي نم لوق ىلع . يدنع كلذ نم ةبوتلا هيلعو هب اذه ةناعتسا
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 ناف هل تلق . هيلا لصو ول نأ زئاج لصألا ىف هل ناك اذإ يل نيبي الف لاملا

 له هلام نم ءىش هيلع كلذ لطعتف هسبح وأ ةياكن ناطلسلا نم همصخ سم

 ىلا عفارلا ناك اذإ ليق دق هنا ىعم لاق . هيلع عوفرملل. كلذ مرغ عفارلا مزلي

 ىلا هيف عفري نأ هل زوجي نمم ناكو مكاحلا ىلإ هيف عفري نأ عفارلل زوجي امم ناطلسلا

 نم نينومأم ريغ مهو ةربابجلا ىلا عفر اذإ ليق هنا ىعمف . مهماكحو ةربابجلا
 مهلبق نم ةياكنلا نم هيلع عوفرملا باصأ امف مهيلإ عفر اذإ ناودعلاو ملظلا

 نم ىلع كلذ نأ ليق هنا بسحأو . كلذل نماض وهف عفارلا كلذ ببسب

 هعسي يذلا قحلا بلط ىلا دصق اذإ فاصنألاو قحلا بلاط ىلع سيلو ملظ

 ىف نينومأم اوناك اذإ ةربابجلا كلذكو هل تلق . ءىش كلذ ىف هيلع سيلف هبلط
 ىلع نامضلا ىف لوقلا نوكيأ . هيلع عوفرملا ىنعأ ةياكن مهنم هباصأف كلذ

 مأ دحاو هيف فالتخالاو كلذ يف نومأم ريغ يذلا ناطلسلا يف لوقلاك عفارلا

 اوناك اذإ اذه ىف فالتخإ ىل نيبيال لاق . اذه ىف نامضلاب فالتخالا هقحليال

 هيف مكحلا ناك اذاف هل تلق .. ناودعلاو روجلا نم هيف مهيلإ عفر اميف نينومأم
 رايتخالاب زوجيال مأ عامجالاب هيف ةربابجلا ىلا عفري نأ زوجي الف ىأرلا نم ًافالتخإ

 اذإ لدعلا نم لاق . ىأرلا نأل زئاج نأ كلذ ليق دق هنا ىعم لاق . ىأرلا نم

 تلق . ىأرلاب لوقلا هل زوجي نم هلاقو . فلس دق ىأرب رابجلا نم مكحلا ناك

 امم كلذ مأ عامجالاب هيف مهيلا عفري نأ زئاج وهأ هيف فلتخيال ناكام كلذكو هل

 نم ءىش ىف مهل مكحال ليق دق هنا لاق . لوقلا ضعب ىف زوجي الو هيف فلتخي

 نيرفاكلل هللا لعجي نلو مهل ليبسال مهنأل مكحلا هب دقعني مهنم ةجح الو رومألا

 جرخم جرخي هيف فلتخيال اميف ماكحألا نم هب اوماق امنإو . اليبس نينمؤملا ىلع

 . ملعأ هللاو مكحلا ةجح توبثال ةنوعملاو راكنالا
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 نوثالنلاو سماخلا بابلا

 ةفاضملا ةدايزلا نم نيملسملا لام ف نيدلا

 . ركب ابأ يضاقلا ناميلس نب رضخلا دمحم يبأ يضاقلا لاؤس نم بسحأ

 ىذلا نيدلا اذه ناك . مهلاومأ هونيدي نأ هتيعر لأسي نأ هل له مامإلا ىف لوقتام

 نيدلا اذه ناك:وأ هنم دبال امم سوبلم وأ لوكأم ىف هسفن ةصاخل ةيعرلا ىلإ هبلطي

 نم نيملسملل اهلك بابسألا هذه يف نيدلا اذه ناك وأ ليخوأ حالس ىف

 نيملسملا اودع ىلع هجورخ يف اذه ناك وأ . ال مأ كلذ هلأ هتادضاعمو همادخإ
 فاخي ناك اذإ رصملا ريغ وأ رصملا ىف نيملسملا ودع ناك نيدتعملا برح ةبصانمو

 ريغ ناك ناو نيدتي نا زجي مل يراش ناك نا تفرع ىذلا لاق . رصملا ىلا هلوخد

 مث نيملسملا لام ىلع هنيد نم هنيد ناف هنيدي نم ىضرب نيدتي نأ هل زاج ياش
 صلخي ىتح كلذ نم ائيش قفني مل نيدلا دعب نيملسملا لام نم ءىش لصح

 نع اونغتسي ل فاعضو ةارش هدنع ناك ناو نيملسملا لام ىلع هنيدت نيذل ١ نيدلا

 دجوي هنأل . اڵلامهإ رمألا لمهي ملو نايدلا نيبو مهنيب ماملا صصاح نيملسملا لام
 ىف نيدت ناك امنإو هلايع ةنؤمو هتنؤم ىف هنيدتي مل نيد هيلعو تام ابجاح نأ

 لاقو ملعأ هللا و نيملسملا ةوعد ىوقيل ضرألا فارطأ ىلا كلذ ذفنيو ةيقوأو حالس

 نم ىلع طرتشي نا الإ هنيذي نم دنع نم نيملسملا لام ىلع نيدتي نأ هل سيل
 ناف هل تلق . مهنع كلذ ناتك هل سيلو . نيملسملا لام ىلع اذه نيدتا امنإ هنيدي

 نيدلا هيلإ راص املف نيدلا نيدتي نأ هل زوجي نم ىنعأ ةفصلا هذه ىلع نيدت
 هل نم لاقو . نيملسملا لام ىلع هنيدت امنإ نيدتملا لاقف هلام ىف مهلام هنايد بلط
 نيملسملا لام نم قبي ملو نيملسملا لام ىلع ال كلام ىلع كتنيد امنإ نيدلا

 نوكت فيكو نيمي كلذ ىف لهو نم لوق كلذ ىف لوقلا تلق . نيدلا هب ىضقيام
 نيدت نم ىلعو مهناميأ عم نيدلا باحصأ لوق لوقلا نا تفرع ىذلا لاق . نيما
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 لاق نيملا نوكت فيكف هل تلق . نيملا كلذ ىف نأ كتفرع دقف لوقيام ىلع ةنيبلا

 لام ىف هنأ هيلع طرتشاامو اذكو اذك وهو نيدلا اذه هنياد دقل هللاب فلحي

 دقل هللاب ًانيمم فلح هيلإ نيملا اودر نإف هل تلق . نيملسملا لام ىلع وأ نيملسملا
 نيملسملا لام يف هنا مهيلع تطرتشا وأ اذكو اذك وهو نيدلا اذه هنم تندتسا

 وأ نيملسملا لام يف نيدلا ناك ناف : تلق . ملعأ هللاو يسفنو يلام نود

 مامإ لثم هرمأب نيدت نم لام يف وأ هنيدت نم لام يف نيدلا اذه نم صالخلا
 نيملسملل نكي مل ناف طقف نيملسملا لام يف الإ كلذ همزليال وأ ضاق وأ

 تفرع يذلا : لاق ؟ ال مأ كلذ مهنع طقسيأ ةمدقتملا ةفصلا ىلع لام تيب

 نم ىلع سيلف نيملسملا لام تيب ف نيدلا اذه نا نيدت يذلا ط رتشا اذإ هنأ

 نيملسملل حصي مل وأ لام تيب نيملسملل قبي مل اذإ كلذ نم ءيش نيدت
 مدعو نيملسملا لام تيب يف هنا طرتشي مل و نيدت ناف تلق . ملعأ هللاو لام

 بحاص بلطو مامالا رمأب نيدلا اذه كو بابسألا ضعب نيملسمل لام

 رمألا ىلع عجري له هلام نم روم آ كلذ ا ناف : هل تلق كلذ صالخ ف

 هيلع وهو هملس يذل ١ نيدل ١ عيمجب رمال ١ ىلع عجري هنا تفرع يذل ١ لاق ءىشب

 ٠. ملعأ هللاو رومأملا نود

١٨٨



 نوثالثلاو سداسلا بابلا

 ةفاضملا ةدايزلا نم نيمدختسملاو ةارشلا نويد يف

 لوقتام تلق . ركبابأ يضاقلا ناميلس نب رضخلا يضاقلا لاؤس نم بسحأ

 ماكحألا ذفنيو قحلاب موقي نم دالبلا ىف اومدختسا اذإ يلاولاو يضاقلاو مامإلا ىف

 مهضئارف مهل اونيبو مهنيواود مهل اوعطقو ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأيو
 هيارب لزتعا وأ هلزع اوأر نم اولزع مغ انامز مهومدخف هب مهورمأ اميف مهومدختساف
 لام مهيديأ ىف ناك اذإ هناويد هومدختسا نم عنيمج اوفوي نأ مهمزلي له تلق
 مهلاومأ يف مهمزليأ نيملسملل لام مهيديا يف نكي مل ناف هل تلق نيملسملل
 تفرع يذلا : لاق ؟ مهتيانع نم مهيربيام هومدختسا نم ىلع اوطرتشي مل اذإ

 نيملسملا لام يف ضئارف كتفص ىلع مهل اوضرفو نوملسملا مهمدختسا اذإ مهنا
 نإف ،كلذ نم مهيديأ يف اوناك اذإ نيملسملا لام نم مهانع مهوفوي نأ مهيلعف

 ءيش لوصو ىلا ةفوقوم مهت رجأ تناك نيملسملا لام نم ءيش مهيديأ يف مل
 هل اوضرفو ائيش نيملسملا لام نم مهل اوضرفي مل ذا امأو نيملسملا لام نم
 نيملسمملا لام نم جرخ ناف نيملسملا لام تيب يف هنا مه اوتبثي مل و مهنيواود
 هسفنو هلام يف مهؤانع مهمدختسا نم ىلع ناك الإو

 ةروشمب ناك كلذ لكو مادخأ مهلو يلاولا وا ىضاقلا مامالا لزع ناف : تلق ي
 يضاقلا ينعا ءالؤه نم دحأ ضبقي مل و كلذ مامالا مهل لعج دق وأ مامالا
 ملعي ملو مهلزع عقو ىتح مهناويد نم ائيش همادخأو يلاولاو همادخاو
 مهناويد ءالؤه يفوي نا مامإلا مزليأ يلاولا لوقي وأ يضاقلا لوقب الا كلذب مامإلا
 رذعب لازتعإلا وأ لزعلا عقو اذإ هنا تفرع يذلا لاق . ال مأ نيملسملا لام نم

 مهيديا تحت اوناك نيذلا نيملسملا مدح نا لاقو ثدحي كلذ نكي مل بجوأ

 يفوي نا مامإلا ىلع ناك مهناويد اوفوتسي ول نيملسملا مدخ ىف مهفرصتم عيمجو
 هللاو نيملسملا لام ىف كلذ ريغ مامالا مزلي مل حصي مل ناو ىضم اميف هناويد كتلوأ
 قفتا ناف نيملسملا لام نم مهناويد نا نيمدختسملا ىلع اوطرتشا نإف تلق . ملعأ
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 ءىنش كلذ نم مهيديأ ىف قفتي مل ناو مهيلا ملس نيملسملا لام نم ءىش مهيديأ ىف
 . معن لاق ظفللا اذهب نوربجيأ سفن ىف الو لام ىف ةجأ الو نامض مهيلع نكي مل

١٩٠



 نوثالثلاو عباسلا بابلا

 ةياكشلاو ناطلسلا ىلا موصخلا ىلع ناعفرلا يف

 ىلا هيلع عفري نا هل له هقح هطعي ملو لجر ىلع قح هل ناك لجر نعو
 ناطلسلا كلذ نا ملعي نأ الإ ناطلسلا ىلا هيلع عفري نا هل زوجي معنف . ناطلسلا

 هوبقاعي نا نيملسملا مكح نمو . نيملسملا مكح ىف هيلع بجام ريغب هل مكحي

 ناو . هورذعيف ويغ وأ مدع نم نيب رذع هل نوكي وأ قحلا يطعي ىتح سبحلاب
 مل نوملسملا هيف سبحيال عضوم ىف برضي وأ كلذ ىلع قلعي ناطلسلا اذه ناك

 ملاع وهو ناطلسلا كلذ يلا عفر نمف ناطلسلا كلذ ىلا عفري نأ دحال كلذ زجي

 كلذ ناطلسلا هيف لعف نمل نامضلا هيلع ناك انفصو يذلا نم سانلا ىف لعفي امي
 . ملعأ هللاف ناطلسلا هب لعفي امب املع نكي مل ناف . مرغلاو شزألا نم

 عفري يذلا يف تركذو رفعج نبا دمحم نبا رهزألا باوج نمو ةلأسم

 ناطلسلاو فلتخي ملظلاو مهيلا عفري نا ملظ نمل زوجي هنا انعمس دقف ناطلسلا ىلا

 سانلا ضرتعيال نأ يغبنيف لمتحي هرمأ ناكو ، لاتحالا ةنكمأ يف اضيأ نوفلتخي

 نم هانعام همزليال نأ اوجرأف بلطي نا ىغبني ام. ناك ناو كلذل ديقيو
 . هقح الإ وه بلطي مل اذإ ناطلسلا

 نأ زوجي له تلق هعنتماو هيطعي نأ ابأف قح لجر ىلع هل لجر نعو ةلأسم
 ناك ناف . لجرلا مزليام ناطلسلا هيلع راج نا تلقو . ناطلسلا ىلا هيلع عفري
 ناطلسلا ىلا عفري نا هل زوجي الف كلذ لثم يف روج ناطلسلا نأ ملعي عفارلا اذه

 ناك ناو . لطابلا نم لجرلا همزلأام همزل لجرلا ىلع راجف ملعلا دعب هيلع عفر ناو
 يفا ريغ ائيش كلذ ىف لوقا سيل ملعأ هللاف لجرلا ىلع اوراجف مهيلا عفرف ملعي سيل
 دقف ةداهشلا امأو . روج لهأ اوناك اذإ مهيلا عفري نا هيلع قفشأ دحأل بحاال

 اذإ مهريغ دنعو مهدنع اهيدؤي نأ ةداهشلا ضعب ىف صخرلا همحر ديلخ وبأ ناك
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 نأ مهل زوجي له هوملظ لجر ىلع اوعقو دنج يف تلقو . هل دوهشملا كلذ بلط
 عفدي نأ اذهل دئاقلا الإ هنع مهملظ عفدب سيل هنأل معنف ؟ دئاقلا ىلا مهوكشي

 . مهيف عنص نا الطابب يضري نأ ريغ نم دجو امب مهملظ

 ناك اذإف . مولظم هيف وه قحب ناطلسلا ىلا عفري نمعو رثألا نمو ةلأسم

 مهسفنا ىلعف اودتعا اذإف مهقوقحب نيطالسلا ىلا نوعفري سانلاو هيلا عفري اناطلس
 . مهيلع يدعو اوملظ اذإ مهقوقحب. اوعفري نا سانلل دب الو

 نا نيدلا هل ىذلل زوجي له نيد لجرل هيلعالجر ىف ميهاربا يبأ نعو ةلأسم
 امل نماض و لاق . كلذ ريغ وأ لتقي وأ ديقي وأ برضي رئاجلا ناطلسلا ىلا عفري

 . هيلع سأب الف سبحلاب هقح هل جرختساو هسبح نا امأو . هيلا ىساو ثدحا

 ناطلسلا بهنف رئاجلا ناطلسلا ىلا هيلع عفرف لجر . هملظ لجر نعو ةلأسم

 دصق هيلع ع وفرملا تيب نم ناطلسلا ذخاام عفارلا نمضي له هيلع ع وفرملا تيب

 هنا ىلع ناطلسلا ىلا عفارلا دصق هيلع عوفرملا ملظي هنا ىلع ناطلسلا ىلا عفارلا

 اذإ هنا ىعم لاق . لطابلا ىلا دصق ريغ نم فاصنالا بلط وأ هيلع عوفرملا ملظي

 هيلع نوكين نأ فاخأف هيلع ةعيفرلا كلتب هملظ ىلع ةلالدلا ىلا ادصق كلذب دارأ
 لدعلا بلط ىلا دصق اذإ امأو . ةءارب هل هجولا اذه ىلع ىل نيبي الو . نامضلا

 رمأ رهاظت يف كلذ ىلزنم ىف ماكحألا ذافنإ ىلع ناطلسلا ناك ناف . فاصنالاو

 . قحلا نم جورخ الو لطابلا ديازت ىلا كلذ لثم يف ماكحألا رمأ يف بهذيال هناو
 كلذ لثم ىف ملظلاب فورعم وأ نومأم يغ ناك نا امأو . هيلع نامضال هنأ اوجرأف

 هنا ىعمف فاصنالا كلذب دري ملو هماكحأ ىف قحلا نم ج ورخلاو لطابلا ىطاعتي
 ىلع اروجحم كلذ ناكو . ىدتعا نم ىلع نامضلاو هيلع نامضال هنا ليق دق

 ىف وأ ليقام ضعب ىف هنا بسحاو . هيلع نامضال فاصنالا بلاطو ىدتعملا

 بابسأ نم دلوت امنإ كلذ ناك اذإ نامضلا ىلا بهذي هلعل هنا هيلا بهذام ضعب

 . باوصلاب ملعأ هللاو هتلالدو هلعف
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 ىف لجر ىلع ًاثدح ثدحأ رئاجلا ناطلسلا دنج نم لجر نع لئسو ةلأسم
 نم رثكأ ةبوقعب هبقاعف ناطلسلا دئاق ىلا هيلع ثودحملا ىكشف هسفن وأ هلام
 همزليال هنأ ىعم لاق . هلعف ىلع ةبوقعلا نم دازام نامض ىكاشلا مزلي له هتيانج
 . ءىش

 حرج وأ قرس لثم اثدح لجر هيلع ثدحأ لجر ىف لاقو ةيشاحلا نم ةلأسم

 ىلا هعاشأو . كلذ اكشف رئاج ناطلس نامز ىف وهو ثادحالا نم كلذ ريغ وأ

 مل وهو ىكاشلا كلذ نمضي اثدح ثدحملا ىلع اوثدحاف ناطلسلا كلذ غلبف سانلا

 هاوكشب ديري ناك ناف لاق ىوكشلاب كلذ رهظأ دق هنأ ريغ ناطلسلا ىلا وكشي

 امنإ ناك ناو ناطلسلا هيلع ثدحا امل نم نماض وهف ناطلسلا غلبي نل كلذ

 علسل كلذ ةعاذإ ديري الو كلذ ريغل وأ هنع ىهتنيو هملظ هنع ملاظلا فكيل وكشي

 . انامض كلذ ىف هيلع رن ملف ناطلسلا

 نم مهيلا عفرلاو مهلامع نم ناطلسلا ىلا ةياكشلا ىف ديعس وبأ لاق ةلأسم

 نا لاق نم لاق انباحصأ لوق نم فالتخا قوقحلا نم فاصنالا بلطب موصخلا
 راج نأو . قحلا ىلا لوصولاو ملظلا ةلازإ يلا كلذب دصق اذإ زياج كلذ

 . املظ دري ملام عفارلا ىلع نامض الو هيلع كلذ روزف هيلع عوفرملا ىلع ناطلسلا

 هللا ىلص فسوي نع ىكحي ىلاعت هللا لوق لوقلا بحاص دنع كلذ ىلع ليلدلاو
 لوقي الف هيلع هللا ىلص فسويو يسفن نع ينتدوار ىه كلملل لاق نيح . هيلع
 نم مهيلعام كلتلواف هملظ دعب رصتنا نملو ل ىلاعت هللا لوقو . اموثأم هب نوكيام

 لوقب الإ يدنع نوكي الف ملظلاو هم سانلا نوملظي نيذلا ىلع ليبسلا امنإ ليبس
 نممو . هللا ءاش نا هيلع نامض الف لقي ملو دري ملو . لعفي مل اذإف لعف وأ ةدارأ وأ
 كلذ ناف رخآ لوقو هللا همحر حور نبا دمحم هللا دبع وبأ كلذ ىلا بهذي ناك
 لدعلا هنم فرعي مل اذإف زاج ناك نا ائيش عفارلا هنم كلميال ناطلسلا نال زوجعال

 مصخلا نم اضرعت كلذ نال هيلا عفرلا زوجي الف هلعف ىف فاصنالاو همكح ىف

١٧٩٦٩٢٣١



 هللاو طايتحالاو ةيرسلا ىلع جرخي اذهو ماكحألا ىلع جرخي ليألاو ملظلل همصخ
 . هلك كلذ لدعب ملعأ
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 نوثالثلاو نماثلا بابلا

 ايادهلا ماكحلا لوبق ىف

 نب دمحا ىلا كلام نب تلصلا مامالا ناسل ىلع بوبحم نب دمحم باوج نمو

 ةيهاركلا هيلع نحن ىذلا نإف ايادهلا نم تركذام امأو تومرضخ مامإ ناميلس

 دوع دق نم وأ محر يذ نم الإ ةيده مكاحالو يلاو لبقيال نأ هنع ىهنلاو كلذل
 نوكيال ىتح هيلا ةأفاكملا نم نوكت وأ همكحو هتيالو لاح يف نوكي نأ لبق هيداهي

 نع كلذ ىوري دقو انرمأ ةالو نم اندنع دحأ ىلع كلذ حصي ملو هيلع لضف هنم

 اننيعا نم طقس هب فرعو هيلع كلذ لصتا نمف اندنع عمطل ا هيلا بسني نم

 . انم ءافجلا هيلع قحو

 ناك اذإ لجرلا نعو برغملا لهأ ىلا هللا همحر ًاضيأ هنم باوج نمو ةلأسم
 كلذ هب نولعفي امنإ نظي وهو هيلا نودهيو هنوموركي سانلا لعجف هقفو ملع هدنع

 ببسل نكي ملام هيلع سأبال نا اوجرنف . سأب كلذ ىف هيلع له ملعلا لجأ نم
 خايشا ناك دقو . كلذ هل لحي الف انيد بلطل الإ هملع ملعيال ناك وأ ناطلس

 يلا قافالا نم مهناوخا نم تاماركلاو تالصلاو ايادهلا مهيتأت ءاملعلاو نيملسملا

 يكي ملم سأبالف مهيلع ةقدصلاو ةمركلا هجو نم كلذ نا ناو اهنولبقيف ةكم
 يف لبق نم هيلا يدهي ناك نمم الإ ةيدهلا هل زوجتال ناطلسلا ناف ناطلس ع وضومب
 ناك ولو ايندلا نع ملعلا لالجإو اذه نع نيب مهل ملعلا لهأو . اذه هناطلس

 ىف ناطلس هل ناك نمل ةيدهلا ىف صخر نم لوق ىف اورظناو اذه ىف اوركفاف . الالح
 نع ملعلا لالجإو وزنت مهل ملعلا لهأ نا لوقي هللا همحر هللا دبع وبأ اذهف . قحلا
 هل ناك نمل بحتسيو . قحلا ىف ناطلس هل نم فيكو الالح ناك ولو . ايندلا
 وأ قحلا ىف ناطلس هل نوكي نأ لبق هيداهي دوع نمم ةيده لبق اذإ قحلا ىف ناطلس
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 كرت نا تفرع ينال اذه نم نمت اذإ هيلا هادهأ امع هيفاكي نا محر وأ خأ نم

 . ىلاعت هللا ءاش نإ رظناف فيفطتلا نم ةأفاكملا

 نب ديزي لسرأ لاق : لاق جرعألا نايح انثدح لاق هللا دبع نب ةبقع ةلأسم
 هل عاتباف لاق هقتعا نآرقلا أرق دق امالغ ىل عبتإ نا ديز نبا رباج ىلا ملسم يأ

 ملسم ينأ ىلا كثعبأ ىتح ًايهتف بهذا مالغلل رباج لاقف فلألا نودب امالغ رباج
 هب هاتاف ايدج عنصف مالغلا بهذف لاق . افورعم هنم بيصتو كقتع كل بتكيف
 لاقف نييدجب ءاجف هلقتسا دق هنأ ىأرو يدجلاب دبعلا عجرف ورهتنإ رباج هار املف

 ذخأي هللا هجو هب ديري المع لمعي دحأ سيل نكلو . لألا لقتسأ مل ىنإ رياج
 . هنم هظح كلذ ناك الإ ايندلا ضرع نم ائيش هيلع

 بعك نبا ثياو نأ انغلب دقو ديلخ نب ناسغ كلام يبأ باوج نمو ةلأسم
 نأ ملعن مل لبالا نبل برشيو وزنتي ةمامإلا لزنم نم جرخي ناك هللا همحر مامإلا
 . هتمامإ كاذب تلازالو كلذ ةيلع باع نيملسملا نم ادحأ

 نم دنع نم الإ تنك وأ تق ةيده لبقي نأ هل سيلف مكاحلا امأو ةلأسم

 . اكاح نوكي نأ لبق هيلا ىدهيدوع

 وأ مامإلا ىلا بيرغ لجر ىدهأ نا تيأرأ تلقو هللا دبع ييأ نعو ةلأسم

 رثكأ وأ لقأ وأ مهرد ةئام ىواست ةيده هباحصأ ضعب وأ يضاقلا وأ يلاولا

 هنم آربأ الو مارح اهنأ لوقأ ال لاق هدجي ملف اهدري نأ دارأو مدن مث هدنع نم اهذخأف

 ىذلا مارح وه ىذلاو تفصوام ذخأ ىلع هنم ٌىربأ الو هتيالو ىلع ىف يعم وهو

 امأو . مارحلا وه اذهف قح ريغب مكحي وأ ملظب املظ هنيعي نأ ىلع يلاولا هذخأي

 يلاولا ذخا وهف مارح هنأ لوقن نأ الب هدرب نورمأيو هنم نوملسملا وزنتيو وزنتي يذلا
 . خاسوألاو ركنملا لهأو ءامصخلاو ءابرغلا نم ايادهلا

 .برغملا لهأ ىلإ هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع يبأ نم باوج نمو ةلأسم

 ن نوكيو مهنم فيضتيو هتيعر نم ايانلا لبقي لماعلا وأ يضاقلا وأ مالا نعو
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 ناف . لدعلا لهأ قيس نم كلذ له مهريغك سيل هلزنم مهدنع مهيلا ىدهأ
 الو ايادهلا مهل زوجتال يلاولاو يضاقلاو مامإلا نأ ءاملعلا انفالسأ نع هانذخأ يذلا

 ةيالولاو ءاضقلاو ةمامالا لبق نم ةمدقتم ةطلخلا هنيبو مهنيب تناك نمم الإ اهنولبقي

 الف مهتيالو دعب نم ناكام امأف كئلوأ ةطلاخم ىلع اومتي نأ مهيلع سأبال كلذف

 اولبق مهنم نوملسملا هلبقي رذعب هيف نورذتعي اڵوبق هولبق ناف هلوبق مهل زوجي
 مل حصني مهنإف مكحلا ىلع اشرلا لهأ هجو نم كلذ نولبقي اوناك نإو مهريذاعم

 مهولدبتسا ولو نيملسملا دنع مهل ًاصقتنم كلذ ناك اوبا نإو . مهنم كلذ كرت ىف

 رسف دقو . مارح مكح ىلع اشرلاو كلذل الهأ اوناك نيملسملا رمأ نع مهولازاو
 لهف بات نا متلقو . ءاشرلل نولاكأ لاق تحسلل نولاكأ ىلاعت هللا لوق نوملسملا

 مكحلا نع لوزي نا الإ هيلعو هل كلذ ىرن اناف سانلا هيلا يدهي ناكام دري نا هيلع

 . كلذ در هيلعف امكاح ناكام اماف . كلذ هعسي نا ىسعف اسفن هل سانلا بيطيف
 اسفن هب هلهأ هل باط ناف هلهأ ىلا كلذ درب ومأنف هدعب نم ىلب ىذلا مامالا امأو

 لاق ناو مكحلا نع لوزي نأ دعب نم هللا ءاش نا كلذ هل لحي نأ توجر هولحا وأ
 اهظإ ىلع هولوتيو هلوق ىلا كلذ اولعجي نا نوملسملا عسو هدر دق لاق وأ هدزي هنا

 . مهيلا ةبوتلا

 الو مامإ نم محل سيلو ىراوخحلا نب لضفلا ىلا عوفرملا باتكلا نمو ةلأسم
 كلذ لبق نم امهنيب زوجي كلذ ناك نم الإ ةيدهلا هتيعر نم لبقي نا لاو الو ضاق

 كلذ ناف كلذ لثم وأ دج وأ دلو دلو وأ لاخ وأ مع وأ خأ وأ دلو وأ دلاو نم الإ

 انغلبو . ءاشرلا هنا تحسلل نولاكأ ىلاعت هللا لوق ريسفتلا لهأ رسف دقو . هل زوجي
 اهوبرشف ءالط رمخلا اومس ةربابجلا بيعي وهو هل مالك ىف لاق هللا همحر راتخملا نا

 ورمأ زوجي ناطلس نم ببسب وأ امكاح نكي مل نم امأف اهولكأف ةيده ءاشرلاو
 نيملسملا ىنعي نا الإ سانلاو ماحرألاو نيملسملا نيب ةزئاج ةيدهلاف همكحو هيهنو

 كلذف مهانعم ىلع نيملسملا ةماعل ةيرلا مهنيعتف : هريغ وأ رفس وأ برح نم ةيانع

 اهلثم در اهفلت ا دق اك ناف اه دري ن ا هيلعف ةيده لبق نإف . هريغ وأ ماعط نم زت اج
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 لبقف معثخ رمأ ىف الهب ىلا جرخ نيح كلام نب تلصلا كلذ لعف دقو . اهنمث وأ
 جتحم جتحا ناف . اهلهأ ىلا اهنامثأ ثعبب رمأف خايشألا نم اياقب دهع ىلع ايادهلا

 هيلع زوجي الو فيحلا هيلع زوجي نكي مل لع هللا لوسر ناف لع هللا لوسرب
 لكأ ىف هناسل ىلع باتكلا لزن دقو . هتمال زوجيالام هل زوجي ناك دقو . عمطلا

 ةيدهلا لبقي نا ىداوبلا ىف ىشاوملا لهأ نم هيلا لزن نمم لبقي نأ هل سيلو تحسلا

 . مهنم
 امهنيب كلذ نوكي نا الإ هقح نم هنيد عم لكأام بسحي نيدلا اذ نا ليق دقو

 دحأ نم لبقي الف لتعيو ىوزنب نوكي هللا همحر ىلع نب ىسوم ناك دقو كلذ لبق
 نوخسب ثعاب هل ثعبف هل ةلع ىف نيملسملا خياشم ضعب نع ىنغلب دقو .ائيش

 . هدرف

 مكنا كلذ نمو رفعج نب دمحم رباج يبأ ىلا رثؤملا يبأ قيس نمو ةلأسم
 موق نع هللا ربخأ دقو مهيلع ماكح متنأو سانلا ىف نوعمطتستو ايادهلا نولبقت
 نلف هتنتف هللا دري نمو . لاقف ةحيبقلا مهلامعأب مهفصوف مهنعلو مهيلع بضغ

 ىزخ ايندلا ىف مهل مهبولق رهطي نا هللا دري مل نيذلا كعلوأ ائيش هللا نم هل كلمت

 دقو . ءاشرلا ىهو تحسلل نولاكأ بذكلل نوعامس مظع باذع ةرخالا ىف مهلو
 . ماكحلا عيمج ىلع ايادهلا نوملسملا مرح دقو تحسلا ىه مكاحلل ةيدهلا نأ لاقي

 هراشتساو مارحلا هللا دلب ىلا مدق ىذلا لجرلا ىلا رثؤملا ىبأ باوج نمو ةلأسم

 سانلا اياده لبقي نيملسملا ةاضق نم ضاق نع تلاسو . نامع ىلا لوصولا ىف

 نيملسملا ضاقل سيلف ايادهلا اماف . هتلزنمام ىرتشي وأ عيبي وأ مهنم فلستيو

 ىرجت تناك نم ةيدهلا لوبق ىف صخر دق نيملسملا ضعب نا الإ سانلا نم اهلوبق

 ةيدملا لوبق ىف هتلزنمف كلذ ريغ امأف . ءاضقلا ىف لخدي نأ لبق نم ةاداهملا هنيب

 امم ايادهلا تناك ناف . كلذ نع ىهني هنأ ريغ هنم ةءاربلا ىلع مدقتي الو ةسيسخ

 ذخأام دريو بوتي نا الإ هنم ءىربو كلذب كله هللا هبجوأ قح عييضت ىلا هب غلبي
 نم فلستي هنا تركذام امأو هللا همرح مارح وهو ثحسلا نم كلذو كلذ ىلع
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 ج ورخ ىلا اندنع كلذب غلبي مل مهقوقح مهافوأ نا هنأ ريغ كلذ هل ىرن امف سانلا

 عيبلا امأو . مهنع مهيلع بجي قح عضو ىلا مهنم هفلس هعدي ملام ةيالولا نم

 ىلا جاتحيام عيبيو هيلإ حاتحيام ىرتشي نأ سأب الف هينعي اميف ناك ناف ءارشلاو

 هوركمف ةراجتلا امأو . هئاضق لبق نم خبر كلذ ىف هل لخدي نأ ريغ نم . هعيب

 داري هترابت نكت ملام ةءارب ىلا اندنع كلذ مهب غلبي الو مهناطلس عضوم ىف ةاضقلل

 هذه نع ةهزن هل مهتمئأو نيملسملا ءاضقو هئاضقو هناطلس لجأ نم احبر اهيف
 قتيلف مهسفنأو مهنيدل ةنايصو خاس وألا نع ةراهطو اههابشاو رومألا

 ىفو ىنغ مهلاومأ ىف مهلو مهتنؤم نم ائيش ةيعرلا اولمحي الو مهرئارس اوحلصيلو هللا
 الإ مهناطلس ببسب هنوذخأي ءيش ةيعرلا لاومأ نم مهل لحيال هناف ةيافك هللا لام

 نميف ماب اهمسقو اهلهأ نم اهضبقب هللا رمأ ىتلا قوقحلا نم مهيلع هللا بجواام
 نأ مامإلاو يضاقلل سيل هنا انعمس دقو . ىلاعتو كرابت هللا ضرتفا امك اهقحتسي

 رومأو تاقدصلا رومأ لبق نم امهينعي ءيش نوكي نا الإ امهسفنأل اعيبي الو ايرتشي
 ىف ناموقي امهنأف تاقدصلاو ماكحألا هيف ىرجي امم كلذ وحنو بايغألاو ىماتيلا
 ىلع ايلاو اندنع نيملسملا خياشم ضعب ناك دقو . امهسفنأل ءارشلاو عيبلا كلذ
 اهدرف هل تيرتشأ اهنا ملع دق اهعئاب نا ملعف ةيراج هل تيرتشأف راصمألا ضعب
 ىلا كلذ در هيلعف نيملسملا ماكح نم ئيش سانلا ايده نم لبق نم نا ملعاف

 كلذ لبق هيداهي ناك نميف ءاهقفلا صخر نم صيخرت نم كتملعا دقام الإ هلهأ
 . مدقت دق

 نم الجر نأ اوركذ ديعس وبأو ريشب يأ نب هللا دبع دمحم وبأ لاق ةلأسم

 ًادحأ اهيف ملظأ ملو اهيف ةيالولا تنسحأف ةيرق تيلو لاقف ةديبع ابأ لأس نيملسملا
 نسحو مهدنع عيضل ةأفاكم مهرد ةئالثب اهلهأ ىنلصو جرخا نأ تدرأ املف

 هنم تيرتشاو ءاسنلا هنم تجوزتو رثكو هللا هارثأ ىتح لاملا ىف تيرجتاف مهيلع ىتيالو
 ًائيش كنوطعي موقلا ناك ادعاق كتيب ىف تنك ول تيأرا ةديبع وبأ لاقف دقحلا
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 الفأ : لاق هيف تنيعتام فيك تلق : لاق مهيلع درف تلق ال تلق : لاق

 كل وهف تبصأو ءاسنلا نم تعتمتو تبرشو تلكأ دقام نوكت نأ ىضرت

. ةيرقلا لهأ ىلا لاملا درو ، لجرلا جرخف : : لاق درو



 نوثالثلاو عساتلا بابلا

 ايادهلا ءارقلاو ءاملعلا لوبق يف

 مدقت دقو ةفرعمو حالص مهيلا بسني موق نعو هللا دبع يبأ نع بسحأ
 . باتكلا لوأ يف لئاسملا حرش

 ىف لاق هللا همحر باطخلا نب رمع نع انغلبو هيخأل نايفس ةيصو نمو ةلأسم

 ءارقلا رشاعماي لاقو . هانمهتا مكنم لمعي مل نمو هاندمح مكنم لمعي نم هتبطخ

 الايع اونوكت الو تاريخلا اوقبتساو بلقلا ىفام ىلع عوشخلا ديزيال مكسوعر اوعفرا
 نأ ىنغلب هنا ناميلس ىلا نئادملا ىلإ ثعب هنا ليقو . قيرطلا حضو دقف سانلا ىلع
 وأ اهنم مهوفناف ايادهلا سانلا نم نوذخأي ملعلاو نآرقلا ةلمح نم ًاموق مكدنع

 فاخأ ىناف . ةيزجلا هيلع عضف كلذ دعب مهاطعأ نمف مهرقأف اوعجر ناف نوعجري

 نم اريثك نا ىلاعت هللا لاق اك ليئارسإ ىنب رابحأ لاقام لثم مهرمأ ريصي نأ

 . لطابلاب سانلا لاومأ اولكأيل نابهرلاو رابحألا
 ترثك وأ تلق لاق ةيده لبقي نأ هل سيلف مكاحلا اماو رفعج نبا عماج نمو ةلأسم

 ناهبن لاق ىراوحلا وبأ . ةيغوأ محر لثم اكاح نوكي نا لبق هل ىدهب دوع نم الإ

 املف ةاداهم هل قيدص نيبو هنيب ناك هنا هللا همحر باطخلا نب رمع نع ةياورلا ىف

 لاقف رمع هيلع اهدرف ةيده هقيدص هيلإ ىدهأ هللا همحر باطخلا نب رمع ىلو

 ثدح نكلو ال رمع هل لاقف كناطلس ىف تعمط ىتا تننطأ رمعاي لجرلا
 نم ماحلل لحيام نع هللا امهمحر بوبحم نبا دمحم هللا دبع ابأ تلأس . فرعتام

 كلذ نم مهخطلي ام لك نع اوهزنتي نا ماكحلل ىغبني لاقف هيلع مرحيامو كلذ
 نأ الب سانلا ىلع اووقيل مهيلا كلذب برقتي نمو . تاعزانملا لهأ اياده اولبقي الو
 ىلع هل مكحي نا ىلع ةيده مصخلا ىدهي نأ مارحلا امنإو . مهيلع امارح نوكي
 بسنيالو ماحرألاو ناريجلاو سانلا نيب زوجيام وهف هب سأبال ىذلا امأو . همصخ

٦٢٠١



 نمل وزنتلا بحنو ويغ لاق . ضعب مهضعب دنع سانلا هب قفرتيام لثم ةيدهلا ىلا

 نم ءيشب عافتنإلاو ةوعدلا ىلا ةباجألاو ةيدهلا لوبق نع قحلا ىف ناطلس هل ناك

 نم دعب و بولقلل رهط ا كلذ ناف هريغ الو ضرقب هلمع لهأ نم ةيعرل ا دنع

 مهرمآو هللا مهمحر نيملسملا راثآ ىف هاندجوو ةع ىبنلا نع هانفرع امل بويعلا

 نع دانزلا يبأ نع ةياورلا ىف اندجوام كلذ نمو . كلذ نع مهدعبيو هنع وزنتلاب
 نبا ف هللا لوسر لمعتسا لاق هنا هربخأ يدعاسلا ديمح يبأ نع ةورع نع هيبأ

 اذه لاقع هللا لوسر ىلإ ءاج املف ميلس ىنب ةقدص ىلع دزألا نم لجر هنثبلا
 تيب ىف تسلج الأ هللا لوسر لاقف ىلا تيدمها ةيده هذهو مكل ىذلا

 هللا دمحف ابيطخ : هلا لوسر ماق ش كتيده كيتأت ىتح كيب ] تيب وأ كمأ

 قأيف هللا ىنالوام لامعأ ىلع الاجر لمعتسأ ىناف دعب امأ لاق مث "هيلع ىنثاو
 تيب وأ هيبأ تيب ق سلج الفأ ىلا تيدهأ ةيده هذهو مكل اذه لوقيف مهدحأ

 ريغب ائيش اهنم كدحأ ذخأيال هديب يسفن يذلاوف هتيده هيتأت ىتح همأ

 وأ هل ريعب لمحي مكدحأ ءاجام نفرع الف هلمحب ةمايقلا موي ءاج الإ هقح
 ينا ىتح هدي عفرف تغلب له الا راعي امل ةاش وأ راوخ اهل ةرقب وأ ءاغر

 عمسو ينيع رصب تغلب له الا لاق ش هيطبا ضايب ىلا رظنا

 ركب اب ] :كر هللا لوسر لمعتسا لاق هيب ] نع مهارب ا نب دمحم نب ىسوم . ىف ذأ

 ةاش وأ ءاغر هل ريعبب كتبقر ىلع ةمايقلا موي يتأتال ركبابأ اي لاق مث دعس ةقدص ىلع

 لاقف هلمعتساف ةدابع نب دعس اعد مث هافعأف ىنفعا هللا لوسراي لاقف . ءاغث اهل
 ثيدح ىف اندجوو . هللا ىنينغي نا وجرا ىنا دعس لاقف ركب ىبال لاقام لثم هل

 ءاعنص ربنم الع نميلا مدق املف نملا ىلا ع ىبنلا هثعب امل هللا همحر لبج نب ذاعم

 هتبطخ نم غرف املف ع ىبنلا ىلع ىلصو هيلع ىنثاو هللا دمحف سانلا بطخف
 انرهظا نيب لزناف كل هانغرف دق لزنم اذه لبج نب ذاعماي اولاق ءاعنص ديدانص هتتا

 هللا لوسر ىبيبح فاصوأ اذهب سيل ءاعنص لهااي لاقو اديدش ءاكب ذاعم ىكيف

 ميحرلا بالاك متيلل نوكأ نإو نيكاسملاو ءارقفلا سلاجا نأ فاصوأ امنإ قلع
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 ركنملا نع هاهناو فورعملاب ورمآو ريخلا لهاجلا ملعأ ىناو فوطعلا ج وزلاك ةلمراللو
 نب ذاعم ثكمف هةكيَع هللا لوسر ىنرماو ىناصوأ اذهبف مال ةمول هللا ىف ىنذخأتالو

 لكأيو هتلحار ىلع لمعي ءىشب مهأزريال نينس عبرأ نملا هتيالو ىلع هللا همحر لبج
 . اهبسك نم

 نوكي نأ الإ هيلا مصاخت نمم ةيده دحأ نم ذخأي نأ يضاقلل ىغبنيالو ةلأسم

 لبقي ناك امك هنم لبقي نا سأب الف هيلا مصاخي سيلو كلذلبق نم افطالم اقيدص
 . كلذ نع هللا همحر باطخلا نب رمع صفح وبأ ىهن دقو ىضقتسي نا

 تعمس دق : لاق ؟ ةيالولا يف رجتي نا ىلاولل زوجي لهف : تلق : ةلأسم
 . نوعلم رجاتلا ريمالا نأ ثيدحلا ضعب يف
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 نوعبرألا بابلا

 يراشلاو يضاقلاو يلاولاو مامإلا عيب ف

 كلذ ىلع مهتداهشو مهئارشو

 نأ ريغ نم هل يرتشي نم رمأي نكلو هسفنب لاو الو ضاقالو مامإ يرتشيال لاقو
 . مهل عابي امنإ ملعي الو مهل عيب ائيش مه اوعاب نا كلذكو . يرتشي نمل عئابلا ملعي

 يلاولا وأ يضاقلا ىلا وأ مامإلا ىلا ىتا اذإ لاق نيملسملا ضعب ىلا عفر ةلأسم

 الوا ىضتقملا اذهل لاملا نا فرعي الو ةلقانم وأ ضايق وأ لام عيب ىلع هدهشي لجر

 . هدي ىف وأ هل لاملا نا هدنع حصي ىتح كلذ ىف دهشي نأ هل سيلف

 ىغبني الو . ءاضقلا دنع هل يغبنيامو مآلا بدأ باب ىف تدجوو ةلأسم

 . هب قثي نمم ويغ كلذ يلوي نكلو ايضاق مادام يرتشيو عيبي نا يضاقلل
 ناليغ نب مشاه نع ةبقع نب حاضولا دييقت دايز نب ناورم عامس ىف تدجوو

 نم رمأي نكلو هسفنل ءارشلا لاو الو ضاق الو مامإ يرتشي الو لاقف هللا امهمحر
 مهل عابي ائيش مه اوعاب نا كلذكو . يرتشي نمل عئابلا ملعي نأ ريغ نم هل يرتشي
 . مهل عابي هنا ملعي الو

 لاقو هللا همحر بوبحم نب دمحم هللا دبع ابا تلأس دقو لضفلا باتك نمو
 هللا امهمحر مشاه نع ةبقع نبا حاضولا ظفحو . مهسفنال مه اورتشي نأ سأبال

 . امهل هنأ ربخيال ءىش امهل ىرتشا اذإ يضاقلاو مامالا نا

 ضعب ىف تعمس دق لاق ةيالولا ىف رجتي نا يلاولل زوجي لهف تلق ةلأسم
 مامالا ناك دق ناك دق : لاق ةارشلل زوجيف : تلق . نوعلم رجاتلا ريمألا نأ ثيدحلا

 نب تلصلا مامالا هدهع يف تدجوو .اورجتي ال نا مهيلع مدقنأ نا ينرمأي كلام نب تلصلا

٦٢٠٤



 ىف ائيش عاتبتالو عبتت الو راجه قاتسر ىلع ايلاو هثعب نيح ديلح نب ناسغل كلام
 نأ ادحأ ربجت نأ ريغ نم تاقدصلا ماعط نم هعيب نم كل دبالام الإ كنتيالو

 هنأ ادحا ربخت الو ادي كلذب كدنع ذختم هنأ ادحا ملعت الو ائيش كنم ىرتشي

 مهبحت الو تايدهلا لهأ نم لبقتالو مه كنم هاركتسا دلب ىلا دلب نم ًاماعط لمحب
 ناهذألا ىلا اوعدي اممو بئاعملا نم كلذ ناف كباحصاو كمالو رمأو تاوعدلا ىلا
. هتنتفو ناطيشلا نم كايإو هللا انذاعأف ىوهلا ىلا نوكرلاو ءاغصالاو



 نوعبرألاو يداحلا بابلا

 يلاولا عيب يف

 كوكم ةئام ىل عب هل لاقف لجر هءاجف ابح مهل عاب نيملسملا ةالو نم يلاو نعو
 اذكب تعب دق هل لاق لجألا ءاج املف كوكم ةئام هل لاكف عيبتام صخرأ ىلع

 . امئثأ نوكي له كلذ ىلع لجرلا هاطعأف اذه نم صخرأ عبا ملو اذكو

 لوقب هملعي نا ىرا نكلو امارح هاراو دساف عيب اذه نإف مكحلا ىف امأف

 ضقتنا هضقنا ناو هيلا كلذف عيبلا اذه متا ناف ضقتنم عيبلا اذه نا نيملسملا

 . بحلا كلذ لثم ابح هنع درو هنع

 ؤ فورعم رعس امهنيب نكي مل بحلا هل لاك امل ناك ناف : تلق

 فيك ريبكلا يلاولا ملعأف هكرتف ءاشام ىنم ذخأي يلاولاو ينعد يرتشملا هل لاقو

 . نمثلا نم ذخأ مك عئابلا ملعي ملو هنم ذخأف هل لاق

 ريبكلا ىلاولا نمثلل ضبقلا ىلوت اذا ساب وه هيلع سيلو ضقتنمف عيبلا امأف
 . امهنيب ناك فيك هملعأ نأ دعب نم

 نم ائيش عيبي نأ هالو يذلا يلاولا هيلع مرح نيملسملا ةالو نم لاو ىف ةلأسم

 وأ ءارك نم نيملسملا جئاوح ىف عابف جئاوخلا هل ضرع دقو ، مهرمتو نيملسملا بح
 يذلا لاق . كلذ ىف امئز هيلع ىرت امف اررض نيملسملاب ديريال . كلذ وحن وأ ةقفن
 تلق . دودرم عيبلا لاق . عاب نأ تيأرا تلق . ورمأب الإ ائيش عيبيال نأ هب رمؤي
 مهتنؤمو نيملسملا ةقفن يف هب عاب يذلا اذه بهذ دق وأ عيبلا فلت نا تيأرا

 ةقفن يف هبهذا دق ناك اذإ هللا ءاش نا مثأيال نأ اوجرأ لاق . كلذ ىف امثإ هيلع ىتا

 . اهنم مهل دبال ىتلا مهجئاوحو نيملسملا
 هلمع لهأ نم او موصخلا دحأ نم ضرقتسي نأ يضاقلل يغبني ال ةلأسم

 دحأ نم كلذ نأ نظيو ىري وهو موصخلا ريغ دحأ نم الو مهارد الو ريناند
. ٢٦



 نا لبق نم اطيلخ لزي مل طيلخ وأ هل قيدص نم ضرقتسي نأ سأب الو . موصخلا
 ىغبني الو . هيلا مصاخي نمم امصخ نيعي هنا مهتي ءيش ىف هيلا مصاخي ملو ىضقتسي
 الو اباوث الو ةباد هيلا مصاخت نمم هلمع لهأ نم دحأ نم نيعتسي نا يضاقلل

 ريعتسي نأ سأب الو . ضعب مهضعب نم سانلا نم دحأ نم سانلا ويعتسيام

 . ءىش ىف هيلا مصاخي سيلو ىضقتسي نأ لبق هنم ريعتسي ناك قيدص نم كلذ

٦٢٠٧



 نوصعبزألاو يناثلا بابلا

 ماكحلا بتك يف

 نا ةفاخم هدنع هبتكيو كلذ ىلع دهشي نا مكحلا عاطقنا دنع ماحلل يغبني دقو

 . مكاحلا عم ةحصلا نوكتف كلذ دعب ركني وأ همصخ تنعتي نا مصخلا عجري

 هيلعف هل دهشيو هل بتكي نأ فلحملا بلطو همصخل امصخ مكاحلا فلح اذإو : ةلأسم

 اذك موي ىف نالف نب نالف هبتك باتك اذه . محرلا نمحرلا هللا مسب بتكي كلذ

 ىفرضح هنا باتكلا لفسأ ىفو . هيف نميلسملا هيلع دهشأو اذك ةنس نم اذكو

 اذكو اذك نالف نب نالف ىلع هنا نالف نب نالف اعداو نالف نب نالفو نالف نب نالف

 نيمي هللاب انيمي هل هتفلحتساف هتنيب لطبأو هنيمي ىلا لزنف ةنيبلاب هيلع هتوعدو
 تعطقو قحلا اذه نم نالف نب نالف ءىربو قحلا اذه نم ىعداام ىلع نيملسلملا

 ماكحالا نم هدي ىلع ىرجام كلذكو كلذ ىلع هل دهشيو نالف نب نالف نع هتجح

 (ةخسن يفو) بايغالاو ماتيالاو ءاسنلا ضئارفو قوقحلا نم هعم حصام كلذكو
 ىتلا نيملاب نالف نب نالف نع نالف نب نالف ىوعد تعطق دقو مكاحلا بتكيو

 . اذكو اذك وهو نالف نب نالف هاعدا يذلا قحلا ىلع اهب هفلحتسا

 الثل هرتفد ىف هتبثي نأ رخالل نيمصخلا دحأ فلحتسا اذإ مكاحلل يغبنيو ةلأسم

 كلذ هيلعف هل بتكيو هل دهشي مل رخالل مصخلا هلأس ناف ىرخا ةرم هفلحتسي عجري

 ىلع مامإلا يلاو نالف نب نالف هبتك باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكيو
 نينسلا نم اذك ةنس نم اذكو اذك رهش نم اذكو اذك موي نم اذكو اذك رصم

 نب نالفو نالف نب نالف يفرضح دق هنأ باتكلا لفسأ يف نيملسملا هيلع دهشاو
 لزنف ةنيبلاب هتوعدف اذكو اذك نالف نبا نالف ىلع هل هنا نالف نب نالف اعداف نالف

 اذه نم اعداام ىلع نيملسملا نيمي هللاب انيمي هل هتفلحتساف هتنيب لطبأو هنيمي ىلا

. ٢٠٨ .



 نالف نب نالف نع هتجح تعطقو قحلا اذه نم نالف نب نالف ءىربو فلحف قحلا

 '. كلذ ىلع هل دهشيو

 هنأ لوقن نكلو قحلا اذه نم نالف نب نالف ءىربو بتكي هنأ لوقنال ويغ لاق

 تعطقو قحلا اذه نم هيلا نالف نب نالف ىوعد نم نالف نب نالف ءىربو بتكي
 . قحلا اذه نم هيلا ىعدي امم نالف نب نالف ةجح نيمبلا هذهب هنع

 مهنيب ماكحألا ىف سانلا رومأ نم عطق اميف بتكي نا مكاحلل ىغبنيو ةلأسم

 وأ نك اذك هلام ىف متيلا نالفل تضرف دق نا الودع كلذ ىلع دهشيو اباتك

 ضرألا هذه ىعم تحص وأ اهجوز ىلع ةنالفل وأ . لام هل نكي مل نا هتثرو ىلع
 بتك ناو زياج كلذف نالف نب نالف ىلع اهب هل تمكحو نالف نب نالفل ةبادلا وأ

 فيكو . ةلداعلا ةنيبلاب هدنع رمألا حص فيكو هيلا بلاطلا بلط فيك هباتك ىف

 بحأ وهو ىمعلل الجأو حصاو متأ كلذف هل مركحملل مكحو مصخلا ةجح 7
 كلذ ىف نال هدنع باتك ىف كلذ تبثي ىرقلا ضعب ىلا هب بتك ناو .

 . ةط احتمالا
 وأ هباحصأ نم ةقثلا دحاولا هماكحأ بتك ىلع ظفحتسي نأ ماحللو ةلأسم

 اهيلع باغولو هل نيمأ وه يذلا ةقثلا دنع وأ هدنع ىتلا هبتك يف امب ذخأيو مهنريغ

 هظفحي ملف مكحلا وأ ةداهشلا هيف يذلا باتكلاب نيمألا هءاج اذإ كلذكو . اهيفام

 دق هنا ملع اذإ كلذو هنم لبقي هناف نيمألا لوق الإ هيلا هعفد الو هب مكح هنا مآحلا
 اذإ لاق ويغ نمو . ملعأ هللاف هيلا هعفد هنا ملعي مل اذإ رثؤملا وبأ لاق . كلذل هماقأ

 هب ءاج املف هيلا هعفد هنا ملع ناف كلذ هنم لبقي مل هيلا هعفد هنأ ملعي م
 هعفد ىلا يذلا همكح باتك اذه نا كلذ يف هلوق لبق وه هنا فرعي مل هيلا

 نوكي ءيش لك يف هبتك .نوكي نأ هل يغبنيو ، حبسملا نبا دمحم لاق . هيلا

 ىلع هيلا رظني ىتح هلحي الو متخلا كلذ ىلع الا مهيلا لصوي الو همتخ هيلع
 لكب ذخأي نأ هل ناف هنمتئأ يذلا مكاحلا الإ رخآ مكاح كلذ لبقي الو ، هلاح
 الو كلذب مكح هنا.ظفحي مل ناو مكحلاو رارقالاو تاداهشلا نم هبتك يفام
 هظفح ناكم هبتكو تاداهشلا كلت عمس هنا

٢٠٩



 . قثوأ باتكلاو مكاحلا نم باتك ريغب ماكحألا عطق زوجيو ةلأسم

 نوكيأ همكح رتفد ىف هتبثاو نيمصخلا ةجح مكاحلا عطق اذإو هل تلق ةلأسم

 كوكصلا ةلزنمب وهو اذكه لاق . اثدح كلذ ىف ثدحي ويغلو مكاحلل اكورتم رتفدلا

 اذإو هل تلق . ىدنع اذكه لاق مهيلع ىعدملاو ىواعدلا لهأ تاب ولو تلق

 ىف هيلع سيل لاق . همكح رتافد ىلع دهشي نأ هيلع لاق توملا مكاحلا رضح

 . مزاللا

 نم .هبتاك ةخسن ىفو ةباتك بتكيام هنع بيغي الأ مآلا ىلعو ةلأسم

 ىلع اهأرقيو اهيف رظني عجري نا الإ ةنيبلا عامس ةباتك ىلوي اهريغو تاداهشلا
 . نسحأ وهف هديب اهباتك ىلوت ناو . ريخ وهف ةخسن ريخا وهف اهالوت ناو دهاشلا
 ىلعو هيلع اهأرقي مث كلذب ءارصبلا تاقثلا باتكلا كلذ نولوي ماكحلا ناك دقو

 نب ديعس هل بتكي ناك ىلع نب ىسوم لثم كلذو ةداهشلا يف رظني وهو دهاشلا
 الف دهاشلا نع ةداهشلا بتكي فيك الو عمسي فيك نسحي مل نم اماف زرحم

 الو سأب الف اهيف رظنيو اهعمسي وهو ةقث ريغ اهبتكو مكآحلا اهيلو ناو . كلذ ىلوتي

 . ةقث انيمأ الإ اهلامحو ةخسن ىفو اهلمحو هبتك ظفح ىلوي

 ةقثلا كلذ ىلو ناو لضفأ وهف هديب دوهشلا ةداهش مآلا بتك ناو ةلأسم

 مهتداهش دوهشلا ىلع ارقو دعب نم وه رظنو ماكحألا هوجوو ةداهشلا رظني ىذل
 كلذب هسفن ىلا رجي ملو لاملاب ىعدملل ةنيبلا تحص اذإ ديعس وبا لاق . سأب الف
 مكاحلا مكح كلذ لطبت ةجح هيلع ىعدملا دنع نكي ملو امرغم اهنع عفدي وأ انغم

 تعطقو هتنيب نم يدنع حص امب نالف دي ىف هتبثأ دق ىنا بتكو لاملاب ىعدملل
 ليزت ةجح هل نكت مل اذإ لاملا كلذ ىف هيلع ضارتعالا نع هتعنمو هنع نالف ىوعد

 . نالف ةجح

 هل دهشيو هل بتكي نا فلحملا بلطو همصخل امصخ محلا فلح اذإف ةلأسم

 ىف نالف نب نالف هبتك باتك اذه ميحرلا نمحرلا هللا مسب بتكيو كلذ هيلعف

س ٢١٠



 هنا باتكلا لفسا ىفو هيف نيملسملا هيلع دهشأو اذكو اذك ةنس ىف اذكو اذك موي

 نبا نالف ىلع هل نا نالف نب نالف ىعداو نالف نب نالفو نالف نب نالف يفرضح
 نيمي هل هتفلحتساف هتنيب لطباو هنيمي ىلا لزنف ةنيبلاب هتوعدف اذكو اذك نالف

 قحلا اذه نم نالف نب نالف ءىربو فلحف قحلا اذه نم ىعداام ىلع نيملسملا

 نم هدي ىلع ىرجام كلذكو كلذ ىلع دهشيو نالف نبا نالف نعهتجح تعطقو

 . بايغألاو ماتيألاو ءاسنلا ضئارفو قوقحلا نم هعم حصام كلذكو ماكحألا

 ماكحألا ىف سانلا رومأ نم عطقام لك ىف بتكي نا ماحلل ىغبنيو ةلأسم
 لعف فيك اههجو ىلع ةفصلا فصو نأو الودع كلذ ىلع دهشيو اباتك مهنيب

 هلام ىف متيلا نالفل تضرف دق ينا بتك ناو . ىمعلل الجأو حصأو متا كلذف
 تحص دق وأ اهجوز ىلع ةنالفل وأ لام هل نكي مل نا هتثرو ىلع وأ اذكو اذك

 نالف نب نالف ىلع اهب هل تمكحو نالف نب نالفل ةبادلا هذه وأ ضرألا هذه ىعم

 ماكحلا ىلع مهوتي نأ ماكحلا نم هدعب نم ىتأي نمل ىغبني سيلو . زئاج كلذف
 بلط فيك هباتك ىف بتك ناو . هسفنل حصنتساو دهتجا دق هنا الإ لدعلا
 مصخلا ةجح عطق فيكو ةلداعلا ةنيبلاب هدنع رمألا حص فيكو هيلا بلاطلا

 ىلع لودعلا اودهشي نأ ماكحلل يغبني يذلاو انيلا بحأ اذهف هل موكحملا مكحو

 مايأ ىف اذه وحنو لاومألاو ناميألاو ضئارفلا نم سانلل اهب اومكح ىتلا مهماكحأ
 نم هعافترا لبق هللا همحر ناورم وبأ ناكو . مهلاوز دعب كلذ ذخؤيو مهل كلذ زاوج

 لاق ويغ نمو . كلذ ىلع دهشيو مهرومأ نم هيلع دروام سانلل بتكي راحص
 هب دهشي ناك اممو كلذ ىلب يذلا مكاحلا عم اذه حص اذإ كلذب دجوي امناو معن

 اذإ اضيأ مكاحلا هلعفي اممو . هيلع درو دقام لع هلهأل كلذب دهشيف متت مل ماكحأ

 هدنع باتك ىف هب بتكيام ريظن بتك ىرقلا ضعب ىلا مكح مكاحلا دنع نمدقت

 هدنع كلذ حص فيك فرعي نأ دعب نم جاتحا اذإ هطاحتسالا كلذ ىف نأل

 . ههجو ىلع هدنع اتباث هدحو هيف زمأ فيكو

. ٢١١



 كلذب هسفن ىلا زجي ملو لاملاب ىعدملل ةنيبلا تحص اذإ ديعسوبأ لاق ةلأسم

 احلا مكح كلذ لطبت ةجح هيلع ىعدملا دنع نكت ملو امرغم امهنع عفدي وأ انغم

 ىوعد تعطقو ةنيب نم يدنع حص امب نالف دي ىف هتبثا ينإ بتكو لاملاب ىعدملل
 ةجح ليزت ةجح هل نكت مل اذإ لاملا كلذ يف هيلع ضارتعألا نع هتعنمو هنع نالف
 . نالف

 هتثرو نم دحأ بلطو لقأ وأ ةنس وحن ابيرق تيملا توم ناك اذإ مكآحللو ةلأسم

 اذإ هللا باتك لدع ىلع هتثرو ىلع هلام مسقي نأ ىلاولا ىلا بتكي نأ هلام مسق

 . مكاحلا ىلا مهنيب ىلاولا عفر اوفلتخا نإف . لدع ىدهاشب هدنع هتثروو هلام حص

 يف هتبثاو نيمصخلا ةجح مكاحلا عطق اذاف هل تلق ديعس يبأ ماكحا نمو ةلأسم

 كلذ ىف ثدحي ويغ الو ماحلل سيلو . ًاكورتم ًادبأ رتفدلا نوكيأ همكح رتفد
 اهريغو قوقحلا ىلع نجسلا ىف نيذلا نيسبحملاف هل تلق . هتكرت مدقت . اثدح

 . تاقثلا لودعلا مهرمأ ىلع فقويو كلذ ىلع دهشي هنا يدنع لاق . مهيف لعفيام

 مهل تبث يذلا مهموصخ ىأرب الا توملا فاخ اذإ مهقالطإ هل سيلو هل تلق

 ىتح مهتلا سبح مهيلع بجو يذلا كلذكو هل تلق . يدنع اذكه لاق . قحلا

 فاخ ولو كلذ اوغلبي ىتح مهقلطي الو هنوقحتسيام ىلع مهتلاب مهسبج ىربتسي
 ناطلس هدعب نم رمألا يلب يذلا فاخ ناف هل تلق . يدنع اذكه لاق

 يذلا دحلا اوغلبي ىتح لاح ىلع مهقالطا هل نكي مل هماقم موقيال نمم ويغ وأ
 دهشأو مهرمأ نيبت اذإ يدنع اذكه :لاق قوقحلا اودؤي وأ مهسبح ءاربتساب هب رمؤي

 جورخ هل حضتي ببسب انعم حضتي ملام مهتلا يف مهقالطا ىري نا الإ كلذ ىلع
 . كلذ يف رايخلا هل نا ىعمف قحب

 بلطي نا ريغ نم هلام مصخلا ىلع زجحي نا مكاحلا ىلعف هل تلق ةلأسم
 زجحي نا مصخلا بلط نإف هل تلق . كلذ هل سيل هنا ىعم لاق كلذ همصخ
 ليقو . كلذ ليق دق هنا ىعم لاق . هلام هيلع رجحي نا متاحلا ىلع له هل امب هيلع

 . هيلع ىذلا قحلا ردقب الإ هيلع زجحيال
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 نب نالف ىلع مكح مكاحلا نالف نأ ادهش نيدهاش ىف هللا دبع وبأ لاق ةلأسم

 هل دوهشملا ىلع رانيد فلأب تمكح لب محلا كلذ لاقو مهرد فلأب نالفل نالف
 لوق لوقلاف الوزعم مكاحلا اذه ناك نا هللا دبع وبأ لاقف ةداهشلا هذهب
 لبق لوزعم ريغ محلا ناك نأو . ويغ دهاش عم الإ مكحلا لوق لبقيالو نيدهاشلا

 . اضيأ مآحلا اذه لوق لبقو نيدهاشلا نيذه لوق

 لاق . رخآ دهاش هعم دهشو لزع اذإ هب مكح امب محلا ةداهش زوحتو ةلأسم
 هدحو هلوق لبقي مل لزع اذإف . لزعي ملام هب مكح امب هدحو مكاحل ا لوق لبقي ويغ

 اذكو اذكب اذهل اذه ىلع مكح هنا رخآ هعمو وه دهش اذاف رخآ هعم دهشي ىتح

 . كلذ ىف امهتداهش تلبقو
 اذإ هدنع حصو هب مكح امب ادهاش نوكي نأ الإ لبقي الف لوزعملا امأو ةلأسم

 . ةبير ريغب هلزع ناك

 دهش اذإ كلذب اودهشي مل ناو مكاحلا مكح ىلع ةداهشلا زوجت و : ةلأسم

 . اذكو اذكب مكحو مكاحلا نالف ترضح ينأ دهاشلا

 نم باتك ريغب ماكحألا عطق زوجي لهو تلق ديعس يبأ نم باوج ةلأسم
 ماكحألا ىف سانلا رومأب ىلتبملا ماحلل بحتسملا تفصوام ىلعف . كلذ ىف ماكحلا

 ماكحألا نم هيلع ىرجام لك مكح ورتفد ىف ديقي ناو مارتحالاب ورمأ ذخأي نأ

 اذهو . ماصتخألا ىف اضعب مهضعبل مهتعجإرم ىف موصخلا ىلع ةجح كلذ نوكيل
 دق اميف طرفم هنأ الإ نيملسملل ةفلاخم كلذب دري ملام هكرت نم ىلع قيضي سيل

 اميف هيلع سيلو . ىلاعت هللا ءاش نا ماب سيلف وه امأف . نيملاعلا رومأ نم هلمتحا
 هذافنا مزل نم ىلع مكحلاو . اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو ملعام الإ هنع باغ

 هيلع سيلف اهيسن مث ةداهشلا دهاشلا لمح اذإف اهب مايقلا همزل نم ىلع ةداهشلاك
 كلذ هيلع سيلف هب مكحام يسن اذإ مآلا كلذكو . هتفرعم قوف ديزي نا هل الو

 قدصي نا هل الو كلذ ىف مثإ هيلع سيلف هدنع موصخلا هب رقأام ىسن نا كلذكو
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 لاق كلذكو هملع قوف كلذ ىف لمتحي الو هدنع هب اورقأ مهنأ نوعادتي امم موصخلا

 ىف ةجحلاو . اوباترت الا ىندأو ةداهشلل موقأو هللا دنع طسقأ كلذ . هباتك ىف هللا

 . باوصلاب ملعأ هللاو ةنيب اذه

 وأ ةيقاس نم اثدح هلام ىف هيلع ثدحأ الجر نأ مكآحلا ملع اذاف هل ليق ةلأسم

 هسفن نع ثدحلا كلذ لزي نأ ةيرسلا ىف لاملا بحاص رمأي نأ مكاحلل له اهريغ
 مكحلا ىلع امأو هل مكاحلا نم ايتفلاو راصتنالا ىنعم ىلع كلذ هل زوجي هنا ىعم لاق

 . زوجي الف

 ءىش ىلع دهشي نا دارا اذإ محلا نعو . رثألا نم ةفاضملا ةدايزلا نم ةلأسم
 دق ينا اودهشا دوهشلل لوقي نا ماحلل ىغبني .لاق . دوهشلل لوقي هئاضق نم

 ىفام عيمجب ىلع اودهشا لوقيالو هيف مكحلا تذفناو باتكلا اذه ىف امب تيضق

 . هيلع ةداهشلاب مهل هنم رمأ باتكلا اذه ىف امب ىلع اودهشا هلوق نال باتكلا اذه

 ىلا لاومألا عفدي نايصو مهلو ىماتيلا لاومأ هيلا عفر اذإ يضاقلل ىغبنيو ةلأسم

 مهناريج وأ مهتبارق يوذ نم ةقث ايصو مهل لعج ىصو مه نكي مل ناو . ىصولا
 مهتا ناف هنع لأس هيلا عفدف ىصو مهل ناك ناو مهلاومأ مهيلا عفدي مث هب قثي نمم

 هنم نابتساف ةنيب ةمهت مهنم تءاج ناو . رخآ ايصو هل لعج هل حضوت مل ةمهت

 . ايصو ويغ لعجو ةيصولا نم هجرخأ داسف وأ ةنايخ
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 نوعبألاو ثلاثلا بابلا

 كلذ لقني نمو ماكحلا نم بتكلا لمح يف

 هنع لأسي نا دلبلا ىلاو ىلا هل بتك هتنيب لمح عيطتسيال اريقف مصخلا ناك اذإو

 الجأ امهل لعجيو همصخ عفريو هتنيب عفريلف ةردقم وأ لام هل ناك نا هب ةربخلا لهأ

 هتنيب عمسيلف ةردقم الو لام هل نكي مل ناو . لجألا هفرعيو هيلا هيف نايفاوتي

 دوهشلا ليدعت نع لأسيو مهصحفيو مهتداهش بتكيو همصخ نم رضحمب
 مكاحلا فرعي ةقث عم هباتك هيلا لصو اذإف ةقث عم مهليدعتو مهتداهشب هيلا بتكيو

 ناك اذإ هنا انعم يذلا ويغ لاق . مكحلا ىف رظني مث هنم لبقي نم هايا هفرعيو هتقث

 مل اذإ اماو . ةقث هنا هنم لبقي نم هفرعي وأ هتقث مآحلا فرعيال ةقث باتكلا لماح

 دقف ةقث هنا هيدي ىلع هيلا بتك نم هب فرع ام الإ هنم لبقي نم الو مكاحلا هفرعي

 لاق نم لوقو . مكحلا كلذ ىف كلذ لبقي ليق دقو . مآلا كلذ لبقيال ليق
 نم الإ هتقث حصت مل اذهو ةقث نم الإ باتكلا حصيال هنأل دكآ وه لبقيال

 . كلذ ىف رظناف هسفن نم هتقث حصت مل هنأكف باتكلا

 يضاقلا وأ مامالا نع بوسنم باتكب ىلاولا ىلع باتكب لجر دروأ اذإو ةلأسم
 وأ مامالا متاخ رظن لجر عفر ىف لاو وأ ضاق وأ مامإ نم ناك ىلاولا وأ ةخسن

 ةباد وأ دبع ىف ناك نا كلذكو . بولطملا عفر ًاموتخم ناك ناف ىلاولا وأ يضاقلا

 درو امب امهيلا بتكو يضاقلا وأ مامالا ىلا هعفرو اليفك بولطملا ىلع ذخأ قورسم
 وه ىلوتو هذفني مل يضاقلا وأ مامالاا متاخ هيلع نكي مل ناو باتكلا لماح هيلع
 نا هيلع موكحملا بلط نا رثؤملا وبأ لاق . هيلع قح هيلع هل حص نا امهنيب مكحلا

 زوجيال ليق دقو ويغ لاق . الف بلاطلا امأو . كلذ هلف يضاقلا وأ مامإلا ىلا اعفري
 اروشنم همتخ هيلع ناك ولو اروشنم ناك اذإ يضاقلا الو مامالا نم باتكلا لوبق

 هنا نالدع هيلع دهشي ىتح دحاولا دي ىف لبقيال لاق نم لاقو . اموتخم نوكي ىتح
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 اذإ باتكلا ىفام ىلع هذفنا ويغ ةقث اباتك هل لمح ناو هنمو . مآحلا وأ مامإلا نم
 . مامإلا يأرب الإ مهيلا هعفري الو هذخأيف ةالولا بتك اماو . همتاخ هيلع ناك

 عيمج ىف دحاولا ةقثلا لدعلا ديب يضاقلاو مامإلا نم باتكلا لبقيو ةلأسم
 الو مكحلا هل نم ديب لبقي الو ةقثلا دبعلا ديب لبقي الو ذفنتو ةخسن ماكحألا

 لسو ماكحألا عيمج يف ةقثلا ةلدعلا ةءرملا ديب لبقيو ةخسن يفو هدبع وأ هدلول
 ةأرملا نم لبقيال ليق دقو هريغ لاق ةقثلا ةءرملا ديب لبقيو دهاش فصن اهنأل اهنع

 مكح ذفني نا يلاولل سيلو هريغ لاق هتداهش زوجتال هنأل ةقثلا دبعلا نم لبقي الو

 حاكن ةحص يف همكح ذفني الو هريغ الو هرضم يف يتلا لاومألا نم ءيش يف لاو

 هتجوز ةنؤمب لجرلا ذخأو .ليكولا ةلاكو ةحص هنم لبقي نأ هل زوجي دقو هريغ الو

 هجيوزت ىلي نم جيوزت يف لجرل يلاولا ةلاكو ىف هباتك لبقيو هدالوأو ةخسن ىو هدلوو
 سدحمو هسبح نم براهلا كلذكو . هيلا هعفري نا هنع ىلوتملا ىف هباتك لبقيو

 يلاولل سيل ليق دقو ويغ لاق . ةقثلا دحاو باتكب هل هذخأي نا هتيالو ىف ثدحلا

 الو هيلع هل ناطلسال هنال اباتك هل لبقي الو رومألا نم ءىش يف لاو مكح ذفني نا

 امنإو كلذ هيلع نوكيو كلذ هل زوجي هنإف لاو تحت نم لاو نوكي نأ الإ ليبس
 رصملا ىف ماكحألا عيمج ىلع يضاقلاو مامإلا نا يضاقلاو مامإلا نم يلاولا لبقي
 زوجي لاق نم لاقو كلذ يف امهل دايقنالا ةالولا ىلغو ةالولا ىلع كلذ امهل
 كلذ يف مكحلا هل تبث دق يلاولا نال يلاولاو يضاقلاو مامإلا نم ىلاولل كلذ

 نسح لوق وهو رصملا عيمج يف يصاقلاو مامإلا مكح تبث امك عضولل
 ماكحأ نم ءيش ذافنإ يضاقلاو مامالا ىلع سيلا ليق دق كلذكو : ةلأسم

 مامإلا ىلإ بتكيف يلاولا ءىدتبي امنإو مهيلع مهل ليبسال مهنال ةالولا

 مكحلا هنم ذفني نأ كلذ نيح مامإلا هرمأيف هيلا هعفدي نأ ديري امم هل ثدح امب

 كلذ يضاقل ١ وأ مامال ١ لبقي ذئنيحف يضاقل ا كل ذكو . هيلا هب بتكيو هيأر نع

 . هب رمأ دقام ذفنأ دق هناكف هب رمأ دق هنال مكحلا
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 هتيالو ىف هل نوكي امم يضاقلاو مامإلا نم لبقيام يلاولا نم لبقي لاق نم لاقو

 . هللا ءاش نإ نسح لوق اذهو ماكحألا ذافنا نم

 الو ءامدلا الو دودحلا نم ءىش يف ضاق باتك يضاقلا لبقي الو ةلأسم

 . لبقي نا يغبنيال كلذ نأل صاصقلا

 هناف ضاق ىلا روشنم باتكب نثعبي الو ًاروشنم اباتك يضاقلا لبقي الو ةلأسم

 نا ةاضقلل يغبني الو . هب اوثعبي نا ةاضقلل يغبنيال هناف ةخسن هتاضقل يغبنيال

 لصي نأ لبق تام وأ هئاضق نع لزع دق ضاق باتك يضاقلا نلبقي الو هولبقي

 . باتكلا هيلا

 وأ ةخسن هل ثعابلا يضاقلا لزع دعب نم ىتأ اذإ هلبقيال هنا ليق دقو ويغ لاق

 لزع نا كلذكو & باتكلاب ثعابلا ينعأ هئاضق يف دعب وهو لصي نا الإ هتوم

 نم كلذ ددجي ىتح ةاضقلا نم ويغ هب لمعي مل باتكلا هيلا ثوعبملا يضاقلا

 دجوف ضاق ىلإ ضاق نم باتك ءاج اذإ هنمو يضاقلا اذه ىلا ثعابلا يضاقلا

 ىذلا يضاقلل يغبنيف ضاق هناكم دعقاو لزع وأ تام دق هيلا بتك ىذلا يضاقلا

 بتك ىذلا يضاقلا كلذ ناك اذإ زيجي وأ باتكلا كلذ لبقي نا هناكم دعقأ

 هيلا باتكلا نوكي ىتح يناثلا يضاقلا هلبقيال ليق دقو . هئاضق ىف اسلاج باتكلا

 ىلا اهنوعفري نيذلا مه اونوكي ىتح راصمألا داوس باتك يضاقلا نلبقي الو هنمو
 اذكو اذك داوسو رصم داوسو ةفوكلا داوسو ةرصبلا داوس لثم داوسلا كلذ يضاق

 ناف صاصقلا الو ءامدلا الو دودحلا نم ءىش ىف ضاق باتك يضاق نلبقي الو

 روجلا نأل روج ضاقل أباتك لدع ضاق ذفني الو . هولبقي نأ ةاضقلل يغبنيال كلذ
 ناك اذإ مامالا باتك لبقي مامالا نا ليق دقو ويغ لاق . لدعلا لهأ دنع زوجيال
 ل اذإو . لاق امكف صاصقلاو دودحلا امأو ماكحألا ىف رصم ىف مامإ لك نامامإ
 وجرأ انعم ةمئألا ةلزنمب ضعب مهضعب ىلا نيملسملا ماكحف ةمئأ راصمألا ىف نكي

 . هللا همحر ديعس يبأ خيشلا لوق ويغ لاق . ىضم ىذلا اذه نأ
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 احلا تام ىتح هلصوي مل مث ماح ىلا ماح نم اباتك ةقث لمح ناو ةلأسم
 اذه ريغ هجو هيف حبسملا نب دمحم لاق . هباتك ذفني ل لزع وأ هيلا هب ثعب ىذلا

 كلذكو هنمو . تبث لوألا نم مكحلا حص اذإ ويغ لاق . لوألا نم مكاحلا ذفنا اذإ

 مكحب ثعب امامإ نوكي نا الإ باتكلا لطب لزع وأ هيلا ثوعبملا مكحلا تام اذإ

 ملو لزع وأ تامف ويغ ىلا ثعب ناك اذإ مامالا هلبقي نأ ىسعف مامإ ىلا دلب نم

 . رثألا هيف اوبلطاو هنع اولأساف رثأب هلقن

 مامإ لثم ةقث ديب مامإ ىلإ مامإ نم باتك يف مامالا مكح لبقيو ةلأسم

 تومرضح ىلا نامع مامإ لثم ةخسن يفو ءامدلاو دودحلا يف الإ تومرضح
 . مامالا عم نودهشي دوهشلا نا ليق دقف ءامدلاو دودحلا يف الإ

 عيمج ىف دحاولا ةقثلا لدعلا ديب يضاقلاو مامإلا نم باتكلا لبقيو ةلأسم

 وأ هدلول وأ مكحلا هل ناك نم ديب الو ةقثلا دبعلا ديب لبقي الو ذفنيو ماكحألا

 باتك لبقي ليقو دودحلا ىف لبقيال ليق دقو لاق يغ نمو . ةقث ناك ناو هدبعل

 رظنيو ءاملعلا نم دحأ ىأر ىف كلذ ىف كلذ انعمس امنإو . ةقثلا ةأرملا ديب مكحلا

 ةأرملا كلذكو لضفلا باتك نمو ةدحاولا ةأرملا دي نم لبقيال يراوحلا وبأ لاق . هيف

 لسو شرألا ىفو صاصقلا ىف اهلوق لبقي ءاسنلا تاحارج مكاحلا ىأرب سيقت ىتلا
 . اهنم لبقي حبسملا نب دمح لاقو . ةداهش فصن اهناف اهنع

 باتكلا فرعو قحلا قفاو اذإ زئاج يضاقلا ىلا يضاقلا باتك نا لاقيو ةلأسم

 . متاخلاو

 ةقثلا دحاولا دي نم ماكحألا عيمج ىف باتكلا نوملسملا لبق دقو ةلأسم
 مكاح نم اباتك ةقث لمح ناو . مامالا دنع الإ كلذ ىف ةنيبلا عامس نوكي الو نينثالاو

 هباتك ذفني مل لزع وأ باتكلاب ثعب ىذلا مكاحلا تام ىتح هلصوي مل مث مكاح ىلا

 . هذفني ةخسن ىفو .ذفني ملو باتكلا لطب لزع وأ هيلا ثوعبملا تام نإ كلذكو

 وأ مامالا نأ لدع ادهاش دهشي نا الإ لبقي ل وريغ هعدوتساف لماخلا تام ناو
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 هناعفديو باتكلا نالمحيو نالف ىلا هملسي نأ هارمأو باتكلا اذه هيلا عفد يضاقلا

 ضقنو مكحلا در ًادبع ناك باتكلا لماح نأ ملع ناو . هيلإ هب ثعب نم ىلإ
 هب ثعب ناك أمامإ نوكي نا الإ بتكلل هلمح زوجيال نمم دحأ وأ هباتكب مكحام

 وأ تامف ويغ ىلا هب ثعب ناك اذإ مامإلا هلبقي نأ ىسعف دلب نم مامإ ىلإ مكحب

 . رثألا هيف اوبلطاو هنع اولأساف رثأب هلقا ملو لزع

 ىلإ تح نم اباتك لمحيالو امكاح نوكي الو دبعلا مكحي نا زوجيالو ةلأسم
 . مكحي ماح

 مامإلا هيلا بتك اذإ نكلو ةنيب عاتساب ىلا بتكيف أدبي نأ يلاولل سيلو ةلأسم
 باتك نمو . مدقت دق مامال ا هيلا هب بتكام عبتيو كلذ لعفيلف ةنيبلا عاس اب هرماو

 نا الإ لبقي مل هقث يدنع هلماح نا هباتك يف باتكلل ثعابلا تنك ولو لضف

 اذإ حبسملا نب دمحم لاق هليدعت لبقي لدع ةقث هفرعي وأ هفرعي هدنع ةقث هيلا هلمحي

 هتلادع لبقي هنا ليقف ةقث وهو نالف نب نالف كيلا ىباتك لماحو هباتك ىف بتك

 . بوسنملا هنا حص اذإ هب لصو اذإ باتكلا ىف هتيالو

 ىرقلا ضعب ىف قحب لجر ىلع لجرل ادهش نيلدع ريغ نيدهاش نعو ةلأسم
 هل بتكي لاق . رخالا يلاولا ىلا قحلا بحاصل بتكي نأ يلاولا اذهل نوكي له

 . نالدع امهنا ةنيب نيلدع نادهاشلا ناك ناو نيدهاشلا نع لأسي مل هنا وبخيو

 عمستو راصمألا ىف ماكحلا ىلا ىرقلا نم ةنيبلا لمح سانلا ىلع سيلو ةلأسم

 . محلا ىلإ ةقث عم يلاولا كلذب بتكيو اهعضوم ىف ةنيبلا
 مامالا نم محلا ىلا باتكلا لمح ىف ةجح نوكت له ةأرملا نع هتلأسو ةلأسم

 نأ لوقأ انأو . كلذ زوجيال لاق هنا هللا همحر يراوحلا يبأ نع دجوي لاق . يلاولا وأ
 لبق نم ناك نا امإو . امكاح ةأرملا نوكت الف مكح كلذ نا لبق نم ناك
 . ادهاش ةأرملا نوكت دقف ةداهشلا
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 ىلا الإ امهنيب مكحلل دحأ ىلا دحاو هعفري الف ىلاولا بتك امأو ةرركم ةلأسم

 الإ مهيلإ هعفري الو مهتيالو ىف الإ ًاروشنم هل اوبتكي نأ ةالولل سيلو يضاقلا وأ مامإلا
 . مامال ١ ىأرب

 مل مث مح ىلإ ماح نم اباتك ةقث لمح نأ ليقو رفعج نبا عماج نمو ةلأسم
 نب دمحم لاقف . هباتك ذفني مل لزع وأ هيلا هب ثعب ىذلا مكاحلا تام ىتح هلصوي

 اذإ هنا ليق دق معن ويغ لاق . ليألا نم مكحلا ذخأ اذإ اذه ريغ هجو هيفا حبسملا

 لمح نأ ليقو . باتكلا لوصو لبق تام ولو تبث لوألا احلا نم مكحلا حص

 مل لزع وأ هيلإ هب ثعب ىذلا مكاحلا تام ىتح هلصوي مل مث ماح نم اباتك ةقث

 لجر الو لاو نم مكحلا ضقتنيال حبسملا نب دمحم لاق . هتكرت ةرركم هباتك ذفني
 كلذكو لبقي مل هريغ هعدوتساف لماحلا تام ناو تفصو اك الإ هب ايضر ملسم

 . :يح .وهو هريغ ىلا هعفد اذإ

 مكحلا ضقن ادبع ناك باتكلا لماح نا ملع نا كلذكو لضف باتك نمو
 نب دمحم لاق بتكلل :هلمح زوجيال نمم دحأ ناك نا كلذكو . هباتكب ذفنام

 مكاحلا تام اذإ ليق كلذكو ويغ لاق . مكاحلا نم باتكلا حصي نا الإ حبسملا

 نم حص اذإ ليقو . ماكحلا نم ويغ هذفني مل هلوصو لبق باتكلاب هيلا ثوعبملا
 كلذكو . لبقي مل ويغ هعدوتساف لماحلا تام ناو عماجلا نمو . هذفنا لوألا مكآحلا

 ليقو باتكلا نمو . اهنع فقاو اناف هذه اهنع لأساو ىح وهو وريغ ىلا هعفد نا
 حصت وأ هيلا باتكلا ىذلا مكاحلا هفرعي يذلا ةقثلا دي نم مكحلا باتكلا لبقي امنإ
 ىفو . فيعض كلذف باتكلا ىف هتفرعم نوكي امب الإ هفرعي مل ناف هتفرعم هدنع

 لبق دقو باتكلا نمو . فيعض كلذف هلمح ىذلا باتكلا ىف هتفرعم نم ةخسن

 الف ويغ نمو هذفنيو دحاولا ةقثلا لدعلا ديب ماكحألا عيمج ىف باتكلا نوملسملا
 ديب الا تالاكولا نم الو تاداهشلا نم ءىش ىف لاو الو مامإ نم اباتك محلا لبقي
 هلبقي مل ةقث ىدنع هلماح نا هباتك ىف باتكلا ثعابلا بتك ولو ىعدملا ريغ ةقث

 ةالولا كلذكو . هليدعت لبقي هخسن لدع ةقث هفرعي وأ هدنع ةقث هيلا هلمحي نا الإ
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 عمسن انك دقو رثؤملا وبأ لاق هليدعت لبق يضاقلاو مامإلا نمو ضعب نم مهضعب
 . هيلا بوتكملا . بتري ملام لبقي هنا ةقث كيلا يباتك لماح نأ مآلا بتك اذإ

 ماكحألا عيمج ىف ةقثلا لدعلا ديب يضاقلاو مامإلا نم باتكلا لبقيو ةلأسم
 ةأرملا ديب لبقيو . ةقث ناك ناو هدبعل وأ هدلول وأ مكحلا هل نم ديب لبقي الو ذفنيو

 يبأ نع دجوي هنا ىعم ديعس وبأ لاق .. ةداهش فصن اهناف اهنع لسو ةقثلا ةلدعلا

 لبق دق بوبحم نب دمحم لاق ويغ نمو . ةدحاولا ةأرملا نم لبقيال لاق هنا يراوحلا

 ىف ضعب ىلا مهضعب نم مامإلاو يضاقلاو يلاولا نم دحاولا لمح نوملسملا
 لبقيال هناف . دودحلاو سوفنلا ىف ءامدلا ىف الإ اهريغو تالاكولا نم اهريغو ماكحألا

 زوجيو مامإلا دنع الإ كلذ ىف ةنيبلا عامس نوكي الو نينثالا الو دحاولا لجرلا لمح

 ناف . ايلاو وأ ايضاق وأ. ناك امامإ دحاو نم باتكلا لمح لبقيو تاحارجلا ىف

 ىتح ادهاش نوكيو لبقي مل هباتك باتكلا لماح لصوي نا لبق نم ماخلا تام

 اذهبو باتكلا لصوي نا لبق مكاحلا لزع ول كلذكو . كلذ ىلع ناث هعم نوكي

 . ذخأن

 وأ يضاقلا وأ يلاولا بتك اذإ هنا انعمس ىذلا رثؤملا وبأ لاق ةرركم ةلأسم
 اومهوتي ملو هطخو يلاولا متاخ مامالاو يضاقلا فرغو ةقث كيلا يباتك لماح نا مامالا

 انفصوام ىلع هلماح نم باتكلا لبقي محلا نا باتكلا اوفرعو لعتفم باتكلا نأ

 . يضاقلاو مامالا نمو ضعب نم مهضعب ةالولا كلذكو

 . هب ةبخلا لهأ نالف نع لأسي نأ يلاولا ىلا بتكي مكاحلا نع هتلأسو ةلأسم
 ةنيبلا لمح ىلع ىوقيال ًامدعم ناك ناو يلا هتنيب عفري نا راسي وأ لام هل ناك ناف
 ال لاق . هنم محلا كلذ لبقيأ همادعا ىعم حص دق هنا كاحلا ىلا يلاولا بتكيف

 ىتح ال لاق . هتداهش ىفكت دحاو دهش ناف تلق . ههجو ىع رمألا رسفي ىتح
 . هب ةربخلا لهأ نم لدع ًادهاش دهشي

 ثعب يذلا مكحلا تام ىتح هلصوي مل مث ماح نم اباتك ةقث لمح ناو ةلأسم
 لطب لزع وأ هيلا ثوعبملا تام نا كلذكو . هباتك ذفني مل لزع وأ باتكلاب
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 نادهاش دهشي نا الإ لبقي مل ويغ هعدوتساف لماحلا تام ناو . ذفني ملو باتكلا

 نالمحيو نالف ىلا هميلستب ورمأو باتكلا اذه هيلا عفد يضاقلا وأ مامالا نالدع

 . هيلا هب ثعب ىذلا ىلا هناعفديو باتكلا

 ةقثلا دحاولا دي نم ماكحألا عيمج ىف باتكلا نوملسملا لبق دقو ةلأسم

 . مامإلا دنع الإ كلذ ىف ةنيبلا عامس نوكي الو نينثالاو

 ءزجلا وهو نيملاعلا بر هلل دمحلاو قيفوتلا هللابو مت ققحملا لاق
 عرشلا نايب باتك نم نورشعلاو نماثلا

 ةنس ىلوالا ىدامج نم نيرشعلا ءاعبرالا موي يف هخسن نم غارفلا ناكو
 م ١٩٤ رياربف رهش نم نيرشعلاو ىناثلا قفاوملا ه ١٤٠٤

 : خسن ثالث ىلع ًاض ورعم ِ

 ١٠٨٧ ماع اهنم غرف مظعلا ملاس نب دوعسم نب ريشب طخب ىلرالا
 ه ١٢٨٢ ماع لوهجم طخب ةيناثل او

 اهنم غرف يتلا يلخنلا يلع نب دمحم نب حلاص دمحم نب نافلخ طخب ةثلاثلاو

 هيرجه ١٢٠٨ ماع
 ثراحلا ناميلس نب دمح نب ملاس هبتك
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 باتك نم نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 «عرشل ١ ن ايب (

 ع رفلاو لصألل عماجلا

 ليلجلا ةمالعلا ملاعلا فيلأت
 يدنكلا ناميلس نب مهاربا نب دمح هللا دبع يلأ

 هنع هلل ١ ىضر
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عاديالا مقر ٤٥ ١٩٨٨/٤
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